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ڕوكنى چوارهمى ئيمانه

چۆنيهتى ئيمان هێنان به (كتب)
له وانهكانى ڕابردوودا باسى ئيمان هێنانمان به خوداى ڕهحمان و به مهالئيكهت كرد ،لهو
وانهيهدا باسى ئيمان هێنان به پهرتووك (كتاب) و قورئان دهكهين ،ئهمه بهندێكه له لقى بهشێك
له بهشهكانى ئيمان هێنان ،چونكه ئيمانمان دابهشى سهر دوو بهشى سهرهكى كرد ،كه ئيمان
هێنان به خودى خوداى ڕهحمان .ههروهها ئيمان هێنان به ڕۆژى دوايى (باليوم اآلخر) .ئهوانه
دوو بهشى سهرهكى ئيمان هێنانن و بهشهكانى تر دهبنه پاشكۆ لۆ ئهم دوو خاڵه سهرهكييه.
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ئيمان پێنج ڕوكنه
خوداى رهحمان ئهم بوونهوهرهو ئهم زاته فهرامۆش ناكات و جێى ناهێڵێت ،ههڵبهته دهبى
پهيوهنديى گوفتارى و پهيوهندييهكان له نێوان ئهم بوونهوهرهوه و ئهم خوايهوه ههبێت ،ئهويش به
سێ ڕهههند دهكرێت:
يهكهم :گوتمان خوداى رهحمان له خودى ئهم كهسانهوه مرۆڤێك ههڵدهبژێرێت كه ناومان نا
(رسول) پهيامبهران ،پهيام و بهرنامه (منهج)يان لۆ دهنێرێ كه ناومان نا (كوتوب) ،ئينجا له نێوان
(كتاب) و مرۆڤه ههڵبژێردراوهكه كه پهيامبهرهكهيه (الرسول) ،ئهوا پهيامبهرێكى تريش ههيه،
ئهويش فريشتهيه ،ئيمانيش له قورئان ههر ئهو پێنجهيه و بهس.
دووهم :تيشكمان خسته سهر ئهوهى كه مرۆڤ له بوارى مهعريفهى به ئيمان لۆ بوارى ئيمانى
تهواو (حق) دهردهچێ ،لۆ ئهوهى كه به كردهيى (حهق)ترين ئيمان له ذاتى خوداى ڕهحمان
وهردهگرێت ،وهك گوتمان دوو بنچينهكه :ئيمان (باهلل و اليوم اآلخر) ،ڕاستهقينهيى ئيمان (بالكتب)
و ڕاستهقينهيى ئيمان (بالمالئكة) ئهم دووانهيان له زيندوێتى و ڕاستهقينهيى خودى ئيمان (باهلل و
اليوم االخر)هوه وهردهگيرێت ،نهك به پچڕ پچڕى.
ئهگهر هاتوو ڕهسولهكه پهرتووكى النهبوو ،كهواته" دابڕاوه ،تهنها له نێوان خۆى و خوداى
ڕهحمان دا دهمێنێتهوه ،ئهو ماددهيهى كه اليهتى ناتوانێ لۆ بهشهرييهت بگوازێتهوه .لهوانهى
()٥١دا ئاماژهمان لۆ وشهى (الرسول و النبي) كرد ،گوتمان (نبي) ئهو پهيوهندييه ڕاستهوخۆيهيه له
نێوان خودى مرۆڤهكهو خوداى ڕهحمان پهيوهندييهكى تايبهتييه له نێوان مرۆڤهكهو خوداى ڕهحمان
فهقهت لهگهڵ نهبييهكهى ،تايبهته بهو ذاتهى ،لۆيه قورئان كه باسى (أنبياء) دهكات باسى ههستياريى
(عليه السالم و البركات)
خۆيان دهكات ،لۆيه لێره ناويان به (أنبياء) دێنێت ،تهنانهت خودى پێغهمبهرمان
تاكو پهيوهندييه تايبهتييهكانى پهيوهست بێت به ژيان و زاتى ئهو و ڕهههندى ئايينى پێوه بێت ،ناوى
ناوه نبي( ،يا أيها النبي) مهبهستى (يا أيها النبي)يه ،بهاڵم (رسالة) پێچهوانهيه ،پهيامبهرهكه بههۆى
پهيڕهو و بهرنامهو پهرتووكهكهى ،به هۆى ئهو قورئانه پهيوهندى به ذاتى خوداى ڕهحمان به
شێوهيهكى ئاسۆيى لهگهڵ بهشهرييهتيش پێكهوه دهبهستێت.
جياوازيى (النبى) له گهڵ (الرسول) چييه؟
وهك له پێشتر باسمان كرد ،لێره زياتر ورد دهبينهوه( :نبي) مافى خودى ئهو پێغهمبهرهيه
لهسهر بهشهرهكان كه به جێى دهگهينن ،بهاڵم (رسول) مافى بهشهرهكانه لهسهر پهيامبهر
(رسول)كه ئهو بهجێى دهگهينێت ،نهبي و ڕهسول ئهم جياوازييهى ههيه.
(نبوة) لۆ خودى خۆى تايبهتمهندييه ،پهيوهندييهكى ستوونييه له نێوان خوداى ڕهحمان و
خودى مرۆڤهكه و مافى ئهو مرۆڤهى لهسهر بهرامبهرهكانى ،ئهمهيه (نبوة) .بهاڵم (رسالة)
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پێچهوانهيه ،پهرتووكێك دێت ،ئهو مرۆڤايهتييه مافى ههيه لهم كتابهى شتهكان لۆ بهرامبهرى ڕوون
(تبين) دهكاتهوه ،له ڕێى ئهم پهرتووكهوه پێيان ڕادهگهيهنێت (تهبليغ) ،ئهمه ماناى پهيام (رسالة)ه.
