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 213 .................................................................. دەتڕ کافر و مو ڵیحواەئ ەل کەیەپوخت

 236 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 232 ............................. :36 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 239 ............................. :32 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 232 ............................................................................. :حڵسا یفەلەس ەل کێنەمید

 233 ............................. :39 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 233 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 246 ............................. :34 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 242 ............................. :32 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 249 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 244 .............................. 31 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 231 ................................................................................. :ۆدەپاش نڵێیب ای ەو یوتیت

 236 ........................................................................ :ەعبەک یکەو مبار  یز ۆ ر یپ ۆیه

 236 .............................. 33 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 231 .............................. 34 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 234 .............................. 33 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 911 ............................ 611 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 911 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 916 ............................ 616 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 914 .......................................................... خودا ۆب کێو شوکر و سپاس کەیەو ەنداڕ ئاو

 911 ................... :619و  612 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 913 .......................................................................................... ک:ەیەچاوخشک

 914 ..................................................................................................... ۆدەپاش

 961 ....................................................................................... :ستەبەم ەیپوخت



 961 .................................................................................................. حبل الله:

 966 ......................................................... :بەر ەع یتەهالەج رەسەو  کڕێو ئاو کێادی

 962 ............................ 614 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 964 ............................................. ؟ییەچ یمانا ە)امة( ب ەیوش ێبزان ەیەو ەئ یار یخواز ڵد 

 961 ............................ 612 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 964 ........................................................................................... کڕێئاو ەسووک

 963 ............................ 611 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 926 ....................................................................................... :ستەبەم ەیپوخت

 922 ............................ 613 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 929 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 922 ............................ 614 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 921 ............................ 613 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 924 ............................ 661 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 923 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب

 992 ............................ 666 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 999 ............................ 662 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 994 ............................................................................................... :یکار ەپوخت

 991 ..................................................................................................... ۆدەپاش

 994 ............................ 669 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 994 ............؟ەلەسەو ت رێو ت واوەت ەیجومل کیە ای نەستڕ دوو  ایئا 669 یتیە: ئاکڕێئاو ەسووک

 946 ............................ 664 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 942 .................................................................................................... :ەو یوتیت

 949 ............................ 662 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەانار یستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 942 ............................ 661 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 942 ........................................................................................... :کەیەو ەدانڕ ئاو

 944 ............................ 663 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 944 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 922 ............................ 664 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 929 .......................................................................................... :کڕێئاو ەسووک



 929 ......................... زانانقورئان ەیرموودەف ێیپ ەب مرانیع یئال ی440 یتیەئا ینیزەداب ۆیه

 921 ............................ 663 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 923 .......................................................................................... :کڕێئاو ەسووک

 923 ................................................ دا:663 یتیەئا یزمەو ن بیرتەت ەد انیحوەن یکێئاداب

 923 ............................ 621 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 911 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 916 ............................................................................................... :کەیەو یتو یت

 919 ............................ 626 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 914 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 913 ............................ 622 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیتسەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 914 ........................................................................................... :کڕێئاوەسووک

 913 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 931 ............................ 629 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 931 .......................................................................................... :کڕێئاو ەسووک

 934 ............................ 624 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 933 ............................ 622 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 933 ....................................................................... :کڕێئاو ەو سووک کێباس ەکورت

 933 .......................................................................... :کێداننگەس ەکردن و ل زنەو 

 946 ............................ 621 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 946 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 949 .................................................................................................... :ەو یوتیت

 942 ............................ 623 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 941 ............................ 624 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 943 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 931 ............................ 623 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 936 ....................................................................... :ەکەتیەئا ڵیناود  رەسەو  کڕێئاو

 932 ............................ 691 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 932 ................................................................................................. :یئاگادار 

 931 ............................ 696 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو



 933 ................................................................................................ :کێار یپرس

 933 ............................ 692 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 412 ............................ 699 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 412 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب

 419 ................................................................................:ەتیەئا وەئ ینیزەداب ۆیه

 412 .................................................................................................... :اریپرس

 413 ............................ 694 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 413 ................................................................................................. :یئاگادار 

 414 ................................................................................................ :کەیەپوخت

 413 .................................................................................................... :کێاز ڕ 

 462 ............................ 692 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 462 .............................................................................................. :کییەئاگادار

 469 .................................................................... :شافەک یر یفسەت ینەخاو  یدگاید

 469 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 462 ............................ 691 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 461 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 463 ............................ 693 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 464 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب

 463 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 463 .......................................................................................... :کڕێئاو ەسووک

 421 ............................ 694 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 421 .............................................................................................. :یناسقورئان

 426 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب

 429 ...................................................... :رتیپ وەر ەب ێد ەیو ەل شنتەیگێت ۆب کێشواز ێپ

 429 ............................ 693 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 424 ............................ 641 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 423 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب

 496 ............................ 646 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەنارایستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 492 ............................................................................................. :ەو ەدان وەک ەل



 492 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب

 499 ............................ 642 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 494 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب

 492 .......................................................................................... :کڕێئاو ەسووک

 491 ............................ 649 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 491 ................................................................................................. :یئاگادار 

 494 ............................ 644 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 493 ................................................................................... :ەو ەبار  وەل کەیەپوخت

 493 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 446 .................................................................................................... :ەو یوتیت

 446 ....................................... :ەمەڵ و  یار یخواز ووڕ  ەتێو د داەد شانین ۆخ شەار یپرس وەئ

 442 ............................................... :أَ فَِإْن ماَت أَْو قُتَِل() ەیجومل رەسەو  کڕێئاو ەسووک

َ َعِقبَيِْه فَلَن يَُُضَّ اهّللَّ َشيْئًا ﴿ ەیجومل ەل ستەبەم  442 ................. ؟ێچ ب ێبە﴾ دَوَمن يَنَقِلْب لََعَ

 449 ............................ 642 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 444 ................................................................................... :ەو ەبار  وەل کەیەپوخت

 442 ..................................................:مرانیع یئال ی642 یتیەئا یامیس رەسەو  کڕێئاو

 444 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب

 443 ............................ 641 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 421 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب

 422 ............................ 643 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 422 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب

 429 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 424 ............................ 644 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 424 ....................................................................................... :ستەبەم ەیپوخت

 422 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 421 .................................................................................................... :ەو یوتیت

 423 ............................ 643 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 424 .................................................................................. :ەو ەبار  وەل کۆیەدەپاش



 423 ............................ 621 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 411 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب

 416 ............................ 626 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 412 ................................................................................... :ەو ەبار  وەل کەیەپوخت

 412 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب

 414 ............................ 622 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 412 ...................................................................................... و وردتر: یواشێه ەب

 411 ............. «:إذا» ەیواژ  رەس ەل تەبیتاەَحتَّى إَِذا فَِشلْتُْم ب ەیجومل یال ەو  کێخشاندنڕێچاو 

 413 ............................................................... :622 داەتیەئا وەد قەز  یرچاو ەب ینوکات

 413 ............................................... !کاەد زارەرمەعوسامن ش یتەزر ەح یچەمۆ ابن عمر ل

 436 ............................ 629 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 436 .......................................................................................:ساتەکار  ەیپوخت

 432 .................................................................................................... :ەو یوتیت

 439 ........................................................................ و حوزن: مەغ وانێن ەل یاواز یج

 432 ............................ 624 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 432 ............................................................................................... :یکار ەپوخت

 431 ....................................................................................... :کێنیخش داێچاو پ

 433 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 433 .................................................................................................... :ەو یوتیت

 446 ............................ 622 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 449 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 444 ............................ 621 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 442 ................................................................................... :ەو ەبار  وەل کەیەپوخت

 442 ...................... :رفەو س حوەن یلمیع یاسای ەیوانگڕ  ەل ەکەتیەئا یامیس رەسەو  کڕێئاو

 443 ............................ 623 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 444 ................................................................................................. :یئاگادار 

 444 .......................................................................................... :کڕێئاو ەسووک

 443 ........................................................................................ :تامەب یکێووداو ڕ 

 431 ................................................................................................. :یئاگادار 



 431 .................. ؟ەندەسەو پ واڕە ەتانەبادیع وەل ەشەو ب ەجەر ەد ەکام بگاێو ت ێبزان ێو ەهەید ڵد 

 432 ...................................................................................... :تامەب یکێرهاتەسەب

 439 ............................ 624 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 432 ............................ 623 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 433 ................................................................................................ :کێار یپرس

 433 ........................................................... القلب(دا: ظی)فظ( و )غل وانێن ەل یاواز یج

 216 ............................ 611 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 216 .................................................................................................. :کێامانڕ 

 212 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب

 212 ................................................................................................ :کێار یپرس

 219 .......................................................................................... :کڕێئاو ەسووک

 219 ............................ 616 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 212 ................................................................................................... :ۆدەپاش

 211 ............................ 612 یتیەئا یامیو س کۆ ر ەناو  ەل ەارانیستەه یکێنیوانێڕ و ت ەو ەدانڕ ئاو

 213 .............................................................................................. :یئاگادار  ۆب
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 ئالی عیمرانسووڕەی فسیری  ته
دەباێ ئەوە باێ: کە دەو « ئاالی عیماران»هۆی ناو بردنی ئەو سووڕە مباارەک و پیارۆزە بە 

لە ئەولدانی عیمران وەک حەزرەتی مووسا و هاروون بان دەکارێ و کاراوە،  ێسووڕەیەدا باس

هەندێکیش دەڵێن: هۆی نااو بردنای ئەو ساووڕە بەو نااوە ئەوەیە کە باابی حەزرەتای ماریەمە، 

 بووە. عیمران

دایە واتە هەشاتا و ناۆهەمین ساووڕەیە، بەڵم لە 09لە پالەی  یئەو سووڕەیە بە پێی دابەزین

دایە واتە ساێهەمین ساووڕەی قورئاانە سەر ئەساسی تەرتیب و تەنزیمی قورئاان لە پالەی ساێ

 دابەزیوە یانی پاش سووڕەی ئەنفال، پێش سووڕەی ئەحزاب نازڵ کراوە.

دە «. طي باة»ئەو سووڕەیە بە پێای ڕیاوایەتی ساەعیدی کاوڕی مداور دە تەوڕاتێادا نااوی 

دا نەقا  کاراوە کە ناوەکااانی ساووڕەی بەقەرە و ئاالی عیمااران دە صاحیح و مساالمحەدیسای 

هاتووە واتە دە ڕۆژی قیامەتدا بۆ ئەو کەسانەی کە ئەو دوو سووڕەتانە زۆر « زهراوین»تەوڕاتێدا 

دوو نوور لە سەر و دەوروبەری وان. هەندێک کوتوویانە: ئەو سووڕەی ئاالی  دەخوێننەوە دەبنە

ە چونکە هەر کەس شەوانە ئەو سووڕەیە وەخوێنێ تا بەیانی، لە بەڵکاانی «امان»عیمرانە ناوی 

 نهێنی و ئاشکرا بەدوور دەبێ.

وەک: هەر وا هەندێک کوتوویانە ئەو سووڕەی ئالی عیمرانەیان بەو ناوانەش ناو باردوون، 

بەو هۆیاانە: کێشاە و مجاادلە دەگەڵ مەسایحیان دەو «. کنز، معینە، مجادلە، سورة الستغفار»

سووڕەیەدا چاو دەکرێ. وە هەروا ڕێگای ئیساتیغفار و تاۆبەی زۆر تێادا هەیە و خوێنادنی ئەو 

 مەحفووز بوون دێنێ.و حەسانەوە و سەختیدا ئاسانی  و سووڕەیە دە کاتی بەڵ

خااوەنی  تەرایەک لە شاری بەغدادا پیاوێک دەکوژێ. خااوەن کاوژراو وادەگێڕنەوە کە کاب

وەبیناێ و بیگارێ و بیکاوژێتەوە لە بااتی  فتاێ بکاوژەخدە خاوێنەکە دەبێاتە واریسای کاوژراو

کوژراوەکەی خۆی. بکوژ )قات ( لە ترساان خاۆ دەگەیێنێاتە جەناگەڵ و لێڕەوارێاک کە نااوی 
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بوونی ور باوو هەر کەس چووباا نااوی، نەجااتجەناگەڵە وا مەنشاو  دەبێ. یاانی ئەو« مجنة»

دەیخوارد یا ماران پێوەیان دەدا و دەمرد. ئەو کابرا قاتڵە مەرگ و مردنی ناو  مەحاڵ بوو، یا دڕندە

جەنگەڵەکەی پێ خۆشرت بوو لەوەی بیگارن و قیساسای باکەن. ئەوەش دەزاناێ واریساەکانی 

 رن.کوژراو غیرەت ناکەن بێنە ناو ئەو جەنگەڵە و ئەوی بگ

گۆیا وەک دەڵێن لە قەراخی ئەو دارستانە دوو زانای مەسیحی )ڕاهیب( دەبان. کااتێ ئەو 

چااوەڕوانی ئەوەی  قاتڵە دەگرێ و دەچێتە قەراخی ئەو دارستانە چااوی دەکەن ئەو دوو ڕاهابە 

پەلمار و هێرشی دڕندەکانی ئەو دارساتانە. بەڵم بەر دەکەن کە ئەو نەفەرە چۆناوچۆن دەکەوێتە 

کاتێ چاو دەکەن لە نزیکەوە ئەو نەفەرە ئەو سووڕەی ئالی عیمران دەخوێنێ و مار و جناۆکە و 

حەیااوانی دیااکە دەورەی دەدەن و هاایر زەرەر و ئازارێکیشاای نااادەن. سااەرەنجام ئەو نەفەرە بە 

دەباێ هەم لە ماار و جناۆکە و حەیاوانە ساڵمەتی هەم لە دەس واریسانی کاوژراوەکە نەجااتی 

دڕندەکانی ئەو دارستانەی کە ئەو پەنای بۆ بردبوو. ڕاهیبەکان دەچنە لی و پرسیاری لێ دەکەن: 

ئەتۆ کێی و چات بە ساەر هااتووە؟ چاۆن توانیاوتە واریادی ئەو دارساتانە بای؟ ئەو نەفەرەش 

اد ا بۆ ئەو دوو ڕاهیبە بەیان دەکاا. بەسەرهاتی خۆی و پەنا بردنی بۆ ئەو دارستانە ا بێ کەم و زی

، هۆیەکەی ماومەوە بە ساڵمەتیکە دەشڵێ چەن کاتە دە ناو ئەو دارستانە پڕ لە حەیواناتی دڕندە 

مبارەکەی ئالی عیمرانە بووە. ئەوانایش کوتیاان: دا بۆماان وەخاوێنە   خوێندنەوەی ئەو سووڕە

نەوە ساەر تەوڕات تەماشاا دەکەن دە کاتێ بۆیان دەخاوێنێ، ڕاهیبەکاان دادەمێانن و ئااوڕ دەدە

هەیە و نااو باراوە، هەر کەساێ « طیباة»تەوڕاتێدا ئەو سووڕەی ئالی عیمرانە بە ناوی سووڕەی 

. باۆ بەقاا و بااوەڕی باڕوانن لە تەفسایری بیخوێنێ لە ئازار و بەڵی ساەر زەوی بەدوور دەباێ

 .3ا1قرطبی، ج 

 ڕێز و پیرۆزی سووڕەکانی بەقەرە و ئالی عیمران 

پێغەمبەر فەرموویەتی: حافیزان و قاریانی ئەو دوو سووڕانە ڕۆژی قیاامەت بە هاۆی  گۆیا

سایەبانی ئەو دوو سووڕانە لە گەرما و ئازار و ئێشای مەیادانی مەحشاەر بەدوورن. )ترما ی و 

 (.3003، ش 5سنن، کتێبی فدایل القرآن، باب 

س زۆرن، ئەمن بەوەنادەم سووڕەی ئالی عیمران گوفتەی حەدی لە سەر مبارەکی و پیرۆزی

 زیاتر بزانێ بڕوانێ لە مسلم و صحیح بخاری. ەکیفایەت کرد بەڵم کێ خوازیاری ئەوەی

 سووڕەی ئالی عیمران دوو شتی بەرز و بەرچاوی دە ئامێزی خۆیدا نیشان دەدا: 
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، دە دەوری 08. یەکەتاای و بااێ هاوتااایی خااودا، هەر لە ئااایەتی هەوەڵەوە تااا ئااایەتی 4

 خودادا چەرخان دەدا. وەحدانیەتی

ەوە لە دەوری پێغەمبەرایەتاای پێغەماابەران و جیهاااد و ئینفااا  و چەنااد 04. لە ئااایەتی 3

 مەسائیلی بەرچاوی ئایین هەڵدەسووڕێ.

ئەگەر هەستیارانە بڕواندرێ لە سووڕەکانی بەقەرە و ئالی عیمران، ئەو دوو شتە ئەساسایانە 

 هەست دەکرێن:

یەهوودیان و ئیسباتی پاکی ئایینی ئیسالم دە ناو سووڕەی  . بەرهەمی تەوڕات و لساریی4

 بەقەرەدا بە ڕوونی چاو دەکرێ.

، گاوازتنەوەی پێغەمبەرایەتای لە بەنای . دە ناو سووڕەی ئالی عیمراندا بەرهەمی ئینجیال3

. )تفسایر املقاام چاو دەکارێ ئیرسائیلدا بۆ بەنی ئیسامعیل واتە حەزرەتی محمد املصطفی

 (133ص  ،4املحمود، ج 

 یاان پاێکەوەدەمانهەوێ بزانین سووڕەی ئالی عیمران دەگەڵ ساووڕەی بەقەرە   ڕابیتەیەک

 هەیە؟

دەگەڵ  ڕابیتەیااندیارە بە پێی بەراوەرد و هەڵسەنگاندنی ئەو دوو ساووڕەتانە تاێکەڵوی و 

 یەک لە زۆر جیهەت و بابەتی جیاجیادا هەیە، تا ئەو جێگاایەی دەس بادا و بتاوانین بە کاورتی

 ئیشاڕە وەلی شوێنە جیاجیاکانیان دەکەین:

. سووڕەی بەقەرە لە جێگای بورهان و دەلیلێکی بەهێز خۆ دەنوێنێ لە سەر ئەو کەسانەی 4

 حاشایانە لە ئایین و دینی بەحەقی ئیسالم.

ڕەوێنە لە سەر ئەو کەسانەی گومانیاان هەیە دە ئاایینی ئەمام سووڕەی ئالی عیمران گومان

وردی دە سووڕەی بەقەرەدا بەڵگە لە سەر یەکتایی خودا و ئیسباتی پێغەمبەرایەتی ئیسالمدا. بە ک

و زیندوو بوونەوەی ڕۆژی مەحشەر و تەسدیقی قورئان و بوونی بەڵ وڕاناانی دەلیال لە ساەر 

ڕزگاری و نەجات دە ڕۆژی خۆیدا خۆیان بە ڕوونی نیشان دا. بەڵم دە سووڕەی ئالی عیمراندا 

ی کە لە سەر باێ هاوتاایی خاودا و پێغەمبەرایەتای پێغەمابەران و زینادوو گومانی ئەو کەسانە

 بوونەوەی مردوودان هەبوو ل دەبرا و وڵمیان دەدراوە.

دە سووڕەی بەقەرەدا بەیانی کەسایەتی هەوەڵین کەساێک کارا کە حەزرەتای ئاادەمە، بە . 3

رِْض َخِليَفةً َوإِْذ قَاَل َربُّك لِلَْماَلئِ )بەقەرە:  38پێی ئیشارەی ئایەتی 
َ
واتە ئەی  (كِة إِِّنِّ َجاِعٌل ِِف األ
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( بیخەرە یادی خۆت، ئەو کاتەی کە خودا ڕووی دە فرشتە کرد وفەرماووی: پێغەمبەر )محمد

نشینێک )خەلیفە(؛ واتە قەومێک کە ئادەمە، یانی ئەمن لە سەر زەوی دادەنێم و دادەمەزرێنم جێ

 )ابن کثیر(.چین لە دوای چین دانهێنمە سەر زەوی. 

ئەو ئایەتەی کردۆتە دەلیل لە سەر لزوومی خەلیفە و ئیامم لە سەر زەوی تاا کاوو « قرطبی»

بەجێای کەن. ئەوە باۆیە هەنادێک ساوورن لە ساەر کاروباری کاۆمەڵیەتی لە نەزم دەن و جێ

یش فەرموویەتی ئەو ئایاممە دەباێ مارۆ باێ. ئەگەر نەزەری قرطبای و «کثیرابن»بوونی ئیامم. 

کثیر پێکابێ، دەباێ لە باابەت بۆچاوونی فرشاتەکان کە فەرموویاانە ئەو خەلایفەیە فاساد و ابن

خوێنڕێژن، چۆن هەڵوێست بگیردرێ؟ ئەوڕۆ ئەگەر سەیری سەر زەوی بە وردی بکرێ، دەگەڵ 

ڕابردووش ڕووبەڕوو بکرێ ئەوزاع، لەوانەیە باوەڕ بکرێ نەزەری قرطبی چونکە دەساتەڵتداران 

ڕژتن و فەسادکاری هیچای دیکەیاان باۆ بەرەی ئینساانی داباین .... لە خوێن کە خەلیفەن و یا

ئەمام دە سووڕەی ئالی عیمراندا بەیانی بەرەی ئادەم کراوە بە پێای ئیشاارەی ئاایەتی  نەکردووە.

 ی ئالی عیمران: 6

رُ  ِي يَُصوِّ رَْحاِم كُهَو اَّلذ
َ
 ئایل عيمران (6) ْيَف يََشاءكْم ِِف األ

 ی بوێ لە ناو منداڵدانەکاندا نەخشە و شکڵتان دەکێشێ.هەر خوداشە چۆن

بە کوردی و بە کورتی، دە سووڕەی بەقەرەدا سەرەتای سازانی خودی ئاادەم بااک کاراوە، 

 ئەمام دە سووڕەی ئالی عیمراندا سەرەتای سازانی بەرەی ئادەم باک کراوە.

 . ڕابیتەی بەقەرە و ئالی عیمران9

بەیانی هەندێک لەو بابەتانە کراوە کە دە نااو ساووڕەی بەقەرەدا دە سووڕەی ئالی عیمراندا 

بە کورتی ئاماژەیان وەال کراوە، وەک بەساەرهاتی حەزرەتای عیساا. ئەماام دە ساووڕەی ئاالی 

 عیمراندا بە تەواوی بەیانی عیسا و بەسەرهاتی کراوە.

کراوە و بەیان . دە ناو سووڕەی بەقەرەدا بە تەواوی چۆنیەتی دروست کردنی ئینسان باک 4

 ی بەقەرە: 26کراوە بە پێی ئیشارەی ئایەتی 

يَُّها انلذاُس اْعُبُدواْ َربذ 
َ
ِي َخلَقَ كيَا أ  بقره( 12)مْ كُم اَّلذ

ئەی ئینسان! بەندایەتی بۆ ئەو پەروەردگارەتان بکەن کە ئێوە و ئەوانەشی لە پێش ئێوەدا بوون 

 بەدی هێنا.
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چااۆنیەتی سااازانی شااکام و ساایامی ئینسااانی دە ناااو بەڵم دە سااووڕەی ئااالی عیمراناادا 

منداڵدانی دایکیدا بەیان و باک کردووە. بە کورتی بڵێین دە بەقەرەدا خەلقی ئینسان باک کاراوە 

 و دە ئالی عیمراندا سازانی شکام و دیمەنی باک کراوە.

. دە سووڕەی بەقەرەدا باک لە خەلقی کەسێکی بێ دای و بااب کاراوە وەک ئاادەم باێ، 2

 ەڵم دە ئالی عیمراندا باک لە خەلقی کەسێکی بێ باب کراوە وەک عیسا بێ.ب

. دە سووڕەی بەقەرەدا بە زۆری ڕووی باک دە هۆزی یەهوود بوو لەو باارەوە کە قەومای 1

یەهوود شتی زۆر ناڕەوایان دەدایە پاڵ حەزرەتی عیسا و دایکی، مریەمە. بەڵم دە سووڕەی ئالی 

: ئێوە باۆ پێاو کانە بەو دەلیلەی کە خودا پێی فەرموون«نصارا»ری دە عیمراندا ڕووی باک بە زۆ 

سەیرە دروست کردنی عیسا بەبێ باب؟ ئەدی بۆ ئاوڕ نادەنەوە  و ناڕوانن لە خەلقی ئادەم بە بێ 

 باب و دایک. ئەو شێوە دواندنە بە چاودا دانەوەی هەڵە و ئیشتیبای قەومی نەسارایە.

ًً  )واتە بەپارێز کرا، وەک « متّقی»ەڵەوە باسی کەسانی . دە سووڕەی بەقەرەدا لە هەو 3 ُهد
(؛ 2( )بەقەرە: ُهُم الُْمْفِلُحوَن ی بەقەرە(، هەر نەختێک دوای ئەوە خودا فەرمووی: )2( )لِّلُْمتَِّقنَي 

بەڵم سووڕەی ئالی عیمران خودا دایکوژاند ئاخرەکەی بە هەمان دوو کەلیمە جوانانەی )تەقوا( 

 ی ئالی عیمراندا چاو دەکرێ:211ە ئایەتی و )مفلح(، وەک د

واْ َوَصابُِرواْ َوَرابُِطوواْ َواَّذُقوواْ ا ذ عََللذ  ِيَن آَمُنواْ اْصِِبُ يَُّها اَّلذ
َ
ئوایل  (122) ْم َُّْفلُِحوونَ كويَا أ

 عيمران
ئەی ئەوانەی بڕڕاوا و ئیتنتڕڕان هێنڕڕاوە! خڕڕۆ اگ  بڕڕدو بە اڕڕەر دو منڕڕدا ئاو بڕڕد بە هڕڕۆی ئەو 

خۆ اگ ییەتانو با مەتەرێز و اەنگەرتان قایم بێ بۆ پارائتنی انوورەکانو خۆشڕتان باڕارێزن لە 

 نافەرمانی خوداو بەو هیوایە  ئگار بد.

. تێکەڵوی و ڕەبتای ئەو دوو ساووڕانەی )بەقەرە و ئاالی عیماران( بە یەکەوە ئەوەیە: دە 4

ئادەمە و بێ باب و دایی سازا و لە  بەقەرەدا کەسایەتی هەوەڵین بەشەری سەر زەوی باک کرا کە

خاک بە شێوەیەکی عەجیب و غەریب، کە ئەو شێوە سازانە جێگەی ڕامان و دامان و رسنجێکی 

تەواوە و پڕ لە ڕاز و ڕمووز و ئەرسارە هەتا لێی وەکۆڵدرێ، ڕاز و سوڕی لێ دەردەکەوێ. وەک 

رێ، حەیاتی تێ دەخارێ. ئەوە: دەکرێ بکوترێ: خاک خاوەن حەیاتە، بۆیە هەچی دە ناوی خ

دە سووڕەی ئالی عیمراندا بەسەرهاتی حەزرەتی عیسا بەیان کراوە کە بێ باب هێاااوەتە دی لە 

وڕەی ئاالی حەزرەتی مریەمە. هەر ئەوەشە خودای تەعاال میسالی پێ دێنێتەوە بە ئادەم، دە ساو 
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 : 23عیمراندا بە ئایەتی 

َيووونُ إِنذ َمَثَل ِعيََس ِعنَد ا ِّ كَمَثِل آ ََ ئوایل ( 95) َدَم َخلََقُه ِمن تَُراٍب ثِمذ قَاَل ََلُ كون 
 عيمران
گومان منوونەی عیسا الی خودا وەکوو منوونەی ئادەمەو خودا گڵی ئادەمی لە گڕ  دا شڕ  بێ

 پاشان پێی کوت ببە و بوو.

 ی. حەزرەتی ئادم کە دە سووڕەی بەقەرەدا باسی لە سەر کراوە بنچیانەی بەشاەرە لە بەرە3

ئەودا پێغەمبەران دێنە دەر بۆ سەر زەوی. دە سووڕەی ئالی عیمراندا حەزرەتی عیسا کە ئااخرین 

دێتە ساەر زەوی. لە ساەر ئەو ئەساساە دەتاوانین بڵێاین  یەپێغەمبەری پێش محمد املصطفی

 ئادەم دەو جودا هەوەڵین پێغەمبەرە، عیساش ئاخرین.

هەڕەشەیەکی توند و تەواو لە کافر دەکرێ  24. دە سووڕەی بەقەرەدا بە وەسیلەی ئایەتی 61

 وەک دەفەرموێ: 

ْت لِلْ  ِعدذ
ُ
َِجاَرةُ أ

ْ
 بقره( 12) فِِرننَ اكفَاَّذُقواْ انلذاَر اعذِِت َوقُوُدَها انلذاُس َواْل

بڕۆ بڕێ بڕاوە ان ئامڕادە خۆتان باارێزن لەو ئاگ ەی کە وا اووتەمەنیەکەی مڕ ڤ  و بەردە کە 

 ک اوە.

. دە سووڕەی بەقەرەدا بەسەرهاتی حەزرەتی ئیرباهیمی خەلیل کراوە کە داوای کاردووە 66

ی بەقەرە 623لە خودا بۆ بەرەی ئینساان پێغەمبەرێاک هەڵخاا دە ئااخردا، بە وەسایلەی ئاایەتی 

 دەتواندرێ سەیری ئەو داوایە چاو کرێ:

ِ َربذَنا َواْبَلْث َِيِهْم  ْنُهْم َيْتلُو َعلَْيِهْم آيَات ِ  ِوَتابَونَُللُِّمُهُم اعْ  كَرُسوالً مِّ
ْ
يِهْم كَمَة َونُو َ وَواْل

نَت اعَلِ نُ  اْلَ  كإِنذ 
َ
 بقره( 215) يمُ وأ

ئەی پەروەردگارەکەمانو لە ناویاندا پێغەمبەرێڕ  هەڵبێێڕ ە و بنێڕ ە بڕا ئڕایەت و نیشڕانەکان  

ێڕ  و ییکەەتیڕان بکڕا و دەروونیڕان پڕات بکڕاتەوەو بەبڕێ بخوێنێتەوە بە اەریانداو فێ ی کت

 گومان هەر ئەتۆی ئاو و کاربەجێ.

. دە سووڕەی ئالی عیمراندا ئەسەری قبووڵ بوون و هااتنەدی ئەو داوایە هااتۆتە دی و 62

 ی ئالی عیمران:614چاو دەکرێ، بە پێی ئیشارات و گوفتەی ئایەتی 

نُفِهِهْم َيْتلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َونُ َ عََقْد َمنذ ا ُّ لََعَ الُْمؤِمنِيَ 
َ
ْن أ يِهْم ك إِْ  َبَلَث َِيِهْم َرُسوالً مِّ



 02تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

ِ  ِوَتابَونَُللُِّمُهُم اعْ 
ْ
بٍِي اكَمَة َوإِن وَواْل لاٍل مُّ ََ  ِِ

ْبُل عَ ََ  ئایل عيمران( 262) نُواْ ِمن 
کاتێڕ  پێغەمبەرێکڕی  گومان خودا نائ و نیعەەتەکانی خۆی دا ش  بە اڕەر باوادارانڕداوبێ

نارد هەر لە خۆیانو تا بەڵڕگە و ئایەتەکڕانی خڕودا بە اڕەریاندا بخڕوێنێتەوەو دەروونیڕان پڕات 

بکاتەوە و قورئان و کوتە و ک دەوەی خۆیان فێ  کات؛ بێ گومان ئەوان لە پێشڕدا لە گڕوماایی 

 ئاشک ادا بوون.

کەری قورئاانی ڕێنوماایی. سووڕەی بەقەرە هەر لە سەرەتاوە ڕاساتی و دروساتکاری و 69

ًً  لِّلُْمتَِّقنَي  َذلِك الِْكتَاُب ) :2نیشان دا و بەیانی کرد بە وەسیلەی ئایەتی   (اَل َريَْب ِفيِه ُه
سووڕەی ئالی عیمرانیش هەر هەمان مەتڵەب و مەبەستی لە ئااخردا بە وەسایلەی ئاایەتی 

 ﴾ْم تُْفلُِحونَ كَوَصاِبُرواْ َورَاِبطُواْ َواتَُّقواْ اللَّه لََعلَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْصرِبُواْ ﴿ نیشان دا. 211

وە بە پێی حەدیسی پێغەمبەر هەر کەک دە شەودا ا. سووڕەی بەقەرە بە دوو ئایەت داکوژ 64

دا 636و  631ئەو دوو ئایە بخوێنێ لە بەڵیان بە دوور دەبێ. سووڕەی ئالی عیمرانیش دە ئایەتی 

دایە بە پێی حەدیس هەر کەک بیانخوێنێ، وەک تەواوی شەو نەنووساتبێ ئیشاراتی رکووعی تێ

 (34-33، ل 9و سوننەتی کردبێ وایە. )روح املعانی، ج 

ئەو چاردە شتانەی کە ڕامانگەیاندن شتانێکن ڕابیتەی دوو سووڕەی بەقەرە و ئالی عیماران 

ڵوییان زۆر لاێ چااو نیشان دەدەن. دیارە ئەگەر بە وردی سەیری هەر دوو سووڕە بکرێ، تێکە

 دەکرێ و هەر ئەوەندە نین کە ڕاگەیێندران.

 هۆی دابەزینی سووڕەی ئالی عیمران

وەک مێژوونووسەکانی ئیسالم دەگێاڕنەوە تااقمێکی شەسات کەسای لە کەساایەتییەکانی  

نەجران کە لەو شەست کەسانە چاردەیان لە هەرە زانا و مەزن و ناودارەکانیاان باوون، و هەر وا 

ردە مەزنە ناودارانەشیان، ئەمیرێک و وەزیرێک و قەشەیەکیان لێ هەڵبژارتن کە لە بابەت لەو چا

ئاگادارتر و شاارەزاتر نەباوو، ئەوانە دەیاانهەوێ بێانە ئایینی حەزرەتی عیسا لەو سێ کەسانەیان 

دەگەڵ پێغەمابەر، نااوی لە بابەتی حەزرەتی عیسا بدوێن  مەدینە بۆ خزمەت حەزرەتی ڕەسووڵ

 کەسە هەڵبژاردەیان کە لە بابەت عیسا و ئایینی عیسا دەستی باڵیان هەبوو ئەوانەن: ئەو سێ 

. عاقب کە ئەمیر و خاوەن بیروڕای تەواو بوو کە بێ نەزەر و ڕای ئەو گەلی نەجران هیچ 6

 بوو. عەبدوملەسیحکارێکیان نەدەکرد، ناوی مەشهووریشی 

وەزیرێکی خاوەن پالە و مەقاامی بەرز و قساە ڕەوا ( بوو، مه  ی  ا  کە ناوی ئەیهەم ) سەیید. 2
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 بوو.

ئۆسقۆف واتە عامل و زانا و ئاگاادار لە ئاایینی ئاساامنیدا خااوەن ابو حارثە بن علقمە، . 3

زان و ناوداری وڵتی خۆیان. تەناانەت بێژ و ئینجیلبێژی ئاینی عیسا، ئینجیلمەدرەسە و دەرس

خاانەی باۆ دروسات کردباوو. ڕێاز و و عیبادەت شای ئەو سەردەمی ڕۆمێ تەکیەگاا و بارەگاا

 ڕێزداری ئەو وڵتی داگیر کردبوو.

جا ئەو تیپە بەو تیپ و دەبدەبەیەوە بۆ باس و جەدەل لە سەر عیسا کە بە خودایان دەزانای، 

بە ساەر ئاایین و ڕاباردووی  ەمابەر، ئەوان خوێنادەواری شاارەزاهاتن بۆ مەدینە بۆ خزمەت پێغ

ئاگااا بە خەیاڵیااان، بە خەیاااڵی خۆیااان پێغەماابەریش نەخوێناادەوار و بێپێغەمبەراناای دەوران 

ڕاستەوڕاست کاتی نوێژی عەرس بوو هاتن واریدی مزگەوتای پێغەمابەر باوون لە مەدیانە. زۆر 

کۆک و پۆشتە و لیباس زۆرشیک و خاوێن و بەرچاو و شایانەیان دە بەردا باوو، جابە و عەباا و 

ێندێک لە مێزەر بەسەرانی خاوەن عەبا و جوببە و ڕیشداری چەفتە و عەگالە و بە کوردی وەک ه

، ئەو کاات دەردەکەوێ وەک ئەو ن لێ دەکرێ تا دەکەونە قساە و بااسناو خاڵی شەرم و سامیا

 سووڕەی منافقون ئاماژەی وەل فەرموون: 1کەسانەی ئایەتی 

ْيَتُهْم َُّْلِجبُ 
َ
ْجَهاُمُهْم َوإِن َيُقولُوا تَْهَمْع عَِقْولِِهْم  كَوإَِ ا َرأ

َ
َهنذَدٌة ََيَْهُبوَن كأ نذُهْم ُخُشٌب مُّ

َ
أ

ي ىذ يُْؤفَ كذ 
َ
ُ أ ْرُهْم قَاتَلَُهُم ا ذ َْ  منافقون( 2) ونَ و َصْيَحٍة َعلَْيِهْم ُهُم اعَْلُدوُّ فَاْح

دەکاتو ئەگەر وە قسڕە  کەوتڕد و بینی  قەبارەی دیەەن و  واڵەتیانو اەراام  کاتێ بیان

گوێ لە قسەیان دەگ ی و هەر دەڵێی داری نڕاو کولڕۆر و هەڵاەاڕێ دراون. وا دەئانڕد هەمڕوو 

اخو ینێ  هەر بە اەر واندایەو هەر ئەواند دو مدو جا کەوایە ئەتۆ خۆتیان لێ باارێزەو خودا د

 بیانکو ێ چۆن وەردەچەرخێرنێنەوە؟!

اریدی ناو مزگەوتی حەزرەی ڕەسووڵ بوون پێغەمبەر دەگەڵ بە هەر حاڵ، دەو کاتەدا کە و 

یارانی )اصحاب( دە جەماعەتدا بوون. ئەوان نوێژی خۆیان ڕاگرت تا کاتی خۆی دادێ. کااتێ 

ی خۆیاان بەخێرهاتنیاان لاێ کاردن و پێیاان بپێغەمبەر لە نوێژ بوونەوە ڕوویان تێ کردن و بە دا

انیش کوتیان ئێستێ کااتی ناوێژی ئاێمە نەهااتووە. دەگەڵ ئێمە دانەبەست؟ ئەو  وکوتن بۆ نوێژ 

ئەدێرەدا پێغەمبەر تێگەیی و هەندێکیش لە یااران کە ئەوانە هێشاتا نەباوونە موساوڵامن، ڕەناگە 

وپێک کر باۆ کاتێ وەختی نوێژی خۆیان هات هەستان نوێژێ بکەن خۆیان ڕێک مەسیحی بن.

دە فریا کەوت فەرمووی لێیان گەڕێان باا  نوێژ کردن. یاران ویستیان نەهێڵن بەڵم پێغەمبەر زوو



 02تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

ن ینوێژی خۆیان بکەن. نوێژیان کرد و لێ بوونەوە. ئەوجار داوایان کرد لە حەزرەت ئێمە هاتوو

دەگەڵت لە بابەت عیساا و ئاایینی ئەودا قساە و بااک بکەیان و بادوێین. حەزرەتای ڕەساووڵ 

هەڵبژێراوەیاان واتە )عاقاب،  فەرمووی زۆر بەجێیە و باشە، فەرماوون. لەڕێاوە ئەو ساێ نەفەرە

لەوانی دی، دەساتیان کارد بە ئەیهەم و ئەبوحاریسەی ئیبنی عەلقەمە( هاتن نێزیکرت لە پێغەمبەر 

قسان، بەبێ ناو بردنی خودا. ئەدەو ساتەدا پێغەمبەر فەرمووی: ناوی خودا بێانن و موساوڵامن 

ئیساالم باووین. حەزرەتای  بن، جا دەک بکەن بە باک، ئەوانیش کوتیان ئێمە پێش ئیسالمی تۆ

بوونەتان خودا لێ قبووڵ ناکا، چونکە ئێوە عیسا ڕەسووڵ حەکیامنە فەرمووی پێیان، ئەو ئیسالم

دەزانن و گۆشتی بەرازی دەخۆن و عیبادەتیش بۆ سەلیب دەکەن، جا لە بەر ئەو  ابە کوڕی خود

ەوابێ ئیسالم نین. ئەوجاار ئەوان کار و ئاکارە ناڕەوایانەتان خودا ئایینتانی قبووڵ نییە و نایکا، ک

هاتنە جواب و کوتیان: جا ئێمە ئەگەر هاتووین باۆ بااک لە ساەر ئەوەی ئیشاارەت وەال کارد، 

هاتووین بزانین ئەتۆ و ئاینی تۆ چۆنی سابت دەکەن کە عیسای باێ بااب کاوڕی خاودا نیایە؟ 

 ئەگەر کوڕی خودا نییە، ئەدی بابی عیسا کێیە و لە کوێیە؟

ووڵ فەرمووی پێیان، دڵ و گاوێم دەناێ و ئەقڵایش وەگەڕ خەن و ڕێاش بە حەزرەتی ڕەس

ە ئەو ویژدان و ئینساف مەگرن تا بۆتان باک بکەم. ئەوانایش کوتیاان فەرماوو باسای باکە. ئەو 

هەمااوو کەسااەی وان و یااارانی پێغەماابەریش لەوێاان و بە سااەر باااک و ئەوزا  و جەریاناادا 

 تەماشاچین و دەڕوانن.

: ئایا بە ئەقام و بیری ئێوە دەکارێ کاوڕ وەک باابی نەباێ و نەچاێ، دە پێغەمبەر فەرمووی

نەوعیەتدا، دە لەشدا، دە سیستم و شکام و قەوارەدا؟ واتە: دەبێ وەک یەک بن دە جنسیەتدا، دە 

شکڵدا، دە لەشدا؟ کوتیاان بەڵاێ: دەباێ وەک دەفەرماووی دەباێ وا باێ. دووباارە پێغەمابەر 

دەبێ مبرێ؟ کوتیان نا. پێغەمبەر فەرمووی ئەگەر خودا مبرێ بۆ فەرمووی: ئایا پێتان وایە خودا 

خودا نابێ. پاشان پێغەمبەر فەرمووی: عیسا دەمرێ، جا چۆن دەبێ خودا بێ و یا کوڕی خاودا 

بێ؟ کوتیان بەڵێ ڕاستە، عیسا دەمرێ و خوداش نابێ مبرێ. پاشان پێغەمبەر فەرماووی خاودا 

ی خۆشای بادا؟ داریشیانە. ئایا مەگەر عیسا دەتوانێ ڕزقلەبەرێک دەدا و ئاگاڕزقی هەموو گیان

لەبەرێکە و ئی عیساشە. پاشان پێغەمبەر فەرمووی: خودا ێ خودا ڕازقی هەموو گیانڵکوتیان بە

نە دەخوا و نە دەخەوێ، بەڵم عیسا دەشخوات و دەشخەوێ. پاشان پێغەمبەر فەرمووی عیساا 

 ر و سامان و شکڵی دراوەتێ. کوتیان بەڵێ وایە.لە ناو زگی مریەمەی دایکیدا پێکهاتووە و سە
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میهرەبانانە فەرمووی جاا ئەگەر ئەوانەی ئەمان  ئەوجار حەزرەتی ڕەسووڵ ڕووی تێ کردن

کومتن ئێوەش تەسدیقو کردن و ڕاست دەکەن، ئەدی جا چۆن باوەڕتاان وایە کە عیساا کاوڕی 

دەبێ و دەشمرێ! ئەوانیش واتە خودایە؟ یا بۆ خودا دەبێ؟ دە حاڵێکدا دەشخوا و دەنوێ و پیر 

وەفدی نەجران چەند چرکەیەک بێدەنگ و جواب دامان. دەو ماوە بێادەنگییەی وانادا خاودای 

تەعاال بە وەسیلەی جربەئیل سووڕەی ئالی عیمرانی تا هەشتا ئایەتی لێ نازڵ کرد و ڕایگەیاند بە 

ەنەوە. پااش ماااوە و پێغەمابەری، پێغەمابەریش مااۆڵەتی دان بیار وەکەن، جااا پاشاان وڵماای د

بەریان بە ڕاست وەرگرت و ئی خۆیان بە نادروسات. ئەماام ئاماادە ممۆڵەتەکەیان بەیاناتی پێغە

 ن لەامن بن دەو کات و ساتەدا، کوتیان ساەرانە دەدەیان. باۆ زێادە زاناین باڕواننەبوون موسوڵ

 .612/ 9، ج  612/ 3تەفسیری کەبیر و روح املعانی، ج 

ابێ دە سووڕەی بەقەرەدا بە درێژی لە سەر ئەو پیتانەی کە لە هەوەڵی دیارە وەک لە بیرمان م

هەندێک لە سووڕەکاندا هەن بە ناوی )حروفی مقطعە(، دواین بەڵم دیارە وەک دەڵێن و باسای 

زان بە نااوی ریانی قورئااناسای، یەکێک لە م«خاڵ»بوو کراوە لە الیەن مامۆستای خودالێخۆش

بوونێکی زۆر توانیویەتی شتێکی تازە و نوێ لە سەر ئەو ەریکڕەشاد خەلیفەی میرسی، پاش خ

پیتانە وەدۆزێ تاقی کردۆتەوە دروست هااتۆتە دەرێ. ئەمەش وەک شاتێکی بااش بە ڕەواماان 

 نەزانی باز دەین بە سەریدا.

بیست و نۆ سووڕە لە قورئانی پیرۆزدا سەرەتایان بەو پیتانە داگیرساون. جا پیتەکان یاا یەک 

 یا سێ یا چوار یا پێنج. ،یا دوو پینت

« طە، طاس، یاس، حام»؛ دووپیتەکاان وەک «ص، ق، ن»یەک پیتەکان وەک سووڕەکانی 

)غافر، فصلت، زخرف، دخان، جاثیە، احقاف( ئەو سووڕەتانە دوو پیتاین. ساێ پیتەکاان وەک 

)بقرە، ال عمران، عنکبوت، روم، سجدە، لقاامن، یاونس، هاود، یوساع، رعاد، سووڕەکانی 

، حجر، طسم، شعرا و قصص(. ئەوانەی بە چوار پیت دەک پێ دەکارێن، ساووڕەکانی ابراهیم

و  املر: رعد، املص: اعراف(ن. ئەوانەی بە پێنج پیت دەک پێ دەکرێن سووڕەکانی )کهیعص)

 حم، عسق(ن.

دیارە ئەوەندە سووڕانە دوای )بسم اللە الرحمن الرحیم( بەو پیتانە دادەگیرسێن. قورئاانیش 

کە موعجیزەیەکی ئەبەدییە وا نییە بکوترێ هەر ئەوەندەیە کە تا ئەوڕۆ زاندراوە. یا بڵێاین زانینای 

دنیاا و  قورئان دە یەک دەوردا تەواو دەبێ، بەڵکە قورئان بە بەژن و باڵی هەموو دەور و زەمانی
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ئاخرەت گیراوە، بەشی هەمانی تێدا، دە هەر دەورێکدا لێی وەکۆڵدرێ بەشی لێ دەردەکەوێ و 

 چاو دەکرێ.

جا لە سەر ئەو ئەساسە جەنابی ڕەشااد خەلایفەی میرسای حەولای داوە بزاناێ ئەو پیتاانە 

ئەویاش بەو  ، مانا و ڕازی دیکەیان تێدایە؟ ئینجااوەبێجگە لەو مانایەی کە تا ئەوڕۆ لێیان زاندرا

 مانا و بەراوەردە تازەیە گەیشتووە.

بە قەولی ناوبراو )ڕەشاد خەلیفەی میرسی(، هەمیشە ئەو پیتانەی لە سەرەتای سووڕەکانن،  

پیتی یەکەم لە پیتی دووهەم زیاتر هاتووە دە سووڕەکەدا و پیتی دوو لە پیتی سێ و سێ لە چوار 

 بۆ منوونە سەیر کە: و چوار لە پێنج زیاتر دە سووڕەکاندا هاتوون.

 روم عنکبوت آل عمران بقرە الف الم میم

 243 344 2234 4232 ئەلف

 931 224 6442 9214 الم

 964 944 6226 2632 میم

ئەو شکام و دیمەنە دەڵاێ: ئەو پیتاانەی لە ساەر ساووڕەکان نیشاان دراون و ئاا وا لە نەزم 

 تەبرەئەی قورئان لە دەساکردی ئینسااندراون لە سەر ئەساسی موعجیزەی قورئان و ئیسبات و 

، پیتی هەوەڵ لە )امل(دا )الع(ی زیااتر دە ساووڕەکەدا هااتووە و )ل( لە )م( زیااتر نیشان دەدا

ی قورئاانیش دەردەکەوێ و هاتووە. هەر وا بەو شێوە تا زانست و زانیاری باڕواتە پاێش ئیعجااز 

ودا بۆ پەرسنت دەبێ. تەنیاایی هەر ێکی پتەو و خالیس بکوترێ: هەر خڕ دێتە پێش، دەبێ بە باوە

شایان بەوە، نەک عیسا کوڕی خودایە، وەک گاورەکان دەڵێن، نە عوزەیر کوڕی خاودایە، وەک 

 جوولەکەکان دەڵێن. کەسێک شەریک بۆ خودا دانێ، زوڵم لە ئەقام و هەست و شعوور دەکا.
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 دەسپێکی تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران

 ِ  حيمِ الرذ  نِ ْحم الرذ  اللِ  همِ ب
 خاوەن ڕەحم و بەزە.به ناوی خودای 

 ئایل عيمران (1) ا ُّ ال إِعَوَه إاِلذ ُهَو اعََْحُّ اعَْقيُّومُ  (1الم )
( خودا ئەو خودایەیە کە هیچ خودایەت نییە ئەو نەبێو کەایش شایانی پەرانت نییە ئەو 1امل )

دانەوە بە غەیڕ ی خڕۆی بڕێ پڕاو نەبێ. ئیندوویەکی هەمیشڕە  اوەاڕتاوە و بەردەواب بە ئاتڕی

 کەر و هەڵسوو ێنەری بوونەوەرە.خۆی؛ دابید

ی بەقەرە، وەک دووپااتە 222هەرچەند ئەو ئایەتە دووەی ئالی عیمران بەشاێکە لە ئاایەتی 

کوت کردنی ئەوانەی دەڵێن خودا خااوەن کاوڕە، وەک بێ، بەڵم دەبێ ئەوە بڵێین دێرەدا بۆ دەم

و باێ هەوەڵ  وو سیفەتە بەرزانەی )حّي و قیّوم( واتە زاتای قەدیامگورزێک بوەشێندرێ، بەو د

 ناکرێ شتی خاوەن هەوەڵ و ئاخری وەپاڵ درێ.

 ی ئالی عیمران2ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وە سەر ئایەتی 

واژەی )حّي( واتە خاوەنی حەیات و بوون، بەڵم کاام حەیاات و باوونە؟ واتە حەیاات و 

هەوەڵ، زانا بە هەرچی هەیە و دەبێ و دەڕوا، تەواناا بە ساەر هەچای وازی بێناێ، بوونێکی بێ 

ساتێنەوەیە لە هەرچای گیاندەر و حەیاتدەریشاە بەوانەی کە خااوەن حەیااتن. گیاان و حەیات

ی حەیاتە لەوڕا حەیاتە و هەچی حەیااتە دەگەڕێاتەوە چخاوەن هەست و حەیاتە. بە کوردی هە

ە و ئەو حەیاتەی خاودای حەی، نە قەت مانادوو دەباێ، نە قەت پاڵ حەیاتی کوللی کە خودای

بێواز دەبێ، نە قەت سست و شل و تەمبەڵ دەبێ، نە نیازی بە خواردن و خاواردنەوە دەباێ، نە 

دەخەوێ و نە وێژینگان دەدا، خاوەن بیستنە، خاوەن دیتنە. ئەو حەییە بەو هەموو سیفاتە بەرز و 

تە بەردەوام ڕاوەستاو بە خۆیەوە، باێ وەسایلە، باێ واسایتە، هەمیشەیانەوە خاوەنی )قیوم(ە، وا

پارێزەر و چاوەدێر و ئاگادار بە ساەر هەچای هەیە و دەباێ و دەڕوا، لە نەزمادەر و دابیانکەری 

 هەموو بوونەوەرە.

دیاارە ئەوە لە دەم دانای گااور و تەرساایەکانە کە دەیاانکوت عیساا  (ال إِلَدَه إاِلَّ ُهوَ ئایەتی )
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کوڕی خودایە، دەبێ ئەویش عیبادەتی بۆ بکارێ. جاا باۆیە خاودا فەرماووی کەک  خودایە، یا

وقۆڵ کردن و ڕازانەوەی ئەو شایانی پەرسنت نییە، بەغەیرەز خودا، هەر وا خودای تەعاال بۆ قایم

ئایەتە ئەو سیفەتە بەرز و پڕ لە ڕازانەی )الحاّي القیّاوم(ی هێناا. )حاّي( واتە حەیااتێکی پاڕ لە 

 ت و دەرک. )قیّوم( واتە ڕاوەستاو بە زاتی خۆی.هەست و زانس

هەندێک لە زانایان کوتوویانە )حّی( یانی نەمر و هەمیشە زیندوو، )قیّوم( یانی بێ هاوتاا و 

 وێنە.بێ

 تیوتیوە: 

بەخش و گیاندەر بە هەرچی بایهەوێ، و خودای تەعاال بە پێی سیفەتی )حّي( واتە حەیات

وەساتاو و بەردەوام و چااوەدێری باوونەوەر بە ئیارادە و ویساتی بە پێی سیفەتی )قیّاوم( واتە ڕا

خۆی، بە کوردی و بە کورتی هەچی بوونە، لەوڕا بوونە و هەچی حەیاتە لەوڕا حەیااتە. جاا لە 

 سەر ئەو ئەساسە دەبێ هەچی هەیە، کڕنۆشی بۆ بەرێ و بیپەرەستێ.

وار دەکەن: خودایەکی پڕ بە یەقین و باوەڕەوە ها ەئەوجار هەچی ئەقام و هەست و شعوور 

ەی سیفەتی دایمی بن واتە )حّي و قیّوم(، سیفەتی زاتی بن بۆ پەرسنت دەبێ و باۆ تەنیاایی انئەو 

بە خاودا بزانادرێ. دێارەدایە دی نیازی دەبێ، تاوانێکی گەورەیە کە غەیارەز ئەو کەساێکی وبێ

ایەتی تەوحیاد بۆمان دەردەکەوێ و سابت دەبێ کە هەوەڵی سووڕەی ئاالی عیماران باۆیە بە ئا

( تاکوو لەڕێوە ڕەد باێ لە ساەر مەسایحیان کە لە اهّللُّ ال إِلَدَه إاِلَّ ُهَو الََْحُّ الَْقيُّومُ ڕازاوەتەوە وەک )

 بابەت خوداناسین بوونە سێ دەستە:

 . دەستەیەکیان دەڵێن عیسا خودایە،6

 )عیسا و مریەمە و خودا( . دەستەیەکیان دەڵێن عیسا سێهەمین خودایە2

 دەستەیەکیان دەڵێن عیسا کوڕی خودایە.. 9

جا بۆیە بۆ ڕەد کردنەوەی ئەو ئەقیدە و باوەڕە بەتاڵەی مەسایحیان هەشاتا و چەناد ئاایەتی 

 قورئان بە دوای یەکدا دابەزیون.

کە لە بابەت دابەزینی قورئان و تەئید کردنی بە تەورات و  9ئەوجار دەچینە خزمەت ئایەتی 

دەگەیێنااێ کە قورئااان حەقە و یەهاوود و مەساایح بێخااود تێامنئینجیال دەدوێ و باااک دەکاا، 

ئینکاری قورئان دەکەن، چونکە کتێبەکەی خۆیان تەسدیقیان کردووە کە قورئان حەقە و کەالمی 

 خودایە.
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َل َعلَيْ  نَ َل اتلذْوَراةَ وَاإِلجِنيَل  ِوَتاباعْ  َك نَ ذ
َ
َِّما َبْيَ يََديِْه وَأ قاً ل َقِّ ُمَصدِّ

ْ
 ئایل عيمران (3) بِاْل

ئەو خودایەیە کە قورئانی بە هەق و ڕاستی بۆ دابەزاندووی، کە ئەو قورئانە تەئیددکااوی خودا 

تەورات و « هەر ئەو خددودایەی کە قورئددانی نددارداتە خددوارەوە»کتێبەکددانی شددێی خددۆیەتی، 

 ئینجیلیشی نارداتە خوارەوە.

 :3ئایەتی تێڕوانین و ئاوڕ وەسەر دانەوەیەکی هەستیارانە وە سەر 

بەڕاساتی باۆ نااردی کە ئەو  مقورئاانی ڕاساتی خودای تەعال دەفەرموێ: ئەی محەممەد

قورئانە خاوەن باوەڕە بەو کتێب و نامانەی کە لە پێش خۆیدا هاتوون بۆ سەر پێغەمبەرانی پاێش 

ێشاا تۆ. واتە دەبێ بڵێین و باوەڕیشامن بێ کە ئەوەی دەو قورئانەدایە ڕێکی ئەو ناماانەن کە لە پ

 واتە دە پێش قورئاندا هاتوون بۆ پێغەمبەرانی پێشوو. بەڵم پێش دەسکاری کردنیان.

ئەگەر یەکێک هات و پرسیاری کرد و کوتی: دەباێ ڕاز دەوەیادا   باێ کە باۆ کیتااب کە 

)نز ل و تنزیل( دەکار کراوە بەڵم بۆ تەورات و ئینجیل )انازل( بە کاابر باراوە؟ دەباێ لە  ەقورئان

پرسیارە زانستییەدا بکوترێ: )تنزیل( باۆ )تکثیار(ە، واتە زۆر، یاانی قورئاان دەساتە  وەڵمی ئەو

دەستە و چین لە دوای چین بە پێی نیاز دابەزیوە، بۆیە ماناای زۆر دەبەخشاێ؛ بەڵم تەورات و 

ئینجیل یەک دەفعە هەمووی دابەزی. کەوایە بۆیە باۆ تەورات و ئینجیال )انازال( تاایبەت کارا، 

 ساڵندا دابەزی، بۆیە لەفزی )تەنزیل( دەکار دەکرێ. 33نکە چین چین دە ماوەی قورئانیش چو 

. مصاد   3. حق  4پێویستە دێرەدا ئەوە بزاندرێ کە خودای تەعال قورئانی بە دوو سیفەتی 

ناودێر کرد: حق  واتە لە بابەت ڕاگەیاندنی کارەسات و بەسەرهاتی ئۆمەتاانی ڕاباردوو ڕاساتە و 

وعدە و وەعیددا حەققە و ڕاستە، وە هەروا حەقیش بە مانای )فصال( هااتووە  حەقە و لە بابەت

بە تەئکیدد ئەو  ﴾إِنَّدُه لََقدْوٌل فَْلدٌل ﴿ئامااژەی وەل کاردووە: « طار » 43واتە حە  وەک ئایەتی 

  قورئانە جیاکەرەوەی حەق و باتڵە، قەولێکی ڕاست و بێ درایە.

 یا دەڵێن: خودا ڕاست قورئانیش ڕاست.  مصد  : تەسدیقکەری کتێبەکانی پێش خۆیەتی.

زاناان کوتوویاانە: هەر دڵ دەیهەوێ بزانێ ئەو دوو لەفزی تەورات و ئینجیل چن؟ لۆغەت

هەوێ بە درێژی بزانی دوو لۆغەت عەجەمین، تەورات عیربی و ئینجیل رسیانییە. ئەگەر دەشت

ۆ متاشاای تەفسایری کەبیاری ئەو دوو لۆغەتانە عەرەبین لە   بابێکن، یا عەجەمین بێ باب، بڕ 

 بکە.« تبیین الفرقان»ئیامم فەخری ڕازی یا 

یەکێک دێ دەپرسێ و دەڵێ: هۆی ئەوەی چییە زیاد لە کێتبەکانی ئاسامنی، تەنیاا تەورات 
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 و ئینجیل دێرەدا ناو براون؟ وڵم بە پێی فەرموودەی زانایان ئاوا دراوەتەوە:

 یئاان دەباێ لە هەچای کتێبەکاان و وەرەقەکاانئەو دوو کتێبانەی تەورات و ئینجیل لە قور 

)صحف( ئاسامنین بەرباڵوتر و جامعرتن دەگەڵ قورئان مناسەبە و ڕابیتە و تێکەڵوییان زیاترە، 

دەورانای تەورات و ئینجیال دەگەڵ دەورانای قورئاان بە ساەر یەکەوەن، چاونکە  جگە لەوەش

بووە  دەورانێک پێش حەزرەتی محمد املصطفی کەمەئینجیل کە بۆ حەزرەتی عیسا دابەزیوە، 

ی پاێش پێغەمابەر «اولاوالعزم»واتە بڵێین شەش قەڕن نێوانیان بووە. عیسا ئاخرین پێغەمابەری 

بووە. وەهەروا تەورات هەرچەند بە نیسبەتی ئینجیل لە ئیسالم دوورترە، ئەماام بەو  محەممەد

وول و مەشموولی تەواوی پێغەمابەران هۆیە کە تەوراتی حەزرەتی مووسا لە پاش مووسا مەعم

 (36، ص 5ئێمەی ئیسالمی خاوەن قورئان نزیکرتە. )تفسیر تبیین القرآن، ج بووە لە 

 پوختەیەک

ساااڵی دەوراناای  33( واتە چااین چااین و دەم بە دەم دەگەڵ ئەوزاعاای دەوران وەک نززز  )

 بێت. پێغەمبەرایەتی حەزرەتی محمد املصطفی

َل ﴿کەڕەت دابەزیوە. جا لە سەر ئەو بەراوەرد و ئەساساە پارچەی یەک( واتە یەکانز ) نَدََّّ
نَََّل اتلَّْوَراَة َواإِلجِنيَل هاتنە خوارەوەی قورئان؛ ﴿ واتە ﴾ِكتَابالْ  َك َعلَيْ 

َ
هااتنە خاوارەوەی  واتە ﴾أ

 تەورات و ئینجیل.

ئەو قورئاانە حەقەی دابەزانادە ساەر تاۆ، لە هایچ دەور و  یانی خودا بە حەقای﴾ بِاْْلَقِّ ﴿

گارێ لە حەق نااکەوێ، دەگەڵ عاالەمی زەمانێکدا لە حەق ناکەوێ، هەر کەسیش دەساتی تێ

 هەستی واتە بوونەوەر بە حەق دەدوێ و دەجووڵێتەوە، پارێزەری مافی هەموو خاوەن مافانە.

قاً ﴿ ًِّ بەکانی پێش خۆیدان تەئیاد و تەسادیقیان واتە ئەو قانوون و شتانەی کە دە کتێ ﴾ُمَل

 دەکات، نیشانەکانیشیان هاتنی محمد املصطفی و دابەزینی ئیسالم بە یاسایەوە.

. سافری 6تەورات کەلیمەیەکی عیربییە بە واتای شەریعەت. پێنج نوقتەی لە خۆ گرتاووە: 

 . تثنیة اشرتا . 2. سفری عەدەد 4. سفری الویین 9. سفری خروج 2تەکوین 

انە واتە: بوونەوەر، هاتنە دنیاا؛ چاوونە دەر لە دنیاا؛ ژماارە و حیسااب، یاساای دنیاا و ئەو 

 قیامەت.

یەهوودییەکان دەڵێن مووسا تەوراتی نووسایوەتەوە، نەسااراکان دەڵاێن: تەورات دەورانای 
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کااۆن و تااازە نیشااان دەدا و خاااوەن داسااتان و چیرۆکەکااانی پێغەماابەران و مێااژووی بەناای 

 ش حەزرەتی عیسایە.پێ یئیرسائیلەکان

ئینجیل کەلیمەیەکی یۆنانییە بە مانای مزگێنی و یا فێر کردنی تازە هاتووە، واتە فێار باوونی 

 ئادابی دەورانی تازە. بە کوردی فێر بوونی دینی عیسای مەسیح.

قەڕنێک یا دوو قەڕن پاش وەفاتی حەزرەتی عیسا خائینانی ئایینی ئاسامنی بە چوار شاێوە 

کەک بە  هەر دەرێ و نووساییانەوە لە ڕووی ئەساڵی ئینجیلای ئاساامنی. یاانی ئینجیلیان دایە

وەردا هەچاای زانییااان لە بااابەت قورئااان و پێغەماابەر محمااد قااازانجی خااۆی دەسااتی تااێ

هێنا و ونیان کرد لە عالەم، هیچ بەڵگەیەکای ئەوەش کە ئااوا نووسایویانە دایە دەریاناملصطفی

وار ئینجیلە ناوورساوانەش ئەوانەن کە نااوی نووسەرەکەشای کام کەسەیە لە دەسدا نییە. ئەو چ

. یوحەننا 4. لۆقا 9. مەرقەک 2. مەتا 6دیار نییە. ئینجیل ناوی چوار کتێبی نوورساون لە الیەن: 

بە مااوەیەکی زۆر ناوورساون تاا ساەدەی چاوارەمی مەسایحا  لە ژیانی عیسادا. پاش مەسایح

ۆمیانەوە دەربەدەر کرابوون، کاتێ پادشای وەخات دەرنەخراون، چونکە بە عیسا بە دەک جوو ڕ 

ترک ڕزگار بوون ئەو کتێبانەیان دەرخسنت بە ناوی ئینجیال  )قسطنطین( بوو بە گاور خەڵک لە

قبووڵیان کردن، ئەو تەوڕات و ئینجیلەی ئێستا هەن، خودا نەیناردوون. ئەوانی خودا نااردوونی 

 لە ناو براون. )خاڵ(.

 وران لە سەر ئارەزووی خۆیان تەورات و ئینجیلیان گۆڕیون.بە کوردی، زۆردارانی دە

دە عورفی قورئاندا تەورات واتە ئەو کتێبەی کە نازڵ کراوەتە سەر مووسا، ئینجیال واتە ئەو 

کتێبەی نازڵ کراوەتە سەر عیسا کە مژدەی هاتنی محمد املصطفی و شەریعەتی بەحەقی ئەوی 

 تێدایە. )تفسیر منیر(

دابەزینی تەورات و ئینجیل کەنگێن؟ دەبێ بۆ زانینای ئەو داخاوازییەی دڵ دەیهەوێ بزانێ 

 :4دڵ بچینە خزمەت ئایەتی 

ِيَن  نَ َل اعُْفْرقَاَن إِنذ اَّلذ
َ
ْبُل ُهًدى عِّلنذاِس وَأ ََ وِديٌد كِمن  َِ اٌب  َْ َفُرواْ بِآيَواِت ا ِّ لَُهوْم َعو
 ئایل عيمران (2) َوا ُّ َعِ نٌ  ُ و انتَِقامٍ 

کراوە(، واتە خودا قورئانی بۆ تۆ ناردۆتە خوارەوە کە حەقە  ئایەتە ئاراستەی پێغەمبەر)ئەو 

و گومانی تێدا نییە ... ئەو قورئاانە کە بااوەڕی هەیە بەو کتێباانەی پێشارت باۆ پێغەمبەرانای دی 

نێااردراونەتە خااوارەوە. هەروا لەوە پااێش تەورات و ئینجیلیشاای ناااردۆتە خااوارەوە، بااۆ ئەوەی 
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ت بن بۆ خەڵکی، بەڵم ئەو دوو کتێبە خاخام و قەشەکان لە سەردەمەکانی پێشاوودا کەم یدایەه

و زیادیان تێدا ئەنجام داون و دەساتکارییان کاردوون، ئەوەی تاا ئێساتا لە بەردەساتانیدایە، ئەو 

 کتێبانە نین کە خودا ناردوونیە خوارەوە.

خراپ لێک جیاا دەکااتەوە. هەنادێک لە ئەو شتەیە کە چاک و « فرقان»﴾ َوأَنزََل الُْفرْقَانَ ﴿

هۆش و بیر و ئەقڵە کە خودا داویەتی بە ئادەمیزاد، بۆ « فرقان»تەفسیرزانەکان دەڵێن مەبەست لە 

قورئاانە. « فرقاان»ئەوەی بزانێ بە چاکی ژیانی خۆی بباتە سەر. هەندێکیش دەڵێن مەبەست لە 

نساان، خاودا بە دەساتەواژەی جێی رسنجە هەر بەخششێکی خودا کە زۆر بەسوود بێات باۆ ئی

 )أنزلنا(ی ناردۆتە خوارەوە و باسی دەکات.

ِيَن  ِديدٌ  َفُرواْ بِآيَاِت كإِنذ اَّلذ َِ اٌب  َْ  ئایل عيمران (2)وَا ُّ َعِ نٌ  ُ و انتَِقامٍ  ا ِّ لَُهْم َع
 بێ گومان ئەوەی بە کتێبەکانی خودا کاف  بوون لە  ڤ ی دواییدا دوچاری ازای قورس دەبڕدو

 خودا بە اەر هەموو شتێکدا ئاڵە و بەتوانایەو تۆڵەاێنەوەیە.

 :4ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە سەر و سیامی ئایەتی 

واتە زاڵ بە سەر هەرچی بیهەوێ و هیچ شات نەتاوانێ بە ساەر ئەودا زاڵ « عزیز»سیفەتی 

سایفەتی زاتیایە، « عزیاز»بەرگریکەری بێ. واتە فاعیلی عەزاب کەک نەتوانێ « ذو انتقام»بێ. 

 (9/612سیفەتی فیعلییە. )طربی، ج « انتقام»

دەبێ بە تەئکید ئینسانی خاوەن باوەڕ و ئیامن ئەو باوەڕەی بێ کە ئامانج و هەدەفی واقیعی 

لە دابەزینی تەواوی ئایینی ئاساامنی و ئەحکامەکانیاان لە هەماوو دەور و زەمانادا ڕێنوماایی و 

ئینسان بۆ سەعادەت و بەختەوەری هەر دوو وەرزەکانی دنیا و قیاامەتە، جاا لە ساەر شارەزایی 

ئەو ئەساسە ڕاستییە ئایینەکانی ئاسامنی لە ئەسڵی ئامانج و ئەهدافی خۆیاندا جیاوازییان نیایە، 

بەڵکە یەک ئامانجن کە خوداناساییە لە ساەر ئەساسای تەقاوا. بەڵم ئەوەی کە هەنادێک جاار 

، ئەوە ئیشاارەیە وەالی ئەو ڕاز «فرقان»کتێب دەبرێ و دە هەندێک شوێنیشدا بە  ناوی بەقورئان 

تەعاااال دەیااهەوێ بە ئینسااانی و مەبەسااتە کە ئەگەر ئەو حااوکم و دەسااتووراتەی وەحیاای باری

ئەو  وە کتێب ناو دەبا؛ بەڵم ئەگەر بێتبدەوێدا « قرآن»ڕاگەیێنێ لە بابەت کتێبەوە بێ، ئەوە ناوی 

تەعااال دەیاهەوێ بە ئینساانی ڕاگەیێناێ لە باارەی جاودا ووراتەی وەحیای باریحوکم و دەست

کردنەوەی حەق لە باتام بێ، یا فەرقی چاک و خراپ بێ، وە هەروا هاوێری پااک و پایس باێ، 

 دەبا.« فرقان»ئەوە دەو جێگا و شوێنانەدا ناوی قورئان بە 
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ەسوەسە و دوودڵیایەوە، چاونکە دیارە دڵ و باوەڕ دەبێ لەو بارەوە شکی نەبێ و نەکەوێتە و 

چاو دەکاا کە ڕاست و پان و بەرینە  گەڕێ ر، ئەوئەگەر مەیدان بدرێ بە ئەقام و هەست و شعوو 

خودا غەرەزی دەگەڵ مەخلووقی خۆی نییە، تاکوو ڕێگای خراپی وەبەر بناێ و پێغەمبەرانایش 

غەرەزیان دەگەڵ ئینسان نییە تااکوو درۆیاان باۆ هەڵبەسانت، ئیفتیخاار و  لە نەسلی ئینساننکە 

شانازی وان دەوەیدایە ئینسان تابیعی ڕێی ڕاست و دروست بێ و دەگەڵ یەک حاواوە و ئەهال 

و سەهل بێ؛ هەر وەک فەرماندەیەک دەیهەوێ تەواوی ئەو سەربازانەی کە لە ژێر دەساتووراتی 

نیزام بن و یاسازان و یاساپارێز بان، پێغەمبەرانایش هەر ئاا وان. وپێک و بەنەزم و ئەودان، ڕێک

هەر کەک بڵێ وا نییە و بە پاێچەوانەی ئەو یاساایە وەجاووڵێ و هەڵوێسات بگارێ، ئەوە پێای 

پەرست و ماونکیری حەق و ڕەو و السار و خوار و خێچواتە لەج واتە چەپ« لجوج»دەکوترێ 

 وت و جبت و مرتفین.ڕاستی، وەک کافر و منافق و فاسق و تاغو 

 چاوەی قورئان  پوختەی مەبەست:

لە چااوەی  ساەرچاوە غەم و خۆشی و ڕەنج و ڕاحەتی و سەعادەت و شەقاوەتی ئینساان

وکەوتای ئینساان دەگارێ. بەو دەلایلە کەساانێکی کە فکر و بەراوەرد و هەڵساەنگاندنی هەڵس

باێ، هەر ئەنادازە دنیاا و  چاوەی دڵ و دەروونیان لە نووری ئایامن و بااوەڕی بە خاودا خااڵی

سامانی دنیاشیان هەبێ، چاوەی دڵیان تەنگ و وێرانە، ترووسکایی ویژدان و کەڕامەتی لێ چاو 

ناکرێ، چونکە سەعادەت و شەقاوەت دوو جۆرن: یا ڕۆحین، یا لەشین؛ سەعادەتی ڕۆحای لە 

ەڵ یەک سەعادەتی کۆمەڵدا سەرچاوە دەگرێ و لەوێڕایە، چاونکە ڕۆح دەگەڵ ئەڕواحای کاۆم

بەشاان، یەک لەشاان، خۆشاای و ناخۆشااییان وێکااڕایە و پااێکەوەیە؛ ئەگەر بەشااێکیان کەوتە 

 ناڕەحەتی، بە تێکڕا ناڕەحەتن؛ دیارە خۆشیشیان هەر وا.

سااەعادەتی لەشاای لە لەززەتاای دنیااای سااامان و کەیااع و هەوا و ئیشااتیا و ئااارەزووەوە 

یە، لە ئاداب و ئەدەبی ئینسان بەرییە. سەرچاوە دەگرێ، دەخڵی بە سەر ڕۆح و مەعنەوییەتەوە نی

ئەو ئینسانە بە ناچاری دەبێ بۆ پاارازتنی ئەو ساەعادەت و خۆشاییە لەشاە، هێازی زۆرداری و 

وەگەڕ خا، ئەگەر تێیدا سەر کەوێ، ئەوە ماڵی قیامەتی خۆی و دنیاای و  ر کادەکا یتەجاوزکار 

ئەگەر تێیادا ساەر نەکەوت  هاوچەشنانی خۆی وێران کرد بۆ پشوویەک لەزەت و خۆشی دنیاا،

 ئەوە ماڵی هەر دوو دنیای خۆی وێران کرد چونکە نیەتی پیس و گڵو بوو.

ناو دەباا. چاونکە هەر « متا  قلیل»قورئان ئەو جۆرە ژیان و بوونانەی سەعادەتی لەشی بە 
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جۆرە جاووڵنەوەیەکی ئینساان ئەگەر بە زەرەری هااواڵن و هاونەوعاانی خاۆی باێ، قورئاان 

ی دەکا، واتە خودا. ئەمام هەر جۆرە جووڵنەوەیەک کە بۆ سەعادەت و بەخاتەوەری مەحکووم

ەکا، چاونکە ئەو جاۆرە جاووڵنەوانە گەڕی ئینسان و گیانان وەگەڕ کەوێ، قورئان پەسەندی د

 گەڕی ئینسانانی خودان، زۆردار بۆ کوێ دەچێ؟ بەرەو کوێ؟ و خودا

 تیوتیوە:

ە، دیارە ئەو دوو «قیّوم»و « حيّ »خاوەنی دوو سیفەتی  دا بە ڕوونی کوترا خودا2دە ئایەتی 

سیفەتەی خودای تەعاال ئەوە دەڵێن کە خودای تەعاال دەبێ بە ساەر تەواوی قاازانج و زەرەر و 

وبەر کردنی بوونەوەر ەکاروباری مەخلووقاتی خەبەردار و بەتوانا بێ، چونکە بەڕێوە بردن و سەر 

رێ؛ واتە دەبێ بە نیاز و کەیفیەتی ژیانی تەواویان زانا بێ بە زانست و قودرەت نەبێ، نابێ و ناک

 بەجێ بکرێ.و بشتواندرێ لە هەموو باران و بواران نیازیان جێ

ئەو شێوە ئیدارە کردنەش لە دەک خودادا نەبێ، نابێ، چاونکە هەر ئەوە خااوەنی ئەو دوو 

 :2ەت ئایەتی ؛ جا بۆ ئیسباتی ئەو داوایە دەبێ بچینە خزم«حّي و قیّوم»سیفەتەیە 

َماءِ  إِنذ اٰ َ  ْرِض َوالَ ِِف الهذ
َ
ٌء ِِف األ  ئایل عيمران (9) الَ ََيََْفَ َعلَْيِه ََشْ

 بێ گومان خودا الی شاراوە نییەو هیچ بوونەوەر و شتێ و نە لە ئەوی و نە لە ئااتن.

 :5وەسەر ئایەتی  تێڕوانین و ئاوڕ وەسەر دانەوە

بەرابەر و ڕوو بە یەکن، زەوی تەنیا بەو ئەرزە ناکوترێ کە ئێمەی ئاسامن و زەوی دوو شتی 

لە سەرین، بەڵکە هەرچی لە ژێرای ئاسامندا بێ پێی دەکاوترێ زەوی. وە هەر وا ئاساامنیش بە 

تەواوی ئەوە دەکوترێ کە لە سەرووی زەویدایە تا نیهایەت؛ جا ئە دێرەدایە کە دەبێ باوەڕن باێ 

بە هاۆی  هەچی لە زەوی و ئاسامندا بێ، دەورەی داوە دە خۆیدا بەوەی زانستی خودای تەعال

 (485 3یەتی. )روح املعانی، ج «قی وم»سیفەتی 

دەکرێ بکوترێ ئەو ئایەتە باوەڕی گاورەکانی نەجران دەباتەوە پاش و بەتاڵی دەکااتەوە کە 

زەویایە و زانیشە، چونکە ئەو کەساەی ئاگااداری ئاساامن و پێیان وا بوو عیسا خودایە و غەیب

 یهاوتایە، نە حەزرەتی عیسا؛ چونکە عیسااخەبەرداری خشەی مار و مێروویە، هەر خودای بێ

 ئینسان، ئەوەی خودا بە هۆی وەحی خەبەرداری نەکا نایزانێ و ئاگادار نییە.

زانە ئەو کەسانەی عیسایان بە خودا دەزانی هۆیەکەی ئەوە بوو کە دەیانگوت عیساا نهێنای
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دەکوت: ئەتۆ ئەوشۆ ئەو چێشتەت خواردووە، وە هەر وا بە یەکێکی دەکوت چونکە بە عالەمی 

ئەوڕۆ ئەتۆ ئەو کارەت کردووە؛ بێ ئەوەی کەس پێای بڵاێ. و هەر وا لەو لیەشاەوە کە عیساا 

مردووی زیندوو دەکردنەوە، کوێر چاوی دەکردنەوە، و هەر وا لە قاوڕ و گا  تەیاری دروسات 

غەیری عیسای نەدەهاتن و دەیاانکوت عیساا خاودایە، ئەگەر دەکردن، کە ئەو کارانە لە دەستی 

 خودا نەبا، وەک مە ئینسان با، نەیدەتوانی ئەو کارانە بکا.

جا خودای تەعال بۆ وەی بە دەلیل پێیان بسەملێنێ کە عیسا خودا نییە و ئەقڵایش قباووڵی 

( واتە هنا ەمیشاە زینادوو و کا، هات فەرمووی: خودا دەبێ خاوەنی ئەو سیفەتە بەرزە بێ )حی 

خودا دەبێ خااوەنی ئەو سایفەتە باێ )قی اوم( بەخش بە زەوی، وە هەروا بەخش و حەیاتگیان

واتە ڕاوەستاو بە زاتی خۆی، دەیجا هەچی ئەقڵە ئەوە دەسەملێنێ و باوەڕی پێ دەکا کە عیسا نە 

سیفەتی خودایە  ەیە کە«قی وم»ەیە کە سیفەتی خودایە، واتە هەمیشە زیندوو بێ، نە ئەو «حی  »ئەو 

واتە ڕاوەستاو بە زاتی خۆی، جگە لەوانەش ئاگاداری پێغەمبەران بە نهێنای، لە ڕووی وەحایە، 

 نەک سەربەخۆ.

دێرەدا باسی حەزرەتی عیسا هاتە گۆڕێ کە هەندێک لە ئینسان باوەڕیاان وا باوو خاودایە، 

 نیساءدا دەفەرموێ: ی494ئەوەی دڵ دەیهەوێ بزانێ دێرەدا ئەوەیە: خودای تەعال دە ئایەتی 

ْنهُ كِ إِنذَما الَْمِهيُح ِعيََس اْبُن َمْرنََم َرُسوُل ا ِّ وَ  عَْقاَها إیَِل َمْرنََم َوُروٌ  مِّ
َ
 نهاء( 272) َمُتُه أ

گومان مەایح عیسای کو ی م یەب بێجگە لە نێ دراو و وشڕەی خڕودا هیکێکڕی تڕ  نیڕیەو بێ

 الی خوداوە.نێ درا بۆ م یەب و گیانێکی بەخرشاوە لە 

یاانی چای؟ باۆ « کلماة»دڵ دەیهەوێ بزانێ مەسیح یانی چی؟ وەهەروا دەشیهەوێ بزانێ 

ی دە بەردایە، ڕوحی ، واتە ڕوحوڵڵ؟ خۆ هەچی گیان«نەروح م»چیش ڕاستەوخۆ بە عیسا کوترا 

 ی پێ بکوترێ.«ڕوح اللە»خودای دە بەردایە، دەتواندرێ 

وەتە پاڵ عیسا، بۆ منوونە عیسا نەخۆش و کاوێر وەڵم: مەسیح چەند هۆیەکی هەیە کە درا

و کەچەڵ و گولی بە وەسیلەی موعجیزە چاک دەکردەوە، واتە دەساتی بە ساەردا دێناان چااک 

جار دە قورئاانی پیارۆزدا هااتووە و بە  66دەبوونەوە، بۆیە پێیان کوتووە مەسیح. لەفزی مەسیح 

 کار براوە.

نااودێر کاردووە واتە بە « کلمة الله»ال عیسای بە یانی خودای تەعا« کلمة الله»یان « کلمة»

چونکە خولقانی حەزرەتی عیسای، خودا لە نیزامی پێکهێنانی وەلەد کە باریتییە  «کُنْ »کەلیمەی 
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ی لە بەشێکی کە ئاوی مەنییە، بەدەر بێ ئاو بە خاریج کرد، یان« کُنْ »واتە تۆو، لە « منی»لە ئاوی 

یاا «. کلماة الالە»سەر ئەو ئەساسە بە حەزرەتی عیسا دەکوترێ هێنایە دی، جا لە « کُنْ »ئەمری 

واتە بەیانات و کوتن وەسیلەی هیدایەتن، عیسااش وەسایلەی هیادایەتە، خاۆ « کلامت»ن ێدەڵ

 ە، خودا بۆیە بە عیسای ئەو لەقەبە )کلمة اللە( دا.«کلامت»ش لە «کلمە»دیارە 

خاودا  دایە پااڵ رام لە عیسا ڕوحیخودای تەعاال لە بەر ڕێز و حورمەت و ئیک« روح اللە»

، دەنا هەچی ڕوحە لە خوداوەیە، ئەو ڕوح وەپاڵ دانەش وەک ئەوە «عیسای روح اللە»فەرمووی 

 «.ناقة اللە« »بیت اللە»وایە 

ئیشاارە وەالی بەرفراوانای و کەمااڵی  2وەک دەردەکەوێت و بە ئیسبات گەیشتووە ئایەتی 

هەرچی بوون و نەبوونە ڕادەگا، ئە دێرەدا ئەوەشامن دێتە علیم و زانستی خودای تەعاالیە کە بە 

وێڕای ئەو عیلم و زانساتە دەباێ هێاز و تواناای ساەرە و بەرە کردنای خودا زەین و دەست، کە 

! جا باۆ ئیساباتی کەمااڵی بە خوداتەواوی بوون و نەبوونیشی هەبێ، ئەگینا ناتەواو دەبێ! پەنا 

کە دەوێادا بۆماان  1باوونەوەر دەچیانە خازمەت ئاایەتی هێز و توانای خودا لە سەر کائینات و 

 دەردەکەوێ قودرەت و تەوانایی خودا:

رُ  ِي يَُصوِّ رَْحاِم كُ ُهَو اَّلذ
َ
َ  ْيَف يََشاءُ كَ ْم ِِف األ

ْ
 ئایل عيمران( 6)يمُ والَ إِعَوَه إاِلذ ُهَو اعَْلِ نُ  اْل

ن دەکێشێ، بدێجەە لەو هدی  هەر خودایە چۆنی بیهەوێ لە نێو منداڵدانەکاندا شکڵ و نەخشتا

 خودایە نییە، هەر ئەوە زاڵ و کاربەجێ.

 :6ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانین لە سیامی ئایەتی 

گومانە سەرە و بەرەی دنیاا و ئیادارە کردنای لە هەماوو بارەکاانی ژیاان و ئەوە یەقینە و بێ

ئیارادە و مەشاییەتی  حاوانەوە و نەخش و نیگار و کەیفیەتی سیام و ڕوخسار و هەستیان لە ژێر

خودادایە، سووڕەت و شێوە و بیچمی ئینسان بەشێکە لەو ئیارادەیەی خاودا. دیاارە کاروبااری 

تەعال تەواوی لە سەر حیساب و ژمارەیە، جا بۆیە دەبێ بکوترێ بە غەیرەز ئەو خاودایەی باری

 ات ئیدارە بکات.وا بەهێز و بە زانست، هیر خودایەک نییە بتوانێ ئاوا بە نەزم و نیزام کائین

هاوتا هەر کارێکی بیهەوێ بیکا پێش ئەوەی ئەنجامی بدا و بەڕێاوەی بەرێ، لە خودای بێ

بێناێ دەتاوانێ و نهاۆمێ سەر و بنی ئاگادارە بۆیە لە بەڕێاوە بردنای هەرشاتێکی بایهەوێ پێکی

حە   ناهێنێ. جا بۆیە دەبێ بکوترێ ئەو کەسانەی ئینکاری ئایاتی خودا دەکەن، ئەوە ئینکااری
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دەکەن و هیر حاڵی نین زۆر ژێراتر لەوەن بتوانن لە سەر پێی خۆیان ڕاوەسا  و ئیادیعای ئەوە 

 بکەن کە بەڵێ ڕێگای ڕاست دەقۆزینەوە و دەرکی دەکەین.

ئەوە کە ئینسان ئینکاری ئایاتی خودا دەکا هۆیەکەی ئەوەیە خودای تەعال لە سەر ئەساسی 

ەتە ئینسان کە بۆخۆی چارەنووسی خۆی هەڵبژێارێ، حیکمەتی خۆی سەربەخۆیی و ئیزنی داو 

کردنەوەدا. هەچای بایهەوێ کردنەوەی ئاواڵە بێ و بەرهەڵستی نەبێ لە تاقیتاکوو مەیدانی تاقی

بۆخۆی هەڵیبژێرێ، دیارە ئەو ئینسانەش ئەو ئامراز و وەسایلەی ئەقا  و هەسات و شاعوورەی 

دەکاریان ناکا، بەڵکە چاوەی دووربینای  خودا پێی داوە بۆ دەرکی حە  و بات ، دە جێی خۆیدا

ناسی دە دنیاپەرستی دەکا و دەشیهەوێ بشگا بە قۆناغی سەعادەتی ئاخرەتیش، بێخەبەر و حە 

 لەوەی دنیا پلەکانی سەرکەوتنە بۆ پلەکانی کەماڵ نەک پلەکانی خۆ پێ هەڵوەسین.

رُ خودای تەعال کە دەفەرموێ ﴿ رَْحاِم ُك يَُلوِّ
َ
واتە چۆنی بایهەوێ خاودا ئااوای  ﴾ْم ِِف األ

شااک  دەکێشااێ دە ناااو منداڵاادانی دایکیاادا، واتە دەو شااوێنەیدا کە پێاای دەکااوترێ منداڵاادان 

)رەحەم(، واتە شوێنی ڕەحم و بەزە لەوێدا ڕەحمی دایک و باب بۆ ڕۆڵەکەیان دادەخزێتە ناو ئەو 

کەی لێ دەگاوورێ و سااز منداڵدانە و تێکەڵوی ئەو دوو ئاوی دایک و بابە دەبێ کە بێچوولە

 ی سووڕەی ئینسان پێویستە دێرەدا:3سەیری ئایەتی  دەبێ.

ْمَشاٍج 
َ
نَهاَن ِمن نُّْطَفٍة أ ا َخلَْقَنا اإْلِ

 انسان( 2) نذبَْتلِيهِ  إِنذ
 گومان ئێمە مااڤامن لە نوتفەیەکی تێکەڵ دروست کادووە بۆ ئەوەی تاقی بکەینەوە.بێ

هاااتبوونە خاازمەت پێغەماابەر لە بااابەت حەزرەتاای عیساااوە ئەو جەماااعەتە نەجرانیااانەی 

واتە عیسا کاوڕی خاودایە؛ پێغەمابەر فەرماووی وا مەڵاێن، « کلمة اللە و روح منە»دەیانکوت: 

دە پێغەمبەرایەتی پێغەمابەر و « نەساراکان»واتە  نبەڵکوو بڵێن: ڕەسووڵی خودایە. وەفدی نەجرا

دەکردن، لیان وا بوو عیساا لە ساێ لیاان لیەکە: یاا قورئاندا گومانیان هەبوو، باوەڕیان پێ نە

خودای تەعاال  عیسا و مریەمە و خودا.«: قنومن ثالثة»خودایە، یا کوڕی خودایە، یا یەکێکە لە 

ی دابەزاناد. ئەگەر بە وردی 9وماژە گاوێرە لە ساەر دڵیاان، هاات ئاایەتی بۆ ڕەواندنی ئەو تەم

 ا ئینسانە و خودا نییە:هەڵسەنگێندرێ بە ڕوونی ئەق  دەزانی عیس

نَ َل َعلَيْ 
َ
َِي أ ْ  ِوَتاباعْ  كُهَو اَّلذ مُّ اعْ وِمْنُه آيَاٌت ّمُّ

ُ
ا  ِوَتابَماٌت ُهنذ أ مذ

َ
َخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأ

ُ
وَأ

وِنلِوِه َوَموا َيْللَو
ْ
َيتذبُِلوَن َما تََشابََه ِمْنُه ابْتَِغاء اعِْفْتَنوِة َوابْتَِغواء تَأ ََ ِيَن ِف قُلُوبِِهْم َزْنٌغ  ُم اَّلذ
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وِنلَُه إاِلذ ا ُّ َوالرذاِسُخوَن ِِف اعِْللِْم َيُقولُوَن آَمنذا بِِه 
ْ
ْن عِ كل تَأ ْذ  مِّ َنا َوَما يَ ْولُواْ كنِد َربِّ

ُ
ُر إاِلذ أ

 
َ
 ئایل عيمران (7) ْْلَاِب األ

ئەو خودایەیە کە قورئانی بدۆ نداردوویە خدوارەوە، هێنددنکیان ئدایەتی ڕوون و ئاشدکاان خودا 

ئەو ئدایەتە  مەبەستەکانیان ڕاستەوخۆ دەزاندرنن هی  ڕنەای ئەوالوالیان وەخۆ نەگاتدووە، جدا

سدەرچاوەی ئایەتەکدانی دیدکەن. هێندنکیشدیان ئایداتێکن مەبەسدتەکانیان ڕووناکانە ئەسڵ و 

ڕوون نین، چونکە ئەوالوال هەڵدەگان، ئەوانە دەبێ بە شێی ئایەتە مەحکەماتەکدان مەبەسدت و 

واتە « اّم الکتددا »مانایددان لددێ بدددرنتەوە، لە بەر ئەوەی بە ئددایەتە مەحکەماتەکددان دەکددوتاێ 

ئایەتەکان ئەگەر ئەوالوالش هەڵەان هەر بچنەوە ژندا دامێندی دایکی ئایەتەکان. دەبێ هەموو 

جددا ئەوانەی لە حەقدددانیان لە ددیە دەکەونە  ڕووندداکی دایکیددان واتە ئددایەتە مەحکەماتەکددان.

شونن ئەوانەی ڕاڤە هەڵدەگان بۆوەی فیتنە بسدازننن، دەگەڵ ئەوەی ڕاسدتییەکەش هەر خدودا 

نان، هەموویدان لە الی خدوداوە هداتوون، شەندد نداگاێ دەزانێ. زاناکانیی: ئێمە ئیاممنان شێ هێ

 جەە زانا نەبێ.

وپێک و دڵگری لەو بارەوە نیشاان خاڵ کە چەند منوونەیەکی ڕێک یدەچینە لی مامۆستا

 داون، فەرموویەتی: بۆ منوونە خودا لە ئایەتێکا دەفەرموێ: 

 تُْدرِ 
بَْصاُر َوُهَو يُْدرِ كالذ

َ
َبِيُ  كُه األ

ْ
بَْصاَر َوُهَو اللذِطيُف اْل

َ
 انلام( 223) األ

 و ئڤر وردبید و ئاگادارە.چاوەکان خودا نابیندو ئەو چاوان دەبینێ

بە کوردی: لە دنیادا هیچ چاوێک خودا چاو ناکا، بەڵم خودا هەچی چاوە، چاوی دەکاا و 

 دەیبینێ. 

 و دەفەرموێ: لە ئایەتێکی دیکەدا خودا هەر لە سەر ئەو بابەتە دەدوێ

ةٌ  ٍْ نذاِِضَ  قيامة( 13) إیَِل َربَِّها نَاِظَرةٌ ( 11) وُُجوٌه يَْوَمئِ
 ئڤر  وخسا لەو  ڤ ەدا  ااتەوخۆ تەماشای خودای خۆی دەکات.

ئەو دوو ئایەتە موتەشابیهن، چونکە بە دیمەن دژی یەکن، دەبێ لە بەر ڕووناکایی ئایەتێکی 

ََ ﴿ئایەتە مەحکەمەش وەک ئاایەتی مەحکەم مەبەستیان لێ بدرێتەوە. ئەو   ﴾كِمثِْلدِه َيْ ٌ لَديْ

ی ئەنعام دەبێ ئااوا 619واتە خودا هیچ میسلێکی نییە، وەک هیچ ناچێ، بەو پێیە مانای ئایەتی 

ی قیامەتیش ئاوا تەعبیر بکرێن: چااو 29و  22تەعبیر بکرێ: چاو دەوری خودا نادا. ئایەتەکانی 
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دەوری بدات، تاکوو تەماشا کاردنەکەی وەک تەماشاا کردنای دەڕوانێتە خودا بێ ئەوەی بتوانێ 

شتی قەبارەدار نەبێ. جا لە سەر ئەو ئەساساە دەباێ هەچای ئاایەتی موتەشاابیهاتە لە قورئاناا، 

 بربێنەوە بەر ڕووناکی ئایەتی مەحکەمات. )تەفسیری خاڵ(

بە کوردی ئایاتی موتەشابیهە، ئایاتێکن کە بە دیمەن مەبەستێک بگەیەنن کە شاایانی پالە و 

پایەی خودا نەبن و ڕێ نەکەون دەگەڵ ئەو ئایەتە موحکەماانەی کە خاودا بە پااک ڕادەگارن و 

وکووڕی. ئەوجار موسوڵامن یاا بااوەڕی پاێ هەیە بە جۆرێاک کە دژ دووری دەخەنەوە لە کەم

دتََو  لََعَ الَْعدْرِ  ﴿یی خاودا. وەک ئاایەتی نەبێ دەگەڵ پاک ْْ کە پێشاینیان فەرموویاانە  ﴾ُثدمَّ ا

 ئاشکرایە، بەڵم چۆنیەتییەکەی هەر خودا بۆخۆی دەیزانێ.« عرش»و لە « استوی»مەبەست لە 

کە دە دڵیاندا خوار و خێچی و گوماان هەیە لە فەرماوودەی خاودادا، وە لە ڕێای ئەوانەی 

بڕوایەک، ئەوە وەشاوێن بێ باوەڕن وەک گاورەکانی نەجران و هەموو بێڕاست ال دەدەن، وەیا 

ئەو ئایەتانە دەکەون کە موتەشابیهاتن، بۆیەش وا دەکەن بۆ تێکدانی بیر و باوەڕی موساوڵامنان 

کە گۆیا ئەو ئایەتانە دژی یەکن، وەیا ناپاکن. وەدوای ئەو ئایەتانە دەکەون بۆ تەئویل کردنیاان بە 

کراو باۆ پاارچە پاارچە کردنای ڕێباز )مذهب(ێکی خوار و خێچی دروسات ڕەنگێک کە ڕێکی

ِِت ِمن  موسوڵامنان، وەک قادیانییەکان کە دەڵێن مزگێنی دانی عیسا دە ئاایەتی ﴿
ْ
وٍل يَأ ُْ ا بَِر ً ُمبَِّشِّ

 ًُ ْْحَ
َ
ُمُه أ ْْ ي ا ًِ  بە حەزرەتی محەمەد نییە بەڵکوو بە ئەحمەد قادیانییە. ﴾( صف6) َبْع

نازانێ، خودا نەبێ کە ناردوویەتە خوارەوە  وە کەسیش بە ڕاستی تەئویلی ئایاتی موتەشابیه

مُّ الْ  ﴿بۆیە خودا بۆخۆی تەئویلی کردووە بە ئایەتی موحکەمات و فەرموویەتی 
ُ
وە  ﴾ ِكتَابُهنَّ أ

ش هەر وەک خودا خۆی تەئویلی ئایاتی موتەشاابە دەزاناێ، ئیجاازەی داوە بە زانایاان، ئەوانای

ُخوَن ِِف الِْعلِْم  ﴿بیزانن کە فەرموویەتی  ِْ ا واتە ئەوانەی لە زانینا دامەزراون دەتوانن بیازانن  ﴾َوالرَّ

بە هۆی بردنەوەی ئایەتی موتەشاابە باۆ الی ڕووناکاایی ئاایەتی موحکەماات کە ساەرچاوەی 

ەڕیامن بە ، ئاێمە بااو نموتەشابیهاتن. ئەو زانایانەش کە تەعبیری موتەشاابیهات دەزانان دەشاڵێ

موتەشابیهات هەیە، بەو دەلیلە ئایەتەکانی موحکەمات و موتەشاابیهات هەماوو لە خاوداوەن، 

دیارە خاوەن هەست و بیرەکان نەبن ئیدی مانا و تەعبیراتی ئایاتی موتەشابیهات نازانن چاونکە 

 قورئان نازانن.

 :7وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی  ڕئاو 
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بە ڕوونی لە بەراوەرد و هەڵسەنگاندنی ئایەتەکانی قورئان ئەوەمان بۆ دەرکەوتاووە کە  دیارە

)انزال و تنزیل( هاتووە و دێ، بە پاێچەوانەی کتێابە ئاساامنییەکانی قورئان بە دوو سیفەتەکانی 

 دی کە ئەوان هەر تەنیا بە سیفەتی )انزال( هاتوون و چاو کراون.

بیات »ەوە تا ئاساامنی دنیاا کە شاوێن و مەرکەزی «ملحفوظلوح ا»)انزال( واتە قورئان لە 

ەوە تاا ساەر زەوی دە «بیت العازة»دابەزیوە. )تنزیل( واتە قورئان لە « بیت املعمور»واتە « العزة

)واتە ساڵدا تەواوی دابەزیوە. بە پێای هەڵساەنگاندن و بەراوردی ئەو ئاایەتە پیارۆزە  29ماوەی 

دەباێ کە ساەرلەبەری ئایەتەکاانی قورئاان دوو بەش بان:  ەوە دەردەکەوێ و سابت( ئ3ئایەتی 

وا هەست « زمر» 29بە ئاوڕدانەوە الی ئایەتی «. متشابهات»و بەشێکیان « محکامت»بەشێکیان 

 بن ئەوەش ئایەتەکە:« متشابه»پێ دەکرێ کە سەراسەری ئایەتی قورئان 

َِديِث 
ْ
ْحَهَن اْل

َ
َل أ ُ نَ ذ تََشابًِها كَِتابا ذ ِيَن ََيَْشْوَن َربذُهْم ُثمذ ا مُّ َثاِِنَ ََّْقَشِلرُّ ِمْنُه ُجلُوُد اَّلذ مذ

ِ كتَلُِي ُجلُوُدُهْم َوقُلُوُبُهْم إیَِل  ِ  ِ َ ل ُ  كِر ا ذ ِ َيْهِدي بِِه َمْن يََشاء َوَمن يُْضلِْل ا ذ ُهَدى ا ذ
َما ََلُ ِمْن َهادٍ   زمر (13) ََ

ە خڕڕوارەوەو کتێبڕڕێکە کە وا هەمڕڕووی لە یەت دەچڕڕێ کە خڕڕودا جڕڕوانکید کڕڕوتەی نڕڕاردووەت

مەبەاتەکانیشی دووپات دەبنەوە. ئا ئەو کەاانەی کە لە پەروەردگاری خۆیان دەت اد لە بەر 

ئەو کتێبە تەئوو بە لەشیاندا دێو پاشان دو و جەاتەیان بە یادی خودا ئۆق ە دەگ ێ. ئە ئەوەیە 

اەر هەر کەاێ بێو شارەئای ئەو  ێگایەی دەکڕاو  شارەئایی خودا و  ێنوێنی. خودا ویستی لە

کەاێکیش هەل باەخسڕێنێ و بیڕداتە دەس خڕوا بڕۆ گڕومااییو خڕودا  گڕوماای دەکڕاو هڕیچ 

  ابەرێ  و  ێ پیشاندەرێکی نییە و نابێ.

ی ساووڕەی یاۆنس دەباێ 6ی سووڕەی هود و ئایەتی 6وە هەر وا بە پێی ئیشارەی ئایەتی 

 بن، ئەوەش ئایەتەکان:« تمحکام»تەواوی ئایەتی قورئان 

حْ  كَِتابالَر 
ُ
ْن حَ وأ ُ لَْت ِمن َّلذ  هود( 2) يٍم َخبِيٍ وَمْت آيَاتُُه ُثمذ فُصِّ

 ا. قورئڕان کتێبڕێکە کە ئایەتەکڕانی پڕتەو کڕ اونەتەوەو پاشڕان لە الیەن کڕاربەجێ و البئەلف

 لێزانەوە بە درێێی  وون ک اونەتەوە.

 

َ  ِوَتابآيَاُت اعْ  كالر تِلْ 
ْ
 يونس( 2) يمِ واْل

  ا. ئەوە ئایەتی کتێبێکی کاربەجێیە.البئەلف
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بە پێی ئیشاڕاتی ئەو دوو ئایەتانەی سووڕەی هاود و یاۆنس دەباێ تەواوی ئایااتی قورئاان 

« متشاابهات»دەبێ تەواوی ئایاتی قورئاان « زمر»سووڕەی  29بن و بە پێی ئایەتی « محکامت»

 بن.

و « محکاامت»دەبێ تەواوی ئایاتی قورئان دوو بەش بان: ی ئالی عیمران 3بە پێی ئایەتی 

یش دەبێ بین کە ئەو ئیشارات و نەزەرانە سەربەخۆ ناین و ڕانەنادراون، نبێ گوما«. متشابهات»

بە ئاایەتن. ناشکرێ واش بن چونکە دژایەتی ڕوو دەدا، ناشکرێ واش نەبن چونکە ئیساتیدالل 

 دۆزینەوەی ڕێگا دروستەکەیە. ڕێگای چارەیە کە ئەویش کەوابێ چارە دۆزینەوە

 قورئان گرتن و تەتبیقی دروست و سەحیحی ئایەتەکانیکۆبوونەوە و یەک

کە ئێساتێ جاێگەی باسای « متشاابهات»و « محکاامت»ئایاتی قورئان وەک ئایەتەکاانی 

ئێمەن، خاوەنی دوو ڕەویەن واتە ئیستیالحی و لۆغەوی. هەر وەک هەموو شت ئەو دوو واژەی 

ێندرێ. جا لە سەر ئەو یاسا و ئەساسە دەبێ بکوترێ ئایااتی قورئاان ئیساتیالحەن بۆ دەکار دەه

تی قورئان مەحکەمااتن، بەو دوو بەشن: متشابە و محکم. بەڵم لە بابەت لۆغەتەوە تەواوی ئایا

تەواوی بە مەحکەمات و موتەشابەهاتەوە کەالمای حەقای خاودان بە ماناای ساەحیح و  واتایە

اوەنی بەالغەوە، کە دە پااایە و خاالۆغاااتی فەساایح و سااەحیحەوە بە دروسااتەوە بە ئەلفاااز و 

پلەیەکدان هیچ کەک توانایی گەیشتنی بەو پایە و پلەیە نییە و نابێ. وە هەروا ئەو ئایەتاانە کە دە 

پلەی مەحکەماتدان. حەقایقەت و ڕاساتییەک دادەناێن و نیشاان دەدەن کە ڕێگاای تەئاویالت 

لە مانای وی بەوالوە مانایەکی دیاکە بکاوترێ و بە خەیاڵادا  ێناهێڵنەوە بۆ کەک واتە ڕێ نامێن

 بێ.

ئەمااام لە بااابەت ئەو نەزەرەوە کە بۆچااوونی وا داوەتە دەرێ کە ئایاااتی قورئااان هەمااوو 

دە « متشاابه»ئەوە لەو باارەوە جاانبی لاۆغەوی « زمر» 29ن بە پێی ئاماژەی ئایەتی «متشابهات»

ئایەتێک دەگەڵ ئاایەتی دی لە باابەتی جاوانی ئیرتتیباات  نەزەر دەگیردرێ واتە بەو مانایە: هەر

، لە بابەتی مانا و ئەلفااز و فەسااحەت و بەالغەت موتەشاابیهی یەکان و وەک بن دەگەڵ یەک

 یەکن.

واتە هەندێک لە ئایەتەکانی قورئان تەسدیق و تەئیادی هەنادێکیان دەکەن. بە کاوردی و بە 

موحکەماتن و لە بابەت مانا و مەبەستەوە هەنادێک کورتی، قورئان لە بابەت لۆغەتەوە تەواوی 

موحکەماتن و هەندێک موتەشاابەهاتن. بەڵم لە باابەت ئیرتیباات و وەک یەکای و ئیعجاازەوە 
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 (499  9هەمووی موتەشابەهاتن. )تفسیر کبیر، ج 

 «متشابهات»و « محکامت»جیاوازی نێوان 

ئەو بەشە ئایەتانەن کە ماناکانیان بە عەباس دەفەرموێ: ئایاتی مەحکەمات لە قورئاندا ئیبنی

ئەندازەیەک ڕوون و ئاشکرایە هیر نیازێکی بە مانای دی و تەئویالت نییە و لەو بەشاە ئاایەتەدا 

نەسخ نایەتە ڕوو. ئایاتی موتەشابەهاتیش لە قورئاندا بەو ئایەتانە دەگوترێ کە مانا و مەبەساتیان 

 «:طە»لە سووڕەی  5ئایەتی  بۆ هەموو کەس ڕوون و ئاشکرا نییە، بۆ منوونە

 طه(5)ْحَُن لََعَ اعَْلْرِش اْسَتَوىالرذ 

 ئەو خودای خاوەن بەزە لە سەر تەختی دەستەدتی بەبێ چەند و چون دامەزرا.

دێرەدا نازاندرێ خودا چۆناوچۆن دامەزرا لە سەر تەختی؟ تەختای خاودا چاۆنە و چیایە؟ 

 ێ مەکان دێتە گۆڕێ کە لە خودا ناوەشێتەوە.چونکە ئەدێرەدا شوێن و جێ و مەکان بۆ خودای ب

 لە سووڕەی فەتح: 48وە هەروا دووبارە وەک ئایەتی 

يِْديِهمْ 
َ
ِ فَْوَق أ  فتح( 11) يَُد ا ذ

 دەستی خودا لە سەرووی دەستەکانی ئەوانە.

دیارە شتێک دەدرێتە پاڵ خوا کە لە خودا ناوەشێتەوە، وەک دەست بێ، بەڵێ دەساتێک کە 

هێز و توانا بێ هەیە بۆ خاودا، ئەماام ئەو دەساتەی کە ئاێمەی پاێ ئاشاناین لە خاودا بە مانای 

 بەدوورە.

چونکە مانا و مەبەساتیان ڕوون نیایە باۆ « متشابه»جا ئەو جۆرە ئایەتانە کە پێیان دەکوترێ 

 ڕوون کرێن و تەئویل کرێن.« محکامت»هەموو کەس دەبێ بە هۆی ئایەتی 

ی مەحکەمات دە قورئانادا ئایااتێکن کە ماناا و مەبەساتیان دەفەرموێ: ئایات« عالمە اصم»

ناو تاۆلی دایکیادا خەبەر ڕوون و ئاشکران، بۆ منوونە، خودا لە مەڕ دروست بوونی ئینسان لە 

 «:مؤمنون»لە سووڕەی  41، بە وەسیلەی ئایەتی ێدەدا و ڕادەگەیێن

َهْونَا اعِْلَظاَم وُمْضَغًة فََخلَْقَنا الُْمْضَغَة ِعَظاًما فَ  ُثمذ َخلَْقَنا انلُّْطَفَة َعلََقًة فََخلَْقَنا اعَْللََقةَ 
َتَبارَ  ََ نَاهُ َخلًْقا آَخَر 

ْ
نَشأ
َ
َاعِِقيَ  كَْلًْما ُثمذ أ

ْ
ْحَهُن اْل

َ
ُ أ  مؤمنون( 22) ا ذ

مەییوو خوێنە مەییوەکەشتن کڕ د بە پڕارە گۆشڕتێ و تڕیکە  ئەواا تۆوەکەشتن ک د بە خوێنی
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ە چەندید ئێسقانو بەرگێکڕی گۆشتینیشڕتن کڕ د بە بەر ئەو ئێسقانانەشڕداو گۆشتەکەشتن ک د

ئەوجار شک  و شێوەیەکی دیکەمان پێ داو کەواتە هەر گەورەیی و بڵینڕدی و بەرئی شڕایانی 

 درواتکەرانە. یخودایەو کە جوانکید و چاککین

 ئەدێرەدا مانا و مەبەست هەندە ڕوونە کەک تێیدا حاسیە نابێ.

 «:انبیاء»لە سووڕەی  91ئایەتی یا وەک 

ِيَن  َولَْم يََر اَّلذ
َ
ْرَض كَ أ

َ
َماَواِت َواأْل نذ الهذ

َ
َفَتْقَناُهَما وََجَللَْنا ِمَن الَْماء اكَفُروا أ ََ  ُكذ َنَتا َرًَّْقا 
فلََا يُْؤِمُنونَ 

َ
ٍء ََحٍّ أ  انبياء( 32) ََشْ

ەکان و ئەو زەویددیە شددێکەوە ئەوانەی بددێ بدداوەڕن ورد نددابنەوە کە بەڕاسددتی ئاسددامن ئایڕڕا

لەبەرنکامن لە ئاو دروست کادووە )واتە هەمدوو چەسپابوون جیامان کادنەوە؟ هەموو گیان

 شت(، دەیجا بۆ ئیامن ناهێنن بە چاو شێکەوتنی ئەو حەقیقەتە؟

 مانای ئەو ئایەتە ئەوەندە ڕوونە کەسێ لێی دە ئیشکال ناکەوێ لە مانا و مەبەستی.

ڕێ ناادا بە ماناای دیاکە بێاتە هەر منوونەی ئایەتی مەحکەمات کە ماناکەی هێنادە ڕوونە 

 ی بەقەرە:33پاڵی، وەک مانای ئایەتی 

ِي َجَلَل عَ  ْخَرَج بِوِه ِموَن كاَّلذ
َ
وَماء َمواء فَوأ نَ َل ِموَن الهذ

َ
َماء بَِناء وَأ ْرَض فَِراِاً َوالهذ

َ
ُم األ
 كمْ اثلذَمَراِت رِْزقاً عذ 

هەروا لەو ئااتنەوە ئڕاوی بڕۆ خوداتان ئەو خودایەیە ئەوی بۆ  اخسنت و ئااتنی بۆ هەڵداونو 

هەڵاشتوونە خوارێ کە بە هۆی ئەو ئاوەشەوە  ئق و  ڤئی و میوەی جۆراوجۆری بڕۆ بەرهەب 

 هێناون.

ئێستا هەرچەند خەریک بی، ناتوانی مانایەک غەیری ئەو مانا ڕوونەی هەیەتای، ماناایەکی 

 بۆ ئەو ئایەتە وەدۆزری، چونکە لەو مانایە زیادتر وەخۆ ناگرێ. دیکە

ئەمااام ئایاااتی موتەشااابەهات ئەوەیە کە بااۆ زانااین و تێگەیشاانت لە مانااا و مەبەسااتی ئەو 

 هەڵسووڕانێکی بیر و بۆچوون و ڕا وەگەڕ بخرێ.

 هەندێک لە زانایان کوتوویانە هەچی بە تیشکی ئەقام و زانست چاو کارێ لە مەحکەمااتە،

هەرچی نەکەوێتە ژێار ڕووناکاایی ئەقاام و عایلم و زاناین، ئەوە لە موتەشاابەهاتە، واتە فکار و 

بەراورد ڕاستەوخۆ بۆ دەرکی مانا و مەبەستی ئایەتەکانی موتەشاابەهات کارسااز ناین. )تفسایر 
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 (649-642/  3کبیر، ج 

نە باان « ام الکتاااب»دەبااێ « متشااابهات»لەوالوالیااان دەنگاای ئەوەی دێ کە ئایاااتی 

نااگرن، دەگرێ بەڵم ئەقاام و دڵ وەریان، بەڵم ئەو دەنگ و هەرایانە گوێ وەریاان«محکامت»

بەو دەلیالنە: ئامانج و مەبەست لە دابەزینی قورئان بۆ سەر ئینساان ڕێناوێنی و شاارەزا کردنای 

ئینسانە بۆ ڕێگای ڕاست و دروست و ساەعادەتی هەر دوو وەرزی دنیاا و ئااخرەت، ئەوەی دە 

نیشدا زامنی هەڵگرتنی ئەو ئامانجەیە ئەو ئایەتانەن کە مانایان ڕوون و ئاشکران بۆ هەماوو قورئا

کەک و لە کەک سااەرداپۆواو نااین، جااا خااۆ دیااارە ئەوەش هەر دە شااەئنی ئایەتەکااانی 

هات پێچراوەن و هەموو کەک ناتوانێ ڕاستەوخۆ مانا و حکەماتدان، چونکە ئایاتی موتەشابەمە

 و دەرک کا. ئامانجی لێ گیر خا

دڵ و ئەق  ئەوەیان بۆ سابت بووە کە قورئان بۆ ڕێنوما و شاارەزایی ئینساانە بە گشاتی، دە 

دیارە ئەو ڕێنوێنییەش دەبێ وا بێ هەموو ئینسان بتوانێ لێی حاڵی بێ،   دانا و ژیر و وریاا،   

س و بەهارە گێل و نەزان و پەتیارە، واتە هەچی تەکلیف هەڵگرێ دەبێ بتوانێ لە قورئاانیش دەر 

وەرگرێ. جا بە پێی ئەو یاسا و نیزامە، ئایاتی موتەشاابەهات کە پێچاراوە و خااوەن ڕماووزاتن 

هەموو کەس نااتوانێ لێیاان حااڵی باێ، نەدەباا هاتباان دە قورئانادا؛ ئێساتێ کە هااتوون و بە 

ئاشااکرایی ناویااان بااراوە دە قورئاناادا، خاااڵی لە حاایکمەت و ڕاز نیاایە، دەبااێ تێکۆشااان و 

ڵینەوەیان لە سەر بکرێ تاکوو هەدەف و ئامانج و مەبەستی هااتنی ئایااتی موتەشاابەهات لێکۆ 

 دەدۆزرێتەوە و دڵیش قەناعەتی پێ پەیدا دەکا.

دەبێ بڵێین هاتنی ئایاتی موتەشابەهات ئەگەرچی دەرک و زانینی مانایان ئاسانیشنین بەڵم 

نەزەری زانایان؛ چەناد مناوونەیەک لە  هاتن و دابەزینیان زۆر ئەساسی و پڕ بایەخن بە پێی ڕا و

 قازانجی هاتنیان نیشان دەدەین:

. زانایان و ژیر و بەبیران بۆ وەی مەیدان هەبێ بۆ بەکاربردنی ئەسپی بەپێز و بەزیبکی هۆش و 4

بیر، پێویستە ئایەتی موتەشابەهات کە تێکۆشان و هەڵساووڕانی دەوێ دۆزیانەوەی ماناا و 

کێشانی دۆزینەوەی مانایاان ئەجار و پاداشای ۆنگەی زەحمەتمەبەستیان، بنب تاکوو لە س

بەبیرەکان بباێ، و هەر وا ئەو زانستەشایان بە ئەساتێوری نەمێنێاتەوە، و  زۆر بە نەسیبی ژیر

جگە لەوەش هۆش و بیر وەگەڕ خس  دە ڕێگای دۆزینەوەی حە  و ڕاستیدا عیبادەتێکی 

 گەورەیە، خاوەنی پاداشی گەورەشە.
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ئایەتەکانی قورئان مەحکەمات باان، واتە بە ئاساانی مانایاان زانادرابا، و تەواوی . ئەگەرهاتبا 3

یەک ڕێگا سابت دەبوو، دە حاڵێکادا تەباو و زەو  و رسشاتی ئینساان لێاک جیااوازن لە 

بابەتی دەرک و زانست و هۆشەوە، هەنگاو هەڵێنانیان دە یەک بازگەدا دەبێتە هۆی ئیشکاڵ 

یاان و بیاار، ئەوەش ئیشااکالێکی چااارە نەکااراوی لااێ و پەرێشااانی و تااێکەڵ کااوتەی زە

دەکەوێتەوە، چونکە دەباێ مەیادانی تونادڕۆیان بەرفاراوانرت باێ لە مەیادانی وەساتەک و 

ڕۆیان، تاکوو خۆ تێک نەکوتن؛ لە سەر ئەو ئەساسە مەیدانی ئایاتی موتەشاابەهات سست

 بیرانە.و کەم هۆشبۆ تیژبیران و توندڕۆیانە و مەیدانی ئایاتی مەحکەمات بۆ کەم

. دەبێ بە پێی بەراورد و هەڵسەنگاندنی بابەتەکانی مەسائیلی دینی و عیلمی بەتایبەت قورئاان 3

کە کەماڵی ئینسانیان تێادا چانادراوە و نێاژراوە، هەماوو ئینساانەکان دەسابار و هاوکاار و 

خاۆی هاویاری یەکرت بن واتە هەر کەس بە ئەندازەی توانایی دەرک و فەهمی دەستەپارەی 

بێنێ بیخاتە سەر مەشقەڵی ئاگری پڕ شاۆ  و ناووری هیادایەت، باۆ وەی هەماوو کەس 

جاا لە ساەر ئەو ئەساساە بتوانێ لە بەر ڕووناکایی و گەرمای ئەودا وەحەسێ و وەحاوێ، 

ئەگەر هەموو ئایاتی قورئان مەحکەمات بان، دەستەیەک لە ئینساانە ژیار و بەبیرەکاان باێ 

ە ژیر و بەبیرەکان لە هەوراز و حاسیە و بڵینادەکانڕا دەساتەپارە دەستەپارە دەبوون، بەو هۆی

بەرهەم دێانن، لە دەشات و گۆڕایەکاان نانیشان وەک مەلای بەرزەفاڕ وان. و هەروا ئەگەر 

ئایاتی قورئان هەمووی موتەشاابەهات باان، دیساان زەیان و بیار کاۆڵ و کورتەکاان باێ 

ە لووتکە بەرزەکاانی موتەشاابەهات و دەستەپارە دەبوون، چونکە نەیاندەتوانی خۆ بگەیەنن

لەوێااوە دەسااتەپارە دەساات خەن و بیهێاانن. جااا بەو پێاایە و بەو نیاازامە بااۆ وەی هەمااوو 

ئینسانەکان لە سەر ئەساسی ئیحتیاجی و نیاز بە یەکرت هاویار و دەستباری یەکرت بن، دەبێ 

ماڵتی ژیاانە، قورئانێک کە چاوەی حەیاتی ئینسانە، چاوەی کەماڵتی ئینسانە، چاوەی کە

بیر،   زۆر بەهۆش و بەبیر، هۆش و کەمشوێنی کۆبوونەوەی هەموو ئینسانەکا بێ،   کەم

جا بۆیە دەبێ ئایەکانی قورئان کە قووتی ئەق  و زانست و هەسات و شاعووری ئینساانن، 

نزمەکان، و موتەشابەهاتیش بن بۆ بیر بەرزەکان، ئەودەم هەموو مەحکەماتیش بن بۆ هۆش

 (401 9ەبنە دەسبار و هاوکاری یەک، هەر یەک لە بەر خۆیەوە. )تفسیر کبیر، ج ئینسان د

 مڕی زانایانی ئایینی و قورئانی لە سەر ئایاتی موتەشابەهات بوونەتە دوو دەستە:مشت

. دەستەیەکیان باوەڕیان وایە موتەشابەهات دەبێ حەواڵەبە خودا بکرێ و لە ڕاستیڕا دەبێ 4
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ی خۆی گرێ دا و دەبێ ئینسان ئەوەش بزانێ کە قورئان دەریایەکی پڕ ئینسان بێدەنگ بێ و زار 

لە جەواهیرات لە توانای هەموو مەلەوان و غەوواساندا نییە دۆزینەوەی ئەو هەموو جەواهێراتە، 

 تەنیا ئینسان دەتوانێ بەشی نیازی تەکلیفاتی ئیامن و باوەڕی لێ وەدەس بێنێ.

ێ کە بەشێ لە ئایەتەکانی دەبێ تەئویل کرێن تاا ئەو چ. دەستەیەکیشیان نەزەریان وا بۆ دە3

جێگایەی مانا و مەبەستی واقعی دێتە دەست، ئەو تەئویالتەش لە شەئن و توانای کەساانێکدایە 

کە ژیر و بەبیر و ڕۆچوو لە زانستی کەشفیاتدان )راسخون(. حەزرەتای شاافیعیش نەزەری هەر 

 ئاوایە.

باوو کەساێک کەناادەوە و کاۆژەوەی لە ساەر ئایاااتی دە دەورانای ساەلەفیەکاندا ئەوە باااو 

بۆ زەجر و لاۆمە  دەدا موتەشابەهات بکردایە، بە خراپیان ناو دەبرد و تەحویلی دەسەڵتی کاتیان

، وەک ئێسااتێ کەسااێک لەمەڕ تەوحیااد زۆر وەکااۆڵێ، ناااوی ناااحەزی وەدوا دەخەن و و ساازا

 ەیسەری دەگرێ.پدەستەڵت 

« جیغ بن عیسل یمنی»حەزرەتی عومەردا کابرایەک بە ناوی  وا دەگێڕنەوە گۆیا لە دەورانی

ُثدمَّ ﴿لە شاری مەدینەی مونەووەرە لە ئایەتەکانی موتەشابەهات زۆری دەکۆڵیەوە باۆ مناوونە: 
تََو  لََعَ الَْعْرِ   ْْ يِهمْ ﴿یان   ﴾( طه5) ا ًِ يْ

َ
ِ فَْوَق أ ًُ اهّللَّ زۆری کەندەوە و کاۆژەوە لە  ﴾فتح (01) يَ

دەگەیشاتە هەر کەساێکی، پرسایاری لاێ دەکارد ڕاجاو بە ماناا و مەبەساتی ئەو سەر دەکردن، 

ئایەتااانە، تاااکوو سااەرەنجام خەبەری ئەو جەریااانە و ئەو کەسااە بە حەزرەتاای عااومەر گەیاای. 

حەزرەت ناردی بە شوێنیدا هێنایە لی خۆی، لێی پرسای لە باابەت جەریاانەکە، کاابرا عەرزی 

کردووی وایە. حەزرەتای عاومەر فەرماووی مەگەر مانایاان ئەمیری کرد بەڵێ وەک بۆیان بەیان 

نازانی؟ عەزری کارد بەڵاێ، وەک خەڵکیاان دەزانام، بەڵم دڵام داناامەزرێ و ئاۆقرە نااگرێ، 

خەیاڵت و بیر وبۆچوونی دی لە ناو دڵمدا هەڵدەقوڵێن. حەزرەتی عومەر فەرمووی: دا ماناای 

يَن ِف قُلُوبِِهْم َزيٌْغ فَ  ﴿ئەو ئایەتە بکە، تاکوو بزانم چۆنی بۆ دەچای؟  ِ ا اَّلَّ مَّ
َ
؟ ئەو ﴾( آل عمران7) أ

نەفەرە بە دروستی مانای کارد. حەزرەتای عاومەر فەرماووی وەشاوێن وەسوەساە و خەیااڵتی 

شەیتانی مەکەوە تاکوو تووشی کەنداڵ و چاڵن نەبی. عەرزی حەزرەتی عومەری کرد دوعایەم 

هەم بۆ خۆشای ئەقا  و هیممەتای کرد دوعای بۆ  بۆ بکە بە دڵم بوێرم. ئەوە بوو هەم حەزرەت

* روح املعانی  41-45  1وەگەڕ خست دەسبەرداری ئەو جۆرە خەیاڵنە بوو. )تفسیر قرطبی ج 

 (440 3ج 
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ُخوَن ِِف الِْعلِْم  ﴿دڵ دەیهەوێ بزانێ جوملەی  ِْ ا دەگەڕێاتەوە بەرەو پاێش خاۆی، یاا  ﴾َوالرَّ

 ناگەڕێتەوە و سەربەخۆیە؟ بە پێی بۆچوونی قورئان دوو نەزەر لەو بارەوە دەرچوون:

. هێناادێکیان نەزەریااان لە سااەر ئەوەیە گەڕانەوەی بااۆ سااەر )ال  الاال ە( ناااڕەوایە چااونکە 4

ِويلَُه إاِلَّ اهّللُّ  ﴿جوملەی 
ْ
ازێکی بە هیر نییە؛ لەساەر ئەو ماناایە بۆخۆی تەواوە و نی ﴾َوَما َيْعلَُم تَأ

دُخوَن ِِف الِْعلْدِم ﴿واوی سەر جوملەی  ِْ ا واوی ئیبتیادایە، جاا بە پێای ئەو نەزەرە ئایااتی  ﴾َوالرَّ

موتەشابەهات بەغەیرەز خودا کەس نایانزانێ. ئەو نەزەرەش نەزەری ئیبنای عەبااس و عایشاە و 

رراء و هی دیکەیە و ئەبوعەلی جەبائیش حەسەن بەرسی و مالکی ئیبنی ئەنەس و کەسائی و فە

 پەسەندیەتی.

. دەستەی دووهەم نەزەریان وایە کە جاوملەی )ال  الال ە( نااتەواوە و نیاازی بە جاوملەی 3

ُخوَن ِِف الِْعلِْم ﴿ ِْ ا هەیە چونکە بەوی تەواو دەبێ، جا لە ساەر بڕیااری ئەو نەزەرە ماناای  ﴾َوالرَّ

وِ  ﴿جوملەکانی 
ْ
دُخوَن ِِف الِْعلْدِم َوَما َيْعلَُم تَأ ِْ ا ئااوای لاێ بە ساەر دێ: ئایااتی  ﴾يلَُه إاِلَّ اهّللُّ َوالرَّ

موتەشابەهات هەم خودا دەیزانێ هەم ئەوانەی ڕاسخن دە زانستدا. واتاا ڕۆچاوون دە زانساتدا. 

گۆیا ئەو نەزەرەش لە لیەن ئیبنای عەبااس و موجاهیاد و ڕەبیاو ئیبنای ئەنەس قباووڵ کاراوە. 

 )تفسیر کبیر(

 )راسخون فی العلم( کێن؟

زانایان زۆریان ڕا و بۆچوون لە سەر )راسخون فی العلم( دەربڕیوە، ئامااژە بە هەنادێکیان 

 لزم دێتە بەرچاو، بۆیە ئێمەش خۆمانی لێ نابوێرین.

ەوە «اناس بان مالاک»و ئەویاش لە « عبداللە بان یزیاد ازدی»لە ڕێی « ابن ابی حاتم. »4

ەکا کە گۆیا پرسیار کراوە لە پێغەمبەر لە بابەت )ڕاسخون فی العلم(، ئەویش لە پێغەمبەڕا نەق  د

پێغەمبەریش فەرموویەتی: کەسێک لە گوفتاریدا ڕاست بێ، و وەفا بە عەهد بکا و بە ساوێندی، 

 و ئاگاداری ڕز  و ڕۆزی خۆی بکا، حەرامی تێکەڵ نەبێ، ئەوە ئەو کەسە )راسخ فی العلم(ە.

ە )راساخون فای العلام( کەساانێکن کە بە دەلیال و بورهاان . دەستەیەکیش نەزەریان وای3

ئیسباتی بکەن کە خودا بە تەواوی بوونەوەر ئاگادار و زانایە، و یەقینیشی بێ بە دەلیل کە قورئان 

 کەلمی خودایە و ئەو قورئانەش بێ هەڵە و پەڵە و بێ کەم و کووڕییە.

. هەندێکیش دەڵێن )راسخون فی العلم( کەسانێکن کە دەگەڵ عیلم و زانستی بە زاهیری 3
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 بە هۆی پاکی دەروونی هێزی دەرکی نهێنی ببێ.

. هەندێکیش نەزەریاان وایە: ئەو کەساە )راساخ فای العلام(ە کە دیان نەدا بە دنیاا، واتە 1

 تەرجیحی دین بدا بە سەر دنیادا.

یا  ێە )راسخ فی العلم( کەسانێکن بتوانن مانای ئایاتی قورئان. دەستەیەکیش نەزەریان وای5

بێژ، حەکیامنە و ژیرانە، چۆنی وایە و دڵگرە تەحاویلی حەدیسی پێغەمبەر یا قەولی عاملی قەول

 .ندڵ و دەروون و هەست و ئەقڵی خەڵک بد

باۆیە  بە هەر حاڵ نەزەر لە سەر )راسخون فی العلم( زۆرن ئەمام ئەوەندەم بە کافی زانای،

 وەدوای نەکەوتم.

ئیبنای عەبااس فەرماوودەیەکی هەیە دەماهەوێ قاووتی نەدەم، ئەویاش ئەوەیە: تەفسایری 

 قورئان وەک چوار وەجهین وا دیاری دەدەن:

 . تەفسیرێکیان دەبێ وا بێ زۆربەی عالەم مانای بزانێ.4

 ووە.. تەفسیرێکیان ئاوایە کە هەر عەرەبەکان بە زمانی خۆیان دەزانن چییان کوت3

 . تەفسیرێکیان وایە زانایان و ژیران دەیزانن.3

 . تەفسیری مانای هەندێک لە ئایەتان چاک وایە حەواڵە بە خودا بکرێ.1

 مەبەست لە تەفسیر دێرەدا مانای ئایەتەکانە.

دیارە وەک ئاشاکرا و ڕوونە ئینساان بە پرسایار و نەرسەوتاوویە هەرچای چااوی کاا لێای 

ەناعەت دەگاا و ئەگەر ماناای ڕاستیشای نەزانای بۆخاۆی ماناایەکی دەکۆڵێتەوە تاکوو لێی بە ق

بەشی دامرکانی دڵی خۆی بۆ دادەتاشێ. جا بە هۆی ئەو بزۆزییەی ئینسان، بەدوور نییە لە سەر 

تەعبیراتی ئایەتی موتەشابە بخلیسکێ و بخزێ، کەوایە پێویستە لە ساەر ئەو کەساانەی دەم باۆ 

ەن، پێش هەڵسەنگاندن و مانا لێدانەوەی ئایەتەکان، ڕێاگەی ئایاتی موتەشابە درێژ دەکەن و دەب

ی ئالی عیمران تا لە 0پاڕانەوە دەسنیشان کا و وەدۆزێ بەرەو دەرگای خودا بە وەسیلەی ئایەتی 

 سەربەخۆیی و سەرەڕۆیی بەدوور بێ. ئەوەش ئایەتەکە:

ن َربذَنا الَ تُِ ْغ قُلُوَبَنا َبْلَد إِْ  َهَديْتََنا َوَهْب نَلَا ُ اُب  كرَْحًَة إِنذ  كِمن َّلذ نَت الَْوهذ
َ
 أ

وەردگارا! دڵتن ئاوە وو مەکەوە پا  ئەوەی شارەئات کڕ دیدو لە خەئێڕنەی  ەیەەتڕی خڕۆت پەر  

 ک اوە و بەخشندە و میه ەبان.بەشتن بدەو بە ااتی هەر تەنیا ئەتۆی دەس

 :8ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارنە وەالی ئایەتی 
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گۆیا دایکی موسوڵامنان حەزرەتی عایشە فەرموویەتی بە زۆری پێغەمبەری خاودا محماد 

َو  لاوِب القُ  َب ل اقَ یاا مُ »دەپاڕایەوە و لە قاپی خودای خاوەن ڕەحام و دەیفەرماوو:  املصطفی

واتە ئەی ئەو خودایەی کە چەنها دڵ وەردەگێڕیت لە باارێکەوە « کَ ی دینِ لَ لبي عَ قَ  ْت ب  ثَ  األبصارِ 

 بارێکی دی، دڵی من ڕاوەستاو کە لە سەر دینی خۆت. بۆ

دەکاا، یاانی « یقولاون»هەساتی حەزفای  ﴾َربَّنَا اَل تَُِّْغ قُلُوَبنَا  ﴿لە سەرەتای ئایەتەکە واتە 

واتە ئەو کەسانەی تەسلیمی حەقن و ڕاسخن دە زانستدا نزا و دوعا  «َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَایقولون »

ی پەروەردگارمان! پاش ئەوەی شارەزای ڕێی ڕاستت کردووین ڕێ نەدەی ئەو دەکەن و دەڵێن ئە

و هاوار و داد ەدڵی بزۆز و رسک و تۆڕ خۆ ئاوەژوو کاتەوە بەرەو ڕێگای خوار و خێچ و باتام. ئ

و دۆعا و نزایە ئەوەماان پاێ دەڵاێ: خاودایە دەتاوانێ دڵن لە ساەر ڕێای ڕاسات وەبەساتێ و 

حەدیساە مەیادانی داتاێ خاۆ ئااوەژوو کااتەوە، چاونکە ئەو  وەهێڵێ، هەر خوداشاە دەتاوانێ

واتە دڵن لە ژێار  «إنَّ الُقلوَب بَیَن أَصبََعیِن ِمن أصاِبعِ الارَّحامِن یَُقل بُهاا کَیاَع یَشااءُ »زاندراوە: 

 دەستی خودادان خودا چۆنی بیهەوێ ئەولولیان پێ دەکا. 

ودا ئااوایە، دڵ لە نێاوان چااکە و بە کوردی و بە کاورتی: ئەو دوو قاامکەی قاودرەتی خا

خراپەدایە، هیدایەتی خاودا باۆ کاام لیەی بایهەوێ دەتاوانێ بیباا، هەر ئەوەشاە کە پێغەمابەر 

واتە ئەی هەڵسووڕێنەری دڵ  «َقل َب الُقلوِب َو األبصاِر ثَب ْت قَلبي َعلَی دیِنکَ یا مُ »فەرموویەتی: 

 ەستاو کە.و چاوان، دڵم لە سەر دینی خۆت بەردەوام و ڕاو 

ن ﴿جوملەی  ُ يْتَنَا َوَهْب نَلَا ِمن َّلَّ ًَ ًَ إِْذ َه  ئاماژەیە وەلی چی و چامن پێ دەڵێ؟ ﴾رَْْحًَة  كَبْع

یانی خودای تەعال لە هەوەڵەوە هەموو حەیاات و گیانێاک بە هاۆی هەسات و شاعوور 

ەوەری. بەڵم کە تشارەزا دەکا بۆ خۆ حاواندنەوە و خۆ ئیدارە کردن لە سەر ڕێی ڕاسات و بەخا

هات و گەیشتە قۆناعی تەماع و لەزەت و خۆشی دنیا و لقی دە ڕکێفی ئەسپی هەوا و ئاارەزوو 

بەملە و خۆ ڕەپێش دان و سەرەڕۆیی دنیا، دەکەوێاتە و هەوەسی دنیا نا و کەوتە سەر ڕێگای مل

ودا پێی خلیسک و خزین، بۆ لی لدان و تالسابوون لە ڕێگەی ڕاستەی رسشت و ئەزەلیەی خ

ن ﴿داوین. جا ئە دێرەدایە دەبێ لە بەر خودا وەپاڕێ و بڵاێ  ُ یاانی ئەی  ﴾رَْْحَدًة  كَوَهْب نَلَا ِمن َّلَّ

پەروەردگارم، ئەو دڵ و دەروونەی کە لە هەوەڵەوە بە پاکی و نوورانی و هەستی ڕێگای ڕاسات 

ڕەحمەتای خاۆت وخااوێنی وەیهاێڵە و بەردەوام لە ساەر ڕێگاای حە  و بە دابوومتێ، بە پاک

 وەیحاوێنە و وەیالوێنە، بەو نیعمەتانە:
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 ناسی بایسێ دە ناو دڵدا. نووری ئیامن و تەوحید و حە 4

 . نووری تاعەت و فەرمانبەری دە هەموو ئەندامانی لەشمدا جێگیر کەی3

 ەر، واتە پێشێس. بە ئاسانی باری ژیانم بڕواتە 3

 . کاتی خۆی مەرگی بە ئاسان بخەیتە سەرم1

 زڵی ناو گۆڕم ڕووناک بێ نەک تاریک و بەسام. م5

 . ڕۆژی قیامەت حیسابم ئاسان بێ و ڕووخۆش بە دەگەڵم.6

ن ﴿جوملەی  ُ ئاماژەیە وەلی ئەوە: بەندەی خودا دەڵێ ئەوەی ئەمان داوای  ﴾رَْْحًَة  كِمن َّلَّ

تاۆی دەریاای زرۆ گەورەیە، بەڵم دە بەرابەر کەڕەمی من دەکەم لە تۆ، بە لی منەوە بە نیسبەتی 

 کەرەم و ڕەحم کەمە، چونکە هەچی کەرەم و ڕەحم و عەتایە، لە تۆڕایە.

 
 0، هەر یەکی پاڕانەوە و نزای شتێکن، دوعای ئاایەتی 0هەر دەچێتەوە پاڵ ئایەتی  9ئایەتی 

ئامااژە وەلی ئەوەیە:  9ڕوو بە دنیایە کە لە دنیادا نااحەز و بەدئەخاال  نەبام، دوعاای ئاایەتی 

باوەڕمان هەیە بە ڕۆژی حەرش و حیساب واتە غاف  نین لە ڕۆژی حیساب، ئەتۆ لە سەر  خودایە

 باوەڕن وەهێڵە و حیسابن دەگەڵ بکە.

 راسخون فی العلم(ە:»کە پاشاوی دوعا و نزای  9دەچینە خزمەت ئایەتی 

 ئایل عيمران( 5) لُِف الِْميَلادَ َجاِمُع انلذاِس ِِلَْوٍم الذ َرْنَب َِيِه إِنذ ا ذ الَ َُيْ  كَربذَنا إِنذ 
پەروەردگارمان! بە ااڕتی ئەتڕۆ کڕۆکەرەوەی هەمڕوو خەڵکڕیو لە  ڤ ێکڕدا کە هڕاتنی هڕیچ ئەی 

گومانی تێدا نییەو چونکە ئەوە یەقینە خودا وەعدەی خۆی دەباتە اڕەرێ و بە پڕێکەوانەی وەعڕدی 

 عەمەل ناکا.

 :9ئایەتی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە 

ی ئاالی عیماران هەسات بە 9و  0لە بەراوەرد و هەڵسەنگاندنی ئەو دوو ئایەتە پیارۆزانەی 

 سیفەتەکان ئەوانەن: پێنج سیفەتی )راسخون فی العلم( دەکرێ.

تەعال لە مەحکەماات باێ یاا . راسخون بە پێی زانست و باوەڕیان ئەمر و حوکمی باری4

 دڵەڕاوکێ و دڕدۆنگی قبووڵیانە.موتەشابەهات، بەبێ دوودڵی و 

. دەنا قوڵیە دڵیان دوو باڵی بەهێزی ئیامن و باوەڕی کە باریتین لە خەوف و ڕەجاا، هەیە 3

يْتَنَا  ﴿بە پتەوی و بە تێروتەسەلی. دیارە نزای  ًَ ًَ إِْذ َهد نیشاانەیە لە ساەر  ﴾َربَّنَا اَل تَُِّْغ قُلُوَبنَا َبْعد
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َوَهدْب  ﴿﴾ نیشانەی خەوفە َربَّنَا اَل تَُِّْغ قُلُوَبنَا  جا(، یانی ﴿بوونی ئەو دوو سیفەتە )خەوف و ڕە
ن ُ  نیشانەی ڕەجایە. ﴾رَْْحًَة  كنَلَا ِمن َّلَّ

 . دە هەموو کاتاندا خوازیاری ڕەحمەتی خودان ئەوانەی )ڕاسخون فی العلم(ن.1

اناادا . بە هەڵسااتانەوە دە ڕۆژی خۆیاادا باااوەڕی تەواویااان هەیە، هەر وەک دەپاڕانەوەی5

و هەروا بە زات و سیفات  ﴾َجاِمُع انلَّاِس ِِلَْوٍم الَّ َريَْب ِفيِه  كَربَّنَا إِنَّ  ﴿ئاماژەی وەل دەکەن دەڵێن 

ئەو شێوە پااڕانەوە و نازایە  ﴾ِلُف الِْميَعاَد ُتْ اَل ك إِنَّ  ﴿خودایان باوەڕە بە دەلیلی ئەوەی کە دەڵێن 

 گۆشەیەک نیشان دەدا لە باوەڕ و ئیعتیقاد.

خودای تەعال لێیان  ﴾َجاِمُع انلَّاِس ِِلَْوٍم الَّ َريَْب ِفيِه  كإِنَّ  ﴿ئەو خاوەن باوەڕانەی کە دەڵێن 

 ﴾الِْميَعداَد إِنَّ اهّللَّ اَل ُُيِْلدُف  ﴿وەردەگرێ و تەسدیقیان دەکا بەو دەلیل و بورهانە کە دەفەرماوێ 

واتە بە تەئکید خودا بە پێچەوانەی وەعدی عەمەل ناکا. هەر وەک دووبارە لە ئاخری ساووڕەی 

 ئالی عیمراندا لە زاری مومئینانەوە دەفەرموێ: 

  ئایل عيمران (252) الَ ُُتْلُِف الِْميَلادَ  كَوالَ ُُتِْ نَا يَْوَم اعِْقَياَمِة إِنذ  كَربذَنا َوآتَِنا َما َوَعدَّذَنا لََعَ ُرُسلِ 
ئەی شەروەردگاری ئێمە! ئەو وەعدانەی کە بە وەسیلەی شێغەمبەرەکانەوە بە مەت داون بۆمدان 

 بێنە جێ لە ڕاژی شەساڵنیشدا سەرشۆڕمان مەکە. ئەتۆ هەرگیز بەڵێنی ناشکێنی.

 ی ئالی عیمرانادا491و  9تام لە نێوان ئەو دوو ئایەتی بۆن و خۆشڕازێکی جوان و خۆش

 یە بە ڕەوام نەزانی بە سەریدا باز دەم و قووتی دەم. ڕازەکەش ئەوەیە:هە

دا 491بەڵم دە ئااایەتی  ﴾إِنَّ اهّللَّ اَل ُُيِْلددُف الِْميَعدداَد  ﴿دا خااودا دەفەرمااوێ: 9دە ئااایەتی 

نیشاان دراوە، دە ئاایەتی « الالە»دا نااوی 9. دە ئاایەتی ﴾الَ تُْخلُِع الِْميَعادَ  كإِنَّ  ﴿دەفەرموێ: 

)کافی خطاب(. دیارە خودا زاناترە بە هەرچی شاتە. بەڵم دێارەدا بە پێای ڕاوێاژی « ک»دا 491

 بەراوەرد دەبێ ڕازی ئەو جیاوازییە ئەوە بێ:

دە مەقامی هەیبەتدا خۆی نیشاان داوە واتە خاودای خااوەن هێاز و هەیابەت باۆ  9ئایەتی 

بێنێاتە گاۆڕێ ڕۆژێاک لە  ستاندنی تۆڵەی مەزلووماان لە زاڵاامن لزمیەتای حەرش و حیسااب

 یە.«اللە»ڕۆژان، بەو پێیە شایانە دەو مەقامەدا یادی خودا بە ئیسمی ئەعزەم بکرێ کە 

دە مەقامی داوا و پاڕانەوەدایە کە عەبد دەڵێ: خودایە بە فەزڵ و ڕەحمەتی  491بەڵم ئایەتی 

ساساە ئەو مەقاامە خۆت لە تاوامنان ببوورە و بە ڕەحمەتی خۆتن بەهرەمەند کە. لە سەر ئەو ئە
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 شایانە.« ان ک»بکرێ بەڵکە بە « اللە»مەقامی هەیبەت نییە و پێویست ناکا یادی خودا بە ئیسمی 

کاتێ خودای حەکیم ڕوانی بە چاوی ڕەحم و عەداڵەتای لە پااڕانەوە و  دەبێ ئەوە بزاندرێ

ئەو حیکمەتی باوەڕانی سەرەڕۆ و تەجاوەزکارانی کافران، هات نزای خاوەن باوەڕان و حاڵی بێ

جوانی خۆی ڕانێ و نیشانی ئینسانی دا، کە شێوەی دابەزینی قورئانی پیرۆزی ئاوایە: کە لە هەر 

شوێن و مەقامێک وەعدە و مزگێنی خۆشی هاتە کایە و نیشان درێ، هەڕەشە و ترسی عەزاب بە 

ایەتە شوێنیدا دێ و دادەبەزێ. جا بە پێی ئەو نیزامە جاوانە، دەباێ بچیانە خازمەت ئەو ساێ ئا

نە کە دە دنیاادا بااوەڕای ئالی عیمران کە لە بابەت حاڵی ئەو کافر و بێ43و  44و  48پیرۆزانەی 

بە کەیف و ئارەزووی خۆیان ژیانیان بردۆتە سەر و بە ماڵ و ساەروەت و دەساتەڵت و حەولد 

 خۆیان باداوە و خوڕیون.

ِيَن  ْمووَالُ كإِنذ اَّلذ
َ
ويًْئا وَ َفُرواْ عَن َُّْغوِيَ َعوْنُهْم أ َِ وَن ا ِّ  ْوالَُدُهوم مِّ

َ
وعَووئَِك ُهْم َوالَ أ

ُ
ُهوْم َوقُووُد  أ

ْبلِِهْم ك( 22)انلذارِ  ََ ِيَن ِمن  ِب آِل فِْرَعْوَن َواَّلذ
ْ
نُوبِِهْم َوا ُّ كَدأ ُْ ِ ُهُم ا ُّ ب

َْ َخ
َ
بُواْ بِآيَاتَِنا فَأ ْذ

ِديُد اعِْلَقاِب  يَن ( 22) َِ ِ وَن إیَِل َجَهونذَم َوبِوسَْس الِْمَهوادُ َفُرواْ كقُل عَِّّلذ  َسُتْغلَُبوَن َوُُتََْشُ
 ئایل عيمران (21)

اتیدا ئەو کەاڕانەی کە بڕێ بڕاوانو مڕاو و اڕامان و ئەوالدیڕان نڕاتواند بە هڕیچ شڕێوەیەت لە  ا

 ئگاریان بکا لە ازای خودا لە بڕابەت ئاکڕار و کاریڕانو هەر ئەوانەن دەاڕتەچی ە و اڕووتەمەنی 

( ئەوانە  وەت هۆئی فی عەون و پێشینانی ئەوان وانو کە ئایات و بەڵگەکانی 11دڤئەخ )ئاگ ی 

ئێەەیان بە درڤ دەئانیو جا بە هۆی گوناهەکانیان خودا غەئەبی لێ گ تدو دیارە خودا تۆڵەاڕتێنێکی 

بڕڕاوە نو بەو ئووانە تێدەشڕڕکێندرێد و کڕڕۆ  ( ئەی پێغەمڕڕبەر بڵڕڕێ بەوانەی بێ11تونڕڕدوتیێە )

 (11ەوە و بەرەو دڤئەخ  ەپێکەت دەدرێدو کە ناخۆشکید شوێنی لێ  یان و یاوانەوەیە )دەک ێن

 :92، 99، 91ی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر سێ ئایەت

بە ماااڵ و سااەروەت و سااامان و ئەوالد شااانازی و  ەکااانباوەڕ ئیامن و بێوەک دیااارە بااێ

امادا فەک ئێساتێش ئەو دابە عەوامە بااوە لە نااو خەڵکای نەخۆهەڵکێشانیان نیشان دەدا، هەرو 

کەوتووی دارودەساتەی ی ئاالی عیماران، ئەوانە شاوێن61خەبەر لەو ئایەتە پیارۆزەی ئەمام بێ

 فیرعەونن.

ئەوەیە: کااتێ وەفادی نەجاران لە باابەت عیساا و  61دەگێڕنەوە کە هۆی دابەزینی ئایەتی 

ری و کەوتوونە باسەوە، یەکێاک لەوان )اباا حاارثە بان ئایینی مەسیح هاتوونە خزمەت پێغەمبە
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ن نیایە، انەن، کەک توانای ڕەدکردنەوەیاعلقمە( کە دەزانێ قسەکانی پێغەمبەر زۆر دڵگرن و زانای

بە براکەی خۆی کە دەگەڵی بوو لەو سەفەرەدا کوتی: یەقینم وایە ئەو پێغەمبەرە پێغەمبەری حەقە 

ەر ئەو باااوەڕەم ئاشااکرا کەم، ئەو سااامان و ماااڵ و و قسەکانیشاای حەقاان، ئەمااام ئەماان ئەگ

ینەیە لە الیەن دەستەڵتەوە دەمدرێتێ و ئەو پایە و مەقاامەی هەمە لە دەک سەروەتەی کە لە مێژ

دەچن، جا بۆیە ناوێرم بیڵێم، بە داخەوە ئێستێش ئەو شێوە ئاکارانە زۆرن و چاو دەکارێن. )روح 

 (634 / 3* تفسیر کبیر، ج  624/ 9املعانی، ج 

ئااالی عیمااران  62و هەروا دەگێااڕنەوە گۆیااا ئیبناای عەباااک لە مەڕ دابەزیناای ئااایەتی 

فەرموویەتی: لە پاش بەزین و شکانی قوڕەیشییەکان بە دەستی هێزی لەشکری ئیسالم لە هەرای 

لە دەوری یەک کااۆ بااوونەوە لە بااابەتی ئااایینی ئیسااالم و « بناای قینقااا »بەدردا، یەهوودەکااانی 

یسااالم و تەنااانەت لە بااارەی خۆیااان لە ڕاساات ئەو شااۆڕش و حەرەکەت و پێغەماابەری ئ

وگۆڕی بیروڕایان کرد، لەو باارەوە کە دەباێ جووڵنەوەیەی ئایینی ئاسامنی هەڵیگیرساندوە ئاڵ

 ئێمە هەڵوێستامن چۆن بێ. دەو بیروڕا و هەڵوێستەیاندا بوون بە دوو دەستە:

یانگەیاناد کە ساەرکەوتنی ئەو پێغەمابەرە بەو . دەستەیەکیان هااتنە ساەر ئەو بااوەڕە و ڕا6

گومانە، بەو دەلیالنە هەچی دەیڵێ دوور لە ئەقام نییە و شێوەی کە دەڕواتە پێشێ، حەمتییە و بێ

ئەرزشی باۆ ئینساان دادەناێ بە گشاتی لە ساەر هەر ئایینێاک باێ، و لە شەڕیشادا ساەرەڕۆ و 

کە تااوانی هێاازی قوڕەیشااییەکان  تەجاوزکااار نیاایە، هەر ئەو شااێوە ئاکااار و ڕەفتارەشاای بااوو

شکێنێ، کە گەورەترین و بەهێزترین هێز بوون لەو ڕۆژەدا. جا لە سەر ئەو باوەڕە ئەو دەستە تێک

ن و تەسالیمی باین بە هەماوو یبەو پێغەمبەرە بێنا یان ئاوا گرت: هەچی زووترە ئیامنێهەڵوێست

وێرانی و کوشت و شەڕ و هەرا و ماڵئومێد و باوەڕەوە، تا بتوانین خۆمان حەکیامنە و ئاقڵنە لە 

کوشتار و دەربەدەری دەربەرین و نەجات دەین و هەروا لە ڕۆژی ئاخرەتیشدا خۆشبەخت باین 

 و ڕووسیا نەبین.

. دەستەی دووهەم هەڵوێستیان بە الیەکی دیدا گارت چاونکە زۆرتار باوون لە دەساتەی 2

، دەیانکوت ئاێمە بە قەتعای ەی ئەوانڕست هەوەڵ. نەیانتوانی بچنە ژێر ئەو باوەڕە ڕاستی و دوو

پێغەمبەری خۆمان کە مووسایە وەال نانێین تاکوو بچین تەسلیمی پێغەمبەرێکی دیکە بین ا وەک 

محمااد املصااطفی بێاات ا چااونکە پێغەماابەری مەش خاااوەنی کتێااب و مەزەب و ئااایینی 

گە لەوەی سەربەخۆیە، خۆ قوڕەیشییەکان ئەگەر شکستیان خواردووە، هۆیەکەی ئەوە باووە جا
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کە تەجرەبەی شەڕیان نەبووە و نەیانزانیوە، خااوەن پێغەمابەر و کتێاب و مەزەبایش نەباوون تاا 

بتوانن بە هیممەت وەرگرتن لە پێغەمبەریان خۆڕاگرن و نەشکێن، ئێمە تەجارەبەی شەڕیشاامن 

یاان هەیە و پێغەمبەر و کتێبیشامن هەیە. ئەو بۆچوون و نەزەرە ناپااکە شاەیتانییە فریاودان و خۆ

 ئیامنی کرد.تووشی تەڵەی بێ

 ی لە دژی نەزەری وان دابەزاند.(62خودای تەعاال ئەو ئایەتە پیرۆزە )

(یە، جاگە لەوەی ڕووی دە تەواوی 62هەندێکیش پێیان وایە هاۆی دابەزینای ئەو ئاایەتە )

ئیسالم کافرانە، مزگێنیشە بە پێغەمبەر و یارانی کە هەچی هێزی کافرانە لە ڕاست هێز و ئیرادەی 

سازای ئاخیرەتیشایان  شکست خواردوویە و شکست دەخاوا، ئەو شاکانەیان سازای دنیایاانە،

 ئاگری دۆزەخە.

دا باۆچی مااڵ و ئەوالدی 61دڵ دەیهەوێ بزانێ ڕازی ئەوەی کە خودای تەعاال دە ئایەتی 

 هێنانە گۆڕێ کە دە ڕۆژی ئاخرەتدا هیچ دەردێک چارە ناکەن؟

اندنی بابەتەکانی دنیا و ئاخرەت ڕازی لەنااوبردنی )اماوال و دەبێ بە پێی ڕاوێژ و هەڵسەنگ

وچەڵەمە و گرفتاریادا بە دوو دا ئەوە بێ: ئینسان دە دنیاادا دە بەرابەر تەناگ61اوالد( دە ئایەتی 

شت ڕادەسێ بۆ چارەیان، ئەو دوو شتەش ماڵ و ئەوالدن. چونکە هێزی ماڵ و سامان و ئەوالد 

ی دنیادا، واتە لە هەوەڵەوە بۆ چارە کردنای گرفتارییەکاانی دنیاا چارەسازن لە ڕاست گیر و گرفت

دەسی بۆ ماڵ و سامان دەبا ئەگەر بە سەروەت و سامان دەڕۆستی گرفتاری نەهاات و باشااری 

وکەسی دەخاتە گەڕ. جا خودای تەعاال هات بە وەسیلەی نەکرد، هێزی ئینسانی و ئەوالد و خزم

گەیێناێ کە ئەو دوو وەسایالنە دە ڕۆژی حیساابی ئاخرەتادا ئالی عیمران ئینساانی تێ 61ئایەتی 

فایدەنە. بگارە زەرەریشایان هەباێ دە ڕۆژی قیامەتادا. بە مەرجاێ لە دنیاادا دە ئەرزشن و بێبێ

« شعراء»ی 43و  44ڕێگای چاکدا دەکار نەکرێن. بۆ تەئکیدی ئەو داوایە ئاوڕێک وەسەر ئایەتی 

 دەدەین:

َ بَِقلٍْب َسلِيمٍ ( 88) اَل َبُنونَ يَْوَم اَل يَنَفُع َماٌل وَ  ََت ا ذ
َ
 ِلراء(85) إاِلذ َمْن أ

لەو  ڤ ەدا هیچ اامان و خزب و خوێش قائانج ناگەیێنێ و کەاێ  نەبێ  کە بە دڵێکی ااغ و 

 اەلیەەوە بکێتە خزمەتی خودا.

چونکە ماڵ و منداڵ و خزم و قەوم و خێش زینەتی دنیاایەن، وەئایلال باۆ ڕۆژی ئااخرەت 

 ی کەهع:41عەمەل، عەمەل، عەمەل، بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
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اِْلَاُت َخْيٌ ِعنَد َربِّو ْنَيا وَاْْلَاََِياُت الصذ ََياةِ اَّلُّ
ْ
َمولًا  كالَْماُل وَاْْلَُنوَن زِنَنُة اْل

َ
 (26)ثَوَابًوا وََخوْيٌ أ

 كهف
چاککید و باشکید هیوا و  دەمێننەوەو ئەوانکانەی دارایی و منداو ئینەتی ئەو دنیایەن ئەو چا

 هومێدن )بۆ  ڤ ی قیامەت(و لە الی پەروەردگارت.

ار جاخودای خاوەن حیکمەت و حەکیم بە پێی ئەساسی حایکمەت و عەداڵەت ئینساانی 

دەرسەوێنێ، وەک ئەدێارەدا دەگەڵ جار لە سەر هەڵە و ئیشتیباهەکانیان وەخەبەر دێناێ و تێیاان

لە ئینسان دەکا کە ماڵ و دارایی و ئەوالد و خزم و قەوم و دەسات وپێوەناد باۆ هەڕەشەی ئەوە 

 وەی نابن شایی ڕۆژی قیامەتت پێ بن.

بااوەڕانی دا هاۆزی یەهاوود و بێ62و  66و  61دیارە وەک بۆمان دەرکەوت دە ئایەتەکانی 

ئەساساە: کە عەرەب کە ئینکاری ئایینی بەحەقی ئیسالمیان کرد بە هۆی ئەو فکر و خەیااڵە باێ

تەجرەبەیااای باوەڕانااادا لە هەرای بەدردا هاااۆی بێساااەرکەوتنی هێااازی ئیساااالم بە ساااەر بێ

قوڕەیشییەکان بوو و دەنا ناکرێ هێزی وا کەم بتوانێ بە ساەر هێازی وا زۆردا ساەرکەوێ، بەڵم 

ئاگایی لە فێام و فاووتی شاەڕ شکساتی بە دوودا دێ. ئەماام ئەو خەیااڵتە تەجرەبەیی و بێبێ

بااوەڕان بە تەواوی، بەڵاکە ئیارادەی خاودا و باوەڕان نەبوو بە هۆی شکانی بێئەساسەی بێبێ

نەرسەتی وای هێناوەتە پێش کە ئەو هێزە کەمەی موسوڵامنان ساەرکەوێ بە ساەر هێازی زۆری 

 باوەڕاندا.بێ

 :69جا بۆ تەئیدی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

ْخَرى ْم آيٌَة ِِف فَِئتَْيِ كَن عَ اكقَْد 
ُ
َي اك اتْلََقَتا فَِئٌة ََُّقاتُِل ِِف َسبِيِل ا ِّ وَأ

ْ
ْثلَوْيِهْم َرأ فِوَرٌة يَوَرْوَنُهم مِّ

 ِ بَْصارِ  كاعَْلْيِ وَا ُّ يَُؤنُِّد بَِنْْصِهِ َمن يََشاء إِنذ ِِف َ ل
َ
ْوِِل األ

ُ ةً ألذ  ئایل عيمران( 23)عَِلِْبَ
دوو دەاڕڕتەدا نیشڕڕانەیەکی ئاشڕڕک ایە بڕڕۆ ئێڕڕوەو بەبڕڕێ گومڕڕان لە  ووبە وو بڕڕوونەوەی ئەو 

دەاڕڕتەیەکیان دەجەنگڕڕێد لە  ێڕڕی خڕڕوداداو ئەوی دیکەیڕڕان بڕڕێ بڕڕاوان بڕڕووو بە ئاشڕڕک ا 

دانی خڕۆی پشڕتگی ی ئەو مواوڵتنەکانیان بە دوو ئەوەندەی خۆیان دەبینیو خودا بە یڕارمەتی

ێکی ئڤر هەیە بڕۆ ئەوانەی گومان لەو کارەااتەدا پەند وەرگ تنکەاە دەکات کە دەیەوێ و بێ

 کە خاوەن دڵێکی  ووناکد.

 :91ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێهەڵڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئەگەر بە ئینسافەوە سەیری جەرەیان و کارەساتی هەرا و شەڕی بەدر بکرێ و بەرجەوەندانە 
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سەر بەتوانی و گەورەیی و قاودرەتی  هەڵسەنگێندرێ، بەڵگە و نیشانەی زۆر بەرچاو و گەورە لە

خودا چاو دەکرێن، وەک لە ڕاست یەک هاتنی دوو هێز و دوو دەستەی دوژمان، دەساتەیەکیان 

موسوڵامنانی خاوەن ئیرادە لە ئیامن و بااوەڕ و هیاوای ساەرکەوتن و پیارۆزی، بەڵم لە بااری 

وەڕەکانی قوڕەیش کە دە هێازی بانەفەر(؛ دەستەیەکیشیان کافرە بێ 969نیزامی و نەفەراتدا کەم )

نەفەر  6111نیزامیدا زۆر و چەند بەرابەری موساوڵامنەکان و زۆر تەیاار باوون، قوڕەیشاییەکان 

نەفەر، جااا لە سااەر ئەو حاااڵەتە ئیاارادە و هێاازی  969بااوون و لەشااکری خاااوەن باوەڕەکااان 

وعجیزەئاسایە دەبێتە دەشکێنێ. جا ئەو کارەساتە مباوەڕانە تێکموسوڵامنەکان ئەو هێزە زۆرە بێ

 بەڵگە لە سەر حیکمەت و قودرەتی خودای خاوەن ڕەحم و بەزە دەگەڵ خاسان و پاکان.

 وێنەی شەڕی بەدر باک بکەم.دەگەڵم بن گۆشەیەک لەو کارەساتە بێ

 کورتەیەک لە شەڕی بەدر

 بە پێی نەزەری ڕاویان غەزای بەدر هەوەڵین شەڕ و تێکهەڵچوونی موسوڵامنان بووە دەگەڵ

کەساەی موساوڵامنان بە تەماای شاەڕێ نەباوون، تەنیاا  969کافرانی قوڕەیش، دیارە ئەو هێزە 

نەفەرە بە  969ویستیان ئەوە بووە کە زەربەیەکی دارایی لە کافران بدەن، جا بەو هیاوایە دێان ئەو 

هەشت شمشێر بە دەست و دوو یا سێ نەفەر تیر و کەوان بە دەسات، باقیەکاانی نێازە و دار و 

وشرتیشیان پێ دەبێ کە بە ناۆرە ساواریان بان و دوو ئەسپیشایان پاێ  31، و تەور و چەقۆ تێڵ

 دەبێ.

لەو الیەشەوە کافرەکان بە سەرکردایەتی ئەبوسوفیان دەیانهەوێ کاروانیان لە شاامێڕا بەرەو 

مەککە وەگەڕێ، ئەو موسوڵامنانەش بەو هێزە کەمەی خۆیان دەیانهەوێ ڕێگایاان لاێ بگارن و 

 وچۆ بکەن.ەو ڕێگایەدا هاتنەهێڵن ب

کاتێ ئەبوجەهل خەبەردار دەبێ کە ئەوە موسوڵامنان دەیانهەوێ ڕێ بگارن لە کاروانیاان، 

بۆ بەرگری و نەجاتی کاروان و کوشنت و یەخسیر کردنی بەرەی موسوڵامنان جااڕ دەکێشاێ لە 

لە عاالەمی شاری مەککەدا و جەریان بە عالەم ڕادەگەیێنێ کە محەمەد دەیهەوێ ڕێگاای ژیاان 

مەککە بگرێ. عالەمی مەککە بەو جاڕ و هاوارە ئیحساساتیان وەکوڵ دێ و کۆ دەبانەوە. هەزار 

دانن. پەنجاا نەفەریشایان نەفەر کە نۆسەد و پەنجا نەفەریان سیالح بە دەست ئامادەی خۆنیشان

 969خەدەمە و پشااتیوان، بە گااوڕ و تیاانەوە لە شاااری مەکااکە دەردەکەون، بەرەو ئەو لەشااکرە 

 نەفەرەی موسوڵامنان دەکەونە ڕێ. 
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لەو  کاردن کاتێ موسوڵامنان لەو لەشکرە خەبەردار دەبنەوە، لێاک وەکاۆ دەبان باۆ ڕاوێاژ

تەواویان بە ئیرادە و هیوایەکی  ڕاوێژ و ڕاوێژکاری. نەتیجە و بەرهەمی بارەوە دەگەڵ پێغەمبەر

ەن بێ ئەوەی لە یەکێکیان تارک و تەواو و پتەو بۆ بەرەو پیرەوە چوونی ئەو شەڕە خۆ نیشان دەد

 دڵەڕاوکێ چاو بکرێ و دەرکەوێ.

دەو شەڕ و بەرەنگار بوونەوەشدا حەزرەتی ڕەسووڵ بۆخۆی ساەرکردایەتی و فەرمانادەیی 

وەئەستۆ دەگرێ و حەزرەتی عەلایش ئااڵهەڵگری موهااجران وەئەساتۆ دەگارێ و حەزرەتای 

 تۆ دەگرێ.سەعد کوڕی عیبادەش ئاڵهەڵگری ئەنسارییەکان وەئەس

مانگی ڕەمەزانادا لە ساەرچاوەی بەدر دەگەن بە  69سەرئەنجام ئەو دوو لەشکرە لە ڕۆژی 

قَاد اُْخرَِجاْت َمکَّاُة »یەک و بەرەنگاری یەک دەبن، دەو کاتەدا حەزرەتی ڕەساووڵ دەفەرماوێ: 

بە زاهیاری واتە مەککە پارچەیەکی لە جەرگی خاۆی باۆ ئێاوە نااردووە. «: َذ اکْبادهاإِلَیُْکم أ فاَل 

دەبایە ئەو لەشکرە هەزار نەفەرەیەی کافران بە فەرمانادەیی ئەبوساوفیان ساەرکەوتنی بە دەسات 

نەفەری بە فەرماندەی پێغەمبەری، ئەماام دەباێ هەماوو ئەقا  و  343هێنابا بە سەر لەشکرێکی 

شەڕ شعوور و هەستێک ئەوە بزانێ ئیرادە و ئیامن و باوەڕی سەرکەوتن بە دەس دێنێ دە هەموو 

باوەڕ و کافرانەی بێ و هەرا و بەزماندا، نەک زۆری نەفەرات و چەک و سیالح. جا بۆیە ئەو بێ

ئیرادە هێز و ورە و غیرەتی شەڕیان نەبوو، دە بەرابەر هێاز و ئیارادە و غیرەتای یاارانی بەحەقای 

و تەعال تاین و گاوڕی دا بە لەشاکری ئیساالم، ئەڕەسووڵی بەحە ، هیمداد و هیدایەتی باری

هەزار نەفەرەی لە بەر چاویان گێڕا بە شتێکی کەمی دەستەوستان و تێکیاان شاکاندن وپەرت و 

نەفەر لە لەشکری ئیسالم پلەی شەهادەتیان بە نەسیب بوو  41پەرێشان بێر و بەوێدا. سەرەنجام 

کە شەشیان لە موهاجران بوون هەشتیان لە ئەنسارییەکان. لە لەشکری کافرەکاانی قوڕەیشایش 

 سەریان تێدا بوو: ئەبوجەهل و ئومەییە.و  دوو فەرماندە و ڕەئیسی هێز فەر کوژراننە 98

 ئەوە کورتەیەک بوو لە کارەساتی غەزای بەدر کە پڕ لە دەرسە بۆ خاوەن هەستان.

دەتاوانین بڵێاین ئەو  43هەتاا  48ئایەتەکاانی  لە سەر ئەساسی لێکدانەوە و هەڵسەنگاندنی

س  و بەئەرزشیان فێری ئێمەی ئینساان کارد. ئەو ساێ شاتەش ئایەتانە سێ شتی ئەساسی و ئە

 بریتین لەوانە:

. دە دۆزەخ هاویشااتنی کااافران بە حەمتاای بااێ ئەوەی ماااڵ و سااەروەت و ئەولد و 4

 وکەس بتوانن بە هاوارەوە بێن یان چییان لە دەس بێ.خزم
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. داڕژانی عەزاب بۆ سەر ئەو کەسانەی کە ئینکاری ئایاتی قورئان دەکەن و دەسابەرداری 3

لساری نابن و ناگەڕێنەوە، لە لیەن خاودای خااوەن عەدڵ و داد ساوننەی تەسابیت شاودەی 

خودای تەعالیە. دیارە لە سەر ئەو یاسایە بۆ وەبەرکەوتنی شااڵوی عەزابای دۆزەخ جیااوازی 

افرانی قوڕەیش و ئالی فیرعەون و قەوم و هۆزە سەرکەشاەکانی لاووت و عااد و نییە لە نێوان ک

 ی ئالی عیمران ئاماژەی وەل کردووە: 43و  4سەموود و ... وەکوو ئایەتی 

ْبلِِهْم ك ََ ِيَن ِمن  ِب آِل فِْرَعْوَن َواَّلذ
ْ
وِديكَدأ َِ نُوبِِهْم َوا ُّ  ُْ ُهُم ا ُّ بِو َْ َخو

َ
بُواْ بِآيَاتَِنوا فَأ ُد ْذ

يَن ( 22) اعِْلَقاِب  ِ وَن إیَِل َجَهنذَم َوبِسَْس الِْمَهادُ كقُل عَِّّلذ ئوایل  (21) َفُرواْ َسُتْغلَُبوَن َوُُتََْشُ
 عيمران

ئەوانیش وەت هۆئی فی عەون و پێشینیانی ئەوان وانو کە ئایەت و بەڵگەکانی مەیڕان بە درڤ 

غەئەبی خۆیو دیارە خودا تۆڵەاڕتێنێکی ( بە هۆی گونایەکانیانەوە خودا دانی بەر 11دەئانی )

 توندوتیێە.

. یاریاادەدان و بە هاااوار و وەفریاااکەوتنی خااودا لە سااەر ئەساساای ئیاارادە و حیکمەتاای 9

خۆیەتی. دیارە ئەوەش ئەمرێکی سوننەتییە بۆ خودا پاداشی ئەوانەی چاک و پااک و خاسان لە 

ڕاست ئیتاعە و فەرمانبەری، بێ ئەجر و پاداش نابن چاونکە ئەوانە پاڵیاان داوەتەوە بە ئیارادە و 

، خۆ دیارە کەسێکیش پاڵ وەخودا دا، خودا دەئامێزی ڕەحمەتای دەگارێ، هەر حیکمەتی باری

 ی بەقەرە ئاماژەی وەال کردووە: 243وەک ئایەتی 

ن فَِئٍة قَلِيلٍَة َغلََبْت فَِئًة كَ  ابِِرننَ كم مِّ  بقره (125) ثَِيةً بِإِْ ِن ا ِّ َوا ُّ َمَع الصذ
 کی ئڤردا بە ویستی خوداو خودا دەگەو خۆ اگ انە.دەاتەی کەب ئاو بووە بە اەر دەاتەیە ئڤر

دەدا،  لە دوو ڕێگاوە شاهیدی لە سەر پێغەمبەرایەتای حەزرەتای ماحەمەد 69ئەو ئایەتی 

 ئەوەش دوو ڕێگاکەن:

کەک لە  6111نەفەر لە یااارانی خاااوەنی بااوەڕ و پێغەماابەر، بە سااەر  969. ساەرکەوتنی 6

ندا وا پڕ چەک و کەرەساەی شاەڕ باوون، بە زاهیاری باوەڕانی وەک ئەبوجەهل و ئەبوسوفیابێ

خیالفی عادەت و یاسای شەڕ و شۆرە. جا ئەوە ئاماژەیە وەالی هیمدادی نهێنی خاودا، جاا بە 

هەر شێوەیەک بێ واتە بە هۆی فرشتە نادیارەکان بێ یاان بە هاۆی غیارەت دە نااو دڵ خساتنی 

 ایەتی پێغەمبەرە.یارانی ئیسالم بێ، نیشانی پشتیوانی خودا لە پێغەمبەر 
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. خودای تەعاال پێش ئەوەی لەشکری ئیسالم بەرەنگاری کاروانی تیجارەتی قوڕەیشیان و 2

لەشکری هەزار نەفەری قوڕەیشیان بێ و شەڕ دەسات پێبکاا، هیاوای ساەرکەوتنی پێغەمابەر و 

ە شکانی قوڕەیشیانی داڕشتبوو ئاماژەی وەال کردباوو دڵ و بااوڕەی پێغەمابەری بیارانی و تێک

تەواوی هەست بەو ساەرکەوتنە کردباوو، جاا ئەو خەبەرداریەی پێغەمابەری لە مەڕ پیارۆزی لە 

 شەڕی ئاوا حەستەم نیشانەی پێغەمبەرایەتی پێغەمبەرە.

و ... باااک لە ڕووڕەشاای و ڕۆژی ڕەشاای ئەو کەسااانە کاارا کە بە  66و  61دە ئایەتەکااانی 

وڕ وەالی حەق و عەداڵەت ناادەنەوە. سەروەت و مەقام و ئەوالد خیرەسەر و یاغی دەبان و ئاا

ئەوجار دڵ و هەست و شعوور دەیاانهەوێ بازانن ئایاا مەگەر ئینساان ناازانێ و ئەقڵای بەوەی 

ناشکێ کە ماڵی دنیا و خزم و کەک ڕۆژی نەفسی نەفسای ساوود ناادەن و نااتوانن دە فریاا و 

 هاواری کەک کەون؟! 

ی ئاالی عیماران. جاا لەوێادا ورد 64بۆ وڵمی ئەو پرسیارە دەبێ بچیانە خازمەت ئاایەتی 

بڕوانین و بەرجەوەند بین تاکوو بتوانین هۆی غرووری ئینسانی بە ماڵ و دارایی و خزم و کەک 

 و پۆست و مەقام و حەوالد وەدۆزین:

هَ  َهاء َواْْلَنَِي َواعَْقَناِطيِ الُْمَقنَطَرةِ ِمَن اَّلذ
َهَواِت ِمَن اعنِّ وِة ُزنَِّن لِلنذاِس ُحبُّ الشذ ِب َواعِْفضذ

َووْرِ  َ لِوو
ْ
ْنَلوواِم َواْل

َ
َمِة َواأل َْيووِل الُْمَهوووذ

ْ
ْنَيووا َوا ُّ ِعنووَدهُ ُحْهووُن  كَواْل ََيوواةِ اَّلُّ

ْ
َمَتوواُ  اْل

 ئایل عيمران( 22)الَْمآِب 
ڕازنرناوەتەوە بۆ ئینسان خۆشەویستیی ئدارەزووی ژن و مندداڵ، سدامان و مداڵی کەڵەکەکدااو، لە 

کااو، هەروەهددا لە چددوارشێ و ئدداژەڵ، دەاددڵ و دان و ئەسددپی ڕەسددەن و دیدداریئدداڵتوون و زنددو و 

 وکاڵ، ئەوانە گشت کادی ژیانی ئەم دنیایەیە، سەرەنجامی چوانیی تەنیا لە الی خودایە.کشت

 :41ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر سیام و ناوەرۆکی ئایەتی 

ە بۆ ئینسانی، تەجرەبەی کەڕامەتی ئینسانە تاکوو دەرکەوێ ئارەزووی نەفسانی کە ڕازاوەتەو 

کە هێزی کەرامەت و تەقوا دەتوانێ خۆڕاگری کا لە بەرابەر هێزی نەفسانی کە بەهێزترین چەکی 

 شکاندنی هێزی تەقوا و کەڕامەتی ئینسانی.شەیتانە بۆ تێک

ۆ ئینساانی دڵ دەیهەوێ بزانێ ڕازێنەرەوەی خۆشەویساتی هەوا و هەوەس و شاەهەوات با

 کێیە؟ ئایا خودایە؟ یا شەیتانە؟

دەباێ باۆ وڵمای ئەو پرسایارە ڕوو بکەیاانە لی ئەهلای ئەقایاد وەک ئەهلای سااوننەت و 



 22تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

 زان، وەک زانایانی ئەشعەری و پەیڕەوانیان و زانایانی موعتەزیلە.جەماعەت و ئەهلی قورئان

پێکهێنەر و وەدیهێانەری . ئەهلی سوننەت و جەماعەت لە سەر ئەو باوەڕەن کە سازدەر و 4

خاودا داینااون و بە ئینسانیشای  هەموو شت ا   خێر و   شەڕ ا خاودایە، واتە شاەڕ و خێار

زاناندووە ئەوە شەڕە و پاداشی عەزابە، ئەوەش خێرە و پاداشی چاکەیە، یانی خودا شەڕ بە کەس 

و ئیختیااری ناکا و سازشی دا، وە هەروا خێریش بە کەس ناکا و پاداشای داتاێ؛ بەڵاکە ئەقا  

داوەتە ئینسان و ڕێگاشی پێ نیشاان داوە، جاا کاام ل هەڵگارێ مەنعای ناکاا و دەساتی وەبەر 

« حاب  شاهوات»و خودانەناسای، کەوایە ڕازێانەرەوەی  دەستی ناانێ. ئەدێارەدایە خوداناسای

شەیتانە و پێکهێنەری شەڕیش نەفسی ئینسانە. یانی ڕاستە پێکهێانەر واتە خاالق خاودایە، بەڵم 

ەلکەر و ئەنجامدەرەکەی ئینسانە و باۆ فریاوی ئینساانیش لە بەر چااو شایرینکەر نەفاس و عەم

* روح  380  9هەوای شااەیتانییە، شااەهەوات واتە داوخوازییەکااانی نەفااس. )تفساایر کبیاار، ج 

 (30 1* قرطبی ج  433  3املعانی ج 

ا دڵ دەڵااێ دەبااێ ڕازی خۆشەویسااتی دنیااا لە ناااو دەرووناای ئینسااانیدا   بااێ؟ خااود

هێناااوە؟ دەگەڵ ئەوەی خااودای تەعااال لە زۆر ئایەتاناادا زەماای دنیاپەرسااتانی کااردووە و پێکی

ُحبُّ »ئینسانی بە خۆ پارازتن لە شەڕی دنیا ئاگادار کردوە و هەروەها پێغەمبەریش فەرموویەتی: 

نیا َرأُْک کُل  َخطیئَة   انی دنیاایە(، ویستنی دنیا سەرچاوەی هەموو خەتا و تاوانەکواتە خۆش« )الدُّ

خۆشەویستیی دنیا گەرای نەناژتبایە لە ناو دەروونی ئینسااندا. خودا بە پێی ئەو فەرموودانە دەبا 

ئەوەش یەقینە شەئن و عەداڵەتی خودا تەڵە و داو بۆ ئینسانی ناکرێ دانێ لە دنیادا، جا لە ساەر 

وەدۆزرێ کە  ئەو ئەساسە دەباێ حەول بادرێ ڕازی خۆشەویساتی دنیاا لە دەروونای ئینسااندا

 هۆیەکەی چییە؟

تەعال خاوەن ئیامن   بزانێ و   نەزانێ، دەبێ ئەوەی باوەڕ بێ کە حیکمەت و ڕازی باری

دە هەموو بوونەوەرێکدا هەیە و یەقینە، جاا وا هەیە گۆشاەیەک لەو ڕاز و حایکمەتە دە ئینساان 

 دەگەیێندرێ و وا هەیە بە سەرپۆشی دەمێنێتەوە.

ئەساسە لەو ئایەتەدا خۆشەویستی و ئارەزووی ئینسان دە بەرابەر ئەو جا لە سەر ئەو یاسا و 

شتانەی ناویان براوە، وەک ژن و ئەولد و زێڕ و زمبەر و حەیواناات و زەوی و مەزرا، تەواو ڕاز 

و نیاز و شتانێکن کە وەک کۆڵەکەی خانووی ژیانی ئینسانن واتە ئینسان بێ ئەوانە ناتوانێ ژیان 

 دەکرێ دێرەدا گۆشەیەک لەو ڕاز و حیکمەتە نیشان بدەین: بکا و بیباتە سەر،
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. ئەگەر بە وردی رسنج بدەین و بابەتەکان هەڵسەنگێنین ئەو حەقایقەتە چااو دەکەیان کە 4

نیزامی داڕژتنی عالەم لە سەر ئەخالقیات و معاشەرەت و ژیان دامەزراوە و دابەسرتاوە، تااکوو 

دنیاا تاا کەنادەڵنی مەرگ دنیاا باڕواتە پاێش و  بە هۆی ئەو عیشق و عەلقەوە خۆشەویستیەی

بخولێتەوە و هەروا تاکوو ڕەوڕەوەی زاد و وەلەد و تۆرەمە و نەسال و تاێکەڵوی و هاوکااری و 

ی ژیانی پڕ لە خۆشی کۆمەڵیەتی بڕوا بەرەو پاێش و دنیاا لە خاول و گەڕدا باێ. ئەو دەستەوای

 هەوێنە دەبێ ببێ.« ەحب  شهوات»

واتە ژن و « حاب  شاهوات»گومانە ئەو کارخانە گەورەی دنیا بە بێ ئااوی و بێ ئەوە یەقین

ئەولد و سامان و دارایی ناگەڕێ و خول نادا، یانی ژن ئەگەر نەبێ، قەتاری ئینسانی تا منازڵ و 

ئاخرین قۆناغی دنیا چۆن دەتوانێ بپێوێ؟ ئەگەر ئاژەڵ نەباێ و زەوی نەباێ و زەراعەت نەباێ، 

ەگەڕێ؟ کە وایە دەباێ بیساەملێنێ ژن و ئەولد و زێاڕ و زەمابەر و زەوی و ئاشی ژیان چاۆن د

ن، هەوێنی ژیاانن و دەباێ بانب. نەبوونیاان نەباوونی «حب  شهوات»زەراعەت کە سەرچاوەی 

دامەزراوە. جا ئەو « حب  شهوات»نیزامی دنیایە، چونکە پایەی ڕاوەستانی نیزامی عالەم لە سەر 

ڕوا و یا لە سەر ڕێگای ڕاست و دروست بڕوا بەرگری لێ ناکاا لە سەر فەساد ب« حب  شهوات»

 خودا، تا ڕۆژی پاداش، ئەو کات هەر بە گوێرەی کردار پاداش دەدرێتەوە. 

خودای تەعال دڵی دروست کردووە و بە ئەشق و ئەوین دایڕشاتووە  بە کورتی و بە کوردی

وینبازە لە دەوری گوڵ و گاوڵزار و دایامشتووە و دایشوشتووە. جا وا هەیە ئەو مەلی ئەشق و ئە

و چەرخاان دەدا تاا دەساووتێ و  لێو باغچەی ژن و منداڵ و سامان و زینەتی دنیاا هەڵادەخو 

دەکەوێ. یا لە دەوری شیلە و میوەی مەزەداری ڕۆژی ئاخرەت دەگازێنێ و خولن دەدا. ئەگەر 

گەین زینەتای باۆ ی سووڕەی کەهف باڕوانین تێادە9بە وردی لە ناو دەروون و سیامی ئایەتی 

 چییە. ئەوەش ئایەتەکە:

ْحَهُن َعَملًا 
َ
يُُّهْم أ
َ
ذَها نِلَْبلَُوُهْم أ ْرِض زِنَنًة ل

َ
 كهف (7) إِنذا َجَللَْنا َما لََعَ اأْل

ی ئەوەی کە لە اەر ئەویدایە ک دوومانە بە هۆی  ائاندنەوەی ئەوی تڕا تاقییڕان بکەیڕنەوە بە اات

 اب دەدەن.کامیان کار و ک دەوەی جوان ئەنج

هەندێک لە زانایان لەو باوەڕەدان ڕازێنەر خودایە واتە خودا خۆشەویساتیی ژن و مناداڵ و 

خۆشەویستی کە  سامانی دادۆشیوەتە ناو رسشتی ئینسان تاکوو بتوانێ دە پاڵ ئەو خۆشەویستییە

نییە و نیزیکە لە خودا وەدۆزێ و وەقۆزێ، و نەکا وەک کافران بیر وەکا کە لە دنیا خۆشەویسترت 
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بااوەڕی « املیازان»؛ بەڵم خاوەنی تەفسیری خۆشەویستی ئاخیرەت هەر هاوار و هەرای فریوە

شەیتانە، چونکە شەیتان دەیهەوێ بە هۆی دیقەدیقە و دنەدانی « حّب شهوات»وایە ڕازێنەرەوەی 

ئینسان بە وەسیلەی ئارەزوو و هەوەسی ژنان و سامانی دنیا لە خشاتەی بەرێ و الیادا لە ڕێای 

 لە سووڕەی ئەنفال: 44ڕاست. بۆ ئەو مەبەستە دەچینە خزمەتی ئایەتی 

ْعَمالَُهمْ 
َ
ْيَطاُن أ  انفال( 28) َوإِْ  َزنذَن لَُهُم الشذ

 یادی ئەو کاتەش بکەوە کە شەیتان کادەوەکانیانی لە بەر چاوان ڕازاندەوە.

رسشاتی لە ساەر ڕازاوەتەوە دێرەدا وا بیر نەکرێتەوە کە ئایینی ئیسالم دژی ئەو شاتانەیە کە 

وەک خۆشەویستی دنیا بێ، بەڵکە دژی زێدەڕۆیی و سەرەڕۆییە، چونکە دین و ئایین بۆ دنیایەن 

نەهێنااوە. ئاایین بەرهەمیان بۆ ئاخرەتە، ئایین دژی دنیا نییە و چونکە خودا دنیای بێهوودە وەدی

بەشای ئااخرەت بە خاۆتەوە مخالفی ئەوەیە نەزانی خۆ ئیدارە کەی و خۆت بفرۆشی بە دنیاا و 

 لە سووڕەی ئەعراف: 33نەهێڵی. بۆ باوەڕی دەچینە خزمەت ئایەتی 

يوَن آَمُنوواْ ِِف  ِ ْزِق قُوْل ِ  لَِّلذ يَِّباِت ِمَن الورِّ ْخَرَج عِِلَباِدهِ َواعْطذ
َ
 قُْل َمْن َحرذَم زِنَنَة ا ِّ اعذِِتَ أ
ْنَيا َخالَِصًة يَْوَم اعِْقَيا ََياةِ اَّلُّ

ْ
ِ كَمِة اْل ل ُل اآليَاِت عَِقْوٍم َيْللَُمونَ  كَْ  اعراف( 31) ُنَفصِّ

بڵێ ئەو ئێا و ئەمبەر و خش  و خااڵنە و جوانیانە و ئەو خواردن و  ئق و  ڤئیڕیە خاوێنڕانەی کە 

هێناوەو کێ قەدەغە و یااڕاغ و یەرامڕی کڕ دووە؟ بڵڕێ ئەوانە لەب  یڕانی خودا بۆ بەندەکانی بەدی

ئیتنیشدو بەاڵب لە  ڤ ی ئاخ ەتدا تایبەتە بڕۆ اانەن ئیتنیان هێناوە و ئەوانەی بێدنیایەدا بۆ ئەو کە

 باوادارانو بەو شێوەیە نیشانەکان شی دەکەینەوە بۆ ئەوانەی کە دەئاند.

دڵ لە سەر نەزەری ئەهلی سوننەت و جەمااعەت ئیشاکال هەسات پاێ دەکاا کە دەڵاێن: 

هەر لەوڕایە. کەچی لەو « حّب شهوات»خۆشەویستی و جوانیدەر و ڕازێنەرەوەی دنیا خودایە، 

لە سووڕەی عەنکەباووت ئەو نەزەرە هەڵدەوەشاێنێتەوە.  94الیەشەوە خودا بە وەسیلەی ئایەتی 

 بڕوانە لە سیامی ئایەتەکە:

ْعَمالَُهمْ 
َ
ْيَطاُن أ بِيِل وَ  َوَزنذَن لَُهُم الشذ ُهْم َعِن الهذ   عنوبوت (38)اكنُوا ُمْهتَْبِْصِننَ فََصدذ

 شەیتان ک دەوەکانی بۆ  ائاندنەوە لە  ااتە ێ بەرگ ی ک دنو لە یاڵێکیشدا بەرچاو  وون بوون.

دەبێ چۆن وڵمی ئەو ئیشکالە وەدرێ و دڵیش پێای دامەزرێ و دامرکاێ؟ لەو باارەوە باۆ 

 ئیقناعی دڵ و پەسەندی ئەقڵیش دەبێ ئیشاڕە بە دوو بابەت بکرێ:
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. خۆشەویساتی و وەدوا 2ەی شات دە ئەساسادا شاتێکە، . دروست کاردن و ڕازانادنەو 6

کەوتن و پەرستنی ئەو شتە جوان و ڕازاوەش شتێکی دیکەیە، دەبێ لە سەر ئەو ئەساساە بڵێاین 

بەڵێ، خودا دنیای ڕازاندۆتەوە و جوانی کردووە، چونکە ئەو وەدیهێنەری هەموو شتێکە، ئەماام 

 ێگای ناڕەوا و ناپەسەندەوە کاری شەیتانە.ڕ وەدوا کەوتن و پەرسنت و خۆشەویستی ئەو شتە لە 

پەرەستی و دنیاا خۆشەویساتییەوە شاتێکیان واتە هەوەک« حّب شهوات»زانایان لە بابەت 

و هەڵسەنگێندرێ. شتەکەش ئەوەیە: ئینسان بە گشتی کوتووە بۆوەی دەبێ بخرێتە تیشکی ئەقام 

شاتانی قەدەغەکاراو دەچاێ، و موسوڵامنان بەتایبەتی لە سەر ئەساسی رسشتی مەیلی باۆ الی 

توێی دڵ و ویژدانی پێ ناڕەزایە جا ئەو شتەی کە ئینسان خۆشای دەوێ، و بەو ئەمام لە ناو توێ

سەر وەخێر و بەرەو خێرە، ئەوە پێی دەکوترێ عیشق و چونکە  ،خۆشەویستییەش ڕازییە ویژدانە

رمااوودەیەکی فە خێرخااوازی تەواو. هەر وەک خااودای تەعاااال لە مەڕ حەزرەتاای سااولەیامن

 ئاماژەی وەال فەرمووە:« ص»سوویە  92ڕاگەیاندووە لە ئایەتی 

َْيِ َعن  ِ 
ْ
ْحَبْبُت ُحبذ اْل

َ
َقاَل إِِنِّ أ َِجاِب كََ

ْ
 ص( 31)ِر َرِّبِّ َحَّتذ تَوَاَرْت بِاْل

ئەوجار اولەیتن کوتی بە ااتی مد ئەو ئەااانەب ئڤر خۆ  دەوێ هەر لە بەر یادی خڕودایەو 

 دەک دن هەتا لە چاو ون بوون. )یانی دەمهەوێ دڤاتی خێ  بم(اەر اەی ی 

ئینجا ئەگەر ئەو خۆشەویستییە لە سەر ئەساسی شەڕ بێ، ئەوە دیاارە لە بان پەڕەی دڵادا و 

توێی ویژدان و هەستی نااڕەزایەتی لاێ هەسات دەکارێ و دیاارە لە پەشایامن بوونەوەیادا توێ

ُزيِّدَن لِلنَّداِس  ی ئالی عیمرانادا: ﴿64ە ئایەتی دەکاتی خۆیدا، وەک هەست بەو بابەتە دەکرێ د
َهَواِت ِمَن النَِّسا   ﴾... ُحبُّ الشَّ

دەبێااتە ئینسااانێکی دنیاپەرساات و « حااّب شااهوات»ئەوکااات ئەو ئینسااانی خاااوەنی 

خوازی ئیشتیا لەوەڕێ بە تەواوی خۆش دەوێ و باوەڕیشی وایە ئیشتیالەوەڕێن و مێرگ و مێرگ

بازی و ئارەزووپەرسااتییەی، جااا مەگەر خااودا لەو زەل و زۆنااگەی کاااری چاااکە ئەو هەوەساا

 هەڵیکێشێتەوە دەنا تازە تا دەکرێ دەوێدا دەمێنێتەوە.

بە کوردی و بە کورتی، خۆشەویستی ژن و منداڵ و زێڕ و زەمبەری دنیاا و ئااژەڵ و زەوی، 

اتە قۆنااغی گائاینی ئاسامنی بە گونااح و تااوانی دانەنااوە بە مەرجێاک ئەو خۆشەویساتییە نە

پەرسنت و قیامەت پێ فرۆشتنی دین و کەرامەت لە سەر داناان. باۆ تەئیادی ئەو مەبەساتە واتە 

لە سووڕەی ئەعراف، بۆی  92خۆشەویستی زینەتی بە توان نەژمێردراوە دەچینە خزمەت ئایەتی 
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 ئاوڕ دەوە دوایە پێویست ناکا وەردی دەینەوە.

کە سەروەت و ساامانی دنیاا و ژن و ئەوالد باۆ  دەبێ ئەو ڕاستییە بکوترێ و نەشاردرێتەوە

کردنەوەی ئینسانن تاکوو وەدەرکەوێ کە کێیە دەتوانێ هەموو شتانە وەگەڕ خا و دەکار کاا تاقی

هێنانی زینەتی ڕۆژی ئاخرەت، ئینجا باۆ وەی بااش تێابگەین کە زینەتای دنیاا باۆ بۆ وەدەست

 لە سووڕەی کەهع: 3نە خزمەت ئایەتی کردنەوەی ئینسانە هەدەف نییە بۆ ئینسان، دەچیتاقی

ْحَهُن َعَملًا 
َ
يُُّهْم أ
َ
ذَها نِلَْبلَُوُهْم أ ْرِض زِنَنًة ل

َ
 كهف( 7) إِنذا َجَللَْنا َما لََعَ اأْل

بە ااڕڕتی ئەوەی کە لە اڕڕەر ئەویڕڕدایەو ک دوومڕڕانە بە هڕڕۆی  ائانڕڕدنەوەی ئەوی تڕڕا تاقییڕڕان 

 دەدەن. بکەینەوە کامیان کار و ک دەوەی جوان ئەنجاب

حسان »و تەئکیدیش لە ساەر ئەوەی « حّب الشهوات»پاش تێگەیشنت لە لەزەتی دنیا واتە 

هەیە و لە کن خودایە، دووبارە خودای خاوەن بەزە و ڕەحم دەگەڵ ئینسانی، دەیاهەوێ « املآب

بۆ ئینسانی سەرەڕۆ و السار دووپاتی کاتەوە کە نیعمەت و سامانی دنیا وەک ژن و منداڵ و زێڕ 

دێرن، بەڵم ئەنعااامی ئاااخرەت هاایچ ەماابەر زۆر لەوەی نیاازیکن وەک ئەسااپی تااۆڕ هەڵااتو ز 

ناکرێ و تەنانەت هیچ بۆنێکی زەرەریشای لاێ نااکرێ. جاا باۆیە دەباێ  زەرەرێکی لێ هەست

ئەوەی خوازیاری ڕۆژی ئاخرەتە، بە ئەنعام و زینەتەکانی دنیا تێکۆشن زینەتی ئاخرەت بکاڕن و 

 لە ئالی عیمران: 62ئەو مەبەست و مەتڵەبە دەچینە خزمەت ئایەتی وەدەسی بێنن. بۆ ڕاستی 

ُؤنَبِّئُ 
َ
ن َ عِ كقُْل أ ْيٍ مِّ

ْنَهواُر كم ِِبَ
َ
يَن اَّذَقْوا ِعنَد َربِِّهْم َجنذاٌت ََتْورِي ِمون َُتْتَِهوا األ ِ ْم لَِّلذ

َن ا ِّ  َواٌن مِّ َْ َرٌة َورِ
َطهذ ْزَواٌج مُّ

َ
 ئایل عيمران( 29)َوا ُّ بَِصٌي بِاعِْلَبادِ َخاَِّلِيَن َِيَها وَأ

بڵێ: ئایڕا هەواڵێکڕی چڕات  لە هەمڕوو ئەوانەو بڕدەمێ؟ لە الی پەروەردگارتڕانەوە بڕۆ ئەوانەی 

پارێزکارن: باغاتێکیان بۆ دان اوە چەندەها  ووباریڕان بە نڕاودا تێڕدەپە ێ  هەتڕا هەتڕایە تێڕدا 

ەئامەندیش لە الی خوداوەو خڕودا  اڕەبارەت وخاوێد و   دەبدو هاوجووت و هاواەرانی پات

 بە بەندەکانی دانایە و وردبینە.

 :91ئاوڕ دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە سەر ئایەتی 

خودای تەعاال نیعمەتەکانی دنیایەی باۆ ئینساان بەیاان کارد، و هەر وا خۆشەویساتی ئەو 

انە زینەتای ژینای دنیاان باۆ ڕۆژی نیعمەتانەی دە ناو دڵیدا ڕاخست، پاشان پێشی ڕاگەیاند ئەو 

حیساب نایەنە حیساب بە چاکە مەگەر بە چاکەیان بەریە سەرێ، زینەت و خۆشی بێ بڕانەوە لە 
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ْبدَ  َواْْلِخدَرُة َخد لە سوورەی ئەعاال: ﴿ 63الی خودایە، بە پێی ئیشاراتی ئایەتی 
َ
دەگەڵ ) ﴾ْْيٌ َوأ

 .(ئەوەی ڕاژی دوایی باشرتە و بەردەوامرتە

ئەگەر بە وردی ساەیر کارێ و هەڵساەنگێندرێ دوو پاداشای زۆر گەورەی لاێ  62ئایەتی 

 هەست دەکرێ بە ڕوونی:

 . پاداشی جسامنی کە بریتییە لە بری بەهەشت و ژنانی جوان و پاک و دڵگر6

 پااداش . پاداشی ڕوحانی کە عیبادەتە کە ڕەزایەتی خودایە و لەوەش گەورەتر نیعمەت و2

لە ساووڕەی  39ێ. بۆ ئیسباتی ئەو ئیدیعایەش دەسەو داوێنی ئایەتی نییە کە خودات لێ ڕازی ب

 تەوبە دەبین:

ْنَهاُر َخاَِّلِيَن َِيَها َوَمَها
َ
َن كَوَعَد ا ُّ الُْمْؤِمنَِي َوالُْمْؤِمَناِت َجنذاٍت ََتْرِي ِمن َُتْتَِها األ

 
َ
َن ا ِّ أ َواٌن مِّ َْ اِت َعْدٍن َورِ

َبًة ِِف َجنذ ِ َِبُ كَطيِّ  توبه( 73)ُهَو اعَْفْوُز اعَْلِظيمُ  كَ ل
خودا بەڵێنڕی باغڕاتێکی وای داوەو بە پیڕاو و  نڕانی مواڕوڵتنو کە چەنڕدید چۆمڕاوی لە  ێڕ  

نیدا دە وا و  ەوانەو هەتا هەتا  لە ناو ئەو باغانەدا دەمێنڕنەوەو هەروا بەڵێنڕی خڕانووی ادارەک

باانەوەداو  ەئامەندی و خۆشنوودی خڕودا  بێوخاوێنی پێ داونو لە ناو ئەو باغ و باغانە پات

 لە اەرووی هەموو شتە و گ ینگکەو ئا ئەوەیە بەختەوەری گەورە و ف اوان.

ئەو هەموو وەعدە و بەڵێنیانەی خودای ڕاست و دروست لە هەماوو الوە بە ئینساانی داوە 

گومااان  دەگەڵ ئەو هەمااوو سااەرپێچی و الساااریەی ئینسااان، ئیشااارەیە وەالی ئەوەی کە بااێ

تێڕوانینی ئینسان بە زۆری ئانی و ساتی و کااتییە واتە ئینساانی ناحااڵی بەراوەردی ئەوەی ناکاا 

باڕانەوەیە، لەزەت و خۆشی دنیا دەبڕێتەوە و دوایی پێ دێ، ئەمام لەزەت و خۆشی ئاخرەت بێ

خاا و ناشڕوانێتە قورئان کە هەمیشە یاریدەدەر و وشیارکەرەوەی ئینساانە باۆ وەی ئەقاام وەگەڕ 

 ڕووی نوور و تیشکی ئەقڵی دە فەنای دنیا و بەقای ئاخرەت کا، کە بزانێ بەقا چاکرتە یا فەنا؟

ە، واتە «حسان املاآب»کەرەوەی بەیاانکەر و شای 62دەبێ بەرجەوەندی ئەوە بین ئاایەتی 

 بڕانەوە لە الی خودایە.دەگەیێنێ کە لەزەت و خۆشی بێتێامن

اال پاش بەیانی بەهەشت و باخات و ئااوی، باسای دڵ دەیهەوێ بزانێ بۆچی خودای تەع

گوماان هەسات بە ڕازێاک دەکارێ، دەباێ ئەقاام و بیار و ی هێنایە گۆڕێ؟ بێ«ازواج مطهرة»

 بەخشن و وەیدۆزین.اشعوور ڕاوی لێ د

ی بەقەرە، دەبااێ ڕازەکە ئەوە بااێ: 22دڵ دەڵااێ بە پێاای هەڵسااەنگاندن و ڕاوێااژی ئااایەتی 
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ەندازە زۆر و گەورە بێ، بەبێ نیعمەتای ژن نااتەواوە چاونکە نیعمەت و لەزەت و خۆشی هەر ئ

تێکەڵوی ڕازان دەگەڵ ژن هەچی ڕاز و لەزەتە پاراو دەکا و تەواو دەکا و لەشای دادەدۆشاێ و 

 ی بەقەرە با بکەین:22وەجۆش دێ بە ژن. سەیری ئایەتی « رحمت»و « موّدت»

اِْلَا ِين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصذ ِ اَّلذ
ْنَهاُر َوبََشِّ

َ
نذ لَُهْم َجنذاٍت ََتْرِي ِمن َُتْتَِها األ

َ
َموا ُرزِقُوواْ كذ ِت أ

ْزوَ 
َ
تُواْ بِِه ُمتََشوابِهاً َولَُهوْم َِيَهوا أ

ُ
ْبُل وَأ ََ َنا ِمن  َْ ِي ُرزِ

ا اَّلذ َْ ْزقاً قَالُواْ َهو اٌج ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة رِّ
ونَ  َرٌة َوُهْم َِيَها َخاَِّلُ َطهذ  بقره( 19) مُّ

گێنی بدەن بەو کەاانەی ئیتن و باوایان هێناوە و کار و ک دەوەی چاکیشیان بەجڕێ هێنڕاوە! مز 

باخاتێکیان بۆ اائ ک اوە کە وا چەندید چۆب و  ووباریان لە  ێ  دار و درەختەکانیڕانەوە دە وا 

و  ەوانەو دە هەمڕڕوو کڕڕات و اڕڕاتاندا میڕڕوە لەو باخڕڕانەدا دەبێڕڕتە  ئق و  ڤئییڕڕانو دەڵڕڕێد ئەو 

وەجات و  ئق و  ڤئییەو هەر هەمان  ئق و  ڤئییە کە لە پێشدا لە دنیادا دەمانڕدرایە. هەر می

لە ئەو چەشنەیان بۆ هێندراوەتەوەو لە ناو ئەو بڕاخ و باخڕاتەداو  نڕانی پاکیشڕیان هەیەو و هەتڕا 

 هەتا  هەر دەوێدا دەمێننەوە.

بەو ڕادەیە کە دڵ  ەجوان )مطهرة( واتە پاک لە حەیز و نیفاک کە تێی ناکەون، جگە لەوەش

و ئارەزوو بە دایم ئیشتیایان دەکا و قەتیان لێ وەڕەز نابێ، کەالم پاڕ لە نااز و ئاارەزوو لە الیەن 

 خوداشەوە تێر و تەواو و ڕازی.

دڵ دەیهەوێ ئەو پرسیارە بکا: سەراپای خۆشی و لەزەتی ژینای دنیاا باۆ بەقاای خاۆت و 

ی خەبەرێکی کە ئایینی ئاساامنی داوێاتە ئینساان، ڕۆژی تۆرەمە و بەرەی نەسلە، خۆ دیارە بە پێ

ئاخرەت کە خانووی بەقایە هیچ نیازێکی بە نەسل و بەرە نییە، ئەگەر ورد بڕۆینە پێشێ دەگەیان 

بەوە کە ئینسان بوونەوەرێکی دوو جۆرە دە نااو خۆیادا، واتە ماادی و مەعانەوی؛ ئەی لەش و 

ئە ئەوە ئەگەر بە تەرازووی ئەقام هەڵساەنگێندرێ ڕۆح ئەو دووانەش دەگەڵ یەک بێ ئیرتیباتن. 

رێ، ئیشکال و گرێ هەست پێ دەکارێ، ئەویاش ئەوەیە: دەباێ لە قیامەتادا لەزەتای کو وەزن 

لەشی نەبێ، بەڵکە هەر دەبێ لەزەتی ڕوحی هەبێ، کە وایە حاۆری و ژن و میاوە و خاواردن و 

 دەکا؟  خواردنەوە، کە لەزەتی مادەن، بۆچییەتی وا خودا تەعریفیان

ئینسان دە ئادابی قورئانادا یەک باوونەوەرە، ئەوەی باۆ  بۆ وڵمی ئەو ئیشکالە دەبێ بڵێین:

بەشی لەش لزم و پێویستە، بۆ بەشی ڕۆحیش لزم و پێویستە و نیازی بەشی لەشیش پێشەنگی 

بەشی نیازی ڕوحیەتی. جا لە سەر ئەو ئەساسە، واتە ئینسان دەخوا و دەخاواتەوە لەزەتای ژن و 
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منداڵ دەچێژێ و دەخوازێ، پێیان شاد و خۆشحاڵ دەبێ، جا کاتێ ئەوەی حاڵەتی دنیای فانی 

بێ، ئەگەر هات و خودا گوێزتیەوە لە دنیای نەمان بۆ دنیای هەرماان، جاا دەیخااتە نااو نااز و 

نیعمەتەوە یان دەیخاتە ناو دەرد و میحنەتەوە. ئەو ئینسانەی لێ ناستێندرێتەوە.   باووە لە دنیاا 

ەر هەمانە لە ئاخرەتدا دەخوا و دەخواتەوە، لەزەت دەکا و دەبا بەڵم بەو تەفاوەتە ئای دنیاایەی ه

 دەڕوا و دەبڕێتەوە، ئی ئاخرەتی ناڕوا و نابڕێتەوە. 

بە کورتی و بە کوردی، ئینسانی ئاخرەت هەمان ئینسانی دنیایە، لە دنیادا بۆ ژین و خۆشای 

ۆ ژیان و خۆشای نیاازی بە ژن و لەزەت و خۆشای و نیازی بە چی باووبێ، لە ئاخیرەتیشادا با

خواردن هەیە، تەنیا فەرقیان ئەوەیە ئی دنیا فەنای بە سەردا دێ، ئای ئااخرەت فەناای بە ساەردا 

نایە. دیارە تا ئینسان ئەو فەرقە دەرک دەکا و دەیکاتە هەوێنی دڵ و باوەڕی و هیاوا و هومێادی، 

 ڕۆژی ڕوونی زۆری پێ دەوێ. 

هاتووە بچینە ئەو دەروەی باسی ئەوانەی تێدا کە خاوەنی سیفەتی پارێزگارین کاتی ئەوەی 

 :لە ئالی عیمران بێ 46وەک ئایەتی 

اَب انلذارِ 
َْ َنا آَمنذا فَاْغِفْر نَلَا ُ نُوَبَنا َوقَِنا َع ِيَن َيُقولُوَن َربذَنا إِنذ  ئایل عيمران (26) اَّلذ

پەروەردگارمان! بەبێ گومڕان ئڕێەە ئیتمنڕان هێنڕاو کەواتە تڕۆ  ئەو کەاانەی کە دەڵێد ئەی 

 تاوانەکامنان ببەخشە و لە ازای ئاگ  مباناارێزە.

 :91وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی ئاوڕ 

ش ئاماژە وەالی شەش سیفەتی بەرز و بەرچاوی پارێزگااران دەکاا، 63ئەو ئایەتە و ئایەتی 

ر دەڵێ )ربّنا( شاهیدییە و هاوارە لە الی پەروەرەندەی بۆ ئیسباتی عەبدایەتی، ئەو خۆپارێز ئەگە

 هاوار و شاهیدیەشی بۆ وەیە تاکوو خودا ڕەحمی بە حاڵی بکا و هەچی نیازیەتی بەجێی بێنێ. 

َربَّنَا إِنَّنَدا آَمنَّدا  ﴿پرسیارێک دێ دەرک بە هەست و ئەقام دەگرێ دێرەدا: پارێزگار کە دەڵێ 
ئایا مەگەر پاش ئەوەی خودا ئینسانی خساتە ژێار چارشاێوی غاوفران )واتە  ﴾ْغِفْر نَلَا ُذنُوَبنَا فَا

عەفو و بەخشین(، عەزابی ئاوری دۆزەخ دەمێنێ بۆ ئینسانی وا داوای پارازتن و دوور خستنەوە 

ی خاوداش ﴾؟ بەو پێیە دەباێ پااش بەخشاینَوقِنَا َعَذاَب انلَّاِر  لە ئاگری دۆزەخ دەکا و دەڵێ ﴿

ترسی ئاوری دۆزەخ ببێ؛ ئەگەر ئا وا باێ، ئەو ئیشاکالە دێاتە ڕوو: بەخشاینی خاودا جاێگەی 

 باوەڕی تەواو نەبێ، خۆ ئەوەش لە شەئنی خودا بەدوورە.
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 وڵم:

بوومنان لە ئاوری دۆزەخ وابەستە ئێمەی ئینسانی خاوەن ئیامن دەبێ باوەڕیامن وابێ بەری

یە، یاانی ئیامنای بە خاودا و ئیتااعەت لە خاودا، خاوداری بە فەزل و ڕەحمێکی تایبەتی خاودا

قەرزدار ناکا تاکوو داوای قەرزی لێ بکرێ و خوداش بیداتەوە و لە باتان بیخاتە ناو بەهەشت و 

لە ئاوری دۆزەخی بپارێزێ. بەو دەلیلە ئیامن و ئیتاعە لە خودا نیعمەتاانێکن خاودای تەعااال لە 

ەبدی خۆی. ئینسان ڕاستەوخۆ خاوەنی هایچ حەق و سەر ئەساسی حیکمەتی خۆی دەیداتە ع

بەهایەک نییە لە سەر خودا و خاوەنی هایچ شاتێک نیایە، مەگەر ئەو وەعاد و قەوالنەی خاودا 

ڕاستەوخۆ بە پێی بەزە و حیکمەت بە عەبدی خۆی داوە، وەک ئەوەی کە خودا بە عەبدی خۆی 

پاداشای چاکات دەدەماێ لە ڕۆژی  فەرمووە ئەگەر ئەتۆ ئیامنێ بێنی و ئیتاعەم بکەی، ئەمنایش

 قیامەتا؛ خۆ دیارە پاداشی چاکی ڕۆژی قیامەتیشن دوور بوون لە عەزابی دۆزەخە.

دیارە خودای تەعاال دەفەرموێ ئەوانەی دەڵێن پەروەرەنادەی مە! ئاێمە ئەوە ئیاممناان پاێ 

ڕەفتاارە بەخشای، ئەو شاێوە هێنای، و ئەوجار داوای بەخشینی گوناهەمان هەیە لە تاۆ کە مبان

نیشانەیە و هااوارە وەالی ئەوەی پااش ئایامن و ئیتااعە لە خاودا، ڕەوایە لە خاودا پااڕانەوە باۆ 

 بەخشینی تاوان، چونکە ئەودەم ئینسان شایانی ڕەحم و بەزەیە لە الیەن خوداوە.

ئەقام و ئیامن لە سەر ئەو باوەڕەن کە خودا چاکەکاران بە سزای خراپەکااران گرفتاار ناکاا، 

گەر خراپەکاران ببەخشێ و تووشی سزایان نەکا، لە ڕەحم و عەداڵەتی بەدوور نییە و بە ئەمام ئە

ناڕەوا نایەتە ژمار. بەڵم ئەگەر چاکەکاران عەزاب بادا ئەقاام دەڵاێ لە بەرابەر شاەئنی خاودای 

ی مائیادە وەزن کارێ 664دێتە بەرچاو. ئەگەر بە تەرازووی ئەقام ئایەتی خاوەن عەدڵ بە ناڕەوا 

ببوورێ بەدوور لە خاودایەتی نازانادرێ، و ئەگەر عەزابیشای  رێ بەوەی: خودا تاوانکدەباوەڕ 

 درێ، چونکە مافی تاوانبارە عەزاب. با سەیری ئایەتەکە بکەین.دا، هەر وا ناڕەوا نازان

ْبُهْم فَإِنذُهْم ِعَبادُ  ِّْ َ  كَوإِن ََّْغِفْر لَُهْم فَإِنذ  كإِن ََُّل
ْ
نَت اعَْلِ نُ  اْل

َ
 مائدة( 228) يمُ وأ

خودایە! ئەگەر ئەتۆ ازا و ئائاریان پێ بدەی )ئەو تاوانبارانە؛ نا ەوا نیڕیە( چڕونکە لە  ااڕتیدا 

بەندەی خۆتد )و تاوانیشیان ک دووە( ئەگەر لێشیان خۆ  بی و بیانبووریو ئەوە هیچ گومانی 

 تێدا نییەو چونکە هەر ئەتۆی ئاو و کاربەجێ.

ئەوە بە ئینسان ڕاگەیێندرا کە خاۆ هەڵوەساین بە لکای داری یەدا 61دێرەدا واتە دەو ئایەتە 

ی دنیاا عتەقوا دەستت دەگەیێنێتە میوەجات و نیعمەتی بەهەشتێ، هەر وەک بازدان بە سەر مەتا
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 بڕانەوەی قیامەت.خۆ گەیاندنە بە مەتاعی بێ

واتە « متقیااان»ئەوجااار دڵ دەیااهەوێ بە تەواوی ئاشاانا و شااارەزا بااێ بە سااەر ساایفاتی 

 ی ئالی عیمران:63رێزگاراندا. جا بۆ بەراوردی نیازی دڵ دەچینە خزمەت ئایەتی پا

ْسَحارِ 
َ
اِدََِي َواعَْقانِتَِي َوالُْمنِفِقَي َوالُْمْهَتْغِفِرنَن بِاأل ابِِرنَن َوالصذ  ئایل عيمران( 27)الصذ

وائیڕڕاری بێێ و فەرمڕڕانبەرانەو ئەو مڕڕاو و اڕڕامان بەخشڕڕەر و خئەو خڕڕۆ وەخڕڕۆگ انە و  ااڕڕ 

ی پەروەرنڕدەن! ئڕێەە ئیتمنڕان هێنڕا نانەو ئەوانەن دەڵێد بە  ااڕتی ئەلێخۆشبووانەی بەرە بەیا

 پێ .

 :97ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە بۆ سەر ئایەتی 

خودای تەعاال بۆ ئەو کەسانەی کە بەڕاستی دەڵێن خودایە ئێمە ئەوە ئیاممنان پێ هێناای و 

سابتیشی دەکەین، پێنج سیفەتی بەرز و بەوەجیان لێ هەڵدەدا و ناودێر دەکاا. واتە لە بە عەمەل 

 سایەی ئەو ئیامن و باوەڕیەی دەبنە خاوەنی ئەو سیفەتە باشانە:

و  د و ڕەنجێکی دێاتە ساەریان، خاۆڕاگرن. سیفەتی هەوەڵیان ئەوەیە: لە حاند بەڵ و دەر 6

 کردنەوەی خودادا ڕادەوەسنت و خۆڕاگرن.تاقیدەگرن لە ژێر ئێش و ئۆفی خۆ وەخۆ 

 ن لە قەول و قەرار و بەڵێناندا. واتە لە درۆ بەدوورن.«ڕاست». سیفەتی دووهەمیان 2

 و بەردەوام و خۆپارێز و خۆڕاگرن.« سابت». سیفەتی سێهەمیان 9

. سیفەتی چوارەمیان بە بەخشاش دەگەڵ خااوەن نیاازان و نەفسای خاۆی و خزماانی و 4

 ە پەرۆش و بەبەزە دەگەڵ ئاوماڵ و دەر و جیران.هەروا ب

. سیفەتی پێنجەمیان دە بەرەبەیانان دەرگای خودا دەگرن و داوا و پااڕانەوەی بەخشاین و 2

بوردنی گوناە و تاوانیان دەکەن. چونکە دە بەرەبەیاناندا دوعا زووتر وەردەگیارێ لە الی خاودا، 

تاریک دەڕوا و ڕۆژی ڕوونااک دێ، هەماوو  هۆیەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ الی ئەو شتانە: شەوی

دڵنی خاوەن هەسات بە ساەفا و ڕووناکاایی دەکەن و هەساتی خوداناسای دە بەرەبەیانانادا بە 

 زۆری دەگەڕێ بۆ میوانی دڵنی بەهەست و زیندوو.

بۆ ڕێزداری و ئەرزشی بەرەبەیانان لە الی خودا ئەوەندە بەساە کە خاودا بە کااتی ساەحەر 

ََ  ەڵێ: ﴿سوێند دەخوا و د بِْح إَِذا َتنَفَّ   ( تكوير.01) ﴾َواللُّ

دەبێ ئێمەی ئینسان ئەوە بسەملێنین و شاهیدی لە سەر بدەین کە خودای خاوەن حیکمەت 
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و حەکیم بە هۆی بوونەوەر و نیشانەکانی قورئان خۆی و هێز و کار جاوانی و کاارزانی خاۆی 

هاوتاایی خاۆی، ئەوانەی تااقی و بێنیشان داوە. ئەوانەی سەرپاک گێڕاون بە شااهید لە ساەر 

ئینکاری بوونی خودا دەکەن هایچ لە هایچ ناازانن و جەهلان و دوژمان بە ئەقاام و هەسات و 

 شعوورن و دڵ نەخۆش و ئەقام پێ نەماون.

بەو یەقیانە  64و  63ئەقام لە هەڵسەنگاندن و بەراوردی ئایەتانی ڕابردوو واتە پاێش ئاایەتی 

ساتندا و دە عیبادەتادا، جاگە لە سایفەتەکانی خەالقایەت و هاوتاایە دە پەر گەیی کە خاودا بێ

نیااز نیایە و ناشاتوانێ بباێ و ئەوەی بە خەیااڵی بێ ڕبووبیەتدا، و هیچ بوونەوەرێاک لە خاودا

نیاز کا و عالەمیش خۆی بۆ ل دەکاوتێ، ژیان و لەزەت و پووچی دەتوانێ ئینسانی لە خودا بێ

ێنانی سەرمایەی ئااخرەتێ. ئەئەوە کە بەشاێکە لە هخۆشی دنیایە، ئەویش لە ژێر یاسای وەدەس

خەیاڵی پووچی زۆربەی ئینسانان، چاونکە ڕوون و ئاشاکرایە کە نااکرێ ژینای دنیاا بە مااڵ و 

هەوێنای تەقاوا، ئەوەی ئینساان بە بکرێنە وەسیلەی سەرمایەی ئااخرەت، بێ سامان و لەزەتەوە

باوەڕ لە دنیادا، جا اوەن باوەڕ و بێگشتی بۆی هەڵوەدایە ژینی خۆشی و کەیف و نەهەنگە بۆ خ

ئەو خۆشیەشی ئەگەر بە پێی نیزامی یاساکانی ئاسامنی نەبێ، نایدرێتێ لە دنیای ئاخرەتدا وەک 

هێنانی بەرهەمی ئەو باس و بابەتە بەشن. بۆ تێگەیش  و وەدەسباوەڕ لێی بەری و بێکافر و بێ

 ی ئالی عیمران:40دەچینە خزمەت ئایەتی 

ِهَد ا ُّ  َِ ِ نذُه الَ إِعَوَه إاِلذ ُهَو َوالَْملاَئ
َ
َِ الَ إِعَووَه إاِلذ ُهوَو ك أ ْولُوواْ اعِْللْوِم قَآئَِمواً بِاعِْقْهو

ُ
ُة وَأ

 َ
ْ
 ئایل عيمران( 28)يمُ واعَْلِ نُ  اْل

ئەو خودایە کە دادگەرەو ف یشتەکانو ئاناکانیش شایەتی دەدەن کە هیچ کەس بڕێجگە لە خڕودا 

نییەو و هیچ پەراکاوێکی  ااڕتەقینە نیڕیە بڕێجگە لە ئەوو هەر ئەو ئاو و شایستەی خودایی 

 کاربەجێیە.

 :98ی ئاوڕ وەسەر دانەوە و هەڵسەنگاندنێکی هەستیارانەی ئایەت

ئەقام و هەست و شعوور دێارەدا هەسات بە شاتێکی دەکەن کە دەگەڵ عاورف و عاادەتی 

هاوتاایی خاودا ا اوای یەکەتی و بێشەر  و عیلم و ئەدەب دژایەتی هەیە. شتەکەش ئەوەیە: د

خودا خۆیەتی، جا چۆن دەکرێ خودای موددەعی شاهیدیش باێ لە ساەر یەکتاایی و یەکەتای 

لە یاسای عورف و عادەتی شەرعە! دەبێ لەو بارەوە چاۆن دڵ و ئەقاام قاانیع  ەخۆی؟ ئەو دوو 

 کەین و وڵمێکی پەسەند و ڕەوایان دەینەوە؟!
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 و باوەڕ پێکراو بێ، دوو شنت:ئەوەی دەتوانێ وڵمێکی ڕەوا 

. دیارە لە خودا چاتر و ڕاسترت لە شاەهادەتدا نیایە و ناابێ، چاونکە خاودای تەعااال ئەو 6

کائینات و بوونەوەرە خاوەن نەزم و نیزام و جۆراوجۆرەی کە لە نەبوونڕا هێناوەتە دنیای باوون و 

هیدییە لە ساەر وەحادانییەت و هەڵە و پەڵە ا ئەوە ساەراپا هااوارە و شاادە بەر یەکی ناوە ا بێ

هاوتاایی و یەکەتەی خاودا کارجوانی و کارسازی خودا، دەلیل و بورهان و شااهید لە ساەر بێ

کونەندەتر نییە و نابێ ڕێگای ئینکاری باۆ کەک نەهێشاتۆتەوە. مەگەر باۆ لەوە گەورەتر و قانیع

ڕاماانێکی بکااتە بەرجەوەند و  گەوج و جەهل و نەزان. هەر کەک و هەر هەست و شعوورێک

وردیلەترین دانەوێڵە و گیا و تەرز و دیمەنی بوونەوەر جاگە لە شااهیدی دان لە ڕباووبییەت و 

یاساا تەنیایی و خەالقییەتی خودا کڕنۆش دەباتە بەر عەزەمەتی خودا. جا لە سەر ئەو ئەساک و 

ئەو داوایە لەوڕایە و لەو جاوانە، باۆ ئیساباتی بەوەجە شاهید لە ساەر وەحادانیەتی خاودا هەر 

 لە سووڕەی ئەنعام: 63دەچینە خزمەت ئایەتی 

 
َ
ٍء أ يُّ ََشْ

َ
ِهيٌد بِيِْي َوَبيْنَ كقُْل أ َِ َهادةً قُِل ا ِّ  َِ رَ كَِبُ  ِْ نو

ُ
ا اعُْقوْرآُن أل َْ وَِحَ إََِلذ َه

ُ
م كْم وَأ

ئِنذ 
َ
ْخَرى قُل الذ كبِِه َوَمن بَلََغ أ

ُ
نذ َمَع ا ِّ آلَِهًة أ

َ
وَهُد قُوْل إِنذَموا ُهوَو إِعَووٌه  ْم عَتَْشَهُدوَن أ ِْ

َ
أ

ا تَُْشِ  مذ  انلام( 25) ونَ كَواِحٌد َوإِنذِي بَرِيٌء مِّ
بڵێ: ئەرێ شاهیدی کێ لە هەموو شاهیدییەت گەورەت ە؟ بڵێ: هەر خڕودایە شڕاهیدە لە نێڕوان 

و ئەو  مد و ئێوەدا. ئەو قورئانەشم بە نیگڕا بڕۆ نێڕ دراوەو تڕاکوو بە هڕۆی ئەو قورئڕانەوە ئێڕوە

دەگاو داچڵەکێنم و  اچڵەکێڕنم. ئایڕا ئێڕوە بە جەختڕی شڕاهیدی کەاانەی کە ئەو قورئانەیان پێ

دەدەنو کە دەگەو خودادا خودایانی دی هەبێ؟! بڵێ: لە  ااتیدا خودا خودایەکی تات و تەنیایە 

 گومان دوور و بەریم لەو شتانەی ئێوە بە هاواو دایدەنێد.و مد بێ

دەتوانێ دڵ دامرکێنێ و وڵم بێ بۆ دڵ، ئەوەیە: خودا بوونێکی ئەزەلی . شتی دووهەم کە 2

و ئەبەدییە، و بە غەیرەز خودا هەچی بوونە دە ئەزەلدا نەبوونە و نییە، خاۆ ئەوەش ڕاساتە شاتی 

نەبوو وەک غائیب و نهێنییە، و شتی بوون وەک حازرە، کە وایە ڕەوایە بکوترێ: هەچی غەیاری 

ە، بە شاهیدی دانی خودا لە سەر شات ئەو شاتە دەبێاتە شااهید لە ساەر خودایە، غایبە و نهێنیی

لە سەر کەون و کائینات هەر وەک ئەو کەون و  ەبوونی خودا، لە سەر ئەو ئەساسە خودا شاهید

کائیناتە شاهیدن لە سەر بوونی خودای بەتەنێ. جا بۆیە بۆ ئیسباتی ئەو حەقایقەت و واقیعایەتە 

نَُّه اَل إِلَدَه إاِلَّ ُهَو  ﴿خودا فەرمووی: 
َ
ًَ اهّللُّ أ واتە خودا شاهیدی داوە کە مەعباوودی بەحەق  ﴾َشِه
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 بێ لەو نییە. 

دیارە خودای تەعاال خودایەتی و تاقانەیی و ڕبووبیەتی خۆی بە هاۆی نیشاانە و بەڵاگەی 

انیش ئەو لەبەران ڕاگەیاناد و فرشاتەکڕوون و ئاشکرای عالەمی زاهیر و نهێنی بە تەواوی گیاان

ڕاستییەیان بە پێغەمبەران ڕاگەیاندووە و پێغەمبەرانیش لە سەر ئەساسی زانست و هەستی تەواو 

 بە سفارشاتی فرشتەکان شەهادەتیان داوە و بە عالەمیان ڕاگەیاندووە.

و هەر وا خاوەنانی زانست و شعوور و دەرکی تەواو ئەو شاهیدیان بە پێی دەلیل و بەڵاگە 

ەی عاملان ئەو تایبەمتەندییە گەورەیە کە پلە بەرزییە بۆیان، ئەرزشی تەبێ دەسو بورهانی داوە، د

باازانن و لە دەسااتی نەدەن. یەکێااک لە زانایااانی بەرز خااۆی بەوە هەڵکێشاااوە کە ئەوەی خااودا 

شاااهیدی لە سااەر داوە ڕێاای بە ماایش داوە شاااهیدی لە سااەر باادەم و شاهیدییەکەشاای لااێ 

ە الی من وەک لە دنیادا خودا بە شاهیدی وەرگرتاووم لە ساەر وەرگرتووم. ئە ئەوە ئەمانەتێکە ل

 شەریکی خۆی لە ڕۆژی ئاخرەتیشدا پاداشی ئەو شاهیدیەم پێ دەداتەوە بەسمە.بێ

ْویلدەبێ دێارەدا ئەوە بازانین )
ُ
ْولُدواْ الِْعلْدِم واتە ) (الِْعلْدِم  أ

ُ
(ی نااو ئاایەتەکە باۆ کەساانێک أ

ن و تواو وەحدانیەتی خودایان باۆ دەرکەوتباێ، هەر وەدوا دەکوترێ کە بە دەلیل و بەڵگە و یەقی

کەوتن نەبێ، چونکە شەهادەتی بەڕاستی دەباێ لە ساەر ئەساسای بەڵاگە باێ، باۆیە پێغەمابەر 

مِس فَاْشاَهد»فەرموویەتی:  واتە: کااتێ وەک ڕۆژ لێات عەیاان باوو، جاا  «إِذا َعلِْمَت ِمثَل الشَّ

 شاهیدی لە سەر بدە.

(: زانایانی عیلمی نەحو زۆریان بێانە و بەرە پاێ کاردووە، ئەماام بِالِْقْسِط قَآئَِماً جوملەی )

ان( کردوویانەتە سیفەتی مەنفی، واتە بەشی زۆری قورئان اَل إِلَدَه قَآئَِماً بِالِْقْسدِط )زانەکان )مفرس 
 هاوتا نەبێ. ( واتە هیر خودایە نییە ڕاوەستاو بە عەداڵەت بێجگە لە خودای بێإاِلَّ ُهوَ 

، یاانی «مؤمنانی خاوەن عیلم»هەشن هەندێک لە زانایان کوتوویانە: ئەو جوملەیە حاڵە لە 

بێ. واش هەیە گەلی جمهوور دێنە « قامئا بالقسط»دەبێ لە دانی شاهیدییەکەیدا « اولوا العلم»

 «.شهد الله»سەر ئەو باوەڕەی کە حاڵ بێ لە 

دەگەڵ ئایەتەکاانی ڕاباردووی  (40یەتی دڵ دەیهەوێ بە تەواوی بزانێ ئەو ئایەتە پیرۆزە )ئا

 ئەو سووڕەتە   موناسەبەتێکیان هەیە؟ 

ئەوەی دڵ و ئەق  و هەست، هەستی پێ دەکەن تاێکەڵوی ئەو ئاایەتە دەگەڵ ئایەتەکاانی 

 پێش خۆی دەبێ ئەوە بێ:
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بە باسی تەوحیدی خودا داگیرساا، هەروا دەو ئاایتە  . سووڕەی ئالی عیمران لە سەرەتاوە4

دا بە شێوەیەکی تایبەتی دەست پێکراوە، واتە یەکتایی خودا دێرەدا بە شاهیدی لە ساەر دانای 40

 خودا و فرشتە و زانایان و پسپۆڕانی شارەزا تەئید کراوە.

ن(ی وا بەیاان )پارێزکاارا« متقیان»هەڵکوتنی دا خودای تەعال باس و پێ45. دە ئایەتی 3

کرد کە خاوەنی پاداش و جەزای بەهەشتی پڕ لە خۆشی و چۆماو و دار و باغاتە، ئەمام دێارەدا 

هەڵکاوتنی خااوەن بااوەڕانی بە تەقاوا بەیاان دەکاا و دەفەرماوێ: ( هۆی سەنا و پێ40)ئایەتی 

لیە، یانی تەعاشاهیدی و ئیقرار بە یەکتایی خودا تەسلیم بوون و ئیتاعەت لە دەستووراتی باری

هەڵکوتنی خااوەن بااوەڕان وابەساتە بە بەرەکەتای خاودا بە دەبێ ئاوا باوەڕ کەین کە سەنا و پێ

ناسین و ئیتاعەیە، نەک لە بەر سایام و بەژن و بااڵی خاودی مومئیناان. و هەر وا ئەوەش یەک

 ستی بێ.بسەملێنین و باوەڕ کەین کە تەقوا و عەمەل دەبێ لە سەر ئەساس و بنچینەی یەکتاپەرە

 
دایە: «بغاوی»لە ئایامم ( دەباێ ئەوە باێ، 40)ئایەتی  وەک دەڵێن هۆی دابەزینی ئەو ئایەتە

دوو نەفەر لە عاملانی گەورەی یەهوود لە ئەهلی شام شارەزا لە تەورات و ئینجیل پاێش ئەوەی 

وو دە خەبەری زهووری پێغەمبەر بزانن، دێنە شاری مەدینە، کاتێ واریدی شاری مەدینە دەبان ڕ 

یەک دەکەن و دەڵێن بە یەک: لە سیامی جوانی ئەو شارە ئەو هەستەمان بە دڵدا دێ کە ئەو شارە 

وەک ئەو شارە دێتە بەر دڵامن کە پێغەمبەری ئاخر زەمانی لێ دێتە ساەر زەوی و لێای لە دایاک 

 دەبێ. بە پێی ئەو نیشانانەی کە لە تەوراتدا چاومان پێ کەوتووە.

کە رسناج دەدەنە  دەگەڕێن دە ناو شاردا دەگەن بە خزمەت پێغەمبەرکاتێ ئەو دوو عاملە 

حەزرەت ساایامی مبااارەکی لێاای دەردەکەوێ کە ئەوە هەمااان کەسااەیە کە تەورات بەیااانی 

ساایفەتەکانی دەکااا. ئەو دوو عاااملە یەهااوودییە لێاای دەپرساان: ئەتااۆ مااحەمەدی؟ پێغەماابەر 

؟ پێغەمابەر دەفەرماوێ: بەڵاێ؛ ئەمان دیدەفەرموێ: بەڵێ. دووبارە لێی دەپرسن: ئەتۆ ئەحامە

محەمەد و ئەحمەدم. دووبارە ئەو دوو عاملە یەهودییە پێای دەڵاێن: ئاێمە پرسایارێکامن لە تاۆ 

هەیە؛ ئەگەر وڵمێکاای قااانیو و ڕەوامااان دەیەوە، ئیامناات پااێ دێنااین. پێغەماابەر فەرمااووی: 

ی تەعاال نااردوونی باۆ ساەر پرسیارەکەو بڵێن. ئەوانیش کوتیان: ئایا لە کتێبەکانیادا کە خاودا

زەوی، لە تەواوی ئەو شاهیدیانەی تییاندا بەیان کراون، کامە شاهیدیەیان لە هەماان گەورەتار و 

بەوەجااارتە؟ هەر دەساااتەولەجێ کە ئەو دوو عااااملە یەهاااوودییە پرسااایارەکەیان تەواو کااارد، 
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ی 49و  40قەرەوڵاای وەحاای خااۆی نیشااان دا و حەزرەتاای ڕەسااووڵ ئەو دوو ئااایەتی پێش

دا و دە تەواوی کتێاابە «لااوح املحفااو »خوێناادنەوە. لەوەیااڕایە کە پێغەماابەر فەرمااوویەتی: دە 

یە کە خاودا و فرشاتە و خااوەن 40ئاسامنییەکاندا هااتووە کە ئاایەتی تەوحیاد هەماان ئاایەتی 

زانستەکان شاهیدیان لە سەر داوە. ئەو دوو عاملە زۆر بە ڕاشکاوی پااش بینینای ئەو جەریاانە 

 (18-14 1؛ تفسیر قرطبی، ج 305  4دێنن. )تفسیر بغوی، ج  ئێامنێ

(یە ڕیاوایەت زۆر هەن. ئامااژە وەلی 40گەورایەتی و ڕێز و ڕێزداری ئەو ئاایەتە )لە سەر 

فەرماوویەتی: دە مەسانەدی ئایامم ئەحامەددا « عالمە ابن کثیار»هەندێکیان دەکەین بۆ منوونە 

ئەو ئااایەتەی خوێناادۆتەوە و لە ئاخرەکەشاایدا هاااتووە گۆیااا پێغەماابەر لە ڕۆژی عارەفاتاادا 

واتە ئەمان لە ساەر ئەو ڕاساتیەی لە  «َو إِنّاا َعلَای ِذلِاَک ِماَن الّشااِهدیَن یاا رَب  »فەرموویەتی: 

ەوە شاارەزای «اعماش»ەوە ئەویاش لە ئایامم «ابن کثیر»شاهیدانم خودایە. و هەروا دووبارە لە 

ویەتی: خوێنەری ئەو ئایەتە ڕۆژی قیاامەت باناگ ، گۆیا پێغەمبەر فەرمو «امام اعظم»حەدیسی 

دەکرێ لە لیەن خوداوە و خودا دەفەرموێ: ئەوە بەندەی منە کە شااهیدی لە ساەر مان داوە و 

 (351  4وەفای بە عەهدی خۆی کردووە و شایانی بەهەشتە. )تفسیر ابن کثیر، ج

نسااری دەڵاێ: گۆیاا بە نەق  لە دەیلەمی ئەویش لە ئەبوئەیووب ئە« سید آلوسی»و هەروا 

)الحمد للە رب  العاملین(، )آیة الکرسی( پێغەمبەر فەرموویەتی: کاتی نازڵ بوونی ئەو ئایەتانەی 

(، هاواریاان 39و ئایەتی )شهد اللە( و )قل اللهم  مالک امللک( تا )بغیر حسااب( آل عماران )

لێک کە فەرمانی تاۆ بەڕێاوە ناردووە بۆ لی گە تتەعال و کوتیان یا ڕەببەنا ئەتۆ ئێمەکردە باری

نااابەن. گۆیااا خااودای تەعااال فەرمااوویەتی سااوێند بە بەرزایەتاای خااۆم، هەرکەس لە پاااش 

ێنانی نوێژەکان ئەو ئایەتانە وەخوێنێ، جێی پاێ دەدەم لە بەهەشاتا و بە چااوی بەرزەوە هبەجێ

 (13 1؛ تفسیر قرطبی، ج 414 3هەمیشە لێی دەڕوانم. )تفسیر روح املعانی، ج

 
ڕا خااودا بە جێاای ﴾يمُ كدداَل إِلَدددَه إاِلَّ ُهددَو الَْعَِّيددَُّ اْْلَ ﴿هەروەک لە هەڵساەنگاندنی ئااایەتی 

گەیاندووە و تەئکیدی ئەوەی کە خاودا یەکە و خااوەن تواناایە و غااڵبە و دەساتەڵتی بە ساەر 

هەرچی بیهەوێ بیکا هەیە. دیارە ئەو یەکەتی و عەزیز و حەکیمی خۆی بە عەبادانی ڕاگەیاناد، 

لە ژێر ساێبەری ئااینی ئاساامنی کە خاۆی وەک بنچیانەی ئەساسای خوداناسای بە عەبادانی 

گەیاندووە بە وەسایلەی پێغەمابەران. جاا دڵ دەیاهەوێ ئەو ئاایینەی کە لە ساەرەتای باوونی ڕا
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گوماان دەباێ ئینسانی، تا ئەو ڕۆژەی ڕادەبرێ بەرەو قیامەت، بیزانێ و بیناسێ. ئەو ئایینەش بێ

ئایینێک بێ ناوی ئیسالم بێ، واتە تەسلیم بە ئەمری باری و شوێن کەوتنی پێغەمابەران. جاا باۆ 

 ی ئالی عیمران:49استییە دەچینە خزمەت ئایەتی ئەو ڕ 

ْوتُواْ اعْ 
ُ
ِيَن أ يَن ِعنَد ا ِّ اإِلْسلاَُم َوَما اْخَتلََف اَّلذ إاِلذ ِمون َبْلوِد َموا َجواءُهُم  ِوَتوابإِنذ اَّلِّ

َِهاِب كاعِْللُْم َبْغًيا بَيَْنُهْم َوَمن يَ 
ْ
إِنذ ا ِّ ََسِنُع اْل

 ئایل عيمران( 25)ُفْر بِآيَاِت ا ِّ فَ
 هیچ گومانی تێدا نییە ئایینی پەاەندک اوی الی خودا تەنیا ئایینی ئیسڕممەو ئەوانەی کتێبیڕان

پێ دراوەو دووبەرەکی و کێشە هەیە لە نێوانیانو کاتێ  نەبێ  کە ئانییڕان  ااڕتەقینە و هەق 

شڕارێتەوە پیسییان بووو کەاێ  ئایەتەکانی خڕودا بکامەیەو هۆی کێشەکەشیان بەخی ی و دو

 گومان خودا  مێ یارێکی خێ ایە.و ئینکاریان بکاو بێ

 :91ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

دەبێ ئەوە باوەڕ کەین و بیسەملێنین کە ئایین واتە دیان لە الی خاودا یەکە، دەستووریشای 

ەر کتێبێکای نااردبێتیە ساەر داوە بە عەبدانی خاۆی شاوێن ئەو دیانە کەون و لێای النەدەن و ه

ئەنبیایان لە بابەت ئەو دینە بووە و هەچی ئایات و موعجیزەیەک کە هاتبێت و ڕووی داباێ هەر 

لە بابەت ئەو دینە بووە. ئەو دینە تەنیایەش ئایینی ئیسالمە. واتە تەسلیم بوون و ئیتاعە لە ئەمر و 

ئەگەر دووبەرەکی و ناکۆکییاان هەیە فەرمانی خودای تەنیا. ئەهل و خاوەن کتێبەکانی ئاسامنی 

لەو بارەوە، ناشی لە الوازی و نەزانی هەڵگرانی وەحی ئاسامنی نییە، بەڵکە ناشی لە سەرەڕۆیی 

زانییە، ئەوەش لە پاش تێگەیشنت و زانینی حەقەوەیە، جاا باۆیە خاودا هەر و نەزانی و خۆ بەزل

ێی سەرەڕۆیی و کەڵەوەکێشی، ئەوە بە لەڕێوە دەفەرموێ: کەسێک ئینکاری ئایاتی خودا بکا لە ڕ 

تاوانبار دەژمێردرێ. خوداش بە حیسابی دەگا. دین واتە سزا و جەزا، هەر بۆیە پێشی دەکاوترێ 

 ئیتاعە چونکە هۆی جەزایە.

بۆوەی بتوانین بە باشی لە لەفزی دین تێبگەین و حاڵی بین، دەبێ مانای ئەو چوار کەلیامنە 

ی دین هێندراون. کەلیمەکان: ئیسالم، دیان، مایللەت، شاەریعەت. بزانین کە لە قورئاندا بە ناو 

دیارە ئەو چوار واژانە دە ئادابی شەرعدا لێک نیزیکن و هاومانان. بەڵم لە بابەت لۆغەتەوە هەر 

 یەکەی خاوەنی مانای سەربەخۆیە:

 . دین: دە ئادابی لۆغەتدا واتە باو، ڕێ و ڕەوش6

 دان و وەرگرتن و قبووڵ کردنپێ. ئیسالم: واتە تەسلیم بوون و مل 2
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 . میللەت: واتە یاسا و دەستوور9

 . شەریعەت: واتە یاسا و دەستووری ئەمر بە چاکە و بەرگری لە خراپە.4

ئەگەر بە وردی سەیری ئەو مانایانە بکرێ و هەڵسەنگێندرێ، یەک مانا و مەتڵەبێاک دەدەنە 

ەو بارەوە کە باریتییە لدەست کە ئەو مەتڵەبەش ڕێ و ڕەوشی ئایینی ئیسالمە. مەسەلەن: ئیسالم 

لە یاسای خوداناسی و شوێن کەوتنای یاساای خاودا و ئیتااعە کردنای پێغەمابەران، ئەوە پێای 

و هەروا ئیسالم لەو بارەوە کە خاوەنی یاساای ئاساامنییە کە وەحیای قورئاانە، «.یند»دەکوترێ 

ئیسالم لەو بارەوە کە خاوەنی یاسای ئەمار بە چااکە و نەهای لە «. میللەت»ئەوە پێی دەکوترێ 

 «. شەریعەت»خراپەیە، ئەوە پێی دەکوترێ 

مایللەت، ئیساالم،  دیان،»جا لە ساەر ئەو ئەسااک و بەراوردە وردە تەواوی ئەو نااوانەی 

، دە واقیعادا کە هەر یەکەی بە ڕێگایەکادا دە حەرەکەتادان بەرەو یەک نااوە و یەک «شەریعەت

واتە گەلێک کە خاوەنی یەک یاساا « ئۆمەت»هەدەفن، ئەویش ئیسالمە. بە کوردی و بە کورتی، 

ن، و یەک داب و باو بن. ئۆمەتی ئیسالم واتە خااوەنی یەک شاەریعەت و یاساای ئاساامنی با

تەفاوەتێکی باریک چاو پێ دەکرێ لە نێوان دین و شەریعەتدا، ئەویاش ئەوەیە: شاەریعەت باۆ 

بە ئەساک و ڕیشەی « دین و میللەت و ئیسالم»وپۆپ و گەڵی داری دین ناو دەبرێ؛ ئەمام لق

بکاوترێ شاەریعەت واتە عیلمای قورئاانی کە ئەسااک و یانی دەتوانادرێ   ئیسالم ناو دەبرێ،

 ی ئەنعامدا هەستی پێ دەکرێ: 629یینی خودایە، وەک لە ئیشاراتی ئایەتی بنچینەی ئا

ا ِِصَاِِط ُمْهَتِقيًما فَاتذبُِلوهُ  َْ نذ َهو
َ
 انلام( 293)وَأ

ئەو  ێگایە کە ئەمد بۆب دیاری ک دوون و پێم ناااندوون  ێگای  ااتی منە. شڕوێنی کەون و 

 ئیتاعەی بکەن.

 تیوتیوە:

هاوتا لە هەوەڵ تا ئاخر بۆ ئینساانی دەسنیشاان کاردووە، ودای بێئەو ئایین و دینەی کە خ

دینی ئیسالمە؛ غەیاری ئەو دیانە دینای دی قباووڵ نیایە و دەشابێ ئەوە بزانادرێ بە چااکی کە 

ئایینەکانی دیکە وەک ئایینەکانی یەهوود و مەسیح و ... ئەگەرچی لە ئاکار و ڕەوشدا تەفاوەتیان 

مام دە واقیعدا دە جەوهەری دیندا کە بریتییە لە تەوحید و تەسلیم هەیە دەگەڵ ئایینی ئیسالم، ئە

ی ئالی عیمراندا ئاماژەی وەال 42بوون بە خودا، هەر یەکن بەبێ جیاوازی. هەر وەک لە ئایەتی 
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 کراوە:

َواَِسِننَ 
ْ
ئوایل  (89) َوَمن يَبَْتِغ َغْيَ اإِلْسلاَِم ِديًنا فَلَن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهوَو ِِف اآلِخوَرةِ ِموَن اْل

 عيمران
کەاێ  غەی ەئ شڕەریعەتی ئیسڕمبو شڕەریعەتێکی دیڕکە قبڕووو کڕاو لێڕی وەرنڕاگی ێ و لە 

 بەخەاارە.ئاخ ەتدا ئەو کەاە  ەنج

 بە ئایینەکانی بەر لە ئایینی ئیسالم بکوترێ ئیسالم؟ ئایا دەکرێ

 ئایینی:بەڵێ؛ بۆ وڵمی ئەو پرسیارە دەبێ ڕوو بکرێتە ڕاو و بۆچوونی زانایانی 

 زانایانی ئایینی لەو بارەوە بوونە دوو دەستە:

. دەستەیەکیان پێیاان وایە ئایینەکاانی پاێش ئاایینی ئیساالم پێیاان نااکوترێ ئیساالم و بە 6

)موسوڵامن(. چونکە هەر ئایینەی دە دەورانی خۆیادا بە « مسلم»کەوتووانیان ناکوترێ وەشوێن

ئاایینی یەهاوود و نەرسانای، پێیاان دەکاوترێ  ەتی خۆی ناو دەبارێ. مەساەلەن وەکبناوی تای

یەهوودیەت و نەرسانیەت. بەو پێیە ئیسالم تایبەتی ئایینی حەزرەتی ماحەمەدە و موساوڵامنیش 

 تایبەتی ئۆمەتی محەمەدە. زانای پایەبەرز شێخی سیوتیش هەر ئاوای نەزەر داوە.

ایینەکان ا چ ئیسالم چ ئای . دەستەیەکی دیکە لە زانایان ڕا و بۆچوونیان وایە: بە هەموو ئ2

نااڕەوا نیایە و «. موسوڵامن»کەوتووانیان دەکوترێ پێش ئیسالم ا دەکوترێ ئیسالم و بە وەشوێن

ان وای بە سەر یاسا هێناوە کە وشەی ئیسالم بۆ دینەکانی پێش ر نابێ، بەڵم ئاداب و عورفی دەو 

و لەقەبی  ری ئۆمەتی محەمەدئیسالم شۆرەت پەیدا نەکا و ناو نەبرێ، بەڵکە کراوەتە تاجی سە

ئۆمەتی خاوەن دینی پێش ئیسالم بە ناوی یەهوود کە لە ڕیشەی هیدایەتە، ناو براوە، یاا نەساارا 

  ە، ناو براوە، واتە یاریدەدان.«نرصة»کە لە 

 پوختەی مەبەست لە دین و ئایین

اوەرۆکی دیان، کەوتن کە بەشێکە لە نادین دە ئادابی عەرەبدا واتە جەزا و ئیتاعە و وەشوێن

کەوتنە سەبەبی جەزان. ئەمام ئیسالم دە ئادابی فەرهەنگی عەرەبدا بۆوەیە کە ئەو ئیتاعە و شوێن

 ێ:ر سێ مەتڵەبی لێ هەست دەک

ی 34. تەسلیم بوون و شاوێن کەوتان بە ڕواڵەت، هەر وەک لە هەڵساەنگاندنی ئاایەتی 6

 سووڕەی نیساء هەست بەو مەتڵەبە دەکرێ:
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 ِ يَُّها اَّلذ
َ
ع َْى إَِِلْ يَا أ

َ
َتبَيذُنواْ َوالَ ََُّقولُواْ لَِمْن أ ََ ْبُتْم ِِف َسبِيِل ا ِّ  ولاََم كيَن آَمُنواْ إَِ ا َِضَ ُم الهذ

 نهاء (52) لَْهَت ُمْؤِمًنا
ئەی ئەوانەی باوا و ئیتنتان هێناوە! کاتێ   ڤیشنت بۆ جیهاد لە  ێی خوداداو هەموو شڕتێ  

 ااڵوتان لێ دەکات مەڵێد مواوڵتن. وون کەنەوەو بەو کەاەی کە 

بە کوردی لە مانای ئەو ئایەتە وا هەست پاێ دەکارێ کەساێک کاوتی ئیساالمم و شاوێن 

 ئیسالم کەوت بە زاهیری، پێی مەڵێن موسوڵامن.

الْمِ ». بەشی دووهەمی وشەی ئیسالم ئەوەیە: 2 واتە کەساێک «: َمن أَسلََم أَْي َدَخَل يف الس 

 موسوڵامنە.کوتی موسوڵامنم، ئیرت 

واتە « مسالم»فەرماوویەتی: ماناای « ابان انبااری». بەشی ساێهەم لە ئیساالم ئەوەیە کە 9

کەوتووی ئەمری باری دە عەبدایەتیدا. کەوابێ دەبێ بکوترێ مانای ئیسالم واتە ئایخالک شوێن

ئیساالم هەماان ئایامنە؛ بە دوو  دە دیندا و باوەڕی بە خودا. ئەمام دە عورف و ئاادابی شاەرعدا

اَلمُ إِنَّ اَّلِّ  دەلیل: یەکێک لەو دەلیالنە ئەوەیە، ئایەتی ﴿ ْْ ًَ اهّللِّ اإِل ﴾ وا دەخوازێ کە دینای يَن ِعن

پەسەند لە الی خودا بەغەیرەز ئیسالم نابێ. کەوابێ ئەگەر ئیامن غەیرەز ئیسالم بێ، پەساەندی 

دی الی خاودایە، کەواباێ ئەوە کە ئایامن غەیاری الی خودا نابێ، خۆ یەقینیشە ئایامن پەساەن

 ئیسالم بێ، باتڵە.

َوَمدن يَبْتَدِغ َْيدْْيَ  دووبارە دەلیلی دووهەم لە سەر ئەوەی کە ئیسالم هەمان ئیامنە، ئایەتی ﴿
اَلِم ِدينًا فَلَن ُيْقبََل ِمنُْه  ْْ : آل عمران(. واتە کەسێک بێ لە دینی ئیساالم دینێکای دیاکە 42)﴾اإِل

 ێت بە هیچ شێوەیەک لێی قبووڵ ناکرێت.هەڵبژێر

بەو پێیە ئەگەر ئیامن غەیرەز ئیسالم بێ، وا دەگەیێنێ کە ئیامن پەسەندی الی خودا نەباێ، 

 جا خۆ دیارە ئیامن پەسەندی الی خودایە، کەوایە دەبێ باوەڕن بەوەی بێ کە ئیسالم واتە ئیامن.

ی ساووڕەتی 64ەساسی ئاایەتی ئەگەر هات و یەکێک بە گژماندا هات و کوتی: لە سەر ئ

حوجورات ئیسالم غەیری ئیامنە، چۆن بەرگری لە خۆ بکەین؟ پاش ئایتەکە گوێ دەگارین باۆ 

 وڵمەکە:

ْعَراُب آَمنذا قُل عذْم تُْؤِمُنوا َوعَ 
َ
ْسلَْمَناكقَاعَِت اأْل

َ
 حجرات( 22) ن قُولُوا أ

ێیان بڵێ: ئیتن و باواتان نەهێنڕاوەو ئەو عەرەبە کۆچەری و خێڵەکیانە کوتیان ئیتمنان هێناوە؛ پ
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 بەڵکوو بڵێد م کەچ بووید )واتە مواوڵتن(.

ئێرە پێامن دەڵێ ئیامن و ئیسالم لێک جیاوازن، کەچی باوەڕیشاامن وا دامەزراوە بە هاۆی 

ئایەتەکانی پێشاوو کە ئیساالم و ئایامن لکای یەک دارن، بەری یەک بااخن، دەباێ چاۆن وڵم 

 بین؟بدرێتەوە و قانعیش 

 وڵم:

ئیسالم وەکی کومتان و واشە دە واقیعدا، بریتییە لە ئیقرار و لە ئیتاعە بە زاهیاری، جاا خاۆ 

دیارە وەک دەبینین و ئاشاکرایە دووڕوو و کاافر بە زاهیاری لە ترسای شمشاێر و مەساڵەحەتی 

هاتە جێ کاریان، هەم ئیقرار دەکەن بە دین و هەم ئیتاعە دەکەن. دەیجا ئەوە ئیسالمی بە زاهیری 

 ی بەقەرە:226دەگەڵ ئیامن، بە پێی تەئیدی ئایەتی 

 بقره( 112) ِت َحَّتذ يُْؤِمنذ اكُحواْ الُْمَْشِ وَوالَ تَن
  نی مورشی  مارە مەکەن تاکوو ئیتن نەیەند.

، هەماان ئەو ئیقارار و ئایامن بەو پێیە ئیامنێکی کە دەبێ باوەڕی پێ بکرێ و پێی بکاوترێ

لە سەر ئەو ئەساک و بەراوردە ئیسالم و ئیامن حوکم بە زاهیری دەکرێ و  ئیتاعە زاهیرییەیە، جا

 ئیامنە.خاوەن ئیعتیبارە، ئەگەرچی منافق )دووڕوو( و کافر دە ناو ماڵی دڵیدا بێ

 ملَا»ی حاوجرات ئااوای لاێ بەساەر دێ: 64جا بە پێی ئەو هەڵسەنگاندنە مانای ئاایەتی 

واتە دە دڵادا تەسالیمی ئایامن «: ِکن قُولوا أَْسالَْمنا يف الّّااِهرِ تُسلِموا يف الَقلِب َو الْباِطِن، َولِ 

 نەبوون، بەڵم با بڵێن تەسلیم بووین بە زاهیری.

ًَ اهّللِّ إِنَّ اَّلِّ  ﴿دان و بەرجەوەندی و هەڵسەنگاندنی ئاایەتی لە سەر ئەساسی رسنج يدَن ِعند
اَلمُ  ْْ نااڕەوایە. دوو شاتەکەش  دوو شت هەست پێ دەکرێن بە ڕوونای و حاشاار دانیاان ﴾اإِل

 ئەوانەن:

عامە، واتە هەموو دینەکانی ئاسامنی لە خۆ دەگرێ چونکە بە پێی یاسای « دین». وشەی 6

ًَ اهّللِّ ئادابی عیلمی نەحو، وشەی عام دەبەرگری عاامە، کەواباێ ڕساتەی ) يدَن ِعند ( واتە إِنَّ اَّلِّ

باێ، لە الیەن خاوداوە باێ. بە ئایینی پەسندی الی خودا، جا هەر دینێک بێ و بە هەر ناوێاک 

 «.دین»کوردی و بە کورتی: بە تەواو شەر  و ئایینەکانی ڕابردوو دەکوترێ 

انی خۆیدا جێی باوەڕ و بەقا بووە و هەر ئەو دیانە لە ر ەو د. هەر ئایین و دینێک لە کات و 2
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ئەسااک و ڕوانگەی ئادابی لۆغەتییەوە و لە ڕوانگەی ماناوە ئیسالمی پێ کوتراوە. لە ساەر ئەو 

دابە، پاش دابەزینی دینێکی دیکە بە سەر ئەو دینەدا ئەو دینە وشەی ئیسالمی لێ داڕنااوە و ئەو 

دینە تازەیە دابەزیوە بە شێوەی دین و ئیسالم وەرگیراوە. ئەو شێوە داب و باوە بەردەوام باووە تاا 

و هاتۆتە ڕوو  دابەزیوە دواهێنەری پێغەمبەران ئەو دەورانەی دینی حەزرەتی محمد املصطفی

بە عینوانی ئاخرین و بەرفراوانرتین دینی خودا، ئەوکات یاسا و دابی هەماوو ئایینەکاانی پاێش 

خۆی کاڵ کردنەوە و ناوی تاایبەتی خاۆی )ئیساالم(ی پاێ بەخەاا لە سەرتاساەری دنیاادا و 

ەبارا و وکەوتی با، بە موسوڵامن و ئیسالم ناوی دبە پێی یاسا و ئادابی ئەو دینە هەڵس کهەرکە

لە غەیرەز یاسای ئەو دینە ئیسالمە یاسا و دابی ئایینی دیکە ئیعتیباری الی خودا نەبووە و نیایە، 

 ی کەهفدا هەستی پێ دەکرێ:612وەک لە ئیشاراتی ئایەتی 

 كهف( 229) فلََا نُِقيُم لَُهْم يَْوَم اعِْقَياَمِة َوْزنًا
بڕایەخ هەن دار و موالقاتی خودا پووچ و بێباوە ان بە نیشانەکانی خودا و بە دیک دەوەکانی بێ

 لە  ڤ ی پەااڵنیشدا هیچ ئەرئ  و وەئنێکیان بۆ دانانێید.

 :91پوختەی مەبەست لە ئایەتی 

خودا بانگەواز دەکا بە وەسایلەی ئەو ئاایەتە لە ئینساان ئاایینی پەساندی الی مان ئاایینی 

ەران لە ساەر ئەو ئاایینە باوون ا ئیعتیباارە و تەواو پێغەمابئیسالمە و غەیاری ئەو، الی مان بێ

جیاوازی ا و ناکۆکی و جیاوازی کە ڕووی دا لە دینی خودادا لە الیەن پێغەمبەرانەوە نەبووە، بێ

بەملە و حەساااودی و کە لە ڕووی مااال کەوتووان باااووەبەڵاااکە لە الیەن هەواداران و شاااوێن

کی ئەهلاای کتێااب لە کینەگەریاایەوەیە، هەر وەک ئەوە ئاشااکرایە و حاشااای لااێ ناااکرێ: ناااکۆ 

دا لە بەر ئەوە نەبووە لە حەق حاڵی نەبووبن و بێگانە لە حەق و پێغەمبەرایەتی محمداملصطفی

ڕاستی، بەڵکە چاکیان دەزانی حەق کامەیە، ئەمام حەسادەت و دنیاپەرەستی، دووری خستنەوە 

 لە حەقیقەت.

ی نااامەی تەورات و لە سااەر ئەو ئەساسااە بە پێاای ئاماااژەی ئااایەتەکە دووبەرەکیاای ئەوانە

ئاگاییان بووبێ، بەڵکە پاش زانینی ڕاساتی باووە؛ واتە بە ئینجیلیان بۆ هاتبوو، وەنەبێ لە بەر بێ

خوێندبوە و لێای حااڵی بووباوون و بە  تەواوی سیفەتەکانی پێغەمبەریان دە تەورات و ئینجیلدا

حەسادەت و ساتەم و  دڵ باوەڕیان پێ کردبوو، ئەمام واش نەچوونە ژێر باری ڕاستی، لە ڕووی
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بوون و دنیاپەرستییانەوە. دەیاانکوت ماحەمەد نەوەی ئیساحاق نیایە و بەڵاکە نەوەی لەخۆبایی

 کەوتن نابێ.ئیسامعیلە، بۆ شوێن

رێ: ئەوانە باوەڕیاان بە ئاایەتی خاودا کائەگەر دێرەدا سەرنج بدرێ بە وردی ئەو هەستە دە

ێ ناکرێ کە ئەهلی کتێب خودایان قبووڵە، نەبووە، نەک بە وەحدانیەتی خودا، چونکە حاشای ل

خودا دە ئایەتەکەدا هەڕەشەی ئەوەیان لاێ دەکاا: کەساێ بە  ڕەپەوڕووڕاوەستان هەر بۆیەشە بێ

ئایاتی خودا مونکیر باێ، لە ڕووی حەساادەت و کیانەوە، خاودا دەیکێشاێتە پاای حیسااب بە 

 زوویی.

 
دەمەقاڵێ و بەحاس فێاری پێغەمابەر خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم دەیهەوێ ئادابی 

ی ئاالی 21بااوەڕان بادوێ و بااک دامەزرێناێ. باۆیە ئاایەتی بکات کە چۆناوچۆن دەگەڵ بێ

 نازڵ دەکا و دایدەبەزێنێ بۆ پێغەمبەر.  عیمران

 ئەوەش ئایەتەکە:

و وْ  كفَإْن َحآجُّ
ُ
يَن أ ِ َبَلِن َوقُل عَِّّلذ ْسلَْمُت وَْجِِهَ ِ ِّ َوَمِن اَّذ

َ
ُقْل أ ْسولَْمُتْم  ِوَتابتُواْ اعْ ََ

َ
أ
َ
يِّوَي أ مِّ

ُ
وَاأل

إِن تََوعذْواْ فَإِنذَما َعلَيْ  َقِد اْهَتَدواْ وذ ََ ْسلَُمواْ 
َ
 ئایل عيمران (12) اْْللَاَُغ وَا ُّ بَِصٌي بِاعِْلَبادِ  كفَإِْن أ

کەوتووانم خۆمڕڕان بە خڕڕودا ئەگەر کێشڕڕە و م ەمنێیڕڕان دەگەو کڕڕ دیو بڵڕڕێ: مڕڕد و شڕڕوێد

اااردووە؛ بڵێ بەوانەی کە کتێبیڕان پڕێ دراوەو هەر بەوانەی نەخوێندەواریشڕد: ئایڕا ئیتنتڕان 

هێناوە؟ ئەگەر هات و مواوڵتن بوون ئەوە بە ااتی شارەئانو ئەگەر هات و پشڕتیان هەڵکڕ دو 

 ئەتۆ تەنیا  اگەیاندن  لە اەرەو خودا بە چاکی ئاگای لە بەندەکانە.

 :21ستیارانە لە سیام و ناوەرۆکی ئایەتی بەراورد و تێڕوانینێکی هە

هەڵدەگرێ خاوەن کتێبەکاان بااک باکەن لە باابەت ئاایین و خاودا و پێغەمابەر، ئەتاۆ لە 

بەرابەریاندا بڵێ: ئەمن تەسلیمی خاودا و فەرمانەکاانی خاودام، کەساێکیش بااوەڕی بە مانە و 

اغی و الساار ناین، شوێنی من کەوتووە، ئەویش خۆی تەسلیمی خودا کردووە، ئێمە ئەهلای یا

ئەگەر هااات و ئەواناایش کوتیااان ئااێمەش ئەهلاای یاااغی و السااار و سااەرەڕۆ نااین، ئەگەر 

ئیختالفیشااامن هەیە، لە ڕووی عەمااد و سااتەمەوە نیاایە، بەڵااکە لە ڕێاای دۆزیاانەوەی حەق و 

ئیخاتالف، دەناا  ەدووە کە سەری کێشاوەتکر هێنانی ڕێی ڕاستی ئەقام و شعوورن ئاوای وەدەک

! ئەقڵت ئاوای پاێ شاکاوە و ودای بەرز و بڵیندین. هەر وەک ئەتۆ ئەی محەمەدتەسلیمی خ
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تەسلیمی خودا بووی، ئەمەش ئاوان ئەقام پێ شکاوە و تەسلیمی خودا بووین. واتە ئەقڵای تاۆ 

ئاااوای بااڕ کااردووە کە گرتااووتە بەر، ئەقڵاای مەش ئاااوای تێچااووە و گرتوومااانەتە بەر، هەر 

ە وڵمیاندا بێام: ئێمە تەسلیمی خودا و حەقاین، ئێاوە ئەهلای دووکیشامن تەسلیمی خوداین، ل

سەواد ئەگەر ڕاست دەکەن تەسلیمی خودان، وەک دەڵێن، دە بەرابەر کتێب و بێ کتێب واتە بێ

ڕاستی و حەقی ڕوون و ئاشکرا تەسلیم بن و الساری مەکەن، ئەودەم شاهیدی دەدرێ لە ساەر 

ی کااوتەی تۆیااان نەکاارد و یاااغیگەرانە الساااری و ڕاسااتیتان و دروسااتکاریتان. و ئەگەر قبااووڵ

هێنااوە، ئەوانایش سەرپێچییان گرتە بەر، ئەودەم ئەتۆ ئەرکای خاۆت کە پاێ ڕاگەیانادنە بەجێ

 حەواڵە بە من کە، خودا ئاگاداری دەروونی بەندەکانی خۆیەتی.

بە کورتی و بە کوردی، ئەی محەمەد! پاش ئەوەی پێت کاوتن: ئەمان دەمەقاڵیتاان دەگەڵ 

ناکەم، خۆم و ڕووی خۆم بە خاودا ساپارد، و هەروا ئەوانەی شاوێن مان کەوتاوون، ئەوانایش 

خۆیان سپارد بە خودا، و هەروەها بڵێ ئەی محەمەد! بەوانەی کە هاوبەش پەیدا دەکەن ا وەک 

وەک من کە تەسلیم و موسوڵامنم، عەرەبە نەخوێندەوارەکان ا ئایا تێگەیشنت موسوڵامن بوون؟ 

سوڵامن باوون و ئیتااعەی خودایاان کارد، ئەوە ڕێای دۆزیاوەتەوە و بە مەبەسات جا ئەگەر مو 

گەیشتوون، دەنا ئەگەر پشتیان هەڵکرد، ئەوە ئەتاۆ هایچ گونااە و خەیانەتێکات نااخرێتە پااڵ، 

چونکە ئەوەی لە سەر تۆ پێویست بوو پێات ساپێردرابوو، کە ڕاگەیانادن باوو، بەجێات هێناا، 

 ی، لە ڕوو وەرگێڕان تۆڵە ستاندن هەیە ئەگەر خودا بیهەوێ.خوداش بینایە بە بەندەکانی خۆ 

 ئاوڕدانەوەیەک

وەک لە ئایەتی پێشوودا بۆمان دەرکەوت و بە ڕوونی هەستی پێ کرا، ئەهلی کتێاب پاێش 

پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر و ئاشکرا بوونی ئاایینی ئیساالم بە هاۆی ڕواناین لە تەورات و ئینجیال 

 ڵدیان قبووڵ بوو، هیچ گۆنە ئیختالفێکیان لەو بارەوە نەباوو دەگەئیسالم پێغەمبەرایەتی محەمە

یەک، بەڵکە ئیختالف پاش زاهیر بوون و دابەزینی ئایینی ئیسالم و ئاشکرابوونی پێغەمبەرایەتی 

پێغەمبەر هاتە ڕوو و دەساتی پاێ کارد، دەگەڵ ئەوەی بە دڵ ڕاساتی و حەقایقەت و واقعیەتای 

ومژە گوێرەی حەساادەت و السااری ڕێ ان ڕوون بوو، بەڵم تەمئایینی ئیسالمیان دەزانی و بۆی

 نەدا چاوی دڵ حەق چاو کا و خۆی تەسلیم کا.

 دۆزین و پشکنینی ئایەتەکان:



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 22

َ هّلِلِّ ی )حاّج(ە، واتە دەلیل ڕازانەوە و بەحس بە دەلیل. )ع)حاّجوک( جەم َِ دلَْمُت وَْجد ْْ
َ
( أ

َ هّلِلِّ عەرەبیدا، ئەمام دێارەدا دە وشاەی )واتە ڕووم دا بە خودا دە ئادابی لۆغاتی  َِ (دا زاتای وَْجد

دە ئادابی عەرەبیدا وا هەیە دە وشەی )وجە(دا خودی ئینساان  ەپاکی خودا دە نەزەر دەگرین بەو 

دە نەزەر دەگیردرێ، یان ئەگەر بکوترێ )وجە فالن(، واتە زاتی فڵن، جاا بەو پێایە )وجە الالە( 

تەعاال بەرییە لە ئەندام و ئەعزا. ئەگەر هات و ئەو پرسایارەش  واتە زاتی خودا، چونکە خودای

کرا: بۆچی وشەی )وجە( بە کار برا دێرەدا؟ دەباێ لە وڵمادا بکاوترێ لە ئەندامادا )وجە( واتە 

َ هّلِلِّ بەو پێیە دەبێ لە ماناای )ڕوو، بەرتەری هەیە بە سەر باقی ئەندامەکاندا. جا  َِ لَْمُت وَْج ْْ
َ
(دا أ

 تەواوی وجوودم خۆم بە خودای سپارد. بکوترێ: بە 

و هەروا دە ئادابی عەرەبیدا )وجە( بە واتای قەست و نیەتیش هاتووە، مەسەلەن )کان ههنا 

َ هّلِلِّ وجە الرجل( واتە قەستی مرۆ ئێرە بووە. ئەودەم مانای ئاایەتی ) َِ دلَْمُت وَْجد ْْ
َ
( واتە ئەمان أ

د. هەر وەک ئەو باابەتە لە نااو دەروونای قەست و باوەڕ و نیەتی خاۆم بە خاودای مەزن ساپار 

 ی بەقەرەدا هەست پێ دەکرێ:696ئایەتی 

ْسلَْمُت لَِربِّ اعَْلالَِميَ 
َ
ْسلِْم قَاَل أ

َ
 بقره( 232)إِْ  قَاَل ََلُ َربُُّه أ

ەاڕڕ یم و م ڕڕکەچ بەو دەاڕڕتەبەجێ کڕڕوتی: وا م کەچڕڕی تکڕڕاتێ پەروەردگڕڕاری پێڕڕی کڕڕوت: 

 پەروەردگاری جیهانیانم.

ْ )جوملەی  وا ًَ ًِ اْهتَد لَُمواْ َفَقد ْْ
َ
کارێ بە دانەوەی پێغەمابەری لاێ چااو دە( دڵخۆشایفَإِْن أ

ن نەبوونی ئەوانە دڵ پەرێشان مەبە، چونکە ئەوەی ئەرکی خۆت باوو تەواوی، یانی لە موسوڵام

 کە ڕاگەیاندنە، ئەنجامت داوە، ئیرت ئەوی دی حەواڵە بە خودایە.

 تیوتیوە:

یاڕا دوو شات واتە دوو ئاماانج و مەبەساتی هەڵسەنگاندن و ڕاوێژو  21لە سیامی ئایەتی 

 بەرچاو هەست پێدەکرێن:

. دەبێ ئەهلی ئیامن لە دمەقاڵی خۆ بپارێزن، چونکە بەرهەمی دەمەقااڵی لێاک تاۆران و 6

پێش دابەزینی ئەو ئاایەتە  ئێشانە، هەر وەک بە ئاوڕدانەوە وەسەر ژیانی حەزرەتی ڕەسووڵدڵ

چەند جاران بۆ ئیسباتی پێغەمبەرایەتی خۆی و حەقانیەتی ئایینی ئیسالم بە شێوەی جۆراوجاۆر 

باوەڕان کەوتە باک و دەمەقاڵی. حەزرەتی ڕەسووڵ دەساتەودامێنی ئایااتی قورئاان و دەگەڵ بێ
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ماوعجیزەی دار؛ بااوەڕان، مەساەلەن وەک موعجیزە دەباوو وێساتا باوەڕیاان پاێ نەدەکارد بێ

موعجیزەی دار ئەوەیە: گۆیا ڕۆژێک ئەهلی مەککە زۆر ئەزیەت و ئازاری حەزرەتای ڕەساووڵ 

دەدەن و ناڕەحەتی دەکەن و ڕوخسااری مباارەکی خوێنااوی دەکەن، لە تااوان خاۆ دەگەیێنێاتە 

و پێی  تەعاال دێتە الیپەنایەک و ئارام دەگرێ. لەو کاتە تاڵەدا حەزرەتی جربەئیل بە ئەمری باری

و گەلە لە بەرچاوی وان بانگی ئەو دارە بەرزە باکە بێاتە الت؛ حەزرەت ەدەڵێ: بۆ موعجیزەی ئ

بەخەاوی دێتە الی حەزرەتی ڕەساووڵ بانگی دارەکە دەکات و دار بە هەموو نەزم و نیزامی پێ

لە بەرچاوی وان؛ پاشان هەر حەزرەتی جربەئیل پێای دەفەرماوێ: پێای بڵاێ بچێاتەوە شاوێنی 

؛ دووبارە حەزرەتی ڕەسووڵ دەستووری پاێ دەدا کە بە شاێوەی تەواو دەچێاتەوە شاوێنی خۆی

باوەڕان تەسلیمی حەق نەباوون، و هەر وا باۆ بەقاا خۆی، بێ ئەوەی لە نەزم دەرچێ. واش بێ

کردنی بە پێغەمبەر گورگ بانگ دەکاتە الی خاۆی و دەیادوێنێ و تەسادیقی دەکاا، کەچای پێ

هااۆی حەسااوودی ماال هەر نااادەن، ئەو مااوعجیزانە هەر بااۆ وەن کە ڕەش بە باااوەڕانی دڵبێ

 هەر دەکەن. ەلدەجەلچی دەجپێغەمبەر خۆی لە دەمەقاڵی دوور وەخا، کەچی 

باااوەڕان و هەروا پێغەماابەر بااێجگە لەو مااوعجیزانە، مااوعجیزەی زۆری دیکەشاای بااۆ بێ

لەو ئەقیادە و ۆ ئەوەی بادەنواند، مەسەلەن: تەرسایەکان دەیانکوت عیسا خودایە، پێغەمبەریش 

هاوتاا )الحاّي القیّاوم(ە، عیساا نە بنەماایە الچان و الدەن، دەیفەرماوو: خاودای بێخەیاڵە بێ

ی بەقەرەی باۆ 631)حّی(ە، نە )قیّوم(، و هەر وا بۆ ئیسباتی پێغەمبەراتیی خاۆی بەوان ئاایەتی 

 دەخوێندنەوە:

 ِ َل اعْ  كَ ل نذ ا ذ نَ ذ
َ
َقِّ وَ  ِوَتاببِأ

ْ
ِيَن اْخَتلَُفواْ ِِف اعْ بِاْل َقاٍق بَِليدٍ  ِوَتابإِنذ اَّلذ ِِ  ِِ

 عَ
گومڕڕان ئەو اڕڕزایە  هڕڕۆیەکەی ئەوەیە کە خڕڕودا کتێبڕڕی بە هەق و  ااڕڕتی دابەئانڕڕدووەو بێ

 ئەوانەی وا اەبارەت بە کتێبی خودا لە کێشە و دووبەرەکیدانو ئڤر لە هەق و  ااتی دوورن.

ە بەرچااوی ئەو گەلە وەک کارەسااتی هەرای بەدر، کە و هەر وا موعجیزەیەکی بەرچاوتر ل

 ی ئالی عیمران بە ئاشکرایی بانگەوازی دەکا و دەفەرموێ:69ئایەتی 

ْخَرى كَن عَ اكقَْد 
ُ
ْثلَْيِهْم اكْم آيٌَة ِِف فَِئتَْيِ اتْلََقَتا فَِئٌة ََُّقاتُِل ِِف َسبِيِل ا ِّ وَأ فَِرٌة يََرْوَنُهم مِّ

َلْيِ وَ 
َي اعْ
ْ
ِ َرأ بَْصارِ  كا ُّ يَُؤنُِّد بَِنْْصِهِ َمن يََشاء إِنذ ِِف َ ل

َ
ْوِِل األ

ُ ةً ألذ  عَِلِْبَ
بەبڕێ گومڕڕان لە  ووبە وو بڕڕوونەوەی ئەو دوو دەاڕڕتەیەدا نیشڕانەیەکی ئاشڕڕک ایە بڕڕۆ ئێڕڕوەو 
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بڕڕاوا. بە ئاشڕڕک ا دەاڕڕتەیەکیان دەجەنگڕڕێد بڕڕۆ خڕڕودا و لە  ێڕڕی خڕڕوداداو ئەوی دیشڕڕیان بێ

دانی خڕۆی پشڕتگی ی انیان بە دوو ئەوەندەی خۆیان چاو دەکەنو خودا بە یڕارمەتیمواوڵتنەک

گومڕان لەو کارەاڕاتەدا پەنڕد وەرگ تنێکڕی ئڤر هەیەو بڕۆ ئەو کەاە دەکات کە دەیەوێڕ و بێ

 ئەوانەی کە خاوەن هەا  و دڵێکی  ووناکد.

پاش ئەو هەموو موعجیزانە پێغەمبەر باۆ ڕەد و پاووچەڵ کاردنەوەی کاوتە و بااوەڕی ئەو 

نَُّه  ﴿، ئایەتی «خودا هاوتای هەیە، وەلەدی هەیە، ژنی هەیە»کەسانەیان کە دەیانکوت 
َ
ًَ اهّللُّ أ َشِه

نەباێ،  نارد، واتە: شاهیدی داوە خاودا کە هایچ خاودایەک نیایە مەگەر خاۆی ﴾اَل إِلَدَه إاِلَّ ُهَو 

بوونی دڵیان دە ژەنگی حەسادەت و باوەڕان بە هۆی ڕەشژن و منداڵە؛ کەچی بێهاوتا و بێبێ

 گەریدا دوور نەدەکەوتنەوە لە باوەڕی کەسیفی خۆیان.یاغی

هەر  بااوەڕان، هااوارە وەالی ئەوەی:تەواو ئەو بەیاناتەی پێغەمبەر کاری نەکرد لە ساەر بێ

نەبێ و فرچکی بە منداڵی بەحەق نەگرتبێ، هەزاران ماوعجیزە  کەک هەوێنی حەقی لە ناو دڵدا

و نیشانە و بەڵگەی حەقی نیشان دە و بۆی بڵێ، ناایەتە ساەر ڕێ و ڕێگاای جەدەل و خاواری 

 بەرنادا، کەوایە نابێ وێی هەڵڕووسکێی و دەگەڵی تێکەوی. 

ی کەبیار، باسای ی بەقەرە. بۆ زێدە زانین ڕوو بکە لە تەفسیر 21ئەوە بوو ناوەرۆکی ئایەتی 

 هەمان ئایەت.

هەساتی پاێ دەکارێ ئەوەیە:  21. دووهەم شت لەو دوو شتانەی کە لە سایامی ئاایەتی 2

َ هّلِلِّ خودای تەعاال فەرموویەتی ) َِ لَْمُت وَْجد ْْ
َ
( واتە خاۆم تەسالیم بە خاودا کارد و خاۆم بەو أ

باوەڕانە ئیقرار بە بوونی ێسپارد، بەو کەالمە پیرۆزە واز لە دمەقاڵی بهێندرێ، چونکە ئەو گەلە ب

خودا و شایان بوونی پەرسیتنی دەکەن، ئەمام لەو الیەوە کە جاوولەکە داوای هاوتاای خاودا و 

جسمیەتی خودا دەکەن وەک گاورەکان کە دەڵێن عیسا خودایە و موویک عیباادەت باۆ بتاان 

ئەگیناا دەزانان  دەکەن بە ناوی هاوتای خودا، ئەوە فریوخواردووی هەوا و هەوەک و نەزاناین.

خودا حەقە و شایانی پەرستنە، جا بۆیە خودای تەعاال وەحی دەکا باۆ پێغەمابەر کە باانگەوازی 

ی ئالی عیمران بکە کە هەمووتان کۆوە بن لە سەر ڕێبااز و 14ئەهلی کتێب بە وەسیلەی ئایەتی 

 یاسا و وتەیەک کە لە نێوان ئێمە و ئێوەدا یەکسانە:

ْهَل اعْ 
َ
الذ َنْلُبَد إاِلذ ا ذ َوالَ نَُْشِ كَمٍة َسوَاء بَيَْنَنا َوَبيْنَ كَ َََّلالَْواْ إیَِل  بِوَتاقُْل يَا أ

َ
يًْئا َوالَ  كْم أ َِ بِِه 
 ََ ْرَبابًا مِّن ُدوِن ا ِّ فَإِن تََوعذْواْ 

َ
َْ َبْلُضَنا َبْلضاً أ نذا مُ َيتذِخ

َ
َهُدواْ بِأ ِْ  ْهلُِمونَ ُقولُواْ ا
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ئەی ئەوانەی کە خاوەن کتێنب! وەرن با لە سەر ئەو وتە کدۆ بیدنەوە، کە لە ئەی شێغەمبەر بڵێ: 

نێوان ئێمە و ئێوەدا یەکسانە: بەنددایەتی بدۆ کەن نەکەیدن بدێجەە لە خدودا، هدی  شدتێکیی 

ڵی؛ هەندددنکامن هەندددنکی تامددان لە جێددی خددودا بە شەروەردگددار انەکەیددن بە شددەریه و هدداو 

 اد، بڵێن: ئێوە بە شایەت بن کە وا ئێمە موسوڵامنین.دانەنێین، ئینجا ئەگەر ششتیان هەڵک

بە کوردی و بە کورتی، لەو ئایەتە ئەوە هەست پێدەکرێ کە گۆیا خودای مەزن دەفەرماوێ 

واتە: « فِإن نازَعوَک یا محّمُد يف هِذِه التَّفاصیل فَُقْل أنا ُمستَمِسٌک ِبطَریَقِة إبراهیم»بە پێغەمبەر: 

ێ: ئەمن خاۆم ساپارد بە ڵئەوانە دەگەڵ تۆ لەو بارەوە دەمەقاڵێیان کرد، ب! ئەگەر ئەی محەمەد

وەک حەزرەتی ئیرباهیم و بە شوێن ئەودا، خۆ دیارە ئێوەش باوەڕتان هەیە بەوەی ڕێگای  خودا.

 یحەزرەتی ئیرباهیم ڕاست و دروست و ڕەوانە، لە هەر گومان دوور و بەرییە، ئەو شێوە باساە

 ی نەحل: 435ئایەتی  پێغەمبەر پەیڕەوییە لە

ْحَهنُ وَ 
َ
 (219) َجاِدلُْهم بِاعذِِت ِ َ أ

 بە جوانکید شێوە لەگەڵیاندا بدوێ.

باوەڕانەی دڵ و بەرچاو تاریکی هیچ نەزان درۆیە دەکەن کە دەڵاێن جگە لەوانەش، ئەو بێ

دەکەن: ئێمە باوەڕمان بە حەزرەتی ئیرباهیمە و ڕێگاای ئەوماان قباووڵە، بە دەلیال دیاارە درۆیە 

حەزرەتی ئیرباهیم فەرموویەتی: بەندەگی ناکەم بۆ یەکاێ نەبیساێ و نەبیناێ و هایچ قاازانج و 

ی ساووڕەی مەریەم لە زماانی حەزرەتای ئیرباهایمەوە 42زەرەریشی لە دەک نەیە؛ وەک ئایەتی 

 ئیشارەی وەال فەرمووە:

بَِت لَِم ََّْلُبُد َما اَل يَْهَمُع وَ 
َ
بِيِه يَا أ

َ
يًْئا كاَل ُيْبِْصُ َواَل ُيْغِي َعنإِْ  قَاَل أِل َِ (21) 

بیخەوە یڕادت ئەو کڕاتەی ئیهاهڕیم کڕوتی بە بڕابی: ئەی بڕابە! بڕۆ شڕتێ  دەپەرەاڕتی کە نە 

 نیائیش  دەکا لە هیچ شتێ !؟دەبیسێ و نە دەشبینێ؟ نە بێ

 کەوتوویباوەڕانە ئێوە چاۆن دەتاوانن بڵاێن: شاوێنکەوایە دەبێ بکوترێ بەو درۆزن و بێ

ئیرباهیمین و لەو الیەشەوە حەزرەتی عیسایەکی کە لە نهێنیدا نە دەبیسێ و نە دەشبینێ و نە هیچ 

 کارێکیشی بێ ئیزنی خودا لە دەک دێ، بە خودای دەزانن و بەندەگیشی بۆ دەکەن؟

باوەڕانی درۆزن و حەسوود کە ئاایەتی دە بڕوانن لە ئەمری خودا و وڵمی ئیرباهیم، ئەو بێ

 ی لە سەر دابەزیوە:ی بەقەرە696
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ْسلَْمُت لَِربِّ اعَْلالَِميَ 
َ
ْسلِْم قَاَل أ

َ
 (232) إِْ  قَاَل ََلُ َربُُّه أ

)وەبی  خۆ بێنەوە( ئەو کاتەی پەروەدرگاری ئیهاهیم کڕوتی پێڕی: م ڕکەچ بەو )واتە تەاڕ یەی 

 خودا بە(و دەاتەولەجێ ئیهاهیم کوتی: وا م کەچی پەروەردگاری جیهانیانم. 

