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دروستكراوهكان ئهركيان چييه؟
ههرچى دروستكراوو داهێنراوه لهم بوونهوهرهدا ،خوداى ڕهحمان ى موتهعال به ياساى
پوختهو ئاڕاستهكراو بۆ سوجده بردن و تهسبيح دروستى كردوون ،ههر لهوكاتهش ئيش و
فهرمانبهرێتى خۆيان بهجێ دهگهيهنن ،له كات وساتى ئامانجدارى دروستبوونى ڕۆژو مانگ و
زهوى و مرۆڤ كه ئهوانهش ههموو يهكه يهكه لۆ سوجده و تهسبيحى خوداى ڕهحمان
دروستكراون ،لهوكاتهى ئهو مهخلوقانه دێن و سوجدهو تهسبيح لۆ خوداى ڕهحمان ى دهكهن ههموو
ئهو مهخلوقاتانه وهزيفهو ئهركى خۆيان لهسهر بوون بهجێ دهگهيهنن .خۆر گهرمى و ڕۆشنايى
خۆى دهبهخشێتهوه ،مانگ هێزى كێشكردنى به پێچهوانهى ئاوو ڕۆشنايى دهكا ،ئهوانه ههمووى
بهجێگهياندنى وهزيفهيه له كات وساتى تهسبيح و سوژده بردندا.
مرۆڤ له كوێى ئهو ئهرك و فهرمانه دايه؟
بێگومان مرۆڤيش يهكێك لهم دروستكراوانهيه ،كه ياساى جۆراوجۆر لهسهرى جێبهجێ
دهكرێ ،وهك" ژيان و مردن ،خواردن ،زۆربوون ،بهاڵم لهبهر رێزگرتنى و به شياو زانينى ،بهجيا
فهرمانى سوجدهو تهسبيحى لۆ خواى گهورهى پێكراوه ،ئهويش به ياساى ئاڕاستهكراو ،مرۆڤيش
بهشێكه لهم مهخلوقاتانه ئهويش وهكو ئهو دروستكراوانه تهسبيح و سوجده لۆ خوداى ڕهحمانى
دهبات ،ههروهكو لهوانهى ڕابردوودا گوتمان بيهوێت يان نهيهوێت له تهسبيح و له سوجده دايه.
دروستبوونى مرۆڤ ،خواردنى مرۆڤ ،ههرسكردنى خواردن لهناو جهستهى مرۆڤ،
،
لێدانى دڵى مرۆڤ ،مردنى مرۆڤ ،ئهوانه ههمووى تهسبيح و سوژده بردنه لۆ فهرمانى خواى
بهاڵم لهبهر ئهوهى خوداى ڕهحمان به شياوو بهڕێزو پايهدار زانى كه شايستهى ئهو مهخلوقه بێت
كه ناوى مرۆڤه ،لۆيه فهرمايشتێكى ترى لۆ زيادكرد ئهويش فهرمان پێكردنێتى لۆ سوجده بردن و
تهسبيح (له الخلق واألمر) ،بهو مانايه فهرمان به مرۆڤ كرا ئهويش سوجده و تهسبيحى خوداى
ڕهحمانى ،بكات ،ئهمه جگه لهوهى كه به خيلقهتى خۆشى كه له وانهى پێشوو گوتمان بيهوێت يا
نهيهوێت دهبێ سوجده و تهسبيحى خوداى ڕهحمانى بكات.