كهواته" پهيام دهبێ مادده بێت ،شتێكى بهرجهسته بێت ،كاتێك مرۆڤهكان دێن ئيمانى پێ دێنن
دهبێ به تهواوى دهستيان بهركهوێت ،ههست به بوونى بكهن ،زيندوويهتى ههبێت ،ڕاستى ههبێت،
له بووندا لهڕووى (مادة و معنى)هوه مامهڵهى لهگهڵ دا بكرێت ،ههروهها بتوانرێتت له بهرزترين
و نزمترين ئاستيدا جێبهجێ بكرێت ،ههر مرۆڤێك پهيامهكهى بهدهست گرت و له ناخى خۆى ويست
و نيازى ههبوو كه جێبهجێى بكات ،ئهوا بتوانێ جێبهجێى بكات ،له ئاستى سفرهوه واته" له
كوفرهوه تاكو بهرزترين ئاست كهدهتوانى خوداى لهخۆى ڕازى بكات ،ئهوه بنهماكانى پهيامهو
دهبێ ههر بهم جۆرهش بێت ،كهواته" پێويسته ئهم تايبهتمهنديانه له پهيام دا ههبن.
ئهم قورئانه دوا (كتاب)ه كه له ئاسمانهوه دابهزيوهته سهر زهوى ،خوداى ڕهحمان لهم
قورئانهدا به دوو زاراوه له گهڵمان دهدوێ ،ههرچهنده زاراوه زۆرن ،بهاڵم دووانى سهرهكيمان
ههڵبژاردووه:
يهكهميان ناوى (كتاب)هو دووهميان ناوى (قورئان)ه.
جارێكيان ناوى ناوه (كتاب)و جارێكى تر ناوى ناوه قورئان ،له ( )١٥جێگه ناوى لێناوه
قورئان ،بهاڵم له ( )٥١جێگه ناوى ناوه قورئانهن (قرأناً) ،ههمووى كۆى بكهيتهوه دهكاته ()٨٥
جێگه ،بهاڵم له ( )٠٣١جێگه ناوى به (الكتاب) هێناوه .با بێين بزانين له ڕووى زمانهوانييهوه
وشهى (كتاب) ماناى چييه؟
ههموو پهرتووكهكان له (لوح المحفوظ)دا پارێزراون
له زمانى عهرهبى و زهمانى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) وشهى (الكتاب) ماناى چ بوو؟
شارهزايانى زمان له فهرههنگهكان باس لهوه دهكهن بنچينهى وشهى (الكتاب) لهوهوه هاتووه كه
كابراى عهرهبى بيابانى پارچه پێستى ئاژهڵى ههبێت ،جا ئهم پارچهيه لهگهڵ پارچهيهكى تردا له
گهڵ يهكتر بدورێت( ،ضم األديم الى االديم بالخياطة) ،ئهمه ناوى (كتاب)ه.
ياخود ئهگهر ئاژهڵ دوو لێو واته" لچ و لێوى به تێلهك لێك گير بكرێت ئهويش دهبێته
ب) ،كه له سهردهمى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ماناى كتاب بهم جۆره بووه.
( َكت َ َ
پاشان له سهردهمى هاوهڵهكاندا كه قورئان دێته خوارهوه به ڕيزبهنديى دابهزين (ترتيب
النزول) ،زۆرجار ئهوهمان دووباره كردۆتهوه ،يهكهم جار سوڕهتى (العلق) دابهزێندراوه ،پاشان
سوڕهتى (القلم) ،پاشان سوڕهتى (المزمل) ،ئينجا سوڕهتى (المدثر) ،دواى ئهويش سوڕهتى
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(الفاتحة) بووه ،ههر كه سوڕهتى يهكهم هاتووه له مێشكى خۆيان نهك له حاڵى واقيع ،سوڕهتى
سێيهميشيان خستۆته سهر.
سهرهتا پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) فهرمانى به نووسينهوهى (مصحف) نهكردووه ،ئهو
حاڵهتهو ئهو (تجميع)ه ناوى بووهته كتاب ،بهاڵم كه دێيت سهيرى قورئان دهكهيت ئهوه بهشێكه له
ماناى كتاب ،بهڵكو (لوح المحفوظ) يش كيتابه ،ههتا ئێستا ئهوهى باسمان كردووه ئهوه بهشێكه له
ماناى كتاب ،،خوداى ڕهحمان له قورئاندا له (لوح المحفوظ) ناوى ناوه (أم الكتاب).
ئهم (صحف)انهش ههمووى له (لوح المحفوظ) ههن .جبريل له (لوحى مهحفوظ) كۆمهڵه
صوحوفێكى لۆ حهزرهتى ئادهم و كۆمهڵه صوحوفێكى لۆ ئيبراهيم پێغهمبهرو كۆمهڵه صوحوفێكى
لۆ موسا پێغهمبهر هێناوهته خوارهوه ،ئهوانه به ڕيزبهندى و پارچه پارچهيى بهگوێرهى پێويستى
بهشهريهت هاتوونهته خوارهوه ،ههر بهشێكى ناوى خۆى ههبووه ،لۆ؟ چونكه ڕاستهوخۆ هاويهكه
لهگهڵ كيتابى (لوحى مهحفوظ) .لهوێدا چۆنه؟ جبريل فهرمانى پێكرا ئهم پارچهيه لۆ ئادهم بێنێته
خوارهوه ،هێناويهته خوارهوه ،ئهوهى لۆ ئادهم هاتۆته خوارهوه لهگهڵ پارچهكهى (لوحى مهحفوظ)
يهكه ،پاشان ئيبراهيم پێغهمبهر پارچهيهكى لۆ هاتۆته خوارهوه ،ئهو پارچهيهى كه لۆ ئيبراهيم
پێغهمبهر هاتووه وهك ئهوهى (لوحى مهحفوظ)ه ،يهك بابهته ،يهك ماددهو يهك پيته ،يهك فونهتێك و
يهك دهنگه ،پاشان ئهوهى جبريل لۆ موسا پێغهمبهرى هێناوهته خوارهوه ،پاشان ههمووى تهواو
دهبێت و به ناوى كتاب دێته خوارهوه ،لۆيه خوداى ڕهحمان ناوى ناوه به كتاب.
