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ڕوكنى سێههمه

شێوازى ئيمان هێنان به مهالئيكهت
له دوا وانهكانى زيندوكردنهوهى ئيمان دا ،باسى مهالئيكهت و چۆنيهتى ئيمان دروستكردن
به (مالئكة) دهكهين ،كه بهشێكه له بهشهكانى تهواوكردنى ئيمان ،بهو شێوهيهى خوداى ڕهحمان
له قورئاندا باسى كردووه.
له باسى ئيمان و بنچينهى ئيمان گوتمان :دوو ڕهههنده" (اإليمان باهلل و اليوم االخر) .سێ
ڕوكنهكهى ديكه تهواوهكهريهتى كه:
يهكهم :اإليمان بالمالئكة.
دووهم :اإليمان بالكتب.
سێههم :اإليمان بالرسل.
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(عليه السالم و البركات)

شوێنى مانهوهى رسول هللا
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له نێوان مؤمن و كافر كۆمهڵێ پلهبهندى ههيه!
تهئكيدمان لهسهر ئهو دۆخهى كرد كه خوداى ڕهحمان گهردوون و بوونى به ڕێسايهكى
دياريكراو دروست كردووه ،بێگومان دهبێ ئهو دروستكراوانه به گوێرهى ئهو ڕێسا و پێوهر و
هاوسهنگييه دروستكرابن ،ههروهها پهيوهندى نێوانيشيان پهيوهستن بهيهكهوه ،خوداى ڕهحمان
ئهوهى لهسهر خۆى كردۆته سوننهت ،كهههتا بهشهريهت و گهردون بمێنێ خوداى ڕهحمان به
ئاراستهى ئهو ياسا و پێوانهيه مامهڵه له گهڵ دروستكراوهكانيدا دهكات.
لێرهدا ههموو شتێك رێسا و ياساى خۆى ههيه ،خوداى ڕهحمان ههموو دروستكراوهكانى لۆ
بهشهريهت و ئينسان دروستكرديه ،ئينسانيشى لۆ پهرستش دروست كرديه ،ههڵبهت ،شێوهى
بهستنى ئهو پهيوهندييهى نێوان ذاتى خۆى خوداى ڕهحمان لهگهڵ ئهو بهشهرهى دروستكردووه
تهنها لۆ پهرستشه ،خوداى ڕهحمان بهشهر لۆ ئيعتيباراتى گێرهشێوێنى جێ ناهێلێ ،ههڵبهت،
تێگهيشتنى عيبادهت كه سهرچاوهى له ئيمانهوه دهست پێدهكات دهبێ بهو ياساو ڕێساو ئيمانييه له
ناخى ئينسانهكهى سهر لهنوێ دروست بكرێتهوه.
جگه لهو ڕێگهو شێوه ئيمان دروستكردنهى كه پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) پێيدا چووه،
خوداى ڕهحمان ئيعتيبارى لۆ شێوهى دروستكردنى ئيمانى نێو پهرتووكهكانى ديكهو (صيحاح)يش
دانهناوه ،چونكه دهبێ بهگوێرهى ويستى خوداى ڕهحمان ئيمان دروست بكرێ ،ئهو كاته كردهوهكان
خهتم و مۆرى صالحى پێوه ديار دهبێ.
ئهگهر هاتوو بهو قۆناغ و رێكخستنانه ئيمان وهرنهگيرا و له ناخى ئينسان ههڵنههێنجرا،
نهگوازراوه لۆ واقيع ،ئهوه تهنها ئيسالم بوونه نهك ئيمان هێنان ،واته" تهسليم بوونه لۆ كۆمهڵه
ياساو ڕێكخستنهك ،بهاڵم له ناخ و خودى ئينسانهكهى ئيعتيبارو راستى تێدا نييه ،لۆيه خوداى
ڕهحمان له قورئان ههرگيز باسى (عمل)ى نهكردووه پهيوهستيكردبى به موسڵمان بوون.
نهيفهرمووه( :الذين أسلموا و عملوا الصالحات) چونكه به ههند وهرگرتنى قۆناغى
موسڵمانێتى له قورئان دۆخێكى (ناجێگيره) ،چونكه كهسهكه كه تهسليم بوو دهبێ لۆ ذاتى خوداى
ڕهحمان تهسليم بێ ،ئۆتۆماتيكييهن له چوارچێوهى ئيمان ،چونكه ئهگهر نهبووه (المؤمن)
ههركردهوهيهكى كرد لهڕوانگهو تهرازووى قورئان و سوننهت بهههند وهرناگيرێ( ،مهبهستمان
ئهوهنييه ئينسانهكه تهكفير بكهين) چونكه به تێڕوانينى قورئانى نێوان (المؤمن) لهگهڵ كافر پۆلينى
ديكه ههيه.
ئهگهر بتهوێ يهكسهر ههر ئينسانهك كافر بكهى ،ئهوه شوێنهوارێكى مێژوويى و كلتوريى
ههڵهيهو لهمێشكمان دانرايه ،وهك ئهوهى بگوترێ مرۆڤ دهبێ يان دهبێ كافر بێت يان موئمين!
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له قورئان پلهو قۆناغى ديكه لهنێوان (المؤمن) و كافردا ههيه ،وهك" (األنعام) ههيه ،پاشان
دهبێته ئينسان ئينجا دهبێته (الناس) ،ئينجا دهبێته (بنى أدم) ،ئينجا دهبێته (البشر) ،ئينجا دهبێته
(المسلم) ،پاش ئهو پله و قۆناغانه ،ئهوكاته موسڵمانهكه دهبێته (المؤمن) ،ئهو ههموو پۆڵێن و
قۆناغانه لهقورئان لۆ خودى مرۆڤ باسكراوه.
لۆ كافر كردن تهنها مافى خوداى ڕهحمانه حوكم بدات
ئهوهى ئێستا له مێشكى ئێمه دانرايه (فمنكم كافر و منكم مؤمن) ئهوه تهنها ههڵسهنگاندن و
حوكمى خوايه له ڕۆژى دوايى و خوداى ڕهحمان به تهنها ئهو حوكمه دهدات ،بهشهرييهت ههموو
دهبێته دوو بهش ،وهك ئێستا نامێنێ و له ڕۆژى دوايدا كۆمهڵهك تهنها (مؤمن) كۆمهڵێك تهنها
(كافر) دهمێننهوه ،حاڵهتى ناوهڕاست نامێنێ وهك دهڵێن ،لۆيه ئيمان هێنانهكه دهبێ بهو ياسايه بێت
كه خوداى ڕهحمان داينايه ،وهك چۆن خوداى ڕهحمان ههموو شتێكى به ياسا دروستكردووه ،له
بچوكترين ههتا گهورهترين و ئاڵۆزترين شت ،ههمووشيان پهيوهستن بهيهكترهوه.
ئهگهر فهرمايشتهكانى ذاتى خوداى ڕهحمان بهگوێرهى ياسا بێت ،يان ههموو شتێك بهو
جۆره بێت ،ئهوه ئيمان هێنان بهذاتى خوداى ڕهحمان له ههموويان لهسهروتره تاكو ياساى خۆى
ههبێت.
