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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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 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

ِ
 ثيَشةكى دانةر :

ابهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا،  إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ
من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 
شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

 إبحساٍن إىل يوم الدين، وسلم تسليًما كثريًا، أما بعد:

رِوناكى ناميلكةيةكى كورتة لةسةر "  تسولَمانى خؤشةويست ئةمةى بةردةستمو   
" تيايدا تيَطةيشنت ييةكانى هاوةلَ برِياردان بؤ خواى طةورةخوا بة تةنها ناسني و تاريك

نى يةكخوا ثةرستيم و بةلَطة و جؤر و بةرو بومةكا خوا بة تةنها ناسنيلة ماناو واتاى 
ماناو واتاى  هاوةلَ برِياردةران بؤ خواى ثةروةردطار و ، وة تيَيدا رِوون كردؤتةوة

، وة تيايدا باسى شةفاعةتى تى ئةم كارةم باس كردووةبةلَطةى ثوضةلَى و نادروستيَ
، وة باسى هؤكارةنى  هاوةلَ برِياردةران بؤ خواى دراوو رِيَطة ثيَنةدراوم كردووةرِيَطة ثيَ

ة خراثةكانى  هاوةلَ برِياردةرامن بؤ خواى زيان و شويَنةوارثةروةردطار و جؤرو بةش و 
 كردووة .ثةروةردطارم 

ة ئةوةية كة خوا بةيةك ناسني رِوناكييةكة خواى ثةروةردطار يئةوةى طومانى تيَدا ني    
رِيَنمونى ئةو كةسانةى بؤ ئةكات و يارمةتيان ئةدات بؤى كة خؤى ويستى ليَ ية، وة 

وى تاريكايي و سةرليَشيَواوية و هةموار هاوةلَ برِياردةران بؤ خواى ثةروةردط

چ : ةروةك خواى ثةروةردطار فةرمويةتى،  هنرِازيَنراوةتةوة بؤ بآ باوةرِان و موشريكا
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 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڳ  ڱ  ڳ  ڳ

: ئايا ( واتا١٢٢األنعام: ) چے  ۓ  ہ  ہہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے
زيندومان كردةوة بة و سةرليَشيَوايدا ئةذيا ( ئيَمة ئةو كةسةى كة مردبوو ) لة طومرايي 

رِوناكى ئيمان وقورئان، ئةو كةسة ئةزانيَت ضؤن رِيَطةى رِاست ئةطريَتة بةرو 
، وةكو ئةو كةسة واية كة لة تاريكاييةكانى شريك و لَسوكةوت ئةكات لة ناو  خةلَكيداهة

، بةو و رِزطارى ببيَتنيَت دةر بضيَت بآ باوةرِى و نةزانى و سةرليَشيَواويدا ئةذيَت و ناتوا
 شيَوةية  هاوةلَ برِياردةران و بآ باوةرى و خراثةكاري بؤ بآ باوةرِان رِازيَــنراوةتةوة .

ن و ئاشكراو بةلَطةى ونى كردؤتةوة كة ضةندين ئايةتى رِوووة خواى ثةروةردطار رِو     
ورةترينيان قورئانى ( كة طةدرةوشاوةى دابةزاندووة بؤ سةر ثيَغةمبةرةكةى )

ئةوةى لة قورئان و سوننةتدا دايبةزاندووة ( و ثريؤزة تا بة ناردنى  ثيَغةمبةران )
خةلَكى لة تاريكاييةكانى شريك و بآ باوةرِى و نةزانى و خراثةكارييةوة دةربيَنيَت بؤ 

و زانيارى بةسودو رِيَنمونى تةواو، هةروةك خواى  خوا بة تةنها ناسنيئيمان و 

ۈ    ۈ  ٴۇ     ۆ ۆ     ۇ    ۇ   ڭ  ڭ   ڭچ: تىةردطار فةرمويةثةرو

: خواى ثةروةردطار ئةو ( واتا٩احلديد: ) چې  ې   ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  
ئاشكراو بةلَطةى درةوشاوةى دابةزاندووة بؤ سةر  وون ضةندين ئايةتى رِوخوايةية كة 

انةوة دةرتان بيَنيَت لة ( تا بة هؤى ئةو ئايةت و بةلَطثيَغةمبةرةكةى )
 تاريكاييةكانى شريك و بآ باوةرِى و نةزانى و خراثةكاري و ....هتد( تاريكاييةكانةوة )

و سوننةت و زانيارى بةسودو رِيَنمونى تةواو ، وة  خوا بة تةنها ناسنيبؤالى رِوناكى 
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 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

ى بؤ خواى ثةروةردطار بةرامبةرتان زؤر بة سؤزو بةبةزةيية ) لة كاتيَكدا قورئان
( بؤ ناردون تا هيدايةت بدريَن و رِيَنمونى بكريَن بؤ دابةزاندون و ثيَغةمبةرى )

 خراثةيةك (.  هةمووضاكةيةك و دوور بكةونةوة لة  هةمووكردنى 

طرتووة بةم ، هةر بةشةى ضةند باسيَكى لة خؤ ةم ناميلكةيةم كردؤتة دوو بةشةوةوة ئ
 :شيَوةيةى الى خوارةوة

 .   خوا بة تةنها ناسنيناكى : رِوبةشـي يةكةم

 . خوا بة تةنها ناسني: تيَطةيشنت لة ماناو واتاى ى يةكةمباســ

 .  خوا بة تةنها ناسني: بةلَطةكان لةسةر جيَطري كردنى ى دووةمباســ

 .  خوا بة تةنها ناسني: جؤرةكانى ى سيَيةمباسـ

 .  خوا بة تةنها ناسنيباسـى ضوارةم: بةروبومة ضاك و سودةكانى 

 تاريكاييةكانى هاوةلَ برِياردان بؤ خواى طةورة .: بةشـى دووةم

 : تيَطةيشنت لة ماناو واتاى هاوةلَ برِياردةران بؤ خواى ثةروةردطار .باسـى يةكةم

: بةلَطةكانى ثوضةلَ كردنةوةو نادروستيَتى  هاوةلَ برِياردةران بؤ خواى باسـى دووةم
 ثةروةردطار . 

 نةوةى شةفاعةتى رِيَطة ثيَدراوو شةفاعةتى رِيَطة ثيَنةدراو .: رِون كرديَيةمباسى سـ

 باسى ضـوارةم: بةخشةرو رِذيَنةرى نيعمةتةكان تةنها ئةوة شايستةى ثةرسنت بيَت .
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 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

: ئةو هؤكارانةى سةر ئةكيَشن بؤ  هاوةلَ برِياردةران بؤ خواى باسـي ثيَنجةم
 ثةروةردطار .

 ياردةران بؤ خواى ثةروةردطار .: جؤرو بةشةكانى هاوةلَ برِباسى شةشةم

 ان بؤ خواى ثةروةردطار .ةوارة خراثةكانى  هاوةلَ برِيارد: زيان و شويَنباسي حةوتةم

، ئةم كارة داواى ليَ بكريَت ثيَى ئةبةخشيَتداواكارم لةو خواية بةو ناوة طةورةيةى طةر 
نياو ثاش نى دو، وة سودم ثيَ بطةيةنيَت لة ذياؤزة تةنها لةبةر خاترى ئةو بيَتثري

، بةرِاستى خواى كةسانة بطةيةنيَ كة ئةطات ثيَيانئةو  هةموو، وة سود بة مردمن
، تةنها هةر ئةو ئوميَد ثيَ بووانةثةروةردطار باشرتين داوا ليَكراوة و بةريَزترين 

، وة سوثاس و ستايش بؤثةروةردطارى امنانة وباشرتين ثشت ثآ بةسرتاوةثشتيو
آلت و سةالمى خواى ثةروةردطار لةسةر بةندةو ثيَغةمبةرى هةردوو جيهانيان و سة

( رِاستطؤي خؤيي و يارو ياوةران و شويَن كةوتوانيان بة ضاكى تارِؤذى دوايي )
 ببيَت .    
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 :ثيَشةكى وةرطيَرِ

لَمانى خؤشةويست ئةطةر ئةتةويَت ئةو مةبةستةى كة خواى ثةروةردطار موس    

ڄ   چدووة بيَنيتة دى و فةرمانى هةرةطةورةى كة بةندةكانى بة طشتى بؤ دروست كر

، ئةطةر ( جآ بة جآ بكةيت٥٦الذارايت: ) چڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 
ئةطةر ئةتةويَت تةنط و ، ياو دوارِؤذت بةسةردا برِيَذريَتخيَرو بةرةكةتى دون ئةتةويَت

ا، ضةلَةمةو ناخؤشى و سزات لةسةر البضيَت و هيَمن و ئارام بيت لة دونياو دوارِؤذد
ةوةو لة ئةطةر ئةتةويَت خواى ثةروةردطار لة تاوانةكانت خؤش ببيَت و بتكاتة بةهةشت

ن و ثاداشتى خواى ثةروةردطار بة ورِازى بو ، ئةطةر ئةتةويَتئاطرى دؤزةخ بتثاريَزيَت
، (دةست بيَنيت و سةرفرازترين كةس بيت لة دوا رِؤذدا بة شةفاعةتى ثيَغةمبةر )

ئةطةر ، ثاداشتى ضاك بدريَيتةوة لةسةريانكانت وةربطرييَت و و كردةوةو قسةهةمووة 
ة تاوان كردن كردنى كردةوةوى ضاكةت لةسةر شان سوك بيَت و وازهيَنان لئةتةويَت 

ئةطةر ئةتةويَت خواى ثةروةردطار ئيمان لةدلَتدا جوان و رِازاوة ، لةسةر شان سوك بيَت
، ئةطةر ئةتةويَت رِازى زةون و ناشريين بكاتلَتدا قيَبكات و بآباوةرِى و تاوان كردن لة د

لة ناخؤشى و ئةو كارانة وةربطريت كة بةسةرت ديَت  هةمووبيت و بةدلَيَكى ئارامةوة 
ئةطةر ئةتةويَت رِزطارت بيَت لة زةليلى و ذيَر دةستةيى بةندةكان و تةنها ، نارِةحةتى

ةست بكةيت بةوةوة ، وة بةرِاستى و تةنها دلَت ثةيو و بةندةى خواى ثةروةردطار بيت
، وة خواى ثةروةردطار و تاوانةكانت سوك و كةم بيَتكردةوةى كةمت زياد بكات 

ناخؤشى و نارِةحةتى دونياو دوارِؤذت ليَبطيَرِيَتةوةو سةرخةرو يارمةتى دةرت بيَت لة 
 و ذيانيَكى ئاسودةو ثرِ لةئارامى و دلَخؤشيت ثآ ببةخشيَت و دألدونياو دوارِؤذدا 
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 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

: بؤ بةدةست هيَنانى ئةو خوشك و براى بةرِيَزم، مت بكات بة يادو زيكرى خؤىئارا
لَمانيَكى تةنها خوا ثةرست بةو ة هةوأل بدة موسكارة ثريؤزو ثرِ لةبةرةكةتان هةموو

موسلَمانى يك برِياردان بؤ خواى ثةروةردطار، خؤت بةدور بطرة لة هاوةلَ و شةر
يَت دوو خوا و بلَيَيت ئةبآ موسولَمانيَك هةب خؤشةويست ثآ دةضيَت بةميَشكتدا بيَت

جؤرةكانى عيبادةت و ثةرستنةكانى وةكو  هةموو، بةآلم يان زياتر بثةرستيَت؟ نةخيَر
ن و داواى كؤمةك و ون و مل كةض بووثارِانةوةو ترسان و ثشت ثآبةسنت و ئوميَد ثيَ بو

زر كردن و جطة يارمةتى كردن و الضونى ناخؤشى و نارِةحةتى و سةربرِين و نة
، بؤية لة ؤ خواى ثةروةردطار ئةجنام بدريَنيان تةنها بهةموولةمانةش كة ئةبيَت 

كردن بؤ غةيرى خوا ئةجنام كاتيَكدا لة غةيرى خوا ئةثارِيَيتةوة يان سةربرِين و نةزر 
اى ، ئةو كارةت ئةبيَتة ثةرسنت و عيبادةت كردنى ئةوةى كة جطة لة خوئةدةيت

، خوشك و براى بةرِيَزم عيبادةت تةنها بريتى نيية لة نويَذ ةجنامـداوةثةروةردطار بؤت ئ
، بةلَكو هةر كاريَك خواى ن و حةج كردن بؤ خواى ثةروةردطاركردن و رِؤذوو طرت

، كردن و تةنها بؤ خؤي ئةجنام بدريَتثةروةردطار فةرمانى ثآ كردبوو كة ئةبيَت 
( نيشانةى ئيمان و انى ثيَغةمبةر )ئةجنام دانى بؤ خوا بة دلَسؤزى و لةسةر فةرم

، لة هةمان كاتدا كردن و ئةجنام دانى بؤ غةيرى يَرِايةلَىية بؤ خواى ثةروةردطارطو
( و ثياوضاكان و فريشتةكانيش بن ( خواى ثةروةردطار )طةر ثيَغةمبةران )

ةنها نيشانةى  هاوةلَ و شةريك برِياردانة بؤ خواى ثةروةردطار ، بؤية لةبةر طةورةيى ت
ان بؤ خواى ثةروةردطار و بآ ئاطايى  و ترسناكى  هاوةلَ برِياردخوا بةيةك ناسني

زؤرينةى موسولَمانان لة باسةكانى خوا بةيةك ناسني و ترسناكى  هاوةلَ برِياردان بؤي، 
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( نى طومانى نيَوان موسولَمانان طواية ثارِانةوةو هاوار كردن بؤثيَغةمبةران )ووة بو
، وام بةثيَويست زانى بؤيانفريشتةكان نابيَتة عيبادةت و ثةرسنت و ثياوضاكان و 

وظلمات  نور التوحيدهةستم بةوةرطيَرِانى ئةم ناميلكةيةى بةردةستت كة ناوى ] 
[ بة ئوميَدى  د. سعيد بن علي بن وهف القحطاين ،، دانراوىيف ضوء الكتاب والسنة الشرك

 وةرطرتن و بة ئاطا هاتنةوةى ئةوةى خواى ثةروةردطار بيكاتة مايةى سود ليَ
موسولَمانان لة باسةكانى تةنها خوا بةيةك ناسني و ترسناكى هاوةلَ برِياردان بؤي، وة 

ةونةوة لة  هاوةلَ زياتر طرنطى بدةن بة اليةنى تةنها خوا بةيةك ناسني و دوور بك
ر موسَلمانى خؤشةويست ئاطادار بةو باش بزانة خواى ثةروةردطا، برِياردان بؤى

نى داوة بة كةسانَيك ثِر بة زةويي تاوانيان هةية و كةسَيك ووثةميانى لَيخؤش ب
بةمةرجيَك كاتيَك ئةو  ] سةد كةسى كوشتبَيت و كةسانَيك يةكجار تاوانيان زؤرة

تاوانةى كردووة نةطةيشتبيَتة ئةندازةى شةريك بؤ خوا برِياردان و بآباوةرِى 
َلمانَيك نةداوة لَيى خؤش ببَيت لة ميانى بة موسبةآلم ثةوةبةحةآللَيشى نةزانيبيَت [ 

)ترسناكى  كاتَيكدا هاوةَلى بؤ بِرياداوةو لةسةريشى مردووةو تةوبةى لَينةكردووة
بؤية خوشك وبراى بةرِيَزم ، (ثةروةردطار بؤ رِوون كراوةتةوةخواى برِياردانى بؤ هاوةلَ 

يتةوة لة شةريك برِياردان بؤ ضةنديَك طرنطى بدةيت بة تةوحيدو جؤرةكانى و دوور بكةو
، واطومانيش مةبة شتا هةر كةمة و زياترت ثيَويستةو جؤرو بةشةكانيةوة هيَهةموخوا بة

ةكان ئةثارِيَمةوة مةبةستم نيية ( ثياوضاكان و طؤرِثيَغةمبةران و )و مةلَيَ كاتيَك لة 
ضونكة ئةوةى ، دطار باوةرِم ثيَيان هةبيَتئةوان بة خوا بزامن و وةكو خواى ثةروةر

كةتؤ ئةيلَيَيت هةمان قسةو بريوباوةرِى موشريكانى سةردةمى ثيَغةمبةرى خوا بوو 
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() نيان بؤ ناكةين تةنها بؤ ئةوة نةبيَت كة ت: ئيَمة هاوارو ثةرسكة ئةيان وت
نزيكمان بكةنةوةو شةفاعةمتان بؤ بكةن الى خواى ثةروةردطار، بؤية دلَت تةنها 

هةلَس وكةوت  هةموو، وةلة ك و تةنها و بآ شةريكواى تاثةيوةست بكة بة خ
 شتيَكدا .هةمووثةرستنةكانتدا تةنها رِوو بكة خواى تاك و تةنها و بةدةسةآلت بةسةر 

لة كؤتاييدا داواكارين لةو خوايةى كة هةركةسيَك تةنها بؤ ئةو بذيَت و بؤ ئةو بلَيَت       
ردةوام سةربةرزو سرفرازةو بة هيض و بؤ ئةو كار بكات و تةنها ثشت بةو ببةستيَت بة

ة هيض ، هةركةسيَك داواى ليَبكات و ليَى بثارِيَتةوة بنابيَتو  شيَوةيةك زةليل و سةرشؤرِ
، هةركةسيَك تةنها ئةو بة ثةرسرتاوى رِاستةقينةى خؤى شيَوةيةك نا ئوميَد نابيَت

، داواكارين ةكاتؤشى و نارِةحةتيةك رِزطارى ئتةنط و ضةلَةمةو ناخ هةمووبزانيَت لة 
و تةنها بؤ خؤي بيَت و  دةوةيةكمان تةنها بة فةرمانى خؤيووتةو كر هةمووليَى 

بةش و حةزيَك كة بؤ دونياو خؤ دةرخسنت بيَت، وة  هةموونييةمتان ثاك بكاتةوة لة 
 ، وة داواكارين ليَى لة نوسةرو وةرطيَرِةكامنانداكار هةموودلَسؤزميان ثآ ببةخشيَت لة 

ئةوانةى ئةطةر بة ووشةيةكى خرييش بةشداريان كردووة خؤش ببيَت  هةموورو و خويَنة
 .   آمــــني، شيَت و لة مردووةكامنان خؤش بيَتو بةردةواميمان ثيَببةخ
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 بةشى يةكةم

 رِوناكى خوا بة تةنها ناسني

 تيَطةيشنت لة ماناو واتاى خوا بة تةنها ناسني: :باسـى يةكةم

نى ونى زانياري و دان نان )لةطةأل بوو: بريتية لة بوشتىبة ط خوا بة تةنها ناسني
هةموو ناوة جوانةى بريوباوةرِيكى تةواو( بةوةى خواى ثةروةردطار تاك و تةنهاية بةو 

، وة تاك و هةموو سيفاتيَكى تةواوو بةرزو طةورة، وة تاك و تةنهاية بةكة هةيةتى
جؤرةكانى ثةرسنت تةنها بؤ  مووهة: ئةبيَت هةموو جؤرةكانى ثةرسنت )واتاتةنهاية بة 

یجئحئمئ  ییچ :واى ثةروةردطار فةرمويةتىهةروةك خ، (1)ئةو برِيار بدريَت(

: خواى ثةروةردطارى ئيَوة ثةرسرتاوى تاك ( واتا١٦٣ :البقرة) چخبىئ يئ جب  حب
ة ئةو يوتةنهاية ئةو خوايةى كة جطة لة خؤي هيض ثةرسرتاويَكى حةق و رِاستى تر ني

 رِةحم و سؤزو بةزةيية . خوايةى كة خاوةنى 

لة تةفسريى ئةم  -رِةمحةتى خواى ليَبيَت– الّسعدي انصرزاناى ثاية بةرز ) شيَخ      
: واتا : خواى ثةروةردطار تاك و تةنهاية لة زات و ناوةكان و ويةتىئايةتةدا فةرمو

ض هاو ، وة هينةلة زاتيدا ةي، هيض شةريك و  هاوةلَيَكى نيداسيفاتةكان و كارةكانى خؤي
، دةى كةوابو رو بةديهيَنةريَك نية جطة لة خؤى، هيض دروست كةيةناوو هاو شيَوةى ني

جؤرةكانى ثةرسنت  هةمووثيَويستة تةنها ئةو بة خواو ثةرسرتاوى رِاستةقينة بزانريَت و 
                                                           

 .18القول السديد يف مقاصد التوحيد، للسعدي، ص:  برِوانة (1)



 

 

 10 ba8.org 

 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

، وة بة هيض شيَوةيةك هيض يةكيَ لة دروست كراوةكانى ئةجنام بدريَتتةنها بؤ ئةو 
  (1)أل و شةريكى .نةكريَت بة هاوة

 

 ةمباسي دوو

 :خوا بة تةنها ناسنين و ئاشكراكان لةسةر جيَطري كردنى وبةلَطة رِو

و ئاشكراو درةوشاوةكان لة قورئانى ثريؤز و فةرمودةكانى ثيَغةمبةرى ن بةلَطة رِوو    
)خوا بة يةك  خوا بة تةنها ناسني( طةليَك زؤرن لةسةر جيَطري كردنى خوادا )

و زياتر  نةوةو، بةآلم بؤ رِوون بوهةموويان سنوردار بكريَنة ناتوانريَت  ناسني( ك
 :ةكةينتيَطةيشنت ضةند منونةيةك باس ئ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چخواى طةورة فةرمويةتى:  -1

 - ٥٦الذارايت: )چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  

بؤ عيبادةت و ثةرستين كامن دروست نةكردووة تةنها و مرؤظة : من جنؤكةواتا، (٥٨
زؤر رزق و رؤزى  ، بةرِاستى خواى طةورةخؤم نةبيَت، من رِزق و رؤزيم ليَيان ناويَت

 .ةنى دةسةآلتى زؤر ثتةوو بة هيَزةدةرةو خاو

ن كردؤتةوة كة مةبةستى لة ولةم ئايةتة ثريؤزةدا خواى طةورة ئةوةى بؤمان رِو    
كردن و ثةرستنيةتى بة تاك روست كراوةكانى تةنها عيبادةت بؤ دروست كردنى د

                                                           
 .60، للسعدي، ص تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان:  برِوانة (1)
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وة ةداتةوة، ، هةركةسيَك طويَرِايةلَى بكات بة باشرتين شيَوة ثاداشتى ئوتةنها
، ستيَت سزاى ئةدات بةتوندترين سزاهةركةسيَك سةرثيَضى بكات و بة تاك وتةنها نةيثةر

يَ  ثيَويستة لة دروست بن كردووةتةوة كة خواى طةورة ووة ئةوةى بؤمان رِو
كاتيَكدا هةذارو بآ دةسةالتن  هةموو، بةلَكو دروست كراوةكانى بةطشتى و لة كراوةكانى

و ثيَويستيان بة خواى طةورة هةية، ضونكة خواى طةورة دروست كةرو بةديهيَنةرو رِزق 
   دروست كراوةكانيةتى .    هةموودةرو دةسةآلتدارى 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :ويةتىهةروةها خواى طةورة فةرم -٢

چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ    

ثيَغةمبةرى طةل و هؤزيَك  هةمووواتا: بةبى طومان ئيمة بؤ ناو  (٣٦النحل: ) چگ 
دوور بكةونةوة لة  ، تا خواى طةورة بةتاك و تةنها بثةرسنت وخومان رِةوانة كردووة

رِيَنمونى هةنديَكيانى كردوو هةنديَكيان هيدايةت و ، وة خواى طةورة ثةرستنى تاغوت
 بةهؤي خراثةو تاوانى خؤيانةوة طومرِا و سةرليَشيَواو بوون .

بةلَطةى خؤى لةم ئايةتة ثريؤزةدا خواى  طةورة ئةوةمان بؤ رِوون ئةكاتةوة كة     
رو بةية كة خواى طةورة ثيَغةمي، وة هيض طةل و هؤزيَك نخةلَكيداسةثيَنراوة بةسةر 

لة كاتيَكدا  طةل و هؤزيَكى ناردووة هةموو، بةلَكو بؤ نيَردراوى خؤى بؤ نةناردبيَنت
: ثةرستنى ئةو خوايةى برييت بووة لة ( يةك بووة وثيَغةمبةران ) هةمووبانطةوازى 

بؤية ئوممةتان بةرامبةر بة بانطةوازى  ،يةكة تاك و تةنهايةو هيض هاوةلَيَكى ني
: هةنديَكيان باوةرِيان هيَناو شويَنى ن بة دوو بةشةوةو( بوثيَغةمبةران )
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، وة هةنديَكيان بآ باوةرِ بون و شويَنى (ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ثيَغةمبةران كةوتن )
ثيَغةمبةران نةكةوتن و وةآلمى فةرمانةكانى خواى طةورةيان نةدايةوة و شويَنى رِيَطةى 

ن وليَشيَواوو طومرِا بو بآ باوةرِى و ضةوت و ضيَلَى و خراثةكارى كةوتن بؤية سةر

   ( .  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  )

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ وة هةروةها خواى طةورة فةرمويةتى:  -٣

ئةى ثيَغةمبةر _: ثيَش تؤ ( واتا٢٥األنبياء: ) چپ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
( )_  نى بكاتةوة ورِوهيض ثيَغةمبةريَكمان نةناردووة ئيلال وةحيمان بؤ ناردووة تا

ة تةنها خواى طةورة نةبيَت ، تا يبؤ خةلَكى كة هيض ثةرسرتاويَكى حةق و رِاستةقينة ني
 من بة تاك و تةنها بناسن و مب ثةرسنت. 

( ثوختةو ( ثيَش ثيَغةمبةرى خؤمشان )ثيَغةمبةرانى ) هةمووبؤية     
نى خواى طةورة بة رستةناوةرِؤكى بانطةوازةكةيان بريتى بووة لة فةرمان كردن بة ث

ن كردنةوةى ئةوةى كة ورِِِو ، وةةوتنةوة لة هاوةلَ برِياردان بؤىتاك وتةنها و دوور ك
طة لة خواى طةورة ، وة ثةرستنى جرة ثةرسرتاوى حةق و رِاستةقينةيةتةنها خواى طةو
  (1).ثوض و نادروستة

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ هةر بؤية خواى طةورة فةرمويةتى: 

                                                           
، للشاي  تفساري كاالم املناان رمي الارمحن يف، تيساري الكا(18/427ويا  يي القارين، لليا)ي )جامع البياان نان أ :برِوانة (1)

 .(407انصر السعدي )ص 
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 ( .٢٥األنبياء: ) چڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ چ وة هةروةها خواى طةورة فةرمويةتى: -4

( فةرمانى : ثةروةردطارى تؤ ئةى ثيَغةمبةر )( واتا٢٣اإلسراء: )چۓ ںں
كردووة و برِيويَتيَةوة كة عيبادةت بؤ هيض كةسيَك نةكةن )لة ئةهلى ئامسانةكان و 

طةورة ، لة بةر ئةوةى خواى نةبيَت ( تةنها بؤ خؤىوةكان و زيندووةكانو مردو زةوى
دروست  هةموودروست كراوةكانيةتى و  هةمووخاوةن و طةورةى  تاك وتةنهاية و

 كراوةكانى ثيَويستيان ثيَيةتى .

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ  :( بة طةلةكانيان فةرمووةثيَغةمبةران ) هةموو -5

: ئةى طةل و قةومةكةم خواى طةورة بةتاك و ( واتا٥٩األعراف: )چ   ڦ   ڦ  ڦ   ڄ    ڃ
ية جطة لةو، تةنها خواى يتةنها بثةرسنت ضونكة هيض ثةرسرتاويَكى رِاستةقينةى ترتان ن

، هةلَسورِيَنةرى ةبةر ئةوةى بةديهيَنةرو رزق دةرةل طةورة بةتاك و تةنها بثةرسنت
هيض  و روست كراون كارةكانيان بةريَوة ضووةيان دهةموو، وة جطة لةو ةكارةكان هةموو

 (1)ية .يشتيَكيان بةدةست ن

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ  وة هةروةها خواى طةورة فةرمويةتى: -6

واتا: فةرمانيان ثيَ نةكراوة مةطةر بةوة نةبيَت كة خواى طةورة ( ٥البينة: ) چڻ  ہ 

                                                           
 ( .255تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، للشي  انصر السعدي )ص  برِوانة :  (1)



 

 

 14 ba8.org 

 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

برِياردان ثةرسنت و ديندارى بؤ  بة تاك و تةنها بثةرسنت و بة دلَسؤزى و بآ هاوةلَ
 خواى طةورة بكةن 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ : وة هةروةها خواى طةورة فةرمويةتى   -7

( ١٦٣ -١٦٢األنعام: )چٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې   ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
ردمن و : من نويَذ كلَيَ( بة موشريكني و هاوةلَ ثةيدا كةران ب: ئةى ثيَغةمبةر ) واتا
ئةوةى لةم دونيايةدا ئةجنامى  –ذيامن  هةموو( سةربرِينم و ةرزةكامن و سوننةتةكامن)ف

ئةو كارة ضاكانةى كة لةسةرى  هةمووواتة  -مردمن -ئةدةم و ئةوةى كة بةسةرم ديَت
، ئةو خوايةى كة هيض هاوةلَيَكى نية، بةو ا بؤ خواى ثةروةردطارى جيهانيانةئةمرم تةنه

، ةنها بؤ خواى طةورة  ئةجنام بدةمةكان تتنثةرس هةموواوة كة شيَوةية فةرمامن ثيَ كر
 وة من يةكةم كةسم لةم ئوممةتة كة مل كةض مب بؤفةرمانةكانى خواى طةورة .

( ))كة موعازى كورِى جةبةلةيَغةمبةرى خؤشةويستهاوةلَي بةريَزى ث -8
ر وآلخيَك(، )لةسةوم و: جاريَكيان لة ثشت ثيَغةمبةرى خواوةوة دانيشتبدةفةرمويَت

"اي معاذ هل تدري ما حق هللا على عباده"؟ قال: قلت: هللا ورسوله أعلم. قال:  :ثيَي وومت
"حق هللا على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيًئا" مث سار ساعة مث قال: "اي معاذ، هل 

على هللا تدري ما حق العباد على هللا إذا فعلوه" قلت: هللا ورسوله أعلم. قال: "حق العباد 
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ئةى موعاز ئايا ئةزانى حةق و مافى خواى واتا:  (1)("أن ال يعذب من ال يشرك به شيًئا
( ): خواو ثيَغةمبةرى خوا موعاز فةرموى وومت؟ ية بةسةر بةندةكانيةوةطةورة ضي 

: حةق و مافى خواى طةورة بةسةر ووىفةرم( )، ثيَغةمبةرى خوا ةزاننباشرت ئ
ى بؤ عيبادةتى بؤ ئةجنام بدةن و بة هيض شيَوةيةك هاوةلَ بةندةكانيةوة ئةوةية كة

: ئةى وىفةرمو () : ثاشان تاويَك رِؤيشتني ثيَغةمبةربرِيار نةدةن، موعاز فةرموي
موعاز ئايا ئةزانيت حةق و مايف بةندةكان ضيية الى خواى طةورة ئةطةر بة ضاكى و 

باشرت  () ثيَغةمبةرى خوا : خواوئةجنام بدةن؟ وومت بةجوانى كردةوة ضاكةكانى بؤ
: مايف بةندةكان )مايف بةخشش و طةورةيي و ضاكةى خؤيةتى ةزانن، ثيَغةمبةر فةرموىئ

نةك ثيَويست بيَت لةسةرى( لة الى خواى طةورة ئةوةية كة خواى طةورة بةندةكانى 
 سزا نةدات طةر بةندةكانى هاوةلَى بؤ برِيار نةدةن .