كهى كتاب دهبێته قورئان؟
ههر چييهك ههيه له فهرمايشتهكان و قهدهغهلێكراوهكان ،له يهكهم بهنده و ئيماندار كه
حهزرهتى ئادهمه و پهرتووكى لۆ هاتۆته خوارهوه ههتا كۆتا مرۆڤ ،ئهوهى لهسهر گۆى زهوى
پهيوهندى به مرۆڤايهتى ههبێت ،له يهكهم مرۆڤ تا كۆتا مرۆڤ ،به فهرمانپێكراوهكان و
قهدهغهلێكراوهكان و كيتابهكان ،ههر ئهوهندهيه.
كهواته" كيتاب هاويهكه (متطابق)ه لهگهڵ ئهوهى له (لوح المحفوظ)دا ههيه ،ههر پارچهيهك
لهمانه كه هاتبێته خوارهوه لهسهر ههر پهيامبهرێك ناوى كيتابه ،لۆ؟ چونكه ڕێك به هاويهك بوون
وێنهكهى لهوێدا ههيه ،وشهى كتابهكهش لێواو لێو ناوى خۆى له كتابى (لوحى مهحفوظ)
وهرگرتووه.
(عليه السالم و

لۆيه ئهو كۆمهڵهيهى به ميرات له مهسيحى و جوولهكه كه له سهردهمى پێغهمبهر
البركات) مابوونهوه ،خوداى ڕهحمان لهم پهرتووكهدا به (أهل الكتاب) ناوى بردوون( ،ياأهل الكتاب)
نهيفهرمووه( :أصحاب الكتاب) ،لۆ فهرموويهتى( :أهل الكتاب)؟ چونكه ههر كۆمهڵێك كه
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پێغهمبهرهكهيان لۆ هاتووه و كتابهكهيان لۆ هاتووه ،ئهو كتابه تايبهت بووه لۆ ئهو كۆمهڵهيه ،له
شێوازى وهرگرتن (ألفة ،أنس)يان لهگهڵ كتابهكهى دروست كردووه ،پێوهى ئاسوودهبوونه و پاشان
هێنايتيانه واقيع ،لۆيه ناويان لێنراوه به (أهل الكتاب) ،كه جۆرێكه له تايبهتمهندى ،لۆ نموونه" به
كابراى خاوهن ماڵ دهڵێن( :أهل البيت) ،به پياوى خاوهن خێزان دهڵێن (أهل المرأة) ،ئهو تايبهتيتره
له خێزانهكهى ،ئهو پياوه تايبهتيترين كهسه له ماڵهكهى) ،أهل( واته" تايبهتمهندێتى ،پاشان جۆره
خووگرتن (أنس)ێك و جۆره مافێك لهو بابهتهدا ههيه ،لهبهرئهوهيه كه خوداى ڕهحمان به (أهل)
ناوى بردووه ،بهچى مومارهسه كراوه؟ ههڵبهته به ئيمان.
لهبهر ئهوهيه ئهمانه ههموويان ئيمانيان به كيتابى خۆيان ههيه ،لهبهر ئهوهشه بوونهته (أهل
الكتاب ،أهل توراة ،أهل األنجيل) به مومارهسه كردن ،لۆيه له قورئاندا به (يا أهل الكتاب)
ناونراون ،چ كتابێك؟ پشكێك لهم كتابهى كه لۆيان هاتۆته خوارهوه ،بێگومان (ڕههندى حهقهكهى)
كتابهكهى پێش دهستكارى كردنهكهيه( ،تحريف) ،له ههندێ جێگه فهرموويهتى( :أُوتُوا
اب)(المدثر )٣٥كتابيان دراوهتێ ،ئهگهر لهنێو قورئاندا بهدوايدا بچين ئهم وشهيه زۆرجار له
ْال ِكت َ َ
ناواخنى وشهكان و ئاياتهكاندا دووباره بۆتهوه ،ئاشكرا ديار دهبێت كه به كردهيى كيتابيان دراوهتێ،
بهاڵم به هاويهكبوون (مطابق) لهگهڵ كيتاب نهڕۆيشتوونه ،لۆيه خوداى ڕهحمان به
اب)(المدثر )٣٥كتابيان پێ درابوو ،ئهوه ماناكهيهتى.
