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ڕوكنى دووهمى ئيمانه

شێوازى ئيمان هێنان به ڕۆژى دوايى (اليوم اآلخر)
به پشتيوانى خوداى ڕهحمان له وانهكانى چۆنييهتى زيندووكردنهوهى ئيمان له ناخى
مرۆڤ له خزمهتتان بهردهوام دهبين به ،ئهمڕۆ كۆڵهگهى بنهڕهتى ئهم ماددهيه( :أإليمان باهلل
واليوم اآلخر) ،إن شاءهللا له خزمهتتان باسى (اليوم اآلخر) دهكهين و تيشكى زياتر دهخهينه سهر
شێوازى ئيمان هێنان به ڕۆژى دوايى (اليوم األخر).
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ويستى خوداى ڕهحمان
(عليه السالم

وهك دهزانن خوداىڕهحمانئهم قورئانهى بهم شێوهيه دانهبهزاندۆته سهر پێغهمبهر
و البركات) ،بهڵكو به دانايى (حكمة) و به به توانايى و عيلمييهتى خوداى ڕهحمان ئهم قورئانهى به
تهرتيبى نزول دابهزاندووه ،كه زانايان ناويان ناوه (ترتيب النزول) و بهم جۆره دابهزيوهته سهر
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات).
لهبهرئهوهى خوداى ڕهحمان خۆى (أعلم و أحكم)ه به چۆنييهتى دابهزاندنى قورئان ،ئامانج
له دابهزاندنى قورئان بهم شێوازه دانايى و ويستێكى دياريكراوى ههيه ،لۆيه بهم تهرتيبهى دابهزاند،
لۆ زانياريتان له الى هللا سوڕهتى (البقرة آل عمران ،الفاتحة) و سوڕهتهكانى ديكهى ناو قورئان
ههمووى ههبوون ،دياره ويستێكى دياريكراو ههبووه ،لۆيه هللا يهكهمجار سوڕهتى (العلق) پاشان
(قلم) پاشان (المزمل ،المدثر) ،بهم ڕيزبهندييه ههتا كۆتايى دابهزاند.
دياره تهنها بهم ڕێگهيه ويستى خوداى ڕهحمان دێته جێ ،وهك دهزانن له بنهڕهتدا ويستى
خوداى ڕهحمان چۆنييهتى پهيوهندى گرتنه له نێوان مرۆڤ و ذاتى خۆى ،ئهم پهيوهست و
پهيوهندييهش له قورئاندا ناونراوه به ئيمان ،كهواته" ئهوه باشترين ڕێگهيه الى خوداى ڕهحمان لۆ
دروستكردنى ئهم ئيمانه له ناو دڵى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) لهگهڵ گرۆى (الذين آمنوا معه) ،ئيمان
بهم ڕيگهيه دروست دهبێت و ههر ئهمهش پێوهر و پێوانهيه ههتا كۆتا مرۆڤ.
به وردى باسى ئهوهمان كردووه ،تهنيا دووباره و دووپاتكردنهوهيه ،يهك له داڕشتهكانى
ياخود دامهزراندنى وشهكانى قورئان ئهويش ويستى دياريكراوى خوداى ڕهحمان لهسهر ههيه،
وشهى قورئانيى لهناو كۆى قورئان بهم جۆره و بهم ڕێگهيهش دهبهسترێت و بهم جۆرهش
دادهبهزێت ،لۆ نمونه"
* سهرهتا پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) وهحى لۆ دێته خوارهوه ،يهكهم وشه كه دهستى پێدهكرێت( :ا ْق َرأْ
بِاس ِْم َربِ َك الَّذِي َخلَقَ )(العلق.)١
* ئهگهر ئهم ئايهته وهربگيرێ ،ئهم كۆمهڵه وشهيه كه به زمانى سهردهميانهى ئهمڕۆ پێى
دهگوترێت ئهندازهگيرى وشهكان ،ئهم وشانه بهم ئهندازهگيريى و ڕێكخستنه بهرزه دانراوه؟ ئهم
دانانهش ويستى خوداى ڕهحمان لهسهرههيه ،ويستێكى جۆريى(نوعى).
* كهواته" ئهو ئهندازهيهى ئهو وشانهى بهم جۆره دانراوه ،بهم جۆرهش مامهڵهى لهگهڵ دا كرا،
ئهوكاته ويستى خوداى ڕهحمان دێته جێ.
له وشهكان و ئهو كهسانهى كه دهيانهوێت ئهم وشانه له ناخى خۆيان دروست بكهن ،ئهوه
ئهگهر هات و به كردهيى و ئهندازهييانه بهدواداچوونى ئهم وشانهيان كرد ،لۆ نمونه" دهفهرمووێت:
(إقرأ) ،مرۆڤهكه بێت قيڕائه بكات نهك مودارهسهِ ( ،باس ِْم َر ِب َك) بێت و (رب)ى خۆى به گوێرهى
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قيڕائه بناسێ ،ناو (أسم)ى ئهو (رب)هى خاليقه (ا ْق َرأْ ِباس ِْم َر ِب َك الَّذِي َخلَقَ ) ،بهم جۆرهى به كردهيى
ئامێرى ناخى (جهازى داخل)ى مرۆڤهكهى كه له پێش چهند وانهيهك باسمان كرد كه چۆن فوئاد
دهست به گواستنهوه لۆ فيطڕه دهكات ،قيڕائهكهش له ڕێى چاو و گوێ ئهنجام دهدرێت ،گوتمان
سهمع و بهصهڕه كهوا قيڕائهكهى پێدهكرێت( ،ا ْق َرأْ ِباس ِْم َر ِب َك الَّذِي َخلَقَ ) ئهم وشهيه كه ئهم كۆمهڵه
وشانهى ئهندازهيهكى جۆريى(نوعى) تێدا ههيه.
مامهڵهكردن و ئهندازهگيريى له وشهكانى قورئاندا
خاڵى يهكهم :ئهگهر هاتوو مرۆڤى ئيماندار ڕيزبهندى دابهزين (ترتيب النزول)هكهى
قورئانى وهرگرت ،ياخود بچينه خزمهت پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ئهو نموونهى پێشهنگييه (أسوة)ه
لۆ ئهم بابهته ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) له يهكهم سوڕهتى(العلق) (أقرأ)ى لهسهر دابهزى و
كۆمهڵێك وشه هاتنه خوارهوه (ا ْق َرأْ بِاس ِْم َربِ َك الَّذِي َخلَقَ ) ،كهواته" بهم بڕگه ئهندازهييانه،
پهيوهندييهكى قووڵ له نێوان ناخى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) لهگهڵ خوداى ڕهحمان دروست بوو.
(عليه السالم و البركات)

لۆ زانين له يادى پێغهمبهر و له هزريدا و له قهوارهى پێغهمبهر
سوڕهتى(القلم) تاكو ئهو كاته دانهبهزييه ،ههروهها سوڕهتى (المزمل)يش دانهبهزييه ،پێغهمبهر
السالم و البركات) نازانێت له پاش سوڕهتى (العلق) ئايا سوڕهتى (القلم) يان سوڕهتى (البقرة) دێت؟ لۆيه
يهكهمين بنياتنراوێك كه پهيوهندى پهروهردگارێتى پهروهدگارانه (ربوبية الربانيية) دروست ببێت،
ئهو پهيوهندييه دروست ببێت له ناخى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) له ڕێگهى سوڕهتى (العلق) بووه
(ا ْق َرأْ بِاس ِْم َربِ َك الَّذِي َخلَقَ ) له داڕشتنى وشهكانى ناو ئهم سوڕهته( ،إقرأ) يهكهم وشهيه( ،ا ْق َرأْ بِاس ِْم
َر ِب َك الَّذِي َخلَقَ ) ،ئهو پێنج وشهيه ئهگهر له دوا وشهوه لۆی بگهڕێيهوه ههمان حاڵهت له ناخى
مرۆڤدا دروست ناكات ،به پێچهوانهوه بچيه خزمهتى ،ههمان حاڵهت دروست ناكات ،تهنيا دهبێ
بهو ڕێزبهنديى (ترتيب)هى قيڕائهكه بكرێ( ،ا ْق َرأْ ِباس ِْم َر ِب َك الَّذِي َخلَقَ ).
(عليه

