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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ
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 بِسمِ اهللِ الرّمحنِ الرحيمِ

 (رِةمحةةتي خةواي ليَبيَةت   ) يةة  لةنوسيين ئيمامي ئةلباني ئةم ناميلكة بةسودة كة
لةة ييَةو     وشةيَوةي وانةة وتوةةوة شةةرري كةردووة       عةبدولكةةري  بةة   مامؤستاوة 

ةزم كةرد ئةةم وانانةةي مامؤسةتاي     وةكو ئةمةكيَك رمويش  شريت دا تؤمار كراون،
منونةةةي زيادكةةاه( بميَومةةة نوسةة ، تةةاكو    بةةةرِيَزم مامؤسةةتا عةبدولكةةةري  )خةةوا 

 رِاسيت طويَطرتن لة وانة ضونكة بة ،موسولَماناني هاوزمامن زياتر سودي ليَ وةرطرن
ةم كة لةةم سةةردةمةماندا   كاتيَكي تايبةةتي دةويَةت كةة     - تايبةتي تؤماركراو بة -

 يةان لةيَ  يَبةةوردي طو و دانيشةيَت   دةرِةخسيَت خؤي بؤ تةرخان بكاه و كةس بؤي
 و ليَةِِانيش بةة هةةمان شةيَوة      كاه كةم بؤتةوةبةرةكةتي بةر ئةوةي  بطريَت، لة

وانةيةة كةسةانيَكي    شةيَوةي ناميلكةيةةض ضةاك بكريَةت لةة      ئةطةر بةة ئةم وانانة جا 
  انبن ليَيزياتر سودمةند

براوةتةةوة خزمةةتي مامؤسةتا    بةة نوسةراوةيي    ،ابةتةة دواي نوسةيوةوةي ئةةم ب   لة
 سةر بووسيَت  دا بضيَتةوةو تيَبيين خؤي لةيَيي ، تاكوعةبدولكةري 

، خوايةطيان ئةةم هةولَةةم تةةنما    مايةي رِةزامةندي خواي طةورة يَتةهيوادارم كة بب
وادارم هية  لةبةر خاتري رِةزامةندي خؤه بيَت و بةشةي كةسةي تةري تيانةةبيَت، وة    

 تؤماركةةرو  رو وةرطيَةرِو بةؤ نوسةة  مةتةدا  لةة ييا  يَشةويةض طةورة بيكاه بةة تو واي خ
  ئامي  خويَوةراني،
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ةي ئاطادار دةكةمةوة كة ئةم زجنريةيةة )زجنةري   وة برايان و خوشكاني موسولَمامن
  ضةةةاوةرِواني ئةةةةم ( بةةةةردةوام دةبيَةةةتوسةةةيوةوةي وانةةةةكاني مامؤسةةةتايامنانن

 -ياريدةدةرمان بيَت:ةورة بابةتانةش بن ئةطةر خواي ط

 حفظه هللا ( فوزان الفوزان بن عبدهللاصاحل الشيخ  ) األجوبة املفيدة

 ( رمحه هللا الشيخ ممد بن صاحل العثيمني)  شرح ثالثة االصول

 رمحه هللا ( الشيخ ممد بن صاحل العثيمني ) شرح كشف شبهات

 ( رمحه هللا لبانالشيخ ممد انصر الدين اال)    صحيح السرية النبوية

 

 براتانطرنطي ييَدان و نوسيوةوةي 

َزريانَسةرضناري

2009 
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 -ييَشةكي:
إن احلم د     مم  د  س نس   عينه سنس   عفر  سنع  ور ر  ن  ن ش  رسر أنفس  نا   سن  ن    ي ات أعمالن  ا  

  ال ش ري  نن يهد  هللا فال نضل له   سنن يضلل فال هادي له   سأش هد أن ال إل ه إال هللا سح د
 له   سأشهد أن  ممدا عبد  سر وله .

 :ا بعدأن  
ييَويسةةتة لةسةةةرمان    )، ( ؟ ميِ رِ الَك   الق  رانَ  رَ سِ   فَ ن ُ  ين  ا أنْ لَ ُب عَ َيَِ   ي  فَ كَ )  ئةةةم ناميلكةيةةة 

 ( تةفسري بكةين؟ضؤن يريؤز رئاني يو
 (االلب ان ش يخ مم د انص رالدين) كة ئارِاستةي يرسياريَكة ضةندتدا وةآلمي خؤي لة بوةرِة 
ان ، ياشة كاسةيَت سةةر  لة ركراوناتؤمة  ية وةآلمةكانو ،كراوة ( رِةمحةتي خواي ليَبيَت )

 ضةةايكراوي براوةتةةةوة بةةؤ بةةة ، وةوةيةةةض ضةةايكراةتةوةو لةسةةةر ضةةةند يةرِنوسةةراونة
 وة لةسةر نوسي ضةند تيَبيويةكي، ئةويش دواي خويَودنةوةي، بة خةتي خؤي خزمةتي

بآلوي بكاتةوة تا زانسةتةكاني  باش زاني كةان، واي بةممعة لة ي ئيسالمي(مةكتةبةوة )
زيةاتر بةآلو ببوةةوةو    دواي مردنيشةي   لةة   - ي خةواي ليَبيَةت  رِةمحةةت  –ئةلباني  يشيَخ

 ياداشيت لةسةر وةرطريَت 
 بةآلم سةوديَكي زؤر طةةورةي هةيةةو    ،بضوكةئةندازة  بةطةلَ ئةودا كة  ئةم ناميلكةية لة

ياسةايةكي بةةؤ   يةةةنيَت بةة ئومةةةتي ئيسةالم، ضةةونكة ضةةند بوةةةماو   يةازاجنيَكي زؤر دةطة 
كةةين،  ب انييلة كاتي تةفسةري كردنةي يورئةاني يةريؤزدا يةةيرِةو      دارِشتوين كة ييَويستة

ببيَتةة مايةةي    كةة  ريي بكةةين سة شةيَوةيةكي رِاسةت و دروسةت تةف    مبانةةويَت بةة   ئةطةر
 بةؤي طيَةرِاوين بةة     ةوةةرييَغةمبة سةةر زاري   رِةزامةندي خواي طةورة، وةض ضةؤن لةة  

توون، كة ئةسةاابةكانن،  سةري رِؤيش دواي خؤي باشرتيين ئةم ئؤمةتة لة شةرع، وة لة
 هةمويان خؤش بيَت هةر لةسةري بون، خوا لة هةر باشة ياشان شويَن كةوتوانيان بة
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 دايةة تيَ يو ياسةايانة كةية، بةشيَكي زؤري لةة هةروةها لةطةلَ بضوكي ئةندازةي ئةم ناميل
ئةطةةر بيةةويَت لةة ))كؤمةةلَي     زانيَةت،  بيةان   كموسةولَمانيَ  وهةةمو  كة ييَويسةتة لةسةةر   

 ةيانةوالةسةةرمان دةسةت بةةو ياسة     ييَويستة ضونكة بيَت  (( الفرق ة الناجي ة )) ((بورِزطار
)  طةرِيَووةوة بؤ سةر رِيطاي رِاست، وةكةو ياسةاي  بكةين، تاكو مبان بطرين وة كاريان ييَ

) هةةةةركاه و سةةةةردةميَك بيدعةيةةةةض زيوةةةدو  :واتةةةة(   ة  ن  ُ     ي    تْ أُنِ  بيدع   ة   تْ يي   ُكل م   ا ُأحِ 
 نورانيانةةي كةة شةيَخي    ئةمة يةكيَكة لةو ياسةا  ،( توريَدةمريَ سونوةتيَك ئةوا ،بكريَتةوة

اسةيت  ئةلباني خوا ليَي خؤشبيَت و رِةمحةتي خةواي ليَبيَةت  يةيَ بةهرةمةنةد ببةوو، بةرِ     
اريةةةكي فراوانةةي هةةةبوو بةةة شةةةري ةتي ئيسةةالم و سةةونوةتي    و زاني زانسةةت زانايةةةئةو

ِِ اه ُ ال  ِييَن ََننُ وا )واي طةورة رِاسيت فةرمووة كة دةفةةرمويَت  خ ، مانييَغةمبةر ... يَ ْرفَ 
)خواي طةورة يلةو يايةي ئةوانةتان كة  (11اجملادل ة) (سُتوا اْلِعْل َم َدَرَج ات. ... ِنْنُكْم َسال ِييَن أُ 

ان لةة ئةايين   و شةارةز  ةش كةةوا عةيل  يةان هةيةة    نة ان هيَواوة بةرزدةكاتةوة، ئةوائيماني
  ( بةرزدةكاتةوة ئيسالم يلةي تايبةتيان

ةو كةسانةيش بداتةوة كةة لةةدواي   رِةمحةتي خوا لة شيَخي ئةلباني، وة خوا ياداشيت ئ
يلكةيةة  هةركةس ئةم نام داواكارم لة خواي طةورة وة دةكةنةوة، بآلو خؤي زانستةكاني

  ييَي كاهبدةخويَويَتةوة خواي طةورة سودمةندي 
 بآلوكةرةوة

 ي ئيسالميكتيَبخانة
 1420ري احلجة  4عمان يف 
10/ 3 / 2000 
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خويَوةةدةوة كةةة  فةرمودةيةةةك شةةيَخي بةةةرِيَز  لةةة كتيَبيَكةةي بضةةوكدا  / 1رثرسيييا
ضةةةنده ويسةةت لةةة   ) :واتةةة (1) (  تَ م  ا ِش  لِ   تَ ن  ا ِش   ق  رانِ الْ  نَ ِن   يْ ُخ  )  :فةةةرمويَتدة

ئايةا ئةةم فةرمودةيةة      ( يَوة، بؤ هةر مةبةستيَك بيَت بةكاري بيَوةمان بة كاربيورئ
 صةرياة؟ وةآلممان بدةنةوة خوا ياداشتتان بداتةوة 

 فةرمودةيةةةكي بةةآلوة لةةة  ( ُخ  ْي ِن  ْن الق  راِن ن  ا ِش   َت ِلم  ا ِش   تَ  )فةةةرمودةي  / وةآلم
لةو فةرمودانةية كة هيض  –اخيَكي زؤرةوة د بة –بةآلم  سةر زماني هةنديَك كةس،

 سبوةمايةةةكيان نييةةة لةةة كتيَبةةةكاني فةةةرمودةدا، بؤيةةة دروسةةت نييةةة كةةة كةةة      
   ييَغةمبةريَتةوةو بدريَتةيالَ بطيَرِ

طةةلَ   طيز لةة كةي ئةوةندة فراوان و طشةتطرية كةة هةةر   واتةية ةم فةرمودةياشان ئ
، ( الق راِن ن ا ِش  َت ِلم ا ِش  تَ  ْي ِن نَ ُخ  ) :بةؤ منونةة  ت  شةري ةتي ئيسةالمدا ناطوجنيَة  

بةةآلم   نيَت لة مالَي خؤيدا دابويشيَت وة هيض كارو كاسةبيةض نةةكاه،  كةسيَك دةتوا
 ي بؤ بباريَويَتةة خةوارةوة،  طةورة بكاه كة لة ئامسانةوة رِؤزداواي رِؤزي لة خواي 

تةفسةري  يَةت مةن يورئةان ئةاوا     ليَي بثرسةيت ضةؤن شةيت وا دةبيَةت؟ دةلَ    وة كاتيَك 
ئةمةةةش   - دةنيَةةرم نافةةةرمويَت مةةن رِؤزيتةةان بةةؤ  طةةةورة يئةةةي خةةوا - دةكةةةم

                                                           
                                دةربارةي ئةم حةديسة فةرمويةةي،                         )ف اسى نور عل   ال در (    لة                             يخ عبدهللا بن عبد العزيز بن رز      َ /  شَ      555        الضعيفة 1

ِ                    َ  ةبيستووة وة بِروا ناكةم كة صةحيح بَيت             ئةم حةديسةم ن ِ         وة سةيد ِرةشيد ِرةزا لة                    ِ        َ    دةفةرموَيت:   (      660 /  22        )املن ار                
           َ َ         َ                          لة هيض كتَيبَيك لة كتَيبةكان، حةديس دا نةمبينيوة.
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ةس شيت واي نةطوتووة لةة ئيسةالمدا كةةخوا رِؤزي    هيض ك ماناية وة طوتةيةكي بيَ
 دةباريَويَت 

مبةآلنة بيَةت كةة سروشةتيان وايةة     ةم يسةية دروستكراوي ئةو سؤفية تةية ئةةوانل
 ) نيَمةبةسةةيت ئةةةوكارةي كةةة ييَةةي دةلَةة ، بةةةابويشةةندمبيَووةةةوةو هةةةر لةمالَةةةوة 

 كةاه، وة زانراويشةة كةة   ب دةنيشن و ضاوةرِيَي خةةلَكن بةةخيَويان  كة دا  ( رط اتْ الرِ 
  خةةةوا يييَغةمبةةةةرموسةةةولَمان نييةةةة، ضةةةونكة  ئةةةةم كةةةارة لةةةة هةلَسةةةوكةوتي

 بن،ةي كةة هةميشةة سةةربةرزو نةةفر بةةرز     وكةردووة بةة   يةروةردةموسولَماناني 
  فاليَ د الُعلي ا ه  َ  لي ا َخ  ري  ِن َن اليَ ِد الس  فل الي ُد العُ ) :فةرمويةةتي    ييَغةمبةةةركة ضةون 

ُْنِفقَة   سالَيِد الس فل  ه َ  الس  الِلةَ 
، باشرتيَكة لة دةسيت نزم دةسيت بةرز )واتة  (1) ( امل

  ( داواكةر واتةدةسيت خوارةوة  خشةر، وة بة واتةدةسيت سةرةوة 

ة سةؤفيانةتان  بةسةرهاتي ئةو بةناو زاهيد ييَ  خؤشة كة هةنديَك لةبةم بؤنةيةوة 
ضةةريؤكي زؤر بةةدةم، ضةةونكة ت زؤر دريَةةيةي ييَنامةةةويَبةةؤ باسةةكةم هةةةر ضةةةندة  

 -سةرسورهيَوةريان هةية:

هيض خواردن  وة تويَشو، بيَ طوماني خؤي دةرِواه بؤ سةفةريَك بة يةكيَك لةوان بة
 خةوا بةسةتووة،   ؤي يشةيت بةة  ضةوني خة  بة بؤخؤي و خواردنةوةيةض ناباه لةطةلَ 

دورةوة ئاوةدانيةةض دةبيويَةت و    تةا لةة   ت خةريكة لة برسا دةمريَةت، واي ليَديَ ئيرت
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طومةاني خةؤي    ضونكة بةة رِؤذةش رِؤذي جوم ة دةبيَت،  دةضيَتة ئاوةدانيةكة، ئةو
بةؤ ئةةوةي    ،مزطةوتةكةةدا  خوا بةستووة خؤي نيشاني كةس ناداه لةناو يشيت بة
ئةةةرِواه خةةؤي   رِي نةةةبيَت،ووشةةي كةةةموكو يشةةت بةةةخوا بةسةةتوةكةيدا ت  كةةة لة

