ئيمانى واقيعى چۆن تهنزيل دهكرێت؟
به بێ دهستكاريى له وشهكانيدا ماناى ڕاستهقينهى چهمكهكانى قورئان گۆڕدراون!

دهربارهى وانهكانى ڕابردوو كۆمهڵێك پرسيارم پێگهيشتووه ،ئهگهرچى لهسهرهتاى
وانهكانهوه ئاماژهم به كۆمهڵيك شت داوه ،ئهويش لهبنهڕهتدا ئهم وانهيه لهبهرچى دانراوه؟ پێويستى
ناوچهكهو بهتايبهتى دهوروبهرمان بهم وانانه چهنده؟ ئايا بهكردهيى وانهكه زيندوێتى و سوودى
ههيه يان نا؟ ههر لهم بهشهدا دهپرسين ،ئهو هۆكارانه چى بوون وايكرد بهرنامهى دروستكردنى
ئيمان له چوارچێوهى قورئان دهربچێت؟ دهبێ ئهو وشانه دروست و اليهق بن كه لۆ جێگرهوهى
وشهى ئيمان دانراون؟

ئاراستهى وانهكه
* خاڵى يهكهم :بێگومان وانهكه تايبهته به گرۆى (جهمعى) موسڵمانان ،ئهمه خاڵى يهكهمه،
كاكڵى بابهتهكه به تهنيا پهيوهنديداره به گرۆى موسڵمانانهوه ،ههتا ئێستا بابهتى وانهكان ئاراستهى
هاواڵتى سهر شهقام ناكهين ،خهڵكى گشتى ئهم بابهته نايگرێتهوه ،خهڵكى گشتى كه بابهتى لهگهڵ
بكرێتهوه به جۆرێكى تر لۆى دهكرێتهوهو قسهى لهگهڵدا دهكرێت ،بهم ڕيزبهندييه كه كۆى ئامادهبووان
لێره به فهزڵى خوداى ڕهحمان ئاشنايهتييان لهگهڵ قورئان و پهرتووكى ئيسالمى ههيه ،لۆيه ههر بهم
شێوازه بابهتهكهى دهخهمه ڕوو.
التان ئاشكراو ڕوونه بهتايبهتيش كه خوێندهوارن و قورئان دهخوێننهوه ،هيچ الپهڕهيهكى
ههڵنادهيتهوهو ناچيته الپهڕهيهكى ترهوه ئهگهر باسى ئيمانى تێدا نهكرابێت ،ئيمانيش ههر لهسهرهتادا
زهمينهى كردهوهيه ،زهمينهى كردهوهى مرۆڤى ئيمانداره ،ئيماندار تاكو ئيمانهكهى به جۆرى قورئان
دروست نهبوبێت و نهچهسپا بێت كردهوهكان وهرناگيرێن ،ئهمانهمان به درێژى باس كرد ،ههر لهبهر
ئهمهشه لهبنهڕهتدا پێداگيرى لهسهر ئيمان دهكهين.
ئايا گونجاوه قورئان تواناى دووبارهبوونهوهى ئيمانى نهبێت؟
* خاڵى دووهم :ئهوهى له پاش قورئان دێت پهرتووكهكانى صحاح فهرموودهكانى پێغهمبهر
السالم و البركات) ،ههر له بوخارييهوه تا ئهوانى تريش بهدواداچوونيان لۆ بكرێت ،ههموويان كه پهڕهى
يهكهم ههڵدهدهيتهوه يهكهمجار باس باسى ئيمانه ،تهنانهت له جێگهى لق و بهشى ئيمان ناويان ناوه
(كتاب االيمان) ،ئيمامى بوخارييه ،ئيمامى موسليمه ،سونهنهكانى ديكهيه ،دياره لهالى ئهم ئيمامانهش
(ڕهحمهتى خودايان لێبێت) ئيمان شتێكى بنچينهيى بووه ،ئهمه ئيمان وهك بابهت و وهك مادده ،پاشان
تابعين و تابع التابعين ،ئهوانيش ئيمان لهاليان شتێكى بنچينهيى بووه ،كاروبارهكانى ديكه پاشان
دروست بووهو شوێنكهوتهى ئهوه ،كه پێغهمبهرى خوداى ڕهحمان(عليه السالم و البركات) فهرموويهتى:
( َخيْرالقرون قَ ْرنى ،ث َّم الَّذينَ يَلونَه ْم ،ث َّم الَّذينَ يَلونَه ْم) (البخاري) .دوودڵه كه ئايا جارى سێيهم (يَلونَه ْم)ی
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دووبارهى كردۆتهوه يان نهخێر ،لێرهدا پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) له وشهى
(قَ ْرنى) باسى كات ناكات ،چونكه كات و زهمان نهك بهسهر پێغهمبهرو جهمعى ئيمانداران لهگهڵى
دووباره بووبێت ،بهڵكو ههر له سهردهمى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دهستهى كيسرا به مليۆنههاى لێ
ههبوو ،دهستهى بێزهنتييهكانيش ههبوون ،قهيسهرو كۆمهڵهكهى ئهوانيش به مليۆنههاى ههبوون،
چينييهكان به مليۆنههاو هيندستانيش به مليۆنهها ههبوون ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دهزانێت ڕۆژو
شهو بهسهر ئهوانيش دا دهڕوات ،بهاڵم مهبهستى له (خير القرون) جۆرى ئهو مرۆڤهيه كه لهم
سهردهمهدا خوداى ڕهحمان به هۆى پێغهمبهر(عليه السالم والبركات) دروستى كردووه ،جۆرى مرۆڤهكه،
جۆرى ئهو كهسانهيه كه ههر له بنهڕهتدا دروست بووه به هۆى ئهو پهيڕهو بهرنامهڕيژييهى كه
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) هێناويهتى ،جا ( َخيْرالقرون قَ ْرنى) لۆ ئهو كهسانهيه نهك لۆ سهردهمهكه بێت،
جۆرى سهردهمهكه نييه ،كاتهكه پشكێكه لهم بابهته ،بهشێكى زۆر كهم و بچووكهَ ( ،خيْرالقرون قَ ْرنى،
ث َّم الَّذينَ يَلونَه ْم ،ث َّم الَّذينَ يَلونَه ْم) كه كاكڵهكهى ئيمان بووبێت باشترين كۆمهڵه كه بههۆيهوه دهستى پێ
بكرێت و لهسهرووى ليستهكه يهكهمينيان له خودى رسول هللا (عليه السالم و البركات)ه ،كه به كردهيى توانى
(عليه