كهواته" داڕشتنى ئهندازهى وشهكانى قورئانيى خوداى ڕهحمان كه لهناو قورئاندا
دايبهزاندووه به ويستێكى دياريكراو هاتۆته خوارهوه ،نموونهيهك لۆ نزيككردنهوه ئهويش خوداى
(عليه السالم و
ڕهحمان لهناو قورئان فهرمانى به ئێمه كردووه نوێژ بكهين (أقيموا الصالة) ،پێغهمبهر
البركات) شێوازى نوێژى فێركردوين ،ئهمه تهكبيرهى ئيحرامه ،ئهوه قيامهيه ،ئهوه ركوعه ئهويان
سجوده ،ئهوه (التحيات)ه و سهالمه.
ئهگهر هاتوو كابرايهك له پێش قيام ،يان له پێش فاتيحه خوێندن ركوع بكات ،ئهوا كۆ دهنگى
ئوممهت و ههموو زانا و بهڵگهكان لهسهر ئهوهيه نوێژهكهى بهتاڵه ،لۆ؟ چونكه شێوازى
جێبهجێكردنى نوێژهكهى به گوێرهى حيكمهتى پێغهمبهرى(عليه السالم و البركات) جێبهجێ نهكرد ،ئهوهى
ناومان ناوه به سوننه ،كه بهم جۆرهش جێبهجێى نهكرد با ويستى ناخى كابراى نوێژكردن بێت،
4

