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يهكىخێرا 
وه 
پێداچوونه 

له وانهكانى پێشوودا باسى ئهوهمان كرد فؤاد چييهو چۆن دهست به ئيشكردن دهكات و پاشان
له ڕێى بهكارخستنى سهمع و بهصهڕ دهكرێته فيطڕه؟ به دوورو درێژى باسى قيڕائهمان كرد
گوتمان :قۆناغى يهكهمى بنياتنانى ئيمان بوو له ناخى مرۆڤدا.
باسى ئهوهمان كرد كه پێغهمبهرهكان ئهنبياء و رسول ئيشيان ئهوه بووه كه بێن و تيالوهى
ئاياتى خوداى ڕهحمان بكهن لۆ ئهوهى كه ئهو ئيمانه سادهو سهرهتاييه له نێو دڵى مرۆڤ به هۆى
قيرائه دروست دهبێت بيگوازنهوه ،گهشهى پێبكهن ،لۆ بهشێكى بهرزتر كه قۆناغى تهزكييهى به
ع َل ْي ِه ْم آيَاتِ ِه َويُزَ ِكي ِه ْم)(الجمعة ،)٢له ههمان كاتدا ئهو كهسه تهعليمى كتاب و حيكمهى
دواداهات( ،يتلوا َ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ).
(ويُعَ ِل ُم ُه ُم ْال ِكت َ َ
لۆ دروست دهبێت َ
باسى كاتى قيڕائهشمان كرد ،گوتمان قيڕائه به شهو دهكرێت ،ئهويش له سوڕهتى (المز ِمل)
له سهرهتادا كه چۆن خوداى ڕهحمان ساڵى تهواوى دابهشكردووه لۆ چوار وهرز و كاتژمێرهكانى
قيامهكهشى دياريكردووه به (قُ ِم اللَّ ْي َل إِ ََّّل قَ ِليالً)(المز ِمل ،)٢لۆ چوار خول دابهشى كردووه ،پاشانيش له
كات و ساتى ئهو قيامه پێغهمبهر و جهمعى (الذين آمنوا معه) ،چۆن خهريكی خۆيان بوون؟
سى أَن يَ ْب َعث َ َك َرب َُّك َمقَاما ً
(و ِمنَ اللَّ ْي ِل فَت َ َه َّج ْد بِ ِه نَافِلَةً لَّ َك َ
ع َ
جياوازيشمان كرد له نێوان قيڕائه بهشهوَ ،
َّم ْح ُمودا ً)(اإلسراء ،)٩٧هللا له قورئاندا شهونوێژ و قورئان خوێندنى به (تهجد) داناوه ،كه لهگهڵ قيامهكه
جيايه ،گوتمان :شهو قيڕائهى تێدا دهكرێت ،ئهوانهمان به وردى باس كرد.

قورئانتهنزيلكرايه 

ڕوونكردنهوه به چۆنييهتى دامهزراندنى زهمينه لهناخى مرۆڤ دهدهين ،گوتمان :ناوى ئهو
جێگهيهى كه ئيمانى تێدا دروست دهكرێت دڵه ،له ناو سينگدا ههيه ،خوداى ڕهحمان له قورئان
زياتر له ههشت شوێن ئاماژهى لۆ ئهو جێگهيه كردووه .به پشتيوانى خوداى ڕهحمان تيشك دهخهينه
سهر چۆنييهتى زهمينهى دروستكردنى ئهم دۆخه وئاماژهى پێدهكهين.
يهكێك لهم كارانهى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) كه هللا فهرمانى پێكردووه ئهنجامى بدات ،پێى
نزيالً)(اإلسراء )٦٠١قورئانێك (فَ َر ْقنَاهُ)،
علَى النَّ ِ
اس َ
(وقُ ْرآنا ً فَ َر ْقنَاهُ ِلت َ ْق َرأَهُ َ
علَى ُم ْكث َون ََّز ْلنَاهُ ت َ ِ
فهرمووهَ :
البركات)
و
السالم
(عليه
علَى ُم ْكث)،
به تهرتيب هێنامانه خوارهوه ،لۆئهوهی يا رسول هللا
علَى النَّ ِ
اس َ
( ِلت َ ْق َرأَهُ َ
كه تۆش بهم هێمنايهتييه دهيخوێنيتهوه ،بهم لهسهرخۆييه ،بهم شێنهييه ،بهم تهرتيبهى دهبێت لۆيان
نزيالً) ،جارێك وشهى تهنزيل وهردهگرين به پشتيوانى خوداى ڕهحمان له
(ون ََّز ْلنَاهُ ت َ ِ
بيخوێنيتهوهَ ،
علَى ُم ْكث).
علَى النَّ ِ
اس َ
وانهكانى داهاتوو دێينه خزمهت باسكردنى وشهكانى دى ،وهك باسى ( ِلتَ ْق َرأَهُ َ
لهم وانهمان باسى وشهى تهنزيل وهردهگرين ،لۆ ئهوهى ئهم دۆخه به كردهيى له ناخى
مرۆڤ دروست ببێت ،گوتمان :ئهم قورئانه (كالم هللا)يه ،و (آيات هللا)ى شهرعييه ،ههرچييهك
3

وهىئيمان
زيندوكردنه 


وانهىنۆيهم
 

دمحمرافععبدالقادر

بوونى ههيه له نێو ئهم قورئانه به (أمر و نهي) جهمعى ئيمانداران ههمووى و جهمعى موسڵمانان
ههمووى پێوهى پابهندين ،ههموويشمان لێ داواكراوه ،بهاڵم لۆ دابهزاندنى ئهم قورئانه هللا وشهى
تهنزيلى بهكارهێناوه.
تهنزيلماناىچييه؟ 

وشهى تهنزيل له زمانى عهرهبيدا به كۆمهڵێك مانا هاتووه:
كهم :ئهو بهش و َّليهنهى كه لهسهرهوه قورئانهكهى دادهبهزێنێت ،ئهويش خوداى ڕهحمانه
شىيه 


به
شىدووهم :ماددهى دابهزێنراو(منزل).


به
بهشىسێيهم :ئهو جێگهيهى كه قورئانهكهى لهسهر دادهبهزێنرێت.

دهبێ ئهم سێ بهشه كۆمهڵه سيفهتێكيان ههبێ:
كهم :بريتييه له زيندووێتى (حيوية) ،دهبێت ههرسێ َّليهن ئهو دۆخهيان تێدا ههبێت،
يه 
اليهنى 

خوداى ڕهحمان خۆى زيندووه (حي)يه ،بهم زيندووێتييهى قورئانى دابهزاندووه ،تا ئێستاش
قورئانهكه دادهبهزێت ،ئهمه َّليهنى خوداى ڕهحمان واته" چۆن بهم زيندووێتييه دابهزيوهته سهر
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ،كه تا ئيستاش بهردهوامه و خوداى ڕهحمان دهستى لێ ههڵنهگرتووه.
اليهنى دووهم :ماددهى دابهزێنراو كه قورئانه ،قورئانيش ههمان زيندوێتى ههيه ،چۆن لۆ

(عليه السالم و البركات)
بهم زيندوێتييه هاتۆته خوارهوه و كاريگهريى لهسهر كردووه،
پێغهمبهرى
پێغهمبهرى له بهشهرێك لۆ رسول گۆڕى ،ههمان دۆخ ئهگهر پهيڕهو بكرێت ئهو زيندوێتييهى ئهم
قورئانه وهك سهردهمى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات)ههر ماوه.
نىسێيهم :ئهو كهسهيه كه قورئانهكهى لهسهر دێته خوار ،جێگهى مونهززهل ،ئهو جێگهيهى


اليه
كه لهسهرى دادهبهزێت ،له زمانى عهرهبى ئهگهر هاتوو يهكێك ئهم قورئانهى لهسهر مێز دانا
دهڵێن :وضع القرآن على المنضدة ،وضع واته" دانرا ،له گيرفانم دانا ،دهڵێن :قورئانى له گيرفانى
علَى َج َبل
دانا ،لهبهر كرد دهڵێن :قورئانى لهبهركرد ،لۆيه هللا دهفهرمووێت( :لَ ْو أَنزَ ْلنَا َه َذا ْالقُ ْرآنَ َ
صدِعا ً ِم ْن َخ ْش َي ِة َّ ِ
ّللا)(الحشر ،)٢٦وشهى جبل نهناسراو (نكرة)هيه ،ههر چيايهك لۆ
لَّ َرأ َ ْيتَهُ خَا ِشعا ً ُّمت َ َ
نمونه" (هيماَّليا) يان چياى (سهفين) بێت ،ئهگهر هللا ئهو قورئانهى تهنزيل بكاته سهری (لَّ َرأ َ ْيتَهُ
صدِعا ً ِم ْن َخ ْشيَ ِة َّ ِ
اس لَعَلَّ ُه ْم يَت َ َف َّك ُرونَ ) ،لۆ؟ ههر سێ َّليهن
ّللا َوتِ ْل َك ْاْل َ ْمثَا ُل َنض ِْربُ َها ِللنَّ ِ
خَا ِشعا ً ُّمت َ َ
زيندوون ،خوداى ڕهحمان زيندووه ،ماددهى مونهزهل زيندووه ،چيايهكهش لهبهرئهوهى بهندهيه به
ماناى تهسبيح و سهجده ،كهواته" زيندووه ،ژيانى ههيه ،ژيانى به گوێرهى ويستى خوداى ڕهحمان
ههيه ،لۆيه كه قورئانهكه تهنزيل دهكرێته سهر چياكه( ،على كل جبل) ،ههموو چيايهكان( ،لَّ َرأَ ْيتَهُ
ّللاِ) ،ههموو چيايهك ،كهواته" َّليهنى سێيهم بااڵدهست (متحكم)ه ،ئينجا
صدِعا ً ِم ْن َخ ْشيَ ِة َّ
خَا ِشعا ً ُّمت َ َ
چيايه ،يان ههر مهخلوقێكى تر بێت ،ياخود مرۆڤه ،ئهو كهسهيه ،ئهگهر هات و ژيان له ناو ناخى
ههبوو ،ئهو ژيان دهداته قورئانهكهى ،ماناو چهمكى دابهزاندن (تنزيل) دروست دهبێت ،مرۆڤهكه
خۆى بااڵدهستى (تحكم) دهكات بهسهر شێوازى ژيان دانه قورئان.
.
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ئێمهش لهگهر جهمعى ئهو برايانهى كه دان دهنێن ئهوه موصحهفه بهڵێ له ئهڵمانيا يان له
بهيروت به چاپ گهيهنراوه ،بهڵێ بهم جۆرهيه كابراى ڕۆژئاوايى ڕۆژههاڵتناسيش كه لهگهڵ ئهم
قورئانه مامهڵه دهكات ،جا ئهگهر جولهكه يان مهسيحى بێت ههر بهم جۆرهى مامهڵه دهكات.
ئێمه كه له سهرهتا دێين مامهڵه لهگهڵ ئهم قورئانه دهكهين ،دهبێ به چهمك و ماناى تنزيل
مامهڵهى لهگهڵدا بكهين ،واته" دهبێت به كردهيى ئهو دۆخه و ئهم زهمينهيه له ناوهوهى خۆمان
دروست بكهين ،لۆ ئهوهى به كردهيى قورئان بێت تا زيندووى بكاتهوه ،ئهم زهمينهيه دروست ببێت،
چهمك وماناى تهنزيل له ناوهوهمان دروست ببێت.
يهلۆقورئان 
روازه 