فهرامۆشكردنهوه دهفهرمووێت( :أُوتُوا ْال ِكت َ َ
له ههندێ جێگه دهفهرمووێت :أتينا (آتَ ْينَا ُه ُم ْال ِكتَاب)(القصص )١٠بابهتهكه بهخودى خۆى گرێ
دهدات ،ئهويش لهم جێگانهى كه به كردهيى پابهندبوونيان به كيتابهكهى بووه .ئهوانه ئيماندارن
اب)(المدثر ،)٣٥بهاڵم لهوێدا دهفهرمووێت:
(الَّذِينَ آت َ ْينَا ُه ُم ْال ِكتَاب)(القصص )١٠لهوێدا دهڵێ( :أُوتُوا ْال ِكت َ َ
(أتيناهم الكتاب)(القصص ،)١٠لێرهدا به خودى خۆيهوه پهيوهستى دهكات ،له كوێ؟ لهم كايانهى كه به
كردهيى هاويهكبوو (تطابق)ێك لهگهڵ كيتابهكه دا هێنراوهتهوه كايهوه ،گونجانێكى تهواوى لهگهڵ
كتابهكهى ههيه ،بهشهرهكان شايهنن كه چونهته نێو قواڵيى كيتابهكه ،خوداى ڕهحمان ئهم حاڵهته
وێنا دهكات و لۆ ئێمهى دهگێڕێتهوه ،كه چۆن ئهم ڕهههنده ئهم نزيكبوونهوه و ئهم يهكبوونه له نێوان
كيتاب و ئهوان دروستبووه ،لۆيه دهفهرمووێت( :آت َ ْينَا ُه ُم ْال ِكتَاب)(القصص.)١٠
ئهم شێوازو ئهم جۆره له قورئاندا زۆره ،لۆ نهيفهرمووه (أصحاب الكتاب)؟
چونكه وشهى (أصحاب) ڕهههندى نهرێنيش دهگرێتهوه ،ئهوهتا دهفهرمووێت( :أصحاب
احبُ ُكم
(و َما
ص ِ
َ
النار)(المدثر )٣٥يان دهفهرمووێت( :أصحاب الجنة)(القلم )٥١يان دهفهرمووێتَ :
ون)(التكوير ،)٠٠وشهى (أصحاب النار) لهگهڵ كافرهكانيهتى .لهبهر ئهمهيه وشهى (صاحب)ى
بِ َم ْجنُ ٍ
بهكار نههێناوه ،لهوانهيه كابرا لهگهڵ خۆى قورئانهكه موصاحهب بكا ،قورئان له گيرفانى خۆى
دابنێت ،بهاڵم لهگهڵ قورئان كه هاويهكبوون (مطابقة)ى نهبوو ئهوا حاڵهتهكه ڕهت كراوهيه ،لۆيه
وشهى (صاحب) له قورئاندا لۆ خودى كتاب نههاتووه .لهوانهيه زۆر كهس له (أخر الزمان) پهيدا
ببن قورئان لهبهر بكهن ،يان وا تێبگهن لهگهڵ قورئاندا دهڕۆن ،لهگهڵ كتابهكهى دهڕۆن ،بهاڵم
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پێچهوانهو نيازى ئهو له سهرووى ويستى كيتابهكهيه ،ئهو كاته ئهو به كردهيى نه (أتيناه)وه و نه
(أهل)ه ،نه صاحيبى قورئانيشه ،بهربهستێك له نێوان ئهو و كيتابهكهى دا ههيه.
گوتمان لهگهڵ موصحهف وشهيهكى تر ( )١٥جار دووباره بۆتهوه كه قورئانه ،ههر كهسێك
بهدواداچوون لۆ قورئان بكات ،ههست به شتێك دهكات ،ئهويش ههر شتێك له (لوح مهحفوظ) ههتا
(عليه السالم و البركات)
دهگاته جبريل كتابه ،ههروهها له (حهزرهتى جبريل)هوه ههتا خودى پێغهمبهر
كيتابه ،كاتێكيش پێغهمبهر وهريدهگرێت و دهيهێنێته دونياى واقيع ئهو كات ئهم كتابه دهبێته قورئان.
لۆيه ههموو وشهكانى (قورئان) له ناو خودى موصحهف جووڵهو زيندووێتى و چاالكى له
دوادێت ،جووڵهو زيندووێتى و كارايى بوون و ڕاستهقينهيى و واقيع و چاالكى ئهمانه ههمووى له
نێو قورئان لهگهڵ وشهى (قورئان)دا هاتوون ،خاڵى جياكارى له نێوان وشهى كتاب لهگهڵ قورئان
ئهوهيه كه لۆ خودى جبريل له (لوح مهحفوظ) ههتا الى جبريل كيتابه ،له جبريل لۆ خودى
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) يش كيتابه ،بهاڵم ئهم كتابه له ناوهوهى پێغهمبهر كه دهيهێنێته واقيع و
دهيگوازێتهوه ئهو كاته كيتابهكه دهبێته قورئان.
ئايا به قورئان خوێندن دهبيه (المؤمن)؟
ديسان ئهگهر بهڕيزبهنديى دابهزاندن گوزهرێك به نێو قورئاندا بكهين ،له خزمهتيدا بێين ،لۆ
علَ ْينَا َج ْم َعهُ
(و َرتِ ِل ْالقُ ْرآنَ ت َ ْر ِتيالً)(المزمل( ،)٤فَا ْق َرؤُوا َما تَيَ َّ
س َر)(المز ِمل )٠١جووڵهيهِ ( ،إ َّن َ
نموونه" َ
آن ْال َم ِجيدِ)(ق( )٠بَ ْل َع ِجبُوا أَن َجاء ُه ْم ُمنذِر
َوقُ ْرآنَهُ)(القيامه( )٥١فَإ ِ َذا قرأناًهُ فَاتَّبِ ْع قُ ْرآنَهُ)(القيامة( )٥٥ق َو ْالقُ ْر ِ
ع ِجيب)(ق )٠ههموويان جووڵه و چاالكييهو حاڵهته لۆ قورئان هاتووه.
ِم ْن ُه ْم فَقَا َل ْال َكا ِف ُرونَ َه َذا َ
ش ْيء َ
قورئان دهنگ و وشه و واقيعه ،وهك گوتمان ( )١٥جار ئهم وشهيه هاتووه )٥١( ،جار به
ت ِب ِه ْال ِج َبا ُل أ َ ْو قُ ِط َع ْ
س ِي َر ْ
ض أ َ ْو ُك ِل َم ِب ِه
(و َل ْو أ َ َّن قرأنا ً ُ
ت ِب ِه األ َ ْر ُ
وشهى (قرأناً) قورئانهن هاتووهَ ،
ْال َم ْوتَى)(الرعد ،)٣٥ئهمهبوو باسى قورئان و باسى كيتاب.