وهىئيمان
زيندوكردنه 


وانهىدوانزه
 

دمحمرافععبدالقادر

بهاڵم وهك نوێژى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) نههاتووه ،لۆيه ئهم نوێژه قهبوڵ نييه ،كهواته" ئهندازهى
فهرمايشتهكان يهكهمجار دهبێ له نوێژدا تهكبيرهى ئيحرام بكات ،پاشان قيام ،ئينجا ركوع ،ئينجا
سجود ،پاشان تهحييات و سهالمدانهوه ،يهك لهمانه دوابخات يان پێش بخات ناتهواوى دهخاته نێو
شێوازى پهرستشهكهى ئهگهر نيازيشى چاك بێت ،ئهو ناتهواوييه پهرستشهكهى ڕهت دهكاتهوه،
ئهمه ههمووى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) لهم قورئانهى وهرگرتووه ،كهواته" ئهندازهى داڕشتنى
وشهى قورئان ههمووى دهبێت به دياريكراوى بێتهجێ ،ههر پێشخستنێك زيانى ههيه ،ههر
دواخستنێك زيانى ههيه.
ئهگهر بێينه سهر ماددهكهمان ،ئهمه له ناخى مرۆڤ جێبهجێ بكهين لهسهر شێوازى
دروستكردنى ئيمان ،يهكهمجار ئيمان هێنان به خودى خوداى ڕهحمان پاشان ئيمان به (يوم
اآلخرة) ،لێره باسى فريشتهكان نييه ،باسى كوتوب نييه ،باسى رسل نييه ،باسى قهزاو قهدهر
نهكراوه ،لۆ؟ خوداى ڕهحمان دهزانێت ناخى ئهو مرۆڤهى چۆن دروستكراوه و چۆن دروستى
كردووه ،خۆى ماددهى سهرهتاييهكهى دروستكردووه ،كه دهزانێت بهم جۆرهى دروستى كردووه
پاشان ئيمان هێنان به خودى خوداى ڕهحمان به ماناو چهمكى پهروهردگارێتى (الربوبية) ،دهبێ ئهم
مرۆڤه له ناخيدا ههستى ئيمان هێنانى به ڕۆژى ئاخيرهتيش دروست بێت ،لۆ ئهوهى نێوانى ئيمان
هێنان به خودى خوداى ڕهحمان لهگهڵ يوم اآلخر له پێش بێت ،ئهم مرۆڤه بهو جۆره ڕاسته ڕێيى
(أستقامة) دروست دهبێت ،بهم جۆره بنيات دهنرێت كه خوداى ڕهحمان دهيهوێت ،ئهگهرنا ئيمانى به
خوداى ڕهحمان ،به قورئان ،به كوتوب ،ئيمانى به فريشتهكانيش هێنا ،بهاڵم بهم جۆره ئيمان
ناهێنێت كه خوداى ڕهحمان دهيهوێت.
لۆيه ئهگهر سهير بكهين ئێمه خۆمان نموونهيهكين ،يان بڵێين ئهم نموونهيه كاك زهيده ،ئهو
كاك زهيده دهيهوێت ئيمان بهێنێت ،كه كهسێكه له ئێمه ،نموونهيهكيش بهێنين وهك ئهبو بهكر ،ئهبو
بهكر(رضي هللا عنه) ئيماندار بوو ،ئهم زهيدهش لهناو ئێمه ئيمانداره ،ئهبو بهكر قورئانى دهخوێند ،ئهم
زهيدهش قورئانى دهخوێند ،سهيربكهين ههر له ڕوانگهى (منطلق)ى يهكهم له دهسپێكى بابهتهكه
چۆن ئهبو بهكر مامهڵهى له گهڵ قورئان دا كردووه ،ئهدى چۆن ئهو زهيده ماماڵهى لهگهڵ ئهم
قورئانه دهكات؟ ههر لهمهوه جياوازين.
ئهم زهيده ئهوپهڕى ئهگهر بێت و مامهڵه لهگهڵ ئهو قورئانهى بكات ،له لوتكه بێت،
بانگخواز بێت ،بهرپرسياريش بێت ،بهگوێرهى ويستى خۆى مامهڵه لهگهڵ قورئان دهكات نهك
ويستى خوداى ڕهحمان ماناى چييه؟ ههواو ئارهزووى خۆى لهگهڵه ،خۆى حهزى لێيه ،خۆى
پێوهى كارلێكراوه ،خۆى موعجهبه پێى ،بهردهوام زياتر ئهم سوڕهتانه دهخوێنێتهوه ،بهردهوام و
زياتر له فهلهكى ئهو بابهتانه دهسوڕێتهوه ،ئينجا ههر كێ بێت (كێ بێت و پلهو پايهى ههرچى
بێت) ،بهاڵم ئايه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ياخود ئهبوبهكر بهم جۆرهى بوون؟ له وهاڵمدا دهڵێين
نهخێر.
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كاتێك پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) سوڕهتێكى لۆ دههاته خوارهوه ،لۆ نموونه" سوڕهتى (العلق)
پاشان سوڕهتى (القلم)ى لۆ دههاته خوارهوه ،ههتا له سوڕهتى (العلق) تێنهگهيشتبايه و
ههڵينههێنجبايه و مامهڵهى پێنهكردبا و نهيبردبايه بوارى كردهيى و دونياى واقيع ،ئهوا مامهڵهى
لهگهڵ سوڕهتى (القلم) نهدهكرد ،كه پايهى دووهمى ئيمانه ،پاشان مامهڵهى لهگهڵ سوڕهتى
(المزمل)يش نهدهكرد ،ههروهها سوڕهتى (المدثر)يش به ههمان شێوه ،بهم جۆره قورئان هاتۆته
خوارهوه.
كهواته" ڕهچاوى ههڵمژينى قورئانهكهى كراوه ،ههروهها ڕهچاوى وهرگرتنى قورئانهكهى
كراوه( ،بهبێ وێكچواندن) ههروهك چۆن خواردنێك تاكو ژهمى يهكهم له ناو گهدهى ههرس نهبووبێت،
ههڵنهمژرابێت ،نهچووبێته ههموو الشهى ،ژهمى دووهم بهرگه ناگرێت و قهبوڵى ناكات ،باشه ئهى
ژهمه خۆراكى سێيهم و ژهمى سهدهههم و ژهمى ههزارهم! ئهم گهدهيه مافى ئهوهى ههيه چاوهڕێ
بكات ،چونكه ههر ئهو گهدهيه لۆ ئهو حاڵهته دروست كراوه ،ناخى مرۆڤيش لۆ دامهزراندن و
دروستكردنى ئيمان بهم ڕێگهيه دروست كراوه ،سوڕهتى (العلق) ،سوڕهتى (القلم)( ،المزمل) ،جا
ههنگاو به ههنگاو بهم جۆرهو بهم ڕيزبهندييهيه.
ئيمان له كوێ پێشخراوه؟
خاڵى دووهم :دهبێت ئهندازهگيرى وشهكانى بهم جۆره وهربگيرێت كه وشهكان و ڕێساكانى
نه پێش و نهدوا بخرێت ،ههر بهم جۆرهش ئيمانى تهواو و كۆكى لێ دروست دهبێت ،كهواته"
خوداى ڕهحمان ويستێكى نهوعى لۆ داڕشتنى وشهكانى قورئان ههيه ،تا به كردهيى ئهوى دهيهوێت
له خودى بهشهرهكهى دروست ببێت ،لۆيه له دواى ئيمان هێنان به خوداى ڕهحمان كه
پهروهدردگاره (رب)ه (ربك)( ،ا ْق َرأْ بِاس ِْم َر ِب َك) كه له ناخى مرۆڤهكهى دروست بوو ،ئينجا هێدى
هێدى خوداى ڕهحمان گرتهكانى (اليوم اآلخرة)ى نيشان دهدات ،ههر له سوڕهتى (العلق)هوه پاشان
(القلم) هێدى هێدى دێته ناو مهسهلهكه ،بهم جۆره باسى فريشتهى تێدا نييه ،باسى پهرتووكهكانى
تێدا نييه ،له سوڕهتى (المدثر) نهرمه ئاماژهيهكى لۆ (رسل) ههيه ،كه موساى پێغهمبهره ،چونكه
لهگهڵ نهتهوهى خۆى زۆر وێكچوو بووه وهك لهگهڵ پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) ،لۆيه خوداى
ڕهحمان ئهو سوڕهته دهدات ،ئاگاداركردنهوهيهكه لۆ قوڕهيش نهك لۆ گرۆ (جمع)ى ئيمانداران،
پاشان هێدى هێدى سيفهتى پهيامبهرايهتى رهسول له ناخى (الذين آمنوا معه) دروست دهكات ،به
هێديى و بهم ڕيزبهندييه.
گوتمان ئهم قورئانه بهم جۆرهى لۆ سهر پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) نههاتۆته خوارهوه ،بهڵكو
خوداى ڕهحمان ويستێكى جۆريى(نوعى) لۆ شێوازى دابهزاندن ههبووه ،لێرهدا پرسيارێك دێته
ئاراوه ئهويش” ئايا تهنيا پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ئهم قورئانهى بهم جۆرهى بهكارهێناوه و سوودى
لێ وهرگرتووه؟ ياخود ئيديكهشى له گهڵدا ههبوون؟ له وهاڵمدا دهڵێين” بهڵێ ،هاوهڵى تريش ههبووه،
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ههر له سوڕهتى (المزمل) وانهى پێشتر خستمانه ڕوو كه (إقرأ)ى لۆ هاته خوارهوه( ،قُ ِم اللَّ ْي َل ِإ َّال
علَ ْي ِه
صفَهُ أ َ ِو انقُ ْ
قَ ِليالا)(المزمل )٢هاته خوارهوه( ،إقرأ)ى تێدا بكات( ،نِ ْ
ص ِم ْنهُ قَ ِليالا)(المزمل( )٣أ َ ْو ِز ْد َ
َو َر ِت ِل ْالقُ ْرآنَ ت َ ْرتِيالا)(المزمل )٤له كۆتايى سوڕهتهكه سهير بكه خوداى ڕهحمان ئاماژه لۆ ( َو َ
طائِفَةٌ ِمنَ
الَّذِينَ َم َع َك) (إ َّن َرب ََّك َي ْعلَ ُم) ،كۆتايى سوڕهتى (إ َّن َرب ََّك َي ْعلَ ُم أَنَّ َك تَقُو ُم أ َ ْدنَى ِمن ثُلُثَي ِ اللَّ ْي ِل) (تقوم
صفَهُ َوثُلُثَهُ َو َ
طائِفَةٌ ِمنَ الَّذِينَ َمعَ َك)دهكات(المزمل )٢٢كهواته" ئهم قورئانه تهنيا لۆ
للقراءة يادمحم) ( َونِ ْ
(عليه السالم و البركات)
نهبووه وهرى بگرێت و ههڵيبمژێت و وهريبگێڕێته سهر واقع به
خودى پێغهمبهر
ناوى كردهوه چاكهكان (أعمال صالح)ه ،بهڵكو كۆمهڵێك لهگهڵى ههبوونه .وانهكانى پێشوو گوتمان
لهم سوڕهتهى خوداى ڕهحمان نهيفهرمووه( :الذين أمنوا معك) ( َو َ
طائِفَةٌ ِمنَ الَّذِينَ امنوا َمعَ َك) ،لۆ؟
چونكه ئيمانيان نهگهيشتۆته ئهو ئاستهى تاكو خوداى ڕهحمان مۆرى ئيمانيان لۆ لێبدات،
دهفهرمووێتَ ( :و َ
صفَهُ َوثُلُثَهُ
طائِفَةٌ ِمنَ الَّذِينَ َم َع َك إ َّن َرب ََّك يَ ْعلَ ُم أَنَّ َك تَقُو ُم أ َ ْدنَى ِمن ثُلُثَي ِ اللَّ ْي ِل َونِ ْ
َو َ
صوهُ) ههتا كۆتايى سوڕهتهكه.
طا ِئفَةٌ ِمنَ الَّذِينَ َم َع َك َو َّ
ع ِل َم أَن لَّن ت ُ ْح ُ
ار َ
َّللاُ يُقَد ُِر اللَّ ْي َل َوالنَّ َه َ
كهواته" ئهگهر هاتوو ئهوه بهڵگه بێت لۆ شێوازى چۆنييهتى وهرگرتنى ئيمان له اليهن
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) و گرۆى موسڵمانان كه ههڵسابنهوه شهو ههڵسابنهوه (قيام)يان كردبێت ،به
ههمان ڕێگه قيڕائهى قورئانيان كردبێت ،كهواته" ئهم كۆمهاڵنهى له دواى ئهوانيش دێن ههموويان
پابهندن (ملزم)ن كه به ههمان شێواز مامهڵه لهگهڵ قورئان دا بكهن ،كهواته" ئێمهش ناچارين به
چهند خاڵێك پابهند بين ،ئهوانيش:
يهكهم :به ههمان ڕێزبهندى (ترتيب) كار بكهين.
دووهم :به ههمان ئهندازهگيرى (الهندسية)ى وشهى قورئانيى مامهڵ بكهين.
نموونهشمان لۆ ئهمه كه خوداى ڕهحمان دهفهرمووێت :فاڵن شت بكه ئهى ذات ،به ئيمان
دهست پێ دهكات ،ههموو قورئان بهم جۆرهيه ،لهم قورئانه يهك مادده نييه فهرمانى پێكرابێت،
فهرمان پێكراو بێت لهاليهن خوداى ڕهحمان داواكرابێت له بهرامبهر كێ تا بيكات ،ههڵبهته به
عوذُ
ئيمان پێشخراوه ،ئهمه ڕێساى ئهو قورئانهيه ،له سوڕهتى (البقره) دهست پێ بكه ههتا (قُ ْل أ َ ُ
اس)(الناس ،)١ههمووى بهم شێوهيه ،به مرۆڤ يان به موسڵمان نهگوتراوه )يا مسلم إفعل كذا(،
ب النَّ ِ
بِ َر ِ
يا موسڵمان نوێژ بكه ،يا موسڵمان ڕۆژوو بگره ،يا موسڵمان ئهوها بكه ،له قورئان ئهوه نهگوتراوه
تهنيا (يا أيها الذين آمنوا أفعلوا كذا ،ياأيها الذين آمنوا التفعلوا كذا) ،ئهوه ڕێسايه.
كهواته" بنچينهى بابهتهكه ئيمانهكهيه نهك ئيسالم بوونهكه ،كه ئيمانهكه بهم ڕێگهيه و
ڕێزبهندييهى كه خوداى ڕهحمان لۆ خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات)ى دابهزاند و ئهويش
وهريگرت و پێشكهشى هاوهاڵنى كرد ،هاوهاڵنيش وهريانگرت ،ئێمهش بهم جۆرهى وهرمان گرت،
ئهوكاته ئيمان دروست دهبێ ،ئهوكاته زهمينهى كردهوه يان (عملوا) دروست دهبێت و دێتهجێش.
7