ك هةسةيت  ةداه كةة كةسةيَ  دلَيشي بةؤ ئةةوة ليَةد   ئةخزيَويَتة ذيَر ميمبةرةكةوة، وة 
دواي تةواو بوني وتةاري هةةيين،    ئيرت نويَيةكةي بة جةماعةه ناكاه  لة ييَبكاه،

برا هةسةت  تةا كةا   وةدةرةوة،مزطةةوه دةضة   نويَيخويَوةكان بة تةاض و بةكؤمةةلَ لةة   
و مزطةةةوه دادةخريَةةت و ةكةةةدا ناميَويَةةت مزطةوت نةةاو خةريكةةة كةةةس لةةةدةكةةاه وا
هيضةي بةؤ    ئةيرت  نان و ئاو لة ناو مزطةوتةكةدا دةميَويَتةةوة،  تةنما بةبيَ ئةميش بة

و كؤكةيةكي بؤ دةكاه تةاك  ميمبةرةكةوة نةرمة يَرذناميَويَتةوة ئةوة نةبيَت كة لة 
 كةكةة كةة  ، هةنةديَك لةة خةلَ  دايةة يةةكيَك وا ليَرة بكةةن كةة   وةن هةسةت بة بوائامادة
ا، دلةة برسةي وتيوةو    ةيبيون ئةةم كابرايةة هةةر ئيَسةكانةكاني مةاوة     دةدةنةوة دئاورِ

 مالَةوة  فرياي دةكةون و دةيبةنة

 ياشان ليَي دةيرسن: تؤ كيَيت كابرا؟

 خوا بةستووة  م يشت  بةدةلَيَت : من كابرايةكي زاهيد

خةةريك بةوو مبريةت؟ وة     تةؤ خةؤ  خةوا بةسةتووة،    لَيَن: ضؤن دةلَيَيت يشةت  بةة  دة
، وة خةلَكةكةةه  داواي هيضةت نةةدةكرد   ببةسةتاية خةوا   ئةطةر بةرِاسيت يشتت بةة 

 ئامادة بونت، تاكو دةمرديت بة تاواني خؤه ؟ بةكؤكة ئاطادار نةدةكردةوة لة
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 اوة وةرطري لةم فةرمودةية ئةمةش يةكيَكة لةو منونانةي كة

 ية هيض ئةصليَكي نيية كورتي ئةم فةرمودة بة

 ]:ةكان دةلَيَن، خواي طةورة دةفةةرمويَت ييورئاني شيَخي يايةبةرز، / 2َثرسياري
َ. َفن   ْلَناُ  تَ ْفِن  يال   َن  ا فَ ر ْطنَ  ا يف اْلِك َ  اِ  ِن  ْن  ] :وة دةفةةةرمويَت (12اإل   راَ) [سَُك  ل  َش  ْ 

 .َ  دِ يَ  بِ  هُ فَ  رَ طَ  ب  بَ َ    رانَ ُق  ه  يا الْ  ن  إِ  ] دةفةةةرمويَت: غةمبةةةرييَوة  (32األنع  ا   )[َش  ْ 
 (1) [دا  بَ     أَ   ِ يك     وا ِ      لِ تُ  نْ لَ      وا سَ ل  ِض     تُ  نْ م لَ     كُ ن  إِ   فَ     هِ وا بِ     كُ َس     مَ  َ   ف َ ميكُ ي     دِ بَِ  هُ فَ     رَ طَ    سَ هللاِ 

 وة بدةن لةم بارةيةوة ةرِونكردنداواكارين لة جةنابتان كة 

َ.  ] تي يةكةةةمدةربةةارةي ئايةةة  /وةآلم  (32األنع  ا   )[َن  ا فَ ر ْطنَ  ا يف اْلِك َ  اِ  ِن  ْن َش  ْ 
خةواي   واتةة ، يورئةان  نةةض لةة  ة  (وح احملف و ل لا)ليَرةدا خواي طةورة مةبةسةيت لةة   

 هيضمان برينةضووة و هةموشةتةكامنان دا ( لةوروملةرفوز )طةورة دةفةرمويَت لة 
 نوسيوة 

َ. فَ  ] وة ئايةتةكةةةي تةةر  واتةةة ئةطةةةر   كةةة ,(12اإل   راَ) [ن   ْلَناُ  تَ ْفِن  يال  سَُك  ل  َش  ْ 
شةوة باسكرا، ئةوة ماناي ئةوة دةطةيةنيَت ة يالَ يورئان وةكو لة ييَماناكةي دراي

، ضةونكة  يةكي تةر شةيَوة م بةة  واي طةورة هةموو شتيَكي رِونكردؤتةوة، بةة آل كة خ
 ، ئةةويش بةة  ةبيَةت هةية بة شيَوةيةكي كةوره د  دةزانن رِونكردنةوة جاري وائيَوة 

بابةتةةة وردةكةةان لةةة خةةؤ ي طشةةيت كةةة ذمارةيةةةكي زؤر لةةة دانةةاني ضةةةند ياسةةايةك
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 داناني ئةةو ياسةا زانراوانةة لةة     كة هيَودة زؤرن نا يةنة هةذمار، كةواتة بة ،دةطريَت
 ي ئايةتةكامان بةؤ رِون واتةاليةن شةرع دانةري داناوة بؤ ئةو هةموو بابةتة وردانة 

ةم ئايةتانةةدا  ( رِونكردنةوة، كة ل تفن يل ري وايش هةية وشةي )وة جا دةبيَتةوة،
 فةرمويةةتي :  ييَغةمبةةر ةوة، وةض كةي بةم فةرمودةية ليَكدةدريَتة واتة، هاتووة

  سَ ال  إِ  هُ ن عَ  هللاُ  مُ اكُ ا َن ي ا  ِم  ُت َش ْك َر ال ت َ   سَ هِ بِ  مْ كُ تُ رْ نَ أَ  دْ قَ   سَ إال   هِ بِ  م هللاُ كُ َر نَ أَ ا ي ا  ِم  ُت شَ كْ َر نا ت َ )
 ني ييَكةردوون هيضة  بةةجيَ   خةوا فةةرما   ئةوانةي كةة  وهةمو ) :واتة ( ن هُ عَ  مْ كُ ي ُ د نََ قَ 

وة هةةةر ضةةيةكيش كةةة خةةواي طةةةورة   فةةةرمامن ييَكةةردوون،   نةهيَشةةتووة موةةيش 
  (1) ( ليَكردوون هيَشتووة مويش يةدةغةمنة هيض  بةجيَ يةدةغةي كردووة ليَتان

ايانة دةبيَةةت كةةة شةةتانيَكي زؤر   وا هةيةةة بةةة و ياسةة  كةواتةةة رِونكردنةةةوة جةةاري   
و  دنةةوةي يةكةة يةكةةي  يةرسة      دةطرن، وة جةاري وايةش هةيةة بةة رِونكر    لةخؤ

يوةةوة بةؤ   رِيَبطة واو كةة ييَويسةت بةةوةناكاه   بة رِونكردنةوةيةكي تة انروكمةكاني
  هيض كام لةو ياسايانة

طةةورةيي ئةايين ئيسةالم و     ةوة،ذيَردا جيَ دةبيَت ياسايانةش كة لكي زؤريان لة ئةو
وةكةةو ئةةةم  انانةةةوة، شةةةرع دازنةةةي ئيسةةالم دةردةخةةةن لةةة اليةةةني    فراوانةةي ب

ةلَك دان )زيةان لةة خة   : واتةة  (2)( رارَ سال ِض  رَ رَ ال َض ) :  مان ييَغةمبةةر فةرمودانةي 
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 ل    سُك  ر  َخ  ر. سكِ  ْ ُن  ل  ُك )  هةةروةها  ( ي بؤ خؤه تيا بيَت يان ناسود دروست نية جا
 - ) هةةموو هؤشةبةريَك خةةمرة، وة هةةموو خةةمريَك رةرامةة       واتة (1) ( را   حَ   مر. خَ 

   اللة  َض  دع ة. بِ  ل  ُك )  :دةفةةرمويَت  هةةروةها  ( كةرعارةق يان سةرخؤشة  واتةخةمر 
وة هةةةموو دا طومرِاييةةة، ) هةةةموو داهيَوراويَةةك لةةة ديوةة واتةةة (2)( ارِ يف الن    اللة. ِض   ل  سُك 

 ( ناو ئاطري دؤزةخةطومرِاييةض بؤ 

بة زيانةوة هةبيَت، جةا   يوةندينةكردووة كة يةة هيضي ليَ بةدةرئةم ياسا طشتيان
وة هةةموو  مودةي يةكةمةدا،  ن زياني مالَي بيَةت، ئةمةة لةة فةةر    ياني طياني بيَت ياز

 ئيرت ئايا ئةو هؤشبةرة لة تريَ مودةي دووةمدا،خؤ طرتووة لة فةر هؤشبةريَكي لة
مادةيةةض لةة   يةان لةة طةمنةشةامي يةان لةة هةةر        - وةكةو بةاوة   –دروست كرابيَةت  

 بةر ئةوةي كة هؤشبةرة ئةوا هةر رةرامة  كان دروست كرابيَت لةمادة

يةمةدا: نةا توانريَةت سةةر جةةم بيدعةةكان كةؤ         سيَدةي هةروةها لة فةرمو
ةم بةةر زؤريةان، وة ناشةتوانريَت بَيوةة ذمةاردن، لةة طةةَل ئةوةشةدا ئة          بكريَوةوة لةة 

 ة. َع دْ بِ  لُ ُك ) :ناودةبةاه شكاوي هةمووي بةة طةومرِايي   مودةية بةو كورتيية، بة رِافةر
 تةفصةي  ش كة بامسةان كةردن جةؤريَكن لةة     ئةمانة (   ارِ يف الن   اللة. َض  ل  ُك   َس  اللة  ضَ 

 بةآلم بة و ياسايانة كة باسكران  ييَدان
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يةكة بةيةكةةي   ،يك هةن لة ئيسالمدا كة بة دريَيبةآلم وةض دةزانن ضةند ئةركاميَ
رِونكراونةتةوة، زؤر جار يان جارجاريَك لة سونوةتة كانيشدا باسةكراون، بةؤ منونةة    

 لة يورئاندا باسكراوة  وةض ئةركامةكاني مرياه كة

م ا :  ِِ  مْ ك ُ س  وا ن ا  ََ ل  ِض تَ  نْ   لَ ينِ ن رَ أَ  مْ يكُ فِ  تُ ْك َر ت َ )  بةآلم ئةو فةرمودةيةةي كةة باسةكرا   
دواي خةؤم بةؤ جيَميَشةتون، ئةطةةر      دووشةت  لةة   ) واتةة  (1)( هِ ولِ  ُ رَ  ةَ ن    س ُ  هللاِ   ا َ كِ 

ي خةةةواو سةةةونوةتةكاني نةةةابن ، كتيَبةةةة دةسةةةتيان ييَةةةوة بطةةةرن هةةةةرطيز طةةةومرِا
 لةة  كةة  ةييَكردني ئةوةية فةرمودةيةكي صةرياة، وة كةار  ئةوة  ( ةكةيييَغةمبةر

نةةةب  وةض لةةة  بةةؤ ئةةةوةي طةةومرِا    توانامانةةدا هةةةبيَت دةسةةيت ييَةةوة دةطةةرين،   
 فةرمودةكةدا هاتووة 

دةسةةتمانةوةية  ي خةةواوة كةةة بةةة  - حب  ل -كةواتةةة دةسةةت طةةرتن بةةة طوريسةةي  
 كة شيكةرةوةي يورئانن اسيت كاركردنة بة و فةرمودانةي بةرِ

لةطةلَ ئايةتيَكي  دذواربوو دةلَيَن: ئةطةر فةرمودةيةضهةنديَك هةن :  / 3َثرسياري
صةةريايش  ئةةو فةرمودةيةة   ة وةرناطرييَةت ئةطةةر   ، ئةةوا ئةةو فةرمودةية   اندايورئ

ِإن  )  :دةفةةرمويَت  ييَغةمبةةر بيَت، وة منونة دةهيَووةةوة بةةو فةرمودةيةةي كةة     
َِ أَهلِ   ِه َعَلي   ِه  يِ   َت لَيُ َع    ي ُ  بُِبك   ا

َ
سةةةزا دةدريَةةةت بةةةة طريةةةاني   و ) مةةةردو :واتةةةة (2) (امل
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بةلَطةةي  ي كردؤتةةوةو  رِةتت، خواليَي رِازي بيَ بةآلم عائيشة (كةسوكاري بةسةريدا
 (12ف اطر) [َساَل تَ زُِر َسازِرَة  ِسْزَر أُْخ َرى  ] ئةم ئايةتةي هيَواوةتةوة بةؤ رِةد كردنةةوةي  

جا ضؤن وةآلمي ئةو كةسة  ( ستؤناطريَري طوناهي كةس لة ئة) هيض كةس با:واتة
 لةو جؤرة يسانةدةكةن؟ دةدريَتةوة كة

 مودةية يةكيَكة لةو جؤرة كيَشةانةي كةة هةنةديَك   دانةوةي ئةم فةر بةريةرض /وةآلم
 ش بةلَطةيةة لةة  ةدة بة يورئان، ئةمودروسيت دةكةن بؤ رِةد دانةوةي فةرمو كةس

 سةر الرِيَ بونيان و الدان لة رِيَطاي رِاست 

دةسةةتيطرتووة بةةة تايبةةةتي ئةةةوةي كةةة   بةةة –دانةةةوةي ئةةةم فةرمودةيةةة   وةآلم
 ئةمةية: -سةربيَت اي لةشةوة رِةزاي خوفةرمايشتةكةي عائي

يةكةةةم: لةةة رِوانطةةةي فةرمودةناسةةيةوة: لةةةم رِوانطةيةةةوة نةةاتوان  رِةدي ئةةةم      
 هؤ: وفةرمودةية بدةيوةوة لةبةر دو

 هاتووة، رِةزاي خوايان ليَبيَت  ديَكي صةريح لة ئيبووعومةرةوةةسةن بة -أ

لَكو عومةةري  ةيطيَرِاوةتةةوة، بةة  تةةنما ن  بةة  لة رِاسةيت دا ئيبوةو عومةةريش    -ب
تةةنما نةيانطيَرِاوةتةةوة،    طيَرِاويةتةوة، ئةم و كورِةكةيشي بةة  رِي خةتتابيشكو
لة بريم بيَت لةةم   يةوة، ئةوةيطيَرِاويَت شويَوياندا موغريةي كورِي شوعبةيش بة

 دان سةةرابةية لةة دوو كتيَبةة صةةرياةكة     كاتةدا ئةوةية كة طيَرِانةوةي ئةم سيَ
 و موسلي  بوخاري  صةرياي واتة
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تويَييوةوةيةةةكي تايبةةةتي بةةؤ بكةةاه ئةةةوا رِيَطةةةي      ئةطةةةر كةسةةيَك   هةرضةةةندة
طيَرِانةةةوةي تريشةةي بةةؤ دةدؤزَيتةةةوة، وة ئةةةو سةةَي فةرموودةيةةة هةرسةةيَكيان        

طوايةة   بةر طومانيَةك كةة   تةنما لة سةنةدةكانيان صةريان، كةواتة رِةد ناكريَوةوة
 وارة لةطةلَ يورئاني يريؤز دذ