به گوێرهى ويستى خوداى ڕهحمان ئيمان له جبريل(عليه السالم و البركات) وهربگرێت و پاشان لۆ ناخى خۆى
بيگوازێتهوه و پراكتيزهى بكات و به عمل صالح بيهێنێته بهرههمهوه ،ئينجا له دواى خۆى ئهو
نهوهيهى كه كۆمهاڵنێك كه خۆى دروستيكردن پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ديسان به سهروچاوهى ئيمان
كه كاكڵهكهى قورئانه ،ئهو نهوهيه (الذين آمنوا مع رسول هللا) توانييان به ئهمانهت ئيمانهكه پێشكهشى
نهوهى دواى خۆيان بكهن كه ئێمه ناومان ناون تابعين.
لۆ زانين له قورئاندا باسى تابعين كراوه ئهوهتا له سوڕهتى (التوبة) هللا دهفهرموێتَ ( :والَّذينَ اتَّبَعوهم
ع ْنه)(التوبة )١٠٠باسى وشهى تابعين له قورئان هاتووه ،دياره هللا جۆری
ي ه
ع ْنه ْم َو َرضواْ َ
ّللا َ
بإحْ َ
س ٍ
ان َّرض َ
ئهو ئيمانهی كه ئهوان ههڵگرى بووينه به رضوان ،به رضوان لۆی مۆر كردينه ،ژيانيشيان به
رضوان كۆتايى پێهاتووه ،پاش ئهويش (ث َّم الَّذينَ يَلونَه ْم) ديسان دهگوازرێتهوهو دووباره دهبێتهوه،
ديسان جهمعى ئيماندارانه ،ئهو جۆره ئيمانهى كه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) له ناو دڵی گرۆی (جهمعى)
الذين آمنوا معه داينا لۆ تابعين و تابيعی تابعين گواستييهوه.
ههركاتێكيش ئهو جۆره ئيمانه ديسان به ههمان ڕێگه هێنرايه كايهوه ههمان جۆرى كهسهكان و
ههمان حاڵهت لهسهر گۆى زهوى دروست دهبێت ،ههموومان هاوڕاين لهسهر ئهوهى كه قورئان
حاڵهتێكى بهردهوامهو بهردهواميييهتى ههيهو وهكو دهرمانێك نييه بهسهر چووبووبێت ،نهتوانێت ئيمان
و خاوهن ئيمان و پياو دروست بكات ،ئهو كهسانهى له مێشكيان پێچهوانهى ئهو بۆچوونهى ههبێت به
ڕاى من دهبێ بهخۆداچوونهوه بكهن ،چونكه تهنيا ئهگهر پلهو پايه لۆ نوێژ دابنێين ،باوهڕمان به هيچ
نهبێت تهنيا نوێژ ڕاست بێت ،ئهوا له نوێژ له ڕۆژێكدا ( )١٧جار (إيَّاكَ نَ ْعبد وإيَّاكَ نَ ْ
ست َعين)(الفاتحة )٥
ص َرا َ
يم)(الفاتحة ،)٦چ جۆره صيڕاتێك؟ باسهكه باسى كهسهكانه
دهڵێين ،پاشان دهڵێين (اهدنَــــا ال ه
ط المست َق َ
(ص َرا َ
علَيه ْم)(الفاتحة ،)٧باشه دهبی (الذين أنعمت عليهم) كێ بن؟ هللا خۆی پێناسهيان
ط الَّذينَ أَن َعمتَ َ
ص هديقينَ َوال ا
ش َه َدا
علَيْهم همنَ النَّبيهينَ َوال ه
ّللاَ َو َّ
الرسو َل فَأ ْولَـئكَ َم َع الَّذينَ أ َ ْنعَ َم ه
دهكات ( َو َمن يطع ه
ّللا َ
صالحينَ َو َحسنَ أولَـئكَ َرفيقاً)(النسا  )٦٩ئهوانهنه أنعمت عليهم ،باشه ئهگهر خۆمان طهڵهب بكهين
َوال َّ
يم)(ص َرا َ
ص َرا َ
علَيه ْم) ئهگهر ئهنبيا دووباره نهبنهوه ،ئايا نابێت
(اهدنَــــا ال ه
ط الَّذينَ أَنعَمتَ َ
ط المست َق َ
صديقين و شوههدا و صالحين دووباره ببنهوه ،ئهگهر وابێت دهبێ ئاياتى خوداى ڕهحمان و قورئان
تواناى دووبارهبوونهوهى نهبووبێت ،ههروهها وهكو ڕۆژههاڵتناسهكانى وهكو (سبنسهر) و (ڕيۆن) و
ئيتر بڵێين كه ئهوان باسى دهكهن گوايا قورئان له سهردهمێكى دياريكراودا توانيويهتى ئهم جۆره
كهسانه دروست بكات ،بهاڵم ئێستا قورئان تواناو بههرهى ئهوهى نهماوه ديسان ههمان ئهم نموونانه
دووباره بكاتهوه!

پێشبينى نهدهكرا ئيمان جێگرهوهى ههبێت
* خاڵى سێيهم :ئهو صالحينانهی پێش ئێمه ڕهزاى خوايان لێبێت له ئێمهو صولهحا و ئهتقيا
و ئيمانداران و صديقين و ئهوانهى كه ئيمانى حهقيان به خوداو به پێغهمبهرو به (يوم القيامة) هێنا
بێت ،ئهوانه ههموويان دانيان بهوه ناوه كه ئيمانهكه خاڵى بنهڕهتييهو دهبێ بهم ڕێگهيهش ئهنجام
بدرێت ،ئيمان بهو ڕێگهيه وهردهگيرێت كه گرۆى (الذين آمنوا مع رسول هللا ثم الذين يلونهم ثم الذين
يلونهم) وهريان گرتووه.

بهاڵم پرسيارێك لێره دێته پێشهوه ،ئهويش باشه لۆ ئيمامى شافعى ياخود ئيمامى ئهحمهد له
پهرتوكهكانى خۆيان ڕێگهو ڕێزبهندى ئهم ئيمانهيان باس نهكردووه؟ ئهمهش پرسيارێكى له جێيهو
وهاڵمهكهى برێتييه له:
(ڕهزاى خوايان لێبێت)