وهىئيمان
زيندوكردنه 


وانهىدوانزه
 

دمحمرافععبدالقادر

(الذين آمنوا وعملوا) ئهگهر تێگهيشتن بهم جۆرهى له نێوان مرۆڤ و ذاتى خوداى ڕهحمان
ڕۆژيى دوايى نهبێت صاليحات دروست نابێت ،عملوا دهبێت ،بهاڵم صاليحات نييه ،كهواته" ههر
كاتێك (آمنوا وعملوا) به گوێرهى ئهو ڕيزبهنديى(ترتيب)هى بوو صاليحات دێته ئاراوه( ،الذين
آمنوا وعملوا الصالحات) ،ئينجا (عملوا الصالحات) به جۆرهها پێناسه خوداى ڕهحمان له قورئان
پێناسهى دهكات ،لۆ نمونه" ( ِإ َّن الَّذِينَ آ َمنُواْ َوهَا َج ُرواْ َو َجا َهدُواْ بِأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم) ئهوه (عملوا
الصالحات)ه ،عملوا صالحاتهكهى لێ ههڵگره ( ِإ َّن الَّذِينَ آ َمنُواْ َوهَا َج ُرواْ َو َجا َهدُواْ ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم
س ِبي ِل َّللاِ)(األنفالِ ()٢٢بأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم) دابنێ ههمان پێناسه دهكات ،كهواته” لهسهرهتادا دهبێت
فِي َ
آمنوا ههبێت (وعملوا الصالحات)هكه دێ دهبێته (هاجروا) ،ههتا (آمنوا)هكه نهبێ ستوونى و ئاسۆيى
(هاجروا)هكه نايهته جێ ،ههتا (آمنوا هاجروا) نهبێت (جاهدوا) نايهته جێ( ،آ َمنُواْ َوهَا َج ُرواْ
سبِي ِل َّللاِ) ئينجا ئهنجامهكهى دێته جێ ،له ڕۆژى دوايى بهم جۆرهيه
َو َجا َهدُواْ بِأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم فِي َ
و له دونياش بهم جۆرهيه.
موسڵمانبوون دۆخێكى ناجێگيره ،دهبێ خێرا بچيته بازنهى ئيمان
ئهمه ئهندازهگيرييه (هندسية)ى قورئانه ،له سوڕهتى (البقرة)وه دهست پێ بكه ههتا سورة
اس) ،ههموو بهم جۆرهيه ،ههتا (آمنوا) دروست نهبێت مرۆڤ داوالێكراو نييه ،نه له
(النَّ ِ
جێبهجێكردن و نه لۆ بهجێگهياندن نه به قهدهغهلێكردن ،ئهگهر ئهم شێوازه بهم جۆره بوو ،قورئان
جێگرهوهى دى نييه ،ئهگهر من موجامهله لهگهڵ خۆم نهكهم ،له قورئاندا (يا أيها المسلم إفعل كذا)
نييه ،وا بزانم ئهوهى قورئانى خوێندووه ئهم ڕاستييه دهزانێ؟ لهوانهيه له ماوهى پێنج ههتا شهش
مانگ خهتمێك له قورئان دهكهين ،ئايا تێبينى ئهوهتان كردووه (يا أيها المسلم إفعل كذا)ى تێدا بێت؟
له قورئاندا وشهى موسليم زۆر كهم هاتووه ،كهواته" داواكراوى ويستى خوداى ڕهحمان به تهنيا
موسڵمانبوون نييه ،موسڵمانبوون دۆخێكى ناجێگيره ،دهبێت مرۆڤ خێرا لۆ ئيمان پاز بدا و بهو
ڕێگهيهى كه باس دهكرێت ،بهم شێوازهى ئهگهرنا ههر به موسڵمانێتى دهمێنێتهوه.
لۆيه لهوانهيه ئهو بهستهزمانهى به بۆچوونى خۆى ڕۆژێك نێوانى لهگهڵ خوداى ڕهحمان
زۆرچاك بێت ،ڕۆژێكى تريش زۆر خراپ ،ههر له كردار و پهرستشهكانى خۆى كه ئهبو بهكر
پێوهرمانه نهك پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ،ئهبو بهكر كهسێكى وهك ئێمه بهشهر بووه ،ئيماندار بووه،
ئهگهر كردهوه و پهرستشهكانمان لهگهڵ پهرستشى ئهبو بهكر بپێوين ،ئهوكاته لۆمان ئاشكرا دهبێت
كه به كردهيى كهموكوڕيى ئێمه به هۆى نهبوونى ئيمانى نهوعى له ناخمان لهگهڵ ئهبو بهكر چهنده
جياوازه ،ههر له نوێژ بگره تاكو ڕۆژو ،كه داوامان لێكراوه ئهنجامى بدهين.
وانهى ڕابردوو باسمان كرد ئهبو بهكريش نوێژى عهسرى ههر چوار ڕهكعاتهكهى دهكرد،
ههشت ڕهكعاتى نهكردووه! ( )٢٢رهكعاتى نهكردووه ،بهڵكو فهرزهكه چوار ڕهكعاته ،بهاڵم ئايا ئهو
نوێژهى ئهو دهيكرد وهكو نوێژى ئێمهيه؟ ئهو ڕۆژووهى مانگى ڕهمهزان دهيگرين ،ئێمه ئهو ()١١
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كاتژمێرهى يان ئهو ههشت كاتژمێره ئهويش ههر ئهوهندهى دهگرت ،بهاڵم ڕۆژووى ئهو جياوازيى
لهگهڵ رۆژى ئێمه زۆر بوو ،هۆكارهكهى چييه؟ (آمنوا)هكهى ئهو ڕهسهن بوو( ،آمنوا)هكهى ئێمه
بهگوێرهى ويستى خوداى ڕهحمان نييه( ،آمنوا)ى ئهو ڕاستبوو ،لۆيه (عملوا الصالحات)هكهى هاته
جێ ،بهاڵم (آمنوا)ى ئێمه بهگوێرهى ويست و تێڕوانينى خۆمانه ،به گوێرهى (عملوا الصالحات)ان
نييه ،بهم جۆرهيه كه خۆتان دهيبينن.
ئهگهر بێينه خزمهت قورئان (إيمان باهلل) به چهمكى پهروهردگارێتى (الربوبية) ئهو(إيمان
باهلل) خاڵى بنهڕهتيى ئيمانه ،پاشان (إيمان باليوم اآلخر) خاڵى دووهمى بنهڕهتيى ئيمانه ،ئهگهر له
سوڕهتى (العلق)هوه دهست پێبكهين بزانين خوداى ڕهحمان چۆن ئهو حاڵهتهمان لۆ ڕوون دهكاتهوه:
له وانهى شهشهم گوتمان سوڕهتى (العلق) پێنج تهوهرى ههيه ،له ئايهتى ( )١١له سوڕهتى
(العلق) ،يهكهم سوڕهت كه دابهزيوهته سهر پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) باسى ئهوه دهكات،
گفتوگۆيهكى نهوعييه خوداى ڕهحمان لهگهڵ پێغهمبهر دهيكات كه تيايدا نموونهى نيشان دهدات،
بهاڵم نموونهى نهوعى.
نموونهيهك" لهم نمونانه كه باسمان كرد ،زياتر تێڕوانينهكه لۆ شهيطانه نهك لۆ ئهبو لهههب،
چونكه خوداى ڕهحمان ويستى بهم جۆره نييه وهك خود لهگهڵ حاڵهتى ئهبو لهههب بڕوات ،ئهبو
لهههب كهسێك بوو ڕۆيشت ،بهاڵم ئهم قورئانه دهمێنێتهوه وهك كات و شوێن ،دهبێ لهگهڵ ههموو
كات و شوێنێك هاوههنگاويى (مسايرة) بكات ،كهواته" ئهو سوڕهته كه دێته خوارهوه مهبهست تيايدا
ئهبو لهههب نييه ،بهڵكو لهسهرووى ئهبو لهههب اليهنێك ههيه و ئهو اليهنه پێى كاريگهره و
مامهڵهى لهگهڵ ئهبو لهههب دهكات ،ئهو اليهنه لۆ كۆمهڵێك كاروبار پاڵ به ئهبو لهههبهوه دهنێ،
ئهگهر ئهبو لهههبيش مرد و دهستى لهكار كێشايهوه و ڕۆيشت ،توخمى لهم جۆره ئهو اليهنهى جگه
لهو كه ئهبو لهههبى دروست كردووه ،دهتوانێت نموونهى لهم جۆرانه دروست بكات ،لۆيه ئاماژهكه
زياتر لۆ ئهو اليهنهيه نهك خودى ئهبو لهههب ،ئهو هيه كه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) مهسهله
بنچينهييهكه دهستنيشان دهكات.
بێ وێكچواندن يارى بووكهڵه ،جۆرێك له بووكه شووشه ههيه مرۆڤ دهستى دهخاته ناويهوه
و يارى پێوه دهكات و دهيجولێنێت ،زياتر له تهلهفزيۆن ئيشى پێ دهكرێت ،كه له قوماش دروست
دهكرێت ،ئهبولهههب و وهليد و كهڵهگايهكانى (طواغيين)ى گۆى زهوى ههمووى لهم جۆره