، بەڵکە لەوە بەرز و بەرچاوتر نابێ بۆ قانع ە هەموو بوار و بارێکەوە خۆم بەوی سپاردواتە ل

 کەوتنی و ئیتاعەت لە خودا و دوور کەوتنەوە لە پەرستنی غەیری خودا.بوون و شوێن

 سەرقەپاغی مەبەست:

ی ئالی عیمران ڕووی دە هەموو موخالیفەکانی پێغەمبەرە، وەک جوولەکەکاان و 21ئایەتی 

پەرساتەکان و تەناانەت ئای هەماوو دەور و زەمانێاک باوەڕەکان و بتەکان و درۆزن و بێگاور 

کەوتووی ئااایینی ئیسااالمین، بەڵم دە ئاکااار و کااردار و دەگاارێتەوە؛ کە بە زمااان دەڵااێن شااوێن

پەرستانن، سەر دەبڕن و نامووک دەدڕن بە ناوی گوفتاریان لە سەرووی گاور و جوولەکە و بت

 ی بەرزی ئیسالمیش هەڵدەدەن بۆ فریوی عالەم. جا پەنا بە خودا!ئیسالم، و ئاڵ 

واْ  ﴿خودا کە دەفەرموێ:  ًَ ًِ اْهتَ لَُمواْ َفَق ْْ
َ
واتە ئەگەر موساوڵامن باوون، ئیارت ئەوە  ﴾فَإِْن أ

َما َعلَيْ  ﴿بەڕاستی شارەزان؛ یان ئەگەر دەفەرموێ:  ْواْ فَإِنَّ
إِن تََولَّ واتە ئەگەر هاات و  ﴾اْْلَاَلُغ  كوَّ

پشتیان هەڵکرد ئەتۆ تەنیا ڕاگەیاندنت لە سەرە؛ ئەو کەالم و بەیاناتە ڕەوانە ئەوەمان پێ دەڵاێ کە 

خودا دڵداری پێغەمبەر دەداتەوە کە تاۆ ئەرکای خاۆت بەجاێ هێنااوە، ئەوانەی ڕووشات لاێ 

ۆ زێدە زاناین وەردەگێڕن ڕۆژی خۆی ڕووبەڕوومان دەبنەوە و بە سزای ئاکاری خۆیان دەگەن. ب

 .21هەمان ئایەتی « تفسیر کبیر»بڕوانە 

دەبێ ئەوە بزاندرێ: پاش ئەوەی خودای تەعااال بەیاانی حااڵ و ئەحاواڵی ئەو کەساانەی 

َمدا َعلَيْد ﴿ڕووی لێ وەردەگێاڕن بە ئاایەتی  دْواْ فَإِنَّ
إِن تََولَّ ڕاگەیاناد هەر بەوەنادە  ﴾اْْلَداَلُغ  كوَّ

فتاریاان ناابێ بەڵاکە بە تەواوی ئاکاار و کردەوەیاان بە دنیاای دەسبەرداری چۆنیەتی ئاکار و ڕە

ی ئاالی عیماران، بەتاایبەتی ساێ سایفەتی دزێاوی 26ئینسان دەناسێنێ، بە وەسیلەی ئاایەتی 

تایبەتیان دەست نیشاان دەکاا و ڕادەگەیێناێ، وا دەردەکەوێ هەر لە کاۆنەوە کەساان و بااب و 

تاار باوون، بەو هاۆیەوە کە پێغەمبەرانای خودایاان باپیرەشیان هەر ئاوا بەد و ناحەز و پایس ڕەف

دەکوشاانت بە ناااحەق و ئەوانەیااان دەکوشاانت کە ئەمریااان بە چاااکە دەکاارد، ئامانجیااان تەنیااا 

 :26فەسادکاری بووە، بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
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ِيَن يَ  وَي بَِغوْيِ كإِنذ اَّلذ
ُمُروَن  ُفُروَن بِآيَاِت ا ِّ َونَْقُتلُوَن انلذبِيِّ

ْ
ِيوَن يَوأ َحوقٍّ َونَْقُتلُووَن اَّلِّ

ِِلمٍ 
َ
اٍب أ َْ ُهم بَِل ْ َِ ِمَن انلذاِس فَبََشِّ  (12) بِاعِْقْه

باوە ن بە ئایەتەکانی خڕودا و بە نڕا ەوا پێغەمبەرەکڕان دەکڕو ن و گومان ئەو کەاانەی بێبێ

 دناکیان بدەرێ.ئەو خەڵکانە  دەکو ن کە فەرمان بە دادگەری دەدەنو مو دەی ازایەکی دەر 

 :29تێڕوانین و ئاوڕ وەسەر دانەوەیەکی ورد و هەستیارانە وەسەر سیام و ناوەرۆکی ئایەتی 

باوەڕن بە ئایەتەکانی خودا کە قورئاانە، بگارە لە جاوولەکە و گااور و بەڕاستی ئەوانەی بێ

کوشاتنی هاوبەش پەیداکەران کە باو و دەستووریان هەر کوشاتنی پێغەمابەرانە بە نااڕەوا، وەک 

و ڕاستەڕێیی،  دحەزرەتی زەکەریا و یەحیا و هەروا کوشتنی ئەو کەسانەی کە فەرمان دەدەن بە دا

 22نەن کە ئااایەتی ئەوائەوانە مژدەیااان باادەیە بە ساازای سااەخت و گااران و بەژان، ئەوانەش 

دەیانناسااێنێ و دەفەرمااوێ: کردەوەکانیااان پااووچ و بەتاااڵن و نااابوودن لەو دنیااایە و لە دنیااای 

 ئاخرەتیشدا و هیچ یاریدەدەرێکیش بۆ ئەوانە نییە.

وا دەردەکەوێ و هەست پێ دەکرێ کە )یکفرون( و )یقتلون( دوو سایفەتی دایمای ئەوانە 

لە ڕووی یااغیگەری و السااری و هەر وا کوشاتنی بن، واتە یەهوود دە تەکزیبی ئایاتی قورئان 

ویژدانییاان باێ، وەک ئاکاارێکی بێپێغەمبەران و دادگەرانای بە حەق، پیشاەیەکی ئەخالقای و 

مێژووی ژیانیان وا نیشان دەدا کە یەهوود هەر لە سەرەتای ژیانیاانەوە ئاکاریاان پاڕ لە فەسااد و 

 جینایەت بووبێ.

ِِلٍم  ئایەتی ﴿
َ
ُْهم بَِعَذاٍب أ ﴾هاوارێکە ڕەپ و ڕوو بۆ عەزاب و دەرد و ڕەنجیان، و تەنیا فَبَِّشِّ

ِِف  کە دەفەرماوێ: ﴿ 22ە، بەڵکە ئی دنیاشە، بە دەلیلای ئاایەتی موژدەی عەزابی ئاخیرەتیش نیی
ْنيَا َواْلِخَرِة   ﴾اَّلُّ

ڕاکێش دەکاارێ. دوو دا هەساات بە دوو نااوکتەی بەرچااو و سااەرنج26و هەروا دە ئاایەتی 

 نوکتەکانیش ئەوانەن:

وە و . عەداڵەت و دادگەری بە ئەندازەیەک دە ئیسالمدا بەڕێز و بەرزە و مایەی باۆ دانادرا6

ڕێاازی لااێ گیااراوە کە تەنااانەت کوشااتنی ڕاگەیێنەراناای عەداڵەت و داد لە ڕیاازی کوشااتنی 

 پێغەمبەراندا هاتۆتە ژمار و ڕیزی ئەوانەی تەکزیبی قورئان دەکەن.

بە عەزاب، دە حاڵێکدا کە مزگێنی بۆ خۆشای « مزگێنی واتە تبشیر». بەکارهێنانی وشەی 2

 ایە بە کافران.و سەعادەتە، نیشانەی ئەوپەڕی ئیستیهز 
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َي بَِغْيِ َحقٍّ  ﴿ئاوڕ دانەوەیەک وەسەر جوملەی 
 ﴾َونَْقُتلُوَن انلذبِيِّ

 لە بەراورد و هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتە چەند بابەتی ئەساسی هەست پێ دەکرێ:

. حەسەن بەرسی نەزەری وایە ناوبردنی )بغیار الحاق( باۆ موباالەغەیە، بەو شاەرتە تێای 6

 تاوان.واتە پێغەمبەرانیان زۆر کوشتووە وەیا بە سەختیان کوشتوون بێ )یقتلون( تەشدید بێ

. لە ئەبوعوبەیدەی کوڕی جەڕڕاح نەقام کاراوە کە فەرماوویەتی: جاارێکی لە پێغەمابەرم 2

پرسیار کرد و کوتم ئەی پێغەمبەری خودا! ڕۆژی دادگای حیسابی ئەعاامل ساەخترتین دەرد و 

لە وڵماادا فەرمااووی: بەژاناارتین عەزاب دە ڕۆژی  عەزاب وەبەر کااێ دەکەوێ؟ پێغەماابەریش

حیسابدا بۆ ئەو کەسانەیە کە پێغەمبەران بکوژن و هەروا ئەو کەسانەش کە ڕێباازی پێغەمابەران 

دەگرن وەک ئەمر بە چاکە و نەهی لە خراپە بێ. حەزرەتی ڕەسووڵ دەستەولەجێش ئەو ئاایەتی 

ە ئەبوعوبەیدە کرد و فەرمووی: کاوڕانی ی خوێندەوە. پاش خوێندنەوەی ئەو ئایەتە ڕووی د26

یااان دە کاتژمێرێکاادا کوشاات. پاااش ئەو پێغەمبەر 49ئیرسااائیل لە هەوەڵ ڕۆژی ژیانیاناادا 

نەفەر لە نەفەراتی بەنی ئیرسائیل هەستان و ڕە حەوا کەوتن و کوتیان:  662فەرموودەی پێغەمبەر 

بوون کە ئەمر بە چاکە و نەهای لە لەو کەسانە  ئەوانەی کە بە دەستی کوڕانی ئیرسائیل کوژراون

گومان ئەو ئایەتە دەرحەق کەسە. بێ 49خراپەیان دەکرد، کە بە یەک ڕۆژ هەموویان کوشنت ئەو 

کوڕی زەکەریایان کوشات  یبەو کەسانە دابەزیوە و هەروا تاقمێکی دیکەشیان حەزرەتی یەحیا

دەباێ و باووە کە ئەوانەن  کە پێیان وا بوو حەزرەتی عیساایە. جاا بە پێای ئەو ڕیاوایەتە ساابت

 پێغەمبەرانیان کوشتوون.

يَن يَ  و هەر وا دە ئایەتی ﴿ ِ بۆ « یکفرون»﴾دا ئەو هەستە دەکرێ کە ُفُروَن بِآيَاِت اهّللِّ كإِنَّ اَّلَّ

داهاتوویە، وەک شتێکی پێشامن پێ دەگرێ و دەڵێ: خۆ ئەو ئایەتە هەڕەشەیە لەو کەسانەی کە 

محەمەددا ژیاون نەک بۆ کەسانی پێش پێغەمبەر. جا خۆ ئەوەش ڕوونە کە لە دەورانی پێغەمبەر 

کوشتنی پێغەمبەران و پیاوانی ئامیر بە چاکە و ناهی لە خراپە نەکوژراون لە دەورانی پێغەمبەردا. 

جا خۆ ئایەتەکەش ڕاستە و شایانی باوەڕە، کە وایە دەبێ چۆنی بەراورد کەین ئەو ئاایەتە تااکوو 

 ۆسپ نەبین؟!تووشی کەند و ک

 گومان ئەو ڕەخنە ڕەوایە، دەشبێ بە دوو شێوە وڵمی دەینەوە:بێ

. یەکێک لەو دوو شێوانە ئەوەیە: ئەو ئاکارە ناحەزە واتە کوشتنی پێغەمبەران و پیاوچاکان 6

شوێن و ڕەفتاری ڕابردووانی ئەو گەلە بووە واتە باب و باپیران و کەسانیان، ئێساتاش کە وەپااڵ 
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ان نەدرێاتە پااڵ دەورانی پێغەمبەر دەدرێ لە سەر ئەو ئەساسەیە کە تاوانی ڕابردوو ئەو کەسانەی 

نازی پێوە دەکەن، وەک ئەوە دەچێ کوڕ ائەوان چونکە بەو شێوە کارەساتەی پێشینیان ڕازین و ش

 ئەگەر بە کردەوەی بابی ڕازی بێ، ئەوە ئاکاری بابیشی وەپاڵی دەدرێ.

بااوەڕ دایامە دە ی ئیسالم تێی ڕادیوە ئەو گەلای بێ. شێوەی دووهەم ئەوەیە وەک مێژوو 2

ر دەخەفتاان کە بۆیاان هەڵاکەوێ و لە نااوی بەرن ۆ حەولی ئەوەیدا بوون پێغەمابەر بکاوژن، ز 

تاکوو بتوانن هاواری ئایینی ئیسالم خەفە کەن، بەڵم خاودای تەعااال ڕێگاای پاێ نەدان و لەو 

م پاراست، جا لە بەر ئەوەی ئەو گەلە بێ باوەڕە شەڕ و حیلە و فیتنەیەی پێغەمبەر و ئایینی ئیسال 

ئارەزوو و ئاوات و باوەڕی دە دڵدا کوشتنی پێغەمبەر و لەنااوچوونی ئیساالم باوو، نااڕەوا نیایە 

امُّ قاتِاٌل »یان لە ساەر بنادرێ، وەک ئەو کەالمە عەرەبیایە کوفرناوی  واتە  «النّااُر ُمحرِقَاٌة َو السُّ

ەم کوشتنە، بەو پێایە دەتوانادرێ بەوانە بکاوترێ هەساتی رسشتی ئاور سووتاندنە و رسشتی س

 ناپاکیان پێغەمبەر کوشتنە.

دە ئاایەتی « بغیر الحاق»دڵ ئەو پرسیارەی بۆ دێتە پێشێ: ئایا لە بەیانی ئەو دوو کەلیامنەی 

و حاشاا ﴾   بەهرە و فایدەیەکی هەیە، چاونکە ڕوون و ئاشاکرایە َوَيْقتُلُوَن انلَِّبيِّنَي بَِغْْيِ َحقٍّ  ﴿

کۆڵین ڕازی وە، بڵێن یا نەڵێن، کەوابێ دەبێ لێی هەڵنەگرە کوشتنی پێغەمبەران ناڕەوا و ناحەققە

دەو ئایەتەدا چییە؟ بۆ دیتنەوەی ئەو ڕاز و سوڕە زۆر لێر و لەوێ گەڕاین « بغیر الحق»ناو بردنی 

اهی زۆر گەورە باێ و بێر و بەوێدا هەڵپڕژاین لەوە زیاتر نەهاتە بەرچاومان: ئامااژە وەلی گونا

بااوەڕانە نیەتیاان لەو زوڵامە گەورەیەدا واتە بکوترێ: ئەو بێو دەشکرێ « بغیر الحق»ناوبردنی 

کوشتنی پێغەمبەران ڕێگای عەداڵەتیان گرتبێتە بەر، جا خودای خاوەن حیکمەت و حەکایم باۆ 

تاکوو هەموو  بە ئایەتەکەوە نابێ« بغیر الحق»پووچەڵ کردنەوەی نیەت و قەستی وان، جوملەی 

حەقرت لە ناحەققە ادنیا تێبگا لە نیەتی پیسەی ئەوانە، کە بەڵێ کوشتنی ڕێبەرانی بەحەقی ئینسان ن

کەن لە باسای ئەو « تفسایر کبیار»واتە لە سەرووی هەموو ناحەقێکە. باۆ زێادە زاناین ساەیری 

 ئایەتەدا.

 
ی ساەر «الاف و لم»کە « النبيو یقتلون »دووبارە دڵ هەست بەو ئیشکالە دەکا دە ئایەتی 

کوشا  و یاان نەبۆ عمووم بێ، تووشی بە ڕەوا دەباین چاونکە ئەوانە هەماوو پێغەمبەر« نبیین»

نیوەی هەمووشیان نەکوشتوون، ڕەنگە دوو سێیەکیان کوشتنب. دەبێ باۆ ڕەد و وڵمای تەنانەت 
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و ڕێیە زیاتر بگرینە بەر: ئەو ئیشکالە ڕوو دە کوێ کەین؟ ناتوانین بۆ چارە سەری ئەو ئیشکالە لە

واتە عمووم. یا دەبێ بڵێاین: « ئیستغرا »ە بۆ ئەوەی دە دەڵامندا دەبێ نەک بۆ «الف و لم»ئەو 

ا قَتََل النّاَک َجمیعاً »  .«َمن قَتََل نَفساً ِبَغیِر نَفس  فََکأمَنَّ

ُمُروَن بِالِْقْسِط ِمَن انلَّداِس  لە ئایەتی ﴿ دووبارە
ْ
يَن يَأ ِ ﴾ ئەو ئیشاکالە بەرۆکاامن َوَيْقتُلُوَن اَّلِّ

خوێنادۆتەوە، جاا لە ساەر « یقااتلون»یان بە «یقتلون»دەگرێ: هێندێک لە قارییەکان کەلیمەی 

خوێندنەوەی ئەو قاریانە )حمازە( دەباێ ئەو پێغەمابەرانە دە شاەڕدا کاوژرابن نەک بەباێ شاەڕ 

« بغیر الحق»بۆ موشارەکەتە، ئەودەم تاوان وەک تاوانی « یقاتلون»چونکە کەلیمەی  ن.کوشتبیان

 نابێ. 

وڵم بۆ ئەو ئیشکالە دەبێ ئاوا بدرێتەوە: لە هەوەڵەوە پێغەمبەرەکان بەبێ شاەڕ دەکاوژران، 

 پاشان کە دوژمنانیان دەهاتن بۆ کوشتنیان دەستیان دانەنواندووە بەڵاکە بەرەنگاریاان باوونەوە و

 کوژراون.

يدَن  ﴿و هەروا ئەو ئایەتە ئەگەر بە وردی لێی ورد بینەوە بەتایبەت لە جاوملەی  ِ َوَيْقتُلُوَن اَّلِّ
ُمُروَن بِالِْقْسِط ِمَن انلَّاِس 

ْ
واتە ئەو کەسانەی دەکوژن ئەوانەی بە چاکە ئەمر دەکەن و نەهای  ﴾يَأ

دەڵێ: ئەوانەی دەستوور بە چااکە  لە خراپە دەکەن، بەشیان عەزابی پڕ ئێش و ژانە، ئەوەمان پێ

دەدەن و بەرگااری لە خەراپە دەکەن و ئەمااری پااێ دەدەن پاالە و پایەیااان دە پاالە و پااایەی 

پێغەمبەراناادایە؛ وەک حەسااەنی بەرسی ئاماااژەی وەل فەرمااوو و هەروا یەکێکاایش لە یااارانی 

بەڕێزتارە لە لی  پێغەمبەر لە حزووری پێغەمبەری بڵیند دەبێ و دەڵێ: کامە جیهااد و تێکۆشاانە

« أَفَضُل الِْجهاِد کَلَِمُة َحقٍّ ِعناَد ُسالطان  جاائِر  »خودا؟ حەزرەتی ڕەسووڵ لە وڵمیدا فەرمووی: 

واتە بەرز و بەڕێزتر جیهاد قسەی حەقە لە کن پادشای خاوەن زۆر. ئەو گوفتارە بەجاێ و ڕەوایە 

ردنەوە و هەڵادانە بەتاایبەت لە ئەوەمان تێدەگەیێنێ کە گەورەترین جیهاد لە سەر دین و حە  ک

حزووری زاڵامن، چونکە ئەو شێوە ڕەفتارە شێوەی ڕەفتاری پێغەمبەرانە جا لە سەر ئەو ئەساساە 

 وێژ دە خەتی پلە و پایەی پێغەمبەراندایە.بێژ و ڕاستڕەوایە بکوترێ پلە و پایەی کەسانی حە 

عەزاب و دەرد و ڕەنجاای بە کااوردی و بە کااورتی: ترساااندنی پێغەماابەر و چاااکەکوژان بە 

ی بەقەرە 35نشینی موژدەی چاکەکاارانە بە نیعمەتای ڕۆژی قیاامەت وەک ئاایەتی قیامەت جێ

 ئاماژەی وەل فەرمووە:

ْنَهارُ 
َ
نذ لَُهْم َجنذاٍت ََتْرِي ِمن َُتْتَِها األ

َ
اِْلَاِت أ ِين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصذ ِ اَّلذ

 َوبََشِّ
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و بە باغاتێ  باوا و ئیتنیان هێناوە و کارە چاکەکانیان ئەنجاب داوەمزگێنی بدەن بەو کەاانەی 

 کە لە  ێ یاندا چۆب و  ووبار دە وا.

 ی ئالی عیمران:29تیوتیوەی سیامی ئایەتی 

ئەویاش لە ئیبنای « شاعب االیاامن»ڕیوایەت کاراوە لە الیەن بەیهەقیایەوە لە نااو کتێبای 

ن و بەژانرتین عەزاب بۆ کەسانێکە کە پێغەمبەری عەباسەوە کە پێغەمبەر فەرموویەتی: سەخترتی

کوشتنب یا بە دەستی پێغەمبەرێ کوژرابێ. لە سەر ئەساسای ئەو ڕیاوایەتە وا دەردەکەوێ کە لە 

رتین عەزاب وەبەر ئاۆبەی ئیبنای خەلەف فنێو ئۆمەتی دەورانای پێغەمابەر بە ئاێش و ژان و ئاۆ 

ەساووڵ گیاانی لە دەک دا. پااش دەکەوێ چونکە ئەو بە هاۆی برینای شمشاێری حەزرەتای ڕ 

کەسااانەی عەزاباای بەژان کە  ۆوعەزاباای ئەو، عەزاباای ئەبااوجەهلە، پاااش ئەو دوو کەسااانە باا

 عولەمایانی ڕاست و بەحەق دەکوژن.

زانایانی ئایینی ئەو ئایەتە دەکەن بە دەلیل و بەڵگە لە سەر ئەوەی ئەمر بە چااکە و نەهای لە 

بە فەڕز گەڕاوە، لە سەر ئۆمەتانی پێش ئیساالمیش هەر  خراپە هەر وەک لە سەر ئۆمەتی ئیسالم

واجب بووە. چونکە لە ئەساسدا ئەمر بە چاکە و نەهی لە خراپە هەدەف و ئاماانجی ڕیساالەتی 

تااایەتی ئەوەیە کە شااوێن پێغەماابەرانە، جااا خااۆی ئەوەش ڕوون و ئاشااکرایە کە ئەساساای ئۆمە

 ەیە و نەهی لە خراپەیە، وەخۆ بگرن.کەوتووانی پێغەمبەران ئادابی وان کە ئەمر بە چاک

َمان أََماَر »فەرماوویەتی:  حەدیسی موڕسەلە لە حەسەن بەرسی نەقام کراوە کە پێغەمابەر

، واتە: «ِبالَْمعروِف َو نََهِی َعِن الُْمنَْکِر فَهَو َخلیَفُة اللاِه تَعاالِی َو َخلیَفاُة رَساولِِه َو َخلیَفاُة کِتاِباهِ 

ر لە خراپە هەم خەلیفەی خودایە و هەم خەلیفەی پێغەمبەرەکەیەتای کەئەمرکەر بە چاکە و نەهی

 (499 0؛ تفسیر کبیر، ج 336  1و هەم خەلیفەی کتێبی خودایە. )روح املعانی، ج 

دەبێ ئەوەش بزاندرێ: ئەو ئەمر بە چاکە و نەهی لە خراپە یەک شێوە نییە بەڵکە شاێوەهای 

بێاژان بە تەواوی. انی دینای بەتاایبەتی دەرسبێژ جۆراوجۆری هەیە، وەک وێژەرانی دینی دەرس

شارەزاکەرانی ڕێگای حە ، نووسەرانی دینی بەتایبەتی و گشتی و هەروا ... ئەوانە هەموویاان 

 لە مەقامی خەلیفەتوڵاڵهی و خەلفەتی ڕەسوولەڵاڵدا قەراریان گرتووە.

می خاودا؟ گۆیا لە پێغەمابەر پرسایار کاراوە: کاێ لە هەماوو کەس زیااتر نازیکە لە مەقاا

. ئەمر بە چااکە و 4لە وڵمدا فەرموویەتی ئەو کەسەی خاوەنی ئەو سێ سیفەتە بێ:  پێغەمبەر

 . خاوەن بەزە و ڕەحم.3. پەرهیزگار 3نەهی لە خراپە 
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. بە دەسات 4گۆیا پێغەمبەر فەرموویەتی: ئەمر بە چاکە و نەهی لە خراپە لە سێ ڕێگاوەیە: 

ژ  95 4قلە لە موسالم لە ساەحیحەوە لە ئەبووساەعیدەوە. ج . بە دەروون و دڵ. نە3. بە زمان 3

19. 

 سەیر کە و وەریگرە: 

. ئەمر بە چاکە و نەهی لە خراپەی بەشی دەست، ئەرکی شااهان و حااکامن و ئەمیرانای 4

 ئیسالمە کە بە توانان بۆ بەڕێوە بردنی ئەو حوکمە

 ما.. بەشی زمانیش وەزیفە و ئەرکی زانایانی ئایینییە واتە عولە3

 . بەشی دڵ و دەروون ئەرک و وەزیفەی هەموو خاوەن دڵێکە.3

واتە کاامە جیهاادە بەرزتارە؟  «أَيُّ الِْجهاِد أَفَضُل؟»گۆیا یەکێک لە پێغەمبەری پرسیار کرد: 

)تبیاین الفرقاان، « أَفَضُل الِْجهاِد کَلَِمُة َحقٍّ ِعنَد ُسلطان  جائِر   »لە وڵمیدا فەرمووی:  پێغەمبەر

 (550 3ج

 پوختەی مەبەست:

پایە و ئەساسی ئەمر بە چاکە و نەهی لە خراپە لێک هەڵوێر و جاوداکەرەوەی ئیامنادار و 

ی تەوبە، دەگەڵامن بن تاکوو بەیانی ئەو دوو ئاایەتە 94ی تەوبە، 69مونافقە، بە پێی ئایەتەکانی 

 دەکەم:

ون َبْلوٍ   ُمُروَن بِوالُْمنالُْمَنافُِقوَن َوالُْمَنافَِقاُت َبْلُضُهم مِّ
ْ
ِر َونَْنَهوْوَن َعوِن الَْمْلوُروِف ويَوأ

يِْدَيُهْم نَُهواْ ا ذ فَنَِهَيُهْم إِنذ الُْمَنافِِقَي ُهُم اعَْفاِسُقونَ 
َ
 ( توبة67) َونَْقبُِضوَن أ

پیاو و  نە دوو وویەکان هەروەت وانو فەرمان دەدەن بە نالەباری و خ اپەو دەبد بە تەگەرە لە 

کەداو دەاتیشڕیان دەقڕووچێند لە  ااڕ  بەخشڕش و پیڕاوەتیو خوداشڕیان لە بیڕ ی  ێگای چا

خۆیان ب دبۆوە و خودا  ئەوانی وە پا  گڕوێ داو دە واقیعڕدا هەر ئەو دوو وویڕانەن لە  ێڕی 

 یەق دەرچوون.

ُمُروَن بِالَْمْلُروِف َونَ 
ْ
ْوِِلَاء َبْلٍ  يَأ

َ
ِر ووْنَهوْوَن َعوِن الُْمنَوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َبْلُضُهْم أ
لاَةَ َونُْؤتُوَن ال ذ  وعَووئَِك ةَ َونُِطيُلوَن ا ذ َوَرُسووََلُ اكَونُِقيُموَن الصذ

ُ
َسوَيَْحُُهُم ا ُّ إِنذ ا ذ  أ

 ( توبة72) يمٌ وَعِ نٌ  حَ 
پیاوان و  نانی خاوەن ئیتن هەندێکیان اەرپەرش  وپاڵاشتی هەنڕدێکیاندو فەرمڕان بە چڕاکە 
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 ایەڵی خودا و پێغەمبەری دەدەن و بەرگ ی لە خ اپە دەکەنو نوێێ دەکەن و ئەکات دەدەنو گوێ

 گومان خودا ئاو و کاربەجێیە.گومان خودا  ەیەیان پێ دەکاو بێخوداشدو ئەوانە بێ

دیارە حاشای لێ ناکرێ کە ئەو دوو ئایەتە بەڵگەن لە سەر ئەوەی: ئەمر بە چاکە و نەهی لە 

 ەڕی ئەخالق و سیفاتی بەرزی خاوەن ئیامنانن.خراپە، ئەوپ

 دا:22سێ سیفەتی ناحەزی یەهوودییەکان دە ئایەتی 

 . بە درۆ دانانی ئایاتی قورئان6

 . کوشتنی پێغەمبەران بە ناحەق2

 کەوتووانی پێغەمبەران.. کوشتنی شوێن9

 

 عیمران: ی ئالی29و  22بۆوەی زۆر لە مەبەست دوو نەکەوین دەچینە خزمەت ئایەتەکانی 

وعَوئَِك 
ُ
اِِصِننَ  أ

ن نذ ْنَيا َواآلِخَرةِ َوَما لَُهم مِّ ْعَمالُُهْم ِِف اَّلُّ
َ
ِيَن َحبَِطْت أ  (11) اَّلذ

ئەوانە ئەو کەاانەن کە لە دنیا و لە پاشە ڤ دا ک دەوەکانیڕان پڕووچەو دەبڕێ و لە الیەن هڕیچ 

 کەایشەوە یارمەتی و پشتگی ی ناک ێد.

حاڵی پێغەمبەرکوژان و ئەوانەن کە ئایاتی خودا بە درۆ دەزانن دە دنیا ئەو ئایەتە نیشاندەری 

 و ئاخرەتدا.

هۆی ساەرپێچی و حەساوودی و ئینکااری  29ئەوجار خودای تەعاال بە وەسیلەی ئایەتی 

 یەهوود بەیان دەکا و ڕایدەگەیێنێ:

َن اعْ  ْوتُواْ نَِصيًبا مِّ
ُ
ِيَن أ لَْم تََر إیَِل اَّلذ

َ
َم بَيَْنُهْم ُثمذ َيَتَوَّلذ فَِرنوٌق كا ِّ ِِلَحْ  كَِتابإیَِل  يُْدَعْونَ  ِوَتابأ

ونَ  َُ ْلِر ْنُهْم َوُهم مُّ  (13) مِّ
ئایا اەرت لەو کەاانە اوو  نامێنێ بەشێکیان لە کتێبڕی خڕودا پێڕدراوەو بانڕک دەکڕ ێد بڕۆ 

ڵڕدەکەن؛ کتێبی خودا هەتاکوو لە نێوانیاندا بایڕار بڕداو لە پاشڕان دەاڕتەیەت لەوان پشڕ  هە

 ئەوانە هەر پیشەیان  وو وەرگێاانە.

 :21ئاوڕ دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر سیام و ناوەرۆکی ئایەتی 

 22پااێکەوە: خااودای تەعاااال بە وەساایلەی ئااایەتی  29و  22تێکەڵویاای ئەو دوو ئااایەتی 

پێغەمابەری لە دا 29پێغەمبەری لە دوژمنایەتی یەهوود و نەساارا ئاگاادار کاردەوە، و لە ئاایەتی 
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 نیهایەتی حەسادەت و کینە و دوژمنیی یەهوود ئاگادار دەکاتەوە.

پێاوە دیاارە، باۆ بەیاانی ئەو چەناد شاتە  تییبەاچەند شاتێکی تا 29هۆی دابەزینی ئایەتی 

 تایبەتانە دەگەڵامن بن:

ی ئالی عیمارانە، دەباێ ئەوە 29. یەکێک لەو شتانەی کە گۆیا هۆی دابەزینی ئەو ئایەتی 6

زانان لە سەر ئەساسی ڕیاوایەتی ئیبنای عەباساەوە: گۆیاا ژن و بێ لە الیەن هەندێک لە قورئان

پیاوێکی ناودار و مەقبووڵی خاوەن ڕەگەز و نەسەبێکی بەرز و بەڕێازی یەهاوود تووشای زیناا 

دەبن دەگەڵ یەک و دیاارە جەزا و سازای ئەو ساەردەمی بە پێای حاوکمی تەورات ڕەجام واتە 

گباران بووە، وەک یاسای ئیسالم، دەگەڵ ئەو فەرقەیان: ڕەجمای تەورات باۆ سەنگەسار و سەن

بارانە، ەبڵم دە یاسای ئیسالمدا بۆ ژنداران حوکمەمە ڕەجمە ژن هەر یەکە، کە سەنگژندار و بێ

ژن. کاتێ خەبەری ئەو کارە ناڕەوایە پەرە دەستێنێ و بڵو دەبێاتەوە دە نااو عالەمادا. نەک بۆ بێ

ژنە و تایفەکانیان بۆ بەرگری لە ئابڕوو چوونیان دەکەونە حەولی چارەسازی کە چۆن ئەو پیاو و 

زاناانی چارەی کەن؟ جا لە بەر ئەوەی کارەکەیان سەر وە مەزەب و ئایینە، خۆ داوێانە الی ئایین

ی کاری ئایینی پانا ر ئەو سەردەمی بۆ چارەی کاریان، وەک ئێستێش هەر ئاوا چاو دەکرێ بۆ چا

 زانان و لە ئایین حاڵییان.ەر شەر دەبرێتە ب

عاملەکانی یەهوودی یاسازان کە خەبەردار دەکرێن بۆ چارەی کار و داپۆشینی قەباحەت و 

سانت و بڕیاار دەدەن بەم خەفەکردن و پووش بە سەر کردنی ئەو دەنگۆیە، دەگەڵ یەک کاۆ دەبە

ساەردەمن ئەگەر ڕەجام شێوەیە: چونکە ئەو ژن و پیاوە لە نااوداران و مااقووڵنی هاۆزی ئەو 

بکرێن ئابڕووی ئەو هۆزە دەچێ لە ناو عالەمدا، کەوایە دەباێ چاوپۆشای لە ڕەجمیاان بکارێ. 

ئەوە بەرهەمی کۆبوونەوەکەیان بوو، بەڵم لەو الیەشەوە دەیانزانی بەبێ نەزەردانی پێغەمابەر ئەو 

لە ساەر ئەو ئەسااک و  کارەیان بۆ ناچێتە سەر، ناچارن پێغەمبەر خەبەردار کەن لەو بارەوە. جاا

باوەڕە هاتنە خزمەت حەزرەتی ڕەسووڵ و واقیعەکەیاان بە تەواوی و تێروتەساەلی بە قاازانجی 

خۆیان بۆ پێغەمبەر بەیان کرد. پێغەمبەریش لە وڵمیاندا فەرمووی: جا زۆر چاکە، ئەمن چاونکە 

ەکەین. خۆ ئەوەش ئێوە یەهوودن و کتێبیشتان تەوراتە بە حوکمی تەورات کارەکەتان چارەسەر د

دار و مێارددار ڕەجامە. یەهوودییەکاانیش هااتن دەزانن حوکمی زیناای ئاا وا ژن و پیااوی ژن

ئینکاری ئەو حوکمەیان کرد و کوتیان: دە یاسای کتێبی ئێمەی یەهوود حوکم ئااوایە: ئەو ژن و 

ەماوو پیاوە بە ڕووڕەشی بەرەو پشت سواری وڵغی کارێن و دە نااو شااردا بیاانگێڕن تااکوو ه
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عالەم چاویان کەن، ئابڕووی دنیایان بچێ. ئەدەوەیدا عەبدوڵڵ کوڕی سەالم ئیامنای جۆشاا و 

ڕەحەوا کەوت و فەرمووی: عولەمایانی یەهوود درۆیە دەکەن کە دەڵێن حوکمی تەورات ئاوایە. 

ئەمن تەوراتێ دەزانم و چاکیش دەزانام، حاوکمی ئەوانە بە پێای یاساای تەورات ڕەجامە و لە 

زیاتر نییە. ئەدێرەدا حەزرەتی ڕەسووڵ دەستووری دا کە بۆ ڕوون بوونەوەی کاار تەورات ڕەجم 

بێنن و لە بەرچاوی هەموویان زەینێ دەنێ و تەماشای کەن. بەو پێیە عەبدوڵڵ کوڕی صوریا کە 

چاوێکیشای کاوێر باوو زاناااترینی هەماان باوو لە تەوراتادا، تەوراتاای هێناا و دەساتی کاارد بە 

دەگەڵکوو گەیشتە ئایەتی زیناکاران، دەستی خستە سەر ئایەتەکە و دایپۆشای و خوێندنەوەی و 

چەند ئایەت لەوالترەوەی خوێندەوە. حەزرەتی ڕەسووڵیش چونکە تەورات واتە زمانی عیربانی 

زان باوو فەورەن کە تەورات ئاشنا نەبوو، هەستی بە فێڵەکە نەکرد. بەڵم عەبدوڵڵ کوڕی سەالم

یەک کرد و ڕەحەوا کەوت و هاواری کرد و کوتی: یا پێغەمبەر! ئەو کاابرایە هەستی بە هەموو ال

ئایەتی زینای خستە ژێر دەست و شاردیەوە و ئاشکرای نەکارد. حەزرەتای ڕەساووڵ فەرماووی 

ئەتۆ وەیخوێنە! عەبدوڵڵ کوڕی سەالم ئایەتەکەی خوێندەوە لە بەرچاوی ئەهلای مەجلیساەکە. 

ەورات و لە فێڵی وان و لە حوکمی زینا کە ڕەجمە. جا پێغەمبەر ئەوکات هەموویان تێگەیین لە ت

دەستووری ڕەجمای دان و ڕەجمیاان کاردن و یەهوودییەکاان بە دڵ نااڕەحەتی ماانەوە. هاۆی 

 ، هەمان ئایەت(2بوونی ئەو ئایەتە ئەوە بووە. )تبیین الفرقان جنازڵ

 ی ئالی عیمران ئەوەیە:29. دووهەمین هۆی دابەزینی ئایەتی 2

ەباادوڵڵ کااوڕی عەباااک فەرمااوویەتی: ڕۆژێ پێغەماابەر دەگەڵ چەنااد نەفەر لە الیااانی ع

دەچێتە قوتابخانەی جوولەکەکاان، لەساەر ئەساسای داب و بااوی ئەخالقای مباارەکی خاۆی 

بانگیان دەکا و شارەزای ڕێی ڕاستیان دەکاا. ئەوانایش لە وڵمای پێغەمابەردا پێای دەڵاێن ئەتاۆ 

ینی؟! پێغەمبەریش دەفەرموێ: ئەمن لە ساەر ئاایینی ئیرباهایمم. بۆخۆت لە سەر کام دین و ئای

یەهوودییەکانیش دەڵێن: جا خۆ ئیرباهیم یەهوودی بووە، ئەگەر ئەتۆ بە واقیعای لە ساەر دینای 

ئیرباهیمی، ئێمەش لە سەر دینی ئیرباهیمین، دەیجا دینی تۆ و دینی مە هەر یەکێکە. بۆ قبووڵی 

پێغەمبەر لە وڵمیاندا دەفەرموێ: ئەوەی ئێوە دەیڵێن ئەگەر ڕاستە ناکەی ئایینی ئێمەی یەهوود!؟ 

و پێتان وایە ئیرباهیم یەهوودی بووە، دە بڕۆن تەورات بێنن تا تەماشاای کەیان و یەهاوودییەتی 

ئیرباهیم وەدۆزین دەوێدا و ساابتی کەیان. ئەودەم حەقاوو دەکەوێاتە دەسات و کەک ڕێگاای 

ن چونکە دەیانزانی ئیرباهیم یەهوودی نەبووە لەو دەساتوورەی حاشای بۆ نامێنێتەوە. ئەمام ئەوا
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و بە پێغەمبەر سەرپێچییان کرد و ئینکاریان کرد. دووبارە پێغەمابەر باۆ ئیساباتی قساەی خاۆی 

سبووت گەیاندنی درۆی وان فەرمووی: ئیرباهیم و ساحوفی کتێبای ئەو نازیکەی هەزار سااڵ 

بووە. ئێوە بە چ بەڵگە و دەلیلێک دەڵاێن ئیرباهایم پێش مووسای پێغەمبەر و تەوراتی کتێبی ئەو 

یەهوودی باووە؟ یەهوودییەکاان ئەوجاار شاەرمەزار دەبان و باێ وڵم دادەمێانن. لە ساەر ئەو 

ئەساسە بۆ تەسکینی دڵی پێغەمبەر و هەر وا بەڵگەش لە سەر یەهوودی نەبوونی ئیرباهیم ئایەتی 

 ی ئالی عیمران سەیر کە:13

ْهلًِما َوَما اكن كإِبَْراِهيُم َيُهوِديًّا َوالَ نَْْصَانِيًّا َوعَ َن اكَما   يَ كَن ِمَن الُْمَْشِ اكَن َحنِيًفا مُّ
پەراڕڕڕ  بڕڕڕووەو لە ئیهاهڕڕڕیم نە جڕڕڕوولەکە بڕڕڕووە و نە گڕڕڕاور. بەڵڕڕڕکە مواڕڕڕوڵتن و یەق

 دانەرانیش نەبووە.هاوەو

ەوەیە لە لیەن هەنادێک لە ی ئاالی عیماران گۆیاا ئ33سێهەمین هۆی دابەزینی ئایەتی . 9

دە ناو تەوراتدا بەیان کرابوو و هەبوو،  زانان: نیشانەی پێغەمبەرایەتی حەزرەتی محەمەدقورئان

هەر بۆیەش بوو پێغەمبەر لە کاتی دەعوەتی یەهوودییەکان بۆ لی ئاایینی ئیساالم، پێای کاوتن 

ی مان و پێغەمبەرایەتیای مان ، چونکە دە تەوراتدا باساتەوراتەقەزاوەت و حوکمی ئێمە و ئێوە 

دیاری کراوە و حاشاا هەڵنەگارە، و هەروا دەساتوور بە ئێاوەش دراوە لە تەوراتادا کە ئایامن بە 

ئاخرین پێغەمبەر کە محەمەدە، بێنن. جا ئێوە ئەگەر ڕاسا  لە باوەڕتاان و ئیامنتاان بە تەورات، 

ڕتان بڕۆن تەورات بێنن تاکوو بە واجبە لە سەرتان بێنە سەر خەتی ئیسالم، بۆ ئیقناع بوون و باوە

ئاشکرایی حەقتان لاێ دەرکەوێ. دووباارە یەهوودییەکاان قاانیو نەباوون لە بەر حەساادەت و 

 ( 5 1جەهالەتیان ئینکاریان کرد و ئیامنیان نەهێنا. )تفسیر قرطبی، ج 

هەر سێ هۆ بۆ وەی دەبێ دروست بن و باوەڕیان پێ بکرێ بەڵم هۆی هەوەڵیاان دڵگرتار 

 بەر چاوان. دێتە

 

 ی ئالی عیمران33سووکە ئاوڕێک بە سیلەی چاوی دڵ وەالی ڕازی ڕازاوەی ناو ئایەتی 

وا دیارە خودای خاوەن حایکمەت ئەو ئاایەتە باۆ شااهیدی ل ەساەر لسااری ئەو گەلای 

)یەهاوود( وەک  باوەڕی یەهوود دێنێاتەوە تااکوو بە دنیایاان بناساێنێ کە ئەو ئەهالە کتێباانەبێ

ن دەێڵاان ئاااوا تەساالیمی فەرمااانی خااودا نەبااوون، بەو دەلاایلە ئەوانە کاااتێ لە لیەن بۆخۆیااا

پێغەمبەرەوە دەعوەت کران کە هەر بە کتێبی خۆیان کە تەوراتە، ڕازی بن و مل بدەن و قەزاوەت 
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بکرێ، هەستان ئینکاریان کرد و بە ئاشکرایی دەرچوون لە ژێر ئەو قەزاوەتە بە هۆی غاوروور و 

دەتیان. ئەوەش بە خاتری بیر و باوەڕێکی بێ بنەما و خەیاڵتێکی پوو  وەک ئەوە کینە و حەسا

وَداٍت  ﴿دەیانکوت:  ًُ ْعد يَّاًمدا مَّ
َ
نَا انلَّداُر إاِلَّ أ واتە ئەوانە وایاان خەیااڵە ئااوری دۆزەخ  ﴾ لَن َتَمسَّ

 کارمان تێناکا مەگەر چەند ڕۆژێکی ژمێردراو.

تەنیا جاهیالنە تەوهینیان بە مەقامی خودا دەکرد و جێی ئەو خەیاڵەشیان بێ بەڵگە و دەلیل 

رسنجە و دڵ بەرەو خۆی ڕادەکێشێ: خودا کە بۆخۆی دەفەرماوێ: ئەوانەی کە بەهرەیەکیاان لە 

کتێبی ئاسامنی وەک تەورات بێ، بە دەست هێناوە، یانی ئەوانە ئەوەنادەی لە تەوراتادا زەرەری 

وکەوتەیان خودا ئاشاکرا دەکاا تااکوو هەم ا ئەو هەڵسبۆ نیازی چەپەڵیان نییە وەریانگرتووە، ج

دنیا و هەم ئەوان تێابگەن کە ئەساڵی تەورات و ئینجلیاان لە نااو باردووە. ئەوەی بە قازانجیاان 

زانیوە هێشتوویانەتەوە، ئەوی دیکەیان لە ناو بردووە، بە کورتی کتێبی تەوراتی خودایان لە ناودا 

 گۆڕاوەکەیە.نەماوە، ئەوەی لە ناویاندا ماوە، 

دَن  و هەروا لە بەراورد و هەڵسەنگاندنی ئەو کەلمە پیارۆزە ﴿ ْوتُدواْ نَِلديبًا مِّ
ُ
يَن أ ِ لَْم تََر إََِل اَّلَّ

ئەو هەستە بە دڵدا دێ کە سەراپای گەلی یەهوود بەشێکیان لە تەورات وەرگرتووە و  ﴾ ِكتَابالْ 

ئاالی عیماران ئەو  443ئاایەتی  بە نەسیبی خۆیان کردووە، کەچای دە واقیعیشادا بە وەسایلەی

هەستە ڕەوایە ڕەد دەبێتەوە، جا کەوایە دەباێ بکاوترێ، ئەو هەساتە واتە هەماوو یەهاوودی ئەو 

سەردەمی بە تەواوی بەشێکیان لە تەورات بە نسیبی خۆ کردووە و قبووڵیانە، ئەوە ئیشارە وەلی 

ەل و لسار نەباوون. ساەیری نیشان دەدا کە هەموو یەهوود لب 443زەم و لۆمەی وانە، چونکە 

 ئایەتەکە با بکەین تاکوو ڕاستییەکەی وەدۆزین:

ْهِل اعْ 
َ
ْن أ ٌة قَآئَِمٌة َيْتلُووَن آيَواِت ا ِّ آنَواء اللذْيوِل َوُهوْم يَْهوُجُدونَ  ِوَتابعَيُْهواْ َسَواًء مِّ مذ

ُ
 أ

 ئایل عيمران (223)
وپێڕڕ  و تڕڕاقەێکی  ێ  نڕڕیدو هەنڕڕدێ لە ئەه ڕڕی کیتڕڕا  هەنیەت ئەوانە هەمڕڕوو وەت 

 دامەئراونو لە نیوەشەودا ئایەتەکانی خودا دەخوێننەوە و او دە دەبەن.

َن الْ  ئایا ئێمە دەبێ چۆن باوەڕ کەین کە مەبەست لە ﴿ ْوتُواْ نَِليبًا مِّ
ُ
﴾ قورئان نیایە و  ِكتَابأ

غەیری قورئانە؟ بەو دەلیلە دەبێ بزانین کە مەبەست لە کیتاب لێرەدا غەیاری قورئاانە کە تەوراتە 

چونکە کیتاب دراوەتە پاڵ کافران کە جوولەکە و گاورەکانن. هەر بۆیەشاە حەواڵەی کتێاب باۆ 
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وتوویانە: تەورات سەر یەهوودی و گاورەکان ڕەوایە کە خۆیان بە تەورات ئیقراریان کردووە و ک

دەرحەق بە جااوولەکە و  29حەقە و ڕەوانەکااراوی خااودایە. جااگە لەوانەش حااوکمی ئااایەتی 

گاورەکانە چاونکە ئەوانان پێغەمبەرایەتیای محماد املصاطفایان قباووڵ نیایە کە دە تەورات و 

اوە و ە قبووڵیان بایە چاونکە دە کتێبەکەیانادا باسای کار یئینجیلدا هاتووە و بەیان کراوە. کە دەبا

تەئیید کراوە. جا لە سەر ئەو ئەساسە مەبەست لە کتیاب غەیری قورئانە. )تەفسیر کبیار، هەماان 

ئایە(. دەبێ ئەوەش حاشار نەدەین ئەو یەهوودیاانەی کە بەشاێکیان لە تەورات بە نەسایبی خاۆ 

کااردووە و بەشااێکیان پاشااقول داوە عاملەکانیااان بااوون واتە زانااا و خوێناادەوارەکان، چااونکە 

خوێندەوارەکان زانا نەبوون بە هیچ لە تەورات، ئەوە نەبێ کە عاملەکان پێیاان کوتاوون، وەک نە

 هەموو دەورانێک زانا بەرپرسە، نەک نەزان.

َعْوَن إََِل  ئەمام مەبەست لە کتیاب ﴿ ًْ  دوو نەزەر وە خۆ دەگرێ:  ﴾اهّللِّ  ِكتَابيُ

رئاانە؛ ئەگەر بشاکوترێ جاا . یەکیان لە سەر قەولی ئیبنی عەباک و حەسەن بەرسی، قو 6

چۆن کتێبێکی کە بااوەڕ و ئیامنیاان پاێ نەباێ، باۆ الی دەعاوەت دەکارێن؟ دەباێ لە وڵمادا 

دانیان لە سەر حەقاانیەتی دەورانی پێغەمبەر پاش دەلیل و بەڵگە نیشان یبگوترێ: یەهوودییەکان

 قورئان و پێغەمبەر بۆ الی باوەڕی بە قورئان بانگ کراون.

ڕەوایە ئەوەیە کە مەبەسات بە کیتااب زانەکان پێیاان هەم کە زۆربەی قورئان. نەزەری دوو 2

دەوێشدا هەر تەوراتە بەو بەڵگە و دەلیالنە: هۆی دابەزینی ئایەتەکە ئاماژە وەالی ئەوەی دەکا کە 

ئەو قەومە بۆ الی تەورات دەعوەت کراون کە کتێبی خۆیان و ئاوڕی وەسەر دەن و قبووڵی کەن 

خۆی لێ ال دەدەن. جگە لەوەش خودا لە سەرپێچی وان لە تەورات ئیزهاری  بە حەکەم، کەچی

 تەعەجوب دەکا چونکە بە قەولی خۆیان باوەڕیان پێیە و باوەڕ بە ڕاستییەی دەکەن.

دەبێ چۆن تەعبیر کرێ تاکوو دوور بین لە ڕەخنە و هەڵە؟ ڕەناگە « َم بَيْنَُهْم كِِلَْح »مانای 

گیر و گرفت نەیەیان تااکوو کتێبای تەورات لە نێوانیانادا حاوکم ئەگەر ئاوا مانا بکرێ تووشی 

بدات و بکات. دیارە قەزاوەت دان بە کتێب دەبێ لە ڕێگای مەجازی مەشووهر بێ، بەو جۆرە: 

بە بیناای مەفعاوول وەخوێنادرێ، خااوەنێ کتێبای کەششااف دەڵاێ: « لایحکم»کە کەلیمەی 

دەکرێ کە دووبەرەکی لە نێو خۆیانادایە. نەک لە  ئەوەی لێ هەست« َم بَيْنَُهْم كِِلَْح  »جوملەی 

ْعرُِضوَن  »(. ئەو هەستەش لە جوملەی 244-243/ 6نێوان وان و پێغەمبەردا. )کشاف، ج ڕا «َوُهم مُّ

 سەرچاوە دەگرێ.
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 تیوتیوە

سەرسووڕمان و تەعەجوب دێرەدایە: ئەوان بۆ خاتری داپۆشاینی قەبااحەتی پیاومااقووڵی 

می قەزاوەتاای تەوڕاتاای کتێبیااان دەکەن وقبااووڵی ناااکەن. و هەروا زیناکەریااان پشاات دە حااوک

پێغەمبەری کە لەو بارەوە بە دادوەر دادەنێن و ئەویش هەر لە ساەر ئەساسای تەورات حاوکمی 

 ڕەجم دەردەکا، پشت دەویش دەکەن و خۆ لەویش الدەدەن.

واتە: هەر دوو ئایەتەکەی ڕوو پاێ بە یەهاوود و نەساارای دەکاا « ابن کثیر»زانای پایەبەرز 

 یەهوود و نەسارا کە ئیدیعای قبووڵی تەوراتیان هەیە، سەرپێچییان لە حوکمەکەش کرد.

نُْهْم  »کە دەفەرموێ  اخود واتە تاقمێک لەوان، ئەوە ئیشارە وەالی ئەو ڕاستییەیە کە « فَِريٌق مِّ

 ەی کە خوداکوڕی سەالم. بەو دەلیلهەندێک لە یەهوودییان ڕوو دە حەق بوون وەک عەبدوڵڵ 

 ی ئەعرافدا: 623دەفەرموێ لە بابەت گەلی مووساوە: لە ئالەتی 

َقِّ َوبِِه َيْلِدلُونَ 
ْ
ٌة َيْهُدوَن بِاْل مذ

ُ
 َوِمن قَْوِم ُموََس أ

هەندێ لە هۆئەکەی موواا گەلێکد کە خەڵکی  ێنوێنی دەکەن بۆ  ێگای  اا و هەر بە هەق 

 و  ااتەقینە  داوەری دەکەن.

 
وێ بزانێ ڕوو وەرگێڕانی یەهوودی و نەسارا لە قورئان و بانگێشتنی پێغەمبەر ئایا دڵ دەیهە

هەر لە بەر حەسادەت و جەهل و نەزانییانەوەیە؟ یان هیوا و ئومێدێکی دیکەشیان هەیە باێجگە 

ی 24لە الساری و سەرەڕۆیی؟ جا بۆ وەڵمی ئەو پرسیارە پڕ لە هەستە دەبێ ڕوو بکەینە ئایەتی 

 ن:ئالی عیمرا

 ِ وا  كَ ل ْلوُدوَداٍت َوَغورذُهْم ِِف ِديونِِهم مذ يذاًموا مذ
َ
وَنا انلذواُر إاِلذ أ نذُهْم قَوالُواْ عَون َََّمهذ

َ
نُوواْ اكبِوأ
ونَ   (12)َيْفََتُ

هۆیەکەی هەر ئەوەیە کە دەڵێن چەند ڕاژنکدی ئەوە  یەهوودی کە  وو لە یەق وەردەگێانو 

ئەگەر تاوان و خەتاشامن هەبدێ، ئەو درایەشدیان بدوو بە کەم نەبێ ئاگا دە لەشامن بەر نابێت، 

 بوونیان لەناو ئایینەکەیاندا.هۆی لەخۆبایی

 31ی ئایەتی ئاوڕ وەسەر دانەوەیەک

ئەو ڕوو وەرگێااڕانەی یەهوودییەکااان لە یاسااای تەورات هااۆیەکەی ئەوە بااوو کە ئەوان 
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نابێ و نامانسووتێنێ، باێجگە دەیانکوت و وایان خەیاڵ دەکرد کە ئاگری دۆزەخ دە لەشامن بەر 

لە چەند ڕۆژێکی ژمێردراو. کە ئەو چەند ڕۆژەش ئەو چل ڕۆژەیە کە جوولەکەکاان لە کااتێ کە 

مووسا چوو بۆ مالقاتی خودا لە کێوی توور، ئەوانیش ڕوویان کردە گوێرەکە پەرسا ، و جاگە 

انەوە وایە کە لەوەش جوولەکە چونکە خۆیاان بە نەوەی حەزرەتای یەعقاووب دەزانان، بە لیا

ئەوەندەیان بەسە بۆ ڕزگار بوونیان لە عەزاب و ئێش و ئاازاری ڕۆژی قیاامەت. جاا لە بەر ئەوە 

بااکن، بە هەڵە چوون کە لە هەڕەشە و گوڕەشەی ئایین و پێغەمبەر و ئایاتی قورئان ناترسن و بێ

گانەوەی جوولەکەکان بوونە و نەپرینڕوو دەکەنە هەموو تاوانێک و ناپرینگێنەوە. دیارە ئەو یاخی

لە تاوان و خەتا لە پێشیشدا هەر بووە و تاکوو سەری کێشایە ناو گاورانیش. هەر وەک ئەوڕۆ لە 

ئاگا، لیاان وایە هەر گونااهێکی دنیای ئیسالمیشدا زۆر هەن لە موسوڵامنانی ساو و کاڵ و بێ

تەهلایلە و زیاارەت بیکەن سبەینێ بە تکای شێخ و مەل و سەید و پیاوچاکان و یاا ئیساقات و 

کردنی دار و بەرد ڕزگاریان دەبێ و بۆیان نایەتە ژمار و حیساب. جا ئەی هەسات و شاعوور و 

ئەقاا  کە ئێااوەن ئااامراز و وەساایلەی دەرکاای حە ، ئەگەر ئەوانە وا باان وەک جااوولەکە و 

نییانە باۆ موسوڵامنی کاڵ گرتوو یانەتە بەر، ئەدی ئەو دنیایە و ئەو پێغەمبەرانە و ئەو کتێبە ئاسام

هاتوونە گۆڕ؟ و ئەو هەڕەشانەی کە بە هۆی ئەو ئایەتە قورساانە لە قورئاناا باۆ ڕەوانە کاراون و 

 دابەزیون؟ کەوایە دەرگای تاوان و گوناە دەبێ هەمووی داخرابێ لە بەرەی ئینسان؟ و ئایەتی:

ٍة َخْيًا يَرَهُ  َمن َيْلَمْل ِمْثَقاَل َ رذ ا يَرَهُ َوَمن َيْلَمْل ِمْثقَ ( 7) ََ ٍة ََشًّ  ( زل عة8) اَل َ رذ
هەر کەاڕڕێ  بە قەد هەرە وردیڕڕ ەیەت چڕڕاکە بکڕڕا دەیبینێڕڕتەوەو و هەر کەاڕڕێ  بە قەد هەرە 

 وردی ەیەت خ اپە بکاو دەیبێنێتەوە.

لە سااەر ئەساساای ئەو ئااایەتە نەجااووڵێتەوە لە ڕۆژی خۆیاادا بە یاااخی کەک جااا هەر 

ڵوی خاوار کەوتاووە و درۆی بە زاری خاودا و دەژمێردرێ چونکە خۆی فریو داوە و دوای کا

 قورئان و پێغەمبەرەوە کردوە. وەکوو خاودای خااوەن حایکمەت و حەکایم لە ساووڕەی ئاالی

دا  دا فەرموویەتی: ﴿24عیمران ئایەتی  ُهْم ِِف ِديِنِهم مَّ ﴾ واتە ئەو درۆیەش کە نُدواْ َيْفدَوُوَن اكوََغرَّ

 .یان لە ناو ئایینەکەیاندابوونهەڵیانبەست، بوو بە هۆی لەخۆبایی

و هەروا دیارە ئەو جوولەکانە فریویان خواردووە بە خەیاڵ و قسەی پڕوپاووچ وەک ئامااژە 

 ی مائیدە:64وەالی قسەی پڕوپووچی جوولەکەکان دەکا خودا بە وەسیلەی ئایەتی 
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ِحبذاُؤهُ قُْل 
َ
ْبَناء ا ِّ وَأ

َ
بُ َوقَاعَِت اِْلَُهوُد َوانلذَصاَرى ََنُْن أ ِّْ ِ كفَلَِم ُيَل نُوب

ُْ نوُتم كم بِو
َ
م بَوْل أ

ُب َمن يََشاء َوِ ِّ ُملْو ِّْ ْن َخلََق َيْغِفُر لَِمن يََشاء َونَُل مذ ْرِض َوَموا  كبَََشٌ مِّ
َ
وَماَواِت َواأل الهذ

 بَيَْنُهَما َوإَِِلِْه الَْمِصيُ 
بڵڕێ پێیڕان: ئەدی کوتیان: ئێەە کڕو ان و دڤاڕتانی خودیڕانو ئەی مڕدەمەد!  ایەهوود و نەاار 

ئەگەر وایەو بۆ بە هۆی گونایەکانتڕانەوە اڕزاتان دەدا؟ نەخێڕ و وا نیڕیە )وەت ئێڕوە دەیڵڕێد(و 

بەڵکوو ئێوە  هەر مڕ ڤێێکد لەوانەی خڕودا درواڕتی کڕ دوونو خڕۆ  دەبڕێ لەو کەاڕەی 

بڕڕیهەوێو و اڕڕزای ئەوە  دەدا کە خڕڕۆی وائی لە اڕڕەر بڕڕێو ئەوەی لە ئااڕڕتنەکان و ئەوی و 

 یاندایەو مڵکی خودایەو گە انەوە  هەر تەنیا بەرەو الی ئەوە.نێوان

گومان خەیاڵ و بیر ئەگەر لە سەر ئەساسی ئەقام و شعوور و هەستی پاک نەبێ، الڕێت بێ

یاان بە کاوڕی عووزەیردەکا وەکوو ئەو جوولەکە و نەسارایانەی باسن کاردن کە یەهوودییەکاان 

 ی خودا دەزانی.یان بە کوڕ عیساخودا دەزانی، نەساراکانیش 

درۆی جوولەکەکان بۆ زۆریان ببوە ئەقیدە و باوەڕ، هەر وەک درۆ ئەگەر زۆر هات و چوو 

و زارەوزاری پێ کرا، وردەوردە بۆ زۆربەی عالەم دەبێتە ئەقیدە و بااوەڕ، هەروەک ئێساتێ ئاێمە 

دەدرێ گرفتاری درۆی ڕابردوانین لە هەندێک بابەت و مەسائیلدا، هەرچەند حەول و تێکۆشاان 

چارەسەر ناکرێ و ماریجەی نایە چونکە بۆتە ئەقیادە و بااوەڕ، شاتیش ئەگەر گەڕا بە ئەقیادە و 

 باوەڕ، تازە ڕێگا چارەی نامێنێ.

باوەڕەکانی یەهاوود و نەساارا لە ساەر نایەت و بە هەر حاڵ کاتێ بە سبووت گەیی کە بێ

و و هێرشی هەڕەشەی عەزاب. باوڕەی پووچیان وەال ناکەون، خودای تەعاال دەیانداتە بەر شاڵ 

 ی ئالی عیمراندا ئیشاڕەی وەال کراوە:22هەر وەک دە ئایەتی 

َيْت وفَ  َِّ وا كُّ ْيَف إَِ ا ََجَْلَناُهْم ِِلَْوٍم الذ َرْنَب َِيِه َوُو  َهوَبْت َوُهوْم الَ ُيْظلَُموونَ ك َنْفٍس مذ
 ئایل عيمران( 19)

یڕنەوەو بڕۆ ئەو  ڤ ەی کە هڕیچ گومڕان دە دەبێ یاڵیان چۆن بێ  کاتێڕ  تێکڕاا کۆیڕان دەکە

هاتنیدا نییەو هەر کەس کارێکی ک دبێ و پادا   یا ازای دە مستی دەندرێ و بە هیچ جۆرێ  

 اتەمیشیان لێ ناک ێ .

 21وەسەر ئایەتی  ئاوڕ وەسەر دانەوەیەک

 پرساینەوەیان لە باابەت ئاکاار و کاردار ودڵ دەڵێ ئەو کاتەی کە وەخڕیان دەکەنەوە بۆ لێ
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باوەڕیان، دەبێ حاڵیاان چاۆن باێ؟ کە دیاارە گوماانیش دە هااتنی ئەو ڕۆژەدا نیایە و گوماان 

دەوەشدا نییە پاداشی هەموو کەک بە گوێرەی کاردەوە و نایەت و بااوڕەی دەدرێاتەوە، و هایچ 

 چەشنە ستەمێک لە هیچ کەک ناکرێ.

ەر ئەهلای کیتااب دیارە وەک ئاشکرا و ڕوونە ئەو ئایەتە هەڕەشەیەکی توند و سەختە لە سا

وەک جااوولەکە و گاورەکااان باان، چااونکە خااودای تەعاااال جااگە لەوەی لە سااەر تەواوی 

ئیهانەتەکانیان و باوەڕی پووچیان مۆری باتڵیان لێ دەدا، دەشافەرموێ پێیاان: ئەگەر لە قباووڵ 

کردنی حەق سەر وەال دەدەن و خۆ بادەدەن، ئەدی دەو ڕۆژە سەخت و گرانەی کە دە ڕێادایە و 

گومانە جەزای بەرەو پیرتان، چ دەکەن و چۆن وڵم دەدەنەوە لە دیوانی خودادا؟ خۆشی بێدێ 

 هەچی ئەعاملە دەدرێتەوە بە گوێرەی کردار و نیەت و باوەڕ!

زەرفای « یاوم»ئەگەر هات و کاابرایەکی نەحاوزان پەیادا باوو و بەرۆکای گرتای کاوتی: 

، کەوایە باۆ «ل»دەکارێ نە پیتای دەکاار « ف»ە، دیاارە باۆ وشاەی زەرفایش پیتای «جمعناهم»

 ؟!«وم  یَ لِ »، کوتراوە: «وم  فی یَ »نەکوتراوە 

جا بۆ ڕزگاری لە دەک ئەو ڕەخنە نەحوییەی نەحوزانەکان، دەبێ ئاوا بگوترێ: ئەگەرچای 

ی تەعلیاال و تەمەلوکادا بە کااار دێنادرێ، بەڵم واش هەیە جاروبااار دە مالم، بە زۆری دە مەقاا

بە مەجاز لە « جمعناهم. »﴾ِِلَْوٍم الَّ َريَْب ِفيِه  ﴿مەقامی زەرفیشدا دە کار دەکرێ، وەک ئەو ئایەتە 

هاتباایە، جەمعای « ف»موحاسەبەی ڕۆژی حیساب بێ، جاا لە ساەر ئەو بااوەڕە ئەگەر پیتای 

باۆ بەروباوو و مجاازاتی ڕۆژی « الم»ر زەرفیەتی دەگەیاناد، ئەماام پاێش نەدەگەیاند بەڵکە هە

« يَدْوٍم  ْلساب ِيَْف إَِذا ََجَْعنَاُهْم كفَ  »قیامەت دەک دەدا و شارەزامان دەکا، ئەودەم مانای ئاایەتی 

 (.294/ 3)تفسیر کبیر، ج

واتە لە  ە،«ریاب»دا هەست بەو ئیشکالە دەکرێ: نەفی گشتی لە «ال ریب فیه»دە جوملەی 

باوەڕ الیان وایە هااتنی ئەو بێ یشک لە مەڕ داهاتنی ڕۆژی قیامەت، دە حاڵێکدا زۆر لە کافران

ڕۆژە دە شکدایە، ئەودەم ئەو خەیاڵەی کافران دەگەڵ ئەو نەفیە گشتییە یەکرت ناگرنەوە، چاار باۆ 

 چارەی ئەو ڕەخنەیە دەبێ چ بێ؟

دوو نەفایە، یەک نەفای « ال ریاب فیاه»ەی چارە ئەوەیە: دەبێ ئاوای بۆ بچین: ئەو جوملەی

شکە لە زات و نەفسی شت، دووهەم، نەفی شکە لە موتەعەللەقاتی شت، واتە ئەجزای شتەکە. 

واتە لە شاک بە حیساابی « ریاب»دەبێ بکوترێ: دێرەدا نەفای لە  جا لەسەر ئەو شێوە تەعبیراتە
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گوماانە و بە حەمتای دێ، زات و نەفسی ڕۆژی قیامەتە، یانی هاتنی ڕۆژی قیامەت بێ شک و 

باوەڕە کافرەکان شکیان دە هاتنیدا هەیە، قسوور لە خۆیانەوەیە نە لە واقیعیەتی ئەمام ئەوە کە بێ

کااار. بە کااوردی شااک دە هاااتنی ڕۆژی قیامەتاادا نیاایە، شااک و گومااانی کااافران ناااتوانێ ئە 

 (464/ 2واقیعیەتەی لە خەتی خۆی الدا. )بڕوانە کتێبی بحر املحیط، ج

يَْت  ﴿ملەی جو  ا كُّ َوُوفِّ ٍَ مَّ تە هەچی نەفسە بە سەواب و سزای کاردەوەی او  ﴾َسبَْت ك َنْف

واتە زوڵم لە کەک ناکرێ، کێ خاوەنی سەواب باێ لێای کەم  ﴾َوُهْم اَل ُيْظلَُموَن  ﴿خۆی دەگا. 

 ناکرێ، و کێ شایانی عەزاب بێ، لێی زیاد ناکرێ.

و خااوەن  کبااوەڕانی موویاپێغەمبەر باوو دەگەڵ بێتا ئێرە دوان و باک کردن لە حاڵی 

باوەڕەکان دەیانکوت چاۆن دەباێ پێغەمابەر خاواردەمەنی بخاوا و بە نااو باازاڕدا کتێبەکان، بێ

 ی فورقان ئاماژەی وەال کردووە:3بگەڕێ بۆ شت کڕین؟ هەر وەک ئایەتی 

 
ْ
ا الرذُسوِل يَأ َْ َلاَم َونَْمِِش ِِف كَوقَالُوا َماِل َه نِ َل إَِِلْوِه َملَوُل اعطذ

ُ
ْسَواِق لَْواَل أ

َ
يَ  ك اأْل وَن ووََ

يًرا ِْ  َمَلُه نَ
کوتیشیان: ئا ئەوە چۆن پێغەمبەرێکە خواردن دەخوا و بە ناو بائا یشڕدا دەگە ێ؟ ئەی بڕۆچی 

 ف شتەیەت نەنێ دراوە بۆ الیو هەتاکوو لەگەو ئەودا ت ای وەبەرنێو 

مابەر دەداتەوە دە بەرابەر هەڵوێسات و خاوەن حیکمەت و حەکیم دڵخۆشای پێغەخودای 

بڕوا السارانە، پێی دەفەرموێ ڕوو بکە دە خودا و پارێزگار بە و بە هیوا بە قسەی ناڕەوای ئەو بێ

 دینەکەت سەر دەکەوێ.

دەگێڕنەوە لە عەبدوڵڵ کوڕی عەباک و ئەنەسی کوڕی مالیاک کااتێکی پێغەمابەر مەکەی 

انە خاکی فارک و ڕۆمیش دەگرین، جوولەکەکان کە ئەو گرت، مزگێنی دا بە یارانی کە بەو زوو 

قسەیان بیست کوتیاان شاتی وا قەت ناابێ چاونکە وڵتای فاارک لە کاوێ و ئەوانە لە کاوێ! 

و بێ چەک، وا دیارە محەمەد بە مەکاکە و مەدیانە تێار نااخوا باۆیە ڕووت و ڕەجاڵ  یمحەمەد

ی ئاالی عیماران 21ئەو ئایەتی  چاوی کردۆتە خاک و وڵتی فارسیش. جا لە سەر ئەو ئەساسە

 باوەڕان دەداتەوە و لە دەمیان دەدا.دادەبەزێ و هیوا و هومێد دەداتە پێغەمبەر و هەسی بێ

 ِ ن تََشاء َوتُِلو ُّ َمون تََشواء  كَمن تََشاء َوتزَنُِ  الُْملْ  كتُْؤِِت الُْملْ  كالُْملْ  كقُِل اللذُهمذ َمال ِممذ
لُّ َمن تََشاء بَِيدِ  ِْ َْيُ إِنذ  كَوتُ

ْ
َ  كاْل ٍء قَِديرٌ كِّ لََعَ  ئایل عيمران( 16) ََشْ
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! بڵێ: خودایەو ئەی خڕاوەن و فەرمڕاناەوای هەمڕوو بوونەوەرێڕ و هەر کەس کە ئەی مدەمەد

خۆت کەیف  لێ بێ و ئی ادە بکەیو دەاتەاڵت دەخەیتە دەاتیو هەر کەایش ئی ادەی نەکەی 

ی. ئەوەی بتەوێ بە ێز و بەهێڕزی دەکەیو ئەوە  و ویست  لێی نەبێ  دەاتەاڵتی لێ دەاتێن

کە نەتهەوێ و ئی ادەت لە اەر نەبێو خوار و ئەلی ی دەکەی. خێ  و بێ  هەر دە وائ و ئیڕ ادەی 

 گومان ئەتۆ بە اەر هەرچی بتهەوێ بەتوانا و ئاڵی.تۆدایەو بێ

 :21وەسەر ئایەتی  ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە

بڵێ: ئەی ڕانەر و دانەری گشات باوونەوەر، باێ ئەوەی هاوبەشات بباێ و  د!ئەی محەمە

نیازت بە غەیرێ لە کار و باردا، یا غەیرێک بتوانێ دەستت وەبەر دەسات ناێ و بەرگریات کاا، 

دابەخشی سەروەت و سامان و دارایی و عیاززەت و شاەوکەت بە هەر کەساێک کە باتهەوێ و 

ن و شاەوکەتی هەر کەک کە باتهەوێ، ساەرۆکایەتی و ئیرادەی کەی، و هەروا دادەڕنی لە شەئ

عیززەت و سامان و دەساتەڵت و دارایای، وا هەیە باۆ ناانێکی موحتااج دەکەی خاانەدانێ، و 

دەیکەیە خاوەن سفرە و نان گاوانێ، لە دنیا و دیندا کێت واز لێ بێ و ئیرادەی بکەی، سەربەرز 

رخ و زەلیل و ناابوود و نااحەزی دەکەی، نو بەڕێزی دەکەی و کێشت واز لێ بێ و بتهەوێ، بێ

ئەوانش کە دەکەی خاڵی لە حیکمەت و هۆ نین بەڵکە هەمووی لە سەر ئەساسی حایکمەت و 

هۆن، ئەگەرچی لە مەی ئینسانیش هەموو هۆیەکان دیار نین، دیاارە ڕوونە کە چااکە هەماووی 

کاێ تووشای چااکە و  هەر لە تۆڕایە و بە دەک تۆیە، و بە سەر هەچای هەیە، زاڵ و بەتواناای،

چاکەکاری بێ و ڕووی دە خێر و بێران بێ، ئەوەی لە سەر ئەساسی دەستوور و فەرمانی تاۆیە، 

خودا چی کردبێتە هاۆ و هەوێنای ئەو چاکەکاارانەت فرچاک بەوی گرتاووە، جاا باۆیە دەباێ 

و  باوەڕمان وابێ: ئەو چاکە دەسکەوتنە و ئەو ڕێ چاکە گرتنە لە خاوداوەیە، بەڵم ئەگەر هاات

خوارەو خوار ڕۆیشت و جووڵیەوە، ئەوە تووشی چاکە نابێ، ئەو تووش نەبوونەی لە خۆیەوە، 

ی ساووڕەی نیسااءدا بە ڕوونای 33خودای خاوەن حایکمەت و حەکایم لە ئاایەتی هەر وەک 

 فەرموویەتی: 

َصابَ 
َ
ا أ َصابَ  كمذ

َ
ْرَسولَْنا كِمن َسيَِّئٍة فَِمن نذْفِهو كِمْن َحَهَنٍة فَِمَن ا ِّ َوَما أ

َ
لِلنذواِس  كوَأ

ِهيًداكَرُسوالً وَ  َِ  ََف بِا ِّ 
هەر چاکەیەک  توو  دەبێ لە الی خوداوەیەو هەر خ اپەیەک  تڕوو  دەبڕێو ئەوە لە خڕودی 

خۆتەوەیە )چون خودا کاری خ اپ ناکا(و ئێەە  تۆمان )ئەی پێغەمبەر( بە نامەوە نارد بڕۆ الی 
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 عالەبو خودات بەاە بۆ شاهیدی.

 سووکە ئاوڕێک وە دواوە:

زۆر وەدوور ناکەوین هەر لە شەڕی دووهەمی عالەمەوە دەست پێدەکەین، لەوێڕا تا ئەوڕۆ 

 با بە وردی زەین دەینێ و بڕوانین تا ئەو ڕاستییە چاو کەین و دەرسی لێ وەرگرین.

گۆڕان و خاولی زۆری دەوران چەنادەی حااکم و دەساتەڵتدار و شاای دەربەدەر کارد و 

وباانی وان، ناو زبڵدانی مێژوو و چەنادەی باێ نااو و نیشاان و الت هێناا دایناا لە جێخستیە 

چەندەی ژێردەست و ژێر چەپۆکەی ڕەسەر خسنت و گەیاندنیە پاایە و پالەی بەرز، و چەنادەی 

خاوەنی پلە و پایەی هێنانە خوارەوە، چەند خانەدان و خاوەن قەرس و تاالر بنەبڕ باوون و تێاک 

ێنی ئاوەدامنان دین و وێران و چاۆل، چەناد چاۆڵ و بیاباانن دی باوون بە ڕووخان، چەند شو 

 ی ئالی عیمران:641ئاوەدانی! ئای بۆ زانا و دانا دەرک وەرگرێ لەو ئایەتەی 

ْثلُُه َوتِلْ كإِن َيْمَهْه  َقْد َمسذ اعَْقْوَم قَْرٌ  مِّ ََ  األيذاُم نَُداوِلَُها َبْيَ انلذاِس َوِِلَْللَومَ  كْم قَْرٌ  
َْ ِمن ِيَن آَمُنواْ َونَتذِخ الِِميَ كا ُّ اَّلذ َهَداء َوا ُّ الَ َُيِبُّ اعظذ ُِ  ئایل عيمران( 222) ْم 

گومان ئەو هڕۆئە  تووشڕی ئەو منڕوونە ئڕائارانە ئەگەر ئامار بوون و تووشی ئائار هاتدو بێ

انڕی دەاڕتەاڵت و دەاڕتەاڵتیو یڕا  ڤ  بوونو ئەو  ڤ انە  )واتە  ڤ انی ئڕائار و ئڕێش و بێ

خۆشی( لە نێوان خەڵکاندا دەااودەای پێ دەکەیدو تا خودا  وونی کاتەوە کێ لە باوە ەکەیدا 

 پتەو و  ااتەو لە ناو ئێوەشدا چەندید شاهید هەڵبێێ ێ و خودا  اتەمکارەکانی خۆ  ناوێ .

 پیرۆزە: ئایەتەهەڵڕوانین و لێ ورد بوونەوەیەکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئەو تێ

موساوڵامنەکان تاا ئەنادازەیەک  693وا هەست پێ دەکارێ لە ئاایەتی پێشادا واتە ئاایەتی 

تووشی ئەو دڵەڕاوکە بووبنن کە هاوبەش پەیداکەرەکان لەوان زیاتر و قایمرت و بەهێزتر بان، ئەو 

هەستەش بووبێتە هۆی سستی و الوازی ئیارادە و غەم و ڕاماان. جاا خاودای یااری یاارانی و 

م و غەم و هەمە لە دەروونی پاکیاان ڕامااڵ دا و بتاارێنێ، بە ەەدەری پاکان دەیهەوێ ئەو تیارید

هۆی دابەزینای ئەو ئاایەتە. ئێساتا کە بەراوەردی خااڵی ئەو دوو شاەڕکەرانەی شاەڕی ئوحاود 

دەکرێ لە نێوان موسوڵامنان و هاوبەش پەیداکەران، بە ڕوونی چاو دەکرێ کە موویکەکاان نە 

هێزتاار، ئەو زەرەرەی بە موسااوڵامنان گەیاای بە واناایش گەیاای، کەوایە بەهێزتااری زۆرتاارن نە بە

باوەڕانی هاوبەش پەیداکەر لە هیچ الیەکەوە چاو ناکرێ. دەبێ لەوەڕا ئەو باوەڕەمان بباێ کە بێ
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دابی خودا ئەوەیە: بەسەرهاتی تاڵ و شیرین کە دێن بە سەرماندا دەشاڕۆن، دەباێ دەرسای لاێ 

ەی خودا و هەروا دەبێ ئەوەش وەرگرین و باوەڕی پێ بکەین ئەگەر تااڵی وەرگرین لەو سوننەت

ئیارادە و نائاازا جاودا ناابێتەوە. و تەنگانە ڕوو نەدەن و نەیەنە کایە، ئاازا و خااوەن ئیارادە لە بێ

بڕوانین لە شکست و بەزین دە وەهلەی هەوەڵدا لە شاەڕی ئوحاوددا، ئامااژە وەالی ئەوە باوو 

لە شەڕدا دەبێتە هۆی شکست و بەزین، ئەوە دەبێ دەرک بێ بۆ هەمیشە، تا  نەزمینامیزانی و بێ

جارێکی دیکە تووش نەیەتەوە ئەو شکستە، خاۆ دیاارە ساەرکەوتنی موویکەکاان ئای ئەوەی 

نەبوو کە ئەوان دۆستی خودا بوون چونکە ستەمکاری خۆش نابێ، بەڵکە ئای زانسات و فێڵای 

پەرساتی و انیش لە ئااخردا ئای خوداناسای و حەقشەڕ زانین باوو، و ساەرکەوتنی موساوڵامن

 ئیرادەی بەهێز بوو. بۆ زێدە زانین بڕوانە: تفسیر املیزان، هەمان ئایە.

ی ئالی عیمران دەگەڵ ئایەتەکانی 21دڵ دەیهەوێ بزانێ: چۆنیەتی و تێکەڵوی ئەو ئایەتی 

او و دڵێکای پێش خۆی چۆنە و چیایە؟ ئاێمەش باۆوەی دڵ باێ وڵم نەمێنێاتەوە هااتین بە چا

 64هەستیارانە دووبارە و چەند بارە ئاوڕن وە سەر ئایەتەکانی پێش خۆی داوە، وەک ئایەتەکانی 

دەگەڵ ئایەتەکاانی  21. بە هۆی حەول و تێکۆشانێکی ورد بەو ئاکامە گەیشتین کە ئایەتی 26تا 

 پێش خۆی لە سێ ڕێگاوە دەتوانن پێکەوە تێکەڵوییان ببێ:

بااوەڕانە دابەزی کە دە یماران باۆ دەمکاوت کردنای ئەو کاافر و بێی ئالی ع21. ئایەتی 6

بەملە و کێشەیان دەکرد، خاودا دەساتووری دا بە پێغەمابەری کە پێغەمابەر مل ڕووی پێغەمبەردا

 بفەرموێ ئەمن تەسلیمی خودام و ئیتاعە لە خودا دەکەم.

ەرایەتای پێغەمابەر و ی ئالی عیمرانیلە بابەت تەوحید و پێغەمب63ئایەتی . خودای تەعاال 2

باوەڕ بەتااڵ بێاتەوە. جاا باۆیە خاودای ئیسباتی ئایاتی خودا نازڵ کرد تاکوو قسەی کافرانی بێ

بەملە و کێشە و ئینکاری کافران دەعوەتی پێغەمبەر بۆ دوعاا و مەدح و تەعاال دە موقابل ئەو مل

قیمەت بەرەو ا و باێبنەماسەنای زاتی پاکی خۆی دەکا، واتە کاتێ کافر ویساتیان بە قساەی بێ

 ناڕەحەتیت بەرن، ڕوو دە خودا کە.

. وەک لە ڕابردوودا ئیعتیقاد و باوەڕی نەساراکان بەیان کارا لەو باابەتەوە کە دەیاانکوت: 9

عیسا خودایە، یا کوڕی خودایە، یا سێهەمین خودایە؛ بەو پێیە دەبێ خاوەنی بەشاێک لە مڵکای 

خەیااڵ و  21، جا خودای تەعاال بە دابەزاندنی ئایەتی دنیا بێ و دەستەڵتی بە سەر دنیادا هەبێ

ِ  »باوەڕ و کوتەی ئەوانە ڕەد دەکاتەوە و دەباتەوە پاش، بەوەی کە دەفەرموێ:  « كالُْملْ  كاللَُّهمَّ َمال
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واتە ئەی پەروەردگار هەر ئەتۆی خاوەنی بەحەقی مڵکی دنیاا، یاا خااوەنی مڵکای عیاززەت و 

 ئەتۆی؛ عیساش بوونەوەرێکە لە ژێر دەستەڵتی تۆدا.زیللەت، مان و نەمان، هەر 

ی ئاالی 21زانان دابەزینی ئاایەتی جگە لەوبابەتانەی کومتان، بە پێی ڕا و بۆچوونی قورئان

 عیمران خاوەنی چەند هۆی تایبەتە:

. ئیبنی عەباک و ئەنەک کوڕی مالک بۆچوونیان وایە: کاتێ پێغەمبەر مەککەی مبارەکی 6

ە ئۆمەتی وەعدە دا کە هەر وەک خودای مەزن بە کەڕەمی خۆی ساەرکەوتنی گرت بە مزگێنی ب

مەککەی مبارەکی بە نەسیب کردن لە داهاتوویەکی نزیکدا سەرکەوتنتان بە سەر دەستەڵتدارانی 

فارک و ڕۆمیش بە نەسیب دەکا و دەتانکاتە خااوەن مڵاک و وڵتای ئەو نااودارانە، جاا کااتێ 

ە مزگێنییەی پێغەمبەریان بە گوێ گەیی، تێک هەڵگالن و واق ماان باوەڕانی منافق ئەو کەالمبێ

و کوتیان ئەو قسە زۆر دوور لە ڕاستییە، کە پێغەمابەر بتاوانێ ڕۆژێاک لە ڕۆژان ببێاتە خااوەنی 

باوون بە مڵکی فارک و ڕۆم، چونکە ئەوانە خاوەنی دەساتەڵتێکی زۆر بەهێاز و بەتواناان، زاڵ

و دێتە بەر چاو لە الیەن پێغەمبەرێک ئاوا کەم هێز و کەم سامان سەریاندا زۆر بەدوور دەزاندرێ 

بااوەڕانی کاافر و مناافق ئەو بنەماایەی بێو کەم چەکی شەڕ، جا لە سەر ئەو خەیاڵە کااڵ و بێ

ی ئالی عیمران( دابەزی بۆ سەر پێغەمبەر و ئاشکرای کرد وفەرماووی: دەساتەڵت و 21ئایەتە )

و هەر وا دەبااێ ئەوە بزاناادرێ: سااەردارانی ڕۆم و فااارک ە، ە خااودایە و لە دەک ئەودایلهێااز 

بۆخۆیان ئەو مڵک و مااڵ و وڵتانەیاان بە خاۆ نەداوە، بەڵاکە لە الیەن خاوداوە بەوان دراوە و 

؛ 4/ 4، تفسیر کبیر، ج 643/ 9هەروا خودا دەشتوانێ لە دەستیان دەربێنێتەوە. )روح املعانی، ج 

 (4/29تفسیر قرطبی، ج 

ی ئالی عیمران دەبێ ئەوە بێ: گۆیا وەک 21دیکەش لە بابەت دابەزینی ئایەتی . هۆیەکی 2

دەڵێن لە پاش شەڕی ئوحود کافەرکان هاتن دژی موسوڵامنان دەستە و دایرەیەکی زۆریان پێک 

هێنابوو بۆ وەی بتوانن دەورەی شاری مەدینە بادەن و هێارش باکەنە ساەر و بیگارن و دەنگای 

ن دەو شارەدا و قارەبڕی کەن. کااتێ پێغەمابەر هەساتی بەو هەساتە ئیسالم و پێغەمبەر خەفە کە

بااوەڕان هاات هاتنی ئەو ئارەزوویەی خاو و پووچی بێگڵوەی وان کرد، بۆ بەرگری لە بەجێ

دەگەڵ یااارانی خااۆی کەوتە ڕا و تەگبیاار و بەرجەوەناادی کە ئااێمە دەبااێ چ بکەیاان دە بەرابەر 

اران و پێغەمابەر نەزەری خۆیاان خساتە ڕوو، و هەروا هەڵوێستی ئەو دوژمنانە!؟ هەر یەک لە ی

دەوری شاری مەدینە سەملانی فارسی بەتایبەتی ئەو نەزەرە ڕەوایەی دا و فەرمووی: دەبێ دەوران
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خەندەکی لێ درێ، تاکوو دوژمن لە کاتی هێرش کردن بۆ سەر شار نەتوانێ واریدی نێاو شاار 

زەیان کا. حەزرەتی ڕەسووڵیش نەزەری سەملانی بێ و ماڵ و منداڵ و ژن وپیران برتسێنێ و شپر 

دەوری مەدیانەش انر پەسند کرد و فەرماووی زۆر بەجێایە. یااران لە نێاو شااردا وەمێانن و دەو 

خەندەک لێ بدەن، لە الی شومالی ڕۆژهەڵتەوە لە تەڕەف ڕۆژئاواوە، دوژمن ئەگەر بیویساتایە 

واتە لە الی ڕۆژئاااوای میاال بە  هێاارش کاااتە سااەر شااار، لەوێااوە دەیتااوانی؛ جااا لەو الیەوە

ڕۆژهەڵتەوە دەستووری خەندەک لێادان درا، الیەکاانی دیاکە لە بەر کێاو و ساەختی ڕێگاای 

نەدەدا، لێیان باۆیە پێغەمابەر و یاارانی ئەماین باوون لەو الیاانەوە. ئەو  یهێرش بۆ کردن، دەس

رت باوو، درێژاییەکەشای میا 9میرت تا  2خەندەکەش گۆیا سێ هەتا چوار میرت پان بوو، بڵیندایی 

نزیکەی هەشت تا دە کیلۆمیرت دەهات. حەزرەتی ڕەسووڵ لە سەر ئەساسی بەراوردی خاۆی بە 

هەر دە نەفەران چل گەزی پێ ساپاردن باۆ هەڵکەنادن، و دە ئەنادازەی شاەش یاا حەوت ڕۆژ 

 یارانی پێغەمبەر ئەو خەندەکە بەو چۆنیەتیەی باک کرا بەجێ هێندرا و هەڵکەندرا.

 دنی کارەساتێکی موعجیزەئاساچاوکر 

لە کاااتی لێاادانی ئەو خەناادەکەدا گۆیااا یاااران دەگەنە بەردێااک زۆر سااەخت کە ناااتوانن 

دەرەقەتاای بااێن و بەرگااری لە کاریااان دەکااا، ئەو کارەساااتەی بەرگاار لە کاریااان بە پێغەماابەر 

لێی ەکا و ڕادەگەیێنن، پێغەمبەریش بۆخۆی هەڵدەستێ بە پەیسەری ئەو خەبەرە؛ ئەگەر تەماشا د

خورد دەبێتەوە هەسات بە ڕازێاک و ساوڕێک دەکاا لە بەردە ساەختەکەدا. لە خاودای خااوەن 

ا کە وەک تەلەسامێک دێاتە دحیکمەت و حەکیم یاری دەخوازێ بۆ زاڵ بوون بە سەر ئەو بەردە

پێش کاریان. داوای کوتکێک دەکا بۆی بێنن، کە بۆی دێنن، بە دوو دەساتی مباارەکی و هێاز و 

ێتێ چەناد کوتکااان لاێ دەدا و تەڵەسامێکی گەورەی لااێ ەڕ نای و ئاشااکرای دایادەگتینای نهێ

، ئەو تەڵەسمە بڵێسە و ناوورێکی گرشاەداری لاێ هەڵدەساتێ. یاارانی دەوروبەری بە کاهەڵدە

ئاشکرایی چاوی دەکەن. ئەدەوەیدا پێغەمبەر بە یارانی دەفەرموێ: لە ناو بڵێسە و شاوعلەی ئەو 

و کاخەکااانی فااارک و عەجەماام دی و چاااوم کااردن، کەڕەتاای  بریسااکەیەدا قەرس و قوسااوور

ایەوە، دووبارە بڵێسە و بریسکەیەکی گرشەداری دیکەی لێ ڕەحەوا ەڕ دووهەم کە پێغەمبەر دایگ

کەوت و پێغەمبەر فەرمووی: ئەو کەڕەتەش لە ناو ئەو نوورەدا قەرس و کااخی ڕۆمیەکاانم دی، 

تکاان، دووباارە بریساکە و بڵێساە و شاەبەقێکی هەروا بۆ جاری سێهەم کە دایدەگرێتەوە بە کو 

، دووباارە پێغەمابەر فەرماووی: لە نااو ئەو شاەبەقەدا ئەو کەڕەتەی گرشەدارتری لێ بڵیند باوو
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قەرسەکانی سەنعا و یەمەنم دینت. پاش تەواو شکاندنی ئەو بەردە پێغەمبەر فەرمووی: ئەو ساێ 

ە فەتاح و ساەرکەوتنی ئەو وڵتاانە بە نوور وبریسکەی ئەو بەردە، ئەوە ئیلهاامی دڵام دەکەن ک

 دەستی ئێوەی ئیسالم دەبێ و دێتە جێ.

گوماانە کارەسااتی ئەو بەردە موعجیزەئاساا باوو، ئامااژە باوو وەالی پیارۆزی بە ساەر بێ

 و باوەڕەکان ئەو واقیعەیان بیست، بە ئیهانەتوڵتانی فارک و ڕۆمدا، بەڵم کاتێ دووڕوو و بێ

م و هەوادارانی وا ترسەنۆکن کە لە ترسان ئەوەتا خەندەکی لە دەورەی مەسخەرەوە کوتیان ئیسال 

شاری مەدیانە دەدەن، چاۆن ئەو خەیاڵتاانە دەکەن و ئاارەزووی فەتحای شاام و ڕۆم و یەمەن 

دەخەنە نێو مێشک و دڵیانەوە. ئەوە خەیاڵتە یان هەر خەیاڵە و پێی ناگەن. جا خودای پشتیوانی 

ی ئاالی 23و  21انی ڕێگاای حەق دێ بە دابەزینای ئەو دوو ئاایەتی پێغەمبەران و ڕاستان و پاک

عیمران خودا دەفەرموێ: دان و وەرگرتنەوە، عیززەت و زیللەت بە دەست خودایە، ئەوە خودایە 

بە  دەکاا موسوڵامنان لە ژێر ئاڵی ئیسالم بە ڕێبەری پێغەمبەری ئیسالم یاریادە دەدا و پیرۆزیاان

؛ اسااباب الناازول 464/ 2؛ بحاار املحاایط، ج 621/ 9ملعااانی، ج سااەر ئەو وڵتااانەدا. )ڕوح ا

 (.24واحدی: 

 
دڵ هەسات بە گارێ و پەرچێاک « مالک امللاک»لە هەڵسەنگاندن و بەراوردی جوملەی 

بریتییە لە قودرەت و تواناایی، « ملک» پەرچە پێویستە. پەرچەکەش ئەوەیە:ئەو دەکا کە البردنی 

واتە تواناا لە « مالک امللاک»یش هەر هەمان قودرەتە و تواناییە بەو پێیە مانای «مالک» دە دیارە

سەر توانا، قودرەت لە سەر قودرەت، ئەو بەراوەرد و هەڵسەنگاندنە ئەوەمان پێ دەڵاێ: غەیارەز 

بەر لەخودا ئەوەی دە توانایدایە، توانای تەواو نییە، بەو دەلیلە هێز و توانای ئینسان و باقی گیاان

، «کشااف»لە خوداوەیە، و قودرەتی مالک بە سەر مڵک و ماڵی لە خوداڕایە، جا بۆیە خااوەنی 

بەیانی قودرەت و سەربەخۆیی کامڵی خاودایە، و چەناد باابەتی « مالک امللک»فەرموویەتی: 

مەقااامی نوبااووەت و « ملااک مالااک امللااک»دیااکەش دەگەیێنااێ، وەک ئەوانە: مەبەساات لە 

 ی نیساءدا ئاماژەی وە ال کراوە:24ە ئایەتی ڕیسالەتە، هەر وەک ل

َقْد آتَيَْنآ آَل إِبْرَاِهيَم اعْ  ِ  ِوَتابََ
ْ
لْ ووَاْل   َعِظيًمااكَمَة َوآتَيَْناُهم مُّ

گومانی ئێەە کتێ  و پێغەمبەرایەتڕی و دەاڕتەاڵتێکی گەورەمڕان بە تڕۆرەمەی بە ااتی و بێ

 ئیهاهیم بەخشی.
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می پێغەمبەرایەتی لە ژوورڕای هەمو مەقامەکانی مڵاک جا خۆ ئەوە ڕوون و ئاشکرایە مەقا

و سامان و پادشاییە، بەو دەلیلە پێغەمابەران لە ڕووناکاایی و ڕێابەری دڵ و دەروون وهەساتەی 

نهێنی ئینسانین، ئەمام حاکامن و خاوەن دەسەڵتان و ڕێبەر و بەڕێاوەبەری زاهیاری جاامیعە و 

بەران بە نهێنای و بە زاهیاری گەل دەحااوێنێتەوە و گەلن، لە سەر ئەو ئەساسە تێز و پێزی پێغەم

دەیحامڵێنێ. بەڵم ئەمیران و حااکامن و خااوەن دەساەڵتان، ڕەواجیاان دە زاهیاری گەلادایە. 

ی ئالی عیمران( زەربەیەکای کااریگەر دەدا لە ڕوحای ناپااکی 21گومان حەیاتی ئەو ئایەتە )بێ

خۆیاان دەیاانکوت: زۆر دوورە لە ڕاساتی بااوەڕ کە بە خەیااڵی پاووچی ناپاکانی کاافرانی بێ

باوەڕان ئاماژەی وەال کراوە دە خودای مەزن پێغەمبەر لە بەشەر هەڵخا، هەر وەک ئەو قسەی بێ

 ی ئیرساءدا:34ئایەتی 

ا رذُسوالً  َبَلَث ا ُّ بَََشً
َ
ن قَالُواْ أ

َ
ن يُْؤِمُنواْ إِْ  َجاءُهُم الُْهَدى إاِلذ أ

َ
 َوَما َمَنَع انلذاَس أ

هیچ شتێ  بەرگ ی نەک د لە خەڵکی بۆ ئیتن هێنڕانو کڕاتێ هیڕدایەت و  ێنوێنییڕان بڕۆ هڕات 

 بێجگە لەوەی کوتیان: ئایا خودا م ڤێی بە پێغەمبەر ناردووە؟ 

ی ئەنعام قسەکەیان بەرەو پاش دەباتەوە کە دەڵێن: چۆن پێغەمبەر لە 3یا دەڵێن وەک ئایەتی 

 ئینسان هەڵدەکەوێ؟!

ا يَلْبُِهونَ اكاهُ َملَ َولَْو َجَللْنَ  ََللَْناهُ رَُجلاً َولَلَبَْهَنا َعلَْيِهم مذ   َّذ
گومڕان هەر لڕێتن ئەگەر ئەویشتن بک دایەت بە ف شتەیەت شێوەی م ڤێێکتن پێ بڕدایەو بێ

 دەشێواندنو هەر وەکوو خۆیان لە خۆیانیان شێواندبوو.

چەڵ کەرەوەی کاوتە و خەیااڵی ی ئەنعاام هەر دوو پاوو 3ی ئیرسااء و 34ئەو دوو ئایەتی 

 باوەڕەکانە، کە دەیانکوت جا چۆن پێغەمبەر لە مرۆڤ هەڵدەکەوێ.پووچ و باتڵی کافر و بێ

باوەڕانە ددانیان بەوەدا هێاوە کە پێغەمابەر لە ئینساان دەباێ و هەندێکی دیکە لەو کافرە بێ

یر ناوەشێتەوە و ناایەتەوە، هەڵدەکەوێ. بەڵم ئەو پلە و پایە و مەقامە لە محەمەدی فەقیر و سەغ

 ی زوخروف ئیشارە وەالی ئەو نەزەرە ناڕەوایەیان دەکات:96هەر وەک ئایەتی 

َن اعَْقْرنَتَْيِ َعِظيمٍ   رَُجٍل مِّ
ا اعُْقْرآُن لََعَ َْ َل َه  َوقَالُوا لَْواَل نُ ِّ

ر لەو دوو باوە ەکان( کوتیان: بۆچی ئەو قورئانە بڕۆ پیڕاوێکی بەرئ و مەئن و جێڕدا)کاف ە بێ

 شارانەدا نەهاتە خوارەوە و دانەبەئی؟
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جوولەکەکان دەیانکوت پێغەمبەران لە پێشینەکەیان و بابانی ئێمەڕا بوون و هاتوون، هۆزی 

قوڕەیش قەت خاوەنی ئەو مەقامە ڕیساالەت و پێغەمبەرایەتایە نەباوون، کەوایە چاۆن مەقاامی 

 پێغەمبەرایەتی شایانی محەمەد دەبێ؟! 

وتانەی کافران لەمەڕ پێغەمبەرایەتی محەمەد هۆی حەساادەت و کیانە باوو، تەواوی ئەو ک

ی نیسااءدا 24هەر وەک خودای حەکیم و زانا بە دەروونای هەماوو دڵ و دەرووناان دە ئاایەتی 

 ئاماژەی وەالی حەسادەتیان دەکات:

َقْد آتَيْنَ  ََ ْم ََيُْهُدوَن انلذاَس لََعَ َما آتَاُهُم ا ُّ ِمن فَْضلِِه 
َ
ِ  ِوَتابآ آَل إِبَْراِهيَم اعْ أ

ْ
َموَة وَواْل

لْ    َعِظيًمااكَوآتَيَْناُهم مُّ
نەخێ و هەر بەخی ی دەبەن بە خەڵ  لە اەر ئەو خێ  و بێ ەی خڕودا کە )لە بارەگڕای(  ەیەڕی 

گومان ئێەە کتێ  و پێغەمبەرایەتڕی و دەاڕەاڵتێکی گەورەمڕان بە خۆیەوە پێی بەخشیونو بێ

 بەخشی.تۆرەمەی ئیهاهیم 

وچاۆڵ و زۆری ئەفرادیاان ئەوە شتێکی حاشا هەڵنەگارە کە جوولەکەکاان بە هاۆی چەک

نیازی دەستەڵت و توانایان دەکرد بە سەر پێغەمبەردا، هەر ئەو ئیدیعایەی وان باوو کە خاودای 

 :ی ئالی عیمرانی دابەزاند و تێی رسەواندن و هەسی دانەوە62تەعاال لە ئایەتی 

يَن  ِ وَن إیَِل َجَهنذَم َوبِسَْس الِْمَهادُ فَ كقُل عَِّّلذ  ُرواْ َسُتْغلَُبوَن َوُُتََْشُ
بڕاوە ن: بەو ئووانە تێدەشڕکێرنێد کڕۆ  دەکڕ ێنەوە بەرەو )ئەی پێغەمبەر(! بڵێ بەوانەی بێ

 دڤئەخ دەب ێدو کە ناخۆشکید جێگای یاوانەیەوە.

ی ئااالی 62نیساااء و ی 24ی زوخااروف و 96ی ئەنعااام و 3ی ئیرساااء و 34ئەو ئایەتااانەی 

عیمران سەراپایان هاوارن لەوەی کە ئینسان هەر ئەوەندە ژەنگ و چڵکای حەساادەت و خاۆ بە 

نابیساێ و ناایەتە  هیچ ئاوێک پاک نابێتەوە و حەقایش زۆر زانی کەوتە سەر سینە و دڵی تازە بە

بە سەر خەت و ڕێگای دروست. جا دەبێ بزانادرێ و بە دڵ وەربگیاردرێ کە خاودای تەعااال 

بااوەڕان پاووچەڵ دەکااتەوە و ئیساباتی ئەو ئەقیادە و خەیااڵتی بێ« مالک امللاک»جوملەی 

ن تََشدا   كَمن تََشا  َوتزَِنُع الُْملْ  كتُْؤِِت الُْملْ  ﴿پووچەڵیەش ڕادەگەیێنێ بە ئایەتی  واتە )بڵاێ  ﴾ِممَّ

کەیفات لاێ ئەی خودایە، ئەی خاوەن و فەرمانڕەوای هەموو شتێک( هەر کەک کە ئەتۆ خۆت 

بێ و بتهەوێ، دەستەڵت دەدەیتە دەستی، و هەر کەسیش ویستت لێی نەبێت، دەستەڵتی لاێ 
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 دەستێنیەوە.

دن تََشدا   كَمن تََشا  َوتزَِنُع الُْملْد كتُْؤِِت الُْملْ  زانان لە سەر ئایەتی ﴿هەندێک لە قورئان ﴾ ِممَّ

دەساتەڵت و ساەروەری لە هەست بەو شتە دەکەن: دانی دەساتەڵت و ساەروەری و داڕنینای 

الیەن خوداوە بۆ ئینسان لە ڕێگای ئیختیاری ئینسانەوە نییە، واتە بکوترێ: ئیختیاری ئینسانی دە 

کاااردا هەیە، وا نیاایە؛ بەڵااکە ئەو دان و نەدانە لە سااەر ئەساساای لێهاااتوویی و شایسااتەگییە، بە 

رانە دەکااری کاا لە جێای کوردی و بە کورتی: دەستەڵت دەدرێ بە یەکێک کە پێی بچارێ و ژی

خۆیدا، لە کەسێک وەردەگیرێتەوە کە نەتوانێ دە جێی خۆیدا دەکاری کا و دەعەمەلی بێنێ. باۆ 

 ی بەقەرە:624ئەو ڕاستییە دەچینە خزەمت ئایەتی 

الِِميَ   الَ َيَناُل َعْهِدي اعظذ
 پەیتنی مد ناگاتە الی اتەمکاران.

ەتیان نادا. بەڵم خاودا ئینساانی ئاقاام و ژیار و کار و ناشی و نەزان خودا هیدایمیانی ستە

ی 243لێزان و خاوەنی ئینساف و داد یاریدە دەدات. بۆ ئەو ڕاساتییە دەچیانە خازمەت ئاایەتی 

 بەقەرە:

ِْهمِ  َعلَْيُكمْ إِنذ ا ذ اْصَطَفاهُ 
ْ
 َوزَاَدهُ بَْهَطًة ِِف اعِْللِْم وَاَّ
ێاردووە و ک دوویەتی بە فەرمانڕدەو ئانینێکڕی خودا خۆی لە اەر ئی ادە و ویستیو ئەوەی هەڵب

 ای جەاتە و لەشی پێ بەخشیوە.نبەرف اوان و وئە و توا

کا و دەڵێ: هەر جۆر خودا بیهەوێ و ئیرادە بکا، هەر ئەو دەبێ، چونکە دە ئەو ئایەتە هاوار

هەر خودا دەزانێ کێ شانی هەڵدەگرێ ببێتە شا و خااوەن زانسات و لەکاارزان، و کاێ شاانی 

ڵناگرێ ببێتە سەردار و خاوەن دەستەڵت. بە کوردی و بە کورتی: ئەو بابەتە دەباێ حەواڵە بە هە

 ئیرادە و قەزای خودا بکرێ.

 هەر وا ئەو بابەتەی حەواڵە بە قەزای خودا کردووە:« حکیم الشعراء ابوالعالء املعری»

 لَااو کاااَن ِبالحیَااِل الَغناای الَوَجاادتنی

 رَِم الِْغنَاایلِِکاانَّ َماان ُرزَِق الِحجااا ُحاا

لیِل َعلَاای الَْقضاااِء َو کَْونِااهِ َو ِماا  َن الاادَّ
 

ااااامِء تََعلُّقااااي   ِبأَجاااال  أسااااباِب السَّ

 ِضااااااّداِن ُمفرَتِقاااااااِن أَيَّ تََفاااااارُّقِ 

 بُااُُک اللَّبیااِب َو طیااُب َعاایِش اأْلَحَمااقِ 
 

 واتە:
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دەگەیشتم بە هۆی ئەگەر سامان و توانایی بە حیلە و لێزانی بایە، ئەمن بە بەرزتر لووتکە  .6

 هێز و لێزانی.

بەش کرایە، چونکە ئەو . بەڵم هەر کەس ئەق  و زانستی درایە، لە سەروەت و سامان بێ3

 دووانە پێکەوە نابن.

دەساتە، زۆر نەدان و نەزان ، کە قەزایە و قەدەرە، زۆر دانا و لێازان تەنگ. دەلیلیش ڕوونە3

 خۆشگوزەران و سەربەستە.

 
ًِ  »انێ مانای دڵ دەیهەوێ بز   چۆنە و مەبەست چییە؟« اْْلَْْيُ  كبِيَ

ِبُقدرَتَِک نَجَعُل کُلَّ الرَْبَکااِت »دەبێ بکوترێ مەبەستی خودا دێرەدا قودرەت و تواناییە واتە 

َ  كإِنَّد »یانی هەچی خێر و بێرە لە ژێر ئیرادە و کەیفی خاودادایە. جاوملەی  «َو الَْخیراِت   كِّ لََعَ
يٌر  ًِ ٍ  قَ  واتە خودایا! ئەتۆ زاڵی بە سەر هەموو شتدا.« َيْ

وگۆڕە دەباێ هەر لە دەساتەڵت و ساەروەت و دڵ ئەو هەستەی پێدا دێ کە ئایاا ئەو ئااڵ

 سامان و پلە و پایەدا بێ؟ یا لە کائیناتیشدا دێتە ڕوو؟

دەرگاای خاودادا بۆ وڵمەکەی دەبێ ڕوو دە دەرگای خودای تەعال کەین چونکە نەزان لە 

ً فََهَدی» بە زانایی دەگا  «.َو َوَجَدَک َضال 

وگۆڕ دە کائیناتیشدا لە سەر ی ئالی عیمران بۆ وەی تێبگەین ئاڵ39 یدەچینە خزمەت ئایەت

 ئیرادەی خودا هەیە:

ْيَل ِِف انْلذَهارِ َوتُوعُِج انلذَهاَر ِِف اللذْيِل َوُُتِْرُج اعََْحذ ِمَن ا
لَْميِِّت َوُُتِْرُج الََميذوَت ِموَن تُوعُِج اللذ

ََحِّ َوتَْرُزُق َمن تََشاء بَِغْيِ ِحَهاٍب 
 ئایل عيمران( 17) اعْ

خودایە! ئەتۆی شەو دەکەی بە ناو  ڤ دا و  ڤ یش دەکەی بە نڕاو شڕەوداو ئینڕدوو لە مڕ دوو 

لە دەردەکێشی و م دوو  لە ئینڕدوو دەردێنڕیو  ئق و  ڤئیڕش دەدەی بە هەر کەس کەیفڕ  

 اەر بێو بەبێ  مار.

 27وەسەر ئایەتی تێڕوانینێکی هەستیارانە 

خودایە تۆی شەو دەخەیتە جێی ڕۆژ، واتە تاریکایی دادەکێشیە ناو ڕووناکاایی، بەو جاۆرە 

کە ڕووناکایی دەتارێنی و تاریکایی بە ساەردا دێنای. واش هەیە هەنادێ کاات بەشاێ لە شاەو 

دەپچڕی و دەیخەیتە سەر ڕۆژ، بەو هۆیە شەوگار کورتی دێناێ، ڕۆژگاار درێژتار دەباێ؛ واش 
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ەزێنای، بو ڕۆژ دەخەیتە جێگای، واتە تاریکایی دەتارێنی و ڕووناکایی دادەهەیە شەو ڕادەماڵی 

دەو کاتەشدا وا هەیە بەشێ لە ڕووناکایی ڕۆژ وەردەگریەوە و دەیخەیتە سەر تاریکایی شەو، بەو 

وگۆڕ و کاورت و دەبان، ڕاز و ساوڕی ئەو ئااڵ درێژهۆیە ڕۆژگار لە کورتی دەدەن و شەوگار 

حەساانەوە و دەکارێ: نەزم و نیازام ڕاوەساتان و وەبەر هااتن و لێ درێژییە، ئااوا هەسات پاێ

 وگۆڕە بێ.حاوانەوەی عالەمی هەستی هۆیەکەی ئەو ئاڵلێ

دڵ بە هۆی بەرجەوەندی و هەڵساەنگاندنی ئاایەتەکە ئەو هەساتەش دەکاا بە ڕوونای: ئەو 

وگۆڕە ئەساسیە و خاوەن حیکمەت و بەرهەمی حەیاتی وە نەباێ هەر لە شاەو و ڕۆژدا بێاتە ئاڵ

جێ و سەری پێ بگرێ، بەڵکە لە بابەت ژین و ژیانیشاەوە هەر دەباێ هەباێ و هەشاە، تااکوو 

ُتِْرُج الْدََحَّ  ﴿دروستی و ئاسانی بێتە گەڕ و وەگەڕ کەوێ. وەک ئایەتی  دنیای ژین بە ڕەوانی و
ئاماژەی وەال دەکا و دەفەرموێ: خودای خاوەن توانا دێنێتە  ﴾ِمَن الَْميِِّت َوُتِْرُج الََميََّت ِمَن الََْحِّ 

و گاۆڵ و  ، و هەچی گژ و گیااەلەبەر دەر زیندوو لە مردوو، یانی بگرە لە ئینسان و هەچی گیان

لەبەران لە تۆوی نێر لەو خاکە مردووە، واتە ئینسان و گیان دار و دەوەن و دانەوێڵەیە، پەیدا دەبن

گیان هیچ ژیانی تێدا نییە و مردوویە، و هەر وا گاژ و مێ، ئەو تۆوەش لە خاکە، دیارە خاکی بێ

کە تۆویش دیارە هەر و گیا و دار و دەوەن و دانەوێڵەش، لە تۆوی خۆیان پەیدا دەبن و پێکدێن 

 لەو خاکە مردوویەدا وەدی دێ.

توانی زینادوو لە ماردوو دەو هەروا ئەو خودای خاوەن حیکەمت و حەکیم و بەتوانا وەک 

دەرهێنێ، دەشتوانێ مردوو لە زیندووش دەرهێنێ، ئەو بابەتە واتە دەرهێنانی مردوو لە زیندوو یا 

لە ساەرە، کە هەر یەکەی بە جۆرێکیاان بەراوەرد بە پێچەوانە، بیروڕا و بۆچاوونی زانایاانی زۆر 

کردووە. جا ئێمە دێرەدا تا ئەو جێگایەی زانسنت پێی بشکێ، منوونەیان لێ دێنینەوە. موسوڵامن 

لە کافر دێتە دەر، وەک حەزرەتی ئیرباهیم لە ئازەر؛ یا کافر لە مومئین، وەک کەنعان لە نووح. یا 

وانەش؛ یا دەڵێن مریشک و زۆر لە مەل و باڵندە لە هێلکە دەڵێن پاک لە ناپاک و هەر وا بە پێچە

وەدی دێن و هەروا بە پێچەوانە هێلکە لە باڵنادە دێاتە دەرێ، یاا دەڵاێن گاوڵەگەنم لە دانەوێاڵە 

خاریج دەبێ و هەروا بە پێچەوانەش؛ یا دەکرێ و دەشتوانین بڵێاین: مەبەسات دێارەدا کاوفر و 

ردوو باێ، لە ساەر مادوو باێ و مەبەساتامن لە کاوفریش ئیامنە؛ یانی مەبەستامن لە ئیامن زین

َو َمن  ی ئەنعام: ﴿622ئەساسی هەڵسەنگاندنی ئایەتی 
َ
ْحيَيْنَا ُُ اكأ

َ
واتە ئەوەی مردباوو  ﴾َن َميْتًا فَأ

زیندوومان کردەوە؛ یانی مەبەست دێرەدا ئەوەیە کافر باوو واتە مردباوو، گیامناان خساتە بەر و 
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ە؛ بە کوردی مردبو وە گیامنان هێنا. دیارە گیاوگۆڵ هێنانە دەر و شاین دامانێ، واتە ئیاممنان دای

ە بڕوێندرێ و شاین دنەوەی ناو دەبرێ، چونکە پێش ئەو کردنەوەی لە زەوی، بە ناوی زیندوو کر 

 ی ڕۆم:63بێتەوە، بە مردوو ناوی دەبرا، لە سەر ئەساک و ئاماژەی ئایەتی 

َُيْ  ْرَض َبْلوَد َمْوتَِهوا وَ َُيِْرُج اعََْحذ ِمَن الَْميِِّت َو
َ
ِ كوِرُج الَْميِّوَت ِموَن اعْوََحِّ َوَُيْوِْل اأْل ل  كَْ

 ُُتْرَُجونَ 
ئینڕڕدوو لە مڕڕ دوو دەردێنڕڕێ و مڕڕ دوو  لە ئینڕڕدوو دەردێنڕڕێو ئەویڕڕش پڕڕا  م دنڕڕی ئینڕڕدوو 

 دەکاتەوە. ئا بەو شێوەیە  ئێوە دەهێرنێنە دەرێ

 سووڕەی فاطر: 3یا دەڵێن بۆ ئەو بابەتە دەڕوانینە ئایەتی 

ْرَض َبْلودَ 
َ
ْحَييَْنوا بِوِه اأْل

َ
يِّوٍت فَأ ُتثُِي َسَحابًا فَُهْقَناهُ إیَِل بَوَدٍ مذ ََ نَاَ   ْرَسَل الرِّ

َ
ِي أ ُ اَّلذ  َوا ذ
ِ كَمْوتَِها  ل  اعنُُّشورُ  كَْ

خڕڕڕودا  هەر ئەو خڕڕڕودایەیە کە ئەو بایڕڕڕانە هەڵڕڕڕدەکا و ئینجڕڕڕا هەور دەهە ێنڕڕڕێو بەرەو 

دوو بە ێی دەکەیدو جا ئەو اەرئەوییەی پێ ئیندوو دەکەینەوە پا  م دنیو اەرئەوییەکی م  

 ئیندووک دنەوە  هەر وایە.

 ی بەقەرە:24یا منوونەی ڕوونرت دەخەینە ڕوو، وەک ئایەتی 

ِ وَ كْيَف تَ ك ْحَياكُفُروَن بِا ذ
َ
ْمَواتاً فَأ

َ
 رَْجُلونَ ْم ُثمذ إَِِلِْه تُ كْم ُثمذ َُيْيِيكْم ُثمذ يُِميتُ كنُتْم أ
گیان بوون و گیان و  ڤیی دەپاو خسنتو ئینجا دەتڕامن ێنێ و جا چۆن باوە  ناکەن بە خودا؟ بێ

 جا ئیندووشتان دەکاتەوەو پاشانیش هەر بۆ الی ئەو دەب ێنەوە!

بە کوردی و بە کورتی: هەچی نەفعی نەبێ مردوویە، نە کافر بەهارەی مەعانەوی هەیە و نە 

لەبەر هەزاران لەبەر دەردێناێ و لە گیاانگیان هەزاران گیانخاکی بێ خاکی مردوو، و هەروا لە

گیان دەخاتە دەر. وەک مووی سەر و لەش و نینۆکی قامکەکاانی دەسات و الق، بااقی ئەو بێ

 شتانەش لە بەدەن دێنە دەرێ.

ن و ئەو هەستە دەکرێ: خودا هەرچی سااما ﴾َوتَْرُزُق َمن تََشا  بَِغْْيِ ِحَساٍب  ﴿دە جوملەی 

داراییە مڵکی خۆیەتی، بیداتە هەر کەک، کەک حەق و مافی ئەوەی نییە بڵێ نابێ بیدرێتێ، یاا 

خودایە بۆچیت داوەتێ؟ چونکە خودا ماڵی خۆی داوەتێ، ماڵی کەسی نەداوەتاێ. و هەروا لە 

ی بە کار بردووە، ئەو هەستە دەکارێ کە ئەو ڕزق دانە «ترزق»بەر ئەوەی خودای تەعاال وشەی 
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 گای فەزڵ و بەرەکەتی خودا بێ، نەک لە ڕێگای بەندەگی و عیبادەتی عەبد بێ.لە ڕێ

 تیوتیوە:

 دا ئاماژە وەالی دوو ئاکاری خودا کرا: 21دە ئایەتی 

 وەرگرتنەوە، وەک ئەوە:. دان و نەدان واتە دان و لێ6

ن تََشاء كَمن تََشاء َوتزَنُِ  الُْملْ  كتُْؤِِت الُْملْ    ِممذ
بتهوێ دەاتەاڵتی دەدەیتە دەاتی و هەر کەایش وائت لێبێ دەاڕتەاڵتی  هەر کەس کە خۆت

 لێ دادە نی.

ڕێازی . کێت واز لێ بێ و بتهەوێ بەڕێز و بەهێزی دەکەیت، کێش نەتهەوێ، زەلیل و بێ2

 دەکەی.

 دا ئیشارە وەالی کاری گەورە و بەرچاوی خودای تەعاال کراوە:23دە ئایەتی 

کدا، کە مەبەست لەو ڕۆبردنە دە پاڵ یەک کاورت و درێاژی . ڕۆ بردنی شەو و ڕۆژ دە یە6

شەو و ڕۆژە بە درێژایی ساڵ، یاا بڵێاین شاەو باوونەوە و ڕۆژ باوونەوە بە شاێوەی وردە وردە و 

هێدی هێدی، کە ئەو شێوەیەش چاوەی بەرەکەت و بەرهەم و قازانجی زۆرە لە ساەر ئەساسای 

 نەزم و نیزامەوە.

(دا چاو دەکرێ ئەوەیە: دەرهێنانی 23اال کە دەو ئایەتەدا ). عەمەلی دووهەمی خودای تەع2

مااردوو لە زیناادوو و دەرهێنااانی زیناادوو لە مااردوو. کە ئەو عەمەلەش یەکااێکە لە بااادراو و 

پێچراوەترین ڕووداوی عاالەمی هەساتی. دەشاکرێ بەو الیەشادا نەزەر بادرێ: ڕۆژ نیشاانەی 

ەشتواندرێ بکاوترێ: جاا کەوایە ماان و نەماانیش بیناییە، شەو نیشانەی نابیناییە، جا بەو پێیە د

 دەگەڵ کوفر و ئیامن یەک دەگرنەوە.

لە زاناکاانی دەوران فەرماویەتی: پێغەمابەر  گۆیا لەو بارەوە ساەملانی فارسای کە یەکاێکە

خودا مومئین لە پشتی کافر دەردێنێ و هەروا کافریش لە  23فەرموویەتی: لە سەر مانای ئایەتی 

ێنێ. جا خاۆ ئەگەر نەختێاک بەرجەوەنادی لە خاۆ نیشاان بادرێ، یاساای پشتی مومئین دەرد

میراتگری هەڵدەوەشێ، بەو دەلیلە: کافر لە مومئین میارات ناباا. ئەماام باۆ وەی بتوانادرێ بە 

وگااۆڵ لە ژێاار یاسااای واقیعاای ژیااان حاااوانەوە و حەسااانەوەدا بااین بااێ و گرێڕەواناای و بێ

ن ڕاز و ڕمووزاتی حیکمەتی خودای خاوەن حیکمەت وەجووڵێین، دەبێ بڵێین و باوەڕیشی کەی
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لەبەران بەتاایبەت بەرەی ئینساان دە چەرخ و خولادایە لە دەوری حاوانەوە و حەسانەوەی گیان

 هەمیشە بە جۆرێکی وا کە ئینسان تێی بڕ ناکا و سەری لێ دەرناکا.

و دە ڕۆژدا دەبا شاەو  ﴾ واتە خودا ڕۆ اللَّيِْل تُوِلُج اللَّيَْل ِِف انْلََّهاِر َوتُوِلُج انلََّهاَر ِِف  لە ئایەتی ﴿

هەروا ڕۆژیش دە شەو، هەستێکی باریک دەکرێ، هەستەکەش ئەوەیە: دەبێ بەو پێایە کە شاەو 

پێش دەکەوێ لە ڕۆچووندا، ئەسڵرت بێ و پێشکەوتووتر بێ لە ڕۆژ، ڕۆژیش تاابیعی شاەو باێ. 

سات پێادەکا، هەر ئەو یاسایەشاە جا لە ساەر ئەو ئەساساە ماناگ لە شاەودا دادەگیرساێ و دە

گیرسێن، وەک ڕۆژووی ڕەمەزان کە دەوادارمان دەکا کە هەندێک لە عیبادەتەکامنان لە مانگدا دا

پێی دەکوترێ: مانگی ڕەمەزان؛ یا ئیعتیکااف لە شاەودا دادەگیرساێ. بە کاوردی و بە کاورتی: 

 ست پێ دەکرێن.کەوتنی شەو لە سەر ڕۆژ دە ئایەتەکەدا ئەو بابەتانەی لێڕا هەپێش

ە ئەو دەرسەشااامن پااێ دەڵااێ: واتە پاااش ئەوەی خااودا پێغەماابەر و 23و  21ئەو ئااایەتە 

موسوڵامنانی ئاگادار کردنەوە کە دەبێ هەر لە بەر خودا وەپاڕێن و ئیقراریش باکەن بە تواناایی 

، خودا بە سەر هەموو شتدا، واتە هەموو شت بوون و نەبوونی بە دەسات خاودایە، دارا و نەدار

ڕێزی، جا لە سەر ئەو ئەساک و ڕوانگەیە بە ئینسانیش دەڵێ: عیززەت و زیللەت، ڕێزداری و بێ

گەیاندی هەموو شت کەوایە نابێ بۆ چارەی نیاز پەنا لە غەیری خودا بۆ کەک بەری، چونکە تێم

 ی ئالی عیمران:24لە دەستی خودادایە. بۆ ڕاستیی ئەو مەبەستە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

ِْ الُْمْؤِمُنوَن اعْ  الذ  ْوِِلَاء ِمن ُدْوِن الُْمْؤِمنَِي َوَمون َيْفَلوْل َ لِواكَيتذِخ
َ
فَلَويَْس ِموَن ا ِّ ِِف  كفِِرنَن أ

رُ  ِّْ َُيَ ن ََّتذُقواْ ِمْنُهْم ََُّقاةً َو
َ
ٍء إاِلذ أ  ئایل عيمران( 18) ُم ا ُّ َنْفَهُه َوإیَِل ا ِّ الَْمِصيُ كََشْ

باوە ان لە باتی باواداران بڕکەن بە اەرپەرشڕ  و خۆشەویسڕتی خۆیڕانو اواو بێبنابێ خاوەن 

هەر کەس ئەو کارە بکاو هیچ جۆرە پەیوەندییەکی دەگەو خودادا نامێنێ. مەگەر بۆ خۆپاراانت 

و پارێزگاری لە شە ی وانو خودا دەتانکاێنێ لە ئاکامی نافەرمڕانی خڕۆیو گە انەوە  تەنیڕا 

 هەر بۆ الی خودایە.

 :28ئایەتە پیرۆزی ئاوڕ دانەوە و تێڕوانین لە سیام و ناوەرۆکی 

بە پێی ئیامن و باوەڕی ڕاستین بە یاسای ئیسالم کە قورئانە، کەڕامەت و هەساتی ویاژدانە، 

باوەڕان وەدەن نابێ کەسانی خاوەن ئیامن واز بێنن لە خاوەن ئیامن و خاوەن باوەڕان، پاڵ وە بێ

ن بە باوەڕان بەرزتر باخێنو دۆستایەتییان دەگەڵ پێک بێنن و دامەزرێنن، و قازانج و بەهرەی بێ

سااەر بەهاارە و قااازانجی موسااوڵامنان. هەر کەسااێک بە هەر ناوێااک دە هەر پۆساات و پاالە و 
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پایەیەکدا بێ و دە هەر لیباسێکدا ئاوا بکات: واتە پشت دە هاوکاری و دۆستایەتی موسوڵامن کا 

باوەڕان کات، بۆ هەر ئامانجێکی دنیایی، ئەو کەسە هیچ بەشێکی بە سەر خاوداوە و ڕوو دە بێ

ٍ   ﴿ێ، وەک خاودا فەرماوویەتی نامێن ََ ِمدَن اهّللِّ ِِف َيْ واتە ئەو کەساە بەشای بە ساەر  ﴾فَلَديْ

 خوداوە نامێنێ و پەیوەستی دەگەڵ خودا پچڕاوە.

دانەوەی موسوڵامنان هەروا دووبار خودای تەعاال لە سەر ئەو بابەتە، واتە دۆستایەتی و پاڵ

ر بە ڕووناای و ڕاشااکاوی دواوە و ئینسااانی باااوەڕان بە خااودا و قورئااان و ڕەسااووڵ زۆ بە بێ

 ی سووڕەی موجادەلە:22تێگەیاندووە بە وەسیلەی ئایەتی 

َ َوَرُسوََلُ َولَْو  وَن َمْن َحادذ ا ذ ِ َواِْلَْوِم اآْلِخِر يَُوادُّ ْو اكاَل ََتُِد قَْوًما يُْؤِمُنوَن بِا ذ
َ
نُوا آبَاءُهْم أ

 
َ
ْو إِْخَواَنُهْم أ

َ
ْبَناءُهْم أ

َ
ِ أ ْوَل

ُ
ْنوُه ك كْو َعِشَيََُّهْم أ يذوَدُهم بِوُروٍ  مِّ

َ
يَماَن وَأ لُوبِِهُم اإْلِ

َتَب ِِف قُ
ووا َعْنوُه  َُ ُ َعوْنُهْم َوَر ْنَهاُر َخاَِّلِيَن َِيَهوا َرِيَ ا ذ

َ
َونُْدِخلُُهْم َجنذاٍت ََتْرِي ِمن َُتْتَِها اأْل

ْوَلِ 
ُ
ِ  كأ اَل إِنذ ِحْ َب ا ذ

َ
ِ أ   ُهُم الُْمْفلُِحونَ ِحْ ُب ا ذ

هیچ هۆئێ  دەس ناکەوێ کە باوایڕان بە خڕودا و  ڤ ی ئڕاخ ەت هەبڕێ و لە هەمڕان کڕات و 

یاڵەتدا ئەو کەاانەیان خۆ  بوێ کە دەگەو خودا و پێغەمبەرەکەی خودادا دو منایەتی بکەن 

ان بڕڕدو بڕڕاوە انە بڕڕ ا و بڕڕا  و کڕڕو  و هڕڕۆئ و بەرەیڕڕ)واتە بڕڕاوە ی پڕڕێ نەکەن( هەچەن ئەو بێ

)ئەوانەی پش  بە خودا دەبەانت و پش  دە دو منانی خودا دەکەن( کەاانێکد کە خودا ئیتنی 

دە ناو دو و دەروونیاندا نا تووە و دامەئراندووەو بە یاریڕدەدان لە الیەن خڕۆیەوەو دەشڕیانخاتە 

ەتڕایە  لە  ێڕ  داروبارەکڕانیەوە  ەوانە و دە واو هەتڕا هناو بڕاغ و باغڕاتێکەوە کە  ووبڕاری 

لەوێدانو خڕودا لەوان  ائی بڕووە و ئەوانڕیش لە خڕودا  ائی بڕوونو ئەوانە یڕز  و دەاڕتەی 

 گومان هەر دەاتەی خودا  بەختەوەرن.خودانو ئاگادارید بێ

ئەو ئایەتە بیخە بەر تیشکی نووری ئیامن و ویژدان و کەرامەتی ئینسانی، جا پاشان دەست 

استین لە دنیاای ئەوڕۆدا. باۆ بااوەڕی دڵ دە بە ئاایەتی دە فانۆک و بگرێ لە خاوەن باوەڕانی ڕ 

 ی مائیدە، ئینسافانە قەزاوەت کە:26

ْوِِلَاء َبْلٍ  َوَمن َيَتوَ 
َ
ْوِِلَاء َبْلُضُهْم أ

َ
واْ اِْلَُهوَد َوانلذَصاَرى أ ُْ ِيَن آَمُنواْ الَ ََّتذِخ يَُّها اَّلذ

َ
ذُهم يَا أ ل
ن الِِميَ  ْم فَإِنذُه ِمْنُهْم إِنذ ا ذ كمِّ  الَ َيْهِدي اعَْقْوَم اعظذ

ئەی ئەوانەی بڕڕاوا و ئیتنتڕڕان هێنڕڕاوەو جڕڕوولەکە و گڕڕاور مەکەن بە اەرپەرشڕڕ  و دڤاڕڕ  و 

خۆشەویستی خۆتانو هەندێکیان یار و یاوەر و خۆشەویستی یەککنو جا هەر کەاێ لە ئێوەی 
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گومڕان لەوانە و بێ گومڕان ئەو کەاڕەخاوەن ئیتن بیانکا بە اەرپەرش  و دڤاتی خڕۆیو بێ

 خودا  ێنوێنی گ ڤی اتەمکاران ناکا.

لە ساەر سەیر کە، یەهوود و نەساارا ئەهلای کتێبیشان، خاودا ئااوای هەڕەشاە کاردووە و 

 گەڵ ئەهلی بێ کتێب تێکەڵو بن، دەبێ هەڕەشەکە چۆن بێ؟ەدتێکەڵوییان، ئەدی ئەگەر 

ن َتتَُّقواْ ِمنُْهْم ُتَقداًة  دە جاوملەی ﴿
َ
بااوەڕان واتە دۆساتایەتی و تاێکەڵوی دەگەڵ بێ ﴾إاِلَّ أ

ئەگەر بۆ خۆپاراسنت بێ لە شاەڕیان، یاا بەهارەیەک وەدەک خەن لە ئایینیاان یاا لە زاناین و لە 

، ئەوە مەباحە. بە کاوردی و بە کاورتی: دەباێ لە دوژمنای دیان و باوەڕتاان سفەت و لە پیشەدا

 بن.نەئەمین و خاترجەم 

 ستیارانە:سووکە ئاوڕدانەوەیەکی هە

دا دەرک و ڕێنوێنییەکی سیاسی کۆمەڵیەتی نیشاانی ئینساان 24خودای حەکیم دەو ئایەتە 

بااوەڕان و دەدا کە نابێ بە هیچ دەلیل و هۆ غەیری خۆتان جڵەوی کاروبارتان بدەنە دەساتی بێ

و  کافران و نابێ ڕێگای دەخالەتیان بدرێتێ بۆ الی کاروبارتان و نابێ بە قسەی چەور و شیرین

 لووسیان فریو بخورێ، چونکە کوفر کاارێکی باۆ دیان کەم خەتەرتارە، لە هەڵوێساتی ئەوزمان

 ە کەمین ناوی و دەخەفتێ لە هەل کە بۆی بڕەخسێ.کەسەی دە لیباسی دینیدا خۆی لێ د

دانیاان بە ڕەوا نازانادرێ، جاا چەند هۆیەک هەن وپااش گوێ 24لە سەر دابەزینی ئایەتی 

 را کە لە بابەت هاتنە خواری ئەو ئایەتە، دەستەکوتەیەک بکرێ:بۆیە بە پێویست زاند

. لە کوڕی عەباسەوە کە فەرموویەتی: ئەو ئایەتە لە بارەی سێ نەفەر لە یەهوودییەکاانەوە 6

دابەزیاوە، کە ئەو « قایس بان زیاد»و « کهمس بن ابی الحقیق»، «حجاج بن عمر»بە ناوەکانی 

عباداللە »لە یارانی ئیسالم بە ناوەکاانی بوون ێ نەفەر سێ کەسانە لە نهێنیدا خەریکی فریوی س

بەو کارە ناڕەوایە هەست پێدەکەن و دەزانن، بە « رفاعە بن منذر»و « سعید بن خشیمە« »بن جبیر

پێیان دەڵێن ئێمە هەسانت بەوەی کاردووە زوویی خۆ دەگەیێننە الی ئەو سێ نەفەرە ئەنساریانە. 

بە تەفرە بەرن و فریوتان دەن و لە ئیسالم پەشیامنتان کەنەوە؛ کە ئەو یەهوودیانە دەیانهەوێ ئێوە 

ئەمام ئەوان حاشایان کرد و زۆریان ئەرزش بۆ قسەی ئەو سێ نەفەرە ئەسحابە دانەنا و بە کاری 

خۆیان واتە تێکەڵوی دەگەڵ یەهوودیان هەر ئیدامە پێ دا و وازیان لێ نەهێنان، ساەرەنجام تاا 

 ان( دابەزی.ی ئالی عیمر 24ئەو ئایەتە )

فەرموویەتی: هۆی دابەزینی ئەو ئایەتە ئەوە باووە کە « مقاتل». یەکێک لە ڕاویان بە ناوی 2
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و ئی دیش کە دەگەڵ کافرەکانی قوڕەیش بە شێوەی خۆشەویساتی « حاطب بن ابی بلتعە»گۆیا 

بە ساەر  بووندا هەیانبوو تێکەڵوییان دامەزرا و بەردەوام هەبووو دۆستایەتی کە دە پێش ئیسالم

زارەکی و خاڵی لە هەستی پاک و پڕ سەفای دڵی، چونکە موسوڵامن لەساەر ئەساسای ئاایەتی 

باوەڕانی دژ بە خودا و ڕەسووڵی خودا، ی موجادەلە ناتوانێ و ڕێی پێ نەدراوە کە دەگەڵ بێ22

 ( ئەوە باووە کە خاودای تەعااال24دۆستایەتی بەرقەرار کا، جا گۆیا هۆی دابەزینی ئەو ئایەتە )

 تێکەڵوی موسوڵامنی دەگەڵ کافران قەدەغە کردووە.

لەبابەت دووڕوویەکاانی وەک دەڵێ دابەزینی ئەو ئایەتە « کلبی». یەکی دیکەش بە ناوی 9

و هاواڵنی ئەو دابەزیوە، نەک لە بابەت یەهوودییان، بەو دەلیلە: عبداللە بان « عبداللە بن ابی»

وری بشاێوی و دووبەرەکای و ئااژاوە ناانەوە لە نااو ابی دەگەڵ دەستەیەک لە مونافقان بەمەنزو 

یااارانی پێغەماابەردا هەر خەریکاای بیااروڕا و تەگبیاار بااوو دەگەڵ هاودەسااتانی، بەو شااێوەیە لە 

الیەکەوە خۆی بە دۆست و یار و یاوەری موسوڵامنان دەنواند و لە الیەکای دیکەشاەوە دەگەڵ 

دن بە درۆ بێار و بەوێادا باوون بەو یەهوودی و موویکەکان خەریکی فیتنەگێاڕی و خەبەر بار 

 هیوایە کە ڕۆژێک بتوانن گورزێک لە باڵی ئایینی ئیسالم و محەمەد بدەن.

ەوە دەڵاێ: دابەزینای ئەو «ابان عبااک»بە نەقاام لە « ضاحاک». یەکی دیکەش بە ناوی 4

« عباادة بان صاامت»ی ئالی عیمران دە بارەی یەکێک لە سەحابی ئەنساری بە ناوی 24ئایەتی 

دەگەڵ چەند نەفەر لە کافرانی یەهوود هاوپەیامن بون لە دەورانی جاهیلیەتادا و ە. گۆیا ئەو بوو 

عباادة »کاتێ کە پێغەمبەر بۆ خەزای ئەحزاب دەیهەوێ خۆ ئامادە بکا، ئەو کافرە هاوپەیامنانەی 

دێنە الی و پێی دەڵێن: ئێمە خەبەرێکی وامان زانیوە کە پێغەمبەر خەریکە خۆ سااز « بن صامت

کا بۆ شەڕی ئەحزاب، جا ئەگەر پێغەمبەر ڕازی بێ و ئیجازە بادا ئاێمە پێنساەد نەفەر حاازرین 

ئەو جەریاانە بە حەزرەتای ڕەساووڵ « عباادة بان صاامت»دەگەڵتان بێین و هاوکاریتان بکەین. 

ڕادەمێناێ و دادەمێناێ کە ئایاا چ  دائەو پێشانهادە یڕادەگەیەنێ. حەزرەتی پێغەمبەریش لە وڵم

ی ئالی عیماران کە ئیشاارەیە وەالی 24دای تەعاال بۆ تەسکینی دڵی پێغەمبەر ئایەتی بڵێ؟! خو 

* تفسایر  9/623ڕەدی هاوکاری وان دادەبەزێنێتە ساەر حەزرەتای ڕەساووڵ. )روح املعاانی، ج

 (4/66کبیر، ج

ە بن، جا لە ساەر ئەو 24ئەو چوار ڕووداوانە دەگونجێن بۆ وەی هۆی دابەزینی ئەو ئایەتی 

ناسان فەرموویانە هەر کامێک لەو چوار ڕیوایەتە بکرێتە هۆی دەبێیەی زانایان و قورئان بۆچوونە
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 بوونی ئەو ئایەتە، ئیشکال نایەتە پێشێ.نازڵ

ِ  ﴿دە جاوملەی  ٍ   كَوَمن َيْفَعْل َذل ََ ِمدَن اهّللِّ ِِف َيْ دا ئەو هەساتە دەکارێ: واتە هەر ﴾فَلَديْ

باوەڕانی کاافر بە دۆسات بگارێ و خاوەن باوەڕێک لە جێی موسوڵامنان و خاوەن باوەڕان، بێ

ڕاز و نیازی پێ بسپێرێ و دە ئیختیاری نێ، ئەو مومئینە خاوەن باوەڕە لە دۆستایەتی خودا بەهرە 

فَلَیَس ِمان ِوالیَاِة »ا تەعبیر دەکرێ: نابا و چی بە نسیب نابێ. لە سەر ئەو بەراوەردە ئایەتەکە ئاو 

، فَلَیَس ِمن دیِن اللِه يف ََشء   یانی لە ئایینی خودادا هایر بەهارەیەک بە نەسایبی  «اللِه يف ََشء 

 نابێ.

ن َتتَُّقواْ ِمنُْهْم ُتَقاًة  »جوملەی 
َ
 یانی مەگەر یەکسەرە لە تێکەڵوییان خۆ بپارێزێ. « إاِلَّ أ

 پارازتن چەند مەسەلەیەک هەیە و هەست دەکرێن:لە سەر تەقیە واتە خۆ 

 خۆپارازتن )تقیة( سازشکاری، خۆ حاواندنەوە. .4

دوو نەفەران لە یاارانی پێغەمابەر « مسایلمة کا اب»گۆیا  :بەرسی ینەق  کراوە لە حەسەن

ڕوویاان تێادەکا و پێیاان دەڵاێ: ئایاا ئێاوە شااهیدی دەدەن کە  دەگرێ و دەیهەوێ عەزابیان دا

محەمەد پێغەمبەری خودایە؟ لە وڵمدا دوو جاران لە سەر یەک کوتیان: بەڵێ، بەڵێ. پاشان پێی 

کوتن: ئایا شاایەدیش دەدەن کە ئەمنایش ڕەساووڵی خاودام؟ یەکیاان کاوتی: بەڵاێ؛ ئەدێارەدا 

ەی بە شەهادەتی ئەو نەفەرە کە ئەو ڕەسووڵی بەنی موسەیلەمەی کەززاب کەوتە سەر ئەو خەیاڵ

حەناایفەیە و محەمەدیااش ڕەسااووڵی قااوڕەیش، بەڵم نەفەری دووهەم کە شااەهادەتی لەسااەر 

دا و سێ جااران کاوتی: بەڵاێ، بەڵاێ، بەڵاێ؛ ماحەمەد پێغەمابەری  پێغەمبەرایەتی محەمەد

خودای و نە وەلای خاودای؛ لە خودایە؛ ئەمام ئەتۆ نا؛ ئەمن ئینکارت دەکەم؛ ئەتۆ نە ڕەسووڵی 

سەر ئەو بێ تەقیەیەی، بە دەستی موسەیلەمەی کەززاب کوژرا، بەڵم ئەوەی هەوەڵ واتە ئەوەی 

کوتی ئەتۆش پێغەمبەری، لە سەر ئەو سازشکاریەی ئازاد کرا. کااتێ ئەو جەریاانە بە پێغەمابەر 

ینی، بە پلەی شەهادەت گەیی، پێغەمبەر فەرمووی: ئەوەی کوژرا لە سەر ڕاستی و باوەڕی ڕاست

گەیی و سەربەرزی برد و ساەربەرز باێ. ئەوەی ئاازاد کارا و سازشاکاری نوانادووە بە تەماای 

بەخشینی خودا، جا ئەی خودا بیبەخشێ یا نەیبەخشێ، دەبێ بۆ وەی بزاندرێ ئایا ئەو نەفەرە لە 

ساووڕەی  ی486بەزە و بەخشینی خودا نزیکە یا لە قەهار و غەزەباێ! بچیانە خازمەت ئاایەتی 

 نەحل: 

 كَمن 
ُ
َ  كرِهَ َوقَلُْبوُه ُمْطَموٌِّل بِاإِليَمواِن َوعَووكوَفَر بِا ِّ ِمن َبْلوِد إيَمانِوِه إاِلذ َموْن أ ن مذون ََشَ
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اٌب َعِظيمٌ كبِاعْ  َْ َن ا ِّ َولَُهْم َع َللَْيِهْم َغَضٌب مِّ ََ  ْفِر َصْدًرا 
ئڕیتن و بڕڕاواکەی )ئەوە  ق و عەئابڕڕی هەر کەس لە بڕاوا بە خڕڕودا پاشڕگەئ بێڕڕتەوەو لە پڕڕا  

خڕڕودای لە اڕڕەرە(و جڕڕگە لەوەی ئڤری لڕڕێ دەکڕڕ ێ لە کاتێکڕڕدا دڵڕڕی لە اڕڕەر بڕڕاوا و ئڕڕیتن 

باوایڕی ئڕاوەاڵ بڕێو ئەوانە غەئەبڕی دامەئراوەو بەاڵب هەر کەس دو و دەروونی بۆ کڕوف  و بێ

 خودایان لە اەرە و ازایەکی گەورەشیان بۆ دیاری ک اوە.

دن و بەراوەردی تەواوی ئەو ئایەتە ئەوە هەست پێ دەکرێ: کاری ئەو نەفەرە لە هەڵسەنگان

حەواڵە بە ناایەت و هەسااتی دەروونیەتاای، کە ئەو ناایەت و هەسااتە  «تەقیەباااز»سازشااکارە واتە 

 دەروونییەش هەر خودا دەیزانێ.

 پێویستە نەختێک تەقیەی هەڵگێڕ و وەرگێڕ کەین:

کە ئینساان لە نێاو هاۆزی کاافردا باێ و لە گیاان و . سازشکاری واتە تەقیە، کاتێ دەبێ 6

نامووک و ماڵی برتسێ و هەستی لەناوچوونیاان بکاا، ئەوکاات باۆی هەیە بە زماانی چەور و 

 شیرین و سازشکارانە خۆ لەو خەتەرە دەرباز بکا.

. سازشااکاری دەبااێ تەنیااا بە خااۆتەوە هەڵوەرسێ، واتە زەرەری بااۆ غەیاار نەبااێ، وەک 2

قەتاام و زیناا و داگیار کردنای مااڵ و شااهیدی بە درۆ، ئەوانە نااڕەوان و  سازشکاری لە ساەر

 پەسەندی دین نین.

. سازشکاری بۆ پارازتنی گیان ڕەوایە، نەک بۆ پارازتنی ماڵ و سامان. شافعی: ئەگەرچی 9

ِه؛ َمان ُحرَمُة ماِل الُْمسلِِم کَُحرَمِة َدِما»ئەو نەزەرە بە پێچەوانەی ئەو فەرموودە پیرۆزەی پێغەمبەرە 

، ئەو دوو فەرموودە پیرۆزانە ئەوەمان پێ دەڵاێن: باۆ پاارازتنی مااڵ و «قُِتَل دوَن مالِِه فَهَو َشهیدٌ 

 سامانیش سازشکاری واتە تەقیە ڕەوا بێ.

 . لە شێخ حەسەنی بەرسییەوە: بۆ موسوڵامنان تا ڕۆژی قیامەت تەقیە دروستە.1

ئەو فەرماوویەتی: « مجاهاد»راوە بە نااوی هەروا لە یەکێک لە زانایانی ئیسالم ڕیوایەت کا

سازشکاری دەگەڵ کافران لە سەرەتای پەیدابوونی دینی ئیسالم دروسات باوو چاونکە ئیساالم 

هێز بوو، ئەمام پاش ئەوەی ئایینی ئیسالم هێز و دەساتەڵتی گارت، ئەو دەستەڵتی لواز و بێ

 سازشکارییە بە ناوی تەقیە بە ڕەوا نەزاندرا.

رُ َوُيَ  ئایەتی ﴿ ئااوایە: خاودا « ابومسلم بحر اصافهانی»﴾ لە سەر قەولی ُم اهّللُّ َنْفَسُه كذِّ

ئێوە لە خۆی دەترسێنێ، بۆوەی نەتوانن گوناهان بکەن، تاکوو شایانی عەزاب بن. واتا لە ترسی 
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خودا گوناهان نەکەن تاکوو تووشی عەزابی خودا نەبن. بە کوردی: خودا ئەتۆ لەو نەفسە دوور 

واتە  ﴾َوإََِل اهّللِّ الَْمِلدُْي  ﴿تاوان بکا، جا بۆیە خودا لە ئااخری ئاایەتەکەدا دەفەرماوێ: دەکا کە 

خودا لە عەزابی خۆی بۆ کاتی گەڕانەوەتان باۆ دیاوانی ئەو دەترساێنێ. )تفسایر کبیار، باسای 

 (.30هەمان ئایەتی 

دێتە دەسات  هەڵسەنگێنین ئەوەمان بە ڕوونی و ئاشکرایی 30ئەگەر رسنح بگرین و ئایەتی 

بڕوایان مەناو دەکاا و وەدوورن دەخاا و هەر وا ئەو دوو کە خودا لە دۆستایەتی و تێکەڵوی بێ

وەرد دەداتەوە بە شێوەیەکی جیا؛ دەنا دە ڕاستیدا  30ش هەر دەستووراتی ئایەتی 38و  39ئایەتی 

بە نەزم  38و  39هەر هەمان مەبەست دەنوێنێ. بۆ ڕاستی ئەو داوایە دەچینە خزمەت ئایەتەکانی 

 و دەستوور و نۆرە:

 َما ِِف ُصُدورِ 
َماَواِت َوَما ِِف األْرِض كقُْل إِن ُُتُْفواْ ْو َُّْبُدوهُ َيْللَْمُه ا ُّ َونَْللَُم َما ِِف الهذ

َ
ْم أ

ٍء قَِديرٌ كِّ َوا ُّ لََعَ    ََشْ
خڕڕودا دەیزانڕڕێو  دەبڕڕانبڵڕڕێ ئەوەی لە نڕڕاو دو و دەروونتانڕڕدا دەیشڕڕارنەوەو ئەوانە  وا دەری

 ئاگادارە لەوەی لە ئااتنەکان و ئەویدایەو خودا بە اەر هەموو شتێکدا بەتوانایە.

 :21ئاوڕ وەسەر دانەوەیەکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

باوەڕان دە : ئەی خاوەنی ئیامن! ئەگەر ئەوەی لە بابەت دۆستایەتی بێبڵێ ئەی محەمەد

ی کەن، خودای زانا دەیزانێ و هەر وا جگە لەوەی لە هەساتی ناو دڵتاندایە، بیشارنەوە یا ئاشکرا

توێی ئاسامنەکان و زەویدا هەیە ئاگاداریانە و دەیانزانێ، ناو دەروون ئاگادارە، ئەوەی لە ناو توێ

کەوایە دەبێ پڕ بە باوەڕەوە بڵێن: خودا بەتوانایە بە سەر هەموو شتێکدا و پاداشیشی بە گاوێرەی 

ئەمری بکا دەگەڵ خاودا، چاونکە ە سەر ئەو ئەساسە خاوەن باوەڕ نابێ بێکردار دەداتەوە. جا ل

 باک دەبێ.ئەگەر بیکا، خودا ئاگادارە بە پێی ئەعامل تووشی عەزابی خودای بێ

دا خاودای 24ئەو ئایەتە تەواوکەری کوتەی ئایەتی پێش خۆیەتی، چونکە دیارە دە ئاایەتی 

شادا خاودا 23ەڵوی کافران مەنع کرد و دە ئاایەتی تەعاال خاوەن باوەڕانی لە دۆستایەتی و تێک

باوەڕانی کافر جێ ڕایدەگەیێنێ کە خاوەن ئیامن نابێ دە ناو ماڵی دڵ و دەرووندا دۆستایەتی بێ

کاتەوە، پێی وابێ خودا پێ نازانێ؛ چونکە خودای حەکیم هەچی ئاشکرا و شاراوە بێ دەیەزانێ 

ورِ و پێی ئاگادارە. ئایەتی ) ًُ  ( واتە ئەوەی شاراوەی ناو دڵە خودا لێی ئاگادارە.مْ كَما ِِف ُص
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ورِ ﴿دڵ دەڵێ: لە سەر ئەساک و ئادابی عیلمی نەحو، دە ئایەتی  ًُ  كإِن ُتُْفواْ َمدا ِِف ُصد
َ
ْو ْم أ

و ُُ َيْعلَْمُه اهّللُّ  ًُ ان تخفاوا »ئیشکالێک هەست پێ دەکرێ، ئیشاکالەکەش ئەوەیە: جاوملەی  ﴾ُتبْ

یە، جەزای شەرتیش پاش شەرتەکە دەبێ بێ. جا لە «یعلمه اللە»کە شەرتە و جەزای دەوێ ...« 

سەر ئەو ئەساسە زانستی خاودا بە شااراوەی نااو دڵ دەباێ حاادک باێ واتە پەیادابوو. یاانی 

خەیاڵت و گومان دەبێ واریدی ناو دڵ بێ، جا پاشان زانستی خودا )علم اللە( ڕوو بدا و بێاتە 

دا زانستی پێش هەموو شت نەبێ، واتە تا شت ڕوو نەدا ڕوو، ئەوەش لەمەڕ خودا محاڵە کە خو 

 زانستی خودا سەر نەگرێ، دەبێ بۆ خۆ ڕزگار کردن لەو ئیشکالە چۆن ئایەتەکە بەراوەرد کەین؟

واتە پەیاادا بااوون دە زانسااتی خااودادا نیاایە بەو جااۆرە کە « حاادو »وڵم و چارەسااەری: 

بکوترێ: شت تا نەبێ، عیلمی خوداش نابێ، چونکە خودا زانا بە بوون و نەبوونە، و بە هەوەڵ 

و ئاخری هەموو شتە، کەوایە دەبێ بکوترێ دەو ئاایەتەدا پاێش ئەوەی شات واریادی دڵ باێ، 

ئەگەر یەکێاک بێات و بڵاێ: جاا خاۆ دڵ خاانەخوێ و بوون و نەبوونی؛  خودا زانایە بە وارید

پەناگای بیر و خەیاڵتە، نەک سینە؛ بۆچی خودا دە ئاایەتەکەدا فەرماووی )ماافی صادورکم(، 

نەیفەرموو )ما يف قلوبکم(؟ لە جوابدا دەبێ بکوترێ: دڵ دە نااو مااڵی ساینەدایە، دەتاوانێ لە 

ی ساووڕەی ناسادا ئەو شاتە هەیە: 2وەک لە ئاایەتی  هەندێک شوێن لە جێگاای دڵ دانیشاێ،

وِر انلَّاِس ﴿ ًُ وُِس ِِف ُص ْْ ي يَُو ِ واتە بیروڕا، دەخاتە ناو دەروونی خەڵکیایەوە، )وەسوەساە (،  ﴾اَّلَّ

 واتە دڵ دەمێنێ بە خەیاڵتی شەیتانی.

 ی سووڕەی حەجدا دەڵێ: 41هەروەها وەک لە ئایەتی 

ْرِض 
َ
فَلَْم يَِهُيوا ِِف اأْل

َ
تَ  أ ْو آَ اٌن يَْهوَمُلوَن بَِهوا فَإِنذَهوا اَل وََ

َ
وَن لَُهْم قُلُوٌب َيْلِقلُووَن بَِهوا أ

بَْصاُر َوعَ 
َ
ُدورِ كََّْلََم اأْل ِِت ِِف الصُّ

 ن ََّْلََم اعُْقلُوُب اعذ
ئایە بە اەر ئەویڕیەدا نەگە اون تڕاکوو ببڕنە خڕاوەنی دڵێڕ  کە پێڕی تێڕبگەنو ببڕنە خڕاوەنی 

گومان چاوەکان کوێ  نڕابدو بەاڵب ئەو داڵنە کڕوێ  دەبڕد کە وان لە و بێگوێیەکیش پێی ببیسنت

 ناو اینەکاندا.

 ئەوە دەرکەوت کە دەو ئایەتەشدا سینە لە باتی دڵ ناو براوە.

 یە ئەو هەستە دەکا: ئەگەر ئایەتەکە هەڕەشە23دڵ لە بەراوەرد و هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتی 

ە دڵدا بێت و ڕابرێ، خودا پێی ئاگایە و دێانە حیسااب و لە سەر ئینسان بەو جۆرە: هەچی ب بێ
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نا بەدەر دەچێ، چونکە هیچ کەک ناتوانێ پێش اگومان وەک داوای لە تو ژمار ڕۆژی خۆی، بێ

بەو شتانە بگرێ کە خۆ ڕۆدێڵنە نااو ژووری دڵەوە، خاۆ ئەوەش بەشاێکە لە ئایامن و بااوەڕ کە 

، جا دەبێ باۆ چاارەی ئەو ئیشاکالە چاۆن ئەو ئاایەتە خودا لە توانا بەو الوە داوا ناکا لە ئینسان

بەراوەرد کەین و هەڵیسەنگێنین؟ دەبێ بڵێین بەو کەسانەی کە خوازیاری جوابی ئەو ئیشکالەن، 

ی بەقەرە کە دەوێدا هەمان ئەو ئیشاکالە خارایە ڕوو و وڵماامن 244ڕوو بکەنە تەعبیری ئایەتی 

 ی بەقەرە.244، هەمان ئایەتی «یرتفسیر کب»داوەتەوە. بۆ زێدە زانین بڕوانە 

 تیوتیوە: 

واتە « تەقاایە»ئەو ئااایەتە ڕووی تااایبەتی دەو کەسااانەیە کە بە کەڵااک وەرگاارتن لە ئەمااری 

باوەڕ تاێکەڵوی پێاک دێانن و بەرقەراری سازشکاری و لە ژێر دامێنی ئەودا دەگەڵ کافرانی بێ

ئەوەی لە بن پەڕەی دڵیانادا  اوداندەکەن، جا خودا بۆ پووچەڵ کردنەوەی خەیاڵی خاویان و لەق

باااوەڕانە، خااودا بەو شااتانەی دە ناااو شاااردوویانەتەوە دەفەرمااوێ: ئەی پێغەماابەر بڵااێ بەو بێ

دڵوودایە چ ئاشکرای کەن چ وەیشاارن، پێای زاناایە و ئاگاادارە، چاونکە ئەوەی دە ئاساامن و 

 ێنان و بردنیان.توێیەکانی زەویدایە خودا پێیان ئاگایە و بەتوانایە لە سەر هتوێ

 تەقیە

تەقیە دە کاتی خۆیدا شەر  موخاالیفی نەباێ، لە  24وا هەست پێدەکرێ لە سیامی ئایەتی 

بەر پارازتنی گیان و ماڵ و ئابڕوو و حەیا لە شەڕی دوژمناان، جاا لە ساەر ئەو بااوەڕە پێویساتە 

 نەختێک وەکۆڵدرێ لە تەقیە.

ێ: دوژمن یا دوژمنی دینییە، یا دوژمنی تەقیە بە گوێرەی چۆنیەتی دوژمن دەبێ دوو جۆر ب

ماڵ و سامانە؛ واتە ئامانجی ماڵ و دارایی و سەروەرییە بە سەر موسوڵامنان. بەشی هەوەڵ واتە 

دوژمنی دینی ئەگەر بەرەنگارت بوو، ئە دەوەیدا ئەرکی موسوڵامن ئەوەیە هەر کاات و زەماانێ 

اشکرایی دین و ئایینی خۆی بەیان کا و موسوڵامن لە هەر کوێ بێ کە نەیتوانی بە ڕاشکاوی و ئ

ڕایگەیێنێ لە ترسی دوژمنانی دینی، ئەوە ئەرکە لە ساەری لەو شاوێنە باڕوا و نەمێناێ و بچێاتە 

شوێنێکی کە بە ڕاشکاوی بتوانێ دینی خۆی ئاشکرا کاا، ئەماام ئەگەر هاات و ئەو ئینساانە لە 

ی، یاان ژن باوو نەیتاوانی، یاان کاورتهێز باوو، لەبەر مناداڵن و دەکموسوڵامنی الواز و بێ

نەخۆش بوو نەیتوانی، ئەوە ئەگەر وەشمێنێ لەو وڵتە، بە تاوانبار نایەتە ژماار. باۆ ئەو ڕاساتییە 
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 ی سووڕەی نیساء:33تا  33دەچینە خزمەت ئایەتەکانی 

 ِ ِيَن تََوفذاُهُم الَْمآلئ ْنُفِهِهْم قَالُواْ َِيَم كإِنذ اَّلذ
َ
نذوا ُمْهَتْضوَلِفَي ِِف كلُواْ ْنوُتْم قَواكُة َظالِِِم أ

لَْم تَ 
َ
ْرِض قَالَْواْ أ

َ
ُتَهاِجُرواْ َِيَها فَ كاأل ََ ْرُض ا ِّ َواِسَلًة 

َ
وعَوئَِك ْن أ

ُ
َواُهْم َجَهنذُم وََسواءْت  أ

ْ
َمأ

اِن الَ يَْهوَتِطيُلوَن ( 57) َمِصيًا ِحيلَوًة َوالَ إاِلذ الُْمْهَتْضَلِفَي ِمَن الرَِّجاِل َواعنَِّهاء َوالْوِوَّْلَ
وعَوئَِك فَ ( 58) َيْهَتُدوَن َسبِيلاً 

ُ
ن َيْلُفَو َعْنُهْم وَ  أ

َ
 (55) َن ا ُّ َعُفوًّا َغُفوًرااكَعََس ا ُّ أ

کێشڕان گومان ئەو کەاانەی اەبارەت بە خۆیان اڕتەمکار بڕوونو کە ف شڕتەکان بڕۆ گیانبێ

و هەڵوێستتان چ بوو؟ دەڵڕێد: ئڕێەە لە دەچنە الیانو پێیان دەڵێد: ئێوە لە چ بارودڤخێکدا بوون 

اەرئەویدا چەواێرناوە و ئەبوون ک ابووید. دەڵێد ئەی ئەوی خودا پان و بەرید نەبووو کۆچی 

جڕگە لەو  (79تێدا بڕکەن؟ کەواتە ئەوانە جێگایڕان دڤئەخەو کە خڕ ابکید جێگڕا و مەئڕوایە. )

وانایی هیچ چارەاەر ک دنێکیان نییە چەواێرناوە و الوائک اوانەو لە پیاو و  ن و مندااڵنو کە ت

( کەواتە ئڕا ئەوانەیڕان هیڕوایە خڕودا لێیڕان خڕۆ  بێڕ  و 79و هیچ  ێگایەکیش ش  نابەن )

 (77بیانبەخشێو لە  ااتیدا خودا چاوپۆشیکەر و لێبوردە و دڵۆێانە )

جا لە سەر ئەو ئەساسە سازشکاری و حاوانەوەی موساوڵامنان بە زاهیاری دەگەڵ کاافران 

ێ دراوە لە الیەن دیناای ئیسااالمەوە. دەنااا ئەگەر موسااوڵامن خااۆ ڕێااک نەخااا و خااۆ ڕێاای پاا

باوەڕان، بە دەردی ئەو دوو ئەسحابانە دەچن کە بە دەستی موسەیلەمەی نەحاوێنێتەوە دەگەڵ بێ

 کەززاب چوون. نەختێک بگەڕێوە بۆ دواوە دەزانی چۆن بووە.

دەگەڵ غەیرە موسوڵامنێک دە مااڵ و . ئەوەش بەشی دوو لە تەقیە: دەبینی موسوڵامنێک 2

پەرسانت و بە یەکەوە دۆساتایەتییان سەروەت و داراییادا وەک یەک وان، واتە هەردووکیاان ماڵ

؛ ئایا ئەو موساوڵامنە پێویساتە هەیە بە گەرمی؛ و ناموسوڵامنەکە بە تەمای ماڵی موسوڵامنەکەیە

ەش باڕوا؟ بەڵاێ دەباێ بڵێاین: لە سەری تەرکی دۆساتایەتی ئەو ناموساوڵامنە بکاا و لەو وڵت

: واجبە ئەو نومڕ و ڕا و بۆچوونی زانایانی ئایینی لەو بارەوە زۆرە و هەیە: هەندێکیان دەڵێمشت

موسوڵامنە جگە لە تەرکی دۆستایەتی ئەو ناموسوڵامنە، دەشبێ لەو شوێنە باڕوا و نەمێناێ. بەو 

ە دۆستی، و هەروا موساوڵامنەکەش دەلیلە: ئەو ناموسوڵامنە بە تەمای ماڵی ئەو موسوڵامنە بۆت

بە  یبۆ پارازتنی ماڵەکەی دەگەڵی بۆتە دۆست؛ خۆ دیارە ئایینی ئیسالمیش پارازتنی ماڵی دنیاش

هوودە ماڵ و ساامانت بە فیاڕۆ ئەرک داناوە لە سەر خاوەن ماڵ، بەڵکە نابێ کەلێن بدرێ بە بێ

ماڵیش پێویستە، بە پێی کوتەی ئەحامەد بڕوا، جا بەو پێیە وەک پارازتنی گیان پێویستە، پارازتنی 
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ەن لە ئیبناای ماااجە و ئیبناای حەیااان: لە سااەر ئەو ئەساسااە کە پێغەماابەر ئەسااحابی سااونو 

واتە کێ لە سەر دیفااع و پاارازتنی مااڵ و دارایای  «َمن قُِتَل دوَن مالِِه فَهَو َشهیدٌ »فەرموویەتی: 

ۆزە ئەوەمان پێ دەڵێ: پارازتنی دارایی، بکوژرێ شەهیدە. دەیجا دیارە ئەو فەرموودە بەنرخ و پیر 

ئەرکە؛ جا باۆیە دەباێ ئەو موساوڵامنە تەرکای دۆساتایەتی ئەو ناموساوڵامنە بکاا و دووریاش 

 کەوێتەوە لەوێ.

هەندێکیش لە زانایانی ئایینی کوتوویانە: ڕۆیش  دێرەدا ڕەوا نییە، چونکە هۆیەکەی دەبێتە 

 پارازتنی بەهرەی دنیایی.

حاوانەوە و سازش و دۆستایەتی ئەگەر دژایەتی دەگەڵ پایەی دین نەبێ  هەندێکیش دەڵێن:

 و زیانی بۆ گەل و کۆمەڵ نەبێ، بە ناڕەوا نەزانراوە و نایەتە ژمارە.

هەندێکی دیش کوتوویانە هەچای دەباێ باا بباێ ئەماام نایەت پااک باێ، واتە دە نیەتادا 

 نەگۆڕێی.

دوور خساتەنەوەی دڵ لە دڵەڕاوکە و  پشاتی قاایم وئەمام بۆ دامرکانادنی کاوڵی دڵ و پاڵ

 ی سووڕەی مومتەحینە:9و  0دوودڵی دەچینە خزمەت ئایەتی 

ِيَن لَْم ُيَقاتِلُوكاَل َيْنَها ُ َعِن اَّلذ يِن َولَْم َُيْرُِجوكُم ا ذ ن ِديَوارِ كْم ِِف اَّلِّ وُهْم كم مِّ ن ََّوَِبُّ
َ
ْم أ

َ َُيِبُّ   (8) الُْمْقِهِطيَ َوَُّْقِهُطوا إَِِلِْهْم إِنذ ا ذ
خودا  ێتان لێ ناگ ێ اەبارەت بەو کەاانەی کە لە اەر دید شڕە یان دەگەڵتڕان نەکڕ دووە و 

لە واڵت و ئێدی خۆیان دەریان نەک دوونو چاکەیان دەگەو بکەن و دادگەرییان دەگەو بنوێند. 

 گومان خودا دادگەرەکانی خۆ  دەوێ.بێ

ُ َعِن كإِنذَما َيْنَها ِيَن قَاتَلُوُم ا ذ ْخرَُجووكاَّلذ
َ
يوِن وَأ ون ِديَوارِ كْم ِِف اَّلِّ ْم َوَظواَهُروا لََعَ كم مِّ

ْوَلِ كإِْخَراجِ 
ُ
ذُهْم فَأ ن تََوعذْوُهْم َوَمن َيَتَول

َ
الُِمونَ  كْم أ  (5) ُهُم اعظذ

گومان خودا تەنیا اەبارەت بەوانە  ێتان نادا دڤاڕتایەتییان دەگەو بڕکەن کە لە اڕەر دیڕد بێ

یان لەگەڵتان ک دووە و لە واڵت و ئێدی خۆتان وەدەریان ناون و بۆ دەرک دنتان پشڕتگی ی شە 

 یەککیان ک دووەو هەر کەاێکی دڤاتایەتییان لەگەڵدا بکاو ئەوانە اتەمکارن.

ئەو دوو ئایەتە ڕێنومایی و شارەزای بە تێروتەسەلی دەدا بە هەموو ئەقام و شعوور لە بابەت 

موسوڵامن دەگەڵ ناموسوڵامن، خاودا ڕێگاای تەقایە و باازدان بێار و  دۆستایەتی و تێکەڵوی
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 بەوێدای بڕیوە.

 بۆ ئاگاداری:

ئەوە مومکینە و لە عەقام دوور نییە کە خودای حەکایم و خااوەن ساەبر لە ساەر گونااە و  

دانە ناابێ بکارێتە ێتێ دەستەولەجێ، بەڵکە مۆڵەمتان داتێ، ئەمام ئەو مۆڵەتەڕ نەگتاوان دامان

کردن، چونکە دەبێ ئەوە بکارێتە هەوێنای دان و خۆ ونسەرەڕۆیی و فریو و خۆ لەدەستهۆی 

کە هەر ئەوێاش مەیادانی تاۆڵە و سازا و حیساابە، و دڵ و کەلی ئایامن ڕۆژی قیاامەت دادێ 

خوداش هەچی بەری داری کردەوە و ئاکارە، نیشاامنان دەدا و دەرخواردماان دەدا، جاا باۆ ئەو 

 ی ئالی عیمران:91مەت ئایەتی ڕاستییە دەبێ بچینە خز 

نذ بَيَْنَها َوَبيَْنوُه كُّ يَْوَم ََتُِد 
َ
ًا َوَما َعِملَْت ِمن ُسَوٍء تََودُّ لَْو أ ًَ ْ ا َعِملَْت ِمْن َخْيٍ ّمُّ

 َنْفٍس مذ
رُ  ِّْ َُيَ َمًدا بَِليًدا َو

َ
 ُم ا ُّ َنْفَهُه َوا ُّ َرُؤوُف بِاعِْلَبادِ كأ

هەرچی ک دووە لە خێ  و شە و چاکە و خ اپەو ئامڕادەیەو یەئی لێڕیە لەو  ڤ ەدا هەر کەاێ  

ت اڕێنێ لە جەئرەبەی خۆئگە لە نێوان ئەو و ئەو کارانەیدا مەودایەکی ئڤر ببوایەو خودا دەتان

 خۆیو خودا  اەبارەت بە بەندەکانی دلۆێانە.

 :11ەتی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر سیام و ناوەندی ئای

ئەو ڕۆژەی کە ڕۆژی حیسابی پاداش و تاۆڵەیە، هەر کەساێک کااری بااش یاا خاراپ لە 

دەخرێتەوە، واتە چاکی کردبێ، بەهارەکەی  ئەستۆیعاملیدا بێ، بە مۆر و تەواوەوە وە نامەی ئە

دەست دەکەوێ، خراپی کردبێ، تۆڵەکەی دەچێژێ. یانی بە چاو پێکەوتنی چاکەکاانی کەیفای 

خۆش دەبێ و دەگەشێتەوە و بە چاو پێکەوتنی خراپەکانی خەفەت دایدەگرێ و تێاک دەچاێ، 

خراپاانەم بەو ئەنادازەیە ئارەزوو دەکا و دەخوازێ، دەڵێ: خۆزگایەک و لە ناوەندی ئەو ئاکاارە 

 دوور و درێژی ببوایە کە هەرگیز چاوم بەو کردارانەم نەکەوتبایە.

کە خودا عەبدی خاۆی بە هاۆی سازا و  یەدیارە ئەو ئایەتە پیرۆزە ئیشارەی ڕوون و ئاشکرا

تاۆڵەی تاوانیااان دەترسااێنێ، واتە تااۆڵە وەبەر ئینساان دەنااێ، بااۆ خاااتری ئەوەی کە ئینسااان لە 

ەگەڕێ و بپرینگێتەوە، ئەو ئاگااداریەی خاودا دەیادا بە عەبادی، ئامااژەیە وەالی خراپەکاری و 

 ئەوەی کە خودا دەگەڵ بەندەکانی میهرەبانە و نایهەوێ عەبد تووشی عەزاب بێ. 

دێرەدا خودای تەعاال کردەوەکانی ئینسانی ئیشارە وەال دەکا و دە ئینسانان دەگەیێنێ، پاێش 
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جۆرە تاوان و کردارێکیش لە چاک و لە خراپ ون نابێ و لە ئەوەی ڕۆژی حیساب دابێ و هیچ 

« نکارە»ی ناو ئاایەتەکە. کە بە ناامەعلوومی واتە «خیر و سوء»ناو ناچێ، بەو دەلیلە کە وشەی 

هاتوون نیشاانەی عماوومیەت و گشاتی دەگەیێناێ، بە کاوردی و بە کاورتی: ئینساان هەچای 

 کردبێتی دەخرێتەوە ڕووی.

وەدا تااکوو باۆی دەرکەوێ ساڕ و « یاوم»ەحوییانە وەسەر وشەی دڵ دەیهەوێ ئاوڕێکی ن

 ی چییە؟«یوم»ڕازی نەسبەی 

 زانایانی عیلمی نەحویش چەند ڕێگایەکیان لێ ڕەچاو کردووە، بۆ منوونە:

لە ساەر « ياوم»کە یەکێکە لە زانا و شارەزاکانی یاسای نەحاو، فەرماوویەتی: « ابن انباری»

الای اللاِه الْمصایُر یَاوَم  ئاوا دەکاوترێ )وَ ی نهێنی؛ ئەودەم «مصیر»هەڵوەرساوە بە  91ئایەتی 

واتە وەلی خودا دەگەڕێتەوە ئەو ڕۆژەی کە هەچی نەفسە بە کردەوەی خۆی ئاشنا دەباێ  تَِجُد(

 و پێی دەگا.

ُر یا دەکوترێ: جوملەی ) دا، ئەودەم ئااوا دەکاوترێ: «یاوم»( عااملە دە ُم اللُّه نَْفَساهُ كَويَُحذ 

 .فی ذلک الیوم( ُركُم اللُّه نَْفَسهُ َويَُحذ  )

ء  قَِديرٌ كَواللُّه َعََل دا )«یوم»دەکوترێ: عامل دە یا  أَي (ە، ئەودەم ئاوا تەعبیر دەکرێ: ل  ََشْ

 قَدیٌر يف ذلک الیوِم الذي تَِجُد کلُّ نفْس ما َعِملَت ِمن َخیر  الخ(.

تَُودُّ کُلُّ نَفاس  کَاذا و کَاذا يف )، ئەودەم ئاوا دەکوترێ: یه«تََودَّ »دا «یوم»ەڵێن: عامل دە یا د

 دەو ڕۆژەدا دەحوبێنێ هەچی دوور بێ لە تاوان دەو ڕۆژەدا.ذلَِک الیوِم( واته 

کی نادیار؛ ئەودەم ئااوا دارە بە هۆی فیعلێمەنسووبە واتە فەتح« یوم»یا دەشکرێ بکوترێ: 

واتە بایخەرە یاادت ئەو ڕۆژەی کە هەچای بە کاردەوەی  (يَْوَم تَِجُد كلُّ نَْفاس  دەکوترێ )و اذکر 

 خۆی دەگا.

بۆ ئیسباتی ئەوەی کە هەچی نەفسە بە وەرەقەی ناامەی ئەعاملای دەگاا و ئاشانا دەکارێ، 

 ی جاسیە:39دەچینە خزمەت ئایەتی 

ا  َْ َقِّ إِنذا كَنا يَنِطُق َعلَيْ كَِتابَه
ْ
 ْنُتْم ََّْلَملُونَ كنذا نَْهَتنِهُخ َما كم بِاْل

ئەوە کتێبەکەی ئێەەیە کە بە  ااتی لە اەرتان دەدوێو بەبێ گومان ئێەە ئەوەی کە دەتڕانک د 

 هەر وەت خۆیو بێ کەب و ئیادمان نوواییەوە.

دڵ دەبێ بە یەقینی ئەوەی باوەڕ و ئیامن بێ کە خودا ئینسانی خۆش دەوێ، بەو دەلایلە کە 
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لە تاوان و وەگەڕێ، مۆڵەتی دەدا خاودا کە خودا بۆخۆی ئینسانی ئاگادار دەکاتەوە کە تۆبە بکا 

ی حازر کا بۆ تۆبە و گەڕانەوەی الی کاری چاک، تاکوو باۆ ڕۆژی قیاامەت بە ڕووسایایی ۆ خ

واتە خودا میهرەباانە لەگەڵ  ﴾ َواهّللُّ َرُؤوٌف بِالِْعبَادِ  ﴿نەیەتە دیوانی خودا، بۆیە خودا دەفەرموێ: 

 بەندەکان.

پایە بە پایە ڕێنوێنی بەندەکانی دەکا دە کاتی خۆیدا، وەک ئەوە: دەبێ ئەوە بسەملێنین خودا 

ی ئالی عیمران گەورەیی و دەستەڵتی خۆی نیشانی عەباد دا و تێیگەیاناد و 21بە هۆی ئایەتی 

ی ئاالی عیماران خااوەن بااوەڕی ئاگاادار کاردەوە لە ساەر 24هەروا لە پاشان بە هۆی ئایەتی 

بااوەڕ لە فریاودان و خلیساکانیان اوەڕان نەکا، چاونکە بێبئەوەی: دۆستایەتی و تێکەڵوی بێ

غافام نین، پاش ئەو ڕێنوماییە و ئاگادارییەی خودا بۆ موسوڵامنان، ئەوجار خودا ئەوەی فێاری 

موسوڵامن دەکا کە چۆن بکا باوەڕی پێ دەکرێ کە خودای خۆش دەوێ و ئیتاعەی دەکا؛ دەبێ 

کردن دەباێ، کە خاودای خاۆش ئەوجار بۆ باوەڕ پێئیتاعەی پێغەمبەر بکا و بە قسەی بکا؛ جا 

گومان دەبوورێ لە تاوانی ئەو کەسانە، کە ئاوا پێغەمبەر ئیتااعە دەکەن. باۆ دەوێ و خوداش بێ

 ی ئالی عیمران:96ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

( 32) ْم وَا ُّ َغُفوٌر رذِحويمٌ كْم ُ نُوبَ كعَ  ُم ا ُّ َونَْغِفرْ كْنُتْم ُُتِبُّوَن ا ذ فَاتذبُِلوِِن َُيْبِبْ كقُْل إِن 
 ئایل عيمران

ئەی مدەمەدو بڵێ بەو عڕالەمە: ئەگەر ئێڕوە خوداتڕان خڕۆ  دەوێ دوای مڕد بڕکەونو تڕاکوو 

خودا  ئێوەی خۆ  بوێو چاوپۆشی لە تاوانەکانتڕان بکڕاتو خڕودا دە ئاتڕی خۆیڕدا گەلێڕ  

 لێبوردە و دلۆێانە.

 :19ڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر سیام و ناوەرۆکی ئایەتی وەسەر دانەوە و تێ ئاوڕ

خودای تەعاال بۆ ڕێنوێنی موسوڵامن و ڕاساتی ئەوەی دەیڵاێ، بە پێغەمابەری دەڵاێ: بەو 

تان خۆش دەوێ و دۆساتی ئەون، وەدوای مان کەون و ابەندانە بڵێ: ئەگەر ئێوە بەڕاستی خود

اوانیشتان تدۆستی خۆتان لێ بڕوانێ و لە پەیڕەویم لێ بکەن تاکوو خوداش خۆشی بنوێن و بە 

 بڕوانێ، دیارە خودا ببوور و مێهرەبانە.

خودای تەعاال بەندەی خۆی بانگ دەکا لە بابەت ئایینەوە خااک و خاالیس باێ و خاۆ بە 

دوور بگرێ لە موویکایەتی، بەو دەلایلە ئەو ئاایەتە ئەو بانگااوازە دەکاا لە ئینساانی: چاونکە 

لە دیندا، تاکوو بە تەواوی نەکەویە سەر ڕێگای خودا خۆشەویستی و  ئیخالک ناکرێ کامام بێ
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 ئیتاعەی ئایەتەکەش هەر ئەوەمان پێ دەڵێ.

ئینسان دەبێ خۆی فریاو نەدا، بەم جاۆرە وا بیار بکااتەوە کە خاودا خۆشەویساتی هەر بە 

ێ خودا خۆشەویستی لە سەر ئەساساێک باێ کە خاودا بە شاایانی خاۆی ەیەو کوتەیە، بەڵکە د

نێ و پەسەندی کا. ئەویش ئەوایە: کە دەباێ ئەو خۆشەویساتییە لە ساەر ئەساسای ئایامن و بزا

ن و ڕاگەیێانەری ئەو باوون هەر و باوەڕی بەو دینە بێ کە ساەراپای پێغەمابەران پێاوە هەڵوێساتا

ئەوەشە هۆ کە خودا بەڕاست و ڕەوانی فەرموویەتی: کێ دەیهەوێ دۆستی خودا بێ و خاودای 

ەد پێی بڵێ: با ئەو شاەر  و ئاایینەی ئەتاۆ پێای دەڵێای و ڕایادەگەیێنی خۆش بوێ، ئەی محەم

ئیتاعەی بکا و شوێنی کەوێ، ئەو زەمان باوەڕی پێ دەکارێ کە ڕاسات دەکاا خاودای خاۆش 

 دەوێ و خوداش ئەوی خۆش دەوێ و لە تاوانی دەبوورێ.

دەچێاتە زەحاک لە ئیبنی عەباسەوە دەگێڕێتەوە کە ڕۆژێک حەزرەتای ڕەساوول  گۆیا ئیامم

ناوماااڵی مەکااکەی مەبااارەک، دەو کاااتەدا پێغەماابەر چاااو دەکااا موویکەکااان ئەوە خەریکاای 

وشارتمورغی  دامەزراندنی بتانن لە دەوروبەری ماڵی کەعبە و دەیاانهەوێ خاۆراک و هاێلکەی

بتەکان و سەژدەشیان بۆ دەبەن. حەزرەتای ڕەساوولیش ڕوویاان تێادەکا و  ڕۆبێڵنە ناو گەرووی

یا َمعَەَ الُْقَریِش لقد خالَفتم ملاة أبایکم اباراهیم و اساامعیل و لقاد کاناا علای »پێیان دەڵێ: 

واتە ئەی گەلاای قااوڕەیش باازانن ئێااوە دەگەڵ ئااۆمەتی باااب و باپیرتااان، ئیرباهاایم و  «االسااالم

ئیسامعیل، مخالەفەتو کرد چونکە ئەوان لە سەر ئایینی یەکتاپەرەستی و ئیسالم بوون. ئەوانایش 

« یا محمد إمّنا هذه حبّاً للِه تعالی لتقربنا الی الله سبحانه زلفای»لە وەڵمی پێغەمبەردا گوتیان: 

پەرەساتین، تە: ئەی محەمەد ئێمە ئەو بتانە ڕاستەوخۆ بە خاتری خۆشەویستی خودایاان دەیانوا

 تاکوو ئێمە لە خودا نیزیک وەخا.

 ی ئالی عیمران.33و  34هۆی دابەزینی ئەو ئایەتە پیرۆزانەی  یەجا ئەدێرەدا

ۆیاا ئەو و هەروا دووبارە هۆی دابەزینی ئەو ئایەتاانە ئایامم ئەبوسااڵح ئااوا دەفەرماوێ: گ

ََنْدُن  ﴿ ئایەتانە دە بەرابەر قسە و داوای یەهوودیانی نەفام و لسااردا دابەزیاون کە دەیاانکوت:
ِحبَّاُؤ ُُ 

َ
ْبنَا  اهّللِّ َوأ

َ
 واتە ئێمە کوڕان و خۆشەویستانی خوداین. ﴾ ( مائً 01ُ) أ

 دیارە کاتێ حەزرەتی ڕەسوول ئەو ئایەتەی بۆ خوێندنەوە، واش ئینکاریان کرد.

ئیامم ماحەمەد ئیبنای ئیساحا  کە لە ماحەمەد ئیبنای  34لە بابەت دابەزینی ئایەتی  هەروا

ڕا نەقاا  دەکااا فەرمااوویەتی: دابەزیناای ئەو ئااایەتە هااۆیەکەی جەعاافەری کااوڕی زوبەیااری
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تی و دۆستایەتی خودا حەزرەتی مەسیحیەکانی نەجران بوون کە دەیانکوت ئێمە لە بەر گەورایە

دادەنێین هەم دەیپەرەستین. جا خاودای تەعاال بە وەسایلەی ئەو ا مەسیحی هەم بە گەورە عیس

 ئایەتە هەڵوێست و ئامانجەکەیان ڕەد کردەوە.

ئەوەیە: کااتێ  33زانەکان نەزەریان وایە هۆی دابەزینی ئاایەتی و هەروا هەندێک لە قورئان

دابەزی، عەبدوڵاڵ ئیبنای ئاوبەی دوژمنارتین دوژمنای ماحەمەد و ئاایینی ئیساالم بە  34ئایەتی 

هاواڵەکانی خۆی کوت لە ڕێی فیتنە و ئاژاوەناانەوە: ماحەمەد ئیتااعە لە خاۆی وەک ئیتااعە لە 

چاۆن عیساای بە دۆسات ایە ژمار و حیساب، باۆ وەی خەڵاک وەک مەسایحییەکان خودا هێن

 (493 3دەزانن و دەیپەرەس ، ئەوانیش ئاوا ئەوی بە دۆست بزانن و بیپەرەس . )روح املعانی، 

 
بُّوَن اهّللَّ فَاتَِّبُعوِِن كقُْل إِن  ﴿دە جوملەی  دا دڵ هەست بە شتێکی لباراو و شااراوە ﴾نْتُْم ُُتِ

تاک، ان کناتم تحباون الالە، »دەکا، ئەویش ئەوەیە:  قل یا محمد ملن یدعی حاب الالە مان ام 

واتە ئەی محەمەد بڵاێ، ئەگەر بەڕاساتی دە داوای خۆتادا ڕاساتی، لە دەساتووراتی « فات بعونی

 خودای تەعالدا لە بابەت ئیجرای ئەحکام و ئەمر و نەهیدا، ئیتاعەی من بکە.

هاوتا خۆشەویستی زاتای مەبەست لە خۆشەویستی خودای بێ ئەوجار دەبێ ئەوە بزاندرێ

وێنە ژووراتر لەوەیە ئینسان بتوانێ خۆشەویستی زاتی دەگەڵ پێک بێنێ. نییە، چونکە خودای بێ

بەڵکە پێویستە ئینسان لەو خۆشەویستییەدا ئاوا بیر بکاتەوە کە ئیتاعە و فەرماانبەری خاودا بکاا، 

ی لە خودا دەبێ خۆ بگەیێندرێتە پلەی دۆستایەتی پێغەمبەران، جا بۆ گەیش  بە قۆناغی ئیتاعەی

دەنا ناکرێ بەو مەبەست و هەدەفە کە خۆشەویستی خودایە بگەی. ئەودەم هاوار و داوای خودا 

 خۆشەویستی دەبێتە هاواری بە درۆ.

 تیوتیوە:

ئەگەر دەتهەوێ خودات یاریکار و دۆست بێ، وەشاوێن دیان و شاەریعەتێکی باکەوە کە 

ان هاوار کەیە خودا و ڕەسوولی خودا دە ئەعامل و کرداریشدا مەمبەر ڕایگەیاندووە، دەنا بە ز پێغ

باوەڕان و دوژمنانی دین و ئەخاال  کەوی، ئەوە ڕەناج بەخەساار دێایە حیسااب و وەشوێن بێ

 :33ژمار. بۆ تەئید و ڕاستی ئەو ئیدیعایە دەچینە خزمەت ئایەتی 

ِطيُلواْ ا ذ َوالرذسُ 
َ
 فِِرننَ اكوَل فإِن تََوعذْواْ فَإِنذ ا ذ الَ َُيِبُّ اعْ قُْل أ

ئەی مڕڕدەمەدو بڵڕڕێ بەو عڕڕالەمە: هەر لە خڕڕودا و پێغەمڕڕبەر پەیڕڕاەوی بڕڕکەنو ئەگەر پشڕڕتیان 
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 باوایانی خۆ  ناوێ .گومان خودا کاف  و بێهەڵک دو بێ

 :12ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

بڵێ بە هەموو ئینسانێکی خاوەن بااوەڕ، ئیتااعەی خاودا و ڕەساووڵی خاودا ئەی محەمەد 

بکەن، بە خالیسی و کرداری جوان و چاکیش بکەن و ڕەواجی پێ بدەن. ئینجا ئەگەر هاتو پاش 

گەیاندە دەرووی  انڕاگەیاندنەی تۆ، ڕوویان وەرگێڕا لە ئیتاعەتی خودا و پێغەمبەر و خۆیئەو پێ

 بڕوایانیشی خۆش ناوێ.ودا ئاگادارە پێیان و بێگومان خباوەڕی، بێبێ

ئەو ئایەتە ئەوە دە ئینسان دەگەیێنێ کە ئیتاعە لە پێغەمبەر واتە چی؟ یانی دەباێ ئینساان بە 

ڕاستی و خالیسی ئەوە بزانێ کە ڕێگای پێغەمبەر بەجوز کۆمەڵێک یاسای ئەمار و نەهای ناین، 

خەتی ئەودا هەنگاوان باوێی و بە دەساتووری  ئیتاعە لە پێغەمبەریش ئەوەیە کە ڕاستەوڕاست دە

ئەو عەمەل بکرێ. خۆ ئەوەش ڕوون و ئاشکرایە و حاشا هەڵنەگرە: ئیتاعەی خودا و ڕەساووڵی 

خودا هەر یەک ڕێگان و زیاتر لە یەک ڕێگا و جودا لە یەک ناین، واتە کاێ ئیتااعە لە فەرماانی 

ڕەساووڵی خاودا نەکاا، ماناای ئەوەیە کە ڕەسووڵ بکا ئەوە ئیتاعە لە خودایە، و کێش ئیتاعە لە 

 باوەڕی بە خودا نییە و خۆشەویستی دەگەڵ خودا نییە. ئەوەی بیڵێ لەو بارەوە درۆیە.

دڵ دەیااهەوێ بە باشاای تێبگااا لە خۆشەویسااتی خااودا، چااونکە خۆشەویسااتی ئەسااەر و 

ئاسارێکی رسشتییە، خۆ دیاارە ئاسااری رسشاتیش نااکرێ و نااگونجێ حەواڵەی زاتای پااکی 

خودای تەعاال کرێ، جا لە سەر ئەو ئەساسەیە زانایان لە بارەی خۆشەویستی هەر کەساەیان بە 

 پێی دەرک و هەستی خۆی جۆرێکی نەزەر داوە.

کە زانایاانی ماوتەکەللیامنن ئاوایاان « ماا تریادی»و « اشااعرە»مەسەلەن: بە کۆ زانایاانی 

 «اال باملعانی و املناافع ال بالاذات ان املحبة نو  من االرادة و هی ال تتعلق حقیقة»کوتووە: 

واتە خۆشەویستی جۆرێکە لە ئیرادە کە بە مانا و قازانجی ئەو شتە خۆ هەڵداوەساێ نە بە زاتای 

شااتەکە. لە سااەر ئەو تەعبیاار و بەراوردە خۆشەویسااتی نێااوان ئینسااان و خااودا دەبااێ ئاااوا 

و ژینای لە خاوداوە  هەڵسەنگێندرێ: ئینسان خۆشی و حەسانەوە و قازانج و بەهارەی حەیاات

دەک دەکەوێ و ئیرادە و یەقینی لە مەڕ خودا بۆ پەیدا دەباێ، و هەر وا خاوداش لە باابەت ئەو 

هەڵوێست و ئیرادە پاکەی ئینسان، ئیرادەی خێر و خۆشی و حەسانەوە بۆ ئەو ئینسانە دابین دەکا 

دی و بە کاورتی، و بەجێ دێنێ. ئەوە نەزەر و بۆچوونی عولەمای ئەهلی ماوتەکەللیمە، بە کاور 

واتە خۆشەویسااتی ئینسااان لە مەڕ خااودا تەنیااا « ارادة العبااد اختصاصااه تعااالی بالعبااادة»
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 خوداپەرستنە.

الحب عبارە عن میال الطباع »عورەفای ئەهلی سوننەت وەک ئیاممی غەزالی فەرموویانە: 

بەخااش. کاااتێ واتە خۆشەویسااتی ئااارەزووی دڵە بااۆ الی شااتی لەزەت« الاای الشاايل امللااذ

کە دژی خۆشەویستییە واتە « بغض» شەویستی توند و پڕاوپڕ بوو ئەوە پێی دەکوترێ: عشق.خۆ 

واتە بوغز بریتییە لە هەڵتنی رسشت لە شتی دەردهێنەر. )روح « البغض نفرة الطبع عن املُمل»

 (636-9/632املعانی، 

 نیشانەکانی خۆشەویستی خودا:

 دووری لە عالەمی نائەهل.. ئالوودە و تێکەڵوی سونەتەکانی پێغەمبەر و 6

 تەعاال. زۆر بیر و بەراوەرد لە ئاسارەکان و حیکمەتی باری2

 . ڕازی بە قەزار و قەدەری خودا و سەبر و خۆڕاگری لە سەر دەرد و بەڵ9

 . دڵ خۆش نەکردن بە سامانی دنیا4

 منەتی لە غەیری خوداباکی و بێ. ترک لە خودا و بێ2

سایفەتانە باێ دەتوانادرێ پێای بکاوترێ خۆشەویساتی گومان کەساێک خااوەنی ئەو بێ

 خودایە.

 بۆ ئاگاداری:

ی 96عەبدوڵڵ کوڕی ئوبەی سەخترتین دوژمنی ماحەمەد و ئیساالم لە دابەزینای ئاایەتی 

ئالی عیمراندا ئەو شایعەی داگیرساند کە محەمەد ئیتاعەی خۆی وەک ئیتاعەت لە خودا داناا و 

ان دا، واتە تەرسایەکان الیاان وا باوو لە خۆشەویساتی و ڕایگەیاند، وەک تەرسایەکانی خۆ نیش

نزیکی عیسا خۆشەویستی و نزیکی لە خودایان دەک دەکەوێ، جا خودای تەاال بە دابەزانادنی 

کە ماناکەی ئااوایە: بڵاێ ئەی ماحەمەد: ئەی موساوڵامنان ئیتااعەی خاودا باکەن و  92ئایەتی 

حەمەدیشی گێڕا بە واجب، نەوەک تەرساایەکان ئیتاعەی پێغەمبەری ئەو بکەن، یانی ئیتاعە لە م

 کە دەڵێن عیسا خودایە، یا کوڕی خودایە.

ی ئاالی عیماران ئەو 92و  96هەست و شعوور لە بەراوەرد و هەڵساەنگاندنی ئایەتەکاانی 

هاتە دەست و لێی بە یەقین گەیی، چونکە خاودای تەعاال خۆشەویساتی خاۆی بە مەبەستەی 

لنی هێناایە حیسااب، پالە و پاایەی رەساوولنی بە تەواوی وە ئیتاعە و شوێن کەوتنی ڕەساوو 

سەرووی هەموو پلە و پایەیەکی ئینساانی خسات، و لەو لیەشاەوە یەهاوودی و نەسااراکانی 
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هەس دانەوە و دمکوتی کاردن بەوەی کە دەیاانکوت: ئاێمە ئەولدانای ئیرباهایم و ئیساحا  و 

تی خااوداین، خااودا فەرمااووی: یەعقااووبین باااکامن لە ڕۆژی قیااامەت نیاایە چااونکە دۆساا

خۆشەویسااتی ماان، خۆشەویسااتی و ئیتاااعەت لە ڕەسااوولنە، نە خزمااایەتی و ڕەگەزی و 

 تێکەڵوی. 

لە حەزرەتاای عەباسااەوە ئاااوا نەقاا  کااراوە: تاقمێااک لە یەهوودیااان لە کاان موسااوڵامنان 

پێایە ئاێمە وەی دەکرد کە ئێمە ئەولدانای ئیرباهایم و ئیساحا  و یەعقاووبین، بەو ەشانازییان ب

لەوەی موسوڵامن لە پێشرتین و دینیشامن ئەسڵرت و بەرزترە لە دینی ئێوە، چاونکە زۆر لە پاێش 

ئێوەدا خودا ناسیبووین. و هەروا هەندێکیشیان ئاێمە دەگەڵ ئەو عیساایەی دۆساتین کە کاوڕی 

تیان بە خودایە. ئەمام خودای تەعال بۆ بەتاڵ کردنەوە و بەرپەر  دانەوەی قسە و فکر و خەیاڵ 

و ... ئەوەی تێگەیاندن خۆ وەپاڵ پێغەمبەر دان کافی نیایە  31و  33هۆی دابەزاندنی ئایەتەکانی 

بۆ نزیکی لە خودا و خوداناسی. ئێوەی یەهوود و نەسارا کە خۆتان داوەتە پاڵ خودا و دەشڵێن 

سااان عیساا کاوڕی خااودایە، تااوانە و دوور لە ڕاسااتییە، چاونکە خااودا لە ڕەگەز و نەسالی ئین

 (491 3بەدوورە، عیسای ئینسان چۆن دەکرێ خودا بێ. )روح املعانی، ج 

 ی ئالی عیمران:33بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 إِنذ ا ذ اْصَطََف آَدَم َونُوًحا َوآَل إِبَْراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن لََعَ اعَْلالَِميَ 
ی ئیهاهیم و عیە انی هەڵبێاردووە و  ێڕزداری کڕ دوون گومان خودا ئادەب و نووح و بنەماڵەبێ

 بە اەر عالەمی جیهاندا.

 ی ئالی عیمران:11ئاوردانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

دەبێ ئاوا ئەو جێگەیە ماناا کەیان و باۆی بچاین کە خاودا دەفەرماوێ: ئاادەم و ناووح و 

ەر هەموو عالەمی جیهاندا، واتە عالەمی دەورانای بنەماڵەی ئیرباهیم و عیمرانم هەڵبژاردن بە س

خۆیان، و هەروا ئەو هەڵبژاردنەش واتە دەبابیەت و چیانەدا، یاانی ئاادەم باابی یەکەمای بەرەی 

ئینسانە، پاش ئەو نووح بابی دووهەمی ئینسانە، چونکە دە دەورادنی حەزرەتی نووحدا لە ساەر 

گورە هەستا و بەشی زۆری وڵتی ڕۆژهەڵتی ئەساسی خراپی ئینسانی ئەو کاتی تۆفانێکی زۆر 

ناوەڕاستی داگرت بە جۆرێکی وا ئینسانی دەو ناوچەدا نەهێشت، ئەو کەساانە نەبان کە دەگەڵ 

حەزرەتی نووح سواری کەشتی بوون. پاشان وەچەی ئەوانە و ناووح بە وڵت وەرباوونەوە، وا 
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ش تێپەڕباوونێکی زۆر لە دەوران پەرەستی داکەوت و پەرەی ساتاند و پاادێتە ڕوو کە لەوێڕا بت

خودا ئیرباهیمی هەڵبژارد بە پێشەوا و ڕێبەرێکی بە زیبک و زاکاوون و لێازان و بنیااتنەری مااڵە 

خودا بە ناوی کەعبە، پێغەمبەری زۆریشی لێ پاشەکەوت کارد، وەک ئیساامعیل و ئیساحا  و 

گەلێکاای دی؛  یەعقااووب و یۆسااف و براکااانی و مووسااا و هاااروون و داوود و سااولەیامن و

مەبەستیش لە عیمرانی دووهەم بابی مریەمە و خانەوادەکەیەتی کە مەریەمە و عیسان؛ لە نێوانی 

سەد ساڵ عیمرانی بابی مووسا و عیمرانی بابی حەزرەتی مەریەمە بگرە زیاتر لە هەزار و هەشت

ز و حاورمەتی دەبا و دەخایەنێ. ئالی عیمران بەشێکن لە بنەمااڵەی ئیرباهایم. دیاارە لە بەر ڕێا

َوآَل  ﴿دا فەرمووی: 33مەریەمە و عیسای کوڕی، خودای تەعال بەتایبەتی ناوی بردن دە ئایەتی 
واتە بنەماڵەی ئیرباهیم و بنەماڵەی عیمرانای باابی ماریەمەی  ﴾إِبَْراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن لََعَ الَْعالَِمنَي 

 هەڵبژارد بە سەر عالەمی دنیادا.

ەکەوێ و ئاشاکرایە دەر و دەروازەی پێغەمبەرایەتای پێاوە دەدرێ و جا لە پاشان وەک دەرد

دادەخرێ بە هاتنی حەزرەتی محەمەدەملستەفای نەوەی حەزرەتی ئیسامعیل کاوڕی ئیرباهایم. 

 ساڵوی خودایان لە سەر بێ.

هەر وەک ڕوون و ئاشکرایە و حاشا هەڵگر نییە بە پێی سوننەتی ئیالهی ئاادابی هیادایەتی 

ئینسان لە تەواوی دەوراندا بە وەسیلەی هەڵبژێراوانی خودا بووە بە ناوی پێغەمابەران، و ئەوەش 

دەبێ بزاندرێ کە مەبەست لە عیمران دێارەدا باابی حەزرەتای مەریەمەیە نەک باابی حەزرەتای 

نزیک بە دووهەزار ساڵیان نێوانە. یانی ئالی عیماران باریتییە لە حەزرەتای مەریەمە و  مووسا کە

گوناهی ئەنبیایانی خودا یە بکرێتە بەڵگە لە سەر بێ33عیسا و ژنی عیمران. دەشکرێ ئەو ئایەتە 

 چونکە خودا گونەهباران هەڵنابژێرێ بۆ ڕێبەر. 

کی حەزرەتی ئیسامعیلە بە دەلیلی ئاایەتی تۆرەمەوە و بەرەی پا مەبەستیش لە ئالی ئیرباهیم

 ی سووڕەی نیساء: 51

َقْد آتَيَْنآ آَل إِبَْراِهيَم اعْ  ِ  ِوَتابََ
ْ
لْ وَواْل   َعِظيًمااكَمَة َوآتَيَْناُهم مُّ

 گومان ئێەە کتێ  و پێغەمبەرایەتی و دەاەاڵتێکی گەورەمان بە تۆرەمەی ئیهاهیم بەخشیبێ

کە خودای تەعاال بەرەی ئادەمی هەڵادەبژێرێ  99ئایەتی لە بەرجەوەندی و هەڵسەنگاندنی 

 بە سەر عالەمدا چەند شتی بەرچاو هەست پێ دەکرێ، وەک:
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تەکلیاع و بەرەی خااوەن تەکلیاع. بەرەی . عالەم بەو پێیە دەبێ دوو بەرە بێ، بەرەی بێ6

جیامداتای هەیە لەبەریش هەیە وەک حەیواناات و پاتااڵ، بەرەی نەباتاات و تەکلیع و گیانبێ

 گیان و تەکلیع.بێ

بەرەی خاوەن تەکلیفایش وەک ئەو چاوار بەرەیە: ئینساان، فریشاتە، پەری، شاەیاتین. ئەو 

چااوار بەرەیە خاااوەنی تەکلاایفن، هەر یەکەی لە بااابەتێکەوە، ئەوەش دیااارە کە بەرەی خاااوەن 

 تەکلیع.تەکلیع ڕێزدارترە لە بەرەی بێ

 فرشتە، ئینسان، جن و شەیاتین، هەر یەکەی لە شتێکن. . ڕەگەزی ئەو چوار بەرەش، واتە2

ن، بە پێای نەزەری زانایاان و ئەقڵکاریاان بەو دەلایلە کە «باا»وەک ئەوە گۆیا فرشتەکان لە 

ساپێردراویان وەک باا دەڕۆن و دەفاڕن. دانی کاروبااری پێفرشتە لەمەڕ بەڕێاوەبردن و ئەنجاام

ا دەباێ هەر باا بان چاونکە بەهێزتارین شاتە باۆ دووبارە کە بەتوانان بۆ هەڵگرتنی عەرشی خود

هەرچەند هەندێک «. ڕوحانی»هەڵگرتنی شتی سەخت و سەنگین. هەر ئەوەشە پێیان دەکوترێ 

هەن دەڵێن فرشاتە لە ناوورن واتە ڕەگەزیاان ناوورە، جاا لە ساەر ئەو دوو نەزەرانە دەتوانادرێ 

 انە نیشتەجێی عالەمی سەماواتن.بکوترێ ئەرواحی فرشتە لە نوورە. بیچم و لەشی لە بایە، ئەو 

ی کافرن و ئیبلیسیش کە ڕەئیس و سەرۆکیانە، ئەوانە ڕەگەزیان دەبێ لە . شەیاتین کە بەرە9

ساووڕەی ئەعاراف کە خاودا نەقال لە ئیبلایس دەکاا و  62ئاور بێ، لە سەر ئەساسای ئاایەتی 

 دەفەرموێ: 

َمْرتُ  كقَاَل َما َمَنلَ 
َ
الذ تَْهُجَد إِْ  أ

َ
ْنُه َخلَْقَتِي ِمن نذاٍر وََخلَْقَتُه ِمن ِطٍي قَاَل  كأ نَاْ َخْيٌ مِّ

َ
 أ

خودا بە شەیتان )ئیب یس(ی کوت: لەو کاتەدا کە فەرمانم پێ دای کڕێ  ێگڕای لڕێ گ تڕی کە 

کانۆ  نەبەی؟ ئیب یس کوتی: ئەمد چات بو ئەتڕۆ منڕ  لە ئڕاگ  بەدی هێنڕاوە و ئەوت لە قڕو  

 دروا  ک دووە.

کافرن و ئیبلایس کە ڕەئایس و ڕێبەریاانە کاافرێکی بە ئاشاکرایە بە دەلیلای دیارە شەیاتین 

 «:ص»ی سووڕەی 34ئایەتی 

 فِِرننَ اكَن ِمْن اعْ اكَِبَ وَ وإاِلذ إِبْلِيَس اْستَ 
 باواکان.بێجگە لە شەیتانو خۆی بە ئل ئانی و چووە  یزی کاف  و بێ

ئەو ئایەتە بە ئاشاکرایی هااوار دەکاا کە ئیبلایس کاافرە و شاک لە کافرەتیادا نیایە. دیاارە 
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 ی ئەنعام:626شەیتانەکانی دیکەی غەیری ئیبلیسیش هەر کافرن بە دەلیلی ئایەتی 

 
ْ
ْْ كَوالَ تَأ ا لَْم يُ َياِطَي َِلُ كلُواْ ِممذ ْوِِلَآئِِهْم ِر اْسُم ا ِّ َعلَْيِه َوإِنذُه عَِفْهٌق َوإِنذ الشذ

َ
وُحوَن إیَِل أ

َطْلُتُموُهْم إِنذ كِِلَُجاِدلُو
َ
 ونَ كْم لَُمَْشِ كْم َوإِْن أ

نی ئەوانە دەرچڕوون دگومڕان خڕوار لەو شتانە مەخۆن کە ناوی خودایان لە اەر نەهێندراوەو بێ

ۆ شەیتانەکان بە جەخ  هەندێ ش   ادەگەیەند بە دڤاتەکانیانو ب مێینەلە انوور و فەرمانەو 

گومڕڕان دەبڕڕنە ئەوەی کێشڕڕە و تەف ەقەتڕڕان لەگەو بڕڕکەنو ئەگەر ئێڕڕوە بە گوێیڕڕان بڕڕکەنو بێ

 دانەر بۆ خودا.هاوەو

ان دوشامنییەتی یئەو ئایەتە ئیسباتی ئەوە دەکا کە شاەیاتینیش هەر کاافرن و داب و خۆشا

 ی کەهع:21بەرەی ئینسانە، بە پێی ئیشاراتی ئایەتی 

 ِ ْموِر اكاْسُجُدوا آِلَدَم فََهَجُدوا إاِلذ إِبْلِيَس  ةِ كَوإِْ  قُلَْنا لِلَْملَائ
َ
َفَهوَق َعوْن أ ََ ِونِّ 

ْ
َن ِمَن اَّ

ْوِِلَاء ِمن ُدوِِن َوُهْم عَ 
َ
نذَتُه أ ونَُه َوُ رِّ ُْ َتتذِخ ََ

َ
ِه أ الِِمَي بََداًل كَربِّ  ْم َعُدول بِسَْس لِلظذ

ە بەر ئڕڕادەب؛ اڕڕەرئەنجاب یڕڕادی ئەو کڕڕاتەی بڕڕکەوە کە کو ڕڕان بە ف شڕڕتەکانو کانڕڕۆ  بەرن

لە جنڕڕۆکە بڕڕوو اڕڕەرپێکی کڕڕ د لە فەرمڕڕانی کانۆشڕڕیان بڕڕ د بڕڕێجگە لە شڕڕەیتانو بە  ەگەئ 

پەروەردگاری. ئایا ئیک ئێوە خۆی و نەوەکانی لەبڕاتی مڕد دەکەن بە دڤاڕ  و خۆشەویسڕ ؟ 

 کەچی ئەوان دو منتاند چەند ب یتییەکی خ اپە بۆ اتەمکاران.

ی 662کە شاەیاتین دوژمنای بەرەی ئینساانن، ساەیری ئاایەتی  دووبارە بۆ ئیسباتی ئەوەی

 سووڕەتی ئەنعام بکە:

ِ كوَ  ل ِ  كَْ ِنكِّ َجَللَْنا ع
ْ
َياِطَي اإِلنِس َواَّ َِ  ...  ن ٍٍِِّّ َعُدوًّا 

 هەر بەو شێوە بۆ هەر یەت لە پێغەمبەرانو دو منێکتن لە شەیاتینە م ڤ  و جنۆکەکان دانا.

شەیتانی ڕەگەز ئاور خاوو و رسوشاتی تاایبەتی دوژمنای ئینساانی کەوایە دەبێ بکوترێ: 

 ڕەگەز خاکییە.

ی حیجر، شەیاتین و جنۆکە لە 23ی سووڕەی ئەعراف و 62کەوایە بە پێی ئەو دوو ئایەتی 

 ئاگرن. ئەوەش ئایەتەکان بە تەرتیب:

 ( اعراف21) َخلَْقَتِي ِمن نذاٍر وََخلَْقَتُه ِمن ِطٍي 
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 لە ئاور دروا  ک دووەو ئادەمیش  لە قو .ئیب یس دەڵێ ئەمن  

ُمومِ  ْبُل ِمن نذارِ الهذ ََ َآنذ َخلَْقَناهُ ِمن 
ْ
 ( حجر17) وَاَّ

 دووکەو دروا  ک د.لە پێشدا جنۆکەمان لە ئاگ ێکی اووتێنەر و بێ

ئەگەر لە بیرمان بێ دە پێشدا بە پێی ئاایەتی قورئاان کومتاان شاەیاتین و جناۆکە هەر دوو 

ەی ئینسانن و شەیاتینی کافریشن بە تێکڕایی، بەڵم بەرەی جنۆکە کەوا دیارە بە پێای دوژمنی بەر 

ی ساووڕەی جان نە هەماوو کاافرن نە هەماوو موساوڵامن، بەڵاکە 64ئیشاراتی قورئان ئایەتی 

 ی جن، سەیری کە بە وردی:64هەندێکیان کافرن و هەندێکیان موسوڵامن. ئەوەش ئایەتی 

نذا ِمنذا الُْمْهلِ 
َ
ْوَلِ وَأ

ُ
ْسلََم فَأ

َ
َمْن أ ََ ًدا كُموَن َوِمنذا اعَْقاِسُطوَن  َِ ْوا َر  َُتَرذ

الدەرو ئەو کەاانەی بە ااتی ئێەە  هەندێکیتن مواوڵتنیدو هەندێکیشتن اتەمکار و لە ێ

 کە مواوڵتن بوون هەر ئەوان گە ان بە شوێد شارەئاییدا.

و شەیتان لە ئااگرن، ئینساانیش لە خااکە، بە  کاتێ ئەوە زاندرا کە فرشتە لە با و نوورە، جن

ی سووڕەی نیساء، 6ی ئالی عیمران، و لە ئادەمڕا دامەزراوە بە فەرموودەی ئایەتی 23پێی ئایەتی 

 سەیر کە بە تەرتیب لە ئایەتەکان:

ََيَ كوَمَثِل آَدَم َخلََقُه ِمن تُوَراٍب ثِومذ قَواَل ََلُ كإِنذ َمَثَل ِعيََس ِعنَد ا ِّ  ( آل 95) ونُ وون 
 عمران
گومان منوونەی عیسا الی خودا وەکڕوو منڕوونەی ئڕادەمەو خڕودا گەاڵڵەی ئڕادەمی لە گڕ  بێ

 بەجێ بوو.دا ش  پاشان پێی کوت: دادەی ببەو دەس

يَُّها انلذاُس اَّذُقواْ َربذ 
َ
ِي َخلَقَ كيَا أ ن نذْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمْنَهوا َزوَْجَهوا َوَبوثذ كُم اَّلذ م مِّ

رَْحواَم إِنذ ا ذ كِمْنُهَما رَِجاالً 
َ
ِي تََهاءلُوَن بِِه َواأل  َعلَوْيُكمْ َن اكثِيًا َونَِهاء َواَّذُقواْ ا ذ اَّلذ

 نهاء( 2) َرَِيًبا
کە ئێوەی لە تاکە کەاێ  بەدی ئەی خەڵکینە! لە پەروەردگارتان بکاێدو ئەو پەروەردگارەی 

هێنا بە ناوی ئادەب؛ هاوجووتەکەشی وەت یەوا بێو هەر لەو جەاتە بەدی هێنڕاو لەو دووانە  

 ئڤر  ن و پیاوی باڵو ک دەوە.

کاتی ئەوەمان زانی کە ئینسان لە خااکە، پێویساتە ئەوەش بازانین کە زانایاان بە کاۆدەنگی 

ەگەرچی لە خاکە، ڕێزدارترە لە بەرەی جناۆکە و شاەیاتین نەزەریان ئاوا داوە کە بەرەی ئینسانی ئ
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 دەگەڵ ئەوەی ڕەگەز ئاورن.

ئەمام لەو بارەوە ئایاا ئینساان ڕێزدارتارە یاا فریشاتە، دوو بەرەکای هەیە، بەڵم ئەوانەی کە 

لََعَ ... اْصددَطََف یە کە )99نەزەریااان وایە بەرەی ئینسااان لە فرشااتە ڕێزدارتاارە، دەلیلیااان ئااایەتی 
ە، فرشتە بەشێک لە عالەمینە؛ ئەمام لە سەر ئەو نەزەرە تووشی ئەو ئیشکالە دەباین کە (الَِمنَي الْعَ 

ِّنِّ  ﴿ی بەقەرەدا هاااتووە کە خااودا لە وەساافی بەناای ئیرسااائیلدا فەرمااوویەتی: 43دە ئااایەتی 
َ
َوأ

لْتُ  لە گشات عاالەم،  ؛ چونکە لە الیەکی کوتراوە بەرەی ئینسان ڕێزدارترە﴾ْم لََعَ الَْعالَِمنَي كفَضَّ

لێرەشدا کوتراوە بەنی ئیرسائیل ڕێزدارترن لە گشت عالەم، ئەو دوو قسەیە نااکۆکن پاێکەوە. باۆ 

ڕزگاری لەو ناکۆکییە دەبێ ئاوا بکوترێ: ڕێزداری ئادەم و نووح و ئاالی عیماران و ئیرباهایم و 

اری ئینساان هۆزی بەنی ئیرساائیلیش هەر لەو عاالەمی دەوری خۆیاان ڕێزدارتارن، بەڵم ڕێازد

ئەگەر بتوانێ خۆ لە دەک نەفس و هەوا و غرووری ڕزگار کا، پلە و مەقامی لە فرشتە لە سەرترە 

 چونکە ئەو نەفس و هەوای نییە.

یە واتە مەبەسات 99رد کردووە مانای ئەو ئایەتە هەندێکیش لە زانایانی قورئان ئاوایان بەراو 

﴾ یانی دین و ئایینی ئادەم و نووح، خاودا هەڵیباژارد بە ساەر دینای إِنَّ اهّللَّ اْصَطََف  لە مانای ﴿

عالەمی دیدا، یا دەڵێن خودای تەعاال ئاادەم و ناووح و ئیرباهایم و ئاالی عیمرانای لە ئاکاار و 

ئەخالق و سیفاتی ناحەز وەدوور خسنت و خااوێنی ڕاگارتن. دیاارە ئەو نەزەرە لە قورئاان واتە 

  ی ئەنعام نزیکرتە:624ئایەتی 

ْعلَُم َحْيُث ََيَْلُل رَِساتَلَهُ 
َ
 ا ُّ أ

 خودای تەعاال بۆخۆی چاکک دەئانێ پەیامی خۆی لە کوێ دانێ.

ئەو ئایەتە ئاماژە وەالی ئەویە کە پێغەمبەران سەالمی خودایان لە سەر بێ، بە نیسبەتی هێاز 

باۆ مناوونە یان نااچن، ۆو تێزی جسامنی و ڕوحانی جودا لە غەیری خۆیانن و وەک غەیری خ

حەزرەتی محەمەدەملستەفا بە نیسبەتی هێزی بیناایی چااوان لە ژوورای هەماوو هاوچەشانانی 

ُُ فَأُریاُت َمشاارِقَها و »خۆی بووە، بە پێی نااوەرۆکی ئەو کەالمە زێاڕینەیەی:  زُویَات ِيَ األَر

کارد  ومواتە زەوی بۆ مان خاۆی خاڕ کاردەوە و کاۆوە باوو، لە بەر دوو چااوانم چاا «َمغاِربَها

 ڕۆژهەڵت و ڕۆژئاوای ئەو.

وا فَِإّّن أَراکُم ِمان َوراِء »و هەروا سەیری کە ئەو کەلمە ڕەسووڵ:  أَقیموا ُصفوفَاُکم و تَراصُّ
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واتە: ڕیز و سەفی خۆتان وەڕازێنن، بە نەزم و نیزام پێکەوە، ئەمن ئێوە لە پشتە سەرمەوە « ظَهري

 چاو دەکەم.

ەن کە هێاازی جسااامنی پێغەماابەر فەرقاای هەیە، دەگەڵ ئەو دوو کەلمە بە ڕووناای دەردەخ

 غەیری خۆی، کەوابێ هەڵبژاردنی ئەدێرەدایە.

یا منوونەی فەر  و جیاوازی پێغەمبەران لە ئەجازای لەشادا وەک حەزرەتای ئیرباهایم کە 

ی سوورەی ئەنعام کە خودا ئەو هێازەی دا بە چااوانی 95خودا بەیانی دەکا بە وەسیلەی ئایەتی 

 ەوییەکان هەڵسەنگێنێ و وەزن کا: و ز ەکان کە ئاسامن

ِ كوَ  ل ْرِض َوِِلَ ونُرِي إِبَْراِهيَم َملَ  كَْ
َ
َماَواِت َواأل  (79) وَن ِمَن الُْموقِنِيَ ووَت الهذ

هەر بەو شێوەو دەاڕتەاڵتی بەرف اوانڕی ئااڕتنەکان و ئەویڕتن خسڕتە پڕێش چڕاوی ئیهاهڕیمو 

 هەتاکوو بکێتە  یزی دڵنیاکانەوە.

ی ئەنعاام ئەوەماان پاێ دەڵاێ کە خاودای تەعااال دوو چاوەکاانی 32ئایەتە پیرۆزەی ئەو 

حەزرەتی ئیرباهیمی ئەوەندە وە هێز خستوون لە بینیندا، تەواوی کائیناتی سەر و بن خستۆتە ژێر 

بینایی خۆی، جا لە سەر ئەو ئەساسە دەتوانین بڵێین خودا ئیرباهیمی هەڵباژارد بە ساەر غەیاری 

 ەت دەرکەوە؛ ئالی عیمرانیش هەر ئا وا.خۆیدا لە باب

کردنی حەزرەتی یەعقووب ژوورای هێزی بۆنی عاالەم باووە، یا ئەوەتانێ دەڵێن هێزی بۆن

بەو دەلیلە کاتێ حەزرەتی یۆساع دەساتووری دا بە براکاانی کە کراسای ئەو باۆ باابی بەرن لە 

دیارە کاتێ براکاانی یۆساع وچاویدا دەن تاکوو شیفای چاوەکانی بێ، دە کەنعان و بە سەر دەم

واتە کوڕەکانی حەزرەتی یەعقووب لە شاری میرسێ دەرکەوتن بەرەو کەنعان هاتن بە کاراک و 

بارە گەمنەوە، یەعقووبی پێغەمبەر لە کەنعانەوە فەرمووی بۆنی یۆسفم لە بان لووتیادا دێ، باۆ 

 ی یۆسع:34ڕاستی ئەو قسەیە دەچینە خزمەت ئایەتی 

ا فََصلَِت اعْ  ن ََُّفنُِّدونِ َولَمذ
َ
ِجُد رِنَح يُوُسَف لَْوالَ أ

َ
بُوُهْم إِِنِّ أَل

َ
 (52) ِلُي قَاَل أ

ئەقڵم هەر کاروانەکە کەوتە  ێ )لە شاری میرسەوە( باوکیان )لە کەنعانەوە( کوتی: گەر بە بێ

 گومان بۆنی یۆاف دەکەب.نەئاندو بێ

لە دووری چەناد ڕۆژە ڕێای ورد هەڵسەنگێندرێ کە حەزرەتی یەعقاووب  ەئەگەر ئەو ئایەت

کردنە جۆرێاک لە بۆنی کوڕی بکا، پاش چەند ساڵ لێاک هەڵباڕان، قەباووڵ دەکارێ ئەو باۆن
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موعجیزەیە، جا بەو پێیە دەبێ بڵێین: هەڵبژاردنی پێغەمبەران بە سەر عالەمادا لە باابەتی لەش و 

ن ڕووت لە ڕۆح و دەرک و هەست و شعوورەوەیە، واتە بە کاورتی: روحایەی پااکی پێغەمابەرا

 هەوا و وەسوەسە و گومانە و لە لەشی هەوا و هەوەک بەرین.

واتە خاودا  ﴾...إِنَّ اهّللَّ اْصدَطََف آَدَم َونُوًحدا  ﴿بە کوردی و بە کورتی، ئەگەر بکوترێ مانای 

ئادەمی لە عالەمی ژێرای هەڵبژارد، ئەوە دەچێتە سەر قەولی ئەو کەساانە کە کوتوویاانە: فرشاتە 

بەرزترە لە بەرەی ئینسان؛ ئەگەر ماناشی ئاوا لێدرێتەوە کە هەڵبژاردنای ئاادەم بە ساەر عاالەمی 

 تەش ڕێزدارترە.ژوورادایە، ئەوە قەولی ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە بەرەی ئینسان لە بەرەی فریش

 ﴾...إِنذ ا ذ اْصَطََف آَدَم َونُوًحا ﴿پوختەی مەبەست و تیوتیوەی ئایەتی 
. ئاالی 9. ناووح 2. ئاادەم 6وەک چاو دەکرێ و دیارە، هەڵبژاردنەکان دەبنە چاوار کەک: 

 . ئالی عیمران.4ئیرباهیم 

دیارە بنچینەی بەرەی ئینسان لە هەوەڵەوە لە حەزرەتی ئادەمڕا داکەوت و لە پاش حەزرەتی 

ئادەم لە حەزرەتی نووحدا دادەگیرسێتەوە چونکە بەرەی ئادەم بە هۆی تۆفانی حەزرەتی نووح لە 

نووح داگیرسااوە، هەر ناو چوو و بڕاوە، لە پاشان هاتنەوەی ئینسان بۆ سەر زەوی لە حەزرەتی 

دا ئەوە دەزاندرێ کە هەر بەرەی نووح دەمێنێتەوە لە سەر زەوی: «صافات»ی 33لە ئایەتی  وەک

يَّتَُه ُهْم اْْلَاِقنَي  ﴿  واتە هەر تەنیا بەرە و نەوەی ئەومان هێشتەوە. ﴾وََجَعلْنَا ُذرِّ

دیارە بە پێی نەزمی ئایەتەکە لە پاش نووح باسی حەزرەتی ئیرباهیم دادەگیرسێ، ئەگەرچی 

ێوان حەزرەتی نووح و حەزرەتی ئیرباهیم پێغەمبەرانی زۆر دێنە گۆڕێ، وەک هوود، ساڵح و لە ن

... بەو هۆیەوە کە یەهوود و نەسارا خۆیان دەدەنە پاڵ نەسەبی حەزرەتای ئیرباهایم، چاونکە دە 

ئەساسی ئاییندا ئیرباهیمی خەلیل هەر لە سەر داب و باو و دەستووراتی نووح و ئاادەم دیااری 

بووە، جا بۆیە ئەهلی کتێب وای بۆ دەچن کە ئەوانە لە نەسالی حەزرەتای ئیرباهایمن، و  دەدا و

هەروا حەزرەتی محەمەدەملستەفاش لە بەرەی ئیرباهایمە. بەو پێایە تەواوی پێغەمبەرانای بەنای 

 (.634/ 9ئیرسائیل لە نەسل و ئەوالدی وانن. )روح املعانی، ج 

 نووح و ئالی ئیرباهیم و ئالی عیمران: ئامانج و مەبەست لە هەڵبژاردنی ئادەم و

زانایانی قورئان ڕا و بۆچوونی جۆراوجۆریان لەو باارەوە ڕانااوە، باۆ مناوونە هەنادێک لە 

کردنەوەیە، زانەکان نەزەریان وایە کە هەڵبژاردنی ئادەم بە سەر عالەمدا لە بابەت دروساتقورئان
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روست کرد بە دەستی قودرەتی خۆی، یانی خودا پێش خەلقی بەرەی ئینسان حەزرەتی ئادەمی د

بێ دایک و باب، لە قوڕ، پاشان ناوی هەموو شتێکی فێر کرد و دەستووری دا بە فرشتە کڕنۆش 

 و سوژدەی بەرنێ و لە ناو ئارامگەیەکی وێنە بە هەستی دایمەزراند.

 هەڵبژاردنی حەزرەتی نووح پاش ئادەم لەو بارەوەیە کە نووح هەوەڵاین پێغەمابەرێکە کە دە

باوو  ئایینی ئەودا دەستووراتی حورمەتی کچ و خوشک و پوور هاتنە گاۆڕێ و دامەزرا. هەروا

و هەوەڵااین کەسااێکە دە بەرابەر ، واتە دووهەمااین بااابی بەرەی ئینسااان، «ابااو البەاا ثااانی»بە 

دوعای لێ کاردن خاودا لە ساەر  هاتبەدئەخالقی ئینسان و ئۆمەتیدا تاقەتی نەهێنا خۆڕاگری 

ەو قەومە بشواتەوە. ئەوە خودای تەعاال نازای ناووحی وەرگارت و خەڵکای ئەو ڕووی زەوی ئ

 سەردەمی غەرقی ئاوێ کردن.

هەڵبژاردنی ئالی ئیرباهیم لە پاش حەزرەتی نووح هۆیەکەی دەگەڕێاتەوە باۆ ئەو ئاماانج و 

مەبەستە کە لە نەسلی ئیرباهیم کااروانی پێغەمابەران و کتێەبکاانی ئاساامنی بە شاێوەیەکی بەر 

لەو نەسال و  شبەرین بە ناوی یاساای ئاساامنی دابەزیان، و هەروا ئااخرین پێغەمابەری دنیاا

 بەرەیەدا دێتە وجوودەوە.

هەڵبژاردنی ئالی عیمران پاش ئالی ئیربایم بەو خاتر و مەبەستە دێتە ڕوو کە وەک موعجیزە 

بااب وەک حەزرەتی مەریەمە لە دەک شەیتانی نەجات درا و پارێزرا و حەزرەتی عیسااش باێ 

وێنە لێ بە وەلەد هات و بە شێوەی ماوعجیزە ئەو عیساا پێغەمابەرە دە پێغەمبەرێکی پیرۆز و بێ

 النکەیدا دەستی کرد بە قسە کردن، ڕەوانرت لە ئینسانی گەورە و ژیر.

دەبێ ئەوە قبووڵ کەین ئەو هەڵبژاردنانەی پشتی سەری یەک لەو نەسل و بەرانە پڕ لە ڕاز و 

ەوەندەی کوتراوە دێرەدا گۆشاەیەکی بااریکە، دەباێ ئەوەش بازانین کە ئەو سوڕ و حیکمەتن، ئ

ئینتیخاب و هەڵبژرادنە لە ڕووی نیزامی پایە و پالەی کەساایەتی ئەو بەرە و نەساالنەیە، نەک لە 

بابەت ئاینی و دینی بەرفراوان و عالەمیرتیە، چونکە ئایینی محەمەد واتە قورئان کە ئەساسنامەی 

لە سەراپای ئایینەکاانی پاێش خاۆی ڕێزدارتارە و بەرفاراوانرتە. )تفسایر مقاام  ئاینی محەمەدییە

 (.6/142محمود، ج 

دڵ دەیهەوێ ئەو پرسیارە بکا کە نەختێک هەستی پێی ئاڵۆز بووە، پرسیارەکەش ئەوەیە: باۆ 

هااتووە؟ واتە « آل»نەهاتووە؛ بەڵم دە ئیرباهایم و عیمرانادا « آل»دە حەزرەتی ئادەم و نووحدا 

 ؟ «آل ابراهیم و آل عمران»وتراوە ک
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وام  یێزە زۆر وێر و وەوی هەڵڕووسکام و هەڵپاڕژام هیچاهدانەوەی ئەو پرسیارە بەبۆ وڵم

گیر نەهات بیر و هەستی بزۆزمی پێ دابین بێ. تەنیا شتێکی کە خۆمم پێ قانیع کاردووە ئەوەیە 

ڕاهێنان تەنیا ئاادەم و ناووح باۆ  کە دە دەورانی حەزرەتی ئادەم و نووحدا فێرکردن و بارهێنان و

دە دەورانای ئیرباهایم و عیمرانادا خانەدانی خۆیان بووە و بەشێک لە خازم و کەسایان، ئەماام 

تەبلیغااات و ڕاگەیاناادن و بارهێنااان بگاارە لە ئیرباهاایم و عیمااران و ئەوالدان و جێگرەکانیااان 

 بەوالتریشەوە هەر دەبوو ئازاد بوو.

زانایان، نەزەری وایە ئالی ئیرباهیم تەنیا ئەوالدەکانی حەزرەتی ئیاممی مقاتل کە یەکێکە لە 

ئیسامعیل و ئیسحاق و یەعقووبن، چونکە پێغەمبەرانی بەنی ئیرسائیل هەموویان لە نەسلی ئەو 

هەر لە نەسالی  دووانەن )ئیسامعیل و ئیسحاق(، پێغەمابەری ئااخر زەماانیش واتە ماحەمەد

ئیل لە نەسلی ئیسحاقن. و هەروا لە ئیبنی عەباسەوە نەقڵە کە ئیسامعیلە، پێغەمبەرانی بەنی ئیرسا

. )روح ئالی ئیرباهیم بریتییە لەو کەسانە کە لە سەر ئایینی ئیرباهیم بوون وەک ئاالی ماحەمەد

 (634/ 9املعانی، ج 

ئەوجار دەبێ بزاندرێ مەبەست لە ئالی عیماران کاامە عیمارانە؟ چاونکە عیماران دوون: 

ی مووسایە، ئەوی دیکەیان بابی حەزرەتی ماریەمەیە کە بە باابی حەزرەتای یەکیان بابی حەزرەت

، کە لە ئەوالدانی حەزرەتی سولەیامنی کوڕی حەزرەتی داود «عمران بن ماثان»مریەم دەکوترێ 

 پێغەمبەرە.

ساڵ  6411عیمرانی بابی حەزرەتی مووسا دەگەڵ عیمرانی بابی حەزرەتی مریەمە نزیکەی 

ی ئالی 99یانی قورئان لەو باوەڕەدان بە زۆری کە مەبەست لە عیمرانی ئایەتی نێوانیان هەیە، زانا

عیمران، بابی حەزرەتی مەریەمەیە نەک عیمرانی بابی مووسا؛ لە سەر ئەو بەراوەردە، مەبەسات 

دێرەدا عمران بن ماثان بابی مریەمەیە نەک عمرانی بن یصهر بابی حەزرەتی مووساا. دەلیلایش 

ەدا هەر باسی حەزرەتی عیساا و مەریەمەیە، باسای حەزرەتای مووساا هەر ئەوەیە کە دە باسەک

 دەنگی نییە: 

  َ ْرُت ل َْ ةُ ِعْمرَاَن َربِّ إِِنِّ نَ
َ
َتَقبذوْل ِمويِّ إِنذو كإِْ  قَاعَِت اْمرَأ ََ ًرا  وِميُع  كَما ِِف َبْطوِي ُّمَورذ نوَت الهذ

َ
أ

 ( آل عمران39) اعَْللِيُم 
نەکەی عە ان کڕوتی: ئەی پەروەردگڕاربو ئەوەی کە لە ئگەڕدایەو یادی ئەو کاتەی بکەوە کە   

 ئەمد نەئر و پێشکەشی تۆب ک د )تا ئائاد بێ بۆ خزمەتی بەیتوملوقەدەس(.
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 (632/ 9دایکی حەزرەتی مەریەمە بووە. )روح املعانی، ج « حسنة»دیارە ئەو ژنی عیمرانە، 

حیاا خوشاک باوون واتە دایکی حەزرەتای عیساا )مەریەمە( دەگەڵ دایکای حەزرەتای یە

/ 9حەزرەتی زەکەریا بابی یەحیا خوشاکی حەزرەتای مەریەمەی ژن باووە. )روح املعاانی، ج 

633) 

دەباێ بزانادرێ کە حەزرەتای ئاادەم بە بنچیانە و بااوکی یەکەمای بەرەی ئینساانە، پاشااان 

ە حەزرەتی ناووح هەڵادەبژێردرێ بە باابی دووهەمای بەرەی ئینساان، بەو هاۆیە بەرەی ئاادەم ب

تۆفانی دەورانی نووح نەما بەتایبەت لە ڕۆژهەڵتی ناوەڕاستدا، ئەو چەند کەسە نەبن کە دەگەڵ 

حەزرەتی نووح سواری کەشتییەکە بوون. ئەوەی پاشەکەوت بوونەوە لە پاشای تۆفاان، وەچە و 

پەرەستی سەری هەڵدا و دامەزرا و بوو بە باو. خودای تەعاال نەوەی نووح بوون، جا لەوێڕا بت

وو، پێغەمابەری ڕ پەرستییە حەزرەتی ئیرباهیمی هەڵبژارد و هێنایە باوە گڵوە بت وۆ بەرگری لەب

زۆریشی لێ دەکەوێتەوە و ئالی عیمرانیش کە هەر بەشێکن لە ئالی ئیرباهیم بەڵم لە بەر ڕێاز و 

پێغەمبەریەتاای بە  ایبەتی ناویااان دەبااا، پاشااان دەرگااایقەداسااەتی مااریەمە و عیسااا خااودا بەتاا

ئاخر زەمان دادەخرێ، سڵوی خودا لە سەر گشت پێغەمبەران بێ، ئەوجار  ەمەدەملستەفامح

خانەوادەی ئیرباهیم و عیمران کە نەوە و وەچەی یەکن هەندێکیان لە هەندێکیان وەدی دێن، بەو 

شێوەیە: ئیسامعیل و ئیسحاق و کوڕەکانیان لە ئیرباهیم دەبن و ئیرباهیم لە نووح و نووحیش لە 

ی ئاالی 94، ئە بەو جۆرە هەڵدەڕژێنە سەر زەوی. بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خازمەت ئاایەتی ئادەم

 عیمران:

نذًة َبْلُضَها ِمن َبْلٍ  َوا ُّ َسِميٌع َعلِيمٌ   ئایل عيمران( 32) ُ رِّ
 ئەوانە هەر یەت بەرەچەنو هەندێکیان لە هەندێکیاندو خودا  بیسەر و ئانایە.

 :14تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی ئاوڕ دانەوە و 

بەرەی ئیرباهیم و بەرەی عیمران وەچەیەک بوون هەندێکیان لە هەندێکیان کەوتاوونەتەوە. 

يَّددًة َبْعُضددَها ِمددن َبْعددٍ   دەکاارێ بکااوترێ مانااای ﴿ ﴾ واتە هەناادێکیان وەک هەناادێکیانن دە ُذرِّ

ی تەوبە لەمەڕ مونافقاندا کە دەفەرماوێ: 13تەوحیددا، دە ئیتاعەتدا، دە ئیخالسدا، وەک ئایەتی 

ن َبْعٍ   ﴿ واتە پیاو و ژنە دووڕووەکان هەر وەک یەک وان،  ﴾...الُْمنَافُِقوَن َوالُْمنَافَِقاُت َبْعُضُهم مِّ

فەرمان دەدەن بە نالەباری و خراپە. واتە ئەوانە شەریکی یەکن دە خاراپە کردنادا. ئەو تاۆرەمە و 
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ران دە چاکە کردن و ئیتاعە لە خاوددا شاەریکن باۆ ئیرشاادی جاامعە وەچانەی ئیرباهیم و عیم

 وەک یەک وان.

دەشکرێ ئەو ئایەتە بۆ ڕەدی قسەی جوولەکەکاان باێ کە دەیاانکوت: ئاێمە لە ئەولدانای 

ئیرباهیم و عیمرانین، تەرسایەکانیش دەیاانکوت عیساا کاوڕی خاودایە؛ ئەگەرچای زاناکانیاان 

 خۆشی نەزانەکان دەنگیان نەدەکرد.، بەڵم لە بەر دڵ پێدەیانزانی قسەی ئەوانە بەتاڵە

کردنەوەی قسەی هەنادێک لە و هەروا دووبارە دەتوانین بڵێین دابەزینی ئەو ئایەتە پووچەڵ

نەزانانی مادەگەرایانە کە دەڵێن لە هەوەڵەوە ئینساان مەیماوون باووە وردەوردە بە پێای رسشات 

ل باۆ پاووچەڵ کاردنەوەی بیار و خەیااڵی ئەو هاتۆتە سەر شکڵی ئینساان. جاا خاودای تەعاا

ناحاڵییانە فەرمووی بەرە و وەچەی ئەو ئیرباهیم و عیمرانە ئینسانانە هەر لە یەکان و یەک بەرەن، 

 یەک ڕەگەزن و لە ئادەمن.

ئەگەرچی دەستەیەک لە زانایان کوتوویانە مەبەست لەو ئایەتەدا ئەوەیە ئەوانە هەموویان دە 

 ل و ئیخالسدا هەر یەکن و جودا نین.نیەت و باوەڕ و عەمە

وەک لە بەراوەرد و هەڵسەنگاندنی ئەقیدە و باوەڕی هەندێک لە نەسارەکان دێاتە ڕوو و بەر 

چاومان، عیسا بە کوڕی خودا دەزانن، یا بە خودای دەزانان؛ جاا خاودای تەعاال لە ساەر ئەو 

ە وەخت و کات هاتووە، دێرەدا ئەساسە کە ئادەمیزادی لە سەر هەڵەکانیان ئاگادار کردۆتەوە و ب

ئاگادارییان دەداتێ کە عیسا نە کوڕی خودایە و نە خودایە، بەڵاکە کاوڕی مەریەمەیە و لەویەوە 

وەلەد بووە و مەریەمەش کچی عیمرانی حنةی کچی ناقوذایە. جا ئەگەر عیسا کوڕی خاودا یاا 

  خودا با، چۆن دەکرا ئەو بەرە دایک و بابە هەبان؟

، نە کەسای بووەئینسان لە سەر ئەو باوەڕە بێ کە خودا نە لە کەس بە وەلەد  دەبێ بە تەئکید

 ی ئالی عیمران:35لێ بە وەلەد دەبێ. بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 َ ْرُت ل َْ ةُ ِعْمَراَن َربِّ إِِنِّ نَ
َ
َتَقبذْل ِميِّ إِنذ  كإِْ  قَاعَِت اْمرَأ ََ ًرا  ِميُع  كَما ِِف َبْطِي ُّمَرذ نَت الهذ

َ
أ

 (39) اعَْللِيمُ 
یادی ئەو کاتە وەکە کە خێزانی عیە ان )یّنة( کوتی ئەی پەروەردگارب! ئەوەی کە دە ئگەدایەو 

ئەمد نەئر و پێشکەشی تۆب ک د تا ئائاد بڕێ بڕۆ خزمەتڕی بەیتوملڕوقەدەسو کەوایە تڕۆ  لڕێم 

 وەرگ ە و قەبووڵی کەو چونکە بە ااتی هەر تۆی بیسەر و ئانا.

 :11تێڕوانین و ئاوڕ دانەوەیەکی هەستیارانە وەسەر مەبەستی ئایەتی 
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کاتێ ژنی عیمران پاڕایەوە لە خودا و کوتی: ئەی پەروەردگارم! بەڕاستی ئەوەی دە زگاامیە 

نەزرم کرد بۆ خزمەتی ماڵە تۆ کە بەیتوملوقەدەسە، دیارە دڵ و ئەقاام ئەوە دەساەملێنێ و بااوەڕ 

حنّة بە تەمای ئەوەی بووە کە ئەوەی دە زگیدایە کوڕە و کوڕ دەباێ.  دەکەن کە ژنی عیمران واتە

بەو دەلیلە هەر کوڕ دەبێ و دەکرا بە خزمەتکاری خانەی خودا؛ جا لە سەر ئەو هیوا و ئەساساە 

دایکی مریەمە واتە حنّة کوتی : خودایە ئەو نەزرەم لێ قبووڵ کە کە کردوومە، دیارە لاێم یەقیانە 

اڕانەوەی نایەت و هەساتەی دەروونام دەزانای کە ئەمان ڕەزامەنادی تاۆم کە ئەتۆ بیسەری بە پا

 مەبەستە لەو نەزرەمدا.

و لە  ەدەو نەزرەدایە کە ئاوا ڕاشکاوانە و ڕاستەوخۆ ژنی عیمران واتە دایکی ماریەمە دەیاک

خۆی نیشان دەدا، ئیشارەی تەواوە وەالی ئەوەی بابی مریەمەی واتە مێردی حنّاة نەماابێ، دەناا 

 نەدەتوانی ژنی عیمران واتە دایکی مەریەمەی ئەو نەزرە بێ ڕەزایەتی مێردی بیکا.ئاوای 

واتە لە بەندی ویالیەتای خاۆی ئاازاد باێ  مەبەستی دایکی مەریەمەش لە ئازادی مەریەمە

بکەوێتە ژێر ویالیەتی خودا، واتە مەریەمە دەبێ تەنیا خوداپەرست بێ، و تاا بااڵق دەباێ دەباێ 

دا بێ )بیت املقدک(، و هیچ بەهرەیەکای شەخسای لاێ وەرنەگیارێ، خزمەتگوزاری ماڵە خو 

بەڵم پاش ئەوەی کە باڵق بوو، خاوەن ئیختیار و سەربەخۆ بێ، هەر بە خزمەتکاری ماڵە خاودا 

 وەمێنێ و یا شوێن ئارەزووی خۆی بکەوێ.

رً دڵ دەکەوێتە سەر ئەو هەست و باوەڕە بە پێی نەزمای ئاایەتەکە کە دەفەرماوێ: ) ( و اُُمَدرَّ
رنافەرموێ ) ( دایکی مەریەمە لە ڕووی ئیلهاماتی ڕوحی، هەستی ئاوا باووە خاودا کاوڕی ةً ُُمَرَّ

خستۆتە نێو زگی و کوڕی دەداتێ. بەڵم کاتێ زگی دانا و دیتی ئەوە کچە و کوڕ نییە، هەساتی 

دەروونی گورج وەخۆ کەوت و کەوتە چارەسازی کاری خۆی کە ئەو بە باوەڕی خاۆی کاوڕی 

ردووە، ئەوە کچە چۆن دەبێ ئەو نەزرە؟؟ ڕاستەوخۆ بێ ڕامان و تێامن وەساتان ئەو دوو نەزر ک

 شتەی لە خودا داوا کردن:

 . ئەو نەزرەی لێ وەرگرێ کە مەریەمەیە.6

 . لە بن پەنای ڕەحمەتی خۆیدا مریەمە و ئەوالدی مەریەمە ئاگاداری بکا.2

 پوختەیەک لە ژنی عیمران:

مەبەست لە عیمرانی ئێرە بابی حەزرەتی مەریەمەیە و دایکی مەریەمەش حنّة کچی نااقوذا 

بووە. ئەو نەزەرە لە ئیسحاقی کوڕی بەشیرەوەڕایە، ئەویش لە ئیبنی عەباسەوەی نەقاام کاردووە. 
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 (639/ 9)روح املعانی، ج 

هەر بۆیەشاە لە گۆیا بە قەولی هەندێکیان عیمران و حنّة کوڕێکیان بە ناوی هاروون بووە، 

ْخَت َهداُروَن  دەفەرموێ: ﴿ 24قورئاندا لە سوورەی مریەم ئایەتی 
ُ
﴾ و حەزرەتای مەریەمەش يَا أ

بووە کە حەزرەتی زەکەریاا کاردوویەتە بە ژنای خاۆی، حەزرەتای « ایشا »خوشکێکی بە ناوی 

ە، حەزرەتی یەحیا لەو بەوەلەد بووە کە بە پێی نەزەری شەیخەین کە دە واقیعەی میعراجدا هاتوو 

 عیسا و یەحیا بە پوورزای یەکرت باک کراون.

وەک لە زاری مێژووناسانڕا دەبیرسێ حنّة ژنی عیمران باێ حەوالد دەباێ پاێش حەزرەتای 

مەریەمە، حنّة ڕۆژێ باڵندەیەک لە سەحرا و چۆڵگەیەک دەبیناێ، پاۆلە جاوچکەیەکی بە دوودا 

ڕاو دەکا و دەیانداتێ و بۆخۆی تیان بۆ دێن هەموو جارێ ئاوڕیان وەسەر دەدا و جاروبارەش ش

نایخوا و جاروبارەش وەبن باڵی خۆیان دەدا و ماوەیەک لە سەریان هەڵدەکورشامێ. بە دیتنای 

ئەو کارەساتە حنّة دادەمێنێ و ڕادەمێنێ و دەکەوێتە نێو بیاری بیار و خەم و تەمەوە، هااوارێکی 

کائیناات و باوونەوەر، ئااوڕی بەزە و بەسۆز دەکا لە خودای تەعاال و دەڵێ ئەی پەروەردگااری 

ڕەحمەت داوەتەوە بۆ سەر پەلەوەر و باڵندەکانیش کردووتنە خااوەن نەسال و بەرە، بەڵم ئەمان 

بەشم، ئەمنیش لێم دەوێی حەوالدێکم دەیەی، قەرار باێ بایکەمە خزمەتگاوزاری مااڵە تاۆ، بێ

دا باۆ پێغەمابەری بەیاان خوداش نزایەکەی لێ قبووڵ و گیرا دەکا، دوعاکەش ئەوە بوو کە خاو 

َ ﴿دەکا و دەفەرموێ:  ًرا َفتََقبَّْل ِمِنِّ إِنَّ  كإِِّنِّ نََذرُْت ل ِميُع الَْعِلديمُ  كَما ِِف َبْطِِن ُُمَرَّ نَت السَّ
َ
( آل 92) أ

 (633/ 9﴾ )روح املعانی، جعمران

و  دیارە دەبێ ئەوە بزاندرێ: دە شەرعی ئەو زەمانیدا نەزرکردنای ئەوالد باۆ خزمەتای دیان

 ئایینی ئاسامنی زۆر ڕەواج و ڕەوا بوو.

 
کاتی ئەوەی هاتووە ئاوڕ بدەینەوە سەر ئەو کاتەی کە حنّةی ژنی عیمران زگەکەی دادەناێ 

و تەماشا دکاا ئاافرەتە و کاوڕ نیایە، دە نەزرەکەشایدا بە خەیااڵی خاۆی کاوڕە، باۆیەی نەزری 

باازانین دایکاای مەریەمە چ  خزمەتگااوزاری ماااڵە خااودای کااردووە کە بەیتوملوقەدەسااە، بااا

هەڵوێستێک دەگرێ، ئەو جارە بۆ ڕوون بوونەوەی ئەو کارەسات و جەریاانە دەچیانە خازمەت 

 ی ئالی عیمران:91ئایەتی 

َلْت َوعَيَْس اَّلذ  ََ ْعلَُم بَِما َو
َ
نََث َوا ُّ أ

ُ
ْلُتَها أ ََ َلْتَها قَاعَْت َربِّ إِِنِّ َو ََ ا َو نوََث اكُر كوفَلَمذ

ُ
أل
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ِ  َوإِِنِّ  َها ب
ُْ ِعي
ُ
ْيُتَها َمْرنََم وِإِِنِّ أ ْيَطاِن الرذِجيمِ  كَسمذ نذَتَها ِمَن الشذ  ئایل عيمران( 36) َوُ رِّ

کاتێ  )ینة( منداڵەکەی بوو کوتی: ئەی پەروەردگاربو خۆ کچ بووو خودا لەو چات  دەئانێ کە 

نڕا مەریەبو بەبڕێ ککی بووەو دیارە کو یش وەت کچ نییە بڕۆ خزمەتگڕوئاریو ئەمڕد وا نڕاوب 

 گومان خۆی و نەوەکانی دەخەمە پەنای تۆ لە دەس شەیتانی دەرک او لە  ەیەەتی خودا.

 :11ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر دەروونی ئایەتی 

دایکی مریەمە کاتێ زگەکەی دانا و دیتی مێیە و نێر نییە، تاسا و کاوتی: بە داخ و ساۆزەوە 

بوومە مێینەیە و ئاواتەکەم نەهاتە جێ کە نەزری خانەی تۆم کردباوو، چاونکە بە  خودایە ئەوەی

پێی باو و دابی ناوخۆ مێینە نابێ و ناتوانێ بببێتە خزمەتگوزار و مجەوری خاانەی خاودا، لەبەر 

دە حەیز کەوتن و ... دیارە هەر وەک ئەقام و هەست و شعوور ئەوە دەساەملێنن: خاودا نایەت 

بێ لە کاروبار و قەول و قەرار و نەزردا، لەسەر ئەو ئەساسە دەساتەولەجێ  وەردەگرێ هەر جۆر

خودا بۆ داماڵدانی تەمی خەم و پەژارەی دایکی مەریەمە، دەفەرموێ و ئیشارە دەکا وەالی ڕێز و 

خودا زاناترە بەوەی کە ژنای عیماران باوویەتی، واتە ڕێزداری ئەو مێینە و وەریدەگرێ و دەڵێ: 

بەرز و ڕێزدار و لە کوڕ گەلێ بەرزترە باۆ ئەو خازمەتە، چاون لە دەروون و  کچێکی پاکی پاکە،

هەسااتێکی خالیسااانەڕا دراوە و بەخ،اااوە، و ئەو نێاارینەیەی کە تااۆ داوات کااردووە و نەزرت 

 کردووە، وەک ئەو کچۆڵە نییە و نابێ کە تۆ بووتە.

 
ْعلَدُم بَِمدا وََضدَعْت  ﴿دڵ دەیهەوێ بزاناێ ئەو دوو جاومالنەی 

َ
ََ اَّلَّ ، ﴿﴾َواهّللُّ أ ُر كدَولَديْ

نَث 
ُ
دانەوە خاۆش﴾ ئایاتی دایکی مەریەمن کە حن ةیە، یا خاسەتەن فەرموودەی خودان و دڵاكأل

 و وەلبردنی پەژارە و داخ و حەرسەت و حوزنی دایکی مەریەمەن؟

ی دایکای مەریەمەن، ئەماام زانان کوتوویانە هەر دوو جوملەکان ئدیارە هەندێک لە قورئان

 تاقمێک دەڵێن ئەو دوو جومالنە فەرموودەی خودای تەعالن، بە چەند بەڵگە:

یەک لە بەڵگەکان ئەوەیە: ئەگەر ئەو جومالنە ئی حنةی دایکی مەریەمە بانە، دەبا کوتراباا: 

( ََ ْ نَث اَولَي
ُ
کە دە دابای ( وەک لە ئادابی کوردیدا دەکوترێ: کار ناابێ بە کاوڕ؛ چاونكرَّلَّ اكأل

کوردیدا هەرگیز ناکوترێ: کوڕ ناابێ بە کار. دە دیاارە ئێارە کە جاۆرێکی زۆر قاووڵ گارینگە 

هەرگیزاو هەرگیز ناکرێ بکوترێ دێرەدا نەبێ کوڕ نابێ بە کر چاونکە فەسااحەت و بەلغەتای 

قورئان لە ژوورای هەچی فەساحەت و بەلغەتە، جا لە ساەر ئەو ئەساساەیە ئەو جاوملەیە ئای 
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ََ اَّلَّ  یە کە فەرموویەتی: ﴿خودا نَث ُر كَولَيْ
ُ
﴾ واتە نێر نابێ بە مێ. یانی بۆ خزمەتی خانەی اكأل

خودا کوڕ لە پێشرتە لە کر، بەغەیرەز دەو نەزەرەدا نەبێ، کوڕ ناگاتە پلەی کر، بەو دەلیلە: خودا 

ئاسایەک لەو کچە پێغەمبەرێکی مورساەل باێ بااب بخاوڵقێنێ. خاۆ دەیهەوێ وەک موعجیزە

ئەوەش ڕوون و ئاشکرایە ئەگەر ئەو زگەی دایکی مەریەمە کوڕ بایە، نەدەکرا لە زگی ئەو کاوڕە 

پێغەمبەرێک بێ باب بە وەلەد بایە، دیارە دایکای مەریەمە ئاگااداری ئەو جەریاانە نەباووە باۆیە 

 داخی چاشتووە لە سەر ئەوەی کە زگەکەی کر بووە و کوڕ نەبووە.

ََ اَّلَّ  ﴿نگاندنە مانای لە سەر ئەو بەراوەرد و هەڵسە نَث اكُر كَولَيْ
ُ
ََ اَّلَّ واتە ) ﴾أل  ُر كدَولَديْ

نَث اكاَّلي طلبته 
ُ
( واتە ئەو نێرینەی ئەو داوای دەکارد وەک ئەو مێیانەی ئەمان اليت أعطيناها أل

ََ اَّلَّ داومەتێ نابێ. یا دەڵێن: ) نَث اكاَّلي هو مطلوبها ُر كَولَيْ
ُ
نێارینەیەک  ە( واتاليت اعطيناها أل

کە ئێمە داومانە پێی ناابێ، بەو دەلایلە کە مەبەستی حن ة دایکی مەریەمە بووە، وەک ئەو مێینەی 

هەڵدەکەوێ کە زۆر کر ببێ لە کوڕ چاتر، ئەو کاچەش کە مەریەمەیە لەو کچاانەیە کە لە کاوڕ 

 چاترە.

يْتَُها َمْرَيَم  و هەروا جوملەی ﴿ مَّ َْ ندَث  ﴿﴾ دەگەڕێتەوە سەر َوإِِّنِّ 
ُ
بەو پێایە  ﴾إِِّنِّ وََضدْعتَُها أ

ِعيُذَها بِ  دەبێ قەولی حن ة دایکی مەریەمە بێ. باقی جوملەکانی ﴿
ُ
يَْطاِن  كِوإِِّنِّ أ يَّتََها ِمَن الشَّ وَُذرِّ

﴾ واتە ئەمن دایکای مەریەمە کە وا نااوم ناا مەریەم، بەباێ گوماان خاۆی و نەوەکاانی الرَِّجيِم 

 یتانی دەرکراو.دەخەمە پەنای تۆ لە دەس شە

دەکەوینە سەر ئەو باوەڕە کە دوعا و پاڕانەوەی  36بە پێی بەراوەرد و هەڵسەنگاندنی ئایەتی 

حن ة دایکی مەریەمە، لەمەڕ ئاگاداری و پارازتنی ڕۆڵەکەی لە گەزەنادی شاەیتانی پااش داناانی 

ە ئەگەرچای لە زگەکەی بووە، یانی لە پاشبوونی مەریەمەی ئافرەت بووە، ئەو دوعا و پااڕانەوەی

هەندێک ڕیوایەت و قەولندا ئیشارە وەلی ئەوەی کراوە کە لە پێش دانانی زگەکەیادا حن اة باۆ 

ە ڕوون کااردنەوەی ئەوەی دەوێ: ر ڕۆڵەکەی نەزەرکااراوی پاااڕاوەتەوە لە خااودا، ئەو دوو نەزە

 کامیان ڕاستە و ڕەوایە و دڵگرە؟

ی دانێ، بۆی پاڕاوەتەوە کە خاودا ئەو وڵم دەبێ ئاوا بێ: دایکی مەریەمە پێش ئەوە زگەکە

زگە نەزرکراوەی بەجێی خۆی بگەیێنێ بە سااڵمەتی، و لە کااتی بەوەلەد بوونیشایدا هەر وا کە 

ئاوای دی کار بە پێچەوانەی چاوەڕوانی ڕووی دا، پرت بە ساۆزتر پااڕاوە لە بەر خاودا هەم لێای 

یارە بە پێای فەرماوودەی پێغەمابەری ، لە ژێر پەنای ڕەحمەتی خۆیدا. دقەبووڵ کا هەم بیپارێزێ
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بوونی ئەولد کە شااەیتان چااۆنی دەڕوانێتااێ، دەبااێ دایااک زۆر بە سااۆزەوە بااۆ لەمەڕ لەدایااک

وەلەدەکەی وەپاڕێ، جا لە سەر ئەو ئەساسە دایکی مەریەمە حەقی خۆی باووە کە باۆ مەریەمە 

اُه ما ِمن َمولود  یُولَاوەپاڕێ، ئەوەش حەدیسەکەی پێغەمبەر، سەیری کە: ) ایطاُن یَمسُّ ُد إاّل َو الشَّ

ُه صارخاً إاّل َمریََم َو ابْنَها؛  ( واتە هایر وەلەدێاک «بخاری اباوهریرة»حین یُولَُد فَیَستَهلَّ َمن َمسَّ

بەوەلەد نابێ ئیلال کە دەباێ شاەیتان دەساتێکی پێادا دەمااڵێ کە بەو هاۆیەوە دەگاری، مەگەر 

 ێدا ماڵینی شەیتانی بەدوور بوون ئەو دووانە.مەریەمە و ڕۆڵەکەی کە عیسایە، کە لە دەس پ

ایطاُن و هەروا لە ابن ناُه الشن عباسەوە کە گۆیا پێغەمبەر فەرموویەتی: )کُال  َولَادآ آَدَم یَنااُل مآ

ل  إآل  ما کاَن مآن مریَم و ابأنآها فَإننُه لَمأ  تَهآ هآ َو لآٰه ا یَسأ َرضآ بآأَصبُعآ ُل إآبلایُس یَطَعنُُه حیَن یََقُو بآاْلأ یَصآ

ئادەم دەباێ، کااتێ لە تاۆلی دایکای دێ دەکەوێاتە ساەر إلَیأهآام( واتە هەر ڕۆڵەیەک کە لە بەنی

زەوی، شەیتان قامکی دەگەیێنێتێ و تێی دەرسەوێنێ، بەو هۆیەوە ئەو منداڵە دەکەوێتە گریان، بە 

وانە لە گەزەندی شەیتان غەیرەز ئەو دوو منداڵنە، واتە مریەمە و ڕۆڵەکەی کە عیسایە، کە ئەو دو 

 وەدوور خراون.

دڵ دێرەدا ئەو سوئالەی بۆ دێتە پێش، دەباێ هاۆی ئەوەی   باێ کە حەزرەتای مەریەمە و 

ئەولدەکەی ئەو تایبەمتەندییەی پێ دراوە و باسی کرا و دوعای باۆ کارا کە خاودا لە گەزەنادی 

فی لە گەزەنادی شاەیتان شەیتان بیپارێزێ؟ خۆ کاروانی پێغەمبەران بەتاایبەتی محماد املصاط

 پارێزراون!

گوماانە ئەوە کە پێغەمابەران لە گەزەنادی شاەیتان دەبێ وڵمەکەی هەر ئەوە بێ: دیاارە بێ

وەدوور خراون، مەریەمە و عیسای جودا نین لە خێڵی پێغەمبەران، ئەمام هاۆی تایبەمتەنادییان 

لە لی خاودا و نەشایدەزانی  بەو پارازتنە دەبێ ئەوە بێ کە دایکی مەریەمەی نزاکەی وەرگیراوە

ئەو جەریاناتی وەعدەی خودا لە مەڕ پاارازتنی پێغەمابەران، تاا دنیاا بزاناێ: نازای دایکاان باۆ 

 ڕۆڵەکانیان گیرایە.

ڕا هێناااویەتی بااا ئەو کااوتەی خاااوەنی روح املعااانی کە لە عەلااالمە جەللەدیاان ساایوتی

فەرماوویەتی: گۆیاا عەکارەمە  حاشاری نەدەین کە لەمەڕ پارازتنی حەزرەتی محمد املصاطفی

لاَّم ُولَِد النَّبيُّ دەڵێ: )
ُُ نوراً، فَقاَل إبلیُس: لََقد والیلاه ولاٌد یُفِساُد َعلَیْناا أمرَناا  ص أَْوَقَِت األَر

 («9/644روح املعاانی، »فَقالَت لَُه ُجنوُدُه: لَو َذَهبَْت إِلَیِْه فَجاَءُه فَرَکََضُه جربیاُل فََوقَاَع بعادن؛ 

اتێ پێغەمبەر بە وەلەد بوو، زەوی ڕووناک و نوورانی داگیرسا، شاەیتان کاوتی: ئەوشاۆ واتە: ک
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کوڕێک بە وەلەد هات بەرهەڵستی ئامانجەمامنان دەبێ، لەشکری شەیتان بە شاەیتانیان کاوت: 

ئەگەر خۆت گەیاندبایە لە کارت دەخست؛ شاەیتان ویساتی خاۆی بگەیێنێتاێ، بەڵم دەساتی 

 ای لە دم و سینەی تووڕی دایە چۆڵ و بیابانان.قودرەتی خودا )جربیل( د

ئەو ڕیوایەتە ئەوە دەڵێ کە شەیتان ناتوانێ زەفەر بە پاکان و خاسانی خاودا بەرێ. ساەیری 

َ  حجر بکە: ﴿ 13ئایەتی  ََ ل ْ لَْطاٌن إاِلَّ َمِن اتَّبََعد كإِنَّ ِعبَاِدي لَي ُْ ﴾ واتە: ِمدَن الَْغداِويَن  كَعلَيِْهْم 

یتان، دەستەڵت و توانات نییە بە سەر بەندەگانی مندا؛ واتە خاسان و پاکاان؛ بەڕاستی ئەتۆ شە

 جگە لەوانەی شوێن تۆ کەوتوون کە گومڕا و سەرلێشێواون.

 سووکە ئاوڕێک:

یەکێک لە ئاداب و ڕەسمی عیبادەتی شەرعی پێغەمبەرانی ڕابردوو ئەوە باوو کە یەکێاک لە 

خاودا کەن و هایر کاروباارێکی دنیاایی نەخەنە ئەولدانی خۆیان نەزری خزمەتگوزاری مااڵە 

ئەستۆی و پێی نەسپێرن. دایکی حەزرەتی مەریەمە لە سەر ئەو ئەساسە منداڵی زگی خۆی واتە 

مەریەمە، نەزری ئەو خزمەتەی کرد؛ ئەمام کااتێ دایکای مەریەمە زا و مەریەمەی بە دنیاا هاات 

امێزی مباارەکی گارت و بەرەو مااڵە هات و مەریەمەی دە ئادانی نەزرەکەی بەرەو پیری ئەنجام

خودا )بیت املقدس( هات و هێنای. کاتێ هاتە لی عابدان و خزمەتکارانی بەیتوملوقەددەس، 

حەزرەتی زەکەریاش کە یەکێک بوو لە خزمەتکاارانی ئەو جێایە، دایکای مەریەمەی ڕووی تاێ 

ماڵە کاردووە، لەوە  کردنی ئەوکردن و گوتی: ئەمن ئەو منداڵەم بە خاتری خودا نەزری خزمەت

بە دوا ناتوانم لە لی خۆم وەیهێڵم چونکە ئی ئێرەیە و ئی من نییە؛ ئەمن ئەوە بە ئێوەی دەسپێرم. 

لەو لیەشاااەوە عیمرانااای مێاااردی دایکااای مەریەمە، کە ئااایامم و چاوساااووری خاااانەی 

و، دەنا ئەو بەیتوملوقەددەس بوو نەمابوو، بەڵکە مەریەمە هەر دە زگی دایکیدا بوو کە ئەو مردبو 

بۆ سەرپەرستی لە هەموو کەس لە پێشرت بوو چونکە بابی مەریەمە بوو، دیارە تەواوی عابدان و 

کاربەدەستانی بەیتوملوقەددەس حازری ئەوەی بوون وەخاۆی گارن و ئاگااداری باکەن، بەڵم 

دا حەسانەوەی چاوەڕوانی ئی چاتر و ئەمینرت بۆ حاڵی کچەکەی دەکرد، دەو کاتەشدایکی بۆ دڵ

حەزرەتی زەکەریا کە مێردی خوشکی باوو کە دەبێاتە پاووری مەریەمەی، لەوێ باوو، ئەویاش 

خوازیاااری وەرگرتناای مەریەمە بااوو کە لە هەمااانیش بااابەترت بااوو لە بەر ئیحتیااات دەیویساات 

خۆڕاگری کا و نەڵێ بیدەنە من، ئەمن بۆ ئەو کارە شایانرتم؛ خۆی وەخۆ نەتوانی بگرێ و زەوت 

و کوتی: خێزانی من پووریەتی و زۆر لە دایکی چاتر ئاگاداری لێ دەکا، مبادەنێ کا، درکاندی 
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دەیاابەمەوە ماااڵی خااۆم، ئەگەرچاای دایکاای مەریەمەی ئەوەی زۆر پااێ خااۆش بااوو کە هەر 

بەریاان هاواریاان لاێ پەیادا باوو کە ئەمەش و چاوەڕوانی ئەوەش بوو، بەڵم ئەو عالەمی دەور 

قورعەکەشای؛ دیاارە ئەوجاار هەموویاان بە کاۆدەنگی  خوازیارین سەربەخۆ ناتادەینێ، بەباێ

دەنگیان دا بۆ قورعەکەشی، ئەوجاا دڵای ساەراپای خوازیاارانی مەریەمە هااتنە جووڵەجاووڵ 

ا قاورعە بە نااوی کاێ دەردەکەوێ و کاێ بەرەنادە دەباێ دێارەدا. یابەتایبەت ئای دایکای کە ئا

نی خودا خۆی نواند و مەریەمەی وپێکی جواسەرەنجام عەداڵەتی خودا و نیزام و تەرتیبی ڕێک

دا بە زەکەریای مێردی پووری، هەم دڵی دایکی دامرکاند هەم دڵی زەکەریا و پووری، هەم واش 

حەواڵەی نەسایب و  هاتە گۆڕێ کاار کەسای خاۆی بە مەغماوون نەزانای، هەماوو شاتێکیان

 چارەنووس کرد.

یش دەڵاێن پاووری هەندێک دەڵێن زەکەریا دایەنی بۆ گارت باۆ بەخێاو کردنای، هەنادێک

گرت و نیازشی بە شیر خواردن نەبوو، بە ئاو و خۆراکی عادی تا خڕەکە و قوونەنشین بوو یوەر

مەریەمە ژیااا؛ پاشااان حەزرەتاای زەکەریااا لە یەکێااک لە حوجرەکااانی بەیتوملااوقەدەس داینااا و 

دانی بەجێی دەهێشت، دەرگاای لاێ دادەخسات و لە ئاگاداری دەکرد، تا کاتی جەم و خۆراک

دانی کە زەکەریا دەهاتە لی دەیدی خۆراکی وای لە ل بوو وەک ئەوەی نەدەچوو کە کاتی جەم

بۆ دێ؟ ئەویش  تزەکەریا بۆی دەبرد، پرسیاری لێ کرد لە مەریەمە ئەو خواردەمەنییەت لە کوێڕا

 توانی زەکەریای حاڵی کا لە خەزانەی غەیبەوە دێ.

ێ؟ ئەوەمان پاێ دەڵاێ: کاێ باۆ خاودا باێ، ئەو کارەساتە و ئەو بەسەرهاتە چامن پێ دەڵ

خوداش چەند بارتەقای بۆ دەبێ، کێ هەنگاوێک بۆ لی خودا باوێ، خودا چەند بەرابەری باۆ 

 ل داوێ.

، چەنااد شااتی مااریەم حەزرەتاای زەکەریااا لە بااابەت سەرپەرسااتی و ئاگاااداری حەزرەتاای

ا لە سااەر ئەو عەجااایەب و سەرسااووڕهێنەری چاااو کااردن لەمەڕ ڕەحاام و توانااایی خااودا، جاا

چاوکردن و جووڵنەوەی بەزەی، هەستی لە سۆزی هاتە جاۆش و جاووڵنەوە، هااواری کاردە 

خودا و کوتی: ئەولدێکی چاک و پاک و لێوەشاوەی پێ عەتا کە لە خەزانەی بەزەت کەم نابێ، 

 ی ئالی عیمران کە بە وردی:30و  39گومان ئەتۆ زۆر بیسەری، بۆ ڕاستی سەیری ئایەتی بێ

نبََتَها َنَباتًا َحَهًنا وَ 
َ
َتَقبذلََها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَهٍن وَأ لََها زَ كََ ِرنذوا كَما َدَخوَل َعلَْيَهوا زَ كذ ِرنذا كفذ

 َ ي ىذ ل
َ
ا قَاعَوْت ُهوَو ِموْن ِعنوِد ا ِّ إنذ ا ذ  كالِْمْحَراَب وََجَد ِعنَدَها رِْزقاً قَاَل يَا َمْرنَُم أ َْ َهو
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ِ ( 37) ن يََشاء بَِغْيِ ِحَهاٍب يَْرزُ ُق مَ  نْوكَدََع زَ  كُهَنال ُ  كِرنذا َربذُه قَواَل َربِّ َهوْب َِل ِمون َّلذ
َبًة إِنذ  نذًة َطيِّ ََعء كُ رِّ  ئایل عيمران (38) َسِميُع اَّلُّ

ی لە ئاکامدا خودای ئڤر بە جوانی لێڕی وەرگڕ ت و ئر بە جوانیشڕی پەروەردە کڕ دو ئەکەریڕا

دەچڕووە الی لە مێدڕ ابەکەداو دەیڕدی کە وا خڕواردەمەنی و  ەر کاتێ ئەکەریاک دە کەفی یو ه

وە. ئەکەریا دەیکوت یا مەریەمە ئەوەت لە کوێ بوو؟ ئەویڕش دەیکڕوت ا ئق و  ڤئی ال دان  

گومان خودا  ڤئی دەدا بە هەر کەاێ کە بیهەوێو بەبێ  مڕارە ئەوە لە الی خوداوە هاتووەو بێ

پڕڕا ایەوە لە پەروەردگڕڕاری و کڕڕوتی: ئەی پەروەردگڕڕاربو لە الیەن  ( لەوێڕڕدا بڕڕوو ئەکەریڕڕا79)

 خۆتەوە منداڵێکی پات و خاوێنم پێ ببەخشەو چونکە هەر تۆی بیسەری نزا.

 :18و 17دوو ئایەتی ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە سەر سیام و ناوەرۆکی 

جوان و ڕازیش باوو خاودا خودای مەریەم، مەریەمەی وەرگرت لە دایکی بە وەرگرتنێکی 

بەوەی کە مەریەمە ئازاد بێ بۆ خوداپەرستی و خزمەتای خاانەی خاودا کە بەیتوملوقەدەساە، و 

هەروا خودا ڕواندی بە ڕواندنێکی جوان، یانی خودای تەعاال پەروەردەی کرد بە پەروەردەیەکی 

 پاک و خاوێن و جوان، چ لە ڕووی جەستە و چ لە بابەت ئەخالق و گیانەوە.

ەریەمە لەبەر ئەوەی بااابی مردبااوو، دەبااا کەسااێک هەبااێ وەک باااب وە خااۆی گاارێ و م

چاوەدێری بکا، هەر ئەوەشبوو هۆ خودا دای بە زەکەریای مێردی پووری کە وەک باب و دایکی 

لََها زَ كوَ خۆی چاوەدێرییان دەکرد ) ( واتە زەکەریا دەستەبەر بوو باۆ بەخێاوکردنی مەریەم و ِريَّاكفَّ

 کردنی.چاوەدێری 

حەزرەتی زەکەریا لە پێناو ئەو خزمەتە گەورە پڕ بایخە، خودا هانی دا بۆوەی داوا لە خاودا 

بکا بۆ ئاوەدان بوونەوەی وەجاخی دۆلیلی بداتێ با پیریش بێ، بۆ خۆی و خێزانی، ئەوە بوو کە 

 داوای کرد و خوداش داییە.

وەرگیران لە الیەن خاوداوە، بە لێرەدا ئەوە هەست دەکرێ دوو دۆعای حنّة دایکی مەریەمە 

هۆی ئەوەی کە دایکی مەریەمە بە کوڵ و سۆز و نیەتێکی پااکەوە خاۆی هاویشاتە الی خاودا. 

. 2. خودا مەریەمەی بۆ خزمەتای بەیتوملاوقەدەک لاێ وەرگارت، 6دوو دوعاکان ئەوە بوون: 

تانی، کە خودا ڕوحیەی وا داڕشت پاک و بەتین و گوڕ باۆ تارانادنی هەوا و وەسوەساەی شاەی

شەیتان نەیتوانی لە هیچ بارێکەوە زەفەری پێ بەرێ. هەر وەک ئاماژە وەالی ئەو ڕاساتییە دەکاا 

 ی هەمان سووڕەی ئالی عیمران، کە نەختێک لەوە بە دوا بە خزمەتی دەگەین.42ئایەتی 
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 لە ڕوانگەی یاسای عیلمی نەحو:« بقبول»لە سەر وشەی « ب»ئاوڕێک وەسەر پیتی 

یە بۆ ئیستیعانەیە واتە داوای «ب»ەری هەندێک لە زانایانی عیلمی نەحو، ئەو . بە پێی نەز 6

 یارمەتی، یانی خودای تەعاال ئەو داوایەی قەبووڵ کرد بە قەبووڵکردنێکی جوان.

. هەندێکش دەڵێن ئەو پیتە بێیە بۆ مالبەسەیە، یانی خودا بەو کچە نەزرکاراوە ڕازی باوو، 2

ک کوڕی نەزرکراوی وەرگارت و قباووڵ کارد، واتە هەر دەڵێای ڕازی بوونێکی وا کە لە باتی یە

 یەک کوڕە، ئینجا ئەو جۆرە قبووڵە قبووڵێکی جوان و ڕەوایە.

 يە زیادە، واتە ئەگەر الشچێ مانای جوملەکە ناگۆڕێ.«ب». هەندێکیش دەڵێن: ئەو 9

دەگەڵ  بوونە )مصاحبە(، یانی قبووڵی کرد خودایە بۆ دەگەڵ«ب». هەندێکیش دەڵێن ئەو 4

 قبووڵێکی جوان

 بەڵم پەسەند و ڕەواتر لەو نەزەرانە نەزەری هەوەڵە.

عباسەوە نەقام کراوە یانی ئەڵاڵ تەعااال مەریەمەی وەرگارت بە شاێوەیەکی جاوانی لە ابن

 .تەربیەت دا و ڕامی کرد و حامالندی، دەو حاڵەتە منداڵیەیدا

بەت سیام و قەد و بااڵ پەروەردەی عباسەوە: کە خودا حەزرەتی مەریەمەی لە باهەر لە ابن

کرد بە پێچەوانەی داب و عاادەتی غەیاری خاۆی، واتە یەک ڕۆژەی دوو ڕۆژە و یەک ماانگەی 

 دوو مانگە و یەک ساڵەی دوو ساڵە دەڕۆیشتە پێش.

کاتێ زەکەریا لە بابەت خواردەمەنییەکی بۆ دەهات پرسیاری لێ کرد ئەو خواردەمەنییەت لە 

قَالَدْت  بە سازکراوی؟ حەزرەتی مەریەمە لە وڵمی زەکەریادا دەیفەرماوو: ﴿کوێڕا بۆ دێت؛ ئاوا 
ًِ اهّللِّ  ﴾ واتە الی خوداوە )جاء من الجنّاة(. گۆیاا بەوەی زکەریاا دەیزانای خاۆراکی ُهَو ِمْن ِعن

بەهەشتە بۆی دێ. ئەو خۆراکە خاسیەتی خۆراکی بەهەشتی باوو واتە مەریەمە پێای نااڕەحەت 

واردباای و نەشدەساەر قەزای حااجەت واتە نیاازی بە قەزای حااجەت نەدەبوو هەچەنادی خ

نەدەبوو، گۆیا ئەو جۆرە خواردن و خواردنوەوەیە و قسە کردنی مەریەمە دە تەمەنی یەک ساڵیدا 

 بووە.

زانایان لە هەڵسەنگاندنی ئەو بەسەرهاتە پڕ لە ڕاز و ڕەمزە، کەوتنە سەر بابەت و باڕوایە کە 

نەک نەساەب و بەرە و تیارە و هاۆزایەتی،  ینی لێهاتووییە و شاایانەئەساسی خەالفەت و جێنش

مەسەلەن بەرە و نەسل و هاۆز ئەگەر ڕۆڵەی نەساەبیان هەیە، ڕۆڵەی مەعنەویشایان هەیە، خاۆ 

ئەوەش ئاشکرایە کە ڕۆڵەی مەعنەوی شایانرت و ڕێزدارترە لە ڕۆڵەی نەساەبی لە الیەن دیادگای 
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ئایین دەڵێ خەلایفە و نایاب و وەلای دەباێ لە زانایاان و بەرزی ئایین و شەرعی خودا. چونکە 

 خاوەن کەسایەتی هەڵبژێردرێ نەک بە پێی نەسەب.

هەڵبژاردنی پێغەمبەران لە ساەر ئەساسای لێهااتوویی و شایساتەگی باووە نەک نەساەب؛ 

 (94و  93/ باسی هەمان ئایەتی 2)تفسیر تبینن الفرقان، ج 

اڵنێکی کە بە سااوایی و دە الناکەدا وە قساە با ئەوەندەیش بۆ گەشەی زانسات باێ: مناد

بووبن بە پێی فەرموودەی ئیاممی سیوتی: محمد املصاطفی، یەحیاا، عیساا،  66هاتوون دەبێ 

ئیرباهیم خەلیل، مەریەمە، جریح، شاهیدی یۆسع، منداڵێکی اصحاب االخدود، مناداڵێک لە 

دا. حەزرەتی محمد املصطفی سەر جاریە، منداڵێک لە دەورەی فیرعەوندا، منداڵێک لە دەورەی

 (643/ 9)روح املعانی، ج 

ئەهلاای سااوننەت و جەماااعەت لە سااەر ئەساساای ئەو بەسااەرهاتەی حەزرەتاای مەریەمە 

کۆدەنگن لە سەر ئەوەی کەڕامەتی ئەولیا واتە نیزیکانی خودا هەیە و ڕاستە و دەشبێ بکاوترێ: 

بوونی لە دوا نیاایە بەڵااکە کەڕامەت بەشااێکە لە مااوعجیزە، بەڵم ئینکاااری کەڕامەت کااافر 

بوونی تێدایە، هەنە هەندێک دەو بەسەرهاتەی حەزرەتی مەریەمەدا هەچی وەک کەڕامەت فاسق

  3ڕووی داوە ەب ئی مەریەمەی نازانن بەڵکە دەیدەنە پاڵ حەزرەتی زەکەریا. )روح املعانی، ج 

 (33-33   0؛ تفسیر کبیر، ج 409

ەی نەزەری ئەو هەناادانە دەڵااێن: زەکەریااا لەو دانەو ئەمااام ئەهلاای سااوننەت بااۆ بەرپەر 

ن و دامان و حەیران، ئەگەر لەوڕا باان ئەو کاارانە امبەسەرهات و کارەساتەی مەریەمە کەوتە تێ

چۆن لێیان وە عەجایب دەما، چونکە بە عەجایبەوە لە مەریەمەی پرسی: ئەو خواردەمەنییەت لە 

: لە لیەن خااوداوە دێ. جااا ئەگەر کااوێڕا بااۆ دێ؟! حەزرەتاای مەریەمەش لە وڵماادا کااوتی

کەڕاماتی خۆی با زەکەریا چۆن نەیدەزانی لە کوێڕا دێ ئەو خۆراکە؟ جاا لە ساەر ئەو ئەساساە 

 دەبێ بکوترێ کەڕامەتی حەزرەتی مەریەمە بوون ئەو جەریانە.

ئامااژە و هااواری تەواوە لە ساەر ڕاساتی و  ﴾ِريَّدا الِْمْحدَراَب كَما َدَخَل َعلَيَْها زَ كَّ  ئایەتی ﴿

حەقانیەتی کەڕاماتی ئەولیا؛ چونکە عولەمایانی جمهوور بە کۆدەنگی دەڵێن حەزرەتی مەریەمە 

 (409  3وەلی بووە نەک نەبی. )روح املعانی، ج

 سووکە ئاوڕێک وەالی وشەکانی )من لدنک؛ ذری ة، طی بة( لە بابەت یاسا و ئادابی عیلمەوە

ی ئاالی 30سووڕەی کەهفیشدا هاتووە، ئەماام دێارەدا واتە  48ن( کە دە ئایەتی وشەی )لد
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عیمران مەبەست ئەوەیە خودا ئەولدێکم دەیە ئەو ئەولدەش بە پێی وشەی )ذری ة(   نێر باێ   

 مێ، دەبێ و دەیگرێتەوە؛   یەک بێ   زیاتر بێ؛ وشەی )ذری ة( شامیلی دەبێ و دێ.

ال بۆ مە دێتە پێش و سەر هەڵدەدا ئەوەیە: بە پێی عادەت و باو جا ئە دێرەدا ئەوەی بە ئیشک

ئەولد سەربەخۆ بێ وەسیلە و ئەسباب و ئامرازی تایبەتی خۆی وەک نیزیک و سەرجێیی ژن بە 

لەزەت و ئاوی خۆی نەبێ نابێ دە دیارە زەکەریاا و خێزانای لەو ئەسابابانە وەدوور کەوتباوون، 

ئاوا ناسیوە و ئاشانا بەو داب و بااوەش باووە، دەو دوعاا و  ئەوە دەبێ بڵێین: زەکەریا کە خۆی

پاڕانەوەدا مەبەستی   بووە؟ دەبێ لە وڵمدا بکوترێ: زەکەریا لەو نزایەدا ئەوەی دە نیەتدا بووە: 

ئەی پەروەردگاری من، دەمهەوێ لە تۆ نەڕوانی لە ئەساباب و عاادەتی مناداڵ دان، بڕوانای لە 

 ڕۆڵەیەکم دەیەی. ڕەحم و کەرەم و خالقیەتی خۆت 

وشەی )طیبة(ش ئەگەرچی بۆ مێ دابەزیوە بە زاهیر بۆ )ذری ة(، ئەمام وشەی نێار و ماێ وا 

هەیە سواری لەفز دەبن، وا هەیە سواری مەعنا دەبن، ئەو یاسایەش دە ئەسامء ئەجناس بە کاار 

چاونکە دەبرێ چونکە ئەسامء ئەجناس عامە بۆ هەرچی بڵی دەبێ. ئە بۆ ئەسامء ئەعالم ناابێ 

ئەسامء ئەعالم ناو و نیشانی دیاری کراوە هەر ئەو بێ، دەنابێ بۆ لەفزی نێر مێ بکوترێ و یا بە 

 پێچەوانە. )تفرس کبیر، هەمان ئایەت(.

 تیوتیوە:

خودای تەعال بەسەرهاتی حەزرەتی مەریەمەی لە نەزریاڕا تاا  30ڕا تا ئایەتی 36لە ئایەتی 

بەیاان فەرماوو. حەزرەتای زەکەریاا مێاردی پاووری دەگاتە سەرپەرساتی حەزرەتای زەکەریاا، 

باووە. حەزرەتای زەکەریاا زۆر پیار و « ایشااع»حەزرەتی مەریەمە بوو، گۆیا ئەو پوورەی ناوی 

بەساڵچوو بوو، ئەولدیشی نەبوو، هۆی ئەوەی کە دەو تەمەنەدا داوای ئەولدی کرد لە خودا بە 

هەستا و هەستی بە بەزە و قودرەت و توانایی چاو کردنی کارەساتی مەریەمەی دڵی پڕ لە ئیامنی 

خودا کە دەتوانێ بەبێ وەسیلە و ئامراز هەچی وازی لێ بێ و بیهەوێ بیکا و پێکای بێناێ. جاا 

یە ئەو ناهومێدیەی کە لە بابەت منداڵیدا هەیبوو لە بەر پیاری و لە کاارکەوتوویی لە نااو ۆبەو ه

ا لە حوجرەی تەیایی خۆیادا پاڕ بە ساۆز و هەست دەروونی پڕ لە سۆز و ئیامنی لچوو و ڕەوی

ی ساووڕەی 9و  0تاا  3کوڵەوە لە خودا پاڕاوە بۆ منداڵێک وەک خودا بە وەسیلەی ئایەتەکاانی 

مەریەم ئەو ڕاستییە بەیان دەکا و بە ئینسانی ڕادەگەیێنێ، بۆ وەی ئینسان دەرسی لێ وەرگارێ و 

 خودا پەنای دەدا. ئەوەش ئایەتەکان:بزانێ کێ بە پاکی و بە چاکی پەنا بەرێتە بەر خودا، 
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قَاَل َربِّ إِِنِّ َوَهَن اعَْلْظوُم ( 3) إِْ  نَاَدى َربذُه نَِداء َخِفيًّا( 1) ِرنذاكَعْبَدهُ زَ  كُر رَْحَِة َربِّ ك ِ 
 
َ
يًْبا َولَْم أ َِ ُس 

ْ
َتَلَل الرذأ ِْ ِ كِميِّ َوا ِقيًّا كن بُِدََعئ َِ الَْمَواَِلَ ِمن َوَراِِئ َوإِِنِّ ِخْفُت ( 2) َربِّ 

ناكوَ  ُ َهْب َِل ِمن َّلذ ََ ِِ ََعقًِرا 
َ
يَِرثُِي َونَرُِ  ِمْن آِل َيْلُقوَب َواْجَللُْه َربِّ ( 9) َوِِلًّا كنَِت اْمرَأ
يًّا َِ ُ كيَا زَ ( 6) َر ْبُل َسِميًّا كِرنذا إِنذا نُبََشِّ ََ ُ ِمن  قَاَل َربِّ ( 7) بُِغلَاٍم اْسُمُه ََيََْي لَْم جَنَْلل َلذ
ي ىذ يَ 
َ
ِِ ََعقًِرا َوقَْد بَلَْغُت ِمَن اعْ اكوُن َِل ُغلَاٌم وَ كأ

َ
ِ كقَاَل ( 8) َِبِ ِعتِيًّاونَِت اْمرَأ ل قَاَل  كَْ

ٌ َوقَْد َخلَْقتُ  كَربُّ  ذ َهيِّ ْبُل َولَْم تَ  كُهَو لََعَ ََ يًْئا كِمن  َِ (5) 
( ئەو کڕاتەی کە بە 1ندەکەی خڕۆی ئەکەریڕا )ئەوە یادی بەئەی پەروەردگارتەو اەبارەت بە بە

( کڕوتی ئەی پەروەردگڕاربو بە ااڕتی 7دەنگێکی نڕزب و نەربو بڕانگی لە پەروەردگڕاری کڕ د )

ئێسکم الوائ و نەرب بووە لە پی یشداو اەرب ب یسکەی اڕایی دەداتەوەو پەروەردگڕارب هەرگیڕز 

ە پا  خۆشم نیگەرانی خزمەکڕانی ( بە ااتی مد ل4پا انەوەت ناهومێد نەبووب و ناشبم )لە لێ

نشڕینێکم پڕێ خڕۆممو  نەکەشڕمو نەئڤکە و منڕداڵی نڕابێو کەواتە هەر لە الیەنڕی خڕۆتەوە جێ

( تاکوو می اتبەری مد و بنەماڵەکەی یاقووبیش بێ و پەروەردگڕاربو وای بێڕنە دی 5ببەخشە. )

ییای ناوەو پێشک ( ئەی ئەکەریا ئێەە مزگێنی منداڵێک  پێ دەدەید یە6خۆت پەاەندی کەی )

( ئەکەریا کوتی: ئەی پەروەردگارب ئەمد چۆن منڕداڵم دەبڕێ؟ دە 9کەاتن بەو ناوە نەک دووە )

( خودا کوتی: ئیک هەر وا دەبێو 9 نەکەب نەئڤکە و خۆشم لە پی یدا پەکم کەوتووە! )کاتێکدا 

رواڕ  کڕ د و پەروەردگارت دەفەرموێ: ئەوە لە الی مد ئااانەو بە ااتی لە پێشیشڕدا تڕۆب د

 (7هەر هیچ نەبوویو )واتە لە نەبووندا تۆب خوڵقاند( ئەوە  ئاوا بێ ئەابا  دەخوڵقێنم )

 ئەو ئایەتە پێامن دەڵێن خودا هەچی بیهەوێ دەتوانێ بیکا، خودا نیازی بە ئەسباب نییە.

دڵ زۆر تامەزرۆ و خوازیاری ئەوەیە بزاناێ ئایاا خاودای خااوەن کەرەم و بەزە، ئەو نازا و 

وایە لە زەکەریا قبووڵ دەکا و لێی وەردەگرێ یان وەریناگرێ؟ بۆ تێگەیشنت و زانیاری دەچیانە دا

 ی ئالی عیمران:93خزمەت ئایەتی 

 ِ َناَدتُْه الَْمآلئ ُ كََ نذ ا ذ يُبََشِّ
َ
ِ  كُة َوُهَو قَائٌِم يَُصِّلِّ ِِف الِْمْحَراِب أ ا ب

قً لَِموٍة كبَِيْحَيوى ُمَصدِّ
َن ا ِّ وََسيِّ  اِْلِيَ مِّ َن الصذ  ئایل عيمران( 35) ًدا وََحُصوًرا َونَبِيًّا مِّ

لە کاتێکدا کە ئەکەریا  اوەاتابوو و نوێێی دەک د لە مێد ابداو ف شڕتەکان بانگیڕان لڕێ کڕ دو 

گومان خودا مو دەی کو ێکڕ  پڕێ دەدا کە یەییڕایەو بڕاوە پێک اوی وشڕەی خڕودایە )کە بێ

 پێغەمبەرێکە لە چاکان.عیسایە( اەروەر و خۆپارێزەر و 
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 ی ئالی عیمران:11تێڕوانین و ئاوڕدانەوەیەکی هەستیارانە وەسەر سیام و ناوەرۆکی ئایەتی 

ئەوجار پاش پاڕانەوە و نزای زەکەریا لە دیوانی خودا، خودا بە وەسیلەی فرشتە زەکەریاای 

تای مەریەمەدا بانگ دەکا و حاڵی دەکا دە کاتێکدا کە زەکەریاا لە نااو ژووری حاوجرەی حەزرە

وێستابوو، دەپاڕاوە لە بەر خودا، فرشتەکان کوتیاان بە زەکەریاا: کە خاودا مزگێنیات دەداتاێ بە 

کااوڕێکی کە ناویشاای یەحیااایە، هەر ئەو یەحیااایەش کااوڕێکی وایە بە پێغەمبەرایەتاای عیسااا 

دەباێ، بڕواهێنەرە یانی یەکەم کەسە بڕوا دێنێ بەو عیسایەی کە بە ئەمری )کن فیکون( لە دایک 

هەر ئەو عیسایە )سیّد( واتە پێشەوای ڕێگای خودایە، )حصور(ە، واتە بەرگری نەفسی خۆیەتی 

شاەرعی، )نبیّاا مان الصاالحین( واتە عیساا پێغەمابەرێکە لە و دەیگێڕێتەوە لە سەرەڕۆیی و بێ

 پێغەمبەرەکانی پاک و چاک کرداران.