دڵده
ئهگهر بێت و چياى هيماَّليا ئهو قورئانهى بهسهردا دابهزێت دهست به (خشوع و
ّللاِ) ،لۆ ئهو دۆخه ئێمه شايهنترين ،ئێمهى مرۆڤ كه دڵمان لهبهرد
تصدع)دهكات ِ
(م ْن َخ ْشيَ ِة َّ
دروست نهكراوه ،ئێمه شايهنترين ئهگهر هات و خوداى ڕهحمان ويستى به چهمكى تنزيل قسهمان
ئاڕاسته بكات ،ئهو دۆخه له ناخى خۆمان دروست بكهين ،لێرهدا پرسيارێك دهكهين :ئايا ئهم دۆخه
چى دروستى دهكات؟ وهاڵم :چهمكى قيڕائه ،تهنيا و تهنيا قيڕائه دڵى مرۆڤ لۆ وهرگرتن و تهنزيلى
وشهكانى خوداى ڕهحمان لهناخى ئاماده دهكات ،لۆيهش يهكهمين سوڕهت ،يهكهمين وشهى قورئان
كه دهست پێ دهكرێت به سروش (وحي) لۆ خودى رسول هللا (عليه السالم و البركات) به (ا ْق َرأْ بِاس ِْم َربِ َك
(عليه السالم و
الَّذِي َخلَقَ )(العلق  )٦دهست پێ دهكات ،لۆ ئهوهى زهمينه دروست بكات له ناو ناخى پێغهمبهر
(عليه السالم و البركات)
البركات) لۆ چهمكى تهنزيلى قورئانيى ،نهك دانان(وضع)ى قورئان ،نهك پێغمهبهر
قورئان لهبهر بكات! نهخێر جارێ دهبێت لهسهر دڵى تهنزيل بكرێت ،كه تنزيل كرا ،زيندوێتى ئهو
قورئانه دابهش دهبێته سهر ههموو جهستهى ،ئهو كاته دهتوانێ به كردهوه لۆ دهرهوهى خۆى
بگوازێتهوه.
وشهى تهنزيل له قورئان به ماناى تهرتيب هاتووه ،تهنهزول به واته" تهنزيل به شێنهيى ،به
لهسهرخۆيى (هادىء) ،النزول في وهلة ،كاتى تێدابێت .ئهوهيه ماناى وشهى تنزيل ،نهك ههر
ههمووى له ناكاو بێته خوارهوه ،كهواته" ههموو به ناكاويى دابهزين نييه ،مرۆڤى موسڵمان يهكسهر
دهست پێ بكات به ئارهزووى خۆى له سوڕهتى (البقرة) ههتا كۆتايى ،لۆيه ئهو قورئانه ناتوانێت
كارمان تێبكات ،نهك قورئان ناتوانێت ،ئێمه خۆمان زيندوێتى له ناخمان سوورداره لۆ ئهوهى
قورئان بتوانێت زهمينه له ناو ناخ و ژوورهوهمان دابنێت و به كردهيى شوێنهوارى لهسهر
خوڕهوشتمان ههبێت ،ئهوهيه ماناى وشهو چهمكى (تنزيل).
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زيندووێتىقورئان 
له قورئان (زاده هللا شرفا) ،خوداى ڕهحمان بيهوێت باسى وێنهكێشانى دۆخى دابهزينى ئهو
قورئانه بكات به ناوى تهنزيل كه له ههموو قورئان ناوى هێناوه ،لۆيه وشهى دانان(وضع)
نههاتووه ،ههمووى تهنزيله ،ئهوهش ماناى وشهى تهنزيله ،دهبێت زهمينه له ناخى مرۆڤهكه
دروست بكرێت ،له ڕێگهى قيڕائه زهمينهكه دروست بێت( ،بهبێ وێكچوواندن) وهكو فڕۆكهخانهيهك لۆ
ئهوهى بتوانێت فڕۆكه لهسهرى بنيشێتهوه ،دهبێ شۆستهى ههبێت و قيڕتاو كرابێت .قورئانهكهش
دهبێت جێگهى ههبێت ،زيندوێتى ههبێت ،ئينجا بگوازرێتهوه ،ئهو زهمينهيه تهنيا له ڕێگهى قيڕائهوه
دروست دهكرێت ،لۆيه ئێمه ههرچهند قورئان دهخوێنين ،چهند قورئان خهتم دهكهين ،تهنانهت
وشهى خهتميشى لۆ بهكارهێنراوه ،بێگومان وشهكه به گوێرهى قورئانهوه بێت ڕێپێدراو (جائز)
نييه ،چهند جار قورئان له (سوڕهتى فاتيحهوه تا سوڕهتى الناس) تهواو دهكهين و ئهم سهر و ئهو
سهرى دهكهين ،بهاڵم زيندوێتى ئهم قورئانه لۆ خودى ئێمه چهنده؟ بێگومان دياريكراوه ،لۆ؟ چونكه
ئێمه زيندوێتيمان لۆ قورئان دياريكراوه.

نزيليانههيه؟ 


حىوته

كانوه
ئاياشه 
يتانه
له وانهى يهكهم باسى ئهوهمان كرد ههتا قوتابى تهمهنى نهگاته شهش ساڵ ،ئامادهيى
قبوڵكردنى ماددهى نهبێ ناتوانێن له قوتابخانهى سهرهتايى دايبنێين ،تاكو فێرى ئهليف و باء و تاء و
ثاء ببێت ،چونكه كۆدهنگى زانايانى بايهلۆجى لهسهر ئهوه هاوڕان خانهكانى مێشكى ههر ههمان
خانهكانن و زياد و كهم نابێت ،ههموو خانهكانى جهسته دهگوڕن ،تهنيا خانهكانى مێشكه كه ناگۆڕن.
ئهم منداڵه كه له سكى دايكييهتى ههمان ژماره خانهى مێشكى ههيه ،ئهى باشه لهبهرچى له تهمهنى
دوو ساڵى له قوتابخانه دانانرێت؟ تاكو ئهليف و بێ فێر ببێت؟ چونكه ئامادهباشى نييه ،ئهى بهچى
ئاماده باشى لۆ دروست دهبێت؟ تێپهڕبوونى كات واى لێدهكات ئامادهيى لۆ دروست بێت ،قيڕائهش
وا دهكات زهمينهى تهنزيل له ناوهوهى مرۆڤ دروست بێت ،لۆ ئهوهى قورئان زيندوێتى و
تواناسازى خۆى ئهنجام بدات.
لێرهدا پرسيارێك دێته پێش :ئايا ئهم تهنزيله تهنيا لۆ خوداى ڕهحمان ههيه؟ يان لۆ قورئان
يان لۆ موسڵمانان؟ قورئان وهاڵممان دهداتهوهو دهفهرمووێت :نهخێر شهيتانهكانيش تهنزيليان ههيه،
علَى َمن تَن ََّز ُل ال َّ
اط ُ
ين)(الشعراء ،)٢٢٦شهيتانهكانيش تهنزيل
ش َي ِ
وهك دهفهرمووێت( :قل ه َْل أُن َِبئ ُ ُك ْم َ
علَى ُك ِل أَفَّاك أَثِيم)(الشعراء ،)٢٢٢دوو
دهكرێن ،نهك دێن ،تهنزيل دهبن ،ئينجا وهاڵم دهداتهوه( :تَن ََّز ُل َ
س ْم َع َوأ َ ْكثَ ُر ُه ْم َكا ِذبُونَ )(الشعراء ،)٢٢٢كهواته" شهيطانهكانيش تهنزيليان ههيه ،ئايا
سيفهته (ي ُْلقُونَ ال َّ
دهزانن نهك تهنيا تهزيل بهڵكو شهيطانهكان سروش(وحي)يشيان ههيه! (بهبێ وێكچواندن) وهكو وهحى
(وإِ َّن ال َّ
اطينَ َليُو ُحونَ )(اْلنعام) ،وشهی وهحی ( َوإِ َّن
شيَ ِ
خوداى ڕهحمان ،قورئان دهفهرمووێتَ :
َ
اطينَ لَيُو ُحونَ ِإلَى أ َ ْو ِل َيآئِ ِه ْم ِليُ َجا ِدلُو ُك ْم َو ِإ ْن أ َ
ال َّ
ط ْعت ُ ُمو ُه ْم ِإنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِر ُكونَ )(اْلنعام )٦٢٦شهيطانهكانيش
ش َي ِ
(وهحي)يان ههيه ،شهياطينيش تهنزيليان ههيه ،باشه ئهگهر شهيطانی جن وهحی ههبی و پهيوهندى
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لهگهڵ شهيطانهكانى ئينس دروست بكات ،بێگومان دهبێ له َّلى شهيطانهكانى ئينسيش زهمينه لۆ
قهبوڵكردنى ئهم وهحييه ههبێت.