ئيمان كهى بنيات دهنرێ؟
ههروهك بونهوهر به هۆى فيطڕه ،ههموو مهخلوقات به هۆى فيطڕه يهكبوونێك (وحدة)
دروست دهكات ،له نێو سوجده بردن و تهسبيح كردن لهگهڵ فهرمانبهرێتى ماددى ،ههروهها
مرۆڤيش به هۆى فيطڕه داواى لێكراوه ئهم يهكبوونه له نێوان ياساكانى ژياندا دروست بكا ،وهكو
مردن و ژيان و خواردن و خواردنهوه لهگهڵ سوجده و تهسبيح كردن بۆ دروستكارهكهى ،كه
خوداى ڕهحمانى موتهعاله ،باسى ئهوهمان كرد ئهميبا ڤايرۆس كالميدۆمۆناس هێدى هێدى به
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پهرهسهندنى خيلقى بڵێين ههتا دهگاته مرۆڤ ،ههموويان به فيطڕه چاكهو خراپهيان له يهكترى
جياكردهوه ،له وانهى ڕابردوودا باسمانكرد و ناومان نا فيطڕه .ههموو مهخلوقاتێك تواناى ئهوهى
ههبێ چاكهو خراپه لێك جيا بكاتهوه ،باسى ئهميبامان كرد كه پهردهى دهرهكى ئهميبا تواناى ئهوهى
ههيه به ههڵبژاردهى خۆى ئهو ماددهى كه پێويستى جهستهيى پێى ههيهو ژيانى بهردهوام بكا
ههڵيمژێت لهو شوێنهى كه تێيدا دهژى ،ههروهها ئهو ماددانه كه زيانبهخشن لۆ ژيانى ئهميبا ،ئهميبا
تواناى ههڵبژاردنى ههبێ ئهو ماددهيه لۆ ناو جهستهى ههڵنهمژێت لۆئهوهى زيانى پێ نهگات،
گوتمان ماددهى ههڵبژاردنى ئهو حاڵهته ههڵبژاردنى فيطڕهيه خوداى ڕهحمان له ناو ناخى ئهميبا
دروستى كردووهو خۆى چاودێريى دهكات ،ئهو ئهميبايه هێدى هێدى لۆ قۆناغهكانى داهاتوو پهره
دهسێنێ.
ديسان فيطڕهيه زاڵه لهسهر ناخى ئهو ههموو مهخلوقاتانه له ئاژهڵ و ڕووهك و مرۆڤ ،كه
ئهوانه به فيطڕهى خۆيان ئيش دهكهن ،سوجده و تهسبيح له بۆ خوداى ڕهحمانى ،دهبهن ،بهندايهتى
لۆ خوداى ڕهحمانى دهكهن ،ئهگهر هاتوو مرۆڤيش بتوانێت هاويهكبوونێك له نێوان فيطڕهى خۆى
كه له ناخى خۆيهتى و دهرهوهى خۆى دروست بكات كه ويستى خوداى ڕهحمان يه ،خوداى
ڕهحمان بهم جۆرهى خهلق كردووه (فِ ْ
َّللا الهتِي فَ َ
ق هِ
ط َرة َ ه ِ
َّللا َذ ِل َك الدِي ُن
اس َ
ط َر النه َ
علَ ْي َها ََل ت َ ْبدِي َل ِلخ َْل ِ
ْالقَ ِيم)(الروم.)٠٣
ههركاتێك توانى ئهو هاويهكبوونييه له نێوان فيطڕهتى خۆى كه له ناوهوهى خۆيهتى دروست بكات
لهگهڵ ويستى خوداى ڕهحمانى له دهرهوهى خۆى كه پهيامهكه يان پهيڕهو(منهج)هكهيه ،ئهو كاته
مرۆڤهكه له ناخى خۆيدا دهستى به ئيمان دروستكردن كردووه.