ێ و بااوەڕ دەکاا ئەماری خاودا کاتێ حەزرەتی زەکەریا ئەو موژدە خۆشەی پێ دەگا، دەزان

ڕاستە و جێی باوەڕە، ئەمام نازانێ زەکەریای ئاوا پیر و لەکارکەوتوو، ژن هەر پیار و منداڵادانی 

لەبەر هەڵقرچاو چۆناوچۆن منداڵی دەبێ، وەک حەزرەتی ئیرباهیم کە فەرماووی خاودایە گیاان

توانم؟ ئیرباهایم فەرماووی ان دێنیەوە؟ خودا پێی کوت بۆ باوەڕ ناکەی بیچۆن وەگچۆناو بڕوان 

ئەمام بۆ ئارامی و دامرکانی دڵم! زەکەریاش پرسیارەکەی بۆ ئارامی دڵیەتی. خوداش پێی دەڵێ: 

( ئالی عیماران( واتە وایە؛ وەک دەڵێای زەکەریاا، بەڵم خاودا 41﴾ )ك اللُّه يَْفَعُل َما يََشاءَذلِ ﴿ك

لە، پاشان دیاارە دڵای بازۆزی زەکەریاا ڕوانێتە ئەسباب و وەسیا هەچی ئیرادە و حەز کا دەیکا، ن

وەک ئینسان زەوت نابێ و داناسەکنێ، دووبارە داوای نیشانەی ئەو مازگێنییە خۆشاەی دەکاا لە 

خودا، خوداش نیشانەی نیشان دەدات، جا بۆ ڕاستی مەبەست و مەتڵەب پاش نەختێکی دیاکە 

دانای شاانەی کاوڕ پێکە هەم وەڵمای زەکەریاان هەم نی 46و  41دەچینە خازمەت ئایەتەکاانی 

 زەکەریایە.

دیارە پاڕانەوەی زەکەریا وەرگیرا و قەبووڵ کرا لە الیەن خاوداوە بە وەسایلەی فرشاتە تێای 

« مالئکاة»گەیێندرا. ئەمام لە ڕوانگەی عیلمی نەحو، هەست بە ئیشکالێک دەکرێ، وەک ئەوە: 

دەبێ چ بڵێاین لە باابەت جەمعە، و ئەو فرشتەی مزگێنیشان دەدا حەزرەتی جربیلە، فەردە؛ ئەوە 

ئەو ئیشکالە؟ دەبێ ئاوا بکوترێ: ئەو جەمعە یا لە بەر شان و شکۆی جربەئیلە، و یاا هەر لە بەر 

 شان و شکۆی جربەئیل هەیئەتێکی لە خزمەتدا بوون لە کاتی موژدەدانەکەدا.

 گۆیا هەندێک لە زانایان بە قەولی ابان مناذور و ابان ماردویە بە نەقاام لە ابان مساعودەوە
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بە وشەی نێر خوێندراوەتەوە، لە بەر خاۆ بە دوور گارتن لە ماناای ئاایەتی  (ةُ كَفنَاَدتُْه الَْمآلئِ )

باوەڕن بە ڕۆژی ئاخرەت، فرشتە بە مێ ناو دەبەن. سەیر ی سووڕەی نەجم، واتە ئەوانەی بێ23

 کە ئایەتەکە: 

وَن الَْملَا  ِيَن اَل يُْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرةِ عَيَُهمُّ ِ إِنذ اَّلذ نََث كئ
ُ
 َة تَْهِمَيَة اأْل

 گومان ئەوانەی کە باوایان بە پاشە ڤ  نییەو ناوی مێینە لە ف یشتەکان دەنێد.بێ

( ةُ كدَفنَاَدتْدُه الَْمآلئِ بااوەڕانە،  )واتە بە حیسابە ناڕەواکەی وان مێ کوتنی فرشتە کااری بێ
 (34/ 4؛ تفسیر قرطبی، ج 639/ 9قەولی جمهوورە. )روح املعانی، ج 

با ئەوەش ساغ بێتەوە: ئایا خودا ئەو کوڕەی زەکەریای ناو نا یەحیا؟ یا دای و باابی؟ وڵم: 

ُ ﴿ئەگەر جوملەی  نَّ اهّللَّ يُبَِّشِّ
َ
ڵێاین: ئەو جاوملەیە دە ئەساسادا بئاوا تەعبیر کەین  ﴾ك بِيَْحيَدىأ

ُ بأ) دەباێ کە خاودای تەعااال ( بووە واتە پیتی بێی هەبووە و الباراوە، ئەوە ساابت ك نَّ اهّللَّ يُبَِّشِّ

عباسیش فەرموویەتی: ناودار کردنی ئەو کوڕە بە یەحیاا، دەگەڕێاتەوە الی ناوی ناوە یەحیا؛ ابن

)أِلنَّ اللَه أَحیا ِبِه َعقاَر دانی دایکی لە نەزۆکی وە الی نەسل و زان؛ واتە دەبێ بگوترێ: نەجات

ِه( ، واتە خودای تەعال دڵ و دەروونای ئەو ُه ِباإلمياِن()أِلنَّ اللَه أَحیا قَلبَ . قتادة فەرموویەتی: أُم 

 کوڕەی زیندوو ڕاگرتووە بە نووری ئیامن.

هەندێکی دیش ئاوایان بەراورد کردووە کە ئەو نێو لێنانە لە تەرەف خوداوە دەگەڕێاتەوە باۆ 

ئێرە کە خودای زانیویەتی ئەو کوڕە شەهید دەکرێ، خۆ شاەهیدی ڕێگاای ڕاساتیش ساابیتە کە 

 ی ئالی عیمران:469و هەمیشە زیندوویە، لە سەر ئەساسی ئایەتی  نامرێ

ْحَياء ِعنَد َربِِّهْم يُْرَزقُونَ 
َ
ْموَاتًا بَْل أ

َ
ِيَن قُتِلُواْ ِِف َسبِيِل ا ِّ أ  َوالَ َُتَْهََبذ اَّلذ

وا مەئاند هەرگیز ئەو کەاانەی لە  ێگای خودادا دەکو رێد م دوونو بەڵکڕوو ئینڕدوون و لە 

 پەروەردگاریانەوە  ئق و  ڤ ییان دەدرێتێ.الی 

بە وەسایلەی ئەو )أِلنَّ اللَه یَحیَای ِباِه النااَک ِبالُهاَدِی( واتاه خاودا ئەوەشیان بۆ کوتوون: 

 (95 1؛ قرطبی، 491 3شەهیدە عالەم بە هیداەت دەگەیێنێ و زیندوو دەکاتەوە. )روح املعانی، 

 
قًا بِ  ﴿مانای  ًِّ دَن اُمَلد کەری کەلیمەتاوڵاڵیە )عیساا(، ئەوە بە واتە تەسادیق ﴾هّللِّ كِلَمدٍة مِّ

هەوەڵااین ساایفەتی مبااارەکی حەزرەتاای یەحیااا دەژمێااردرێ کە دە زگاای دایکیاادا تەساادیقی 
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عباسەوە )کلماة الالە( (. بە نەق  لە ابن353 3پێغەمبەرایەتی حەزرەتی عیسای کردووە )طربی، 

هێنا یەحیا باوو؛ کلمةاللەشایان باۆیە پاێ  حەزرەتی عیسایە، و هەوەڵین کەسێک کە ئیامنی پێ

کوتووە چونکە بە بێ وەسیلە و ئەسبابی بوون بە منداڵ، واتە تێکەڵوی ئاوی نێر و مێ، بەڵاکە 

هەر بە ئەمری )کن( بوو. نەقڵە لە مسند اماام احماد ئەویاش لە مجاهیادەوە کااتێ حەزرەتای 

دەبێ بە یەحیا؛ گۆیا شەش مانگ مەریەمە ئاوس دەبێ، دایکی حەزرەتی یەحیاش هەروا حامیلە 

لە پێش مەریەمەدا حامیلە دەبێ، زۆربەی زانایاانی ئااینیی لە ساەر ئەو بااوەڕەن کە هەر یەک لە 

 عیسا و لە یەحیا یەکرتیان لە مەڕ پێغەمبەرایەتی هەر دە زگی دایکێدا تەسدیق کردووە.

 
 دەمانهەوێ بزانین حەزرەتی یەحیایان بۆ شەهید کرد؟

ێن هیرۆدۆس کابرایەکی مەجووسی بووە، خوشکی خۆی کردبوو بە ژنی خاۆی. گۆیا دەڵ

حەزرەتی یەحیاش لە سەر ئەو کارەی لاۆمە و مەناو و بەربەرەکاانی دەکارد. دە حاڵێکادا کە بە 

مەقامی پێغەمبەرایەتی گەیشتبوو، ئەوە پێش هەرای چوونی عیسا بۆ ئاساامن باوو. هیارۆدۆس 

 (496 3ی، یەحیای شەهید دەکا. )روح املعان

 دا پێنج سیفەتی بەرز و ڕێزدار بۆ یەحیا ناو دەبا:39خودای تەعال دەو ئایەتە 

 کەری عیسا واتە کلمة اللە. تەسدیق4

 . سی د واتە سەردار دە عیلمی پێغەمبەرایەتیدا3

 . حصور واتە خۆ وەخۆ گر و دوور لە ژنان3

: واتە پێغەمبەر1  . نبي 

 (499 3گوناهان. )روح املعانی، و بێ. صالح واتە لە پاکان و خاسان 5

! زیاد لەوەی کە مەقامی پێغەمبەرایەتی هەبوو بۆ ناویشی بە صاالح و معصاوم دەرچاوو؟

 سیفەتێکی عامە واتە لە هەر بارێکەوە یەحیا تەواو بووە. ساڵحدەبێ بکوترێ: 

تەمەنای دەبوو دەچوو مەسەلەن دە عیسا حەزرەتی یەحیا لە زۆر بابەتانەوە وەک حەزرەتی 

کاڵی منداڵیادا پالەی پێغەمبەرایەتای بەرکەوت، نااوی یەحیاایەتی، زۆر ساەنا و یاادی خاودا، 

بوونی، مەرگاای، حەرشی، لە بەر زۆر یااادی خااودا کردناای لە مەر هەوش ویشااکاوی لەدایااک

 هاتبوو.

یەحیااا دە چااوار سااووڕەی ئااالی عیمااران، ئەنعااام، مەریەم، ئەنبیااادا ناااو بااراوە. بە پێاای 
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دەباێ لە هەماان « الیصاابات»تەفسیری مونیر، خێزانی حەزرەتی زەکەریا کە نااوی  فەرموودەی

دەوراندا بە یەحیا ئاوس دەبێ کە حەزرەتی مەریەمە بە عیسا ئاوس دەبێ. کاتێ یەحیا لە دایاک 

دەبێ و پێدەگا دە دەستووراتی شەریعەتی حەزرەتی مووساادا خوازیااری فتاوا و دەساتوورات 

ێاک لە حااکامنی فەلەساتین دەباێ بارازای خاۆی بە نااوی هیرۆدیاا دەبێ. هیارۆدۆس کە یەک

دەخوازێ و دەیکاتە ژنی خۆی، حەزرەتی یەحیا کە دەیزانای لە ئااینی حەقای باریادا ئەو کاارە 

حەرام و ناڕەوایە، بەربەرەکانی و بەرهەڵستی دەست پێکرد. ئەوانیش هەر وەک دەساتەڵتدارانی 

و هەوەسیان، چارەیان ئااوا بە چاارە زانای کە حەزرەتای زەمان کە حەقی دەخەنە ژێر پێی هەوا 

یەحیا لە ناو بەرن. هاتن بە حیلە و فێ  یەحیایان لە ناو برد تا ئەو دەنگە کە برازا بە مامی ناشاێ 

ساڵی بە پلەی پێغەمبەرایەتی گەیشت. بە  38پێش تەمەنی یەحیا لەناو بەرن و ون بێ. حەزرەتی 

 ی مەریەم:ی سووڕە43پێی ئیشاراتی ئایەتی 

ِْ اعْ  ُ  ِوَتابيَا ََيََْي ُخ
ْ
ٍة َوآتَيَْناهُ اْل  َم َصبِيًّاكبُِقوذ

ئەی یەییا! ئەو کتێبە بەوپە ی توندوتۆڵی و ئەرئشڕەوە بگڕ ە؛ هەر لە کڕاتی کڕاڵی و الوی و 

 ش کیدا تێگەیشنت و کارامەیی و کاربەجێییتن پێ بەخشی.

ی ئاالی عیماران کە جاوابی 46و  41کاتی ئەوەی هاتووە کە بچیانە خازمەت ئایەتەکاانی 

 دانی:خودان بۆ حەزرەتی زەکەریا لە بابەت منداڵ پێ

َ يَ  ي ىذ
َ
ِِ ََعقِوٌر قَواَل وووُن َِل ُغولاٌَم َوقَوْد بَلََغوِيَ اعْ كقَاَل َربِّ أ

َ
ِ كوَِبُ وَاْمورَأ ل ا ُّ َيْفَلوُل َموا  كَْ

َ آيًَة قَاَل آَيتُ ( 22)يََشاء   كقَاَل َربِّ اْجَلل َلِّ
َ
يذاٍم إاِلذ َرْموً ا َوا ْ كالذ تُ أ

َ
ر كولَِّم انلذاَس ثلَاَثََة أ

بذ   (22) ارِ كثِيًا وََسبِّْح بِاعَْلِِشِّ َواإِلبْ ك كرذ
ئەکەریا کوتی: ئەی پەروەردگاربو ئەمد لە کوێ منداڵم دەبێ! پی ب و  نەکەشڕم نەئڤکە و هەرگیڕز 

بیکا ئەنجڕامی دەدا و دەیکڕا؛ بڕێ ئەاڕبابی ئگ ناکا!؟ خودا فەرمووی پێی: کارێکی خودا بیهەوێ 

( ئەکەریا کوتی: ئەی پەروەردگڕاربو نیشڕانەیەکم بڕۆ دانڕێو خڕودا  41ناتوانێ پێشی پێ بگ ێ )

فەرمووی: بەڵگە و نیشانەی تۆ ئەوەیە اێ  ڤ ان دەگەو خەڵ  بە ئاما ە نەبێو مەدووی و قسڕە 

 (41ەیانانیش اەنای بکە )نەکەی ؛ یادی خوداش  ئڤر بکە و اەنای بکەو ئێوارە و ب

 :49و  41تێڕوانین و ئاوڕدانەوەیەکی هەستیارانە وەسەر سیام و ناوەرۆکی ئایەتەکانی 

دەبێ ئەوە باوەڕ کەین کە حەزرەتی زەکەریا دوور لەوەی بووە نیگەران و دە شاکدا باووبێ 

لە قودرەت و توانایی خودا بە سەر هەچی بیهەوێ، بەڵم نەیدەزانی خودا چۆنااوچۆن لە ژن و 
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بوون، منداڵ دروست دەکا؟ جا لە ساەر تین و ئەسبابی منداڵهێز و بێپیری لەکارکەوتوو و بێ

و خەیاڵ و بەراوەردەیە زەکەریا ڕوو دە دیوانی خودا دەکاا و دەڵاێ: ئەی پەروەردگاارم، ئەو بیر 

ئەمن چۆنم کوڕ دەبێ دەو حاڵەتەدا کە پیریم لێ میوانێکی وایە تازە ناڕوا و یەخەم بەرنادا! خاۆ 

ئەوەش یەقینمە کە پیری وەرزێکە لە تەمەندا هەموو وەسیلە و ئەسبابی بوون و چاندن و ڕواندن 

کار دەخا و بە تاڵنی دەبا. و لەو الیەشەوە زەکەریا دەیزانی و باوەڕی بە خودا وا بوو چاۆنی  لە

ئادەم لە نەبوو و بێ باب و دایک لە خاک وەدی هێنا بێ ئەسباب، ئاواش دەتوانێ کوڕ بدا باێ 

 ئەسباب.

رسایارە جا لەو دەریا خەیاڵوییە پڕ شەپۆل و گێژاوەدا هەر گێاژی دەدا زەکەریاا باۆیە ئەو پ

سەرچاوەی دڵی دڕی و قەڵشتی و سەری کرد لە ڕووی خودادا، خودای خااوەن حایکمەت و 

حەکیمیش هەر ئاوا حەکیامنە بە نەرم و میهرەبانی پێی فەرماوو: بەڵاێ، ئەوەی وەک هەسات و 

تەم سەرچاوەی بیر و خەیاڵی داگیر کردووی، وایە وەک هەساتی پاێ دەکەی و دەیڵێای، بەڵم 

( واتە خوا هەچی وازی لاێ باێ و بایهەوێ بیکاا، دەیکاا و لە دەساتی دێ؛ ُل َما يََشا اهّللُّ َيْفعَ )

ئەسباب و ئامراز و وەسیلە هەمیشە دە هەموو ئان و کات و زەماندا بۆ خودا دەگەڵ ئەو شتانەن 

دەیانکا. ئەوجار زەکەریا دڵ و بیری ئۆقرە دەگرێ و ئاوری خەیاڵی دادەمرکێ و تێکەڵای بەزەی 

دەبێ و مزگێنی باداتێ، ڕوو ێ؛ دەکەوێتە ئەوالیە کە بزانێ کەی خێزانی پیری زگی پڕ خودا دەب

پەروەردگارم نیشانەیەکم بدەیە تاکوو بە هۆی ئەو نیشانەیە ئاگادار بم  یدە خودا دەکا و دەڵێ: ئە

پڕی ژنەکەمدا؛ خودای خاوەن عیلم و زانست و ئاگادار بە سەر هەستی لە هەوەڵەوە بە سەر زگ

بزۆزە و ناحەسێتەوە تاکوو بە پلەی علم الیقین وەک عین الیقین نەگا، دا دەزانێ زەکەریا دڵدڵن

َ آيًَة قَاَل آَيتُ  بە نەرمی و میهرەبانی پێی دەڵێ: ﴿ الَّ تُ  كقَاَل رَبِّ اْجَعل ِّلِّ
َ
يَّاٍم إاِلَّ كأ

َ
لَِّم انلَّاَس ثاََلثََة أ

ەکەت ئەوەیە کە ناتوانی بدوێی دەگەڵ خەڵاک ساێ ﴾ واتە خودا فەرمووی: زەکەریا نیشانَرْمًَّا 

شەو و ڕۆژان، مەگەر بە ئیشارەی دەست یا سەر یا چاو یا بە نووسین؛ کەوایە ئەی زەکەریا زۆر 

 یادی خودات بکە و سەنای بکە لەو سێ شەو و ڕۆژەدا بەتایبەتی ئێواران و بەرەبەیانان.

ئینسان دەڵێ هەچای دەکارێ و دەباێ،  ئەو بەسەرهاتە   بە ئینسان دەڵێ و   فێر دەکا؟ بە

خاوەنی شەرت و رشووتە و نەزم و نیزامە، سەربەخۆ نیایە و تەساادوفی و بە هەڵاکەوت نیایە، 

هێنانی هەچی بیهەوێ، )کان فیکاون(ی دەوێ، ئینساان باێ خوداش وەک هیر ناچێ بۆ پێک

 دانەوەت بە خودا بەرەو پشت هەڵدێراوێ.پاڵ



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 222

 
داگرتنای لە باابەت پێ 18ردێکی هەستیارانە لە ناوەرۆکی ئایەتی لە هەڵسەنگاندن و بەراوە

زەکەریا لە سەر ئەولد هەستێکی دوور و درێژ لە بابەت ئەولدەوە دڵ دادەگارێ و دادەپۆشاێ، 

بۆ منوونە دەبێ پێغەمبەر لە سەر ژن هێنان کە ئەساسی وەلەدە، ئەمر و دەستووری هەباێ وەک 

تي( ابن ماحە لە دایکی موسوڵامنان حەزرەتی عایشەی باسای فەرموویەتی )النکاح من سن  ئەوە 

واتە کێ ڕەوشتی منای  َمن أََحبَّ ِفطَريت فَلَسنتَّ ِبُسنَّتي، و من سنَّاتي الن کاُح(: )4016نیکاح ش 

)فََمن ئەو حەدیسە:  ەخۆش دەوێ، با سوننەتی من بکاتە سوننەتی خۆی. و بەو جۆرەش هاتوو 

واتە هەر کەس بتوانێ ئەو سوننەتەی من بەجێ بێنێ و نەیهێنێ و  یَس ِمنَّي(:رَِغَب َعن ُسنَّتي فَلَ 

ڕووی لێ وەرگێڕێ، ئەو لە سەر ڕێبازی من نییە. بوخاری لە ئەنەسەوە باسی تەرغیبای نیکااح، 

ی 30ڕاست کردنەوە و پشتیوانی ئەو بابەتە چاک وایە بچینە خزمەت ئایەتی . بۆ پشت5863ش 

 سووڕەی ڕەعد:

ْبلِ  ََ ن  ْرَسلَْنا ُرُسلاً مِّ
َ
نذًة َوَما  كَوعََقْد أ ْزَواًجا َوُ رِّ

َ
َ بِآيٍَة إاِلذ اكوََجَللَْنا لَُهْم أ ِِ

ْ
ن يَأ
َ
َن لِرَُسوٍل أ

 ِ َجٍل كِّ بِإِْ ِن ا ِّ ع
َ
 كَِتاب أ

بە ااڕڕتی هەر لە پڕڕێش تڕڕۆدا پێغەمبەرانڕڕێکتن هەنڕڕاردو  ن و منڕڕداڵتن پڕڕێ بەخشڕڕیدو هڕڕیچ 

ێ  بۆی نییە بتوانێ بێ ویستی خودا نیشانە و مۆجزەیەت بێنێ و بنوێنێو بۆ هەموو پێغەمبەر 

 ک اویش دەاتووراتێ  هەیە تێیدا بنوورسێ.کات و ااتێکی دیاری

ئەو ئایەتە ئەوەمان پێ دەڵێ: تەواوی پێغەمبەران خاوەنی ژن و منداڵ بوون، جاا مەگەر بە 

لە ساەر ئەو ئەساساە پااکە وا چااکە ئەگەر هەڵکەوت وەک حەزرەتای یەحیاا و عیساا؛ کەوایە 

مانیعی ئایینی ڕێگا نەگرێ ژن دەباێ بهێنادرێ باۆ مناداڵ و ژیاان و حەساانەوە؛ نەک هەر باۆ 

ەو کەالمە ڕێازدارەی پێغەمابەر خێار و بەرەکەتای لاێ لەزەت وەک سیغە؛ لە بابەت ژن هێناان ئ

واتە ژنانی میهرەبان و خاوەن  (القیامة تَزَوَّجوا الود و دالولود فإن مکاثر بکم األمم یومدەبارێ: )

 زگ )زگان بکا( بێنن، چونکە بە سەبەب زۆری ئێوە شانازی دەکەم لە قیامەتا.

 
دا وشەی )محراب( هات، دڵ دەیهەوێ بزاناێ ئایاا ئەو میحارابە هەماان ئەو 39دە ئایەتی 

؛ یاا مەبەساتێکی میحرابەیە کە بە دابی ئێساتێ لە مزگەوتانادا دیااری دەکارێن و سااز دەکارێن

دیکەیە؟ چونکە بە پێی ڕابردوو گۆیا لە سەرەتای ئیسالمدا تا ئاخری دەورانی خەلفەتی ڕاشادە 
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مزگەوت میحرابیان نەبووە، چونکە لە سەر بوونی میحراب لە مزگەوتانادا نەزەری جۆراوجاۆر 

ن ناوێژ دە بووە لە سەرەتای ئیسالمەوە، چونکە بە پێی کوتەی هەندێک لە ئیامماانی مزگەوتەکاا

ڕا میحرابدا ڕەوا نییە بەڵکە کەراهەتی هەیە؛ ئەو نەزەرە لە حەزرەتی عەلی و ئیرباهیمی نەخەعای

ال یزاُل اُّمتي ِبَخیر  ما لَاُه ( گۆیا لە پێغەمبەرەوە نەقڵە کە: )491  4نەق  کراوە. )روح املعانی، ج 

دەوام ئۆمەتم لە ساەر خێارە ئەوە کە لە واتە بەر  (ذابح کََمذاِبِح النَّصاریِ یَتخذوا يف مساجِدِهم م

مزگەوتیاندا وەک نەساراکان میحراب ساز ناکەن. واتە )ات قوا ه ه امل ابح( واتە خۆ بپاارێزن لە 

 سازی.میحراب

عەلالمە سیوتی ناامیلکەیەکی لەو باارەوە هەیە بە نااوی )اعاالم اْلدیاب بحادو  بدعاة 

ی سووڕەی مەریەم 44( لە ژێر ئایەتی 546  46املحاریب( بە نەق  لە ئاڵۆسی )روح املعانی ج 

دەوێدا شیخ سیوتی فەرموویەتی: پەرەساتاندنی میحاراب و داهااتنی لە دەورانای ساولەیامنی 

کوڕی عەبدوملەلیکدا ساەری گرتاووە واتە بە دەساتووری ئەو، تەناانەت میحرابای مزگەوتای 

ێک لە پیاوماقووڵنی ساەرەتای ئەو دایناوە. جا لە سەر ئەساسی ئەو ڕیوایەتانە هەند پێغەمبەر

ئیسالم میحرابیان لە مزگەوتانادا بە بیادعەت زانیاوە، تاا دەورانای تاابعین واتە دواکەوتاووانی 

 ەئەسحاب، ئەوان ئەو ئیختیالفەیان ئاوا ڕاسات کاردۆتەوە بە کاۆی دەناگ فەرموویاانە دروسات

)ماا َرأَی ەمابەر: ئەساسای بااوەڕی بەو فەرماوودەیەی پێغساەر میحراب بباێ لە مزگەوتادا لە 

)کتێبی معرفاة الصاحابة، الُْمسلِموَن َحَسناً فَهَو ِعنَد اللِه َحَسٌن و ما رآُه َسی ئاً فَهَو ِعنَد اللِه َسی ٌل( 

 ( واتە هەچی موسوڵامنان بە جوانی بزانن لە لی خوداش بە جوان دەردەچێ.90  3ج 

 مەبەست ون نەبێ.ی مەریەم تاکوو 44با زۆر دوور نەکەوینەوە لە ئایەتی 

ن َسبُِّحوا بُ 
َ
ْوََح إَِِلِْهْم أ

َ
 َرةً َوَعِشيًّاكفََخَرَج لََعَ قَْوِمِه ِمَن الِْمْحَراِب فَأ

ئینجا لە پەراڕتگاکە هڕاتە دەرەوە بڕۆ الی هڕۆئەکەیو بە ئامڕا ە تێڕی گەیانڕدن کە بەیانیڕان و 

 ئێواران پەاد و تەابیداتی خودا بکەن.

ە پیارۆزە میحاراب واتە شاوێنی خوداپەرەساتی و نازا، نەک ئەو بە پێی ئیشاراتی ئەو ئاایەت

 میحرابەی لە مزگەوتاندا ئەوڕۆ ساز دەکرێن.

 
زانای پایەبەرز ئاڵۆسی ئاوای نەزەر داوە لە بابەت داوا کردنی حەزرەتی زەکەریا ئی کاوڕی 

ی ئەوە باوو لە خودا، چونکە زەکەریا ڕێنوما و شارەزاچی عالەم بوو،هەستی پاکی ئەو خوازیار 
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خودا نەسل و خەالفەتی ئەو دانەکوژێنێ، تاکوو گەل باۆ هیادایەت و ڕێنوماایی باێ مورشاید 

نەمێننەوە لە الیەن خانەدانی وان، هەر لە سەر ئەو نیەت و ئەساسە بوو ڕووی دە بارەگای خودا 

نْ  ﴿کرد و کوتی:  ُ يًَّة َطيِّبًَة  كرَبِّ َهْب ِِّل ِمن َّلَّ م لە الیەن خۆتەوە مناداڵێکی ئەی پەروەردگار  ﴾ُذرِّ

 (212/ 9خاوێنم پێ ببەخشە. )روح املعانی، 

بەسەرهاتی خێزانی عیمرانای کارد  92بەرجەوەند بین تا ئێرە خودای تەعاال بە هۆی ئایەتی 

بە تێر و تەسەلی ئینسانی لەوەی تێگەیاناد هەچای حەز بکاا دەیکاا، وەک ئەو مێاردی دایکای 

گی دایکیدا گووراند و سازی کرد، دڵی دایکیشای وەهەسات مەریەمەی مراند، مەریەمەی دە ز 

هێنا و هانی دا تاکوو نەزری خزمەتگوزاری ماڵی خودای بکا، ئەو نەزرە بە کچ دەرچاێ و وەک 

کوڕیش قبووڵی بکا، پاش ئەو بێنە و بەرە، عیسا پێغەمبەری مورسەلی بێ باب لەو مریەمە کچە 

نسانی لە ساەر خوداناسای دێ بەساەرهاتی حەزرەتای پاکە بەوەلەد بێنێ، ئەوجار بۆ ڕێنوێنی ئی

 ی ئالی عیمران:42مەریەمە بە تێر و تەسەلی بەیان دەکا، بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 ِ رَ  كُة يَا َمْرنَُم إِنذ ا ذ اْصَطَفاكَوإِْ  قَاعَِت الَْملاَئ  لََعَ نَِهاء اعَْلالَِميَ  كَواْصَطَفا كَوَطهذ
گومان خودا تۆی هەڵبێاردووە کاتە  وەکە کە( ف شتەکان کوتیان ئەی مەریەب! بێ)یادی ئەو 

 و پات و خاوێنی ک دوویەوە و بە اەر  نانی دنیادا پ ەی بەرئ ک دوویەوە.

 :13ئاوڕدانەوە و تێوەڕامانێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

! خاودا تاۆی کاتێ کە فرشتە واتە حەزرەتی جربیل کاوتی ئەی مەریەمەی کچای عیماران

گومان بۆ خزمەتی بەیتوملوقەدەس و پاکیشی کردیەوە لە هەموو خوو و ڕەوشاتی هەڵبژارد، بێ

ناشیرین و ناپەسەند، و هەروا بە ڕێز و ڕێزداراەوە هەڵیبژاردی بە ساەر ژناانی دنیاای خۆتادا، و 

ێ بااب، هەروا هەڵیبژاردی بۆ دایکێتی پێغەمبەرێکی بەرز و ناودار وەک حەزرەتی عیسا باێ، با

وێنەیە شایانە واتە بێ ئەوەی پیاوێ بێتە لی حەزرەتی مەریەمە، کەوایە لە سایەی ئەو ئیکرامە بێ

بکوترێ بە مەریەمەی خاوەن شکۆ شایانیشیەتی: ئەی مەریەمە ئیتاعەی پەروەردگارت هەر جۆر 

نەی ساژدە و کە شایانی ئیتاعە بیکە، و هەر وا سژدە و رکووع بەرە بۆ پەروەردگارت، وێڕای ئەوا

 ڕکووع دەبەن، واتە نوێژ بکە دەگەڵ نوێژکەران.

واتە داساتان و بەساەرهاتی زەکەریاا و یەحیاا و مەریەمە، لەو  11گومان )ذلک( ئایەتی بێ

 .دەنگ و باسە داپۆرشاوانەن، لە تۆ و ئۆمەتت ئەی محەمەد
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یە وڕێازداری دەکرێ بکوترێ دەو ئایەتەدا بە پوختی و تێار و تەساەلی لە باابەت پالە و پاا

حەزرەتی مەریەمە باس کراوە، ئەو ئایەتە بە ڕوونای قباووڵ باوونی دوعاای دایکای مەریەمەی 

نیشان داوە، بۆ منوونە دایکی مەریەمەی کە کاتێ مەریەمەی بوو دیتی مێیە ڕووی دە خودا کارد 

ِعيُذَها بِ  و کوتی ﴿
ُ
يَْطاِن الرَِّجيِم  كِوإِِّنِّ أ يَّتََها ِمَن الشَّ واتە خاودایە مەریەمە و  ﴾آل عمران( 66) وَُذرِّ

يَدا َمدْرَيُم إِنَّ اهّللَّ  نەوەکانی دەخەمە پەنای تاۆ لە دەس شاەیتانی دەرکاراو. و هەروا جاوملەی ﴿
گومان خودا تۆی هەڵبژارد؛ ئەو ئاایەتە ﴾ جربیل کوتی ئەی مەریەمە بێآل عمران( 24)  كاْصَطَفا

دایکای مەریەمەی قباووڵ کارد کە مەریەمەی باۆ ئەوەمان پێ دەڵێ کە خودای تەعال دوعاای 

 عیبادەت وەرگرت.

َر و هەروا جوملەی ﴿ بەخشینی مەقامی پاک و ﴾ ئیشارەی ڕوون و ڕەوانە وەلی پێ كَوَطهَّ

خاوێنی بە مەریەمە. و هەروا دووریی مەریەمە لە شەیتان. و هەروا هەڵبژاردنی مەریەمە بە سەر 

 ری شان و شکۆی مەریەمە بە هۆی بوونی حەزرەتی عیسا لەو.ژنانی دنیا، ئیشارەیە وەلی ڕێزدا

ڕەنگە بکوترێ ئەو سیفەتە بەرزانەی ناویان برا لە بابەت مەریەمەوە، بە غەیرەز بوونی عیسا، 

لە غەیری مەریەمەشدا بێنە جێ و بەدوور نییە؛ ئەمام بوونی ڕۆڵەیەکی وەک عیسای پێغەمبەری 

 نابێ و نەبووە، ئەوە نیشانەی بەرز و بەڕێزی مەریەمەیە. مورسەل بێ باب دە مەریەمەدا نابێ و

ِ ﴿سووکە ئاوڕدانەوەیەک وەسەر سیامی    ﴾ُة كَوإِْ  قَاعَِت الَْملاَئ
هێنیشاە وا ڕاگەیێنادراوە کە حەزرەتای دیارە مەلئیکە جەماعە، ئەوەی مزگێنیادەر و وەحی

﴾ کە تووشای ُة كدقَالَدِت الَْماَلئِ َوإِْذ  جربیل بێ، کەوایە دەبێ چۆن تەعبیار کارێ جاوملەی ﴿

 ئیشکال نەبین؟

وڵم: دەبێ بە دوو ڕێگادا بۆ مەتڵەبی واقیعی ئەو ئایەتە بچاین کە تووشای گارێ و گاۆڵ 

نەبین. یەکێک لەو دوو ڕێگاکان ئەوەیە: مەبەست لە فرشتە دێرەدا حەزرەتی جربیلە و هاتنیشای 

جربەئیلە؛ یا دەڵێن جەمعێم لە فرشتە و جربیل هااتنە بە جەمو بە خاتری ڕێز و ڕێزداری مەقامی 

لی حەزرەتی مەریەمە بۆ ئیحرتام و ئیکرام بەڵم خەبەر پێادەرەکەی تەنیاا حەزرەتای جربەئیال 

 (381 3؛ روح املعانی، 36-39  0بووە. )تفسیر کبیر، ج 

ەوڕوو و پرسیارێک دێرەدا میوانی دڵ دەباێ، ئەویاش ئەوەیە: ئایاا مازگێنیە بە ماریەمە ڕوو 

 ڕاستەوخۆ بووە یا لە پشتی پەردەوە بووە؟
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بوونادا باووە لە هەندێک وەک ابن اسحا  ڕایگەیاندووە حەزرەتی مەریەمە لە تەمەنی باڵق

ڕاستەوخۆ لە ساەر شاکڵی ئینساان بە زماانی ئەو جربیل حوجرەی بەیتوملوقەدەسدا حەزرەتی 

 (49  1یرەوە، قصص القرآن، ج مژدەی داوەتێ. )خاوەنی ڕوح املعانی بە نەق  لە ابن جر

گۆیا کەسێکی دی لە بەنی ئیرسائیل کوڕێکی خۆی بە ناوی یۆسف نەزری خزمەتگوزاری 

ڕە تەمەناای لە حەزرەتاای مەریەمە کەماارت دەبااێ. بەشااێک لە وبەیتوملااوقەدەس دەکااا. ئەو کاا

بەیتوملوقەدەس بۆ پاک و خاوێنی وەبەر ئەو کەوتباوو و بەشاەکەی دیاکەش وەبەر حەزرەتای 

مەریەمە کەوبوو. وا هەڵدەکەوێ ڕۆژێکی حەزرەتی مەریەمە و ئەو کوڕە )یۆسف( بۆ ئاوهێنانێ 

لەمەڕ نەزافەتی بەیتوملوقەدەس دەچنە دەرەوەی بەیتوملوقەدەس. دەو کات و ساتەدا حەزرەتی 

جربەئیاال خااۆی نیشااانەی حەزرەتاای مەریەمە دەدا و مزگێناای دەداتااێ کە خااودا ئەتااۆی پاااک 

سەر ژنانی دنیشادا هەڵیبژاردووی بۆ ڕێزداری کردووی. دەو کاتەدا حەزرەتای  خوڵقاندووە و بە

زەکەریا بە پێی عادەتی ئاگاداری لە حەزرەتی مەریەمە، لە دوور و نزیکای مەریەمە بە ساەر ئەو 

جەریاناتە ئاگادار دەبێ. دەفەرموێ: ها بۆ مەریەمەی کچی عیمران پلە و پاایە دابەزی. لە ساەر 

دەردەکەوێ جربیاال ڕاسااتەوخۆ ڕووەوڕوو دەگەڵ مەریەمە دوابااێ و مزگێناای ئەو ئەساسااە وا 

 دابێتێ.

هەندێکیش نەزەر و بۆچوونیان وایە: ئەو مزگێنییە بە شێوەی ئیلهام لە پشات پەردەوە دراوە 

بە حەزرەتی مەریەمە. نەزەری هەوەڵیش پەسەندە چونکە کوتراوە و بیندراوە کە فرشاتە باۆ لی 

؛ تفسایر 381-385  3چوون و خۆیان لێ ئاشکرا کردوون. )روح املعانی،  غەیرە پێغەمبەرانیش

هەروەک گۆیااا لە خەزای بەدر زۆر لە یااارانی پێغەماابەر حەزرەتاای جربیاال و ( 15  0کبیاار، ج 

 میکائیل و فرشتەی دیکەشیان چاو کردوون و دیویانن.

َر دووبارە دڵی بزۆز و بەپرسیار لە سەر واژەی ﴿ ەو خەیاڵ و بیرە کە ئەو ﴾ دەکەوێتە ئكَوَطهَّ

پاکییە لە کام بارەوە بووە؟ ئەخالقییە؟ ئەندامییە؟ ڕوحییە؟ بۆ وڵمەکەی دەکرێ بە پێی بەراوەرد 

و هەڵسااەنگاندنی ئایاااتی مەربااووت بە حەزرەتاای مەریەمە بڵێااین: پاااکی مەریەمە لە هەمااوو 

مرۆ و پەری وەک بوونی تووشلیەکەوەیە: وەک پاکی لە بابەت گوناه و تاوان، پاکی لە بابەت 

ٌَ َقبْلَُهْم َواَل َجان   حۆریانی بەهەشتی؛ ﴿ ﴾ وەک پاکی لە بابەت خوێنی رْحدن( 56) لَْم َيْطِمثُْهنَّ إِن

ۆیاانەوە، وەک پااکی لە ر حەیز و نیفاس؛ وەک پاکی لەبابەت ئەخالقەوە، وەک پاکی لەبابەت د

زرەتاای عیسااا؛ ئەوانە هەمااووی پێوەنووسااانی بوختااان و تااۆمەت لە سااەر بەوەلەد بااوونی حە
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 0منوونەی پاکی مەریەمەن؛ وەک خودای تەعال پاراستی لە تۆمەت و ئیفتیڕا. )تفسیر کبیر، ج 

 هەمان ئایەت(

 هەڵبژاردنی مەریەمە بە سەر ژنانی دنیادا دوو نەزەری لە سەرە:

اوبوونی دنیاا ڕا تا تەو . هەندێک کوتوویانە کە مەریەمە لە هەچی ژنی دنیایە بگرە لە ئادەم4

( و كاْصَطَفا)هیر ژنێک مەقام و پایەی لە ڕێزداریدا ناگاتە مەریەمە، چونکە خودا پێی فەرمووە 

 عیساشی لێ بەوەلەد بووە، بێ باب.

عباسەوە . هەندێکیش کوتوویانە هەر لە ژنانی دەوری خۆی ڕێزدارتر بووە؛ بە نەق  لە ابن3

( واتە چوار ژن أَربَُع نِسَوة  ساداُت عالَِمِهنَّ فەرموویەتی: )ئەویش لە پێغەمبەرەوە. گۆیا پێغەمبەر 

پلەی شەئنیان لە سەرەوەی عاالەمی خۆیاانن. ئەو چاوار ژنەش: مەریەمەی دایکای حەزرەتای 

عیسا؛ ئاسیەی کچی مزاحم؛ خەدیجەی کچای خاوەیلەد حەرەمای پێغەمابەر، فاامتەی کچای 

  3یندا حەزرەتی فاامتە باووە. )تفسایر طاربی، پێغەمبەر. لە هەمانیش زاناتر لە دەستووراتی ئای

َمریُم َخیُر نِسااِء ( حار  ابن اسامە لە مەسنەدی خۆیدا بە سەنەدی سەحیح فەرموویەتی: )363

 ( واتە مەریەمە چاترین ژنی عالەمی ژنانە.عالَِمها

 تیوتیوە:

باۆ  فرشتە مزگێنییاان دا بە مەریەمە بەو شاێوەیە: خاودا ئەتاۆی وەک نێرێاک قباووڵ کارد

خزمەتی بەیتوملوقەدەس. و هەروا خودا ئەتۆی گێاڕا بە خوداپەرسات، بەشاەرەف، بە خااوەن 

کەرامەت، بە پاک، بەدوور لە وەسوەسەی شەیتانی، بەدوور لە ئەخالقی پیس و ڕەزیل و قەبیح، 

ی کاردی و هەڵیباژاردی بە پااک و ر ئەوانە سیفاتی مەعنەوین واتە نهێنی. و هەروا خاودا ڕێازدا

دوور لە حەیز و نیفاس، و بە منداڵ بوونی بێ مێارد و نزیکای، و ڕێازداری کاردی بە  خاوێن و

سەر ژنانی دەورانی خۆتدا. بە کورتی، دوور لە عەیب و ناتەواوی زاهیاری و نهێنای؛ خاودا دە 

يَقٌة  ﴿«. صدیقة»قورئاندا ناوی دەبا  ًِّ ُه ِص مُّ
ُ
َوَمدْرَيَم  دایکی عیسا ڕاسات باوو. ﴿ ﴾مائً ُ (75) َوأ

ْحَلنَْت فَرَْجَها َفنََفْخنَا ِفيِه ِمن رُّوِحنَا
َ
قَْت بِ  اْبنََت ِعْمَراَن الَّيِت أ ًَّ نَْت ِمَن اكتُِبِه وَ كِلَماِت َربَِّها وَ كوََص

﴾ مەریەمی کچی عیمرانیش، ئەو مەریەمەش کەوا داوێنای خاۆی پاراسات ُتريم( 04) الَْقانِتِنَي 

بوو فوومان پێدا کرد، وتە و کتێبەکاانی پەروەردگااری  لەو ڕوح و گیانەی کە وا لە لی خۆماندا

 ڕایەڵی و فەرمانبەرەکانیش بوو.خۆی بە ڕاست زانی، لە گوێ

 ئەو ئایەتە شاهیدە لە سەر بەرز و ڕێزداری و پاکی حەزرەتی مەریەمە.
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ئەو بەسەرهاتەی بااس کارا لە باابەت زەکەریاا و یەحیاا و مەریەمە باۆ حەزرەتای محماد 

پێغەمبەری ئاخر زەمان، هۆیەکەی دەگەڕێاتەوە باۆ ئەوەی: ماحەمەد کە پێغەمابەری املصطفی 

ئاخرە و پاش ئەو پێغەمبەر نایەن، دەبێ ئەو خەبەرداری ئەوزاعی بەسەرهاتەکانی ڕابردووی پێش 

خۆی ببێ، دیارە ئەو بەسەرهاتانە ون و نادیارن لە پێغەمبەر و ئۆمەتەکەی چونکە ئەوان نەباوون 

ن؛ دیارە خودای تەعال بە رسوش بۆی دەنێارێ. باۆ ئیساباتی ئەو ڕاساتییە دەچیانە تاکوو دیبایا

 تاکوو باشرت تێبگەین لە سەر ئەو ڕووداوانە: 11و  13خزمەت ئایەتەکانی 

ُنِِت لَِربِّ  َْ ِ ( 23) ِليَ كِِع َمَع الرذاكَواْسُجِدي َوارْ  كيَا َمْرنَُم ا نَباء اعَْغْيِب نُوِحيوِه  كَ ل
َ
ِمْن أ

يُُّهوْم يَ كَوَما  كإَِِل 
َ
ْقلاََمُهوْم أ

َ
يِْهوْم إِْ  يُلُْقوون أ يِْهوْم إِْ  كُفوُل َموْرنََم َوَموا كنَت ََّلَ نوَت ََّلَ

 (22) ََيَْتِصُمونَ 
دادەی مەریەمە! تۆ  بەردەواب و بێ پسانەوە بەندایەتی پەروەردگڕارت ئەنجڕاب بڕدەو اڕێدە و 

اڵە نادیارەکانەو کە رسووشی دەکەیڕد بڕۆ ( ئا ئەوە لە هەو 47بەران ببە. )کانۆ  دەگەو کانۆ 

تۆو ئەو کاتە تۆ الیان نەبووی کە قەڵەمەکانیڕان فڕاێ دەداو تڕاکوو دەرکەوێ و بڕزاند کامیڕان 

 داشداری م یەب بد! لەو کاتەشدا کە کێشەیان هەبوو تۆ لە الیان نەبووی.

 :44و  41ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە سیام و دەروونی ئایەتەکانی 

بەری دەر بە حەزرەتاای مەریەمە دەڵااێ: ئەی مەریەمەی کچاای عیمااران، فەرمااانمزگێناای

پەروەردگارت بە، و هەروا سوژدە و ڕکووعیش بەرە دەگەڵ ئەوانەی سەژدە و ڕکاوو  دەبەن باۆ 

 خودا، واتە دەگەڵ نوێژکەران نوێژان بکە. 

وشەی )ذلک( واتە ئەو بەسەرهاتەی زەکەریا و یەحیا و مەریەمەی کچی عیمران کە باسای 

لێوەکرا شتێکی سەرداپۆواو و نادیار بوو لە پێغەمبەر و ئۆمەتی پێغەمبەر؛ یانی کاتی ڕووداوی 

 ئەو بە سەرهاتانە نە ئەتۆ هەبووی نە ئۆمەتی تۆ تاکوو بیانبینن؛ جا بۆوەی بیزانن و بشبێتە بەڵاگە

لە سەر پێغەمبەرایەتیت، بە رسووش بۆت دەنێرین و هەروا ئەتاۆ لە کان وان خاۆ نەباووی ئەو 

کاتەی کە قەڵەمی پێ نووسینی خۆیان دەهاویشتە نااو دەریااوە تاا دەرکەوێ ئااخۆ کامیاان باۆ 

چاوەدێری و بەخێوکردنی مەریەمە ناوی دەردەکەوێ و سەر دەکەوێ، دەگەڵئەوەی دەمەقاڵێیاان 

ن لە خوێنادەوار و نەخوێنادەوار، باۆوەی ببانە سەرپەرشاتی مەریەمە، ساەرەنجام دەکرد گشتیا

نەهاتن تاکوو کار کەوتە قورعەکەشی، وا دەردەکەوێ کێشەکەیان لە بەر ئەوەی بووبێ بابی پێک
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مەریەمە )عمران( هەم سەرۆکی خوێندەوارەکان بوو و هەم پیاوی چاک، دەیانویسات خزمەتای 

 بی بدەنەوە.کچەکەی بکەن و پاداشی با

 : بۆ ئاگاداری

بەراوەرد و هەڵسااەنگاندنی ساایامی ئااایەتەکە ئەوەی لااێ هەساات دەکاارێ: ئەو کێشااە و 

مریەم بەملەی سەرپەرستیی حەزرەتی مەریەمەی ئەهلی کتێب هێنایانە گۆڕێ، واتە حەزرەتی مل

نی بەنای کاتێ دەبێ دایکی دەیهێنێتە عیبادەتگا )بەیتوملوقەدەک( ڕوو دەکااتە گەورە گەورەکاا

ئیرسااائیل و دەڵااێ: ئەماان ئەو منااداڵەم نەزری خااانەی خااودا )بەیتوملااوقەدەک( کااردووە، 

سەرپەرستی ئەو وەئەستۆ بگرن. دیاارە بەو هاۆیەی کە مەریەمە لە بنەمااڵەیەکی نااودارو گەورە 

هاتبووە دنیاوە، هەموو ئەوانەی لەوێ بوون دەیانەویست سەرپەرستییەکەی بۆ خاۆی باێ، جاا 

کێشەیان دامەزراند و کار کەوتە قورعەکەشی بۆ بەرگری لە کێشە و هەرا. هەر کەسەی بۆیە ئەو 

ناوی خۆی لە دارێکی نووسی و دە ئاوێیان هاویشت، هەچی ڕەسەر ئااو کەوت و قاوم نەباوو 

 ئەوە دەبێتە بەرەندە و مەریەمە بۆ وی دەبێ. 

مەریەمە؛ یەک پێغەمابەر باوو، حەزرەتی زەکەریا بە دوو هۆ شایانرت بوو، باۆ سەرپەرساتی 

دوو مێردی پووریشی بوو. بەو پێیە و ئەساسە دەبێ کاتێ ئینسان گرێیەکای هااتە پاێش دەگەڵ 

کۆمەڵە کەسانێک لەو بابەتەوە بۆ بەرگری لە ناکۆکی، دەتوانێ پەنا بەرێتە بەر دابی قورعەکەشی 

هەیە، بەڵم نااکرێ باۆ و کەڵکی لێ وەرگرێ. لە یاسای شەرعی ئایینیشدا یاسای قورعەکەشی 

 و هەموو سەرکەوتنێک کەڵکی لێ وەرگرن. ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ الی دەستەڵت ئەگەر هات

 الیدا لە حەق، یاسا نابینێ و مل پێ نادا.

 ئاوڕێک وەسەر اقالم.

چەند بەرداشتێک هەڵدەگرێ: بۆ منوونە، هەندێک لە زانایان ئاوای بۆ چوون کە اقالم ئەو 

ەنادێکیش لە زانایاان ن کە تەوراتیاان دەگەڵ کتێبای دی پاێ نووسایوەتەوە. هقەڵەمانەیان باوو 

 ازی دەستیان بووە.کوتوویانە وەک

ان هەر کەک بۆ بەشای خاۆی نااوی خاۆی لە ر ابومسلم نەزەری ئاوایە: هۆز و گەلی دەو 

تە نێاو ئااو شتێک نووسیوە و حەوای داوە، بە هیوای قبووڵ بوون، بەو شتەی کە حەوایاان داوە

 ی صافات:646. زەین کە ئایەتی یوویانە: بەشکوت
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 َن ِمْن الُْمْدَحِضيَ اكفََهاَهَم فَ 
 ئەوجار بەشداری ک د لە پش  خستنداو لە  یزی ئەوانە بوو کە بەر پش  کەوتد.

بە پێی ئیشاراتی ئەو ئایەتە پیرۆزە وا دەردەکەوێ کە هەر لە کۆنەوە پشک و بەش باووە باۆ 

 کێشە. بەو بەشە دەکوترێ اقالم. بەرگری و دامرکاندنی ئاوری

دا بە بەڕێوە بردنی سێ شت بە حەزرەتی مەریەمە لە الیەن خوداوە 49پرسیارێک: لە ئایەتی 

ي َوارْ ... يَا َمْرَيُم اْقنيُِت  ﴿دەستوور دراوە، ئەو سێ شتەش ئەوانەن:  ًِ ُج ْْ ؛ ڕاز و هۆی ﴾...ِع كَوا

 تایبەمتەندی ئەو سێ شتە چییە؟

و هەڵسەنگاندنی ئایەتەکە دەباێ بکاوترێ ئەوەی پەروەردگاار بە هاۆی ئەو  بە پێی بەراورد

سێ شتانە ئەمری پێ دەکا و دەستووری پاێ دەدا شاتێکە کە ماناای هەر ساێ شاتەکان لە خاۆ 

دەگرێ؛ ئەویش کە عیبارەتە لە: قنوت: خوداپەرەستی و خۆ پاراسنت لە بێ ئەمری باری تەعاال. 

یتی بێ لە گشت عیبادەت و بەنادەگی پەروەردگاار، ئەمار بە ئەوەش دەکوترێ کاتێ )اقنتي( بر

سەژدە و ڕکووعی پێویست ناکا، بۆچی هاتوون؟ دەبێ بۆ وڵمی ئەو گرێیەش بکوترێ )خاص 

بعد العام(ە، واتە بە عموومی کوترا دەستوورەکە پاشان ئەو دوو سیفەتە ڕێزدارترن و ڕێزیاان باۆ 

 داندرا.

ڕوو: ڕکوو  دەبێ پێش سەژدە بێ دە عیبادەتادا؛ کەچای  هەر وا دووبارە ئەو گرێیەش دێتە

دەو ئایەتەدا سەژدە لە پێش ڕکووعەوە هاتووە، دەبێ هۆیەکەی چ باێ؟ دەباێ بکاوترێ دێارەدا: 

بۆ تەرتیب نەهاتووە بەڵکە بۆ پێکەوەبوونەوە، واتە )اشرتاک(، یاانی مەبەسات دێارەدا « و»پیتی 

جگە لەوانەش ساەژدە حەیااتی ناوێژە، مەغازی ناوێژە،  ، نە بەیانی نەزمی سەژدە و ڕکوو نوێژە

ڕاوەسااتان و قیااام و خوێناادنەوە )قاارأت( رکااو  ئەناادامی لەشاای ئەو حەیاااتەن. مەبەساات دە 

 سەژدەشدا نوێژە.

هەندێک لە زانایان کوتوویاانە: ناوێژی هەنادێ لە پێغەمابەران باێ ڕکاوو  باووە، هەر بە 

 ە.ئایەتئەو ەسیلەی حەزرەتی مەریەمە دەستووری ڕکوو  دراوە بە و 

هەندێ لە زانایان دەڵێن جاخۆ لە ئایینی بەنی ئیرسائیلدا ڕکاوو  نەباووە؛ ئایاا دەباێ ڕازی 

ئەوە چ بێ دێرەدا واتە لە باسی مەریەمەدا هاتووە؟ دەبێ لە وڵمدا بکوترێ مەبەست لە سەژدەدا 

اكَوارْ نوێژە و مەبەست لە ) جەماعەت، یاانی دەساتوور بە  (شدا واتە نوێژ دەگەڵِعنَي كِع َمَع الرَّ

حەزرەتی مەریەمە دراوە دە بەیتوملوقەدەسدا پێکەوە دەگەڵ خەڵکەکە نوێژ بخوێنە، با لەوانایش 
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 (9/214؛ روح املعانی، 41-43/ 4دوور بی، واتە یەک جێ نەبی. )تەفسیر کبیر، ج 

فرشاتە دڵ دەڵێ لەوانەیە حەزرەتی مەریەمە نەبی باووبێ بەو دەلایلەش وا دەڵاێ: چاونکە 

 بەتایبەت حەزرەتی جربئیل دەگەڵی دواوە؛ ئەوە نیشانەی پێغەمبەرایەتی نییە؟

زانای پایەبەرز )عالمە تقی الدین سبکی( قبووڵی کردووە کەوایە؛ ئەمام هەندێ لە زانایاان 

کوتوویانە: ژنانی وەک حەوا و ئاسیە و سارا و مەریەمە نەبی باوون چاونکە جربەئیال فرشاتەی 

ە کنیااان. بەڵم جمهااوور واتە بە کااۆدەنگی زانایااانی لێکااۆڵەرەوە کوتوویااانە و پاایەبەرز هاااتۆت

 ی سووڕەی یۆسع:613باوەڕیشیان وایە نەبی لە ژناندا نییە و هەڵناکەوێ، بە دەلیلی ئایەتی 

ْبلِ  ََ ْرَسلَْنا ِمن 
َ
 نُّوَِح إَِِلِْهم إاِلذ رَِجاالً  كَوَما أ

نەنڕاردووە بڕێجگە لە پیڕاوانێ کە رسووشڕتن بڕۆ لە پێش تۆدا )ئەی مدەمەد( هیچ کەاێکتن 

 ک دوون.

کەوایە دەبێ نەزەری جمهوور قبووڵ کەین و بشڵێین کە هاتنی فرشتە باۆ الی ئەو ژناانە بە 

 (214/ 2شێوەی کەرامەت بووە. )تبیین الفرقان، ج 

کاتێ خودای خاوەن حایکمەت و حەکایم ئەحاواڵ و چاۆنیەتی حەزرەتای مەریەمەی لە 

اخر بۆ ئینسان بەیان کرد و تێی گەیاناد بە وەسایلەی رسووش، ئەوجاار دڵای پاڕ لە هەوەڵ تا ئ

هەست و بزۆز دەیهەوێ بزانێ هۆی ڕێز و بەرز و مەزنایەتی ئەو مەریەمەی ناودارە کە عیساایە، 

ی ئالی عیمران 42ئەو عیسایە کێیە و چییە؟ جا لە سەر ئەو ئەساسە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

 ی پێغەمبەر دەکا:کە باک لە عیسا

 ِ ُ كإِْ  قَاعَِت الَْمآلئ ِ  كُة يَا َمْرنَُم إِنذ ا ذ يُبََشِّ ْنُه اْسُمُه الَْمِهيُح ِعيََس اْبُن َمْرنََم كب لَِمٍة مِّ
بِيَ  ْنَيا َواآلِخَرةِ َوِمَن الُْمَقرذ  ئایل عيمران( 29) وَِجيًها ِِف اَّلُّ

گومان خودا مزگێنی  دەداتڕێ ئەی مەریەب: بێ)یادێ لەو کاتە  وەکە( کە ف شتەکان کوتیان 

بە وشڕەیەت الی خڕڕۆیەوە کە ناویشڕی مەاڕڕیح عیسڕای کڕڕو ی مەریەمەو بە ێڕز و بەشڕڕان و 

 شکۆیەو چ لەب دنیا و چ لەو دنیاو لە نێزیکانی خوداشە.

 :41ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر ناوەرۆکی ئایەتی 

گومان بە عیساایەک کە دەباێ لە ەریەمە خودا مژدەت دەداتێ، بێکاتێ فرشتە کوتی ئەی م

بوونی عیساا و دا ئامااژە وەالی چاۆنیەتی لەدایاک23دایک، بە وشەی )کان( وەک دە ئاایەتی 
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ًَ اهّللِّ چۆنیەتی خودی خۆشی دەکا، خاودای دانەر و ڕانەر: ﴿ َمثَِل آَدَم َخلََقُه كإِنَّ َمثََل ِعيََس ِعن
گومان منوونەی عیسا الی خودا وەکوو منوونەی ئاادەمە، بێ ﴾وُن كن َفيَ كقَاَل ََلُ ِمن تَُراٍب ثِمَّ 

 خودا گەڵڵەی ئادەمی لە گام داڕشت پاشان پێی کوت: ئادەی ببە، دەسبەجێ بوو.

دەبێ بکوترێ دابڕینی وشاەی )کان( بە ساەر عیساادا هاۆیەکەی دەگەڕێاتەوە باۆ ئەوە کە 

یک نەبووە، بەو شێوەیە کە لە باب و دایکێک ببێ، بەڵکە ئادەمی لە داحەزرەتی عیسا وەک بەنی

گوماانە کە )کان( حەزرەتی عیسا لە دایکی بەبێ باب باووە بە هاۆی وشاەی )کان(، دیاارە بێ

 کەلیمەیە، هەر ئەوەشە کە عیسا ناو براوە بە )کلمة(.

نەدانەی لاێ با بڕواندرێ لەوەی کە بەرە و هیدایەت مل ناادا، خاوداش ڕێای ئەو مال پاێ

ناگرێ وەک کافر، مەسەلەن ئادەم کە بەبێ دایاک و بااب هااتۆتە ساەر دنیاا، پێشای نااکوترێ 

)کوڕی خودا( کەچی عیسا لە دایک بووە و هەشیەتی، لەبەر ئەوەی کە بێ باب بووە پێی دەڵێن 

 نەگەیشتنە.کوڕی خودا؛ ئەوە نیشانەی تێ

ەڵێن عیسا کوڕی خاودایە، کردنەوەی فکر و بۆچوونی ئەو کافارنەی کە دئینجا بۆ پووچەڵ

و نازنااوی ئەو مەسایحە، ئەو نازنااوە مەسایحە  خودا دەفەرموێ: ناوی عیسای کوڕی مەریەمە

 زاراوەیەک و وشەیەکی عیربییە، واتە بەردەوام لە سەر خوداپەرەستی.

حەزرەتی عیساا بەرز و بەڕێازە لە هەر دوو دنیاادا و خااوەنی پالەی بەرزە و لە نیزیکاانی 

دانی تاۆمەت لە دایکای ئاازیزی ایە و هەر وا بە ساوایی دە ناو بێشکەدا بۆ ڕامااڵبارەگای خود

وەقسە دێ و قسە دەکا، وەک بە گەورەیی لە تەمەنی تەکلیفدا قسە دەکا و هەروا بە پێی مزگێنی 

 پەردە لە پیاوچاکانی دنیایە.بن

یاان پێویساتە، ی ئالی عیمراندا هەست بە چەند شت دەکارێ، زانین42دەو ئایەتە پیرۆزەی 

 دەبێ خۆی لێ نەبوێردرێ.

. حەزرەتی مەریەمە دەنگی ئەو فرشتانەی مژدە پێدەری دەبیسنت، ئەگەرچی بە پێی ئایەتی 6

 ی سووڕەی مەریەم وا هەست پێ دەکرێ کە دەیدینت، تەماشا کە: 63

َتَمثذَل  ََ ْرَسلَْنا إَِِلَْها ُروَحَنا 
َ
ْت ِمن ُدونِِهْم ِحَجابًا فَأ َْ َ ا َسِونًّا فَاُتذ  لََها بَََشً

ئینجا پەردەیەکی کێشا لە نێوان خۆی و ئەوانداو ئینجا ئێەە   ویی خۆمان )جهەئیل( نارد بڕۆ 

 ی نیشانی دا.ۆ وپێکدا خالیو لە شک  و شێوەی ئینسانێکی  ێ 

دیارە دەبێ بکوترێ مەریەمە دیونی جا پەردەی کێشاوە لە مابەینی خاۆی و ئەوانادا، جاگە 
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 وپێک خۆی داوە نیشانی. ئەو هەموو بەڵگەی دیتنن.سەر دیمەنی مرۆڤێکی ڕێک لەوەش کە لە

ی مەریەمەدا حەزرەتی جربەئیل مژدەی دەداتە مریەمە کەچی دێرەدا بە پێی 63. دە ئایەتی 2

دەبێ پۆلێک لە فرشتە بن ئەو مزگێنییە بدەن، ئەمام بۆ بەرگری لە ڕەخنە دەبێ بکوترێ « مالئکە»

 لە ژێر ئەمر و فەرمانی جربەئیلدا بوون:ئەو پۆلە فرشتە 

نَا َرُسوُل َربِّ 
َ
َ  كقَاَل إِنذَما أ َهَب ل

َ
 مرنم( 25) يًّاكُغلَاًما زَ  كأِل

 گومان ئەمد ناردراوی پەروەردگارتمو تا منداڵێکی پاک  پێ ببەخشم.بێ جهیل کوتی

لە ساەر چاارەدا دەکێشاا . عیسا بە ئەمری خودا دەستی بە سەر نەخۆشای ساەخت و بێ9

 ئیزنی خودا شیفای دەهات، بۆیە ناوی بە مەسیح براوە، لە ڕابردووشدا ئەو بابەتە باک کراوە.

لەو بارەوە کە بە حەزرەتی عیسا )کلمة( کوتراوە دەکرێ بڵێین کەلیمە هەرچەند دە لۆغەتادا 

شاتێک کە بە  واتە لەفز، کە لە سەر مانا شارەزایی دەدا، بەڵم دە ئادابی قورئاندا باریتییە لە باری

هۆی ئەو شتە ویست و ئیرادەی خودا نیشان دەدرێ؛ بۆ منوونە کەلیامتی رسووش، مەبەساتی 

خودا نیشان دەدا و دەنوێنێ، جا لە سەر ئەو بەراوەرد و بۆچوونە دەکرێ بکوترێ عیسا بە هەمان 

ە پێشادا شێوە نیشانەیە لە سەر ئیرادە و حیکمەتی خودا، و هەروا نیشانیشاان دەدا، و یاا وەک ل

هاتنی عیسا بە دایکی دانی بەدیکومتان لێرەشدا دووبارە بڵێین چونکە خودای تەعاال لە مزگێنی

، باۆیە نااوی کەلایمەیە. یاا ئەوەتاا هەر لە باابەت 42ناوی هێنا بە وەسیلەی ئاایەتی « کلمة»بە 

نەوەرێکە؛ بۆ ناوبردنی بە کەلیمە دەڵێن: کەلیمە واتە مەخلووق، بوونەوەر؛ دە دیارە عیساش بوو 

 ی کەهع:613واتە مەخلووق، دەچینە خزمەت ئایەتی « کلمة»ئەو ڕاستییە کە 

ن تَنَفوَد كِ َن اْْلَْحُر ِمَداًدا عِّ اكقُل عذْو 
َ
ْبوَل أ ََ َمواُت َرِّبِّ َولَوْو ِجْئَنوا كِ َماِت َرِّبِّ نَلَِفَد اْْلَْحُر 

 بِِمْثلِِه َمَدًدا
ایەن بڕۆ وتە و فەرموودەکڕانی پەروەردگڕاربو دەریڕا بڵێ ئەگەر هەموو دەریاکان مەرەکەف بڕو 

دەباێتەوە پێش ئەوەی فەرموودەکانی پەروەردگارب کۆتایی بێ و هەرچەندە ئەوەندەی دیش بڕۆ 

 دانیان بهێند.یارمەتی

 ە، واتە بوونەوەر.«مخلوقات»ئەدێرەدا بە مانای « کلامت»دیارە وشەی 

 

 )واتە دەججال(یش هەر دەکوترێ مەسیحبە جرجال ئەوەی نەختە ئاوڕدانەوەیەک وەالی 
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مەسیح بە حەزرەتی عیساش دراوە بە عینوانی لەقەب یانی عیساای مەسایح و دەججاالی 

خلیسکە، چونکە ناکرێ لەقەبی  ومەسیح، هەر دوو ال هاتوون؛ دەبێ چۆن خۆ دەرباز کەین لە

 پێغەمبەری وا بەرز بدرێ بە دەججالی فیتنە و ئاژاوەگێڕ.

ە بزاندرێ کە مەسیح ئیسمی موشتەققە یا جامیادە؛ واتە لە هایچ کوێاوە پێشەکی دەبێ ئەو 

دەرنەهێندراوە!؟ کاتێ ئەوە زاندرا دەتوانین بە پێی مانا و ڕەگەزی چۆناوچۆن دراوە بە دەججال 

 و بە عیسا.

. لە الیەن ابوعبیااد و لیااثەوە ئەو نەزەرە لە مەساایح دراوە، واتە دە ئەسااڵدا بە عیااربی 6

، ئەسڵی «عیسی»، ئەویان کردۆتە «مسیح»عەرەبان هاتوون کردوویانەتە لەفزی  بووە و« مشیحا»

باووە بە عیاربی. لە ساەر ئەو « موشاا»ئەساڵەکەی « موسی»بووە، هەر وەک « یشو »عیساش 

 موشتەق نەبووە.« مسیح»ئەساسە 

. هەندێکیش لە زانایان کوتوویانە موشتەققە، ئەوکات دەبێ بەڵگە نیشاان بادرێ لە ساەر 2

شااتیقاقەکەی. اباان عباااک کوتااوویەتی عیسااا بە مەساایح ناااو بااراوە چااونکە دەسااتی بە هەر ئی

نەخۆشێکی گران و سەختدا ماڵیبا نەخۆشیەکەی الدەچوو، و هەروا ئەحامەد کاوڕی یەحیاای 

شیبانی کوتوویەتی بە عیسایان مەسیحیش کوتووە چونکە زەوی زۆر بە توندی دەبڕی و دەپێوا، 

 یاتی مەسیح بێ توند مّسیح بە توندی.حەتا دەکرێ بکوترێ لە ج

وەیا دەکوترێ مەسیح چونکە دەستی بە سەر منداڵنی هەتیودا دەماڵی، مەسایح بە ماناای 

بە ماناای « علایم»یاا « راحام»بە ماناای « رحایم»، «فاصال»بە ماناای « فیصل»وەک « ماسح»

 «. عامل»

ە ڕۆنای پااک و مباارەک ب و هەڵساووڕا چەند شتێ لەو بارەوە، وەک ئەوە کە لە دایک بوو

بوونی شااباڵی مباارەکی پێادا مااڵی هێاایە دی لە الیەن فرشتانەوە، یا جربیل دە کاتی لەدایک

 تاکوو لە گەزەندی شەیتان بەدوور بێ.

هۆ بوون کە کراوەتە لەقەبی حەزرەتای « مەسیح»ئەوانەی باسامن لێوە کردن لەمەڕ وشەی 

، ئەو وشااە «دەججااال»ئەوەی بااۆچی دراوە بە  عیسااا، ئەوجااار دەگەڕێااین بە دوای عیللەتاای

مبارەکە؟ لە وڵمدا دەکوترێ مانای مەسیح ئەودەم بۆ دەججاال ئااوای هەڵناساەنگێنین بەڵاکە 

ئەوکات دەڵێین بۆیە بە دەججال دەکوترێ مەسیح چونکە چاوێکی کوێرە و وێک کەوتۆتەوە )= 

پێااوێ، جااا بااۆیە بە دەجاااڵ ممساوح( و هەروا فیتاانەی دەجاااڵیش وڵت زوو دادەتەقێنااێ و دە
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ّجاُل إذا فََعَل ذلک(دەکوترێ )قد  واتە زەوی پیاو بڕی بەشی زۆری وڵت داگرت. واتە َدَجَل الدَّ

 حەقی بە ناحە  داپۆشی.

بە کورتی کاتێ مەسیح درا بە عیسا بە واتای مبارەک و پاک ناو دەبرێ، کاتێ درا بە دەجاڵ 

 .بە واتای کوێر و حە  داپۆشەر ناو دەبرێ

ئەوە دەبێ بکوترێ ئەو دەکارکردنی لەفزی مەسیح جارێک بۆ حەزرەتی عیسای مباارەک و 

 جارێک بۆ دەجاڵی نامبارەک ئاوایە هەر جارەی بە پێی ناونراوەکە مانای لێ دەگری.

 مەنسااووری حەلااالج فەرمااووی )انااا الحااق(، نەجاااتی بااوو

 فیاااارعەونیش کااااوتی )انااااا الحااااق(، تااااێکەوت و ڕۆچااااوو
 

 وەک یەک دەنوورسێن، لێک هەڵواردنیان بە پێی بەڵگە و حاڵ و مەقامە.شێر و شیر 

 
، 58تا  16بۆ ئاگاداری بە سەر چۆنیەتی حەزرەتی عیسا پێویستە بچینە خزمەت ئایەتەکانی 

 سەیر کە بە نەزمەوە:

اِْلَِي كلُِّم انلذاَس ِِف الَْمْهِد وَ كَونُ   (26) ْهلاً َوِمَن الصذ
 ناو النکەدا بە گەورەییش دەگەو خەڵکدا قسە دەکا و لە چاکەکارانیشە.بە منداڵی لە 

ي ىذ يَ  
َ
ِ كوُن َِل َوََّلٌ َولَْم َيْمَهْهِي بَََشٌ قَاَل كقَاعَْت َربِّ أ ل ْمورًا  كَْ

َ
ا ُّ ََيْلُُق َما يََشواء إَِ ا قََىو أ

ََيَ كفَإِنذَما َيُقوُل ََلُ   (27)وُن ون 
دگاربو ئەمد چۆن منڕداڵم دەبڕێ!؟ تڕاکوو ئێسڕتێ هڕیچ کەاڕێ  مەریەمە کوتی: ئەی پەروەر 

تڕڕوخنم نەکەوتڕڕووە؟ کڕڕوتی: کڕڕاری خڕڕودا وایەو هەچڕڕی بڕڕیهەوێ بەدی دێنڕڕێو کە بایڕڕاری هەر 

 شتێکی دا هەر ئەوەندە کوتی ببەو خێ ا دەبێ.

ِ  ِوَتابَونَُللُِّمُه اعْ 
ْ
 (28)َمَة وَاتلذْوَراةَ وَاإِلجِنيَل ووَاْل
 ەجێیی و تەورات و ئینجی ی دەکات.فێ ی کتێ  و کارب

ِنِّ قَْد ِجْئتُ 
َ
ائِيَل أ بِّ كَوَرُسوالً إیَِل بَِي إَِْسَ ْخلُُق عَ كم بِآيٍَة مِّن رذ

َ
ِنِّ أ
َ
وِي كْم أ وَن اعطِّ َهْيَئوِة كم مِّ

يَ  ََ نُفُخ َِيِه 
َ
ْيِ فَأ بْرِىُء األواعطذ

ُ
حْ كوُن َطْيًا بِإِْ ِن ا ِّ وَأ

ُ
بْوَرَص وَأ

َ
يِوو  الَْموْوَ  بِوإِْ ِن ا ِّ َمَه واأل

نَبِّئُ 
ُ
 كوَأ

ْ
ِخُروَن ِِف ُبُيوتِ كم بَِما تَأ ِ كلُوَن َوَما تَدذ ْؤِمنَِي كْم إِن كآليًَة عذ  كْم إِنذ ِِف َ ل  (25)ْنُتْم مُّ

گومان ئەمد بەڵگەیەکم بۆ هێناون لە بە پێغەمبەریش دەینێ ید بۆ الی نەوەکانی یەعقوو و بێ

تانەوەو ئەمد لە قو  شتێکتان بۆ دروا  دەکەب لە اەر شڕێوەی پەلەوەرو جڕا الی پەروەردگار 
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لە پاشان فووی پێدا دەکەب لە اەر ویستی خودا دەبێتە باڵندەو کوێ ی ئگتت و بەڵەت چڕات 

دەکەمەوەو م دوو  ئیندوو دەکەمەوە بە ویستی خوداو ئاگادارتان دەکەمەوە لەوەی دەیخڕۆنو 

گومان ئڕا لەمەدا بڕۆ ئێڕوە بەڵڕگە و نیشڕانەی تێڕدایە هەڵیدەگ نو بێلەوە  لە خانووەکانتاندا 

 ئەگەر ئێوە باوادارن.

ِحلذ عَ 
ُ
َِّما َبْيَ يََديذ ِمَن اتلذْوَراةِ َوأِل قًا ل ِي ُحرَِّم كَوُمَصدِّ م بِآيَوٍة مِّون كوَِجْئتُ  َعلَْيُكمْ م َبْلَ  اَّلذ

بِّ  ِطيُلونِ كرذ
َ
 (92) ْم فَاَّذُقواْ ا ذ وَأ

عیسا دەڵێ باواهێنەریشم بەو تەو اتەی کە لە بەر دەاتیەو هەتاکوو هەندێ لەو شڕتانە  کە 

لە اەرتان یەراب ک ابوو یەاڵڵی کەبو ئەمد الی پەروەردگارتانەوە نیشانەیەکیشم بۆ هێنڕاونو 

 دێ ی فەرمانم بد.کە واتە لە خودا بکاد و گوێ

رباڵوی تاکوو بە بەرفرەوانی تێبگەی و حواڵی بە بە 11تا  41سەیری مانای ڕیزە ئایەتەکانی 

 بی:

حەزرەتاای عیسااا هەر بە منااداڵی دە ناااو بێشااکەدا بااۆ  41دیااارە بە فەرمااوودەی ئااایەتی 

دانی پاکیی دایکی نازەنینی خاۆی حەزرەتای مەریەمە وەقساە دێ دەگەڵ عاالەم، هەر شاهیدی

دەتوانێ بدوێ دەگەڵ خەڵک، وەک چۆن بە گەورەیی دە تەمەنی تەواو سی ساڵەییدا یا ژووراتر 

ئاواش بە منداڵی دێتە قسە و دوان. ئەو شێوە دوانە دەو حاڵەتە ساواییەدا هااوارە وەالی ئەوە کە 

حەزرەتی عیسا لە پیاوچاک و پاک و خاسانی خودایە دە دنیای خۆیدا. کاتێ حەزرەتی مەریەمە 

و شاادیدا ڕۆدەچاێ و دەڵاێ: ئەو مزگێنییە خۆشە دەبیێت لەو فرشتە باوەڕپێکراوانە لە خۆشای 

ئەی پەروەردگارم، ئەمن چۆناوچۆنم کوڕ دەبێ دە کات و سات و حاڵێکدا کە هیچ ئینساانێکی 

پڕ نێرینە وێم نەکەوتووە دەگەڵ ئەوەی بە پێی باو و عادەت ژن بە بێ مێرد مناداڵی ناابێ و تاۆل

تەعاال دێاتە و ئیزنی باری ئەمربە نابێ جا مەگەر بە موعجیزە. جا ئە دێرەدایە حەزرەتی جربەئیل 

جواب و دەڵێ: وەک دەڵێی یا مەریەمە وایە و ڕاست ئەوە نیزامی نێر و مێای دنیاایە، بەڵم ئای 

خودای ببە و بوونە )کن فیکون(، واتە خودای بەتواناا هەچای حەز کاا و بایهەوێ ساازی کاا، 

 مری )کن فیکون(ە.دەیکا و دەتوانێ و هیچ نیازێکیشی بە کەرەسە و وەسایل نییە، هەر بە ئە

و هەروا خااودای مەزن ئەو عیسااایە فێااری کتێبەکااانی ئاسااامنی دەکااات وەک تەورات و 

 ئینجیل بن، جگە لە فێربوونی ئەوانەش فێری ڕاز و ڕەمز و ئەرسارەکانی شەریعەتیشی دەکات. 

پرسیارێک لێرەدا دێتە پێش، ئەویش ئەوەیە: بەچای بزانادرێ کە مەبەسات لە کیتاابی نااو 
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تەورات و ئینجیلە؟ دەبێ بە یاسای عیلمی نەحو بزانادرێ کە وشاەی تەورات و  44کەی ئایەتە

ەتفەبەیانی کیتابن، بەو پێیە دەبێ بکوترێ خودا حەزرەتی عیساا فێاری ئینجیلی دوای کیتاب، ع

تەوراتی دەکا لە بابەت خوێندنەوە و فێری ئینجیلی دەکا بە هۆی رسووش، چونکە پەروەردگاار 

 دەنێرێ بە ناوی رسووش، وەک تەورات بۆ حەزرەتی مووسا دەنێرێ. ئینجیل بۆ عیسا

خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم عیسا دەنێارێ بە پالە و پاایەی پێغەمبەرایەتای باۆ الی 

نەوەکانی ئیرسائیل، جا ئەوجار پاش ئەو مازگێنییە پیارۆز و مباارەکە کە بە حەزرەتای مەریەمە، 

یسازێنێ بەو سیفاتانەی کە باسای لاێ کاردن خاودا عیسا دە زگی مەریەمەدا دروست دەکا و دە

ێتەوە و بەرەبەرە ئاماادەی دەکاا و گەورەی دەکاا تاا دەیهێنێاتە دەرێ لە ساکی دایکیادا، چدەیپێ

دەیگەیێنێتە تەمەنی دەرک و هەست و شعوور، تەوراتی خوێند وفێری بوو ڕازی شەریعەتیشای 

( بوو بە پێغەمبەر و ئینجلای بە رسووش ساڵی 91دەرک کرد و فێری بوو، و لە تەمەنی شایاندا )

بۆ دابەزی. پاش سێ ساڵ پێغەمبەرایەتی بە گەلەکەی ڕاگەیاند و کاوتی: بەڕاساتی و دروساتی 

ئەماان نیشااانەیەکم لە پەروەردگارتااانەوە بااۆ هێناااون، کە ئەو نیشااانەیە شاااهیدی دەدا لە سااەر 

ساش نیشانەکانیان بۆ بەیان دەکا پێغەمبەرایەتی من، دیارە گەلەکەی داوای نیشانەکان دەکەن، عی

 و دەفەرموێ:

. عیسا دەفەرموێ: ئەمن دروست دەکەم لە قوڕ بۆتان شتێک لە وێنەی باڵندە و فووی پێدا 6

 دەکەم و دەیدەمێنم و وەگیان دێ و دەبێتە باڵندەیەکی زیندوو و دەفڕێ بە ئەمری باری.

 ەمەوە بە ئیزنی باری.. عیسا دەفەرموێ: کوێری زگامک و نەخۆشی بەڵەک چاک دەک2

 . عیسا فەرمووی: مردوو وەژیان دێنمەوە بە ئەمری باری.9

. عیسا فەرمووی: دەزانام و خەبەردارتاان دەکەمەوە لە ساەر ئەو شاتانەی کە وا دەیاکەنە 4

 ئازووخە و زەخیرە لە نێو ماڵتاندا بۆ دواڕۆژ.

 ئەوەی دەیخۆن لە ماڵتاندا.. عیسا فەرمووی: ئاگادارم و ئاگاداریشتان دەکەمەوە لە سەر 2

پاش ئەوەی حەزرەتی عیسا بۆ ئیسباتی پێغەمبەرایەتی خۆی ئەو شاتانەی ڕوو بە گەلەکەی 

ڕاگەیاند و پێی کوتن، کە بەڕاستی ئەو پێنج شتە موعجیزانەی عیساا نوانادنی و بەیاانی کاردن 

ڕی بەو شاتانە بەڵگەی بەهێز و پێزن لە ساەر پێغەمبەرایەتای عیساا، ئەی گەلای ئیرساائیل بااوە

 حاشاهەڵنەگرە و شایانە، ئەگەر باوەڕو هەبێ و لە خۆ نەگۆڕن.

هەر حەزرەتی عیسا باۆ بااوەڕی گەلەکەی پێیاان دەڵاێ: ئەمان هااتووم بە باڕواهێنەر بەو 
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تەوراتەی خۆتان کەوا لە بەردەستمدایە و رسووشی مووسا پێغەمبەرتانە واتە ئەوە بزانن کە ئەمن 

تەورات نییە بەڵکە دینی مان ئەوەیە کە بااوەڕی بە تەوراتە و لە ساەری ئایین و دینەکەم ناسخی 

دەڕوا و کاری پێ دەکات تا خودا دەستوور دەدا، چەند شتێک نەبن کە تا ئێستێ خاودا لە ساەر 

ئەساسی حیکمەتی خۆی بە هۆی یااغیگەری و زۆرداری جوولەکەکاان لێای قەدەغە کاردوون 

ئینجیل ئەو شتە قەدەغەکراوانەی بۆ حەڵڵ کاردوونەوە، ئەو بەڵم پەروەردگار ئێستا بە دابەزینی 

شتانەش وەک گۆشتی ماسی و وشرت و چەوری و بەزی ئاژەڵ و کارکردنی شەمامنە نەباێ، ئەو 

شتانەی کە لە جوولەکە قەدەغە کراون قورئان پێی ناتیقە بە هۆی الساری و ستەمکاری خۆیاان 

 یقراری پێ دەکا:ی نیساء ئ611بووە جوولەکەکان، وەک ئایەتی 

ِهْم َعن َسبِيِل ا ِّ  ِحلذْت لَُهْم َوبَِصدِّ
ُ
ْمَنا َعلَْيِهْم َطيَِّباٍت أ ِيَن َهاُدواْ َحرذ َن اَّلذ  ثِيًاكفَبُِظلٍْم مِّ

کەواتە بە هۆی اتەمکاری کە لە الیەن یەهوودییەکانەوە ک ا ئەو شتە پڕات و خاوێنڕانەی کە 

ک دنو بە هۆی ئڤر کۆا  دروا  کڕ دنیشو لە اڕەر  ێ و  بۆیان یەاڵو ک ابووو لێتن یەراب

  ێبائی خودادا.

بە کورتی، تەسدیقی تەورات لە الیەن حەزرەتی عیساوە ل ەسەر ئەو ئەساسەیە کە ئەسام و 

ئەساسی ئەو بەرقەرار و پتەو بن، و لە بابەت حەڵڵ کردنەوەی هەندێک لەو شتە حەرام کراوانە 

رسائیل بە هۆی الساری و ساەرەڕۆییان و بەردەوامییاان لە ساەر دەبێ بکوترێ کە گەلی بەنی ئی

لە سەر قەدەغە کاراون وەک هەنادێک لە  ەعام و نیعمەتە خاوێنەکانیان کاتێتاوان هەندێک لە ت

 باڵندە و ماسی و گۆشتی وشرت و چەوری حەیوانات و هەروا کارکردن دە ڕۆژەکانی شەممەدا.

َِّما َبنْيَ  ﴿جوملەی  قًا ل ًِّ يَّ ِمَن اتلَّدْوَراةِ  َوُمَل ًَ واتە تەسادیق و تەئیادکەری تەوراتاێکە کە  ﴾يَ

کەرەوە پێش من هاتووە واتە پێش ئەوەی ئەمن بێم، یانی ئەمن کتێبێکم بۆ هێناون )ئینجیل( پاک

و البەری تەورات نییە و بە پێچەوانەی ئەو نییە دە ئەحکامادا؛ مەگەر ئەو شاتانەی کە بە هاۆی 

 د لێیان قەدەغە کراون، ئەوانیش وەگێڕێ بە حەڵڵ.سەرەڕۆیی گەلی یەهوو 

ئەو ئینجیلەی کە پێغەمبەر عیسا هێنااویەتی دەگەڵ تەورات هەر یەکان دە ئەساسادا، واتە 

تەوحید، مەعاد، بەرزی ئەخالق، هەر وەک حەزرەتی عیسا فەرموویەتی: ئەمن نەهاتووم تاکوو 

شەریعەت وەڕازێنم و بە پلەی کەمااڵی بنچینەی شەریعەتی تەورات هەڵوەشێنم، بەڵکە هاتووم 

بگەیێنم، دیارە ئەگەر بەرجەوەندی ئەو پەیامەی عیسا بین و ئاوڕی وردی وەسەر دەین، ئەوەمان 

پێ دەڵێ کە ڕیسالەتی حەزرەتی عیسا و تەواوی پێغەمبەران، ئەمر بە تەقوا و ئیتاعەت لە خودایە 
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ەوحید دە ڕبووبیەتدا، و ئیقرار بە عوبوودیەت و ئیقرار بە تەوحیدە واتە تەوحید دە ئەلوهیەتدا، ت

و خوزوو  بۆ خودا. ئەو پەیامە دە ئینجیلدا هەیە: ئەمن بۆ الی بابی خۆم و بابی ئێوە و خودای 

ۆم؛ باب واتە سەید و سەروەر دە عورف و ئادابدا، وەک فەرمووی )أيب ڕ خۆم و خودای ئێوە دە

 بابەی کە شایانی کوڕ بوون نییە. و أبیکم( واتە بابی من و بابی ئێوە واتە ئەو

 
عیساای پاێ ڕەوانە کاراوە باۆ الی سووکە ئاوڕێک وەسەر ئەو موعجیزانەی کە حەزرەتی 

 ی بەنی ئیرسائیل و هۆ و تەئیدی ڕیسالەتیەتی، سەیر کەن:گەل

. لە گام و قوڕ بە وێنەی باڵندە لە سەر ئیزنی خودا مەلێک دروسات دەکاا و دەیادەمێنێ، 6

و دەفاڕێ، ئەو گەلەی کە ئەو داوایاان لە حەزرەتای کاردووە چااوی دەکەن، وەک وەگیان دێ 

 دەڵێن ئەو مەلەش چەکچەکیلە بووە.

 تەعاال چاک دەکا و وە بینینی دەخا.. کوێری زگامک بە ئەمری باری2

 ام بە ئەمری خودا چاک دەکاتەوە.دوز . گول و 9

 . مردوو لە ناو گۆڕ دەردێنێ و وەگیانی دێنێ.4

ی «ساام»بووە ناوی، یا کوڕی پیرێژنێک باووە و یاا « عازر»دوویەش وەک دەڵێن یا ئەو مر 

 کوڕی حەزرەتی نووح بووە.

ئەساسە وا دەردەکەوێ هەر پێغەمبەرەی خاودا جاۆرە ماوعجیزەیەکی تاایبەتی ئەو لە سەر 

دەورانی خۆی داوەتێ کە بابەت باووە باۆ گەلای ئەودەمای، مەساەلەن دە دەورانای حەزرەتای 

سیحر و جادوو زۆر باو بووە، خودای تەعاال بۆ ئیسباتی پێغەمبەرایەتای ئەو، ئیبتاالی  مووسادا

سیحری داوەتێ. دە دەورانی حەزرەتای عیساادا تەباابەت زۆر بااو باووە، خاودای تەعااال باۆ 

ئیسباتی پێغەمبەرایەتی ئەو، تەبابەتی بێ ئامراز و وەسیلە لە سەر ئەساسی موعجیزەی داوەتاێ، 

 د.وەک باسامن کر 

لە دەورانی حەزرەتی محەمەددا خودای تەعاال فەساحەت و بەالغەت و بەیاناتی ژووراتار 

لە سیحری پێ بەخشیوە، چونکە قورئانی بەلیغ و فەسیح کتێبێکە سەراسەر دنیای بەشەر کاۆوە 

بن ناتوانن دوو جومالن وەک قورئان بڵێن هەر بەو پیتانەش کە قورئانی پێ هۆندراوەتەوە، گۆیا 

ن و بەلیغانی عەرەب توانیویانە ئاساری شێعر و ئەدەبیاتی خۆیان لە ئاساامن قاایم کەن فەسیحا

 لە سەر ئەو حاڵەتەش نەیانتوانیوە خۆ بگەیێننە فەساحەتی قورئان و وەک ئەو بڵێن.
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دڵ دەڵااێ خەبەرداناای ئەستێرەناسااان لەمەڕ ئەوزا  و ئەحااواڵی ئومااووراتی نهێناای دەگەڵ 

 لە بابەت نهێنییەکان دەبێ فەرقیان تا کوێ بێ و چ بێ؟ خەبەردانی پێغەمبەران

 وڵم: 

خەبەردانی پێغەمبەران بە پێی ئاگادارییەکە کە خودا دەیانداتێ، و هەر وا بەبێ پەنا بردن باۆ 

وەسیلە و ئاامرازێکی دیاکە، خەبەر لەو نهێنییاانە دەدەن کە خاودا ئیجازەیاان پاێ دەدا، ئەماام 

 و فەننی تایبەتەوەیە.ئەستێرەناسان لە سەر ئەساسی عیلم و زانست و بەراوەرد 

کارەسات و موعجیزانەی کە حەزرەتی عیساا باۆ ئیساباتی پێغەمبەرایەتای  منوونەیەک لەو

 خۆی نیشانی قەومەکەی دەدا:

دیارە وەک قورئان شاهیدە، قەومای الساار و ساەرەڕۆ و خۆپەساەندی یەهاوود هەر وا بە 

ئاسانی و سادە و ساکار ڕامی پێغەمبەر نابن و نایەنە ساەر ڕێ، بەڵاکە پێغەمابەران کە ڕازاوە بە 

و حیکمەت هێزی نهێنی خودان توانیویاانە بە وەسایلەی ماوعجیزاتی ئاشاکرا و دوور لە  عیلم

تاقەتی ئینسانی بیانهێننە ڕدا و دەستەمۆیان کەن. مەسەلەن عیسا کە پێغەمبەرێکی خاوەن ئۆمەت 

و کتێب باوو )اولاو العازم و مورساەل(، خاودا بە حایکمەت و عایلم و ئاماادەی کردباوو باۆ 

اوەردی نیازەکانی گەلی یەهوود، لە سەر ئەو ئەساسە کە گەل داوای لێ دەکەن دانەوە و بەر وڵم

باڵندەیەکیان بۆ دروست کا لە پێش چاویان هەڵفڕێ. باڵندەیەکی وا کە دە ئەخالق و سیساتم و 

لەشدا جودا لە باڵندان بێ، واتە خاوەنی حەیز بێ و خاوەنی مەمک بێ و پێشەوە بدا و شیریش 

جاروبارەش وەک ئینسان پێ بکەنێ، باڵ و پەڕیشی نەبێ وەک بااڵ و پەڕی  بدا و هێلکە نەکا و

نە بە ڕۆژی ڕوونیش بتوانێ بفڕێ، نە بە شەو واتە شت ببینێ و ساەرەدەرێ  مەالن، هەڵیشفڕێ،

دەرکا یانی دە دوو کاتدا نەبێ نەتوانێ، ئەو دوو کاتەش یەک کاتژمێر دوای ڕۆژ ئاوابوون و هەر 

وعی فەجر واتە پێش ڕووناکایی تەواو، وەک دەڵێن و کوتراویشاە ئەو وا یەک ساعەت پاش تلو 

 پەڕندەیە چەکچەکیلەیە.

حەزرەتی عیساش لە سەر ئیزن و ئەمر و ئیرادەی خاودا باۆ وڵمای قەومەکەی و ئیساباتی 

کەم و زیاد دێنێ لە قوڕ لە بەر چاویان ئەو باڵندەیە سااز  ێئیدیعای پێغەمبەرایەتی موو بە موو ب

جریار گیانی تێدا دەدەمێنێ و بە ئەمری خودا هەڵیدەفڕێنێ، بە پێی کاوتەی عەلاالمە ابندەکا و 

ئەو کارە کە دەکا عیسا گەلی ناوی دەبەن بە ئوستاد. ئەو کارەساتە بڵو دەبێتەوە دە ناو عالەمادا 

 (9/234)تفسیر طربی، 
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یالج بە بەی فەرموویەتی: حەزرەتای عیساا هەزاران نەخۆشای العاەعەلالمە وەهەب بن م

شەرتی ئیامن و باوەڕی بە هۆی موعجیزە و ئیزنی خودا شیفای پێ دەدا، و هەروا کەسانێکی کە 

بە هۆی سەختی دەرد و نەخۆشییەکەی نەیتوانیبا بچێاتە الی عیساا، حەزرەتای عیساا بۆخاۆی 

 ( 233/ 9دەچوو بۆ الی و دەستی مبارەکی پێدا دەماڵی و چا دەبوو و شیفای دەهات )طربی، 

)اللُّهّم أنَت إلُه َمن يف ۆری حەزرەتی عیسا دە کاتی خۆیدا ئەو دوعایەی دەخوێندەوە: بە ز 

ُِ ال إلَه فیهام غیُرَک، و أنَت جبّااُر َمان يف الساامء و َجبّااُر َمان يف  الّسامِء و إلُه َمن يف االر

ُِ ال َجبّاَر فيهام غیُرَک، و أنَت َملُِک َمن يف الّسامِء و َملُِک َمن يف ُِ ال َملَِک فیهام  االر االر

ُِ کُسالطانَِک يف الساامء، أَساأَلَُک  غیُرَک، قُدرَتَُک کَقدرَتَک يف الّسامء و ُسلطانَُک فای االر

 ِباْسِمَک الکریم و وجهَک املُنیِر و ملکَک القدیم إنََّک علی کُل  ََشء  قَدیٌر(

کردووە لە سەر شێت و تارس عەلالمە وەهەب بن منبە فەرموویەتی: ئەو دوعایەم تەجرەبە 

 (331 3بەجێ. )روح املعانی، کاری کردووە جێ

کاتێ عیسا ویستوویەتی مردوو وەگیان بێنێ دوو رکعات نوێژی بەجێ هێناوە، دە ڕکاعەتی 

ی «سااجدە»خوێناادووە و دە ڕکاااعەتی دوودا سااووڕەی « تبااارک الاا  »ئەوەڵاادا سااووڕەی 

سیفەتەی خودای سەنا پێ کردوون: یا قادیم، یاا  خوێندووە. پاش لەخۆبوونەوە لە نوێژەکە ئەو

 (331 3شیفا هاتۆتە جێ. )روح املعانی، « خفي، یا دائم، یا فرد، یا وتر، یا احد، یا صمد

عباسەوە نەق  دەکا زیندوو کردنەوەی چاوار نەفەر لە لیەن محی السنة عالمە بغوی لە ابن

وز، ابنة العارش، ساامی کاوڕی ناووح. حەزرەتی عیسا کە مەنشوورن ئەوانەن: عازر، ابن العج

ان هێنانیان ئەگەر بااس کەم زۆر مانادوو باوون هەڵادەگرێ باۆ یدانە دانەی ئەوانە شێوەی وەگ

 341 4یاران، بۆیە واز دێنم لە باسیان، ئەگەر وازیشت لێیە ئاوڕ وەسەر تەفسایرەکانی بەغەوی )

 ( وەدە.335 3روح املعانی  383 –

 
ن جریر لە ابن ابی حاتم ئەوانیش لە ڕەبیو نەق  دەکەن کە گۆیا دە ئایینی نەق  لە عەلالمە اب

حەزرەتی مووسادا لە بابەت هەندێک لە ئەحکامات توند و ساەختی هەباووە ئەماام دە ئاایینی 

حەزرەتی عیسادا ئەو سەختی و تونادییە وەل باران، مەساەلەن دە ئاایینی حەزرەتای مووساادا 

کراباوو لە خاواردن، بەڵم دە ئاایینی حەزرەتای عیساادا ئەو  گۆشتی وشرت و پیاوەکەی قەدەغە

 (308 3قەدەغەیە وەلبرا و خواردنیان وەحەڵڵ گەڕان )تفسیر طربی، 
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ئەو توناد و شالە لە نێاوان ئەو دوو  واتە تا هاتنی شەریعەتی ئاایینی محماد املصاطفی

بە وەسایلەی ئاایەتی  شەریعەتانە بە بەردەوامی هەبوون، ئەمام بە زهووری ئاایینی ماحەمەدی،

ی سووڕەی بەقەرە هەندێک لە فرووعاتی یاسای ئینجیل ساڕانەوە و وەل خاران. واتاا هەر 413

وەک ئینجیل هەندێک لە لق و پۆپی تەوڕاتی هەڵپەرتاوتن قورئاانیش هەنادێک لە لاق و پاۆپی 

 ئینجیلی هەڵپەرتاوت، حاڵەتێکی میانەڕۆی بە خۆوە گرت. ئەوەش ئایەتەکە:

ِ كوَ  ل َ كَجَللَْنا كَْ ًة وََسًطا تلِّ مذ
ُ
َهَداء لََعَ انلذاِس وْم أ ُِ  ونُواْ 

هەر بەو شێوە  ئێوەب ک دووە بە گەلێکی میانە ەوو تاکوو ئێوە ببنە شایەت لە اەر خەڵ  و 

 پێغەمبەریش ببێتە شایەت لە اەر ئێوە.

نەی بااو پاش هەڵکێشانی عیسا بۆ ئاسامنەکان مەسیحییەکان زیادەڕەوییان کارد هااتن ئەوا

عیساا باۆ  ەو باوەیان وەال نا، مەساەلەن کااتیبوون لە کاتی عیسادا، کە عیسا لە ناویاندا نەما ئ

کاردە ڕۆژهەڵت، و هەروا دە کااتی یاان دەعیبادەت ڕوو دەکارایە بەیتوملاوقەدەک، ئەوان ڕوو

بوو لە  حەزرەتی عیسادا خەتەنە باو بوو ئەوان کە عیسا وەالچوو الیانربد، ڕۆژی شەممە ڕێزدار

شاەممە، بەراز ئایینی مووسادا و عیساش بەو پێیە ڕێازی باۆ دادەناا، ئەوان هااتن کردیاانە یەک

حەرام بوو، ئەوان هاتن بە ڕەوایان دانا، بە کاوردی بە وازی خۆیاان هەچای کەیفیاان لاێ باوو 

 (223-9/224بۆخۆیان حەڵڵ کرد. )روح املعانی، ج 

 
 حەزرەتی عیسا و بۆ مەش چ دەرسێکە و چ هاوارێکە؟چ بەیان دەکا لە زاری  26ئایەتی 

ئەو هاوارەیە: خەڵک بە هۆی بوونی عیسا بە شێوەی جودا لە بوونادا واتە باێ بااب، و بە 

هۆی موعجیزاتی عەجایب، وایان خەیاڵ دەکرد کە عیساا خاودایە، ئەدێارەدا حەزرەتای عیساا 

باتڵە لە ناو بەرێ و بیڕەوێنێ. جاا هەستی بەو حاڵەتەی خەڵک کرد و ویستی ئەو تەم و خەیاڵە 

دا لە باابەت وەگیاان هێناانی تەیاران بە ئیزنای خاودا فەرماوویە، هەروا 43هەر وەک دە ئایەتی 

﴾ ْم كإِنَّ اهّللَّ َرِّبِّ َوَربُّ  هەمان تەئید و ئاماژە ڕەچاو دەکا و دەفەرموێ: ﴿ 26دێرەشدا واتە ئایەتی 
ە بە خودایان کوتووە باب، عیساا ئەدێارەدا فەرماووی بە پێچەوانەی ئینجیلی ئاوەژوو کراوەکە ک

)رب( ئەو ئەدەبیاااتەی حەزرەتاای عیسااا نیهااایەتی بەربەرەکااانی ئەو کەسااانەیە کە دەیااانهەوێ 

 خودایەت بۆ عیسا قایل بن.

ْهَتِقيمٌ كإِنذ ا ذ َرِّبِّ َوَربُّ  ا ِِصَاٌط مُّ َْ  (92) ْم فَاْعُبُدوهُ َهو
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مڕد و پەروەردگڕاری ئێڕوەیەو کەواتە بەنڕدایەتی هەر بڕۆ ئەو  بەبێ گومان خودا پەروەردگاری

 بکەنو ئەوەیە  ێگای  اا  و دروا .

 19ئاوڕدانەوە وەسەر سیامی ئایەتی پیرۆزی 

دیااارە حەزرەتاای عیسااا بە پێاای ئااادابی وەزیاافەکەی هەر هەمااوو پێغەمبەرێااک حەول و 

نای پاێ بێانن و خەتای خست باۆوەی قەومەکەی ئیام یتێکۆشانی تەواوی بەکارهێنا و وەگەڕ 

ڕاستی خوداپەرەستی بگرنە بەر، ئەماام ساەرەڕای ئەو هەماوو ڕەناج و مەیانەتەی عیساا و ئەو 

هەموو دەعوەتەی ئەو بەشێکی کەم نەبێ ئیامنیان نەهێنا، سەرەنجام کەوتانە خەیااڵی کوشاتنی 

یاانی حەزرەتی عیسا، حەزرەتی عیساش هەستی بە خەیاڵی ناپاکی ئەوان کرد و باۆ پاارازتنی گ

خۆی و دایکی کە دیارە گیانیش شیرینە، خۆی دەبوارد لێر و لەوێ لە شوێنی تایبەت و خەتەر و 

مەترسیدار نەکا بیکوژن. وا هات شەوێک یارانی ڕاستی خۆی )حواریون( کە گۆیا دوازدە کەک 

ێ لاهەساتی ناپااکی لە ڕاسات عیساا « یهوذا»بوون نهێنیانە وەکۆ کردن، کە یەکێکیان بە ناوی 

کرا، عیسا ویستی ئاگادارییەک بدا تا بزانێ عیسا ئاگارە لە ناپاکان، فەرمووی ئەمن وا هەست دە

ََّ ِعيََس ﴿پێ دەکەم لەو دوازدە نەفەرانەو یەکێکتان بێ بڕوایە بە من، وەک فەرمووی:  َح
َ
ا أ فَلَمَّ

بوونەوەی م بۆ ساغجا بەو هۆیە حەزرەتی عیسا هەم بۆ تێگەیشتنی ناپاک هە ﴾ْفَر قَاَل كِمنُْهُم الْ 

پاکانی ڕاست، ڕووی تێ کردن و فەرمووی: کێ یارمەتیدەری منە بۆ دەعاوەتی عاالەم باۆ الی 

خودا؟ لە وڵمدا پاکان وڕاستان )حواریون( واتە خاوەن باوەڕەکان بە ڕاشاکاوی کوتیاان: ئاێمە 

، شاهید بە لە یارمەتیدەری دینی خوداین، چونکە بڕوای ڕاسنت بە خودا هێناوە و ئەتۆش یا عیسا

سەر ئەوەی کە ئێمە لە دڵەوەڕا سەرمان لە پێناو دینی خودا دانااوە و دادەنێاین. ئەماام خاودای 

خاوەن حیکمەت و حەکیم فێام وفوتی خائینان پووچەڵ دەکاتەوە. جا باۆ ڕاساتی ئەو مەتاڵەبە 

 ی ئالی عیمران:22دەچینە خزمەت ئایەتی 

َحسذ ِعيََس ِمْنُهُم اعْ 
َ
ا أ نَصواُر كفَلَمذ

َ
ََوارِنُّووَن ََنْوُن أ

ْ
نَصارِي إیَِل ا ِّ قَاَل اْل

َ
ْفَر قَاَل َمْن أ

نذا ُمْهلُِمونَ 
َ
َهْد بِأ ِْ  ئایل عيمران( 91) ا ِّ آَمنذا بِا ِّ َوا

کاتێ عیسا لە الیەن گەلەکەیەوە هەاتی بە بێ باوایی کڕ د کڕوتی: کڕێ یارمەتیڕدەرمە بەرەو 

وتیان ئێەە یارمەتیدەری خودایدو ئیتمنڕان بە خڕودا هێنڕاوەو تڕۆ  خودا؟ یارە یەوارییەکانی ک

 کەچ و فەرمانبەرید.شاهیدیتن بۆ بدە کەوا ئێەە گەردن
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 :12ئایەتی پیرۆزی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر سیام و ناوەرۆکی 

بڕوایان تێادایە کە بێ کاتێ حەزرەتی عیسا هەستی بە خەیاڵی ناپاکی کرد لەواندا و تێگەیی

گەلەکەی هاتە سەر ئەو باوەڕەی کە بیانادوێنێ بەو عیباارەتە: کاێ یارمەتیادەرمە باۆ دەعاوەتی 

خەڵک وەالی خودا؟ ئەو بانگەوازەشی بۆ وەی بوو تا کوو ڕوون و ئاشکرا باێ کاێ بەڕاساتی 

تای عیساا بااوەڕی لاێ دێ؟ جاا لە ساەر داوای حەزرەبۆنی بێدەگەڵە و خاوەن بڕوایە و کێیە 

کوتیان ئێمە یاریدەدەری دینی خوداین چاونکە  یارانی بەڕاستی خۆی )حواریون(دەستەولەجێ 

باوەڕمان بە خودا هەیە و هێناومانە، و ئەتۆش ئەی عیساا شااهید بە لەساەر ئەو قەولەماان و لە 

 ێین.سەر ئەوەش کە ئێمە سەر و ماڵامن دەخەینە پێناو ئایینی خوداوە و دە ڕێی ئەویشدا دایدەن

و لەو الیەشەوە گەلی یەهوود بە پێی موژدەیەکی کە دەکاتی خۆیادا حەزرەتای مووساا لە 

بارەی هاتنی حەزرەتی عیسا پێی دابوون چاوەڕوانی و ئینتیزاری هاتنی عیسایان دەکارد، کااتێ 

عیسا هات و زهوری کرد و بەهرە و مەناافیعی دنیاای ساەرانیان کەوتە خەتەر، تەنیاا بەشاێکی 

بێ لە دەوری حەزرەتی عیسا کۆ نەبوونەوە، جا ئەدێرەدا بوو کە حەزرەتی عیسا پااش کەمیان نە

کافی لە سەر ئیدیعای خوداپەرەستی و بە تەنیاناسی، نیشانەی کوفر  یهێنانەوەی دەلیل و بەڵگە

باوەڕی بەشێک لە قەومی یەهوودی هەست پێکرد بە ڕوونی، بە تەواوی هەستی خامۆشی و بێ

و شااۆقی چاارای بانگاااواز و دەعااوەتی بە حەقاای خااۆی کاارد. هااۆی  و کااوژانەوەی تیشااک

دەعوەتەکەی کە فەرمووی کێیە یارمەتیدەری مان باێ لە ساەر دینای خاودا، ئەو هەساتە باوو. 

وپێاک و ڕایپەڕاند بۆ حیفز و بەقای دەعوەتی بەحەقای خاۆی کە دەباێ ڕێگاا چاارەیەکی ڕێک

سێ، ئەوە باوو نەقشاەکەی و ڕاساتیش نادرست ڕەچاو کا تاکوو پاکان و خاسانی دینی خۆی ب

هاتە دەر کە حواریون بە ڕاشاکاوی وڵمای حەزرەتای عیساایان بە حەق داوە کوتیاان ئاێمەین 

 خەاوەنی باوەڕ و فیداکاری دینی خوداین. تۆش شاهید بە لە سەرمان.

کوتیاان ئاێمە عیسا ڕازێکی باریک دێرەدا و لە وڵمی حەواریون کە ڕووبەڕووی حەزرەتی 

ان بە خودایە ولە سەر دینی خوداین، نەیانکوت باوەڕمان بە تۆیە و لە ساەر دینای تاۆین، باوەڕم

ئەو وڵمە دەڕوانێتە ئەو جێگایە: کە ئەوان هەستی ئەوەیان کردبوو لە داهاتوودا دار و دەستەیەک 

دێنە ڕوو دەڵێن: عیسا خودایە، سەرەڕای ئەوەش ئەنساروڵڵ دەڵێن: ئێمە بە هەچی وەحیات باۆ 

ووە و نازڵ بۆتە سەرت باوەڕن پێیەتی و ئیامنن پاێ هێنااوە و ڕیساالەتی تۆماان قباووڵە لە کرد

ی عیمرانە و تەئکید ئیامنیانە. دە حاڵێکدا دە ئینجیلادا 29هەموو بارێکەوە. ئەوە ئاماژەی ئایەتی 
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 ئیشارە وەالی خەیانەت و خلیسکانی هەندێک لەوان کراوە.

و بنااغەیەکە؟ ئەمەش لە ساەر ئەساسای لاۆغەت  دڵ دەیهەوێ بزانێ حەواری لە چ بااب

دەڵێین: حەواریون جەمعی حەوارییە لە بابی تحویرە، واتە سپی حواریات، واتە ژنانی جوان، و 

هەروا حوور هەر لەو بابەیە، واتە جوان و خۆش ڕوو و سیام، حەواریاون واتە ئەو کەسانەشان 

 (4/34کە حەزرەتی عیسایان مالقات کردبێ. )قرطبی، 

ک ئەسااحابی پێغەماابەر بە مانااا یاریاادەریش هاااتوون، پێغەماابەر فەرمااوویەتی لە مەڕ وە

مناقب  69( )بخاری، بابی إّن لُِکل  نَبيٍّ حواریاً و إّن حواریَّ الزبیر بن العوامحەزرەتی زوبەیر: )

 (9363الزبیر بن العوام ش 

 ئاوڕێک وەسەر حەواریون و بەسەرهاتیان پاش چوونی عیسا بۆ ئاسامن:

گۆیا حەواریون دوازدە کەک بوون عالەمی دیکە دەعوەت کراوی وان باوون، دیاارە وەک 

کوتوویانە و دەڵێن مێژوونووسان پاش چوونی عیسا بۆ ئاسامن یەهاوود کەوتاوونە گیاانی ئەو 

حەواریانەی کە لە ژێر دەستیاندا بوون ئازار و ڕەنج و عەزابی زۆریان داون. ئەوزەمانی پادشای 

بن نۆزا لە شام. ئەمام لە ژێر دەستەڵتی دەوڵەتی ڕۆمدا  دە خۆیان بووە بە ناوی داو یەهوودیان ل

بوو، شای یەهوودیان ڕەعیەتای دەوڵەتای ڕۆم باوو و دە واقیعادا ئەو هەماوو ئاازار و ڕەناج و 

مەینەتەی کە لە دەورانی حکوومەتی داودی بەنای ناۆزا بە ساەر حەزرەتای عیساادا دەهاات لە 

ری یەهوودی ژێر چەپۆکەی ڕۆمدا باووە هەر وەک دەزاناین و زانراویشاە سۆنگەی دەستەڵتدا

سوننەتی خاودای باۆ هەر دەوران و ئەوزاعێکای کە بایهەوێ بیگاۆڕێ پێشاوازێک و هەلێاک 

لە عالەمی وەخات نەهێنیاانە هەم  دەڕەخسێنێ، جا لە سەر ئەو یاسا دروست و ڕەوانە هەندێک

وکەوتی زاڵم و زۆردارانەی یەهوود دەگەڵ هەڵس وێنەی هەمزهوور و عیسا هەم موعجیزاتی بێ

باوو « طبااریس»عیسا و هەوادارانی، بە شای ڕۆمیان ڕاگەیاند، شای ئەوکااتی ڕۆمایش نااوی 

دەستەڵتان بوو، بە بیسنت و ئاگااداری ئەو جەریاانە، نااڕەحەت و نەرم و دژ بە ئازاردانی بێدڵ

وا لە وڵمتاادا هەیە هەرگیااز نەمدەهێشاات گاارژ دامااا و کااوتی ئەگەر مبزانیبااایە ئینسااانێکی ئااا

زرۆداران ئەزیەت و ئازاریااان دەن، هەر وا بە فەوری نااوێنەرێکی پاااک و ئەمیناای خااۆی بەرەو 

وڵتی شام بۆ نەجاتی یارانی عیسا و حەواریان و بۆ هاتنیان بۆ الی شا وەڕێ خست، تاکوو لە 

لە زاری حەواریاون مااجەرای زاری یارانی عیسا کارەسات و جەریان ببیستێ.و جا کااتێ شاا 

بیست و یەقینیشی پەیدا کرد، دڵی ڕاسا بۆ نەرسانیەت و ڕێز بۆ ئەو دارەی دانا کە عیساایان پاێ 
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کەوتە سەر ئەو باوەڕەش کە عیسا بووە لە دار دراوە، پاشاان « طیب»هەڵوەسیوە بە ناوی داری 

د دەست پێکرد و ناابوودی ڕەحامنەی بەرەو یەهوو بۆ سزای یەهوودیان هێرشێکی بەربڵو و بێ

 کردن و پرژ و بڵوی کردن بێر و بەوێدا. شا پێشەنگی زهووری نەرسانیەت بۆ وڵت.

هاتە ساەر کاار « طیطوک»شایەکی دیکە بە ناوی « شا طباریس»وە لە پاش ئەو شایە واتە 

چل ساڵ لە بۆ ئاسامن چوونی عیسا ڕادەبرا، هێرش کرایە ساەر بەیتوملاوقەدەک وڵت وێاران 

و « بنای قاریّە»رد و خەڵک گیرا و کوژرا بێر و بەوێدا دیسان پەرتەوازە کرا، ئەو دوو تاایفەی ک

دوو تایفەی یەهوود لە وڵتی شام ئەودەمە باوو هەڵتان بەرەو وڵتای حیجااز کە « بنی نضیر»

 (4/31؛ تفسیر کبیر، 9/291ئێستێ وا لە وڵتی مەدینە نیشتەجێن. )روح املعانی، 

حەواریون دەعوەتی حەزرەتای عیساایان بە چااکی و بەڵاێ  22فەرموودەی ئایەتی به پێی 

وەڵم داوە و ئیزهاری ئامادەگی و یاارمەتی تەواویاان داوە بە تێکڕایای و بە دڵەوە کوتیاان: ئەو 

تە سەر عیسا، و هەروا پەیڕەویش یەپەروەردگارمان ئێمە بڕوامان هێنا بە کتێبەکە ئینجیلە و ناردوو

ڕەوانەکراوت کە عیسایە، خاودا و مباننووساە دەگەڵ ئەو کەساانەی کە شااهیدن لە  دەکەین لە

سەر تاق و تەنیایی و پەروەردگاریت و هەروا شاهیدن لە سەر ڕاست و دروستی پێغەمابەران و 

 ناردراوانت لە ناو هەموو نەتەوەکانی دنیا.

 الی عیمران:ی ئ29ئەوجار بۆ ڕاستی ئەو بابەت و مەتڵەبە دەچینە خزمەت ئایەتی 

َبْلَنا الرذُسوَل فَا نَ عَْت َواَّذ
َ
اِهِدينَ كَربذَنا آَمنذا بَِما أ   ئایل عيمران( 93) ُتبَْنا َمَع الشذ

ئەی پەروەردگاری ئێەە! باوامڕان هێنڕاوە بەوەی تڕۆ نڕاردووتە خڕوارەوەو و هەروا کەوتڕووینە 

 .دەرامنان بنوواەشوێد پێغەمبەریش کەواتە تۆ  دەگەو شاهیدی

 11ی ئایەتی ئاوڕ وەسەر دانەوەیەک و تێڕوانینێک

زانان ئاوا نیشان دەدا کە مەبەست لە شاهیدان حەزرەتای ڕا و بۆچوونی هەندێک لە قورئان

محەمەد و ئۆمەتەکەیەتی، لە سەر ئەو ئەساسە ئەو ڕایە دەردەبڕن کە گۆیا وەک قورئان ئامااژەی 

ی ئاخر زەمان کە ئاۆمەتی محماد املصاطفایە دە ی بەقەرەدا، ئۆمەت649وەال کردووە لە ئایەتی 

ڕۆژی قیامەتاادا شاااهیدی دەدەن بااۆ ئەو پێغەماابەرانە کە ئۆمەتەکانیااان لە دنیااادا ئینکاااری و 

بەربەرەکانییان کردوون، و هەروا حەزرەتی محەمەدیش لە سەر ڕاستی شاهیدییەکەیان شاهیدی 

روەردگارا، ئێمە لە شااهیدانێک بژمێارە کە دەدا، بەو پێیە مانای ئایەتەکە ئاوای لێ بەسەر دێ: پە
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عباسااەوە ئەو لە سااەر دەعااوەت و ئیرشااادی پێغەماابەران شاااهیدی دەدەن. عەکاارەمە لە ابن

ش  2/623، و هەروا تفسایر ابان حااتم، 9/623تەعبیراتەی پەساەند کاردووە. )روح املعاانی، 

9123) 

وی مومئینانی دەورانی پێشوون عباسەوە ئاوا نەقام دەکا: شاهدین تەوائەمام ابوطالع لە ابن

واتە سابقون، مقرباون، و هەروا هەنادێکیش نەزەریاان وایە لە ساەر شااهدی پێغەمابەرانن بەو 

زاناان دەلیلە هەر پێغەمبەرێک لە سەر ئۆمەتی خۆی شاهیدی دەدا، مقاتل کە یەکاێکە لە قورئان

دەکرێ: پەروەردگاارا ئاێمە لە نەزەری وایە شاهدین ڕاستانن، ئەودەم مانای ئایەتەکە ئاوا تەعبیر 

عباسەوە نەقاام دەکاا واتە ڕاستان بنووسە؛ ئەمام پەسندترین نەزەر، نەزەری عەکرەمەیە کە لە ابن

 (294-9/292مەبەست لە شاهدین حەزرەتی محەمەد و ئۆمەتەکەیەتی. )روح املعانی، ج 

 بخەینە ڕوو:کە بابەت بوو لە سەر شاهیدیەکە بەقەرە  649کاتی ئەوەی هاتووە ئایەتی 

ِ كوَ  ل َ كَجَللَْنا كَْ ًة وََسًطا تلِّ مذ
ُ
وَهَداء لََعَ انلذواِس َونَ وْم أ ُِ  َعلَوْيُكمْ وَن الرذُسووُل كوونُواْ 

ِهيًدا  بقرة( 223) َِ
هەر ئەبەو شێوە  ئێوەب ک دووە بە گەلێکی میڕانە ەو بڕۆ ئەوە کە ئێڕوە ببڕنە شڕاهید لە اڕەر 

 ئێوە. خەڵ  و پێغەمبەریش ببێتە شاهید لە اەر

ئەو ئایەتە هامنان دەدا و پێامن دەڵاێ: ئەو حەواریاانە داوا لە خاودا دەکەن کە لە زومارەی 

 نووسن.و ئۆمەتەکەیدا مبان پێغەمبەر محەمەد

 29و هەروا دەتوانین بڵێین مەبەستی حواریون لەو پەیامە مبارەک و پڕ بایخەدا واتە ئاایەتی 

هاوتا دەیخەنە ڕوو کە دەڵاێن: ای زاتی پاکی خودای بێبەیان و نومایشی نیەتی پاکیانە لە بارەگ

پەروەردگااارا بەوەی کە ناااردووتە خااوار ئیاممنااان هێناااوە، دیااارە ئاایامن دەگەڵ عەمەل بە 

کەوتنی نوێنەرانی، کەمااڵی ئایامن نیشاان دەدا؛ هەر باۆیە دەستوورات و ئەمری باری و شوێن

اوەکەت شاوێن پێغەمابەرەکەش کە عیساایە حەواری کوتوویانە: ئێمە سەرەڕای ئایامن بە نێاردر 

 دەکەوین، ئەوەیە هۆی داوامان کە لە ڕیزی شاهیدانی ڕاست و دروستامن بنووسن. 

کە فەرموویاان )آمنّاا باللّاه( ئیامنیاان بە خاودا  22دیارە ئەو گەلە بە پێی ئیشاارەی ئاایەتی 

اوی تاۆیە کە عیساایە و ئیاممناان بەوەش هێنااوە کە ڕەوانەکار هێناوە، جا بۆیە دووباارە دەڵاێن 

ئیتاعەش دەکەین. جا لە سەر ئەو حاڵەتە ڕاست و ڕەوانەیان شایانی شاەئنیانە کە بڵاێن خاودایە 

و ئااۆمەتیەتی. چااونکە ئەوانە  مباننووسااە دەگەڵ شاااهیدان و بەحەق و ڕاساات کە مااحەمەد
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 ی649و ئۆمەتی( تایبەتن باا شااهیدی ڕوون و ڕاسات لە ساەر ئەساسای ئاایەتی  )محەمەد

 بەقەرە.

يَن كفَا عباااک ﴿جااگە لەوەش بە پێاای کااوتەی ابن ًِ دداِه ﴾ واتە پەروەردگااارا تُبْنَددا َمددَع الشَّ

ی ئەعراف هەر پێغەمبەرێک 1مباننووسە لە ڕیزی پێغەمبەران، چونکە بە پێی فەرموودەی ئایەتی 

 شاهیدە لە سەر کردەوەی ئۆمەتی خۆی.

ْرِسَل إَِِلِْهمْ 
ُ
ِيَن أ عَنذ اَّلذ

َ
عَنذ الُْمْرَسلِيَ  فَلَنَْهأ

َ
 َوعَنَْهأ

گومان پ اڕیاریش گومان ئەواا پ ایار دەکەید لەو کەاانەی پێغەمبەریان بۆ نێ دراوەو بێبێ

 دەکەید لە نێ دراوەکانیش کە پێغەمبەرەکاند.

 
باوەڕان دایانڕشت باۆ کوشاتنی کاتی ئەوەی هاتووە سەرێک هەڵێنین لەو فێام و فوتەی بێ

خودای خاوەن حیکمەتیش پووچەڵی کردەوە و ڕووی پێ دە خۆ کاردن و دە  حەزرەتی عیسا و

 چاڵی هاویشنت واتە ئەو چاڵەی بۆ عیسایان هەڵکەندبوو.

دەباێ ئەویاش، باۆ  ێژەران دێانە الی شاای وەخات کە کاافرڕ داکورتەی کارەساات: فێاام

ت خەڵاک بەدگۆیی حەزرەتی عیسا، دەڵێن ئەی شای وڵت! کابرایەک سەری هەڵداوە لە وڵت

دەخەڵەتێنێ و گومڕایان دەکا و لە ئیتاعە و فەرمانبەری تۆ وەالیان دەخا و دووریاان دەخااتەوە. 

ئەو درۆ و دەلەسانە دەکەنە بناخەی تووڕەبوونی شا بۆ کوشتنی حەزرەتی عیسا. شاش بە هۆی 

ێانن و درۆیانە دڵی پڕ بوو لە ڕق و تاووڕەیی لە عیساا، نااردی بە شاوێنیدا کە بیگارن و بیهئەو 

ئازاری دەن و لە داری دەن، کاتێ مەمئوورانی شا هااتن دەورەی ماڵیاان دا بە خەیااڵی خۆیاان 

بیگرن، وا دیارە یەکیان گرت پێیان وا بوو عیسایە، بەڵم خودای تەوانا دەستەولەجێ یەکێاک کە 

بڕواش بوو دیااری دەدا ڕوخساار و دیمەنای عیساا هاویشاتە ساەری و لە ناو ماڵەکەدا بوو بێ

عیسای بە الیەکی دی ڕفاند و نەجاتی دا بۆ ئاسامنی برد، ئەو کابرایەشایان لە بااتی عیساا و لە 

 جێگای عیسا لە دار دا و کوشتیان. 

بااوەڕانی یەهاوود، دەرساە باۆ ئینساان کە چااڵ ئەوە کورتەیەک بوو لە مەکار و فێڵای بێ

ی 24دەچینە خزمەت ئایەتی هەڵکەندن بۆ غەیر بۆ خۆ دەکەویەتێ. جا بۆ ئیسباتی ئەو مەبەستە 

 ئالی عیمران:

 ئایل عيمران( 92) ِرننَ كَر ا ُّ وَا ُّ َخْيُ الَْماوُرواْ َومَ وَومَ 
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ئەوان فێڵی خۆیان ک دو و خڕودا  پیمنەکڕانی پڕووچەو کڕ دنەوە و هەڵیوەشڕاند. دیڕارە خڕودا 

 کەرەوەیە.چاککید پیمن پووچەو

 :14 ی ئایەتی پیرۆزیئاوڕ وەسەر دانەوەیەک

دیارە جوولەکەکان کەوتنە فڕ و فێام بۆ کوشنت و لەناوبردنی حەزرەتای عیااک، ساەبارەت 

بەو پایەمە بەحەق و ڕاستییەی کە بە ناوی پێغەمبەرایەتی ڕایدەگەیاند و خودای بانی سەریش لە 

کردنەوەی فاڕ و فێڵیاان و پاداشای ئەو مەکار و سەر ئەساسی حیکمەتی خۆی کەوتە پاووچەڵ

انەوە، بەو شێوەیە جوولەکەکان چەند نەفەری باوەڕ پێکراوی خۆیان نارد بۆ یاریکاری فێڵەیانی د

و هاوڕێیی یەهووذا بۆ لە داو خسنت و کوشتنی حەزرەتی عیسا، لەو کاتەشدا حەزرەتای عیساا 

خەریکی نوێژکردن بوو لە باخچەیەکا کە بە تەنیشتی هۆدەکەی خۆیدا بوو کە یارانی حەزرەتای 

ریون دەوێدا خەوتبوون. حەزرەتی عیسا کە هەستی بەو جەریاانە دە ناوێژەکەدا عیسا واتە حەوا

ئەو هۆدەش دەالقەیەکی تێادا کرد ڕاستەوخۆ چووە ئەو هۆدەی کە یارانی خۆی لێ نوستبوون. 

کااتێ کە یەهاووزای خاوازاری ڕاو و کوشاتنی لەو دەالقەوە دەرچاوو. بوو، حەزرەتای عیساا 

نی لە عیسا و نەیدی. هەر لەو ئان و کاتە پاڕ مەتارک و پاڕ لە عیسای بوو چوە ناو ژوورەکە ڕوا

هەستەدا خودای بانی سەر شکام و ڕوخسار و دەنگای حەزرەتعای عیساای کێشاا بە ساەر ئەو 

یەهووزایەی کە دەیویست عیسای بکوژێ. دەو کاتەدا یارانی عیساا )حواریاون( کە خەبەریاان 

ای نەدی هااتە دەرەوە لە هاۆدەکە کاوتی: بۆوە یەهووزایان بە عیسا زانی، یەهاووزاش کە عیسا

ئەرێ عیساو نەدی، عیسا لێرە نیایە. فەرمانادە و ساەرۆکی تیرۆرچیاانی عیساا واتە نێردراوانای 

یەهووزا کە چاوی بە یەهووزا کەوت کوتی ئەوەیە عیسا بیگرن و بیکوژن. هەچەنادی یەهاووزا 

کوتیاان ئەگەر ئەتاۆ عیساا نای و کوتی ئەمن یەهووزام و عیسا نیم، گوێیان نەدایە و کوشتیان. 

یەهووزای، عیسا کوا؟! یەهووزاش کوتی: ئەی ئەگەر ئەمن عیسام، یەهووزا کوانێ؟ جا ئەوەیە 

 دەرەوەی فێڵبازانە. واتە خودا باشرتین پاداش ﴾ِريَن كَواهّللُّ َخْْيُ الَْما ﴿

وایە کە  بین سەیری ئەو جەریانە، وەک جەریانی حەزرەتی محەمەدئەگەر بە چاوی حەق

لە شەوی کۆچیا بۆ مەدینە کە چیها شەمشێر بە دەست لە الوانی قوڕەیش لە دەوری ماڵێادا باۆ 

، هەر لە ئێوارێوە تا بەیانی چاوەڕوانی هەل و دەرفەتی کوشتنی محەمەدیان کوشتنی وێستابوون

ە دەکاارد کەچاای پێغەماابەر لە نیوەشااەودا لە بەرچاااوی ئەو ڕەشااەکوژانە هاااتە دەر و بەرەو ماااڵ

حەزرەتی ئەبووبەکر، لەوێوە ڕۆیین دوو بە دوو، نەیشایانزانی؛ کە قورئاان نااتیقە بەو حااڵەتە و 
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 دەفەرموێ:

ِ وَوإِْ  َيمْ  ِيَن  كُر ب ْو َيْقُتلُوو كَفُرواْ ِِلُثْبُِتوكاَّلذ
َ
ْو َُيْرُِجوو كأ

َ
ُر ا ُّ ووُروَن َونَمْ ووَونَمْ  كأ

 ِرننَ كَوا ُّ َخْيُ الَْما
باوان پیمنیان لە د ت دەگێاا تاکوو دا  کێند بکەوە( کە ئەوانەی کەوا بێ )یادی ئەو کاتە 

بە کۆت و ئنجی  پابەند ک دنو یا بتکو ن یا دەرتکەنو ئەوان پیمن دەگێان و خودا  نەخشە و 

 پیمن دەکێشێو خودا چاککید نەخشەکێشە.

دە ژێار پەردەی ڕەش و  مەکر دە زاراوەدا بە واتای تێکۆشان بۆ شەڕ و ئاژاوە و فەسادکاری

واتە « امکار»واتە شەوەزەنگ و تاریکی باڵو کاردەوە. « مکر اللیل»تاریکدا. عەرەب کە دەڵێن 

و هەر بە ژنی پڕ لە بەناد و « ممکور»تاریک بوو، داری پڕ لک و گەڵ و پێچ پێچ پێی دەکوترێ 

 (4/13؛ تفسیر کبیر، 9/291واتە ژنێکی مەکراوی. )روح املعانی، « امرأة ممکورة»باو دەکوترێ 

 فەرق لە نێوان مەکر و حیلە:

حیلە بۆ بەیانی ئیشێکی سەخت و گران بێ قەستی زەرەر دەکار دەکرێ. ئەمام مەکر تەنیاا 

 بۆ زەرەر بە کار دەبرێ.

دڵ ڕادەچەنێ و دادەمێنێ لەوە کە سیفەتی مەکر وەپاڵ خودا دەدەرێ. دڵ دەنااو داماویادا 

تبیین الفرقاان، ». بۆ وڵم ڕوو دەکەینە تەفسیری حەکیامنە قانع دەکرێدەمێنێتەوە تا بە وڵمێکی 

 دەوێدا ئاوا وڵم دراوەتەوە:« 223الپەڕەی  2ج 

وپێکە ئەو مەکرەی دووهەمی ئایەتەکە کە دەدرێتە پاڵ خودا، بەڵکە بە مانای تەدبیری ڕێاک

وپێکە مەکاری ئەوەڵ کە بە ماناای فێاام و فاووتە بە گاژ خاودی کە بە هۆی ئەو تەدبیارە ڕێاک

 َوُهدَو إِنَّ الُْمنَافِِقنَي ُُيَاِدُعوَن اهّللَّ  ﴿ی نیسااءدا 642مەکربازەکاندا دەکرێتەوە. هەر وەک لە ئایەتی 
کە وەپاڵ خودا دەدرێ بە مانای فێام نییە بەڵکە بە گژدا کردنی فێڵی فێڵبازانە « خد » ﴾َخاِدُعُهْم 

 بە فێڵبازەکان. عەلالمە عضد و عەلالمە ابهریش ئەو بۆچوونەیان هەیە.

دانی مەکار وەالی خاودا لەو شاوێنانەدا، هەرچەند ئیامم فەخری ڕازی بەوەی ڕازییە وەپاڵ

« ایصال املکروه الی الغیر علی وجاه یخفای فیاه»ئەو ئاوای تەعبیر لە مەکر داوەتەوە: چونکە 

خەبەر لەوە بێ. یاا دەڵاێ: مەکار بە واتە بەگژدا کردنی بەڵ و زەرەر بە کەسێک کە ئەو کەسە بێ

وگاۆڵ و دانی تەدبیاری ماوحکەم وەالی خاودا باێ گرێهاتووە، وەپااڵ« تدبیر محکم»واتای 
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 ئیشکالە. 

دانی ئەو واژانەی مەکار و خاودعە کورتی و بە کوردی، زانایان دژی ئەوەی ناین وەپااڵبە 

ئەگەر ئاوا مانا نەکرێن ڕەوا نییە  (ِريَن ًبمدَواهّللُّ َخْْيُ الْ =  ِريَن كَواهّللُّ َخْْيُ الَْماوەالی خودا مانای )

 (2دانیان وەالی خودا. )تبیین الفرقان، ج وەپاڵ

مەکر کە دانی مەکر وەالی خودا ڕاناوە: ۆچوونەشی لە سەر وەپاڵئیامم فەخری ڕازی ئەو ب

بریتییە لە حیلە داڕژتن بۆ ئیجادی شەڕ، ئەوە بە نیسبەتیخ ودا محاڵە چونکە خودا شەڕ بە عەباد 

نافرۆشێ، کەوایە دەبێ بکوترێ: مەکر لە بابەت خوداوە لە موتەشابیهاتە، واتە لە ساەر ئەساڵی 

رێتە سەر ماناایەک کە بتوانادرێ وەپااڵ خاودا بادرێ وەک ئەوە: مانای خۆی دەبێ البرێ، بخ

ديِّئٍَة  وََجدََّا  ی شووڕا: ﴿41خودا سزای مەکری مەکر داناوە لە سەر ئەساسی ئاماژەی ئایەتی  َْ

ثْلَُها يِّئٌَة مِّ وکەوتای خاودا دەگەڵ ﴾ واتە تۆڵەی خراپە هەر خراپەیەکە وەک خۆی؛ یانی هەڵسَْ

دەدا بۆیە بە فێام ناو دەبارێ. دەناا دە ڕاساتیدا تەدبیار قاایم و قاۆڵ و  فێڵبازان وەک فێام دیاری

 وپێکە خودا دەینوێنێ دە بەرابەر حیلەگەر و فێڵبازاندا.ڕێک

دەبێ ئەوە قباووڵ کارێ و بساەملێندرێ کە ئەوانەی جااڕچی و باانگەوازچی ئاساایش و 

وەحەسااێ وەک سااەعادەتی جااامیعەن واتە گەل، دەبااێ لە سااەر مااافی ژیااانی دابااین کاارێ و 

پێغەمبەران و پەیڕەوانیان، هەمیشە بە هۆی ئەو هاوارە ڕەوا و بەحەقەی کەوتاوونە بەر پەالماار و 

باوەڕ و دوژمناانی و بێ هێرشی وەحشیانەی وەحشیانی زۆرداری )تاغووت و جبت و مرتفینان(

خااودا و ئینسااان؛ لە ژێاار ئااازار و ئەزیەت و ڕەشااەکوژی و ئاااوارەیی و بەنااد و ئیعاادام و 

دەربەدەریدان بە هۆی داد و ناڵەی مەزڵوومان ئاساامن و زەوی وەئاماان هااتووە، دەباێ ڕۆژی 

کە خێر  وەک ئەوەی دەچێ  تەعاالقیامەت کەی بە هاوار بگا؟! ئەمام حیکمەت و قەزای باری

و بەرەکەت و حەسانەوە لە نێو وڵت و گەل و کۆمەڵ بار کا و نەمێنێ، دووکەڵ و چڕەچەماانی 

ئاابڕووان بەری ئاساامنی سااف و سااوی ڕەحام و بەزەی باڕووت و مووشەک و ناپااڵمی بێ

ڕاوگەی داپۆشااێ وەک ئەوڕۆی وڵتاای سااووریە و ئێاارا  و یەمەن و ... کە ئااارامگە و جااێ

دان و ڕانانی ئەو کوێرەمژە و اکان و چاکان بووە. جا ئەو خودای حەکیم بۆ ڕاماڵپێغەمبەران و پ

توومانە ناڕەوایە پیاوانی بەجەرگ و هەڵکەوتووی ناو گەلن ڕاپەڕێنێ و هەستێنێ بە دەنگای تەم

باکانە بەرەنگااری بەرزی پڕ لە دادگەری و شێرانەی گەل وەخەبەر بێنێ و لە خۆی کۆ وەکا، بێ

ان وەبێ. دیارە هەر بازووتنەوەیەک نیاازی بە یاارانی ڕاسات و باوەفاا هەیە، تااکوو تەجاوزکار 
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بتوانێ دە کاتی سەختی و سەخڵەتی و تەنگانەدا خۆ وەگیرسێنێ و خۆ نەدۆڕێناێ. دیاارە هایر 

هاوارێک بێ دژ و بەرهەڵست نابێ هەر وەک هیر ڕێبەرێک بێ دوژمن ناابێ. جاا لە ساەر ئەو 

رن و دەور دەگەڵ دەور خودا پێغەمبەر و ڕێبەری هێناون و نااردوونیە ئەساسەیە قەرن دەگەڵ قە

 ناو عالەم. جا لە سەر ئەو یاسا ئەساسییە ڕازدارەی پەروەردگار حەزرەتی عیسا سەر هەڵدەدا.

 
لە سااەر حەزرەتاای عیسااا کە نەمااردووە و دووبااارە لە ئاااخری دنیااادا سااەر  دەنگااۆ هەیە

د املصطفی، ئەگەرچی ر   بە ناوی ئۆمەتێک لە ئۆمەتی محمهەڵدەداتەوە،   بە ناوی پێغەمبە

بەوەی پاش پێغەمبەری ئاخر زەمان کە محەمەدە، پێغەمبەر نایەن چونکە خااتەمی  قورئان ناتیقە

 پێغەمبەرانە ئەو.

بااا بااۆ ئەو بااابەتە سااەرێک لە دنیااای ئەقاا  و زانساات و مێااژووی یەهااوود و نەسااارا و 

وە ڕوون و ئاشااکرایە کە تەواوی لۆغاااتی زمااانی عەرەب زانااانی عەرەب هەڵێنااین، ئەلۆغەت

شاهیدییان داوە لە سەر ئەوەی کە کاتێ ئینسان هەجەلی ژیانی تەواو بوو ڕوحای خوداپێاداوی 

ی لە سەر دەندرێ و پێای دەکاوترێ وەفااتی کارد و مارد؛ و «وەفات»لێ وەرگیراوە، کەلیمەی 

خەوتن و نوستنیشدا کە مەرگی چکۆلەیە  دە کاتی« زمر»ی سووڕەی 13هەروا بە دەلیلی ئایەتی 

 ی ناو دەبرێ.«وەفات»بە 

ُيْمِهو ََ نُفَس ِحَي َمْوتَِها َواعذِِت لَْم ََُّمْت ِِف َمَناِمَهوا 
َ
ُ َيَتَوَّفذ اأْل َى َعلَْيَهوا واعذوِِت قَو كا ذ

 ِ َجٍل ُمَهَمًّ إِنذ ِِف َ ل
َ
ْخَرى إیَِل أ

ُ
 ُرونَ وعَِّقْوٍم َيَتفَ آَليَاٍت  كالَْمْوَت َونُْرِسُل اأْل

خودا گیانەکان دەکێشێ  لە کات و ااتی م دنیانداو گیانی ئەوانە  بە  واڵەت دەکێشڕێ کە 

نەم دوون وێستاو بەڵکە دە خەودانو ئەوجار گیانی ئەوانەیان وەردەگ ێ کە هەجەلی هڕاتووە و 

ک اوو بە ااتی ئا لەو بایاری م دنی لە اەر دراوەو ئەوانی ت یان  ەها دەکاو تاکوو کاتی دیاری

 کارەدا بەڵگەی ئڤر هەن بۆ ئەو گەل و هۆئانەی  ادەمێند.

 ، وەرگرتنەوەی ڕۆح.«قبض روح»واتە « توفّی»دە لۆغەتی عەرەبدا «: حافظ ابن تیمە»

 نای قەبزی ڕۆح تەعبیری کردۆتەوە.ئالی عیمران بە ما 22ئایەتی « متوفیک«: »شیخ الهند»

عباک ئاوای فەرمووە: )انّی متوفّیاک و رافعاک( ەرزەتی ابندا ح«در منشور»دە تەفسیری 

دەبێ پاش و پێش بکرێ، واتە )رافعک( پاێش )متوفیاک( کەوێ چاونکە )متوفیاک( باۆ ئااخر 

(. ئەودەم تەعبیری ئایەتەکە ئاوای لێ بە سەر دێ: ئەی عیساا باۆ الی خۆمات 9/91زەمانە )ج 
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 ییت ڕۆح دەکێشم. بەرز دەکەمەوە، دە ئاخری دنیاشدا بە مەرگی ئاسا

ئەگەر بە وردی سااەیری ئەو تەعبیراتااانەبکرێ، هەساات بەوە دەکاارێ خااودا وەک باااقی 

پێغەمبەران عیساشی تووشی هیجرەت کردووە لە سەر زەوی بۆ ئاساامن، هەر وەک حەزرەتای 

ئیربایمی لە عێراق بۆ شاام هیجارەت پاێ کارد، مووساای لە میرسا باۆ الی شاام بەڕێ کارد، 

بۆ مەدینە هیجرەت پێ کرد، عیساشی لە سەر زەوی بۆ ئاساامن هیجارەت  حەزرەتی محەمەدی

باوەڕ تووشای ئەزیەت و پێ کرد، واتە تەواوی پێغەمبەرانی بە دەک قەوم و هۆزی ناحاڵی و بێ

ئازار و هەڵتن کردووە، یا قەومەکانی بێ سەروشوێن کردوون وەک قەومەکانی عااد و واود و 

رسیارە دێتە پێشێ دەو کارەساتەی هیجرەتەدا: بۆ حەزرەتی عیسا لوت و صالح و ... ئەمام ئەو پ

هیجرەتی بۆ ئاسامن پێ کرد زیادە لە پێغەمابەران؟! باۆ وڵمەکەی دەباێ ئااوا بکاوترێ: هااتنە 

دنیای عیسای وەک هاتنەی دنیای ئینسانی عادی ناچێ، بەڵکە خودا بۆخۆی دەفەرماوێ: وەک 

ئادم بێ دای و باب، عیساش بێ باب؛ بەو پێیە دەبێ حەزرەتی ئادەمم عیسا دروست کرد، واتە 

ئادەم نەچێ، ئەگەر عیسا مردنیشی لە سەر ئەساسێکی عەجیب و غەریب بێ، وەک مردنی بەنی

ڕۆیی تا قیامەت هەڵنەستێتەوە بەڵکە دەبێ بە پێی حیکمەتای پەروەردگاار پااش هەزاران سااڵ 

شان وەک عالەم تووشی مەرگای تەبیعای دووبارە بێتەوە سەر زەوی و ماوەیەک وەمێنێ و جا پا

 بکرێ.

بە ئاشاکرایی هااوار  ﴾إَِِّلَّ  كَوَرافُِعد كإِْذ قَاَل اهّللُّ يَا ِعيََس إِِّنِّ ُمتََوفِّي ﴿جگە لەوەش ئایەتی 

دانی وەفات وەالی عیسا دەیسەملێنێ کە عیسا دەکا وەالی خودا نەبوونی عیسا بەو دەلیلە وەپاڵ

 و نەمانە. ئینسانە و سەرەنجامی مەرگ

تااکوو  446الپەڕەی  2با لەو بارەوە سەر هەڵێنین لە ئیامم فەخری ڕازی لە تەفسایرەکەی ج 

 بزانین ڕا و بۆچوونی چۆنە و دەڵێ چی؟

باۆ ئااوڕدانەوە وەالی  ﴾إَِِّلَّ  كَوَرافُِعد كإِِّنِّ ُمتََوفِّيد ﴿ئەو دەڵێ: پاش و پێش کردنی ئایەتی 

داهاتوویە: ئاخر زەمان؛ ئەگەر بشبێ، ئەوجار ئەگەر بەرجەوەندی و وردبوونەوە دەگەڵ ئایەتەکە 

دەکار کرێ، بە ڕوونی ئەو هەستە دەکارێ کە ئەی عیساا تۆماان باۆ الی خۆماان بەرز کاردەوە 

ەوایە عیسای ڕوح و دەیجا ئەو بەرز کردنەوە ڕوح نییە بە تەنیا چونکە عیسا واتە لەش و ڕوح، ک

لەش بەرز کراوەتەوە وەالی خودا، و هەروا دەشاکرێ ماناای ئەو بەرز کاردنەوەی کە لە واژەی 

ی ساووڕەی 66)رفع( وەردەگیرێ بە مانای پلە و پایە و مەقام و شەئن بێ، هەر وەک لە ئاایەتی 
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 ی ئەنعامدا )رفع( بە مانای مەقام و پایە تەعبیر کراوە:612مجادلە و 

ِيَن آَمُنوا ِمن يَْرفَعِ  ُ اَّلذ وتُوا اعِْللَْم َدرََجاٍت كا ذ
ُ
ِيَن أ  جمادعة( 22) ْم َواَّلذ

خودا چەندین شدلە و شدایەی ئەو کەسدانە بەرز دەکداتەوە لە ئێدوە کە بدئوا و ئیامنیدان هێنداوە و ئەو 

 کەسانەش کە زانیارییان شێ بەخرشاوە.

ِي َجَللَ  ْرِض كَوُهَو اَّلذ
َ
َع َبْلضَ ْم َخلاَئَِف األ ََ  انلام( 269) ْم فَْوَق َبْلٍ  َدرََجاٍت كَوَر

خودا هەر بۆخۆیەتی ئێوەی کدادووە بە جێنشدین لە زەویددا، هەنددنکتانی بەرز کداداتەوە بە سدەر 

 هەندنکی دیدا، لە شلە وشایەدا.

انای بەرزی دە شەئن و مەقامدایە، ئەوە بە مەجاز م ئەوجار ئاوای بۆ بچین و بڵێین )رفو( بە

بێ، دەیجا لدان لە مانای واقعی وەلی مانای مەجااز باێ دەلیال دەمێنێاتەوە دێارەدا واتە   دە

زەروورەت و پێویستێک ناچارمان دەکاا باۆ لی ئەو مەجاازە؟ چاونکە کااتێ کەلایمەی )   ( 

گری لە خەتی مەجازی دەکرێ بەبێ دەلیل دەمێنێتەوە بۆو بازدانە لە ڕاستی بۆ لی ر دەکوترێ بە

ی نیساء کوشتنی حەزرەتی عیسا ڕەد دەکرێتەوە، مانی و 459جگە لەوانەش بە ئایەتی مەجازی، 

 نەجاتی لە کوش  بە یەقین دەگا؛ ئەوەش ئایەتەکە:

َتلُووهُ َوَموا َصولَُبوهُ َوعَوو ََ َتلَْنا الَْمِهيَح ِعيََس اْبَن َمْرنََم َرُسوَل ا ِّ َوَما  ََ ن كَوقَْولِِهْم إِنذا 
َه لَُهْم وَ  بِّ ُِ َِ  ِِ

ِيَن اْخَتلَُفواْ َِيِه عَ ْنُه َما لَُهم بِِه ِمْن ِعلٍْم إاِلذ ا كإِنذ اَّلذ ونِّ َوَموا مِّ َباَ  اعظذ َِّّ
َتل  وهُ يَِقيًناََ

بە هڕڕۆی ئەو قسەشڕڕیانەوە کە ئڕڕێەە عیسڕڕای کڕڕو ی مڕڕ یەمەی خودامڕڕان کوشڕڕ و نەخێڕڕ  نە 

گومڕان ئەو لڕێ تێڕ  دراو بێ کوشتیان و نە هەڵیانواایو بەڵکڕوو لێیڕان گڕۆ درا و اڕەریان

کەاانەی کە اەبارەت بە عیسا تووشی ناکۆکی هاتد هیچ گومانیان تێدا نیڕیە دەربڕارەی ئەو 

دانو اەبارەت بەو هیچ ئانیارییەکیشیان نیڕیە بڕێجگە لە دواکەوتنڕی گومڕانو هڕیچ لە گومان

 گومانی تێدا نییە کە نەیانکوشتووە.

و نەسووارا و موسوووڵامن لەمەڕ مووان و نەمووانی  تیوتیوووەیەک لە بووابەت بۆچوووونی یەهوووود

 حەزرەتی عیسا:

. لە سەراسەری مێژووی بەسەرهاتی حەزرەتی عیسادا هۆزی یەهوود بۆچوونیان ئااوایە: 6

ی 623کە حەزرەتی عیسا لە دار دراوە و کوژراوە، دە حاڵێکدا قورئان ناتیقە بە وەسیلەی ئایەتی 
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ی ئاالی 22و نەکاوژراوە و هەروا بە وەسایلەی ئاایەتی نیساء کە حەزرەتی عیسا لە دار نەدراوە 

عیمران قسەی یەهوود ڕەد کراوەتەوە لە بابەت کوشنت و لەدار دانی عیسا، بەڵاکە لە خۆیاان لە 

 باتی عیسا بە هەڵە یەکیان کوشتووە.

. نەسارا دەڵێن چی و بۆچوونیان چۆنە لەو بارەوە؟ ئەوان ئاوای بۆ چوون کە عیسا لە دار 2

 کوژراوە ئەمام وەگیان هاتۆتەوە و بەرەو ئاسامن بەرز کراوەتەوە. دراوە و

و کتێابە ئاساامنییەکەیان کە قورئاانە بۆچوونیاان چاۆنە لە  . موسوڵامنەکان بە پێی ئاایین9

بابەت عیساوە؟ ئایەتەکانی بابەت کە ئەساسانامەی ئاایینی ئیساالمن بە ڕاشاکاوی ئیقارار بەوە 

یندوویی خودای تەعااال لە دەک یەهوودیاانی نەجاات دا و دەکەن کە حەزرەتی عیسا هەر بە ز

بەرزی کردەوە بۆ الی خۆی بۆ ئاسامنەکان، تا کاتی خۆی لەوێ دەمێنێتەوە پاشان گۆیا بۆ نااو 

یەهوود دەگەڕێتەوە، ئەوە باوەڕی گەل و ئۆمەتی ئیسالمێکە کە پەیاڕەوی قورئاانە. حاافظ ابان 

 ەو باسە ئاوا دەخاتە ڕوو.بە درێژی ئ 963دا الپەڕەی حجر دە تلخیص

دەلیال  إنَُّه لَِعلٌْم لِلّساَعِة(ی سووڕەی زخرفدا دەڵێ: )16حافظ ابن کثیر دە تەفسیری ئایەتی 

و بەڵگەیە لە سەر دووبارە دابەزینەوەی عیسا باۆ ساەر زەوی لە ئااخر زەمانادا باۆ نااو هاۆزی 

دەگەڵ حەزرەتای محماد  یەهوود. ئەگەرچی زۆربەی موفەسیرەکانی دیاکە دەڵاێن: ئەو ئاایەتە

 بۆ محمد املصطفی دەگەڕێتەوە نەک بۆ عیسا.«  ن ه»ێی «ه»املصطفایەتی، 

 
کاتی ئەوەی هاتووە بۆ ئیسباتی ئەو بابەت و مەبەستانەی باسامن لێ کردن بچینە خازمەت 

 ی ئالی عیمران:55ئایەتی 

ِ  كَوَرافِلُ  كإِْ  قَاَل ا ُّ يَا ِعيََس إِِنِّ ُمَتَوفِّي ورُ إ ِيوَن  كََلذ َوُمَطهِّ َفوُرواْ وََجاِعوُل كِموَن اَّلذ
ِيَن اَّذَبُلو ِيَن  كاَّلذ حْ كَفُرواْ إیَِل يَْوِم اعِْقَياَمِة ُثمذ إََِلذ َمورِْجلُ كفَْوَق اَّلذ

َ
ْم كُم بَيْونَ كْم فَوأ

 ْنُتْم  َِيِه َُتَْتلُِفونَ كَِيَما 
ئەمد تۆ دەبەمەوە بەرئت دەکەمەوە بڕۆ یادی ئەو کاتە  بکەوە کە خودا فەرمووی ئەی عیسا 

باوە نو شوێد کەوتووانڕ  بە هێڕز و الی خۆبو پاک  دەکەمەوە لە پیسی ئەو کەاانەی کە بێ

باوایانەداو هەتڕاکوو  ڤ ی دوایڕیو پاشڕان گە انەوەتڕان گو  بەرئ دەکەمەوەو بە اەر ئەو بێ

ە کەوا لە اەری کێشڕە و هەراتڕان هەر بۆ الی منەو لە ئەنجامدا بایار دەدەب لە بابەت ئەو شتان

 بوو.
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 :11ئایەتی پیرۆزی  ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی

وە و خستنیە هەڵە و ئیشتباهات دە کاتێکدا کە بە ەخودای حەکیم پاداشی فڕ و فێڵەکەی دان

اتەیادا کە دامنااوە و پێغەمبەرەکەی خۆی کوت خودا: ئەی عیسا ئەمان گیانات دەکێشام لەو ک

کێشانت، و لە پاش مردنت گیانی پاکات باۆ الی خاۆم بەرز دەکەمەوە، دیاریم کردووە بۆ گیان

ئەوە ئەو مزگێنییە دەداتە عیسا کە لە کوشتنی جوولەکەکاان نەترساێ، و هەر وا خاودا بە عیساا 

باوەڕ باوون کە بێکەرەوە و ڕزگارکەری تۆم لە ئێش و ئازار و ئەزیەتی ئەوانەی دەفەرموێ: پاک

بە تاۆ، و هەروا دووباارە خاودای مەزن ئەو مازگێنییەش دەداتە عیساا و دەفەرماوێ ئەی عیسااا 

بڕوایاندا، یاانی ئەوانەی کە تاۆی عیساا بە هەواداران و پەیڕەوانی تۆم بەرز کردۆتەوە بە سەر بێ

ەی کە تۆی عیسا بە بەندەی خودا و بە پێغەمبەری خودا دەزانن، بەرزم کردوونەتەوە بە سەر ئەوان

باوەڕانادا تاا ڕۆژی کوڕی خودا یا بە خودا دەزانن، و ئەو بەرز کردنەوەی پەیڕەوانت بە سەر بێ

قیامەتە دوایی پێ دێ، ئەو بەرز بوونەوەش بەرز بوونەوەی گیانییە واتە ئەوانەی لە سەر ئاکار و 

باڕوان بە لەوانەی کە بێ ار و ڕەوشت و خوو و ئادابی دینی تۆ بێ، گەلێ بەرز و بەڕێزتارنتڕەف

بڕوایاان، تۆ. سەرەنجام بۆ الی منە، گەڕانەوەی هەموو الیەکتان، واتە عیساا و پەیڕەوانای و بێ

 یانپاشان بە پێی یاسای خودایەتیم حوکم دەکەم لە ناویانا، بەڕاستی ئی ئەو شتانەی کەوا کێشاە

 لە سەرە.

نەزەریان دەربڕیوە و ڕاناوە، هەموو  زانایانی قورئان لە سەر لەفزی )متوفی( تا هەشت جۆرە

 نیشانەی ئەوەیە کە لوغاتی عەرەبی هەڵدەگرێ بۆ چوونی زۆر:

. ابن ابی حاتم ئەویش لە قەتادەوە نەقام دەکا ئەو ئایەتە بۆ ماناای ڕاساتی دەباێ پااش و 6

ابان ابای  ( تفسایركُمتََوفِّيدو  كيَا ِعيََس إِِّنِّ َرافُِعد)پێش کرێ واتە )رافعک( پاشان )متوفیک(: 

 2/624حاتم، 

( واتە )مستوفی اجلک و مقیک حتع انفک ال اسلط علیک مان یقتلاک( كإِِّنِّ ُمتََوفِّي. )2

واتە خودا بە حەزرەتی عیسا ئاگاداری دەدە کە خودا ئەجەلی ئەو تەواو دەکا و مەرگای تەبیعای 

 باوەڕان بتوانن گیان لە تۆ بستێنن.تۆ کامام دەکا نەک کافران و بێ

( واتە من گیاانی كإِِّنِّ ُمتََوفِّيای ). مان9 ( واتە )انّی قابضک و متوفی شخصک من االُر

 تۆ بە تەواوی وەردەگرم و شەخسی تۆش لە سەر ئەرز خڕ دەکەمەوە بەرەو ئاسامن.

زاناان، نەزەری وایە )تاوفی( بە واتاای مەرگ نیایە، . جەنابی ڕەبیاع کە یەکاێکە لە قورئان4
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 ە مەرگی چکۆلە.بەڵکە بە مانای خەوە، وات

. مانای وەفات دەو ئایەتەدا عەینی وەفات نیایە بەڵاکە بە ماناای چەشانی وەفااتە، یاانی 2

خودای تەعاال بە عیسای فەرموو، وەک کەسانێکی کە دەمرن پاشان مردنیان خێار و شاەڕیان لە 

ۆتایی ن ئاساری تۆ ئاوای کامسەر زەوی کۆتایی پێ دێ، هەر وا بەو شێوەیە بە بردنی تۆ بۆ ئاس

 پێ دێ لە سەر زەوی.

. واژەی )توفی( دەو ئایەتەدا بە مانا جەمعە یانی خودای تەعاال بە عیسا دەڵێ ئەمن ئەتاۆ 1

بە تەواوی ئاسارتەوە دەبەم بۆ ئاسامن، تااکوو کاافران نەتاوانن لە هایچ باارێکەوە زیاان بە تاۆ 

 بگەیێنن.

ە، یانی خاودا بە عیساا دەڵاێ . هەندێک دەڵێن مەبەست لە )توفی( واتە وەفاتی شەهوانیی3

ئەمن بۆوەی بتوانی دەگەڵ عالەمی مەلەکووت وەحاوێی لە هێزی شاەهوانیت بە تەواوی پااک 

 دەکەمەوە، واتی نهێنی تۆ دەروونی تۆ لە خەیاڵتی فاسد خاوێن دەکەمەوە.

( واتە ( یانی )متوفی اعاملک اوال و آخرا و رافعک یاوم القیاماة ايكإِِّنِّ ُمتََوفِّي. مانای )4

ئەعاملی تۆ ئی پێش چوونت بۆ ئاساامن، ئای پااش دابەزینات دووباارە باۆ ساەر زەوی، کاۆ 

 دەکەمەوە و ڕۆژی قیامەت ئەتۆ لە الی خۆم بەرز دەدێرم و بەرز ڕادەگرم.

وا دیارە ڕا و بۆچوونی دیاکەش هەن لەو باارەوە، بەڵم بەرچااوترین ئەوانەن کە کومتاان. 

 (9/293)روح املعانی، 

 باوەڕان لەو بارەوە: چەند پرسیارێکی بێ واڵمی

 باوەڕ دێرەدا واتە مونکیری ڕاستی(بێ)

 ی بەقەرە ﴿43. دیارە وەک هەموومان دەزانین خودای تەعااال بە پێای ئیشااراتی ئاایەتی 6
ِس  ًُ نَا ُُ بُِروِح الُْق ًْ يَّ

َ
﴾ واتە بە هۆی جوبریل پشتامن گرت وبەهێزمان کرد، حەزرەتی عیسای ...َوأ

ەر بارێکەوە هێز داوەتێ. ئەدی ئەگەر وایە و واشە، بۆچی کافران کە دە خەیااڵی کوشاتنی لە ه

عیسادا بوون خودای تەعاال جربەئیلی دەستوور پاێ نەداوە بە هااواریەوە بچاێ و دوژمناانی لە 

 بەین بەرێ؟

ڵ بەڵێ، خودا دەیتوانی وا بکا، بەڵم بۆیە وای نەکرد تاکوو موعجیزەی پێغەمبەران بە کەماا

 بگا.

. کاتێ خودا ئەو توانایەی بە حەزرەتی بەخشیبوو کە ماردوو وەژیێناێ و گاول و کەچەڵ 2
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 چاک وەکا، چۆن حەزرەتی عسا توانای ئەوەی نەبووە دە بەرابەر یەهوودیان دیفا  لە خۆ بکا؟ 

بەڵێ، دەیتوانی، ئەمام بۆیەی ڕێ نەدرایە دیفا  لە خۆ بکا لەو باارەوە تاا ماوعجیزەکەی بە 

 ڵ بگا.کەما

. کاتێ خودای تەعاال عیسای لە دەک یەهوودیان ڕزگار کارد و نەجااتی دا، چ نیازێاک 9

 هەبوو یەکی دیکە وەک عیسا وەڕازێنێ تاکوو یەهوودییەکان بە هەڵە بیکوژن؟

دەبێ دێرەدا بکوترێ: ڕاز و سڕی خاودا بە خاۆیەتی، و ئەوەش دەکاوترێ: حەواریاون کە 

گومان هۆدەدا کە نیازی کوشتنیان لێ کردبوو لەو بارەوە و بێ تایبەتی عیسان دەگەڵی بوون لەو

بوون کە عیسا دەوێدایە و نەیکەنە گوماان، و ئەوانەی کە لە دەرەوە باوون چااوەڕوانی حااڵ و 

ئەحواڵی عیسا بوون داخوا سەرنویشتی بە کوێ دەگا! یەقاین پەیادا کەن کە عیساا بە دەساتەی 

بۆ ئاسامن بە زەحمەت بوو  برد واریون کوترابا: عیسایانیەهوودیان کوژرا، چونکە ئەگەر بە حە

بااوەڕ باکەن، هەر بە شااوێنیدا دەگەڕان، ئەماام بە کوشااتنی هاوچەشانەکەی ئەو ئیحتاایاملە لە 

 خەیاڵی حەواریون چۆ دەرێ.

 . بۆچی سەرپەرستی تیرۆرچییەکان بە شکڵی عیسا دەرهات و ئەو کوژرا؟ 4

 و خیانەتکار بە سزای ئەعاملی خۆی بگا.دەبێ بڵێین تاکوو ئەرشەدی تاوانچی 

. دووبارە تاکوو ئەو سەرپەرستە بە دەستی گەلی خاۆی بکاوژرێ و ڕیساوا کارێ ئەگەر 2

بێتوو سەرنج بدەیە مێژووی ژیانی خائینان، هەر بە دەسات ئەو گەلەی کاوژراون کە خەیاانەتی 

 پێ کردوون.

ماژدەی بەرچااو بە تەعاال ی ئالی عیمران ئەوەی لێ هەست دەکرێ کە خودای 22ئایەتی 

 عیسا ئاگادار دەکا، سەیر کە ئەو مژدانە عەلەیهی یەهودییان.

ی ساووڕەی نیسااء نیشاان دەدا کە عیساا بە 623ی ﴾َوَما َقتَلُو ُُ َوَما َصدلَبُو ُُ  ﴿. جوملەی 6

 دەستی یەهوود نەکوژراوە و ناکوژرێ.

 یە و نەکوژراوە.﴾ نیشان دەدا کە عیسا زیندووإَِِّلَّ  كَرافِعُ . جوملەی ﴿2

ُر  ﴿. جوملەی 9 يدَن  كَوُمَطهِّ ِ نیشاان دەدا کە عیساا لە تاۆهمەتی کاافران  ﴾َفدُرواْ كِمَن اَّلَّ

 وەدوور خرا.

يدَن اتَّبَُعدو ﴿. جوملەی 4 ِ نیشاان دەدا کە تاا قیاامەت حەواریاون بە ساەر  ﴾ كوََجاِعدُل اَّلَّ

 یەهووددا پیرۆزە.
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ْح كإَِِّلَّ َمدرِْجعُ  ﴿. جوملەی 2
َ
ئەوە نیشاان دەدا کە دادگاای عیساا و  ﴾ْم كُم بَيْدنَ كْم فَدأ

 یەهوودیان دەکرێ لە الی خودا ڕۆژی دوایی.

 

ِيَن اَّذَبُلو لە بابەت ئایەتی ﴿ ِيَن  كوََجاِعُل اَّلذ  ﴾َفُرواْ إیَِل يَْوِم اعِْقَياَمِة كفَْوَق اَّلذ

نەکانن بۆچوونیان زانادوو بۆچوون هەیە، ضحاک و محمد ابن آیان کە هەر دوو لە قورئان

وایە: تابعین و حەواریاون نەک هەماوو مەسایحی، هەنادێکیش بۆچوونیاان وایە: تاابعین واتە 

لە دەلیال و بەڵاگە و بورهانادایە، یاانی دەالئیلای ەش یمحمد املصطفی و ئۆمەتی. ئەو بەرزی

 وویی هەیە.حەقانیەتی قورئان و محەمەد و ڕیسالەتی، بە سەر مونکیران و موخالیفاندا سەرکەوت

دا 22دەبااێ ئەوە بزاناادرێ و باوەڕیشاای کاارێ کە خااودای تەعاااال دەفەرمااوێ دە ئااایەتی 

گەڕانەوەی هەمووتان بۆ الی منە، ئەوە ئیسباتی ئەوەیە کە لە نێوانتانادا داوەری و دادگاایی ئەو 

نادا؟ کێشە و دووبەرەکییەشتان دەکەم تا بۆتان بە یەقینی دەرکەوێ کامتان ڕاسنت لە باوەڕ و ئیام

 ی ئالی عیمران:21کامتان ناڕاسنت؟ جا بۆ تەئیدی ئەو مەبەستە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

ِيَن  ا اَّلذ مذ
َ
اِِصِننَ كفَأ

ن نذ ْنَيا َواآلِخَرةِ َوَما لَُهم مِّ ِديًدا ِِف اَّلُّ َِ ابًا  َْ ُبُهْم َع ِّْ َع
ُ
 (96) َفُرواْ فَأ
و پەاڕڕڕاڵندا دەدەبو هڕڕڕیچ جڕڕڕۆرە بڕڕڕاوان اڕڕڕزای تونڕڕڕدیان لە دنیڕڕڕا جڕڕڕا ئەو کەاڕڕڕانەی بێ

 ئالی عیە ان یارمەتیدەرێکیشیان نییە.

 11ئایەتی پیرۆزی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە سیام و ناوەندی 

باڕوا باوون بەو یاساا و دەساتووراتەی کە لە الیەن واتە ئەوانەی لە جوولەکە و لە گاور بێ

ایان دەدەم بە سزایەکی سەخت و گران، هەم لە دنیادا هەم حەزرەتی عیساوە پێیان ڕادەگەیی، سز 

ئاخرەتدا، و هیچ کەسێکیش نییە بتوانێ کە بە هانایاانەوە باێ و یارمەتییاان بادا. بەڵم  لە ڕۆژی

ئەوانەی کە خاوەن ئیامنن و بڕوایان بە پێغەمبەرایەتیی تۆی عیسا هێنااوە و دەگەڵ ئەو ئایامن و 

کردەوەی باش و ڕەوا و پەسندیان بەجێ هێنااوە، خاودای دادگەر باوەڕیش بە پێی باوەڕەکەیان 

دا 23پاااداش و بەهااای ئەو کااردارە پاکانەیااان بااێ کەم و کااووڕی دەداتەوە، وەک لە ئااایەتی 

بە یەکەوە چەساپاون لە باابەت و مەبەساتدا  24و  21و  23فەرموویەتی، و چاونکە ئایەتەکاانی 

 ە ڕوونی بێتە بەر چاو:تا مەتڵەب ب 24و  23دەچینە خزمەت ئایەتی 

الِِميَ  ُجوَرُهْم َوا ُّ الَ َُيِبُّ اعظذ
ُ
ُيَوفِّيِهْم أ ََ اِْلَاِت  ِيَن آَمُنوا َوَعِملُواْ الصذ ا اَّلذ مذ

َ
 (97) وَأ
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بەاڵب ئەوانەیڕان کە وا بڕڕاوا و ئیتنیڕڕان هێنڕڕاوە و کڕڕار و کڕڕ دە چاکەکانیڕڕان ئەنجڕڕاب داوە خڕڕودا 

 ئالی عیە ان خودا اتەمکارەکانی خۆ  ناوێ .پاداشی تەواویان دەداتەوەو 

 ِ َ كِمَن اآليَاِت َواَّلِّ  كَنْتلُوهُ َعلَيْ  كَ ل
ْ
 ئایل عيمران( 98) يمِ وِر اْل

 ئەوە ئەو شتانەیە کە دەیخوێنینەوە بە اەرتاو لە بەڵگە و نیشانە و قورئانی پتەو و کاربەجێ.

 تێهەڵڕوانینی ورد لە مەبەستەکانی ئەو ئایەتە پیرۆزانە:

ئەو بەسەرهات و چیرۆکانەی پێغەمبەران لە باسەکانی حەزرەتی عیسا و دایکی ئازیزیشای 

کە ژنی حەزرەتای زەکەریاا باووە، و هەروا یەحیاای کاوڕی  مەریەمە و دایکی ئەویش )حەننە(

زەکەریا و هەروا باسی جوولەکەکانی بەنی ئیرساائیل و حەواریاونی حەزرەتای عیساا، لە ساەر 

زمانی حەزرەتی جربەئیل بۆت باک دەکەین و دەخوێنینەوە و هەروا لەو نیشانانەی کە بەڵگەن لە 

بە رسووش باۆت هااتووە، دەناا ئەگەر خاودا  ا کە سەر پێغەمبەرایەتی تۆ ا ئەی ماحەمەد 

ئەوانەت لێ حاڵی نەکا، نەخوێندەوارێکی وەک تۆ لە کاوێ دەزاناێ کارەساات و بەساەرهاتی 

ڕابردووان، کە لە ئایەتی قورئانی پڕ لە حیکمەت ئەو ئایەتانەن کە دەبێ دەرسیان لێ وەرگیرێ و 

ت بەهارەی لاێ وەرگارن، و هەروا ، و هەروا تا ئۆمەتنیشان دراون سەرچاوەی دەرسی عیربەتن

بشبێتە بەڵگە لە سەر ئەو وەفدەی نەجاران کە لە الی یەمەنای ژوورووەوە هااتن باۆ دەمەقااڵێ 

 دەگەڵتانا لە بابەت عیساوە.

 :11تیوتیوەیەکی ڕوخساری ئایەتی 

کەوتووانی عیسا بە سەر کافران و هەروا گەڕانەوەی هەمان باۆ الی بەرهەمی بەرزی شوێن

ئاماانن وەک ژێردەساتی ر، دەبێ ئەوە باێ کە کاافران دە دنیاادا دوچااری سازای بێپەروەردگا

گەالنی کە بە دایم دانکێشنە ژێر ئازار و ئێش و ڕەناج و لە ئاخرەتیشادا عەزاب دیاارە قاورک و 

دەرێکیاان هەباێ. جاا بەو پێایە دەباێ بڵێاین مەبەسات لە گرانە لە سەریان، بێ ئەوەی نەجات

رتەری دەستەڵت و هێزە نەک دەلیل و بورهان، و هەروا کاافر ئەو بەڵ و بە 22تەفەوقی ئایەتی 

کردنەوە نااژمێردرێ، وەک عەزابەی دێتە سەری و بەرۆکی دەگرێ لە دنیادا بە ئازماایش و تااقی

 بەرەی موسوڵامن. 

بەرسی فەرمااوویەتی دەرد و بەڵی سااەر کااافر بە عەزاب دەژمێااردرێ نەک بە  یحەسااەن

رد و بەڵی موسوڵامن بۆ ئازمایشە، ئەگەر لە سەری خۆ وەخاۆ گارێ دەبێاتە ئازمایش، بەڵم دە
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 خاوەنی ئەجر و پاداش.

ی 63ی سووڕەی نەحال و 16با ئەوەش نەخرێتە پشت گوێ کە بە پێی ئاماژەی ئایەتەکانی 

سووڕەی غافر دەبێ عەزابی دنیا نەبێ، بەڵکە تۆڵە و سزا و عەزاب هەڵگیرێ بۆ ڕۆژی ئاخرەت، 

 ئیسباتی عەزابی دنیا دەکا، جا سەیری ئایەتەکان بکە: 21تی کەچی ئایە

ا تَرَ  ُْ ا ُّ انلذاَس بُِظلِْمِهم مذ َجٍل مَُّهوَمًّ كَعلَْيَها ِمن َدآبذٍة َوعَ  كَولَْو يَُؤاِخ
َ
ُرُهْم إیَل أ  ن يَُؤخِّ

 َنل( 62)
و ئەویڕیەدا ئەگەر خودا خەڵکی لە بەر اتەمکارییان اڕزا بڕدا ئێسڕتە ئینڕدەوەری لە اڕەر ئە

 ک او.نەهێشتبووو بەاڵب وەدوایان دەخا بۆ کاتی دیاری

 ی عیمران ڕەد دەکاتەوە.21مانای ئەو ئایەتە، مانای ئایەتی 

 ی عیمرانە:21ی سووڕەی غافر سەیر کە ئەویش دژی ئایەتی 63و هەروا ئایەتی 

َِهاِب  َهَبْت اَل ُظلَْم اِْلَْوَم إِنذ ك َنْفٍس بَِما كُّ اِْلَْوَم َُتَْ ى 
ْ
َ ََسِنُع اْل  اغفر( 27) ا ذ

ئەو ڤ هەموو کەس بە گوێ ەی ئەوەی کە ئەنجامی داوەو پاداشڕی پڕێ دەدرێڕتەوەو لەو  ڤ ەدا 

 گومان خودا ئڤر ئوو بە ییسا   ادەگا.هیچ اتەمێ  نییەو بێ

ن ی عیمران کە ئیشارە وەالی عەزابی کافرا21بۆ وڵمی ئەو ئیشکالە دەبێ بکوترێ: ئایەتی 

ی غاافر عاامن، واتە گشاتین؛ 63ی نەحال و 16دەکا دە دنیادا، تایبەتییە و خاساە، ئایەتەکاانی 

خاوەن ئایامن ئااوڕی بەخێریاان وەساەر بە دەشتواندرێ بکوترێ عەزابی کافران دە دنیادا ئەوە 

نادەن، هاواڵەتیشیان و تێکەڵوییان لە باری عەقایدیان لە ئەهلی ئیساالم قەدەغە کاراوە بە پێای 

 ی سووڕەی موجادلە:22ئاماژەی ئایەتی 

َ َوَرُسوََلُ َولَْو  وَن َمْن َحادذ ا ذ ِ َواِْلَْوِم اآْلِخِر يَُوادُّ ْو اكاَل ََتُِد قَْوًما يُْؤِمُنوَن بِا ذ
َ
نُوا آبَاءُهْم أ

ْوَلِ 
ُ
ْو َعِشَيََُّهْم أ

َ
ْو إِْخَواَنُهْم أ

َ
ْبَناءُهْم أ

َ
يَمانَ َتَب ِِف قُلُوبِِهُم ك كأ  جمادَل( 11... ) اإْلِ

هیچ هۆئێ  دەس ناکەوێ کە باوایان بە خودا و دوا ڤ  ببێ و لە هەمان کاتدا ئەو کەاانەیان 

خۆ  بوێ کە دەگەو خودا و پێغەمبەرەکەیدا دو منایەتی بکەنو هەرچەند ئەوانە با  و کڕو و 

 ەروونیاندا جێگی  ک دووە ...یا ب ا و هۆئ و بەرەیان بدو ئەوانە خودا باوا و ئیتنی دە دو و د

بە کورتی، عەزابێک کە بە ئاگری دۆزەخ بێ هەڵگیراوە بۆ ڕۆژی ئاخرەت و عەزابێک کە بە 

چەشتنی دەرد و بەڵ و ڕەنج و ئازاری دڵ و دەروون بێ، ئەوە دەشکرێ دە دنیاشادا باێ؛ دیاارە 
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حیکمەت نییە، ئەمام دەبێ ئەو باوەڕەن هەبێ کە خودای بانی سەر هەچی دەیفەرموێ خاڵی لە 

وا هەیە ئەو حاایکمەتە دێااتە بەر جاسووساای هەسااتی ئینسااان، واش هەیە نااایەت؛ و هەچاای 

 نەشزاندرا نابێ پێی بکوترێ ڕەوا و دروست نییە.

ی عیمران ئەو هەستە دەکرێ کە خودای مەزن وەسفی ئیامنای بە 23هەر لە سیامی ئایەتی 

ساڵح جودا لە ئیامن بێ واتە ئەجزایەکای ئەو عەمەلی ساڵح و چاک و پاک کرد، دەبێ عەمەلی 

. ئێمەی موسوڵامنیش ئاوامان ساەلیقە پاێ شاکاوە بە هاۆی بەرجەوەنادی لە ئایەتەکاانی نەبێ

بابەتی ئیامن لە قورئان، کە عەمەلی ساڵح و چاک و پاک هەوێنی ئیامنن و بەشێکن لە ئەو؛ جا 

و  دئایتەکە وەدرێ، تاکوو تووشی کەنکەوایە دەبێ چۆن تەعبیر لە ئیامن و عەمەلی ساڵحی ناو 

کۆسپی ئەقیدەیی نەبین. لە سەر نەزەر و بۆچوونی زانایاانی قورئاان ئایامن و عەمەل لاۆغەتەن 

لێک جیاوازن، دەنا دە واقیعدا باڵ و بەژنی ئیامن و عەمەل وەک سەر و بان وایە، واتە نە ساەر 

ئیامن لە ماایەیە و عەمەلای باێبێبێ بن دەبێ، نە بن بێ سەر دەبێ؛ یاانی ئیامنای باێ عەمەل 

 بنەمایە.ڕاست ئیامن بێ

وشەی )ذلک( ئاماژەیە وەالی بەسەرهات و کارەسااتەکانی عیساا و زەکەریاا و  24ئایەتی 

غەیر. دە ئادابی یاسای عیلمی نەحودا )ذلک( دەبێتە موبتەدا، )نتلو من اآلیات( دەبێتە خەبەر و 

الذي(، )نتلو( سیلەی بێ، و )من اآلیاات( خەبەری دواخەبەر. دەشکرێ بکوترێ )ذلک( واتە )

 بێ.

زانەکاان لە ساەر ئەو بۆچاوون و بااوەڕەن کە )ذلاک( بە تەواوی باۆ هەندێکیش لە قورئان

بەسەرهات و کارەساتی حەزرەتی عیسا دەگەڕێتەوە، ئەودەم مانای ئاوای لێ دێ: ئەی محەمەد 

م تااکوو نیشاانە باێ. ئەو زانسات و تەواوی بەسەرهات و کارەساتی عیسا باۆ تاۆ بەیاان دەکە

سەد ساڵ سەد حەوتشتۆ لە سەر ئیسباتی پێغەمبەرایەتیی تۆ. مەسەلەن شە ەبەیاناتەی دەیدەم

پێش زهووری محەمەد، کارەساتی بوونی عیسا و چوونی بۆ ئاسامن و یا کوشاتنی، بە کاوتەی 

وی ڕابردووان بتوانێ موو یەهوودیان ڕووی داوە، پێغەمبەرێکی نەخوێندەواری ناشارەزا لە مێژو 

بە موو بێ هەڵە و پەڵە بەسەرهاتی وا عەجیب بەیان بکا، کە ساەرچاوەی ئەو زانستانەشای هەر 

خودا بێ، بۆ دەبێ باوڕەی پێ نەکرێ؟! نەخێر، بۆ وەی نابێ باوڕەی پێ نەکارێ؛ بەڵاکە دەباێ 

بەڵم نەزانای و ئەوە بسەملێندرێ کەسێکی کە خودا ئاگاداری داتێ وەبگیرێ و قبووڵ بکارێ، 

جەهل بە داخەوە دەرکی بە هەر کەک گرت ناهێڵێ هیچ هەسات و شاعوورێک ڕوو دە مااڵی 
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 دڵی کا.

 دوو نەزەری زانایانی لە سەرە: ﴾يِم كِر اْْلَ كَواَّلِّ  ﴿جوملەی 

. نەزەرێکیااان پێاای وایە مەبەساات دەو جااوملەدا قورئااانە، بەو دەلاایالنە: قورئااان پااڕ لە 6

 سووڕەی هوود نیشان دەدا و دەفەرموێ: 6حەکیمە؛ هەر وەک ئایەتی حیکمەتە، ناویشی 

حْ  كَِتابالَر 
ُ
ْن حَ وأ ُ لَْت ِمن َّلذ  يٍم َخبِيٍ وَمْت آيَاتُُه ُثمذ فُصِّ

 ا؛ کتێبێکە کە ئایەتەکانی پتەو ک اونەتەوە پاشڕان لە الیەن کڕاربەجێ و لێڕزانەوە بە البئەلف

 درێێی  وون ک اونەتەوە.

« ذکار الحکایم»زانانە: دەڵێن مەبەست لە وو کە بۆچوونی هەندێک لە قورئاننەزەری د .2

ە، کە دیارە سەراسەری کتێبە وەحیەکان لەوێڕانە هاتنیاان، خاوداش زانااترە لە «لوح املحفوظ»

 هەچی زانایە.

بە گەلی مەسیح و یەهاوود لە باابەت  خودای تەعاال بۆ ئیسباتی پێغەمبەرایەتی محەمەد

ەوە ڕوونارت و ڕەوانارتی ئاگاادار و خەبەردار دەکاا لەمەڕ چاۆنیەتی ساازان و حەزرەتی مەسیح

ئاکارەکانی، بە شێوەیەکی عەجایب و سەرسووڕهێنەر کە تازە مونکیران نەتوانن دەلیال لە ساەر 

یان ڕانێن و بنوێنن، جا بۆ ئەو مەبەست و مەتڵەبە بەرچاوە دەچینە خزمەت ئایەتی ۆسەرپێچی خ

 ئالی عیمران: 23

ََيَ كَمَثِل آَدَم َخلََقُه ِمن تَُراٍب ثِمذ قَاَل ََلُ كَمَثَل ِعيََس ِعنَد ا ِّ  إِنذ   ئایل عيمران( 95)ونُ ون 
گومان منوونەی عیسا الی خودا وەکڕوو منڕوونەی ئڕادەمەو خڕودا گەاڵڵەی ئڕادەمی لە گڕ  بێ

 بەجێ بوو.دا ش  پاشان پێی کوت ئادەی ببەو دەس

 11ئایەتی پیرۆزی هەڵڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێ

بەڕاستی چۆنیەتی باوونی عیساا و حااڵی ئەو لە الی خاودا، وەک حااڵی ئاادەم وایە، کە 

هەموو دنیا بێ حاشایە لێی، ئیقرار دەکەن و دەزانن کە بەبێ باب و دایک هااتۆتە دی، واتە باێ 

بوون، ڕەپ و ڕوو ڕاستەوخۆ لە خاک بە ئەمری بااری هااتووە. پااش نێر و مێ لە یەک جووت

ڕوخسار کێشانی لە خاک خودا فەرمووی ببە و بوو و کەسیش جاورئەت ناکاا ڕاستە و پاستە و 

پەروەردەی خودا؛ جا کەوایە یەکێک بێ دای و پێی بڵێ کوڕی خودا؛ بەڵکە پێی دەکوترێ دەک

باب بووبێ، ڕەوا نییە پێی بکوترێ خودا یا کوڕی خودا، چۆن ڕەوایە و ئەقام قبووڵیەتی بە یەکێ 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 022

بووبێ؟! کاام خاودایە، ئەو ا کە بەبێ باب لە دایکی پاکی نازداری بکوترێ کوڕی خودا یا خود

کە بە ئیقراری هەموو عالەمی دنیا ئادەمی بێ باب و دایی ساز کرد و هێنایە ڕوو، دەباێ  خودایە

ئیقرار بەوەش بکرێ بە باوەڕەوە، عیساش هەر خودای ئادەم بەبێ بابی هێناایە ڕوو؛ ئەگەر ئااوا 

ان، دەبێ بکوترێ ئادەم خودایە، بۆ خودا ئەو نیزیکرتە چونکە بێ باب بیر نەکرێتەوە وەکی کومت

و دایکە؛ ئادەم خودا لەشی لە قوڕ داڕشت و ڕوخساری کێشا پاشان پێی کاوت بابە بە ئاادەمی 

بەجاێ باوو. دێارەدا دڵ هەڵابەزەیەک دەکاا، خاوەن گیان و هەست و شاعوور، ئەویاش دەک

دەمی قوڕینی بێ هەست و گیان دەڵێ ببە؟! خاۆ ئەو هەڵبەزەکە ئەوەیە: خودا چۆن بە لەشی ئا

ئی چۆن بە کارگی کەفی خاک خودا دەڵێ دا بابە و بتاۆقە! ەمەش دەڵێین ئلەشە هیچ نابیسێ؟ 

ئەویش دەبێ و دەتۆقێ! جا کەوایە دەبێ بکوترێ خودا نیاازی بە هایچ وەسایلە و ئاامراز نیایە 

کە ئەوەی خودا بە رسووش بە ماحەمەدی لەمەڕ ئەمر و دەستووراتەکانی، و دەشبێ باوەڕ کەین 

ڕاگەیاند لە بابەت بوونی عیسا و مریەم، ڕاست و دروستە، نەک ئەو خەیاڵە پووچ و بااتڵەی کە 

گاورەکان لە سەری سوور باوونەوە و دەڵاێن عیساا خاودایە، یاا کاوڕی خاودایە، و یاا ئەوەی 

اڕە. ئێوە ئەی خاوەن باوەڕان! جوولەکەکان بە خەیاڵ دەڵێن عیسا ا نەعوزوبیلال ا لە یۆسفی نەج

لە گومانداران مەبن. لە ئایەتی پێشوودا ڕووناکەکە عیسای کوڕی مەریەمە، بە پاکی و لە داوێنی 

 پاکی مەریەمە هاتۆتە دونیا و کوڕی خوداش نییە.

 سووکە ئاوڕدانەوەیەک:

 دەتوانین خودابوونی عیسا بە دوو دەلیل ڕەد کەینەوە:

لەخاک ساازاوە، جاا خاۆ ئەوەش حاشاا هەڵنەگارە کەساێک . عیساش وەک ئادەم هەر 6

 خوڵقابێ بۆ خودا نابێ بەڵکە دەبێ بەندەی خالقی بێ.

. خەڵقی عیسا لە خەڵقی ئادەم لە سەرووتر نییە و عەجایبرت نییە، بەڵکە ژێراترە. ئادەم باۆ 2

باێ بااب خودابوون نیزیکرتە چونکە ئادەم بێ باب و دایای هااتۆتە باوونەوە، بەڵم عیساا هەر 

 هاتووە و دایکی هەیە، جا کەسێک لە دایک بووبێ زۆر دوورە لەوەی بۆ خودا بێ.

ئەوەی لێ دەتکێ و هەست دەکرێ کە ئاادەم ڕاساتە و پاساتە  ﴾َخلََقُه ِمن تَُراٍب  ﴿سیامی 

ئیشاارەی تەواوە  ﴾وُن كدن َفيَ كدقَداَل ََلُ  ﴿کرا لە هەوەڵەوە، بۆ گیان دەبەرهاویشنت. جوملەی 

یان دەبەر کردن. دیارە ئەوەش بنچینەی بااوەڕی ئەهلای ئایامنە: خاودای حەکایم باۆ وەالی گ

هێنانی شت هیچ نیازی بە ئەسباب و ئامراز نییە، ئەوەی نیازی بە ئەسباب و پلەپلەی شات پێک
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 هەیە یاسای ئافەرینشی دنیایە.

دەباێ نێاوانی  دڵ دەکەوێتە ئەو خەیاڵە واژەی )ثّم( کە دە یاسای عیلمدا بۆ وەئاخر کەوتنە،

ڕاستە و پاستەی ئادەم، تا گیان دە پاڵ خرانی چەناد زەماانێکی خایانادبێ؟ لە هەوەڵەوە دەباێ 

بکوترێ ئەوە دە عیلمی خودادایە و زانینیشی لزوومێکی شەرعی نییە، ئەماام تەفسایری تەبەری 

 نم.ساڵی خایاندووە، جا ئەو لە کوێی هێناوە ئەو قسەیە نازا 41تێیدا کوتراوە و دەڵێ 

شاکاوی نەگەڕێاتەوە دڵ دەیاهەوێ بزاناێ جاا باۆوەی دڵ بە دڵ 23هۆی دابەزینی ئایەتی 

 23زانەکاان بە دوو جۆریاان هاۆی دابەزینای ئاایەتی حەول دەدەین وڵمای بادرێتەوە. قورئان

 خستۆتە ڕوو.

. جۆری هەوەڵ ئاوای بۆ چوون: گۆیا هەیئەتێکی نەجرانی بە نااوی وەفادی نەجاران لە 6

رەتی عیساوە کە ئایا چییە و کێیە هاتنە خزمەت حەزرەتای ڕەساووڵ و پێیاان کاوت بابەت حەز 

وامان بە گوێ گەیوە کە تۆ ئیهانە بە شەخسیەت و مەقاامی عیساا دەکەی بەو جاۆرەی کە پێای 

دەڵێی عیسا بەندەی خودایە و خەڵقاوی دەستی ئەوە! دیارە ئێمەش ئەو قسەی تۆمان لە ڕاسات 

خودایە یا کوڕی خودایە، بە ئیهانەیەکی زۆر گەورە دەزانین؛ حەزرەتی عیسایەکی کە پێامن وایە 

محەمەد ئارام و لەسەرەخۆ ڕووی تێ کردن و فەرمووی: بەڵێ ئەمن عیساا بە بەنادەی خاودا و 

ڕەسووڵی خودا دەناسم و دەزانم و کوڕی حەزرەتی مەریەمەی داوێن پاکە کە لە الیەن خاوداوە 

کە پێتان وایە خودایە یا کوڕی خاودایە دەلیال و بەڵاگە نیشاان بە هەدیە پێی بەخەاوە، ئێوەش 

دانی بەڵگە لە ساە رئیادیعایان کاۆڵەوار و دامااو باوون بە دەن. وەفدی نەجران لە ڕاست نیشان

ناچاری ڕوویان کردە یەک و کوتیان: ئەتۆ پێغەمبەرێکی ئاوەها و چەشنی عیسامان بۆ بێنە؟ واتە 

دا نەبێ! ئەدی ئەگەر کوڕی خودا نەبێ، کوڕی کێ دەباێ؟ کوڕێک بێ باب بێتە ڕوو کوڕی خو 

 بۆ سەر حەزرەتی ڕەسووڵ. 23جا ئەدێرەدایە دابەزینی ئایەتی 

: خاوەنی ڕوح املعانی بە حەواڵەی ئیاممی 23جۆری دووهەم لە سەر دابەزینی ئایەتی . 2

یریەوە نەقڵای ئەویاش لە بااپ« سلمی بن عبد یساو »دا کە لە الیەن «الدلیل»بەیهەقی دە کتێبی 

کردووە کە گۆیا پێغەمبەر نامەیەکی بۆ هۆزی نەسارای نەجاران دەنووساێ و باۆی دەنێارێ بەو 

 شێوەیە:

بسم الله ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من محمد رسول اللاه إلَای اُساُقِع نَجاران و أَهال 

 نَجران
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ّّن أدعاوکم یعقوب، أما بَعاُد فاإ إِن أَسلَْمتُم فَِإّّن أحَمُد اللَه إِلَیُْکم إِله ابراهیم و اسحاق و

الی عبادِة اللِه من عبادة العباد و أدعوکم الی والیة الله من والیة العباد فِإْن أَبیتم فَالَْجزیَاُة فاِإْن 

 أبیتم فََقد آَذنتکم ِبَحرِب، والسالم.

کاتێ ئۆسقۆفی ئەعزەمی نەجران نامەی حەزرەتی ڕەساووڵی خوێنادەوە تێاک هەڵگاال و 

کێشااایە ناااو ناااڕەحەت بااوو، حاااکمی ئەوسااەردەمی نەجاارانیش کە رشحبیاال باان ولعە بااوو 

ڕووداوەکە و لە دووی نارد و ناامەکەی دایە و داوای چاارەی لاێ کارد. واتە چاۆن وڵمای ئەو 

وداعە کە زۆر پیتاۆڵ و تێکەوتاوو باوو کاوتی: ئێاوە هایر  نامەی بدرێتەوە! حاکم رشحبیل بن

دەزانن کە خودای تەعال کاتی خۆی وەعدەی بە حەزرەتی ئیرباهیم داوە کە لە بەرە و تاۆرەمەی 

ئەولدی ئیسامعیل پێغەمبەرێک هەڵدەخەم! جا دەبێ ئەو وەعدە بەراورد کرێ. هەڵادەگرێ ئەو 

عدەدراوەکە بێ. ئەماام لەمەڕ پێغەمبەرایەتای هایر نەفەرەی ئەو نامەی ناردووە هەمان کەسە وە

 نازانم تا زیاتر قسەی لێ بکەم و یاریدەتان دەم.

ئۆسقۆف زانایانی نەجرانی بانگ کردن یەک بە یەک داوای چارەی لێ کردن. ئەوانیش هەر 

وەک حاکمیان وەڵم داوە. سەرەنجام نەزەریان هاتە ساەر ئەو باارە کە ئۆساقۆف و رشحبیال و 

اڵ کوڕی حاکم و حیاری کوڕی قنص و هەروا چەند نەفەری دیکەی لێزان بەرەو مەدینە عەبدوڵ

بێن بۆ باس دەگەڵ خودی پێغەمبەر لەو بارەوە کە ئایا عیسا خودایە یا کوڕی خوایە یاا بەنادەی 

 خودایە و پێغەمبەرە!

کاوڕی  بە کورتی و بە کوردی، ئەو وەفدەی نەجران لە ئیدیعای خۆیاندا کە عیسا خودایە یا

پێغەمبەرایەتی کە خودا، تێشکان و بێ دەلیل مانەوە. حەزرەتی ڕەسووڵ لە سەر ئەساسی یاسای 

وەخراندنی تاا ڕۆژی  ڵچاوەڕوانی لە خودایە بۆ چارەی گیر و گرفت و داوخوازان، ڕۆژی ئەوە

باۆ ساەر ماحەمەد دابەزاناد تاا دەگااتە  59دوایە خودا بۆ چارەی کێشەی نێوانیاان ئەو ئاایەتی 

بیَن(.)فَ   نَجعَل لَعنََت اللهآ َعلَی الکاذآ

وەفدی نەجران نەچاوونە ژێار بااری حاوکمی ئاایەتەکە باێ دەلیال کەوتانە ساەر خەتای 

جەهالەت. ئەوجار پێغەمبەر فەرماووی: ئەمان لە ل یەن خاوداوە ئەمارم کراوەتاێ ئەگەر ئێاوە 

بااهەلە واتە ڕووبەڕوو داوای بەحە  و خاوەن بەڵگە و دەلیل لە من قبووڵ نەکەن، دەگەڵتان مو

بوونەوە بکەم بە لەعن و نەفرین. وەفدی نەجران زانییان کار کەوتە سەختی مۆڵەتیاان خواسات 

تاااکوو لە دەوروبەری مەدیاانە تااایفەی بەناای قااریظە و بەناای نداایر و بناای قینقاااع کە لەوێاان 
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ەڵامن ئەگەر خەبەرداریان کەن کە پێغەمبەر قەستی ڕووبەڕوو بوونەوەی هەیە )واتە مباهلە( دەگ

داوای قبووڵ نەکەیان. ئەوانایش بە ئۆساقۆف و زاناا مەسایحییەکان و هەنادێ لە کارزانەکاان 

گەیشتە ئەو باوەڕە ئەگەر محەمەد بە گژماندا بێ تێدەشکێین، چونکە یەک لەوان بە ناوی عاقب 

ە، کە هەمان تێبینرت بوو کوتی ئەی هۆزی نەسارا قەسەم بە خودا! محەمەد پێغەمابەری مورساەل

لەبابەت حەزرەتی عیسا هەچی بیڵێ ڕاستە، چارەی کارتان ئەوەیە کە یا داوای قباووڵ کەن، یاا 

بڕۆن لە لی لچن. جگە لەوەش زاناکانی بەنی ندایر و بەنای قاریظە خاترجەمییاان داناێ کە 

محەمەد هەمان ئەو کەسەیە کە دە تەوڕاتدا باسی کاراوە و وەسافی کاراوە. ساەرەنجام وەفادی 

وتنە ژێر کاریگەری ئەو قسانەی هاواڵەکانیان بەڵم نەکەوتانە ساەر ڕێای هیادایەت، نەجران کە

 هاتنەوە خزمەت حەزرەتی ڕەسووڵ ملیان دانەواند بۆ سەرانە دان )جزیە(.

وای بۆ ئەو ڕۆژەی جەهل و خۆپەرەستی سواری کۆڵت باێ، بە خاودا و پێغەمابەریش لە 

و سوڕی ئەو شتە دەبێ حەواڵە بە حیکمەتی خودا کۆڵت دانابەزێ و نایەتە خوار. بۆ زانینی ڕاز 

 بکرێ.

 . )تفسیر کبیر و تبیین الفرقان(59ئەوە بوو هۆی دابەزینی ئایەتی 

 
دڵی بزۆز و نەرسەوتوو دانامەزرێ و داناسەکنێ، لە بەراورد و هەڵساەنگاندنی ئایەتەکاانی 

ی خوڵقاانی ئاادەم دەکاا، تایبەت بە خەڵقی ئادەم کە خودا بە شێوەی جۆراوجاۆر ئیشاارە وەال 

دەکەوێتە پرسیار و داوخوازی ئەوەیە بزانێ کە بۆ خوڵقانی ئادەم هەر جارەی بە شاێوەیەک نااو 

ی 24، واتە خااکی ویشاک؛ دە ئاایەتی «تاراب»دا ساازانی لە 23دەبرێ، مەساەلەن دە ئاایەتی 

لسی قوڕ، دە ئایەتی واتا قوڕ و خا« ساللە و طین»مومئینون لە  62، دە ئایەتی «ئاو»فورقاندا لە 

واتە « طاین الزب»صاافاتدا لە  66و دە ئاایەتی « صلصاال کالفخاار»الرحمندا لە سواڵەت  64

قوڕی چەسپەندە وەک هەویر. سەرەڕای ئەوانەش وا هەست پاێ دەکارێ یاا ساازانی ئاادەم لە 

ی بەلەد ی سووڕە4خرانی بە تاڵووکە بووبێ، بە پێچەوانەی ئایەتی تاڵووکەڕا بێ و یا ڕوح دەپاڵ

نَساَن ِِف  ﴿ ًْ َخلَْقنَا اإْلِ ًٍ كلََق  بە پێی تەفسیرزانان واتە پلە بە پلە، حاڵەتێکی پێچیدە. « کبد» ﴾بَ

لە وڵمی دڵی بزۆز و بەپرسیاردا دەبێ بکوترێ: جۆراوجۆری لەفزەکاانی ئەو ئایەتاانە واتە 

واننە خوڵقانی پلەپلەی ئادەم وەک ئەوە: عزرائیل خاک دێنێ، هەوا باران دێناێ، دەڕ ئیختالفیان 

خاک تەڕ دەبێ و دەبێتە قوڕ، پاشان ئاو ویشکی دەکاتەوە، پاشان ئەو قوڕە وەک هەویر هەڵدێ 
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و دەچەسپێ، پاشاان وەک لەتاکە ساواڵەتی لاێ دێ، هەر بەو شاێوەیە تاا دەگااتە کااتی ڕۆح 

ێوەیەک ئەو خااکە خاۆش دەکارێ وەک هەویاری کە دەکااتە ناان دەماندنی. بە هەماوو شاتێ

هاتن، جا لە سەر ئەو یاسایە دەتوانین بڵێین ئیختالفی لەفزەکان کارێ ناکەنە ساەر خوڵقاانی لێ

تا ئایەتی  62کە لە خاکە، بەڵکە قۆناغ و پلەکانی سازانی ئادەم نیشان دەدەن. سەیر کە لە ئایەتی 

 اغی بە سەردادێ تا دێتە دەر لە تۆلی دایکیدا.ی مومئنون ئینسان چەند قۆن61

 
اْْلَدقُّ ِمدن  کە دەفەرماوێ ﴿ 11هەندێک لە زانایان وەک فرّاء و زجاج فەرموویاانە ئاایەتی 

بِّ  عیسا بە ﴾ یانی )الّذی أنبأناک من قصة عیسی حّق( واتە خودا دەفەرموێ ئەوەی لە بابەت كرَّ

 تۆم ڕاگەیاند حەق و ڕاستە.

 ی ئالی عیمران:11هاتووە بچینە خزمەت ئایەتەکەی  کاتی ئەوەی

بِّ  َقُّ ِمن رذ
ْ
ن الُْمْمََتِننَ كفلَاَ تَ  كاْل  ئایل عيمران( 62) ن مِّ

 داران مەبە.قسەی  ااتەقینە هەر لە الیەن پەروەردگارتەوەو کەوایە هەرگیز لە ش 

 :11پیرۆزی ئایەتی ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی 

بِّ  لە سەر ئەساسی عیلمی تەرکیبی ئەو جوملەیە ﴿  ﴾ دوو ئیحتیاملی هەیە: كاْْلَقُّ ِمن رَّ

الحق »خەبەر بێ؛ ئەودەم تەعبیرەکەی ئاوای لێ دێ: « من ربک»موبتەدا بێ و « الحق. »6

 «.ثابت موجود من ربّک

یە، ئەودەم «هاو»اوە کە بە تەنیا بۆخۆی خەبەری موبتەدایەکی وەالنار « الحق». یا دەێڵن: 2

تەعبیرەکەی ئاوا دەبێ: حەق هەمان حەقە کە وێنەی حەزرەتی عیسا وێانەی حەزرەتای ئاادەمە؛ 

 قسەی ئەوانەی کە دەڵێن عیسا کوڕی خودایە، یا خودایە، بێ بنەما و باتڵە.

 ئەوەش بزانین باشە کە خودا ڕووی قسەی دە پێغەمبەرە، ئەمام مەبەستی ئۆمەتیەتی چونکە

مبەر لە شک بەرییە، ئەوەی دە شک دەکەوێ لە بارەی عیساوە، دەباێ ئاۆمەتەکەی باێ. یاا پێغە

دەڵێن: خودا بۆ هێز و تین دان بە یەقینیاتی پێغەمبەر لە باابەت عیساا و خۆشای دڵای ئەو پێای 

 (9/243دەڵێ: باوەڕ و یەقینت ڕاستە نەچی گوماناوی بکەی. )روح املعانی، 

حەق چونکە بە ماناای باوونە و واقایعەتە، خاۆ ئەوەش  دەشکرێ ئەو بارەشی لێ بگرین:

ئەسااک، یەقینە، بوون واتە هەیە، دە زاتی خۆیدا. ئەمام باتام دە زاتی خۆیدا واتە نەباوون و بێ

عەدەم؛ جا خۆ ئەوەش یەقینە عەدەم بێگانە لە زاتی خاودایە، ئەماام باوون ئاشانا دەگەڵ زاتای 
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بِّ  ئەساسە ڕەوایە: ﴿ئەو خودایە، جا لە سەر   ﴾ كاْْلَقُّ ِمن رَّ
ئەوەی ڕەواتر و شایانرتە لە تەعبیراتی خطاب خودا ئایا ماحەمەدە یاا ئاۆمەتە؟ ئاۆمەتە بەو 

َها انلَِِّبُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّسا  ﴿ی سووڕەی تەڵق 6دەلیلە ئایەتی  يُّ
َ
مەبەستی خودا لە نەبیادا  ﴾...يَا أ

دێرەشدا خودا ئەوەی مەبەساتە: پێغەمابەر بە ئاۆمەتی خەبەرداری ئۆمەتیەتی لە الیەن نەبییەوە. 

 بڵێ لە بابەت عیساوە دە شکدا مەبن لەوەی پێغەمبەرە و بەندەی خودایە.

دەبااێ ئەوە بزاناادرێ سااەرەڕۆیی و فەسااادکاری گاااور و یەهوودیەکااان هەروا بە ئاسااانی 

لیلی زۆر پتەوی خەیاڵی باتڵی خۆیان نابن، هەچەند خودای بانی سەر بەڵگە و دەبەرداری دەک

لە سەر خەیاڵی باتام و پووچیاانی ڕاناا و هێناایەوە، بەڵم هایچ ساوودێکیان لاێ وەرنەگارت. 

ی دای و نسەرەنجام بەو بەستە بەڵگە تیژ و قاتیعە مۆری دانا لە سەر خەیااڵی پووچیاان: نەباوو 

کوڕی خاودا باێ؛ باب بۆ ئینسانی وەک ئادەم، ناتوانێ و لێی الزم نایە ئەو ئینسانە خودا بێ؛ یا 

هەروەک پێویست ناکا ئینسانی بێ باب وەک عیسا کە دایکی هەیە، کوڕی خودا بێ؛ خودا زۆر 

بەرز و باڵترە لەو فکر و خەیاڵنە. با سەیر کرێ سازدانی ئادەم لە خاک هیچ ساەیر و دوور لە 

یکای ئەقام نییە، وەک دار و دەوەن و میوەجات، هەر وا خەڵقای عیساا لە خاوێنی ڕەحەمای دا

 )مەریەمە(، ئەگەر ئینساف هەبێ، شتێکی دوور نییە لە الیەن خوداوە.

جا بە پێی ئەو سەنەد و دەلایلە بەرزانە و بەردەوامای گااور و جاوولەکە لەساەر ئەقیادە و 

باوەڕی خۆیان، خودا خەبەردارە دووبارە ئەوانە دە گژ پێغەمبەر و ئایینیڕا دەچنەوە و هەدا نادەن. 

بەر ئاگادار وەکا لە سەر ئەوەی ئەگەر هاات و کێشاەتان هەڵیسااندەوە و خودا دەیهەوێ پێغەم

 ی عیمران:16دەگەڵت کەوتنە دەمەقاڵێ، ئاوا بڵێ پێیان، ئایەتی 

َمْن َحآجذ  ْبَنواء كَِيِه ِمن َبْلِد َما َجاء كََ
َ
ْبَناءنَوا وَأ

َ
ُقْل َََّلوالَْواْ نَوْدُ  أ ََ ْم َونَِهواءنَا كِمَن اعِْللِْم 

نُفهَ  مْ كَونَِهاء
َ
نُفَهَنا وأ

َ
َنْجَلل عذْلَنَة ا ِّ لََعَ اعْ كوَأ ََ  ئایل عيمران( 62)ِ بِيَ اكْم ُثمذ نَبَْتِهْل 

دەمە دەمەی لەگەو کڕ دی پڕا  ئەوەی کە هەق و  ااڕتی  بڕۆ ئەوجار هەر کەس لەو بڕارەوە 

انی ئێوەو خۆمان  وون بۆوەو بڵێ: وەرن با مندااڵنی ئێەە و مندااڵنی ئێوەو  نەکانی ئێەە و  نەک

و ئێوە  بانگەشە کەیدو پاشان دەس کەید بە نڕزا و پڕا انەوەو جڕا لەینەتڕی خڕودا بنێڕ ید بڕۆ 

 ئەوانەی وا درڤئند.

 :19تێڕوانین و ئاوڕدانەوەیەکی هەستیارانە بۆ سەر ناوەرۆک وسیامی ئایەتی 

و پێغەمابەرە و  دیارە خودای تەعاال پێغەمبەری تێگەیاند و متامنەی پێ دا کە عیسا بەنادەیە
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لە مەریەمە بە وەلەد بووە، نە خاودایە و نە کاوڕی خاودایە، وەک گااور و جوولەکەکاان وایاان 

خەیاڵ کردووە. جا ئەوجار هەر کەک جورئەتی دا بە خۆی لەو بارەوە دەمەقاڵەی دەگەڵ کردی 

یە یاا و ملی بۆ دەلیل ڕانەکێشا، خۆڕاگری کرد و سوور بۆوە لە سەر ئەوەی کە عیساا یاا خاودا

کوڕی خودایە، ئەودەم بڵێ بە وەفدی نەجرانی و گاورەکانی یەمەن کە سەرۆکیان عاقبی کاوڕی 

حادثە بوو: دەیجا وەرن با بانگ بکەینە کوڕەکامناان و کوڕەکانتاان و ژنەکامناان و ژنەکانتاان، 

خۆمان و خۆتان؛ و هەر کەک بۆ خۆی و دەست و پێوەندی خۆی، ئامادە بێ و بێ. پاشاان بە 

ڕایی لە خودا دەپاڕێینەوە تووک و دوعا و نەفرەت لە درۆزنان دەکەین. واتە ئێمە داوای پاکی تێک

مەریەمەی عیسا دەکەین و هەروا لەعنەتیش لە خاودا داوا دەکەیان باۆ درۆزناان. جاا ئەگەر بە 

ڕاستیتانە عیسا بە خاودا دەزانان یاا بە کاوڕی خاودای دەزانان، فەرماوون لەعانەت بەڕێ کەن 

ستا ئێمەش بە ماڵ و منداڵەوە ئامادەین لە هەر شوێنێک کە پیرۆزە و جێی وەرگرتن و ئێوەش. ئێ

 گیرابوونی نزا و پاڕانەوەیە کۆوە بن و لەعنەت لە درۆزن بکەین.

داوای وەفدی نەجرانی کرد و پێی کاوتن: ئاێمە بە  جا کاتێ ئەو ئایەتە دابەزی، پێغەمبەر

ەیی عیسااا و پێغەمبەرایەتاای ئەو، ئێوشااە هەر دەلیاال و بورهااانەوە دەچەسااپێین لەمەڕ بەنااد

گیرانەتر دەڕۆن لە سەر خەیاڵی باتڵی خۆتان، جاا کەوایە باا بکەویانە مبااهلە دەگەڵ یەک، لشێ

واتە لەعنەت لە درۆزن بکەین، تاکوو ڕاست و درۆ لە یەک دەرکەون. وا دیارە چونکە لە خۆیان 

ساەر ئیادیعایان، نەیاانوێرا خاۆ لە قەرەی خاترجەم نەبوون کە ڕاسنت و دەلیلیان پاێ نەباوو لە 

یا مباهلە و مباهلە بدەن، کەوتنە چارەی نەجات لە دەک پێغەمبەر ئایا تەسلیم بن و موسوڵامن؟ 

ان و دانیشاانت؟! ساەرانەیان هەڵبااژارد کە بیادەن بە نیزاماای ئیسااالمی تێشاکان!؟ یااا ساەردانەو 

 ئەوسەردەمی.

ئاوڕ دەداتەوە یا باۆ کەلایمەی عیسا حەزرەتی  بۆ« فیە»لە بابەت ئادابی عیلمەوە ضەمیری 

؟ دەبێ بکوترێ بۆ عیسا بگەڕێاتەوە لە یاساا نازیکرتە، چاونکە مەبەسات لە 11ی ئایەتی «حق»

دا ئینساانانێکن کە باوونی حەزرەتای عیساا ساابت دەکەن، و «ماا جااءک مان العلام»عیلمی 

یان گارتە بەر، ئەوجاار باۆ الی یانی ئەگەر ملیان بە دەلیل نەدا و الساری« فقل تعالوا»جوملەی 

مباهلەیان ڕاکێشە، واتە بڵێن خودایە هەر الیەکامن لە سەر حەقین سەر کەوێ، الیەکەی دیاکە 

 بن کەوێ.

ە، واتە دە لۆغەتی عەرەبدا بە واتای داد و هاوار و نزا کردنە لە هەر دوو «ابتهال»لە « نبتهل»
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 (9/244بۆ مشارەکەیە. )روح املعانی،  الوە، چونکە مباهلە لە خێڵی بابی مفاعەلەیە واتە

ْبنَا  ﴿دڵی بزۆز و نەرسەوتوو لە سەر جوملەی 
َ
ْبنَا نَا َوأ

َ
ُع أ ًْ نەختێاک  16ئاایەتی  ﴾ْم كنَ

هەڵوێستە دەگرێ و دەکەوێتە خەیاڵی ئەوەی: ئایاا دەباێ باۆ باسای کچاان نەکراباێ؟! مەگەر 

کچیش بێ؟ مەسەلەن کاابرایەک « ابناء»کچیش حەوالد نییە وەک کوڕ؟ وەیا دەبێ مەبەست لە 

م؛ دێ مبرێ و وەسیەت دەکا و دەڵێ: ڕۆڵە ئەگەر ئەمن ماردم ئەوەنادە مااڵ بادەن بە ئەوالدانا

 مەگەر دێرەدا ئەوالدانە کچیش ناگرێتەوە؟ 

ان ئااوای باۆ چاوون: دە یاکەرێنەفچەناد دەچینە ناو هەرای زانایاانی شاەر  لەو باارەوە؛ 

وەسیەتی ئاوادا کچ وەبەر نایەن بەڵکە تەنیا کوڕ و کوڕی کاوڕ وەبەر دێان، بەڵم دەو یاساایەدا 

ەتی ڕەساووڵ بڵاێن فاامتە لە ڕیازی ئەوالدی حەزرەتی ڕەسووڵ هەڵواردراوە واتە کچی حەزر 

دەکەوێ لە ساەر ئەساسای فەرماوودەی حەزرەتای ڕەساووڵ: هەماوو « ابناء»کوڕاندا و وەبەر 

نەسەبێک ڕۆژی قیامەت دەپچڕێتەوە بەغەیرەز نەسەبی من واتە کاوڕ و کچای مان. )بیهقای لە 

یاوم القیاماة  ها منقطعةٌ کلّ »حەدیسەکە لە باب االنساب:  9/642؛ مستدرک، 6/212سنن کربی، 

 (43604ا  43690ش  «إاّل نسبه

کچیش دەگەڵیەتی تایبەتی پێغەمبەرە، لەو شێعرە عەرەبیەشدا « ابناء»ئەو یاسای مەبەست لە 

 هەر وا هەست پێ دەکرێ ئەولدی مێ نایەتە ژێر ئەولدی نێر. ئەوەش شێعرەکە:

 بنوهن  بناء الرجال ال باعد بنونا بنو  بناءنا، بناتنا

 امۆیی عەرەبان دێ لە ڕاست کچانڕا، پەنا بە خودا بۆ ئەو لی!بوونی ن

 
دە جوملەی )ثم نبتهل(دا دووبارە دڵ نارسەوێ و خۆ ڕادەپسکێنێ بۆ وەی بزانێ خاودا باۆ 

ئەمری بە مباهەلە دا دێرەدا؟ مباهەلە چییە؟ خۆ دڵیش تا وڵمی نەدرێتەوە ل  نااگوێزێتەوە باۆ 

وەدرێ و دامەزرێ جا ئەوجار بۆ شوێنی دی دەچێ. کەوابێ باۆ  پلەی دیکە بەڵکە دەبێ وڵمی

وڵمی دڵ دەبێ بڵێین مباهەلە واتە تووک و نزا و دوعا بەو شێوەیە: یا ڕەببەنا ئەگەر ئەمن ڕاستم 

 لە داوامدا سەر کەوم، تەرەفم وەبەر لەعنەتت کەوێ و نابوود بێ.

ەڕان و بەرەی ئینسان بە تەواوی لە باو کاتی ئەوەی هاتووە بۆ باوەڕی و خاترجەم کردنی بێ

ی 63عەبدە و پێغەمبەرە و بێ بابیشە، بچینە خزمەت ئایەتی  ە وسەر ئەوەی عیسا کوڕی مەریەم

 ئالی عیمران و ئەوەی نەساراش دەیڵێن درۆ و پووچن:
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َقُّ َوَما ِمْن إِعَوٍه إاِلذ ا ُّ َوإِنذ ا ذ لَهُ 
ْ
ا لَُهَو اعَْقَصُص اْل َْ َ إِنذ َهو

ْ
 (61) يمُ وَو اعَْلِ نُ  اْل

گومان ئەوە چی ڤت و دااتانی  ااتەو بڕێجگە لە خڕودا  هڕیچ پەراڕکاوێ   ااڕتەقینە بێ

 ئالی عیە ان نییەو هیچ گومانیشی تێدا نییە خودا ئانا و کاربەجێیە.

 :12ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێوەڕامانێکی هەستیارانە وەسەر ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

کوترا لە بابەت حەزرەتی عیسادا، کە لە حەزرەتای مەریەمای پااکە و باێ بااب، ئەوەی کە 

عەبدی خودایە و پێغەمبەریشە، داستانێکی ڕاست و دروست و ڕەوانە، عیساش نە خودایە و نە 

کوڕی خودایە، وەک گاورەکان دەڵێن؛ و نە زۆڵیشاە، وەک جوولەکەکاان دەڵاێن؛ و بڕواشاامن 

استی نییە مەگەر خودای تاق و تەنیاا نەباێ، کە بەڕاساتی خاودا هەیە کە هیچ پەرسرتاوێکی بەڕ 

 دەستەڵتداری دروست کردارە.

سەرەڕای ئەو هەموو بەڵگە و دەلیالنە لە سەر بەنادەگی و پێغەمبەرایەتای عیساای، ئەگەر 

هات و ڕوویان وەرگێڕا و باوەڕیان بە تاق و تەنیایی خودا نەهێنا و هەر وا بۆ موباهەلەش ملیان 

و ڕازی نەبوون، دیارە ئەو السارییە توندە بۆ لە خشاتە بردنای خەڵکای سااوایە کە ئەوەش نەدا 

دیارە لە خودا ون نابێ، چون خودا ئاگاداری ناپاک و ناڕاستانە، بۆ ئیسباتی ئەو ئیدیعایە دەچینە 

 ی ئالی عیمران:19خزمەت ئایەتی 

 ئایل عيمران( 63) فَإِن تََوعذْواْ فَإِنذ ا ذ َعلِيٌم بِالُْمْفِهِدينَ 
 ئەگەر هات و پشتیان هەڵک د خودا خ اپەکاران چات دەنااێ .

 11ئاوڕدانەوەیەکی هەستیارانە وەسەر سیامی ئایەتی پیرۆزی 

يَن  ﴿جوملەی  ًِ بە ڕوونای ئەوە نیشاان دەدا کە الساار و ساەرەڕۆ  ﴾فَإِنَّ اهّللَّ َعِليٌم بِالُْمْفِس

وت بۆ ئینسان، لە دەک خودا قوتاریاان ناابێ و ناایە، ئەگەر دەڕۆست هاتنیان وە زەحمەت کە

چونکە خودا زانایە بە خراپەکاران و بەتواناشە بە ساەر هەرچای بایهەوێ، هەر وەهاا لە ئاایەتی 

ی سووڕەی جن ئەو مەبەستە لە زاری پەریدا بیرساوە کە قوتار بوون لە دەک خودا ناابێ، نە 62

 لە سەر زەوی، نە لەوالی:

نذا َظَننذ 
َ
ْرِض َوعَن نُّْلِج َهُ َهَرًباوَأ

َ
َ ِِف اأْل ن عذن نُّلِجَ  ا ذ

َ
 ا أ

گومان ئێەە دەمانزانی هەرگیز لەو اەرئەوییەدا بە اەر خودادا ئاو نابید )و )پەری دەڵێد(: بێ

 بە هەاڵتنیش بێ  و بەوێدا( لە بەردەاتی دەرناچید و قوتار نابید.
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الیای باوونەوەی بەساەرهاتی حەزرەتای عیساا و یەکسەرەنجام پااش باسای داساتان و 

نەدان بە حەق، خودا دەستوور دەدا بە پێغەمبەر کە جوولەکە و باوەڕان لە سەر الساری و ملبێ

گاورەکان بانگ بکە بە تێکڕایی بۆ پەرستنی خودا بە تەنیا، جا بۆ ئەو مەبەستە دەچیانە خزەمات 

 ی ئالی عیمران:14ئایەتی 

ْهَل 
َ
 نَُْشِوكَمٍة َسَواء بَيَْنَنا َوَبيْنَ كَ َََّلالَْواْ إیَِل  ِوَتاباعْ قُْل يَا أ

الذ َنْلُبَد إاِلذ ا ذ َوالَ
َ
بِوِه  كْم أ

 ََ ون ُدوِن ا ِّ فَوإِن تََوعذوْواْ  ْرَبابًوا مِّ
َ
َْ َبْلُضوَنا َبْلضواً أ يًْئا َوالَ َيتذِخو نذوا َِ

َ
وَهُدواْ بِأ ِْ ُقولُوواْ ا

 يمرانئایل ع( 62)ْهلُِمونَ مُ 

بڵێ ئەی ئەوانەی خاوەن کتێنب! وەرن با لە اەر ئەو کوتە کۆ بینەوە کە لە نێوان ئێەە و ئێوەدا 

یەکسانە: بەندایەتی بۆ کەس نەکەید بێجگە لە خوداو هڕیچ شڕتێکیش نەکەیڕد بە شڕەری  و 

گەر هاوتا و هاواڵی. هەندێکتن هەندێکی ت مان لە جێی خودا بە پەروەردگار دانەنێیدو ئینجا ئە

 پشتیان هەڵک د بڵێد: ئێوە بە شاهید بد کە وا ئێەە مواوڵتنید.

 :14ئاوڕ دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دوای باک کردنی چیرۆکی حەزرەتی عیسا و هەر وا ئەو شتانەی کە دژ بە خودان و ناکرێ 

خاودا بەباێ شاەریک ناساین هەرای  و ناتوانن دەگەڵ خودا کۆوە بان، ئەوجاار باۆ بەڕاساتی

جوولەکە و گاور دەکا خاودای خااوەن ڕەحام و بەزە بەو شاێوە: بە وەسایلەی پێغەمابەرەکەی 

ڕایدەسپێرێتێ کە بڵێ: ئەی خاوەن نامەکانی گااور و جاوولەکە! دە وەرن ڕووتاان باکەنە یەک 

وولەکەی تێادا ناسی و پەرستییە، کە ئەو یاسایەش گااور و جایاسای ئەساسی کە خودا بە یەک

یەکسانن، ئەو یاسا و بەرنامەش ئەوەیە: خودا بە یەک بزانین و هەر ئەو بپەرەساتین، و کەسایش 

نەکەین بە هاوتا و هاوبەشای، نە بات، نە ئەساتێرە، نە فرشاتە، نە ئااگر، نە شاتی دی؛ و هەروا 

ەیر بە هەندێکامن هەندێکی ترمان بە پەروەردگاار نەزاناین، یاانی وەک جاوولەکە نەکەیان عاوز 

کوڕی خودا بزانین، یا وەک گاور عیسا بە کوڕی خودا بزانین؛ خوداناسین بە بێ هاوتا. قورئاانە 

پااێامن دەڵااێ و ئەقڵیشااە وەری دەگاارێ، تەورات و ئینجیلاایش دە کاااتی خۆیاادا هەر ئاوایااان 

فەرمووە، پێش ئەوەی دەساکاری کارێن، هەر وەک تەورات و ئینجیال و قورئاان هاواریاان لە 

بۆ بە یەکتا ناسینی خودا، هەموو ڕەوانە کراوەکانی الی خاوداش واتە پێغەمابەران، هەر عالەمە 

 ی سووڕەی ئەنبیا کە:22ئەوەیان ڕاگەیاندووە هەر بۆ وەش ڕەوانە کراون، سەیری ئایەتی 
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ْبلِ  ََ ْرَسلَْنا ِمن 
َ
نَا كَوَما أ

َ
نذُه اَل إََِلَ إاِلذ أ

َ
 فَاْعُبُدونِ  ِمن رذُسوٍل إاِلذ نُوَِح إَِِلِْه أ

لە پێش تڕۆدا ئڕێەە هڕیچ پێغەمڕبەرێکتن نەنڕاردووە مەگڕید رسووشڕتن بڕۆ کڕ دووە کە هڕیچ 

 پەراکاوێ  نییە بێجگە لە مدو کەواتە مد باەرانت!

ئینجا ئەگەر هەر ماریجەیان نەکرا، بەڵکە هاوەبش و واسیتەیان لە بەینای خۆیاان و خاودا 

 ئێمە موسوڵامنین، و غەیرەز خوداش ناپەرەستین.پەیدا کرد، بڵێن: ئێوە بە شاهید بن کە 

دەبیندرێ کە ئەو نوقتەی موشتەرەکەی قورئان دە نێویاندا دایڕشت کااریگەری لاێ دیااری 

دەدا بۆ چارەسەری کێشە، چونکە ئەو ئیشرتاکە بەغەیرەز تەوحید چی دی لێ هەسات نااکرێ. 

د ﴿کە جاوملەی دیارە تەوحیدی عەمەلی واتە تەرکی پەرستنی غەیری خودا، چون بِدِه  كَواَل نُِّْشِ
و ڕاگر و دانەریشای یەک باێ، و هەروا  کە نیزامی هەستی یەکە، دەبێ خاوەنیانی ئەوە  ﴾َشيْئًا

ْرَبابًدا جوملەی ﴿
َ
یە کە لە یەک ە﴾ ئەوە ئاشاکرا دەکاا کە ئینساان بەو هَواَل َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعضاً أ

گەوهەر و جەوهەرن، ڕەوا نییە بەرتەری لە یەک بگرن چاوەی واقعی سەرچاوە دەگرێ، لە یەک 

 دە ڕەگەزدا؛ دەبێ ئەرباب هەر خودای واحد بێ.

)اقنوم ثالثة( یانی چی؟ واتە زاتی قەدیم. تەرسایەکان بە کۆ دەنگیان دەیاانکوت دڵ دەڵێ 

لە نێوانی باب و کوڕ و ڕوح القدوک واتە عیسای خودا و یا کوڕی خاودا و جربیال عیساامان 

ایە، بەو پێیە باوەڕیان وا بوو سێ زاتی سەربەخۆ هەن ماوویکن. باۆ زێادە زاناین باڕوانە خود

 .14تەفسیر کبیر، هەمان ئایەتی 

وەک دەزانااین جوولەکەکااان دەیااانکوت ئیرباهاایم لە سااەر دیناای مەیە، و لەوالیەشااەوە 

ینجیال ناازڵ گاورەکان دەیانکوت ئیرباهیم لە سەر دینی مەیە، دەگەڵ ئەوەی وێستا تەورات و ئ

نەبوون، تا کوو بە هۆی تەورات و ئینجیل بنارسێ ئیرباهیم کاامە الیە یاا هایچ الیەکیاان نیایە. 

چونکە دەورانێکی زۆر دوور پاش ئیرباهیم تەورات و ئینجیال دابەزیاون، جاا چۆنیاان زانیاوە 

ەیان جوولەکە و تەرسا کە ئیرباهیم یەکێک لەوانە بووە، جا خاودای تەعااال باۆ وەدرۆ خساتنەو 

ی ئالی عیمران شاهیدە لەسەر ئەو 12ئاوڕ دەداتەوە وەالی بە چاودا دانەوەی درۆیانیان، ئایەتی 

 بابەتە:

ْهَل اعْ 
َ
فَولاَ  ِوَتابيَا أ

َ
نِ عَِت اتلذوَراةُ َواإلجِنيوُل إاِلذ ِمون َبْلوِدهِ أ

ُ
وَن ِِف إِبَْراِهيَم َوَما أ لَِم ُُتَآجُّ

 ئایل عيمران( 69) ََّْلِقلُونَ 
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ئەه ڕڕی کتێڕڕ و بڕڕۆ اڕڕەبارەت بە ئیهاهڕڕیم کێشڕڕەتانە؟ لە یاڵێکڕڕدا تەورات و ئینجیڕڕل  ئەی

 نەنێ دراوەتە خوارەوە دوای ئەو نەبێو بۆچی ئەق  و شعوور ناخەنە کار؟!

 :11ئایەتی پیرۆزی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی ورد وەالی ناوەرۆک و سیامی 

نامەکاانی ئاساامنی، باێ دەلیال و بەڵاگە  خودا ڕوویان تێدەکا و دەفەرموێ: ئەی خااوەن

بۆچی لە سەر یەهوودی بوون و گاور بوونی ئیرباهیم دەگەڵ یەک دەمەقاڵێ دەکەن، هەر کام لە 

ن و ئێوە ئیرباهیم پاڵ دەدەن بە دینی خۆتانەوە!؟ دەگەڵ ئەوەی تەورات و ئینجیل وێستا دانەبەزی

پاشی ئیرباهیم ئەو کتێباانە دادەبەزن، بە پێای  تاکوو ئێوە بزانن ئیرباهیم لە کام الیە، چونکە زۆر

سەد سااڵ دوای ئیرباهایم تەورات باۆ مووساا دادەبەزێ، و هەزار و کوتەی مێوژناسان حەوت

سەد ساڵ دوایە ئینجیل بۆ عیسا دادەبەزێ. ئێوە چاۆن دەتاوانن ئەو قەزاوەتە ساەربەخۆ حەوت

ییە؟! قسەی بێ بەڵگە و دەلیل بە پووچ بیخەنە ناو گۆی عالەم؟! ئایا مەگەر ئەقام و شعوورتان ن

 دەگەڕێتەوە الی خاوەنی و بە سەریدا دەدرێتەوە.

دەبێ لەو بارەوە بکوترێ قورئان ئاگاداری داوە کە ئیرباهیم پاک و موسوڵامنە بە وەسایلەی 

 ی ئالی عیمران:13ئایەتی 

ْهلًِما َوَما َن حَ اكن كَن إِبَْراِهيُم َيُهوِديًّا َوالَ نَْْصَانِيًّا َوعَ اكَما   يَ كَن ِمَن الُْمَْشِ اكنِيًفا مُّ
 خوائ و مواوڵتن بووو و لە مورشیکانیش نەبوو.ئیهاهیم نە جوولەکە بوو نە گاورو بەڵکە هەق

نیشاان دەی دیارە یەهووی بوون و نەرسانای باوونی ئیرباهایم دە تەورات و ئیجیلادا دەک

 نەکراوە و باسی لێ نەکراوە.

دی، هەرکام لە ئەهلی کتێب واتە یەهوودی و نەرسانی داواکار بوون کە بە کورتی و بە کور 

ئیرباهیم لە سەر دینی وان بووە، جا لە سەر ئەو ئیدیعایە دەگەڵ پێغەمبەریان باک دادەمەزراند و 

کێشەیان دەکرد، خودای خاوەن حیکمەتیش خەیااڵت و نیەتای ناپااکی وانای ڕادەگەیاناد بەو 

ە لە پاش مووسا هاتووە تاکوو پێی بکوترێ یەهوودی، نە لە پاش عیساا شێوەیە: ئەو ئیرباهیمە ن

رائیل و زۆر اهاتووە تا پێی بکوترێ مەسیحی؛ بەڵکە ئەو ئیرباهیمە باپیرە هەرە گەورەی بەنی ئیس

 خواز و موسوڵامن بووە.پێش ئەوان بووە، و پاک و حەق

: ڕۆژێااک تاقمێااک لە عباسااەوە نەقااام دەکەن و دەڵااێنجریاار لە ابناسااحاق و ابنابن

ی یەهوود دێنە خزمەت پێغەمابەر و پێای دەڵاێن: کاننەساراکانی نەجران و تاقمێک لە ئیحبارییە
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گۆیا ئەتۆ ئۆمەتی ئیرباهیمی، دەحاڵێکادا ئاێمە ئاۆمەتی ئیرباهیماین؛ نەک ئەتاۆ؛ گۆیاا هەر لە 

دابەزاناد.  ی ئاالی عیماران باۆ ساەر پێغەمابەر12هەمان جەلەسەدا خودای تەعاال ئەو ئایەتی 

 (9/919)تفسیر طربی، 

دیارە بە ساڵەهای ساڵ شەریعەتی مووسا و عیسا لە پاش شاەریعەتی حەزرەتای ئیرباهایم 

بووە، جا چۆن دەگونجێ ئەوە کە ئیرباهیم تابعی ئایینی یەکێک لە مووسا یا عیسا بووبێ، کە دە 

فَداَل  ﴿ا پێیاان دەفەرماوێ: دەورانی واندا هەر نەبووە. جا لە سەر ئەو داوا بێ بنەمایاانە، خاود
َ
أ

  ﴾َتْعِقلُوَن 

سااڵ  212بە پێی ئیدیعای مێژووزانان نێوانی دەورانای ئیرباهایم دەگەڵ دەورانای مووساا 

ساڵ. نێاوانی مووساا و عیسااش گۆیاا  6111ساڵ یان  311بووە، تەنانەت هەندێک کوتوویانە 

 (9/221ح املعانی، ساڵ بووە. )رو  2111ساڵ بووە و هەتا هەندێک الیان وایە  6322

وا دیارە خودای بانی سەر دەسبەرداری لۆمە و سەرکۆنەی یەهوود و نەسارایان نابێ، پێیان 

دەڵێ ئەگەر قسە و باسی لە بابەت تەورات و ئینجیل دەکەن بە هەر حاڵ شاتێکی لاێ دەزانان، 

باۆچی لە بەڵم ئەوەی هەر هیچی لێ نازانن وەک ئیرباهایم باێ، کە لە دەوری ئێاوەدا نەباووە، 

کە بە چاکی و تەواوی لە بابەتی تێبگەین، دەچیانە  وەیبارەیەوە دەدوێن وقسەی لێ دەکەن؟ بۆ 

 ی ئالی عیمران:11خزمەت ئایەتی 

نُتْم َهُؤالء َحاَجْجُتْم َِيَما عَ 
َ
وَن َِيَما عَيَْس عَ كَهاأ م بِِه ِعلْوٌم َوا ُّ كم بِِه ِعلٌم فَلَِم ُُتَآجُّ

نُتْم 
َ
 ئایل عيمران( 66) الَ ََّْللَُمونَ َيْللَُم وَأ

ئاگڕڕادار بڕڕدو ئێڕڕوە هەر ئڕڕائەوانە بڕڕوون کە دەربڕڕارەی ئەو شڕڕتەی کە لێتڕڕان دەئانڕڕی کێشڕڕە و 

دەمەقاڵێتان ک د؟ ئەی بڕۆچی اڕەبارەت بەو شڕتەی کە هیکڕی لڕێ نڕائاند کێشڕە و دەمەقڕاڵە 

 دەکەن؟ خودا دەئانێ ئێوە هیکی لێ نائاند.

 ی ئالی عیمران:11ەستیارانە وەسەر ئایەتی ئاوڕ دانەوە و تێڕوانینێکی ه

ان لاێ دەزانای، وەک تئاگادار بن ئێوە ئەی ئەوانەی دەمەقاڵێتان کرد لەوەی کە ئێاوە شاتێک

باسی عیسا بێ، بە هەر حااڵ زۆر جاێگەی لاۆمە باا نەبان، بەڵم ساەیر ئەوەیە کە هەنادێکتان 

خودایە، تەنانەت بەوەش دانەوەستان هەڵبڕیوە لە تەوهین و ئیفتیرادا، کوتتان: عیسا شووتان لێ 

هەندێکتان لە سنوور چوونە دەرێ، کوتتان عیسا زۆڵە، و تەنانەت ئەو زانینەی کە لەمەڕ عیسادا 
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بووتان نەیپاراسنت لەو ئیهانە گەورەیەی داتانە پاڵ عیسا، جا بۆچی دەمەقااڵێ دەکەن لە شاتێکا 

گومان دینی جوولەکە بووە، یا گاور؟! بێ کە هەر هیچی لێ نازانن، واتە دەڵێن ئیرباهیم لە سەر

خودا دەزانێ کە ئیرباهیم لە سەر دینی هیچ الیەکتان نەبووە، دیارە ئێوە نازانن. باۆ ئیساباتی ئەو 

 ی ئالی عیمران:13مەبەستە دەچینە خزمەت ئایەتی 

ْهوواكن كووَرانِيًّا َوعَ وَن إِبْووَراِهيُم َيُهوِديًّووا َوالَ نَْصوواكَمووا  َن ِمووَن اكلًِما َوَمووا َن َحنِيًفووا مُّ
 ئایل عيمران( 67)يَ كالُْمَْشِ 

خڕڕڕوائ و مواڕڕڕوڵتن بڕڕڕووە و لە ئیهاهڕڕڕیم نە جڕڕڕوولەکە بڕڕڕووە نە گڕڕڕاورو بەڵکڕڕڕوو هەق

 دانەرانیش نەبووە.شەری 

 :17ئایەتی پیرۆزی  تێڕوانین و ئاوڕ دانەوە وەالی ناوەرۆک و سیامی

خاواز و حەق و ڕاسات باووە، نە پێغەمبەری حەقدەبێ ئەوە بزاندرێ بە یەقینی، ئیرباهیم 

جوولەکە بووە نە گاور، وەک یەهاوود و گاورەکاان دەڵاێن، بەڵکاوو تەسالیمی خاودا باووە بە 

 دانەریش نەبووە بۆ خودا.تەواوی شەریک

بە ڕوون و بە ڕەوانی بە وەسیلەی ئەو ئایەتە عەقیدە و بڕوای یەهوود و نەساراکان لە بابەت 

یم کە ئااایینی خۆیااان وەپاااڵ دەدەن ڕەد دەکاااتەوە، بەتااایبەتی کە دەفەرمااوێ حەزرەتاای ئیرباهاا

ْسِلًمااكن كَولَ ﴿ واتە لە هەر چی ئایینی باتڵە، ڕووی الدا باۆ الی دینای حەق. بە  ﴾َن َحِنيًفا مُّ

 پێچەوانەی یەهوود و نەسارا کە ڕوویان لە هەچی دینی حەقە وەرگێڕا بۆ الی باتام.

گوێی موویکانی یەهوود و نەسارا بەو هۆیە کە عیساا درا بە بنان ئەو ئایەتە وەک پالرێک

گوێی قورەیشیەکانی مەکاکە و ئەو داشی بە بنان و عوزەیریان بە خودا داناوە، دروست هەر ئاوا

عەرەبانەی کە بڕوایاان وەک وان باوون: بتیاان دەپەرسات و دەشایانکوت ئاێمە لە ساەر دینای 

دانەر باوون باۆ خاودا، ەیشیەکان و یەهوود و نەسارا شاەریکئیرباهیمین، بە کورتی عەرەبە قور 

تەنیا تەسلیمی خودا باوو. باۆیە  بەڵم ئیرباهیم پاک و بەری لەو ئاکارانە و حەزرەتی محەمەد

ئاالی عیماران ئەو هەساتە چااو ی 14نزیکرت کەسە لە حەزرەتی ئیرباهایم، هەروەک لە ئاایەتی 

و ئاۆمەتەکەی نازیکرت کەسان لە حەزرەتای  حەمەددەکرێ. بۆ ئیساباتی ئەو ئیادیعایە واتە ما

ی ئالی عیمران تااکوو بەباێ دڕدۆنگای قباووڵ بکارێ ئەو 14ئیرباهیم، دەچینە خزمەت ئایەتی 

 ئیدیعایە:
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ِيَن آَمُنواْ َوا ُّ َوِِلُّ الْمُ  ا انلذ ٍُِّّ َواَّلذ َْ يَن اَّذَبُلوهُ َوَهو ِ ْوََّل انلذاِس بِإِبَْراِهيَم لََّلذ
َ
( 68)ْؤِمنِيَ إِنذ أ

 ئایل عيمران
گومان نڕزیککید کەس لە ئیهاهڕیم ئەو کەاڕانە بڕوون کە وا شڕوێنی کەوتبڕوون و ئڕا ئەو بێ

پێغەمڕڕبەرە و ئەو کەاانەشڕڕد کە وا بڕڕاوا و ئیتنیڕڕان هێنڕڕابووو دیڕڕارە خڕڕودا اەرپەراڕڕتی 

 ئیتندارەکانە.

 :18ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

بە پێاای ئیشاااراتی ئەو ئااایەتە پیاارۆزە، ئەو هەسااتە بە تەواوی دەکاارێ کە خااودای تەعاااال 

 نیشان کردن بە دوو تاقم:و نزیکرتانی حەزرەتی ئیربهایمی دەکەنگران الی

 ا دەستەیەکیان ئەوانەی کە دە کاتی خۆیدا شوێن ئیرباهیم کەوتوون و باوەڕیان پێ بووە.6

املصاطفی و ئاۆمەتی واتە مومئیناان، ئاایەتەکە پاشاان ا دەساتەی دووهەمیاان محماد 2

واتە خاودای تەعااال  ﴾َواهّللُّ َوِِلُّ الُْمْؤِمِننَي  ﴿دەفەرموێ: خودا یاریدەدەری مومئینانە. جوملەی 

 دەری خاوەن باوەڕانە.یاریدەدەر و ئیرادەدەر و عیزەت

کە موساوڵامنان بە بەسەرهاتێک کە پڕ لە ڕاز و دەرک و حیکمەتی خاودایە، ئەو دەورانای 

بااوەڕان و بوونیان لە شاری مەککە لە ژێار تاانە و لاۆمە و ئاازاری بێهۆی کەمی و تازە ئیسالم

کافرانی مەککە کەوتبوونە ناڕەحەتی و سەخڵەتییەکی زۆر لە سەر ئیجازەی پێغەمبەر باۆ وڵتای 

نجاسای، حەبەشە کۆچیان کرد، پادشای ئەوسەردەمی حەبەشە پیاوێک بوو بە نااوی اصاحمە 

مەسیحی مەزهەب و ئاقام و بەویژدان و بەئینساف بوو. ئەو موسوڵامنە کۆچەریانەی زۆر بە ڕێز 

نەفەر  41یاا  31و حورمەتەوە پەنا دان، ژمارەی ئەو کۆچەریانەش بە پێای کاوتەی مێژووناساان 

بوون. لە ناودارەکانی وان حەزرەتی عوسامن، حەزرەتی حەمزە، عوساامنی کاوڕی مّعاون و 

ری کاوڕی ئەبوتالاب دیاریاان دەدا. دیاارە کافرەکاانی مەکاکە بە ڕۆیشاتنی ئەو تااقمە جەعفە

درێژییاان نیشت، کە تازە ناتوانین وەک پێشوو دەکموسوڵامنە بۆ حەبەشە ترسان و سامیان ڕێ

بە هۆی ئەوانە پەرە بستێنێ و هێز بگارێ و ڕیشاە داکاوتێ.  بۆ ال بکەین و لەوانەشە محەمەد

خەیاڵە بە هەر فێام و تەڵەکەیەک بێ ئەوانە وەگێڕدرێنەوە بۆ مەککە. بە پێای ئەو کەوتنە سەر ئەو 

کاڵە بەتاڵە عەمر کوڕی عاص کە زۆر تێبین و وریا بوو، هەروەها عەمارەی کوڕی محیط  خەیاڵە

ناردیانن بۆ الی پادشای حەبەشە، نەجاشی کە دڵی بستێنن و ئەوانەیان لێ وەرگرنەوە، ئەو دوو 

رانە دەگەڵ تاقمێکی دی بە بەرتیل و دیاری بەرچاو هاتن باۆ وڵتای حەبەشاە الی نەفەرە ناودا
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پادشا. کاتێ ئەو وەفدە گەیشتنە الی پادشا ویستیان دڵی شا ئاوەژوو کەنەوە لە خزمەت بەوانە، 

لەڕێوە بە شایان کوت: ئەو موسوڵامنانەی کە هاتوونە الی تۆ، پێغەمبەر و دینی تۆیاان قەباووڵ 

قسەی زۆر ناڕەواش لە بابەت ئایین و پێغەمبەرتاان هەڵدەبەسانت هەچای لە جانتاای نییە، هەتا 

دەروونی پیسیاندا بوو بۆ پاشایان هەڵڕشت، بەڵم شا ئینسانێکی وردبین و ئاارام و تێباین باوو، 

پێی کوتن: ئێستا هەر وا بە ئاساانی بە ڕەوای ناازانم بە قساەی ئێوەیاان دەگەڵ باکەم، بانگیاان 

لە بااابەت وان ڕاسااتە! وێ گوفتاااری ئێااوە ووتااان دەکەمەوە تاااکوو دەرکەوێ کاادەکەم ڕووبەڕ 

کافرەکان بەو ڕووبەڕوویە ملیان دا. شا ئەو چوار نەفەرە ناودارەی وانی بانگ کرد واتە حەزرەتی 

عوسامن، حەزرەتی حەمزە، حەزرەتی جەعفەر، حەزرەتای عوساامن کاوڕی مّعاون. زاناا و 

حی بانگ کردن تاکوو ئاگاداری قسەیان بن لە بابەت مەسایح و زانەکانی مەسیڕاهیب و ئینجیل

مەسیحیەتەوە و ئینجیل. موسوڵەمانەکان حەزرەتی جەعافەر کاوڕی ئەبوتالبیاان بە نوماینادەی 

خۆیان دانا، پاشان شا نەجاشی ڕووی دە عەمر کوڕی عاص کارد و کاوتی: هەچای لە باابەت 

ئەوانە دەیزانی بەیانی کە؛ عەمر کوڕی عااص  دینی تازەی ئەوانە لەمەڕ عیسا و کتێب و مەزەبی

هەچی زانی کوتی، پاشان نەجاشی ڕووی دە موسوڵامنەکان کرد و کوتی: ئایە ئەو پێغەمبەرەی 

ئێوە کە دەعوەت بۆ ئایینی ئیسالم دەکا چوو پێ دەڵێ؟ کتێبی هەیە؟ ئەمارو بە چای پاێ دەکاا، 

 هیچ لە خۆیڕا ناڵێ، هەچای خاودا نەهیو لە چی لێ دەکا؟! حەزرەتی جەعفەر کوتی پێغەمبەر

پەرساتی نەهای دەکاا و لە پێی نەڵێ نایڵێ، ئەمر بە چاکە دەکا و نەهای لە خاراپە دەکاا. لە بت

دانان بۆ خودا نەهی دەکا، دەستووری کۆمەک بە هەتیوان دەدا، بەندەگی تەنیا بۆ خودا شەریک

دابەزیوە هیچی لێ دەزانان؟  یبۆ  دەکا. دووبارە شا نەجاشی کوتی: ئایا ئەو کتێبەی لە ئاسامنڕا

حەزرەتاای جەعاافەر کااوتی: بەڵااێ، لە هەوەڵەوە سااووڕەی ڕوم و عەنکەبااووت و بەشااێک 

ڕفێن سووڕەی مەریەم و پاشان سووڕەی مائیدەی لە لەسووڕەی کەهع و پاشان بە دەنگێکی دڵ

ن بە شاا نەجاشای و دەوروبەری چاویاا 49خوێندەوە، کااتێ گەیشاتە ئاایەتی  49تا  46ئایەتی 

 مۆلەق فرمێسکی تێ وەستا و ڕشتیانە خوار. ئەوەش ئایەتەکە:

َقِّ َيُقو
ْ
ا َعَرفُواْ ِمَن اْل ْمِع ِممذ ْعُيَنُهْم تَِفيُ  ِمَن اَّلذ

َ
نِ َل إیَِل الرذُسوِل تََرى أ

ُ
لُوَن َربذَنا َوإَِ ا َسِمُلواْ َما أ

اِهِدينَ كآَمنذا فَا  مائده( 83) ُتبَْنا َمَع الشذ
وێیان لەوە بوو کە بۆ ئەو پێغەمبەرە نێ درابووە خوارەوە دەبینی چاوەکانیڕان ف مێسڕ  کاتێ گ

 ااڕتییان بڕۆ دەرکەوت. دەڵڕێد ئەی پەروەردگارمڕان! وا ئڕێەە دە ێێێو چونکە هەندێ لە یەق
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 ئیتمنان هێناو کە واتە ئەتۆ  لەگەو شاهیدەکاندا مباننوواە.

ئەو داستانە، کاتێ حەزرەتی جەعافەری کاوڕی هەندێک لە مێژووزانەکان دەڵێن لە بابەت 

ئەبوتالب گەیشتە داساتانی حەزرەتای مەریەم و عیساا لە قورئاان خوێندنەوەیادا، گەیشاتە ئەو 

 جێگایەی کە خودای تەعاال لە زمان حەزرەتی عیساوە فەرمووێ: 

ِ آتَاِِنَ اعْ   مرنم( 32)وََجَللَِي نَبِيًّا  ِوَتابقَاَل إِِنِّ َعْبُد ا ذ
واتە عیسای منداڵەکە کوتی: ئەمد بەنڕدەی خڕودابو خڕودا کتێبڕی پڕێ داوب و ک دووشڕەی بە 

 پێغەمبەر.

عەمر کوڕی عاص خۆی ڕانەگرت و کوتی: سوێند بە خودا ئەوانە تەوهین بە عیسا دەکەن. 

شا نەجاشی ئەوجار ڕووی کردە جەعافەر و کاوتی: پێغەمابەر و دینای لە باابەت عیساا چاۆن 

لە وڵمدا کوتی: عیسا بەندەی خودایە و ڕەسووڵی خاودایە، ڕوح کەلایمەی دەدوێن؟ جەعفەر 

خاودایە کە بە حەزرەتای مەریەم دراوە، نەوەک کااوڕی خاودایە. ئەجاار نەجاشاای ڕووبەڕووی 

هەموو زانا و قەشەکان و وەفدی هاتوو کوتی: سوێند بە خودا عیسا پێغەمابەر ئەوەی جەعافەر 

تەورات و ئینجیلدا لە بارەی عیسا کاوتراوە هەر دوو یەکان، دەڵێ کە قورئانە، دەگەڵ ئەوەی دە 

هیچ تەفاوەتیان نییە. جاا ئەوجاار عەمار کاوڕی عااص و عەماارەی کاوڕی محایط تێشاکان. 

نەجاشی بە موسڵامنەکانی مزگێنی مانەوەی دانێ و عەمر و هاوڕاکانی جواب کاردن کاوتی بە 

 دیارییەکانتانەوە بەرەو شوێنی خۆتان وەگەڕێن.

نەجاشی حەزرەتی حەعفەری کوڕی ئەبوتالبی باناگ کارد تاا بەشاێکی دیاکەی لە  پاشان

ڕفاێن ساووڕەتی قورئان بۆ وەخوێنێ، ئەوجار جەعفەر زۆرتر لە جاری هەوەڵ بە دەنگێکای دڵ

، شاا نەجاشای بە تەواوی 62تەها و مریەمی خوێندەوە. لە سووڕەی مەریەم کە گەیشتە ئایەتی 

 ەرەو ئایینی ئیسالمی خۆی نواند و ئیسالم بوو. کەوتە ژێر حاڵەتێکی بەرچاو ب

 مرنم( 29) وََسلَاٌم َعلَْيِه يَْوَم ُوَِّلَ َونَْوَم َيُموُت َونَْوَم ُيْبَلُث َحيًّا
ااڵو و دروودی لە اەر بێ  ڤ ێ کە لە دای  بووو  ڤ ێ کە دەمڕ ێ و لەو  ڤ ەشڕدا کە بە 

 ئیندوویی لە گۆ دا هەڵدەاتێندرێتەوە.

 یەک ڕاستی!

ڕێز و حورمەتی پێغەمبەران بە خاتری نەژاد و هاۆز و نەساەبیان نەباووە و ناابێ، بە هاۆی 
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لە حەزرەتای کەسان ڕەوانەکراوی الی خودایانە، جاا باۆیە پێغەمابەر و ئاۆمەتی کە نازیکرتین 

 ئیرباهیم بە هۆی ئایینی ئیرباهیمە نەک نەژاد و نەسەبی.

ۆمە و تاانە و تەشاەرەی وەساەر و دەچینە سەر باسای خااوەن نامەکاان کە بەو هەماوو لا

ڕا خەریکای گوێالکیان دەکەوێ دانامەزرێن و خەجاڵەتی ناکێشن، واش لە سەر ئەو حاڵەتەیان

ئەوەن، ئەوانەی کە تازە ئیامنیان هێناوە بە پێغەمبەری وەریانگێڕن و لە ئیامنیان ئااوەژوو کەنەوە. 

 ی عیمران:ی ئال13جا بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستیە دەچینە خزمەت ئایەتی 

ْهِل اعْ 
َ
ْن أ آئَِفٌة مِّ نُفَهُهْم َوَما يَْشُلُرونَ كلَْو يُِضلُّونَ  ِوَتابَودذت طذ

َ
( 65)ْم َوَما يُِضلُّوَن إاِلذ أ

 ئایل عيمران
هەندێ  لە خاوەن نامەکان یەئیان لێ بڕوو گومااتڕان بڕکەنو بەاڵب نڕاتواند هڕیچ گڕوماا کەن 

 ناکەن.بەغەی ەئ خۆیانو کەچی هەاتیش پێ 

 :11ئایەتی پیرۆزی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر 

ئااارەزوو دەکەن و دەیااانهەوێ دەسااتەیەک لە خاااوەن کتێبەکااان کە گومڕاتااان کەن ئەی 

گومان ناتوانن بەغەیاری خۆیاان کەک گاومڕا موسوڵامنان، بە فڕ و فێام و چاو و ڕاو، بەڵم بێ

تەفرەبردنی موسوڵامن وەسەر بیر کاردنەوە لە قورئاان و یاسااکانی کەن، چونکە ئەوانە بە هۆی 

شاعوورییانە. ساەیر کەن لەو یاساا جاوانە: هەر ئایینی ئیسالم ناپەرژێن. ئەوەشیان نیشانەی بێ

 باوەڕانە.کەک چاڵ بۆ خەڵک هەڵکەنێ، بۆخۆی تێدەکەوێ، وەک ئەو بێ

و ئاکااری خااوەن نامەکاانی گومان دەبێ ئەوە بزانادرێ و بااوەڕیش بکارێ کە نایەت بێ

ئاسامنی، واتە جوولەکە و گاور و تەرسایەکان سەرپێچی لە حەقە و ڕوو وەرگێڕان لە دەلیال و 

بورهانە، ئەگەر بە وردی سەرنج بادرێتە ئەو ئاایەتە، بە تەواوی ئەوەی کومتاان بااوەڕ دەکارێ، 

کەچی بۆخۆشی ئیدیعای  سەیر کەن: ئەوانە دەڵێن، بەڵێ محەمەد ئیقرار بە مووسا و عیسا دەکا،

پێغەمبەرایەتی دەکا، و هەروا دەشڵێن: بەڵێ، مووسا کوتاوویەتی یاساای تەورات باۆ هەمیشاە 

هەیە و ناااگۆڕێ، کەچاای مااحەمەد دەڵااێ ئەحکااامی شااەریعەتی مووسااا الدەچااێ؛ ئەوە ئەو 

ە دەزانان ئەوەیە تازە موسوڵامنەکان بخەڵەتێنن و ئاوەژوویان کەنەوە، وەئایلال ئەو ئیدیعایەیان بۆ 

کە محەمەد دەڵێ مووسا و عیسا هەن و ئەحکامیان حەقن بۆ کات و دەورانای خاۆی. جاا باۆ 

 ی سوورەتی بەقەرە بکرێ:613ئیسباتی ئەو داوایە دەبێ بە وردی سەیری ناوەرۆکی ئایەتی 
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ْهِل اعْ كَودذ 
َ
ْن أ ونَ  ِوَتابثٌِي مِّ ِ كلَْو يَُردُّ ون َبْلوِد إِيَموان واراً َحَهوكْم كم مِّ وْن ِعنوِد فذ ًدا مِّ

ْمرِهِ إِنذ ا ذ لََعَ 
َ
َ ا ُّ بِوأ ِِ

ْ
َقُّ فَاْعُفواْ َواْصَفُحواْ َحَّتذ يَأ

ْ
َ لَُهُم اْل ن َبْلِد َما تَبَيذ نُفِهِهم مِّ

َ
 كِّ  أ

ٍء قَِديرٌ   بقرة( 225) ََشْ
ر ئڤربەی ئەوانەی کە ئەه ی کتێڕنب لە پڕا  ئەوە  کە  ااڕتییان بڕۆ دەرکەوتڕووە هەر لە بە

بڕڕاوە ی یەاڕڕوودی خۆیڕڕانو یەئ دەکەن پڕڕا  ئڕڕیتن و بڕڕاوە ی هێنڕڕان بەرەو کڕڕوف  و بێ

بتانگێانەوەو بەاڵب ئێوە ببوورن و چاوپۆشی بکەنو تاکوو خودا فەرمان و بەرنامەی خۆیتان بڕۆ 

 گومان خودا بە اەر هەموو شتێکدا ئاڵە.دەنێ ێ و بێ

ی ناو ئایەتەکە دەبێ باۆ بەعاز «من»کە دەبێ لە باری ئادابی عیلمی نەحو ئەوەش بزاندرێ 

بێ، واتە بۆ هەندێ لە ئەهلی کیتاب بێ، دەنا هێارش دەکارێتە ساەرمان بەوەی کە هەنادێک لە 

ئاالی عیماران  669ئەهلی کتێب ئیامنیان هێناوە، خودا بە باشای نااو باردوون وەک لە ئاایەتی 

 ئیشارە وەالی ئەو بابەتە کراوە:

هْ 
َ
ْن أ ٌة قَآئَِمٌة َيْتلُووَن آيَواِت ا ِّ آنَواء اللذْيوِل َوُهوْم يَْهوُجُدونَ  ِوَتابِل اعْ عَيُْهواْ َسَواًء مِّ مذ

ُ
 أ

 آل عمران( 223)
وپێڕڕ  و ئەوانە هەمڕڕوو وەت یەت نڕڕیدو هەنڕڕدێ لە ئەه ڕڕی کتێڕڕ  هەن تڕڕاقەێکی  ێ 

 دامەئراونو لە نیوەشەودا ئایەتەکانی خودا دەخوێننەوە و او دەی دەبەن.

 أننەیفەرمااووە ) ﴾ْم كلَددْو يُِضددلُّونَ  ﴿دە جااوملەی ئااایەتەکەدا کە خااودا فەرمااوویەتی 
بۆ تەمەننایە، « لو»ئاماژەیە وەالی ئەوە کە « ان»دامەزراوە نەک بە « لو»( واتە بە پیتی مْ كيُِضلُّونَ 

دیااارە بە کااوردی ئەوانە ئااارەزوو و ئاواتیااان ئەوە بااوو کە لە ئاایامن هێنانتااان ئاااوەژوو بباانەوە. 

 ئەساک ناچێتە سەر.ئارەزووی وا بێ

نُفَسُهمْ  ﴿دە جوملەی 
َ
ئەو هەستە بە ڕوونی خۆ دەنوێنێ کە خۆیان بەرەو  ﴾َوَما يُِضلُّوَن إاِلَّ أ

ئیامناانە دە حەولای پشت دەو چااڵە دەکەون کە هەڵیانکەنادووە باۆ موساوڵامنان. واتە ئەو بێ

ەژوو و پاشگەز کەنەوە لە ئایامن هێناان، کەچای ئەوەدان و دەیانهەوێ ئێوەی خاوەن ئیامن ئاو 

جگە لەوەی ئەو ئارەزوویەیان نایەتە جێ، بۆخۆشیان بەرەو پشت دەکەونە چاڵی نەدامەتی، واتە 

ئەقام و هەست و شعووری خۆیان لە ناسینی هیدایەت و ڕاستە ڕێگاا وەدوور دەخەنەوە و هەر 

نااگەن بە خەجااڵەتی و سەرشاۆڕی  وا چونکە لە فریاو هەڵخەڵەتانادنی موساوڵامنان بە ماراد



 002تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

َوَمدا  دا دەدا و دەفەرماوێ ﴿ئەساتۆیاندەگەڕێنەوە. جا بۆیە خودای تەعااال ئەو گورزەشایان بە 
 ﴾.يَْشُعُروَن 

بۆ وەی بە باشی دەبێ هەست و شاعووری یەهاوود و گاورەکاان و هەوادارانیاان بگەیان 

 ی سووڕەی ئالی عیمران:31دەچینە خزمەت ئایەتی 

ْهَل 
َ
نُتْم تَْشَهُدونَ كلَِم تَ  ِوَتاباعْ يَا أ

َ
 ئایل عيمران( 72)ُفُروَن بِآيَاِت ا ِّ وَأ

ئەی خڕڕاوەنی کتێڕڕ و بڕڕۆچی ئینکڕڕاری ئایەتەکڕڕانی خڕڕودا دەکەن؟ لە هەمڕڕان کاتیشڕڕدا خۆتڕڕان 

 شاهیدی دەدەن کە ئایاتی خودا  اانت!

 71پیرۆزی ئایەتی  یئاوڕ وەسەردانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر ناوەرۆک

باوەڕیدا ڕۆدەچن لە بابەت ئەی ئەهلی تەورات و ئینجیل، بۆچی باوەڕ ناکەن و هەر دە بێ

ئەو ئایەتانەی کە مزگێنی دەدەن بە هاتنی حەزرەتی محمد املصطفی و دەشازانن و شااهیدیش 

 گومانە سەداقەتی، ئایەتەکانی تەورات و ئینجیل.دەدەن کە ڕاستە و بێ

ی ئالی عیمران جاا پاشاان 36ی حوججەت دەچینە خزمەت ئایەتی بۆ تێگەیشنت و ئیتامم

 بە تەواوی لە سەریان دەدوێین:

ْهَل اعْ 
َ
َقذ بِاْْلَاِطِل َوتَ  ِوَتابيَا أ

ْ
نُتْم ََّْللَُمونَ كلَِم تَلْبُِهوَن اْل

َ
َقذ وَأ
ْ
 ئایل عيمران( 72)ُتُموَن اْل

خۆشتان ئەوە دەئانڕد )کە یەق ئەی ئەه ی کتێ و ئەرێ بۆچی یەق بە نایەق دادەپۆشد! هەر 

 نا واتە  ێ  نایەق و داناپۆرشێ(

 79وەسەر سیامی ئایەتی پیرۆزی  ئاوڕدانەوە

ئەی خاوەن نامەکان، بۆ بە ئارەزووی خۆتان ڕاسات و دروسات دەگاۆڕن لە جێگاای ئەو 

 بنەماایحەقە، درۆ و بەتاڵ و ناحەقی دێنن بە بەرابەریەوە دادەناێن!؟ و بە درۆ و دەلەساەی بێ

خۆتان ڕاست دادەپۆشن و ون دەکەن! دەگەڵ ئەوەی ئێوە خۆشتان دەزانن کە ئەوە ڕاستە و ونی 

 دەکەن؛ واتە ون کردنەکەتان لە ڕووی عەمدە، نەک لە ڕووی هەڵە و نەزانییەوە.

 دەبێ ئەوە بزاندرێ کە جوولەکە و گاورەکان دوو جۆرە حیلەیان دە کار دەکرد:

د حەقە و پێغەمابەری خاودایە، ئەماام باۆ فریاوی خەڵاک . دە دڵدا دەیانزانی کە محەمە6

ئەو  31ئاشکرایان نەکرد و ئیامنیان پێ نەدێناا، هەر وەک خاودای تەعااال بە وەسایلەی ئاایەتی 

 حیلە و فێڵەیانی ئاشکرا و بەیان فەرموو،
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. حیلە وفێڵی دووهەمیان ئەوە بوو: دە حەولی ئەوەدا بوون بە دایمە، دڕدۆنگی و دوودڵی 2

گومان دە دەروونی خاوەن باوەڕان بخزێنن و ڕاساتی و دروساتی حەقیاان لاێ حاشاار دەن، و 

 31لێی لە هەرا دان، بە کوردی و بە کورتی، لە ئاایەتی  36خودای تەعاالش بە وەسیلەی ئایەتی 

دا ئەوە هەسات 36ئەوە هەست دەکرێ کە خەریکی گومڕا کردنی خەڵاک باوون، و لە ئاایەتی 

 ن گومڕا دەکەن.دەکرێ بۆخۆیان خۆیا

دەبێ ئەوەش بزاندرێ کەسێک بیهەوێ حەق بە ناحەق داپۆشاێ و وەیشاارێ، دوو جاۆرە 

حاڵەتان بە سەر خۆدا دێنێ، لە هەوەڵەوە گومان و دوودڵی دادەچێنێتە ناو دەروونی خەڵاکەوە، 

دەلیل و بەڵگەی حەق دەشارێتەوە کە لە سەر حەق دەدوێن. دەلیلی غەڵەت و پەڵەت ڕادەنێ کە 

کەرن بۆ الی حەق. واتە بە ڕواڵەت )ال اله اال الله، محماد رساول اللاه( نیشاان دەدا و ێ ونڕ 

 گوناه، بەڵم دە بنیدا بە لێشاو خوێنی بەحەق دەڕێژێ.بەرزی دەکاتەوە بە دەستی منداڵنی بێ

نتُْم َتْعلَُموَن تُُموَن اْْلَقَّ كلَِم تَلِْبُسوَن اْْلَقَّ بِاْْلَاِطِل َوتَ  ﴿ئەگەر جوملەکانی 
َ
بە تەرازووی  ﴾َوأ

ئەقام و هەست و شاعوور و ئینسااف وەزن کارێن و هەڵساەنگێندرێن، درۆزن و ڕاسات لێاک 

 دەردەکەون.

﴾ خودا دەفەرموێ بە ئەهلای لَِم تَلِْبُسوَن اْْلَقَّ بِاْْلَاِطِل  ورد بڕوانە و سەیر کە لە جوملەی ﴿

 کتێب:

بااوەڕانە هااتن ئەوەی دە تەورات و ئەوان بێ . ئەرێ بۆچی هەق بە نااهەق دادەپۆشان؟6

ئینجیلاادا کە لە بااابەت قورئااان و پێغەماابەردا بەتااایبەتی باساایان لااێ دەکاارد، دەریانهێنااان و 

نان، ئەوەی بابەتی خۆیان بوون لە جێگایان دانان تاکوو خەڵک نااحەق بە حەق داناێ، وەالیان

 بشڵێن تەورات و ئینجیل وایان فەرمووە.

هیر و بە زمان بە ڕاستی ئاینیی ئیسالم ئیقرار دەکەن، بەڵم لێر و لەوێ منافقانە لە . یا بە زا2

 کن هەوادارانیان بە پێچەوانە دەدوێن.

ئەوەیە: یەهوود بە حەزرەتای مووساای  ﴾ُسوَن اْْلَقَّ بِاْْلَاِطِل تَلْبِ ﴿. یا دەڵێن مەبەست لە 9

بااوەڕی نیایە، و هەر وا نەساارا بە  بەڵم بە حەزرەتی عیسا و محماد املصاطفی باوەڕی هەیە،

 حەزرەتی عیسای باوەڕی هەیە بەڵم بە حەزرەتی محەمەدی نییە.

. یا دەڵاێن ئەهلای کتێاب واتە یەهاوود و نەساارا ئەو حەقاانیەتەی لە باابەت حەزرەتای 4

مااحەمەد دە ناااو تەورات و ئینجیلاادا هەیە و بە دڵ دەشاازانن ڕاسااتە و دروساانت دەیشااارنەوە و 
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ئەوەی مەبەستی خۆیانە لە جێگای دادەنێن و ئەگەر موساوڵامنەکان لێیاان دەپرسان  دەیدڕێنن.

ئەوەتا خودا لە قورئاندا باسی ئەوەی دەکا کە باسی پێغەمبەرایەتای دە تەورات و ئینجیلادا ئااوا 

هاتووە، لە وڵمدا دەڵێن، نەخێر؛ باسێک لە محەمەد و لە دینی ئەو دە کتێبی ئاێمەدا نەهااتووە. 

 ؛ ئەو بەیاناتە لە ئەبوعەلی سینا و ئەبوموسلیم وەرگیراوە(9/212عانی، )روح امل

یانی ئەو بەڵگە و دەلیالنەی کە شاهیدن لە ساەر قورئاان و  ﴾تُُموَن اْْلَقَّ كَوتَ  ﴿جوملەی 

محەمەد، حاشاریان دەدەن و بە درۆی خۆتان دایاندەپۆشن، وەک گۆڕینی تەورات و ئینجیال. 

 زیدە.ی و ابنئەوە نەزەری حەسەن بەرس 

یا ئەوەتا ئەوانە دەیانکوت محەمەد ئیقرار بە پێغەمبەرایەتی مووسا دەکاا، کە ئەو ئیقارارەش 

هاوارە وەالی ئەوەی ئەحکامی تەورات هەر دەمێنێ و ناشۆرێتەوە، کەچای ماحەمەد و قورئاان 

 دەڵێن: نەخێر قانوونی تەورات شۆراوەیە.

نتُْم َتْعلَُموَن  ﴿دە جوملەی 
َ
گەر وریایانە رسنجای درێتاێ، ئەو هەساتە دەکارێ کە دا ئە﴾َوأ

ئینکاری و الساری و سەرپێچی یەهوود و نەسارا لە ڕووی حەساوودی و عەمادەوەیە، نەک لە 

ندتُْم َتْعلَُمدوَن  ڕووی هەڵە و نەزانییەوە، چاونکە ﴿
َ
﴾ واتە دەگەڵ ئەوەی دەشازانن کە قورئاان َوأ

ندتُْم َتْعلَُمدوَن  دەشتواندرێ ماناای ﴿حەقە و محەمەد حەقە، کەچی ئیتاعەشی ناکەن؛ 
َ
﴾ ئااوا َوأ

بکرێ: دەگەڵ ئەوەی دەشزانن سزا و عەزابی کاری ئاوا بەراوەژوو سەخت و گرانە، واتا حاشار 

 دان و شاردنەوەی حەق سزای گەورە و گرانە.

وا دیارە خودای تەعاال دەسبەرداری خائینان و درۆزنان نابێ، وەک ئەوە هەر مەکر و حایلە 

ەقشەیەکی یەهوود بیهەوێ دە بەرابەر موسوڵامنان پیادەی کا، خودای تەعااال لێیاان لە هەرا و ن

ی ئالی عیمران تااکوو جاوان 32دەدا و ئاشکرای دەکا. بۆ ئەو مەبەستە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 تێبگەین لە فەسادکاری گەلی یەهوود.

ْهِل اعْ 
َ
ْن أ آئَِفٌة مِّ  وَْجَه انلذَهارِ َوا ِوَتابَوقَاعَت طذ

ِيَن آَمُنواْ نِ َل لََعَ اَّلذ
ُ
َِي أ ُفوُرواْ كآِمُنواْ بِاَّلذ

 ئایل عيمران( 71) آِخرَهُ عََللذُهْم يَرِْجُلونَ 
کتێبەکان کوتیڕان: اڕەر لەبەیانیڕان ئڕیتن بێڕند بەوەی هڕاتۆتە خڕوارەوە بڕۆ  هەندێ لە خاوەن

 یتن ببنەوە بەڵکە ئەوانیش پەشیتن ببنەوە.ئەوانەی ئیتنیان هێناوەو لە ئێواراندا پەش

 :72ئاوڕ دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 
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تاقمێک لە زانا و خوێندەوارەکانی جوولەکەی خەیابەر کە دە دوازدە نەفەرێاک دەباوون لە 

ن و بە ڕواڵەت ئیامن خاوەن نامەکان هەندێکیان بە هەندێکیان دەکوت با لە سەرەبەیانان بە دیمە

بێنین بەو قورئانەی کە بۆ ئەو موسوڵامنانەی باوەڕیان پێیە دابەزیوە، پاشاان بە پەلە و ساەربەخۆ 

هەر وەک لە سەرەوەی خۆیان دەستوورمان پێ درابێ، وەرگەڕێین لە دوا ڕۆژا و پەشیامن بینەوە 

ێشیان شارەزا و بەڵەدیان و و بڵێین: ئێمە خاوەنی کتێبی ئاسامنین وەک تەورات و ئنیجیل بن، ل

تێشیان گەیشتووین و ناڵێین ئەو قورئانەی کە ئێوە باسی لێوە دەکەن کەالمی خودایە و دابەزیوە؛ 

بەڵکە هەڵبەسرتاوە بە زار خوداوە دەنا مافی بەسەر خوداوە نییە، بۆیە یەهوود ئەو قسە بەتااڵەش 

ن بە هاۆی ئەوە پاشەکشاەی وان لە دەڵێ وای خەیاڵە و بەتەمایە ئەوانەی کە وا موسوڵامن باوو 

حەق، ئەوانیش پەشیامن ببنەوە و تەنانەت بە هەوادارانیان دەڵێن نەچن ئەرساری تەوراتیاان باۆ 

باک کەن، وەک مزگێنای دانای بە پێغەمبەریاان ماحەمەد باێ، چاونکە ئەگەر ئەوە بازانن تاازە 

دا 39ە ئااایەتی وەرناااگەڕێنەوە لە موسااوڵامن بااوونی خۆیااان. هەر وەک خااودای تەعاااال ل

باوەڕانە هەرگیز نایەنە بواری باوەڕ و ئیامن مەگەر شوێن یەکی کەون کە ڕایدەگەیێنێ کە ئەو بێ

 لە سەر شوێنی وان بن، وەک جوولەکە و گاور.

لە سەر ئەو ئەساسە کە خودای تەعاال لە بابەت ئەو کافرانە ڕایگەیاناد لە هەوەڵەوە، واتە لە 

ناحەق دادەپۆشن و ونی دەکەن، و هەروا بە دووی ئەو ئایەتەدا خودا ئەوانە حەق بە دا 36ئایەتی 

ڕایدەگەیێنێ کە ئەوانە حایلە وفێڵای دیاکە دادەناێن وەک گوماان هاویشانت دە نااو دڵای تاازە 

. ئەو ڕاگەیاندنانەی خودا بە دووی یەکادا دەباێ لێای 32موسوڵامناندا بە پێی ئیشاراتی ئایەتی 

بااوەڕ. هەنادێک لەو و ڕاز و سوڕ راجع بە یەهوود و گااورانی بێورد بینەوە کە پڕن لە ئەرسار 

 ڕازانە باک دەکەین چونکە بۆ باک دەبن:

. جوولەکە و گاورەکان بۆ وەی بتوانن دڵ و دەروونی تازە موسوڵامنان باێ هێاز و الواز 6

بووی ساەر ماحەمەد حایلەگەرانە ئیقارار پاێ لە باوەڕی، هەندێک لە ئەحکامەکانی نازڵکەن، 

ەکەن پاشان بە پێی هەل و فرسەت خۆ وەدوور دەخەنەوە، دەیاانهەوێ بەو ئیقارار و پاشاگەز د

 بوونەوەیان بەرگری لە هەستی حەسوودیان بکەن دە ناو دڵ و دەروونی خەڵک.

پیاوماقووڵەکانی جوولەکە و گاورەکاان  32کردن لە ناوەرۆکی ئایەتی . بە پێی هەست پێ2

ئێوە لە کاتی مالقاتی موسوڵامنان جۆرێک بدوێن لە الی یارانی  هەندێکیان بە هەندێکیان دەڵێن

خۆشتان بە پێچەوانە بدێون، بەڵم وا نەکەن موسوڵامنەکان هەسات بەو دووڕووییەتاان باکەن، 
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بەڵکە بتواندرێ بەو فێڵە پەرتەوازەیی بکەوێتە ناو دەروونی موسوڵامنان. سەیر کە ئایەتی ژێرەوە 

 تاکوو حاڵی بی:

 ِ ِن ا ُّ ِِلَْغِفوَر كوْفًرا عذوْم يَ كَفُرواْ ُثمذ اْزَداُدواْ كَفُرواْ ُثمذ آَمُنواْ ُثمذ كيَن آَمُنواْ ُثمذ إِنذ اَّلذ
 نهاء( 237) لَُهْم َوالَ ِِلَْهِدَيُهْم َسبِيلاً 

لە  ااتیدا ئەوانەی ئیتن دێند پاشان پاشڕگەئ دەبڕنەوە ئیندڕا ئڕیتن دێنڕنەوە دیسڕان پاشڕگەئ 

گومان خودا بە هیچ جۆرێڕ  نایانبەخشڕێ  باواییدا ئیات   ڤدەچدو بێپاشانیش لە بێدەبنەوەو 

 هیچ کاتێکیش شارەئای هیچ  ێگایەکی  ااتیان ناکا.

 هەر بە دووی ئەو ئایەتەدا خودا دەفەرموێ: 

ِِلًما
َ
ابًا أ َْ نذ لَُهْم َع

َ
ِ الُْمَنافِِقَي بِأ

 نهاء( 238) بََشِّ
 گومان ازای دەردناکیان بۆ دان اوە.ێمێدە بدە بە دوو وویانو ب

 ی بەقەرەدا:61ئەوە ئەو کارەی وان ئاوایە وەک خودا دەیفەرموێ لە ئایەتی 

وَياِطينِِهْم قَوالُواْ إِنذوا َملَ  َِ ِيَن آَمُنواْ قَالُواْ آَمنذا َوإَِ ا َخلَوْواْ إیَِل  ْم إِنذَموا ََنْوُن كوَوإَِ ا عَُقواْ اَّلذ
 بقره( 22) ُمْهَتْهِ ُؤونَ 

دەیڕانکوت ئیتمنڕان هێنڕاو بەاڵب کاتێڕ  لەگەو  کاتێ گەیشڕتبان بەوانەی کە ئیتنیڕان هێنڕاوە

شەیتانەکانیاندا بە تەنیا کۆ دەبوونەوەو پێیان دەکوتد لە  ااڕتیدا ئڕێەە هەر دەگەو ئێڕوەدایدو 

 ئەوە تیتاڵتن دەک د.

کە حەزرەتای ڕەساووڵ هااتە عباسەوە: مەبەست لە )وجه النهار( ئەو نوێژە بەیاانەیە لە ابن

مەدینە کردی ڕوو بە بەیتوملوقەدەک، چاونکە وێساتا ئەماری ڕوو بە کەعابەی پاێ نەکراباوو، 

جوولەکەکان بە ڕوو دە بەیتوملوقەدەک کردنی خۆشحاڵ بوون خەیاڵیان وا کرد محەمەد دەگەڵ 

 وانە، بۆیە نوێژەکەی ڕوو بە بەیتوملوقەدەک کرد.

و بە بەیتولحەرام دەستووری پێ دا واتە کەعبە، دەو کاتەشادا ئەمام کاتێ خودای تەعاال ڕو 

کاتی نوێژی نیوەڕۆ بوو، بۆ نوێژەکە ڕووی دە کەعبەی کرد. ئەدێارەدا هەرا دامەزرا، واتە کعاب 

يَن آَمنُواْ وَْجدَه انلََّهدارِ  ﴿کوڕی اوف و غەیری ئەویش کوتیان:  ِ نََِّل لََعَ اَّلَّ
ُ
َي أ ِ یاانی  ﴾آِمنُواْ بِاَّلَّ

نااێ بێاانن بەو ڕووگەیە کە نااوێژی بەیااانی ڕووی تێکاارد )بیاات املقاادک( کە ئەو حەقە و ئیام

بەو ڕووگەی نوێژی نیوەڕۆ ڕووی تێکرا. بە کورتی: کااتێ  دروستە، بەاڵم کافر ئینکاری نشان دا
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خودا دەستووری ڕوو دە کەعبە کردنی بە پێغەمبەر دا و پێغەمبەریش ڕووی تێکرد یەهوودییەکان 

ا و تێاک چاوون، پێکیاان کاوت: باا ئەو ڕاوەی دامەزرێناین، لە هەوەڵ ڕۆژ ڕو بە حاڵیان شێو 

کەعبە نوێژ دەخوێنین، پاشان بە پێی هەل ڕووی لێ وەردەگێڕین لە ئاخری ڕۆژدا ڕوو دەکەینەوە 

بەیتوملوقەدەسی خۆمان. بەڵکە موسوڵامنەکان وا خەیااڵ کەن و بڵاێن هاا ئەهلای کتێاب واتە 

ان و خاوەن زانسنت، ڕووگەی هەوەڵیان پێ نادروستە بۆیە بایان دا وەالی یەهوودییەکان زۆر زان

ڕووگەکەی بەیتوملوقەدەک، ئەگەر ڕووگەی کەعبەیاان پاێ دروسات و ڕەوا باا، ڕوویاان لاێ 

عباک لە سەر ئایەتی )وجه النهار(. )تفسایر کبیار، هەماان وەرنەدەگێڕا. ئەوە بوو بۆچوونی ابن

 ئایەت(

شاعووری جاوولەکە کە بااوەڕی و بێڕێکی دیکە وەدەین بۆ ساەر بێدووبارە دەتوانین ئاو

ناڕوانن لە حەق و ڕاستی، بەڵکە هەر دەڕوانن لە خۆشەویستی و سەرکەوتنی دنیایی، بۆ منوونە 

باوەڕی پێ مەکەن و قباووڵی مەکەن، واتە  دەڵێن هەر قسەیەکی کە لە مووسا و تەوراتەوە نەبێ،

بە پێچەوانەی حوکمی تەورات بێ، یانی حاوکمی تەورات هەر حوکمێک لە ئەحکامات ئەگەر 

بگۆڕێ، تەسدیقی نابێ بکرێ. جا بۆ ئیسباتی ئەو مەتڵەب و مەبەستە دەچینە خازمەت ئاایەتی 

 ی ئالی عیمران تاکوو بە باشی تێبگەین:39

ن يُؤْ كَوالَ تُْؤِمُنواْ إاِلذ لَِمن تَبَِع ِدينَ 
َ
ْو ْم قُْل إِنذ الُْهَدى ُهَدى ا ِّ أ

َ
وتِيُتْم أ

ُ
ْثَل َما أ َحٌد مِّ

َ
َ  أ

و ( 73)ْم قُْل إِنذ اعَْفْضَل بَِيِد ا ِّ يُْؤَِّيِه َمن يََشواء َوا ُّ َواِسوٌع َعلِويمٌ كْم ِعنَد َربِّ كَُيَآجُّ
 عيمرانئایل

تان بە کەس نەبێ  جگە ئەوانەی لە اەر ئایینەکەی خۆتاندو بڵێ: بە ااتی  ێنوێنی تەنیا باوە یش

 ێنڕڕوێنی خڕڕودایەو نەکڕڕا منڕڕوونەی ئەوەی کە بە ئێڕڕوە دراوە بە یەکێکڕڕی تڕڕ  بڕڕدرێ  یڕڕا لە الی 

پەروەردگارتان بە بەڵگە لە اەرتان؛ بڵێ: بەخشش بە دەا  خودایەو دەیدا بەوەی کەیفڕی لڕێ بڕێو 

 خودا بەرف اوان کار و ئانایە.

 :71ی ئایەتی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیام

جوولەکەکان دەڵێن بە هەوادارانی خۆیان، باوەڕتان نەبێ و دڵنیا مەبن بە کەک، مەگەر بەو 

کەسانەی کە لە شوێن دینی ئێوەن، واتە ئەو دیانەی کە لە تەوراتاڕایە، دیاارە ئەو شاێوە ئاکاار و 

ئاکااران ەلە ڕەفتارانەی جوولەکەکان تەنیا بۆ چەواشە کردنی موسوڵامنانە. ئێساتاش ئەو شاێوە 

سیفەتی منافقاندا زۆرە و هەیە، کە هەر قسە و ئاقیدەی خۆیان پێڕەوایە و پەساندە، ئااوڕ وەالی 
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خەبەر لە میهار و کەرەمای خاودا حەق نادەنەوە. تەرازوو و ڕبەی خۆیاان پاێ حەقە، بەڵم باێ

ەڵاێ: ئەو دەگەڵ ڕاستان، فێام و حیلەی حیلەبازان ئاشکرا دەکا و بە پێغەمابەر و موساوڵامنان د

و هاڵۆز  ەنشێوە ئاکارە پیسە سەر ناکەوێ و سەر ناگرێ و ناشتوانن دڵی موسوڵامنان کرمۆڵ ک

 .ەنک

ئەو ڕاپۆرتەی خاودا بە پێغەمابەر لە نهێنای و غەیابەوەیە، دەناا پێغەمابەر خەبەرداری دڵای 

 جوولەکە نییە، ئەو ەپێی دەکوترێ موعجیزە.

جوولەکەکاانی دەرخسات و پاووچەڵ کاردەوە باۆ دوای ئەوەی کە خودای تەعااال فێڵای 

ئاگاداری موسوڵامنان و پێغەمبەر ئایەت دادەبەزێنێاتە ساەر پێغەمابەر و دەفەرماوێ: بڵاێ ئەی 

محەمەد لە الیەن منەوە بەو جوولەکانەی کە ئەو حیلەیان وەڕێ خسات، هیادایەت و ڕێناوێنی 

پااش تێاپەڕ باوونی دەوری ئاایینی  یە، کە یاسای ئیسالمە، یانی لەمەوال واتەهەر ڕێنوێنی خودا

عیسا دەور دەبێتە دەوری ئایینی ماحەمەد کە ئیساالمە، هەر کەک دەسای بە ئاایینی ئیساالمەوە 

نەگرێ ڕزگاری بە خۆوە ناابینێ. دووباارە خاودای تەعااال دەساتوور دەدا بە پێغەمابەر کە بەو 

ۆتاان بە قاار دێ و گارانە لە جوولەکانە بڵێ: ئەوە ئەو حیلە و فێڵووکانە بۆیە دەکار دەکەن لە خ

سەر دڵتان، وەک ئەوەی دراوە پێتان لە کتێب و پێغەمبەرایەتی، بشدرێ بە یەکی دی، یا ترساتان 

هەیە لەوەی کە موسوڵامنەکان هەر بەو ناامەی کە لە الیەن خاوداوە دراوە پێتاان وەک تەوڕات 

ت بێنن تا تەماشاای کەیان باۆ بێ، بتانبەزێنن و بۆڕتان بدەن، واتە بڵێن موسوڵامنەکان دا تەوڕا

قولتان داوە و شاردووتانەتەوە لە مژدە دان بە هااتنی ماحەمەد دەرکەوێ و وەی ئەوەی ئێوە پاش

 وەدرۆ خرێتەوە و بە ڕووڕەشی هەر دوو دنیا بێنە دەر.

بە هەر حاڵ ئینسان دەبێ فێڵی لە رسشتی خۆی نەکا، باش ئەوە بزانێ کە هەر جۆر بڕوا بە 

ای دەناسێنێ بە دنیای عالەم و ئینسان، فێام دەکرێ بکرێ لە غەیری خودا بەڵم لە ڕێدا خودا ئاو 

 خودا ناکرێ چونکە هەرچی هەیە و نییە لە ژێر چاوەدێری ئەودایە.

لە کۆتایی ئایەتەکەدا خودای تەعاال لە سەر ئەساسی حیکمەتای خاۆی بەو دوو بەساتە و 

 ێنێ و ئاگادار دەکاتەوە، ئەوەش بەستەکان:ڕستە پیرۆزانە بە وەسیلەی پێغەمبەر ئینسان دەدو 

بەرایەتی بەهرەیەکە لە خوداڕایە، ئەویش خاودا بە هەر م. بڵێ ئەی محەمەد بەڕاستی پێغە6

کەک بیهەوێ و ئیرادە و حەز بکا دەیداتێ، خودا خۆی بێ دواییە و بەرباڵوە و زاناا بە هەماوو 

 شتێکە.
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، خاودا خاۆی خااوەنی فەزڵای . کێی بوێ بە ڕەحمەت و کەرەمی خاۆی خاسای دەکاا2

 گەورەیە بۆ ئەوانەی بڕوایان پێیەتی.

بە کوردی و بە کورتی، بەخشاش و کەرەمای خاودا هێنادە بەرفاراوانە هەچای پەروەردەی 

ئیامن، ئینسان و حەیوان، هەمووی تێدا جێی دەبێتەوە و بە هەرچی الیق خۆیەتی ئیامندار و بێ

مالکی هەماوو باوونەوەرە،  ەڵدەگرێ زانایە، خاوەن ونسان شانی هو قابلە ئاگایە و بە هەچی ئی

کێ شایان بە چی بێ دەیداتێ، وەک پلە و مەقامی پێغەمبەرایەتی، یا ڕێابەری، ئاێمەی ئینساان 

 ئەگەر تێی ناچین دە ڕاز و سوڕەکانی، مافی ئەوەشامن نییە بڵێین بۆچی وایە.

 ئایل عيمران( 72) اعَْلِظيمِ  ََيَْتصُّ بِرَْحَتِِه َمن يََشاء وَا ُّ ُ و اعَْفْضلِ 
خێ  و بێ ی خۆی تەرخان دەکات بۆ هەر کەاێ  خڕۆی بیەوێڕ و خڕودا خڕاوەن بەخششڕێکی 

 ئڤر گەورەیە.