يطانىزهوى 


شه
باسى زهمينهمان كرد لهناو دڵى مرۆڤى موسڵمان لۆ ئهوهى ببێته ئيماندار ،باشه ئهدى
شهيطانى جن دهيهوێت پهيوهندى لهگهڵ شهيطانى ئينس بگرێت؟ ههڵبهته دهبێ ئهويش زهمينهى
ههبێت؟
(و ََّل ت ُ ِط ْع ُك َّل َح َّالف َّم ِهين)(القلمَ ( )٦٠ه َّماز َّم َّ
شاء بِن َِميمَ ،منَّاع
خوداى ڕهحمان دهفهرمووێتَ :
ِل ْل َخي ِْر ُم ْعتَد أَثِيم) ،ئهم ههموو كۆمهڵه سيفاته ،سيفهتێكى لێ دهردهچێت گشتگير ناوى (أثيم)ه ،له
علَى َمن تَن ََّز ُل ال َّ
اط ُ
علَى ُك ِل أَفَّاك أَثِيم) ،كهواته" ئهو كۆمهڵه
شيَ ِ
ين تَن ََّز ُل َ
وشهى (ه َْل أُن َِبئ ُ ُك ْم َ
ههڵسوكهوته له دڵى مرۆڤهكهى زهمينهى داكوتيوه ،زهمينهى دروست كردووه ،لۆ ئهوهى
ئامادهباشى ههبێت شهيطانهكان وهحييان لۆ بێنن ،لۆيه سوڕهتى المزمل شێوازى كات و ساتى
دابهزاندنى ئهم وهحييه لهسهر وهليد بن مغيڕه باس دهكات.
ئهگهر سهيرێكى قورئان بكهن ئهوا دهزانن ئهو كابرايه كه وهحى شهيطانى لۆ دههات چى لێ
ْف قَد ََّر ث ُ َّم َن َ
س َر) ،ئهوه ههمووی دۆخى
س َو َب َ
ظ َر ،ث ُ َّم َعبَ َ
دههات؟ (إِنَّهُ فَ َّك َر َوقَد ََّر)(المدثر( )٦١فَقُتِ َل َكي َ
شهيطانى زهوييه ،شهيطانێك لهسهر زهوى بۆته نشينگه و فڕۆكهخانهيهك لۆ شهيطانى جن،
شهيطانى جن وهحى لۆ دێنێت ،شهيطانى زهويش وهريدهگرێت ،تنزيل دهكرێته سهرى و وهرى
دهگرێت ،له كات و ساتى دۆخى وهحى خوداى ڕهحمان وێنهى لۆ مان كردووه ،دۆخى ئهو
كابرايهى كه سروشى لۆ دێ لهم كاتهدا چى بهسهر دێت؟ ( ِإنَّهُ فَ َّك َر) كه مرۆڤ بير دهكاتهوه ،لۆ
نمونه" سهيرى شت بكات ،ئهگهر تێبينى ئهم مرۆڤهتان كردبێت له كاتى بيركردنهوه مێشكى
ڕۆيشتووه ،هزرى ڕۆيشتووهِ ( ،إنَّهُ فَ َّك َر) كه بير دهكاتهوه دهم و چاوى دۆخێكى بهسهر دادێت،
ئهگهر دهستيش به پێش دهم و چاوى دابێنيت ههستى پێ ناكات ،ئهوه دۆخى بيكردنهوهى قووڵه،
ْف قَد ََّر ث ُ َّم نَ َ
س َر) دهم و چاوی
ظ َر ،ث ُ َّم َ
س َو َب َ
ع َب َ
(وقَد ََّر) له مێشكی خۆی ئهندازهگيريى دهكاتَ ( ،فقُ ِت َل َكي َ
َ
َ
ُ
(وا ْست َ ْك َب َر) ئهنجام (فَقَا َل ِإ ْن َه َذا ِإَّلَّ
(وبَ َ
سر) مۆن بوو( ،ث َّم أ ْدبَ َر) پاشان پشتى تێكردَ ،
وێك هاتهوهَ ،
ِس ْح ٌر يُؤْ ثَ ُر) ،ئهوه ئهنجامهكهيهتى.

شهودا 
وهله 
ستانه 


هه
ئايا له گيرفانى خۆى ئهو قسهيهى كرد؟ نهخێر شهيطانهكانى جن فێريان كرد ،ئهنجام چييه؟
كهواته" ئهگهر هات و تێبينى ئهوهمان كرد دوو جۆر تهنزيل ههيه و دهبێت لۆ ههردوو جۆر له
تهنزيل زهمينه ههبێت ،تهنزيلێك له خوداى ڕهحمانهوه لۆ مرۆڤی موسڵمان دێته خوارهوه ،مرۆڤى
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موسڵمان دهبێ زهمينهى ههبێت لۆ چهمكى تهنزيل لهناو ناخى مرۆڤ زيندوێتى وهربگرێت ،لهم
ئاستهى كه جهمعى (الذين آمنوا) ،لهگهڵ خودى رسول هللا چۆن جێبهجێيان دهكرد ،بهم جۆرهش
بتوانێت جێبهجێى بكات و بيگوازێتهوه ،لۆئهوهى مرۆڤى ئيماندارى جۆريى دروست ببێت ،هێدى
هێدى له پلهكانى ئيمان بهرز و بڵند دهبێت ،تاكو دهگاته ئاستى رضوان ،لهسهر دونيا (رضوان هللا)
به دهست بێنێت ،بهرلهوهى بگاته ڕۆژى دوايى ،ئهمه جۆرێكه.
جۆرى دووهم ئهوهيه كه به كردهيى شهيتانهكان تهنزيلى ماددى خۆيان دهكهن ،به چهمكى
وشهى سروش (وحي) ،ئهمهش ههر له قورئان هاتووه ،لۆ شهيتانهكانى سهر زهوى كه شهيتانهكانى
اس)(الناس ،)١كهواته" پهيوهندييهكى
ئينسانن ،سوڕهتى الناس بخوێننهوه ،له ئهنجامدا ِ
(منَ ْال ِجنَّ ِة َو النَّ ِ
پتهو لهنێوان ناس و جن ههيه ،ئهويش دهبێت ئهو ناسه لهسهر زهوى به كردهيى زهمينهى
وهرگرتنهوهى ئهم سروش (وحي)يه تهنزيلهى ههبێت ،له ئهنجامدا چيمان لۆ دهردهچێت؟ ئهوهى
دهردهچێت ئهوهيه ئێمهش ئهگهر له ڕۆژێك جارێك ئهم قورئانه لهم سهر تا ئهو سهر بخوێنين سودى
نييه ،ههتا بهم جۆرهى زهمينه له ناو ناخمان دروست نهكرێت ،كه زهمينهكهش دروستكرا ،ئهم كاته
قورئان كاريگهريى دهبێت ،ڕاستهقينهيى قورئان دهستهبهر دهكرێت ،مرۆڤهكهش لۆ قهبوڵكردنى ئهم
قورئانه ئامادهباشيى دهبێت ،به شێوهيهكى ئۆتۆماتيكى بهبێ ئهوهى ههست به جۆره شهرم و لهڕوو
دامان (الحرج)ێك بكات له كات و ساتى جێبهجێكردنى قورئان ،به نهرم و شلى ،چۆن كاتێ نان
دهخوات دهستى لۆ گوێچكهكان نابات ،بهڵكو لۆ دهمى دهبات ،چۆن كاتێك دهخهوێت و بانگى دهكهن
به ناوى خۆى بهئاگا دێتهوه ،بهم دۆخهش ئهم مرۆڤه ،ههر بهم نهرم و شلييه قورئانهكهى
علَى ُم ْكث)(اإلسراء ،)٦٠١به بهش بهشى (موفهڕهقی) وهری دهگرێت ،ههتا
وهردهگرێت ،هێدى هێدى ( َ
دهگاته ئهو ئاستهى كه به كردهيى خوداى ڕهحمان پێى ڕازى بێت ،ئهمهيه چهمكى تهنزيل له
قورئان.
گوتمان ئهم تهنزيلهش تهنيا له ڕێگهى قيڕائه دروست دهكرێت و بهس ،ڕێگهيهكى تر نييه،
هيچ زهمينهيهك نييه ،لۆ هێنانه كايهى ئهم دۆخه له ناوهوهى ئهم مرۆڤه .له وانهى شهشهم باسى
ئهوهمان كرد كه له سوڕهتى المزمل هللا كاتى قيڕائهى لۆ پێغهمبهر ديارى كردووه ،كه پێى
دهفهرمووێت( :يَا أَيُّ َها ْال ُم َّز ِم ُل()٦قُ ِم اللَّ ْي َل إِ ََّّل قَ ِليالً) ههموو شهو ههسته( ،قُ ِم اللَّ ْي َل) له سهرهتا بهم
جۆره( ،قُ ِم اللَّ ْي َل) شهو ههسته تهنيا كهمێكى نهبێ ،واته" شهو ههمووى ههستهوه تهنيا كهمێكى
صفَهُ) واته" نيوهی
نهبێت ،ئيسراحهتى تێدا بكه ،ئهمه قۆناغى يهكهمه( ،قُ ِم اللَّ ْي َل إِ ََّّل قَ ِليالً) ،پاشان (نِ ْ
علَ ْي ِه) له سهری زياد كه.
شهو ههسته( ،أ َ ِو انقق ْ
ص ِم ْنهُ قَ ِليالً) لهويش كهمی كه( ،أ ْو ِز ْد َ
(و َر ِت ِل ْالقُ ْرآنَ ت َ ْر ِتيالً)( ،ا ْق َرأْ ِباس ِْم
(ورتل القرآن ترتيال) ،له پاش قيڕائه ئينجا تهرتيلى قورئان دێتَ ،
َر ِب َك الَّذِي َخلَقَ )(العلق ،)٦زهمينهی دروستكرد ،ئينجا له ناخى پێغهمبهر به چوار جۆر (قُ ِم اللَّ ْي َل ِإ ََّّل
علَ ْي ِه) ،به چوار ڕێگه،
صفَهُ) ئهوه دوو( ،أ َ ِو انقق ْ
قَ ِليالً) ،ئهوه يهك(نِ ْ
ص ِم ْنهُ قَ ِليالً) ئهوه سێ( ،أ ْو ِز ْد َ
(عليه السالم و البركات)
فهرمانى پێ دهكرێت بهم چوار قۆناغه ههڵسێتهوه.
به چوار قۆناغ ،پێغهمبهر
يهكهم جار ههموو شهوهكه ههڵسێت( ،قُ ِم اللَّ ْي َل ِإ ََّّل َق ِليالً) ،پاشان ئينجا نيوهی ،ههندێك له ڕاڤهكاران
دهڵێن ئهمه بهڵگهى ئهوهيه كه ساڵێكى تهواو پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) قيڕائهى كردووه ،به چ؟
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باسى چوار وهرز ،چوار وهرزى ساڵ ،زستان ،بههار ،هاوين ،پايز ،ههر چوارى لۆ دياريكراوه،
پاشان جۆرى دۆخى داواكراوى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ،لهسهرهتاى قۆناغهكه پێويستى به بڕێكى
زۆرى قيڕائه ههيه لۆئهوهى له ناخى زهمينهى تهنزيل لۆ ماددهى تهنزيل دروست ببێت ،لۆئهوهى
بكرێت قورئان لهسهر خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) تهنزيل بكرێت( ،قُ ِم اللَّ ْي َل إِ ََّّل قَ ِليالً).