(عليه

لۆيه ئيمان هێنان دهبێ بهگوێرهى ياساى خوداو ترتيب نزولى قورئان بێت ،چونكه رسول هللا
السالم) بهو جۆره ئيمانى به خوداى ڕهحمان هێناوه ،ههر بهو جۆرهش صهحابهى دروستكردووه ،ئهو
ياسايهى لهسهر داناون و ڕێنمايى كردوون تهنها بهو ڕێگهيه ئيمان به خوداى ڕهحمان بێنن.
سهرهتا سورهتى (العلق) پاشان سورهتهكانى (القلم ،المزمل ،المدثر) ههتا كۆتايى بهو جۆره
هاتووه ،تهنها ئهو ڕێگهيه تهرتيبى دروستكردنى ئيمان بووه له دڵى رسول هللا(عليه السالم و البركات) ،لۆيه
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ههر ئهوهى به ههمان ياسا پێشكهشى صهحابهكان كردووه ،ئهگهر به
ههمان ياسا و شێواز ئيمان له دڵ و ناخمان دروست نهكرێت بێ سهرو بهرييه (فوضا)يه.
لۆيه ئهنجامى ئيمانهكه ،كه كردهوهيه (أمنوا وعملوا) ئهگهر كردهوهى خۆمان لهگهڵ
ئهنجامى كردهوهى پێشووترمان بپێوين بۆشايى و جياوازييهكى زۆرمان ههيه ،كهمێك پێش ئێستا
چوار ركعات نوێژى عهصرمان كرد ،ئهبوبهكرو موصعهبيش ههر ئهو چوار ڕهكعهتهيان دهكرد،
دهپرسين لۆ نوێژى ئهوان بهو شێوهيه بوو؟
لۆ نوێژى ئێمه ئهوهايه؟ لهبهرئهوهيه كهموكورتى له نوێژهكانمان دا ههيه ،لهبهرچى؟ چونكه
(أمنوا)مان تهواو نييه.
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باسى داڕشتنى وشهى قورئانمان كردووه ،خوداى ڕهحمان ئهندازهگيرييهكى وردى ههيه له
قورئان ،بهگوێرهى ئهو ئهندازهگيرييهش وشهكان ههڵدهبژێت و دروست دهبن ،لهكاتى
جێبهجێكردنيشدا نابێ ئهو وشانه لێك جيابكرێنهوه ،له دارشتن و ئهندازهيى قورئاندا بچووكترين
پاش و پێش ،كهم و كوڕى دروست دهكات و پێچهوانهى ويستى خودايه ،لۆ نموونه" نوێژخوێن نابێ
پێش خوێندنى فاتيحه بچێته ركوع ،پێش ركوع نابێ بچێته سوجده ،ئهگهر وايكرد به كۆ دهنگى
زانايان نوێژهكهى بهتاڵه ،چونكه نوێژهكه ڕيزبهنديى (ترتيب) و ياساى خۆى لۆ دانرايه ،تهماشا
بكهن دروستكردنى پهيوهندى لهگهڵ ذاتى خوداى ڕهحمان چۆن دهبێت بهو شێوه بێ سهروبهرييه
بكرێت؟ يان بهگوێرهى ئيعتيباراتى كهسهكه بكرێ ،كابرا له هزر و بيرى خۆى چۆنى بوێ ئهوها
تهسهورى خوداى ڕهحمان بكا ،چۆنى بوێ ئهوها تهصهوڕى ئاخيرهت بكات ،چۆنى بوێ ئهوها
تهصهورى پێغهمبهر بكا ،چۆنى بوێ ئهوها لهگهڵ قورئان مامهڵه بكات ،يان مامهڵهكردنى لهگهڵ
فريشته (المالئكة) بهگوێرهى ويستى خۆى بێت.
لۆيه ههركاتێك ناخى مرۆڤ بهگوێرهى ئهو ياسايهى خوداى ڕهحمان نههات ،ئهوه بێ
سهروبهريى و فهوضا له تێڕوانينيدا ههيه ،ههر له ذاتى خوداى ڕهحمانهوه بگره ههتا مهالئيكهت،
بچوكترين كهم و كوڕى له شێوازى ئيعتبارى دروستكردنى ئيمانى نێوان خۆى و ذاتى خوداى
ڕهحمان دروست ببێ ،ئهوه فهوضايهك له واقيعى كردهوهكانى ئاشكرا دهبێ (امنوا وعملو) ئهو
(عملوا) كهم و كوڕييهكهيه ،بهڵگهى ئهوهيه ئيمانهكه لهبنهڕهتدا كهم و كوڕيى تێدايه ،چونكه
كردهوهكه پێچهوانهى ئيمانهكهيه ،كردهوهكهى ئهنجامى ئيمانهكهيه.
له جێى مهالئيكهت جن له مێشكمان دانرايه
بهدڵنياييهوه ئهوه تێڕوانينى يان شێوازى تێڕوانينى ئێمهيه لۆ مهالئيكهت ،لۆ؟ تهماشا بكهن
تێڕوانينى راست و دروست له ناو گهنجان لهبارهى مهالئيكهت دا نييه ،له جێى مهالئيكهت جن له
مێشكمان ههيه ،مهالئيكهت دهرهێنرايه و بهو جۆرهى كه قورئان داواى كردووه ئيمانمان به
مهالئيكهت نييه.
كهواته" ئيمان هێنان به جن ههيه ،بهاڵم ههرچى ئيمانه دهبێ لۆ مهالئيكهت سهرف بكرێ،
ئێستا ئێمه لۆ جن سهرفمان كرديه ،لۆ زانياريتان ئيمان هێنان به جن له قورئاندا ههيه ،بهاڵم ئهو
ئيمانه جۆرێكى دياريكراوه ،وهك ئيمان هێنان به مهالئيكهت نييه ،لۆيهخوداى ڕهحمان بهههموو
اليهن و تێڕوانينهك باسى بهرجهستهييبوونى مهالئيكهت دهكات ،تاكو فيعلهن ئهو حاڵهته ئيمانييه
راستهقينه ياساييه ،قورئانييه ،سوننهتييه دروست بێت لهناخى ئينسانهكهى ،ئهوكات ناڕێكى و بوار
و بۆشايى و دهرفهتى دهست تێخستن لۆ شهياطين نابێت ،وهك" (بێ وێكچواندن) پهرداغێك كه ئهگهر
ئاوى تێدا نهبوو ئهوه ههواى تيدايه ،ئهگهر توانيمان پهرداغه كه پڕ بكهين به بهشى ئيمان هێنان به
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مهالئيكهت ،بوارى جن و شهياطين نامێنێ تا ئهم نێوهنده ببهزێنن ،چونكه پڕه و چڕى ئاوهكهى له
چڕى ههوايهكه زياتره ،كه ئاوه كه دێته جێى خۆى ههوايهكه دهردهپهڕێنێ.