ههروهكو چۆن ئيمامى ئهحمهدو ئيمامى ئهبو حهنيفهو تهنانهت بهڕێزانى تريش
ئهوهيان نههاتۆته بهرچاو حوكمى ئيسالمى له دونيادا نهمێنێت ،حوكمى كوفر بێته بوون و موسڵمانان
به كوفرو به پرهنسيپهكانى كوفر فهرمانڕهوايى بكرێن ،ههروهك بيريان لۆ ئهوه نهچووه به ههمان
شێوهش بيريان لۆ ئهوه نهچووه كۆمهڵێك پهيدا ببن گومان لهوهى دروست بكهن كه باشترين ڕێبازو
خێراترين وڕاستترين ڕيباز ئهو ڕيگهيهيه كه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) توانى گرۆى ئيماندارانى پێ
دروست بكات.
(ڕهزاى خوداى لێبێت)
ئهوانهى ئاگادارى خوێندنهوهى پهرتوكهكانيانن
لۆيه له پهرتوكهكانى ئهبو حهنيفه
(ڕهزاى خوداى ڕهحمان لێبێت)
باسى ئهوه دهكات ئهگهر هاتوو له گوندێك ( )٣٩كهس
دهبينن ئيمامى شافيعى
ههبوو ،لهم گونده نوێژى ههينى بكرێت ،كهسێك ()٤٠همين نهفهر بوو ،بهاڵم كهسهكه نيوهى خوارێى
ماسى بوو و نيوهى سهرهوهى مرۆڤ بوو ،ئايا ئيقامهى جومعه دهكرێت يان نه ؟ واته" ئهوه به مێشكى
ئهو موبارهكهدا هاتووه ئهگهر هاتوو لهوانهيه له بليۆن جار جارێك ئهگهر ئهو بابهتهو ڕووداوه
ڕووبدا ،ئينجا گريمانهى لۆ داناوهو به شهرع بڕيارى لۆ داناوه ،ئهوهى به بيردا هاتووه ،بهاڵم ئهوهى
به بيردا نههاتوو ڕۆژێك له ڕۆژان گرۆى ئيمانداران كوفر فهرمانڕهواييان بكات! لۆيه له
پهرتووكهكانيان باسى ئهوهيان نهكردووه ،ئهگهر هاتوو كوفر حوكمى ئيماندارانى كرد چارهيان چى
دهبێت ،چى دهكهن چى ناكهن؟
(ڕهحمهتى خوداى ڕهحمان لێبێت)
باسى ئهوه دهكات ئهگهر هاتوو ئاژهڵێك ،بهرخێك له بيابان
ئهبو حهنيفه
له دايكبوو ،هيچ ئاژهڵێكى شيردهرمان نهبوو تاكو شيرى بدات تهنيا بهراز لهوێ ههبوو ،ئهم بهرازهش
بيچووى ههبوو ،ئهگهر هاتوو شيرى ئهم بهرازه درا به بهرخهكه ،ئايا گۆشتى ئهو بهرخه حهاڵڵه يان
حهرامه.
ئهبو حهنيفه بيرى لهمه كردۆتهوه ،بهاڵم ديسان ئهوهى بهمێشكيدا نههاتووه كه ڕۆژێك له ڕۆژان
بارودۆخى حوكم بهم جۆرهى بێت ،چونكه گريمانهكارى نهبوو له مێشكيان ،لۆيه زۆر ئاساييه ئيمامى
ئهحمهد يان بوخارى يان موسليم (ڕهحمهتى خودايان لێبێت) باسى كتابى ئيمان بكات كه ئهصلێكه له بابهتهكه،
بهاڵم باسى ڕيزبهندى ئيمان و وهرگرتنى ئيمان و ڕێگهى ئيمان وهرگرتن باس نهكات ،چونكه ئهميان
دۆخێكى بهڵگه نهويسته ،ئهوهى لهبهرچاو بووه كه ههركهسێك بيهوێت فێره ئيمان ببێ ههڵبهته وهكو
جهمعى (الذين آمنوا مع رسول هللا و وهكو رسول هللا) ئيمان وهردهگرێت ،ئهوه نييه يهكسهر قورئان
بكاتهوه له سوڕهتى (البقرة) پێدابێت ،كه لهوێ باسى دووڕووان (المنافقين)ى لهبۆ بكرێت ،سيفاتى
مونافيقى لهال ڕوون و ئاشكرا بێت ،بهاڵم جارێك نهزانێت ئيمان چييه ،ئهوان بهم ساويلكهييه نهبووينه،
ئهوان (بهم گێلى وبێ ئهقلييه نهبووينه) ،لۆيه ئيمانى ئهوان و ئيمانى ئيمامى ئهحمهدو ئيمامى شافيعى و
ئيبن تهيميهو ئيمامهكانى تر لهم صولهحايانه ههڵبهته له ئيمانى ئێمه زۆر بههێز ترو چاكتر بووه ،لۆيه
توانيويانه ببنه ناوازهى سهردهمى خۆيان ،توانيويانه ههرچى كێشه ههيه لهبۆ خهڵكى ئهم قيبلهيه
دروست دهبێت له موسڵمانان بههۆى ئيمانى خۆيان چارهى بكهن ،بهاڵم ئايا ئهوانيش دانيان ناوه بهم
دۆخهى لهناو كۆمهڵگهدا ههبووه؟ له وهاڵمدا نهخێر دانيان پێدانهناوه ،لۆيه سهيرى ميژوويان بكهى
ههر له سهرهتاى ههبوونى خۆيان حاڵى خۆيان سهلماندنييه لهسهر زهوى و لهم ناوچهيهى كه تێيدا
ژياون ،لهم سهردهمهى كه تێيدا ههبوونه ملمالنێيهك دهستى پێكردووه له نێوان خۆيان نهك كافرهكان!

نهك مولحيدهكان و بێ باوهڕان ،نهك دووڕووان نهخێر ،بهڵكو لهگهڵ چينێك كه بانگهشهى ئيسالم
بوونى دهكات ،كه خۆى نوێژخوێنه ،كه خۆى ڕۆژووگره ،كه خۆى زهكات دهره ،كه خۆى دان بهوهوه
دهنێت كه خوداى ڕهحمان حهقه ،ملمالنێكهيان لهگهڵ كهسانيكى لهم جۆره بووه.
ئهو فتوايهى بووه ههڕهشه لهسهر ئيمام ئهحمهد چى بوو؟
ههر كهسێك سوڵتانێك كه ناويان نراوه به أمير المؤمنين له سهردهمى عهباسييهكاندا ياخود
ئهمهويى وهكو كهڵهگاكانى ئهم سهردهمه نهبووه كه دان بنێت به خوداى ڕهحمان بهڵێ خاوهن پهيڕهوه
بهاڵم پهيڕهوێكى جيا له پهيڕهوى خوداى ڕهحمان دابنێت ،ئيمام ئهحمهد كه لهگهڵ مهئمون يا سوڵطانى
عهباسييهكاندا له ملمالنێ دايه ،نهك كافرن نهخێر تهنيا مرۆڤى فاسق بووينه ،نوێژى جومعه و
جهماعت و زهكات و ڕۆژوو و حهج و صهدهقات و خێركردن تهنيا ئهوهنده بووه كهمێك كهموكوڕييان
ههبوو له شێوازى جێبهجێكردنى ئهو ئيمانه به عهمهلى صالح دروست دهبێت ،لۆيه ئهو ئيمامانه
ڕووبهڕوويان بوونهتهوه و بهجيهاديشيان داناوه.
له سهردهمى ئيمام ئهحمهدو مهينهتييهكهى ئيمام ئهحمهد كه زۆرێك له خهڵكى شتێكى
دهربارهيهوه دهزانێت كه لهسهر گۆشتى ئهو باڵندهيهيه كه چڕنوكى ههيه ،سوڵتان حهزى لێيه ئهو
گۆشته بخورێت داوا له ئيمام ئهحمهد دهكات كه گۆشتهكهى لۆ حهاڵڵ بكات ،به ڕاستيش خواردنى
گۆشتهكه جێگهى گومانه ،ئايا حهاڵڵه يان حهرامه؟ يهكسهر ئيمامى ئهحمهد دهڵێت نهخێر حهرامهو
نابێت بخورێت ،فهتواى لۆ دهدرێت ،سوڵتان فهرمان دهدات كه ئهگهر بێت و ئيمام ئهحمهد له قسهكهى
خۆى پاشگهز نهبێتهوه ،ئهوا ( )٤٠جهڵدهى لێبدرێت ،ئيمام ئهحمهد خاوهن سهكۆو مينبهرو خاوهن
ههڵوێست و پياو بووه( ،من المؤمنين رجال) ،لهوانه بووه نهك ههموو ئيماندارێك رجال بێت ،يهكسهر
بهرهنگارى فهرمانى سوڵتان دهكات ،سوڵتان ديسان فهرمانێك دهردێنێت ئهگهر هاتوو پاشگهز نهبێتهوه
ئهوا جهڵدهكانى له ناوچهيهكى گشتى و لهبهردهم خهڵكى لێبدرێت ،ميللهت ههمووى ئامادهبێت ،له بهغدا
جاڕدهدرێت و ميللهت كۆ دهكرێتهوه تاكو جهڵدهكانى لێبدرێت ،ئهو كهسهى ههڵدهستێت به جهڵده
لێدانهكه گۆشتى ئاژهڵێكى لهبهر دهم دادهنێت و بهدزييهوه له بن گوێى پێى دهڵێت ئهى ئيمام بيخۆ ئهوه
گۆشتى باڵندهكه نييه كه فهتواى حهراميت لۆ داوه ،بهڵكو ئهمه گۆشتى ئاژهڵێكه من به دزييهوه لۆم
هێناوى ،ئهويش وهاڵم دهداتهوهو دهڵێت :كوڕم ئهگهر بيخۆم ئهو ههموو مليۆن مرۆڤه واگومان دهبات
كه من گۆشته حهرامهكهم خواردووه ،ئيمانيان بهم جۆره بووه ،داردهستى كهڵهگاكان (طواغيت)
نهبووه ،كهسهكه بهعسى بێت يان فاڵن و فاڵن ،نهخێر ئيمانهكه له ناو دڵيان لهم جۆره بووه ،لۆيه له
ملمالنێ دابووينه ،ههوڵيان داوه خهڵكى گشتيش له ئاستى ئيمانى نهوهى هاوهاڵن دابن ،خهڵكى گشتييان
بهدڵ نهبووه ،لۆيه بهشى ههرهزۆريان دووره پهرێز بووينه ،وهك خهڵكى گشتى نهژياون ،له
تهقواكردنيش لهدواى ئهم ئيمانه له لوتكه دابووينه.
ههر له سهردهمى ئيمامى شافيعى مهڕێك دهدزرێت ،تهنيا يهك مهڕ دهدزرێت ،له شوانهكان
دهپرسێت ئايا مهڕ چهند ساڵ دهژيت؟ له وهاڵمدا پێى دهڵێن ئهوپهڕى حهوت ساڵ دهژيێت ،لهبهر ئهمه
تا ماوهى حهوت ساڵ ئهم پياوه گۆشتى ئاژهڵ ناخوات ،گۆشتى بهرخ ناخوات ،نهوهك به بۆچوونى
خۆى ئهو گۆشتهى بيخوات گۆشتى ئهو ئاژهڵه بێت كه دزراوه ،ئيمانيان بهم جۆرهبووه ،ئهم ئيمانه ئهو
تهقوايه دروست دهكات ،دوو دڵێش نهبووينه كهوا ئهو ئيمانه بهم ڕێگهيه دروست دهكرێت ،لۆيه باسيان
نهكردووه ،چونكه ههتا سهردهمى تابعينيش تهرتيبى نزولى قورئان لهاليان سهرچاوهو خالێكى بنچينهيى