جياوازه 

گهڵ(تهجد)
له 
يهو 
(قيام)لۆقيڕائه 
(و ِمنَ اللَّ ْي ِل
بێگومان چهمكى وشهى (قم)مان لهگهڵ (تهجد) جياكرده
البركات)وه ،كه خۆيشى جيايهَ ،
(عليه السالم و
دێته خوارهوه ،واته" بهشێك لهم
فَت َ َه َّج ْد ِب ِه)(اإلسراء ،)٩٧ئهوه پاشان لۆ پێغهمبهرى
(و ِمنَ اللَّ ْي ِل) ههندێك لهم شهوهی( ،من) له جوزء وهرگيراوه ،بهشێك لهم شهوهى ئهگهر
شهوهَ ،
(عليه السالم و البركات)
سيانزه رهكعات نوێژهكهى خۆى دهكات ،لهوانهيه بڵێن
كهميش بێت ،پێغهمبهر
سيانزه ڕهكعاتى پێغهمبهر كاتێكى زۆر زۆر كهم بووبێت لهسهرهتاى تهنزيل ،بهاڵم پاشان كه
قورئان له مهدينه نزيك تهواوبوون بوو ،ئهو كاتى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ،سوڕهتى (آل عمران)
و سوڕهتى (البقرة)ى له (قيام الليل) له (تهجد) دهخوێند ،بهاڵم قيامهكه لهگهڵ تهجد جيايه ،قيامهكه
قيڕائهكهيه ،لۆ ئهوهى ئهم زهمينهى تازه پێش كهمێك باسمان كرد دروست ببێت لۆ چهمكى تهنزيل
(و َرتِ ِل ْالقُ ْرآنَ ت َ ْرتِيالً).
پاشى قيڕائهى ئينجا َ
وهك َّلتان ئاشكرايه جارێ قورئان ههمووى دانهبهزيوه ،ئهمه سوڕهتى سێيهمه ،قورئان
ههمووى دانهبهزيوه ،باشه وشهى ڕهتيل (رتل) چييه؟ وانهى شهشهم يان حهفتهم باسمان كرد واته"
به لهسهرخۆيى بهدواداچوون (متابعة) بكه ،به جێگيرى (أستقرار) ،به دڵنيايي (إطمئنان)
موتابهعهى قورئان بكه ،ئهمه وشهى (رتل)ه ،نهك ئهوهى ئێستا له كهناڵهكان دهخوێنرێت ئهوه
تهرتيله ،قيڕائهى قورئان به ترتيل تهرتيل كردنى قورئان چهمكهكه واته" بهدوادچوون به ئارامى،
(ربُّ
لهوانهيه لهسهر يهك ئايهت يهك مانگ ڕاوهستێت ،يهك مانگى تهواو و يهك ئايهت ،بۆ نمونه" َ
ب ََّل ِإلَهَ ِإ ََّّل ُه َو فَات َّ ِخ ْذهُ َو ِكيالً)(المز ِمل  ،)٧لهسهر ئهمه ڕابوهستێت( ،رب) بهم
ق َو ْال َم ْغ ِر ِ
ْال َم ْش ِر ِ
مانايانهى كه له وانهكانى پێشووتر له وانهكانى يهكهم و دووهم باسمان كرد ،ئهم مانايانه ههمووى به
هۆى قيڕائه له خودى هللا دروست بكات ،ئهمه كاتێكى زۆرى دهوێت ،ئهمه ڕهنجێكى زۆرى
(وا ْذ ُك ِر اس َْم َر ِب َك
دهوێت ،كه دروستى كرد لۆ وشهى َ
(ربُّ ْال َم ْش ِر ِ
ق)( ،ا ْق َرأْ ِباس ِْم َر ِب َك الَّذِي َخلَقَ )َ ،
َوتَبَت َّ ْل إِلَ ْي ِه ت َ ْب ِتيالً)(المز ِمل ،)١تهنانهت ئهو دۆخه به (كاف) كافى موخاطبة له خودى له ناوهوهى رسول
(عليه
هللا(عليه السالم و البركات) دروست ببێت ،ئهويش لۆ جهمعى (الذين آمنوا معه)ى بگوازێتهوه ،پێغهمبهر
السالم و البركات)
(و َرتِ ِل ْالقُ ْرآنَ ت َ ْرتِيالً)،
لهسهر ئهو ئايهته ڕابوهستێت ،ئهوهيه چهمكى وشهى تهرتيلَ ،
لۆ؟ قيڕائهى كرد ،ئهم ههموو كاته قورئانيشى بهم جۆره تهرتيل كرد ،لۆ ئامادهكردنى دۆخێك كه
علَي َْك قَ ْوَّلً ث َ ِقيالً)(المز ِمل  ،)٥واته" جارێك إلقاء نهكراوه سينى
سنُ ْل ِقي َ
پاش ئهوهوه دێت ،ئهويش ( ِإنَّا َ
(سوف)ه لۆ إستقبال بهكارهێنراوه ،له زمانى عهرهبى ،سينى (سوف)ه لۆ دۆخێك و كاتێكه كه له
علَي َْك قَ ْوَّلً ث َ ِقيالً) ،ئهگهر هاتوو كاتييش بێت و ئێستاش بێت ،دهبێت قيڕائهكه
سنُ ْل ِقي َ
پاشان دێتِ ( ،إنَّا َ
ع َلي َْك قَ ْوَّلً ث َ ِقيالً)،
سنُ ْل ِقي َ
بكات بههۆى قيام الليل لۆ ئهوهى له ئێستا و ههتا كاتى كۆچى دواييشىَ ( ،
9

وهىئيمان
زيندوكردنه 


وانهىنۆيهم
 

دمحمرافععبدالقادر

علَي َْك قَ ْوَّلً ث َ ِقيالً) ،قهولهكهش به ثهقيل ناوى هێناوه ،قهولى ثهقيل ،خۆتان دهزانن وشهى
سنُ ْل ِقي َ
(إِنَّا َ
قول كێش و قورسايى نييه ،گرانايى نييه ،كهچى لهههمان كاتيش ناوى هێناوه به قهولى ثقيل ،ئهوانه
ههموو بۆشاييه خۆتان له سهرچاوهكان به ورديى به پشتيوانى خوداى ڕهحمان پێداچوونهوهى لۆ
ش ُّد َو ْ
طءا ً َوأ َ ْق َو ُم قِيالً) ،وشهى ناشيئهى بهكارهێناوه ،نهك زاكييه،
ي أَ َ
بكهن ،لۆ؟ (إِ َّن نَا ِشئَةَ اللَّ ْي ِل ِه َ
(عليه السالم و البركات)
قيڕائهى ئاياتى كرد ،ئاياتى قورئانى مهخلوقه و خوێنراوه (متلو)ه
ئهوه پێغهمبهر
موڕهتهله ،دوو جۆره ئايهت ههيه ،پێشتر باسمان كردوو ،ههردوو ئايهتى قيڕائه كرد ،دۆخێك له
ناخى دروست دهبێت كه لهگهڵ گهشهسهندن (نمو) جيايه.
ناشئه له تهنشيئهوه هاتووه ،تهنشيئه چييه؟ مرۆڤ زهمينهيهك يان بناغهيهك دابنێت ،به نيازى
بينايهكى مهزن ،پێشتر دهبێ بيناكه نهخشهى ههبێت ،تهنشيئه دهبێ زهمينهيهك بوونى ههبێت،
بناغهيهكى پتهوى ههبێت نهخشهيهكى وردى ههبێت ،حيسابى ههزاران ساڵى لۆ كرابێت ،ئهمه
ههوا بهم جۆرهوه دێت ،خۆر بهم جۆرهى لێيدهدات ،جوڵهى زهوى ،بوومهلهرزه ،ئهوهنده شياندنهى
ههيه لۆ خۆگرتنى ،ئهگهر هاتوو زهوى ڕووچوو ،ئهوه خۆى ئهوهنده دهگرێت ،ئهم ههموو
ئهندازهگيريه لۆ بيناكه بكرێ ،پاشان هێدى هێدى بيناكه بكرێت ،ئهوه تهنشيئهيه ،ئهو دۆخه له
زهمينهى بناغه لێدانه ،ئهو بيناكردنه بهم ههموو قۆناغانه و بهم ههموو بڕواو بڕياردانه ،ئهمه
ههمووى پێى دهگوترێت تهنشيئه.
وهطء 