لۆيه ئێمه له ژێر كاريگهريى ئهو كهشهداين ،چونكه پهيوهندى ڕاستهقينهمان ،ئيمانمان به
مهالئيكهت وهكو تێڕوانينى قورئانيى نييه ،لۆيه ئاساييه كهموكوڕى له ناخمان دروست ببێ ،يان
فهوزا دروست بێت ،ئهو فهوزاييهش بگوازرێتهوه لۆ واقيع.
دێينه سهر باسى مهالئيكهت ،كه تايبهتمهنديى و كارو فرمانى خۆيان ههيه ،لهكۆتايدا پهيوهندى
دياريكراويان لهگهڵ موئمنيش ههيه ،پهيوهندى دياريكراويان لهگهڵ (الناس) و(بني أدم) و(أنبياء و
رسول) ههيه ،ههريهك لهمانه بوونيان بهگوێرهى رێكخستنى (ترتيب)ه له گهردووندا.
(عليه السالم و

له صهحيحى ئيمامى ئهحمهد هاتووه :دايكى ئيمانداران (عائيشه) له پێغهمبهر
ور َو ُخ ِلقَ ْال َج ُّ
البركات) دهگێڕێتهوهُ ( :خ ِل َق ْ
َار)(مسند أحمد) ئهوه ماددهى
ارجٍ ِم ْن ن ٍ
ت ْال َم َال ِئ َكةُ ِم ْن نُ ٍ
ان ِم ْن َم ِ
دروستكردنيانه ،چڕى نييه ،نووره بهاڵم نوورهكهى چۆنه؟ نازانين ،چونكه زانيومانه نووريش
دروستكراوه ،واته" (ئامادهكراوه) ههر لهڕهنگهكانييهوه نووره ههتا دهگاته ژێر سوور ،سهرووى
وهنهوشهيى ههتا تيشكى ( (Xكه وێنهى سينگ و لهشى مرۆڤى پێدهگيرێ ،ئهوانه ههموو نوورن،
بهاڵم مهالئيكهت چۆنه؟ نازانين!
خۆشهويست(عليه السالم و البركات) دهفهرمووێ( :نورن) ،خوداى گهورهش لهقورئان باسيان دهكات
كهباڵيان ههيه( ،مثنى و ثالث و رباع)(فاطرا).
مهالئيكهت تهنها فهرمان جێبهجێ دهكهن
جارێك پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) حهزرهتى جبريل له شێوهى واقيعى خۆى دهبينێ ،باسى
() ٠٦٦شهش سهد باڵ دهكات ،قهبارهيان لهگهڵ قهبارهى مرۆڤ جياوازه ،ههيانه زۆر بههێز،
لهوانه عهرشى خودايان ههڵگرتيه ،ههيانه بهو هێزه شارى لوط پێغهمبهريان لهبناغهوه
سافِلَ َها)(هود.)٢٨
ههڵگرتووهو وهريان گێڕاوهَ ( ،
عا ِليَ َها َ
تياندايه دهنگێكى بههێزو دياريكراوى ههيه ،به دهنگهكهى مرۆڤ دهكوژێ ،هيالكى قهومى
حهزرهتى صالح( ،على نبينا و عليهم الصالت و السالم) ،مهالئيكهت ههيه ئامێرى اليه ناوى(صور)ه ،پێش
ڕۆژى دوايى نهفخ دهكات ،ههرچى لهسهر زهوى و ئاسمان دا ههيه ههمووى بروسك ئاسا
(صهعق) دهبى.
وشهى بروسك (صهعق) لهوشهى مردن جيايه ،بروسك (صهعق) حاڵهتهكه وهك چۆن
كارهبا مرۆڤێك بگرێ ئهوهايه ،بهس بهدهنگهكهى ،ئهوه سروشتى مهالئيكهته ،ئهوه بهشێك بوو له
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(وقَالُوا ات َّ َخ َذ
پۆڵێنيان ،پۆلێنى خيلقى ،بهشهكى ديكه سروشتيان ،خوداى ڕهحمان باسيان دهكاتَ :
س ْب َحانَهُ َب ْل ِعبَا ٌد ُّم ْك َر ُمونَ )(األنبياءَ )٨٠
(ال يَ ْس ِبقُونَهُ ِب ْالقَ ْو ِل)(األنبياء ،)٨٢گوێڕايهڵ و جێى
الر ْح َم ُن َولَدا ً ُ
َّ
،
ڕێزى خوداينه (اليسبقون بالقول) به قسهش به پێش خوداى ڕهحمان ناكهون (وقالوا أتخذ الرحن
(و ُهم ِبأ َ ْم ِر ِه َي ْع َملُونَ )(األنبياء )٨٢به فهرمانى خوداى ڕهحمان كار دهكهنَ ( ،ي ْعلَ ُم
ولدا سبحانه بل عباد)َ ،
(و َال يَ ْش َفعُونَ ِإ َّال ِل َم ِن
َما َبيْنَ أ َ ْيدِي ِه ْم َو َما خ َْلفَ ُه ْم)(االنبياء )٨٢خوداى ڕهحمان ئاگاداره لێيانَ ،
ار َال
ْ
ارت َ َ
(و ُهم ِم ْن َخ ْش َي ِت ِه ُم ْش ِفقُونَ )(األنبياء()٨٢يُ َ
س ِب ُحونَ اللَّ ْي َل َوالنَّ َه َ
ضى)(األنبياء ،)٨٢ئهوه ئيشيانهَ ،
يَ ْفت ُ ُرونَ )(االنبياء.)٨٦
تايبهتمهندى كردهيى زۆريان ههيه له قورئان ،ئهوهمان لۆيان وهرگرت له پێناسهى قورئان( ،بێ
وێكچواندن) مهالئيكهت وهكو ئامێرێكى دياريكراو (ئهو نموونهى دهينمهوه تهنها لۆتێگهيشتنه براينه)( ،چونكه
مهالئيكهت ئهوها نييه ،ئهوه بهس نموونهيه).

ئهو كردهوانهى تهنها مافى خوداى ڕهحمانن
بێگومان ،مهالئيكهت دروست كراوێكه بهگوێرهى ويستى خوداى ڕهحمان تاكو بتوانێ ويستى
خوداى ڕهحمان سهدا سهدى جێبهجێ بكا له ههموو ئهو شتانهى كه خوداى ڕهحمان دهيهوێ ،خوداى
ڕهحمان بهو جۆرهى دروست كرديه ،ههرچى ويستى خوداى ڕهحمانه يهكسهر جێبهجێى دهكهن،
ئۆتۆماتيكى و بهردهوام پابهند و ئامادهن ،كه خوداى ڕهحمان فهرمان بكا ئهوان جێبهجێى دهكهن
( َي ْعلَ ُم َما َبيْنَ أ َ ْيدِي ِه ْم َو َما خ َْلفَ ُه ْم)(األنبياء )٨٢واته" هيچ نييه لهناخى خۆيان پێشكهشى بكهن ،نه بهقسه نه
بهكردار و ويست ،تهنها ئهوهى خوداى ڕهحمان خۆى لۆ ئهوانى دانابێ ئهوان ئهوه دهكهن.