دێينه سهر ڕهههندى دووهم ،ئهويش گرنگ ئهوهيه ئايا ئێمه چۆن ئيمان بهم كتابه بهێنين؟
(فلو گڵ) ڕۆژههاڵتناسێكى ئهڵمانيهو ( )٣١ساڵى له تهمهنى خۆى سهرفكرد ،ئهگهرچى جوولهكهش
بووه( ،كتاب نجوم الفرقان في أطراف القرآن) لهاليهن ئهم ڕۆژههاڵتناسه له ماوهى ( )٣١ساڵ
دانراوه ،كه دواتر بوو به بناغه لۆ (المعجم المفهرس) ،باشه ئهم كابرايه ( )٣١ساڵ لهگهڵ قورئان
بگوزهرێنێت (معايشة) بكات ،لۆ ئيمانى دروست نهبوو؟ زۆر ههن ڕهمهزانان له سوڕهتى فاتيحه
تاكو (قل اعوذ برب الناس) قورئان دهخوێنن ،لهوانهيه سێ جار يان چوار جار ختم بكهن ،له
ساڵێكيش دوو جار يان سێ جار تاكو ( )٥١جار (ئهوهى پێى دهڵێن خهتم ئهگهر دروست بێت ئهو ناوهى لێبنرێت!) خهتم
بكهين ،ديسان ئهو له ئێمه زيرهكتر بووه ،ئهگهرچى ئهو جوولهكهش بووه ،ههروهها به
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جوولهكايهتى خۆى مايهوه ،لۆ؟ چونكه تهنيا مهعريفه و شارهزايى له قورئان زياد كردووه نهك
ئيمان ،لۆيه ههر ئهم قورئانه باسى (أهل الكتاب) دهكات و دهربارهى پێغهمبهر دهفهرمووێت( :الَّذِينَ
س ُه ْم فَ ُه ْم الَ يُؤْ ِمنُونَ )(االنعام )٠١واته"
آت َ ْينَا ُه ُم ْال ِكت َ َ
اب يَ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَ ْع ِرفُونَ أ َ ْبنَاء ُه ُم الَّذِينَ َخ ِس ُرواْ أَنفُ َ
ئهوانهى كيتابمان داونهتێ ههر وهك چۆن منداڵهكانى خۆيان دهناسن ئاواش پێغهمبهر دهناسن ،بهاڵم
ئيمانيشى پێ ناهێنن ،ئهگهر سهرنجێك بدهين لۆمان دهردهكهوێت كه مهعريفه شتێكه ،ئيمان هێنان
شتێكى تره.
ههروهك كابراى دكتۆرى ههناو كهوا جگهرهيهكى له نێوان پهنجكانيهتى ،كهچى به
بهرامبهرهكهى دهڵێت جگهره مهكێشه خراپهو سينگت ههوكردنى ههيه ،ئهگهر بێت و لهم جۆره
دكتۆره بهڕێزه بپرسيت ئايا جگهره زيانى لۆ سينگى مرۆڤ ههيه؟ دهڵێ بهڵێ .ئهى باشه لۆ
بهڕێزتان دهيكێشن؟ بێگومان هۆكارهكه ئهوهيه كهوا خۆى بڕواى به زانستهكهى خۆى نييه ،ئهگهر
بهاتايه ئهم دكتۆره زانستهكهى له مێشكى بچووبايه نێو دڵى ،دهمان گوت ئيمانى به بنهماكانى
تهندروستى ههيه ،بهاڵم ئيمانى پێ نييه ،ئهوهيه خاڵى جياكهرهوه لهگهڵ ئيمان.
ئايا ئيمان به مهعريفه دروست دهبێت؟
(عليه

زۆرێك له ئێمه دهربارهى قورئان مهعريفهمان ههيه ،به ههمان شێوه دهربارهى پێغهمبهر
السالم و البركات)يش مهعريفهمان ههيه ،مهعريفهمان دهربارهى نوێژ و ڕۆژوو ههيه ،ئينجا زۆر شتى
لهم جۆره ،بهاڵم ئيمانمان الوازه .بابهتهكه ئهوهيه ئيمان چۆن دروست بكهين؟ كێشهكهمان لێرهيه،
ههر وهك ڕۆژههاڵتناس (فلو گڵ) ناگهينه ئهو ئاستهى كه ئهو پێى گهيشت ،چونكه كابرا لۆ ئهم
كاره وازى له ههموو شتێك هێنابوو )٣١(،ساڵ به تهنها ئهمه كارى بووه ،باشه ئهو ههموو
كۆششهى كرد له بهرچى نهبووه ئيماندارو ههر به جوولهكايهتى مرد؟ ئهگهر ئێمهش وابكهين نابينه
ئيماندار ،باشه چار چييه؟ وهاڵمهكه ئهوهيه دهبێ ئيمان دروست بكهين ،ئيمان بهچى؟ بهم كيتابه،
لۆيه ئهگهر له سوڕهتى (الفاتيحه) تاكو سوڕهتى (الناس) سهرنج بدهين ،مهعريفه لۆ قورئان
نههاتووه ،ههروهك نههاتووه خۆدانه دهست (إستسالم) لۆ قورئان بكرێت ،بهڵكو ئهوهى تيادا هاتووه
كه ئيمانى پێ بهێنرێت ،ئهم كيتابه كه قورئانه دهبێ ئيمانى پێ بهێنرێت.
ئهم كهسه بانگهشهى موسڵمانبوونى دهكات دهبێ له قۆناغى ئيسالم تێپهڕێت و ببێته ئيماندار،
كهواته" ئهگهر ئيمان هێنان به قورئان ئهم گرنگيهى ههبێ! ديسان دووبارهى دهكهينهوه چۆن
ئيمانى پێ بێنين؟ له وهاڵم دا :له سهرهتاكانى چۆنيهتى دروستكردنى ئيمان باسى ئهوهمان كرد:
بنچينهى سهرهكى ئيمان دوو بنهمايه ،بنهمايهك خودى خوداى ڕهحمان بنهماى دووهم ڕۆژى دوايى
(يوم اآلخرة)ه.