دوو شةةيَوة  : ئةةةم فةرموودةيةةة زانايةةان بةةة  اليةةةني تةفسةةريكردنةوة  ة: لةةةمدوو
 ليَكيانداوةتةوة:

ني خؤيةان  دةطريَتةوة كة لة ييَش مرد وازي يةكةم: ئةم فةرمودةية ئةوكةسانةشيَ
شةةرع و   مردنيةان هةلَدةسةن بةة سةرييَضةي كردنةي     دواي  دةزانن كة كةسةوكاريان 

ناكةاه كةة    بؤ ريان ناكاه و وةسيَتيانكةضي ئامؤذطا دةكةن، ش  و شةيؤرِيان بؤ
سةةريدا نةةطرين  ضةونكة ئةةو طريانةة       شيَوةيةكي ناشةةرعي بةة   دواي مردني بة لة

 دةبيَتة مايةي سزاداني مردووةكة 

ئةوة ناطةيةنيَت كة طشةت   واتة، طريي نيةدا بؤ طشت ( امليت )لة وشةي  -ال –وة 
بةؤ   - ل  ا – ي، بةةلَكو ليَةرةدا  سةةر  دةدريَت بة طرياني كةسوكاري لةة  مردويةض سزا
سةةري   لةة  ي كة كةسوكاري ئامؤذطاري ناكةاه : تةنما  ئةو مردووة واتةبةلَيَودانة، 

 كةسةوكاري لةة   دواي مردنةي، ئةةوا بةة طريةاني     ةطرين بةشيَوةيةكي ناشةرعي  لةن
شةاني و  ك كةة هةسةتابيَت بةة ييَويسةيت سةر    سزادةدريَت، بةآلم هةر كةسةيَ  سةري

كة ئامؤذطاريان بكةاه كةة    سةري ئةوةية شةرعي لة واجبةيكة ، بنئامؤذطاري كرد
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 تايبةتي لةةم سةةردةمةي ئيَمةةدا،    وة كاري نابةجيَ نةكةن بة نةكةن، شيوةني بؤ
نةةكاه   بةآلم ئةطةةر وةسةيَتيان بةؤ    نادريَت، د سزارسةرك لة ئةوا ئةطةر شيوةنيان

 دةدريَت شيوةني بؤ نةكةن ئةوا سزا  دواي خؤيكة لة

يةةن  الوةض ضةؤن ليَكدراوةتةةوة لة  شيَوةية دةبيَةت لةة فةرمودةكةة تيَبطةةين،     بةم 
و (-رِةمحةتي خواي ليَبيَةت - ئيمامي نةوةوي)زؤريَك لة زاناياني ئيسالمةوة وةكو 

واريةةةض لةةة نيَةةوان ئةةةم فةرمودةيةةةو رِون بةةؤوة كةةة هةةيض دذئيَسةةتا لةةةويش،  جطةةة
، كةواتةة  [اَل تَ زُِر َسازِرَة  ِسْزَر أُْخ َرى سَ  ] :ئايةتةكةدا نية كة خواي طةورة دةفةةرمويَت 

 ن ئةم فةرمودةيةةو ئايةتةكةةدا كةة   ةكةويَت كة دذواري هةية لة نيَواتيَك وا دةردكا
، ( دا بةكار هيَوراوة بةؤ طشةتطريي   املي ت لة وشةي ) -ال - تيَبطةين كة ئامرازيوا

 اوةيالكةردن لةة  دةدريَةت بةة شة  و و    ئةوة بطريَتةوة كة طشت مردويةةض سةزا   واتة
باشي تيَبطةين وةض لة ييَشةوة بامسان  كةي بةواتة ئةطةر لة سةري، بةم شيَوةية

ي فةرمودةكةدا ناميَويَت، ضونكة ئةةوةي كةة   واتةكرد ئةوا هيض دذواري و كيَشة لة 
بؤنةي ئةوةوةية كة هةلَوةساوة بة ئامؤذطاري و وةسيَت بةؤ   سزا دةدريَت تةنما بة

 وةيةض بوو لة ليَكدانةوةي فةرمودةكة بةؤ نةهيَشةتين ئةةو   كةسوكاري، ئةمةش شيَ
 براوة دذي ئايةتةكة دةوةستيَتةوة  كة وا طومان ةييدذواري 

 (يةة يئيبووتةمي)ئةةميش ئةةو ليَكدانةوةيةيةة كةة شةيَخي ئيسةالم        شةيَوازي دووةم: 
 :رِةمحةتي خواي ليَبيَت، باسي كردووة لةة هةنةديَك لةة كتيَبةكانيةدا، دةفةةرمويَت     

دنيا لةة فةرمودةكةةدا هةاتووة، مةبةسةيت لةسةزاي نةاوطؤِر يةان لةةو         ةو سزاية كةئ
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 كاتيَةةك ئةةةو كةسةةة لةةة واتةةةنييةةة، تةةةنما مةبةسةةيت لةةة ئازارضةشةة  و بيَزاربونةةة، 
، ئةةوا خةفةةه دةخةواه و    لة ش  و طرياني كةسوكاري دةبيَتسةرةمةرطدا طويَي 

     سزا ي، ئةمةش جؤريَكة لةدةبيَت بة خةفةه خواردني كةس و كاري بؤ بيَزار

ةوةيةة رِاسةت   ئاواي فةرمووة شيَخي ئيسالم ئيبوو تةمييية، جةا ئةطةةر ئةةم ليَكدان   
 دةكيَشريَت وبمةية نامييَنَ و لة بوجةوة دةر، ئةوا ئةو شبيَت

 ييَضةةوانةي دوو  ةي كةة ئةةم ليَكدانةوةية    -شيَخي ئةةلباني  واتة -بةآلم من دةلَيَ  
 ليَكدانةوةكةي يةكةمي فةرمودةكة بةست  بةبت دةبيَت يش رِاستية، بؤية تةنما

 دا كةةة مةةوغريةي كةةورِي شةةوعبة ئةوةيةةة كةةة لةةةو فةرمودةيةةة رِاسةةيت يةكةةةم: 
وا دةطةيةةنيَت  يةة كةة  طةلَدا ي لةة طيَرِاويَتيةوة، كة ييَشرت ئاماذةم ييَكرد، زيادةيةك

تووة وةض سةزا هةا  ي واتةة بة يية، بةةلَكو ي ئازار ضةش  نواتة ( بة الع يا  وشةي )
رِةمحي مةطةر خةواي طةةورة بةة    ،دةدريَتبة ئاطر سزا واتةي تيَطةيشتوين، ضؤن ليَ

خةةؤي بيبةخشةةيَت، وةض ضةةؤن خةةواي طةةةورة بةةة ئاشةةكرا باسةةي كةةردووة، كةةة       
َُ  ] :دةفةةةةةةرمويَت َ اَل يَ ْعِف     ُر أَْن ُيْش     َرَي بِ     ِه َسيَ ْعِف     ُر َن     ا ُدسَن َرلِ     َ  ِلَم     ْن َيَش     ا  [ِإن  اه 

بةةدةر   مةة لةخودا لةوانة خؤش نابيَ كة دةلَيَن هاوبةشةي هةيةة،    ) واتة (42نس اَال)
 ضونكة لة طيَرِانةوةكةي مةوغريةدا  ( هةركةس خودا مةيلي ليَ بيَ، ليَي دةبوريَ

َِ بُ بِ   ُ ي  يُ َع لَ  تَ ي ِ مِ الْ  ن  إِ ) : دةفةرمويَت ئةمةةش رِون و ئاشةكراية    ،(    ة        قيام َ    ال        وم     يَ  هِ هلِ أَ  ك ا
لةة ييامةتةدا،    دةدريَتوكاري سةزا طرياني كةسة وة دةكاه كة مردوو بةة ي ئةكة باس
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ةتةةوة كةة مةبةسةت ييَةي     و تةمييةة واليَكةي داو  ، وة ئةمةش ئيبونةض لة ناو طؤرِدا
 رِةرةتي بيَت خةفةه و نا

 ضةي رِودةداه لةة   هةسةت ناكةاه  ئةيرت  ئةوةية مردوو كاتيَك كةةمرد   رِاسيت دووةم:
ان و فةةرمودة  ت، وةض بةلَطةةي يورئة  يةان خةراك بيَة   دةوروبةريدا، جةا شةيت ضةاض    

فةةرمودةدا  كةة لة تايبةتيةدا نةةبيَت    سةمليَون، مةطةر لةة هةنةديَك بؤنةةو كةاتي    دةي
بةة  هةسةت  كة ةوةكو ياسايةكي طشةيت بةؤ سةةرجةم مردووةكانة     باسكراوون، ئةمة

 يةيَ  رِويةداوة كةة خةواي طةةورة هةنةديَك شةيت      ، بةآلم بؤ هةنديَك مردوو ناكةنهيض 
 دواي مردنيان  بيستون كة ييَي نارِةرةه بنب لة

لةةة  خةةواليَي رِازي بيَةةت  دةيةيةةة كةةة ئيمةةامي بوخةةاري    وفةرمو يةكةةةميان: ئةةةو 
 ، ييَغةمبةةةر  ة لةةة ئةنةسةةي كةةورِي ماليكةةةوة  صةريصةةةكةيدا طيَرِاويَتيةةةو 

 – مْ ع ا ِِ نِ  رعَ قَ  َِ سَِ  هُ ن   إِ ح    – هُ ص حابُ أَ  ن هُ ىل عَ و  ت َ   سَ  ِ بِْ يف قَ  َِ را سضِ إِ  بدَ عَ الْ  ن  إِ ) :فةرمويةتي
رِةوة، وة هةةاورِيَي و كاتيَةةك كةةة بةنةةدة دةخريَتةةة نةةاو طةةؤ    ):واتةةة (1)( ك  انِ لَ نَ  أات ُ 

كانيانةة، جةا    دةنطي نةةع  و يةيَآلوة  وكاري دةطةرِيَوةوة، لةو كاتةدا طويَي لة كةس
كي تايبةةتي  دة صةرياةدا، طويَبيسةتويَ كةواتة لةم فةرمو ،( اليديَوة دوو فريشتة

باسكراوة بؤ مردوو لة كاتي ناشتويا، وة كاتيَك كةة خةلَكةكةة بةآلوةي ليَدةكةةن و     
فريشةةتةكة و طؤرِةكةيةةدا دو ناوكاتةدايةةة كةةة لةةة تةةةنما لةةةو واتةةةبةةةجيَي دةهةةيَلَن، 
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كاتةةدا طةويَي لةة دةنطةي      ا لةةو ئة  ،بةريدا دايدةنيشيَون و رِؤرةكةي دةكريَتةوة بة
دةيةةش ئةةوة ناطةيةةنيَت كةة     وكاري دةبيَت، وة ئةم فةرموكةسوو ييَآلوي   نةع 

بةةردةوامي   بةريةداو ئةيرت بةة    ئةو مردووة يان هةموو مردويةض رِؤح دةكريَتةةوة بةة  
ناو يةبراندا دةرِؤن هةةتا   كةسانيَك دةبيَت كة بة طويَيان لة دةنطي نةع  و ييَآلوي

 ئةورِؤذةي كة زيودودةبوةوة  نةخيَر شيت وانيية 

اليةةن   ليَبةونيَكي تايبةتييةة لةة    ئةوةي باسكرا شيَوازيَكي تايبةتيية وة طويَ بةلَكو
بةريدا، جةا ليَةرةدا ئةطةةر     كةوة، ضونكة لةو كاتةدا رِؤرةكةي كراوةتةوة بةمردوة

تةميييةة، ئةةوا بةةو طوتةيةة هةسةت كردنةي        بطةرِيَيوةوة بةؤ ليَكدانةوةكةةي ئيبوةو   
بيَةت  يةيَش خسةتوة نةاو طؤرِ    نرتدةكةةين، لةة  دةوروبةري فراوا رِوداوةكاني مردوو بة
مةردوو طةويَي لةة     دواي خسةتوة نةاوطؤرِ، ئةمةةش وادةطةيةةنيَت كةة طوايةة       يان لةة 

وتةيةش ييَويستمان بة بةلَطةي شةرعي هةية، لة وبيَت، بؤ ئةم  طرياني زيودوةكان
 يورئان و فةرموودة، كة بةلَطةي وامشان نيية، ئةمة يةكةميان 

دةي صةةةريح دا ئةةةوة  لةةة بةلَطةةةكان لةةة يورئةةان و فةةةرمو    كهةنةةديَدووةميةةان: 
 باسةي بكةةين دريَةية   ةكةان هةيض نابيسة ، ئةمةةش ئةطةةر      دةسةمليَون كةة مردوو 

ةض فةرموودة باس دةكةم و كؤتةايي بةة وةآلمةي ئةةم     دةكيَشيَت، بةآلم من تةنما ي
 ن  إِ )  تدةفةةرمويَ   ييَغةمبةرةو فةرمودةيةش ئةوةية كة يرسيارةتان دةهيَو ، ئ
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) خةواي طةةورة   : واتةة   (1)(ال َ يت الس  ن  أُ  نْ ِن عون ل  ب َ ي ُ  يف األرضِ  احنيَ ي   َ  كة  اللِ نَ  عاىلتَ  ِهِ 
سةةةر زةويةةدا دةطةةةرِيَن، هةركةةةس لةةة ئومةتةكةةةم  ئيكةةةتي هةيةةة بةةةهةنةةديَك مةال

سةةةةر  مانةةةاي طةةةةرِان بةةةة ( بةةةة    ياحني)( ، سةةةةالم  ليَبكةةةاه يةةةيَ  رِادةطةيةةةةنن
،  ييَغةمبةةر ك صةآلواه بةداه لةة سةةر    جا هةركاتيَك موسولَمانيَكاندا، مةجليسة

، ئةمةةش    يةنن بة ييَغةمبةرةض هةن كة ئةو درودو سةالمة دةطةضةند فريشتةي
 ييَغةمبةةر بةلَطةي ئةوةية كة مةردوو هةيض نابيسة  ئةطةةر بيةان بيسةتاية ئةةوا        

 بةةر ئةةو يلةة و    ية، لةة بيسةتا ب شةيت  دواي مردنةي   شايستة ترين كةس بوو كة لةة 
بةةر ئةةو تابيةةه مةنديَتيانةةي     وة لة بةخشةيوة،  يايةيةي كة خواي طةةورة يةيَ ي  

ئةيرت   و نيَةردراوان،  نخةلَك و ييَغةمبةةرا ةهيض كةس لةكة نةدراوة ب مانييَغةمبةر
يت ببيسةةتاية ئةبوايةةة ئةةةو كةسةةة   دواي مردنةةي شةة  ةر كةسةةيَك هةبوايةةة لةةة ئةطةة

دواي مردنةي شةتيَكي ببيسةتاية     لةة  ييَغةمبةةر ئةطةةر  وة  بواية، مانييَغةمبةر
   سةري  ئةوا دةبواية صةلةواه داني ئؤمةتةكةي ببيستاية كة دةيدةن لة

تَيدةطةن لة هةلَةةو طةومرِايي هةنةديَك كةةس، كةة هانةا دةبةةن بةؤ          ةلةمةو
ان و نيَةةردراوان و ييَغةمبةةةر، وةكةةو يشييَغةمبةةةركةسةةانيَك كةةة ناطةنةةة يلةةةي  