به نموونه بڵێين :لهمێشكيان دانرابى ههر لهو سنورهش كار بكهن ،ههر يهكه لهو كۆمهڵه
مهالئيكهتانه شێوازى خۆيان لهكاركردن ههبێت ،به نموونه" كۆمهڵێكيان ههيه بهس له جهههننهم
اب النَّار إ َّال َم َالئكَة)(المدثر )١٣بوونى ئهو مهالئيكهته بههۆى
مرۆڤ ئازار دهدهن ( َو َما َج َع ْلنَا أ َ ْ
ص َح َ
ئازار دانهكهيه (تعذيب) ،چهنده باش ئازارى بدات ئهوهنده خۆى ئارامتر دهبينێ ،خوداى ڕهحمان
ئهوهاى دروست كرديه ،كهتهلۆكى ههيه ،ئينجا بهو جۆرو پالنه.
خوداىڕهحمان و مرۆڤدا ،باڵيۆزن ،خوداى ڕهحمان فهرمان دهكات فاڵنه

تياياندايه پێناون لهنێوان
شت بهو پێغهمبهره بڵێ ،واته" خوداى ڕهحمان فهرمان بهچى بكا ئهوه دهگوازنهوه ،مهالئيكهت ههيه
تايبهته تهنها كوتوب دێنێته خوارهوه ،وهك"جبريل كه بهرپرسى سروشه له نێوان خوداى ڕهحمان و
ئهنبياء و رسول ،ههر يهكهيان كارى تايبهتى خۆيان ههيه ،ههمووشيان لهنێوان زهوى و ئاسماندا
ئهو كارانه دهكهن.
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ئهوهى ئێمه پهيوهنديمان پێ ههيه ،له تێگهيشتنى ئيمان پهيوهنديمان به ئهوانى ديكه نييه ،چ
لهدهرهوهى گۆى زهوى ههيهو چ نييه پهيوهنديمان پێوهى نييه ،پهيوهنديمان بهوه ههيه كه له ژيانى
ڕۆژانهماندا چ ههيه ،نێوان ئێمهو خوداى ڕهحمان لهسهر زهوى كه خوداى ڕهحمان بييهوێ بهوانى
بكات ئهوان دهيكهن ،ئهو ئاسۆيى (ئۆفوق)ييهم پێ گرنگه ،مهبهستم ئهوهيه كه له ئيمان هێنان
كۆمهڵهك اليهن ههيه خوداى ڕهحمان به مهالئيكهتى دهكات.
له قورئاندا زۆربهى وشه ياخود كردارى كه خوداى ڕهحمان (نا)ى لهگهڵ بهكار هێنابێ ،بهنموونه"
(أنزلنا ،أمطرنا)ى لهگهڵ بهكار هێنابێ ،زۆربهى مهالئيكهت له ناويدا ههيه( ،نا)ى لهگهڵ هاتبێ
وهك" (أنزلنا ،أمطرنا ،خلقنا) ئهوهى ههمووى پيتى(ن ،ا) لهگهڵ بێت مهالئيكهت بهشهكه له نێويدا.
واته" خوداى ڕهحمان بههۆى مهالئيكهت ئهو كاره دهكات ،ئهوه كارى مهالئيكهته ،بهنموونه"
خوداى ڕهحمان يهكهم مرۆڤى بهدهستى خۆى دروست كرديه( ،مامنعك أن تسجد لما خلقت
بيدى)(ص ،)٢٧ئهوهى ماوه تهنها لۆ(خلقت)ى بهكار هێنايه.
ئهوهى ماوه (ن،ا)ى لهگهڵ بهكار دێنێ ،له بهرچى؟ چونكه مادهى يهكهم له بنچينه دا خوداى
ڕهحمان دروستى كردووه ،پاشان مهالئيكهت بهشى ديكه تهواو دهكهن ،نهك دروستى دهكهن ،يان
زيادو له خۆى دهگرن.
نموونه" دابهزاندن(التنزيل) خوێندنهوه و تهقديراتى خواى كه له ئاسمان دابهزێته سهر زهوى،
يهكهمين بهش كه خوداى ڕهحمان كردوويهتى پاشان دهيداته دهست مهالئيكهت ،نموونه" (تصوير)ى
مرۆڤ كه خوداى ڕهحمان لهناو ناخى رهحم پالنهكهى ههموو دانايه.
ئهو مهالئيكهته دێت ئيش دهكات ،چونكه ئهوه ههمووى ئيشيتى ،دهبێ ئيماان باهو كۆمهڵاه كااره بێناين
كه مهالئيكهت دهيكات ،چونكه جێبهجێكارى فهرمانى ڕههاى خودان ههتا له دهرچوونيشى.
خووداىڕهحموانلاه قورئااان تاهنها باه ماافى خاۆى دانااوه ،وهك(حكام) لااه

باهاڵم كاردهوهى ديكاه ههياه
قورئان نهى فهرمووه (حكمنا) ،به نموونه" لۆ (حلم) لۆخۆى خۆى و لۆ مهالئيكهتيش هێناابێ ،لهباهر
ئهوهى تايبهته به خۆى ،ئهوه جياوازييهكهيه ،ئهو كۆمهڵه اليهنهى پهيوهندى بهذاتى خاۆى هاهبێ ،كاه
(فعل) لۆ خۆى فهرمويهتى ،لۆياه لاه هاهموو قورئاان (حكمناا) نيياه ،بێگوماان زۆر نمووناهى ديكاهى
ئاوا ههيه.
لۆياااه ئاااهوهى كاااهخۆى فاااهرمانى كردباااى باااهگوێرهى پاااالن و ويساااتى خاااۆى لهساااهر گاااۆى زهوى و
گااهردوون جێبااهجێبكرێ ئااهوه پيتااى (ن،ا)ى لهگااهڵ بااهكار هێناااوه ،ئااهو حاڵهتااه لااه قورئااان زۆره و
كارى ديكهشيان ههيه ،ماهالئيكاهتى تايباهت كاارى ديكهشايان ههياه وهك هاهڵگرتنى عهرشاى خاوداى
ڕهحمان فهرمانى پێكردينه عهرش ههڵگرن.
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مهالئيكهت الى مؤمن ڕادهوهستێ
ئهوهى پهيوهندى به ئێمهى موسڵمان ههياه ،كاه مهالئيكاهت وهك پاياه پێادانێك ئاهو مافاهى درايتاى كاه
(مكرمااة عنااد هللا) شااهفاعهتى بكااات ،بااهاڵم بااهو ڕێگااهو چااوار چێااوهى كااه خااوداى ڕهحمااان لااۆى
دياريكردووه ،بهڕێپێدانى خۆى لۆ ئهو كهسانه كه خوداى ڕهحمان خۆى ديارى يان دهكات.