لۆيه ههر له سهرهتاى دهستپێكرنى كار له كارگهو فابريكهكان و بهرههمهێنانى و تا دهيداته
دهست بهرامبهرهكهى پێى دهگوترێت مونشهئه (المنشآة) لۆ نموونه" المنشآة العسكرية ،دهچێته
جێگهيهكی ئاوی لێيه يهكسهر ئهندازيار دههێنن و دهڵێن دهمانهوێت ئهو ئاوه لهم بهرهوه بيهێنينه ئهو
بهرهوه ،كهواته" دهبێ پردێك دروست بكرێت ،پردهكهش دهبێت بهم جۆره بنيات بنرێت،
ئهندازهگيريى بكرێت لۆ َّلفاو و ئاوى زۆر و تهقينهوهكان و گهردهلوول و يهك كۆمهڵ شت ،لۆ
ئهوهى ئهو پرده به ڕێكوپێكى و سهدا سهد كارى خۆى بكات ،كه دێت ههموو شتهكان دهكات و
دهيداته دهست خاوهنىَّ ،ليهنى پهيوهنديدار و ميرى ،دهزگاكه ،ئهمه پێى دهگوترێت مونشهئه ،ئهمه
ش ُّد َو ْ
طء ا ً
ي أَ َ
لهچى هاتووه؟ له تهنشيئهوه هاتووه ،خوداى ڕهحمان دهفهرمووێِ ( :إ َّن نَا ِشئَةَ اللَّ ْي ِل ِه َ
ش ُّد ُحبا ً
ب ِ
ّللا َوالَّذِينَ آ َمنُواْ أ َ َ
ُون ّللاِ أَن َدادا ً ي ُِحبُّونَ ُه ْم َك ُح ِ
(و ِمنَ النَّ ِ
اس َمن يَت َّ ِخذُ ِمن د ِ
َوأ َ ْق َو ُم قِيالً)َ ،
ش ُّد ُحبا ً ِ ِ
ِّل) ،وشهى (شديد) له قورئان جيا لهگهڵ ئهو شيددهتهى بهكارهاتووه كه
ِِّلِ)(البقرة( ،)٦١٥أ َ َ
ش ُّد
ي أَ َ
ئێستا له زمانى عهرهبى عاممى و فصحى بهكار دههێنرێت ،دهفهرمووێِ ( :إ َّن نَا ِشئَةَ اللَّ ْي ِل ِه َ
َو ْ
طءا ً َوأ َ ْق َو ُم قِيالً)(المز ِمل ،)١وشهى وهطئى بهكارهێناوه ،وهطء واتاى چييه؟ له زمانى عهرهبى وهطء
لۆ ژێر پێ بهكارهێنراوه .مرۆڤێك ،يان كۆمهڵه مرۆڤێك پێيان زۆر له جێگهيهكى بدهن ،واته" به پێ
زۆر له جێگهيهكى بدهن ،ئهو شوێنه زۆر پان بێت ،ڕهقى دروست بكات ،سهفت بێت ،پڕ ببێت و
دهرفهتى ئهوهى نهمێنێت بڕمێت ،يان بكهوێت ،ئهم شوێنه پێى دهگوترێت تهوطيئه(توطئة) تهوطيئه
وطء واته" ئهوهندهى پێى لێنراوه (تذليل)بووه زهليل بووه ،خۆى داوهته دهست بهم جۆرهى كه خۆى
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دهيهوێت ،كابرا دهيهوێت ،تمهيدكردنى ئامادهكردن و ئاسايى كردنى جێگاكهى ،لۆ؟ لۆئهوهى توندى
دروست ببێت ،چهسپانێك له شوێنهكه دروست ببێت و نهخزێت.
لۆ نمونه" زهوييهك لماوى بێت ،لمى لێبێت ،توطئهى لێ دروست نابێت( ،موطء القدم)ى لێ
دروست نابێت ،قاچهكه دهخزێت و به قووڵدا دهچێت ،بهمه ناگوترێت (وطء قدمه على اَّلرض)،
ئهم توطيئهيه چۆن دروست بێ؟ دهبێ زهمينهكهش ههبێت ،ئهو دۆخه ئهم قيڕائهته به تهواوى شهو
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) لهگهڵ جهمعى (الذين آمنوا معه) قيڕائه دهكهن ،قيڕائهكهش بهم جۆرهى
دهكهن كه باسمان كرد ،تهرتيلى قورئان دهكهن بهم جۆرهى لۆ ژوورهوهيان زهمينهكه سينگهكهيه
ئاواى لێ دێت ،تا دهگاته ئهم ئاستهى به تهواوى ههرچى چهمكى وهحى بێ يهكسهر جێى خۆى
بگرێت ،نهخزێت و به قواڵيى دانهچێت ،دانهڕمێت ،بۆشايى دروست نهكات و يهكسهر لهسهرى
ڕابوهستێت( ،إِ َّن نَا ِشئَةَ اللَّ ْي ِل) ،ئهگهر هاتوو زهوييهكهى كه پردى لهسهر دروست دهكرێت نهرم
بێت ،ئهو پرده مهزنه به سهدهها بهڵكو به ههزارهها ئۆتۆمبێل بهسهريدا تێدهپهڕێت و بهرگهى ئهمه
ش ُّد َو ْ
طءا ً َوأ َ ْق َو ُم ِقيالً).
ي أَ َ
ناگرێت( ،إِ َّن نَا ِشئَةَ اللَّ ْي ِل ِه َ
(عليه السالم و البركات)
ته نيا ئهوهنده؟ نهخێرَ ( ،وأ َ ْق َو ُم قِيالً) ،وشهى ئهو (أ َ ْق َو ُم)ه له ناخى پێغهمبهر
و جهمعى (الذين آمنوا معه) زهمينه دروست دهكات ،لۆ چ؟ لۆ ههموو قيامێك كه له دواڕۆژ
ص َالة َ)يش لهوهی وهرگيراوه( ،أَقِ ِم
(وأَقِ ِم ال َّ
دهكرێت ،چ جۆره قيامێك؟ قيامى پهرستش ،وشهى َ
ص َالة َ) لهو ئهقوهمهی وهرگيراوه ،ئهو قيوامييهته ،ئهو تهوطيئهيه ،لهناو ناخى پێغهمبهر له گهڵ
ال َّ
جهمعى (الذين آمنوا معه) لهناو ناخيان دروست ببێت ،لۆ ئهوهى به كردهيى بكرێت ،دۆخهكه بهجێ
بگهيهنرێت ،لۆيه نوێژيان ڕێكوپێك بوو ،چونكه إقامة دهكرا ،ئهو ئيقامهيه له چ وهرگيراوه؟ چۆن له
ش ُّد َو ْ
طءا ً َوأ َ ْق َو ُم قِيالً) ،ئهوه ههموو
ي أَ َ
ناخيان دروست بووه؟ به ( َوأ َ ْق َو ُم قِيالً)( ،إِ َّن نَا ِشئَةَ اللَّ ْي ِل ِه َ
باسی شهو بوو.
رۆژداچبووه؟ 