ون ئةكاتةوة كة مايف وةرمودة ثريؤزة ئةوةمان بؤ رِ: ئةم فموسلَمانى خؤشةويست    
خواى طةورة لةسةر بةندةكانى ئةوةية بةتاك و تةنها بيثةرسنت بةو ثةرستنانةى كة 

، وة مايف وةيةك  هاوةلَى بؤ يرِيار نةدةنلةسةري ثيَويست كردوون وة بة هيض شيَ
سزا نةدات بة بةندةكان لة الى خواى طةورة ئةوةية كة خواى طةورة بةندةكانى 

مةرجيَك ئةوان هاوةلَي بؤ برِيار نةدةن )وةكاريَك نةكةن كة ثيَى دةربضن لة دين(، 
ة ثةميانى ة كة مايف بةندةكان الى خواى طةورة ئةوةية كة خواى طةوريطومانى تيَدا ني

                                                           
، ومسلم، كتااب اميااان، 5967، برقم 7/89: البخاري، كتاب اللباس، ابب إرداف الرج  خلف الرج ،  متفق نليه (1)

، ورقاام 2856، واللفاال للبخاااري باارقم 30، باارقم 1/58ماااع نلاا  التوحيااد دخاا  ااناا  قيع ااا،  ابب الاادلي  نلاا  نن ماان
6500. 
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و بة جيَية،  ى رِاستهةموو، وة وةعدو ثةميانى خواى طةورة خيَرو ثاداشتى ثيَداون
ى رِاست و بة جيَية و بة هيض شيَوةيةك نا رِاستى هةموو، وة ووتةى ثةميانة رِاستة ئةو

، مافيَكة خواى طةورة ثيَويستى كردووة لة سةر نةفسي يةو دواكةوتن لة ثةميانيدا ني
، ئةو خوايةى كة ضةند مافيَكى لةسةر بؤيانخؤى ، وةك رِيَزو طةورةيي و بةخششيَك 

ى لة دة ئيماندارةكانى، هةر وةك ضؤن زولَم وستةمنةفسي خؤي ثيَويست كردووة بؤ بةن
، هيض لة دروست كراوةكانى ثيَويستيان نةكردووة سةر نةفسي خؤي حةرام كردووة

لةسةرى، وة خواى طةورة قياس ناكريَتة سةر دروست كراوةكانى )تا بة زؤر بتوانريَ 
رى خؤي رِةحم و مافى لةسةر ثيَويست بكريَت( بةلَكو بة رِةحم و بةزةيي و داد ثةروة

بةزةيي لةسةر نةفسى خؤي ثيَويست كردووة ، هةر ضؤن زولَم و ستةمى لةسةر خؤي 
          (1)حةرام كردووة . 

.. فإن ): فةرمويةتى( ): ثيَغةمبةرى خوا فةرمويةتى( ) مالك كورِي ىنعتبا -9
: خواى طةورة واتا (2)(هللا حرم على النار من قال: ال إله إال هللا، يبتغي بذلك وجه هللا"

كةسيَك بة ئاطرى دؤزةخ ناسوتيَنيَت كة ووتبيَتى )ال إلة إال اهلل( بة مةرجيَك ووتنى ئةو 
 بيَت .ورى خواى طةورة بوتووشةيةى تةنها لة بةر خا

 
                                                           

اا ن اك  مان تلخاي  كتاااب مسالم، للقار  ، : برِوانـة  (1) وجماااو   1/345، و ار  النااووي نلا  صاسيم مسالم، 1/203املفهاام َلا 
 .1/213فتاوى ابن تياي ، 

، ومساااالم، كتاااااب املساااااجد وموا ااااع 425، باااارقم 1/125،  ب املساااااجد يف البيااااوعمتفااااق نليااااه: البخاااااري، كتاااااب ال ااااال ، اب (2)
 .33، برقم 1/455ال ال ، ابب الرخ   يف التخلف نن اااان  بعذر، 
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 بةشى ســيَ يةم

هةموو دروست خواى ثةروةردطار خاوةنى خوايةتى و ثةرسرتاويَتية بة سةر      
جؤرةكانى ثةرسنت و  هةمووبة تاك رِاطرتنى خواى طةورة بة  ، بؤيةكراوةكانيةوة

لة  خوا بة تةنها ناسنيئةجنام دانى ديندارى بةدلَسؤزى تةنها بؤ خواى طةورة بريتية لة 
( كة ئةمةش ماناى )ال إلة إال اهلل(ية ، ئةم جؤرة يةكخوا التوحيد االلوهيةخوايةتيدا )

خوا بة تةنها ، ضونكة (1)لة خؤ طرتووة نيخوا بة تةنها ناسثةرستية جؤرةكانى ترى 
 :ـؤرة( دوو جالتوحيد) ناسني

لة ناسني و  خوا بة تةنها ناسني: (2)التوحيد اخلربي العلمي االعتقادي :جؤرى يةكةم
، وةردطاريَتى و ناوو سيفاتةكانيداثةر خوا بة تةنها ناسينة لة، ئةويش دنداجيَطري كر

، وة كارو ناوةكانىنى زاتى خواى طةورةو سيفات و وواتا جيَطري كردن و برِياردانى بو
، ى ويستبيَتى قسةى لة طةلَدا بكاتقسةكردنى لة كتيَبةكانيدا بؤ هةر بةندةيةك كة خؤ

 هةموووة برِياردانى سةرجةم برِيارو قةدةرو دانايي خواى طةورة و بة ثاك رِاطرتنى لة 
 ة بؤ خواى طةورة.   ية نيتشتيَك كة شايس

                                                           
، 17، ص للسااعدي  ,، والقااول السااديد74، ص ، للشااي  ياالياان باان نبااد   باان  اااد باان نبااد الو اااب تيسااري العزيااز ا ايااد (1)

 .20، ص ، للشي  صاحل الفوزان دوبيان حقيق  التوحي

 .3/449، البن القيم،  مدارج السالكني: برِوانة   (2)
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ثةرسيت لة داوا كردن و  يةكخوا (1):التوحيد الطليب القصدي اإلرادي: جؤرى دووةم
 ، واتا يةكخوا ثةرسيت لة عيبادةت و ثةرستندا .مةبةستدا

 

 بة شيَوةيةكى دريَذ تر ئةبيَت بة سآ بةشةوة : خوا بة تةنها ناسني

ريو نى بو: بريتية لة بوخوا بة تةنها ناسني لة ثةروةردطاريَتيدا() توحيد الربوبية -1
باوةرِيَكى ثتةو دامةزراو بةوةى كة خواى طةورة ثةروةردطارى تاك و تةنهاية لة دروست 

بونةوةرانى  هةموو، ئةو خوايةى كة زق دان و بةرِيَوةبردنى طةردونداكردن و مولَك و ر
وة بةندة تايبةتةكانى وةك بة نازو نيعمةتةكانى، هيَناوةتة بون و ثةروةردةى كردوون 

ة بريو ( و شويَن كةوتوانى رِاستةقينةيانى ثةروةردة كردووة بثيَغةمبةران )
ية بة ، وةثةروةردةى كردوون بة رِةوشتة جوانةكان و زانياريباوةرِيَكى رِاست و تةواو

، ئةم ثةروةردة كردنةش ثةروةردةيةكى بةسودة بؤ دلَ سودةكان و كردةوة ضاكةكان
 مةتي تيَداية .و رِوحةكان كة بةروبومى خؤش بةخيت دونيا و قيا

نى بريو باوةرِيَكى ثتةو دامةزراو بةوةى و: بريتية لة بوتوحيد األمسآء والصفات -2
سيفاتيَكى رِيَك و تةواو بة طشتى  هةمووكة خواى طةورة ثةروةردطارى تاك و تةنهاية بة 

ئةو ناوو سيفاتانةى  هةموورِويةكةوة، ئةويش بة برِياردان و جيَطري كردنى  هةمووو لة 
( واى طةورة بؤ خؤى برِيارى داوة و جيَطريي كردووة يان ثيَغةمبةرةكةى )كة خ
ناوو سيفاتةكانى بةو  هةموو، وة جيَطري كردنى واتاو حوكمى جيَطري كردووة بؤى

شيَوةيةى كة لة قورئانى ثريؤزدا هاتووة بةو شيَوةيةى كةشايستةية بة طةورةيي خواى 
                                                           

، ومعارج القباول،  اافل حكاا   2/94، البن القيم  جتاا  اايوش امييالمي  نل  غزو املعيل  وااهاي إ: برِوانة   (1)
 . 17لعبد الرمحن بن حسن ،ص  ، و فتم اجمليد ،1/98
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اوو سيفاتة تةواوو جوانةكانى نةيف بكةيت )واتة : ثةروةردطار بيَ ئةوةى هيض يةكيَك لة ن
ية و ئينكارى ليَ بة بؤ ضونى خؤت نةلَيَي خواى طةورة ئةم ناوة يان ئةم سيفاتةى ني

يت يان ليَكى ، وة بيَ ئةوةى ناوو سيفاتةكانى تيَك بشكيَنيت، يان واتاكةى بطؤرِبكةيت(
يستةى طةورةيي دابنيَيت كة شا بضويَنى يان ضؤنيةتى بؤ ناوو سيفاتةكانى خواى طةورة

( بريتية لة دوور خستنةوةو نةفى توحيد األمسآء والصفات. وة )خواى طةورة نةبيَت
ئةو عةيب و كةم و كورِييانةى كة خواى طةورة نةفى كردووة لة خؤي ،  هةمووكردنى 

ئةو  هةموو( نةيف كردووة لة خواى ثةروةردطار، وة دور خستنةوةى يان ثيَغةمبةر )
، خواى طةورةاوو سيفاتانةى كة دةبنة هؤي دةربرِينى ناتةواوى و كةم و كورِى بؤ ن

( و ناوو الربوبيةثةروةردطاريَتى ) خوا بة تةنها ناسينىخواى طةورة لة قورئانى ثريؤزدا 
ون كردؤتةوة هةروةك لة و(ى رِتوحيد األمسآء والصفاتسيفاتة جوانةكانى خؤي )

، وة لة (احلشر، وة كؤتايي سورةتى )(طهسورةتى ) (، وةاحلديدسةرةتاى سورةتى )
، وة جطة لةم ( بةتةواوىاإلخالص، وة سورةتى )(آل عمرانسةرةتاى سورةتى )

( ى  )توحيد الربوبية و توحيد األمسآء والصفاتسورةتانة كة خواى ثةروةردطار باسي 
 (1)كردووة .

، ةنها ناسني لة ثةرستنداخوا بة ت: واتا توحيد اإلهلية، ويقال له: توحيد العبادة -3
نى زانيارى و ولة طةأل بو_ئةويش بريتية لة بونى بريو باوةرِيَكى تةواوو دامةزراو 

ئةوةى كة خواى ثةروةردطار خاوةنى خوايةتى و  _كردةوةى ضاكةو سةملاندنى 
، وة بة تاك رِاطرتنى خواى طةورة بة هةموو دروست كراوةكانيةوةثةرسرتاويَتية بة سةر 

، ى بةدلَسؤزى تةنها بؤ خواى طةورةو ئةجنام دانى ديندار سنتجؤرةكانى ثةر هةموو
                                                           

ــة  (1) ، ومعاااارج 17-14، والقاااول الساااديد يف مقاصاااد التوحياااد لعباااد الااارمحن الساااعدي، ص17اجملياااد، ص : فاااتم بروانـ
 .1/99القبول، 
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لة خؤ  خوا بة تةنها ناسنيجؤرةكانى ترى و ( التوحيد االلوهية) ئةم جؤرة خوا ثةرستية
( لة بةر ئةوةى سيفةتى خوايةتى توحيد األمسآء والصفاتو  توحيد الربوبيةطرتووة وةك )

دطاريَتى و طةورةيي لة سيفاتى ثةروةر هةموووةكان و سيفاتة تةوا هةمووسيفةتيَكة 
سيفاتة بةرزو  هةموو، خواى طةورة هةر خؤي خوا و ثةرسرتاوة لةبةر ئةو خؤ طرتووة

نازو نيعمةتةى كة رِشتويةتى  هةمووطةورةو تةواوانةى كة هةيةتى، وة لةبةر ئةو 
واوة و تاكيَتى لة سيفاتة تة هةمووبةسةر بةندةكانيدا ، تاكيَتى خواى طةورة بةو 

ثةروةردطاريَتى ئةوة دةخوازيَت كة هيض كةس و هيض شتيَك لة دروست كراوةكانى 
 شايستةى عيبادةت بؤ كردن و ثةرسنت نةبن جطة لة خؤي .

 هةموو( مةبةستى توحيد االلوهيةلة ثةرستندا ) خوا بة تةنها ناسني   
هةر لة يةكةم ثيَغةمبةرةوة تا  ( بووة لة بانطةواز كردني طةلةكانيانداثيَغةمبةران)

 ، ئةم جؤرة يةكخوا ثةرستية لة سورةتى الكافرون باس كراوة(كؤتايني ثيَغةمبةر )

ال عمران  ى سورةتى "64وة تايةتى "( ١الكافرون: ) چٱ  ٻ  ٻ ٻ چ 

چ  ى:تهةر وةك خواى طةورة فةرموية ،لة خؤ طرتووة ئةم جؤرة يةكخوا ثةرستيةى

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      

: بلَيَ( بة ئةهلى كيتاب : ئةى ثيَغةمبةر )( واتا٦٤آل عمران: ) چڈ  ژ  
طويَي بؤ بطرن و كارى –)كة مةبةست ثيَيان طاور و جولةكةن( وةرن بؤ الي ووشةيةك 

كة هيض  ئةويش ئةوةية وان ئيَمةو ئيَوةدا يةكسانةكة ئةو ووشةية لة نيَ -ثيَ بكةن
، وة بة هيض شيَوةيةك هاوةلَى بؤ برِيار يَك نةثةرستني جطة لة خواى طةورةثةرسرتاو
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نةدةين )نة بت و نة سةلَيب و نة ئاطرو نة تاغوت و نة هيض شتيَكى تر نةكةينة شةريكى 
ديَكمان هةنديَكمان نةكةينة خواو خواى طةورة بةلَكو بة تاك و تةنها بيثةرستني( وة هةن

عيبادةتيان بؤ بكةين جطة لة خواى طةورة )بةوةى كة سوجدةيان بؤ بةرين يان 
شويَنيان بكةوين لة حةآلأل كردنى حةرام و حةرام كردنى حةآلأل( ، ئةطةر ئةوان ثشتيان 

امني لة هةأل كردوو شويَنت نةكةوتن ، بلَيَن شايةت بن كة ئيَمة موسولَمانني و بةردةو
 سةر ئيسالمةتى و ديندارى خؤمان .

، وة سةرةتاو ناوةرِاست و كؤتايي ( و كؤتاييةكةىالّسجدةوة سةرةتاى سورةتى )
( و كؤتاييةكةيى و زؤربةى األعراف، وة سةرةتاى سورةتى )(غافرسورةتى)

 سورةتةكانى قورئانى ثريؤز ئةم جؤرة يةكخوا ثةرستيةيةى لة خؤ طرتووة .

لة خؤ طرتووة  خوا بة تةنها ناسنيةكانى قورئانى ثريؤز جؤرةكانى سورةت هةموو 
، ةكاتئ خوا بة تةنها ناسنيى لة سةرةتاوة تا كؤتايي باس لة هةموو، قورئانى ثريؤز 

يَتى و ناوو يان باس لة زات و طةورةيي و تاك ىهةموولة بةر ئةوةى قورئانى ثريؤز 
توحيد الربوبية كة ئةويش بريتية لة ) سيفات و كارو فةرمودةكانى خواى طةورة ئةكات

، يان قورئانى ثريؤز بانطةواز كردنة بؤ ثةرسنت و عيبادةتى (واألمساء والصفات
خواىطةورة بة تاك و تةنها و واز هيَنان لة ثةرستنى جطة لةخوا كة ئةويش بريتية لة 

دنة لة خراثة و ، يان قورئانى ثريؤز فةرمان كردنة بة ضاكة و رِيَطرى كر(االلوهية توحيد)
تةواوكارييةكانى يةكخوا  ، كة ئةمانةش لة ماف وونة بةعيبادةتةوةثةيوةست بو

، يان هةوالَدانة سةبارةت بة رِيَزى كةسانى يةكخوا ثةرست وة ضؤن خواى ثةرستية
، وة ضةنديَك رِيَز ليَطرياون لة قيامةتدا كة ئةمانةش ةرو يارمةتى دةريانةطةورة سةرخ
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، يان قورئانى ثريؤز باس لة موشريكني دةكات وة ضييان ثةرستيةا ثاداشتى يةكخو
بةسةر ديَت لة ناخؤشى و نارِةحةتى لة دونيادا وة توشي ض سزايةكى توندو بة ئيَش 

خوا بة تةنها ى بة هؤي دةرضون و طوآ نةدانة بة حوكمى هةموودةبن لة دوا رِؤذدا 
خوا بة تةنها ناسني و كردنى  ى بريتية لة باسهةموو، بؤية قورئانى ثريؤز  ناسني

 (1)، يان باس كردنى شريك و موشريكني و سزايان .مافةكانى و ثاداشتى
 

 خوا بة تةنها ناسنيبةروو بوم و سودةكانى 

و سةر  كؤمةلَيَك فةزأل و طةورةيي و شويَنةوارو سودى باش خوا بة تةنها ناسني
 :ئةجنامى ضاكى هةية لةوانة

 فةزأل و طةورةيي و بةروبومةكانى يةكخوا ثةرستية .خيَرى دونياو قيامةت لة   -1
مةو طةورةترين هؤكارة بؤ الضون و نةمانى تةنط و ضةلَة خوا بة تةنها ناسني -2

، خواى ثةروةردطار بةهؤيةوة سزا ال ئةبات لة سةر ئاستةنطةكانى دونيا و قيامةت
يعمةتى خؤي بةندةكاني لة دونياو قيامةتدا وة بة هؤيةوة خواى ثةروةردطار نازو ن

 ئةريَذآ بة سةرياندا .

ئةمينى و  كى تةواو كة دوورة لة شريك و رِياخوا بة تةنها ناسينيَبةروبومى  -3

ٱ  ٻ  چ ، هةروةك خواى ثةروةردطار فةرمويةتى: تياية هيَمنى دونيا و قيامةتى

: ئةوانةى (واتا٨٢األنعام: )چڀٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ
                                                           

، ومعاارج 16، ص والقاول الساديد ، 18-17، ص ، وفاتم اجملياد3/450،  ، البان القايم : مادارج الساالكني برِوانة  (1)
 .1/98،  القبول
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و ئيمانةكةيان تيَكةأل نةكردووة بة شريك برِياردان بؤ خواى كة باوةرِيان هيَناوة 
دراون بؤ  ت، وة هيدايةدا ئةمينن لة ناخؤشى و نارِةحةتىثةروةردطار ئةوانة لة قيامةت

 رِيَطاى رِاستى ئيـــسالم .

هيدايةتى تةواو دراوة و يارمةتى دراوة  خوا بة تةنها بناسيَت ئةوةهةر كةسيَك  -4
كردةوةيةكى ضاكة لة اليةن خواى ثةروةردطارةوة  هةمووثاداشتى بؤ بةدةست هيَنانى 

 . 

كى تةواوةية كة خواى ثةروةردطار لة تاوانةكان خوا بة تةنها ناسينيَبة هؤي  -5
، هةروةك لة حةديسيَكى قودسيدا كة ئةنةسي كورِي ةباتخؤش ئةبيَت خراثةكان الئ

اي : )ةروةردطار فةرمويةتىةيطيَرِيَتةوة، خواى ث( ئ( لة ثيَغةمبةرةوة )مالك )
ابن آدم إنك لو أتيتين بقراب األرض خطااي مث لقيتين ال تشرك يب شيًئا ألتيتك بقراهبا 

لَمانان( تؤ ئةطةر طةيشتى بة ديدارى من تا : ئةى كورِانى ئادةم )ئةى موسوا (1)(مغفرة
ةلَت بؤ من برِيار لة قيامةتدا ثرِ بة زةوى تاوانت هةبيَت كاتيَك ئةطةيتة ديدارى من و هاو

 نةدابيَت ثرِ بة زةوى ليَخؤش بونت ثيَدةبةخشم .

كى تةواوةية كة خواى ثةروةردطار بةندةكان خوا بة تةنها ناسينيَبة هؤي  -6
من شهد أن ال إله إال ( فةرمويةتى: )، هةروةك ثيَغةمبةرى خوا )ة بةهةشتةوةدةكات

ن عيسى عبد هللا ورسوله وكلمته ألقاها هللا وحده ال شريك له، وأن حممًدا عبده ورسوله، وأ
 (2)(إىل مرمي وروح منه، وأن اجلنة حق، وأن النار حق، أدخله هللا اجلنة على ما كان من العمل

                                                           
، وصاااسسه االبااااي يف صاااسيم 3540، بااارقم 5/548واالياااترفار، ، كتااااب الااادنواع، ابب فوااا  التوبااا   الرتماااذي  (1)

 .128، 127، ويلسل  ااحاديث ال سيس ، برقم 3/176الرتمذي، 
، باااارقم 4/168: }َي  ن ْ اااا   اْلَكت ااااَب ال  تا ْرل ااااواْ يف َديااااَنك ْم   ، كتاااااب ااءبيااااو، ابب قولااااه تعاااااى متفاااق نليااااه: البخاااااري  (2)

 28، برقم 1/57، ابب الدلي  نل  نن من ماع نل  التوحيد دخ  اان  قيع ا، ، ومسلم، كتاب امياان3252
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: هةر كةسيَك شايةتى بدات بةوةى كة خواى ثةروةردطار ثةرسرتاوى رِاستةقينةو واتا
، وة جطة لة خوا نةبيَت يةتاك و تةنهاية و هيض ثةرسرتاويَكى تر شايستةى ثةرسنت ني

( ""، وة )عيسى( بةندةو نيَردراوى خوايةشايةتى بدات كة ثيَغةمبةر حممد )
، كاتيَك ( كة بةوشةى خواى ثةروةردطار دروست بووة بةندةو ثيَغةمبةرى خواية )
بة فةرمانى خوا واتا ببة ئةويش دروست بوو  (ُكن فـََيُكون): خواى ثةروةردطار فةرمووي

، وة رِوح لة بةريَكة وةكو سةرجةم دروست كراوة رِوح لةبةرةكانى ترى وكبة بآ با
خواى ثةروةردطار )واتا: ئينسانة نةك خوا بيَت يان بةشى خوايةتى تيَدا بيَت هةروةك 

، كةسيَك شايةتى بدات بةوةى كة بةهةشت حةقة و هةية و (طاورةكان باوةرِيان واية
ران و نى هةية و شويَنى  هاوةلَ برِياردةوبو وشويَنى ضاكةكارانة وة دؤزةخيش حةقة

، ئةوةخواى ثةروةردطار ئةيكاتة بةهةشتةوة جا لةسةر هةر بآباوةرِان و تاوان بارانة
لَمانة ئةكاتة بةهةشتةوة ضةنآ )واتا: خواى ثةروةردطار ئةو موس، كردةوةيةك بيَت

 ورةيةى داوة(. ة طةيشايةتي هةمووضاكةشى كةم بيَت و تاوانى زؤر بيَت ضونكة ئةو 

( لة وة هةروةها لة فةرمودةيةكى تردا كة هاوةلَى بةرِيَز جابرى كورِى عبداهلل )
من مات ال يشرك ابهلل : )مويةتى، كة فةرةطيَرِيَتةوة( بؤمان ئثيَغةمبةرى خواوة )

: هةر كةسيَك مردبيَت )يان مبريَت( و لة ذيانى دونيادا بة هيض واتا (1)( شيًئا دخل اجلنة
يَوةيةك  هاوةلَى بؤ خواى ثةروةردطار برِيار نةدابيَت بآ طومان كةسيَكة ضؤتة بة ش

 هةشتةوة .

                                                           
 .93برقم  1/94،  ، ابب من ماع ال يشرك ابهلل  يئ ا دخ  اان  مسلم، كتاب امياان  (1)
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نةكةى طةر لة هةر دلَيَكدا هةبيَت نايةلَآ خاوةئةكى تةواو خوا بة تةنها ناسينيَ -7
( بؤمان ، هةر وةك عتبان لة ثيَغةمبةرةوة )بضيَتة ناو ئاطرى دؤزةخةوة

فإن هللا حرم على النار من قال: ال إله إال هللا يبتغي ...) :يدةطيَريَتةوة كة فةرمويةت
: خواى ثةروةردطار الشةى كةسيَكى حةرام كردووة لة ئاطرى واتا (1)(بذلك وجه هللا

 ( و تةنها مةبةستى خواى ثةروةردطارة بة ووتنى .ال إله إال هللادؤزةخ كة وتبيَتى )

ةى كةم تر لة دةنكة خةرتةلةيةك ئةطةر بة ئةنداز  خوا بة تةنها ناسنيئيمان و  -8
لَمانيَكدا هةبيَت رِزطارى دةكات لة ئاطرى دؤزةخ و بة هةميشةيي هةر موسلة دلَي 

تاوانيشى زؤر بيَت بة مةرجيَك ئةو تاوانانة  خاوةنةكةى لة ئاطردا ناميَنيَتةوة )ضةنديَك 
 (2)نةطةيشتبيَتة رِادةى شريك و بآ باوةرِى(. 

ون و ورةترين هؤكارة بؤ بةدةست هيَنانى رِازى بوطة خوا بة تةنها ناسني -9
، وة سةرفرازترين و بةختةوةرترين كةس لة رِؤذى قيامةتدا ثاداشتى خواى ثةروةردطار
( كةسانى خوا بة تةنها ثةرسنت ، هةروةك ثيَغةمبةر بة شةفاعةتى ثيَغةمبةر )

(( : فةرمويةتى )إله إال هللا خالصا من الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال  سعد...أ
واتا: سةرفرازترين و بةختةوةرترين موسولَمان لة رِؤذى قيامةتدا كة  (3)(قلبه أو نفسه

بةر شةفاعةتى من بكةويَت موسولَمانيَكة لة ناخى دلَييةوة و بة دلَسؤزييةكى تةواوةوة 
 ( .ال إله إال هللاووتبيَتى )

                                                           
موا ااع ، كتاااب املساااجد و  ، ومساالم425، باارقم 1/126،  ، كتاااب ال ااال ، ابب املساااجد يف البيااوع : البخاااري متفااق نليااه  (1)

 .33، برقم 456-1/455،  ، ابب الرخ   يف التخلف نن اااان  بعذر ال ال 

ِ  بَي اد ي   ، كتااب التوحيااد : صاسيم البخااريبرِوانـة    (2) اا خ ل ْقا ، وصااسيم 7410بارقم  ،  ، ابب قاول   تعااى: }َلا 
 .193ورقم  ، 183، برقم 1/170،  ، ابب معرف   ريق الرؤي  ، كتاب امياان مسلم

 .99، برقم 1/38،  ، كتاب العلم، ابب ا رص نل  ا ديث البخاري  (3)
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ئاشكراكان ، لة رِوى وةرطريان كردةوة ضاكةكان و ووتة و قسة نهيَنى و  هةموو -10
نى ثاداشتى ضاكة لة سةريان لة اليةن خواى ثةروةردطارةوة وو تةواوةتى و بو

خوا بة تةنها ، بؤية هةركاتيَك تةواو خوا بة تةنها ناسينيَكىنى ووةستاون لة سةر بو
 .واو دةبنثةروةردطـــار ئةو كارانة رِيَك و تةبة هيَز بوو وة دلَسؤزى تةواو بؤ خواى  ناسني

ةوةى ضاكة لةسةر شانى كى تةواوةوة كردنى كردخوا بة تةنها ناسينيَبة هؤى  -11
لَمان ئاسان دةبيَت، وة بة ئاسانيش واز هيَنان لة تاوان لة سةر شانى بةندةى موس

 ىدلَسؤزو  خوا بة تةنها ناسني، يى تيَداية لة بةآلو موسيبةتسوك دةبيَت ، وة دلَ نةوا
لة يةكخوا ثةرستيةكةيدا كردنى كردةوةى ضاكةى لةسةر شان  بؤ خواى ثةروةردطار

ن و ثاداشتى خواى وسوك و ئاسان دةبيَت ، لة بةرئةوةى ئوميَدى بة رِازى بو
، وة بة ئاسانى دةتوانيَت واز لةو تاوانانة بيَنيَت كة نةفسي حةزى هةيةثةروةردطار 

سزاى خواى ثةروةردطارى ن و و، لة بةر ئةوةى ترسي تورِة بوئةجنامى بداتثيَيةتى 
 هةية .

هةر كاتيَك بة تةواوى لة هةر دلَيَكدا هةبوو خواى  خوا بة تةنها ناسني -12
ةيرِازيَنيَتةوة بة كردةوةى ثةروةردطار ئيمان لةو دلَةدا شريين و خؤشةويست ئةكات و ئ

، وة خواى ثةروةردطار بآ باوةرِى و تاوان و سةرثيَضي ال قيَزةون و رِق ليَبوو ضاكة
 ، وة خواى ثةروةردطار ئةو كةسة يةكخوا ثةرستة ئةطيَرِيَت لة هيدايةت دراوان .ةكاتئ

لَمان سوك و ى موسناخؤشى و ئيَش و ئازار لة سةر بةندة خوا بة تةنها ناسني -13
لَمان ناخؤشى و ئيَش موس، خوا بة تةنها ناسني، بؤية بة طويَرةى تةواوى ةكاتئاسان د

، وة ئةو بةندة يَكى فراوان و نةفسيَكى ئارامةوةلَو ئازارةكان وةردةطريَت بة د
موسولَمانة تةواو تةسليمةو رِازيية بةو قةدةرةى كة خواى ثةروةردطار بؤى برِيوةتةوة 
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، كة ئةويش طةورةترين هؤكارة بؤ فراوانى و لة سةر شانى قورس و طرانيش بيَت طةر
 ئارامى دلَةكان .

ةكات لة بةندايةتى كردن و دلَ بةندةكان رِزطار د خوا بة تةنها ناسني -14
دروست كراوةكانى كردةوة كردن لة بةر و ثةيوةست بوون و ترسان و ئوميَد بوون 

تةقينةو رِيَزو شكؤمةندى ، كة ئةو رِزطار بونةش سةرفرازى رِاسخواى ثةروةردطار
، لة طةلَ ئةوةشدا ئةو بةندة يةكخوا ثةرستة تةنها بةندايةتى خواى ثةروةردطار بةرزيية

دةكات و تةنها ئوميَدى بة خواى ثةروةردطارة و لة هيض كةس و شتيَك ناترسيَت تةنها 
، ئةو ترس و ئوميَدةش لة خواى ثةروةردطار تةواو خواى ثةروةردطار نةبيَتلة 

 سةركةوتوو و سةرفراز و رِزطار بووى دةكات .

زييةكى طةر لة هةر دلَيَكدا بة تةواوةتى هةبوو بة دلَسؤ خوا بة تةنها ناسني -15
لَمانة زؤر ئةكات ، وة ردةوةى ضاكةى كةمى ئةو بةندة موستةواوةوة ئةو كاتة ك

 كردةوةو قسة جوانةكانى زياد ئةكات بآ سنور و حيساب .