كهواته" ڕاسپێردراوهو تهنها له پێگهى ڕێزلێنانه ،خوداى ڕهحمان فهرمان باه مهالئيكاهت دهكاات تكاا
(شهفاعهت) لۆ فالن بكه و فالنه كهس مافى شهفاعهتى هاتووه ،ئهگهرنا شتى وا نييه كاه مهالئيكاهت
عهقلى فالن كهسى گرتووه له ناكاو دهست به تكا (شهفاعهت) بكات ،يان چۆنى بوێ ئاوا شاهفاعهتى
لۆ بكا ،له قورئان بهو شێوهيه نييه ،مۆڵهتهكه تهنها له دهستى خودايه ،له تێگهيشتنى شاهفاعهت دهباێ
خااوداى ڕهحمااان كهسااهكان ديااارى بكااات ،هااهتا جااۆر وشااێوهى شااهفاعهتيش لهاليااهن خااوداوه ديااارى
دهكرێاات ،كهواتااه" حاڵهتهكااه بااهس ڕێاازه ،ئهگااهرنا لااه دهساات مهالئيكااهت نييااهو هااهتا لااۆ ئااهنبياء و
روسوليش ئاوايه.
ههندێ مهالئيكهت پهيوهنديان لهگهڵ گرۆى مؤمين ههيه (منها انبياء ورسول ،منها صالحين).
دهربااارهى ئااهنبياء و رسااول جگااه لااه دابااهزينى كتاااب و چاااودێرى و پاسااهوانيكردن و پاراسااتنيان،
موناجاتيان ههيه( ،ونادته المالئكه وهوقائم يصلى)(ال عماران  )٨٢وهك لۆ مهريهم (واذ قالت المالئكاه ياا
مريم()...ال عماران )٨٢ئهواناه هاهمووى لاۆ مهرياهم گوفتااره ،لاۆ فاالن پێغهمباهره موناجاتاه ،هاهر يهكاه
پێگهى تايبهتى خۆى ههيه.
ههموو دهزانين مهريهم رسول نهبووه (نبية) بووه ،صالحه بووه،
ئهگهر جياوازيش بكهين له نێوان رسالهت و نبووهت ،ئاشكرايه كه رسالهت دهبێ به بێ كهم و زياد
وهك خۆى نهقڵ بكرێت ،بهاڵم له نبووهت گهياندنه به كهليماتى كهسهكه و شێوازى ئهو كهسهى كه
به زمان يان به ئيشارهت يان به نووسين يان له بن گوێى بخوێنى دهيگهيهنێت ،واته" كابراى نهبى
تهحهكوم به ماددهكهى دهكات ،چهندى دهڵێ؟ چۆن دهڵێ؟ له كێ دهڵێ؟ به چ ڕێگهيهك پێى دهڵێ؟
كهى پێى دهڵێ؟ ئهوه ههمووى له چوارچێوهى نبووهته ،لۆيه (ام موسا)ش نهبييهيه ،چونكه پێى
گوترا كوڕهكهت له ناو سهبهته دابنێ و فڕێى بده ناو نيل ،بهاڵم ڕێگهى دانانى له ناو سهبهتهو
فڕێدانى لۆ ناو روبارى نيل ئهو خۆى كردى ،ئهوه نبووهته.
خوداى ڕهحمان له جێگهياهكى ديكاه دهفاهرمووێ( :فَاتَّخَا َذ ْ
س ْالنَا ِإلَ ْي َهاا ُرو َحنَاا
ت ِمان دُونِ ِها ْم ِح َجاباا ً فَأ َ ْر َ
س ِوياً)(ماريم ،)٣٢دهرباارهى گارۆى ماوئمنين ڕهنگاه لاه فكارى بهشاهر مهالئيكاهت باهس
فَت َ َمث َّ َل لَ َها بَ َ
شر ا ً َ
مُ ث ُا َّم
نواناادن (تمثاال) بكاااو ئامۆژگااارى و ئاراسااتهى بكااا ،بااه بهڵگااهى ئااهوهى ( ِإ َّن الَّ اذِينَ قَااالُوا َربُّنَااا َّ
علَ ْي ِه ُم ْال َم َالئِ َكاةُ)(فصالت )١٦هاهروهها چياان پاێ دهڵاێن( :أ َ َّال تَخَاافُوا َو َال ت َ ْحزَ نُاوا َوأ َ ْب ِش ُاروا
ا ْستَقَا ُموا تَتَن ََّز ُل َ
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عادُونَ ) هێال لاهژێر(نحن)(ن َْح ُ
ان أ َ ْو ِل َياا ُؤ ُك ْم ِفاي ْال َح َياا ِل الا ُّد ْن َيا) پاشاان (وفاي االخارل)
ِب ْال َجنَّ ِة الَّ ِتي ُكنت ُ ْم تُو َ
پاشان به چوار ماناوه هااتووه( :معاين ،نصاير ،صااحب ،صاديق) كهواتاه" پاهيوهنادى ڕاساتهوخۆ باه
تێگهيشتنى وياليهت ههيه ،له قورئاندا دهربارهى موئمين ئهوهى كه خۆڕاگرى (ئيساتيقامة) باێ ئاهوه
پهيوهندى نێوان موئمينه ڕاستهقينهكهيه لهگاهڵ مهالئيكاهت و پهيوهنادى لهساهر تێگاهيشاتنى هيدايهتاه،
تااهوهلى بااهماناى صاااحب ،صااديق ،معااين موعاااوهنااهى بكااا ،نصااير لهسااهر دونيااا مهالئيكااهت سااهرى
بخات.
بهو چوار مانايهى له دنيا مهالئيكاهت پهيوهنادى ڕاساتهوخۆى لهگاهڵ ماوئمين ههياه ،لاه دواڕۆژيشادا
سا ِاب ُحونَ ِب َح ْم ا ِد َر ِب ِه ا ْم
(االخاارل) نحاان (أولي اأكم فااي الحيااال الاادنيا و فااي االخاارل)(فصاالتَ ( )١٣و ْال َم َالئِ َك اةُ يُ َ
َويَ ْست َ ْغ ِف ُرونَ ِل َمن فِي ْاأل َ ْر ِ
ض)(الشورى.)٧
چۆن ئيمان به مهالئيكهت بێنين؟
لهو جۆرانهى باسمان كرد ئهوه پۆلهكانى مهالئيكهتن ،چۆن ئيمان به مهالئيكهت بێنين؟ ئيماان
هێنان به مهالئيكهت زينادوێتى لاه ئيماان هێناان باهذاتاى خاوداى ڕهحماان وهر دهگارى ،چونكاه ئيماان
دوو روكنى سهرهكييه ،سێ روكنهكهى ديكه تابيعه ،تهنها دوو روكن سهرهكييه كه خاوداى ڕهحماان
و(اليوم االخرل)ه ،سێ روكنه تابيعهكه (رسول ،كتب ،المالئكة) ،ئهو سێ روكنه تابيعه لهذاتىخاوداى
ڕهحمان هێز وهردهگرن.