بووه ،تهوقيفيش بووه ،گومانيان نهبووهو به بڕواى سهدا سهدى خۆيان بهم ڕێگهيه هللا دهرگهى ئيمان
دهكاتهوه.

پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) به (ترتيب نزول) ئيمانى هێناوه
له بنهڕهتدا قورئان كه باسى ئيمانى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دهكات ،ئهوه ڕوون دهكاتهوه كه
ئيمانى پێش وهرگرتنى سروش و وهحى وهك ئيمانى دواى وهحى نهبووه ،باشه ئايا ئهو ئيمانه چۆن
دروستبوو؟ بێگومان له ڕێگهى تهرتيبى نزول (دابهزين)ى قورئان ،يهكهمجار سوڕهتى (العلق) ،له
ڕێگهى سوڕهتى (العلق) پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ئيمانى له ناو دڵى دروست دهبێت و پهيوهندى لهگهڵ
(عليه السالم و البركات)
(هللا)دروست دهكات ،كهواته" ئهم ئيمامانه گومانيان لهوه نهبووه كه پێغهمبهر
(عليه السالم و
ڕاستييهكهى ئهوه بووهو جارێك سوڕهتى نورو سوڕهتى ديكهى مهدهنى دانهبهزيوه ،پێغهمبهر
البركات) له جهمعى ئيمانداران ( )٧٠هاوهڵى له لوتكهى ئيمانهوه له مهككه دروست دهكات ،به چى؟
ههڵبهته به تهرتيبى نزولى ئايات ئهو ئيمانه دروست دهبێت ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) لهبۆ مهدينه
دهردهكرێت (أخراج) دهكرێت ،ئهو ئيمانهى له ال نهبوو كه ئێمه ئێستا له دهستمانهو له خزمهتينه،
ئهوهى ال نهبووه ،بهڵكو به تهرتيبى نزولى قورئانى البووه ،ههر ئهويشى لهبۆ مهدينه گواستۆتهوه،
ههر ئهويشى البووه ،ئهوه كۆدهنگى ئومهتى لهسهر ههيه ،كۆدهنگى هاوهاڵنى لهسهر بووه ،كۆدهنگى
(ڕهحمهتى خوداى
تابعين و تابع التابعين و ئيمامهكانى سهلهفى لهسهر بووه ،ئايا له هيچ جێگهيهك ئيبن تهيميه
ڕهحمان لێبێت) پێچهوانهى ئهوهى باس كردووه؟ نهخێر ئهوه نييهو باسى نهكراوه.
ئهو ئيمانهی كه ئێستا ئێمه باسی دهكهين ،ههمان ئهو ئيمانه بووه كۆمهڵى هاوهاڵن اليان بووه،
ئهو ئيمانهش به كردهيى واى لێكردوونه سهدا سهدى بتوانن فهرمايشتهكانى خوداى ڕهحمان جێبهجێ
بكهن ،ههروهك له وانهكانى ڕابردوودا باسى (إفعل)مان كردووه.
لهبهرئهوه بوو له دوو وانهى پێشووتر باسى نوێژمان كرد ،ئێمه نوێژ دهكهين و ئهوانيش
نوێژيان دهكرد ،دهپرسين ئايا لهبهرچى نوێژى ئهوان بهم جۆره بووه؟ لۆ نوێژى ئێمه بهم جۆرهيه؟
لهبهرچى ئيمانى ئيمامى شافيعى و ئيمامهكانى تريش ناوى ئهو (هللا أكبر)هى كه له سهرهتاى چوونه ناو
نوێژ دهگوترێت ناويان ناوه به (تكبيرة اإلحرام) ،واته" چى؟ تهكبيرهى تهحريم كردن واتاى چى؟ واته"
(هللا أكبر)ێك كه ههموو مهخلوقاتى پێوه حهرام دهبێت ،تهنيا خودى خوداى ڕهحمان نهبێ ههروهك
چۆن مرۆڤى حاجى كه دهچێته حهج جلێك لهبهر دهكات پێى دههگوترێت (إحرام) ،بههۆيهوه كۆمهڵێك
شتى حهاڵڵى لێ حهرام دهبێت ،يهك لهوانه نابێت سهرى بتاشێت و لێى حهرام دهبێت ،ئهگهر هاتوو تاڵه
مووێكى له ڕيش يان سمێڵ يا له قژى بێته خوارهوه به بێ ئهنقهستيش بێت دهبێت صهدهقهيهك فيديهك
بدات ،يهك تاڵه موو دهبێت فيديه بدات ،پرچ تاشين و ڕيش تاشين ،و سمێڵ كورت كردن لهوكاتهدا
حهرامه ،زۆر شتى تريشى لێ حهرامه ،لۆ؟ چونكه ئهو جله ئهو شته سپييهى كه لهبهرى دهكات پێى
دهگوترێت ئيحرام ،شتى حهاڵڵى لهاليهن هللا لێ حهرام كراوه ،ئهوهش بريتييه له پهرستش.