خوداى ڕهحمان چۆن يارمهتى بهندهكانى دهدات؟
لۆ يارمهتيدانى ئهو هاويهكبوونه (توحد)هى كه لهنێوان فيطڕهى مرۆڤ و ئهو بهرنامهى
ياسايهى كه له ڕێگهى پهيام و پهيامبهرهكهيهتى بۆى نێردراوه و داواى لێكراوه ،باسى فيطڕهمان
كرد له ناوهوهى و باسى پهيڕهو و بهرنامهكهشمان كرد له دهرهوهى مرۆڤ له بۆئهوهى خوداى
ڕهحمان به چهمكى پهروهردگارييهت (الربوبية) بێت تا هاوكارو يارمهتيدهرى ئهو مرۆڤهى بێ لۆ
ئيشپێكردنى فيطڕهكهى ،لۆ ئهمهش دوو شتى لۆ ناردووه يهكهم" پهيام (رسالة) دووهم"
پهيامبهرهكان .پێغهمبهرهكه ،كه جێبهجێكردنى پهيامهكهيه له بوون و له واقيعدا ،ئهو دووانه ماددهى
يارمهتيدهرى دهرهكينه له دهرهوهى فيطڕهى مرۆڤ لۆ ئهوهى يارمهتييهك بێننه كايهوه تاكو ئهو
مرۆڤه بتوانێت فيطڕهى خۆى بهكار بخات ،كهواته" خوداى ڕهحمان به دوو شت له دهرهوهى
مرۆڤهكه يارمهتى دهدات تا فيطڕهى به ئيش بخات ،ئهوانيش :پهيامهكهيه لهگهڵ پهيامبهرهكهى.
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سهرهتاى بنياتنانى ئيمان
كاتێك مرۆڤ ههوڵى يهكبوون (توحد) له نێوان فيطڕهو پهيامهكه دهدات ئهوكاته ئيمان له
ناخيدا دروست دهبێت ،ههر وهختهك ههوڵ و كۆششى كردو ههوڵى ئهوهى دا فيطڕهى (داخلى)
ناوهوهى لهگهڵ پهيڕهو(منهج)هكهى دهرهوهى خۆى يهكبوونێك دروست بكات ،ئهوه كاتى قۆناغى
سهرهتاى بنياتنانى ئيمانهكهيهتى.
ياساو بهرنامهكانى خوداى ڕهحمان
له بهرئهوهى ههموو ياساو بنهماو بهرنامهكانى خوداى ڕهحمان لهسهر ئهو بنهمايانه
بنياتنراون:
 -١به ڕێك و پێكييهكى بێ پايان بهڕێوه دهبرێن.
 -٢بهردهوامهو ڕێكوپێكى لهڕاپهڕاندنياندايه.
 -٠دهبێ بهم جۆرهش بێت كه خوداى ڕهحمان خۆى لۆى داناوه.
 -٤دهبێ ههموو َليهنهكانى بهڕێوهبردنى ئيش رهچاو بكرێ ،كه ديسان بهم جۆره كه خوداى
ڕهحمان ويستويهتى.
ئهمڕۆ زياتر تيشك دهخهينه سهر ئهم چوار خاڵهى سهرهوه ،خوداى ڕهحمان مهنههجى له
دهرهوه داناوه ،ئهم مهنههجهش لۆ ئوممهتى پێغهمبهرمان قورئانه ،فيطڕهشى له ناوهوهى خهلق
كرديه ،ههروهك چۆن بهم رێكوپێكييهى كهوا ئهو مهنههج و سيستهماتيكييهى كه خوداى ڕهحمانى
ڕهحمان ،فيطڕهى مهخلوقاتى لهسهر دروستكردووه دهبێ ههمان ئهو ڕێكوپێكييهش له ويستى مرۆڤدا
ههبێ ،ئهگهر بيهوێت ئيمان له ناوهوهى خۆى دروست بكات ياخود ئهگهر بيهوێت فيطڕهى دهست
به ئيشكردن بكات ،ئهوا دهبێ ئهو ڕێكوپێكييهى ههبێ ،واته" خوداى ڕهحمان پێچهوانهى ئهمه
ناڕێكى و پشێوى قبوڵ ناكات ،ئهگهر ههر مرۆڤێك ويستى ئيمان وهربگرێت ،ياخود بهگوێرهى
ژينگهو ئهو نێوهندو فهزايهى تێيدايه ئيمان له ناوهوهى خۆى بنيات بنێتهوه ،ياخود به پێى ههوهسى
مرۆڤ خۆى ئهوكاته جۆرێك لهههڕهمهكى (فوضوية) دێته نێو ويستيى مرۆڤهكهو خواستى خوداى
ڕهحمان ش نايهتهجێ.