فةرموودةكةي  بة بةلَطةي  شيييَغةمبةرانا بةرن بؤ ن، ضونكة ئةطةر هيياوضاكا
ِإن   ] سةرةوة نايبيسيَت هةةروةض ضةؤن خةواي طةةورة لةة يورئانةدا دةفةةرمويَت،       

بةري   لة –) ئةوانةي كة : واتة( 114األع را ([ال ِييَن َتْدُعوَن ِنْن ُدسِن اهِ  ِعَباد  أَْنثَ اُلُكْم 
                                                           

 2154صحيح اجلانِ 1



 

 

 19 ba8.org 

َ ثَي َ.....................................................ََلةسةرمانَقورئانيَثريؤزَضؤنَتةفسريَبكةينويستةََ

 ]:وة يان دةفةةرمويَت ، ( ان بؤدةبةن، عةبدطةليَكي وةض ئيَوةنئيَوة هاناي –خوا 
ََُكمْ ِإْن تَ   ْدُعو  طةةةةر هاواريشةةةيان بةةةؤ بةةةةرن،   ) :واتةةةة (14ف   اطر)[ُهْم اَل َيْس   َمُعوا ُدَع   ا

  ( هاوارةكةتان نابيسن

تيَكي تايبةتيةدا  ضةةند كةا  ت، مةطةةر لة دواي مةردن هةيض نابيسةتيَ    كةواتة مردوو لةة 
بيسةتين دةنطةي    سةرةوة باس  كرد، وةكةو  بيَت، وةض لةسةرةل نةبيَت كة بةلَطةي

 مي ئةم يرسيارةتان كؤتايي ديَت اليةن مردوةوة، بةم شيَوةيةش وةآل ييَآلو لة

ليَبةدريَت وة هةنةديَك    يورئةاني يةيَ   - تس جيل - ئةطةةر تؤماركةةريَك   /4ثرسياري
لةو يورئانة نةطرن لةبةر سةريالَيان بة طفتوطؤوة، ئايا رةوكمي  ئامادةبوان طويَ لة

 ئايةا ئةةو ئامةادة بوانةة ييَةي      يورئةان ضةيية لةةو رالَةتةةدا؟     ئةو طؤيَ نةطرتوةة لةة  
 كة يورئانةكة ليَدةداه؟ يان ئةوكةسةي تاوانبار دةبن

ي يةةي كةة يورئانةكةة   دةطؤرِيَت بة طويَرةي ئةو جيَطة وةآلمي ئةم يرسيارة وةآلم/
جا ئةطةةر ئةةو شةويَوة    ،  -يان رِاديو وئاميَرةكاني تر – تيا ليَدةدريَت بة تةسجي 

ة  - ساج ب -بوني زانست و خويَودنةوةي يورئان بيَةت، ئةةوا ييَويسةتة   شوييَن فيَر
تةواوي طوَي لةو يورئانةة بطةرن، هةةر كةةس وا نةةكاه ئةةوا ييَةي         لةو رالَةتةدا بة

نةي ئةو فةرمايشةتةي خةواي طةةورة جوآلوةتةةوة     طوناهبار دةبيَت، ضونكة ييَضةوا
 ( 204األع را )[َسِإَرا قُرَِئ اْلُقْرَُن فَاْ َ ِمُعوا َلُه َسأَْنِنُ وا َلَعل ُكْم تُ ْرمَحُ وَن  ]: كة دةفةرمويَت
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كاه يورئان خبوَيودريَ، بةَي دةنةب بةن و طةويَي لةَي بطةرن، بةةلَكو بةةر         ) هةر :واتة
   ( بةزةيي خوا بكةون

يت شةةرعي و يورئةان و يةادي خةوا     زانسة  ئةطةر ئةو شويَوة شةوييَن فيَربةوني   بةآلم
خؤيدا كاريَةك   يي كة يةكيَك لة مالَ، تةنما جيَطةيةكي ئاسايي بوو، وةض ئةوةنةبوو

كة  بكاه، يان خبويَويَتةوة يان سةعي بكاه، لةم كاتةدا دروست نيية كة تةسجيلة
ةوة بةشةةيَوةيةض كةةة دةنطةةي بطاتةةة  سةةةر يورئةةان و دةنطةةي بةةةرز بكريَتةة  خبريَتةةة

كةسانيَك كة ئامادة ن  طويَي لَيبطةرن، ضةونكة لةوكاتةةدا بةؤ ئةةوة نةةهاتون كةة        
دةنطي تةةةنما ئةةةو كةسةةة بةريرسةةيارة كةةة ورئةةان بطةةرن، بةةةم شةةيَوةيةطةةويَ لةةة ي

كةة بةة    و وايةان ليَةدةكاه   سةغلَةه دةكاهكةساني تر  ودةكاتةوةتةسجيلةكة بةرز
طةرتن لةة    ان ئامادةن  بؤ طةويَ ئةويورئان بطرن لةكاتيَكدا  ويَ لةط تدةبيَزؤر هةر
  (1) يورئان 

ازارِدا دةرِؤين لةة دوكانةكانةةوة   ب بارةيةوة، كةسيَكمان بة منونةيةكي نزيكيش لةم
 وة، يةان لةة تةسةجي  خانةكانةةوة كةة بةؤ فرؤشةتين )       ةدةنطي يورئان بةرزكراوةت

سيت ييرت بؤ هةراليةكةوة برِؤيت هةر طويَ ب( كاسيَيت يورئانةكة وادةكةن، ئ شريت
هةركةةةس دةبيةةت، جةةا ئايةةا ئةمانةةةي كةةة بةرِيَطةةةدا دةرِؤن و   ةكةةةدةنطةةي يورئان

يان كةة طةوَي لةةو يورئانةة بطةرن كةة لةة        لَي كاري خؤيانن ييَويستة لة سةةر سةريا
                                                           

َ    َسِإَرا قُرَِئ اْلُقْرَُن فَاْ َ ِمُعوا لَ ُه َسأَْنِن ُ وا َلَعل   ] بؤ سودي زياتر تةماشاي تةفسريي ئةم ئايةتة بكة 1  َ    ُ ِ  َْ َ   ُ  َ    ُ  ِ  َ ْ  َ   ُ   ْ  ُ  ْ   َ  ِ َ ُ  َ ُك ْم تُ ْرمَحُ ونَ َ ِ  َ  ُ   ْ  ُ   ْ لةة     [  ُ 
 ، رِةمحةتي خوايان ليَبيَت يدِْعسَ ووتةي زؤر جواني هيَواوة، هةروةها تةفسريي يبُِطْرُق تةفسريي
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شةةؤيَين تايبةةةتي خؤيةةدا نييةةة؟ نةةةخيَر، دةتةةوانن طةةويَي لةةيَ نةةةطرن و تةةةنما ئةةةو   
خةةلَك سةةغلَةه   ش تاوانبار دةبيَت كة دةنطةي يورئانةكةةي بةرزكردؤتةةوةو    كةسة

دةكاه، بةآلم ئةطةر  بؤ بازرطاني و فرؤشتين كاسييَت يورئانةكة بيَت، بةم شةيَوة  
 تةري  ، يان بةؤ هةةر سةوديَكي   بكرِن ئةوةي بيَن ليَي و بؤ سةرجني خةلَك رِابكيَشيَت

ة يورئةان تةةنما بةؤ دةنطةي خةؤش بةةكار       دي بيَت، ئةوا وةض ئةوانةي ليَديَت كدما
هةنديَك لةة  هةر وةض لة  - بؤ ليَ تيَطةيش  و كارييَكردن يان نيية واتة -دةهيَون،

انَ ُق الْ  يسنَ خِ    ي َ  شوا  نَ سَ  ): دةفةرمويَت  ييَغةمبةرفةرمودةكاندا هةتووة كة  رَي، زانِ َن  َر
) كؤمةةةلَيَكي  :واتةةة ( مْ هُ ي َ نِ  عَ ي ُ  لِ ال   إهُ نونَ  د ِ قَ ، ناي ُ مْ ِه  مِ علَ  سال أَ مْ ِه  هِ فقَ بَ  ِ يسَ لَ   لَ ُج  الر   نونَ دِ ق   ي ُ 
دةهيَون، كةسةةيَك بةةةكار يورئان تةةةنما وةكةةو ئالةةةتي مؤسةةيكاكةةة دةبنش يةيةةداوا
ة بةة شةةرع،   نة شارةزا تريان زاناتريويانة وةشدةخةن بؤ بةرنويَيي كردن، كة نةييَ

 ،(1)( رئانةكةةيان بةؤ خبةوييَنَ   كة وةكو  طؤراني يو ييَشي دةخةن تةنما لةبةر ئةوة
ضةةؤن طةةاورو  يورئةةان دةطؤرِنةةةوة بةةة نرخيَكةةي كةةةم وةض   يةياشةةان بةةةم شةةيَوة 

لة شيَوازةكان وايان دةكرد، خواي طةةورةش دةربارةيةان    جولةكةكان بة شيَوازيَك
 خوايةان بةة   ) ئايةتةةكاني :واتة (1ال وب ة)[اْشرَتَْسا ِِبََيِت اهِ  ََثَن ا قَِليال   : ]دةفةرمويَت

 نرخيَكي كةم فرؤشت( 
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َسَنَك ُرسا ] :خواي طةورة كة باسةي زاتةي خةؤي دةكةاه دةفةةر مويَةت       /5ثرسياريَ
ُ َخ  رْيُ اْلَم  اِكرِيَن  ُ َساه  ئةةةمان فيَلَةةي خؤيةةان كةةردو  ) :واتةةة (54َل عم  ران )[َسَنَك  َر اه 

جةا لةوانةيةة   يَكردن، فيَلَي خةودا بةسةةر هةةموو فيَلَيَكدايةة(      خوداش فيَلَي خؤي ل
، هةةر  شةي ئةةم ئايةتةة تيَبطةةن    تةسكةوة لة رِوكة ك كةس بة تيَطةيشتويَكيهةنديَ

بيَةت  دني ئايةتةكةش نيية، ئيرت ضؤن دةتةئوي  كرضةندة كة ئيَمة ييَويستمان بة 
  ( بيَت؟ َخرْيُ اْلَماِكرِينَ كة خواي طةورة )

يشيت خوا، ضونكة ئيَمةة دةتةوان  كةة ييَواسةةي     ئاسانة بة ئةم بابةتة زؤر وةآلم/
داه بةدةستةوة، هةةروةض  يةكي خراك نةواتةوةيةض كة هةميشة فيَ َ بكةين بة شيَ

ضؤن كة هةميشة بة باشيش باس ناكريَت، جاري واهةية كة بيَ باوةرِيَك دةيةةويَت  
انة ساويلكةو بيَ ئاطانابيَت بةلَكو وريةاو  موسولَم فيَ َ لة موسولَمانيَك بكاه، وة ئةو
دةبيَةت بةسةةر فيَلَةي بةيَ      ئةجنامةدا زالَ  كة لةة  تزيرةكانة فيَلَيَكي وا بةكاردةهيَوي

شةةرعية؟   موسةولَمانة دةطوتريَةت كةاريَكي نةا     كةاري ئةةو  باوةرِةكةدا، جا ئايا بةة  
 نةخيَر كةس وا نالَيَت  

كةة   خةواوة  يييَغةمبةةر ةرموودةيةي دةطةن لةم فباشي تيَ وة ئةم رِاستيةش بة
( وة ئةمةةي كةة دةر بةارةي    جةةنب فيَلَةة   ) :واتة (1)( عة  دْ خِ   ُ رْ ال حَ ) : دةفةرمويَت

جةةةنب دةطوتريَةةت كتومةةت دةربةةارةي فيَلَةةيش دةطوتريَةةت، ضةةونكة فيَةة َ كردنةةي   
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 موسولَمان لة براي موسولَماني خؤي رةرامةة، بةةآلم فيَلَكردنةي موسةولَمان لةة بةيَ      
شيَوازيَك  بة واتةواجبيشة، بطرة  رةرام نيية، ييَغةمبةروةرِيَكي دوذمين خواو با

، ئةةم  دةيةةويَت فيَلَةي لةيَ بكةاه    ئةةو   فيَلَكردني موسةولَمانيَك لةة بةيَ باوةرِيَةك كةة     
فيَلَيَكةي   دةكاتةةوة، ئةمةة   موسولَمانةش بةو فيَلَة فيَلكردني بيَ باوةرِةكة يوضةةلَ 

ئةةويش بةهةةمان شةيَوة مرؤظةةو     وة تواناي فيَلَةي هةيةة  ة ئةم مرؤظةو باشة، ضونك
 تواناي فيَلَكردني هةية، جا ضي بلَيَ  دةربارةي يةروةردطاري جيمانةكان، كةة بةة  

 تواناو زاناو داناية؟

) دةكاتةوة، بؤية فةرمويةةتي  ئةوةتا خواي طةورة سةرجةم فيَلَي فيَلَبازان يوضةلَ
ُ َخرْيُ اْلَم اِكرِينَ  اتيَك كة خواي طةورة وةسفي خؤي داوة بةو سيفةتة، وةكةو  ، ك( َساه 

نابريَةت تةنانةةه بةؤ     ( هةميشةة بةة كةاريَكي خةراك نةاو      ك رنَ  رِومنان كردةوة كة )
ُ َخ  رْيُ ) خةةؤي فةرمويةةةتي   يمةةرؤظيش، ئةةيرت ضةةونكة خةةواي طةةةورة دةربةةارة    َساه 

رايةةة هةيةةة، ئةةةوةي كةةة  ، ليَةةرةدا رِون بةةؤوة كةةة فيَلَةةي باشةةةو فيَلَةةي خ ( اْلَم  اِكرِينَ 
زةنشةت ناكريَةت، وة خةواي طةةورةش دةربةارةي      ئةوا سةر ي باشةهةلَسيَت بة فيَلَ

ُ َخرْيُ اْلَماِكرِينَ ) خوي فةر مويةتي   مةبةسيت لة اليةني باشةية  واتة ( َساه 

 ،بةارةي سةيفةتةكاني خةواي طةةروة    خةيالَتدا دةر بةكورتي دةلَيَ : هةرضي ديَت بة
ة جياوازة لةوة  كاتيَك مةرؤظ دالَغةيةةكي   ينييةكة خواي طةرة بةو شيَوةئةوة بزانة 

بيَت بةة خةواي طةةورة ئةةوا بةا      بؤ دروست بوو دةربارةي خواي طةورة كة اليةق نة
ري مةةد بةارةي ئةةم ئايةتةةش    دةربةجيَ بزانيَت كة ئةةو دالَغةيةةي هةلَةيةة،    دةست
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نية كة دروست نةةبيَت  تيَدا يةكي خراييواتةخواي طةورةي تيَدايةو هيضي تر، هيض 
 بدريَتة يالَ خواي طةورة 

َسَن ْن يَ ب ْ َ ِ  َغ رْيَ  ] ي ئةم دوو ئايةتة بطوجنيَو  بةيةكةةوة واتةضؤن ئايا  /6رسيارث
ْ  اَلِ  ِدين  ا فَ لَ  ْن يُ ْقبَ َل ِنْن  ُه  ر لةةة ئيسةةالم، ) هةةةر كةسةةيَ بةةةدة: واتةةة (25عم ران الِ )[اإْلِ