له
مبهر(عليه السالم و البركات) 
ركىپێغه 


ئه
كهواته" قوتابخانهى بيناكردنى پياوان له شهودايه ،بهم قيڕائهيهش دهكرێت كه هللا فهرمانى
پێێكردووه ،پرسيارێك دهكهين :ئهى به ڕۆژ پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) لهگهڵ جهمعى (الذين آمنوا
سبْحا ً َ
ط ِويالً) ،به رۆژ سهبح بكا .دهزانن وشهی
ار َ
معه) چ بكات؟ دهفهرمووی( :إِ َّن لَ َك فِي اَلنَّ َه ِ
تهسبيح له سيباحهوه هاتووه ،له مهسبهحهوه هاتووه ،واتای چ؟ واته" ئهو مرۆڤه لهناو گهردونێك
دايه ،لهناو بوونێك دايه ،ههمووى مهخلوقه ،بهشهو قيڕائهى كرد ،بهو جۆرهى كه باسمان كردووه،
باشه به ڕۆژ چ دهكات؟ كه خۆر ههاڵت ،ڕۆشنايى خۆى دهخاته سهر ههموو مهخلوقات ،ههمووى
ڕۆشن دهبێت ،كهواته" ههموو بهش و گهردوون و كهلێنهكانى ئهو مهخلوقاتانه له پێش چاوى
كهسهكه دياره! دهتوانێت سهرنجى بداتێ و لێى ورد بێتهوه ،به بهرجهستهييش تهواو وێنهيان
بكێشێت ،ئهوه ڕۆژهكهيه ،باشه چى بكات؟ ههرچى لهم نێوهنده بوونى ههيه خودى ئهو كهسهى
تێدايه ههمووى مهخلوقاته ،ههمووى وهك دهريايهك ههژمار دهكرێت ،خودى ئهو كهسه دهيهوێت
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بهشهو قيڕائه بكات ،دهبێ به ڕۆژيش مهلهوانى بكات ،تهسبيح بكات ،سيباحه بكات ،له چ؟ له ناو
ئهو ههموو مهخلوقاتانه ،ههر له ئۆكسجينهوه دهست پێ دهكات كه ههڵيدهمژێت به هزر و ذهن ،به
چاو ،به گوێ ،به عهقڵ ،به هزر ،لهم ئۆكسجينه ورد دهبێتهوه ،كه له ههموو شتێك زياتر پێويستى
پێيهتى .تهنيا سێ خولهك دهم و لوتت بگرى دهخنكێيت ،دێت به چاو ،به عهقل ،به گوێ ،به قوڵى
لهو ئهو ئۆكسجينه ورد دهبييهوه ،لۆ ئۆكسجين وهردهگرى؟ كه چووه ژوورهوه ئهو ئۆكسجينه چ
دهكات؟ به چهند ڕێگهيهك دادهچێت ،له ژوورهوه چ دروست دهكات ،لۆ چ كۆئهندامێك دهچێت؟
ئهمه تهنيا لۆ ئهو ئۆكسجينه ،پاشان دێته دهرهوه ،له ههوايهكه چ دێتهوه دهرهوه؟ ئهمه نموونهيه و
ههمووى له دهوروبهرى خۆيدا ههيه.
پاشان نموونهى ديكه ،ئينجا دێته سهر ڕووهك ،دێته سهر بابهتى ئاژهڵ ،دێته سهر بێ
گيانان ،دێته سهر مرۆڤ ،سهيرى مرۆڤ دهكات ،چاوى ئهم مرۆڤه ،گوێى ئهم مرۆڤهى ،قژى ئهم
مرۆڤهى ،شێوازى ئهم مرۆڤهى ،شێوازى ڕۆيشتنى ئهم مرۆڤهى ،پهنجهى دهستى ئهم مرۆڤهى.
ههموو مهخلوقه ،وهكو دهريايهك ئهو كابرايه دێت و بهو هزرهى ،بهو عهقلهى و بهو دڵهى
سبْحا ً َ
ط ِويالً) خوداى ڕهحمان به
ار َ
سيباحهى تێدا دهكات ،مهلهوانى تێدا دهكاتِ ( ،إ َّن لَ َك ِفي اَلنَّ َه ِ
سبْحا ً َ
ط ِويالً) درێژ( ،إن ناشئة الليل) ،ههمووی شهو بوو( ،قُ ِم
ژماره ديارى ناكات ،ناڵێ مليۆنهكَ ( ،
سبْحا ً َ
(وا ْذ ُك ِر اس َْم
ار َ
اللَّ ْي َل)( ،إِ َّن نَا ِشئَةَ اللَّ ْي ِل) ،پاشان ئهی به ڕۆژ؟ (إِ َّن لَ َك فِي اَلنَّ َه ِ
ط ِويالً) ،كو؟ َ
َر ِب َك) ،ئهوهيه ،كه ئهو ههموو مهخلوقاتانه بهو جۆرهى تهسبيحاتى كرد ،يهكسهر خالقييهتى خوداى
ڕهحمان به بيردا دێت .كهواته" ئهو زيكره( ،ذكر) به له دواى بيرچوونهوه دێتَ ( ،وا ْذ ُكر َّرب ََّك إِ َذا
(وا ْذ ُك ِر اس َْم َر ِب َك) ،ئهوانه ههموو له ئهنجامدا له مێشكى چ دهردهچى؟ ههمووی
نَ ِس َ
يت)(الكهفَ )٢٤
وشهى (هللا)ی له سهر نووسراوه ،دروستكراوى (صنع)(هللا)يه ،خلق هللا ،ههموو بهتهواوى ،به
چهمكى پهروهردگارێتى (ربوبييهت) ،به چهمكى خالقيهت خودی (هللا)ی دهكهوێته ناو دڵی.