جياوازيى ناوهڕۆكى نوێژى ئێمهو هاوهاڵن له چيدايه؟

ئيمامهكان شافيعى ئهو (هللا أكبر)هيان ناو ناوه تهكبيرهى ئيحرام ،لۆ؟ بێگومان له هاوهاڵنيان
وهرگرتووه ،ئهگهرنا پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بهم ناوه ناوى نهبردووه ،فهرمووده نييه بڵێ ئهوه
تهكبيرهى ئيحرامه ،تهكبيرهى ئيحرام له حهرامكردنهوه هاتووه ،ماناى تهحريم چييه؟ واتا" ههرچى
مهخلوقات ههيه بێجگه له هللا نابێت له مێشكى ئهو كهسه بمێنێت و ههمووى حهرامه ،پرسيار ئهوهيه:
(عليه السالم و
ئهو بڕوايه چۆن دروست دهبێت؟ ئهگهر به كردهيى ئيمان بهو جۆره نهكرێت كه پێغهمبهر
البركات) بهم زيندهگييهى گواستويهتييهوه لۆ جهمعى (الذين آمنوا معه) ،ئهگهر تابعين بهم جۆرهوه
نهيانگواستبێتهوه ،قبوڵيان نهكردبێت ،به چ جۆرێك ئهو نوێژهيان جێبهجێ كردووه؟.
وهك دهزانن ئێمه ههركه دهڵێين هللا أكبر چ جۆره وێنهو ڕواڵهتێك دێته پێش چاومان،
زۆربهمان گهنجين و تووشى ئيثم و گوناهـ بووينه ،ئهگهر لهگهڵ يهكتر ڕاستگۆ بين ئهو وێنه پيسانهى
كه كاتى خۆى سهيرمان دهكرد ،گرتهى ناشيرين و ناخۆش ئهگهر تهقواشمان ههبێ و به ڕۆژووش
بين ،ئهو ڕۆژه ههڵبهته شتێك دێته مێشكمان ڕووداوێك كێشهيهك كه لهوانهيه پێش ده ساڵ بووبێت ،بۆ
نمونه" لهوانهيه من له قۆناغى سهرهتايى شهڕێكم كردبێت ،ههركاتێك دهڵێم هللا أكبر ئهوكاته شهيطان
ئهوهى دێنێتهوه ناو مێشكم ،كامهمان ئهو سێ خولهكهى كه له ناو نوێژ داين ،لهم سێ خولهكهدا يهك
(عليه
خولهكى لهگهڵ خوداين؟ ئهگهر ههموومان ڕاستگۆ و ڕاشكاو بين لهگهڵ يهكتريدا ،باشه پێغهمبهر
السالم و البركات) بهم جۆره بوو؟ ياخود ئهبو بهكر بهم جۆره نوێژى دهكرد؟ ئايا واى بۆ دهچن كه ئهبو بهكر
بهم جۆره بووبێت؟ ئيمامى عومهر كه (هللا أكبر)ى كردبێت ،تهكبيرهى ئيحرامى كردبێت الت و
عوزاو هوبهلى دێته پێش چاوهكانى؟ يان گهڕهكهكانى مهككه دێنه بهرچاوهكانى؟ نهخێر و خوداى
ڕهحمان ئهستهمه بهم جۆره بووبن ،چونكه قورئان دانى پێدانانێت لهم دۆخهدابووبن ،جگه لهمه لهناو
نوێژدا چۆن بووبن له دهرهوهى نوێژيش ههر به ههمان شێوه بوونه ،چونكه ئهوان وهك ئهو خاوهن
پهرتووكه ئاسمانييانه نهبووينه تهنيا له ناو مهزارگهو..تد خوايان بناسن و ئاگايان له خوداى ڕهحمان
بێت ،ئێمه لهناو مزگهوتيش هزر و بيرمان دهڕوات ،لهناو نوێژدا هزرمان دهڕوات .مهبهستمان له
شێوازى دروستكردنى ئيمان ئهو دۆخهيه كه ئيمامى عومهر وصوههيب و عهمماڕو عبدالرحمن كوڕى
عهوف لهسهرى بووينه ،تهنيا ئهوهنده وچيترى تازهمان نههێناوه! (محمدرافع) چى تازهى نههێناوه،
بڕواتان ههبێت تهنيا دووبارهيه ،دووبارهكردنهوهى دۆخى سهردهمى پێغهمبهره و به قسه دووبارهى
دهكاتهوه و ههر ئهوهنده.
گۆڕينى چهمكى ئيمان لۆ عهقيده ههڵهيه
خاڵێكى تر ئهو پهرتوكانهى كه ئێستا ههن ههندێك پرسيارى ئهوهيان كردووه كه كۆمهڵێك
پهرتووك ههن باسى ئيمان و عهقيده دهكهن ،ئهوانه دهڵێن ئهو برادهره (محمدرافع) دانيشتووه ئهو قسانه
دهكات ،كهچى لهم پهرتوكانهدا نييه؟ ماناى ئهمه چييه؟ وهاڵمهكهى ئهوهيه :هزری ئيسالمی و به
تايبهتى قورئانيش لهبهرئهوهى خوداى ڕهحمان به وشهكانى پارێزگارى لێكردووه ،بهاڵم كوفر به
درێژايى مێژوو توانيويهتى به شهيتانييهتى خۆى دۆخێك بێنێته ئاراوه ،دۆخهكهش ئهوهيه نهك خودى
قورئان له نێوهندى ئيسالمى البدات ،بهڵكو ههوڵى ئهوهى داوه ههرچى چهمكى ڕاستى قورئانيى ههيه
ڕێژهيهكى زۆر لێى له هزرى ئيسالمى ال بدهن ،لۆيه بڕواتان ههبێت وشهكانى ئهم قورئانه كه به
زمانى سهردهمى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دابهزيوه له سهدا سى زمانى عهرهبى ئێستاى تێدا نييه،
زمانى عهرهبى ئێستا بهم ڕێزمانهى كه له بهغدا گفتوگۆى پێدهكرێت ،ڕێزمانييهكهى نهك زمانى