ِإن  ال   ِييَن ََننُ  وا َسال   ِييَن َه  اُدسا  ]ئايةةةتي  وة ،هةةةرديويَكي ديكةةةي هةةةبيَ، يبولَوييةةة( 
ِخ  ِر َسَعِم  َل َص   احِل ا فَ  اَل َخ   ْو   َعلَ  ْيِهْم َساَل ُه   ْم  َسالن   ابُِ وَن َسالن َن  اَرى َن   ْن ََن  َن ِرهِ  َساْليَ    ْوِ  اِْ

او ئةوانةةةش بونةةة جولةكةةة،   ئةوانةةةي برِوايةةان هيَوةة   ): اتةةةو )61املال  دة([ ََيَْزنُ  ونَ 
 و بةةة خةةواو رِوَذي دوايةةي   انيش، هةةةركاميَكيان بةةاوةرِبييَنَ و فةلةةةك سةةابيكةكان

 ؟(   ةم دةخؤنو نةغ سةر هةية ن، نةهيض ترسيان لةكردةوةي ضاض ئةجنام بدة

يةيَ   ا وا هةسةيت ض لة يرسيارةكةدلة نيَوان ئةو دوو ئايةتةدا نية وة دذواري وةآلم/
هةةاتووة كةةة  ، ضةةونكة ئايةةةتي ئيسةةالم يةبولَكردنةكةةة، ئةةةوة بةةؤ ئةوانةةة ريَةةتكدة

بانطةوازي ئيسالميان يَي طةيشةتبيَت، وةض ئةةو كؤمةآلنةةي كةة خةواي طةةورة لةة        
 وة [ َفاَل َخْو   َعَلْيِهْم َساَل ُه ْم ََيَْزنُ ونَ  ] ئايةتةكةي دووةمدا وةسفي كردوون بةوةي

( يشةي تَيدايةة، كاتيَةك كةة باسةي سةابيكي دةكريَةت        الن اب ةةدا باسةي ) لةو كؤمةآلن
يةرست ديَةت بةخةيالَمانةدا، بةةآلم خةؤي وانييةة، بةةلَكو هةةموو         يةكسةر ئةستيَرة

يةرست بوبن و ياشةان هةلَطةرِابوةةوة بةؤ    ييَشدا يةكخوا كؤمةلَيَك دةطريَتةوة كة لة
يةتةةةدا باسةةكراون مةبةسةةت ييَةةي هاوةلَِِيةةاردان، جةةا ئةةةو سةةابيكانةي كةةة لةةةم ئا 
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ئةوانةيانن كة هَيشةتا لةسةةر ئةاييين سةةردةمي خؤيةان مابونةةوة، ئةمانةةش بةة         
  [ َفاَل َخْو   َعَلْيِهْم َساَل ُهْم ََيَْزنُونَ  ]باوةرِدار دادةنريَن، كةواتة

بةةؤ  مان مورةممةةةدي نةةاردييَغةمبةةةراي ئةةةوةي كةةة خةةواي طةةةورة دو بةةةآلم لةةة
 خةلَكانةي كة وبانطةوازي ئةم ئيسالمة طةيشت بة ئايين ئيسالم وةبآلوكردنةوةي 

لةسةر ديين جولةكةو طاورو سابيكي بون، ئةوا ئةو ديوانةيان ليَ وةرناطرييَت جطة 
 لة ئيسالم 

ْ  اَلِ  ِدين  ا ]كةواتة ئةم فةرمايشتةي خواي طةورة كةدةفةةرمويَت    َسَن ْن يَ ب ْ َ ِ  َغ رْيَ اإْلِ
مانةةوة  ييَغةمبةرسةر زماني  دواي هاتين ئايين ئيسالم، لة : لةواتة[ ْن هُ فَ َلْن يُ ْقبَ َل نِ 
بطاه و نةيةتةة نةاوي ئةةوا     ، هةر كاميان ئةم بانطةوازي ئيسالمةي ييَحمةممةد

 ناطرييَت وةر خواي طةورة هيض ديويَكي تريان ليَ

سةتا لةة   ئيَيين ئيسالم بةوون، يةان هةنةديَك كة   بةآلم ئةوانةيان كة لة ييَش هاتين ئا
 نةطةيشتووة، يةان ئةايين ئيسةالميان يةيَ     دنيادا هةن وة بانطةوازي ئيسالميان ييَ

 رِاسةةتةكاني يةةيَ  رِو دور لةةة بوةةةما شةةيَوازيَكي كةةةم و كةةوو  طةيشةةتووة بةةةآلم بةةة 
 يانطةيشةةتووة، بةةؤ منونةةة وةكةةو ئةةةو ئةةةورويي و ئةمريكيانةةةي كةةة بانطةةةوازي )   

 المةتيةي كة ياديانيةكان بانطةوازي بؤئيس طةيشتووة، بةآلم ئةو ان ييَي( نيياديا
 باوةرِيةان وايةة كةة لةة    ئةةوان  دةكةن، زؤر دورة لة ئيسالمي رِاستةييوةوة، ضونكة 

اليةةن خةواوة، بؤيةة     ي تريش ديَةت لةة  ييَغةمبةر، مان مةرةممةدييَغةمبةردواي 
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لةةرِيَي  ئةو كؤمةلَطايانةي كة لة ئةوروياو ئةمريكا بانطةوازي ئيسةالميان ييَةدةطاه   
  ، ئةوا بانطةوازي ئيسالمي رِاستةييوةيان ييَ نةطةيشتووة انةوةياديانيةك

 ئةو كؤمةلَطايانة دةكريَن بةدوو كؤمةلَةوة: وة

، ؤنةكةةةيان مةةاون وة يةةةيرِةوي دةكةةةن   يةكةةةم: هةنةةديَكيان كةةة لةسةةةر ديوةك   
  [ ْم ََيَْزنُونَ َفاَل َخْو   َعَلْيِهْم َساَل هُ  ]دةيانطريَتةوة ئةمانةيان ئةو ئايةتة

بايريانيان نةماون، وةض زؤريَةك لةة   وسةر ديوةكؤنةكةي باو دووةم: ئةوانةيان كة لة
َسَن ْن يَ ب ْ َ  ِ  َغ  رْيَ ] موسةةولَماناني ئةةةمرِؤمان، ئةةةوا بةلَطةةةي ئايةتةةة كةةة دةيانطريَتةةةوة

ْ اَلِ  ِدين ا   [ فَ َلْن يُ ْقَبَل ِنْنهُ  اإْلِ

، لةة يةيَش هةاتين    ئيسالمي هةر ييَ نةطةيشتبيَتيين ئةوةي كة بانطةوازي ئا بةآلم
ئةوانةةة بةةةآلم ييَيةةان نةطةيشةةتبيَت دواي هةةاتين ئيسةةالم،  ئيسةةالم ذيابيَةةت يةةان لةةة

، ئةويش ئةوةية كة خواي طةةورة  دامامةلَةيةكي تايبةتيان لةطةلَدا دةكريَت لةودنيا
ان، هةةروةض  يَكيان بةؤ دةنيَريَةت بةؤ تةايي كردنةةوةي     ييَغةمبةرلة رِؤذي مةرشةردا 
ة ييَغةمبةةر خةلَك تايي دةكريَوةوة، جا هةر كةس وةآلمةي ئةةو   ضؤن لةم دنيايةدا 

بداتةوة و طويَرِايةلَي بكاه، ئةوا دةخريَتة بةهةشتةوة، وة هةركةسيان سةرييَضةي  
  (1) بكاه دةخريَتة ئاطري دؤزةخةوة

                                                           
     2462       النحيحة 1
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َسَجَعْلنَ  ا َعلَ    قُ لُ  وِ ِْم َأِكن   ة  أَْن يَ ْفَقُه  وُ  َسيف  : ]دةفةةةرمويَت خةةواي طةةةورة /7ثرسيييار
هةلَكيَشةةاوة  دا) ئيَمةةة يةردةيةةةكمان بةسةةةر دلَيانةة : واتةةة (25األنع  ا )[ََراِنِ  ْم َسقْ   ر ا 

هةنةديَك وا لةةم    ،طويَضكةيان كة نةبيسن( ناو يشمان خستؤتةايتيَت نةطةن، طرانكة
، بؤضونتان ئةجنام بداه كاري خرايةي ييَخواي طةورة بةزؤر  ئايةتة تيَدةطةن كة
 ضيية لةم بارةيةوة 

( ية مةبةسيت لة اليةني كةونية، وة بةؤ تيَطةيشة  لةةم بابةتةة      َجَعْلنَ ا) ئةو وةآلم/
بكةيوةوة، كة ويسيت خواي طةورة دةكريَت  ييَويستة كة ويسيت خواي طةورة رِون

 (  و ويسيت كةونيويسيت شةرعي  بة دوو بةشةوة، )

رانةةي كةة خةواي طةةورة كردويةةتي      بريتيةة لةة سةةرجةم ئةةو كا    ويسيت شةةرعي:  
ئةو بةندايةتيانة بة سةرجةم  هاني داون بؤ ئةجنامدانيكاني، وة شةرع بؤ بةندةبة

شيَوازةكانيةوة، لة فةرزو سةونوةتةكانيش، ئةةم بةندايةةتي و طويَرِايةلَيانةة خةواي      
 ندةكاني وة ييَيشي خؤشة ئةجنام بدريَن طةورة داواي كرووة لة بة

 جار بريتية لةو شتانةيش كة خةواي طةةورة نةةيطيَرِاوة بةة     ويسيت كةوني: هةنديَك
ري خؤي بةديميَواون، وة ئةمةش ناونراوة بة ويسةيت كةةوني   يةدة شةرع، تةنما بة

َ ا أَْن رُُ  ِإَرا أَرَاَد َش  ]ضونكة وةرطرياوة لة فةرمودةي خواي طةورة ي ْ  ا أَْن يَ ُق وَل لَ ُه ُك ْن ِإَّن 
، دةسةت  رشتيَك بلَيَ ببةةه سيت فةرماني خوا واية بةابةرِ ): واتة (22يس)[فَ َيُكوُن 

راوة، هةةموو شةتيَك   سة نةنا واتةة ( ناويَكي نةكريةيةة  َشي ْ  اووشةي ) ،( بةجيَ دةبيَت
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ةي خةواي  سةرييَضةي، ديَتةة دي بةة طوتة     بيَت يةان  يدةطريَتةوة، ئيرت ئايا طويَرِايةلَ
 دي بةة ويسةت و يةةزاو يةةدةري خةوا،     ببة، ئيرت دةبيَت و ديَتة واتة(  نْ كُ  طةورة )

ئايةةا  ةطريَتةةةوة،هةةةموو شةةتيَك د كةةة– كاتيَةةك كةةة ئةةةم ويسةةتة كةونيةةةمان زانةةي 
يةةزاو   بؤ باسةكردني بابةةتي )   دةبيَت بطةرِيَيوةوة -ي بيَت يان سةرييَضيطويَرِايةلَ
َسَجَعْلنَ ا َعلَ   قُ لُ وِ ِْم َأِكن  ة  أَْن يَ ْفَقُه وُ   ]خةواي طةةورةدا  ( ضونكة لة فةرمودةي  يةدةر

( خةواي طةةورة كردويةةتي بةة     ُك نْ ئةوةي كةييَي طةوتراوة )  :واتة [ َسيف ََراِنِ ْم َسقْ  ر ا
، هةةموو شةتيَك لةة الي خةواي طةةورة بةة       يَكي يةةدةري وة دةبيَةت هةةر ببيَةت    كار

طةويَ   بةارةي ئيَمةةي )  ةطريَتةةوة، بةةآلم دةر  ةو خرايةش ديةدةرة، ئيرت ئةمة ضاك
اليةةةن خةةواي  فةةةرمان مةةان ييَكةةراوة لةةةئيوسةةان و جوؤكةةة، كةةة  واتةةة(  يورسةةان

يةان بةة ويسةيت خؤمانةة      طةورةوة، دةبيَت تةماشاي كردةوةكاني خؤمان بكةةين، 
ني  طويَرِايةلَي و  جا ئةوشتانةي كة بةدةسيت خؤمان يية،نويسيت خؤمان يان بة 
يان، بةةةآلم جةةؤري سةةةر ليَثرسةةيوةوةمان ليَواكريَةةت لةةة واتةةة، ضةةي ناطرنةةةوةسةرييَ

سةةر   يةكةميان كة بة ويسيت خؤمان ييَي هةلَدةسة ، روكمةة شةةرعيةكانيان لةة    
ي كةة  ةئةوكردةوانة  واتةة دادةمةزريَت، وة ياداشيت بةهةشت و دؤزةخةي بؤهةيةة،   
اه و بة ئةارةزوي خةؤي   ئيوسان بة ويسيت خؤي ييَي هةلَدةسيتَ وة هةولَي بؤ دةد

يان ليَثرسيوةوةي ليَدةكريَت، ئةطةر كردةوةكاني باش بةوون ئةةوا   سةر دةيكاه لة
ياداشيت باشةي بؤ هةية وة ئةطةةر كردةوةكةاني خةراك بةوون ياداشةيت خرايةةي       

 دةدريَتةوة 
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جمادةلةة  بةي كردةوةكانيةدا رِاسةتيةكة شةايةني    وسان لة زؤروة سةريشك بوني ئي
 لةاليةني عةيلَةوة نة  اليةني شةرعةوة وةلة نة كردن نية

لةاليةةةني شةةةرعةوة: بةلَطةةةي زؤرمةةان هةيةةة لةةة يورئةةان و سةةونوةتدا كةةة ئيوسةةان 
وازبيَويَةت لةوانةةي كةة    كارانةةي كةة فةةرماني ييَكةراوة وة      ييَويستة هةستيَت بةةو 

 باسكردن نايةن  يةدةغةي ليَكراوة، ئةم بةلَطانةش ئةوندة زؤرن لة

بريي ليَبكاتةوة بةبيَ هيض مةبةستيَك  عةيلَيةوة: بؤ هةموو كةسيَك كة اليةنيوة لة
كاتيَةةةك كةةةة  شةةةتيَكي رِون و ئاشةةةكراية،وة دور لةةةة شةةةويَوكةوتين ئارةزوةكةةةاني 

كارانةة كةة   كاريَك لةةو  ه، يةا دةخواتةةوة، هةةر   يةا دةخةوا   ،يسةدةكاه، يا دةرِواه
ا نييةة، وة مةن   دي تيَة دةداه، سةربةستة و بةة هةيض شةيَوةيةض زؤرة مليَة     يئةجنام

ئيَستا كة يسةدةكةم بة ويسيت خؤم ئةدويَ ، بة شيَوةيةكي سروشةيت كةةس نيةة    
بةةآلم دةضةيَتة بةابي يةةدةرةوة، وة كةة      كردبيَت  كة هةر دةبيَت بةدويَ ،   زؤري ليَ

ضيَتة بابي يةدةرةوة مةبةست  لةوةية كة خواي طةورة يةدةري كةردووة  يَ  دةدةلَ
يَستاش دةتةوامن بيَةدةنب بةب     وة ئليَكردنيَك،  هيض زؤر بةآلم بةبيَ  كة بلَيَ  و بدويَ