بووكهاڵنهن ،گهمهى دهستى شهيطانن ،ناكرێت خوداى ڕهحمان ههموو جارێك ناوى ئهم كۆمهاڵنه
له سهردهم و شوێنى دياريكراو به ليست بێنێته خوار ،هۆ خهڵكينه ئاگاتان لهم كهسانه بێت ،ئهم شته
ئاقاڵمهندانه نييه ،بهڵكو خوداى ڕهحمان دێت ئهو اليهنهى كه دێت ئهوانه دروست دهكات و پاشان
ڕووبهڕوبوونهوهيان پێ لهگهڵ پێغهمبهر و پاشى پێغهمبهريش دهكات ،نهوهكانى ئيمانداران يهك
لهدواى يهك دێن خوداى ڕهحمان ئهوانهيان لۆ دهستنيشان دهكات.
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خانهكانى درۆ
لۆيه بابهتهكه لهسهر ئهوان چڕ دهكرێتهوه ،گرتهيهك لهوان ئايهتى ( َك َّال لَئِن لَّ ْم يَنت َ ِه لَنَ ْسفَعا ا
اص َي ِة)(العلق ،)١١باسى تهوێڵ (ناصية)مان كرد و گوتمان كۆمهڵێك خانهى مرۆڤ پێشهوهى تۆقى
ِبالنَّ ِ
سهرى مرۆڤ خانهكانى درۆ(كذب)ى تێدايه ،خانهكانى درۆ ،يهكهم گوناهيش كرابێت بهرامبهر
علَى
اص ِحينَ )(األعراف()٢١ه َْل أَدُلُّ َك َ
س َم ُه َما ِإ ِني لَ ُك َما لَ ِمنَ النَّ ِ
(وقَا َ
ئادهم ،درۆيه ،كێ كردى؟ شهيطان َ
ش َج َرةِ ْال ُخ ْل ِد َو ُم ْلكٍ َّال َي ْب َلى)(طه )١٢٢ئهوهى قورئانى خوێندبێت له سوڕهتى (البقرة) و ئهم سوڕهتانه
َ
ئهوه تياياندا ڕوون و ئاشكرايه.
يهكهم فێڵ له بهشهر كرابێت له ڕێگهى درۆ كراوه ،ئهگهر هاتوو مرۆڤ له ژينگه و
نێوهندهكهى خۆى خۆى نهكێشايهوه ،شانبهشانى ژينگهكهى خۆى ههنگاوى نا ،خانهكانى درۆ لێره
چڕ دهبێتهوه و له درۆكردن دهست به ئيشى خۆى دهكات ،كێ پێى دهكات؟ بێگومان شهيطانهكه،
كهواته" كاريگهريى ڕاستهوخۆى شهيطانه نهك مرۆڤهكه ،له بنچينهدا مرۆڤهكه به فيطڕه به ئيسالم
علَى ْال ِف ْ
ط َرةِ)(رواه بخارى).
له دايكبووه ،پێغهمبهر دهفهرمووێتَ ( :ما ِم ْن َم ْولُو ٍد إِالَّ يُولَ ُد َ
لێره قورئان ئاماژهى ئهوهمان لۆ دهكات كه چۆن پاڵپشتييهكانى شهيطان له خودى خۆمان
بپچڕێنين؟ وشهى ڕاستهوخۆ لهگهڵ خودى پێغهمبهره ،پاشان گرۆى ئيمانداران ،ئهوه ئاماژهيهكه له
سهر ئهو بنچينهيهى كه ڕۆژێك ههيه ئهگهر هاتوو وێكچووى ئهوانه تهوبهيان نهكردَ ( ،ك َّال لَ ِئن لَّ ْم
سنَ ْدعُ َّ
الزبَا ِنيَةَ)(العلق .)١١-١١
َاصيَ ٍة َكا ِذبَ ٍة خ ِ
اصيَ ِة* ن ِ
يَنت َ ِه لَنَ ْسفَعا ا بِالنَّ ِ
َاطئ َ ٍة* فَ ْليَ ْدعُ نَا ِديَه* َ
زهبانييه كۆمهڵه كهسانێكن ،دروسكراوو دياريكراون خوداى ڕهحمان له ڕۆژى دوايى ئيشى
سنَ ْدعُ َّ
الزبَانِيَةَ) ،كۆمهڵێكن (بهبێ وێكچوواندن) وهكو پۆليس وان و ئيشى تايبهتى دهكهن،
تايبهتى پێيانهَ ( ،
(عليه السالم والبركات)
 ،لۆ گرۆى ئيمانداران لۆ ئهوهى ئێره
تهنيا ڕۆژى دوايى ،بهاڵم لۆ خودى پێغهمبهر
صاف ببێتهوه (مامۆستا لێره دهست لهسهر نێوچهوانى دادهنێت) ،له خانهكانى درۆ ،شهيطان جێدهستى نهمێنێتَ ( ،ك َّال
(وا ْقت َ ِربْ ) ،كهواته" پهيوهندى لهگهڵ خودى ئهو اليهنه
َال ت ُ ِط ْعهُ َوا ْس ُج ْد َوا ْقت َ ِربْ )(العلق )١١تهصفيه ببێ َ
دهپچڕێنێت.
له وانهى حهوتهميش باسى ئهوهمان كرد شهيطان حاشا له وهحى خوداى ڕهحمان ئهويش
وهحى ههيه ،تهنزيلى ههيه ،لهسهر زهويش كهسانێكى ههيه ،شهيطان وهحى و تهنزيلى ههيه،
لهسهر زهويش وهكو فڕۆكهخانهيهك بتوانێت لهگهڵ مرۆڤ مامهڵه بكات له ئێمه ئهو جۆره
مرۆڤهشى ههيه ،كهواته" ئهم جۆره مرۆڤانه لهگهڵ خودى پێغهمبهرى لهوانهيه بهريهككهوتن
(أحتكاك)يان ههبێ ،لهوانهيه لهگهڵ گرۆى ئيماندارانيش بهريهككهوتنيان ههبێت ،باشه دهبێت
كردارى پێغهمبهر لێرهدا چى بێت؟ َ
(وا ْس ُج ْد َوا ْقت َ ِربْ ) ،بهمه له (الزبانية)
(ال ت ُ ِط ْعهُ) ،چار چييه؟ َ
ڕزگارت دهبێت ،له گرتنى (الناصية) ڕزگارت دهبێت ،بهم جۆره بڕۆ سوڕهتى (القلم)يش ههمان
شته.
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ص ِب ْر)،
ههر له سهرهتا سوڕه
(وا ْ
تى (المزمل) ( َيا أ َ ُّي َها المزمل)(المزمل ،)١كۆمهڵێك ئايهت پاشان َ
(عليه السالم والبركات)
لهناو نێوهندێكى دياريكراودا دهژيێت ،فريشته نييه ،له كات و ساتى
ئهو پێغهمبهره
بهريهككهوتنه نهرێنييهكان كاريگهريى لهسهر ناخى دروست دهكات ،نهك لهبهرئهوهى دژايهتى
دهكهن ،خوداى ڕهحمان سوێند دهخوات لۆ پێغهمبهر و دهفهرمووێت( :فَإِنَّ ُه ْم الَ يُ َك ِذبُون ََك َولَ ِك َّن
َّ
ت َّللاِ َي ْج َحدُونَ )(األنعام  )٣٣خوداى ڕهحمان پێغهمبهر دڵنيا دهكاتهوه ،دڵى دهداتهوهو
الظا ِل ِمينَ بِآيَا ِ
دهفهرمووێت :خهمى مهخۆ ،خهفهت مهخۆ ،ئهوان تۆ به درۆزن دهرناهێننهوه ،خوداى ڕهحمان بهم
(عليه
مهزنايهتييه و بااڵدهستييهى خۆى دڵى پێغهمبهرى دهداتهوه ،به كردهييش وايه ،ئهوان پێغهمبهر
(عليه السالم
السالم و البركات) به درۆ نازانن ،به سهدا سهد پاشى له دايكبوونى دانيان به ڕاستگۆيى پێغهمبهر
و البركات) ناوه.
زانيمان پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) پێشى نبووهت و ڕيسالهت ناوى (صادق االمين) بوو،
تهنانهت پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بانك بوو ،بانك! بانكى جاهيلييان بوو ،نهك ڕاستگۆيى
قسهكردنيى ،بهڵكو ڕاستگۆيى مادديش بوو ،به ڕۆژ دوژمنداريان دهكرد ،به شهويش پارهيان
دهبرده الى ،چونكه بڕوايان به براو خزم و كهسى خۆيان نهبوو.
عهلى كورى ئهبو طالب له كات و ساتى وهدهرنانى پێغهمبهر له مهككه لۆ مهدينه له
جێگهكهى ئهو دادهنيشێت و دهخهوێت ،كۆمهڵێك وهزيفهى ههيه ،يهكێك لهم وهزيفانه
بهجێگهياندنهوهى ئهمانهتهكانه ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ليستێكى لۆ بهجێهێشت ،ئهم ئهمانهته و ئهم
(عليه
جۆڕكه هى فاڵنه ،ئهو ههگبهيه هى فاڵنه ،بهم جۆره دابهشى بكه ،كهواته" ڕاستگۆيى پێغهمبهر
السالم و البركات) له ناويان بهرجهسته بووه ،بهريهككهوتنيان ههبوو لهگهڵ ڕاستگۆيى پێغهمبهر ،له
اليان كارێكى بهڵگه نهويست بوو كه ئهو ڕاستگۆيه ،ئهگهر لهگهڵ ئهوان ڕاستگۆ بێت ماددى و
نموونهيى ،ئهى چۆن به دهمى خوداوه درۆ دهكات؟
مافى خوداى ڕهحمان لهسهر بهندهكانى چييه؟
(عليه