بازاڕيى (جلفى) ،يان له ميسر تهنانهت له زانكۆكانى ئهزههر قسهى پێ دهكرێت ،زمانى ئهم قورئانه
نييه ،زمانى قورئان زمانێكى تايبهته ،كوفر توانى به درێژايى مێژوو ماناى قورئان بگۆڕێت لۆ ئهوهى
ماناكانى چهمكه قورئانييهكان بگۆڕێت.
واته" وهك دهزانن ئهوه ئاسنه ،بهاڵم كهسێك بێت و لێره پهيدا بێت ههمان شتمان نيشان بدات
بڵێ ئهوه بهرده ،ئهوه بهرده ،ئهوه بهرده ،ئهوه بهرده ،ئادهى هێدى هێدى دووبارهو دهباره واى لێدێت
بڵێين بهڕاستى ئهوه بهرده ،له داهاتوودا به ئاسن دهڵێن بهرد! نهوهى پاش ئێمهش بێت ئهوه گومانى
نامێنێ ئهوه بهرده ،نازانێ له كوێ فێڵى لێكراوه ،بهداخهوه ئهوه لهگهڵ قورئان كراوه ،بهنموونه"
(ئيمان وعهقيده).
بێگومان باشترين ڕێگه لۆ دروستكردنى ئيمان ڕێگهى پێغهمبهره(عليه السالم و البركات) ،ڕاستترين
ڕێگه لۆ ئهوهى خۆمان دووربگرين له كێشهو دهردهسهرييه هزرييهكانى ناونراو به هزرى ئيمانيى
ڕاسته ڕێگهى پێغهمبهرييه(عليه السالم و البركات) ،ههڵبهته خوداى ڕهحمان زانيويهتى جگه لهو شێوازهى لۆ
پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) دايناوه جگه لهوه جهمعى ئيمانداران تووشى پشێويى (فتنة) و بهاڵ دهكات،
لۆيه تهنيا بهو ڕێگهيه ڕازى بووه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ئيمان له دڵى دروست بكات ،تهنيا بهم
ڕێگهيهش ئيمان پێشكهش بكات لهبۆ جهمعى (الذين آمنوا معه) نهك هيچ ڕێگهيهكى ديكه.
خوداى ڕهحمان چۆن قورئانى هێنا سهر ئاسمانى دونيا ،له يهكهمين شهو دهيتوانى به ههمان
شێوه بيهێنێته ژێر دهستى پێغهمبهر و پێى بڵێت ئهو ئايهتهى لێ ڕابكێشه ،ئيمڕۆ سوڕهتى (العلق)
ڕابكێشهو بيخوێنه ،له ههمان كات قورئان له ژێر دهستت بێت ههر وهكو حهزرهتى موسى ،وهكو
حهزرهتى عيسا كه بهم جۆره بووه ،ئهلواح ههمووى بهيهكهوه هاته خوارهوه ،هێدى هێدى دههات
(عليه السالم و
جێبهجێى دهكرد ،بهاڵم باشه لهبهرچى هللا تهنيا له ئاسمان هێشتييهوه! ههر لۆ زانين پێغهمبهر
البركات) نهيدهزانى پاشى ئهو سوڕهته كامه سوڕهت دێته خوارهوه ،كه سوڕهتێك دێته خوارهوه
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ئيمانى پێ بێنێت ،دهيكاته عهمهلى صالح و پێشكهشى كۆمهڵگهى دهكات،
ئينجا جهمعى (الذين آمنوا معه) لێى وهردهگرن و ئهوانيش وهكو ئهو جێبهجێى دهكهن ،ئايا هللا دهيتوانى
يان نهيدهتوانى وهك تهوڕات و ئينجيل بيكات ،بهاڵم نهيكرد ،ههڵبهته خوداى ڕهحمان دهيزانى ئهگهر
ڕاستترين ڕێگهى ئهو ڕێگهيه نهبێ وهكو تهوڕات و ئينجيل دايدهبهزاند.

پهيكهرى دروستكردنى ئيمان
لۆيه لهگهڵ داواى لێبوردن ئهو پهرتووكانهى كه لهسهر ئيمانيش نوسراونهتهوه ،تهنانهت
پهرتووكهكانى عهقائيديش كه باسى ئيمان دهكهن ،باسى زاراوهى ئيمان دهكهن ،باسى دروستبوونى ئهو
زاراوهيه دهكهن ،له قورئان چۆن هاتووه؟ به چ ڕێگهيهك هاتووه؟ چهند جار هاتووه؟ مانا و دهاللهتى
چييه؟ بهاڵم لێرهدا چهند پرسيارى ديكه دێته ئارا ئهويش:
پرسيارى يهكهم :ئايا باسى ئهوه دهكات چۆن ئهو ئيمانه دروست دهكرێت؟ ئهوه پرسيارى يهكهمه ئايا
له هيچ پهرتووكێك ئهمهتان بينيوه؟
پرسيارى دووهم :ئايا گووتويانه به چ ڕێگهيهك دروست دهكرێت؟

پرسيارى سێيهم :ئايا دهڵێن :به چ هۆكارو ئامرازێك ئهو ئيمانه دروست دهكرێت؟
ئهوهيه بابهتى ئێمه ،ههتا ئێستا زياتر له حهوت وانهيه ئێمه تهنيا ئهوانه باس دهكهين ،ئيمان
چۆن دروست دهكرێت؟ ئيمان خۆى چييه؟ پاشان به چ ڕێگهيهك دروست دهكرێت؟ ئامرازهكانى ئيمان
چين؟ ههتا ئێستا ئهوانه باسكراوه ،باسى ئهوهمان نهكردووه ئيمان له ئيسالمه ،ئيسالم له ئيمانه ،نهخێر
هيچ پهرتوكێكيش له ژێر دهستمان نييه تهنيا قورئان نهبێت ،بهاڵم ئايا ئيمامهكان بهمه تێپهڕيون يان نا؟
بهڵێ ههيه ،پهرتووك ههيه ،به پشتيوانى خوداى ڕهحمان وهك پێشتر خستمه ڕوو ئهوهى كێشهيهكى
ههبێت لهم بابهته له خزمهتى دهبين و سهرچاوهى نيشان دهدهين ،دوايينيان سهيد ڕهحمهتى خوداى
ڕهحمان لێبێت كه باسى ڕێگهى قيڕائه دهكات له قورئان سوڕهتى يونس ،له سوڕهتى فورقان ،ئهوهى
(ظالل)ى ههبێت دهتوانێت لۆى بگهڕێتهوه ،سوڕهتى يونس تهفسيره شهش جڵديهكهى له الپهڕهى
 ١٨٧٧باسى قيڕائه دهكات كه چۆن پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) قيڕائهى كردووه؟ چۆن ئيمانى دروست
بووه؟ پاشان چۆن ئهو ئيمانهى پێشكهشى جهمعى (الذين آمنوا معه) كرديه؟ كهواته" ئهوهى ئێستا لێره
(عليه السالم و
باسى دهكهين داهێنان (بدعة) نييه ،شتێكى گيرفانيى نييهو تازهش نييه ،دووبارهيه ،پێغهمبهر
البركات) ههر ئهوهندهى كردووه ،ئێمه كه ئهو ڕێبازه وهردهگرين ئهو ئامرازهى وهردهگرين ،پاشان
دهچينه سهر ئهو پهرتووكانه ،ئهگهر سوودى لێ وهربگرين ئهگهرنا قورئان لۆ دروستكردنى ئهو ئيمانه
بهسه ،چۆن له سهرهتا گوتم ئهوهى بڕواى بهوه نهبێت كه قورئان له توانايدا ههيه ئهو جۆره دروست
.
بكات ،ئهوا دهبێت بهخۆداچوونهوه بكات ،ئهوا پشكێكى كوفرى له دڵدايه پهنا به خوداى ڕهحمان