خودای تەعاال دە ئایەتەکانی ڕابردوودا ئەو حاڵەتە حەسوودیەی یەهوودانی بەیان کارد، کە 

ێ و خۆ ڕۆ دێڵێتە نااو دەروونای کاتێ دیتیان ئایینی ئیسالم ڕۆژ دەگەڵ ڕۆژی زیاتر پەرە دەستێن

عالەمەوە، حەسوودیان پێ برد و داویان بۆ دانان و فێڵیان وەبەر نان، خوداش لێی لە هەرا دان و 

ماڵ و سامانی دنیاادا  بەرەو پاشی هەک دانەوە، ئەوجارەش یەهوود کە دەیانهەوێ خەیانەت دە

ڵی باین و تێای بگەیان دەچیانە بۆوەی بە چاکی لە فێڵی ئەوجارەی یەهوودیان حاا بە کار بەرن

 ی ئالی عیمران:32خزمەت ئایەتی 

ْهِل اعْ 
َ
هِ إَِِلْ  ِوَتابَوِمْن أ َمْنُه بِِقنَطاٍر يَُؤدِّ

ْ
هِ  كَمْن إِن تَأ َمْنُه بِِديَناٍر الذ يُوَؤدِّ

ْ
ْن إِن تَأ َوِمْنُهم مذ

ِ  كإَِِلْ  يَِّي َسبِيٌل َونَُقوو لُووَن  كإاِلذ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَآئًِما َ ل مِّ
ُ
نذُهْم قَالُواْ عَيَْس َعلَْيَنا ِِف األ

َ
بِأ

َب َوُهْم َيْللَُمونَ ولََعَ ا ِّ اعْ   ئایل عيمران( 79) ِْ
هەندێ لە ئەه ی کتێ  هەن ئەگەر خەئنەیەک  پێ ااارد و لە الیان دابنێی  دەتڕدەنەوەو بەاڵب 

ە ال دانێیڕ  ناتڕدەنەوەو مەگەر بەردەواب بە اڕەریانەوە کەس واشیان هەیە ئەگەر دینارێکیان ل

بی و داوایان لێ بکەیو ئەمە  هەر لە بەر ئەوەیە کە دەیانکوت اەبارەت بەوانەی کە ئەه ی 

کتێ  نیدو هیچ تاوان و گونایێکتن لە اڕەر نیڕیەو لە کاتێکڕدا کە درڤ بە ئار خڕوداوە دەکەن 

 خۆیشیان دەئاند درڤیە.

 :71ئایەتی ڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر ناوەرۆک و سیامی ئاوڕ دانەوە و تێ
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ئی وا هەیە لە خاوەن نامەکان ئەگەر بێتو سامان و داراییەکی زۆری بە ئەمانەت پێ بسپێری 

درێژییەکی وەال ناکاات بە تەواوی دەتاداتەوە، چاونکە و لە الی دانێی، دەتداتەوە و هیچ دەک

ە لە الی داندراوە، خۆ خەیاانەت بە ئەماانەتیش دە ئاایینی هەستی ئەوە دەکا کە ئەو ماڵە ئەمانەت

ئیسالمدا بە ڕەوا دانەندراوە. هەر وەک دەڵاێن: عەبادوڵڵ کاوڕی ساەالم کە کاابرایەک باوو لە 

قورەیشایان، زێڕێکاای زۆری لە ال داناادرابوو بە ئەماانەت، دایەوە بە خاااوەنەکەی، دە حاڵێکاادا 

ە وەالی ئەوە ویااژدان و کەرامەت کە لە سااەرووی وێسااتا موسااوڵامن نەببااوو. ئەئەوە ئاماااژەی

 ویژدان و کەرامەت بێ بەر و سەمەرە. باوەڕیشەوەیە و باوەڕی بێ

ویژدانی و کەرامەتی، دینارێکیشای لە ال دانێای و نامە ئی وا هەیە لە بەر بێهەر لە خاوەن 

ەگەر زۆری لاێ پێی بسپێری، وەک گەزۆ و مازوو دەیخوا و نایداتەوە و حاشای لێ دەکا، جا م

تاا لێای وەردەگاریەوە، دەباێ  کەرە هەر بیکاوتیبکردرێ و لە سەری دامەزرێای وەک دارکاون

باوەڕییاان بشکوترێ: ئەو ناپاکی و خەیانەتە بە ماڵی ئەمانەت هۆیەکەی دەگەڕێتەوە بۆ الی بێ

نی بە ئایینی ئیسالم و ئەحکاماتی ئایینی و ئەخالقی، کە دەشایانکوت: خاواردنی مااڵ و سااما

عەرەبانی ئۆمی بە تاوان نایەتە ئەژمار، واتە ئەوانەی نەخوێندەوارن و هیچ نازانن هەچای لێیاان 

بکرێ جگە لەوەی بە تاوان ناژمێردرێ، ناڕەواش نییە. هەر وەک ئەوڕۆ لە ناو هەندێک نەتەوەی 

ڵە، ناحاڵی و ناحەز وا باوە ساەر و مااڵی هەنادێک لە نەتەوەی نااودار کە هەیە، ڕەوایە و حەڵ

دیارە جوولەکە و جوولەکە ئاکار ڕێز و حورمەت بۆ یەکی دادەنێن کە دەبێ جوو بێ و لە خۆیان 

بێ. بە هەر حاڵ خودای بانی سەر ئاگاداری دەروونی هەر خاوەن دەرووناێکە، ئەوانەی وا درۆ 

ِذَب َوُهْم كالْ  َوَيُقو لُوَن لََعَ اهّللِّ  ﴿بە زاری خودا و تەوراتەوە هەڵدەبەسنت، وەک خودا دەفەرموێ: 
واتە دەڵێن ماڵی غەیری جوولەکەیان بۆ حەڵڵە، ئەوانەی وا دەڵێن باش دەزانان درۆ  ﴾َيْعلَُموَن 

وەدرۆیان دەخااتەوە. کااتی  31دەکەن، تەورات قسەی وای تێدا نییە. خودا بە وەسیلەی ئایەتی 

 خۆی ئایەتەکە دەخەینە ڕوو ئینشائەڵڵ.

ی ئالی عیمرانە ئەوەمان تێادەگەیێنێ کە یەهاوود دوو 32ەتی دەبێ ئەوە بزاندرێ کە ئەو ئای

بەشن، بەشێکیان ئەهلی ئەمانەتن، و بەشێکیان ئەهلی خەیانەتن. ئەمانەتدارەکان ئەوانەن کە پێ 

بەراوەرد و لێکۆڵینەوە گەیشنت بە حەق و ئیامنیان هێنا، بەشێکیشایان کە هەر لە ساەر مەرامای 

انەت و کوشتنی غەیارە هااودینی خۆیاان و مااڵ و ساامان بە خۆیان مانەوە بە خەیانەت بە ئەم

 32ئالی عیمران دووبارە وەک ئاایەتی  669حەڵڵ زانین ئاکار و ڕەفتار بوو هەر وەک لە ئایەتی 
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 ئەو مەبەستە ئاماژەی وەال کراوە:

ْهِل اعْ 
َ
ْن أ ٌة قَآئَِمٌة َيْتلُوَن آيَاِت ا ِّ آنَاء اللذْيِل َوُهْم يَْهُجُدونَ  ِوَتابعَيُْهواْ َسَواًء مِّ مذ

ُ
 أ

وپێڕڕ  و ئەوانە هەمڕڕوو وەت یەت نڕڕیدو هەنڕڕدێ  لە ئەه ڕڕی کتێڕڕ  هەن تڕڕاقەێکی  ێ 

 دامەئراونو لە نیوەشەودا ئایەتەکانی خودا دەخوێننەوە و او دە دەبەن.

 
َ
ْنُهُم الُْمْؤِمُنوَن وَأ  آل عمران( 222) اعَْفاِسُقونَ ََثُُهُم كمِّ

 هەندێکیان خاوەن باوانو ئڤربەشیان انووربەئێد و تاوانبارن.

 ئەوەش با بزانین کە تەرسایەکان ئەهلی ئەمانەت بوون، جوولەکەکان ئەهلی خەیانەت.

 عباسەوە:لە ابن

کاابرایەک بە ناااوی عەبادوڵڵە کااوڕی سااەالم کاابرایەک هەزار و چەندسااەد دینااارێکی بە 

نەت لە ال دادەنێ. دەگەڵ ئەوەی عەبدوڵڵ کوڕی سەالم دەو کات و زەمانەشدا موسوڵامن ئەما

نابێ، کاتێ خاوەن دینارەکە دێتەوە الی عەبدوڵڵ و پێی دەڵێ هاتووم بۆ ئەمانەتەکەم پاووڵەکەم 

کە الم دانابووی وەختی خۆی؛ عەبدوڵڵش لە وڵمیدا دەڵێ بەڵێ پووڵ و ماڵی تۆ ها وەالمەوە 

یە، فەرموو ئەوەش ئەمانەتەکەت. کابرا تەحویلی لێ وەردەرگێ و ڕووی تێادەکا و دەڵاێ: و هە

ئەمن وام بیستووە هەندێک لە یەهوودییان ماڵی غەیرە یەهوودی دەخۆن بە حەڵڵی و نایدەنەوە، 

ئەگەر دەستیان کەوێ، چ ئەمانەت بێ لە الیەن و چ بە الیەکی دی دەستیان کەوێ؛ ئەوە چاۆنە 

ێ لە هایچ ڵاماڵەت بە تەواوی داوە بە من و داگیرت نەکرد؟! عەبدوڵڵش لە وڵمدا دەئەتۆ ئەو 

دین و ئایینێکدا بە ڕەوا نەزانادراوە مااڵی عاالەم خەیاانەتی پاێ بکارێ و بخاورێ، ئەوانەی وا 

دەیخۆن ئاینیان دەستووری پێ نەداون بەڵکە ئەخالق و ڕەفتاری سەربەخۆیانە ئەو کارەیاان پاێ 

کوڕی سەالم کە یەهوودی دەبێ کاتێ حەزرەتی ڕەسووڵ دێتە مەدینە،  و عەبدوڵڵدەکا. گۆیا ئە

بووە، پێغەمبەر ناوی نااوە « الحصین»لەوێ موسوڵامن دەبێ و ئیامنێ دێنێ. لە هەوەڵەوە ناوی 

اِئيدَل ﴿بوونیدا، و هەتا دەڵێن ئایەتی عەبدوڵڵ لە کاتی ئیسالم ن بَِِن إِْْسَ ًٌ مِّ ًَ َشاِه ا و هەرو  ﴾َشِه

ًَ ُُ ِعلُْم الْ  ﴿ئایەتی   لەو ڕابیتەدا دابەزیون. ﴾ِكتَابَوَمْن ِعن

دینارێکی بە ئەمانەت لە ال دادەنێ یەکێاک، « فخاص بن عازوراء»بەڵم کابرایەک بە ناوی 

لێی دەخوا و نایداتەوە. کابرای خاوەنی کە بۆی دێ پێی دەڵاێ: دیناارە ئەماانەتەکەی کە لە الم 

دانابووی بۆی هاتووم، دەکرێ وێم دەیەوە؟ فخاص پێی دەڵێ: بۆ نەتزانیاوە ئاێمە مااڵی غەیارە 
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ە بە حەڵڵ دەزانین بیخۆین، ئێستاش دینارەکەم خواردووە و ناتدەمەوە. کابرای خااوەن جوولەک

دینار دەڵێ: ئایا دینەکەی ئێوە دەستووری ئەو کارەی پاێ داون؟ یاا هەر ساەربەخۆ وا دەکەن!؟ 

گومان ئەو کتێابە تەوراتە ئای خاودا دەڵێ بەڵێ دە تەوراتدا وا نوورساوە. کابراش پێی دەڵێ: بێ

گومان گۆڕیوتانە. ئەو ئایەتە لەو ڕابیتەدا دابەزیوە )تفسیر کبیار، ە وای تێدا نوورسابێ، بێنییە ک

 هەمان ئایەت(

جاوولەکە باۆ خاواردنی مااڵی عاالەمی غەیارە یەکێک دێ پرسیار دەکا و دەڵاێ: دەلیلای 

شعوورن دەساتیان گرتاوە جوولەکە بە حەڵڵی چییە؟ لە وڵمدا دەبێ بکوترێ بێ لەوەی کە بێ

ِحبَّاُؤ ُُ  ﴿ەو ئایەتەی کە خودا لێیان دەگێڕێتەوە و دەڵێن: ب
َ
ْبنَا  اهّللِّ َوأ

َ
واتە یەهوود  ﴾( مائً 01ُ) ََنُْن أ

و نەساراش کوتیان ئێمە کوڕان و دۆستانی خوداین، کەوایە ماڵی بەندەگامنان بخۆین حەڵڵە و 

ووی پاێ نااکەنە هەماوو هیچ تاوانێکی تێدا چاو ناکرێ. دیارە جوولەکەکاان ئەو فتوایەشایان ڕ 

گەڵ ئەو کەسانەیانە کە ئیامنیان بە محمد املصطفی هێنااوە، دە موخالیفێکی خۆیان بەڵکە هەر

ئەوان بە خەیاڵی پووچەڵ و باتڵی خۆیان ئەوانەی ئیامنیان بە پێغەمابەر هێنااوە، پێیاان کاافر و 

ی نیسااء 646ئاایەتی  موڕتەدن و خۆیان پێ حەق و مومئینە، جا لە سەر ئەو خەیاڵە دەستیان بە

فِِريَن اكَولَن ََيَْعَل اهّللُّ لِلْ  گرتووە و دەستیان کردووە بە ماڵ خواردنی خەڵک، ئەوەش ئایەتەکە: ﴿
ِبيالً  َْ واتە خودا هیچ ڕێگایەک نادا بە کاافران کە بە زیاان و دژی موساوڵامنان  ﴾لََعَ الُْمْؤِمِننَي 

وساوڵامنەکان بە کاافر دەزانان و ماڵیشایان بە بێ. بە کورتی، خۆیان بە موسوڵامن دەزانان و م

درێاژی دەکەن باۆ مااڵ و ساامانی ئەوانەی حەڵڵ، جا لە سەر ئەو خەیاڵە باتڵە دەڕۆن و دەک

 ئیامنیان بە پێغەمبەر هێناوە.

پاڵ دراوە وە الی دایک، هەر ئەوەیە هاۆ « اّميّ »ناو براون؟  دا32ی کێن وا دە ئایەت« اّمیّین»

چونکە ئەوەی تازە لە دایک دەبێ ناتوانێ شت بنووسێ، بەو «. ئۆممی»کە بە پێغەمبەر دەکوترێ 

بوونە لە ساەر ئەساڵی خاۆی کە لە دایاک« اّمايّ »پێیە کەسێک نەتوانێ بنووسێ پێی دەکاوترێ 

اّم »واتە وەلەدی مەکاکە، کە مەکاکە نااوی « اّمايّ »ترێ ماوەتەوە. دەکوترێ کە پێغەمبەر دەکاو 

 یە. «القری

واتە ئەو جوولەکاانەی کە  ﴾ِذَب َوُهدْم َيْعلَُمدوَن كدَوَيُقو لُدوَن لََعَ اهّللِّ الْ  ﴿جوملەی ئاایەتی 

دەیانکوت خەیانەت بە پێی حوکمی تەورات دەگەڵ دژانی جوولەکە ڕەوایە، بۆخۆیان دەیانزانی 

ن، جا دیارە کێ بزانێ لە سەر زاناین و زانسات درۆ بکاا جاورم و سازای درۆیە و درۆش دەکە
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 گەورەترە لە نەزان، وای لە سزای زانایان.

ئەساسیی خەیاڵ و باوەڕی جوولەکەکان لە سەر خاواردنی مااڵی ئەماانەت بۆ ئیبتاڵ و بێ

 ی ئالی عیمران:31غەیری ئی خۆیان دەچینە خزمەت ئایەتی 

ْوََّف بَِلهْ 
َ
 ئایل عيمران( 76) ِدهِ َواَّذ َى فَإِنذ ا ذ َُيِبُّ الُْمتذِقيَ بَََل َمْن أ

وا نییە هەرگیز بەڵکوو هەر کەس بەڵێنڕی خڕۆی بێنێڕتە دی و پارێزکڕار بێڕ  بە ااڕتی خڕودا 

 پارێزکارانی خۆ  دەوێ .

 ی ئالی عیمران:71ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەالی ئایەتی 

ێ قسەی جوولەکەکان بەرێتەوە دوا، بە وەسیلەی حەزرەتی جربەئیل خودای تەعاال دەیهەو 

نازڵ دەکاتە سەر پێغەمبەر و دەفەرموێ: وا نییە وەکوو جوولەکەکان دەڵاێن، بەڵکاوو  31ئایەتی 

هەر کەسااێک قڕانێکاای هەر کەسااێکی لە ال بااێ و بکەوێااتە الی و نەیااداتەوە، جااگە لەوەی 

تۆی. بەڵم ئەوەی ڕزگاری ببێ لە ڕۆژی دواییادا، ئەوە قەرزداری دەبێ، تاوانیشی دەکەوێتە ئەس

کەسێکە ئەو پەیامنەی کە بەستوویەتی دەگەڵ ئایینی ئیسالم بەجێی هێناوە و بردوویەتە سەرێ و 

 پارێزگاری لێ کردووە. چونکە خودا بەڕاستی دۆستی پارێزکارانە.

هاوارە وەالی ئەوەی کە خاودای تەعااال بە وەسایلەی  ﴾فَإِنَّ اهّللَّ ُيِبُّ الُْمتَِّقنَي  ﴿جوملەی 

نیدای ئاسامنی، تەوڕات بێ، ئینجیل باێ، یاا قورئاان باێ، ئینساانی ئاگاادار دەکاا و خەبەری 

دەداتێ کە ئەمن دەگەڵ ئینسانم شەرت بەستووە ئەگەر وەفا بە عەهدی خۆی بکا و بەتەقوا بێ، 

وەفا بە عەهادی خاۆی نەکاا و پەرهیزکاار خوداش هیدایەتی دەدا و خۆشی دەوێ، ئەگەر بێتو 

 نەبێ، دەکەوێتە بەر تووڕەیی و غەزەبی خودا.

دڵ دەیهەوێ بزانێ ئەو "عەهد"ەی دە ناو ئایەتەکەدا ناوی براوە، دەگەڵ "وەعدە"ی فەرقیان 

ناساان دەباێ بکاوترێ ئەگەر بێتاوو قەرارداد لە نێاوان دوو چییە؟ جاا بە پێای کاوتەی لۆغەت

ئەوە ئەو قەراردادە نااوی دەبارێ بە عەهاد، ئەگەر قەرارداد هەر لە یەک الوە کەساندا پێک بێ، 

لە سەر ئەو ئەساسە عەهد بەهێزتر و قایمرتە «. وەعدە»سەر بگرێ، ئەوە بەو قەراردادە دەکوترێ 

 لە وەعدە، چونکە عەهد لە دوو الوەیە، وەعدە لە یەک الوەیە.

تاا کاوێ تێکەڵوییاان هەیە پاێکەوە؟ باۆ  33دەگەڵ ئایەتی  31پێویستە بزاندرێ کە ئایەتی 

ی عیماران بە 31و  32وڵمی ئەو پرسیارە دەبێ بەراوەرد و هەڵسەنگاندنێکی مانای ئایەتەکاانی 
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درێژی بۆ ماڵی ئەوانەی وردی بکرێ، ئەوکات تێدەگەی دە خەیانەتەکانی جوولەکە لەمەڕ دەک

ەمانەت و ماڵی خەڵک بەبێ سوێند و لە خۆیان نیە. خۆ ئەوەش ڕوون و ئاشکرایە خەیانەت بە ئ

درۆ ناکرێ و ناچێتە سەرێ، جا دەبێ بکوترێ خودای تەعاال بۆ ئاگاداری عەبدانی، ئاگااداری 

بە هەڕەشە بدا بەو کەسانە کە بە درۆ و سوێند ماڵی خەڵک دەخۆن و داگیاری دەکەن، لە ساەر 

، ەیانەتکاارانی درۆزنهەڕەشاەیە لە خ 33ئەو ئەساسە دەباێ بکاوترێ هاۆی دابەزینای ئاایەتی 

ئاماژە وەالی خەیانەتی جوولەکەیان لاێ فەهام دەکارێ. جاا باۆ  31و  32هەروەک ئایەتەکانی 

 ی ئالی عیمران:33تێگەیشنت لە تۆڵە و سزای خەیانەتکاران و زۆرداران دەچینە خزمەت ئایەتی 

ْيَمانِِهْم َثَمًنا قَلِ 
َ
وَن بَِلْهِد ا ِّ وَأ ِيَن يَْشََتُ وعَوئَِك يلاً إِنذ اَّلذ

ُ
الَ َخولاََق لَُهوْم ِِف اآلِخوَرةِ َوالَ  أ

ِِلمٌ كلُِّمُهُم ا ُّ َوالَ يَنُظُر إَِِلِْهْم يَْوَم اعِْقَياَمِة َوالَ يُ َ كيُ 
َ
اٌب أ َْ  ئایل عيمران( 77) يِهْم َولَُهْم َع

ەف ڤشڕدو هیچ گومانی تێدا نییە ئەو کەاانەی پەیتنی خودا و اوێندەکانیان بە ن خێکی کەب د

بەشدو خودا  لە  ڤ ی پەااڵندا نایاندوێنێ و اەی یان ناکا و پڕات ئا ئەوانە لە پاشە ڤ دا بێ

 و تەمیز و خاوێنیان ناکاتەوەو ازایەکی پا ئێش و بە انیانیشیان هەیە.

 :77ی ئایەتی پیرۆزی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر ناوەرۆک

ەی کە دەیگۆڕنەوە ئەو پەیامنەی کە دەگەڵ خودایان بەساتووە لەمەڕ ئەوان خودا دەفەرموێ

بابەت و باسەکانی سیفاتی پێغەمبەر و ناو و نیشانەکانی کە دە تەورات و ئینجیلدا باک کاراون، 

بەشان لە ڕۆژی قیامەتاا لە هەچای بە نرخێ لە ماڵی دنیا هەچەند زۆریش باێ، ئەو کەساانە بێ

وەسەر دانەوەیەک، و هەر وا هیچ بەشێکیان لە بەهرە و کەرەمی پاداشی خودای و ڕەحم و ئاوڕ 

خودا نابێ، ڕۆژی ئاخر کە ڕۆژێکی تاڵ و ساەخت و گاران و هەرکەک هەرکەساییە، و حەتاا 

خودا دەگەڵیشایان ناایەتە دوان و لێشایان نااڕوانێ بە چااوی میهرەباانی، و هەر لە تاوانیشایان 

 ژانیشیان دەخاتە سەر.نابوورێ، جگە لەوانەش خودا سزای تاڵ و بە

 تیوتیوە:

 چەند سزایەکی بەرچاو چاوەڕوانی ئەو کەسانەیە:

 بەشن،پسانەوە بێبڕانەوەکانی دنیای بێ. لە نیعمەتە بەرفراوان و بێ6

 بەشن،. لە مالقات دەگەڵ خودا کە ئەوپەڕی خۆشییە بۆ موسوڵامنان، بێ2

 بەشن،نە لێی بێ. خودا ئاوڕ وەسەر گوناهباران دەداتەوە بەڵم ئەوا9
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 . لەوانەیە خودا لە تاوانبارانی موسوڵامن ببوورێ، بەڵم لەوانە نابوورێ،4

 . سزای زۆر سەخت و گرانیشیان بەرەنگار دەبێ و ....2

 هۆی دابەزین:

گۆیا اشعث بن قیس و کابرایەک لە سەر کێشەی پارچە زەوییەک دێنە خازمەت حەزرەتای 

کابرایەی دەگەڵ اشعث بن قیس بوو فەرمووی پێای شااهید و بەڵاگە و  وڕەسووڵ، پێغەمبەر بە

دەلیل ڕانێ لە سەر داوات. کابرا لە وڵمدا کاوتی ئەی ڕەساووڵی خاودا ئەمان هایچ شااهید و 

بەڵگەم نییە، هەر خودا دەزانێ کە ئی منە ئەو پارچە زەوییە. ئەوجار پێغەمبەر ڕووی کردە اشعث 

رایە شاهید و بەڵگەی نییە، دەمێنێتەوە ساوێند؛ ئەویاش دەکەوێاتە و فەرمووی ئەوە دیارە ئەو کاب

سەر تۆ؛ جا ئەوجار اشعث سوێندی خوارد، سوێندەکەشی بە درۆ خوارد، خاودای تەعااال ئەو 

ئایەتەی بە وەسیلەی جربەئیل نازڵ کردە سەر پێغەمابەر. حەزرەتای ڕەساووڵ لەو باارەوە زۆری 

وییەکەی لاێ وەرگارتەوە و دایەوە بە کاابرا و پاشاان لۆمە کردە سەر اشعث بن قیس و پارچە زە

جاریحە. )تفسایر کبیار، باسای اشعث بن قیس ئیقراری بە درۆی خۆی کارد. ئەوە قەولای ابن

 هەمان ئایەت(

گۆیا دەستەیەک لە جوولەکە فاسایدەکان و خراپەکااران کە دوژمنای سەرساەختی ئاایینی 

ی مەدینە خەریکی دەسکاری کردنی تەوڕاتێ ئیسالم و پێغەمبەر بوون دادەنیشن لە قەراغی شار 

دەبوون، واتە باسی سیفاتی پێغەمبەریان لێ دەردێنا و دەیانگۆڕی بە شێوەیەکی وا هەساتی پاێ 

نەکرێ و تەناانەت کااتێ کە دەگەیشاتنە ئەو شاوێنانەی لە تەوڕاتێادا کە گۆڕاباوون، بە لەون و 

ەساووڕاند، کە هەسات بەوەی نەکراباا خوێندەوە و زمانیاان باۆ باا دەدا و دشێوەیەکی وا دەیان

 گۆڕاوە ئەو شوێنە.

خودای تەعاال بۆ وەی ڕاستی و حەق ون نەبێ و درۆزن و خەیانەتکااریش ئاشاکرا بان و 

ی ئالی عیمران ئاگاداری دا بە پێغەمبەر و 34نەتوانن خۆ حاشار دەن، هات بە وەسیلەی ئایەتی 

 زەی جوولەکان. ئەوەش ئایەتەکە، سەیری کە:عالەمی ئیسالم بەو ئاکار و دابە ناشیرین و ناحە

لِْهنََتُهم بِاعْ 
َ
 ِوَتوابَوَما ُهَو ِموَن اعْ  ِوَتابتِلَْحَهُبوهُ ِمَن اعْ  ِوَتابَوإِنذ ِمْنُهْم عََفِرنًقا يَلُْووَن أ

َب َوُهوْم ِْ ووَونَُقولُوَن ُهوَو ِموْن ِعنوِد ا ِّ َوَموا ُهوَو ِموْن ِعنوِد ا ِّ َونَُقولُووَن لََعَ ا ِّ اعْ 
 ئایل عيمران( 78)َيْللَُمونَ 
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لە ناو ئەوانەشدا دەاتە و تاقەێ  هەن ئمانیان بۆ کتێ  خوار دەکەن تاکوو ئێڕوە  وا یڕاڵی 

بڕڕد و بڕڕزاندو ئەوە  هەر لەو کتێڕڕبەیەو کەچڕڕی ئەوە لەو کتێڕڕبە نیڕڕیەو دەشڕڕڵێد: ئەوە لەالیەن 

بەڵڕڕکە درڤ بە ئاڤر خڕڕوداوە دەکەن خڕڕوداوەیەو دەگەو ئەوەی هیکڕڕی لە الیەن خڕڕوداوە نیڕڕیەو 

 خۆشیان دەئاند درڤیە.

 :78ئاوڕ دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دیارە وەک دەبینین لە ئەهلای کتێاب تاقمێاک هەن کە لە ڕووی درۆ و ناڕاساتییەوە زماانی 

ا ... باۆ وەی خەڵاک وا خۆیان پێچاێ دەدەن لە کااتی خوێنادنەوەی کتێبەکەیاان کە تەوراتە یا

تێگەیێنن ئەوەی دەیخوێننەوە لە ئایەتەکاانی تەوراتان باێ کەم و زیااد، بەڵم خاودا وە درۆیاان 

دەخاتەوە و دەفەرماوێ: ئەوەی زماانی باۆ پاێچ دەدەن و لە ژێار لێاوەوە دەیخاوێننەوە هایچ لە 

وش نیایە و لە تەورات نییە و ناچێ؛ دەشڵێن: ئەوە وەحایە لە خاوداوەیە، ئەماام درۆ دەکەن رس 

 خوداوە نییە، بەڵکە درۆ بە زار خوداوە هەڵدەبەسنت و دەشزانن کە درۆیە دەکەن بە دم خوداوە.

 عباسەوە:لە ابن

ئەوانە لە ئەهلاای کتێااب بااوون کە درۆیااان بە زار خااوداوە هەڵدەبەساات و دەیااانکوت: 

پێغەمابەر دەستەیەک یەهوودی هەبوون کە هاتنە الی کعب بن اوف، دوشامنرتین دوشامنی 

بوون و تەوراتیان گۆڕیبوو، ئەوسافی پێغەمبەریان لێ دەرهێنابوو پاشان تایفەی بەنی قریّە ئەو 

تەوراتە گااۆڕاوە دەساات لێاادراوەیان لااێ وەرگاارتن، دەگەڵ تەوراتێکاای دیااکە کە الیااان بااوو 

 (6/296ڕووبەڕوویان کردن تێکیان خسنت تا نەسڕێنەوە. )کشاف، ج 

ات واتە لە یارانی کعب بن اوف وەک مالک بن حیع و حّی بن هەندێک لە زانایانی تەور 

اخطااب و ... کاااتێ تەماشااای تەوڕاتەکە دەکەن و دەیخااوێننەوە زمانیااان لە ڕاساات ڕاساات و 

نەگۆڕاوەکااان ڕاساات و ڕەوان دەڕوا بەڵم لە حانااد ئااایەتە گۆڕاوەکااان زمانیااان پااێچ دەخااوا و 

بە گاۆڕانی دەکەن، دەزانان ئەو دەساتە دەگۆڕێ، دەگەڵ کەم وزیادیش، دستەولەجێ هەسات 

یەهوودییاااانە درۆ بە زار خاااوداوە دەکەن، هەر لەو جێگاااایە دوو درۆی زەالمیاااان بە ڕوودا 

 دەدرێتەوە: 

 . گۆڕینی تەوڕات و ئینجیل دانانی نوورساوەی خۆیان لە جێی گۆڕاوەکان6

 هاوتا.دانی خودا و ئیفرتا بە خودای پاک و بێ. درۆ وەپاڵ2
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 نەجرانییەکان ەباوەڕی جوولەکە و گاورەکانی خوێندەوار رێک لە نەزانی و بێسەی

کاااتێ هاااتنە خاازمەت پێغەماابەر، پێغەماابەر داوای ئاایامن هێنااانی لااێ کااردن یەکێااک لە 

نەجرانییەکان کوتی بە پێغەمبەر لە جوابی داوای پێغەمبەر بۆ ئیامن هێناان، کاوتی ئەو نەفەرە بە 

وەک گاورەکانی عیسا دەپەرەسنت ئەمەش ئەتۆ بپەرەستین؟! پێغەمابەر پێغەمبەر: ئەتۆ دەتهەوێ 

فەرمووی: نەخێر، ئەمن هەرگیز داوا لە عەبدی خودا نااکەم غەیاری خاودا بپەرەسانت! جاا باۆ 

 ی ئالی عیمران:33ئیسباتی ئەو ئیدیعایە دەچینە خزمەت ئایەتی 

ن يُْؤََِّيُه ا ُّ اعْ اكَما 
َ
ُ  ِوَتابَن عِبَََشٍ أ

ْ
ةَ ُثمذ َيُقوَل لِلنذواِس كَواْل ونُوواْ ِعَبواًدا َلِّ كَم َوانلُُّبوذ

ْنووُتْم كَوبَِمووا  ِوَتووابْنووُتْم ََُّللُِّموووَن اعْ كونُووواْ َربذووانِيَِّي بَِمووا كن كِموون ُدوِن ا ِّ َوعَووو
 ئایل عيمران( 75)تَْدُرُسونَ 

بداو پاشڕان بە خەڵڕ   بۆ هیچ م ڤێێ   ەوا نییە کە وا خودا کتێ  و دەاتەاڵت و پێغەمبەری

بڵێ: ئادەی لە باتی خوداو بەندایەتی بۆ مد بکەن؛ بەڵکوو دەبێ بڵێ: ئێوە خودایی بد و بەندەی 

 خودا بدو بە هۆی ئەو کتێبەوە کە وا ئێوە بە دەرس بە خەڵکی دەڵێد و خۆشتان دەیخوێننەوە.

 71رۆزی ئایەتی پی ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر سیامی

هیچ ئادەمیزادێک کە خودا ڕەوانەی کردباێ، بە نااوی پێغەمابەر و ناامە و کتێبای دابێتاێ، 

ناتوانێ و نایکا و ناڵێ بە عاالەم، بانب بە بەنادەی مان و ئەمان بە خاودا بازانن، ڕووی دە الی 

 هاوتا مەکەن؛ بەڵکە بە تەئکید ئەو خااوەن ناامە و کتێابە ڕەوانەکاراوە واتەخودای بەحەق و بێ

هاوتا و بەحەق بپەرەسنت و زانایاانە خەڵاک بەرەو خاودا پێغەمبەر، بە خەڵک دەڵێ: خودای بێ

بانگ بکەن و شاارەزایان کەن و پیاان بادەنە خوێنادن و تااکوو خەڵاک بە وەسایلەی دەرک و 

خوێندن خودای بناسێ، دیارە خودا دەستوور بە کەک نادا کە فرشتە و پێغەمبەر لە جیاتی خودا 

ئایا خودا دەستوورتان پاێ دەدا پێغەمابەران و فرشاتە بپەرەسانت؟ دوای ئەوەی کە بە بپەرەسنت، 

خودای تاق و تەنیا بڕواتان هێناوە!؟ بەو ئایەتە خودای تەعاال لە دەمی ئەو مەسایحیانەی دا کە 

حەزرەتی عیسا بە خودا دەزانن، و هەروا دای لە دەمای ئەو جوولەکاانەی کە عاوزەیر بە خاودا 

 یپەرەسنت.دەزانن و دە

دیارە مەبەست لە )لبە( پێغەمبەرانن، چونکە کتێاب و پێغەمبەرایەتای و حایکمەت بەوان 

وانە، وا نییە کە بڵێن بە عالەم ئەمە بە خودا بزانن لە باتی دراوە، ئەو پلە وپایەیە الیق بە شەئنی ئە
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ە پاااڵ ئەدەبیەی دەدەنخااودا چااونکە ئەوان دوورن لە خەیااانەت، ئەو کەسااانەی کە ئەو بااێ

 هەسنت.شعوور و بێپێغەمبەران، گاور و جوولەکەی بێ

مەبەست لە )حکم(ی نێو ئایەتەکە، کە خودا دەفەرموێ )و الحکم( یاسای شاەرعە کە ئەو 

یاسا شەرعە دەستوورات و نەزم و نیزامی کاروباری کۆمەڵیەتی سەر پاێ دەگارێ و بە عاالەم 

 ڕادەگەیێندرێ.

(ی نێو ئایەتەکە: ئێوە بنب بە زانا و ئاگاادار و پاارێزەر بان لە َربَّانِيِّنَي ونُواْ كمەبەست لە بە )

 سەر ئەحکام و ئیتاعەی خودا.

 
 ی ئالی عیمران:08دەچینە خزمەت ئایەتی 

ُمرَ 
ْ
ِ كَوالَ يَأ واْ الَْملاَئ ُْ ن ََّتذِخ

َ
ُمرُ كوْم أ

ْ
يَوأ
َ
ْرَبابًوا أ

َ
نوُتم ْفِر َبْلوَد إِْ  كم بِواعْ كَة َوانلِّبِيِّوْيَ أ

َ
أ

ْهلُِمونَ   ئایل عيمران( 82) مُّ
هەرگیز فەرمانتان پێ نادات کە ف شتە و پێغەمبەران بڕکەن بە خڕوداو ئایڕا فەرمانتڕان پڕێ دەدا 

 باوان بد پا  ئەوەی کە مواوڵتن بوون؟!بێ

 ی ئالی عیمران:81ئاوڕ وەسەر دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر ئایەتی 

ەداڵەت بە شایانی زاتی خۆی نازانێ کە بە عەبدی بڵاێ: ساەژدە خودای خاوەن ڕەحم و ع

بۆ پێغەمبەران یا بۆ فرشتە بەرن، چونکە ئەوانە مەخلووقن، دیارە تاا خاودای خاالق هەباێ، باۆ 

هاوتا هێنا، مەخلووق کڕنۆش ڕەوا نییە، دیارە خودا دوای ئەوەی کە ئینسان بڕوای بە خودای بێ

هاوتاا بێایە کە ئیامن بە فرشاتە یاا بە پێغەمابەر بێناێ، خاودای فەرمانی پێ نادا بەو خاوەن بڕو 

پەیامنی لە گشت پێغەمبەران وەرگرتووە کە بە هەچی پێغەمبەرن و ڕەوانە کراون بڕوایان پێ بێنن 

بە خۆیاان و بە کتێبەکانیااان، و هاوکااری و یارمەتییااان بادەن و بااکەن؛ ئەوانایش ئەو عەهااد و 

ە. دیااارە ئەو پەیااامنە پەیامنێکاای زۆر گەورەیە کە خااودا لە پەیاامنەی خودایااان قبااووڵ کااردوو 

پێغەمبەرانی وەرگرتووە، واتە وەک خودا فەرموویەتی: ئەی پێغەمابەران، هەرچایم دا بە ئێاوە لە 

نامەکانی ئاسامنی و پێغەمبەرایەتی، و کردمنە پێغەمبەر واتە بە باوەڕکەر بەو شتانەی وەک کتێب 

بە ئەو شتانەی لە منەوەڕان و لە منەوە سەرچاوە دەگارن. جاا  و حیکمەت، دەشبێ باوەڕوو ببێ

 دەبێ تێکۆشن بە توندی خەڵک بڕوا بێنن بە خودا و کەالمەکانی و ڕاسپاردەکانی.

ئەوە ئاماژەیەک باوو بە یەک یاساای ئەساسای، واتە دەباێ پێغەمابەران و ئۆمەتاانی دینای 
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ێش خۆیااان و ڕێااز دانااێن بااۆ یاسااا و باوەڕیااان ببااێ بە تەواوی بە پێغەماابەران و کتێبەکااانی پاا

ئەحکامەکانیان. چونکە هەر وەک وەعدە ستێندراوە لە پێغەمبەران کە دەبێ باسای پێغەمبەراناێ 

باوەڕیاان پاێ بێانن،  کە دێن بە دوایاندا بربێ بە چاکی و هەروا بە ئۆمەتانی ڕاگەیێنن کە دەباێ

شێوە دەستووراتە ئیشارەیە وەالی ئەوەی ئاینی ئاسامنی هەمووی یەکە و ئامانج و  گومان ئەوبێ

 هەدەفی پێغەمبەرانیش هەمووی هەر یەکە، کە خودا بە یەک ناسین و تەقوایە.

 زانان هەیە، بەو جۆرە:ومڕی قورئان)و ال یأمرکم( مشت« ر»لە سەر 

رکم( دەبێ سەری ببێ واتە بکوترێ: ی )یأم«ر»عاصم و حمزة و ابن عامر نەزەریان وایە کە 

  یَأُْمرُکُْم(.زانانی دیکە هەن نەزەریان وایە دەبێ بۆری ببێ واتە بکوترێ )بەڵم قورئان )یَأُْمرَکُْم(

جا ئەوانەی نەزەریان لەس ەر ئەوەیە کە دەبێ سەری هەبێ، دەلیلیان ئەوەیە: جاوملەی )و 

دەباێ بە زیااد بێاتە « ل»، ئەودەم پیتی 99ایەتی ل یأمرکم( دەگەڕێتەوە سەر )ثم یقول للناس( ئ

 کایە دە لەفزدا و ئایەتەکەش ئاوای لێ بە سەر دێ:

ن يُْؤِتيَُه اهّللُّ الْ اكَما 
َ
َة كَواْْلُ  ِكتَاَب َن ِلبََِّشٍ أ نْ َم َوانلُّبُوَّ

َ
ونُدواْ ِعبَداًدا ِّلِّ ِمدن ُدوِن كَيُقوَل لِلنَّاِس  أ

رباباً. أن َتتَِّخذو يَأُمَركمَو اهّللِّ 
َ
 ا الَْمالئَِكَة َو انلَّبّينَي أ

پوختەی ماناکەشی: پێغەمبەر دەبێ قوڕەیشییەکان لە پەرستنی فرشتە نەهی کاردبن و هەروا 

جوولەکە و گاورەکاانیش لە پەرساتنی عیساا و عاوزەیر مەناو کاردبن، ئەوانایش دە موقابیلادا 

ت پەرەستین، وەک گاور و جاوولەکە، کوتبێتیان بە پێغەمبەر: وا دیارە ئەتۆ داوامان لێ دەکەی ب

کە عوزەیر و عیسایان دەپەرەست، پێغەمبەریش دە جوابیاندا دەفەرماوێ: جاا چاۆن ڕەوایە و بە 

ڕەوا دەزاندرێ کەسێک خودا بیکاتە پێغەمبەر و پاشان ئەویاش بە عەبادانی خاودا بڵاێ: ئەمان 

 ر.بپەرس ، ئەوە ناڕەوایە و دوورە لە شەئنی کەسێکی ببێتە پێغەمبە

ی )یاأمرکم(ە، نەزەریاان وایە «ر»زاناانەی کە نەزەریاان لە ساەر ڕەفاعەی ئەمام ئەو قورئان

جوملەی )و ل یأمرکم( سەربەخۆیە و نااگەڕێتەوە دوایە باۆ ساەر هایر جاوملەیەک، ماناشای 

 هەمان ڕاستە مانایە کە کومتان.

رشاتەکان و هەر نااوی ف، 08یەکێاک دێ دەپرساێ و دەڵاێ: باۆچی دە نااو ئاایەکەدا واتە 

پێغەمبەران بردرا؟ دەبێ لە وڵمیدا بکوترێ چونکە ئەهلای کیتااب واتە یەهاوود و نەساارا هەر 

 فرشتە و پێغەمبەری وەک عیسا و عوزەیریان دەپەرس .

ْسِلُموَن  جوملەی ﴿ نتُم مُّ
َ
ًَ إِْذ أ ﴾ بە قەولی خاوەنی کەششاف دەلیال و بەڵاگەیە لە ساەر َبْع
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 تێیانە و دەگەڵیان دەدوێ، موسوڵامن بوون.ئەوەی کە پێغەمبەر ڕووی 

 بە کورتی: 08و  99پوختەیەک لە ناوەرۆکی ئایەتەکانی 

پێغەمابەرانن و کەسای دی نیایە،  99دیارە ئەوە ئاشاکرایە کە مەبەسات لە )لب،ا( ئاایەتی 

( هاتباایە نەک )لب،ا( چاونکە هایر  کەچی لەباتی ئەوەی کە دەبا بە گوێرەی مەبەستەکە )لنبي 

ێک لە )لب،(دا نەدەما ئاخۆ خودا کێی مەبەستە؟! بەڵکە بە ڕاشکاوی دەزانادرا کە خاودا گومان

پێغەمبەرانی ڕەوانە کردوون بە کتێب و حیکمەتەوە، کەسای دی ناا؛ ئێساتا کە خاودای تەعاال 

دە ئاایەتەکەدا باێ ساوڕ نیایە؛ ساوڕەکەش لەوانەیە ئەو چەناد  ﴾رٍ دَ َن ِلبَشداكَما  ﴿فەرموویەتی 

 ە بن:ئیشاراتان

گوناهی پێغەمبەران، بە پێی یاسای عیلمی نەحو کە ئەوەی یاسایە: هەر کات لەفازی . بێ4

، دوایەکەشی ئیسمی نەکەرە واتە نادیاار باوو بە سایفەت قەراری «کان»وتە سەر لەفزی ەک« ما»

گرت، بێ مەبەساتەکەی نەفای گشاتی دەگەیێناێ، واتە هایر پێغەمبەرێاک نیایە ئایلال کە هەیە 

 گوناهە.بێ

( دە ناو ئایەتەکەدا هاوارە وەلی ئەوەی کە کەماڵی بەشەرییەت دە شەئنی رٍ دَ ِلبَش. لەفزی )3

 پێغەمبەراندا دیارە و ئاشکرایە.

تي( دەو مەقامانەدا ڕەوا نیایە رٍ دَ ِلبَش. هاتنی )3 ( ئاماژەیە وەلی ئەوەی کە )یا عبد  و یا ام 

تي( بۆ کەسێک  دەبێ تایبەتی بێ دە بەندەگی و تەقوادا، بەڵم )عبید( بە چونکە )یا عبد  و یا ام 

ال یقاولّن أحادکم هاتنی و کوتنی دە مەقاامی وادا لە ساەر ئەساسای حەدیسای ) ەڕەوا زاندراو 

 (.ابوهریرەوەمسلم و صحیح له عبدي و اّمتي کُلُُّکم َعبیُد اللِه و کلُّ النّساِء إماُء اللِه؛ 

 
وەلی ئەوەی کاارد کە خااودای تەعااال پەیامناای لە هەمااوو لە پێشاادا ئاماااژەیەکامن 

پێغەمبەرەکان وەرگرتووە کە هەرچەند پێغەمبەرێک ڕەوانە کرا کە دەبێ باوەڕی بە پێغەمبەرەکاانی 

پێشوو بباێ بە خۆیاان و بە نامەیاان، پێغەمبەرەکاانیش ساەریان لەو فەرماانەی لنەداوە بەڵاکە 

 ی ئالی عیمران:04ەبێ بچینە خزمەت ئایەتی قبووڵیان کردووە، جا بۆ ئەو مەبەستە د

َْ ا ُّ ِميَثاَق انلذبِيِّْيَ لََما آتَيْتُ  َخ
َ
ٌق لَِّموا كَمٍة ُثومذ َجواءووَحِ  كَِتابم مِّن كَوإِْ  أ ْم َرُسووٌل مَُّصودِّ
َُّْم لََعَ َ عِ كَملَ  ْْ َخ

َ
ْقَرْرَُّْم وَأ

َ
أ
َ
نذُه قَاَل أ َهُدواْ ْم إِ كْم تَلُْؤِمُُنذ بِِه َوتَلَنُْصُ ِْ ْقَرْرنَا قَاَل فَا

َ
ِْصِي قَالُواْ أ

نَاْ َملَ 
َ
اِهِدينَ كوَأ َن الشذ  ئایل عيمران( 82) م مِّ
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یادێ  لەو کاتە بکەوە کە خودا بە جەخ  بەڵێنی اتاند لە هەموو پێغەمبەرەکڕان کە کاتێڕ  

تانەیە کە کتێ  و ییکەەتم بۆ ناردنو پاشان پێغەمبەرێکی دی هات بۆ التانو اەملێنەری ئەو ش

لە الی ئێڕڕوەیەو ئەوە دەبڕڕێ بڕڕاوای پڕڕێ بڕڕکەنو ئڤر بە تونڕڕدیش یڕڕارمەتی یەت بڕڕدەنو خڕڕودا 

فەرمووی: ئایا ئێوە دەرتانبای و ددانتڕان نڕا بەو پەیڕتن؟! بەڵڕێد و پەیتنڕی منتڕان وەرگ تڕووە؟ 

کڕێکم کوتیان: بەڵێو ددامنان پێدا هێنا. خودا فەرمووی کەوایە هەموو شاهید بد؛ ئەوا منیش یە

 لە شاهیدەکان.

 :89ئاوڕ دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە سیام و ناوەرۆکی ئایەتی 

کاتێ کە خودا پەیامنی لە پێغەمبەران ساند، کە گەالنی ئەو پێغەمابەرانە واتە ئۆمەتانیاان لە 

ۆر قبووڵ کردنی ئەو پەیامنەدا دەبێ وەک پێغەمبەرەکان وا بن، چونکە ئەو پەیامنە پەیامنێکای ز 

گەورە و بەجێیە، لە هەموو پێغەمبەران وەرگیراوە، وەک خودا ئاماژەی وەال دەکاا و دەفەرماوێ: 

هەرچیم دا بە ئێوە، لە وەحی ئاسامنی و بەرزیای پێغەمبەرایەتای، پاشاان ڕەوانەکراوێکتاان باۆ 

، وەک بەڕێ کرا لە الیەن منەوە، ئەو ڕەوانەکراوە تەسدیقی دەکا ئەو شتانەی کە بە الی ئێوەوەیە

کتێب و حیکمەت بێ، بە کورتی: هەر پێغەمبەرێک هاتە نێوتان، پێغەمبەری پێش خۆی قباووڵە 

بە کتێب و حیکمەتەوە، یانی یاسای هەر پێغەمبەرێک حەقە بۆ دەورانی خۆی، دەبێ ئەوە باوەڕ 

 بکرێ و ئیقراری پێ بکرێ.

 ە:ئاوای 46ابن جریری طربی هەڵسەنگاندن و بەراوەردی لە سەر ئایەتی 

 9/924طربی، اذکروا یا اهَل الِکتاِب اِْذ أََخَذ اللُه میقاَق النَّبیّیَن... 

 و هەروا عەلالمە زجاج فەرموویەتی لە بابەت تەعبیر و هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتە:

 َو اذْکُروا یا محمد يف القرآِن، إذ أََخَذ اللُه میثاَق النّبیّیَن ...

لە بابەت مانای ئەو ئایەتە ئەوەیە: وە بیر خۆ خەنەوە  نی ڕا و بۆچوونی ابن جریری طربییا

 ئەی خاوەن نامەکانی ئاسامنی، ئەو کاتەی کە خودای تەعال پەیامنی لە پێغەمبەران وەرگرت.

ڕا و بۆچوونی عەلالمە زجاجیش ئاوایە: بیر خۆت خەوە یا محەمەد! بە وەسیلەی قورئان، 

 .هاوتا پەیامنی ستاندئەو کاتەی کە خودای بێ

زانایانی عیلمی نەحو کە پێیان وایە )ملا( لە مەڕ ئەعرابە و کۆسابێکی گاران و بەربااڵوە لە 

قورئاندا. ڕا و بۆچاونی جۆراوجۆریاان لە ساەر نیشاان داون، هەنادێک لە ساەر نەزەرەکانیاان 

 دەدوێین بە پێی ئادابی یاسای عیلمی نەحو:
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دەبێ بە فەتحەی لم باێ و میمای . نەزەری جمهوور واتە زۆربەی زانایانی نەحو: )ملا( 4

یەکە؛ «ماا»دەبێتە مای مەوساوولە و دوایەکەشای دەبێاتە سایلە باۆ « ما»، ئەودەم لاََم(خەفیف )

للّاذي دەبێتە خەبەری، ئەوکات تەعبیری ئایەتەکە ئاوای لێ بە ساەر دێ: « جوملەی )لتؤمنن  بە

موبتەدایە و « ما»نّن به. دیارە أتیتکم ِمن کتب و حکمة، ثّم جاءکم رسوٌل مصّدق ملا معکم لتُم

دەگەڕێاتەوە الدەبارێ و نااامێنێتەوە. « ماا»کە لەالیەن سایلەکەوەیە و باۆ الی « ە»ئەو زەمیارەی 

 «.ملا اتیتکموە»تەعبیرەکەشی دەبێتە 

« ل»باێ، واتە بە کەرسەی  «لِاام»دەباێ « بێ: »هەندێکیش نەزەریان ئاوایە وەک حەمزە. 2

 وەخوێندرێ. 

ماناای شاەرتی لە خاۆ گرتاووە و باوون و نەباوونی « ماا»زەریان ئاوایە: . هەندێکیش نە3

یەکسانە؛ واتە ببێ و نەبێ، زەرەر بە مانا ناگا. بە پێی نەزەری عەلالمە زجااج « ملا»ی سەر «لم»

مەفعااوولی «  تیاات»دە قۆناااغی نەساابدایە بااۆ « مااا»ساایبویە و مااازنی لە سااەر ئەو بۆچااوونە 

بە هاۆی ئااوڕدانەوەی وەلی « جااءکم»ئیعرابی جوملەی «. کم»دەبێتە «  تیت»دووهەمیش بۆ 

 (435 0)تفسیر کبیر، « لتؤمنن  به»دەبێتە جەزمە واتە سکوون؛ جەزاشی ئەودەم دەبێتە «  تیتکم»

بە کەرسەی لم، لمەکە بۆ تەعلیال دەباێ، ئەودەم دەباێ  «لاَِم »قول نەدرێ با ئەوەش پاش

ان هاااۆیەکەی ئەوەیە کە کتێاااب و حااایکمەت و بکاااوترێ وەرگرتنااای پەیاااامن لە پێغەمااابەر 

پێغەمبەرایەتییان دراوەتێ، جاا باۆ خااتری ئەو نایعمەتە دەباێ ئەوان تەئییاد و تەسادیقی تەواو 

 (436 0ئەنبیایان بکەن. )تفسیر کبیر، 

(ئەمام   بە تەشدید دوو جۆرە بەراورد لە خۆ دەگرێ:  )لاَمَّ

بووبێ بۆ کەسێ میم پێکەوە دە کەلیمەیەکدا کۆ نەبنەوە دەبێ یەکیاان  «)لَِمنْ . دە ئەسڵدا 4

( وەمێنێ. )کشاف، لبرێ   (39 3)لاَمن

 نامەی خودا وەردەگرێ لە پێغەمبەران:پوختەی مەبەست لەو پەیامن

 ئەو پەیامنەی خودای لە ئینسان دەبێ سێ بن:

هاوتا هەبێ، هەر بە ڕەبی بێ . خودا پەیامنی لە بەرەی بەشەر وەرگرتووە کە دەبێ باوەڕی4

لَْسَت بَِربِّ  ﴿ی ئەعراف ئاماژەی وەل کردووە: 493وەک ئایەتی 
َ
واتە ئایاا ئەمان  ﴾قَالُواْ بَدَ   مْ كأ

 پەروەردگاری ئێوە نیم؟! کوتیان بەڵێ، ئەتۆ ناکرێ پەروەردگاری ئێمە نەبی!

. خودای تەعال لە زانایانی ئەهلی کتێب واتە پێغەمبەران و جێنشینان و زانایانی ئایینی بە 3
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گشتی پەیامنی لێ وەرگرتوون کە حە  نەشاارنەوە و قاووتی نەدەن؛ بەڵاکە ڕاسات و ڕەوان و 

 ی ئالی عیمران ئاماژەی وەل کردووە:409باکانە بۆ عالەمی بەیان کەن. وەک ئایەتی بێ

خَ 
َ
وتُواْ اعْ َوإَِ  أ

ُ
ِيَن أ نُنذُه لِلنذاِس َوالَ تَ  ِوَتابَْ ا ُّ ِميَثاَق اَّلذ وهُ َوَراء ُظُهوورِِهْم كتَلُبَيِّ ُْ َنَبو ََ ُتُمونَوُه 

ونَ  ْواْ بِِه َثَمناً قَلِيلاً فَبِسَْس َما يَْشََتُ ََتَ ِْ  وَا
یتنی بەا  کە یادێ  لەو کاتە وەکە کە خودا دەگەو ئەو کەاانەی کە کتێبیان پێ درابوو پە

گومڕڕان پێویسڕڕتە جڕڕوان ئەو کتێڕڕبە  وون کەنەوە بڕڕۆ خەڵکڕڕی و نەیشڕڕارنەوەو کەچڕڕی ئەو بێ

پەیتنەی خودایان خستە پا  گوێ و بە ن خێ کەب گۆ ییانەوەو کەواتە مامڵەیەکی ئڤر نایەئ 

 و دئێو دەکەن.

بەست و مانای . پەیامنی سێ کە خودای تەعاال لە ئینسانی وەرگرتووە واتە پێغەمبەران مە9

 ی ئالی عیمرانە کە بە پوخت و پاراوی لە سەری دواوین.46ئایەتی 

 تیوتیوە:

عباک ڕەزای خودایان لێ بێ فەرموویانە: مانای ئەو پەیامنە کە خودا حەزرەتی عەلی و ابن

وەریگرتااووە ئاااوا دێااتە بەر چاااو و دڵ: ئەو پەیااامنە خااودای تەعاااال لە تەواوی پێغەمبەراناای 

کە تەسدیقی پێغەمبەرایەتی محمد املصطفی بکەن و یاریدەی بادەن، لە هەر دەور  وەرگرتووە،

و زەمانێکدا بن، ئەگەر وا هاتە ڕوو لە دەوری محەمەددا بوون، باوەڕی پێ بێانن و وەزیافەکەی 

وەالنێن، دەستووراتی ئەو بگرنە بەر و یاریدەی بدەن، و هەروەها هەر یەک لە پێغەمابەران  وخۆ 

تەسدیق و یاریادەی ئەو ماحەمەدە شاارەزا و ئاگااداری و هاان بادا، زۆربەی  ئۆمەتی خۆی بۆ

زانایان لە ساەر ئەو نەزەرە هەن و ئاایەتەکەش حەواڵەی ئەو بۆچاوونە دەکەن. )روح املعاانی، 

9/232) 

َخْذُتْم لََعَ َذلِ  ﴿دڵ لە سەر جوملەی 
َ
قَْرْرُتْم َوأ

َ
أ
َ
قَْرْرنَداكقَاَل أ

َ
تە ئاایەتی )وا ﴾ْم إِْْصِي قَدالُواْ أ

خودا ڕوو بەو عالەمە دەفەرموێ: ئایا ئێوە ئیقرارو پێ کرد بەو پەیامنە و ددانو پێدا ی عیمران( 46

هەسات بە  هێنا؟ بەڵێن و پەیامنی منتان وەرگرتووە؟ ئەوانیش کوتیان بەڵێ، ددامنان پێدا هێناا،

و ساەرچاوە ڕا وەک خەتەرێکی گەورە هەست دەکرێ 42شتێک دەکا، شتەکەش لە سەر ئایەتی 

دەگرێ. شتەکەش دەبێ ئەوە بێ: کێ الدا لەو پەیاامنە لە ئاایینی ڕەحامەت وەال دەکەوێ، جاا 

 ی عیمران:42سەیر کە ئایەتەکەی 
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 ِ وعَوئَِك فَ  كَََمن تََوَّلذ َبْلَد َ ل
ُ
 ئایل عيمران( 81) ُهُم اعَْفاِسُقونَ  أ

 الدەر و ال ێ لە ئایید.جا هەر کەاێ  لە پا  ئەو )پەیتنە( پشتی هەڵک دو ئەوانەن 

 :82ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە وەسەر سیام و ناوەرۆکی ئایەتی 

ئەوەی ڕووی لەو پەیااامنە وەرگێااڕا، پاااش ئەوەی کە قبااووڵی ئەو پەیااامنەی کااردووە ئەوە 

ر باوەڕن بە دەستووراتی ئایینی. بە کورتی و بە کوردی، ئەگەکەسانێکی بەدکار و بەدڕەفتار و بێ

بێتو کەسێک بەو هەموو دار و لەلەی لە سەر ئیامن و باوەڕی بە خاودا و ڕەساووڵ و هەروا بەو 

هەموو نیشان و بەڵگانەی کە لە کتێبەکانی پێشوودا نیشان دران ملی بادا و ڕووی وەرگێڕا، ئەوە 

 گومانە فاسقە و لە دین بەدەرە.بێ

ی ئاالی 49نە خازمەت ئاایەتی بۆوەی بتوانین باشارت لە مەبەسات تێابگەین پێویساتە بچیا

 عیمران:

ْرِض َطووْوًَع وَ 
َ
ووَماَواِت َواأل ْسوولََم َموون ِِف الهذ

َ
َغووْيَ ِديووِن ا ِّ َيْبُغوووَن َوََلُ أ ََ

َ
ْرًهووا َوإَِِلْووِه كأ

 ئایل عيمران( 83)يُرَْجُلونَ 
دایەو ئایا جگە لە دینی خودا دینێکی دیکە هەڵدەبێێ ن؟! لە کاتێکدا ئەوەی لە ئااتنەکان و ئەوی

 کەچی فەرمانی ئەون! اەرەنجامیش بۆ الی ئەو دەگە ێنەوە.بە  ائی یا بە نا ائی مل

 :81ئاوڕ دانەوە و تێڕوانین لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

پاش ئەوەی کە خودای تەعاال ئەوەی تێگەیاندن دینای خاودا هەماوو لە ئەساسادا یەکە و 

خودادا نە لە زینادووبوونەوە و ساوئال و پرسایاری  جیاوازی نییە لە ناویانا، نە لە تاق و تەنیایی

ئاخرەتدا، نە لە وەسفی بەهەشت و دۆزەخا، و پێغەمبەران هەماوو یەکساانن لە بااوەڕی بەوانە، 

تەماشا لە ساەر ئەو بەڵاگە و دەلایالنە، بااوەڕێ نااکەن بە پێغەمبەرایەتای پێغەمابەری ئیساالم، 

انە، جا بۆیە پێیان دەکوترێ: ئایا وەدوای دینای باوەڕ وەشوێن دینی غەیری خودا دەکەون ئەو بێ

کەچی غەیری خودا دەکەون؟ دەگەڵ ئەوەی هەچی لە ئاساامن و زەویادایە هەر هەماووی مال

کەچی خودا دەکەن و دە فەرمانی خودادان ا بیانهەوێ و نەیانهەوێ ا؟! واتە باێ ئیختیاار مال

، سەراپای بوونەوەر لە ژێر ئیارادە خودان، بێ ئەوەی کەسێ بتوانێ یاسا و نیزامی خودا بگۆڕێ

و قەزای خودادا سەر دە ڕێادا، باا بە دڵایش نەیاهەوێ، بە تێکڕایای کائیناات بە هەرچای هەیە 

دەکرێ لە ئاکار و کرداریان، ئەودەم لە بارەگا  ەدەگەڕێتەوە بۆ الی خودا و بەردەستی ئەو پرسیار 
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و ناامێنێ، و هایچ تکاا و تکاکاار و و دادگای خودادا مل بۆ کوێ با دەدەن؟! هیچ پەنا و پەسی

 بەرتیل نامێنێ.

دەو ئایەتەدا باک لە سەر ئایینی ئیساالمە، بانگێشاتنی ئەهلای کتێاب خااوەنی ئایینەکاانی 

ڕابردوو بۆ الی ئەو ئایینە پیرۆزە دەکرێ، پرسیار دەکرێ لە ئەهلی کتێب و بااقی هۆزەکاان، باۆ 

تەعاال شتێکی دیاکە هەیە!؟ رابەر یاسای باریمەگەر ئایینی خودا بە غەیرەز تەسلیم بوون دە بە

نەخێر، بەڵکە دەبێ ئایینی ئاسامنی کە یاسایەکە دە خزمەتی ئینسان و مەسڵەحەتی بەشاەردایە، 

باوەڕانەی یەهوود و گاور و تەرسایانە کە غەیری ئایینی ئیساالمیان تەسلیمی بی، کەوایە ئەو بێ

یانە لە سیراتی موستەقیم واتە ڕێی ڕاست، ڕامێنە و قبووڵە و ئیسالمیان ناوێ، نیشانەی خۆ الدان

رسنج بگرە لەوەی کە خودای تەعاال دەفەرموێ: هەچی لە ئاسامنەکان و زەویدانە، موسوڵامنن 

َماَواِت  ﴿واتە تەسلیمی خودا و یاسای خودان هەچی دە ئاسامن و زەویدان:  لََم َمن ِِف السَّ ْْ
َ
َوََلُ أ

رِْض َطوًًْع وَ 
َ
واتە هەرچی دە ئاسامن و زەویدان تەسلیمی خودا و یاسای خودان، وایە  ﴾ْرًهاكَواأل

بە خۆشی و وا هەیە بە ناخۆشی. یانی نیزامی دەستووراتی باری دە ناو عاالەمی بوونادا بە دوو 

 شێوە دەبیندرێ و سەردەگرێ:

. دەستووراتی بوون لە سەر ئەساسی یاساای رسشات و یاا ساەرووی رسشات بە ساەر 6

بادان و سەرپێچی لەو یاسا رسشتە، ەوەردا دەستەڵتداری و حوکم دەدا و دەکا، ملتەواوی بوون

بە قیمەتی نابوودی و نەمان تەواو دەبێ. منوونە ڕۆژ تەسالیمی نیزامای ئەزەلە چاونکە بە پێای 

سااپێردراو دەبەر یەک نااراوی ئەزەلاای وەگەڕ خااراوە، کە پێاای دەکااوترێ تەساالیمی ئەرکاای پێ

 لەو یاسایە سەر دەکێشێتە نابوودی و نەمانی نیزامی کائینات.تەکوینی، الدانی ڕۆژ 

. یاسااا و دەسااتووراتی تەویعاای، واتە نەزم و نیزاماای باااری لەمەڕ حاااوانەوە و ژیااانی 2

ئینسانی، کە بە شێوەی ئەرک و یاساای خاودا دامەزراوە، دەباێ تەسالیمی باین، بەڵم وا هەیە 

ەردەگێڕن بە ناوی کافر دێنە دەر و خۆ دەناوێنن، ئەدەبان ڕووی لێ و دەستەیەک لە سەرڕۆ و بێ

 واش هەیە دەستەیەک وەریدەگرن و ئیتاعەی دەکەن بە ناوی موسوڵامن دێنە دەر و خۆ دەنوێنن.

ئەمام دەگەڵ ئەو دەستەی کە الڕێ دەڕۆن و سەر لە فەرمانی خودا الدەدەن و دەچنە دەرێ 

ودادا هەر تەسلیمن جەبرەن، بەڵم لە کااتی لە ژێر فەرمانی خودا، دە بەرابەر یاسای تەکوینی خ

بێ دەرد و بەڵ و سەختی وەشوێن یاسای خودا ناکەون لە بابەت دەستووراتی ئایینییەوە، ئەمام 

 ارەن تەسلیمی خودا دەبن. بلە کاتی سەختی و تاڵی و بەڵدا ئیج
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بە واتای هەچی لە ئاسامن و زەوی و هەوادایە مڵکی خودایە و   ﴾َوإَِِلِْه يُرَْجُعوَن  ﴿ئایەتی 

بۆ الی ئەو دەگەڕێنەوە. هااوار و بانگااوازی بەگاوڕ و تیانە باۆ ئەوەی لە ئاایینی خاودا دەباێ 

بااوەڕان، چاونکە کاێ بزاناێ گوماانە نەفاام و نەزان و کەرە، وەک بێالنەدرێ، هەچی الدا بێ

ێ بۆ هەر کاوێ بچاێ لە ئااخردا هەر دەهێنادرێتەوە الی بوونی لە دەست کێ نییە و نابنەجات

ئەو، دەبێ هەر لە هەوەڵەوە خۆ بخاتە پەنای ئەو، ئەگینا بە کەر و نەفاام و نەزانای خاۆی پێاوە 

 باوەڕان.دەبێ، وەک بێ

 یانی چی؟ « هەچی لە ئەرز و ئاسامندایە فەرمانبەرداری خودان»دڵ دەیهەوێ بزانێ ئەوەی 

)اسالم(ی نااو ئاایەتەکە بە ەراوردی ورد و زۆر دەردەکەوێ لێم کە پاش هەڵسەنگاندن و ب

واتای ئیسالم دێتە ڕوو یانی ئایا غەیری دینای خاودا کە ئیساالمە داوا دەکەن و قباووڵ دەکەن؟ 

دەگەڵ ئەوەی هەچی لە ئاسامن و زەویدایە تەسلیمی خودان! واتە فەرماانبەردار و ڕاوەساتاوی 

رِْض َطدوًًْع وَ  ﴿مانای خودان! جا لە سەر ئەو تەعبیرە 
َ
َماَواِت َواأل لََم َمن ِِف السَّ ْْ

َ
ْرًهدا َوإَِِلْدِه كَوََلُ أ

یانی هەرچی لە ئەرز و ئاسامندا هەیە تەسلیمی خودان، خۆش یا نااخۆش؛ ئاا ئەوە  ﴾يُرَْجُعوَن 

 دوو شت لە خۆ دەگرێ:

داری و تەسلیم، پااش . لە هەوەڵەوە دەبێ ئەوە بزاندرێ کە ئیسالم واتە ئیتاعە و فەرمانبەر 6

بوونی ئەوانەی کە وا لە ئەوەی کە لەمەڕ ئیسالم ئاوا چوویە پێش کە بە مانای تەسلیمە، تەسالیم

ئاسامنەکان و زەویدان، ئەوەی لێ هەسات دەکارێ: هەچای هەیە بە غەیارەز خاودای پااک و 

ۆ ئەوەش ڕوون خۆیان بوونیان ڕاوەستاوە، خ یهاوتا هۆی بوونیان خودی زاتیانە، واتە بە زاتبێ

و ئاشکرایە )ممکن بالذات( واتە بوون بە هۆی زاتەوە نااتوانێ بباێ تاا ئەو زاتە نەباێ، و هەروا 

ناشکرێ نەبێ )عدم(، تا زاتی نەچێتە قۆناغی عەدەم، لە سەر ئەو یاسا و ئەساسە هەچی غەیری 

الی بوونەوە، هەم خودایە، فەرمانبەر و ڕاوەستاو بە زاتی پاکی خودایە، لە هەر تک الوە هەم لە 

دلَمَ لە الی نەبوونەوە، ئەئەوە ئاخرین قۆنااغی ئیتااعەیە، ئەدێارەدا دەردەکەوێ ) ْْ
َ
( پااوانی َوََلُ أ

خودایە، بە واتای ئەوە کە هەچی لە ئاسامن و زەویدانە تەنیا و تەنیا تەسلیمی خودانە، خۆش یا 

، بە ئەمری ئەو دەبێ، هەر دەبێ یەک بێ، هەچی دێ و دەبێ« واجب الوجود»ناخۆش، چونکە 

ئەگەر ئەویش نەبێ، هیچ نابێ؛ جا ئەدێرەدایە کە خودای تەعاال لە چەند شوێندا ئیشاارەی وەال 

 ی سووڕەتی ئەرسا ....44ی سووڕەتی ڕەعد، 62دەکا بە وەسیلەی ئایەتەکانی 

ْرِض َطوًَْع وَ 
َ
َماوَاِت وَاأل ِ كَوِ ِّ يَْهُجُد َمن ِِف الهذ  رعد( 29) اعُْغُدوِّ وَاآلَصالِ ْرًها َوِظلالُُهم ب



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 022

ئەوەی وا لە ئااتنەکان و ئەویدایەو بە  ەئامەندی یا بە نا ەئایەتی اێبەرەکانیشڕیان بەیڕانی و 

 کەچد.ئێواران بۆ خودا کانۆ  دەبەن و مل

 ئەو ئایەتە پێامن دەڵێ هەچی هەیە لە هەر کوێ هەیە، ئی خودایە و دە فەرمانی ئەودایە.

َْموَدهِ َوعَووتَُهبُِّح ََلُ  ِْ ُح  ٍء إاِلذ يَُهوبِّ ون ََشْ ْرُض َوَمون َِويِهنذ َوإِن مِّ
َ
ْبُع وَاأل َماوَاُت الهذ ن الذ كالهذ

 اَسی( 22) َن َحلِيًما َغُفوًرااكََّْفَقُهوَن تَْهبِيَحُهْم إِنذُه 

 تڕڕوێی ئااڕڕتنەکان و ئەوی و بە هەمڕڕوو ئەوانەی وا هەن لە ناویانڕڕداو پڕڕات وهەر یەوت توێ

عەیبی ئەو دەردەبانو هیچ شتێ  نییە یاد و اااس و پەانی خڕودا نەکڕاتو خاوێنی خودا و بێ

 بەاڵب ئێوە لە ئیک  و ااااەکانیان تێناگەنو بە ااتی خودا نەرب و هێدی و ببوورە.

ئەو ئایەتە ئەوەمان پێ دەڵێ کە هەچی دێ و دەبێ لەوڕایە و ببوورە و لەسەرەخۆشاە، هەر 

 داویە بە ئینسانی، لەوی بەوالوە ڕێی نەداوە بزاندرێ. ئەوەندەی پێویستە

رِْض َطدوًًْع وَ  ﴿لە جوملەی . 2
َ
دَماَواِت َواأل لََم َمن ِِف السَّ ْْ

َ
ئەوە  ﴾ْرًهدا َوإَِِلْدِه يُرَْجُعدوَن كَوََلُ أ

هەست دەکرێ و بە تەئکیاد بااوەڕیش دەکارێ کە هەچای خاودا بایهەوێ و حەز کاا دەباێ و 

ییە. جا پێی خۆش بێ ئینساان یاا پێای نااخۆش باێ، مال باۆ خاودا کەسیش توانای بەرگری ن

کەچی باۆ دەکاا و ڕادەکێشێ. موسوڵامنی چاک و پاک و ڕاست هەچی سەر وە دین باێ، مال

دەیااهەوێ، ئەگەر خااۆش بااێ و بە ئااارەزووی بااێ ئەوە بااابەتی رسشاات و هەسااتیەتی، وەک 

بێ دەگەڵ ئارەزوو نەیەتەوە، ساغی و سامانداری و دەستەڵتداری، ئەگەر شتەکە ناخۆش لەش

وەک پیری و زەلیلی و فەقیری، ئەوە دیسان لە سەری خۆڕاگرە و بە ئومێد و هیوا دەبێ، چونکە 

باوەڕ و کافر شتێک کە بابەت نەبێ بۆیاان دەیادزن و لە خوداوەی دەزانێ موسوڵامن، ئەمام بێ

ن هەچی لە الی خوداوە بێ، دەیبوغزن چونکە باوەڕیان بە قەزای خودا نییە، بە کورتی موسوڵام

باوەڕ ئەوەی لە الی خاوداوە باێ و ویساتی ئەو نەباێ، خۆش یا ناخۆش، پێی ڕازین، بەڵم بێ

 ی غافر ئەوە دەردەکەوێ:42خۆشی ناوێ و نایهەوێ، هەر وەک لە ئیشارەی ئایەتی 

ِ  كفَلَْم يَ  ِ اعذِِت قَْد َخلَْت ِِف ِعَباِدهِ وََخِِسَ ُهَنال َسَنا ُسنذَت ا ذ
ْ
ْوا بَأ
َ
ا َرأ  كيَنَفُلُهْم إِيَماُنُهْم لَمذ

 فُِرونَ اكاعْ 
کە توند و تیێی و جەئرەبەی ئێەەیان دیو ئیک باواکەیان هیچ اوودی پێ نەدان باو و نەریتی 

 باوایان ئەرەر دەکەن.ە بێخودا بووە لە نێوان بەندەکانیدا لەوەیدای
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ئەگەرچی ئەوەش یەقینە و بە سبووت گەیوە کە هەچای باوونەوەرە بە خاودایەتی خاودای 

 ی عەنکەبووت:16باوەڕە و دەزانن پەروەرەندەیە بە پێی ئیشاراتی ئایەتی 

ْمَس وَاعَْقَمرَ  َر الشذ ْرَض وََسخذ
َ
َماوَاِت وَاأْل ْن َخلََق الهذ تْلَُهم مذ

َ
ي ىذ يُْؤفَ  َوعٌَِّ َسأ

َ
ُ فَأ  ونَ وَِلَُقوعُنذ ا ذ

ئەگەر پ ایاریشیان لێ کەیو کێ ئااتنەکان و ئەو ئەویەی دروا  ک دووە!؟ کڕێ مانڕک و 

  ڤ ی  اب ک دووە؟ بە بێ گومان دەڵێد خوداو کەواتە لە  ااتەقینە الدەدرێد!؟

بااوەڕ، ئەگەرچای ئەمام ئەگەر ئەو ئیقرارە دەکەن ئی ویست و هەستی دڵیان نییە گەلی بێ

لە الیەن نەسالی ئینساان دراوە، خودا پەیامنی ڕۆژی ئەزەل ئەوە سابت دەکا وەعدە و ئیتاعەی 

 ی ئەعراف نیشانی دەدا:632وەک ئایەتی 

َْ َربُّ  َخ
َ
لَْهَت بَِربِّ ِمن بَِي آَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُ رِّ  كَوإِْ  أ

َ
نُفِهِهْم أ

َ
َهَدُهْم لََعَ أ ِْ

َ
ْم قَالُواْ بَوََل كنذَتُهْم وَأ

ن ََُّقولُواْ يَْوَم اعِْقَياَمِة إِنذا 
َ
ِهْدنَا أ ا اَغفِلِيَ كَِ َْ  نذا َعْن َه

ئەو کاتە  وەبی  بێنەوە کە پەروەردگارت هەموو وەچە و نەوەکان کە لە پش  ئادەمیزاددا بوو 

و ک دنیشی بە شاهید بە اەر خۆیانەوەو کڕوتی: ئایڕا مڕد پەروەردگڕاری ئێڕوە نڕیم! ئامادەی ک د

کوتیان هەرگیز ئەتۆ نڕابێ پەروەردگڕاری ئڕێەە نەبیڕ ! ئەمە  هەر لە بەر ئەوە بڕوو نەکڕا لە 

 ئاگا بووید.گومان ئێەە لەمە بێ ڤ ی پەااڵندا بڵێد: بێ

 :ی ئەعراف972ئاوڕێک بە وردی وەسەر ناوەرۆکی ئایەتی 

 

وەیادی خۆت بێنەوە کە خودای تەعاال لە رسشاتی ئینساانی عەهاد و پەیامنای ساتاند کە 

باوەڕم پێ بکەن کە پەروەرەندەی وانم، وەک دەڵێن خودای تەعاال کااتێ ئاادەمی ساازد کارد و 

دەبەر یەکی نا، دەستی قودرەتی بە پشتی ئادەمدا هێنا بەرە و وەچەی ئادەم هەچی بوو وەدەرناا، 

دن و پەیامنی لە سەراپایان ساند لە سەر ئەوەی پەروەرەندەی وانم و خالقی وانم، ئا ڕووی تێکر 

لَْسَت بَِربِّ بەو شێوەیە )
َ
( هەموویان تێکڕا کوتیان بەڵێ؛ یانی رسشتی ئینسانی لە سەر خاودا مْ كأ

زانی هاتۆتە ڕوو، و لە سەر خۆشیان ئەو شاهیدیان داوە، ئەو شااهیدە و ئەو پەیاامنەش بە یەک

ووین، یاانی ڕۆژی حیساابێ خەبەر لەوەی باۆیەکەی ئەوەیە نەکا ڕۆژی قیامەت بڵێن ئێمە بێه

 خەبەرین.هاوتا بێنەکا بڵێن ئێمە لەو پەیامنە کە باوەڕییە بە خودای بێ

ی ئەعااراف هەیە و زۆرە، ئەوەش 632ڕا و بۆچااوونی زانایااان لە سااەر ناااوەرۆکی ئااایەتی 
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پەیامناای ڕۆژی ئەلەساات واتە ئەزەل دەگەڵ بەرەی ئینسااان نیشااانەی ئەوەیە نەزەر لە سااەر ئەو 

دەچاێ بە پاارێزەوەیە چاونکە یەقینای لە ساەر پەیاامنەکە هەیە بەڵم بۆی هاڵۆزە، ئەقام هەچی 

نازانێ شاێوە و چاۆنیەتی پەیاامنەکە چاۆنە؟ واتە دەگەڵ ئەقاڵە، دەگەڵ رسشاتە، بە وەسایلەی 

 دەگەڵ ڕوحی ئینسانە؟! پێغەمبەران و کتێبە ئاسامنییەکانە یا ڕاستەوخۆ

بە هەر حاڵ دەچینە الی زانایانی قورئاان و ئەهلای نەزەر و خاوەناانی ئەقاام و شاعوور و 

هەستی بەتین، کە کوتوویانە خودای تەعاال وەچە و بەرەی ئینسانی لە پشات و بەرۆکای دای و 

ناو ڕەحەمی بابیان لە سەر ئەساسی نطفە و مضغە سەرەو بەرەی پێ کردووە و دایمەزراندووە دە 

ی تایبەتی ئینسانی بە تەواوی نەخش و نیگاری پێک هێنااوە، جاا مدایکاندا، پاشان لە سەر بیچ

ئەو شکام و نەخش و نیگاارە دەو کارگاایە گۆشاتینەدا واتە نااو ڕەحەمای دایکاان بەو هەماوو 

وگۆڕەی کە بە سەری هێندراوە دەتوانێ شاهید بێ هەم لە ساەر باوونی خاۆی هەم لە ساەر ئاڵ

هاوتاایە کە بەباێ ئاامراز و کەرەساە و وەسایلە ئەو زکەر و ساازدەری خاۆی کە خاودای بێسا

وێنەیە دەو جێگا تەنگ و تاریکەدا پێاک بێناێ. ئەو کارەسااتە شااهیدە لە بوونەوەرە عەزیمە بێ

هاوەتا و ئیقرارە بە ڕەبی خۆی بۆیە کوتوویانە )بلِی( سەر بوونی خودا و شاهیدە لەسەر ڕەبێ بێ

ئەو قالووبەالیە بە زمان نییە، بەڵکە هەر بوونەکەی بەو شێوەیە شااهید و ئیقارارە لە ساەر ئەگەر 

خالق و ڕەبی. دیارە لە قورئاندا ئەو منوونە هەیە کە شت بە زمان نیایە بەڵاکە بە حااڵ و حەواڵە 

 سووڕەی فصلّتدا هەست دەکرێ. ورد بڕوانە لێی: 66وەک لە ئایەتی 

ْو ُثمذ اْسَتَوى إیَِل الهذ 
َ
ْرِض اِئْتَِيا َطوًَْع أ

َ
َقاَل لََها َولِْْل ََ تَيَْنا َطائِِليَ كَماء َوِ َ ُدَخاٌن 

َ
 ْرًها قَاتَلَا أ

ئەوجار  ووی ک دە ئااتن کە تاریکایی و دووکەو بووو جا کوتی بە ئااتن و ئەوی  ائیڕد یڕا 

 وە. ایەڵییەکەچی و گوێنا ائیدو ئادەی وەرن؛ کوتیان ئاوا هاتید بە مل

کوتنە و ئەو وڵمەی ئاساامن و زەوی بە زماان نەباوون بەڵاکە بە خۆ ئەوە یەقینە کە ئەو پێ

 حاڵ و حەواڵ بووە.

ْن َيُقدوَل ََلُ  ﴿یاسین ئاماژەی وەال دەکا:  49یا وەک ئایەتی 
َ
َراَد َشديْئًا أ

َ
ْمدُر ُُ إَِذا أ

َ
َمدا أ ْن كدإِنَّ

 ﴾وُن كَفيَ 

 تیوتیوە:

کاتێ کە خودا لە پشتی بەرەی ئادەم وەچە و مەچە و بەرەی ئینساانی سااز دا و گێڕانای بە 
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شاهید لە سەر خۆیان کە ئایا من خودای وە نیم؟ کوتیان بەڵێ خودامانی؛ نەکاا ڕۆژی قیاامەت 

ئاگاین؛ ئەو گوفتارە بەو شاێوەیە ئامااژەی تەواوە وەالی ئەوەی بڵێن ئێمە لەو قەول و قەرارە بێ

ە ناو قووڵیی ڕۆحی ئینسان ئیامن و باوەڕی بە یەکتایی خاودا و پەروەرەنادەی ئەو هەیە و کە د

ناژراوە، ئەوەش دەگەڕێتەوە الی ئەوەی کە ڕوحەن و رسشتەن ئینسان خودا بە یەکتاا دەزاناێ و 

 دەناسێ.

لَْسددَت  ﴿و هەروا ئەو ساوئال و جااوابەی خاودا و ڕحاای بەرەی ئینساان کە بە وەساایلەی 
َ
أ

نَاكبَِربِّ  ًْ ساەری گرتاووە بە زماانی حااڵ و قااڵ نیایە، بەڵاکە بە زماانی )کان  ﴾ْم قَالُواْ بََ  َشِه

فیکون(ە، واتە ببە و بوویە؛ ئەوەش پێی دەکوترێ زماانی ئاافەرینش؛ یاانی خاودا دە هەساتەی 

ڕوحی بەشەریدا ناشتوویەتی و چاندوویەتی ئەو هێزەی کە قبووڵی یەکەتی خاودا و خاالقیەتی 

کا و بکا. یانی ئینسان هەر ئەندازە السار و سەرەڕۆ و یاغی و خۆبەزۆرزان بێ، دەزاناێ خودا دە

ی ئینسان مالکی خۆی با دەبوو بشاتوانێ ماردن و نەماانی امالکی خۆی نییە چونکە ئەگەر توان

خۆی پێش بگرتایە، جا ئەدێرەدایە ئینسان دە کاتی خۆیدا پاش ماندوو بوون و خۆ لێار و لەوێ 

کوت بوون دەزانێ ناتوانێ بە نیازی کافی و وافای خاۆی بگاا، نیاازی بە هێزێکای و دان و شل

 مالک و مدبّر و پێکهێنەری نیازەکانی هەیە، کە ئەویش خودای بەتوانا و کارسازە.

دەردەکەوێ، کە ڕازەکەی ئەوەیە: بەرەی  (أَلَْساَت ِباَرب كمْ دێرەدا فایدە و ڕازی ئەو پەیامنی )

ئاگام بووم، و نەتوانێ بڵێ لە بابەت یەکتایی خودا و توانایی خودا بێئینسان ڕۆژی خۆی نەڵێ 

 تەکلیفە.تاوان و بێئاگاش بێبێ

 
ئەوجار پاش ئەوەی کە خودای تەعاال پەیامنی لە هەموو پێغەمبەرەکاان وەرگارت کە باڕوا 

باڕوا بان بەو بێنن بە پێغەمبەرانی دێن لە دواتان، و هەروا دروستیش نییە بۆ خاوەن نامەکاان بێ

پێغەمبەرانەی دێن لە دوای پێغەمابەری وان، ئەوجاار دەساتوور دەدا بە پێغەمابەری ئیساالم کە 

بۆخۆی و ئۆمەتەکەی باوەڕیان ببێ بە هەچی پێغەمبەری پێش خۆی بووە، بۆ شااهیدی لەساەر 

 ی ئالی عیمران:44بڕیار و بابەتەکە دەچینە خزەمت ئایەتی 

نوِ َل لََعَ إِبْوَراِهيَم َوإِْسوَماِعيَل َوإِْسوَحَق َونَْلُقووَب  قُْل آَمنذا بِا ِّ َوَما
ُ
نوِ َل َعلَْيَنوا َوَموا أ

ُ
أ

ْنُهْم َوََنْوُن ََلُ  َحٍد مِّ
َ
ُق َبْيَ أ بِِّهْم الَ ُنَفرِّ وِِتَ ُموََس َوِعيََس َوانلذبِيُّوَن ِمن رذ

ُ
ْسَباِط َوَما أ

َ
 َواأل

 ئایل عيمران( 82) ُمْهلُِمونَ 
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ئیتنم هێنا بە خودا و بەوە  کە هڕاتۆتە خڕوارەوە بۆمڕانو بەوە  هڕاتۆتە خڕوارەوە بڕۆ بڵێ: وا 

ئیهاهڕڕیم و ئیسڕڕتعیل و یەعقڕڕوو  و بەرە و بەرەچەیو باوە یشڕڕتن هەیە بەوەی کە لە الیەن 

پەروەردگاریانەوە بۆ موواا و عیسڕا و هەمڕوو پێغەمبەرەکڕانی بەخشڕیوەو هەرگیڕز جیڕاوائی 

  ایەڵی ئەوید.کەچ و گوێانو ئێەە هەر ملناخەینە نێوان هیکی

 :84ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

کەوتووامنەوە بڕوامان هێنا بە خاودایەکی ئەزەلای و بۆخۆم و بە شوێن بڵێ ئەی محەمەد

ەی کە رئانە وەحایشەریک و هاوتا لە سیفات و زاتدا، و هەروا بڕوامان هێنا بەو قو ئەبەدی و بێ

الیەن خوداوە نێردراوەتە سەر زەوی بە ساەر ئینساانی و هەروا بڕواشاامن هێناا بەوەی کە لە  لە

ەوە دابەزیوەتە سەر ئیرباهیم و ئیساامعیل و ئیساحاق و یەعقاووبی کاوڕی ئیساحاق و ئاسامن

ڕاتە، و هەروا کوڕەزا و نەوەکانی، و هەروا بڕوامان هێنا بەوەی کە دابەزیوەتە سەر مووسا کە تەو

بڕوامان هێنا بەوەی هاتووە بۆ عیسا کە ئینجایلە، و هەروا ئیاممناان هێناا بەوەی کە دابەزیاوەتە 

سەر پێغەمبەرەکانی وەک شایث، ئیادریس، داود، ساولەیامن، ئەیاووب و شاوعەیب و هەروا 

 ئەوانەی کە خااودا دە قورئاناادا ناااودێری نەکااردوون، کە خاااوەن نااامەن لە الیەن خااوداوە. و

جیاوازی ناکەین لە نێوان هیچ کامێک لە پێغەمبەراندا، و بڕوامان بە هەمان هەیە کە حەق باوون 

دەستووراتیان دە کاتی خۆیاندا، نەک وەک جوولەکە و گاورەکان بە هەندێکیان باڕوا دێانن و بە 

 هێناانی ئەمار و نەهایکەچین بۆ بەجێهەندێکیان بڕوا ناهێنن، و ئێمە بۆ خودای واحید گەردن

 خودا.

دێنە پاێش، نیازیاان  چەند پرسیارێکی نەحوی لە سەر تەرتیب و نیزامی جومەالتی ئایەتەکە

بە جواب دەبێ، نابێ بە سەریاندا باز درێ و قووت درێن، بەڵاکە پێویساتە حەولێکیاان لە دوو 

 بدرێ.

 پرسیارەکان:

« آمنّاا»کەلیمەی  کە جەمعە، دە ناو« نا». پرسیار دەکرێ: دە ناو ئایەتەکەدا بۆچی زەمیری 6

هاتبایە؟ ئێساتا کە ئەو تەرتیابە « آمنت»فەردە، دەبایە « قل»بە کار براوە لە باتی ئەوەی کەلیمەی 

ئاوا هاتووە بێ سوڕ و ڕاز نییە و دەشبێ بۆ دۆزینەوەی ئەو سوڕ و ڕازە تێکۆشاین و بە ساەریدا 

هایی ئاایەتەکە دەباێ ساوڕ و بازێ نەدەین. جا بە پێی ڕاوێژ و بەراوەردی ئایەتەکە و مەبەستی نی

ڕازی ئەو تەرتیبە ئەوە بێ: پێغەمبەر کە دەو ڕاگەیاندنەدا واتە باوڕەی بە خودا و )ما انزل(، دەبێ 
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لە الیەن خۆی و موسوڵامنانەوە بدوێ و قسە بکا بە تەنیا، کەوایە تەرەفی وەحی تەنیا پێغەمبەرە، 

، کە ئەو «آمنّاا»ا بە پێغەمبەر کە ئەو بڵێ: د« قل»ئۆەمت شەریک نییە، جا بۆیە خودا فەرمانی بە 

جەماعە، ئەوە بااری ئایامنە بە وەحادانیەتی خاودا هەم « ناا»دا کە وشاەی «آمنا»فەردە بەڵم دە 

 بە جەمع هاتووە.« نا» یەپێغەمبەر هەم ئۆمەت تێیدا شەریکن کەوایە بۆ

ی لە «آمنّاا« »آمنات»تی یا دەتوانین بڵین لەبەر ڕێزگرتن و ڕێزلێنان لە پێغەمبەری خودا لە با

 قەولی پێغەمبەرڕا هێناوە کە دێرەدا ئۆمەتیش دەپاڵ خزیوە.

نََِّل َعلَيْنَا)لە جوملەی 
ُ
(دا ئەو هەستە دەکارێ کە ئاگااداری بە یەهاوود و قُْل آَمنَّا بِاهّللِّ َوَما أ

 نەسارایە، ددان بنێن بە ڕاستی پێغەمبەر و پێغەمبەرایەتی ئەودا.

تە ڕوو کە بااۆچی )قاال( کە فەردە و هێناادراوە، بەڵم بە دووی ئەودا . ئەو پرساایارەش دێاا2

)آمنّا(ی جەمع هاتووە و )آمنت( نەهاتووە؟ دیارە ئەو جیاوازییە و ئەو شێوە تەرتیبە باێ ساوڕ و 

قول نەدرێ. ئەو ڕاز نییە، زۆر پێویست و ئەساسییە پەیسەری ئەو ڕاز و سوڕە بگیاردرێ و پااش

ەراوەرد بکرێ: خودای تەعاال هەر دەگەڵ پێغەمبەر دەدوێ بە وەحی، سوڕ و ڕازەش دەبێ ئاوا ب

دی  یدەگەڵ کەسی دی نادوێ کەوایە لەبابەت ڕوو تێکاردن بە وەحای هەر پێغەمابەرە و کەسا

بوون و شەریک نییە، جا بۆیە خودا واژەی )قل( کە بۆ فەردە، دەکاری هێناوە. بەڵم دە باوەڕ پێ

بەر و ئۆمەت شەریکن جا بۆیە خودای تەعاال لە زاری پێغەمبەرەوە ئیقرار بە تەنیایی خودا پێغەم

 )آمنا(ی دەکار هێناوە.

. ئەو پرسیارەش ڕووبەڕوومان دێ و لێامن النادا و ناشتوانین لە بەری هەڵێین: باۆچی دە 9

)مااا ی ئااالی عیمراناادا 01دەکااار کااراوە و دە ئااایەتی  إِلَیْنااا(اُناازَِل ی بەقەرەدا )مااا 691ئااایەتی 

بەکار براوە؟ دیارە ئەو شێوە تەرتیبەش بێ ڕاز و خاڵی لە سوڕ نییە! جا خۆ پێویساتە  َعلَیْنا(نزَِل اُ 

ئەو ڕاز و سوڕەش نەخرێتە پاش گوێ، دیارە بە پێی هەڵسەنگاندنی ناوەرۆکی ئایەتەکان سوڕ و 

ەوەڵەکەی ڕازەکان ئاوا دێنە بەر چاو: دابەزینی قورئان هەم ئەوەڵای هەیە، هەم ئااخری هەیە، ه

بەرەکەت و ڕەحمەتە، ئاخرەکەشی شەئنی پێغەمبەرە، دیارە بەشی هەوڵەی دابەزینای ئاایەت کە 

ڕەحمەت و بەرەکەتە، بەرزە لە سەرووی هەموو بەرزاییەکە )اعال(، ئەوە دەبێ کەلیمەی ئەعالی 

 بۆ دەکار کرێ کە )علی(یە، چونکە لە )علی( باابەتە باۆ مەقاامی بەرز و بڵناد، بەشای ئااخری

لای( بەکاار دەبارێ، کەوایە إئایەکەش کە شەئنی پێغەمبەرانە، بۆ نیهایەتی مەبەست و غاایەش )

دەکار کرێ، جا لە سەر ئەو ئەساسە دەبێ بکوترێ لەفزی )علی( دە مەقامی  ڕەوایە لەفزی )إلی(
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ی بەقەرەدا کۆ بۆ )اعلی( بابەتە، دەبێ دەکار کرێ، و لەفزی )إلی(ش کە بۆ ئینهاای 436ئایەتی 

 ی ئالی عیمران دەکار کرێ کە شەئنی ئینسانە )ڕەسوولن(.01غایەتە، بابەتە لە سەر ئایەتی 

بە خاودا لە . ئەو پرسیارەش خۆی دەخزێنێتە پاڵ دڵاامنەوە کە باۆچی ئایامن و بااوەڕی 1

پێشەوەی ئیامن و باوەڕی بە قورئانە دەناو ئایەتەکەدا؟ و هەروا ئیامن و باوەڕی بە قورئاانیش لە 

ەی ئیامن و باوەڕییە بە کتێبەکانی دیاکەی ئاساامنی؟ دەحاڵێکادا کە کتێبەکاانی دیاکەی پێشەو 

 ئاسامنی دە پێش قورئاندا دابەزیون و بوون! 

دەبێ بکوترێ ئەو ماستەش بێ موو نییە! واتە ئەو تەرتیبەش خاڵی لە سوڕ و ڕاز نییە؛ دەبێ 

وکەوت وەدۆزرێن. جا بە پێی هەڵسحەول و تێکۆشان وەگەڕ خرێن تاکوو ئەو ڕاز و سوڕەش 

و حەول و تەقەل ئەو ڕاز و سااوڕانەش ئاااوا هەساات پااێ کااردوون: جااارێ لە هەوەڵەوە ئەوە 

سەملێندراوە کە ئیامن بە خودا سەرچاوەیە و ئەساسی ئیامنە، دەبێ لە هەر بارێکەوە لە پێشاەوە 

کتێبەکااانی دیااکەی  بااێ، بەڵم پااێش کەوتناای باااوڕەی بە قورئااان کە لە پێشااەوەی باااوەڕی بە

دا دەباێ لە بەر ئەوەی باێ کە ئەو ئاایەتە لە وەسافی ئایامن و 01ئاسامنییە، لە تەرتیبی ئاایەتی 

باوەڕی موسوڵامنانە، ئیامن و باوەڕی موسوڵامنانیش ئەساسەکەی قورئانە کە جامعرتین کتێبای 

ین کتێااب کەوتاانە، چااونکە بە جااامعرتنەکراوە، شااایان و ڕەوای پێشئاسااامنییە و دەسااکاری

نەکردن و مەبەست  و مەتڵەبدا. )باۆ زێادە زاناین تفسایر کبیار، دەژمێردرێ لە بابەتی دەسکاری

 هەمان ئایەت(

)اسباط( جەمعی )سبط(ە، بە پێی یاسای فەرهەنگی عەرەب بە زۆری بۆ ئەولدانای نێارینە 

ئەوە کە کاوترا دەکار دەکرێ، بەڵم لەمەڕ ئەولدانی پێغەمابەر باۆ مێیاانیش بەکاار باراوە، وەک 

)سبط رسول الله( واتە کر و کوڕ، بۆ حەزرەتی حەسەن و حوسێن، کچەکانیش وەک حەزرەتی 

فامتە و ڕوقەییە و ئوممەکولسوم دەکار کاراوە باێ ئیشاکالە. اساباطی قورئاان واتە ئەولدانای 

 (330 3حەزرەتی ئیسحا  و یەعقووب. )تبیین الفرقان، 

وەک ئەوە: کتێبی صحف بۆ سەر حەزرەتای ئیرباهایم  پرسیارێک خۆ دەخزێنێتە ناو دڵەوە،

دابەزیوە سابتە و یەقینە، بەڵم بۆ سەر حەزرەتی ئیسامعل و ئیسحا  و یەعقاووب ئەوە ساابت 

نییە کە صحف بۆ سەریان دابەزیبێ، بەڵکە ئەوانە هەر ڕاگەیێنەری صحف باوون، جاا لە ساەر 

بەرانە بۆ سەر حەزرەتی ئیرباهایم لە باابەت ئەو ئەساسە عەتفی ئەوانە واتە گەڕانەوەی ئەو پێغەم

 بوونی کتێب بۆ سەریان چییە؟ نازڵ
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 وڵم:

)ما انزل( دوو جۆرە: حەقیقی و مەجاازی؛ صاحفی حەزرەتای ئیرباهایم بە حەقایقەت و 

ڕاسااتی بااۆ سااەر ئەوانە دابەزیااوە، بەڵم نەوە و وەچەی ئەوانە کە وەشااوێن وان کەوتااوون و 

ە لە صحفیان وەرگرتووە بە پوختی دەکاریاان هێنااوە لە ساەری ئەحکامات و دەستووراتێکی ک

سابیت بوون، ئە لەو بارەوە دەتوانین بڵێین بۆ سەر وانیش دابەزیوە، جا با واسایتە و مەجاازیش 

 بێ.

ئەو پرسیارەش خۆ نیشان دەدا و خاۆ دەناوێنێ: ئایاا ڕاز و ساوڕی ئەوەی چیایە لەباارەی 

براوە دە ئایەتەکەدا، بەڵم لە بابەت حەزرەتی مووسا و عیسا حەزرەتی ئیرباهیم )ما انزل( بە کار 

وِِتَ ُموََس وَِعيََس کتێب بە کار براوە، وەک ئەوە )
ُ
 ؟!(َوَما أ

ی ئالی عیمراندا چااو دەکارێن، لەباابەت 01وڵم بۆ ئەو ڕاز و سوڕە کە دە تەرتیبی ئایەتی 

کە دەکار کراون، دەبێ ئەوە باێ: ئەو  )ما انزل( لەمەڕ ئیرباهیم و )ما اويت( لەمەڕ مووسا و عیسا

صحفی کە ناازڵ کاراوەتە ساەر حەزرەتای ئیرباهایم، بە ساووڕەتی ناوورساوە نەباووە، بەڵاکە 

حەزرەتی ئیرباهیم پاش دابەزینەکەی بە شێوەی وەحی، بۆخۆی نووسیویەتەوە، کەواباێ دەباێ 

م، بەڵکە بە شاێوەی ئەوە قبووڵ کرێ صحف وەک کتێبێکی نوورساوە دانەبەزیوەتە سەر ئیرباهی

وەحی دابەزیوەتە سەر ئیرباهیم. بەڵم تەوڕات و ئینجیل کە لە ئاساامنەکاندا ناوورساونەوە جاا 

پاشان وەک هەیکەلێک بۆ حەزرەتی مووسا و عیسا نازڵ کاراون، جاا بەو پێایە دەباێ بکاوترێ 

ونە لیاان تەوڕات و ئینجیل نوورساوەیی نازڵ کراونەتە سەر مووسا و عیسا، بەڵکە وەحای کارا

 بۆیە دە ئایەتەکەدا ئەلفازی )ما اويت( بە کار براوە.

پرسیارێ دەکرێ لەوەی کە ئایا ڕاز و سوڕی ئەوەی کە ناوی مووسا و عیساا بەتاایبەتی دە 

ناو ئایەتەکەدا براون چییە؟ دە حاڵێکدا فەهمی ئەو دوو پێغەمبەرە لە ناو اسباطدا دەکرێ و دێانە 

 جێ؟ 

دەبێ بکوترێ ئەو دوو پێغەمبەرە بۆخۆیان اولاوالعزمن، واتە خااوەن  بۆ وڵمی ئەو پرسیارە

ئۆمەتن و ئاین و ئەحکامی سەربەخۆیان هەیە، سەر بە دینی پێغەمبەری پێش خۆیان نین، جگە 

لەوەش پێغەمبەرەکانی پاش مووسا و عیسا تابعی تەورات و ئینجایلن، مەگەر بەشاێکی کەم کە 

حورمەتی تەورات و ئینجیل ناوی خاوەنەکانیان کە مووساا  تابعی کتێبی زەبوورن، جا بۆ ڕێز و

و عیسایە دە ئایەتەکەدا براون و باس کراون، ئەوەش دەتواندرێ بکوترێ: چونکە باری کێشاە و 
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بەزمەکە دەگەڵ یەهوود و نەسارایە، جا بۆ لبردنی وەهم و خەیاڵی هەست کراو ناوی مووسا و 

 ێ.عیسا بە تایبەتی دەبێ بربێ و بێنە گۆڕ 

دنُْهمْ  ﴿دڵ وەک ئەوەی دەچێ لە جوملەی  ًٍ مِّ َحد
َ
ُق َبنْيَ أ دڕۆدنگای نیشاان دا لەو  ﴾اَل ُنَفرِّ

بارەوە، نابێ جیاوازی لە ناو پێغەمبەراندا بێنە گۆڕێ، دە حاڵێکدا هەندێکیان خااوەن ئاۆمەتن و 

پاێش  خاوەن ئایین و کتێبی سەربەخۆن و هەندێکیشیان تابعی دین و دەساتووراتی پێغەمابەری

خۆیانن، ئەوە بۆخۆی جیاوازییە، کەوایە دەبێ بۆوەی کەند و کۆسپ و ئیشکال ڕێت پێ نەگرن 

هاوتاایی خاودا بڵێین: پێغەمبەران دە ئەس  و ئەسااس و بنچیانەدا کە بااوەڕییە بە تەناایی و بێ

 جیاوازن، بەاڵم دە فرووعاتدا واتە ئەحکاماتدا فەرقیان هەیە.بێ

؛ ئایا بۆ ﴾َوََنُْن ََلُ ُمْسِلُموَن  ﴿ی ئایەتی «لە»ی «ه»ادەمێنێ لە سەر دووبارە دڵ ڕادەمێنێ و د

ڕامان ڕەهاا کارێ دەباێ وڵم "خودا" دەگەڕێتەوە یا بۆ "پێغەمبەران"؟ جا بۆوەی دڵ لە دامان و 

زانان نەزەریان وایە کە بۆ لی خودا دەچێتەوە، بدرێتەوە. وڵمەکەشی ئاوایە: هەندێک لە قورئان

ئاااوا دەکاارێ ئەودەم: ئااێمە تەساالیمی خااوداین و قبااووڵامنە بە خااودا؛ و ئەویااش ماناکەشاای 

 پێغەمبەرانی ڕەوانەی ناو ئێمەی ئینسان کردوون بۆ شارەزایی.

هەندێکی دیش هەن کە نەزەریان ئاوا داوە: بۆ پێغەمبەران دەگەڕێتەوە لە سەر ئەو ئەساسە: 

( و )ما اويت(دا فەهام دەکارێ و هەیە، خاۆ کە پێغەمبەران لە ناو دەروونی دوو ئایەتی )ما انزل

ی باۆیە ما ک رە «لە»دیارە پێغەمبەریش م ک رن، جا لە سەر ئەو نەزەرە وا دەردەکەوێ کە زەمیری 

ئەودەم مانای ئایەتەکە ئاوا تەماشا دەکارێ: ئاێمە بە تەواوی شاەئنی پێغەمبەرامناان قباووڵە کە 

 ئەمڕۆ نەهی خودان و تەسلیمیانین.

 :پاشەدۆ

لە هەڵسەنگاندن و لەکەودانای ئەو ئاایەتە پیارۆزەدا ئەوە هەسات پاێ دەکارێ: ساەرەتای 

مبارەک و پیرۆزی، بە تاجی نوورینی ئیامن و بڕوا ڕازاوەتەوە کە ئەساسی خوداناسییە ئایامن و 

ڕیشەیە ویشاک بڕوا، کەسێک ژیانی لە سەر ئەو پنج و مۆرە دانەمەزرێ، وەک دار و دەوەنی بێ

کەچی دە بەرابەر ئەمار و نەهای خاودادا یچە. ئاخری ئایەتەکەش بە تەسلیم و مالبەرە و هوبێ

ڕازاوە و دامەزراوە، ئەوەش پێ دەکاوترێ بە دوو ناووری ئایامن و بااوەڕی، واتە هەر کەس کە 

بەر و بەرگە و هیچە، کەچی فەرمانی نەبێ، ئیامن و باوەڕیەکەی وەک داری بێتەسلیم و گەردن

کەچی دەساتووراتی خاودا لە ساەر بێ ئەوە بساەملێندرێ: تەسالیم و مالچونکە بە تەئکید دە
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ئەساساای ئاایامن و بااڕوا بەروبااووی هەمااوو خوداناسااییەکە، خااودا بە کاااروانی پێغەمبەراناادا 

 ئەوەی لێ دەدرەوشێتەوە: ی ئالی عیمران05ناردوویەتە ناو عالەم، ئایەتی 

َاَِسِننَ َوَمن يَبَْتِغ َغْيَ اإِلْسلاَِم ِديًنا فَلَن ُيقْ 
ْ
 ئایل عيمران( 89)َبَل ِمْنُه َوُهَو ِِف اآلِخَرةِ ِمَن اْل

گومڕان بە هڕیچ شڕێوەیەت لێڕی کەاێ  لە دینی ئیسمب بەوالوە دینێکی دیکە هەڵبێێ ێ  بێ

 وەرناگی ێ و ئەو کەاە  لە  ڤ ی پەااڵندا لە ئەرەرمەندەکانە.

 81یامی ئایەتی ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و س

هەرکەسێک شوێن غەیری ئایینی ئیسالم کەوێ لێای قباووڵ نااکرێ لە الیەن خاودا و ئەو 

کەوتووە بە هۆی ئەوە لە دەستووری خودا الیداوە و دەستی لە دینی ئیسالم کێشااوەتەوە، شوێن

 لە ڕۆژی ئاخرەتدا لە ڕیزی زەرەرمەندان دێتە ژمار. 

ئاایینێکە هەچای نیاازی بەواقیعای ئینساانە بە شاەرتێ هۆی زیانکاریەکەی: ئایینی ئیسالم 

ئینسانیەت بپارێزێ دابین دەکا، ئەو ڕاستیەش لە ساەرەوەی نەژاد و زماان و نەتەوەیە، جاا باۆیە 

هەر کەک خاوەن هەست و شعوور بێ، پارێزەر و نیگەهبانی نامووسی بەشەر باێ و ئەو دیانە 

اری سەعادەت و خۆشبەختی دنیا و ئااخرەت قبووڵ نەکا و لێی الدا، ئەو کەسە لە بەروبووی د

بەخەساارە، تاا نەشاچێتە باازاڕی حیسااب، دەرنااکەوێ چ بەش دەکەوێتەوە. جا باۆیە ڕەنجبێ

 خەیانەتێکی بە خۆی کردووە.

ئەگەر بە ئارامی هەست ڕاگرین، ئایەتەکە هەڵسەنگێنین ئەوەماان دێاتە دەساتی کە ئایامن 

ن غەیری ئیسالم بوایە الزم دەهات ئیامن قبووڵ نەبایە بەو هەمان ئیسالمە، بەو دەلیلە ئەگەر ئیام

ی حوجاورات 64ی عیماران دەگەڵ هێناانی ئاایەتی 42دەلیلە خودای تەاال لە هێناانی ئاایەتی 

ْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُوا َولَ ﴿
َ
دلَْمنَاكقَالَِت اأْل ْْ

َ
ئەوە دەردەکەوێ بە ڕواڵەت ئایامن و  ﴾ن قُولُدوا أ

ی 42واز بن، بەڵم ئەگەر هەست بدرێتێ یەکەتی ئەو دووانە دێتە ڕوو چونکە ئایەتی ئیسالم جیا

ی حوجورات باری لوغەوی لە خاۆ گرتاووە. 64عیمران باری شەرعی لە خۆ گرتووە و ئایەتی 

هەر یەکن. )تفسیر کبیر، هەمان  42دەنا دە واقیعدا ئیامن و ئیسالم بە پێی هەڵسەنگاندنی ئایەتی 

 (42ئایەتی 

 :پاشەدۆ

ە هاوارە وەالی ئەوەی کە ئایینی ئیسالم بۆ هەتا دنیا دەبڕێتەوە دەتوانێ بباێ و 42ئەو ئایەتە 
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بەکار بێ و هەچای نیازەکاانی ئینساانە لە چوارچێاوەی پاارازتنی ماافی خااوەنی بقاۆزێتەوە و 

ئاایینە بەجێی بکا، ئەگەر ڕاستە و ڕاست پێی بچااردرێ، و هەرچای ئاایینە دەساڕێتەوە بەو جێ

ئیسالمە، و هەروا بانگاوازە بۆ وەی محەمەد خامتە بۆ پێغەمابەران واتە بەو هاۆیە کە بەرناامەی 

دینەکەی عامە، پێویست ناکا کە پێغەمبەری دیکە دوای ئەو بێ و دینێکی دیاکە بێناێ. چاونکە 

 ئایینی ئیسالم لە هەر بارێکەوە سەیری بکرێ، کەم و کووڕی بۆ هیچ کەک و هیچ دەورێک لێ

 چاو ناکرێ، جا مەگەر تەماشاچی خێل بێ، یا چاوی لە بەر هەڵنەیەت.

 شتێکی بەرچاو و سەرسووڕهێنەر:

دەگێڕنەوە کە گۆیا لە خاوەن کتێبەکانی جوولەکە و گاور چەند کەسێک کە ناوی حەزرەتی 

محەمەدیان بە نیشانەوە بۆ دەخوێندرێتەوە لە تەورات و ئینجیلدا ئیامنی پێ دێانن، و شااهیدی 

لەسەر پێغەمبەرایەتی دەدەن، بەڵم کاتێ حەزرەتی محەمد دێت و زهوورێ دەکاات و قورئاانی 

ان دەمێننەوە ئەمام کە ساەیری یبۆ دادەبەزێ، گەرماوگەرم هەر لە سەر قەراری پێش چاوپێکەوتن

دەکەن عەرەبە و ئیرسائیلی نییە، پەشیامن دەبنەوە و دەڵێن: دەباێ پێغەمابەر لە نەوەی ئیرساائیل 

، ئێستا کە ئەو محەمەدە لە عەرەبانە قباووڵامن نیایە بە پێغەمابەر. هەر پااش مااوەیەکی کەم بێ

لەوەش پەشیامن دەبنەوە و دەیاانهەوێ قباووڵی کەن و ئیامنای پاێ بێانن، ناامە دەنووسان باۆ 

 کەسانیان لە مەدینە کە موسوڵامن ببینەوە تۆبەمان لێ قبووڵ دەکرێ؟!

پەشیامن دەبانەوە لە بەر حەساوودیانە، نەک لە ڕووی  ەددیارە کە لە پێغەمبەرایەتی محەم

لێکۆڵینەوە و بەرجەوەندی، جا هەر ئەو حەسادەتەشیان هۆ بوو کە ئایەتەکانی وەسع و باسای 

 محەمەدیان لە تەورات و ئینجیلدا دەرهێنابوو شتی دیکەی ویستی خۆیان لە جێگا دانابوو.

 ی عیمران:41خزمەت ئایەتی لە بابەتی ئەو مەبەست و مەتڵەبە دەبێ بچینە 

نذ الرذُسوَل َحوقل وََجواءُهُم اْْلَيَِّنواُت كْيَف َيْهِدي ا ُّ قَْوًما ك
َ
ِهُدواْ أ َِ َفُرواْ َبْلَد إِيَمانِِهْم َو

الِِميَ   َوا ُّ الَ َيْهِدي اعَْقْوَم اعظذ
لە ئڕیتن و جا چۆن خودا هۆئێ   ێنڕوێنی و هیڕدایەت دەکڕات پڕا  ئڕیتن و بڕاو ەی هێنڕانو 

باوە یان پاشگەئ بڕووبنەوە؟! شاهیدیشڕیان دابڕێ کە ئەو پێغەمڕبەرە  ااڕتە و هەقەو بەڵڕگە و 

 نیشانەی ئڤریشیان بۆ هاتبێ! خودا هەرگیز  ێنوێنی هۆئی اتەمکار ناکات.

 81ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 
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باوەڕ باووبن پااش بڕواهێناان و شااهیدی ەکا کە بێجا چۆن خودا ڕێنومایی کەسانێک د 

دانیان لە سەر ئەوەی کە حەزرەتی محەمەد ڕەوانەکراوێکی ڕاسات و دروساتی الی خاودایە بە 

پێی بەڵگە و نیشانەکانی لە قورئان و موعجیزاتی دی هاتوون و دابەزیون! دیارە خودای تەعااال 

نکە ستەمکاران ڕێنوێنی خودای ناوێ، جا بە پێی حیکمەتی خۆی ڕێنوێنی ستەمکاران ناکا، چو 

سزای ئەو جۆرە کەسانە نەفرینای خاودا و فرشاتەی خاودایە، واتە لە ڕەحمای خاودا بەریان و 

بەدوورن، دە کاتی خۆیدا ئەو سزا سەختەیان دادەڕژێتە ساەر، هەروەک خاودای باانی ساەر لە 

 ئاماژەی وەال کردووە: ی ئالی عیمران43ئایەتی 

وعَوئَِك 
ُ
ِ َجَ آؤُ  أ نذ َعلَْيِهْم عَْلَنَة ا ِّ وَالَْمآلئ

َ
َْجَِليَ كُهْم أ

َ
 ئایل عيمران( 87) ِة وَانلذاِس أ

 ە لەعنەتی خودا و ف شتە و خەڵکیان بە تێکاا لەاەرە.کازای ئەوانە ئەوەیە 

 87ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

درێژی دەکەن بە ستەمکار ناویان دەبارێ و دەدڕێ، سازایان ئەو کەسانەی تەجاوز و دەک 

لە دیوانی بەحەقی خودای تەعاال ئەوەیە کە لەعنەتی خودا و فرشتە و عالەمیان دادەڕژێتە سەر، 

واتە هیچ کەک ددانی بەخێریان پێداناهێنێ، و بە تەواوی دەکەونە بەر هێرش و شاڵوی غەزەبی 

کەسیش ناتوانێ بە هاواریانەوە بێ، و لە ژێر عەزابی خودادا گیر دەخۆن و دەمێنانەوە بە خودا، 

یەکجاری، نە مۆڵەت دەدرێن نە ساووک دەباێ عەزاب لە ساەریان، ئەماام ئەگەر بێتاوو پاێش 

درێژی بۆ مافی خاوەن مافان باکەن و لە ترسای خاودا و ئەوەی مبرن و لە توانایاندا مابێ دەک

رینگێن و تۆبە باکەن دوای ئەو هەماوو خراپەکاریاانەی کردوویاانن، خاودا ڕۆژی حیساب وەپ

 ببوورە و میهرەبانە دەربارەی بەندەگانی خۆی.

 :87و  81ی ئایەتەکانی پاشەدۆ 

گەز بوونەوە لە ئایینی بەحەقی خودا، بە هۆی الساری و کیانە ئەوانەی موڕتەدن، واتە پاش

هاوتااا کە هیاادایەت و ڕێنومااایە بەریاان و بێو حەسااادەتی دەروونیااان، لە ڕەحمەتاای خااودای 

بەشن، هۆیەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە پااش ئاشاکرابوونی حەق و دەلیال و بەڵاگەی بێ

توندوتۆڵ، مل باادەدەن و شاانان دەساووڕێنن بێار و بەوێادا، خاۆ دەخەنە زەلکااوی کاوفر و 

گااای هیاادایەت و وڕەساامی سااوننەتی خااودا کە زاڵاام ڕێسااتەمکاری، دەکەونە بەر داب و ڕێ

شارەزایی لە خۆ بەستووە و خوداش دەرگای لە سەر پێاوە داوە، چاونکە بۆخاۆی قفڵای درگاا 
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 داخستنی داوەتە دەستی خودا.

و هەروەهااا ئەو سااتەمکارانە کااارێکی وایااان ئەنجااام داوە کە بااۆتە هااۆی ئااازاردان و 

پێشێل کردنی نیزامای  لەبەرە، وداڕووشاندنی شەئن و کەرامەتی هەچی ئینسان و فرشتە و گیان

باۆ ئەوانە نەمااوە بەڵاکە لە هەماوو الوە  یاتهاخوداشی دەگەڵادایە، جاا باۆیە ددانای بەخێار 

 هجوومی لەعنەت و نەفرین دەکرێتە سەریان.

دڵ ئەو پرسیارەی بۆ دێتە پێش، مەگەر خودا لە ئەندازەی تااوان زیااتر سازا دەخااتە ساەر 

نەخێر؛ ئەمام ئەوە سەودایە، بەنادە دێ ڕەحامەت و  بەندەی تاوانکەر؟ دەبێ لە وڵمدا بکوترێ

بەهەشت لە خودا دەکڕێ بە گیان و بە ماڵ، ئەو سەودایە یەکسەرەیە بۆ هەمیشە واتە ڕەحمەت و 

ی، بەهەشت دەکاتە مڵکی خۆی بەندەکە؛ دەیجا ئەو بەندەی کە عەزابی دۆزەخ دەکڕێ باۆ خاۆ 

ایە، جاا مەگەر پاێش ئەوەی لە بەرەگە بشاتە ئەو عەزابە دەبێتە مڵکی ئەو خڕیدارە بۆ هەتاا هەتا

دەرێ پەشیامن بێتەوە لەو ماامڵەیە، بە تاۆبە؛ ئەوە دەکارێ عەزابای لە مڵکاایەتی خااریج باێ، 

 دا چاو دەکرێ ئەو بابەتە:ئالی عیمران44هەروەک لە ئیشاراتی ئایەتی 

اُب َوالَ ُهْم يُنَظُرو َْ ُف َعْنُهُم اعَْل  ئایل عيمران( 88) نَ َخاَِّلِيَن َِيَها الَ َُيَفذ
 لەو نەف ینەدا دەمێننەوە و اووت نابێ لە اەریان و مۆڵەتیش نادرێد.

 ِ ِيَن تَابُواْ ِمن َبْلِد َ ل ْصلَُحواْ فَإِنذ الل َغُفوٌر رذِحيمٌ  كإاِلذ اَّلذ
َ
 ئایل عيمران( 85) وَأ

و کڕ دەوەی  مەگەر ئەوانەی تەوبەیان ک دبێ دوای ئەوەی کە پشتیان هەڵکڕ د لە  ێڕی  ااڕ 

 چاکیان ک دبێو بە ااتی خودا ببوور و میه ەبانە بە ندەگانی خۆی.

 81 و 88 ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی

ئەوانەی کە لە پاااش بەهەڵەچااوون لە سااەر ئەساساای هەڵسااەنگاندن و بەراوەردی تەواو  

وەی چااک و پااک دەگارنە بەر، خاودا دەگەڕێنەوە ساەر شاەقامی دروسات و ڕاسات، کاردە

خۆشابوو و بباوور و دەیانبەخشێ لە هەڵەی پێشوویان دەبوورێ، چاونکە خاودا بە ڕاساتی لێ

 میهرەبانە دەگەڵ بەندەی خۆی.

عەزابی کافران دە ڕۆژی قیامەتدا سەنگ و سووکی وەخۆ ناگرێ، ئەماام  44بە پێی ئایەتی 

ەت و مەتااڵەب کە لە حەدیسااان وەرگیااراون، بە لەوالیەوە ئەگەر ورد بیاانەوە لە هەناادێک باااب

 پێچەوانەی ئایەتەکە چاو دەکرێن و دێتە ڕوو، وەک ئەوانە:
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گۆیا بە قەولی صحیح بخاری، حەزرەتی عەباک دە خەودا چاوی بە ئەبولەهەب دەکەوێ 

و دەڵێ ئەبولەهەب دە ڕۆژانی دووشەمبەدا عەزاب نەختێک سووک دەبێ لە سەرم بەو هۆیە کە 

ئازاد کرد لە دنیادا تاکوو مەمکی بادا بە حەزرەتای ڕەساوولەڵڵ، و هەروا ئەبوتالاب دە م شویبە

صحیحی بخاریدا و موسلیمدا ئەو مەتڵەبەی تێدا هاتووە کە ئەو قساەی عەباسای تەئیاد دەکاا 

 ( 9/29)تبیین الفرقان، ج 

 ەوە:ئاوا وڵم دەدرێت 44بۆ وڵمی ئەو دوو حەدیسە و بێ سەنگ و سووکی ئەو ئایەتە 

. بەشێکیان ئەوەیە سەنگ و ساووکی لە جەور و جەفاادا ساووکە ئەنعاام و بەخشاینێک 6

 دەگەیتێ و دەخوازێ،

. بەشێکیشیان ئەوەیە کە پەلە و ئەندازەی عەزاب نەختێک دادەکشێ و بێتە خوارتر لە پالە 2

 و پایەی خۆی.

ا قەتاع ناابێ و جا لە سەر ئەو ئەساک و یاسایە عەزابای بەدایمای کاافر دە ڕۆژی قیامەتاد

فاسیلەی تێناکەوێ ئەمام دەکرێ ئەو عەزابە بە دایمە و هەمیشەیە لە سەختی و شیددەتی خاۆی 

 بە هۆی ئەو کارە چاکانەی کە لە دنیادا کردوونی هێواش و ئارامرت وەبێ.

بە کورتی و بە کوردی، سەنگ و سووکی عەزابی کافران لە کەیفیەتدا دەبێ و دە کەمیەتادا 

 (1/614لە چاتر زانان. )تبیین الفرقان،  نابێ، ڕەحمەت

 :پاشەدۆ

ًِ َذلِد ﴿ يَن تَابُواْ ِمن َبْع ِ
ی لە ماورتەدی وەگەڕێان، دەباێ ﴾ واتە )مان االرتاداد( یاانكإاِلَّ اَّلَّ

باش بزانین جوملەی )و اصلحوا( ئیشاارە دەکاا وەالی ئەوەی تاۆبەی باێ بەکااربردنی  ئەوەش

باۆیە خاودای تەعااال پاشاکۆی تاۆبەی عەمەلای عەمەلی ساڵح و پاک و چاک، نااچێتە جاێ 

ساڵحی وێ هەڵوەسیوە، یانی دەبێ لە ناو دەروون و بااوەڕی خۆیادا پااک و چااک باێ و لە 

ڕاست دەستوورات و بەندەگی خوداشادا دروسات و ڕاسات باێ، ئەگەرچای خاودا بۆخاۆی 

 ئاگاداری دڵ و دەروونە، واتە دڵ و دەروون چۆن بێ خودا ئاگای لێیە.

واتە خاودا لە دنیاادا داپۆشاەری گونااه و تااوانە و لە  ﴾فَإِنَّ اهلل َْيُفدوٌر رَِّحديمٌ  ﴿جوملەی 

ئاخرەتدا ببوور و بەخشندەی گوناه و تاوانە. بۆ ئیسباتی ئەو ئیدیعایە دەچیانە خزەمات ئاایەتی 

 ی سووڕەی ئەنفال:94
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يَن  ِ ا قَْد كقُل لَِّلذ عِيِ َفُرواْ إِن يَنَتُهواْ ُيَغَفْر لَُهم مذ وذ
َ
َقْد َمَضْت ُسنذُة األ ََ  َسلََف َوإِْن َيُلوُدواْ 

بڵڕڕێ بەوانەی بڕڕێ بڕڕاوان: ئەگەر وائ بێڕڕند لەوەی کە  ابڕڕ دووە و چاوپۆشڕڕییان لڕڕێ دەک ێڕڕ و 

 )دیارە چییە و چی بووە(. گومان یااای پێشینیان تێاە یوەئەگەریش دەس پێبکەنەوە بێ

باوەڕن، سزاشی لەعانەت باۆ دیااری کردین کە بێدڵ دەڵێ تا ئێرە خودا باسی ئەوانەی بۆ 

 کردن. مەگەر تەوبە بکەن و کردەوەی چاک و پاک لە جێی دابنێن.

باوەڕن و موسوڵامن دەبنەوە و پااش وباڵی ئەوانەی کە بێدووبارە دڵ دەیهەوێ بزانێ حاڵ

لەو ساەری؟  بڕوا دەبنەوە ئایا ئەوانە دەبێ چۆن بکەونموسوڵامن بوونەوەش دووبارە کافر و بێ

دەبێ چۆنیەتی ئەوانە ئایا چۆن دەبێ و چۆن ناابێ لە خاودا داوا بکارێ، چاونکە ئەوە بەنادەی 

خودایە و بە سەر یاسای خودادا بازبازێن دەکا، خوداش دەزانێ چی لاێ دەکاا! جاا کەوایە باۆ 

 ی عیمران:31وڵمی دڵی بەپرسیار دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

ِيَن  وعَووئَِك ْفوًرا عذون َُّْقَبوَل تَوْوَبُتُهْم وَ كْلوَد إِيَموانِِهْم ُثومذ اْزَداُدواْ َفوُرواْ بَ كإِنذ اَّلذ
ُ
ُهوُم  أ

آعُّونَ   ئایل عيمران( 52)الضذ
باواییەکەیڕان ئیڕات  کڕ دووە ئەوانە ئەوانەی لە پا  باوا هێنانیان بێ باوا بوونەوە و پاشان بێ

 بووان.نو هەرگیز تۆبەیان لێ وەرناگی ێ و هەر ئەوانەن  ێ لێ

 11ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

، ئەوجار پااش باوەڕ بوون، پاشان دێن موسوڵامن دەبنبە تەئکید ئەوانەی لە هەوەڵەوە بێ 

بااوەڕ و کاافر دەبانەوە، بە هەر ئەو موسوڵامن بوونەیان دێن دەبانە غەیارە موساوڵامن، واتە بێ

گەز بوونەوەیان لە ئیسالم، ئەوانە موسوڵامن بوونەوەی جاری پێشوویان و اشهۆیەک بێ، ئەو پ

باوەڕیانیان هاتوونە سەر باوڕە و ئایامن لە تەوبە لە تاوانیان لێ قبووڵ ناکرێ چونکە ل ەسەر بێ

سەر بنچینەیەکی پتەو و قایم و قۆڵ و نیەت نەبووە و دانەمەزراوە کاریان، هەر بۆیەشە دووباارە 

بااوەڕی پااک بااوەڕی، کەوایە تەوبەی پێشاوویان کە دەباا لە تااوانی بێوەتەوە سەر بێبایان دا

وەبان، قبووڵ نابێ، هەر وەک تۆبەیان نەکردباێ ئااوایە، جاا باۆیە خاودای تەعاال لەو باارەوە 

ولَدئَِك وَ  ﴿فەرموویەتی دەرحەقی ئەو جۆرە کەسانە: 
ُ
آلُّوَن  أ واتە ئەو جۆرە کەسانەی کە  ﴾ُهُم الضَّ

 باوەڕی، گومڕان.درێژەیان هەیە لە سەر بێ

هااوارە وەلی ئەوەی کە کاافرانی کیانەدووز و  94-98دەکرێ بکوترێ ئەو دوو ئایەتاانەی 
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حەسدوود و یاغی و سەرەڕۆ، تۆبە بکەن و یاا نەکەن وەبەر هیادایەتی خاودا نااکەون، چاونکە 

 ەیان لە دەس داوە، ئەوا سزایان بۆخۆیان تاپۆ کردووە.دۆزینەو ئەق  و هەست و شعووری حە 

ی 35ەتی یئا 94-98ئەوجار دڵ دادەمێنێ و ڕادەمێنێ لە بابەت ئیشاراتی ئەو دوو ئایەتانەی 

 سووڕەی شووڕا کە دەفەرموێ:

يَِّئاِت َونَْللَُم َما ََّ  ِي َيْقَبُل اتلذْوَبَة َعْن ِعَباِدهِ َونَْلُفو َعِن الهذ  ْفَللُونَ َوُهَو اَّلذ
هەر خودایە پەشیتنی لە بەندەکانی وەردەگ ێ و چاوپۆشڕیش لە گونڕاح و تاوانەکڕان دەکڕاتو 

 ئەوەشی دەیکەن پێی دەئانێ.

ڕێ لە عەبدی نەگرێ بۆ گەڕانەوەی وەالی خاودا، جاا  ێبە پێی مانای ئەو ئایەتە خودا دەب

ناحااڵی و تاوانباار باێ یاا ئەو بەندەیەی دەگەڕێتەوە وەالی خودا کاافر باێ و یاا موساوڵامن، 

ی نییە و ناازانێ، هەر دەزاناێ وەدوا ڵموسوڵامنی تەواو، نە کافری تەواو بێ، چونکە لە هیچ حا

کەوێ، وەک شتێکی نابەڵەد و قوشاقی هەر بە دەم خشاەوە دەڕوا، جاا ئەو کەساانە هەر کاات 

لە الی خااودا، خااودا  هەساات و شااعووریان گەیشااتە قۆناااغی دەرک و زانساات بگەڕێاانەوە

ڕابردوویەکی کە بە نەزانی تێپەڕی کردووە دەبوورێ، چونکە ئایامن و بااوەڕی تااکوو تیشاکی 

ئەقام و زانستی لێ نەدا، ناگاتە بەرهەم پێی دەکوترێ فەریکە دیان و بااوەڕ، دینای باێ ئەقاام و 

 شعوور، خاو و فەریکیش بە عەمەل نایە.

  پوختەیەک لە ئەحواڵی کافر و موڕتەد

 قیامەت لە سەر ئەساسی ئایاتی قورئان: لە ڕوانگەی دنیا و

پاش هەڵسەنگاندن و لەکەودانی ئایەتەکانی لە مەڕ تەوبەی ئینسان گەیشتینە ئەو قۆنااغەی 

 کە تێیدا چاو دەکرێ: کافر و موڕتەد دەبێ سێ قۆڵ بن:

ڕابوردووە و نەشیزانیوە کام ڕێگایە حەقە، ئێستێ  ی. دەبێ ئەو کەسەی کە تا وێستا کافرانە6

پێی بەراوەرد و هەڵسەنگاندن دەرکی خوار و خێچ و ڕاست دەکاا، خالیساانە و پاکاانە النای بە 

گومان خودا ڕابردووی دەبەخشێ وەک خاوەن بااوەڕێکی عەزیاز و ئیسالمەتی هەڵدەگرێ، بێ

 تەمیز وەریدەگرێ.

وی . ئەوانەی کە خالیسانە و پاکانە تۆبە ناکەن و ناگەڕێنەوە الی خودا، بەڵاکە هەر لە ڕو 2

عادەت و عورفی نەزانان بازبازێنی تۆبە دەکەن ئاکاار و ئاسااری تاۆبە لە خاۆ نیشاان ناادەن و 
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ئاکار و ڕەفتار و کردار هەر وەک خۆن، ئەو تاۆبەی وان  نن، هەر بە ڕواڵەت تۆبەکارن، دەناینوێ

 قبووڵ ناکرێ لە الیەن خوداوە.

تاوان و گوناە لە دەک دەدەن  . ئەو کەسانەش کە تا دێن و پاڵ وە مردن دەدەن و ئەسبابی9

جا دەزانن دۆڕاون بە پەلە بێ ئەسبابی شەڕ و شۆڕ دەڵێن تەسلیمین، نابەخەاێن و بە تۆبەکاار 

 وەرناگیرێن و هیچ بەرتیل و شەفاعەتکاریان لێ قبووڵ ناکرێ.

 بۆ هەندێک لەو مەبەستانە ئایاتی بەرز و پیرۆزی قورئان ڕادەنێین:

َوَء ِِبََهاعٍَة ُثمذ َيُتوُبوَن ِمن قَِرنٍب فَ إِنذَما اتلذْوَبُة  يَن َيْلَملُوَن الهُّ ِ وعَووئَِك لََعَ ا ِّ لَِّلذ
ُ
َيُتووُب  أ

 نيهاء( 27) يماً وَن ا ُّ َعلِيماً حَ اكا ُّ َعلَْيِهْم وَ 
وێنە دە ئایەتی پێشوودا فەرمووی زۆر دڵی خۆش بوو خاوەن بەزەییە، ئینجا لەو خودای بێ

 پیرۆزەشدا باسی ئەوە دەکات کە تەوبە لە کێ وەردەگیرێت؟ دەفەرموێت:ئایەتە 

بگ ێڕ و تەوبەی ئەو گومان ئەو تەوبەیەی کە خڕودا بە کەرەمڕی خڕۆی بایڕاری داوە وەریبێ

کەاانەیە کە بە گێ ی و نەئانی و تێنەگەیشڕتنەوە گونڕاە ئەنجڕاب دەدەن و خڕ اپە دەکەنو بەاڵب 

و تۆبە دەکەن و ناگە ێنەوە اەر تاوانەکڕان. هەنڕدێ  هەن لە  ناچێ پەشیتن دەبنەوەئڤری پێ

 هێزنو بۆیە خ یسکێ دەبەن و دەکەونەتێ. ااتی نەفس و هەوایان الوائ و بێ

َحَدُهُم الَْموْوُت قَواَل إِِنِّ َُّْبوُت اآلنَ 
َ
َ أ ًَ يَِّئاِت َحَّتذ إَِ ا َح يَن َيْلَملُوَن الهذ ِ   َوالَ َوعَيَْهِت اتلذْوَبُة لَِّلذ

ِيَن َيُموتُوَن َوُهْم  اٌر كاَّلذ وعَوئَِك فذ
ُ
ِِلًما أ

َ
ابًا أ َْ ْعَتْدنَا لَُهْم َع

َ
 نيهاء (28) أ

تەوبە ک دن بۆ ئەو کەاانە نییە کە هەمیشە هەر خەریکی گوناهد و ئەوەی خودا پێی ناخۆشە 

انڕداو ەیان ک دووە دەیکەن تا کاتێ  م دن دەاتەو یەخەیڕان دەبێڕ  لەگەڵیو دەیکاتو ئەوان ئە

ئەو کاتە دەڵڕێد: تڕۆبە! ئەو تڕۆبەیە تڕۆبەی  ااڕتی نڕیەو واتە تەوبەیەت نیڕیە لە خڕ اپە پێڕی 

الدانیان بوونیان لە اەر گوناە و تاوان وای لێ ک دوون کە تائە لێوەپ ینگێد. چونکە بەردەواب

خۆ بڕکەن بۆ ناک ێو ئەو جۆرە کەاانە تەوبەی  ااتەقینەیان لە دەس نایە تائە کە بتواند وا لە 

 خودا لێیان ببوورێ و خۆ  بێ.

ئێسااتا ورد بااڕوانە و رسنااج بگاارە لە زۆربەی کاربەدەساات و بەرپرسااانی وڵتااانی بە ناااو 

نەوایان، و مافیان ئیسالمی دەست و چنگیان وا ڕۆبردۆتە ماڵ و سامان و هەناوی بێچاران و بێ

تەوە لەو ڕۆچوونە. تاازە ئەوانە ئینسافانە پێشێل کردوون خۆیان پێ هەڵناکشێبە شێوەیەکی وا بێ

، یەبەرداری ئەو ئاکارە نابن، ئەوانە تۆبەیانە لە تەوبەتا گورگ و هەڵۆی مەرگ دایاننەیەنێ، دەک
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 دەڵێن چی ڕۆژی خۆی؟!

ِيَن  ْرِض ََجِيًلا َوِمْثلَُه َمَلُه ِِلَْفَتُدواْ بِِه ِمْن كإِنذ اَّلذ
َ
ا ِِف األ نذ لَُهم مذ

َ
اِب يَوْوِم َفُرواْ لَْو أ َْ َعو

ِِلمٌ 
َ
اٌب أ َْ  مائده( 36) اعِْقَياَمِة َما َُُّقبَِّل ِمْنُهْم َولَُهْم َع

باوەڕ بوون بە خدودا و بە شێغەمدبەری خدودا و یداای بدوون ئەگەر گومان ئەو کەسانەی بێبێ

ئەوەی لە زەویدایە لە مڵه و سامان و ئەوەندەی دیی بیانەونت خۆیانی شێ بکئنەوە لە سدزای 

قیامەت، ناتوانن و هەرگیز لێیان وەرناگیانت و دەفایایان ناکەوندت، بەڵدکە ڕەشدێچە  ڕاژی 

 دەدرنن بۆ ئاگای دازەخ.

ئەو ئایەتە و چەندین ئایەتی دیکەش لە سەر بابەتی تەوبە هەن، بەڵم دەباێ ئەوە بازانین و 

اوە و کاات و بیسەملێنین لە قسەی خودا ڕاسترت قسە نابێ و نین، خودا هەموو شتی بە نەزم دانا

ساتیشاای بااۆ هەمااوو شاات دیاااری کااردووە، جااا لە سااەر ئەو ئەساسااە تەوبە کااات و ساااتی 

کراوی هەیە و خودا سنووری دیاری کردووە، تەوبە دەبێ لە شات بکارێ کە بتاوانی ئەو دیاری

شتە بکەی؛ واتە تۆبە لە زینا کاتێ ڕەوایە بتواندرێ زینا باکەی، و هەروا تاۆبەی کوشا  کااتێ 

کە بتواندرێ کوشا  باکەی. تاۆبەی کاوێری لە نەزەر نااڕەوایە، کااتێ لە کاار باوون و ڕەوایە 

تۆبەیەکی کە بە مانای نەگەڕانەوەیە بۆ ئەنجاامی کاار  ؟لە دەس دێچی نەتوانین هەر پەشیامنە 

 یە ناڕەوایە.ەلە دەس ن

 : پاشەدۆ

تاا دەساتانی  تەوبە دەبێ لە سەر ئەساسی ئیختیار بێ، زۆردار و تەجااوەزگەر و ساتەمکار

، بەڵم کاتێ دەساتی بەسارتان و خارایە ژێار کاۆت و ناگەڕێتەوە س  و دە زنجیری نەکەیبەنە

ئیختیارە، دەنا نایکاا؛ جاا باۆیە تەوبەی تۆبەکااران زنجیر، تەوبەی کە دەکا لە ترسانی دەکا و بێ

 کاتێ ڕەوایە کە تۆبەی دە ئیختیاردا بێ.

تاوان، یاا بڵێاین خاۆ خااوێن کاردنەوە و غوساڵی  تەوبە کە پەشیامن بوونەوەیە لە خەتا و

گوناهانە، ئەگەر لە سەر بناخەی بیر و باوەڕ و لێکدانەوە نەبێ، لەوانەیە ئەو تەوبەیە بەهێز نەبێ 

 و بە پشااوو بااایەکی هەوا و هەوەس بشااکێ و بە لدا بااکەوێ، جااا بااۆیە خااودای تەعااال

خۆشایدا، واتە ڕۆژی  یەروا لە جێگاافەرموویەتی: تۆبە لە لێواری مەرگدا قباووڵ نااکرێ و ه

قیامەت ئەگەر هەمو دنیای پڕ بێ لە زێڕ و زێو بیدا لە پێناو تۆبەی دنیاای تەکلیفای وێساتا لێای 
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قبووڵ ناکرێ. دیارە لە ڕۆژی قیامەتدا ماڵ و سامان و زێڕ و زیو نییە تا بدرێ بە فیادیە لە باری، 

خەتا بۆ دنیاایە و کااتی تەکلایفە، دەناا کە  ئەوە کە خودا وا دەفەرموێ مەبەست ئەوەیە: تۆبە لە

کاتی حیسابە و بەرهەمی ئەعامل تۆبە جێی لەوێ نابێتەوە، باۆ تەئکیادی ئەو مەبەساتە دەچیانە 

 ی ئالی عیمران:94خزمەت ئایەتی 

ِيَن  ْلُء األْرِض َ َهبً كَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهْم كإِنذ اَّلذ َحِدِهم مِّ
َ
اٌر فَلَن ُيْقَبَل ِمْن أ َتَدى فذ َْ ا َولَِو ا

وعَوئَِك بِِه 
ُ
اِِصِننَ  أ

ن نذ ِِلٌم َوَما لَُهم مِّ
َ
اٌب أ َْ  ئایل عيمران( 52) لَُهْم َع

بڕڕاوە ی خۆیڕڕان بڕڕاواییە مڕڕ دوونو واتە هەر لە اڕڕەر بێبڕڕاوا بڕڕوون و بەو بێئەوانەی وا بێ

وەرناگی ێڕ و بڕۆ ئەوانە ماونەوەو ئەگەر هەر کامیان پا بەو دنیایە ئێا بڕدا بە هڕیچ جڕۆر لێڕی 

 ازایەکی پا  ان هەیەو هیچ پشتیوان و یارمەتیدەریان نییە.

 :19ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

بەڕاستی ئەو کەسانەی کە بەبێ ئیامن و باوەڕی دەمرن، تازە پاش مردن فدیەیان لێ قباووڵ 

بارستایە دنیایە زێڕ و زیو بدەن لە دنیاادا یاا لە قیامەتادا؛ سزاشایان ناکرێ و وەرناگیرێ، ئەگەر 

 سەخت و بەژانە و کەسیش ناتوانێ بە هاواریانەوە بێ و یارمەتییان بدا.

دووبارە بۆ بیراز کردنەوەی زەینی کۆڵ دەڵێین: کافر بە پێی ئیشاراتی ئایات دەبێ سێ قاۆڵ 

 بن:

ەرد و بەرجەوەندییان تەوبەیەکی دروسات و ڕەوا . قۆڵێکیان ئەوانە لە سەر ئەساسی بەراو 6

ی ئاالی عیمرانادا فەرماووی: 43و ڕەوان دەکەن، خوداش لێیان قبووڵ دەکات وەک دە ئایەتی 

﴿ ِ ًِ َذل يَن تَابُواْ ِمن َبْع ِ
ْصلَُحواْ  كإاِلَّ اَّلَّ

َ
 دا.43﴾ ماناکەی سەیر کە لە ئایەتی َوأ

ک و عاادەتی و باێ عەمەل دەکەن، خاودا بێ ناوەرۆ . قۆڵی دووهەم ئەوانەن کە تەوبەی 2

لَّدن ُتْقبَدَل  دا ئامااژەی وەال فەرماووە ﴿31لێیان قەبووڵ ناکا و وەرناگرێ، وەک خودا لە ئایەتی 
 کە. 31﴾ بۆ ماناکەی سەیری ئایەتی تَْوَبتُُهمْ 

. قۆڵی سێهەم لە کافران ئەوانەن کە تا دەمرن تەوبە ناکەن، واتە بە کاافری دەمارن. ئەوانە 9

ئیشارەتی وەال دەکاا  36ۆبەش بکەن خودا لێیان وەرناگرێ چونکە بە کافری مردن وەک ئایەتی ت

ِهم ﴿و دەفەرموێ:  ًِ َح
َ
 سەیری مانای کە لە جێی خۆیدا. ﴾فَلَن ُيْقبََل ِمْن أ

 بکرێ لە تەرکیباتەکەیدا ناڕەوا نابێ وەک ئەوە: سەیری چەند ئادابێکی عیلمی نەحو
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بەڕێوە چوو کار؟ « ف»دا بێ حەرفی 31ئایەتی «  لَّن ُتْقبََل  »بۆ دە  . دڵ ئەو پرسیارە دەکا:6

 ؟«فَلَن ُيْقبََل  »بە کار برا و کوترا « ف»دا 36بۆ دە ئایەتی 

خاوەنی شاەرت و جەزایە دە واقیعادا، ئەگەر بێتاو  36وڵم بە گوێرەی دابی نەحو: ئایەتی 

ناکرێ و نازاندرێ کەوایە باۆ وەی یەی لە سەر نەبێ، ئەو شەرت و جەزایە هەست پێ «ف»ئەو 

 دار کراوە.بزاندرێ کە ئەو ئایەتە لە سەر ئەساسی شەرت و جەزا فێ

ًَ  بِهِ  ﴿ی «و». قازانج و فایدەی 2 « واوە»چییە؟ دەباێ لە وڵمادا بکاوترێ ئەو  ﴾َولَِو اْفتَ

ُِ واوی عەتفە، تەعبیری ئایەتەکە ئاوایە: ) َذَهباً لَم یَنَفْعُه ذلَِک َماَع  لَو تََقرَُّب إلی اللِه مِبِلِل األر

 ەرزت زێڕ پێ بێ، ناتوانی وە نزیاک( واته ئەگەر تبهەوێ لە خودا نزیک کەوی، بارتەقای ئکُفرِهِ 

 کەوێ، ئەگەری باری کوفرت لێ بێ، ئەو زێڕ و زیوەت بە خۆڕاییە.

کورت.  دانی شتییا دەتواندرێ بکوترێ: ئەو واوە بۆ تەفسیلی پاش ئیجاملە واتە درێژە پێ

 )تفسیر کبیر، باسی هەمان ئایەت(

نەزانیدا ناهێڵێتەوە، بەڵکە پالە بە پالە ئاگااداری  و خودای تەعاال بەندەی خۆی دە تاریکی

بااوەڕی دەیاهەوێ گەیاندن و حاڵی کردنی لە تەوبە و باوەڕی و بێدەداتێ، وەک ئەوە پاش تێ

ەیێناێ، تااکوو هەچای بەیاانی زوو لە ئاسار و نیشانەکانی بڕوای پتەو و بەڕاستی دە ئینسان بگ

ئەمنم خاوەنی ئیامن و باڕوا، دەباێ لە ماحەک بادرێ ئەو کەساەی داوای  ێخەوێ هەستا نەڵ

ی ئاالی عیماران لەوێ ئەگەر ئەقاام و 32مرۆیی دەکا، بۆ ئەو مەبەستە دەچینە خزمەت ئاایەتی 

 هەست بە تەفرە نەبەین تێدەگەین کێیە ڕاست دەکا و چاکە؟!

ٍء فَإِنذ ا ذ بِِه َعلِيمٌ عَن َََّنالُو ا ُُتِبُّوَن َوَما تُنِفُقواْ ِمن ََشْ  ئایل عيمران(51)اْ اعِِْبذ َحَّتذ تُنِفُقواْ ِممذ
بە چاکەی تەواو ناگەن تاکوو لەو ماو و اڕامانەی وا خۆشڕتان دەوێڕ  بەخشڕش نەکەنو هەر 

 گومان خودا ئاگای لێیە.شتێ  ببەخشدو بێ

 :12نێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی ئاوڕدانەوە و تێڕوانی

تاکوو لە ڕێی خودادا بەختی نەکەن بەشاێ لەو ساامان و دارایایەی کە لە ڕێای حەڵڵەوە  

پەلای قاایم و قاۆڵی وەدەستو هێناوە و خۆشتان دەوێ، ناگەن بە پلەی چاکە و دەساتو ناگاا بە 

داری ئیامن و هەرچی لە ڕێی خوداشدا خەرجی کەن خودا پێی دەزانێ و زاناایە و پاداشاتان بە 

 پێی نیەتی دڵتان دەداتەوە. 
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بە کوردی، هەرچی باۆ خاودا باێ، خاودا پاداشای دەداتەوە و هەرچای باۆ ئەو نەباێ، بە 

 چاوتاندا دەداتەوە. جا هەر چۆن دەڕۆن بە ڕێدا بڕۆن!

کاتێ دەگاتە قۆناخی کەماڵی ئیامن و باوەڕ، و سااتێ دەگااتە پالەی مرۆڤاایەتی و  ئینسان

ئیخالک دە عەمەلدا، کە بە خاتری زاتی پااکی خاودا لەو شاتانەی نەفاس و هەوا عاشاقیانە و 

دەیهەوێن، واز بێنێ و الدا لێیان، ئەو ئایەتە بە ئاشاکرایی هااوار دەکاا و دەڵاێ: گەورەتارین و 

چاک و چاکە بەخشینی سامان و ماڵە بە خاتری خودا؛ لە بابەتی ئایخالک  قایمرتین سەنگەری

 و نائیخالسی عەمەل خودا ئاگادار و زانایە.

دەو ئایەتەدا بە ڕوونی ئەوە هەست دەکرێ کە خودای تەعاال بەخشاینی مااڵ و ساامان لە 

حیساابدا  نەفاع ناادا دە ڕۆژیسەر ئەساسی ئیامن و باوەڕ نەبێ وەک کافران نایەتە حیسااب و 

)قیامەت(، بەڵم خاوەنی ئایامن و بااوەڕ بە پێای وەعادەی خاودا هەر چااکەیەکی بیکاا باۆی 

ی ساووڕەی ئینساان بکارێتە بەڵاگەی ئەو 2دەژمێردرێ ڕۆژی ئااخیرەت، دەتوانادرێ ئاایەتی 

 مەبەستە:

ُبوَن ِمن  بَْراَر يََْشَ
َ
ٍس كإِنذ اأْل

ْ
 فُوًرااكَن ِمَ اُجَها اكأ

 پیاڵە شە ابێ  دەخۆنەوە تێکەاڵو لە کافوورە. خاوەن ئیتنەکان لە

ساووڕەی مطففاین بە ڕوونای زەمازەمەی  21تاا  22جگە لەوەش بە ئاشکرایی ئایەتەکانی 

ئەوەیانە چاکان و پاکانی خاوەن باوەڕ و ئیامن دە کەیع و خۆشای و خاواردن و خاواردنەوەی 

 خۆشدان، سەیر کە:

ِِ نَِليٍم 
بْرَاَر عَ
َ
ِ لََعَ ( 11)إِنذ اأْل َرائ

َ
َرةَ انلذِلويِم وََّْلرُِف ِِف وُُجووِهِهْم نَْضو( 13)يَنُظُروَن  ك اأْل

ُْتوٍم ( 12) فَلَْيتََنوافَِس الُْمَتَنافُِهووَن  كَوِِف َ لِو كِخَتاُمُه ِمْه ( 19)يُْهَقْوَن ِمن رذِحيٍق َّمذ
(16) 

( لە 17دە وانڕد )( لە اڕەر تەختەکڕانەوە 11بە ااتی چاکەکان لە خۆشی و نائ و نیعەەتدان )

ک اویڕان پڕێ دەدرێ ر خەو  و مۆ ( شە ابی بێ14 وخساریانەوە گەشە و نەشە بەدی دەک ێ )

کەران لە پێناوی ئەوەدا پێشباکێ بکەن بەرکێ( ئاخ  قومی بۆنی میس  دەداو ئەدی با کێ15)

(16) 

بۆ ڕازاوەتەوە گومان ئەو ئایەتانە تەئیدی ئەوە دەکەن کە خاوەن باوەڕان و ئیامن ئەوەیان بێ
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 لە پێناو چاک و پاکیەی کە لە دنیادا لە خۆیان نشان داوە.

خودای مەزن ئەو چاکانەشی دەسنیشان کردن بەوانەی بۆ خودای بەخشینی ماڵ و ساامان 

 دەکەن لەو ماڵ و سامان و داراییەی کە زۆریان لە بەر دڵنە و خۆشیان دەوێن. 

ینسان ناگاتە پلە و قۆناخێکی چاک و چاکان تا جوملەی )حتّی تنفقوا( ئەوەمان پێ دەڵێ: ئ

ئەوەی لە بەر دڵنیەتی، بۆ خودای لە دڵی خاۆی نەکااتەوە، واتە نەیبەخشاێ دە ڕێگاای ئەودا. 

عیبادەت دەکا و تەقوا دەکا دەباێ نەگااتە  یئەدێرەدا ئەو پرسیارە بەرۆکامن دەگرێ کەوابێ ئەوە

 لەی بەرزی دراوەتێ؟پلەی بەرز، دەگەڵ ئەوەی ئەهلی تەقوا وەعدەی پ

وڵمی ئەو پرسیارە: ئینسان ناکرێ ئەوەی زۆری دڵ پێوەیەتی، لە دڵی خۆی داڕنێ، مەگەر 

لەوەی خۆشەویسترتی دەک کەوێ بە داڕنینی ئەو؛ جاا لە ساەر ئەو رسشاتەی ئینساان نااکرێ 

مەگەر ئینسان ئەو دنیایەی تێیدایە و تێیدا دەژی و خۆشی دەوێ و دڵی لێ بەرناابێ، بیبەخشاێ 

لێی یەقین بێ کە لە دنیای خۆشەویسترت و لەبەردڵنرتی وەدەک دەکەوێ بەو دنیاپێدانە؛ ئەوەش 

واتە لە دنیا بە چاتر زاناین کە قیاامەتە باۆ کەساێک دەک دەدا کە بە باوونی خاودای تەعااال و 

 ئاخرەت وا ئیقرار بکا و یەقین پەیدا کا وەک بە چاو ڕۆژ و شەو چاو دەکا.

بە دەچینەوە ماڵی دڵ، ئەگەر باوەڕ و ئیامن کڵای دڵ بان، ئەوە هەر بە چااوی بۆ ئەو مەتڵە

لەش ڕەش و سپی لێک دەکەیەوە، بە چاوی دڵیش ئاوا حەق و ناحەق لێک دەکەنەوە، ئەوجاار 

بە چاوە نوورانییەکانی هەست و شعوور و ئەقام، چون دنیا دەبینی ئااواش ئااخرەت دەبینای و 

اوتاادا دێناێ وەک ڕازاوەیای دنیاا چااو دەکاا، بااوەڕی ئەوەش هددان بە خالقیەتی خودای بێ

 دەکەی کە ئەو خالیقەی کە ڕازێنەرەوەی دنیایە دەشتوانێ ڕازێنەرەوەی ئاخیرەتیش بێ.

 دیمەنێک لە سەلەفی ساڵح:

سەلەفی ساڵح شتێکیان کە زۆر خۆش دەویست و لە بەر دڵنیان دەباوو، نەزری خودایاان 

دابەزی باۆ پێغەمابەر و  93، باۆ مناوونە دەگێاڕنەوە کااتێ ئاایەتی دەکرد و بۆ خودایاان دادەناا

ڕایگەیاند بۆ عالەم، ئەبوطلحەی انصاری کە یەکێک لە پیاوانی چاک و پاک باوو لە حازووری 

پێغەمبەردا عەرزی کرد کە ئەمن باغێکی زۆر باشم هەیە لە نزیکی مزگەوتی نەبی بە ناوی باخی 

دار خورماای دەباێ و زۆریشام لە بەر دڵنە و خۆشام  988 یا 688، ئەو باغە نزیکەی «بیرحاء»

دەوێ، کە پێغەمبەر زۆر جاران بۆ عیبادەت تەسبیحاتی خودا دەچووە ناو ئەو باغە چونکە ئاو و 

هەوای ساف و پاکی هەبوو. جا دەمهەوێ ئەو خۆشەویستەم )باغی بیرحااء(، بە شااهیدی تاۆ 
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 ەمبەر دابەشی کە بە سەر بێنەوایاندا.بیدەمە خودا و بیکەمە سەدەقە، ئەتۆش ئەی پێغ

 )بَْخ بَْخ ذاَک ماٌل راِبٌح و إّّن أََری أْن تَجَعلَها يف األَقاَربین(پێغەمبەر لە وڵمیدا فەرمووی: 

واتە خۆشە بە حاڵی تۆە کە ئەو ماڵە بەنرخەی دەبەخشای، ئەمان وای بە چااک دەزانام بیادەیە 

. ساەدەقە، 4و شتی بەنرخیان تێدا چاو دەکرێ: خزمانت. سەودایەکی زۆر بەقازانجە چونکە دو 

 . بەکارهێنانی سیلەی ڕەحم کە دەیدەیە خزمانت.3

جا لە سەر ئەو ئەساساە اباوطلحەی انصااری ئەو بااغەی لە نێاوان خزماان و ئامۆزایاانی 

بێنەوایدا بەش کرد. )نەقل لە بخاری صحیح لە بابی زەکاتدا لە حەزرەتی انس بن مالک بە پێای 

 مسلم و ابوداود، دەبەینی سابت و ابی بن کعبدا دابەش کرا(.ڕیوایەتی 

منوونەی دیکە زۆر هەن لەو بارەوە، وەک زید بن حااد  ئەسابی چااکی خاۆی بە نااوی 

کە تایبەتی ڕۆژی هەرا و غەزا بوو، بەخشی بە اساامەی کاوڕی خۆیادا بە دەساتووری « سبل»

ی خاۆی بە نااوی کەنیازەی ڕۆمای پێغەمبەر. هەروا عەبدوڵاڵ کوڕی عاومەر جاوانرتین کەنیاز 

( و هەروا عاومەری فااڕوو  کەنیازی خاۆی کە لە 393 3ئازاد کرد. )روح املعانی، « مەرجانە»

ئەسیرانی جلەول وەبەری کەوتبوو بە کڕین، بە وەسیلەی ابوموسای اشاعری، بە دابەزینای ئەو 

بُّوَن ئایەتە ) ا ُُتِ  (.316 3( ئازادی کرد )طربی، لَن َتنَالُواْ الِِْبَّ َحَّتَّ تُنِفُقواْ ِممَّ

بە هەر حاڵ دڵی پڕ ئەوین و هیوای ڕۆژی ئاخرەت و خودا دۆستی دێتە جۆش و خارۆش 

و کااوڵین هەم خۆشەویسااتی خااۆی دەبەخشااێ لە پێناویاادا هەم خااۆی، هاایر سااەیر و جێاای 

 سەرسووڕمان نییە لە کن ئاشقانی سەر و ماڵ دانان.

 
ئیساارائیل ووسا هەچی تەعاماات باووبێ، باۆ بەنیپێش دابەزینی تەورات بۆ حەزرەتی م

بووە، هەندێک لەو خواردەمەنیانە نەبێ کە حەزرەتی یەعقووب بە پێی بەهانەیەکی گۆیا حەڵڵ 

تایبەتی لە سەر خۆی حەرام کردبوون وەک گۆشتی وشرت و شیر، هاۆزی یەهاوود بە عیناوانی 

ت بە حەزرەتای ڕەساووڵ: ئەتاۆ کە ڕەخنە لە ئاایینی ئساالم و گیاردان بە پێغەمابەری دەیاانکو 

کەوتن لە دینی حەزرەتی ئیرباهیم دەکەی، ئەدی چۆن گۆشتی وشرت و شیرێکی ئیدیعای شوێن

کە لە ئااایینی ئیرباهیماادا حەرام بااووە، ئەتااۆ بە حەڵڵاای دەزاناای و دەیخااۆی؟ ئەو کااارەت بە 

 پێچەوانەی ئیدیعاتە. 

یااان ئاااوا دێااتە جااواب: ئەو حەزرەتاای ڕەسااووڵ بااۆ وەڵماای ئەو ئیاادیعایەی یەهوود



 022تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

بوونەی گۆشتی وشرت و شیر هەر تایبەتی حەزرەتی ئیرباهیم و ئیساامعیل و ئیساحا  و حەرام

یەعقووب بووە. ئەو گۆشتە وشرت و شیەری ئێوە بە عینوانی ڕەخنە دەیهێننە ڕوو و دەڵێن حەرام 

ئێاوە دەڵاێن و خەیاڵتاان بووە لە ئایینی ئیرباهیمدا، ئەتۆ چۆنی دەخۆی بە حەلڵ! وا نییە وەک 

کااردووە، بەڵااکە بااۆ ئیرباهاایم و ئیسااامعیل و ئیسااحا  و یەعقااووب حەڵڵ بااووە، بەغەیاارەز 

حەزرەتی یەعقووب کە لە سەر خودای خۆی بە هۆی عوزرێکی تایبەتی حەرامی کردباوو. ئەو 

ساەر اوە لە سەر ئەساسی عورف و عاادەت نەک لە م دابە حورمەتە لە نێوان ئەولدانی ئەو هەر

 ئەساسی ئەحکامی ئایین. 

دیارە وەک زاندراوە و دەزانین هۆزی یەهاوود تەسالیمی ئەو وڵمەی پێغەمابەر نەباوون و 

هەدایان نەدا لە ڕەخنەبازی خۆیان، تا کار گەیشتە ئەو جێگایە حەزرەتی ڕەسووڵ دەستووری دا 

کە تەوڕات بێنن لێی بڕوانن بزانن تاکوو دەرکەوێ ئایا ئایەتێک هەیە دە تەوراتدا لە سەر حەرامی 

تی وشرت و شیر لە سەر حەزرەتی ئیرباهیم! ئەگەر هەبوو ئێوە ڕاست دەکەن، ئەگەر نەباوو گۆش

ئێوە درۆ و تەوهاین دەکەن بە ئاایینی ئیرباهایم. دیاارە ئەوان نەیاانتوانی تەورات بێانن چاونکە 

دەیانزانی لە تەوراتدا ئایەتی وا نییە گۆشتی وشرت و شیری لە سەر حەزرەتی ئیرباهایم بە حەرام 

 ابێ. دان

 ی ئالی عیمران:93جا بۆ تەئیدی ئەو باسە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

َلاِم كُّ  َل اك اعطذ ن َُّوزَنذ
َ
ْبوِل أ ََ ائِيُل لََعَ َنْفِهوِه ِمون  ائِيَل إاِلذ َما َحرذَم إَِْسَ َِي إَِْسَ َن ِحولاًّ ْلِّ

تُواْ بِاتلذْوَراةِ فَاتْلُوَها إِن 
ْ
 ئایل عيمران( 53) ْنُتْم َصاِدَِيَ كاتلذْوَراةُ قُْل فَأ

ئیسڕڕ ائیل هەموو خواردەمەنییەکانی کاتی خۆی پێش ئەوەی تەورات بێڕتە خڕوارێو بڕۆ بەنی

یەاڵو بوو جگە لەوەی ئیرسائیل لە خۆی یەراب ک دو بڵێ: ئەگەر وا نییە و ئێوە  اا  دەکەنو 

 ئادەی تەورات بێند و وەیخوێند!

 :11ستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هە

هەموو خواردنێکی پاک و خاوێن بۆ نەوەکانی ئیرسائیل واتە حەزرەتی یەعقاووب حەڵڵ  

بووە، مەگەر ئەوەی کە ئیرسائیل لە سەر خۆی حەرام کردباێ، وەک گۆشات و شایری وشارت؛ 

بەقااو بە قساەی  پێش هاتنی تەورات؛ کەوایە بڵێ ئەی ماحەمەد: ئێاوە ئەگەر ڕاسات دەکەن و

خۆتانە، ئەی یەهوودییەکان، تەورات بێنن بیخاوێننەوە و ورد بەراوەردی کەن: داخاۆ ئاایەتێکی 

وای دەک دەکەوێ تێاادا ئاماااژە بکااات بە حەراماای خااواردەمەنی پاااک و دابەزیبێااتە سااەر 
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 یەعقووب!؟ )نەقام لە ئیاممی واحدی(

ی ئیرباهایمم، جوولەکەکاانیش گۆیا پێغەمبەر بە جوولەکەکانی کوت ئەمان لە ساەر ئاایین

 و شایری وشارت دەخاۆی؟ کوتیان دەیجا کە لە سەر میللەتای ئیرباهیمای، باۆ گۆشاتی وشارت

بباوو پزیشاکان گۆشات و « عرق النسااء»پێغەمبەر ئیرسائیل )یەعقووب(یش تووشی نەخۆش 

شیری حوشرتیان لێ قەدەغە کردبوو. جا یەعقووب پاش چابوونەوەشی لەو نەخۆشییە گۆشت 

یری حوشرتی هەر نەخواردەوە. دەنا لە سەر ئەساسی ئایینەکەی هیچ خاواردنێکی پااک لە و ش

 نەوەی ئیرسائیل حەرام نەبووە.

ئاماااژە وەالی نیشااانانێک دەکەن کە  39دەبااێ ئەوە بزاناادرێ کە ئایەتەکااانی پااێش ئااایەتی 

ی کە شاهیدن لە ساەر پێغەمبەرایەتای حەزرەتای ماحەمەد بە پێای دەساتوورات و ئوماووراتێک

جوابە لە سەر ئیادیعای قەومای یەهاوود کە  39دەکەونە سەر شانی ئەهلی کتێب، بەڵم ئایەتی 

دەڵێن بۆچی حەزرەتی محەمەد دەڵاێ لە ساەر ئاایینی ئیرباهایمم و کەچای گۆشات و شایری 

حوشرتی بە حەڵڵ داناوە! دە حاڵێکدا کە حەرامە لە ئاایینی ئیرباهیمادا! یەهاوود لاێخەی ئەو 

بوونەوە تاکوو حەزرەتی ڕەسووڵ پاشەکشەی پێ کاردن و وازی پاێ لاێ هێناان بەو ئیدیعایە نە

 شێوەیە:

پێغەمبەر فەرمووی بڕۆن تەورات بێنن تەماشاای کەن بازانن دەوێادا ئاایەت هەیە لە ساەر 

یەهوودیش لە بەر ئەوەی کە دەیانزانی دە تەوراتی مووساادا  حورمەتی گۆشت و شیری وشرت؟

و نیاایە، نەیااانتوانی تەورات بێاانن و تەماشااای کەن، وازیااان لە  ئەو ئااایەتە دەک ناااکەوێ

 ئیدیعایەکەیان هێنا و بە درۆزن دەرچوون.

ئەگەرچی قەدەغەبوونی گۆشت و شیری وشرت لە حەزرەتی یەعقووب دەستووری پزشکی 

ی سووڕەی نیساء کوتوویانە 611بووە دەنا ئایینی نەبووە، ئەمام هەندێک بە پێی ئیشاراتی ئایەتی 

 بوونی تەعامی حەڵڵ لە یەهوود سزای یاغی و زۆرداری و کاری ناشیرینیان بووە.هۆی حەرام

ِهْم َعون َسوبِيِل ا ِّ  ِحلذوْت لَُهوْم َوبَِصودِّ
ُ
ْمَنا َعلَْيِهْم َطيَِّبواٍت أ ِيَن َهاُدواْ َحرذ َن اَّلذ فَبُِظلٍْم مِّ

 نيهاء( 262)ثِيًاك
خاوێنڕانەی کە یەهوودییەکانەوە ک ا ئەو شتە پڕات و  کەواتە بە هۆی اتەمێکەوە کە لە الیەن

بۆیان یەاڵو ک ابوونو لێتن یەراب و یاااغ ک دنو بە هۆی ئڤر کۆاڕ  درواڕ  کڕ دنیشو لە 

 اەر  ێ و  ێبائی خودا.
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َعاِم كُّ  ﴿دڵی بزۆز و بەپرسیار لە سەر ناوەرۆکی جوملەی  اِئيدَل اك الطَّ َدِِن إِْْسَ ﴾ َن ِحددالل ْلِّ

بەوەی دەکا کە تەعام بۆخۆی نێوە بۆ هەرچی دەخورێ و یا بە قەولی یارانی ابوحنیع، هەست 

تەعاامی پاێ ڕازاوەتەوە و باۆ « الع و المێکای»ناوی گەمنە؛ ئەو قەولەش کە الوازە، و هەروا 

گشتە واتە عامە؟ لە سەر ئەو ئەساسەی کە دە ئایەتەکەدا لەفزی پاک و خاوێن دیاری نادا، دەبێ 

دە تەعاماتدا هەیە و دڵ ناایخوازێ حەڵڵ باووبێ باۆ یەهاوود!؟ دە حاڵێکادا کە  زۆر شت کە

 هەچی خواردنی خاوێن و پاک نەبێ، خودا بە ڕەوای ئینسانی دانەناوە.

جا ئەدێرەدا دەچینە سەر قەولی خاوەنی کەششاف کە فەرموویەتی: بەڵاێ؛ )کال الطعاام( 

ەنادێک لە ئینساان کە دڵیاان بە شاتێک لە واتە هەموو شتی خواردنی، نەک تەبیعەتی تایبەتی ه

خواردەمەنی ناقۆزێتەوە. و هەر جگە لە قەولی خاوەنی کەششاف ئەگەر لەفازی )کال الطعاام( 

عومووم نەگەیێنێ، ئیستیسنای لاێ بەکاار ناابر ێ و دروسات ناابێ؛ ئەو ئیستیسانایە نیشاانەی 

 عرص: 9و  2عوموومیەتی تەعامە؛ وەک ئایەتی 

نَهاَن عَ  َقِّ َوتََواَصوْوا ( 1) ِِ ُخِْسٍ إِنذ اإْلِ
ْ
اِْلَاِت َوتََواَصْوا بِواْل ِيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصذ إاِلذ اَّلذ

ِْبِ   (3) بِالصذ
 گش  م ڤ لە ئەرەر و ئیاندایە؛ جگە لەوانەی خاوەنی باوا و ئیتند ک دار چات و پاکد.

ما حارّم( دەکاا، کەوایە یەقاین  ئەو ئایەتە تەئکیدی ئایەتی )کل الطعام(ە تا ئیستیسنای )ااّل 

هەیە لە سەر عومومیەتی تەعام، پێغەمبەریش کە بەیانگەری ئایەتە فەرموویەتی: خۆراکی پاک و 

ئیساارائیل خاوێن، واتە هەرچی خواردەمەنی پاک و خااوێنە لە خاواردن دێ، حەڵڵە باۆ بەنی

 (39)تەفسیر کبیر، هەمان ئایەتی 

رەو پااش باردنەوەی یەهاوودانە لەمەڕ ئیادیعایان داوای ە هۆی بەکبەر لە هەموو ئەوانەی 

قااتیعن لە  لیل و بەڵگەیتەورات هێنان بۆ ئیسباتی حەق لە الیەن پێغەمبەرێکی نەخوێندەوار دە

چونکە خاڵی باوونی تەورات لە ئاایەتی حەرام کردنای  سەر ئیسباتی پێغەمبەرایەتی محەمەد

ەماابەر لە ئاسااامنەوە خەبەردار کااراوە، دەنااا گۆشاات و شاایر لە ئیرباهاایم نیشااانەی ئەوەیە پێغ

 نەخوێندەوار چۆن دەکرێ ئەوە بزانێ؛ ئەوە تەئکیدی پێغەمبەرایەتی حەزرەتی محەمەدە.

 :پاشەدۆ

(یەی ئالی عیمران تۆمەتەکانی هۆزی یەهوود کە دەیدەن لە ئایینی ئیسالم لە 39ئەو ئایەتە )
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ە الیەن پێغەمابەرەوە، وەک گۆشات و بابەت حەرام کردنی هەنادێک لە خاواردەمەنی حەڵڵ ل

شیری حوشرت، ڕەد دەکاتەوە؛ یەهوودییەکان دەیانەویست بە هۆی ئیهاانە واتە بە حەڵڵ زانینای 

حەرام )کە گۆشت و شیری حوشرت بث( ئایینی ئیسالم دژی ئایینی ئیرباهیم نیشان خواردەمەنی 

ا کەن و زەبرێکای کااریگەر لە بەژن بدەن، بەڵکە بتوانن برینێکی گەورە لە بەدەنی ئیسالمدا پەید

وباڵی بدەن. دە حاڵێکدا دەیانزانی هەچی خۆراکی پاک و خاوێنە لە میللەتی حەڵڵە و حەڵڵ 

کراوە، ئیلال لە حەزرەتی یەعقووب نەبێ کە بە هۆی دەستووری پزشکی بەزێکی وەک گۆشت 

مووسااا و  و شاایری حوشاارت لااێ قەدەغە کرابااوو، پااێش دابەزیناای تەورات بااۆ حەزرەتاای

کەوتووانی حەزرەتی یەعقووبیش بە هۆی ڕێز و ڕێزداری لە یەعقووب لە خۆیاان قەدەغە شوێن

کردبوو، الیان وابوو ئەوە حەرامێکی ئاینییە، بەڵم السااری و شاێلگیری یەهاوود لە ساەر ئەو 

ڕەخنەیە کاری گەیاندە ئەو جێگایە کە حەزرەتی ڕەسووڵ لێیاان وەخاۆ کەوت و داوای هێناانی 

ەوراتی لێ کردن کە کتێبی پێغەمبەری مووسای خۆیانە، تاکوو تەماشای کەن بۆیاان دەرکەوێ ت

ڕوانن بازانن ئاایەت هەیە لەو باارەوە، واتە باڕاست و درۆی یەهوودیان، فەرماووی لە تەورات 

حورمەتی گۆشت وشیری وشارت، یاا تێیادا نیایە! هاۆزی یەهاوود زانییاان وەدرۆ دەکەونەوە و 

نانی تەورات خوددارییان کارد و نەیانهێناا، بەڵاکە بە خەجااڵەت و ڕووڕەشای دەخرێنەوە لە هێ

 بەردار بوون سەریان دانەواند.دەک

فەرموویەتی: کاتێ پێغەمبەر فەرماووی تەورات بێانن لێای باڕوانن تااکوو  عباکگۆیا ابن

دەرکەوێ ئایە ئایەتی وای تێدا هاتووە کە گۆشت و شیری حوشرتی حەرام کردبێ یا تێیدا نییە! 

ئەدێرەدا گۆیا یەهوودییەکان کوتوویانە بە پێغەمبەری جا خۆ ئەتۆ تەورات ناازانی! چاۆن داوای 

رموێ لە وڵمیاندا: نەفەری وام لە ال هەیە وەک عەبدوڵڵ کوڕی سەالم دەکەی؟! پێغەمبەر دەفە

و عەبدوڵڵ کوڕی عومەر زمانی عیربانی بەڵەدن و دەیزانن، ئەوجار یەهوودییەکاان جورئەتیاان 

 نەکرد زیاتری لە سەر بڕۆن و نەشیانهێنا، بەڵکە بە خەجاڵەتی دامان.

 
راری هۆزی یەهوود ئەوجار دڵ دەیاهەوێ ئەوە دیارە بە سبووت گەیی درۆ و تەوهین و ئیق

بزانێ: ئایا سزای ئیهانەچییان چییە ڕۆژی خۆی؟! کەوایە بۆ وڵمی دڵ مرزەم بوونی دڵ دەچینە 

 ی ئالی عیمران تاکوو تێبگەن لە سزای درۆهەڵبەستان:34خزمەت ئایەتی 

ََتََى لََعَ ا ِّ اعْ  َْ َمِن ا ِ وََ َب ِمن َبْلِد َ ل وعَوئِ فَ  كِْ
ُ
الُِمونَ  َك أ  ئایل عيمران (52) ُهُم اعظذ



 022تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

 جا پا  ئەوە ئەوانەی کە درڤ بە دەب خوداوە هەڵدەبەانت هەر ئەوانە اتەمکارن.

 :14ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ن بە دەلیل درۆیااپێویستە خاوەن بڕوا ئەوەی باوەڕ بێ کە ئەوانەی بە هەوا و هەوەک و بێ 

دەم خوداوە هەڵدەبەسنت بە خاتر بەهرەیەکی دنیایی، پاش هەموو زانیاارییەک و ئاگاادارییەک، 

دەیاندرێتێ بە هۆی بەڵگە و دەلیل، ئەوانە جگە لەوەی ستەمکارن خەجاڵەتی ئەق  و هەست و 

شعووریشاان، واتە حەڵڵ کردناای حەرام و حەرام کردناای حەڵڵ کاااری خااودایە نەک کاااری 

تێوەردانی کار و سزای زۆر گەورە لە خۆی دەگارێ، یەهاوود لە دوای بۆیە دەستعەبدان؛ جا 

ئەوەی کە ئاگادار کرانەوە کە هەموو خواردنێک بۆ ئیرسائیلییەکان حەڵڵ بووە تەنیاا ئەوە نەباێ 

کە حەزرەتی یەعقووب بە پێی دەستووری پزشک لە ساەر خاۆی حەرام کردباوو، ئەوانەی ئەو 

بەردەوام بن ڕۆژێ بە ستەمکار دەژمێردرێن و وەبەر سزای ستەمکاران  درۆیە دەکەن و لە سەری

دەکەون. ئەوانە هەم زوڵمیان لە خۆیان کرد و خۆیان تووشی سزای خودا کرد، هەم زوڵمیان لە 

 خەڵک کرد کە بە درۆ لە ڕێی ڕاستیان لدان.

زەمانی حەزرەتای گۆیا یەهوود ئیقرار دەکەن بەوەی کە حورمەتی ئەو خواردەمەنییە هەر لە 

انی ئیرباهیمیشدا هەر بەردەوام بووە. جا بۆیە ر ڕایە زۆر پێش تەورات و مووسایە، و دە دەو ئادەم

خودای تەعال ڕاستەوخۆ کوتە و خەیاڵەکەیانی بە درۆ و ئیفتیرا ناودار کرد و نااوی بارد، جاگە 

ی کەساە، واتە هەر کاوللۆ ئایەتێکی سەربەخۆیە ب 91لەوەش هەڵدەگرێ کە بکوترێ ئەو ئایەتە 

کەس بە دەم خوداوە درۆ هەڵبەستێ لە ستەمکاران دەژمێردرێ و سازای ساتەمکاران سازایە، لە 

 سەر ئەو ئیحتیاملەی هەموو یەهوودێک واتە هەوەڵ و ئاخر دەگرێتەوە.

لەفزی )افرتی( دیارە بە پێی علمی سەرف، لە بابی )افتعال(ە، بە مانای ئیساالح هااتووە و 

ئیفسادیش هااتووە واتە هەر دوو ماناا لە خاۆ دەگارێ، بەڵم بە زۆری دە ماناای هەم بە مانای 

فەساددا بە کار براوە؛ هەر ئەوەش هۆیە کە دە قورئانی پیرۆزدا باۆ درۆ و رشک و ساتەم دە کاار 

کراوە، وهەروا بە مانای داپۆشینیش هااتووە بەو دەلایلە )فاریە( کە لە ئیفتیارایە بە ماناای درۆیە 

 ان دەکا جلکی درۆیان دەبەر دەکا.کەسێکی درۆی

عەرەب دەڵێن )فری الدیم( واتە پێت دڕین و پچڕین، درۆزن واتە حە  دڕیان. عەرەب بە 

بەو پێیە درۆزن بەبێ لێکۆڵینەوە و بەرجەوەندی ئەو قسە دادەدڕن و دروست « افرتاء»درۆ دەڵێن 

کراو اخاتال ( واتە دروساتدەکەن. دەکرێ بڵێین ئەو کەلیمەیە )افارتی( بە ماناای )اخارتاع و 
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 (458 0دووبەرەکی نانەوە، یانی بە ڕەوانرت: دروست کردن و وەدیهێنان هاتووە. )تفسیر کبیر، 

بە کورتی و بە کوردی: لە سەر ئەساسای ئەو مانایاانە کە لە لیەن درۆزناانەوە دەساازێن و 

 : واتە درۆسازی.؛ الفرتاء اختال  الک بهیر ڕابردوویەکیان نییە پێی دەکوترێ )افرتی(

جوملەی )من بعد ذلک( واتە پاش ئاشکرایی دەلیل لە سەر ئەوەی ئەو حاورمەتە لە لیەن 

یەعقووبەوە بووە و لە پێش ئەودا حەرام نەبووە، ئەوجاار )فأولکاک هام الظااملون( واتە ئەوانە 

 سزاواری سزای دۆزەخن.

نەتایجە گەیشاتین کە پاش هەڵساەنگاندن و هەڵگێاڕ و وەرگێاڕی ئایەتەکاانی باابەت بەو 

حەزرەتی محمد املصطفی ڕاستە و دروستە، ئەوجاار هەر کەس ئەو بەڵاگە و دەلایلە ڕووناانە 

چاو نەکا و کوێرانە هەستێ وەخۆ کەوێ و درۆ و ئیهانە بگرێتە بەر خاۆ، ئەوە لە ئەنادازە بە دەر 

کە ئەقا  و زوڵمکەر و خەیانەتکارە بە ئەق  و شعووری خۆی و عالەم، زوڵام لە خاۆی ئەوەیە 

هەست و شعوری سەر کوێر کردووە و لی داوە لە ڕێی ڕاست؛ زوڵمیش لە خەڵاک ئەوەیە کە 

 دڵی خەڵکی کرمێ کردووە بەو درۆیانە.

جا ئەوجار ویژدانی ڕازاوە بە ئەقا  و هەساتی خااوێن باۆی ڕەوایە ڕوو بکااتە ئەو هاۆزە 

خااودا ڕاسااتە لە گوفتااار و  یەهااودە و ئەوانەی هەوای یەهوودیااان دە سااەریدایە، بڵااێ پێیااان:

کرداریدا، یا ناڕاستە؟! ئەگەر ڕاستە خودا ا کە ڕاستیشاە ا باۆ وەشاوێن ئەو ڕاساتە نااکەون و 

یەهوودییەت ڕەها ناکەن و دەسبەرداری ئەو درۆیانە نابن؟! ئای عەجەب لەوانەی خیرەسەری و 

اری ویشاک و زانی مڵکی عەق  و لەشی داگرت، بە قسەی خوداش ناکەن وەک داروبخۆبەزل

خوار وان، تاکوو نەسووتێن بە ئاگر ڕاستەوە نابن، بۆ ئەو مەبەستە دەبێ بچینە خازمەت ئاایەتی 

 ی ئالی عیمران تاکوو لەوێ بە باشی تێبگەین لە مەتڵەب:95

 مرانئایل عي( 59) يَ كَن ِمَن الُْمَْشِ اكقُْل َصَدَق ا ُّ فَاتذبُِلواْ ِملذَة إِبْرَاِهيَم َحنِيًفا َوَما 
خڕوائ بڕکەونو کە ئەو لە بڵێ: خودا  ااڕتی فەرمڕووە کە واتە شڕوێد ئڕایینی ئیهاهیەڕی یەق

 شەری  بایاردەرەکان نەبووە.

 :11ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

نی هاوتاا ڕاساتی فەرماووە، کە ئەوانە لە ئاایی! ئەتۆ بڵێ بەوانە: خودای بێئەی محەمەد 

پاکی ئیرباهیمدا نەبوون، کەواتە ئەوانە کە بە خەیاڵی پووچ و ناتەواویان دەڵێن بوون، بوختان و 

درۆیە، بەقای پێ مەکەن و دڵی خۆتانی لە سەر پەرێشان و هاڵۆز مەکەن و دوای ئایینی ئیرباهیم 
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یاا و تەنیاا بکەون و پاک و خاوێنە و خالیسە، چونکە ئیرباهیم لە هاوبەش پەیداکەران نیایە، تەن

 خوداپەرەستە.

دڵ دەڵێ خودا کە دەستوور دەدا بە پێغەمبەر بڵێ: خودا ڕاست دەکا، هۆیەکەی دەگەڕێتەوە 

بۆ ئەوەی کە یەهوود دەیڵێن تۆمەتە و دە ئایینی حەزرەتی ئیرباهیمدا نەباووە و نیایە؛ کەوایە لەو 

خەتایەک دە هەموو کاات و  ئایینەی ئیرباهیم ئیتاعە بکەن کە خالیس و پاک و بەرییە لە هەموو

دەوراناندا سەر وەالی حەقە و حەق بووە دە دەستوورات بەرنامەی ئاییندا. خواردەمەنی پااک و 

خاوێن، حوکمی تەحریمی خاڵی لە دەلیل و بەڵگەنەوە، ئەوە کە عەرەبی موویاک خۆیاان بە 

لە ساەر یەکەتای واتە ئایینداری ئیرباهیم دەزانن زۆر دوورە لە ڕاستی؛ چونکە ئاایینی ئیرباهایم 

قورئانییەیە کە حەزرەتای محماد تەوحید دامەزراوە و قایم و قۆڵ و بەردەوامە هەمان ئەو نیزامە 

املصطفی خەڵکی باۆ ال دەعاوەت دەکاا و خۆشای باۆ الی ئەو دەعاوەت کاراوە. ئەو ئاایینە 

کاووڕییەکی قورئانیەی کە تێهەڵکشاوی ئایینی ئیرباهیمە، ڕاستییەکە هیچ خوار و خێچ و کەم و 

تێدا چاو نااکرێ حەتاا بە چااوی خێال و ناحەزانیشاڕا، هەر وەک خاودا لە زماانی زەحمەتای 

 :616محەمەدەوە دەفەرموێ لە سووڕەی ئەنعامدا ئایەتی 

لذوَة إِبْوَراِهيَم َحنِيًفوا َوَموا  ْهَتِقيٍم ِديًنوا ََِيًموا مِّ َن ِموَن اكقُْل إِنذِي َهَداِِن َرِّبِّ إیَِل ِِصَاٍط مُّ
 يَ كالُْمَْشِ 

گومان پەروەردگارب شارەئا و  ێنوێنی ک دب بۆ  ێگای  ااڕ و ئڕایینێکی ئەی مدەمەد بڵێ: بێ

دانەرانیش خڕوائەو هەرگیڕز لە هڕاوەو اا  و  ەوان و پایەدارو دیڕد و ئڕایینی ئیهاهیەڕی هەق

 نەبووە ئیهاهیم.

تووری وەشوێن کەوتنی داوە ئایینی ئیرباهیم ئەو دینەیە کە خودای تەعاال ڕاستە و ڕێی دەس

 ی نەحلدا چاو دەکرێ:629بە پێغەمبەر، وەک لە ئایەتی 

وَْحْيَنا إَِِلْ 
َ
ِن اتذبِْع ِملذَة إِبَْراِهيَم َحنِيًفا َوَما  كُثمذ أ

َ
 يَ كَن ِمَن الُْمَْشِ اكأ

کەوتووی ئڕایینەکەی ئیهاهڕیم بڕی کە پاشان رسووشتن بڕۆ کڕ دی )ئەی مڕدەمەد( کە شڕوێد

 خوائە و لە مورشیکانیش نەبووە.هەق

 :پاشەدۆ

 )قل صدق اللە( 
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. هەڵدەگرێ بکوترێ: بڵێ ئەی محەمەد، خودا ڕاست دەکا کە فەرماوویەتی: ئەو جاۆرە 6

 ئیسارائیل و ئەوالدەکانی حەرام بووە پاشان وەحەڵڵ گەڕاوە. خواردەمەنییە لە سەر بەنی

خودای تەعاال دە گاوفتەی خۆیادا . هەروەها هەڵدەگرێ بشکوترێ: بڵێ ئەی محەمەد: 2

ڕاستە و ڕاستی فەرمووە کە گۆشت و شیری حوشرتان لە بۆ ئیرباهیم حەڵڵ بووە، بەڵم لە سەر 

کوڕانی ئیرباهیم وەحەرام گەڕاوە، بەو هۆیە کە خودای یەعقاووب لە بەر هاۆیەکی پزشاکی لە 

تی ماحەمەد ڕاساتە و ی حەزرەڕاوە، جا لە سەر ئەو ئەساسە فتواسەر خودی خۆی وەحەرام گێ

ی ئاایینی شرت، چونکە فتاواکەی متاابیقی فتاواڕەوایە لە سەر حەڵڵ بوونی گۆشت و شیری و 

 حەزرەتی ئیرباهیمە.

. هەروەهااا هەڵیشاادەگرێ کە بکااوترێ: بڵااێ ئەی مااحەمەد، ئەوە ڕاسااتە خااودا کە 9

کە لە ساەر فەرموویەتی: خواردەمەنی دیاکە لە ساەر بەنای ئیرساائیل حەڵڵ باووە، بەڵم ئەوە 

یەهوودییان وەحەرام گەڕاوە سازای بەدئەخالقای و بەدڕەفتااری و ناحەزییاانە. )تفسایر کبیار، 

 هەمان ئایەت(

دووبارە دەنگی لۆمە و تانەی هۆزی یەهوودیان لە سەر پێغەمبەر دەبیرسێ لەو باابەتەوە کە 

و ڕوو تێکاردن، ڕێزدارترە لە کەعبە بە چەناد دەلیال و بەڵاگە باۆ ڕووگە « بیت املقدک»دەڵێن 

کەوایە بۆچی محەمەد ڕووی لێ وەرگێڕا بۆ الی کەعبە، بەڵگەی ڕێازداری بەیتوملاوقەدەک لە 

 ئەوانەن کە ئاشکران:سەر کەعبە 

 . بەیتوملوقەدەک لە پێش کەعبەدا سازاوە و ڕۆنراوە.6

 . گۆیا مەیدانی مەحشەریش دەبێ ڕۆژی خۆی، 2

 . ڕووگەی هەموو پێغەمبەرەکانیش بووە،9

لە سەر ئەو ئەساسە ئەگەر ڕوو لە مەقامی ئاوا خاوەن ڕێز و ڕێزدار الدرێ بۆ شوێنێکی جا 

درێژییەی یەهوودیاان خاودای تەعااال بە دی بە ڕەوا نازاندرێ، جا لە سەر ئەو لۆمە و تانە و دم

 ی ئالی عیمران:31دمیاندا دەداتەوە و وەدرۆیان دەخاتەوە بە وەسیلەی ئایەتی 

َل َبيْ  وذ
َ
ِي بِبَ إِنذ أ َع لِلنذاِس لََّلذ َِ  ئایل عيمران( 56)  َوُهًدى عِّلَْلالَِميَ اكَة ُمَبارَ وٍت ُو
گومان یەکەب خانوو کە بۆ خەڵکی دان ا هەر ئەوەیە کە لە شاری مەککەدایەو بە پی  و پێڕز بێ

 و پی ڤئ و مایەی  ێنوێنی جیهانیانە.

  11 سیامی ئایەتی ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و
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یەکەم هۆدە و ماڵ کە بۆ ئینسان داندرابێ، واتە باۆ خوداپەرەساتی لە الیەن خەڵاکەوە ئەو  

هۆدە و ماڵەیە کە لە بەککەیە، واتە مەککە؛ لە الیەنی پێغەمبەر ئیرباهیمەوە لە سەر فەرمانی خودا 

ج. و هەروا باۆ وەی دروست کراوە و سازاوە بۆ بەڕێوە بردنی ڕوکن و ئەرکەکانی پێویساتی حە

ببێتە قیبلەی خاوەن باوەڕانی ئیامن )موسوڵامنان( لە کاتەکانی حەج و پێنج فەڕزەی نوێژەکانادا 

لە ڕۆژدا و لە تەمەندا؛ واتە ئەوانەی کە داناهەوێ حەج بەجاێ بێانن لە سەرانساەری دنیاادا لەو 

شاوێنە شاوێنێکی گەلاێ  تەعااال ئەوشوێنە پیرۆزەدا کۆ دەبنەوە، دیارە بە پێی فەرموودەی باری

بەرز و پیرۆزە بۆ ڕێنامیی عالەم بۆ فێربوونی ئادابی جوان وپاکی ئایین، و یاد و بیر لە خالیقەتی 

خودا و توانایی خودا لە سەر وەکۆکردنەوەی ئینسان لە ڕۆژێکا، هەر وا خاوو گارتن بە وەدوور 

 نەوە لە مەیدانی حەو.کەوتنەوە لە گوناه و تاوان لە ترسی ئەو ڕۆژەی کە ئاوا خڕ دەکرێ

کە لە مەڕ بینای هەوەڵ  ئیشکالێک لە نەقڵێکی دێتە ڕوو کە گۆیا لە مسلم و بخاریدایە هەیە

خانووی سەر زەوی پرسیار لە پێغەمبەر کراوە، ئەویش فەرمویەتی هەوەڵ هۆدە بۆ خوداناسی لە 

ان مساجد سەر زەوی، حەزرەتی ڕەسووڵیش فەرماوویەتی: مساجد الحارام؛ واتە مەکاکە پاشا

االقصی واتە بەیتوملوقەدەک. چل ساڵیش نێوانی دروسات کردنای ئەو دوو بیناایە باووە، جاا 

ئەدێرەدا ئیشکالەکە سەر هەڵدەدا: بەیتوملاوقەدەک لە الیەن حەزرەتای داود و سالێامنەوە بیناا 

نراون، مەککەش حەزرەتی ئیرباهیم؛ جا ئەوەش ڕوون و ئاشکرایە و حاشا هەڵنەگرە کە نێاوانی 

ەوانە واتە داود و سلێامن و ئیرباهیم، زۆر زۆر زیاتر لە چام ساڵە، خۆ ئەوەش بۆ حاشا نابێ کە ئ

فەرموودەی پێغەمبەر هەچی بیڵێ ڕاستە مادام ئی ئەو باێ؛ جاا باۆ وڵمای ئەو ئیشاکالە دەباێ 

 حەکیامنە و زانایانە وڵم بدرێتەوە، ئەقام وەیقۆزێ و بە ڕەوای بزانێ.

 دوو شێوە دەبێ:وڵمی ئەو ئیشکالە بە 

پااااش چااال سااااڵ دانااااوە حەزرەتااای ئیرباهااایم هەوەڵ جاااار کە بەیتاااولحەرامی . 6

بەیتوملوقەدسیش داناوە بەڵم حەزرەتی داود پێغەمبەر لە دەورانی خۆیدا ئەو شاێوە بیناایەی کە 

ئیرباهیم داینابوو بەر دڵی نەکەوت لە بابەت نیازام و شاکڵەوە، هاات گاۆڕی بە شاێوەیەکی کە 

خۆی بوو، جا پاش وەفاتی حەزرەتی داود حەزرەتی سولەیامن کە هااتە ساەر کاار، پەسەندی 

 ڕوانی لە بیناکە دیتی کە هەندێک شوێنی لە بابەت نەزم و نیزامەوە ناتەواوە، تەواوی کردن.

. شێوەی وڵمی دوو ئەوەیە: دەکرێ و دەگونجێ یەکاێ لە پێغەمبەرانای دەوران جاا هەر 2

پاش بینای کەعبەتوڵڵ بە چام ساڵ بینای بەیتوملوقەدەسای پێاک  کێ بێ، دە ماوەی چل ساڵدا
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هێنابێ و سازی کردبێ، بە کورتی بینای بەیتوملوقەدەک چل ساڵ پااش بیناای کەعابە بە دەک 

 یەکێ لە پێغەمبەرانی دەوران داندرابێ.

دەگەڵ یەک چیایە؟ ئەمەش  31و  32دڵ دەیهەوێ بزانێ ڕابیتە و مناسبەی ئەو دوو ئایەتی 

بەرجەوەناادی و هەڵسااەنگاندنی هەر دوو ئااایەتەکە بەو بەرهەم و نەتاایجە گەیشاانت کە  پاااش

 تێکەڵوی و مناسبەی ئەو دوو ئایەتانە دەبێ ئەوە بێ:

دانەوەی یەهوودیانە، لە سەر ڕەخانە و لاۆمەی پێغەمابەری لە باابەت بە وڵم 32. ئایەتی 6

 حەڵڵ زانینی گۆشت و شیری حوشرتی.

دانەوەی یەهوودیانە لە سەر تانە و لۆمەی پێغەمبەر لە سەر گاۆڕانی ڵمهەر و  31. ئایەتی 2

 ڕووگە، واتە ڕوو الدان لە بەیتوملوقەدەک وەالی بەیتولحەرام.

لەسەر فتوا و بڕیاری پێغەمبەر هەندێک لە ئەحکامی حەڵڵی  32. جگە لەوانەش ئایەتی 9

ەباحی الدان بۆ الی حەرام، بە پێای خواردەمەنی بۆ بەرەی بەنی ئیرسائیل سڕیەوە و لە ئەمری م

 ئیشاراتی ئایاتی خودا؛ ئەلەوەشدا یەهوود تانە و لۆمەیان داڕژتە سەر پێغەمبەر.

. یەهوود و گاورەکان بە خەیاڵی خۆیان لە ساەر ئاایینی حەزرەتای ئیرباهایمن و بە الف 4

، وەک لە ئاایەتی لێدانی ئەو خەیاڵەیان بە زۆری هێرشی تانە و لۆمەیان دەبردە سەر پێغەمابەری

دا ئەو شێوە ئاکارەی یەهوودیان هەستی پێ دەکرا؛ دە حاڵێکادا خاودای ئاگااداری هەساتی 32

وە و وەدرۆی خستەوە، ەئەو خەیاڵەی یەهوودیانی پووچەڵ کرد 31دەروون بە وەسیلەی ئایەتی 

ا بەو شااێوەیە: لە ئااایینی حەزرەتاای ئیرباهیماادا حەج ڕەوایە و هەیە، کەچاای یەهااوود و تەرساا

 مخالیفی حەجن و حەجیان نییە.

دا وەشاوێن کەوتنای ئاایینی ئیرباهیمای دەساتوور داوە و 32. خودای تەعاال دە ئاایەتی 2

، جاگە لەوەش بەرزتارین ئەمری پێ کردووە، چونکە پاکە و ڕاستە و ئیرباهیم لە موویکان نییە

نیایە، دەگەڵ ئەوەی دروشم و شیعاری ئایینی ئیرباهیم حەجە کەچی یەهوود و تەرسا قبووڵیاان 

 بە تەئکید ئەوە نیشان دەدا و دەنوێنێ کە حەج بەرزە و پڕ لە بەرەکەت و فەزڵە. 31ئایەتی 

زۆر پێویستە لە نااوەرۆک و  31و  32پاش تێگەیشنت لەو بارەوە واتە تێکەڵوی ئایەتەکانی 

َل َبيٍْت وُِضَع لِلنَّاِس ﴿مەبەستی ئەو ئایەتی  وَّ
َ
تێبگەین بە وردی وبزانین خاودا مەبەساتی لە  ﴾إِنَّ أ

 جوملەی ئەووەڵ چیە و مەبەستیشی لە بەیت چییە؟

ناکێشێ بەرەو ئەو مەبەستە کە ئەوە هەوەڵین پێشەکی دەبێ ئەوە بزاندرێ کە ئەو ئایەتە ڕامان
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هۆدە بێ خودا لە سەر زەوی بینای نابێ، و هەروا هەوەڵەین هۆدە بێ کە خاودا لە ڕووی زەوی 

شانی داوە. دەبێ بکوترێ: ئەو ئایەتە ئەوەمان پێ دەڵێ کە بینای ئەو هۆدەیە هەوەڵین بینایە کە نی

دیکە تااکە فەردی و هۆدەی عالەمی سەر زەوی تێیدا شەریکن بۆ عیبادەت و خوداناسی، وەک 

تایبەتی شەخسی نییە بەڵکە ڕووگەی هەموو عیبادەتگەران و خوداناسانە. فەرموودەی حەزرەتی 

اُل االّ الای ثاال  مسااجد: املساجد ال تشتدُّ الرحاوڵیش تەئیدی ئەو مەبەستەی دەکا: )ڕەسو 

یانی بار بار ناکرێن مەگین باۆ چاوون باۆ لی ساێ  (الحرام و املسجد االقصی و مسجُد هذا

مزگەوت: مسجد الحرام، مسجد القصی و مسجد النبي. ئەو فەرموودەیە کافیە بۆ ئەو ڕاستییە 

 ن هۆدەیە بۆ عالەم ساز کراوە.کە کەعبە هەوەڵی

َل َبيٍْت وُِضَع لِلنَّاِس ﴿دووبارە ئەو ئایەتە  وَّ
َ
باوون دەکرێ بکوترێ: مەبەسات لە هەوەڵ ﴾إِنَّ أ

بە « البسط»دە کتێبی « واحدی»مبارەکی ڕێنوێنی بۆ ئینسانە، هەر ئەو ئەرزشە کە زانای پایەبەرز 

دانە لە مجاهد نەقڵە کە گۆیا خودای تەعاال ئەو ماڵەی بینا ناوە پێش ئەوەی شاتێک لە ساەر پاڵ

ساڵ پێش ئەوەی خودا هیچ  2111ە ئەو کەعبەیە زەوی بینا بنێ، و هەروا بە پێی ڕیوایەتێکی دیک

لە سەر زەوی بسازێنێ، ئەوی بینا ناوە و پایە و بناخەی لە ژێر حەوت تاوێی زەویادا ڕۆچاووە، 

وەک لە محمد بن علی بن حسین بن علی بان ابوطالاب ڕیاوایەت کاراوە لە باابیڕا ئەویاش لە 

لله تعالی بََعَث مالئَِکتَُه فَقاَل ابْناوا ي يف )اّن اپێغەمبەریوە نەقام دەکا کە پێغەمبەر فەرموویەتی: 

ُِ أن یَطوفوا ِبِه کاَم یَطوُف  ُِ بَیتاً علی ِمثاِل الْبَیِت الَْمعموِر، و أََمَر اللُه تَعالی َمن يف االر االر

 واتە خودای تەعال فرشتەکانی دەستوور اهُل السامِء ِبالْبَیِت الَْمعموِر و هذا کان قَبُل َخلِق آدم(

پێ دا فەرمووی لە سەر زەوی بینایەکم بۆ بینا ناێن بە وێانەی بەیتای مەعماور، خاودای تەعاال 

بەوەی لە سەر زەوین دەستوور دا کە دەورەی ئەو ماڵە بدەن هەر وەک ئەهلای ئاساامن دەوری 

 (96)تفسیر کبیر، هەمان ئایەتی  ی ئادەم بووە.قبەیتی مەعموور دەدەن، ئەو جەریانە پێش خەڵ

بە پێی ڕیوایەت لە تەفسیری نووسەرانی قورئاان لە عبادللە ابان عمار و مجاهاد و هەروا 

سد    نەق  کراوە: هەوەڵین خانوویەکی کە لە ڕووی ئاوی دەوران خوڵقانی ئەرز و ئاسامن بینا 

نراوە هەمان کەعبە بووە، خودای تەعال بە دووهەزار ساڵ پێش لە زەوی ساازاندوویەتی، گۆیاا 

اال لە  کەعبە وەک یخانە کەفێکی سپی ڕەناگ باووە، زەوی لە ژێار ئەو کەفەدا هااتۆتە دی. قف 

عباسەوە نەقڵی کردووە کە گۆیا نوورساوەیەک لەو : حبیب بن ثابت لە ابنتەعبیری ئەوەدا دەڵێ

امَس و القماَر، و مەقامەدا دۆزراوەتەوە بەو جۆرە: ) أنا الله ذو بَکََّة َوَضاْعتُها یَاوَم َوَضاْعُت الشَّ
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واتە من خودام و خودای  (ْعُت ِهَذیِن الَْحَجَریِن و َحِفّْتُها ِبَسبَعِة أمالک ُحتَفاءْمتُها یَوم َوضَ َحرَّ 

کەعبە، ئەو کەعبەیەم بینا ناوە ئەو ڕۆژەی کە ڕۆژ و مانگم دروسات کاردووە؛ و ئەو کەعابەم بە 

لەی حەوت حەرەم داناااوە ئەو ڕۆژەی کە ئەو دوو سااەنگەم پێااک هێناااوە، ئەوانەشاام بە وەساای

 فرشتەی خاوەن ئەقیدە و ئیامن پارازتووە. )امام رازی، تفسیر کبیر، هەمان ئایەت(

بە دەوری خاۆیەوە نەدیاوە خاۆف  یگۆیا حەزرەتی ئادەم کە دابەزیوەتە سەر زەوی و کەس

دایگرتووە و لە خودا پاڕاوەتەوە دەورەی ئاوەدان بێ، خوداش کەعبەی بۆ بینا ناوە تا بە دەوریدا 

و هەڵسووڕان سەر بگرێ و بێتە ڕوو، تا دەورانی حەزرەتی ناووح ئااوا مااوەتەوە؛ بەڵم  تەواف

کاتێ تۆفانی نووح ئەو کەعبەیە بۆ ئاسامنی حەوتەم گوێزراوەتەوە و فرشتەکان لە نزیک ئەودا بە 

عیبادەت مەشغووڵن تا تۆفان تەواو بووە، پاشان خودای تەعال جربیلای نااردە لی حەزرەتای 

م تاکوو ئەو کەعبەیە لە سەر زەوی بینا نێاتەوە باۆوەی ڕۆژێاک لە ڕۆژان ببێاتە ڕووگەی ئیرباهی

عالەم بە تێکڕایی بۆ ناوێژ خوێناان چاونکە ناوێژ ئەرک و وەزیافە باووە لە هەماوو ئایینەکاانی 

ئاسامنیدا لە ئادەم تا خاتەم؛ جا خۆ ئەوەش ڕوونە نوێژ بێ ڕووگە نابێ، ئەرکایەتی نوێژ ساابیتە 

 ی سووڕەی مەریەم:50لەی ئایەتی بە وەسی

ْوَلِ 
ُ
نذةِ  كأ ْن َحَلَْنا َمَع نُوٍ  َوِمن ُ رِّ نذِة آَدَم َوِممذ َن انلذبِيَِّي ِمن ُ رِّ ُ َعلَْيِهم مِّ ْنَلَم ا ذ

َ
ِيَن أ  اَّلذ

ًدا  وا ُسوجذ ْن َهَدْيَنا َواْجَتبَْيَنا إَِ ا َُّْتََل َعلَوْيِهْم آيَواُت الورذْحَن َخورُّ ائِيَل َوِممذ إِبَْراِهيَم َوإَِْسَ
 ايًّ كَوبُ 

ئەوانە ئەوکەاانەن کە خودا نیعەەتی خۆی  شتووە بە اەریاندا لەو پێغەمڕبەرانەی کە نەوەی 

ئڕڕڕادەب بڕڕڕوون هەروا لەوانە  کە لەگەو نوویڕڕڕدا اڕڕڕوارمان کڕڕڕ دنو لە  ەگەئی ئیهاهڕڕڕیم و 

بێاردنو ئەمانە هەر کاتێ ئایەکانی خودای ئیستعی یشو لەوانە  کە شارەئامان ک دن و هەڵتن

 ەئەییان بە اەردا دەخوێرنایەوەو  ەپەو  وو کانۆشیان دەب د و دەگ یان.خاوەن ب

ئەو ئایەتە ئەوەمان پێ دەڵێ کە هەچی پێغەمبەرە سەژدەبەرە بۆ خودا، دە دیاارە ساەژدەبردن 

ێ، کەوایە دەبێ بکوترێ ڕووگەی هەموو پێغەمبەرانی ڕابدووش هەر مەککە بووە، و ڕووگەی دە

شبووبێ لە دەورانی شیث و ادریس و نوح شوێنی دیکە بۆ ڕووگە ڕووگەی دی نەبووە، ئەگەر ب

ی خودا بە باتام دەردەچوو. جا لە سەر ئەو ئەساسە واجابە 31غەیری بەیت الحرام ئەو ئایەتەی 

 بەرانی ڕابردوو هەر هەمان کەعبەی پیرۆز بووە.مبڵێین ڕووگەی تەواوی پێغە

ە خاوەنی ڕێزی زیاترە، جگە لەوەش کەعبە )ام القری(شیان پێ کوتووە چونکە ئەو کەعبەی
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ئەو ناوە )ام القری( هاوارە وەالی ئەوەی هەر لە ڕۆژی بوونیدا ڕێازی بە ساەر شاار و وڵتاانی 

ڕا بە گاوێامن دەگاا، دیدا باووە؛ دیاارە ئەو ڕیاوایەتەش هەیە کە ئەوەی لە ئەساحاب و تاابعین

بووە؛ وەک حەزرەتی ڕەساووڵ  انی ئیرباهیمیشدا هەرر هەمووی نیشانەی ئەوەیە کە لە پێش دەو 

واتە خاودایە ئەمان مەدیانەم بە  (اللُّهمَّ إّّن حرّمُت املدینََة کاَم َحرََّم ابراهیُم َمکَّةَ فەرموویەتی: )

 حەرام دانا هەر وەک ئیرباهیم کەعبەی بە حەرام دانا.

ی دڵی بزۆز و بەپرسیار دەیهەوێ هۆی ڕێز و ڕێزداری کەعبە بزانێ، ئەمەش بۆوەی دڵ دڵا

 نەشکێ و بێ وڵم نەبێ لەو بارەوە، بە چەند هۆیان ئیشاڕە دەکەین:

. کەعبە دانەر و ساازکەرەکەی ئیرباهیمای خەلایلە، بەیتوملوقەدەسایش بیناانەری داود و 4

گومانە کە حەزرەتای ئیرباهایم دە پالە و پاایەدا لە داود و سالێامن سولەیامن بوون، ئەوەش بێ

 لە بەیتوملوقەدەس ڕێزدارترە. لەپێشرتە، جا لەو ڕێیەوە کەعبەش

. ڕێزداری کەعبە هۆیەکەی دەبێ ئەوە بێ مەقامی ئیرباهیمی ئەو بەردەیە کە ئیرباهیم لقی 3

 لەسەر داناوە و لقی بە ئەندازەی پێی ڕۆچووە لەو بەردە کە بۆی نەرم بووە لەو کاتەدا.

ەگەنە ڕاساتی ساەربانی دا کااتێ دا. وەک دەڵێن: باڵندە ناتوانن بە سەریدا بفاڕن، لە هەو 3

 کەعبە لدەدەن.

بینایە کۆوە دەبن هیچیان ئارەزووی ئاازاری یەکارت ئەو . حەیواناتی وەحشی کە لە نزیک 1

 ناکەن، وەک بەبر و پڵینگ و شێر و ئاسک و مامز و مەڕ و بزن.

. کێ لەو کەعبەیەدا نیشاتەجێ باێ، لە تااڵن و دەربەدەری بەدوور دەباێ، هۆیەکەشای 5

 بۆی بەجێ هێناوە: دوعای حەزرەتی ئیرباهیم کە خودا ە بۆدەگەڕێتەو 

ْصَنامَ 
َ
ن نذْلُبَد األ

َ
ا اْْلََدَ آِمًنا َواْجُنبِْي َوَبِيذ أ َْ  ابراهيم( 39) َوإِْ  قَاَل إِبَْراِهيُم َربِّ اْجَلْل َهو

ئەمدن و یادی ئەو کاتەش وەکە کە ئیرباهیم کوتی ئەی شەروەردگارم ئەو شارە بکە بە جێەدای 

 ئاسایی، خۆم و کوڕەکانیی بپارنزە لەوەی کە بەندایەتی بۆ ئەو بتانە بکەین.

 . بە ئەبابیل خاوەنی فیلی نابوود کرد کە قەستی وێران کردنی مەککەی کرد.6

بەککە و مەکاکە هەر دوو هەر یەکان، بەڵم بەکاکە ساعید بان جبیار نەزەری وایە گەلای 

کوتوویانە گەردنی زۆرداران شۆڕ دەکاتەوە، زۆری دیاش عالەمی تێدا کۆ دەبینەوە، هەندێکیش 

ئەگەر کەسێک خوازیاری زێدە زانینە لەو باارەوە، باڕوانێتە تەفسایری کەبیار،  هەیە لەمەڕ بەککة

 ی ئالی عیمران.96ئایەتی  9 0ج
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خودای تەعال ئەو هۆدەیەی ناو ناوە کەعبە بۆیە ڕێاز و ڕێازدارە زیااد لە هەرچای هاۆدەیە 

دیارە خودا ئەو ماڵەی بە ئاازاد بیناا نااوە واتە مااڵە  ﴾مائً ُ (77) ْعبََة اْْلَيَْت اْْلََرامَ ك الْ َجَعَل اهّللُّ ﴿

هەموو خاوەن باوەڕانە و تایبەتی کەس نییە بە تەنیا؛ و هەروا خاودا ناویشای نااوە بەیاتەلحەرام 

ًِ اْْلََرا﴿ َن الَْمْسِج ًِ ُِ َِلاًْل مِّ ْْسَ  بَِعبْ
َ
ي أ ِ بَْحاَن اَّلَّ قْلُْ

َ
ًِ األ ﴾ ئەگەر یەک ( اْسا 0)ىدَ ِم إََِل الَْمْسِج

َل َبيٍْت وُِضَع لِلنَّاِس  نەفەر پرسیار بکا و بڵێ: لە نێوان ئەو دوو گوفتانەدا )واتە ﴿ وَّ
َ
و  ﴾( عمران76)أ

ائِِفنَي  ﴿ ْر بَييِْتَ لِلطَّ عالەم، (دا دەڵێی چی؟ واتە لە لیەک خودا دەڵێ: بینام ناوە بۆ ﴾( حج46) َوَطهِّ

لە لیەکیش دەڵێ: ماڵی من؛ دەبێ لە وڵمدا ئاوا بڵێین: لەڕێوە خودا ئەو ماڵەی وەلی نەفسای 

خۆی داوە پاشان داویتە عالەم؛ بۆوەی بیکەنە ڕووگە و پەنای وێدەن. بە کاوردی و بە کاورتی، 

نیاازن باۆ نیازم لە هەرچی نیاازە، داومەتە بەنادەگان کە خااونی ماڵ ماڵە منە بەڵم ئەمن کە بێ

 عیبادەت بیکەنە ڕووگە.

 :پاشەدۆتیوتیوە یا بڵێین 

 هۆی مبارەکی و هۆی ناوەکانی:

. هۆی ئەوڵیەتای کەعابە بیناایەتی، واتە هەوەڵ خاانووی ساەر زەوی لە باابەتی گشاتی 4

 ئینسانی، کەعبەیە

. هۆی ئەوەڵیەتی کەعبە بەرەکەت و ڕێنوێنیەتی، واتە کەعبە هەوەڵاین خاانوی ئیرشااد و 3

 شارەزایی ئینسانە.

ەو قەتعە زەویەی کە کەعابەی لە ساەر ئ. هۆی ئەوەڵیەتی کەعبە بە ئیعتیباری زەمانە، واتە 3

 بینا کراوە پێش ساز کردنی هەموو زەوییە.

. هۆی ئەوەڵیەتی کەعبە، لە ڕێی فرشتەوە واتە هەوەڵین هۆدەیەکی کە فرشتە بینایان نااوە 1

 یشە.کەعبەتوڵاڵ بووە، پێش خەڵقی ئینسان

. هۆی ئەوەڵیەتی بەیتولحەرام، خەڵقی سەر ئاوی بووە؛ واتە هەوەڵین خاانوویەکی کە لە 5

ڕووی ئاو بینا نراوە کەعبە بووە، بە پێی ڕیوایات گۆیا ئەو کەعبەیە دووهەزار ساڵ پێش سازانی 

ی ساووڕەی 9زەوی بینا نراوە، لە پلەی سەرووی عەرش و ژێرای ئااودا باووە. وەک لە ئاایەتی 

﴾ واتە تەختی دەستەڵتی لە سەر ئاودا بوو. بە کورتی َن َعرُْشُه لََعَ الَْما اكوَ  ودا دەردەکەوێ ﴿هو 

 وەی کەعبە عەرش بوو لە ژێرەوەی ئاو.لە سەرە
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مە حبیب بن ثابت لە ابن6 عباسەوە نەق  دەکا: کاتێ خودا ویستی زەوی کەعابە بیناا . عال 

أناا اللاه ذو بَکَّاَة لە عەرشەوە بێنن لێی بنووسان )نێ، بە حەوت فرشتەی دەستوور دا سەنگێک 

مَس و القمَر، و َحرَّْمتُها یَوم َوَضْعُت ِهَذیِن الَْحَجَریِن و َحِفّْتُها ِبَسبَعِة  َوَضْعتُها یَوَم َوَضْعُت الشَّ

( واتە من خودام خودای کەعبە، بینام ناوە ئەو ڕۆژەی کە ماناگ و ڕۆژم دروسات أمالک ُحتَفاء

ئەوم بە حەرەم داناوە ئەو ڕۆژەی کە ئەو دوو بەردەم داناون، و ئەوانەشام بە وەسایلەی  کردن، و

 حەوت فرشتەی خاوەن ئیامن پارازتووە و پارێزگاریم کردوون.

بە کورتی و بە کوردی، بە پێی ئەو بەراوەردە هەوەڵین بەردێکی کە لە ژێر بناخەی کەعابە بە 

 (453 0ر کبیر، ج کار براوە، سەنگی بەیتوڵاڵ بووە. )تفسی

 هۆی پیرۆزی و مبارەکی کەعبە:

 . درەوشانەوەی نووری خودا4

 ری فرشتەگانی خودانە. دەسکاری و بینا3

 . مەقامی حەزرەتی ئیرباهیم و زۆری دیش لەو بارەوە هەن.3

 
و ئااایەتە دو  ئەوە دەردەکەوێ کە ئەو 99و  96بە پێاای بەراوەرد و هەڵسااەنگاندنی ئااایەتی 

دەکا، جا لە سەر ئەو ئەساساە نیازماان  96بەیاناتی ناوەرۆکی  99ک هەیە وەک ئایەتی نیازیان پێ

 تا بۆمان دەرکەوێ تێکەڵوی ئەو دوو ئایەتە: ی ئالی عیمران99هەیە بچینە خزمەت ئایەتی 

َقاُم إِبَْراِهيَم َوَمن َدَخلَُه  ِحوجُّ اْْلَْيوِت َموِن  َن آِمًنا َوِ ِّ لََعَ انلذواِس اكَِيِه آيَاٌت َبيِّوَناٌت مذ
 ئایل عيمران( 57) َفَر فَإِنذ الل َغِيل َعِن اعَْلالَِميَ كاْسَتَطاَ  إَِِلِْه َسبِيلاً َوَمن 

چەند نیشانەی ئاشک ا و  وونی تێدایەو لەوانە جێگای وەاتانی ئیهاهیەەو هەر کەاڕێ بڕاواتە 

خڕوداوە لە اڕەر خەڵکڕی پێویسڕ  کڕ اوەو ناوی لە ئەماندایەو یەج و تەوافی ئەو ماڵە لە الی 

ئەوانەیان توانای باینی ئەو  ێگایڕانە هەیەو کەاڕێکیش بڕێ بڕاوا و کڕاف ە بە ااڕتی خڕودا لە 

 نیائە.هەموو ئەو جیهانیانە بێ

 17ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

 کردووە زۆر لە ئاسار و نیشانەی بەرز و دا خودا ئیشارەی وەال31ئەو هۆدەی لە ناو ئایەتی 

هااوارن وەالی خاودای  بەرچاویان لە بابەت تاق و تەنیایی لێ چاو دەکرێن کە هەر هەموویان

 هاوتا و بەتوانا و زانا بە سەر هەست و خوستی کائینات، بۆ منوونە:بێ
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ەک ئەوەم . بە پێی هەڵسەنگاندن و هەڵگێڕ و وەرگێڕی مێژووی لەمێژینەی کەعبەی مباار 6

 یبۆ دەرکەوتووە هەر کەک بیهەوێ و ویستبێتی ئەو کەعبە پیرۆزە نابوود کا و تێکای دا، خاودا

 خاوەنی کەعبە زۆر زووی بە سزای خۆی گەیاندووە، وەک خاوەنی فیل )ئەبرەهە(

. بەهۆی ڕێز و حورمەتی ئەو بەیتوڵڵیە، حەیوانی وەحشای و دڕنادە نااتوانن ئەزیەت و 2

 ی ئەو هۆدەیە بدەن، هەر بە ئەمری باری ئارەزووی ئازاریان ناکەن.ئازاری حەیوانات

. پەلەوەر کاتێ ڕووبەڕووی سەربانی ماڵە کەعبەی بۆوە الدەدا لە فڕین بە سەر ساەربانی 9

ئەو ماڵەیدا، دیارە هۆی ئەو الدانەش یا مبارەکی ئەو ماڵەیە یا دەگونجێ بڵێین ئەو ماڵە دە بیات 

 بەڵم لە مەڕا دیاری ناکا.املعموردا هەڵکشاوە 

. جگە لەوەی ئەمن و ئەمان لەو بەیتولحەرامەدا بەردەوامە و بەرقەرارە، واریسای کاوژراو 4

کاری بە بکوژ و واریسی بکوژ نەداوە لەو شوێنەدا، وردە بەردیشی بە ئەندازەیەک زۆرە دە ژمارە 

لەو جێگاایە دەکاار دەکەن  م بەردی زۆرهەموو ساڵێکدا زیارەتکەران باۆ ڕەجانایە بەو هۆیە دە 

 بەرد بۆ ڕەجم بە کار دەبەن. 3هەر یەکەی 

. دوو نیشااانەی گەورە کە هااۆی بەرزی کەعاابە نیشااان دەدەن لەو جێگااایەدا هەن: یەک 2

 وەحدەتەی خودا، صفا و مروە و ئاوی زەمزەم.

ئەو . بۆ نابوودی و وێرانی بەیتوڵڵ لە الیەن زۆرداران زۆری هێرش کراوەتە سەر، کەچی 1

 هەر وەک خۆیەتی و زۆردار بێ سەر وشوێن و نابوود بوونە.

کابرایەکی بەپرسیار دێ پرسیار دەکا و دەڵێ: دە ناو ئایەتەکەدا کەلیمەی )آیاات( بە جەماع 

باێ؟ دیاارە وەک « مقاام اباراهیم»هاتووە، دە حاڵێکدا تەعبیارەکەی بە فەرد لێادراوەتەوە وەک 

نەزماای دێااتە نەزمییەک، ئەوەش وەک بێهەر چەشاانە بااێدەزانااین و واشااە، قورئااان بەریاایە لە 

بەرچاو، کەوایە بۆ ڕەفعی ئەو ئیشکالە تەعبیراتە دەبێ چاۆن هەڵوێسات بگیاردرێ؟ لە وڵمادا 

 دەبێ ئاوا وەخۆ کەوین بۆوەی بێ ڕەخنەی ڕەخنەگران دەرباز بین:

مباارەکی  ئەگەرچی بۆخۆی فەردە، بەڵم شاتی زۆری دە ئاامێزی پیارۆز و« مقام ابراهیم»

گرتووە چونکە مەقامی ئیرباهیم موعجیزەیە، موعجیزەش دیارە دێرەدا نیشانەیە لە ساەر باوونی 

خودای قادر و سانع و عامل و بەتوانا و خاوەن ئیرادەی سەربەخۆ گیانادەر و حەی و قەییاووم، 

، ئەوانە هەموو بەڵگەن لە سەر نیشانی خودا و قەداسەت و پاکی لە هەرچای شاوبهە و گوماانە

 مەقاامی ئیرباهایم فەردە بە ڕواڵەت، بەڵم لە ناوەرۆکادا نومتااکهەروەک نەختێک لەوە پاێش 
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ی نەحال کە 438دەروونی شتی زۆری وەخۆ گرتووە، بە زۆر شت دێتە ژمار، بۆ منوونە ئایەتی 

 بەیانی وەسفی ئیرباهیم دەکا لەو شتانەیە کە مەقامی ئیرباهیم لە خۆیدا جێی پێ داوە:

ًة قَانًِتا ِ ِّ َحنِيًفا َولَْم يَ اكاِهيَم إِنذ إِبْرَ  مذ
ُ
 يَ كِمَن الُْمَْشِ  كَن أ

ئیهاهیم لە هەموو  ەوش  و کڕ دەوە و خودانااڕینێکدا پێشڕەوایەکی تەواو بڕووەو و خڕۆی لە 

هەموو  ەوشتێکی خ اپ و کاری ناپەاەند الدەداو هەمیشە یەئی لە چاکە ک دن بڕووو و دوور 

 وێنە بۆ خودای تات دابنێ .بوو لەوەی شەری  و 

ئەو سەنگەی کە ئیرباهیم دە کاری دانان و بینای کەعبە القی لە سەر دادەنا، بە پێی بڵناد و 

نەویایی کارەکە ئەویش نزم و بەرز دەبۆوە، ئەو سەنگە کە شوێنی القای ئیرباهیمای لاێ دادەناا 

ەهات، بە ئیزن و ئەماری ئاماژە وەالی ئەوەی ئەو بەردە سفت و ڕەقە وەک هەویری لێ بەسەر د

تەعاال تا قوالپی القی ڕۆدەچاوو لەو بەردە ڕەقە، ئەئەوە نیشاانەیەکە لە مەقاامی ئیرباهایم، باری

جگە لەوەش مانەوەی ئەو سەنگە بە مۆری و بە سەالمەتی و پارازتنی لە ڕزیان و شاکاندنی بە 

یزات، چەناد جااارن درێژایی مێژووی کەعبە لە دەک دوژمنانی دین و ئایین یەکاێکە لە ماوعج

خودایەکااان ویسااتوویانە لە ناااوی بەرن باااوەڕانی وەک جااوولەکە و گاااور و موویااک بێبێ

 نەیانتوانیوە.

ی بەقەرە لاێ 622ئەگەر یەکێک بێ ئەو پرسیارە بکاا، بڵاێ: دە مێاژووی کەعابەدا ئاایەتی 

ۆتە ئایەتەی کردت دەکرێ کە نائەمنی دەوێدا ببێ وەک ئیامم ئەبوحەنیفە ئەو سدەردەکەوێ و هە

کە کەعبە مەقامی ئەمنە، بەڵم لێشی دەوەشاێتەوە وا نەباێ، واتە ناائەمن باێ بە خیالفای  بەڵگە

واقیعی، دەشکرێ بڵێین ئەو ئایەتە ئەمنەکەی لە مەڕ قەتڵە واتە کوشتنی تێدا نییە ئەگینا ئەو کارە 

کەواباێ لە ساەر ئەو ناحەزانەی کە زەرەریان لە کوشانت کەمارتە دەکارێ ڕوو بادا لە کەعابەدا، 

ی بەقەرەی دەبێ چۆن تەعبیر کرێ و )أمناا( چاۆن 622بەراوەردە دەتواندرێ بکوترێ ئەو ئایەتە 

 هەڵسەنگێندرێ کە ڕەخنەگران نەتوانن ڕەخنە بگرن؟!

 وڵم:

َقواِم إِبْورَاِهيَم ُمَصو واْ ِمون مذ ُْ ِ ْمناً وَاُتذ
َ
َلًّ َوَعِهوْدنَا إیَِل إِبْورَاِهيَم َوإِْ  َجَللَْنا اْْلَْيَت َمَثابًَة عِّلنذاِس وَأ

ائِِفَي وَاعَْلا رَا بَيِِْتَ لِلطذ ن َطهِّ
َ
ُجودِ كِفَي وَالرُّ كَوإِْسَماِعيَل أ  بقرة( 219) ِع الهُّ

ئێەە کەعبەمان ک دووە بە جێگەی داڵدە و دڵنیا بوون و گێااومانە بە جێگەی خوداپەرەاڕتی و 

و ئیستعیل کە بۆ تەواف ک دن بە دەوریداو ئەو جێگڕایە  یەج ک دن و فەرمامنان دا بە ئیهاهیم
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لە هەموو پیس و خڕ اپەیەت پڕات بڕکەنەوەو تڕا پڕات و خڕاوێد بێڕ  بڕۆ تەواف کڕ دن و بڕۆ 

 عیبادەت و بۆ  کووع و اە دە ب دن تیایدا.

مەکەیە مثابە واتە جێی دڵنیا بوون )مقام ابراهیم( هەندێک دەڵاێن: ئەو بەردەیە کە ئیرباهایم 

تک کە دیواری کەعبەی بنیات دەنا لە سەری ڕادەوەستا، هەندێکیش دەڵێن مەبەست هەماوو کاێ

 کەعبەیە.

کاتێ دڵی پڕ لە ئیامن و باوەڕ بە دەستووراتی خودا و ڕەساووڵی خاودا  دەبێ ئەوە بزاندرێ

هەستی بە فەزڵ و ڕێزداری بەیتوڵاڵ کرد ڕاسا بۆوەی بزانێ واجب بوونی چوون و زیاارەتی ئەو 

بوون لەو باارەوە وڵاڵیە بە پێی   شەرایت و شەرتێک دەبێ؟ جا بۆ تێگەیش  و لاێ حااڵیبەیت

دِبيالً  ﴿دەبێ لە مانای  َْ تََطاَع إَِِلِْه  ْْ بوون دە نااو ڕوحای ئەو وەکاۆڵین چاونکە واجاب ﴾َمِن ا

پێای قورئان لەو بارەوە نەزەری زۆریاان ڕانااوە، بە ئایەتەدا شاراوەتەوە، دەبێ وەدۆزرێ زانایانی 

 پێویست و شارەزایی نەزەرەکان ڕادەنێین.

ن مآن( بەدەلە لە بری )الناس( زانان فەرموویەتی: لەفزی )مَ . حەجاج کە یەکێکە لە قورئان4

 .َو للِّه َعلَی َمِن اْستَطاَ  ِمَن الناِک َحجَّ البیِت(»ئەودەم تەعبیری ئایەتەکە ئاوای لێ دێ: 

ڕەوایە لە جێی ڕەفعە بێ، تەعبیری ئایەتەکە « َمن»ی وایە: زانە نەزەر . ابن انباری کە قورئان3

 «لَیِْه َسبیالًَمِن النّاُک الذیَن َعلَیِهم لِلِّه حّج البیِت ُهُم َمِن استَطاَ  إ»ئەودەم ئاوا دەبێ: 

واتە تێشاوو و وەسایلەی « استطاعة»زانەکان کۆن لە سەر ئەو نەزەرە کە . زۆربەی قورئان3

بە واجب دەگێڕێ لە سەر ئینسان، هەر وەک پۆلێک لە یارانی پێغەمبەر لە سواری چوونی حەج 

زار پێغەمبەرەوە نەقڵیان کردووە کە گۆیا فەرماوویەتی: تواناایی چاوونە حەج وابەساتە بە زار و 

 ڕاحلەیە، واتە تێشوو و توانین بۆ ڕۆیش .

اال لە جبار جاوان و و ئەویاش لە ضاحاک نەقڵیاان کاردووە: هەر کاات یەکاێ  گۆیا قف 

ساخ بێ با ماڵ و داراییشی نەبێ، حەجی لە ساەرە، باا کاارگەری بکاا بە ئەنادازەی حەج لەش

کردن. بەڵم یەکێ لێی وەجواب هات و پێی کوت بە قەفال و هاواڵنی: ئایا بۆ مەگەر خودا لە 

 توانا بەولوە تەکلیف دەکا باۆ وەی بە ناۆکەری بچێاتە بەیاتەلحەرام؟ لە وڵمادا کوتیاان ئەگەر

کەسێک میراتێکی لە مەکە بێ با هیچیش نەبێ، ناچی!؟ کاابرا کاوتی: بەڵاێ دەچاێ؛ کەواباێ 

 بەیتەلحەرام چاتر لە میرات دەبێ چێ.

دووبارە عەکرەمەش هەر نەزەری وایە بەو شاەرتەی ئینساان لەشای سااخ باێ باا وڵخای 
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نەیقۆزێتەوە. )تفسیر سواریش نەبێ، دەبێ بچێ؛ وەک ئەوەی دەچێ ئەو نەزەرانە ئەقڵی ئیامنی 

 امام رازی(

حاڵییاانی ڕازی ئایامن بە هەڵساەنگاندن و بەرجەوەنادی لە بەڵم هەندێک لە زانایان و لێ

بوونی چاوون باۆ بەیتاوڵاڵ بەو شاەرتانە بەرساوەتەوە: ئایاتی قورئان نەزەریاان وا داوە: واجاب

وونی خااواردن و تاارس نەبااترساای لە شااەڕ و فیتاانە،   ئینسااان،   دڕناادە؛ ساااخی، بێلەش

 خواردنەوە، توانای ماڵ و سامان واتە زاد و ڕاحلە؛ قەرزان ڕەها کەی؛ 

 بۆ ئەو مەبەستە دەبێ ورد لە شەرع بڕواندرێ.

 ئایەتەکانی کە ئاماژە وەلی بارسووکی ئینسان دەکەن و قورسایی لدەبەن:

ِبيٍل  سووڕەی غافر ﴿ 44. ئایەتی 4 َْ ن  دەرەتانێاک هەیە باۆ دەربااز  ﴾ ئایاَفَهْل إََِل ُخُروٍج مِّ

 بوون؟

ِبيٍل  ﴿: 11. سووڕەی شووڕا ئایەتی 3 َْ ن  ئایا ڕێگایەک باۆ پاشەکشاە دەس ﴾ َهْل إََِل َمَردٍّ مِّ

 دەکەوێ؟

دِبيٍل َواهّللُّ َْيُفدوٌر رَِّحديمٌ  ﴿: 94. سووڕەی تەوبە ئایەتی 3 َْ هایر  ﴾َما لََعَ الُْمْحِسدنِنَي ِمدن 

 ار کردنی ئەو چاکەکارانەش نییە، خوداش دڵۆڤان و ببوورە.ڕێگایەک بۆ ڕەخنەگرتن و تاوانب

ئەو ئایەتانە هاوارن وەلی ئەوەی کە ڕێگای دەرفەت و دەرەتان بۆ ئینساان هەیە لە دنیاادا، 

 خودا ڕازی نییە بە بارگرانی ئینسانی بەڵکە بارسووکی خوازیارە بۆ ئینسان.

 

 ؟﴾َفَر فَإِنَّ اهلل َغِِن  َعِن الَْعالَِمنَي ك َوَمن ﴿دڵ دەتوانێ   هەستێک بکا لە مانای ئایەتی 

دڵ ئەو هەستەی پێدا دێ لە هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتە: ئەو ئایەتە حوکمێکی سەربەخۆیە لە 

بابەت حەجەوە، و هەڕەشەیەکی گشتییە دەرحە  بەو کەسانە کە ئینکااری حەج دەکەن، جاگە 

ۆی پەیوەنادی هەیە، جاا ئەو کەساەی لەوەش دەتواندرێ بکوترێ: ئەو ئایەتە بە پێشاەوەی خا

بوونی حەج نەزەری وایە دەتوانێ بڵێ: کێ حاشای بێ لەو ماڵە کەعبەیە، و یا بە دژایەتی واجب

نیازە و باکی نییە؛ دەشبێ ئەو کەسە بۆ پااداش و سازای ئەو دژایەتیایەی بوێستێ، خودا لێی بێ

ن ماَت و لَم یَِحجَّ فَلْیَُمْت إْن شااَء مَ » خۆ حازر کات، چونکە پێغەمبەر فەرموویەتی لەو بارەوە:

واتە کێ مبرێ و حەجای نەکردباێ، )بە شاەرتێ گەیشاتبێتە قۆنااغی  «یَهودیّاً و إْن شاَء نرَصانیّاً 

حەج( پێی بڵێ بەو کەسە وازت لێیە بە یەهوودی مبرە، وازت لێیە بە تەرسایی مبرە. یانی فڕی بە 
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 سەر ئیسالمەوە نەماوە.

ئایینی هەروا زەحااکیش فەرموویاانە کااتێ ئاایەتی حەج دابەزی باۆ ساەر زۆر لە زانایانی 

پێغەماابەر، هەر پێاانج دەسااتە خاااوەن دینەکااانی بانااگ کااردن، واتە موسااوڵامنان، تەرسااایان، 

إّن اللاَه کَتَاَب َعلَایُْکم الَحاجَّ »جوولەکەکان، مەجووسییەکان، سائیبان، مورشیکان، فەرمووی 

وا   حەجی لە سەر واجب کردن.واتە خودای تەعال «فََحجُّ

 ) بە کوردی، خودا دە ئاایەتەکەدا فەرماوویەتی )و مان کفار( نەیفەرماوو )و مان مل یحاج 

نیشانەی ئەوەیە کێ مونکیری حەج بێ و شەرایەتی حەج کردن کەوتبێتە سەری و نەیکا، سازای 

 سەختە، بۆ زیادە زانین بڕوانە لە تەفسیری کەبیر هەمان ئایەت.

 
ئەوەی خودای تەعال لە باابەت هااتنی محماد املصاطفی چەناد بەڵاگە و  ئەوجار پاش

لە نیشانەی لە تەورات و ئینجیلدا نیشان دان، و هەروا جگە لەوەش وڵمی مونکیرانیشای داوە، 

وگۆڕی ڕووگەی بەیتولحەرام و بەیتوملوقەدەس و بابەت حەڵڵ و حەرامی خواردەمەنی و ئاڵ

دە کاتی عیبادەتدا، جاا ئەوجاار خاودای خااوەن حایکمەت و  تانە لە سەر ڕوو کردن بە کەعبە

بااوەڕانی ئەهلای کتێاب دەکاا باۆ ڕێگاای حەکیم دێ بە شێوەیەکی هێدی و نەرم دەعوەتی بێ

بەردار بوونی ئیهانە و درۆیانە، ڕاست و حە  کە قبووڵی ئایینی ئیسالمە و تەرکی کوفرە و دەس

 ی ئالی عیمران:90تی بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایە

ْهَل اعْ 
َ
ِهيٌد لََعَ َما ََّْلَملُونَ كلَِم تَ  ِوَتابقُْل يَا أ َِ  ئایل عيمران( 58) ُفُروَن بِآيَاِت ا ِّ َوا ُّ 

باوە ن بە ئایەتەکانی خودا! خودا شڕاهیدە لە اڕەر ئەی مدەمەدو بڵێ: ئەی ئەه ی کتێ و بۆ بێ

 ئەو ک دەوانەی ئەنجامی دەدەن!

 18وە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی ئاوڕدانە

ڕوایای دەکەن بە نیشاانەکانی خاودا لە هەماان بمحەمەد بڵێ ئەی خاوەن نامە، بۆ بێئەی  

 کاتدا خودا ئاگارە لە سەر ئەوەی دەیکەن!؟

دیارە وەک لە سیامی ئایەتەکەدا هەست دەکرێ خاودای تەعااال خااوەن نامەکاان لاۆمە و 

سەرکۆنە دەکا و پێیان دەڵێ: بۆ خاۆ و کاافر دەکەن بە هاۆی ئینکااری ئەو ئایەتاانەی کە لەمەڕ 

حەڵڵی خواردەمەنی پێش دابەزینی تەورات دابەزیاون، یاا بە ڕووگە باوونی بەیتاولحەرام واتە 

ئیسالمدا، یا ئەو بەڵگە و نیشاانانەی پێغەمبەرایەتای ماحەمەد کە دە تەورات و  کەعبە دە یاسای



 022تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

ئینجیلدا هاتوون! دە حاڵێکدا خودا خۆی شاهیدە لە ساەر ئەعاملتاان و زاناایە بە هەساتی نااو 

 دەروونتان.

دەبێ ئەوە بە باشی وەرگرین و بیزانین کە زۆربەی ئەهلی کتێب واتە زانایانی ئەو سەردەمی 

زانا بوون و بە زۆریش ئینکاری و نالەباری لەو زانایانەڕا ساەرچاوەی گرتاووە بەرابەر بە عامل و 

ئایینی ئیسالم، جا بۆیە خودای تەعاال سەری نووکی هەڕەشەکەی ڕەوانە کردووە کە فەرموویەتی 

)یا اهل الکتااب(، بە پێای ئەو بەراوەردە دەتوانادرێ بکاوترێ لە هەماوو دەورانادا نالەبااری و 

ەگێڕی لە زانایاندا سەرچاوە دەگرێ و گرتوویەتی. بگرە ڕۆژی حیسابیش هەر ئەوان وەبەر ئاژاو 

بێن؛ دیارە زانایانی تەورات و ئینجیل و قورئان دەزانن چییان تێیدایە و خاودا چ دەڵاێ، نەزان و 

نەخوێندەوار کوا دەزانێ! ئەو هەر لە مەالی بیستووە حەڵڵ و حەرام، جا کااتێ مەال بۆخاۆی 

کە لە کوتەی خۆیدا نادروستە، نە حەڵڵ هەیە بە قساەی مەال ینگێتەوە وا خەیاڵ دەکا مەال نەپر

 نە حەرام، جا پەنا بە خودا لە دەک مەالی ناپاک و نەزان.

نەزەری زانایاان بە ئەهلاای کیتاااب جۆراوجاۆرە: مەسااەلەن حەسااەن بەرسی نەزەری وایە: 

کەساانەن ئەهلای کیتااب کە پێغەمبەرایەتای مەبەست لە ئەهلی کتیاب زانایاانی وانان واتە ئەو 

ی ئالی عیمراندا خاودا پێیاان 33پێغەمبەریان بە دەلیل و بورهان بۆ سابت بووە، وەک لە ئایەتی 

 دەفەرموێ: )أنتم الشهداء(.

هەندێکیش نەزەریان ئاوا داوە کە مەبەست لە ئەهلی کیتااب زانایاان نیایە بە تەنیاا، بەڵاکە 

ەلایلە هەموویاان بە هاۆی بەڵاگە و نیشاانانی زۆر و بەرچااو وەک تەواوی ئەهلی کتێابە بەو د

زانایانیان لێ بە سەر هاتووە لە بابەت ڕاستی پێغەمبەرایەتی محەمەد، ئینکاری و سەرپێچییان لە 

ئیقرار بەو ڕۆژە ڕووناکە، ئی حەساادەت و خودساەرییانە. دەتوانادرێ لە وڵمای ئەوەشادا کە 

ووە لە ئایەتەکەدا، ڕاستەوخۆ نەیفەرمووە )یاا کاافر(، چاونکە خودا بۆچی ئەهلی کیتابی ناو برد

وگۆڕی تەورات و ئینجیال لە ئینکاری ئایەتەکانی تەورات و ئینجیل زاناکایان کردوویانە، و ئاڵ

زاناکانڕا سەری هەڵداوە، نەخوێندەوار نازانێ مانای ئایەتەکان بەڵکە زانا و خوێندەواران دەتوانن 

 ەن.دەسکای مانای ئایەت بک

ئااایەتەکە ئایاااتێکە کە لە بااابەت « آیااات اللااه»ی «آیااات»جااگە لەوەش مەبەساات لە 

پێغەمبەرایەتی حەزرەتای ماحەمەد دابەزیاون، و هەروا مەبەساتیش لە )تکفارون( ئینکااری ئەو 

ئایەتانەیە کە لە سەر پێغەمبەرایەتی محەمەد دابەزیون، باۆیە خاودای تەعااال دەفەرماوێ پێیاان 
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( ًٌ بۆ حاڵ دەگونجێ، تەعبیری ئایەتەکەش ئاوای « و». ئەودەم حەرفی (لََعَ َما َتْعَملُوَن  َواهّللُّ َشِهي

واتە بۆخۆتاان کاافر « الّتي دلّتکم علای صادق محمادلَِم تَكُفُروَن ِبآيَاِت اللِّه »لێ بە سەر دێ: 

 دەکەن بە ئینکاری ئایتانێک کە ڕێنوێنی و شارەزاتان دەکەن لە سەر ڕاستیی محەمەد.

 
دا کوفر و ئینکاری خودی یەهوودیان لە ساەر ئەساسای 34وەک دیارە و دەزانین دە ئایەتی 

لۆمە بەیان کرا، واتە پێیان کوترا لە الیەن خودا و پێغەمبەرەوە جا چۆن ئێوە ئینکار و کوفری ئەو 

ئایەتانە کە شاهیدن لە سەر ڕاستی و دروستی و پێغەمبەرایەتی محەمەد، دە حاڵێکادا کە خاودا 

اهیدە لە سەر نیەت و کردەوەتان، ئەوجار خودای تەعاال دووبارە ڕوویاان تێادەکا دە ئەهلای ش

و پێیان دەڵێ: بۆچی بەرگاری دەکەن لەو کەساانەی کە ئیامنیاان  33کیتاب بە وەسیلەی ئایەتی 

هێناوە دەتانەوێ وەیانگێڕن و ئاوەژوویان کەنەوە، دە حاڵێکدا کە ئێوە دەزانن ڕێگایاان ڕاساتە و 

خەبەر نییە لەوەی دەیکەن. بۆ ڕاستی ئەو مەبەستە دەچینە خازمەت ئاایەتی داش غافام و بێخو 

 ی ئالی عیمران:33

ْهَل اعْ 
َ
َهَداء َوَموا  ِوَتابقُْل يَا أ ُِ نُتْم 

َ
وَن َعن َسبِيِل ا ِّ َمْن آَمَن ََّْبُغوَنَها ِعوًَجا وَأ لَِم تَُصدُّ

ا ََّْلَملُونَ   ئایل عيمران( 55) ا ُّ بَِغافٍِل َعمذ
بڵێ ئەی مدەمەد: ئەی ئەه ی کتێڕ  بڕۆ ئەو کەاڕانە لە  ێگڕای خڕودا الدەدەن کە وا باوایڕان 

هێناوە؟ دەتانەوێ ئەو  ێگایە بە ال ێ پیشان بڕدەنو کەچڕی هەر بۆخۆشڕتان شڕاهیدنو لە اڕەر 

  ااتیو خودا بێ ئاگا و غاف  نییە لەو کارانەی دەیانکەن.

 11ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

خودا بە شێوەی لۆمە دەپرسێ لە ئەهلای کتێاب: باۆچی ئەو کەساانەی کە وا ئیامنیاان بە  

خودا هێناوە دەتانەوێ پەشیامنیان کەنەوە و ڕێگایان لێ بگرن؟ و ئەگەر بۆ خودی خۆتان حازر 

دانی ئەو گرتن بۆ الی خودا و بە خوار و خێچ نیشاانی لە ڕێنین حەق قبووڵ کەن بۆ بەردەوام

دینە دە حەولدان خەڵک بە الڕێدا بەرن دە حاڵێکدا کە دەباا ئێاوە کەساانێک باان ئیتاعەکێشای 

پێغەمبەر بان چونکە دە پێشدا هاتنی ئەو دە کتێبەکانتان دیبوو و دیوتانە، ئەماام چاۆن داوە بەر، 

 ئاگا نییە.نجامی دەدەن بێبزانن خودای تەعاال لەوەی ئە

ئەو ئایەتە تەوبیخ و لۆمەی دووهەمە لە الیەن خوداوە بۆ ئەهلی کتێب خودا کە دەفەرموێ  

بە پێغەمبەر بڵێ بە ئەهلی کتێب: ئەی نامەداران بۆچی ڕێ دەگرن لە خودا پەرەستی کەساانێک 
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خواری بڕۆن دە حاڵێکادا  کە بڕوایان هێنابێ  و داوای لێ دەکەن کە با دەنەوە و بەرەو هەڵدێر و

دەزانن ڕێگای ڕاستییان گرتۆتە بەر، ئەوە ڕاستە ئەو ئایەتە ڕووی بە زاهیری لە ئەهلی تەورات و 

ئینجیلە، بەڵم ڕووی دە تەواوی ئەهلی کتێب بە خیالف نایەتە دەر، چونکە زۆر هەن بە ڕواڵەت 

 اتی قورئانەوە نییە.ئەهلی قورئانن بەڵم دە ئەعامل و ئاکادار فڕی بە سەر دەستوور 

 جوملەی )و انتم شهداء( چەند مانای لێ فەهم دەکرێ: سەیر کە لە ماناکان:

أن يف . لە ابن عباسەوە: أنتم شاهداء تەعبیارەکەی ئااوای لاێ دا بە نەزەری هەنادێکان: 6

ر واتە ئێوە ئەی ئەهلی کیتاب شاهیدن لە سە «التوراة اّن دین الله الذي ال یقبل غیره هو االسالم

ئەوەی کە دە تەوراتدا هەیە دینێاک کە بە غەیارەز ئەو دینای دی وەرنااگیرێ و قباووڵ نااکرێ، 

 ئەویش دینی ئیسالمە.

شااهیدن لە ساەر زاهیار باوونی موعجیزاتێاک کە ئەو  . ئێوە ئەی ئەهلی کتێب بۆ خاۆو3

 موعجیزاتە شارەزایی و ڕێنوێنی لە پێغەمبەرایەتی حەزرەتی ڕەسووڵە.

مەکان ئێوە بۆ خۆو شاهیدن لە سەر ئەوەی خەڵاک ئااوەژوو کاردنەوە لە . ئەی خاوەن نا3

 ڕێگای ڕاست بۆ ڕێگای خوار تاوان و خەتایە.

. ئەی خاااوەن کتێبەکااانی وەحاای ئاسااامنی، ئێااوە بۆخااۆو شاااهیدن و باااش دەزاناان کە 1

 هاودینتان باوەڕیان پێتانە هەچی پێیان بڵاێن بە ڕاساتیو لاێ وەردەگارن کەچای لە بااتی ئەوەی

 ڕێگای چاکیان پێ بڵێن دەچن لە ڕێگای ڕاستیان لدەدەن.

. سەرەڕای هەموو ئەو ئاکارەتان هەچی دەیکەن و لە نیەتودایە خودا لێی ئاگایە، شەرم لە 5

 خودا ناکەن، وەک خودای بە زانا لە سەر کارتان نەزانن وایە!

ئاااوا زانااان و گومااان هەڕەشااەیەکی سااەخت و گاارانە لە سااەر ئەو کەسااانە ئەو ئاایەتە بێ

ناشگەڕێنەوە، چونکە ئەوانە بە ئاشکرایی و ڕاشکاوی، ئینکاری پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر دەکەن، 

 جگە لەوەش بە نهێنی فێ  و فوت دەچێنن لەو بارەوە لە ناو دەروونی خەڵکدا.

 
پاش بەیانی سزای ئەو کەسانەی کە بۆخۆیان گومڕان و لە ڕاست ڕاستی خاۆ هەڵە دەکەن 

ر خودا دەیهەوێ سزای ئەو کەساانە بەیاان کاا کە وە شاوێن ئەوانە دەکەون و ئیتاعەیاان ئەوجا

دەکەن. پاش ئەوەی کە ئیامنیشیان هێناوە، کەچی درۆ و فڕ و فیشاڵیان فریوێ دەخۆن. جاا باۆ 

 ی ئالی عیمران تاکو بە چاکی تێبگەین لە باسەکە:488ئەو مەبەستە دەچینە خزمەت ئایەتی 
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 ِ يَُّها اَّلذ
َ
وتُوواْ اعْ يَا أ

ُ
ِيَن أ َن اَّلذ و ِوَتوابيَن آَمُنَواْ إِن تُِطيُلواْ فَِرنًقا مِّ ِ كيَوُردُّ ْم كم َبْلوَد إِيَموان

 ئایل عيمران( 222) فِِرننَ اك
ئەی ئەوانەی باوا و ئیتنتان هێناوە! کە بکەونە شوێد هەندێ لەوانەی کە کتێبیڕان پڕێ دراوەو 

باواییو وەگە ێڕد و الیڕان لڕێ دەن دەنڕا بە دەتانگە ێننەوە بەرەو بێپا  ئەو باوە  هێنانەتانو 

 عەئابی اەختی گ فتار دەبد.

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

خودا دەفەرموێ: ئەی ئەوانەی بڕواتان هێناوە بە خودا و قورئان و ماحەمەد، ئەگەر بێتاوو  

گە وەشوێن قسە و فاڕ و فیشااڵی کۆمەڵێاک لە خااوەن نامەکاان باکەون و ئێوە بێ دەلیل و بەڵ

الدەن لە ڕێی ڕاست و پاشەکشە بکەن لە باوەڕتان، پاش ئەوەی کە بڕواتان هێناوە و موساوڵامن 

ئیامنای باۆ داڕژتنای شاەڕ و هەرا و بەزم و گومان دەتاگێڕنەوە بۆ باوەڕی و بێبوون، ئەوانە بێ

ێشووی دەورانی نەزانیتاان، ئەودەم نەحەساانەوە باۆ وە دەمێناێ نە باۆ فیتنە، دەچنە سەر دەقی پ

وێران دەبان دەرەتان. خۆو لەو کارە ناڕەوایە بە دوور بگرن )دەنا هەم لە دنیادا مااڵئینسانانی بێ

 هەم لە ئاخرەتدا خەجاڵەت و ڕووسیا دێنە دەر(.

بااانی خااودا دەگەڵ ئەو ئااایەتە ئاگااادارییەکی پااڕ هەڕەشااەیە لە ئەساساای لوتااع و میهرە

موسوڵامنان، چونکە لە سەرلێواری خەتەرە ها تێکەوێ، بۆیە خودا دەفەرموێ وەشوێن کاوتە و 

وەخرێنی درۆکانیاان فڕ و فیشاڵی ژەهراوی ئەو جۆرە خااوەن کتێباانە مەکەون، چاونکە زۆر ناا

 ئاشکرا دەبن و ئێوەش دووبارە پەشیامن دەبنەوە.

 :پاشەدۆ

ڵێ ئەگەر خاوەن ئیامنەکان لە حەساوودان و کینەدارانای ئەهلای ئەو ئایەتە ئەوەمان پێ دە

ئیامنای، چاونکە دەباێ ئەوە کتێب نزیکی بکەن قسەیان لێ وەرگارن، دەکەونە دە زەلکااوی بێ

بزاندرێ ئەوانە ئارەزوومەندی ئەوەن موسوڵامن لە دین وەرگەڕێن و دە زەلکااوی کەون، کەوایە 

 611و  33، 34داویاان دەکەوێ. دەو ساێ ئایەتاانەی ئەو موسوڵامنێکی دەگەڵیان تاێکەوێ دە 

پێ دەکرێن جا پێی هەڵسەنگاندنی ئایەتەکان دەباێ ڕازەکاان ئەوانە سوڕ و ڕازی ڕازاوە هەست 

 بن:

بەری کە ئەوان ما. خودای تەعاال بۆ لۆمە و تەوبیخی ئەهلی کتێب دەستووری دا بە پێغە6
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ْهَل الْ  ﴿لۆمە کا و پێیان بڵێ: 
َ
وَن  ﴿یا  ﴾...ُفُروَن كلَِم تَ  ِكتَابيَا أ ًُّ . دیارە ئەو شێوە پێ ﴾...لَِم تَُل

باوەڕ باوەڕان ئیشارەیە وەالی ئەوەی کە خودای تەعاال دۆستی بێوەسیلەیە بە بێ وڕاگەیاندنە بە

 و خوار و خێچان نییە تاکوو ڕاستەوخۆ بۆخۆی دەگەڵیان بدوێ.

ە دۆسنت دەگەڵ خودا و خودا خۆشای بەڵم بۆ ئاگاداری موسوڵامنی خاوەن باوەڕ، چونک

ْ  ﴿دەوێن، ڕاستەوخۆ ڕوویان تێدەکا و دەفەرموێ پێیان:  يدَن آَمنُدَواْ إِن تُِطيُعدوا ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
واتە  ﴾...يَا أ

ئەی خاوەن باوەڕ و ئیامنەکان، ئەگەر وەشوێن ئەهلی کتێبای درۆزن کەون، دەکەونە زەلکااوی 

 باوەڕی! کوفر و بێ

دواندنەی خودا ئیشاارەی وەالی بەرز و بەڕێازی پاایەی موساوڵامن لە  جا دیارە ئەو شێوە

الیەن خودایە بۆیە خودا ڕاستەوخۆ ئاگاداریان دەداتێ. بۆ ئیامنداران نیازێک نییە تاکوو خودا بە 

پێغەمبەر بڵێ کە ئاوایان پێ بڵێ: بە بۆ ئەهلی کتیبابی ئاژاوەگێڕ نیازی ئەوە نییە خاودا بۆخاۆی 

 بڵێ بەڵکە بە وەسیلە پێیان ڕادەگەیێنێ.ڕاستەوخۆ پێیان 

 
وەک لە هەموو ئینسانێکڕا دیارە و ئاشکرایە خودای تەعاال لە بەنادەی خاۆی چ کاافر و چ 

باوون موسوڵامن غافام نییە لە هەموو ڕاستان ئاگاداریان دەداتێ و وشیاریان دەکاتەوە، بۆ دابین

ئابڕووانە، جا لە سەر بوونی کاری ناڕەوا و بێبەردار لە سەر کاری ڕەوا و خوداپەسەندانە و دەک

ی ئالی عیمران ڕوو دەو کەسانە دەکا کە لە پاش ئەو 616ئەو یاسایە دروستە بە وەسیلەی ئایەتی 

هەموو بورهان و بەڵگە و دەلیالنەی کە بۆی دەخوێندرێتەوە، سەرپێچی دەکاا و الدەدا لە ڕێای 

 ی ئالی عیمران:616خزمەت ئایەتی حەق و ڕەوا. بۆ ئیسباتی ئەو بابەتە دەچینە 

نُتْم َُّْتََل كْيَف تَ كوَ 
َ
َقوْد كآيَاُت ا ِّ َوَِي َعلَْيُكمْ ُفُروَن وَأ ََ ْم َرُسوَُلُ َوَمن َيْلَتِصم بِا ِّ 

ْهَتِقيمٍ   ئایل عيمران( 222) ُهِدَي إیَِل ِِصَاٍط مُّ
دەخوێنڕدرێتەوە بە اڕەرتاندا؟ لە هەمڕان باوا دەبد لە کاتێکدا کە ئایەتەکانی خودا ئایا چۆن بێ

گومڕان  ێگڕای کاتیشدا پێغەمبەرەکەشی وا لە نڕاوداو کەاڕێکیش پشڕ  بە خڕودا بەاڕتێ بێ

  ااتی پێ نیشان دراوە.

 919ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دوای ئەوەی کە ئایەت لە دوای ئاایەت بۆتاان ڕاناێن لە ساەر حەق بە دەلیال و بەڵاگە و  

بڕوا دەبن باێ بەڵاگە و دەلیال! پااش ئەوەی کە لێاو بورهان حەقو بۆ بەیان کەین، جا چۆن بێ
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ڕوون و ئاشکرا بووە بە وەسایلەی ئەو پێغەمابەرە کە لە ناوتانادا هەیە، دیاارە کاێ پەیوەنادی بە 

 بکات بەڕاستی ڕێنومای کراوە بۆ ڕێگای ڕاست. ئایینی خودا 

ئەو ئایەتە پیرۆزە ئەوە نیشان دەدا کە خودای تەعاال بە عەجایبەوە لە موسوڵامنان دەپرسێ: 

جا چۆن دەبێ و دەکرێ ئێوە پاش ئەوەی کە ئیامنتان هێناوە، کاافریش دەبانەوە دە حاڵێکادا کە 

بە وەساایلەی ئەو پێغەماابەرەی لە ناوتاناادایە؟ پەیتاا پەیتااا ئایاااتی خوداتااان بااۆ دەخوێناادرێتەوە 

ن، خاوار و خێچاانە ڕۆ حااڵەتەی کە بۆتاان ڕەخسااوە ئەگەر ڕاسات ئەئەو گومان لە ساەر بێ

وەرگەڕێن، تاوانبار و خەتاکار ئەسام بۆ خۆتانن و تووشی عەزابی سەخت و گران دەبن، جا لە 

بەرداری ڕێنوێنییااان نااابێ و نااابن، خااوداش دەک بەردارباااوەڕان دەکالساااریەی بێ سااەر ئەو

دامێنای خاودا بگارێ شاوێن دەساتووری خاودا باکەوێ لە  دە دووبارە پێیان دەڵێ: کاێ دەک

 وەسوەسەی شەیتان بەدوور دەبێ و دەکەوێتە سەر خەتی ڕاست و ڕەوا و قۆناغی تێگەیشنت.

ۆماان هەڵسەنگێندرێ ئەو ڕاستییە بە ڕوونای دەردەکەوێ ب 616ئەگەر بێتو وشیارانە ئایەتی 

نەزەری وا داوە،  621/ 4سااحەبی تەفسایری قرطبای ج  کە ئەو ئایەتە بۆ تەعەجاوبە، هەر وەک

ئەودەم مانای ئایەتەکە ئاوای لێ بە سەر دێ: جا چاۆن کاافر دەبان دە حاڵێکادا ئاایەتی خاودا 

ڕاستەوخۆ بە سەرتاندا دەخوێنادرێتەوە بە وەسایلەی پێغەمبەرێکای ڕاسات کە لە ناوتانادایە، و 

ای ئەو هەماوو فەزڵ و ڕێاز و حاورمەتەی خاودای تەعااال نیشاانی داوە، واش دەکەونە سەرەڕ 

 باوەڕ.شوێن قسە و فڕ و فیشاڵی کافرانی بێ

دەبێ ئەوەش بزاندرێ و حاشار نەدرێ لەفزی )کیع( کە باۆ تەعەجاوبە، تەعەجاوبیش دە 

یە ۆباێ، جاا شەئنی کەساێدایە کە ناشاارەزای هاۆیەکە باێ واتە ساەبەبی ئەو تەعەجاوبە نەزانا

دانی )کیع( وەالی خودا ناڕەوایە، خۆ دیارە خودا دەفەرموێ )کیع( جا چۆن کافر دەبن، وەپاڵ

 ئەئەوە ئیشکالە، دەبێ وڵمی بدرێتەوە.

دیارە بە پێی هەڵسەنگاندن و وەزنی مەبەستی ئایەتەکە مەنع و بەرگری توند و بەتاین داوای 

انی خااودا پشااتی سااەری یەک بە وەساایلەی خااودایە، سااەیر کەن: بەو عاایلەتەی کە ئایەتەکاا

پێغەمبەرێکاای کە دە ناویاناادایە پێیااان ڕادەگەیێناادرێ لەمەڕ ئیبتااال و هەڵوەشااانەوە وپااووچەڵ 

و  ەک لەو بەڵگە و دەلیالنە وەک سەدکردنەوەی خەیاڵت و گومان و شوبهەیەکی هەیانە، هەر ی

یان، جا هەمووی ئەو بەڵگە بابەتە بوونی کوفر و گومڕاپەرژینێکن لەمەڕ بەرگری ئەوان لە تووش

بەرچاوانە هۆشدارین بۆ بەرگری لە کافر بوون و الڕێیی وان چونکە تووشی کافر بانب تووشای 
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ەعادەی سزا و عەزابی سەخت دەبن. هەر ئەوەشاە هاۆیەکە خاودا پااش ئەو هەڕەشاە تونادە و 

ْستَِقيٍم َوَمن َيْعتَِلم بِاهّللِّ فَ  پەسەند ڕادەگەیێنێ کە دەفەرموێ ﴿خۆشی دڵ اٍط مُّ َي إََِل ِْصَ ًِ ًْ ُه ﴾ َق

شک بۆ ڕێی ڕاست شارەزا کراوە، و کاێش دەساتی واتە کێ بە یاسای خوداوە دەک بگرێ، بێ

 پێوە نەگرێ، دەستی لە هیچ کوێ گیر نابێ.

گارێ دە بدە یاسای خودا وەرێنێ، یا پەناا  دەک واتە هەر کەک ﴾َوَمن َيْعتَِلم ﴿جوملەی 

گومان دەکەوێتە سەر ڕێگای ڕاست و دە نااو ڕێای ڕاساتدا دامەزراوە بە بێژێر یاسای خودادا؛ 

« مناع»شارەزاییەوە؛ واشیان کوتووە هەندێکیان وەک زانای پایەبەرز عاصم: اعتصام بە واتاای 

 ی یۆسع:92پەشتدانە بە ئایەتی 

 ِ ع َْ ِي لُْمُتنذِي َِيِه َوعََقْد َراَودتُُّه َعن نذْفهِ كقَاعَْت فَ ِه فَاَسَتْلَصَم َوعٌَِّ عذْم َيْفَلوْل َموا نذ اَّلذ
اِغِرننَ وآُمرُهُ عَيُْهَجَُنذ َوَِلَ  َن الصذ  ونًا مِّ

)جا لەو ااتەدا  نەکەی عەئیزی میرس "ئولەیخا" ف اەتی هێنڕا و بە میوانەکڕانی کڕوت: ئەوە 

داواب  ویستنیو لۆمەتان ک دووبو بەڵێ؛ مد دڵم شڕەیدایەتیئەو کەاەیە کە ئێوە لە اەر خۆ 

جڕووت بڕێو بەاڵب ئەو خڕۆی پارااڕ  )"اات ڕعم" واتە دەگەو لێ ک دووە تا وەکوو لەگەڵەدا 

بڕڕوونم دووری گڕڕ ت و پەنڕڕای گڕڕ ت( ئێسڕڕتا  ئەگەر ئەوەی کە فەرمڕڕانی پڕڕێ دەکەب جووت

 لەگەڵەدا نەیکاتو دەبێ  بخ ێتە بەندیخانەو ازای بدرێ  و نابوود ک ێ.

واتااا خااۆی مەنااع کاارد لە « اعتصاام»ایەتە، مانااای ی ئەو ئاا«فاستعصاام»بە پێاای ئاماااژەی 

 ودا.خ بەر بردەی بەڵکە پەنا بوون دەگەڵی،جووت

ی ئالی عیمران ئاوایە: دوو شتی بەرچاو 616لە بابەت ئایەتی « قتادة»نەزەری زانای قورئان 

. 6هەست پێ دەکرێن کە هۆی سەرەکی و دوورکەوتنەوەی ئەو خاوەن ئیامنانەیە لە کافر بوون: 

ئااواڵەیی حەزرەتای . پاکی و ڕەوانی و دڵ2ز و پێز و هێزی ئایەتەکانی کە بۆیان دەخوێندراوە تێ

قول نەدرێ کە پێغەمابەر نەمااو و ، دەبێ ئەوەش بزاندرێ و پااشپێغەمبەر محمد املصطفی

 ڕۆیی، ئەما قورئان ماوە و ناڕوا و هەر دەمێنێ، بۆ ئەو کەسانەی بیانهەوێ پەیڕەوی لێ بکەن.

ْسدتَِقيٍم  ﴿لە جوملەی  ئەمام اٍط مُّ َي إََِل ِْصَ ًِ ًْ ُهد شاک ئەوانەی دەساتیان دە واتە بێ ﴾َفَقد

یاسای خودا گرتووە بۆ ڕێی ڕاست شارەزا کاراون؛ ئەو هەساتە دێاتە بەر جاسووسای ئەقاام و 

بیرەوە: کردەوەی ئینسان واتە فیعلی ئینسان مەخلووقی خودا باێ، چاونکە زانایاان بۆچاوون و 

دەلیلە کە دەک تێگرتن  ڕایان وایە: دەست گرتن دە یاسای خودا هیدایەتە لە الیەن خوداوە، بەو
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، هیدایەت و ڕێنوێنیش کاری خودایە؛ جاا لە ساەر ئەساسای ئەو دە یاسای خودا کاری بەندەیە

یاسایە بە سبووت دەگا کە دەک تێگرتن و خۆ پێ هەڵوەسین لە الیەن ئینسانەوە سەر دەگرێ، 

ئەمام ئەگەر بێتاو دەبێ ئەوە بزاندرێ؛ بەڵم هیدایەت و ڕێنوێنی لە الیەن خوداوە سەر دەگرێ، 

بەندە دەست تێبگرێ و خۆش هەڵوەسێ بە یاسای خوداوە، هیادایەتیش لە الیەن خاوداوە دە 

هاااوارەوە نەهااات، بە فەڕزی مەحاااڵ ئەوە دەگەڕێااتەوە بااۆ الی حاایکمەت و ڕاز و ئەرساری 

 تەعاال، کە کێی بوێ هیدایەتی دەدا و کێشی نەوێ هیدایەتی نادا. باری

َ َمن  تذّل »و « يُِضلُّ َمن يََشا »ریش وایە: نەزەری خێڵی ئەشعە َ َمدن  تعدَّّ »و « َشدا ت ی «َشدا ت

ئایەتەکە: کێ ئەو بیهەوێ خاوەن عێزەتی دەکا، کێ ئەو بیهەوێ و وازی لێ بێ، زەلیلای دەکاا؛ 

و هیادایەتەی زێادە لاوتفە لە ساەر  ستئەمام خێڵی موعتەزلە نەزەریان لەو بارەوە ئاوایە: مەبە

ی ساووڕەی مائیادە وا 61ادەت و ئیتااعەت؛ هەر وەک لە ئامااژەی ئاایەتی ئەساسی زێدە عیبا

 دەردەکەوێ، سەیر کە:

لَُمواِت إیَِل انلُّوورِ بِإِْ نِوِه 
وِن اعظُّ لاَِم َوَُيْرُِجُهم مِّ َوانَُه ُسُبَل الهذ َْ َبَع رِ

َيْهِدي بِِه ا ُّ َمِن اَّذ
ْهَتِقيمٍ   َونَْهِديِهْم إیَِل ِِصَاٍط مُّ

ۆی ئەو کتێبەوە ئەو کەاانە شارەئا و  ێنوێنی دەکڕاتو بەرەو  ێبائەکڕانی ئاشڕتی و خودا بە ه

ئااایشو کە شوێد کەوتووی  ەئامەندی خودانو بە فەرمانی خۆی لە تاریکایەکڕان  ئگاریڕان 

 دەکا و بەرەو  ووناکایی دەیانباو بەرەو  ێگای  ااتیش شارەئایان دەکا.

درێ بە ئاشکرایی چاو دەکرێ، خاواری و ڕاساتی دە ەو ئایەتە رسنج بگیر لئەگەر بە وردی 

وازی خودادان. "قفال"یش ئەو نەزەرەی پەسەندە؛ هەچەن ئیامم فەخری ڕازی پێی وایە بە هەڵە 

 چووە قەفال، کێ خوازیاری زێدە زانینە لەو بارەوە بچێتە خزمەت ئیامم ڕازی لە ماڵە ئەو ئایەتە.

ر هەن بەتاایبەت لە الیەن ئەهلای تەریاقەتەوە، نەزەر و ڕا و بۆچوون لە سەر "اعتصام" زۆ 

ئەمام ئەوەی ئەقام و هەست و شعوور دەیقۆزنەوە بە الی ڕاستیدا دەبێ ئەوە بێ: خاۆت بااوێ 

، باسی اعتصام بە دم فەنادا کە، ئەوجا دەگەیە مەقام و ئامێزی خودا و بەو بسپێرە نیاز و ویستت

بەخاش  2/49ودا نییە؛ نییە نییە( )بیاان القارآن، ج قۆناغی "فناء الفناء و نفي النفي" )نییە الی خ

 اعتصام، سلوک و عرفان(

 ئاوڕدانەوەیەک و شوکر و سپاسێک بۆ خودا
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ئاگاداری و ڕێنوێنی موسوڵامنان لێکدا لێکدا کارا هەر جاارەی بە  616تا  34دە ئایەتەکانی 

 شێوەیەک:

بن دە داوی ئەهلای کتێاب . جارێکیان دەستوور بە خاوەن ئیامنان درا و وشیاری ئەوەی 6

 نەکەون.

 . جارێکیان ئاگاداری درا بە موسوڵامنان کافران پەرتەوازە نەخەنە نێوانتان،2

. جارێکیان خودای تەعاال دەستووری پێ دان جا چۆن کافر دەبن، نەکەن خاۆ تووشای 9

 داوی ئەوانە کەن؛

ر و لەلەیەک لە ساەر جا ئەوجار خودای خاوەن کەرەم بە شوێن ئەو ئاگادارییانەدا چەند دا

ی ئاالی 619و  612ئەساسی پەند و ئامۆژگاری ڕادەنێ بۆ موسوڵامنان بە وەسیلەی ئایەتەکانی 

 عیمران، بەو جۆرە:

دا ئەمر دەکا بە موسوڵامنان بە پارێزگاری و تەسلیم و ئیتااعە بە خاودا و 612. دە ئایەتی 6

وودایە کە خودا فەرمووی: دە داوی ڕەسووڵی خودا. ئەو دەستوورە دە سۆنگەی ئەو ئایەتەی پێش

 ئەهلی کتێب نەکەون، بەڵکە دەبێ پارێزگاریو ببێ.

دا دەستوور دەدا بە موسوڵامنان تێکۆشان تەناافی یەکپاارچەگی و 619. خودا دە ئایەتی 2

یەکەتی خۆتان ئەستوور و قایم و قۆڵ وەهێڵن و بیپاارێزن، ئەو ئەمار و دەساتوورەی خاودا دە 

یار بن کافر خەریکای ەی پێشوودایە کە خودا پێی ڕاگەیاندن بە وەسیلەی وشمقابل ئەو ئاگاداری

 پەرتەوازیتانن.

سپاسگوزاری نیعمەتەکانی  619جگە لەوانەش خودا ئەوەشو پێ دەڵێ بە وەسیلەی ئایەتی 

خودا بکەن، وەک نەجااتی ئەنساارییەکان )ئەوک و خەزرەج( لە فریاوی ئەهلای کتێاب. وەک 

موسوڵامنان بەتایبەتی لە نێوان ئەوک و خەزرەجێکی کە نزیاک باوو بە هاۆی یەکەتی لە نێوان 

 دەست تێوەردانی ئەهلی کتێب بە گیانی یەک وەربن وەک دەورانی جەهالەت و نەزانییان.

بەیاناتی ئایەتەکانی قورئان بە وەسایلەی پێغەمابەری پااک و ئەماین یەکای دیاکە باوو لەو 

و پیرۆزی پێغەمبەر و ئایینی مبارەکی قبووڵی ئیساالم و  نیعمەتانەی خودا و هەروا بە هۆی پاک

قورئان گەلی خاوەن بڕواکان لە سەر لێاواری دۆزەخ و ئیختیااری کاوفر گەڕانەوە، باوونە یەک 

 پارچە سەرباز و فیداکاری ئایینی ئیسالم و قورئان.

ی 619و  612بۆ تەئیدی ئەو مەبەست و مەتڵەبەی باک کران دەچینە خازمەت ئایەتەکاانی 
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 ئالی عیمران:

ْهلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ِيَن آَمُنواْ اَّذُقواْ ا ذ َحقذ ََُّقاتِِه َوالَ ََُّموَُّنذ إاِلذ وَأ يَُّها اَّلذ

َ
 (221) يَا أ

ئەی ئەوانەی باوا و ئیتنتڕان هێنڕاوە! بەو شڕێوەی کە شڕایانی شڕانی خڕودایە لێڕی بکاڕدو بە 

 باوە دارییەوە نەبێو نەم ن.

َْبِل ا ِّ ََجِيًلا َوالَ َََّفرذقُواْ َوا ْ َواْعَتِصُمواْ  عذَف كإِْ   َعلَْيُكمْ ُرواْ نِْلَمَة ا ِّ كِْ
َ
ْعَداء فَأ

َ
ْنُتْم أ

 ِ لُوب
ْصَبْحُتم بِنِْلَمتِِه إِْخَوانًا وَ كَبْيَ قُ

َ
َْ كْم فَأ نَق

َ
َن انلذارِ فَأ َفا ُحْفَرٍة مِّ

َِ  َ ْنوَه ا كنُتْم لََعَ م مِّ
ِ ك ل ُ  كَْ  (223) ْم ََّْهَتُدونَ كْم آيَاتِِه عََللذ كا ُّ عَ يُبَيِّ

دەس بگ ن بە ئایید و بە بەرنامەی خوداوە بە تێکااییو هەرگیز پا  و باڵو مەبدو بی  لەو نڕائ و 

؛ خڕودا نیعەەتەی خڕودا  بڕکەنەوە کە  شڕتوویە بە اڕەرتانداو لە کاتێکڕدا د  بە یەت بڕوون

بە هۆی نائ و نیعەەتی خوداوە بوون بە بڕ او ئێڕوە لە هۆگ ی خستە نێوان دڵەکانتانو اەرەنجاب 

لێڕوار چاڵێڕ  لە ئڕاگ دا بڕوونو خڕودا  لێڕی  ئگڕار کڕ دنو ئڕا بەو شڕێوەیە خڕودا ئڕڕایەت و 

 بەڵگەکانی خۆیتان بۆ  وون دەکاتەوەو بەو هیوایەی شارەئا بد.

 :911و  912ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئەی ئەوانەی بڕواتان هێنا و ڕاستیش دەکەن، لە خودا برتسێن لە خودا ترسانێکی ڕاسات،  

ئاگا نەبن و کاروبارەکانی ئاخرەت وەپێش کاروبارەکانی دنیا واتە هیچ کات و سات لە خودا بێ

کەچی بخەن، مەمرن هەر وا بە سووک و ساکاری، بەڵکە مبرن بۆ خودا و بژین بۆ خاودا و مال

و دوا هەناسەتان بە باڕوا و ئایامنەوە باێ. وەرن هەمووتاان بە پااکی و بە چااکی و بە خودا بن 

ڕاستی دەک باوێنە ناو یاسا و بەرنامەکانی ئایینی پاک و ڕاستی خاودا بە شاێوەیەکی وا قاایم و 

قۆڵنە و پتەو، بە هیچ لێک جیا مەبنەوە، نە بە هۆی زینەتی دنیا و فریاوی جاوانی دنیاا و فاڕ و 

باااوەڕان، نە بە خۆشەویسااتی ژن و منااداڵ. وەبیاار خۆشااتان بێناانەوە ئەو بەهاارە و بێفیشاااڵی 

کەرەمانەی کە خودا پێی بەخشیون دە کات و سات و دەورانێکدا کە دوژمن یەکرتیان گرتبوو لە 

سەر نابوود کردنتان و بە گژ یەکدا کردنتان؛ سا خودا هات بە ڕەحم و بەزەوە دایپۆشین، و دڵای 

سەر لێواری ئاگردانی ئاگر بوون کە تێابکەون، نەجااتی دان و ڕزگااری کاردن لە  نەرم کردن لە

تێکەوتن؛ دەبێ ئەو چاکەیەی خودا بە باادا نەدرێ، خاودای خااوەن کەرەم نیشاانەکانی خاۆی 

ئاشکرا دەکا بۆتان بۆوەی بکەونە سەر ڕێگای ڕاست و ڕەوان. "و التفرّقوا" واتە بە هاۆی ڕەگەز 
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گی عورف و باو لێک هەڵمەبڕێن و جیاا مەبانەوە، چاونکە هەمووتاان لە و زمان و ڕەنگ و بەر 

ئادەمن، ئادەمیش لە خاکە، شانازی بە سەر یەکادا مەکەن، بە خوداناسای نەباێ، چاونکە یەک 

ڕەگەزن، تەواوی جیاوازیتان لە زمان و ڕەنگ و چۆنیەتیتاندا لە باۆ ئاساایش و یەکارت ناساین و 

 چو ناکرێ نەجیبرت بن ئیلال بە هییمەتی خوداناسی نەبێ.ئاشنایەتییە، ئەگینا هیچو لە هی

 :کچاوخشکەیە

تەقوا واتە پارێزگاری لە دەستووراتی خودا و خۆ پارازتن لە تاوان، شایانی تەقوا، واتە بەندە 

لە هەر جۆرە گوناح و خەتا و تاوان بە پێی دەستەڵت خۆ بەدوور بگرێ، جا ئەو شێوە تەقاوایە 

بابۆڵە بێ نااوی خاۆی نەچاێ وەگاۆڕێ بە فێاام بە بێ دوای شەقی بێ و  خاوەن باوەڕ دەبێ لە

بابۆڵە چەورەی نەفامان، دەبێ بە تەواوی ئەوە بزاندرێ کە ئایامن هێناان هەر ئەوە نیایە بە زماان 

بکوترێ، بەڵکە دەبێ بە کردار و ئاکار بی تا دوا هەناسەی تەمەن، ئارەزوو خۆشەویستی دنیاا لە 

 ەکا لە ڕێی ڕاست.خشتەت نەبا و تالسات ن

ئەمر  619حوکمی فەرد بێ، بەڵم ئایەتی  612وا دەردەکەوێ و هەست پێدەکرێ کە ئایەتی 

و حوکمی گشتی بێ، واتە خودای تەعاال ئەمر دەکا بە تەک تەکی کاۆمەڵ کە دەک دە یاساای 

هەستە ئەو  خودا گرن بە تێکڕایی و سوننەتەکانی پێغەمبەر بقۆزنەوە. جا لەو شێوە ئەمرەی باری

دەکرێ بە تەواوی: کۆمەڵ بێ ڕێنوما و پێشەنگی زانا و دانا و بەزیبک و لێهاتوو دە گیر دەکەوێ 

و پەرێشان و پرژ و بڵو دەبێ، هەموو دژ و نەتەوییەک دەتوانێ وەیقۆزێ و دەساتەمۆی خاۆی 

 کا و دە زەلکاوی جەهل و نەزانیدا ڕۆدەچێ بۆ هەمیشاە، جاا ئەوەیە ڕاز و هاۆی ئەوەی کە باۆ

نەجاتی ئینسان لەو چارەڕەشییە خودا بانگی ئینسان دەکا کە دەک دە یاسای خودا وەرێنن و لێی 

وەدوور کەون و لێکرتیش هەڵمەبڕێن، بەڵاگە زۆرن لە ساەر ئەوەی کە گەل و هاۆز و نەتەوەی 

بێ ڕێبەر وەک حەیوانی ئاوەکی وایە، هەر کەک وازی لێ باێ، دەیکااتە ئای خاۆی؛ گەالنای 

پێغەمبەران و قورئان و کتێبەکانی دیاکەی ئاساامنی دە جەهال و شاەڕ و شاۆر و دووربووە لە 

فەساد و وەحشایگەریدا بە داتاوڵوی مااونەوە، وەک هاۆزی عەرەبای وەحشای تاا حەزرەتای 

ڕەسووڵیان نەگەیشتە ناو داماو و لێقەوماو بوون، پاش ڕێبەرایەتی قورئان و ماحەمەد دوژمناانی 

دا بە ئاشکرایی 619مەتڵەبە دروست و ڕاستە دە ناوەرۆکی ئایەتی  دوێنێ ببوونە برای ئەوڕۆ، ئەو

 هەیە و هاوارمان دەکاتێ.
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 پاشەدۆ

بە ئەدای ئیتاعەت و تاعاات و خێارات  یدا موسوڵامن619و  612خودای تەعاال لە ئایەتی 

دەستوور دا، هەر وەک لە هەوەڵەوە بە پارێزگاری لە فەرمانی خودا موساوڵامنانی باناگ کارد؛ 

)اتّقوا اللە(، جاری دوایەش بە دەست گرتن بە یاسای خودا وەک فەرمووی )و اعتصموا بحبال 

ر دا بە خااوەن بااوەڕان کە الله(، و جاری سێیەمیش بە یادئاوەری نیعمەتەکانی خاۆی دەساتوو 

ماش دەباێ ئەوە باێ: کارد و ر فەرمووی: )و اذکروا نعماة اللاه علایکم(؛ هاۆی ئەو یاساا بە نە

کردەوەی ئینسانی یا لە ڕووی ترساندن بێ، یا لە سەر ئەساسی مەیل و ئارەزوو بێ، دیارە تارک 

رهەمە، جاا فاع و بەلە پێشەوەی مەیل و ڕەغبەتە، چونکە بەرگری لە زەرەر لە پێش ڕاکێشاانی نە

ُقواْ اهّللَّ َحقَّ ُتَقاتِهِ بەو پێیە دەبێ بکوترێ ) ( ئاماژە وەالی خۆف و ترسی خودایە، واتە لە ترسی اتَّ

 عەزاب و غەزەبی خودا دەک بدە بە یاسای خودا )و حبل الله(.

ُقواْ اهّللَّ َحقَّ ُتقَ ( )612زانان نەزەریان وایە ئەو ئاایەتە )هەندێک لە قورئان ( بەو هاۆیە کە اتِهِ اتَّ

َ َمدا  ی سووڕەی تەغابون ﴿61بەجێ نابێ، البراوە بە ئایەتی زۆر سەخت و گرانە جێ ُقوا اهّللَّ فَاتَّ
تََطْعتُمْ  ْْ ﴾ واتە بە پێی توانا ئیتاعەی خودا بکەن و دەستوورەکانی بپارێزن؛ هەرچەند معااذ بان ا

ی ساووڕەی 61ەوە بە ئاایەتی ی ئاالی عیماران نەشاۆراوەت612جبل فەرموویەتی ئەو ئاایەتەی 

 تەغابون، بۆی بڕوانە لە تەفسیری کەبیر، هەمان ئایەت.

ْسِلُموَن  ﴿جوملەی  نتُم مُّ
َ
واتە مەبەست بەردەوامییە لە ساەر ئیساالمەتی،  ﴾َواَل َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأ

ی بەڵاکە دینایانی تا هەی، بەرقەرار و بەردەوام وەمێنە لە سەر ئایینی ئیسالم تاکوو نەمری بە بێ

مبری بە ئیسالمی؛ جا لە سەر قەولی معاذ بن جبل و زۆربەی زانایانی قورئان )جمهور علاامء( 

 ( لە موکەماتانە ناکرێ نەسخ بێ.612ئەو ئایەتە )

ْسددِلُموَن  دڵاای رسک و سااام و پااڕ لە هەساات لە ئااایەتی ﴿ نددتُم مُّ
َ
﴾دا َواَل َتُمددوُتنَّ إاِلَّ َوأ

ر ئەوەی ماردن دە ئیختیااری ئینسااندا نیایە و کاات و سااتی هەڵدەبەزێتەوە و ڕادەچەنێ؛ لە بە

کراوی خۆی کە هات چارە و ڕێگای ئیامن و باوەڕ ناهێڵێ و شپرزەی دەکا؛ دە حاڵێکادا دیاری

ئەو دەساتوورە دەدا بە ئینساان دە حااڵەتی مردنادا لە کاوفر خاۆ بەدوور بگارن بەڵاکە بە خودا 

و شپرزە لە بەر دەستی داڵی مەرگ لە کاوێ هۆشای ئیامنەوە مبرن؛ ئینسانی پەشۆکاو و چڕژاو 

کااوفر و ئیامناای دەمێنااێ و دەتااوانێ ئیختیااار وەگەڕ خااا دە حاڵێکاادا هەمااوو هەسااتی لە گەڕ 

 دەکەوێ! 
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 پەزیر دێرەدا دەبێ چ بێ؟!وڵمی ڕەوا و ئەقام

 نەهیان داوەتە پاڵ مەرگ، یانی نەمری« ال»دەبێ دە وڵمدا ئەوە بکوترێ: هەرچەند زانایان 

و دەیگەیێناێ بە ڕواڵەت،  دیاارە ئیختیااری بە دمەوەیە ەبە کافری، بەڵکە بە ئایامنەوە مبارە، ئەو 

ئەمام مەبەستی بەڕاستی دێرەدا ئەمر و دەستووری خودا بۆ بەردەوامی و بەرقەرارییەکی پتوون و 

ا قایم و قۆڵە دە هەموو کات و ساتی دەستەڵت و ئەقام و هۆشی بە ئیختیار و ساەربەخۆیە، تا

 کاتێ گورگی ئەجەل داودێتێ.

 
پاش دەستوور و فەرمانی خودا بە تەقوا و پارێزگاری، ئەوجار خودای تەعااال دووهەماین 

 ی ئالی عیمران.619دەستوور و فەرمانی خۆی دەکار دەکا بۆ سەر ئینسانی بە وەسیلەی ئایەتی 

ْ بە پێی هەڵسەنگاندن و بەرجەوەندی ئایەتی ) قُوا  بە دوو شت هەست دەکەین:( َواَل َتَفرَّ

. لە هەڵگێڕ و وەرگێڕی سیام و نااوەرۆکی ئاایەتەکەدا ئەوە بە دەسات دێ کە مەبەساتی 6

ْ خودای تەعاال دە ) قُوا (دا ئەوەیە موسوڵامنان بە هۆی هایچ شاتێک دووبەرەکای دەگەڵ َواَل َتَفرَّ

نەزانیایە، هەر یەک پێک نەهێنن، چونکە حەق و ڕاساتی هەر یەکاێکە، غەیاری ئەو یەکە درۆ و 

 ی یۆنسدا فەرموویەتی:92ئەوەشە هۆ کە خودای تەعاال دە ئایەتی 

 ِ ع َْ فُونَ كُم ا ُّ َربُّ كفَ ي ىذ تُْْصَ
َ
لاَُل فَأ َقِّ إاِلذ الضذ

ْ
َماَ ا َبْلَد اْل ََ َقُّ 

ْ
 ُم اْل

ئائەمەیە خودا و پەروەردگاری  ااتەقینەی ئێوەو کە واتە پا   ااتەقینە چی دی هەیە بێجگە 

 ک دن! دەی ئیک چۆن لە  ااتەقینە ال دەدرێد بەرەو بەتاو!؟لە  ێگە ون

ْ . هەڵدەگرێ خاودا کە مەبەساتی لە )2 قُدوا (دا ئەو نەهایە باێ: واتە دوژمناایەتی و َواَل َتَفرَّ

دووبەرەکی پێک مەهێانن چاونکە ئەوانە لە دەورانای نەزانای و السااریدا دەگەڵ یەک شاەڕ و 

دەهێنا، جا ئێستا خودا داوایاان لاێ دەکاا ڕاباردوو ڕەچااو نەکەنەوە  هەڵی دووبەرەکییان بەکار

دووبااارە، چااونکە دیتتااان کە بەرهەم و نەفعاای دووبەرەکاای و دوژمنایەتیتااان دەگەڵ یەک هەر 

 وێران کردنتان.ڕۆچوونە لە نێو زەلی شەڕ و شۆر و وڵت

ْ . یا دەڵێن مەبەستی خودا لە )9 قُوا بکەن لە هەرچای دەبێاتە هاۆی  ( ئەوەیە: دووریَواَل َتَفرَّ

 لەناوچوونی محەمەبەت و مەیل و دۆستایەتی.