كهواته" ئهوان كه دێن مشت ومڕ (مجادلة) و بهريهككهوتنى نهرێنيانه لهگهڵ پێغهمبهر
السالم و البركات) دهكهن ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) لهناخيدا ئازار دهبينێت ،ئازار دهچێژێت ،چارى
چييه؟ لێره خوداى ڕهحمان دهفهرمووێتَ ( :وا ْ
ص ِب ْر َ
علَى َما َيقُولُونَ َوا ْه ُج ْر ُه ْم ه َْجرا ا َ
ج ِميالا)(المزمل)١٢
ههر ئهوهنده چارهته ،هيچى ترت له دهست نييه ،ئيمانت لهو ئاستهيه ،ئهوهش بهرپرسيارێتى تۆيه،
بۆ ئهوهى دهمێنێتهوه چى بكات؟ خوداى ڕهحمان چى دهفهرموێت؟ ( َذ ْرنِي) منيان لۆ به جێبهێله،
( َو َذ ْرنِي َو ْال ُم َك ِذ ِبينَ أُو ِلي النَّ ْع َم ِة َو َم ِه ْل ُه ْم قَ ِليالا)(المزمل )١١كهواته" خوداى ڕهحمان دهرفهتێكى داناوه،
پانتايێكى له كات داناوهَ ( ،و َم ِه ْل ُه ْم) له بۆ كات هاتووه ،كهواته" سهردهمێك دێت كهوا خوداى
ڕهحمان باوهش لۆ ههموو ئهمانه دهكاتهوه ،خۆى دهزانێت چييان لێ دهكات ،خۆى دهزانى لۆ كوێيان
َاطئ َ ٍة) لێرهش بنچينهى
َاصيَ ٍة َكا ِذبَ ٍة خ ِ
دهباتَ ( ،و َذ ْر ِني َو ْال ُم َك ِذبِينَ ) ،ئهوهتا له سوڕهتى (العلق) (ن ِ
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گوناههكه درۆيه (كذب) ،نهك مرۆڤ درۆ لهگهڵ كهسانى دى دهكات ،بهڵكو مرۆڤ درۆ لهگهڵ
خودى خۆى دهكات ،خانهكانى درۆى له نێوچهوانێتى و درۆيهكهش لهگهڵ خۆيهتى ،لۆ نموونه"
ئێمه وابووه خۆمان ههوڵى له خشته بردنى خۆمان داو خۆمان خۆمان ههڵخهڵهتاندووه ،ئهوه
سروشتێكى بهشهرييه.
لۆ نمونه" خهوم نههاتووه ،گوتومه با كهمێك درێژ بم خهوم دێت ،ئهگهرچى خهوم نايهت،
لهوانهيه چهند كاتژمێرێك لهژێر بهتانى پاڵ كهوتبم ،ئهوه مرۆڤ خۆى لهگهڵ خۆى درۆ دهكات،
پاشان گوناهـ كردن ،ئايا دهزانن مرۆڤ خۆى لهگهڵ خۆى درۆى دهكات! وهك ئهوه وابێت خوداى
ڕهحمان نايبينێت ،وهك ئهوهى لێى بێ ئاگا بووبێت! واته" خۆى لێى بێ ئاگا دهكات ،ئهوه بنچينهى