ى كردووة كة لة دونيادا خوا بة تةنها ناسانخواى ثةروةردطار كةفالةتى  -16
، وة تةواو كاتيان ب، وة سةرفرازو بةعيززةت و رِيَزدارةرو يارمةتى دةريان بيَتسةرخ

كاريَكى ضاكةيان لةسةر ئاسان  هةموو، وة خواى ثةروةردطار كردنى داتهيدايةتيان ب
قسةو كردةوةكانيان بؤ  هةموو، وة كار و حالَى دونيايان بؤ ضاك دةكات ، وة ةكاتد

 ريَك و ضاك جوان ئةكات .

ةرستان( خواى ثةروةردطار خراثةى دونيا و قيامةت لة ئيمانداران )يةكخوا ث -17
، وةمنةتى خؤى رِذاندووة بة سةرياندا بةو ذيانة خؤشةى الدةبات ودوورى دةخاتةوة

، وة دأل ئارامى كردون ثيَي، وة دأل طةش و دأل خؤشي كردوون بة ونكة ثيَي بةخشي
 يادو زيكرى خؤى لةو دونيايةدا . 
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بةلَطةى ئةو ) فةرمويةتى :رِةمحةتى خواى ليَبيَت " " انصر السعدىشيَخى ثاية بةرز 
( زؤر و ئاشكران ، خاآلنةى كة باسكران لة قورئانى ثريؤز و سوننةتى ثيَغةمبةردا )

 (1)واهلل أعلم( .

: )هيض فةرمويةتى )رِةمحةتى خواى ليَبيَت(إبن تيمية وة شيَخ و زاناى ثاية بةرز     
 ية بؤ دلَةكان مةطةر لة خؤشةويستى خواىيخؤشبةتى و ضيَذو خؤشيةكى تةواو ن

ثةروةردطار و نزيك بونةوة ليَى بةو كارة ضاكانةى كة خواى ثةروةردطار حةز دةكات 
ية مةطةر بة ي، وة خؤشةويستى بؤ خواى ثةروةردطار تةواو رِاست نبؤىئةجنام بدريَن 

ثشت واتا: ، كة ئةوةش )هةموو خؤشةويستيَك جطة لة خؤىثشت هةلَكردن لة 
تيَك لة رِوى ثةرسنت و ئوميَد ثيَبون و خؤشةويس هةمووهةلَكردن لة خؤشةويستى  

ترسان و ثشت ثيَبةسنت و داوا ليَ كردن و ....هتد ، جطة لة خواى ثةروةردطار( 
  (2). ية(ال إله إال هللا)و  خوا بة تةنها ناسنيحةقيقةت و رِاستيَتى 
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 بةشى دووةم 

 ييةكانى هاوةأل برِياردان بؤ خواى ثةروةردطارتاريك 

 طةيشنت لة ماناى هاوةأل برِياردان بؤ خواى ثةروةردطار: تيَباسي يةكةم

رَْكةُ : ماناى شريك لة زمانةوانيدا     ْرُك، والشِّّ وقد اشرتكا، وتشاركا،  ،تايان يةكةوا، الشِّّ
، وأشرك ابهلل: كفر ،ون، شةريكايةتى ئةوى ترى كردشةريك بووشارك أحدمها اآلخر، 

واالسم الشرك كة كةسيَكى موشريكة،  ،ركيفهو مشرٌك ومش، كوفرى كرد بآ باوةرِ بوو
، وأشرك ابهلل: جعل له شريًكا يف ملكه، أو  فيهما، ورغبنا يف شرككم: مشاركتكم يف النسب

 (1): واتا: هاوةلَى بؤ خوا برِياردا لة مولَكى يان لة ثةرستنيدا . عبادته
ؤ خواى ئةوةية كة تؤ هاو شيَوةيةك ب :شةرعداماناى شريك لة رِوانطةى      

، ئةو تاوانةش واى ثةروةردطار تؤى دروست كردووةثةروةردطار دابنيَيت لة كاتيَكدا خ
تاوانة )شريك(  ة بؤ ترسناكى ( ئةويطةورةترين تاوانة ) كة هيض تاوانيَك لة سةرويةوة ني

، وة رِيَطر و بةر بةستة لة ةكردةوة ضاكةكان هةمووو ثوضةلَكةرةوةى  هةلَوةشيَنةرةوة
، بؤية هةر كةسيَك )كةسيَك يان شتيَك( اشتى ضاكة لة سةر كردةوة ضاكةكاندنى ثاوبو

يةكسان بكات لة طةأل خواى ثةروةردطاردا بة خؤشةويستى و بة طةورة دانان ، وة 
( )ةى رِيَبازى ثيَغةمبةر ئيرباهيم بيَت ـشويَنى هةنطاوو رِيَبازى بكةويَت كة ثيَضةوان

 (1)كة و طةورةترين تاوانى ئةجنامداوة .كةسة كةسيَكى موشريئةو    ئةوة
                                                           

 .1240: القاموس احمليط، ابب الكاف، ف   الشني، صبرِوانة  (1)
 .41، ص ، لعبد الرمحن الدويري يد ااجوب  املفيد  ملهااع العق:  برِوانة  (1)
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 (2): دان بؤ خواى ثةروةردطار دوو جؤرةهاوةأل برِيار

: هاوةأل برِياردانى طةورة ئةطةر هةر كةسيَك برِيارى بدات لة دينى ئيسالم جؤرى يةكةم
 ثيَى دةردةضيَت و بآ باوةرِ دةبيَت .

ةسيَك برِيارى بدات لة دينى : هاوةأل برِياردانى بضوكة كة ئةطةر هةر كجؤرى دووةم
ئيسالم دةرناضآ و ثيَى بآ باوةرِ نابيَت بةآلم لة تاوانة طةورةكان طةورةترة بة الى 

 هةندآ لة زانايانةوة .

سنورى شريكى طةورةى )رِةمحةتى خواى ليَبيَت( انصر الّسعدي زاناى ثايةبةرز شيَخ      
و جؤر هةموواردانى طةورة كة : )سنورى هاوةأل برِيفةرمويةتىون كردؤتةوة و ورِ

: كة بةندةيةك جؤريَك يان تاكيَك لة تاكةكانى ثةرسنت بةشةكانى لة خؤ طرتبيَت ئةوةية
بريوباوةرِ و قسةو كردةوةيةك  هةموو، بؤية لة خواى ثةروةردطار ئةجنام بدات بؤ جطة

كردن و  ،تةنها بؤ خؤى بكريَت كاتيَك زانرا خواى ثةروةردطار فةرمانى كردووة دةبيَت
و ئيمان و دلَسؤزيية بؤى، وة  خوا بة تةنها ناسنيئةجنامدانى بؤ خواى ثةروةردطار 

، هاوةأل برِياردان و بآ باوةرِييةئةجنامدان و كردنى بؤ جطة لة خواى ثةروةردطار 
 ئةمةية سنورى شريكى طةورة.

                                                           
 .119، للاؤلف، ص قوي  التكفري:  برِوانة  (2)
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يَت بؤ وةسيلة و هؤكاريَك كة سة ربكيَش هةموو: بريتية لة وة سنورى شريكى بضوك 
هاوةأل برِياردانى طةورة لةو مةبةست و نيةت و قسةو كردةوانةى كةنةطةيشتونةتة 

 (1)رِادةى ثةرسنت و عيبادةت (.
 

ون و ئاشكراكان سةبارةت بة هةلَوةشاندنةوةى هاوةأل وباسي دووةم : بةلَطة رِ
 برِياردان بؤ خواى ثةروةردطار

هةلَوةشاندنةوةى هاوةأل برِياردان بؤ خواى  ون و ئاشكرا سةبارةت بةوبةلَطةى برِاوة و رِ
ثةروةردطار و سةرزةنشت كردنى كة سانى هاوةأل برِياردةر بؤ خواى ثةروةردطار زؤر 

 زؤرن لةوانة : 

( يان ثياو ضاكيَك يان هةر كةسيَك داوا بكات و بثارِيَتةوة لة ثيَغةمبةريَك ) -1
ثةرستنيان بؤ ئةجنام بدات ئةوة مةالئيكةيةك يان جنؤكةيةك يان جؤريَك لة جؤرةكانى 

كة ئةوةش حةقيقةتى  (2).ثةرسرتاو جطة لة خواى ثةروةردطاركردويانيَتى بة خواو 
شةريك برِياردانى طةورةية بؤ خواى ثةروةردطار ، خواى ثةروةردطار دةربارةى ئةم 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  چ تاوانة فةرمويةتى: 

واتا : خواى ثةروةردطار لة كةسيَك ( ٤٨النساء: ) چڭ      ۇ   ۇ    ڭ  ڭ  ڭ
ية و ليَي خؤش نابيَت كة هاوةلَى بؤ برِيار دابيَت )وة بةو حالَةوة مردبيَت و يرِازى ن

ون كرابيَتةوة و بةلَطةى خواى وتةوبةى نةكردبيَت لة كاتيَكدا ترسناكى شريكى بؤ رِ
                                                           

 .54، 32، 31: القول السديد يف مقاصد التوحيد، لعبد الرمحن بن انصر السعدي، ص برِوانة  (1)
 .242: فتم اجمليد  ر  كتاب التوحيد، ص برِوانة  (2)
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(، وة ُأقيم عليه احلجةبيَت لة سةرى ) وردةوام بوثةروةردطارى بؤ باس كرابيَت و بة
تاوانيَك خؤش دةبيَت كة لة خوار شريكةوة بيَت بؤ ئةو  هةمووخواى ثةروةردطار لة 

تاوانيَك كة  هةموونى خواى ثةروةردطار لة وكةسةى كة خؤى ويسيت ليَية )ليَخؤش بو
ةرةتاوة و بآ سزا ليَي نةطةيشتووةتة رِادةى شريك و بآ باوةرِى يان ئةوةتا هةر لة س

خؤش دةبيَت يان ثاش سزاو ثاك بونةوة رِزطارى دةكات لة ئاطرى دؤزةخ لة بةر ئةوةى 
ة يني ، ئةمة واتاى ئةوةر خواى ثةروةردطار ئةجنام نةداوةشريك و بآ باوةرِي بةرامبة

دوور  و خوا بة تةنها ناسنيبةلَكو طةورةيي  -بلَيَني رِيَطةى تاوامنان بؤ ئاسان دةبيَت 
طةر تاوانيش بكات  ضونكة موسلَمان -ن دةكاتةوةوكةوتنةوة لة شريك برِيادامنان بؤ رِو

وة هةر كةسيَك " ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   بة ترسةوة ئةجنامى ئةدات ( 
هاوةأل بؤ خواى ثةروةردطار برِيار بدات بةرِاسيت درؤيةك و تاوانيَكى زؤر طةورةى 

 ئةجنامداوة . 

ن و ئاشكرا بكريَن بؤ ئةو كةسانةى ويةكالكةرةوانةى كة ثيَويستة رِولةو بةلَطة  -2
، فةرمودةى خواى ر دةثةرسنتكة جطة لة خواى ثةروةردطار ثةرسرتاوى ت

ۋ   چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  چ ثةروةردطارة كة فةرمويةتى:

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  

: ئةوان ثةرسرتاوى تريان داناوة و دةيثةرسنت ( واتا٢٣-٢١ األنبياء:) چۈئ ۆئ  ۆئ 
جطة لة خواى ثةروةردطار لة سةر زةويدا،ئايا ئةو ثةرسرتاوانة دةتوانن مردوو زيندوو 

؟ بآ طومان نةخيَر دةى كة نةتوانن ئةوة بكةن ةنةوة و لة زةويدا بآلوى بكةنةوةبك

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  چضؤن شايستةى ئةوةن بكريَنة خوا. 
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واتا : ئةطةر لة ئامسانةكان و زةويدا خوايةك و ثةرسرتاويَكى  چائ  ەئ  ائ  
رِاستةقينةى تر هةبواية ئةوة ذيان و رِيَك وثيَكى ئامسانةكان و زةوي تيَك دةضون و 

ةيلَيَن ، ثاك و بآ طةردى بؤ ئةو خواية ) كة خاوةنى عةرشة( لةوةى دونخراث دةبو

واتا : خواى  چ وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچطواية كورِ يان شةريكى هةية ،
ثةروةردطار حاكم و دةسةآلتدارة و ثرسيارى ليَ ناكرآ لةو كارانةى ئةجنامى دةدات و 
رِةخنةى ليَ ناطريآ لةبةر ئةوةى خواى ثةروةردطار خاوةنى طةورةيي و زانيارى و 

هاوةلَ برِياردةران ( ثرسيار ليَ )واتا: بةلَكو ئةوان  (نَ َوُهْم ُيْسأَُلو )داناييةكى تةواوة 
 (1)كراون لة سةر كارةكانيان .

لةم ئايةتة ثريؤزانةدا خواى ثةروةردطار ئينكارى و نكؤلَى لة سةر ئةو كةسانة 
اوى تريان داناوةو دةيان دةكات كة جطة لة خواى ثةروةردطار لة سةر زةويدا ثةرسرت

وانة دارو بةردةكان بن يان بتةكان بن كة دةثةرسرتيَن جطة ، جا ئةو ثةرسرتاثةرسنت
و بة لة خواى ثةروةردطار ، ئايا ئةو  ثةرسرتاوانة دةتوانن مردووةكان زيندوو بكةنةوة

ة ي: بآ طومان نةخيَر ناتوانن و دةسةآلتيان نيسةر زةويدا بآلويان بكةنةوة؟ وةآلم
ثةرسرتاويَكى امسانةكان و سةر زةويدا ةطةر لة ئ، وة ئكارانةدابةسةر هيض كاريَك لةو 

ئةو كاتة ذيانى دروست كراوةكان و ة هةبوايةو شايستةى ثةرسنت بواية ترى رِاستةقين
وونى ، لة بةر ئةوةى بونرِيَك وثيَكى ئامسانةكان و زةوي تيَك دةضون و خراث دةبو

كة بة هؤيةوة  ،يَتثةرسرتاويَك رِيَ نةدان و نةطوجنان و ناكؤكى دةخوازضةند خوايةك و 
، يةكيَكيان بيةويَت ثةرسرتاو هةية، ئةطةر دابنريَت دوو دةدات لةناو ضون و نةمان رِوو

                                                           
 تفسري يور  ااءبياو . 3/236م ابن كثري : تفسري القرين العظيم ، لإلما برِوانة (1)
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، يان يةكيَكيان يان نةيةويَت ئةو شتة دروست بكاتشتيَك دروست بكات بةآلم ئةوةى تر
، يان  ثةرسرتاويَكيان ةى تريان نةيةويَت و رِيَطر بيَتبيةويَت شتيَك ببةخشيَت  ئةو

، لةم كاتةدا رِيَك وثيَكى ئةوةى تريان بييةوآ وةستاو بيَت ةويَت الشةيةك جبولَآبي
 ، لة بةر ئةوةى :ةوةران وذيانى دونيا تيَك دةضيَتبون هةموو

دا مةبةستى هةردوو كيان بيَتة * شتيَكى نةطوجناوة و نةمةعقولَيشة لة يةك كات
تة ئةوة دةخوازيَت كة دوو ، ضونكة ئةطةر مةبةستى هةردوكيان بيَتة دى ئةو كادى

شتيَك  شيت زؤر جياواز لة يةك كاتدا كؤ ببيَتةوة، يان ئةوة دةخوازيَت لة يةك كاتدا
 نى شتى بةو شيَوةش نةو، جوآلو و وةستاو بيَت ، كة بوزيندوو بيَت و مردوش بيَت

 وة و نةشايستةية . طوجنا

ةسةآلتى لة هةر * وة ئةطةر مةبةستى هيض كاميان نةهاتة دى ئةو كاتة بآ د
 .ردطارةورةيى دةسةآلتى خواى ثةروةدوكياندا دةردةكةويَت كة ئةوةش ثيَضةوانةى طة

، ئةو كاتة ئةو جيَ بة جآ بوو* وة ئةطةر مةبةستى يةكيَكيان هاتة دى و كارى     
ثةرسرتاوةى مةبةستةكةى ديَتة دى و كارةكانى جآ بة جيَية ثةرسرتاوى بة توانا و بة 

 ئةوةى تريان  ثةرسرتاوى بآ توانا و بآ دةسةآلتة . دةسةآلتة و

ريَكدا كا هةموو* وة كؤبونةوة و رِيَكةوتنيان لة سةر هاتنةدى يةك مةبةست لة 
. بؤية لةم كاتةدا ئةو  ثةرسرتاوةى كة بةدةسةآلتة و زالَة شتيَكى ناشياوو نةطوجناوة

هاتؤتة دى و كارةكانى جيَ  بةسةر بةرِيَوةبردنى كارةكانيدا تةنها ئةويان مةبةستةكةى
ونى هيض ، وةبآ بوكى بةرامبةرىبة جيَية بآ هيض رِيَطرو بةربةرةكانى و رِا جياوازية
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، كة هيض  و تاك و تةنهاية ، كة ئةويش خواى دروست كةرو بةديهيَنةرهاوةلَيَك
، وة ةو ثةرسرتاوى حةق و رِاستةقينةيةة جطة لة خؤي هةر ئيثةرسرتاويَكى حةق ني

، هةر بؤية خواى ثةروةردطار بةلَطةى ناشياوى و ية جطة لة خؤيةروةردطاريَك نيهيض ث

پ  پ    پ  ڀ  چ: نى زياتر لة  ثةرسرتاويَكى باس كردوة و فةرمويةتىونادروستيَتى بو

ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  

ؤمنون: امل)چڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

: هةرطيزو بة هيض شيَوةيةك خواى ثةروةردطار كةسى نةكردووة بة رِؤلَةو واتا (٩٢-٩١
مندالَى خؤى وة بة هيض شيَوةيةك لة طةأل خواى ثةروةردطاردا ثةرسرتاوى حةق و 

، طةر  ثةرسرتاوى حةق و رِاستةقينةى تر لة قينة نييةو هاوةأل و شةريكى نييةرِاستة
دا هةبواية ئةوكاتة هةريةكةيان يارمةتيدةرو بةريَوةبةرى ئةو طةأل خواى ثةروةردطار

شتانة ئةبوون كة خؤى دروستى كردوون ) بؤية ئةو كاتة ذيان و رِيَك و ثيَكى و جوانى 
ى زاأل ئةكرد بةسةر ئةم بونةوةرانة تيَكدةضون ( وة هةندآ لة دروستكراوةكان

خوايةى كة  هاوةلَ  ثاكى و بيَطةردى بؤ ئةو: ڤ  ڦ  ڦ  ڦ، هةنديَكياندا

ڄ   ] برِياردةران ئةيلَيَن و ئةيدةنة ثالَى )طواية منداأل و هاوةأل و شةريكى هةية(

نهيَنى  هةمووئةو خواية شارةزاو ئاطادارى : [ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
و ديارو ئاشكراكانة بةرزى و بلَندى و طةورةيى تةنها بؤ ئةوة بةرامبةر بةو شتانة كة 

 ياردةران دةيكةنة هاوةأل و شةريكى .نةفامان و  هاوةلَ برِ
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جوانى و رِيَك و ثيَكية و  هةمووبونةوةرانةى ذيَروو سةرو بةو  هةمووونى ئةم ووة ب        

ڦ  ڦ  چ ى و تةواوةتيداية ةكارنى تيَكةآلوى و ثةيوةنديان بةيةكةوة لةو ثةرِى وردوبو

نا بةجيَيةك نابينيت لة  : هيض نارِيَكى و( واتا٣امللك: ) چچ   ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ    ڦ
يان طويَرِايةأل و ئامادةو هةموودروست كراوةكانى خواى ثةروةردطاردا ، بةلَكو 

، ( بؤ بةرذةوةندى دروست كراوةكانىرِيَكخراون بة داناييةوة )لة اليةن خواى طةورةوة
، وةردطارو خوايان تةنها يةك خوايةيان بةلَطةن لة سةر ئةوةى كة بةرِيَوبةرو ثةرهةموو

  (1)ة جطة لةو )خواى ثةروةردطار( .يهيض  ثةرسرتاوو دروست كةريان ني

كةسانى عاقأل و ذيرمةند  هةموون و زانراوة لة الى وئةوةى كة شتيَكى رِو -3
ئةو  ثةرسرتاوانةى كة دةثةرسرتيَن جطة لة خواى ثةروةردطار بآ هيَزو  هةمووئةوةية 

ة بؤ خؤيان و يوانة هيضيان بةدةست  ني، ئةو ثةرسرتاهةموو رِويةكةوةبآ دةسةآلتن لة 
بؤ جطة لة خؤشيان لة سودو قازانج و زيان ، لة ذيان ومردن ، لة بةخشني و رِيَطرى 
كردن و نةبةخشني، لة بةرزى و نزمى ، وة وةسف ناكريَن بة هيض سيفاتيَك لةو 

، دةى كةوابوو ضؤن ئةو اوى رِاستةقينةى ثآ وةسف دةكريَتسيفاتانةى كة ثةرسرت
ثةرسرتاوانة دةثةرسرتيَن كة ئةوة حالَيانة؟ وة ضؤن ئوميَدت بة ثةرسرتاويَك دةبيَت كة 

؟ يان  ضؤن هاوارى بؤ يَي دةترسيَيت كة ئةوة سيفاتيَتى؟ يان ضؤن لحالَيَتىئةوة

                                                           
، وتفسااااري البرااااوي 37-1/35، 382-337، 354، 9/352: درو تعااااارع العقاااا  والنقاااا  الباااان تياياااا   برِوانــــة  (1)
،  ، وتفساري نباد الارمحن الساعدي496، 3/402،  ، وفاتم القادير للشاوكاي176، 3/255، وابن كثاري 316، 3/241
، ومناااا جل ااااادل يف القااارين الكااارمي للااادكتور زا ااار بااان 3/99يب بكااار جاااابر اازا اااري ، ونيسااار التفاياااري ا374، 5/220

 .161-158نواع ااملع  ص 
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دةكريَت و داواى ليَ دةكريَت لة كاتيَكدا نة دةبيستيَت و نةدةبينيَت و نة هيض شتيَكيش 
  (1)دةزانيَت .

وة بآ دةسةآلتى و بآ هيَزى ئةو وة خواى ثةروةردطار بة جوانرتين شيَ   

چ : فةرمويةتى، هةروةك ون كردؤتةوةثةرسرتاوانةى كة جطة لة خؤي دةثةرسرتيَن رِو

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  

ة )موشريكني( ( ثيَيان بلَآ  ئايا ئيَوواتا: ئةى ثيَغةمبةر )( ٧٦املائدة: ) چی  
ة يعيبادةت بؤ جطة لة خواى ثةروةردطار دةكةن لة كاتيَكدا نة زيان و نة سوديان ني

 بؤتان وة خواى ثةروةردطار بيسةرو زاناية .

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ چ وة هةروةها خواى ثةروةردطار فةرمويةتى : 

ڭ  ڭڭ    ے  ۓ  ۓ  ڭ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ۈ  ٴۇ    ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ

ېې  ې  ى  ى  ائ       ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  

  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ   مئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  حت   ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت

                                                           
، 3/290، 420، 2/327، وتفساري الساعدي 310، 211، 3/47، 417، 277، 219، 2/83: تفساري ابان كثاري  برِوانة  (1)

 .6/268، 5/44، 598، 322، 3/101، 2/482،و ن واو البيان للشنقيي  ،  6/153، 457،  5/279، 451
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ڀ  ڀ  

  چڄ  ڄ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 (١٩٩-١٩١األعراف: )

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ چ 

: ئايا دروست كراوةكانى خواى ثةروةردطار دةكةنة هاوةأل و شةريكى واتا   چھ
؟ بةلَكو خؤيان دروست كراون ناتوانن هيض شتيَك دروست بكةنخواى طةورة لة كاتيَكدا 

 كةرانيان بن . ةرى خؤيان و هاوار خ،وة ناتوانن سةر

: واتا  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈچ
ن ناكةون هاواريان ليَ بكةن و بانطيان بكةن بؤ سةر رِيَطاى هيدايةت و رِاستى شويَنتا

، يةكسانة بؤ ئيَوة ئةى  هاوةلَ برِياردةران هاواريان بؤ بكةن و )ضونكة رِوح لةبةر نني(
، بآ طيانيش ان نةثارِيَنةوة )ضونكة بآ طياننط بن و ليَيليَيان بثارِيَنةوة يان بآ دةن
! ثةرسرتاوى رِاستةقينة نني بكات ض جاى بؤ جطة لة خؤى ناتوانيَت هيض كاريَك بؤخؤى

، بةلَكو ئةوةى ثةرسرتاوى رِاستةقينة بيَت تةنها ئةو خوايةية كة هةركةسيَك 
 ةطةيةنيَت،كات زيانى ثيَ د، هةركةسيَك سةرثيَضى بةطةيةنيَتبيثةرستيَت سودى ثيَ د

، هةركةسيَك دذايةتى بكات سةرشؤرِي تهةركةسيَك خؤشةويستى بيَت سةرى دةخا
، رِاست ، هةركةسيَك طوآ رِايةلَى بكات رِيَنمونى دةكات بؤ سةر رِيَطاىةكاتد

 هةركةسيَك ليَى بثارِيَتةوة ثارِانةوةكةى دةبيستيَت و وةآلمى دةداتةوة ( .
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ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ

: ئةوانةى ئيَوة ليَيان دةثارِيَنةوة و هاواريان بؤ دةكةن واتا  چائ       ائ    ەئ  ەئ 
ك لةوان تةواو ئةى  هاوةلَ برِياردةران وةكو ئيَوة دروست كراون )بةلَكو مرؤظةكان طةليَ

ابيسنت ، ضونكة ئيَوة ئةبينن ئةوان نابينن ئيَوة ئةبيسنت ئةوان نترو بةدةسةآلت ترن
ئيَوة دةست و قاض و ضاوتان هةية ئةوان نيانة( دةى ئةطةر ئيَوة رِاست دةكةن ئةو 

با وةآلمى ثةرسرتاوانة سودو زيانيان بةدةستة كاتيَك هاواريان بؤ دةكةن 
ثارِانةوةكانتان بدةنةوة كاتيَك ليَيان ئةثارِيَنةوة ، ئةطةر وةآلمى ثارِانةوةكانتانيان 

، ضونكة سودو يةان بن لةوةى كة نةسودو نةزيانيان بةدةست نينةدايةوة ئةوة بآ طوم
زيان طةياندن بة دةست خوايةكة كاتيَك هاوارى بؤ بكريَت بيبيستيَت و سود بةو كةسة 

 كةسة بطةيةنيَت كة خراثةكارةو شايستةيةتى .كارة و زيان بةو بطةيةنيَت كة ضاكة 

ی  جئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یی چ

واتا : ئايا )ئةى   چحئ   مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت
بضن هاوةلَ برِياردةران ( ئةو بت و ثةرسرتاوانةى ئيَوة قاضيان هةية تا لةطةلَتاندا بيَن و 

؟ يان ئايا ئةوان دةستيان هةية تا بةرةنطاريتان ليَ كارةكانتان بؤ جآ بة جآ بكةن
؟ يان ئايا ئةوان ضاويان هةية تا ئيَوةى ثيَ ببينن و رِنةوةن و كارى خراثتان ليَ بطيَبكة

؟ يان ئايا ئةوان طويَيان هةية تا ئةو شتانةتان ثيَ ئةو شتانةشى لة ئيَوة بزرة ببينن

جب  ى نةخيَر( . هةموو؟ )بآ طومان بؤ و نايبيسنت ةيرِابطةيةنن كة ئيَوة ئاطاتان ليَى ني

(  بةو  هاوةلَ برِياردةرانة ةر )ئةى ثيَغةمب: حب  خب  مب  ىب       يب  جت
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ئةو ثةرسرتاوانةى كة ئةيثةرسنت جطة لة خواى ثةروةردطار كؤ  هةمووبلَآ خؤتان و 
و ضاو ترو كانيَكيش دامةنيشن و ماندوو مةبن بةلَكو ببنةوةو تواناو فيَلَتان خبةنة طةرِ

( كةى )بة ثيَغةمبةرةزيامن بطةيةنن .)خواى ثةروةردطار ثةلةش بكةن بؤ ئةوةى 
 رِائةطةيةنيَت كة ئةيثاريَزيَت و بة هيض شيَوةيةك ناتوانن زيانى ثيَ بطةيةنن ( .

: ئةى ثيَغةمبةر واتا: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀچ
(َبلَي ) بةرِاستى ثشت و ثةناى من تةنها ئةو خوايةية كة قورئانى ثريؤزى :

 ةكات . دابةزاندووة و سةرثةرشتى و ضاوديَرى ضاكةكاران د

ٹ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   چ

ئةى  هاوةلَ :  چٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 
برِياردةران ئةوانةى ئيَوة ليَيان دةثاريَنةوة و هاواريان بؤ دةكةن جطة لة خواى 

ت ثةروةردطار ناتوانن سةرتان بكةويَنن و يارمةتيتان بدةن بةلَكو لةوةش بآ دةسةآل
ةرى خؤشيان بن، وة ئةطةر بانطيان بكةيت بؤ سةر رِيَطاى رِاست خترن كة ناتوانن سةر

، وة جاى يارمةتيدةرو سةركةويَنةرت بنو هيدايةت طويَ بيستى بانطةوازةكةت نابن ض 
 دةيان بينيت سةيرت دةكةن بةآلم ناتبينن ) ضونكة ضاويان نيية( .

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :وةها خواى ثةروةردطار  فةرمويةتىوة هةر

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   

هاوةأل برِياردةران جطة لة خواى ثةروةردطار   واتا :( ٣الفرقان: ) چٹ  ٹ  
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ثةرسرتاوى تريان داناوة دةيان ثةرسنت و هاواريان بؤ دةكةن لة كاتيَكدا ئةو  
، وة هيض ةلَكو خؤيان دروست كراونت بكةن بثةرسرتاوانة ناتوانن هيض شتيَك دروس

ة ، وة نة مردن و نةذيان و نةزيندوو يزيان و قازاجنيَكيان بؤ خؤيان بة دةست ني
 كردنةوةشيان بةدةستة .