وا هەست پێ دەکارێ کە نیعمەتەکاانی خاودا لە  ﴾َعلَيُْكمْ ُرواْ نِْعَمَة اهّللِّ كَواذْ  ﴿لە ئایەتی 

بەشاەکانی دە نااو سەر ئینسان یا دنیاایی دەبان یاا قیاامەتی دەبان؛ هەر وەک خاودا هەر دوو 
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 ان کردوون:نیشئایەتەکەدا دەک

نیعمەتی دنیایی بۆ ئەو گەلە ئەوەیە کە لە هەوەڵەوە ئەوانە شیر و تیریان لێاک دەساوون . 6

ها لێکدەن، پاشان خودا بە حیکمەت و کەرەمی خاۆی دەگەڵیاان، دڵای باۆ الی یەک باردن و 

تااێکەڵو و دەسااتەمالنی یەکاارتی کااردن وەک برایااان، وەک تااایفەی ئەوک و خەزرەج، کە 

و گێرەشێوێنەکان لێکیان وەنزیک خستبوون کە بە گژ یەکدا بێن و پێک وەربن؛ تاکوو فیتنەگێڕان 

پێغەمبەری پاک و ڕاست دە هاوارەوە هات و گەیشتە سەریان و بەرگری کارد لە بەگژداچاوونی 

یەک و کردنی بە ئاشنای یەک بەوپەڕی خۆشەویستی دەگەڵ یەک؛ وەک وێنەی ئەو ئاشانایەتی 

 ی ئەنفالدا، چاو دەکرێ:19تی کەوتنە لە ئایەو ڕێک

عذَفوْت َبوْيَ قُلُووبِِهْم 
َ
ا أ ْرِض ََجِيلاً مذ

َ
نَفْقَت َما ِِف األ

َ
عذَف َبْيَ قُلُوبِِهْم لَْو أ

َ
ا ذ  َوعَووِكنذ وَأ

عذَف بَيَْنُهْم إِنذُه َعِ نٌ  حَ 
َ
 يمٌ وأ

نەتڕدەتوانی دڵیڕان دڵەکانیشی  ێ  خسنت ئەگەر ئەوەی لە اەر ئەویڕدایە هەمڕووت بڕدایەو 

 گومان خودا ئاو و کاربەجێیە.یەت بخەیو بەڵکە خودا  ێکی خسنت بە بێ

 پوختەی مەبەست:

دەبێ ئەوە بزاندرێ و باوەڕیشی پێ بکرێ کە کێ ڕوو دە دنیایە کاا و بیپەرەساتێ دوژمنای 

م کێ بەشی زۆری ئەو شتانەیە کە خودا دروستی کردوون، جا بگرە لە ئینسانەوە تا حەیوان، بەڵ 

لەبەرێاک ی خودادا بێ، ناتوانێ دوژمناایەتی هایچ گیانقڵوو دە خودا کا واتە دە خزمەتی خەڕ 

بکا، هۆیەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ ئێرە: ئەو وەک خودا و بە چااوی خاودا دەڕوانێاتە مەخلاووقی 

، و إِنَّ العاارَِف اِذا اََماَر ِبِر خودا، ئەدێرەدا شۆقی ڕووناکایی کوتەی عاریفان چااو دەکارێ: ) فاق 

واتە ئاشنا و زانا کاتێ ئەمر کاا بە یکوُن ناصحاً ِبُعنع  و یَُغی ُر فَهَو ُمستَبرِص  ِبرِس  الله يف الَْقَدِر(: 

چاک ئەمار دەکاا، ئەگەر نساحەت بکاا بە قیانەوەی ناکاا، ئەگەر عەیاب چااو کاا، حەواڵە بە 

 مەت و ئەرساری خودا و قەزا و قەدەری دەکا.کحی

دڵی و ساەفای نااو خودا نیعمەتی دنیای بەیان کرد کە ئاشنایەتی و یەککاتێ  کاکڵەکەی:

ماڵتان بوو، نیعمەتی ئاخرەتیشی بۆ بەیاان کاردن، کە نەجااتی دان لەوەی تاێکەونە نااو چااڵی 

 دۆزەخ لە ڕۆژی ئاخرەتدا.

 : حبل الله
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 زانایانی قورئان "حبل الله"یان بە هەشت شت بەراوەرد کردووە:

 . قورئانی پیرۆز4

 (390 3. تاعەت و یاسا )لە ابن مسعود ابن عباسەوە، طربی، 3

 (399 3. ئیخالس )طربی، 3

 کەوتنی دەستووراتی خودا )حسن برصی و ابن ابی حاتم(. شوێن4

 (3232ش  9/933. ئیسالم )طربی، 2

 (9/934. وەعدەی پەیامنی خودا )طربی، 1

 ناوبراو لە بابەت حبل اللە( کەوتنی )هەموو تەفسیرەکانی. ڕێز لە پێغەمبەر و شوێن3

 . ئال و بەیت.4

 یادێک و ئاوڕێک وەسەر جەهالەتی عەرەب:

 ئامان ڕووی دا لە ناو عەرەبان:پێش زاهیربوونی ئایینی ئیسالم، سێ فیتنە و شەڕی بێ

بوو، "بسوک" وەک دەڵاێن نااوی ژنێاک کەر . شەڕی "بسوک" شەڕێکی ناودار و وێران6

بوو، وا هەڵدەکەوێ ڕۆژێکی حوشرتی کابرایەکی دەچێتە ناو ئەو  بوو کە خاوەنی لەوەڕگەیەک

لەوەڕگەیە، ئەو ژنە کە پێ دەزانێ دەچێ ئەو حوشرتە دەکوژێ؛ جا کاتێ خاوەنی حوشارتە پاێ 

دەزانێ بەو کارەساتە ناحەز و ناڕەوایە، بە پەلە و بە پڕتاو خۆ دەکوتێ باۆ الی ئەو ژنە کە قااتڵی 

و مەمکانی دەبڕێ. جا ئەو دوو کارەساتە ناڕەوایەی ئەو ژن و ئەو حوشرتەیەکە و ئانگژای دەبێ 

پیاوە دەبێتە هۆی شەڕێکی درێژ و خوێناوی لە مابەینی دوو قەبیلەی "بنی بکر" و "بنی تغلاب" 

 کە سەرەنجام تەواوی هۆز و قەبیلەی عەرەب دادەگرێ تا پەنجا و یەک ساڵ درێژەی دەبێ.

ساواریدا دەباێ و بڕکێای ئەسبە لە ئەسەری کێ. شەڕی دووهەم شەری "احس" دەبێ ک2

ڕوو دەدا؛ تا حەفتا و چەند ساڵ دەوامی دەبێ زیاتر لە هەزار کوشاتە لە خاۆ دەگارێ. )تفسایر 

(. هەر لەو ساڵیشادا ئیساالم لە مەکاکە ساەری هەڵادا کە بەرە بەرە 6/431املقام املحمود، ج 

یەک نەفەر بە نااوی "ساوید بان  خەڵک بەرەو دەنگی ئیسالم باۆ مەکاکە دەهااتن؛ باۆ مناوونە

پەرست حاست" ئەهلی مەدینە خۆی گەیاندە حەزرەتی ڕەسووڵ و مالقاتی کرد ئینسانێکی حەق

وگۆی پێغەمبەر پاراو بوو، بەو بۆنەوە وەعدی دا بە پێغەمابەر خواز بوو، دڵیشی لە گفتو حەق

کااتێ گەڕاوە باۆ مەدیانە،  لە گەڕانەوەدا بۆ مەدینە خەڵک بۆ الی دینی ئەو دەعوەت بکا، بەڵم

 و تێدا چوو و کوژرا و نەگەیی بە ئاواتی خۆی. شەڕی "بعا " ڕووی دا
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هەر لە پاش ئەو دووهەمین کەسانی کە مالقاتی حەزرەتی ڕەسووڵیان کرد "ایاک بن معاذ" 

و چەند نەفەری دیکەش بوون کە لە پاش مالقات کردنی حەزرەتی ڕەساووڵ شایفتە و جەزبای 

و کاتێ دەگەڕێنەوە بۆ مەدینە، دەگەڵ تایفە و خزمانی خۆیان ڕاست و دروسات  پێغەمبەر دەبن

باک دەکەو و قبووڵی دەکەن، بەڵم ئەو "ایاک بن معاذ" پێش ئەوەی پێغەمبەر هیجرەت بکا باۆ 

مەدینە، وەفات دەکا. هەروا بەرە بەرە خەڵکی مەدینە دێن بۆ مەککە و تاێکەڵوی ئیساالم دەبان 

 (1/644قان، )تفسیر تبیین الفر 

 
بە دوو تااوان و دەبێ ئەوە بزانین کە خودای تەعاال دە ئایەتەکانی ڕابدروودا ئەهلی کتێبای 

 عەیبانەوە ناودێر کردووە: 

باااوەڕ بااوون بە خااودا و بە قورئااان و بە . یەکێااک لەو دوو عەیبااانە ئەوەیە کە ئەوانە بێ6

 وەال دەکا.ی ئالی عیمران ئیشارەی 34پێغەمبەر. هەروەک ئایەتی 

. عەیبی دووهەمی ئەوانە ئەوە بووە کە هەمیشە دە حەولی ئەوەیدا بوون، خەڵکی ساوا و 2

ی ئاالی 33دینی، وەک لە ئیشاارەتی ئاایەتی کاڵی موسوڵامن ئاوەژوو کەنەوە بەرەو کوفر و بێ

و لەو عیمران چاو دەکرێ؛ جا بۆ خۆپارازتنی موسوڵامنان لەو ئاکار و ڕەفتارە ناحەزانە خودا ڕو 

ئەهلە کتێبانە الدەدا و وەردەگێڕێ بەرەو خاوەن باوەڕان و دەیاندوێنێ بەو شاێوەیە کە ئێاوە ئەی 

ئیامنداران پارێزگاری لە یاسا و دەستووراتەکانی خودا بکەن چۆنی شایانی یاساای خاودایە؛ بە 

ت ئاالی عیماران، و هەروا تێبکۆشان عاالەم بەرەو دیان و تااعە 619و  612وەسیلەی ئاایەتی 

 ڕاکێشن تاکوو ئیامنی ئاسامنی پەرە بستێنێ. 

 ی ئالی عیمران:614جا بۆ تەئکیدی ئەو مەبەستە ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

ُمُروَن بِالَْمْلُروِف َونَْنَهْوَن َعِن الُْمنكن مِّنكَوتْلَ 
ْ
َْيِ َونَأ

ْ
ٌة يَْدُعوَن إیَِل اْل مذ

ُ
وعَووئَِك ِر وَ وْم أ

ُ
ُهوُم  أ

 (222) الُْمْفلُِحونَ 
دەبا لە نێو ئێوەدا دەاتەیەت هەاتێ بانگەشە بکەن بەرەو خێ  و فەرمانیش بڕدەن بە چڕاکە و 

  ێگ یش بکەن لە خ اپەو هەر ئەوانەن  ئگاربووان.

 914ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ن بۆ چاکە کردن، دەکرێ دێرەدا جا با لە ناوتان ببێ و هەڵکەوێ کۆمەڵێک کە بانگاواز بکە 

ئەو مەبەستە بدەیە دڵ کە ئەو بانگاوازە ئەرکە لە سەر شان و ئەستۆی زانایان کە ئەوانن بە قۆنااغ 
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و پلەی یەکەمی لێپررساوی ئەو بانگاوازە دەکەن، پاشان هەموو ئینسانێکی خاوەن باوەڕ و ئیامن 

ا باێ و شاان باداتە بەر ئەو ئەرکە گەورە، بەرپرسن بۆ ئەمر بە چاکە و ڕێگرتن لە خراپە، کێ ئاو 

پلەی سەرکەوتن بەشیان دەبێ، بە کورتی هەر گەلێک هەڵەی یەک ڕاست کەنەوە و عەیبی یەک 

 داپۆشن، قسە لە یەک وەرگرن، ئەوە لە ژیاندا سەربەرز و سەرکەوتوون.

ئینسان  ی ئالی عیمران ئەمر و دەستوورە لە الیەن خودای حەکیم و زانا بۆ سەر614ئایەتی 

تاکوو ئینسان بتوانێ بۆ ئاسایش و حەسانەوە و حاوانەوە ئەمر بە چاکە بکەن و بەرگری لە خراپە 

تەکای کاۆمەڵ کە ئەمرێکای ئیجاابییە وەک بکەن، چونکە ئەو شێوە ئەمر و دەساتوورە باۆ تەک

 باڵپۆشێک وایە باۆ پاارازتنی گەل لە نااکۆکی و دووبەرەکای و فەسااد و لەوالیەشاەوە پاایە و

کە تۆفاان و زەلازەلەی هێرشای زۆرداران و  ەکپارچەگی گەل دادەبەستێ و قایم دەکایئەساسی 

خراپەکاران نەتوانێ جرزی پێ بەرێ و کەلێنی تێ خات. چونکە ئەو وەزیفە پیارۆرزە )ئەمار بە 

 چاکە و نەهی لە خراپە( وەک دوو پایە دێتە ڕوو دە ناو کۆمەڵدا: 

ئەوە بە ئەرکێکای ساەرەکی خاۆی بزاناێ و بیپاارێزێ  تەکی ئەفرادی کۆمەڵ. دەبێ تەک6

تاکوو ژیان و حەسانەوە و حاوانەوە و کەڕامەت و مافی کۆمەڵ لە ئافاات و فیتانەی فیتنەباازان 

بەدوور بێ و ئاژاوەگێڕان نەتوانن ڕەخنە بکەنە نااو خەڵاک و تاۆوی ئااژاوە بچێانن و ڕیشاەی 

ەک واجبێکی زاتای هەر کەک لە بەرا خاۆیەوە و دڵی پان و پۆڕی گەل بنێژن، واتە و افەساد لە ن

 پاسەوانی لەو ئەرکە پیرۆزە بکا و بیپارێزێ.

. دووبارە کۆمەڵ بە گشتی وەک واجبێکی کیفایی بۆ بەرگری لە خراپە و ئاژاوە و فەسااد 2

دەبێ دەست بادەنە دەساتی یەک و دڵ دەنااو دڵ وەک ساەد و ساوپەرێک بوێسانت دە بەرابەر 

ان بۆوەی نەتوانن ڕووی لێزماو و سێڵو دە وڵتی گەل و کۆمەڵ بکەن هێرش و هەرەسی تەرەس

ن لیاتەی دەساتەڵتیان و وێرانای کەن. وەک وڵتای بخەنە با وزاری پێکەوە ژیانبۆ وەی زەوی

 ڕاوگەی پیاوانی پیرۆزی ئایینی بوون.سووریە و عێراق کە جێ

ری بە تێروتەساەلی و بە بە کوردی و بە کورتی، کاێ بتاوانێ ئەو ئەرکە پیارۆزەی بەخاتەوە

گومانە لە قۆزانی گەل و نیشاتامن و ئایامنە، جاگە لە بێ ەجوانی وەخۆ بگرێ و وەیقۆزێ، ئەو 

نشینی نشین و خەلیفەی خودا لە سەر زەوی، و جێهەموو ئەوانە دەتواندرێ پێی بکوترێ: جێ

گی کاۆمەڵ پێغەمبەر و قورئان لە ناو کاۆمەڵ؛ چاونکە ئەوەی دەتاوانێ وەحادەت و یەکپاارچە

بوونە بە پااکی وبە ڕاساتی، دە بپارێزێ و بیگەیێنێتە لووتکە و قۆناغی بەختەوەری، دەگەڵ یەک
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وشااەنگی هاااودڵی و یەکیەتیاایە، دیااارە ئەماار بە چاااکە و بەرگااری لە خااراپە بەری داری شۆخ

سەرنویشتی کۆمەڵ بە یەکەوە بەسرتاوە، هەر وەک یەک نەفەری خاراپ دەتاوانێ سەرنویشاتی 

وەلەرز خا و بیالژێنێ، هەر وایە یەک نەفەری چااک و پااک دەتاوانێ پاایە و ئەساسای  کۆمەڵ

یەکپارچەکی کۆمەڵ قایم و ڕاوەستاو ڕاگرێ جا چ جای ئەوەی کە کاۆمەڵ هەماووی هەساتی 

چاکە بکەن، جگە لەوانە پێویستە و زەرووریە یاساا و دار و لەلە باۆ کاۆمەڵ  بباێ و بەساەروەر 

 وەی ئەفراد نەتوانن لە سنوور تێپەڕی کەن.دابندرێ ئەو یاسایە بۆ 

 دڵ خوازیاری ئەوەیە بزانێ وشەی )امة( بە مانای چییە؟

زانا عەرەبەکاان واتە ئەوانەی کە بە لۆغااتی عەرەبای ئاشانان و دەیازانن، بە چەناد ماناای 

 جۆریان دەکار کردووە هەر یەکەی لە سەر ئەساسی بەڵگەیەک، بۆ منوونە:جۆراو 

الجامَعاُة . لە جێیەکدا بە واتای کۆمەڵێکیان ناو باردووە کە قەساتی کارێکیاان کاردووە: 6

 واتە کۆمەڵێک کە قەستی کارێکی بکەن.اللَّتي تُم بأمر  ما: 

 . لە جێیەکی بە مانای وەشوێن کەوتن و ئیتاعە لە پێغەمبەران3

ًة اكإِنَّ إِبَْراِهيَم  ﴿ل: ی نەح438. لە جێیەکی بە مانای پێشەوا؛ بە پێی ئیشارەی ئایەتی 3 مَّ
ُ
َن أ

 واتە: بە ڕاست و دروستی کە ئیرباهیم پێشەوایەکی موتیو و فەرمانبەردار بوو. ﴾قَانِتًا

اة( وەک ئاایەتی 1 ی زخارف 33. بە مانای دین میللەتیشایان دەکاار کاردووە، وشاەی )ام 

ةٍ  ﴿ئاماژەی وەل فەرمووە:  مَّ
ُ
نَا آبَا نَا لََعَ أ ًْ واتە کافران کوتیان ئاێمە بابەکامناان شاوێن  ﴾إِنَّا وََج

 دەکەوین.

ة(، وەک ئایەتی 5 ی یۆسف ئیشاارەی وەلی 15. بە مانای زەمان و کاتیش دەکار کراوە )ام 

ي جَنَا ِمنُْهَما َوادَّ  ﴿ئەو مانایە لێ چاو دەکارێ:  ِ نَبِّئُ كَوقَاَل اَّلَّ
ُ
نَاْ أ
َ
ٍة أ مَّ
ُ
ًَ أ ِْ كَر َبْع ْر

َ
ِويِلِه فَأ

ْ
 ﴾لُوِن م بِتَأ

واتە: یەکێ لە دوو کەسەکەی ڕزگاری بوو و پاش ماوەیەک بیری هاتەوە کوتی مبنێارن هەوڵای 

 (333 3تەعبیر و لێکدانەوەی ئەو خەونەتان بۆ دێنمەوە. )روح املعانی ج 

دووبارە دڵی بزۆز و بەپرسیار دەیهەوێ بزانێ کێ دەبێ جاڕچی و بانگاوازچی عالەم بێ بۆ 

بە چاکە و بەرگری لە خراپە! دیارە هەر وەک ڕوون و ئاشکرایە ئەو ئایەتی لی چاکە؟ واتە ئەمر 

ی ئالی عیمران دەعاوەت باۆ لی خێاری دەساتوور داوە لە لیەن خاوداوە، جاا ئەوجاار 481

گەر و جااڕچی کەران و زانایانی بەهەست و وردبین نەزەریان وا داوە کە دەبێ دەعوەتتەفتیش
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دەگەیێنێ. اشنا و ئاق  و هێدی بێ لە بابەت ئەو شاتانەی ڕایاانخێر و خێرات و چاکە، زانا و ئ

ئەگینااا نەزان و تااووڕە زەرەری زیاااترە لە دەعااوەتەکەدا، سااووکایەتی پێکااردن لە ئەحکامااات و 

 دەستووراتی ئایینی لێ هەست دەکرێ.

دەبێ ئەوە بە چاکی بزاندرێ کە ئەمر بە چاکە و نەهی لە خراپە دە شەئنی کەسانی شایاو و 

و  دوان و نەزانست و مەتڵەب بێ، دەناا ساەربەخۆ لاێبەزانا و ئاشنا بە ئەحواڵ و ئەوزاعی مە

گر بە وەسەر پەڕین وەرنااگرێ بەڵاکە بە دیان و ئاگا وەسەر دەپەڕێ، ئەو وەسەرپەڕینە گوێبێ

ئایین و ئەحکامی وەردەگرێ، ئەوجار لە سەر ئەمر بە دەساتوور چەناد پالە و قۆنااغامن هەیە، 

 سەیر کە:

 . ئەمر بە چاکە و نەهی لە خراپە، ئەوە نەزەری زاتییە؛ واجبە.4

 کیفایی، ئەوە فەرزی زاتی نییە؛ کیفایەیە. . ئەمر بە فەرایزی3

 . ئەمر بە واجب یا نەهی لە سەر تەرکی واجب، ئەوە واجبی بزانە؛ فەرزی عەین.3

 . ئەمر بە سوننەت یا نەهی لە سەر تەرکی سوننەت؛ ئەوە سوننەتە.1

 . ئەمر بە مباحات؛ ئەوە سوننەتە.5

لە جیاات « معاروف و منکار»وشاەی  دڵ دەیهەوێ ئەو پرسیارە بکا: بۆ دە ناو ئاایەتەکەدا

 واجبات و عصیان بە کار براون؟ دیارە معروف واتە واجبات؛ منکر واتە عصیان! 

دەبێ بۆ وڵمی دڵ وەڵمێک وەدرێ کە دڵی بە پرسیار وەیقۆزێ و قباووڵی باێ. پێشاەکی 

دەباێ بە دەبێ بە دڵ بسپێردرێ و بزانێندرێ کە دەعوەت و بانگاواز دە کاروبار و ئومووراتێکادا 

تفاقی تەواوی لە سەر کار بربدرێ کە چاکی و خراپی ئەو کاروبار و ئومووراتە مەشهوور بن و ئی

بێ، وەک واجبی نوێژ و حەرامی ئارە ، وەک ڕۆژ و وزەکات لە واجبیدا یا وەک قەت  و زینا لە 

حەرامیااا؛ نەک وەک ئومااوری ئیجتیهااادی کە دەسااتەیەک دەڵااێن جۆرێااک دەسااتەیەکی دی 

گوناهی پێغەمبەران و یاا دەسات هەڵناان دە تر دەڵێن، و مەسەلەی تەقلید و پاکی بێ جۆرێکی

دوای نوێژدا هەر وا.... خودای تەعاال بە ڕاگەیانادنی ئەوانە واتە ئەماری ئیجتیهاادی ئەمار و 

دەستووری ڕانەداشاتیوە و نەداوە، جاا لە ساەر ئەو ئەساساە ئەمار بە چااکە و نەهای لە خاراپە 

وورن و کۆی دەنگی گەلیان لە سەرە؛ واتە ئەمر بە چاکە و بەرگری لە خراپە مەعرووف و مەشه

تەوافوقی هەموو کەسی لە سەرە بۆیە ئەو دوو وشە پیرۆزانە )معروف و منکر( لە باتی واجبات 

 و عصیان هاتوون و هێندراون.
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ئەوە خۆی کاتێ خودای تەعال ئەمری کردە ئینسان بە "امة واحدة" ئاشنا بێ و خوو بگرێ 

ئاماااژەیە وەلی ئەوەی لە پەرتەوازە و لێااک هەڵبااڕاوی خااۆ بە دوور بگاارن، دووبەرەکاای و 

ی 485تەفرەقەگەری خۆی لێ بپارێزن. جا بۆ ئیسباتی ئەو ئیدیعایە دەبێ بچینە خزمەت ئاایەتی 

 ئالی عیمران:

ِيَن َََّفرذقُواْ َواْخَتلَُفواْ ِمن َبْلِد َما جَ اكونُواْ كَوالَ تَ  وعَووئَِك اءُهُم اْْلَيَِّناُت وَ َّلذ
ُ
اٌب  أ َْ لَُهوْم َعو

 ئایل عيمران( 229) َعِظيمٌ 
هەرگیز وەت ئەوانە مەبڕدو پکاپکڕا بڕوون و تووشڕی کێشڕە هڕاتدو لە پڕا  ئەوەی بەڵڕگە و 

 گەورەیان هەیە.نیشانە  ووناکەکان گەیشتە الیانو ئا ئەوانەن ازایەکی 

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئێوە ئەی گەلی خاوەن باوەڕ وەکاوو ئەوانە مەبان کە لێاک جیاا باوونەوە و ئااژاوە کەوتە  

ناویان بە هۆی فریوی ئاژاوەگێڕان، پاش ئەوەی بەڵگە و نیشانەکانی ڕوون و ئاشاکرایان لە الی 

ئەوەی بە هۆی کارەسات یەکرتیان گرت و بەڵم تامیان لێ نەکرد و خوداوە بۆ هات؛ واتە دوای 

نەیانچەشت چونکە بە دڵ و لە ڕووی زانستەوە یەکرتیان قەبووڵ نەباوو و یەکرتیاان نەگرتباوو، 

سزایەکی گەورە و گران و بەژانیان هەیە لە هەر دوو دنیادا، بۆیە کەوتنە یەکرت کوشنت، جا ئەوانە 

 دەرەتان.ووک، لە ئاخرەتدا ڕووڕەش و بێلە دنیادا سووک و مەهت

هەر وەک دەڕواندرێ لە سەرنویشتی بەژان و دەردی ئەوانەی ئااژاوەگێڕ و پەرتەوازەچاین، 

لە خۆشی و خۆشبەختی دوو دنیا بەدوور و زەلیل و داماون، چونکە ئەوانە پاش ئەوەی بەڵگە و 

ەرک کرد و پەیان پاێ بارد، جاا نیشانەکانی ڕوون و ئاشکرای خودایان پێ گەیی و ڕاستیشیان د

ئەوجار حەسوودانە و بەخیالنە و کینەتووزانە کەوتنە گیانی خەڵک و تێیان بەربوون و وەحدەت 

و برایەتییان لێ دزین و لە بەر یەکیان هەڵوەشاندن و بێر و بەوێدا پەرتەوازەیان پاێ کاردن. خاۆ 

ەرەکیاایە و هەروا ئەوەی دیاریشااە ئەوەی دەتااوانێ وەحاادەتی کااۆمەڵ لە بەر یەک بەرێ دووب

دەتوانێ سام و هەیبەتی کۆمەڵ و گەل تێک شکێنێ، کێشە و یەکرت قبووڵ نەکردنە، ئەوانەیان بە 

 تەواوی بە سەر خەڵکدا سەپاند، جا لەوەیڕایە سزایان دەبێ عەزابی هەر دوو دنیا بێ.

 (4/612بی، )کالّذین(ی ئایەتەکە بە پێی نەزەری زۆربەی زانایانی یەهوود و نەسارا )قرط

و هەروا مەبەست لە )بیّنات(ی ئایەتەکە بەڵاگە و نیشاانەکانی ڕوون و ئاشاکرای خاودان 
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 (4/923)تفسیر روح املعانی 

دە حەیسی سنن ابان مااجەدا لە عەوفای کاوڕی ماالکەوە وەرگیاراوە کە گۆیاا پێغەمابەر 

ەهلای بەهەشات دەستە دابەش بوون، و تەنیا یەک بەشیان دەبێ ئ 316فەرموویەتی: یەهوود بە 

دەستەن ئەوانیش  312بەشەکەی دیکەیان ئەهلی دۆزەخن. و هەروا هۆزی نەساراش  31بێ، دە 

بەشایان ئەهلای دۆزەخان، و  316بەشەیان بەشێکیان دەبێ ئەهلی بەهەشت بان دەناا  312لەو 

بەش بااوون، لەوانایش هەر یەک بەشایان ئەهلاای بەش بەش 319هەروا ئاۆمەتی ئیساالمیش بە 

 بەشیان ئەهلی دۆزەخن. 312نا بەهەشنت دە

گۆیا لە پێغەمبەر پرسیار لەو یەک بەشە بەهەشتییە کراوە کە کێن؟ پێغەمابەریش لە وڵمادا 

گۆیا فەرموویەتی ئەهلی جەماعەت و ساوننەتن، لەوانایش ئەوانەن کە خااوەنی دڵای پااکن و 

 ڕاسنت، نەک هەچی خۆی پێ هەڵوەسێ.

دەکا: یەهوود و نەسارا کتێاب لە بارەیاانەوە دواوە و ئیامم ئەحمەد لە ئەمیری معاویە نەقام 

میللەت هەیە، کە ساەراپایان ئەهلای دۆزەخان، جاا مەگەر  312کوتوویەتی: لە ناو دینەکەیاندا 

 (6912یەکیان )مسند امام احمد، 

بەملەیاان دڵ لە دووبەرەکی و ئیختیالفی ئەو چوار ئیاممانە دڕدۆناگە کە باۆ دەباێ ئەو مل

دۆزینەوە بووبێ؟ پەنا بە خودایەکی یەکە و دوو نەفس و هەوا بووبێ یا لە بەر حەق ڕانابێ لە بەر

 نییە، تا هەرا ڕوو بدا؛ دەشبێ ئیختیالف لە چوار ڕێگاوە سەرچاوە بگرێ:

 . عەقیدە و ئەساک6

 . ئەعامل و ئەخالق2

 . فرووعی ئیجامعی و غەیرە ئیجامعی9

 . عەمەل دە فرووعی ئیجامعیدا4

دەکێشێتە زۆرەملای و تەعەساوب و خااڵی لە ئینسااف و ئیعتیادال، وەکای بێ ئەوە سەر 

دیاریشە و دە شەرعی ئیسالمیشدا پەسەند نەکراوە ئەو سێ بەشەی هەوەڵ واتە کێشەی عەقیادە 

و ئەعامل و ئەخالق و فرووعی ئیجامعی. چونکە هەرسێکیان زۆرەملی و کەڵەوەکێشای تێادا 

ە و خەوارج و ئەشاعەری و ... شاەڕی هەوادارانای بەکار دەبارێ، وەک عولەمایاانی ماوعتەزل

تاوان دە بەر پێیاندا پان و پڵچ دەبنەوە، پەنا حەنەفی و شافیعی و مالکی و ئەحمەدی ملیۆنها بێ

گەریشی پێغەمبەر هەباێ، مەال و ئاخوناد دەڵاێن چای!؟ بە خودا کاتێ قورئان هەبێ و بە بەیان
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دەباێ وەالی ئەوەی بە فەرماوودەی پێغەمابەر  هەچی بیڵێن لە خۆوە دەستەکوتە باکەن ئیشاارە

ە و بەرهەمەکەشی دەبێتە "جاش" کە تەوهینە قدڵامن پاراو نەبووە. ئەوەش دەبێتە بەزمی سێ تەڵ 

 بە قەداسەتی ئایینی پاک و بەعیزەتی ئیسالم.

 سووکە ئاوڕێک

دان ناابن، بەڵاکە زۆر شاتانێکی لاێ هەسات دەکارێ باۆ وەپشات گاوێ 612ئەو ئایەتی 

 ڵکن دەبێ بخرێنە ڕوو:بەکە

بااوەڕانە بە پێغەمبەرایەتای پێغەمابەر و ساەحیح و . هۆی حەسوودی پاێ بردنای ئەو بێ6

دروستی ئایینی ئیسالم، ئەوە بوو کە بە ڕوون و ئاشکرایی خودای تەعاال دە تەورات و ئینجیلدا 

اناابوو و بەڵگە و نیشانەی لە سەر دروستی دینای ئیساالم و ڕاساتی پێغەمبەرایەتای ماحەمەد ڕ 

باازان و حیلەگەرانای یەهاوود و نەساارا دڕدۆنگای و شاوبهەیان نواندبوونی، دە حاڵێکادا فێام

داخزاندبووە ناو ئایاتی سەریح و ڕەوانی خودای تەعاال بۆ شێواندن و پەرێشان کردنی خەیاڵ و 

بیر و ئەفکاری موسوڵامنان، جا هەر ئەوەش بووە هاۆ گورجاانە خاودای تەعااال ئاگااداری و 

 باوەڕان نەخۆن و دە داویان نەکەون.ۆشداری دا بە موسوڵامنان کە فریوی قسەی بێه

. خودای تەعاال کە ئەمر بە چاکە و بەرگری لە خراپەی دەساتوور دا بە موساوڵامنان، دە 2

پاڵ ئەوەشدا بە توندی ئاماژەی بەوەش کرد: تاکوو جاڕچی و ئامیر نەتوانێ ئەو ئەمرە بە چااکی 

گومانە ناتوانێ دەستووری ئەمر بە چاکە و بەرگری لە خراپە بە کار کار بەرێ، بێو بە ڕەوانی بە 

 بەرێ، واتە دەبێ توانای بەڕێوە بردنی ئەو کارەی هەبێ جا دەتوانێ کارەکە بکا.

 بەملە بکرێ، تا نەفس و هەوا و ساەرەڕۆیی. ناتواندرێ بەرگری لە ئاژاوە و تەفرەقە و مل9

 کوت نەکرێ.سەرکوت و دم

. ئەگەر عەرەبێکی یاسازان هات و پرسیاری کرد: بۆچی دە ئایەتەکەدا لە جیاتی )جاءتْهم 4

و "نیشانەی تأنث" البراوە؟! وڵمی دەبێ چۆن وەدرێ و قبووڵیشی  البیّنات( "جاءهم" هێندراوە

 کا!؟ دەبێ لە وڵمیدا بکوترێ: ڕەوایە و بە ڕەوایان زانیوە حەزفی نیشاانەی تأنّاث لە فیعلادا بەو

 مەرجە فیعلەکە پێش کەوتبێ لە جوملەکەدا.

 
 کانی مەزن بەیانی حاڵی شەڕخوازانی ئەهلی کتێب و دووڕووەدەتوانین بڵێین تا ئێرە خودا

و بەیانی حاڵی خێرخوازانی موسوڵامنی بۆ کردین، ئەوجار بەرهەمای ئاکاار و کردەوەیاان هەر 
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ئەگەر ویساتی ڕاسات بڕواناێ بزاناێ ڕێای دەخاتە ڕوو خودای تەعاال، بۆوەی ئینسان بتاوانێ 

ی ئاالی عیماران، 611مەیە! جا بۆ بەرهەمی ئەو مەبەستە دەبێ بچینە خزمەت ئاایەتی اڕاست ک

 تاکوو بە باشی تێبگەین:

 
َ
ْت وُُجوُهُهْم أ ِيَن اْسَودذ ا اَّلذ مذ

َ
ِ كيَْوَم تَبَْي ُّ وُُجوٌه َوتَْهَودُّ وُُجوٌه فَأ وقُواْ ْم فَ كَفْرتُم َبْلَد إِيَمان ُْ

اَب بَِما  َْ  ُفُرونَ كْنُتْم تَ كاعَْل
وچاوەکانیش  ە  دەبدو جا وچاوەکان اای دەبد و هەندێ لە دەبلە  ڤ ێکدا کە هەندێ لە دەب

باوە  بوونەوە!؟ دەی دەوت ێ  بەوانەی  وویان  ە  بووە: ئەرێ ئێوە لە پا  ئیتن هێنانتان بێ

 باوە یەتان بکێێن.کە واتەو ازای ئەو بێ

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ڕۆژێک دێ کە ڕۆژی حیسابە، بەشێک لە بەندەکانی خودا بەو هۆیە کە لە خودا ترسابوون  

بە نامووک و خاوەن کەرامەت بوون ڕوویاان  یو مافی هەموو خاوەن مافێکیان پارازتووە، مرۆ 

و دەکرێ، سەروەری هەر دوو دنیایان بە نەسایب دەباێ، و هەر بە سپیایەتی و گەردن فرازی چا

خەبەر کە وەشاوێن نەفاس و هەوا و ئاارەزووی وا بەشێکیش لە بەندەکانی خودا و لە خودا باێ

چارە سەرکەش و خراپی خۆیان کەوتوون، هەچی وەبەریان هاتبێ وەبەریان داوە و لەو ماڵی بێ

، ئەوانە بە ڕووڕەشی و خەجاڵەتباری چاو دەکارێن، و هەتیوانیش بووبێ خۆیان لێ نەپارازتووە

پێشیان دەکوترێ لەو ڕۆژە سەخت و بەسامەی ڕۆژی حیسابێ، ئایا مەگەر ئێوە پااش ئەوەی کە 

باڕوا باوونەوە، و لە پااڵ ئەو دان و بە نەفاس و هەوا بێبڕواو هێنابوو، دووباارە بە هاۆی گاوێ

ۆو النەداوە، جاا کەوایە دەیچێاژن سازای ئەو باوەڕیەتان لە هیچ تاوان و خراپەکاارییەکە خابێ

 باوەڕیەتان.بێ

گومانە کە ئەو ڕووگەشییە و ڕووڕەشییەی خاودای تەعااال دەیخااتە ڕوو باۆ دیارە ئەوە بێ

بەناادەکانی، نیشااانەی چااۆن ژیااانیە لە دنیااادا، واتە کاااتێ ئینسااان لە ساانووری مااافی خۆیاادا 

، و هەروا پارێزگاری لە ماف و کەرامەتی ئینسان و حەیوان کارد، نەکا تەجاوەزی بۆ مافی غەیر

مافی فەرد و کۆمەڵی پاراست ئەوە ئەو کەسە دەباێ بە خۆشەویساتی خاودا و خەلقای خاودا، 

دەشتوانێ ڕۆژی حیسابێ بە سەربەرزی و ڕووگەشی لە پای دادگا و دیوانی خودا سەف بگرێ 

ەتگااوزاری ئااارەزوو بااووبێ، ئەوە لە ڕۆژی و ڕاوەسااتێ، بەڵم ئەگەر نەفااس لەوەڕێاان و خزم

حیسابدا سەرشۆڕ و ڕووگرژ و تاڵ و داماو دادەمێنێ؛ چاونکە ماافی هەچای خااوەن ماافە دە 
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باووە  دڕێنپسێن و ناامووکخزمەتی ئارەزوو و ویستی پەستی خۆی ناوە، سنووربەزێن و پەت

 ەبیەی بوەستێ.ئەدئیش و کاری لە دنیادا؛ ئێستاش لێرە دەبێ لە پای سزای ئەو بێ

ئاوڕێ وەسەر وڵتی قورئان وەدا و ورد لێی ورد بێتەوە، هاوتاا و « من»دڵ دەڵێ کێ وەک 

ی ساووڕەی 11!؟ بۆ مناوونە ورد ساەیری ئاایەتی دەتاسێ زۆر چاو کا 611وێنەی ئەو ئایەتی 

ی ساووڕەی 46ی یاۆنس و ئاایەتی 21"زمر" بکا پاشان هەر ئاوا بە رسناجەوە باڕوانێتە ئاایەی 

ساەنگێنێ تااکوو ی ڕەحامن، لە مانایاان رسناج بگارێ و هەڵیان46ی قیامەت و 22ەک و عەب

بتوانێ هەر ئایەتەی کە تایبەت و بابەتی خۆی دە پاڵدا ئەوانیش بزانێ بۆوەی نەڵێ: جاا باۆ ئەو 

 هەموو ئایەتانە لە سەر مەتڵەب و مەبەستێک هێندراونەوە؟ سەیر کەن:

 ِ عَوويَْس ِِف َجَهوونذَم َمْثووًوى كوويووَن َونَووْوَم اعِْقَياَمووِة تَووَرى اَّلذ
َ
ٌة أ ْهووَودذ ِ وُُجوووُهُهم مُّ بُواْ لََعَ ا ذ َْ

ِننَ وعِّلُْمتَ   زمر( 62)ِبِّ
لە  ڤ ی قیامەتڕڕدا دەبینڕڕی ئەو کەاڕڕانەی کە درڤیڕڕان بڕڕۆ خڕڕودا هەڵبەاڕڕ و  وویڕڕان  ە  

 ئانەکان نییە؟!هەڵگە اوەو ئایا لە دڤئەخدا شوێد بۆ خۆبەئل

ََتٌ َوالَ ِ عذةٌ  َوالَ يَْرَهُق  ََ  يونَ( 16) وُُجوَهُهْم 
 وتۆئ و ئەبوونییەکی لێ نانیشێ. واڵەتیشیان هیچ جۆرە تەپ

ةٌ  ٍْ َعلَْيَها َغَِبَ ةٌ ( 22) َووُُجوٌه يَْوَمئِ ََتَ ََ  عبس( 22) تَْرَهُقَها 
وتۆئیڕان لڕێ نیشڕتووە؛  ەشڕی و دووکەڵێکڕی تاریڕ  هەندێ  وخسڕاریش لەو  ڤ ەدا تەپ

 .دایاۆشیون

ةٌ  ٍْ نذاِِضَ ةٌ ( 13) إیَِل َربَِّها نَاِظَرةٌ ( 11) وُُجوٌه يَْوَمئِ ٍْ بَاَِسَ  قيامة( 12) َووُُجوٌه يَْوَمئِ
 وخسار و دیەەنێکی ئڤر ئا لەو  ڤ ەدا گەشاوەن؛ اەی ی خودایان دەکەن؛ ئڤر  وخسڕاریش 

 لەو  ڤ ەدا گ   و ت   و تاڵد.

ْقَدامِ ُيْلَرُف الُْمْجِرُموَن بِِهيَماُهْم 
َ
ُْ بِانلذَواِِص َواأْل ُيْؤَخ  رحن( 22) ََ

تاوانباران هەر بە  واڵەت و شێوەیاندا دەنارسێدو ئینجا بە قێی پێش اەر و القەکانیان دەگێڕاێد و 

  ادەکێرشێد.

دیارە ئەو ئایەتانە هەموو زەمزەمەی ڕووڕەش و ڕووسپیان دەکەن، بەڵم هەر یەکەی بە ئاب 

 ەوە، تایبەمتەندێکانیان با حەواڵە بێ بۆ تامەزرۆیانی تایبەتی.و تاب و تایبەتی خۆیان
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دووبارە دڵ دەیهەوێ بزانێ ئایا مەبەست لە ڕەش و سپی و قرتە و نفرە و ئەو ئایەتانە چییە؟ 

ئایا دەبێ هەر ڕەش و سپی و گرژ و هەڵقرچاو مەبەست بێ؟ یا ئەوە مەجازن و شاتێکی دیاکە 

 نیاز و مەبەستە؟ 

 زانەکان لەو بارەوە دوو شنت:نەزەری قورئان

. یەک لەو دوو شتانە ئەوەیە: سپی )بياُ( واتە شادی و خۆشی، ڕەشیش مەجازە بریتییە 6

لە غەم و خەفەت و داخ و حەرسەت؛ لە سەر ئەو یاسا و ئەساسە، دەتواندرێ بکاوترێ: ئەوەی 

و ئیسالمە چااو  خاوەنی تەکلیفە دوو بەشن: موسوڵامن و کافر، بەشی سێهەمین کە نێوان کوفر

ناکرێ و نییە، هەروەک بۆچوونی عولەمایانی موعتەزلە، ئااوا دەڵاێن: خاودای تەعااال ئەهلای 

ڕوون، بەشاااێکیان ڕووڕەش و قیاااامەت دەکااااتە دوو بەش: بەشاااێکیان ڕووگەش و ساااپی

 ڕووهەڵقرچاون، ڕووگەش و سپی موسوڵامنان، ڕووڕەش و ڕووگرژ کافرن.

 پوختەی مەبەست:

ڕا قیامەتدا بە پێی ئاکار و کاردار هەڵدەساتێتەوە لە ڕەناگ و ڕوخسااریان ئینسان دە ڕۆژی

بااوەڕ باوون! خااوەن باوەڕەکاان دەنارسێن و دەردەکەون کە خاوەن باوەڕ بوون لە دنیادا یاا بێ

ڕووگەش و ڕووخۆشن، زۆر بە ویقار و عیزەتەوە بەرەو ئارامگە و ئاسایشگایان ڕەوانە دەکرێن، 

وگاارژ و ڕووهەڵقرچاااون، بااێ واز و بااێ ناااز بەرەو حەرسەتخااانە و باااوەڕان ڕو ئەمااام بێ

خەفەتخانەی خۆیاان کە دۆزەخە ڕەوانە دەکارێن؛ ئەو ئەحاواڵ و ئەوزاعە باۆوەی ناابێ بە زۆر 

 گومان دەگاتێ.نەگیردرێ و پاش گوێ بدرێ، نیزیکە و دە ڕێدایە، بێ

وسوڵامنان و ئەو حاڵەتە دووبارە دڵ دەیهەوێ ئەوە بزانێ کە ئەو حاڵەتە گەش و خۆشەی م

چ کات و سات و حاڵەتدا دێتە ڕوو بۆ ئینساان؟ نەزەری زانایاان زۆرە دە تاڵەی کافران  ترش  و

لەو بارەوە، هەر وەک دەستەکوتە دەچێ چاونکە ئەگەر لە ئاایەت و حەدیاس وەال کەوت کاار 

 ون:سەر بەرەو دەستەکوتەی کوێرانە دەڕوا، ئێستاش لەو بارەوە ئەو نەزەرانە درا

 . گۆیا کاتێ لە قەبر هاتنە دەر ئەو حاڵەتە6

 . هەندێکیش دەڵێن: کاتی نامە وەرگرتنەوە لەمەڕ ئەعامل2

 . هەندێکیش کوتوویانە ڕوودانی ئەو حاڵەتە کاتی وەزنی ئەعامل و حیسابە9

. هەندێکیش کوتوویانە ئەو کاتەیە ڕوودانی ئەو حاڵەتە کە دەکوترێ بە ئینسان هەر کەک 4

 مەعبوودی خۆی کەوێ واتە ئەوەی لە دنیادا پەرەستوویەتی.وە شوێن 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 200

 
دیارە بە پێی وەزن و هەڵسەنگاندنی ئایەتەکانی پێشوو ئەوەمان هەست پێ کرد و پێ گەیی 

ئیتااعەیی لە خودایاان بە ڕووڕەشای هااتنە ڕوو، فرشاتەکان کاات و کە ئەوانەی کە بە هۆی بێ

ئایا مەگەر ئێوە بوون پاش ئیامن و باوەڕیتان بەرەو کوفر و دەستوور پێدراو لێیان پرسیار دەکەن: 

ئیامنی گەڕانەوە؟ دەیجا بە حەق حەق و مافی خۆتانە کە سزای ئەو بادانەوەتاان بچێاژن! کە بێ

تاوان لە مل بۆخۆتانن کەک پەتی تاوانی نەهاویشتۆتە ئەستۆو. جا ئەدێرەدایە چاوەڕوانی دڵ لە 

بەردەوامی لە سەر ئیامن و باوەڕی خۆیان مااونەوە، جاا باۆوەی پاداشی ئەو کەسانەی کە وا بە 

ی ئالی عیماران تااکوو بە باشای 613بزانین و حاڵی بین لەو بارەوە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

 تێبگەین لە پاداشی ڕووگەشان:

ونَ  ِِ رَْحَِة ا ِّ ُهْم َِيَها َخاَِّلُ
ْت وُُجوُهُهْم فَ ِيَن اْبَيضذ ا اَّلذ مذ

َ
 (227) وَأ

بەاڵب ئەوانەی  وخساریان اای بووەو لە ناو  ەیڕم و میه ەبڕانی خڕودادانو هەتڕا هەتڕا لەوێڕدا 

 دەمێننەوە.

 917ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئەوانە کە بە هۆی ئایامن و بااوەڕی ڕاساتەقینەیان لە ئیتااعە و فەرماانی خاودادا باوون و  

و غافام نەبوون لە ئیتاعەی خودا، ڕوخساار و دەم و چاویاان لە ساپیاییدا هەر شاۆق  نەداالیان

دەدەن و گرشەیان دێ، لە ناو ڕەحم و بەزە و خۆشەویستی خودادا دەمێننەوە هەتا هەتایە، ئەمین 

و ئەمان و خاترجەم لە دوایی پێ هاتنی ئەو نیعمەت و ڕەحمەتە، بۆ هەمیشە دە ژیاانێکی پاڕ لە 

 انەوەییدان، دوور لە پیری و نەخۆشی و خەفەت.خۆشی و حەس

ی ئالی عیمران چەند هەساتێک 613دڵ بە پێی وەزن و هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتە پیرۆزەی 

 دەکا و دەڵێ دەبێ مەبەست لەو "رحمت الله"دا چ بێ؟

ئەمەش بۆ وڵمەکەی دەچینە خزمەت عەبدوڵڵ کوڕی عەباک کە زانایە لە قورئاندا، بۆوەی 

لەو بارەوە دەڵێ چی و نەزەری چۆنە؟ ئەویش دەفەرماوێ: ڕەحمەتای خاودا زۆرە و باۆ بزانین 

هەموو ڕاستان هەر هەیە؛ ئەمام دێارەدا مەبەسات لە "رحماة اللاه" بەهەشاتی بەریانە کە جێای 

لێارەدا، واتە لەو "رحماة اللاه"یەی کە بە بەهەشات ئەو هەستەش بە دڵادا دێ  حەسانەوەیە.لێ

بە ئیتمینانەوە بڵێ دەچمە  هەرچەند ئیتاعە بکا بە زیادەوە، ناتوانێی خودا تەعبیر کراوە کە بەندە

بەهەشت هەتا ڕەحمەتی خودا دە هاواریەوە نەیە، واتە بە مەرجێ خودا هیدایەتی نەدا بۆ تاعەت 
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کردن، ناتوانێ ڕێگای ڕەحمەت وەدۆزێ؛ بەڵم ئەگەر ڕەحمەت دە هاواری کەوێ و هاوکاار و 

بەندەی خودا بە وەسیلەی ئیتاعە و عیبادەتی پاک و خاوێن خۆ بگەیێنێاتە  هاویاری بێ، وا دەکا

 پلەی شایانی ڕەحمەتی خودا.

و هەروا دڵ دێتە سەر ئەو پرسیارەش: ئایاا ماانەوەی ئەو عەبادە چااک و پااکە دە نااو ئەو 

 ڕەحمەتەدا تا کەی دەمێنێتەوە بە خاترجەمی؟ دە دیارە وڵمی ئەو پرسیارە کاری ئەقام و هەسات

قۆزێ بەڵکە دە عیلمی خودادایە؛ تا خوداش حەز نەکا بە زانینای، یو شعوور نییە تا بتواندرێ وە

نازاندرێ، جا ئەوەیە کە خاودای تەعااال هەچای نیاازی ئینساانی باێ، بەیاانی فەرماووە باۆیە 

فەرمااوویەتی: )هاام فیهااا خالاادون(، ئەوانە بااۆ هەمیشااە دە ناااو ئەو ڕەحاامەتەدا کە بەهەشااتە 

 دەمێننەوە.

دووبارە دڵی بزۆز و نەرسەوتوو ئەو پرسیارەی بۆ دێتە پێش: ئایا وەک خاوەن باوەڕ و ئیامن 

باوەڕەکانیش بۆ هەمیشە دە ناو دۆزەخادا دەمێنانەوە؟ بۆ هەمیشە دە ناو بەهەشتدا دەمێننەوە، بێ

ئەگەرچی خودای تەعاال بە دایم ماانەوەی کاافران دە دۆزەخادا دە نااو ئەو ئاایەتەدا وەک ئای 

ی و نااو نەبردنای دەبوسوڵامنانی ناو نەبردووە، ڕازی ناو بردنی موسوڵامنان باۆ بەهەشاتی ئەم

 کافران بۆ دۆزەخی ئەبەدی دێرەدا دەبێ چ بێ؟

وڵم بااۆ ئەو پرساایارە دەبااێ ئەوە بااێ بە پێاای بۆچااوونی زانایااانی قورئااان: ئەو ناااودێرەی 

و  611ەو باۆ دۆزەخ دەو ئایەتاانەی دێر نەکردنی کافران، ئەو بۆ بەهەشت و ئموسوڵامنان و ناو 

دا ئاماژەیە وەالی ئەوەی کە الن و بەشاە ڕەحمەتای خاودا باۆ ئەهلای ئایامن بەربڵوتار و 613

لەپێشرتە دەبێ ناوی شوێنی دانەوەی پاداشیان ناو بربێ، بەڵم کاتێ خاودا نااوی عەزابای بارد 

العاذاب(، دە حاڵێکادا کە  ب وەک دەفەرموێ: )فذوقواپاڵیشی پێوە دەا بە کرداری خاوەن عەزا

دا 613خودا باسی ڕەحمەتی هێنایە گۆڕ پاڵی پێ بە نەفسی خۆی دەدا وەک فەرمووی دە ئایەتی 

نْدتُْم كفَدُذوقُواْ الَْعدَذاَب بَِمدا اب دەکا خودا فەرماووی: ))ففي رحمة الله( بەڵم کاتێ یادی عەز 
ئاکاری بەنادەیە، ڕەحامەت ڕووی دە (. بە کورتی و بە کوردی: عەزاب ڕووی پێ دە ُفُروَن كتَ 

زاتی خودایە، هەر ئەوەشە عارفاان دە پاڕانەوەیانادا دەڵاێن: ئەی میهرەباانرتین میهرەباان، ئاێمە 

 بەشامن مەکە.هەڵاموێرە لە ڕێزی ڕەحمەت پێکراوانت، و لە ئیحسان و کەرەمی خۆت بێ

 :پاشەدۆ

نااو باراوە و لە هەنادێک لە زۆربەی شوێن دە قورئاندا باۆ ئەهلای بەهەشات ئەبەدیایەت 
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شوێنیشدا ئەبەدییەتی بەهەشتی موسوڵامنان و ئەبەدییەتی کافران بۆ دۆزەخ ناودێر کراوە. ئەمام 

بۆ کافران وشەی هەمیشە )خلود( بۆ دۆزەخ دە دوو یا سێ ئایەتاندا نەبێ چاو نەکراوە، ئەو سێ 

 ن، بریتین لەو ئایەتانە:ئایەتانەی کە بۆ کافران ناوی ئەبەدییەتیان دە ناو دۆزەخدا براو 

 . سووڕەی نیساء:6

بًَدا
َ
 (265) إاِلذ َطِرنَق َجَهنذَم َخاَِّلِيَن َِيَها أ

 جگە لە  ێگای دڤئەخ کە هەتا هەتایە تێیدا دەبد.

 . سووڕەی ئەحزاب:2

 ََيُِدوَن َوِِلًّا َواَل نَِصيًا
بًَدا الذ
َ
 (69) َخاَِّلِيَن َِيَها أ

 دەرێکیشیان دەس ناکەوێ.هیچ اەرپەرش  و یارمەتیهەتا هەتایە تێیدا دەبد 

 . سووڕەی جن:9

بًَدا
َ
َ َوَرُسوََلُ فَإِنذ ََلُ نَاَر َجَهنذَم َخاَِّلِيَن َِيَها أ  (13) َوَمن َيْلِص ا ذ

هەر کەایش اەرپێکی لە فەرمانەکانی خودا و پێغەمڕبەرەکەی بکڕاتو بەبڕێ گومڕان ئڕاگ ی 

 ێیدا دەبد.دڤئەخ هی ئەوە هەتا هەتایە ت

دیارە بە پێی ئیشاراتی فەرموودەی پێغەمبەریش ڕەحمەت لە پێش غەزەبەوە هااتووە ئەوەش 

بۆخۆی ئەوەمان پێ دەڵێ کە خودای تەعااال تاا بکارێ غەزەب ناانوێنێ چاونکە غەزەب بەری 

هێاز و الواز و نەفاام بەدوورە، باۆیەی قەهر و قیانە و تاۆڵەیە، خاوداش لەوانە باۆ بەنادەی بێ

 إنَّ رَحَمتي َسبََقْت َغَضبي.: حەدیسی پێغەمبەر)َو یَْغِفُر ما دوَن ذلَِک( ە: فەرموو 

ئەوەی لە بابەت یەکەتی و ئەمر بە چاکە و بەرگاری لە خاراپە لە لیەن خاوداوە بە ئینساان 

ڕاگەیێندرێ، بەڵگە و نیشانەی تەواون لە سەر میهرەبانی خودا دەگەڵ بەنادەکانی خاۆی، کەس 

ف و کەرەمەی خودا دەگەڵ عەبدی خۆی عەبد هەڵدەستێ سەربەخۆ، بێ بەڵگە لە سەر ئەو لوت

لەمساتی بەرەو ڕووڕەشی خاۆ دەبااتە پاێش و خاۆ دەڕازێنێاتەوە، گوێ و دەلیل خۆ لسار دەکا

باوەڕان دەبێ، دەگەڵ ئەوەی خودای تەعاال هیچ کات خوازیاری زوڵم نییە لە عەبدی خۆی بێ

بگارێ، ئەوە بۆخاۆیەتی بەنادە خاۆ الساار دەکاا بە هاۆی و نایهەوێ زوڵام بەرۆکای ئینساان 

باوەڕی بە کاروباری خودای مەزن. باۆ تەئیادی ئەو مەبەسات و مەتاڵەبە دەچیانە خازمەت بێ

 ی ئالی عیمران:614ئایەتی 
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َقِّ َوَما ا ُّ يُِرنُد ُظلًْما عِّلَْلالَِميَ  كآيَاُت ا ِّ َنْتلُوَها َعلَيْ  كتِلْ 
ْ
 عيمرانئایل ( 228) بِاْل

وپێکی و بە  ااڕڕتی بە اڕڕەرتا ئەوانەی )کڕڕوت ان( ئایڕڕات و نیشڕڕانەکانی خڕڕودانو بە  ێڕڕ 

 ک دن لە جیهانیان نییە.دەیخوێنێتەوەو خودا  ویستی لە اەر اتەب

 918ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

باۆ ئینساان  ئینساان ن و بەپەرۆشارتیندیارە ئەی ئینسان ئەی پاکرتین و چاکرتین و ئەمای 

ئاگادارانە پەیاڕەوی  ئینسان ئەوان ئایەتانەی لە الیەنی خودا بە سەرتاندا خوێندرانەوە بۆوەی بوو

لە خودا بکا و شوێن ئەمر و فەرمانی خودا کەوێ، چونکە خودا نایهەوێ داوا لە ئینسانی نەزان 

بەڵکە داوا و تەکلیفات لە ئەقاام و زانساتە، ئاگا بکا کە وەشوێن ئەمر و دەستووری کەوێ؛ و بێ

جا بۆیە خودای خاوەن عەدڵ و حیکمەت لە پێش هاویشتنە تەکلیع بۆ سەر ئینسانی بە ئەقام و 

هەست و شاعوور و زاناایەتی ئاماادەی دەکاا، جاا پاشاان بە پێای ئەو ئەقاام و زانساتە داوای 

 خۆناسین و خوداناسینی لێ دەکا.

باۆ « هاذه»باۆ دوورە « تلک»ڕا پرسیار دەکا و دەڵێ: وشەی کابرایەکی نەحوزان دێ لەوال 

راوە بە سەر ئینساندا لە الیەن خوداوە زۆر نزیکن، بۆچی نزیکە؛ خۆ دیارە ئەو نیشانانەی خوێند

 کە بۆ نزیکە ئاماژەیان وەال نەکرا؟« هذه»ئاماژەیان وەالکرا؟ بۆ بە وشەی « تلک»بە وشەی 

یە واتە ئەو ئایەتانەی «هذه« »تلک»بکوترێ: مەبەست بە بۆ وڵمی کابرای پرسیارکەر دەبێ 

دانیشاێ چاونکە « هاذه»لە جێگای « تلک»کە یادمان کردن، کە ئایاتی خودان؛ بەو پێیە دەکرێ 

بااوەڕان دایاانە پااش گوێیاان، هەر وەک دوور کەونەوە ئەو ئایەتانەی باسامن کردن لە سەر بێ

یان بۆ بکوترێ. جگە لەوەش «تلک»وڵ کردن، دەبێ وایان لێ بە سەر هات، کەوایە دورن لە قبو 

خودای تەعاال وەعدەی داوە کتبێک کە قورئانە ڕەوانەی کاتە سەر ئینسان، کە هەچی ئایەتەکانی 

« تلاک»وعدە دراون، کە بە حەق بۆ سەر ئێوە دابەزیون لە سەر ئەو ئەساسە دەکارێ بە وشاەی 

 «.ذلک الکتاب»ڕەی بەقەرەدا هاتووە و هەیە ئاماژەیان وەال بکرێ هەر وەک لەو بارەوە دە سوو

یە باۆ وەپااڵ «نتلوهاا»دانی ئەو (دا دڵ ڕادەمێناێ وەپااڵبِداْْلَقِّ  كَنتْلُوَها َعلَيْ دە جوملەی )

خودایە؟ خۆ خودا ئەو ئایەتانەی بە سەر پێغەمبەردا نەخوێندۆتەوە، بەڵاکە حەزرەتای جربەئیال 

 !وێندنەوەئایەتەکانی قورئانی بە سەر پێغەمبەردا دەخ

بونی قورئان وەالی خودا حەقە دانی تالوەت وەالی خودا، مەجازە؛ ئەمام نازڵوڵم: وەپاڵ

 و وەالی جربەئیل مەجازە.
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دێ پرسیار دەکا و دەڵێ: دیارە وەک هەمووی ئێمە موسوڵامن دەبێ باوەڕماان وا  کابرایەک

وێ کەک ساتەم بکاا، بەڵم ئەو بێ کە خودای تەعاال لە هیچ بارێکەوە زوڵم ئیرادە ناکاا و ناایە

پرسیارکەرە دەڵێ: ئەمن لەو عاالەمەدا زوڵام چااو دەکەم، جاا ئەگەر بێتاو ئەو زوڵامە لە ساەر 

ئیرادەی خودا نەبێ، دەباێ بە دژی ئیارادە و ویساتی خاودا باێ، جاا لەوەڕا الزم دێ خاودا کە 

ر دووش لە خاودای وەجواب نایە ڕازی بێ بەو زوڵمە، وەیا نااتەوانە باۆ بەرەنگاار باوونی؛ هە

 بەدوورن. 

ی ئاالی عیماران 613دانی ئەو تەم و خەیااڵە بڵێاین: دابەزینای ئاایەتی دەبێ لە باۆ ڕامااڵ

دەری ئەو خەیاڵ و تەمەیە، یانی خودا بەتوانایە بەرگری زاڵامن بکا یان وەیانگێڕێ لە زوڵم ڕاماڵ

بارێک و الیەک دەدەمێ بۆ هەر  یو زۆری، ئەمام کاتی خۆی وەعدەی داوە کە ئینسان ئیختیار 

)إّما شاکرا و إّما کفورا(، تاکوو دەرکەوێ چاک و پاکی، یاا ناپااک و نااتەواوی، چاونکە ئەگەر 

کوت بکردایە و کافری داپاچیبا، موساوڵامنی خەڵت هاتبا و خودا تاوانباری دەستەولەجێ دەم

گە لە شایانی دنیای تەکلیاع و کردبا، بازاڕی ئازادی و سەربەخۆیی نەدەما و نەدەبا، ئەوەش ج

جێ دەبوو، کەوایە دەباێ باوەڕماان واباێ و بشاڵێین: عەمەل نییە؛ حیسابی ڕۆژی قیامەتیش بێ

عەداڵەتی خودا لەوەدا بە ڕوونی چاو دەکرێ کە مەیدان دراوە بە خااوەن تەکلیاع چاۆن دەڕوا 

ڕامەتی نەبێ، ئەویاش بە بڕوا، بە ئیختیاری خۆی، کەک بەرگری ناکا ئیلال ئیامن و ویژدان و کە

 خۆن و هەڵوەرساون بە حەڵقەی ئیامن و باوەڕی. 

 
ی ئاالی عیماران تااکوو بە باشای لە 613ئەوجار کاتی ئەوەی هات بچینە خزمەت ئایەتی 

 توانایی خودا بگەین:

ُمورُ 
ُ
ْرِض َوإیَِل ا ِّ تُرَْجُع األ

َ
َماوَاِت َوَما ِِف األ  ئایل عيمران (225) َوِ ِّ َما ِِف الهذ

ئەوەی لە ئااتنەکان و ئەویشدایەو مڵ  و پاوانی خودایە؛ هەموو کاروبارێکیش هەر بڕۆ الی 

 ئەو دەگە ێنەوە.

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

خااودا ئەگەر حەز کااا و ئیاارادە کااا، دەسااتەڵتی ئەوەی هەیە ڕێ نەدا بەناادەکانی بەرەو  

گەری و تەجاوەز و زوڵم و زۆری دەک درێژ کەن، چونکە خودا بەتوانایە بە سەر هەچای اغیی

هەیە، بەو دەلیلە ئەوە لە ئاسامن و زەوییەکاندایە مڵکی خودان و لەوڕا هااتوونە باوونەوە و باۆ 
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الی ئەویش دەگەڕێنەوە. کەوایە دەبێ بکوترێ: ئاسامن و زەوی مڵکای خاودان و دەساتەڵتی 

 ەریاندا ڕەوانە و ڕەوایە. خودا بە س

بە کورتی و بە کوردی، بە ساێ دەلیال دەتاوانین بڵێاین خاودا لە زوڵام و زۆری بەدوور و 

 بەرییە:

تێوەردان و تەجاوەز بە مڵک و ماڵ و مافی غەیر، جا خاۆ هەرچای لە . زوڵم واتە دەست6

 خۆیەتی و ڕەوایە. ئەرز و ئاسامناندایە مڵک و ماڵی خودایە، هەچی تێدا بەڕێوەبەرێ خودا ئی

درێژی بە زۆر باۆ ڕا دەک. ئەوەش ڕوون و ئاشکرایە و حاشای لێ ناکرێ: لە موحتاجیان2

نیازە و دەوڵەمەندی سەربەخۆیە و خااوەنی ؛ جا خۆ خودا بێدەکرێ مڵک و ماڵ و ئێر و ئەوێ

ە زۆر، هەچی بوونە، کەوابێ چ پێویستی بەوە هەیە ئەوەی داویەتە بەندەی خۆی، لێی وەسێنێ ب

 چونکە بەندە ناتوانێ پێش بە ئیرادە و ویستی خودا بگرێ.

. ئەوجار ئەوە شتێکی حاشا هەڵنەگرە: زوڵم و زۆری و تەجااوەز بە ساەر یەکاێ دەکاار 9

دەکرێ کە ئەو یەکە بتوانێ بەربەرەکاانی لە خاۆ نیشاان بادا و خاۆ وەدەک نەدا، دەگاژ تەرەف 

وانێ بەربەرەکانی خودا بکا و دە گژی ڕاچێ چونکە ڕاچێ، جا خۆ ئەوە یەقینە کەک بۆی نییە بت

هەچی هەیە لە هەوەڵ بە ئاخریشەوە لە ژێر ئەمر و دەستووری خودادایە بوون و نەبوونی و هەر 

درێژی باۆ مڵاک و مااڵ و : خودا دەکبۆ الی خوداشە گەڕانەوەی، کەوایە چۆن دەکرێ بڵێین

 سامانی غەیر دەکا؟ 

بە ڕەوای  مڵاو ورهانانە دەبێ ئەوەمان بااوەڕ باێ کە خاودا ز جا لە سەر ئەو سێ  دەلیل و ب

ی ئاالی عیمرانادا بە 614کەک نازانێ چونکە زوڵم دە شەئنی خودادا نییە. هەر وەک لە ئایەتی 

ًُ ُظلًْما لِّلَْعالَِمنَي  ﴿ئاشکرایی فەرمووی:  واتە هیچ زوڵمێک بۆ خەڵاک نااخوازێ.  ﴾َوَما اهّللُّ يُِري

 خوازە، دەبێ بۆ سزاشی حازر بێ.بەڵکە ئەوە ئینسانە زوڵم

رِْض  ﴿لە وڵمی پرسیاری ئەو کەسەی کە دەڵێ: لە مانای 
َ
َماَواِت َوَما ِِف األ دا ﴾َوهّلِلِّ َما ِِف السَّ

، دەباێ ئەوە هەست پێ دەکرێ کە کاردەی ئینساانیش ئای خاودایە؛ واتە مەخلاووقی خاودایە

یە واتە ئیازافەی ئەڵاڵ بە نیسابەتی مڵکاایەتییە نەک ئیازافەی «ه»دانی ئەڵڵ بەو بکوترێ: وەپاڵ

ئەفعالە، یانی ئاسامنەکان و زەوی و هەچی وا دە ناویشیاندایە مڵکی خودان، نەوەکوو کارداری 

دَما ئینسانی؛ و هەروا ئەوە شامن دێتە دەست لەو ئاایەتی ﴿ رِْض َوهّلِلِّ َمدا ِِف السَّ
َ
 ﴾َواِت َوَمدا ِِف األ

هاتنی کائیناتیش هەر وەالی خاودایە، ئەو یاساایەش سەرئاغازی کائینات هەر خودایە ئاخر پێ
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دانی کائیناات لەمەڕ باوون و نەباوون و هەوەڵ و ئااخر هەر بە پێامن دەڵێ: بەڕێوەبردن و نەزم

ئەو خەیاڵە نەکرێ کە شوێن  دانی گەڕانەوەی کائینات بۆ الی خودا باخودایە؛ و هەروا لە وەپاڵ

بۆ خودا دێتە جێ؛ بەڵکە دەبێ ئاوا بەراوەرد بکارێ کە هەماوو شات دەگەڕێاتە باۆ الی قەزا و 

ی ساووڕەی حەدیاددا 9حوکم و ئەماری خاودا؛ ئەو بەراوەردە لە ڕوخسااری جاوانی ئاایەتی 

 هەست پێ دەکرێ: 

اِهُر َواْْلَاِطُن  ُل َواآْلِخُر َواعظذ وذ
َ
ِ ُهَو اأْل ٍء َعلِيمٌ كَوُهَو ب  لِّ ََشْ

 هەر ئەوە ئەووەوو هەر ئەوە ئاخ و هەر ئەویشە دیار و نادیارو هەر ئەویشە هەموو ش  دەئانێ.

 
کردنی ئایەتانی ڕابردوو بەرتەری و بەرزی ئۆمەتی ئیسالم بە هۆی لە هەڵسەنگاندن و وەزن

لە ئایەتەکاانی ڕاباردوو چاۆنیەتی ئەمر بە چاکە و بەرگری لە خراپە بە سبووت گەیای، و هەروا 

ئەحواڵی موسوڵامنان بە هۆی ڕووگەشی و ڕووساپیەتییان ساابت باوو، و هەروا ڕووگارژی و 

ئیتاعەییان لە خودا بە سبووت گەیی.و هەروا دووبارە خودا دە باوەڕان بە هۆی بێچارەڕەشی بێ

وەڕان کە بەڕێوەی بەرن، نیشان کردن بۆ خاوەن بائایەتەکانی پێشوودا هەندێک ئومووراتی دەک

دڵی و تەقوا و پارێزگاری و لە هەنادێک ئومووراتیشای مەناع کاردن وەک وەک یەکەتی و یەک

دووبەرەکی و ئاژاوەنانەوە و تەفرەقە، بەڵم دووبارە خاودای تەعااال بە پێای ئەرزش و گرینگای 

ەهلی خاوەن ئیامن دەکاتەوە بە ئەرک و وەزیفەیەکی واجب حەواڵە بە ئ ئومووراتەکان دووپاتیان

ی ئالی عیماران، جاا باۆوەی بە باشای لە مەتاڵەبەکە 661و باوەڕیان دەکا، بە وەسیلەی ئایەتی 

 تێبگەین دەچینە خزمەت ئایەتەکە:

ُمُروَن بِالَْمْلُروِف َوََّْنَهْوَن َعِن الُْمنك
ْ
ْخرَِجْت لِلنذاِس تَأ

ُ
ٍة أ مذ
ُ
ِر َوتُْؤِمُنوَن بِوا ِّ ونُتْم َخْيَ أ

ْهُل اعْ 
َ
 اكعَ  ِوَتابَولَْو آَمَن أ

َ
ْنُهُم الُْمْؤِمُنوَن وَأ ذُهم مِّ  ئایل عيمران(222)ََثُُهُم اعَْفاِسُقونَ كَن َخْيًا ل

ئێوە چات ید گەلێکد کە بە قائانجی م ڤێایەتی هێرناونەتە کڕایەوەو فەرمڕان بە چڕاکە دەدەن و 

ەگەر ئەه ڕی کتێڕ  ئڕیتن و باوە یڕان بەرگ یش لە خ اپە دەکەن؛ باوە یشتان بە خڕودا هەیەو ئ

گومان دەبوو بە مایەی خێ  و بێڕ  بۆیڕانو هەنڕدێکیان خڕاوەنی بڕاوانو ئڤربەشڕیان بهێنایەو بێ

 انووربەئێد و تاوانبارن.

 991ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 
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یەن خاوداوە هااتوون و ساەرتان ئێوەی خاوەن ئیامن و باڕوا چااکرتین مایللەتن کە لە ال 

هەڵداوە بۆ خزمەت بە ئایینی ئاسامنی لە سەر شارەزایی و ڕێنوێنی خەڵاک، کە فەرماان دەدەن 

بە چاکە و بەرگریش دەکەن لە خراپە لە سەر ئەساسی ئیامن بە خاودا، جاا خاۆ ئەگەر خااوەن 

کە نەیانهێناا، لەوانادا  گوماان باشارت باوو بۆیاان لەوەینامەکان ئیامن و باوەڕیان هێناباایە، بێ

 ڕایەڵی خودا نەبوون و پەیامنیان شکاند.بڕوادار هەن و زۆربەشیان گوێ

ئێوە بڕوادارانی هەر لە یەکەم ڕۆژی هاتنە خواری ئەو قورئانە و هەتا دنیا دەبڕێتەوە باشرتین 

باۆ و چاکرتینی ئەو میللەتانەن کە نامەی خودایان باۆ هااتووە، کە ڕەوانەکاراوی الی خەڵکان 

ئیرشاد و ئامۆژگاری کردنیان، جا ئەوەش دەبێ بزاندرێ، هەر کەسێ لە هەر میللەتێ باێ، و لە 

هەر هۆز و تیرەیەک بێ، و لە هەر بنەماڵە و خێزانێاک باێ، لە هەر زەماانێ باڕوای بە خاودا و 

ە دواڕۆژ بێ لە سەر ئەساک و یاسای قورئان بڕوا ئەوە باشرتین کەسە و لە باشرتین ئەو میللەتەی

کە خودا ناویان دێنێ بە چاک و بە باش، ئەوەی کە ئێوەی خاوەن ئیامن و باوەڕ کە بە چاکرتین 

میللەت ناوتان دەرکردووە و دەرچوون، بۆ ئامۆژگاری خەڵک ئای ڕاسات و دروساتیتانە، بەڵم 

ئەوانەی کە بە پێچەوانەی قورئان دەجووڵێنەوە کەچی بە ناوی باشرتین میللەت دەبنە ماۆتەکە و 

پەردە و یاسااا و قورئااان بە قەولاای خۆیااان ینگااان بە سااەر ملاای میللەتاناادا دێاانن، و لە ژێاار ل

اناان، گەل بە تەفاارە دەبەن و ر پەرسااتەکانی دەو دەیانچەوسااێننەوە، ئەوانە گێاال و نەزان و زگ

براکوژییان دە ناودا پەرە پێ دەدەن، جا پاش ئەوەی کە گەیشنت بە ئارەزووی چەپەڵای خۆیاان، 

وێرانی و ەل دەکەن و بەرەڵیاااان دەکەن بە وڵتانااادا؛ بە سەرشاااۆڕی و مااااڵهۆپێاااک باااۆ گ

ئابڕوویی؛ بەڵم ئەو گەل و هۆزە پاکانەی کە کۆ دەبەسنت لە سەر یاسا و بەرنامەی قورئاان و بێ

پارێزگاری لە یاسای خودا و پارازتنی مافی گەالن، بۆ هەمیشە و هەر دوو دنیا سەربەرز و ئازا و 

ەن لە الی خودا و گەالنی خودانااک. ئەوانە لە هەماوو ڕاساتان واتە خۆشای و ئازاد و حەساو 

ناخۆشااای و تەنگاااانە و شاااادی، هەژاری و نەداری و ژێردەساااتیدا دە هااااواری گەلااادان و 

کەری ملهۆڕ و زۆردارانن، ئاڵی کەرامەت و بەرزی مرۆڤ لە سەر شانیان گەشااوە و کوتدەم

خۆران دەدەن و تێکیاان دەشاکێنن و دە هااواری بۆزی ماافو ئەوانەی لە قەپۆز و مل ڕازاوەیە.

براو دەکەون، بەڕاساتی ڕژاو و ناامووککراو و چەوساوەی کوڕکاوژراو و خاوێنگەلی لەماف

 ئەوانەن ئەمر بە چاک و بەرگری لە خراپە دەکەن.

 بۆ ئاگاداری:
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ۆی باێ، گیر بێ و خاوەنی مافی ڕەوای خهیچ گەل و کۆمەڵێک ناتوانێ حەساوە و سەقام

تا ئەمر بە چاکە و بەرگری لە خراپە نەکاتە ئەرک و وەزیفەیەکی ساەر شاان و ملای خاۆی، بەو 

ی سووڕەی ڕەحامندا هەرا و بانگەوازیەتی 3و  4و  3دەلیلە خودای تەبارەک و تەعاال دە ئایەتی 

درێ، هەڵکێش لە ئینسان کە ئەو ئاسامنە بەرزە ڕاوەستاوە بە نەزم و نیزام، لە نەزم و نیزام نابێ ال 

ڕاوەساااتاوە بە عەداڵەت و دادگەری، هەماااوو کێشاااەکانتان بە داگەرانە باااێ؛ ئەو  و داکاااێش

بانگەوازەی خودا ئەوەمان پێ دەڵێ کە حەسانەوە و حااوانەوە و عیاززەت و کەڕامەت و ماافی 

رسنج خوداپێداوتان دەپارێزرێن، بە ئەمر بە چاکە و بەرگری لە خراپە، لە ژێر یاسای دار و لەلە. 

با بدرێ بەو ڕازەی کە دە تەرتیبی ئایەتەکەدا چاو دەکرێ: ئەمر بە چاکە و نەهی لە خراپە لە سەر 

ئیامن بە خودا پێش کەوتووە، ئەئەوە ئاماژەیە وەالی بەرز و ڕێزی ئەو ئەرکە ڕێزدارە، کە ئەمار بە 

، ئەگەر چاکە و نەهی لە خراپەیە؛ جگە لەوەش خاودا خاۆی ئیشاارەی وەالی ئەوەی فەرماووە

ئەهلی کتێب ئاوڕی وەسەر ئەو ئەحکامە ڕوون و بەنرخە دابااوە، قاازانجی گەورەیاان وەدەک 

ی سووڕەی هوود، ساەیر کەیان و زەیان کەیان 663دێنا. جگە لەوانەش ئەگەر بە وردی ئایەتی 

ئەوەمان دەک دەکەوێ کە چاکەخوازان و چاکەکاران و پارێزەرانی دار و لەلە و نەزم و نیازام لە 

 هر و وێرانی خودا بە دوورن:قە

ْهلَُها ُمْصلُِحونَ  كِِلُْهلِ  كَن َربُّ اكَوَما  
َ
 هود( 227) اعُْقَرى بُِظلٍْم وَأ

هڕۆی هڕیچ اڕتەمێکەوەو لە کڕات و  ەپەروەردگاری تۆ شارگەلێکی کاول و وێ ان نەکڕ دووە ب

 ااتێدا کە دانیشتووانی چاکەخوائ و چاکەکار بووبد.

)کنااتم( ماضاایە واتە ڕابااردوو، ئەوە دەڵااێ ئەو کااابرایەک دێ ئەو پرساایارە دەکااا و دەڵااێ: 

خەیرەترەی ئەو ئۆمەتەی ڕابردوو مەڕبووت بە دەورانی پێشوویە، ئێستێ ئۆمەت ئەو خەیریەتەی 

نەماوە؛ دەبێ لە وڵمدا چ وڵمێک بدرێتەوە؟ بۆوەی بتوانین ئایەتەکە خراپ تەعبیر نەکەیانەوە، 

بەردار ناابێ، کوترێ دێرەدا )کان( ئەگەرچی بە ناتەواو دانادراوە واتە تەنیاابە ئیسام دەکدەبێ ب

ی زاتی خۆیەوە بۆ ڕابردوو دەکار دەکرێ لە بارە« کان»بەڵکە خەبەریشی دەوێ، کەوابێ دەڵێین 

واتە بەشی دەستێ و داهاتوو نامێنێ، بەڵم دەگەڵ ئەو حاڵەتەش وا هەڵدەکەوێ باۆ ئەزەلایەت 

 دەکرێ وەک ئەو ئایەتە:ۆ هەمیشەگی دەکار واتە ب

ِ اكوَ  ُ ب ٍء َعلِيًماكَن ا ذ  اح اب( 22) لِّ ََشْ
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 خودا هەمیشە بە هەموو ش  ئانایە.

لە سەر چاتری ئۆمەتی ئیسالم واتە خەیریەتی ئۆمەتی ئیسالمی نەزەری زانایانی قورئاان لە 

یا هەر لە زەماانی ڕاباردوویە و زەماانی بابەت ئەوەی ئایا ئەو چاتیەتە لە هەموو دەور و زەمانانە 

 ئێستێیە، زۆرە؛ بۆ منوونە هەندێک ئاوای بۆ چوون:

6: ة  واتە هەر لە ئەزەلدا مۆری چاتری لە ناامەی  . کُنتُم يف علِم اللِه تعالی يف األزِل خیر أُمَّ

 ئێوە دراوە، کە لە ئاخرزەمانیشدان و ئۆمەتی محەمەدیشن.

:: . هەندێکیش نەزەریان ئاوایە3 اة  واتە  کُنتُم يف اللَّوِح الَْمحفوِظ موصوفین بأَنَُّکم َخیاُر أُمَّ

 ئەو سیفەتە خێریەتە لە ڕۆژی بەریدا )لوح املحفو ( بۆ ئێوە سەبت و مۆر کراوە.

کُناتُم يف األَُماِم الَّاذي کاانوا قَابلَُکم . هەندێکیش تەعبیاری ئاایەتەکە ئااوا لێادەدەنەوە: 3

:مذکوریَن بأَنَّکم خیُر أُ  ة  ئاۆمەتی ماحەمەدی هەر لە هەوەڵەوەیە.  «خیر امة»بردنتان بە و واتە نا مَّ

ا  لََعَ الْ  ﴿وەک خودای تەعال فەرموویەتی:  ًَّ ِش
َ
اِر رَُْحَدا  بَيْدنَُهمْ كأ واتە لە ساەر کاافران بە  ﴾فَّ

 توندی بە سام و هەیبەتن و خاوەنی بەزە و سەفاشن دەگەڵ یەک.

اة  أُخرَِجاْت لِلنّااِک؛. بەشێکیش ئاوای بۆ چوون: 1 واتە هەر لەو  کُنُت ُمنُذ آَمناتُم خیار أُمَّ

 زەمانەیدا کە ئیامنو بە خودا و ڕەسووڵ هێناوە میداڵی باشرتیو دراوەتێ.

عەلالمە زەحاک فەرموویەتی: دانای ئەو بەرتەریە بە ئەساحابی کیارامە کە جااڕچی دینای 

 (.398 3)نەقل لە طربی، ج ئیسالمن، خوداش عالەمی بۆ لی وان دەعوەت کردووە 

عباس دە ڕیوایەتێکدا فەرموویەتی: ئەو ناوە پیرۆزە )خیر اماة( تاایبەتی ئەمام حەزرەتی ابن

( کە لە شاەڕ 309 3مهاجرانن کە دەگەڵ پێغەمبەری لە مەککەوە بەرەو مەدینە هاتوون. )طرب ، 

 و هەرای بەدر و حودەیبیەدا دە خزمەت پێغەمبەردا بوون.

 (334 3انە مەبەست لە خیر امة ئەهل و بەیتە. )تفسیر ابن ابی حاتم، هەشن کوتووی

وەک دەڵێن: محقیقان کوتوویانە: ئەو شۆرەت و لەقەبە پیرۆزە تایبەتی ئەسحابی کیرامە کە 

 شاهدن لە سەر وەجی و ڕاگەیێنەری مانای وەحشین بە عالەم.

 
تاکوو بە ڕوونی تێبگەین لە  انی ئالی عیمر 444کاتی ئەوەی هاتووە بچینە خزمەت ئایەتی 

ئێامنێ دێانن و دەس لە ئەزیەت و ئاازاری موساوڵامنان هەڵادەگرن؟ یاا  ئەوانیئەهلی کتێب: 

ئیامنێ ناهێنن و وازیش لە ئازاری موسوڵامنان نااهێنن؟ یاا ئیامناێ نااهێنن بە زۆری، ئاێش و 
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 ماناکەی:ئازاری بە تەواویش ناخەنە سەر موسوڵامنان؟ ئەوەش ئایەتەکە و ئەوەش 

و ُّ ًُ ً ى َوإِن ُيَقاتِلُوكعَن يَ
َ
ونَ كْم يَُوعُّوكْم إاِلذ أ ُدبَاَر ُثمذ الَ يُنَْصُ

َ
 ئایل عيمران( 222) ُم األ

ناتواند ئیانتڕان پڕێ بڕدەن بڕێجگە لە هەنڕدێ ئڕائاردانو ئەگەر لەگەڵتڕان بە شڕە  بڕێد پشڕ  

 هەڵدەکەن و دەشکێدو پاشان یارمەتیش نادرێد.

 999ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دیارە بە پێی وەعدەی خودا ئەهلی کتێب ئەگەر لە ئیامن هێناان خاۆش وەدوور بگارن لە  

ئەزیەت و ئازاریش خۆ بەدوور دەگرن ئەزیەتو ناکەن، مەگەر کەمێک و ئەگەر هاتوو شەڕیشیان 

ن ەیاترجەم بن و مەترسن ناتانوێرنێ، پشتتان تێدەکەن و هەڵددەگەڵ دابەسنت و بەگژودا هاتن خ

و ئاوڕ نادەنەوە چونکە کەک یارمەتییان نادا و بە هاواریانەوە نایەن، و ئەوانەی کە وەعدەیان پێ 

 دابوون و هیوایان پێ بوون، وازیان لێ دەهێنن.

بە موساوڵامنان وەک مزگێنییەکی گەورە بدا خودا  666دەکا ئەو ئایەتی دڵ هەست بەوەی 

وایە، چونکە بە ئاشکرایی هاوار دەکا ئەو ئایەتە موخالیفاان و دژانای ئیساالم هەرگیاز نااوێرنە 

ئیسالم و دەڕۆستیان نایەن و ناتوانن زیانیان پێ بگەیێانن مەگەر کەمێاک لە کەلاێن و کاونەوە، 

و الواز و  باوەڕانی ئیساالم ناوبەتااڵ و پاووچەکن لە کااتی شاەڕ و هەرادا لەرزۆکچونکە بێ

ئیرادەن، هەمیشە چاویان لە پاشەوەیە بۆ هەڵتن، پیرۆزی و فەتح و زەفەر مافی خاوەن ئیامن بێ

باوەڕ کەک بارەقەڵیان کە پێ ناڵێ هیچ، کەسیش یاریدەیان نادا چونکە رسشات و ئیرادەیە؛ بێ

و  ماف نادا بە مخالیفی حەق و ڕاساتی؛ رسشات لە ڕاسات ڕاساتی دە ڕێادا لە ڕاسات خاوار

هێازە، حەق و ڕاساتییە بەورە و خێچیدا مل نادا بە ئازایەتی، بە کاوردی، نااحەق نااتەواوە و بێ

ئالی عیمران موژدەی گەلێاک  666بەهێزە. دەبێ ئەوە بە باشی بزانین و وەرگرین: کە ئەو ئایەتە 

 پێیە وەک ئەوانە بۆ موسوڵامنان:

 . موسوڵامن لە ئازار و زیانیان ئەمین و ئەمان بن6

 . ئەگەر بە گژ موسوڵامناندا بێن تێک دەشکێن2

 شکانیان کەک ناتوانێ دە هاواریان وەبێ و ڕاستیان کاتەوە.. پاش تێک9

 ئەو وەعدانە لە الیەن خوداوە جێی گومان نییە.

 
دیتامن کە جوولەکەکانی بەنی قریّە و بنی نضیر و بنی قینقا  لە خەیبەر کەوتنە شەڕەوە و 
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گرێ و وە چاونکە کەسایان نەباوو وەیااناێک شکان و خۆیاان پاێ نەگیرسازۆر بە عەجایبی ت

ڕاستیان وەکا، کە خۆیان گرتەوە لەو هەڵادێرەی تووشای باوون، ئەو پەیاامنە باوو کە بەساتیان 

دەگەڵ خودا و ڕەسووڵی خودا کە ئەویش بریتی بوو لە سەرانەدان و جازیەدان بە ئیساالم دەناا 

جا ئێستێ بۆ تێگەیشاتنی تەواو لەو باارەوە دەچیانە خازمەت  تازە کەوتبوونە کەنداڵی نابوودی؛

 ئالی عیمران: 662ئایەتی 

َن انلذاِس َوَبآُؤوا بَِغَضٍب مِّ  ْن ا ِّ وََحْبٍل مِّ َْبٍل مِّ ِْ ْيَن َما ثُِقُفواْ إاِلذ 
َ
عذُة أ َن ُِضَِبْت َعلَْيِهُم اَّلِّ

ِ وا ِّ َوُِضَِبْت َعلَْيِهُم الَْمْه  نذُهْم  كَنُة َ ل
َ
نبَِيواء كنُواْ يَ اكبِأ

َ
ُفُروَن بِآيَاِت ا ِّ َونَْقُتلُوَن األ

 ِ  ئایل عيمران( 221) نُواْ َيْلَتُدونَ اكبَِما َعَصوا وذ  كبَِغْيِ َحقٍّ َ ل
لە هەر شوێنێکدا دەکەون مۆری پەاتی و  یسوایی بە ناوچاوانیانڕدا کڕوت اوەو کاتێڕ  نەبڕێ 

ەنای خەڵکی خوداو گە اشنەوە بە  ق و توو ەیی خڕوداوەو چڕادری خۆیان بدەنە پەنای خودا و پ

هە اری هەڵدرا بە اەریانەوەو ئەوە  هۆیەکەی ئەوە بڕوو ئڕایەت و نیشڕانەکانی خودایڕان بە 

دەگ تو پێغەمبەرەکانیان بە نا ەوا دەکوش و ئەوە  هەر هۆی ئەوە بڕوو درڤ دەئانی و وەریان

 شکێد بوون.ووربەئێد و پەر یدنافەرمانییان ک دبووو و بەردەواب ان

 992ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

سەیر کە جوولەکە لە هەر شوێن و دەرە و وڵتێاک بان بەشایان هەر دامااوی و زەلیلای و 

ژێرچەپااۆکییە، و سەرشااۆڕ و ترسااەناکی بە بەژن و باڵیاناادا بااڕاوە، جااا مەگەر ئاااوڕدانەوە و 

شی خودا و پەیامن و ئیامن بە ڕاستی و بە دڵ بڕوا بێنن، یا پەیامنای ساەرانەدان ەڕێنەوە باو بگە

ببەسنت و بیادەن دەگەڵ گەلای ئیساالم و بچانە ژێار چااوەدێری یاساای ئیساالم، دیاارە ڕق و 

 تووڕەیی خودا لە سەر جوولەکە پێویست کراوە و پێیانەوە چەسپاوە. 

هەژاری و داماااوییەکی کە وەک تەم و مااژ  دەبااێ ئەوە بسااەملێندرێ هااۆی مەترساای

دان و ڕەشاییانە خاولسەرچاوەی دڵیانی گرتاووە قەت نااڕەوێ لە ساەریان، ئای ناپااکی و دڵ

دانیان لە ناو زەلکاوی چارەڕەشیدا ئای حەساوودی و ڕقەبەرایەتییاانە دەگەڵ یاساا و ئاایینی تل

 و خۆشیان هەر وا دەزانن.ئیسالم تا دەوڵەمەند و ساماندارتر بن ڕەزیلرت و هەژارترن 

کوشتنی پێغەمبەرانیان کە بە ڕەوا دەزانی هۆیەکەی ئەوەیە چونکە ڕێبەری ئاایینی خودایاان 

 نیەت و باوەڕە سزای زەلیلی هەر دوو دنیایە.دەکرد، جا ئەوەش بۆ 

لە ڕووی وەزن و هەڵساااەنگاندنی ئەو ئاااایەتە ئەوە دەساااەملێندرێ کە دەگەڵ  ئاوڕێاااک
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هیچ چارەیەکیان نیایە لە ژێار ئەو باارە بە ی تەعاال ئەوەش ڕوون و ئاشکرا یەهوودیانەتی خودا

سەخت و گرانەی کەوتۆتە ئەستۆیان، وەک زەلیلی و نەدامەتییان بێ، جا مەگەر بە خۆدا بێانەوە 

و هەڵوێستێکی چارەسەر بگرن ئەویش ئەوەیە یا خۆ باوێنە باوەشی خودا و ئایینی خودا قباووڵ 

رانە بدەن و لە ژێر یاسای ئیساالمدا خاۆ وەحااوێنن، یاا خاۆ بە الیەکادا کەن بە ڕاستی، یا سە

هەڵوەسن تا بتوانن ماوەیەکی کەم ئەو ژیانە نامەردانەیان بەرنە سەر، ئەوانە دیارە کەوتوونە ژێار 

 غەزەباای خااودا و مااۆری ڕووڕەشااییان دراوە لە ناوچاوانیااان بەو هااۆیە کە زۆر بە جااورئەتەوە

خاودا کاردووە و ڕێبەرانای ئاایینی پااکی خودایاان باێ دەلیال سازا داوە و ئیهانەیان بە ئایاتی 

کوشتوویانن چونکە ئەوانە ئارەزوو و هەوا و هەوەسی خۆیان بە ڕێبەر زانیوە و ناسیویانن. دیارە 

 چارەیی بێ.کەسێکیش هەوا و هەوەسی ڕێبەر بێ، دەشبێ سزاشی هەر ئاوا بێ

 پوختەکاری:

نە پەنای خودا، واتە ئیامناێ نەهێانن، ساەر و ماڵیاان حەڵڵە لە دیارە ئەوانە ئەگەر خۆ ناوێ

ئیسالم؛ ئەمام ئەگەر خۆیان باوێنە ژێر پەنای ئیسالم، سەر و ماڵیان دە ئامانی ئیسالمدایە، وەک 

ْن اهّللِّ  ﴿خودا دەفەرموێ:  ْن اللّهِ  د  عهْ إاِلَّ بِ ﴾ واتە )إاِلَّ ِِبَبٍْل مِّ و عصمته و إمام مان اللاه و مان  م 

املُمنین( یانی سەر و ماڵیان دەگیردایە مەگەر پەیامن دەگەڵ خودا و خەڵقای خاودا ببەسانت؛ 

دەو حاڵەتەدا حوکمی حەڵڵی سەر و ماڵیان لە سەر الدەچێ، کوشنت و تااڵن و ئەسایریان بە 

ەی دەگەڕێاتەوە باۆوەی دەستی یارانی ئیسالم نامێنێ، ئیسالم کە جزیەیان دەخاتە ساەر هاۆیەک

 تاکوو پەستی و ڕەزیلی لە سەریان النەچێ.

کابرایەک دێ لەوالڕا دەڵێ: عەتفی )حبل مان النااک( باۆ ساەر )حبال مان الالە( ساەر 

دەکێشێتە ئەوەی حەبلی خودا دەگەڵ حبل الناک جیاواز لە یەک بن. پێویستە بزاندرێ حبل اللە 

 دەگەڵ حبل الناک چ فەرقیان هەیە؟

ڵێین: بە پێی بەراوەرد و نەزەری زانایانی قورئان، مەبەسات بە حبال الالە ئاایینی ئەمەش دە

ئیسالمە، و مەبەست بە حبل الناک، پەیامن بەساتنی ساەرانەیە؛ دیاارە ئەو نەزەرەشایان بەدوور 

، «و»زانیوە چونکە ئەگەر نەزەرێکی ڕەوا با دەبا بکوترایە )أو بحبل مان النااک( واتە لە جیااتی 

ابا. بە هەر حاڵ، بۆچوونی ئیاممای ڕازی لەو باارەوە کە ڕەناگە ڕەواتار باێ ئەوەیە: هێندر « أو»

 ذمی دوو بەش دیاری لە خۆ دەگرێ: ئەمان و پەنابردن بۆ یاسای باری بۆ 

 لە سەرە کە جزیەیە، ینصّ و . یەکیان ئەوەیە خودا بە ڕوون و ئاشکرایی ددانی پێدا هێناوە 6
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 ێحەواڵەی بە نەزەر و ڕەئای موساوڵامنان داوە، جاار  . بەشی دووهەمیان ئەوەیە: خاودا2

 زیاد، جارێ کەم، واتە بە پێی ئیجتیهادە. 

جا لە سەر ئەو بەراوەردە دەبێ بکوترێ هەوەڵ حبل اللە دووهەم حبل املُمنین، خاوداش 

 زاناترە بە مەبەست.

دووبااارە کااابرایەک دێ سااوئال دەکااا و دەڵااێ: ئەو زەلیلاایە و پەسااتییە بە نساایبەتی ئەو 

جوولەکانەی پێش زاهیربوونی ئسالم بووە، و هەروا ئەو کەسانەی کە پێغەمبەرانیان کوشتوون بە 

انی حەزرەتای محماد املصاطِیدا باووە، کەوایە دەتوانادرێ بکاوترێ ر ناحەق زۆر لە پێش دەو 

نی بە ناحەقی پێغەمبەران بووە، مەعلوولەکەی کە بریتی لە زیللەت و پەستی عیللەتێک کە کوشت

جوولەکەکان بووە، دەو زەمانیدا نەبووە، بەو پێایە دەگەڵ حاڵەتێاک ڕووبەڕوو دەباین کە غەیارە 

یاساییە، ئەویش ئەوەیە: عیللەت کە کوشتنی پێغەمبەرانە هەبووە، ئەمام مەعلوول کە زیللەت و 

زەمانیادا نەباووە، چاونکە جاوولەکە ئەوزەماانی دەساتەڵتدار باوون، ئەوە  خوارییە دە کات و

 نی لە سەر خۆ وەال بەین؟ۆ ئیشکالە بەرۆکامن دەگرێ؛ چ

دەبێ بچین داوا بکەیان لە زانایاان لەو باارەوە کە ڕزگارماان کەن لە چناگ ئەو ئیشاکالە. 

ئێساتێ و ئەوڕۆکە پێیاان  ئەوانیش دێن ئاوا ژیرانە نەجامتان دەدەن و دەڵاێن: ئەو جوولەکاانەی

دەکوترێ متأّخرین، ئەگەرچی پێغەمبەر کوشنت لەوان ڕووی نەداوە، ئەمام بە شانازییەوە ڕازیان 

و ئیفتیخار بەو کارەی جوولەکەکانی ڕاباردووی ئەو ساەردەمی دەکەن کە ئەو کاارە ناحەزەیاان 

وخم و نەژاد و یەک کردووە، کەوابێ دەبێ بکوترێ: پێشاینەکانیان دەگەڵ پاشاینەکانیان یەک تا

ئەقیدە و باوەڕن؛ چونکە پاشینەکان شانازییانە بە کاری پێشاینەکان. )اماام فخار رازی، هەماان 

 ی ئالی عیمران(662ئایەتی 

یەکێک دێ ئەو پرسیارە دەکا: خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم بۆچی دوو جار )ذلاک( 

ِ  ﴿دووپات کردۆتەوە دە ئایەتەکەدا؛ جارێکیان  نَّ  كَذل
َ
جارێکی دیکەشایان  ﴾ُفُروَن كنُواْ يَ اكُهْم بِأ

﴿ ِ ؟ ڕاز و سوڕی ئەو دووپاتەیە دەبێ چ بێ؟ چاونکە ناشاکرێ بکاوترێ: ئەو ﴾بَِما َعَلوا كَذل

تیکرارە بۆ تەئکیدە؟ لە بەر ئەوەی تەئکید دەبێ لە تەئکید کردوو بەهێزتر و قەویرت بێ. جاا خاۆ 

و کەمرتە لە موئەکەد کە کوفرە، کەوایە بە پێی یاسا هێزتر دیارە و ئاشکرایە موئەکید کە عصیانە بێ

تەئکیدی کوفر بە عصیان نایاساییە و نااڕەوایە؟ دەباێ باۆ وڵمای ئەو ئیشاکالە چاارە چ باێ و 

 وەدۆزرێ؟
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دەبێ بچینە دەرکی زانایان بۆ وڵم و چارە؟ ئەوانیش ئاوایان بەراوەرد کردووە: هۆی زەلیلی 

ەمبەران بووە، و هەروا هۆی کوفر و کوشتنی پێغەمبەرانیاان و چارەڕەشییان کوفر و کوشتنی پێغ

عصیان و تاوانیان بووە، چونکە ئەوانە بە هاۆی نافەرمانییاان لە خاودا و ڕەساووڵ ڕۆچاوون و 

غەرق بوون لە زۆنگی تاریکایی چارەڕەشی و جار دەگەڵ جار تا خۆ بلەقێنن زیاتر ڕۆ دەچن لە 

ڕەشاییەکی وا کە یی؛ تا دەگەنە قۆناغی نائومێادی و دڵتاریکایی و دوور دەکەونەوە لە ڕووناکا

مطففیندا خودا ئامااژەیەک وەالی ئەو  64تازە ناتوانن چارەی خۆیان چارە کەن، وەک دە ئایەتی 

 حاڵەتە دەکا:

ا ّلكذ   ِهُبونَ كنُوا يَ اك بَْل َراَن لََعَ قُلُوبِِهم مذ
ە دەیڕانک د تڕوێێێ  ەنگڕی بە اڕەر نەخێ و وا نییە وەت خەیاڵیڕان کڕ دووەو بەڵکڕوو ئەوەی ک

 دڵیاندا کێشاوە.

ئامااژەیە وەالی ئەوەی  ﴾بَِمدا َعَلدوا كَذلِد﴿جا لە سەر ئەو ئەساسە دەتواندرێ بکوترێ: 

ُهْم  كَذلِد ﴿ئامااژە بە عیللەتای عایللەتە. دەشاکرێ ئەو بارەشای لااێ ڕەچااو کەیان:  نَّ
َ
نُددواْ اكبِدأ

ِ ذَ ﴿پێشینەکانیان مەبەست بێ، بە  ﴾ُفُروَن كيَ  ئەوانە مەبەست بن کە لە دەورانی  ﴾بَِما َعَلوا كل

حەزرەتی ڕەسووڵدا بوون، ئەودەم تیکرار نایەتە ڕو، ئەوکاات دەڵێاین: خاودای تەعااال سازای 

پێشینەکانی بەیان فەرمووە و داهاتووەکانیشیان چونکە لە پێشینەکانیان ئیتاعە کردووە و شوێنیان 

نای دەرکەوێ ئەوەی خاودا بە ساەری هێنااون، ئای کەوتوون شایانی سازای وانان؛ تاا بە ڕوو 

عەداڵەتی خودا. بۆ زێدە زاناین ئەگەر خوازیااری هەیە بەدفەڕی و الساری خۆیانە، نەک ئی بێ

 بڕوانێ لە تفسیر کبیر، امام فخر رازی، هەمان ئایەت.

 پاشەدۆ

هەسات بەو ڕاساتییە  662و  666و  661لە هەڵسەنگاندن و وەزن و کێشای ئەو ئایەتاانەی 

دەکرێ بە ڕوونی: بەرز و بەڕێز و خێرخواز و زاناکانی ئۆمەی ئیسالم کە لە سەر ئەمر بە چاکە و 

بەرگری لە خراپە بە ئەمری باری کۆدەنگن، دەکرێ پێیان بکوترێ ئەهلی ئیجام ؛ خۆ ئەوەش بە 

گیاراوە کە کاۆدەنگی عاالەمی ئیسااالم لە ساەر شات لە الیەن ئەهلای سااوننەت و ڕاسات وەر 

جەماعەت، دەلیل و بورهانە، واتە یەکێکە ئیجام ؛ کە دەبێ باوەڕی پێ بکرێ و بە بەڵگەیەکای 

بەهێز بۆ چاکە و خراپە بێتە حیساب و ژماار. بەو دەلایلە خاودای تەعااال لەمەڕ دەساتەیەک لە 
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قورئانی پیرۆزدا بە ڕوونی ئیشارەی وەالی ئەوەی فەرمووە کە ئەوان  ئۆمەتی حەزرەتی مووسا لە

ئەعرافدا  623لە سەر حەقن و لە حەق دەدوێن و خەڵک ڕێنومایی دەکەن بۆ حەق؛ وە لە ئایەتی 

 بەیانی فەرمووە:

َقِّ َوبِِه َيْلِدلُونَ 
ْ
ٌة َيْهُدوَن بِاْل مذ

ُ
 َوِمن قَْوِم ُموََس أ

لێکد کە خەڵکی  ێنوێنی دەکەن بۆ  ێبائی  اا و هەر بە هەق هەندێ لە هۆئەکەی موواا گە

 داوەری دەکەن.و  ااتەقینە  

 ئەو ئایەتە شاهیدی چاکی دەستەیەک لە ئۆمەتی مووسایە.

بە چاکرتین ئۆمەت ناسێاا لە  دا ئۆمەتی حەزرەتی محەمەد661دە حاڵێکدا کە دە ئایەتی 

زانایانی عالەمی ئیسالم کۆدەنگ بوون لە سەر سەر ئەو ئەساسە دەتواندرێ بکوترێ: هەر کاتێ 

بابەتێک؟ ئەو بابەتە حەق و ڕاستە، هەر وەک پێغەمبەریش لە بارەی ئەو مەتڵەبەوە فەرموویەتی: 

تي علی َضاللَة  » واتە: ئۆمەتی من لە سەر ناحە  و گاومڕایی کاۆ ناابنەوە. )ابان  «ال تَْجتَِمُع أُمَّ

 (3958، السواد اْلعظم، ش 0 ، باب ماجە، لە سنن انس بن مالک، کتاب الف

 قول نەدەین پێویستە بزاندرێ: ئیجامع دەبێ چوار بەش بێ: با ئەوەندەش پاش

 . ئیجامعی سەحابە لە سەر مانای نص: بەهێزترە لە بەشەکانی دی.4

 دەنگی هەندێ و دەنگی هەندێ.. ئیجامعی سەحابە بە نەزەری جۆراوجۆر واتە بێ3

 کەوتووانی ڕەسووڵ و یارانی ئەو.بعین، واتە شوێن. ئیجامعی دەورەی تا3

 کەوتووانی ئەسحابی ڕەسووڵ.کەوتووانی شوێن. ئیجامعی تابعینی تابعین واتە شوێن1

 
پاش ڕاگەیاندن و شەڕحی حاڵی ئەو ئۆمەتانەی کە شۆرەتی خەیریەتیان پێ دراوە، بەیاانی 

داوە، باێ دەلیال و بەڵاگەی ئەو لدانە؛ حاڵی ئەوانەش کرا کە لە ڕێی ڕاست و دروست لیان 

کەوتنی هەوا و ئارەزووی دنیایی؛ ئەوجار دڵ دەیهەوێ بزانێ شەئن و حاڵی ئەو بەغەیرەز شوێن

باوەڕانە و کەوتوونە سەر خەت و ڕێگەیەکی ڕاسات و کەسانەی کە خۆیان هەڵواردووە لەو بێ

و حوکمەکااانی ئیسااالمیان  خوداپەسااندانە، واتە ئیسااالمیان قبااووڵ کااردووە و دەسااتوورات

پێویستە پەنا بربێتە بەر حوکمی ئاایەتی  ەپارازتووە، جا دیارە بۆ وڵمی دڵ و تەسکینی حاڵی ئەو 

 ئالی عیمران: 443

ْهووِل اعْ 
َ
ووْن أ ووٌة قَآئَِمووٌة َيْتلُوووَن آيَوواِت ا ِّ آنَوواء اللذْيووِل َوُهووْم  ِوَتووابعَيُْهووواْ َسووَواًء مِّ مذ

ُ
أ
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 عيمران ئایل( 223)يَْهُجُدونَ 
وپێڕ  ئەوانە هەموویان وەت یەت نیدو بەڵکە هەندێ لە ئەه ی کتێ  هەن گ ووهێکی  ێ 

 و دامەئراونو لە نیوەشەودا ئایەتەکانی کەالمی خودا دەخوێننەوە و او دە دەبەن.

 991ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

گرەکاانی باوون بە ئیساالم و دوڵڵ کوڕی سەالم و الیەنکاتێ بە پێی هیدایەتی خودا عەب 

ئیامنیان هێنا، لە الیەن سەرۆکەکانی جوولەکەکان پێیان کوترا ئەوە بۆ التان دا لە باوەڕی خۆتان 

ئاابڕوو و و چوونە سەر خەتی ئیسالم؟ زۆروو زەرەر کارد و خۆتاان لە نااو هاۆزی خۆتاان بێ

ئایەتە پیارۆزە لەو باارەوە هااتە خاوار و دابەزی باۆ ساەر  ئیعتیبار کرد! پاشان ئەو کارەساتە ئەو

پێغەمبەر، کە خاوەن نامەکانی ئاسامنی هەموویان وەک یەک و یەکسان نین، یاانی دەساتەیەک 

لەوان وەک دیارە شەوانە نیشانەکان و ئایەتەکانی خودا دەخاوێننەوە و ساوژدە باۆ خاودا دەبەن 

رە ئەوانە بااۆ ئیسااباتی ئاایامن و باوەڕیااان و وەک عەباادوڵڵ کااوڕی سااەالم و تاااقمەکەی؛ دیااا

 پارێزگاری لە یاسای ئیسالم شەونوێژ و قورئان دەخوێنن.

دەتوانین بڵێین: قورئانی شایفا و دەرماانی دڵنای نەخاۆش و نەزان باۆ خااتری پاارازتنی 

عەداڵەت و ڕێزی ڕێزدارانی لێ هاتووە، پاش لۆمە و سەرزەنشی بەشایددەتی هاۆزی یەهاوود، 

هەر لە یەهوودان بە هۆی ئیامن و باوەڕی پتەویاان بە یاساا و دەساتووراتی ئاایینی  دەستەیەک

ئیسالم، سابت و بەدەوام مانەوە، و زۆر لێهاتووانە چاۆنی شاایانی دیان و ئاایینی ئیساالم باوو 

بەجێیان دێنا؛ جا خودای تەعاال بۆ ناساندنی ئەو تاقمە بەڕێز و ڕێزدارە بە دنیای بەشاەر، هاات 

ی ئالی عیمرانی دابەزاند تاکوو ئەو کارە جوان  و پیرۆزەی ئەوانە ون نەباێ و کەک 669ئایەتی 

پەرەسااتی بااا لە پێاای نەزانااێ، و ئەوەش بزاناادرێ کااێ خااۆ نیشااان دا بااۆ خوداناساای و حەق

 شەوەزەنگی کوفری یەهوودانیشدا بێ، خودا دەینوێنێ و دەیناسێنێ بە دنیا.

 تەن یا یەک جوملەی تەواو و تێر و تەسەلە؟ئایا دوو ڕس 991ئایەتی  سووکە ئاوڕێک:

. ابوعبیدە کە یەکێکە لە زانایانی قورئان دەڵێ: ئەو جوملەی )لیساوا ساواء( بە جاوملەی 6

)من اهل الکتاب( بەسرتاوە و هەڵوەرساوە، جا لە ساەر ئەو بەراوەردەی ئەبوعەبادوڵڵ ماناای 

و دینی خودایە و لە عیبادەت بەڕێوەبردن  ئایەتەکە ئاوا تەعبیر دەکرێ: ئەو تاقمەی سەر وە ئایین

 سابت و بەردەوامن، بەرابەر نین دەگەڵئەو ئەهلە کیتابانەی خوار و خێچ و ناحاڵی.
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. زۆربەی زانایااانیش باوەڕیااان ئاااوایە لەمەڕ ئەو ئااایەتە، کە یەک جااوملە و تێاار و تەواو 2

تااب(ە، جاوملەیەکی پێداویستی بێر و بەوێ نییە، و جوملەی پااش ئەویاش کە )مان اهال الک

گەری جوملەی )لیسوا سواء(ە، ئەودەم مانای ئاایەتەکە ئااوای لاێ بە ساەر سەربەخۆیە و بەیان

دێ: ئەهلی کتێب هەمووی بەرابەر نین و وەک یەک ناچن دە ئیامن و باوەڕیدا و دە ئەخاالق و 

وکەوتاێ ی هەڵسڕەفتاردا، چونکە لەواندا هەیە بەردەوام دە عیبادەتدایە بۆ خودا و بە دەساتوور 

دەکا، ئی واشیان هەیە چۆنی السار و خاراپییە وەخاۆی دەگارن و دەیاکەن. )تفسایر کبیار، ج 

 باسی ئەو ئایەتە( 4/633

دیارە لە ئەساک و یاسای عیلمی سەرفدا )آنااء اللیال( جەمعای )إنااء( بە واتاای کاات و 

دە تەعلیلدا هەمزە  «َجزْو»ە لە سەر وەزنی «أَنْو»زەمانە؛ زانای اخفش فەرموویەتی: واحیدەکەی 

ڕا هاتووە. هەندێکیش کوتوویانە مەبەست بە آناء اللیل نوێژی شێوان و خەوتنانە؛ و لە واو و یێ

هەروا پێویستە بە واوی )و هم یسجدون( واوی حالڵیە واتە حاڵی ئەوانە وایە دایم دە ساەژدەی 

ریاان مەبەسات بە ساەژدە دێارەدا نوێژدانە، چونکە بە تەنیا عیبادەت نییە. هەنادێکیش هەن نەزە

 (184 3تالوەتی قورئانە. )طربی، 

عطاء کە یەکێکە لە زانایانی ئایینی، فەرموویەتی مەبەست بە )امة قامئة( ئەو چل نەفەرانەن 

لە  نەفەر لەوان 33کە ئەهلی کیتابن ڕوویاان دە ئیساالم کاردووە و ساەریان بە ئیساالم هێنااوە، 

ریشیان لە ئەهلی مەسیحییەکانی ڕۆم بوون، کاتێ ئایینی ئیسالم نەفە 0ئەهلی حەبەشە بوون، و 

هاتە ناو عالەم و زاهیر بوو دەلیل و بەڵگەی ڕاستی خۆی نواند. ئەو قۆڵە لە ئەهلی کتێب لەوەڕا 

 ئیامنیان بە پێغەمبەر هێنا و هاتنە سەر ڕێگای ڕاست.

 (433-433  3، ج خاوەنی تەفسیری مظهری ئەو جەریانەی نەق  کردووە. )تفسیر مظهری

ئەوانە بە پێی ئیسبات لە ڕاست ئیتاعەی خودا زر بەتوانا و بەدەوام بوون و لە ترسی مەرگی 

بڕکێادا باوون. )تفسایر دانی هەل و کات لە ڕاست خێر و خێرات دایام دە پێشلەناکاو لە دەس

 (383 0کبیر، 

 
دەوێادا بە چەناد جاۆر ئەوجار دەچینە خزمەت ئاایەتی )و هام یساجدون( کە مەبەسات 

 وەرگیراوە:

تاالوەت باێ، واتە ئەوان دە کااتی « و هام یساجدون». جۆرێکیان ئەوەیە: مەبەسات بە 4
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 سەژدەدا قورئانیان دەخوێندەوە لە سەر ئەساسی ترس و تەقوا.

واتە ئەوانە جارجاار « و هام یساجدون». هەندێکیش ئاوای باۆ چاوون کە مەبەسات لە 3

 ڕادەوەستان و دوعا و پاڕانەوەیان بەکار دەهێنا. سەژدەیان دەبرد، جاربەجار

ئەوانە نوێژیان دەکارد و « و هم یسجدون». هەندێکیش نەزەریان ئاوا داوە کە مەبەست بە 3

 شەونوێژیشیان بە بەرەوە ئەنجام دەدا؛ سەژدەی ڕکووع و سەژدەی شوکریان دەبرد.

 ن.بە کوردی، زۆر زیاد دە عیبادەتدا دەمانەوە و خەریک دەبوو  

سیفەتی پیارۆز و ڕێازدارن  0ئەو تاقمە لە ئەهلی کتێب کە خاوەنی ڕێز و بەرزین، بە هۆی 

 0کە ئەو پالە و پااایە گەورە و بەرچاوەیااان بە نەساایبی خاۆ کااردووە و وەدەسااتیان هێناااوە، ئەو 

ی ئاالی عیمرانادا چااو دەکارێن، 443سیفەتانەش کە مایە و هەوێنی عیززەتن سێیان دە ئایەتی 

 ی ئالی عیمراندا چاو دەکرێن، زەین دەیە:441پێنجیشیان دە ئایەتی 

 :443سێ سیفەتی بەرزی ئایەتی 

ٌة قَآئَِمٌة . 4 مَّ
ُ
 أ

 َيتْلُوَن آيَاِت اهّللِّ آنَا  اللَّيِْل . 3

وَن . 3 ًُ  َوُهْم يَْسُج
 دا:441پێنج سیفەتی پیرۆز و ڕێزداری ئەهلی کیتاب کە خودا پێی بەخشیون دە ئایەتی 

 يُْؤِمنُوَن بِاهّللِّ َواِْلَْوِم اْلِخِر . 4

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف . 3
ْ
 َوَيأ

 ِر كَوَينَْهْوَن َعِن الُْمن. 3

 َويَُسارُِعوَن ِِف اْْلَْْيَاِت . 1

ولَدئَِك وَ . 5
ُ
اِْلِنَي  أ  ِمَن اللَّ

ی ئاالی 443ساێ سایفەتەی ئاایەتی و ی ئاالی عیماران و ئە441ئەو پێنج سیفەتی ئایەتی 

مران ئەگەر بە دڵێکی داڕێژراو لە ئیامن و عەداڵەت و ئینسافەوە ساەیریان کارێ، و هەروا بە عی

بیناانە ورد بوونەوەیاان لە ساەر بکارێ، بە تەواوی هەماوو سایفەتەکانی ئاایینی چاوێکی حە 

ئاسامنی دەواندا چاو دەکرێن؛ و هەرکێ ئیدیعای ئیامن بە خودا و قورئان و پێغەمبەر و فرشتە و 

ئاخیرەتی هەبێ، دەبێ بەو سیفەتانە خۆ وەڕازێنێ و خۆ بناوێنێ. دەناا نااتوانێ قەبااڵەی  ڕۆژی

 ئیامنی بەڕاستی بستێنێ و وەخۆی خا.



 222تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

 
ی ئاالی عیماران تااکوو بە تەواوی 441ئەوجار کاتی ئەوەی هاتووە بچینە خزمەت ئایەتی 

 لەو پێنج سیفەتانەش شارەزایی وەدەس بێنین:

ُمُروَن بِوالَْمْلُروِف َونَْنَهوْوَن َعوِن الُْمنيُْؤِمُنوَن 
ْ
ِر َويَُهوارُِعوَن ِِف ووبِا ِّ َواِْلَْوِم اآلِخِر َونَأ

َْيَاِت وَ 
ْ
وعَوئَِك اْل

ُ
اِْلِيَ  أ  ئایل عيمران( 222) ِمَن الصذ

ئەو ئەه ی کتێبانە باوایان بە خودا و  ڤ ی پەااڵن هەیە و فەرمان بە چڕاکە دەدەن و بەرگڕ ی 

باکڕڕێ دەکەنو ئڕڕائەوانەن کە لە دانی چڕڕاکەدا لەگەو یەت پێشخڕڕ اپە دەکەنو لە ئەنجڕڕابلە 

 چاکەکاراند.

 994ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

لە سەر ئەساسی فەرموودەی ئایەت عەبدوڵڵ کوڕی سەالم و دارودەساتەکەی بڕوایاان بە  

وەک جوولەکەکااانی دیااکە نااین لە باااوەڕدا، چااونکە ئەوانەی خااودا و ڕۆژی ئاااخرەت هەیە 

بڕوایای بە یان بە مووسایە؛ کە خیالفی ئایەتی قورئان بێاباوەڕن بڕوایان پووچە تەنیا هەر بڕو بێ

هەندێک لە پێغەمبەران، بڕواش بە هێندێکیان. ئەوانی خااوەن بااوەڕ فەرماان دەدەن بە چااکە و 

پەلە دەکەن بۆ چاکە کردن، ئەئەوانە لە چاکەکاانن؛ واتە وەک  بەرگری دەکەن لە خراپە، و هەروا

 ئەمر بە چاکە دەکەن، بۆخۆشیان چاکەکە دەکەن.

ئەدێرەدا ئایینی پیرۆزی ئیسالم دەنگ و ڕوو ئاکاری خۆی دەنوێنێ و نیشان دەدا، ئااوا بەو 

تاایفە و قەبایلە، بە و ئاوڕ ناداتەوە سەر نەژاد و نەتەوە و  شێوەیە: کە لە هیچ مەقامێکدا تەوجوه

تەنیا و تەنیا تەکیە دەکا و پاڵ وە عەقیدە و باوەڕ و ئەعاامل دەکاا، هەر ئەوەشاە هاۆی خاراپە و 

چاکەی کەک ناداتە پاڵ نەتەوە و گەل بە گشتی، بەڵکە خراپە و چاکەی هەر کەساێک دەخااتە 

ێ، کە مەقامی ی نیساءدا ئەو هەستە دەکر 13ئەستۆی ئەو کەسە. هەر وەک لە ناوەرۆکی ئایەتی 

پاکان و چاکان و ساڵحان دەباتە ڕێزی مەقامی پێغەمبەران و شاەهیدان؛ ئەوە نیهاایەتی ڕێازە لە 

 :خاوەن چاکان و پاکان

وعَوئَِك َوَمن يُِطِع ا ذ َوالرذُسوَل فَ 
ُ
يِقَي  أ ودِّ وَن انلذبِيِّوَي َوالصِّ ْنَلَم ا ُّ َعلَوْيِهم مِّ

َ
ِيَن أ َمَع اَّلذ

اِْلَِي وََحُهَن  َهَداء َوالصذ وعَوئَِك َوالشُّ
ُ
 نهاء( 65) َرَِيًقا أ

کەچی خودا و پێغەمڕبەر بڕدو ئڕائەوانە وان لەگەو ئەو لەگەو ئەو بەردار و ملئەوانەی فەرمان

گۆیان کەاانەدا کە خودا نائ و نیعەەتی خۆی   اندووە بە اەریانداو لە پێغەمبەرەکان و  اا 
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 و شەهیدان و چاکان و چاکەکارانو ئای ئەوانە چەندە هاواڵێکی چاکد.

دەڵێ کە چاک و پاک و پەرهیزگار لە سەر ئەساسی ئیامن و باوەڕ بە ئەو ئایەتە ئەوەمان پێ 

خودا و ڕۆژی ئاخرەت، ئەو چاکیە و پاکیەی وەک فرشتە دە کااتی ساەخت و تەنگاانەدا دەبانە 

دەری بۆ ڕەحمەت و ڕەزایەتی خودا و بۆ بەهەشت دەگەڵ خێڵای شاهید و یاریدەدەر و مزگێنی

 ڵحان، ئای لەو خۆشییە و پلە بەرزییە و ڕێزدارییە.غەمبەران و ڕاستان و شەهیدان و ساێپ

 تیوتیوە:

خاوەنی ئەو سیفەتانە لە ڕێز و ڕیزی پاک و ساڵحانێکن کە خودای تەعااال خۆشای لێیاان 

دێ وڕازییە لێیان، بە دەلیلی ئەو سەنا و باسەی خودا لێیان دەکا بە وەسایلەی قورئاان بە دنیاای 

ش ئەقڵی ئاقڵن ئەو سیفەتانە بەوپەڕی باشی دەقاۆزێتەوە، ئینسانی ڕادەگەیێنێ، جگە لە قورئانی

بەو دەلیل و بەڵگەیە کە خودا وەسفی پێغەمبەرانی خاوەن پلە بەرزەکانی بەو سیفەتانە کاردووە، 

ملیان دەکا لە چاکی و وەک اسامعیل، ادریس، ذو الکفل و ... واتە خودا پاش باسی ئەوانە حا

 ی سووڕەی ئەنبیاء:41بدە ئایەتی پاکی و ساڵحەتی پێغەمبەران، زەین 

اِْلِيَ  َن الصذ ْدَخلَْناُهْم ِِف رَْحَتَِنا إِنذُهم مِّ
َ
 وَأ

 گومان ئەوانە لە چاکەکاران بوون.بەر بەئە و  ەیەەتی خۆشتن خسنتو بێ

 نەملدا: 63و هەروا بە نەقام لە حەزرەتی سولەیامن خودا دەفەرموێ لە ئایەتی 

احِ  ََ َم  َتبَهذ و  مِّناكََ ِْ
َ
ْن أ
َ
ْوزِْعوِي أ

َ
ذ َولََعَ  كَر نِْلَمَتووقَْولَِها َوقَاَل َربِّ أ ْنَلْموَت لََعَ

َ
اعذوِِت أ

ْدِخلِْي بِرَْحَتِ 
َ
اهُ وَأ ََ ْعَمَل َصاِْلًا تَْر

َ
ْن أ
َ
يذ وَأ اِْلِيَ  كِِف ِعَبادِ  كَواَِّلَ  الصذ

ارب یڕارمەتیم بڕدە و واب بە دەب بزە و پێکەنینەوە بە قسەکەی )مێ وولە( کوتی: ئەی پەروەردگڕ

بدام ێنە و  ابێنە تا اوپاای ئەو نائ و نیعەەتەی تۆ بکەب کە  شتووتە بە اەر مد و دایکم و 

باوکتو یارمەتیشم بدە تا ئەو کارە چاکە ئەنجاب بدەن تۆ پێڕی  ائیڕ و بە بەئەی خۆشڕ  مبڕخە 

  یزی بەندە چاکەکان .

ە بە عیباادەت و چااکە نەناازین بەو جاۆرە ێ و فێرماان دەکاا کڵائەو ئایەتە ئەوەمان پێ دە

خودامان لە بیر بچێ بەڵکە دەبێ دەگەڵ چااکە و چاکەکااریش هااوار بکەیانە خاودا و بڵێاین: 

 مبانخە بەر بەزە و ڕەحمەتی خۆت.
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دڵ دەیهەوێ بە ڕوونی و بە تەواوی حاڵ و ئەحواڵی ئەو ئەهلە کتێبانەی وا ئایامن دێانن و 

بزاناێ لە باابەتی سازا و تاۆڵە لەوانە خاودا چاۆن دەدوێ، وەک دەبیناین و دووبارە با دەدەنەوە 

پێ کراوە کە هەر کارێکی لە خێر دەیکەن دەباێ  یهەستی پێ دەکرێ. ئەوە لە الیەن خودا ئەمر 

زانینای لە ساەر دەرباڕێ، دە حاڵێکادا نرخ و ئەرزشی ئەو کارە بجێ بێنادرێ و شاوکرانە و پێ

ئەهالە ناماانە پەشایامن باوونە، ئەوە دەساەملێنێ کە ئایامن  دەبیندرێ بە ڕوونای تاقمێاک لەو

هەر  هێنانەکە لە ڕووی دەرک و زانست و شعوورەوە نییە، بەڵکە عاادەت و چااولێکەرییە، دەناا

ئیامن و باوەڕییەک کە لە سەر ئەساسی بەراوەرد و هەڵسەنگاندن بێ، تازە بادانەوەی لێ وەخاۆ 

ئاماژە بەو مەتڵەبە دەکا و دەڵێ هەر خاوەن زانسات و ی ئالی عیمران 662ناگرێ، وەک ئایەتی 

شعوورێک موسوڵامن بێ و ئیامن بێنێ دوو جار و حەتا یەک جاریش ناسپاسی ناکا و ئاوەژوو 

نابێتەوە، و تازە ڕووی لە ئیسالم وەرناگێڕێ. جاا باۆ ئیساباتی ڕاساتی و دروساتی ئەو مەتاڵەبە 

 ی ئالی عیمران:662دەچینە خزمەت ئایەتی 

 ئایل عيمران( 229) َفُروْهُ َوا ُّ َعلِيٌم بِالُْمتذِقيَ كا َيْفَللُواْ ِمْن َخْيٍ فَلَن يُ َومَ 
 بە  ناک ێدو خودا  ئاگای لە چینی پارێزگارانە.هەر کارێکی چاکە بکەن لە پاداشی بێ

 991ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

کەوتووانی واتە دار و دەساتەکەی بڕوایاان دیارە کاتێ عەبدوڵڵ کوڕی سەالم و وەشاوێن 

هێنا، هێرشی حەسوودی ڕاماڵی دا دڵی جوولەکەکاان دانایە بەر خاۆ و خساتنیە نااو لێزمااو و 

زەلکاوی جەهلی هاتن دەستیان بە تانە و تەوک و پالری عەبدوڵڵ کوڕی سەالم و تاقمەکەیاان 

بوونەتاندا، چونکە تن: ئێوە بۆ موسوڵامن بوون زۆرتان زەرەر کردووە دەو ئیسالمکرد و پێیان کو 

ئیعتیبار دەبن، هەم تازە کەک وەخۆو ناگرێ؛ جا خودای خاوەن عیلم هەم لە ناو خەڵکەکەدا بێ

کردنەوەی بیر و خەیاڵەکەیان هات بە ئایەتی کردنەوەی ئەوانە و پووچەڵو زانست بۆ خەجاڵەت

 کوتی کردن.یمران وڵمی دانەوە و دمی ئالی ع662

بە کورتی، ئەو ئایەتە وەک موژدەیەک دەچێ بۆ چاکەکاران و پەرهیزگااران، و هەروا وەک 

گوماان بەڵاگەیە یەقینای بەرهەم و نەتایجەی هەر هەڕەشەیەک دەچاێ باۆ خەتاکااران. واتە بێ

کاااران و ئەعاملێااک دەدرێ و دەگااا بە خاااوەن عەمەل، و خااوداش هەساات و خوسااتی چاکە

خراپەکاران ئاگادارە؛ پارێزگاران با کەمیش بن دە ناو یەهوودییەکاان و کەم بێانە بەرچااو، بەڵم 
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 خودا کەسی لێ ون نابێ.

 هەسات دەکاارێ کە خاودا جەزای ئەعاااملئەوەی لاێ  ﴾َواهّللُّ َعِلديٌم بِددالُْمتَِّقنَي  ﴿ئاایەتی 

گومان، هیچ کردەوەیەکی چاک بێ جەزا و پااداش ناابێ لە الی خاودا، هەر وەک دەداتەوە بێ

هیچ کردەوەیەکی خراپ و ناڕەوا بێ سزا نابێ مەگەر خودا بیبەخشێ، ئەویاش کە حاق النااک 

 نەبێ. واتە تەنیا مافی خودا بێ و مافی کەسی دی تێدا نەبێ.

نیازیشاە و سازا دان عااجز و ناتواناا نیایە و بێوشەی )اللە( یانی خودا لە پاداش دانەوە و 

زاناایە و بیناایە بە هەچای هەیە و دێ و  بەخیلیش نییە، وشەی )علیم( ئەوەمان پێ دەڵێ خاودا

( ئەوە بۆخۆی موژدەیە بە خۆپارێزان، هەڕەشەشە َعلِيٌم ِبالُْمتَِّقيَ دەبێ و دەڕوا ئاگایە؛ جوملەی )

یر( بریتییە لە چی؟ زانایان دەڵاێن لە موساوڵامن باوون و لە خۆنەبوێران و نەپارێزان. وشەی )خ

دان و بەڕێوەبردنی دەساتووراتی ئیساالمی؛ هەنادێکیش دەڵاێن ئەدەو ئیتاعە لە پێغەمبەر ئەنجام

ئایەتەدا )خیر( بریتییە لە هەر ئەو خێرەی بۆ خاۆت بەڕێاوەی دەبەی و بەجێای دێنای، بە ڕەوای 

کاروباری ناڕەوا دەخاڵەت نەکەی و خۆ تێوەرنەدەی، و غەیریش بزانی و حەولی بۆ بدەی، و دە 

کردنیان، واتە ناشکوری نەکرێ لەو خێرات و عیبادەتە بە تەرک (فَلَن يُكَفُرْوهُ )هەروا مەبەست لە 

 واتە دەبێ بەردەوامی لە سەرئەو خێراتە بپارێزرێ.

ر ئەوزا  و پێویسااتە ئەوە باازانین کە خااودای بااانی سااەر دە ئایەتەکااانی ڕابااردوودا جارجااا

ئەحواڵی بەد و خراپی عەزاباوی کافرانی نیشان داوە و بەیانی کردووە، و هەروا حاڵ و ئەحواڵی 

خۆش و باشی موسوڵامنی نیشان داوە و بەیانی کردووە، تااکوو کاۆوە بان چااک و خاراپ بە 

و عیللەت و مەعلوولیانەوە لە کن یەک، بۆ وەی هەر کەک چاکەی چاو کرد بە سەبەبەوە هەر لە

شوێنەش خراپە چااو کاا بە ساەبەبیەوە. وەیاا هەر کەک ماوژدەی خۆشای دی بە عیللەتایەوە، 

موژدەی ناخۆشیش چاو کا هەر لەو شوێنە بە عیللەتیەوە. و هەروا خودای تەعاال کە لەوە پێش 

سیفەتی کافرانی ئەهلی کتێبی باک کرد کە ئیامنیان هێنا و باش بوون و خوداش وەسفی باشای 

وانی بە دنیای ئینسانی ناساندن، جا هەر بە دوای بەیانی حاڵی ئەو کافرانی دواڕۆژ کردن و بە ج

باشی عاقیبەت بەخێر، دێ باسی ئەو کافرانە دەکا کە هەر دوو دنیایاان دەرد و داخ و حەرسەتە، 

 ی ئالی عیمران.661بە وەسیلەی ئایەتی 

ِيَن  ْمَوالُهُ كإِنذ اَّلذ
َ
يًْئا وَ َفُرواْ عَن َُّْغِيَ َعْنُهْم أ َِ َن ا ِّ  ْوالَُدُهم مِّ

َ
وعَووئَِك ْم َوالَ أ

ُ
ْصوَحاُب  أ

َ
أ

ونَ   ئایل عيمران( 226) انلذارِ ُهْم َِيَها َخاَِّلُ
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بڕڕاوانو مڕڕاو و اڕڕامان و منڕڕداڵیان یەت تڕڕۆئ لە خڕڕودا نایاناارێزێڕڕ  و گومڕڕان ئەوانەی بێبێ

 لە ناویدا هەتا هەتایە دەمێننەوە. نیائیان ناکاتو ئەوانە هاو ێی ئاگ ن و)نەجاتیان نادا(و و بێ

 991ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

باوەڕن، ماڵ و سامان و مناداڵ نااتوانن هاوتاوە ئەوانەی بێبە تەئکید لە الیەن خودای بێ 

 اڵ.دە هاواریان وەبێن و بیانپارێزن و دەگەڵ ئاگری دۆزەخ هەتا هەتایە دەبنە هاو 

لەمەڕ هاۆزی بنای قاریّە و بنای نضایرەوە  661عباک فەرماوویەتی ئەو ئاایەتی گۆیا ابن

 پەرستەکانن.دابەزیوە و هاتۆتە خوار چونکە ئەوانە لە جوولەکە ماڵ

دەتواناادرێ بکااوترێ: هەر وەک مزگێناای درا بە چاکەکااارانی خاااوەن ئاایامن و باااوەڕ، بە 

هەڕەشە کارا  661ان، ئاواش بە وەسیلەی ئایەتی ی ئالی عیمر 662بەهەشت بە وەسیلەی ئایەتی 

باوەڕانی خۆفرۆش بە ماڵ و سەروەت و ساامانی دنیاا، چاونکە ڕۆژی ئااخرەت هەماوو لە بێ

باوەڕ حیسابێک بە پێی کردەوە و ئەعاملە خاڵی لە هۆز و قەبیلە و نەسەب، خۆ دیارە کافرانی بێ

ناوی. بەڵم خااوەن ئایامن و بااوەڕ ڕووت و ڕەجاڵن لە ئەعامل و کرداری چاک و پاک و ئیام

هەر باااوەڕەکەی تێشااوویەکی وایە لە مااانەوەی دە ئاااگردا وەدووری دەخااا، پاشااان ئاکااار و 

 ئەعاملەکانیشی بە چاک و خراپەوە پێک هەڵدەکێەێن.

 ئاوڕدانەوەیەک:

و بەشااێک لە  661لە سااەر ئەساساای هەڵسااەنگاندن و بەراوردێکاای وردی ئەو ئااایەتی 

ێشوو بەو هەست و دەرکە گەیشتم کە مەبەستی خودا بە کافرانی ناو ئایەتەکە هۆزی ئایەتەکانی پ

پەرست و دنیاپەرسات، یاا ئەباوجەهلی بنی قریّە و بنی نضیر بن لە جوولەکەکانی پیس و ماڵ

عباسایش نەزەری لەو باارەوە هەر کینە لە دڵ و ئەبوسوفیانی ئاژاوەگێڕی مەبەست بن. دیارە ابن

لیلە: دمەقاڵێ و هەرای سەرانی یەهوود هەر لە سەر مااڵ و دارایای بە زۆری، و وا داوە، بەو دە

ی سااوڕەتی مائیاادە هەمااان ئەو هەسااتەی لااێ دەکاارێ کە ل ەسااەر 44جااگە لەوانەش ئااایەتی 

خۆشەویستی مااڵی دنیاا ماناای بە حەق و ڕاساتی قورئاان ئااوەژوو ماناای لاێ دەدرێاتەوە و 

 ئایەتەکە و وردیش هەڵیسەنگێنە و وەزنی کە:دەگۆڕدرێ و حوکمی پێ ناکرێ. سەیر کە 

ِِ َثَمًنا قَلِيلاً َوَمن عذْم ََيْ  واْ بِآيَا نَ َل ا ُّ فَ كَوالَ تَْشََتُ
َ
وعَوئَِك م بَِما أ

ُ
 فُِرونَ اكُهُم اعْ  أ

ئڕڕڕایەت و نیشانەکانیشڕڕڕم بە ن خێکڕڕڕی کەب مەف ڤشڕڕڕدو هەر کەاڕڕڕێکیش بەوەی کە خڕڕڕودا 
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 باوە  و کاف ن.ئەوانە بێ ناردوویەتە خوارەوە یوکم نەکات

باوەڕ وەدەر دەخا کە حوکمی وەحیان بە خااتری ئەو ئایەتە جگە لەوەی تاوانی سەرانی بێ

خۆشەویستی ماڵ و سەروەت و سامان گۆڕیوە، ئەوەشاامن پاێ دەڵاێ: ئەگەر باوەڕیتاان بەوە 

دادگاایە  هەیە دادگای خودا هەیە، لەو برتسن دەنا لە هیچ دادگایەک مەترسن، چاونکە هەچای

بێجگە لە دادگای خودا بە وەسیلەی پووڵ و بەرتیل و ڕیشوە و شافع چارەی دێ؛ بەڵم دادگای 

 خودا بە بەرتیل و شافع چاری نایە، جوز بە عەمەل نەبێ، ئەویش عەمەلی چاک و پاک.

ی ئالی عیمران لە باابەت موویکاانەوە 661بە پێی نەزەری هەندێک لە زانایان ئەو ئایەتی 

دابەزیوە، بە نیشاانەی ئەوەی ئەبوجەهال بە زۆری لە نااو خەڵکادا بە مااڵ و دارایای فەخار و 

کورتی بە کەم دەگارت شانازی دەکرد و دەخوڕی، خۆی پێ هەڵدەدا و خەڵکی هەژار و دەست

ی 34و بە چاوی سووکی لێ دەڕوانین، هەر وەک ئەو بابەت و جەریانە لە ناو دەروونی ئاایەتی 

 ا دەدۆزرێتەوە و هەستیشی پێ دەکرێ.سووڕەی مەریەمد

ْهلَ كوَ 
َ
ثَاثًا َورِْئًياوْم أ

َ
ْحَهُن أ

َ
ن قَْرٍن ُهْم أ ْبلَُهم مِّ ََ  َنا 

وپەلڕی ناومڕاو و  واڵەت و ئای چەندە بەرە و چینیشتن لە پێش ئەواندا لە ناو بڕ دو کە لە کەل

 دیەەندا لەوان جوانک بوون.

 ەو زەمزەمەیەتی:ی سووڕەی عەلەقیش هەر ئ64و  63ئایەتی 

َبانَِيةَ ( 27) فَلَْيْدُ  نَاِديَه  (28) َسَنْدُ  ال ذ
ئینجا با بانگی هاو ێکانی لە ناو یانەکەی خۆی بکاو جا ئڕێەە  کاربەدەاڕتانی دڤئەخ بانڕک 

 دەکەید.

ئەو دوو ئایەتااانەی سااووڕەی عەلەق ئەوەمااان تێاادەگەیێنن و پااێامن دەڵااێن کە ئەوانەی بە 

ئامانی دنیا هەڕەشە لە کۆمەڵ دەکەن بەرەنگار بوونەوەیانە دەگەڵ ئاگری بێ دارایی و دەستەڵتی

دۆزەخ. ئەو جەریااان و بااابەتە ئەبوسااوفیانیش دەگاارێتەوە چااونکە ئەویااش لە هەرای بەدر و 

ئوحوددا بە دژی پێغەمبەر ماڵ و دارایی زۆری وەپێش موویکان دەکرد و دە بەردەستی دەنان و 

 نواند و نیشان دەدا.شانازی و فەخریشی پێ دە

بەڵم ئەوەی لە ناو ئەو نەزەرانەدا خۆی ڕەپێش دەکرد و خۆی بە ڕاست دەزانی ئەوەیان بوو 

کە وشەی )کفروا( عامە، واتە دەگەڵ گشت کافرانە، چونکە هەرچەند ساەیری دەوروبەر کەی، 
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کرایی بە حاڵەتی تەخصیص چاو ناکرێ و لەو الیەشەوە دەبینین هەرچی کافرە بە ڕوونی و ئاش

چاوی سووک و کەم سەیری پێغەمبەر و یارانی پێغەمبەر دەکەن و لە ناو خەڵکدا ئەوەش کااوێژ 

ئەنوا نەدەکرد دەکەن: ئەگەر خودا محەمەدی بویستایە و بە بەرحەقی بزانیبایە، ئاوای فەقیر و بێ

 و نەیدەڕوانیە.

چی مااڵ و ئەوالدی نااو دێ ئەو پرسیارە دەکا: خودای تەعاال دە ئاایەتەکەدا باۆ  ککابرایە

ناو بردوون بەتایبەتی؛ ناوی چی دی لەو شتانەی وابەستە بە ئینسانن و بە ئینسان هەڵوەرساون 

 نەبردوون؟

لە وڵمی ئەو کابرایەدا دەبێ ئاوا بکوترێ: بەنرخرتین و خۆشەویسترتین شت بۆ ئینسان لە 

ا ئەوالدە؛ هەر ئەوەشاە هاۆی ئەوەی دنیادا ماڵ و سەروەتە، و بەهێزترین هێز بۆ ئینسان لە دنیاد

کە کاافر بەو دوو شااتانە )ماااڵ و ئەوالد( دەخااوڕێ و شااانازی دەکااا لە دنیااادا؛ دە حاڵێکاادا لە 

 ی شعراء:43و  44قیامەتدا هیچ نەفعێک نادەن بە ئینسان، بە پێی فەرموودەی ئایەتی 

َ ( 88) يَْوَم اَل يَنَفُع َماٌل َواَل َبُنونَ  ََت ا ذ
َ
 (85)  بَِقلٍْب َسلِيمٍ إاِلذ َمْن أ

لەو  ڤ ەدا کە هیچ ماو و اامان و منداڵێ  قائانح ناگەیێنێ و کەاێ  نەبڕێ کە بە دڵێکڕی 

 ااغ و اەلیەەوە بکێتە خزمەت خودا.

پرسیارکەرێک دێ و دەڵێ: عەداڵەتی خودای تەعاال چاک بە چاک وڵم دەداتەوە، خاراپ 

دادەگرن: ئایا ئەو چاکانەی کافر دەیکەن وەک بەخشین بە خراپ، بە وپێیە ئەو فکر و هەستە دڵ 

و دە هاوارەوە چوونی داماو و لێقەوماو، بە فیڕۆ دەچن یا خودای حەکیم بە چاکیان وەردەگرێ 

 و چاکەیان دە پێناودا دەداتەوە؟

ە: چونکە کافر لە ئیامن و بااوەڕی خاۆی و لە وڵمی ئەو پرسیارەدا دەبێ ئاوا جواب بدرێتە

بەشاە ڕۆژی ئااخر، بەو دەلایلە ماامەڵە و ساەودا لە وە، لە پاداشی چاکەکانیشی بێبەش کرابێ

دنیاشدا، ئاوایە شتێک مامەڵەی دروستی لە سەر نەکرێ و وەرینەگرێ ناتوانی خاوەنیشای بای. 

قازانج یا زەرەر؛ کافر مامەڵەی بەهەشتی وەخۆ نەگرتووە تاکوو چاکەکاانی وە نیزیکای خەن لە 

چاکانەی بۆ دنیایە دنیاش سەنای کردووە. بۆ تەئیدی ئەو ڕاساتییە دەچیانە  بەهەشت، بەڵکە ئەو

 ی ئالی عیمران:663خزمەت ئایەتی 

ْنَيا  ََياةِ اَّلُّ
ْ
هِ اْل ِْ َصوابَْت َحوْرَ  قَوْوٍم َظلَُموواْ كَمَثُل َما يُنِفُقوَن ِِف ِهو

َ
َمَثِل رِنٍح َِيَهوا ِِصل أ
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ْهلَ 
َ
نُفَهُهْم فَأ

َ
نُفَهُهْم َيْظلُِمونَ كُم ا ُّ َوعَوْتُه َوَما َظلََمهُ وأ

َ
 ئایل عيمران( 227) ْن أ

منڕڕوونەی ئەو شڕڕتەی کە لە  یڕڕانی ئەو دنیڕڕادا خەرجڕڕی دەکەن وەت ئڤر اڕڕارد وایە بڕڕدا لە 

وکاو و مەئرای دەاتەیەت کە ئوڵم و اتەمیان لە خۆیڕان کڕ دووەو هەمڕووی تێکڕاا لە کش 

 خۆیاند اتەمیان لە خۆیان ک دووە. ناو ببات؛ خودا اتەمی لێ نەک دوونو بەڵکوو

 997ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

باوەڕەکان دەیکەن لە دنیادا، بە تەمای خێر و سەوابی ئیامن و بێوێنەی ئەو کارانەی کە بێ 

ئاخرەتی و یا هەر بە تەمای پاداشی دنیایی، ئەوە وەک ئەوە وایە: بایەکی بەتەوژمای ساەخت و 

وکاڵ و مەزرای هۆزێک کە ئەو هۆزە لە ژیانی دنیایانادا سارد هەڵکا و هێرش بەرێتە سەر کشت

ئیامنییاان؛ جاا ئەو باوەڕی وبێش و کاریان هەر زوڵم و ستەم لە خۆ کردن بووبێ بە هۆی بێئی

بایە ئەو مەزرایەی شپرزە و پەرێشان کردبێ و بێ بەرگ و بەری کردبێ؛ جا با خاوەن ماووچە و 

وێنەیە؛ کاێ هەیە باغ و مەزرا لە خۆ دا و هەڵپەڕێ لە حەیع و داخ و حەرسەتای ئەو زیاانە باێ

وێرانکەرە تاوانی خودایە؟! کەک نییە ئەقڵی هەباێ و تەزێنە و ماڵێ بڵێ: ئەو کارەساتە دڵبتوان

وا بڵێ، بەڵکە هەماوو ویژدانێکای بەهەسات و ژیار دەڵاێ و دەزاناێ خاودا ئەو ساتەمەی لاێ 

نەکردوون کە ئەوەی ئەوان کردوویانە بەخێریان لێ وەرناگیرێ، چاونکە ئەوان ساتەمیان لە خاۆ 

بەشی لە وێرانی دنیا هەم بێدەبێ بڵێین هۆیەکەی تاوانی لە ملی خۆیانە، هەم ماڵکردووە، واتە 

 ئاخرەتدا.

باااوەڕان بە هەژار و داماااوان لە ژیااانی ئەو بە کااورتی و بە کااوردی: وێاانەی بەخشااینی بێ

دنیایەدا چونکە لە سەر ئەساسی ئیامن بە خودا نەبووە وەک بایەکی ساارد و ساڕ وایە بە تاین و 

بەری دەکاا، ئەو کارەسااتە وکاڵی هۆزێک و لە ناوی دەباات و باێەدا لە مەزرا و کشتتەوژم د

 تەزێنە هۆیەکەی تاوان لە ملی خۆیانە و بەک.دڵ

 :پاشەدۆ

دە دەروونی ئەو ئایەتەدا هەست بە شتێکی بەرچاو دەکرێ، شاتەکەش ئەوەیە: بەخشاین و 

گرینگ شوبهێندراوە، دەو وێانەگەریە و ئاوڕ وەسەر دانەوەی جامعە ڕیاکارانە بە وێنەیەکی زۆر 

شوبهێنەدا دوو ئیحتیامل دێنە ڕوو کە هەردووکیان ئەقام و شعوور و هەست دەیانقۆزێتەوە و بە 

 ڕەوایان دەزانێ، سەیر کە و ورد لە بەر پێیان بڕوانە:

و ئاوڕ وەسەر دانەوە بۆ الی گەل، خۆ نواندن و چاو و ڕاو  ش. ئەگەر مەبەست لە بەخش6
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اری بێ، ئەوە ئەو خۆنوانادن و ڕیاکاارییە، وەک باایەکی بەتەوژمای شاەختاوی هەچای و ڕیاک

وێرانکەرە لە بەرهەم و داهاتی مەزرای گەلە، بە بای دەدا و نابوودی دەکا، ئەوە ئەو کارەساتە ماڵ

سەری نەگرتووە، بەڵکە بە هۆی ئەوەیەوە بەخشندەی ڕیاکاار و چااووڕاوچی ئەو الیەن خواوە 

وزاری گەلاای پااێ ی بە دەسااتی خااۆی و ویسااتی خااۆی چاناادووە، زەویتااۆوە فاساایدە

 هەڵپڕووکاندووە و سووتاندوویەتی. بە کورتی، تاوان لە ئەستۆی ئینسانە و نە غەیری ئینسان. 

 ی هوود بۆ ئەو مەبەستە کە کێ زاڵمە؟663با بچینە خزمەت ئایەتی 

ْهلَُها ُمْصلُِحونَ  كِِلُْهلِ  كَن َربُّ اكَوَما 
َ
 اعُْقَرى بُِظلٍْم وَأ

هەرگیز پەروەردگاری تۆ شارگەلێکی کال و وێ ان نەک دووە بە هۆی هیچ اتەمێکەوە لە کات 

 و ااتێکدا کە دانیشتوانی چاکەخوائ بووبد.

ئەو ئایەتە پیرۆزە بە ئاشکرایی ئەوەمان پێ دەڵێ کە زوڵم لە خوداوە سەرچاوە ناگرێ بەڵکە 

 کاری ئینسانەوە سەرچاوە دەگرێ.لە خراپە

. حاڵەتی دووهەمای بەخشاین بە شاێوەی ڕیاکاارانە و خۆنوانادن و چااووڕاو، وێانەی 2

وەختە، هەر وەک خاوەن مەزرا نەزانانە زەوییەکی زورک خیاز و چەو یاا زەرعات و چاندنی بێ

دەڕوێناێ لە بەر زەل و زۆنگ تۆی پێ وەرکا لە غەیری کاتی تۆو چاندنیا، کە نە ئەو زەوییە تاۆو 

زورک چەو و خیزی، یا لە بەر زەل و زۆنگی و بێ کاتی تۆو چاندنیشە، هەچی چاندوویەتی و 

ناژتوویەتی، بە هەدەر و فیڕۆ دەچێ. ئەو کارەساتە ڕەنج بەخەسارە لە خۆیەتی ئینساانەکە، نە لە 

رە ئااوڕی خوداوەیە، چونکە کاری خودای لە ڕێی عیللەت و مەعلاوولەوەیە، دیاارە ئەو وەرزێا

 وەسەر ئەو عیللەت و مەعلوولەوە نەداوە.

 زانەکان چەند نەزەری جۆراوجۆریان هەیە:(ی ناو ئایەتەکە قورئانصّ لە وشەی )

عبااک و قتاادە و شاّدی و ابان زیاد، ڕاو و . بەشی زۆریان لە ئەهلی لۆغەت، وەک ابن6

ای ساەرمای ساەخت و  بە ماناصّ ( ئااوا دەربڕیاوە کە صّ بۆچوونی خۆیاان لە ساەر ماناای )

 بەتەوژمە.

 بە مانای گەرمای خاوەن بڵێسە صّ  ئاوا داوە کە صّ . هەندێکیش نەزەریان لە سەر مانای 2

و بە هەڵم و سۆزە؛ وەک ابوبکر اصّم و ابوبکر بن االنبار، و هەروا ابن االنبار نەیشااردۆتەوە و 

هەڵباوون و ئایساانیدا بڵێساە و  فەرموویەتی: ئاگر بۆیە بە حّر وەسفدار کراوە چونکە دە کااتی

صصیاان پاێ کوتاوون. جاگە لەوانەش ّص بە یر الباب و صناڵەناڵی دێ، هەر لەوەشڕایە: 
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 ی سووڕەی زاریاتدا هەستی پێ دەکرێ:23مانای هاواریش هاتووە وەک لە ئایەتی 

ٍة فََص  تُُه ِِف َِصذ
َ
َبلَِت اْمرَأ َْ

َ
 يمٌ ْت وَْجَهَها َوقَاعَْت َعُجوٌز َعقِ وفَأ

 !نەئڤت  نەکەی بە هاوار ک دنەوە هات و ماڵی بە ال وومەتانی خۆیدا و کوتی: مد پی ە نێکم

عباسەوە فەرموویەتی: )فیها ّص( واتە )فیها نار(. بە جگە لەوەش ابن االنبار بە نەقام لە ابن

، هەر حاڵ بە پێی ئەو نەزەرانە ّص چ بە ماناای ساارد باێ چ بە ماناای گەرم و گاوڕ و گاڕ باێ

و مناوونەکەی هەر دروسات و ڕەوایە، چاونکە هەر وەک ساەرما و ساۆڵی ساەخت و  تەشبیه

کوشندە هەیە، گەرما و هاڵو و هەڵمی بەسۆز و کوشاندەش هەیە، بە هەر دوو ماناا وێنەیاان، 

وزار و زەراعەت و مەزرای خاوەن زەراعەتان لە ناو دەبرێن و دەفەوتێنادرێن. جاا کە وایە زەوی

اوی ئەوە بسەملێندرێ کە ئەو تەشبهیات منوونە لە سەر ئاکاری کافران دروسات دەبێ بە ڕاشک

و ڕەوایە چونکە وەک سەرما و گەرمای لە ڕادە بەدەر گیاوگۆڵ و زەرعات هەڵادەپڕووکێنێ و لە 

ئیامن و بااوەڕان پااداش و کەڵکی دەکا، کوفری کافران بەخشین و چااکەی باێناوی دەبا و بێ

 ەبا چونکە لە سەر ئەساسی دین و باوەڕ نییە کارەکە.سزای چاکیان لە ناو د

نُفَسُهمْ  ﴿مانای ئایەتی 
َ
بە پێی وەزن و هەڵسەنگاندنی دوو شاتی بەرچااوی لاێ  ﴾َظلَُمواْ أ

ئەمری خودایاان و ڕوو هەست دەکرێ کە یەک لەو دوو شتانە دەبێ ئەوە بێ: ئەوانە بە هۆی بێ

وەرگێڕانیان لە یاسای ئاسامنی، بوون بە شایانی ئەوەی کە بکەونە بەر ڕەهێڵەی غەزەبی خودا و 

ری بە وەسیلەی لە نااوچوونی بەرهەم و داراییەکای بکەونە ژێر باری زیللەت و ڕەزاڵەت و فەقی

 وزاریاندا هەبوو.کە لە زەوی

. دووهەم شاات لەو شااتانەی لە ناااو دەرووناای ئااایەتەکەدا هەسااتی پااێ دەکاارێ ئەوەیە: 2

نُفَسُهمْ  مەبەستی خودا لە ﴿
َ
﴾دا ئەوەیە: ئەو کافرانە نە شتەکەیان لە جێی خاۆدا ئەنجاام َظلَُمواْ أ

داوە، نە تۆوەکەیان لە جێی تۆو ڕوویاندا چاندووە، و نە دە کاتی خۆشایدا چانادوویانە، جاا لە 

سەر ئەو یاسا و ئەساسە دروست و ڕەوایە، دەبێ بکاوترێ: هەچای هەیە واتە هەماوو شات لە 

کارێک لە سەر ڕواڵ و ڕەوەندی خۆی بەڕێاوە نەچاێ، سەر ئەساسی یاسا و نەزم و نیزامە؛ هەر 

نەتیجە نادا و بەرهەمی پێویست و مەبەست ناادا، بەڵاکە بە فیاڕۆ دەچاێ؛ جاگە لەو دوو شاتە 

داد و نابەجێیانە واتە کار نەکردن دە کاتی خۆیدا، نەچاندن لە جێی خۆیدا، ئەگەر بەڵیەکی باێ

وزار لە ناوی دەبا ومێ بکاتە مەزرا و زەویئامانی وەک شاڵوی بای سەڕسەڕ و تاڵنچی هوجو 
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مایەی دەکا. کەوایە دەبێ بکوترێ حاڵی کافرانیش وایە، خێر و بێار و بەخشاینیان لە ساەر و بێ

ئەساسی خۆی نییە کە ئیامن و باوەڕییە بە خودا، نەفعیان لێ دەست نااکەوێ؛ جاا باۆیە خاودا 

نُفَسُهْم َيْظِلُموَن كدَوَما َظلََمُهُم اهّللُّ َولَ  ﴿ئەوەی دە مستی نان: 
َ
واتە خۆیان تااوان لە ملان،  ﴾ْن أ

 نەک خودا.

دا بە ڕوونی بەیانی حااڵی 664، 669، 662وەک دیارە و دەزانین لە ئایەتەکانی ڕابردوو واتە 

دوو دەستە لە ئەهلی کتێاب کارا لە الیەن خاوداوە، واتە خااوەن بااوەڕ  بە ئیساالم، و کاافر بە 

بوون لە ئەهلی کتێب ئایەتی خودایان ئینکار دەکرد و پێغەمبەرانیاان بە ئیسالم؛ یانی دەستەیەک 

ناااحەق دەکوشاانت، دەسااتەیەکیش هەر لە ئەهلاای کتێااب ئااایەتی خودایااان دەخوێناادەوە و 

کەوتنی ئایەتی خودا و جگە لەوەی باوەڕیان بە خاودا و ڕۆژی بەردەوامیش بوون لە سەر شوێن

و بەرگریشیان لە خاراپە دەکارد و پەلەشایان باۆ خێار و  ئاخرەتیش بوو، ئەمریان بە چاکە دەکرد

 خێرات دەکرد.

جا پاش بەیانی حاڵی ئەو دوو تاقمە لە ئەهلی کتێب خودای خاوەن حایکمەت و حەکایم 

دەیهەوێ بە پێی لوتع و میهرەبانییەکی کە دەگەڵ موسوڵامنان و خاوەن باوەڕانی ڕاساتەقینەی 

ئیامن و ەن ئیامنەکاان باۆ وەی دە داو و گیاری باێهەیە، ئاگاداری و هۆشدارێک بادا بە خااو 

باوەڕان نەکەون و خۆیان لێ وەنزیک نەخەن و لە دۆستایەتی و تێکەڵوییاان خاۆ بپاارێزن، بێ

باوەڕ قساەیزاری دەگەڵ نیەتای دەروونای لێاک جیااوازن؛ ئەوەی بە زاری بە زاهیار چونکە بێ

یدەدۆشااێتە ناااو دەروونااتەوە. بە کااوردی شااەکراوە و دەرخااواردتی دەدا، لە نهێنیاادا ژەهااراوە دا

هەنگوین و درێشەی لە دەستیدایە، لە پێشدا هەنگوینەکەت دەداتێ تا ڕێگای درێشەکە دەکاتەوە 

جا هەمینکی هەلی بۆ ڕەخسا درێشەکە تێ ڕادەکا. جا بۆیە خاودای بەپەرۆش باۆ موساوڵامنان 

اساتی ئەو باابەتە دەچیانە خازمەت ئاگاداریان دەداتێ کە لە تێکەڵوی کافران خۆ بپارێزن. بۆ ڕ 

 ی ئالی عیمران:664ئایەتی 

 ِ ن ُدون واْ بَِطانًَة مِّ ُْ ِيَن آَمُنواْ الَ ََّتذِخ يَُّها اَّلذ
َ
لُونَ كيَا أ

ْ
واْ َما َعنِوتُّْم قَوْد كْم الَ يَأ ْم َخَباالً َودُّ

 
َ
ِِ ُصُدوُرُهْم أ ْفَواِهِهْم َوَما ُُتْ

َ
كْنوُتْم ُم اآليَواِت إِن كوبَيذنذوا عَ  َِبُ قَودْ كبََدِت اْْلَْغَضاء ِمْن أ

 ئایل عيمران( 228) ََّْلِقلُونَ 
ئەی ئەوانەی بئوا و ئیامنتان هێناوە، جەە لە خۆتان کەسی تدا مەکەن بە داسدت و جێدی ڕاز و 

نیاز، ئەوانە سەبارەت بە ئێوە لە هی  فێڵ و فوت و شەڕ و ئداژاوەیە  درنغدی نداکەن، شێیدان 
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تەگەرە بن، کینە و ڕق لە گفت و لفتیاندا دیارە، ئەوەی لە ناو دڵیانددا خۆشە تووشی کۆسپ و 

شاردراوەتەوە زار گەورەتاە، هی  گومانی تێدا نییە، هەموو بەڵەە و ئایەتێکامن بۆ ئێدوە ڕوون 

 کاداتەوە ئەگەر هەست و بیا و شێ بشکێت.

 998ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئەی ئەوانەی بە ڕاسااتی و زانسااتەوە ئیامنتااان بە خااودا هێناااوە و باوەڕیشااتان بە ڕۆژی  

ئاااخرەت و مااافی هەمااوو خاااوەن مافێااک هەیە، جااگە لە هاااودین و باااوەڕ و بیرتااان نەکەنە 

ڕاست و چاوسووری خۆتان، واتە پێویستە لە سەرتان بە پێویستێکی ئایینی و داربەدەست و دەم

بکەنە سەرۆک و پەناگای ڕاز و نیازتان کە هاوڕەگەز و زمان و ئایینتاان باێ، ئەخالقی، یەکێکی 

چونکە تەجروبە کراوە و نیزام وا داڕژاوە، خۆت بۆت دەسووتێ غەیرە هاودینت تۆ دەسووتێنێ 

بۆ خۆی و خۆت بۆ ناسووتێنێ؛ جگە لەوەی کە خۆت بۆ ناسووتێنێ، لە ئاژاوە نانەوە تێکدانی 

تان قەت غاف  نییە و هەر دەخەفتێ بۆ هەل و دەرفەت لێتاان. ساەیر کە تەبایی و خۆشگوزەرانی

ئەی ژیر و بەبیر رسنج بگرە و هۆش و هەست و شعوور وەگەڕ خە و دە کاار کە، هەر لە زار و 

چاو جووڵنەوەیڕا ڕ  و کینە و داخ و حەسوودی لێ دەردەکەوێت و دەرکەوێ باۆت، چاونکە 

گەروویدا کا دەستی دەلەرزێ و ژەهراوی لێ دەپاڕژێ و دە حاڵێکدا کە دەیهەوێ شەکراوت بە 

دەرخوارتی دەدا، چونکە ئەوە یەقینە و حاشای لێ ناکرێ: ئەوەی شاردوویەتەوە لە نااو کاون و 

 توێی دڵدا زۆر تیژتر و گەورەتر و بەزەبرترە لەوەی دە زاریدایە.کاژێری توێ

﴿  
َ
ورُُهْم أ ًُ سینە و دەروونیاندا شاراوەتەوە زۆر خەتەرناکرت واتە ئەوەی لە  ﴾َِبُ كَوَما ُتِِْف ُص

نااحەزان ئارەزوویاانە و دەیاانهەوێ ئێاوەی و و گەورەترە لەوەی بە دمیاندا دێ، چونکە دوژمن 

ک و اموسوڵامن ژێردەستەیوان بن و هیر کات خاوەنی مافی ڕەوای خۆتان نەبان؛ و هەروا خا

وزارتاان پۆ باێ، بەرهەم و حاسااڵتی زەویوڵت و نیشتامنتان لە ژێر ئەمر و فەرمانی وانادا تاا

بچێتە دە حەمباری وان، و تەنانەت نامووس و شەرەفیشتان لە ژێر پۆستاڵی واندا بێ؛ و لە کاتی 

شەڕ و هەرادا ئارەزوویانە بتانکەنە دەساتەچیلە و ساووتەمەنی شاەڕ، بەڵم خۆیاان دەیاانهەوێ 

هاوێنە ئەستۆتان هەچای یری خەتەر، دەبەدوور بگرن و بپارێزن. واتە وەپێش خۆو دەخەن بۆ کا

و دە ئەساتۆ بەشیشو دەکەن لە خۆشی و خۆشگوزەرانی؛ قەبااڵەی خوێڕیاایەتیقەباحەتە، و بێ

 دەخەن، تاکوو مردن بە دیلی وەمێنن. 

وشاەنگی یەکەتای و بە ڕوونای ئەوە چااو دەکارێ: داری شۆخ بەڵم لە ئیشاراتی ئایەتەکە
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رەکەی ئاڵی عیزەت و شاەرەفە، شاەکاوەیە لە هەماوو وڵتاا، هاودڵی و یەکرت قبووڵ کردن، بە

ی زمااان و پێنووسااتانە، کااێ دەرساای لەو ئااایەتە وەرنەگاارێ خەجاااڵەتی خااودا و گەل و دئاازا

ًْ بَيَّنَّا لَ  نیشتامنە، خودایە و پێتان دەفەرموێ: ﴿ ﴾ واتە بەڕاستی بۆ كنْتُْم َتْعِقلُوَن ُم اْليَاِت إِن كقَ

بینتاان هەڵباڕن و خۆتاان لە ژێار بەڵاگە و نیشاانانێک تااکوو چااوی حە  ئێوەمان ئاشکرا کرد

و لە چەپۆکەیی قوتاار و ڕزگاار کەن، ئەگەر ژیار و بەبیارن و بیار دەکەنەوە. ئەو بیرکاردنەوەش

 .ئەستۆی زانا و ژیرانتاندایە، خۆفرۆشی قیلی کەوای سپییە، تازە ناشۆرێتەوە

 سووکە ئاوڕێک:

ئاگادارییەکی پڕ لە کەرەم و لوتف و عەداڵەتی خودایە بۆ ساەر ی ئالی عیمران 440ئایەتی 

دەست و دیل و ژێرچەپۆک لە مافی دوورخاراوە، کە ئینسان، بەتایبەت بۆ گەل و نەتەوەکانی بن

دەبێ بۆ ڕزگارییان لەو چارەڕەشییە بەر لەوەی پاڵ ڕێک دەن بە یەکەوە، دوژمن نەکەنە گەورە و 

هاودین و هاوڕاز و هاوڕەگەز بکەنە پێشاەوای  ،ن لەوەی غەیرەچاوسوور، واتە دەبێ خۆ بپارێز 

ان مەدەنە دەسات؛ چاونکە ئەوانە لە ئااژاوە نانەوەتاان ڕاناوەسا ، تیرایەتیمخۆتان، حوکمی ئە

هەمیشە دەخەفتێ دژ بە نژاد و باوەڕت تووشی کەند و کۆسپت کا تااکوو لە ژێار دەساتی ئەودا 

کەساانی غەیارە هااوڕەگەز و هاودینات؛ باا لە پێشادا ڕزگاریت نەبێ؛ نابێ خۆ بساپێردرێ بە 

وکەوت دەکەن تااکوو دۆستایەتی و تێکەڵویتان بووبێ، چونکە ئەوانە ژیرانە دەگەڵتاان هەڵاس

توێی دڵیادا، ئەگەرچای دەریاای نەتوانی شارەزایی دەست بخەی لەوەی شاردوویەتەوە لە توێ

دەکاا و  ێە دەکا و لە زاریڕا قڵپاژ ێڕ ان سەرەکینە و ڕقی ناو دەروونیان دە کاتی قسە کردن دەگەڵت

هەستی پێ دەکەی، چی دە ناو دڵیانادا هەیە لە ڕاساتان، و هەروا ئەتاۆش ژیارانە ئەی خااوەن 

ئیامن و ویژدان، دەتوانی لەو ئایەتە پیرۆزە دۆست و دوژمن بناسی و لێکیاان هەڵوێاری، دژت 

ڵحەمی تێادا، یەکیاان ژەهاری تێادا، لە ئەی ڕۆڵەی بە ئیامن و بڕوا، دوو دەستی هەن یەکیان مە

زار تەڕ و شیرین دەکا، پاشان ناهێڵێ بزانی، ژەهراوەکەت بە مەڵحەمەکەت و پێشدا بە هەنگوین 

گەروویدا دەکات، نەزیلە و کوتەی ڕابردووەکامنانە: هەر کەس خۆ دا بە بێگانە، خاک بەساەرە 

مەکاانە، دوور لە ئەناوایە، بێناانە، بێ ، موحتااج بە ئااو و بە«ژیاانەویاژدانە، بێگومانە، بێبێ

 عیزەتی ئینسانە؛ هەموو شێر شێرە، بەڵم شێری ڕاستی، ئاکار شێرە.

 زانانی ئالی عیمران بە پێی فەرموودەی قورئان440هۆی دابەزینی ئایەتی 
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 دەبێ ئەوە بێ:

ڵامنان گۆیا پۆلێک لە منافقانی جوولەکە بە هۆی ئەوەی دە کاروباری دنیاییدا دەگەڵ موسو 

تێکەڵوی و دۆستایەتییان پێک هێنابوو موسوڵامنەکانیش بەهۆی ئەو دۆستایەتی و تێکەڵویایە 

لە سەر کاروباران بۆ بیر و ڕا و مشااورە دەگەڵیاان کاۆ دەباوونەوە. موساوڵامنەکان بە خەیااڵی 

ت خۆیان وای بۆچووبوون هەچەن لە ئایین و دیندا لێک جیاوازین، بەڵم بۆ ڕێنوێنی و مەساڵە

دۆزینەوە کەڵکیان لاێ وەردەگیارێ، ئیارت نەیانادەزانی ئەو مناافقە جوولەکاانە چاارە و کاار و 

مەسڵەحەتی موسوڵامنان حەز ناکەن و نایانەوێ، جاا لەو باارەوە خاودا ئاگااداری پاێ دان کە 

ی 41توخونیان نەبن و نەیانکەنە چاوساووری خۆیاان و نەساحەتکاری خۆیاان، وەک ئاایەتی 

 تە تەئید دەکا کە جوولەکە دەگەڵ موسوڵامن ڕاست ناکا:بەقەرە ئەو بابە

وَياِطينِِهْم قَوالُواْ إِنذوا َملَ  َِ ِيَن آَمُنواْ قَالُواْ آَمنذا َوإَِ ا َخلَوْواْ إیَِل  ْم إِنذَموا ََنْوُن كوَوإَِ ا عَُقواْ اَّلذ
 ُمْهَتْهِ ُؤونَ 

باوە نو پێیان دەکڕوتد: ئڕێەە  ئیتن و کاتێ جوولەکە گەیشتبایەن بە مواوڵتنان کە خاوەنی 

ئیتمنان هێنا؛ بەاڵب کاتێ  لەگەو شەیتانەکانیاندا کۆ دەبڕوونەوە پێیڕان دەکڕوتد: لە  ااڕتیدا 

ئێەە هەر دەگەو ئێوەیدو ئەوە کە دەگەو ئەو مواوڵتنانە کۆ دەبینەوە تیتاڵییان پڕێ دەکەیڕد و 

 ف یویان دەدەید.

ئینسان ڕادەگەیێنێ کە دەگەڵ غەیرە دینت تێ مەکەوە ئەو ئایەتە بە ڕاشکاوی ئەوە بە دنیای 

 و خۆی پێ مەسپێرە، چونکە دە دڵدا پاک نییە دەگەڵت و هاوڕازت نییە.

مەبەستی خوداش لەو ئاگادارییەدا بۆ موسوڵامنان ئەوەیە بە پێی وەزن کردنی ئاایەتەکە کە 

دن  ﴿ دەگەڵ هیچ غەیرە دینێاک هااوڕاز و هاومەشاوەرەت مەبان، وەک لە جاوملەی بَِطانَدًة مِّ
 دەگەڵ غەیرە هاوڕاز و دین و مەزەبت تێکەڵو مەبن و خۆی تەسلیم مەکەن. ﴾مْ كُدونِ 

﴾ بە پێای یاساای عیلمای اَل َتتَِّخُذواْ بَِطانَدًة  دێرەدا ئەو هەستە دەکرێ، واتە لە جوملەی ﴿

دینیایە  نەحو، نەکەرەی پاش نەفیە، دەباێ عماووم بگەیێناێ، کە واتە: دەباێ وە هەچای غەیارە

أَي ِماان َغیااِر أَهااِل نەکەوی. )ماان دونکاام( واتە لە غەیاارە ئیسااالم و لە غەیااری نەتەوەت، )وێ

( بە واتای فەساد و نااتەواو، یاانی لە بە فەسااد کێشاانی دینای تاۆ و بە َخبَاالً . وشەی )ِملَِّتُکم(

 بادانی ڕاناوەستێ، یا دەڵێن لە خواروخێر کردنی کاروبارت ڕاناوەستێ.
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فَْواِهِهمْ  ﴿جوملەی 
َ
ِت اْْلَْغَضا  ِمْن أ ًَ ًْ بَ ﴾ ئاماژە وەلی ئەوەی دەکا: مناافق واتە دووڕوو قَ

حاڵەتێکی هەیە کە دە کااتی قساە کردنیادا ئەو حااڵەتەی لاێ دەردەکەوێ، واتە ئەو شاتەی کە 

ی 38شاردوویەتەوە دە ناو دڵیدا، سەرەژێرە دەکاا و هەڵادەڕژێ بە زاریادا. هەر وەک لە ئاایەتی 

وڕەی محەمەددا هەستی پێ دەکرێ بەو بابەتە، یاانی نااو دەروون چای تێادا باێ، سایامی سو 

 شاهیدی لە سەر دەدا:

َرْنَنا
َ
ْعَماعَ كَولَْو نََشاء أَل

َ
ُ َيْللَُم أ نذُهْم ِِف َْلِْن اعَْقْوِل َوا ذ ََ َتُهم بِِهيَماُهْم َوتَلَْلِر َْ  مْ كُهْم فَلََلَر

گومڕان بە اڕیت و شڕێوە و  ااتیدا ئەوانەمان پیشان دەدایڕ و بێویستبایە لە خۆ ئەگەر بشتن

شک  دەتناایدو لە  ااتیدا بەو شێوائ و جۆری قسە ک دنیاندا دەیانناایتەوە خودا  ئاگڕادارە 

 لە ک دەوەکانتان.

ئەو ئایەتە بە ئینسان ئەوەی دە دڵدایە و ئەو دانە و تۆوەیە کە دە خاکدایە، زەوی چۆنی هەیە 

وێنێ، کە وابێ ئەوەی دە دڵیشدایە ئاوا دەردەکەوێ و عالەم چاوی دەکا، جا مناافق و ئاوای دەڕ 

 درۆزن چۆن خۆ دەشارنەوە لە خودا!؟

و بباێ. ئیشاارەی تەواو وەالی ئەوە دەکاا: واتە ئەگەر ئەقام ﴾نْتُْم َتْعِقلُوَن كإِن  ﴿جوملەی 

خرێ کار دەکا و دەزانێ؛ ئەگەر ئەقام وشعوور دە هەستی ئینساندا ناژراوە و هەیە؛ ئەگەر وەکار 

 بشدرێ بە هەوا و هەوەک، دەکرێتە یەخسیری ئەو.

ًْ بَيَّنَّا لَ  ﴿جوملەی  چامن پێ دەڵێ؟ ئەوەماان پاێ دەڵاێ: هەماوو ساوڕ و  ﴾ُم اْليَاِت كقَ

رازی شاراوەی ناو دەروونی کافران و منافقان و ... خەڵک بۆ ئاشکرا کردن، ئەوەی باۆ ئێاوەی 

ە ئەوەیە کە دەبێ لە بەر پێی خۆ بڕوانن تاکوو دەو چاڵ و کەندانەی دوژمان موسوڵامن ماوەتەو 

واتە  ﴾نْدتُْم َتْعِقلُدوَن كإِن  ﴿نەکەون. هەر بۆیە خاودا پێایامن دەفەرماوێ: بۆی هەڵکەندوون تێ

 و ببێ، واتە بەرجەوەند بن.ئەگەر ئەقام

دووبااارە ئەو خااودای بەپەرۆش بااۆ خاااوەن ئاایامن و خاااوەن کەرامەت هۆشاادار دەدا بە 

و بێ، ی ئالی عیمران و دەفەرموێ: هەسنت لە خەو، هۆش663موسوڵامنان بە وەسیلەی ئایەتی 

 دوژمن خۆشی ناوێن، بە خۆشیتان خۆشحاڵ نابێ، بە الوازی و نابوودیتان خۆشحاڵ دەبێ. 

یی ئالی عیمران، تااکوو بە باشای 663دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی بۆ ئیسباتی ئەو مەبەستە 

 حاڵی بین:
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ْوالء ُُتِبُّوَنُهْم َوالَ َُيِبُّونَ 
ُ
نُتْم أ
َ
ْم قَوالُواْ آَمنذوا َوإَِ ا كِه َوإَِ ا عَُقوكِّ  ِوَتابْم َوتُْؤِمُنوَن بِاعْ كَهاأ

واْ َعلَيْ  نَاِموَل ِموَن اعَْغوْيِق قُوْل كَخلَْواْ َعضُّ
َ
اِت كُموتُوواْ بَِغوْيظِ ُم األ َْ ْم إِنذ ا ذ َعلِويٌم بِو

ُدورِ   الصُّ
ئەوە ئێوە کە ئەوانەتان خۆ  دەوێو ئەوان ئێوەیان خۆ  ناوێو ئێوە بە هەموو کتێبەکان ئیتن 

و باوە یتان هەیەو کاتێ  پێتان دەگەن دەڵێد: ئێەە  ئیتمنان هێناوەو کڕاتێ کە تەنیڕا خۆیڕان 

ەتان لێ دەگەئنو بڵێد: دەی بەو کینە و  قتانەوە مب نو بە ااتی خودا بد لە کینە و  قیدا پەنج

 ئاگاداری ئەو شتانەیە کە لە دەروونیاندا هەیە.

 991ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ن خەبەریدا وەخەبەر وەرن، ئێوەی خاوەن ئیامن و کتێب و بڕوا ئەوانەهەسنت لە خەو و بێ 

دڵ پڕ لە خێر و حەسەنات و چاکە ئەوەی بە ئەندامی زاهیری کەشفی نەکەن ڕێ نادەن بە دڵای 

سافی ئیامنتان دڕدۆنگی و گومانی لە سەر دەربڕێ لێی هەڵبەزنەوە، جاا باۆیە ئەوانتاان خاۆش 

دەوێ و لە تێکەڵوی دەگەڵیان خۆ ناابوێرن و ناپاارێزن، بەڵم ئەوان ئێوەیاان خاۆش ناوێات، 

ژەنگاوین بە ڕق و کینە و بوغز ڕازاندوویانەتەوە، دەرووی سەفا و خۆشەویستیان بۆ  چونکە دڵ

باوەڕیان ڕێ نەهێشتۆتەوە، تاکوو بە خۆشەویستییەوە سەیرو کەن هەر بە مۆڕەوە دەتانڕواننێ، بێ

نەرمی پێ نەهێشتوون، وریا و ژیار بان نەتانخاافڵێنن دە داوو ڕەقی دڵنادا باوەڕو پێ بکەن، دڵ

و هااوێن، هەچای و کەن و بتانتاسێنن، دە چااڵی ڕەزالەتای و زیالەتهۆشمەست و بێخەن 

و دەکەن، دە تێکەڵویتاندا هەچای هەلە بۆیاان بۆیان بگونجێ و بە هەل بۆیان بڕەخسێ دەگەڵ

دەڕەخسێ، و هەر وا ئێوە ئەو کەسانەن کە باوەڕیتان دەبێ بە هەماوو نامەکاانی ئاساامنی بباێ 

 ناوێنی بەرەیتانە و وەزیفەی باوەڕتانە، و ئەوانیش یاسای ئاساامنین باۆ ڕێچونکە ئەرکی ئیامن

بە پێی کات و زەماان، کەساێ بااوەڕی بە یاسااکانی ئاساامنی نەباێ ساەر وە هەرچ و  ئینسان

دەرهەم بەرهەمی سەرزەوییە، کە بابەتی نەفس و هەوای بێ، هەوسار و سەرەڕۆیە، بەڵم منافقی 

و هەوای خودا و ڕێبەرە، ناتوانێ و بۆی نااکرێ خاۆی  زووەوە، ئارەشێر باوەڕ و کافری حەقبێ

تەسلیمی یاسای ئاسامنی کا، ئەما بۆ وەی جێی خۆی بکاتەوە دە پاڵ ئیسالمدا خۆی ڕۆهێڵێاتە 

ناوتان، کاتێ پێتان گەیشنت دەڵێن ئێمەش بڕوامان هێناوە و دینتامناان قباووڵ کاردووە، بەفێاام 

تێ کە لە التان الچوون و ڕۆیشنت لە داخانتاان و ناحەزیتاان لە تاکوو غافڵگیرو کەن، ئەمام کا

الیەن پەنجەکانیان دەخەنە ناو زاریان و دەیانگەزن و دەیکرۆژن، دەبا لە داخاان باا بقەڵشاێن و 
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گوماان خاودا ئاگاادارە بە مبرن و ڕۆچن لە خاکا، ئێوەی موسوڵامنیش هەروایان پێ بڵاێن، بێ

 ، واتە نهێنی و ئاشکرا لە ال ی خودا ئاشکرایە.هەست و خورپە و چرپەی ناو دڵن

  سووکە ئاوڕێک:

ئەی خاوەن ئیامن و گووراو بە شەرەف و کەرامەتی ئیساالمییەوە! لەوانەیە ئەتاۆ بە هاۆی 

باوەڕیت بە هەماوو کتێبەکاانی ئاساامنی، یاا لە ڕووی خزماایەتی یاا جیرانەتای و ئاومااڵی و 

بوغزێنی و دوورییان لێ نەکەی و ئەوانایش هەل و تێکەڵویت دەگەڵیان، خۆشت بوێن و نەیان

گوماانە و حاشاا فرەستت لێ وەقاۆزن و تووشای هەڵادێرت کەن. بەڵم بااوەڕت باێ ئەوە بێ

هەڵنەگرە، ئەوانە بە هاۆی ئەوەی کە پابەناد بە هایچ یاساایەکی ئاساامنی ناین، خااوەنی هایچ 

یساەری ئەوەیادان دە چااڵێکو عیززەت و نامووک و حەیا و ویژدانێک نین، لێو دەفەخانت دە پە

هاوێن، جا بۆیە کە دەگەنە التان دەڵێن وەک وە ئیاممنان هێناوە و هااودینین باا لە ڕەگەزیشادا 

لێک جیا بین، ئەوە چاڵە بۆتان هەڵدەکەنن، داوە و بۆتان دادەنێن؛ وریا بن، کاتێ کە الچوون لە 

نەزانێ حاڵ و ئەحواڵی مناافق،  التان لە داخانتان دەستی خۆیان دادەکرۆژن، ڕەنگە موسوڵامن

بەڵم خودا دەزانێ و ئاشکرایان دەکا، موسوڵامن با نەشزانێ کام هۆدە ئاوری تێدا دایساێ بەڵم 

دووکەڵی ڕۆچنە پێت دەڵێ، با نەشزانێ دە شەوی تاریکدا کام شیو و دۆڵە پاڕ لە دووکەڵە بەڵم 

 چا با چا نەبێ جا.شۆقی ئاوری شەوێ پێت دەڵێ، جا 

 دا:991ئادابێکی نەحویان دە تەرتیب و نەزمی ئایەتی 

دا باۆ ئاگاادارییە؛ «ها أنتم»دە جوملەی « ها»عەلالمە سەید سەرەخسی فەرموویەتی: پیتی 

بە نەسابە لە ساەر ئەو « تحبونهم»خەبەرەکەیەتی. جوملەی « اوالء»موبتەدایە و لەفزی « و أنتم»

 لە بۆ ئیسمی ئیشارە.ئەساسەیە کە دە پلەی حاڵدا قەراری گرتووە 

یە، جاوملەی «الاذین»بە واتاای « اوالء»هەندێک لە زانایانی عیلمی نەحو نەزەریاان وایە: 

، بەڵم «انتم»دەبنە خەبەر بۆ « الذین و تحبون»سیلەیەتی، ئەو سیلە و مەوسوول واتە « تحبون»

« تحباونهم»و « أناتم»خەبەرە باۆ ماوبتەدایەکی کە « اوالء»لەفزی  عەلالمە فەررا نەزەری ئاوایە:

، 269/ 4خەبەری پاش خەبەرە. بۆ زێدە زانین بڕوانە لە تەفسیری کەبیری ئیامم فەخری ڕازی، ج 

 بەڵم نەزەری عەلالمە سەیر سەرەخسی بە ڕەواتر و دروسترت زانراوە.

ئیامم فەخری ڕازی لە بابەت دۆستایەتی موسوڵامنان دەگەڵ کافران و بێ محەبەتی کافران 
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 وڵامن بۆچوونی ئاوا نیشان داوە:دەگەڵ موس

هێنان ڕاکێشن بە هۆی تێکەڵوی دەگەڵیان، . موسوڵامنان دەیانهەوێ کافران بەرەو ئیامن 6

دە حاڵێکدا کافر ئەو تەمایە و تێکەڵوییەی موسوڵامنان بە هەل قۆزتۆتەوە کە ئەوان بەرەو کوفر 

ڕواتە پێشاێ، کەوایە تاێکەڵوی ڕاکێشێ، خۆ ئەوەش ڕاستە کافر لە فێاام و فووتادا بەهێزتار دە

 موسوڵامنان دەگەڵ کافران بە زەرەری موسوڵامنان تەواو دەبێ.

. کافر و موسوڵامنەکان بە هۆی خزمایەتی ژنانە و هاوماڵی تێکەڵوییان سەری گرتاووە، 2

لەوەڕا موسااوڵامنەکان لە تێکەڵوییااان خااۆ ناپااارێزن، دە حاڵێکااد کااافر تااێکەڵوی دەگەڵ 

 ێ مەگەر بۆ فریو و دە داو خسنت.موسوڵامنی ناو 

. موسوڵامن و کافر هەر دوو بە تەمای مەرامای خۆیاان، خاۆ تێاک هەڵادەقوتێنن بەڵم 9

گەر و یڕەشی و کینە و ڕقی کافر و باوغزی نیهاانی ئەو باۆ پاڵەپاانی دانای موساوڵامن کااردڵ

 بەهێزترە، چونکە دەروون بەهێزترە بۆ چوونە پێش لە مەبەست.

بەهۆی ئەوەی کافر بە زاهیری خۆشەویساتیان باۆ پێغەمابەر دەردەخەن ڕێ . موسومانان 4

نادەن بە خۆیان دۆساتایەتییان نەکەن، بەڵم کاافر بەهاۆی ئەوەی موساوڵامنان پێغەمبەریاان لە 

 نەفسی پێ عەزیزترە، ڕێگا نادەن بە خۆیان موسوڵامنیان خۆش بوێ.

دین، چاونکە ئەوان المەزەب و بێ. ئەرکە لە سەر ئیسالم خۆ وەدوور خەن لە تێکەڵوی 2

 ( 341 0)تفسیر کبیر،  َو الَْحقُّ أََحقُّ أن یُتَّبََع() ناحەقن و موسوڵامن حەقە؛

ڕوو دە پێغەمبەرە لە لیەن خوداوە: ئەی پێغەمابەر، بڵاێ  ﴾مْ كقُْل ُموتُواْ بَِغيِْظ  ﴿جوملەی 

سوڵامن بگەیێنێ، و هەر وا تا هەن بە کافر: مبرن بەو ڕ  و کینەوە کە ناتوانێ زەرەر بە ئێمەی مو 

ئەی کافری دژ بە دین و ئینسان بساووتێن دە ئااگری ڕ  و کینەتاان نیسابەت بە موساوڵامنانی 

 خاوەن عیززەت و کەرامەت.

ورِ  جااوملەی ﴿ ًُ دد ﴾ ئاماااژەی تەواوە وەلی ئەو ڕاسااتییە: خااودا إِنَّ اهّللَّ َعِلدديٌم بِددَذاِت اللُّ

بااوەڕە کە مۆنجاان دەدەن لە کیانە و ڕ  بەرابەر بە ئێوەی بێ ئاگاداری دڵنە و خەبەرداری دڵی

موسوڵامنان. بە کورتی و بە کوردی، دڵی بێ خودا و خاڵی لە خەیاڵی خودا ئاوەدان نییە بەڵکە 

 وداڵ لێی چاو ناکرێ.ڕووت و ڕەجاڵ بەغەیرەز دڕک

کرێ ڕەحام و موسوڵامنان بە هۆی ئەوەی کە دڵ و هەست و دەروونیان بە قورئان پاراو دە

بەزەی لێ دەڕوێ و بەر دەگرێ، ئەو بەرە ڕەحم و بەزەیە نایهەوێ ئازار و ئافەت و ڕەنج تووشی 



 222تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

باوەڕیش، جا بۆیە خاۆ ناپاارێزن لە دۆساتایەتی و گیاندارێک بێ، تا دەگا بە ئینسانی کفر و بێ

ر بۆ فێا  و تێکەڵوی دەگەڵ کافران، ئەک ئەوان نایانهەوێ نیزیکی بکەن لە موسوڵامنان مەگە

فووت، چونکە هەمیشە چاوەڕوانی بەدبەختی و چارەڕەشی موسوڵامنانن، هەر وەک لە ئاایەتی 

چااوەڕوانی  و ی ساووڕەی تەوبەدا هەسات بەوە دەکارێ عەرەبای ناپااک و کاافر خوازیاار90

 بەدبەختی موسوڵامنانن:

بذُص  ُْ َما يُنِفُق َمْغَرًما َونَََتَ ْعَراِب َمن َيتذِخ
َ
ِ  َوِمَن األ ْوءِ َوا ُّ كب َوائَِر َعلَْيِهْم َدآئَِرةُ الهذ ُم اَّلذ

 َسِميٌع َعلِيمٌ 
لە ناو عەرەبی دەشتەکیدا کەای وایان تێدایە ئەوەی لە  ێی خودادا دەیدا هەمووی بە غەرامە 

و ئەرەر و ئیان دەئانێو چاوە وانی ئەوە  دەکاو بەاڵی نااۆر داتانگ ێڕ و دەبڕا بەاڵی نااڕۆر 

 ن بگ ێ و خودا  بیسەر و ئانایە.دەوری خۆیا

جگە لەوەش موسوڵامنی وا هەیە بە هۆی دڵی پڕ لە سەفای پاکی هاواڵەتی کافران دەکاا و 

خەبەر لەوەی ئەوان هەتا لە ئومووری دینیشدا ڕاز و سوڕی دینیشیان لێ حاشار ناادا، بەڵم باێ

زەتی ئیسالم، جا لە ساەر ئەو هەمیشە تیغی تیژیان دە بن هەنگڵدایە بۆ ڕیشە داپاچینی باغی عیز 

شێوە ئاکارەی موسوڵامنان دەگەڵ کافران کە خاودای تەباارە و تەعااال باۆ ئاگااداری و لەخاۆ 

وریایی موسوڵامنان، بەڵگە و نیشانەی زۆری کافران و منافقاان ڕادەناێ و ئاشاکرایان دەکاا لە 

ۆ ئەو ڕاساتییە دەباێ دوژمنایەتی دەگەڵ ئیسالم بۆ وەی فریوی دەستیان نەخۆن موسوڵامنان، با

 ی ئالی عیمران:621بچینە خزمەت ئایەتی 

وكْم َحَهَنٌة تَُهْؤُهْم َوإِن تُِصبْ كإِن ََّْمَهْه  ُّ ًُ واْ َوََّتذُقواْ الَ يَ ْم كْم َسيَِّئٌة َيْفرَُحواْ بَِها َوإِن تَْصِِبُ
ٌَ ك يًْئا إِنذ ا ذ بَِما َيْلَملُوَن ُّمِي َِ  ئایل عيمران( 212) ْيُدُهْم 

کاو خەمبار و پەرڤشی دایاندەگ ێو ئەگەر بەاڵ و نااڕۆرێ  ئەگەر چاکە و خۆشی  ووتان تێ

بێتە  ێتانو پێی خۆشداو و شادمان دەبد؛ ئەگەر ئێوە خۆ اگ  و لەخوات س بد فێڕ  و فووتڕان 

 دەرڤا  نایە و ئیانتان لێ ناداو هیچ گومانی تێدا نییە خودا ئاگادارە لەوەی ئەنجامی دەدەن.

 921دانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی ئاوڕ 

و وەڕێ بێ، قازانجێکی دنیا و قیامەتی تێدا بێ بۆتاان، ئەوان لە ئەگەر کاری چاک و باش 

ێن و وەختە بتڕکەن، نااحەز بە هەماوو جوانیتاان دە کاار و سداخ و حەیع و بەخیلییان هەڵدەم
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پێیان ناخۆشە چونکە ئەو جاوانی و کارچاکییەتاان بە خیالفای باردا، بە ناحەزو سەیر دەکەن و 

ئارەزوو و ئاواتی ئەوانە، چونکە ئاوات و ئاارەزووی مناالق هەمیشاە بەدبەختای و چارەڕەشای 

موسااوڵامنانە، ئەوە خاااوەن باااوەڕە کە خۆشاای و خۆشااحاڵی ئینسااانی دەوێ، ئاااواتەخوازی 

تی و پێی خۆشحاڵە بە ناخۆشی موسوڵامنان، حەسانەوەی دنیا و قیامەتی ئینسانە، منافق پیشەیە

دڵتەنگیدا تالن بدا ئەوان دە خۆشحاڵیدا تالن دەدەن، جا بۆوەی بقەڵشێن  یتا ئیسالم دە گێژاوە

لە داخانتان، خاۆ وەخاۆ بگارن لە حانادی دەرد و بەڵ و تەنگاانەدا، و هەر وا خۆپاارێز بان لە 

کە فێام و فووت و تەڵە و تەڵەکەی کاافران و  گومان بن لەوەیئەمر و ئیتاعەی خوداتاندا، بێبێ

منافقان ناتوانێ بتانکێشێتە پای زەرەر و ناڕەحەتی، دیارە خودای بانی سەر بەوەی کافر و مناافق 

 دەیکەن ئاگادارە.

 :پاشەدۆ

کاافر بە خێاار و خۆشاایتان ئەی موسااوڵامنان غەمگااین و پەرێشااانن، بەڵم بە دوچاااری و 

ساز و بەدەمارن؛ ئەمام ئێوەی ئیساالم گیرۆدەییتان بە دەرد و بەڵ و تەنگانە سەرخۆش و کەیع

بۆ وەی لە گێژاوی پەرێشانی ڕزگارییاان نەیە کاافر، خاۆڕاگر و بەورە و بەتواناا بان لە ڕاسات 

ە، تەنگااانە بەریااان کااورتە زوو ال دەچاان، وریااا باان نەکەونە تەڵە و داوی هەچاای تەنگااانەی

وەسوەسەی نەفس و هەوا بە فڕ و فیشاڵی کافران، باۆوەی بتاوانن لە بان ساێبەری خۆڕاگریادا 

خۆڕاگر بن، تەوەکول و هیوا و تەقوا بکەنە پیشە و تێشوو، خاودا دەگەڵ خااوەن تەقاوایە، و بە 

ە کاتی خۆیدا دەستی دوژمن لە پشتەوەڕا دەبەستێ، جگە لە دنیاا هەچی دوژمن دەیکا ئاگایە، د

 پەنا. ئەنوا دەبن و بێئابڕوو دەبن لە ئاخرەتیشدا بێبێ

کە ئەگەر ڕاساات دەکەن  ێبە کااوردی و بە کااورتی، ئەو ئااایەتە ئەوە بە موسااوڵامنان دەڵاا

شااڵوی ڕق و  موسوڵامنن و ئیدیعای ئیسالمەتی دەکەن، دەبێ دە بەرابەر دوژمان و هێارش و

قینەیان خۆڕاگر بن و پشت وە خودا دەن، فیتنە و ئاژاوەگێڕی دوژمنان نااوێرێتە ورە و تواناایی 

مرۆفی الی خودا، کێ دە پەناگای خودادا بێ و پشتی بە خودا بێ، کاێ هەیە بتاوانێ پشاتی لە 

یەکی بەدکاار، بایەکی دەوران و هەڵدێن بەو شاتەبە ئەرز دا و بیخا، ئەوانەی دەکەون بە پشتەوە 

ورە دوژمان دە خاۆ بەردانە و خۆ هەڵوەرساوی دنیای پەسانت، ڕاپەڕینای باێدوورن لە خودا، 

کردنە؛ ڕۆڵەی موسوڵامنی کورد کاتێ بە خۆت وێرای، بە دوژمان وێارای، دوژمن بە خۆ خۆش

گومان کاتێ بە خۆت نەوێرای، دوژمن پێت وێراوە و دە پاڵات خازاوە، وەک دەبینای دیاارە بێ
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 شای لێ ناکرێ.حا

 تیوەیەک:تیو 

( واتە دەست پێدا سوون، بەڵم دێارەدا بە واتاای  پێشەکی دەبێ ئەوە بزاندرێ وشەی )مس 

 ی سووڕەی " " ئیشارەی وەل دەکا:30بوونە، وەک ئایەتی تووش

يذاٍم َوَما َمهذ 
َ
ْرَض َوَما بَيَْنُهَما ِِف ِستذِة أ

َ
َماَواِت َواأْل  َنا ِمن عُُّغوٍب َوعََقْد َخلَْقَنا الهذ

گومان ئااتنان و ئەوی ئەوەشی لە نێوانیاندایەو لە شە   ڤ دا درواتتن ک دنو هیچ جۆرە بێ

 ماندووبوونێکیشتن توو  نەبوو.

باوونە، هەر وەک خاوەنی کەششافیش نەزەری ئاوا داوە کە وشەی )مّس( بە ماناای تووش

 ی سووڕەی نیساء ئیشارەی وەال دەکا:33ئایەتی 

َصابَ مذ 
َ
َصابَ  كا أ

َ
 كِمن َسيَِّئٍة فَِمن نذْفهِ  كِمْن َحَهَنٍة فَِمَن ا ِّ َوَما أ

 یهەر چاکەیەک  توو  دەبێ لە الی خوداوەیەو هەر خ اپەیەکیش تڕوو  هڕات ئەوە لە خڕود

 خۆتەوەیە.

و  21بوونە، سەیری )ماّس(ی ئاایەتی دووبارە بۆ باوەڕی ئەوەی کە )مّس( بە واتای تووش

 ڕەی مەعارج دەکەین:ی سوو26

ُّ َجُ وًَع  ُه الَشذ َْيُ َمُنوًَع ( 12) إَِ ا َمهذ
ْ
ُه اْل  (12) َوإَِ ا َمهذ

( هەر کڕاتێ خێڕ  و بێ ێکڕی دەس 11کە خ اپەیەکی توو  دەبێو هاوار و نڕاڵەی دەردەبڕاێ )

 (11قونجاو و پیسکە و چ ووکە )دەکەوێ دەا 

بوونە. وشەی )حسانة( دێارەدا بە مانای تووش ئەو ئایەتانە بەڵگەن لە سەر ئەوەی )مّس( بە

 مانای قازانجی دنیایە و وشەی )سیّئة( بە مانای زەرەرە.

 ابن عباک وشەی )کید(ی بە مانای دوژمنایەتی تەعبیر کردووە.

واتە خودا زانایە بە وەی دەیکەن؛ وشەی )محایط(  ﴾إِنَّ اللَّه مِبَا يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ ﴿جوملەی 

بە زانایەتی و یا بە هەرچی بێ. ئەو مانایەشی بۆ شتانێک دەبێ کە خاوەنی جسم واتە دەورەدان 

دانی )محایط( باۆ الی خاودا بە نااڕەوا دەژمێاردرێ و لەش بێ؛ جا لە سەر ئەو ئەساسە وەپااڵ

مەگەر حەواڵە بە مەجاز بکرێ. ئەمام لە بەر ئەوەی خودای تەعاال دانایە و زانایە بە هەچی و بە 
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توانایە، بە مەجازی لوغەوی دەتواندرێ وشەی )محیط( وەپااڵ بادرێ. هەر  سەر هەچی بوونە

 ی سووڕەی برووج کە خودا فەرموویەتی: 21ڕایە ئایەتی لەوەش

 ٌَ ِي ُ ِمن َوَرائِِهم ّمُّ  َوا ذ
 خودا ئاڵە بە اەریاندا و بە هەموو شتێکیان دەئانێ.

باۆچی وشاەی  ﴾مِبَا يَْعَملُوَن ُمِحايطٌ  إِنَّ اللّهَ ﴿یەکێ دێ پرسیار دەکا و دەڵێ: دەو ئایەتی 

( واتە وشاەی محایط لە پاێش مِبَاا يَْعَملُاونَ إِنَّ اللَّه ُمِحيٌط محیط لە ئاخرە؟ بۆچی نەکوتراوە: )

 وشەی يعقلون با؟ 

دەبێ لە وڵمدا بکوترێ: ئەوەی زۆر مەبەستە دەباێ لە پێشاەوە باێ کە ئەویاش ئەعااملە، 

عاملیان ئاگاایە لەساەر ئەعاملایش هەرایە و سازایە، دێارەدا چونکە خودای تەعاال بە هەموو ئە

مەبەست ئەوە نییە کە خودای تەعاال زانایە، بەڵکە مەبەست ئەوەیە خودا بە کرداریاان زاناایە کە 

 وابێ وا ڕەوایە ئەعامل لە پێشەوە بێ. )تفسیر کبیر، هەمان ئایەت(

هەسات بە شاتێکی پێویسات و  ﴾يُْدُهْم َشايْئًاكْم كَوإِن تَْصرِبُواْ َوتَتَُّقواْ الَ يَُضُّ ﴿دە ئایەتی 

ئەساسی دەکرێ کە ئەو شتە ئەساسیە بۆ وەی نابێ هیچ ئینسانێک بیخاتە پاش گوێیان و لە بیار 

کەوتنی ئەمیاری خاۆت و ڕاوێاژ و خۆی بەرێاتەوە. شاتەکەش ئەوەیە: ئیتااعە کاردن و شاوێن

وامای لە ساەر نەتایجەی ڕاوێاژ و وگۆ واتە مەشاوەرەت لە هەماوو کاروبارێکادا و بەردەگفت

موشاوەرە، چونکە یاسای خودایە و ڕەوش و ساوننەتی ئەوە، یاریادەی خاودا بە شاوێن یەکارت 

یاریدەداندایە، واتە )ید اللە مع الجامعاة(. بە کاورتی و بە کاوردی، یاریادەدانی بەری ساەبر و 

نە. مناوونە: گۆیاا لە ئیتااعەیی و ناشاکوریتاخۆڕاگری و ئیتاعەتانە، شکەست و تێشکان لە بێ

هەرای ئوحوددا لەشکری ئیسالم لە هەر بارێکەوە تێر و تەواو و تەسەل، زۆر و سااز و تەیاار و 

ئامادە و بەورە بۆ شەڕ و بەرەنگاربوونەوە دەگەڵ دوژمن بووە؛ کەچی لە سەر ئەو حاڵەتەشاەوە 

ەڵم لە هەرای بەدردا بە هۆی سەرپێچی لە ئەمر و فەرمانی ڕێبەری خۆیان )پێغەمبەر( تێشکان. ب

لەمست باۆ ئیتااعە دوژمنیاان دە حاڵێکدا کەم و ناتەیار، بەڵم چاو لە دەستووری ڕێبەر و گوێ

تێشکاند و سەرکەوتنیان بە دەست هێنا. با ئەوەندەش وەبیار خەیانەوە تێشاکانی ڕۆژی ئوحاود 

باۆ الی  هۆیەکەی سەرپێچی عەبدوڵڵ کوڕی ئەبی سلوولی مناافق باوو، ئەوەش دەگەڕێاتەوە

بوونیاان تێشاکانی نابێ تاێکەڵوی و نیزیکییاان دەگەڵ بکارێ، تخوون شئەوەی جاش و نابا
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 پێوەیە.

پێغەمبەر لە هەرای ئوحوددا شوێنی لێ بوون واتە سەنگەر و ساەفی لەشاکری باۆ خاۆی 

دامەزراند. بەڵم منافقان دە گەرمەی هەرادا و حەساسرتین ئان و ساتی شاەڕ پشاتی لەشاکری 

یان خاڵی کرد، ئەو شێوە ناحەزە شکستی کاتی بە لەشکری ئیسالم هێنا، بەڵم پاشاان موسوڵامن

بە هۆی ڕەحمی خودا و نزای پێغەمبەر و لەشکر هاتنەوە هاۆش و ساەرکەوتنیان وەدەک هێناا. 

 ی ئالی عیمران:626جا بۆ تەئیدی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

ْهلِ 
َ
ئوایل ( 212) ََُّبوِّىُء الُْمْؤِمنَِي َمَقاِعوَد لِلِْقَتواِل َوا ُّ َسوِميٌع َعلِويمٌ  كَوإِْ  َغَدْوَت ِمْن أ

 عيمران
یڕڕادێ لەو کڕڕاتە بڕڕکەوە کە بەیڕڕانی ئوو لە نڕڕاو مڕڕاو و خێزانتڕڕدا هڕڕاتیە دەرێو تڕڕا اڕڕەنگەری 

 باواداران ئامادە کەی بۆ شە  و هەراو خودا  بیسەر و ئانایە.

 929ستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هە

یا محەمەد بیخەوە بیر خۆت ئەو کاتەی کە لە چێشتەنگاودا دەهاتی بڕۆیە دەرێ لە ناو ماڵ  

و خێزانتا بەرەو کێوی ئوحود، وا بوو بەتاڵووکە و بە پێیان هااتی و گەیشاتیە یاارانی شاەڕکەر و 

بوون بۆ شەڕ و بەربەرەکانی دەگەڵ دوژمان داتدەمەزراندن لەو شوێنە و مەتەرێزانەی کە بابەت 

 وەک قوڕەیشیەکان، دیارە ئەوەی بە شەڕکەرانی ئیسالمت دەکوت خودا دەیبیست و دەیزانی.

بە پێی ڕاگەیێندراوێک لە تەفسیری "الواضح"دا گۆیا لە ماانگی شاەوالی سااڵی ساێهەمی 

ی ئوحود دێ بۆ بەرەنگاار لە شاری مەدینەدا بە هەزار شەڕکەرەوە بەرەو کێو  کۆچیدا پێغەمبەر

بوونەوەی قوڕەیشییەکان کە بە سەرۆکایەتی ئەبوسوفیان ئاڕاساتەی شاەڕ کراباوون کە نازیکەی 

هەزار کەسیان هێنابوو، ژنیشیان دەگەڵ خۆ هێناابوون باۆ وەی لەشاکرەکەیان ورەیاان پاێ سێ

و بەهێزتر بێ. وا هاات لە کێاوی ئوحاود بە یەک گەیشانت و شاەڕێکی زۆر ساەخت و گاران 

پەرست کوژران. وا هات تێک شەڕکەر لە قوڕەیشییەکانی بت 31خوێناوی ڕووی دا کە نزیکەی 

شکان و ڕایانکرد ڕاکردنێکی وا کە ئاوڕدانەوە و بادانەوەیان لاێ چااو نەدەکارا، بەڵم داخای بە 

جەرگم وەک جاش و خائین لە هەماوو دەروانادا کەلێناێ باۆ دوژمان دەدۆزنەوە کە بتوانادرێ 

یان لە پشتەوەڕا لە دژی خۆیان بدەن و بوەشێنن، وەک عەبدوڵڵ کوڕی جاوبەیر کە گورزی خۆ

لە پشت لەشکری ئیسالمەوە جێگیر کرابوو و دامەزرابوو بە دەستووری پێغەمبەر، کاتێ دیتیاان 

پەرسااتان تێااک شااکان هەڵتاان بە ڕواڵەت بااۆ تاااڵن لەشااکری ئەبوسااوفیان واتە هێاازی بت
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هاتنە خوارتر. تەنیا عەبدوڵڵ کوڕی جاوبەیر و چەناد کەساێک شوێنەکەی خۆیان چۆڵ کرد و 

نەبێ، فرسەتیان قۆزتەوە، خالیدی کوڕی وەلید و عەکرەمەی ئەبوجەهل کە زانییان تیرئەنادازانی 

موسوڵامن شوێنی خۆیان بەجێ هێشت، دەستەولەجێ هێرش و شاڵوێکی بەگوڕیان بردە سەر 

بەر نەگارتن و کاوژران، تەناانەت وا توناد باوو شوێنەکانیان و هەچی لەوێ ماابوو خۆیاان لە 

هێرشااەکەیان پەالماااری زاتاای پێغەمبەریشاایان دا و هاااواڵنی دەوروبەری پێغەماابەر بە هااۆی 

دیفاعێکی سەخت و بوێرانە لە پێغەمبەر بە شەهادەت گەیشنت؛ ئەدەوەیدا بوو ددانێکی مبارەکی 

تەواو وەقاۆزن و بە دەساتی بێانن،  پەرستەکان ساەرکەوتنیپێغەمبەر شکاند، زۆری نەمابوو بت

بەڵم کاتێ یارانی پێغەمابەر چاویاان بە خاوێنی ددانای مباارەکی پێغەمابەر کەوت جۆشاان و 

خرۆشان و کۆ بوونەوە لە دەوری پێغەمبەر و وەک شێری بێچوو خوراو ڕاماڵ و شاڵویان دانێ 

 یان بە شەڕ هێنا.لە خۆیان پرینگاندنەوە بەرەو بەرزایی کێوی ئوحود سەرکەوتن و کۆتای

بە پێی هەڵسەنگاندنی مێژووی شەڕەکانی ئیسالم و منافقانی دەوران، تێشاکانی لەشاکری 

ئیسالم لە هەرا و شەڕی ئوحود دەگەڕێتە بۆ سەر عەبدوڵڵ کاوڕی ئاوبەی مناافق، بەو دەلایلە: 

ەر نەفەری شاەڕک 911پێش ئەوەی شەڕ دەست پێبکا، بە بەهانەی گەڕانەوە بۆ مەدینە بۆخۆی و 

خۆیان لە شەڕکردن دزییەوە، ئەدێرەدا بوو دوژمن هەلیان بۆ ڕەخساا و هجوومیاان کاردنە ساەر 

بە چاۆڵ کردنای ساەنگەرەکان لە الیەن لەناکاو و بێ خەیاڵ کە دوژمان هەلای دەک کەوتاووە 

عەبدوڵڵ کوڕی ئوبەیەوە. ئەو کورتە باسەی بەسەرهاتی هەرای ئوحاود لە تەفسایری "مواهاب 

 .الرحامن"ەوەیە

ْهلِ  ﴿دڵ لە جوملەی 
َ
وَْت ِمْن أ ًَ هەست بەوەی دەکا کە مەیدانی شاەڕی ئوحاود  ﴾كَوإِْذ َغ

زۆر دوور نەبووبێ لەو شوێنەی ماڵە پێغەمبەری لێ بووبێ، بەو دەلیلە پێغەمبەر گۆیا بەتااڵووکە 

و بە پێیان کە وا زوو خۆی گەیاندۆتە لەشکری ئیسالم بۆ وەی ڕێ بگرێ لەوەی شەڕ دە شااری 

وی ئوحاود؛ پااش تەگبیار و مەشاوەرەت مەدینەدا ڕوو بدا بەڵکە شەڕەکەی خزاندە دامێنای کێا

دەگەڵ یارانی شەڕ ئەگەرچی هەندێکیش لە شەڕکەران کێشەی ئەوەیان دەکرد شەڕەکە دە شاری 

مەدینەدا بێ، بەڵم دیارە نەزەر و ڕای پێغەمبەریان لە سەرووی هەموو نەزەرێکی خۆیان دادەنا و 

 کەبیر باسی هەمان ئایەت. وەریاندەگرت. بۆ زێدە زانین دەتوانی بچینە خزمەت تەفسیری

 :پاشەدۆ

ی ئالی عیمران عەتافە 626بە نەقام لە ابومسلم بحر اصفهانی کە فەرموویەتی: ئەو ئایەتی 
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 ی ئالی عیمران:69بۆ سەر ئایەتی « و»بە وەسیلەی پیتی 

ْخرَ كَن عَ اكقَْد 
ُ
َي اكى ْم آيٌَة ِِف فَِئتَْيِ اتْلََقَتا فَِئٌة ََُّقاتُِل ِِف َسبِيِل ا ِّ وَأ

ْ
ْثلَوْيِهْم َرأ فِوَرٌة يَوَرْوَنُهم مِّ

 ِ بَْصارِ  كاعَْلْيِ وَا ُّ يَُؤنُِّد بَِنْْصِهِ َمن يََشاء إِنذ ِِف َ ل
َ
ْوِِل األ

ُ ةً ألذ  عَِلِْبَ
بەبڕڕێ گومڕڕان لە  ووبە وو بڕڕوونەوەی ئەو دوو دەاڕڕتەدا نیشڕڕانەیەکی ئاشڕڕک ایە بڕڕۆ ئێڕڕوەو 

و ئەوی دیکەیڕڕڕان بڕڕڕێ بڕڕڕاوا بڕڕڕووو بە ئاشڕڕڕک ا دەاڕڕڕتەیەکیان دەجەنگڕڕڕێد لە  ێڕڕڕی خڕڕڕودادا

دانی خڕۆی پشڕتگی ی ئەو مواوڵتنەکاینان بە دوو ئەوندەی خۆیان دەبینڕیو خڕودا بە یڕارمەتی

گومان لەو کارەااتەدا پەند وەرگ تنێکی ئڤر هەیەو بۆ ئەوانەی کەاە دەکات کە دەیەوێ و بێ

 کە خاوەنی دڵێکی  ووناکد.

بەو لەشاکرە کەمەتەوە بە ساەر لەشاکری ( یاریادەدانی تاۆ )محمادبە کورتی، خودا لە 

لاێ وەرگرتنای تێادایە، تاا دەرکەوێ کە خاودا پشاتیوانی خااوەن  کافران بەو زۆریانەوە دەرس

دانای لەشاکری ئیامنانە، هەر وەک ئەتۆ لە کاتی هاتنە دەرت لە پاڵ ماڵ و خێزانتادا باۆ لە نەزم

 چاوت کرد. ئیسالم لە کاتی شەڕ دەگەڵ کافراندا

لە سااەر ئەو ڕۆژە کە ئایااا ڕۆژی ئوحااودە و یااا ڕۆژی بەدرە، و یااا ڕۆژی هەرای ئەحاازابە، 

ومڕ هەیە، بەشی زۆری مێژوونووساان لەو بااوەڕەدان کە ئەو ڕۆژە ڕۆژی ئوحاودە، وەک مشت

ی و ابن اساحا  و ربیاو و اصام  و ابومسالم اصافهانی؛ بەڵم حسان ب ای  ابن عباس، سد 

کە ئەو ڕۆژە ڕۆژی بەدرە، و هەروا مجاهااد و مقاتاال نەزەریااان وایە ئەو ڕۆژە نە بۆچااوونی وایە 

ڕۆژی ئوحودە، نە ڕۆژی بەدرە، بەڵکە ڕۆژی ئەحزابە. بەڵگەی ئەو کەسانەی کە کوتوویاانە ئەو 

ی ئاالی عیماران 434ڕۆژە ڕۆژی ئوحودە بەشی زۆری خەڵکی غەزاچی فەرموویانە ئەو ئایەتی 

اتی ئوحود دابەزیوە، و هەروا خودای زانا پاش ناردنە خواری ئەو ئایەتی لە سەر واقیعە و کارەس

 ی ئالی عیمرانی ناردە خوارێ: 433ی ئالی عیمران ئایەتی 434

ِ عذٌة فَاَّذُقواْ ا ذ عََللذ كَوعََقْد نََْصَ 
َ
نُتْم أ
َ
 ئایل عيمران( 213) ُرونَ وْم تَْش كُم ا ُّ بَِبْدٍر وَأ

بەدردا یڕڕارمەتی دانو لەو کڕڕاتەدا کە وا ئێڕڕوە الوائ بڕڕوون کەواتە لە خڕڕودا گومڕڕان خڕڕودا لە بێ

 بکاد بەڵکوو شوک انەبێێ  بد.

ە، 626عەتفە بۆ سەر ئایەتی پێش خۆی کە ئاایەتی  629ئەو نەزمە ئەوە دەگەیێنێ کە ئایەتی 

ەتی علیە بێ. بەو پێیە دەباێ بڵێاین ئاایجا خۆ ئەوەش یاسایە کە دەبێ معطوف غەیری معطوف

 ش بابەتی بەدرە و حاشاش لەو ڕاستییە ناکرێ.629بابەتی ئوحودە و ئایەتی  626
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ڕۆژی ئەحزابیش ڕۆژێکە کە یارانی پێغەمابەر مخاالفەتی خۆیاان نیشاان نەداوە بەڵاکە بە 

تێکڕایی ئیتاعەیان لێ کرد، ڕۆژی هەرای ئوحود بوو کە عیددەیەک مخاالفەتی پێغەمبەریاان لە 

ەر ئەو ئەساساە ئەو ئاایەتە باۆ هەرای ئوحاود شاایانرتە و کارەسااتی خۆ نیشاان دا. جاا لە سا

ئوحاودیش لێاارەدا دەوەشااێتەوە بەو دەلاایلە: سااەرپێچی هەناادێک لە لەشااکریانی ئیسااالم ئەوە 

نەدراوەتە دەسااتوور خااودا بااۆیە فەتااح و پیاارۆزی نەهاااتە جااێ واتە ئاااوڕ دەردەخااا کە گۆیااا 

د ﴿پێ نەداوە: سەرکەوتن. ئەوەش دەستووری خودا کە گوێیان  واْ َوَتتَُّقدواْ اَل يَُُضُّ ْم كَوإِن تَْلِِبُ
ُهْم َشيْئًاك ًُ  ی ئالی عیمراندا خودا نیشانی دا. 621کە دە ئایەتی  ﴾يْ

جگە لەوانەش ئەوەی وەک ڕاستان دەچاێ و حاشاای لاێ نااکرێ ئەوەیاانە کە تێشاکانی 

بە زۆری تاا هەرای ڕۆژی موسوڵامنان و سەرکەوتنی دوژمنان لە ڕۆژی هەرای ئوحاوددا باووە 

ئەحزاب، چونکە لە هەرای ڕۆژی ئوحوددا پۆلێکی زۆر لە پیاوانی بەرچاو لە یارانی پێغەمبەر بە 

شەهادەت گەیشنت، کارەساتی وا بەئێش لە هەرای شەڕی ئەحزابدا ڕووی نەداوە، جا بە پێی ئەو 

 چاو.حەواڵەی ڕۆژی ئوحود بکرێ بە شایانرت دێتە بەر  626دەلیالنە ئایەتی 

موساوڵامنان هەزار  یهەزار نەفەر و زۆر تەیار و لەشاکر کورتەکەی: لەشکری کافران سێ

نەفەر یا شتێک کەمرت و منافق دەگەڵ؛ دەو حاڵەتە ناسکەشدا عەبدوڵڵ کوڕی ئوبەی بە پۆلێکی 

سێسەد نەفەری لە هاودەستانی خۆی دەکەوێتە پاشەکشە لە شەڕ، پێغەمبەر بۆخۆی و حەوتسەد 

مێنێتەوە. بەڵم خودای تەعاال بە پێی وەعادەی خاۆی )الالە ولای الاذین آمناوا...( بە نەفەر دە

هەزار نەفەری بەهێزی خاوەن چەک و چاۆڵ و هاوارەوە دێت، بەو حەوسەد نەفەرە ناتەیارە سێ

تەیار تێک دەشکێندرێ. ئەوە کە لە سەرەوە تووشی ئەو زەربە بەئێشە باوون ئای وەدوای تااڵن 

دا لە دەستووری پێغەمبەر و فەرموودەی خوداشیان خستە پاش گوێیان واتە یانکەوتنیان بوو، ال

تاڵن بەری چاوی گرتن و مەیدانی ئەوەیان بۆ چاو نەهێشتبۆوە کە ئەو سەفارشەی خودا لە بیار 

د خۆ نەبەنەوە: ﴿ واْ َوَتتَُّقواْ اَل يَُُضُّ ُهْم َشديْئًاكْم كَوإِن تَْلِِبُ ًُ نە لەو . کاێ وازی لە زۆر زانیا﴾يْد

 بارەوە: تەفسیری کەبیر باسی هەمان ئایەت متاشا کات.

بە ئاشکرایی ڕەحمەتای یاریادەدان و هاویااری خاۆی نیشاانی موساوڵامنان دەدا و  خودا

دەینوێنێ، وەک ئەو کات و ساتەی دوو دەستە لە موسوڵامنان لە بابەت شەڕ و بەرەنگار بوونیان 

هێازی لە بەرابەر دوژمنادا، هەر وا ڵەڕاوکە و بێدەگەڵ دوژمان دابوویاانە نااو دڵیاان تارک و د 

خۆیان لە پاشەکشە و وازهێنان لە شەڕ وەنزیک دەخست، بەڵم بەزەی خودا و وەعادەی خاودا 
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هات بە هاوار و بارانی ورەی بەهێزی داباراندە نااو دڵیاان، مژەسیساە و کاوێرەی لە نااو دڵیاان 

وگۆڕ پاێ کارد بە غیارەت و نااو دڵیاانی ئااڵتاراند و ڕەواندی و ڕاماڵی دا ئەو ترک و لەرزەی 

ئازایەتی و مێرانەیی. ئەدێرەدایە کە خاوەن بااوەڕ بااوەڕیەکەی چەکای پیارۆزییە کەک نااتوانێ 

چەکە بۆخۆی خۆی داماڵیوە و خۆی بۆ دوژمن باوەڕ بێچەکی کا و دایامڵێ لە چەک، بەڵم بێ

لی عیمران تاکوو بە تێر و تەساەلی لەو ی ئا622هەڵناوە. بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 بارەوە تێبگەین:

آئَِفَتاِن ِمن ن ََّْفَشلاَ َوا ُّ َوِِلُُّهَما َولََعَ ا ِّ فَلَْيَتوَ كإِْ  َهمذت طذ
َ
ئایل ( 213) الُْمْؤِمُنونَ كِ ْم أ

 عيمران
خودا کۆمە  لەو کاتەدا کە دوو گاووتان لەوانە بوو تان و سستی کەونتە دڵیان، هەرچەندە 

 ریان بوو، بئواداران با هەر بە خودا ششت ببەسنت.دەو یاریدە

 922ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دەبااێ یااادی ئەو ڕۆژ و کاااتە بکاارێ و نەخاارێتە باااری فەرامۆشااکاری ئەی پێغەماابەری  

یامن و بااوەڕ بە ناوەکاانی بەنوساەلەمە لە ، کە دوو دەستە و تیرە لە ئێوەی خاوەن ئو هەڵبژێردرا

خەزرەج و بەنوحارسە لە ئوەیس لە ناو جەرگای لەشاکرەکەتاندا کە ئارەزوویاان باوو بە هاۆی 

باوەڕییان بە پیرۆزی لەشکری ئیسالم، و یاا خازمەت بە دوژمنای، باوەڕییان بە شەڕ، و یا بێبێ

بزاناادرێ لە لیەن هەمااوو ئینسااان  دوور کەونەوە لە شااەڕ و وازی لااێ بێاانن، بەڵم دەبااێ ئەوە

کەوتووانی پێغەمبەری خودا کە خاودا عیازەت و بەتایبەت لە لیەن لیەنگرانی ئیسالم و شوێن

غیرەت و کەرامەت لە خاوەن باوەڕ و ئیامن داناماڵێ و وەرناگرێتەوە. جا بەو پێیە خودا هات بە 

پتەوی پێ بەخشین، لە جێی ڵحیکمەت و میهرەبانی خۆی، خۆڕاگری و دان بەخۆدا گرتن و د 

هێاازی و لوازی. دڵ پااتەوی و خااۆڕاگری و هیااوا و هومێاادی پیاارۆزی و دڵەڕاوکە و دڵ بێ

سەرکەوتنی خستە ناو دڵیانەوە، ئا ئەدێرەدایە کە دەبێ باڕواداران جاگە لە پشات بەسا  و پااڵ 

نن و بەرچااوی وەخودا دان، پیرۆزی و سەرکەوتن بە یەکێک لە بەشە تایبەتییەکانی خۆیاان بازا

هیواوە بڕۆنە پێش و بەربەرەکانی دەگەڵ دوژمن بکەن، چونکە بۆ خودا  وبگرن، واتە هەمیشە بە

شەڕ دەکەن بەڵم دوژمنیان بۆ هەوا و ئارەزوو شەڕ دەکەن. ئەو دوو هیوایەش زۆر لێک دوور و 

 جیاوازن، دیارە لیەنگرانی لە سەرەوەی هەموو فەتح و سەرکەوتنێکن.
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 ک:سووکەئاوڕێ

ئەو ئایەتە وەک لۆمە و سەرکۆنەیەک دەچێ لە مەڕ ئەو دوو تاقامنە کە ویستوویانە لوازی 

و شلی لە خۆ نیشان دەن، دە حاڵێکدا خودا یاوەریانە، کێ بزانێ خودای لە پشتە بە هۆی ئیامن 

و باوەڕێکی کە هەیەتی، نابێ و ناکرێ ڕێگا بدا سستی خۆ ڕۆهێڵێاتە نااو دڵای پاڕ لە ئایامن و 

وای، بەڵکە دەبێ خۆی حەواڵەی خودا کا لە هەموو لیەکەوە، وا دیارە ئەوانە کەسانێک بوون هی

نیوە ڕێادا بەرەو مەدیانە لیەنگری شەڕ بوون لە شاری مەدینەدا، ویستوویانە بەو هیوایە هەر لە 

ر باۆ وەگەڕێن ئەمام کاتێ ئەو خەیاڵە لە ناویاندا خۆی داکوتا و مەڵۆز کرد، هەر لەڕێوە پێغەمبە

ئیحتیات دەستەیەکی لە یەهوودییان کە دەناو لەشکریدا بوون ڕێ پێ نەدان لە ناویاندا وەمێانن، 

 چونکە نەدەکرا دە شەڕدا ئەوانە ئاگاداری ڕاز و ڕەمزی شەڕ بن و باوەڕیان پێ بکرێ.

دڵ دەیهەوێ بزانێ ئەو دوو تائیفانە کێ باوون وا ویساتوویانە سساتی بادەنە نااو دڵیاان و 

پاشەکشە بکەن لە شەڕ و ببنە لدەر لە ئەمری پێغەمبەر دە حاڵێکدا کە پێغەمبەر دەگەڵیان بووە و 

باوەڕیشیان پێ بووە. بۆ وڵمی دڵ دەبێ بکوترێ: خودا نەیویستووە بە ئاشکرایی ناویاان بەرێ 

حەز ناکاا و ناایهەوێ. ئەو شاتانەی حەواڵە بە نیشاانە و  و دەلیلەش خودا ڕووشاکانی کەسبە

کات و سات کردووە کەوایە دێرەدا بۆ ئەو مەبەستە واتە ناسینی ئەو تائیفاانە، لە هاۆزی ئەنساار 

بوون: بەنو سەلەمە لە خەزرەجیان و بەنو حاارس لە ئەوسایان. بە هاۆی ئەوەی عەبادوڵاڵ بان 

ڕ کشاوە بە یەک سێهەم لە لەشکری ئیسالم و ئاواشی ڕاگەیاناد: ئەی عاالەم ئاێمە ئوبەی لە شە

بۆخۆمان و کوڕمان بۆچی خۆ بە کوش  بدەین؟ ئەدەوەیدا عمر بن حزم لە ئەنسااریان شاوێنی 

کەوت و پێیانی کوت: ئەمن بە خوداو سوێند دەدەم لەو کارە وەگەڕێن خاودا و پێغەمبەرتاان لە 

مدا عەبدوڵاڵ بن ئوبەی پێی کوت: ئێمە ئەگەر شەڕمان بزانیبایە شاوێنی تاۆ یاد مەبەنەوە! لە وڵ 

دەکەوتین. جا ئەدێرەدایە کە ئەو دوو تایفە ویساتیان لە عەبادوڵاڵی موناافق ئیتااعە و پەیاڕەوی 

بکەن، خودا هاتە هاواریان و لەو هەڵوێستە ناحەزەیان )ئیتاعە لە عەبدوڵاڵ( وەیانگێڕێ و پشاتی 

 ەدەن و چۆڵی نەکەن.پێغەمبەر بەرن

عباس پێی وابووە ئەوانە دە دڵدا گەڕاونەوە، خوداش یاریدەی دان. دەباێ بڵێاین خاودا ابن

ئەو دوو تایفەی دەسنیشان نەکردن و دایپۆشین بۆوەی ئێمەی بەنادەش فێار باین عەیبای کەس 

 ئاشکرا نەکەین.

شەکشە بکەن و شوێن کابرایەک دێ دەڵێ: خۆ ئەو دوو تایفە بە زاهیری ویستیان لە شەڕ پا
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باک دە فریایان کەوت و ڕێی عەبدوڵاڵ کەون و خۆیان لە تیخی خودا دەن، جا چۆن خودای بێ

 پێ نەدان؟ 

ئەمەش دەبێ لە وڵمدا بڵێین:: لە قەست و هەڵوێستدا وا هەیە فکری بەڕێوە بردن دەکرێ، 

نەوە هەیە بە وەسایلەی وا هەیە فکری پەشیامن بوونەوە دەکرێ، ئەو دوودڵیە نیازی بە ساغ باوو 

هەزار نەفەر کافر بزووت بوو هۆیەک، خوداش بە هۆی بەزەی بە هەزار نەفەرەوە دە بەرابەر سێ

بە هۆی گەڕانەوەیان لەو هەڵوێستە، چونکە خودا لە بارەی خاوەن ئیامنان فەرموویەتی: )والالە 

 والی هام( واتە خودا دۆست و سەرپەرشتی ئەو دوو تایفانەیە.

دەش بڵێین و حاشار نەدرێ: عەبدوڵاڵ بۆ سێ کەسان دەکوترێ کە پێیان دەکاوترێ با ئەوەن

 )عبادلە(: عبداللە بن عباس، عبداللە بن مسعود، عبداللە بن عمر.

 :پاشەدۆ

لە بەرجەوەندی و هەڵسەنگاندن و وەزن کردنی ئایەتەکە و تەعبیری تەعبیرگەران وا هەست 

هەڵوێستەکەیان هەڵوێستێکی ناو دەروونی و خەیاڵی بووبێ و لەو پێ دەکرێ کە ئەو دوو تایفانە 

ووێژ دەگەڵ خۆیان، وەک ئەوەی: هەر کەس کەوتە ناو گێژاوەیەک بارەوە کەوتبنە خەیاڵ و وت

ترسی ڕێ دەنیشاێ و دەکەوێاتە دنیاایەکی دڵەڕاوکە و دوودڵای کە ئایاا ساەر دەکەوم و یاا بەر 

ئومید و هیوا درا لە باڵی هەستەی دەروونای ، وەخاۆ  دەکەوم؟ بەڵم کاتێ بای بە ڕەحمەت و

دەکەوێ و ڕادەپەڕێ و ڕادەسێ و خۆڕاگری دەکاتە کڵی دڵی ئاگری ئەوینداری تێ بەردەباێ و 

دایسێنێ، هەچی تەنگانە و ڕەنج و سەختەیە دەیتارێنێ، لە ساەر ئەو ئەساساە دەباێ بکاوترێ: 

ن و باااڵی داری هیااوا و ئومیاادی ئەو جااووڵنەوەی بااای بەزە و حیکمەتاای خااودا دای لە بەژ 

تایفانە، بەرەو خۆڕاگری و قبووڵ کردنی هەم و ڕەنج دەرکەوتنە ڕاژان نەشە و گەشە بە خۆ دان، 

پشت بە خودا و دەس بە شمشێر ڕاماڵی ترسایان دا و شااڵویان باردە ساەر دوژمان، فەتاح و 

 .433خشەری، ئایەتی سەرکەوتنیان بە دەست هێنا. بۆ زێدە زانین تەفسیری کەشاف، زمە

 یساەبری و لوازی لە تەقاوادا لە پیارۆز بەو بەرهەمە گەیشتین: خۆ وەخاۆ نەگارتن و بێ

دا هەستی پێ کرا، و هەر وا خۆڕاگری و چاوونە پاێش لە 438وەدوورت دەخا، وەک لە ئایەتی 

ڕووداو و دا هەستی پێ کرا، تا ئێرە بەیانی 433تەواو بەرهەمی فەتح و پیرۆزییە، وەک لە ئایەتی 

کارەساتی هەرای ئوحود بوو کرا، بەڵم دڵی بزۆز و نەرسەوتوو چاوەڕوانی ڕووداو و کارەساتی 

بەدریشی هەر لە بەرچاوە و چاوەڕوانیەتی کەوایە بۆ وەی ئەو دوو شوێنە نااودارانەی ئوحاود و 
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بچینە خزمەت  بەدر بە کارەساتیانەوە لێیان تێبگەین و بشزانین کامیان لە پێشدا ڕووی داوە، دەبێ

ی ئالی عیمران، لەوێ بە باشای تێادەگەین، گەرچای دەڵاێن هەرای بەدر لە پێشادا 433ئایەتی 

لە باابەت غەزای بەدرەوەیە کە لە پاێش غەزای  433ڕووی داوە، کەوایە دەبێ بکوترێ: ئاایەتی 

 (دا ڕاگەیێندرا. سەیر کە:434ئوحودەوەیە کە باسەکەی لە ئایەتی پێشدا )

ِ عذٌة فَاَّذُقواْ ا ذ عََللذ كَوعََقْد نََْصَ 
َ
نُتْم أ
َ
 ئایل عيمران( 213) ُرونَ وْم تَْش كُم ا ُّ بَِبْدٍر وَأ

گومان خودا لە هەرای بەدردا یارمەتی دان لەو کاتەدا کە ئێوە الوائ بڕوونو کەواتە لە خڕودا بێ

 بکاد بەڵکوو شوک انەبێێ  بد.

 921ناوەرۆک و سیامی ئایەتی  ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە

بەڕاستی ئەگەر ئایامن و ئینسااف لەگەڕ نەخارێن دەساەملێندرێ کە خاودای تەعااال دە  

ڕەساەر  هاوارەوە هات و یارمەتی بە شاەڕکەرانی ئیساالم دا لە هەرای بەدردا بە کەرەمای خاۆی

المی کافرانی خسنت و کافری ڕەژێر خسنت، دە حاڵێکدا وەک ئەوەی نەدەچاوو لەشاکری ئیسا

داماو و تێامو و ڕاماو و ناتەواو لە نەفەرات و کەرەسەی شەڕ و ڕووبەڕوو باوونەوەی دوژمان، 

ئەو سەرکەوتنە لوتفی بە ئاشکرای خودا بوو هەم دوژمنی تەزاند هەم یارانی ئیسالمی وە فەخار 

ێ، و شانازی گێڕا. ئائەدێرەدایە کە ئینسان دەبێ بە هێز و باازووی خااڵی لە یاادی خاودا نەنااز 

چونکە هیچ هێزێک بێ هێزی یاادی خاودا ساەرکەوتوو ناابێ، زۆر هێاز هەن تێاک دەشاکێن 

هێزی الواز، و زۆریش الوازی کز لە هێزدا هەن سەر دەکەون. ئەو جەریانە خاڵی لە بەهێزی بێ

ڕاز و سوڕی خودا نییە کەوایە ئەی بەندەی خودا لە خودا برتسە و لێی غافاام مەبە، لێای برتساە 

ەزانە زۆری دەکا، مانای وا بزانە کێ دەگەڵی نەبێ ئاوڕی وەسەر ناادا و کێای دەگەڵ مانای وا م

 بێ لێی غافام نابێ.

 سووکە ئاوڕێک:

خااودای تەعاااال دێاارەدا بەڵااگە و نیشااانانێک دەخاااتە ڕوو، تاااکوو بە ڕوون و ئاشااکرایی 

ەر بەرهەماای پاااڵ وە خااودادان و خااۆ بەو سااپاردن دەرکەوێ، و هەر وا منەتێکاایش بااێ لە ساا

موسااوڵامنان، بەڕاسااتی خااودا لەشااکری ئیسااالمی لە هەرای بەدردا یااارمەتی دا دە حاڵێکاادا 

لەشکری ئیسالم لە بابەت نەفەر و پێویستی شاەڕ نااتەواوتر لەوەی باوو ساەرکەوتن وەدەسات 

بێنێ، دەگەڵ دوژمنی تێر و تەواو و تەسەل، جا بۆیە شایانە خاوەن باوەڕان پەرهیزگار بن پااڵ و 
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ودا دەن، ڕێ نەدەن بە سستی و الوازی میوانی دڵ و دەروونیان بێ و لە مخاالفەتی پشت وە خ

پێغەمبەری ڕاستەقینەیان خۆ بپارێزن تاکوو بتوانن شوکرانەی ئەو نیعمەتە بەرچاوەی خودا بکەن 

کە لە نهێنیدا بە هاوارەوە هات وسەری خسنت، ئەوەش باوەڕکراوە و حاشاهەڵنەگرە کە عیززەت 

داری لە ڕێزدانانی یادی خودادایە، کەڕامەتی خودا پێداو لە کەڕامەت دانانی خودادا و ڕێز و ڕێز 

 دەدرەوشێتەوە.

 لە بەرجەوەندی و هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتە دوو ڕازی بەرچاو هەست پێ دەکرێن:

. یەکیان لەو دوو شتانە ئەوەیە: چونکە خودای تەعاال بەسەرهاتی ئوحودی بەیان کارد بە 6

ویستی بە شوێن یاد و باسی ئوحود، یاد و باسی بەدریش بکا،  622و  626ەتەکانی وەسیلەی ئای

کە هەردووکیان جگە لەوەی غەزایەکی بەرچاو و ناودارن، دەرسی زۆر بەرچاویشیان تێدا دیاارە 

و دەبیندرێ، یەکێک لەو دەرسانە کە دەبێ لە بیر نەچێ ئەوەیە: موسوڵامنان لە هەرای بەدردا دە 

وازی و نەداری و ناتەوانیدا باوون، دە حاڵێکادا لەشاکری کاافران لەوپەڕی هێاز و نیهایەتی ال 

توانادا بوون، جا لە سەر ئەو حاڵەش کە پیرۆزی لەشکری ئیساالم چااو نەدەکارا بە زاهیاری بە 

سااەر لەشااکری کافراناادا زاڵ بااوون و سااەرکەوتن، وەک شااتێکی موعجیزەئاسااا دەچااووە، 

عەقاڵەن  دەڵێ و ئەوەی لاێ دەکەوێاتەوەپێ گومان ئەوەمان سەرکەوتنی ئەو ڕۆژەی ئیسالم بێ 

خۆ بە خودا سپاردن و پشت بە خودا بەسنت، کەم و زۆری ئەفرادی ناقۆزێتەوە، بەڵکە ئەو ورە و 

خۆڕاگرییە و هیوایە دەخوڵقێنێ و دڵی پێ دەدوێنێ کە پیرۆزی بە دەک دێنێ، ئەو فەرماوودەی 

نی دا زەمزەمەی ئەو ڕاستیەن: سەبر و خۆڕاگری و تەقوا دا نیشا621خودای تەعاال کە دە ئایەتی 

َوإِن تَْصارِبُواْ ﴿بەرگری دەکا لە زەرەر و فێڵی دوژمن و سەرت دەخا بە سەر ئارەزوو  و ئاواتادا: 

واتە ئەگەر خۆڕاگر بی و بەتەقاوا بای، فێڵای دوژمان نااتوانێ  ﴾يُْدُهْم َشيْئًاكْم كَوتَتَُّقواْ الَ يَُضُّ 

 ا.زەرەرت لێ بد

دا هەستی پاێ دەکارێ 629. دووهەمین شت لەو دوو شتانەی کە لە ناو دەروونی ئایەتی 2

وەک ڕازێک ئەوەیە: خودای تەعاال ڕازی دەروونی ئەو دوو تایفانە بەیاان دەکاا کە ویساتوویانە 

بە هاواریان هات خودا و هەساتی هەساتاندن و زوو سستی و الوازی بخەنە ناو دڵیانەوە، زۆر 

واتە )نەکە  ﴾ الُْمْؤِمنُدوَن ِك َواهّللُّ َوِِلُُّهَما ولَََعَ اهّللِّ فَلْيَتَدوَ  ﴿وەخەبەری هێنان بەوەی پێی فەرموون: 

ئەو کااارە ڕێ دەن بااۆ ناااو دڵتااان( خااودا یاااوەر و یارتااانە، خااۆڕاگر باان و پاااڵ وەخااودا دەن، 

بە و ەرەو پیارو دێ. ئەوکاات خاودای تەعااال ئەو کارەسااتی ئوحاود و دە ڕێادایە بسەرکەوتن
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بەسەرهاتی بەدری تەئکید کرد کە دەوێدا )هەرای بەدر( لەشکری ئیسالم لە نیهاایەتی الوازیادا 

بوون کەچی بەو حاڵەشەوە سەرکەوتن و دوژمنیان تێک شکاند بە هۆی یارمەتی خودا، ئێارەش 

 واتە هەرای ئوحودیش هەر ئاوایە.

دەیهەوێ بزانێ بەدر نااوی چیایە و باۆچی پێای کاوتراوە بەدر؟ لە وڵمادا دەباێ ئااوا  دڵ

 بکوترێ: بەدر شوێنێکە خاوەنی ئاو و کانیاو لە نێوان مەککە و مەدینەدا قەراری گرتووە. 

هەوەڵین غەزای ئیسالم دە مێژووی ئیسالمدا گۆیا لەوێدا ڕووی داوە، لە ساەر نااوی بەدر 

راوجۆر هەیە، بۆ منوونە ئیامم شەعبی فەرموویەتی: کاابرایەک لە هاۆزی نەزەر و بۆچوونی جۆ 

"جهینة" بە ناوی بەدر لەو شوێنە چاڵوێکی لێ داوە و ئاوێکی ڕەوانی لێ دەردەخا بۆ ڕێباواران 

وردەوردە ئەو شوێنە بە ناوی ئەو شەخسە )بەدر( ناو دەردەکا و مەشهوور دەبێ. )تفسیر طربی، 

9/421) 

لە ڕۆژگارێکی کۆنەوە بەدریاان پاێ کوتاووە هەر  فەرموویەتی: ئەو شوێنە عەلالمە واقدی

بەو ناوە لە ناو عەرەباندا ماوەتەوە. دووبارە هەر عەلالمە واقدی فەرموویەتی: هۆی نااو بردنای 

ئەو شوێنە بە بەدر، ئەوە بووە: ئەو شوێنە وەک مانگی شەوی چاردە )بەدر( خڕ و پاڕە باۆیە ئەو 

بڕیوە چونکە دە لۆغەتی عەرەبدا بەدر مانگی شەوی چاردە وەرد و شەم ئااوی ناوەیان بە سەردا 

 ساردە.

هەندێکیش دەڵێن: ئەو شوێنە شیوی بەدر بووە ناوی، دەورانێک شوێنی کاروانی تیجارەت 

( ئەگەر خوازیااری ناوەکاانیبەدری باڕۆ و 4/631؛ تفسیر قرطبای، 4/929بووە. )روح املعانی، 

 البلدان.بڕوانە لە معجم 

، "عزّة"ااەخااوەنی « ماُمن»ی مناافقون دەزانای 4 ئاایەتی دڵ بە پێی ئاگاداری لە ماناای

"ذلّة" ناتوانێ و بۆی نییە خۆی دە مومئیندا نیشان بدا. کەچی خودای تەعاال دە ناو ئەو هەرگیز 

ِذلَّةٌ  ی عیمراندا جوملەی ﴿629ئایەتی 
َ
نتُْم أ
َ
دەخا بەو  تن﴾ وەپاڵداون ئەوە دڵ وەهەڵوێست گر َوأ

 منافقوندا خاوەن عیززەتن، بۆ دێرەشدا دەکەونە بن باری زیللەت؟ 4جۆرە بۆچی دە ئایەتی 

دەبێ حەول بدرێ دڵ لەو ئیشکالە ڕزگار کرێ، بۆ چارە دەچینە خزمەت خاوەنی تەفسیری 

 کەشاف عەلالمە زمەخشەری لەڕێوە بۆوەی بزانین لەو بارەوە نەزەری چۆنە؟

ذلّة" بە واتاای "قلّاة" هااتووە و "جماع قلّاة" یاانی ئەوانە دە نەفەردا کەشاف دەفەرموێ: "ا

ِذلَّةٌ کەمن، کەوایە ئەو جوملەی ﴿
َ
نتُْم أ

َ
﴾ کە دە قۆناخی حاڵدایە، چەناد جاۆرە ماناای وەخاۆ َوأ
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ی منافقون دژ بە یەک نەکەون، دەباێ بکاوترێ "اذلّاة" 4گرتووە، جا بۆوەی دەگەڵامنای ئایەتی 

می دە نەفەراتدا و کەرەسەی شاەڕیدایە و هەروا مااڵ و ساامان و تواناایی دە دێرەدا بە مانای کە

ن لەو ابەرابەر دوژمنی تێر و تەواو و زۆر، چونکە مێژوونووسان فەرموویانە لەشکری موسوڵامن

بەڵم شیان یەک ئەسپی ساواریان باووە ەموو شەڕ و بەرەنگارییەدا سێسەد و هەندێک بوون بە ه

هەزار نەفەر بوون و سەد ئەسپی ساوارییان پاێ باووە و چەک و چاۆڵی لەشکری کافران گۆیا 

 زۆریش.

ِذلَّةٌ  هەندێکیش نەزەریان لەو بارەوە ئاوا داوە خودا کە دەفەرموێ بە موسوڵامنان ﴿
َ
نتُْم أ
َ
﴾ َوأ

واتە دە حاڵێکدا بە خەیاڵی کافران و موویکاان ئێاوە زەلایلن، هەم لە بااری نەفەراتەوە هەم لە 

چۆڵەوە، واتە خودا لە زمان کافرەکانەوە ئەوە بە موسوڵامنان دەڵێ. سەیری ئایەتی  باری چەک و

 ی منافقون بکە تا تێبگەی لە ڕاستییەکەی:4

ةُ َولِرَُسوووَِلِ  ِ اعِْلوو ذ َ لذ َوِ ذ
َ
َعوو ُّ ِمْنَهووا اأْل

َ
 َيُقولُوووَن عَووٌِّ رذَجْلَنووا إیَِل الَْمِديَنووِة َِلُْخوورَِجنذ اأْل

 نذ الُْمَنافِِقَي اَل َيْللَُمونَ كَي َوعَ َولِلُْمْؤِمنِ 
گومڕڕان شڕڕان و شڕڕکۆدارەکان ئەبڕڕوون و منافقەکڕڕان دەڵڕڕێد ئەگەر گە ایڕڕنەوە بڕڕۆ مەدیڕڕنەو بێ

الوائەکڕڕان لەو شڕڕارە دەردەکەن. شڕڕان و شڕڕکۆ و بەهێڕڕزی هەر ئڕڕی خڕڕودا و پێغەمبەرەکڕڕان و 

 ئیتندارانە بەاڵب دوو ووەکان نائاند.

و ئاشکرایی ئەوەمان پێ دەڵێ موژدانە: ئەوەی دووڕوو بە خەیاڵیدا دێ  ئەو ئایەتە بە ڕوون

هەوایە حیسااابی بااۆ ناااکرێ و مەیااکەن ئەوەی ڕاسااتە و حەقااقە ئەوەیە: عیااززەت بااۆ خااودا و 

پێغەمبەرەکان و موسوڵامنانە، جا لە سەر ئەو ئەساسە دەباێ بکاوترێ لە باارەی )اذلاة( یاارانی 

کانیش بڵێن: کەمان و الوازن لە نەفەرات رزن و نانەوێن با کافرەپێغەمبەر لە ورە و خۆڕاگریدا بە

ی شەڕدا. چونکە فەتح و سەرکەوتن بەر ئەساسی خۆڕاگری و ئیارادە و بەرزی ڕوحە ەو کەرەس

کە ئەوەش پیشەی خاون مافانە، نەک بەر ئەساسای زۆری ئەفاراد و ئیمکانااتە. روح املعاانی، 

 هەمان ئایەت. 4/929

قُ  ﴿جوملەی  واتە لە خاودا برتسان دەگەڵ پێغەمبەرتاان و لە  ﴾ُروَن كْم تَْش كواْ اهّللَّ لََعلَّ فَاتَّ

ئیتاعەی پێغەمبەر دەرمەچن، بە تەواوتان شوکربژێرن بن تا خودا بۆتان زیاد کا نیعمەت: چاوتان 

 کرد کە چۆن نیعمەتی خودا دە ئامێزی گرتن و نەیدانە دوژمن.

ە لە ناو بەیاانی کارەساات و بەساەرهاتی خەزای وەک هەستی پێ دەکرێ بە ئاماژە و ئیشار 
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ئوحود هیمدادی نهێنی خودا بۆ هەرای بەدر یاد و باسی کرا پاشاان بە درێاژی هااتە کاایەوە بە 

دانەی خودا ئەوجار واتە ڕاز و حیکمەتای نااردنی ئەو و هەر ئەو یارمەتی 629وەسیلەی ئایەتی 

زانان بەیان دەکا خودا، ئەگەرچی لە الیەن قورئانهیمدادە بەرچاوە کە بریتییە لە ناردنی فرشتان، 

دانە ڕۆژی بەدرە یاا ڕۆژی لەمەڕ ئەو هیمدادە ڕا و بۆچوونی جیاجیاا هەیە کە ئایاا ئەو یاارمەتی

زانان، بۆ تێگەیشنت و قۆزتنەوەی ڕاستی ئوحود؟ بە هەر حاڵ واز دێنین جارێ لە هەرای قورئان

بەڵکە بتوانین لە وەزن کاردن و هەڵساەنگاندنی ئەو  ی ئالی عیمران624دەچینە خزمەت ئایەتی 

 بەڕاستی بگەین:

عَن يَ 
َ
ن يُِمدذ كِفيكإِْ  ََُّقوُل لِلُْمْؤِمنَِي أ

َ
ِ كوْم َربُّ كْم أ وَن الَْمآلئ ِة كوم بَِثلاَثَوِة آالٍَف مِّ

 ئایل عيمران( 212) ُمزَنعِيَ 
بەاتان نییە کە پەروەردگارتڕان ئڕاوا )ئەو کاتە بێنەوە یادت( کە دەتکوت بە ئیتندارەکان: ئایا 

 یارمەتیتان بداو بە ناردنە خوارەوەی اێ هەئار ف یشتە؟!

 924ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

پێشەکی با ئەوە بزانین بە دڵ هەست دەکرێ و باوەڕیشی پێ دەکرێ کە دەبێ بڵێین: هۆی  

دانەوەی خاااوەن باااوەڕانە واتە لەشااکری خۆشااینەوازی و دڵزە دڵدابەزیناای ئەو ئااایەتە پیاارۆ 

موسااوڵامنان کە دەگەڵ ئەوەی کەم و الوازیااش بااوون لە هەرای بەدردا لە حاناادی نەفەرات و 

ئیمکانات، بەڵم بە هێز و بە ورە لە دڵادا خاودا وەساەری خسانت گەرچای یاارمەتی خاودا لە 

ەڕێاتەوە باۆ الی خاوی، ئەماا ئیارادە و ورەی سەرووی هەموو شتێکەوەیە ڕاز و سوڕیشی دەگ

بەرزی ناو دەروونتان بێ بەش نەبووە لەو سەرکەوتنەتاندا. یادی ئەو ڕۆژە بکەوە ئەی پێغەمابەر 

کە دەتکوت بەو لەشکرە بڕوادارانە: ئایا بۆ ئێوە بەک نییە کە پەروەردگارتان یارمەتی دان و هات 

 فریشتەی ڕەوانەکراو بۆ پاڵ لەشکری شەڕکەر. بە هاوارتان لەو ڕۆژە سەختەدا بە سێ هەزار

زاناەکااان و مێژووناسااەکان لە سااەر ئەو هیمااداد و بەڵێناایەی خااودا نەزەری دێاارەدا قورئان

جیاوازیان نیشاان داوە باۆ مناوونە هەنادێک نەزەریاان وا دەربڕیاوە کە ئەو یاارمەتییە دە ڕۆژی 

عیمران، بەڵم ابان عبااک و کلبای و ی ئالی 629هەرای بەدردا بووە بە پشت بەسنت بە ئایەتی 

واقدی و مقاتل و محمد ابن اسحاق بە تێکڕایی نەزەریان ئاوا داوە کە ئەو یارمەتییە و وعدەیە بۆ 

ڕۆژی هەرای ئوحود بووە بە هۆی چەند دەلیل و بەڵاگە، وەک ئەوە: ڕۆژی بەدر پێغەمابەر باۆ 
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ی سااووڕەی 3ر وەک لە ئااایەتی هەڕۆژی بەدر خەبەری بە موسااوڵامنان بە هەزار فرشااتە داوە 

 ئەنفالدا ئەو ڕاستییە چاو دەکرێ: 

ِنِّ ُمِمدُّ كْم فَاْسَتَجاَب عَ كإِْ  تَْهَتِغيُثوَن َربذ 
َ
ِ كْم أ َن الَْمآلئ عٍْف مِّ

َ
 ِة ُمْرِدَِيَ كم بِأ

ی ئەو کڕڕاتە  بڕڕکەوە کە هاناتڕڕان دەبڕڕ دە بەر پەروەردگارتڕڕانو اڕڕەرەنجاب خڕڕودا هڕڕات بە دیڕڕا

 گومان ئەمد یارمەتیتان دەدەبو بە ناردنی هەئار ف شتە یەت لە دووی یەت.بێ هاناتانەوە کە

ئەو ئایەتە شاهیدی دەدا بە هەزار فرشتەی هیمدادی بۆ هەرای ڕۆژی بەدر، بەو پێیە بە ڕەوا 

ناژمێردرێ سێ هەزار و پێنج هەزار فرشتەی هیمدادی بخرێتە پاڵ ڕۆژی بەدر، بەڵکە سێ هەزار 

باۆ هەرای ڕۆژی ئوحاودە، جاگە لەوەش  ی ئاالی عیماران624وی ئاایەتی فرشتەی ڕەوانەکارا

لەشااکری کااافران بە پێاای مێژووزانااان لە هەرای بەدردا گۆیااا هەزار نەفەر بااووە و لەشااکری 

موسااوڵامنان یەک سااێهەمی ئەو بااووە واتە سێسااەد نەفەر و هەناادێک بااوون. خااوداش هەزار 

ی کااافر و فرشااتەکان وەک یەک بێاانەوە و فرشااتەی بە هاااوارەوە ناااردوون، تاااکوو لەشااکرەکان

سێسەدیش لە لەشکری موساوڵامنان زیااتر باێ لە هەزار فرشاتە، لە ساەر ئەو ئەساساە دەباێ 

لەشکری کافر تێک بشکێ. بەڵم دە هەرای ڕۆژی ئوحاوددا ژماارەی لەشاکری ئیساالم هەزار 

ژمااارەی  نەفەر بااووە و ژمااارەی لەشااکری کااافران سااێ هەزار نەفەر بااووە، بەو دەسااتوورە

موسوڵامنان یەک سێهەمی ژماارەی لەشاکری کاافران، وەک هەرای ڕۆژی بەدر، کە کافرەکاان 

هەزار نەفەر بوون و موسوڵامنەکان سێسەد بوون، لەوێشدا موسوڵامنەکان یەک سێهەمی کافران 

بوون، دەیجا لە هەرای ڕۆژی ئوحودیشدا موسوڵامنەکان هەر یەک سێهەمی کافران بوون واتە، 

موسوڵامنان هەزار نەفەر، ژمارەی کافران سێ هەزار نەفەر. لەوەیدا بوو خاودای یاار و  ژمارەی

ەهێنێ لە بەرابەر لەشاکری کاافران، هاات یاوەری موسوڵامنان بۆوەی لەشکری ئیسالم کەمی ن

سێ هەزار فرشتەی بۆ ناو موسوڵامنان ڕەوانە کرد، تا لەشکری فرشتەکان بە ئەندازەی لەشکری 

دەگەڵ زێدە نەفەراتی موسوڵامنان. بۆوەی تێکشکانی لەشکری کافرەکان حەمتی کافرەکان بێ، 

بێ بۆ موسوڵامنان. دە کات و گەرمەی شەڕەکەشدا باۆوەی دڵای موساوڵامنان بەهێزتار باێ و 

هیوای سەرکەوتن زیاتر سۆگە بدا خودا ئەو سێ هەزار فرشاتەی کاردە پێانج هەزار نەفەر، واتە 

ی ئالی عیماران ئەو ڕاساتییە دەردەخاا. 622ا، هەروەک ئایەتی دووهەزاری دیکەشی وەپاڵ گێڕ 

ئەو زیادە یارمەتییە ئەوە ڕادەگەیێنێ کە ڕۆژی هەرای ئوحود دوژمنان هاتبوونە سەر موسوڵامنان 

کە نابوودیان کەن، واتە دەبێ بڵێین دوژمن هاتبووە پێشێ کە خۆی بخاتە ناو ماڵی موسوڵامنان 
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، جاا دوژمنای ئااوا باێ شاەرم و شاکۆ دەباێ سازای ئااوای بێ شەرم و شکۆ لە موسوڵامنان

باادرێتەوە. بەڵم دە هەرای ڕۆژی بەدردا دوژماان نەهاااتبوونە سااەر موسااوڵامنەکان، بەڵااکە 

 موسوڵامنەکان چووبوونە سەریان.

ئەگەر یەکێک بێ و بڵێ: دەتواندرێ بکاوترێ: ڕۆژی هەرای ئوحاود فرشاتە نەهااتوون و 

 لە وڵمی ئەو پرسیارکەرەدا چ بکوترێ؟ دانەبەزیون بۆ یارمەتی؟ دەبێ

دەبێ حەکیامنە و ژیرانە وڵمای ئااوا بادرێتەوە: پێشاەکی دەباێ ئەوە ڕاگەیێنادرێ: کە دە 

چۆنیەتی یاریدەدانی فرشتە بە لەشکری ئیساالم بۆچاوونی جیااواز هەن، وەک ئەوە، هەنادێک 

م هەندێکی دیاکە پێیاان وایە نەزەریان ئاوایە کە فرشتە دە شەڕدا هاوڕێی موسومانان بوون، بەڵ 

شەڕکەر نەبوون، بەڵم تیندەر و هێزدەری ڕوحیەی وان باوون، غیارەت و ورەیاان پاێ داون کە 

سەرکەوتن دێرەدا بۆوەیە، و لەو الیەشەوە تارک و دڵەڕاوکەیاان خساتۆتە نااو دڵای کافرەکاان، 

ی ئیسالم بوون، زاهیرەن لە مانای هیمداد ئەوە هەست پێ دەکرێ: کە فرشتەکان دەگەڵ لەشکر 

و ئەگەر لەشکری ئیسالم نیازیان پێ بووبن بۆ شەڕ، هاوکارییان بێ بەرگاری و بیالماانع باووە، 

ئەمام هەر خودی بوونیان بۆ قووەت و هێز و تاین و گاوڕی یاارانی کاافی باووە و نیازیاان بە 

ای بەدردا دە زانەکاان نەزەریاان وا داوە: فرشاتە هەر دە هەر هەڵگالن نەبووە. زۆربەی قورئانتێ

 شەڕی دیدا نەکەوتوونە شەڕ.دە شەڕ هەڵگالون، بەڵم 

دانیان بۆ لەشاکری و لەو الیەشەوە عەلالمە زمەخشەری پێی وایە: هاتنی فرشتە و یارمەتی

ئیسالم بەو مەرجە بووە: کە سەبر و خۆڕاگری و تەقوا پیشەکە لە خۆ نیشان بدەن، ئەودەم یەقین 

ساەرکەوتن نەسایبی وانە، ئاائەوە شاەرتیان باووە، ئەگەر ئەوان ئەو و باوەڕیان لە سەر ئەوە بێ 

دانیاان کە شەرتە نەپارێزن کە لە الیەن پێغەمبەرەوە پێیان ڕاگەیێندراوە نەهاتنی فرشتە باۆ یارمەتی

ێ شەرت نەیەنە جاێ، مەوووت ناایەتە ببەو مەرجانە بووە، هیچ بەدوور نابیندرێ، بۆچی کار 

لَن يَ  ﴿جێ؛ و ئایەتی 
َ
ڕازاوەتەوە تەئکیدی ئەو نەفیەیە. واتە پیتای « لن»کە بە پیتی  ﴾مْ كِفيكأ

کە هیمدای سێ هەزار فرشتە بۆ لەشکری ئیساالم دەکا لەو جێگایەدا ئینکاری ئەو ڕاستییە « لن»

دێرەدا کیفایەت ناکا، یانی تاکوو پێغەمبەر ئاگایی بدا بەیارانی ئیسالم کە ئەوان بە هۆی ئەوە کەم 

دوژمنااایش زر و تەواون، نااااتوانن ساااەرکەوتن وەدەک بێااانن بەو مەرجە نەباااێ،  و الوازن و

 خۆڕاگری و تەقوا دەگەڵ ئومیدی سەرکەوتن. 

بە کوردی و بە کورتی: کاتێ موسوڵامنان لە هەرای بەدردا بەوە ئاگاادار کاران کە لەوانەیە 
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دی ساێ هەزار هێز بۆ کافران بێ، تێکچوون و خەجڵن، بەڵم خودای تەعاال وەعدەی هیمادا

لە ساەر دڵیاان ڕامااڵن و بااش بازانن هێاز و  ێفرشتەی پێ دان، تاکوو موسوڵامنان تەمی ترس

لەشکری کافران زەمینییە، دە حاڵێکدا یارمەتی خودا ئاساامنییە، ئەدێارەدا دەرکەوت کە کاافران 

ر ساێ هەزار فرشاتە باۆ هیماداد ڕاگیراباێ بەدوو لەشکری هیمداد و هێزیان بۆ نەهات، هاتنی 

نازاندرێ. بۆ زێدە زانین بڕوانە لە کەشاف، زمەخشەری، هەمان ئاایەت؛ تبیاین الفرقاان، هەروا 

 دەکرێ بۆ ئەو بابەتە سەیری هەمان ئایەت بکرێ.

لَدن يَ  ﴿ 624وا هەست پێ دەکرێ کە خودای تەعاال بە وەسیلەی ئاایەتی 
َ
﴾ بە مْ كِفديكأ

ی کە ترسیان ڕێ نیشتووە بە هۆی بیستنی پێغەمبەر دەفەرموێ کە پرسیاری بکە لەو موسوڵامنانە

 دەر بۆ کافران، کە ئایا هیمدادی خودا بۆ ئێوە بە هاتنی فرشتە کافی نییە!؟هێزی یارمەتی

جا دێرەدا بۆ وەرگرتنی وڵمی پرسیاری پێغەمبەر لە موسوڵامنانی پەشۆکاو و ترساو دەباێ 

بوون بێاتە جاێ لەو باارەوە کە اڵیحی ئالی عیمران، بۆوەی زانین و لێ622ڕوو بکرێتە ئایەتی 

ئایا موسوڵامنەکان دابەزینی ئەو ژمارە فرشاتانەی خاودا نااوی باردن کیفایەتیاانە باۆ بەرەنگاار 

بوونەوەی کافرەکان، و یا کیفایەتیان ناکا و دەبێ خودا فرشتانیان زیاتر بۆ ڕەوانە کاات؟ ئەوەش 

 ی ئالی عیمران کە شوێنی تێگەیشتنامنە:622ئایەتی 

تُو
ْ
واْ َوََّتذُقواْ َونَأ ا ُيْموِددْ كبَََل إِن تَْصِِبُ َْ ن فَْورِِهْم َهو وَن كوْم َربُّ كم مِّ م ِِبَْمَهوِة آالٍف مِّ

 ِ ِميَ كالَْمآلئ  ِة ُمَهوِّ
بەڵڕڕڕێو ئەگەر خڕڕڕۆ اگ  و لەخڕڕڕودات س بڕڕڕدو ئەگەر ئێسڕڕڕتە  بەپەلە پەالمارتڕڕڕان بڕڕڕدەنو 

 تەی نیشانەدار یاریدە و یارمەتیتان دەدات.پەروەردگارتان خێ ا بە پێنج هەئار ف شتە لە ف ش

 921ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئەی پێغەمبەر، بڵێ بەو موسوڵامنانەی کە هاتوون بۆ شەڕ و بەربەرەکانی و بەرەنگاربوونی  

ساێن هەر وەک لە کافران، ئێستێ و ئەوڕۆش کە خۆ وەخۆ بگرن و ئارامیتان باێ و لە خاودا برت 

هەرای بەدردا خۆڕاگری و ئارامی و لە خودا ترسانتان لە خۆ گرت و بەجێو هێنا، لێرە لەو شەڕە 

ئوحودەشدا ئەو جۆرە عەمەل بکەن و پشت لە دوژمن نەکەن ساا ئەو قوڕەیشایانە ئێساتا بە پەلە 

ەکاکە م وبۆتان وەگەڕێن دوای ئەوەی گۆڕەپاانی شاەڕیان وێاام کارد و بەجاێ هێشات و بەرە

 گەڕانەوە، پەروەردگارتان یارمەتیتان دەدات بە پێنج هەزار فرشتەی نیشانەدار.
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پەرساتی واتی دەورانی خۆی، لەشکری کاافرانی بتزەوەک زاندراوە لە مێژوونووسانی غە

مەککە هەر لە یەکەم پێکدادانی شەڕ خۆیان لە بەر هێرشی توندی موسوڵامنان نەگرت و کەوتنە 

ئامانی دڵ پڕ لە ئیامن و باوەڕی بە پیرۆزی، شکان و ڕایانکرد، شوێن بێ ژێر ڕەهێڵەی شمشێری

و مەیدانی شەڕیان بەجێ هێشت، بەڵم بە داخێکی تەواوەوە کە ئینسان مەگەر بە دەگمەن دەناا 

و شەڕەپەرەست بووە لەو کااتە ساەرکەوتنەدا و لەو خۆشاییەدا لە تااو خۆشای  وازهەر شەڕەخ

پێغەمبەری لێزانی خۆیان لە بیر چووە، جێ سەنگەری خۆیان بە  تاڵن وەسیەت و دەستووراتی

تەمای تاڵن و کۆکردنەوەی ماڵی بەجێاموی کافران بەجێ هێشت و چۆڵ کرد و هااتن کەوتانە 

پەرستان. جا کاتی لەشکری تێکشکاو و پڕژ و بڵوی کافران کۆکردنەوەی تاڵنی بەجێاموی بت

یان بۆ کۆکردنەوەی تاڵن بەجێ هێشت و کەوتوونە کە ئاوایان دی، موسوڵامنان سەنگەری خۆ

می تااڵن، گاورجێکی هەلیاان قاۆزتەوە و خۆیاان گەیانادە جاێ ساەنگەری ر حاڵەتی سەرگە

موسوڵامنان و هێرشێکی بەتوندیان هێنایە سەر موسوڵامنان زەربەیەکی کااریگەر و بەرچاویاان 

 نپەرێشاان کاردبەوێیانادا پەرت و لێدان و زۆریان لێ کوشنت لە پیاوانی بەرز و شەڕکەر بێر و 

تەنانەت وەک دەڵێن گیاانی پێغەمابەریش نزیاک بباۆوە لە خەتەر، بە هەر حااڵ بە شاپرزەیی و 

تێشکاوی هاتن لە دەوری پێغەمبەر کۆ بوونەوە، سەرلەنوێ دەساتووری تازەیاان وەرگارت و بە 

حود و بە شەڕ کاردن گەرمی هجوومیان کردە سەر دوژمن و پشتیان دا بە کێوی ئو تێکڕایی و دڵ

پەرساتان باڕی و بەرەو بەرەو بەرزایی کێوەکە تا خۆیان گەیاندە سەر کێو گرتیان پرزەیاان لە بت

پەرساتان بە تەماای ئەوەی وەک جااری مەککە ڕایاننان و هەڵتان، بەڵم دووباارە ساوپای بت

یاان خەبەردار هەوەڵ موسوڵامنان خافڵون ویستیان بەرەو کێوی ئوحود وەگەڕێن، بەڵم کە دیت

و وشیارن نەیاانتوانی بە ئاماانج باگەن، ئاا لەو کااتەدا بە رسووش لە الیەن خاوداوە پێغەمابەر 

ئاگادار کرایەوە بەو شێوەیە: خودا پێی فەرموو: ئەی محەمەد ئەو کاتە وەبیر خۆت بێانەوە کە بە 

تە یاارمەتی فرشا 9111شەڕکەرانی بەدرت دەکوت جا بەک نییە بۆ ئێوە کە خودای بانی سەر بە 

پااێ دان و سااەری خساانت، ئەوڕۆش وەک هەمااان ڕۆژی بەدر بڵااێ بە یااارانی شااەڕکەر، خااۆ 

فرشتەی نیشاندار یارمەتیتان دەدات، جا پێغەمبەر ئەو هەواڵە  2111وەخۆگر و ئارام بن، خودا بە 

 پڕ لە مژدەیەی گەیاندە هاواڵنی کە بە هۆی سەراپا شادی و خۆششی و ورە بەرزییان و جاڕیان

کێشا و ئامادەباشی تەواویان نیشان دا کە لە شوێنە حەساسەکانی خۆیاانڕا چااوەڕوانی دوژمان 

بکەن، نەبا بگەڕێنەوە. جا ئەبوسوفیان کە ئاوای لە شکری ئیساالم چااو کارد و دیتای لەوپەڕی 
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باۆ شاەڕ و بەرەنگااری دەو حااڵەتە  گەڕێانەوەئامادەباشی و هورە بەرزیادان، بڕیااری ئەو دانە

کە لەشااکری موسااوڵامنان بە خۆیااانەوە گرتااووە، بەڵااکە دەسااتووری ئەوەی دا بە بەرزەی 

لەشکرەکەی بەرەو مەککە وەگەڕێن و واز لەو بڕیاارە بێانن کە بە تەماا هێرشاێکی دیاکە باوون 

بیکەن؛ ئەدێرەدا بوو موسوڵامنەکان مژدەی پیرۆزییان دا بە یەکرت و هەر وا هاتنی فرشتەشایان بە 

 یەکرت ڕاگەیاند.

گەرچی نیاز بە درێژە پێادانی باساەکە نەباوو بەڵم دڵ دانەدەمەزرا و وەقارەی نەدەگارت ئە

ئەگەر ئاوا جەریانەکەی چاو نەکردبا، تەفسیرەکانی کەبیر و ئەوانای دی زۆر درێژتار دوواون لە 

 سەری.

 کورتە باسێک و سووکە ئاوڕێک:

کەسای پاێ ناوەساتێ لەو سوننەتی خودایە کێ بەڕاستی پاڵ وەخودا و پشتی پێ ببەستێ، 

نەوایای گومانە پیرۆزی بە دەک دێنێ، پێویستی خۆڕاگری ئارامی و هورەبەرزییە، دڵبارەوە، بێ

کەوتنی دەسااتووراتی سااەرەوەیە، هەر وەک لە خااودا و ڕەسااووڵەوە بە یاااران دڵە و شااوێن

ئاارامی و ڕاگەیێندرا: ئەگەر ئێوە ئەی موسوڵامنەکان ئەلئاان لە هەرای ئوحاوددا خاۆڕاگری و 

و پارێزگاری لە خۆ بگرن، با بە زاهیریش دوژمنتان بەهێز بێ و هێرشتان بکاتە سەر بۆ وەی تێک

بشکێنێ، وێستا خودا ڕێ نادا ئەوەو بە ساەر باێ، ئاانەن بە پێانج هەزار فرشاتەی نیشاانەداری 

ێرچەپۆکەی گومان خودا ڕاستان و پاکان و چاکان ناکاتە دیل و ژ تایبەتی بە هاوارتانەوە دێ، بێ

 خودایان.ناپاکان و ناڕاستان بە مەرجێ ڕاستان پشت لە خودا نەکەن ڕوو بکەنە بێ

 دانێک:وەزن کردن و لە سەنگ

 3وەک لە بەرچاوە و حاشاهەڵنەگرە سێ ئایەمتان هەیە ل ەسەر هەرای ڕۆژی بەدر، ئایەتی 

ن هەیە کە ژماارەی ی ئاالی عیمارا624سووڕەی ئەنفال کە ژمارەی فرشاتەکانی هەزارە؛ ئاایەتی 

ی ئاالی عیماران هەیە کە ژماارەی فرشاتەکانی هیمادادی 622هەزارە، ئاایەتی فرشتەکانی ساێ

بەجاێ کردنی ئەو سێ ئایەتانە چۆنااوچۆن جێهەزارە؛ بەراوەرد و پێک هەڵکێشان و وەزنپێنج

 دەکرێن؟

 دەبێ بۆ ئەو بەراوەردە و پێک هەڵکێشانیان ئاوا بچینە پێش:

 یارانی پێغەمبەری لە وەهلەی هەوەڵدا بە هەزار فرشتەی هیمدادی ئااوڕ . خودای تەعاال6
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وەسەر دان، پاشان لە وەهلەی دوودا بە دووهەزاری ئاوڕ وەسەر دان ئەوە ژماارەی فرشاتەکانی 

هیمداد گەیشتە سێ هەزار فرشتە، و دە وەهلەی سێدا کە دەبێاتە وەهالەی ئااخر، بە دوو هەزار 

پێ دان، بەو پێیە ژمارەی فرشتەی هیمدادی گەیشتە پێانج هەزار.  فرشتەی دیکە هیمدادی وەعد

لە سەر ئەو ئەساسە ئەهلی بەدر بە هەزار فرشتەی هیمادادی یااردە دران وەک لە ئاایەتی ژماارە 

ی ئەنفال چاو دەکرێ، و کاتێ موساوڵامنەکان بە هااتنی هێازی کاۆمەکی باۆ موویکەکاان 3

ی تەعاال بەوەی منەتی لە ساەر داناان و پێای کاوتن اڵۆز بوون خوداخەبەردار کران ترسان  وه

حەتاا بگارە بە هەزار مەپەشۆکێن، ئەگەر هێزی کۆمەکی بۆ کافرەکان بێ، ئەمنیش ئێاوە بە ساێ

 (221ا4/222دەر ئاوڕو وەسەر دەدەم. )تفسیر کبیر، پێنج هەزار فرشتەی کۆمەک و یارمەتی

زەردی نااوەتە دا زوبەیر مێزەری ڕەنگلە عەبدوڵڵ بن زوبەیرەوە گۆیا لە ڕۆژی هەرای بەدر 

سەری، فرشتەکانیش بە هەمان مێزەری زەرد هاتوون و دابەزیون. )ابن جریری طربی( بەڵم ابن 

عبااک فەرماوویەتی: سایامی فرشااتەکانی ڕۆژی بەدر مێازەری ساپی بااووە و هەروا لە هەرای 

نەزەری دیاکە هەن و  (6/412حونەیندا مێزەری ساووریان لە ساەر باووە. )ابان کثیار طربانای، 

کوتوویانە فرشتەکان بە هەموو ڕەنگ و نیشانە دابەزیون. عەمامە دە ناو هۆزی عەرەباندا باوێکی 

بەرز و بەرچاو بووە کاتێ لە سەریان داکەوتبێ بە زیللەتیان زانیوە، چونکە لە ناو عەرەباندا بڵیند 

 بەرزی عەرەبی بووە.کردنی پەرچەم و نیشانەی تایبەتی دە شەڕدا داب و سوننەتێکی 

دڵ دەیهەوێ ڕاز و حیکمەتی ڕەوانە کردنی فرشتان لەو ڕۆژە ناودارانە بزاناێ و تێای بگاا، 

چونکە دەیتوانی بێ ناردنی فرشتە سەرکەوتنیان پێ بدا خودای تەعاال هەر لە ڕاستی خاۆی ورە 

لەشاکرێ؟ باۆ  بدا بە موسوڵامنان و بێ غیرەتی و ترسناکی بدا بە کافران، بێ ناردنی هیمدادی

وڵمی دڵ دەبێ ڕوو بکەینە بارەگای سەرووی هەموو بارەگایان کە بارەگای خودایە چونکە دڵ 

وەک تێراو و پاراو دەبێ بە دەالیل و نیشانەکان بە هایچ شات ئااوا پااراو و تێروتەساەل ناابێ، 

 ی ئالی عیمران:621کەوایە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

ى عَ  َوَما َجَللَُه ا ُّ إاِلذ  و إاِلذ ِموْن ِعنوِد ا ِّ كْم َوتِلَْطَمٌِّذ قُلُووبُ كبَُْشَ م بِوِه َوَموا انلذْْصُ
 َ
ْ
 ئایل عيمران( 216) يمِ واعَْلِ نِ  اْل

خودا بێجگە لە بەر مو دەدان بە ئێوە و لە بەر ئەوە  دڵتان پێی ئڕاراب بگ ێڕ و لە بەر هیکڕی 

یەتو لە الیەن خڕودای ئاو و کڕاربەجێوە ت  ئەمەی نەک دو هیچ جۆرە اەرکەوتنێکیش بەدی نا

 نەبێ .
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 921ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

سەنگاندووە و وەزنن کردووە ئایەتەکان باابەت لە باارەی نااردنی فرشاتە ندیارە وەک هەڵ 

یەنای خاوداوە باۆ ئاوان هەست پێ کردووە: هەواڵ و وەعدەی ناردنی فرشتەی یارمەتیدەر لە ال

موسوڵامنانی شەڕکەر لەو هەرایانەدا تەنیا بە مژدە دێتە بەرچاو بۆ لەشکری ئیساالم تاا دڵیاان لە 

دەغدەغە و وەسوەسە و پەرێشانی خاڵی بێ و ئارام بگرێ و داسەکنێ و خۆ وەخۆگر بێ، خاۆ 

قاتە و دەک  ئەوەش یەقینە و حاشای لێ ناکرێ کە جگە لە الیەن خودای بە توانا نەبێ یارمەتی

ناکەوێ کەوایە دەبێ بکوترێ بە ڕاشکاوی: خودا ئەو هەواڵە ناردنی فرشتەی باۆ موساوڵامنانی 

ئارامی و هێز پێدانی دڵ هیجای دی لاێ شەڕکەر کە ڕایگەیاندووە بێ لە مژدە و ورە پێدان و دڵ

بە تاین و چاو ناکرێ، بەڵم بەڕاستی خودا دڵی پاک بە باوەڕ و ڕاوەساتاو لە ئیامنای ویساتووە 

باکانە و بە هیوای پیرۆزی بەرەنگاری دوژمن بێ، ڕێی نەدا دوودڵای پتەو و قایم وقۆڵ کا کە بێ

و ترک سەرنەکەوتن خۆ داخاتە ناو دەروونەوە وەک مۆریانە دڵ گەندەڵ کا، چونکە سەرکەوتن 

ی بوون تەنیا لە الیەن خوداوەیە. ئەویش باۆ خااوەن بااوەڕانی خاۆ وەخاۆگرن کە خاوداو زاڵ

 بەتوانا پێی بەخشیون، لە سەر ئەو باوەڕە بەرەو پێشەوە.

 :پاشەدۆ

ئەو فرشتانەی خودای تەعاال ڕاستەوخۆ بە زاتی خۆیاان دە پیارۆزی و ساەرکەوتندا هایچ 

نەخشێکیان نییە بەڵکوو وەعدەی ناردنی وان تەنیا دەبێتە هۆی ئارامی دڵ و حەسانەوەی گیاانی 

سەرکەوتن تەنیا و تەنیا لە الیەن خودای بەهێز و بەتوانایە لە موسوڵامنەکان، وە ئیلال پیرۆزی و 

دوور و لە نزیک لە هەر کات و ساتدا، چونکە هەم عەزیزە واتە بەتواناا و زاڵ بە ساەر هەچای 

حەز بکا و بیهەوێ، هەم حەکیمە واتە چاکرتین کار بە چاکرتین ڕێدا بەڕێوە دەباا، جاا لە ساەر 

دان و بەڕێوەبردنی هەر کارێکی بیهەوێ بیکا دەبێ پشت بە هیچ ئەو ئەساسە، ئینسان بۆ ئەنجام

ئیمکاناتێک نەبەستێ لە پێشەوە، بەڵکە دەبێ پاش خۆ تەیار کاردن لە ئیمکاناات تەوەکاول واتە 

نەسووڕێنێ هیچ ئیمکاناتێک هەڵناسووڕێ، و تا ئەو حەز پاڵ وەخودا بدا، چونکە تا خودا هەڵی

ڕاناای گەردوون هەر بە خااودایە نەک بە ئاااو و بااایە، نەکااا هاایچ شااتێک وەگەڕ ناااکەوێ، گە

سەرکەوتنیش هەر بە ئیرادەی خودایە، نە بە هاوار و هەرا هەرایە، ئەگەرچی کارەکاانی خاودا لە 

 سەر ئەساسی عیللەت و مەعلوولە.

ما َجَعلَاُه اللاُه املَاَدَد َو وەک ئەوەی دەچێ کوترابێ: ) ﴾َوَما َجَعلَُه اهّللُّ  ﴿جوملەی ئایەتی 
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واتە خودا قەولی هیمداد و یارمەتی نەدا، بێ لە ماژدە نەباێ باۆ ئێاوەی  اإلمداد إاّل بَُەی لَُکم(

بچین  435موسوڵامن کە فرشتە یاریدەتان دەدەن، کەوایە دەبێ ئاوا بۆ مانای )یمددکم(ی ئایەتی 

کە بەڵێ خودای تەعاال بە وەعادەی هیماداد و یاارمەتی وەغیرەمتاان دەخاا کە ئەو غیارەت و 

 و بەرگری لە بەزینە.هورەیەش ئەساسی سەرکەوتنە 

ئەو هەستە دەکرێ کە ئەوە جوملەی فیعلیەیە عەتفیشی بۆ  ﴾مكَوتِلَْطَمِِئَّ قُلُوبُ  ﴿جوملەی 

سەر )ال ب،ٰی(یە کە جوملەی ئیسمیەیە، خۆ دیارە بە پێی یاسای نەحویان عەتفی فێعل بۆ سەر 

سەر ڕەوا، دەبا کوترابا: )إل  ب،ٰی ئیسم بە ناڕەوا داندراوە. بەو پێیە بۆوەی لە ناڕەوا لماندابێ بۆ 

کم و لتطمنئ قلاوبکم( کەواباێ دەباێ ئەوە بازانین و  لکم و اطمینانا(، خێر و کوترابا: إل  لیب، 

وگۆڕە بێ ڕاز و سوڕ ناتوانێ سەر بگرێ، ئێساتێ کە خاودا ئااوای فەرماووە و بزاندرێ ئەو ئاڵ

ی سوڕ و ڕازەکە بکەوین تاکوو تێابگەین ڕاستییە لە سەر ڕاست و ڕەوا، دەبێ وەشوێن دۆزینەوە

 بۆ ئاوا ڕەواترە و چاترە؟

دەچینە لی زانایانی ئادابی نەحویان سەربەخۆ لێنانیشاین و نااچینە پاێش نەکاا هەساامن 

 دەنەوە.

نەزەری زانایانی عیلمی نەحو ئاوایان ڕێنوێنی پێ داویان باۆ دەرکای ئەو ڕاز و ساوڕە دوو 

 جۆرە بۆچوون هەیە:

دوو بۆچوونااانە ئەوەیە: دە یاااد و بیااری وەعاادەی پێاادراوی هیمااداد لە لیەن . یەک لەو 4

خوداوە دوو شت دەکەونە بەرچاو، یەک لەو دووانە ئەوەیە: هیوا و ئومید بە وەعادەوە بەهێزتارە 

دەرە بە هێن و غیارەتبۆ گەیش  بە مەتڵەب، تا بێ وەعدە، چونکە وەعادەی یاارمەتی، شاادی

ی ئاالی 436دەخااتە نااو دڵەوە وەک جاوملەی )إل  ب،ای( ئاایەتی دایەم زەمزەمەی پیارۆزی 

 عیمران.

. دووهەمین شت لەو شتانەی سووکنایی دەخەنە ناو دڵ بە وەعدەی خودا ئەوەیە: ئارامی 3

و سووکنایی دڵ بە هیوای وەعدەی خودا دە ڕووبەڕوو بوونەوە دەگەڵ دوژمن، کە ئارامی دڵ و 

 خۆ وەخۆگری دە شەڕدا ئەساس و مەبەستی سەرەکین. 

، مەبەساتی دووهەم )تەمەئنیاانە ری(یەابە کاورتی و بە کااوردی، مەبەساتی هەوەڵ )ال بشاا

"ئارامی دڵ"(ە جا خۆ ئەوەش ڕوون و ئاشکرایە لە نێوان ئەو دوو مەتڵەب و مەبەستانە جیاوازی 

هەیە واتە جیاوازی نێوان "ب،ی" و "ئیتمینان"، جا ئەگەر بەرجەوەندانە رسنج بدرێتە مەبەسات 
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امی و خۆ وەخۆگرییە، قاایمرت و ئەسڵی کار دەردەکەوێ بە ڕوونی، مەتڵەبی دووهەم کە دڵ ئار 

ئارامی مەبەست و ئەساسی "ب،ی"یە، چونکە خۆڕاگری و دڵو بەهێزترە لە مەتڵەبی هەوەڵ کە 

، خاراوەتە ساەر «ل»سەرەکین بۆ پیرۆزی ل ەشەڕدا، مەبەست لەوەیدا کە حەرفی عیللەت واتە 

 ئارامی شەرتی شەڕە.فیعلی "لیطمنئ" هەر ئەوەیە کە دڵ

ئیسامی ن لە وڵمی ئەوەیدا کە دەڵێن عەتفی فیعلی "لتطمنئ" باۆ ساەر هەندێکیش هاتوو 

)ب،ی( ناڕەوایە چونکە عەتفی فیلعە بۆ سەر ئیسم، کوتوویانە ئەوە عەتف نییە بەو دەلیلە واوی 

و ماا َجَعلَاُه اللاُه إاِلّ لە سەر "لتطمنئ" زیادییە و واوی عەتف نییە، تەعبیری ئایەتەکەش ئاوایە )

ًِ اهّللِّ  ﴿پاشان خودا دەفەرموێ:  لِتَطَمِِئَّ ِبِه قُلوبُُکم(بُەی لَُکم  ئامانج و  ﴾َوَما انلَّْْصُ إاِلَّ ِمْن ِعن

هەدەفی ئەسڵیش دێرەدا هەر پشت بە خودا بەستنە، نەک بە فرشتە، هەر وەک ئایامن و بااوەڕی 

 ڕاستینیش پاڵ وە خودا دانە بە دڵ نەک بە کوتەی بێ ناو.

خودا خاوەنی کەماڵی تواناییە، )حکایم( ( ئیشارەیە وەلی ئەوەی يِم كاْْلَ  الَْعَِّيَِّ جوملەی )

ئیشارەیە وەلی ئەوەی کە خودا خاوەنی کەماڵی زانستە، جا کە وا دەزانی ئەی ئینسان خودا ئاوا 

نیازەدا چاارەی دێ، لەوی بەولوە پشات بە بەرز و بەتوانایە و نیازی هەچی خاوەن نیازە لەو بێ

بێ لەوی، پەنا بۆ هەر کوێ بەری بێ لەوی، دەس دە هەچای گاری باێ لەوی،  هەچی ببەستی

گومان بە کە ناگەی بە چارەی کار جگە لەو ناگەی بە مەتاڵەب، خەیاانەتیش بە خاۆت و بە بێ

ئەق  و هەست و شعوورت دەکەی. بۆ زێدە زانین بڕۆ بۆ لی تەفسایری کەبیار باسای هەماان 

 ئایەت.