درۆيه ،بنچينهى له ڕێ الدانهكهيه ،نهك درۆيهكه لهگهڵ پێغهمبهرهكهى دهكرێت ،لهگهڵ ئايهتهكانى
خوداى ڕهحمان دهكرێت ،ئهوهيان قوناغهكانى دواتره ،كاتێك مرۆڤ له نێوان خۆى و خۆى درۆى
كرد ،ئهوا ئاسانه كه له نێوان خۆى و خوداى ڕهحمان درۆى بكات ،ئهوكاتيش ئاسانتره له نێوان
خۆى و نێوان ئايهتهكانى خوداى ڕهحمان درۆ بكات ،پاشان درۆكردن له نێوان خۆيى و رهسولى
خوداى ڕهحمان ئاسانتريش دهبێت ،ئهوه ڕێزبهندييهكهيه( ،أُو ِلي النَّ ْع َم ِة) باسى نهعمهت دهكا،
گوتمان وشهى نهعمه لهگهڵ نيعمه جياوازى ههيه.
ئهوه سوڕهتى (المزمل)ه چهند بهشێكم لۆ باسكردن ،سهرنج بدهنه سوڕهتى (المدثر) ههمان
شته ،تهنياو تهنيا خوداى ڕهحمان زياتر ڕوونى دهكاتهوه ،ئهوهيه مهبهستم له شێوازى ڕيزبهنديى
(ترتيب)ى قورئان خوێندن ،ئهگهڕ قورئان بهم ڕيزبهندييهى بخوێندرێت خوداى ڕهحمان وشهيهك
دادهنێت ،وهكو ناوكێك له ژێر زهوى ،پاشان هێدى هێدى ئهم ناوكه گهوره دهبێت ،گهشه دهكات،
ئێمهش بهم جۆره له قورئان تێدهگهين.
سوڕهتى (المزمل) چهند گرتهيهك دهدات ،سوڕهتى (المدثر) له دواى سوڕهتى (المزمل)
علَى َما يَقُولُونَ
هاتۆته خوارهوه ڕاڤهى سوڕهتى (المزمل) دهكات ،لێرهدا دهفهرمووێتَ ( :وا ْ
صبِ ْر َ
َوا ْه ُج ْر ُه ْم ه َْجرا ا َج ِميالا) ،له سوڕهتى المدثر (أُو ِلي النَّ ْع َم ِة) چۆن پێناسه دهكات؟ ( َذ ْر ِني) ،لێره و
لهوێش چۆن فهرموويهتیَ ( :و َذ ْرنِي) ،لێرهش دهفهرموێَ ( :ذ ْر ِني)(المدثرَ ( ،)١١ذ ْرنِي َو َم ْن َخ َل ْقتُ
َو ِحيدا ا)(المدثر( )١١أُو ِلي النَّ ْع َم ِة) چۆن ڕاڤه دهكات؟ ( َو َجعَ ْلتُ لَهُ َماالا َّم ْمدُودا ا)(المدثرَ ( )١٢ماالا َّم ْمدُودا ا
دت لَهُ ت َ ْم ِهيدا ا)(المدثر( )١٤ث ُ َّم َي ْ
َو َبنِينَ ُ
ش ُهودا ا َو َم َّه ُّ
ط َم ُع أ َ ْن أ َ ِزي َد)(المدثرَ ( )١١ك َّال ِإنَّهُ َكانَ ِآل َيا ِتنَا َ
ع ِنيداا)(المدثر)١١
ئهوه ماناى چييه؟ لێره خوداى ڕهحمان فهرموويتىَ ( :و َذ ْر ِني َو ْال ُم َك ِذ ِبينَ أُو ِلي النَّ ْع َم ِة َو َم ِه ْل ُه ْم
قَ ِليالا)(المزمل ،)١١ئهو ئايهته ئهوهيه ڕاڤهى دهكات ،ئهوهيه قورئان.
علَّ َمهُ ْالبَيَانَ )(الرحمن )٤-١بيان له خودى قورئان
لۆيه ( َّ
سانَ * َ
الر ْح َم ُن* َ
اْلن َ
علَّ َم ْالقُ ْرآنَ * َخلَقَ ْ ِ
خۆيهتى ،تهنيا قورئانهكه بهم ڕيزبهندييه وهربگره و بيخوێنهوه خۆى خۆى ئاشكرا دهكات ،خۆى
خۆى دهداته دهست ،ئهگهر بێتو نهتهوهيهك (أمة)تێك (أبن كثير)يان نهبايا ،ئومهتێك (سهيد
قوطب)يان نهبايا ،ئايا نابێت له قورئان تێبگهن؟ ئهوه وهزيفهى خودايه كارى خودايه ،مافى خودايه
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علَّ َمهُ ْال َب َيانَ ) ،له ناو ناخمان ئهو قورئانه
كه تێمان بگهيهنێت ( َّ
سانَ َ ،
الر ْح َم ُن َ َ
اْلن َ
علَّ َم ْالقُ ْرآنَ َ ،خلَقَ ْ ِ
تهعليم كراوه.
ئهوهتا له وانهى دوو و سێ باسى فييطڕهمان كردووه ،ئهو فيطڕهيه له ناخى مرۆڤ هاويهك
(مطابق)ى قورئان هاتووه ،لۆيه مرۆڤهكه قورئانى لێ داواكراوه ،قورئان جێبهجێ بكات ،ئهگهر
چهمكهكانى ئهو قورئانهى له بنچينهدا له ناخى دروست نهكرابێت ناتوانێ جێبهجێى بكات ،ئهگهر له
توانايدا نهبێت ده كيلۆ ههڵبگرێ ئايا دهبێ تۆ پێى بڵێى ( )١٢٢كيلۆى ههڵبگره؟ لۆيه ههر ههموو
قورئان له مرۆڤهكه داواكراوه ،لۆ؟ چونكه قورئانهكه له ئاستى ئةو مرۆڤة هاتووه ،نهك له
سهرووى مرۆڤهكهوه ،به چهمكى فيطڕهِ ( ،ف ْ
َّللا الَّتِي فَ َ
ق َّ ِ
ط َرة َ َّ ِ
َّللا َذ ِل َك
ط َر النَّ َ
اس َعلَ ْي َها َال ت َ ْبدِي َل ِلخ َْل ِ
الد ُ
ِين ْالقَيِ ُم)(الروم )٣٢خلق ،فيطڕه ،دين ،دينيش قهيم.
ئهوه باشه ( َو َذ ْرنِي َو ْال ُم َك ِذ ِبينَ أُو ِلي النَّ ْع َم ِة َو َم ِه ْل ُه ْم قَ ِليالا)(المزمل )١١چييه؟ نهتيجهى ( ِإ َّن لَ َد ْينَا
أَن َكاالا َو َج ِحيما ا)(المزمل ،)١٢ئهوه ههمووى وشهى تازهن پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) گێى لێ دهبێت،
(أَن َكاالا) ڕادهوهستىَ ( ،و َج ِحيما ا) ڕادهوهستىَ ( ،و َ
ط َعاما ا َذا ُ
ع َذابا ا أ َ ِليما ا)(المزمل،)١٣
غ َّ
صةٍ) پاشان ( َو َ
ههمووى هێدى هێدى خوداى ڕهحمان ئهم حاڵهته له ناخى مرۆڤ دروست دهكات ،پاشان ( َي ْو َم
ض َو ْال ِج َبالُ) ،كهواته" لهرزين (رجفان)ى زهوى ههيه ،له سوڕهتى (الطور) ئهوهى
ف ْاأل َ ْر ُ
ت َ ْر ُج ُ
سيْرا ا)(الطور ،)١٢له دواى ڕهجفهى ئينجا هێدى هێدى دروست دهبێت.
ڕاڤه دهكات ( َوت َ ِس ُ
ير ْال ِج َبا ُل َ
(عليه السالم و البركات)