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دێينه خزمهت و باسى خوداى ڕهحمان ،بهاڵم بهچاوى ئهو ئهندازيارهى لهوانهكانى سهرهتا
باسمان كرد ،خستمانه ڕوو كه ئهو ئهندازياره چاوى تايبهتى خۆى ههيه ،كه لهگهڵ كابراى
بهرگدروو جياوازه ،ههروهها چاوى لهگهڵ چاوى نيگاركێش جيايه .ئێمهش ئهگهر بهچاوى
مهخلوقييهتى خۆمان سهيرى بوون بكهين ئهوا دهبينين ئهم نێوهندهى كه تيايداين ههمووى مهخلوقه،
ئهم خاليقه فهرامۆشى نهكردووه ،دێين له ناوهوهى خۆمان له شهودا مومارهسهى ئهم حاڵهته
دهكهين ،واته" له ناخى خۆمان به شهو قيرائهى ئهم حاڵهتهى دهكهين ،به كاتژمێرو دوو كاتژمێر
ههڵدهستين ،ئهم حاڵهته له ناخمان دروست دهكهين ،ئێمه وهك ئهفالتون و كۆپهرنيكۆس ناڵێين ئهم
خاليقه بوونى خهلق كردووه و فهرامۆشى كردووه ،نهخێر ئهم گهردوونهى پشتگوێ نهخستووه ،تا
ئێستاش خالقى گهردوون ههموو كاتێك پهيوهنديى ڕاستهوخۆى لهگهڵ ئێمهدا ههيه ،ههر به ئهلطاف
و به ڕهحهمات ،به هيدايهت به خهلقى بهردهوام ،به فراوانكردنى گهردوون .خوداى ڕهحمان دهستى
لهنێو ئهم گهردوونه دايه ،ئيش دهكات و دهستى لهكار نهكێشاوهتهوه ،مۆڵهتيشى وهرنهگرتووه ،بهم
زيندوێتييه ئيش دهكات ،ههروهك چۆن لهساتى يهكهمى لهگهڵ گهردووندا ئيشى كردووه به ههمان
جۆر بهردهوامه ،له ههمان كاتيش مرۆڤ خۆشهويستى ئهوه ،خوداى ڕهحمان هيواى به ههموو
مرۆڤێك به كافرو ئيماندار ههيه ،ههمووى لۆ ئهوه خهلق كردوون تاكو ئيمانى پێ بهێنن و
بيپهرستن ،ههر لهبهر ئهوهشه ئهو ههموو ههزارهها (أنبياء و رسول)ى ناردووه ،لۆ ئهوهى ئهم
زاته ئهم بوونهوهره كه ناوى مرۆڤه ئيمان به خوداى ڕهحمان بهێنيت ،ههر تهنيا ئهوهنده ،كهچى ئهم
مرۆڤه لێى دهبات ،هيچ كاتێكى نهداوهته خوداى ڕهحمان تهنانهت كه ئاژهڵيش سهر دهبڕدرێت
خوداى ڕهحمان گوتوويهتى لۆ من سهرى ببڕه ،بهاڵم تو ئهو خودايه گۆشت و خوێنهكهى پێشكهشى
س َّخ َرهَا لَ ُك ْم
ّللا لُ ُحو ُم َها َو َال ِد َما ُؤهَا َولَ ِكن َينَالُهُ الت َّ ْق َوى ِمن ُك ْم َك َذ ِل َك َ
خوداى ڕهحمان دهكات؟ (لَن َينَا َل َّ َ
علَى َما َه َدا ُك ْم َوبَ ِش ِر ْال ُم ْح ِسنِينَ )(الحج )٣١ئهمهى دهوێت ،ئهوهتا سهربڕينى لۆ خوداى
ّللا َ
ِلت ُ َك ِب ُروا َ َّ ،
ڕهحمانه بهاڵم ئايه خوداى ڕهحمان گۆشتهكهى دهخوات؟ تككهى لۆ دهكرێت و خوێنى پێشكهش
دهكرێت؟ نهخێر ،مرۆڤهكه بهبهردهوامى له ڕهحمهت و له طائيفى خوداى ڕهحمان دهبات ،جا
خوداى ڕهحمان نهك تهنيا به شێوهيهكى مادديانه بهڵكو وهك جۆر به ستوونى پهيوهنديى لهگهڵ دا
دهگرێت ،خودى خوداى ڕهحمان دێت ئهو مرۆڤه ههڵدهبژێرێت و له ڕێگهى (أنبياء و رسول) به
ههزارهها (أنبياء)ى لۆ دهنێرێت ،تهنيا لۆ ئهوهى ئێمه دان به بوونى خوداى ڕهحمان بنێين.
چۆن ئيمان به خوداى ڕهحمان ئيمان به قورئان دروست دهبێت؟
ههڵبهت ،به ڕێگهى يهك لهدوا يهكهاتنى ئايهت و سوڕهتهكان (ترتيب النزول)ى قورئان ،كه
ئيمان به خوداى ڕهحمان دروست بوو ،ئينجا ئيمان به قورئان دروست دهبێت ،ئهمهيه ڕێگهى ئيمان
هێنانهكه ،بهاڵم له سهرهتاوه تا كۆتايى و لۆ قورئان خوێنانى وهك :مهنشاوى و عبدالباسط
بههژێينهوه! كهچى كاتێ دهچێته ناو وشهكان ،ئهم وشه بهرجهستانه ،ههمووى نهخشهن ،ههمووى
بابهتى بهرجهستهن ،ئهگهر له بهرامبهر وشهيهكدا بوهستين و لۆ ماوهى مانگێك كۆى بكهينهوه تاكو
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تێيبگهين ،ئايه چى ئهم حاڵهته دروست دهكات؟ تهنيا ئيمان به خواى ڕهحمان ئهوه دروست دهكات،
كهواته" ئهم وشانه هى ئهون ،ئهم كتابهى ههستى پێدهكهم ،ئهم وشانه كه له ئهڵمانيا يان له سعوديه
چاپ كراوه ههموو هى ئهون و الى ئهو دهرچووه ،دهبێته (كلمات هللا) ،لۆيه كه قورئان دێت من
وهكو پيرهمێردهكهى لۆ چاپهكهى ههڵناسمهوه ،ئهم كتابهى كه ئهمڕۆ پێى دهڵێن قورئان ئايه ئهوه
قورئانه؟ نهخێر ،لۆ ئهم وشانهى كه لهناوى ههيه ،له ڕهههندى ئيمان به خودى خوداى ڕهحمان
زيندوێتى لۆ ئيمان و ئهم وشانه دروست دهبێت ،لۆيه ئهو كاته من و رۆژههاڵتناسهكه له ساتى
مامهڵهكردن لهگهڵ قورئان دا له يهكتر جياواز دهبين ،ههرچى ئهوه به جوولهكهياتى خۆى دێت
مامهڵه لهگهڵ قورئان دهكات كه پهرژينێكى ئهستوورهو ناتوانێت بچێته ناوى.