 تیوتیوە:

هەرای ئیساالم دەگەڵ کاافران لە ساەرەتای زهاووری ئاایینی پیارۆز و  بە درێژایی شاەڕ و

مبارەکی محەمەدی، بۆ ساەرکەوتنی لەشاکری ئیساالم فرشاتە دابەزیاون، ئەوە ئەو دابەزیانەی 

فرشتان ڕاستە و سابیتە و ڕێگاا و جێگاای ئینکااری نیایە، بەڵم لە ساەر چاۆن هااتن و چاۆن 

هێااز و غیاارەت دەدەن بە موسااوڵامنان، نەزەری  هەڵوێسااتیان کە ئایااا دەکەونە شااەڕ، یااا هەر

ی ئاالی عیماران 435و  431لە سیام و ناوەرۆکی دوو ئایەتی  جۆراوجۆر هەیە، تەماشا دەکەین

دابەزینی فرشتە هەیە و سابیتە بەڵم ڕاستەوخۆ شاەڕ کاردن و تێاوە هەڵگالنیاان دە شاەڕدا لاێ 

ی لەشکری ئیسالمیان لێ هەسات هەست ناکرێ، بەڵکە ئارامی و غیرەت پێدان و خۆ وەخۆگر 

پێ دەکرێ، جگە لەوەش لەولیەشەوە تارس و زەلازەلە و دڵەڕاوکەی لەشاکری دوژمنیاان لاێ 
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دەتکێ و لێ دیاری دەدا، و هەتا ئەسارەت و زەلیلی و هەڵتنی بێ ئابڕووانەی کافران دەبیندرێ 

 لە کاتی هاتنی ئەو فرشتانە.

ە لە ڕۆژاناای هەرای بەدر و ئوحااوددا بااۆ زانایااان بە تێکڕایاای کااۆکن لە سااەر ئەوەی ک

سەرکەوتنی موسوڵامنان بە سەر کافران فرشتە دابەزیون بە ڕەناگ و سایام و تاایبەتی خۆیاان، 

ئەگەرچی تەنیا یەک فرشتە لە توانایدا هەیە دنیای دوژمن وێران و نابوود کا، بەڵم دابەزینیاان بە 

زدار و ئەرساراوییە کە گۆیا لە سەر شک  و پۆل لە شەڕەکانی هەرای ڕۆژانی بەدر و ئوحوددا ڕا

دیمەنی ئینسان لەو دوو شەڕانەدا چاو کراون، هەر وەک هەندێک لە مێژووزانەکاان ئەوەیاان بە 

یەقین گەیاندووە: شەڕ کردنی فرشتە دەگەڵ کافرە یەقیانە و ئینکااری نااکرێ، گۆیاا یەکێاک لە 

بوو کە لە کاافر و شاەڕکەری دەدا و رشتە یارانی پێغەمبەر فەرموویەتی گوێم لە زرمەی لێدانی ف

ئەو دەناگە:  دابیست دەو کاتەچاوی کافرەکەم بە شکاوی و خوێناوی چاو دەکرد و دەشمو سەر 

حیزوم. کاتێ ئەو یارەی پێغەمبەر کە ئەوە بۆ پێغەمبەر نەق   ی)اقدم حیزوم( واتە بۆ پێشەوەی ئە

باووە دە ئەساپەکەی کە نااوی حیازوم  دەکا، پێغەمبەریش پێی دەفەرموێ: ئەوە دەنگی جربەئیل

 (398 3بووە خوڕیوە و دەنگی داوە بۆ پێشەوە بڕوا. )تفسیر ابن کثیر، 

بەڵم ئەبووبەکری اصم ئینکاری دابەزینی فرشتەی بۆ سەرکەوتنی موسوڵامنان کاردووە لە 

 ڕۆژی سەخت و تاڵدا، ئەو بۆچوونەی ویشیان بە ڕەوا دانەناوە زانایانی ئایینی.

ڕی مالاک فەرماوویەتی: لە ڕۆژی هەرای بەدر و ئوحاوددا فرشاتەم دیتاوون کە سەعد کو

تیریان دەخستە ناو ماڵی کەوان بۆ موسوڵامنان و حەتا بە منیشایان تیار دەدا، لە ساەر شاک  و 

سیامی ئینسانی لو و ئەوەشم لێ دەبیس : )ادم ابا اسحا ، ادم اباا اساحا (، واتە تیار لێادە 

شەڕ هەرچەند ڕوانیم و بۆی هەڵخولم کە وەیانبینم نەمدینەوە. پاشان  ئەبوئیسحا ، بەڵم پاش

ئەو جەریانەم بۆ پێغەمبەر باس کرد و ئەویش دە وڵممدا فەرمووی: ئەوە فرشتە باوون. )تفسایر 

 (.310 4بغوی، 

فەرماوویەتی: ڕۆژی هەرای ئوحاود لە لی ڕاسات و لە سەعد ابن ابی وقااص نەقاڵە کە 

دوو جەوان بە جلکی سپی بە توندی شەڕیان دەگەڵ کافران دەکرد، ئەو  پێغەمبەر دەمدی یچەپ

 (310 4دوو جەوانانەم نەدیبوون و نەمدەناسین. )تفسیر بغوی، 

جگە لەوانەش دەبیسرتا لە کافران دەیانکوت لە ڕۆژی بەدردا: ئەسپی زۆرمان چاو دەکردن 

 بەڵم لە ڕۆژی ئوحوددا ئەوەندە زۆر نەبوون.
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وەڕ کا، کێ ناایهەوێ بااوەڕ نەکاا، چاونکە دەروازەی ئینکااری لە ساەر کێ پێی خۆشە با

 ئینسان دانەخراوە. بەڵکە ئاواڵەیە.

 
دڵ دەیهەوێ ڕازی نااردنی فرشاتە لە لیەن خاوداوە باۆ لەشاکری موساوڵامنان لە کااتی 

تەنگانە و هەرادا بزانێ، چونکە خودای تەعاال ڕاساتەوخۆ باێ ئەوەی فرشاتە بنێارێ دەتاوانێ 

ەچی هێزی دژە تێکی بشکێنێ و نابوودی کا، کەوایە نااردنی فرشاتە دەباێ وای باۆ بچاین کە ه

سوڕ و ڕازێکی دەبندایە، شوێن ئەو ڕازە کەویان تاا دەیادۆزینەوە، باۆ تێگەیشا  لەو باابەتە و 

ی ئالی عیمران کە لەوێادا بەڵکاوو بتاوانین ئەو ڕازە 439وڵمی دڵ دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

 وەدۆزین:

ِيَن  َن اَّلذ ْو يَ كِِلَْقَطَع َطَرفًا مِّ
َ
َينَقلُِبواْ َخآئِبِيَ كَفُرواْ أ ََ  ئایل عيمران( 217) بَِتُهْم 

بە باوایانە لە ناو بباو یڕا اڕەرکوت و  اڕوایان بکڕاو اڕەرەنجامیش تاکوو خودا هەندێ لەو بێ

 اەرشۆ ی و ناهومێدی بگە ێنەوە.

 927ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

کەک لەو  31دیااارە ئەوە زاناادراوە و دە عااالەم گەیێناادراوە کە دە شااەڕ و هەرای بەدردا  

ەفتاشیان لێ بە دیال گیاران، حکەسانەی کە مۆرە و هەڵسووڕێنەری قوڕەیشیان بوون کوژران و 

 ل(دا هەست پێ دەکرێ، واتە خودایە یا ئەوانە نابوو و دیل و زەلیامْ أَْو يَكِبتَهُ وەک لە جوملەی )

( واتە خودایە بێ ئەوەی بە ئارەزووی خۆیان باگەن؛ بە کاوردی، فَيَنَقلِبُواْ َخآئِِبيَ کە؛ جوملەی )

باوەڕان نابوود و لەناو بچان و یاا ئەو پشتیوانیەی خودا بۆ موسوڵامنان بۆ ئەوەیە: پۆلێک لە بێ

ات خودا لە بەرچااوی عاالەم، و بااقی و پاشااموەکان بە سەرشاۆڕی و نائومێادی ڕسوایان بک

 بگەڕێنەوە.

بە کورتی و بە کوردی: ناردنی فرشتە بۆ الی موسوڵامنان لە شەڕ دەگەڵ کافران باۆ ئەوەیە 

وپەت کارێن یاانی لە هێازی دوژمان بەشاێک کەم بێاتەوە بە هاۆی بەشێک لە موویکان لەت

بە دەست لەشکری ئیسالم، و هەروا بە سەرشۆڕی و نائومێدی وەگەڕێن کوشنت و دیل بوونیان 

و عالەم چاویان کا؛ بەشیان شیوەن و ناابوودی، مانیاان بە سەرشاۆڕی و دامااوی و زەلیلای لە 

 بەرچاوی عالەم بێ.

بەش، فەرقیان دەگەڵ )یأک( واتە فەرقی )خیب و یأک( لەفزی )خائبین( واتە نائومێد و بێ
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واتە نائومێدی پاش ئومێد و هیوایە بەڵم "یأک" پێش ئەوەیە کە چاوەڕوان بی و ئەوەیە: "خیب" 

 هیوات ببێ. جگە لەوەش نەقیض واتە دژی "یأک" ڕجایە، دە حاڵێکدا دژی "خیب" "ظفر"ە.

 
هەر ئان و سات و دەمێک بە دم بیر و خەیااڵێکەوە دەخاولێتەوە، باۆ  دڵی بەپرسیار و بزۆز

خەیاڵە کە پێغەمبەر هەڵبژێردراو و ڕەوانەکراوی خۆیەتی و خۆشی دەوێ، منوونە دێتە سەر ئەو 

 ئەو خۆشەویستییەی هیچ دوعا و پاڕانەوەی لێ وەرگرێ و قبووڵی کا؟دەبێ لە سەر 

جا ئەگەر خۆشی دەوێ بە زاهیری ئەقام دەشبێ دوعای قبووڵ کاا، جاا ئەگەر قبووڵیشای 

ی خۆی ناکاا تاا لە نااو بچان و موساوڵامن دەکا ئەدی پێغەمبەر بۆچی دوعای نابودی دوژمنان

وەحەسااێن و ڕاحەت بااژین و لە دەسااتیان ئەمااین باان؟ و ئەگەر دوعاشاای لااێ قبااووڵ ناکااا و 

دوژمنانی بە گژدا دەکا و ئازار و ڕەنجی تووش دەکەن، خۆشەویستییەکەی لە کوێدا چاو دەکرێ 

 و دیارە؟

ی ئاالی عیماران و 624ر ئاایەتی جا ئەو بابەت و مەبەستە بەرچاوە دەبێ پەناایە بەریانە بە

وردی بدۆزین و وەیپشکنین تاکوو بتوانین ڕازی خۆشەویستی پێغەمبەر بزانین و بشزانین خاودا 

 تا کوێی بە قسە دەکا و ئیجازەی دەدا دەخاڵەت بکا دە کاروباری خودادا؟ ئەوەش ئایەتەکە:

 َ َبُهْم فَإِنذُهْم َظالُِمونَ  كعَيَْس ل ْذ ْو ُيَل
َ
ْو َيُتوَب َعلَْيِهْم أ

َ
ٌء أ ْمِر ََشْ

َ
 ئایل عيمران( 218) ِمَن األ

بەخشڕێ یڕا ئەتۆ ئەی مدەمەد هیک  بە دەس نییە لەو کارەداو خودا تەنیا خۆی ییسابەو یا بیان

 گومان ئەوانە اتەمکارن.نەیانبەخشێ و ئائاریان بداتو بێ

 928و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی ئاوڕدانەوە 

بۆوەی مانای ئایەتەکە بە بێ هەڵە و پەڵە تەعبیار و بەراوەرد کەیان، پێویساتە ئەو )الاع و  

الم(ەی سەر )من االمر(ی ئایەتەکە بناسین، ئایا بۆ جنسە واتە گشاتییە، یاا باۆ ئەو شاتەیە کە لە 

ینەوە )عهد خارجی(؟ چونکە تا حاڵی ئەو ئەلع و المە نەزانرێ پێشدا دیرتاوە و خراوەتە ناو زە

مانای دروستی )امر(کە نازاندرێ کە ئایا ئەو ئەمرە بریتییە لە چی؟ کەوایە دەبێ حااڵی ئەلاع و 

 الم بزاندرێ.

ئەلاع و المە باۆ جنسان واتە هەندێک لە زانایانی عیلمی نەحاو نەزەریاان وا داوە کە ئەو 

ئایەتەکە ئاوا تەعبیر دەکارێ: ئەتاۆ ئەی ماحەمەد دە هایچ کاروباارێکی  جنسییە، ئەودەم مانای

خودادا مافی دەخالەت و ئیختیارت نییە و نەتادراوەتێ، واتە ئەگەر باتهەوێ دەخاالەت باکەی 
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 ناتوانی.

ئەوانەی کە بشڵێن ئەو ئەلع و المە بۆ جنس نییە، بەڵکە بۆ عەهادە، واتە باۆ ئەوەیە کە دە 

دڵدا زەخیرە کراوە، ئەودەم مانای ئایتەکە ئاوا بەراوەرد و تەعبیر دەکرێ: ئەتۆ پێشدا زاندراوە و دە 

ئەی محەمەد لەبارەی ئەو کەسانەی کە ئازار و ئەزیەتیان پێ داوی، ناتوانی هیچ دەخالەتێکیاان 

دە کار و باریدا باکەی، واتە باتهەوێ تۆڵەیاان لاێ وەکەی و ئازاریاان دەی و نابوودیاان کەی، 

 ئەمر و ئیرادەی من. دیارە دێرەدا ئەو نەزەرەش پەسەندە و نزیک لە ڕاستییە. ناتوانی بەبێ

دووبارە بۆ وەی بتواندرێ بە باشرتین ڕێگادا بۆ الی ڕاستی ماناای ئاایەتەکە بچاین دەباێ 

وگاۆڵ گرێهۆی دابەزینی ئایەتەکەش بە دروستی بزاندرێ و بیزانین، جا ئەودەم دەتواندرێ بێ

ەی سەر بگرێ، جا لە سەر ئەو ئەساسە دەڵێن: هۆی دابەزینی ئەو ئایەتە چوون بۆ الی ڕاستییەک

، وا مەنشوورە کە ئەو ئاایەتە لە ساەر کارەسااتی هەرای ڕۆژی ئوحاود چەن نەزەرێکی لە سەرە

 دابەزیوە، لەو بارەشەوە سێ نەزەر دەبیندرێ:

اتووی بکاا و . یەکیان ئەوەیە: پێغەمبەر ویستوویەتی دوعای نابودی کاافرانی بە گاژدا ها6

 خودا ڕێی پێ نەداوە،

. نەزەری دووهەم ئەوەیە: گۆیا معتبەی کوڕی ئەبی وەقاک زەربەیەکای کە داوەشااندۆتە 2

سااەر و ڕووی پێغەماابەری دە ڕۆژی هەرای ئوحااوددا، کاااریگەر بااووە و برینااداری کااردووە. 

ئەو خاوێنە پێغەمبەر کاتێ خوێن بە خۆیەوە دەبیناێ دەیساڕێتەوە. ساامل مەوالی ابای حاذیفە 

ِم و هاَو دەشواتەوە. لەو کاتەدا پێغەمبەر دەفەرموێ: ) کَیَع یُفلُِح قَوٌم َخَضبوا َوجاَه نَبای ِهم ِبالادَّ

واتە چۆن ڕزگاری دێ قەومێک کە ڕوخسااری خۆیاان تاێکەڵوی خاوێن  یَدعوُهم الی َرب ِهم(

؟ ئەدێارەدایە پێغەمابەر کەن، دەحاڵێکدا کە ئەو پێغەمبەرەیان ئەوان بۆ لی خودا دەعوەت دەکاا

 ویستوویەتی دوعای نابوودییان لێ بکا، خوداش ڕێی دوعا لێکردنیانی پێ نەداوە.

. نەزەری سااێهەم ئەوەیە: لە زاری سااامل کااوڕی عەباادوڵاڵ کە ئەویااش لە زاری بااابی کە 3

اِلَْعن  اللُّهمَّ عەبدوڵاڵ عیمران ناویەتی نەق  دەکا کە پێغەمبەر قەومێکی لەعنەت کرد بەو شێوەیە: 

. ئەو ئایەتە هاتە خاوار تاا أبا ُسفیاَن، اللهمَّ اِلَْعْن الحر  بن هشاَم، اللهّم العن صفوان بن اَمیَّة(

ئایەتەکە گەیشتە )او یتوب علیهم(. ئەدێرەدایە خودا داوای تۆبەی دەسنیشان کرد کە فەرماووی: 

 رەوە هیر ڕێت پێ نەدراوە.خودا یا تۆبەیان لێ قبووڵ دەکا یا عەزابیان دەدا، ئەتۆ لەو با

 لە لیەن زانایانەوە ئەوەیە: 430. نەزەری چوارەمین لەمەڕ دابەزینی ئایەتی 1
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گۆیااا کاااتێ حەزرەتاای حەماازەی مااامی پێغەماابەری شااەهید دەکاارێ تەرمەکەی لە لیەن 

ئیحرتامی دەگەڵ دەکرێ. کاتێ حەزرەتی ڕەسووڵ چاوی پاێ دەکەوێ، نااڕەحەت کافرانەوە بێ

ئەدەبیەی دەرحە  بە حەزرەتای حەمازە کارا، ساێ فەرموێ: ئەمیش بە تۆڵەی ئەو بێدەبێ و دە

نەفەر لەوان ئاوا لێ دەکەم، جا خودای تەعال بۆ بەرگری لەو هەڵوێستەی پێغەمابەری بەرگاری 

 ی بۆ دابەزاند.430کا و مەنعی کا لەو کارە ناڕەوایە، ئەو ئایەتی 

ال کە یەکێکە لە زانایان فەرموویەتی:  هەموو ئەو کارەسااتانە دە هەرای ڕۆژی ئوحاوددا قف 

دەی  هاتوونە جێ، و ئەو ئایەتەش هەر لەو بارەوە هاتۆتە خوار. جاا باۆ هەر لیەکیاانی حەواڵە

 ئەو ئایەتە دەگونجێ.

هەندێکیش لەو بااوەڕەدان کااتێ موساوڵامنان لە باابەتی نەزم و دەساتوور بە پاێچەوانەی 

تێشکان، پێغەمبەر ویستی بۆ ئەو لدەرانە لە دەستوور نەفرین دەستووری پێغەمبەر جووڵنەوە و 

بنێرێ، خوداش بە وەسیلەی ئەو ئایەتە مەنعی کرد. بەڵم ابن عباس ئاوا دەفەرماوێ: پێغەمابەر 

بوون بکا لە خودا بۆیاان، خاودا خۆشویستی بۆ ئەو موسوڵامنە بەزیو و تێکشکاوانە داوای لێ

 ەتە.ڕێی پێ نەدا بە وەسیلەی ئەو ئای

نەزەرێکی دیکەش هەر لە بابەت دابەزینی ئەو ئایەتە هەیە بە پێچەوانەی هەموو نەزەرەکانە، 

 430وەک ئەوە امام مقاتال فەرماوویەتی: هیچکاام لەو نەزەرانەی لە باابەت دابەزینای ئاایەتی 

ش بە بەڵکە دابەزینی ئەو ئایەتە لە بابەت کارەساتی "برئی معونە"یە، جەریانەکەکوتراون وا نین، 

 کورتی ئاوا بووە: 

زانەکااان و پۆلێااک لە منافقااان داوا لە حەزرەتاای ڕەسااووڵ دەکەن کە تیعاادادێک لە قورئان

نەفەر لە حافیزانی  98حافیزانی قورئانیان بۆ ل بێرنێ تاکوو فێری قورئان بن لێیان، پێغەمبەریش 

ێ کە دوو ڕوو بە دایامە دە زانانی باشیان باۆ دەنێارێ. بەڵم ئەدێارەدا دەردەکەو قورئان و قورئان

زانااننە بەتێکاڕا شاەهید کەلێندایە و لە هەل دەخەفتێ لە موسوڵامنان. دووڕووەکاان ئەو قورئان

دەکەن، کاتێ پێغەمبەر ئەو خەبەرە دڵتەزێنەی پاێ دەگاا بە تونادی نااڕەحەت دەباێ و حەتاا بە 

ئاارامی قنووت باۆ دڵ درێژایی یەک مانگ دە نوێژێدا دوعای خراپی بۆ دەناردن و گۆیا دوعای

پێغەمبەر و یارانی دە نوێژدا دەخوێندرا. و پاش یەک مانگ لە واقعەکە ڕابارد خاودا ئەو ئاایەتی 

(، هەماان 334-333 0؛ تفسایر کبیار، 364 1ی بۆ تەسکینی دڵ دابەزاناد. )روح املعاانی، 430

 ئایەت(
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 :پاشەدۆ

ێکای بەرچاویاان تێادا چااو ئەگەر ورد دابێاژرێ و لە کەو درێ چەناد ڕاز  430ئەو ئایەتی 

 دەکرێ: بۆ منوونە:

. ئەو ئایەتە پێامن دەڵێ پێغەمبەر زانستی غەیبی واتە نهێنی نییە، ئەگەر بیبا وای دەکرد ڕێ 4

 دا ددانی مبارەکی بشکێ بە دەستی کافران، یا مامی بەو شێوەیە شەهید بکرێ.دەنە

 ەس.. هیر پێغەمبەرێک ناتوانێ ڕاستەوخۆ زەرەر بگەیێنێ بە ک3

گەیاندن لە دەستی کەسدا نییە تا پێغەمبەران و فرشتەش، کێ بە کوردی، قازانج و زەرەر پێ

 پێی وانەبێ دۆڕاوە.

. مەبەست لە تەبلیغ واتە ڕاگەیاندن ئەوە نییە کە حەمتەن گوێگر دەبێ وەریگرێ و قبووڵ 3

ی ئەرک و وەزیافەی بێ، بەڵکە دەبێ موبەلیغ واتە ڕاگەیێنەر و وێژەر و ڕێنوماا لە ساەر ئەنجاام

خۆی بێ کە وێژەرییە و ڕێنوماییە. کاری عەبد، عەبادایەتییە نەک هیادایەت چاونکە بە دەسات 

 خودایە هیدایەت.

. بە پااێچەوانەی باااوەڕی ئەهلاای خورافااات، ئاشااکرا بااوو کە پێغەمبەراناایش بەشااەرن 1

 هیچکامیان خاوەنی ئیختیارات و قودراتی خوداییان نییە.

 
ماالکیەتی خاۆی لەساەر  430هاوتا بە وەسایلەی ئاایەتی ودای پاک و بێوەک دەبینین خ

عەبدان و تۆبە پەزیری ئینسان بەیان کارد و ڕایگەیاناد، ئەوجاار باۆ ئەوەی تەئکیاد و تەسابیتی 

بکات و بەندەکانی خۆشی تێگەیێنێ لەوەی کە خاوایە خااوەنی بەتەواوی مڵاک و فەرماان، و 

ایە  و شااایان بە خااودایە، و فەرمااان و دەسااتوور و مڵکااایەتی ئاسااامن و زەوی هەر ئاای خااود

حوکمڕانی کائیناتی ئاسامن و زەوی و ئائەوانەی دە ناویاندایە، هەر ئی خودایە و شایان بە ئەوە، 

ببەخشێ هەر خودایە، و کێش زەرەر و قازانج لەو بابەتەوە تایبەتی خودایە، کێ عەزاب دا و کێ 

ێری وەسەر دەدا، و کێش بە سیلەی چاو بڕوانێتاێ و خۆی پێ بسپێرێ و پشتی وێدا ئاوری بەخ

گورگەئاوڕانی وەسەر بدا، ئەو کەسە ناتوانێ لە ئاوات و ئارەزوو و نیازەکانیدا سەرکەوتوو باێ، 

ی ئاالی عیماران، تااکوو 439بۆ پشت ڕاست کردنەوەی ئەو ڕاستییە دەچیانە خازمەت ئاایەتی 

 بتوانین لە مەبەست حاڵی بین:

ُب َمون يََشواء َوا ُّ َغُفووٌر َوِ ِّ َما ِِف  ِّْ ْرِض َيْغِفُر لَِمون يََشواء َونَُلو
َ
َماَواِت َوَما ِِف األ الهذ
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 ئایل عيمران( 215)رذِحيمٌ 
هەرچی لە ئااتنەکان و ئەویدایە مڵکی خودایەو ئەو کەاڕەی خڕۆی کەیفڕی لڕێ بڕێو عەفڕوی 

 لێبوردە و دڵۆێانە.دەکاو ئەوە  کە کەیفی لە اەر نەبێ و ازای دەداتو خودا  

 921ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

لە هەڵسەنگاندن و ساەرنجێکی وردبیناانە لە نااو دەروونای ئەو ئاایەتە پیارۆزە بە ڕوونای  

وا دەناویانادایە  یهەست بەوە دەکارێ کە خاودای خااوەنی مڵکای ئاساامن و زەوی و ئەوانە

غەمبەر دەداتەوە و دەکات بەوەی: کە ئەتۆ ئەی پێغەمبەر بەرپارک و لێپاررساو دڵنیایی ڕوحی پێ

نی بەرابەر بە هەڵتاووان وڕاکردووانای شاەڕ و هەرای ڕۆژی ئوحاود، تااکوو خاۆتی لە ساەر 

  ناڕەحەت کەی بەو ئەندازەی لێیان بکەویە دوعا لێکردن.

ەترسین و ئەقڵیش سەرکۆنە ئەگەر بوێرین و جورئەت بە خۆ بدەین و لە لۆمەی لۆمەچییان ن

َيْغِفدُر لَِمدن ﴿نەکەین، ئینسافانە ئەو ئایەتە وەبەر تیشکی ئەقام و نووری هەست بدەین، ئاایەتی 
ُب َمن يََشا  واتە کێی بوێ دەیبەخشێ و لە تاوانی دەبوورێ، و کێی باوێ و ئیارادە  ﴾يََشا  َوُيَعذِّ

رچی هەیە مڵکی ئەوە، هەچی لێشای بکا عەزابی دەدا؛ چاکەی بێ و یا خراپەی بێ، چونکە هە

بکا لە مڵکی خۆی دەکا، لە مڵکی غەیری ناکا و بۆی ڕەوایە، جا لە سەر ئەو ئەساساە دەتاوانێ 

خودا بە حوکمی خودایەتی خۆی و خاوەنیەتی هەچی هەیە، هەچی کاافرە و نافەرماانی ئەوی 

، و هەروا دووباارە کردووە بیبەخشێ و حەواڵەی بەهەشتی کا، باکیشی لە کەک نەبێ و نەترسێ

دەشتوانێ هەچی نزیکان و ڕاتسان و فەرمانبەرانی ئەون تووشی عەزابی دۆزەخیان کا، کەسیش 

نەتوانێ بەرگری کا و نەهێڵێ؛ ئەو ئایەتە ئەو ڕاستییە تەئید دەکا ا حاشای لێ ناکرێ و ڕێاش لە 

ە خوداوەیە تاوانیش تەئویالت ناگیردرێ، کەوایە بە ڕوونی دەتواندرێ بکوترێ: ئیتاعەی بەندە ل

ی خوداوەیە، و هەر هەر لە خوداوەیە، واتە هەر دوو عەمەلی بەندە سەرچاوە لە ئیرادە و هیدایەت

وا چاکە و چاکەکاری بەندە هیچ نەفعێک بە خودا نادا و هیچ لەو زیاد ناکا و هەروا تاوانی بەندە 

ک تووشای خاودا کاا. ئەوە ناتوانێ هیچ زەرەرێک بە خودا بگەیێنێ و ناشتوانێ هایچ ناتەواوێا

ُب َمن يََشا  مانای ئایەتی ﴿  623﴾یە. تفسیر کبیر ئایەتی َيْغِفُر لَِمن يََشا  َوُيَعذِّ

َواهّللُّ َْيُفدوٌر  ﴿دەکرێ موسوڵامن هیوا و ئومێدێک دە خۆیدا جێ وەکاا بە هاۆی ئاایەتی: 
 ﴾رَِّحيمٌ 
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 ئاوڕێک وەسەر ناودڵی ئایەتەکە:

ئەگەر یەکێک لە ناکااو هاات و کاوتی: ئایاا باۆ مەگەر خاودا نەیفەرماووە و بە سابووت 

نەگەیوە: کە خودای خاوەن عەدڵ و داد لەو کەساانەی کە هەتاا دەمارن هەر کاافرن و لە ساەر 

کااوفری خۆیااان بە بەردەوام هەر دەمێناانەوە خااۆش نااابێ؟! و هەروا مەگەر وەعاادەی نەداوە 

 ئەرکی خۆیان لە عەزاب بیانپارێزێ؟هێنانی ی بەجێپێغەمبەران و فرشتان بە پێ

بەڵێ، دەبێ بکوترێ لە وڵمدا: خودا وەعدی داوە لەوانەی ئیتااعەی دەکەن و باێ ئەماری 

ناکەن ڕەحمەتی خۆیان بە سەردا بڕێژێ و لە عەزاب وەدووریان خا، ئەمین بن لە عەزاب، ئەمام 

دەدا، کێی واز لێ بێ عەزابی نادا، حاشاای لەو مانای ئەو ئایەتە ئاوایە: کێی واز لێ بێ عەزابی 

وەفایە ناکرێ، بەڵم دەبێ ژیرانە لەو ئایەتە و هەوتای ویش زۆر بە وردی رسنج بگیردرێ، تا دڵ 

و ئەقڵی سامل دادەسەکنێن و لە پرسیار دەکەون، و بۆ وەی قەناعەت پەیادا کەیان هەم لە ساەر 

ۆ مانای ئایەتەکە بچین: خودا هەماوو شاتێکی لە توانایی خودا و هەم لە سەر عەداڵەتیش ئاوا ب

بێ و دووریش  یتوانادا هەیە و زاڵە بە سەریدا، ئەمام کاری واش ناکا کە خیالفی وەعدەی خۆ 

لە ئەقام و ئینساف و عەداڵەت بێ، ئەو ئایەتە ئیسباتی توانایی خودا دەکاا باۆ هەچای بایهەوێ 

اکاانیش بە چااک جەزا باداتەوە، چاونکە ئەو بیکا، نەک ئەوە چاکان بە خراپ وڵم داتەوە و ناپ

 عەمەلە زوڵمە و زوڵم نیشان دەدا، خۆ خوداش لە زوڵم دوورە و بەرییە.

هەر گەیشاتووین  ەبردن بەو نەتایجە و بەرهەملە وەزن کردن و بەراوەردی ئایەتەکانی ڕامان

ئاشاکرای  وەک خودای تەعاال بەیانی ئەو نیعمەتانەی داویەتای بە موساوڵامنان شاەرحی دا و

کردن لە قەبیلی شارەزایی لە سەر ئەمری دین و بااقی کارەکاانی کاۆمەڵیەتی، دەشایهەوێ ئەو 

شتانەش کە تێهەڵکشاوی ئومووراتی دینن وەک ئەمر بە چاکە و بەرگری لە خراپە و تەشاویق و 

ەر زانەکانیش هەر ئاوایاان نەزەر داوە، جاا لە ساتەرغیب و لۆمە لە سەر خراپە، زۆربەی قورئان

وپێکەی خودا دەبێ ئەوە بسەملێنین کە خودا کاران دە جێی خۆیدا دەکاا ئەو یاسا و نیزامە ڕێک

و دەیانخاتە ڕوو. کە وابێ بۆ ئیسباتی ئەو مەتاڵەب و باابەتە ئەساساییە دەباێ بچیانە خازمەت 

ی ئالی عیمران تاکوو بتوانین بە تێروتەسەلی لەو ئامانج و مەبەساتەی تێیادا حااڵی 691ئایەتی 

 بین:

 
ْ
ِيَن آَمُنواْ الَ تَأ يَُّها اَّلذ

َ
َضاَعَفًة َواَّذُقواْ ا ذ عََللذ كيَا أ َلافًا مُّ َْ

َ
َبا أ ( 232)ْم َُّْفلُِحوونَ كلُواْ الرِّ

 ئایل عيمران
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ئەی ئەوانەی باوا و ئیتنتان هێناوەو چەند بەرابەر اوود مەخڕۆنو لە خڕودا بکاڕد بەو هیڕوایە 

  ئگار بنب.

سی هەیە فەقیر بێ، بۆیە خەڵاک بەرەو فەقیاری دەباا، بەڵم ئەو خەیااڵە سوودخۆر لەوە تر 

 ، خەڵک ساماندار دەبێ.ئەنواباتڵەی ئەو بە پێچەوانەیە، ئەو فەقیر دەبێ و بێ 

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ن هێناااوە، بااۆوەی ڕاسااتیتان ئەی ئەوانەی دە بڕواتاناادا ڕاساانت و ڕاسااتیش دەکەن بڕواتااا 

وەڕاست گەڕێ و شاهید بێ لە سەر ڕاستیتان، دە مامەڵەدا سوود وەرمەگرن و مەخۆن واتە یەک 

بە دوو مەدەن تا چەند بەرابەر بێ، یانی چەند بەرابەر مەدەن بە چەند بەرابەر، واتە چین لە دوای 

ت درێژ بێاتەوە و لە بنیادا گیار چین مەڕۆنە پێش تا ماوەی ئەو قەرزەی داوتە بە برای موسوڵامن

بخوا و نەتوانێ لە بنیدا هەستێتەوە لە بەر زیاد بوونی. بۆ منوونە: دوو متەن باۆ مااوەیەک قەرز 

بدا بە یەکێک، کاتێ ماوەکە تەواو بوو وا هەڵاکەوت کاابراش نەیتاوانی قەرزەکە وەدا، ئەویاش 

زیاد دەکا، هەر وا بەو شێوەیە پێاوە ماوەکەی بۆ درێژ کاتەوە بەو مەرجەی پارەکە لە سەر کابرای 

دەڕوا تاااکوو ئەو متەنەی کە دراوە بە قەرز بە کااابرای نەدار و هەژار، دەکاااتە دووسااەد هەزار 

متەن. تازە هەژار لە ژێر هەژاری دەرناچێ و ڕزگاری نایە، جا لە سەر ئەو ئەساسە کێ ڕاستە لە 

ۆ بەدوور بگارێ، دەناا بااوەڕی پاێ ئیامن و باوەڕیدا، لە هەژار کردنی خەڵک وەپرینگاێ و خا

ناکرێ و بێ شاهیدیشە لە سەر ڕاستی ئیامنی بەڵکە شاهیدی سوودخواردنە لە سەر خاواری و 

ناڕاستی. جا کە وایە الدەن لەو سەودا و مامەڵەیە، تاکوو ڕزگارتان باێ و لە ڕۆژی ئاخرەتیشادا 

 داماو و چاوشۆڕ نەبن. 

ود هاتە سەر باسی سوود )ڕبا( تاکوو ئینساان خودای تەعاال بۆیە پاش هەرا و شەڕی ئوح

نەوا دەبەر تێبگا و بزانێ کە چۆن شەڕ و هەرا خەڵک لە نااو دەباا بەتاایبەت چینای هەژاری باێ

دەچێ، ئاواش هەرا و شەڕی سوود خەڵک لە نااو دەباا و  پێیاندا دەپڵیخێتەوە و بێ سەروشوێن

 ڕۆی دەبا لە زۆنگی هەژاریدا.

 گاداری:ئا

لەبابەت نەزم و دەستووراتی قورئانی لەمەڕ فێر کردن و بارهێنانی ئینسانی باۆ  ئاگادارییەک

ئەنواعی ئوموورات و ئەحکاماتی جۆراوجۆر، قورئان کێ زۆری هەڵسەنگێنێ و ئەودیواودیوی 
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بوونی ئینسااانی لە هەوەڵەوە کااا ئەو یاسااایەی لااێ وەدەک دەکەوێ: قورئااان دێنااێ بااۆ حاااڵی

بناغەی کار دادەڕێژێ و دادەمەزرێنێ، پاشان دەساتوور دەدا کە  یاسایەکی کورت و ڕەوان وەک

وکەوت بکرێ، جا ئەوجار ئەو حوکمەی کە دەیهەوێ یاادی بادا دەبێ بە پێی ئەو یاسایە هەڵس

وپێاک کە هەماوو دایدەتەقێنێ و لە کەو و داژگیر و هێڵەکی دەدا، بە شێوەیەکی جاوان و ڕێک

اتەواوی ئەو حاوکمە نیشاان دەدا و ڕایادەنێ، و هەروا بارەکانی دروست و هەڵە و ئیشاتیبا و نا

ڕێگااای خۆپااارازتن لە هەڵە و چەوتەکااانی نیشااان دەدا، و ڕێگااای باااش و پەسااەندەکانی 

قسەت پێ دەڵێ و هیوادارت دەکا بە پاداشی شایان  دادەمەزرێنێ، لە سەر ڕاست ڕۆیشنت ئاخر

ەڕەشەت لێ دەکا، بە سزایەکی پڕ و پەسەند، و لە سەر خوار و خێچ ڕۆیشتنت لۆمەت دەکا و ه

 لە ئێش و ژان.

بە کااورتی و بە کااوردی، هەر چااوار الی حااوکمەکە دەورە دەدا، تااا بە تەواوی جااوان و 

ناحەزی و ناتەواوی و تێر و تەواوی ئەو حوکمە بخرێتە ڕوو حاشای لێ نەکارێ، وەک هاێلکە 

حیسابێ بەهانە بگارێ و بڵاێ: سپی دەکا و لە بەردەستانی ڕادەنێ، تاکوو کەک نەتوانێ ڕۆژی 

 ئەمن حاڵی نەکراوم و کەک نەهاتووە بڵێ ئەو شتە ئاوایە.

بۆ منوونە ڕباا واتە ساوود بە چاوار قۆنااغ بە تەواوی خارایە ڕوو و دەرخاواردی ئەقاام و 

 شعووری ئینسانی دڕا:

ی ساااووڕەی ڕۆم دە ئینساااانی گەیاناااد 93. قۆنااااغی یەکەم بە وەسااایلەی ئاااایەتی 6

ی الواز و خەیاڵ خاو وا بیار دەکەنەوە کە ساەروەت و دارایای بە ساوودخواردن دنیاپەرستەکان

دەر و زانا بە هەوەڵ و ئاخری کار، ئەو زیادە دەکا و دەڕواتە سەرێ، بەڵم لە الیەن خودای ڕزق

سامان و داراییەی کە سوودی دەکرێتە هەوێن هەر کەمە و کەم دەکاا و زیااد ناکاا، باۆ بااوەڕی 

 بکەن:سەیری ئایەتەکە 

ون زَ  ِ َوَما آتَيُْتم مِّ ْمَواِل انلذاِس فلََا يَْرُبو ِعنَد ا ذ
َ
ُبَو ِِف أ ًبا عَِّيْ ن رِّ ٍة تُِرنوُدوَن اكَوَما آتَيُْتم مِّ

 ِ ْوَل
ُ
ِ فَأ  روم( 35) ُهُم الُْمْضِلُفونَ  كوَْجَه ا ذ

ە الی خڕودا ئیڕاد ئەوەی بە ناوی اوود دەیدەن بۆ ئەوەی پی  و ئێدە بکەوێتە ماڵی خەڵڕ و ل

ئەوانەن خڕاوەن  ناکا و فای تێناکەوێ بەاڵب ئەو ئەکڕاتەی کە لە بەر خڕودا دەیڕدەنو کەواتە ئڕا

 پاداشی چەند بەرابەرن.

ڕیایی دەبێتە هۆی زیاد بوونی ئەو ئایەتە ئەوەمان پێ دەڵێ کە زەکات و بەخشینی پاک و بێ
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 دارایی.

ناڕەوایە و داب و نەریتی ناحەزی هاۆزی . دووبارە قۆناغی دوو هاوار دەکا سوودخۆری 2

 ی نیساء بکەن:616یەهوودە، دووری لێ بکەن؛ بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە سەیری ئایەتی 

 
َ
َبا َوقَْد ُنُهواْ َعْنُه وَأ ِهُم الرِّ ِْ ْخ

َ
ْعَتوْدنَا لِلْ كوَأ

َ
ْمَواَل انلذواِس بِاْْلَاِطوِل وَأ

َ
فِوِرنَن ِموْنُهْم اكلِِهْم أ

ِِلًما
َ
ابًا أ َْ  َع

گومڕان لێیڕان قەدەغە ک ابڕوو خڕواردنی مڕڕاڵی هەروەهڕا  بە هڕۆی اڕوود وەرگڕ تنەوە کە بێ

 باوان.خەڵکیش هەر وا بە نایەقو ئێەە  ازایەکی بە امنان ئامادە ک د بۆ ئەوانەیان کە بێ

 ئەو ئایەتە پیرۆزەش هەر پێامن دەڵێ خۆ لە قەرەی سوودخۆری مەدەن.

ئەوەیە کە خااودای تەعاااال ڕاسااتەوخۆ و بە . قۆناااغی سااێ لە سااەر حەراماای سااوود: 9

 ی سوورەی نیساءدا نەهی لە سوودخۆری دەکا.616ئاشکرایی دە ئایەتی 

. قۆناغی چوار لە باابەت حەرامای ساوودخواردن، زۆر بە تونادی خاودا دەیڕوانێتاێ و 4

هەڕەشە لە خواردنی دەکا و دایناوە بە شەڕ کاردن دەگەڵ خاودا، واتە ڕیبااخۆر شاەڕی دەگەڵ 

درێژی تێدا بە کار بردراوە، دەباێ دایە، ئە بەو بەشەی دەکوترێ ڕیبای فاحش، واتە زۆری دمخو 

و  233هەسی بدرێتەوە و لە دەمی درێ. بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتەکانی 

 تا بە چاکی تێبگەین لە حەرامی ڕیبا: ی بەقەرە232

 
ْ
ِيَن يَأ َبا الَ َيُقوُموَن إاِلذ كاَّلذ ْيَطاُن ِموَن الَْموسِّ َ لِوكلُوَن الرِّ ِي َيَتَخبذُطُه الشذ  كَما َيُقوُم اَّلذ

َمن َجاءهُ َمْوِعَظةٌ  ََ َبا  َحلذ ا ُّ اْْلَْيَع وََحرذَم الرِّ
َ
َبا وَأ نذُهْم قَالُواْ إِنذَما اْْلَْيُع ِمْثُل الرِّ

َ
بِّوِه  بِأ ن رذ مِّ

ْمرُهُ إیَِل ا ِّ َوَمْن ََعَد فَ فَانَتََهَ 
َ
وعَوئَِك فَلَُه َما َسلََف وَأ

ُ
ونَ  أ ْصَحاُب انلذارِ ُهْم َِيَهوا َخواَِّلُ

َ
 أ

(179) 
ئەو کەاانەی کە اوود دەخۆن نایەنە دەرەوە لە گڕۆ و وەکڕوو ئەو کەاڕانە نەبڕێ کە شڕەیتان 

گومڕان کڕاید و ن بێدەاتی لێ وەشڕاندوونو ئەمە  هەر لە بەر ئەوەیە اڕوودخۆرەکان وتیڕا

ف ڤشتنیش هەر وەکوو اوود وایەو کەچی خودا کاید و ف ڤشتنی یەاڵو ک دووە و اڕوودی بە 

یەراب دانڕڕڕاوەو هەر کەس کاتێڕڕڕ  پەیڕڕڕامی خڕڕڕودا لەب بڕڕڕارەوە گەیڕڕڕیە دەاڕڕڕتی و وائی لە 

اوودخواردن هێنا هەموو دەاکەوتی  اب دووی ئی خۆیەتیو کاروباریشڕی الی خڕودایەو بەاڵب 

س بایدایەوە بۆ اوودخواردن و یەاڵو ک دنڕیو ئەوانە هڕاو ێی ئڕاگ ن هەتڕا هەتڕایە لە هەر کە

 نێویدان.
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وَن ا ِّ َوَرُسووَِلِ َوإِن تُبْوُتْم فَلَ  َوْرٍب مِّ ِْ َ نُواْ 
ْ
ْموَواعِ كوفَإِن عذْم ََّْفَللُواْ فَأ

َ
ْم الَ كْم ُرُؤوُس أ

 (175) ََّْظلُِموَن َوالَ َُّْظلَُمونَ 
شڕە تان  ەنەبد و دەس لە اوود خڕواردن هەڵنەگڕ نو دڵنیڕا بڕد و بڕزاند ئەو بەردار ئەگەر دەس

لەگەو خودا و پێغەمبەرەکەیدا بەرپا ک دووەو بەاڵب تۆبەتان ک دو اەرمایەکە ئی خۆتڕانەو بەاڵب 

 بەو شێوەیە: نە اتەمێ لە کەس دەکەن و نە اتەمێکیشتان لێ دەک ێ .

ی بەقەرە( ئینسان پلە بە پالە 232و  233یساء، ی ن616ی ڕۆم، 93ئەو چوار ئایەتە پیرۆزانە )

شارەزا دەکەن لە سەر حەرامی ڕیبا و هیدایەتی دەدەن بۆ خۆپارازتن لە خاواردنی بە شاێوەیەکی 

حەکیامنە، هەر وەک منداڵێک کە بۆوەی لە مەماک خاواردن بکارێتەوە یەک ساەرە لە مەماک 

و پایە بە پایە لە مەماک دەکارێتەوە،  ناگیرێتەوە بۆوەی تووشی ئازار و خەفەت نەبێ، وردە وردە

هەر کاتەی بە شێوەی حەکیامنە، هەوەڵ دایکی پێی دەڵێ فخەیە مەمە، مەیخۆ، هاا ئەو دەناکە 

خورمایە بخۆ؛ تا عادەت بە منداڵەکە دەگیردرێ، مەمکێکای لاێ دەساتێندرێ لە هەوەڵەوە، بەو 

ی تاایبەتی مەمکێکای لە بیار دان بە خاواردنی شاتشێوە حەکیامنە، ئەوجار منداڵەکە بە عادەت

بەرداری بە یەکجاااری لە هەر دوو مەمااک هااان دەدرێ بە خااواردەمەنی دەباارێتەوە، بەرەو دەک

 تایبەتی، تا وای لێ بە سەر دێ لە هەر دوو مەمکەکانی بە یەکجاری واز دێنێ. 

ن بەرداری ئینسان لە کاروبارەکانی کە شەر  و یاسای عادەتی پێیاخودای تەعاال بۆ دەست

بەرداری لە ساوود خاواردن، ڕازی نییە، پایە بە پایە دێاتە پاێش باۆ تەرکای کاارەکە، وەک دەک

ئەگەرچی کات و دەوران وایان ڕازاندۆتەوە سوود خواردن، هاتووە بێتە بەشێک لە ئەحکامات، 

ئەوەش دەگەڕێااتەوە بااۆ ناشاایگەری هەڵسااووڕێنەرانی جااامعە و کە نااازانن جااامعە بە ڕێگااای 

 ، دەڵێن سوودی بانگان کارمزدە و حەرام نییە.دروستدا بەرن

 
َضداَعَفةً  ﴿دڵ دەیهەوێ بە تێر و تەسەلی لە مەبەستی ئەو ئایەتە حااڵی باێ:  ْضدَعافًا مُّ

َ
، ﴾أ

القلەیە دەباێ لە هەرچەند لە سەر ئەساسی یاسای عیلمی سەرف وشاەی )اضاعاف( کە جماع

ڕێبازی زۆرە، واتە چەند بارتەقا و چەند  سەر کەم بدوێ، کەچی دێرەدا بە مانای زۆرە، مەبەست

بەرابەر مەخۆن، ڕازی ناوبردنی ئەو وشانە دەبێ دێرەدا ئەوە بێ: زۆر کاتی وا هەیە ساووخۆر لە 

سوود خواردندا ڕۆدەچێ بە ئەندازەیەکی وا کە شەشدانگی خەیاڵتی لەوەدا هەڵدەخولێ، کاتی 

ەکە بڕواتە سەرێ، و یا بە خەیااڵی کااڵی دانەوەی قەرزە فەوتانی دەگەڵ بێ باشە بۆ وەی سوود
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سوودخواردنی کەم، بە حەسەنات تاوانەکەی ئەگەر بشبێ الدەچێ، باۆیە خاودا فەرماوویەتی: 

 سوودی بە سوود مەخۆن، چونکە کەم و یا زۆر هەر حەرامە.

و یااا دەڵااێن: ڕازی ئەو وشااەیە )اضااعافا( ئەوەیە دەوراناای جاااهلیەت واتە نەزاناای، ئەگەر 

ئەندازەیەکی پارە دەدایە یەکێک تا مودەتێک، کااتێ وەخاتەکەی تەواو دەباوو قەرزدار کابرایەک 

توانای دانەوەی پارەکەی نەدەبوو، خاوەن پارەکە بە قەرزدارەکەی دەکوت ئەتۆ پارەکە زیادی بکە 

و زیادی باوێ سەر تاکوو ئەمنیش کاتی دانەوەکەی زیاد کەم، هەر وا بەو شێوە کاار دەگەیشاتە 

یە سوودەکە وا زیاد دەبوو دانەوە لە توانای قەرزدارەکەدا نەدەما، هەر دەبا قەرزدار ساڵی ئەو ڕادە

لە ساەر ئەو جێایە و ئەو کاارە  ەسوود بداتەوە بە خاوەن پارە، جا ئەو )اضعافا مضااعفة( هااوار 

 نابەجێیەیە، نە مانای کەم بخۆن بەڵم زۆر مەخۆن.

 
پەرەست عاادەتەن هەر دە ەرەست ئارەزوو و هەوەکوەک زاندراوە و ئێمەش دەزانین دنیاپ

حەولی ئەوەیدان ئەحکاماتێکی کە پاێش لە ئارەزوویاان بگارێ و ڕێ نەدا ئەساپی سەرکەشای 

خۆیان لە مەیدانی ئارەزوو و خەیاڵت و هەوەسیان غار دەن و باڕەتێنن، کاڵیاان باکەنەوە، و بە 

کردنای ڵ کەن، دە حاڵێکادا حەرامفێام و فووت و حیلە حەرامەکان بۆ خۆیاان لە خۆیاان حەڵ

حەڵڵ و حەڵڵ کردنی حەرام بێ دەلیل و بەڵگەی شەرعی کوفری گەورەیە و لەوانەیە کەسێک 

لە سەر ئەو هەوایە بڕوا و بەردەوام بێ. جێگای خۆی یەکسەرە و یەکجاری کا لە دۆزەخدا، بۆیە 

ی 696تییە دەچینە خزمەت ئایەتی خودا لەو بارەوە ئاگاداری دەدا بە توندی، بۆ ئیسباتی ئەو ڕاس

 ئالی عیمران:

ْت لِلْ  ِعدذ
ُ
 ئایل عيمران( 232) فِِرننَ اكَواَّذُقواْ انلذاَر اعذِِت أ

باوە  بێ بە ئەیکاماتی قورئان )کێ بێ باوە انی کاف  ئامادە ک اوەبکاد لەو ئاگ ەی کە بۆ بێ

و هەر وا دە یەولی یەاڵو پێدانی یەرامان بێ و یا بە عەکسەوەو ئەوا بە کڕاف  دە مێڕ درێد دە 

  ڤ ی خۆیدا(.

 919ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دێرەدا دڵ ڕادەچەنێ و واق دەمێنێ، باوەڕان، خۆتان بپارێزن لەو ئاگرەی ئامادە کراوە بۆ بێ 

بیر و هەست ڕادەمێنێ و دادەمێنێ بەو هۆیانە: هەچی هەستە و ئەقڵە خۆ ناخاتە نااو ئااگرێکی 

بزانێ دەیسووتێنێ، حەتا کەڕ و الڵ و کەر و کاڵ و حەیواناتی وەحشیش، فەرموودەی خوداش 
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ئاماادە  نی خۆ بپارێزن لەو ئاگرەیواتە: ئەو ئایەتە ئەوە دەگەیێنێ خودا بۆیەی پێ دەڵێ بە ئینسا

نەزانێ کە ئاگر بە ئێش و ئۆف و عەزابێکی سەختە خودا باۆیەی پاێ  کراوە بۆ کافران، ئینسانێ

دەڵێ ، و یا دەڵێن: نەخێر، ئینسان دەزانێ و دەفامێ کە ئاگر دەسووتێنێ و بەژانە بەڵم یا باوەڕی 

نییە، و یا هەیە و دەشساووتێنێ بەڵم بەزە و وایە هەر هەڕەشەیە، دەنا ئاگر بۆ سووتانی ئینسانی 

دەسااتەڵتی الوازی پااێ چااارە و بێڕەحماای خااودا زۆر لە سااەرووی ئەوەیە کە ئینسااانی بێ

بااوەڕ بە شاتێک باسای باوەڕە ئینسان بە دەستووراتی خودا، جا خۆ دیارە بێبسووتێنێ. و یا بێ

تاێ کەوتاووە و مەلەش ناازانێ  ئەو شتە وەرناگرێ، جا لە سەر ئەو گێاژ و خاوڕێنەی کە دڵای

چاروەڕێی نەجات و ڕزگاری دەبێ، چ بێ؟ پێش هەموو شتێک دەبێ ئەوە بکرێتە کڵای دڵ: کە 

ئینسان دەفامێ و بەو ئەندازە زانایە و توانایە کە تەکلیفێ وەخۆ گرێ، چونکە خودا بۆ بەنادەگی 

فەی خۆی، بەڵم دەکرێ کە عیبادەت و تەکلیفە دروست کردووە، ناکرێ خودا نەزان بکاتە خەلی

ی 2ئەو ئینسانی وا بەفام، خۆی بەڕەحم و بەزەی خودا فریو دا، وەک خودا بە وەسیلەی ئایەتی 

نَّ  سووڕەی فاطر ئاگاداری دەدا و دەفەرموێ: ﴿ ِ الَْغُرورُ كَواَل َيُغرَّ ﴾ واتە هەڵنەخەڵەتێن بە م بِاهّللَّ

ساازکراو بە فاام و ئەقاام بە باکە؛ و یا دەشاکرێ بکاوترێ: ئەو ئینساانی بەزەی خودا، خودا بێ

وەسیلەی ئارەزوو و دنیاپەرەستی خۆ نەفاام دەکاا و لە حەق الدەدا ولە خاۆ دەگاۆڕێ، وا هەیە 

 وە.کوڕەگوێ دەبێ و ناگەڕێتەوە تا دە چاڵی مەرگ دەکەوێ، واش هەیە دەگەڕێتە

لە سەر ئەو بەراوەردانە ڕاستی مانای ئایتەکە ئاوا چاو دەکرێ: ئەی بەندەی لەخۆ گاۆڕاو و 

لە حەق تۆراو، ئاوڕ دەوە وەالی حەق ئاگرێکی وات لە ڕێدایە ئامادەی عەزابە، فریوێ نەخۆی 

 بە هەوا و هەوەک و شەیتان، کاتی خۆی حیساب بە تەرازوویە.

 پرسیارێک:

( ئااگرێکی کە باۆ کاافران ئاماادە کاراوە بارتەقاای 696ئەو ئاایەتە )بە پێی هەڵسەنگاندنی 

تاوانیانە کە کافرییە، ئەو تاوانە سزای ئەو ئاگرە بەتینەیە، خاۆ موساوڵامنێکی دووڕوو یاا بڵێاین 

فاسق تاوانەکەی شایانی سزای وا گەورە و سەخت نابێ ببێ، بۆ خودای تەعااال فەرماوویەتی: 

ە ئاگرێکی ساز و ئامادە کراو بۆ کافران؟! ئاا ئەوە ئەوە دەگەیێناێ موسوڵامنان خۆتان بپارێزن ل

سزای وانیش هەر ئاوا سزای کافران باێ؟! وڵم باۆ ئەو پرسایارە دەباێ بگەڕێاتەوە باۆ کاون و 

واتە  (اِتَّقوا أن تَتَِّخذوا تحریم الربو فتصیروا کاافرینکاژێری ناو دەروونی ئایەتەکە، کە ئەوەیە: )

خەڵەتێن، خۆ بپارێزە لەوەی ئینکاری حەرامی ڕیبا بکەی، نەکا بگەڕێی بەو ئەی بەندەی خۆهەڵ
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 کافرەی کە سزای ئەو ئاگرەیە بۆی ئامادە کراوە. بە کورتی ئەتۆش ئاوا بڕۆی، دەبی بە کافر.

ْت لِلْكاِفِرينَ ئەگەرچی ئایەتەکە بە زاهیری ئەوە نیشان دەدا  ئەو ئااگرە هەر باۆ کاافران  أُِعدَّ

ا ئەوە ساابت دەکاا کە یەک کەک لە ئەهلای ئایامن نااچێتە نااو ئەو ئااگرە؟! دە ساز درابێ، ئا

 حاڵێکدا لە هەندێک لە ئایەتاندا وا دەرک دەکرێ: فاسقانیش تووش دێن ئی ئەو ئاگرە!

وڵم: ئەوە بە دوور دانەندراوە کە دەرەجااتی ئااگری دۆزەخ هەر دەباێ یەک دەرەجە باێ، 

، دەرەجەی ئاگری کافرانی موویک لە سەرەوەی هەماوو بەڵکە دەرەجاتی ئاگری دۆزەخ زۆرن

بە گوێامن دەگاا تاایبەتی کاافرانە لەوانەیە دەرەجەی  696دەرەجەکانە، ئەو ئاگرەی کە لە ئایەتی 

نەخەتێک لە خوار دەرەجەی ئاگری موویکان بێ، هەر وا ئای فاساقانیش ژێراتار باێ لە ئای 

فران ناکرێ ماانعی ئەوە باێ کە غەیارە کاافریش کافران، جگە لەوانەش ئامادەبوونی ئاگر بۆ کا

( 696نەسووتێ بە ئاگری دۆزەخ، جگە لەوەش قورئان هەر ئایەتێک نییە بەڵکە زۆرە، ئەو ئایەتە )

کەران و هەروا بۆ باسی ئاگری کافرانە، و بۆ باسی شاوێنی دزان و حیازان و قااتڵن و بوختاان

ی ساووڕەی 36یە، وەک خودای مەزن لە ئاایەتی پێی تاوان هەیە و ئامادەبە جینایەتکاران ئاگر 

 زوموڕدا ئیشاڕەی وەال کردووە:

ِيَن  بَْواُبَها َوقَاَل لَُهوْم َخَ َنُتَهوا كوَِسيَق اَّلذ
َ
َفُروا إیَِل َجَهنذَم ُزَمًرا َحَّتذ إَِ ا َجاُؤوَها فُتَِحْت أ

 ِ ت
ْ
لَْم يَأ
َ
نكأ ُرونَ كآيَاِت َربِّ  َعلَْيُكمْ ْم َيْتلُوَن كْم ُرُسٌل مِّ ِْ ا كْم عَِقاء يَْومِ كْم َونُن َْ ْم َهو

ْت كقَالُوا بَََل َوعَ  اِب لََعَ اعْ كِ ْن َحقذ َْ  فِِرننَ اكَمُة اعَْل
ئەوانە  کە بڕڕێ بڕڕاوان بڕڕوونو دەاڕڕتە دەاڕڕتە بەرەو دڤئەخ  اپڕڕێچ دەکڕڕ ێد هەرکە گەیشڕڕتنە 

دەڵڕێد: ئایڕا پێشەوە  دەرگاکڕانی دڤئەخیڕان لڕێ دەکڕ ێتەوە و پااڕەوانەکانی دڤئەخ پێیڕان 

پێغەمبەرانێکتڕڕان هەر لە خۆتڕڕان بڕڕۆ نەهڕڕات؟! کە ئایەتەکڕڕانی پەروەردگارتڕڕان بە اڕڕەردا 

ت اێنێ لە گەیشنت بەو  ڤ ەتڕان؟ کوتیڕان: بەڵڕێو بەاڵب بەڵێنڕی اڕزادان بخوێنێتەوە؟ و بشتان

 باوە ان و کاف ەکان بە  اا  گە ا.لەاەر بێ

دا کا شایانی عەزابە و ئااگریش مەمئاووری ئەمری خو ئەو ئایەتە ئەوەمان پێ دەڵێ کێ بێ

عەزابە، ئەو بەڵێنییە دراوە و بە ئینسانیش کوتراوە، وا بیر نەکاتەوە کە ئاگر تاایبەتی هەر کاافرانە، 

 ی سووڕەی شوعەرا:34تا  34بوون دەچینە خزمەت ئایەتەکانی بۆ چاک حاڵی

َْجَُلوَن وَُجُنوُد إِبْلِ ( 52) ُبوا َِيَها ُهْم وَاعَْغاُوونَ وبْ وفَ 
َ
قَوالُوا َوُهوْم َِيَهوا ََيَْتِصوُموَن ( 59)يَس أ
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ِ إِن ( 56) بٍِي كتَا ذ لَاٍل مُّ ََ  ِِ
ن( 57)نذا عَ  (58)م بَِربِّ اعَْلالَِمَي كإِْ  نَُهوِّ

( اڕڕەربائەکانی 74جڕڕا ئەوان و گومااکڕڕانیش بە تەوقڕڕی اڕڕەر دادەخڕڕ ێنە نڕڕاو دڤئەخەوە )

( بە خڕودا قەاڕەبو 76ر لەوێدا دەس دەکەن بە کێشە و دەڵێد )( هە75شەیتانیش بە تێکاایی )

( ئەو کڕاتەی کە ئێوەمڕان وەت 79بەبێ گومان هەموومان لە گومااییەکی ئاشک اییدا بووید )

 (79پەروەردگاری جیهانیان یەاێ  دەک د )

وشەی )اعّدت( ئایا دەتواندرێ بکرێتە بەڵگە لە ساەر باوونی دۆزەخ ئێساتێ؟ یاا نااکرێ؟ 

چونکە فیعلەکە بە واتەی ڕابردوویە دەکرێ بکوترێ دە توانای خودادایە ئێستێ بە ئەماری  بەڵێ،

 (4/212، قرطبی، 3/9)کن فیکون( و یا بشبێ ئێستا هیچ مانعێک نایەتە پێش. )تەفسیر کبیر، 

لە بەراوەرد و هەڵسەنگاندنی ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز بەو بەرهەم و یاسا جوانە گەیشتووم 

بووم: هەر کاتێ خودای تەعاال لەمەڕ دەستووراتێک بۆ کردن و یا نەکردن بێ، هەڕەشاە  و ئاشنا

هێنایە گۆڕ، بە حەمتی لە شوێنی ئەو هەڕەشەیە، مژدە و وەعدە و خۆشی دێنێتە ڕوو، بەو یاسایە 

دەکااوترێ یاسااایەکی هەمیشااەی قورئااان، لە زاری مااحەمەد کااوڕی ئیسااحاق یەسااارەوە کە 

ی ئالی عیمران بۆنی لۆمەی ئەوانەی لێ دێ کە لە هەرای 692ەو ئایەتی فەرموویەتی: دەکرێ ئ

ئوحوددا تووشی خەتا و هەڵە بوون و لە دەستووری پێغەمبەر الیاندا، واتە لە ئیتاعەی ڕەسووڵ 

کە ئیتاعە لە خودایە الیاندا. هەندێکیش دەڵاێن ئەو ئاایەتە ئامااژەیە باۆ الی ئەوە کە ڕەحمەتای 

 تاعە لە خوا و ڕەسووڵ.وەتە پاڵ ئیخودا خرا

 ی ئالی عیمران:692بۆ ئیسباتی ئەو داوایە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

ِطيُلواْ ا ذ َوالرذُسوَل عََللذ 
َ
 ئایل عيمران( 231) ْم تُرَْحُونَ كوَأ

 فەرمانی خودا و پێغەمبەر بەجێ بهێند بەڵکوو خودا بەئەیی بێ پێتاندا.

 912ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

لێرەدا لە وەزن کردن و بەرجەوەنادی ئەو ئاایەتە ئەو هەساتە خاۆ دەناوێنێ کە هەڕەشاەی  

خۆش کردنی وەشوێن کەوتووانی خودا و پێغەمبەر دادەکوژێ لە سوودخۆران بە تەشویق و دڵ

عید وەعدە هات، واتە پاش هەڕەشە مزگێنی هات. وا دیارە الیەن خوداوە، بە کورتی لە دوای وە

دێرەدا بە زاهیری یارانی هەرای ئوحود کە لە ئیتااعەی خاودا و ڕەساووڵ الیاناداوە دەرچاوون، 

چونەکە لە دایرە و جاوغزی ئایامن و دەبێ شایانی ڕەحمەت نەبن وەبەر هەڕەشە بکەون، بەڵم 
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نووریان نەبەزانادووە، وەبەر هەڕەشاە نااکەون باوەڕی بە خودا و ڕەسووڵ نەچاوونە دەرێ، سا

زانین لە هەڵەی خۆیاان هااتن کاۆوە باوون لە دەوری حەزرەتای ڕەساووڵ و چونکە دوای پاێ

سەرکەوتنیان بە دەست هێنا، جاا ئەو وەکۆبوونەیاان لە دەوری پێغەمابەر بە نیشاانەی ئیتااعە لە 

 خودا و ڕەسووڵ دەژمێردرێ.

ترساێنەرترین ئاایەتی قورئاانە، کە  696ویەتی: ئەو ئاایەتی لە زاری ئەبوحەنیفەوە کە فەرمو 

خودا ترساێنەری موساوڵامنانە بە ئااورێکی کە باۆ کاافران ئاماادە کاراوە، بە مەرجاێ لە مەناع 

کراوەکانی خودا خۆ نەپارێزن، سەرەنجام هەموو هیوا و ئومیدی موسوڵامنان دە ئیتاعەی خاودا 

رەی وەال دەکاا. ئەگەر کەساێ لەو دوو ئایەتاانەی ئیشا 692و ڕەسووڵ خراوە هەر وەک ئایەتی 

و هەروا وێنەی وان کە بە ئەلفازی )لعّل، عسی( ڕازابێتەوە، دڕدۆنگی هەبێ با هەستی  696-692

ێ خراباێ، دەباێ ئەوە بزاناێ کە نااتوانێ بە پاهەستێ و هۆش داتێ هەر ئایەتێک ئەو لەفزانەی 

لوتاع و بەخششای خاودا باێ و چااوەڕوانی ئیتمینان و خاترجەمی ئارەزوومەندانە هیاوای بە 

کەرەمی خودا بکا جا ئینسان چۆن دەدوێ بدوێ. بەڵم لە زانایانی پاڕ لە هەسات و شاعوور و 

پێچە وردبین سەرداپۆواو نییە کە ڕێگای خوداناسی و ترک لە خودا زۆر باریک و بادراو و پێچ

 یخاودا هەرزان نیایە، گیاانزۆر ساەختە، کڕینای ڕەحمەتای  رزەو گەیشنت بەو قۆناغی پالە بە

بارتەقایە. بۆ زێدە زانین بڕوانە لە تەفسیری کەشاف عەلاالمە زەمەخشاەری هەماان دوو ئاایەتی 

 .692و  696

دا هەست پێ دەکرێ کە ئینسان بەرەو 692و  696ڕازێکی ڕازاوە لە سیامی ئەو دوو ئایەتی 

باڵی ئیامن تێادەگەیێنێ و حااڵی ئەساسی ئیسالم و ئیامن شارەزا دەکا، واتە ئینسانی لە دو وشا

 دەکا، ئەو دوو شاباڵە ئەوەن:

 . باوەڕی بە وەحدانیەتی خودا و ئیتاعەی6

 . تەسدیقی پێغەمبەر و ئیتاعەی.2

 لە سەر ئەو ئەساسە ئەو دوو ئیتاعانە واتە لە خودا و لە پێغەمبەر پێی دەکوترێ ئیامن.

یە تاا دەگەیە ئەو ڕاساتییە: هەچای جا لە سەر ئەو ئەساسە لە قورئاان باڕوانە و زەیان بادە

پێغەمبەر دەیفەرماوێ، ساەراپای بە ئیزنای خاودایە و ئای خاودایە و هیچای ئای خاۆی نیایە. 

 ی سووڕەی نەجمە کە دەفەرموێ:4و  9شاهیدیش لە سەر ئەو ڕاستییە ئایەتی 

 (2) إِْن ُهَو إاِلذ َوَْحٌ يُوََح ( 3) َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوى
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 ( نید قسەی ئەو بێجگە لەو وەییەی کە دەک ێ .7هەوەاەوە قسە ناکات )لە  ووی هەوا و 

واتە هەر ئەو سوروش و وەحیەیە کە دەکرێت، بە کوردی و بە کورتی، ئیتااعەی پێغەمابەر 

 ئیتاعەی خودایە.

ی سووڕەی نیساء با بکرێ تاا کاوو بە تەواوی و بە ڕاساتی دەرکەوێ کە 41سەیری ئایەتی 

 تاعە لە خودایە بە قەولی قورئان:ئیتاعە لە پێغەمبەر ئی

ْرَسلَْنا
َ
َما أ ََ َطاَ  ا ذ َوَمن تََوَّلذ 

َ
َقْد أ ََ ْن يُِطِع الرذُسوَل   َعلَْيِهْم َحِفيًظا كمذ

گڕوێیی کەاێ ئیتاعە لە پێغەمبەر کات لە  ااتیدا ئیتاعەی لە خودا کڕ دووەو کەاڕێکیش بێ

 و چاودێ ی ئەوان نەناردووە.پێغەمبەر بکات و پش  هەڵکات تۆمان بۆ پااەوان 

ئەدێرەدا دڵی بزۆر ئەو پرسیارە دەکا و دەڵێ: جا ئەگەر ئیتاعە لە پێغەمبەر ئیتاعە لە خودایە، 

سوڕ و ڕازی ئەوەی چییە کە دە ئایەتەکەدا هەر دوو ئیتاعە نااو باراون؟ واتە ئیتااعە لە خاودا و 

ئیتاعە با! چونکە هەر دوو یەکن و لە شەئن ئیتاعە لە پێغەمبەر دانە دانە ناو براون؛ دەبا هەر یەک 

 و لیاقەتی ئایەتەکەش کەم نەدەبوو کە هەر یەکیان هاتبا؟

وڵم: ڕازی ئەو دوو ئیتاعانە کە هەر یەکەی بە شەئنی خۆی هاتووە و دابەزیوە، دەباێ ئەوە 

بێ: خودا بۆ شارەزایی ئینسان هەم کتێاب )قورئاان(ی خاۆی نااردووە هەم پێغەمابەری خاۆی 

دووە، خۆ ئەوەش ڕوون و ئاشکرایە کە ئەرکی پێغەمبەران ئەوەیە کە ئایەتەکاانی قورئاان باێ نار 

زیاد و کەم، واتە بەو شێوەی کە دابەزیوە و رسوش کراوە باۆ شاارەزایی و ڕێناوێنی، بە خەڵاک 

ڕاگەیێنن و خەڵک لە ناپااکی نهێنای و زاهیاری پااکەوە کەن و بپاارێزن، جاا ئەو ئەرکە بەرز و 

 ێویستیەتی و شایانیەتی بۆ ئەرزشی شەئنی بە جودا ناو بربێ.گرینگە پ

دڵ دەیهەوێ بزانێ ئەجر و پاداشی ئیتااعە لە خاودا و ڕەساووڵ لە دنیاادایە و یاا لە ڕۆژی 

حیسابدایە؟ یا لە هەردوو الیاندایە؟ و ئەو ڕەحمەتەی کە خودا وەعدی داوە بە هاۆی ئیتااعە لە 

ادایە ڕەحامەتەکەش هەر وا لە دنیاادایە؟ یاا لە هەر دوو خودا و ڕەسووڵ، وەک ئیتاعەکە لە دنیا

ساخییە و تێر و تەسەل بوونە لە ناز و الدایە؟ و ئەو ڕەحمەتەش کە لە دنیادا حەسانەوەیە و لەش

 نیعمەت و ڕێز و حورمەتدا، لە ئاخرەتدا چییە و چ دەبێ؟ 

ماانە ئەو ڕەحامەتە جا بۆ وڵمی ئەو پرسیارەی دڵ دەبێ لە خودا داوا بکەین چونکە بێ گو 

پاداشی عەمەلە، پاداشی عەمەلیش لە خوداوەیە و لە غەیری خودادا پاداشای هەمیشاە نااتوانێ 
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ئاالی عیماران  699ببێ بەتایبەت ڕەحمەت، جا لە سەر ئەو بابەتە دەبێ بچینە خازمەت ئاایەتی 

 تاکوو بتوانین بە ئیتمینانەنە بە ئامانج بگەین:

بِّ  وََسارُِعواْ إیَِل َمْغِفَرةٍ  ن رذ ْت لِلُْمتذِقيَ كمِّ ِعدذ
ُ
ْرُض أ
َ
َماَواُت َواأل َها الهذ َُ ( 233)ْم وََجنذٍة َعْر

 ئایل عيمران
باکێ بکەن بەرەو لێبوردنێ  کە لە الیەنی پەروەردگارتانەوەیەو بەرەو ئەو باخ و باخاتەی پێش

 ئامادە ک اوە بۆ پارێزگاران.کە ف اوانی و پانتاییەکەی هێندەی پانتایی ئااتنەکان و ئەوییەو 

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

باوون لە الیەنای خۆشتێکۆشن بە تێکۆشانێکی ساخ و چاک و پاک و شایان بۆ الی لێ 

ۆ پەروەردگارتانەوە بۆ بەهەشتێک کە پانایی بە ئەندازەی ئاسامنەکان و زەوییە و ئاماادە کاراوە با

 موسوڵامنانی پەرهیزکار. 

ئەو ئایەتە ئەوەمان پێ دەڵاێ: پااش ئیتااعە لە خاودا و ڕەساووڵ دەباێ لە وەدواکەوتان و 

باڕکەوە کەوتنی دەستوورات و فەرمانەکانیاندا سستی دە کار نەکەن بەڵکە دەباێ بە پێشوەشوێن

وساێن. ئەو ئاایەتە دان بۆ گەیشنت بە ئاخرین قۆناغی ئەرکی ئیامنداری دە خۆ بنو بە خۆ ڕەپێش

ئەوەشامن تێدەگەیێنێ کە ئیتاعە و ئیامنی بێ عەمەل پەسەند ناکرێ و هیچ حیسابێکی بۆ ناکرێ 

 لە الیەنی خوداوە.

 بۆ ئاگاداری:

بە هۆی ئەوەی بەهەشت پاک و خاوێنە، کراوەتە شوێنی پاک و خاوێنان، کەوابێ بۆ وانەی 

وە نەکرێن ا جا بە سزادان و یا بەخشین ا قەدەغە کە تێکەڵوی خەتا و تاوان و گوناهانن، تا پاکە

 کراوە چوونیان بۆ ناو بەهەشت.

ئەوجار بۆ بەیانی گەورەیی و ڕێز و ڕێزداری بەهەشت خودا تەنیاا بە پەنایاایی ئەو ئیشاارە 

دەکا نەک بە درێژایی ئەو؛ ئەوجار لە ئیشارە وەالی ئەوەی: بەهەشت ئامادە کراوە بۆ مومئینان و 

ئەو ئیشارەیە دیارە، ئەوە بە یەقین دەگا کە ئەو  692و  696افران، وەک لە ئایەتەکانی دۆزەخ بۆ ک

دوو شوێنە )بەهەشت و دۆزەخ( ئێستێ بوونیان دەبێ هەبێ، جا یا لە نااو دەروونای ئاساامن و 

زەویدایە، و یا لە خاریجی واندا؛ بە لەفزی )متقین( ئەوە دەردەخا بەهەشات شاوێنی چاکاان و 

 بە وەسیلەی کردار و ئەعاملی جوان و پاک دەک دەکەوێ. پاکەنە، کە
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  ە:هۆی دابەزینی ئەو ئایەت

پێویستە دەبێ بزاندرێ وەک ئایەتەکانی دیکە، چونکە ئەو ئایەتە خەبەر و ئاگادارییە خاودا 

 دەیدا بە خاوەن بڕواکان، و دەشبێ هۆیەکەی بزاندرێ.

دیارە وەک عەبد کوڕی حەمید لە عەتای کوڕی ئەبی ڕیاح نەقاام دەکاا لە باابەت شاتێکی 

تایبەتیاادا، دابەزیااوە وەک دەسااتەیەک لە موسااوڵامنان دێاانە خاازمەت پێغەماابەر و دەڵااێن: یااا 

ڕەسااوولەڵڵ، هااۆزی بەناای ئیرسااائیل وا دیااارە لە ئااێمەی موسااوڵامن لە بااابەت عیااززەت و 

وە بان، بەو دەلایلە: گۆیاا ئەوان دە شاەودا کە تووشای تاوانێاک شەرافەتەوە لە سەرەوەی ئێمە

دەهاتن، دە ڕۆژێدا ئەو تاوانە بە هۆی نووساینەوەی لە دەرک و شایپانەی ماڵیاان نیشاان دەدرا، 

دەگەڕاوە لە زوو ئەوانیش بە هۆی خەجاڵەت کێشانی لە خەڵاک کە بە تاوانەکەیاان زانای، زۆر 

موسوڵامن وا نین کە لە سەر تاوان هەسامن دەنەوە و خەڵک تاوان و تۆبەی دەکرد، بەڵم ئێمەی 

لێامن لە هەرا دەن تاکوو وەگەڕێین و تۆبە بکەین. پێغەمابەریش لە ڕاسات ئەو جەریاانە چەناد 

لەحەزاتێک بۆی داما و هەڵوێستەی لە سەر گرت، پاشان خودای زانا و ئاگادار بە هەساتی نااو 

راناای بااۆ دابەزانااد، تااا بیکاااتە وڵم بااۆ ئەو دەسااتە ی ئااالی عیم699دڵن ئەو ئااایەتە پیاارۆزەی 

 موسوڵامنانەی کە تووشی پەرێشانی زەین و خەیاڵت ببوون.

بِّ  ﴿ئەو جوملەی  ن رَّ ارُِعواْ إََِل َمْغِفَرٍة مِّ َْ بە پێای تەعبیار و هەڵساەنگاندنی،  ﴾ْم وََجنَّدةٍ كَو

؛ ئەوکاات بەراوەردی ماناای ی ئاالی عیماران696، یا بۆ سەر ئایەتی 692عەتفە بۆ سەر ئایەتی 

 َواتَُّقاواْ النَّاارَ یاا ...،  َوَساارُِعواْ إَِ   الرَُّساوَل  أَِطيُعاواْ  أَِطيُعاواْ اللّاَه وَ ئایتەکە ئاوا دەخرێتە ڕوو: 

...؛ ئەودەم ماناکەی بە کورتی دەبێتە ئەوە: ئەی ئینسان! ئەتۆ لەوەی ئاگاادار نای  َوَسارُِعواْ إَِ  

خەری ا و دەڕۆی، کەوایە دست پاێشبو دەگاتە سەرت و بێ ئەوالوال دەتداخوا مردن کەی دێ 

بوونت و بەهەشتی پان کە هەرچی زووترە بۆ الی خودای خاوەن بەخشش و کەرەم بۆ لێخۆش

 و بەرین.

 بڕکەیە چاک بزانێ مەبەست چییە دێرەدا؟دڵ دەیهەوێ ئەو تاڵووکە و پێش

 پێویستە ئاوڕێکی سووکیان وەسەر بدرێ: چەند نەزەرێکی زانایان هەیە لەو بارەیەوە،

. هەندێک بۆچوونیان وایە لە سەر وشەی )ساارعوا( کە شاتێکی لاێ الچاووە، ئەویاش 6

حیَحُة و األعامُل الصالَِحُة(ئەوەیە: ) واتە تاڵووکە  سارِعوا إلی أسباِب الَْمغَفرَِة و هی الَْعقائُد الصَّ

ودا ئەویاش باریتییە لە عەقیادەی ساامل و بوونی خابکەن بۆ لی ئەسباب و وەسیلەی لێخۆش
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 سەحیح و ئەعاملی چاک و پاک.

 . حەزرەتی عەلی نەزەری وایە مەبەست لە تاڵووکە بۆ ل کراو فەڕزەکانن.3

 . حەزرەتی عوسامن کوڕی عەففان نەزەری وایە: ئیخالسە.3

 عباس نەزەری وایە: ئیسالمە بە ئەرکانەوە. حەزەرتی ابن1

 نەق  دەکا کە مەبەست دێرەدا هیجرەتە واتە دووری لە تاوان.. ئەبوعالیە وا 5

. ئەنەس کوڕی مالک و سەعید کوڕی جاوبەیر فەرموویاانە مەبەسات دێارەدا الالە اکارب 6

 تەحریمە

 . عەلالمە زەحاک نەزەری وایە کە مەبەست دێرەدا جیهادە9

 تاعەتە. . سەعید کوڕی جوبەیر ئەو نەزەرەش دەدا کە مەبەست لە مەغفیرەت ئەدای0

 . حەزرەتی عەکرەمە نەزەری وایە مەبەست لە مەغفیرەت تەوبەیە9

 . عەلالمە یەمان نەزەری وایە کە پێنج نوێژەکانە.48

. ئەهلی تەحقیق نەزەریان وایە کە وشاەی مەغفیارەت عاامە، هەماوو ئەوانەی کاوتران 44

 (398 1؛ روح املعانی، 5 9دەگرێتەوە. )تفسیر کبیر، 

کە خودا فەرموویەتی پانایی بەهەشت بە ئەندازەی ئاسامنەکان و زەوییە، دڵ و ئەق  لەوەی 

دادەمێنن و ڕادەمێنن نازانن مەبەست دێرەدا چییە؟ جا بۆ وەی دڵ ڕزگاری باێ لەو نەزانایەی و 

حەقیقەت و ڕاستی شتەکەش دەرکەوێ، دەبێ چەرخ و خولێک بدرێ لێر و لەوێ تااکوو نەزەر 

 و بارەوە   بێ وەدۆزرێ.زانەکان لەو بۆچوونی قورئان

پێشەکی ئەوە بە پێویست دێتە بەرچاو کە بزاندرێ جن ة بۆ کاوێ دەگەڕێاتەوە )عطاف(؟ بە 

پێی ڕاوێژ جن ة بۆ سەر مغفرة دەگەڕێتەوە یاانی هەر وەک باۆ لی بەخششای خاودا پەڵە دەباێ 

 کەی.بکەی، دەبێ ئاواش بۆ بەهەشتێ کە بە ئەندازەی ئاسامنەکان و زەوی بەرینە پەلە ب

عباسەوە نەقڵە: ئەگەر هەر حەوت پاارچە ئاساامنە و حەوت تاوێی زەوییەکاان پاان لە ابن

ڕاکران پاناییەکەیان چەند بن پانایی بەهەشتیش بەو ئەندازەیەیە. دە دیارە پاناایی بەهەشات ئااوا 

 (136 3گومانە زیاتر دەبێ. )ابن جریر طربی، بێ، درێژاییەکەی بێ

ەزەری وا داوە: پانایی بەهەشت دێرەدا دە موقابیل درێژاییدا نییە، ابومسلم اصفهانی دێرەدا ن

واتە ساامانم باۆ  َعرَْضاُت الَْمتااَ  لِلْبیاعِ(بەڵکە مەبەست وەک کوتەی ئەو کەساەیە کە دەڵاێ )

فرۆش  ڕانا و نیشان دا؛ یانی بەهەشت بەو ئەندازەی ئەرزشدارە و قیمەتیایە؛ بە فەڕز ئەگەر باۆ 
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ازەی قیمەتای تەواوی ئاساامنەکان و زەویایە، بگارە دقیمەتای ئەو بە ئەنا فرۆش  بخرێتە ڕوو،

قیمەتی تەواوی ئاسامنەکان و زەوی ناکاتە قیمەتای یەک تەبەقەی بەهەشات. )روح املعاانی، 

1 394) 

یا دەکوترێ: مەبەست لە پانایی بەهەشت زیادەڕەوییە لە فراوانی و بەرباڵویدا، واتە شتێک 

و ئاسامنەکان و زەویدا نییە و شک نابەین، چونکە بە پێی بەرجەوەنادی بەرفراوانرت لە بەهەشت 

ی سووڕەی هوود ئەوەمان دێتە دەست، لە بابەتی درێژایی و 489و هەڵسەنگاندنی مانای ئایەتی 

 بەردەوامی و بەقا لە ئاسامنەکان و زەوی زیاتر لە لی ئێمە نییە؛ ئەوەش ئایەتەکە:

اء َربُّ َخاَِّلِيَن َِيَها َما َداَمِت  َِ ْرُض إاِلذ َما 
َ
َماَواُت َواأل َِّما يُِرندُ  كإِنذ َربذ  كالهذ اٌل ل لذ ََ 

لە ناویدا دەمێننەوە تا ئااتنەکان و ئەوی بەردەوامدو جڕگە لەوەی کە پەروەردگڕارت بڕیەوێو 

  بە ااتی پەروەردگارت ئەوەی بیەوێ بە پەلە ئەنجامی دەدات.

 پرسیار:

چی زیاد لە سیفەتەکانی بەهەشت، ناوی پانایی هێنا؟ لە وڵمدا یەکێ دێ و دەڵێ: خودا بۆ 

دەبێ ئاوا بکوترێ: لەبەر ئەوەی پانااییەکەی ئااوا بەرفاراوانە، دەردەکەوێ کە درێاژاییەکەی زۆر 

لەوە زیاترە، یانی بە ئاشکرابوونی پانایی، ئەوە ئاشکرا دەبێ بە ئاسانی درێژایای ئەو، مناوونەی 

 ڕەحامن دەتوانێ ببێ: ی سووڕەی51ئەوە ئایەتی 

َنذتَْيِ َدانٍ وُمتذ 
ْ
ٍق وََجََن اَّ  ئَِي لََعَ فُُرٍش َبَطائُِنَها ِمْن إِْستَِْبَ

لە اەر  ایەخ و فەرشەکاندا پاڵیان داوەتەوەو بە ەکانیان لە ئاوریشەی ئەاتوورنو میوەچنینی 

 ئەو دوو باغە  ئڤر نزی  و ئااانە.

دیارە ئەوەی پاڵی وێادەدرێ کەمارتە لەوەی ڕادەخارێ، واتە "بطائن" کە جەمعی "بطانە"یە 

تە حااڵەتی پاناایی بەهەشات احاڵەتی شتی پێچراوە کەمرتە لە حااڵەتی ڕاخاراوی. دێرەشادا و 

کەمرتە لە حاڵەتی درێژایی بەهەشت. عەلالمە قەفالیش دەڵێ: پانایی بەهەشت دێرەدا مەبەسات 

 و بەرفراوانی بەهەشت.خیالفی درێژایی نییە بەڵکە مەبەست ئاواڵەیی 

پرسیار: دڵ دەیهەوێ بزاناێ بەهەشات ئێساتێ هەیە و ئەگەر هەیە بەو گەورەیایە خاۆی لە 

کوێیە؟ لە ئاسامنانە؟ و یا لە سەر زەوییە؟ بۆ ئەو وڵمە دەچیانە خازمەت زانایاان کە زۆربەیاان 

ەوتەمیانە کە نەزەریان وایە کە بەهەشت بەو چۆنیەتیەی باسی لێ کراوە لە سەرەوەی ئاسامنی ح
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کەماێ.  ا و الشیان وایە ڕاستییەکدەکەوێتە ژێر عەرش؛ ئەو نەزەرە ئەنەک کوڕی مالک نەقڵی دە

هەندێکیش نەزەریان وایە لە ئاساامنی چاوارەمینە بەڵم وەکای دەردەکەوێ خااوەنی نەزەرە، یاا 

دازەی باوەڕیان بەوە نیایە کە بەهەشات بەو جاۆرەی باسای کاراوە کە هەنادە بەرفاراوانە بە ئەنا

ئاسامنەکان و زەوییە جێگای نابێتەوە دە ئاسامنێک و چەند ئاسامناندا و یاا ئاگایاان لەو باارەوە 

نییە، دەنا ئەو نەزەرە نادەن؛ دەستەیەکیش پێیان وایە لە بۆشایەکدایە بەهەشت لەو عالەمە بەدەرە. 

 (4/931)روح املعانی، 

بەشااێکە لە بەهەشاات، هەر  هەناادێکی دیااش نەزەریااان ئاااوایە: سااەرووی ئاسااامنی دنیااا

( ئەمنیش دەڵێم ئەو نەزەرانە دەستەکوتەی 3/1خوارەوەی زەوی بەشێکە لە دۆزەخ. )تفسیر کبیر، 

ناامەی باۆ هرقال  کوێرانەیە. گۆیا بە پێی نەقام لە حەدیس دەورانێکی کە حەزرەتی ڕەساووڵ

ت کردووە ئەو هارقلە پادشای ڕۆم نووسیوە دە نامەکەدا کە پادشای بۆ الی ئایینی ئیسالم دەعوە

لە جوابدا نامەیەکی ئاڕاستەی پێغەمبەر دەکااتەوە بەو جاۆرە: ئەتاۆ کە ئاێمە باۆ الی ئیساالم و 

ەوییە، دەیجا ئەگەر بەهەشتێک دەعوەت دەکەی، گۆیا ئەو بەهەشتە بە ئەندازەی ئاسامنەکان و ز 

 وا بێ؟ کە واتە: دۆزەخ لە کوێیە؟ و  ئەوە ڕاست بێ

وورساوە بەو کوتااانەوە چاااو دەکااا دەفەرمااوێ: سااوبحانەڵڵ! لەو پێغەماابەر کاااتێ ئەو ناا

ی هرقل. کە وابێ دەبێ بکوترێ: ئەدی کاتێ ڕۆژی ڕوونی هەتاو دێاتە ڕوو، شاەو باۆ ەبەراورد

بوونی شەو و چااو نەکردنای دە کااتی ڕۆژدا ئەوە ( یان ون9/491کوێ دەچێ؟ )تفسیر طربی، 

زان نازانین پێای؛ کوترێ شەو هەیە بەڵم ئێمەی کەمناگەیێنێ کە شەو لە هیچ کوێ نییە؛ دەبێ ب

دەیجا دۆزەخیش هەر ئاوایە، ئێمە نازانین لە کوێیە/ و یا لەو بارەوە دەبێ ئاوا خەیاڵ کارێ: ڕۆژ 

لە الیەکی دنیا بەرقەرارە و شەویش لە الیەکی دیکەوە؛ واتە بەهەشات لە ساەرووی ساەرەوەی 

دا لە ژێاارای ژێراناادا واتە "اساافل السااافلین"حەوت ئاسااامنانی ژێاار عەرشاادایە، دۆزەخاایش 

بەرقەرارە، بە کورتی و بە کوردی، خودا بەتوانایە لە ساەرە و بەرە کردنای بەهەشات و دۆزەخ و 

( لە ڕاوێااژی ئەو دوو ئااایەتەدا بە ڕووناای دەردەکەوێ کە 4/936شااەو و ڕۆژ )روح املعااانی، 

کە دەڵاێن: کااتی خاۆی کە  بەهەشت و دۆزەخ دە حاڵی حاازردا هەن، نەک وەک دەساتەیەک

ڕۆژی حیسابە خودا دەیانسازێنێ؛ لە جێگاای ئاساامنەکان بەهەشات دێاتە ڕوو، و لە جێگاای 

 زەوی دۆزەخ دێتە ڕوو.

ْت لِلُْمتَِّقنَي وشەی ) ًَّ ِع
ُ
 ( بە زاهیری پێامن دەڵێ: بەهەشت و دۆزەخ ئێستێ هەن. أ
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رُْض َعرُْضَها نەزەری خاوەنی تەفسیری کەشاف لە سەر ئایەتی )
َ
َماَواُت َواأل واتە پانایی  (السَّ

ی 26بەهەشت بە ئەندازەی پانایی و فراوانی ئاسامنەکان و زەوییە؛ بۆ تەئیدی ئەو نەزەرە ئایەتی 

رِْض كوََجنٍَّة َعرُْضَها  حەدید کافیە ﴿
َ
َما  َواأْل ﴾ واتە بەهەشتێک کە پانتااییەکەی وەکاوو َعْرِض السَّ

 پانتایی ئاسامن و زەوییە.

جەزا و  699و  692پێویستە و دەبێ بزاندرێ کە خودای تەعاال دە ئایەتەکانی پێشاوودا واتە 

پاداشی خاوەن ئیامنانی بەتایبەت پارێزگاران بەیان کرد، ئەوجار دەیهەوێ سیفاتی پەرهیزگاران 

دانی ئەو سیفەتانە، بەهەشت بۆ خاۆی وەدەسات بەیان کا تاکوو ئینسان بتوانێ بە هۆی ئەنجام

ێ. دیارە سیفاتی موتتەقی زۆرن بەڵم دێرەدا هەر سێ سیفەتی بەرچاو و ئەساسی بەیان دەکا بێن

 دانەوەی ڕق و قەڵسی و چاوپۆشین لە هەڵە و تاوانی خەڵک.کە بریتین لە: بەخشش و قووت

ی ئاالی عیماران باۆوەی بە باشای 694بۆ تەئیدی ئەو ڕاساتییە دەچیانە خازمەت ئاایەتی 

 تێبگەین:

ِيَن يُ  ذاء َواعْ اَّلذ ًذ اء َوال ذ ِظِمَي اعَْغوْيَق َواعَْلواََِي َعوِن انلذواِس َوا ُّ َُيِوبُّ اكنِفُقوَن ِِف الِسذ
 ئایل عيمران( 232) الُْمْحِهنِيَ 

ئەوانەی کە لە کاتی بوون و نەبووندا دەبەخشدو ئەو کەاڕانە  کە  قڕی خۆیڕان دەخڕۆنەوە و 

 دەوێ.خەڵ  دەبەخشدو خودا  چاکەکارانی خۆ  

 914ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

واتە دەبێ بکاوترێ بەهەشات باۆ کێایە و ئاماادەکراوانی کاێن؟ دەباێ لە وڵمادا بڵێاین:  

بەهەشت بۆ ئەوانەی ماڵیان دەبەخشنەوە لە کااتی خۆشای و ناخۆشایدا، و هەروا باۆ ئەوانەی 

خەڵکی تاوانبار، لە هەمان کاتدا خاودا چاکەکاارانی خاۆش  ڕقیان دەخۆنەوە و خۆش دەبن لە

 دەێ.

 ئاگاداری:

خودای تەعاال بە وەسیلەی ئەو ئایەتە ئەرکی خۆپارێزان بە تەواوی بەیاان دەکاا و نیشاانی 

دەدا، کە ئەوانە دە هەمااوو کااات و ساااتدا خۆشاای و ناخۆشاای بە پێاای توانااا لە هەر بااابەت و 

وانە ڕیشە و تۆوی یارمەتی و بەخشین دە ناو ڕووحی خاوێن بارێکەوە بەخش دەکەن، چونکە ئە

و سافی خۆیاندا چاندووە و ناژتووە، کە دەتاوانن دە هەماوو شاەرایتێکدا ئەو یاارمەتییە بە کاار 
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بەرن، دە ئەساسیشادا مانااای سااەخاوەت و ئینفااق ئەوەیە کە دە هەر کااات و ساااتی دەوراناادا 

بە کاوردی، دە کااتی تەنگاانە و سەختیشادا بە  خۆشی یا ناخۆشی ئەو بەخششە بەڕێوە بەری،

فکری داماو و لێقەوماو و ڕووت و ڕەجاڵ دەبێ ببی، جا ئەوجاار ئینفااق هەر تاایبەتی مااڵ و 

سامان نییە بەڵکە بۆ بەخشینی زانست و هونەر و سەنعەت و هەرچی خاوەن نیازی پاێ ڕزگاار 

کی لەوەی کە نیازمەنادی پاێ باێ بێ دەبێ و هەچی ئینسانیشە دە هەر حاڵ و باڵێکدا بێ بەشێ

نیاز دەکرێ هەیەتی، جا ماڵ و سامان بێ و یارمەتی بەدەنی بێ و یا یارمەتی ڕێنومایی بێ و یاا 

ی ئینفااقە؛ کەوایە ۆ بەزە پێدا هاتن بێ. بە کوردی، بتوانێ دڵی وێران ئاوەدان کاتەوە، ئەوە بۆخا

ی خاۆی وەخاوا، دووهەم سایفەتی ە ڕقکدەتواندرێ بکوترێ: موتتەقین هەوەڵ سیفەتی ئەوەیە 

ئەوەیە بە عەفو دڵی خۆی پاک وەکا، سێهەم سیفەتی ئەوەیە بەخشین بکاا و دڵای تاوانبااران بە 

 ئیحسان دەگەڵ کردن لە ژەنگی ناپاکی پاکەوە کا؛ ئەوانە نیشانەی باوەڕی خاڵین.

 پوختەیەک:

ناخۆشیدا دەساتی هەوەڵ سیفەتی ئەوانەی پێیان دەکوترێ موحسنین ئەوەیە: دە خۆشی و 

 ئااواڵەیی، نیازی و دەکیارمەتی بۆ الی خاوەن نیازان درێژ دەکەن. وشەی "رّساء" بریتییە لە بێ

 "رّضاء" بریتییە لە فەقیری و دەستەنگی. 

پیوازێااک ڕۆیشااتووە، نەقااڵە لە ڕابااردووان لە سەربەخشااش: یەکێااک دەسااتی بەخشااینی 

 نکە ترێیەکی ڕۆیشتووە بەخشیویەتی؛ بەخشیویەتی، هەر وەک حەزرەتی عایشە دەستی دە

يدَن يُنِفُقدوَن ِِف  ﴿حەزرەتی عەبدوڵڵ کوڕی عەباک دە تەعبیار و تەرجەمەی جاوملەی  ِ اَّلَّ
ا  َّ ا  َوالُضَّ َّ واتە دە حاڵەتی خۆشی « الرّساء و الّضاء»دا فەرموویەتی: مەبەست لە وشەی ﴾الَّسَّ

ڕۆیشنت و دەستەنگیدا بەخشش دەکەن؛ دە هیچ حاڵەتێکدا و ناخۆشیدا، و یا دە حاڵەتی دەست

 خودا و سەخاوەت لە بیر ناکەن. 

لە  دەستەیەکیش هەن ئاوا تەعبیاری ئەو دوو وشاانەی "رّساء" و "رّضاء" دەکەن: مەبەسات

"رّساء" بەخشش دەکەن دەگەڵ نزیکان کە ئەو بەخششە دەبێتە هۆی خۆشای وان، مەبەسات لە 

"رّضاء" بەخشش دەگەڵ دوژمنان دە کاتی میوان بوونیاندا کە بە پێی عادەت دوژمن ئەگەر باوو 

بە میوانت، هەچی بۆی خەرج کەی لە دڵ گران ناایە، ئەگەرچای دڵ لە ڕق و نااڕەحەتی لێیاان 

 خاڵی نابێ.

َّاءدەستەیەکی دیکە فەرموویانە مانای وشەی ) ( یاانی ئەوانە کەساانێکن کە يُنِفُقوَن يِف الرسَّ
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َّاءشتی بە قیمەت و بەئەرزش دەبەخشن، پێی خۆشحاڵ دەبن و مانای وشەی )يف  ئاوایە:  (الضَّ

ئەوانە کەساانێکن کاااتێ شااتی کەمیااان لە دەک دێ باۆ بەخشااین، دە ناااو ژوور و ناااو ماڵیااان 

بەخشن و ئیفااقەکە لە دەک ەحەتی هەیە لەوەی کە کەمیان لە دەک هاتووە، بەڵم هەر دەشیناڕ 

 (4/911خۆ نادەن. )تفسیر قرطبی، 

 دانەوەی ڕق؛ سایفەتی دووهەمینای پاارێزەرانە،( واتە قاووتَوالْكااِظِمَي الَْغايْظَ وشەی )

ناای بەساتنی دەرکای "کاظمین" ئیسمی فااعیلە لە "کّام"ەوەیە، "کّم"یاش دە لۆغەتادا بە ما

مەشکە ئاوە بە هەودا تاڵێکی دە کاتی پڕبوونیدا تاکوو ئاوەکەی لاێ نەڕژێ؛ دێرەشادا بە ماناای 

نەکاا و بێاتە دەرێ، چاونکە رسوشاتی ئینساانی  ەدانی زارە تاکوو ڕق و تووڕەیی ساەرڕێژ گرێ

 ئاااوایە: ئەگەر دەرووناای بە ئاااگری ڕق و تااووڕەیی گااڕی گاارت، پڕیشااکان داوێ و ئاااگری

بڵێسەداری دەروونی لەو کاتەدا ئەگەر داینەمرکێنێ قەباحەتێ دەخوڵقێنێ، جا بۆیە کاێ بتاوانێ 

 بەرگری لە پڕیشکی ئاگری ڕق و تووڕەیی بکا قەباڵەی موتتەقینی پێ دەدرێ.

 دە ناو هۆزی عەرەبدا "غیظ و غضب" هەن، فەرقیشیان بۆ داناون، بەو شێوەیە:

تێ لە تۆڵە ستاندنی لەوەی ڕقی لێ فەەنەکەی دەخەڵسییەک دەکوترێ کە خاو "غضب" بە ق

هەستاوە، بەڵم "غیظ" خاوەنەکەی ناخەفتێ لە تۆڵە چاونکە ڕق و تاووڕەییەکی خودجۆشاە لە 

 (4/932بابەت شتێکی وا کە شایانی تۆڵە نییە. )روح املعانی، 

َمن کَََّم  عبدالرزاق و ابن جریر لە ابوهریرەوە نەقام دەکەن کە گۆیا پێغەمبەر فەرموویەتی:

واتە کێ بتوانێ ڕقی خۆی بخاواتەوە  َغیّاً و هَو یَقِدُر علی اِنقاِذِه مالءه اللُه تعالی أمناً و ایامناً؛

دە کاتێدا کە توانای ڕۆ ڕژتنەکەی ببێ، خودای تەعال دڵی پڕ دەکا لە ئارامی و ئیامن. )طاربی، 

3 130) 

َمن کََّاَم غیّااً و ەمبەر فەرموویەتی: ئیاممی ئەحمەد لە ئەنەسەوە نەق  دەکا: کە گۆیا پێغ

هو یَْقِدُر علی أن یَنقَذُه دعاُه اللُه علی ُرؤوک الخالیِق حتی یَُخی رَُه اللاُه تعاالی ِمان أَي  الحاور 

واتە کێ بتوانێ ڕقی خۆی بخواتەوە لە کاتێکادا کە تواناای خااڵی کردنای هەباێ، ڕۆژی  شاء؛

م بانگی دەکا و ئیختیاری پاێ دەدا هەر حاۆرییەکی حەرش دێ خودای تەعال لە بەرچاوی عالە

پەرستە. )مسند اماام لێرەدا ئەو ڕازە دەردەکەوێ کە ئینسان لەزەت دڵی بگرێ بۆ خۆی هەڵگرێ.

 (353 4احمد تفسیر بغوی، 

 : ڕازێک
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بە پێی هەڵسەنگاندنی ئایەت و ئەحادیسی باابەت لە ساەر ئەو باساە دەردەکەوێ کە هایر 

نییە، هەچی ئەهلی تەقوایە ئەگەر هەستا و هێرشی هێنا، بەرگری لێدەکا و کەس بێ ڕ  و غەرەز 

 دەیخواتەوە، بەڵم ئەهلی عەوام پێشی بەردەدا و بەرەڵی دەکا، جا پەنا بە خودا.

 ببوورن لە تاوانباران؛  (ە، واتەَوالَْعاِفَي َعِن النَّاِک )سیفەتی سێ لە مەڕ موتتەقین 

  دەکا کە گۆیا ڕۆژی قیامەت خودای تەعال بە وەسیلەی ابن جریر لە حەسەن بەرسی نەق

جاڕچییان جاڕ دەدا: کێ حەقی لە لی خاودایە هەڵساتێ و ڕەحەوا کەوێ، تااکوو ئەهلای ئەو 

ڕۆژە چاااوی کەن؛ ئەوانەی کە لە دنیااادا لێبااورن و بەخشااندەگییان دەبااارەی خەڵااک کااردووە 

و ئاکاریاان وەردەگارن لە بەر چااوی  هەڵدەس  و خۆ نیشان دەدەن، زۆر بە شادی عەتای کار

 (9018؛ ش130 3عالەم )تفسیر طربی، 

َمان رَسَُّه أَن ئیامم تەبەری لە ابی کوڕی کەعبی نەق  دەکا کە گۆیا پێغەمبەر فەرماوویەتی: 

ن ظَلََم و یعط من حرمه و یصل َمْن قَطََعُه. واته  یَەف له اببیان و تَرفع له الّدرجات، فَلْیَعُع َعمَّ

خوازیارە و دەیهەوێ کە لە بەهەشتدا کاخ و هۆدەی بەرز و جوانی بێ، پالەی بەرزی باێ، کێ 

بەشی لە بەش کردووە پێی عەتا کا و کێ دەنگی لاێ کێ ستەمی لێ کردووە بیبوورێ؛ و کێ بێ

 (499 4گۆڕیوە، ئاشتی نیشان دا. )معجم کبیری طربانی، ج 

شەی )و العافین عان النااس( زۆر نازیکە قەفال کە یەکێکە لە ئەهلی نەزەر، فەرموویەتی و 

دەگەڵ ئەوانەی کە سااوودخۆرن دەگەڵ واناای بااێ کە خااودای تەبااارە و تەعااال لەو بااارەوە 

ئیامندارانی نەهای کاردوون لە ساوود خاواردن و دەعوەتیشای کاردوون باۆ بەخشاش دەگەڵ 

ئاایەتی  دەستان، هەر وەک دەزانی بەشوێن مەسەلەی ڕیبااخۆر و قەرزدا خاودای تەعاالتەنگ

بەرچاوە  ران و ڕیباخۆران دەرک کرێ کە چهای بەقەرەی هێنا تاکوو بتواندرێ حاڵی قەرزدا308

 تەکە با بکرێ:ەسەری ئای

قُواْ َخْيٌ عذ اكَوإِن  ن تََصدذ
َ
ٍة وَأ َنِظَرٌة إیَِل َميَِْسَ ََ ٍة   ْنُتْم ََّْللَُمونَ كْم إِن كَن ُ و ُعِْسَ

تەنگدو لێیان بوەاڕنت تڕا ئەو کڕاتەی دەیڕانبێ و ار و دەسئەوانەی کە قەرئداتاندو ئەگەر نەد

 بەخشد ئەوە خێ ت ە بۆ ئێوە ئەگەر بزاند.دەروویەکیان بۆ دەک ێتەوەو ئەگەر بشیان

و هەروا هەندێکیش پێیان وایە ئەو ئایەتە لە باابەت حەزرەتای حەمازەوە کە شاەهید کارا و 

ەزرەتی ڕەسووڵیش ناڕەحەت بوو و ویساتی ئەدەبییان ڕاجع بە تەرمەکەی نیشان دا کافران، حبێ

بەو شێوەیە تۆڵە بستێنێ، خوداش لە سەبر و خۆڕاگری دەعوەتی پێغەمبەری کارد و فەرماووی: 
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ََ َوالَْعاِفنَي َعِن انلَّاِس اكَوالْ  ﴿  .﴾ِظِمنَي الَْغيْ

لە حەزرەتی عیسااوە فەرماوویەتی: ئەوە پێای نااکوترێ ئیحساان کە دە موقابال چااکەی 

بێ، ئەوە مکافاتە؛ بەڵکە ئیحسان و چاکە ئەودەم ئیحسانە کە دەگەڵ یەکاێ بکارێ کە کەسێکدا 

 خراپەی دەگەڵ کردووی.

 694دەگەڵ ئایەتی پێش خۆی واتە ئایەتی  692دەمانهەوێ ئەوە بزانین کە تێکەڵوی ئایەتی 

جاا  ئایاتی قورئان هەمووی خاوەن نەزم و دەستوور و ڕەبنت دەگەڵ یەک؛چییە؟ چونکە  699و 

بۆیە دێرەدا هەست داوای پێکەوەبوونی ئەو ئایەتانە دەکا؛ جا ناچارین باۆ داوای دڵ ئەوە بڵێاین 

 نیع بێ:قابەڵکە دڵ دامەزرێ و 

دا فەرمووی بەهەشت باۆ پەرهیزگاارانە و 699دیارە خودای تەعاال وەک دیتامن دە ئایەتی 

. بەشاێکیان ئەوانەن 6وو بەشان: بۆیان ئامادە کراوە، خۆ ئەوەش دەبێ بزاندرێ کە پەرهیزگار د

کە بەردەوام تاعەت و عیبادەت دەکەن و خاوداش ئەوانای باۆ الی بەخشاش و ئاساانکاری دە 

خااواردنەوە و بااوردن و کاااتی خۆشاای و ناخۆشاایدا دەعااوەت کااردووە، هەروا بااۆ الی ڕق

 چاوپۆشیش هەرای لێ کردوون.

ەتانی پێش خاۆی ڕەبات دەدا دەگەڵ ئای 692. بەشی دووهەم لەو دوو بەشەی کە ئایەتی 2

ئەوەیە: ئەوانەی خەتا و گوناهیان کردووە و پاشان تۆبەیان کردووە، ئەوانیش بەشاێکی گەورە و 

بەرچاویان لە ترسان لە خودا کەساب کاردووە بە هاۆی تاۆبە و گەڕانەوەیاان باۆ الی خاودا بە 

اعەت و ئیحساان و مەرجێ کە بانەدەنەوە و تۆڵەی ناتەواوی خۆیان بکەنەوە، بە عیباادەت و تا

چاکە و چاکەکاری، ئەو دەستە تۆبەکارە دەکەڵ دەساتەی پەرهیزگااران وەک یەکان بەو دەلایلە 

گوناهکار پاش تۆبە لە گوناه و بانەدانەوەی لە بارەی شایان و لێهاتووییدا بە پایەگاای کەرامەت 

لەوانەش  و قەداسەت تەماشای دەکرێ لە بارەگای خودای ڕەحامن و ڕەحیم و بەخشندە. جگە

خودا بە ئیحسان و چاکە وەالی غەیری دەعوەت کردن، بەڵم دێرەدا  694لە ئایەتی هەوەڵدا واتە 

 خودا بە ئیحسان دەگەڵ خۆی دەعوەت کردن. 692واتە 

 
ی ئالی عیمران تاکوو بتوانین بە تێر 692ئەوجار کاتی ئەوەی هاتووە بچینە خزمەت ئایەتی 

 و تەسەلی حاڵی بین:

 ِ ْنُفَهُهْم  َ وَاَّلذ
َ
ْو َظلَُمواْ أ

َ
َللُواْ فَاِحَشًة أ ََ نُووَب كيَن إَِ ا  نُوبِِهْم َوَمن َيْغِفوُر اَّلُّ ُرواْ ا ذ فَاْسَتْغَفُرواْ َِّلُ
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َََللُواْ َوُهْم َيْللَُمونَ  واْ لََعَ َما   ئایل عيمران( 239) إاِلذ ا ُّ َولَْم يُِْصُّ
ئەنجاب دەدەنو یا اڕتەب لە خۆیڕان دەکەنو دەکەونەوە ئەو کەاانەی کە گونایێکی ئەق و دئێو 

بی ی خودا و خێ ا داوای بەخشید دەکەنو کێیە کە تڕاوان و گونایەکڕان دەبەخشڕێ بڕێجگە لە 

خڕڕودا؟ ئەوانە  کە بەردەواب نڕڕید لە اڕڕەر ئەو کڕڕ دەوانەی کە ک دوویڕڕانە هەر لەو کاتەشڕڕدا 

 دەئاند کارێکی خ اپ و دئێوە.

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

پیاوێک دەباێ  گۆیا هۆی دابەزینی ئەو ئایەتە دەبێ بە پێی ڕاوێژ ئەوە بێ، خوداش زاناترە: 

شەرعی لە ژنی هاوڕێیەکی دەکا و پاشاان بە هاۆی یادێاک لە لە قەبیلەی ئەنساریان، تەمای بێ

دەیگارێ و لە تەماایەکە لدەدا و پەشایامن دەبێاتەوە. ئەوانە وەک خودا و ڕۆژی حیساب حەیا 

پاڵەوانێکی بەتوانا دەچن کە دەتوانن پااڵەوان و دێاوەزمەی نەفاس و هەوا لە ئەرز دەن و تێکای 

جاگە لەوەی باارەقەڵاڵ و  شکێنن و لغاوی کەن و سواری بان. جاا ئەوەیە کە خاودای تەعاال

ئافەرینیان لێ دەکا، لە تاوانەکانیشیان دەبوورێ، جا دەگەڵ خۆیان کردباێ ئەو تااوانە   دەگەڵ 

ڕایادەگەیێنێ و  435غەیری خۆیان کردبێ. وەک خودا بۆخۆی بە وەسیلەی ئەو ئایەتە پیرۆزەی 

ام دەدەن وەک دەفەرمااوێ: ئەوانەی کاتێااک گوناااح و تاااوانێکی زۆر ناااحەز و ناااڕەوا ئەنجاا

گوناحێکی فاحشەگەری، و یان ستەمێکی ناڕەوا لە خۆیان نیشان دەدەن، بە هاۆی ئەو تااوانەی 

تاوانی ئەنجاام کەوا لە نێوان خۆی و خودادایە، و یا بە هۆی ئەو تاوانەی کە دەگەڵ خەڵکی بێ

ی خودا داوە، دێتەوە هۆش و خۆی بە شەرمەزار دەزانێ لە ڕاست خۆی و خودا و ئیامنی و یاد

بەخش و دەشازانێ کە لە غەیاری بوونی تاوانی دەکا لە خودای تاواندەکاتەوە و داوای لێخۆش

پۆشێ، پاش ئەوەی کە وازیش دێنێ لە گوناح و خودا کەس نییە بتوانێ تاوان ببەخشێ و داشی

گوماان جەزای ئەوەیە کە خۆ دەخاتە پەنای خودا و ناشگەڕێتەوە سەر گوناحی کردوویەتی، بێ

 پێی داوە و ڕایگەیاندووە بە بەندەکانی خۆی. 436دای تەعال بە وەسیلەی ئایەتی خو 

 ئاگادارییەک:

یەکی دیکە لە سیفەتی بەرزی کەسانی خاوەن ئیامن و ویژدان و ویقار و بەتەقاوا ئەوەیە کە 

کاتێ تووشی تاوانێکی گەورە یا چکۆلە بوون، شەرمەزاری دەکێشان لە خاودا و لە کەرامەت و 

نیان، دەکەونە یادی خودا و ئیزهاری پەشیامنی دەکەن بە شەرمەزاری و حەیاوە و بە دڵێکی ویژدا

ڕاست و پاک زەمزەمەی ئەوە دەکەن کە لە خودا بەولوە کێ هەیە بتوانێ پەردە بکێشێ بە ساەر 
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تاوانی بەندەکانیادا؟ کەس نیایە؛ و لە غەیاری خاودا کاێ هەیە دڵای غافا  و لەهۆشاەوەچوو 

ەڵستێنێ کە لە کاتی تەنگانە و ساەختیدا پەناا بەرێاتە بەر پەناادەران )خاودا(، کە ڕاتڵەکێنێ و ه

نەجاتی دا لەو تەنگانەیە و هەر واش کێ هەیە لە غەیرەز خودا بتوانێ تاوانبااران و خەتاکاارانی 

پەشیامن بۆوەکان پەنا دا و بیانبەخشێ؟! بێ منەت و جەریمە و سزا! بێجگە لەوانەش ئینسان تا 

ی دەگەڵ خودایە دوور لە خەتایە، بەڵم کاتێ لە خودا هەڵبڕا برای تااوان و خەتاایە، و ئەو کاتە

ئەوجارە دەبێ ئەوە بزاندرێ و قبووڵیش کرێ کە تۆبە و پەشیامنی ئەوەیە لە کانگای دڵەوە باێ، 

نەک هەر بە زمانی تەڕ و پارە بێ، و دەشبێ ئەو تاوانەی تۆبەی لێ دەکرێ، عەمادەن و زانایاانە 

ری نەپەڕیبێ، چونکە تاوانی زانایانە کە دڵ دەهااژێنێ و ویاژدان دەتەزێناێ دەکەوێاتە بەر وەسە

بەخشێ خودا ڕێگای گلەمەندیت نییە، بەڵم وەسەر پەڕینی بابی )ملن یشاء( واتە ئەگەر نەشت

 .ئەو گۆمە قووڵە ؛نەزانانە مافی پێ بەخشینت دراوەتێ

 دیدگای خاوەنی تەفسیری کەشاف:

ەڕێتەوە بۆ )متقین( واتە پەرهیزگاران و تۆبەکاران، وشەی )فاحشة( بریتییە لە )وال ین( دەگ

زانان فەرموویانە )فاحشة( واتە زینا، گوناهی گەورە؛ )و کاری ناحەز وناڕەوا، هەندێک لە قورئان

ظلموا انفسهم( واتە گوناهی سەغیرە وەک ما  و دەست پێدا ماڵین؛ نەفس و هەوا کە جیرانای 

دڵی خودایی دەچن ئەو کار و خەتایانە دەکەن، کااتێ دڵ پێای زانای نااڕەحەتی لە دڵن بە دزی 

جیرانەتی نفس و هەوا دەردەبڕێ و دەچێ شکایەت دەکا لە خاودا، خاوداش دەفەرماوێ ئەگەر 

ڕاست دەکەی هاوکاریت نەکاردووە، حاشاای لاێ باکە و وەگەڕێ باۆ لی مان و لەوان لدە؛ 

یواچێنە، خوداش خاوەن ڕوێنە، نەگەڕانەوە بۆ سەر گوناە گوڵ ئەگینا تاوان لە ئەستۆی. تۆبە، ه

ال کَبیارََة َماَع االْساِتغفاِر و ال َصاغیرََة َماَع کردن و شین بوونی چناوە. پێغەمابەر فەرماوویەتی: 

بوون )تۆبە( گوناهی کەبیارە دەشاۆردرێتەوە، بە بەردەوامای لە خۆشواتە بە داوای لێ اإْلِْصاِر:

ۆ لی گوناه، سەغیرە و کەبیرە دەسڕێتەوە. یا دەڵاێن: دەوام لە ساەر گونااهی سەر نەگەڕانەوە ب

 ، لە سەغیرە لدەدا بۆ لی کەبیرە.سەغیرە

 :پاشەدۆ

فعلوا فعلة »وشەی )فاحشة( دێرەدا سیفەتە و مەوسووفەکەی لبراوە، دە ئەسڵدا ئاوا بووە: 

" و "ظلام نفاس" چەناد بابەتێاک ، واتە کاری ناحەزیان ئەنجام داوە. لە نێوان "فاحشاة«فاحشة
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هەن، یەکێک لە بابەتەکان ئەوەیە کە خاوەنی تەفسیری کەشاف فەرموویەتی: فاحشة واتە شتێکە 

دانی ئەو دە ناحەز و دزێوی تەواودا دەکار کرێ، بەڵم "ظلم نفس" ئەو گونااهەیە کە کە ئەنجام

بیرە، "ظلم نفس" واتە گوناهی ئینسان پێی گوناهبار بێ، و یا دەکوترێ: فاحشة واتە گوناهی کە

بوون بکرێ بە دەلیلای ئەوەی کە پێغەمابەر بە ئیساتغفار باوو، خۆشسەغیرە، دەکرێ داوای لێ

 ی سووڕەی محەمەد ئیقراری پێ دەکا:49وەک ئایەتی 

نبِ  ُ َواْسَتْغِفْر َِّلَ  ا ذ
نذُه اَل إََِلَ إاِلذ

َ
ُ َيْللَُم ُمَتَقلذوبَ  َولِلُْمْؤِمنَِي َوالُْمْؤِمَناِت  كفَاْعلَْم أ ْم كَوا ذ
 مْ كَوَمْثَوا
 بوونیش بکە بڕۆ گونڕاحخۆ گومان بزانە پەراکاوێکی دی نییە بێجگە لە خوداو داوای لێبێ

و تاوانەکانڕڕ و بڕڕۆ پیڕڕاو و  نە باوادارەکڕڕانیشو خڕڕودا ئاگڕڕای لە هەمڕڕوو جڕڕوواڵنەوەی دنیڕڕا و 

 اەرەنجامی پەااڵنتانە.

ستیغفاری پێغەمبەر بەڵگەی ئەوەی ناتوانێ ببێ کە گوناهی سەغیرەی ئەوەش با بزانین کە ئی

ڵای کاردووە، یاا دەکاوترێ فاحشاة بە قکردووە بەڵکە دەتوانێ بەڵگەی ئەوەی بێ کە تەرکای ئە

واتەی زینا، "ظلم نفس" بە واتەی ماچ و مووچ، ئەوە لە ساەر قەولای ئەو کەساەیە کە کومتاان 

وە؛ کابرای ئەنساری کە لە جیاتی "ثقفي" لە ژنی ئەو وریا بوو ئایەتەکە لە سەر ئاکاری ئەو دابەزی

تا لە سەفەر دەگەڕێتەوە کەچی دڵی لە ژنەکە گۆڕا، بەڵگەش لە سەر ئەوەی کە فاحشة بە مانای 

 ی سووڕەی ئەرسایە:92زینایە، ئایەتی 

ََن إِنذُه   َن فَاِحَشًة وََساء َسبِيلاً اكَوالَ ََّْقَرُبواْ ال ِّ
 مەکەون قەتو بە ااتی ئینا کارێکی ناشی ینە و  ێگای  ێبائێکی پیسە.توخونی ئینا 

جوملەی )ذکروا الله( ئەقام دەیهەوێ بڵێ یادی خاودا بە خااڵی و ڕووت لە کاردارت باێ 

بەرهەمە، بەڵم بە ئاگاداری بە کردار خاوەن بەرهەمە، جا لەو بارەوە بەرەو دوو مەبەست دەکرێ 

 بچینە پێش: 

ە دەبێ ئەوە بێ: یادی خودا واتە یادی وەعادە و وەعیادەکانی و یاادی . لەو دوو مەبەست6

عەزەمەت و جەاللی کە ئەو یادانە دەبنە ساەبەبی لاێ ترساان و حەیاا و شاەرم لاێ کردنای کە 

 ئەوانەش وەسیلەی دوورین لە تاوان و خەتا.

الل و . مەبەست لە ذکروا اللە یادی خودایە بە پێی هەڵکوتنی حەمد و سەنا و بەیاانی جە2
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عەزەمەت و توانای، جا پاشان داوای عەفو و بەخشین لە خودا. هەر ئەوەشە کە خودای تەعاال 

"ی هێنا، واتە دەبێ لە هەوەڵەوە یاادی فَاْستَْغَفُرواْ لُِذنُوِبِهمْ پاش جوملەی "ذکرو اللە" جوملەی "

 .خودا بە حەمد و سەنا داگیرسێندرێ، پاشان داوای عەفو و گوزەشت دەست پێبکرێ

من الذنوب حال ما کانوا عاملین( واتە دەوام ناهێنن لە َولَْم يرُِصُّواْ َعََل َما فََعلُواْ )جوملەی 

بوونیاان دەزانان و ئاشانان، حەرام کردوویانن دە حاڵێکادا کە بە گونااهیسەر ئەو گوناهانەی 

چونکە کەسێک بە حەرامی شت نەزان بێ لە ئەنجام دانیدا عوزری دەبێ، بەڵم ئاشانا بە حەرام 

لە ئەقاڵە چاونکە بە  رێ. بە کوردی و بە کورتی، تەکلیعلە ئەنجام دانیدا عوزری لێ قبووڵ ناک

رُِفاَع الِْعلْاُم َعان داوای لێ ناکرێ؛ )پێی فەرموودەی پێغەمبەر، کێ ئەقڵی پتەو نەبێ و یا نەیبێ، 

)  ، واتە تەکلیف لە سێ کەس ناکرێ، ئەو سێ کەسانەش ئەوانەن: شێت، منداڵ، بێهۆش.ثاَل  

 
ی ئالی عیماران دەردەکەوێ و خاۆ دەناوێنێ، 435وەک لە ئیشارات و وەزن کردنی ئایەتی 

و هاۆیە کە بۆخۆیاان دە عەمەلادا وێنە دەگەن بەموتتەقین و تۆبەکار بە پاداشی زۆر بەرز و باێ

وێنەن سستی و تەنبەڵی و کەترەخەمی لە لی واندا ئەسەری دیار نییە، شانە خاڵی نااکەن لە بێ

بەرابەر ئەرکی خۆیان، بۆیە دەگەن بەو پاداشە: ئەمینی لە عەزابی خودا، گەیش  بە سەواب، بۆ 

 ئالی عیمران: ی436پشت ڕاست کردنەوەی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

وعَوئَِك 
ُ
ْنَهاُر َخاَِّلِيَن َِيَهوا َونِْلوَم  أ

َ
بِِّهْم وََجنذاٌت ََتْرِي ِمن َُتْتَِها األ ن رذ ْغِفَرٌة مِّ َجَ آُؤُهم مذ

ْجُر اعَْلاِملِيَ 
َ
 ئایل عيمران( 236) أ

 ێ  دار بوونە و باخ و باخاتێکە کە  ووباری بە ئەوانە پاداشیان لە الی پەروەردگاریان لێخۆ 

و درەختەکانیان تێدەپە ێ و هەتا هەتا لە ناویدا دەمێننەوەو ئای لەو خۆشییەو پاداشڕی جڕوان و 

 شی ینی ئەو کەاانەی کە چاکەکارن و ناوەانت.

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ە و نە وەعادە، دەباێ هەچای بێ گومان لەو گوفتە و وەعدەی خودا ڕاسترت نە گاوفتە هەی 

دا 691ئیامن و باوەڕی بە خودا هەیە دەشبێ باوەڕی مزگێنی و هەڕەشەکانی بێ، جاا دە ئاایەتی 

ولَددئَِك  ﴿ڕاست و ڕەوان و بە سەراحەت فەرمووی: 
ُ
ْغِفدَرةٌ  أ واتە پاداشای ئەوانە؛  ﴾َجدََّآُؤُهم مَّ

فاحشەگەری یا ستەم لە نەفسی  دەرەوەی ڕق، تۆبەکار لە گوناحیئەوانە کێن؟ موتتەقین، قووت

چێتە دەرێ، واتە ەخۆ؛ بە کورتی، لە خوداترک و تۆبەکار؛ بە مەرجی ئەوەی تۆبەکار لە بەرەگە ن
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تا دەتوانێ تاوان بکا جا ئەگەر لە کار کەوت بێ، تۆبە؛ و زاناش بێ بە گوناە؛ جا ئەودەم جەزای 

گارەی کە حیساابیان دەگەڵ دەکاا لە بوونە لە الی ئەو پەروەرد بوونە لە الی کێ لێخۆشلێخۆش

ڕۆژی حیسابدا و زاناشە بە چاکە و خراپەی بەنادەی  و بە هەساتە و خاورپە و چارتە و نیەتای 

بوونەیان کە پێ دەدا بەهەشتێکیان پێ دەبەخشاێ دەروونی ئاگادارە جگە لە ئەو پاداشە لێخۆش

ەهەشااتەدا چەنااد چااۆم و هەر لە سااۆنگەی ئەو ئاکااار و کااردەوە خالیسااەیان، کە بە ژێاار ئەو ب

ڕوون ڕەوانە و دەڕوا پێیدا، خۆشرت لەو نیعمەتانەش ئەو نیعمەتەشایان دەداتاێ ڕووباری پاک و 

کە سەرتۆپی هەچی نیعمەتی قیامەتیە، کە دەوێدا مانەوەیە بە یەکجاری بۆ هەتا هەتایە؛ بە ئەمنی 

نی دیکە. جا دێرەدا جێیەتی و بێ ترسان لەوان یەکێک بێتو بتوانێ دەرتکا و یا وەتگوێزێ بۆ شوێ

و مافی خۆیەتی و شایانیەتی بکوترێ بە سەرەڕۆ و خەتاکاران، ئەگەر ئەو سەودایە دەگەڵ خودا 

باڕانەوە و نەکەن، واتە هەوا و هەوەسی کات و ساتی کەم و بێ دەوام نەدەن بە کات و ساتی بێ

 وا خۆش و بەلەزەت "اولئک کاالنعام بل هم اضّل".

 :پاشەدۆ

یەتە دوو مزگێنی بەئەرزش و ڕێازداری لە الیەن خاوداوە پێایە باۆ یاارانی بەتەقاوا و ئەو ئا

 تۆبەکاری خودا پەسندانە کە ژوورای لە مزگێنیانە، مزگێنی نین و نابن:

. یەک لەو مزگێنیانە ئەوەیە: ئەمین بن لە عەزابی ڕۆژی حیسابی، واتە ڕۆژی قیامەت، کە 6

بوون باۆ ال کرد و فەرمووی: مغفرة من ربّهم: لێخۆشخودا بۆ خۆی بە سەراحەت ئیشارەی وە

 وانە لە الی خودا.

بەخشینی پااداش و ساەواب بەوانە بە پێای ئاایەتی . مزگێنی دوو لەو دوو مزگێنیانە: پێ2

يَن ِفيَها﴿ ْنَهاُر َخاَِّلِ
َ
﴾ واتە باخ و باخاتێ کە لە ژێریانەوە ڕووبار ڕەوانە وََجنَّاٌت ََتِْري ِمن َُتِْتَها األ

و دەوێشدا بۆ هەمیشە دەبن. ئەو نیعمەتەیان کە پێ دەبەخەێ ساەبارەت بە عەمەلای چااک و 

ْجُر الَْعداِمِلنَي ﴿پاکی خۆیانەوەیە، بۆیە خودای تەعاال لە ئاخری ئایەتەکەدا دەفەرموێ: 
َ
 ﴾َونِْعَم أ

 داشی کاریان؛ واتە پاداشی کاری کارکەران.واتە چەند شیرین و بەلەزەتە پا

چااک خاودا لە  یدەڵاێ: ساەواب ەیقازی عەبدولجەبار هەمەدانی فەرموویەتی: ئەو کەس

 خۆیەوە دەیدا لە ڕووی عەمەل نییە، وا نییە؛ بەڵکە لە سەر عەمەلە. )تفسیر کبیر، هەمان ئایەت(.

ن و تۆبەچییاان بەخشاین و کەرادەبێ ئەوە بزاندرێ کە خاودای تەعااال بە ساەر بەنادەگی

پاداشی وەعدە داوە، ڕاسرت لە وەعدەی خوداش وەعدە نییە؛ و هەر وا وەعادەی ئەو بەخششای 



 222تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

حەواڵە کرد بۆ سەر تاعەت و تەقوا و تۆبەی خۆیان بێ منەت، ئەو جەریاناتە بە پێی بەراوەرد و 

دوو، واتە لە هەڵسااەنگاندنی دەڕوانێااتە حاااڵەتی چاکەکاااران و خراپەکااارانی دەوراناای ڕاباار 

ڕابردووشدا کێ چاکی کردباێ، چااکی وەڕێ دێ، کاێش خراپای کردباێ، خراپای وەڕێ دێ. 

نیزامی یاسای خاودایە: جەزای چاکاان چااکەیە و جەزای ناپاکاانیش خاراپەیە؛  ەگومان ئەو بێ

 مەگەر بەزە و ڕەحمی جوداگانەی خودا دە هاوار کەوێ.

رزی موتتەقیاان و جەزا و پاداشای بەی سایفاتی دڵی بەپرسیار و بزۆز دێرەدا واتە: دە بەیاان

عاقیبەتیان دەمێ هەستی هەستی و ڕاپەڕێ بەرەو ئەو پرسیارە کە ئایا حااڵی گەالن و ئۆمەتاانی 

هاوتا ل ەسەر ئەو تەوەرە وەساتا و زامی نەزمی خودای بێیڕابردووش دەبێ هەر ئاوا بێ؟ یانی ن

نیاز و مەبەستی، کێش بە خوار و خێچای  چەرخاوە، واتە کێ ڕاست ڕۆیشتبێ پێ گەیشتووە بە

ڕۆیشتبێ، نەگەیشتووە بە مەبەست و نیازی، بە پەرێشانی سەری ناوەتەوە. جا بۆ تەئکیادی ئەو 

 ی ئالی عیمران، بۆ تێگەیشتنی تەواو:693ڕاستییە دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

ََووْبلِ  ْرِض فَوواْنُظرُ كقَووْد َخلَووْت ِموون 
َ
َن ََعقَِبووُة اكْيووَف كواْ ْم ُسووَُنٌ فَِهووُيواْ ِِف األ

بِيَ والْمُ   ئایل عيمران( 237)ْذ
گومڕڕان لە پڕڕێش ئێوەشڕڕدا چەنڕڕدید دا  و نەریڕڕ  تێاە یڕڕونو کەواتە: لەو اڕڕەرئەوییەدا بێ

گەشتێ بکەنو ئڤر بە قووڵی اەرنج بدەنو اەرەنجامی ئەو کەاانەی کە دینیان بە درڤ ئانیوە 

 چییان لێ هاتووە!

 917ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

بەڕاستی بەر لە ئێوە چەند ڕووداوی درۆزنان ڕۆیشات ئینجاا بە زەویادا باڕۆن و ساەیری  

وڵت و ئاساری بەر لە خۆتان بکەن و بکەونە سەر یاد و دەورانی ژینیان کە سەرەنجامی چینای 

ئینسان ڕۆیشتنە چین بە چین دە کاتی خۆیدا بێ پاش و پێش کردنی ڕۆیشتنیان، ئەودەم دەبیانن 

ی درۆزنان و خوار و خێچ ڕەوەندەکان چۆن بووە، کە هەمیشە دە حەولای ئااژاوە کە سەرەنجام

نانەوە بوون و یەک بە یەک و جیا بە جیا پیالنیان ڕێک دەخسنت، بۆ ئەو پێغەمبەرانە کە بە ئەمری 

وپێاک و دروسات و ڕەوا خەڵکیاان ڕێنوماایی دەکارد بەتاایبەت باری تەعاال بە بەرنامەی ڕێک

باوەڕ و ناهەموار بوون، سەرەنجام ڕاست و خوار بوو بە قوربانی نەمان و بێ ئەوانەی کە درۆزن

و فەنا، پێغەمبەران سەرکەوتن و خوار و خێچەکان و درۆزنەکان کەوتنە زەلکاوی چارەڕەشای و 

ڕەنج بە خەساری. بە کوردی و بە کورتی، هەچای لە هاۆڵ و هاۆدەی نەبوونادا بەرەو هاۆڵ و 
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گومان بەرەو دنیاای باێ باڕانەوە دێ و دەچاێ. واتە نەباوونی ، بێهۆدەی ژینی دنیا وەڕێ خرا

ی بڕانەوە. جا هەی لەوەبەرەو بوونی دنیای فانی و بڕانەوە، جووڵنەوەیە بەرەو دنیای باقی و بێ

خەنی لە خۆی کە دەزانێ ئەو سەفەرە و ئەو کاروانە بێ ڕاز و سوڕ نییە. بەڵکە ڕازاوە و خاوەنی 

ازاوەیە، کاااکڵی ئەو ڕازانەش بەناادەگییە، هەوێناای ئەو بەناادەگییەش حیکمەتاای پااڕ لە ڕازی ڕ 

خزمەت بە ئینسانە خالیسانە ڕاست ڕۆیشتنە پاکانە، کێ بڵاێ: الالە ربّناا، دەباێ ڕاسات باێ و 

ئەوانەی دەڵێن ئەڵاڵ ڕەببی ئێمەیە دەبێ ڕاوەساتاو  (إنَّ الَّذیَن قالوا ربَّنا ثُمَّ اْستَقامواڕاست بڕوا، )

كيْاَع كااَن َعاِقبَاُة گوماانە لە درۆزناانە، دەکەوێاتە ڕیازی )ئەو قسە ڕاستییە، دەنا بێبێ لە سەر 

ِبيَ   ( با لە دنیاشدا خۆ حاشار دا لە قیامەتدا حاشارگە قاتە.الُْمكذَّ

 بۆ ئاگاداری:

ی ئااالی عیمااران ئەوەیە لە لیەن خااوداوە دە ئینسااان 439مەبەساات لەو ئااایەتە پیاارۆزەی 

ابردوودا قەوم بوون و هاتوون و ڕابردوون سنونەت و یاسای خودایان لە سەر گەیێندراوە کە لە ڕ 

 بووە.

نەزەریااان ئاااوا داوە: باان بااڕ کااردن و « ساانن»زانەکااان لە سااەر وشااەی بە زۆری قورئان

َن ًَعقِبَددُة اكيْددَف كفَدداْنُظُرواْ  ﴿لەناااوچوونی گەلن بە پێاای ئەو دەلاایلە کە خااودا دەفەرمااوێ: 
بِنَي كالْمُ 

نکە ئەو درۆزنانە بە هۆی هەوا و هەوەس پەرەساتی دنیاا و لەززەتای کااتی دە چو  ﴾ذَّ

بەرابەر ئەمر و دەستووراتی پێغەمبەران سەرپێچییان لە خۆ نیشان داوە، تا لە ناو چوون لە ساەر 

ئەو ئاکارە ناحەزەیان بەردەوام بوون، کاتێ نەماویشن هیر ئاسارێکی باشیان بەجێ نەهێشات و 

ێی فیالن لە دنیادا عەزابای خاودا لە قیامەتادا ئاماادەیە بۆیاان. جاا ئەدێارەدایە لەعنەتیشیان بە پ

 پێدا لەو بارە و بۆوەیە دەرسی لێ وەرگرن. یخودای تەعال ئەو ئیسالمەی کە خەبەر 

ئاوای نەزەر داوە کە مەبەست « سنن»زانان لەسەر واژەی بەڵم مجاهد کە یەکێکە لە قورئان

ن، یاانی هەردووکیاان بە ناۆرەی خۆیاان دەڕۆن، ئەوەی لە پاشایان لە سونەن کافر و موسڵامنا

دەمێنێتەوە، کرداریانە، یا چاکە و ڕەحمەتە، یا خراپە و لەعنەتە، هەر ئەوەشە کە خودا بۆ درۆزنان 

بِنَي كَن ًَعقِبَُة الْمُ اكيَْف ك﴿فەرموویەتی: 
ْت ﴿و باۆ ڕاساتگۆیان فەرماوویەتی:  ﴾(067)؛ ذَّ ًَّ ِعد

ُ
أ

 ﴾لِلُْمتَِّقنَي  َو الْعاقِبَةُ ﴿ ﴾(066)؛ لِلُْمتَِّقنَي 

رِْض فَاْنُظُرواْ  ﴿مەبەست لە ئایەتی 
َ
واتە بە ڕووی زەویدا بگەڕێن باۆ دیتنای  ﴾فَِسُْيواْ ِِف األ
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حاڵی درۆزنان، ئەوە نییە بۆ کەیفە بگەڕێ و چەرخان بادەی، بەڵاکە باۆ تێگەیشا ، لە حااڵی 

کە چییان لە پاش خۆیان بەجێ هێشاتووە، دەباێ دەرسای لاێ گەلنی سەرەڕۆ و هەواپەرست 

وخاولەی دنیاا وەرگری و بڕوانی لە مێژووی ڕابردووەکان، تااکوو بە تێار و تەساەلی لەو چەرخ

 ەی تیخی خولی نەکەوی.ڕ بگەی و بزانی و وەبەر پە

 :پاشەدۆ

ە باۆ قورئان دەورانی ڕابردوو دەگەڵ دەورانی حازر ڕووبەڕووی یەکیاان ڕادەگارێ چاونک

دەرکی حەقیقەت دەبێ ئاسار و فکری بەسەرچووەکان دەگەڵ فکر و ئاسەواری ئێستێ لە وەزن 

درێن و پێک هەڵکێ،ێن، وەک دیارە و حاشاهەڵگر نییە، خودا بۆ گەلنای ڕاباردووش یاساا و 

سااوننەتی بااووە بەڵم ئەو یاسااا و سااوننەتە تااایبەتی ئەو گەلە نەبااووە، بەڵااکە بە شااوێەیەکی 

تی بۆ هەموو گەلن دامەزراوە، واتە بۆ ڕاباردووان و حاازران وەک پارد بە ساەریدا دەستاودەس

دەبێ بێن و بچن، ئینسان دەتاوانێ بە وەسایلەی تەماشاا و هەڵساەنگاندنی ئەوزاعای هەر دوو 

دنیای چاوو و هااتوو ڕێگاای بەخاتەوەری وەدۆزێ لە هەر باارێکەوە، واتە ڕێباازی دەساەر و 

بەرجەوەندی دەسەر و دەبەری گەلن. خودای و ێ لە وەزن کردن وەقۆزر دەبێ دەکرێ  یدەبەر 

خاوەن حیکمەت و حەکیم ئەگەر دەستووری ساەفەر و گەڕانای ساەرزەوی باۆ ئینساان دەس 

پەرەساتی دەساتوور نەداوە و وەک نیشان کردووە، سەفەری کەیفە و لەززەت و هەوا و هەوەس

مەعنەوی و دەرسی عیاربەت و بیارەوەری ئەوڕۆ دیارە و دەبیندرێ، بەڵکە دەستووری سەفەری 

داوە، واتە کامە ڕێ بۆ گەیش  بە دوندی مەبەست و خۆشبەختی ئاسانە و هەیە ئەو وەدۆزێ و 

بگرێتە بەر، چونکە ڕێگاکاان هەماوو هەن   ساەخت و هەڵەماووت،   ئاساان و ڕەوان؛ ئەو 

دۆزرێااتەوە، نەک بە دۆزیاانەوەش بە کفاار و بەراوەرد کە سااەنگەری جااووڵنەوە و ڕاپەڕیاانە، دە

ئااوڕ نەدانەوە، ڕاباردوو ئااوێنەی داهااتوویە، ڕاباردوو چارای و شا  یمالنە، ڕۆهەڵەشە و مل

گرشەدار و فانۆسی داهاتوویە، نەکەی چرا و فانۆسی دە پاش خۆت هەڵوەسسی بەڵکە دەباێ 

 دە پێش خۆتی گری، دی  بە پێشەوەیە بە پاشەوە نییە.

 سووکە ئاوڕێک:

ڕووناکایی چاوانیشە، جا بۆ باوەڕی و تەسلیم و  ،ن جگە لەوەی ڕووناکایی دڵەئایاتی قورئا

ی ئاالی عیماران هەڵێناین و ئاایتەکە بە 430تەسدیقی ئەو حەقیقەتە دەباێ ساەرێک لە ئاایەتی 
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شەنەی دڵ شەن کەین و بە هێڵەگی بیر و بەرجەوەندی دایتەقێنین تاکوو ئەو ڕاز و سوڕەی کە بە 

 ڕیز کراون دە ناو وشەکانی )هدی و موعظة و متقین( وەدۆزرێن: و ەدووی یەکدا قەتار 

ا َبَياٌن عِّلنذاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة عِّلُْمتذِقيَ  َْ  ئایل عيمران( 238) َهو
 ک دنەوەیەکە بۆ خەڵکی و  ێنوێنی و پەند و ئامۆ گاریشە بۆ پارێزگاران.ئەوە  وون

 918اوەرۆک و سیامی ئایەتی ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ن

ئا ئەو قورئانە واتە هەڵسەنگاندن و بەراوەردی ئایەتەکانی بۆ ئەوانەی نەخۆش و نەزانییاان  

پەرێشااان و نابەڵەدییااان هەیە لە هەر بااارێکەوە شاایفایە و دەوایە، بە مەرجااێ وەک هەیە و دڵ

زانە بەو ئەو ڕێبەرە قورئااندەرمانی دوکتوری دەکاری بێنێ و لە دەستوروی دوکتور النەدا، یانی 

زار و ودمی پاراوی، بەو زاراوە ڕەوانەی هەیەتی، چۆنت تێادەگەیێنێ و پێات دەڵاێ ئایەتەکاان 

گوماان بە لە نەخۆشای شارەزات دەکا ئەتۆش شاوێنی باکەوی و لە دەساتووری ال نەدەی، بێ

ی، تاا هەی ئەقیدە و بیر و باوەڕێکی کە لێای نایگەران و دوودڵای، شایفات دێ و ڕزگاار دەبا

و ڕەوانە، و لە  ەر قورئااانە دە گااوفتەی خۆیاادا ڕاسااتنەخااۆش نااابیەوە، چااونکە بەڕاسااتی ه

لە  ڕێنوێنییەکانیدا خوار و خێچ نابیندرێ، لە ئامۆژگاری پارێزگاراندا ڕاساترت و چااتر نابینادرێ

ماات ڕێنو  لە: بێ حەق و بەهاا، بۆوەی نابێ ئینسان دەرک لە قورئان وەرنەگرێ بەو دەلیقورئان

دەکا، بێ منەت و بێ خۆ لە سەر هەڵکێشان شارەزات دەکا، دەگەڵ دڵ و ویژدان و کەرامەت و 

وبەرگێکە بە خەیااتی ڕۆژی ئەزەل پڕاوپاڕی وێ و هیچ شتێکت لێ حاشار نادا، جلدئەقڵت دە

بەژن و باڵت بڕاوە و ئەندازە گیراوە، لە هیچ بار و بابەتێکەوە کورت و درێژی لێ چاو نااکرێ، 

ئیدی ئەگەر تۆڕۆ و بزۆز بی و نەیپۆشی و دەبەری نەکەی، هەر بە ڕووت و قووتی بگەڕێی،  جا

بەتاڵ و ڕەناج بە هیوای ئازادی و سەربەخۆیی، ئەوە هەر بەو نەخۆشیەی سەر دەنێیەوە، دەست

 بەخەسار دەتهێننەوە ڕوو بۆ مەحکەمەی ئەو السارییەت.

 ناسی:قورئان

. یەکێاک لەو ساێ سایفەتە تایبەتیاانە 6تین و بەرزن: قورئان خاوەنی ساێ سایفەتی تاایبە

دایە ئەوەی کەرەوەی دەستوورات و یاسای زمانی ئەڵڵ تەعاالیە دە قورئانیئەوەیە: قورئان ڕوون

 هۆی ڕەزایەتی و ناڕەزایەتی خودایە.

. قورئان وەسیلەی شارەزایی تەواوە بۆ ئینسان، قورئان لە الیەکی قەزاوەت دەکا و قازییە، 2
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لەو الیەشەوە ڕێنوێنییە بێ فەرق و جیاوازی لە نێوان شا و گەدا و خزم و بێگانە و ژن و پیاو و  و

 چووک و گەورە، پەناهەندە و نشتەجێ.

کەر و شارەزاچی ئینسانە بۆ الی ڕاست، کە خودایە، و ترسان لە خودا؛ . قورئان نسحەت9

ڵم لە ڕاسات قورئاان گەدایە و ئینسان هەچەندی خاوەن سەروەت و سامان بێ و باێ نیااز، بە

خاوەن نیاز، قورئان خاوەنی خەزێنەیەکە کە ئەو خەزێنەیە هاوار دەکا و دەڵێ: کێیە نەزانە با باێ 

زانای کەم، کێیە فەقیرە، با بێ غەنی و خەنی کەم، کێیە نابینایە با بێ بینای کەم، کێایە نەبیساە و 

پاپایەتی بەسەرهاتی گەالنی ڕابردوو بزانێ، با کەڕە با بی بیسەر و بەگوێی کەم، کێیە خوازیار و 

بێ لە پەنچەرەی قورئاندا سەر بەسەرهاتی گەالنی ڕابردوو لە ئادەمەوە تا دەگاتە خاتەم )محماد 

 کەسێک لەو هەلە، کاالنعام بل هم اضّل. رێاملصطفی( بکات و بزانێ. ئەگەر خۆ ببوێ

 بۆ ئاگاداری:

ی ئاالی عیماران دوو ڕازی ڕێازدار ساەر لە 694لە هەڵسەنگاندن و وەزن کردنای ئاایەتی 

سوێگەی وەدەر دەنێن، بە نااڕەوا دێاتە حیسااب و دەژمێاردرێ کە ڕوویاان لاێ وەرگێاڕدرێ و 

 سەیریان نەکرێ، ڕازەکان ئەوەن:

لە سەرەتای ئایەتەکە کە وشەی )هذا( خاۆ دەناوێنێ بە واتەی ئاوڕدانەوەشاە وەالی دواوە، 

دەرەوە ئاوڕیاان وەساەر دەدا، بزانادرێن و بناارسێن، دەناا ئەگەر ای ئاوڕ ر دەبێ ئەو شتانەی ها

نەنارسێن ئاوڕەکە بێ مەبەست و بێ هەدەف دێتە دەرێ، خۆ دیارە ئەوەش لە قورئاانی کەالمای 

خودای فەسیح و بەلیغ بەدوورە و ناوەشێتەوە، جا کەوایە دەبێ بڵێاین لە ئەساەری تێکۆشاان و 

تە گەیشتین کە ئەوەی وشاەی )هاذا( ئاوڕیاان وەساەر دەدا هەڵسووڕان بێر و بەوێدا بەو قەناعە

)امر و نهی و وعد و عید(ن کە دە قورئاندا هاتوون، و هەروا ئەناواعی بەیاناات و ئایااتێکن کە 

 لەو بارەوە یادیان کراوە

لُْمتَِّقايَ دووبارە کە بە دوای )هذا(دا جوملەی ) انە بە ئەو   (بَيَاٌن ل لنَّااِک َوُهاًدو َوَمْوِعَّاٌة لْ 

ی عیلمی نەحو عەتفن، عەتفیش دەبێ مانایان جیاواز لە یەک بن، واتە ماناای هادی دەگەڵ بدا

جاێ و مانای موعّة و هەروا مانای وشەی بیّنات جیاواز لە یەک بن، دەناا دەبێاتە کەالمای بێ

ڕێی وەک کەالمی ناشییان، پەنا بە خودا. جا لە سەر ئەو ئەساسە دەبێ بکوترێ: وشەی "بیاان" 

ە نابێ بێتە خەیاڵەوە، جا بەو پێای بریتییە لەو شارەزایەی کە گومان و شیبهی مەبەست لەو بارەوە

دەبێ وشەی بەیان بە عام دانێین، بۆ هەر مەبەستێکی دەکار کەی هەڵدەگرێ، و وشەی "هادی" 
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عیبارەتە لە هیدایەت و شارەزایی، بۆ گومڕایی و خوار و خێچای نااچێتەوە. وشاەی "موعّاة" 

تە لە گوفتە و وتارێک هەچی سزاوار و شایانی شەئنی دیان نەباێ، ناابێ و ناایەتە ڕوو و عیبارە

نایگرێتەوە. بە کورتی وشەی "بیان" بۆ عامە واتە گشتییە کە شاملی دوو مەبەست دەتوانێ ببێ: 

. یەکیان لەو دوو مەبەستانە ئەوەیە: "بیان" وتەیەکە و وتارێکە بۆ دین شایانە و دەگاونجێ، بەو 6

. دووهەم لەو دوو مەبەستانەی کە لە ژێر پۆششی "بیان"دایە بریتییە لە 2ارە دەکوترێ "هدی". وت

دە دیندا نیایە، ئەو بەری گوفتارێک کە ئاگادارییە لە سەر ئەوەی الدەی لە شتانێک کە ڕەواجیان 

 بەشە ئاگادارییە "موعّة".

شارەزاییە، ئەمام "هدي"ش  هەندێکیش نەزەریان لە سەر وشەی "بیان" ئاوا داوە: کە بەیانی

 هەر شارەزاییە بەو مەرجە کە بە سەر مەنزڵی هیدایەت بگا. 

لُْمتَِّقيَ  ئەو باسە لە تەفسیری " ی سووڕەی بەقەرەدا هەیە، ورد بڕوانە 2"دا دە ئایەتی ُهًدو لْ 

 و سەیرکە:

دە بنادا تایبەمتەندی موتتەقین بەو سێ سیفەتە بەرزانەی "بیان، هدی" موعّاة" ئەو ڕازەی 

ڕازاوە کە بەغەیاارەز مااوتتەقین و لەخواترسااان کەک توانااای ئەوەی نیاایە بەهاارە لەو ساایفەتانە 

وەرگرێ. جا بۆ ڕاست کردنەوەی ئەو ڕاستییە دەچیانە خەزێانەی خاودا کە قورئاانە ئایەتەکاانی 

 فاطر: 24یس،  66ی نازعات، 42

ُر َمن ََيَْشاَها ِْ نَت ُمن
َ
 ( نازَعت29) إِنذَما أ
 ئی م بۆ وانە نەبێ کە خاوەنی لە خودا ت اد. یئەتۆ ت ادەر ب وەنەبێ

ُر َمِن اَّذَبَع اَّلِّ  ِْ  ( يس22) رَ كإِنذَما تُن
وەنەبێ بکاێ لە خودا ئەگەر ت ای هەبێ ئەو کەاڕە دەیبڕێ کە خڕاوەنی یڕادی لە خڕودا و یڕا 

 تابیعی قورئانە

َ ِمْن ِعَباِدهِ اعُْللََماء  ( فاطر18) إِنذَما ََيََْش ا ذ
 وەنەبێ بکاد لە خوداو ئەگەر بکاێد ئانایان دەت اێد.

ئەوەش بۆخاۆی عاامە، پاشاان  ﴾َهددَذا َبيَداٌن لِّلنَّداِس  ﴿بە هۆی ئەوەی خودا دەفەرماوێ 

ًً  َوَموِْعَظٌة لِّلُْمتَِّقنَي  ﴿دەفەرموێ:  وتارێکی تایبەتی دێتە ڕوو بۆ لەخوداترسان، باۆ زێادە  ﴾َوُه

 ی ئالی عیمران.694زانین سەیری تەفسیری کەبیر پێویستە باسی هەمان ئایەتی 
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 پێشوازێک بۆ تێگەیشنت لەوەی دێ بەرەو پیرت:

ًْ َخلَْت ِمن َقبْلِ  ﴿واتە  693دەبێ بزانین ئەوەی دە پێشدا ڕابرد دە ناو دەروونی ئایەتی  ْم كقَ
ی ئاالی 693بوون لە ئاایەتی دا وەک پێشوازێکە بۆ حالی694و هەروا دە ناو دەروونی  ﴾...َنٌ ُْ 

عیمران، یانی هەر کاتێ لە بەسەرهاتی کارەساتی دەورانای ڕاباردوو تێفکارین و حەول و دەول 

دان بێتە ڕوو دەکاار بکارێ، وەک لە بەساەرهاتی کاافران و موساوڵامنان دە پێشادا، بە چااکی 

ئەگەر هێرش و شاڵوی بە هەڵکەوتەی کافران بۆ ساەر ئەهلای ئایامن ڕووی داباێ، تێدەگەین 

سەرەنجامیان بە شکست و تێشکان هاتۆتە گۆڕێ، واتە ئاڵی حەق بە بەرز و شەکاوەیی هاتۆتە 

ڕوو و چاو کراوە. ئاڵی هێرشی سەرەڕۆیان و یاغیان بە نابوودی و نەوی بوونەوە هاتۆتە ڕوو. 

ئیامن و حەق، ئەوە بە شایان نازاندرێ و شایان نیایە نەخاتە ساەرکەوتنێکی کەوایە ئەی ئەهلی 

کافران بە سەر موسوڵامناندا کە لە ڕۆژی هەرای ئوحوددا چااو کارا، ببێاتە ساەبەب و هاۆ باۆ 

سستی و الوازی ورەی دڵ و هیواتان و پاشەکشەتان لە خەزا و جیهادتان، بەڵکە پێویستە ئەرکی 

و هیواتااان لەوپەڕی بەرزیاادا بااێ، بەو ئومیاادەوە کە بەو زووانە  ئیامنتااانە غیاارەت و ئومێااد

سەرکەوتن و پیرۆزیتان بەرەو پیر دێ و دەیبینن هێز و سەربەزی و سەرکەوتن هەر بەشی ئێوەی 

 ئەهلی حەقە. 

ی ئاالی عیماران تاا بە تەواوی لە 693بۆ ڕاستی ئەو ڕاستییە دەبێ بچینە خازمەت ئاایەتی 

 لەی ئەو ئایەتە پیرۆزە حاڵی بین. ئەوەش ئایەتەکە:ناوەرۆکی جەریان بە وەسی

ْعلَْوَن إِن 
َ
نُتُم األ

َ
ْؤِمنِيَ كَوالَ تَِهُنوا َوالَ َُتَْ نُوا وَأ  (235) ْنُتْم مُّ

 و بێ.کز و الوائ مەبد و خەب و پە ارەشتان نەبێو هەر ئێوە اەرکەوتوون ئەگەر ئیتن

 911رۆک و سیامی ئایەتی ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوە

ەفەت لە واتە ئەی ئەهلاای ئاایامن و یااارانی شااەڕکەر، سسااتی لە خااۆ نیشااان مەدەن و خ 

و شااەڕی ڕۆژی ئوحااوددا کە وەک شااەڕی بەدر سااەرکەوتن ڕابااردووش مەخااۆن، بااۆ وەی لە

بەدەست نەهێنا و زۆرو شەهید دا، کە لە هەماان کاات و حاڵەتادا ئێاوە هەر بەرزن بە مەرجاێ 

بڕوادار بن، نەچن بیر لە ڕابردوو وەکەن و بیکەنە خەفەت، تێشکانی ئوحود و دەست شال کەن 

ک هیاوا و ئومێاادێکی بەتاین ڕابگاارن کە و پاشەکشاە لە جیهااد بااکەن، ئەوە بازانن دە دڵاادا وە

 سەربەرزی و سەرکەوتن لە النی خوداوە هەر بۆ ئێوەی موسوڵامنە.
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لە عەالمە واحدی و ئیبنی عەباسەوە: بە هۆی ئەوەی موساوڵامنەکانی شاەڕکەر لە هەرای 

ڕۆژی ئوحااوددا لە هەوەڵ قۆناااغی شااەڕدا تووشاای شااکان هاااتن، کەوتاانە ناااو پەژارە و 

زۆرەوە، لەو کات و ساتە سەختەشدا خالادی کاوڕی وەلیاد وێساتا موساوڵامن پەرێشانییەکی 

نەببووە دەگەڵ لەشکری کافران بوو زۆریش لێزان بوو لە فێام و فووتی شەڕدا، ئەو پەرێشاانی و 

لێک پڕژ و بڵوییەی موسوڵامننی بە هەل و فرسەتێکی نەغادی قاۆزتەوە، هێرشای کاردە ساەر 

حەزرەتی ڕەسووڵ هەستی بەو مەبەست و قەسدەی وان کارد موسوڵامنانی پەرێشان، جا کاتێ 

اَللُّهامَّ ال یَْعلاوَن » و تێگەیی، تێبینانە پەنای بردە بەر دەرگای خودا و دەستی هەڵێنا و فەرمووی:

َة لَنا إاّل ِبَک، اللُّهمَّ لَیَس یَعبُُدَک ِبِهِذِه الْبَلَْدِة َغیِر ِهُالِء النَّ  واتە یاا ڕەببەناا،  «َفرَعلَینا، أَللَُّهمَّ ال قوَّ

نییە بێ لە هیممەت و  انەهێڵی و ڕێ نەدەی ئەوانە ڕەسەر ئێمە بکەون، خودایە ئێمە هێز و توانام

کەرەم و لااوتفی تااۆ، خااودایە لەو سااەرزەوییە بەغەیاارەز ئەو یااارە شااەڕکەرانە نەبااووە کەسااێک 

 بتپەرەستێ و بەندەگیت بکا.

ی مبااارەکی حەزرەتاای ڕەسااووڵ لەشااکری لە سااەر ئەو پاااڕانەوەی پێغەماابەر هەڵوێساات

موسوڵامنن تینیان هاتەوە بەر و جووڵنەوە و دەستیان کرد بە ڕاپەڕین، چەند لوێکی بەگاوڕ و 

گورج و گۆڵ دە خۆ نووسان و شێرانە خۆیان گەیاندە سەر کێوی ئوحود پاێش ئەوەی دوژمان 

تیر و تیرەبااران و بەرەو پاشایان ، ئینجا لەوێڕا دوژمنیان دایە بەر ڕەهێڵەی تێبتوانێ خۆی بگەینێ

یەی ئالی عیمران، دەو کاتەدا دابەزی باۆ ساەر 439ڕانان و تێکیان شکاندن. جا گۆیا ئەو ئایەتە 

ْعلَْوَن  پێغەمبەر ﴿
َ
نتُُم األ

َ
 وای نەقام کردووە. 9/443. ابن جریر طربی لە ج ﴾َوأ

ینی تایبەتی نیایە، بەڵاکە باۆ بەڵم ئیامم زهری و قەتادە نەزەریان وایە ئەو ئایەتە هۆی دابەز

 .9/442خۆشی دانەوەی موسوڵامنانە دە کارەساتی هەرای ئوحوددا. طربی، دڵ

دەو کاتیدا بوو کە وێستا پێغەمبەر نەگەیشتبووە مەدیانە خەبەر هاات و گەیشاتە لەشاکری 

ئیسالم بەتایبەت پێغەمبەر، کە موویکان بە خەیاڵی خۆیان زۆرزیاان لە لەشاکری موساوڵامن 

شتووە و بریندار کردوون و ئەوانەی ماونەوەش پەرێشاان و سەراسایمەن، جەناگەی هێارش کو 

بەرنە سەریانە، دەیانهەوێ کافرەکان هێرشیان کەنێ، و یەکساەرە لە ناویاان بەرن. پێغەمابەر دەو 

کاتە ناسکەدا ڕوو دە لەشکری موسوڵامنان دەکا و دەفەرموێ: هاا بازانن قوڕەیشاییە کافرەکاان 

ئاوا گرتووە، هێرشتان بکەنە سەر و دە ناوتان خزێن بەڵم مەترسن و سسات مەبان هەڵوێستیان 

 یە.خودا پشتیوانی مە دەر ومۆڵەتیان نەدەنێ یاریدە
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جا ئە دێرەدا بوو الوانی بە زیپک و دەخۆڕادیو بەر لەوەی ئەوان کافران خۆ بگەیێنانە ساەر 

یان پاشەکشاە پاێ کارد و ڕاویانناان و کێوی ئوحود، یارانی ئیسالم خۆیان گەیاند و لەوێڕا ئەوان

بەر ئااوا ئااڵی ئاڵی ئیسالم بە زوبەیری کاوڕی عەوام باوو کااتێ کاافرانی بە خەیااڵ هێارش

ئیسالممیان چاو کرد، نەترەیان چوو و سەرسووڕ مان و ورەیان بەر دا و هەر یەکەی بە الیەکادا 

 هەڵتن بەرەو مەککە. 

الی عیماران دابەزی بە وردی لە ساەرەخۆیی دەباێ ی ئ632لە بابەت ئەو کارەساتە ئایەتی 

سەیری کرێ و هەڵسەنگێندرێ لە کەو و داژگیر درێ بەتاایبەت ئەوانەی شاەڕی نەتەوایەتای و 

 عیززەتی خۆیان بە ملەوەیە.

ْحَهُنواْ ِمنْ 
َ
يَن أ ِ َصاَبُهُم اعَْقْرُ  لَِّلذ

َ
ِيَن اْسَتَجابُواْ ِ ِّ َوالرذُسوِل ِمن َبْلِد َمآ أ ْجٌر اَّلذ

َ
ُهْم َواَّذَقواْ أ

 ئایل عيمران( 271) َعِظيمٌ 
ئەوانەی وەاڵمی دەاتوور و فەرمانی باری تەعاال و یەئرەتی  ەاووڵی خودایان بە دو دایەوەو 

پڕڕا  ئەوەی کە تووشڕڕی ئاب و بڕڕ ید بڕڕوونو بڕڕۆ ئەوانەی چاکەیڕڕان بەجڕڕێ هێنڕڕاوەو لەوان و 

 وە و هەیە.خۆپارێزنو پاداشی گەورە و بەرچاویان بۆ داندرا

ی شەوواڵی ساڵی ساێی کاۆچی ڕووی داوە 3شەڕی ڕۆژی ئوحود کە لە ڕۆژی شەممەی 

کە لە هەوەڵین هەڵمەتدا موسوڵامنان سەرکەوتن و پیرۆزییاان بە دەسات هێناا، و لە هەڵمەتای 

پەرساتان ساەرکەوتن، دووهەمیاندا بە هۆی خافڵن بە تاڵن و ماڵی دنیا شکساتیان هێناا و بت

ی غیرەت وەبەرنانیاان لە الیەن پێغەمابەرەوە لە دەوری پێغەمابەر وەکاۆ باوون و بە پاشان بە هۆ 

شکستی خۆیان زانی. بۆ جوبڕانی ئەو تێشکانە هیمەتیان لە خۆ نیشان دا و کەوتنە هێرش باردن 

پەرساتیانیان شاپرزە و هەڵمەت کردن بۆ جاری سێهەم دوژمنیان تێک شکاند و ڕاویان نان و بت

کردن کە شوێنی شەڕگەیان چۆڵ کەن و بەرەو مەککە بگەڕێنەوە بە سەرشاۆڕی کرد و ناچاریان 

پەرساتان ئەوەی لەشکری بتباری. ئینجا پاش ئەوەی کە متامنە پەیدا بوو لە سەر و خەجاڵەت

گورزێکی وایان وێ کەوتاووە تەزاون و نااتوانن و هێازی گەڕانەوەیاان لە دەک داوە. ئەوجاار 

موسوڵامنەکان بە پێای ئەو ئیتمیناانەوە ویساتیان لە دەوری پێغەمابەر باڵوە باکەن، حەزرەتای 

کرەکەی پاێ ڕەسووڵ هەواڵی بەڕاستی پاشەکشە و گەڕانەوەی بەرەو دوای ئەبوساوفیان و لەشا

گەیی، ئەوجار پێغەمبەر بە وەسیلەی جاڕکێش دەستووری بانگااواز و جااڕی دا و بانگاوازیاان 

پەرستان باکەون. بەڵاێ کرد کە موسوڵامنان کۆوە بن و وەشوێن ئەو لەشکرە تێک شکاوەی بت



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 202

شاکاو سەد کەک لە یارانی شەڕکەر کەوتنە پەیسەری کافرانی هەڵتووی تێکپێغەمبەر و شەش

ا گەیشتنە ئەو شوێنەیی کە نااوی "حماراء االساد"ە، لەوێادا بااروبنە و بارگەیاان خسات و و ت

مەعبەدی خەزاعی هاتنە خزمەت پێغەمبەر و نیگەرانی خۆی نیشان دا. پێغەمبەر کە هەساتی بە 

نیگەرانی ئەو نەفەرە کرد و لێی پرسای دەتاهەوێ باۆ کاوێ بچای؟ لە وڵمادا کاوتی: مەکاکە 

ەوە مەکااکە لە هەر کااوێ بە ئەبوسااوفیان فەرمااوو جااا ئەگەر دەچاای حەزرەت پێاایدەچاامەوە، 

گەیشتنی پێی بڵێ: پێغەمبەر بە لەشکرێکی زۆر و بەرفاراوان لە شاوێنێک بە نااوی "روحااء" لە 

ڕێگەتان وەستاون چاوەڕێتانە؛ کاتێ ئەو کاک مەعبەرە دەگا بە ئەبوسوفیان پێش ئەوەی مەعابەد 

سوفیان بۆ خۆی لە خۆیەوە کوتی: کاکە لە کوێڕا دێای و چ ڕاسپاردەی پێغەمبەری پێ بڵێ، ئەبو 

باسە لە ڕێگادا؟ مەعبەد لە وڵمدا پێی کوت خەبەری ڕێگا ئەوەیە کە پێت بڵێم پێغەمابەر ئەوەی 

ڕەوانە کردووە کە ئەمن پێات بڵاێم ئەو ڕاساپاردراوەش ئەوەیە وا لە شاوێنێک بە  یبە مندا بۆ تۆ 

فەرماوویەتی چااوەڕوانی ئەبوساوفیانم لێێارەدا بە هێزێکای ناوی ڕوحاء لە دیار تاۆ وەساتاوە، 

یەکجار زۆر و بەربڵو، تەنانەت ئەوانەی کە لە شەڕی ئوحودیشدا ئامادە نەباوون ئەوانیشای وا 

لەگەڵ هاتوون. ئەبوسوفیان کاتێ ئەوەی لە مەعبەدی بیست ترسا و تۆقا و نەترەی چوو دەرجێ 

ەرەو مەکااکە وەگەڕێاان مەبااادا مااحەمەد و دەسااتووری دا بە لەشااکرەکەی هەرچاای زووە ب

زاناان لەشکرەکەی مبانگەنێ و بنکوژن و بە دیلن گارن. جاا ئەدێارەدایە کە هەنادێک لە قورئان

ی ئاالی عیماران دابەزیاوە بە عیناوانی ماژدە باۆ ئەو هاوڕێیاانەی 632نەزەریان وایە ئەو ئاایەتە 

ونەی تۆشایان هاات، بەرەو هااوار و کە لە پاش ئەو هەموو عەزابەی ئازار بریندار باو  پێغەمبەر

بانگاوازەکەی پێغەمبەر هاتن و ئیتاعەیان لێ کرد. بۆ زێدە زانین تەماشاای تەفسایری ئەو ئاایەتە 

 کەن لە تەفسیری کەبیردا.

ْعلَْوَن إِن  ﴿لەمەڕ بابەتی مانای ئایەتی 
َ
نتُُم األ

َ
ْؤِمِننَي كَوأ چەند ئاوڕدانەوەیەک هەیە،   ﴾نْتُْم مُّ

 نەوەیەش دەبێ ئەوانە بن:ئەو ئاوڕدا

 693ئاایەتی ەعااال بە وەسایلەی ی تخودا ی. ئاوڕ وەدەن وەسەر کەالم و مژدە شیرینەکە6

نەفەرو شاەهید دا و هەروا  31دەیدا، کە ئێوە ئەی موسوڵامنان دە شەڕی هەرای ڕۆژی ئوحاود 

ئاخریشاادا  نەفەرو لە کااافران کوشاات و لە 22و بریناادار بااوون، بەڵم دە مقابیلاادا تاااقمێکیش

و بە دەک هێنا و لە هەرا و شەڕ و غەزاکانی دیکەش یەک لە ساەر یەک بە ساەریاندا سەرکەوتن

 زاڵ دەبوون.



 202تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

ْعلَْوَن إِن  . ئاوڕدانەوەی دوو وەسەر ئایەتی ﴿2
َ
نتُُم األ

َ
ْؤِمِننَي كَوأ ﴾ ئێوەی خاوەن باوەڕ نْتُْم مُّ

پەرسنت، ڕێزدار و لەسەرووی کافرانی بتو بەتەقوا بە مەرجی مانەوەو لە سەر ئیامن و باوەڕی، 

و هەروا بە هۆی دەستێ گرتن و لە دینی خودا، باوەڕی توندیش بە ڕۆژی قیامەت هایچ غەم و 

و نابێ. قورئان و دینی ئیساالمی ئینکارنااپەزیر شااهیدی ئەو ڕاساتییەن، لە هەر دوو خەفەتێک

 دنیا.

لێی ورد بایەوە بەو نەتایجە دەکەی: ی کەی و ن. ئاوڕی سێ وەالی ئەو ئایەتە: ئەگەر وەز 9

کوژن هەر لە سەرووی کاافرانی مەقام و شەئنی ئێوەی موسوڵامنی شەڕکەر چ بکوژی و چ بت

لە هەر دوو الدا، بە پااێچەوانەی کااافران کە بکااوژرێن بە هاایالک دەچاان و لە دۆزخ بەوالوە 

 هیوایەکیان نابێ، ئەگەر بشکووژن، هیوایەکیان نابێتە زەخیرە.

ی ئاالی عیماران 693اممی قرطبی فەرموویەتی: پاش دابەزینی ئەو ئایەتە پیرۆزەی گۆیا ئی

مزگێنی درایە دڵی ئەسحابەکان کە دە هەموو شەڕ و هەرایەکادا ساەرکەوتنیان بە دەک دێناا، چ 

 .4/263کەم بان، چ زۆر بان. تفسیر قرطبی، ج

ی ئاالی 693ایەتی دانەوەی موسوڵامنان بادا و بکاا، ئاخۆشیخودای تەعاال دەیهەوێ دڵ

ْعلَدْوَن إِن  ﴿عیمران: 
َ
ندتُُم األ

َ
دْؤِمِننَي كَواَل تَِهنُوا َواَل َُتََّْنُدوا َوأ ئەو ئاایەتە هااوار دەکاا لە  ﴾نْدتُْم مُّ

موسوڵامنان نە سست بن و نە غەم بخۆن چونکە ئێوە لە سەرووی کافرانن لە مەقام و شاەئندا، 

ۆی دێاتە پاێش وەک ئەوە: دەڵاێ خاودا لە کوێادا ئەدێرەدا دڵ دەکەوێتە پرسیار لەو خەیاڵەی با

بوون و غەم داگارتن دیوە و پێامن دەڵێ: خەیااڵی سسات رخۆ ئێمەی بە سست و الواز و غەم

مەخەنە ناو دڵتان؟ جا خۆ ئەوەش یەقینە و حاشاهەڵنەگرە کە دەبێ هایچ پرسایارێک باێ وەڵم 

دەکۆڵێ بێ جواب دڵ دادەگارێ و نابێ بێڵدرێتەوە. چونکە پرسیار شتێکە کە وەک مۆریانە دڵ 

لە کاری شت زانین دەکەوێ. جا بۆیە خودای تەعاال دەیاهەوێ تەم لە ساەر دڵ ڕامااڵێ بەوەی 

تووشای ئێاوە ، ئەوانایش وەک نتووشی ئازاری بارین دەبا ێوەدێرەدا: ئەی موسوڵامنان وەک ئ

ن دەباڕێ، ئای ئازاری برینداری دەبن چونکە یاسایەکی ئەساسییە: تیر و تیخی تۆ چاۆن دوژما

ویش ئاوا ئەتۆ دەبڕێ، دەبێ تێکۆشانی دوژمن بە زایە نەچێ، وەک ئەتاۆش تێکۆشاانت بە زایە 

دەی، بە کورتی و بە کوردی، پەرۆشی ئەوەت نەبێ برینداری، ئەویاش برینادارە؛ شایر و تیار ان

 دۆست و نادۆست دەبڕێ.

ەڵاکە بە پێای هێاز و شەڕ ئەقیدەی باتام و دروست لە مەڕ کوشنت و باڕین نااخوێنێتەوە، ب
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هێز و تێکۆشان و غیرەت و لەخۆبردووییە، بۆ ڕاستی ئەو ڕاساتییە دەچیانە خازمەت ئاایەتی بێ

 ی ئالی عیمران تاکوو بە تێر و تەسەلی لەو بارەوە پاراو بین:641

ْثلُُه َوتِلْ كإِن َيْمَهْه  َقْد َمسذ اعَْقْوَم قَْرٌ  مِّ ََ األيذاُم نَُداوِلَُها َبْيَ انلذاِس َوِِلَْللَوَم  كْم قَْرٌ  
َْ ِمن ِيَن آَمُنواْ َونَتذِخ الِِميَ كا ُّ اَّلذ َهَداء َوا ُّ الَ َُيِبُّ اعظذ ُِ  ئایل عيمران( 222) ْم 

گومان ئەو گەلە  تووشڕی ئەو چەشڕنە ئڕائارانە ئەگەر ئامار بوون و تووشی ئائار بوونو بێ

لە ناو خەڵکا دەااودەس پێ دەکەنو تڕا خڕودا  وونڕی بکڕاتەوە   ئەو  ڤ انەبوون و هاتوونو 

کێ لە باواکەیدا پتەوە؟ لە ناو ئێوەشدا چەندید شڕایەت هەڵبێێ ێڕ و خڕودا  اڕتەمکارەکانی 

 خۆ  ناوێ .

 941ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

باوەڕ چ موساوڵامن و خااوەن پێشەکی ئینسان دەبێ ئەوەی باوەڕ بێ ئینسان چ کافر و بێ 

باوەڕ سەراپای دەسکاری خۆ نی و بەندەی خۆ نی، ئینجا بێ نان و ئاو و ژیان ناکا لە سەر وەی 

باوەڕە، و یا نایکاتە خااوەنی نااو و ئااو و ژیاانێکی تێار و تەساەل لە ساەر ئەوە ئیامن و بێبێ

ئیامتنێکی کۆڵەوار ناکا بە دەستی موساوڵامن لە امنە ولە شەڕ و هەراشدا هیچ کافر و بێموسوڵ

ئیامنە و ئەو بە ئیامنە، بەڵکە ساەرکەوتن و بەرکەوتان لە ڕۆژی هەرادا حەواڵە بە سەر ئەوەی بێ

ئەسباب و وەسیلە کراوە لە قەبیلی کەرەسەی شەڕ و ئیارادە و خاۆڕاگری و فێاام و فەنای شاەڕ 

ئیامنی نیایە؛ زۆر تێکۆشاە زۆر بپۆشاە، کەم تێکۆشای، کەم هیچ کارێکی بە ئیامن و بێزانین، 

دەپۆشی؛ فەرقێک هەیە ئەویش ئەوەیە: خاەن ئیامن باوەڕی وایە چون شەڕەکەی باۆ خاودایە بە 

هەر الیەکدا بکەوێ ئەو ناکەوێ، واتە بکوژرێ هەر بەرەندەیە چونکە دە ڕێی خودادا کوژراوە، 

بااوەڕ و کاافر بەرەنادەیە چاونکە لە ساەر دینای خاودای کوشاتووە، بەڵم بێچ بکوژێ، هەر 

بکوژرێ بە فیڕۆ دەچێ، چونکە لە سەر دنیاای کاوژراوە، و ئەگەر بشاکوژێ بە ئاافریم و ئاازا 

ناژمێردرێ چونکە لە سەر ناحەقی کوشتووە نە لە سەر حەق، جا لە ساەر ئەو ئەساساە ئەتاۆش 

ی لە ساەر داوات، ئەوەش ماافی خاۆیەتی بشاکوژرێ و مافی خۆتە بشاکوژرێی و برینادار با

باوەڕە خاودا باۆت کاوێر و بریندار بێ وەک، ئیدی ئەو ئینتیزار و چاوەڕوانیەت نابێ چونکە بێ

بااوەڕ کاات وسااتی سازای بااوەڕ و بێ ساکوتر کا و ئەتۆی سوار کا، چونکە خاوەن باوەڕی، 

 خۆی هەیە ئەو کات و ساتەش ڕۆژی حیسابە )قیامەت(.

پەرساتانیش وەک گومان هۆزی بتجا ئێوە کە لە هەرای ڕۆژی ئوحوددا بریندار بوون، بێ



 202تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

ئێوە لەمەوبەر لە هەرای ڕۆژی بەدردا بریندار بوون، جا دەباێ ئەوە بزانادرێ ئەو ساەرکەوتنەی 

ئوێەی موسوڵامن لە ڕۆژی بەدردا و ئەو سەرکەوتنەی وان لە هەرای ڕۆژی ئوحاوددا خااڵی لە 

دینی نەبووە، سەیر کەن و گاوێ ئااواڵە کەن: مەت نەبووە، دەخڵی بە دین و بێعیللەت و حیک

ئەو ڕۆژانەی دەیهێنین و دەیبەین بە ناو عالەما ڕاز و حیکمەتەکەی ئەوەیە: تا خاودای تەعااالی 

پێو بزانێنێ و لێو حاڵی کا: کێیە خۆڕاگر و خااوەن ئیارادە لە  انهەمووتزانا بە هەوەڵ و ئاخری 

ئیرادە لە سەر داوای خۆی؟ واتە بە کورتی و بە کوردی، باوەڕ و بێۆی، و کێیە بێسەر داوای خ

 کێ ڕاستە و ڕاست دەکا؟ کێ درۆزنە و درۆ دەکا؟

 بۆ ئاگاداری:

پەرساتان و موویکەکاان لە وا دەردەکەوێ موسوڵامنان لە سەر ئەو خەیاڵە باووبن کە بت

و زانست ئەو هەڵوێست و خەیاڵەی دەرداوێ وان بەرز و ڕێزدارترن، بەڵم خودای خاوەن عیلم 

ی ئالی عیمران، ئێستێ بە هاۆی هەڵساەنگاندن و مقایەساەی حااڵ و 693بە وەسیلەی ئایەتی 

ئەحااواڵی موسااوڵامنان و کااافران نیشااانی دەدا کە موویااک ڕێااز و ڕێزداریااان نیاایە بە سااەر 

سااوڵامن گەیشااتووە، بە موسااوڵامناندا، لە هەرای ئوحااوددا، ئەو زەرەر و زیااانەی بە ئێااوەی مو 

وانیش )کافران( گەیشتووە کەوایە بەرتەری موویکان دە کوێدایە؟ تاکوو ئێوەی موساوڵامن وا 

خەیاڵ کەن ئەوان ڕێزدارن و بیکەنە دەلیل و بەڵگەی الوازی و خەفەتتاان؟ ئینساان دەباێ ئااوا 

گرێ و اخاۆ ڕانا سەیری یاسای خودا کا، ڕووداوی تاڵ و شیرینی دنیا کە وا دێات و ڕوو دەدا،

دەوام ناهێنێ و ڕادەبرێ، ئەدێرەدا بەرجەوەند بێ و کەڵک وەرگرێ، بە قازانج و ساەرکەوتنێکی 

کردنەوەن، بەحیساب بێنێ، ئەو ڕووداوە تاڵنەی کە وا دێن و ڕووبەڕوو دەبنەوە، مەیدانی تااقی

لە تێشاکانی  واتە ئازا لە نائازا، چاک و پاک لە خاراپ و ناپااک هەڵاداوێرێ، خاودای تەعااال

نەزمای و فەرماان شاکاندنی هەرای ئوحوددا کە هات بە سەرودا، ویستی ئەوەو نیشان دا کە بێ

شکانی ئاوا دڵتەزێنی لێ دەکەوێتەوە، کە دەباێ ئەو کارەسااتانە ڕێبەر لە کاتی ئاوا حەساسدا تێ

یدا بەو خااترە ببنە دەرک بۆ داهاتوو، جا بەو پێیە دەبێ بیسەملێنین، سەرکەوتنی دوژمن لەو کات

گوماانە خاودا زاڵمای خاۆش نااوێ، نەبووە کە خودا ئەوانی خۆش ویستووە، چونکە ئەوە بێ

 نەزمی ئێوەی موسوڵامن بووە و بەک.بەڵکە ئی بێ

اِولَُها َبنْيَ انلَّاِس  كَوتِلْ  ﴿جوملەی  ًَ دەبێ تەعبیرەکەی ئاوا بخەینە ڕوو: ئەو ڕۆژانە  ﴾األيَّاُم نُ

کە ڕۆژانی شکسنت مانای وا نییە خودا ڕۆژێک موسوڵامنان سەر دەخا و ڕۆژێک کاافران ساەر 
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دەخا، بەو دەلیلە یاریدەدانی خودا ڕوتبە و مەقامێکی زۆر گەورەیە، ئەوانەی دۆستی خودا ناین 

ستەگی ئەو پالە و پایەیاان نیایە، بەڵاکە پەرست، لێهاتوویی و شایوەک کافر و موویک و بت

وگۆڕە، کات و ساتی وا هەیە واتە لەو ئاڵ« مداولە»دەبێ ئاوای بۆ بچین بۆ مەبەست و مانا لەو 

تاڵی و سەختی و سەخڵەتی هێرش دەکاتە سەر کافران، کات و سااتی وا هەیە هجاووم دەبااتە 

ەیە: ئەگەر بیتاو کاافر دە هەماوو وگۆڕەش خاوەنی ئەو قازانجسەر موسوڵامنان، ئەو شێوە ئاڵ

کات و ساتی ژیانیدا هەر بناڵێ و خاوەن ئیامنیش دە هەموو کاات و سااتاندا هەر دە خۆشایدا 

بێ، ئەو شتە ناڕەوایە ڕوو دەدا، تەکلیع و داوای ساەواب و عیقااب باێ جاێ دێاتە گاۆڕێ و 

پەکاران دەبەسارتێ، سەلبی ئیختیار دەکرێ لە ئینسان و ڕێگای هیوا و ئومید چاک بوون لە خرا

جا بۆ ڕەواندنی ئەو تەمی ناڕەوا لە سەر دڵی خاوەن دڵن دەباێ ئااوا بڵێاین: ماناای جاوملەی 

( واتە خودای تەعاال جاری وا هەیە دەرد و ڕەنج و سەختی دەهااوێتە ساەر نَُداِولَُها بَْيَ النَّاِک )

تاکوو ئینسان چ موسوڵامن شانی ئیامنداران، جاروباری واش هەیە دەیخاتە سەر شانی کافران، 

چ کافر، لە ڕاپەڕین و حەرەکە بۆ گەیشنت بە مەنزڵی ئاوات و هیوای نەکەوێ و لە بیر و هەست 

 و ئەندێشەی رسشتی خۆیدا ئەستێور نەبێ.

لە ئەبوسوفیانەوە لە ڕۆژی هەرای ئوحوەوە: گۆیا خاۆ دەگەیێنێاتە ساەر کێاوی ئوحاود و  

ابی کبشە"؟ ا واتە پێغەمبەر؛ لە کوێیە "ابن ابی قحانە؟ ا واتە هاوار دەکا و دەڵێ: لە کوێیە "ابن 

 حەزرەتی عوسامن؛ لە کوێیە "ابن الخطاب"؟ ا واتە حەزرەتی عومەر؛ ئەوەش ئەمنم.

، َو اأْلَیّاُم ُدَوٌل َو الَْحرُب ساجاٌل ئەبوسوفیان کوتی:  ؛ واتە ڕۆژ بە ڕۆژە و ڕۆژیاش یَوٌم ِبیَوم 

 گ و گوریزە.دە گەڕاندایە، و شەڕیش جەن

حەزرەتی عاومەر فەرماووی: ناا وا نیایە کە دەڵێای بەرابەرە؛ بەڵکاوو کاوژراوانی ئاێمە لە 

 بەهەشتدان و کوشتەکانی ئێوە دە دۆزەخدان.

 ئەبوسوفیان کوتی: ئەگەر ئا وا بێ، وەک ئەتۆ دەیڵێی، ئێمە ڕەنج بە خەسارین.

ْ  ﴿جوملەی  يَن آَمنُوا ِ وگۆڕی چی دەیهەوێ پاش بەیانی عیللەتی ئااڵئەگەر  ﴾َوِِلَْعلََم اهّللُّ اَّلَّ

حاڵەتی خەڵک و ڕۆژانی خاوەن حایکمەت، ئیشاارە وەلی ئەوە دەکاا: خاودا کە ئااوا ئەوزاع 

دەگۆڕێ، تاکوو بزانێ کێ بەرەندەیە و کێ دۆڕاوە، ئەو جەریاناتە بەو شێوەیە دڵ پەرێشان دەکاا 

وگۆڕان بە ە خاودای تەعاال تاا ئااڵو خلیسکێ دەبا، چۆن واتە: دەکەوێتە ساەر ئەو خەیااڵە ک

ئەوزاع نەکا، حاڵ و باڵ و ئەوزاعی عالەم نازانێ! پەنا بە خودا لەو باوەڕە! چونکە موساوڵامنان 
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باوەڕیان ئەوەیە: کە خودا پێش هەموو شات زاناایە بە هەوەڵ و ئااخری شات، کەواباێ دەباێ 

وگۆڕان لە ئەوزاعدا پێکدێنێ ۆیە ئاڵتەعبیراتی ئەو ڕستە ئایەتە ئاوا تەعبیر کرێ: خودای تەعال ب

ڕوویان پێ دەدا، تاکوو بۆ بەنادەگانی ڕاساتی و دروساتی و حەقایقەت ڕوون کااتەوە و تێیاان 

گەیێنێ بە هۆی بەڵگە و دەلیلی حاشاهەڵنەگر، وەک تێشکانی موسوڵامن لە هەرای ئوحاوددا، 

دا تێشکان و زەرەر دێتە ڕوو و دە موسوڵامنانی گەیاند کە دەبێ نەزمی دا و بێ ئەمری پێغەمبەران

 هەیە، دەبێ دەرسی لێ وەربگیردرێ ئەو کارەساتانە.

 
 یخودای تەعال بە پێی لوتف و کەرەمی دەگەڵ خاوەن ئیامن و باوەڕان، دەیاهەوێ ڕێگاا

ون ئاشکرا کا بۆیان نەبادا بە گوناه و تاوانەوە بچنە دیوانی خودا، تا ساەرحەد و مەرزی شاایان 

سڕنەوە، هەڵدەخا بۆوەی بتوانن پێش مردنیان گوناەه و تاوان لە خۆیان داماڵن و وەیانهەلیان بۆ 

ديِّئَاِت  ﴿چونکە وەعدە لە لیەن خوداوە:  واتە حەسەنات دەستڕێتەوە  ﴾إِنَّ اْْلََسنَاِت يُْذِهْْبَ السَّ

سەیکات )خەتا و گوناه(. جا لە سەر ئەو ئەساسە حیکمەت و ڕازی زەربەخواردنی موسوڵامنان 

لە هەرای ئوحوددا ڕوونرت بەیان دەکا و نیشانی دەدا. بۆ ئەو ڕاساتییە دەچیانە خازمەت ئاایەتی 

 ی ئالی عیمران:414

ِيَن آَمُنواْ َونَمْ  َص ا ُّ اَّلذ  ئایل عيمران( 222) فِِرننَ اكَحَق اعْ َوِِلَُمحِّ
باوایڕانیش اڕەرکوت کڕا و لە هەتا خودا ئەو کەاڕانەی ئیتنڕدارن بە باشڕی پاڵفتەیڕان کڕاو بێ

 ناویان بەرێ.

 949ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ن: ئاایەتی پاێش واتە جا بۆوەی بە تێر و تەسەلی واقیعەکە تێگەیشنت دەست کەوێ دەڵێای 

ئاماژەی وەالی ئەوە کرد کە بەرهەم و نەتیجەی ڕووداوەکانی تاڵ و شیرین بۆ ئەوەن خاوەن  641

باوەڕان هەڵوێرێن، ساەرەڕا و جاگە لەوەش فایادە و مەبەساتێکی دیاکەش هەیە ئیامنان لە بێ

لە ژەناگ و  ەیاانو ئەویش ئەوەیە: خالیس کردنەوەی ئیامنی ئیامناداران، پااک و خااوێن کردنە

ژاری تێکەڵوییان دەگەڵ خەیاڵت و وەسوەسەی منافقان، و دامەزراندنی دڵێکی پڕ لە سەفا و 

ئیامن؛ وەک دەبیندرێ یەکێک لەو فکر و خەیاڵە خاوەی کە لە ڕۆژی هەرای ئوحوددا بەرۆکای 

ۆ شکانیان ئەوە بوو کە ناوی پیارۆزی ئیساالم باو بووش بە سەبەبی تێکموسوڵامنانی گرتبوو 

سەرکەوتن بە سەر کافراندا کافییە بۆ ساەرکەوتن؛ دە حاڵێکادا ئەو خەیااڵە هەڵەیە، چاونکە ئەو 
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فکرە ڕەنگە بکرێ لە سەرکەوتنی هەرای بەدردا بەڵم ئەگەر ئااوڕ وەساەر هەرای ئوحاود کارێ 

بوون بە سەر دوژمندا، خااوەنی عایللەتە وەک ئایامن و ئیتااعە لە دەردەکەوێ کە پیرۆزی و زاڵ

 ێغەمبەری خودا، دەگەڵ تەوەکول.نیشاندەی پوورات و نەزم و نیزامی دەکدەست

 لە کەو دانەوە:

جا بۆ ئەوانەی کە خاوەنی بڕوا و ئیامنن، خودا بۆوەی لە گوناح و تااوان پاکیاان وەکاا، بە 

ئازار و ڕەنجی ژێر کەوتنیان لە الیەن کافرەکانەوە دەبێ گرفتار بن، ئەوجار خودا بە ئاوڕێکی پڕ 

 سەفا و ڕەحمەوە، وەسەر کافرانیان دەخاتەوە و کافران وەژێر دەخاتەوە و لە ناویان دەبا. لە

 بۆ ئاگاداری:

وشەی )متحیص( بە واتای پااک یاانی تااکوو بە هاۆی ئەو شاەڕ و هەرایەی ئەوانای تاێ 

یاال و لواتە زە (َولِاايَُمح َص )ن لە گوناهیااان پاااک وەکااا، و وشااەی ۆ دەکەون و شکساات دەخاا

 ی بەقەرە:231دەراوەڕایە؛ ئایەتی  ولەناوبردن، دیارە هەر لەو سەرچاوە و لە

َدقَاِت َوا ُّ الَ َُيِبُّ  َبا َونُْرِِّب الصذ ثِيمٍ ك كذ َيْمَحُق ا ُّ الْرِّ
َ
اٍر أ  فذ

خودای تەعاال ماڵێ  کە اوودی تێ کەوێ لە ناوی دەبات و ماڵێکیش کە چاکەی پێ بک ێ  

دا یەئ لە هیچ گوناهبارێکی گەورە ناکاتو )واتە ئەوانەی اڕوود بە یەاڵو دەکات و خو  یئیاد

 بەرداری نابد.(دەئاند و دەا 

زەجاج کە یەکێکە لە زانایانی ئایینی، فەرموویەتی لە باابەت ماناای ئەو ئاایەتە: خاودا ئەو 

دەوڵەتای  ڕۆژانەی وا لە دەستاودەستدان، واتە خودای تەعاال لە نێوان موساوڵامنان و کافرانادا

دەستاودەساات دادەمەزرێنااێ، بە کااورتی و بە کااوردی، ڕۆژاناای سااەرکەوتن و بەرکەوتاان، دە 

گەڕاندان هەر دەمەی دە دەستی یەکێدایە، جا لە سەر ئەو یاسا و ئەساسە، ئەگەر هااتو کاافر بە 

سەر موسوڵامندا زاڵ بوو، ئەوە ئەو تێشاکانەی موساوڵامنان دەبێاتە وەسایلەی لە گونااە پااک 

، و ئەگەر هااتو موساوڵامنان زاڵ کاا رجی خۆ و خۆگری و سەبرمە ەوەی موسوڵامنان بەبوون

بوون بە سەر کافراندا، ئەوە دەبێتە وەسیلەی سڕینەوەی ئاساری کافران و لەناوبردنیان، بەو پێایە 

بوونەوەی کاافرانە لەمەیدانادا. واتە دەتوانین بڵێین: پاک بوونەوەی موسوڵامنان لە گونااه پااک

ص مومئینانە، تحمیق کافرانە، یانی ساڕینەوەی گونااە لە موساوڵامنان پێای دەکاوترێ بە متحی

دانی کافران نابوود کردنی وانە، ئەو دانی تاوانەکانی موسوڵامنەکان، هەر وەک بە هیالکهیالک
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 مقابلە پێی دەکوترێ: مقابلەیەکی لەتیع و تەمیز.

انی پێشێ کە لە بابەت هەرای ئوحودەوە دەبێ لە ڕێگای بەراوەرد و هەڵسەنگاندنی ئایەتەک

تێدا چاو کرا، ئەوە بزانین کە ساەبەبێ کە  یباک کران و هەر وا ڕازی شکست و ڕازی جیهادیش

لە چیاڕا دێانە ڕوو و لە کوێاوە ساەرچاوە دەگارن. جاا باۆ هۆی ئەسڵی ئەو تێشکانانەن چن و 

ووماااتی دەوران، بااێ دۆزیاانەوەی عاایلەت و سااەبەبی سااەرنەکەوتن و تێشااکان لە بەرابەر هج

ئیرادەی و بێ نەزمی و کەترەخەمی و بە کەم گرتنی تەکلیفات و ئەرکی پێ سپێراو بە ئەسڵی کار 

بژمێردرێ و چاو لێ بکرێ، چونکە دەبێ پێش هەموو شت ئەوە بزاندرێ کە دە بەرابەر هەچای 

کردنەوە نەبووە و یئەعامل و داوا و تەکلیفە تاقی کردنەوە هەیە و دەبێ ببێ یانی: ئیامنی بێ تاق

نابێ؛ واتە ئەو ئەرک و تەکلیفاتەی کە لە دنیادا خراوەتە سەر شانی ئینسان و پاڕیش لە ڕەناج و 

دەرد و عەزابن، سەراپای تاقی کردنەوە و ئازمایشن چونکە بەڕاساتی گەیشانت بە نیعمەتەکاانی 

وێ، هەر وا بە ڕۆژی ئاخرەت و بە بەهەشت، چاژتنی تاڵی و کێشاانی دەرد و ئاازاری زۆری دە

قسە و سووک و سادە دەک ناکەوێ، جا ئینسان دەبێ دەو خەیاڵەدا بژی کە بەهەشتی بە مفات 

و خۆڕایی و قسەی تڕ و پاراو وەدەک دێنێ، بەڵکە دەبێ جگە لە ئیتااعەی خاودا و ڕەساووڵی 

خودا دڵی بەنادەکانی خاوداش بساتێنێ، هەم خاودای لە خاۆ ڕازی کاا هەم دڵای بەنادەکانی 

ی 642دانی ئەو ڕاستییە دەبێ بچینە خازمەت ئاایەتی دەگەڵ بێ، جا بۆ ڕاستی نیشانخوداشی 

 ئالی عیمران:

ِيَن َجاَهُدواْ ِمن ا َيْللَِم ا ُّ اَّلذ َنذَة َولَمذ
ْ
ن تَْدُخلُواْ اَّ

َ
ْم َحِهبُْتْم أ

َ
ابِِرننَ كأ  ْم َونَْللََم الصذ

ی هێشڕڕتا ئەوانەی وا لە نڕڕاو ئێڕڕوەدا ئایڕڕا وا بیڕڕ  دەکەنەوە هەر وا دەچڕڕنە بەهەشڕڕتەوە؟ کەچڕڕ

 تێدەکۆشد و خۆ اگ نو خودا دیاری نەک دوون!

 942ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئایا بۆ ئەو ئینسانەی کە کراوەتە خەلیفەتوڵڵ و ئیکرام و ڕێزی بۆ داندراوە لە الیەن خوداوە  

کردنەوە بگاا بە بەهەشات و ئەنعاامی خاودا؟ و ، کە بەبێ تااقیدەبێ ئەو فکر و خەیاڵە وەکرێ

بەبێ ماندوو بوون و جەور و جەفایە لە ڕێی خودادا دەست بگا بە لکی داری هیاوا و ئومیاد و 

میوەی لێ بچنێ؟ ئەوە زۆر دوورە لە ئەقام و شعووری خەلیفەتوڵڵ کە ئینساانی ژیار و بەبیارە، 

گەنج، خەیاڵێکی کاڵ و ناپوختەیە، کێ وا خەیاڵ کا تەنیا  ڕەنج دەگا بەکێ ئەو خەیاڵەی بێ، بێ

بەوەندەی بڵێ: موسوڵامنم دەگا بە عەزەمەت و عیزەت و دەوڵەتای ئیساالمی و بە بەهەشات، 
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بنەمایە، بەڵکە دەبێ خاوەنی ئەو ئیدیعایە )ئیامن و باوەڕی( لە محەک خەیاڵی کاڵ و خاو و بێ

و مەینەتی و سەختی ژیاان و کیاان، باۆ وەی لە مەیادانی درێ و تاقی کرێتەوە. بە ئازار و دەرد 

عەمەلدا ڕێزی دمتەران و قسەلووک و زارپاراوان هەڵوێاردرێ، لە ساابران و خۆوەخاۆگران و 

ڵخاولێ، و قسەپتوون و ئازاران، دەبێ مەیدانی شەڕ و هەرا و بەزمای دەوران دەور بگارێ و هە

ێ. بە جلک و لیباک و کەوش و پێڵو هەموو مرۆ و نامرۆیان دەرکەو  بکەوێتە گەڕ تاکوو ڕیزی

کەک پیاوە و وەک پیاو دەچێ، بەڵم مەیدانی عەمەلە کە دەتوانی پیاو لە ناپیااو لاێکەوە کاات، 

پیاو بە نیشانەی نێرایەتی پیاو نییە، بەڵکە بە نێرایەتیی و مەردایەتی دیارە کە پیاوە، خاوەن ئایامن 

 بە قسە نییە، بەڵکە بە عەمەلە.

 اداری:بۆ ئاگ

وشەی )ام حسبتم( ڕووی خیتابی دە ئەساسدا و بە ئیعتیباری دابەزینی ئاایەتەکە وا نیشاان 

دەدا بۆ ئەو کەسانە بێ کە دە هەرای ڕۆژی ئوحوددا پەرێشان بوون و شکستیان خوارد. وشاەی 

ئاایەتەکە )ملا یعلم( یانی )ملّا یمیز اللە( جوملەکەش دەبێتە حاڵ لە زەمیری )تادخلوا(، ئەودەم 

بَل ال یَنبَغي ِمنُکم أن تَُّنّوا أَنَُّکم تَدُخلوَن الَْجنََّة َو تَفوزوَن ِبِنَعِمها و ما أَعدَّ اللاُه ئاوا دێتە ڕوو: )

 . تعالی لِعباِدِه فیها(

لە ساەر ئەو ئەساساە ماناای ئاایەتەکە ئااوا دەکەوێ: ئایاا وا خەیااڵ دەکەن کە بچانە ناااو 

 ستا خودا دەرەجە و ئیمتیازی پێ نەداون؟ نابێ ئەو فکرە بکەن.بەهەشتەوە، دە حاڵێکدا وێ

 شاعیرێکی عەرەب شێعرێک دەڵێ دروست دەگەڵ ئێرە دێتەوە، ئەوەش شێعرەکە:

 تَرجااااو لِلنَّجاااااِة َو لَاااام تَْساااالُْک َمسااااالَِکها

اااااافینََة ال تَْجاااااار  ي َعلَاااااای الْیَاااااابِْس إِنَّ السَّ
 

ڕێ نەکەوتاووی، تێابگە و بازانە کە کەشاتی لە واته: بە هیوای نەجاتی، دە حاڵێکدا وێستا 

 ویشکایی ناڕوا.

یانی الزم ناکا بۆ تۆ وا بیر کەیەوە دەچینە ناو بەهەشت و بە نیعمەتەکانی بەهەشت دەگەی، 

 و بەو وەعدانەی خودا داونیە عەبد لە بەهەشتدا.

لە الیەن حەزرەتی "شاهر کاوڕی حوشاب" نەقاام کاراوە کە گۆیاا فەرماوویەتی: هیاوا و 

ارەزووی بەهەشت بێ عەمەل، تاوانە و گونااحە، چاونکە ئەوانەی پێیاان وایە خاودا نیاازی بە ئ

بەندەیە کە دەیهەوێ بێ عەمەل بیباتە بەهەشتێ، و چاوەڕوان و هیواداری شفاعەتە باێ دەلیال، 
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باوون و نیازمەنادی خاودا، ئەوەش کااری ئەحمەقاانە. روح منوونەیە لە غاروور و لەخۆڕازی

 .4/944املعانی، ج

 سووکە ئاوڕێک:

دەبێ ئەوە بە ئەقام و شعوور بسپێردرێ کە ئایا خۆشەویستی دنیا و ئاخرەت دەکرێ دە نااو 

 دڵدا پێکەوە بن بە یەک ئەندازە؟

ێ، جا ڕ دەبێ بکوترێ: ئەقام ئەگەر سەری لێ نەشێوێندرێ، ڕێگەی ڕاست ون ناکا و نادۆ

ە دەچاێ: خۆشەویساتی دنیاا و بۆ ئەو وڵمە لەسەر ئەساسای هەڵساەنگاندنی ئەقاام وەک ئەو 

ئاخرەت پێکەوە بە یەک ئەندازە ناتوانن بنب، بەڵکە دەبێ بە پێی رسشت یەکیان لە یەکیان زیااتر 

بێ لە خۆشەویستیدا، هۆیەکەشی دەبێ ئەوە باێ: خۆشابەختی و ساەعادەتی دنیاای ئااخرەت 

ێگرتن دە تەنافی یاساای نایەتە ڕوو و پێکنایە ئیلال بە واز هێنانی دڵ لە "ما سوی اللە"، دەست ت

ئەڵڵ و دڵ ڕازانەوە بە خۆشەویستی خودا. هەروەک خۆشی و لەززەتی دنیا نایەتە ڕوو ئایلال بە 

ئەوینداری دەگەڵ دنیا و تەڵەبی دنیا، جا خۆ ئەوەش حاشا هەڵنەگرە کە ئەو دوو ئەمری ماتەزاد 

و سایڕ و ڕازەشاە کە ئەو کە وەک هەوێ وان پێکەوە، ناگونجێن دە ماڵی دڵدا، هەر بە خاتری ئە

 ئایەتە بە پێی ئاماژەی لێی دەرک دەکرێ کە کۆبوونەوەی ئەو دوو ئەمرە ناگونجێ پێکەوە.

 
گۆیاااا شاااەڕی بەدر کە دە پاااێش شاااەڕی ئوحاااوددا ڕووی داوە شاااەڕێکی لەناکااااو و 

نەکراو بووە، بەشێک لە موسوڵامنان کە لە کاری وەرزێری و کەشاوەرزی و ساەفەردا چاوەڕوان

بوون دە فریاای شاەڕ نەکەوتاوون، کااتێ کە پێغەمابەر لە شاەڕ دەگەڕێاتەوە، لە بەر ئەوەی کە 

موسوڵامنەکان بە زۆری دە فریای شەڕ نەکەوتاوون حااڵەتێکی بە پەرۆش و نااڕەحەتی نیشاان 

دەدەن لە خۆ، داوا دەکەن و تەمەننا دەکەن شاەڕێکی دیاکە هەڵیساێ و ڕوو بادا تااکوو تێیادا 

ینجا لە سەر ویسات و ئااواتی ئەو موساوڵامنانە سااڵی دوایە هەرای شاەڕی شیرکەت بکەن، ئ

ئوحود ڕوو دەدا و دێتە گۆڕێ، جا بە هۆی ئەوەی کە دە شەڕی ئوحوددا سەرکەوتن بە دەستیان 

ی لەو بااارەوە 642وەنااایە، واق و وڕ دادەمێاانن و پەرێشااان دەباان. خااودای تەعاااال ئااایەتی 

ن و خەفەتی سەر دڵیان بڕەوێنێ، ڕوو دە موسوڵامنەکان دەکا و توماو دادەبەزێنێ، تاکوو ئەو تەم

پێیان دەفەرموێ: ئێوە بۆ خۆتان کە دە فریای شەڕی بەدر نەکەوتبوون تەمەننای شەڕ و جیهاادو 

دەکرد بە ئومێدی شەهادەت و سەرکەوتن. جا ئەگەر ئەوە حاڵتان بوو و ڕاستە، ئێساتێ هایچ بە 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 222

چی وا پەرێشاان و دامااون بە هاۆی ئەوەنادە شکسات و پێچەوانەی ویستو نەهااتۆتە ڕێ، باۆ 

 ی ئالی عیمران:649کوشتەی لە ئوحوددا داوتانە!؟ بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

نُتْم تَنُظُرونَ كَوعََقْد 
َ
ْيُتُموهُ وَأ

َ
َقْد َرأ ََ ن تَلَْقْوهُ 

َ
ْبِل أ ََ  ْنُتْم َََّمنذْوَن الَْمْوَت ِمن 

ئی مەرگ بوونو لە پڕێش ئەوەیڕدا دەگەو مڕ دن  ووبە وو بڕدو خڕۆ بێ گومان ئێوە ئاواتەخوا

 ئەوە دیتتان و تەماشای دەکەن!

 941ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئەگەر بە چاوێکی وردبینانە و هەستیارانە لە ناوەرۆکی ئەو ئایەتە رسنج بادرێ، ئەوە دێاتە  

ئەو ئاایەتە نادروساتی بیار و خەیااڵی ئەو موساوڵامنانە نیشاان دەدا کە لە ڕوو بە ئاشکرایی کە 

شەڕی ئوحوددا تێشکان، لۆمە و سەرزەنشیان دەکاا مناوونەی زاهیریاان بیار دەخااتەوە ئاا بەو 

و دەسەردا بوو دەتانکرد، بەڵم چونکە خۆڕاگریو لە خۆ نیشاان شێوە: ئێوە ئارەزووی شەهادەت

ر بە ئارەزووتان نەبوون، دەگەڵکوو بەزم و مەیدانی شەڕو چاو پێکەوت نەدا و بەردەوام و وەفادا

 ئەو تەما و قەرارەو دایە پشت گوێ کە دەبا شەڕ بکەن و خۆڕاگر بن.

 ئاگاداری:

پاااێش ئەوەی باااگەن بە شاااەڕ و ڕووبەڕووی مەرگ ببااانەوە، ئااااواتەخوازی مەرگااای بە 

باوونەوە، ئەو هەوایە خارایە دۆڵ و شەهادەتەوە بوون، بەڵم کاتێ دیتتان و ڕووبەڕووی مەرگ 

دەکارد: دە هەرای ئوحاوددا عەبادوڵاڵ  ودەرەی فەرامۆشکاری، چونکە ئێوە بوون ساەیری ئەوە

قمیکة الحاار ، ڕووبەڕووی زاتای پێغەمابەر دباۆوە و باۆوەی بیکاوژێ و شاەهیدی کاا بەڵم 

بادوڵاڵ مصعبی کوڕی عەمیر بە گورجی خۆی خساتە بەردەمای پێغەمابەر و بەر شمشاێری عە

خۆی فیدای پێغەمبەر کرد و شەربەتی شەهادەتی خاواردەوە. هااوار هەساتا و دەنگای داوە کە 

ن هورەیان دابەزی و پەرت و پەرێشاان باوون، هەر دەو سااتەدا اپێغەمبەر کوژراوە و موسوڵامن

هاوار بەرز بۆوە لە لیەن خودی پێغەمبەرەوە، ئەی بەنادەگانی خاودا پەرێشاان مەبان و بێار و 

ێاادا ڕامەکەن، پێغەماابەر ماااوە و شااەهید نەکااراوە! ئەوەی شااەهید کااراوە و خااۆی دە سااەر بەو 

پێغەمبەری گێڕاوە مەسعەبی کوڕی عەمیر بووە. پێغەمبەر بە دەنگی مبارەکی خۆی ئەو هەرایەی 

و  هورەیان بەرز بۆوە و هااتن بە گاورجی لە دەوری پێغەمابەر کاۆ باوونەوەموسوڵامنان کرد و 

هەڵمەتیان دایە دوژمن و تەزاندیانن. وەک دەڵاێن دەباێ دەو کاات و سااتەیدا  ەنئازایا و شێرانە
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 ی ئالی عیمران دابەزیبێ. کاتێ کە پێی گەیشتین بە درێژی لێی دەدوێین.411بووبێ کە ئایەتی 

ێیەکااان لبااراوە بااۆ «ت»وشااەی )متنااون( دە ئەسااڵدا )تتمنااون(ە بااووە یەکێااک لەو دوو 

رسی و مجاهد و ڕەبیو و قەتادە و ساد    گۆیاا کااتێ یاارانی سووکباری، بە کوتەی حەسەن بە

محەمەد کە داوای مەرگیان دەکرد لە بەر ئەوەی دەستەیەک لە یارانیان لە شاەڕی بەدردا شاەهید 

بوون، جا بۆیە لە پاش بەدر و پێش ئوحود ئارەزووی مردنیان باوو بەڵم کااتێ شاەڕی ئوحاود 

ژەیان دی، ئەو ئارەزوویەیان فەرامۆش کرد و شکان، هات و دامەزرا سەختی و شیددەتی ئەو ڕۆ

 جا خودای تەعال ئەوانی لە سەر ئەو فەرامۆشکارییە دایە بەر پالری لۆمە.

گۆیا یەکێک ح یفەی دەداتە بەر تانە و تەشەر و لۆمە لە سەر ئەوەی کە لە شەڕی حونەیندا 

بەرابەر لۆمەکەیدا فەرماووی: حەزرەتی ڕەسووڵیان بە تەنیا هێشتبۆوە و هەڵتوون. ح یفەش دە 

شۆخی پێ ناکرێ، چونکە شۆخی نییە، بەڵکە کاتێکی سەخت و بەتاین و تەوژمە و بەڵێ، شەڕ 

ڕۆژی گیان بەخشینە؛ هەر لە نێوانی ئەو قسانەدا یەکێک هەڵستا و کاوتی: ئەگەر ئەمان باام لە 

واب و پێی کوت تاا جە باتی ئێوە هەڵنەدەهاتم و پێغەمبەرم بە تەنیا نەدەهێشتەوە. ح یفەش هات

شای شاەڕ نەهااتووم! و ئێستێ کەوتوویە ناو شەڕەوە؟ ئەویش کوتی: نەخێر؛ تااکوو ئێساتێ تو 

ح یفەش فەرمووی پێی: ئەگەر ڕۆژێکی کەوتیە ناو شەڕ و ڕاتنەکرد ئەوە ئەودەم سابت دەبێ کە 

ئەوەی مرۆیەکی ئازا و بەغیرەتی، چونکە دیتنی مەرگ بە چاوانی خۆت و خۆڕاگریش لە ساەر 

  51کەی نۆرەی مەرگی تۆش دێ، کاری هەموو کەس نیایە. )صاحیح بخااری مغاادی، باابی 

 (393 9شەرحی بخاری ج 

وا دەردەکەوێ لە سەیری ئایەتەکانی هەرای ئوحود کارەساتێ زۆر بەرچاوی لێ کەوتۆتەوە 

چاویان  و دێنە بەرچاو کە دە ناو مێژووی ئیسالمدا بەتایبەت شەڕەکان شۆقدارن کەم کەس هەیە

 نەکا، بۆ منوونە:

 . شکانی ددانی مبارەکی پێغەمبەر4

 . شایعەی کوشتنی پێغەمبەر و باڵو کردنەوەی لە لیەن شەیتانان3

 . شکانی یارانی ئیسالم3

. خاڵی کردن سەنگەرەکانی دوندی جبل الرماة کە لە لیەن پێغەمبەرەوە کرابووە ساەنگەر 1

 و مەتەرێزی بەرگری

 ئیسالم بۆ ماڵی تاڵن. . غاردانی یارانی5
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. هەل وەدەس کەوتنی خالد بۆ هێرش کردنە سەر لەشکری شکست خواردووی ئیسالم، 6

کە ئەودەم خالید موسوڵامن نەبوو و دەگەڵ کافران بوو، ئەو خالدە بڕیاری وا دەرکردبوو لە هەر 

دەسانوێژ  کوێ پێغەمبەری لێ بێ، هجووم دەبێ بکرێتە وێ، لەو کاتەشدا وا هات پێغەمبەر باۆ

گرتن جودا ببۆوە لە یاارانی بەڵم طلاحە کاوڕی عەبادوڵاڵ بە خااتری پاارازتنی گیاانی ئەو لە 

کە کافرەکاان پێغەمبەریاان ئااوا چااو کارد بە دەساتووری خالاد  خزمەتیدا بوو. ئە دەو کااتەدا

هجوومیان کردە سەری، ئەمام طلحە شاێرانە لێیاان هااتە دەسات و ڕێای نەدا دوژمان بتاوانێ 

یەک بدەن لە پێغەمبەر، هەر دەو ئانەدا حەرزەتی ئەبووبەکر کە چاوی کەوت بە جەریاان و زەربە

ڕاپەڕینی شێرانەی طلحەی چاو کرد، هاواری کرد و جاڕی کێشا: ئوحود! ئوحود! ئوحود! واتە 

تەواوی ئەجر و پاداشی هەرای ئوحود بوو بە نەسایبی طلاحە. ساەرەنجام کاابرایەک بە نااوی 

می ە الحار  بەردێکی داوەشاندە ڕوخسااری مباارەکی حەزرەت و بریناداری عەبدوڵاڵ کوڕی ق

کرد، دەو کاتەدا مصاعب کاوڕی عمیار کە زۆر فیاداکارانە حاافیزی پێغەمابەر باوو پەرچەمای 

ئیسالمیشاای دەپاراساات، خااۆی دایە بەر ئەو زەربەی کە داهێاارنایە پێغەماابەر و شااەهید کاارا و 

صعب، دوعای خراپیشای باۆ عەبادوڵاڵ کارد. خاودای پێغەمبەریش ڕزگاری بوو و پاڕاوە بۆ م

ی ئالی 411تەعال دەنگۆی کوشتنی پێغەمبەر و لە هورە کەوتنی موسوڵامنان لەو کاتەدا ئایەتی 

 ن تێگەیێنێ لە ڕاستی.اعیمران بۆ سەر حەزرەتی محەمەد دابەزاند بۆوەی موسوڵامن

 ی ئالی عیمران:644جا ئەوجار بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 ِ ْعَقواب
َ
ْو قُتَِل انَقلَْبُتْم لََعَ أ

َ
اَت أ فَإِن مذ

َ
ْبلِِه الرُُّسُل أ ََ ٌد إاِلذ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن  ْم َوَمون كَوَما ُّمَمذ

ا يًْئا وََسَيْج ِي ا ُّ الشذ َِ ذ ا ذ  ًُ َ َعِقَبْيِه فَلَن يَ  ئایل عيمران( 222) ِرننَ كيَنَقلِْب لََعَ
مویەمەدیش تەنیا  ەوانەک اوێکەو بێ گومان لە پێش ئەودا پێغەمبەرانی دی  ڤیشتوونو ئایڕا 

ئەگەر هاتو مدەمەد م د یا کو راو ئێوە پاشگەئ دەبنەوە؟ هەرکەاڕیش پاشڕگەئ بێڕتەوە بەبڕێ 

گومان هیچ ئەرەر و ئیانێ  ناگا بە خوداو خودا  بە ئووتڕ ید کڕات پاداشڕی ااااڕگوئاران 

 دەداتەوە.

 944ڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی ئاو 

پەرست و لە خودا غافام! چاک حاڵی بە و وەریگارە: ماحەمەد تەنیاا ئەی ئینسانی ئینسان 

بەرە و هیچ ئەمرێک لە ئومووراتی دینی پێ نییە و دەستەڵتی بە سەردا نییە، بێ گوماان دە مپێغە

ون و ڕۆیشتوون، ئەوانایش لە غەیاری ئەماری ڕاگەیانادن هایچ پێش ئەویشدا پێغەمبەران هاتو 
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قازانج و زەرەرێکیان دە دەستدا نەبووە، جا لە سەر ئەو یاسا و ئەساسە ئەگەر هاتو محەمەد مارد 

دەلایلە دیان ئای خاوایە و بە  وئێوە پێتان وابێ دین مرد و نەما، ئەوە وا نیایە؛ بەیا کوژرا، ئەگەر 

ش نامرێ، جاخۆ دیارە خاودا نەمارە، کەواباێ دینایش نەمارە؛ بەڵم خودایە تا خودا نەمرێ دینی

کەسێ بە مردنی محەمەد یا بە کوشتنی واز بێنێ لە ئایین و لە شەڕ، ئەوە هیچ زەرەرێک بە خودا 

حەولیشای  ە وو گەیاناگا بەڵکە ئەو پاشگەزبۆوە دەکەوێتە بەر الفااوی زەرەر چاونکە لە دیان نە

لە خاااوداوەیە نە لە شەخساااە، ڕۆژی خۆشااای جەزای  نەداوە حااااڵی باااێ لە دیااان کە دیااان

 سپاسگوزاران و چاکەکاران خودا دەیداتەوە نە ئینسان.

 پوختەیەک لەو بارەوە:

خودا دەیهەوێ بە وەسیلەی ئەو ئایەتە لۆمەی ئەو کەسانە بکا کە وابەستە بە شەخسان و بە 

ڵوێساتی هەڵتان و بیستنی خەبەری مەرگی کوشتنی حەزرەتی پێغەمبەر دە شەڕی ئوحوددا هە

پاشەکشە لە دین و ئیامنیان دەگرت، ئەو هەڵوێستەی وان زۆر دوورە لە ئیامن و باوەڕ بە خودا و 

پێغەمبەر و قورئان، چونکە پێغەمبەران ئامانج و هەدەفی ئەساڵی ناین لە دینادا بەڵاکە هەدەفای 

اتر نیایە؛ و جاڵەوی زیا ەئەسڵی پێغەمبەران لە ئاییندا ڕاگەیاندنی دین و تەوحیدی خودایە، لەو 

بە بەقاای خاودایە،  یە، و بەقای دینی خاوداش ڕاوەساتاوسەراپای ئومورات دە دەستی خودادا

واتە تا خودا بێ، دین دەبێ، بە مردن و کوشتنی ڕاگەیێنەرانی دین، دین لە ناو ناچێ، جا لە سەر 

غەمابەرانن، واتە ئەو ئەساسە دەبێ ڕوو بکرێتە ئەو خااوەن ئیامناانەی کە وابەساتە بە باوونی پێ

خەیاڵیان وایە کە دین وابەستە بەوانە، ئەگەر ئەوان باوون ئەوە دیان هەیە، ئەگەرکاوو ئەوانایش 

نەمان ئەوە دین نەما؛ ئایا چۆن لە دین حاڵی بوون و چۆن حاڵی کراون؟ دیارە دەبێ بکوترێ بە 

ان حااڵی پێچەوانەی ڕاستی حااڵی باوون بۆخۆیاان بە فکاری خۆیاان نەک پێغەمابەران ئاوایا

 کردوون.

 :پاشەدۆ

ڕەسووڵێکە وەک پێغەمبەرانی ڕابردوویە کە لە بەشاەرانە و خاودا نیایە لە ماردن  محەمەد

هەڵنەوەردراوە، مەرگ پەیسەری ئەویش دەگرێ کاتی خۆی، هەر وەک پێغەمبەرانی پێش خۆی 

مەرگ بردنی. ماحەمەد بەو نااوە مەنشاوورە، پاێش ماحەمەد کەسای دی بەو نااوە )ماحەمەد( 

مەشهوور نەبووە، ئەو ناوە پیرۆزە عبداملطلب باپیری لە سەری دانااوە، بە هاۆی خەوێکای کە 
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ی و پێیاان دەکاوت دە خەوەکەیادا نااوی ئەو کاوڕە بناێ بە ماحەمەد، واتە ساەناکراو؛ ئەو تدی

محەمەدە گۆیا لە ئاسامنەکاندا ناوی مبارەکی ئەحمەدە؛ دە قورئانی پیارۆزدا هەر دوو ناوەکاانی 

 و ئەحمەد هاتوون.محەمەد 

 چەند پرسیار و وەڵم لە بابەت مردنی پێغەمبەر و کوشتنی:

ە کوشنت پارێزراوە، ە پێغەمبەر لی سووڕەی مائیدە وا هەست پێ دەکرێ ک13. لە ئایەتی 6

سووڕەی "زمر"یشدا دووبارە هەست بەوەی دەکرێ کە پێغەمابەر بە مەرگای  91هەروا لە ئایەتی 

 وێ نەک بە کوشنت، سەیری ئایەتەکان کەن:رسشتی خۆی وەفاتێ دەفەرم

َما بَلذْغَت رَِساتَلَُه وَا ُّ َيلْ  ََ بِّك َوإِن عذْم ََّْفَلْل  نِ َل إَِِلْك ِمن رذ
ُ
يَُّها الرذُسوُل بَلِّْغ َما أ

َ
ِصُمك ِموَن يَا أ

 مائدة( 67)انلذاِس إِنذ ا ذ الَ َيْهِدي اعَْقْوَم اعْاكفِِرنَن 
ئەوەی کە لە الی پەروەردگارتەوە بۆت هاتۆتە خوارەوە  ایگەیێنەو ئەگەر ئەوە  ئەی پێغەمبەر!

گومان نەکەی و ئەوە پەیامەکەی پەروەردگارت نەگەیاندووەو خودا  دەتاارێزێ لە خەڵ ؛ بێ

 خودا دەاتەی کاف ان شارەئا ناکاتو چونکە شارەئاییان ناوێ.

يُِّتونَ  كإِنذ   زمر(32) َميٌِّت َوإِنذُهم مذ
 گومان ئەتۆ )ئەی مدەمەد( دەم ی و ئەمانە  هەر دەم ن.بێ

ئەو دوو ئایەتە لێیان دەردەکەوێ کە کەس ناتوانێ محەمەد بکوژێ، بەڵم بە مردنای خاۆی 

دەمرێ، جاا لە ساەر ئەسااس و ئامااژەی ئەو دوو ئاایەتە، دەباێ نەکاوژرێ و لە ساەر ماناا و 

و قسە دژ بە یەکن، دەباێ ئەو دژایەتیایە دو  دەشکوژرێ و دەشمرێ؛ ئەو 411مەفهوومی ئایەتی 

 وڵمی بدرێتەوە، بەو شێوەیە:

بە فەڕزی محاڵ چاو لێ بکرێ واتە بڵێین: ئەوە هااتوو ماحەمەد  411ئەو )قتل(ەی ئایەتی 

کوژرا و شەهید بوو، ئێوە لە ئیامن و باوەڕو پەشیامن و پاشگەز دەبانەوە؟ ناابێ وا بان، بەڵاکە 

 ر ئیامن و باوەڕی خۆتان بن.دەبێ هەر بەردەوام لە سە

ی کوشاتنی موسوڵامنان بە هۆی خەبەری بەدرۆ  و هەروا لە بابەت پەرێشانی و پەشۆکاوی

حەزرەتی ڕەسووڵ دەبێ حەواڵەی ئەوەی کەین: شەڕ و هەرای زۆر توند وسەخت و حەسااس 

 بەرۆکی موسوڵامنانی گرتبوو بە شێوەیەکی زۆر حەستەم و حەسااس، ماناای ئەو دوو ئاایەتی

 زمر لە بیر و خەیاڵ تۆرابوون و فەرامۆش کرابوون. 38ی مائیدە و 69
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ەی کە دەکرێتە سەر هەڵوێستی حەزرەتای عاومەر و یاارانی لە ر بۆ وڵمی ئەو پرسیارە گەو 

ەوە مکاتێدا کە پێغەمبەر وەفاتی فەرموو، حەزرەتی عاومەر بە قەڵسای و تاووڕەییەکی زۆر بەساا

کەس بڵێ محەمەد نەماوە و فەوتی فەرمووە، بەو شمشاێرە  هاواری لێ بەرز بۆوە و کوتی: هەر

زان دەیزانی قورئان جەوازی فەوتی ڕەساووڵی دوولەتی دەکەم؛ دە حاڵێکدا کە عومەری قورئان

داوە، هەروا حەزرەتی عوسامن لە زمان کەوت بە خەبەری فەوتی ڕەسووڵ و حەزرەتای عەلای 

کە بۆ عومەر و عوسامن و عەلی هااتبووە  کەوتە حاڵەتی بێهۆشی. دەکرێ بکوترێ ئەو حاڵەتی

پێش و پێشی نەدەگیرا، تەوژم و شایددەتی ڕووداوەکە بااعیس باوو، نەک ئەوە نەزان باووبن بە 

 فەوتی پێغەمبەر.

 تیوتیوە:

ئەوەمااان پااێ دەڵااێ: هەچاای پێغەماابەر و ئەولیااان بەشااەرن، ئینکاااری  411ئەو ئااایەتی 

ەک و تەکلیفاتێک بۆ مەی ئینسان بێ و ببێ، بۆ سەر بەشەریەتیان ناکرێ، و هەر بەڵ و تەنگانەی

وانیش مانیو نیایە باێ، بەڵم جیااوازییەک کە لە ماابەین ئاێمە و ئەوانادا بباێ دەباێ ئەوە باێ: 

خۆڕاگری وان دە کاتی بەڵ و سەختیدا پایە و شەئنیان پێ دەچێتە ساەر و بەرز دەبێاتەوە، بەڵم 

 ناهامن لێ دادەماڵدرێ.خۆڕاگری ئێمە دە کاتی بەڵدا تاوان و گو 

 ئەو پرسیارەش خۆ نیشان دەدا و دێتە ڕوو خوازیاری وەاڵمە:

حەزرەتاای ڕەسااووڵ ڕۆژی دووشااەممە وەفاااتی فەرمااوو، بەڵم ناااژتنی ئەو کەوتە ڕۆژی 

شەممە یا شەوی چوارشەممە، دە حاڵێکدا دەستوور و ئەماری ئەو تااڵووکە کاردن باوو باۆ سێ

 دەفنی مردوو؟

 یارە:وڵم بۆ ئەو پرس

هۆی وەئاخر کەوتنی ناژتنی پێغەمبەر دەبێ ئەوە بێ بە باێ گوماان: ئەو ڕۆژی حەزرەتای 

ڕەسووڵ وەفاتی فەرموو، ئەسحابی ئەو بەو حاڵەتی تاساو و داماو کەوتبوونە تەدبیری ئەوەی لە 

کوێی دفن کەن و بە خاکی بسپێرن و لەو لیەشەوە لە بەر ئەوەی حااڵەتی حەزرەتای ڕەساووڵ 

، هەناادێکیان بە خەیاااڵی خۆیااان دە حاااڵەتی وەحاای ێەبااوو دەگەڵ حاااڵەتی عااالەمفەرقاای ه

دایە بە مردنی واقعی نەگەیوە، جا تا ئەو گومانە ڕەوی و هەڵوێستی تەواوی لەمەڕ نااژتنی گرتن

 یەکرتیان گرت، ئەو تەئخیرەی بە سەر هات، نەک بڵێین شەریعەت ئەمری تەئخیری دابێ. 
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نشین کە بۆ بەرگری لە شەڕ و فیتنە و ئاژاوەی منافق و نی جێو هەروا جگە لەوانەش تەعی

موڕتەدان، ئەمرێکی ئەساسی و گەورە بوو، دەبا بخارایە پاێش دەفنای حەزرەتەوە و ئەویشایان 

تەعین کرد. )ابوبکر صدیق(. جا ئەوجار پاش ڕاپەڕاندنی ئەو ئەمرە بەرزانە دەستووری دەفنی و 

لە شااری مەدیانەی ناوورانی دا. )تفسایری قرطبای،  بە خاک سپاردنی حەزرەتای ڕەساووڵیان

 (331 1ج

(سووکە ئاوڕێک وەسەر جوملەی )  :أ  ف إِن  مات  أ و  ُقِتل 

سەر شەرت دەبێ، کەچی ئەگەر هەستیارانە ساەیری  یدە ڕاستیدا حەرفی ئیستیفهام وارید

أَ ئایەتەکە کرێ، واریدی سەر جەزای شەرت بووە، و مانا و تەعبیری ئایەتەکە ئاوا دەقۆزرێتەوە: 

واتە ئەی موسوڵامنان! ئایا ئێوە پاشگەز دەبانەوە تَنَقلِبوَن َعلَی أَعقاِبُکم إِْن ماَت محمٌد أَو قُِتَل: 

أَ تَنَقلِباوَن َعلَای کە کاافرییە، ئەگەر ماحەمەد مارد یاا کاوژرا؟ دێارەدا ) بۆ سەر دینی پێشووتان

 أَعقاِبُکم( جەزایە بۆ )إِْن ماَت محمٌد أَو قُِتَل(؛ 

بە هەر حاڵ دەتواندرێ بکوترێ دابەزینی ئەو ئایەتە لە ڕێی ئیلزامەوەیە نەک وجووب، بەو 

ەوە لە دینای مووساا )یەهاوود(؛ دەلیلە حەزرەتی مووساا وەفااتی فەرماوو ئاۆمەتی وەرنەگەڕان

حەزرەتی عیسا ڕۆیی، بەو حاڵە گوماناوییە کە کوژراوە یاا مااوە؛ وێساتا ئاۆمەتەکەی پاشاگەز 

لە دینی عیسا؛ جا بەو پێیە دەتوانین بڵێین: مەرگ و نەمانی پێغەمبەران نابێتە ساەبەبی  وەنەبوونە

لە ساەر ئەو ئەساساە کوشاتنی پاشگەز بوونەوەی ئۆمەتاان لە ئاایینی پێغەمبەرەکاان، کەواباێ 

بوونی گەڕانەوەی ئۆمەتی محەمەد لە دینیان؛ بەو دەلایلە: حەزرەتی محەمەد نابێتە هۆی واجب

کاتێ خەڵک وەرگەڕاوە لە دینی پێغەمبەرەکەی بە لەناوچوونی پێغەمابەرەکەی، دەباێ بکاوترێ 

 ڕاونەوە.ئەو وەرگەڕاوانە لە دین، لە دین نەگەیشتوون و حاڵی نەبوون بۆیە وەرگە

يًْئا ﴿مەبەست لە جوملەی  َِ ذ ا ذ  ًُ َ َعِقَبْيِه فَلَن يَ  دەبێ چ بێ؟ ﴾َوَمن يَنَقلِْب لََعَ

دەبێ ئەوە بێ: تەئکیدی هەڕەشەیە، چونکە ئەقام ئەوە دەزانێ کە کاوفری کاافران نااتوانێ 

دووی وەعیددا  زەربە لە خودا بدا، بەڵکە زەرەری بۆ خودی کافرەکەیە، جا بۆیە خودای تەعاال بە

دا ﴿وەعدەی هێناا و فەرماووی:  ديَْجَِّي اهّللُّ الشَّ َْ واتە خاودا سپاساگوزاران پااداش  ﴾ِريَن كَو

 دەداتەوە.

 
ناوازش و غیارەت باداتە دڵای خااوەن خودای خاوەن حیکمەت و حەکایم دەیاهەوێ دڵ
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الوازن و هەڵدێن ئیامنان کە لە شەڕدا نەترسێن و لەو الیەشەوە لۆمە بکاتە ئەوانەی کە سسنت و 

 لە ڕۆژی هەرادا لە ترسی کوشنت.

ی ئاالی عیماران، تااکوو بە تێار و تەساەلی لە 642بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 مانای ئایەتەکە حاڵی بین:

ْن ََُّموَت إاِلذ بِإِْ ِن الل اكَوَما 
َ
ْنَيا كَِتابَن نِلَْفٍس أ لاً َوَمن يُرِْد ثَوَاَب اَّلُّ َؤجذ نُْؤتِِه ِمْنَها َوَمون يُورِْد ا مُّ

ا  ئایل عيمران( 229) ِرننَ كثَوَاَب اآلِخَرةِ نُْؤتِِه ِمْنَها وََسَنْج ِي الشذ
بەبێ دەاتوور و ئەم ی خڕودا کەس گیڕان نڕادا و نڕام ێو تەعینڕی کڕاتی مەرگ کڕ اوەو کڕێ 

خڕوائێو لە پاداشی دنیا بخوائێ لەو ئاواتەخوائەی دەدەمێو و کێ اەوا  و پاداشی ئاخ ەت ب

 ئاواتەخوائەی دەدەمێو هەر وا بە ئوویی ااااگوئاران پادا  دەدەب.

 941ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

بە پێویست دەزاندرێ بۆ وەی بتواندرێ دەرووی چوونە ناو ژووری مانای ئایەت بە باشی  

لە سەر ئەو ئەساسە خالسە دەبێ بکوترێ: هۆی  وەدۆزرێ، هۆی دابەزینی ئایەت بزاندرێ، جا

کردنی دووڕووان نیشان دەدا. کاام دووڕوویاان؟ ی ئالی عیمران دەمکوت642دابەزینی ئایەتی 

ئەوانەی کە لە شەڕی ئوحوددا ئەو هاوار و هەرایان خستە ڕوو کە حەزرەتی محەمەد شەهید کرا 

لەشاکری ئیساالم دابەزێ و هەڵاێن و و کوژرا، هۆی ئەو جاڕەش دەبێ ئەوە بێ تاکوو هورەی 

ڕاکەن بێر و بەوێدا، لەشکری کافرانیش بە پیرۆزی و سەرکەوتن بگا، بەڵم خاودای باانی ساەر 

ڕێی پێ نەدان ئەو هەلە بە تەواوی وەقۆزن و پێی بگەن، بەڵاکە ساەرنەجامی کاار ساەرکەوتنی 

هەسانت، تاا خااوەن بااوەڕ و یارانی ئیسالم بوو، جا لێرەدا ئەو هۆشدارە دێاتە ڕوو باۆ ئەوانەی 

لە سەرەتاوە دایڕشتۆتە ناو ماڵی دڵ دەستووری الچوونی پێ نەدا لەو  خودای تەعاال ئەو گیانی

ماڵە )مەرگ( الناچێ و چۆڵی ناکا، واتە نامرێ؛ چونکە خودا کاتی مەرگی دیاری کردووە. واتە 

دەروازەی ئەو کااتی  نووساروێکی کاتییە مەرگ خودا دیاری کردووە، کە هاات و کاار گەیشاتە

کراو، دەبێ گیان خۆشی یا ناخۆشی بار و بنە وەپێچێ و بڕوا بۆ ئەو شوێنەی خودا باۆی دیاری

گیانی دەبەنێ، هەرکەک پاداشی دنیای ویستبێ دە کاتی خۆیدا  ەیدیاری کردووە. جا لەو شوێن

ە وباێ ساەرمایە بە دراویەتێ و لێرەدا هیچ پاداشتێکی لە الی خودا نییە و نایدرێتێ، بێ دەسامی

داماوی دەمێنێتەوە و هەر کەسیش پاداشی ئاخرەتی ویستبێ و مەبەستی بووبێ لە دنیادا، ئێرەی 

ئاخرەت کاتی پێدانەوەیەتی و دەیدەنێ. جا خۆ ئەوەش بێ گومانە و حاشا هەڵناگرێ کە کەک 
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زووی ڕاساات و دروساات و ڕەوان و باوەفااا بااێ، بە خااودای دانەوەدا ناااتوانێ وەک لە پاااداش

 پاداشی چاکان و پاکان و خاسان و سپاسگوزاران بێ کەم و کووڕی دەداتەوە.

بە کوردی و بەکورتی، ئەوانەی دە جەنگێدا لە پێناو تاڵن و ماڵ و ساماندا لە دنیادا گیانیان 

داوە و تێکۆشاون، پاداشی کاریان چ بێ پێیان دەدرێ، و ئەوانەیش کە لە پێناو ئایینی ئیساالم و 

ڕۆژی ئاااخرەت تێکۆشاااون و گیانیااان داوە، ئەوە پڕاوپااڕی هەڵوێسااتیان پاداشاات  پاداشااتی

دەدرێتەوە بێ کەم و کووڕی، جا دەبێ بە ڕەوانی بکاوترێ: ئەو ئاایەتە ڕاساتەوخۆ ڕوو دەکااتە 

ئیامندار و بڕواداران، و پێیاان دەفەرماوێ: پێغەمبەرانای ڕاباردوو کە دەکەوتانە شاەڕ و هەراوە، 

ۆیان کە دەگەڵیان بوون، شان بە شانی ڕێبەری خۆیان )پێغەمبەران( بە دڵای هاواڵن و یارانی خ

گەرم و بە تین و پڕ لە سەفا دەکەوتنە شەڕەوە لەوپەڕی خاۆڕاگری و ئاارام بە هورەییادا خۆیاان 

 دایە. 641نیشان دەدا، تەئیدی ئەو ڕاستییە لە ماڵە ئایەتی 

 پوختەیەک لەو بارەوە:

رێ لە هەساتی دەروونای هەڵتاووان وا بەراوەرد کارێ کە لە سەر لۆمەی هەڵتووان دەکا

ئەوانە نەگەیشتوونە ئەو پالەیە کە مەرگ و نەماان بە ئیزنای خاودایە و بە فەرماانی ئەوە، بەڵاکە 

خەیاڵی خاویان ئاوای پێ سەملاندوون مەرگ لە دەک غەیری خودادایە، یانی ئەوانە لە وڵتای 

یویانە و ئەوەیان لە بااتی ئایامن چااو کاردووە: تواناایی و وانڕ ەوا ڕ  باوەڕ و ئیامندا لە دامێنی بە

حکوومەت و دەستەڵت تایبەتی پێغەمبەران و ئەولیایانە، نەک تایبەتی خاودایە، بەو ئایامنەش 

دەکوترێ: بۆنی پڵو، یانی پڵو ناناسێ، هەر بۆنی دەناسێ ئەویش بە بیسنت! ئیامن و بااوەڕی 

 و لەزەت و هەوای لێ دێ. ئەو کەسانە تام و ڕەنگ و بۆنی دنیا 

و ئەقڵی ژیر و هەستیار ئەو فکرە ڕەد دەکەنەوە و بە پاووچی دێانە ژماار.  642ئەو ئایەتەی 

هاوار و هەرا و دەنگۆ و شایعەی باێ ئەساسای شاەهید کردنای پێغەمابەر دە ڕۆژی ئوحاوددا، 

یامن باوونەوە بەشی زۆری لەشکری ئیسالمی وەلەرزە هێنا و کێشانیە ئەو حاڵەتە ناحەزە کە پەش

بوو لە ئیسالم و دەستەیەکیشیان ڕایانکرد و هەڵتن، جا ئەو حاڵەتە ناڕەوایە باێ گوماانە ئەوەی 

لێ دەرک دەکرێ: بەو شێوەی کە ڕاست و دروستە، حاڵی نەبوون لە دین و ئیامن؛ ئەگینا مردن 

بێاتە جاێ،  و شەهید بوونی پێغەمبەر سوننەتێکی خوداییە و دەبێ ڕۆژێک لە ڕۆژان ڕوو بادا و

چونکە ئەو مەرگ و نەمانە لە الیەن خوداوە سنووردار کراوە و کاتی بۆ دیاری کاراوە، کەواباێ 

ێکی عەجایب بژمێردرێ بەڵکە ئەنجامی ئەمری ئیالهییە، دەبێ بێاتە تش هیچ سەیر نییە و نابێ بە
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ەر چێ، جگە لەوانەش تێکۆشان و عەمەلی ئینسان ا چ دنیاایی باێ چ ئااخرەتی باێ ا بە هەد

ناچێ و نافەوتێ، بەڵکە دێتە حیساب، جا کەوایە ئەمن و ئەتۆ دەبێ ئەوە لە خۆ پرسایار کەیان: 

دەکارکردنی سەرمایەی بوونی خۆمان بۆ لە ڕێگای ناڕەوادا دەبێ بە کار بەرین؟ بۆ لە ڕێی ڕەوادا 

 خەرج نەکەین؟ ئەگەر وا نەکەین، ئەو ئینسانەین: ظلوم و جهول بەشامنە!

 ی ئالی عیمران:941سیامی ئایەتی ئاوڕێک وەسەر 

وشەی )بإذن الله( زانایانی قورئان چەند نەزەرێکیان لە سەر داوە، تا بتوانین و بکارێ بەرەو 

 پیری ئەو نەزەرانە دەچین.

إذن بە واتەی ئەمر و دەستوور، ئەوە نەزەری ابومسلم بحر اصفهانییە، ئەوکات ماناای إذن 

دەستەڵت دەستوور بە فرشتەی مەرگ دەدا کە گیاان وەرگارێ، دەبێ ئەوە بێ: خودای خاوەن 

 کەوایە لە سەر ئەو بۆچوونە دەبێ بکوترێ: کەک نامرێ مەگەر بە هۆی ئەمری باری تەعاال.

ی ساووڕەی 41دووهەم نەزەر: دەڵێن هەنادێکیان مەبەسات لە إذن هەماان إذنای ئاایەتی 

ی ئاالی 642ساتە، لە إذنای ئاایەتی ی ساووڕەی نەحال چ مەبە41نەحلە، واتە لە إذّن ئاایەتی 

 ی نەحل:41عیمرانیش هەر هەمان مەبەستە؛ ئەوەش ئایەتی 

ن نذُقوَل ََلُ 
َ
َرْدنَاهُ أ

َ
ٍء إَِ ا أ ََيَ كإِنذَما قَْونُلَا لَِِشْ  ونُ ون 

 کاتێ خوااتتن لە اەر بوونی شتێ  هەبێو هەر ئەوەندە کو ان ببەو خێ ا دەبێ.

ی نەحل مەبەست پێ بوون و پێکهااتن و پێکهێناانە 41ی ئایەتی دیارە دێرەدا واتە ئەو ئەمر 

بەو دەلیلە غەیری خودا هیچ کەک بە سەر مان و نەماندا توانایی و دەستەڵتی نییە، جا لە ساەر 

ی ئالی عیماران ئەوە دەباێ: کە هایچ کەساێک 642ئەو بەراوەردە مەبەست لە بإذن الله ئایەتی 

 ردنی بدا.نامرێ مەگەر ئەوە خودا دەستووری م

ی ئاالی عیماران 642زاناان پێیاان وایە وشاەی إذن ئاایەتی هەندێکی دیش هەن لە قورئان

ی 612بریتییە لەوە کەک توانایی زەرەر پێ گەیاندنی نەفسی نییە باێ لە خاودا، وەک لە ئاایەتی 

 بەقەرەدا هەستی پێ دەکرێ:

ْن ََُّموَت إاِلذ بِإِْ ِن اللاكَوَما 
َ
 َن نِلَْفٍس أ

 فسێ  بۆی نییە مب ێ ئی م بە ئیزن و دەاتووری خودا نەبێ.هیچ نە

دەکار کران و وەرگیران، گیاانی حەزرەتای ڕەساووڵ لە  ێرەدانەی لجا لە سەر ئەو بەراوەردا
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کاراوی خاودا ژێر دەساتی خاودادایە کەک نااتوانێ زەرەری پاێ بگەیێناێ، و تاا کااتی تەعین

شکست لە خۆ نیشان مەدەن بە هاوار و شاایعەی دەیپارێزێ کەوایە ئەی موسوڵامنانی غەزاچی 

 درۆی درۆزنان کە بڵێن محەمەد کوژراوە.

یا ئەوەتا دەچنە سەر ئەو باوەڕەی لە مەڕ وشەی )إذن(دا کە هەندێکیان کوتوویانە: إذن واتە 

زانین و زانست یانی هیچ نەفسێک نامرێ بەبێ عیلم و زانینی خودا. یانی تا ئەو کاتەی کە خودا 

عین کردووە و عیلمی پێیەتی، نۆرەی مردنای هایچ نەفساێک ناایەت. هەر کاات کااتی بۆی تە

 کراو کاتی تەواو بوو، کاتی نەمانی دێ و دەڕوا بێ پاش و پێش، وەک ئایەتی:دیاری

ِخُروَن َساَعًة َوالَ يَْهَتْقِدُمونَ 
ْ
َجلُُهْم الَ يَْهَتأ

َ
 اعراف( 32) فَإَِ ا َجاء أ

 کەوتنی پێ نادرێ.انێ  پا  ناخ ێ و ئانێ  مۆڵەتی پێشهەر کات کاتی چوونی هاتو ئ

عباسیش فەرموویەتی إذن واتە قەزا و قەدەری خودا، بەو دەلیلە هیچ شت بەبێ ئیازن و ابن

 ئیرادەی خودا نایە و ناچێ.

مەبەست لە جوملەی )کتابا مُجال( کتێبێکە شامیلی ئەجەلە واتە لوح املحفاوظ، وەک لە 

هااتووە کە خاودای تەعااال دەساتوور بە قەڵەم دەدا و دەفەرماوێ قەڵەم  فەرموودەی پێغەمبەردا

 اُکْتُْب فََکتََب ما هَو کائٌِن إِلَی یَوِم الْقیاَمِة(.بنووسە ئەوەی دێ و دەبێ تا ڕۆژی قیامەت: )

واتە کێ پاداشای دنیاا بخاوازێ لەوێ  ﴾َوَمن يُرِْد ثََواَب اْلِخَرِة نُْؤتِِه ِمنَْها ﴿جوملە و ئایەتی 

زانان بۆچوونیان ئاوا بووە لێرەدا: لەشکری موسوڵامنان لە پێی دەدرێ، گۆیا هەندێک لە قورئان

ڕۆژی ئوحااوددا دوو دەسااتە بااوون، دەسااتەیەکیان ئااارەزووی دنیایااان بااووە، دەستەیەکیشاایان 

ئامااژەی وەال دەکااا، واتە  دا624ئاارەزووی ئاخرەتیااان باووە، وەک خااودای تەعااال لە ئااایەتی 

 بەخشکە ئەو مەبەستەی لێ دەردەکەوێ. نەختێک لەوە بەدوا ئایەتەکە ڕادەنێین.

نەشاکان، جاا لە ساەر خواز بوون تێئەوانەی دنیاخواز بوون تێشکان، و ئەوانەی ئاخرەت

ا دا ئیشااڕەیان وەال دەکاات، واتە کاێ دنیا642ئەو باوەڕەیە کە خاودای تەعااال دە نااو ئاایەتی 

بخااوازێ پێاای دەدەن بەشااێکی، و کااێ ئاااخرەتی بااوێ پێاای دەدەن لە بەشاای ئاااخرەتی، ئەو 

ااا األَعااامُل ِبالنّیّاااِت  ؛ تەواوی جەریااانەش دەگەڕێااتەوە بااۆ الی فەرمااوودەی پێغەماابەر: إمِنَّ

 حەدیسەکەش:

ا لُِکل  اْمرِئ  ما نََوی فََمْن کاَن ِهجرَتُُه إِلَی  اللِه َو رَسولِِه فَِهجرَتُاُه إِلَای األَعامُل ِبالن یاِت و إمِنَّ
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نیا یُصیبها أَ   و مرآٌة بَنکِحها فَهجرتُُه إلی ما هااَجَر إِلَیْاِه:اللِه و رَسولِِه، و َمن کانَْت هجرتُُه الی الدُّ

عەمەل بە نیەتە، هەر کەس کار لە سەر نیەتی دەکا، کێ کاۆچی لە بەر خاودا و پێغەمابەر باێ، 

ە بۆ خودا و ڕەسووڵی خودا؛ کێ کۆچی بۆ دنیا باووە کە دنیاای کۆچی ئەو دە جێی خۆیدا بوو 

خواز بێ کە ژنای دەس کەوێ، ئەوە پێای دەگاات. )ابوالفتاوح، تفسایر، دەس کەوێ، واتە ژن

 ؛ تفسیر کبیر، هەمان ئایەت(.3 389

 ی ئالی عیمران:451کاتی ئەوەی هات کە بچینە خزمەت ئایەتی 

نَ َل َعلَيْ 
َ
ن َبْلدِ كُثمذ أ ن م مِّ َمَنًة نَُّلاًسا َيْغََش َطآئَِفًة مِّ

َ
وْتُهْم كاعَْغمِّ أ َهمذ

َ
ْم َوَطآئَِفوٌة قَوْد أ

ٍء قُْل إِنذ  ْمِر ِمن ََشْ
َ
َا ِمَن األ َاِهلِيذِة َيُقولُوَن َهل نلذ

ْ
َقِّ َظنذ اَّ

ْ
نُفُهُهْم َيُظنُّوَن بِا ِّ َغْيَ اْل

َ
 أ

مْ َر 
َ
نكذ األ

َ
ِ َُيُْفوَن ِِف أ َ ُه ِ ذ ا الَ ُيْبُدوَن ل وا اكَيُقولُوَن لَْو  كُفِهِهم مذ ٌء مذ ْمِر ََشْ

َ
َن نَلَا ِمَن األ

ِ كقُتِلَْنا َهاُهَنا قُل عذْو  ِيوَن كْنُتْم ِِف ُبُيوت َز اَّلذ تِوَب َعلَوْيِهُم اعَْقْتوُل إیَِل َمَضواِجِلِهْم كْم عََِبَ
َص كَوِِلَبَْتِل َي ا ُّ َما ِِف ُصُدورِ  ِ  ْم َوِِلَُمحذ لُوب

ُدورِ كَما ِِف قُ اِت الصُّ
َْ
ِ  ْم َوا ُّ َعلِيٌم ب

شاشان خودا لە شاش ئەو خەم و شەژارە، هێوری و ئارامییەکی نارد بۆتان کە بایتی بوو لە سدەر 

ئەو وەنەوزە بەشێ لە ئێدوەی گداتەوە، بەشدێکی تایتدان هەر لە خەمدی « ونژینگ»وەنەوزنه 

ودا گومانێکی نداڕەوا بدوو، هەر لە گومدانی سدەردەمی خۆتاندا بوون، گومانیان سەبارەت بە خ

نەفامی دەچوو، دەیانکوت: ئایا ئێمە هی  شتێکامن بە دەسە؟! بڵێ: هەمدوو کاروبارنده لە ژندا 

دەستی خودادایە، شتی وایان لە دڵیاندا حاشار دەدا کە لە الی تۆ نەیاندەدرکاندد، دەڵدێن ئەگەر 

ئدا لێداەدا نەدەکدوژراین، شێیدان بڵدێ: گەر لە نداو  لەو شەڕەدا ئێمەش شدتێکامن بە دەن بدوایە

ماڵەکانی خۆشدیاندا بدان، ئەوانەی وا کە کوشدتنیان بدۆ تۆمدار کاابدوو بە شێدی خۆیدان بەرەو 

شوننی مەرگیان دەچوون، خوداش بۆیە ئەو کدارەی کداد، تداکوو ئەوەی لە نداو دەروونتانددایە 

ت، خدوداش ئاگدای لەو شدتانەیە کە لە تاقی بکداتەوە، ئەوەش لە نداو دڵتانددایە شداڵفتەی بکدا

 دەروونەکاندایە.

بە کورتی و بە کوردی، لە هەرای ڕۆژی ئوحوددا ئەوانەی دە هەستی ویستی دڵیاندا بۆ دنیا 

و تاااڵن هەڵسااووڕابوون، تێااک شااکان، بەڵم ئەوانەی کە دە ناااو قااوڕنە و پەڕپەڕەی دڵیااانەوە 

زەمزەمەی خودا و دین و ڕەسووڵ دەهات و دەبیرسا، بە خۆڕاگرییەوە لەو مەیدانەدا دەجەنگاان 

هێناا، جاا هەر لە ساەر ئەو هەڵوێساتە خاودای تەعاال بە یان بە دەست هێناا و دەیانسەرکەوتن

ی ئالی عیمران خەبەری دا، کێ دنیای ویست پاداشای خاۆی بارد، کاێ 415وەسیلەی ئایەتی 
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ئاخرەتی ویست و هەڵگرت پاداشی خۆی دەبا و دەگرێ. ئەگەر حەز لە درێژی باسەکە دەکەی، 

ئایەتەکە ئەگەرچای لە باابەتی غەزاوەیە بەتاایبەتی بەڵم باۆ .415 تەفسیری کەبیر هەمان ئایەتی

 هەموو ئەعاملە لە هەموو کاتدا.

 بۆ ئاگاداری:

ی 44ی ئالی عیمران و وەزن کردنای ئایەتەکاانی 415لە بەراوەرد و هەڵسەنگاندنی ئایەتی 

یستە ی سووڕەی ئەنعام ناڕێکی و نابەرابەرییەک هەست پێ دەکرێ، پێو64سووڕەی سەجدە و 

حەول بدرێ ئەو نابەرابەرییە وەقۆزرێ و چارەی باۆ وەدۆزرێ، ئایەتەکاانی ساەجدە و ئەنعاام 

دەخەینە ڕوو، و ئایەتی ئالی عیمرانیش ئەوە لە بەرچاوە، پاشان هۆیەکەی دەخەیانە بەر بااس و 

 لێکۆڵینەوە، ئینشائەڵاڵ.

لَ كقُْل َيَتَوفذا ِي وُ  كم مذ ِ كَ الَْمْوِت اَّلذ  ( سجده22) ْم تُرَْجُلونَ كإیَِل َربِّ ْم ُثمذ ك ب
کێشڕانتانو کێشڕان گیڕانی ئێڕوە دەکێشڕێو کە کڕ اوە بە لێاڕ رساوی گیانبڵێ: ف یشتەی گیان

 پاشان بۆ الی پەروەردگارتان دەب ێنەوە.

َحدَ كَوُهَو اعَْقاِهُر فَْوَق ِعَباِدهِ َونُْرِسُل َعلَيْ 
َ
َ إَِ ا َجاء أ ْتُه ُرُسلَُنا َوُهْم  ُم الَْمْوُت كم َحَفَظًة َحَّتذ َذ تََو

 ( انلام62) الَ ُيَفرُِّطونَ 
هەر ئەویشڕڕە بە اڕڕەر بەنڕڕدەگانی خۆیڕڕدا دەاڕڕتەاڵتی تەواو و بەهێڕڕزی هەیەو پارێزەرەکڕڕانیش 

دەنێ ێتە اەرتانو هەتڕاکوو کڕاتی مڕ دن دێڕ  بە پیڕ ی یەکێکتڕانەوەو ف یشڕتەکامنان گیڕانی 

 دەکێشدو کەب و کوو یشی تیا ناکەن.

اشی سەیر کە؛ بە پێی سەرنج دەیە، بە پێی ماناا و هەڵساەنگاندنی ئەو دوو ئاایەتەی بە هێو 

ی ئەنعااام حەزرەتاای عیزرائیاال و دەساات و پێوەناادەکانی ڕوح لە بەدەن 16ی سااەجدە و 66

ی ئالی عیمران ڕوح خودا لە لەش 642دەردەکێشن، دە حاڵێکدا لە هەڵسەنگاندنی مانای ئایەتی 

دەباێ ڕاسات باێ،  ئایەتانە یەکیانە ئینکاری ئەوەی ناکرێ کە لەو دوو دەیهێنێتە دەرێ، جا دیار 

ئەوەی دیکەیان ناڕاست بێ، جا خۆ ئەوەش بێ گومانە قورئان مانای ناڕاستی تێدا نیایە، کەوایە 

دەبێ بکوترێ: هەڵسەنگاندن و بەراوەردی مەمانان ناڕەوایە، و یا نەمانزانیوە، دەبێ تێکۆشین تاا 

کێش هەر خودایە، چونکە هەر ەشبێ ڕاستی هەر ئەوە بێ: دە واقیعدا گیاندەگەین بە ڕاستی. د

وەرگر بە ئەمار و ئیزنای کێش واتە گیاانخودا گیانی داوە، هەر ئەویش دەیباتەوە، فرشتەی گیان
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 خودا وەریدەگرێ.

وشەی )مُجال( بە واتای الزم و قەتعی، واتە مەرگی موعەییەن خاوەنی حوکمی قەتعای، 

 نایەتە ڕوو.پاش و پێشتی 

خااودای خاااوەن حاایکمەت و حەکاایم و میهرەبااان دەگەڵ عەباادەکانی خااۆی بەتااایبەت 

خوردە دەزانای، دەیاهەوێ موسوڵامنان لە وانیش بەخساووک ئەوانەی کە خۆیاان بە شکسات

یان بخاااتە ناااو هەساات و و تااین وەکااا و ڕەشااادەت و شااەجاعەتڕوحییەیااان بەهێااز و گااوڕ 

و دەکار کردباێ، بەڵاکە زۆر نین لە شەڕ و جیهاددا فیداکاریا ئێوە دەروونیانەوە، پێیان بڵێ: تەنی

لە ئۆمەتانی ڕابردوو شان بە شانی پێغەمبەرانیاان دە شاەڕ و هەرا و غەزایەدا باوون، و قباووڵی 

هەموو جۆرە جەور و جەفا و گرفتارییەکیان کردووە، الوازی و سستی و باێ هورەییاان لە خاۆ 

جورئەتەوە خۆڕاگرییاان لە خاۆ نیشاان داوە، کەوایە ئەی یاارانی  نیشان نەداوە، بەڵکە بەوپەڕی

ئایینی ئیسالم، ئەی فیداکارانی ڕێگای عیززەت و ئیامن، ئەی چاترین ئاۆمەتی ئیساالم بە پێای 

ئەرک و وەزیفەی ئیامنتان نابێ خۆ بە الواز نیشان دەن و ڕێگا نەدەن بە جارێک تێشکان و باێ 

باڕێ چاونکە یەکێاک لە یاساا و دابای شاەڕ ساەرکەوتن و  وازی خۆتان بە ساەرداهێزی و بێ

بەرکەوتاانە بەڵم ئەسااڵی کااار نەبەزیاانە، کەوایە لە بەرابەر دوشاامنانی ئایینتااان زۆر توناادتر و 

ی 641فیداکارتر و بەگوڕتر خۆ وەڕازێنن و نیشان بدەن، بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئاایەتی 

 ئالی عیمران:

ن نذ ٍٍِّّ قَ كوَ  يِّن مِّ
َ
وُلُفواْ َوَموا كاتََل َمَلُه رِبِّيُّوَن أ ََ َصواَبُهْم ِِف َسوبِيِل ا ِّ َوَموا 

َ
َما َوَهُنواْ لَِموا أ ََ ثٌِي 

ابِِرننَ اكاْستَ   (226) نُواْ وَا ُّ َُيِبُّ الصذ
چەند ئڤر لە پێغەمڕبەرانو ئڤربەی ئانایڕانی لە خڕودا تڕ سو لە گەڵیانڕدا بەرانڕبەر بە دو مڕد 

هێز و الوائ بوون و ئەو شتانەوە کە لە  ێگای خودادا تووشیان دەبووو نە بێ جەنگیونو بە هۆی

 نە کزی و استی و ئەبوونیش  ووی تێ ک دنو خودا  خۆ اگ ەکانی خۆ  دەوێ.

 941ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

زۆر لە پێغەمبەران کە جەنگاون دەگەڵ دوژمنان، خوداناسی زۆر ئازایان دەگەڵ بووە شان  

بە شااانی پێغەماابەران جەنگاااون و ئەو ئەزیەت و ئااازارەی پێیااان گەیشااتووە لە سااۆنگەی ئەو 

شەڕانەدا سستی و الوازی و بێ هورەیی پێ نەداون، بۆ دوژمان ساەریان دانەخساتووە و شاۆڕ 

و حاااڵەت و هەڵوێسااتەیان ئاای هێااز و تاااقەتی ئیامنیااان بااووە، خااوداش نەکااردووە، دیااارە ئە
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 خۆڕاگرانی خۆش دەوێ، چونکە ئەوان نیشانەی ئیامنی خۆیان دەپارێزن.

 بۆ ئاگاداری:

خودای تەبارەک و تەعاال دەیهەوێ بە شوێن کارەسات و ڕووداوی هەرای ڕۆژی ئوحوددا 

یامنداران و پێغەمبەرانی ڕاباردوو، موساوڵامنان ( بۆ وەبیر خستنەوەی ئازایەتی ئ641ئەو ئایەتە )

هەم لۆمەیان کا و هەم ئاگاداریان داتێ و هەم شەوق و زەوقیان دە پاڵ خا، بەو شاێوەیە: ئەگەر 

خاااوەن ئیامنەکااان وەک زانایەکااانی ئەو سااەردەمی پێغەماابەران خااۆ نیشااان دەن، وەک وان 

گوفتاار ئاازایەتی بڵاێن و دە ڕۆژی خۆشەویستی خودا و سەنای خۆیان دەساتێنن، و ئەگەر بە 

عەمەلیشدا وەک )ربّیّون( واتە زانایان خۆ نیشان نەدەن، وەک لە هەرای ئوحاوددا نەیانادا، ئەوە 

 دەکەونە بەر هێرشی تانە و تەشەر و لۆمە.

بە کورتی و بە کوردی، لەو الیەوە وەبەر تەشویق دەکەون، ئەگەر خۆ بگەیێنە ڕێز و ڕیازی 

 یّون( واتە مەیدان خاڵی نەکەن جارێکی دی کارەساتی ئوحود ڕوو داتەوە.زانایانی ئازا )ڕبّ 

وشەی )یحّب الصابرین( ئاخری ئایەتەکە ئەوەمان پاێ دەڵاێ کە جیااوازی هەیە لە نێاوان 

بەو دەلاایلە )صااابرین( وا نیشااان دەدا کە خااۆڕاگری و خااۆ  )صااابرین( و )والّااذین صااربوا(

رارە، دە حاڵێکاادا لە )والااذین صااربوا( ئەو خااۆ وەخااۆگری دە زاتاای واناادا سااابیت و بەرقە

وەخۆگرییە و خۆڕاگرییە هەست پێ ناکرێ کە دە ڕووحیەدا هەبێ، بەڵم هۆشدارەکە دەبێ ببێ، 

 ئەو هەستە دە وشەکانی )شاکرین و ظاملین(یشدا هەست پێ دەکرێ.

ن نَِّبيٍّ )جوملەی  تیش لە نەبای، دەباێ ( واتە چ زۆر لە پێغەمبەران، وا دیارە مەبەساوَكأَي ن م 

ڕەسووڵ بێ، چونکە وا زانراوە نەبای خاالیس دەساتووری چاوونە شاەڕی بە خاۆی نەدراباێ، 

 ئەوانەی دەستووری شەڕیان پێ دراوە ڕەسووالنن.

(ە لە ساەر وەزنای نائكا( )كاأَي ن( نەزەری ئاوا داوە: ئەسڵی )كأَي نکثیر لە سەر وشەی )ابن

موخەفەف، یانی کێش پاێ دراو و خااوەن هەمازە )ء( و )کاعن(، واتە مەمدوود و مەهمووز و 

( واتە مشاّدد خوێنادوویانەتەوە، لە كاأَي نکثیار بە )سووک لە سەر زمان؛ دە حاڵێکدا غەیری ابن

، ئەوەش لۆغەتی قوڕەیشییانە، بەڵم کائن بە سووکی، لۆغەتی جەریارە، کە کََعی ن(سەر وەزنی )

 ناسان.یەکێکە لە لۆغەت

َل ِتاقُ ( = )قَاتَاَل َمَعاهُ )کثیر و ناافو و اباوعمرو نەزەریاان وا داوە: ( ابنَل َمَعهُ قَاتَ جوملەی )

(ە، جا بە پێی خوێندنەوەی هەوەڵ، دەبێ ماناای قَاتََل َمَعهُ خوێنەکان )(یە، بەڵم باقی قورئانَمَعهُ 
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اش کوشاتنی ئایەتەکە ئاوا بێ: کە زۆر لە پێغەمبەران کوژران و شەهید کران، و ئەوانەی کە لە پ

گیرانەتر پێغەمبەران مانەوە لە دینی خۆیان پاشگەز نەبوونەوە و سستیش نەبوونەوە، بەڵکە شاێل

و بەگوڕ و بەتینرت لە شەڕدا ڕووبەڕووی دوژمن وێستان بەوپەڕی سەبر و خاۆگری. کەوایە ئەی 

ی خۆتاان ئۆمەتی ئازا و پاک و ناوداری محەمەد، شایانی ئێوەشە کە ئەو حاڵە بە ئەرکی ساەرەک

 بزانن.

(، َل َمَعاهُ ِتاقُ ( ئەساڵە، نەک )قَاتََل َمَعهُ بەڵم مانای ئایەتەکە لە سەر نەزەری ئەوانەی دەڵێن )

ن نَِّبيٍّ قَاتََل َمَعُه مانای ئایەتەکە ئاوا دێتە ڕوو:  واتە چەند زۆر  ِمن أصحاِبِه: ِثيُ كَ الْ  العددُ وَكأَي ن م 

لە پێغەمبەران کە ژمارەی زۆری یارانیان دەگەڵیان کە بوون کوژراون، و زرۆیان ئەزیەت و ئاازار 

و بریندار باوون لە دەسات دوژمنیاان پاێ گەیاوە و دیویاانە. لە ساەر دیان و ئاایینی خاودا و 

بۆ وەی کە ئاوا  پێغەمبەریان، کەوایە ئێوە ئەی ئۆمەتی محەمەد کە ناودارترین ئۆمەتن، شایانرتین

دانای بن و بگرە زیاتر و چاکرت و بەرچاوتر بن، ئەو ئاگادارییەش باۆ بەو شاێوەیە باۆ هاورە پێ

 یارنی ئیسالمن.

واتە نەمانبیساتووە کە  ما َساِمْعنا ِبنَبايٍّ قُِتاَل يف الِقتاالِ سعید کوڕی جبیر نەزەری وا داوە: 

 پێغەمبەر دە شەڕدا کوژرابێ.

 ()ااَ هااتووە، ساەر  اَاِااُ رب ی ون = رب انیون، بە هەر ساێ حەرەکە نەزەری خاوەنی کەشاف: 

 .131 4گۆڕانێکی نییە. کەشاف،  اُ یاسای خۆیەتی و اآ 

ددابِِريَن  ﴿لە ئاااخری ئااایەتەکەدا خااودا کە دەفەرمااوێ:  واتە خااودا خااۆ  ﴾َواهّللُّ ُيِددبُّ اللَّ

تەنگاانە و تااڵی و وەخۆگران و سابرانی خۆش دەوێ، بە کاورتی و بە کاوردی، کاێ لە کااتی 

سەختیدا دە ڕێی خودادا خۆ وەخاۆ گارێ و نەیناڵناد، خاوداش خۆشای دەوێ و بەخششای 

 دەگەڵ دەکا بە بەهەشت و پاداشی ئەمن و ئەمانی.

رب یاون ئااوڕی زۆر  416و  419وا هەست پێ دەکرێ لە تێڕوانینی پاش و پێشی ئایەتەکانی 

 یفەتی تایبەتی ڕازاوەتەوە، وەک ئەوە:دا بە سێ س416وێ درابێ، بۆ منوونە دە ئایەتی 

: واتە لە مەیادانی غەزا و بەربەرەکاانی دوژمناانی فاََم َوَهنُواْ لاَِم أََصابَُهْم يِف َسِبيِل اللّاهِ . 4

ئیسالم لە حاند ئازار و ئەزیەت و بریندار بوون و شکست و کوشتندا هاوار و داد و نەدامەتی لە 

 خۆ نیشان نەدا.

: واتە ربّیّون دە حاڵی کوشنت و برینادار باوون و واقایعەی دیاکە کە دێ بە َضُعُفواْ َوَما . 2
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ساەری دە هەرا و غەزادا، لە ڕوح بەرزی و هاورە بەرزی نەکەوێ، باۆ ڕۆژی هاااتنەوەی هەل و 

 دەرفەت بڕوانێ.

، : واتە ڕبّیّون ئەگەر هات و کوففار بۆ دیاالۆگ و ساازش بانگیاان کاردنَوَما اْستَكانُواْ . 9

تەسلیم نابن تا نەزانن ڕاست دەکەن، باێ باکاانە لە ساەر ئیارادەی خۆیاان دەوەساتێن. الوازی 

 نیشان نادەن.

دا کە دەدا نیشاان 641ئەو سێ سیفەتە تایبەتییەی خودای تەعااال لەمەڕ ربّیّاون دە ئاایەتی 

 بەڵگەن لە سەر ڕێز و ڕێزداری ربّیّون.

و ئیخالسی ڕبّیّون خودای تەعاال هااواری وان  دا لە بابەت ئازایەتی643و هەروا لە ئایەت 

وەالی خودا نیشان دەدا لە زاری وانڕا خودای تەعاال نزا و پاڕانەوەیان نیشاان دەدا بە وەسایلەی 

 ، ئەوەش ئایەتەکە:643ئایەتی 

 اكَوَما 
َ
َنا ِِف أ ََ ا ن قَالُواْ ربذَنا اْغِفْر نَلَا ُ نُوَبَنا َوإَِْسَ

َ
ونَا لََعَ َن قَْولَُهْم إاِلذ أ ْقوَداَمَنا وانُْصْ

َ
ْمِرنَا َوَثبِّْت أ

 ئایل عيمران( 227) فِِرننَ اكاعَْقْوِم اعْ 
تەنیا قسەیان ئەوە بوو کە دەیانکوت ئەی پەروەردگارمانو لەو تاوان و ئیادە ەویانەی کە وا لە 

 ندا.کارماندایەو چاوپۆشی بکە و هەنگاوەکامنان پتەو بکەو اەریشتن بخە بەاەر هۆئی کاف ا

 947ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئەو ربّیّااون هاایچ قسااەیەکیان نەبااوو بااێجگە لەو ویردیاااتە پیاارۆزە نەبااێ، کە دەیااانکوت:  

پەروەردگاری ئێمە، خۆش بە لە گوناح و تاوانەکامنان و زێدەڕەویامن، و لەسەر فەرمانەکامناندا 

 باوەڕاندا.اگریامن بدەیە و یارمەتیشامن بدە بە سەر بێپێامن بچەقێنە و خۆڕ 

 بۆ ئاگاداری:

ئەو تاااقمی ربّیّااون ئەگەر هاتبااا و دە بەرابەر دوژمناادا دوچاااری سااەختی و گرفتاااری و 

تەنگانەیەکی تەنگ حاسیە و گران ببان، لە جێی هەڵتن یا تەسلیم و پاشگەز بوونەوە، ڕووکردن 

خااودای کارسااز و چارەساااز جااگە لە داوای خااۆڕاگری و خااۆ لە کاوفر، پەنایااان دەبااردە بەر 

وەخۆگری، تکای لێبوردن و بەخشینی تاوانی خۆیان دەکرد و لە جێی ئەوەی سەبەبی شکساتی 

خۆیان حەواڵە بە ئەسباب و عیللەتی غەیر بکەن، حەواڵەیان بە کەمکاری و کەترەخەمی خۆیان 

ەنا، جا بۆیە دەبێ بکوترێ هۆی نائاکامیاان ئاکامی خۆیان داددەکرد و خۆیان بە سەرچاوەی بێ
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لە خۆیاندا چاو دەکرد، بۆیە بۆ چارە ڕاستەوخۆ پەنایان دەبردە بەر خودا کە بەتنیرت و خالیسانەتر 

خۆ لە خودا قایم کەن، هیمداد هەر لەو بە ڕەوا بزانن بۆوەی خودای تەعاال تۆڵەیاان باۆ وەکاا، 

دە کااتی نازا لە خاودا، زێادەڕەوی و کەمتەرخەمای  تەنانەت لە باتی تێشکانی خۆیان ناوبەرن،

خۆیان داویشتە ئەستۆی خۆیان، بە کورتی و بە کوردی، بە هیچ شاێوەیەک تاێکەڵوی خۆیاان 

دەگەڵ خودا ڕێ نەدەدا شل و سست و الواز بێ، هەر ئەوەندە کەوتبانە تەنگاانە و ساەخڵەتی، 

باۆوەی بتاوانن بە تینای ساۆزی بەزەی گیرانەتر خۆیان دەخزاندە پەناگای خودا، توندتر و شێل

 خودا تین و هێز دادۆشنە دەروونی پاکی خۆیان.

 :پاشەدۆ

( ئەوەمان پێ دەڵێ: کردەی بەندە پێکهاتەی خودایە، بەڵم داوامان َوثَب ْت أَقَْداَمنَاجوملەی )

ە و لە خودایە کە ئێمە هەرچەند بەرەو پیری کارمان دەچین و تێدەکۆشین ئەتۆش ڕاوەستاومان ک

 کەڕەمامن دەگەڵ بکە. یانی بێ هیمدادی خودا هیچ کار سەر ناگرێ.

بە وردی سەیری نااوەرۆکی ئاایەتەکە کە، کە بە ڕوونای ئەوە هەسات پاێ دەکارێ: خاودا 

ئاشکرای دەکا کە ئەو ڕبّیونانە دە حاڵێکدا کە داوای سەبر و خاۆڕاگری لە خاودا دەکەن، داوای 

و شێوە پەنا بردن و داوا کردنە، ئەوەیە: ئۆمەتی محەمەد هیمدادیش دەکەن لە خودا، مەبەست لە

شوێن ئەو شێوە پەنا بردن و داوا کردنە بکەون، چونکە ئەوە بێ گوماان هەرچای باتهەوێ باۆی 

 بوونی خودا بە دەستەوە نایە و پێی ناگەی.بچی بە بێ دەگەڵ

کارانادا ببەخشاە، ئەوە ئەوە ( واتە خودایاا زیاادەڕەویامن دە َوإِرْسَافَنَاا يِف أَْمرِنَااجوملەی )

نیشان دەدا ئینسان سەرەڕۆ و سنووربەزێنە، بەڵم وا نەزانای ئەو دابەی ڕەوایە، بەڵاکە نااڕەوایە، 

دەبێ لە خودا وەپاڕێ ئەو ناڕەوایەی پێ ببەخشێ، هەر وەک خودای تەعاال وەعدی بەخشاینی 

 زمر: 29گوناهی زێدەڕەوانی داوە. ئایەتی 

 ِ نُوَب ََجِيًلا إِنذُه قُْل يَا ِعَباِدَي اَّلذ َ َيْغِفُر اَّلُّ ِ إِنذ ا ذ نُفِهِهْم اَل ََّْقَنُطوا ِمن رذْحَِة ا ذ
َ
فُوا لََعَ أ َْسَ

َ
يَن أ
  ُهَو اعَْغُفوُر الرذِحيمُ 

و گەر لە اڕەر نەفڕسئەی مدەمەد بڵێ بە عەبدانی مڕدو ئەی بەنڕدەگانی ئێڕدە ەو و ئیرسڕاف

ئەڵاڵو چونکە بە ااتی خودا اەراپای گوناە دەبەخشڕێو بە مەرجڕێ نائومێد مەبد لە  ەیەەتی 

 تۆبە و نەگە انەوە بۆ اەر تاوان.
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 دڵ ئارەزوویەتی بزانێ خودای تەعاال دە بەرابەر داوایان هەڵوێستی چۆن دەگرێ؟

ی ئالی عیماران تااکوو لە هەڵوێساتی 410دەبێ بۆ وڵمی دڵ ڕوو بکەینە خزمەت ئایەتی 

 خوا حاڵی بین:

ْنَيا وَُحْهَن ثََواِب اآلِخَرةِ َوا ُّ َُيِبُّ الُْمْحِهنِيَ   ئایل عيمران( 228) فَآتَاُهُم ا ُّ ثََواَب اَّلُّ
ئەوانەی کە ئەو  ەوشتەیان بووو کە باای کڕ او خڕودا خۆشڕی و شڕادی دنیڕای پڕێ بەخشڕیدو 

لە چێێی قیامەتیشی پێ ئەویش بە اەرکەوتنیان بە اەر نەیاران و دو منانیانداو و پاداشتی پا 

بەخشید. خودا ئەو م ڤێە چاکەکارانەی خۆ  دەوێڕ و کە هەمیشڕە و لە گشڕ  کارەکانیانڕدا 

 هەر  وویان لە چاکەیە.

 948ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ی دنیاا و خودای تەعاال لە سەر ئەساسی پااک و خاالیس و ئازایەتییاان لە دنیادا پاداشات 

گوماانە خاودا چاکەکاارانی جوانرتین پاداشتی ڕۆژی ئاخرەتیان پێ دەبەخشێ چاونکە ئەوە بێ

خۆش دەوێ، واتە ئەوانەی لە پێناو ئایینی ئیسالمدا قبووڵی هەموو جەور و جەفایەک دەکەن و 

و لە ڕۆژی هەرا و شەڕ و شۆردا قارەمانەتی و خۆڕاگری دەنوێنێ، خودا ئەوانە بە شایانی هەماو 

 خودایە بۆ دنیا و ئاخرەت، دەشیانداتەوە.دەزانێ جۆرە بەخشینێک و کەڕەمێکی 

 پوختەی مەبەست:

ربّیّاون"دا دەکاار کاراوە هەڵادەگرێ و شاایانە باۆ بە پێی ئەو بەراوەردەی کە لە مەوریدی "

هەم شەئنی ئەوان، خودا هەم پاداشتی ئەو دنیایەیان بداتەوە کە سەرکەوتنیانە بە سەر دوژمندا، و 

پاداشتی ئاخرەتیان داتەوە، هەچەن هەڵدەکەوێ پاداشتی دنیایان نااڕەحەتی و زەرەر و زیاانێکی 

لە خۆ بگرێ بە پێی دابی دنیایی وەک شکسات و کوشانت لە شاەڕدا، بەڵم پاداشاتی قیاامەتی 

سەراسەری جوانییە، واتە لە لەزەت و جوانی و بێ ئازاری بەوالوە هایچ شاتێکی دیاکە وەخاۆ 

 ناگرێ.

ی ئیحسان دە دەروونی زاتی "ربیون"دا هەمیشاە بەردەوامە و تشەی "محسنین" واتە سیفەو 

دێ بۆ وەی بزاندرێ کە مەرجای  641ترووسکەی دێ، کە لە دوای "یحّب الصابرین"ی ئایەتی 

گەیشنت بە پلەی "محسنین" ئەوە دەبێ پێشەکی بگەی بە مەقامی سابرین، جا پاشاان دەگەی بە 

هێنانی هەر ئیحسانێک کە بایهەوێ ەو دەلیلە کە محسنین دە بەرابەر بەجێمەقامی "محسنین". ب
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و بە ساەبر و خاۆڕاگری بەجێی بێنێ دەبێ قبووڵی هەزاران دەرد و بەڵ و ڕەنجێک بکا، کە بێت

گومانە ئەو ئیحساانەی کە مەبەساتیەتی لە خۆ وەبەر نەگرێ و خۆ دە بەر دەرد و بەڵ نەگرێ بێ

 ەوێ.کیسی دەچێ و دەستی ناک

 :پاشەدۆ

بە پێی هەڵسەنگاندن و وەزن کردنی ئایەتەکە ئەوەم بە ئەقڵای ڕاگەیای کە خاودای تەعااال 

شااێوەی ڕەفتاااری "ربّیااون"انی دە سااەبر لە سااەر دەرد و بەڵ و ناازا و پاااڕانەوەدا نیشااان دا، 

آتَداُهُم فَ  ﴿پاداشیشیان هەر وا بەو شێوە دە دنیا و ئاخرەتدا نیشان دا، وەک ئایەتەکە دەفەرماوێ: 
ْنيَا وَُحْسَن ثََواِب اْلِخَرةِ  ، دەو دوو هەڵوێستانەدا )هەم ئی ڕبّیّون، هەم ئای خاودا( ﴾اهّللُّ ثََواَب اَّلُّ

 لەمەڕ پاداشتی دنیا و ئاخرەت چەند بابەتێک هەست پێ دەکرێن:

. یەک لەو بابەتااانە ئەوەیە کە خااودای تەعاااال سااەوابی دنیااا و قیااامەتی پااێ دانەوە بە 6

ایی، لە دنیادا پیرۆزی و تاڵن و زاڵی بە سەر دوژمن و سینە گوشادی بە نووری ئایامن و ئاشکر 

سڕینەوەی تاریکی گوماان و دڕدۆنگای لە کاروبااردا، و لە گونااه و خەتاادا پێای بەخشاین لە 

گومانە کە بەهەشتی پڕ لە نیعمەت و ڕەحامەتە، بەرچاوی ئەهلی دنیا و پاداشی ئاخرەتیشیان بێ

و ئەمینەت و ئەنواعی شادی و خۆشی کە ئێستێ پاداشتی ئاخرەتی ڕاستە بە چااو وەک لەزەت 

نابیندرێ بەڵم وەک هیوا و ئومێدێک حەمتی دەناو ماڵی دڵدا گونجێندراوە، چاونکە وەعادەی 

 گومانە.خودایە و وەعدەی خودایش بێ

ە . سااەیر کە خااودای تەعاااال پاداشاات و سااەوابی ئاااخرەتی بە "حساان" نیشااان دا، وات2

؛ ئەوە کە خودای مەزن سەوابی ئاخرەتی بە "حسان ثاواب" ﴾وَُحْسَن ثََواِب اْلِخَرةِ  ﴿فەرمووی: 

ناودێر کرد ئاگادارییە لە سەر ڕێزداری و بەرزی سەوابی ربّیّاون، و هەر وا ئیشاارەیە وەالی ئەوە 

بەخشینی کە سەوابی ئاخرەتی سەراپای دە نیهایەتی جوانیدایە. جا ئەوەی کە خودا وەعدی پێ 

داوە بە دەستەی ربّیّون، ئەو سەوابە جوانە بێ بڕانەوەیە، دیارە سەواب و پاداشتی دنیاا وا نیایە و 

خااودا واشاای وەسااع نەکاارد و وشااەی "حساان"ی نەدایە، بەو هااۆیە سااەوابی دنیااا کەمە و 

 هەڵیشدەگرێ تێکەڵو بە زەرەر و زیان و بڕانەوەش بێ.

َوَمن يُرِْد  ﴿ی ئالی عیمراندا 642تەعاال دە ئایەتی دەبێ بەرجەوەندی ئەوەی بین کە خودای 
ْنيَا نُْؤتِِه ِمنَْها َوَمن يُرِْد ثََواَب اْلِخدَرِة نُْؤتِدِه ِمنَْهدا وشاەی )مان(ی هێنااوە کە نیشاانەی  ﴾ثََواَب اَّلُّ



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 222

دا لەفازی )مان(ی نەهێنااوە، ئەوە نیشاانەی جیااوازییە؛ ئەو 644تەبعیزە، دە حاڵێکدا دە ئایەتی 

زییەش دەگەڕێتەوە بۆ سەر داوخوازی و خوازیاری دڵی داواکاران. واتە ئاوانەی ساەوابی جیاوا

خوازی بەندایەتی ڕادەناێن و تێدەکۆشان، ئەوە بەنادەگییەکەیان دنیایان ویستە، بە هۆی سەواب

دا ئەو بەرداشاتە خاۆ دەناوێنێ، 642نەگەیوەتە پلەی خۆی ژێرای بەنادایەگییە، وەک لە ئاایەتی 

دا خااۆ دەناساێنێ و خااۆ نیشاان دەدا دەگەڵ کەماااڵی بەناادایەتی و 644دە ئاایەتی  بەڵم ئەوەی

بەری، کە هەر ئەوەش واش هەر خۆ بە کەم و کورتی دادەنێن لە بابەت ئیتاعە و فەرمان ئیخالک

  ﴿دەبێ لە بەندایەتیدا مەبەست بێ. جا بۆیە دەڵێن: 
َ
اَفنَا ِِف أ  ﴾(027)ْمِرنَداربَّنَا اْغِفْر نَلَا ُذنُوَبنَا َوإِْْسَ

اَمنَا  ﴿ئەوانە هەموو تەدبیر و پیرۆزی و هیمدادیان هەر لە خودا دەزانن، لە جوملەی  ًَ قْد
َ
َوَثبِّْت أ

نَا لََعَ الَْقْوِم الْ  ی خودایە کە تاۆ خاۆ وەخاۆ گارین نەدەهەر ئەوەشیان مەبەستە: ﴾فِِريَن اكوانُْصْ

 دەر.تێشکاوین، چونکە هەر ئەتۆی یارمەتی

 تیوتیوە:

ئاکااارانی خااۆش دەوێ، دەو ﴾ واتە خااودا چاکەکاااران و جوانَواهّللُّ ُيِددبُّ الُْمْحِسددنِنَي  ﴿

ئایەتەدا و دە هاتنی بە دووی باقی ئایەتەکەدا ڕاز و لەتیفەیەکی باریک و نازکی تێدا هەست پاێ 

دەکرێ. ڕازەکەش بێ گومان دەبێ ئەوە بێ: ئەو تاقمی ربّیّون بە خراپای خۆیاان ددان دادەناێن 

جا دیارە  ﴾ربَّنَا اْغِفْر نَلَا ُذنُوَبنَا ﴿ا دەکەن لە خودا و دەڵێن: دەفەرموێ داو  643بۆیە وەک ئایەتی 

کێ ئیقرار بە خراپی خۆی بکا، خوداش بە چاکەکااری نااو دەباا و دەسنیشاانی دەکاا، تاا ئەوە 

گاری و زیللەتادا نەباێ دەک نااکەوێ، ئەو دەرکەوێ کە گەیشنت بە خودا لە ڕێای خاۆ بە کەم

وو دەگەڵ خۆڕاگری و بەردەوامی، ئەوە هەڵوێستەشیان لە خاوداوە ربّیونانەش ویستیان جیهاد ب

سەری گرت و جا ئەو نیەت و بااوەڕەی وان باووە هاۆی ئەوەی خاودا نااوی بە چااکە باردن. 

ئەوەش بە سبووت دەگەیێنێ ئەو شێوە هەڵوێستە: تا خودا هیدایەت نەدا هایچ مرادێاک ناایەتە 

 جێ، بۆ بەقایە کە خودایە دەفەرموێ:

 اإْلِْحَهانُ َهْل جَ 
 الرحان( 62) َ اء اإْلِْحَهاِن إاِلذ

 ئایا هەیە جەئای چاکان بێ لە چاکە؟ )نەخێ و نییە(.

 تەفسیری کەبیر، هەمان ئایەت، ئەگەر خوازیاری.

بە پێی ئیشاراتی و ئاگادارییەکانی قورئانی پیرۆز خاوەن بااوەڕ و ئایامن، ئەرکای تەواوە لە 
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زەمان و کات و ساتێ لە فێام و فووت و مەکری دوژمنانی دیان سەر شانی، کە لە هیچ دەور و 

ئەمین نەبێ و غافام نەبێ، بۆ منوونە لە کارەساتی هەرای ئوحوددا هاوار و جاڕکێشانی دوژمنی 

دین وەک ئەبوسوفیان و هاودەستانی بۆ دە داو خسنت و پەرێشان کردنی ئەفکاری موساوڵامنان 

ئەو هااوار و شاایعە بەدرۆیە منافقاان و خائیناان ئەو کوتیان: محەمەد کاوژراوە، هەر بە هاۆی 

هەلەیان قۆزتەوە کە خۆیان گەیانادە موساوڵامنانی الواز و خااو و کااڵ دەعوەتیاان کاردن باۆ 

گەڕانەوە و بادانەوەیان بۆ الی دینەکەی پێشوویان )کافری(، چوونە دە بنیاان و پێیاان دەکاوتن: 

کوژرا و شکستی نەدەخوارد. دیارە وەک زانادراوە ئەگەر محەمەد پێغەمبەرێکی ڕاستی بایە نەدە

لە هەل قۆزتنەوەیاندا تا ئەندازەیەک بەهرەیان لێ برد و تێیدا سەرکەوتوو بوون. بەڵم خودای یار 

و یاوەری خاوەن ئیامنان کە هیچ کات ڕێی نەداوە و نادا حەق وە ژێر کەوێ، هیمدادی ناارد و 

خۆشیشاای دانەوە بەوەی دە شااەڕدا دن، دڵموسااوڵامنانی سااەر خساات و بە پیاارۆزی گەیاناا

 سەرکەوتن و بەرکەوتن هەیە و دەبێ نیگەران مەبن خودا خەتاپۆش و میهرەبان و بەخشندەیە.