بهتول 
مكىته 


چه
(وا ْذ ُك ِر اس َْم َر ِب َك) ،له ناخى چى لێدێ؟ بێگومان له ناخى دۆخێكى ديكه دروست دهبێت،
َ
ً
َ
(وت َ َبت َّ ْل إِلَ ْي ِه ت ْب ِتيال) ،وشهى تهبهتول به ماناى دابڕان (إنقطاع) هاتووه ،واته" ئهو كاته ئهو هاوهڵهى
َ
كه ئهو دۆخهى كردووه ههرچى هێڵه ،ههرچى پهيوهست و پهيوهند ههبوو بێت له نێوان خۆى و له
نێوان ئهو ژينگهيه ،له نێوان ئهو بوونانهدا ،كه بهستوويهتى ههمووى پچڕاوه ،سهرلهنوێ ئهمجاره
(وتَ َبت َّ ْل ِإلَ ْي ِه ت َ ْب ِتيالً) ،تهبهتول (بهتڵ)
ههمووى بهم چاوهى بهستۆتهوه كه خوداى ڕهحمان دهيهوێتَ ،
(مثل) واته" (وهكو) هاتووه( ،يقال عن النخل الفسيلة المنقطعة عن
له زمانى عهڕهبيدا به ناوی ِ
امها) ،له بن دار خورمای ،نهمامی دار خورما دهڕوێ و گهشه دهكا ،ههر له بن ڕهگهكهی ،ئهگهر
له وێنه سهرنجتان دابێت ،دارخورما وهكو دار پرتهقاڵ و دار ههنار و سێو نييه ،ههر لهژێر
خۆيهوه چهند نهمامێك دهردێنێت ،له زمانى عهرهبى فهسيلهى پێ دهگوترێت و له كوردى پێى دهڵێن
براله ،ئهو تهبهتوله بهم دۆخه دهگوترێت كابراى جوتيار بێ ئهوهى ئهم برالهيه ببڕێتهوه و له
شوێنێكى ترهوه بيچێنێت.
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وهك دهزانن ئهوهى لهگهڵ خاوهن باخى خورما ژيابێت يان له ناوچهيهكى به خورما بێت،
يان زانيارى دهربارهى كشتوكاڵ ههبێت ،ههموو سيفهتهكانى ئهم برالهيه له داكانهكهى خۆى
دهچێت ،لهم بهرههمهى كه بهرووبوومى دهبێت ،لۆيه له زانستى كشتوكاڵدا ئهگهر هاتوو خورمايهك
جۆرهكهى باش بوو و ويستت بيچێنيت ،به دهنك مهيچێنه ،بهم برالهيه بهم فهسيلهيه بيچێنيت باشه،
كات و جۆرهكهى ،ئهو كاتهى كه گهشهى تێدا دهكات ،پاشان ههمان جۆرت لۆ بهرههم دێنێتهوه،
ئهو بڕينهوهيه بهههمان جۆر دۆخهكه دروست دهكات و دووبارهى دهكاتهوه ،ئهمهيه تهبهتول.
واتاى چى؟ واته" هللا كاتى خۆى كه پێغهمبهر و جهمعى (الذين آمنوا معه) به ماناو چهمكی
ض َخ ِليفَةً)(البقرة )٢٠ناو و كردارهكانى به
جێنشينى (الخالفة) دروست كردووهِ ( ،إ ِني َجا ِع ٌل ِفي اْل َ ْر ِ
ڕێژهيى ،به ڕێژهى سهديى داوهته ئهم مرۆڤه ،ئهوانهى لهگهڵ (رسول هللا) ئيمانيان هێنا (مع رسول
هللا) ،كهواته" ئهم دۆخه بههۆى قيام الليل و بههۆى تهرتيبى قورئان ڕێزبهندى دابهزينى قورئان،
بههۆى ذكر دروست دهبێت ،دۆخێك لهناو ناخى ئهو كهسه دێته ئاراوه( ،بهبێ وێكچواندن و نواندن) له
خودى خوداى ڕهحمان بچێت ،ئهوهيه چهمكى تهبهتول (التبتل).
ئهو ژيانهى كه خوداى ڕهحمان لۆ جهمعى ئيماندارانى دهوێت لهگهڵ ژيانى سهر شهقام
جياوازيى ههيه ،بهڵێ كهسى سهر شهقاميش زيندووه ،بهاڵم ژينێكى نهوعييه ،له قورئاندا دان بهم
ژيانهدا نانرێت ،لۆيه دهفهرمووێت( :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُواْ ا ْست َ ِجيبُواْ ِ ِ
عا ُكم ِل َما
لر ُ
ِّل َو ِل َّ
سو ِل ِإ َذا َد َ
ي ُْحيِي ُك ْم)(اْلنفال  ،)٢٤باشه ئايا كهسى موسڵمان كه له شهقامهوه دێته ناو مزگهوتهوه زيندوو نييه؟ بهڵێ
له ڕووى بايلۆجييهوه زيندووه ،بهاڵم به قورئان زيندوو نييه ،كهواته" ئهو ژيانهى كه قورئان لۆى
دروست دهكات له جۆرى وێكچووى ژيانى خوداى ڕهحمانه ،ئهمه تهبهتوله ،دهبێ له خود و ناخى
ئهو مرۆڤه ،خوداى ڕهحمان چ سيفهتێك؟ چ فيعلێك؟ چ ناوێك كه پێى ڕازى بووبێت لۆ مهخلوقات
داينابێت؟ دهبێ ئهو حاڵهته له ناخى ئهو بهندهيه بهم جۆره و بهم بڕه دروست ببێت ،لۆ ئهوهى به
(وت َ َبت َّ ْل إِلَ ْي ِه ت َ ْب ِتيالً)،
(وتَبَت َّ ْل) ناڵێ :الی هللا ،أو الی ڕبكَ ،
كردهيى لۆ خودى خوداى ڕهحمان بڕواتَ ،
لێى داببڕێ ،بهاڵم مهبهستى ئهوه نييه كابرا واز له دونيا بێنێت و بچێته ناو ئهشكهوتهكان،
(ڕهبهنايهتى) ڕههبانييهت له ئيسالمدا نييه ،چهمكى تهبهتول بهم جۆره نييه ،له ههندێ زاراوهى
زمانى ئێستا ئهو مانايه دروست بووه ،گوتمان ئهم تهبهتوله بهم جۆرهى كه براله (فسيلة)
خورمايهكه دروستى كرد ،بهههمان سيفهت و به ههمان ناو به ڕێژهيهكى دياريكراو له ناو ناخى
ئهم بهندهيه دروست دهبێت ،ئهوه تهبهتوله.
ب ََّل إِلَهَ إِ ََّّل ُه َو فَات َّ ِخ ْذهُ َو ِكيالً)،
ق َو ْال َم ْغ ِر ِ
(وت َ َبت َّ ْل إِلَ ْي ِه تَ ْب ِتيالً) ،كێ؟ إليه كێ؟ َ
(ربُّ ْال َم ْش ِر ِ
َ
گووتى( :رب) اسمى (رب)ى لۆ بهكارهێناوه( ،رب) بهم چهمك و مانايانهى كه پێشتر
سبْحا ً َ
ط ِويالً) ،نههار به چ دروست دهبێت؟
ار َ
ق؟ ( ِإ َّن لَ َك ِفي اَلنَّ َه ِ
باسمانكردووه ،باشه لۆ َربُّ ْال َم ْش ِر ِ
ق) ،كه
به خۆرههاڵتن ڕۆژ دروست دهبێت ،به خۆرئاوابوون شهو دروست دهبێتَ ،
(ربُّ ْال َم ْش ِر ِ
ڕۆژ ههڵدێت دهست به تهسبيح دهكات ،به هۆى ڕۆشنايى خۆرهكه تيشك كهوتۆته سهر مهخلوقات،
مهخلوقات ههموو له پێش چاوى ڕووناك بوو ،دهست به تهسبيح دهكات لهناو ئهو مهخلوقاتانه
ههمووى دهريايهك بێت ،ئهو مهلهوانى تێدا دهكات لۆ ئهوهى فيعلى خاليقييهتى خوداى ڕهحمانى لۆ
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ئاشكرا بێت ،به چ حاڵهتێك؟ به چهمكى رب ،گوتمان رب بهم سێ مانايهنهى كه له سهرهتا باسمان
ب ََّل ِإلَهَ ِإ ََّّل ُه َو فَات َّ ِخ ْذهُ َو ِكيالً)( ،فاتخذه) خۆت بيگره،
(و ْال َم ْغ ِر ِ
كردووهَ ،
(ربُّ ْال َم ْش ِر ِ
ق) ،پاشان َ
ُون ّللاِ أَن َداداً)َ ( ،من َيت َّ ِخذُ) خۆى دهيكا ،خۆی دروستی
(و ِمنَ النَّ ِ
اس َمن يَت َّ ِخذُ ِمن د ِ
خۆت بيكه ،ئهوهتا َ
دهكا ،كهواته" دهبێ مرۆڤى موسڵمان خۆى له ناخى خۆى ،خوداى ڕهحمان چوون لۆخوداى
ڕهحمان ،گهڕانهوه لۆ خوداى ڕهحمان ،له ناخى خۆى چهمكى ڕبووبييهتى خوداى ڕهحمان خۆى
(و ِكيالً).
دروست بكات( ،فَات َّ ِخ ْذهُ) ،به چ صيفهتهك؟ َ
ئهو ههموو مانايانه تهرتيبه ،چونكه ئهوه ياسايه له قورئان دا ،قۆناغى يهكهم دهيگهيهنێته
قۆناغى دووهم ،قۆناغى دووهم دهيگهيهنێته قۆناغى سێيهم ،قورئان بهم جۆرهى و بهم ئهندازهگيرييه
مرۆڤ له موسڵمانێتى دهگوازێتهوه لۆ كهسێكى خاوهن ئيمان( ،قُ ِم اللَّ ْي َل ِإ ََّّل قَ ِليالً) ،پاشان تهنشيئهی
سبْحا ً َ
ب) ،لۆ؟ تاكو
ق َو ْال َم ْغ ِر ِ
ار َ
ط ِويالً)َ ،
شهو ،تهوطيئهى شهو( ،إِ َّن لَ َك فِي اَلنَّ َه ِ
(ربُّ ْال َم ْش ِر ِ
حالهتهك دروست ببێ ( َفات َّ ِخ ْذهُ َو ِكيالً).
باوهڕ بكهن ئهم (وكالة)ه تهوكيلى خوداى ڕهحمان ئهو فعلهى كه ئينسان دهداته پاڵ خوداى
ڕهحمان تهنيا بهو حالهته دروست دهبێت ،لۆيه ئهو چهمكه له مێشكمان زۆر بچووك و دياريكراوه،
خوداى ڕهحمان به سيفهتى وهكيل له ژيان و بوونى ههموو مهخلوقاتدا فاعيله ،بهاڵم بهكردهيى دهبێ
مرۆڤ لۆ ئهو بابهتهى تهوكيلى خوداى ڕهحمانى بكات ،لۆ ههموو مهخلوقات (هللا)بريكاريانه
(وكيل) له ڕۆزيى و له ژيان گهڕاندنهوه و له زيان و بهدهستهێنانى سوود ،تهنيا مرۆڤ نهبێت
ههركاتێك ئهم حاڵهتهى له دڵ و ناخى دروست بوو ،واته" خوداى ڕهحمان بكاته وهكيلى خۆى،
(فَات َّ ِخ ْذهُ َو ِكيالً) ،پاش ئهو ههموو حاڵهتانه ،قيام الليل دهكا ،تهنشيئه دهكا ،تهسبيح دهكا ،رب المشرق
والمغرب( ،فَات َّ ِخ ْذهُ َو ِكيالً).

وهكيل

وشهى وهكيليش به مانای خۆدانهدهست (إستسالم) هاتووه ،واته" به تهواوى به ماناو
چهمكى وهكالهت تهسليم بێت ،خوداى ڕهحمان ببێته هاوهڵى ،خوداى ڕهحمان له ههموو كات و
ساتێكدا لۆ كاروبارى ماددى و مهعنهويى ببێته قائيمى ،ههموو كاتێك ئهو مرۆڤه به ههموو ههست
و حاڵهتهكانى پهنا لۆ خوداى ڕهحمان ببات ،ئهوهيه ماناى وشهى تهوكيلى خوداى ڕهحمان (فَات َّ ِخ ْذهُ
َو ِكيالً).
ع َلى َما َيقُولُونَ َوا ْه ُج ْر ُه ْم ه َْجرا ً َج ِميالً)(مزمل ،)٦٠ئهوهش دروست نابێت ههتا ئهو
(وا ْ
ص ِب ْر َ
(عليه السالم و البركات)
لێى داوا دهكرێت ئارام (صبر) بگرێت ،به چ
حاڵهتانه دروست نهبن ،پێغهمبهر
صهبر بگرێ؟ به يهكێك دهگوترێت ده دينار ببهخشێتهوه ،ئهگهر ده دينارى له گيرفاندا ههبێت ،ده
دينارهكه دهبهخشێ ،بهاڵم ئهگهر ده دينارى له گيرفاندا نهبێت چۆن لێى داوا دهكرێت ده دينار
ببهخشێت؟ من داواى سهد دينار لهم برايهم به قهرز دهكهم ،ئهگهر سهد دينارى له گيرفاندا نهبێت
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(عليه السالم و

چۆن سهد دينارهكهم دهداتێ؟ ئايا ئهمه كارێكى ژيرانهيه؟ خوداى ڕهحمان به پێغهمبهر
البركات)
علَى َما َيقُولُونَ ) ،صهبر حالهتهكی بهدهنييه ،دهبێ له ناخدا ههبێت،
دهفهرمووێت( :وا ْ
ص ِب ْر َ
صا ِب ُرواْ)(آل عمران  ،)٢٠٠له ناخى مرۆڤ بوونى ههبێت ،چونكه بهروبوومی كارێكه.
(ا ْ
صبِ ُرواْ َو َ