ئهگااهر ئينسااانهكه وهك زانياااريى بهڕاسااتى لااه چااهمكى ربوبيااهت تێگهيشاات ،شااهوان بااههۆى
قيرائه له ناخى خاۆى تێگهيشاتنى لاهبارهى ربوبياهت دروسات كارد و دووباارهى كاردهوه ،لاه ناخيادا
زيندووى كردهوه ،ههست بهوه دهكات پهيوهندى نێوان ذاتاى خاوداى ڕهحماان لهگاهڵ ئاهو موئميناهى
نااهپچڕاوه ،پهيوهنديياهك لااه ناخااهوه ،پهيوهندييااهك لااه ڕيشااهوه ،پهيوهندييااهك زيناادوو ،هااهر لااه چركااه
ساااتى ئااهو موئمينااه ئيمااان بااه خااوداى ڕهحمااان دێنااى ،ئااهو پهيوهندييااهى نێااوان مهالئيكااهت دهساات
پێدهكات ،ههتا له ناو بهههشتيش پچڕانى نييه ،لهو ساتهى كه ئيمان به خوداى ڕهحمان دێناى ههسات
دهكهى كهخوداى ڕهحمان ئهو گهردوونهى پشت گوێ نهخستووه.
بهنموونه" كه دێى تهصهور دهكهى ئهو ڕۆژه چۆن له ڕۆژههاڵت ههڵدێت و له ڕۆژئاوا جارێكى
ديكه ئاوا دهبێتهوه ،كه ئهوه مهالئيكهته دهيهێنى و دهيبات ،ههر لهخۆڕا جووڵه ناكات چونكه عهقڵى
نييه ،يان ئهو مانگه ئاوا پهيوهسته بهو زهوييه و جازبيهتى مهالئيكهت گرتيتى ،كه باران دێته
خوارێ مهالئيكهت بهو ڕێژهو پێوهرانه دهيهێنێته خوارهوه ،ئهوه ههمووى ئاياتن ،ئهوهى له زهوى
دهردهچى مهالئيكهت به گوێرهى ويستى خوداى ڕهحمان چاودێرى دهكات و دهرى دههێنێ ،كهواته"
ئهو مؤمينه كه دێت مومارهسهى قيرائه دهكات له بۆ ذاتى ربوبيهتى (رب العالمين) ،ئهو ڕونييه له
مهالئيكهت ههست پێدهكات ،كه به شهش مانگ و به ساڵ مومارهسهى ئهو حاڵهتهى كرد ،ئهوكات
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ههست دهكات به فعلى مهالئيكهت بهشێكه له ئيمانى ،پهيوهندييهكى ڕاستهوخۆو صهميمى له نێوان
خۆيى و مهالئيكهت و برادهرايهتييهك له گهڵ خۆيى و مهالئيكهت دا ههيه ،وياليهت له گهڵ
مهالئيكهت ههيه.
چۆن ئاياتى كهونى قابيله لۆ دووبارهبوونهوه ئاواش ئاياتى شهرعى قابيله لۆ
دووبارهبوونهوه ،هيچ دوور نييه ئيماندار پێويستى به ئامۆژگارى و تهببهيهنى دين ههبێت و
مهالئيكهت بێت تهببهيهنى دينى لۆ بكات.
له بوخارى و موسليم بهچوار ڕيوايهت دهگێڕتهوه :لاه دهشات كۆماهڵێك ئاهعراب لاه خزماهت
پێغهمبااااهر(عليااااه السااااالم و البركااااات) دانيشااااتينه ،ئيمانيااااان بااااهخوداى ڕهحمااااان و پێغهمبااااهر هێنايااااه ،بااااهاڵم
(علياه الساالم
تێگهيشتنيان له ئايين كهمه ،ئهوان چاوهڕێى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دهكاهن ،پێغهمباهريش
و البركاااات) چااااوهرێى ئاااهوان دهكاااات قساااان بكاااهن ،لاااه نااااو مهجليسااايش عبااادهللا بااان عمااار ماااهوجودهو
دهگێڕتهوه( :كنا جلوسا عند النبي(عليه الساالم و البركاات) فجااء رجال شاديد بيااض الثيااب شاديد ساواد شاعر
الرأس ال يرى عليه أثر سفر وال يعرفه منا أحاد فجلاس إلاى النباي(علياه الساالم و البركاات) فأساند ركبتاه إلاى
ركبته و وضع يديه على فخذيه ثم قال( :يا دمحم ما اإلسالم)(صحيح ابن ماجه) (ياا دمحم ماا االيماان) ،وهاڵماى
دايهوه( ،يا دمحم ما االحسان) ،وهاڵمى دايهوه (فمتى الساعة) له ئهنجامدا ههستاو ڕۆيشت.
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) فهرمووى( :ذلك جبريل اتاكم يعلمكم معالم دينكم) واياه ياان ناا؟ كاێ
بوو؟ جبريل بوو ،ڕهنگه لۆ كاك فالن و فيسار مهالئيكهتهك نهيهته خوارهوه ،بهڵكو بهقهد خۆى دێتاه
خوارهوه ،ئهگهر بهشهريش بيت ،ئايا به بهڵگهى ئايهت له قورئان دا ڕێگرى ههيه؟ بهڵگهى ئاياهتێك
يااان فااهرموودهيااهك نييااه ،كااه بڵااێ وشااهى وياليااهت بااهس لااه زهمااانى پێغهمبااهر(عليااه السااالم و البركااات) لااۆ
هاوهاڵن (أصحاب) بووهو ئێستا پچڕاوه ،به دهياان بهڵگاه ههياه لاه ژيانى(الاذين امناو ماع رساول هللا)
پهيوهندى لهناخهوهى لهگهڵ مهالئيكهت.
ئهگهر بێتو مؤمن بهبهڵگهى دهقى فهرمووده( ،حهفهظاه)ى هاهبى ،كاه لاه بوخاارى و موساليم
گێڕدراوهتااهوه ،هاااوهاڵنااى ديكااهش كااه مااؤمنن (حهفهظااه)يااان لهسااهر ههيااه ،بااه وشااهى (حهفهظااه)
هاتووه( ،يحفظونه) ،ئهو باه ذاتاى پێغاهمباهر(علياه الساالم و البركاات) لاۆ گارۆى (ماؤمين)ياش (حهفهظاه) لاه
نوێژى عهصرو بهيانى تهعهقوب دهكهن ،كۆمهڵاه باه كۆمهڵاه ،دهساتهيهك دێناه خاوارهوه ،دهساتهيهك
دهچێته سهرهوه.
فااهرموودهى صااهحيح ههيااه ،لااهكاتى نووسااتن مهالئيكااهتى تايبااهت دێنااه الى قاااچ و يااهك دێتااه
الى سهرى مؤمين ڕادهوهستێ ،جگه لاهوه مهالئيكاهتى نووساين (سهرشاان) دێناه الى ئاهو مؤميناهى
كه ڕاهێنانى حاڵهتى ئيمانى ڕاستهقينه دهكات به مادديات ،كاه باه كاردهياى مهالئيكاهت باه چاكاه دێناه
ناو ئهو بابهتانه.