شێوازهكانى قيڕائه كردنى پێغهمبهر

ئهگهر بمانهوێت له (يوم اآلخرة) بگهين ،ههڵبهته دهبێ ديسان له ڕێگهى ڕيزبهندى دابهزين
(ترتيب النزول)ى قورئانهوه تێى بگهين ،يهكهمجار زهوى چى لێ دێت؟ مانگ چى لێ دێت؟ لۆ
نمونه" باسى خۆر(الشمس) دهكات گرتهى دواى ئهو سوڕهتى (التكوير)ه ،سوڕهتى تهكوير پاشى
(المدثر) هاتۆته خوار ،پاشان سوڕهتى (أألعلى) ،ئهم سوڕهته باسى خوداى ڕهحمان دهكات.
بهههشت و جهههننهم ،له سوڕهتى (التكوير) باسى جهههننهم دهكات ،چۆن؟ يهكهمجار به
ڕۆژ دهست پێ دهكات ،پاشان به ئهستێره( ،إِ َذا ال َّ
ت)(التكويرَ ( )١وإِ َذا النُّ ُجو ُم ان َك َد َر ْ
س ُك ِو َر ْ
ش ْم ُ
ت)(التكوير
ض َو ْال ِج َبا ُل) گرتهيهك له بابهت دادهبڕێنێت،
ف ْاأل َ ْر ُ
 )٢ئهوه گرتهيهكه (تصوير)ێكهَ ( ،ي ْو َم ت َ ْر ُج ُ
بالجيكتۆرو مايكرۆسكۆبى دهخاته سهر ،كامه گرتهيه؟ ئهو ماوهيه كه شمس تهكوير دهبێت ،له نێو
ئهستێرهكانيشدا ،له خولگهى خۆى دهرچوون دروست دهبێت.
بهم جۆرهى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) له ناخى خۆى قيڕائهى ئهو دۆخانهى دهكرد ،ئيمانى
به خودى خوداى ڕهحمان دروست بوو وهك (رب)ێك ،پاشان ئيمانى به (اليوم اآلخر)يش دروست
(عليه السالم و البركات)
دهبى ،كه به كردهيى ڕۆژى قيامهت بهم جۆرهى قيام دهكرێت ،لۆيه پێغهمبهر
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ههموو كاتێك ههر وهك ئهوهى له (اليوم اآلخر) دهژى ،هاوهڵهكانيشى بهم جۆره بينا كرد ،ههموو
كاتێك ههستيان دهكرد كه بهكردهيى ئهو ساته لهوانهيه بمرن ،كه مرديشن كهواته" كاتژمێرى
ض َو ْال ِجبَا ُل) ،وهك ئهوهى
ف ْاأل َ ْر ُ
ئهوانيش دهستى پێكرد( ،قيام الساعة) وهك ئهوهى (يَ ْو َم ت َ ْر ُج ُ
كاريگهريى جبال و وهك ئهوهى (أنكال و جحيم و طعام و غوصصة و عذاب و ئهليم) ههموو
لهپێش چاويهتى ،ئهمه شێوازى ئيمان هێنانه (باليوم اآلخر).
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بهم جۆره قيڕائهى ئهمهى دهكرد ،لۆيه سهير بكهن ههر له
سوڕهتى (المزمل)هوه ههر له (المدثر)هوه ،ههر له سوڕهتى (األعلى) ،ههر له سوڕهتى
(التكوير)وه ،ههر له سوڕهتى (الفجر و الليل و الضحى) ئهوانه ههمووى خوداى ڕهحمان ئهو
گرتانهى بهم ڕوون و ئاشكراييهوه بهم بهرجهستهييهوه لۆ خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) وێنه
دهگرێت.
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) تهنيا قيڕائهى مهخلوقات دهكات؟ ئێمه گوتمان قيڕائهى مهخلوقات
دهكات ،قيڕائهى خۆر دهكات ،قيڕائهى مانگ ،شهو ،ڕۆژ ،ئهستێرهكان دهكات ،باشه ئايا ههر
ئهوهنده گرتهيهى لێ وهردهگرێت؟ نهخێر ،بهڵكو دهبێ ئاڵوگۆڕه كۆتاييهكهيشى بێنێته پيش چاوى
خۆى ،ئهم خۆره ئاوا له ڕۆژههاڵتهوه ههڵدێت له ڕۆژئاواوه ئاوا دهبێت ،خاليق ،پهروهردگار(رب)
ئاواى لێ دهكات ،ئهوهنده وزهيهى بدات )٣١( ،كيلۆگرام له ماددهى خۆى بگۆڕێت به وزه ،ئهم
ههموو گهرماييه ،ئهم ههموو ڕووناكييه دهداته ئێمه ،ئايا ئيشى ههر ئهوهندهيه؟ دهرهنجامى چييه؟
دهفهرمووێت( :إ َذا ال َّ
س ُك ِو َر ْ
ت)(التكوير ،)١پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ئهمانهى ههموو قيڕائه كرد.
ش ْم ُ
ڕوكنى سهرهكى ئيمان كامهيه؟
كهواته" دۆخى پهروهردگارێتى(الربوبية)ى خوداى ڕهحمان له ناخيان دروست بوو ،له
ههمان كات ئيمان هێنان به ڕۆژيى دوايى له ناخيان دروست دهبێت ،بهم ڕێگهى قيڕائهيه ،ئهو
كاتى به كردهيى كابراى هاوهڵ له ڕۆژيى دوايى دهژيێت ،له كاتێكدا هێشتا نهمردووه ،لۆيه
نموونهى وهكو (عبدالرحمن كوڕى عهوف ،موصعهب بن عومير ،زوبير كوڕى عهوام ،عومهڕ
بن خهطاب) ئهوانه دروست دهبن ،پاش وهفاتى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) به چهندهها ساڵ ئينجا
دهمرن ،خوداى ڕهحمان پێشى مردنيشيان لهكات و ساتى مانى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ئينجا لێيان
ڕازييه ،باشه چۆن دهبێ پاش وهفاتى پێغهمبهرى(عليه السالم و البركات) عصيانێك و فجورێك و فسوقێك
فاحيشهيهك پهنا به خوداى ڕهحمان هيچيان لێ نهبينراوه ،خوداى ڕهحمان فيلمى ژيانى ئهوانهى
ههموو لهبهر چاوى ههبووه ،مێژووى ژيانيان( ،ئيمان بإهلل) و (باليوم اآلخر) بهم جۆرهى دروست
بوو ،جا چۆن ئهوانه گوناهـ دهكهن؟ يان چۆن عصيان دهكهن؟ چۆن فسق و فجور بكهن؟ نهخێر
لێيان دروست نابێت.
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لۆيه ئهو حاڵهتهى ئيمامى عوسمان ،ئيمامى عومهر ،ههر ئيمامى عومهر پاش وهفاتى
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) به سيانزه ساڵ فهرمانڕهوايى گرته دهست ،خهالفهتى گرته دهست ،ههر
له ده مژده پێدراوان نهبوو ،خوداى ڕهحمان فهرمانى پێداوه لێى خۆش بێت ،ئايا دهبێ خوداى
ص َد ُق ِمنَ ِ
َّللا قِيالا)(النساءَ (،)١٢٢و َم ْن أ َ ْوفَى
ڕهحمان له بهڵێنى خۆى پهشيمان بێتهوه؟ نهخێرَ ( ،و َم ْن أ َ ْ
بِ َع ْه ِد ِه ِمنَ ِ
َّللا)(التوبة )١١١فهرمانه ،ئينجا بهڵێنى داوه به ئيمامى عومهر لێيخۆش بێت ،باشه ئهگهر
ئيمامى عومهر گوناهـ بكات لێى خۆش دهبێ؟ نهزهرێك بكات لێى خۆش دهبێت ،ناپاكييهك بكات لێى
خۆش دهبێت؟ له پاشهمله باسى يهكێك بكات لێى خۆش دهبێ؟ (حاشا و هلل) ،چونكه خوداى ڕهحمان
ياساى خۆى ناشكێنێ.
تهنيا ئهو گريمانهيه دهمێنێت ،مادام خوداى ڕهحمان بهڵێنى داوه بهرامبهر بهڵێنهكهى خۆى به
وهفا دهبێت ،خوداى ڕهحمان ڕاستگۆيه ،ياساكانى خوداش الستيك نييه تا مرونهتى ههبيت ،كێشه
نييه ،تا چاوى لێ بپۆشى ،كهواته" دهبێت بێينه سهر خودى ئيمامى عومهر ،دهبێ بڵێين ناخى
ئيمامى عومهر ناخى ئيمانى بهم جۆرهى دروست كراوه ،به كردهيى ئهو حاڵهتهى لێ نابينرێت،
كامهيان؟ فسق و فجور و عصيان و ...تد ،لۆ زانين ناڵێين مهعصوم بوون ،چونكه ئاستى ذنب ههر
َّللاُ َما تَقَد ََّم
دهمێنێت ،خوداى ڕهحمان به رسول هللا دهفهرمووێت( :إِنَّا فَت َ ْحنَا لَ َك فَتْحا ا ُّم ِبينا ا* ِليَ ْغ ِف َر لَ َك َّ
ص َراطا ا ُّم ْست َ ِقيما ا)(الفتح )٣-٢ذهنب دهمينێ ،كهواته" (إيمان
علَي َْك َو َي ْه ِد َي َك ِ
ِمن َذن ِب َك َو َما تَأ َ َّخ َر َويُ ِت َّم ِن ْع َمتَهُ َ
،
باهلل واليوم اآلخر) بهندى سهرهكى ئيمان هێنانه به خودى (خوداى ڕهحمان) بهندى سهرهكى ئيمان
هێنان و پهيوهندى دروست كردنه لهگهڵ ئهم ئايينه ،پاشان )و اْليمان بالمالئكة() ،اْليمان بالرسول)
شوێنكهوتهيهتى.
نزا دهكهم و هيواخوازم له بارى تهعاال هۆكارهكان و ئامرازهكانى ئهو جۆره ئيمانه له
ناخمان دروست بكات ،خۆى تهڕشيدو تهصويبمان بكا ،خۆى هيدايهتمان كامل بكا ،تهقوامان زياد
بكا ،ئهگهر وهكو ئهبو بهكريشمان لێ نايهت كهمێك لهوى كهمتر بين.
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