شادومانى دڵ له ئيماندايه
لێرهدا پرسيارێك دووباره دهكهمهوه :ئايا بهڕاستى ئێمه له ڕێگهى قورئانه خۆمان دروست
كردييه؟ له وهاڵمدا نهخێر ،ئايا بهم شێوازه دروست بووينه كه خوداى ڕهحمان به ڕيزبهنديى
(ترتيب)هى لۆ پێغهمبهرى دابهزاندووه؟ نهخێر ،كهواته" ماف به خۆمان دهدهين نوێژيش بكهين
غهيبهتيش بكهين ،نهزهريش بكهين ،خوداى ڕهحمان نهكات بوهتانيش بكهين ،خوداى ڕهحمان نهكات
درۆش بكهين ،خوداى ڕهحمان نهكات ...تد ،كۆمهڵێك له گوناهـ ،ئهوهى دهكرێت كهس دهتوانێت
بێبهريبوونى خۆى دهرببڕێت لهم شتانه ،ئهوه زهحمهته لۆ ههموان تهنانهت منيش ،ئايا دهبێ ئهبو
بهكريش ئهوها بووبێت؟ ديسان ئهوه پرسياره .دهبێ موصعهبيش بهم جۆره بووبێت؟ ئهمه ئهگهر باسى
فهرمايشتهكان و قهدهغهلێكراوهكان بكهين ،باوهڕ بكهن (أقسم باهلل العظيم) ئهو شادومانييه
ڕاستهقينهيهى كه ئيمانى حهق له دڵى مرۆڤى ئيماندار دروستى دهكات ،و هللا و هللا ههموو گۆى زهويت
بدهنێ به ههموو خۆشييهكانييهوه ئهوا دهست ههڵناگرى له يهك سات له وئيمانهو ئهو شادومانييهى
ههيه ،لۆيه تابيعى حهسهن بهصڕى (رهزاى خوداى ڕهحمان لێبێت) دهڵێت( :وهللا لو علم الملوك ما فی قلوبنا
لجالدونا فيها بالسيوف) ،چونكه پادشاكان له شادومانى (سعادة) دهگهڕێن بهاڵم نايدۆزنهوه تهنيا له
ئيمانهكه نهبێت ،ئيمانهكهش لهناو دڵيدايه ،دهڵێ ئهگهر پادشاكان بيانزانيبايه چ چێژێك و شادومانييهك له
دڵى ئێمه ههيه ،و هللا به شمشێر شهڕيان لهگهڵدا دهكردين ،لۆ ئهوهى شادومانييهكه دهربێنن و لۆ
خۆيانى ببهن ،كهچى بهستهزمانهى نازانێت تهنيا له ڕێگهى وهرگرتنى ئيمان ئهو شادومانيى (سعادة)ه
دروست دهبێت.

ئهوهى كه هللا ناوى ناوه به (إطمئنان) ،ئهوهى ناوى ناوه به (إنشراح)( ،أَلَ ْم نَ ْش َرحْ لَكَ
ض َ
ظ ْه َركَ )(الشرح ،)٣دهبی ئهو ويزره چ بووبی
ض ْعنَا َ
صد َْركَ )(الشرحَ ( )١و َو َ
عنكَ و ْز َركَ )(الشرح( )٢الَّذي أَنقَ َ
َ
(عليه السالم و البركات)
 ،ئهو ناڵه دهروونييهى كه ئێستا ئێمه تێيداينهو ئهو ملمالنێيه
له سهر پشتی پێغهمبهری
كه لهگهڵ شهيتان و نهفس ئێمه تێماندا ههيه ،ئهوه (أنقض ظهر رسول هللا) ،فشرح هللا صدره ،بهچ
شتێك؟ بالنعمة ،تهنانهت ههستى لهم ئاسته بوو خۆى پێشبينى ئهوهى دهكرد عهقڵى لهدهست دابێت ،يان
ون)(القلم ،)٢نهك ئهبو
تووشى شێتاتييهك بووبێت ،خۆى گومانى له خۆى دهكردَ ( ،ما أَنتَ بن ْع َمة َربهكَ ب َمجْ ن ٍ
جههل ،ئهبو لهههب بانگهشهيان كردبی له ڕێگهى راديۆو تهلهفزيۆن هاتبێته گوێچكهكانی پێغهمبهری،
پێغهمبهر له خۆی كهوتبێته گومان ،نهخێر ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) چهسپاوترين مرۆڤ بووه ،دان
پێنهرترين مرۆڤ بووه به خودو كهسێتى خۆى ،بهاڵم خۆى لهم گۆڕانكارييانه دهترسا كه له ناخى
دروست دهبوو ،لهوانهيه ئهو حاڵهته دۆخێكى ناڕاست و سروشتى نا ئاسايى بێت به گوێرهى
ق
بهشهريهت ،نهيدهزانى ئيمان ئهو دۆخه دروست دهكا ،لۆ؟ له ئهنجامدا چى لۆ بوو؟ ( َوإنَّكَ لَ َعلى خل ٍ
عظ ٍيم)(القلم  ،)٤لۆيه پێويست ناكا دووبارهيى خۆشى و شادومانى ئهو ئيمانه باس بكرێت ،يان ئيرتياح و
َ
ئيطمئنانى ئهو ئيمانه له دڵى مرۆڤ دا باس بكرێت ،مرۆڤى ئيماندار دروست دهبێت ،بهاڵم بهم ڕێگهيه
دروست دهبێت كه به كردهيى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) كردوويهتى و بهس ،نهك به ڕێگهكانى
ئيجتيهادى ئێمه ،من ههستم و پهرتوكێك ههڵبگرم و بيكهمه مامۆستاى خۆم و به هۆى ئهو پهرتوكهوه
بگهمه ئهو ئيمانهى كه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دروستى كردووه ،ياخود كۆمهڵه پهيڕهو و پڕۆگرام و
سهرچاوهيهك لۆ خۆى دابنێت ،ههندێك چهمك له مێشكى خۆم دابنێم و بڵێم و هللا بهم ڕێگهيه پێى دهگهم.

ئيمان هێزو چاونهترسى دروست دهكات
له وانهكانى سێيهم و چوارهم و پێنجهم دا باسى ئهوهمان كرد كه هللا تهنيا پێغهمبهرى به
پێشهنگ (أسوة) داناوه ئهگهر بڕوانين ئهم ههموو حهصر و تهئكيده لۆ ئهوهى بوو تهنيا نموونهى تاك
و تهنيا تهنها پێغهمبهره (عليه السالم و البركات) و بهس ،لهبهر چى؟ لهبهرئهوهى نهك چونكه ئيمانيان دروست
ّللا)(األحزاب ،)٢١نهك للذين
بووبێت بهڵكو دهيانهوێت ئيمان دروست بكهن گوتمان (له َمن َكانَ يَ ْرجو َّ َ
ّللا) ،وشهى رجا واته جارێ لۆ ناو ئيمان نهگواستراوهتهوه( ،يرجوا هللا
آمنوا(باهللا)(له َمن َكانَ يَ ْرجوا َّ َ
واليوم اآلخر) ،ئهو دۆخهى كه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) توانى لهناو دڵهكان دروستى بكات ،ئهو
نهوعيهتانهيان كه خوێندووتانهوه له نێو جهمعى الذين آمنوا معه.
بڕواتان ههبێت هللا له ههموو كاتێكدا له ههموو جێگهيهك دهمانبينێت ،ئهگهر لهناو گهرماويش
بين ،ئهگهرنا نواندنه دهيكهين لهگهڵ خوداى ڕهحمان ،ئهم جۆره مرۆڤانه دروست بوون بهو جۆرهى،
بهم ڕێگهو ئامرازانهش ،لۆيه هيچ پێويست به مجامهله ناكات لهگهڵ خۆمان ،سهيرێكى خۆمان بكهين و
سهيرێكى موصعهب بكهين ،كه نموونهيهكه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دروستى كردووه ،دڵى خۆمان كه
شهيتان چهند هێنان و بردنمان پێدهكات؟ چهندجار ئافرهتى ناپۆشته (سافرة) دهبينين ،شهيتان دهڵێ:
سهير بكه بزانه فسق و فهساد گهيشتۆته كوێ؟ گهنجين لهبهردهم سينهمادا تێدهپهڕين ،دهڵێ :سهيربكه،
بزانه كێ دهڵێ فيلمى ناڕێك نمايش ناكهن ،ناتوانێت فێڵهو شهيتان لێى دهكات ،ياخود ئافرهتێكى بااڵپۆش
دهڕوات ،سهيركه بزانه به ڕاستى ئادابهكانى ئيسالمى جێبهجێ كردووه يان نهخێر؟ نازانێت ئهمانه