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ئهو ڕوناكييه له ناوهوهى دروست دهبێت ،دهبێ ماددهى له ناوهوهى ههبێت ،تاا ئاامێرى نااخى
دهست به كاركردن بكات ،ئهو كات ئهو اليهن و بۆشاييه ،ئهو بهرداغهى باسامان كارد پاڕ بكارێ باه
ئيمان هێنان به مهالئيكهت ،ئهوكات بوارى شهيتانهكان كهم و سنووردار دهبێت ،لۆياه كۆمهڵاه شاتێك
(ئمور) لۆ كابرا دروست دهبێت ،نموونه" (ال يأمره اال بخير) مهالئيكهت بهس وێناهى ڕاسات و بااش
پيشاان دهدات ،لاۆ؟ چونكااه وشاهى وهلااى باهو ماناياناه هاااتووه .خاوداى ڕهحمااانيش وشاهى فااهرمووه،
نااهك ئااهوهى زهيااد و عوبهيااد دهيڵااێن ،ئااهوه ئهگااهر هاااتوو ئيمانهكااه ڕێااك بااهو جااۆره بااوو لهگااهڵ
مهالئيكهت..
بۆشايى لۆ شهياطين كهمبوو بۆشايى لۆجنيش كهم دهبێات ،ئاهوكات ناابێ بێات لاه نااو ناخماان
دابنيشێت ،جن نايهت ناخمان هێور بكاتهوه ،لۆ زانياريتاان هايچ ئاياهتيكى قورئاانيى و فهرموودهياهك
نييه بڵێت :جن دێته ناو لهشى مرۆڤ.
ههموو كاتێك مهالئيكهت له گهڵ مرۆڤه؟
لۆ دڵنياايى ئاهوهى ههياه ساهدا ساهد گوماناه ،لهباهر ئاهوهى ئێماه ئيمانماان بهمهالئيكاهت سانوورداره،
لۆيه شهيطان دهتوانێ دهرفهت ببينێتهوه ،ئهوهامان لێبكاا كاه باهكردهياى دهتاوانى لاه شاێوازى مارۆڤ
خۆى بكا به مرۆڤ و بێته ناو ناخمان ،ويستمان لێ وهربگرى ،بشتوانى كارى خۆى به ئێمه بكات.
لۆيه ئهو فيكره لهناو گهنجان زۆر بههێزه ،شاوێنهوارى خراپيشاى زۆر باههێزه ،شاوێنهوارى
خراپيشااى زۆره ،شااوێنهوارى خراپااى واقيعااى ههيااه ،ئيمااان بااه مهالئيكااهت پهرژينااه لااۆ ئااهوهى بااه
كردهيى باوهڕو زانياريماان دهرباارهى جان ببێتاه جێگاۆركێى ئيماان هێناان باه مهالئيكاهت ،ئاهو كاات
ئهگهر به ڕاساتى ئيمانماان باهرز بێات ،ڕهنگاه لاه شاێوهى بهشاهر ئامۆژگاريماان بكاات ،ئاراساتهمان
بكات ،بهرچاو ڕوونيمان بكات ،لۆ چاكهكاريى پاڵماان پێاوه بناێ ،بۆشاايى لاۆ شاهياطين ناامێنێ ،ئاهو
جۆره ڕاهينانه ..ئهو حاڵهته ئيمان لهناخى مرۆڤى ئيماندار ئيمان دروست دهكات.
كه بهكردهيى مهالئيكهت هاهموو كاات بوونياان ههياه ،باهاڵم لاه جێگاهى خاۆ شوشاتن و WC
مهالئيكهت لهگهڵى ناچێته ژوورێ ،ههروهها له كاتى پهيوهندى نێوان هاوسهران مهالئيكاهت مۆڵاهت
وهردهگاارى و دهردهچااێ ،تااهنها لااهو سااێ جێگاهيااه مهالئيكااهت دهردهچااى ،ئااهوهى دهمێنێتااهوه هااهموو
كاتهك مهالئيكهت لهگهڵ ئهو مرۆڤهيه.
ئهو ههسته به قيرائه دروست دهبێت ،له شهودا دهبى ههڵسى ڕاهێنانى ئاهو حاڵهتاهى بكاهى كاه باهڵێ
مهالئيكهت دروستكراوێكه نهك دروستكهر ،ههتا ههست بهبوونى بكا ژيناى لهگاهڵ بكاات ،ئاهوه كاار
و باشيهكانيتى ،ئهوه كارلێك و زيندوێتيتى لهگهڵ ئهو ،ئهگهر ئهو باوهڕه لهالى مؤمن دروسات باوو،
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ئهوه دهبێته ئيمان ،بهكردهياى دهگاتاه ئاهو ئاساتهى كاه پاهيوهنادى بااش لاه نێاوان خاۆيى و مهالئيكاهت
دروست ببێت.
ئهو ئايهتانه لۆ ئيشكردن لهسهر مهالئيكهت زۆرن ،پۆڵێنى مهالئيكهت ،چۆن جووڵه دهكهن؟
چاالكييااان ههيااه لهسااهر گااۆى زهوى ،جووڵااه و چاالكيااان لهسااهر ئااهنبياء و رسااول ،هااهتا لهسااهر
خودهكان ،ههتا لۆ كافرهكان ،به نموونه" كه كافر دهمرێت خوداى ڕهحماان دهفاهرموێ( :قُ ْ
ال يَت َ َوفَّاا ُكم
ت الَّاذِِّ ُو ِكا َل ِب ُكا ْم ث ُا َّم ِإلَااى َر ِب ُكا ْم ت ُ ْر َجعُااونَ )(السااجده )٣٣ئااهوه لااۆ بهشااهرييهته بااه گشااتى ،ب اهاڵم
َّملَااكُ ْال َما ْاو ِ
(ولَا ْاو تَا َارى ِإ ْذ يَتَا َاوفَّى الَّاذِينَ َكفَا ُارواْ
كااابراى كااافر كااه دهماارى جياااوازه لااه گااهڵ ئيماناادار ،دهفااهرموێَ :
ار ُه ْم)(االنفال ،)٧٦بهتهواوى دۆخێكى بهرجهسته بێننه بهرچاوتان ،دهباێ
ْال َمآلئِ َكةُ يَض ِْربُونَ ُو ُجو َه ُه ْم َوأ َ ْدبَ َ
دهستى مهالئيكهت چۆن بێت له ڕووى مرۆڤهكهى بدا ،بێت له دهم و چاوى بدات ،له ههمان كات لاه
پشتيشى بدات ،ئهو بهشهره چى لێدێت؟ ئهو دۆخ و ديمهنه وێنه بگرن لهبهر چاوتان ،لێادان بهلێادانى
مهالئيكهت( ،يضربون وجوهم) ،له ههمان كاات لهپشتيشاى بادات ،بێنناه پاێش چاوتاان بازانن خاوارو
خێچيهكهى چى لێدێت؟ لۆ؟ (وجوههم) لۆ؟ (أدبارهم).