تا بيسةمليَو  بؤ ئةو كةسانةي كة طومانيان هةية لةوةي كة دةلَيَ  من بةة ويسةيت   
 خؤم دةدويَ  

كاريَكةة   - بةة طةؤيَرةي وايية     –لةة كةردةوة كانيةدا    بةم شيَوةية ويسيت ئيوسةان  
بكاه وةض ئةوة واية كة عةةيلَي  مةنكؤلَي لة ي ناويَت، ئةوةي كةطفتوطؤو موايةشة
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بيَةت ضةونكة نكةؤلَي لةة رِاسةتيةكان دةكةاه، هةةر كاتيَةك كةسةيَكيش          دةست دا لة
كةواتةة كردةوةكةاني  ئيوسةان دوو     طةيشتة ئةةم يلةيةة ووتةن لةطةلَيةدا بيَسةودة      

 جؤرن: بةويسيت خؤي وة بةزؤرةمليَ 

لةسةر نيية نة لةاليةني شةرعيةوة  اليةني زؤرة مليَ: ئةم بةشةيان هيض ووتةيةكي
وةنة لةاليةني وايي ةوة، ضونكة شةرع يةيوةستة بة اليةني ويسيت مرؤظةةوة، جةا   

ئايةتةكةةةي خةةواي طةةةورة لةةة بةةريي خؤمانةةدا ضةسةةثاند ئةةةوا لةةة ئةطةةةر ئةمةةةمان 
ةسيت لة اليةةني  ية مةب(َجَعْلنَ ائةم ) واتةكة [ َسَجَعْلَنا َعَل  قُ ُلوِ ِْم َأِكن ة    ]تيَدةطةين، 

َ ا أَْن رُُ  ِإَرا أَرَاَد َش ي ْ  ا أَْن  ]َكةونية، كة ييَويستة ئايةتةكةةي تةر بميَويوةةوة يادمةان     ِإَّن 
ئةةةم ويسةةتةي خةةواي طةةةورة ليَةةرةدا مةبةسةةيت لةةة ويسةةيت   [ يَ ُق  وَل لَ  ُه ُك  ْن فَ َيُك  ونُ 

 ا سةر دلَيانديةردةدةدريَت بةكةونية، بةآلم زؤري تيانية بؤ ئةوانةي كة 

بارةي ئةم بابةتةة: مةرؤظ كاتيَةك كةة خةواي طةةورة دروسةيت        منونةيةكي مادي دةر
كة، ياشةان لةطةةلَ   دةكاه و لةدايك دةبيَت ييَكماتةي طؤشةيت لةشةي نةةرم و ناسة    

يت لةشي يتةو دةبيَةت و ئيَسةكي لةشةي بةةهيَزتر دةبيَةت، بةةآلم       بوندا طؤشطةورة
ونيةض نة ، بؤمنونةة كةسةيَك كةة     ئيوسانةكان هةمويان لة ييَكماتةةي لةشةياندا ضة   

شيَوةيةكي ديار اليةةني عةةيلَي   نةوة، بةخؤي سةريالَ كردووة بة زانياري و خؤيَود
 وة كةة خةةؤي ييَةوة سةةةريالَ  ميَشةكي بةةة هيَزدةبيَةت لةةةو اليةنةة   بةةهيَزدةبيَت، وة  

بةآلم لةاليةني لةشييةوة زؤر ، ضونكة هةموو هةولَيَكي بؤ ئةم مةبةستة ية كردووة
 ز نابيَت و ماسولكةكاني طةشةيةكي وا ناكةن بةهيَ
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شةةي، كةة   هةولَدةداه بؤ بةهيَزكردني الكة زياتر  ةييَضةوانةي ئةو كةسةوةي وة بة
دةبن، وة الشةي بةةهيَزدةبيَت،  هةمورِؤذيَك وةرزش بكاه، ئةوا ماسولكةكاني يتةو

جةا ئةةو   شان و شةوكةتيَكي بؤ دروست دةبيَت وةض ضون لة ذيامنانةدا دةيبيةو ،   
لكة، ئايةا  ويالَةوانانةي خةريكي ئةم وةرزشانةن الشةيان هةمووي دةبيَةت بةة ماسة   

يان بة هةةولَي خةؤي ئةةو الشةة بةةهيَزة       ئةم كةسة هةر بةو شيَوةية دروست بووة
يتةوةي  بةدةسةت هَيوةاوة؟ ئةةو شةيَوةية خةؤي بةة هةةوَل و ويسةيت خةؤي ييَةي           

 طةيشتووة    

 رِةييدا، وة لة بةيَ لة طومرِايي و كةللة دةميَويَتةوة ئةمةش منونةي ئةو كةسةية كة
باوةرِي و نكؤلَي كردني رِاستيةكاندا، تاكو دةطاتةة ئةةو كاتةةي كةة خةواي طةةورة       

كةة فةةرزي   يةردة دةداه بةسةر دلَيداو دايدةيؤشيَت، نةض بة زؤر لةاليةةن خةواوة   
 َجَعْلنَ ا مةةش ئةةم )  سةرياندا، بةلَكو بة هؤي هةولَ و ويسيت خؤيانةوة، ئة بكاه بة
خؤيان دةطةنة ئةو باوةرِان بةدةسيت دةهيَون، كة بة كردةوةي  ية كة بيَ( كةونية

سةر دلَةكانياندا، كة هةنديَك نةفام وا دةزانن كة خةواي  خالَةي كة يةردة بدريَت بة
دةيةة بةةزؤر نةةدراوة    سةةرياندا، كةة لةرِاسةيت دا ئةةو يةر     طةورة بة زؤر داوييَت بة

دةستيان هيَوةاوة، ضةونكة بةرِاسةيت خةواي      بةدا بةلَكو بة هةولَي خؤيان يانسةربة
 طةورة ستةم لة كةس ناكاه 
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 ي يريؤز ضيية؟روكمي ماض كردني يورئان /8رسيارث

مةةاض كردنةةي يورئةةان بةةة بةةرِواي ئيَمةةة ئةةةو فةرمودانةةة دةيطرنةةةوة كةةة          وةآلم/
لةةة   (1)(ة  اللَ َض   دع ة. بِ  ل  ُك    َس  دع  ة  بِ  ة. ثَ دَ مُ  ل  ُك    ن  إِ   فَ   األن  ورِ  اثتِ دَ م سُم ُك  َي  إِ ) دةفةةةرمويَت

ك لة خةلَك هةلَويَستيَكي تايبةةتيان  زؤريَ (2)( ارِ يف الن   اللة. ضَ  ل  كُ ) فةرمودةيةكي تردا
 هيضةي تيانيةة تةةنما دةرخسةتين     ي ئةم مةسةلةية، دةلَيَن ئةم كارةهةية دةربارة

بةةلَيَ رِاسةت    : ةلَيَطةورة داناني يورئاني يريؤزة،  ئيَمةش لة وةآلمياندا درِيَزو بة
دةكةن هيضي تيانية تةنما بة طةورة داناني ورِيَزطرتوة لة يورئةان، بةةآلم ئايةا ئةةو     

كة ئةسةاابةكاني   –جيلي يةكةم دراوة بووة لة شار ةبةطةورة داناني يورئانجؤرة 
ويَوكةوتوانيان وة هةروةها شويَوكةوتواني ئةوانيش؟ بةيَ  هةروةها ش -نييَغةمبةر

ريا  َخ  ك انَ   ولَ  ) طوتويانةة   ييَشة  طومان وةآلمي ئةةم يرسةيارةمان وةكةو زانايةاني     
يةةيَش ئيَمةةةدا  لةةة - سةةةرابةكان – كةةاريَكي خيَربوايةةة ئةةةوا ةرةطةة( ئ ي  هِ لَ قوان إِ بَ َس  لَ 

لة بوةرِةتدا ماض كردني هةرشتيَكي  ئةمة اليةنيَك، اليةنيَكي تريش:  ئايا دةيانكرد 
 ييَدراوة يان يةدةغةية؟ يورئان، رِيَلة تر جطة

بيَويوةةةوة كةةة ئيمةةامي بوخةةاري و يَويسةةتة كةةة ئةةةو فةرمودةيةةة وة بريليَةةرةدا وا ي
كةة رةةزدةكاه بةريي    انياندا هيَواويانة، تاكو ئةوةي موسلي  لة كتيَبة صةرياة ك

                                                           
 1/12/34صحيح الرتغيب سالرتهيب 1
   55             صالة الرتاسيح ص 2



 

 

 33 ba8.org 

َ ثَي َ.....................................................ََلةسةرمانَقورئانيَثريؤزَضؤنَتةفسريَبكةينويستةََ

و ي ئةةةمرِؤ ضةةةندة دورن لةةة تيَطةيشةة   نامانويَتةةةوة، وة بزانيَةةت كةةة موسةةولَ بكة
تانةةةي كةةة بابةبةةؤ ئةةةو  باشةةةكانيان، ضارةسةةةرة طوجناوةكةةان لةاليةةةن ييَشةةيوة 

 ديودا  دادةهيَوريَن لة

دةلَيَةت: عومةةري كةورِي     ةبي ةة كة عابيسةي كةورِي رِ   ئةو فةرمودةيةش ئةوةية
ن دةزامن تةؤ  ) مة :دةيطةوه وةدةكةرد،  مةاض  ي (بةردةرِةشةكةكة ) خةتتامب بيين

يةة  ةبيويان مييَغةمبةةر ةر ض سودو زيانيَك ناطةيةنيت، وة ئةط، هيا بةرديَكيتتةنم
ئةةم طوتةيةةي عومةةري      (1)( ماضة  نةةدةكردي   موةيش  كة ماضةي دةكةردي، ئةةوا   

 ضي دةطةيةنيَت؟   ناسراو بةفاروق

رِةشةةةكةي مةةاض كةةرد؟ هةرضةةةند لةةة  رِي خةةةتتاب بؤضةةي بةردةئايةةا عومةةةري كةةو
 رُ َج احلَ )رِةشةكة لة بةهةشتةوة هاتووةةي صةرييح يشدا هاتووة كة بةردةدفةرمو
ةروةض فةلسةفةو بريؤكةي خوي ماضي كةرد؟ هة  ئايا هةر بة؟   (2)( ةِ ن  اجلَْ  نْ نِ  دِ األ وَ 

 : ئةم يورئانة كةةالمي خوايةةو ئيَمةةش لةة    داةكةتانريرسيا ضؤن كةسيَك دةلَيَت لة
: ئةةم  طوتويةةتي  ري كةورِي خةةتتاب  بةر يريؤزي ماضةي دةكةةين؟  ئايةا عومةة    

 ي ئةو بةهةشتةي كة يةةميان دراوة بةة  لة شويَوةوارةكان بةردةرِةشة شؤيَوةواريَكة
ييَويسةت  بةة    ةو ؟خؤمةةوة ماضةي دةكةةم    مويش هةةر لةة  خواترسةكاني تيَبضن لة
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كةةةة دروسةةةيت و نادروسةةةيت ماضةةةكردني   ةوةييَغةمبةةةةربةلَطةيةةةةض نييةةةة لةةةة  
كةةة هةنةةديَك كةةةس دةلَةةيَن  بكاتةةةوة؟  يةةان ئةةةم بابةتةةة بةردةرِةشةةةكةم بةةؤ رِون

وادةلَيَن، بةةآلم ئيَمةة    لةم رِؤذطارةماندا كةسانيَك هةن بابةتيَكي بضوكة وةكو ضؤن
سةةلةفيةه، كةة   بةو شيَوةيةي كة خؤمان بانطةوازي بؤ دةكةةين كةة ييَةي دةلَةيَن     

، وة مانةة رييَغةمبةةويش بة دلَسةؤزي هةةلَر وكةةوه كةردن و شةويَن كةةوتين       ئ
ي ييامةةه، ئائةمةة بةوو    هةركةسيَك كة بةة سةونوةتةكاني ئةةو كاربكةاه تةاكو رِؤذ     

    هللا ولَ ُ  رَ  ي تُ أَ  رَ ن  وال إلَ  ) ت كةة فةةرمووي   خةتتاب هةلَويَسيت عومةري كورِي
َ   َ لُ يُقب ِ 

 (   َ ل ُ ب  ا ق َ مل

ردو، نةةض  سةونوةتي رِابةو  يَويوةوة بةؤ سةر ماضكردني يورئان دةطةرِروكمي كةواتة 
هةر لة خؤمانةوة روك  بدةين بةسةر شةتةكاندا، وةض لةة ييَشةةوة بامسةان كةرد،      

ضي تيايةة؟  بةا ييَكةةوة بةري لةة       كاري ئيرت كردني ،بلَيَ  ئةم كارة كاريَكي خيَرة
ة كةةة ضةةؤن رِوبةةةرِوي ئةبوبةةةكرو   بكةيوةةةو هةلَويَسةةيت زةيةةدي كةةورِي سةةابت  

يةاريَزراو بيَةت لةة     ورئةان كؤبكةنةةوة تةاكو   كة ويستيان يرِاوةستا كاتيَك  رمةعو
نةةيكردووة؟  بةةآلم    ي خواييَغةمبةرضؤن كاريَك دةكةن كة  :فةوتان، كة طوتي

ؤرة تيَطةيشتوةيان نيية بةؤ  ئةم جهيض شيَوةيةض  لةم رِؤذطارةماندا موسولَمانان بة
 ديوةكةيان 

كاريَةك ئةةجنام    ئةطةر بة يةكيَك لةوانةي كة يورئةان مةاض دةكةةن بطوتريَةت: ضةؤن     
نةةةةيكردووة؟  وةآلمةةةت دةداتةةةةوة بةةةة    مانييَغةمبةةةةردةدةيةةةت لةكاتيَكةةةدا  
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بةرام ئةةم مةاض كردنةة ضةي       وةآلمدانةوةيةكي زؤر سةرسورهيَوة، لةوانةش دةلَةيَن: 
وةآلمدا ييَي بلَةيَ : ئةاخر بةرام    تياية؟  تةنما بة طةورة رِاطرتين يورئانة  تؤش لة 

رِيَةةزي يورئةةاني   ييَغةمبةةةرئايةةا  تةوة،ةم يسةةةيةه بةسةةةر خؤتةةا دةشةةكيَ   ئةة
مةاض  نةطرتووة؟ بيَ طومان رِيَزي يورئاني زؤر طرتةووة، لةطةةلَ ئةوةشةدا يورئةاني     

نةدةكرد، يان لة وةآلمدا دةلَيَن: تؤ ئيوكةاري مةاض كردنةي يورئامنةان ليَدةكةةيت       
م دةكةيت ئةي ئة فرِؤكة سةفةردا خؤه سوار سةيارة دةبيت، وة بةلةطةلَ ئةوةش

هةةةموو  :شةتانة بيدعةةة و داهيَوةراو نةةي ؟   وةآلمةةي ئةمةةش ئةوةيةةة كةة دةلَةةيَ     
 ديودا  داهيَوراويَك طومرِايية، مةبةستمان ييَي شيت داهيَوراوة لة

ييةكانةةدا هةةةروةض ضةةؤن لةةة ييَشةةةوة ئاماذةمةةان ييَكةةرد،      بةةةآلم لةةة شةةتة دنيا  
ديَكيان لةوانةيةة رةةرام   داهيَوراوةكان رِةنطة بةكار هيَوانيان دروسةت بةن، وة هةنة   