ڕێكوپێكى له بهڕێوهبردندا
لۆ شيكردنهوهى خاڵهكانى پێشوو دێينه سهر ههندێ وردهكارى:
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أ -به ڕێكوپێكييهكى بێ پايان بهڕێوه دهبرێن :خاڵى گرنگ و سهرهكى لۆ دروستكردنى ئهم ئيمانه
دهبێ ،ئهو سيستهماتيكييهو ئهو بهرنامهسازييه و ڕێكوپێكييهى كه خوداى ڕهحمان فيطڕهى
مهخلوقاتى پێ دروست كردووه .بههۆى ئهو ڕێكوپێكييهوه ئهم مهخلوقاتانه دێن وهزيفهو ئهركى
پهرستشهكانى خۆيان له سوجده و تهسبيح بهڕێوه دهبهن ،دهبێ مرۆڤيش بهههمان ڕێكوپێكى ،پهيڕهو
و پڕۆگرامهكه وهربگرێت ،نهك به ههڕهمهكى و به ئارهزووى خۆى بێت.
ب -به بهردهوامى و ڕێكوپێكى له ڕاپهڕاندنيان :واته" دهبێ بهردهوام بێت لهسهر ئهو ڕێكوپێكييهى
وهرگرتن و لهسهر ڕاستهڕێيهكهى بهردهوامێتى ههبێت.
ج -دهبێ بهم جۆرهش بێت كه خوداى ڕهحمان بۆى داناوه ،كاتێك مرۆڤ ويستى خۆى يان
بوونهوهر ئيرادهى خۆيى و بوونهوهرى بهَلوهناو له ناوهوهى خۆى دهريهێنا ئهوكاته ويستى خوداى
ڕهحمان له ناوهوهى كارا دهبێت ،بهاڵم ئايا كێ له ناوهوهى مرۆڤهكهدا داڕێژهرى پهيڕهو و

بهرنامهكهيه؟ بێگومان تهنها خوداى ڕهحمانهو هيچ َليهنێكى تر هێزو تواناى ئهوهى نهبێت بتوانێت
ئيمان له ناوهوهى دروست بكا ،چونكه بابهتهكه راستهوخۆ پهيوهنديداره به خوداى ڕهحمان و ههر
ئهويش ئهو شته ديارى دهكات.
د -دهبێ ههموو َليهنهكانى بهڕێوهبردنى ئيش رهچاو بكرێ كه ديسان بهو جۆرهى كه خوداى
ڕهحمان ويستويهتى.
كۆمهڵێك كاروبار كه پهيوهندى به دروستكردنى ئهو ئيمانهى ههيه جا چ له ناخى مرۆڤهكه
يان له دهرهوهى بێت ،دهبێ ئهوانيش بهگوێرهى ويستى خوداى ڕهحمانى ڕهچاو بكرێن و به ههند
وهربگيرێن ،لهوانهش :كات كه ڕۆڵى له دروستبوونى ئيمان و جۆرى ئيمانهكه ههيه ،ههروهها
زۆرو كهميى كاتهكهش ڕۆڵى له دروستبوونى ئيماندا ههيه ،كات ڕۆڵى ههيه لۆ دروستبوونهكه له
ناوهوهى مرۆڤدا ،بگره ڕۆڵێكى سهرهكى ههيه ،دهبێ ئهم بڕه كاته بهو حاڵهته بباته سهر ههتا
ئيمانهكه دروست ببێ و كاتهكهش دهبێ له فاڵنه كات بێت ،لۆ نموونه" لۆ قيرائه شهو بێت و لۆ
ذيكر و تهسبيح ڕۆژ بێت.
كه شهو لۆ تهسبيح نييه ،قۆناغێك دهبڕێت واى لێدێت بهر له خۆرههاڵتن تهسبيح دهكا ،پێش
خۆرئاوابوون تهسبيح دهكا ،كاتى تر تهسبيح ناكات ،بهڵكو ذيكر دهكات .كهواته" كات و جۆرى
كاتهكهو چهندو بڕى كاتهكهش ڕۆڵى له دروستبوونى ئيمان له ناوهوهى مرۆڤدا ههيه ،وهرگرتنى
ئهو ئيمانه به پلهداريى دهست پێدهكات.