ئةمانةشدا ناتوانن ناخؤشى و نارِةحةتى لةسةر ئةو كةسانة البةرن كة  هةموولة طةأل    
، هةروةك خواى ثةروةردطار تريان وةريطيَرِنة سةر كةسيَكى  هاواريان بؤ دةكةن

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  چ: مويةتىفةر

: كة جطة لة بلَآ( بةو موشريكانة واتا : ئةى ثيَغةمبةر )( ٥٦اإلسراء: ) چۉ  ې  
خواى ثةروةردطار ئةثةرسنت و طومانتان واية جطة لة خواى ثةروةردطار وةآلمتان 

بن كة بة هيض شيَوةيةك ئةو  ثةرسرتاوانة ناتوانن ناخؤشى و  ئةداتةوة  بآ طومان
، دةى كةواتة تةنها خواى ن و بيدةن بة سةر كةسانيَكى تردانارِةحةتيتان لة سةر البةر
 كاريَكدا هةية . هةمووثةروةردطار تواناى بةسةر 

 ئةوةى كة زانراوة بة دلَنياييةوة ئةوانةى كة هاوةأل ثةيداكةران دةيان ثةرسنت -4
و ( و ثيا و ضاكان و فريشتةكان و ئةجطة لة خواى ثةروةردطار لة ثيَغةمبةران )

يان سةرقالَن بة كاري خؤيانةوة و دةربرِينى  بآ هةموو، جنؤكانةى كة باوةرِيان هيَناوة
نةوة لة و، وة ثيَش برِكيَيانة بؤ نزيك بوان بةرامبةر بة خواى ثةروةردطاردةسةآلتى خؤي

ثةروةردطارة و لة سزاشى ئوميديان بة رِةحم و بةزةيي خواى  خواى ثةروةردطار و
، دةى كةسانيَك ئةوة حالَيان بيَت ضؤن دةثةرسرتيَن و هاواريان بؤ دةكريَت دةترسيَن
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، خواى (1)كة خؤشيان وةكو تؤ بةندة و بآ دةسةآلتن بةرامبةر بة خواى ثةروةردطار

ەئ    ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائچ  ثةروةردطار فةرمويةتى:

( ٥٧اإلسراء: ) چەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ   
: ئةى  هاوةلَ برِياردةران ئةوانةى كة ئيَوة جطة لة خواى ثةروةردطار ليَيان واتا

، ئةوان خؤيان باوةرِيان هيَناوةو خؤيان بة بةندةو بآ ةثارِيَنةوةو ئةيان ثةرسنتد
وةردطار وة ئةيانةويَت لة خواى ثةروةردطار دةسةآلت ئةزانن بةرامبةر بة خواى ثةر

نزيك ببنةوة بة باوةرِهيَنان و كردنى كردةوةى ضاكة وة ئوميديان بة رِةحم و بةزةيي 
( بةرِاستى سزاى ، ئةى ثيَغةمبةر )ةروةردطار هةيةو لة سزاشى ئةترسنخواى ث

 ثةروةردطارت مةترسى ليَكراوة .  

ثةرسرتاوان جطة   هةموون كردؤتةوة كة ووخواى ثةروةردطار  ئةوةى بؤمان رِ -5
هؤكاريَكى بآ دةسةآلتيان تيادا كؤبؤتةوة لة  هةموولة خواى ثةروةردطار دةثةرسرتيَن 

، وة ناتوانن وةآلمى ثارِانةوةى ئةو كةسانة بدةنةوة كة ليَيان هةموو رِويةكةوة
ةكان و زةويدا بة دةثارِيَنةوة ، ئةو  ثةرسرتاوانة )جطة لة خواى ثةروةردطار( لة ئامسان

، نةبة شيَوةى سةر بةخؤ ، نةبة ية( مولَكيان نيمثقال ذرةئةندازةى دةنكة طةرديلةيةك )
شةريكايةتى ، وة خواى ثةروةردطاريش هيض ثيَويستى بةو  ثةرسرتاوانة نية تا يارمةتى 
 دةرى بن لة بةرِيَوةبردنى مولَك و دةسةآلتيدا، وة )شةفاعةت( و تكاكردنى هيض كةسيَك

  (1)ة الى خواى ثةروةردطار تا خواى ثةروةردطار رِيَطةى ثيَنةدات .يسودى ني

                                                           
 .4/291، وتفسري السعدي 3/48تفسري ابن كثري  :برِوانة    (1)

 .6/274، وتفسري السعدي 3/37: تفسري ابن كثري  برِوانة (1)
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وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  چ: فةرمويةتىخواى ثةروةردطار 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   يب   

بةو  (: ئةى ثيَغةمبةر )( واتا٢٣-٢٢سبأ: ) چٹ   ڤ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  
: بثارِيَنةوة و هاوار بكةن بؤئةو ثةرسرتاوانةى كة باوةرِتان بآ باوةرِو موشريكانة بلَيَ

، نةخيَر ئةو  ثةرسرتاوانةى كة ئيَوة هاوارى متان ئةدةنةوة و بة فرياتان ديَنواية وةآل
امسانةكان و زةويدا بة ئةندازةى دةنكة بؤ دةكةن )جطة لة خواى ثةروةردطار( لة ئ

، وة يية، نةبة شيَوةى سةر بةخؤ، نةبة شةريكايةتى( مولَكيان نمثقال ذرةطةرديلةيةك )
 خواى ثةروةردطاريش هيض ثيَويستى بةو  ثةرسرتاوانة نيية تا يارمةتى دةرى بن لة

ك سودى نيية ، وة )شةفاعةت( و تكاكردنى هيض كةسيَبةرِيَوةبردنى مولَك و دةسةآلتى
 لة الى خواى ثةروةردطار تا خواى ثةروةردطار  رِيَطةى ثيَنةدات .

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ : وة هةروةها دةفةرمويَت   

ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ   ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  

فاطر: ) چڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ   ڻ  

يَوة ئةو ثةروةردطارةية كة هةرضى دةسةآلت ومولَك هةية : ثةروةردطارى ئ( واتا١٤-١٣
، وة ئةو  ثةرسرتاوانةى كة ئَيَوة )هاوةلَ هةمووى هي ئةوةلة ئامسانةكان و زةويدا 

ةران( ليَيان ئةثارِيَنةوة و طومانتان واية سوديان هةية بؤتان ، لة ئامسانةكان و برِيارد
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، طةر ليَيان بثارِيَنةوة ةك و دةسةآلتيان نيزةويدا بة ئةندازةى تويَكلَة خورمايةك مولَ
، يان مردون و طةر دارو بةردةكان بنطويَيان لة ثارِانةوةكةتان نيية )ضونكة بآ رِوحن ئة

بآ ئاطان ليَتان ئةطةر مرؤظـ يان فريشتةكان يان جنؤكةكان بن ئةوانةى كة ئيَوة ليَيان 
لة ، وة كدا وةآلميشتان نادةنةوةهيض شتيَئةثارِيَنةوة (  وة دةسةالتيان نية بةسةر 

، وة هيض كةسيَك هةوالَت ثآ نادات بة سةر ئةجنام و دوايي رِؤذى قيامةتدا  بةرين ليَتان
نهييَن و  هةمووكارةكان وةك خواى ثةروةردطار كة زؤر شارةزاو بة ئاطاية بة 

 ئاشكرايةك .

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  چخواى ثةروةردطار فةرمويةتى:  -6

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ    ھ  ھھ  ھ  ے

ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ېى  ى  ائ  

: ئايا ( بة  هاوةلَ برِياردةران بلَيَواتا ئةى ثيَغةمبةر )( ٣٨الزمر: ) چائ  ەئ  
ثيَم نالَيَن ئةو  ثةرسرتاوانةى كة ئيَوة دةيان ثةرسنت ئةطةر خواى ثةروةردطار بيةويَت 

، يان ئةطةر ةتوانن لة سةرمى البدةناخؤشى و نارِةحةتيةكم بكات ئايا ئةوان دتوشى ن
وة و خواى ثةروةردطار بيةويَت توشى خريؤ خؤشيم بكات ئايا ئةوان ئةتوانن بيطرنة

: تةنها خواى ثةروةردطارم بةسة كة ثشتى ثيَ ببةستم و داواى نةهيَلَن بؤم ببيَت، بلَيَ
 ستةقينةش تةنها ثشت بة خواى ثةروةردطار دةبةسنت. ليَبكةم وة ثشت بةستوانى رِا

ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  چ : وة هةروةها فةرمويةتى -7

ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ىب  يب  جت    حت  خت   
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يونس: ) چڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 

( مةثارِيَوة و هاوار مةكة بؤ جطة لة خواى ): ئةى ثيَغةمبةر ( واتا١0٧-١0٦
، وة نة رى بؤ بكةيت و ليَى بثارِيَيتةوةثةروةردطار كة نةسودت ثيَدةطةيةنيَت طةر هاوا

طةر ئةو كارةت ، تؤ ئةبؤ نةكةيت و ليَى نةثارِيَيتةوة زيانت ثيَدةطةيةنيَت طةر هاوارى
خواى ثةروةردطار بيةويَت توشى  ، ئةطةرشريكانموكرد ئةبيت لة هاوةلَ برِياردةران و 

، وة ةرتى البةريَت تةنها خؤى نةبيَت نارِةحةتيةكت بكات هيض كةس ناتوانيَت لةس
ة لة يئةطةر بيةويَت  توشى خيَرو خؤشيةكت بكات هيض كةس ناتوانيَت و رِيَطر ني

 لة، خيَرو بةرةكةت ئةرِيَذيَت بةسةر هةر كةسيَك رامبةر فةزلَي خواى ثةروةردطارداةب
، وة خواى ثةروةردطار ليَخؤش بوو بة بةزةيية بةندةكانى كة خؤى ويستى ليَيةتى

بةرامبةر ئةو كةسانةى كة تةوبة ئةكةن و ئةطةرِيَنةوة بؤ الى با هاوةلَيشيان بؤ 
 برِياردابيَت .

ثةرسرتاويَكى دروست كراوة كة  هةموولَمانى خؤشةويست ئةوة وةسفى موس    
، ئةوةى كة بتوانيَت بة بطةيةنيَت نج و نةزيانيش بة هيض كةسيَكناتوانيَت نةسودو قازا

، بؤية هةركةسيَك ببةخشيَت تةنها خواى ثةروةردطارةهاناتةوة بيَت و سودت ثيَ
كة نةسودى ثيَدةطةيةنيَت ئةطةر هاوارى بؤ ]بثارِيَتةوة و داوا لة كةس و شتيَك بكات 

يةنيَت ئةطةر هاوارى بؤ نةكات و ليَى بكات و ليَى بثارِيَتةوة، وة نة زيانى ثيَدةطة
 ى طةورة[ ئةوة زولَم و ستةمى لة خؤى كردووة و خؤى توشى شريكتةوةنةثارِيَ

( لة غةيرى خواى ) جا موسلَمانى خؤشةويست ئةطةر ثيَغةمبةر كردووة،
ثةروةردطار بثارِيَتةوة و هاوارى بؤ بكات ببيَت لة كةسانى ستةم كار و هاوةلَ 
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زؤريَك لة لة كاتيَكدا ] (1)؟بيَت كةسانى تر حالَيان ضؤن بيَت، ئةى دةبرِياردةران 
لَمانان  باوةرِى تةواويان بة ثياو ضاكان و مةالئيكة و جنؤكةو دار و بةردو مريوو و موس

طؤرةكان هةية طواية دةسةآلتيان هةية سودو قازانج و زيان بة غةيرى خؤيان بطةيةنن[ 
ستةى ثةرسنت بيَت بة تاك و نى بةدةست بيَت و شايبؤية ئةوةى سودو قازانج و زيا

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئېئ  ىئ  چ  ، تةنها خواى ثةروةردطارةتةنها

 ( .١٧األنعام: ) چىئ  ىئ     ی  ی  ی       ی    جئ  حئ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    چوة هةروةها فةرمويةتى : 

ٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

: كآ لةوكةسة ستةم كارترو طومرِاو سةرليَشيَواترة كة لة غةيرى ( واتا٦-٥األحقاف: ) چ
خواى ثةروةردطار ئةثارِيَتةوة و هاوارى بؤ دةكات كة هةتا رِؤذى قيامةت )ئةو 

خواى وة كاتيَك طان، ثةرسرتاوة( وةآلمى ناداتةوة و لة هاوار بؤ كردنةكانيان بآ ئا
، هاوار بؤكراوان ) داثةروةردطار كؤيان دةكاتةوة و حةشريان دةكات لة رِؤذى قيامةت

ثةرسرتاوان( دةبنة دوذمنيان و خؤيان بةرى دةكةن لةو ثةرستنانةى كة هاوةلَ 
 برِياردةران بؤيان ئةجنام دابوون .

يَشيَواتر بيَت لةو  هاوةلَ ئايا كةسيَك هةية لةو كةسة ستةم كارترو طومرِاو سةرل   
برِياردةرانة كة جطة لة خواى ثةروةردطار ئةثةرسنت و هاواريان بؤ دةكةن؟ بآ طومان  

                                                           
 .331، للسعدي، ص تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان:  برِوانة (1)
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. لة كاتيَكدا  رترو طومرِاو سةرليَشيَواتر بيَتة لةو كةسة ستةم كايهيض كةس ني
دةنكة ، وة بة ئةندازةى لة دونيادا بنثةرسرتاوةكان وةآلميان نادةنةوة ضةنديَك ئةوان 

كانيان نابن و ، وة طوآ بيستى ثارِانةوة( سوديان ثيَناطةيةننمثقال ذرةطةرديلةيةك )
، وة لة قيامةتيشدا ثةرسرتاوان خؤيان وةآلميان نادةنةوة، ئةوةية حالَيان لة دونيادا

ليَيان بةرى دةكةن ودةبنة دوذمنيان و هةنديَكيان نةفرةت لة هةنديَكيان دةكةن و 
   (1)ن لة هةنديَكيان بةرى دةكةن .هةنديَكيان خؤيا

نرتين و بة هيَزترين رِيَطةن بؤ ثيشاندان و وهيَنانةوةى منونةكان رِو -8
نكردنةوةى شتة عةقلَيةكان لة شيَوةى كارة هةست ثيَكراوةكاندا، كة ئةويش ورِو

طةورةترين هؤكارة بؤ رِةددانةوةى بت ثةرستان و هةلَوةشاندنةوةى بريوباوةرِى 
و يةكسان كردنى بت و  ثةرسرتاوةكانيان لة طةأل خواى ثةروةردطاردا لة ثوضةلَيان 

ثةرسنت و بة طةورةزانينياندا، لةبةر زؤرى ئةم جؤرة منونانة لة قورئانى ثريؤزدا تةنها 
 ون ببيَتةوة :وسآ منونةباس ئةكةم تا زياتر مةبةستمان رِ

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  چ : فةرمويةتى خواى ثةروةردطار -أ

پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  پ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

: ئةى خةلَكينة ) هاوةلَ ( واتا٧٤-٧٣احلج: ) چڄڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  

                                                           
 .724، ص سري كالم املنان: تيسري الكرمي الرمحن يف تف برِوانة (1)
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برِياردةران( خواى ثةروةردطار منونةيةكى هيَناوةتةوة لة سةر بآ دةسةآلتى  
ثةرسرتاوانةى كة  ليَى تآ بطةن ئةونةية بطرن و وثةرسرتاوةكانتان جوان طوآ لةو منو

ئيَوة دةيان ثةرسنت و هاواريان بؤ دةكةن جطة لة خواى ثةروةردطار طةر هةر 
، بةلَكو لةوةش بآ كردنى تةنها يةك ميَشيَك ناتواننيان كؤ ببنةوة بؤ دروست هةموو

ىَ هيزترين دروست تواناو بآ دةسةآلت ترن لة كاتيَكدا ئةطةر ميَشيَك )كة يةكيَكة لة ب
كراوةكانى خواى ثةروةردطار( بيَت و شتيَكى شريين يان خواردنيَك بة سةريانةوة 
هةبيَت و بيبات ناتوانن ليَي بسةننةوة ، بة رِاستى  ثةرسرتاوةكان و ميَشةكان زؤر بآ 

ثةرسرتاوةكان و ئةو كةسانةى كة هاواريان بؤ دةكةن و  ، يان بةرِاستى(1)دةسةآلتن
، وة بةرِاستى ئةو كةسانةى كة لةغةيرى خواى (1)رسنت بآ دةسةآلتـــندةيان ثة

ثةروةردطار دةثارِيَنةوة و دةيان ثةرسنت رِيَزو طةورةيى خواى ثةروةردطاريان 
ثةرسرتاوى  يَكدا لة طةأل خواى ثةروةردطاردانةزانيوةو رِيَزى تةواويان نةطرتوة لة كات

، ةردطار بة تواناو بة دةسةآلت و بة هيَزةبةرِاستى تةنها خواى ثةروةثةرسنت، تر د
شتيَكدا بة هيَزو تواناى خؤى بآ  هةمووشتيَكى دروست كردووة و زالَة بةسةر  هةموو

 ئةوةى هيض ريَطريَكى هةبيَت . 

زؤر بة جوانى ليَى  بةندةيةك طوآ لةم منونة جوانة بطريَت و هةمووثيَويستة لة سةر     
يدا بن برِ دةكات و جؤرو شتة شركيةكان لةدلَ هةمووى ، ضونكة بةرِاستورد ببيَتةوة

يان هةموو، ئةو  ثةرسرتاوانةى كة دةثةرسرتيَن و هاواريان بؤ دةكريَت ئةطةر نايهيَلَيَت

                                                           
: تفساري القارين ئةم رِايةى ثةسةند كردووة . برِوانة إبن جرير اليا)ي وة ( ،  إبن نباس )لةسةر بؤ ضونى   (1)

 ( 3/316العظيم  لإلمام ابن كري رمحه   تعاى   )

رمحاه   تعااى ، -ام ابان كاري )تفساري القارين العظايم  لالمابـة ، وة برِوانـة   )الّسادي(لـة سـةر بـؤ ضـونى ئيمـامى        (1)
(3/316. ) 
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، ئةى ئةبآ ضؤن بتوانن شتى طةورةتر نةوة ميَشيَك دروست بكةن ناتواننكؤ ببة
آ دةسةآلتة كة شتيَكى ؟ بةلَكو ناتوانن سةركةون بةسةر ئةو ميَشة بست بكةندرو

، ئةو  ثةرسرتاوانة نة سةرةوة بيَت بيبات ليَي بسةننةوةشريين يان خواردنيَكيان بة
، وة دةسةآلتيان آلت ترين دروست كراوة دروست بكةندةتوانن ميَشيَك كة بآ دةسة

، ئاى وة بيَت بيبات و ليَيان بسةننةوةة بةسةر ئةو ميَشةدا كة شتيَكيان بةسةرةيني
دةى كةوابوو ضؤن  !و نارِاستانة طلبابآ دةسةآلت و بآ توانان ئةو  ثةرسرتاوة ضةندآ 

كةسيَكى ذيرو عاقلَ دةيان ثةرستيَت و هاواريان بؤ دةكات جطة لة خواى 
 ثةروةردطار؟!

ن ترين و بةهيَزترين منونةكانى قورئانى ثريؤز لةسةر وئةم منونةية يةكيَكة لة رِو   
لَ برِياردان بؤ خواى ثةروةردطار، وةرِونرتين و بةهيَزترين بةتالَى و نادروستى  هاوة

  (1)منونةية لةسةر نةزانى و نةفامى كةسانى  هاوةلَ برِياردةر بؤ خواى ثةروةردطار .

وة لة جوانرتين منونةكانى قورئانى ثريؤز كة بةلَطة بيَت لةسةر نادروستيَتى و  -ب
وة خةسارةو مةندى خاوةنةكةى وة  لَ برِياردان بؤ خواى ثةروةردطار،ناشياوى  هاوة

، فةرمودةي  خواى ثةروةردطارة كة بة ثيَضةوانةى ئاواتةكةيةوةهاتنةدى شتيَك 

ڎ      ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ  فةرمويةتى:

 چگ ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ   ڈ

                                                           
، وتفسااري اباان  3/298،  ، وتفسااري البرااوي368، الباان القاايم، ص ، والتفسااري القاايم47، الباان القاايم، ص : نمثااال القاارين برِوانــة (1)

 .5/326، وتفسري السعدي، 3/470،  ، وفتم القدير للشوكاي3/236كثري، 
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ويست : منونةى ئةو كةسانةى كة جطة لة خواى ثةروةردطار خؤشة( واتا٤١العنكبوت: )
و  ثةرسرتاوى تريان داناوة ئوميَدى سةركةوتن و رِزق و هيَنانى خؤشي و البردنى 
ناخؤشيان ثيَيانة، ئةوان لةو كارةياندا وةكو جالَجالَؤكةيةك وان كاتيَك ئةو جالَجالَؤكةية 

سودى النةيةك دروست دةكات تا سودى ليَ ببينيَت و لة ثالَيدا حبةسيَتةوة بةآلم 
لةبةرئةوةى سوكرتين و بآ هيَزترين النةية ، بةهةمان شيَوة ئةو ثيَناطةيةنيَت 

ثةرسرتاوانةى كة هاوةلَ برِياردةران هاواريان بؤ دةكةن و ثشتيان ثيَ بة هيَز دةكةن 
، ئةطةر هاوةلَ ثيَ ناطةيةنن وةكو النةى ئةو جالَجالَـؤكةية واية كة هيض سوديان

يَيان ثآ بداية جطة لة خواى ثةروةردطار  برِياردةران ئةو حالَةيان بزانياية يان طو
 خؤشةويست و ثةرسرتاوى تريان دانةئةنا .

 

ئةمةش منونةيةكة كة خواى ثةروةردطار هيَناويَتيةوة بؤ ئةو كةسـانةى كـة لـة طـةأل        
ون و سـودو  خواى ثةروةردطاردا ثةرسرتاوى تر دةثةرسنت مةبةستيان ثيَيـان بـةهيَز بـو   

نى كردؤتةوة ئةو  هاوةلَ برِياردةرانـة بـآ دةسـةآلتن    وطار رِو، خواى ثةروةردقازاجنيانة
ثةرسرتاوانةى كـة ئـةوان طَيرِاويـانن بـة خؤشةويسـت و  ثةرسـرتاو جطـة لـة          ئةو)وةكو 

ــةلَكو  ــةروةردطار( ب ــرن  خــواى ث ــآ دةســةآلت ت ــةوان ب ــىَ  ل ــة ب ــاردةران ل ــاوةلَ برِي ،  ه
ثـةروةردطار منونـةيان وةكـو    دةسةآلتيان و ئةو هاوةلَةى كة برِيارى ئـةدةن بـؤ خـواى    

جالَجالَـؤكةيةك واية )كة يةكيَكة لة بىَ هيزترين دروست كراوةكانى خـواى ثـةروةردطار(   
كة النةيةك دروست دةكات تا سودى ليَ ببينيَـت و لـة ثالَيـدا حبةسـيَتةوة بـةآلم لةبـةر       

بةهةمان  الوازى و ناسكى ئةو داوانةى كة ليَى دروست كردووة هيض سودى ليَ نابينيَت ،
يش كاتيَك ثةنا دةبةنة بةر جطة لـة خـواى ثـةروةردطار    دةرشيَوة كةسانى  هاوةلَ برِيار
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، ضؤن سودى ثيَناطةيةنيَتهيض سوديان ثيَناطةيةنن بةويَنةى النةيةى ئةو جالَجالَـؤكةية 
 وةبآ دةسـةآلتى لةسةر بآ 

 (1)دةسةآلتيـان زيـاد دةكات .

منونةكانى قورئانى ثريؤز كة بةلَطة بيَت لةسةر ئةوةى ن ترين و جوانرتين ووة لة رِو -ج
يَكة و كةسيَكى سةرسامة لة كة كةسى موشريك حالَ و كارةكانى ثضرِ ثضرِ و نارِ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ ، فةرمـودةي  خواى ثةروةردطارة كة فةرمويةتى : انيداكارةك

ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

: خواى ثةروةردطار منونةى لةسةر بةندةيةك واتا( ٢٩الزمر: ) چجئ ی
هيَناوةتةوة لة كاتيَكدا ئةو بةندةية هى ضةند كةسيَك بيَت هةر يةك بؤ ئيش و 

، وة بةندةيةك تةنها بةندةى يةك كةسيَك بيَت ، ئايا يَتمةبةستى خؤى بة كاري بهيَن
وةردطار ، بةلَكو ئةو دوو بةندةية يةكسانن ؟ بآ طومان نةخيَر . سوثاس بؤ خواى ثةر

 (2)زؤربةى خةلَكى نازانن .

ئةمةش منونةيةكة خواى ثةروةردطار هيَناويَتيةوة سةبارةت بة كةسيَكى  هاوةلَ    
، كةسيَكى  هاوةلَ برِياردةر لة كاتيَكدا ضةند  دةرو كةسيَكى تةنها يةكخوا ثةرستبرِيار

و ذيَر دةستةى ضةند ثةرسرتاويَك ئةثةرستيَت شوبهيَنراوة بةبةندةيةك كة بةندة
ت بؤ خزمةتى كةسيَكى رِا جياوازو رِةوشت خراث و ناكؤك بيَت هةر يةكةيان ئةيةويَ

                                                           
 .4/204، وفتم القدير للشوكاي 21نمثال القرين البن القيم ص، و 3/468تفسري البروي : برِوانة  (1)
 (4/68: )تفسري القرين العظيم  للإلمام ابن كري رمحه   تعاى (  )برِوانة  (2)



 

 

 52 ba8.org 

 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

ان بكات ييان بيَنيَتة دى و رِازيهةموو، ئةويش ناتوانيَت مةبةستى خؤى بةكاري بهيَنيَت
 بؤية هةميشة لة نارِةحةتى داية .

، ةثةرستيَتنها خواى تاك و تةنها دثةرست لة كاتيَكدا تةبة تةنها بةآلم كةسي خوا    
منونةى وةكو بةندةيةك واية كة تةنها هى يةك كةس بيَت و تةواو خؤى دابيَتة دةستى 

، بؤية هةميشة ونىو لة مةبةستةكانى بزانيَت وة ئةو رِيَطةيةى كة دةيطةيةنيَتة رِازى بو
كو كةسيَكة تةواو بةرةكي، بةلَوكةسيَكى دلَ ئارامة و  دورة لة كيَشة و رِاجيايي و دو

، لة طةأل ئةو يداخؤى تةسليمى خاوةنةكةى كردووة بآ هيض كيَشة وناكؤكيةك تيا
ن و ضاوديَرى كردنى سؤزو بةزةيي و رِةمحةى خاوةنةكةى بؤي و بةرِيَوةبرد هةموو

آ طومان نةخيَر بة هيض ـ: بئةو دوو بةندةية يةكسانن؟ وةآلم ، ئاياكارةكانى بؤى
 (1)ني .شيَوةيةك يةكسان ن

لَمانى خؤشةويست منونةى بةندةى يةكةم وةكو ئةو كةسة واية كة هةر رؤذةى موس   
ةثارِيَتةوة بؤية ئةوة ( ثياو ضاك و مةالئيكةو دارو بةردو بتيَك دلة ثيَغةمبةرو )

، وة بةندةى دوةميان خؤى داوةتة دةست خواى ثةروةردطار تةنها ئةو حالَيَتى
 تةوة .دةثةرستيَت و لةو دةثارِيَ

ئةو خوايةى كة شايستةى ثةرسنت بيَت بة تاك وتةنها ئةو خوايةية كة  -9
، وة تةواو هيَزو هةموو شتيَك هةية، وة دركى بة هةموو شتيَكدا هةيةدةسةآلتى بةسةر 

                                                           
، 4/462، وفااتم القاادير للشااوكاي 423، الباان القاايم، ص ، والتفسااري القاايم4/52، واباان كثااري 4/78تفسااري البرااوي :  برِوانــة (1)

 .4/43، وتفسري اازا ري 6/468سعدي وتفسري ال
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، وة عيلم و زانيارى بة هةموو شتيَكدا هةيةدةسةآلت و زالَبون و سةركةوتنى بةسةر 
و سودوو قازانج  هةموو، وة نياو قيامةتى بةدةستةة مولَكى دو، وهةموو شتيَك هةية

، بؤية خوايةك ئةوة شني و طرتنةوة تةنها بةدةست ئةوة، وة بةخى بةدةستةزيانيَك
رآ ، وة سوثاسي بك نةكريَدةسةآلت و ثلة و ثايةى بيَت ثيَويستة يادى بكريَ و لة بري

، وة بة تاك و يَضى نةكريَرِايةلَى بكرآ و سةرث، وة طوآ و بآ باوةرِى بةرامبةر نةكريَ
)طةورةيي تةنها بؤ خواى  (1).تةنها بثةرسرتيَ و  هاوةلَى بؤ برِيار نــــــــــةدرآ

 ثةروةردطارة ( .
 

نابـات   سيفاتة ِرةهـاو تـةواوةكانى خـواى ثـةروةردطار هـي  كـةث ثـةى ثـيَ        
، بةآلم بؤ زياتر رِون بونةوةى طـةورةيي دةسـةآلتى ضـةند ةونةيـةك     (إحاطة)
 :اث دةكةينب

: هيض كةسيَك شايستةى ر تاك و تةنهاية بة ثةرسرتاويَتىخواى ثةروةردطا -1
ة تةنها خواى تاك و تةنها نةبيَت ، ئةو خوايةى كة هةميشة زيندووة و يثةرسنت ني

شتيَكة و خؤى بة خؤى  هةموومردنى بةسةردا نايات، ئةو خوايةى كة ثاريَزةرى 
، ية و بآ ثيَويستة ليَيانيَك لة دروست كراوةكانى نيرِاوةستاوة و ثيَويستى بة هيض يةك

، وة لة تةواوى هةموو شتيَكداثيَويستيان ثيَيةتى لة كراوةكانى دروست  هةمووبةلَكو 
                                                           

، 570، 435، 2/127، 3/42، 2/572، 1/309، وابااان كثاااري 372، 2/88، 3/71، 1/237تفساااري البرااوي : برِوانـــة   (1)
، ون ااااواو 2/372، 1/356، 6/364، 4/204، 3/397، 2/381، 7/686، 1/313، وتفساااري الساااعدي 2/138، 1/344

 .3/271، 2/187البيان 
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، تذيان و هةميشة زيندووييةكةى ئةوةية كة نةخةوو نةخةوة نوسكيَى بة سةردا نايا
ئةون و لة ذيَر توانا و ئةوانةى كة لة ئامسانةكان و زةويداية بةندةى  هةموووة 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   چ : خواى ثةروةردطار فةرمويةتىدةسةآلتى ئةودان ، هةروةك 

-٩٣مرمي: ) چىئ  ىئ   ی  ی  ی   ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  
: هةرضى دروست كراو لة ئامسانةكان وزةويداية لة رِؤذى قيامةتدا ئةطةرِيَنةوة ( واتا٩٤

بة ثةرسرتاويَتى خواى كةضى و بةندايةتيةوة و دان نان بؤ الى خواى ثةروةردطار بة مل 
بةندةكانيَتى و  هةموو، وة بآ طومان خواى ثةروةردطار ئاطاى لة ذمارةى ثةروةردطار

 هيضيان لة خواى ثةروةردطار وون نابن .

وة لة تةواوةتى مولَك و دةسةآلت و طةورةيي خؤيةتى كة شةفاعةت و تكاكردنى هيض 
كاكاران خاوةن ثلةو ثايةو ت هةموو، نةدات خؤى رِيَطةى ثآة تا يكةس سودى ني

، وة طةيان ثآ نةدات، ناتوانن شةفاعةت و تكا بكةن تا رِيَبةندةى خواى ثةروةردطارن
كات تا خؤى ليَى خواى ثةروةردطار  رِيَطة بة هيض كةس نادات تا شةفاعةت و تكا ب

، رانى داوةبونةوة هةموودةورةى وة زانيارى و عيلمى خواى ثةروةردطار رِازى نةبيَت، 
وة هيض كةسيَك ناتوانيَت ئاطاى لة زانيارى و عيلمى خواى ثةروةردطار هةبيَت مةطةر 

( وة هةر لة طةورةيي كةسانيَك خؤى ئاطاداريانى كردبيَتةوة )وةك ثيَغةمبةران )
، وة ئامسانةكان و ندةى ئامسانةكان و زةوى فراوانةخؤيةتى كة كورسييةكةى هيَ

، وة ثاراستنيان هيض بارطرانى و دانبونةوةرانةوة كة تياي هةمووةوى ثاراستووة بة ز
، لَكو زؤر سوك و ئاسانة بة اليةوة، بةية بة الى خواى ثةروةردطارةوةقورسى ني

سةركةوتوو زالَة بؤ ئةجنام دانى هةر كاريَك كة خؤى ويستى ليَيةتى ، بةرزو بلَندة 
، بلَندة بة طةورةيى و سيفاتةكانى ، وة بةرزوكانيدااتى خؤى بةسةر دروست كراوةبةز
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دروست كراوةكانيدا وة  هةمووئةو خواية بةرزو بلَندةى كة سةركةوتوو بلَندة بةسةر 
هةموو سيفاتيَكى نة بؤى ، ئةو خوايةى كة ودروست كراوةكانى مل كةض بو هةموو

سيفاتة بةرزو  هةموونى ئةم و، وة ئةوةى بةلَطة بيَت لةسةر بوطةورةيى و بةرزى هةية

ڻ  چ  :فةرمويةتى طةورانة بؤ خواى ثةروةردطار  فةرمودةى خواى ثةروةردطارة كة

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

ىئىئ   ىئ  ی   ی      وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ 

: خواى ثةروةردطار ئةو واتا[ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ]( ٢٥٥البقرة: ) چی

ھ  ھ  ھ   خوايةية كة هيض ثةرسرتاويَكى حةق و رِاستى تر نيية جطة لة خؤي .]