ئێستاش بە پێی بەراوەرد و بەرجەوەنادی لە ئایەتەکاانی تاایبەت و باابەتی هەرای ئوحاود 

باسااەیە کە لە مەڕ ی ئااالی عیماارانیش تەواوکەری ئەو 643هەساات بەوە دەکەیاان کە ئااایەتی 

کارەساتی هاواری بەدرۆی دوژمنانی ئیسالم باڵو کاراوە و هەم ئاگاادارییە باۆ موساوڵامنان و 

ئیامنداران کە وەشوێن کافران و دوژمنانی دین و خودا نەکەون، چونکە ئەوانە دەتگێڕنەوە بەرەو 

ییە دەچینە خازمەت دینی پێشووتان، ئەودەم تووشی زیان و زەرەر دەبن، جا بۆ تەئیدی ئەو ڕاست

 ی ئالی عیمران بۆ تێگەیشتنی تەواو و تێر و تەسەل.643ئایەتی 

ِيووَن  ِيووَن آَمُنووَواْ إِن تُِطيُلووواْ اَّلذ يَُّهووا اَّلذ
َ
ِ كَفووُرواْ يَووُردُّوكيَووا أ ْعَقوواب

َ
َتنَقلُِبووواْ كْم لََعَ أ ََ ْم 

 ئایل عيمران( 225)َخاَِسِننَ 
ر گڕڕوێ بڕڕدەنە ئەوانە و بە قسڕڕەیان بڕڕکەن کە ئەی ئەوانەی ئڕڕیتن و باواتڕڕان هێنڕڕاوە! ئەگە

 باوە ی دەتانگێانەوەو اەرەنجاب بەرەو ئەرەر و ئیانیش هەڵدەچەرخێد.باوە نو بەرەو بێبێ

 941ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دان بە باوەڕ و ئیامن، گوێ گرتن و گاوێئەی ئەهلی ئیامن و باوەڕ، تێکەڵوی دەگەڵ بێ 

قسەی کافر، بێ لە زەرەر و زیان و الوازی بە ئیامنتان هیچی دی تێادا نیایە و ناابینن، ئەوە باێ 

گومانە ئەگەر کەلێنی ئەوەیان لێتان دەست کەوێ کە دەگەڵاو بادوێن، واتاان دەگەڵ دەکەن کە 
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ەفتاریان بکەون و گوێش ڕایەڵن بۆ ئەمر و دەساتووراتیان، کە گەڕانەوەتاانە بەرەو دوا و شوێن ڕ 

 باوەڕییە لەو گەڕانەوەشودا لە غەیرەز زەرەر و زیانی نەبێ پێو ناگا.دینی پێشووتان کە کوفر و بێ

بۆ منوونە عەبدوڵڵ کوڕی ئوبەی و کوڕی سەلول لە شەڕی ئوحاوددا پاێش ئەوەی شاەڕ 

کەسەوە لە مەیدانی شەڕدا گەڕایەوە بۆ شاری مەدینە، جا ئەودەم  911بێتە ئاراوە، بە هەڵیسێ و 

جگە لەوەی شەڕگەی چۆڵ کرد، هات بە زماانی تەڕ و پااراو خەڵکیشای هاان دا باۆ ئااوەژوو 

پەرستەکان و واز هێنانیاان لە ئاایینی ئیساالم، جاا بوونەوەیان لە دین و گەڕانەوەیان بۆ الی بت

بااۆ بەرگااری لە هەڵوێسااتی دوژمنااانی خااودا و دیناای حەق، بااۆ خااۆڕاگری  تەعاااالخااودای 

 ی دابەزاند.643باوەڕان ئەو ئایەتی موسوڵامنان و دوورییان لە خائینان و بێ

 یەک لەو بارەوە:پاشەدۆ

دوژمنانی ئیسالم لە هەرای ئوحوددا بە سیام و لیباسی دڵساۆزانە کەوتانە حەول و دەولای 

ئاژاوەی نێوان موسوڵامنان، بەو شێوەیە دڵی الوازی یارانی کاڵ و  چاندنی تۆوی دووبەرەکی و

ناپوختەی موسوڵامنان، بە هاۆی وەسوەساە و دنە دانیاان بەرەو کشاانەوەیان لە شاەڕ ئااوەژوو 

وازی دەروونی موسوڵامنان لە غیرەت دادەماڵی و دەسڕیەوە، دەکرد و بە وەسیلەی سستی و بێ

هات بە وەسایلەی  خائینان ئەو هەڵوێستە گڵوەی پیادە کاتجا بۆوەی خودای تەعاال ڕێ نەدا 

 موسوڵامنانی لە شوێن کەوتنی کافران مەنع کردن و پرینگاندنیەوە.  643ئایەتی 

ئەو ئایەتە دەرسە و دەبێ دەرسیشی لێ وەرگرێ موسوڵامن و سەرانی گەالن و نەتەوەکان، 

یا بن کە نەخلیساکێن بە قساە و بااک و کە دەبێ لە تێکەڵوبوونیان دەگەڵ نەیارانیان لە خۆ ور

 ماڵ و سامانیان.

ئاماااژە بە شااایعەی  643هەناادێکیش لە مێژوونووسااان وای بااۆ چااوون کە ئەو ئااایەتی 

ئەبوسوفیانە کە کاتێ شەهیدبوونی پێغەمبەری بە گوێ گەیی ڕووی کاردە موساوڵامنان و پێای 

ە ناوتاان ڕۆیای و نەماا، کەواباێ کوتن: ئێوە ئیامنتان بە محەمەد هێنااوە، ئێساتێ وا ماحەمەد ل

 هەرچی زووترە وەرن با پێکەوە یەک بین و لە سەر یەک دین بین.

گۆیا حەزرەتی محەمەد فەرموویەتی: کااتێ دەساتەیەک لە فەریاکە موساوڵامنەکان کە لە 

شکانیان بێر و بەوێدا ڕۆیبوون، دووڕووەکان خۆیان گەیانادبوونێ و پێیاان کوتباوون: کاتی تێ

ەرەی ئێوە خۆتان پێ هەڵوەسیبوو پێامن نەکوتن لە هەوەڵەوە ئەوە فەردێکی عادیە و ئەو پێغەمب

پێغەمبەر نییە؛ ئەگینا نە شکستی دەخوارد و نە بریندار دەبوو و نە دەشکوژرا، جا ئێستێ کە ڕۆی 
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و نەما هەچی زووترە وەگەڕێن بۆ سەر دینی خۆتان؛ حەزرەتی عەباسایش هەر ئەو بۆچاوونەی 

 .3/91د دەکا. تفسیر کبیر، جکومتان تەئی

يَن  ﴿ئایەتی  واتە ئەگەر ئێوە لەوانەی کوفریان بۆ خۆ هەڵبژاردووە ئیتااعە  ﴾َفتَنَقِلبُواْ َخاِْسِ

بکەن، ئێوە بەرەو دوا دەگێڕنەوە. ئەوکات بێ بەهرەی هەر دوو دنیاا دەبان. دەباێ ئاێمە دێارەدا 

بە عام وەرگرین، تاکوو بتوانین باێ « تطیعوا»ی سەر «إن»"هەرکاتێ" بە گشتی تەعبیر کەینەوە، 

 ی ئاایەتەکە، چاونکە«خاارسین»سڵەکردن، خورسانی دنیا و ئاخرەت بە مەبەست وەرگرین لە 

خەسارەمتەندی دنیا کە لە هەرچی خەساارەمتەندی بەئێشارتە ئەوەیە: لە دنیاادا دیلای دەساتی 

، هەر وەک ڕۆڵەی زانا و دوژمن بێ و چاو لە دەستی ئەو بێ، دەستی نیاز بۆ الی ئەو درێژ کەی

هەڵکەوتووی کورد )هەژار( لە شێعرێکی خۆیدا لە "هەڵۆ"دا ئاماژەی وەالی ئەو بابەتە کردووە و 

 فەرموویەتی:

 دەردی سەرباری هەموو دەردانە مەرد ئەگەر کاری بە نامەردانە 

 خۆ فرۆشنت بە دوژمنی نەتەوە، هەمان دەردە بۆ مرۆیان.

 
دە یاسای ئاسامن بگیردرێ، لە هیچ ڕۆین و هەنگاوێکادا تووشای ئەگەر بەڕاستی دەست 

دان و هەڵەنگوتن نابێ، خودا پێامن دەڵێ: بۆ یارمەتی وپشتیوانی و گەیشانت بە ئاماانج سەرسم

خۆ ماوێنە بن باڵی دوژمن، چونکە ئەوەنادەی لە ساەرەوە یاریادەت دەدا دوو بارتەقاا و چەناد 

دەکا، کورت و درێژیت دەکەوێتە دەستی ئەو، دەساتەجڵەوی بارتەقات لە بنەوە زەبوون و الواز 

کارت دەکەوێتە دەسات ئەو، چۆنات بێار و بەوێادا بەرێ، دەباێ باڕۆی؛ کە وایە ئەی خااوەن 

 ت پەنا بەرە بەر خودا و خۆت، دەنا دۆڕاوی.هەس

 ی ئالی عیمران:621بۆ ڕاستی ئەو مەبەستە هەستە بچۆ خزمەت ئایەتی 

 ئایل عيمران( 292) َوُهَو َخْيُ انلذاِِصِننَ  مْ كبَِل ا ُّ َمْوالَ 
)پەنا مەبەنە بەر کەس و دەاتی بۆ الی کەس درێێ مەکەن( بەڵکە خڕودا یڕاوەرە بۆتڕان و ئەوە 

 چات ید یاریدەدەر.

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ەنا مەبەنە بەر دوژمنی دین و ئایین و نەتەوەتان ئەو ئایەتە بە ئاشکرایی ئەوەمان پێ دەڵێ: پ 

بۆ یارمەتی و گەیشاتنتان بە مەبەسات و ئامانجتاان، چاونکە ئەوان نااتەوان و ساەرگەدانن لەو 
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 یبارەوە، ئەوانیش هەر لە خودا داواکارن، کەوایە ئەتۆی بەندە ڕاستەوخۆ و ڕاستەوڕێ لە خودا

 نییە بۆ خۆت. تلە خوا و لە خۆ  خۆت داواکار بە و نیاز بخوازە، چونکە ڕاسترت

 بۆ ئاگاداری:

ئەی بەناادەی خااودا، ئەتااۆ بە هااۆی بەیانااات و ئەقڵاای رسشااتی ڕێزدارتاار و بەڕێزتاار و 

بەئەرزشرتین نوێنەری خودای و چاکرتین مەوالش ئەتۆ هەتە کە خودایە و ئەو ئیمتیازەشی پاێ 

وانااایی و هێاازی لە بەخشاایوی و مەوالی تااۆش هاایچ کااات و زەمااان لە زاڵیەتاای ناااکەوێ و ت

سەرووی هەچی هێز و توانایە، بەڵم دەبێ ئەتۆ بە هۆی ئەقام و ژیری خۆت چاک بزانی غەیری 

خودا ناتەوانن لە تواناییدا، بۆ وەی نابن خۆیان پێ بسپێری و فریوی وەسوەسە و فڕ و فیشاڵیان 

و پەنا بردن باۆ  و لە جوغز و دایرەی دەستەڵت و ئیرادەی خودا ناکرێ خۆ دزینەوە نابێ بخۆن

ن مەبن باێ ڕواکافرانی لە خودا بێزاری بەری. ئەی بەندەی خودای خاوەن ئیامن و باوەڕ، چاوە

دەناگ بان و گرتاوو و یەکخودایان لە خوداو وەنزیک خەن و یارمەتیتان دەن، ئێوە ئەگەر یەک

ڵاکە خاودا هەوڵ و تێکۆشانتان بە دروستی وەگەڕ خەن، هەرگیز پێویساتیتان بە کاافر ناابێ. بە

 دڵنە.دەنگ و یەکسەرپەرشتکاری کۆمەڵی یەک

ئەرکی ئینسانە ئەوە بزانێ کە غەیری خودا کەک ئاگاداری هەستی دڵ و دڵن نیایە، ئەوەی 

دە بن پەردە و پەڕپەڕی دڵنە بە نێوی هەست و نیەت هەر خودا پێی ئاگایە و زانایە، خوداش نە 

وونیش هەر بەوە و دنیا و ئاخرەتیش هەر بەوە، جا بەخیلە و نە حەسوودە، هەڵسووڕێنەری گەرد

لە سەر ئەو ئەساک و یاسایە کێ خۆ بەو کەسە نەسپێرێ بەر لەوەی داوای نیازی لێ بکرێ ئەو 

ئاگاداری نیازەکە بێ. ئەو کەسە دۆڕاوە دەستی لە هیچ کوێ گیر نابێ هەڵوەدا و بەڕەڵدایە، کاێ 

کات، دەبێ بەو کەسانەی دەک دە غەیری خودا گرێ دەتوانێ قەڵتە و قەڵچۆی بیبۆ خۆی وە

 دەگرن بکوترێ: 

ونَ كم بِاللذْيِل وَانلذَهارِ ِمَن الرذْحَِن بَْل ُهْم َعن  ِ كلَؤُ كقُْل َمن يَ  َُ ْلِر  انبياء( 21) ِر َربِِّهم مُّ
بڵێ: کێ شڕەو و  ڤ  لە اڕزای خڕودای خڕاوەن بەئەیڕی دەتاناڕارێزێ؟ نەخێڕ و ئەمڕانە هەر لە 

 ری پەروەردگاریان پش  هەڵدەکەن.ئامۆ گا

خودای خاوەن حیکمەت و حەکایم بەو دەلایلەی کە وەلای موساوڵامنانە و یاریادەدەری 

خاوەن ئیامنانە، وە غیرەتیان دەخاا و هورەیاان بەرز ڕادەگارێ و لە ساەر هەنادێک شکسات و 
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ووڕەیە، باۆ خۆشییان دەداتەوە تا هەستی ئەوەی نەکەن خودا لێیان تدواکەوتنی بە هەڵکەوت دڵ

منوونە دە پلەی وەسەتی شەڕی غەزای ئوحوددا موسوڵامنان بەرکەوتن و دوژمنان سەرکەوتن، 

ناڕەحەتی موسوڵامنان، لەوەی ترسان خاودا لێیاان وەڕۆ گەڕێ، بەڵم خاودای بوو بە هۆی دڵ

خۆشاای دانەوە بەوەی دە قۆناااغی ئاااخری شااەڕەکەدا غیرەتاای خسااتنە ناااو دڵاای میهرەبااان دڵ

نان و ترسی خستە ناو دڵی کافران، کافر بەزیان و ڕەویان، موساوڵامنان ساەرکەوتن. موسوڵام

ئائەوە نیشانەی ئەوەیە خودا حەق وەژێرناخا و ناحەق وەساەر نااکەوێ، چاونکە ئەو دەساەر و 

 دەبەرە دوور لە شەئنی خودایە، سەرەنجام بیندرا موسوڵامنان سەرکەوتن و کافر بەرکەوتن.

 ی ئالی عیمران بۆوەی باشرت حاڵی بین:626ە خزمەت ئایەتی بۆ ئەو ڕاستییە دەچین

ِيَن  َْشَ كَسُنلِِْق ِِف قُلُوِب اَّلذ
َ
َواُهُم كَفُرواْ الرُّْعَب بَِما أ

ْ
ْل بِِه ُسلَْطانًا َوَموأ واْ بِا ِّ َما لَْم ُيزَنِّ

الِِميَ   انلذاُر َوبِسَْس َمْثَوى اعظذ
باوە نو چونکە شتێکیان کڕ دووە بە ئەو کەاانەی وا بێبەو ئووانە ت س و لەرئ دەخەینە دڵی 

شەری  و هاواڵی خوداو کە خودا هڕیچ بەڵگەیەکڕی لە اڕەر ئەو شڕتە نەنڕاردووەتە خڕوارەوەو 

 جێگا و  ێگایان هەر ئاگ ەو چەندە خ اپە جێگا و مەئوایانو چون خ اپەکارن.

 919یەتی ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئا

بە پێی کوتەی زانایانی قورئان ئەو ئایەتە پیرۆزە هۆی دابەزینەکەی دەباێ ئەوە باێ: هەرای  

شەڕی ئوحود بە کارەساتەکانیەوە دابەزینی ئەو ئایەتەی بە دووی خۆیدا هێنا، دە حاڵێکدا مانای 

انی خودا و ئەو ئایەتە بۆ هەموو کات و دەورانێک دەگونجێ، واتە موسوڵامنان کە پابەندی فەرم

هێزی و ترک دادەڕژێتە ڕەسووڵ بن، خودا هورەی بەرزان دەداتێ، و لەو الیەشەوە سستی و بێ

ناو دڵی کافران و لە ڕووی موسوڵامنان دەلەرزن و دەترسێن؛ باۆ مناوونە ئەبوساوفیان ویتسای 

بگەڕێتەوە بۆ شەڕ دوای ئەوەی شەڕگەی چۆڵ کرد و ڕۆیای، هەر لە هەماان کاتیشادا خاودای 

زن ئاگاداری بە پێغەمبەر لەو باارەوە دا کە ئەبوساوفیان ویساتی باادانەوەی کارد کە دووباارە مە

باداتەوە بۆ سەر موسوڵامنان، بەڵم ڕێم پاێ نەدا بە هاۆی ئەوەی تارک و لەرزم هاویشاتە نێاو 

دڵیانەوە بە هۆی ئەوەی هاوبەشیان بۆ خودا داناوە، بەشێک کە لە الیەن خوداوە هیچ بەڵگەیەک 

ەو شتە ڕانەندراوە واتە ئەو هاوبەش پەیداکەرانە هیچ بەڵگەیەکیان دە دەساتدا نیایە لە الیەن بۆ ئ

 ێ دۆزەخ بێ.بەجا بۆیە سزای درۆزن و بوختانچی دخوداوە کە ئەو هاوبەشی خودا بن، 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 220

 پوختەیەک لەو بارەوە:

ەک لە بۆ گوڕ و تین دان بە دڵی موسوڵامنان خودای ئاگادار بە هەستی ناو دڵن، گۆشاەی

پەیداکەران بۆ خودا سەرپەرشتی خۆی دەرحەق بە موسوڵامنان نیشان دەدا و ڕایدەنێ، هاوبەش

بە هۆی سەرکەوتنیان لە قۆناغی هەوەڵدا بە سەر موسوڵامناندا لە هەرای ئوحوددا دەیانەویست 

دووبارە بادەنەوە سەر لەشکری موسوڵامنەکانی تێشاکاو و پاڕژ و باڵو باۆ وەی بە یەکجااری 

ەوە بگارن، و داگیاری کەن، سیان کەن و هەر ئاوا بتوانن شاری مەدینەی مباارەک بە دەساتخال 

بەتارک و لەرزێکای تەواو دڵای  تودای تەعاال بۆ پووچەڵ کردنەوەی هەڵوێستیان هاابەڵم خ

ئاخنین و هورەی لێ داماڵین، بە سەرشۆڕی و داماوی وەک لەشکرێکی تێشاکاو بەرەو شااری 

ەوە، هۆی ئەو سزایەشیان ئەوە بوو: بێ دەلیال و بەڵاگە شاەریکیان باۆ مەککە هەڵتن و گەڕان

خودای دادەنا و دەیانکردە سەنگەری خۆیان بۆ بە گژدا چوونی موسوڵامنان، ئەوانە خەیانەتیان 

دەچاناد هەم لە نااو دەروونای خۆیااان، هەم لە نااو دەروونای موساوڵامنان. دەرکەوت دێاارەدا 

پشاتی ڕووخاانە، وەک پاڵشاکان و تێکڕمان و تێکواز، تێکهێز و ال پشتی لەرزۆک و بێپاڵ

موویکان، بەڵم پاڵ وەخودا دان زامنی ڕوحی پڕ هیوا و ئومیادە خاۆڕاگر دە بەرابەر هەچای 

 تۆفان و سێڵو و زەلزەلەیەکە.

 بۆ ئاگاداری:

دەبێ پێشەکی ئەوە ڕوون کرێتەوە ئەو ترسەی خودا دەیخزێنێتە نااو دڵای کاافران، هەر باۆ 

 هەرای ڕۆژی ئوحودە و تایبەتە بۆ ئەو، و یا بۆ هەموو کاتە؟ 

بوونەوەی ئەو شاتە دەباێ بکەویانە هەڵساەنگاندن و وەزن کردنای ئایەتەکاانی جا بۆ ساخ

تایبەت و باابەتی ئەو کارەسااتانەی دەو ڕۆژانەدا ڕوویاان داوە. جاا ئێساتێ لە ساەر ئەساسای 

نەکانی هەرای ڕۆژی ئوحاود وا وێادەچێ وکەوتی کافرەکان و موساوڵامبەرچەوەندی و هەڵس

ئەو ترک و لەرزەی خودا خزاندییە ناو دڵی کافران، تەنیا بۆ هەرا و کارەسااتی ئوحاود باووبێ. 

زانەکان مەبەستیان بەو ترسەی خودا خستییە نااو دڵای کافرەکاان، دە هەر وەک زۆربەی قورئان

هەر ئەو نەزەرە بە ڕەوا زانادراوە  هەرای ڕۆژی ئوحوددایە. لە ئایەتەکاانی تاایبەتی ئەو باساەش

چونکە ئایەتەکە لە سەر ئەو باسە دابەزیاون )ئوحاود(. و ئەوانەی کە بەو الیەدا کەوتاوون، واتە 

 ترسی ڕۆژی ئوحودە، کافر گرفتاری بوون دوو نەزەریان لە سەر ئیجادی ئەو ترسە نیشان داوە:

انەوەسانت تاا هەماوو لەشاکری . کاتێ کافرەکان سەرکەوتنیان بە دەست هێنا، ویستیان ڕ 6
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موسوڵامنان نابوود دەکەن، بەڵم خودای تەعاال بە هۆی ترک خستنە ناو دڵیان لەو هەڵوێستەی 

 پاشەکشە پێ کردن و هەڵتن.

ڕێدا کوتیاان ئاێمە لەو ساەرکەوتنەماندا باۆ و . کاتێ کافرەکان بەرەو مەککە دەهاتن دە نا2

نەوە سەریان و نابوودیان کەیان. دیساان خاودا ترسای مەیدامنان دا دەرچن هەندێکیان، با بادەی

 هاویشتە ناو دڵیان و پەشیامن بوونەوە لەوەی بگەڕێنەوە سەریان.

نەزەری ئەوانەیە کە بەڵم هەندێک لە زانایان بۆچوونیان لە بابەت ئەو ترساە بە پاێچەوانەی 

فران لە ڕاساات بااۆ ڕۆژی ئوحودیااان داناااوە ئەو ترسااە، ئەوان دەڵااێن: ئەو تاارک و لەرزەی کااا

 موسوڵامنان بۆ هەموو دەورو زەمان و کاتە.

قەفال کە یەکێکە لە زانایانی قورئان دەڵێ: ئەگەرچی کارەساتەکە دە ڕۆژی ئوحوددا ڕووی 

داوە و ترسەکەش نیشان دراوە، بەڵم ئەو ترسەی کە کافرەان لە حاند موساوڵامناندا هەیاانە باۆ 

:ەمابەر فەرماوویەتی: هەمیشەیە نە تایبەتی ڕۆژی ئوحودە، پێغ  نُْحارُِ  ِبالرُّعاِب َمیْاارَسة َشاهر 

سەرکەوتنم دەست کەوت بە هۆی ترسەوە بە ئەندازەی مانگێک ڕێ. یانی ترساانی کاافران ئەو 

 سەرکەوتنەی بە نسیبی من کرد کە بە درێژایە مانگێک نەدەکرا ئەو مەسیرە ببڕدرێ.

يَن  ﴿ئایەتی  ِ نُلِِْق ِِف قُلُوِب اَّلَّ بە زاهیر وا خۆ دەنوێنێ بۆ هەماوو کاات  ﴾َفُرواْ الرُّْعَب كَْ

بێ و بۆ هەموو کافران بێ. هەر وەک بەشاێکی زۆر لە زانایاان ماوافیقی ئەو نەزەرەن؛ چاونکە 

دەس ناکەوێ کەسێک مخالیفی ئایینی ئیسالم بێ و ترسیشای لە موساوڵامنان نەباێ، لە کااتی 

 .454ی کەبیر، بۆ باسی هەمان ئایەتی شەڕدا و لە غەیری شەڕدا. بڕوانە لە تەفسیر 

خودای تەعال بە پێی حیکمەتی خۆی هەساتی موساوڵامنانی شاەڕکەڕ دەجاووڵێنێتەوە و 

وەگەڕی دەخا تاکوو لە خۆیان پرسیار بکەن هاۆی شکسات خواردنیاان لە هەرای ئوحاوددا و 

وانی ئیسالم   بوو؟ بریندار بوونی پێغەمبەر و شەهید بوونی چەندها نەفەر لە ناودار و بەرزە پیا

و عیللەت و هۆی ئەو شکستەیان بخەنە ڕوو، و باۆچی لە ڕۆژی هەرای بەدردا دە حاڵێکادا کە 

ژمارەی نەفەراتی ئیسالم کەم بوو و نەفەراتی کافرەکان زۆر بوو، کەچی کافران شکستیان خوارد 

او و کاافی الم زۆر و بەرچاساو موسوڵامنان سەرکەوتن؟ بەڵم دە هەرای ئوحوددا لەشکری ئی

بوو کەچی شکستیان خوارد؟ جاگە لەوانەش حەزرەتای ڕەساووڵ پاێش هەڵگیرساانی هەرای 

ئوحااود دە خەونیاادا بەرانێکاای دەکوشااتەوە و شمشااێری خۆیااان لەو حەیااوانە کااوژراوە تاااقی 

دەکردەوە جاری هەوەڵ دەنووشتاوە، بەڵم بۆ باری دووهەم شمشێرەکان ڕاست دەبوونەوە. ئەو 
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اتی ڕەسووڵ و یارانی هەرای ئوحود و شەهید بوونی طەلحەی کوڕی عوسامن خەونە بە تەعبیر 

بوو و هەروا شاەهید باوونی تااقمێکی زۆر لە یاارانی ئیساالم، ساەرەنجام خاودای تەعاال بە 

شکسات و  یی ئالی عیمران بەسەرهات و کارەسات و هاۆی واقیعەکاان453وەسیلەی ئایەتی 

کا. ئێستاش کاتی ئەوەی هاتووە بچینە خازمەت ئاایەتی پیرۆزی تێدا بەیان دەکا و ئاشکرایان دە

453: 

ْموِر كَوعََقْد َصَدقَ 
َ
ووَنُهم بِإِْ نِوِه َحوَّتذ إَِ ا فَِشولُْتْم َوَََّنوازَْعُتْم ِِف األ ُم ا ُّ َوْعوَدهُ إِْ  َُتُهُّ

َرا
َ
ن َبْلِد َما أ ا ُُتِبُّوَن ِمنكَوَعَصْيُتم مِّ ْنَيا َومِ كم مذ م مذن يُِرنُد اآلِخَرةَ كنم مذن يُِرنُد اَّلُّ

فَ  ( 291)ْم َوا ُّ ُ و فَْضٍل لََعَ الُْموْؤِمنِيَ كْم َوعََقْد َعَفا َعنكْم َعنْ ُهْم ِِلَبَْتلِيَ كُثمذ َِصَ
 ئایل عيمران

بە ااڕتی ئەو بەڵێڕنەی کە خڕودا پێڕی دابڕڕوون کە اڕەرتان بخڕاتو لە شڕە ی ئویڕوددا خڕڕودا 

بە یڕارمەتی خڕودا دەاڕتتان کڕ دە کوشڕتنی دو منڕانو تڕا بەڵێڕنەکەی خڕۆی هێنڕایە دیو ئێڕوە 

اەرەنجاب هەاڵتد و بۆ دەربائ ک دنی گیانی خۆیان پشتیان تێ ک دنو بەاڵب ئێوە تێ  چڕوون و 

بوو بە کێشە لە نێوانتانداو پا  ئەوەی کە ئەو شتەی یەئتڕان لێڕی بڕوو و خۆشڕتان دەویسڕ  

بەاڕتە و هەنڕدێکی دیشڕتان قڕائانجی  ڤ ی خودا پیشانی دانو هەندێکتان قائانجی دنیایی مە

بااڵیی ئێوەی لە اەر دو منەکانتان هەڵگ ت و شکسڕ  دوایی دەوێ و لە بەر ئەوە خودا دەا 

 ووی تێ ک دنو تا ئەمە ببێتە وانەیەت بۆ ئێوە و تڕاقی ببڕنەوەو ئینجڕا بە ااڕتی خڕودا لێتڕان 

 خۆ  بووو خودا خاوەنی فەئو و کەرەمە بەاەر ئیتنداراندا.

 912ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

کۆکی و کێشەی نێوان موسوڵامنەکان نافەرمانی ئەو چل پەنجا کەسە بوو کە نامەبەست لە  

پێغەمبەری خودا لە سەر کێوی ئوحود داینابوون، ئەوە بوو گوێیاان نەدایە فەرماانی پێغەمابەر و 

جێگااای خۆیااان چااۆڵ کاارد و هاااتنە خااوارەوە بااۆ کااۆکردنەوەی تاااڵن، بەوەش فەرمااانەکەی 

دان هەبوو، سی غەزای ئوحودە، ئەو باسە پێویستی بە درێژە پێپێغەمبەریان شکاند، باک هەر با

چونکە شکانی موسوڵامنەکانی هەرای ئوحودە، برینێکی گەورەی خستۆتە ناو دڵی هەماووان، 

وکار و بنەماڵەی ئەو حەفتا موساوڵامنەی کە شاەهید کاران، لە الیەکای بەتایبەتی لە دڵی کەک

وەڕان و منافقان و جوولەکەکانی شاری مەدیانە؛ لەو بابوونی بێخۆشتریشەوە بوو بە هۆی دڵ

هاوتاا لە الیەکای دڵای موساوڵامنەکان دەداتەوە و ئایەتانەشدا جارێکی دی خودای بەرز و بێ
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نەواییان دەکات، لە الیەکی دیکەوە لۆمەیان دەکات، و لە الیەکی دیشەوە بەڵێنی سەرکەوتنی دڵ

 وپێکی ڕووبەڕووی دوژمن ببنەوە.ڕێکڕیز بن و بە دیکەیان پێ دەدات، ئەگەر یەک

 بە هێواشی و وردتر:

خودا دەفەرموێت: سوێند بێت خودا بەڕاستی بەڵێنی خۆی باۆ گەیانادە جاێ لەو کاات و 

پێدانی خودا دەتانکوشت هەتاا ئەو کااتەی تااڵن بەری چااوی گارتن ساتەیدا دوژمنتان بە ڕێ

خۆڕاگریتاان لە ساەنگەرەکانی خۆتاان، هورەو لە سستی دا و خۆ بەخۆ کەوتنە کێشە لە بارەی 

فەرمانیتان لە خۆ نیشان دا، پاش ئەوەی خاودا پێشاانی دان ئەوەی پێتاان خاۆش باوو هاتن بێ

پەرساتان بەجێیاان هێشات و هەڵتنیاان دەکارد، بە التاانەوە وپەالنەی بتچاوتان کرد ئەو کەل

ەیە داوای ئااخرەت دەکاا، خۆش بوو، دیارە لە ئێوەدا هەن داوای دنیا دەکات و های واشاتان ه

واتە هەتانە دنیای دەوێ، هەشتانە ئاخرەتی دەوێ، ئینجا خودا هاات ئێاوەی هەڵوارد لەوانەی 

دنیایان دەوێ بۆ ئەوەی تاقیتان کاتەوە و لێشتان خۆش باووە. چاونکە خاودا خااوەن ڕێازە باۆ 

 خاوەن باوەڕان.

ر و زیانانەی بەریان کەوتباوو بە کوردی و بە کورتی، کاتێ موسوڵامنەکان دەگەڵ ئەو زەرە

بە ئاێمە نەداباوو؟ هاتنەوە مەدینە، بە یەکرتیان دەکوت: بۆ مەگەر خودا وەعادەی ساەرکەوتنی 

 ئەدی بۆ چی تێشکاین؟ 

هەر بۆخۆیان بە خۆیان دەڵێن: وەعدەی خودا ڕاست بوو و هیچ خیالفێکای تێادا نەباوو، 

و ڕاومان نان و کوشتامنن تا ئەو کااتەی  بەو دەلیلە: لە سەرەتای شەڕەوە دوژمنامن تێک شکاند

نەدابوو؛ بەڵم کاتێ بە هۆی ئارەزووی تاڵن بەری چااو و لە ئیتاعەی پێغەمبەردا بووین و المان

ئەمری ڕێبەرمان و سەنگەرمان چاۆڵ کارد، دڵامن گیرا و تاریک بوو، کەوتینە شوێن تاڵن و بێ

ن لێ باوو بە بەرکەوتان؛ جاا دەگەڵ ئەو وەرەقی شانسی سەرکەوتن ئاوەژوو بۆوە، سەرکەوتنام

ئەدەبییەی کە بە سەر خۆمان هێنا، خودای خاوەن کەرەم بەخشین لە سازادامنان خەیانەت و بێ

چاوپۆشی فەرموو، چونکە خودایە و یار و یاوەر و پەناگای موسوڵامنان، هەر ببوورە لە هەڵە و 

 تاوان.

وەعدەی پیرۆزی هەڵوەسیبوو بە مەرجای دەکرێ ئەوزا  ئا وا بخرێتە ڕوو: خودای تەعاال 

سەبر و خۆڕاگری و ئیتاعە؛ تا ئەوان سنووری مەرجیاان نەبەزاناد دە ساەرکەوتندا باوون،بەڵم 

 کاتێ سنووری مەرج بەزێندرا، کاتی سەرکەوتنیش پەڕێندرا.
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ْمدِر وََعَلديْتُم ﴿جوملەی 
َ
چەناد ماناا و  دڵ هەسات بە ﴾َحَّتَّ إَِذا فَِشدلْتُْم َوَتنَداَزْعتُْم ِِف األ

﴾ لە جێگای مەرجە، َحَّتَّ إَِذا فَِشلْتُمْ  بەراوەرد دەکا، بۆ منوونە: یەکێک دێ و دەڵێ، جوملەی ﴿

واتە شەرت؛ خۆ دیاارە شاەرتیش دەباێ وڵمای وەدرێ، جاا بەو پێایە دەباێ حەولای چاارە و 

 ، بەو جۆرە:دۆزینەوەی وڵمبدرێ. زانایانیش لەو بارەوە دوو جۆر و شێوە نەزەریان گرتۆتە بەر

« حتای اذا فشالتم». لە هەوەڵەوە و بە پێی هەڵسەنگاندن و وەزن کردنی ئەحواڵ دەڵێین: 6

شەرت نییە، بەڵکە مانا و تەعبیراتی ئایەتەکە ئاوا دەڕوانێ: خودا وەعدەی دروست بردە سەر، تا 

اتێ کە ئەو کاتەی کە ئێوەی موسوڵامن دروست لە سەر قەول و قەرار بەردەوام باوون، بەڵم کا

ڕوو سساتیان و هێناایە و لە خۆ نیشان دا، واتە دە ناو خۆتاندا کێشە و دووبەرەکایدزە و سستی

ڕێ دا بێااتە ناااو کارتااانەوە، ئەودەم قەول و قەرار ئاااوەژوو کاارانەوە. واتە سااەرکەوتن بااوو بە 

یاا « لایحتی إ»یا « إذاحتی »بەرکەوتن. لەفزی )حتّی(ش بە مانای )الی( خۆ دیاری دەکا، واتە 

 «.إلی حین»

لە سیامی ئاایەتەکەش وا دەردەکەوێ: خاودای تەعااال ساێ شاتی نیشاان داباێ لە ساەر 

 . تناز ، واتە کێشە و دووبەرەکی.2. سستی )فشل(، ترک، الوازی 6موسوڵامنان: 

کراوی خۆیااان نەباازوون. واتە پێغەماابەر دەسااتووری دا کە تیرهاااوێژان لە شااوێنی دیاااری

ر بە ئەمیری وان دیاری کرا لە الیەن پێغەمابەرەوە، بەو دەساتوورە کااتێ عەبدوڵڵ کوڕی جوبەی

پەرستان هاتنە ڕوو و ئاشکرا بوون، تێرهااوێژان دایااننە بەر ڕەهاێڵەی تیاران و شاکاندیانن، بت

پەرستان بوو بەجێ ما و وەک کرد، موسوڵامنان ئەو ماڵ و سامانەی بە بتکاتێ هەڵتن و ڕایان

ویان کرد و هاواریان لێ پەیدا بوو: تاڵن! تاڵن! دەساتەولەجێ عەبادوڵڵ تاڵن کەوتە ڕوو چا

کااوڕی جااوبەیر کە فەرماناادە بااوو هەسااتی خەتەری کاارد و هەرای کردنااێ کە قەول و قەراری 

پێغەمبەر لە بیر نەکەن؛ کە پێی کوتووین هەرچی ڕوو بدا، ئێوە لە شوێنی خۆتاان وەال نەکەون، 

گوێی داگیر کردبوون ئاوڕیان وەسەر هەرای عەبدوڵڵ نەدا، وا هات  بەڵم وا دیارە تەمە  چاو و

عەبدوڵڵ بۆخاۆی و چەناد نەفەرێاک کە لە شاوێنی خۆیاان ماابوونەوە کەوتانە بەر هێارش و 

پەالماری دوژمنان بە مەقامی شەهادەت گەیشنت. ئەوە بوو مەبەست لە )تنازعتم فی االمر( نااو 

رێژی سەیری ئەو بەسەرهاتە بکا، بچێتە ماڵە تفسایری کبیار ئایەتەکە. کێ خوازیاری ئەوەیە بە د

 باسی ئەو ئایەتە.

ا ف ِشل ُتم  خشاندنێک وەالی جوملەی چاو ڕێ تَّى إِذ   «: إذا»بەتایبەت لە سەر واژەی  ح 
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چەند بۆچوونێک هەیە، وەک ئەوە: ئایا إذا شەرتیە یا خێر؟ ئەگەر شەرتییە، جاوابێ دەوێ، 

یاان وایە کە واژەی إذا بە ماناای شاەرت نیایە، بەڵاکە باۆ زەرفایەتە، جا دێارەدا هەنادێک نەزەر

ە. ئەوە نەزەری نەحوزاناانی کاوفەیە. «عصایتم»دەستەیەکیش دەڵێن: شاەرتییە و جوابەکەشای 

یە، ئەوەش قەولای «منعکم اللە نرصە»دەستەیەکی دیش دەڵێن: بەڵێ شەرتییە، بەڵم جوابەکەی 

ە. «صتام فاریقین»کاراوی وابەکەی جاوملەی حەزفنەحوزانانی بەرسەیە. هەشن دەڵاێن: جا

 .91-3/92ە. تفسیر کبیر، ج «صفکم عنهم»ابومسلم اصفهانی دەڵێ شەرتییە اذا، جوابەکەشی 

 :912نوکاتی بەرچاوی زەق دەو ئایەتەدا 

هەستی پێ دەکرێ و حاشای لاێ نااکرێ، هاۆی شکساتی موساوڵامنان دە شاەڕی  وەک

  ئەمری پێغەمبەر. بێ2گەڵ ئەمیر . تەناز  دە6ئوحوددا دوو شنت: 

 . بێ ئیتیحادی کۆسپی هەرە گەورەیە بۆ گەیشنت بە مەتڵەب2

. تاوانی یەکێک لە یاران هەموو یاران دەگرێنەوە، هاۆی ڕەناج و ئازارکێشاانی حەزرەتای 9

ڕەسووڵ بێ نەزمی موسوڵامنانی شەڕەکە بوون بەڵم خاودای تەعااال خەبەری دا بە وەسایلەی 

لقد عفا عنکم( خەتاکارەکانی بەخشی، واتە هەم ئەوانەی ڕایانکرد لە شاەڕەکە و هەم ئایەتی )و 

 ئەوانەی لە سەر کێوەکە هاتنە خوارەوە.

 ی حەزرەتی عوسامن شەرمەزار دەکا!چابن عمر لۆمە

لە عوسامن کوڕی موهب نەقام کراوە کە کابرایەک دێتە خزمەت عەبدوڵڵ کوڕی عاومەر، 

دەگەڵ پۆلێک خەڵک لە نزیکی خاانەی کەعابە دادەنیشان. ئەو کاابرا دە حاڵێکدا کە عەبدوڵڵ 

ساکارە کە کیانەی دەگەڵ حەزرەتای عوساامن باوو، دەیویسات پاالری قساان و لاۆمە بااوێتە 

حەزرەتی عوسامن، لەوبارە ڕوخسەتی لە عەبدوڵڵ کوڕی عومەر دەخواست، چەند پرسیارێک 

 دا. ئاراستەی ئەو بکات. دیارە عەبدوڵڵ ئیجازەی پێ 

کابراش کوتی: بە خاودای کەعابەت ساوێند دەدەم هەچای لێات دەپرسام جاوابێ ڕەوا و 

 دروستم بدەوە. 

 حەزرەتی عەبدوڵڵش فەرمووی هەچی بیزام و دروست بێ ئەوت پێ دەڵێم.

کابرا ڕووی کردە عەبدوڵڵ و کوتی: ئایا لە شەڕی ئوحوددا حەزرەتی عوسامن هەڵنەهاات 

 و ڕاینەکرد؟
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 ووی: بۆچی؟ بەڵێ؛ ڕایکرد.عەبدوڵڵ فەرم

 دووبارە کابرا کوتی: مەگەر حەزرەتی عوسامن لە شەڕی بەدردا شیرکەتی نەکرد؟

 عەبدوڵڵ فەرمووی: بەڵێ؛ با.

دووبارە هەر کابرا ڕووی دە عەبدوڵڵ کرد و کوتی: حەزرەتی عوساامن لە قەزیەی "بیعات 

 الرضوان"دا مەگەر حازر نەبوو؟

 عەبدوڵڵ فەرمووی: بەڵێ.

ئەو مەردەکی سبایی وای خەیاڵ کرد بەوەی عەبدوڵڵ کوڕی عاومەر پرسایارەکانی ئەوەی 

وڵم داوە و تەئیادی کاردن. جێگاا و نەقااتە الوازەکاانی حەزرەتای بە بەڵێ ڕاجع بە حەزرەتی 

عوسامن، سابت بوون و چوونە جێ بۆ ئەو سەرکەوتنە خەیااڵیەی خاۆی. ئەڵڵهاوئەکبەرێکی 

ەتی عەبدوڵڵ کوڕی عومەر هەر وا بە ئاسانی وێڵی نەکرد مفت بڕوا، توندی کوت. بەڵم حەزر 

بەڵکە ڕووی تێ کرد و فەرمووی ئێستێ وەرە پێش و حەقمت پێ بڵێم و دڵ و گوێی دەیە؛ ڕاستە 

حەرزەتی عوسامن لە شەڕی ئوحوددا ڕایکارد، بەڵم ئەمان شااهیدی دەدەم لە ساەر ئەوەی کە 

و ڕاجع بە عوسامن و یارانی عوساامن دە قورئاانی  خاوەن جەالل عوسامنی بەخشی، یخودا

ًْ َعَفددا اهّللُّ َعددنْ  ﴿کەریماادا فەرمااوویەتی:  ًْ َعَفددا اهّللُّ  ﴿دووبااارە  ﴾( آل عمددران054)مْ كَولََقدد َولََقدد
دیارە عەفویش نە تەنیاا گوناحاان دەشاواتەوە بەڵاکە پالە و پاایەش دەگەڵ  ﴾( آل عمران055)َعنُْهمْ 

 بەخشینەکە دەباتە سەرێ.

بەرداری کاابرای قاین لە دڵ ناابێ و دووبارە عەبدوڵڵ کوڕی عومەر بەوەنادە جاوابە دەک

نەبوو بەڵکە بەو شاێوە ئیادامەی قەساکانی دا و فەرماووی: هاۆی حاازر نەباوونی حەزرەتای 

کە هەر دەو  عوسامن لە شەڕی بەدردا نەخۆشی ڕوقیەی خێزانی بوو کە دەبێتە کچی پێغەمبەر

رموو، دەنا حەزرەتی عوسامن بەو حاڵەشاەوە کە خێزانای نەخاۆش باوو نەخۆشییەدا وەفاتی فە

رموو لە الی نەخۆشی خێزانت حازر ببوو بچێ بۆ شەڕی بەدر. بەڵم حەزرەتی ڕەسووڵ پێی فە

و ئاگاداری لێ بکەی بۆ تۆ کەمرت نییە لە غەزات. و ئەو کاتەی لەشکری ئیسالم گەڕاوە  وەمێنی

بوو، پێغەمبەر حەزرەتی عوسامنی لە ڕیزی شەڕکەرانی غەزای  بۆ شاری مەدینە و لە غەزا تەواو

بەدردا هێنایە حیساب و ژمار و هەروا لە سەهمی تاڵنیشدا حەزرەتی عوسامنی وەک یەکێک لە 

 شەڕکەران خرایە حیسابەوە.

بەسەرهاتی بیت الرضوان هۆیەکەی حەزرەتی عوسامن و دیفا  لەو بوو کە پێک هاات، و 



 222تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

بە نەساایبی موسااوڵامنان لەو بەیااتە الرضااواندا بااوو لە سااایەی بەرەکەی هەر بەرەکەتێکاای کە 

 حەزرەتی عوسامندا بوو، سەیر کە کارەساتی بیعت الرضوان:

کافرانی مەکاکە باۆ دیاالۆگ دەگەڵ پێغەمابەر و موساوڵامنان داوای نەفەرێکیاان کارد کە 

ەرە حەزرەتای جێگای قبووڵی هەم ئەوان باێ هەم جێگاای بااوەڕی موساوڵامنان باێ، ئەو نەف

عوسامن بوو، واتە لە عوساامن لێهااتووتر باۆ ئەو دیاالۆگە نەباوو، بەڵم کااتێ کە حەزرەتای 

ا نێاوانی موساوڵامنان هەرای ئەوەی بڵیناد باوو کە حەزرەتای نعوسامن هاتە نێو کافرەکان، دە

عوسامنیان شەهید کرد بە دەستی کافرەکان. پێغەمابەریش هاات لە ئەساحابی کیارام بەیعەتای 

اند ئەگەر ئەوە ڕاست بێ و عوسامن شەهید کراباێ، دەباێ دەگەڵ موویکاانی مەکاکە تاا ست

ئاخرین دڵۆپی خوێن دەگەڵیان بکەوینە شەڕ، لەو بەیعەتەدا کە حەزرەتی عوسامن لەوێ نەبوو، 

ستی مبارەکی خۆی لە باتی دەستی حەزرەتی عوسامن خستە ناو دەستی خۆی واتە دە پێغەمبەر

 ڵ بەیعەتی دەگەڵ خۆی کرد.لە باتی ئەو ڕەسوو 

ڕازەکەی دەرسە بۆ ئینساان و ئەوەی پاێ دەڵاێ: دەباێ  ئەو بەسەرهاتە پڕبایخە قازانجە کە

دیوی بە تەواوی سەیر کەی و شارەزایی کامڵت بە پاش و پێشی بێ، هەموو شتێک ئەودیو و ئەم

دڵ و لاۆمەگری باێ جا دەم و دەستی لێ دە، دەنا وا هەیە دەکەویە بەر هێرشی پالران. کیانە لە 

بەراوەرد و بەتاااڵووکە )مەردەکاای ساابایی( بە تەواوی شااەرمەزار بااۆوە و هاایچ ڕێاای جااواب و 

واتە ئەو مەتاڵە  اِْذَهْب ِبها اآلَن َمَعاکَ قسەکردنی بۆ نەماوە، عەبدوڵڵ کوڕی عومەر پێی کوت: 

رضات ئێستێ دەگەڵ خۆت ببە و بڕۆ. صحیح بخاری، بابی فدایل الصحاب، بابی مناقب ح

 3699عثامن بن عفان، ش 

درێژەی باسی لە لیەن خودای حەکایمەوە لە ساەر هەرا و کارەسااتی ڕۆژی ئوحاود زۆر 

گەورە و سەخت و بەرچاوە، بۆیە خودای تەعال هیر قوڕنە و پەسیوێکی لێ وەپاش نادا بەڵکە 

ن حااڵەتێکە ی ئالی عیمرا453هەمان نیشان دەدا، تاکوو عالەم دەرسی لێ وەرگرێ. ئەو ئایەتی 

بە ئەوە نیشان دەدا کە کاتێ لەشکری کافر تێک شکان دە جەنگ و شکست و پاڕژ و باڵوییاان 

کە ساەر و  یاانخۆشەویستی ماڵ و سامانی دنیا انی شەڕکەر.بێر و بەوێدا موسوڵامنسەر هات 

شاکاوی هەڵتاووی دڵی گرتن، کەوتنە کۆکردنەوەی سیالح و تاڵنی بەجێاموی لەشکری تێک

کافرەکان، و لەو لیەشەوە دەستەیەک دووڕوو لە پاش پاشەکشە و ڕۆیشتنی عەبدووڵاڵ کاوڕی 

چوونە دەرەوە. چەندین ئەفرادی دیکەشیان لە  ێئوبەی و هاوڕێکانی، ئەوانیش لە مەیدانی شەڕ 
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باوونی مەیادانی شاەڕ گەورە و وڵامنەکان دەگەڵ خۆیاان بارد و ڕایانادا. کارەسااتی چۆڵموس

دەروازەی ڕەخساانی هەل و فرساەت باۆ دوژمان وەنیزیاک  گوشاد باۆوە و جاار دەگەڵ جاار

دەکەوتەوە، بۆوەی بتوانن هێرش بکەن و سەرکەوتن وەقۆزن، هەر دەو کات و ساتەشدا هەواڵی 

ایە ڕوو. کە ساەراپای ئەو ڕووداوانە بە زیاانی موساوڵامنان و بە شەهید بوونی پێغەمبەریش خر 

ی ئاالی عیماران بە تێار و 453قازانجی کافران دەهاتە کایەوە. ئەو ئاایەتی مباارەک و پیارۆزی 

 تەسەلی بەیانی ئەو بەسەرهاتانە دەکا:

ْخورَ كإِْ  تُْصِلُدوَن َوالَ تَلُْووَن لََعَ أَحٍد َوالرذُسوُل يَوْدُعو
ُ
ثَوابَ كاْم ِِف أ

َ
واً بَِغومٍّ كْم فَأ ْم ُغمذ

َصابَ كْيلاَ َُتَْ نُواْ لََعَ َما فَاتَ وعِّ 
َ
 ئایل عيمران (293)ْم َوا ُّ َخبٌِي بَِما ََّْلَملُونَ كْم َوالَ َما أ

لەو کاتە بکەرەوە بە کێوەکەدا اەر کەوتدو اەر هیچ کەاتان نەدەپڕا ان پێغەمڕبەریش لە یادیش 

دەکڕ دن هەر بڕۆیە خڕودا  بە ئیڕاد ک دنڕی پە ارە جەئا و تڕۆڵەی لڕێ  پش  اەرتانەوە بانگی لێ

اەندنەوە تا اەرەنجاب خەمی ئەو شتە نەخۆن کە لە دەاتان دەرچوو و ئەو بەاڵیە  کە تووشڕتان 

 بووو خودا  ئاگاداری ئەو کارانەیە ئەنجامی دەدەن.
 

انی ئوحاود دەخااتە )لەو ئایەتە پیرۆزەشدا خودای تەعاال دیمەنێک لە دیمەنەکانی شاەڕەک

پێش چاو و بە شێوەیەکی ئەوتۆ وەکوو بە چاوی خۆماان بیبیناین، کە چاۆن ژماارەیەکی زۆر لە 

موسوڵامنان دوای سەرکەوتنەکەیان شاکان و تارک و لەرز دایگارتن و هەر یەکەی دە هەوڵای 

ەو ڕزگار باوونی خۆیادا باوو، بەتاایبەتی ئەوانەیاان کە ئیامنیاان زۆر قاایم نەباوو، هەروەهاا ئ

دووڕوویانەیش کە بە تەماعی دەسکەوتنی غەنیمەت هاتبوون بۆ بەشداری کردن لە شاەڕەکەدا. 

 خودا لەو ئایەتەدا دەفەرموێت:

بیر بکەنەوە کە چۆن لە ترسان ڕووتا کردە بەرزاییەکاانی ئوحاود باێ ئەوەی ئااوڕ بادەنەوە 

پێغەمابەری خاودا لە دواتاانەوە دان هەبێات لە کاتێکادا کە لەوەی کەسێک پێویستی بە یارمەتی

بانگی لێ دەکردن: بگەڕێنەوە بۆ مەیدانی شەڕەکە، بگەڕێنەوە بۆ مەیدانی مەردایەتای و کڕینای 

 کردنەی پێغەمبەر هیچ کاری تێ نەکردن و نەگەڕانەوە.بەهەشت، بەڵم ئەو بانگ

و  جااا وا دیااارە ئەو کااۆمەڵە کەسااە دوایاای لەو هەڵوێسااتەی خۆیااان پەشاایامن بااوونەتەوە

خەفەتیان لێ خواردووە کە چۆن پێغەمبەری خودایان بە غەمەوە بەجاێ هێشاتووە، باۆیە خاودا 

ً ِبَغمٍّ دەفەرموێ:  لە جەزای ئەو خەمەدا کە دوچاری پێغەمبەر بوو، بە هۆی واتە  ﴾﴿فَأَثَابَكْم ُغامَّ

ی ئەو هەڵتنەی ئێوەوە خوداش ئێوەی دوچااری خەم کارد بە هاۆی ئەو پەشایامنییەی کە ڕوو 
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تێکردن کە چۆن پێغەمبەری خوداتان لە مەیدانی شەڕدا بەجێ هێشت، لە کاتێکادا کە پێغەمابەر 

هەر لە جێگەکەی خۆیدا مابۆوە، و بێ ئەوەی ترک و بیم ڕووی تێ بکات هەروەهاا غەمبااری 

کردن بە هەواڵی شەهید بوونی پێغەمابەر ئەو جەزایەتاان بەو شاێوەیە درایەوە. تاا غەم نەخاۆن 

ن دەست نەکەوتووە، هەرەها تا غەمبار نەبن بە هۆی ئەو زەحمەت و ناسۆرانەی کە بە غەنیمەتتا

سەرتاندا هات. وا دیارە لە هەڵهاتنەیاان هێنادە پەشایامن باوونەتەوە خەمێکای وای کاردووە بە 

 دڵیاندا کە هەموو خەمەکانی دیکەیان لە بیر بردوونەتەوە. 

خودا زۆر ئاگاادارە بەوەی دەیاکەن، کاێ لە کردەوەکانیادا  ﴾ واتەَواهّللُّ َخِبٌْي بَِما َتْعَملُوَن  ﴿

مەبەستی ماڵی دنیا و خۆشییەکانی دنیایە! هەروەها کێش ڕەزامەندی خودای مەبەستە!؟ خاودا 

 بە هەمووی ئاگادار و شارەزایە.

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ر دەکەوتن بە کێوی ئوحوددا و ڕاتاندەکرد و ئاوڕتاان لە کەک یاد وەرنەوە کە کاتێک سەوە 

نەدەدایەوە کە پێغەمبەر لە ناو کۆمەڵی پاشەوە بانگی دەکردن کە بگەڕێنەوە، ئێوەش نەگەڕانەوە، 

فەرمانییەی کردتاان پاداشاتی بە خەفەت لە دوای خەفەت دانەوە. ئەوە جا خودا لە سەر ئەو بێ

بیستنی کاوژرانی پێغەمابەر زیااتر خەفەتبااری کاردن، باۆ ئەوەی  بوو بە خەفەتباری ڕاتانکرد و

دڵتەنگ نەبن لەوەی لە دەستتان چوو لە سەرکەوتن بە سەر دوژمندا و نەگەیشنت بە ماڵی تاڵنی 

و لەو ئازار و بریندارییەش کە پێتان گەیشت، واتە خەفەتی پەلەقااژەی خاۆ ڕزگاار کردنتاان لە 

ژرانی پێغەمبەر بوون بە هۆی لە بیر چاوونەوەی خەفەتای دەستی دوژمن و خەفەتی بیستنی کو

 سەرەکییەکەتان، دیارە خوداش ئاگادارە لەوەی دەیکەن.

 پوختەی کارەسات:

ئەو ئایەتە ئاماژە وەالی هەرای ئوحود دەکا کە چۆن بۆ ڕاکردن لە کێاوەکە باۆ الی ساەرێ 

دەباوون بە شاێوەیەکی وا کە ان شادەچوون و هەروا دەستەیەکیش لە دەشت و بیابانا پڕژ و پەرێ

قەدەم ماااونەوە لە دەوری ئاوڕێکیااان وەدواوە نەدەداوە، کە باازانن ئەو هاواڵنەیااان کە وا سااابت

پێغەمبەر و ئاگاداری لەو، دە چ حاڵ و شەرایەتێکدان. هەچەندی پێغەمبەر لە پشت ساەریانەوە 

امیان ئاوڕیان نەدەداوە، ن کە وەگەڕێن بۆ الی من، ئەمن ڕەسووڵی خودام، هیچ کدهەرای دەکر 

دەو حاڵەتە سەختەدا لوتفی خودا دایپۆشین و غەم و خەفەتێکی کە بە هاۆی سساتی لە شاەڕدا 
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دانی ساەرکەوتن و تااڵن و مەرگ و بریناداری یارانیاان هێرشای بەرۆکی گرتبوون و لە دەست

یاان و کردبووە ساەریان، ئەو کەرەمەی خاودا هەماووی وەال باردن بە هاۆی پەشایامن بوونەوە

وەهۆش هاتنەوەی وەالی حەق. دیارە خودا هەچی دەیکا لە پێش و پاش باخەبەرە، هیچ کەک 

 پاکانەی نەکا سەر بەخۆ بۆ خۆ، ئەوەی خەتاکارە تۆبە بکا، هەچی ڕاستە ئەوە بڵێن.

 تیوتیوە:

زانایااانی عیلماای نەحااو لە بااابەت ئیرتیباااتی ئەو ئااایەتە بە ئایەتااانی پااێش خااۆی نەزەری 

 ان هەیە، بۆ منوونە:جۆراوجۆری

(، لە 622. هەندێکیان بۆچوونیان وایە کە ئەو ئایەتە موتەعەلیقە بە ئایەتی )عفاا عانکم( )6

واتە باا وجاودی  َو َعفا َعنُکم إِْذ تَصاُعدوَن؛سەر ئەو بەراوەردە تەعبیری ئایەتەکە ئاوا دەکەوێ: 

دە لیەکی کارد. بەڵم خاودای  نافەرمانیتان لە مەیدانی شەڕ باڵو بوونەوە و هەر یەکەی ڕووتان

 خاوەن عەفو و بەخشش بەخشینی.

تە: ئێاوە تااقی دەکەنەوە بێ بە ئایەتی )لیبتلایکم( هەیە وا. هەندێکیش دەڵێن ئەو ئایەتە دە3

 موسوڵامنان بزانن کێیە موسوڵامنی بەڕاستی.

عنهم( یانی . هەشن دەستەیەک نەزەریان وایە ئەو ئایەتە موتەعەلیق بە ئایەتی )ثم رصفکم 3

 )رصفکم عنهم اذ تصعدون(.

 . بەشێک لە زانایان نەزەریان وایە کە ئایەتەکە بە ئایەتی )عصیتم( تەعەلوقی هەیە.1

 . بەعزێکیش دەڵێن بە ئایەتی )فشلتم( تەعەلوقی هەیە.5

 . هەشن دەڵێن: بە ئایەتی )تنازعتم( تەعەلوقی هەیە.6

ئایەتی بە حەزف کراوێکەوە تەعەلوقی هەیە  . لە لی دەستەیەکی دیکە بۆچوون وایە: ئەو9

وەک )اذکروا( بێ حەزفەکە، بە پێی ئەو نەزەرە ئاایەتەکە کەلمێکای ساەربەخۆیە، بە پێشاەوەی 

 .141 9خۆی عەلقەی نییە. تفسیر کبیر، ج 

ئایەتی )اذ تصعدون( وەیادماان دەخااتەوە کە یاادی ئەو دەورانە بکەیان کە هەنادێکتان دە 

تان بەرەو کە مەدیانەی مباارەک باوو. هەندێکیشا بوون بۆ سەرزەمینی خۆتان حاڵەتی ڕۆیشتندا

کێوی ئوحود بە خاتری پەنا گرتن لەوێ دەحەڕەکەتدا بوون. دەستەیەکیش خەریکی دۆزینەوەی 

 هاواڵنی خۆتان بوون، دە حاڵێکدا هیر خەبەرێکی دروست نەبوو. 

تاازە کاردنەوەی دەسانوێژ لە یااران ئەو کارەساتانە دە کاتێدا بوو کە حەزرەتی محەمەد باۆ 
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نەختێک جوداببۆوە، کاتێ دەستنوێژ دەگرێ و دەگەڕێتەوە، تەماشا دەکاا موساوڵامنەکان بێار و 

بەوێدا پەرێشان و هەڵبڕاون. هات پێغەمبەر هااوارێکی کێشاا کە ئەی موساوڵامنەکان وەرنەوە، 

. تا ئەو کاتەی کەعب کوڕی بەڵم دەو کاتە سەخت و سەخڵەتەدا دەنگی پێغەمبەر نەهاتە بیس 

مالک موسوڵامنەکانی هەرا کرد و پێی کاوتن: وەرنەوە ئەوە پێغەمابەر برینادار باووە و کاافران 

 هێرشیان هێناوە.

( واتە ئەو غەم لە دوای غەمە، چااۆن بااووە؟  دڵ دەیااهەوێ بزانااێ ئااایەتی )غااام  بغاام 

ان پێیااان وایە ناااڕەحەتی و زانەکااان لەو بااارەوە نەزەری جۆراوجۆریااان هەیە، هەناادێکیقورئان

کە لە مەیدانی شەڕەکەدا دەهاتن و دادەبەزین، تێشاکان و کوشاتەدانی هااواڵن باوو خەمێکی 

خەمی دووهەمیش ئەوە بوو کە پێغەمبەر خەمی ئەوەی بۆ دەخواردن کە لە ئیتااعەی ئەو لیاان 

 دابوو.

خەمای هەوەڵ  ئاوایە:زانەکان مانای خەم لە دوای خەم دەهات، لە لی هەدنێک لە قورئان

حەملە کردنی کافران بوو بۆ سەر لەشکری موسوڵامنان، خەمی دووش خەمی ڕوحی بووە واتە 

بیستنی شەهید بوونی حەزرەتی ڕەسووڵ بوو. و هەر وا تانەی ئەوسوفیان و هااواڵنی باوو باۆ 

ی، بەڵ  م قەولێاک لە سەر پێغەمبەر و یارانی، ئەو نەزەرە نەزەری یەکێک لە زانایانە بە ناوی ساد 

سەر ئەو خەم لە سەر خەمە، ئاوا دەڵێن: خەمی هەوەڵ شکستە، خەمی دووهەم شەهید بوون و 

( واتە خەمای زۆر لە  لەناوچوونی یاران بوو. بەڵم بە لی هەندێک لە ئەهلای نەزەر )غاام  بغام 

ژ ڕۆژی ئوحوددا. چونکە دە ڕۆژی ئوحوددا ڕەگباری خەمان هەموو لەشی موساوڵامنانی دابێا

 .146 1؛ روح املعانی، 14-18 9دابێژ کردبوو. گۆیا ڕەواترین تەعبیرە. تفسیر کبیر، ج 

 جیاوازی لە نێوان غەم و حوزن: 

زانان لیان وایە فەرقیاان نایە بەڵم دەساتەیەک دەڵاێن فەرقیاان دە ماناادا زۆربەی لوغەت

حوزن واتە خەم خاواردن  ئەوەیە، خەم واتە پەرێشان لە حاڵەتی خراپی ئێستێ و داهاتوو، بەڵم

بۆ ڕاباردوو کە حااڵەتێکی خاراو باووە، و هەروا خەوف باۆ باابەتێکی نالەباار و نااخۆش کە 

 ئیمکانی هەیە بە نیشانەدا بێ.

ڕازی هااتنی خەم ئاشاکرا دەکاا، واتە دەفەرماوێ:  ﴾مْ كياَْل َُتََّْنُواْ لََعَ َما فَاتَ كلِّ  ﴿ئایەتی 

نی دڵ پاڕ لە هیاوا و ئومێاد و بەخشای خاودایە، ئاێمەی هۆی خەمبار کردنت ئەوەیە تاکوو بزا

موسوڵامن لە سەر بێ ئەمری پێغەمبەران لە ڕۆژی وا سەخت و حەستەمدا پێناودار ناکاا بەڵاکە 
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 دەمانبەخشێ.

زەمزەمەی ئەوەیەتی بیرمان دەخااتەوە کە خاودای باانی  ﴾َواهّللُّ َخِبٌْي بَِما َتْعَملُوَن  ﴿ئایەتی 

 ڵیشامن ئاگایە هەر وەک زاهیرمان دەزانێ.سەر ل ەهەست و نیەتی د 

خودای باانی ساەر بەو دەلایلەی کە هەرای ڕۆژی ئوحاود هەرایەکای بەرچااوی خااوەن 

کارەساتە، دەشتوانێ دەرسی لێ وەرگیرێ، دەیهەوێ هەچی کەلێن و قوڕنە و قوژبنیەتی نیشانی 

حوددا بە ساەریان خەڵک دەدا، بۆوەی موسوڵامنان ڕێ نەدەن جارێکی دی ئەوەی لە هەرای ئو 

هات لە بەر خیالفکاری خۆیان بە سەریان بێتەوە. ئێساتاش باۆ ئیادامەی ئەو مەساتانەی کە لە 

ی ئاالی عیماران خاودا دەیاهەوێ 451ئایەتەکانی ڕابردوودا باسیان لێ کرا بە وەسیلەی ئایەتی 

« قطاب»ئاایەی ناوی براوە بە شوێن لە هەندێک  451درێژەیان پێ بدا، وەک دەڵێن ئەو ئایەتەی 

بەو دەلیلە کارەساتی زۆر عەجیب و غەریب و چاوەڕوان نەکاراوی تێادا ڕووی داوە، جاگە لە 

 451ڕەحمەتی زۆر کە دەو ڕۆژەدا هااتە دی )ڕۆژی ئوحاود(، کااتی چاوونە خازمەت ئاایەتی 

 هاتووە:

نَ َل َعلَيْ 
َ
َمَنًة نَُّلاًسا َيْغََش َطآئَِفةً كُثمذ أ

َ
ن م مِّن َبْلِد اعَْغمِّ أ نُفُهوُهْم كمِّ

َ
وْتُهْم أ َهمذ

َ
ْم َوَطآئَِفٌة قَْد أ

مْ رَ 
َ
ٍء قُْل إِنذ األ ْمِر ِمن ََشْ

َ
َا ِمَن األ َاِهلِيذِة َيُقولُوَن َهل نلذ

ْ
َقِّ َظنذ اَّ

ْ
ِ كذو َيُظنُّوَن بِا ِّ َغْيَ اْل ُه ِ ذ

 َ ا الَ ُيْبُدوَن ل نُفِهِهم مذ
َ
ا قُتِلَْنوا َهاُهَنوا قُول عذوْو اك َيُقولُوَن لَوْ  كَُيُْفوَن ِِف أ ٌء مذ ْمِر ََشْ

َ
َن نَلَا ِمَن األ

ِيَن كْنُتْم ِِف ُبُيوتِ ك َز اَّلذ َتِل َي ا ُّ َما ِِف ُصُدورِ كْم عََِبَ
ْم كتَِب َعلَْيِهُم اعَْقْتُل إیَِل َمَضاِجِلِهْم َوِِلَبْ

 ِ لُوب
َص َما ِِف قُ اِت كَوِِلَُمحذ َْ ِ ُدورِ ْم وَا ُّ َعلِيٌم ب  ئایل عيمران( 292) الصُّ

پاشان خودا لە دوای ئەو خەب و پە ارەو هێڕوری و ئڕارامییەکی نڕارد بۆتڕان کە ب یتڕی بڕوو لە 

وەنەوئێ و ئەو وەنەوئە بەشێ لە ئێوەی گ تەوە. بەشێکی ت تڕان هەر لە خەمڕی خۆتانڕدا اەرە

گومڕانی اڕەردەمی نەفڕامی بوونو گومانیان اەبارەت بە خودا گومانێکی نا ەوا بڕووو هەر لە 

دەچووو دەیانکوت ئایا ئێەە هیچ شتێکتن بە دەاە؟ بڵڕێ: هەمڕوو کاروبارێڕ  لە  ێڕ  دەاڕتی 

خودادایەو شتی وایڕان لە دڵیانڕدا دەشڕاردەوە کە لە الی تڕۆ نەیاندەدرکانڕدو دەڵڕێد: ئەگەر لەو 

گەر لە ناو ماڵەکانی  جەنگەدا ئێەە  شتێکتن بە دەس بوایەو ئالێ ەدا نەدەکو رایدو پێیان بڵێ

خۆشتاندا بانە ئەوانەی وا کە کوشتنیان بۆ تۆمار ک ابوو بە پێی خۆیان بەرەو شوێنی مەرگیڕان 

دەچوونو خودا  بڕۆیە ئەو کڕارەی کڕ د تڕاکوو ئەوەی لە نڕاو دەروونتانڕدایە تڕاقی بکڕاتەوەو 

 ەروونەکاندایە.ئەوە  لە ناو دڵتاندایەو پاڵفتەی بکاتو خودا  ئاگای لەو شتانەیە کە لە د
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 914ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

 بۆ ئاگاداری: 

بڕوا؛ دەساتەی خااوەن ئەو ئایەتە باسی دوو دەستە دەکات، دەستەی بڕوادار و دەستەی بێ

باااوەڕ و تاارک خەونااووچکە دایگرتبااوون و وێژینگیااان دەدا، دەسااتەی بێباااک و بێباااوەڕ بێ

ڕووش لە چاڵی گوماان و نەزانیادا ڕۆچووباوون و تێامباوون. جاا لە پاشاان کە خاودای دوو

سەر ئاگاداری شاراوە و ئاشکرایە، هات لە پاش غەم و پەژارە دڵنیاایی و ساووکەخەوێکی بانی

بۆ سەر نااردن کە کاۆمەڵێکی بە خەو داپۆشاین و ئاارامی پاێ دان، کاۆمەڵێکی دیکەشایان کە 

ست و مەبەست بوو، خەیاڵی گومان و ناڕاساتییان لە خاودا دەکارد، بەڕاستی هەر خۆیان دەوی

گومانی نەزانی و نەفامی دەیانکوت: ئەوە کە دەڵێن: خودا یاریدەدەرمانە ئایا ڕاستە و شتێکی بۆ 

گومان فەرمان هەموو بۆ خودایە، ئێمە تێدا هەیە؟ خودا دەفەرخوێ: ئەی محەمەد پێیان بڵێ: بێ

شاری دەدەن و بۆت ئاشکرا ناکەن، دەڵێن: ئەگەر لەو فەرمانە بۆ ئاێمە لە دەروونیاندا حائەوەی 

شتێک بووبایە لێرەدا نەدەکوژراین، لە کێاوی ئوحاود، ئەی ماحەمەد بڵاێ: ئەگەر لە ماڵەکاانی 

خۆتاندا بوونایە، ئەوانەی کوژرانیان بۆ نوورساوە، دەردەچوون بۆ ئەو شوێنەی لێی تخێام باوون 

تەوە، ئەوەی لە دەروونتانادایە و باۆ ئەوەی پااک بکااتەوە ئەوەی لە و بۆ ئەوەی خودا تاقی بکا

 دڵتاندایە، خودا زانایە بە خاوەن دەروونەکان.

 پوختەکاری:

لە پاشڕاکردنتان خودا ناردی بۆ سەرتان لە دوای خەفەت خواردنتان ئاارامش و دڵنیاایی و 

ی دیاکە بەڕاساتی هەر خەونووچکە کە کۆمەڵێکی لە ئێاوە داپۆشایبوو بە وێژینگاان، کاۆمەڵێک

هیوایەتی خۆیان هەبووە، هەر وا گومانی ناڕاستیان بۆ الی خودا دەبارد، گوماانێکی نەزانای و 

رکەوتنە لە ساە نەفامی، دەڵێن: ئایە بۆ ئێمە شتێک هەیە لەو فەرمانەی کە خودا پێی داوین!؟ کە

دا حاشاری دەدەن و ان هەمووی بۆ خودایە، ئەوەی لە دەروونیانمشەڕدا، بڵێ: ئەی محەمەد فەر 

ئاشکرای ناکەن بۆ تۆ، بەو هیوایە دەڵێن ئەگەر شتێک بۆ ئاێمە هەباوایە لەو بەڵێنایەی کە خاودا 

بڕوایانادا، لێارەدا نەدەکاوژراین، واتە لە کێاوی داویاتە مە کە باریتییە لە ساەرکەوتن بە ساەر بێ

کوژرانیاان لە ساەر  تانادا بووناایە، ئەوانەیۆ ئوحود، ئەی محەمەد بڵاێ: ئەگەر لە ماڵەکاانی خ

نوورساوە، دەردەچوون بۆ ئەو شوێنەی کە ئێستا لێی بە سەر یەکا کەوتوون و کوژراون. جاا باۆ 

ئەوەی پاک بکاتەوە ئەوەی تاقی دەباێ کارێتەوە ئەوەی لە ساینگ و دەروونتانادایە، باۆ ئەوەی 
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 وختی.بزاندرێ کە خودا زانایە بە خاوەن دەروونەکان. ئەوە بوو مانای ئایەتەکە بە پ

 چاو پێدا خشینێک:

بۆ یارانی ئیسالم پاش شەڕی ئوحود شاەوێکی پاڕ دەرد و ژان و ئاۆف و ساواری شاان و 

ملیان ببوو، و سەرچاوی چاوەی دڵیانی داگیر کردباوو، هجاوومی دەباردە ساەر هەساتی نااو 

دڵیانەوە لەشکری سەرکەوتووی قوڕەیشییەکان هێرش بکەن و حەملە بەرنە سەر شاری مبارەکی 

دینە، داگیری کەن و جێگا بە یارانی ئیساالم لێاژ کەن، بە دەم ئەو خەیااڵە خەو و خاۆراک و مە

ژیانیان لێ تاڵ ببوو لە تاو ئەو ژان و برکەی ناو دڵیان، دەرگای هیوا و ئومیادی ڵیاان چای وای 

نەمابوو قفام کرێ و داخرێ، بەڵم پشووی رسوەی بەرەبەیانی بەزەی باری هات و جاووڵوە و 

هێشتە ژووری دڵ و دەروونیان، بە دووی ئەو تاریکە شەوەی ناو دڵیان نووری ڕووناک خۆی ڕۆ 

و هێواش و ئارامکەرەوەی لەش و گیانی بە خەوێکی شیرین و ئارام داپۆشین بەو هۆیە هەستی 

باوەڕ و ئومید بە خودا و وەعدەکانی پێغەمبەر لە ناو هەستی دەروونیاندا بە ڕوونی هەسات پاێ 

کدا کە چەک و سیالحی شەڕیان هەر پێوە بوو کەوتنە ژێر پەردەی ئاارامییەکی کە دەکرا دە حاڵێ

لە ئیامن و باوەڕیدا خۆ دەناوێنێ و دەبینادرێ لە کاات و سااتەکانی ساەختی و تەنگاانەدا، لە 

ئیامنیدا چاو ناکرێ و نابیندرێ، بۆ مناوونە هەر لەو کەساانەی کە دەگەڵ لەشاکری ئیساالم بێ

ماڵی دنیا و پارازتنی گیانی خۆیان ئەوانیش هەر نەخەوتن شەو تاا بەیاانی  بوون بەڵم بە تەمای

هەر بە دەم ئارەزووی دنیاییدا دەتاالنەوە، نەکەوتانە بەر ئەو ڕەحامەتە خەوە خۆشاەی، چاونکە 

ئەوانە گومانی ناڕەوا و ناردوساتیان دەباارەی خاودادا دادەتاشاین هەر وەک گوماانی دەورانای 

ڵ کاروباری ئوماووراتی ئەو کائیناات و باوونەوەرەی ساپاردوو بە جەهالەت کە دەیانکوت ئەڵ

وکەوت و هەڵساووڕانی ئەو گەردوونە بە دەسات خودایاانی خودای دیکەی دنیاا، واتە هەڵاس

دیکەن، و هەروا باوەڕیان ئەوە بوو: هەچی هەیە ل ەسەرکەوتن و بەرکەوتن لە شەڕدا بە دەست 

نییە. جا ئەدێارەدایە کە خاودای تەعااال باۆ پاووچەڵ  پێغەمبەرە، خودا لەو بارەوە هیچ کارێکی

کردنەوەی خەیاڵی کاڵ و ناڕەوای وان دەفەرموێ: هەچی کاروبارە بە دەست خاودایە و بەک لە 

هەر بارێکەوە، کێ شایانی بە چی بێ دەیداتێ، کێ ناالیق و ناشایان باێ نایاداتێ. و تەناانەت 

وتنیان نیشانەی حەق نەبوونی ئیسالم بوو، چونکە ئەو تاقمە بیر کورتە خەیاڵیان وا بوو سەرنەکە

ئەگەر ئێمە حەق باین دەبا سەرکەوین، ئێستێ کە ساەرنەکەوتووین دەلایلە کە ئیساالم نااحەقە، 

دەتوانی ئەو نیەت و باوەڕەیان الی پێغەمبەر بڵێن و بیدرکێنن بەڵکە لە ناو دڵ و ساینەیان نەشیان
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بوون لە مەرگ دەسات باخەی هەڵتن نااکرێ نەجاات حاشاریان دەدا. ئیسالم ئەوەی باوەڕە بە

بەڵکە ئەوانەی کاتی مەرگیان کە بۆ دیاری کراوە لە هەر کوێ بن دە هەر شەرت و وووتێدا بن 

کات دەیانگاتێ و دەیانبا و دەشبێ بۆ هەماوو کەک تااقی کاردنەوە باێ تااکوو دەرکەوێ کێایە 

 ڕوانێتە گوفتار دەڕوانێتە کردار.ا اگادارە، نڕادەکا و کێیە ڕاست ناکا، خودا بە زاهیر و نهێنی ئ

 :پاشەدۆ

واتە « نعاک»واتە ئەمنیەتی دڵ و ئارامی لە الیەن خوداوە. « امنة»ابن مسعود فەرموویەتی: 

بە واتەی وێژینگە، یاانی ئەمینای و خەو و ئاارامی. ئێارەدا )غەزا( ئەوجاار « أمنة»دل لە بری بە

و بە ساەردا هاتنەیانادا چەن ڕازێکیاان ەئەمنیەت و خ خودای تەعاال دەیهەوێ بە وەسیلەی ئەو

 نیشان دا ئەوزاعیشیان بۆ ڕوون کاتەوە.

نَََّل َعلَيْ  ﴿. سەیر کەن دابەزینی ئایەتی 6
َ
داكُثمَّ أ ًْ َعا َمنَدًة نُّ

َ
ًِ الَْغمِّ أ ن َبْع واتە لە پااش  ﴾م مِّ

َيْغََشدد َطآئَِفددًة  ﴿خەم داگرتنتاناادا ئەمناایەت وخەو هاااتن دایپۆشااین، نەک هەمووتااان بەڵااکە 
ن و لە شاەڕکەرانی ڕۆژی ئوحاوددا، کە بە پێای هەڵساەنگاندنی ئەوزا  واتە دەستەیەک ﴾مْ كمِّ

 دەبێ کەسانی داپۆواو بەو ئەمنیەت و خەوە مهاجرین و ئەنسار بووبن.

نُفُسُهمْ  ﴿. ئایەتی 2
َ
تُْهْم أ َهمَّ

َ
ًْ أ جاۆر بە بەیانی دەستەی دووهەم دەکا کە بە هیچ  ﴾َوَطآئَِفٌة قَ

یادی شەڕ نەبوون و سەرکەوتن و پیرۆزی لەشکری ئیسالمیان دە خەیاڵدا نەبووە، بەڵاکە ئەوانە 

نەجاتی خۆیان بۆ ببووە خەم لە سەر دڵیان جا بۆیە خاودا هەساتی دەروونیاان نیشاان دەدا بەو 

 ئایەتە کە دەفەرموێ: دەستەیەکیان بەڕاستی بە فکری نەجاتی خۆیان بوون. 

 ماندەی لەشکری ئیسالم بوون.رد لە ئەوزا  ئەو دەستەیە دووڕوویەکانی باقیبە پێی بەراوە

واتە ئەو تاقمە گومانیان لە خاودا دەکارد  ﴾َيُظنُّوَن بِاهّللِّ َْيْْيَ اْْلَقِّ َظنَّ اْْلَاِهِليَّةِ  ﴿. ئایەتی 9

 انی جاهیلیەت.ر وەک گومانی دەو 

لە ساەر فکار و بیار و خەیااڵتی نااو دیارە دێرەدا خودای تەعال بە وەسایلەی ئەو ئاایەتە 

دەرووناای ئەو دووڕوویااانە پەردە لدەدا و نیەتیااان بااۆ عااالەم ڕوون دەکاااتەوە، وەک ئەوە کە 

دەفەرموێ: ئەو دووڕوویانە تەنیا دە بیری ڕزگاری خۆیاندان، لە ڕاست خودادا گومانی ناڕەوا و 

ک نەمااوە کە پاێامن بکاات، جاگە جاهیالنە ڕادەنێن و دەڵێن: لە لیەن خوداوە هیر یاارمەتییە

لەوەش وا بیار دەکەنەوە کە ئەو دیان و پێغەمبەرایەتیایەی پێغەمابەری یاارمەتی خاودا ئەسا  و 
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 ئەساسێکیان نییە، دەنا ئەو کارەساتەمان بە سەر نەدەهات.

ْمِر ِمدن َيْ ٍ  ﴿. ئایەتی 3
َ
َا ِمَن األ واتە دەڵاێن ئایاا شاتێک لە ئوماوورات بە  ﴾َيُقولُوَن َهل نلَّ

دەستی مەیە؟ یانی هەر هەمان دووڕوویانە دەڵێن: ئایا ئاێمە دەو کارەساات و هەرای ئوحاوددا 

هیچامن بە دەست بوو؟ تا مبانتوانیبا چاارەیەکامن چاارە کردباا؟ ئەوە تاانەیە لە موساوڵامنانی 

باۆ شاەڕ، بەڵم ئااوڕو وە ساەر مان  دەدەن بەوەی کە لە مەدینە پێم گوتن لە شار مەچنە دەرێ

نەداوە، گۆیا ئەو شێوە دواندنە لە دوانی عەبدوڵاڵ کوڕی ئوبەی و هاومەرامانی دەچێ. طاربی، 

3 106. 

مْ ﴿. ئایەتی 1
َ
یانی ئەی ماحەمەد بڵاێ: ئەمار هەچای هەیە بە دەساتی  ﴾ُه هّلِلّ كَّ َر قُْل إِنَّ األ

ەدا کە لە وڵمای وانادا بڵاێ: ئەو شکسات و خودای تەعال بە پێغەمبەری دەستوور دخودایە. 

لە نیایە، بەڵاکە  داپیرۆزییانەی لە شەڕدا دێنە پێش و ڕوو دەدەن دە دەستی من و مەشوەرەتی منا

 هورە و ئیرادە و مەشیەتی خودادانە.

مْ ﴿. ئایەتی  5
َ
یانی ئەی محەمەد بڵاێ: ئەمار هەچای هەیە بە دەساتی  ﴾ُه هّلِلّ كَّ َر قُْل إِنَّ األ

ساەرنەکەوتن و ساەرکەوتن دە دەساتی ئاێمەدا نیایە بەڵاکە هەماووی دە دەساتی واتە  خودایە.

 خودادایە.

نُفِسِهم ﴿. ئایەتی 6
َ
واتە شتانێک حاشار دەدەن دە ناو دڵیاندا، دیاارە خاودای  ﴾ُُيُْفوَن ِِف أ

دا کە ئەو دووڕووانە بااێجگە لەو قساە پااڕ و پووچااانەی دەیااکەن دە تەعاال خەبەر بە پێغەماابەر

مەبەست و مەتڵەبی دیش دە ناو سینەیاندا دەشارنەوە و حاشااری دەدەن، کە تاۆ ئەی ماحەمەد 

گومانیشااە ئەو ئاکااارە ناشاایانەیان ناشاای لە ترساای مردنیااانە کە بە زمااان یااان ناای، بێرخەبەردا

 جورئەت ناکەن بیڵێن و حاشاری دەدەن لە ژووری دڵیانەوە.

واتە ئەی محەمەد پێیان بڵێ ئەگەر ئێوە لە ماڵەکاانی  ﴾مْ كُبيُوتِ نْتُْم ِِف كقُل لَّْو  ﴿. ئایەتی 9

خۆشتاندا بان، یانی خودای تەعال بە پێغەمبەر دەڵێ، ئەو ستەمگەرانە دەڵێن ئەگەر موسوڵامنان 

خەبەر لەوەی گوێیان دابایە بە قسەی ئێمە دە شەڕی ئوحود نەدەکەوتن و نەدەکوژران. بەڵم باێ

ەرا و شەڕ و شۆڕ، دە ناو دەفتەری تەقدیراتی خودادا تۆمار کرابوو، دەنا کە مەرگی وان بەر لە ه

ئەگەر بۆخۆیان زانیبایان دەکوژران هەرگیز نەدەهاتنە مەیدانی شەڕەوە، جا کەوایە بڵێ پێیان واز 

لە خەیاااڵتی پااوو  بێاانن، ئەگەر نەشااهاتبانە هەرای ئوحااود و خۆشاایان لە ناااو ماڵەکانیاناادا 

 رگ هەر دەهاتە لیان.حاشاریش دابایە مە
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ورِ دَوِِلَبْتَلِ  ﴿. ئایەتی 0 ًُ واتە ئەو شەڕ و شۆر و کوشاتنە باۆوەیە خاودا  ﴾مْ كَي اهّللُّ َما ِِف ُص

تاقیتان کاتەوە، خودای تەعال دێرەدا کارەساتی شکست و کوش  و برینادارییان شاەرح دەدا، 

 ەم.تاکوو ئەوەی دە ناو دڵیاندا حاشاریان داوە نیشانی دا بە عال

 ی ناو ئایەتەکە بە مانای وەدەر خرێ و خالیس کرێ.«لیمحص»و « برز»وشەی 

ورِ  ﴿. ئایەتی 9 ًُ  واتە خودا بەوەی لە ناو سینەتانە زانایە. ﴾َواهّللُّ َعِليٌم بَِذاِت اللُّ

 تیوتیوە:

ئەو ئایەتە چامن پێ دەڵێ و چامن تێ دەرسەوێنێ؟ بە پێی ئەو شەرح وبەیانااتەی لە ساەر 

نیشان دران، ئەگەر پاڵ وە ئەق  و ئینساف درێ، دەباێ بەوە قایال باین ماردن و ژیان،  ئایەتەکە

فەقیری و دەوڵەمەندی، دڵخۆشی و دڵتەنگی حەواڵە بە خودا و نیزامی ئەزەل کرێ، کەس مافی 

ئیحتیڕاز و خۆڕاپساکانی نەباێ و نیایە، و ئەگەر ڕووش بکەیانە یاساای ئەساباب و وەسایلە و 

ەوینە ناو گێژاوی عامیلی ئەسڵی ئەو ئەسبابانەوە و ڕەخساندراون؟ حاسیە کەرەسە، دووبارە دەک

 دەبین ئەگەر خۆ ناوێنە پەنای قەزا و قەدەری خودا.

کانیەکان و سەرچاوەی دڵ هەر یەکەی ئاوی تایبەتی خۆی لێ هەڵدەقوڵێ و تام و چێاژی 

ڕێی لەوەی گرتووە ئەق   گومانە کە ئەو بەشە و سنوور دامەزرانەتایبەتی خۆی دەدا، جا ئەوە بێ

و عیلم و زانست و شعوور خۆ بگەیێننە قولە و ترۆپکی واقیعی، کەوابێ دەباێ هەر بولباولەی 

ی 1و  3سەنای گوڵی خۆی بکا و پێی هەڵبڵێ. بۆ دڵ دامرکان خۆ داوێینە ناو دەریاای ئاایەتی 

 سووڕەی لەیل:

نََث كَوَما َخلََق اَّلذ 
ُ
 (2) َشَّتذ ْم لَ كإِنذ َسْليَ ( 3) َر وَاأْل

خودا نێ  و مێی نەاائاندووە و نەیهێناوەتە  وو ئی م کە هێنڕاویەتی  وو ئاکڕار و بۆچوونیڕان 

 لێ  جیاوائن. 

واتە هەر کەک بەبیاار و بۆچااوونێکەوە و هەر کەک بە باااوەڕێکەوە سااەیری دنیااا و دنیااای 

ەوا بااێ: کە ئاااخرەت و خااودا و ڕەسااووڵ دەکااا. زۆر لەوانەیە کە ئەوە یاسااایەکی بەحەق و ڕ 

ڕاوەستانی نیزامی حاوانەوە و ژیانی ئینسانی، ئەو جیاوازی و ئیختیالفە باوەڕ و بۆچوونە بێ کە 

ئێستێش و لەوە بەدواش و لە پێشیشدا حاکم باووە لە ساەر بەشاەر، دەشاکرێ باۆ ڕاساتی ئەو 

 ی سووڕەی هوود بدرێتەوە:663و  664مەبەستە ئاوڕێک وەسەر ئایەتی 
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اء َربُّ  َِ ًة وَاِحَدةً َوالَ يَ َالُوَن َُّمَْتلِِفيَ  كَولَْو  مذ
ُ
لِو كإاِلذ َمن رذِحوَم َربُّو( 228) ََََّلَل انلذاَس أ  كَوَِّلَ

ْت  َْجَِليَ  كَمُة َربِّ كِ َخلََقُهْم َوََّمذ
َ
نذِة وَانلذاِس أ ِ

ْ
ْمْلنذ َجَهنذَم ِمَن اَّ

َ
 (225) أل

خەڵکی گەلێکی هڕاوبی  و بڕاوە  دەبڕوونو  ئەگەر پەروەردگارت ویستی لە اەر بوایەو هەموو

بەاڵب بەردەوامانە جیاوائ و جۆراوجڕۆرن دە بڕاوە  و بۆچوونڕدا. جڕگە لەوانەی پەروەردگڕارت 

مێه ەبانی دەگەو ک دوونو هەر بڕۆ ئەوە  درواڕ  کڕ دوون. بایڕاری پەروەردگڕارت اڕەری 

 ە تێکاایی.گ تووە و اەقامگی ە کە بە  ااتی دڤئەخ پا دەکەب لە جنۆکە و م ڤ ب

 کێ وازی لە درێژەی باسەکەیە زەین داتە تەفسیری کەبیر.

. 6دە دنیادا ئینسان لە دوو جۆرە بەڵ و مسایبەت نااتوانێ خاۆ دوور بگارێ و قوتاار کاا: 

یەکیان بەڵی سزایە، ئەوی دیکەیان بەڵی ئازماایش و تااقی کاردنەوەیە. مسایبەت و بەڵیەک 

دێتە سەرت، ئەگەر زوو لێی وەخاۆ نەکەوی و نەیشاۆیەوە هەیە کە بە هۆی سەرەڕۆیی و تاوان 

 دە ئەستۆتدایە. ەبوون ئەو سزایخۆشبە وەسیلەی تۆبە و تەڵەبی لێ

. بەڵمی ئازمایشی ئەوەیە کە موساوڵامنان لە ڕووی هەڵە و خلیساکان و باێ بەراوەردی 2

ساەهڵەنگاریش  تووشی دێی، لە ڕووی عەمد و زانستەوە سەری ناپەڕی بەڵکە غافڵگیر دەبی و

چاو و دڵ دادەپۆشێ. ئەوکات خودای تەعاال بۆ لە خەو هەستان نقورچێکی بەڵی تێادەکوتێ 

 و وەخەبەری دێنێ. وێنە و منوونەی وەک هەرای ئوحود.

دەبێ ئەوە بزاندرێ ڕۆژی هەرای ئوحود کاتێ کە ئەو دوو دەساتە شاەڕکەرانەی ئیساالم بە 

ری خۆیان چاۆڵ کارد و هەڵتان، ئاا ئەو کارەسااتە یەک گەیشنت پشتیان دە شەڕ کرد و سەنگە

خلیسکان و هەڵەیەکی قەستی خەیانەتی نەباوو، بەڵاکە باێ بااراوەردی و ساەهلەنگاری باوو 

دەکرێ پێی بکوترێ: بەڵ و موسیبەتێکی ئازمایشی خودا بە ساەر هێناان وەک نقورچێاک باوو 

ئەو مەبەساتە دەچیانە ی کاردن، باۆ ڕاساتی و خودا تێی کوتان، هەر بۆیەش بەخشاین و عەفاو 

 ی ئالی عیمران:622خزمەت ئایەتی 

ِيَن تََوعذْواْ ِمن ْيَطاُن بَِبْلِ  َما كإِنذ اَّلذ ذُهُم الشذ ل َْمَلاِن إِنذَما اْسََتَ
ْ
َهُبواْ َوعََقْد كْم يَْوَم اتْل ََى اَّ
 ئایل عيمران( 299) َعَفا ا ُّ َعْنُهْم إِنذ ا ذ َغُفوٌر َحلِيمٌ 

بە ااتی ئەو کەاانەی وا لە  ڤ ی شە ی ئویوددا لەو کاتەدا ئەو دوو دەاتە بەرابەر یەکڕک 

خەڵەتانڕدن بە  اوەاتان پشتیان لە ئێوە هەڵک د و  وویان لە ئێڕوە وەرچەرخانڕد شڕەیتان هەڵی

گومڕان خڕودا لێیڕان خڕۆ  بڕووو خڕودا لێبڕوردە و هۆی هەندێ لەو شتانەوە کە ک دبوویانو بێ
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 دڵۆێانە.

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

 بۆ ئاگاداری: 

ئەو ئایەتە ڕوو دەکاتە ئەوانەی بڕوادار باوون و لە شاەڕی ئوحاوددا هەڵتان و گۆڕەپاانی 

 شەڕیان بە قازانجی دوژمن چۆڵ کرد. 

ماحەمەد ئیساحاقی بەو لە الیەن ئیامم فەخری ڕازی ئەسڵی ڕووداوەکە دەبێ ئاوا بووبێ: 

 جۆرە باسەکەی خستۆتە ڕوو:

سێیەکی ئەو خەڵکە لەو شەڕەدا بریندار بوون، سێیەکی دیکەیان هەڵتن، و سێیەکەی دیکە 

یا ددانیان بە خۆدا گرت و ئارامیاان گرتباوو، ئەگەرچای جیااوازی بۆچاوون هەیە لە ساەر ئەو 

یانکردووە بەشێکیان چاوونە مەدیانە و دەستەیەی کە ڕایانکردبوو، هەندێک دەڵێن لەوانەی کە ڕا

هەواڵی کوژرانی پێغەمبەریان ڕاگەیاندووە، و ئەو دەستە هااوارکەرەش گۆیاا ساەعدی کاوڕی 

عوسااامن بااووە. دوا بە دوای وان خەڵکێکاای دیااکە دەگەنە مەدیاانە و دەچاانەوە ماڵەکانیااان، 

و ڕاتاانکردووە و هااوار تان بە تەنیا بەجاێ هێشاتووە ۆ ژنەکانیان پێیان دەڵێن ئەوە پێغەمبەری خ

دەکەن و گام و خۆڵی بە دەم و چاوی خۆتاندا دەکەن؟ و هەروا ژنەکانیان بە مێردەکانیان دەڵێن: 

تەشی بگرنە دەست و موو بڕێسن چاترە بۆتاان. هەنادێکیش دەڵاێن موساوڵامنەکان لە کێاوی 

 ئوحوددا تێپەڕیان نەکردبوو.

گۆیاا دەساتەیەک کە هەڵتاوون و دوور قەفال کە یەکێکە لە مێژوونووسەکان کوتاوویەتی 

کەوتوونەوە، لەوان هەنادێک چاوونە نااو شااری مەدیانە و هەندێکیشایان بێار و بەوێادا باڵو 

بوونەوە، و بەشی زۆریان هەر لە الی کێوی ئوحود ماونەوە. جا لەوێ لێک وەخڕ بوون. دەباێ 

تەوە کە لە کێااوەکە و لەوانەی ڕایااانکردووە یەکیااان عااومەر بااووە و بەڵم زۆر دوور نەکەوتااۆ 

ماااوەتەوە لەوێ. هەتاااکوو پێغەماابەری خااودا سااەرکەوتووە. عوسااامن و دوو پیاااوی دیااکەی 

ئەنسااارییەکان بە ناوەکااانی سااەعد و عەقەبە زۆر دوور کەوتبااوونەوە. پاااش سااێ ڕۆژان جااا 

گۆڕەپانی . ئەوانەی لە لََقد َذَهبْتم فیها عریضةگەڕاونەتەوە. پێغەمبەری خودا فەرموویەتی پێیان: 

کەس بااوون، حەوتیااان لە مهاااجران بااوون و  41شااەڕدا وەسااتان و دەگەڵ پێغەماابەر ماااونەوە 

کردووەکان: ئەبووبەکر و عەلی و عەبادوڕەحامن کاوڕی حەوتیشیان لە ئەنسارییان بوون، کۆ 

عەوف و سەعد کوڕی ئەبی وەقاس، تەڵحە کوڕی عوبەیدیلال، ئەبوعوبەیادە کاوڕی جەڕڕاح، 
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عەوام؛ ئەنسارییەکان ئەوانە بوون: الخباب بان منا ر، اباو دجاانە، عاصام بان زوبەری کوڕی 

ثابت، الحر  بن الصمة، سهل بن حنیف، اسیر بان حدایر، ساعد بان املعااذ. لەو هەماوانە 

هەشتیان لەو ڕۆژ و کاتە حەستەمەدا بەڵێنیان دا بە پێغەمبەر تاکوو ماردن لەو شاەڕەدا پێغەمابەر 

سەش ئەوانە بوون: عەلی، تەڵحە، زوبەیر بن عەوام لە مهاجرین؛ بەجێ نەهێڵن، ئەو هەشت کە

الجناب بن املن ر، ابو دجانە، عاصام بان ثابات، الحار  بان الصامة، ساهل بان حنیاف لە 

 ئەنسارییەکان. هیر کامیشیان لەوانە لەو شەڕەدا نەکوژران.

کاوڕی  کەسای دەگەڵ باوو لە ئوحاوددا، عەبادوڵاڵ 4888پێغەمبەر کە لە مەدینە دەرچوو 

کەس لەگەڵ پێغەمبەر ماایەوە، بەرابەر بە  988کەس گەڕایەوە بۆ مەدینە،  388ئوبەی بە خۆی و 

پەرساتان شاکان، کە ئەو پەرستان، لە هەنگاوی یەکەی شاەڕدا بتکەس لە لەشکری بت 3888

دوو دەستەی پێغەمبەر لە سەر کێوی جبل الرمایة ئوحود دایناابوون هەر نەبزووتباان و شاوێنی 

پەرساتان تواناایی دووباارەی هێرشایان دەس نەدەکەوت و شاەڕیش ن چۆڵ نەکردباا، بتخۆیا

پەرستان دەکەوتە بە سەرکەوتنی موسوڵامنان کار سەری گرت و دەورانی بت دوایی پێ دەهات

 نابوودی.

بەڕاستی ئەوانەی پشاتیان لە شاەڕ کارد لە ئێاوە لە ڕۆژی بەرەنگاریادا ئەو دوو کاۆمەڵەیە: 

پەرستان، تەنیا شەیتان بوو خلیساندنی بە هۆی هێندێ گوناح ن و کۆمەڵی بتکۆمەڵی موسوڵام

و تاوان کە سزاکەیانی هەر لە ئەستۆدا مابۆوە. سوێند بێ خاودا بە بەخشاش و کەرەمای خاۆی 

بەخشینی و خۆش بوو لێیان. چونکە بە ڕاستی هەر خودایە لێبوردەیە و لەساەرەخۆیە، واتە پەلە 

 باراندا.ناکات لە سزادانی تاوان

ئەوە ڕاپۆرتی ئیامم فەخری ڕازی بوو لە سەر کارەسااتی شاەڕی ئوحاود. کاێ وازی لێایە 

 دەتوانێ سەیری کتێبەکەی کا.

ئیشاڕەی تەواوە وەلی ئەوەی کێ تۆبە بکا و ڕاسات کاا و  ﴾إِنَّ اللَّه َغُفوٌر َحلِيمٌ  ﴿ئایەتی 

 واتە لە سزادانی گونەهباران پەلە ناکات.« حلیم»وەگەڕێ وەلی خودا، خودا دەیبەخشێ. 

هەندێک لە زانایان ئەو ئایەتەی دەکەنە دەلیل لە ساەر ئەوەی ئەو خەتاا و گونااهەی کە لە 

ان یابەو دەلایلە ئەگەر گونااهی ساەغیرە  هەرای ڕۆژی ئوحوددا ڕوویاان دا گونااهی کەبیارەن

بوونیان مەدحی نەدەویست؛ وەک لێرەدا خودا دەفەرموێ: هەم لێیان خاۆش باووم هەم لێخۆش

سنوور بەزێندراوە، خوداش دەڵێ بوونە ئەوەمان پێ بوردمن هەم حەلیمم، ئەو بوردن و لێخۆش
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ووری خاودا ناابەزێنێ و ئەو سنووربەزاندنەی بەشی و چاوپۆشی لێ کرد، گوناهی سەغیرە سن

هەم باوردم و هەم لێای خاۆش باووم خودا وێ ممەدحیشی ناوێ، جا دێرەدا بەو هۆیە کە دەفەر 

 بوون بێتە جێ.تاوانی کەبیرە و لە تاوانی کەبیرەش بە مەرجێ تۆبەی لێ بکرێ خۆش

 :پاشەدۆ

دەدەن بە ل ئەو ئایەتە بە یەک یاسای ئەساسی ئیشارە دەکا ئەویش ئەوەیە: گوناه و تاوان هە

شەیتانی کە گوناهکار بە ئاسانی داکێشێتە هاۆدەی گونااە و تااوان، باۆ مناوونە ئەوانەی کە لە 

هەرای ڕۆژی ئوحوددا ڕایانکرد و سەنگەریان چۆڵ کرد وەسوەساە و خلیساکی شاەیتانی باوو 

هێزی و نیساەتی نااو ئەوەی بە سەر هێنان، هۆی ئەو هەلەی کە بۆ شەیتان ڕەخسا لوازی و بێ

گەرد ڕێگا نادا شەیتان هاێالنەی تێادا بکاات، ڵیان بوو لە ڕاست حە ، چونکە دڵی پاک و بێد 

دەگەڵ ئەو حاڵەتەش خودای تەعال هێرشی غەزەب و تاووڕەیی خاۆی نەیهێشات ڕوو بکااتە 

ئەوان هەڵەچیو هەڵەباشانە بەڵکە دانیە بەر شەپۆلی ڕەحمەتی عەفو و بەخشینی خۆی، چاونکە 

ورە بەخشین، و شایانی خاودای داوەر و کەریامە لە ساەر تااوان و هەڵە، شایانی خودای غەفو 

ئەوانەی هەوێنی پاکیان لە هەستی دەروونیاندا هەست پێ دەکرێ، نەدرێنە بەر پەلماری سازا و 

 عەزاب.

لە سەر ئەساس و هەڵسەنگاندنی حااڵ و ئەحاواڵ و ڕووداوەکاانی هەرای ڕۆژی ئوحاود 

کوتاانی خاودا لە ئەساحابانی شاەڕکەری ڕۆژی وە و سیمرخ تێدەتوانین بڵێین ئەو تاقی کردنە

 ئوحود سێ شت بوو: 

 . غاف  بوونی دەستەیەک لە ئیتاعەی پێغەمبەر4

 هەندێک لە مهاجران دەگەڵ ئەمیرەکانیان لە جبل الرماة ی. کێشە3

 . ئارەزووی تاڵن.3

دنیاا و مااڵ و نابێ ئەوە نەزانین ئەگەرچی ئەولیاای تەواو ئەساحابن بەڵم خۆشەویساتی 

سامان وا هەیە خۆ ڕەپێش دەکا بۆ هێالنە لە ناو ماڵی دڵ. جا دەبێ بکوترێ: شاەیتان لەو ساێ 

جنس  خلیسکێنێ. ئەو ڕازە دەبێ بکرێتە ڕاوکەی دڵ:دەروویەدا توانیویەتی هەل وەقۆزێ و بیان

 کێنن، خاۆ بگەیێانە یەک، وەک عەرەب کوتاوویەپشاو هاوچەشن بۆ لی یەک دەچن و خۆ ڕا

)الجنس یمیل الی جنسه( واتە جنس متای لی جنسی خۆی دەکا. لە سەر ئەو یاسایە گوناهی 

بچکۆلە هێدی هێدی دەتکێشێتە لی گوناهی کەبیرە، بە شەرتی بەردەوامی. دەباێ دێارەدا ئەوە 
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وەک دەرس وەریگرین: خودا بێ گومان ئەسحابی پێغەمبەری خۆش ویستوون، بۆ تاوانەکانیان 

خشین جواب دانەوە، ئێمەی ناو موسوڵامن لە سەرن ئەرکێکی ئایینییە و ویجدانییە بە عەفو و بە

 خۆشن بوێن، دەنا دەکەوینە بەر هەڕەشەی خودا.

دەبێ ئەوە بزاندرێ: دووڕووەکاان خااوەن باوەڕەکانیاان بەوە ساەرکۆنە دەکاردن و تاانە و 

ئاێمە باان تووشای ئەو  تەشەریان لێ دەدان ئەگەر ئێوە ڕۆژی خۆی پێش شەڕ دامەزران لە لی

ڕۆژە ڕەشە نەدەبوون، واتە نەدەکوژران و نە بریندار دەبوون، چونکە هەنادێک لە دڵ سساتان و 

هێزی لوازان توانایی خۆڕاگرتنیان تەواو نەبوو دە بەرابەر قسەی منافقان، بە سزای لوازی و بێ

عەفو و بەخشین بە لوتف خۆیان گەیش  دە ڕۆژی هەرای ئوحوددا. دە حاڵێکدا خودا دانیە بەر 

و کەرەمی خۆی، جا لە بەر ئەوەی خودای تەعال ئەو عەفو و بەخشینەی ڕاستەوخۆ بەیان کارد 

و هەموو خەڵکی تێگەیاند، بۆوەی دەرس بێ بۆ موسوڵامنان کە بتوانن لە ڕاست ئەو ڕەحامەتە 

ە ئیتااعە لە خاودا بەرباڵوەی خودا بە ئەندازەی توانین خودای لەبیر خۆ نەبەنەوە، واتە هەچای ب

باوەڕان بێتە حیساب بێتە حیساب و ژمار، خۆی پێ وەڕازێنن، و هەچی بە نیزیک بوونەوە لە بێ

و ژمار، خۆی لێوە نزیک نەخەن. جاا هەر لە ساەر ئەو ئەساساەیە نەختاێ لەوە بەدوا خاودا بە 

ی ئااالی عیمااران ئاگاااداری دەدا بە موسااوڵامنان خۆشەویسااتی و 456وەساایلەی ئااایەتی 

شیرینی ئێوەی خاوەن باوەڕ و موسوڵامن تا ئەو کات و ساتە و زەمانەیە کە لە دۆستایەتی وێنخ

و هاوکاری و تاێکەڵوی دوژمناانی خاودا خاۆ بپاارێزن و توخونیاان نەکەون و بە هایر جاۆر 

 :456شوێنیان نەکەون لە هیر ڕێگایەکەوە. بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

يَُّها
َ
ِيَن آَمُنواْ الَ تَ  يَا أ ِيَن اكونُواْ كاَّلذ ْو كَّلذ

َ
ْرِض أ
َ
ُبوواْ ِِف األ َفُرواْ َوقَالُواْ إِلْخوَوانِِهْم إَِ ا َِضَ

ِ اكنُواْ ُغ ًّى عذْو اك َرةً ِِف قُلُووبِِهْم َوا   ُ وَحْهو كنُواْ ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما قُتِلُواْ ِِلَْجَلَل ا ُّ َ ل
 ئایل عيمران( 296) َونُِميُت َوا ُّ بَِما ََّْلَملُوَن بَِصيٌ َُيْيِو  

بڕڕاوە ن اڕڕەبارەت بە ئەی ئەوانەی بڕاوا و ئیتنتڕڕان هێنڕاوەو هەرگیڕڕز وەت ئەوانە مەبڕد کە بێ

راکانیان کوتیان: کاتێ  دەچوون بۆ اەفەر و بائرگانی یا بڕۆ غەئا و جیهڕاد کڕ دنو ئەگەر لە 

و نەدەکڕو رانو اڕەرەنجاب خڕودا ئەو وتەیە دەکڕاتە داخڕی اڕەر الی ئێەە بووایەن نەدەمڕ دن 

 دڵیانو هەر خودا ئیندووکەرەوە و م ێنەرەو خودا  بینایە بەوەی کە ئەنجامی دەدەن.

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ەولاای ئەوەدا بااوون بە پێاای عادەتیااان هەمیشااە دە ح دەبااێ ئەوە باازانین کە دووڕووەکااان 
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موسوڵامنەکان سارد کەنەوە لە شەڕ کردن و وەدووریان خەنەوە وفێاری ئەوەیاان دەکاردن کە بە 

خۆتان بە کوشت مەدەن بە خۆڕایی دەچن، خوداش بۆ پووچەڵ کاردنەوەی » هاواڵەکانیان بڵێن

واتان هێناوە قسەکانیان ئامۆژگاری دەدا بە مسووڵامنەکان و دەیفەرموو: ئەی ئەوانەی ئیامن و بڕ 

بااوەڕانە مەبان کە ر کردووە و لە سەریشای ساوورن وەکاوو ئەو بێۆ و دەگەڵ خودا مو پەیامن

دەیانکوت بە برا و هاواڵەکانیان، کاتێ بە سەفەر چووبان و یا بۆ شەڕ و غەزا چووبان کوژراباان 

الی ئاێمە و بریندار بووبان، ئاخر لە هەوەڵەوە پاێامن نەکاوتن مەچان، ئەگەر نەچووباان و لە 

نەشایان پاێ دەکاوتن باۆ ئەوەیاان دەکاوت بە امابانەوە ئاواتان بە سەر نەدەهات. جا ئەگەر ئەو 

خەیاااڵی خاااو و پااووچی خۆیااان کە خااودای تەعاااال بیکاااتە داخ و حەرسەت لە ناااو دڵاای 

خەبەر لەوەی هەر خودایە دەمرێنێ و هەر خودایە دەژێناێ، هەر خاودایە لە وکاریاندا، بێکەک

 را و نهێنیاندا ئاگایە.سەر ئاشک

بااوەڕ و ئایامنن، دەڵاێن بە بە کورتی و بە کوردی: ئەی ئیامنداران مەبان وەک ئەوانەی بێ

هاواڵەکانیان دەو کات و ساتانەدا کە دەچن بۆ سەفەر و شەڕ و شاۆر و شاتێکیان دێ بە ساەر، 

ماباان ئااواو بە  ئاخر لە هەوەڵەوە پێامن نەکوتن مەچن، ئێستا ئەگەر نەچووباان و لە الی ئاێمە

خەبەریاان وکاریان، ئیدی بێسەر دەهات؟ ئەوە دەبا بڵێن بۆوەی بیکەنە داخ لە سەر دڵی کەک

 دەکەن لەوەی مردن و ژین بە دەست خودایە و بە دەک غەیری خودا نییە.

 پوختەیەک لەو بارەوە:

ە کافرەکان بۆ سست کردن وبێ هێاز کردنای دڵ و دەروونای موساوڵامنەکان دەیاانکوت ب

هاواڵیان ئەگە بە قسەی ئێمەو بکاردایە و نەچووباان باۆ شاەڕ و هەرا تووشای ئەو ڕۆژە ڕەشاە 

وکاریاان پاڕ کەن لە داخ و حەرسەت، نەدەهاتن، بۆیەش وا دەڵێن تااکوو دڵ و دەروونای کەک

خوداش قسەکانیان پووچەڵ دەکاتەوە بەوەی کە دەفەرموێ: هەچی کاروبار و ئەمارە بە دەسات 

 سەفەر و بەزم و هەرا ناتوانن پێش بە ئەمری خودا بگرێ. خودایە، شەڕ و

 ئاوڕێک وەسەر سیامی ئایەتەکە لە ڕوانگەی یاسای عیلمی نەحو و سەرف:

( هەستی ئیختیالفی لێ دەکارێ وەک ئەوە: هەنادێک نەزەریاان وایە َفُرواْ كالَِّذيَن ك)ئایەتی 

مانای ئایەتەکە ئاوایە: عامە، واتە هەر کاافرێکی ئەو قساانە بکاا وەبەر ئەو یاساایە دەکەوێ، چ 

دوورڕوو بااێ چ نەبااێ، هەناادێکیش نەزەریااان وایە ئەو ئااایەتە تااایبەتی کااافری دووڕوویە، بەو 
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تا ئاخر لە دەوری حاڵی کافرانی منافق هەڵخاوالون. هەنادێکیش دەلیلە: ئەو ئایەتانە لە هەوەڵ 

دەڵێن ئەو ئایەتە ڕووی لە عەبدوڵڵ کوڕی ئوبەی کوڕی سلول و معتب کوڕی قشایر و یاارانی 

 وانن. 

جا دیارە دێرەدا ئەوەش سەر هەڵدەدا: ئەو دوو نەزەرە لە سەر ئەو ئایەتە پێامن دەڵێن: ئیامن 

دەڵێن، چونکە ئەگەر ئایامن هەر بە قساە باێ، « کرامیّة»ی نییە وەک و باوەڕی تەنیا کوتەی زمان

 منافق دەکەوێتە ڕیزی ئیامنداران، جا خۆ ئەگەر منافق خاوەن ئیامن بێ خودا بە کافری ناو نابا.

، واتە بە خاتری براکانیاان کە إِْخَوانِِهمْ ألجل ( کەشاف دەڵێ: واتە َوقَالُواْ إلِْخَوانِِهمْ ئایەتی )

ا کوژراون. دەیانکوت ئەگەر لە کنە مە باان نەدەکاوژران. دیاارە کاوژراون بە پێای ئەو دە شەڕد

 (َوقَالُواْ إلِْخَوانِِهمْ کوتانە، لە سەر ئەو ئەساک و بەراوەردە ئەوە دێتە ڕوو کە مەبەست لە ئایەتی )

دەگەڵ  ئەوانە ئەو قسەیان بە خاتری برا کوژراوەکانیان کوتوویانە، نەک بکاوترێ: ئەو قساانەیان

 براکانیان کردووە. تفسیر کبیر، هەمان ئایەت.

 لە بابەت سەرفەوە:

بُاواْ يِف  َوقَاالُواْ إلِْخاَوانِِهمْ بۆ هەست و شعوور ئەو کۆسپە دێاتە ڕوو دە جاوملەی ) إَِذا رَضَ

 ُِ ( کە دوو جوملەی )قالوا( و )رضبوا( هەر دوو ماضین، واتە زەمانی بە سەر چاوو، خاۆ األَْر

و حاشا هەڵناگرێ کە کاتێ وشەی )إذا( کەوتە ساەر سایغەی ماضای، ئەو فایعلە ئەوەش دیارە 

ن و بە مضار ، جا بەو پێیە دوو فێعل دە یەک جاوملەدا قەرارێ دەگار  ماضیە دە مانادا دەگەڕێ

دژایەتیشیان پێکەوە هەیە، خۆ دیاریشە قورئان بەرییە لە شتی وا، دەباێ چ بکارێ؟ خاۆ ڕاساتە 

ێرەدا بە مانای مضار  سەیری دەکرێ، یانی قالوا )یقولون(ەیە، ئەو شاێوە )قالوا( ماضیە، بەڵم د

 الَ تَكونُاواْ كالَّاِذيَن كَفاُرواْ وَ تەعبیراتە دژایەتی ڕێی پێ نادا چونکە ئایەتەکە دە ئەسڵدا ئااوایە: )

( ڕازی ئەوەی کە بە سیغەی ماضی هێندراوە دەبێ ئەوە باێ: کااتێ شاتێک لە إلِْخَوانِِهمْ  نلُو و قی

 داهاتوودا هاتنی حەمتی بێ ئەگەر ئەو شتە بە سیغەی ماضیش بێ دەبێ و ئیشکال ناخاتە ڕوو.

یا دەڵێن: مەبەسات لە هێناانی سایغەی ماضای دێارەدا ئەوەیە: تااکوو دەرکەوێ حەول و 

تێکۆشانی دووڕوویان بۆ پێکهێنانی شاوبهە و سساتی عەقیادە لە باابەت خاودادا، و ئیجاادی 

 و دەروونی مومئینان بە ئاسانی بێتە دەرێ.داڕژتنی دڕدۆنگی لە نا

منوونەی ئەوەی سیغەی فێعلی ماضی بە مانای مضار  تەعبیر بکرێتەوە، دە قورئانادا هەیە 

ْمُر اهّللِّ  ﴿و زۆرە، وەک 
َ
ََت أ
َ
واتە فەرمانی خودا گەیشتووە. یانی دێ، تاڵووکە مەکەن. یا  ﴾ ( َنل0)أ
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يِّتُدوَن  كإِنَّ  ﴿وەک ئایەتی  گوماانە ئەتاۆ دەماری و ئەوانەش هەر واتە بێ ﴾( زمدر61)َميٌِّت َوإِنَُّهدم مَّ

 ە. «دەمرن»بە ڕواڵەت ماضین بەڵم مانەکەیان مضارعن کە « ميت»دەمرن. دە دیارە فێعلەکان 

 ئەوە حیکایەتە لە حااڵ و ئەحاواڵێکی کە دە دەورانای ﴾َوقَالُواْ إلِْخَوانِِهمْ  ﴿یا دەڵێن ئایەتی 

 .24-3/22ڕابردوو ڕووی داوە دەبێ بە شێوەی ماضی خەبەرەکە بدرێ. تفسیر کبیر، 

، ئەوش بە نۆرەی خۆی دەڵێ: وشەی إذا واتە إذ، بە بێ ئەلاع؛ خاۆ ئەوەش ڕوونە قرطبی

کاتێ إْذ لە سەر سیغەی ماضی ڕۆنیشت بە مانای خودی خۆی خۆ دەنوێنێ؛ کەوایە بە پێی ئەو 

دوو ساایغەکانی قااالوا، رضبااوا، بە مانااای خااۆی خۆیااان کە ماضاایە  تەعبیراتاای بەراوەرد، هەر

 .241/ 4سەیریان دەکرێ. ئا ئەوە نەزەری عەلالمە قرطبی بەرچاوە. قرطبی، ج 

 
لەبەرێک لە بەردەستی ئینسان بە گشتی موسوڵامن بەتایبەتی دەبێ ئەوە بزانێ کە هیچ گیان

بکوژرێ، و دەشابێ ئەوەی بااوەڕ باێ کە  مەرگ قوتاری نابێ، جا چ مبرێ بە مردنی خۆی، چ

جارێکی دیکە دێتەوە ڕوو، ئەوەی دەشیهێنێتەوە ڕوو بۆ سەیری خۆی ناهێنێتەوە ڕوو بەڵکە بەبێ 

گومان بۆ نەتیجە و کارنامەی دەورانی ژیانی دنیاایەی دێنێاتەوە ڕوو و دەباێ ئەوە بااوەڕ کەیان 

تی پرت تێدایە و تا ناپەسەند و پڕ سیفر کارنامە تا باش بێ و پەسەندی مامۆستا بێ خۆشی و لەزە

بێ، ئێش و ئۆف و ئازاری زیاترە و نااڕەزایەتی مامۆساتاش ساەرباری دەردانە، دیاارە ڕوتابەی 

جاوبڕانیش نااکرێ ڕوتابەی  وەردەگرێ و ڕوتبەی ناپاک کە تازە چاک و مەقام و ڕوتبەی چاک

ێ: گێایە ئاقاام؟ و کێایە نەزان؟ پایینی دەدەنێ، جا لە سەر ئەو بەراوەرد و ئەساسە دەبێ بکاوتر 

پێویست ناکا ئێمە بڵێین و ناوی بەرین چونکە ئاشکرایە. جا بۆ ڕاستی ئەو ڕاستییە دەبێ بچیانە 

 ی ئالی عیمران کە دووهەمین وڵمە بۆ منافقانی شوبهەدار:623خزمەت ئایەتی 

َن ا ْو ُمتُّْم لََمْغِفَرٌة مِّ
َ
ا ََيَْمُلونَ َوعٌَِّ قُتِلُْتْم ِِف َسبِيِل ا ِّ أ مذ  ئایل عيمران( 297)  ِّ َورَْحٌَة َخْيٌ مِّ

اوێند بێ بە خوداو گەر لە  ێی خودادا بکو رێد یا خۆ مبڕ نو لێبڕوردەیی و بەخششڕی خڕوداو 

 بەر دەکەوێ و بەخششی خودا  گەلێ  چات ە لەوەی وا ئەوان خای دەکەنەوە.

 917ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دەبێ بۆ ئیقناعی دڵن بڵێین: سوێند بە خودا لە شەرتێکدا لە ڕێگەی خودادا بکاوژرێن، و  

بوون و بەزە و ڕەحمەتی خوا کە بەباێ یا مبرن سەربەرزن، و لەو الیەشەوە دەکەونە بەر لێخۆش

 ژمار چاترە لەوەی کۆی دەکەنەوە.
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ەرابەر سەمپاشی کاافران، کە ئەو ئایەتە دەبێ بڵێین دووهەمین دەلیل و بەڵگەی قورئانە دە ب

ئەگەر کەسێک دە ڕێگەی خودادا بکوژرێ و یا مبرێ، کوشنت و مردن و ژیانی حەیاتی دنیاای 

بە فیڕۆیی نەچووە، بەڵاکە دە مقابال ئەو هەماوو جەور و جەفاایەی کێشااویەتی و خاۆڕاگری 

عمەت و لەو ناای خااودای بە دەساات هێناااوە کە ژووراتاارنیشااان داوە دە بەرابەریاادا، ڕەحمەتاای 

 وەت و سامان نییە.ر سە

 ئاگاداری:

ئەگەر دنیا سەراپای مڵک و ماڵی تۆ بێ، ئامانەتە و لێت دەستێندرێتەوە، خۆشی و لەزەتای 

ا بە تەواوی ناتوانێ وەتحەسێنێ، بەڵم ساامان و مڵکای ئەوال کەم یاا زۆر هەماوو ئەجازا و یدن

ش هەیە: باڕوانەوە و زەواڵای ئەندامی لەشی دەحەسێننەوە و جگە لەو خۆشییەش ئەو خۆشییە

بە سەردا نایە، بەڵکە هەچ نیعمەتێک بەرت کەوێ، بۆ هەمیشەیە؛ هەی بۆ وانەی باوەڕ دەکەن و 

 خەنی لە خۆیان!

 سووکە ئاوڕێک: 

دا وا دیارە دڵخۆشی و دڵداری موساوڵامنان 624دا ئایەتی 623خودای تەعاال دەو ئایەتەی 

دا بکوژرێن بەبێ شک وەبەر عەفاو و بەخششای خاودا دەداتەوە بەوەی کە ئەگەر دە ڕێی خودا

دەکەوەن و بە شێوەیەکی ئاسان و بێ باکی خاڕ دەکارێنەوە لە الی خاودا. لەوێشاەوە پاداشات 

ڕەحمەتی خودا دەبێ کە هیچ پاداشێک ناگاتە پاداشی ڕەحمەت. جا لە سەر ئەو یاسایە ناڕەوایە 

ەت خاواردن، شاانازی دەباێ بکارێ بە ترسان و دڵەڕاوکە لە کوشنت لە ڕێگای خودادا و حەرس 

کوشتنێک کە قەباڵەی شەهادەتی پێ وەردەگیرێ. وەلیەکان و نیزیکاان لە خاودا شاانازییان بەو 

مەرگی وا  اَلَْموُت ِجساٌر یوِصُل الَْحبیَب إِلَی الَْحبیِب:مەرگانە کردووە و فەرموویانە لەو بارەوە: 

 پردێکە دۆست بە دۆست دەگەیێنێ.

ناو دەروونی ئەو ئاایەتە دوو ڕازی بەرچااو هەسات پاێ دەکارێ، ڕازەکاانیش و هەروا لە 

 ئەوانەن: 

. ئیامن تەنیا بە زمان ناگونجێ بەر بگرێ و کام  بێ، بەڵکە تەسدیقی دڵی دەباێ دەگەڵ 4

کە ئیامن بە زمانیش دەبێ و دروستە تەسدیقی قەلبی نااوێ،  نبێ. "کرامیە" گەرچی بەوەی قایل

 میەکان" زۆر پەسەند نییە.بەڵم نەزەری "گیرا
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. هیر دەوا و دەرمان و پەناگاایەک نااتوانێ نەخۆشای دڵای پەناا دا و وەخاۆی گارێ بە 3

چااران واقعی، بە غەیرەز خودا، یانی تەنیاا و تەنیاا شایفای دڵن دەرماانی دەردان، چاارەی بێ

ێ، دوورە لە خودایە، کێ لە سەر ئەو باوەڕە بێ کە چارەسازی نەخۆشی دڵن دەتوانێ ئینسان با

 ڕاستی و نزیکە لە شیرک.

 ڕووداوێکی بەتام:

پزیشاکی  988گۆیا کابرایەکی خودانەناسی بەدەستەڵت نەخۆشی مەرگی تووش دەباێ. 

تایبەتی و پسپۆڕ لە تەبابەتدا دانهێنن بۆ چارەی دەردی نااتوانن چاارەی کەن. ژنای ئەو کاابرایە 

دەکا و دەڵێ: دەبێ کاێ باێ و بتاوانێ دەردم  دەڵێ: ئەو مێردەم کە لە بەر ئێش دەردەکەی هاوار

چارە کا تاکوو پەنای بۆ بەرم!؟ پێی دەڵێن: هەر خودا ماوە پەنای بۆ بەری. ئەویش باوەڕت پێی 

نییە تا پەنای بۆ بەری. دەڵێ دەردم گرانە و تاقی دەکەمەوە و پەناای باۆ دەبەم؛ لە کاوێیە؟ پێای 

 موو شوێنێکە، دەبیستێ و دەزانێ.دەڵێن: لە ڕاست خۆتەوە بە دڵ هەرا کە لە هە

 وی عاالەم دەتناساێ و دەڵاێن لە هەماو ئەویش هەرای لێ دەکا و دەڵێ: ئەی ئەو خاودایە

لێم حاڵی، خۆتم پێ بناسێنە و مبدوێنە و چارم چارە  ی و دەشبینی و دەشزانی وێڕاستانی، دەشب

 کە. 

دەبا، هێواش هێاواش ئاارامی ئەو کابرایە بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ ئەو هاوارە دەکا و پەنا 

پێ دەگا و سووکنایی دڵی دێ، دەرکی ئەوەی دەکا کە ئەو کەسەی ئەو هەرای لێ دەکا بە ناوی 

خودا دەوپەڕی کەماڵدایە، کە دوژمنی خۆی وەردەگرێ و پەناای دەدا و هایر نیازێکیشای پێای 

و کەسە دەتاوانێ نییە، هەر دوژمنەکەش نایهەوێ لە ڕەحمەتی خۆی بێ بەش کا و دەریکا. ئا ئە

 پەنایان بێ. کەسان بێ و پەنای بێکەسی بێ

وەک دەڵێن ئەو کابرایە "ئیستالین" بووە، دانەری حیزبی کمۆنیسات لە کااتی ساەرەمەرگدا 

 کەوتۆتە ئەو تەنگانە.

دەبا هەڵدەین: کاافر دەزاناێ ئەو هەڵوێساتەی گرتاوویەتە بەر دژ بە خاودایە و سزاشای لە 

ێ ئاوری دۆزەخ هەیە و دەشیسووتێنێ، ئەوانەی لێی بێ باوەڕن؟ ئایە هەیە دوایە؟ ئایا کافر دەزان

ئینسان بە عەمدەن ئاوری دە خۆ بەردا و شێتیش نەباێ؟! ئایاا هەیە کەس بە هیاوای بەهەشات 

نەبێ؟! ئایا هەیە کەس بفامێ و دواڕۆژی خاۆی بە عەمادەن بکااتە ئااوری دۆزەخ!؟ ناابەڵەدم 

 بەڵم هەستی ئەوەی دەکەم سڕ و تەلەسمی خودایە.م، چونکە نازانم، ۆ ناتوانم بڕ 
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 ئاگاداری: 

هەست بەوەی دەکاا کە  450و  459دڵ لە هەڵسەنگاندن و وەزن کردنی ئەو دوو ئایەتانەی 

 بەندایەتی و عەبدایەتی ئینسانی بۆ خودا دەبێ سێ پلەی هەبێ:

کا، باۆیە خاودا . پلەی هەوەڵ ئنیسانی وا هەیە لە ترسی ئاوری دۆزەخ بەندەگی خودا دە4

َن اهّللِّ  ﴿بەوانە دەفەرموێ:  واتە بەخشین لە خوداوەیە؛ ئەو دەرەجەیە نزمرتین دەرەجە  ﴾لََمْغِفَرٌة مِّ

 و پلەی ترس و بەندەگی خودایە.

. پلەی دوو، ئینسانی وا هەیە بە عیشقی بەهەشت و دیادار و مولقااتی خاودا بەنادەگی 3

ا ََيَْمُعوَن  ﴿دەکا، خودا بەو جۆرە کەسانە دەفەرموێ:  مَّ ڕەحمەتی خودا چااترە لە  ﴾َورَْْحٌَة َخْْيٌ مِّ

 ماڵی دنیا.

ەتی خودای خۆی ئیتاعە و بەنادەگی خاودا ی. پلەی سێ، ئینسانی وا هەیە بە خاتری ڕەزا3

واتە بۆ لی خاودا خاڕ  ﴾ُروَن دَ إِلََل اهلل ُُتْش ﴿دەکا، خودا مزگێنی دەدا بەو کەسانە بەو ئایەتە: 

 دەکرێنەوە.

 دڵ دەیهەوێ بزانێ و تێبگا کامە دەرەجە و بەشە لەو عیبادەتانە ڕەوا و پەسەندە؟

لە سەر ئەساسی ئەسڵی بیر و هەست و هاۆش و ئەقا  ئەو عیباادەتە پەساەند دەکارێ کە 

بەتایبەتی لە بەر ڕەزایەتی ئەو کەسە بێ کە عیبادەتەکەی بۆ دەکرێ، چونکە ڕەحمەت و بەخشین 

ەرجێ ئەو ڕازی بێ. کەوایە ڕەحمەت و بەخشین سیفەتی سەربەخۆ نین و عەتا لەوڕا دێن، بە م

چی لە خاۆ ڕازی کەن بەڵاکە خااوەنی ڕەحامەت و بەخشاینە دەتاوانێ تاکوو بتوانن عیباادەت

بەندەی لە خۆ ڕازی کا، بە بەخشین و ڕەحمەت؛ ئەوە کە خودا ڕوو دە مومئینان دەکاا و پێیاان 

اترە لەو ماڵ و سامانەی لە دنیادا کاۆی دەکەنەوە بە دەڵێ: بەخشینی خودا بۆوەی موسوڵامن چ

 چەند بەڵگە و دەلیلی ئەقڵی و نەقڵی بۆ منوونە چەن میسال نیشان دەدەین:

کاااتێ کە خااودا دەفەرمااوێ: ڕەحاامەت و بەخشااینی خااودا لە نیعمەتاای دنیااا چاااترە بەو 

 دەلیالنەیە:

. دەبێ بە وردی حاڵی ئەو کەسانە هەڵسەنگێنین کە دوای ماڵ و ساامانی دنیاا دەکەون و 4

لە دووی شەقین و هەڵوەدان. ئایا دە حاڵی بێ خەمی و خۆشیدان و یا دایم لە فکر و خەیااڵ و 

بێنە و بەرەدان؟ جگە لەو هەناسە سوارەی هەیانە، یەقینیشیان نییە لەو ماڵ و ساامانەی باۆی دە 
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ن، لێی دەخۆن و یا بەجێای دێڵان و دەمارن، بە داخەوە کە لێای بە ماراد نااگەن، بەڵم حەولدا

 وئەوانەی کە داواکاری ڕەحمەت و مەغفرەتی خودان، مبرن و یا باژین لە بەهارەی دەخاۆن، بە

دەلیلە خیالف دە وەعدەی خودادا نییە چونکە خودا بۆخۆی فەرماوویەتی بە وەسایلەی ئاایەتی 

 ی سووڕەی زلزلە:9

ٍة َخْيًا يَرَهُ  َمن َيْلَمْل ِمْثَقاَل َ رذ ا يَرَهُ ( 7) ََ ٍة ََشًّ  (8) َوَمن َيْلَمْل ِمْثَقاَل َ رذ
( 9کڕڕێ ئەوەنڕڕدەی گەردیڕڕ ەیەت چڕڕاکەی ک دبڕڕێ ئەو چڕڕاکەی )پاداشڕڕەکەی( دەبینێڕڕتەوە )

 هەرکەاێکیش ئەوەندەی گەردی ەیەت خ اپەی ک دبێو ئەو خ اپەی )ازاکەی( دەبینێتەوە.

ئایەتانە ئەوەمان پێ دەڵێن: هەچی بکرێ لە چاک یا لە خراپ دێنە ڕوت و ڕێات، جاا ئەو 

 ئەوەیە داوای مەغفرەت دێتەوە ڕووت.

 ە. وام دانا ئەو کەسەی داواکاری ماڵ و سامانی دنیاایە، عاومری درێاژی باوو، بەڵم ئەو 2

دەک کەسێکدایە، باۆ گومانە ماڵی دنیا چونکە بۆ ئازمایش و تاقی کردنەوەیە، هەر کاتەی لە بێ

ئەو کەسەی خۆی لە سەر فیدا کردووە نامێنێ، چونکە ئەوە زۆر بیندراوە کە یەکی بەیانان ئەمیر 

بووە بەڵم ئێوارێ ئەسیر بووە، دە حاڵێکادا جاا کە باۆ ئااخرەت زەواڵای بە ساەردا ناایە، وەک 

  ی سووڕەی کەهع ئەو ڕاستییە دەگەیێنێ:41خودای تەعاال بە وەسیلەی ئایەتی 

اِْلَاُت َخْيٌ ِعنَد َربِّ  ْنَيا َواْْلَاََِياُت الصذ ََياةِ اَّلُّ
ْ
َملًا  كالَْماُل َواْْلَُنوَن زِنَنُة اْل

َ
 ثََوابًا وََخْيٌ أ

اامان و دارایی و منڕداو ئیڕنەت و جڕوانی ئەو دنیڕایەنو ئەو چاکڕانە  دەمێنڕنەوە چڕاککید 

 پادا  و باشکید هیوان لە الی خودات.

ی سااووڕەی نەحاال ئەو ڕاسااتییانە ڕاساات دەکاااتەوە و 31یەتااانەش ئااایەتی جااگە لەو ئا

 دەفەرموێ:

ْحَهوِن َموا  ْم يَنَفُد َوَما ِعنَد ا ِّ بَاقٍ كَما ِعندَ 
َ
ْجوَرُهم بِأ

َ
واْ أ ِيوَن َصوَِبُ نُوواْ اكَونَلَْجوِ نَنذ اَّلذ

 َيْلَملُونَ 
ی خڕودایە )واتە بڕۆ خڕودایە( هەچی لە الی ئێوەیە )واتە بڕۆ دنیڕایە( تەواو دەبڕێو ئەوەی لە ال

گومان پاداشڕی ئەو کەاڕانە  کە خۆیڕان  اگ تڕووە بە پێڕی جڕوانکید کڕارێ کە دەمێنێ. بێ

 ک دوویانە دەدرێتەوە.

خودای تەعاال لە هەچی هەیە نەغدتر و ئەمینرتە دەتداتەوە.  ئەو ئایەتە ئەوەمان تێدەگەیێنێ
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لە هەر دوو دنیادا ئی خاۆتە، هەچای باۆ  بە کورتی و بە کوردی، هەچی دە ڕێی خودادا بیکەی

 دنیا بێ، بە تەنیا هەر لە دنیادا ئی تۆیە لە ئاخرەتدا ئی تۆ نییە.

. وای دانااێ ئەو دارایاایەی کە تااۆ خوازیاااری و بااۆی دە حەولاادای، بە دەسااتت هێنااا و 9

و هێنانی ماڵ و دارایای ئەگەر بەهارە گومانە کە بەدەستبەهرەشت لێ وەرگرت، بەڵم ئەوە بێ

 لەززەتیشی هەیە، دەرد و ڕەنج و ناڕەحەتیشی هەیە، واتە بێ ڕەنج نایەتە دی گەنج.

. دەبێ ئەوە بزاندرێ کە بەهرەی دنیایی لە بەرچاوانە، بەڵم بەهرەی ئاخرەتی ئەقڵییە، خۆ 4

 گومانە شتی لە بەرچاوان هەر چاوت لێ الدا ئەویش الدەدا و دەڕوا.ئەوەش بێ

وەرد و تەعبیراتە، ئەو چوار ئیشااراتانە ئاگاادارت دەکااتەوە لە ساەر جا بەو پێیە و بەو بەرا

دا  ﴿ 623ئەوەی خودای تەعاال پێت دەڵێ بە وەسیلەی ئایەتی  مَّ دَن اهّللِّ َورَْْحَدٌة َخدْْيٌ مِّ لََمْغِفدَرٌة مِّ
ڕاستی ڕەوان و ڕوونە، بۆوەی نابێ نەکرێتە هەوێنی دڵ و دەروونی ئیامناوی. )تفسیر  ﴾ََيَْمُعوَن 

 کبیر، هەمان ئایەت(

پاێامن  624و  623دەبێ ئەو باسە وەزن کەین کە خودای تەعااال بە وەسایلەی ئایەتەکاانی 

دەڵێ: دە ڕێی خودادا چ بکوژرێن و چ مبرن، دەگەن بە ڕەحمەت و بەزە و بەخشینی خاودا، و 

سەرەنجام هەچی بن واتە جیهادگەر بن یا فەسادگەر بن، جێگاو کان خاودایە و الی خاودایە، 

جگە لەوانەش دڵنەوازی دەدا خودا بەوە: چاکەکاران خالیس پالەی بەرزیشایان دەدرێتاێ وەک 

 مەغفرەت بێ، چونکە ئەوان ڕاستەوخۆ بۆ خودان.

 بەسەرهاتێکی بەتام:

 بەسەرهاتەی لێ ڕوو داوە: گۆیا حەزرەتی عیسا کوڕی مەریەمە ئەو

هێز و ڕوخسار چاڕژاو و زەرد هەڵاگەڕاو، بە . عیسا بە الی هۆزێکدا ڕادەبرێ الواز و بێ6

هۆی عیبادەتی زۆریان، حەزرەتی عیسا ڕوویان تێدەکا و لێیان دەپرسێ حاڵو بۆ ئااوای بە ساەر 

ەڵێ: خودا زۆر هاتووە؟ ئەوانیش دەڵێن: لە ترسی عەزاب و قەهری خودا. حەرزەتی عیساش د

لەو خودا کاردۆتەوە  و میهرەبانرتە لەوەی کە ئێوە بکێشێتە پای عەزاب و دەرد و ڕەنج. وەک فکر

 ئێوە خودا وا نییە.

. دووبارە حەزرەتی عیسا دەگاتە قەومێکی دیکە، لەوانیشدا ئەوزاعی هەر ئاوا دی: کازی 2

حاڵو بۆ ئاوایە؟ ئەوانیش کوتیاان و الواز و زەرد هەڵگەڕاو و چڕژاو. لەوانیشی پرسی ئەوزا  و 

بۆ بەهەشت و ڕەحمەتی خودا ژیامنان لە خۆ بڕیوە و تاڵ کردووە. حەزرەتی عیساا دەفەرماوێ 
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ناکاا. لەوەش ئێوە پێیان: خودا زۆر کەریمرت لەوەیە ڕەحمەتی خۆی وەشارێ لەو کەسەی وەک 

 مەنع ناکا ئەگەر ئاواش لە خۆ نەکەن.

دەگااتە قەومێکای دیاکە، کە دەوانادا زۆر زیااتر ئاساار و . ئەوجاریش حەزرەتی عیساا 9

وا دیاارە لە  نیشانەی خوداپەرەستی چاو دەکا و دەبینێ، ڕوویان تێدەکا و لێیان دەپرساێ عیساا:

سیامی کز و لواز و زەردهەڵگەڕاوتان زۆر خەریکی عیبادەت بن؟ کوتیان بەڵێ، لێامن حااڵی 

وی: بۆچی وا هێنادی بەنادەگی باۆ دەکەن؟ لێای فەرمو  عیسا گەیوی. حەزرەتیبووی و تێامن

دەترسن عەزابو دا و بتانخاتە بەر غەزەبی خۆی سەربەخۆ؟ لە وڵمی حەزرەتی عیسادا کوتیاان: 

نا، لە ترسی عەزاب و هیوای بەهەشت نییە کاار و عیبادەمتاان، بەڵاکە تەناانەت لە بەر ئەوەیە، 

وقین و ئەویاش خاالقە. جاا ئەوجاار ئەمە عەبدین و ئەویش مەعبوودی بەحەقە. ئاێمە مەخلاو 

 حەزرەتی عیسا پێیان دەڵێ: ئێوە بەندەی خالیس و موخلیسی خودان. 

بکارێ تەرتیاب و تەنزیمای ئایەتەکاان تەئیادی ئەو  450و  459جا ئەگەر سەیری ئاایەتی 

 باسەی دەکا کە باس کرا وەک ئەوە:

ادا بکوژرێ و یاا مبارێ لە هەوەڵەوە خودای تەعال دەفەرموێ بە بەندەکانی: دە ڕێی خود

مەغفرەت و ڕەحمەتی من دایدەپۆشێ، ئەو جوملە ڕووی دەو کەساانەیە کە لە ترسای عەزابای 

خودا، خودا دەپەرەس ، وشەی )رحمة( ڕووی دەو کەساانەیە کە باۆ ساامان و دارایای دنیاایە 

ددوَن دا کە دەفەرمااوێ )450خااودای دەپەرەساا . لە ئااایەتی  ەبەسااتی ئەو ( ئەوە مإِلََل اهلل ُُتَِّْشُ

کەسانەیە کە خودای بە خاتری ئەوە دەپەرەس  کە خاودا خاالقە و ڕەبابە و مەعباووی بەحەقە، 

 ئەویش بەندەیە، کە ئەوەش بەرزترین عیبادەتە.

ی ئالی عیماران تااکوو بتاوانین بە 450جا بۆ تەئیدی ئەو مەبەستە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 باشی تێبگەین:

ْو قُتِلْ 
َ
تُّْم أ ونَ َوعٌَِّ مُّ  ئایل عيمران( 298) ُتْم إِلیَل الل ُُتََْشُ

 هیچ گومانتان تێدا نەبێو ئەگەر م دن یا خود کو رانو تەنیا هەر بۆ الی خودا کۆ دەک ێنەوە.

 918ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

پێشەکی دەبێ ئەوە بزاندرێ کە مردن بە مانای نەمانی ڕوح نییە، وەک هەندێک پێیاان وایە  

ئەگەر مردی تەواو دەبی. بەڵکە مردن دەروازەی چاوونە باۆ ژیاانێکی هەمیشاەیی، لە ساەر ئەو 
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ئەساسە چ مبری و چ بکوژرێی، هەر وەالی خودا کۆ دەکرێیەوە، دەشابی بە خااوەنی گیاان و 

 .ژیانی هەمیشەیی

دڵ ئارەزوویەتی ئەوە بزانێ ئەوانەی کە وا لە شەڕی خەزای ئوحاوددا شکساتیان خاوارد و 

 پاشان چوونە الی پێغەمبەر، پێغەمبەر هەڵوێستی دەگەڵیان چۆن بوو؟

گومانە ئەوانەی تێشکان لە هەرای ئوحاوددا، خەجااڵەتی و شاەرمەندەگییان هااتە ئەوە بێ

ریاان لە ال ساەخت و گاران باوو، بەڵم هەڵوێساتی سەری و چاو پێکەوتن و مالقاتی پێغەمبە

قەڵاس و  پێغەمبەر کە دەبێ پێغەمبەرانە بێ، بەو شێوەیەی هەنادێک لەوان چاوەڕوانیاان دەکارد

تووڕەیی، وا نەبوو بەڵکە بە شێوەی نەرم و ئارام و میهرەبانی هات دەگەڵیان دوا، زۆر خۆشحاڵ 

یەتەکاانی شاارەزایی لە باابەت ژیاانی دنیاایی و بوون. ئەوان بە ئاوڕدانەوەیان وەالی ماناای ئا

ئاخرەتی کە بەهرەیان لێ وەرگرتبوو وەک بەختیشیان بوو لە الی خوداوە، هورەیان لە بەرزاییادا 

وکەوتاای دەگەڵ پێااک هێنااان. بااوو بەوەی بەوپەڕی میهرەبااانی و حەکیامیەتاای خااۆی هەڵس

مبەر بۆیاان داوای بەخشاینی کارد لە تێگەیاندن کە ئینسان جائیزولخەتایە و خلیسکێ دەبا، پێغە

خودای تەعاال، گەڕا بە هۆی ڕەحمەتی خودا دەگەڵ موسوڵامنان و تەناانەت موساوڵامنان لەو 

شاێوە بەرخااوردەی پێغەماابەر دەگەڵیااان، بااوونە بە موسااوڵامنێکی بەزە و ڕەحاامەت لە ڕاساات 

بەر ساەنای خەتاکاران، خودای تەعاالش بە هاۆی ئەو هەڵوێسات و ئەخاالقە جاوانەی پێغەما

ی قەڵەم ئیشااارەی وەال دەکااا، و هەروا 4پێغەماابەری کاارد بە ئەخالقاای بەرز وەک ئااایەتی 

ی 644دەستووریش دەدا بە پێغەمبەر دەگەڵ موساوڵامنان نەرمای و میهرەباانی بناوێنە، ئاایەتی 

 حجر، دەچینە خزمەت ئایەتەکان:

 ( قلم2) عََلَل ُخلٍُق َعِظيمٍ  كَوإِنذ 
 ئەخمقی گەلێ بەرئی. ئەتۆ بە ااتی لە اەر

 ( حجر88) لِلُْمْؤِمنِيَ  كوَاْخِفْ  َجَناحَ 
 بۆ خاوەن ئیتنان پااڵن   اخە )نەرب و نیان بە(

 ی ئالی عیمران:623بۆ ڕاستی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

َن ا ِّ نِلَت لَُهْم َولَْو  ا َغلِيَق اعَْقلِْب الَنفَ كفَبَِما رَْحٍَة مِّ ََظًّ واْ ِموْن َحْولِونَت  فَواْعُف  كضُّ
َتوووَ  ََ ْمووِر فَووإَِ ا َعَ ْمووَت 

َ
وواوِْرُهْم ِِف األ

َِ  لََعَ ا ِّ إِنذ ا ذ َُيِووبُّ ْك َعووْنُهْم َواْسووَتْغِفْر لَُهووْم َو



 222تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

  ئایل عيمران( 295) يَ كِ الُْمَتوَ 
بەدخڕوو و هەر بە هۆی بەخشندەیی و دڵۆێانی خوداوەیە تڕۆ  لەگەڵیانڕدا نەرب بڕوویو ئەگەر 

بوونیان بۆ  ەق بوایەی دەورەیان چۆو دەک دیو کەواتە چاوپۆشییان لێ کە و داوای لێخۆ دو

بکە لە کاروباریشدا تەگبی  و پ س و  اوێێیان پێ بکەو لە پا   اوێێ دڵ  لە اڕەر هەر بیڕ  و 

گومڕان خڕودا ئەوانەی خڕۆ  دەوێ کە وا پشڕ  و  ایەت دامەئراو پش  بەاتە بە خڕوداو بێ

 ەنای پێ دەبەانت.پ

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

 بۆ ئاگاداری: 

ئەو ئایەتە لە بابەت بەخشین و لێبوردنی پێغەمبەر هاتە خوارێ کە لەو کاتە سەخت و گران 

و تەنگانەدا )شاەڕی ئوحاود( یاارانی پێغەمابەر بەجێیاان هێشات وەک فەرماووی: بە ساۆز و 

بەزییەک کە لە الیەنی خوداوە پێت بەخەاوە نەرم بوویت بۆ هاوڕێیەکانت، ئەگەر هاتبایە ئەتۆ 

دەبوونەوە و دەورەیان  گومان لە دەورت بڵوڕەق و تووڕە بووبایت، ئەوە بێبۆ هاوڕێیەکانت دڵ

چااۆڵ دەکااردی و لە دەورەت وەخااڕ نەدەبااوون، جااا کەوایە لە هەڵەیااان ببااوورە و داوای 

وونیان بۆ بکە و لە فەرمان و کاراندا پرسیان پێ بکە و بیانکە بە ڕاوێژکاری خۆت، جاا بلێخۆش

کاروبارەکانات »کاتێ لە بیر و بۆچوونەکەی ئەوانت بە دڵ بوون ئەوە پشت بە خاودا ببەساتە و 

گومان خودا حەز لە وانە دەکات کە پشتی پێ دەبەسنت. جا لە سەر ئەو ئەساساە بەجێ بێنە، بێ

 ێغەمبەر دەڵێ:خودا بە پ

بەو سۆز و تێگەینەی کە لە الیەن خوداوە پێت بەخەا، توانیت خاۆ نەرم نیشاان دەی باۆ 

خواردووت و دڵیان ئاوەدان کەی و بۆ الی خۆتیان ڕاکێشی و وەکۆیان کەی، و یارانی شکست

بە ئەگەر هاتبایە لە کاروبارتدا وشک و ڕەق بوایەی و تووڕە و قەڵس و نێوچاوان گارژ باایەی و 

زاناای و دەعاایە و ڕووشااکێنی و تەوک و پااالر و لااۆمە و تااانە داتبگرتااانە لە ڕووی خااۆ بەزل

گومان جگە لەوەی دڵیاان لە ڕاساتت ئااوەژوو دەباوونەوە، لە دەوریشات کاۆ تەشەخوک، بێ

شاکاوی هەڵاوەدا دەباوون. ئەتاۆش نەدەبوونەوە، دەورەیان چۆڵ دەکردی و بێر و بەوێدا بە دڵ

جا ئێساتێ کە پاڕ بە دڵ و ساەفاوە لە دەورت کۆزیلکەیاان بەساتووە چااوەڕێی تەنیا دەمایەوە، 

بەڵێنی و ئەمر و فەرمانات دەکەن، لە هەڵەیاان بباوورە و چاوپۆشای لە خەتایاان باکە و داوای 

وڕایااان پااێ بااکە و بیااانکە بە ڕاوێژکاااری خااۆت لە ئاایش و بوونیااان بااۆ بااکە و پرکلێخۆش
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ڕاوێژکارییان ڕەوایە و پەسەندن ئەوە هەدەفت پێکااوە، ئەوجاار ڕاوێژ و  ەکاروباراندا، جا کە دیت

و کاردوون. بە هاورە و بە هێواشای و پشت بدە بە خودا و شوێن ئەو کارانە کەوە کە دەسنیشان

گوماان خاودا حەز دەکاات باکە، بێ امنبەجێدوور لە سستی و بێ مەیلی و کەترەخەمی جاێ

نەی خاوداش ڕووی ڕەحمەتای تاێ کاردوون، ئەوانەی پشتی پێ دەبەسنت ساەر کەون، و ئەوا

هۆش و بیر و ژیریان بکەونە گەڕ و زاڵ بن بە سەر ئەندامەکانیان باۆ وەی بە ئاساانی بتاوانن بە 

گوێرەی کات و سات و دەرفەت، هەل وەقۆزن و ئامۆژگاری لێر و لەوێ وەرگرن و ئاشاتی کە 

 دەروازەی کارسازییە بە دەستی بێنن.

خستین کەک نەیتوانی ژێرمان خاا، لە  یشەڕی بەدردا خودا سەر ابن عباک دەفەرموێ: لە 

شەڕی ئوحاوددا ژێاری خساتین کەک نەیتاوانی ساەرمان خاات، واتە ئەو ئاایەتە باۆ دڵنیاایی 

 ی تەئیدی دەکات.611موسوڵامنەکان خودا ناردی. ئایەتی 

ێتە نااو ئەو هەستە دەکرێ و د 623بە پێی وەزن کردن و هەڵسەنگاندنی ئەو ئایەتە پیرۆزەی 

نەرماای و ڕووخۆشاای و میهرەبااانییە، دڵەوە: کە یەکێااک لە تایبەمتەناادییەکانی پێغەماابەر کە دڵ

نەرمای و ئیشاڕەی وەال دەکا کە بەڕاستی شایانی پێغەمبەرانە ئەو ڕەفتاار و ڕەوشاتە جاوانەی دڵ

قای و ڕەکا ئیشااڕە بەوەش دەکاا دڵدە نەرمی پێغەمبەرڕووخۆشی، و هەروا ئەگەر ئیشاڕە بە دڵ

دەخاتەوە، واتە ڕووخۆشی چەندت بەرەو  تلێ دەپرینگێنێتەوە و دوور  تگرژ و تووڕەیی خەڵک

پێش دەبا، ڕووگرژی و ڕق و تووڕەیی ئەوەندەت بەرەو پااش دەباا، جاا باۆیە خاودای خااوەن 

 حیکمەت و حەکیم وەک وەسیەتێک ڕایدەگەیێنێ دەبێ لە تاوان و قسوور و کەترەخەمی یااران

بێ چاوپۆشی بکرێ، بۆ منوونە پێغەمبەر لە هەرای ئوحاوددا یاارانی باێ ئەماری دە ببوردرێ و

وییان لە خۆ نیشان دا، بە زاهیری پێغەمبەر دەبا تووڕە بێ، بەڵم خودا بە حیکمەتی خۆی ڕێای 

نەرمی و میهرەبانی خودا ئیلهام کردێ، و پێ نەدا بەڵکە بۆ حیفزی شەئنی پێغەمبەرایەتی ئەو دڵ

بوونیاان باۆ لە دنی لە بەرابەر هەڵە و خەتایان بۆ پێشنیهاد کرد و داوای لێخۆشچاوپۆشی و بور 

خودا داوا بکا، دیارە لەو کات و ساتەی کە یارانی پێغەمبەر خیالفی دەستووری پێغەمبەریاان لە 

خۆ نیشان دا، کەلێنی ئەوە ڕەخسابوو کە پەرتەوازەیی بێتە ڕوو لە دەوری پێغەمبەر باڵو بانەوە، 

نەرمی و ڕووخۆشی پێغەمبەر، چونکە یارانی نیازی تەواوی هەبوو بە دڵ یەکەلێن و هەلەجا ئەو 

زانای، جاا ئەدێارەدا دە تێشکاو نیازیان بە دڵاداری هەباوو، لەو کااتەدا کە خۆیاان بە خەتاکاار

دەردەکەوێ کە خودا یار و یاوەری پێغەمبەرانە بۆیە دە هاوار پێغەمبەر هات و دەستووری پێ دا 
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لە بەخشینیان بیاانکە بە ڕاوێژکاار و ئەهلای تەگبیار و ڕا، تاا ئەو دەروەی لە پێغەمابەر کە جگە 

بگرێ: کە نەکا تەگبیر و مەشوەرەت نەکا پاش بێ ئەماری یااران لە شاەڕی ئوحاوددا، چاونکە 

مەشااوەرەت ئەو بەهاارەیەی هەیە کە کااارانێکی کە بە پێاای مەشااوەرەت دەکاارێن بە کەماای 

یسکێ بەرێ، لە یاسای مەشوەراتە: پاش ساخ بوونەوە لە ساەر هەڵدەکەوێ سەر نەکەوێ و خل

کاروبار تەوەکەول دان وەسەر خودا. مشااوەرە بە دەساتەجەمی دێاتە جاێ، بەڵم بەڕێاوەبردنی 

کاری پااش مەشاوەرەت بە تەنیاایی دەکارێ باۆ وەی دەرهەم بەرهەم ڕوو نەدا، بە کاورتی و بە 

کە جامی بدەی، دەبێ تەوەکول بە خاودا کەی کوردی، بۆ هەرچی بتهەوێ بەڕێوەی بەری و ئەن

 وێنە بۆ سەرکەوتن لە کاراندا دە ناو دڵ و هەستی دەروونتدا بێگونجێنی.ەه

 پرسیارێک:

دڵ دەڵااێ: کاااتێ پێغەماابەر خاااوەنی وەحاای بااێ، واتە خااودا ڕێنااوێنی کااات، تەگبیاار و 

مەشوەرەتی بۆ چییە؟ چونکە مەشاوەرەت باۆ وەیە ڕاساتییەکەی وەدۆزێ، جاا کااتێ خاودا بە 

وەساایلەی وەحاای شااارەزات کااا مەشااوەرەت پێویساات ناکااا. خااۆ دیااارە لە الی خوداشااەوە 

ڕەوایە و دەباێ بباێ. کەوایە دەباێ ئەوە بزانادرێ کە  دەستووری موشاوەرە بە پێغەمبەر دراوە و

 پێغەمبەر خاوەنی وەحیشە و دەستووری پرک و ڕا و تەگبیریشی پێ دراوە دەگەڵ یارانی خۆی. 

بۆ دۆزینەوەی وڵمی ئەو پرسیارە بەجێیە دەبێ ئااوا بکاوترێ: پاایە و شاەئن و دەرەجااتی 

و باوەڕییە بیزاناێ و بیناساێ وەک هەیە، یارانی پێغەمبەر )اصحاب( دەبێ هەچی خاوەن ئیامن 

تااکوو بە هااۆی ئەو مشااوەرەی دەگەڵیااان دەکارێ، ئەو شایسااتەگیەی خاودا پێاای داون و ئەو 

لێهاااتووەی هەیااانە بااۆ خەڵااک دەرکەوێ، وەک ئەوە: نەزەر و بۆچااوونی ئەسااحابان لە سااەر 

قوڵێ، پێغەمبەران باۆ کاروباران کە لە سەرچاوە و دەروونێکی پڕ لە سەفا و نووری ئیامن هەڵدە

ئەنجامی ڕیسالەتیان پێی نیازمەندن، چونکە ئەسحاب کەساانێکن پەساەندی خاودان و خاودا 

لێیان ڕازییە، دەیجا دەبێ ئەوە باوەڕ بکرێ کەسێک کە خودا لێی ڕازی بێ، ئەو کەساە ڕاساتە و 

 ڵ بکرێ.وگۆڕ بکرێ و پرک و ڕای دەگەچاکە و پاکە و شایانی ئەوەیە بیر و ڕای دەگەڵ ئاڵ

جگە لەوانەش، پێغەمبەر لە باری زانست و تەگبیر و ئەقام و شعوورەوە خودا بە نااتەواوی 

نەیناردۆتە ناو خەڵاکەوە و کاروبااری پاێ نەساپاردووە، بەڵم لەو باارەوە کە زانساتی ئینساانی 

سنووردارە و حەد و مەرزی هەیە، وا نییە بڵێ دەتوانێ هەموو شت چاارە کاا و بزاناێ، چاونکە 

ر لە ئومووراتی کۆمەڵیەتی، سیاسی دە دنیادا و نیزامای عالەمیادا هەیە کە زانساتی ئینساان زۆ 
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تەنانەت پێغەمبەرانیش تێی نەچن و سەری لێ دەرناکەن، نیازیاان بە هاویااری و هاوکااری بیار 

چاارە وەدۆزێ، ئەگەر ڕێای چاارەش وڕای غەیر هەیە، بۆوەی بە هێازی کاۆمەڵی بیار و ڕا ڕێ

 ری لێ وەدوور نەکەوێ.نەدۆزراوە زۆ 

ئەوجار دەبێ بکوترێ ئەو نیزامی تەگبیر و مشاوەرەیە لە باابەت ئوماووراتی دنیاایە دەگەڵ 

پێغەمبەران، و ئیلال لە بابەت ئومووراتی ئااخرەتی و دیان و ئەحکاامی ئاایینی، پێغەمابەران بە 

مەبەساتە وەسیلەی رسووشی خودای تەعاال باێ نیااز کاراون لە مەشاوەرەت، مناوونە باۆ ئەو 

بەسەرهات و ماجەرای دەورانی پێغەمابەری کااتێ کە حەزرەت باۆ مەدیانە دەچاوو دە ڕێایەدا 

سەیری کرد کە گەلی ئەنسارییەکان دار خورمایان پەیوەند دەکرد، واتە گوڵی داری نێریان دێناا، 

ێ دەیانخستە ناو گوڵی داری مێی جوان و تازە، واتە تێیان دەبڕی. پێغەمبەری خودا پرسایاری لا

کردن ئەوە ئەو کارە بۆ دەکەن؟ لە وڵمی پێغەمبەردا گوتیان: ئەو کارەمان باۆوەیە تاا دارەکەماان 

بەر بگرێ بە چاکی بەری زۆر و تازە. پێغەمبەر فەرمووی پێیان: ئەوساڵ ئەو کارە مەکەن، تاکوو 

ن لێ سەر دەستووری پێغەمبەر دەستیا ەدەرکەوێ نەتیجەی کارتان دەبێتە چی؟ ئەوانیش هاتن ل

مایە بوون، ئەو خەبەرەیاان بە کێشاوە. بەڵم کاتی بەرهەم و حاسڵت دارەکان بەریان پوچ و بێ

پێغەمبەر داوە، پێغەمبەر ئەوجار فەرمووی: وا دەرکەوت کە ئێوەی باغادار شاارەزا و زانااترن لە 

کاروباری خۆتان، لەوە بەدوا وەک خۆتان بکەن. )حادیث مسالم لە صاەحیحەوە لە مووساای 

وڕی طلحەوە(. کەوایە دەتواندرێ بکوترێ: پێغەمبەران لە مەوریدی کاری دنیا دەکرێ نیشاانە ک

 بە تەواوی نەپێکن.

جگە لەوانەش لە سەر مشاوەرە ئەمر و دەساتوور هەیە کە پێغەمابەر دەگەڵ یااران بەجێای 

 .بێنێ

 حەسەن بەرسی دەفەرموێ: حوکمی مشاوەرە دەرسێکی ئەساسییە باۆ ئۆمەتاانی ئێساتێ و

داهاتوو، بۆ وەی ئەمیران و حاکامن و دەرباران و شاهان و گەالنیان پەیڕەوی مەشوەرەت بکەن 

و شوێنی بگرن و ونی نەکەن، کێ بیرتیژ و بەهەست بێ، ڕازی مشاوەرە دەرک دەکا. تەفسایری 

 .499-4/494؛ روح املعانی، ج3/11کەبیر، ج 

واتە بۆ بەڕێوەبردنی دەساتوورات و کاارێکی نیەتات  ﴾ لََعَ اهّللِّ ْك فَإَِذا َعََّْمَت َفتَوَ  ﴿ئایەتی 

ساخ بۆوە، بە پشتیوانی و هیوای خودا تێڕاچۆ و دەک بە کاار بە، ئەو مەبەساتە ئەگەر بە وردی 

 رسنجی بدرێتێ دوو شتی لێ دەرک دەکرێ:
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. یەکیان ئەوەیە: پاش مشاورە و نەتیجەگیری ئەگەر هاتو وەحی خودا دابەزی لەو بارەوە، 6

تیعانە و بە توندی و ئیرادەیەکی قایم و قۆڵ حوکمی وەحی بگریە بەر و بڕۆیە پێش، بێ دەبێ قا

 دوودڵی و دڵەڕاوکێ.

. ئەگەر هات و مشاوەرە کرا و پاش مەشوەرەتەکە بیر و بۆچوونی تۆی پێغەمبەر لە ساەر 2

 نیەت و نەزەری مەشوەرەتەکە و ڕەئی جەماعەت بوو، دەبێ ئەتاۆی پێغەمابەر لە ساەر نایەت و

گوماانە ئەو نەزەر و ەری خۆت قاتیعانە بڕۆیە پێش و تەوەکول بدەیە سەر خودا، چاونکە بێز نە

نیەتەی تۆی پێغەمبەر یا لە ڕێی رسووشەوە یا لە ڕووی ئیلهامەوە و یا لە ساەر نیەتای ڕاسات و 

پاکی خۆتەوە خزاوەتە ناو دڵتەوە، دیارە دەباێ دێارەدا گەل تاابیعی پێغەمابەر بان و شاوێن ئەو 

ون، چونکە ئەو هەڵوێستەی پێغەمبەر لە سەر دینە، نە لە سەر ئومووراتی دنیایە، پێغەمبەریش کە

لە بابەت دین و ئەحکامی دینەوە دەگەڵ خەڵک ڕێی مەشاوەرەتی پاێ نەدراوە. )تفسایر تبیاین 

 الفرقان، هەمان ئایەت(

 جیاوازی لە نێوان )فظ( و )غلیظ القلب(دا:

ئەخالق بێ، بەڵم "غلیظ القلاب" بە کەساێ دی خۆیدا بە"فّظ" بۆ کەسێک دەبێ کە دە زات

دەڵێن کە لە ڕاست خەڵک بێ پەرۆش و بێ بەزە بێ، لەوانەیە هەبن ئینسانی وا بەدخوو کەسیش 

 ئازار نەدا، بەڵم دڵیشی بە کەک نەسووتێ و پەرۆشی نەبێ.

ەنعی "غلایظ یەدا خوا م623دڵ دووبارە دەکەوێتە دڕدۆنگی و ئیشکالەوە لەوەی دەو ئایەتە 

ی سووڕەی تەوبەدا دەستووری "غلیظ القلب"ی پێ 39القلب" لە پێغەمبەر دەکا بەڵم دە ئایەتی 

 دەدا، وەک دەفەرموێ:

يَُّها انلذ ٍُِّّ َجاِهِد اعْ 
َ
اَر وَالُْمَنافِِقَي وَاْغلُْق َعلَْيِهمْ ويَا أ  فذ

 

 یا لە بابەتی حەدی زینای موسوڵامنان:

 ْْ ُخ
ْ
ِ م كَواَل تَأ فٌَة ِِف ِديِن ا ذ

ْ
 بِِهَما َرأ

 

دێرەدا دە هەر دوو ئایەتەکاندا بەرگری لە "غلیظ القلاب" نەکاراوە، دە حاڵێکادا دە ئاایەتی 

 دا تەحسینی پێغەمبەر کراوە لە سەر ئەوەی "غلیظ القلب" نیشان نەداوە.623

 دەبێ ڕاز دێرەدا چ بێ؟ ڕاز دەبێ ئەوە بێ:
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بەرابەر کەسانێکدا نشان بدرێ کە السااری و سساتییان  ڕوویی دەبێ دەنەرمی و خۆشدڵ

لە حاند ئەمری دین و ئایینی خودا بە عەمدەن نیشان نەداوە، بەڵم لە ڕاسات ئەوانەی وا ئیهاانە 

بە دین دەکەن و دین بە چاوێکی سووک تەماشا دەکەن، غلیظ القلب و شایددەتی خاۆ نیشاان 

 یسووڕەی مائیدە بکەین:24دی با سەیری ئایەتی دان بە ڕەوا زاندراوە و هاتۆتە ژمار. بە ور 

ٍة لََعَ اعْ  ِع ذ
َ
ِ عذٍة لََعَ الُْمْؤِمنَِي أ

َ
 فِِرننَ اكأ

 خۆ بە کەب بگ ن لە یاند خاوەن باوە انو خۆ بە هەیبەت و ااب بگ ن لە  اا  کاف ان.

 ی سووڕەی فتح زەین دەیە:23و ئایەتی 

اء لََعَ اعْ  دذ ِِ
َ
ارِ رَُحَاء بَيْ وأ

 َنُهمْ فذ
 لە اەر کاف ان بەااب خۆ  انێدو بە  ەیم و میه ەبان بد لە  اا  خۆتان.

بە کورتی و بە کوردی، بەو فەرموودەی پێغەمبەی لە بابەت مەشوەرەت دەگەڵ خەڵاک باۆ 

نتُم أعرَُف ِبأُموِر ُدنیاکُم و أَنا أَ »ئومووراتی دنیا و دەگەڵ پێغەمبەر بە ڕەوا زانراوە. کۆتایی دێنین: 

واتە ئێوە بۆ کاری دنیا شارەزاترن، ئەمن زانااتر و شاارەزاترم بە ئوماووراتی  «رُِف ِبأُمور دیِنُکمأَعْ 

 دین لە ئێوە.

دەبێ ئەهلی ئیامن و باوەڕ ئەوەی هەستی هەسات و دڵای باێ بە مەرجاێ خاودا دەساتی 

ئەوەی توانێ هەساتێتەوە و ڕاپەڕێ و خاۆ بگەیێنێاتە هەدەف، و انەگرێ و دارەدارەی پێ نەکا نا

خوداش هەڵیستێنێ کەس نااتوانێ لە هەڵساتانی بخاا، ئەوەیە کە خاودای تەعاال ڕوو دەکااتە 

خاوەن ئیامنان بە گشتی و یارانی پێغەمبەر بە تایبەتی، پێیان دەڵێ: خودا دەگەڵ ئەو کەسەیە کە 

 دەگەڵ خودایە، یار و باوەری ئەو کەسەیە کە یار و یاوەری خەڵقای خاودایە، خاودایە دەتاوانێ

دڵن پڕ کا لە هورە و هیوا و هومێد، هەر خوداشە دەتوانێ دڵن سسات و لواز و باێ هاورە و 

ترسەناک کا و لە وزەی خا؛ جا کەوایە ئەی ئینسان، ئەتۆ ئاوڕ چۆن وەدەی وەسەر خودا ئاوات 

ئاوڕ وەسەر دەدرێ. یەکێک دێ پرسیار دەکا و دەڵێ: هەن زۆر کە ئاوڕ وەسەر خودا ناادەن کە 

ڵێکدا ماڵ و سامان و دارایی زۆری پێ دەدا، ئای واش هەیە بە دایامە لە دەروازەی خاودا دە حا

! لە وڵمدا دەباێ بکاوترێ: مااڵی دنیاا بەڵاگەی حەساانەوە و ڕاوەستاوە کە هەر چاو لە دەستە

. بۆ ڕاستی ئەو مەبەساتە دەچیانە سەعادەت نییە بۆ هیر دنیایە، بەڵکە سەعادەت و حەسانەوەیە

 ی ئالی عیمران تا حاڵی بین لە ڕاستی:468تی خزمەت ئایە
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عْ كُم ا ُّ فلَاَ اَغعَِب عَ كإِن يَنُْصْ  ُْ وكْم َوإِن ََيْ ِي يَنُْصُ َََمن َ ا اَّلذ ون َبْلوِدهِ َولََعَ ا ِّ كْم  م مِّ
 ئایل عيمران( 262)  الُْمْؤِمُنونَ كِ فَلَْيَتوَ 

اڕڕەرتانداو ئەگەر دەاڕڕتیش لە  ئەگەر خڕڕودا اڕڕەرتان بخڕڕاو هڕڕیچ هێزێڕڕ  نڕڕاتوانێ ئاو بڕڕێ بە

یارمەتیتان هەڵگ ێ  کێیە ئەوەی بتوانێ اەرتان خاو بێجگە لە خودا! باواداران با هەر بە خودا 

 پش  ببەانت.

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

گومانە کەک ناتوانێ زاڵ بێ بە سەرتاندا بەو دەلیلە: هێاز ئەگەر خودا یارمەتیتان بدات بێ 

و توانای خودا لە ژوورای هەچی هێز و قودرەتە، و هەچی سەرکەوتنە لە هێز و توانای خاوداوە 

سەرچاوە دەگرێ، جا بۆ یەکێ ئەو یاریادەی دا؛ کەک نااتوانێ بەرەنگااری تێکشاکانی باێ، و 

سێکیش ئەو نابوودی کا و بیشکێنێ لە دوای ئەو کەک نیە بتوانێ بە هاواریەوە بچێ و ئەگەر کە

ڕەسەری خا، دیارە یاریدەدانی خودا و دە هاوار هاتنیش بێ حیساب و هۆ نییە، و نابێ ئینسانی 

گەرمی و هاورە و ئیارادە لە بارەگاای خاوەن ئیامن بە کەرەسە و ئەسباب بنازێ، بەڵکە دەبێ دڵ

 ێ و بەو بنازێ و تەکیەگا هەر دەبێ خودا بێ.خوداوە ب

 ڕامانێک:

ساەنگێنی، بەو ئەگەر بە چاو و دڵێکی هەستیارانە لە ناوەرۆکی ئەو ئایەتە، ڕامێنای و هەڵی

ئاکامە دەگەی کە مەبەست لەو ئایەتە شێلگیر بوونە لە تاعەت و ترسانە لە گونااە و تااوان، بەو 

اناد هەر کەک لە باێ ئیتااعەیی خاودا خاۆ بپاارێزێ، پاێش ڕایگەی ەدەلیلە خودای تەعااال لەو 

ی ئاالی عیماران 622خوداش ئەوی دەپارێزێ و یاریدەی دەدا، هەر وەک بە وەسایلەی ئاایەتی 

 ئەوەی ڕاگەیاند و گەیاندی بە عالەم:

تُو
ْ
واْ َوََّتذُقواْ َونَأ ا ُيْمِددْ كبَََل إِن تَْصِِبُ َْ ِ م ِِبَْمهَ كْم َربُّ كم مِّن فَْورِِهْم َهو َن الَْمآلئ ِة كِة آالٍف مِّ

ِميَ   ُمَهوِّ
ئێستە  بەپەلە پەالمڕارو دەنو پەروەردگارتڕان  ربەڵێو ئەگەر خۆ اگ  و لەخودات س بدو ئەگە

 خێ ا بە پێنج هەئار ف شتەی نیشانەدار یاریدە و یارمەتیتان دەدات.

یوێرێتێ، جا لە پاشان هەر لەو ئایەتەدا خودا ڕایگەیاند: کێ خودا پشتیوانی لێ بکا کەک نا

سەر ئەو بەراوەردە و بۆچاوونە بە پێای وەعادی خاودا کاێ باۆ خاودا باێ، ڕە بان نااکەوێ بە 
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خۆشاابەختی هەر دوو دنیاااش دەگااا، واتە دەگاااتە خۆشااییەکی تاااڵی لە دوو نیاایە، و دەگااا بە 

و  عیززەتێک زیللەتی لە دوا نییە، بەڵم کێ بێ ئەمر و فەرمانی خودا بکا، خودا ئەو کەسە ڕیسوا

 نابوود دەکا.

 بۆ ئاگاداری:

ئاکار و سیفاتی پێشەوایان واتە: ئەو کەسانەی خەڵک ڕێبەری دەکەن، پێش هەموو شاتێک 

دەبێ ئەو سیفەتەی خودا دە ئایەتەکەدا بۆ پێغەمبەری ڕایگەیاند دە خۆیدا بگونجێنێ، چونکە بێ 

خەڵکادا جێای خاۆ نەرمی و ڕووخۆشی و میهرەبانی ناتوانادرێ دە نااو دەروونای سیفاتی دڵ

بکرێتەوە، دیارە ئەو سیفەتانەی کە خودای تەعاال لە بابەت پێغەمبەرەوە بەیانی کردووە دەبێ ئەو 

 چوار سیفەتە بن:

. دەباێ دە بەرابەر عالەماادا نەرم و هێاادی و هێااواش و ڕووخااۆش و میهرەبااان بااێ و لە 6

واتە توناد و بەساام و ( 39باوەڕان و دوژمناانی دیان "و اغلاظ علایهم" باێ )توباة: حاندی بێ

 هەیبەت.

 . دە بانگێشنت و ڕێنوێنیدا ئارام و نەرم و ڕووخۆش بێ، پالرهاوێژ نەبێ.2

. ئەوانەی پاش خەتایان ئیقرار بە تاوانی خۆیان دەکەن و ئیزهاری پەشیامنی و خەجاڵەتی 9

 دەکەن، دەبێ بە ئامێزی گەرم و دڵی نەرم ڕووی خۆش وەرگیرێن، نەتۆرێندرێن.

 ات و لە ناکاو و سەربەخۆ خەتایەک لە یەکێ ڕووی دا، دەبێ ببەخەێ.. کە ه4

 پرسیارێک:

 خاوەنی وەحی نیازی بە مەشوەرەت دەگەڵ غەیر چییە و بەهرەی چییە؟

 وڵم:

 تا دەرکەوێ پلە و مەقامی ئەسحابی پێغەمبەر بۆ خەڵک و شوێن ئاکاریان کەون.

جگە لەوەش پێغەمبەران لە نەزەر ئەقام و زانستەوە لە الیەن خوداوە تێار و تەساەل کاراون 

بەڵم لە بابەت ئومووراتی سیاسی و دنیایی دەکرێ بۆچوونیان بەبێ مەشوەرەت دەگەڵ خەڵک 

چارەساز نەبن بە تەواوی، و هەروا ئەوانەی پێغەمبەران مەشوەرەتیان دەگەڵ پێاک دێانن، دەباێ 

شەرت بن: خاوەنی ئەقام و زانست؛ ئەهلی نەزەر بێ؛ پێغەمبەر بە عینوانی ئەمری خاوەنی دوو 

عیبادەت دەگەڵ یاران دواوە، بەڵم لە بابەت ئەماری عاادی و دنیاییادا زۆر وا هەباووە نەزەری 
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 خۆی وەال ناوە و شوێن نەزەری یارانی کەوتووە.

 سووکە ئاوڕێک:

کای شاوێن کەوێ، ساەرکەوتوو باێ لە کێ دەیهەوێ پێشەوا و ڕێبەری عاالەم باێ و خەڵ

 کاروباریدا، دەبێ ئەو سیفەتانەی بێ، دەنا تێدەشکێ:

 . ئەخالق وەک پێغەمبەر بێ،6

 . چاوپۆشین و بەخشینی دەبێ هەبێ،2

 . لە ڕاست خەتای یاران سنوور نەبەزێنێ، بەڵکە خۆ وەخۆ گرێ.9

 .. کارێکی دنیایی کە هات، تێی نەچوو دەگەڵ یاران مەشوەرەت بکا4

 نەنیشێ و دەک بە کاران بکا.. سەربەخۆ لێ2

 
خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم بۆ حیفزی عیززەت و کەڕامەتی دین و وڵتی ئیسالمی 

دەستووری جهاد و دیفااعی لە نامووسای ئیساالم ساادر کارد و دای و هەر لەو بارەشاەوە باۆ 

ەمابەری غالشاەوە ئەساحابی پێدروست چوونە پێش لە کاروباراندا ئەمری مەشوەرەتی دا، لەو 

ئاگادار کردن کە دەبێ شەئن و ڕێزداری محەمەد بپاارێزن، و چکاۆلەترین گوماان و خەیااڵتی 

پووچ لەمەڕ پێغەمبەر ڕێ نەدەن بێتە ناو ماڵی دڵتانەوە، جا ئەوجار خودای مەزن، دێنێ ئەحکام 

تییە دەچیانە خازمەت و دەستووراتی دیفا  و جیهاد دادەڕێژێ بۆ موسوڵامنان جاا باۆ ئەو ڕاسا

 ی ئالی عیمران بۆ تێر و تەسەلی لەو بارەوە:616ئایەتی 

ِت بَِما َغلذ يَْوَم اعِْقَياَمِة ُثمذ تَُوَّفذ اكَوَما 
ْ
ن َيُغلذ َوَمن َيْغلُْل يَأ

َ
ا كُّ َن نِل ٍٍَِّّ أ َهوَبْت ك َنْفٍس مذ
 ئایل عيمران( 262) َوُهْم الَ ُيْظلَُمونَ 

غەمبەرێ  نییە خەیانەت و گزی بکاتو هەر کەس خەیڕانەت کڕاو  ڤ ی شایانی شانی هیچ پێ

پەڵاڵن گزیکارییەکەی دێنێتەوە بارەگای خوداو پاشان هەر کەس هەچی ک دبێ  پاداشەکەی بە 

 تێ  و تەاەلییەوە وەردەگ ێ و ئەوانە ئوڵم و اتەمیان لێ ناک ێ .

 919ئایەتی  ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی

وەدۆزیان و وەقاۆزین،  616پێشەکی بۆ وەی کە بە ڕاشکاوی ڕازی ئەو ئاایەتی مباارەکی  

دەبێ هۆی دابەزینەکەی وەدۆزین جا پاشان ئاگااداری بە ساەر هاۆی دابەزیانەکەی، دەتاوانین 

مەبەستی ئایەتەکە هەچی باێ وەدەساتی خەیان، ئێساتاش بە پێای هەڵساەنگاندن و هەڵگێاڕ و 
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ئااایەتەکە هەسات بە چەنااد نەزەری زانایاان دەکاارێ لە باابەت هااۆی دابەزیاانەکەی، وەرگێاڕی 

 نەزەرەکان با سەیر کەین:

. بە پێی ڕیوایەتێک گۆیاا پێغەمابەر لە باابەت تەقسایم و دابەش کردنای تااڵنێکی کە لە 6

شەڕدا وەگیر کەوتبوو، تەئخیری نیشاان دا بە هاۆی چەن گیار و گرفتێاک. جاا ئە دێارەدا چەن 

ک لەوانەی کە ترووسکەی دووڕوویای لە نااو دەروونیانادا دەبینادرا، وەجاواب هااتن و کەسێ

کوتیان: ئایا پێغەمبەر بۆچی ئەو ماڵە تاڵنییەی بەش ناکا؟ ئەگەر نیەتێکی تایبەتی نییە! پێغەمبەر 

کاتێ ئەوەی بیست ڕووی دە یاران کرد و فەرمووی: ها تێبگەن ئەگەر بە ئەندازەی کێوی ئوحود 

وە زێڕ و جەواهیراتی تاڵنی کۆ کرێتەوە، بە ئەندازەی زەڕە مسقاڵێکی ئەمن خەیانەتی تێادا بۆ ئێ

ناکەم و بە کار نابەم، بەڵم دە ئاخر کەوتنی تەقسیامتەکەی چەند هۆیەک پێشی پێ گرتبوو. ئەو 

فەرموودەی پێغەمبەر دەڕوانێتە ئەو تارماییەی کە وەک تەمێک سەرچاوەی دڵیانی داگیر کردباوو 

وەک ئەوە بە دڵیاندا هاتبوو کە پێغەمبەر خەیانەت دەکا بەو تاڵنە، جا ئەو ئاایەتە دابەزی تاا ئەو 

 تەمە بڕەوێنێ لە سەرچاوەی دڵیان.

. بە پێی ڕیوایەتی هەندێکان، پێغەمبەر بەعزێک لە ئایەتانی کە دەیخوێندنەوە ڕاساتەوخۆ 2

ناتەواو و باتام دادەنا، هاتن هەنادێک ناتەواوی خودایانی هەندێک لە عالەمی ئەو سەردەمی بە 

باوەڕان بە پێغەمبەریان کاوت: ئەتاۆ ئەگەر دەتاهەوێ ئاێمە مخاالفەت و ساەرپێچیت لە لە بێ

کاروبارانتدا نەکەین لە خوێندنەوەی ئەو ئایەتانە خۆ بپارێزە. جا خودای تەعاال هات ئەو ئایەتی 

دانی ەمبەرێکدا نییە لە باابەت ئەنجاامی دابەزاند لە سەر ئەو ئەساسە کە لە شەئنی هیچ پێغ616

باوەڕان نەکرێ؛ خوێنادنی ئاایەتی ئەمری وەحی خەیانەت بکا. واتە بۆ وەی ئیهانە بە ئایینی بێ

ما کاَن لِنَبيٍّ أَن  بەحەقی قورئان وەال بندرێ، لە سەر ئەو بەراوەردە دەبێ ئایەتەکە ئاوا بووبێ: )و

 یَغلَّ يف أَداِء الَْوحِي(.

ڕیوایەتی عەکرەمە و سەعید کوڕی جوبەیر لە شاگردانی حەزرەتی ئیبنی عەباس،  . بە پێی3

دەبێ جەریانی دابەزینی ئەو ئایەتە ئاوا بووبێ: لە ڕۆژی هەرای شەڕی بەدردا گۆیاا چاادرێکی 

ڕەنگ سوور پەنادەدرێ و نایەتە گەڵ بەشێ. منافقانیش بە خەیاڵی ناپااکی خۆیاان ئەو چاادرە 

ای داوە، جا بۆ پووچەڵ کردنەوەی گوماان و خەیااڵی ناڕەوایاان خاودای پێغەمبەر بۆ خۆی پەن

 تەعال ئەو ئایەتە دادەبەزێنێ.

. لە حەزرەتی عەباسەوە گۆیا لە خەزایەکدا حەزرەتی ڕەسووڵ تاڵنێکی بەرچاو وەدەست 1
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دێنێ، هەندێکیش لەو کەسانەی کە ماڵ پەرەست بوون و خاوەنی پلە و پایەش باوون بە هاۆی 

ئن و مەقامەی هەیانبوو چاوەڕوانی ئەوەیان دەکرد پێغەمبەر بەشی زیاتریان بۆ دانێ. جا ئەو شە

ی 464خودای تەعال بۆ وەی مەقام و شەئنی پێغەمبەرایەتییان پێ بناسێنێ، ئەو ئایەتە مبارەکەی 

ور ئالی عیمرانی دابەزاند کە شایانی پێغەمبەران نییە و نابێ. لە تەقسیامتێکی خودا دایناوە سانو 

ببەزێن و واتە بە یەکێ زیاد بدا بێ هۆ، بە یەکێ کەم بدا بێ هۆ. دە حاڵێکدا ئەوە نابێ بە ڕەخانە 

بگیردرێ: ئەوانەی دە شەڕدان جیاوازییان هەیە دە تەقسیامتدا لەوانەی دوای خالس بوونی شەڕ 

 دەگەنێ.

کافرانادا . هەندێکیش دەڵێن: دەستەیەک لە موسوڵامنان بۆ ئاگاداری بە ساەر ئەوزاعای 5

دەنێردرێن شوێنیان هەڵگرن و بزانن لە کوێن. تا ئەوان مەمئووریەتی خۆیان ئەنجام دەدەن، شەڕ 

دادەمەزرێ و ناگەن بگەن بە شەڕ و شەڕ تەواو دەبێ و تاڵنێکیان لاێ وەدەس دەخارێ و بەش 

 دەکرێ و ئەو دەستەی کە بۆ تەفتیشی کافران دەچن بەشیان بەرنااکەوێ و چااوەڕوانی بەشایش

دەکەن. خودای تەعال ئەو ئایەتە نازڵ دەکا و پێغەمبەر حاڵی دەکا کە بەشی وانیش دەبێ بدرێ، 

 چونکە ئەوانیش بە شەڕکەر حیسابن و دەبێ بێنە ژمار.

. عەلالمە واحی لە کەلبی و مقات  نەق  دەکا و دەڵێ: لە ڕۆژی هەرای ئوحوددا کاتێ کە 6

اڵن چۆڵ دەبێ، دەستەیەک لە تیرئەنادازانی ساەر کافر شکستێ دەخوا، مەیدانی شەڕی پڕ لە ت

کێو وا خەیاڵ دەکەن: ئەگەر ئێمە نەچین ئەو تاڵنە کۆ نەکەیانەوە لەوانەیە هەر کەساێکی بێات 

وەکا، پێغەمبەر بفەرموێ ئەوە ماڵی خۆیەتی. وەک کارەساتی بەدر. جا لە سەر ئەو خەیاڵە ی کۆ 

دانی تااڵن. ئەو ئاایەتە گۆیاا ساەبارەت بەو سەری کێوەکەیان چۆڵ کرد و خۆیان گەیاندە مەیا

 کارەساتە دابەزیوە.

ی. باۆ 464بە کورتی و بە کوردی، هەرکام لەو نەزەرانە دەتوانێ هۆ بێ بۆ دابەزینی ئایەتی 

 ی ئالی عیمران.464زێدە زانین ڕوو بکەنە تەفسیری تبیین الفرقان، باسی هەمان ئایەتی 

 :پاشەدۆ

ەی کێوی ئوحود هەڵوێستیان گرت سەنگەری خۆیان بۆ وەکۆ گەردن لە کاتێ تیرهاوێژەکان

کردنی تاڵن چۆڵ کەن، فەرماندەکەیان دەستووری پێ دان نەچن سەنگەری خۆتان چاۆڵ کەن 

بۆ ماڵی تاڵن، چونکە پێغەمبەر کاتی خۆی بەشی هەمووتان دەدات، نایهەوێ کەس باێ بەش 

حە  وەرگرتنی کەڕ و کاس کرد و ئاوڕیان  کا لە تاڵن؛ بەڵم بە داخەوە دنیاپەرست دڵ و گوێی
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وەسەر قسەی فەرماندەکەیان نەداوە، هاتن ئەو فکریان خستە ناو دڵیاانەوە کە پێغەمابەر لەوانەیە 

لە کاتی دابەش کردنی ئەو غەنیمەتانە ئێمە فەراماۆش کاات. جاا لە ساەر ئەساسای ئەو فکارە 

را کرا. خودای تەعالش لە بابەتی پووچەیان هاتن سەنگەرەکانیان خاڵی کرد کارەسات هەچی ک

ئەو خەیانەتەو و دەرکردنەوەی خەیاڵی پووچیان ئەو ئایەتەی دابەزاند و ئیشاارەی وەل فەرماوو 

کە پایە و مەقامی پێغەمبەران شایانی خەیانت نییە. مەبەستیش بەو خەیانەتە عاامە   لە تاڵنادا 

 دنی وەحیدا بێ.بێ،   لە حیفزی ئەمانەتدا بێ،   لە بابەت پێ ڕاگەیان

 
 كُّ ُثمَّ تَُوَّفَّ  ﴿ی کە فەمرووی: 464خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم بە وەسیلەی ئایەتی 

ا  ٍَ مَّ ئاگااداری تەواوی دا بەوانەی ئیتاعەکێشان کە جەزایاان چیایە و ساەرەڕۆ و  ﴾َسبَْت كَنْف

کەران سزایان چییە؟ واتە کێ شوێن فەرمانی خودا کەوێ، بەهرەی باشی لە خاوداوە سەرپێچی

دەس دەکەوێ، و کێش لدا و لڕێ بڕوا ئەویش بە سزا و خواری و لسااری خاۆی دەگاا. باۆ 

 ی ئالی عیمران:463ئایەتی ڕاستی ئەو مەبەستە دەچینە خزمەت 

وَاَن ا ِّ  َْ َبَع رِ
َمِن اَّذ ََ

َ
وَاهُ َجَهنذُم َوبِسَْس الَْمِصيُ كأ

ْ
َن ا ِّ َوَمأ ٍَ مِّ  َمن بَاء بَِهْخ

ئایا کەاێ  شڕوێد  ەئامەنڕدی خڕودا کەوتبێڕ  وەت ئەو کەاڕە وایە کە دەگەو هە ەشڕە و 

 کە خ اپکید اەرەنجامە. توو ەیی خودادا بگە ێتەوە؟ دڤئەخیش جێ و ماوایەتی

 912ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

 بە پێی وەزن کردنی ئەو ئایەتە چەند بەراوەرد هەڵدەگرێ و حیسابی بۆ دەکرێ: 

َفَمِن اتَّبَدَع رِْضدَواَن اهّللِّ  ﴿زانان ئایەتی . لە سەر نەزەری قورئان6
َ
واتە کەساێک لە غلاول  ﴾أ

دانای باۆ ڕەزایەتای خاودا، مەوووتە بە دووری لە یانی لە خەیانەت دووری بکا، یاانی حەول

 خەیانەت.

َن اهّللِّ ك ﴿. ئایەتی 2 واتە ئەو کەسەی خەیانەت دەکا، یانی ئایا کەسێ کە  ﴾َمن بَا  بَِسْخٍط مِّ

وڕەیی خودا ڕەزایەتی خودا بە دووری لە خەیانەت دەقۆزێتەوە، وەک ئەو کەسە وایە کە ڕق و تو 

 دەقۆزێتەوە بە خەیانەت کردن؟ ئەوە نەزەری ئاغایانی کەلبی و صفاکە.

. یا ئەوەتە دەڵێن: کەسێک کە بە هۆی تاعەت و عیبادەت و ئیخالک خودای لە خۆ ڕازی 9

 دەکا، وەک ئەو کەسە وایە کە بە هۆی کوفر و نیفاق و فەسادکاری خودای لە خۆ تووڕە دەکا؟

کەران وەک مەبەساات بە )رضااوان الاالە( مهاااجرینن، ئایااا کااۆچ. یااا ئەوەتااا دەڵااێن: 4
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 دووڕووەکانن لە بارەگای خودادا؟

زانان دەفەرماوێ: کااتێ موویکاان هێرشایان کاردە ساەر . زوجاج کە یەکێکە لە قورئان2

پەرساتەکان. ئەدێارەدا موسوڵامنان، پێغەمبەر ئەسحابەکانی کۆ کردنەوە بۆ هێرش بردنە سەر بت

بە فەرمانی پێغەمبەر حەملەیان بردە سەر کافران بەڵم دەستەیەکیان خۆیان پاراست دەستەیەکیان 

 لە ئیتاعەی پێغەمبەر، ئایا ئەو دوو دەستەیە وەک یەک وان؟

. عەبدولجەبار دەڵێ: هەر یەک لەو نەزەرانە دروسنت و ڕەوان؛ دروست نییە تەنیاا ماناای 2

)تباع رضاوان( عاامە، هەرچای لەو نەزەرانەی ئایەتەکە بۆ یەکیان تایبەت بکرێ چونکە لەفازی 

 باسامن کردن بیکەیە مەبەستی ئەو ئایەتە، ڕەوایە.

 بۆ ئاگاداری:

ەیە قورئان حەقیقەتی دینی و ئەخالقای و کاۆمەڵیەتی دە قاالبی ساوئالدا بەیاان هزۆر وا 

 ڕایەڵ بتاوانێ بە وازی خاۆی لە نێاوانی مەساائیلدا وڵم و مەبەساتی خاۆیدەکا، تاکوو گاوێ

ەتە و تێزێکای بەرچااوی بیاتا یهەڵبژێرێ و پەسەند بکات، دیارە ئەو جۆرە ئیخباردانە دە باابەت

هەیە، بەو دەلیلە ئینسان بە بیر و بۆچوونی خۆی دە تەحقیقای مەساائیلی ئیختالفیادا دەتاوانێ 

قایل بێ، مەسەلەن کاتێ شتێک بە شێوەی قەتعی دەخرێتە ڕوو، زیاتر لە هەر چی هەیە، ئەرزش 

سان خۆی بۆ مقابلە حازر دەکا چونکە ئەو شتە بە خاریجی فکری خۆی دادەنێ و دەیهەوێ ئین

بەرهەڵستی دە بەرابەریدا نیشان بدا، بەڵم شاتێک بە ساووڕەتی پرسایار بخارێتە ڕوو، لە الیەن 

فەردێکیشەوە وڵمی بدرێتەوە، بۆ قبووڵ کردنی بەربەرەکانی نیشاان ناادەی. ئێساتێ ئەو ئاایەتە 

ی عیمران بەو شاێوە جاوانە پرسایارەی خاۆی کە دەفەرماوێ: ئایاا کەساێکی کە 612پیرۆزەی 

دەیهەوێ ڕەزایەتی خودا کەسب بکا بە هۆی ئیتااعە، وەک ئەو کەساەیە کە دەیاهەوێ خاودا لە 

 خۆی تووڕە کات؟ نەخێر وەک یەک نین.

تی دەکاات زانان فەرموویانە: ئەو ئایەتە ئیشاڕە وەالی دەستەیەکی تاایبەهەندێک لە قورئان

 وەک موهاجر و ئەنسار، کە ئەسڵی ئایەتەکە ئاوا هەڵدەسەنگێنن:

َن اللّاهِ كِمن املهاجرین  و االنصاِر أَفََمِن اتَّبََع رِْضَواَن اللِّه  واتە کەساێکی  :َمن بَاء ِبَسْخط  م 

 کوفر ئیختیار کا و قبووڵ کا و خۆ بە گوناهان مەشغوول کاا، وەک ئەو کەساە وایە کە بە خاودا

 ئیامنێ دێنێ؟ 

 و یا دەڵێن: ئەسڵی ئایەتەکە ئەوەی تەعبیرە: 
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َن اللّاهِ ِمن املهاجرین  و االنصاِر أَفََمِن اتَّبََع رِْضَواَن اللِّه  مون الکوافرین و  كَمن بَاء ِبَسْخط  م 

بە پێاای ئەو بەراوەرد و تەعبیااراتە مەبەساات لە تااابعینی رضااوان الاالە: مهاااجرین و  املنووافقین:

و مەبەست لەوانەی گیرۆدەی سخط اللەن کافر و منافقینن. جا خاۆ بێگوماانە کە ئەو ئەنسارن 

 .4/441؛ روح املعانی، 3/34دوو دەستانە وەک یەک نین. تفسیر کبیر، 

 
پاش ئەوەی خودای تەعاال سادقان و خائینان و تەفاوەتیاانی ناسااند بە وەسایلەی ئاایەتی 

تەی ڕاساتانی بەیاان کارد، ئەوجاار باۆ پشاتیوانی و مبارەکی، و هەر وا حاڵ و ئەحاواڵی دەسا

 ی ئالی عیمرانی دابەزاند:619کردنەوەی ئەو ڕاستییە هات ئایەتی ڕاست

 ئایل عيمران (263) ُهْم َدرََجاٌت ِعنَد ا ِّ وا ُّ بَِصٌي بَِما َيْلَملُونَ 
خودا  بیڕنەر و بیسڕەرە هەر کامێکیان لە الی خودا پ ە  و پایەی تایبەت بە خۆ دیاری ک اوەو 

 بۆ ئەو شتەی کە بەندەکانی ئەنجامی دەدەن.

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

پێش هەموو شتێک دەبێ ئەوەی وشەی )هم( دەگەڵی دەدوێ بیناسین، واتە بزانین )هام(  

 کێن؟

دا حاشار «هم»دەتوانن دە ژێر باڵی  بە پێی هەڵسەنگاندن و لێکۆڵینەوەی ئایەتەکە سێ قۆڵ

 بە سەر خۆدا دەن:« هم»هەڵگرن و وشەی 

کە بە شوێن ڕەزایەتی خودادا هەڵوەدان، یاانی ئەو « صادقان»بریتی بێ لە « هم». دەکرێ 6

 بە پێی ئاکار و ئەعاملیان خاوەنی پلە وپایەی جیاوازن دە بەهەشتدا.« صادقان»ڕاستانە 

بریتی بێ لە خائیناان، واتە خائیناان بە دیان و ئاایین و « هم». و هەروا دەشکرێ وشەی 2

خودا و ڕاستی، پلە و پایەیان بە گوێرەی ئاکار و ئەعاملیان لێک جیاوازن، ئای وا هەیە خەتاای 

 زۆر گەورەیە، دەرەجاتی عەزابیشی گەورەیە.

 بریتی باێ لە صاادقان و خائیناان، ئەو تەعبیاراتە کە لە ڕاساتی« هم». دەشکرێ وشەی 9

نزیکە، لە سەر ئەو تەعبیراتە دەبێ بکوترێ: ئەهلی بەهەشات پالە و دەرەجاتیاان دە بەهەشاتدا 

لێک جیاوازن، واتە بە گوێرەی ئەعاملە هەر ئەندازە عەمەلیان ڕەوا باێ و پەساەند باێ بەو پێایە 

پلەش لە سەرێیە. و هەروا ئەهلی دۆزەخیش هەر ئەندازە ناحەزییەکانیان زەق و بەرچاو بن، بەو 

ئەندازەش سزاکانیان زەق و بەرچاون. یا بەو جۆرە دەڵێن: دەرەجااتی ئەهلای بەهەشات دەگەڵ 
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دەرەجاتی ئەهلی دۆزەخ، لێک جیاوازن، لە بەهەشتدا خۆشی و لەززەت، لە دۆزەخدا ناخۆشی 

 .4/466و حەرسەت. روح املعانی، 

 ئاگاداری:

نااڕەوا « ل»( واتە الچوونی پیتای اللّهِ  ُهْم َدرََجاٌت ِعندَ لدەکرێ ئایەتەکە ئاوا بێ لە فەڕزدا: )

نەبێ، بەو دەلیلە جیاوازی ئەعاملیان، سەر دەکێشێتە جیاوازی خودی خۆیان، ئەودەم دەوێارین 

بڵێین: ئەو شێوە مەجازە لە سەڕاحەت سەریحرتە، چونکە حەکیامن کوتوویانە: هەستی ئینسانی 

ێک زیت و وریا، هەن هەندێک کوند و و ماهیەتی ئینسانی لێک جیاوازن. بەو دەلیلە هەن هەند

پااووک و ناحاااڵی، هەن هەناادێک ڕوون و بۆناادار، هەشاان تاریااک و نەزان و بااۆگەن، ئەو 

ە حەواڵە بە جیاااوازی تەبعاای لەشاایان نیاایە، بەڵااکە حەواڵە بە جیاااوازی ماااهیەتی نجیاوازییااا

اُک َمعااِدُن کََمعاادِن النّارسشتیانە، هەر لەو بارەوەیە کە پێغەمبەر فەرماوویەتی لە مەڕ ئینساان: 

َهَب و  اِة؛ دووباارە فەرماوویەتی: اأْلَرواُح ُجناوٌد ُمجَ الذَّ واتە ئینساان کانگاایە وەک َدٌة: نَّاالِْفضَّ

کانگای زێڕ و زیو. ئەڕواح لەشکری تێک چڕژاوە. جا لە سەر ئەو ئەساسە دەتواندرێ بکوترێ: 

ینسانی نەوعی و چەشانی دەرەجااتی ئینسان دە هەستەی ماهیەتیدا لێک جیاوازن، نەک بڵێین ئ

 لێک جیاوازیان هەیە، چونکە نەوعی ئینسان هەمووی یەک نەوعە.

بۆ ئەهلی سەواب دەکار دەکرێ هەر وەک « درجات»واش هەیە لە عورفدا بە زۆری وشەی 

 بۆ ئەهلی عیقاب بە کار دەبرێ.« درکات»وشەی 

پێکەوە فەر  و جیاوازی لەفزیاان  دەبێ ئەوە بزاندرێ: منافقان و مجاهدانی واقعی نە تەنیا

هەیە، بەڵااکە هەر یەک لەو کەسااانەی کە بە یەکێااک لەو دوو ساایفەتانە مەشااهوورە فەر  و 

جیاوازی باوەڕی و ئیامن و ئەخالقیان هەیە، و تەنانەت لە دیوانی خاودادا دەرەجەی تایبەتیاان 

گەڵ حەقە؛ خۆ دیارە خودا هەیە و دەرەجەی ژێر و ژووراشیان بەستە بە فیداکاری یا دژایەتی دە

چی لێ حاشار نادرێ، چونکە هەم بینایە هەم بیسەرە هەم زانایە، بااش دەزاناێ کاێ شاایانە بە 

دەرەجەی ژوورا و کێ شایانە بە دەرەجەی ژێرا، هەر بۆیەشاە دەفەرماوێ بە ڕوونای و ڕەوانای: 

و پاایەی پاڕ بە  ئەوانەی بۆ ڕەزامەندی خودا دە حەولدان و تێدەکۆشان باۆ هەریەک لەوان پالە

ئەعاملیان لە بەهەشت هەیە، بۆ وانەی خوداشیان لە خۆ تووڕە کردووە لە دۆزەخدا پلە و پایەی 

جیا هەیە، کەوابێ حاشاهەڵگر نیایە ئەو ڕاساتییە: لە لی خاودا پالە وپاایەی هەماوو کەس بە 

 گوێرەی ئەعامل و باوەڕە.
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ًَ اهّللِّ ﴿ئایەتی  واتە )فی حکم اللە و علمە(، واتە دە حوکم و عیلمی خاودادا  ﴾َدرََجاٌت ِعن

ئەوەمان پێ دەڵێ و تێامن دەگەیێنێ کە ئەو  ﴾واهّللُّ بَِلٌْي بَِما َيْعَملُوَن  ﴿دەرەجەیان دیاری کراوە. 

کەسە دەتوانێ بە ئەندازەی کردەوە پاداش و سزا بدا، کە بە تەواوی لە ئەندازەی عەمەل ئاگاادارە 

ی خستە ئاخرێ تاکوو (بَِصٌي مِبَا يَْعَملُونَ گومان و دوودڵی. جا هەر بۆیە وشەی ) و دەزانێ بێ

ئینسانی تەعلیم بدا بەوەی: تا لە چەند و چوونی کردار و کاروبااران حااڵی باوون پێاک نەیە و 

 حاس  نەبێ، نابێ تەکلیفی سزا و پاداش بێتە حیساب.

ودای تەعااال خەتااا و تاوانەکااانی وەک لااێامن حاااڵی کاارا لە ئایەتەکااانی ڕابااردوودا خاا

خەتاکارانی کە خەیانەتیان وەپاڵ پێغەمبەر دەدا، ئاگاداری پاێ دان و پێغەمابەری لەو گوماانەی 

ئەوانە دانکرد تەبرەئە کرد و مەقام و شەئنی ئەو ڕەسووڵەی بەیان کرد، تااکوو ساابتی کاات باۆ 

ت و خەیانەتکااری زۆر بەرزتارە هەموو گەلن کە شەئن و مەقام و وەزیفەی پێغەمبەر لە خەیاە

لەوەی تیری خەیانەت و درۆی بگاتێ، چونکە پێغەمبەران کەسانێکن کە دە ئەساسدا بۆ پااک و 

خاوێنی ڕوحیەی ئینسان و ئەخالقی ئینسانی و نابوود کردنای ڕیشاەی فەسااد و بەدئەخالقای 

ان و موساوڵامنانی هاتوون و کراونە مەمئوور؛ دە پێشدا خودای تەعال خەیاڵ و گومانی منافق

سادەدڵ لە بارەی پێغەمبەرەوە بە ڕوونی بەیان کرد، کەوایە چۆن خودا ڕێ دەدا چڵکی نااحەزی 

 یلێ بنیشێ و پێوەی بنووسێ، دیارە دە پێشدا خودای تەعال سەرزەنشت و لۆمەی خەیاڵچییاان

حاڵێکادا ئەو کرد، جا کەوایە خودا چۆن ڕێ دەدا بە مخالیفان درۆ و خەیانەتی وەپااڵ دەن؟ دە 

ناوی دەرکردووە، خودای تەعال ڕەخنەگرانی تێ گەیاندن دەبێ ئێوە  محەمەدئەمزینبە پێغەمبەرە 

لە باتی ڕەخنە لەو پێغەمبەرەی دە بەرابەر ئەو هەموو ئیحسان و ئەنعامانەی کە دەربارەی ئێاوەدا 

رە ئێوە بیرکورت و ئەنجام دان شوکرانەی کەن، کەچی ناحاڵیانە دێن خەیانەتی وەپاڵ دەدەن، دیا

 سەرلێشێواون. 

ی ئاالی عیماران باۆوەی بە تێار و 461جا بۆ ڕاستی ئەو ڕاستییانە دەچینە خزمەت ئاایەتی 

 تەسەلی حاڵی بین لە باسەکە:

نُفِهوِهْم َيْتلُوو َعلَوْيِهْم آيَاتِوِه َونُو
َ
وْن أ يِهْم ك َ عََقْد َمنذ ا ُّ لََعَ الُْمؤِمنَِي إِْ  َبَلَث َِويِهْم َرُسووالً مِّ

ِ  ِوَتابَونَُللُِّمُهُم اعْ 
ْ
بِيٍ اكَمَة َوإِن ووَاْل لاٍل مُّ ََ  ِِ

ْبُل عَ ََ  ئایل عيمران( 262) نُواْ ِمن 
گومان خودا نائ و نیعەەتەکانی خۆی  ش  بە اەر باوادارانداو کاتێ  پێغەمبەرێکی نڕارد بێ

هەر لە خۆیانو تاکوو بەڵڕگە و ئایەتەکڕانی خڕودا بە اڕەریاندا بخڕوێنێتەوەو دەروونیڕان پڕات 
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گومان ئەوان لە پێشدا لە گڕومااییەکی کاتەوە و قورئان و وتە و ک دەوەی خۆیان فێ  کاتو بێ

 دا بوون.ئاشک ا

 914ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئەو ئایەتە پیرۆزە لە دمی ئەو کەسانە دەدات کە لە ڕاسات پێغەمابەری ئیهاانە دەکەن، بەو  

شێوە کە کاری ناشایستە دەدەنە پااڵ پێغەمابەر، وەک خەیاانەت کاردن؛ واتە دەڵاێن: پێغەمابەر 

سامامنان دەکاات، جاا دە حاڵێکادا خاودای تەعااال ساوێند دەخاوات کە خەیانەت بە ماڵ و 

بەرەکەتاای خااۆی ڕۆژاناادۆتە سااەر بااڕواداران بەوەی کە لە ناااو خۆیاناادا لە نەوعاای خۆیااان 

پێغەمبەرێکی ناردۆتە ناویاان، کە نیشاانەکانی خودایاان بە ساەردا دەخاوێنێتەوە باۆ وەی دڵ و 

اوێنیان بکاتەوە تاکوو بتوانن بە چاک و پاکی فێاری دەروونیان لە گومان و خەیاڵتی نابەجێ خ

پێشایش لە  ەیاسای خودا و کەالمی خودا و دەستووراتی ئەحکامی شەرعی خودا بن، جا با لەو 

 گومڕاییدا بووبن.

مەبەست دێرەدا ئەوەیە: خودا کۆمەڵ لە گومڕاییە نەجات دا و یاریدەی دەدا و پشتیوانی لێ 

د لە هەرای ئوحوددا؟ ڕێگای دا بە دوژمنای لەشاکرەکەی تێاک دەکا، بۆچی پشتیوانی لێ نەکر 

 شکێنن؟ 

بە کورتی و بە کوردی، ڕێگای فکر و خەیاڵت ناگیردرێ، ئەوانەی وا پێغەمبەریان خاۆش 

ناوێ و باوەڕیان پێی نایە، دڵیاان ناایقۆزێتەوە ڕووی فکار و خەیااڵتی نااڕەوا و ناحەزیاان دە 

ڵی ناپاکیاندا بێ، دەیپڕژێننە شاەئنی پێغەمابەر، هەچەنادی پێغەمبەر دەکەن و الینادەن چی بە د 

ە، یاساایە خودا دەلیل و بەڵگەی ناحەقیان بۆ بێنێتەوە، قباووڵی نااکەن و خۆیاان هەرچای حەق

 .جەهل نابیاێ و ڕۆ دەچێ

 بۆ ئاگاداری:

ئەو ئایەتە ڕێزدار و پیرۆزە بەیانی گەورەترین نیعمەتی خودا کە هەڵخسانت و ڕەوانەکردنای 

غەمبەرە دەکا، و یادهێنانەوەی ئەو نیعمەتە کە ناردنی پێغەمبەرە بۆ تازە موسوڵامنانی کاڵ کە لە پێ

بااوون و هەرای ئوحاوددا تووشای شکسات و دەرد و داخای گاران هااتن و دەبێاتە هاۆی کەم

بوونەوەی باری گرانی ئەو ناڕەحەتیەی کە کەوتبووە ساەر دڵ و ویژدانیاان، بەو دەلایلە: سووک

ەتە ناردنە پێغەمابەرە هێنادە بەتاام و لەززەت و شایرین و ڕێازدارە، ئەگەرچای نااردنی ئەو نیعم
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پێغەمبەر بۆ عامەی خەڵکە بەڵم قورعە بە ناوی مومئینان دەردەکەوێ، هۆیەکەشی باێ گوماان 

ئەوەیە: خاوەن ئیامن و باوەڕان و پاکان و خالیسان دەتاوانن بەهارە لەو نایعمەتە گەورە بابەن و 

ایبەتی لەو جێگایەی کە خودا دەفەرموێ: لە خۆتانە و وەک خۆتانە ئەو پێغەمابەرە، وەرگرن، بەت

نە فرشتەیە، نە پەرییە، بۆوەی نەتوانن نیازی خۆتانی لە ال بەیان کەن و یا ئەو نەتاوانێ دەردتاان 

دەرک بکا و یا نەتوانێ وەک ڕێنوما و شارەزا و مامۆستایەک لەناوتاندا بێت و بچێ و تەربایەت 

علیمو بدات. چونکە ئەگەر لە نەو  و جنس و شکلی خۆتان نەبا، چۆن دەکرا و دەگونجاا و تە

 ؟ منوونە و گوڵی سەرتۆپی ئینسان با

جا پاش هەموو ئەوانە سێ شتی زۆر بەنرخ و ڕێازدار و بەرچااوی شاەئنی پێغەمبەرایەتای 

ن کە خودا دە نااو دەخاتە ڕوو و بەیان دەکا: ئەو سێ شتانەش کە شایانی خوو پێ گرتنی ئەوانە

 ئایەتەکەدا ئیشارەی وەال کردوون:

کااراوە، ئایەتەکااانی خااودا بااۆ ڕاکێشااانی خەڵااک بااۆ الی خااودا . ئەو پێغەماابەرە بەڕێ6

 دەخوێنێتەوە.

. هەستەی دڵ و دەروونی خەڵاک دەشاۆرێتەوە لە ژەنگای ناپااکی، و دەیاانڕازێنێتەوە بە 2

 ن و باوەڕیان.گرانە سەراپای نیەتی دەروو ئەخالقی جوان و دڵ

ئەحکاامی خاودا باۆ تەشخیسای بابەتەکاانی باۆ دەرکای . هێزی زانسات و دەرک دەدا 9

دەستووراتی دینی بە تەک تەکی ئینسانی، و دە تەنزیمی ئایەتەکەدا، کە پااکی نایەت و نفووساە 

پێش خراوە و ئەساسیشە، لە سەر زانسات )علام( ئامااژەیە وەالی ئەو ڕاساتییە: تاا دڵ پااک و 

يِهْم كَوُيدََّ  ﴿ خالیس نەبێ، نااتوانێ خاانەخوێی میاوانی حەق و ڕاساتبێ. ساەیر کە: خاوێن و
﴾ ئا ئەوە پێامن دەڵێ: تا نەتوانی دڵت تەخت و گۆڕ و پاک کەی، ناشتوانی ئیادیعای َوُيَعلُِّمُهمُ 

 زانست و حیکمەت بکەی.

ی یەک جگە لەوانەش دەبێ ئەوە بسەملێنی و باوڕەی پێ باکەی، ئەرزش و ڕێاز و ڕێازدار 

نیعمەتی گەورە وبەرچاوە کاتی دەردەکەوێ و دەزانادرێ کە کاات و سااتەکانی ئێساتێ دەگەڵ 

کات و ساتەکانی دەورانی ڕابردوو بەرابەر بکرێن، واتە حاڵ و ماضی: ئەلئان و ڕاباردوو پێاک 

هەڵکێەاێن نێاوانی هەر دوو، دەورانەکااان دەرک کارێن جاا ئەوجااار دەتوانادرێ هەڵوێسااتی 

رابەر ئەوزاعدا بگیردرێ. باۆ مناوونە پاێش ئیساالم واتە دەورانای جااهیلیەت و دروست دە بە

گەری بگرە بەرچاو و دەورانی ئێستێی ئیسالم بخە بەر چااو، جاا ئەوجاار هەڵوێسات وەحشی
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 بگرە.

 :914دادۆشینێک لە باری سیام و هۆندرانەوەی ئایەتی 

ًْ َمنَّ اهّللُّ جوملەی )  (لََقْد َمانَّ اللّاهُ اللِه وَ ە دە ئەساسدا )کراوە ک( وڵمی سوێندی حەزفلََق

 .113 1بووە. روح املعانی، 

باۆ چاوار ماناا دەکاار  َمانَّ (ەیە، کە بە پێی دابی زمان عاارەبی َمنَّ ( فیعلە لە ڕەگەزی )َمنَّ )

 کراوە:

ئاسامنی: واتە گەزۆ کە لە ئاسامنەوە دەبارێ وەک لە داستانی حەزرەتای مووساادا  َمنَّ . 6

 چاو دەکرێ: 

نَ نْلَا َعلَيْ 
َ
لَْوىكوَأ  ( بقرة97) ُم الَْمنذ وَالهذ

 گەئڤ و مەلی شێمقەشتن بۆ هەناردن.

 بە مانای منەت لە سەر کردنیش هاتووە پاش چاکە کردن. وەک: َمنَّ . 3

 َ  ( مدثر6) َِثُ وْهتَ َواَل ََّْمُُن ت
 مەشبەخشە و داوای ئڤریش مەکە. )یان دەڵێد( مەشبەخشە و پێ  وابێ بۆشە.

 یان:

ِيَن آَمُنواْ  يَُّها اَّلذ
َ
ِ يَا أ  ( بقرة162) م بِالَْمنِّ وَاألَ ىكالَ َُّْبِطلُواْ َصَدقَات

 مەدەنئەی گەلی خاوەن باوە ان خێ ەکانو بە منەت لە اەر ک دن و ئائار دانو بەفیاڤ 

 بە مانای دابڕین و پچڕین و تەعین کردن هاتووە، وەک: َمنَّ . 3

ْجٌر َغْيُ َمْمُنونٍ 
َ
اِْلَاِت لَُهْم أ ِيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصذ  ( فصلت8) إِنذ اَّلذ

باانەوەیڕڕان هەیە. )یڕڕا دەڵڕڕێد( هەرو هەر ئەوانەی خڕڕاوەن بڕڕاوە ن و ئاکڕڕار چڕڕاکدو پاداشڕڕی بێ

 پاداشیان هەیە.

 بە مانای ئەنعام و ئیحسان هاتووە. وەک: َمنَّ . 1

ْمهِ 
َ
ْو أ
َ
ا َعَطاُؤنَا فَاْمُُنْ أ َْ  ( ص35) بَِغْيِ ِحَهاٍب  كَه

 لەو اامانە ئڤرەی داومانیەی یا چاکەی لێ بکە یان  ایگ ە.
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یەکێ دێ پرسیار دەکا و دەڵێ: بۆچی ناردنی پێغەمبەری بە خاوەن ئیامنان تایبەت کراوە دە 

ئەو پێغەمبەرە )رحمة للعاملین(ە؟ لە وڵمدا دەبێ بکوترێ: ئەگەرچی ئەو ڕەحمەتە  حاڵێکدا کە

لەمەڕ ئەساسی بوون بۆ هەموو عالەمە بە گشتی، بەڵم لە بابەتی بەهرەی ئیستیفادە و نەفاع لاێ 

کردن تایبەتی موسوڵامنانە، چاونکە ئەوەی دەتاوانێ بەڕاساتی لەو ڕەحامەتە پااراو باێ، تەنیاا 

 مومئینانن.

نُفِسِهمْ ایەتی )ئ
َ
ْن أ کە دەتوانێ مەبەست بێ لە  شتە ( سێ شت دە بەر خۆ دەگرێ ئەو سێمِّ

 لەفزی )انفسهم( ئەوانەن:

. مەبەست لە )انفسهم( دەکرێ مومئینان بان چاونکە مومئیناان دەکارێ بە پێای ئاایەتی 6

 ئایەتەکە کە: ی بەقەرە وەک پێغەمبەر خاوەن ئیامن بن واتە لە نەفسی ئیامنداران بن. سەیری242

بِِّه وَالُْمْؤِمُنوَن  نِ َل إَِِلِْه ِمن رذ
ُ
  آَمَن بِا ِّ كل آَمَن الرذُسوُل بَِما أ

پێغەمبەر بەو بەرنامەیە کە الی خوداوە بۆی نێڕ دراوە ئڕیتن و بڕاوای هێنڕاوەو مواڕوڵتنانیش 

 هەروەها بە تێکاایی باوایان هێناوە.

لە لەفاازی )ماان انفسااهم( واتە نەسااەب و ڕەگەزی . ئیحتیاملاای دوو ئەوەیە: مەبەساات 2

 عەرەب بێ، یانی ڕەسووڵێک کە لە ڕەگەز و نەسەبی عەرەبە.

. ئیحتیاملی سێ لە مانای )انفسهم( بە ئیعتیباری جنسیەتە، واتە ئەو ڕەساووڵە لە جنسای 9

ەری نییە و کە بۆخۆتانن و یا دەڵێن لە جنسی ئینسانانە و ڕەگەزی لە ئادەمە لە فرشتە و پ عەرەبانە

نووریش نییە. بەو دەلیلە کە حەزرەت ڕحمة للعاملینە ئینسانیش بەشاێک لە عاالەم، کەوایە ئەو 

پێغەمبەرە ئینسانەی وا بەشان و شکۆ نابێ بە مەقام و شەئنی ئەو موقەدەساە، درۆ و خەیاانەتی 

 بدرێتە پاڵ.

 ئەسام و ئەساسی ئەرکی هەرە بەرچاوی پێغەمبەر دەو ئایەتەدا ئەوانەن:

ئەو کەالمە پیرۆز و مبارەکە ئیشارەی تەواوە وەالی ئەوەی: ئەوەی  ﴾َيتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِهِ  ﴿. 6

لە الیەن خوداوە بۆی رسووش کراوە بە شێوەی تەواو بێ کەم و کووڕی بۆ عاالەم وەخاوێنێ و 

 بەیانی کا.

. یەکی دیکە لە ئەرکەکانی پێغەمبەر کە دەو ئایەتەدا دەسنیشان کاراوە خااوێن کاردنەوەی 2

واتە لە پاش ڕاگەیانادن و تێگەیانادنی  ﴾يِهمْ كَوُيََّ  ﴿دڵ و دەروونانەن، وەک خودا دەفەرخوێ: 
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کەالمی خودا بە خەڵک، خەڵک لە خەیاڵت و باوەڕی ناپاک و باتام و ئەخالقی پایس پااک و 

 الیس وەکا.خاوێن و خ

ئیشارە وەالی ئەوەی دەکات: فێرکردنی قورئان و  ﴾َمةَ كَواْْلِ  ِكتَابَوُيَعلُِّمُهُم الْ  ﴿. ئایەتی 9

دەرسی حیکمەت و ئەخالق ئەرکی سێهەمی ڕیسالەتیەتی. مەبەست لە تەعلیمای کیتااب فێار 

رسی ڕاز و کردنی زانینی حەقایقی مانای قورئانە، و مەبەست لە تعلیمی حیکمەت شارەزایی دە

 ئەرسار و حەقیقەتی شتە شاراوە و نهێنییەکانی ئایەت و حەدیسەکانە.

ئەو هەساتە  ﴾َمةَ كَواْْلِ  ِكتَابَوُيَعلُِّمُهُم الْ  ﴿. بە پێی هەڵسەنگاندن و بەراوەردی جوملەی 4

دەکرێ: ئایاتی قورئان دەبێ بڵێین وەک گۆگردی شەمچە وایە، واتە بەبێ جووڵنەوەی وەسایلە 

ردە ڕووناک نابێ و نایسێ، ئایاتی قورئاانیش بەباێ تەعلایم و تەربیەتای پێغەمابەر باۆ ئەو گۆگ

کۆمەڵی عەوام بەهرە ناادا بەڵم پێغەمابەر دەتاوانێ بە حەرەکەتای خاۆی عالەمێاک فێار کاا و 

ئەوانیش عالەمێک، هەر وا تا بە تەواوی وڵت بە ناووری قورئاان ڕوونااک وەباێ و دەکارێ و 

 رەزا دەبن.جامعیەش بە تەواوی شا

بە پێی هەڵسەنگاندن و بەراوەردێکی هەستیارانە هەست بەوەی دەکارێ کە هەرای ئوحاود 

هەرایەکی سەخت و پڕ کارەسات بووە، بەو دەلیلە کە خودای تەعااال پاێ بە پاێ و هەنگااو بە 

هەنگاو ڕووداو و بەسەرهاتەکانی باۆ موساوڵامنان دەگێاڕێتەوە و بەیاان دەکاات. باۆ مناوونە 

موسوڵامنان دەداتەوە بەوەی کە ئەگەر ئێوە تووشی زیان و ڕەنج و میحنەت باوون لە دڵخۆشی 

هەرا و شەڕی ئوحوددا، تێفکرن و بە خۆدا بچنەوە و بیر وەکەن کە دە عیوەزدا چەن بەرابەر داخ 

و دەرد و حەرسەت و زیان ڕژاوەتە سەر کافرەکان، جگە لەوەش ئاوڕ دەنەوە بەرجەوەناد بان و 

 زیان و دەردە لە کوێوە بە هۆی چی شەئنی ئێوەی موسوڵامنی داگیر کرد؟ بزانن کە ئەو

خۆ دیارە وەک لە ئایەتەکاندا پێی ئاشنا کران، منافقان جارێکی لە بابەت تەقسیامتی تاڵندا 

پێغەمبەریان خستە بەر تانە و تەشەر و لۆمەی ئەوەی کە خەیانەتی کاردووە لە تەقسایامتەکەدا و 

کی دی موسوڵامنیان دایە بەر لاۆمەی ئەوەی پێیاان دەکاوتن ئەگەر ئێاوە بە هەروا منافقان جارێ

 نەزەری ئێمە جووڵبانەوە، تووشی ئەو بەڵ و دەردە نەدەهاتن.

و تانە بەوەی دەیانکوت محەمەد ئەگەر بە حەق  رجگە لەوانەش پێغەمبەریان دەدایە بەر پال 

کا، و هەرچەنادین ڕەخانەی دیاکەی پێغەمبەر بوایە، بریندار نەدەباوو و لەشکرەکەشای نەدەشا

منافقان بۆ سەر پێغەمبەر. موسوڵامنان دیاارە وەک دیاارە و زانادراوە خاودای تەعااال بە تێار و 
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تەسەلی وڵمی سەراپای ڕەخنە و تانەی و لۆمەکانی منافقانی داوەتەوە، جاگە لەوەش دووباارە 

خەیااڵ بەتااڵ و بیرپاووچ خودای تەعاال هەر بۆ پووچەڵ کردنەوەی خەیاڵ و گومانی کافرانی 

ی ئالی عیمرانی ڕەوانە دەکااتە ساەر پێغەمابەر و موساوڵامنان. ئەوەش ئاایەتەکە و 612ئایەتی 

 هەڵیسەنگێنە و وەزنی کە تاکوو بە چاکی باوەڕی پێ بکەی.

َصاَبتْ 
َ
ا أ َولَمذ
َ
ا قُْل ُهوَو ِمونْ كأ َْ ي ىذ َهو

َ
ْثلَْيَها قُلُْتْم أ َصْبُتم مِّ

َ
ِصيَبٌة قَْد أ ْنُفِهو م مُّ

َ
ْم إِنذ ا ذ كِعنوِد أ

ٍء قَِديرٌ كِّ لََعَ   ئایل عيمران( 269)  ََشْ
ئاخۆ کاتێ  بەاڵ و گ ف  لە ئویوددا  ووی تڕێ کڕ دنو لە شڕە  و غەئای بەدردا دوو بەرابەر 

اەرکەوتنتان وەدەس هێنابووو کوتتان ئەوە لە کوێڕوە هڕات؟ بڵڕێ: ئڕا ئەو تێشڕکانە لە الیەنڕی 

 بێ گومان خودا دەاەاڵتی بە اەر هەموو شتێکدا هەیە.خوداتانەوەیەو 

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دەبێ بڵێین کاتێ لە ئوحوددا موسیبەت بە موسوڵامنان گەیشت دەبێ ئەو موسوڵامنانەش  

وان لە هەرای بەدردا بە تووشی ئەو موسیبەتە باوون ئەوە بازانن دوو بەرابەری ئەو موسایبەتەی 

 ەدوژمنان گەیشت لە الیەن وانەوە، دەشیانکوت موسوڵامنەکان دەبێ هۆی ئەو تێشاکانەی ئاێم

چ بووبێ و بۆچی شکاین؟ لە الیەن خوداوە پێغەمبەر خەبەردار کرا کە هۆی شکستەکەیان پاێ 

تەرخەمای بڵێ، جا لە سەر ئەو دەستوورەی خودا پێغەمابەر پێای کاوتن: ئەوە لە ئەساەری کەم

خۆتااانەوە بااوو کە سااەنگەرەکانو خاااڵی کااردن و کەلێنااو دا بە دوژماان کە بە پێاای هەلاای بااۆ 

ماڵتان پاێ بادەن و دەشابێ موساوڵامن لە هەر و ڕێکخراویان هێرشو بکەنە سەر و زیانی سەر 

تێشکانێک دەرسێک فێر بێ و بشزانێ خودای حەکیم ئاگاداری هەموو شتێکە و بە سەر هەموو 

کەسیان لە دەسات دا  31توانایە، وەک ئەوە: موسوڵامنەکان کە لە شەڕی ئوحوددا شتێکیشدا بە

و لێ کوژرا، خودا بە توانای خوی هێز و غیرەتی دا بە موساوڵامنان کە لە شاەڕی بەدردا پاێش 

کەسیشیان لێ بە دیل گیرا.  31کەسیان لێ کوژرا  31پەرستکان جگە لەوەی شەڕی ئوحود ا بت

ان سەنگەرەکانی خۆیان چاۆڵ نەکردباایە باۆ وەدەک کەوتنای تااڵن، و جا ئەگەر موسوڵامنەک

هەروا تیرئەندازەکان پشتی سوپاکەیانی خۆیان خاڵی نەکردبایە هەر وەک لە هەڵمەتای یەکەمادا 

پەرستەکان شکان و هەڵتن تازە نەیاندەتوانی هەڵساتنەوە و وەخاۆ کەونەوە و هێارش بێنانە بت

 ەست دێنا هەر وەک لە بەدردا بە دەستو هێنا.سەرتان، ئەودەم سەرکەوتنو بە د



 222تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

 :پاشەدۆ

دانەوەی موسوڵامنەکان پاش هەرای ئوحود، سێ شتی وە ڕوو خودای تەعاال بۆ دڵخۆشی

 هێنان و دایە بن گوێیان:

. خودا پێی کوتم بە تێشاکان و زیاانی هەرای ئوحودتاان ساەخڵەت مەبان و حەرسەت 6

وددا ئێاااوە دوو بەرابەر زەرەر و زیاااانو بە مەخاااۆن، چاااونکە لەو دوو شاااەڕی بەدر و ئوحااا

 پەرستەکان دا.بت

. ئەی موسڵامنان پرسیار لە خۆو دەکەن کە لە ئەسەری چیدا بوو ئەو زەرەرەماان تاووش 2

هات لە هەرای ئوحوددا؟ دەبێ بزانن لە کەمتەرخەمی خۆتاانەوە باوو، واتە ئەگەر دەساتووری 

ڵ نەکردباایە و هەڵنەهاتباان، هەل نەدەڕەخساا باۆ ە بردبا و سەنگەرەکانتان چاۆ و پێغەمبەرو بەڕێ

 دوژمن و تووشی ئەو کارەساتە نەدەهاتن.

. ئێوەی موسوڵامن نابێ ترک و خەمی داهاتووی خۆتان بخۆن، چونکە خودا بەتواناایە، 9

ئەگەر ئێوە هۆیەکانی هەڵەکانتان لە بەرچاو بگرن و دەرسایان لاێ وەرگارن و ڕێای دووپاتەیاان 

 رمەتی و هیدایەتو دەدا بۆ هەموو شتێک. نەدەنێ، خودا یا

 ئەوە هۆشدارەکانی خودا بوون بۆ موسوڵامنانی تێکشکاوی شەڕی ئوحود.

 نەکراو:شتێکی چاوەڕوان

موسوڵامنەکانی هەرای ئوحود ئەوەیان خەیاڵ و بااوەڕ باوو ئاێمە چاونکە دیفااع لە حە  

لول و مەرج و شاەرت ێ ئەمدەکەین و پێغەمبەریشامن دەگەڵە، دەبێ لە هەماوو شاەڕاندا بەبا

سەرکەوین، بەڵم منافقان و مورشیکان چونکە دوژمنی خودا و دینی خودان دەباێ بان کەون، 

جا چونکە لە شەڕی ئوحوددا بە پێچەوانەی خەیاڵ و خواستی وان کار سەری گارت، داماان و 

لە سەر دڵیاان  کەوتنە ڕامان و عەجایبات و سەرسووڕمان، خودای تەعال بۆ ڕەواندنی ئەو تەمە

و بەرکەوتن دە شەڕدا ڕازی تایبەمتەندی خۆی هەیە، کارێکی بە دیان و  یفەرمووی: سەرکەوتن

بێ دینی نەداوە، دە حاڵێکدا هۆی شکانی ئێوە لە خۆتانەوە بوو، کە بێ ئەمری پێغەمبەرتان کارد 

 لە چەند لوە:

و پیاری ئەو شاەڕە نەچان . نەزەری پێغەمبەر وا بوو کە لە شاری مەدیانەدا وەمێانن و بەرە4

 کەچی ئێوە بەرەو شەڕ چوون.

. بە دەستووری پێغەمبەر نەجووڵنەوە و سەنگەرەکان چۆڵ نەکەن، کەچی چۆڵاو کارد و 3
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هەڵتن بۆ کۆکردنەوەی تاڵن، خوداش وەعادەی ساەرکەوتن بەو مەرجە پاێ داباوون کە خاۆ 

نەگەیاناد، واتە شاەرتو وەخۆ بگرن و تەقوایە بکەن، جا سەر دەکەون؛ کەچای مەرجاو بەجاێ 

 نەبردە سەر بۆیەش سەرکەوتنو بە دەست نەهێنا. ئەوەش ئایەت لەو بارەوە:

تُو
ْ
واْ َوََّتذُقواْ َونَأ ا ُيْموِددْ كبَََل إِن تَْصِِبُ َْ ن فَْورِِهْم َهو وَن كوْم َربُّ كم مِّ م ِِبَْمَهوِة آالٍف مِّ

 ِ ِميَ كالَْمآلئ  ( آل عمران219) ِة ُمَهوِّ
بەان و شەرهیزگار بن، با دوژمدن بە هەمدوو تدین و هێدزەوەی خۆیدان هێاشدو  ئارێ، ئەگەر خۆ

 بکەنە سەر، خودا بە شێنج هەزار فاشتەی نیشانەدار یارمەتیو دەدا )واتە دوژمن ناتانونانتێ(

 دڵ دەیهەوێ بزانێ هۆی تێشکانی موسوڵامنان دە ڕۆژی ئوحوددا   بوو؟

ئایەتەکانی تایبەتی ئەو بابەتە وەدەست هاتوون دەباێ بە پێی ڕاوێژ و شتێکی کە لە سیامی 

 هۆیەکە ئەو سێ شتە بن:

. سەرپێچی یاران )جبل الرماة( لە دەستووری حەزرەتی ڕەسووڵ، واتە هاتنە خوارەوەیان 4

 لەو کێوە تا کۆتایی شەڕ.

. کێشە و دووبەرەکی نەفەراتای جبال الرمااة دەگەڵ ئەمیاری خۆیاان عەبادوڵاڵ کاوڕی 3

ئەو ئەمیرە تەئکیادی لە ساەر ئەوە باوو کە ئەو جێگاایە چاۆڵ نەکەن و نەیەنە خاوار، جوبەیر. 

 کەچی گوێیان نەدایە.

 . بنچینەی ئەو کارەساتە لە ڕووداوی فدیەی ئەسیرانی بەدردا دامەزرا، سەیر کەن:3

نەفەر لە مورشیکان بە دەست موسوڵامنان بە دیال گیاران، حەزرەتای  98لە شەڕی بەدردا 

و بارەوە دەگەڵ یارانی کەوتنە بیر و ڕا و مەشوەرەت کە چییان لێ بکرێ؟ بکوژرێن؟ ڕەسووڵ لە

یا فدیەیان لێ وەرگیرێ؟ یا ئازاد کرێن بە چاکە؟ حەزرەتی عومەر ڕەئی کوشتنی هەمانی دا؛ تاا 

دەرسی عیربەت بێ بۆ ههەماوو مورشیکاان و ساام و هەیبەتای ئیساالم دەرکەوێ. حەزرەتای 

کی دیکە نەزەریان دا دە مقابل فدیە هەموو ئازاد کرێن، بەڵکوو ڕۆژێاک بە ئەبووبەکر و دەستەیە

الم دەگەڵیان موسوڵامن بن. پێغەمبەریش ئەو نەزەرەی ئەبووبەکری پەسەند سهۆی شەفەقەتی ئی

کرد، جا کاتێ ئەو نەزەرەی حەزرەتی ئەبووبەکر عەمەلی کرا واتە بەفادیە ئاازاد کاران، لە لیەن 

ووڕەی محەمەد دابەزی کە ڕەئی خودای عاالەم کوشاتنی ئەسایرن باوو، ی س1خوداوە ئایەتی 

 سەیری ئایەتەکە با بکرێ:
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ِيَن  ا َمنًّا َبْلُد كفَإِ ا عَِقيُتُم اَّلذ وا الَْوثَاَق فَإِمذ َنُتُموُهْم فَُشدُّ
ْ
ْث
َ
قَاِب َحَّتذ إَِ ا أ َب الرِّ ْ ًَ َفُروا فَ

وْ 
َ
َْرُب أ
ْ
ا فَِداء َحَّتذ تََضَع اْل ِ َوإِمذ ُ اَلنَتَص  كَزاَرَها َ ل َْبلُوَو كوَر ِموْنُهْم َوعَ وَولَْو يََشاء ا ذ ن ِلِّ

ْعَمالَُهمْ كَبْلضَ 
َ
ِ فَلَن يُِضلذ أ ِيَن قُتِلُوا ِِف َسبِيِل ا ذ  م بَِبْلٍ  َواَّلذ

کە واتە هەر کاتێ گەیشنت بە کاف ەکان خێڕ ا بڕدەن لە گەردنیڕانو تڕا کوشڕ  و کوشڕتارێکی 

ەنو جا بە دی ی بیانگ ن و شەتەکیان دەنو ئینجڕا یڕا منەتباریڕان کەن و بەریڕان ئڤریان لێ دەک

وگۆ یان پێ بکەن وب یتیان لێ وەربگ نو تاکوو شڕە کەر چەت و کەرەاڕتەکەی بدەنو یا ئاو

دادەنێ و دەکو ێتەوە. ئەوەیە فەرمانی خڕوداو ئەگەر خڕودا بیویسڕتایە هەر خڕۆی تڕۆڵەی لڕێ 

ەندێکتان بە هەندێکی دیکەتان تاقی بکڕاتەوە و ئەو کەاڕانە  کە دەااندنو بەاڵب دەیویس  ه

 لە  ێی خودادا دەکو رێد هەرگیز خودا کار و ک دەوەکانیان بە فیاڤ نادا.

 بۆ ئاگاداری:

ی سووڕەی محەمەد ئەوەمان نیشاان ددا کە خاودای تەعااال ئەو هەڵوێساتەی 4ئەو ئایەتە 

ردووە بەو دەلایلە ئاایەتەکە ئەو دوو ڕێگاایەی پەساەند نەکا یحەزرەتی ئەبووبەکر و هەندێکیان

پێشنیهاد دەکا بە موسوڵامنن: یا لە گەردنیان بدەن و بیانکوژن و یا دە مقابل فادیە ئازادیاان کەن 

نەفەرەی کە لە شەڕی بەدردا بە دەک ئیساالم بە دیال گیاران ئەگەر بێتاو  31بەڵم دە مقابل ئەو 

شەڕی ئوحوددا دەکوژرێن بێ تۆڵە دەبان، ئەدێارەدایە  نەفەر لە موسوڵامنان کە لە 31نەکوژرێن 

کە پێغەمبەر دەگەڵ موسوڵامنان لەو بارەوە دەکەوێتە بیر و ڕا، موسوڵامنان بە پێغەمابەر دەڵاێن: 

ئەگەر ئێمە بکوژرێین شەهید دەبین، پێویست ناکاا کەساامن لە باتاان بکاوژن، بەڵاکە ئەوانەی 

یسالم و موسوڵامن بان. بە قەولای حەزرەتای عوبەیادە ئازادیان دەکەن ڕۆژێک بێنە ژێر ئاڵی ئ

. ئاازادی ئەسایران بە 2. شەهادەتی خۆیان 6ئەدێرەدا موسوڵامنەکان مەبەستیان دوو خێر بووە: 

 هیوای موسوڵامن بوونیان ڕۆژێک.

 دڵ دەیهەوێ بزانێ پێغەمبەر بۆ ڕەحمەتە بۆ عالەم؟

عالەم ڕەحمەتی بوونەکەی بۆ عالەم وکەوتی پێغەمبەر دەگەڵ بە پێی هەڵسەنگاندنی هەڵس

 چاو دەکرێ و حاشای لێ ناکرێ بۆ منوونە:

هاتنی پێغەمبەر بۆ نێاو عاالەم کاۆمەڵی نااتەواو و نەزان باوون بە زاناا و بە هۆی . خودا 6

 تەواو، چونکە نەزان ناتەواوە، و ئینسانی زانا تەواوە.

 ەەزا دەکەن و هاان دەدەن، ئەو . پێغەمبەران بە باشرتین دەلیل عالەم بۆ ڕێگای حەق شاار 2
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 خۆ وە نزیک دەخەن لە خودا، ئا ئەوە ڕەحمەتە.دێتە ژمار، بە باشرتین ڕێگای عیبادەت 

ی بە هۆی ئیرشادی پێغەمبەری دەکەوێتە شەوق ئینسان . ئەقام و دەرک و هەستی دەروونی9

 و زەوق و نوورانییەوە، ڕادەپەڕێ بەرەو خودا بڕوا، ئەوە ڕەحمەتە.

ی پێغەمبەران دەرسە بۆ عالەم و عالەمیش ئەرزش دادەنێ بۆ ئەو دەرسە. ئە ئەوە . ئەخالق4

 ڕەحمەتە.

جا لە سەر ئەو ئەساسە عالەم واتە ئینسان نیازی تەواوی هەیە بە پێغەمابەران بەباێ باوونی 

 پێغەمبەران ژیانی ئینسانی وەک داری بێ بەرە.

 هەست بەوە دەکرێ: 614یەتی بە پێی بەرجەوەندی و هەڵسەنگاندنی نەزمی تەرتیبی ئا

تەزکیە و تەعلیم وەسایلەن باۆ گەیشانت بە نیااز، هەسات و دەرک و شاعووریش فایادە و 

بەهرەیە، واتە تا دەروونی خالیس و پاک نەیەتە گۆڕێ، زانست نایەتە گۆڕێ، تا زانینایش نەیەتە 

 گۆڕێ، فەرقی پاک و پیس نایەتە گۆڕێ.

 یان نییە؟رکە پێغەمبەر لە بەشەرانە؟ لە فرشتە و پە دەبێ چۆن بەو نەتیجە بگەین بە یەقینی

جگە لەو ئایەتانەی هاوارن لە سەر بەشەر بوونی پێغەمبەر، ئەقام سابتی دەکاا کە پێغەمابەر 

وکەوتەی پێغەمبەران پێای هااتوون و هەن و دەڕۆن بەشەرە، چونکە ئەو ئاکار و رەفتار و هەڵس

ئاکار و ئەتاوارە، فرشاتە لە ناوورە، پەری لە ئااگرە؛ تایبەتی ئینسانن، فرشتە و پەری دوورن لەو 

پێغەماابەر لە خاااکە، فرشااتە کە لە نااوورن ناااخۆن، ئینسااان دەخااوا؛ پەری نابیناادرێن، ئینسااان 

دەبیندرێ، فرشتە میز و کەسافەتیان نییە، ئینسان هەیەتی، فرشتە نێر و مێی نییە، ئینسان هەیەتی، 

ەران چاونکە تەعلایم و تەربیەتیاان پاێ ساپێردراوە بە هەر حاڵ جاگە لە هەماوو ئەوانە پێغەماب

شایانرتین سیفەت بۆ ئەنجاامی ئەو سایفەتە تەعلایم و تەربایەتە، هااونەوعی و هاوچەشانیەتە 

 دەگەڵ ئینسان.

 
باوەڕان و سسات وکەوتی بێارەساتی هەرای ئوحود، هەڵسپاش تێگەیشنت لە ڕووداو و ک

، نیازماان هەیە و دەباێ بەوەی بە تێار و وا دەکاا منافقان و ڕاز و ڕەمزی شەڕ و شاۆر و الوازی

ن فریویان نەخۆن. جا بۆ ئەو مەبەستە دەبێ اتەسەلی دووڕووان چاتر بنارسێن بۆوەی موسوڵامن

 ی بە تەرتیب لەسەریان بدوێین:614و  613و  611بچینە خزمەت ئایەتەکانی ژمارە 

َصابَ 
َ
َْمَلاِن فَبِإِْ ِن ا ِّ َوِِلَْللََم الُْمْؤِمنَِي  ْم يَْومَ كَوَما أ

ْ
 ئایل عيمران (266)اتْل ََى اَّ
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باوە اندا دەاڕتەویەخە ئەوەی تووشتان هات لەو  ڤ ەداو )واتە لە  ڤ ی ئویوددا کەلەگەو بێ

بوون( ئەوە بە ویستی خودا  ووی داو چونکە ئێوە لە  ێگای اەرکەوتد التان دا و خڕودا  لە 

ەئەلدا دایناوە کە ئی ادەی لە هێنانەدی هەمڕوو کاروبڕارێکی ئڕادەمیزاددا بەنڕد بێڕ  بە  ادەی ئ

پابەند بوونی ئادەمیزاد خۆی بە  ێگای ئەو کاروبڕارە و یااڕا گەردوونییەکڕانەوەو ئەویڕش کە 

 ووی دا بۆ ئەوە بوو ئانستی ئەئەلی خودا بە ک دەوەی ئیتندارەکان لەو  ڤ ەدا دەربکەوێ  و 

 تەواوی ئاشک ا بێ . بە

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئەو زیانەی لەو ڕۆژی گەیشتنی ئەو دوو کۆمەڵە کە بە ئێاوە گەیشات بە ئیازن و فەرماانی  

دراوی ئایینە و کێ بە شوێن تاڵنی و دەستکەوتی شاەڕدا خودا بوو، بۆ ئەوەی بزانن کێ جۆش

 دەگەڕێ.

 ئاگاداری:

دەبێ ئەوە بزاندرێ و بسەملێندرێ کە دونیاای باوون لە ڕووی یەک بەرناامەی عایللەت و 

بینا کراوە، و هەر ڕووداو و کارەساتێکی کە ڕوو دەدەن لە سەر ئەساسای عایللەت و  ەئەسبابەو 

موسااوڵامنان وە مەعلااوولێکن ڕوو دەدەن، بااۆ منااوونە ئەوەی لە ڕۆژی ئوحااوددا ڕووی دا و 

بەسنت بە ماڵ و سامان و تاڵن بوو، و یا سەرپێچی لە دەستووری و عیللەتەکەی دڵکەوت هۆ 

 ئەمیری بوو. هۆی ڕوودانەکەشی ئاشکرا بوون سێ دەستە بوو:

کە تا ئاخرین کاتی خۆی بەربەرەکانی و خۆڕاگرییان لە خۆ نیشاان  . ڕاستی موسوڵامنان6

ندار باوون، و هەندێکیشایان نەیاانتوانی دا سەرەنجام هەندێکیان شەهید بوون و هەندێکیان بری

 خۆڕاگرن و هەڵتن، هەندێکیشیان کە منافق بوون هەر لە نیوەڕێدا بە بەهانەی پووچ گەڕانەوە.

 :پاشەدۆ

ئایەتی )و ما اصابکم( ڕووی دە موساوڵامنانە و مەبەستیشای شاەهادەتە، و ئاایەتی )یاوم 

انی موسوڵامنەکان و کافرانە لە ڕۆژی التقی الجمعان( مەبەستی ڕووبەڕوو بوونەوە و تێک چڕژ 

شەڕی ئوحوددا. ئایەتی )فبإذن اللاه( واتە ئەوەی لە شاەڕی ئوحاوددا ڕووی دا لە ساەر ئیزنای 

خودا بوو. یا دەڵێن: بە عیلمی خودا بوو. یا دەڵێن: بە حوکمی خودا بوو. یا دەڵێن: قەزا وقەدەر 

 عباک نەزەری وایە.بوو وەک ابن

تا مومئین لە مناافق  لِتَبَیََّن الُْمُِمُن ِمَن الُْمناِفِق:لیعلم املُمنین( واتە مەبەستیش لە مانای )
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 جودا وەبێ و وەنارسێ.

پاشاەرۆکی  469ە، هەروەک ئاایەتی 465بە پێای ماناا پاشاەرۆکی ئاایەتی  466ئەو ئایەتی 

 ی ئالی عیمران:469ە. کاتی ئەوەی هاتووە بچینە خزمەت ئایەتی 466ئایەتی 

ََُلوواْ قَوالُواْ لَوْو َنْللَوُم قَِتواَوِْلَْللَ  وِ اْد
َ
ُقواْ َوَِيوَل لَُهوْم َََّلوالَْواْ قَواتِلُواْ ِِف َسوبِيِل ا ِّ أ ََ ِيَن نَا الً َم اَّلذ

َبْلَنا وا عَويَْس ِف ي قُلُووبِِهمْ كْم ُهْم لِلْ كالذَّذ ْفوَاِهِهم مذ
َ
ْقَرُب ِمْنُهْم لإِِليَماِن َيُقولُوَن بِأ

َ
ٍْ أ  ْفِر يَْوَمئِ

ْعلَُم بَِما يَ 
َ
 ئایل عيمران( 267) ُتُمونَ كوَا ُّ أ

بۆ وەی ئەوانەی دوو وو بوون دەریان بخڕات ئەوانەی پێیڕان کڕوت ا وەرن یڕا لە  ێڕی خڕودادا 

وپێڕ  بجەنگدو یا دیفاع و بەرگ ی بکەنو کوتیان ئەگەر مبانزانیایە ئەو شە ە بە یااڕای  ێ 

باوایی نزیکک بوون تا لە ئیتن؛ انە ئا لەو  ڤ ەدا لە بێشە  دەک ێ  پەیاەویتن لێ دەک دنو ئەو 

بە ئمانیڕڕان شڕڕتێکیان دەکڕڕوت کە لە دەروونیانڕڕدا نەبڕڕووو خڕڕودا ئاگڕڕادارت ە لەوەی لە دڵیانڕڕدا 

 دەیشارنەوە.

 917ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

هاتنە خوار و دابەزینی ئەو ئایەتە دیارە بۆ ئەوەی دەباێ باووبێ: کە گۆشاەیەکی دیاکە لە  

شکانینان بۆ دەرخات کە لە الیەن منافقینەوە ڕووی دا ئەو زیانەتان پێگەیای جاا باۆ ئەوەی تێک

بناسن ئەوانەی لە دڵ بڕوایان نەهێناوە و دووڕووییان کاردووە و پێیاان وتارا وەرن بجەنگاێن لە 

ی خودا یان بەرگری بکەن لە خاک و نیشاتامن، کوتیاان ئەگەر زانایامن شاەڕ دەباێ دواتاان ڕێ

بڕوایی نزیکرت بوون نەک لە بڕواداری، ئەوەی بە زمان دەیاانگوت لە دەکەوین لەو ڕۆژەدا لە بێ

دڵیاندا شتی تر باوو، خاوداش زانااتر باوو بەوەی دەیانشااردەوە. جاا ئەو زیاانەی کە لە ڕۆژی 

پەرستانەوە پێتان گەیشت بۆ ئەوەی بناسان ئەوانەی دەبنەوەباڕن، وەکاوو ە الیەن بتئوحوددا ل

 911عەبدوڵڵ کوڕی ئاوبەی ساەلول و ئەوانەی لەگەڵیادا باوون لەو ڕۆژە ڕەشاەدا بە خاۆی و 

کەسی شەڕکەر، پێش ئەوەی لەشکری ئیسالم بگاتە کێوی ئوحود گەڕایەوە بۆ شااری مەدیانە و 

نە دوایااان و پێیااان کااوترا وەرن شااەڕ بااکەن لە ڕێاای خااودادا و چەنااد موسااوڵامنێکیش کەوتاا

بشکێنن، یان بەرگری لە خاک و نیشتامن باکەن، کوتیاان ئەگەر بازانین شاەڕ پەرستان تێکبت

بڕوایی دەبێ دواتان دەکەوین، بە فڕ وفێام خۆیان لە شەڕ دوور خستەوە. ئەوانە لەو ڕۆژەدا بۆ بێ

ە بە زمانیان قساەیەک دەکەن ئەوە نیایە لە دڵیانادا، بەڵاکە بە نزیکرت بوون نەک لە بڕواداری؛ وات

 پێچەوانەی ئەوە دە ناو دڵیاندایە و دەیشارنەوە، دیارە خوداش زانایە بەوەی دەیشارنەوە.
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 :پاشەدۆ

خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم ویستوویەتی ڕووڕەشی دووڕوویان ئاشکراتر بناسێنێ 

موسوڵامنەکان گەڕانەوەی دووڕووەکانیان بۆ مەدیانە چااو و ئاوا بەو شێوەیە: کاتێ هەندێک لە 

یان ئەوە ڕادەکەن هاواریان بەرز کردەوە بۆ لەشکرەکەیان: وەرن بۆ خاتری خودا با بە گژ یکرد زان

موویکاناادا بچااین یااان الناای کەم دە بەرابەر ئەو خەتەرەی هەڕەشااە لە وڵت و نامووسااامن 

ە موقابیل ئەو داد و هاوارەدا منافقاان بەهانەیاان هێناا دەکات خۆ نیشان دەین و دیفا  بکەین. ل

گومان بەرەو ئێوە دێین. بەڵم دەزانین ئەو هاات ڕوو و کوتیان: ئەگەر هات و شەڕ هاتە ڕوو بێ

دانە، بەو و هاوارە بێ شەڕ خامۆش دەبێ، چونکە دەزانین ئەوە شەڕ نییە بەڵاکە خاۆ بەکوشات

و موسوڵامنەکانیش کەمرت؛ جا بەو پێیە بە گژدا چوونیاان دەلیلە لەشکری کافران زۆرە و سازترە 

دانە، بە ڕەوای نازانین ڕووبەڕوویان بین. دیارە ئەو ڕاوێژ و ڕاوێچکەیان سەراپا باۆ خۆ بەکوشت

خۆ دزینەوە لە شەڕ بوو ئەوەی دەیانکوت درۆ بوون، ئەوەی بە زمان دەیاانکوت بە پاێچەوانەی 

 و، قسەی زار و مەبەستی ناو دڵیان یەک نەبوو.ئەوەی لە ناو دڵیان حاشاریان دابو 

 سووکە ئاوڕێک:

بە هۆی هەڵسەنگاندنی ئایەتەکە هەست بەوەی کرا کە شەڕ دە ڕێی خاودادا )جیهااد( دوو 

 دیفاعی و بەرگری؛ ئیقدامی.بەش بێ: 

. ئیقدامی واتە هێرش بردن؛ شەڕی ئیقدامی ئەوەیە کە بێ ئەوەی کافر بەرەنگاارت باێ و 6

ردا هەڵوێستی گرتبێ، ئەتۆ ڕاستەوخۆ بۆ پەرچەمی ئیساالم و پەرە گرتنای شاەریعەتی دە بەرابە

 ئیسالم و بانگەوازی خەڵک بۆ الی ئیسالم شەڕ بکەی.

ئەوەیە ئیسالم هەڵوێستی شاەڕی نیایە و نەیگرتاووە، بەڵم  . شەڕی دیفاعی واتە بەرگری2

وێ سنووری ئیسالم ببەزێنێ، ئەوە کاتێ دەزانێ و دەبینێ کافر فشار و هێرشێ دێنێ، و یا دەیهە

دەبێ هێزی ئیسالم وەگەڕ کەوێ بۆ بەرگری لە ئایین و کەرامەت و خاک و نیشاتامنی ئیساالم. 

 .ئەو حاڵەتە بۆ باری دیکەشە

ْ  ﴿جا لە سەر ئەو بەراوەردە مانای ئایەتی  ِو اْدَفُعوا
َ
ِبيِل اهّللِّ أ َْ ە وات ﴾َوِقيَل لَُهْم َتَعالَْواْ قَاتِلُواْ ِِف 

بە شەڕ وەرن یا بەرگاری کەن، بەپێای ئەو بەراوەردە دەباێ ئەوە باێ مەبەسات لە ئاایەتەکە ئەو 

کەسەی کە ئەو منافقانەی بۆ شەڕ باناگ کاردن مەبەساتی ئەو دوو جاۆرە شاەڕە باووە، واتە یاا 

ئیقدامی، یا بەرگری؛ یاانی باۆ گەشااوەیی و ڕاوەساتاوەیی پەرچەمای ئیساالم وەرن باۆ شاەڕ 
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 یا بۆ بەرگری لە خاک و نیشتامن و نامووسی ئیسالم. دەگەڵامن کەون

 عباک" ئاوایە:و "کوڕی جریح" و نەزەری "ابندێرەدا قەولی "سّدی" 

. یا بۆ ئەجری ئاخرەتی وەرە مەیدانێ، یا باۆ پاراساتنی گیاان و نامووسای خۆتاان وەرنە 6

 خەتی بەرگری تاکوو دوژمنی ئیسالم نەتوانێ حەملە بێنێتە سەر ئیسالم.

. یا دەڵێن: کێ باوەڕی بە ئااخرەت و ئەجاری ئااخرەتی دەوێ، وەرە مەیادانی شاەڕ باۆ 2

ئیسباتی ئەو داوایەی و یا النی کەم بۆ بە دەسات هێناانی مااڵ و تااڵن لە کاافران وەرە دەگەڵ 

 موسوڵامنان بن و دیفاعیان لێ بکەن.

ۆ مەیادانی شاەڕ بە . یا دەڵێن: ئەگەر ئێوە ڕاست دەکەن ڕەزایەتی خوداتان دەوێ وەرن با9

کەم بۆ وەدوور خستنی خاۆت ئەی مناافق لە لاکەی مناافقی خاتری ڕەزایەتی خودا، دەنا النی

وەرە دەگەڵااامن کەوە بااۆ شااەڕ دەگەڵ دوژمنااانی ئیسااالم؛ تاااکوو موسااوڵامنان بە چاااوی 

( لە نێااوانی ئەو 4/443موسااوڵامنانو تێااوە ڕامێاانن نەک بە چاااوی کااافران. )روح املعااانی، 

عباک پەسەندترە، باقی نەزەرەکانی دیکەش هەر هەن بەڵم ئااوا دڵگار اتانەدا نەزەری ابنتەعبیر 

 .3/42نین. تفسیر کبیر، ج 

ی ئاالی 614کاتی ئەوەی هاتوەبۆ تێر و تەسەل باوون لە باساەکە بچیانە خزمەتای ئاایەتی 

 عیمران:

َطاُعونَا َما
َ
َلُدواْ لَْو أ ََ ِيَن قَالُواْ إِلْخوَانِِهْم َو نُفِهو اَّلذ

َ
ْنوُتْم كُم الَْموْوَت إِن كقُتِلُوا قُْل فَاْدَرُؤوا َعْن أ

 ئایل عيمران( 268)َصاِدََِي 
ئەوانەی کە لە ماڵەوە دانیشڕتوونو دەیڕانکوت بە ب اکانیڕان: ئەگەر بێتڕوو بە گڕوێی ئێەەیڕان 

 بک دایە نەدەکو رانو بڵێ: ئادەی م دن لە خۆ دوور خەنەوە ئەگەر  اا  دەکەن!

 918ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئەوانەی بە بڕوادارەکانیااان دەکااوت: لە کاتێکااا دانیشااتبوون: ئەگەر بە قسااەی ئێمەیااان  

بکردایە، نەدەکوژران و تووشی ئەو زەرەر و زیانە نەدەبوون، جاا باۆ پاوچەڵ کاردنەوەی بیار و 

ئەگەر ڕاسات دەکەن بە  ئەمر بە پێغەمابەر دەکاا کە بڵاێ پێیاان:بڕوایانە خودا بۆچوونی ئەو بێ

 نەچوونە شەڕ مەرگ نایەتە التان، دە مردن لە خۆتان وەدوور خەنەوە.

دابەزینی ئەو ئاایەتە دەرحەق بەو دووڕوویاانەیە کە لە مەدیانەدا دەرنەچاوون، مناافقین بە 

چان. و ئوحاود بە کوشانت بی هەرای بەدر خەڵکیان دەکوت: مەڕۆن بۆ شەڕ نەبادا وەک خەڵک
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خودای تەعاال بە پێی حیکەمتی خۆی موساوڵامنەکانی ئاگاادارکردەوە لەساەر ئەوەی شاەهید 

وەک عالەمی غەیرە شەهید نامرێ، بەڵکە دەمرێ ئەو مەرگە نییە کە ئێمەی پێ دەمارین. باۆ ئەو 

 ی ئالی عیمران.613ڕاستییە کاتی خۆی دەچینە خزمەت ئایەتی 

 ئاگاداری:

ەکان جگە لەوە دە شەڕدا شیرکەتیان نەدەکرد، تێدەکۆشان کە ڕوحیەی خەڵاک لە دووڕووی

ڕاست شەڕ و هەرا و دیفا  لە ئیسالم سست و الواز بکەن، چونکە کاتێ براکانیان لە جەباهەی 

شەڕ دەگەڕانەوە، لە ڕووی تانە و لۆمە پێیان دەکوتن: ئەی برایان ئەگەر بە قسەی ئێمەو بکاردایە 

 ووشی ئەو ناڕەحەتیە نەدەبوون.نەدەکوژران و ت

وشەی )إلخوانهم( بۆ شیددەت و توندی لاۆمەی منافقاانە، واتە ئێاوە کە موساوڵامنانو بە 

برای خۆ دەزانی بۆچی لەو کات و ساتە حەستەمەدا بە تەنێاو هێشاتنەوە؟ باۆ مەگەر کەساێک 

 کەسێ بە برا بزانێ، لە پشتیوانی بێ بەش دەکا؟!

زاناان گۆیاا مەبەساتی پاێ ئایەتی )الذین قالوا( بە پێی فەرماوودەی دەساتەیەک لە قورئان

عەبدوڵڵ کوڕی ئوبەیە و هاواڵەکانی. بەڵم )إصم( کە ئەویاش یەکاێکە لە شاارەزایانی قورئاان 

نەزەری جۆرێکی دیکەیە، وەک ئەوە کە دەڵێ: عەبادوڵڵ کاوڕی ئاوبەی ڕۆژی هەرای ئوحاود 

مەزرێ هاااتە دەرێ و پێغەماابەری بەجااێ هێشاات، ئەو قسااەیە کە دەڵااێن پااێش ئەوەی شااەڕ دا

عەبدوڵڵ کوڕی ئوبەی بووە وا نییە، بەڵکە ئەو قەولە بۆ ئەو کەسانەیە کە خیالفیان نیشاان داوە، 

َطاُعونَا َما قُِتلُ  ﴿بەو دەلیلە کە ئایەتەکە ئاوا دەڵێ: 
َ
واْ لَْو أ ًُ يَن قَالُواْ إلِْخَوانِِهْم َوَقَع ِ دیارە ئەو  ﴾...وااَّلَّ

گوفتارە پاش شەڕ و هەرا کوتراوە. جا ئەوە دیارە لە کەالمی ئەو کەساانە دەچاێ کە بەرەو شاەڕ 

 .إِْخَوانِِهمْ ألجل قَالُواْ واتە قَالُواْ إلِْخَوانِِهْم هاتوون کوتووشیانە: 

ە کردنەوەی بیار و بۆچاوونی ئەو کەساانەی کدانەوە و پووچەڵخودای تەعاال بۆ بەرپەرچ

خەڵکیان پاشەکشێ پێ دەکرد بە وەبەرنانی ترسی کوشنت لە چوون بۆ شاەڕ، دەیاانکوت ئەگەر 

نەچن بۆ شاەڕ نااکوژرێن، جاا خاودای تەعااال ئاشاکرای دەکاا کە گوفتاار و خەیااڵی ئەوانە 

نادروستە و ناڕەوایە؛ چونکە مەرگ وابەستە بە قەزا و قەدەرە، نە بە چوونە شەڕ و نەچوونە شەڕ؛ 

ئینسان دە خەودا لە سەر لێفە و دۆشەگ دەمارێ، دە حاڵێکادا ئای وا هەیە بەرەنگااری وا هەیە 

هەزاران شەڕ وشۆر دەبێ کەچی وەبەر نایە و ناکوژرێ. لە ساەر ئەو ئەساساە خاودای تەعااال 

 دادەبەزێنێ تا کوو ئینسان بزانێ حاڵی ئەوانەی وا بۆ خودا دەکوژرێن: 613ئایەتی 
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ِي ْحَيواء ِعنوَد َربِِّهوْم يُْرَزقُوونَ َوالَ َُتَْهََبذ اَّلذ
َ
ْمَواتًا بَْل أ

َ
ئوایل ( 265) َن قُتِلُواْ ِِف َسبِيِل ا ِّ أ

 عيمران
هەرگیز وا مەئاند ئەو کەاانەی کە وا لە  ێگای خودادا دەکو رێدو م دوون )وەت مەمانڕان( 

 بەڵکوو ئیندوون و لە الی پەروەردگاریانەوە  ئق و  ڤئییان دەدرێتێ.

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

، دا ڕاسانتانهەیە و دەو باوەڕەشای انموسوڵامن بە پێی باوەڕێکی کە بە ئەرکاانی ئیساالمی 

دەبێ بە فەرموودەکانی قورئان باوەڕ بکا و پابەندیشی بێ، دەنا باوەڕەکەی دەبێاتە درۆ و ئیهاانە. 

ە قورئان دەفەرموێ: ئەوانەی وا دە ڕێگەی خودادا دەکوژرێن، هەرگیاز بە جا لە سەر ئەو ئەساس

مردوو گومانیان مەکەن و پێ مەبەن، بەڵکە زیندوون و لە الی خودایاان ڕۆزییاان پاێ دەدرێ. 

واتە ئەو لەزەت و تام و ڕاحەتی و حەسانەوەی کە لە خواردن و خاواردنەوەی دنیاادا بە لەش و 

 لەشی هەستەی شەهید دەگا.  دەگا، ئەوەش بە ڕوح و ڕوح

 لەوانەیە ئەدێرەدا یەکێک بڵیند بێ و ئەو پرسیارە بکاا: کە خاواردن و خاواردنەوە ڕیانەوەی

؟ دەبێ لەو بارەوە چۆن فکر وەکەین کە دنیای پاش مەرگ خاوێنە و شتی وای ناکرێ لێ دەوێ

ێ بەڵم دەباێ ئەوە بێ. ئەوە ڕاستە، بەڵم پێشەکی دەبێ ئەوە بزانین قساە لە کااری خاودا نااکر 

بدەینە بەر تیشکی ئەقاام و شاعوور، دار و دەوەن و گیاا و گاوڵ هەماوو باۆ بەقاای حەیاتیاان 

دەخۆنەوە و ڕینەوەشیان لێ دیاری نادا، زەوی دەخواتەوە و پیساییشی لێ چاو ناکرێ، هەزاران 

 شتی دی.

 سەرنجێک: 

م و داخ و حەرسەتیاان هەندێک لەو ئەفرادانەی پاش کارەسااتی ئوحاود کە ماابوونەوە غە

دەخوارد بۆ ئەو خزم و کەک و دۆستانەیان کە کوژرابون، بەتایبەتی دە کاتی خۆشایدا کە یاادی 

گوماان وانیان دەکرد کە ئەوانیش ئەگەر مابان وەک ئێمەیان لەزەت دەچاشات لەو دنیاایەدا، بێ

م ئەو ئاایەتە ئەو ئەو بیر و باوەڕ و خەیاڵە دە ڕوحای وانادا سسات و الوازی نیشاان دەدا، بەڵ 

گومان و بیر و خەیاڵە کااڵە دەساڕێتەوە واتە دەفەرماوێ: خەیااڵ وا نەکەن ئەوانەی وا دە ڕێای 

خودادا دەکوژرێن وەک ئەو خەڵکە مردوون، سڕ و ماات و دامااو چااو لە ڕێگاای دادگایاان، 

ەیوە بەڵکە ئەوانە زیندوون واتە وەک زیندوو لەزەت و خۆشی دەنۆشن چاوەڕوانیشیان بەجێ گ

 بە نیعمەت و لەزەتەکانی بەهەشتی و هەچی دڵیان بیهەوێ.
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ًَ َربِِّهْم يُْرَزقُوَن  ﴿لە بەرجەوەندی ئایەتی  ْحيَا  ِعن
َ
 چەند ئیحتیامل هەیە: ﴾بَْل أ

. هەندێک نەزەریان وا داوە مەبەست لەو حەیاتە، حەیاتی ڕوحانییە کە شوهەدا لە دنیاای 6

 بەرزەخدا دەیانبێ.

بە پااێچەوانەی ئەو نەزەرە، نەزەریااان داوە وەک دەڵااێن: مەبەساات لەو . دەسااتەیەکیش 2

حەیاتە، حەیاتی جسامنییە، واتە شاوهەدا لە دنیاای بەرزەخادا بە پاێچەوانەی ماردووی غەیارە 

 شەهیدن وانە وەک دنیا خاوەن جسم و زیندوون.

: . هەندێکیش کوتوویاانە: مەبەسات بەو حەیااتەی کە شاەهید هەیەتای لەوالی، ئەوەیە9

ڕۆژێااک دێ ئەوانە زیناادوو دەکاارێنەوە، ئەو ڕۆژەش دنیااای ئاااخرەتە، بەڵم ئەو قەولەالوازە، 

 چونکە ئەو ڕۆژە هەموو عالەم زیندوو دەکرێتەوە، نەک تەنیا شەهید.

. دەستەیەکیش دەڵێن: مەبەست بەو حەیاتە ئەوەیە کە شەهید دە نااو قەباردا زینادوون و 4

بێ یا عادەت بێ، ئەو نەزەرش الوازە؛ غەیری خاوەن نەزەر  دەتوانن وەجووڵێن، جا بۆ عیبادەت

 کەک پەسەندی ناکا، چونکە حەیاتی ناو گۆڕ وەک حەیاتی دنیا ناچێ، وەجووڵێ و ڕاپەڕێ.

 : قەول

پەسەند و ڕەواکە قەولای جمهاوورە، قەولای هەوەڵە کە حەیااتی ئاایەتەکە مەبەساتی پاێ 

هەیەتای دەگەڵ حەیااتی ڕوحای دیاکە لێاک  ەیاتی ڕوحانییە؛ دیارە ئەو حەیاتی کە شاەهیدح

جیاوازن، چونکە حەیاتی ڕوحی عالەمی شەهید زۆر لە ساەرووی حەیااتی عاالەمی دیاکەیە، 

ڕوحیایە، بەڵم خوالسە حەیاتی عالەمی شەهید خودی حەیاتی حیسی نییە، بەڵاکە حەیااتێکی 

ییانە، کەوابێ لە سەر ڕابیتەی دەگەڵ لەشی دنیایی ڕابیتەیەکە کە ڕوحی عالەمی دیکەی ئینسان ن

ئەو نییەتە دەبێ بکوترێ: فەرقی نێاوان شاەهید و عاالەمی زینادوو وەک ئینساانی خەوتاوو و 

بەخەبەر وایە، واتە عااالەمی خەوتااوو کە بڵێااین شااەهیدە خاااون حەیاااتە بەڵم بااێ حەرەکە و 

 وێدا.جووڵنەوەیە، بەڵم ئینسان زیندوو خاوەنی حەیاتێکە کە دەشتوانێ وەجووڵێ بێر و بە

گۆیا لە مێژوودا هەیە کە لە دەورانی معاویەدا بە دەستووری ئەو خەڵک ویستیان بیرێک لە 

ی ئوحاوددا لێادەن. کااتێ کە خەریکای هەڵقەنادنی چااڵوەکە باوون، القێکای نێاژراو غقەرا

دۆزرایەوە، خوێنی پێوە بوو کە بە هۆی نووکی پاچ و پێمەڕە بریندار ببوو. ئەگەر تەماشایان کرد 

پێی نیشانە و عەالمەت کوتیان ئەوە القی حەزرەتی حەمزەیە کە لەو جێگایەدا نێژراوە. )تفسیر بە 

 (9/264تبیین الفرقان، 
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هەندێکیش دەڵێن: دە ڕیوایەتی ساەحیحدایە: ڕوحای شاەهیدان ئەو هێازەی دراوەتاێ کە 

 بتوانێ بە شکڵی مەلێکی ڕەنگ سەوز و جوان لە بەهەشتدا بفڕێ بێر و بەوێدا.

 یهەوێ بە پوخت و پاراوی بزانێ ئایەتی )بل احیاء( یانی چی؟ دڵ دە

نکە بە زاهیری ئەوانە مردوون بە ماردوو دەژمێاردرێن، بەو دەلایلە ڕوحای حەیااتی. کە چو 

تایبەتی دنیایە و پێی دەکوترێ زیندویی، لەوی وەرگیراوەتەوە و دە ڕیزی مردوواندا دێاتە ژماار. 

احیاء" بە پاوختی هەزم نااکرێ. دەباێ چاۆنی باۆ بچاین و  جا لە سەر ئەو تەعبیراتە مانای "بل

 بەراوەرد کەین کە دڵ لە دڕدۆنگی و دوودڵی ڕزگار بێ؟

ر و دەوێ بگیارێن و وەگەڕیاان خەیان بەڵکاوو ێادەبێ دڵ و ئەقام و زانست و شاعوور د

 بتوانین لەو بارەوە قەناعەت بە دڵ بدەین و حەقیقەتیش وەدۆزین:

کافر و منافق مەسەلەی شەهیدانی ڕێگای خودا بە هایچ دەزانان و . دەبێ ئەوە بزانین کە 6

هەر وەک مردووی عادەتی سەیری دەکەن و لێی دەڕوانان، باۆ مەقاام و شاەئنی شاەهید هایچ 

پووچ دادەنێ  613چەشنە ئیمتیازێک دانانێن؛ خودای تەعاالش هەڵوێستیان بە هۆی ئەو ئایەتی 

ن بە ماردن نااهێنێتە ژماار ئەگەرچای بە ڕواڵەت و ڕەدی دەکاتەوە، بە تەئکیاد مەرگای شاەهیدا

بەڵم شەهید لە کن خودای بەرز لە یەک ژیانی پڕ لە نایعمەت و خۆشایدا دەژیان و  مەرگیشە،

 بەهرەمەندن.

. مردنی هەموو کەس بە ئیعتیباری خۆشای و ناخۆشای وەک یەک ناین و نااچن بەڵاکە 3

مورشیکان هێندە ترش و تاڵە باس ناکرێن،  تەفاوەتیان هەیە. بۆ منونە مردنی کافران و منافقان و

ی 91چونکە بە دایمە دە عەزابدان. مردنیان لە مردن خرابرتە، وەک خودا فەرموویەتی دە ئایەتی 

ِت َربَُّه ُُمِْرًما فَإِنَّ ََلُ َجَهنَّمَ  ﴿طەدا: 
ْ
واتە کاێ بە تاوانبااری بێاتە  ﴾اَل َيُموُت ِفيَها َواَل َيىْي إِنَُّه َمن يَأ

خودا، دۆزەخ جێی ئەوە، دەوێدا نە دەمرێ و نە دەژی. جاو بەو پێیە حەیاتی دوای مەرگای  لی

ئەوان کافران وەک ماردنە، بەڵم حەیااتی خااوەن بااوەڕان ئەگەرچای بە ڕواڵەت مەرگە، بەڵم 

حەیاتێکی پڕ لە ناز و نیعمەتە، حەتا هێنادێک لە زانایاان نەزەریاان وا داوە: شاەهید و ئەولیاا و 

ا مردنیااان ئەو مااردنەی بە خەیاااڵی ئااێمەدا دێ نیاایە، بەڵااکە وەک مەرگ دەچااێ بەڵم دە ئەنبیاا

واقعیەتدا هەر وەک ئەسبابێکی لەو حەمبارەی وەگوێزی بۆ ئەو حەمباارەی وایە، واتە لە وڵتای 

 فانی بۆ وڵتی باقی.
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 ئاگاداری:

بەتایبەت لەو بارەوە لە سەر مەسکەلەی شەهید زانایان زۆر دواون و تەعبیراتیان زۆر لێداوە 

ًَ َربِِّهدْم يُْرَزقُدوَن  ﴿ ْحيَدا  ِعند
َ
ە و تەعبیاراتە لەوەڕا نئەو هەماوو بۆچاوون و هەڵساەنگاند ﴾بَْل أ

لە ڕۆژی  رسەرچاوە دەگرێ: حەیااتی بە خاواردن و بە خاواردنەوە پااش حەیااتی دنیاا، مەگە

حەرش و نەرشدا بێ دەنا دە عالەمی بەرزەخدا نەبیرساوە ببێ. بەڵم بێ ئاوڕدانەوە وەلی ئەوە کە 

خودا بەتوانایە دە هەموو عالەمێکادا شات پێاک بێناێ بە هەر کەیفیەتێاک کە بایهەوێ، دەباێ 

زانن، ئەوانەی حەیاتی بە خواردن و خواردنەوەی پاش مردنی تەبیعی لەمەڕ شەهیدان بە دوور با

ئاوڕ وەلی ئەوەش بدەنەوە چۆن قسە لەوەی دەکەن حەزرەتی عیسا پاش هەزاران ساڵ نەمانی 

لە سەر زەوی هەر ماوە و دێتەوە خوار بۆ سەر زەوی و خۆ حاوانەوە تا وێساتا لە کاوێ باووە و 

چۆن ژیاوە بە لە شی ئینسانییەوە؟ وەک دەڵێن دە عالەمی ڕوحانیادا نەباێ؟! چاونکە هەرچای 

تە دەر لە عالەمی دنیا دەبێ بڵێین دەڕوا لە عالەمی لەش کە خواردن و خاواردنەوەیە، دەناا دەڕوا

لە عالەمی ڕوح ناڕواتە دەر، ڕوح هەر دەمێنێ دە عالەمی خۆیدا، چاۆنیەتی عاالەمی ڕۆحایش 

 خودا بۆخۆی دەزانێ. 

ەقڵێاک عباساەوە نبۆ ئیسباتی حاڵەتی حەیاتی ڕێز و ڕێزداری شەهیدانی ڕێی خودا لە ابن

إِنَّ أَرواَحُهم يف أَجاواِف نەق  دەکەین. ئەو حەزرەتە لە بابەت کەیفیەتی شەهیدان فەرموویەتی: 

طَیر  ُخفر  َو إنَّها تَرُد أنهاَر الَجنَِّة و تَأْکُُل ِمن ِوارِها و ترََسُح َحیُث شاَءْت َو تَأَوی إِلی قَنادیَل ِمن 

ِبِهم قالوا یالَیَت قَوَمنا یَعلَموَن ما َرأَْوا طَ  َذَهب  تَحَت الَْعرِش فَلاَّم  یَب َمسَکِنِهم َو َمطَْعِمِهم َو َمْەَ

نَحُن فیه ِمَن الن َعِم َو ما َوَضَع اللُه بنا کَي تَرَغبوا يف الِْجهاِد، فَقاَل اللُه تَعالی أنا ُمخارِبٌ َعانُکم و 

 َل اللُه تَعالَی ِهِذِه اآْلیََة.ُمبلُِغ إخوانُِکم فََفرِحوا ِبَذلَِک َو اْستَبَەوا فَأَنَز 

سەوزدان، کە ئەو  دندووکگومان گیانی شەهیدان لە ناو بەتاڵیی مەالنی جوانی واتە: بێ

مەلە سەوز و جواناننە بە جۆبارەکانی بەهەشتدا دێن و دەڕۆن، و لە میوەکانی بەهەشت دەخۆن، 

ەکانی زێڕ و زیوی ژێر عەرشدا و قەندیلاهەر کوێیەکیان پێ خۆش بێ دەتوانن بۆی بچن، و لە ن

جێگا دەگرن. کاتێ کەیع و خۆشی و پاک و خااوێنی و تەعاامی بەلەزەت وشاەڕابی ڕەوانای 

خۆیااان لەوێ دی، دەڵااێن: ئەی خااۆزگە یااارانی ئااێمە ئەوەیااان دەزاناای کە ئااێمە لە چ ناااز و 

یلیان ببایە باۆ نیعمەتێکداین و خودا دەرحەق بە مە چها کەرەمی نیشان داوە، تاکوو یارانی مە مە

الی غەزا، خودای تەعاال پێیاان دەڵاێ: ئەمان لە جیااتی ئێاوە خەبەرداریاان دەکەم تااکوو بەو 
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ی ئالی عیمران لەو بارەوە دابەزی. 613خەبەرە خۆشحاڵ بن و خۆشحاڵی بکەن. جا ئەو ئایەتە 

 .9/249ابوالفتوح، تفسیر؛ 

وڵمادا فەرماوویەتی: ئەمان لەو  مسعود پرسیار کاراوە لەو ئاایەتە، ئەویاش لەگۆیا لە ابن

َهداَء َعلَی نَهر  ِبباِب الَْجنَِّة يف قُبَّاة  َخْضااء ا ئایەتەم پرسیار کرد و ئاوایان وڵم داومەوە:  إنَّ الشُّ

 یان: يف َروَضة  َخضاء.

ادووبارە لە جابری کوڕی عەبدوڵاڵ نەق  کراوە کە پێغەمبەر فەرماوویەتی:  ُرَک أَنَّ اأَ ال اُبَش 

باَک َحیُث اُصیَب ِبأُُحد  أَحیاُه اللُه ثُمَّ قاَل ما تُریُد یا َعبَد اللِه بن َعمرو  أَن أَفَعَل ِبَک؟ فَقااَل: یاا أَ 

نیا فَاقْتَُل فیَک َمرًَّة أُْخرَی.  رَب  اُِحبُّ أَن تَرُدَّّن الی الدُّ

 لەو بارەوە ڕیوایەت گەیشتۆتە یەقین و کەس ئینکاری ناکرێ. 

 ئاگاداری:

سەیری ئەو بەڵگە و نیشانانە بکەین کە پێامن دەڵێن: ڕوح و گیان پاش جادا باوونەوەی  لە 

 لەشی مردوو ئەو هەر باقییە و زیندوویە. 

 ی سووڕەی واقعە:09ئایەتی 

ا إِن  مذ
َ
بَِي اكفَأ  (85) فََرْوٌ  َوَرَْيَاٌن وََجنذُة نَِليمٍ ( 88)َن ِمَن الُْمَقرذ

 ( لە پاداشا دەاێتەوە و دەچێتە بەهەشتی پا لە خۆشی99ئێەەیە و دەم ێ )بەاڵب ئەوەی نزیکی 

هااواری ئەوەیەتای کە ڕوح و ریحاان و « ف»دیارە بە یاسا و ئادابی عیلمای نەحاو پیتای 

 بەهەشت بۆ پاش مەرگی لەشە.

واتە: کاێ مارد، دێ  «َمن ماَت فََقاد قاَماْت قیاَمتُاهُ »فەرموودەی پێغەمبەر جگە لەو ئایەتە: 

یامەتی. ئەو فەرموودەیە پێامن دەڵێ: روح و گیان نامرێ کاتێ کە لە لەش جودا بۆوە، قیامەتی ق

شارەزامان دەکا وەلی ئەوەی کە قیامەت پاش مردنی لەشە. « قد»لە سەر « ف»ئەو دادێ. پیتی 

وگۆی پێغەمبەر لە ڕۆژی بەدردا دەگەڵ شەهیدەکانی ئەو ڕۆژە نیشاانەیە لە جگە لەوانەش گفت

واتە دەساتو کەوت ئەوەی  «َهْل َوَجْدتُم ما َوَعَد َربُُّکم َحّقااً »مانی ڕوح پاش مردنی لەش:  سەر

خودا وەعدی پێ دابوون بە حە ؟! یارانی دەوری پێغەمبەر عەرزیان کرد ئەوانە مردوون، چۆن 

ەروا پێغەمابەر واتە ئەوانە لە ئێوە بیساەرترن. ه إِنَُّهم أَسَمُع ِمنُْکم:دەبیسن؟ پێغەمبەر فەرمووی: 

واتە دۆساتانی خاودا ناامرن،  «أَولیاُء اللِه ال یَموتوَن َولِِکْن یُنَقلوَن ِمْن دار  إِلَای دار  »فەرمووی: 
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هەست و شعوور ناابن، بەڵم بە جودابوونەوەیاان لە لەش لەو مااڵەدا دەچانە مااڵێکی واتە بێ

 یە.دیکە. ئەوانە هەموویان پێامن دەڵێن: ڕوح پاش مەرگی لەش باقی

لە سەر ئەساسی ئەو تەعبیراتانەی کە هەڵسەنگێندران و بەراوەرد کران، وا وێدەچێ عەزابی 

زاناان کوتوویاانە: ێک لە قورئانددانی ئەو خەیاڵە هەناقەبر نەبێ و خۆشی قەبر نەبێ، بۆ ڕاماڵ

ڕوحی شەهید زیندوون، هەموو شەوێ تا ڕۆژی قیامەت لە ژێر عەرشی خودادا ڕکووع و سژدە 

إِذا ناَم الَْعبُد يف ُسجوِدِه باهی اللاُه ِباِه َمالئَِکتَاُه َو یَقاوُل ن بە دەلیلی فەرموودەی پێغەمبەر: دەبە

کااتێ بەنادە لە ساەژدەیدا بناوێ خاودا  اُنُّروا الی َعبدي روُحُه ِعندي و َجَساُدُه يف ِخادَمتي:

نە، و لەشیشای لە فرشتەکانی خۆی ئاگادار دەکا: بڕوانن لەو عەبدەی من، کە ڕوحی لە لی ما

 خزمەت مندایە. 

بە هەر حاڵ لە سەر شاەهید دەساتەکوتە زۆر کاراوە، کاێ وازی لە زۆر زانیانە لەو باارەوە 

 .469بڕوانێتە تەفسیری کەبیر، هەمان ئایەتی 

 
خودای تەعال بە پێی حیکمەتی خۆی دەیهەوێ حاڵەتێکی دیکەی خۆشی و بەخاتەوەری 

شەهیدانی ڕێگای خودا بە دنیای ئینسان بناسێنێ، کە لە پاش چاوونە دەریاان لە دنیاا بە هاۆی 

دا خاودای تەعاال 469شەهید بوونیان خودا پێیان دەبەخشێ. دیارە لە هەوەڵەوە واتە لە ئاایەتی 

ەوەی ڕزقی پێ بەخشین بە لەزەت و خۆشییەوە لە لی خاۆی کە فەرماووی: خواردن و خواردن

ًَ َربِِّهْم يُْرَزقُوَن  ﴿ ْحيَا  ِعن
َ
واتە ئەوانە )شەهیدان( زیندوون لە لی خودای خۆیان دەخۆن  ﴾بَْل أ

خۆش و شادن بەوەی خاودای خۆیاان ئەو فەزڵ و نایعمەتەی پاێ و دەخۆنەوە. ئەوجار کەیف

 بەخشیون. 

ی ئالی عیماران، باۆوەی بە پوخات و 498ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی بۆ 

 پاراوی لە باسەکە تێبگەین:

الذ َخووْ 
َ
وْن َخلِْفِهوْم أ ِيَن لَْم يَلَْحُقوواْ بِِهوم مِّ وَن بِاَّلذ ٌف فَرِِحَي بَِما آتَاُهُم ا ُّ ِمن فَْضلِِه َويَْهَتبَِْشُ

 ئایل عيمران( 272) نُونَ َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم ََيْ َ 
دڵیڕڕڕان خۆشڕڕڕە بەو چڕڕڕاکەیە کە خڕڕڕودا دەربڕڕڕارەی کڕڕڕ دوونو شڕڕڕادن بەوە  کە ئەوانەی وا 

 نەگەیشتوونە ئەمان و بەجێ ماونو هیچ ت اێکیان لە اەر نابێ و هیچ خەمێکیان لە بەر نابێ.

 971ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 
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انین بە باوەڕەوە بڵێین: دنیای شەهیدی ڕێگای خودا کە ڕێگای ڕاستە، دەبێتە بااخ دەبێ بتو  

و باخاتێک لە باخی بەهەشت، ئەوان کە خۆشحاڵن زیاتر بەوەی خۆشحاڵن کە خاوای تەعااال 

بە گەورەیی و فەزڵی خۆی پێی بەخشایون و داویناێ و لێیاان ناساتێندرێتەوە و ماژدەش دەدەن 

ەیشتوون شەهید کرێن و بەوان بگەن بەڵم چاوەڕوانن و دە ناۆرەدان، بەوانەی کە وا ئێستێ نەگ

خەفەتین ئەوەی بە ئێمە دراوە ئێستێ بۆ ئەوانیش حازر و ئاماادە ترسییان دەدەنێ و بێمژدەی بێ

 ی سووڕەی ئەحزابدا باسی لە سەر کراوە:29کراوە. ئەو کەسانە ئەوانەن کە لە ئایەتی 

َ َعلَْيِه فَِمْنُهم مذن قََى ََنَْبُه َوِمْنُهم مذن يَنَتِظوُر َوَموا ِمَن الُْمْؤِمنَِي رَِجاٌل  َصَدقُوا َما ََعَهُدوا ا ذ
لُوا ََّْبِديلًا   بَدذ

پیاوی وا هەیە لە ناو خاوەن باوە اندا ئەو پەیتنەی کە وا بە خودایان داوە پێکیان هێناوەو وەت 

بەخشینە دە دێکیشیان چاوە واند بۆ ئەو گیانئەوانەی شەهید بوون و گیانیان بەخشیوەو و هەن

بەخشینەدا تۆئقاڵێکیشیان پەرڤشڕی نیڕیە و پێناو وەعدی داویانە بە خوداو دە مقابیل ئەو گیان

 اۆئی خۆیان ناگۆ نەوە.