ئهگهر بهكردهيى( ،من)ى جۆريى (أنا النوعي) بێم و ئيمان به خودى هللا بهێنم ،ئهو كاته به
(عليه السالم و البركات)
ڕاستى بهرامبهر ئهو وشانه ڕادهوهستم ،ههر وهك چۆن لهسهر خودى رسول هللا
هاتۆته خوارهوه ،ههمان زيندوێتي و ههمان گهرم و گوڕيى دهبێت ،ئهو كاته ئيمان به خودى
خوداى ڕهحمان به شێوهيهكى ستوونى بهرز دهبێتهوه ،هێدى هێدى له ڕاستهقينهيى ئهم قورئانه
تێدهگهين ،هێدى هێدى ئهم قورئانه دهچێته نێو دڵمان ،كه چووه نێو دڵ ،ئهوكاته بهڕاستى دهبێته
ئيمان و فهرمايشتهكانى ئهم قورئانه ئۆتۆماتيكيانه دهچێته دونياى واقيع ،ئهو حاڵهته نامێنێ كه بڵێين
فالن شت له قورئاندا دهڵێت حهرامه با بچم فهتوايهكى وهرگرم ،بهڵكو لۆم حهاڵڵ بكات ،نهخێر ئهم
حاڵهته نامێنێ.
(أنس إبن مالك) تهمهنى ( )٥١ساڵ زياتر بووه ،له هاوهاڵنه ،كهچى ئاڵوودهى مهى
خواردنهوه بووه( ،ڕهزاى خوداى ڕهحمانى لێبێت) ،بهاڵم ئيمانى به خودى خوداى ڕهحمان ههيه ،كه مامهڵه
لهگهڵ خوداى دهكات به ڕاستى مامهڵهكه دهكات ،لۆيه كه لهگهڵ قورئانيش مامهڵه دهكات (كلمات
هللا)يه ،نهك موصحهفى ئيمامى (عثمان)و نهك پهڕهيهكه ،نهخێر (كالم هللا)يه ،كاتێك فهرمان هاته
ش ْي َ
اب َواأل َ ْزالَ ُم ِر ْجس ِم ْن َع َم ِل ال َّ
ان
ص ُ
خوارهوه به (يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُواْ إِنَّ َما ْالخ َْم ُر َو ْال َم ْي ِس ُر َواألَن َ
ط ِ
اجت َ ِنبُوهُ)(المائدة )٠١لهكۆتايى ئايهتهكه ئهو پێكى له ناو دهست دايهو قومێكى لێداوه و له گهروويهتى،
فَ ْ
لهسهر مێز دانيشتبوو ،خۆى و كۆمهڵێك له هاوهاڵنى يهكسهر تهنيا گوێبيستى ئهوهنده بوون (إن هللا
قد أنزل في الخمر أية و أمر بتحريمها) كه خوداى ڕهحمان دهربارهى (مهى) ئايهتى دابهزاندووه
فهرمانى ياساغكردنى داوه ،سهرهتا بێ سێ و دوو ئهوهى نێودهمى فڕێدا ،پاشان پێكهكهى به زهويدا
كێشا ،ئينجا چووه ماڵ و چهند شهڕابى ههبوو ههمووى ڕژاند و شكاندى .ئهمهيه مامهڵهكردن
لهگهڵ قورئان ،لۆ؟ چونكه دهيزانى خوداى ڕهحمان ئهو دهبينێت و گوێبيست دهبێ ،چونكه
بالجكتۆرو ئامرازهكانى وێنه گرتنى ههيه ،خوداى ڕهحمان ههموو ساتێك ئهنهس و زهيد و فارس و
كاوه و سهفين ههر ههموويان دهبينێت.
لۆيه ئهنهس گهيشته ئهم ئيمان و بڕوايهى كه دهبێ به زيندوويى مامهڵه لهگهڵ قورئان و
تێڕامان (تأمل) لهگهڵ دهقهكه بكات ،ئهوه هاوهڵێكهو تهنيا هاوهڵێك فهرمانهكهى لۆ هێنا ،كهواته"
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فهرمانى خوداى ڕهحمان لهسهرى جێبهجێ بوو ،ئهم موصحهفهش نهبوو ،ئهم قورئانهى بهردهستى
ئێمهى نهبوو ،ههر وهك موصحهفى سعوديشى نهبوو ،بهاڵم زيندوێتى ئيمان (بالكتب) كه له
زيندويهتييهكهى (إيمان باهلل و اليوم االخر)هوهى وهرگرتووه ،ههردهم لهگهڵ خوداى ڕهحمان
دهژيێت ،ههردهم ههست بهمه دهكات كه چهند چركهيهكى ديكه ڕۆژى مردن و دواييه ،جا خوداى
ڕهحمان چۆن ئهمه فهرامۆش دهكات؟ چۆن وازى لێ دههێنێت؟ چۆن بهجێى دێڵێت؟ چۆن كهالمى
لۆ نانێرێت؟ چۆن فهرمانى نههى لێكردنى لۆ نانێرێت؟ چۆن دهرگهى كامهرانى لۆ ڕۆشن ناكاتهوه؟
چۆن له خراپهو جهههنهم دوورى ناخاتهوه؟ .بهو هۆكاره گهيشتنه ئهو ئاسته ،لهالى ئهواندا قورئان
بهم جۆره نهبوو ،قورئان زيندوو و حهق بوو ،له نێو قوماشێكى سهوز و لهسهر ديوارو لهژێر
سهرى منداڵ دانهنراوه ،گوايه نايهلى (شهوه) لێيبدات! ،ياخود له گيرفانمان بێت تا ههركاتێك
دهرفهتمان بوو بيكهينهوه سێ چوار ئايهتى لێ بخوێنين ،نهخێر قورئان لۆ ئهمه نههاتۆته خوارهوه،
ئهمه دهستدرێژيه لهسهر مافى قورئان ،ياخود يهكێك ههڵبستێ و پهرتووكێكى لهسهر دابنێ ،چهند
جۆره ئايهتێك كه عهقڵى بگرێت و ڕيزيان بكات و بڵێت وهللا قورئان وا دهڵێت ،ئهمه كهمكردنهوهيه
ضينَ )(الحجر )٠٥ئهمه الدانه له ڕێڕهوى قورئان و ويستى
له پلهو پايهى قورئان (الَّذِينَ َجعَلُوا ْالقُ ْرآنَ ِع ِ
خوداى ڕهحمان لۆ ويستى خۆمان.