و نة خةوو نةخةوة نوسكآ نايباتةوة، ئةوةش لة تةواوى طةورةيى  خوايةكة[ ے  ے

خوايةكة [ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ]. ئاطايةةدةسةآلتيةتى كة هةميشة بةب

ۆ  ۈ    هةرضى مولَك و سامان و دةسةآلتى ئامسانةكان و زةوى هةية هي خؤيةتى . ]

كآ هةية تكاو شةفاعةت بكات لة الى تا ئةو رِازى نةبيَت [ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ

خواى ثةروةردطار خوايةكة [ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې  ېى  ]؟ رِيَطةى ثيَنةدات و
ويان نةداوة ويان داوة يان رِووئةو شتانةى كةرِ هةمووزانيارى تةواوى هةية و ئاطاى لة 

ةى سةرةتاو كؤتاو نهيَنى و ئاشكراى لَهةموو هةلَس و كةوت و جو، وة ئاطاى لة هةية
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هيض كةس لة [ ۇئۇئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ]بةندةكانى هةية .  هةموو
ثةروةردطار مةطةر ئةوةى خؤي  دروستكراوةكانى زانياريان نية بة زانيارى خواى

ۆئ  ۆئ ](. عليهم الصالة والسالمبيةويَت فيَريان بكات )وةك وةحى بؤ ثيَغةمبةران )

كورسى خواى ثةروةردطار فراوانى و طةورةيى بة [ ىئىئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ 
، بةرِيَوة بردن و ثاراستنيان الى خواى زةى فراوانى ئامسانةكان و زةوييةئةندا

خواى [ یىئ  ی  ]و طرانيةكى تيَدا نيية . ثةروةردطار هيض قورسى 
 ثةروةردطار زؤر بلَندو بةرزو طةورةية .

كةضن بؤ دةسةآلت و  شتيَك مل هةمووخواى ثةروةردطار  ئةو ثةرسرتاوةية كة  -2
:  بآ طيان و ئاذةلَ و مرؤظ و هةموو دروست كراوةكان بة طشتىوة  طةورةييةكةى،

، هةروةك تةوةداون بؤ خواى ثةروةردطارةدةسجنؤكةو فريشتةكان طةردن كةض و خؤ ب

ۆئ  ۆئ     وئ  ۇئ  ۇئ ەئ  وئ چ خواى ثةروةردطار فةرمويةتى : 

ئةوةى لة ئامسانةكان و  :( واتا  ٨٣آل عمران: ) چۈئ  ۈئ  ېئ ېئ 
و  نة و لةذيَر دةسةآلتى ئةودان جا بة خؤشىوزةويداية تةسليمى خواى ثةروةردطار بو

بة دلَ و الشةى تةسليمى خواى ثةروةردطار بووة لَمان حةزى خؤيان بيَت يان نا ، موس
، وة لة رِؤذى قيامةتدا شة تةسليمى خواى ثةروةردطار بووةو بىَ باوةرِيش بةال

 طةرِانةوة تةنها بؤ الى خواى ثةروةردطارة .

هةموو سودو قازانج و زيانيَكى خواى ثةروةردطار ئةو  ثةرسرتاوةية كة  -3
كانى خواى ثةروةردطار كؤ ببنةوة تا سود بة دروست كراوة هةموو، ئةطةر بةدةستة
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يةكيَك لة دروست كراوةكانى بطةيةنن ناتوانن سودو قازاجنى ثيَ بطةيةنن مةطةر خواى 
دروست  هةموو، وة ئةطةر ت تا ئةو سودةى ثيَ بطاتثةروةردطار بؤى نوسيبَيَ

ناتوانن كراوةكانى كؤ ببنةوة تا زيانيَك بة يةكيَك لة دروست كراوةكانى بطةيةنن 
( طةر خواى ثةروةردطار بضوكرتين زيانيش بيَتزةرةرو زيانى ثيَ بطةيةنن ) ئةطةر 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  چ: تويستى ليَ نةبيَت ئةو زيانةى ثيَ بطا

پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  

ةروةردطار بيةويَت ( ئةطةر خواى ث: تؤ ئةى ثيَغةمبةر )( واتا١0٧يونس: ) چڤ  
، خؤى نةبيَت توشى نارِةحةتيةكت بكات هيض كةس ناتوانيَت لةسةرتى البةريَت تةنها

ة لة يوة ئةطةر بيةويَت توشى خيَرو خؤشيةكت بكات هيض كةس ناتوانيَت و رِيَطر ني
 ، خيَرو بةرةكةت ئةرِيَذيَت بةسةر هةر كةسيَك لةرامبةر فةزلَي خواى ثةروةردطاردابة

، وة خواى ثةروةردطار ليَخؤش بوو بة بةزةيية بؤ انى كة خؤى ويستى ليَيةتىبةندةك
ئةو كةسانةى كة تةوبة ئةكةن و ئةطةرِيَنةوة بؤ الى با كاتى خؤى ضةنديَك تاوانيان 

 كردبيَت و هاوةلَيشيان بؤ برِياردابيَت .
 هةمووخواى ثةروةردطار ئةو خواية بة دةسةآلتةية كة دةسةآلتى بةسةر هةر  -4

چ : فةرمويةتى، هةروةك ك بآ دةسةآلت و بآ تواناى ناكاتشتيَكدا هةية ، هيض شتيَ

: برِيارو ( واتا٨٢يس: ) چۈئۆئائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
ثيَى بفةرموآ ببة  فةرمانةكانى خواى ثةروةردطار واية كاتيَك بيةويَت هةر شتيَك بكات

 هةمووة عيلم و زانياريةكةى دةورةى . خواى ثةروةردطار ئةو خوايةية كيةكسةر ئةبيَت
ئةوةى  وى داوة وو: ئةوةى كة رِهةموو نهيَنى و شاراوةكان ئاطادارةشتيَكى داوة و لة 
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ى نةداوة ئةطةر رِوو بدات بة ضى و، وة ئةوةى كة هيَشتا رِوكة ئيَستا رِوو ئةدات
 (1)ى ئاطادارة و عيلمى ثيَيـان هةية . هةمووشيَوةيةك ئةبيَت لة هةر 

چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ : خواى ثةروةردطار فةرمويةتى

: بآ طومان خواى ثةروةردطار هيض شتيَكى ليَ وون نابيَت نة لة ( واتا٥آل عمران: ) چ

مئ  ی  ی  ی  جئ  حئ  چ : وة هةروةها فةرمويةتىئامسانةكان و نة لة زةويدا. 

يونس: ) چمث  ىث  جثىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب جت حت  خت  مت ىت يت  

ة الى نة لة ي: ثةروةردطارى تؤ هيض شتيَكى ليَ وون نابيَت و شاراوة ني( واتا٦١
ئامسانةكان و نة لة زةويدا ئةطةر ئةو شتة بة كيَشى دةنكة طةرديلةيةك بيَت يان 

ى نوسراوة و ديارى كراوة لة كيتابيَكى ديارى هةمووبضوكرت يان طةورةتريش بيَت 

وئ  ۇئ   ەئ وئ ەئچ  :وة هةروةها فةرمويةتى (ـة.حملفوظلوح اكراودا كة )

ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  

: كليلى نهيَنيةكان الى ( واتا٥٩األنعام: ) چحت  خت   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   
شتانةى  ئةو هةموو، وة س نايان زانيَت تةنها خؤى نةبيَتخواى ثةروةردطارن و هيض كة

ةيان زانيَت و ئاطاى كة ديارن و بةرضاون لة ووشكانى و دةرياكاندا خواى ثةروةردطار د
، وة هيض طةآل داريَك لة دةشتايي و ناو شارو ديَيةكاندا ناوةريَت خواى ليَيانة

ة لة ناو ي، وة هيض دةنكة دانةويَلَةيةك نيو ئاطاى ليَيانةثةروةردطار دةيان زانيَت 

                                                           
 .2/372، 2/356، والسعدي 2/138، 1/344تفسري ابن كثري :   ةبرِوان (1)
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ييةكانى زةويدا ئيلال خواى ثةروةردطار عيلم و زانيارى ثيَي هةية كة جةرطةو تاريكا
ئةو شتانةى  هةموو، وة ية، وة هيض وشكايي و تةرِاييةك نيو ضةند ئةرِويَتويَت ضؤن ئةرِ

و بدةن  ضؤن ويان نةداوة طةر بنب و رِوويانداوة  يان هيَشتا نةبونةو رِوونةو رِوكة بو
لوح )يان هةية و لة كيتابيَكى ديارى كراودا كة هةمووخواى ثةروةردطار ئاطاى لة ئةبن 

رِوو بدةن. خواى ثةروةردطار نوسيويانيَى و كة ئةبآ ضؤن بنب  يَتىــة نوسيو(احملفوظ
، واتا : بزانن ئةوةى ت لة بةر طةورةيي و طرنطيةكةىيان ئةزانيَهةموولةكاتيَكدا 

ى نوسراوة ئةى ئةبآ ئةو كارانةى كة ثاداشت و ةمووهة يثاداشت و سزاى تيَدا ني

 مئ    ىئ  يئ  جب  حبچ وة هةروةها فةرمويةتى : (1)؟ضؤن نةنوسرابيَت سزايان تيَداية

 شتيَك هةية .  هةموو: خواى ثةروةردطار عيلم وزانيارى بة ( واتا٧٥األنفال: ) چخب

بةرزو ثريؤزو  طومانى تيَدانيية هةر كةسيَك ئةم سيفاتانةو سةرجةم سيفاتة   
بة تاك و تةنها ئةو كاتة تةنها خواى ثةروةردطار  طةورةكانى خواى ثةروةردطارى ناسي

، ضونكة تةنها ئةو  ةبةستيَتدةثةرستيَت و هاوارى بؤ دةكات و ثشتى ثيَ د
جؤرةكانى  هةمووثةرسرتاوى تاك و تةنها و رِاستةقينةية و شايستةى ئةوةية كة 

 ام بدريَت .ثةرسنت تةنها بؤ ئةو ئةجن

 

 

                                                           
 ( .7/5: تفسري القر   رمحه   تعاى ) برِوانة (1)
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 (الشفاعةبةشي سيَ يةم : تكا كردن )

يُقال شفع الشيء: ضمَّ مثله : لة زمانةوانيدا )الّشفاعة(: تيَطةيشنت لة ووشةى يةكةم
: واتا : هاوشيَوةى داية ثالَي و لة  شفع الشيءئةوتريَت . (1) إليه، فجعل الوتر شفًعا

 تاكيَتيةوة كردى بة جوت .

: ئةوةية كةسيَك بكريَتة ناوةندو تكاكار بة اوةى شةرعدا: واتا( لة زارالّشفاعة)وة
 (2)ئوميَدى سود ثآ طةياندن و البردنى ناخؤشى و نارِةحةتى و زيان .

لة دانايي و ليَزانى بانطةواز كردنى ئةو كةسانةى كة دلَى خؤيان ثةيوةست     
كةن ئةوةية بؤيان كردووة بة غةيرى خواى ثةروةردطارةوة و داواى شةفاعةتيان ليَ ئة

گ  گ  چ : تاكو تةنهايةون بكريَتةوة كة شةفاعةت كردن تةنها مولَكى خواى ورِ

( ٤٤الزمر: ) چڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  
، مولَك هةمووى هى خواى ثةروةردطارة( بلَيَ شةفاعةت : ئةى ثيَغةمبةر )واتا

يامةتدا طةرِانةوةتان بؤ الى ، ثاشان لة قانى ئامسانةكان و زةوى هى خؤيةتىوسام
 خواى ثةروةردطارة و ليَثرسينةوةتان لة طةلَدا دةكات لةسةر كردةوةكانتان .  

                                                           
 .1/487، واملعجم الوييط 2/485، والنهاي  يف غريب ا ديث، 947القاموس احمليط، ابب العني، ف   الشني ص: برِوانة  (1)

 
 . 80   اد صاحل العثياني ، ص :  ر  ملع  اانتقاد للشي برِوانة (2)
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: وةآلمى ئةو كةسانةى كة دلَى خؤيان ثةيوةست كردووة بة غةيرى خواى دووةم
 : د ووتةيةكى ليَزانانة ئةدريَتةوةثةروةردطارةوة و داواى شةفاعةتيان ليَ ئةكةن بة ضةن

: ية، هةركةسيَك بلَيَت( وةكو خواى ثةروةردطار نياملخلوقوست كراو )در .1
ثياو ضاكان و فريشتةكان الى خواى ثةروةردطار رِيَزو  (عليهم الصالة والسالم)ثيَغةمبةران و

ثلةو ثايةى بةرزيان هةية شةفاعةمتان بؤ دةكةن الى خواى طةورة هةر وةك ضؤن 
ةسةآلتداران دةبيَت لة رِيَطةى ناوداران كةسيَك بيةويَت بضيَتة الى سةرؤك و د

تا كارةكانيان بؤ جآ بةجآ وجيَطرةكان و وةزيرةكانةوة بيَت و ئةوان بكةنة ناوةند 
مان ؟ ئيَمةش داوا لة ثياوضاكان و خاوةن رِيَزو ثلةو ثاية بةرزةكان ئةكةين تا تكابكريَت

ةأل ترين ترين و ثوض، بةرِاستى ئةم ووتةية بةتالَ بؤ بكةن الى خواى ثةروةردطار
ثاشاكانى ليَك  هةموو، لة بةر ئةوةى خواى طةورةو خاوةن دةسةآلت و طةورةى ووتةية

ضواندووة بة دةسةآلتدارةكان كة ثيَويستيان بة دةم سثى و جيَطرو وةزير دةبيَت بؤ 
تةواو كردنى مولَك و بةرِيَوةبرنى كارةكانيان و جآ بة جآ كردنى هيَزو دةسةآلتيان 

 بة بآ ئةوان كارةكانيان نارِوات .ضونكة 

لةيةكيَك لةم سآ  بؤية ناوةند و واستة لة نيَوان سةرؤك ودةسةآلتدار و خةلَكيدا
 :رِووةوةية

: يان ئةوةتا ئةو ناوةند و واستانةيان بؤ ئةوةية تا حالَى ئةو كةسانةيان ثيَ يةكةم
 رِابطةيةنن كة نايانناسن .
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شا و دةسةآلتدارانة بآ هيَزو بآ دةسةآلتن لة : يان ئةوةتا ئةو سةرؤك وثادووةم 
بةرِيَوة بردنى ذيَر دةستةكانياندا بؤية لةبةر بآ هيَزى و بآ دةسةآلتييان ئةبآ هةر 

 يارمةتيدةرو جيَطريان هةبيَت . 

: يان ئةوةتا ئةو سةرؤك وثاشا و دةسةآلتدارانة نايانةويَت يارمةتى ذيَر سآيةم 
، بةآلم كاتيَك تكاكاريَك قسةيان لة طةلَدا ة طةلَدا بكةنان بدةن وضاكةيان لدةستةكاني

، ئةوانيش دلَيان نةرم ا يارمةتى ذيَر دةستةكانيان بدةنبكات و ئامؤذطاريان بكات ت
 ببيَت و هةستيان جبولَيَت و ثيَويستيةكانيان بؤ جآ بة جآ بكات . 

، طةورةو بةرزو ةيخواى ثةروةردطار وة كو هيض يةكيَك لةبةندة بآ هيَزةكانى ني   
دروست كراوةكانى ، زياتر بة  هةموو، بآ ثيَويستة لة يةبلَندة هيضى ليَ شاراوة ني

ون و ئاشكراية كة تكاكاران وسؤزو بةبةزةيية لة دايكيَك بةرامبةر بة مندالَى خؤي ، وةرِ
الى سةرؤك وثاشا و دةسةآلتدارانى دونيا جارى واهةية خؤيان وةكوسةرؤك وثاشا و 

ارى وا هةية شةريكن لة ، وة جولَك و دةسةآلتى سةربةخؤيان هةيةتداران مدةسةآل
، بؤية كاتيَك سةرؤك وثاشا تكاكاران يارمةتيدةرو جيَطريانن ، وة جارى وا هةيةطةلَياندا

 :كارةيةو دةسةآلتداران تكاى تكاكاران قةبولَ ئةكةن لةبةر يةكيَك لةم سآ هؤ

 و تكاكارانة ئةبيَت . جارى وا هةية ثيَويستيان بةو ناوةند -1
 وة جارى واهةية لة ترساندا تكاى تكاكاران قةبولَ دةكةن .   -2
 وة جارى وا هةية لة بةر ثاداشتى ضاكةيانة . -3

بؤية تكاى تكاكاران هةنديَكيان لة الى هةنديَكيان لةم جؤرانةية ، هيض كةس تكاى     
ان لة ترسانداية ) ئةمة لة كةس وةرناطريَت و قةبولَى ناكات يان ئوميَديَكى ثيَيةتى ي
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 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

نيَوان بةندةكانداية(، بةآلم خواى ثةروةردطار نةئوميَدى بة هيض كةسيَكة و نةلة هيض 
، بؤية خواى ثةروةردطار (1)كةسيَكيش ئةترسآ و نة ثيَويستى بة هيض كةسيَكيشة

وة و ناشياوى و ونيَكى بة غةيرى خؤي بنربِكردوجؤرة دأل ثةيوةست بو هةموو

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   چ: ون كردؤتةوة، هةروةك فةرمويةتىتى رِونادروستيَ

ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

: ( واتا٢٣-٢٢سبأ: ) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
: بثارِيَنةوة و هاوار بكةن بؤ ئةو  بلَآران ( بة هاوةلَ برِياردةئةى ثيَغةمبةر )

ثةرسرتاوانةى كة جطة لة خواى ثةروةردطار ئوميَدتان ثيَيانة كة سودو قازاجنتان ثيَ 
بن ئةو ثةرسرتاوانة )جطة لة خواى طادار، ئاةنةوةبطةيةنن و زيانتان ليَ دوور خب

لة ة نةيبةخؤيان نيثةروةردطار( بة ئةندازةى دةنكة طةرديلةك مولَك و دةسةآلتى سةر
يان هةية لة ، وةنةبة شةريكايةتيش مولَك و دةسةآلتئامسانةكان و نةلة زةويدا

، وة خواى ثةروةردطار ئةو  ثةرسرتاوانةى نةكردؤتة يارمةتيدةرى ئامسانةكان و زةويدا
، وة تكاكردن و شةفاعةت كردنى كارةكانى بؤ بةرِيَوةبةرنخؤى تا يارمةتى بدةن و 

ية الى خواى ثةروةردطار مةطةر خواى ثةروةردطار خؤى رِيَطة بة يودى نهيض كةسيَك س

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  چكةسانيَك بدات تا شةفاعةت بكةن، 

                                                           
 .129-1/126: فتاوى ابن تياي   برِوانة (1)
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 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

تفسري ن بونةوةى تةفسريى ئةم ئايةتة برِوانة ) وبؤ رِو چٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ 
 (.     رن هةر تةفسـرييَـكى تـ، يا٣/٧0٧بن كثري"رمحه هللا تعاىل "القرآن العظيم، لإلمام ا

ى  هاوةلَ برِياردةراندا وئةو دةرطايانةى بةسةر رِو هةمووئةم ئايةتة ثريؤزة    
نة بؤ خواى ثةروةردطار بة جوانرتين وداخستووة كة ليَيةوة توشى  هاوةلَ برِياردان بو

اويَكةوة و ثةرسرتةكات بة داخسنت و رِيَطرى ليَ كردن ، كةسيَك كاتيَك دلَى ثةيوةست د
هؤكاريَكى  هةمووثةرسرتاوة خاوةنى :  ئةبيَت ئةو ئوميَدى سودو قازاجنى ثيَي هةبيَت
، يان ئةبيَت شةريكى خاوةن مولَكةكان ةيثةرستيَتسود طةياندن بيَت بةو كةسةى كة د

، يان ئةبيَت يارمةتيدةرى ئةو  ثةرسرتاوة بيَتبيَت ، يان ئةبيَت ثشت و وةزيرو 
، وة ئةطةر ئةم ضوار تكا بكات الى )خواى ثةروةردطار( يةو رِيَز بيَت تاخاوةنى ثلةو ثا

ثةرسرتاوانةدا( ئةوكاتة هؤكارى شريك برِياردان ون )لةو كارة لة هيض رِويةكةوة نةبو
 (1)ناميَنـيَت و بن برِ ئةبيَت .

 

                                                           
 .408: التفسري القيم، البن القيم صبرِوانة  (1)

 



 

 

 65 ba8.org 

 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

 :ؤرةتكــاكـردن دوو جـــــ

ان و سوننةت ئةوةية كة تةنها : شةفاعةتيَكى شةرعى و جيَطري كراو بة قوئجؤرى يةكةم
 : دةكريَت ، ئةويش دوو مةرجى هةية داوا لة خواى ثةروةردطار

، كار تا شةفاعةت بكات: ئةبآ خواى ثةروةردطار رِيَطة بدات بة شةفاعةتمةرجى يةكةم
ضونكة هيض كةس لة خؤيةوة ناتوانيَت شةفاعةت بكات بة بآ ئيزنى خواى طةورة ، 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ : ةكريَتركردةو دةسةآلتداران دوةك ضؤن شةفاعةت الى سة

: كيَ هةية شةفاعةت بكات الى خواى ( واتا٢٥٥البقرة: ) چۋ  ۋ   ۅۅ  ی  
 ؟!ة ئيزنى خؤى نةبيَتثةروةردطار ئيلال ب

ئةو كةسةى كة شةفاعةتكار شةفاعةتى بؤ ةتى شةرعى ئةوةية: شةفاع مةرجى دووةمى
، دةبآ كةسيَك بيَت خوا بييةويَــت شةفاعــةتى  ئةكات دواى ئيزنى خواى ثةروةردطار

: خواى ثةروةردطار رِازى بيَت لة ةو كردةوةى )واتابؤ بكريَت و رِازى بيَت لة قســ

ڃ   چ: ةروةك خواى ثةروةردطار فةرمويةتىشةفاعةتكارو شةفاعةت بؤ كراو( ، ه

: ( واتا٢٨األنبياء: ) چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
ةفاعةت ناكةن و ناتوانن مةطةر بؤ كةسيَك كة خواى ثةروةردطار خؤي فريشتةكان ش

 .)يةكخوا ثةرست بيَت(ليَى رِازيية 
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 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ چ : وةهةروةها فةرمويةتى

ة تةنها بؤ يواتا : لةو رِؤذةدا كة رِؤذى قيامةتة شةفاعةت كردن سودى ني( ١0٩طه: ) چ
ةبيَت كة خواى ثةروةردطار ئيزنى داوة تا شةفاعةت بكات وة لة ووتةكةى ئةو كةسة ن

رازيية . وة ئةوانةش كة خواى ثةروةردطار ليَيان  "واتة لة شةفاعةت كردنةكةى"
 .ثياوضاكان و فريشتةكانن (  (عليهم الصالة والسالم)رِازيية ) ثيَغةمبةران و 

: ئةوةية كة داواى  شةفاعةت لة شريكىاشةرعى و : شةفاعةتى نةفى كراوو نجؤرى دووةم
غةيرى خواى ثةروةردطار بكريَت كة جطة لة خواى ثةروةردطار هيض كةس دةسةآلتى 

زن و رِازى بونى خواى نية بةسةر ئةو كارةدا، يان  شةفاعةت كردن بة بآ ئي
، يان  شةفاعةت كردن بؤ بآ باوةرِان و موشريكان )ئةم شةفاعةتانة يان ثةروةردطار

چ : ةروةك خواى ثةروةردطار فةرمويةتىن يان رِيَطرى ليَكراون و نابيَت بكريَن( هشريك

شةفاعةت و تكاكردنى  ( واتا:٤٨املدثر: ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ا  شةفاعةت دية بؤ بآ باوةرِان و موشريكان . بةآلم ليَرةيشةفاعةتكاران هيض سودى ن

واى ثةروةردطار ليَى خؤش بيَ، تا خ ه(أبو طالب( بؤ مامى كة )كردنى ثيَغةمبةر )
، بةلَكو سزاىلةسةر سوك كردخواى ثةروةردطار ليَى خؤش نةبوو 

 (1).برِوانةن لةم باسة وئةمةمةسةلـــــةيـــةكى جيــاوازة ، بؤ زيـــاتــر ئاطادار بو

                                                           
، ابب  ، كتاااب امياااان ، ومساالم3883، باارقم 7/193، ابب ق اا  نيب  الااب  البخااري مااع الفااتم، مناقااب ااء ااار  (1)

 .211، برقم 1/195،  ن ون ن   النار نذااب  
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 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

بةلَطة هيَنانةوة لةسةر دروستيَتى داواى  شةفاعةت لة غةيرى خواى  -3
، نةخيَر نةثيَغةمبةرى خواو انايانيةكدةنطى زرمودةكان وفةثةروةردطار بة بةلَطةى 

(( نةثيَغةمبةرانى )ثيَش ئةويش بة شةرعي )ان دانةناوة كة هاوار بؤ ي
، و داواى  شةفاعةتيان ليَ بكريَت ( ثياوضاكان بكريَتفريشتةكان و ثيَغةمبةران و )

ان بة ضاكى ئةم ن كةتواني( و شويَوة هيض يةكيَك لة هاوةلَة بةريَزةكانى ثيَغةمبةر )
، وة هيض يةكيَك لة ثيَشةوايانى ئيسالم و هةر ضوا ئيمامة بةريَزةكان كارةيان نةكردووة

"رِةمحةتى  ئةمحةد )ئيمامى شافيعى و ئيمامى ماليك و ئيمامى ئةبو حةنيفة و ئيمامى
 جمتهد كة، وة هيض يةكيَك لة زانايانى نةزانيوة ئةم كارةيان بة باش (خوايان ليَبيَت "

، وة هيض يةكيَك لة زانايان كة طرنطى بؤ قسةى ثشت بة قسةى ببةسرتيَت لة ديندا
، ان نةكردووة و بةباشيان نةزانيوةياندا ئةم كارةيادابنريَت لة مةسائيلى يةكدةنطى زان

ن و ئاشكراو سةثيَنراوة بةسةر بةندةكانيدا وسوثاس بؤ ئةو خوايةى كة بةلَطةكانى رِو
.(2)  

 
 
 
 
 

 

                                                           
، 195، 166-1/160، 409، 14/380، 165-1/108، 414-14/399، 158، 1/112فتااوى ابان تيايا  :  برِوانة  (2)

 .1/137، ون واو البيان 5/147، له،  ، ودرو تعارع العق  والنق 241، 229، 228
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 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

 رو رِذيَنةرى نيعمةتةكان تةنها ئةوة شايستةى ثةرسنت بيَتبةخشة

يةكيَك لة ليَزانى و دانايى بانطةواز كردنى كةسانى هاوةلَ برِياردةران بؤ ثةرستنى خواى 
ثةروةردطار بةتاك و تةنها ئةوةية ضاوةكان و دلَةكانيان بة ئاطا بيَنيتةوة بةرامبةر ئةو 

و ئاشكراو دينى و دونياييةى خواى ثةروةردطار،  نازو نيعمةت و بةخششة نهيَنى هةموو
هةر  ،اندووةجؤرة نيعمةتيَكى بةسةر بةندةكانيدا رِذ هةمووبةرِاستى خواى ثةروةردطار 

واتا : هةرضى نازو ( ٥٣النحل: ) چىئ  ی   ی    ی  یجئ  خب ىئچ: وةك فةرمويةتى
. وة ئةم يةهةمووى لة الى خواى ثةروةردطارةوةنيعمةتيَك بةسةر ئيَوةوة هةية 

طةردونةو ئةوةشي تيايداية لة دروست كراوةكانى ذيَر دةستةو ذيَر بارى كردووة بؤ 
 مرؤظةكان .

ن وخواى ثةروةردطارئةو نازو نيعمةتانةى كة بةخشيويَتى بةبةندةكانى بؤى رِو
وة هةر ئةوة كردوينةتةوة لة ضاكةو فةزلَ و طةورةيي خؤى بةخشيويَتى ثيَيان، 

بةخشيوة ، لةو نيعمةتانةى كة خواى ثةروةردطار بةبةندةكانى بيَتشايستةى ثةرسنت 
 ئةمانةن:

: بة شيَوةى طشتى هةر ضى نازو نيعمةت هةية هى خواى ثةروةردطارة بةسةر يةكةم

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ : ، هةروةك فةرمويةتىبةندةكانيةوة 

ازو نيعمةتيَك هةية لة : خواى طةورة ئةو خوايةية كة هةرضى ن( واتا٢٩البقرة: ) چجئ
 سةر زةويدا بؤ ئيَوةى دروست كردووة . 
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 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  چ : وة فةرمويةتى

: ئايا ئيَوة نابينن خواى ثةروةردطار هةرضى لة ( واتا٢0لقمان: ) چٺ  ٺٿ    ڦ  
وة نازو نيعمةتة  ئامسانةكان و زةويداية بؤتانى ذيَر دةستةو ذيَر بارى كردووة ،

يئ  جب    حب  خب  چ ئاشكراو ناديارةكانى بةسةردا رِذاندوون . وة هةروةها فةرمويةتى : 

( ١٣اجلاثية: ) چحج حت  ختمت  ىت      يت  جث  مث  ىث  يث    مب  ىب  يب   جت 
يان خواى ثةروةردطار بؤتانى ذيَر هةموو: ئةوةى لة ئامسانةكان و زةويداية واتا

لةوكارانةدا بةلَطةو نيشانةى دةسةآلت و طةورةيى خواى دةستةو ذيَر بار كردووة ، 
ثةروةردطارى تيَداية بؤ كةسانيَك كة بري لة دةسةآلت و طةورةيى و نازو نيعمةتةكانى 

ئةو نيعمةتانةى كة خواى ثةروةردطاربةسةر بةندةكانيدا  خواى ثةروةردطارى بكةنةوة.
كراو ناديارو هةست ثيَ كراوو : ئاشن ئةطريَتةوةجؤرة نيعمةتةكا هةموورِذاندويةتى 

كةض ئةوانةى لة ئامسانةكان و زةويدان ذيَر بارو مل  هةمووهةست ثيَ نةكراوةكان ، 
شتة طةورةكانى ناو ئامسانةكان و زةوى  هةموو، ئةو نيعمةتانة كراون بؤ مرؤظةكان

: خؤرو مانط و ردطار تيياندا دروستى كردووة وةكطرتؤتةوة كة خواى ثةروة
جؤرة  و هةموويَطري و نةجوآلوو جؤآلوةكان و شاخ و دةرياو رِوبارةكان ئةستيَرةج

ئاذةآلن و دارو درةخت و بةروبومةكانيان و جؤرةها كانةكان و جطة لة مانةش  كة 
يان لة بةرذةوةندى مرؤظةكاندان، ئةو شتانةى كة لة ثيَويستيةكانى مرؤظــن و هةموو

 سودوو لةزةتيان ليَ وةرئةطرن .