 بن، ئةمةش شتيَكي زانراوةو ييَويست بة منونة بؤ هيَوانةوة نيية  

مةككةة   يَت بؤ ئةوةي بضيَت بؤ مالَي خوا لةببؤ منونة كابرايةض سوار فرِؤكةيةض دة
ني تةيارة بةؤ  ، كة سوار بوة طوماني تيادا نييةمةسيت بةجيَ هيَواني رةج، ئةو بة

كابرايةكي تريش سوار تةيارة دةبيَةت بةؤ ئةةوةي بضةيَت بةؤ       ئةوكةسة جائيزة، وة
سةرييَضيةو رةرامةة،  ، ئةمةشيان طوماني تيادا نيية كةخؤرئاوا و لةويَ رةج بكاه

 ئيرت بةم شيَوةية 
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كةمان بثرسة  مةبةسةتت   رةةيةرسيت، ئةةوةي ئةطةةر لةة يرسةياك    بةآلم كاري خوا
 يَت بؤ نزيك بونةوة لةخوا (ة؟ دةلَ كردني يورئان ماض ضية لةو كارةه كة )

خةواي طةةورة، تةةنما بةةو      هيض رِيَطايةةض نييةة بةؤ نزيةك بونةةوة لةة      ليَرةدا دةلَيَ : 
شةةرع طيَةرِاوين، بةةآلم ليَةرةدا يةادي شةتيَكتان        خةؤي بةؤي بةة    نةبيَت كة شيَوةية

و كؤمةةةض كردنةةي ئةةةو  دةخةمةةةوة كةةة بةةة بةةرِواي مةةن زؤر طرنطةةة، بةةؤ دامةزرانةةدن
 لةة ديوةدا   -هةموو دا هيَوانيَةك   ):واتة  (اللة  َض  دع ة. بِ  ل  ُك ):فةرمويَتةياسايةي كة د

نيةة بةة عةةيلَي    ةي كةة لةة ديوةدا مةةجالي ئةةوةي تيَدا     (، ئةةويش ئةةو   طومرِايية –
 خؤمان دةستكاري شةرع بكةين 

(  ة  ن  ُ    تْ ي َ  ال س أُنِ إِ  دع  ة  بِ  تْ ثَ م  ا أُح  دِ ل  كُ  ): طوتويةةان يةةة هةنةةديَك لةةة ييَشةةيوامنان بؤ
 تيَكي ييَ مريَوراوة( دعةيةض لة ديودا داهيَورابيَت، سونوة) هةر بي:واتة

وة مةةن هةسةةت بةةةو رِاسةةتية دةكةةةم وةض شةةتيَكي بةرجةسةةتة ضةةونكة خةةؤم          
وة دةزامن كة ضؤن  داهيَوراوةكان لةديودا،ضون و ليَكؤليوةوةم هةية بؤ شتةادابةدو

زؤربةةةي  هةةاتوون، لةةة نةةةوةماييَغةمبةرلة ييَضةةةوانةي ئةةةو كارانةةة دةكريَةةت كةةة 
 كاتةكاندا 

وة ئةوانةي كة بةرِاسةيت زانةان، كاتيَةك كةة يةةكيَكيان يورئةانيَكي هةَلبطرتايةة بةؤ         
بكةن، بةلَكو كردةوةيان ييَدةكرد، بةةآلم   كة ماضي ئةوةي بيخويَويَتةوة نةبيوراوة
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 كةضيي نية، دةلَيَن: ضي تياية؟  ئةو كةسانةي كة سؤزو عاتيفةيان هيض سووريَك
  نيَكردةوةي ييَواكةن  ئيَمةش دةلَيَ  ئةوةتا

 (  ُكل ما أُحِدَثْت ِبدعة  ِإال س أُِنيَ ْت ُ ن ة  )

كةمانةة هةنةديَك كةةس دةبيةو      هاتونةتةة نةاو ديوة   يةكيَكي تر لةو بيدعانة كة وة
كةانيش ئةوانةةي كةة لةة دلَيانةدا يامشةاوةي        ة-فاسيق–لةناو موسولَماناندا بطرة 

( دةبيَةت هةلَدةسةوة سةةرييَ، وة     بةانب  هةرماوة، كاتيَةك كةة طويَيةان لةة )    ئيمان 
خةواي  ئةطةر لَييان بثرسيت، ئةةم هةسةتانة ضةيية؟  دةلَةيَن بةؤ بةطةةورة دانةاني        

ضن بؤ مزطةوه نويَيةكةيان بةجةماعةه بكةةن، بةةلَكو   طةورةو ميمرةبان  بةآلم نا
 يان واية كة تةنما بةو هةسةتانة واشدامة و ئةو ياريانة دةكةن، برِدانيشتون تاولَةو 

طةورة رِاطرتووة، باشة ئةم هةلَسانةيان لة كويَةوة هيَوةاوة؟     ييَية خوايان بةسةر
كةة هةيض    ةوةييَغةمبةةر دةم ة كةلة رةديسيَكي هةلَبةسةرتاو بةة  شتيَكي سروشتي

را إِ ) :، ئةةويش ئةوةيةة كةة دةفةةرمويَت    بيَتييَغةمبةرمايةكي نية فةرمودةي بوة
) هةركةةة طويَتةةان لةةة دةنطةةي بانطةةةوة بةةوو يةكسةةةر  :واتةةة (1)( واوُن  قُ ف َ  األرانَ  مْ  ُ ْع  سَِ 

  ( ييَ سةر هةستوة

آلم لةة اليةةن ضةةند كةسةانيَكي     هةيةة، بةة   تةري  خوي بوة مايةةكي  فةرمودةيةئةم 
( ضةونكة  وا مة ، كةراوة بةة )يةو   ةوةييَغةمبةةر الواز يان درؤدروستكةر بةةدةمي  بري
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، يوختةي فةةرمودة صةةرياةكةيش بةةم    ( وال)يو ةفةرمويَتوشةكة لة رِاستيدا د
) : واتةةة (1)(..   َ لَ  وا عَ ل  َص     ُث  ق  ولن  ا يَ  لَ ثْ  ول  وا نِ قُ   ف َ  األرانِ  مْ ع   ُ را سَِ إِ ) :يةةة شةةيَوةية

، ةوانيَويَي ضةي طةووه ئيَةوةش وا بلَيَوة    ه طويَتان لة دةنطي بانب بوو، بانب هةركا
تان بيدعةة بةؤ مةرؤظ    ي  جا ببيوة ضةؤن شةة  ( دهتةن لةسةرم   دواه بةآلياشان ص

دةرِازيَويَتةوة؟  وة يةناعةتي ييَدةكاه لة دةروني خؤيدا طواية شةي ارةكاني خةوا   
ش ئةوةية كاتيَك كة يورئانيَك بطريَت بةدةستيةوة ماضي بةلَطةدادةنيَت،  بةطةورة

    ةبيَت هةلَدةسيَتة سةر ييَ بؤي؟ دةكاه وة كاتيَك كة طويَي لة بانب د

ييةكاني يورئةان، نةةخيَر، بةؤ منونةة رِةنطةة      آلم ئايا هةلَسوكةوه دةكاه بةرِيَومابة
ي دةياريَزيَت لة خواردني مالَي رةرام؟ ئايا خؤي دةياريَزيَةت  بكاه، بةآلم خؤ نويَي

ةو شةتانة كةة دةبوةة هةؤي بةآلو      لة  (؟ ئايةا خةؤي دةياريَزيَةت    رَ رِ  لة خواردني سةو) 
واي طةةورة لةةنيَوان موسةولَماناندا، وة ئايةا؟ ئايةا ؟      كردني خبونةوةي سةرييَضي 

دةب  كةة  سةةر ئةوشةةرعة   ةوة ئيَمةة لةة  بةةر ئة   كؤتايي، لةة  كؤمةلَيَك يرسياري بيَ
خواي طةورة بؤي دياري كردووين لة طويَرِايةلَي و يةرسةتوةكامناند، تةنانةةه يةةض    

ن ا ) ةتي،فةرمووية  مانييَغةمبةةر كةةين، ضةونكة هةةر وةض    رةرفيشي بةؤ زيةاد نا  
) ئةةةوةي كةةة خةةواي طةةةوةر  :واتةةة (2)( ب  هِ  ِ مْ كُ رتُ َن  أَ  دْ قَ   سَ إال   هِ بِ   هللاُ  مْ كُ َر َن  ا أَ ي ا  ِم   َش   ك  تُ َر ت َ 

كةة تةؤ   كارةي ، وة ئةةو ( هيضي  نةبواردووة و ييَ  رِاطةيانةدوون  فةرماني ييَكردون،
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ةكةةي :  خوا ؟ ئةطةر وةآلم لةنزيك بونةوةية ئايا يةرستوة و بؤ ئةجنامي دةدةيت 
ش ئةو كةارةي ئةةجنام   ي خواييَغةمبةربدةييتَ كة بةلَيَ بيَت  دةبيَت بةلَطةيةكمان 

تةةنما خةؤم بةةكاريَكي باشةي     -دابيَت، ئةطةر لة وةآلمدا دةلَيَت هيض بةلَطةم ييَويةة 
ئةوة ماناي واية بيدعةيةو هةموو بيدعةيةكيش طومرِاييةة و هةةموو طةومرِا     -دةزامن

وة رِةنطةة كةسةيَك بلَيَةت: ئةةم مةسةةلةية        بؤ ناوئاطرة ييةكيش سةرةجنامةكةي 
بةو سادةيية ، لةطةلَ ئةوةشدا ضؤن دةبيَت بةطومرِايي و خاوةنةكةي دةخاتة نةاو  

 ئاطر؟  

رِةمحةتي خواي لةسةر بيَت، وةآلمي ئةم يرسيارةي داوةتةةوة كةة    شاطبىئيماى 
بيدعةةةة هةرضةةةةندة : )واتةةةة(  اللة  َض    ه   َ فَ  عرية  ت َص   هم   ا كانَ   نَ  دع  ة. بِ  ل  ُك   ) : دةلَيَةةةت

 بضوكيش بيَت هةر طومرِايية(  

تةماشةاي   -طومرِاييةة  –دةدريَت بةسةر بيدعةداو دةطوتريَت بؤية لةم روكمةدا كة
خودي بيدعةكة ناكريَت، بةلَكو تةماشاي ئةو شةويَوة دةكةةين كةة بيدعةكةةي تيةا      

عةي كة لةة  المة ئةو شةردانراوة، ئايا ئةو شويَوة ضية؟ ئةو شويَوة شةري ةتي ئيس
كةةراوة، ئةةيرت مةةةجال بةةؤ كةسةةي تةةر نةماوةتةةةوة كةةة    َاليةةةن خةةواوة تةةةواو كامةة

 ةبكاه و بيدعةي تيابكاه بيدعةي بضوض بيَت يةان طةةورة، ئةاليَرةو   داتةواوكاري تيَ
ةكةة، ضةونكة   عطومرِاييةكة دةست ييَدةكاه، نةض تةنما لةبةةر دروسةت كردنةي بيد   

ديودا دروست دةكريَن ئةوة دةطةيةنيَت كةة تةةواو كةاري     ةل ئةو كارة زيادانةي كة
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 مانييَغةمبةةةريايةةة كةةة خةةواو  واتةبكريَةةت، بةةةو  ييَغةمبةةةربةةؤ خةةواي طةةةورةو  
 شةرعيان بةناتةواوي داناوةو ئةو بيدعةضيية ديَت بؤيان تةواو دةكاه 

 بكةين؟تةفسريضؤن يورئاني يريؤز  نلةسةرما تةسييَوي  /9ثرسايريَ

، تةا  ييَغةمبةةر سةر دلَةي   بؤ  طومان خواي طةورة يورئاني دابةزاندووةبيَ /وةآلم
شةاني، ئةةويش   تية سةرهةلَسيَت بةو واجبةةي كةةخوا خسةتوية    ي خواييَغةمبةر

ئةوةية كة خةلَك لة تةاريكي كةوفرو نةةزاني دةربمَيويَةت بةؤ رِونةاكي ئيسةالم، لةةم         
ال   ر ِك َ   ا   أَنْ زَْلنَ   اُ  إِلَْي   َ  لُِ ْخ   رَِ  الن    اَ  ِن   َن  ]يَت موةروة خةةةواي طةةةةورة دةفةةةبارةيةةةة

َِ اْلَعزِي  ِز احْلَِمي  ِد  ِ  ْم ِإىَل ِص  رَا  ،الم ،ئةةةلي  ) :واتةةة (1اب راهيم)[الظ ُلَم اِت ِإىَل الن   وِر ذِِْرِن َر ِ 
هةةتا خةةلَكي بةة ئيزنةي     ، بيَكةة بةؤ توَمةان ناردؤتةة خةوارةوة     رِا، ئةم يورئانةة كتيَ 

دةستةآله ، رِيَطةي خواي بةة تاريكي بةرةو رِوناكي  بطويَزيتةوةل يةروةردطاريان،
كةةةردوة  يييَغةمبةةةةرخةةةواي طةةةةورة وة  ( و سوياسةةةكراويان نيشةةةان بةةةدةيت

َسأَنْ زَْلنَ ا  ] كةرو رِؤشن كةرةوةي يورئةان، وةض دةفةةرموويَت  و تةفسري نكةرةوةبةرِو
َ لِلن اِ  َنا نُ ز َِل إِلَْيِهْم َسَلَعل ُهْم يَ  َ َفك  ُرسَن إِلَْيَ  الي ِْكرَ  ) وا بةؤ تةؤش   : واتة (44النح ل)[ لِ ُ َبنيِ 

، تةا رِونةي بكةيتةةوة بةؤ خةةلَك، ضةيان بةؤ دابةةزَيوراوة،         ةخوارئةم كتيَبةمان نارد
بووة بةة تةفسةري و رِونكةةرةوةي     ييَغةمبةرتي ، بؤية سونوةبةلَكو بري بكةنةوة(

وريَكة لة وةرةي  هةر ج يشييَغةمبةرضونكة سونوةتي  رئاندا هاتووة،ضي لة يورهة
ِِ ُ  َع ِن اْ َ َوى ن ِإْن ُه َو ِإال  َسْح    يُ وَح   ]: خوايي، خةواي طةةورة دةفةةرمويَت    َسَن ا يَ ْن

بةئارةزوي خؤي نادويَ* هةرضي دةلَيَت، لةة خةواوة وةرةي    ) : واتة (4س3النجم)[
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  أال  هُ َع  سِنثل  ُه نَ  نَ َق  ر الْ   أُستي  تُ ن  ال إِ أ) دةفةةةرموويَت:  يشرييَغةمبةةةوة (  ت بؤديَةة
 ح  الل.  نْ ِن    في  هِ دتُ َج  م  ا سَ   فَ  نَ َر يا الُق  ِ    مْ يكُ لَ  عَ :  ولُ ُق  ي َ  هِ عل    أَريك ِ   بعان  يُوِش  ُ  رج  ل  َش  

   .(1)َ  هللاُ (ر  كما حَ   هللاِ  َ  ر ولُ ر  نا حَ  ن    سإِ نو ُ حرِ فَ  حرا .  نْ نِ   فيهِ دتُ   سنا سجَ فأَلو ُ 