خاڵى دواتر بهوه دهست پێدهكات خوداى ڕهحمان نهخشهيهكى مهزنى له ناوهوهى مرۆڤ
داناوه ،له دهرهوهشى پهيڕهوهكهى بهم جۆره هاتووه ،ئهگهر هاتوو مرۆڤ ڕهچاوى ئهم پلهدارييهى
كرد ،ههروهها ڕهچاوى كاتهكهش بكات ،ئهوكاته ئهو ئيمانه جۆرييهى له ژوورهوهى دروست
دهبێت ،خاڵێكى تر ئهوهبوو كه به هۆى ئامرازهكانهوه ئيمان دروست دهبێت ،يهك لهوانه چاو"
،
ص َر
پاشان" گوێ كه خوداى ڕهحمانى ڕهحمان له قورئان باسى كردووه (إِ هن ال ه
س ْم َع َو ْالبَ َ
َو ْالفُ َؤا َد)(اإلسراء .)٠٣ئهم ڕيزبهندييه له قورئان ههيه ،له پێشهوه باسى چاومان كرد كه چ
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كاريگهرييهكى ههيه له چۆنييهتى ههڵبژاردنى ماددهو گواستنهوهى لۆ بيروهۆش (ذهن) بهناوى
بهصهر و ئيشكردن لهسهرى به فيطڕه.
باسى ئهندازيارهكانمان كرد كه له كۆلێژى ئهندازه ئهم جۆره ئهندازيارانهمان ههيه،
ئهندازيارى بيناسازيى به چاوى بيناسازييهوه تهماشاى شت دهكا ،ئهندازيارى شارستانى به چاوى
شارستانى تهماشاى شت دهكات ،ئهندازيارى ديكۆر به چاوى ديكۆر تهماشاى شت دهكات،
ئهندازيارى جوانيى و ڕهنگ به چاوى جوانيى و ڕهنگ تهماشاى شتهكان دهكات ،ئهوانهمان
ههمووى به وردى ڕاڤه كرد ،دهبێ ڕهچاوى ئهو ئامرازانهش بكرێ بهو جۆرهى كه خوداى
ڕهحمان ويستويهتى.
(سمع) بهو جۆرهى كه خوداى ڕهحمان فهرموويهتى بۆچى دانراوه ،بهصهر بۆچى
دانراوه؟ .له وانهى پێشوودا باسمان كردو نموونهمان هێنايهوه كه ئهگهر هاتوو خهڵكه گشتييهكهى
سهر شهقام كاتێك سهيرى ئافرهتێك دهكات چۆن چاوى وێنهكهى دهگوازێتهوه ناو مێشكى و ئهويش
چاپى دهكات و دهيشواتهوه؟ دهيگوازێتهوه لۆ ناوهوهى ..لۆ فيطڕه ،لهههمان كاتيشدا ئهو چاوه كه
خوداى ڕهحمان فهرمانى پيكردووه بتوانێت به هۆى ئهو چاوهوه وێنه بگوازێتهوه لۆ بيروهۆش
(ذهن)و فوئادى خۆيى و ذهنيش بتوانێت چاپى بكات و بيشواتهوه ،لۆ ئهوهى بتوانێت فيطڕه ئيشى
لهسهر بكات ،ئهو چاوو گوێيه ئامرازێكن و فيطڕهش ئامرازى دووهمه لۆ چهسپاندن و
بهقوڵداچوونى ئهو حاڵهتهى كه پێشهكييه له بۆ دروستكردنى ئيمان له ناوهوهى مرۆڤدا ،ئهوه
پێشهكييهكى خێراو كورت بوو لۆ ئهو سێ وانهى پێشوو خرابوونه ڕوو.