 

 

 70 ba8.org 

 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

ئةمانة بةلَطةن لةسةر ئةوةى كة خواى ثةروةردطار  ثةرسرتاوى تاك و تةنهاية  هةموو   
، ئةمةش ية ئيلال بؤ ئةو نةبيَتو هيض ثةرسنت و مل كةضى و خؤشةويستيةك ني

كة طةنة ئةو قةناعةتةى بةلَطةيةكى عةقلَيةو )كة مرؤظةكان بة بريكردنةوةو ذيريان ئة
اية و هيض ثةرسنت و مل كةضى و خواى ثةروةردطار  ثةرسرتاوى تاك و تةنه

ة ئيلال بؤ ئةو نةبيَت( هيض دوو دلَى و طومانى تيَدا نية كة خواى يخؤشةويستيةك ني
ثةروةردطار حةقةو ئةوةى لة غةيرى ئةو هـاوارو ثةرستنى بؤ ئةكــرآ بةتــالَ و 

ڦ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  چ : ةروةك خواى ثةروةردطار فةرمويةتى، ه(1)ثوضةلَن

: بةرِاستى هةر ( واتا٣0لقمان: ) چچ  چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ
ثةرسرتاوانةى كة ئةو ، وة سرتاوى حةق و رِاستةقينةيةئةو خواى ثةروةردطارة  ثةر

ن تا ثةرسنتيان بؤ يان ناشايستةهةمووجطة لة خواى ثةروةردطار هاواريان بؤ ئةكرآ 
 يةكى زؤر بةرزو بلَندو طةورةية.  ، وة بةرِاستى خواى ثةروةردطار خوابكريَت

                                                           
، والسااااعدي 4/420، 1/60، والشااااوكاي 4/149، 3/451، واباااان كثااااري 3/72، 1/59: تفسااااري البرااااوي بروانــــة  (1)
 .253-3/225، ون واو البيان للشنقيي  7/21، 6/161، 1/69
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نازو نيعمةتةكانى لة الى خواى ثةروةردطارةوةن ،  هةموو: بة شيَوةى وردةكارى دووةم

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  چ : ةروةك خواى ثةروةردطار فةرمويةتىه

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  

  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئی  ی ۇئ     ۇئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ی  ی  جئ  حئ  

: خواى طةورة تاوا( ٣٤-٣٢إبراهيم: ) چڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ون و لة ئامسانةوة ئاوى بؤ وئةو خوايةية كة  ئامسانةكان و زةوي بؤ دروست كرد

دابةزاندون )باران و بةفرو تةزرة( كة بة هؤيةوة جؤرةها دانةويَلَةو ميوةى بؤ رِواندون 
يَى كة خؤراكة بؤ ئيَوة ، وة كةشتى بؤ ذيَر بارو مل كةض كردون وة رِوبارةكانى بؤ مل ث

بآ هيض  ، وة خؤر مانطى بؤ مل كةض كردون كةبةردةوام ديَن دةضن(1)ونوكةض كرد
ون تا بةبةردةوامى بيَن و و، وة شةوو رؤذى بؤ مل كةض كرددواكةوتن و ماندووبونيَك

، وة ئةوةى ئيَوة داواتان حةوانةوةى ئيَوة بيَتسبى و بضن و شويَنى كردنى كارو كا
كردبيَت )جا بةزمانتان داواتان كردبيَت يا حالَتان ئةوة خبوازيَت( و ثيَويستتان ثيَى بيَت 

                                                           
موسلَمانى خؤشةويست ئةم ئايةتة ثريؤزة طةورةيي دةسةآلتى خواى ثـةروةردطارمان  بـؤ دةردةخـات لـة      (1)

كاتيَكدا ِروبارو دةرياكانى بؤ مل كةض كـردووين تـا بتـوانني بةمةبةسـتى خؤمـان جؤرةهـا كةشـتى و ثـاثؤرى         
ا بيَنني و بةرين طةر كَيشيشيان هةزاران كيلؤ طرام زيـاتر بيَـت ، بـةآلم طـةر تـةنها يـةك دةرزييـةك يـان         بةناود

ثارضة ئاسنيَك كة كيَشى نةطاتة تةنها نيو طيلؤ طراميش ذيَر ئةكةويَت و خؤى بةسةرييةوة ناطريَت ، بؤية طةر 
تى مرؤظةكان تا بتوانن كارى خؤيـانى تيَـدا   خواى ثةروةردطار رِوبارو دةرياو ئاوةكان مل كةض نةكات بؤ خزمة

 ئةجنام بدةن ئةوة هةرطيز كةسيَك نةيدةتوانى بضيَتة ناو رِبارو دةرياكانةوة . 
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، وة ئةطةر يَمان بةخشيونوئةوةى داواتان نةكردبيَت بؤمان مل كةض كردوون و ث
، ن وديارى بكةن هةرطيز ناتواننيَربتانةوآ نازونيعمةتةكانى خواى ثةروةردطار بذم

بةرِاستى مرؤظ )كافران و موشريكان( ستةم كارو بآ باوةرِن بةرامبةر خواى 
 ثةروةردطارو ئةو نيعمةتةى كة ثيَى بةخشيون .

 

مةتى خؤى باس كردووة وة هةروةها خواى ثةروةردطار ثاش ئةوةى كؤمةلَآ نازونيع    

ۉ  ۉ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ : ، فةرمويةتى

ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   ې  ې 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ۇئ وئ  وئ 

ٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹٹ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

 چڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ ڤ    ٹ  ڤ  ڤ  

 .  لةهةمان سورةت ( 12-3 ايةتةكانىئ :، وةهةروةها برِوانة( ١٨-١٤النحل: )
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ون تا وطةورة ئةو خوايةية كة دةرياو رِوبارةكانى بؤ ذيَربارو مل كةض كرد واتا : خواى 
طؤشتى تازةو ثاكى ناوى خبؤن )حوت و ماسى ئةو ئاذةلَة حةآلآلنةى كة تيايدا ئةذيَن ( 

و خؤتانى ن تاطةوهةرو مروارى ناوى دةربهيَنن ووة دةرياو رِوبارةكانى بؤ مل كةض كردو
ةتانةى ثيَ بةخشيون تا بطةرِيَن بةدواى كارو كاسبى خؤتاندا ، ئةو نيعمثيَ برِازيَننةوة

، وة شوكرو سوثاسى ئةو خواية بكةن يانةى كة بؤتانى حةآلأل كردووةلةو كارو بازرطان

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ نيعمةتانةى ثيَ بةخشيون . هةمووكة ئةو 

: وة واتا چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
تانةى كة خواى ثةروةردطارثيَي بةخشيون ئةو شاخ و ضيابةرزو مةعهةروةها لةو ني

طةورانةية تا زةوى جَطريو وةستاو بكات ، وة لة زةويدا وةك شاخ و ضيابةرزو 
ون ، وة ضةندين رِيَطاى لة وون ومل كةض كردوطةورةكان ئاوةكانى بؤدروست كرد
ة نيشانةكانى وةكو ، وةم ووآلت بؤئةو ووآلت برِؤنسةرزةويدا بؤ دروست كردون تا ل

، وة ئةستيَرةكانى بؤ وونشاخة بةرزو طةورةو دؤأل و شيوةكانى بؤ دروست كرد
ى كة خؤتان دروست كردون تا لة تاريكايي شةودا رِيَطةى ثيَبطرنة بةر بؤ ئةو شويَنانة

. ثاشان خواى ثةروةردطار ئاطادارمان ئةكاتةوة لة دةسةآلت و مةبةستتانة بطةن ثيَى
ة كة ي، وة ثةرسنت و عيبادةت كردن شايستةى هيض كةس و شتيَك نيطةورةيي خؤى

ٹ  ٹٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  چ، دروست بكةن تةنها بؤ خؤى نةبيَت ناتوانن هيض شتيَك

: ئايا چڃ  ڄڄڃ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڤ    ڤ  ڤ  
كة ناتوانن هيض  ئةو خوايةى كة خالق و دروست كةرو بةديهيَنةرة وةكو ئةوانة واية
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نيعمةت و  هةموو، وة ئاطادارمان ئةكاتةوة لةو ست بكةن؟ بآ طومان نةخيَردرو

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  چضاكةيةى كة هةيةتى بةسةر دروست كراوةكانيةوة 

وة ئةطةر بتانةوآ نازونيعمةتةكانى خواى  چڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃ 
يَخوش بووة ، وة خواى ثةروةردطار ليَرن وديارى بكةن هةرطيز ناتواننثةروةردطاربذم

خواى ثةروةردطارو سوثاسى تةواوى امبةرلةو كةم تةرخةمييةى كة هةتانة بةر
( رَِّحيم  ، وة)بةتان كردوو طويَرِايةلَيتان كردنيعمةتةكانيتان نةكرددوة طةر طةرِانةوة و تةو

(1)ردن و طةرِانةوةتان بؤالى .ــبةبةزةيية و سزاتان نادات ثاش تةوبة ك
 

نيعمةت و شتة سةرسورِهيَنةرانةى دروست كردووة  هةمووةى كة ئةو ئايا ئةو خواي
ئةوةى كة زانراوو برِاوةية  ؟هيضيان دروست نةكردووة و ناتواننوانةى كة ةوةكو ئ

ئةوةية هيض بةندةيةك لة بةندةكانى خوا ناتوانيَت ئةو نيعمةتانةى كة خوا ثيَى 
ئةنداميَكى الشةى بيَت يان بةخشيوة بيذميَريَت طةر نيعمةتى دروست كردنى يةك 

هةموو ، طةر ئةوة نةتوانيَت ئةى ضؤن ئةتوانيَت كانى بيَتهةستياريَك لة هةستيارة
 هةموونيعمةتانةى كة لة هةموو ؟ يان ضؤن ئةتوانيَت ئةو نيعمةتةكانى الشةى بذميَريَت

يَكى ثاش ئةمة كةس (1)؟بذميَريَت ؤريَك بةسةريةوةيةتىـج هةمووكات و ساتيَكدا و لة
رو هؤمشةند تةنها ئةوةندةى بؤ ماوة كة خواى ثةروةردطار بة تاك و تةنها ذي

مةتيَكى عجؤرة نازو ني هةمووئةو خوايةى ـ بثةرستيَت و هاوةلَى بؤ برِيارنةدات 

                                                           
 . 2/745: تفسري القرين العظيم لإلمام إبن كثري ، رمحه   تعاى،  برِوانة (1)
 .3/253، ون واو البيان 3/110، 3/154فتم القدير :  برِوانة  (1)
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ة جطة لة خواى تاك يضونكة هيض كةسيَك شايستةى ثةرسنت ني ـ بةسةردا رِشتووة
 وتةنها . 

 

 ان بؤ خواى ثةروةردطارم: هؤكارةكانى هاوةلَ برِياردنجةبةشي ثيَ

ر هؤكاريَك كة سة هةموو( ئاطادارى كردوينةتةوة لة ثيَغةمبةرى خؤشةويست ) 
، وة بةجوانرتين و رِونرتين شيَوة ئةو ئةكيَشيَت بؤ  هاوةلَ برِياردان و كةوتنة ناوييةوة

 :بكةين بة شيَوةيةكى كورتكة باسى هؤكارانةى رِون كردؤتةوة ، لةو هؤكارانة 

هاوةلَ برِياردان بؤ خواى زيادةرِةوى كردن لة ثياوضاكاندا هؤكاريَكة بؤ  -1
( دابةزيَنراية سةر زةوى خةلَكى ، لةو كاتةى ثيَغةمبةر ئادةم )ثةروةردطار

( ، هةروةك إبن عباس )خوا بة تةنها ناسني بوونيان لةسةر ئيسالم و هةموو
واتا : ماوةى   (1){ دم ونوح عشرة قرون كلهم على اإلسالمكان بني آ }فةرمويةتى: 

 ثيَغةمبةر نوح () و ئادةم ثيَغةمبةر نيَوان

                                                           
 :  ذا حديث صسيم نل   رط البخاري ومل خيرجاه ووافقه الاذ   ، وقال2/546، كتاب التاري ،  نخرجه ا اكم يف املستدرك (1)

 .6/372، واءظر: فتم الباري  ، ونزاه إى البخاري1/101، وذكره ابن كثري يف البداي  والنهاي  
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 () (بوو خةلَكى 1000دة سةدة )خوا بة يان لةسةر ئيسالمةتى و هةمووسالَ بوو
. ثاش ئةوة خةلَكى دلَيان ثةيوةست كرد بة ثياوضاكانةوة )لة رِوى تةنها ناسني بون

يان ئةتوانن   دن و باوةرِبون بةوةى طواية خيَرو قازاجنيان بةدةستةهاوار بؤكر
، بؤية خواى بوةوة  نةخؤشى و نارِةحةتى لةسةر خةلَك ال بةرن( شريك بآلو

بانطى خةلَكى بكات بؤ ثةرستنى خؤى  تا  ( ناردار ثيَغةمبةر نوحى )ـــثةروةردط
، خؤىدن و عيبادةت كردن بؤ غةيرى لة هاوار كربةتاك و تةنها و نةهى و رِيَطرى بكات 

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   چ  :وتيانبةآلم قةومةكةى بانطةوازةكةيان رِةتكردةوة و و

: كاتيَك ثيَغةمبةر نوح ( واتا٢٣نوح: ) چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  
( بانطى قةومةكةى ئةكرد بؤ ثةرستنى خواى ثةروةردطار بةتاك و تةنها و نةهى و )

ئةكردن  لة هاوار كردن و عيبادةت كردن بؤ غةيرى خواى ثةروةردطار، رِيَطرى ليَ 
: واز مةهيَنن لة هاوار كردن و عيبادةت كردن بؤ  ئةيان ووتقةومةكةى 

ود و سواع ويغوث ثةرسرتاوةكانتان وةواز مةهيَنن لة هاوار كردن و عيبادةت كردن بؤ )
، (قةومةكةى ثيَغةمبةر نوح ) . ئةمانة ناوى كؤمةلَيَ ثياو ضاك بون لة(ويعوق ونسر

كاتيَك مردن شةيتان كرديية دلَي ئةو خةلَكةوة كة هةسنت بة كردنى ثةيكةرةكانيان لةو 
واتا  ، وة ناويان بنيَن بة ناوى خؤيانةوة )انيشتنيانةشويَنانةى كة شويَنى كؤبونةوةو د

ةستان بة : هةر بتيَك ناوى يةكيَك لةو ضياو ضاكانةى بؤ دابنيَن( خةلَكةكةش ه
، ئةو بتانة نةثةرسرتان تا ئةوان كردكارةو ثةيكةرو بتةكانيان دروست  ئةجنامدانى ئةو

مردن ثاشان عيلم و زانيارى لة ناوياندا نةما و ثةرسرتان .ئا ئةو بت ثةرستية هةر 
، ضونكة شةيتان بانطةشة ثياوضاكانداهؤكارةكةى زيادةرِةوى كردن بوو لة  هةموو
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، وة طومان ئةكاتة اوضاكاندا وة بؤ ثةرستنى طؤرةكانةى كردن لة ثيئةكات بؤ زيادةرِو
ناو دلَى خةلَكييةوة ئةطةر بيَت و خانوو طؤمةز بةسةر مردووةكانةوة دروست بكريَت 

ية ثارِانةوة الى طؤرةكان ، وة كرديية دلَيانةوة طواتنى ثياو ضاكانةنيشانةى خؤش ويس
يَيان و لتةوة بؤ خالَيَكى تر كة ئةويش ثارِانةوة ، ثاشان لةم خالَةوة ئةيان طوازيَطرياية

، خواى ثةروةردطار زؤر لةوة طةرةترة تا واردن ثيَيان بة خواى ثةروةردطارسويَند خ
ك شةيتان ئةمةى لةال هةر كاتيَ ت بةيةكيَك لة دروست كراوةكانى،سويَندى ثيَ خبوريَ

ثارِانةوة ليَيان و ثةرستنيان و ، ئةيان طوازيَتةوة بؤ قؤناغيَكى تر ئةويش جيَطري كردن
، وة طؤرةكان بكريَنة بتيَك و ثةردةيان بةسةردا ردن ليَيانةداواى شةفاعةت ك

سةر  هةلَبواسريَت و بة دةوريدا بسورِيَنةوة و دةستى ثياخبشيَنن و ماضى بكةن و
وة ى ضوارةم ئةيان طوازيَتة، ثاشان لةم قؤناغةوة بؤ قؤناغبرِينيان لةسةر ئةجنام بدةن

، ثاشان شةيتان وايان كردنيان بة جةذنطا: بانط كردنى خةلَكة بؤ ثةرستنيان و ئةويش
ليَ ئةكات هةركةسيَك ريَطرييان ليَ بكات بلَيَت ئةو كارانة دروست نني ثيَيان ئةلَيَن ئيَوة 

، بؤية هةركةسيَك ريَطرييان ( ثياوضاكانتان كةم كردؤتةوةلة رِيَزى ثيَغةمبةران و )
ة كة زيادةرِةوى ثةروةردطار ئاطادارى كردوينةتةوبؤية خواى  (1).ة ئةبنت لـيَى تورِليَ بكا

زيادةرِةوى بةطةورة زانني لةكةسدا نةكةين ض بةووتةو ض بة كردةوة ، وة لة ديندا نةكةين
، وة خواى ثةروةردطار ئاطادارى كردوينةتةوة كة دروست كراوةكانى ض بة بريوباوةرِ و

كة خواى ( فريشتةو ثياو ضاكان( بةرز نةكةينةوة لةو ثلةيةى )وةك ثيَغةمبةرو )

ٱ  چ : ةروةك خواى ثةروةردطار فةرمويةتى، هثةروةردطار ثيَى بةخشيون

                                                           
 .246التوحيد ص، وفتم اجمليد  ر  كتاب 29/62تفسري الي)ي :  برِوانة (1)
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

: ئةى ئةهلى ( واتا١٧١النساء: ) چٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ک  
نن( زيادةرِةوى مةكةن لة دينةكةتاندا وة قسةيةك كيتاب )مةبةست ثيَيان طاورةكا

مةكةن بةرامبةر خواى ثةروةردطار تةنها حةق نةبيَت )مةلَيَن خواى ثةروةردطار شةريك 
، ثاك و ايةو شةريك و كورِ و خيَزانى نيةيان كورِ يان خيَزانى هةية ، بةلَكو تاك و تةنه

، )عيسى كورِى مريم( ( يةككةم و كورِي هةمووبآ طةردى بؤ خواى ثةروةردطار لة
(( بةندةو ثيَغةمبةرى خواية ) و هيضى تر نية ، وة دروست كراويَكة لة )

، خواى ثةروةردطار دروستى كرد بةو ووشةيةى دروست كراوةكانى خواى ثةروةردطار

 . (2)[ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ] (1).ناردى بؤ مريم( كة بة جربيلدا )

                                                           
 بؤ زياتر شارةزا بون لة تةفسريى ئةم ئايةتانةدا بطةرِيَوة سةر تةفسريةكانى قورئانى ثريؤز .  (1)
وة ( زاد املساريو  تفسري القار  و  تفسري الي)يو تفسري ابن كثري ) برِوانة تةفسريةكانى قورئانى ثريؤز بة تايبةتى  (2)

 . جطة لةم تةفسريانةش
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لة ديندا بة  نو، وة رِؤضوونة سنور دةرضوزياد رِةوى كردن لة ثياهةلَطوتن و ل .2
( ئاطادارى كردوينةتةوة كة لةوةسفيدا : ثيَغةمبةرى خوا )شيَوةيةكى ناشةرعى

ؤ سنورى خوايةتى و زيادةرِةوى نةكةين و لة سنورى بةندايةتيةوة دةرى نةكةين ب
ا أان النصارى ابن مرمي، فإمنال تطروين كما أطرت ]فةرمويةتى:، هةروةك ثةرسرتاويَتى

بةشان و شةوكةمتدا هةلَمةدةن و لة  ادــ: زيواتا (3)[، فقولوا: عبد هللا ورسولهعبد
، هةروةك ضؤن ؤ سنورى خوايةتى و  ثةرسرتاويَتىسنورى بةندايةتيةوة دةرم مةكةن ب

( هةنديَكيان ئةوةندة طاورةكان زيادةرةويان كرد لة )عيساى كورِى مريم( )
ة وة بؤضونى ، هةنديَكيان ئةلَيَن كورِى خوايووتيان خواية يدازيادةرِةويان كرد تيا

، بؤية ( فةرمويةتى: من تةنها بةندةى خوام، بؤية ثيَغةمبةر )تريشيان هةية تيَيدا
   ( .دةربارةى من بلَيَن و باوةرِتان وابيَت كة بةندةو ثيَغةمبةرى خوام )

بة خواى ثةروةردطار  ( بةرامبةرلَمانى خؤشةويست ثيَغةمبةرى خوا )موس    
، بةآلم بةرامبةر بة ئيَمة مرؤظةكانى ترتةنها بةندةو مرؤظيَكة وةكو سةرجةم 

ن و و( رِةوانة كراوة لة الى خواى ثةروةردطارةوة كة باوةرِ ثيَبوثيَغةمبةريَكى )
 شويَنكةوتن و طويَرِايةلَى كردنى و ثيَش

                                                           
،  ،6/478 ،12/144و اذْك اْر يف اْلَكت ااَب م اْرمي  ...:  ، ابب قولاه تعااى ، كتااب ااءبيااو لفاتم بلفظاهالبخاري مع ا  (3)

 .12/149واءظر:  رحه يف الفتم 
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نيشانةى و يست و واجبة خستنى فةرمانةكانى بةسةر فةرمانى مرؤظةكاندا ثيَو
، وة باوةرِ ثيَنةبون و شويَن نةكةوتن و طويَرِايةلَى دارى و طويَرِايةلَى كردنتة بؤىباوةرِ

نةكردن و ثيَش خستنى فةرمانى مرؤظةكانى تر بةسةريدا نيشانةى بآ باوةرِى و ئيمان 
ردنةوةى ( بةدةم نابيَت بةلَكو بة زيندووكالوازيية، بؤية خؤشةويستى ثيَغةمبةر )

 سوننةت و ريَبازةكةيةتى . 

 إايكم والغلو يف الدين، فإمنا أهلك من كان قبلكم  : ]وة هةروةها فةرمويةتى

: ئاطادارتان ئةكةمةوةو ئةتان ترسيَنم لة زيادةرِةوى كردن و واتا (1)[الغلو يف الدين
 ، ضونكة قةومانى ثيَش ئيَوةن لة ديندا بة شيَوةيةكى ناشةرعىرِؤضو

ن بة زيادةرِةوى كردن و رِؤضون لة ديندا بة شيَوةيةكى ناشةرعى و وضولةناو 
  نادروستى . 

                                                           
، ابب قاااادر ح اااا  الرماااا   ، كتاااااب املنايااااب ، واباااان ماجااااه5/260، كتاااااب منايااااب ا ااااجل، ابب التقاااااط ا  اااا   النسااااا    (1)
 .1/347، ونمحد 2/1008
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، وة ويَنة كيَشان تيايدا : هؤكارن بؤ  دروست كردنى مزطةوت بةسةر طؤرةوة -3
( ئاطادارى هاوةلَ برِياردةران بؤ خواى ثةروةردطار ، ثيَغةمبةرى خوا )

سةر طؤرةكانةوة دروست بكةين و كردوينةتةوة و نةهى ليَكردوين كة مزطةوت بة
ان ، ضونكة ثةرستنى خواى ثةروةردطار الى طؤرِى ثياوضاككةين بة طؤرستانبيان

أم حبيبة ، بؤية كاتيَك دايكانى ئيمانداران هؤكاريَكة بؤ هاوةلَ برِياردان بؤ خواى طةورة
حةبةشة ( باس كردو ووتيان لة وآلتى ( بؤ ثيَغةمبةريان )ر     ننهاا)وأم سلمة 

إذا كان  أولئك إن ( فةرموي : ]ةى تياية ، ثيَغةمبةر )ـو ويَن ةك هةيةـــةيــكةنيس
وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار اخللق  على قربه مسجًدا  فمات بنوا فيهم الرجل الصاحل
، ردايةضاكيَكيان تيَدا بوايةو مب : ئائةوانة كةسانيَكن كاتيَ ثياوواتا (1)[عند هللا يوم القيامة

، ويَنةكانيان تيادا دروست ئةكرد )ئةو ان دروست ئةكردةكةيةوة مزطةوتيبةسةر طؤرِ
نيان لة ثيَش ضاوبيَت وةكو ئةوان عيبادةتى خواى كاكارةيان كردبوو تا شيَوةى ثياوضا

طةورة بكةن، بةآلم دواى ئةمان كؤمةأل و وةضةيةكى تر ى بآ عيلم ونةشارةزا هاتن و 
ةرستووة و هاواريان طواية باوو باثريانى ئيَوة ئةم ثياوضاكانةيان ث شةيتان فريوى دان

ر نةكيَشيَت بؤ  ( رِيَطرى لةو كارة كردووة تا سةثيَغةمبةر خوا ) ، بؤيةبؤيان كردووة
ان بؤ خواى ثةروةردطار ، ئةم فةرمودةية بةلَطةية لةسةر حةراميَتى و هاوةلَ برِيارد

ان (، ئةوانةى  بةسةر طؤرى ثياو ضاكانةوة مزطةوتيىنادروستيَتى ويَنةطرتن و كيَشان
، ويَنةكانيان تيادا دروست ئةكرد و ئةكيَشا خراثرتين كةسن الى خواى دروست ئةكرد

 ثةروةردطار لة رؤذى قيامةتدا .

                                                           
 ، ونخرجاه مسالم7/187، 3/208، 1/523البخاري مع الفتم، كتاب    تنبش قبور مشرك  ااا لي  ويتخذ مكاهناا مسااجد  (1)

 .1/375، ابب النه  نن بناو املساجد نل  القبور  ، كتاب املساجد وموا ع ال ال 
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ئةو هةر لةبةر دلَسؤزى بووة بؤ ئوممةتةكةى كاتيَك ( وة ثيَغةمبةرى خوا )
اليهود والنصارى، اختذوا  على َلْعَنُة هللا]:فةرموو، ئةينةخؤشيةى سةرةمةرطى ثيَطةيشت

واتة:نةفرةت و  (١)[حيذر ما صنعوا :( رضي هللا عنها)عائشة قالت مساجد". قبور أنبيائهم
ى ، طؤرِةردطار لةسةر طاور و جولةكة بيَتي رِةمحةت و بةزةيي خواى ثةرودور

 عائشةدايكى ئيمانداران ت، ة مزطةو( كرد بوو بنليهم ال ال  والسالمثيَغةمبةرانيان )
( لة ترسناكى و خراثي ئةو كارة خوا )ى : ثيَغةمبةر( فةرمويةتىرضي هللا عنها)

 ئاطادارو ورياي ئةكردنةوة .