ههمووى فێڵى شهيتانه ،لۆ؟ چونكه ئيمانهكهمان به خودى هللا بهو جۆرهى نييه كه دهرگه و پهنجهرهى
لهشهيتان دابخات ،لۆيه زۆر سروشتييه باسى عوبێد بكات.

(المؤمن) له (المسلم) جياوازه
(رياض الصالحين) گوتوويهتى :له سێ جێگه غهيبهت ڕێپێدراوه ،لهوانه( :إذكر الفاجر بما فيه
ليحذروه الناس) .ئهو (رياض الصالحين)ه ناڵێ ئهو برايهمان فاجيره ،ڕێپێدراوه قسه لهسهرى بكرێت
ئهگهر تێيدا بوو ،لهسهدا نهوهتيش سيفهتهكهى تێدا نييه ،لۆ زانين ئهمه بوختانه كه ( )٧٢پله له غهيبهت
صلحوا بَيْنَ
گهورهتره .ئهگهر ئيمان بوونى ههبێت برايهتى بوونى ههبێت نابێت (إنَّ َما ْالمؤْ منونَ إ ْخ َوة ٌ فَأ َ ْ
أَخ ََويْك ْم)(الحجرات )١٠ناڵێت (أنما المسلمون) ،سهرنج بدهنه قورئان الپهڕهيهكى ههڵنادهيتهوه تاكو
مهسهلهيهكى ئيمانى نهبهستێتهوه به كردهوهيهك ،عهمهلى صالح ،لۆيه له كردارهكانمان ههڵهمان ههيه،
له نێوان خۆمان له گهڵ خوداى ڕهحمان دا كهموكوڕيمان ههيه ،بهم جۆرهى نييه كه بهڕاستى خۆى
لێى ڕازى بێت.
به بۆچوونتان ئهگهر يهكێك له ئێمه وهفاتى كرد ،پاش نيو كاتژمێرى دى توخودا به چ جۆرو
ڕووهك دهچێتهوه خزمهت بارى تهعاال ،پهرتوكى خۆى خوێندۆتهوه پێش ئهوهى بگاته ئهو دۆخهى پێى
علَيْكَ َحسيباً)(اإلسرا  ،)١٤ئينجا وهاڵم دهداتهوه (يَا َو ْيلَتَنَا َمال َه َذا
بگوترێت( :ا ْق َرأْ َكت َابَكَ َكفَى بنَ ْفسكَ ْاليَ ْو َم َ
عملوا َحاضرا ً َو َال َي ْ
ظلم َرباكَ أ َ َحدا ً)(الكهف ،)٤٩
صاهَا َو َو َجدوا َما َ
يرة ً إ َّال أَحْ َ
ْالكت َاب َال يغَادر َ
يرة ً َو َال َكب َ
صغ َ
چهندی فالن كرديه؟ چهندی فالن كرديه؟ چهندی فالن كرديه؟ واى لۆ دهچن كه خوداى ڕهحمان چاوى
داخستووه و نايبينێت؟ توخودا بهصير نييه ،ياخود گوێى داخستووه گوێى لێ نهبێت ،ههموو
كهموكوڕى له ئيمانه ،ههمووى كهموكورتى له ئيمانمان و ڕهوايه ئيمانمان كهموكوڕى ههبێـت ،چونكه
بهم جۆره پهروهرده كراوين و بنيات نراوين ،پهرتووكهكان پهروهردهى كردووينه نهك تهرتيبى نزولى
قورئانى.
لۆيه ديسان دووبارهى دهكهمهوه لێره تهنيا شێوازى بوونى ئيمان و دروستكردنى ئيمان ،تاكو
ئێستا ڕێگهى بنياتنانى ئيمان و ئامرازهكانى بنياتنانى ئيمان باسكراوه ،به پشتيوانى خوداى ڕهحمان
لهمهش بهردهوام دهبين ،بهاڵم ئهوهى دهمێنێتهوه له پهرتووكهكانى ئيمان يا پهرتووكهكانى عهقائيد
ئهوهى دهيهوێ زياتر تهواوى بكات ههنگاوى دى بنێت ،به پشتيوانى خوداى ڕهحمان الريمان نييه
بيخوێننهوه ،ئهم ڕهتى نهكردۆتهوه بيخوێنێتهوه ،به پێچهوانهوه خۆى سهرپشكه ،بهاڵم ئهو كهسانه
دروست بن به كردهيى ،كه هيواخوازم من له بارى تهعاال وهكو موصعهب وهكو عهمماڕو وهك
خوبهيب و وهكو عبدالرحمن كوڕى عهوف دروست ببن ،به ههموو ئيمانمهوهو به ههموو بڕوامهوه
ئهگهر ههموو گهردوون ههڵه بكات ئهوان ههڵه ناكهن ،به كردهيى ئهو نموونانه ديسان دروست
دهكات ،چونكه ديسان به ههموو ئيمانم دهڵێم ئهو قورئانه ئێكس پايهر نهبووه ،ههمان كاريگهرێتى
ههيه ،ههمان كهسهكان دروست دهكات.
خوداى ڕهحمان لهبهر پايهى ئيمانى وان لهبهر پايهى خۆشهويستى وان كه ئهوان خوايان بهم
جۆره خۆشويستووه خوداى ڕهحمان ئهوانيشى خۆشويستووه لێيان ڕازى بووه ،ئامراز وهۆكارهكانى
ئيمان لهبۆ ئێمهش فهراههم بكات ،كارئاسانيمان لۆ بكات و ڕێنمونيمان بكات و هيدايهتمان كامڵ بكات،

ههرچى ڕێگرييهك ههيه هۆكارێكى نهرێنى ههيه لهبهردهم دروستبوونى ئهو جۆره ئيمانه الى ببات به
لوتف و بهخشندهيى خۆى ،داواى لێبوردن دهكهم لهبهرامبهر ههر كهسێك يان نووسهرێك ،يان اليهنێكى
دياريكراو ،خوداى ڕهحمان له گوناهمان خۆش بێت.