زانساااتى دهروونياااى جاااوانترين وێناااهى دهگااارى ،لاااه باااهرچى ڕواڵاااهت و بهشاااى پشاااتهوهى
هاااهردوكيان بهيهكاااهوه؟ لهباااهرچى نااااڵێ ساااهرى؟ ياااان دهسااات و پێياااهكانى ،ئينجاااا حاڵهتهكاااه باااه
بهرجهسااتهيى (مجساام)ى لااهناو قورئاناادا هااهموو وێنااهى ههيااه ،كااه خوێندتااهوه لااه پااێش چاااوى خااۆت
بيبڕه ،وێنهى بگره بزانه حاڵهتهكه چۆنه؟ چاۆن دروسات دهبێات؟ ئاهو مرۆڤاه چاى لێادێت؟ هاهروهها
لهكاتى دهرچوونى نهفسى تهماشا بكه ..هتد.
له ههردوو سوڕهتى(ال عماران و االنفاال)و زۆرساورهتى ديكاه تهماشاا بكاهنخوداى ڕهحماان
چااۆن يارمااهتى پێغهمبااهر(عليااه السااالم و البركااات)و هاااوهاڵنااى داوه بهمهالئيكااهت ،ئااهو كارانااهى مهالئيكااهت
دهيكهن ههموو باه پاالن و بهرنامهياه ،باهاڵم شاهڕياان ناهزانيوه ،لۆياه خاوداى ڕهحماان لاهناو جاهنگ
ڕاهێنانيااان پێاادهكات و سااهربازگهيان لااۆ دادهنااێ ،شمشير(الس ايف) يااان لااه دهسااته خااوداى ڕهحمااان
فهرمانيان پێدهكات بهو شێوهيه له دوو جێگاهيان بادهن( :فاضاربوا فاوق االعنااق واضاربوا مانهم كال
بنااان)(االنفااال )٣٨پهنجااه ،مهالئيكااهت ليسااتى اليااه لااهوهى نوسااراوه لااه گااهردهنى دهدا (ف اوق االعناااق)،
ئاهوهى ڕهنگاه لاه داهااتوو ببێتااه ماؤمن لاه ليساتهكه ههيااه يهكساهر لاه پهنجاهكان دهدات و پااهلى دهدا،
ئهوه هاوكاريى جۆرييه (ماهددى نهوعياه) لاه حاڵهتاهكى ديااريكراو ،خاوداى ڕهحماان فاهرمانى كارد
يهكسهر مهالئيكهت دادهبهزن ،ڕادههێنرێن ،ههر لهوێ كارهكه جێبهجێ دهكهن ،كاهى ئاهوه دهكارێ؟
بێگومان ئهو كاتهى كه پهيوهندى ئيماندار گهيشته ئهو ئاساتهى مهالئيكاهت كاارى خاۆى ناهبێت باهاڵم
ئهو كارهى پێ بكرێت ،چى وادهكات ئهوه دروست بێت؟ جۆر و ئاستى ئيماناداران ،واتاه" پهيوهنادى
ئيمانااداران وادهكااات ئااهوه پێويساات بكااهن لهسااهر مهالئيكااهت و مهالئيكااهت ئاااوا مامهڵااهيان لهگهڵ ادا
بكهن.
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دمحمرافععبدالقادر

هاوهاڵن نۆ جۆريان ههيه
ئيمانااداران بااه كااردهوه چاكااهكانيان لهسااهر مهالئيكااهت پێويساات دهكااهن ئاااوا بكااهن ،نااهك هااهر ئااهو
حاڵهتانه ،ههتا خوداى ڕهحمان لهو حاڵهتانه خاۆى باه گاهورهياى و هێازو هاهڵبژاردناى خاۆى دهساتى
خساتۆته نااو بابهتهكاه( ،اناى معكام) باه مهالئيكاهت دهڵاێ :خاوداى ڕهحماان دهفاهرمووێ( :اناى معكاام
فثبت اوا الااذين امنااوا)(االنفااال ،)٣٨ئينجااا (فاضااربوا فااوق االعناااق واضااربوا ماانهم كاال بنااان)(االنفااال ،)٣٨چ
حالهتااهك وايكاارد خااوداى ڕهحمااان لااهو ئاسااته بااهرزه ئااهو هااهموو فهرمانااه دهربێنااێ لااۆ پهرستشااى
موككهڕهم؟ بێگومان كاردهوهى چااك و باهرزى حاڵاهتى ئيمانياان ،چونكاه توێژێاك لاه نێاو ئيماناداران
ئيمانيان نهگهيشاتبووه ئاهم ئاساته ،لاه باهرچى؟ چونكاه ياسااى ئيماان هێناان باه ذاتاى خاوداى ڕهحماان
لهاليااهن ئهوانااهى كااه تااازه دههاتنااه ناااو چوارچێااوهى ئيمااان بااهو شااێوهيه وهرنااهگيرابوو ،لااه مهدينااه
مزگااهوت و نااوێژ و حااهج و شااههاده و ..تااد هااهبوو ،ئااهوهى دههااات وهكااو ئێسااتامان نااوێژو حااهجااى
دهكرد و شههادهى دههێنا بێ ئهوهى به ئاستهكانى دروستبوونى ئيمان تێپاهڕيبن ،لۆياه كاهم و كاوڕيى
له ناخياندا ههبوو.
كااه دههاااتن مامهڵااهيان لااه گااهڵ واقيعێكااى دياااريكراو دهكاارد ،ئااهو ئاسااته ئيمانييااهيان نااهبوو ،وهك و
موصااعهب و عااهمماڕ و ..تااد بااهو ياسااايانه نااههاتبوون كااه هاااوهاڵن پێياادا تێپااهڕيبوون ،لۆيااه كااهم و
كوڕى دروست دهباوو ،ئهگاهر ناا وهكاو ئاهوان سايواكيان باهكار دههێناا ،شمشاێريان لاه الباوو ،باهاڵم
لهبهر ئهوهى ناوهوهيان لاهو ئاساته ناهبوو ناهيانتوانى وهك ئاهوان ئهركهكاه جێباهجێ بكاهن ،لهوێياهوه
كێشه دروست دهبوو ،خوداى ڕهحماان لاهبارهى ئهواناهوه باهو شاێوهيه ناوياانى هێنااوه و دهفاهرموێ:
(الذين في قلوبهم مرض)(االنفال.)٢٤
لۆيه ئهگهر پێناسهى هاوهاڵن (أصحاب) بزانن سورهتى التوبه به بهرجهستهترين شاێوه باساى دۆخاى
هاوهاڵن دهكات ،نۆ پۆل (طبقة)ى هاوهاڵن ههيه نهك يهك ،ئهوانه بهو جۆره له قورئان پێناسهيان لاۆ
دهكرێت ،چ دۆخهك ئهوه پۆلێن دهكات؟ ئيمانى ڕاستهقينه بهذاتى خوداى ڕهحمان و بهئاخيرهت و باه
كتوب و رسول ،بهتايبهتى ئيمان هێنان بهمهالئيكهت ئهو زيندوێتيه دووباره دهكاتهوه.
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