أال وإن من كان قبلكم كانوا  ] :وة ثيَنج رِؤذ ثيَش ئةوةى وةفات بكات ئةيفةرموو
لقبور مساجد، فإين أهناكم عن يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوا ا

طؤري ثيَغةمبةران و  واتا : ئاطاداربن ئةوانةى ثيَش ئيَوة )طاوروجولةكة( (2)[ ذلك
(ثياو ) ضاكانيان ئةكردة مزطةوت )عيبادةتيان لة 

، ةكان مةكةنة مزطةوت و ثةرستطاةكانيان ئةكرد(، ئاطادارتان ئةكةمةوة طؤرِسةر طؤرِ
 نةدةن . مئاطادارتان ئةكةمةوة كة ئةو كارة ئةجنا من رِيَطريتان ليَ ئةكةم و

                                                           
، 10/277، 8/140، 7/186 ،6/494، 3/200، 1/532، كتاااب ال ااال ، ابب: حاادونا نبااو الياااان  البخاااري مااع الفااتم (1)

 .1/337ومسلم، كتاب املساجد وموا ع ال ال ، ابب النه  نن بناو املساجد نل  القبور واختاذ ال ور فيها 

 .1/377، ابب النه  نن بناو املساجد نل  القبور  مسلم، كتاب املساجد وموا ع ال ال  (2)
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( ئاطادارى كردوينةتةوة : ثيَغةمبةرى خوا )كردنى طؤرِستانةكان بة مزطةوت -4
كةى نةكةين بة بتيَك و بثةرسرتيَت جطة لة خواى ةنةهى ليَكردوين كة طؤرِو 

لةسةر و ى بؤ بكريَت هاوارو ةكةى بكريَت بة تةبةرِرِوك ثةروةردطار )واتا دارو بةردو خؤلَ
( طةر دروست نةبيَ طؤرِةكةى ثيَغةمبةر )ئة( بؤ بريَت  طؤرةكةى و سوجدةى

ثيَغةمبةر  ،يةبكريَت بة مزطةوت ئةوة طؤرِى كةسانى تر بة هيض شيَوةيةك دروست ني
(فةرمويةتى )[ : يُعبد، اشتد غضب هللا على قوم اختذوا  اً اللهم ال جتعل قربي وثن

واتا : ئةى خواى ثةروةردطارطؤرِةكةم بثارِيَزة تا واى ليَ  (1)[ مساجد قبور أنبيائهم
نةيات و نةبيَت بة بتيَك و بثةرسرتيَت ، تورِةيي و غةزةبى خواى ثةروةردطار زؤرة لة 

بة مزطةوت )واتا :  و( كردبونليهم ال ال  والسالمسةر قةوميَك كة طؤرِى ثيَغةمبةرانيان )
  ةجنام ئةدا( .جؤرةها ثةرستنيان لةسةر ئ

بة طلَؤث و ئاطرو....( وة  يانكردنى طؤرِستانةكان بة ضراخان )رِازاندنةوة -5
ئاطادارى  ( : ثيَغةمبةرى خوا )كردنى ئافرةتـــان بؤ سةر طؤرِةكان ةردانـس

، ازينريَنةوة و نةكريَن بة ضراخانكان نةرِةوين كة طؤرِونةهى ليَكردو  وينةتةوةوكرد
ست كردنى خانو بةسةريانةوةو رِازاندنةوةيان و كردنيان بة ضراخان لةبةر ئةوةى درو

نوسني و هةلَبةستنيان )بة طةض يان بة ضيمةنتؤ يان بة هةر شتيَكى تر بيَت( وة 
 ئةمانة هةموو، لةسةريان

                                                           
: 2/246، ولفاال نمحااد  ، و ااو ننااده مرياا 1/172ابب جااامع ال ااال  ،  ، كتاااب ق اار ال ااال  يف الساافر املو اال لإلمااام مالااب (1)

 .150: فتم اجمليد ص ، واءظر7/317اختذوا قبور نءبيا هم مساجد"، ونبو ءعيم يف ا لي   ، ولعن   قوما   "اللهم ال جتع  ق)ي وونا  
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لعن ] : ( فةرمويةتى) باسعإبن ، ك برِياردان بؤ خواى ثةروةردطارهؤكارن بؤ شري
واتا :  . (1)[ لقبور واملتخذين عليها املساجد والسرجزائرات ا ()رسول هللا 

(  نةفرةت و لةعنةتى كردووة لةو ئافرةتانةى كة زؤر زيارةتى ثيَغةمبةر خوا )
كردووة لةو كةسانةى كة مزطةوت بةسةر  ، نةفرةت و لةعنةتىةكةننةكان ئاطؤرِست
 سيَنن .ؤثي بةسةرةوة دا ئةطرينةوة دروست ئةكةن و رِوناكى و طلطؤرِةكا

ان وةو نويَذ كردن رِوو بةرِوى طؤرِ، هؤكارن بؤ  هاوةلَ برِيارددانيشنت بةسةر طؤرِة -6
ة كة سةر بكيَشيَت بؤ شريك برِياردان يبؤ خواى ثةروةردطار : هيض هؤكارو دةرطايةك ني

 (  داخيستووة و بؤ خواى ثةروةردطار ئيلال ثيَغةمبةر )

: هةروةك فةرمويةتى (1).برِيار نةدريَتواى ثةروةردطار رِيَطرى ليَكردووة تا شةريك بؤ خ
: لةسةر طؤرِةكان دامةنيشن و نويَذى واتا (2)[ ال جتلسوا على القبور، وال تصلوا إليها ]

 .مةكةن  ورِووبةرِو

                                                           
و داود، كتااب ااناا ز، ابب يف زَير  النسااو القباور ، ونبا4/94، كتاب اانا ز، ابب الترليل يف اختاذ السرج نل  القبور  النسا   (1)
ا 3/218 ، وابن ماجه يف ااناا ز، ابب النها  نان زَير  2/136، والرتمذي، كتاب ال ال ، ابب كرا ي  نن يتخذ نل  الق) مسجد 

احب فاتم ، واءظر ما ءقلاه صا1/374، وا اكم 443، 3/442، 2/337، 324، 287، 1/229، ونمحد 1/502النساو للقبور 
 .276اجمليد يف ت سيم ا ديث نن ابن تياي  ص

 ( لعان   زواراع ( ، وصام بساند يخار ) 3236/3/218ا ديث  عيف هبذا السند ، نءظر : صاسيم يانن نيب داود
 ( .5109ال رري ) صسيم ااامع(  القبور

 .281فتم اجمليد ص:  بِروانة (1)

 .2/668لوس نل  الق) وال ال  نليه ، كتاب اانا ز، ابب النه  نن اا مسلم (2)
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 كردنى لة الى و كردنى  طؤرِةكان بة جةذنطاو واز هيَنان لة نويَذ كردن لة مالَةوة  -7
ون كردوينةتةوة كة  طؤرِةكان شويَنى نويَذ و( بؤى رِخوا ) ، ثيَغةمبةرطؤرِةكان

ى ئةطات دوور بيَت ، وة هةركةسيَك سةآلواتى لةسةر ليَبدات ثيَننيسةآلواتدان و كردن 
: ناكات طؤرِةكةى بكريَت بةجةذنطا، هةروةك فةرمويةتى طؤرِةكةى، ثيَويستيان نزيك لة

ي عيًدا، وصلوا علّي فإن صالتكم تبلغين حيث  ال جتعلوا بيوتكم قبورًا، وال جتعلوا قرب ]
قورئانى مالَةكان بة طؤرِ ئةوةية:  طؤرِستان )كردنى مالَةكانتان مةكةن بة :واتا (3)[كنتم

، وة طؤرِةكةم مةكةن بة جةذنطاتيَدا نةخويَنريَت و نويَذة سوننةتةكانى تيَدا نةكريَت( 
لةهةر كويَيةك بن . وة ثيَم ئةطات وة سةآلوامت لةسةر بلَيَن ضونكة سةآلواتةكانتان 

: خواى واتا (4) [ إن هلل مالئكة سياحني يبلغوين من أميت السالم : ]فةرمويةتى
كةيةكى هةية كة بةردةوام ئةسورِيَنةوة سةآلت و ـــثةروةردطار كؤمةلَة مةالئي

 ليَ ئةكةن . ةالممـة سـةسانةم ثيَ ئةطةيةنن لة ئوممةتةكةم كــى ئةو كــــسةالم

                                                           
: صااااسيم ياااانن نيب داود  ، واءظاااار2/357، ونمحااااد  إبيااااناد حساااان 2/218،  ، كتاااااب املنايااااب، ابب زَير  القبااااور نبااااو داود (3)
1/383. 

ل ااال  ، وإمسانياا  القا اا  يف فواا  ا1/452، ونمحااد 3/43، ابب السااالم نلاا  الناا  صااّل    نليااه ويااّلم  النساا   يف السااهو (4)
 . ، وينده صسيم24، ص21برقم ( ) نل  الن 
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ى زةويدا نةهى و و( كة ثريؤزترين طؤرة لةسةر رِوطةر طؤرِى ثيَغةمبةر )ئة   
رِيَطرى ليَكرابيَت كة نةكريَتة جةذنطا ئةوة طؤرِى كةسانى تر كة هةر كةسانيَك بن زؤر لة 

)واتا : زؤر رِويان تيَبكريَت و زؤر ثيَش ترة تا رِيَطرى ليَبكريَت و نةكريَنة جةذنطا 
 (1)ت( .سةردانيان بكريَ

( : ثيَغةمبةر )كردنى طومةز بةسةر  طؤرِةكانةوة كيَشانى ويَنة و دروست -8
برِياردةران  هؤكاريَكى  هاوةلَ هةمووكاتآ هةولَى ئةوةى ئةدا كة سةر زةوى لة  هةموو

ئةنارد كة هةرضى بكاتةوة، بؤية هاوةلَة بةرِيَزةكانى  ثاك بؤ خواى ثةروةردطار
ويَنةيةك هةية  هةرضى طؤرِةكانةوة تيَكى بدةن وةهةية بةسةر بةرزو ديار  طومةزيَكى
ثيَمى  () علي بن أبي طالب: فةرمويةتى ( اهلياج األسدي وأب ) هةروةك ،بيسرِنةوة

أال تدع متثاالً  أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم؟  ] : فةرموو
بتنيَرم بؤ ئةو كارةى كة ثيَغةمبةر : واتا (2)[ يتهإال طمسته، وال قربًا مشرفًا إال سو 

( منى بؤ )وة دةرى ؟ هيض بتيَك نابيَت ئيلال ئةبيَت تيَكى بدةيت ولة رِةطةنارد
كسانى بكة لة طةأل زةويدا )ئةمة كارى ، وة هيض طؤرِيَكى بةرز نابينيت ئيلال يةبكةيت

لَمانى كة كةس(، )موسكارى فةرمانرِةواو كاربةدةستانة كةثيَى هةسنت نةك تا
 (1)خؤشةويست سوننةت واية  طؤرِةكان تةنها بةئةندازةى بستيَك بةرز بن نةك زياتر (

                                                           
 .174-6/165الدرر السني  يف ااجوب  النجدي  لعبد الرمحن بن قايم :  برِوانة  (1)
 .2/666، كتاب اانا ز، ابب اامر بتسوي  الق)  مسلم  (2)
ــة (1) ، و نااون  391-3/389،  اار  النااووي نلاا  مساالم  13/161: ) ناااد  القاااري  اار  ص ااسيم البخاااري  برِوان

 (207-7/205املبود  ر  ينن نيب داود 
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سآ مزطةوتة سةر هةر طؤرِو شويَنيَك جطة لة خؤ ئامادةكردن و رِؤيشنت بؤ   -9
ثريؤزو ثرِ لةبةرةكةتةكة هؤكاريَكة بؤ شةريك برِياردان بؤ خواى ثةروةردطار، هةروةك 

ال تشدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد: مسجدي هذا،  : ]فةرمويةتى (ر )ثيَغةمبة
بةتايبةتى بؤ  : خؤ ئامادةكردن ورِؤيشنتواتا (2)[ واملسجد احلرام، واملسجد األقصى

مزطةوتى )دروست نيية تةنها بؤ مزطةوتى من  هيض مزطةوت و سةر طؤرِو شويَنيَك
ئةو مزطةوتى أقصى )قودسي ثريؤزة(.  و )كةعبةى ثريؤزة(مةدينة( مزطةوتى حةرام 

طؤرِو مةزارطةكان ئةطريَتةوة ، هةروةك  هةموو( نةهى و رِيَطرييةى ثيَغةمبةر )
، بؤية ى تيَطةيشتون(بةو شيَوةية لة فةرمودةكانهاوةآلنى بةرِيَزى ثيَغةمبةر )

 ر  الرفاريب ر  بن نيب ب ، ثاش طةرِانةوة ( ور( رِؤيشت بو كيَوى ))نبو  رير  كاتيَك 
() لة كويَوة ديَيتةوة ؟ فةرموى : لة كيَوى  نبو  رير  ئةى: رمووثيَطةيشت ، ثيَي فة
(ةوة ، ئةويش فةرمويةتى : ثيَش ئةوةى برِؤيشتيتاية بطةيشتماية ثيَت نةم  ور)

ال تعمل املطي إال إىل ثالثة  ( فةرمويةتى : ]ئةهيَشت برِؤيت ، ضونكة ثيَغةمبةر )
  (1)[ ومسجد بيت املقدس مسجدي و  احلرام مساجد املسجد

دروست نيية خؤ ئامادةكردن ورِؤيشنت بةتايبةتى بؤ هيض مزطةوت و سةر طؤرِو شويَنيَك 
مزطةوتى و )مزطةوتى مةدينة( مزطةوتى حةرام )كةعبةى ثريؤزة(  تةنها بؤ مزطةوتى من

 أقصى )قودسي ثريؤز( .

                                                           
، ابب يفر املرن  مع  ارم  ، كتاب ا جل ، ومسلم بلفظه3/63، كتاب فو  ال ال  يف مسجد مك  واملدين   البخاري مع الفتم (2)

 .2/976إى حجل وغريه 

، ابب  ، ومالاب يف املو ال، كتااب اااعا 3/114ااعا  ، كتاب اااع ، ابب السان  اليت يستجاب فيها الدناو ياوم ا النسا    (1)
 .1/309، وصسيم النسا   289، واءظر: فتم اجمليد ص397، 6/7، ونمحد يف املسند 1/109السان  اليت يف يوم اااع  
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: زانايان كؤ و فةرمويةتى ةمحةتى خواى ليَبيَت()رِشيخ اإلسالم إبن تيمية هةر بؤية     
نةزر بكات كة سةفةر بكات بؤ خؤى يةكدةنطن لةسةر ئةوةى طةر بيَت و كةسيَك لةسةر 

( يان بؤ الى طؤرِي ( يان ثيَغةمبةرانى تر )الى طؤرِةكةى ثيَغةمبةر )
، بةلَكو كاتنابيَت و نابيَت جيَ بةجيَي ب ، ئةوة نةزرةكةى لةسةر ثيَويستثياوضاكان

 (2)نةهى ليَ ئةكريَت و رِيَطرى ليَ ئةكريَت .

وةلَ طؤرِةكان  هؤكاريَكن بؤ  ها تى بيدعى و تازة داهيَنراو بؤسةرزيارة -10
 ضونكة زيارةت كردنى  طؤرِةكان دوو جؤرن :: برِياردان بؤ خواى ثةروةردطار

دن لة مةبةستى سةالم كربة : زيارةت و سةردان كردنى طؤرِستان جؤرى يةكةم
تؤش ئةضيت تا ، هةروةك كاتيَك كةسيَك ئةمريَت دن بؤيانمردووةكان و دوعاى خيَر كر

، وة كاتيَك سةردانى طؤرِستان ئةكةيت مةبةستت ياد كردنى مردن نويَذي لةسةر بكةيت
بيَت "بةمةرجيَك شّد الّرحال نةبيَت" وة كاتيَك سةردانى طؤرِستان ئةكةيت مةبةستت 

 ( بيَت .ى سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا )ثيَى جيَ بةجيَكردن

 ، ئةم جؤرة زيارةتة سآ جؤرة : (1): زيارةت و سةردانى شريكى و بيدعىجؤرى دووةم

  كةسيَك كاتيَك زيارةت و سةردانى  طؤرِةكان ئةكات مةبةستى ثيَى داوا كردنة
واى لة مردوةكان )جا داواى خيَرو خؤشى بيَت يان داواى البردنى نةخؤشي بيَت يان دا

 بت ثةرست وان . ك كةسانىمنداأل كردن و.....( ئةم جؤرة كةسانة وة

                                                           
 .1/234فتاوى ابن تياي  :  برِوانة  (2)

 .14/123، والبداي  والنهاي  1/233فتاوى ابن تياي  :  برِوانة  (1)
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  كةسيَك كاتيَك زيارةت و سةردانى  طؤرِةكان ئةكات مةبةستى ثيَى ثارِانةوةية
: خواية ليَت ئةثارِيَمةوة بة حةقى ى طةورة بة مردوةكان، وةك بليَتلة خوا

، كة حةقى فآلن شيَخ و ثياو ضا، يان خواية ليَت ئةثارِيَمةوة ب(ثيَغةمبةرةكةت )
ردانيَكى داهيَنراوة لة ئيسالمدا، بةآلم ئةم جؤرة سةردانةو بةو مةبةستة زيارةت و سة

، وة ثيَى دةرناضآ لة ئيسالم هةر ضؤن بة كارى يةكةميان دةر ئةو كارةى نابيَتة شريك
 ئةضيَت لة ئيسالم.

 ةطريايةوةو وةآلم دراوةي هةركةسيَك طومانى وابيَت ثارِانةوة لة الى  طؤرِةكان ،
، ئةو كارة بة اشرتة وةك ثارِانةوة لة مزطةوتداطؤرِةكان ب ثارِانةوة لةالىيان بلَيَت 

  (2)يةكدةنطى زانايان كاريَك و طومانيَكى خراثة .

لة هؤكارةكانى   ندا يةكيَكنونويَذ كردن لةكاتى خؤر هةلَ هاتن و خؤر ئاوابو -11
وةردطار ، لةبةر ئةوةى نويَذ كردن لةو كاتةدا خؤ ان بؤ خواى ثةرهاوةلَ برِيارد

( ، ثيَغةمبةر )جدة ئةبةن بؤ خؤر لةو دوو كاتةداشوبهاندنة بةو كةسانةى كة سو
 ال حتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا فإهنا تطلع بني قرين شيطان : ]فةرمويةتى

و كاتةى كة خؤرهةلَديَت و لةو : مةطةرِيَن بةدواى نويَذ كردندا )نويَذ مةكةن( لةواتا (1)[
كاتةى كة ئاوا ئةبيَت ضونكة خؤر لة نيَوان هةردوو شاخى شةيتاندا هةلَديَت 

 ودةرئةكةويَت .

                                                           
 .174-6/165الدرر السني  يف ااجوب  النجدي  :  برِوانة  (2)
 .828، برقم 1/568،  ، كتاب صال  املسافرين، ابب ااوقاع اليت هن  نن ال ال  فيها صسيم مسلم (1)
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: ئةو هؤكارانةى كةسةر ئةكيَشن كورتةى ئةم باسة ئةوةيةلَمانى خؤشةويست موس   
هاوةلَ   ن كة رِيَطةن بؤ: ئةو هؤكارانةيك برِياردان بؤ خواى ثةروةردطاربؤ شيةر

 ، وة لةو هؤكارانةى كة ليَرةدا باسريكى طةورةن( بؤ خواى ثةروةردطاران )شبرِيارد
ويَنيَك كة بتى تيَدا ، وة جآ بة جآ كردنى نةزر لة شنةكراون : ويَنة طرتن و كيَشانى

بآ باوةرِى تيَدا ئةجنام يان جةذنيَك لة جةذنةكانى سةردةمى نةزانى و  ثةرسرتاوة،
 (2)طة لةم هؤكارانة.، وة جدرابيَت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .152-113، 70-54: امير اد إى صسيم االنتقاد، للعالم  الدكتور صاحل الفوزان، صبرِوانة  (2)
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 بةشى شةشةم 

 جؤرو بةشةكانى  هاوةلَ برِياردةران بؤ خواى ثةروةردطار

 :دوو جؤرة:  هاوةلَ برِياردان بؤ خواى ثةروةردطار  يةكةم

( كة هةركةسيَك برِيارى بدات بؤ الّشرك األكربهاوةلَ برِياردةرانى طةورة ): جؤرى يةكةم
ةى خواى ثةروةردطار ئيسالم ثيَى دةرئةضيَت لةبةر فةرمودخواى ثةروةردطار لة دينى 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  گ  چ: كة فةرمويةتى

: خواى ثةروةردطار لة كةسيَك ( واتا١١٦النساء: ) چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  
حالَةوة مردبيَت و  ية و ليَي خؤش نابيَت كة هاوةلَى بؤ خوا برِيار دابيَت )وة بةويرِازى ن

ن كرابيَتةوة و بةلَطةى خواى وتةوبةى نةكردبيَت لة كاتيَكدا ترسناكى شريكى بؤ رِو
، وة "ُأقيم عليه احلجةو بيَت لة سةرى "وثةروةردطارى بؤ باس كرابيَت و بةردةوام ب

تاوانيَك خؤش دةبيَت كة لة خوار شريكةوة بيَت بؤ ئةو  هةمووخواى ثةروةردطار لة 
تاوانيَك  هةموونى خواى ثةروةردطار لة وكة خؤى ويسيت ليَية )ليَخؤش بو كةسةى

ى يان ئةوةتا هةر لة سةرةتاوة و بآ سزا ليَي نةطةيشتؤتة رِادةى شريك و بآ باوةرِ
ونةوة رِزطارى دةكات لة ئاطرى دؤزةخ لة بةر وخؤش دةبيَت يان ثاش سزاو ثاك ب

، ئةمة واتاى م نةداوةةروةردطار ئةجنائةوةى شريك و بآ باوةرِي بةرامبةر خواى ث
و  خوا بة تةنها ناسنيبةلَكو طةورةيي طةى تاوامنان بؤ ئاسان دةبيَت )ة بلَيَني رِيَيئةوةني

يش طةر تاوان لَمانموس( ضونكة ةكاتةوةن ئودوور كةوتنةوة لة شريك برِيادامنان بؤ رِو

وة هةر " گ  ڳ  ڳ  ڳ    ۓ  ۓ  ڭ  ( بكات بة ترسةوة ئةجنامى ئةدات
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كةسيَك هاوةأل بؤ خواى ثةروةردطار برِيار بدات بةرِاسيت طومرِاو سةرليَشيَوايَكى 
، وة ةفريِؤ داوة لة دونياو دوارِؤذداتةواوةو رِيَطةى رِاستى واز ليَهيَناوةو نةفسى خؤي ب

  (1)بةختةوةرى دونياو دوارِؤذى لة دةست خؤي داوة.
 

 ضوار بةشةوة: انى طةورة ئةبيَت بةهاوةلَ برِيارد

: وى ثارِانةوةوة، واتاان بؤ خواى ثةروةردطار لة رِو)هاوةلَ برِيارد شرك الّدعوة .1
 كردن و ثارِانةوة لة غةيري خوا( خواى هاواركردن وداواى كؤمةك و يارمةتى و ليَ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  چ: ثةروةردطار فةرمويةتى

هاوةلَ برِياردةران واتا: كاتيَك ( ٦٥العنكبوت: ) چڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ
)موشريكني( سوارى كةشتى ببونايةو بضونايةتة ناو دةرياو رِوبارةكان و توشى رِوداوو 

ر ئةكرد وتةنها ناية يةكسةر هاواريان بؤ خواى ثةروةردطاومةترسى و دلَة رِاوكيَيةك ببو
سةر وشكانى و  ةت، بةآلم كاتيَك خواى ثةروةردطار رِزطارى بكردنايةلةو ئةثارِانةوة

 نةجاتيان ببواية  هاوةلَيان بؤ برِيار ئةدايةوة .

( شرك النية واإلرادة والقصدهاوةلَ برِياردةران لة نيةت و ويست و مةبةستدا )  .2

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃ  ڃ  چ : خواى ثةروةردطار فةرمويةتى

ژ  ڑ     ڑک  ک   ک  ک  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

: هةركةسيَك لة ذيانى دونيادا  واتا( ١٦-١٥هود: ) چگ  گ  گ  ڳ        ڳ گ  

                                                           
 ( .2/414القرين العظيم لإلمام إبن كثري )رمحه   تعاى(: تفسري برِوانة  (1)



 

 

 93 ba8.org 

 ...........................                     َ   ِ      و تاريكاييةكانى هاوةل  بر ياردان نيــوا بة تةنها ناسـاكى خـ ِ  ر ون    

دونيادا ئاوات و كؤششى دونياو جوانيةكانى بيَت، ئةوةية ئيَمة لة تةنها مةبةست و هةوأل
بة ئةندازةى ويستى خؤمان كة برِيارمان لةسةر داوة نةك _دةينآ ةومةبةستةكانى ئ

ا بةرهةمى رِةجنى خؤيان وة لة دونياد _انى خؤيان ئاواتةك هةمووبةمةبةست وهةلَثةو 
و ، وة لة دوا رِؤذدا هيض ثاداشتى ضاكةيان نادريَتةوة وة هيض خؤشى وةرئةطرن

، وة ئةو كردةوانةى لة دونيادا ئةيان ية تةنها ئاطرى دؤزةخ نةبيَتئيسراحةتيان بؤ ني
ة بؤ خواى ى ثوضةلَة و وةرنةطرياوة الى خواى ثةروةردطار ضونكهةمووكرد 

 وة .ونى ئةو نةبووثةروةردطاريان نةكردوةو مةبةستيان رِازى ب

: ئةويش طويَرِالَى كردنى (الشرك يف الطاعةان لة طويَرِايةلَيدا )ياردهاوةلَ برِ  .3
: ى كردنى خواى ثةروةردطاردا )واتاثاثاو قةشة يان هةركةسيَكى تر بيَت لةسةر ثيَض

ت وةك طويَرِايةلَى كردنى خواى ثةروةردطارو هةركةسيَك طويَرِايةلَى كةسيَك بكا
( وة باوةرِيشى وابيَت ئةو كةسةى طويَرِايةلَى ئةكريَت شايستةى ثيَغةمبةرى خوا )

( ردووة بة شةريكى خواى ثةروةردطارفةرمان كردن و شةرع دانانة ئةوة ئةو كةسةى ك

ۈ  ۈ   ۇ  ۆ   ۆ چ:خواى ثةروةردطار فةرمويةتى 

ېې  ې  ېى   ى    ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ

طاورو جولةكةكان ( واتا: ٣١التوبة:) چۇئائ  ائ  ەئەئ وئ  وئ  ۇئ
و قةشةكانيان كرد بووة ثةرسرتاو جطة لة خواى ثةروةردطار ئةيان ثةرسنت )ثاثاو  ازان

قةشةكانيان حةراميان بؤ حةآلأل ئةكردن حةآللَيشيان لةسةر حةرام ئةكردن ئةوانيش 
، لة كاتيَكدا فةرمانيان رِى مريم( يان كردبوو بة خواى كوشويَنيان ئةكةوتن ( وة )عيسا

ثآ نةكراوة مةطةر بةوةى خواى ثةروةردطار بة تاك و تةنها بثةرسنت ، ئةو خوايةى كة 
، ثاك و ية تةنها خؤي نةبيَتتاك و تةنهايةو هيض ثةرسرتاويَكى حةق و رِاستةقينة ني
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ى كة  هاوةلَ برِياردةران شةريكى كةم و كورِييةك بؤ ئةو خواية هةمووبيَطةردى و دورى 
 بؤ برِيار ئةدةن .

(: خواى شرك احملبةان بؤ خواى ثةروةردطار لة خؤشةويستيدا )رِياردهاوةلَ ب  .4

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ  چ : ثةروةردطار فةرمويةتى

: لةناو خةلَكيدا هةية كة شةريكى بؤ خواى ثةروةردطار ( واتا١٦٥البقرة: ) چں   ڎڈ
يارداوة لةوةدا )ئةو كةسة يان ئةو شتةى وةكو خواى ثةروةردطار خؤش ئةويَت و بة برِ

طةورةى ئةزانيَت وةكو خواو زةليل و مل كةضة بة شيَوةى زةليلى و مل كةضى بؤ 
  . خواى ثةروةردطار(

ة لة كردن و ي: شريكى طةورة بريتيخؤشةويست كورتةى ئةم باسة ئةوةيةلَمانى موس    
انةوةو ، وةك ثارِثةروةردطارؤريَك لة جؤرةكانى ثةرسنت بؤ غةيرى خواى ئةجنامدانى ج

، يان نةزر كردن بؤ غةيرى خوا، هاوار كردن بؤ غةيرى خوا، يان سةربرِين بؤ غةيرى خوا
نةوة لة مردوو جنؤكةو شةيتانةكان بة كردن و ئةجنامدانى جؤريَك لة ويان نزيك بو

، يان وةكان طواية زيانى ثيَ ئةطةيةننمردو رسان لةتيان   بؤيان،جؤرةكانى ثةرسنت
ن بة غةيرى خوا بؤ جآ بة جآ كردنى ثيَويستيةكان و الدانى ناخؤشى ورِةجاو ئوميَد بو

دةسةآلتى هةية بةسةر ئةو  و نارِةحةتيةكان لة كاتيَكدا تةنها خواى ثةروةردطار
ئةجنام بدريَت ، وة جطة لةو ثةرستنانةى تر كة نابيَت بؤ هيض كةس و شتيَك كارةدا

 (1)تةنها بؤ خواى ثةروةردطار نةبيَت .
 

                                                           
 .11: كتاب التوحيد للعالم  الفوزان ص برِوانة (1)
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( طةر كةسيَك ئةجنامى بدات لة الشرك األصغرانى بضوك ):  هاوةلَ برِياردجؤرى دووةم
، يزى تاوانة طةورةكانة(ئيسالم ثيَى دةرناضيَت )بةآلم تاوانيَكى زؤر طةورةيةو لة رِ

يت  جث            چ : ثةروةردطار فةرمويةتىةروةك خواى جؤريَك لة شريكى بضوك رِيا كردنة ، ه

: هةر ( واتا١١0الكهف: ) چمث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   
مان هةمووة يكةسيك ئوميَدى هةية بطات بة ديدارى خواى ثةروةردطار )طومانى تيَدا ني

بةرزو ئةطةين بة ديدارى خواى ثةروةردطار ، ليَرةدا مةبةست ثيَى طةيشتنيَكى سةر
: ى ثةروةردطار برِيار نةدات )واتارزطار بووة( با كردةوةى ضاكة بكات و  هاوةلَ بؤ خوا

 رِيا نةكات لة عيبادةتةكانيدا( .

وة سويَند خواردن بة غةيرى خواى ثةروةردطار شريكى بضوكة )تةنها طةر سويَندى 
روةردطار الى ثيَبخوات بةآلم كاتيَك سويَندى ثيَ دةخوات لة دلَيدا وةكو خواى ثة

، ية مةطةر بة تةوبةكردن (نى نيوطةورةو بةرِيَز بيَت ئةبيَتة شريكى طةورة ليَخؤش بو
واتا  (1)[ من حلف بغري هللا فقد كفر أو أشرك: ] ( فةرمويةتىثيَغةمبةر )

هةركةسيَك سويَند بة غةيرى خواى ثةروةردطار خبوات ئةوة كوفرى كردووة يان  
 دطار برِيارداوة .هاوةلَى بؤ خواى ثةروةر

: ئةطةر خواو تؤ نةبواية ئةوها و هام ا شريكى بضوكة طةر كةسيَك بلَيَتوةهةروةه
 بةسةر ئةهات ، يان بلَيَت : خواو تؤ ويستتان وابوو .