 یەک لەو بارەوە:پاشەدۆ

 وێنەیان هەیە لە الیەن خوداوە:شەهید دوو خۆشحاڵی زۆر بەرز و بێ

ە کە بە هۆی ئەو نیعمەتە زۆرانەی کە خودای مەزن لە ساایەی . خۆشحاڵی هەوەڵ ئەوەی6

 بەخشندەگی خۆیەوە پێی داون شاد و ئەمینن.

. خۆشحاڵی دووهەمیان ئەوەیە کە بە هۆی مژدەیەکی خودا داویە بەو بارا شاەڕکەرانەیان 2

 ئەو نیعمەتەش بۆ وان هەیە و ئامادەیە.

ەی بە برا شاەڕکەرەکانیان لە دنیاادا شەهیدان پێ خۆشحاڵ دەبن بەوەی ئەو مزگێنییە خۆش

بگا، کە خودای تەعاال پێی داون بۆ وەی بێ ترک و بێ باکانە شەڕ دەگەڵ دوژمناانی خاودا بە 

 گەرمی پەرە پێ بدەن. 

دە خۆشی ئەوەیدان چ بۆ وان هەیە، ئەوەش باۆ بارا شاەڕکەرەکانیان  بە کوردی، شەهیدان

خەبەرداری حااڵ و ئەحاواڵی برایاانی خااوەن  هەیە. ئا ئەوەش بەڵگەیە لە سەر ئەوەی شاەهید

باوەڕی خۆیان هەن کە وێستا شاەهید نەکاراوە. بەڵاکە هەر لە دنیاادان خەریکای بەربەرەکاانی 

 لەگەڵ دوژمنانی خودان.

 فەرقی نێوان خەوف و حوزن:
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خەوف لە کاتی هاتنی بەڵ و ناڕەحەتیدا سواری دڵی ئینسان دەبێ، بەڵم حاوزن لە کااتی 

بوونی بەڵیە دێ سواری دڵ دەباێ. بە کاورتی، خەوف شتی خۆشەویست و واقع دانیلەدەک

 ێدایە بۆ الت، حوزن خەفەتی شتێکە هاتووە بە سەرتدا.ڕ ترسی بەڵیەکە دە 

﴾ن لە ئاخرەتدا نییانە حوزن و خۆف، ئی َخوٌْف َعلَيِْهْم َواَل ُهْم َيََّْنُوَن  ال ئەوە کە شەهید ﴿

ئەوەیە نیعمەتانی ئاخرەت وەک نیعمەتی دنیا زەوالیان بە سەردا نایە تاکوو خەفەتی بۆ بخۆن، بە 

کورتی و بە کوردی، ئەنعامی دنیا نەمان و نەبوونی بە سەردا دێ بۆ خەم دەباێ، بەڵم ئەنعاامی 

 دایە، بۆ خەم نابێ. ئاخرەتی، نەمانی بە سەردا نایە چونکە عەتای خو 

 خەوف بۆ بەڵی دانەهاتووە )مستقبل(، حوزن ڕابراوە )مايض(.

 بۆ ئاگاداری:

ئەو کەسانەی کە دەو باوەڕەیدان پێش ئەوەی قیامەت داباێ، ئەوان زینادوون و لە لەزەتای 

 یەی تەعبیراتی دیکە دێننە ڕوو، وەک ئەوە:631خۆشیش بەشدارن، بۆ ئەو ئایەتە 

یدان بە هەندێکیان دەڵێن: ئەو هاوڕێیانەی خۆمان، فڵن و فاڵن کە لە . هەندێک لە شەه6

سەفی شەڕدا بەجێامن هێشتوون و دە شەڕدا ماونەوە، ئەگەر خودا بخوازێ و حەز بکا بکوژرێن 

و لە نیعمەتی بۆ شەهیدان هەیە بۆ وانیش ببێ، وەک بۆ مە هەیە، دەبێ و سەر دەگرێ، وەک لە 

و ﴿ئایەتی  يَن لَْم يَلَْحُقواْ بِِهمَويَْستَبِِّْشُ ِ  ئەو مەبەستە فەهم دەکرێ. ﴾َن بِاَّلَّ

. یا وەک ئەو تەعبیراتە: شەهیدان چونکە پاش داهااتنی قیاامەت و ڕۆژی حەو دەچانە 2

ناو بەهەشت و دەوێدا لە لەزەت و خۆشییەکانی بەهەشتی بەهرەمەند دەبن، ئەو مەبەساتە دەکاا 

دْن َخلِْفِهدمْ لَْم يَلَْحُقواْ بِِهم  ﴿ئایەتی  واتە شاەهیدان شاادن بەوەی کە ئەو هااواڵنەی وێساتا  ﴾مِّ

نەهاتوونە الیان، بەڵکوو هەر دە شەڕدان لە دنیاادا، باۆ وانایش باێ خەوف و خەمای هەیە، دە 

حاڵێکدا ئەوڕۆ لە قۆناغی مەدا نین چونکە ئێمە لە پێش واندا جێگای خۆمان لە بەهەشتدا دیوە 

 ی سووڕەی نیساء دەگرینە بەر کە دەفەرموێ:32مەبەستەش ئایەتی و گرتووە، بۆ ڕاستی ئەو 

و ْوِِل الضذ
ُ
ْموَالِِهْم والذ يَْهَتوِي اعَْقاِعُدوَن ِمَن الُْمْؤِمنَِي َغوْيُ أ

َ
َررِ وَالُْمَجاِهوُدوَن ِِف َسوبِيِل ا ِّ بِوأ

نُفِهو
َ
ْموَالِِهْم وَأ

َ
َل ا ُّ الُْمَجاِهوِديَن بِوأ نُفِهِهْم فَضذ

َ
ولاًّ َوَعوَد ا ُّ كوِهْم لََعَ اعَْقاِعوِديَن َدرََجوًة وَ وَأ

ْجرًا َعِظيًما
َ
َل ا ُّ الُْمَجاِهِديَن لََعَ اعَْقاِعِديَن أ ُْهََن َوفَضذ

ْ
 اْل

هەندێ لەو مواوڵتنانەی کە دانیشتوون و جیهاد نڕاکەنو کە اڕاغ واڕەلیەد و بیانوویەکیڕان 

او و گیانیڕان لە  ێگڕای خڕودادا تێدەکۆشڕدو خڕودا نییەو هەرگیز وەکڕوو ئەوانە نڕید کە بە مڕ
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ئەوانەی کە بە مڕڕاو و گیانیڕڕان خەباتیڕڕان کڕڕ دووەو پڕڕ ە و پڕڕایەی بەرئ کڕڕ دوونەتەوە بە اڕڕەر 

دانیشتووانداو خودا مو دەی چاکەشی بە هەمووان داوەو خودا لە پاداشڕی گەورە و ف اوانیشڕدا 

ە پڕڕ ەی بەرئ کڕڕ دوونەتەوە بە اڕڕەر ئەوانەی کە بە مڕڕاو و گیڕڕان خەبڕڕات و جیهادیڕڕان کڕڕ دوو 

 خانەنشید و دانیشتووەکاندا.

ئەو ئایەتە ئەوەمان پێ دەڵێ: شەهیدان بەوە دڵخۆشن کە چاو دەکەن شاوێنی مومئیناان و 

ئەو نیعمەتانەی کە بۆیان داندراوە لە بەهەشتدا و چاوەڕوانی ڕۆژی پێکەوەباوون، ئەو گوفتاارە 

 یە. تفسیر کبیر، هەمان ئایەت.پەسەندی ابومسلم بحر اصفهانی و زجاج

 
ی ئاالی 636دووبارە لە بابەت ڕێزداری لە شەهید لە الیەن خوداوە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 عیمران:

ْجَر الُْمْؤِمنِيَ 
َ
نذ ا ذ الَ يُِضيُع أ

َ
َن ا ِّ َوفَْضٍل وَأ وَن بِنِْلَمٍة مِّ  ئایل عيمران( 272) يَْهَتبَِْشُ

نڕیعەەت و ئیڕادە بەخشڕینەی کە لە الی خڕوداوە پێیڕان دراوەو بەوە  کە شادماند بەو نڕائ و 

 خودا هەرگیز پاداشی باواداران ون ناکات.

 979ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

بەخش و خۆشحاڵن شەهیدان لە ڕۆژی قیامەتا بەو پاداشە گەورەیەی کە خاودای مزگێنی 

گوماانەی خاودا، دیاارە خاودا اون لەو هەموو فەزڵ و نایعمەتە باێ سانوور و بێتەعاال پێی د

 پاداشی بڕواداران بە زایە نادات.

 دەبێ بڵێین: شەهید لە دوو الی دیکەوە شاد و بەختەوەرن:

. لەو بارەوە خۆشحاڵن کە خودای تەعاال بۆ هەچای خااوەن ئایامن و بااوەڕە نیعمەتای 6

یوە، و هەروا خاودا بە خااتری فەزڵای خاۆی و دروساتکاری بەهەشتی داناوە و پێیاانی بەخشا

 شەهیدان ئەو نیعمەتانە دووبارە و زیاد دەکا.

. لەو بارەوە شەهید کە دەبینێ خاودا پاداشای خااوەن بااوەڕان بە زایە ناادا، و بەتاایبەت 2

 پاداشی شەهیدان و موجاهیدان و ڕاستان ئەوەندەی دیش شاد و مەرسوورن.

ی نایعمەت و فەزڵ دە ئاایەتەکەدا بە ماوبهەمی هااتوون، و هەر وا جگە لەوانەش وشەکان

باێ بیسای هەر جاۆر دا هەر بە ماوبهەمی هااتووە باۆ وەی گوێ613لە ئاایەتی « ڕزق»وشەی 

بیهەوێ: ئەو سێ وشانە تەعبیار کاات. جاا لە ساەر ئەو تەعبیارات و بەرجەوەنادییە ئەو ساێ 
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 دەکەن: بەیانی سێ شتی گەورە 636و  631، 613ئایەتانەی 

 . ئەجری مومئینان6

 . پاداش و ڕزقی خۆیان لە الی خودا وەردەگرن2

 نیعمەت و فەزڵی خودایە . ئەو ڕزقەی وەریدەگرن9

. لەتایبەتی ئەو ڕزقەیە کە زەواڵ و فەنای بە سەردا نایە و هەر خەوف و خەمیشای دەگەڵ 4

خەم و ڕزقای قیاامەتە باێ تێکەڵو نییە و نابێ، چونکە ڕزقی بێ خەم کەمە، بەڵم ئەوە چاونکە

 خەفەتە.

 دا:636و  631دیارە هەر وەک ئاشکرا و ڕوونە دوو بەشارەت هەیە دەو ئایەتی 

. بەشااارەتی هەوەڵ ئاای ئەوەیە کە دڵشاااد و خۆشااحاڵن بەوەی کە مزگێنییااان پااێ دراوە 6

ەوە بەوەی ئەوانەی بە شااوێنیاندا دێاان ئەواناایش خاااوەنی ئەو نیعمەتااانەن کە دراوە بە ئێااوە، ئ

 ە.631بەشارەتی ئایەتی 

دایە، مااژدەیە بەو نیعمەتااانەی کە 636. بەشااارەتی دوو کە تااایبەتی خۆیااانە و دە ئااایەتی 2

 ڕاستەوخۆ لە خوداوە پێیان دەدرێ. 

دیارە بەشارەتی هاواڵنیان بە نیعمەت وەک لە ئایەتەکەڕا دەردەکەوێ تەواوترە لە بەشارەتی 

ئیامندارانە خۆشحاڵی برادەرانی موسوڵامنیان بێاتە جاێ دەگەڵ تایبەتی خۆیان، چونکە ئەرکی 

 ئی خۆیان.

 بە کورتی و بە کوردی، دڵشادی شەهید لە دوو ڕێگاوە سەرچاوە دەگرێ:

 . خۆیان بە شەڕەفی شەهادەت پاداشتی شەهادەت دەگەن،6

ێانە . خەبەردار دەکرێن بەوەی براکانیشیان بە مەقامی شەهادەت دەگەن لە داهااتوودا و د2

 الیان.

 
بە پێی بەراوەرد و هەڵسەنگاندنی ئایەتەکان ئەوە بە ئاشکرایی دەرکەوت کە خاوای تەعااال 

خاوەن باوەڕانی باۆ شاەڕ و جیهااد و بەرەبەرکاانی دوژمناانی دیان و خاودا دەعاوەت دەکاا و 

شەوقێکی زۆریان دەخاتە ناو دڵ و دەروونیانەوە. بە فەزڵ و عەزەمەتی پلە و مەقامی شەهادەت 

ئەو شااتە دەدرێ خااودا کە سااەر دەکێشااێتە ئااازایەتی و خااۆ بە شااەهید دان و  زۆر لە دەوری

خۆڕاگری دە بەرابەر شەڕ و بەربەرەکانیدا، باۆ ئیساباتی ئەو ڕاساتییە دەچیانە خازمەت ئاایەتی 
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 ی ئالی عیمران بۆ تێگەیشنت لەو بارەوە:632

َصواَبهُ 
َ
ِيَن اْسَتَجابُواْ ِ ِّ وَالرذُسوِل ِمن َبْلِد َموآ أ ْجوٌر اَّلذ

َ
ْحَهوُنواْ ِموْنُهْم وَاَّذَقوواْ أ

َ
يوَن أ ِ ُم اعَْقوْرُ  لَِّلذ

 ئایل عيمران( 271)َعِظيمٌ 
ئەو بڕاوادارانەی کە وا لە پڕا  ب ینڕدار بوونیشڕڕیان واڵمڕی خڕودا و پێغەمبەریڕان دایەوەو بڕڕۆ 

 ئەوانەشیان کە وا چات و پارێزگار بوونو پاداشێکی گەورە هەیە.

 972هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی  ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی

ئەوانەی وڵمی خاودا وپێغەمبەریاان بە دڵ و بە ڕاسات دایەوە، پااش ئەوەی کە تووشای  

برینداری و ڕەنج و عەزابێکی سەخت و گران بوون و هەر وا بۆ ئەوانەش کە چااک و پااکی و 

 زۆر گەورە لە الی خودا هەیە. ڕاستییان نیشان داوە لەوان و خۆپارێزن، بۆ گشت ئەوانە پاداشی

ی شەواڵی ساڵی سێی کۆچی ڕووی داوە، لە هێارش 3شەڕی ئوحود کە لە ڕۆژی شەممە 

و هەڵمەتی یەکەمدا موسوڵامنەکان پیرۆزی و سەرکەوتنێکی بەرچاویان لە خۆ نیشاان دا، بەڵم 

ییە بە داخەوە چەرخ سااووڕا بە هااۆی خۆشەویسااتی ماااڵی دنیااا بااۆ هەلاای دووهەم ئەو پیاارۆز

پەرستان بن، ئەوە کارا کارا، نەهاتەوە ڕێ بەڵکوو گورز و هەل کەوتە دەست دوژمنان وەک بت

بەڵم هەر وەک نیشااانی داوە خااولی گەردوون هەر کاااتەی خولەکااانی بە قااازانجی الیەک 

دەگەڕێ، بۆ هەڵمەتی سێ بە هۆی هیمەتی پێغەمبەر و یارانی پاکی ئەو خۆ کۆکردنەوە و گوێ 

ە خۆبوردووانە لە دەوری پێغەمبەر کۆوە بوون و بۆ هێرش بردنە سەر کافران، ئەوە بە فەرمان و ل

بە گوڕەوە پەالماریان دا و کافریان ڕاو ناان و بەرەو مەکاکە هەڵتان و ڕایاانکرد لە  بوو کە زۆر

 ترسی ئەو هێرشە بەگوڕەی یارانی ئیسالم. 

ەشاکرەکەی باۆ هاات و پێای پێغەمبەر ئە دەو کاتەدا هەواڵای گەڕانەوەی ئەبوساوفیان و ل

گەیی، ئەوجار لە الیەن پێغەمبەرەوە بانگەواز بڵو کرایەوە کە هەچی ئەفرادی لەشکری ئیسالمە 

پەرستان بکەویان. ئەوجاار بە دەساتوروی حەزرەت بێن کۆوە بن، تاکوو وەدوای لەشکری بت

بەر کەوتان بە نەفەرەی کە لە شەڕی ئوحوددا دە خزمەت حەزرەتدا بوون دەگەڵ پێغەما 111ئەو 

خوردەی ئەبوسوفیان کە بەرەو مەککە ڕایانکردبوو، هاتن تاکوو گەیشتە شوێن لەشکری شکست

ە، لەوێ بااروبنەی دایە زەوی باۆ پشاوودان. جاا لەوێ «حماراء االساد»ئەو شوێنەی کە ناوی 

الیەن بوو هاتە خزمەت پێغەمبەری و نیگەرانی خۆی نیشان مەعبەدی خەزاعی کە کابرایەکی بێ

دا. پێغەمبەر پرسیاری لێ کرد کە بۆ کوێ دەچی؟ لە وڵمی پێغەمبەردا گوتی: بۆ مەککە دەچم. 
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پێغەمبەر ئەوجار پێی کوت: جا ئەگەر دە ڕێیەدا ئەبوسوفیانت چاو کارد و دیتات، پێای بڵاێ وا 

پێغەمبەر بە لەشکرێکی یەکجار زۆر و زەوەند لە ڕێگەدا بۆ ئێوە وەستاون لە شاوێنێک بە نااوی 

ئەو پیاوەی سەفەرچی بە ناوی مەعبەدی خەزاعی لە ڕێیەدا گەیشت بە ئەبوساوفیان و «. حارو »

ئەبوسوفیانیش لێی پرسی: لە کوێڕا دێی و بۆ کاوێ دەچای و کێات دی دە ڕێایەدا؟ مەعابەد لە 

وڵمدا کوتی: لەوالیەڕا دێم و بۆ الی مەککە دەچام، ئەماام ماحەمەدم دی کە بە لەشاکرێکی 

ڕێگاتان وێستاوە، وا دیارە ئەوانەی کە لە شاەڕی ئوحاوددا دەگەڵای نەباوون یەکجار زۆرەوە لە 

ئەوانیش دەگەڵ بوون. ئەبوسوفیانکە ئەوەی لەو کابرایە بیسات و بەقاشای پاێ کارد، فەرماانی 

توندی بەرەو مەککە بگەڕێانەوە دەناا لەوانەیە هاا بەو زووانە باگەنە ساەرمان و بە  ەدەرکرد کە ب

ووڕەیی و ڕق هەڵستاوی و نەیاوێرینێ. ئەدێرەدایە کە خاودای ئاگاادار بە گژماندا بێن. زۆر بە ت

ی دابەزاند بە مزگێنی بۆ ئەو هاوڕێیانەی دە خزمەت 632سەر هەرچی هەیە و نییە، ئەو ئایەتەی 

پێغەمبەردا بوون کە لە پاش ئەو هەم و ناڕەحەتی و برینادار بوونەیاان بە فەرماانی پێغەمابەر باۆ 

دوژمن بەرەو پیری بانگەوازی پێغەمبەر هاتوون و ئامادەگی خۆیاان نیشاان  بەرەنگار بوونەوەی

 دا.

وەک خودا دەفەرموێ: ئەوانەی بە پیر بانگەوازی خودا و پێغەمبەرەوە چاوون و فەرمانیاان 

بەجێ هێناوە، پاش ئەوەی کە تووشی ئازار و بریناداری باوون، و باۆ ئەوانەی لەوان چاکەیاان 

 هاوتا.شی گەورە هەیە لە الی خودای بێکردووە و خۆپارێزن، پادا

 :پاشەدۆ

دا ئاماژەیە وەالی ئەوەی هەندێک لە موسوڵامنان 632ناوبردنی خودا و پێغەمبەر دە ئایەتی 

دە شەڕی ئوحوددا بێ ئەمری خودایان کرد وەک هەڵتان و پشات دە شاەڕ کاردن، و هەم باێ 

ەڵم ئێساتێ کە پێغەمابەر بانگیاان ئەمری پێغەمبەریان کرد وەک چۆڵ کردنی ساەنگەرەکانیان؛ ب

کەن دیارە دە دەکا بۆ پەیسەر گرتنی موویکان و بە قسەی پێغەمبەرەوە دێن و ئیتاعە لە پێغەمبەر

ئەو بە قسە کردنە و ئیتاعە کردنە، ئیتاعەیە لە خودا و ڕەساووڵی خاودا، بە فەرماانبەری خاودا و 

 عوەتی پێغەمبەریان دوو دەستە بوون:ڕەسووڵ دەژمێردرێن دە حاڵێکدا ئەوانەی کە قبووڵی دە

 . دەستەیەکیان بە ئیخالک و بە دڵ و باوەڕێکی تەواوەوە ئیتاعەیان نیشان دا6

. دەستەی دووهەمیان بە زاهیری قبووڵی فەرمانی پێغەمبەریان کارد و بە دەنگایەوە هااتن 2

 ئەمام لە ناو دڵدا خاڵی لە تەقوا و ئیحسان دەهاتنە بەر نەزەر.
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تەبارە و تەعاال دەیهەوێ زیاتر شەهامەت و فیداکاری شەڕکەرانی ئیسالم بناسێنێ،  خودای

کە لە ئەوجی ساغ و پاک و چاک و چاالکن بۆ بەرز ڕاگرتنی ئااڵی ئیساالم بێبااک لە هەچای 

ترک و غەم و حاوزنێکن و گوفتاار و قساە و تەگبیاری هایچ کەک تواناایی ئەوانەیاان نیایە لە 

و لە ئیرادەی خۆیان پاشەکشاەیان پاێ بکاا و یاا شالیان کااتەوە. بەڵاکە ڕاستیاندا ئەسەر دانێ 

هەرچی پێغەمبەری ڕێبەریان پێیان بڵێ هەر ئەوە دەبیسان و بەک، جاا باۆ ڕاساتی ئەو ڕاساتییە 

 ی ئالی عیمران، بۆوەی بە تێر و تەسەلی تێبگەین لە باسەکە:639دەچینە خزمەت ئایەتی 

ِيَن قَاَل لَُهُم انلذاُس  ْم فَاْخَشوْوُهْم فَو َاَدُهْم إِيَمانواً َوقَوالُواْ َحْهوبَُنا ا ُّ كإِنذ انلذاَس قَْد ََجَُلواْ عَ اَّلذ
 ئایل عيمران( 273) يُل كَونِْلَم الْوَ 

گومڕڕان خەڵڕڕ  لە د تڕڕان کڕڕۆ ئەوانەی کە خەڵڕڕ  ت اڕڕی وەبەر دەنڕڕان و پێڕڕی دەکڕڕوتد: بێ

اڕەر مەبەاڕتی خۆیڕان بەهێزتڕ  دەبڕووو  بوونەتەوە کەوابێ لێیڕان بکاڕێد. هەر باوە یڕان لە

 دەشیانکوت: تەنیا خودامان بەاە کە چاککید ب یکارە.

 971ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

: ئەوانە کە خەڵکانی دژ بە ئیسالم لە بەدری بچووکەوە دابەزیوە ئەوەیە یئەو ئایەتە هۆیەکە 

گومان بن خەڵکێکی زۆری بۆ کۆ بۆتەوە بۆ وەی بە گاژودا ان دەکوتن بێدەهاتن بۆ فزوولی پێی

امنن پێتان دەڵێین ئەو خەڵاکە بە کەم مەگارن و لێیاان یبێن و لەناوتان بەرن، وێستاش ئێمە پەش

برتسێن و خۆیان لە قەرە مەدەن تا هەلو بۆ دەڕەخساێ، ئەو کەڕەتە خۆیاان لاێ بە دوور بگارن، 

قساەی فاڕ و  وباوەڕیەی کە لە ناو دڵی پاکیاندا زەمازەی دەکارد، بە ی بە هۆی ئەو ئیامن وچکە

فیشاڵنە ئیامنیاان زیااتر دەباوو زیااتر هورەیاان بەرز دەباۆوە، لە وڵمای ئەو خەیانەتکاارانەدا 

دەیانگوت: خودا بۆ ئێمە کافییە، ئاێمە بااکامن لە هایچ کەک نیایە و لە زۆر و کەمای دوژمان 

مبەر هاوڕێکانی هاوار کرد و باانگی کاردن باۆ ڕووبەڕوو باوون و باکین. ئەدێرەدایە کە پێغەبێ

بەرەنگاری دوژمنی ئیسالم، وەک ئەبوسوفیان بێ، هاتن دەوری پێغەمبەریان گرت و فیاداکاری 

خۆیان نیشان دا، هەر دەو کاتە ناسک و حەساسەدا دوو کاروان گەیشتە مەدینە بە سەرکردایەتی 

ە الیەن ئەبوسوفیانەوە بە کرێ گیرابوون کە بێن پێغەمابەر عبدالقیس و نعیم کوڕی مسعود، کە ل

و یارانی لە شەڕ شل کەنەوە و هەڵوێستیان پووچەڵ کەنەوە. عبدالقیس قەولی بارە مێوژێکی پێ 

وشرتی پێ درابوو کە لە ناو موساوڵامنەکان تارک و  61درابوو، نعیم کوڕی مسعودیش قەولی 
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حاڵێکدا هەستی پاکی پێغەمبەر و یارانی ئەو هەر لەڕێوە  دڵەڕاوکە و پڕوپاگەندە بڵو کەنەوە. دە

هەستی سیخوڕی ناپاکی ئەو دوو کەسانەیان کردن، جا جگە لەوانەش بۆ قایم و قۆڵی ئیرادەی 

پاکی شەڕکەرانی ئیسالم خودای ئاگادار بە دەروونی پااک و ناپاکاان هەر لە ساەر بۆچاوون و 

عیمران خەبەری بە پێغەمابەر دا و فەرماووی: ئەوانەی ئالی  639زمانی ئەوانە بە ئایەتە پیرۆزەی 

کە عبدالقیس و نعیم کوڕی مسعود پێی ڕاگەیاندن واتە کە بەڕاستی خەڵک بۆتان وەکۆ بوون و 

زۆرن و لێیان برتسێن و بە کەمیان مەگرن و دەرەقەتیان نایەن، بەڵم هێاز و تێاز و پێازی ئیامنای 

بڵندتر بوو تیاری ناامەردان بیگااتێ. هاورە و باڕوا و  بەڕاستی یارانی محەمەد زۆر لەوە بەرز و

ئیامنیان وەک تیخ تیژ بەو فڕ و فیشاڵنەوە هەڵبڕاوە، لە وڵمی ئەو پۆلە خەیانەتکارانەدا کوتیان: 

خودا بۆ ئێمە کاافییە و بەک، و باشارتین پشاتیوامنانە. جاا باۆ دڵخۆشای باڕواداران لە بەدری 

 لەوە بەدوا باسی لە سەر دەکەین.دابەزی کە  634چکۆلەدا ئەو ئایەتی 

 تیوتیوەیەک لێرەدا:

دەستەی هەوەڵ کە داپۆواوی فەزڵ و بەرەکەتی باری بوون خاودا جاگە لەوەی ساەنایان 

ی هەوەڵ ئاماژەیە وەالی جاسووسانی موویاک ومنافقاان «ناک»دەکا و بە باشیان دەناسێنێ، 

ە ئاایەتەکەدا ئامااژەیە وەالی ی دووهەم د«نااک»وەک عبدالقیس و نعیم کاوڕی مساعود بان. 

دوژمنانی ڕاستەوخۆی ئیسالم کە بە دژی موسوڵامنان لەشکرکێشییان دەکرد باۆ ساەر ئیساالم، 

بەڵم کاتێ کە جاسووسەکانی قوڕەیش و منافقان یارانی ئیسالمیان بە زۆری لەشکری وان ترک 

ڵادەبڕاوە، ئەو هەڵباڕانەوە و وەبەر دەنان دە مقابیلدا ئەوان هورە و باوەڕیان پێ زیاد دەباوو و هە

 زیاد بوونە ئیامنەیان هەڵگری دوو مانا و پەیامە:

نەکاراو نەهای . رسشت و ئینسان و تەبیعەت ئەوەی یاساایە: کااتێ کەساێکی بااوەڕ پێ6

کارێکت لێ بکا، و یا دەستووری کارێکت پێ بدا بە پێچەوانەی ئەمر و نەهی ئەو ەست و ئەقام 

 دەپەڕێ.و شعوور حەرەکەت دەکا و ڕا

. لەو الیەشاەوە یااارانی ئیسااالم هەچاای لە الیەن وەحای ئاسااامنی بە پێغەماابەر درابااوو 2

هەمووی ڕاست و دروست هاتبوونە جێ، بێ کەم و کوڕی. ئائەوە بۆوەی دەبێ ئیامن و هیوا و 

هومێد هەر زیاد بێ، هەر ئەوەش بوو هۆ کە لە وڵمای جاسووسااندا کوتیاان یاارانی ئیساالم: 

ە بۆ ئێمە و چاترین وەکیلە بۆمان. خۆ دیارە ئەوەش یاسایە: کە ژیان نیازمەنادی دوو خودا کافیی

. ئەسبابی ڕوحای. کااتێ ئەسابابی تەبیعای هاات بگاا بە 2. ئەسبابی رسشتی 6جۆرە ئەسبابە: 
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 هەدەف پێویستە ئەسبابی ڕوحی پشتی بگرێ، واتە تەوەکول وەگەڕ خا.

 :پاشەدۆ

ًْ ََجَ  ﴿ئایەتی  مەبەستی پێناسی ئەبوسوفیان و هاواڵنی و ئەمیرانای  ﴾مْ كُعواْ لَ إِنَّ انلَّاَس قَ

ًْ ََجَُعواْ لَ  ﴿لەشکری ئەون. ئایەتی  الجماو (، جماو  کە دەبێاتە  َجَمُعاواْ لَكامْ واتە ) ﴾مْ كدقَ

 مەفعوول، البراوە.

واتە تاکوو لەشکری ئیسالم ترسیان بەرکەوێ و شل و سست بانەوە  ﴾فَاْخَشوُْهمْ  ﴿ئایەتی 

لە شەڕ کردندا. بەڵم دێرەدا دەرکەوت کە حەول و تێکۆشانی خائینان سەری نەگرت و پووچەڵ 

کرایەوە و مایەی بۆ دانەندرا. جا باۆ ڕاسات بەتااڵ باوونەوەی هەڵوێساتی جاسووساان خاودا 

﴾ واتە ئایامن و بااوەڕی یاارانی ئیساالم بە پاێچەوانەی يَمانداً فَََّاَدُهْم إِ  خەبەری دا بەو ئایەتە ﴿

 هەڵوێستی وان، هەڵوێست و ئیرادەیان لە سەر شەڕ و بەربەرەکانی زیاد بوو.

 بە کوردی، وتاری خائینان بوو بە باعیسی زیادی ئیامن و باوەڕی یارانی ئیسالم.

 سووکە ئاوڕێک دێرەدا:

وە وەالی ئەوەی هەمااوو شاات دە حەواڵەی قەزا ئەو بەسااەرهاتە بە زاهیااری ئاماااژەی تەوا

وقەدەردایە، بەو دەلیلە: کە لە ڕۆژی هەرای ئوحوددا موسوڵامنان شکساتیان خاوارد، شکسات 

نیشێ و هەڵێ، دە حاڵێکدا کار بە پێچەوانە هاتە خواردووش بە پێی یاسای شەڕ دەبێ ترسی ڕێ

ا و الچو غیرەت و شەهامەت و ڕوو، واتە شکست خواردوو کە لەشکری ئیسالم بوو ترسی نەم

هورەی بەرزی بە خۆوە گرت، دوژمنانی ئیسالم کە دەبا بە غیرەت بن چون سەرکەوتوو باوون، 

کەچی دڵەڕاوکە و ترسەنۆکی دڵای داگارتن و هەڵتان. ئاا ئەو بەساەرهاتە چااوەڕوان نەکاراوە 

ئەوەشاە کە دڵای ئەوەمان پێ دەڵێ: هەچی هەیە لە ژێر ڕکێفای قەزا و قەدەری خاودادایە، هەر 

بەسە بۆ مە و چاترین  ﴾يُل كَوقَالُواْ َحْسبُنَا اهّللُّ َونِْعَم الْوَ  ﴿یارانی بەو هەستە و هەستان و کوتیان: 

 پارێزەری ئێمەیە.

 
بااا سااەیرێک لەوە بکەیاان و ئاااوڕی وەسااەر دەیاان کە کارەسااات و ئەوزا  و ئەحااواڵی 

تەوەجوهات و کەرەمای خاودای تەعااال لاووتکەی موسوڵامنان چۆناوچۆن کەوتە ژێر سایەی 

و زەرەر و زیان، بۆ ئیساباتی ئەو   پیرۆزی و بەختەوەری گرت و ستاندی، بەبێ ئازار و ئەزیەت

 ی ئالی عیمران، تاکوو لەو ئایەتە پیرۆزە پاراو و تێر بین:491ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 
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ووَن ا ِّ َوفَْضوو وووَاَن ا ِّ وَا ُّ ُ و فَْضووٍل فَووانَقلَُبواْ بِنِْلَمووٍة مِّ َْ َبُلووواْ رِ
ٍل عذووْم َيْمَهْهووُهْم ُسوووٌء وَاَّذ

 ئایل عيمران( 272)َعِظيمٍ 
اەرەنجاب بە نیعەەت و بەخششڕی خڕودا وەگە انەوە لە هەمڕان کاتیشڕدا هڕیچ جڕۆرە ئەرەر و 

ئڤر ئیانێکیان پێ نەگەیش و شوێد  ەئامەندی خودا کەوتبوون خودا  خڕاوەن بەخشڕینێکی 

 گەورەیە.

 974ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

بەجاێ کردنای فەرماانی خاودا گەڕانەوە لەو ساەفەرە حەسااک و پاڕ جا لە ئاکاامی جێ 

مەترسییە بە نیعمەت و حورمەت و ڕێزەوە لە الیەن خودای تەوانای ڕاست وەعادە و تاووش بە 

ناخۆشی نەبوون و نەهاتن. چونکە وەدوای کەسبی ڕەزایەتی خودا تووشی هیچ ڕەنج و دەرد و 

 کەوتبوون، دیارە خوداش خاوەنی بەهرەی زۆر گەورەیە.

لە بەدری بچووکدا وەک زاندراوە ئەبوسوفیان بە پێچەوانەی قسەی ئوحودی، ئامادەیشاەڕ 

ئەوە باوو نەبوو و نەیتوانی و دە خاۆی ڕانەدی خاۆی لە قەرەی پێغەمابەر بادا و خاۆ بناوێنێ، 

موسوڵامنەکان بەوپەڕی کەڕامەت و سەربەزی بەرەو مەدینە گەڕانەوە. جاا ئەدێارەدا دەرحەقای 

ی ئاالی عیماران کە لەوە بەدوا بە 632بەدکاری عبدالقیس و نعیم کاوڕی مساعود، ئەو ئاایەتی 

 خزمەتی دەگەین دابەزی و هاتە خوارێ.

نەوەی پاڕ لە نایعمەت و فەزڵ و سەرەنجام بەرهەمای کاریاان گەڕا بە کوردی و بە کورتی،

بەرەکەتی خودا بوو، بەبێ ڕەنج و ناڕەحەتی و ڕووبەڕوو بوونەوەیەکی دوژمن کار سەری گرت 

و دوژمن هەڵت و سەرشۆڕی وەخۆ گرت، دەبێ بڵێین یارانی ئیسالم ڕەزایەتای خودایاان باێ 

یسانە ئیتاعەی سەری وەدەست هێنا، چونکە ڕاست و چاک و پاکانە و خالچەرمەسەرە و دەردی

 ئەمری خودایان کرد، خوداش ڕازاندنیەوە بە زینەتی فەزڵ و کەرەم و ئەنعام.

 ئاگاداری:

وەک دەگێڕنەوە ژنانی مەککە کاتێ ئەبوسوفیان و لەشاکرەکەی چااو دەکەن دەیانادەنە بەر 

بە  ڕەهێڵەی تانە و تەوک و پالران بە مەسخەرە پێیان دەڵێن: ئەوە وا دیارە هەڵتن و سەرشاۆڕیو

، واتە «جیش الساویق»سەر خۆڕاگری پەسەند کردوە! ئەو ناوە مبارەکەشو لە خۆ زیاد کردووە: 

بە گەمنە کوتراو دەکوترێ. پێیان دەکوتن بە تاانە: ئایاا باۆ خاواردنی  یقپەست و خوێڕی. سەو

چووبوون خواردو؟ خۆش بوو؟ تێرو خوارد جا گەڕانەوە؟ یا هەر بۆوەی چوون بازانن  یقسەو
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 ەویقی لێیە؟ئاردی س

بەدری چکۆلە شوێنی معامەلە و تیجارەتی عەرەبان و بازاڕچەیەکی کاتی بوو، موسوڵامنان 

 چەند ڕۆژێک لەوێ مانەوە و بڕێکیان شت کڕی و پاشان بە سڵمەتی بەرەو مەدینە گەڕانەوە. 

 مەبەست بە نیعمەتی ناو ئایەتەکە، وا دیارە نیعمەتی دنیایی باێ، بەڵم مەبەسات بە فەزڵای

 .4/616ناو ئایەتەکە فەزڵ و بەرەکەتی ئاخرەتە. تفسیر کبیر، ج 

دو ٌ  ﴿جاوملەی  ُْ واتە تووشای شاەڕ و برینادار باوون نەهااتن. جاوملەی  ﴾لَّْم َيْمَسْسُهْم 

واتە لە وەشوێن کەوتنی پێغەمابەر و ئیتااعەی بااری تەعااال، جاوملەی  ﴾َواتَّبَُعواْ رِْضَواَن اهّللِّ ﴿

 ﴾ واتە خودای خاوەن فەزڵی گەورە، گەورەیی پێ دان.َعِظيٍم َواهّللُّ ُذو فَْضٍل ﴿

ئەوجار خودای تەعاال کە دوژمنانی دین و ئایینی لە دنیادا مۆڵەت نەداون و ناساندوونی بە 

عالەم، لە ساەر ئەو یاساا ڕەوا و ڕەوانە دەیاهەوێ خاودا ئەو خایئناانەی کە لە الیەن کاافرانەوە 

ناو لەشکری ئیسالم الوازی و دوودڵی و سساتی باخەنە نااو  قبووڵی ئەوەیان کردبوو کە بێن لە

دڵی موسوڵامنانەوە، وەک عبدالقیس و نعیم کوڕی مسعود بن، بیانناساێنێ و بیااننوێنێ تااکوو 

خائینانی دین و ئینسان ئەوە بزانن ئەگەر لە عالەمیش خۆ ون کا خائین لە کن خودا ناتوانێ خۆ 

ی ئاالی عیماران، 632ڕاستییە دەچیانە خازمەت ئاایەتی وەشارێ، خودا دەیناسێنێ، جا بۆ ئەو 

 تاکوو بە تێر و تەسەلی لەو بارەوە تێبگەین:

 ِ ْوِِلَاءهُ فلَاَ َُتَافُوُهْم وََخافُوِن إِن كإِنذَما َ ع
َ
ْيَطاُن َُيَوُِّف أ ْؤِمنِيَ كُم الشذ  ئایل عيمران( 279)ْنُتْم مُّ

ودەاتانی خۆی بکاێنێو ئێوە لەوان ت او نەبێو لە ااتیدا ئەوە شەیتانە و گەرەکیە ئێوە لە ها

 و ئەگەر باوادارن دەبێ هەر تەنیا لە مد بکاد.

 971ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئەی ئیامنداران! ئەوە بزانن بەبێ گومان عبدالقیس و نعیم کوڕی مساعود کە وا شاەیتانن  

نرتسێنن لە هاوڕێیەکانی خۆیان، نەچن لە پڕوپاگەنادەی ئەوان برتسان و هاتوون بە شەیتانی بتا

باکو بێ، چونکە ئەوانە هیچ نین، باێ ئەرزش و باێ ماایەن، لە مان برتساێن ئەگەر باڕوادارن، 

 چونکە هەچی بکرێ بە من دەکرێ و لە ژێر ئیرادەی مندایە هەموو شت.

ی بە ساەر ئینساانیدا دەباڕێ «ەیتانشا»وشەی  632ورد با سەیر بکرێ دێرەدا کە ئەو ئایەتە 

واتە ئەوانەی کە موسوڵامنان برتسێنن لە کاافرانی قوڕەیشای و هەروا ئەوانەی شاوێن ئەوانایش 
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دەکەون هەر وەک وان شەیتانن. خاوەن بااوەڕانی ڕاساتین هەرگیاز نااچنە ژێار بااری وان و بە 

ێای ئەساسای ئیامنای خااوەن ئایامن بە پ قسەی وانیش هەڵوێستی خۆیان ناگۆڕن. بەو دەلایلە

دەگەڵ ترک لە غەیری خودا نایەتەوە و ناگونجێ. چونکە لە کوێ ئیامن خۆ نیشان دا، غیارەت 

و تواناییشی دەگەڵە، کاتێ خودا پشتیوانی کەسێ بێ، هێز و توانای ئەو کەساە هایچ هێزێکای 

 دیکەی غەیرە خودایی ناتوانێ خۆی لە قەرە دا و برتسێنێ.

 ئاگاداری:

باوەڕان لەوە بەدوورن بتوانن ئەولیای خودا برتسێنن، دیارە ن واتە دۆستانی بێئەولیای کافرا

ئەو ترک وەبەرنانە کار و پیشەی شەیتانانە ئەوەن شەیتانی ئیانس واتە بە ڕوخساار ئینساان و بە 

 ئاکار شەیتان، ئەوانە تا بەرەی ئینسان هەبێ لە دنیادا، بۆ ئازمایش ئەوانەش هەر دەبن.

یە دە پێشدا خودای تەعاال موسوڵامنان ئاگادار دەکاتەوە کە لە چاو و ڕاو هەر وەک ئاشکرا

ترک وەبەر نانی کافران مەترسێن و باکو نەبێ، کێ بەڕاستی ئەهلی ئیامن و بااوەڕ باێ، هەر لە 

خودای بەتوانا باکی دەبێ، لە ئینسان بەتایبەت ئینسانی خۆفرۆش و خۆنەناک ناترسێ و بااکی 

امنانی کاااڵ و ناااپوختە وا هەیە فریااوی چاااو و ڕاو و پڕوپاگەناادەی نااابێ، ئەگەرچاای موسااوڵ

شەیتانیان دەبێ، بەڵم نابێ هەڵوێستی ئەو الواز و سادەدڵنە کار بکاتە سەر بااوەڕ و ئیامنتاان، 

ی ئاالی عیماران، باۆوەی بتاوانین بە 631ئینجا بۆ تەئیدی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئاایەتی 

 تەواوی حاڵی بین:

ِيَن يَُهارُِعوَن ِِف اعْ  كُ نَوالَ ََيْ  الذ ََيَْلَل لَُهْم كاَّلذ
َ
يْئاً يُِرنُد ا ُّ أ َِ واْ ا ذ  ُّ ًُ ْفِر إِنذُهْم عَن يَ

اٌب َعِظيمٌ  َْ ا ِِف اآلِخَرةِ َولَُهْم َع  ئایل عيمران( 276) َحظًّ
نەکەنو بەبڕێ  با ئەوانەی کە وا بە پەلە بەرەو پی ی کوف  دەچدو خەمبڕار و دامڕاو و پەرڤشڕ 

گومان هیچ ئەرەر و ئیانێ  ناتواند بە خودا بگەیێندو خودا دەیهەوێ لە پەااڵندا هڕیچ خێڕ  و 

 بێ یان بە  نەداو ازایەکی گەورەشیان بۆ دیاری ک اوە.

 971ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

زانان دەباێ ئەوە باێ کە خاودا رموودەی قورئانهۆی دابەزینی ئەو ئایەتە پیرۆزە بە پێی فە 

الم هاایچ سااکە قااوڕیش ناااتوانێ لە ڕاساات ئەو ئااایینە پاااکەی ئی مزگێناای دەدا بە پێغەماابەر

خۆنوێنییەک بکا و نابوودی کا و هەروا منافقین بە وەسیلەی شات و شاووت و پڕوپاگەنادەیان 
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 رد کەنەوە، و ئەتاۆ ئەی ماحەمەدتوانایی ئەوەیان نییە خاوەن ئیامن و باڕواداران لە شاەڕ ساا

گوماانە کە ئەوان بڕوایای، چاونکە ئەوە بێدڵتەنگ و سەخڵەت مەبە بەوانەی پەلە دەکەن بۆ بێ

ناتوانن هیچ زەرەرێک بە خودا بگەیێنن، و ناتوانن بە هۆی فڕ و فێام و حاشاردانی ڕاستی، دیان 

بەتاڵن لە دواڕۆژدا، چونکە ئەوانە و ئایین لە ناو بەرن، ڕەنج بەخەسارن دوژمنانی ئیسالم و دەک

لە الیەن خوداوە بەشیان لە ڕەحمەتدا نییە و دانەندراوە، بەڵکە سزای گەورە و گرانیان بۆ دیاری 

 کراوە.

 سووکە چاو ڕێخشاندنێک:

دانەوەیەکە بۆ پێغەمبەر لە الیەن خوداوە کە دەفەرموێ: تاڵووکەی ئەو خۆشیئەو ئایەتە دڵ

ڕادەکەن و دەڕۆن، سااەخڵەتت نەکەن، چااونکە ئەوانە دەو خەیاااڵە  کەسااانەی بااۆ الی کااوفر

پووچەدان کە دەتوانن بە هۆی کافرەتیان زەرەر بە بارەگای خودا بگەیێانن، ناا، نااتوانن چاونکە 

دانە باۆ کاافران دانە و مەیادانهەموو ئەوانە و غەیری ئەوانە لە ژێر ئیرادەی خودادان، ئەو لە دم

 ا زیاتر تێوە بگلێن و تووشی عەزاب بن. ڕازێکی نهێنی خودایە، ت

لە سااەر دابەزیناای ئەو ئااایەتە نەزەری جۆراوجااۆر دراوە، ئەگەرچاای هااۆی دابەزیاانەکەی 

تایبەتییە بەڵم دەبێ ئایەتەکە وەزن کرێ و هەڵسەنگێندرێ تاکوو وەدۆزرێ هاۆی دابەزیانەکەی 

 بەتایبەتی، با سەرێک لە هۆیەکانی تایبەتی ئایەتەکە هەڵێنین.

هەناادێک بۆچوونیااان وایە کە ئەو ئااایەتە دەرحەق بە منافقااان نااازڵ بااووە. چااونکە لە  .6

ڕابردوودا منافقان تێشکانی یارانی ئیسالمیان کردبووە بەهانەی ئەوەی پێغەمبەرایەتای پێغەمابەر 

بەو بوختانە دەیانەویست دڵی موسوڵامنان لە ڕاست پێغەمبەرایەتی پێغەمابەر  انڕاست نییە، ئەو 

و هاڵۆز بکەن و موسوڵامنان برتسێنن لە شاەڕ کاردن دەگەڵ یاارانی ئیساالم، جاا لەو  پەرێشان

 ڕووەوە پێغەمبەر دادەما و غەمگین دەبوو تاکوو ئەو ئایەتە دابەزی و تەم و خەم ڕەوی.

. دەستەیەک دەڵێن: دابەزینی ئەو ئایەتە لە بابەت کافرانی قوڕەیشە چاونکە ئەوان بە دژی 2

دا باێن خاودای تەباارەک و تەعااال ئەو کۆ دەکردەوە کە بە گژ پێغەمبەر لەشکریان پێغەمبەر

ئایەتەی دابەزند پێغەمبەری خاترجەم کرد کە ناتوانن هیچ زەرەرێک بە تۆ بگەیێنن بۆی دامەمێانە 

 زەرەر بۆ خۆیان دەگەڕێتەوە.

باوون . هەندێکیش دەڵێن: دابەزینی ئەو ئایەتە هۆیەکەی لە بابەتی دەستەیەک لە کاافران 9

کە لە پاش ئەوەی ئیامنیان هێنابوو لە ترسی قوڕەیشیان دووبارە لە ئیامن پەشیامن ببوونەوە، ئەو 
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ئەو  پێغەمابەردانەوەی ، خوداش باۆ دڵخۆشایپێغەمبەرجەریانە ببوو بە باعیسی غەمناکی 

 ئایەتەی دابەزاند کە خەم مەخۆ بۆ ئەو جەریانە.

ئەمیرانای  ﴾الَِّذيَن يَُساارُِعوَن يِف الْكْفارِ ﴿بەست لە . تاقمێکیش نەزەریان ئاوا داوە کە مە4

بەرزەکاانی  ن کە دەهاتن دە نااو خەڵکادا سایفاتەیەهوودە وەک کعب کوڕی اوف و هاواڵنیا

 پێغەمبەریان دەشاردەوە لە خەڵک حاشاریان دەدا.

 (619-3/614. )تفسیر کبیر، 631ئەوە سووکە ئاوڕێک بوو لە سەر ئایەتی 

حەواڵەی ئەوزاعاای  631ئااێمە دەبااێ ئەوە بەراوەرد کەیاان و هەڵیسااەنگێنین ئەگەر ئااایەتی 

حەواڵەی ئەوزاعی ماوڕتەدانی کەیان، و یاا  633منافقان و یەهوودیانی کەین، دەبێ ئەو ئایەتی 

حەواڵە بە  633حەواڵە بە ماوڕتەدان کەیان و ئاایەتی  631دەشبێ ئاواش وەزنی کەیان: ئاایەتی 

دانی کەین. واتە مانای ئاوا لێ بگرین: کڕینی کوفر بە ئایامن لەوانەوە باێ، بەو ئەوزاعی یەهوو 

ببێااتە پێغەماابەر، ئاایامن وباوەڕیااان پااێ بااوو و وێااڕای  پێغەماابەرمانااایە ئەوان پااێش ئەوەی 

و یارانی هێرشایان دەکاردە ساەر دوژمان بەڵم پااش ئەوەی کە پێغەمەبار ئیعالمای  پێغەمبەر

دەرکەوت کە حەقە پێغەمابەرە، ڕوویاان لاێ وەرگێاڕا و کاافر باوون،  پێغەمبەرایەتی بۆ هات و

باۆ  633و  631ئیامنیان فرۆشت و دایان بە کوفر؛ و جگە لەوانەش دەتواندرێ ئەو دوو ئاایەتی 

هەرکام لە یەهوود و منافقان و موڕتەدان حەواڵە کرێ، زەرەر بە مانایان نەگا چونکە ئەوانە، واتە 

تنە موساوڵامنان هااواری ئیامنیاان دەکارد و ڕایاندەگەیاناد، و ئەگەر یەهوود و موڕتەد دەگەیش

دەگەڵ شەیتانیان کۆ دەبوونەوە هاواری کافرەتییان دەکرد و بێزاری ئیامنیان دەردەبڕی. با سەیری 

يدَن ﴿دا فەرماووی: 631ئەوەش بکەین بۆ ئیسباتی ئەو جەریانە: خاودای تەعاتال لە ئاایەتی  ِ اَّلَّ
ُهْم لَن يَُضدكيَُسارُِعوَن ِِف الْ  واْ اهّللَّ َشديْئاً دْفِر إِنَّ واتە ئەوانەی پەلە دەکەن لە کافربوونادا هایچ  ﴾رُّ

ُواْ الْ ﴿دا خودا دەفەرموێ: 633زەرەرێک ناتوانن بە خودا بدەن، و دە ئایەتی  يَن اْشَوَ ِ ْفدَر كإِنَّ اَّلَّ
واْ اهّللَّ َشيْئًا کڕن بە ئیامن، هایچ زەرەر نااتوانن بادەن لە واتە ئەوانەی کوفر دە ﴾بِاإِليَماِن لَن يَُُضُّ

خودا. ئەو شێوە نەزمە شتانێک دەخەنە ڕوو، وەک ئەوە: ئەوانەی ئیامنیان دا بە کوفر، بێ گومان 

وگۆڕەشیان کە نیشان دا نیشانەی شایددەتی الوازی و هەر لە هەوەڵەوە بێ ئیامن بوون، ئەو ئاڵ

وگۆڕ دە ئیامنادا نااکرێ، زۆر گەورەیە، ئااڵسستی باوەڕیان بو، چونکە ئەماری دیان و ئایامن 

ئەگەر بکرێ نیشانەی ئەوەیە هەر لە ئەساسدا ئەو چەشنە ئیامنە کامام نەبووە، بۆیە وا بە ئاسانی 

باۆ وەی بتاوانین بە  633وگۆڕی پێ دەکرێ، بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی ئاڵ
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 تێر و تەسەلی لە جەریان حاڵی بین:

 ِ ُواْ اعْ إِنذ اَّلذ ََتَ ِْ ِِلمٌ كيَن ا
َ
اٌب أ َْ يًْئا َولُهْم َع َِ واْ ا ذ  ُّ ًُ  ئایل عيمران( 277)ْفَر بِاإِليَماِن عَن يَ

باوە ی دەکان بە ئڕیتنو هڕیچ ئەرەر و ئیانێڕ  بە خڕودا بە ااتی ئەو کەاانەی وا کوف  و بێ

 ناگەیێندو ازایەکی پا لە ئێش و ئائاریشیان بۆ داندراوە.

 977ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

شاک دەباێ ئەوە بکەیانە کڵای بااوەڕ و بنچیانەی ئایامن: ئەوانەی ڕاساتی بە کورتی، بێ 

باوەڕی دەفرۆشن بە درۆ، و ئەوانەی حەق دەفرۆشن بە ناحەق، و باوەڕ و ئیامن دەفرۆشن بە بێ

وگۆڕەیانادا هایچ زەرەر و زیانێاک بە ئیامنی، دەو ئاڵییەوە بە بێئیامنی، واتە ئیامنیان گۆڕو بێ

شکاو خودا ناگەیێنن و ڕێشی ناخەن، بەڵکە هەچی زەرەرە وەخۆیان دەکەوێ، سەرشکاو و الق

هەر بۆخۆیان دەبن، و سزا و ئێش و ئازار هەر بۆ وان دەبێ، دەتواندرێ بە ڕاشکاوی بکاوترێ: 

 دابەزیوە.ئەو ئایەتە دەرحەق بە موڕتەدان 

 بۆ ئاگاداری:

بەڕاستی کاوفری هایچ کافرێاک نااتوانێ زەرەر بە خاودا بگەیێناێ چاونکە زاتای پااک و 

هاوتاااای خاااودا زەرەر و قاااازانجی ڕوو تێناکاااا، ئەوانەی پەلە دەکەن لە کاااوفر و ئەوانەی بێ

ەتاۆ موعاوەزەی ئیامن دەکەن بە کوفر، زەرەر بە خۆیان دەدەن، چونکە خاودا لە هەر الیەکەوە ئ

سنوورە، ڕێی نییە قازانج و زەرەری پێاوە بنووساێ، ڕازی ئەوەش کە ئااخری نیازە و بێبڵێی بێ

يمٌ ) 631ئایەتی  ِّ (ە، ئەوانە زۆر بە توندی و بە پەلە َعَذاٌب أَلِيمٌ ) 633ە و ئاخری ئایەتی (َعَذاٌب َع

 بەرەو کوفر ڕادەکەن.

يدَن  ﴿دێرەدا بۆ دڵ پرسیارێک دێتە ڕوو لەو بارەوە: خاودا دە ئاایەتەکەدا فەرماووی:  ِ إِنَّ اَّلَّ
ُواْ الْ  ڕی بە ئیامن؛ جا خۆ ئەوە ڕوون و ئاشاکرا و کواتە ئەوانەی کوفریان  ﴾ْفَر بِاإِليَماِن كاْشَوَ

وگۆڕی پاێ باکەن، ئاڵباوەڕانە ئیامنیان نییە تاکوو بیدەن بە کوفر و حاشاهەڵنەگرە کە ئەوان بێ

کەوایە خودا دەباێ مەبەساتی چ باێ دەو ئاایەتەدا؟ چ ئیامنێکای مەبەساتە لەو ئایامنەی ئەوان 

 دەیدەن بە کوفر؟

بە پێی وەزن کردن و هەڵسەنگاندنی ئەوزا  دەبێ خودای تەعاال مەبەستی بەو ئیامنای نااو 

زاهیاری کە ئەویاش هەر جاۆرە ئایەتەکە، ئەو ئیامنە زاهیریە بێ کە لە خۆیانی نیشاان دەدەن بە 
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کوفرێکە بەڵم نهێنییە، چونکە ئیامنی خاڵی لە عەمەل و باوەڕی ڕاستی، جۆرە کوفرێکە نهێنی، 

 وگۆڕەکەی ئاشکرای دەکەن.ئەمام بە ئاڵ

بە ئااوڕدانەوەیەک وەساەر ئایەتەکاانی ڕابااردووی باابەتی ئەو باساە دەباێ ئەوە باازانین کە 

کە بە جاسووسی چوونە مەدینە باۆ ئااژاوە و سسات کردنای خودای تەعاال لە ڕاست ئەوانەی 

یارانی پێغەمبەر دەدوێ و بەو جۆرە کە ئەو جاسووک و خائینانە توانییان یارانی سسات ئایامن 

سست و الواز کەن و بیانرتسێنن لەوەی کە بچن بۆ شەڕ دەکاوژرێن هەر وەک موساوڵامنان لە 

و ئاگااداریەی دا کە موساوڵامنن و خااوەن شەڕی ئوحوددا کوژران، جا باۆیە دێارەدا خاودا ئە

ئیامنی بەڕاستی قسەی شەیاتینیان وەرناگرن و فریوان ناخۆن. چونکە ئەرکی موسوڵامنە پااڵ بە 

دا خودا ئاماژە دەکا وەالی ئەوەی: 634خودا وەدا بە کەسی دی پشت نەبەستێ، وەک لە ئایەتی 

ساەی جاسووساان خاۆ بپاارێزن لە بکوژرێن وەک کوژراوەکانی ئوحود زۆر چاترە لەوەی بە ق

چوونە شەڕ و خۆ بە دوور گرتن لە کوشنت بەو دەلیلە کوشانت و کاوژران لە شاەڕی ئوحاوددا 

قارەمانی و فیداکاری ڕێگای خودایان بۆ خۆیان تۆمار کارد و بەهەشات و ڕەزایەتای خودایاان 

ۆژی سااتاند. ئەمااام مااانەوە و نەچااوونە شااەڕ بە قسااەی جاسووسااان ڕووڕەشاای و عەزاباای ڕ 

 ئاخرەتیان بۆ خۆ تۆمار کرد و کڕییان.

ی ئالی عیمران تاکوو بزانین بە تێاری تێابگەین 634بۆ ئیسباتی دەبێ بچینە خزمەت ئایەتی 

 لە باسەکە:

ِيَن  َما ُنْمِِّل لَُهْم عََِيَْداُدواْ إِ كَوالَ ََيَْهََبذ اَّلذ
نُفِهِهْم إِنذ

َ نذَما ُنْمِِّل لَُهْم َخْيٌ ألِّ
َ
اٌب َفُرواْ أ َْ ْثًما َولَْهُم َع

ِهيٌ   ئایل عيمران( 278) مُّ
باوایان گومانیان وا نەبێ و ئەو مۆڵەتەی دەیاندەینێو خێڕ ە بۆیڕان؛ لە  ااڕتیدا لە ااتیدا با بێ

 بۆیە مۆڵەتیان دەدەینێ تاکوو گوناییان ئیات  بێ  ازای ئەبوونکەریشیان بۆ دان اوە.

 978ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دانیاان لە الی بااوەڕان ئەو گوماانە نەکەن کە ماۆڵەت پێئیامن و بێدەبێ بکوترێ: با بێ 

دانەیان بۆ ئەوەیە تاکوو بە تەواوی ڕۆچن خوداوە خێر و چاک بێت بۆیان، بەڵکە ئەو مۆڵەت پێ

باوەڕی نیشانەی ویستیانە باۆ دوور بوونەیان لە سەر بێکە ئەو بەردەوامنگی تاوانیان، چونۆ لە ز 

کەوتنەوە لە ڕێی حەق و ڕاست، جا کەسێکیش ئەوەی هەڵوێست باێ شاایانیەتی ڕۆچاوون لە 

زەلی نەدامەتی و چارەڕەشی و سزایەکی ڕووڕەشی ڕۆژی خۆی، جا وا دەردەکەوێ: ئەو ئاایەتە 
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ە فێام و فووت و چاو و ڕاو موساڵامن برتساێنن، بەوەی هەڕەشە بێ لەو کەسانەی تێدەکۆشن ب

کە ئەبوسوفیان لەشاکری زۆری وەکاۆ کاردووە باۆ بە گاژدا چاوونی موساوڵامنان نەک بچان 

 ڕووبەڕوو بن.

 یەکی ئەو باسە:پاشەدۆ

ئیامن و هاوتا ڕوو بە کوففار دەڵێ: ئەی باێخودای بێ پێغەمبەردانەوەی پاش دڵخۆشی

نەکەن کە ئەو دەستەڵت و ئیمکانااتەی ئێساتێ وا لە دەساتودایە و ئەو  خەیاڵ بەتاڵ، وا خەیاڵ

سەرکەوتنانەی بە دەستو هێناوە و ئازادییەکی سەربەخۆیش بەخۆوە دەبینن، نیشاانەی چااکی و 

پاکیو بێ وڕەزایەتی و خۆشی خودای دەگەڵ بێ، بەڵکە دەبێ چاک بزانن و حاڵی بان، کە ئەوە 

ەرێک ناپاک و خائینان ڕێ بادا تاا دەگەنە کەناداڵی تااوان و داب و سوننەتێکی خوداییە کە س

ڕووڕەشی خۆیان و تێدەکەون و هاتنە دەریان لێ چاو ناکرێ و تووشی عەزابی سەخت و گران 

 دەبن.

ئەوە هەسات پاێ دەکەیان بە ئاشاکرایی: خاودا هەل باۆ  ئەگەر بەرجەوەندی قورئان ببین

داتەوە بە پێای شاەئن و لێهااتوویی خاۆی هەچی تااوان لەمالە هەڵادەخا کە وەگەڕێ و ئااوڕ 

هیدایەت وەرگرێ و خۆ ڕزگار کا لە چارەڕەشی، ئەمام ئەگەر هات و لێهاتوویی لە دەک دابێ 

و بەشی چارەسازی خۆی چارەی نەهێشتبێتەوە ئەوە ئەو کەسە هەوساری لە سەر خۆ دامااڵیوە، 

اڵی ەیااییادا خنکااوە، بە ختازە گەڕانەوە و ئاوڕدانەوەی لە دەست دەرچاووە لە گۆمااوی گومڕ 

خۆی وێام دەکرێ بەرەو سزای پڕ لە ئێش و ژان هەنگاوان داوێ، دیارە عەزابی ساەختی ڕۆژی 

ئاخرەت دەگەڵ عەزاب و نەحەسانەوەی دنیا منافاتی نییە، بەڵاکە زۆر وا هەیە خاودا کاافران لە 

ئاماان ساەرەو ابێکای بێنیعمەتی دنیادا تێر و تەسەل دەکا تا ئەو جێگایە کە لە ناکااو بەرەو عەز 

 نخوون دەکرێ هەر لە دنیادا، وەک ڕەئیس جمهووری عێراق سەددام حسێن و هاوقەتارانی.

 ناو ئایەتەکە  «منيل»ئاوڕ وەسەر دانەوەیەکی ئادابی عیلمی وەسەر وشەی 

لە ئااخری « عظایم»لە بابەت بەیانی سێ چەشنە عەزاب بۆ کاافران وەک چەن پرسیارێک 

 ؛490لە ئاخری ئایەتی « مهین»، 499لە ئاخری ئایەتی « م لی»، 496ئایەتی 

 دەدوێین:« منلی»پێشەکی لە بابەتی 

بە مانای ماوە و تاوولی دەورانە، دیاارە دە « مأل»ە، لە ڕەگەزی «إفعال»لە بەرەبابی « منيل»
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اوە واتە ما« اطالاة املادة»عورفی عەرەبیدا بە زۆر مانا هاتووە، بەڵم ناودارترین ماناا بە واتاای 

ناو ئایەتەکە واتە وەنەبێ ئەو مۆڵەتە درێاژەی « منلی»دان. بە کوردی مانای درێژی یانی مۆڵەت

دراوە بەو کافرانەی لەمڕ عەیش و نۆش و تێر و تەواوی دنیاا، دەلیلای چااک و جاتریاان باێ، 

 ی عەزابە لە سەریان.لیمبەڵکە بۆ تەک

چەشنە عەزاب باۆ ساەر کاافران  ئەوجار ئاوڕ دەدەینەوە سەر ڕاز و حیکمەتی هێنانی سێ

 .490و  499و  496وەک: عظیم،  لیم، مهین دە ناو ئایەتەکانی 

لە بابەتی ئەو شێوە دابەزینە عەزابە دەبێ بکوترێ: ئەساسی بەشەریەت واتە ئینسان بە سێ 

شت حەساس و ناڕەحەتە، یانی هەر کاتێ لە هەر لیەک لەو سێ لیانە: سێ شتانە دەردێک یا 

 ڕژایە سەری، زۆر بە سەخت و گرانی بۆی تەواو دەبێ و دەزانێ وەک ئەوە:بەڵیەک 

 . لە بابەت ئاکار و کردارەوە4

 . یا لە بابەت گیان و لەشەوە3

 . یا لە بابەت ئابڕوو و شەخسیەتەوەیە.3

لە هەر لە یەک لەو سێ لیانەوە ئەگەر هێرشی کرایە سەر ئەوە خۆی بە شپرزەیی دەبینێ و 

نە ئینسانی شوێنی خێر و شاەڕن باۆ ئینساان، جاا باۆ ئەو ابە کورتی ئەو سێ هوێدێتە بەرچاو. 

 کافرانە عەزاب و گرفتاری ئاخرەتیان بەو سێ دەردانە سابت و تەواوە.

ئەگەر هات و ئینسان بە تەمای بەرهەمێاک حەولای دا و تێڕاچاوو  ڕاست و ڕەوانرت بڵێزین:

نەهاتە دی و لە مقابیلدا نەتیجەیەکی خراپای بەڵم ئەو بەرهەمە باشەی بە خەیاڵ ئەو دەیویست 

هاتە دەست، ئەوە بۆخۆی یەک چەشنە ڕووڕەشی و زیللەتە بۆی دێتە ڕوو، منافقاان بە تەماای 

بەرهەمی باشی ئااخرەت دە دنیاایەدا ئەو خراپەکاارانە دەگەڵ موساوڵامنان دەکەن دە حاڵێکادا 

 دەبن:« عظیم»تووشی عەزابی 

ە و گرانە هجووم کاتە ساەر زات و لەشای ئەو ئینساانانە ئەوە . و ئەگەر ئەو عەزابە گەور 4

 بۆیان دەبێتە عەزابی  لیم

. و هەروا ئەگەر لە بەرچاوی خەڵک بێ ئابڕوو کرێ ئینسان ئەوە بۆ ئەو ئینساانە عەزابای 3

ئابڕوویی. خاودای تەعاال عەزابای ئااخرەتی کاافران و دێتە ڕوو، واتە ڕووڕەشی و بێ« مهین»

هەر سێک لوە پێک هێناوە بۆ وان، ئەوە بوو ڕازی هێنانە ڕووی ئەو سێ چەشنە دووڕووانی لە 

 ی ئالی عیمران.490عەزابە: )عظیم، الیم، مهین(، تفسیر تبیین الفرقان، باسی هەمان ئایەتی 
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ی ئالی عیمران بۆوەی بتوانین بە تێر و تەساەلی لە کارەسااتی 499دەچینە خزمەت ئایەتی 

لە کوش  و بریندار بوون و تێشکان و هەروا کۆبوونەوەی یاارانی پێغەمابەر  هەرای ئوحود واتە

 لە دەوری پێغەمبەر دەگەڵ ئەو هەموو ناڕەحەتی و زەجرەی کێشابوویان:

ا  يِّوِب َوَموا اكمذ َبِيوَث ِموَن اعطذ
ْ
َ يَِموََي اْل نُتْم َعلَْيوِه َحوَّتذ

َ
َر الُْمْؤِمنَِي لََعَ َمآ أ َْ  ُّ َن ااكَن ا ُّ ِِلَ

نذ ا ذ ََيَْت ٍِّ ِمن رُُّسلِِه َمن يََشاء فَآِمُنواْ بِا ِّ َوُرُسلِِه َوإِن تُوْؤ ِمُنوواْ كْم لََعَ اعَْغْيِب َوعَ كِِلُْطلِلَ 
ْجٌر َعِظيمٌ كَوََّتذُقواْ فَلَ 

َ
 ئایل عيمران( 275) ْم أ
ە بد کە ئێسڕتە ئێڕوەی نەیویستووە وائ لە باواداران بێنێ و لە اەر ئەو بارودڤخخودا هەرگیز 

ویستووە ئاگادارتڕان بکڕا بە لە اەرەو تا پیس و پات لە یەت جیا بکاتەوەو خودا هەرگیز نەشی

اەر نادیاریداو بەاڵب خودا لە ناو پێغەمبەرانیدا ئەوەی ویستی لە اڕەری بڕێ هەڵیڕدەبێێ ێ کە 

خودات اڕڕدو ئەوە  واتە ئڕڕیتن بێڕڕند بە خڕڕودا و پێغەمبەرەکڕڕانیو ئەگەر ئیتنڕڕداری  ااڕڕ  و لە

 پاداشی گەورەتان بۆ داندراوە.

 971ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

پێشەکی دەبێ ئەوە بزاندرێ کە ئەو ئایەتە بەشێکی بەرچااوە لە کارەسااتی هەرای ئوحاود  

نیشان دەدا، بۆ منوونە ئەوەی کە لە شاەڕی ئوحاوددا ڕووی دا باۆ هەڵواردن و جیاابوونەوەی 

منافق بوو، وەک ئەوە کە خودا دەفەرماوێ: فەرماانی نەداوە بەوەی باڕواداران هەر لە ساەر ئەو 

وگۆڕ ڕوو دەدا تا پیس لە پاک هەڵواردرێ و وە لە سەرین بیانهێڵێتەوە، بەڵکوو ئاڵشێوەی کە ئێ

ئاگاادار دەکااتەوە کە کێایە باڕوادارو کێایە  پێغەمابەرجیا بکرێتەوە، خودا بە هاۆی رسووش 

بڕوا، یا خێر، بە هۆی شەڕ و هەرا و پاک و پیس لێک جیا دەبنەوە، جا خۆ دیارە خودای بانی بێ

ی نەداوە کە ئاگادارتان وەکا و دنیاای نهێیتاان نیشاان بادات، دە حاڵێکادا ئاائەوەی سەر فەرمان

بیهەوێ ئارەزووی کا لە بابەت ئامۆژگاریتان، بە وەسیلەی هەنادێک لە پێغەمبەرانای هەڵباژاردە 

دەینوێنێ و نیشانی دەدا، جا کەوایە بڕوا بێنن بە پێغەمبەران و خودا، چونکە ئەگەر باڕوا بێانن و 

بپارێزن پاداشاتی گەورە و بەرچااو ڕۆژی خاۆی وەردەگارن، نەختێاک لەوە بەدوا چااو خۆتان 

دا دەسااتوور دەدا بە 641دەکەی خااودا کە چااۆن دەفەرمااوێ و هەڕەشااە دەکااا، واتە: لە ئااایەتی 

 بەخشینی ماڵ و سامان لە ڕێگەی خودادا، و هەڕەشەش دەکا لە چرووک و ڕەزیل.

 :پاشەدۆ
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اسازان و یاسادانەر ئەگەر بە وردی رسنج بگری لە ناوەرۆکی خودای تەبارەک و تەعاال و ی

ئەو ئایەتە بە ڕوونی ئەوە چاو دەکەی: کە خودای مەزن پێشەکی یاسایەکی تەواو بەیان دەکات، 

بەردار ناابێ و بەو شێوە: کە خودا بە ئیسالم بوونی زاهیری و ئیدیعای ئیامنی باێ عەمەل دەک

ان و ئیدیعاکارانی ئیامن، چەند جار چەند جار تاقی دەکاتەوە کیفایەت ناکا، بەڵکە خاوەن باوەڕ 

و لە محەکی دەدا بۆ وەی هەچی لە نهێنی ناو دەروونیاندا دەریخا و ئاشکرای کا بۆوەی ڕێازی 

خۆی و ڕێازی منافقاان لێاک هەڵواردرێ و جیاا بێاتەوە، ئەگەر هاات و پرسایاریش کارێ و 

یش بە هۆی ئاگاداری زانستی نهێنی )عیلمای بکوترێ: جا خودا خۆی دەتوانێ بێ شەڕ و شۆر

غەیب(، ڕیزی منافقانی ناپاک و ئیامندارانی پاک لێک هەڵوێرێ و جیا کاتەوە، لە وڵمدا دەبێ 

ەبدانیادا، بکوترێ: خودا نایهەوێ زانستی نهێنی بدا بە ئینسان و ئازادی کا بە ساەر دەروونای ع

ی باوێ لە پێغەمبەرانای، هەڵیادەبژێرێ و لە بەڵم خودا بۆ ئەو مەقامە )عیلمی غەیب( هەر کێا

نهێنیدا شارەزای دەکا، جا لە سەر ئەو ئەساسە ئێرە کە جێگای ئازمایش و ئیمتیحانە، دەباێ خاۆ 

تاقی کرێتەوە و بە خودا پشت بدرێ و ئیتاعە لە پێغەمبەر بکرێ، تااکوو دەرکەوێ کێایە مەردی 

 ک کێیە و ناپاک کێیە؟!مەیدانێ و کێیە نامەرد هەر بە قسەیە کارەکانی؛ پا

ئینسانی بەئیامن دەبێ ئەوەی باوەڕ بێ: ئیامن هەوێنی حەیاتی پاکە، بەڵم عەمەلی ساڵح و 

پاکە دەتوانێ بتگەیێنێتە ئەو قۆناغە کە خودای تەعاال بتخاتە ڕیزی ڕاسات و پاکاان و پاداشاتی 

امنە، پاداشاتی سەعادەت و بەختەوەری، بە کورتی و بە کوردی، حەیاتی خااوێن بەرهەمای ئای

باش بەرهەمی عەمەلی ساڵحە، هەر ئەوەشە کە خودای تەعااال لە کلاکەی ئااخری ئاایەتەکەدا 

فەرموویەتی: ئەگەر ڕاست دەکەی خاوەن ئیامنی، تەقوا بکە و عەمەلی ساڵح بنوێنە تا پاداشای 

 چاک وەرگری. ئەوە بوو پاشەدوو.

 ئاوڕێک بە سیلەی چاو:

ن ئیامنان کە جاروباار تووشای ڕژد و هەڵەماووتی ژیاان خودای تەعاال ڕازی دنیای خاوە

دەبن نیشان دەدا و بەیان دەکاا، تااکوو ئەو شاوبهەی دەیادەنە پااڵ موساوڵامنان ڕەد کارێتەوە، 

شەرمی ئاخرەت بە شاەڕی منافقاان بە وەسایلەی ئایەتەکاانی ڕووناکرت بدوێین: ڕووڕەشی وبێ

موسوڵامنان و هەڕەشە لە منافقاان هەسات پاێ مزگێنی  ،633را و دەو ئایەتەدا ڕابردوو نیشان د

دانەوەیەکی پێغەمبەر. و هەروا لێاک هەڵواردنای ماومئین لە مناافق، خۆشیدەکرێ دەگەڵ دڵ

وەک ئەوە منافقااان لە شااەڕ ترسااان و بەرەو مەکااکە ڕایااانکرد، دە حاڵێکاادا موسااوڵامنانی 
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منافقان تاکوو بتاوانن بە هاۆی کوشتەیەکی بەرچاویان دا لە شەڕەکەدا، دە تانە و لۆمەیان گرتن 

گەری خۆیااان وەشااارن هەم جااورئەت و شااەهامەتی ئەو تااانە و تەشااەرانەیان هەم حیاازی

 موسوڵامنان ون کەن لە بەرچاوی عالەم.

 ئاگاداری:

يِِّب  ﴿دە ئایەتی  َ يَِمزَي اْْلَِبيَث ِمَن الطَّ دا ئەو هەستە بە دڵدا دێ: ئەگەر لێک جیاوازی ﴾َحَّتَّ

ەوەش دیارە ئاشکرا بوونی کاوفر لە کوفری منافقان ئاشکرا دەبێ، خۆ ئ شکرا بێ،پاک و پیس ئا

باوەڕان نیشانەی ئەوەیە منافق نین بەڵکە لە منافق ژووراترن، و ئەگەرکاوو ئاشاکراش نەباێ، بێ

 فەرقی پاک و ناپاک لە یەک خودای نەخواستە وەعدەی خودا نایەتە جێ!

بۆ وڵمی ئەو بێنە و بەرەیە دەبێ بکوترێ: زاهیار باوونی پااک لە ناپااک بە نیەتای ئاێمەی 

ئینسان ئیمتیازێکی وەهمییە ئەوەش ناتوانێ کوفر داناێ و مەناافعی البەرێ، چاونکە ئیمتیاازی 

قەتعی دەتوانێ دێرەدا کوفر دانێ و منافقی البەرێ، جا بۆیە خودای تەعاال بە شوێن ئەو باسەدا 

دێنێ واتە خودای تەوانا حاوکمی کاردووە بەوەی  ﴾ْم لََعَ الَْغيِْب كَن اهّللُّ ِِلُْطِلعَ اكَوَما  ﴿ی ئایەت

کە ئەو جیاوازییەی پاک لە ناپاک ئاشکرا بێ، ئەوەش بەو مانایە نییە کە خاودای تەعااال ئێاوەی 

ە پااکە، یاا ئەوە ئینسان بە سەر نهێنییەکاندا ئاگادار دەکا تااکوو بتاوانی بڵێای ئەوە مناافقە و ئەو 

بەهەشتییە و ئەوە دۆزەخییە، چونکە ئەوە یەکاێکە لە ساوننەتی خاودا کە ئینساان واتە خەڵکای 

ڕەشۆکی، بەسەر غەیبدا ئاگادار نەبێ، مەگەر یەکێ خودا خۆی بیهەوێ حاڵی کا، وەک ئامااژە 

ددِلِه َمددنكددَولَ  ﴿وەالی ئەو مەبەسااتە دەکااا ئااایەتی:  ُْ واتە خااودا  ﴾يََشددا  نَّ اهّللَّ ََيْتَددِِب ِمددن رُّ

هەڵیدەبژێرێ لە پێغەمبەرانی، کێ حەز کا بۆخۆی شارەزای دەکا بە سەر ئەو نهێنییەی بایهەوێ. 

نیاز نەبان. هەر باۆیەش لە بڵێ ئەوە مومئینە و ئەوهەش منافقە. تاکوو ئینسان لە پێغەمبەران بێ

ِلهِ  ﴿شوێن ئەو ئایەتانە ئایەتی  ُْ تااکوو ئینساان باۆ هەچای نیازەکاانیەتی هێناا  ﴾فَآِمنُواْ بِاهّللِّ َوُر

 باوڕەی بە خودا و ڕەسووڵی خودا بێ بۆ وەی بتوانێ بە سەر ویستەکانیدا زاڵ بێ.

 
خااودای تەعاااال تااا ئێاارە لە سااەر خۆبەشااین و فیااداکاری لە ڕێاای خااودادا جیهاااد دوا و 

دنیا چەپی دە دەیهەوێ لەسەر ماڵ و سامان بەخشین بدوێ کە ماڵی  فەرموودەی ڕانان، ئەوجار

بەرگیاندا نییە، واتە کێ بتوانێ ماڵ دانێ و بیبەخشاێ دەشاتوانێ گیاان داناێ و بیبەخشاێ، باۆ 

خۆشەویستی لە پەنا یەکن، جا هەر ئەوەیە ڕاز کە هەڕەشە لە چرووک و لەچەر دەکا خاودا، باۆ 
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 و بارەوە:ی ئالی عیمران تاکوو بە تەواوی پاراو بین لە641ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

ذُهْم َسوُيَط  ذُهْم بَْل ُهَو ََشل ل ِيَن َيْبَخلُوَن بَِما آتَاُهُم ا ُّ ِمن فَْضلِِه ُهَو َخْيًا ل وذقُوَن َموا َوالَ ََيَْهََبذ اَّلذ
ْرِض وَا ُّ بَِما ََّْلَملُوَن خَ 

َ
َماوَاِت وَاأل  ئایل عيمران( 282)بِيٌ َِبِلُواْ بِِه يَْوَم اعِْقَياَمِة َوِ ِّ ِميَاُ  الهذ

با هەرگیز ئەو کەاانەی کە اەبارەت بەو شتەی کە خودا لە خەئێنەی بەخششی خڕۆی بەشڕی 

داون و چ ووکی دەکەنو وا نەئاند خێڕ ە بۆیڕانو بەڵڕکە شڕە  و نەگبەتیڕیە و پاشڕان لە  ڤ ی 

وییەکڕان ئاخ ەتدا ئەو چ ووکیەی ک دوویانەو دەک ێتە تەوقی گەردنیڕانو می اتڕی ئااڕتن و ئە

 هەر ئی خودایەو خودا بە وردی ئاگادارە لەوەی کە ئەنجامی دەدەن.

 981ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

خودا ڕوو بە ئینسان دەفەرموێ: با وا خەیاڵ نەکەن و گومان نەبەن ئەوانەی وا خۆ ڕەزیال  

ڕێی گەورەیی خۆیدا پێای داون، بە قازانجیاانە و  و چرووک دەکەن بەو نیعمەتانەی کە خودا لە

کردنەوەیە باۆ وەی دەکەوێ ڕاسات و خواریات، جاا چاکە بۆیان، بەڵکە ئەو پێ بەخشینە تاقی

ئااخرەتێ،  یڕۆژ بۆ ئەگەر ڕاست نەڕۆی ئەوە شەڕ و نەگبەتییە دەبێتە تۆق و دەکەوێتە ئەستۆی 

د بارتەقااای ئەو ناایعمەتەی نیعمەتاای بەڵم ئەگەر ڕاساات بااڕۆی ئەوە لە ڕۆژی قیامەتاادا چەناا

 کاریشتانە.ی بەهەشتیت پێ دەدرێ، میراتی ئاسامن و زەوی هەر ئی خودایە و ئاگادار 

 :پاشەدۆ

. لەو ماڵ و داراییەی کە خودا لە ڕووی فەزڵی خۆی داویەتە ئەو کەسانە بۆی لێکادانەوە 6

کێای باوێ پێای دەدا لە  خودا تاکوو بە تەواوی بزانی خاوەنی بەڕاساتی هەچای هەیە خاودایە،

 ڕووی فەزڵی خۆی، کێش نەیهەوێ پێی نادا.

. خودا دە ئایەتەکەدا ئەعاملی ئینسانی ئاوا ئیشارە وەال کارد: چارووک لەچەری لە ساەر 2

بوونی ماڵ دەبێتە تۆق لە گەردندا و بێ ئابڕوو دەبی لە سەر لەچەری و چرووکای. و یاا خەرج 

 ەرمیدا.شکردنی لە ڕێگای هەوا و هەوەک و بێ

. وا نەزانێ بە نەبەخشینی ماڵ و دارایی خێرت دەست خساتووە و ماڵات زیااد کاردووە، 9

بەڵکە ئەو ئاکارەت شەڕە و بۆ خۆت کڕیاوە، چاونکە هەم گەلات چااوەدێری نەکاردووە، هەم 

 خۆت بەو ماڵە فرۆشتووە، بەشی ڕۆژی ئاخرەتت پێ نییە.

ە دەساتت دەشاتە دەرێ، چاونکە . ماڵ و دارایی چ بیبەخشی چ نەیبەخشای، ڕۆژێاک ل4
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 کردنەوەت دراوەتی ئەو ماوەیە.خاوەنی بەڕاستی خودایە نەک ئەتۆ، بەڵکە بۆ تاقی

. خودا بە سەر هەموو ئاکار و نیەت و نهێنییەکانت ئاگادارە، بەخیال و ڕەزیال بای، هەر 2

 دەزانێ، بەبەخشش و کەرەم بی، هەر دەزانێ؛ پاداشیش بە گوێرەی ئەعاملە.

 ەبەست:پوختەی م

زۆرێک لە سامانداران لە چەر و چرووکی لە سەر ساامانیان دەکاار دەکەن بەو هیاوایە بەو 

بوونەوەی ماڵ و دارایی دەکەن، واتە الیاان وایە ئەگەر بەشای حاڵەتە ناحەزەیان بەرگری لە کەم

خشینی زیاد بەنەوایان نەدەن کەم ناکا و بە قازانجیانە، دە حاڵێکدا ماڵ و دارایی بە لێفەقیر و بێ

دەکا و کەم ناکا، جا ئەو ئاکارە ناحەزە لە ئاخرەتدا دەبێتە تاۆق و دەخارێتە گەردنییاان، بەو پێایە 

خاوەن باوەڕان دەبێ لە سەر ئەو باوەڕە بن خاوەنی هەچی لە ئاسامنەکان و زەویدان بە واقعای 

 کردنەوەیە.خودایە، خرانە ژێر دەستی ئینسانی ئەو ماڵ و مڵکە بۆ تاقی

مسعود و جعفر صادق و شعبی و سّدی زۆربەی زانیاان زانان وەک ابندێک لە قورئانهەن

نەدەرانە، ی ئالی عیماران لە باابەتی زەکاات641لەسەر ئەوباوەڕەن کە هۆی دابەزینی ئەو ئایەتە 

 .6/934واتە لەو بارەوە دابەزیوە. تفسیر بغوی، 

 ری عیلمی:ئاوڕێک وەسەر باری نەزم و نیزامی ئایەتەکە بە پێی با

َوالَ ێی خوێندۆتەوە واتە )«ت»زانان بە (: حەمزە کە یەکێکە لە قورئانَوالَ يَْحَسنَبَّ جوملەی )

 خوێندوویانەتەوە.« ی»زانەکان بە (؛ باقی قورئانْحَسنَبَّ تَ 

لە سەر نەزەری حەمزە لە الیەن زوجاجەوە مانای ئااوا « ت»( بە ْحَسنَبَّ تَ َوالَ خوێندنەوەی )

ە لباراوە، چاونکە «بخال»کە « مداف» َو ال تَْحَسنَبَّ بُخَل الَّذیَن یَبَْخلوَن َخیراً لَُهم(دەکەوێ: )

 شارەزای لەسەر دەدا.« یبخلون»

خوێنادراوەتەوە دوو بۆچوونیاان لە ساەر « ی»بەڵم ئەوانەی کە نەزەریان داوە کە بە پیتای 

 ڕاناوە:

، وەک ئەوە: «احد»ضمیر، یا بۆ « = لەرسول ال»ڕابتێکە دەگەڕێتەوە بۆ « یحسنب  ». فاعلی 4

 و ال یَحَسنَبَّ رسوُل اللِه؛ یا: و ال یَحَسنَبَّ أحٌد بُخَل الَّذیَن یَبَخلوَن َخیراً لَُهم.

ەیە، بەو پێیە مەفعاوول «هم ال  ین یبخلون« »یحسنب»بۆچوونی دووهەم ئەوەیە: فاعلی . 2

شااهید لە ساەر  یَبَخلوَن بُخلَُهام هاو َخیاٌر لَُهام. َو ال یَحَسنَبَّ الَّذینَ دەبێ لبرابێ، وەک ئەوە: 
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 ەیە.«یبخلون»لچوونی مەفعوولیش، 

 بۆ ئاگاداری:

دڵی نەرسەوتوو دەیهەوێ بزانێ ئەو بەخالەتەی کە دە ناو ئایەتەکەدا باس لێ کراوە و زەمی 

 کراوە، بەخالەتە لە سەر ماڵ و سامان، یا بەخالەتە لە سەر عیلم و زانست؟ 

 ئەو پرسیارە دەبێ زۆر بە پارێزەوە هەنگاو باوژێرێ بۆ لی ڕاستییەکەی. بۆ وڵمی

، دەباێ بەخیلای لە «بخل». بەو پێیە کە هەڕەشە کراوە لە سەر لەچەری و چرووکی، واتە 4

سەر ماڵ بێ، واتە بەخیالن وا نەزانن بەخالەتیان لە سەر ماڵ و دارایی خێار باێ بۆیاان، بەڵاکە 

لُواْ  ﴿دا: 408ەک خودا ئیشارەی وەل فەرمووە لە ئایەتی شەڕە لە ئاخردا بۆیان، و  قُوَن َما ََبِ يَُطوَّ َْ

. یا دەڵێن ماڵ و دارایی تا سەر لە دەسدا نامێنێ بۆیان؛ چونکە خاوەنی ئەساڵی ﴾بِِه يَْوَم الِْقيَاَمةِ 

ُُ  ﴿ماڵ و دارایای خاودایە نەک ئینساان، بە پێای ئیشااراتی ئەو ئاایەتە:  دَماَواِت َوهّلِلِّ ِمدَْيا السَّ
رِْض 

َ
 . ئێرە دەڵێ خاوەنی ئەسڵی بۆ ماڵ خودایە.﴾َواأل

. هەنادێکیش هەن لەمەڕ ئەو بەخااالەتی نااو ئااایەتەکە مەبەساتیان بەخااالەت لە علاایم و 3

زانستدایە، بەو دەلیلە: یەهوودییەکان سیفات و سەنای پێغەمبەریان حاشار دەدا و دەیانشاردەوە 

ۆیەکەی بەخیلی بوو بە پێغەمبەر، خۆ لەو بارەوە خودا دەفەرموێ: جا دیارە ئەو حاشاردانەیان ه

گوماانە کە عایلم و زانسات فەزڵێکای خاوداییە وەک لە خۆ دیاارە ئەوە بێ «فاَلٌن یَبَخُل ِبِعلِمهِ »

 ی نیساءدا ئاماژەی وەل کراوە:443ئایەتی 

آئَِفٌة مُّ  كَولَْوالَ فَْضُل ا ِّ َعلَيْ  ن يُِضلُّوَورَْحَُتُه لََهمذت طذ
َ
نُفَهوُهْم َوَموا  كْنُهْم أ

َ
َوَموا يُِضولُّوَن إاِلُّ أ

ونَ  ُّ ًُ نَ َل ا ُّ َعلَيْ  كيَ
َ
ٍء وَأ ِ  ِوَتاباعْ  كِمن ََشْ

ْ
َن َف اكْن ََّْللَوُم وَ كوَموا لَوْم تَ  كَمَة َوَعلذمَ ووَاْل

ُل ا ِّ َعلَيْ   َعِظيًما كَْ
دەاتەیەکیان دەیانویس  تۆ لە ەق الدەنو  ئەگەر بەخشش و میه ەبانی خودا نە  ایە بە اەرتاو

کەایشیان بۆ گوماا ناک ێ جگە لە خۆیانو ناتواند هیچ ئەرەرێ  بدەن پێڕ و خڕودای قورئڕان 

کاربەجێیە پێی بەخشیویو ئەوەی کە تۆ نەتدەئانی فێ ی ک دیو لە  ااڕتیدا بەخششڕی خڕودا 

 دەربارەی تۆ ئڤر گەورەیە.

ست فەزڵی خودایە و گەورەیە، جا دەکارێ مەبەسات لەو ئەو ئایەتە پێامن دەڵێ عیلم و زان

 بەخالەتی ناو ئایەتەکە چرووکی دە عیلم و زانستدا بێ.
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لە سەر ئەو ئەساسە دەکرێ بکوترێ: بەخاڵەت دە عیلمادایە بەو دەلایلە: خاودای تەعااال 

ئەوەی دە کتێبی تەورات و ئینجیلدا باوو لەمەڕ ماحەمەد فێاری یەهاوود و نەساارای کردباوو، 

ەواناایش لە بەر بەخیلیااان حاشاااریان دەدا و دەیانشاااردەوە. جااا دیااارە ئەو کااارە ناڕەوایەیااان ئ

 هۆیەکەی بەخیلی بوو بە پێغەمبەر.

لە هەر دوو قەول و نەزەرەکان واتە بەخیلی لە سەر ماڵ و سامان، یا بەخیلی لەسەر عیلم و 

ەواتار دانادراوە، بەو دوو زانست، قەولای هەوەڵیاان کە بەخیلیایە لە ساەر مااڵ و ساامان، بە ڕ 

 دەلیالنە:

لُواْ بِهِ  ﴿. ئایەتی 6 قُوَن َما ََبِ يَُطوَّ َْ﴾ 

. ئەگەر بەخالەتەکە لە سەر ماڵ بێ، هەن ئینساانی ئاازا و لێهااتوو باۆ جیهااد شاەوق و 2

 زەوقی بۆ ماڵ بەخشین دەو ڕێیەدا زۆر دەکا.

ددا  ﴿ی بەقەرە تەئیادی قەولای هەوەڵ دەکاا کە بەخااالەت لە ساەر مااڵە: 9. ئاایەتی 9 َوِممَّ
 واتە هەندێ لەوەی گێڕاومانە بە ڕۆزیتان ئیفاقی کەن. ﴾َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقوَن 

ی سووڕەی لوقامنیش ئیشارە وەالی ئەوە دەکا کە بەخشاینی دارایای 2جگە لێرەش ئایەتی 

 گەورەیە: ورەیە، هەر وەک چرووکیشگە

ْوَلِ 
ُ
ْوَلِ  كأ

ُ
بِِّهْم وَأ ن رذ  ُهُم الُْمْفلُِحونَ  كلََعَ ُهًدى مِّ

بڕڕڕڕاوە ان ئڕڕڕڕا ئەوانەن لە اڕڕڕڕەر  ێنڕڕڕڕوێنید لە الی دەران و خاوەننڕڕڕڕوێێکەران و ئەکڕڕڕڕات

 پەروەردگاریانەوە هەر ئەوانەشد  ئگاران.

 ئەوانە هەموو هاواریانە کە بەخالەتی ناو ئایەتەکە لە سەر ماڵ بێ.

 
ی ئالی عیمران ئەوەمان بۆ دەرکەوت و هاتە 641لە سەر بەراوەرد و بەرجەوەندی لە ئایەتی 

دەستامن کە خودای تەعاال خاوەن ماڵنی بە ئینفاق و دووری لە چرووکی و لەچەری دەعوەت 

کرد و دەستووری پێ دان کە دەبێ لەو ماڵ و داراییەی خودای پێی داون بەشی خاوەن نیاازانی 

ەن، و نەکەن بە هۆی لەچەری و چرووکی لە سەر ئینفاق خۆتان تووشی عەزابی ئاخرەت لێ بد

شەرمی بکەن، و هەروا دەو ئایەتە پیرۆزەدا غیرەتی ئەهلی یەهوودی نابەحەق نیشان دا کە بە بێ

نیااز، دە حاڵێکادا کە شاەئن و عەزەمەتای خۆیان بوخل و فەقریان دایە پاڵ خودای پااک و بێ

بوخل و فەقیری، لەوەڕایە کە خودای حەکایم ڕووڕەشای یەهوودیاان لە دنیاا و  خودا دوورە لە
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ی 646ئاخرەت بە وەسیلەی ئایەتەکە نیشان دەدا. بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

 ئالی عیمران:

ْغنَِيواء
َ
ِيَن قَالُواْ إِنذ ا ذ فَِقٌي َوََنْوُن أ وْتلَُهُم وَسونَ  عذَقْد َسِمَع ا ُّ قَْوَل اَّلذ ََ ُتُب َموا قَوالُواْ َو
َِرنقِ 
ْ
اَب اْل َْ نبَِياء بَِغْيِ َحقٍّ َوَنُقوُل ُ وقُواْ َع

َ
 ئایل عيمران( 282) األ

گومڕان خڕودا هە ارە و هەر ئڕێەەید گومان خودا کوتەی ئەوانەی بیس  کە وا کوتیڕان: بێبێ

پێغەمبەرانڕڕیشو کە بە نڕڕاهەق دەوڵەمەنڕڕدو بەو ئووانە ئەوەی کە وا کوتوویڕڕانە و کوشڕڕتنی 

 کوشتیاندو تۆمار دەکەید پێشیان دەڵێید: دەی بکێێن ازایەکی ئڤر تیێ و اووتێنەر.

 989ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

نیاازە، و عەیب بیسەرە و بیانەرە و بێپێشەکی دەبێ ئەو باوەڕە هەبێ کە خودای پاک و بێ 

ْضدَعافًا ی بەقەرە دابەزی ﴿242ئایەتی کاتێک 
َ
ي ُيْقرُِض اهّللَّ قَرًْضا َحَسدنًا َفيَُضداِعَفُه ََلُ أ ِ ن َذا اَّلَّ مَّ

﴾ جوولەکەکان کوتیاان وا دیاارە خاودا فەقیارە، ئاێمە ِثَْيًة َواهّللُّ َيْقِبُ  َوَيبُْسُط َوإَِِلِْه تُرَْجُعوَن ك

کوتیاان هاات دان و دمخودای تەعاال باۆ لە دم دەوڵەمەندین، بۆیە داوای قەرزمان لێ دەکا، جا

ئەو ئایەتە پیرۆزەی دابەزاند و فەرمووی: سوێند بێت بە ڕاستی خودا قساەی ئەوانەی بیسات کە 

ئەدەبییەیان گومان خودا فەقیرە و ئێمە دەوڵەمەندین، جا بۆ پاداش و تۆڵەی ئەو بێوا کوتیان: بێ

ک یەحیا و زەکەریا و ... بەباێ تااوان، هەم سازای لە سەر دەنووسین، کوشتنی پێغەمبەرانی وە

ئەو قسەشیان و پێشیان دەڵێین: دەی بچێژن سزای بەئێش و ژانی سووتان، دیارە دەبێ بکاوترێ 

دا بە ڕوونی بەیان کراوە کە نەختێکی دیاکە لەوە 642دێرەدا سزای تاڵی ئەو تاوانە زلە دە ئایەتی 

 بەدوا نیشانی دەدەین.

 بۆ ئاگاداری:

هەڕەشەی خاودا ڕووی دە یەهوودیاانە، چاونکە ئەوان کااتێ ئەو ئایەتەیاان بیسات و ئەو 

نەوایاای هەناادێک لە دیتیااان کە کااێ هەیە بە چاااکە قەرز بە خااودا باادات و لەو الیەشااەوە بێ

بااوەڕان فەقیارە و موسوڵامنانیان دەدیت، هەستان بە تەوهینەوە کوتیان وا دیارە خاودای خاوەن

ێ بدەین بۆ بەندەکانی و هەم بەندەکانیشی بێ ماڵ و دارایین. دە حاڵێکدا نیازی بەوەیە قەرزی پ

نیازین و خاوەنی شکۆ و عیززەتین، هەچەن یەهاوود لە ڕاباردوودا ئێمە لە هەموو بابەتێکەوە بێ

جارێکی کە تەوهینیان کردی و ئینکاری خۆیان دەربڕیبوو، بەڵم ئەو سەفەرە نااتوانن لە مقابال 
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، چونکە کردەوەیان بە تەواوی بە شاهید و سبووت تۆمار کاراوە، هەر وەک خودادا حاشا بکەن

کوشتنی پێغەمبەرانیان لە سەر تۆمار کراوە کە بە ناحەق دەیانکوشنت، خودا لە کاتی خۆیدا پێیان 

 دەڵێ: دە بچێژن عەزابی بەئێش و ژانی سزای ئەعاملتان.

شتنی پێغەمبەران وێکڕا نیشاانەی : ناو بردنی تەوهینەکەیان دەگەڵک و ئەوەش با دەرکەوێ 

زەالمی تەوهینەکەیانە، واتە تا دەرکەوێ کە چۆن توانیویانە ئەو جاورئەتە بە خاۆ بادەن و بڵاێن: 

خودا فەقیارە، بەڵم هایچ ئەوە بە ساەیر نابینادرێ لە کەساانێکی کە باوێرن بە نااحەق خاوێنی 

 پێغەمبەران بڕێژن دەشوێرن بڵێن: خودا فەقیرە.

ەو پرسیارە بکرێ: ئەو یەهوودییاانەی پێغەمبەرانیاان کوشاتوون غەیاری ئەو لێرەدا ئەگەر ئ

 انی پێغەمبەرن، وڵمەکەی دەبێ ئاوا بدرێتەوە:ر یەهوودیانەی دەو 

ە دەکەن بە کاااری ئەو و اناای پێغەماابەر شااانازی و خۆهەڵاادانەر ئەو یەهوودیااانەی دەو 

 یەهوودیانەی خوێنی پێغەمبەرانیان ڕشتووە.

 سووکە ئاوڕێک:

نَ  ﴿تی ئایە هاوتاا دەفەرماوێ: ئاێمە دەساتوورمان دا بە واتە خاودای بێ ﴾تُُب َما قَدالُواْ كَْ

 فرشتەکان کە ناسزا کوتنی ئەوانە لە نامەی عەمەلیاندا بۆ حیسابی ڕۆژی حیسابێ تۆمار کەن.

نِبيَا  بَِغْْيِ َحقٍّ  ﴿ئایەتی 
َ
واتە کوشتنی پێغەمبەران بە نااحەق، ئەو عەمەلەشایان  ﴾َوَقتْلَُهُم األ

ئەدەبییاان لە پەنا کوتەی ناسزایان تۆمار کەن تاکوو تێبگەن ئەو یەهوودیانە کە ئەوە هەوەڵاین بێ

ئابڕووانە دەیڵێن و دەیکەن، بەڵکە ئەوە کاری پێشینەکانیانە ئەو پێغەمابەر کوشاتنە و بە نییە وا بێ

 ڕەوای دەزانن.

دە ئاایەتەکەدا بەرەو یەهوودییەکاانی دەوری پێغەمابەر دەگەڕێاتەوە، بەو « همقتل»ضمیری 

 هۆیە: کە ئەوان بەو عەمەلەی ڕابردووانیان جگە لە ڕەزایەت پێشی دەنازین.

واتە دەڵێن پێیان: دە بچێژن عەزابی سووتان، دێرەدا  ﴾َوَنُقوُل ُذوقُواْ َعَذاَب اْْلَِريِق  ﴿ئایەتی 

بێ، کەوابێ ئایەتەکە لە ئەسڵدا « لهم»ێ، ئەو البراوەش دەبێ وشەی البراوێک هەست پێ دەکر 

بووە، ئەوە فەرموودەی خودای تەعال بە وەسیلەی فرشاتەی  (ُذوقُواْ َعَذاَب الَْحِريقِ  ل ُهمَونَُقوُل )

چااو و ڕوو بە سازای کرام الکاتبین تۆمار کراون تااکوو لە کااتی خۆیانادا یەهوودییەکاانی بێ

 بگەن. عەزابی سووتان
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 :پاشەدۆ

کافران لەو ڕێیەوە کە خودا دەستووری ماڵ بەخشینەوەی دا، کوتیان: دیارە خاودا بۆخاۆی 

خەڵک داوا دەکاا، دیاارە ئەو خەیااڵ و کاوتە بە ناتەوان وفەقیرە بۆیە دەستووری ماڵ بەخشینی 

ۆ ناڕەوایەیااان هەڵقااوڵوی بیااری تاااریکی ناایەت و باوەڕیااانە، دەیااانکوت بە پێغەماابەری: ئەتاا

مەمئووری لی خودا نی بەو دەلایلە ئەگەر پێغەمابەری خاودا باای، وەک دەورانای حەزرەتای 

مووسات ڕەفتار دەکرد لەو باارەوە، واتە ئەوان هەر کااتێ بیانویساتایە بە هاۆی مااڵ و ساامان 

خۆیان وە نزیکی خودا خەن، ماڵەکانیان دادەنا ئاورێک لە ئاسامنەوە دەهات باۆ ئیساباتی کاار 

دەسووتاند، بەڵم ئەتۆ دەتاهەوێ باۆ ئیساباتی مەبەساتی خاۆت ئەو مااڵە بادەن بە  ئەو ماڵەی

 نەوایان تاکوو لە خودا وەنزیک کەون، بە هۆی ئەو ماڵ بەخشینە.بێ

بە وەسیلەی داوای بەخشینی ماڵ لەو خەڵکە دەهاتە مەیادان پێیاان  پێغەمبەرگۆیا کاتێ 

دەکوت: ئەگەر ئەتۆ پێغەمبەر بای بۆ مەبەستی خۆت ڕووت لەو خەڵکە نەدەنا بۆ ماڵ بەخشین، 

اری دین و ئایین نیازی بە مااڵ و دارایای بەنادەی تچونکە خودا فەقیر نییە تاکوو بۆ چارەی گرف

ەوس و تاانەن دەدرێان لە تەی یەهوودیاان دەرحە  بە پێغەمابەر بێ. دیارە ئەو شێوە جووڵنەو 

 باوەڕ.شەئنی پێغەمبەرایەتی پێغەمبەری لە لیەن یەهوودیانی بێ

 
بەیاان کەیان.  403نەختێک لەوە پێش قەرارمان دا عەزابی سووتێنەر بە وەسایلەی ئاایەتی 

 بین لە باسەکە: بۆ وەی بە تێر و تەسەلی حاڵی 403ئێستاش دەچینە خزمەت ئایەتی 

 ِ يِْدي كَ ل
َ
َمْت أ نذ ا ذ عَيَْس بَِظلاذٍم عِّلَْلبِيدِ كبَِما قَدذ

َ
 ْم وَأ

گومڕڕان خڕڕودا  ئوڵڕڕم لە ئەوە  بە هڕڕۆی ئەو کڕڕارانەوە بڕڕوو کە لە پێشڕڕدا ک دبووتڕڕانو بێ

 بەندەکانی خۆی ناکات.

 982ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دیارە وەک ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز ڕایگەیاناد چااژتنی ئەو عەزابە بە هاۆی ئەو کاردەوە  

نیااز فەقیارە و خااوەن نیاازە، دەناا داوای ناڕەوا و ناشیرنانەتان بوون کە دەتانکوت: خودای بێ

قەرزی لە بەندەکانی ناکا. جگە لەوەی پێغەمبەرانی خۆشتان دەکوشنت بەباێ ئەوەی تاوانێکیاان 

ەرحەق بە ئێوە لێ ڕوودابێ، و هەر بێ ئەوەش لە گوفتاریان حااڵی بان هەر لە ڕووی کیانە و د

بوغزتان دایان دەگژاناێ و داتانادەپاچین و ڕێگاای السااری و بەڕەڵییتاان دەگارتە بەر، دەباێ 
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هەموو خاوەن هەست و بێ هەستێک ئەوەی بزانێ و بااوەڕی کاا کە خاودا ساتەمکار نیایە باۆ 

 کردەوەی خۆتان هۆی ستەمتانە لە خۆتان. بەندەکانی، واتە

 بۆ ئاگاداری:

بە هۆی ئەوەی سزا بە گوێرەی ئەعاملە، قساە و ڕا و بۆچاوونی ئەوانەی وا دەڵاێن سازا لە 

گەرییە، هەڵدەوەشێ و پووچەڵ دەکارێتەوە: "جربیاون"، و بەو هاۆیەی ساتەم لە ڕووی تۆبزی

کرێ بکوترێ مەزهەبی "عەدلیە" ساابت کەک ناکرێ سزا لە سەر ئەساسی عەداڵەتە، کەوابێ دە

و ڕەوایە، بەو دەلیلە کەک بەبێ خایالف نااکەوێتە بەر جەناجەڕی تاۆڵە و سازا. جاا ئە دێارەدا 

ی ڕێباازێکی مەزهەبیایە بە باتاام ۆ دەتواندرێ بکاوترێ: بۆچاوونی "اشااعرە" کە ئەویاش بۆخا

عەینای عەداڵەتە،  دەردەچێ لەو بارەوە کە دەڵێ: ئەگەر خودا هەماوو کەک بخااتە نااو دۆزەخ

گیار کاراوە، واتە عەمەل هەر جاۆر باێ، سازا لە چونکە سزا لە سەر ئەعاامل دامەزراوە و جێ

 شوێنی ئەو هەڵوەدایە.

ئەوەش النی کەمەکە دەساەملێنێ کە کەمایش هەر دوورە لە « زۆر»کە واتە « ظاّلم»وشەی 

گەر ناحەزەکانی مۆڵەت بادا خودا، بۆ وڵمی ئەو ئیشکالە دەبێ ڕوو دێرە کەین وبڵێین: خودا ئە

و لە سزایان دەراوێ، بە ستەم دێتە ڕوو، و ئەگەر هەر بە گشتی نیزامی تاۆڵە و سازا و پاداشاتی 

ئەعاملاای بەناادەکانی بگااۆڕێ و جەبەیانباادا وەک زۆر زوڵاام دێاانە بەر چاااو چااونکە زۆر لە 

هەموو بوون مڵکی وناک دەشۆرێتەوە و نایەتە ڕوو. ئەو بۆچوونە لەو سنوورە تێپەڕیوە کە حەق

کەر با کەری خۆشت بێ پێنج پووتی بارە، خودایە، دەخالەت دە مڵکی خۆشتدا ڕەوایە، چونکە 

 دەی لێ بار کەی، تاوانە.

ًِ  ﴿لە سەر جوملەی  ٍم لِّلَْعِبي ََ بَِظالَّ نَّ اهّللَّ لَيْ
َ
دڵ هەسات بە چەن پرسایارێک دەکاات  ﴾َوأ

 پێویستە بۆ حەسانەوەی دڵ و ڕزگاری لە گومان و دڕدۆنگی وڵم وەدرێ:

. پێشەکی دڵ ئەوەی قبووڵە و باوەڕی پێیە کە زاتی پاکی خودای خاوەن شکۆ لە هەچای 4

وکووڕی و ڕەزیلی ئەخالقی و خەسڵەتی ناپاکی بەدوورە، و یەکێک لە ئەوسافی بەرزی ئەو کەم

واتە خودا هەندە عادڵە حەتا بۆنی زوڵمی هەر لێناایە، دەباێ  هاواڵ و هاوتایە "عەداڵەتە"اتە بێز 

بۆچی لێرەدا نەفی شتێکی وەک ظلم بێ، کە هەرگیزاو هەرگیز لەودا هەست پێ ناکرێ، کرابێ؟ 

مل لەو بوختانە خودا کەمێاک ظاا یەچونکە لەو بارەدا دەکەوێتە ئەو بارەوە دڵ کە پابەند بە خودا

بێ، جا بۆ وڵمی ئەو گرێیە دەبێ بکەوینە سەر ئەو باوەڕە کە ظلم نەفی کاراو لە خاودا ظلمای 



 222تەفسیری سووڕەی ئالی عیمران 

مەجازییە و حەقیقی نیە. زوڵمی مەجازی واتە: شتێک بادرێتە پااڵ کەساێک کە ئەو کەساە ئەو 

شتەی تێدا نەبێ؛ زوڵمی حەقیقی واتە مافی کەسێک بە زایە بدەی و لێی بتاارێنی، دە حاڵێکادا 

تا مافی هیر خاوەن مافێک بە فیڕۆ نادا و زەوت ناکا، بەو دەلیلە: خااوەنی بەحە  و بێ خودای

بەڕاستی بوونەوەر خودایە، واتە هەچی هەیە ئی خودایە مافی بەڕاساتی غەیاری خاودای پێاوە 

نییە، جا لە سەر ئەو ئەساسە خاوەنی مافی چۆن وەجاووڵێ لە ڕاسات ماافی، ماافی خاۆیەتی 

ری تێدا چاو ناکرێ، بەڵم دێرەدا دەشبێ ئەوە بازانین خاودا ماافی هەماوو تەجاوز بە مافی غەی

خاوەن مافێکی سنووردار کردووە، واتە نیزامی بوونەوەر و کائیناتی بە دار و لەلە و سنووردار دە 

بەر یەک ناوە، لدان لەو سنوورە لە لیەن هەر کەسەوە سەر بگرێ بە زوڵم دێتە ژمار، بە کورتی 

کراو بەو مانایەیە ئەگەر ئەو کارە لە بەندەیەک ڕوو بدا ئەوە زوڵمە، کە زوڵمی نەفیو بە کوردی، 

وابێ مەجازەن دەبێ بکوترێ ئەگەر لە خوداش ئەوە ڕوودا حەتا بە زوڵم دێاتە ژماار، جاا باۆیە 

 دەڵێن: خودای خاوەن جەماڵ و کەماڵ زوڵم بە ڕەوا نازانێ   جای ئەوەی بیداتە پاڵ خۆی.

ە، تەنیاا «عباد»کە جەمعای « عبیاد»جۆرەش وڵم بدرێتەوە: مەبەست لە  . دەشکرێ بەو3

واتە ( لألنبیاء بعدم انتقامهم من الکّفاارَوأَنَّ اللَّه لَيَْس ئەنبیا مەبەست بن، ئایەتەکە ئاوا بووبێ: )

خودا بەو هۆیە کە زوو تۆڵەی پێغەمبەرانی لە کافران نەستاندووە هیر زوڵمێکای لە پێغەمابەران 

وە، چونکە پێغەمبەران تەسلیمی قەزا و قەدەرن و لەو لیەشەوە لە حاند بەڵ وسەختی و نەکردو 

تاڵی خۆڕاگر و لەسەرخۆن، ئەهلی تۆڵەش نین لە جیاتی تۆڵە لە دوژمناان لە دنیاادا داواکااری 

 ئەجری قیامەتین.

انای کافر بن، ئەودەم م« عبید». دووبارە دەکرێ ئەو جۆرەش بەراوەرد کەین: مەبەست لە 3

دانیان بە زاڵم نایەتە ژماار. جوملەکە ئاوا دەبێ: خودا لە ڕاست تۆڵە ستاندن لە کافران و عەزاب

بەڵکە بە عەداڵەت دێتە حیساب، چونکە کافران زوڵمیان لە ئەنبیایاان کاردووە، بارتەقاای زوڵام 

هاری، ج کردنەکەیان تۆڵە و سزا بە جە  دەژمێردرێ، چونکە تەنبێی زاڵام عەداڵەتە. تفسایر مظ

3 400-409. 

. ئەگەرچی لە سەر ئەساسی یاسای عیلمی سیغە مبالەغە واتە زۆر، کەمەکەی وەبەر نایە، 1

دێرەدا خودا زۆر زاڵم نییە، هەڵدەگرێ کەمێک زاڵم بێ ا العیاذ باللە ا بەڵم دێرەدا هاتنی سایغە 

دەشاکرێ دێارەدا مبالەغە باۆ زۆر و کەم دە نەزەر نەگیاراوە، بەڵاکە باۆ نەفای ئەساڵی زوڵامە. 

ست بە هاتنی سیغە مبالەغە چەندێتی  )کمی ت( بێ، نە چۆنیەت )کیفی ت(؛ یا دەڵێن وشەی مەبە
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م» دانە، وەک عط ار کە بە عەترفرۆش دەکوترێ بە ڕەسمی، نە دێرەدا مەبەستامن تەنیا وەپاڵ« ظال 

ەبەستەیە کە زاتی دانی نەفی زوڵم وەلی خودا بەو مبە زۆر عەتر فرۆش، دێرەشدا واتە نسیبەت

پاکی خودا بە تەوری قەتعی زوڵمی نییە، و یا دەتواندرێ بکوترێ: خودایەکی تەواو لە سایفات 

و ئەسامءدا دەکرێ بۆ ئیسباتی کەماڵ دە ئەسامء و سیفاتدا سیغە مبالەغە ڕووی تێ کرێ، و یاا 

 دەڵێن: نەفی زۆری شت نەفی کەمیش لە خۆ دەگرێ.

  ﴿جوملەی 
َ
َمْت أ ًَّ يبَِما قَ ًِ دانی عەمەل وەلی دەسات، کە ئەسابابی عەمەلە وەپاڵ ﴾مْ كيْ

بە جەماو واتە « یاد»دەست لە ڕێی مەجازەوەیە چاونکە دە واقیعادا عامیال ئینساانە، دێرەشادا 

ِ ﴿ی سووڕەی حجردا: 48هاتووە بەڵم دە جێی دیدا بە دوو هاتووە وەک دە ئایەتی «  یدی»  كَذل
َمْت  ًَّ ي. دێرەشدا ﴿﴾يًاکبَِما قَ ًِ يْ

َ
َمْت أ ًَّ  ﴾ هەر دوو ناڕەوا نین دە ئادابی عەرەبدا. ْم كبَِما قَ

 .403  هەمان ئایەتی 48کێ دەیهەوێ بە درێژایی بڕوا بچێتە لی تەفسیری کەبیر، ج 

 
کە یەهوودییەکان دەڵێن: خاودا فەقیارە و ئاێمەش  404-403بۆ تەواو کردنی مانای ئایەتی 

ئەدەبی یەهوودییان دەخرێتە ڕوو کە دەوێشدا بەیانی بێ 403ئایەتی دەوڵەمەند، دەچینە خزمەت 

باااوەڕی ئااێمە بە پێغەمبەرایەتاای مااحەمەد ئاای ئەوەیە کە خااودا پەیامناای دەگەڵ کە دەڵااێن بێ

بەستووین کە ئیامنی پێ نەهێنین تاکوو قورباانی ئاێمە بە ئااور گاڕ نەدرێ، جاا لەو ڕێگاایەوە 

 یە، ئەوەش ئایەتەکە:433و  404ئایەتی  هەمان 403دەتوانین بڵێین ئایەتی 

 
ْ
تِيََنا بُِقْرَباٍن تَأ

ْ
َ يَأ الذ نُْؤِمَن لِرَُسوٍل َحَّتذ

َ
ِيَن قَالُواْ إِنذ ا ذ َعِهَد إَِِلَْنا أ ْم كلُُه انلذاُر قُْل قَوْد َجواءكاَّلذ

َتلُْتُمو ََ ِي قُلُْتْم فَلَِم  ْبِِّل بِاْْلَيَِّناِت َوبِاَّلذ ََ ن   ْنُتْم َصاِدَِيَ كُهْم إِن ُرُسٌل مِّ
ئەو کەاانەی دەڵێد خودا پەیتنی دەگەو بەاڕتووید ئڕیتن بە هڕیچ پێغەمبەرێڕ  نڕاهێنید تڕا 

قوربانییەکتن بۆ دێنێ و ئاگ ێ  ئەو قوربانییە دەاووتێنێو بڵێ: خۆ چەندید پێغەمڕبەر پڕێش 

تنتان گەر  ااڕ  مد بە بەڵڕگەی  وونەوە و ئەو شڕتانە  کە گوتتڕان هڕاتنە التڕانو بڕۆ کوشڕ

 دەکەن.

 981ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

تەوراتا ڕایگەیاندووە بە ئێمە کە بە هایر  پێشەکی ئەوە با بزانین ئەوانەی وا کوتیان خودا لە 

رێ و بێ پێغەمبەرێک بڕوا نەهێنین هەتاکوو قوربانییەکامن بۆ نەکات و لە ئاسامنەوە ئاگرێک بنێ

ئەو قوربانییە لە ناو بەرێ و بیخوات، ئایا ئیهاانە نیایە!؟ ئایاا تەوهاین نیایە بە مەقاام و شاان و 
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شکۆی خودا؟ دەبێ بڵێین: یا ئەو داوایە لە خودا باۆ ئەو کەساانە و بەو کەیفایەتە لە ڕادە بەدەر 

وێستی خودا دەگەڵ گەوجانەیە، ئەوجار پێویستە بزاندرێ دە مقابل داوای ئەوانە لە پێغەمبەر هەڵ

شەرمانە   دەبێ و   دەڵێ: خودا دەفەرماوێ بە پێغەمابەر لە وڵمای پێغەمبەر لە ڕاست ئەو بێ

ئەوانەدا بڵێ: خۆ یەحیا و زەکەریا و شوعەیب کە پێغەمبەرانی ئەوانە و بەر لە منیش هاتنە لتان 

و نەکردن و لە باتی ئەوەی بە نیشانە و دلیل بۆ ئەو قوربانیەی کە ئێوە داوای دەکەن بۆچی ئتیاعە

یان لێ بکەن کوشتتانن، زۆر بەبێ ئەدەبای و باێ ئیحتیرامای ئەگەر ڕاسا  لە داواتانادا تئیتاعە

 بۆچی واتان کرد؟!

گۆیا وەک دەڵێن چەن جوولەکەیەک وەک کعبی ارشف و مالک ح یف و حویەی اخطب 

کە لە تەوڕاتاا چاامن پاێ دێنە خزمەت پێغەمبەر و پێی دەڵێن: بڕوات پاێ دێناین بەو مەرجەی 

کوتراوە بۆمان بێنیە دی. ئەوەی لە تەوراتا پێامن گەیوە ئەوەیە: بە هیر پێغەمبەرێک بڕوا نەهێانن 

ی ئاالی 403هەتا قوربانییەک نەکا و لە ئاسامنەوە ئاگر نەنێارێ و نەیساووتێنێ. جاا ئەو ئاایەتە 

ەوانە دابەزی، ساەرەڕای ئەوەش دانای ئدانەوە و لە دمعیمران لە سەر ئەو قاڵ و باسە باۆ هەس

دانەوەی پێغەمبەریشی لێ هەست دەکرێ و دەگەڵ ئاگاداری بۆ وەی خاۆ نااڕەحەت مەکەن دڵ

بە قسەی وان و ساەخڵەت مەبە، بەو جاوولەکە ئیامنات پاێ نااهێنن و هەر ڕۆژەی بەهاانێکی 

 تازەت پێ دەگرن و داوای موعجیزەیەکی تازەت لێ دەکەن.

 پاشەدۆ

خۆبواردن لە ئیامن هێنان، بە پێغەمبەر بەهانەی زۆر لە ئەق  بەدووریاان  ئەهلی یەهوود بۆ

هەیە کە باڕوا بە هایر  انیاممنەهێناوە، وەک ئەوە کە دەیانگوت: دەگەڵ خودا پدەگرت و دەیان

پێغەمبەرێک نەکەین تا قوربانییەکامن بۆ نەهێنێ و ئاگر لە ئاسامنەوە نەیە و نەیسووتێنێ، دیاارە 

نەی وا بۆ بڕوا هێناان نەباوو بەڵاکە هەر بەهاانەگیری باوو، چاونکە دە پێشادا مەبەست و بەها

 اننیشانەی پێغەمبەرایەتی پێغەمبەریان دە کتێبەکانی خۆیاندا وەک تەورات و ئینجیل بێ، دیبووی

و چاویان کردبوو. دیارە پێغەمبەریش ڕوویاان تێادەکات و پێیاان دەڵاێ: مەگەر بەر لە ئێساتێ 

حیا و زەکەریا و شەعیا بە نیشانە و بەڵگەی تەواو نەهااتن باۆ لتاان؟! ئەو پێغەمبەرانی وەک یە

ئەدەبانە و قوربانیەی ئێستێ داوای دەکەن مەگەر نەیانهێنا؟! ئێوە لە جیاتی ئیتاعە لێیان زۆر بە بێ

 شەرمانە کوشتتانن!؟بێ

ًْ َجدا  ﴿ئایەتی  دٌل كقَ ُْ اتەوە،کە بە دێارەدا خاودا وڵمای یەهوودییەکاانە دەیاناد ﴾...ْم ُر
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پێغەمبەر دەفەرموێ: کە پێیان بڵێ: کە باۆچی تاا وێساتا چەنادین پێغەمبەرانای وەک دانیااڵ و 

زەکەریا و یەحیا و بەر لە ئێستێ هاتبوونە لی ئەژدادەکاان و کە خااوەنی هەماان سایفاتی بەرز 

ئەو بوون و قوربانیەکانیشان بەو جۆرەی داوایان لێ دەکردن دەساووتاندن و کەچای ساەرەڕای 

داویان دەکردن؟ ئەی ڕاسات دەکەن باۆچی خزمەتگوزارییەیشیان هەر دەیانکوش  و یا دەرمان

گومانە دە ڕیشەی دڵ و دەروونتاندا کینە ئەو ناڕەوایەیان دەرحەقیان بەڕێوە دەبردن؟ جا دیارە بێ

 و غەزەر و بوغزتان لە ڕاست پێغەمبەران هەیە.

افران دەرحە  بە کاروانی پاکی پێغەمبەرانی خاودا لەسەر ئەو هەموو ناسزا و ناڕەوایانەی ک

خۆشاای موسااوڵامنان و پێغەماابەر دەداتەوە بەو شااێوەیە: کە تااۆ لەو ئاکااارە دێ دڵااداری و دڵ

کافران خۆت وەتەنگ و سەخڵەت مەهێنە و مەکە، بەڵکە خۆ وەخاۆ گارە، چاونکە  یناڕەوایانە

ڵاکەدەگەڵ پێغەمبەرانای پاێش تاۆش ئەدەبیەی وان هەر دەرحەقی تاۆ نیشاان نەدراوە بەئەو بێ

 ی ئالی عیمران:401دەکارکراوە، بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

بُوكفَإِن  َقْد  كْذ ْبلِ كََ ََ ن  َب ُرُسٌل مِّ ُبِر وَاعْ  كِّْ  الُْمنِيِ  ِوَتابَجآُؤوا بِاْْلَيَِّناِت وَال ُّ
گومڕڕان پێغەمبەرانڕڕی دا بێئەگەر ئێسڕڕتاکە تڕڕۆ بە درڤئن دەردەکەن و دەئانڕڕدو لە پڕڕێش تڕڕۆ 

دیکەشیان بە درڤئن دەئانیو دە یاڵێکدا ئەوان بەڵگەی  وونی وەت کتێبی ئەبڕوور و کتێبڕی 

  وونکەرەوەشیان هێنابوو.

 984ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

سا با بڵێین بە کورتی: ئەگەر ئەتۆیان بە درۆزن زانی، جا خۆ بەر لە تۆش پێغەمبەرانێک بە  

درۆزن لە الیەن ئەوانەوە زانراون دەگەڵ چەندان نیشانەی ئاشکراشیان کە پێ بووە، وەک چەند 

ڕووپەڕەیەکی ئامۆژگاری و نامەی تەواوی ڕوون بۆ الیان، کەچی هەر نەهاتوونە ڕەدایە و چاک 

 بوون.نە

 سووکە ئاوڕێک:

، خاۆ ئەگەر ئەوان کاافرانە ئەتاۆ بە خۆشی پێغەمبەر و موسوڵامنان بەوە دەداتەوەخودا دڵ

درۆزن دەزانن ئی کینە و غەرەز و حەسادەتیانە، نەک لە ڕووی دەلیال و بەڵاگەیەک باێ، ناابێ 

ە پێغەمبەرانای خۆیان پێوە ناڕەحەت کەی، چونکە ئەو ئاکارانەیان ڕابردووی هەیە لە دەورانادا ک

پااێش تۆشاایان وەبەر ئەو پااالرانە داون و بە درۆزنیااان زانیااون، دە حاڵێکاادا نیشااانە و بەڵااگە و 
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موعجیزەی ئاشکراشیان نیشان داون، وەک زەبوور، کتێبی منیر و هەروا دەلیلی دیاکەش، بەڵم 

 هەر دانەمەزراون و ڕانەوەستاون لە خراپەکاری.

 نێوان زەبوور و کتێبی منیردا چییە؟دڵ دەیهەوێ بزانێ جیاوازی لە 

 لە وڵمی دڵدا دەڵێین: دوو ئیحتیامل هەڵدەگرێ وڵمەکە:

. پێشەکی دەبێ ئەوە بزانین کە زەبوور مەربووت بە کتێبەکانی پێغەمبەرانی دەورانی پاێش 4

حەزرەتی مووساا باووە، بەڵم کتێبای منیار واتە تەوڕات و ئینجیال، جاگە لەوەش زەباوور کە 

ە کتێبی ئاسامنی، هەر پەند و ئامۆژگاری و دوعاایە، بەڵم کتێبای منیار کە ئاساامنییە بەشێکە ل

خاوەنی دەستوورات و یاسا و ئەحکاماتی کاۆمەڵیەتی و فەردیایە، دیاارە ئەوە جیاوازییاانە دە 

 بەرنامەدا دەنا هەر دوو ئاسامنین.

ەگەر بێتاوو مەبەسات ی ئایە دەبێ   بێ؟ چونکە ئ«البی نات»پێویستە بزاندرێ مەبەست بە 

ساەر ئەو کارێ، ئەودەم « کتاب منیر»و « روو بەز »بە موعجیزات بێ، دیارە ئەودەم دەبێ عەتفی 

نەزمی ئایەتەکە ئەوە دەخوازێ کە بکوترێ: موعجیزاتی پێغەمبەران غەیری کتێبەکانیان باێ، ئەو 

انیاان موعجیزەیاان تەعبیراتەش خوازیاری ئەو مانایە دەبێ کە هیر کام لە پێغەمبەرەکاان کتێبەک

نەبێ، کەوابێ دەکرێ بەو پێیە بکوترێ: تەورات و ئینجیال و زەباوور و صاحف هایر کامیاان 

موعجیزە نەبوون، بەڵکە تەنیا لە کتێبەکانی ئاسامنی هەر قورئاان ماوعجیزەیە و کیتاابە، ئەوەش 

سەرچاوەی  ، ئەو نەزەرە لە ئیامم فەخری ڕازییەوەدەبێتە سیفەتێکی تایبەتی بۆ محمد الصطفی

 گرتووە.

یاا کتاابی منیاریش هەر لە « زبار»عەتاف باێ وەساەر « کتاب املنیر»دەشکرێ بکوترێ: 

« صاحف« »زبار»بێ. ئاوا عەتفەکە جوان و ڕەوا دەبێ. دەشکرێ مەبەسات بە « زبر»جوملەی 

بێ، و مەبەست بە کتاب املنیریش تەورات و ئینجیل و زوبور بێ. باۆ زێادە زاناین لەو باارەوە 

 ی ئالی عیمران.401لە تەفسیری کەبیری ئیامم فەخری ڕازی باسی هەمان ئایەتی  بڕوانە

 ئاگاداری:

ە و بە ماناای زەجار و بەشاێک لە وەعاز و «زبار»لە « زبار»هەندێک نەزەریاان وا داوە کە 

یش کە سیفەتی کیتابە بەیاانگەری ئەوەیە کە ئەو کتێابە «منیر»جر و لۆمەن، وشەی ەمەسائیلی ز 

 .101 1؛ روح املعانی، 396 1؛ قرطبی، 439 9ی نەجاتی خەڵکە. تفسیر کبیر، شارەزاکەری ڕێ
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یش زێدە دڵادارییە 405دڵداری پێغەمبەر بوون دنیایی، ئەو ئایەتی  401و  403دوو ئایەتی  

بە ئیعتیباری ئاخرەت، چاونکە لە ئاخرەتادایە دەردەکەوێ کاێ ڕووڕەشاە و کاێ  پێغەمبەربۆ 

بۆ کافران هەڕەشەیە بۆ خاوەن ئیامناان ماژدەیە،  405ڕووگەشە، بەو پێیە دەبێ بکوترێ: ئایەتی 

 ی ئالی عیمران:405بۆ ڕاستی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

َنذوَة كُّ َنْفٍس َ آئَِقُة الَْمْوِت َوإِنذَما 
ْ
ْدِخوَل اَّ

ُ
َمن زُْحِ َ  َعِن انلذارِ وَأ

ََ ُجوَركْم يَْوَم اعِْقَياَمِة 
ُ
تَُوفذْوَن أ

ْنَيا إاِلذ َمَتاُ  اعُْغُرورِ  ََياةُ اَّلُّ
ْ
َقْد فَاَز َوما اْل ََ 
لەبەران مەئەی م دن دەچێێنو بەبێ گومان  ڤ ی پەااڵن پاداشڕەکانتان پڕێ اەرلەبەری گیان

ێ  و تەاەلیو جا هەر کەس لە ئاگ ی دڤئەخ دوور خڕ ایەوە و خڕ ایە بەهەشڕ و دەدرێتەوە بە ت

بەبێ گومان ئەوە خۆشبەخ  و  ئگارەو  یانی ئەو دنیایە جگە لە کااڵیەکی هەڵخەڵەتێد هیکی 

 ت  نییە.

 981ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ی پێغەمابەر و ورەدان بە ڕوحای پااکی پێغەمابەر جاار دانەوەخودای تەعاال بۆ دڵخۆشی 

ە کە 641و  642دەگەڵ جار لەسەریان ئاگادارە و دە هانایانەوە دێ، بۆ منوونە بە هۆی ئەو ئایەتە 

دەکا و دەداتەوە بەوەی کە مادام مردن هەباێ باۆ  پێغەمبەردانەوەی دێ لەوە بەدوا، دڵخۆشی

ست ناکات لە ڕاست ئەو کەسانەی بە ناڕەوا و بێ بەڵگە خواردن پێویلەبەرێکە، خەمهەموو گیان

بەرەنگااارت دەباان چااونکە ساازای هەمااوو سااەرەڕۆیانی ناااڕەوا و پاداشااتی هەمااوو السااار و 

کیاانەلەبەران لە پاااش مەرگ دەدرێ و داناادراوە لەوێ. خااۆ دیااارە ئەو ڕۆژەش چااونکە هاااتنی 

انە هاتووە، جا کەوایە دەبێ ڕاست و حەمتییە و دە ڕێیەدایە، ئەگەر دووریشبێ هەر نزیکە و وەبز 

ڕەوان بڵێین هەر کەک لەو ڕۆژەدا بە هاۆی بەزەی خاودا و ئەعاملای ڕەوا وپەساەندی وەدوور 

خرێ لە ئاگری دۆزەخ و بەرەو بەهەشت بخرێتە ڕێ، ئەوەیە بەڕاساتی پیارۆز و ساەرکەوتوو و 

ێ هەیە دە هاواریەوە باێ؟ بەرەندە، و ئەوەی بە دوای خراپەکاری خۆی لە دنیا پێوە بێ لەوێ، ک

دەبێ ئینسان ئەوە بە دروستی بزانێ و لە ژێر سەری داینێ کە ژیانی دنیا جاگە لە ئاارەزوویەکی 

هەڵخەڵەتێن و سەرکێش هیچی دیکە نییە، دنیا ڕازاوە بە شەکراو و خۆشی بەڵم کە قەپاڵت پێدا 

نیایە ئەو دنیاایە تاا ساەر  گرت جوان تێدەگەی کە ناوەکەی پڕە لە ژەهر و تاو و لەرز، باۆ کەک

 گە و مۆڵگەی تاقی کردنەوەیە، تاڵ و شیرین لێک دراوە، بۆ ئینسانی داندراوە.ڕ بەڵکە لەوە

 پاشەدۆ
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ژیانی دنیا خۆشی و ناخۆشی ڕۆژی چەتەی مەرگ دەیبا و دەڕوا ناهێڵێ پێبزانێ ئینسان تاا 

پەرست هەیە بە هاۆی عیشاق و  لە ناکاو دایدێتە سەر و ماڵی دەیبا و دەڕوا، زۆر لە ئینسانی دنیا

ئەوینداری دەگەڵ دنیا ڕۆژی مەرگ و حیساب دەخاتە پاش گوێیان، و ڕۆژی پاداش و تۆڵە کە 

بڕانەوەیە، نەفامانە دەیفرۆشن نەفامان بە دنیای ناوەرۆک ژەهراوی ئەساسی ژیانی یەکسەرە و بێ

خەبەری ەکێشاێ و باێو فانی، دنیا بە تەواوی جوانی و خۆشی خۆی ئینسانی بەرەو خاۆی ڕاد

دەکا و دەیخافڵێنێ بۆوەی ڕۆژی حیساب فەرامۆش کا بەڵم ئینسانانی خاوەن هەست و هۆش 

 بڕانەوە نافرۆشن بە ژیانێکی کاتی و ژەهراوی.ژیانی بێ

ٍَ َذآئَِقُة الَْموِْت كُّ  ﴿لە سەر ئایەتی  دڵ پڕ لە هەست و شاعوور هەسات بە ئیشاکال  ﴾ َنْف

بە دوو جاۆر بەراوەرد دەکارێ: « کال»دەروەڕا چاوە دەگارێ: وشاەی دەکا، ئیشکالەکەش لەو 

جۆرێکیان بە مانای گشتی و عامە، جۆرێکیشیان ماناای تەغلیابە، واتە هەماوو شات دانااگرێ 

 بەڵم بە مەجاز وەژێر خۆی دەدا. 

بە مانای گشاتی تەعبیار و بەراوەرد کەیان ئەو ماناای « کل»جا دەو ئایەتەدا ئەگەر وشەی 

ئاوای لێ بە سەر دێ: هەچی خاوەنی حەیات بێ، جا ئینسان بێ یا جنۆکە بێ یا دار و ئایەتەکە 

 دەوەن و گیا و گۆڵ بێ، یا فرشتە و باقی حەیوانات بێ، دەبێ مەزەی مەرگ بچێژێ.

بگرین مانای ئایەتەکە ئااوا بەراوەرد دەباێ بکارێ: « کل»ئەگەر مانای تەغلیبیش لە لەفزی 

 لەبەران دەبێ مەزەی مردن بچێژن، بەڵم هەندێک نایچێژن، زۆربەی گیان

بااۆ ڕزگاااری لەو ئیشااکالە ڕوو دە قەولاای زانایااانی فەالساافە واتە ئەوەش ئیشااکالە دەبااێ 

واحی موجەڕەدە و فرشتە نەزەریاان وا داوە لە نااو نااچن و قەدیمیان کەین کە ئەوان لە سەر ئەڕ 

عامە واتە هەچی « کل»مەزەی مەرگ ناچێژن، دە حاڵێکدا قەولی جمهوور لە سەر ئەو باوەڕەن 

لە ئاسامنەکان و زەویدایە تەنانەت عیزرائیلیش دەبێ مەزەی مەرگ بچێاژێ، دیاارە ئەو نەزەرەی 

ی مائیادە 661کانی قورئان دێاتەوە. ساەیری ئاایەتی جمهووریش پەسند و ڕەوایە دەگەڵ ئایەتە

 بکە:

ْعلَُم َما ِِف َنْفهِ 
َ
 كََّْللَُم َما ِِف َنْفِِس َو الَ أ

)عیسا بە خودا دەڵێ( ئەوەی وا دە ناو دڵی مندایە ئەتۆ دەیزانیو بەاڵم ئەمد دەربارەی ئەوەی دە 

 نەفسی تۆدایە هیچ نائانم.

ناوبرا دیارە نەفاس و زاتایش هەر دەباێ « نفس»ودا بە ئەو ئایەتە ئەوەمان نیشان دەدا کە خ
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گیانیشە وەبەر هات بۆ چاشتنی مەزەی مەرگ، بۆ ئیسباتی ئەو نەزەرە یەک بن بەو پێیە هەچی بێ

 ی سووڕەی زمر:14ڕوو دەکەینە ئایەتی 

ا َِ ْرِض إاِلذ َمن 
َ
َماوَاِت َوَمن ِِف اأْل ورِ فََصِلَق َمن ِِف الهذ ُ َونُِفَخ ِِف الصُّ  ء ا ذ

فوو  دەک ێ بە کە ەناداو ئینجا ئەوانەی لە ئااتنەکان و لە ئەویدان دەمڕ نو جڕگە لەوەی کە 

 خودا ویستی لە اەریەتی وەمێنێ.

ئەو ئایەتە ئەوەمان پێ دەڵێ هەندێک هەن خاودا ناایهەوێ مەزەی مەرگیاان پاێ بچێاژێ، 

لەبەرە دەباێ : هەچای گیاانلە ئاایەتەکەدا پاێامن دەڵاێ« کل»دەگەڵ ئەوەی عمومیەتی لەفزی 

 مبرێ، ئەوە دێرەدا ئیشکال ڕووبەڕوومان هات، دەبێ چۆنی خۆ لێ قوتار کەین؟

ی ئاایەتەکە «کّل نفس»ناچار دەبێ هەڵێین تاکوو خۆ دەگەیێنینە ئەو پەناگایە: مەبەست دە 

ا لە ساەر ئەو خاوەن گیانانەن کە وا لە ژێر باری تەکلیفن، بەو دەلیلە خودا لە ئاخری ئاایەتەکەد

ًْ فَدازَ  ﴿هەمان بابەتدا دەفەرموێ: ْدِخَل اْْلَنََّة َفَقد
ُ
هەر کەک لە ئااگری  ﴾َفَمن زُْحََِّح َعِن انلَّاِر َوأ

دۆزەخ دوور خرایەوە و خرایە بەهەشت بەبێ گومان ئەوە خۆشبەختە؛ بە کاورتی و بە کاوردی، 

 بێ.دەبێ بکوترێ: ئەو ئایەتە عامە و پاشان تەخسیسە دەنا سازگار نا

واتە چوونە ناو بەهەشت، ساەرکەوتنە بە ساەر هەچای ئاارەزوویە. ابان « فقد فاز»وشەی 

عباک دەڵێ: فاز واتە خۆشبەخت بوو و ڕزگاری هات، لە ئیامم ئەحمەد و ئایامم بوخااریەوە: 

ک واتە یەک پارچە زەوی لە بەهەشتایە بە ئەندازەی یە وِضٌع يف الَجنَِّة َخیٌر يف الّدنیا و ما فیها:مَ 

 شەل  لە تەواوی دنیا چاتر و بەئەرزشرتە.

ْنيَا إاِلَّ َمتَاُع الُْغُرورِ  ﴿ئایەتی  واتە ژیاانی دنیاا بەغەیارەز تاێکەڵوی کااڵی  ﴾َوما اْْلَيَاُة اَّلُّ

فریودەر نییە. خودا دەیهەوێ دێرەدا ڕاستی و حەقیقەتی دنیا نیشانی ئینسان دا، واتە دنیای ژن و 

خەبەر دەکەن، ی بە خۆوە دەخافڵێنن و بە خاۆوەی دەکوشان لەولی باێمنداڵ و دارایی ئینسان

 وەیە واتە فێ  و فریودەر. «غر ە»لە « غرور»چونکە وشەی 

ها»لە حەزرەتی عەلییەوە:  ها و قاتٌِل َسمُّ ٌ مسُّ واتە دنیا زاهیرەکەی نەرم و ڕاکێشەرە،  «هّي لَي 

ەمەکەی کوشاندەیە، وەک مااری خاۆش دەست بۆ بردنی خاوەنی کەیاف و لەزەیە، بەڵم بەره

 وخاڵ وایە کە لە ژێر پێوەدانی ئەودا ژەهری پڕ ئێش و ژانی مەرگاوی هەیە. خەت

بەڵم بۆ مرهی خاوەن هەست و شعوور ماڵی دنیا ئەسبی بەزین ولغاوە، ئامادەیە لە دەرگاا 

االآُح لآل»وێستاوە بۆ بە هاوار وەچوونی خۆت و داماوان.  االآحآ(: واتە نآعَم الأاامُل الص  رنُجالآ الص 
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 چەند چاک و پاکە ماڵی حەڵڵ بۆ مرۆی پاک و ئازا و بەزیبک.

 بۆ ئاگاداری:

ی ئاالی عیماران دڵاداری دا بە 642خودای خاوەن حیکمەت و حەکایم بە هاۆی ئاایەتی 

حەزرەتی ڕەسووڵ و موسوڵامنان کە دنیا دەبێ تێدا بچنە دەرێ و مەزەی مەرگی تێدا بچێاژرێ، 

حەسانەوەیە، ترسی چاژتنی مەزەی مەرگی تێدا نیایە، دووباارە خاودا خرەت شوێنی لێبەڵم ئا

دانەوانە زیااد کاا، بەو شاێوەیە: ئەوانەی لەو جۆرە دڵخۆشای 641دەیهەوێ بە وەسیلەی ئایەتی 

موسوڵامنەکان و پێغەمبەریان ئەزیەت و ئاازار پاێ دان دە هەرای ڕۆژی ئوحاوددا، لە دواڕۆژدا 

هەر بە هەمان شێوە تووشای ئەزیەت و ئاازار و عەزابیاان دەکەیان، کە وایە ئەی گیان دەکەم بان

پێغەمبەر و ئیامندارەکان خەفەت مەخۆن و خۆ وەخۆ گرن، ڕۆژی تۆڵە و پاداش لە ڕێتانە و هاا 

هااات و گەیشااتە سااەرتان، بااۆ ئەوانەی دەزاناان ڕۆژی سااەخت و تاااڵ دەگاااتە سااەریان زۆر 

رێ، چونکە ئامادەیی هەیە بەڵم باۆ ئەوانەی ناازانن دێ ئەو تەنگەتاوی و سەخڵەتی لە خۆ ناگ

ڕۆژە دنیا خافڵندنی هاتنی لە ناکاوی ئەو ڕۆژە نەترەیاان دەباا و دەیاانتۆقێنێ. باۆ ئەو ڕاساتییە 

 ی ئالی عیمران:641دەچینە خزمەت ئایەتی 

 ِ ْموَاع
َ
نُفهِ كتَلُْبلَُونذ ِِف أ

َ
ِينَ كْم وَأ وتُواْ اعْ  ْم َوعَتَْهَمُلنذ ِمَن اَّلذ

ُ
وْبلِ  ِوَتابأ ََ ِيوَن كِمون  ْم َوِموَن اَّلذ

َْشَ 
َ
ً ى كأ

َ
ِ كواْ أ واْ َوََّتذُقواْ فَإِنذ َ ل ُمورِ  كثِيًا َوإِن تَْصِِبُ

ُ
 ِمْن َعْ ِم األ

اوێند بێ بە خودا اەبارەت بە ماو و گیانتان ئەئموون دەک ێدو قەاەب بە خوداشڕ ە الیەن ئەو 

ێبیڕڕان پڕڕێ دراوەو هەروا لە الیەن مورشیکانیشڕڕەوە قسڕڕەی کەاڕڕانەوە کە لە پڕڕێش ئێڕڕوەدا کت

دڵتەئێد و پا لە ئێش و ئائاریش دەبیسڕنتو ئەگەر بێتڕو خڕۆ اگ ی و پارێزگڕاری وەخڕۆ گڕ ن 

 ک دنە لەاەر کارەکان.گومان ئەوە نیشانەی جەخ بێ

 981ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دانەوەکەی پێغەمبەردا سوێند دەخوا و دەفەرموێ سوێند بێ ئێوە خوای تەعاال لە دڵخۆشی 

بە ماڵ و دارایی و گیانتان تاقی دەکرێنەوە، دووبارە سوێند بێت ئەوانەی لە پێش ئێوەشدا باوون 

و نامەی ئاسامنییان بۆ هاتووە و هەروا ئەوانەش کە هاوبەشیان بۆ خودا پەیدا دەکرد لە هەماوو 

جاێ زۆر دەبیرساان، کەوایە ئێاوە ئەگەر نااڕەواش ببیسانت ساەخڵەت ئەوانە قسەی ناڕەوا و بێ

 گەیاندنی ئیش و ئەرکەکانتان خۆ وەخۆ بگرن و خۆپارێز بن.مەبن، بەڵکە دەبێ بۆ بەجێ
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کاوت کردنای ئەو ، دەمپێغەمبەردانەوەی دەڵێن ئەو ئایەتە هۆی دابەزینەکەی جگە لە دڵ

و هاوڕێکانی کردووە، وەک  پێغەمبەرووە کە قسەی ناڕەوای دەرحەق بە کەسانەش وەخۆ گرت

کەعباای ئەوەف و فەنحاااص عااازووڕا، گۆیااا فەنحاااص دەیکااوت خااودا فەقیاارە و ئااێمە 

دەوڵەمەندین، و هەر وا خودا جوولەکە و گاورەکاان کە سەرزەنشات دەکاا لە بەر ئەوەی ئەوانە 

 و ئینجیلدا حاشار دەدا و دەیانشاردەوە.نیشانەکانی پێغەمبەر محەمەدیان لە تەوڕات 

 بۆ ئاگاداری:

خودای تەعاال خاوەن باوەڕان ئاگادار دەکاتەوە کە پێش ئەوەی بە بەڵ و ساەختی گرفتاار 

باان، تەواوی هێااز و توانااایی خۆتااان ئامااادە کەن و وەگەڕ خەن بااۆ وەی دەرد و بەڵ نەتااوانێ 

ندی بەرەنگاری دەباێ خاۆ لە دەک نەدەن و بتانخلیسکێنێ و دەشبێ دەگەڵ ئەو شتەی کە بە تو 

 نەبەزن لە بەرانبەریاندا. شتەکەش ئەوانەن:

 و ماڵ و دارایی و ئەوالد تەنیا زینەتی دنیایەن، فریوی پێ نەخۆن و نەتانخەڵەتێنێ،6

. لە کاتی شەڕ و بەربەرەکانیتان تەنیا ئامانجو بەرگری لە ئایینی خودا بێ و خۆ بە شەهید 2

 ادا.دان دە ڕێی خود

. لە ڕاست ئەهلی کتێب و موویکان کە دەیانهەوێ ئەزیەت و ئازارو پێ بادەن زماان چ 9

 رێیدیدا خۆ وەخۆگر و بەتوانا بن.بە 

 ئایا مردن تەنیا بۆ لەشە؟ یا بۆ ڕۆحیشە؟ 

دەبێ لە وڵمدا بکوترێ: مەرگ و نەمان تەنیا بۆ لەشن، ڕوح هەر وا باقی دەمێناێ؛ جاا دە 

بە ئەمری باری، روح هەچەن ئەزەلی نیە بەڵم بە هۆی چەن دەلیل و بەڵاگە ناو چیدا بێ، دەبێ 

ڕوویان لە ڕۆحە و پاش جودا باوونەوەی دەکرێ ئەبەدی بێ، چونکە پرسیار و عەزاب و خۆش

ئایامم فەخاری ڕازی باۆ  ثُمَّ إِلَيْاِه تُرَجعاوَن.لە لەش بۆ الی خودایە گەڕانەوە وەک دەفەرموێ: 

واتە نەفاس بە  ﴾كالُّ نَْفاس  ذَآئَِقاُة الَْماْوِت ﴿خۆی هاویشتۆتە سەنگەری ئیسباتی ئەو مەبەستە 

مەرگی لەش نامرێ چونکە چێژەری مەزەی مەرگ نەفسە، دەبێ بۆ ئەو چاشتنە وەمێنێ، جا بەو 

 .435 9. تفسیر کبیر، ج َو الْبََدنِ  كلُّ نَْفس  ذَآئَِقُة الَْمْوِت پێیە دەبێ مانای ئایەتەکە ئاوا بێ: 

 عەزابی گۆڕ دەبێ هەبێ یا نەبێ؟ 

اَلَْقرُب َروَضٌة ِمان ترم ی و ابوسعید خدری و طربانی لە ابوهریرەوە ئەویش لە پێغەمبەرەوە: 
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ُِ الَْجنَِّة أَو ُحفرٌَة ِمن ُحَفِر النّااِر: واتە قەبار باۆ چاکانبااغێکە لە باغەکاانی بەهەشات، باۆ  ریا

ەو بەراوەردە عەزاب باۆ گیاانە و گیاانیش دەباێ خراپان چاڵێکە لە چاڵەکانی دۆزەخ. لەساەر ئ

هەبێ تا ئەو خۆشی و ناخۆشاییە بچێاژێ، دیاارە هەمووماان دەزاناین لەش دەڕزێ و دەبێاتەوە 

 خاک، خۆشی و ناخۆشی بۆ ڕوح دەمێنێتەوە.

 بۆ ئاگاداری:

تا ئێستا خودای تەعال حەز و ناڕەواکانی ئەهلی کتێبی وەک یەهاوود و نەسااراکان بان بە 

ڕاگەیاند و بەیانی کرد، ئەوجار دەیهەوێ حاڵ و ئەحاواڵی پێشاەواکانیان نیشاان دا، کە  خەڵک

ئەوان دە حاڵێکدا بە وەسیلەی ئایەتەکانی تەورات و ئینجیل ئاگاداری حەقانیەتی ئایینی ئیسالم 

 بوون و پێغەمبەرایەتی پێغەمبەریشیان هەر لەوێڕا پێ گەیی و دەیانزانی حەقە و ڕاستە پێغەمبەرە،

بەڵم بە هەوای خەڵکی ناحاڵی ئەو سەردەمی و باۆ قاازانجی خۆیاان ئەو حە  و ڕاساتییەیان 

قووت دەدان و حاشایان لێ دەکرد، هەر وەک زانایانی هەموو دەورانێاک باۆ خااتری خۆشای 

 دەستەڵتی کات و زەمان زۆر وا هەیە بە ناحە  دادەپۆشن و دەیدەنە ژێر لیچانەوە.

خاودا بە پێغەمابەر تەوسایە بە ساەبر و خاۆڕاگری دەکاا لە بەرابەر دا 406دیارە دە ئاایەتی 

ئەزیەت و ئازاری ئەهلی کتێب وەک جوولەکە و گاورەکان، مەسەلەن یەکێک لەو ئاازارانەی کە 

ئەهلی کتێب پێغەمبەری پێ ئەزیەت دەکەن ئەوەیە: ئەهلی کتێب ئەو نیشاانانەی کە دە تەورات 

پێغەمابەردا هەن و هاواریاانە، ئەوان یاا حاشااری دەدەن یاا  و ئینجیلدا لە بابەت پێغەمبەرایەتی

دەیگۆڕن بە قازانجی خۆیان، خودای تەعال دەبنی گوێیان دەرسیوێنێ کە دە حاڵێکادا نااڕازین 

بە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر و دە تەورات و ئینجیلیشدا حەقانیەتی ئەو ڕاگەیێندراوە و وەعدەو لێ 

قەتە نەدەن، کەچی سەرەڕای ئەو هەموو دەلیل و بەڵگە ڕوونانە وەرگیراوە کە حاشاری ئەو حەقی

ی ئاالی 409حاشای دەکەن و لە حە  خۆ لدەدەن، جا بۆ ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئاایەتی 

 عیمران بۆ تێگەیشتنی زیاتر:

وتُواْ اعْ 
ُ
ِيَن أ َْ ا ُّ ِميَثاَق اَّلذ َخ

َ
نُنذُه لِلنذاِس َوالَ  ِوَتابَوإَِ  أ وهُ َوَراء ُظُهوورِِهْم كتَ  تَلُبَيِّ ُْ َنَبو ََ ُتُمونَوُه 

ونَ  ْواْ بِِه َثَمناً قَلِيلاً فَبِسَْس َما يَْشََتُ ََتَ ِْ  وَا
یادێ  لەو کاتە بکەوە کە خودا لەگەو ئەو کەاانەی کە کتێبیان پێ درابڕووو پەیتنڕی بەاڕ  

کەچڕی ئەو  کە بێ گومان پێویستە جوان ئەوکتێڕبە  وون کەنەوە بڕۆ خەڵکڕی و نەیشڕارنەوەو

پەیتنەی خودایان خستە پشڕ  گڕوێ و بە ن خڕی کەب گۆ ییڕانەوەو کە واتە مڕامەڵەیەکی ئڤر 
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 دئێو و خ اپ دەکەن.

 987ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دەبێ بڵێین خودای تەعاال دەدوێ دەگەڵ پێغەمبەرەکەی و پێی ڕادەگەیێنێ: ئەی پێغەمبەر!  

یادێک لەو کاتە وەکە کە خودای بانی سەر لە ئەهلی کتێب وەعد و بەڵێنی لێ وەرگارتن کە ئەو 

پەیام و نامەیەی خودا پێی داون بە زۆری بگرن و مەیهاوێنە پشت گوێیاان بە کەم و کاووڕی بە 

باوەڕانە هاتنی بێ بەڵگە و دەلیل بەڵاکە تەنیاا بە خەڵکی ڕاگەیێنن و مەیشارنەوە، کەچی ئەو بێ

نرخیاان هۆی حەسادەت و کینەدڵی خساتیانە پااش گوێیاان و حاشااریان دا لە عاالەم و بە بێ

 قیمەت.فرۆشیان بە شتێکی هیچ و بێ

ڕەنگە خەڵکی ئێستێ ئەگەر ئەو پەیامەی خودا و ئەو کارەسااتەی خەڵکای ئەو ساەردەمی 

، کە چۆن یاسای چاو کا زۆر بە عەجایبی سەیر کەین و بزانن، بەڵم سەیری خۆیان نەکەن، کەن

ڕەحمی دەخەنە ژێر پێیان و بەوپەڕی بێ مافەئایینی لە مەڕ مافی ئینسان دەخەنە ژێر پێیان و ئەو 

دەیڕێژن، بە حەقیش بە عالەمی دنیا ڕادەگەیێنن بە وەسیلەی ڕادیۆ و مااهوارە و ئاامرازی دیاکە 

کێایە بە دۆی خاۆی  هەم ڕۆژی ئەو هاوارە دەکا و دنیایەک دەهارووژێنێ پێای. ئەی بە داخەوە

 دەستەڵت کێیە دۆستی حەق و ڕاستی!هەڵنەڵێ و بێ لە بێ

 یەکپاشەدۆبۆ ئاگاداری؛ 

دانی منوونەیەکی دیکە لە ئاکار و عەمەلە ناحەزەکانی ئەهلی کتێاب کە شاارنەوە و قاووت

ڕایادەگەیێنێ:  643ئەو شتە حەقانەن کە خودای باانی ساەر بە وەسایلەی ئەو ئاایەتە پیارۆزەی 

ی تەعاال بە وەسیلەی پێغەمبەرانی پاک و دروستکاری خاۆی کااتێ خاۆی بە تەئکیادەوە خودا

بەست کە حەق لە عالەم نەشارنەوە و حاشاری نەدەن، کتێب پەیامن و قەراردادی دەگەڵ ئەهلی 

پێ نەچوو کەچی بە هۆی سوار بوونیان لە ئەسپی هەوا و هەوەک و دنیاپەرەستی چەن ڕۆژیان 

هاتن ئەو پەیامنی مۆرکراوی الی خودا و پێغەمبەریان فرۆشت و خستیانە ئەوالوە، حاشااریان 

نرخای دنیاا، خۆیاان بە ڕووڕەشای الی خاودا دەرهێناا باۆ دا بۆ خاتری بەهاایەکی کەمای بێ

بارەقەڵڵی دنیا، ئەو کارەساتە ناحەز و پڕ لە تاوانە بە زۆری ڕووی لە زانایانی ئاایینییە، چاونکە 

ن مەمئووری ڕاگەیێنەر و ئیبالغی حەق، عەوام ئەو حەق و ناحەقە ناتوانێ لێک هەڵوێرێ، ئەوا

هەچی بیکا لەو بارەوە دەڵێ: حەمازەل بە گاوێی مامۆساتا! بە داخەوە بە زۆری زانایاان بە نااو 
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ئایینی واتە مێزەربەسەران چاو دەکرێن، جاڕچی و بڵیندگۆی دەستەڵت بن لە بااتی بڵینادگۆی 

 حەق.

زانەکاان؛ وەک ساعید ( دوو نەزەریان لە ساەر داون قورئانلَتُبَي نُنَّهُ دە جوملەی )« ه»زەمیری 

 کوڕی جبیر، و سّدی و حسن برصی و قتادة.

سااعید کااوڕی جبیاار و سااّدی نەزەریااان وا داوە: ئەو زەمیاارە بااۆالی حەزرەتاای ڕەسااووڵ 

اوە بەرعۆدە بوون کە بە تەواوی دەگەڕێتەوە، ماناکەی ئاوا دەکەوێ: ئەهلی کتێب لە الیەن خود

سیفات و حاڵت و تایبەمتەندییەکانی محەمەد هەچی وا لە تەورات و ئینجیلدا هەن و کوتراون 

بۆ خەڵکیان ئاشکرا کەن تاکوو ئەو خەڵکە بە شەوق و زەوقی ئەو سیفاتانە مەیل و ئارەزوویاان 

 .2299-442بۆ الی ئیامن بە پێغەمبەر زیاد کەن. تفسیر کبیر، 

حسن برصی و قتادة نەزەریان ئاوا داوە: ئەو زەمیرە بۆ الی کتێب دەگەڕێاتەوە واتە ئەهلای 

کتێب ئەرکە لە سەریان کە تەورات و ئینجیل هەچی وا لە بارەی محەمەدەوە دە ناویانادا هەیە و 

ڕانراوە، بۆ خەڵکی بەیان کەن و حاشاری نەدەن. بەڵم ئەو ئەرکەیان بەجێ نەگەیاند و ئەو قەول 

 .3/691و قەرارەیان نەبردە سەرێ. تفسیر کبیر، ج 

لە سەر نەزەر و بۆچوونی حەسەن بەرسی و قەتادە ئەو حوکمە لە خۆگری هەموو زانایانی 

ی نااو ئایینە بگرە لە زانایانی ئایینەکانی پێشاوو ئێساتێ بەو دەلایلە مەبەسات لە وشاەی کتااب

 4/914یر قرطبی، ج؛ تفس9/242ئایەتەکە عیلم و زانستە. تفسیر طربی، ج 

باااوەڕانە ئەو بابەتااانەی کە دە تەورات و واتە ئەوان بێ ﴾َفنَبَددُذو ُُ َوَرا  ُظُهددورِِهمْ  ﴿ئااایەتی 

ئینجیلدا لەمەڕ حەزرەتی محەمەد املصطفیدا بەیان کراون وەالیاان نااون و دایانپۆشایون، و بە 

و بەتاڵەیاان: کە ئەگەر خەیااڵە پاووچ  ووگۆڕیان پێ کاردوون بەشتێکی کەم بایخی دنیایی ئاڵ

ڕاستی بە خەڵک بکوترایە خەڵک بەرەو ئایینی دەهاتن، ئەوکات ئەو مااڵ و دارایایەی کە ئەوڕۆ 

لە الیەن ئەو خەڵکە پێامن دەگا دەیاندایە ئیسالم و بە مە نەدەگەیای، خەیااڵی پاووچ و بەتااڵی 

 هەموو خەیاڵ بەتاڵن ئاوایە.

گەرچای هاۆی دابەزیانەکەی گەلای یەهاوود و ئە 643خاوەن هەست دەتوانێ ئەو ئایەتی 

نەساااران لە بااابەت ئاکاااری ناحەزیااان، بەڵم ئەگەر بە رسنااجەوە تێاای هەڵڕواناادرێ خەڵکاای 

تێدا چاو دەکرێ، چونکە ئەوانیش خااوەن کتێبای وەک قورئاانن کە پیرۆزتارین  یموسوڵامنیش

 کەالمە.
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 بەسەرهاتێکی بەتام:

بەرسی و پێای دەڵاێ: ئەو قساانەی لە تاۆڕا بە گۆیا حەجاج یەکێک دەنێرێتە الی حەسەن 

حەجاج دەڵێ لە وڵمدا: نە ئەوانەی هەموو بە تۆ دەگەن قسەی منن، حەجاج دەگەن ئەوە چن؟ 

نە ئەوانەی ئەمن دەیانڵێم هەموو بە تۆ دەگەن. چونکە ئەتۆی کوتووتە منافق ڕیشە قرتاوە کەچی 

ێ وایە، بەڵم هۆی ئەوەی کە تاۆ ئەوەی حەمایل و شمشێر وەخۆ خراویت لێوە دیارە. کوتی بەڵ

دەڵێن بە من دە حاڵێکدا ئەمن پێی مخاالیفم چیایە؟ حەساەن بەرسی کاوتی: ئاشاکرایە خاودا 

پەیامنی لە ئەهلی کتێب وەرگرتووە کە ئەو کتێبە بە عالەم ڕاگەیێنن و نەیشارنەوە، کە لە جێی ئەو 

 شتی دی بە خەڵک دەکوترێ.

ر دەرخااواردی عااالەم نەدرێ وەک ئەو گەنااجە وایە کە قەتااادە فەرمااوویەتی: زانساات گە

نایبەخشی، وەک مار پاپۆکەی لەسەر دەبەستی. حیکمەتێ کە ڕانەندرێ وەک بتای دانادراوە نە 

دەخوا و نە دەخواتەوە و نە چ دەڵێ و نە چی لە دەست دێ. جا کەوایە دەبێ بکاوترێ: طاوبی 

 لاْمً فَبََذلَُه و هذا َسِمَع َخیراً فََوعاُه.لِعالِم  ناطق  و مِبُستَِمع  وا  ، هذا َعلَِم عِ 

:َمن کَتََم ِعلامً َعن أَهلِِه دووبارە حەزرەت فەرموویەتی:  واتە کەساێ  اَلَْجَم ِبلِجاام  ِمان ناار 

 وەشارێ زانست لە ئەهلی خۆی، لغاوی ئاوری دەخرتە زار.

لَّموا َحتَّی أََخَذ َعلی أَهِل الِْعلاِم ما أَخَذ اللُه علی اَهِل الَْجهِل أن یَتَعَ لە حەزرەتی عەلییەوە: 

واتە خودا نەزانان تاوانبار ناکا لە بابەت فێر نەبوون و نەزانینەوە، تا ئەو کاتەی زانایان  أَن یَُعل موا:

 تاوانبار نەکا کە بۆچی حەولیان نەداوە نەزانان زانا کەن.

نەزانای نەداوە نەخارێتە ژێار باار، بە کورتی، تا زانا بە تاوانی ئەوەی کە حەولی زانا کردنی 

نەزان باری ناخرێتە سەر، کەوابێ دەبێ بکوترێ: ڕووڕەشی بۆ ئەوانەی پێش بە زانست دەگرن، 

 بۆ وەی خەڵک بار کەن.

 
پاش ئەوەی ئاکار و کردەوە ناحەزەکانی ئەهلی کتێب هاتنە ڕوو و خرانە بەر باس لە لیەن 

ن دەکارێ کە خۆشاحاڵن بە ئەعاامل و ئاکاریاان، باۆ ئەو خوداوە، ئەوجار بەیانی ئەو حاڵەتەیا

 ی ئالی عیمران، تاکوو بە تێر و تەسەلی تێبگەین:400ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

ن َُيَْمُدواْ بَِما لَْم َيْفَللُواْ فلَاَ َُتَْهوبَنذُهمْ 
َ
َُيِبُّوَن أ تَواْ وذ

َ
ِيَن َيْفرَُحوَن بَِما أ وَن  بِمَ الَ َُتَْهََبذ اَّلذ َفواَزٍة مِّ
ِِلمٌ 
َ
اٌب أ َْ اِب َولَُهْم َع َْ  اعَْل
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نەکەی هەرگیز وا بزانی ئەو کەاانەی شادماند بەو کڕارانەی ک دوویڕانەو یەئیڕش دەکەن بڕۆ 

ئەو کارەی کە هیچ کاتێ نەیانک دووەو پەاد بک ێد؛ واشیان تێەەگەو ئەوانە لە ازا  ئگاریڕان 

 دەبێو ازای بە انیشیان هەیە.

 988تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی ئاوڕدانەوە و 

ن وا مەکەن فەرموێ ئەی ڕەوانەکراوەکان، گومااخودا باسی زانا جوولەکەکان دەکات و دە 

خۆش دەبن بەو کردەوە ناڕەوا و ناحەزانەیان ستایش بکرێن بەوەی بە نیسبەتی ئەوانەی وا کەیع

ندا پیرۆز و سەرکەوتوون، و لە ئاو پەڕیونەوە و نەجاتیاان نەیانکردووە، وا مەزانن ئەوانە لە کاریا

بووە لە سزای کردەوەیان. چونکە ڕۆژێکیان بەرەو پیر دێ کە دەو ڕۆژەدا هەچی هەیە لە چاک و 

لە خراپ، بە کێشان و سیە و تەرازوو هەموو شت دێتە حیساب و کێشان، تای تەرازووش شەرم 

 لە کەک ناکات. 

و بەمشااوور سااەرەڕای ئەوەی داوەڵێااک لە پەرێاازی ئاکااار و  خاااوەن هەساات و شااعوور

یاوانی ڕۆژی حیسااب و تەرازوو دەترساێن و م کردەوەیاندا چاو ناکەن و چاو ناکرێ، وێستا لە

خۆش و لەخۆباییش نابن بەوەی خەڵک پێیان هەڵبڵێ، شەرمەزاری الی خودایان هەیە و کەیع

ە، لە نیەر ئەو دەزانێ. ئەهلی دنیا زاهیربیە و هچونکە دەزانن تەرازووی خێر و شەڕ لە الی خودا

خەبەرە، بە نیسبەتی خۆی باشت ببینێ، باشت باک دەکا؛ خراپت چاو کا، خراپت نەهێنیاتدا بێ

دەڵێ و باک دەکا؛ چاوەش بی ئەهلی کەیع نەهەنگ سەنات دەکەن و پێت هەڵدەڵێن، عامل و 

انێتێ، چونکە زەم و لۆمەی دۆساتەکەیان کە زانا  و دانا بی ئەهلی دنیاپەرەست بە ناحەزت دەڕو 

دنیایە دەکەی، کە وایە دەبێ بکوترێ کێ باشە؟ دەبێ بکوترێ ئەو کەساە باشاە کە وەک ئاشاە؛ 

ژیاانی و برسایایەتی و بەرهەمی حەیات و ژینی عالەم پێاک دێناێ خەڵاک نەجاات دەدا لە بێ

ڵاک ناحەسااوە دەکاا باۆ تینوایەتی و حەسانەوەی بۆ گەل داباین دەکاا. نەک حەساانەوەی خە

حەسانەوەی دەمێکی خۆی. وەک ئەوڕۆ چاو دەکرێ چرای ڕوونااکی دنیاای ژیناان لە عاالەم 

کوژاندۆتەوە تاکوو دز و جەردەکانی دنیا بتوانن ماڵ و نامووک و شەرەف و حەق و کەرامەتای 

ایانبینێ و بەشەری دەو تاریکەشەوەدا تاڵن کەن وبیبەن بۆ خۆیان، بەو خەیاڵە بەتاڵەیان کەک ن

بان و بڵیندگۆکانیشیان هاواریان گوێی دنیا کەڕ دەکاا کە ئاێمەین چاویان ناکەن لە سەربان و بن

دەر و ئایینی بەڕاستی. خەڵکی پێ دەخەڵەتێانن و هێاواش هێاواش لەواشاەیان دەکەن، نەجات

َ  ﴿خوداش بەوانە دەڵێ چی؟  َن الَْعَذاِب َول ِِلمٌ فاََل َُتَْسبَنَُّهْم بَِمَفاَزٍة مِّ
َ
 ﴾ُهْم َعَذاٌب أ
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 :پاشەدۆ

 دەبێ بڵێین ناحەزان دوو دەستەن:

. دەستەیەکیان لە سەرەڕۆیی خۆیاان واز دێانن و دەگەڕێانەوە، شاەرمەندەگی خۆیاان لە 6

حزوور خەڵکی خودا و خودا و کەڕامەتی بەشاەری، ئیزهاار دەکەن و پێای لاێ دەناێن، ئەوانە 

 ڕزگاری الی خەڵک و خودان.گومان ئەگەر هەبن ئەهلی نەجات و بێ

. دەستەیەکیان هەیە کە لە ڕاست حەق خێل و ناتەواون، ئەوانە نە تەنیا واز لە فەسادکاری 2

و ئازار و ئەزیەتی خەڵک ناهێنن خۆشایان بە شاەرمەندەی کاۆمەڵ ناازانن بەڵاکە خۆشایان بە 

لە ڕاوی خەڵکدا  چاوسوورو ڕێبەر و نەجاتدەری گەل ناو دەبەن بە ئەندازەیەک خۆ دەباتە پێش

بە وەسیلەی ئەو دێوجامەی دەخۆی پێچاوە، عالەم وەجۆش دێ و دەڵاێن: دەباێ ئەو ماحەمەد 

مەهدیەی باسی لێوە دەکرێ ئەوە هەو نەبێ؟! دە شەوە تارکی ژیان و مان و ئیامندا چراگازیاان 

نەجاات و بۆ هەڵدەکا بۆ عالەم دەڵێ ئەوە نووری خودایە لە الیەن خودایەوە هاتۆتە التاان باۆ 

ڕزگاریتااان، زۆر لەوە زیاااتریش دەڕواتە پااێش لە فریااودانی گەل، ئەوانەن کە دە زەلکاااوی 

 ڕووڕەشی ڕۆچوون تا خۆ بلەقێنن زیاتر ڕۆدەچن تا دەگەن بە عەزابی دواڕۆژ.

وگۆڕیان ئەوە پێویستە ئینسان بە پێی هەڵسەنگاندن و وەزن کردنی دەوران و کائینات و ئاڵ

بکا بە باوەڕێکی ڕاستەقینە، کە خااوەنی بەڕاساتی و واقیعای کائیناات واتە  بزانێ و باوەڕی پێ

ئاسامن و زەوی، خودایە، و خاوەنی هێز و توانای بەتەواوی هەر خودایە و دەتوانێ خائیناان و 

سەرەڕۆیان دە کاتی خۆیدا وە بەر جەناجەڕی تاۆڵە و سازا دا و کەسایش تواناای ئەوەی نەباێ 

کاانی، وڵتای باێ ەا دەبێ. بەڵکە دەبێ زەلیل و الرەمل باڕوانێتە کردەو بێ یا و ابتوانێ بڵێ: وا ن

نەفسای، واتە هایچ نەفساێک بەرتیل و بێ تکاکار و بێ شافیع کە پێای دەکاوترێ ڕۆژی نەفسی

 ناتوانێ لە خۆی بەو الوە چارەساز بێ، چارەی خۆشی پێ ناکرێ، عەمەل نەبێ. 

بۆ وەی بە تێر  631ی ئالی عیمران و 643 جا بۆ ڕاستی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی

 و تەسەلی و بە باوەڕەوە لە ئەوزا  تێبگەین.

َ  كَوِ ِّ ُملْ  ْرِض وَا ُّ لََعَ
َ
َماوَاِت وَاأل ٍء قَِديرٌ كِّ الهذ ْرِض ( 285)  ََشْ

َ
وَماوَاِت وَاأل إِنذ ِِف َخلْوِق الهذ

ْوِِل 
ُ  (252)  األْْلَاِب وَاْختلِاَِف اللذْيِل وَانلذَهارِ آليَاٍت ألِّ

فەرماناەوایی ئااتنەکان و ئەوی بە دەا  خڕودایەو خڕودا بە اڕەر هەمڕوو شڕتێکدا بەتوانڕایە 

وچۆی وگۆ  و هڕات( بە  ااتی لە دروا  ک دنڕی ئااڕتنەکان و ئەوییەکانڕدا و لە ئڕاو197)
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عوورن شەو و  ڤ دا بەڵگە و نیشانەی ئڤر هەیەو بۆ ئەوانەی کە خاوەنی هەا  و ئەقڕ  و شڕ

(171) 

 .911و  981ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دەبێ بڵێین بە باوەڕی و باوەڕیش بکارێ کە ئەو دوو ئاایەتە پیارۆزانە ئەوە نیشاان دەدەن و 

باوەڕانی ستەمکار و خائین بە ئەقاام و ویاژدان و کەڕامەتای بەشاەری ئەوەمان پێ دەڵێن کە بێ

ئامانی بن لەوەی هەر وا بە مفت و مەرحەبایی دەرناچن و ڕزگاریان نایە لە دەک سزای بێدڵنیا 

خودای تۆڵەستێنی بزنای کاۆڵە لە بزنای شااخدار، بەڵاکە دەیساەملێنێ ڕۆژی خاۆی بە وانەی 

حەقیان نەسەملاندووە ڕۆژی خۆی کە بەڵێ تۆڵەستێنی تۆڵە و سزا خودایە و بەتوانایە و باکی لە 

لەبەرەکااان، هەر خااۆیەتی خاااوەنی ئاسااامنەکان و ئاااو و هەوا و زەوی و گیانکەک نیاایە و 

زانەکان قوتار نابن لەو خودایە، خۆ بە کوێوە دەنێن؟ باۆ وا خۆران و خۆبەزلستەمکاران و ماف

گومان خۆیان کوێر و کەڕ کردووە لەو ڕۆژە کە وا ها گەیشتە سەریان، ئاوڕ وەدەن لەوەی کە بێ

اساامنەکان و زەوی و جیااوازی شاەو و ڕۆژدا نیشاانانێکە باۆ خااوەن دڵە لە دروست کردنی ئ

وشیارەکان، تا کەی بیر ناکەنەوە و سەر هەڵنابڕن ببینن؟ چاو هەڵبڕن بە چاوی ژیر و دڵی پاڕ لە 

زەوی و جیاوازی شەو و ڕۆژ کەن کە چۆن بە بێ پاش و پێش و باێ بیر سەیر لە ئاسامنەکان و 

وێی. باۆ حەساانەوە و الەبەر تێیادا وەحەساێی و وەحاتاۆی گیاان وێستان دێن و دەچن تاکوو

حاوانەوەو لە عالەم وەدوور خستووە و بۆ وەخەبەر نایەن و سەیری ئەو هەموو نیشاانانە نااکەن 

نەرمای و دەهااوار کەوێ، نەرم بن تا دڵکە هەر یەکەی بۆ خۆی بڵیندگۆیەکن هاوار دەکەن، دڵ

؟ بیر ناکەیەوە ۆت دە کۆزی مێگەلی خەڵک ڕۆ کردبێوەک گورگی برسی و بێچوولە خوراو خ

 ددانت دەکێشن، کێیە توانییەتی تا سەر لێخۆڕێ و نەکەوتبێتە کەنداڵی مەرگەوە؟

 :پاشەدۆ

بە هۆی ئەوەی خودای توانا و زانا خۆی ماالکی ئاساامنەکان و زەویایە ئاگاادارە بە ساەر 

هەن بێ ئیازن و ویساتی خاودا بە هایر هەموو شتێکدا، ئەوانە ناتوانن لە سەر ئەو هەوایەی کە 

 ئاوات و ئارەزووی خۆیان بگەن، و ناشتوانن خۆیان لە ژێر عەزاب و دەردی خودا قوتار بکەن.

خودای تەعال بە هۆی ئاسار و نیشاانەکانی ئاساامن و زەوی ئینساانی بەرەو بیارەوەری و 

ساینی گەورایەتای و بەرجەوەندی لەو نیشانانەی دەعاوەت دەکاا تااکوو ئینساان بتاوانێ باۆ نا
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دەستەڵت و کارجوانی خودا خۆی زیااتر لەوەی هەیە وەنزیاک خاا لە خاودا، ئینساان ئەگەر 

بەرجەوەند بێ دەتاوانێ بە وەسایلەی ئەسابابی زاهیاری خاۆی و دنیاا بە بەهرەیەکای گەورە و 

بەرچاوی خوداناسی بگا، وەگەڕ خستنی بیر و هەست و ئەق  و شاعوور لەمەڕ نەزم و نیزامای 

 ئینات خۆی عیبادەتێکی گەورەیە و شارەزای تەواو دەدا بە ئینسان بۆ خوداناسی.کا

 بەسەرهات و ڕووداوێکی بەلەزەت:

کابرایەک دێتە لی حەسەن بەرسی، کە لە بابەت حەجاج کاوڕی یۆساف پرسایار دەکاا و 

وڵمی لێ دەوێ. حەسەن بەرسی لە ڕاسات داوای کاابرای پرسایارچی مااوەیەک دادەمێناێ و 

مێنێ بە دەم ئەو خەیاڵەوە خۆ دەتلێنێتەوە: ئەگەر ڕاساتی نەڵاێم لە باابەت حەجااجەوە بەو ڕادە

کابرایە، حیسابی قیامەت ئەستۆم دەگرێ، ئەگەر ڕاساتیش بڵاێم حەجااج دەنێارێ مەمئاووران 

ئەستۆم دەگرن، سەرەنجام نەیتوانی چش بکا لە عەزابی حاشاردانی حە  ڕۆژی قیامەت، بەڵم 

بای حەجاااج، کەوتە وڵم دانەوەی کااابرای پرسایارچی، کااوتی ئەگەر لااێم چشای کاارد لە عەزا

ەڵک دەخەڵەتێنێ  بە قساەی خدەپرسی حەجاج چۆنە؟ حەجاج ستەمکار و تاوانکارە و منافقە، 

 تەڕ و پارە، دەشیانکوژێ بە ناحە .

ئەو قسانە بە حەجاج دەگەنەوە و دەنێرێ بە شوێن حەسەن بەرسیدا، لێی دەپرسێ: ئەوە لە 

کوترابوو لە ڕاسات ئەو هەماووی بە چااودا داوە و رەی منەوە چت کوتووە؟ حەجاج هەچی با

 خەیاڵی؟! پێی کوت بە حەسەن بەرسی کوتی: وا دیارە لە عەزابی من ناترسی و بێ

حەسەن بەرسی لە وڵمیدا کوتی: نەخێر، لە تۆ ناترسم چاونکە قاامچی خاودا لە ئای تاۆ 

 بەژانرتە.

غیارەت وەحەجاج پێی کوت: مەگەر ئەتۆ رسوشت بۆ کراوە، لە لی خاودا کە وا خاۆت 

 خستووە ئەو قسانە بکەی؟

حەسەن بەرسی کاوتی: ناا، ئەمان رسووشام باۆ نەکاراوە لەو باارەوە، بەڵم رسووش باۆ 

 کراوە. پێغەمبەر محەمەد

 حەجاج کوتی: کام وەحی؟

حەسەن کوتی: ئەو رسووشەی بۆ کراوە: حە  نابێ حاشار درێ و قاووت درێ. )ئاایەتی 

 ی ئالی عیمران(ی بۆ حەجاج خوێندەوە. 409

 حەجاج کوتی: ئەو ئایەتە دەرحە  بە ئەهلی کیتابە وەک یەهوود و نەسارا بێ.
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و مان الیهاود »حەسەن بەرسی کوتی: نەخێر، ئەو ئایەتە عامە، چاونکە خاودا نەیفەرماوو 

جا خۆ دیارە کتێب وەک قورئان بێ، باۆ  ﴾الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاب﴿بەڵکە فەرموویەتی: « النصاری

 مەش دابەزیوە، کەوایە ئێمەش وەبەر ئەو حوکمە دەکەوین. 

جگە لەوانەش حەسەن بەرسی ڕووی دە حەجاج کارد و کاوتی: کاێ بە زوڵام و کوشاتار 

بەو هاۆیە خەڵاک برتساێنێ لە خاۆی، ئەو کەساە  وەڕێ خا و خەڵک لە دار دا و بیخنکێنێ، و

 ی هارە.ەو ئەجن گومان فاسقە، فاجرە، ستەمکارەبێ

حەسااەن بەرسی کااوتی: ئەی حەجاااج، ئەگەر دەتااهەوێ دەگەڵ خااودا مقااابلە بااکەی و 

ڕوو بباایەوە، دەسااتوور باادە بااا مبکااوژن، ئەگەر ناشااتوانی دە گااژە خااودا ڕاچاای، وەک یەک

 تێڕاچووی، ئازام کە.

 ئازادی کرد و نەیتوانی خۆی لە خودا کا. حەجاج

حەجاج دەگەڵ ئەوەی یەک ساتەمکار باوو، بەڵم دە دەروونای خۆیادا موساوڵامن باوو، 

دەیزانی دە بەرابەر کەلمی خودادا وەک قورئان بێ، ناتوانێ خۆ بنوێنێ وەک ئێستێ ئاوڕ وەسەر 

 قورئان نەدرێ و بکرێتە ...

 حە  حەقە و دەبێ ئاشکرا کرێ:

 ا لە ڕێی تەعلیم و تەربیتەوە. ی4

 . یا لە ڕێی ڕاگەیاندنەوە )تبلیغ و دعوا(3

 . یا لە ڕێی نوورساوەوە )تەبلیغات(3

 و یا لە ڕێی ئیفتاوە1

 . یا لە ڕێی قەزاوەت و ...5

؛ ئاوڕ دەوە سەر 438 9دەبێ ئەو بەسەرهاتە بکرێتە نوشتە و بە ملدا کرێ. )تفسیر کبیر، ج 

 ان(ی ئالی عیمر 409ئایەتی 

 بۆ ئاگاداری:

تا ئێرە لە زۆر بابەتانەوە حاڵی کراین و ئاشنا کاراین بە وەسایلەی ئایەتەکاان وەک ئەوە: لە 

تەوحید حاڵی کراین، لە دەمی منافقاان و مورشیکاان درا، و لە ئەحاواڵی ئەهلای کتێاب وەک 

و لەوەش یەهوود و نەسارا بن حاڵی کراین کە دەیانکوت: خودا فەقیارە و ئاێمە دەوڵەمەنادین، 

عەیب و تەنیا کاتێ کە بەسەرهاتی گەلنای حاڵی کراین: خودای ئەزەلی و ئەبەدی و پاک و بێ
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ڕابردوو بەیان دەکا پاشان موسوڵامنان بە توندی بۆ لی خوداناسی دەعوەت دەکاا، چاونکە وا 

هەیە و هەڵدەکەوێ ئەوزاعی دنیا چڵکە هەور و ژەنگ و ژاریاان دەخااتە ساەر دڵن بەتاایبەت 

ڵی ئەوانەی کە بە رسنجەوە ساەیری دنیاا و عاالەمی دەکەن جاا باۆ وەی وەهۆشایان خااتەوە د 

ڕاست کاردنەوەی ئەو ڕاساتییە دەچیانە خازمەت دەپەڕێنێ بە سیمرخێکی هێدی، بۆ پشتڕایان

 ی ئالی عیمران، بۆ زێدە زانین لەو بارەوە:494ئایەتی 

 ْْ ِيَن يَ َُُلوًدا وَ كاَّلذ َ ُجُنوبِِهْم َونََتفَ ُروَن ا ذ ََِياًما َو ْرِض َربذَنا َما ولََعَ
َ
َماوَاِت وَاأل ُروَن ِِف َخلِْق الهذ

اَب انلذارِ  كَخلَْقَت َهْا بَاِطلاً ُسْبَحانَ 
َْ  فَِقَنا َع

بەڵگە و نیشانە  گەلێکد بۆ ئەوانەی وا لە هەڵسان و دانیشنت و  اکشاندا لە یڕاد و ئیکڕ ی 

ااڕتنەکان و ئەوی دەکەنەوە و دەڵڕێد: ئەی پەروەردگڕاری بڕوونی ئخودادانو بی یش لە دروس

هوودەیی دروا  نەک دووەو پاکی و خاوێنی بۆ تڕۆیەو ئێەەو ئا ئەمانەت هەر وا بە پووچی و بێ

 مباناارێزە لە ازای ئاگ .

 919ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ئەگەر بێتو رسنج بگرین لە ناوەرۆک و سیامی ئەو ئایەتە، فێاری ساێ جاۆرە عیبادەمتاان  

دەکات: عیبادەتی زماانی، عیباادەتی جەساتەیی، عیباادەتی دڵ؛ وەک دەبیناین کە دەفەرماوێ: 

ئەوانەی یادی خودا دەکەنەوە بە وەستان و دانیشنت و لە سەر کەلەکە و بیار لە دروسات باوونی 

وی دەکەنەوە و دەڵااێن: پەروەردگاااری ئااێمە، ئەمەت دروساات نەکااردووە بە ئاسااامنەکان و زە

 هەوەنتە، پاک و خاوێنی بۆ تۆیە، مبانپارێزە لە سزای ئاگر.

 ئاگاداری:

پێویستە ئینسان پڕ بە هەست و شعوورێکی کە خودای حەکیم دایڕشتووە و ناژتوویەتی دە 

لەشی هەر گیاندارێک بۆ ناساینی خاۆی بە وەسایلەی هەڵساەنگاندن و وەزن کردنای نیزامای 

هاوتا وەدۆزێ، رسوشت، وەگەڕ کەوێ و هەڵخولێ، تاکوو بتوانێ دەر و دەروازەی خودای بێ

ی خودا پێداوی، سەیر و تێفکرین لە نیزامی بەخول و بەسووڕی ماناگ بە وەسیلەی بیر و زانست

و ڕۆژ و ئاسامن و زەوی، زانکۆی گەورەی زانساتی خوداناساییە و پەی باردن بە حایکمەت و 

زانینی خودایە ئەگەر ئەقام و هەستەی چانادراوی توانایی خودای بەتوانایە، ئاشنایەتی بە بەیەک

ناسی خودای ڕاست دامەزراوە، ئەگەر ڕێگە ۆ ڕاست و حەقناو جەستە لێام و تاریک نەکرێ، ب
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بوونەوەر خودای بێ شەریک دەدۆزرێتەوە، دەشزانێ  ەبدرێ بە هەست و شعوور لە سەر نیزامی

ێ ئەقام و خول و سووڕی کائینات بەرەو یەک هەدەفی واقیعی دە حەرەکەتدایە، و ئەوەش دەزان

ئاماانج نیایە، خاودا نیزامە بێ هەدەف و بێ و خول و سووڕێکی ئەو وگۆڕزانست، کە هیچ ئاڵ

دوورە لەوەی شتی بێهوودە بکا و وەدی بێنێ، جا کاتێ ئەقام و شعوور بەو چاوە سەیری نیازام 

بکات بە دروستی بۆی دەردەکەوێ خودا هەر پێچ و ماۆرەیەکی کە لە ئەو نیازامەدا دایکوتااوە، 

دەبێ ڕۆژێک وەپێچرێ نیزامێکی  ەیزامبەبێ هەدەف داینەکوتاوە و دەرکی ئەوەش دەکا کە ئەو ن

 بڕانەوە بێتە ئاراوە.دیکەی بێ

 ئاگاداری:

زانەکان لە بابەت ئاایەتی )یاذکرون الالە( ڕا و بۆچاوونی جۆراوجۆریاان داوە، باۆ قورئان

 منوونە:

ی 64. هەندێک ئاوایان نەزەر داوە کە مەبەست لە ذکر دێارەدا ناوێژە، چاونکە دە ئاایەتی 6

اَلَة َِّلِ  ﴿ذکرە کراوە:  طەدا ئاماژە بەو قِِم اللَّ
َ
واتە لە بەر یادی من نوێژ بکە؛ لە سەر ئەو  ﴾ِريكَوأ

بەراوەردە دەبێ بکوترێ: مانای ئایەتەکە دەبێاتە: خااوەن ئەقاڵن ئەوانەن کە نوێژخاوێنن، چ بە 

ە پێوە، چ بە ڕاکشاانەوە ئەگەر تواناای وەساتانیان نەباوو، و ئەگەر تواناای دانیشاتنیان نەباوو ب

 ڕاکشانەوە. بە کوردی، نوێژ نەکردن دەرووی نەماوە.

هەمان ذکری مەنشوورە کە بریتییە لە تەسابیحات « ذکر». هەندێکیش دەڵێن: مەبەست لە 2

و ال اله اال الله و حەمد؛ ئەوکات دەتواندرێ تەعبیری ئایەتەکە بەو شێوە بێ: ئەوانی وا خاوەنی 

 ام نابن چ بە پێوە چ بە دانیشنت و چ بە ڕاکشانەوە.ئەقام و شعوورن هیچ کات لە یادی خودا غاف

گۆیا حەزرەتای عەلای فەرماوویەتی: أولوااللبااب ئەوانەن کە دایامە دە یاادی خاودادان، 

 ئەقڵیش ئەوانەن کە بە دایمە دە یادی دنیادان.بێ

. هەندێکیش دەڵێن: مەبەست لە ذکر یاد بە دڵە نەک بە زماان، چاونکە بە دڵ دەتوانادرێ 9

 .3/691امی یادی خودا، بە زمان دەک نادا ئەو بەردەوامییە. تفسیر کبیر، بەردەو 

 ئاوڕێکی تایبەتی وەسەر جوملەی اولو االلباب:

دڵی بەهەست دێرەدا ڕادەمێنێ و دادەمێنێ لەوەی: خودای تەعاال باۆ یااد و بیار لە خاۆی 

سێنێ. دە حاڵێکدا بۆ وشەی ذکر بە کار دەبا، واتە دەعوەتی عالەم بۆ یادی خۆی بە ذکر دادەگیر 
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بە کار دەگرێ. واتە لە بابەت سەیر لە ئاسامنەکان « تفّکر»یاد و بیر و ڕوانین لە کائینات وشەی 

 و زەوی خەڵک بۆ الی فکر و ئەندێشە دەعوەت دەکا.

 تََفکَّروا يف الَْخلِق َو ال تََفکَّروا يف الْخالِِق.بۆ ڕاستی ئەو ڕاستییەش حەزرەت فەرموویەتی: 

 بفکرە لە بوونەوەر )مخلو (، مەڕوانە و مەفکرە لە خالق. واتە 

دەری وەدۆزرێ، واتە هەر دەبێ ئەوە بێ: بە باوونەوەر دەکارێ دانەر و نەزم دەلیل و هۆش

ەرەی وا بە نەزم و نیزام دەبێ دانەرێکیان هەباێ و وەک وانایش و دەگەیە ئەو باوەڕە کە ئەو بوونە

کاتێ ئەق  و زانست لە ڕاوی خالق و مەخلوو  بەو ئاکاامە  گوماننەبێ لە توانەوە و فەنادا. بێ

دەگەین واتە: چێژی واقییەتان کرد ئەو ڕاستییەش چێژ دەکەن: لە فەنا و حدوسی مەخلووقات، 

دەگا بە قەدیمیەتی خالق. و لە کەم و کەیفی مەخلوو  و تەشاکیالتی نەزم و نیزامیاان دەگاا بە 

َمان »ی نییە، هەر ئەوەشە کە پێغەمابەر فەرماوویەتی: باوەڕەی کە خالق کەم و کەیفیەت و شکڵ

واتە هەر کەس بزانێ خۆی هاتووە و دەڕوا، دەزانێ کە ئەو کەسەی « َعرََف نَفَسُه، فََقد َعرََف َربنهُ 

هێناویەتی و دەشیباتەوە قەدیمە، واتە نە کەس هێناویەتی و نە دەشڕواتەوە، نە کەسیش دەتاوانێ 

الوجود دەزاناێ و هەر کەس خۆی بە ئیمکان بزانێ خالقی بە واجبدەخالەت دە کاریدا بکا و 

نیااز دەزانااێ. جاا لە ساەر ئەو ئەساسااەیە هەر کەس خاۆی بە نیازمەناد بزانااێ خاالقیش بە بێ

ئیجازەی تەفەکور لە سەر مەخلووقات دراوە بەڵم لە سەر خالق ئیجازە نەدراوە، بەڵکە ذکار باۆ 

 .494یر، هەمان ئایەتی اللە، تفک ر بۆ بوونەوەر. تفسیر کب

 

وا هەست دەکا هەست دێارەدا  ﴾َربَّنَا َما َخلَْقَت َهذا بَاِطالً  ﴿بەتایبەتی سەیرێک لە ئایەتی  

خودای خاوەن حیکمەت و حەکیم ئاوڕێکی تایبەتی وەسەر بەندەگانی خاک و چاک و پااکی 

خاوەن ذکر و فکر دەداتەوە، ئەو عەبادە پاکاانە کە لە ئەساەری تێاڕوانین لەو کائینااتە بە نەزم و 

بیار و زانساتیان دەگەنە نیزامە دەفکرن و ورد دەبنەوە و بۆیان وەزن ناکرێ بە تەرازووی ئەقاام و 

بَْحانَ  ﴿ئەو بەرهەمە گەورەیان کە دەڵێن:  ُْ واتە  ﴾فَِقنَا َعدَذاَب انلَّدارِ  كَربَّنَا َما َخلَْقَت َهذا بَاِطاًل 

ئەی وەدی هێاانەری مە، ئەوانەت بە بێهااوودە نەخوڵقاناادوون، پاااکی شااایانی تااۆیە، کەوایە لە 

ان زانستی خۆی خەتابار دەکا کە دە نیزامی خاودا عەزابی ئاوری دۆزەخامن بپارێزە. دێرەدا ئینس

 ناگا.

ا دێرەدا دە ئایەتەکەدا شتێک قووت گبا ئەوەش حاشار نەدرێ کە شعوور هەست بەوەی دە
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یَقولاوَن ربَّناا ماا ی فەرموویەتی ئەسڵی ئاایەتەکە دەباێ ئااوا باووبێ: «واحد»درابێ هەر وەک 

 واتە یقولون قووت دراوە. َخلَْقَت هذا باطالً،

واتە بیر دەکەنەوە دەو حاڵەدا یَتََفکَّروَن قائِلیَن ...: خاوەنی تەفسیری کەشاف فەرموویەتی: 

ما َخلَْقَت هذا املخلوَق العجیَب باطالً، وشاەی هاذا واتە .  َربَّنَا َما َخلَْقَت َهذا بَاِطالًکە دەڵێن: 

ەرسادا هەسات پاێ ساووڕەی ئ 3ئاماژە وەالی تەعازیمە، وەک ئەو تەعازیمە لە هاذي ئاایەتی 

 دەکرێ: 

ْقوَمُ 
َ
ا اعُْقْرآَن يِْهِدي لِلذِِت ِ َ أ َْ  إِنذ َهو

 ئەو قورئانە ئینسان بۆ  ێگایەت دەعوەت دەکا کە  ااتکید  ێگایە.

خاوەنی تەفسیری کەشاف فەرمویەتی: هەڵدەگرێ لەفزی باطال ناو ئاایەتەکە حااڵ باێ لە 

 هذا.

زۆری فەرماوون، وەک  ﴾َما َخلَْقَت َهذا بَداِطالً  ﴿خودای تەعاال لە وێنە و چەشنی ئایەتی 

 ئایەتی:

ْرَض َوَما بَيَْنُهَما بَاِطلًا َ لِو
َ
َماء َواأْل ِيوَن  كَوَما َخلَْقَنا الهذ يوَن كَظونُّ اَّلذ ِ َفوُروا فََوْنوٌل عَِّّلذ

 ( ص17) َفُروا ِمَن انلذارِ ك
و ئەوانەی دە نێوانیاندان بێهوودە نەمانقوڵخاندوونو ئەوە خەیاڵی کڕاف انە ئێەە ئااتن و ئەوی 

 کە دەڵێد بێهوودەیەو وای بۆ کاف ان کە دڤئەخاوید.

 یان وەک ئایەتی:

ْرَض َوَما بَيَْنُهَما اَلِعبِيَ 
َ
َماء وَاأْل  ( انبياء26) َوَما َخلَْقَنا الهذ

 بۆ فشە و گاڵتە نەمانسائاندوون.ئێەە کە ئااتن و ئەوی و ئەوەی دە ناویاندان 

 یان وەک ئایەتی:

ْرَض َوَموا بَيَْنُهَموا اَلِعبِويَ 
َ
َماوَاِت وَاأْل َقِّ َوعَ ( 38) َوَما َخلَْقَنا الهذ

ْ
نذ كوَموا َخلَْقَناُهَموا إاِلذ بِواْل

 
َ
 ( دخان35) ََثَُهْم اَل َيْللَُمونَ كأ

هێنڕاونە هەدەف نەمانندایەو بێهڕوودە و بڕێئێەە ئااتنەکان و ئەوییەکان و ئەوانەی وا دە ناویا

)ئااڕڕڕڕتن و ئەوی( بە یەق نەبڕڕڕڕێ نەمانهێنڕڕڕڕاونە دی و  ( ئڕڕڕڕێەە ئەو دووانەمڕڕڕڕان79دی )
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 (77باوە ان نافامد )نەمانخوڵقاندوون بەاڵب ئڤربەی بێ

 باوەڕان دەفەرموێ:کردنەوەی خەیاڵی بێبۆ پووچەڵ تەعاالهەر خودای 

نذَما َخلَ 
َ
فََحِهبُْتْم أ

َ
نذ كْقَناأ

َ
ُ الَْملِ ( 229) ْم إَِِلَْنا اَل تُرَْجُلونَ كْم َعَبًثا وَأ َتَلایَل ا ذ َوقُّ اَل إََِلَ  كََ

ْ
اْل

 ( مؤمنون226) ِرنمِ وإاِلذ ُهَو َربُّ اعَْلْرِش اعْ 
عەبڕدایەتی بڕۆ بکڕ ێ و نیڕیە خودا کە فەرماناەوای تەواو و  ااتینەو بێ لە خڕودا هڕیچ کەس 

خاوەنی عەرشی گەورەشەو ئڤر بەوالوەتڕ  و بەرئتڕ ە لەوەی دنیڕا بێهڕوودە  اە دەی بۆ بهێو

 بخوڵقێنێ.

 بۆ ئاگاداری:

ی 636حەکیامن و زانایانی ئیسالمی بەشێکی زۆریان لە ساەر ئەو بااوەڕەن کە ئەو ئاایەتی 

عەیب و هەڵە ئەو کائیناتی ماناگ و ئالی عیمران دەلیل و بەڵگەیە لە سەر ئەوەی کە خودای بێ

و ئەستێرە و باقی بوونەوەرەکانی دیکەی کە خوڵقاندوونی و هێناونیە کایەوە، هێزی تایبەتی  ڕۆژ

خۆ حاواندنەوە و خۆ ئیدارە کردنیشی وە خۆ داون و دە خۆیاندا گونجانادووە، واتە وای دە بەر 

یەک ناون لە کەڵک وەرگارتن لە یەکارت و نزیکای لە یەکارت، حااوانەوە و حەساانەوەی ژیاانی 

بە تەواوی دەکەوێتە گەڕ و پێک دێندرێ. دەڵێن ئەوە ئەگەر وا نەبێ نابێ و ناتوانێ  لەبەرانگیان

ئاشی گەردوون سەربەخۆ لە گەڕدا باێ، ئەوەش نەزەری هەنادێک لە حەکایامن و زانایاانە، کە 

دەڵێن خودا عاالەمی باوونەوەری یەک جاار وەدی هێنااوە و ساەرگەڕی خساتووە و بە هاۆی 

مەتای خاۆی یاساای خۆبەڕێاوەبردنی دە پااڵ رسشاتی ئەو باوونەوەرە حیکمەت و ڕازی حیک

خزاندووە کە بە هۆی ئەو یاسایە بوونەوەر خۆ ئیدارە دەکا و خۆ دەحااوێنێتەوە. بە کاورتی و بە 

کوردی، کاڵەک و شووتی لە سەر ئەساسی رسشتی ئەزەلی خوداپێداوی خۆ شیرن و ناو سوور 

ەبێ بکوترێ بە هەوایە خاودا دنیاای پێاک هێناا هەچای دەکا، و هەروا هەموو میوەیەک، واتە د

پێویستیەتی دە پاڵی ئاخنیوە و وەخۆی داوە، بۆخۆی دەتوانێ لە سەر ئەو ئەساساە رسشاتییە لە 

مەڕ وردیلە ئیشەکانی بە ئاوڕدانەوە وەسەر یەکرت خۆ ئیادارە کەن، ئەگەرچای ئەهلای کەالم ئەو 

کە لە سەر ئەو باوەڕەن کە خاودا خاۆی پێکهێانەری عەقیدە قبووڵ ناکەن و بە ڕەوای نازانن، بەڵ

عالەمە و هەم ئاگادارە بە ڕێوەبەری عالەمە، ئیامم فەخری ڕازیش کە یەکێکە لە ئەهلی کەالم ئەو 

نەزەرەی پەسااەندە کە ئیاادارەی عااالەم لە هەر بااارێکەوە جااوزئی و کااوللی لە ژێاار چاااوەدێری 
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بوونەوەر بتوانێ لە سەر ئەساسی رسشت خۆ  خودادایە، عەقیدەی حوکەمایانی قبووڵ نییە واتە

 ئیدارە کات. تەفسیری کەبیر، باسی هەمان ئایەت.

بَْحانَ  ئایەتی ﴿ ﴾ ئیقرارە بە ناتەوانی ئەقا  و شاعوور لە ڕاسات بڕکاردن و دەورەدانای كُْ

 ئاسار و حیکمەتەکانی باری تەعال، وەک ئاسامنەکان و ئەستێرەکان و زەوی و با و ...

بَْحانَ  ێین: ﴿دەشتوانین بڵ ﴾ ئاماژەیە وەلی ئەوەی کە خاودا بەنادەکانی خاۆی فێاری كُْ

شێوە و نەزمی دوعا و پاڕانەوە لە بەر خودا دەکا، یانی کێ بیهەوێ دوعاا و پااڕانەوە بەرێاتە بەر 

خودا، دەبێ ئەو کەسە لە هەوەڵەوە سەنای خودا داگیرساێنێ بەو شاە ساەناکانی خاودا جاا لە 

ەی ُسابَْحانَكخۆی بخاتە ڕوو، وەک ئێرە کە لە پێشادا خاودای تەعاال  پاشان داوا و مەبەستی

. بۆ زێدە زانین تفسیر کبیر، باسای هەماان ﴾فَِقنَا َعَذاَب انلَّارِ  ﴿فەرموو جا لە پاشان فەرمووی: 

 ئایەت سەیر کە.

 
ناو ی ئالی عیمراندا خودای تەعاال بە خاوەن هەست و ئەقڵنی هەڵکوت دە 631لە ئایەتی 

دا ئاێمەش لەو باارەوە دەماانهەوێ چەرخ و خولێاک بە دەوری ئەو اولاو قالبی اولای االلبااب

و چەنادین ئاایەتی دوای بەیاانی  632دا لێدەین کە خودای تەعاال بە وەسیلەی ئاایەتی االلباب

نیاز بۆ ئەنجاام کەماڵی عەبدایەتی و پاڕانەوەیان دەکا کە چۆن خۆیان داوێنە دەرگای خودای بێ

 پێداویستی نیازیان. و

، بەڵاکە 634و  639و  632جا بۆ ئیسباتی ئەو ڕاساتییە خاۆ داوێیانە خازمەت ئایەتەکاانی 

 ئێمەش وەخەبەر بێین دڵامن کە ئاوا خۆ باوێتە دەرگای ڕەحم و بەزەی خودا.

نَصاٍر  كَربذَنا إِنذ 
َ
الِِمَي ِمْن أ ْخَ ْنَتُه َوَما لِلظذ

َ
َقْد أ ََ  (251)َمن تُْدِخِل انلذاَر 
گومان هەر کەاێ  ئەتۆ خستتە نێو ئڕاگ ەوەو ئەلیڕل و ئەبوونڕ  ئەی پەروەردگاری ئێەە! بێ

 ک دووە و اتەمکارانیش هیچ جۆرە یارمەتیدەرێکیان نییە.

 912ناوەرۆک و سیامی ئایەتی ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە 

ئەو ئایەتە ئەوەمان پێ دەڵێ کاێ باۆ خاۆی هەل بڕەخساێنێ و بیاداتە دەسات خاودا باۆ  

گوماان پەروەردگااری ڕووڕەشی و چوونە ناو ئاگری بەئێش و ژان و ئۆفی دۆزەخەوە، ئەوە بێ

ئەوکاات باۆ  ترک لە دواڕۆژدا دەیخاتە ناو ئاگرەوە و ڕیسوای دەکا لە بەر چااوان،باک و بێبێ

ئاااوڕ دانەوە وەالی خااودا کە باااکی لە خااودا و بێوانەی سااتەم لە خۆیااان دەکەن بە هااۆی بێ
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غروورانە مل پێوە دەنێن هیچ کەسێک نیایە تااکوو بتاوانێ دە هاواریاانەوە باێ لەو ڕۆژە تااڵ و 

 سەختەدا، بێ لە خودا.

 رسنجێک:

خااوەن هەسات و بەشاعوورەکان  لێرەدا وا دێتە بەرچاو و دڵ هەستی پێ دەکا کە ئاقڵن و

بەر لەوەی لە ئاااور و عەزاباای دۆزەخ برتساان، لە ڕووڕەشاای و خەجاڵەتباااری دیااوانی خااودا 

ئابڕوویی ترسی بێ و باری ساەخت و دەترسن، جا بە ڕاستی شەئنی حەیاداران ئەوەیە کە لە بێ

دەباێ بکاوترێ: گران بخەنە کۆڵی خۆیان تا ئابڕوو و حەیایان بە پارێزراوی وەمێناێ، کەواباێ 

خاوەن هەست و ئەقام و شعوور پااش پەی باردن بە ئاماانجی هەدەفای رسوشات، دەگاا بەو 

مەبەستە و دەرکی دەکاا کە تەنیاا وەسایلەی نەجاات و ڕزگااری ئینساانی بااوەڕی خاۆیەتی و 

بااوەڕییە کە خاۆی لە ئەعاملی خۆیەتی، بۆیە دەکوترێ: ستەمکار بەری لە ئەعاملی خێرە و بێ

ئەگەر بشکوترێ خودای تەعاال بۆ زیاد لە هەچی تاوانی گوناهە، گوناهی زوڵمای دەک داوە. 

خستە ڕوو دەو ئایەتەدا، دەبێ لە وڵمدا بکوترێ چاوەی بەڕاستی گوناهی ساتەمکاری ئینساان 

 خەبەر بوونیەتی لە خودا و ڕۆژی حیساب و نیزامی هەستی.بێ

ەر ئەوەی "عەزابای ڕوحاانی تااڵ و حەکیامنی ئیسالمی هاتوون ئەو ئایەتەیان بەڵگە لە سا

بەژانارتە لە  عەزابای جەسااتەیی"، بەو دەلایلە: هەڕەشاەی خااودا لە ئینساان بە )أخزیتاه( پاااش 

ە، خاۆ دیاارە «تخجیال»بە واتەی « خازی»دانی بە ئااگر هەسات پاێ دەکارێ، ماناای عەزاب

ەزابای خەجاڵەتیش عەزابێکای ڕوحاانییە، چاونکە ئەگەر بێتاو یاساا غەیاری ئەوەی باێ: کە ع

بە « خازی»یرت لە عەزابی لەشییە، هەڕەشە بە عەزابی ئاور لە کەسێک کە بە عەزابی وڕوحانی قە

 واتەی خەجاڵەتە ئامانجێکی نابێ و جوان نانوێنێ. تفسیر کبیر، هەمان ئایەت.

عولەمایانی موعتەزیلە ئەو ئایەتە دەکەنە بەڵگەی ئەوەی کە کااتێ فاساق خارانە دۆزەخەوە 

ەوەیان نییە، واتە دەرووی نەجاتیان لێ دادەخرێ، بەڵکە بە دایمە دەمێننەوە دەوێدا. تازە هاتنە دەر 

چاوون"ە، چاونکە تەعبیاری ئاایەتەکە بە مانای "بەهیالک« خزي»لە سەر ئەو بەراوەردە وشەی 

نی ماوعتەزیلەدا لە وڵمای عولەمایاا فََقد أَْهلَْکتَاُه؛ واتە إِنََّک َمْن تُدِخِل الناَر فََقْد أَخَزیتَهُ ئاوایە: 

بە هیالکەت تەعبیر ناکەین بەڵاکە بە ئیهاانە و شاەرمەزاری « خز »دەبێ بکوترێ: ئێمە وشەی 

 وەزن دەکەین.

بە مانای نەرسەتە، خۆ دیارە نەهی « شیفاعەت»عولەمای موعتەزیلە بەو دەلیلەی کە دەڵێن 
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ێ بۆ وڵمای ئەو جنسی شەفاعەت لە فاسقان خواهانی نەوعی نەفی شیفاعەت لە فاسقانە، دەب

نەزەرەی عولەمایانی موعتەزیلە بکوترێ: شەفاعەت بێ ئیزن و ئیجازەی خاودا باۆ کەس دەس 

شەفاعەتی شافعی نییە بەڵاکە ئیزنای خاودایە  ەنادا، جا خۆ کاتێ خودا ئیزنی شەفاعەتی دا، ئەو 

 ئەو شەفاعەتە. بۆ زێدە زانین تفسیر امام فخر رازی، سەیر کە.

 
 بۆ زێدە زانین لەو بارەوە: 493ووە بچینە خزمەت ئایەتی کاتی ئەوەی هات

ْن آِمُنواْ بَِربِّ 
َ
َنا َسِمْلَنا ُمَناِديًا ُيَناِدي لإِِليَماِن أ بذَنا إِنذ ْر َعنذوا كْم فَآَمنذا َربذَنا فَاْغِفْر نَلَا ُ نُوَبَنا وَ كرذ فِّ

َنا َمَع األبْرَارِ  َذ  َسيَِّئاتَِنا َوتََو
گومان گوێتن لێ بوو بانگخوائێ  بانگی دەک د بۆ بڕاوە  هێنڕانو گاری ئێەە! بێئەی پەروەرد 

دەیکوت ئێتن بێند بە پەروەردگارتان؛ ئێەە  خێ ا ئیتن و باوە مان هێنڕاو ئەی پەروەردگڕاری 

ئێەەو جا تۆ  چاوپۆشڕیتن لڕێ بڕکە و لە گونایەکامنڕان خڕۆ  بەو دئێوییەکامنڕان داپۆشڕەو 

 مبامن ێنە.لەگەو چاکەکاراندا 

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

کەرە و هەڵساەنگێنەرە، بە پێای رسشتی ئینسان وا دیارە هەم بیساەرە هەم بیانەرە هەم وەزن 

فەرموودەی ئەو ئایەتە کە دەڵێ: ئەی پەروەردگاری ئێمە، بیستامن کە بانگدەرێک وەک قورئاان 

هاوتاا، ئااوای دەفەرماوو: وەرن ئەی گەلای بێ، هاوارمان دەکات بۆ بڕوا هێنان بە خاودای بێ

هاوتاتان، ئێمەش واتە ڕوحای پااک و رسشاتی ئەزەلای ئینساان، ڕوا بێنن بە خالقی بێئینسان ب

بەبێ خۆ گنخاندن و ڕاوەستان بە پیر ئەو هااوار و باانگەوازەوە چاوون و بڕوایاان هێناا، پااش 

ئەوەی ئینسان کە لە خووخدەی خۆی خورد بۆوە، تێگەیای کە خاۆ دەدۆڕێناێ و خاۆی و ئەو 

ە و دەکەوێتە ناو داو و تەڵەی هەوا و هەوەک و ئارەزووی دنیا، جا باۆ پەیامنەی لە بیر دەچێتەو 

پارازراوییان لەو خلیسک و هەڵدێرە دڵ دەکەوێتە یادی خودا و هاواری دەکااتێ و دەڵاێ: ئەی 

پەروەردگاری ئێمە، لە گوناحامن خاۆش بە و خراپەکامناان لاێ بساڕەوە و مباامنرێنە لە ساەر 

 ڕێبازی مرۆڤی چاک و پاک.

 :دۆپاشە

ئەوانەی ژیاار و بەبیاار و هەساانت، دەزاناان کە ئەو ڕێگااا سااەخت و تەالن و لێااژەی دنیااای 

تەکلیع و ژیان تێدا گەیشنت و سەرکەوتنی بۆ سەر مەنزڵ و مەقسەد زۆر بە زەحمەت و گارانە، 
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بەبێ دەست تێگرتن دە ڕێبەرانی ئایینی ئیالهی دەک نادا و پێک نایە، جا لە سەر ئەو ئەساسەیە 

ەکا ئینسان و دەڵێ: ئاێمە بانگااوازچی باانگی یەکەتای خوداماان دەبیسات کە هەماوو هاوار د

ناسی بانگ دەکرد و پێی دەکوتن: ئیامن و باوەڕی بێانن واتە رسشاتی ئەو ئینسانی بۆ الی حەق

بوونەوەرە بە ئینسان دەڵێ: خودا هەیە و بڕوای پاێ بێانن، ئاێمەش بە تەواوی ساەلیقە باۆ الی 

پێ هێنا، بەڵم چونکە ئینساان لەو ڕێ خلیساکاوییە دەترساێ هەڵادێرێ،  چووین و باوەڕیامن

گیر دەساتامن بگارە یاا ڕەببەناا لەو خلیساکێنەدا. ڕەگەڵ کاتە خودای دەساتدە دووبارە هاوار

ەوە و بیار ڕاستان و پاکامنان خە، بە کورتی و بە کوردی، خاوەنی رسشت لە ڕێی ئەقام و رسشت

مەبەست و مەقسەد کە تەوحیدە، قیامەتە، پێغەمبەرانن، نامەکاانی ەن بە لە نیشانەکانی خودا دەک

 ئاسامنین. لەهەر وردیلە زەڕڕەیێ بڕوانی، خودای تەنیا دەناسی و لێی دەڕوانی.

زاناان، بە قەولی زۆربەی قورئان ئایەتی )منادیا( مەبەست بە )منادی( حەزرەتی محەمەدە

ی ساوڕەی جان کە 6ورئان، بە دەلیلای ئاایەتی واتە ق« منادیا»هەندێکیش نەزەریان وایە وشەی 

ِمْعنَا قُْرآنًا َعَجبًا...  ﴿دەفەرموێ:  َْ ًِ فَآَمنَّا بِِه ( 0) إِنَّا  ي إََِل الرُّْش ًِ جنۆکە کوتیاان پااش  ﴾(4) َيْه

گوماان ئاێمە قورئاانێکی ساەیر و سەرساووڕهێنەرمان بیسات. ئەو ئاایەتە گوێ هەڵخسانت بێ

ش هەر قورئان بێ، بەڵم ئەوانەی 639ئایەتی « منادیا»مەبەست بە ئەوەمان پێ دەڵێ:هەڵدەگرێ 

ی سووڕەی نەحالە 622حەزرەتی محەمەدە، بەڵگەیان ئایەتی « منادیا»کە پێیان وایە مەبەست بە 

 ی سووڕەی یۆسع:614ی سووڕەی ئەحزاب و ئایەتی 41و ئایەتی 

ِ  كاْدُ  إیِِل َسبِيِل َربِّ 
ْ
ْحَهنُ َمِة وَالَْمْوِعَظِة وبِاْل

َ
ََهَنِة وََجاِدلُْهم بِاعذِِت ِ َ أ

ْ
 ( َنل21) اْل

 ئەی مدەمەد بانگەشە بکە بۆ  ێبائی پەروەردگارت بە جوانکید شێوە  لەگەڵیان بدوێ.

نِيًا اًجا مُّ ِ بِإِْ نِِه َوَِسَ  ( اح اب26) َوَداِعًيا إیَِل ا ذ
 گ شەداریش بێ.بە ئیزنی خۆی بانگخوائیش بێ بۆ الی خودا و چ ایەکی 

نَاْ َوَمِن اَّذَبَلِي وَُسْبَحاَن ا ِّ 
َ
ْدُعو إیَِل ا ِّ لََعَ بَِصَيٍة أ

َ
هِ َسبِيِِّل أ ِْ  ( يوسف228)قُْل َهو

کەوتەی مڕندو بە بڵێ ئەی مڕدەمەد: ئەوەیە  ێگڕای مڕدو خڕۆب و ئەو کەاڕانە  کە وا شڕوێد

 بەرچاو  وونییەوە بانک دەکەید بۆ الی خودا.

کە  ێوردی رسنج بدرێتە سیام و دەروونی ئەو سێ ئایەتانە، بە ڕوونی چاو دەکار  ئەگەر بە

لە هەر سااێکیاندا حەزرەتاای مااحەمەد مەبەسااتە، بااۆیە بە پشااتیوانی ئەو سااێیانە بەشاای زۆری 
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 حەزرەتی محەمەدە.« منادیا»زانەکان دەڵێن مەبەست لە قورئان

 ئاگاداری: 

بە جەمع هااتوون؟ « ینادي»و « منادی»ی وشەی دێرەدا ئەو پرسیارە سەر هەڵدەدا، کە بۆچ

 بەهرەکەیان دەبێ چ بێ؟ وڵم دەبێ ئەوە بێ:

هەڵوەرساوە، « ایاامن»بە شێوەی بەربڵو و گشتی بەیان کراوە جا پاشان بە وشاەی « ندا»

لە بەر بەرز و ڕێزی شاەئنی موناادی، واتە جااڕدەر، بەو دەلایلەش « منادیا ینادي لإلیامن»واتە 

چی گەورەتر لە بانگاوازچی بۆ ئیامن نییە، لە الی ئەهلای ئایامن؛ ئەو داواکاارانەش وا بانگاواز 

 دەردەکەوێ کە سێ شتیان لە خودا داوا کردبێ: 

 . بەخشینی تاوانەکان6

 . داپۆشین و سڕینەوەی گوناهەکان2

 . مردنیان دەگەڵ چاکەکان.9

يِّ كفَاْغِفْر نَلَا ُذنُوَبنَا وَ  ﴿ئایەتی  َْ ْر َعنَّا  و « ذنوب»گرێ دەخاتە ناو دڵ لەو بارەوە کە  ﴾ئَاتِنَافِّ

هەر دوو هەر یەکن کەچی هەر دووش هااتوون. وەک ئەوە دەچاێ یەک نەبان!؟ ئاا « سیئات»

زانەکاانیش چەن ئەوە بۆ خاۆی پرسایار دەخااتە ڕوو، ناچاار دەباێ وڵمای بادرێتەوە و قورئان

 :نەزەرێکیان لەو بارەوە داوە، دەچینە سەر نەزەرەکان

. هەندێک فەرموویانە هەردوو هەر یەکن دووپاتەیان تەئکیدە، چونکە موباالەغە دووپااتە 6

 لە پاڕانەوەدا یەکێکە لە سوننەتەکان.

گونااهی « سایئات»دا گوناهی ڕابردوون، بەڵم «ذنوب». هەندێکیش دەڵێن مەبەست لە 2

 داهاتوون.

ۆبە دەشۆرێنەوە و مەبەسات گوناهانێکن کە بە ت« ذنوب»هەندێکیش دەڵێن مەبەست بە . 9

 گوناهانێکن کە بە عیبادەت دەسڕێنەوە.« سیّئات»بە 

« سایئات»گوناهانی زەالمن، و « ذنوب»زانان نەزەریان وایە . دەستەیەکی دیکە لە قورئان4

 گوناهانی وردیلە وردیلەن.

گوناهاانێکن لە ڕووی زانساتەوە « ذناوب». هەندێکیش نەزەریان وا داوە کە مەبەست بە 2

یاش «سایئات»دەکرێن واتە دەزاندرێ کە نەهی لاێ کاراوە بەڵم ئینساان دەیکاا، مەبەسات بە 

 گوناهانێکن لە ڕووی نەزانییەوە وەسەریان دەپەڕێ ئینسان، نازانێ ڕەوایە یا ناڕەوایە.
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« سایئات»حەقاوڵڵیە، و مەبەسات بە « ذنوب». دەستەیەکیش نەزەریان وایە مەبەست بە 1

 .3/641او هەماندا نەزەری چوارەم پەسەندترە. تفسیر کبیر، ج حەقونناسە، بەڵم لە ن

نَددا َمددَع األبْددَرارِ  ﴿ئااایەتی  واتە دەپاااڕێنەوە ئەوانە کە هەر وەک لە دنیااادا بە تەقااوا و  ﴾َوتََوفَّ

بێ، وەک لە ئاایەتی « ابرار»خۆپارێز بوون، مردنیشیان دەگەڵ یارانی بەتەقوا و پارێزگاران، واتە 

 ی سووڕەی نیساءدا ئاماژە وەالی ئەو مەبەستە کراوە:13

وعَوئَِك َوَمن يُِطِع ا ذ َوالرذُسوَل فَ 
ُ
ِينَ  أ يِقَي  َمَع اَّلذ ودِّ وَن انلذبِيِّوَي َوالصِّ ْنَلَم ا ُّ َعلَوْيِهم مِّ

َ
أ

اِْلَِي وََحُهَن  َهَداء َوالصذ وعَوئَِك َوالشُّ
ُ
 نهاء( 65)َرَِيًقا أ

ئەوانەی فەرمانبەردار و م کەچی خودا و پێغەمبەر بدو ئا ئەوانە وان لەگەو ئەو کەاڕانەدا کە 

نو وەت پێغەمبەرەکان و  ااڕتگۆیان و شڕەهیدان و خودا نائ و نیعەەتی خۆی   اندڤتە اەریا

 چاکەکارانو ئای ئەوانە چەندە هاوەڵێکی چاکد.

 
ی ئاالی عیماران کە دوعاا و الڵنەوەی 634کاتی ئەوەی هاتووە بچیانە خزمەتای ئاایەتی 

ە، لەوێاڕا تێادەگەین کە خاودای تەعااال ی هەست و شاعوور سێیەمی اولو االلبابە، واتە خاوەن

 ەزەمەتی ئەوە دەخوازێ لە بەری وەپاڕێی و پەنای بۆ بربێ.شەئن و ع

 الَ ُُتْلُِف الِْميَلادَ  كَوالَ ُُتِْ نَا يَْوَم اعِْقَياَمِة إِنذ  كَربذَنا َوآتَِنا َما َوَعدَّذَنا لََعَ ُرُسلِ 
ئەی پەروەردگاری ئێەەو بەڵێد و وادانە  کە بە هڕۆی پێغەمبەرانڕتەوە بە ئڕێەەت داو بۆمڕانی 

ی بهێنەو لە  ڤ ی ییسابدا اەرشۆ مان مەکە )لەوێ وێ( هەر تڕۆی ) ااڕتی لە وەعڕدە و بەد

 پەیتنتدا خواری نییە( تۆ بەڵێنی ناشکێنی.

 914ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

ڕاستگۆتر و  گومانە و باوەڕی خاوەن ئیامن و باوەڕدارانە کە لە خودا ڕاست ودیارە ئەوە بێ

بەڵێنی ڕاسترت نییە و نابێ، کەوابێ دڵی هۆشیار و خاوەن هەساتی ئایامن نااحەقی نیایە بڵاێ و 

بپرسێ لەوەی بەندەی خاوەن ئیامن و باوەڕ بۆ دەڵێ: خاودایە ئەوەی وەعادەت پاێ داویان بە 

وەسیلەی پێغەمبەران، پێامن عەتاا کە و خەجااڵەت و ڕووڕەشای ڕۆژی حیسااب و دادگاماان 

بۆ مەگەر خاوەن ئیامن کە ئاوا دەڵێ، باوەڕ و ئیتمینانی بە وەعدەکانی خاودا و ڕەساووڵ  مەکە!

خۆ ئەگەر باوەڕی بە بەڵێنی ئە دووانە )خودا و پێغەمابەر( نەباێ، لە جاوغزی ئیامناداران  نییە؟

دەشتە دەرێ! ئایا دەبێ سوڕ و ڕاز لەو پاڕانەوەی خاوەن ئەقڵندا )اولو االلبااب( چ باێ؟ خاۆ 
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وانین خۆ لەو بوارە بدەین و بڵێین: نەبادا خودا بەڵێنی خۆی لە بیر بچاێ وا چااکە وەبیاری ناشت

خەینەوە کە وادەکەی لە بیر نەچێ! کەوابێ دەبێ لێرەدا بۆ حەسانەوەی دڵ و ڕزگاری لە کەند و 

کۆسپی سەر ڕێ بکوترێ و بڵێین: بەندەی لە خودا نزیک و زۆر خوداپەرست هێندەی ئیالقە بە 

و پاااڕانەوە هەیە دەگەڵ خااودا و هێناادەی خااودا خااۆش دەوێ بە دڵ و هەسااتی پااڕ لە دوان 

ڕوحی بەڵێنی خودا هەر دەڵێ و دەیڵێاتەوە تاا  خۆی لەمەڕ خودا ناوێرێ و ناوەستێ ئەوینداری

 دەیگاتێ و دادەمرکێ.

دەشکرێ بڵێاین دوعاا عیباادەتە لە خۆشای ئەو بەڵێانە ڕاساتەی خاودا کە تاین و تەوژم و 

ە ئەندازەیەک ڕۆچووە لە ناو دڵی، دڵی بۆتە ئەو بەڵێنیە و بۆی زەوت ناابێ کە نەیڵاێ هەستەی ب

هەر دەیڵێ و دەیڵێتەوە و دەڵێ: ئەی پەروەردگاری ئێمە پێامن ببەخشە ئەوەی بەڵێنت پێ داوین 

گومان تۆ لە بەڵێنی خاۆت لە سەر زمانی پێغەمبەران جا لە ڕۆژی دواییدا ڕووڕەشامن مەکە، بێ

 . تفسیر کبیر، هەمان ئایەت.النادەی

 سووکە ئاوڕێک:

خاوەن هەست و شعووران کاتێ ساخ بوونەوە لەسەر بااوەڕ و ئیامنیاان و ئەرکای ئاایینی 

خۆیان بەجێ گەیاند دەکەونە پاڕانەوە و زەمزەمە کردنی بەڵێنیەکانی خاودا پێای داون، وەردیاان 

ئەو بااوەڕەن کە خاودا خیالفای دە دەدەنەوە و بیریان دەخەنەوە، ئەگەرچی بە توندیش لە ساەر 

 وەعدە و بەڵێندا نییە.

یەکێک لە خاوەن هەساتانی بااوەڕ و ئیامنادار فەرماوویەتی: شاۆق و شاەبەق و ناووری 

باک کێ لێیان وەنزیک کەوێ لە هەچی ترک و لەرزی دنیا و ئاخرەتە، بێ 634و  636ئایەتەکانی 

 دەبێ، هێندە دەڕواتە پێش لە خودا و ڕەحمەتی.

 یوە:تیوت

باێ واتە دێارەدا پیتای  ما َوَعْدتَنا کائِناً َعلی أَلِسنَِة رُُسلَِک(= ) (َما َوَعدتَّنَادەکرێ تەعبیری )

واتە چونکە  «آتِنا ما َوَعْدتَنا َمَع رُُسلِکَ »دەبێ واتە « آتنا»دەبێ بەسرتاوە بە « مو»بە مانای « علی»

 بکە شەریک لە ئەجر و پاداشدا، )الادال   یانپێغەمبەران وەسیلەی شارەزاییامن بوون، دەگەڵ مە

. کااێ تەساادیقی 544 1؛ روح املعااانی، ج 419 9. تەفساایر کبیاار، ج علاای الَْخیااِر کَفاِعلِااِه(

 پێغەمبەری کردبێ، وەبەر دەکەوێ.
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هەموو دوعا و پااڕانەوەکە باۆ ئەوەیە کە خاودا بیانخااتە ساەر ئەو ڕێایە کە بەو بەهرەیاان 

امن گرفتاار یانحاواتە لە ڕۆژی ئاخرەتادا بە عەزابای ڕو  ﴾ا َعَذاَب انلَّارِ فَِقنَ  ﴿دەگەیێنێ. ئایەتی 

. ئێارە ئامااژە ﴾َواَل ُتَِّْنَا يَْوَم الِْقيَاَمدةِ  ﴿مەکە، هەر ئەوەشە کە بە شوێن ئەو ئایەتەدا دەفەرموێ: 

 وەلی ئەوەی دەکا کە عەزابی ڕوحانی لە عەزابی جسامنی بەتینرتە.

 
ولاو ا»چاوەڕوانی ئەوە دەکا بەپەلە ایاا خاودا دە بەرابەر هەڵوێساتی ئەو دڵی بزۆز و بەپەلە 

بەرماڵدا دەخشێنن و ڕوومەت لە خاکی زیللەت دەدەن   دەباێ و  دا کە هێندە سێنە بە«اللباب

بەیانی حاڵی وانی کرد، دەچیانە خازمەت ئاایەتی  491و  493و  493  دەکا؟ وەک ئایەتەکانی 

 ودا لێیان وەردەگرێ ئەو دوعا و پاڕانەوەیە:کە بەیانی ئەوە دەکا خ 495

ن يُع َعَمَل ََعِمٍل مِّ َِ
ُ
ِنِّ الَ أ

َ
نوََث َبْلُضوكوم مِّن  َ كفَاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أ

ُ
ْو أ
َ
ون َبْلوٍ  كٍر أ م مِّ
وُ واْ ِِف َسبِيِِّل َوقَاتَلُواْ 

ُ
ْخرُِجواْ ِمن ِديَارِِهْم وَأ

ُ
ِيَن َهاَجُرواْ وَأ  فَاَّلذ

ُ
َرنذ َعوْنُهْم َسويَِّئاتِِه ْم كَوقُتِلُواْ أل فِّ

ْنَهاُر ثَوَابًا مِّن ِعنِد ا ِّ وَا ُّ ِعنَدهُ ُحْهُن اثلذوَاِب 
َ
ْدِخلَنذُهْم َجنذاٍت ََتْرِي ِمن َُتْتَِها األ

ُ
 َوأل

گومان ئەمڕد کڕ دەوەی هڕیچ چاالکێڕ  لە اەرەنجاب پەروەردگاریان نزاکانی لێ وەرگ تدو بێ

وە بە ئایە نادەب لە نێ یان و لە مێیانو هەندێکتان لە هەندێکتانو کەواتە ئەوانە  کە کۆچیان ئێ

ک د و لە ئێدی خۆیان دەرکڕ ان و لە  ێڕی منڕدا ئائاریڕان درا و شڕە یان نەکڕ د و کو راشڕدو 

گومان هەمڕوو خ اپەکانیڕان دەاڕامەوەو دەشڕیانخەمە نڕاو بڕاخ و باخڕاتێکەوە کە جڕۆگە و بێ

ە ناویاندا تێڕدەپە ێ و ئەوە  پاداشڕێکە لە الیەن خڕوداوەو هەر خڕودایە کە پاداشڕی  ووبار ب

 جوانی لە الیە.

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

گومانە کە لە میوانی کەریامن بێ کەرەم نابێ و ناگەڕێتەوە، و خودای خااوەن بەزە ئەوە بێ 

ەری وەپاڕێ و داوا بکات، داواکەی لێ وەردەگرێ و قبووڵی دەکاا، کەوایە و ڕەحمیش کێ لە ب

دەبااێ بە ئیتمینااان و باااوەڕێکی تەواوەوە باااوەڕ بەوەی بکەیاان: کە پەروەردگاریااان ناازا و 

گومااان مان کردەوەکانیااان لە نێار و مێیااان داخوازییەکانیاان لاێ وەردەگاارێ و دەفەرماوێ: بێ

ندێکیان لە هەندێکی دیکەن، واتە لە کۆتایی ئەو لە ئەو، و ئەو ، هەەمو بە فیڕۆیان ناد موەردەگر 

لە ئەو دەچنەوە سەر یەک ڕەگەز و ئەسام و نەسڵدا )ئادەم و حەوا(، ئەوانەی وا کۆچیان کردووە 

و لە ماااڵ و النەی خۆیااان وەدەریااان ناااون و پەڕەوازەی وڵتانیااان کااردوون و ئااازار دراون لە 
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گومان گوناحەکانیان دەشاۆرێنەوە و دەیانبەخشاین و اون، بێڕێگەی مندا جا جەنگاون و کوژر 

دەیانخەینە ناو بەهەشتێک کە بە ژێر دارەکان و باخەکانیدا چەن ڕووبارێک دێاتە خاوار و پێیادا 

 دەر و تۆڵەستێنە.دەڕوا، ئا ئەوە پاداشتیان لە الیەن خودای پاداش

 :پاشەدۆ

دە ناو ئایەتەکەدا دەڕوانێتە زۆری ڕەحمەتی باری تەعاال کە خاوەن هەستان « ربّهم»وشەی 

دە هەموو کات و ساتدا خوازیارین و لێشیان وەردەگیرێ. ئەو خوازیاارییە کە ئەوەش بۆخاۆی 

ئاماژەیە وەالی ئەوپەڕی لوتع و کەرەمی خودا دەگەڵ خوازیارانی، بەو دەلیلە: هاۆی نەجااتی 

زگاری ئەو لە عەزاب و دەردەسەری ڕۆژی خۆی ئەعاملە، باۆیە خاودای تەعااال دە ئینسان و ڕ 

ناو ئایەتەکەدا دەفەرموێ: ئەمن ئەعاملی هیچ ئینسانێک ا چ نێر بێ چ مێ ا بە فیڕۆ نادەین بڕوا 

بەڵکە دەیخەینە ڕوو و تای تەرازووی حیساابەوە. و تەواوی ئەو کەساانەی کە لە پێنااو ئەمار و 

من کۆچیان کاردووە و زێادی خۆیاان بەجاێ هێشاتووە و لە شایرک و کاوفر  دەستوور و ڕێی

وەدوور کەوتوون، و دەو ڕێگایەدا کوژراون و تووشی ئەزیەت و ئازار هاتوون، سوێند دەخاۆم 

کە پاداشتی دانەدانەی ئەوانە بە تەواوی و تێر و تەسەلی لە جێی خۆی دەدەیانەوە و لە تااوان و 

ە پاداشتی چالکی و خۆبەخشینیان دە ڕێای خاودادا دەیاانخەینە خەتایان چاوپۆشی دەکەین و ب

باڕانەوە، خاودا ئەو نیعمەتاانەی باۆ ناو بەهەشتی خۆشای ڕازاوە بە ئااو و دار و میوەجااتی بێ

چاکان و پاکان و خاسانە، بەڵم ناپاک و ناخالیس و دەغەڵ و بەخیال و چارووک شاایانی ئەو 

رسنج بدرێتە نااو ئاایەتەکە ئەو شاەرتە بە ڕوونای چااو  نیعمەتە نین و ناکرێن بەو دەلیلە ئەگەر

بوونەوە لە گوناه و تاوان، جاا پاشاان نیشانی کردووە هەوەڵ پاکی و پاکدەکەین کە خودا دەک

  ﴿چوونە ناو بەهەشت و ڕەحمەتی باری تەعااال، وەک دەفەرماوێ: 
ُ
ديِّئَاتِِه أل َْ دَرنَّ َعدنُْهْم  ْم كفِّ

ْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت 
ُ
ئەو ئایەتە ئەوەمان تێدەگەیێنێ تا گوناە هەبێ، ناتوانێ بەو گوناهەوە بچێتە  .﴾َوأل

ناو بەهەشت، بەڵکە دەبێ لە گوناە بشۆرێتەوە جا بەخشین بێ و یا بە سزا کێشان بێ، جا پاشان 

 ڕێی چوونە بەهەشتی پێ دەدرێ.

اتە خااوەن دەبێ ئەوە بە هەست و بیری ناو دڵ بسپێردرێ، بەو هۆیەی کە اولاو االلبااب و 

شەریکیان بە دەلیلی بورهان دۆزییەوە و ناساییان، وەک ئاایەتی هەست و ئەقڵەکان، خودای بێ

ی ئاالی عیماران وڵمای 632ی ئالی عیمران پلەی ئەو شایانە کە خودا بە وەسیلەی ئایەتی 631

تََجاپێ دانەوە کە بیری ژیرتان هەدەفی پێکا و ئەمیش داوا و نزاتانم قبووڵ کرد ) ْْ ( َب لَُهْم َربُُّهمْ فَا
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دنبۆ بە مزگێنی بۆ خاوەن ئەقڵن، و دووبارە خودا فەرمووی: ) ِضيُع َعَمدَل ًَعِمدٍل مِّ
ُ
ِّنِّ اَل أ

َ
( مكأ

 ئەوەش مزگێنی چاکەکاران.

ی ئالی عیماران ئااوا تەعبیار لاێ دەدەنەوە: کە 632زانەکان ئەو ایەتی ر لە قورئانۆ بەشی ز 

ڵ کردن بە گوێرەی ئەعامل و تاعەتیان پااداش دەدرێانەوە و خودای تەعاال نزا و داوای لێ قبوو 

بە تەواوی سەوابیان پێ دەدرێتەوە. ئەوەش با بزاندرێ: ساڕینەوەی عەزاب ساەواب نااهێنێ بە 

 دووی خۆیدا، بەڵم دانی سەواب سڕینەوەی عەزاب بە دووی خۆیدا دێنێ.

 پوختەی مەبەست:

االلبااب" ئااوا بە ئەعااملەوە بە ساێ شات کێ خۆ بگەیێنێتە پلە و مەقام و شەئنی "اولاو 

 مزگێنی پێ دەدرێ لە الی خودا:

  ﴿. داماڵین و سڕینەوەی لە هەچی هەڵە و تاوانە کە خاودا دەفەرماوێ: 6
ُ
دَرنَّ َعدنُْهْم أل كفِّ

يِّئَاتِِه  دْر َعنَّدا كفَداْغِفْر نَلَدا ُذنُوَبنَدا وَ  ﴿، خودا بەپاداشی ئەوەی کە دەڵاێن: ﴾ْم َْ ديِّئَاتِنَافِّ ئەو  ﴾َْ

لِ  ﴿مزگێنییەی پێ بەخشین. خودا دوبارە بە پاداشی  ُْ مزگێنی ئاایەتی  ﴾كَوآتِنَا َما وََعًتَّنَا لََعَ ُر

ْنَهارُ  ﴿
َ
ْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت ََتِْري ِمن َُتِْتَها األ

ُ
پێ بەخشین، بە کورتی و بە کوردی کێ بە پااکی  ﴾َوأل

 ووی تێدەکا.خوداش بە چاکی ڕ  کا، ڕوو دە خودا

 
تا ئێرە خودای تەعاال حاڵ و حەواڵ و بەڵێنی پااداش و ئەجاری ڕۆژی ئااخرەتی خااوەن 

باوەڕان خۆڕاگری باکەن، و ئەقام و شعوورانی بەیان فەرموو کە دە بەرابەر ئەزیەت و ئازاری بێ

وەی کە نەوازش کاا بەدا خودا دەیهەوێ پێغەمبەر و خاوەن باوەڕان )مُمناان( دڵ631دە ئایەتی 

ەی کافران کە دە ناز و نیعمەتدان سەخڵەت و پەرێشان بن و بەشێکی زەالم و و نەچن بە هۆی ئە

ئەرزش زیاتر نیایە دە حاڵێکادا کە نرخ و بێگرینگی بگرنە بەرچاو، چونکە دنیا لە کاڵیەکی بێ

دا دە ماڵ و دارایی دنیا چاوەڕوانی پاداشی ئاخرەتی لێ دەکرێ بە مەرجێ کە لە ڕێگای دروسات

 ی ئالی عیمران:631کار کرابێ، بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

نذ  ِيَن  كالَ َيُغرذ  َفُرواْ ِِف اْْللِاَدِ كَََّقلُُّب اَّلذ
 باوەڕان لە ودتاندا هەرگیز تۆ النەدەن لە ڕنەای حەق.وچۆی بێتێکەوە هاویشنت و هات

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 
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خودای تەعال لە هەموو دەراو و بواران بە وەسیلەی نامەکاانی ئاساامنی باۆ ساەر پێغەمابەران 

دەستی ئینسانیان گرتووە و شارەزاییان داونێ وەک لێرەدا کە دەفەرماوێ: سااماندار و بازرگاانە 

وچۆی نەتااانخەڵەتێنن و تالساااتان نەکەن لە ڕێگااای ڕاساات و ڕەوان، واتە هاااتکافرەکااان 

 باوەڕان لە شار و وڵتاندا نەوخەڵەتێنن، ئەو خۆبادان و فڕ و گیفەیان لف و گەزافیانە.بێ

دەکەوێتە پرسایاری ئەوەی: خاودا ڕووی  الَ يَُغرَّنَّكدڵی رسک و س  و بەپرسیار لە سەر ئایەتی 

 ێیە؟ ئایا دە پێغەمبەریەتی؟ یا دە هەرچی ئینسانی خاوەن تەکلیفە؟ فەرموودەی دە ک

 بۆ وڵمی دڵ دوو نەزەر خراوەتە ڕوو: 

حەزرەتی ڕەسووڵە، واتە ئەو فریاوێ  الَ يَُغرَّنَّك. یەکێ لەو دوو نەزەرانە ئەوەیە کە مەبەست لە 6

واتە سوێند بە خودا،  ی قَبََضُه اللُه:واللِه ما َغّروا النَّبيَّ حتّ نەخوا، ئەگەرچی قەتادە فەرموویەتی: 

پێغەمبەر فریو نادرێ و نەدراوە تا ئەو کاتەی خودا گیانی وەردەگرێتەوە. ئەگەرچی ڕوی قسەی 

دە پێغەمبەرە، بەڵم مەبەستی خودا ئینسانە، عام لەوەی کاێ دەباێ، وەک ئەوە خاودای تەعاال 

 دەفەرموێ: 

َن الْ كتَ ﴿  واتە )مو الکافرین(.  ﴾( هود24اكفرين)ن مِّ

  ﴾( انعام02) نَي كوَننَّ ِمَن الُْمِّْشِ كَواَل تَ  ﴿یان 

بِنَي كفاََل تُِطِع الْمُ  یان: ﴿
 .﴾( قلم1)ذِّ

 بە زاهیری خودا بەڵم دەگەڵ ئینسانیەتی بە تەواوی. ەئەو ئایەتانە ڕووی قسەیان دە پێغەمبەران

ئینساانی خااوەن  الَ يَُغرَّنَّاكوویانە: مەبەست لە . یا ئەوەتا ڕوو دەکەینە نەزەری ئەوانە کە فەرم3

 تەکلیفە.

یا موویکەکانی مەککەن کە ئەهلی تیجاڕەت بوون و ناز  تََقلُُّب الَِّذيَن كَفُرواْ مەبەست بە ئایەتی 

 و نیعمەتی زۆر، یا جوولەکەکانی مەککە بوون کە هەر خەریکی بێنە و بەرەی ماڵی دنیا بوون.

 بۆ ئاگاداری:

راندا بە زۆری وا چاو کراوە کە بەشای زۆر یااغی و ساەرەڕۆیەکان دە نااز و نایعمەت و دە دەو 

دارایی و خۆشگوزەرانیدا ژیاون، و خاوەن ئیامنەکان ژیانی پڕ دەردەساەری و بە کوێرەوەرییاان 

الواز و کاڵ لە ئیامندا شکست و گومان و دوودڵی  یبووە، ئا ئەو شێوە ژیانە بە نیسبەتی ئینسان

دانی ئەو تەم و مژە سیسە دەبێ زوو خاۆ بگەیێنایە ئاایەتی ڕوو، جا بۆ سڕینەوە و ڕاماڵدەخاتە 

 ی ئالی عیمران، بۆ وەی بتوانین خۆ ڕزگار کەین لەو پەرچە:633
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وَاُهْم َجَهنذُم َوبِسَْس الِْمَهادُ 
ْ
 َمَتاٌ  قَلِيٌل ُثمذ َمأ

 جێگایەکی خ اپە. ئەوە کااڵیەکی کەمەو پاشان ئەوانە جێگایان دڤئەخەو کە چەن

 917ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

دانەوەی پێغەمابەر و موساوڵامنان دەفەرماوێ: ئەو خۆشای و خودای باانی ساەر باۆ دڵ 

دەوامە، دوایی باوەڕ و ساماندارانە دەیکەن لە دنیادا کەمە و بێخۆشگوزەرانی و کەیفەی ئەو بێ

بەهرەشایان ڕێتەوە. هیچ دەردێکی ڕۆژی قیامەتی پێ چاارە نااکرێ، جاگە لەو بێپێ دێ و دەب

 حەسانەوەیە.جێگەشیان دۆزەخە کە خراپرتین شوێن و بێ

 بۆ ئاگاداری لەو بارەوە:

گوزەرانیەی دنیا دواڕۆژێکای ساەخت و گاران و ئەو سەروەت و سامان و کەیف و خۆش

بە زوویی گژیان دەبێ و بەرۆکیان دەگرێ. واتە و دەکرێ و بە دوویدا دێ و اترش و تاڵی لێ چ

سەرکەوتنی یاغی و سەرەڕۆیان دواڕۆژێکای ساەخت و گاران لە خاۆ دەگارێ، هەر وەک باێ 

گوزەرانی خاوەن ئیامنان دەوام ناهێنێ و دواڕۆژێکی بەختەوەریشی بە بوونی خۆشبەشی و بێ

ن لە دنیاادا دەوام نااهێنێ و بااوەڕاشوێندا دێ، هەر ئاواش کەیف و شادی و بوونی دارایای بێ

دواڕۆژێکی ناحەز و تارش و تااڵ بە شاوێن خاۆدا دێناێ. چاونکە گەڕانای گەردوون لە ساەر 

ئەساسی نەزم، سووڕ و گەڕ دەخوا، واتە هەر کەس بە ئەندازە و هێزی ئەسبابی دەتوانی بەهارە 

و وەرگاارێ و خۆشاای لە مەبەساات و هەدەف وەنزیااک خااا، دارایاای دنیااا بەشااێکە لەو هێااز 

ئەساابابانەی کە دەکاارێ خۆتیااان پااێ وەنزیااک خەی لە مەبەساات   دنیااا   ئاااخرەت، وەک 

دەبڕێ، واتە بۆ لی خوداش دەتوانێ  دادەبڕێ و بەولیەش داشمشێری دوو دم وایە، بەو لیەش

پێ ببڕی وەک خێر و خێرات و بەخشاین، دەشاتوانی باۆ لی شاەیتانیش دەکااری کەی، وەک 

 نامووسی.فەساد و فەسادکاری و بێ

زانای پایەبەرز عەلالمە واحدی فەرموویەتی: قوڕەیشییە کافرەکان کە دە خۆشی و کەیافەدا 

بوون، تەئسیریان خستبووە سەر دڵی موسوڵامنان و داماویان لێ چاو دەکرا بەو هاۆیە کە ئەوان 

دانەوەی موساوڵامنان لەو باارەوە ئاایەتی ڕۆیشتوو نەبوون، جا خاودا هاات باۆ دڵئاوا دەست

ڕاباواردنی عیمرانی دابەزاند، تاکوو موسوڵامنان بە خۆدا بێنەوە کە دارایای و خۆش ی ئالی496

دنیااا ناااتوانێ بەردەوام بااێ و هااۆی خۆشاابەتی دواڕۆژیااش بااێ، فریااوی پااێ نەخااۆن ئەی 
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 .390 4موسوڵامنان. تەفسیری بەغەوی، ج 

دن داخیان هەروا دەبیندرا کاتێ موسوڵامنان یەهوودیان ئاوا بە کەیف و نەهەنگ چاو دەکر 

ی 496دانەوەیان ئەو ئایەتی دەخوارد کە بۆ ئێمە لەو بەهرەیە بەدوورین، جا خودای تەعال بۆ دڵ

 .540 1دابەزاند، کە نەچن هەڵخەڵەتێن بەو شێوە ژیانەی کافران. روح املعانی، ج 

 دانەوەی ئیامندارەکان خودا دایبەزانادوون، زانایاانیلە سەر فەرموودەکانی خودا کە بۆ دڵ

 بەهەست و بیر "فرا" و "زجاج" ئاوا دواون:

بااوەڕان بەو هاۆیە کە دەوامیاان نیعمەتەی بێ( واتە ئەو زیَمتَاٌ  قَلِيٌل ذلک )"فرا" فەرموی: 

 نرخ و کەمە.نییە بێ

( واتە ئەو کەساب و بەهرەیەیاان َمتَااٌ  قَلِياٌل ذلک الکسب و الربح )زجاجیش دەفەرموێ: 

لە قەڵەم دان  یئەرزشازشە، باۆیە خاودای تەعاال بەباێ ماایە و بێئەر بایخە و بێکاڵیەکی بێ

چونکە نیعمەت و سامان و خۆشی دنیا تێکەڵو داخ و حەرسەتەوەیە. ساەرەنجامیش باڕانەوەیە 

 قیمەتە.جا بۆیە کەم و بێ

دەتوانین بڵێین ئەو سەروەت و دارایی دنیا کە دە ئەزەلدا تاا ئێارە بە نەباوو هااتۆتە بەرچااو 

زوویش لە ئەزەلدا بۆ ئەبەد بە نەبوو دەخرێتەوە بازاڕ، بۆیە خودای تەعاال بە بە هەر وایە بازاڕی 

ََ الِْمَهادُ  ﴿خوازیارەکانیان ئەو وەعدە دەدا:  َواُهْم َجَهنَُّم َوبِئْ
ْ
 ﴾ُثمَّ َمأ

یەکێک لە سوننەتەکانی خودای خاوەن حیکمەت ئەوەیە کە پاش هەڕەشە و وەعدەی تاڵ، 

هیوادار و پڕ لە لەزەت نیشان دەدا، ئێستاش پاش وەعدەی تاڵ و ساەخت بە وەعدەی خۆش و 

ی 490بەهارە و قیاامەتی وان، هاات ئاایەتی دانانی ساامان و دارایای بێبایخدنیاپەرستان و بێ

دابەزاند کە پڕە لە وەعدەی ئومێد و هیواداری بۆ ئیامنداران، جا بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچیانە 

 ی ئالی عیمران بۆ تێگەیشتنی زیاد:490خزمەت ئایەتی 

ْن ِعنِد ا ِّ كعَ  ْنَهاُر َخاَِّلِيَن َِيَها نُُ الً مِّ
َ
َقْواْ َربذُهْم لَُهْم َجنذاٌت ََتْرِي ِمن َُتْتَِها األ ِيَن اَّذ  َوَما ِن اَّلذ

بْرَارِ 
َ
 ِعنَد ا ِّ َخْيٌ عِّْل

و باخاتێکیڕڕان دەدرێتڕڕێ بە  ێڕڕ  دار و بەاڵب ئەوانەی کە وا لە پەروەردگاریڕڕان دەت اڕڕێدو بڕڕاخ 

درەختەکانیاندا چەندید  وبار تێدەپە ێ و هەتا هەتایە لە ناویا دەمێننەوەو ئەوە میوانڕدارییەکە 

 لە الی خوداوەیەو ئەوە  کە لە الی خوداوەیە چاککە بۆ چاکەکاران.

 918ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 



 تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان 222

دای مەزن بە پێی حیکمەت و حەکیامیەتی خۆی کە دەیاهەوێ ئاێش و دەردی دڵنای خو  

کەوتووانی پێغەمبەر دەرمان کا و ئێش و ئۆفیاان لاێ بتاارێنێ، خاوێن و پاکی پێغەمبەر و شوێن

نرخ، سەرەنجامی خااوەنی ئەو کااڵ کەمەی دنیاا دەوام و بێدەفەرموێ لە مەڕ کاڵی دنیای بێ

حەسانەوە و پڕ حەرسەتە، پاشاان هەر لەو باارەوە دەفەرماوێ: ە شوێنی بێناو ئاگری دۆزەخە ک

ئەوانەی لە پەروەردگاریاااان ئەترسااان و ئەترسااان باااۆ ئەوان هەیە لە بەهاااای ئەو ترساااانەیان 

بەهەشااتانێک کە لە ژێریااان چهااا ڕووباااری ڕەوان و پاااک ڕەوانە و هەڵاادەڕژێ کە لەو جێگااا 

گوماانە ئەوەی لە الی خاودایە لە ی خودا. جا خۆ ئەوە بێخۆشەدا بۆ هەتا هەتا دەمێننەوە لە ال 

هەرچی دەرد و بەڵیە بەدوورە کە هەر ئەوەشە چاکە دەرحەق بە چاکەکاران و لەخوداترساان و 

تارک بااک و بێباڕانەوەیە بێخۆپارێزان کە لە پاش مەرگیان دەکەونە ناز و نیعمەتە خۆش و بێ

 لەوەی لێیان وەستێندرێ.

 :پاشەدۆ

ەی لەخوداترسن، بە پارێزەوە بۆ الی کااران دەچان تەناانەت فاوو لە دۆش دەکەن و ئەوان

پارێزن، بۆیە خودا بە خاتری هەڵگری باری گران و سەختی دنیاا بااخ و باخااتی خۆشای حەق

باوەڕ بە مااڵی ئاخرەتیان پێ دەبەخشێ، دەتوانین بڵێین یەکی دیکە لەو بەڵگانەی کە ئینسانی بێ

بەر بەڕەڵیە، بەڵم خاوەن باوەڕ بە پێای ئەرکای چااوەدێری حەق و عەداڵەت  دنیا دەگا ئەوەیە:

بەر بەڕەڵ ناتوانێ ببێ، جا ئەدێرەدایە هۆی بەر بەڕەڵیان لە ئاخرەتدا بەرەڵ و باێ پەناان، بەڵم 

 خاوەن حەیا و بەتەقوا خاوەن پەنای الی خودان، لەو ڕۆژی کەک بە کەسەدا.

ەنگاو هەڵێنینەوە و زۆر بە وردی و بەرجەوەندانە لێر و لەوێ و پێویستە لێرەدا بە هێواشی ه

ئیامناانی بە تێار و پێی خۆمان بڕوانین کە خودای تەعاال حاڵ و ئەحاواڵی ئیامناداران و بێ ربە

بااوەڕ ئااوری دۆزەخە تەسەلی باک کرد و دە عالەمی ئینسانی گەیاند کە سەرەنجام عالەمی بێ

ەساانەوەیە، و ساەرەنجامی عاالەمی ئەهلای بااوەڕ و ئایامن کە بەئێش و ئۆفرتین شاوێنی نەح

 بە باخ و ئاوی ڕەوانە.  زاوەبەهەشتی ڕا

ی ئاالی عیماران کە هەماو 633ئەوجار دەیهەوێ دە ئینسان بگەیێنێ بە وەسایلەی ئاایەتی 

ئەهلی کتێب وەک یەک نین بەڵکە هەر لە ئەهلی کتێب هەن کە باوەڕیان بە کتێبی خۆیاان هەیە 

نە لە کاتی خۆیدا جا لە پاش هاواری ئیسالم و دابەزینی قورئان و دەعوەتی پێغەمبەری و هێناویا

، خاۆی کەوتنە هەڵسەنگاندن و وەزن کردنی دەعوەتی پێغەمابەر و دەساتووراتی کتێبای خاۆی
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گەیاندۆتە ئەو پلە ومەقامەی کە بە ئایینی ئیسالم و قورئان و محەمەد ئیامنێ بێنێ بەو شاێوە کە 

وکەوتی بەرنامەی ژیانی لە سەر ئەسااک و دەساتووراتی کتێبای خاۆی یین و هەڵستا ئەوڕۆ ئا

بااووە، جااا یااا تەورات یااا ئینجیاال بااووە، بەڵم لێاارە بەدوا بەرنااامەی ئاایامن و ژیااانی لە سااەر 

 دەستووراتی قورئان و محەمەد دەبێ.

خاودا بە کوردی و بە کورتی، ئەو دەستە لە ئەهلی کتێاب نایاانهەوێ خەیاانەت بە کتێبای 

بکەن، واتە تەورات و ئینجیل، هەچی دەربارەی حەزرەتی محمد املصطفی تێیدا بەیان کاراون 

شوێنی دەکەون کە دەوێدا دەستووری باوەڕی بە قورئان و محەمەد بەیاان کاراوە و ئەماری پاێ 

 دراوە، ئەوانە نەیانویستووە حاشاری دەن و بە خاتری کاڵی دنیا قووت و پاشقولی دەن.

ەهلی کتێب کە ئەو ڕاستییەیان حاشار داوە بۆ خاتری کاڵی دنیا وەک فرۆشتنی هەشن لە ئ

ئەو حەق و ڕاستییەیان بە ناحەق و ناڕاستی فرۆشتووە بە خاتری بەهرەیەکی کەمی دنیایی. جاا 

 ی ئالی عیمران:633بۆ ئیسباتی ئەو ڕاستییە دەچینە خزمەت ئایەتی 

ْهِل اعْ 
َ
نوِ َل إَِِلْ لََمن يُؤْ  ِوَتابَوإِنذ ِمْن أ

ُ
وِلَي ِ ِّ الَ كوِمُن بِوا ِّ َوَموا أ ِِ نوِ َل إَِِلِْهوْم َخا

ُ
ْم َوَموآ أ

وَن بِآيَاِت ا ِّ َثَمًنا قَلِيلاً  وعَوئَِك يَْشََتُ
ُ
َِهاِب  أ

ْ
نُع اْل ِهْم إِنذ ا ذ ََسِ

ْجُرُهْم ِعنَد َربِّ
َ
 لَُهْم أ

و باوە یڕڕان هەیەو بە خڕڕودا و بەو  لە  ااڕڕتیدا لە نڕڕاو ئەه ڕڕی کتێبیشڕڕدا کەاڕڕانێ هەن ئڕڕیتن

کەچد بۆ فەرمانی خودا و قورئانو و نیشڕانە کتێبانە  کە بۆ ئێوە و ئەوان هاتۆتە خوارەوەو مل

و ئایەتەکڕڕانی خڕڕودا بە ن خێکڕڕی کەب ناف ڤشڕڕدو ئەوانەن پاداشڕڕیان لە الی پەروەردگاریڕڕان 

 مسۆگەرەو بە ااتی خودا ییسابگەرێکی خێ ایە.

 911ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

گومااان خاااوەن نامەکااانی تەورات و ئینجیاال دە ناویاناادا هەیە کە باوەڕیااان هەم بەو بێ 

قورئانەی هەیە کە ئاخرین کتێبی ئاسامنییە و بۆ محماد املصاطفی بە رسووش دابەزیاوە، هەم 

بەو کتێبەی بۆ خۆیان هاتووە بە وەسیلەی پێغەمبەری کاتی خۆیان، ئیتاعە وفەرمانبەری خودا و 

بەرابەر دەستووری قورئان، و حازریش نین دە بەرابەر نرخێکای کەم وەالی ناێن و پێغەمبەریش 

بیفرۆشن و دە پێناوی ئارەزووی هەوا و هەوەسی دنیادا حەق حاشاار دەن، جاا باۆ ئەو پااک و 

هاوتا، ئەجر و پاداشتی گەورە و بەرچاو چاک و خاسە بەهیممەتانە لە الیەن خودای تاک و بێ

کار و ڕەفتاریان هەیە و ئامادەیە، و لە بابەت مانەوە و چاوەڕوانی چاوەڕوانی زیاد لە بارتەقای ئا

حیسابی ڕۆژی ئاخرەت هەندە ناوەستێندرێن لە مەیدانی حیسابدا، بەڵاکە خاودای تەعااال هەر 
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 بە پاداشی چاک و پاکانیان بەپەلە و بە زوویی حیسابیان بۆ دەکات و ڕێکیان دەخات.

دە کاتێکادا دابەزیاوە باۆ پێغەمابەر، کە بە یااران و  633یەتی وەک دەڵێن دابەزینای ئەو ئاا

هاوڕێیەکانی خۆی فەرمووە خەبەرماان پێگەیاوە کە ئەصاحەبەی نەجاشای حەبەشای وەفااتی 

کردووە و نەماوە، جا با نوێژی لە سەر بکەین چونکە لە کاتی تەنگانەدا پەناگای یارامنان بووە و 

  .ایی ئیامن شەبەقی دەدا و چاو دەکرادە ناو بیری پڕ لە هەستی دڵیدا ڕووناک

و یارانی هاتن بە داب و وێنەی نوێژی موسوڵامنان بە جەماعەت نوێژیاان باۆ  جا پێغەمبەر

باوەڕان بە هەلیان قۆزتەوە نوێژکردنەکە، هاتن لە ژێارەوە بە رست و خوێند. جا لەو کاتەدا کە بێ

نوێژ دکاا بە جەمااعەت لەساەر گااورێکی خورتەوە کوتیان: لە ئاکار و ڕەفتاری ئەو پێغەمبەرە، 

بێژ منم و دینی منە. جاا ئەو خواز و حەقدیتووە، کەچی دەشڵێ حەقوەک نەجاشی، کە نەشی

باوەڕانەی تانەچی و تەشاەردەری خااوەن کوتانی ئەو بێبوو بە گورز و کوتکی دەم 633ئایەتی 

 باوەڕ.کتێبانی وەک یەهوود و نەسارای بێ

 پاشەدۆ

م کە ئەساسنامە و یاسای لە سەر دەساتووراتی قورئاان دامەزراوە، دەرحەق بە ئایینی ئیسال 

بەڕێوەبردنی ئەحکامات و دەستووراتی بۆ بەرەی ئینسان بە گشتی و بۆ ئەهلی کتێب بەتاایبەتی 

لە ڕووی ڕەنگ و نەژاد و تیرە و هۆز و قەبیلە و نەتەوە نەبووە، بەڵکە لە ساەر ئەساسای حەق و 

کە ئاوڕی وەسەر بەش و تاقمێک لە ئەهلی  633و عەمەل بووە. ئەو ئایەتی  عەداڵەت و ئینساف

 کتێب داوەتەوە تایبەتییە، چونکە ئەو بەشە لە ئەهلی کتێب تایبەتی پێنج شنت دە خۆیاندا:

 . بە دڵ و گیان باوەڕیان بە خودایە6

 . بە هەچی رسووش کراوە بۆ پێغەمبەر باوەڕیان پێیەتی2

 هاتووە دووبارە باوەڕیان پێ بووە . بە هەچی بۆ خۆشیان9

 کەچ و ئیتاعەکێشن.. لە ڕاست فەرمانەکانی مل4

. هیچ کاتێک ڕێگای دڵیان نەداوە کە بکورکێنێ بۆ فرۆشتنی ئایااتی ئیالهای بە بەهارەی 2

ماڵی دنیا ا کەم یا زۆر؛ چونکە ئەوەیان هەست و بااوەڕ باووە کە دنیاا بە تەواوی بەهرەکاان دە 

ئەرزشااە. حیسااابی بەپەلەش لەو ڕوویەوەیە کە و ڕق و تااووڕەیی خااودادا بێبەرابەر غەزەب 

 هەچی هەیە پێی ئاگادارە.
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تەعال هاتین گەیشتین بە ئاخرین ئایەتی سووڕەی ئاالی عیماران لە سایەی ڕەحمەتی باری

قورئان  . کە ئەو ئایەتە بە تەواوی ئاداب و ئەحکاماتی سووڕەکانی388کە بریتییە لە ئایەتی ژمارە 

 ئاوڕی داوەتەوە. 

زانەکان بە کۆدەنگی بەراوەرد و هەڵسەنگاندنیان لەمەڕ ئەو ئایەتە ئاوایە کە ئەو ئایەتە قورئان

وەک گۆزەیەکە کە ئاوی دەریا بە گەرووی ئەودا ڕەوانە، بەو دەلیلە کە پاایە و ئەساسای دیان کە 

حەج و جیهاد و ئەحواڵی کاافر  تەوحید و نەبوەت و مەعادە، و هەروا لق و پۆپی داری دین کە

 و موسوڵامنانە، دە ناو دەروونی ئەو ئایەتەدا چناوە و گونجێندراوە.

بە کوردی و بە کورتی، سەراپای ئاکار و کردار و گوفتاری ئینساانی لە دوو حااڵەت بەدەر 

 نییە: 

ەوە . ئەعامل کردارێکە کە بە خودی زاتی ئینسان وابەستەیە ڕەبت و پێوەندی بە هیر کەس4

نییە و کەسی تێدا شەریک نییە بەغەیرەز خودی ئینسانەکە، وەک کردەوە تایبەتییەکاانی چااک و 

 خراو ڕەنج و ئازار و کێشەکانی دەروونی خۆی و ..

 . وەک کردار و گوفتارێک کە کۆمەڵیەتییە هەم بۆ خۆی تێدا بەرپرسە هەم غەیری خۆی.3

و مەسکولیەتی خۆی لە ئەستۆیە، خاودا  بۆ بەشی هەوەڵی کە تەنیا بەرپرسی زاتی خۆیەتی

ْ )بە ئایەتی  وا (ی دەعوەت کردووە واتە لە حاندی هەچی موشکیالت و گرفتااری نەفسای اْصِِبُ

 وەخۆ گرە، واتە خۆ وەخۆگری پیشە کە و بەس.« صرب»خۆتە 

بۆ بەشی دووهەم کە کۆمەڵیەتییە، واتە هەم بۆ خۆت تێدا بەرپرسی، هەم غەیری خاۆت، 

ْ تەعال بە ئایەتی ) ئەوە خودای ەوە لە «صرب»کە لە « صابروا»(ی دەعوەت کردووە، واتە وََصابُِروا

یە، واتە هەر وەک بۆ خاۆت ساەبر دەکەیە پیشاە باۆ ئایش و کااری خاۆت، باۆ «مفاعلة»بابی 

 کاروباری غەیریش سەبر بکە پیشە.

يدَن  ﴿ئامانج و هەدەف لەو نیزامەدا کە خودای تەعال لە هەوەڵەوە فەرموویەتی:  ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
يَا أ

واْ  ﴾ ئەوە ئااوڕدانەوەیە وەلی ئەو حە  و ڕاساتییە: وََصدابُِرواْ پاشان فەرماووی ﴿ ﴾آَمنُواْ اْصِِبُ

ئینسان ئەرکە لە سەر شانی کە لە پێشدا ئیسالحی خۆی بکا و خۆی چارەسەر بکا، جا پاشان بە 

ئاسانی دەتوانێ ڕێگا بۆ ئیسالحی کۆمەڵ چاێ کاا و ئیساالحی کاا. بە کاورتی و بە کاوردی، 

ر. ئاسانرتە بڵێین )اصربوا( دەڕوانێاتە )اصربوا( بۆ ئیسالحی خۆی و )صابروا( بۆ ئیسالحی غەی

ئەخالقی پاک و جوانی زاتی ئینسانی و )صاابروا( دەڕوانێاتە ئیساالحی نەزم و نیزامای مااڵ و 
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منداڵ و کۆمەڵ و بەراوەرد و هەڵسەنگاندن و وەزنی ئەوزاعی جامعە. بۆ زێدە زاناین باڕوانە لە 

 .388تەفسیری کەبیر، باسی هەمان ئایەتی 

ە ئایەتەکە نیشان درێ و بخرێتە ڕوو تاکوو ئەو گوفتار و بەراوەردەی بۆماان ئەوجار پێویست

بە دروون داوە بە بەژن و باڵی بگارین و بە چااوی وەساتایانە رسنجای دەیناێ تااکوو بۆماان 

 دەرکەوێ کە  و کروو  و کەم و کورتییەکی کە هەیبێ یا نەیبێ.

 ئالی عیمران: 388ئایەتی 

ِيَن  يَُّها اَّلذ
َ
واْ َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ وَاَّذُقواْ ا ذ عََللذ يَا أ  ْم َُّْفلُِحونَ كآَمُنواْ اْصِِبُ

ئەی ئەوانەی ئیتنتان هێناوە و باواشتان بە ئیتن هێنانەتان هەیە و لە اەری اوورنو خۆگ  بڕد 

 دە بەرابەر گیڕڕ  و گ فتارییەکڕڕانی ئەوئاع و ئەیڕڕواڵی دنیڕڕای  یڕڕان و تەک یفاتڕڕانەوەو هەچڕڕی

بەرەنگارو بوو لەو بارەوە خڕۆی دە بەرابەردا وەخڕۆ گڕ ن و مەبەئنو و بە هڕۆی خڕۆ اگ ییەوە 

دەتواند بە اەر دو منانودا ئاو و اەرکەوتوو بڕدو بڕا اڕەنگەر و یاشڕارگەتان قڕایم و قڕۆو و 

ئیتڕاعەیی و نافەرمڕانی پتەو بێ  بۆ پاراانت و چاوەدێ ی انوورەکانو خۆشتان باڕارێزن لە بێ

و بەو هیوا و هومێدەی کە  ئگار بدو هەب لە  ڤ ی ییسابدا هەب لە دنیادا مڕاقووو بڕد خوداتان

 بەخۆ بد.و شایی

 211ئاوڕدانەوە و تێڕوانینێکی هەستیارانە لە ناوەرۆک و سیامی ئایەتی 

پێشەکی دەبێ ئەوە بکەینە ڕاوکەی بن هەستامن و لە سەری کورک بین کە خودای خاوەن  

و دەراو و بوارانەوە بۆ پەڕینەوە و ڕزگاریامن لە تۆفاانی دنیاا ئاگااداری و ڕەحم و بەزە لە هەمو 

دەستگرۆیی کردووین و وێڵی شایوی نەزانای نەکاردووین، مەگەر بۆخۆماان خاۆی لاێ نەزان 

م بگرن و خۆ وەخۆ بگارن، و اکەین، هەر بۆیەشە پێامن دەڵێ: ئەی ئەوانەی بڕواتان هێناوە، ئار 

ون و نەبوونی ماڵی دنیادا و لە شاەڕ و هەرای خۆبەخۆییادا و لە لە سەنگەری شەڕ و هەرای بو 

شەڕ و هەرای سەربەخۆییدا و لە شەڕ و هەرای کۆمەڵیەتیدا لە خودا برتسن و لێی خافام نەبن، 

و ئێوە کە خودا چاو ناکەن وا خەیاڵ نەکەن ئەویش ئێوە چاو ناکا، بەڵاکە ئەو ئێاوە چااو دەکاا، 

کۆساپەکانی دێانە ساەر ڕێ و ڕێباازی ژیانتاان بااز دەن و زاڵ و تاکوو بتوانن بە سەر کەناد و 

 سەرکەوتوو بن و بگەنە ئامانجی هەر دوو دنیاتان. جا بە تەمای خودا.

 ، تیوتیوە و توێژینەوەیەک لەمەڕ ئایەتی ئاخری سووڕەی ئالی عیمران:پاشەدۆ

ن و ئکە شاە ئەحاواڵی ئینساان 211وا دەردەکەوێ لە هەڵسەنگاندن و وەزن کردنی ئایەتی 
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 باری ژیانی کۆمەڵیەتی ئینسانی لە سەر دوو پایە بێ:

. یەکیان لەو دوو پایە ئەساسییانە تایبەتی خودی خۆی و شەئنی خۆی بێ، واتە ڕووی دە 4

 غەیری نەبێ، بەڵکە تەنیا و تەنیا ڕووی دە خۆی بێ.

تییە دەگەڵ . پایەی دووهەمیاان لەو دو وپاایە ئەساسایانەی دنیاای ژیاانییەوە، شاەریکایە3

 کۆمەڵ.

ڕازاوەتەوە بەغەیارەز « صابروا»دە بەشی هەوەڵدا سەبر پێویستە و لەبەشی دووهەمدا کە بە 

 چارە نییە. ئیامم ڕازی وا ڕازیەوە و وای فەرموو.« مسابرة»

 بۆ ئاگاداری:

ساەبر حااڵەتێکە لە ساەر زۆر شات دەکارێ دامەزرێ، باۆ «: مصابرة»و « صرب»لە بابەت 

سەر نەزەر و بەڵگەی ئاشانایەتی لە ساەر تەوحیاد و عەدڵ و نباوەت و مەعااد  منوونە دەبێ لە

وەخۆگری، تاا دەراو ڕوون دەبێاتەوە، و هەروا دەباێ باۆ « صرب»وەڵمی مخالیفان و دژ بەوانە 

، دیسان دەبێ لە ساەر ڕەخانە یئەنجام ئەدای واجبات و سوننەتان سەبر و خۆڕاگری وەخۆ گر 

ڕاگری لە خۆ گری. و هەروا دەبێ لە سەر ڕەنج و ئازاری دنیا و ولۆمەی ڕەخنەگران سەبر و خۆ

بێ نان و ئاوی و ترسی دواڕۆژ سەبر وەخۆ گاری و لە خاۆ گاری، ئەوانە ئافات و نەخۆشی و 

 شتانێکن کە دەرمان و چارەیان بە سەبر و خۆڕاگری چارە کراوە.

کاۆڵ و بااری ڕەناج و  ڕا هااتووە کە باریتییە لە هەڵگرتنای«صابروا»کە لە « مصابرە»بەڵم 

ناڕەحەتی نێوان خۆت و غەیری خۆت، وەک بێ ئەخالقی مااڵ و مناداڵ و خازم و کەساان و 

وەخۆگرتنی تەرکی تۆڵە و بەربەرەکانی ئەو کەسانەی خراپەیان دەگەڵ کردووی، وەک خاودای 

 تەعال لەو بارەوە فەرموویەتی و ڕایگەیاندووە بە وەسیلەی ئایەتی:

 
ْ
ِْ اعَْلْفَو وَأ َاِهلِيَ ُخ

ْ
ْعرِْض َعِن اَّ

َ
 ( اعراف255) ُمْر بِاعُْلْرِف وَأ

لێبوردەیی بکە پیشەو فەرمانیش بە باو و نەریتی چڕات بڕدەو گڕوێ بە نەئانڕان مەدەو پشڕتیان 

 تێهەڵکە.

 یا بۆ ئەو بابەتە دەڕوانینە ئایەتی:

وا  وا بِاللذْغِو َمرُّ  ( فرقان71)رَاًماكَوإَِ ا َمرُّ
پا و  پووچدا تێدەپە نو بە اەنگینی و ویقار و دوورەپەرێز بڕوون بە الیڕدا کاتێ بە الی کاری 
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 تێدەپە ن.

بریتییە لەو شتانە کە تەنیا بە زاتای « اصربوا»گومان بەجێ گەیی و سەملێندرا کە وشەی بێ

 ئەو شتانەن کە شەراکەتییە.« و صابروا»خودی ئینسان هەڵوەرساوە، بەڵم وشەی 

نە کە گۆیا حەسەن بەرسی فەرموویەتی: بە هۆی فەقیری و برسیایەتی زانان فەرموویاقورئان

کانی و ، و دە بەرابەر دوژمناندا بەربەرەبکەن« صرب»دەک لە دامێنی دینی خۆتان بەرمەدەن، واتە 

 بکەن.« مصابرە»خۆڕاگری بکەن واتە 

سنوورەکانی ئایەتی )و رابطوا( واتە یەک بگرن، ئەوە ئیشارەیە وەالی ئەوەی کاتێ ئەوان لە 

تێکهەڵچوون ئەسپەکانی خۆیان بەستنەوە، ئێوەش ئەسپەکانی خۆتان وەبەسنت، بە شێوەیەکی وا 

کە هەر دوو دەستە تێکچڕژان بۆ شەڕ، لە ئەسپەکانیان وریا بن و دەستیان بە ئاساانی بیانگااتێ، 

 دواوە بە وەسیلەی ئایەتی:هەرا وەک خودای تەعاال لەمەڕ ئەسپانی ڕۆژی 

َْيِل تُْرِهُبوَن بِِه َعْدوذ ا ِّ َوَعُدوذ َوِمن 
ْ
َباِط اْل  ( انفال62)مْ كرِّ

 لە ئەاای  اب و دابەاتە ئامادە بکەن بۆیانو دو منی خودا و خۆتانی پێ بتۆقێند

، واتە چااوەڕوانی ناوێژ لە «رباا »واتە « راباط»هەندێکیش بۆچوونیان وایە لەمەڕ وشەی 

 ستی زیاتر لەو بارەوە بڕوانە تفسیر کبیر، هەمان ئایەت.پاش نوێژ. بۆ وردەکارەکان و زان

أَفَضُل ِمَن الِْجهااِد أَلنَّاُه  سەیر کەن لە تەفسیری روح املعانی کە دەفەرموێ: ربا ، الربا 

واتە رباط لە غەزا بەرزتر و بەڕێزترە بەو  حصن دماِء الُْمسلمیَن َو الجهاُد سفُک ِدماِء الُْمەکیَن:

دەلیلە کە رباط پاراستنی خاوێنی موساوڵامنانە، بەڵم غەزا ڕژتنای خاوێنی مورشیکاانە. )روح 

 (533 1املعانی، ج 

ئەگەر بکوترێ ئەوانەی بۆ ڕاگەیاندنی دینی خودا و تەدریسی قورئان و حەدیاس و شاەرع 

ە دێ دەگەڕێان لە ژێار نااوی فەقاێ و فەقێیاایەتی، لێفە لە کۆڵ دەبەس  و شارەو شار و دێ ب

 وەبەر بەشی رباط دەکەون، هیر ناڕەوای نەکوتبێ بەڵکە ڕاستی کوتووە.

 :پاشەدۆ

ی ئااالی عیمااران کە ئاااخری 388وا دەردەکەوێ لە هەڵسااەنگاندن و وەزن کردناای ئااایەتی 

 یر کە:ئایەتە، بەرهەم و نەتیجەیەکی چوار قۆزاخەییامن بێتە دەست، بە وردی سە

. خۆڕاگری و بەربەرەکانی دە بەرابەر هەر هێرشێکی دەوران دەتکااتە ساەر باۆ ناابوودی 4
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 ەر سەرکەوتنێک سەبر و خۆڕاگری و بەربەرکانییە.ه نیێئەزیەت و ئازاردانت، چون هەو 

 . یەکەتی و یەکپارچەیی و هاودڵی ڕەمزی سەرکەوتنە3

 و هاوکار و هاویاری یەک بن. ئەگەر بۆ موسوڵامنان بۆ ڕێی سەرکەوتن دەسبار 3

. دووری لە سەرەڕۆیی و ڕیاکاری بەدوور گرتن لە خۆت و لە بیر بردنەوەی کۆنە بریناان 1

 و تەوەکول بە خودا و تەمای سەرکەوتن، بەرەو پیرۆزین، داری ئەو هیوایە بێ بەر نابێ.
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 سەرقەپاغ

ری و ناساازییەکی گاران بەبالە پاش حەول و تێکۆشانێکی تێکەڵو بە ڕەنج و ئازاری لەش

بە بەرداری تەفسیری سووڕەی ئالی عیماران بام، هەر چۆنێاک باوو غیرەتم ڕێی پێ نەدام دەس

بەردار هەموو غیارەت و دەستەکان خۆم گەیاندە لووتکەی ئامانج و پیرۆزی. لۆقەلۆ  و تەکان

هاۆیە  ئەوهاوتااوە ساەرچاوەی دەگارت و دەجۆشاا، ایەتی خاودای بێدلە ڕەحم و هی نەبوون

پێکاردنم و داگیرسااندنی شاەمعی تەفسایری دەگەڕێتەوە باۆ ئەوەی کە هەر لە ساەرەتای دەس

قورئان بە تەمای خودا و هیدایەتی ئەو تێڕاچووم، چونکە هیدایەتی خودا هەوێنە بۆ گەیشا  بە 

نیااز هەر وەک ئااوڕی وەساەر دام ساەراپای هەر ئامانجێک. دیساان داواکاارم لە خاودای بێ

بە نەزمی کوردی تەفسیر کرد و بەراوەردی ئەو نیازەی کردم و پێکی هێنا، لێشم دەوێ و قورئانم 

داواکارم لێی کە ئەو کەڕەتەشم ئاوڕ وەسەر داتەوە کە بتاوانم قورئاان تەفسایر کەم بە تەواوی لە 

، هەرچەناد دەکەومە بەر پاالری تاانە و لاۆمە کە «تەفسیری قورئان بە شەرح و بەیان»ژێر ناوی 

تەفسیری قورئان ئاسانە، بەڵم ئەو پاالرانە وەخاۆ دەگارم و دەڵاێم: کاێ بتاوانێ ئەوزاع و بڵێم 

ساەنگێنێ، زۆر بە ئاساانی دەتاوانێ بە ئەحواڵی ئینسان بە تەرازووی قورئاان وەزن کاا و هەڵی

 زمانی خۆی تەفسیری قورئان بکا و بیڵێ؛ مەسەلەن ئایەتی 

ِيَن آَمُنواْ اَّذُقواْ  يَُّها اَّلذ
َ
اِدَِيَ كا ذ وَ  يَا أ  ( توبة225)ونُواْ َمَع الصذ

دەگەو ئەمڕ ی خڕودا و ئەی ئەو کەاانەی باوە  و ئیتنتان بە خڕودا هەیەو خۆتڕان باڕاێزن لە بێ

 .گۆیان بد اا 

ئەو ئایەتە دەبێ چۆن تەعبیر کارێ و هەڵساەنگێندرێ دەگەڵ ئەوزا  و ئەحاواڵی عاالەم و 

ئیامنداری پەرهیزگار ئەرکە لە سەری ئەمر بکا بە چاکە و نەهی ڕەخنەی لێ نەگیردرێ؟ چونکە 

بکا لە خراپە، و درۆزن و نازان لە خۆ وەکۆ کا و ڕێنوێنییان کا بۆ ئیسالحی حاڵیان، نەک هەڵاێ 

 لە بەریان و دوورییان لێ بکا.

خوداش کە دەفەرموێ: دەگەڵ ڕاستان بن، واتە لە درۆزنان دوور کەون، ئەوە ئیشکال هاتە 

 وو، خۆ دیارە قورئانیش بێ ئیشکالە، چۆن دەکرێ خۆ ڕزگار کردن لەو جۆرە ئیشکاالنە؟ڕ 

بااۆ  ێو وەپەڕ  ێدەراو وەۆدز  ێتاااکوو بتااوان ێژیاارانە و حەکاایامنە وەگەڕ کەو دڵ دەبااێ 
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: ئەوەی دەتوانێ شت وەزن کاا و ڕاست ئەو ئایەتە دەبێ ئاوا بدوێ ئەوبەری ڕاست و ڕەوان، لە

وەکا، تەرازوویەکە لە سەر کردن بەدوور بێ، ڕاست شت وەزن کاا،  سووک و گرانی شت لێک

تا بتوانێ نەدۆڕێ، کەوابێ لە سەر ئەو ئەساسە دەبێ بڵێاین: خاودا دەفەرماوێ ئەی ئیامناداران 

ئێوە بۆخۆتان دە زاتی خۆتاندا ڕاست و ڕەوان بن و بدوێن، خوار و خێچ مەڕۆن و مەدوێن، جا 

ەبێتەوە و ئێوەش دەگەڵیانن، ئەوکات پێتاان دەکاوترێ: ئەوانە پاشان خەڵک لە ڕاستییەکەو کۆ د

ئیامندارانێکن دەگەڵ ڕاستین واتە ڕاست و ڕەوانن لە ئیامن و باوەڕی خۆیانادا و خۆپارێزیشان 

ە ئیتاعەیی خودا، لێیان مەترسن دەگەڵیان وەکۆ بن، ئەگەر ئاوا بوو ماناای ئاایەتەکە نەچیانلە بێ

یە: چۆمنان بۆ دەردەکەوێ: کاێ ڕاساتە تاا دەگەڵای کەویان، کاێ نە ئەو گێژاوەێدەکەو  گەڵیان

ناڕاستە تا لێای وەدوور کەویان؟ تاا ئەوە دەردەکەوێ دەباێ دەگەڵ کەک نەباین، ئەوەش ناابێ 

 یکەرەوە و ئیسالحچی ناابێ باۆ ئیساالحچونکە دەبێ دەگەڵ خەڵک بین، جگە لەوەش ڕوون

زاناان ەامن دەڵێ دین و ئاایین: ڕێنوماایی نخیالفی ئایینە، چونکە پێ ێدرۆزنان دەگەڵ گەل نەب

بکەن تا زانا بن، درۆزنان ئاگاادار کەنەوە لە درۆیاان دەسات هەڵگارن، دە دیاارە ئەو تەعلایم و 

تەربیەتەش بە تێکەڵوی و لێاک وەنزیاک کەوتان پێاک دێ و ساەردەگرێ، نەک بە دووری لە 

 عالەم.

دداِدِقنَي كوَ  ﴿ناشااکرێ مانااای ئااایەتی  ئاااوا بەراوەرد کەیاان و بڵێااین: ئەی  ﴾ ونُددواْ َمددَع اللَّ

درۆزنەکان ڕەگەڵ ڕاستان کەون، تاکوو بانب بە ڕاساتگۆ و لە درۆزناایەتی ڕزگاار بان، چاونکە 

ێ دەگەڵ ڕاساتان بان، جاا خاۆ ڵاخودای تەعااال ڕووی دە مومئیناان و بەتەقوایاانە، بەوان دە

کوردی، دەگەڵ ڕاستان بان  بە ناشکرێ مومئین و بەتەقوا درۆزن بن و پێشیان بکوترێ بەتەقوا.

 واتە ڕاست بن یا دەگەڵ محەمەد بن.

ئەدێرەدایە وەزن کردنی مەبەستی ئەو ئاایەتە بە تەرازووی زانسات و دوور لە ساەر کاردن، 

ژیر  یدەگەڵ چۆنیەتی حاڵ و ئەحواڵی ئینسان، بە گران دێتە جێ و وەزن دەکرێ، دەبێ بە دەست

 ردندا، دەنا بە هەڵە دەچێ.و ماهیر و پسپۆڕ بێ لە کێشان و وەزن ک

ی تەوبە هۆشااداری و ئاگااادارییە بەوانەی شااوێن 663هەچەن هااۆی دابەزیناای ئااایەتی 

حەزرەتای ڕەساووڵ ناااکەون و دژایەتای دەکەن، پااش ئەوەی خااودای تەعااال خاۆش بااوو لە 

سەرپێچی ئەوانەی لە غەزادا سەرپێچییان هێنایە ڕوو لە دەستووری پێغەمبەر وەک کعب کوڕی 

الشاعر، هلال کوڕی أمیة، مرارة کوڕی ربیع، خاودا دەساتوور دەدا کە دە بەرابەر ئەماری  مالک
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ڕەسووڵدا مخالەفەت مەنوێنن، دەگەڵ ڕاستان بن کە مەبەست پێغەمبەرە و یارانی پێغەمبەرن، و 

 دەگەڵ منافقان دانیشنت مەکەن لە ماڵن و لێر و لەوێدا.

ستوورە یاسایەی کە لەو ئایەتەدا وەردەگیرێ، ئەو بەڵم ئەگەر بە وردی رسنج بدرێتە ئەو دە

دەستوورە کە شوێن ڕاستان کەوین و دووری بکەین لە ناڕاستان، بۆ هەتا هەتاایە، و باۆ گشات 

خاوەن ئیامنان ئەوە دەستوورە، نەک بەتایبەتی پێغەمبەر و دەورانی ئەو بزاندرێ ئەو یاسایە. کێ 

زمەت تەفسایری کەبیار ئایامم فەخاری ڕازی، باسای خوازیاری زێدە زانینە لەو بارەوە بچێتە خ

 .663ئایەتی  هەمان

لە ئاخردا دەڵێم خودایە ئەتۆ ئەمنت لە خااکڕا هێناا و ناامتە نااو تاوولی دایکامەوە، ئەتاۆ 

تەمەنت دام، ئەتۆ زانست و چاو و گوێت پێ دام، ئەتۆ ڕێنوێنیت کردم، کەالمت تەفسایر کەم، 

لە چم دەی و چام پاێ بنووسای هەر ئەوە، خاودایە باۆ ئەمن داردەست و قەڵەمی دەستی تۆم 

. یخاتری زات و سفاتی خۆت بۆ خۆم و دای و باب و کەسانم سەربەرزی ڕۆژی ئاخرەت کە

 ئامین.

 گیرۆدەیە دڵ بە داوی دنیا

 ئەو ڕازە لە من ونە، دە بریا

 ببوایە دەوایە بۆو شیفایە

 لەو داوەیە دڵ ببا ڕەهایە
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