باشه ئهگهر ئهو حاڵهته له ناخى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بوونى نهبوو بێت ،چۆن هللا داواى
صبِ ْر ِل ُح ْك ِم َربِ َك)(القلم  ،)٤١ئهو
لێدهكات؟ لۆيه ئێمه صهبڕمان نييه ،ياخود صهبڕمان كهمه( ،فَا ْ
حاڵهتهى كه ئێستا تۆ تێيداى حوكمه ..حوكممان كردووه لهسهرت بهو جۆره بيت ،به ئهحكهمييهتى
خۆی دهبێ صهبرى لهسهر بگرێت ،بهاڵم حاڵهتێك له ناخى دروست دهبێت كه ناتوانێت له
الر ْجزَ
(و ُّ
(وا ْه ُج ْر ُه ْم ه َْجرا ً َج ِميالً) ،طهبعهن ئهو ههجره پێشترێ َ
بهرامبهردا بهرگه بگرێتَ ،
فَا ْه ُج ْر)(المدثر )٥دروست بووه ،ئهو ههجره له وانهكانى سيڕه باسمان كردووه ،حاڵهتهكه له ناخى
مرۆڤ دروست دهبێت.
ههجرى حاڵهتێك دهكات له جۆرێك كه خوداى ڕهحمان پێى ڕازى نييه ،كه ئهو ههجرهى
كرد ئينجا زهمينه لۆ قۆناغى دووهم دروست دهبێت .كه ههجرى مرۆڤه ،ئهم مرۆڤه كه ئهو حاڵهتهى
الر ْجزَ فَا ْه ُج ْر)و ئهوه فهرمانه ،روجز حاڵهتهكه له ناخى مرۆڤ لۆ دهرهوه
(و ُّ
دروست دهكاتَ ،
دهسهپێنرێت و خوداى ڕهحمان پێى ڕازى و پێى خۆش نييه .فهرمان به پێغهمبهر دهكرێت ئهو
حاڵهته ههجر بكات ،كه پێغهمبهر ههجرى كرد ئينجا قۆناغى دووهم دهبێت خودى ئهو مرۆڤانهش
كۆچ (هجر) بكهن كه ئهو حاڵهتهيان لێ دروست دهبێت ،ئهوه قۆناغى دووهمه.
(وا ْه ُج ْر ُه ْم ه َْجرا ً َج ِميالً) ئهوه ههجری سێيهمه ،واته"

قۆناغىسێيهم :ههجرى جوگرافىَ ،
ئهگهر هات و ههجرى جۆريى لۆ حاڵهتهكهى دروست نهبوو ،قۆناغى دووهم دروست نابێت تا
ههجرى مرۆڤهكان بكات ،پێى ناكرێت ،ئهگهر قۆناغى دووهم واته" ههجرى مرۆڤهكانى پێ
دروست نهكرێت ،ئهوا قۆناغى سێيهمى ههجر دروست نابێت تا قۆناغى جوگرافيى بگوازێتهوه لۆ
ناوچهيهك ،لۆيه ئهو كابرايهى كه له كات و ساتى جهنگى عێڕاق و ئێران له سهرهتاى جهنگدابوو،
لهبهر مردن ڕاى دهكرد و دهچووه ئێران خۆى به موهاجير دادهنا ،كابرا موهاجير نهبووه ،له مردن
ههاڵتووه ،كهى به كردهيى دهبێته موهاجير ،ئهگهر هات و حاڵهتى يهكهم و دووهم ،ئينجا حاڵهتى
(وا ْه ُج ْر ُه ْم ه َْجرا ً َج ِميالً)ی كردبی،
(و ُّ
الر ْجزَ فَا ْه ُج ْر)ى كردبیَ ،
سێيهمى لهسهر دروست دهبێتَ ،
ئهوجه (الَّذِينَ آ َمنُواْ َوهَا َج ُرواْ َو َجا َهدُواْ) دروست دهبێ ،ئهوه ياسای قوڕئانه.
لۆيه زۆرجار ئهو حاڵهته دووباره دهكهينهوه ،ئهو قورئانه ياسا و ئهندازهگيرى وشهكانى نهوعييه،
دهبێت بهم جۆرهش جێبهجێ بكرێت و وهربگيرێت ،وشهيهك پێش بخرێت وهك ئهوه وايه پهنا بهخوا
بڵێين يا رب تۆ ئهحكهم نهبوويت ،تۆ (أعلم) نهبووى ،ئێمه له تۆ زاناترين ،ئێمه دهزانين بهم جۆره
باشتره ئهمڕۆ ،بهم شێوهيه جێبهجێى بكهين ،وشهيهكيش دوابخهين ههمان مانا دهدات ،چونكه ئهو
قورئانه بهم ئهندازهگيرييه هاتۆته خواره و ئهمه ياسايهتى.
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شێوازىتێگهيشتنىقورئان 

نموونهيهكتان لۆ دههێنمهوه :كابرايهكى عارهب پێش مردنى وهسيهتێك لۆ منداڵهكانى
دهنووسێت ،دوو كوڕى ههيه ،مالي و ملكي إلبني الصغير ،تهنيا ئهلفێك (أ) لهسهر واوهكهى زياد
بكه دهبێته :مالي أو ملكي إلبني الصغير ،لێره واتاكهى چهند دهگۆڕێت؟ يهك ضهممه قهدهغهيه
ّللا ِم ْن ِعبَا ِد ِه ْالعُلَ َما ُء) ،ئهوه تهعهبوده ،فهتحهكه بكه ضهمه ئهوه كوفره،
بگۆڕێت( ،إِنَّ َما يَ ْخشَى َّ َ
چونكه ماناكهى پێچهوانه دهبێتهوه .باشه گۆڕينى قورئان ههر ئهوهنده نييه ،ئهگهر هات و ماناكانى
قورئان له كات و ساتى جێبهجێ كردن بگۆڕدرێت (تحريف) بكرێت ،ههم ديسان تهحريفى
قورئانه ،چۆن؟ لۆ نموونه" هللا فهرمانى به ئێمه كردووه له نوێژدا يهكهم جار دهبێ سوڕهتى الفاتحة
بخوێنين ،ئينجا بچينه ڕكوع ،پاشان بچينه سجود .باشه ،كابرايهك ههستا نيازيشى ڕاست بوو،
يهكهم جار كڕنوش (سجود)ى برد ،يان ڕكوعى كرد ،ئايا ئهو كهسه نوێژهكهى گيرا دهبێت؟ به
كۆدهنگى ئوممهت ئهو كهسه نوێژى نهكردووه ،با ههر نياز پاك بێت ،ئهوهيه ياساو فهرمانهكانى
الر ْجزَ فَا ْه ُج ْر)،
(و ُّ
خودا ،فهرموويهتى :بوهستن ،پاشان ڕكوع بكهن ،دواتر سجوده ،دهفهرمووێتَ :
به تهرتيبى نزول ،پاشان (آمنوا و هاجروا و جاهدوا) ،حاڵهتهك له واقيعهك دروست دهبێ ،ئينجا
(ه َْجرا ً َج ِميالً) ،ئهوهيه شێوازى تێگهيشتنى قورئان به ڕاستهقينهيى ،پياوان (رجال)ى ئهوانى لهگهڵ
رسول هللا(عليه السالم و البركات) ئيمانيان هێنا (الذين آمنوا مع) بهم جۆرهی دروست بووينه.
لۆيه ئهوان بهو جۆره بوون و ئێمهش بهم جۆرهينه .پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) توانى بهم
جۆره ئهو پياوانه دروست بكات ،سيحرباز نهبوو پهنا بهخوا ،كاهين نهبوو پهنا بهخوا ،كارگهشى
نهبوو مرۆڤهكان لهم دهرگهيه بباته ژوورهوه و لهو دهرگه ئهبو بهكرى لێ دهربچێت ،ئهبو بهكر-
يش ناوى ببێته صديق ،عومهريش بباته ژوورهوه و ببێته عومهرى الفاروق ،ئايا ئهمه ڕوونه؟ يان
(عليه السالم و
ههمزهى مامى بباته ژوورهوه و حمزة (سيد الشهداء)ى لێ دهربچێت ،نهخێر پێغهمبهر
البركات) كارگهى نهبوو ،بهڵكو بهم ڕێگهيه ئهو رجاَّلنهى دروست كرد ،لۆيه ئهو حاڵه دووبارهييه
دووباره نهبێتهوه كه قورئان شياو و لهباره لۆ دروستكردنهوهى ئهم جۆره پياوانه (رجال) ،بهم
جۆرهى دروست نهكرێت ،مێژوو ههردهم خۆى دووباره دهكاتهوه.
ئهوهتا پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) فهرموويهتى( :خير القرون قَ ْرنِى ،ث ُ َّم الَّذِينَ يَلُو َن ُه ْم ،ث ُ َّم الَّذِينَ
يَلُو َن ُه ْم)دهبێ ئێمه ههردهم لۆ خراپه بچين؟ به تێگهيشتنى ئهو برايهى بێت كه دهڵێ لهناو مهسهلهكه
(ولَقَ ْد َكتَ ْبنَا
قهڕنهكه زهمهنه ،ههتا ئهم نمونانه دروست نهبێت دهبێ ههردهم زهڕب له خۆمان بدهينَ ،
فِي َّ
صا ِل ُحونَ )(اْلنبياء ()٦٠٥إِ َّن فِي َه َذا لَبَ َالغا ً ِلقَ ْوم
ُور ِمن َب ْع ِد ِ
ِي ال َّ
الذ ْك ِر أ َ َّن ْاْل َ ْر َ
الزب ِ
ض يَ ِرث ُ َها ِع َباد َ
َاك ِإ ََّّل َر ْح َمةً ِل ْل َعالَ ِمينَ )(اْلنبياء .)٦٠١
س ْلن َ
َ
عا ِبدِينَ َو َما أ َ ْر َ
خوداى ڕهحمان لۆ خاترى گهورهيى و فهزڵ وبهخشندهيى و كهڕهمى خۆى ،به لوتفى خۆى
ڕێنموونيمان بكات ،هيدايهتمان تهواو بكات ،تهقوامان زياد بكات به پشتيوانى خودا ،لۆ ئايينى
ڕاستهقينه دهستمان بگرێت ،قورئانى كامڵ ئهو حاڵهتهمان تێدا دروست بكات كههللا لۆ نهوه (جيل)ى
يهكهم دروستى كرد ،ئێمهش بكاته ئهو ڕيجاَّلنه و به پشتيوانى خوداى ڕهحمان بهڵێنيشى پێداون
گۆى زهوى به ميرات بدرێته دهستيان.
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