                                                           
، ابب: ماااا جااااو يف كرا يااا  ا لاااف براااري  ،  ، يف كتااااب الناااذور وااااااان رواه الرتماااذي وحسااانه نااان ابااان ناااار ر ااا    ننهااااا (1)
 .2/99رتمذي ، وصسسه االباي يف صسيم ينن ال4/110
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وة جؤريَكى تر لة جؤرةكانى شريكى بضوك بريتية لة شريكى نهيَنى وشاراوة : هةروةك 
هذه األمة أخفى من دبيب النملة السوداء  الشرك يف : ]( فةرمويةتىثيَغةمبةر )

واتا : هاوةأل برِياردان لةم ئوممةتةدا شاراوةترة  (2)[ على صفاة سوداء يف ظلمة الليل
لةبينني و هةست كردن بة شويَن ثيَى ميَرولةيةكى رِةش لةسةر بةرديَكى رِةش لة 

 .شةويَكى تاريكدا 

: ] ولَمان ئةم دوعاية زؤر خبويَنيَتوسوة كةففارةت و سرِينةوةى ئةم تاوانة ئةوةية م
شيًئا وأان أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي ال  اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك

هاوةلَت بؤ برِياربدةم و واتا : ئةى ثةروةردطارم ثةنات ثيَدةطرم كة بضوكرتين  (3)[أعلم
 .نةيزامن  ، وة ثةنات ثيَدةطرم لةو تاوانةى )شريكةى( كة ئةجنامى بدةم وبشزامن

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چلةتةفسريى ئةم ئايةتةدا  () بن عباسإ    

ئةو شريك برِياردانةية كة شاراوةترة ( ۋ): ووشةى ( فةرمويةتى٢٢البقرة: ) چۅ 
لة بينني و هةست كردن بة شويَن ثيَى ميَرولةيةكى رِةش لة سةر بةرديَكى رِةش لة 

بةخواو بةيانى فآلنة كةس يان بةطيانى خؤم  :. وةكو كةسيَك بلَيَتشةويَكى تاريكدا
، يان كةسيَك تا: سويَند بة غةيرى خوا خبوات()بةسةرى باوكم يان بةطؤرِي باوكم، وا

 مراويية : طةر ئةوةبواية ئةم شةو دز ئةهاتة سةرمان، يان بلَيَتبلَيَت : طةر ئةو سةطة ن

                                                           
 .83، وختريجل اليساوي  لألرءؤوط ص3/233، اءظر: صسيم ااامع  نخرجه ا كيم الرتمذي (2)

، وابااان تيايااا   ، وجماونااا  التوحياااد حملااااد بااان نباااد الو ااااب3/233، واءظااار: صاااسيم اااااامع  نخرجاااه ا كااايم الرتماااذي (3)
 .6ص
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تيَك بوتريَت و بدريَتة ثاأل يان هةر ش، نةبواية ئةم شةو دز ئةهاتة سةرمان لةمالَةوة
: خواو بيَتة جؤريَك لةو شريكة شاراوةية. يان كةسيَك بلَيَتناوى خواى ثةروةردطار ئة

تؤ ويستتان وابوو ئةو كارة بةو شيَوةية بيَت ،  يان بلَيَت : ئةطةر خواو تؤ نةبواية 
 . )يان خواو دكتؤرةكة(  (1)ئةوها و هام بةسةر ئةهات 

من  : ]( كة فةرمويةتى: فةرمودةكةى ثيَغةمبةر )دةفةرمويَت يالرتمذئيمامى    
فقد كفر أو الى هةندآ لة زانايان و شارةزايان )  (2)[ حلف بغري هللا فقد كفر أو أشرك

ن و دةربرِينى ترسناكى ئةو ون كراوةتةوة كة مةبةست ثيَى تورِةبوو( وا رِو أشرك
بةلَطةش لةسةر ئةوة فةرمودةكةى عبداهلل  ،باوةرِببيَتتاوانةية نةك ثيَى موشريك و بآ 

وكم بوو ( طويَى لة با: ثيَغةمبةر )( كة فةرمويةتىكورِي ئيمامى عومةرة)
أال إن هللا ينهاكم أن حتلفوا  : ]( فةرمويةتى، ثيَغةمبةر )سويَندى ئةخوارد بةباوكى

رى ليَ كردون كة : ئاطادار بن و بزانن خواى ثةروةردطار نةهى و رِيَطواتا (1)[ آبابئكم
( كةلة )أبو هريرة ، وة فةرمودةكةى ويَند بة باوك و باثريانتان خبؤنس

من قال يف حلفه : ] ( فةرمويةتى، ثيَغةمبةر )( ئةيطيَرِيَتةوةثيَغةمبةرةوة )

                                                           
 مت.، ونزاه إى ابن نيب حا1/56،  ذكره ابن كثري يف تفسريه (1)

،  ، ابب: ماااا جااااو يف كرا يااا  ا لاااف براااري   ا، يف كتااااب الناااذور وااااااان رواه الرتمااذي وحسااانه نااان ابااان ناااار ر ااا    نااانهم (2)
 .2/99، وصسسه االباي يف صسيم ينن الرتمذي 4/110

، 4/110را ياا  ا لااف برااري  ، ، ابب: مااا جاااو يف ك ، يف كتاااب النااذور واااااان رواه الرتمااذي ناان اباان نااار ر اا    ننهاااا (1)
 .2/92واءظر: صسيم الرتمذي 
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: هةركةسيَك سويَندى خوارد بة الت وعوززا با واتا (2)[ابلالت والعزى فليقل ال إله إال هللا
: طةر سويَندى بة هةر شتيَك خوارد جطة لة ناوو " واتاال إله إال هللات "يةكسةر بلَيَ

 "ية .ال إله إال هللاسيفاتةكانى خواى ثةروةردطار ئةبيَتة تاوان و كةففارةتةكةى ووتنى "

) هاوةلَ  ، ئةو شريكاراوة بضيَتة ذيَر شريكى بضوكةوةوة ثيَ ئةضآ شريكى ش   
و  هاوةلَ برِياردةرانى طةورة ر ئةبيَتة دوو بةشةوة:ى ثةروةردطا( بؤ خواةانبرِيارد

–( هةروةك زاناى ثاية بةرز إبن القّيم شرك أكرب وشرك أصغرانى بضوك )هاوةلَ برِيارد

اجلواب الكايف ملن نرخةكةى )ئاماذةى بؤ كردووة لة كيتابة بة  -رِةمحةتى خواى ليَبيَت
 ( .٢٣٣ الثةرِةى، سأل عن الدواء الشايف

 : شريكى بضوك ئةبيَت بة دوو بةشةوة :ةم باسة ئةوةيةكورتةى ئ

 ، ئةويش ووتةو كردةوةكانن :: شريكى بضوكى ديارو ئاشكرابةشى يةكةم

: خواو تؤ ويستتان يان كةسيَك بلَيَت: سويَند خواردن بة غةيرى خوا ، ووتةكان وةكو
 ية ئةوها و هام بةسةر: ئةطةر خواو تؤ نةبواكارة بةو شيَوةية بيَت،  يان بلَيَت وابوو ئةو

خيَرو بةرةكةتة لة خواو : ئةو ئةهات ، يان بلَيَت: ئةوة لةخواو تؤوةوةية، يان بلَيَت
لَمانى خؤشةويست دوور بيت لة تةى لة جؤرانة. جا بؤ ئةوةى موس، وة ووتؤوةوةية

بة ويستى خوا بووة، يان : تةنها ة باشرت واية بلَيَيتبةكارهيَنانى ئةم ووشة شريكيان
: طةر وو، يان بلَيَيتو يان وانةبو: بة ويستى خواو ثاشان ويستى تؤ ئةو كارة وابلَيَيتب

                                                           
 .2/92: صسيم الرتمذي  ، واءظر4/110رواه الرتمذي نن نيب  رير  يف الكتاب والباب املشار إليهاا يءف ا  (2)
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خواى طةورة نةبواية ئةوها و ئةوهام بةسةر ئةهات ، يان بلَيَيت : طةر خواى طةورةو 
ةنها لةالى خواى : ئةمة تةوهام بةسةر ئةهات، يان بلَيَيتثاشان تؤ نةبويتاية ئةوها و ئ

 : ئةمة لةالى خواو ثاشان تؤ وةوةية .يان بلَيَيت، ةثةروةردطارةوةي

خؤشى ونارِةحةتى يان كردةوةكان وةكو: لةدةست كردنى ئالَقةو ثةرِؤ بؤ البردنى نا
سى ضاوةزار ، وة هةلَواسينى نوشتةو مريوو و بةردو يان هةرشتيَكى تر لة ترطيَرِانةوةى

وةرِى وابيَت ئةو ئالَقةو ثةرِؤو ، هة ركةسيَك ئةو كارة بكات بايان لة ترسى جنؤكةكان
ن ثيَى يان ومريوو و بةردو يان هةرشتيَكى ناخؤشى ونارِةحةتى ال ئةبةن ثاش توش بو

ثيَي  ناخؤشى ونارِةحةتى ئةطيَرِنةوة ثيَش هاتنى ئةوة شريكى طةورةى برِيارداوة )كة
يَتيدا ضونكة هاوةلَ برِياردانة بؤ خواى ثةروةردطار لة ثةروةردطار دةر ئةضآ لة دين(،

جآ بة جآ باوةرِى واية ئةو كةسة خواى ثةروةردطار شةريكى هةية لة دروست كردن و 
، هاوةلَ برِياردانة بؤ خواى ثةروةردطار لة ثةرسرتاويَتيدا ضونكة ئةو كردنى كارةكانيدا

 كةسة دلَى خؤى ثةيوةست كردووة بةو شتانةوة بة ئوميَدى ئةوةى سودى ثيَ
ةر ئةوكةسة باوةرِى وابيَت تةنها خواى ثةروةردطار ناخؤشى ، بةآلم ئةطبطةيةنن

، ئةو كارة ئةكات باوةرِى واية وةكو هؤكاريَك تا ةحةتى ال ئةبات و ئةيطيَرِيَتةوةونارِ
، ئةو كةسة هؤكاريَكى طرتؤتة بةر نة تةوةبةآلو ناخؤشى ونارِةحةتى ليَى دوور بكةويَ

درؤ كردنة بة شةرع و بة ة كاريَكى حةرامة و يَكى شةرعييةو هؤكاريَكى قةدةرية،هؤكار
ئةوةى  ة، وشيَوة نةهى و رِيَرى ليَ كردووة: ضونكة شةرعى ثريؤز بة توندترين قةدةر

 ، وة قةدةريشةوةودننيرى ليَ كردووة هؤكاريَكى بة سطشةرعى ثريؤزيش نةهى و رِيَ
ةرمان و ، وة لةو دةواو دية تا مةبةستى ثآ بيَتة دىئةم كارة لةو كارانة ني
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، بةلَكو ئةم كارانة هؤكارن بؤ برِياردانى ية كة حةآلأل و سود بةخش بيَتضارةسةرانة ني
شريك بؤ خواى ثةروةردطار ، ضونكة ئةو كةسةى ئةو كارة ئةكات بآ طومان دلَى خؤى 

ان بؤ خواى ةوةش هؤكارة بؤ  هاوةلَ برِيارد، كة ئةست كردووة ثيَيانةوةةيوث
 ثةروةردطار .

هاوةلَ ، ئةوةش لة جؤرةكانى شريكى بضوك: شريكى نهيَنى و شاراوةية وةمجؤرى دو
 ، كة ئةبن بة دوو بةشةوة :برِياردةرانة لة ويست و نيةت و مةبةستةكاندا

لَكى بيبينن و بة : دةرخستنى عيبادةت تا خةية لة رِياو سومعة، رِيا، واتا: بريتي يةكةم
ةو كردةوانةية : رِيا دةرخستنى ئومعة ئةوةيةوازى نيَوان رِيا و س، جياباشة باسى بكةن

 : نويَذو خيَركردن و حةج و جيهاد و ...، سومعة بريتية لةكة ئةبينريَن وةكو
ئةبيسرتيَن وةكو : قورئان خويَندن و ئامؤذطارى كردن دةرخستنى ئةو عيبادةتانةى كة 

كردةوةى ضاكة و زيكرو .....، وة كةسيَك باسى ضاكةكانى خؤى بكات تا خةلَكى بزانن 
 زؤر ئةكات .

: ئةو كارانةى كة تةنها ئةبيَت بؤ ستى بة كردنى كردةوةكانى دونياية، واتا: مةبة دووةم
، تى بةدةست هيَنانى دونيايةخواى ثةروةردطار بكريَت ئةو كةسة ئةيكات بةآلم مةبةس
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 ةكخوا ثةرستيةو، ئةم كارةش ثيَضةوانةى يةش شريكة لة نيةت و مةبةستةكاندائةو
  (1). ةى تيَكةلَ ببيَت بة تاأل ئةبيَتئةم نيةت و مةبةست كاريَكيشهةر

 

 انى بضوكجياوازى نيَوان  هاوةلَ برِياردانى طةورةو  هاوةلَ برِيارد

 (الفرق بني الشرك األكرب واألصغر)

شريكى طةورة لة ئيسالم ثيَى دةر  -1
 ئةضيت .

 شريكى بضوك لة ئيسالم ثيَى دةرناضيت .

طةورة طةر كةسيَك ئةجنامى شريكى  -2
ى ليَ نةكات بدات و ثيَش مردن تةوبة
دؤزةخدا ئةوة بة هةميشةيي لة
 ئةميَنيَتةوة .

بةآلم شريكى بضوك خاوةنةكةى طةر بضيَتة نا 
ئاطريشةوة دةر ئةضيَت و بة هةميشةيي تيَيدا 

 ناميَنيَتةوة .

                                                           
، الباان القاايم،  ايف، وااااواب الكااايف ملاان ياالل ننااد الاادواو الشاا 43، ص ، للسااعدي : القااول السااديد يف مقاصااد التوحيااد برِوانــة (1)
-134، وامير اااد إى صااسيم االنتقاااد لااه، ص12-11، ص ، وكتاااب التوحيااد للعالماا  الاادكتور صاااحل باان فااوزان الفااوزان 240ص
143. 
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شريكى طةورة هةرضى كردةوة  -3
 نيَتةوة .ضاكةكان هةية هةلَيان ئةوةشيَ

بةآلم شريكى بضوك كردةوة ضاكةكان 
هةلَناوةشيَنيَتةوة ، مةطةر رِيا يان مةبةستى 
دونياى دونياى تيَكةلَ ببيَت ئةو كاتة هةلَى 

 (1)ئةوةشيَنيَتةوة .

شريكى طةورة خويَن و مالَى ثآ  -4
 حةآلأل ئةبيَت .

بةآلم شريكى بضوك خويَن و مالَى ثآ حةآلأل 
 نابيَت.

دوذمنايةتى لة نيَوان طةورة  شريكى -5
و ئيمانداراندا بةرثا ئةكات ،  خاوةنةكةي

ة بؤ هيض ئيمانداريَك يبؤية دروست ني
خؤشةويستى و دؤستايةتى بؤ كةسيَكى  
هاوةلَ برِياردةرى طةورة هةبيَت با نزيك 

 ترين كةسيشى بيَت .

شريكى بضوك رِيَطري خؤشةويستى و دؤستايةتى 
خاوةنةكةى خؤش ناكات بة طشتى بةلَكو 

ت بة ئةويسرتيَت و دؤستايةتى لة طةلَدا ئةكريَ
، وة رخؤش طويَرةى ئيمان و توحيدةكةى

ناويسرتيَت و دذايةتى ئةكريَت بة طويَرةى ئةو 
 (1)شريكة بضوكةى  كة تيَيداية .

 

 

 

                                                           
 .12، ص ، للعالم  الدكتور صاحل الفوزان : كتاب التوحيد برِوانة (1)
 . 15برِوانة هةمان سةرضاوة الثةرِة  (1)
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 ان بؤ خواى ثةروةردطارزيان و شويَنةوارة خراثةكانى هاوةلَ برِيارد

، ترسناك و زيانى لة ناو بةرى هةيةياردان ضةندين شويَنةوارى خراث و شةريك بؤ خوا برِ
 لةو زيانة لةناو بةرانة :

هاوةلَ برِياردان بؤ خواى  ى بة هؤىرِؤذ هةمووناخؤشى و بةدبةختى دونياو دوا .1
 خراثةكانيةوةيةتى . ةشويَنةوارثةروةردطارو 

ون ورة بؤ توش ببؤ خواى ثةروةردطار طةورةترين هؤكا انهاوةلَ برِيارد  .2
 رِؤذ .دونياو دواكى ةبةهةموو تةنط و ضةلَةمةو نارِةحةتي

بؤ خواى ثةروةردطار هؤكارة بؤ دروست بونى ترس و بيم و  انهاوةلَ برِيارد .3
 رِؤذدا .دونياو دوانةمانى هيَمنى و ئةمينى لة 

لة هاوةلَ برِياردةر بؤ خواى ثةروةردطار كةسيَكى سةر ليَشيَواوة كةسى  .4

گ  گ  گ  گ  ڳ    چ : ، هةروةك خواى ثةروةردطار فةرمويةتىرِؤذدادوا دونياو

وة هةر كةسيَك هاوةأل بؤ خواى ثةروةردطار : ( واتا١١٦النساء: ) چڳ  ڳ    ڳ  
برِيار بدات بةرِاسيت طومرِاو سةرليَشيَوايَكى تةواوةو رِيَطةى رِاستى واز ليَهيَناوةو نةفسى 

 وارِؤذدا .خؤي بةفريِؤ داوة لة دونياو د
)الشرك األكرب( هةركةسيَك برِيارى بدات بؤ خواى هاوةلَ برِياردةرانى طةورة   .٥

ثةروةردطار و ثيَش مردن تةوبةى ليَ نةكات و بةو حالَةوة مبريَت بة هيض شيَوةيةك 

ڻ  چ :  خواى ثةروةردطار ليَي خؤش نابيَت ، هةروةك خواى ثةروةردطار فةرمويةتى

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    
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ة و ليَي خؤش ي: خواى ثةروةردطار لة كةسيَك رِازى ني( واتا٤٨النساء: ) چۇ   ۇ  
نابيَت كة هاوةلَى بؤ خوا برِيار دابيَت )وة بةو حالَةوة مردبيَت و تةوبةى نةكردبيَت لة 

خواى ثةروةردطارى بؤ باس ن كرابيَتةوة و بةلَطةى وكاتيَكدا ترسناكى شريكى بؤ رِو
، وة خواى ثةروةردطار لة "(ن قيم نليه ا ج بيَت لة سةرى " وكرابيَت و بةردةوام بو

تاوانيَك خؤش دةبيَت كة لة خوار شريكةوة بيَت بؤ ئةو كةسةى كة خؤى ويسيت  هةموو
و تاوانيَك نةطةيشتؤتة رِادةى شريك  هةموونى خواى ثةروةردطار لة وليَية )ليَخؤش بو

بآ باوةرى يان ئةوةتا هةر لة سةرةتاوة و بآ سزا ليَي خؤش دةبيَت يان ثاش سزاو 
نةوة رِزطارى دةكات لة ئاطرى دؤزةخ لة بةر ئةوةى شريك و بآ باوةرِي وثاك بو
ة بلَيَني رِيَطةى تاوامنان ي، ئةمة واتاى ئةوةنير خواى ثةروةردطار ئةجنام نةداوةبةرامبة

و دوور كةوتنةوة لة شريك  خوا بة تةنها ناسنيكو طةورةيي بؤ ئاسان دةبيَت ) بةلَ
طةر تاوانيش بكات بة ترسةوة  ةكاتةوة ) ضونكة موسولَماندن ووبرِيادامنان بؤ رِ

وة هةر كةسيَك هاوةأل بؤ " ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ئةجنامى ئةدات ( 
 داوة . ـــطةورةى ئةجنام خواى ثةروةردطار برِيار بدات بةرِاسيت درؤيةك و تاوانيَكى زؤر

شريكى طةورة هةرضى كردةوة ضاكةكان هةية هةلَيان ئةوةشيَنيَتةوة،   .6

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  ۇ  چ : ةروةك خواى ثةروةردطار فةرمويةتىه

( نليهم ال ال  والسالمطةر ئةوان )كة مةبةستى ثيَغةمبةرانة )ئة :( واتا٨٨األنعام: ) چ
كردةوة ضاكةكانيان هةلَئةوةشيَتةوة  هةمووى ثةروةردطار برِيار بدةن هاوةأل بؤ خوا

كردةوة ضاكةيةيان  هةموو( ئةو نليهم ال ال  والسالم)ئةوةى كة ثيَغةمبةران )لة طةأل 
بؤ خواى ثةروةردطار برِيار  ، ئةى ئةبيَت حالَي كةسانى تر ضؤن بيَت طةر شةريكةيةه

ۇ      ۇ  ۆ  ۆ    چ : فةرمويةتىروةها خواى ثةروةردطار ؟ وة هةبدةن
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طةر شةريك بؤ ئة( : تؤ ئةى ثيَغةمبةر )( واتا٦٥الزمر: ) چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ
خواى ثةروةردطار برِيار بدةيت ئةوة كردةوة ضاكةكانت هةلئةوةشيَتةوةو ثاداشتى 

 ضاكة نادريَيتةوة لةسةريان وة لةو كةسانة ئةبيت كة خةسارةو مةندن .
بيَت كة شريكى طةورةى تيَدا بيَت ئةوة ئاطرى  هةركةسيَك لةو كةسانة .7

 عبد هللا كورِىى جابر ، لة سةر حةرامةو ناضيَتة ناويَوة دؤزةخى بؤ هةية و بةهةشتى
من : ] بؤمان دةطيَرِيَتةوة كة فةرمويةتى( لة ثيَغةمبةرى خواوة) اا(ر     ننه)

: واتا (1)[يًئا دخل النارمات ال يشرك ابهلل شيًئا دخل اجلنة، ومن مات يشرك ابهلل ش
يار نةدابيَت ئةضيَتة هةركةسيَك مردبيَت و يان مبريَت و  هاوةلَى بؤ خواى ثةروةردطار برِ

،  وة هةركةسيَك مردبيَت و هاوةلَى بؤ خواى ثةروةردطار برِياردابيَت بةهةشتةوة

چ     ڃ  چ چ :روةها خواى ثةروةردطار فةرمويةتىئةضيَتة ناو ئاطرى دؤزةخةوة .  هة

 چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 
: بآ طومان هةركةسيَك  هاوةلَ بؤ خواى ثةروةردطار برِيار بدات ئةوة ( واتا٧٢املائدة: )

ةرام كردووة و نايكاتة بةهةشتةوة، وة شويَنى خواى ثةروةردطار  بةهةشيت لةسةر ح
خواى ثةروةردطار هيض  هاوةلَ برِياردةر بؤناو ئاطرى دؤزةخة، وة كةسانى 

 سةركةويَنةرو سةرخةريَكيان نية تا لة ئاطرى دؤزةخ رِزطاريان بكات. 
شريكى طةورة طةر كةسيَك ئةجنامى بدات و ثيَش مردن تةوبةى ليَ نةكات   .8

: ةروةك خواى ثةروةردطار فةرمويةتى،  هةميشةيي لة دؤزةخدا ئةميَنيَتةوةئةوة بة ه

ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ھ  ے  ے  ۓ  ھ  ھ  ھ      چ 

                                                           
، 1/94ان، ابب مان مااع ال يشارك ابهلل  ايئ ا دخا  اانا ، ومان مااع مشارك ا دخا  الناار، صسيم مسالم، كتااب امياا (1)

 .93برقم 
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لةكة(  هاوةلَ و: بآ باوةرِةكان لة ئةهلى كيتاب و )طاورو ج( واتا٦البينة: ) چۈ  ۈ  
و بة هةميشةيي تيَيدا برِياردةران  بؤ خواى ثةروةردطار  لة ئاطرى دؤزةخدان 

هاوةلَ  ولةكة()طاورو جو ، ئا ئةوانة )بآ باوةرِةكانى ئةهلى كيتاب ئةميَننةوة
 خراث ترين دروست كراوى خواى ثةروةردطارن .   برِياردةران

،  هةروةك روةردطار طةورةترين ستةم و درؤيةان بؤ خواى ثةهاوةلَ برِيارد  .9
ارى خواى ثةروةردطار ئامؤذطارى لوقمانى حكيم مان بؤ ئةطيَرِيَتةوة كاتيَك ئامؤذط

ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  چ : كورِةكةى ئةكات و دةفةرمويَت

: ئةى كورِى خؤم  هاوةلَ بؤ خواى ثةروةردطار برِيار مةدة ( واتا: ووتى١٣لقمان: ) چ
روةها هة ان زولَم و ستةميَكى زؤر طةورةية. وةضونكة بةرِاستى شةريك بؤ خوا برِيارد

وة هةر " ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   : خواى ثةروةردطار فةرمويةتى
ثةروةردطار برِيار بدات بةرِاسيت درؤيةك و تاوانيَكى زؤر كةسيَك هاوةأل بؤ خواى 

  طةورةى ئةجنامداوة . 
( بةرين لة موشريكني خواى ثةروةردطار و ثيَغةمبةرى خؤشةويست )   .10
: ةروةك خواى ثةروةردطار فةرمويةتىه برِياردةران بؤ خواى ثةروةردطار(،هاوةلَ )

ڃ    ک  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ

: ئةمة بانطةوازو ئاطادار كردنةوةيةكة لة اليةن خواى ثةروةردطار و ( واتا٣التوبة: ) چ
: بةرِاستى خواى هةموو خةلَكى لةرِؤذي حةجى طةورةدا( بؤ ثيَغةمبةرةكةيةوة )

( بةرين لة  هاوةلَ برِياردةران بؤ خواى ثةروةردطار ثةروةردطار و ثيَغةمبةرةكةى )
 )املشركني( .
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 توش بوون بةان بؤ خواى ثةروةردطار طةورةترين هؤكارة بؤ هاوةلَ برِيارد  .11
، ثةنا ئةطرين بة خواى ةحم و بةزةييسزاو تورِةيي خواى ثةروةردطار و دووريي لة رِ

 هؤكاريَك كة ئةبيَتة مايةى سزاو تورِةيي خواى ثةروةردطار . هةمووثةروةردطار لة 
(ى ئينسانةكان فطرةر رِوناكى و ثاكيَتى )بؤ خواى ثةروةردطا دانهاوةلَ برِيار .١٢
خوا بة تةنها ضونكة خواى ثةروةردطار مرؤظةكانى دروست كردووة لةسةر سرِيَتةوة، ئة

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  چ : ناسني و طويَرِايةلَى كردنى خؤى، هةروةك فةرمويةتى

ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  

ردطار خةلَكى اتا : ئةو ثاكى و يةكخوا ثةرستيةية كة خواى ثةروةو( ٣0الروم: ) چەئ  
ادا نايات و هيض ، هيض طؤرِانكارييةك بةسةر دروست كراويَكى خولةسةر دروست كردووة

، ئا ئةوةية دينى رِاست و دروست كة هيض ثيَض و ثةناو ضةوتيةكى كةسيش ناتوانيَت
( وةهةروةها ثيَغةمبةر ) نة نازانن .ة ، بةآلم زؤربةى خةلَكى ئةم رِاستيايتيَدا ني

 ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه : ]فةرمويةتى
، يَتى و ئيسالمةتى لة دايك ئةبيَتك لة دايك نابيَت ئيلال لةسةر ثاكيَهيض مندالَ: واتا (1)[

ئةيكةن بة جولةكة يان طاور يان ئاطر  جا دايك و باوكى كاريطةريان ئةبيَت بةسةريةوة و
( لة خواى (، وة لة فةرمودةيةكى قودسيدا ثيَغةمبةر )موشريكثةرست )

إين خلقت عبادي : ]، كة خواى ثةروةردطار فةرمويةتىثةروةردطارةوة ئةيطيَرِيَتةوة
حنفاء كلهم وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللُت هلم، 

                                                           
، كتااااب ااناااا ز، ابب إذا نيااالم ال ااا  فاااااع  ااا  ي ااال  نلياااه،  متفاااق نلياااه مااان حاااديث نيب  ريااار  ر ااا    نناااه: البخااااري (1)
 .2658، برقم 4/2047نل  الفير ،  ، ابب معىن ك  مولود يولد ، ومسلم، كتاب القدر1358، برقم 2/119
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ثاكى و بةندةكامن لةسةر  هةموو: من واتا (1)[أمرهتم أن يشركوا يب ما مل أُنزل به سلطاانً و 
دينة ثاكةكةيان دوريان  ، بةآلم شةيتانةكان ديَن و لةدروست كردووة يةكخوا ثةرسيت

، وة ةكات كة من بؤيامن حةآلأل كردووة، وة ئةو شتانةيان لةسةر حةرام ئئةخةنةوة
تا هاوةأل و شةريك بؤ من برِيار بدةن لة كاتيَكدا هيض بةلَطةيةكم فةرمانيان ثآ ئةكةن 

 دانةبةزاندووة تا هاوةأل و شةريك بؤ من برِيار بدةن . 

شتى جوان و بةرز هةية وةان بؤ خواى ثةروةردطار هةرضي رِهاوةلَ برِيارد  .١٣
، جا يَكةهةموو مرؤظ، لةبةر ئةوةى رِةوشتى بةرزو جوان لة سروشت و ثاكيَتى نايهيَليَت

ئةطةر شةريك بؤ خوا برِياردان سروشتى ثاكيَتى مرؤظةكان بطؤريَت ئةوة بآ طومان 
 وشتة جوان و بةرزانةى لةسةر ئيسالم و ثاكيَتى دروست ئةبن ناهيَليَت .ةئةو رِ هةموو

، يززةت و سةربةرزى مرؤظ ناهيَليَتان بؤ خواى ثةروةردطار عهاوةلَ برِيارد  .14
ياردةران بؤ خواى ثةروةردطار خؤي زةليل و ذيَر دةستةى ضونكة كةسى  هاوةلَ برِ

، ضونكة باوةرِى واية هيض ثشت و ثةنايةكى هةموو تاغوت و ثةرسرتاوةكان كردووة
، بةرديَك( )بتيَك، داريَكشتانيَك  ة جطة لةوان ، بؤية خؤي زةليل و ذيَر دةستةىيني

بؤية غةيرى خواى ثةروةردطار ، و نة عةقلَيشيان هةية ئةكات نة ئةبيسنت و نة ئةبينن
ي سوكى و كردووة كة ئةويش ئةو ثةرِ خؤي زةليل و ذيَر دةستةى ئةثةرستيَت و

، داواكارين لة خواى ثةروةردطار بآ رِيَزو ذيَر دةستةى هيض كةس و زةليلى و بةدبةختية
 شتيَكمان نةكات .

ثيَغةمبةر ، لةبةر فةرمودةكةى شريكى طةورة خويَن و مالَى ثآ حةآلأل ئةبيَت .15
(كة فةرمويةتى ) [ : أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممًدا

رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال 
                                                           

 .2865، برقم 1/2197،  ، ابب ال فاع اليت يعرف هبا ن   اان  ون   النار ، كتاب اان  مسلم (1)
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واتا : فةرمامن ثآ كراوة )لة اليةن خواى  (1)[حبق اإلسالم وحساهبم على هللا
دطارةوة( كة كوشتارى خةلَكى بكةم تا شايةتى ئةدةن بةوةى كة تةنها خواى ثةروةر

( )وى حةق و رِاستةقينةية و)حممد(يش ثيَغةمبةروثةروةردطار ثةرسرتا
، كاتيَك ئةو كانيان بدةن، وة نويَذ بكةن و زةكاتى مالَةرِةوانةكراوى خواى ثةروةردطارة

مةطةر بةحةقى ئةبيَت لةسةر موسولَمانان كارانةيان كرد ئةوة خويَن و مالَيان حةرام 
: كةسيَك ثاشطةز بيَتةوة لة ئيسالم يان كةسيَك كةسيَك بكوذيَت بة ناحةق ئيسالم )واتا

يان ثياويَك و ئافرةتيَك زينا بكةن و ثياوةكة ذندار بيَت و ئافرةتةكةش شوى كردبيَت 
نيَتةوة كة كوشتنيانة( وة ......هتد، ئةو كاتة حةق و مافى ئيسالمة تؤلَةيان ليَ بستيَ

 ليَثرسينةوةيان الى خواى ثةروةردطارة لة رِؤذى دواييدا .

ي و ئيمانداراندا بةرثا ئةكات ، ة دوذمنايةتى لة نيَوان خاوةنةكةشريكى طةور  .16
ة بؤ هيض ئيمانداريَك خؤشةويستى و دؤستايةتى بؤ كةسيَكى  هاوةلَ يبؤية دروست ني

 نزيك ترين كةسيـــشى بيَت .برِياردةرى طةورة هةبيَت با 

هاوةلَ شريكى بضوك ئيمان الوازو كةم ئةكات و هؤكاريَكة و سةر ئةكيَشيَت بؤ  .17
 انى طةورة بؤ خواى ثةروةردطار .برِيارد

، وة كردنى كردةوة بؤ بةدةست هيَنانى كى شاراوةو نهيَنى كة رِيا كردنةشري  .18
تةوة، ترسناك ترة لة فيتنةى ةوة ضاكةكانى ثآ هةلَئةوةشيَدونيا لة كاتيَكدا كرد

                                                           
َبيل ه مْ )، ابب ، كتاب امياان متفق نليه: البخاري (1) ب واْ و ن ق ام واْ ال  ال    و يتا و اْ الز ك ا   ف خ لُّواْ ي  ، ومسالم، كتااب 25رقم ، با1/14 (َإن َت 

 .20، برقم 1/53، ابب اامر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال  ،  امياان
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، لة بةر طةورةيي و شاراوةيي و ترسناكيةكةى لةسةر ئوممةتى ثيَغةمبةر دةججال
(. ) 

هاوةلَ برِياردةران بؤ خواى موسولَمان ئاطاداربن و برتسن لة كةوابو ئةى براو خوشكانى 
طار لة  ، ثةنا ئةطرين بة خواى ثةروةردر طةورةو بضوك و نهيَنى و ئاشكراثةروةردطا

هاوةلَ برِياردةران بؤى ، داواكارين لة خواى ثةروةردطار كة سةالمةتى لة شريك و 
وة هةردوو ، ثآ ببةخشيَت لة دونياو دوارِذدا ليَخؤش بون لة تاوانةكان و لةش ساغيمان

مامؤستاى بةرِيَز ] م. شيَرزاد عبدالقادر، كة رِيَثيشاندةرو يارمةتيدةرم بوو بؤ 
ناميلكةية، وة م. صالح الدين عبدالكريم كة هةم يارمةتيدةرو هةم  وةرطيَرِانى ئةم

خيَريان ثاداشتى بة  ثةروةردطارخواى  ئةركى ثيَداضونةوةشى طرتة ئةستؤى خؤى[
 آمــــني .، بداتةوة و سةربةرزو ثايةداريان بكات لة دونياو دوارِؤذدا

إىل يوم   ومن تبعهم إبحسان لى آله وأصحابهحممد وع ()وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا
 الدين.