 نييَتكة سةونوةتة كةا   - وةكةيشي  ييَوةدراوةيَئايا من لةطةلَ يورئاندا هاو ش )واتة
 ، وةاه لةسةر جيَطةكةةي ددةميَك بيَت كابرايةض شان داببةرِاسيت نزيكة كة سةر -

رةةآللَ كةراوة ئةةوة    ا بةيين كةة   دتان بةسةة، جةا هةرضةيتان تيَة    بلَيَت: تةنما يورئان
ا بةةيين كةةة تيايةةدا رةةةرام كةةراوة بةرةةةرامي  دانن، وة هةرضةةيتان تيَةةبةرةةةآللَي بةةز

 -ي خةةوايش بةريةرضةةي ئةةةم طوتةيةةة دةداتةةةوةو دةفةةةرمويَتييَغةمبةةةر -بةةزانن،
ش ليَي رةرام كردوون روكمةكةي هةر وةض ئةوةية كةة  ي خواييَغةمبةركة  ئةوةي

  (  خواي طةورة ليَي رةرام كردوون

، يورئةةةان و سةةةونوةتي اني يةةةيَ بكريَةةةتت كةةةة تةفسةةةريي يورئةةةشةةة ةمجةةةا يةكةةة
دةطريَتةةوة،   ييَغةمبةةر ، سةونوةتيش طوفتةارو كةردارو دانثيانةاني     ةييَغةمبةر

يةاش ئةمةةةش بةة تةفسةةريو ليَكدانةةوةي زانايةةان، لةسةةرو هةمويانةةةوة هةةاوةآلني     
، لةبةةر  ، لةة ييَشةي ئةساابةكانيشةةوة عةبةدوآلي كةورِي مةسة ود      ييَغةمبةر

ياشةان لةبةةر ئةةوةي كةة طرنطةي      و  ي كةردووة ييَغةمبةةر يت ئةوةي كةة هةاوةلَيَ  
 كةةردووة لةةةبارةي تيَطةيشةة  و  ييَغةمبةةةريةةداوة بةةة يورئةةان و يرسةةياري لةزؤر
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ئيبوومةسةة ود ، ضةةونكة رِي عةةةبباستةفسةةريةكةي، يةةاش ئةةةم عةبةةدوآلي كةةو 
بباس رِاظةكةري ) بةرِاسيت ئيبوو عة:وةتا ( الق رانِ  انُ تُرُج  هُ إن  ) دةربارةي ئةم دةلَيَت

تيَكي ئةسةةاابةيةكي تةةةر كةةة تةفسةةةريي ئايةةةة   يورئانةةة(، يةةةاش ئةةةمانيش هةةةةر  
بةةةآلم هةنةةديَك جةةار جيةةاوازي دةبيَةةت لةةة نيَةةوان ليَكدانةةةوةي   -ليَطيَرِدرابيَتةةةوة، 

لةةم كاتةةدا تةفسةريةكة وةردةطةرين بةة رِازي بةون و تةسةلي  بةون و          - هاوةآلندا
، ييَويسةةتة لةسةةةرمان بطةرِيَيوةةةوة بةةؤ    يبةةولَكردن، ئةطةةةر دةسةةتمان نةكةةةوه   

داوة بة وةرطرتين تةفسريي يورئان لةة  ليَكدانةوةي تابي  ، ئةوانةي كة طرنطيان 
،و كةسةةانيَكي تةةر كةةة اووسط  ئةسةةاابةكان ،وةكةةو سةةةعيدي كةةورِي جوبةةةير، وة 

لةة   وةكوبامسةانكرد  تيةتايبةة بن بة وةرطةرتين تةفسةري لةة ئةسةاابةكان  ب    وناسرا
  رِي عةبباسوبدوآلي كعة

هةنديَك ئايةه تةفسري دةكريَت بةة رِةئةي يةان بةة بؤضةؤني       - بةداخةوة –ليَرةدا 
وة هةنديَك لةة   وةرنةطريابيَت، يشةوةييَغةمبةرتةفسرية لة  مةزهةب، ئةطةر ئةو

مةزهةبةكةيةدا بطوجنيَةت، ئةةم     ةتةكان واليَك دةدةنةوة كة لةطةلَموتةئةخرين ئاي
تةفسةةةريي يورئةةةان بةةةطويَرةي طوجنانةةةدي لةطةةةةلَ   كةةارةش زؤر ترسةةةواكة، كةةة  

ئةةو   مةزهةبةكةي خؤيدا ليَكبداتةوة، لةكاتيَكدا كة زاناياني تةفسري بة ييَضةةوانةي 
  تةوة خاوةن مةزهةبانة ليَكياندابيَ

فَ اقْ َرَُسا َن ا ]ونةيةض بميَويوةوة بؤئةم باسة: خواي طةةورة دةفةةرمويَت   مندةتوان  
هةنةديَك لةة مةزهةبةكانةدا بةة خويَووةةوةي يورئةان        لةة  (20املزن ل)[َِن تَ َيس َر ِنَن اْلُقرْ 
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بةةة واج واتةةة، وة ييَويسةةت ناكةةاه سةةورةتي فاتياةةة خبويَوريَةةت    ليَكدراوةتةةةوة
وره خبويَوريَةت  ئابةةم شةيَوةية    ئايةةتي كة   سةيَ  نلةنويَيدا كة ئايةةتيَكي دريَةي يةا   
 ةوةييَغةمبةةر مان هةية لةة  صةريح  فةرمودةيليَكيان داوةتةوة لة كاتيَكدا كة 

َْْ يَ ْق رَأ بَِفاِةَ ِة الِك َ ا ِ ) طيَرِراوةتةوة كة فةرمويةتي نويَةيي   ) :واتةة  (1)( اَل َص الََة ِلَم ْن 
 نةخويَويَت(  زريَت ئةطةر سورةتي فاتياةي تياهيض كةسيَك دانامة

     ا ِ الكِ  ةِ فاِةَ بِ  ق رأ فيه ايَ  َْْ    ص الة  ل  ن َص َن ) :لة فةرمودةيةكي تردا فةرمويةةتي  وة 
هةركةسيَك نويَييَك بكةاه و  :)واتة  (2)( غ رُي َ  ا .  ،  ه  ِخ دا      ه  ِخدا    ِخدا    ه َ فَ 

سةةورةتي فاتياةةةي تيادانةةةخويَويَت، ئةةةو نويَةةية نويسةةان، ئةونويَةةية نويسةةانة،    
    ناتةواوة(  واتةئةونويَية نويسانة، 

داوةتةةوة،   ةرمودةيةةي سةةرةوةيان  دوو ف ريةرضةي ئةةو  لةطةلَ ئةوةشدا ضوون بة
سةةةرةوة، بةةة دةعةةواي ئةةةوةي كةةة خةةواي طةةةورة       بةةةو تةفسةةرية نارِةوايةةةي   

 :نرةتي فاتياةةي نةةكردووة، وة دةلَةيَ   يورئان خبويَون ئيرت باسي سو :فةرمويةتي
 دةبةيَ  واتةة  ،نةبيَت - متةواتري –كة يورئان تةفسري ناكريَت مةطةر بة فةرمودةي 

ةوةي لةة  بةةر ئة   بة طيَرِابيَتيانةوة نةض تةةنما يةةض ئةسةاابة، لةة    كؤمةلَيَك لة سةرا
شةي  دا كؤمةلَيَك سةرابة بةشةدار بةوون، تةفسريةكة  رئانطيَرِانةوةو نوسيوةوةي يو
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 دوو فةرموودةيةةةي سةةةرةوةيان رِةد  هةةةر دةبيَةةت وابيَةةت، بةةةم شةةيَوةية ئةةةو     
 بؤضةوني رةي كردؤتةوة، و يشتيان بةستووة بة تةفسري كردني ئايةتةكةة بةة طةويَ   

  نخؤيان يان بة طويَرةي مةزهةبةكانيا

دا بةةبيَ جيةاوازي، رِونيانكردؤتةةوة    كؤن و نويَة  لة زاناياني تةفسري،بةآلم سةرجةم 
ضةةندة   واتةة هةاتووة،   نويَةي  يواتةة  بةة  ( فَ اقْ َرَُسا)  كة لةو ئايةتة يةريؤزةدا وشةةي  

 طةةةورة ئةةةو شةةةونويَي بكةةةن، ضةةونكة خةةواي خةةواي طةةةورة بةةؤي ئاسةةان كةةردوون
ِإن  َرب َ  يَ ْعَلُم أَن  َ   : ]دةفةرمويَت دواي باسي شةونويَي دابةزاندووة، كة ئايةتةي لة

ُر الل ْي لَ  ُ يُ َق دِ   [ َسالن  َه ارَ  تَ ُقوُ  أَْدََن ِنْن ثُ ُلَثِ  الل ْيِل َسِنْن َفُه َسثُ ُلثَ ُه َسطَالَِف ة  ِن َن ال  ِييَن َنَع َ  َساه 
ضةةةندتان تةةواني نويَةةيي  : واتةةة (20املزن  ل)[اقْ َرَُسا َن  ا تَ َيس   َر ِن  َن اْلُق  ْرَِن فَ   ] تةةا دةطاتةةة

سةةر موسةولَماناني ئاسةانكردووة ضةةندة      ضونكة خواي طةورة لةة  ،شةونويَي بكةن
كةة وةكةو    ؤيةة واجةن نيةة لةسةةر موسةولَمانان     توانيان ئةوةندة شةةونويَيبكةن، ب 

 كاتةكة بكةن يازدة رِ ييَغةمبةر

ي ئايةتةكة، وةئةم شيَوازةش لة عةرةبيةدا ييَةي دةلَةيَن نةاو هيَوةاني      واتةبوو ئةمة
( ، اْلُك ل ِ  اجْلُ ْزَِ َسِإرَاَدةُ  إطْ اَل ُ ) مةست بةون ييَةي لةة هةمووشةتةكة     بةشيَك لةشتيَك وة

هةرضةندة يورئان خويَودن بةشيَكة لة  بكةن،  يَينو واتة، ( فَ اقْ َرَُسا) وشةيوضونكة 
بةشةية لة نويَيةكة، هةةروةض ضةؤن لةة     ي ئةوبؤ رِونكردنةوةي طرنطويَي، ئةمةش ن

أَقِ ِم الن  اَلَة لِ ُدُلوِي الش  ْمِس ِإىَل َغَس ِ   ]ئايةتيَكي تريشدا خةواي طةةورة دةفةةرمويَت    
(  قُ    ْرََن اْلَفْج   رِ  ي )واتةةةةةشةةةدا رليَ )52اإل    راَ([الل ْي   ِل َسقُ    ْرََن اْلَفْج   ِر ِإن  قُ    ْرََن اْلَفْج   ِر 
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كي كةردووة لةة   ة، ليَرةشدا خواي طةةورة باسةي بةشةيَ   مةبةسيت ييَ نويَيي بةيانيي
كة يورئان خويَودنة تيايدا، كةضي مةبةسيت لة نويَيةكةية، ئةم شيَوازةش لة  نويَي

 زماني عةرةبيدا هةيةو زانراوة 

 دواي رِونبونةوةي تةفسريي ئةو ئايةتة لة اليةن زاناياني تةفسريةوة بةةبيَ  ئيرت لة
 (، دروسةت نييةة كةة ئةةو    مُه فَ لَ م سخَ هُ فَ لَ َ  )  ، لة نيَوان ييَش  و ياش  يانجياوازي

ن -ئارةاد –نريَن تةنما بة بةلَطةةي ئةةوةي كةة فةرمودةيةةكي     فةرمودةية وةال دوو
ئايةتةةي كةة بامسةان كةرد      ر ئةوةي كة ئةوةيةض ئةساابة طيَرِاونيَتيةوة  لةب واتة

، وة لةبةةر ئةةوةي كةة    ةميةكة  ليَكيانداوةتةوة، ئةمةشيَوةية  زاناياني تةفسري بةو
رِونكةةةرةوةو  يورئةةان ناكةةةن، بةةةلَكو   دذايةةةتي يشييَغةمبةةةرفةةةرموودةكاني 

بامسةان كةرد، ئةمةةش دووةم،    تةفسريكةري يورئانن، هةةروةض ضةؤن لةسةةرةوة    
شةيَوةية ليَكةي بدةيوةةوة كةة يةيوةنةدي بةة يورئةان خوَيودنةةوة          ن بةةو ئيرت ضةؤ 
  نويَيي سونوةه بيَت يان فةرز؟  يدا، جانويَ لةهةرنيية 

انكردن، بة رِاشكاوي باسي ئةوة دةكةن كة امسبةآلم ئةو دوو فةرموودةيةي كةب
نويَيي هيض كةسيَك دانامةزريَت ئةطةر سورةتي فاتياةي تيادا نةخويَويَت،وةض 

َْْ يَ ْقَرأ بَِفاِةَِة الِكَ ا ِ  الَ )دةفةرموويَت وةلة فةرمودةيةكي تردا , (1)(َصاَلَة ِلَمْن 
َْْ يَ قْ ):دةفةرمويَت  ، َفِهَ  ، َفِهَ  ِخَدا   ، َفِهَ  ِخَدا   َرْأ ِفيَها ِبُ ِ  اْلُقْرَنِ ِنْن َصل   َصالة  
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 يَيةكةي ناتةواوة، وة هةر كةسيَكيش نويَيةكةي بةنو واتة (1) (.ِخَدا   َغرْيُ َ َا . 
كردبيَت، ماناي واية ة نويَيةكةي هةرنةك بداه وةض ئةوةواية ناتةواوي ئةجنام
   وةض لة فةرمودةكةي سةرةوةدا هاتووة  نويَيةكةي بةتالَة،

كةة   ييَغةمبةربؤوة، دلَويادةب  لةو فةرموودانةي  ئيرت كة ئةورِاستيةمان بؤ رِون
لةةةة كتيَبةةةةكاني سةةةونوةدا طيَرِدراونةتةةةةوة و سةنةدةكانيشةةةيان صةةةةريان، بةةةا  

مامنان بؤ دروست نابيَت بةةو فةلسةةفةو ليَكدانةةوة عةيلَيةةي     ئيَمة طو ئاراديشنب،
فةرموودانة نةادةين ضةونكة    لةم سةردةمة دا باوة و دةيبست  كة دةلَيَن طويَ بةو

 ئارادن، ضونكة لة عةيائيددا فةرمودةي ئاراد وةرناطرن  

موعةازي نةارد    ييَغةمبةةر بةم شيَوة طومان دةبةن،  هةرضةةندة دةزانةي كةة     ئا
كةة خةؤي تاكةة نةفةةريَك      (2)طةوازي ئةهلي كيتاب بكاه بؤ بريو باوةرِو تةوريةد بان

 بوو 

( ئةوةندةش بةسة دةربةارةي ئةةو    اياَن ُت بَ دْ رَ يت أَ ال   ةِ مِ لِ الكَ   ِ يِ  ِ  َسيف َهَيا اْلَقْدِر ِكَفايَة  )
 ؟( كيف َيب علينا أن نفسر القران الكرمي )كة ويست  رِوني بكةمةوة  ابةتةيب

 صلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد واله وصحبه والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الدين ,و 
 واحلمد هلل رب العاملني .
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