بهم (ممارسة)ه ئيمان بهخودى قورئان له ناوهوهى مرۆڤ دروست دهبێ ،چۆن؟
بهڕێزبهنديى دابهزين (ترتيب النزول) ،دێت و ئايهتى فاڵنى وهردهگرێت و جێبهجێى دهكات ،كه
لهگهڵ خودى خوداى ڕهحمان (ممارسة) دهكات و ئيمان له ناوهوهى دروست دهبێت ،بهكردهيى
ههست دهكات ئهم وشانه هى خوداى رحمانه ،لهگهڵ وشهكانى زهيد و عوبێدو...تد جياوازييان
ههيه ،ئهمه ياسا نييه ،ئهمه دهستور نييه ،بهڵكو ئهمه قورئانه ،كيتابه ،كه بڵێين ياسا له پلهو پايهى
دێنينه خوارهوه ،ئايهته ئينجا فهرمايشته ،بهم جۆره ئهم گهنجه له ناوهى خۆى (ممارسة)ى دهكات،
س َر ِمنَ )(المزمل )٠١ئهو (تيسر)ه كهم كهم به شهو (قم
به تايبهتى شهوانه ،قيرائه دهكات (فَا ْق َرؤُوا َما تَ َي َّ
الليل) ئهم حاڵهتهى له ناو ناخى مرۆڤى ئيماندار دروست دهكات ،ئينجا كاتێك بهكردهيى دێته الى
بڕگهيهك له بڕگهكانى قورئان ،بهگوێرهى پلهو پايهى خۆى ،به ڕێزى خۆيهوه مامهڵه لهگهڵ
قورئانهكهدا دهكات ،نهك قورئانهكه كۆمهڵه وشهيهك بێت و له فالن چاپخانه چاپ كرايه.
ئهزموونێك له گهڵ سوێد
پرسيارێك دهكهين ،ئايه پێويسته چۆن مامهڵه لهگهڵ ئهم قورئانهدا بكهين؟ ئايا دهكرێت ناوى
بنێين دهستوور؟ بێگومان ئهم مرۆڤه زۆر زيرهكانه توانيويهتى دهستوور له خۆى ڕازى بكات ،لۆ
نموونه" كه مرۆڤێك بههۆى سهرپێچييهك لهسهر شهقام دهگيرێت ،دهكرێت جۆرهها شێواز له بههانه
و بيانووت لۆ بێنێتهوه تا قهناعهتت پێ بێنێت ،لۆ ئهوهى خۆى لهم باره ڕزگار بكات ،كه وادهكات
جێبهجێكارى ياسا بڕواى بێت تاكو ئاسانكاريى لۆ بكات ،ئهمهيه شێوازى مرۆڤهكان له مامهڵهيان
11

وهىئيمان
زيندوكردنه 


پانزه
وانهى 
 

دمحمرافععبدالقادر

لهگهڵ دهستوور و پهيڕهوهكانيان ،بهاڵم خوداى ڕهحمان ئهم جۆره شێوازهى ناوێت ،چونكه ئهگهر
توانيمان له بهرزترين ئاستى جۆريى ژينگهيهك كه وهكو واڵتى (سويد) كه زۆرجار گوێبيستى
دهبين گوايه لهم واڵته ههموو جۆره دهستوورێك جێبهجێ دهكرێت ،جا ئهگهر هاتوو قورئانمان لۆ
بردن پێيانمان گوت :ئێوهى نهتهوهى سويد نهتهوهيهكى پێشكهوتوون و ئاقڵ و خانهدانن تهنيا لۆ
تاقيكردنهوه وهرن قورئان جێبهجێ بكهن ،تاكو بزانن سوودى لێوهردهگرن يان نا ،ئهوانيش
بهكردهيى قورئانيان جێبهجێ كرد ،بينيان كه له دونيادا خۆشى و كامهرانييان پێ دهبهخشێت،
حهسانهوه و ئارامييان دهداتێ ،ئايه ئهم جێبهجێكردنه گشتييه لۆ قورئان له تهرازووى خوداى
ڕهحمان جێگهى له كوێيه؟ لهوهاڵم دا دهڵێين نهخێر ،به تهنيا جێبهجێكردنى دهستورهكه گرنگ نييه
بهقهد ئيمان هێنان به خاوهنى دهستوور ،بهڵكو ئيمان هێنانهكه گرنگتره.
لۆ نموونه" زۆر جار ئهوانهى خزمهتى سهربازييان كردووه ،كابراى سهرباز له بهردهم
ئهفسهر كه له بهرامبهريدا بهدهم ئامادهباشى و ساڵوهوه وهستاوه ،له ڕووكهشدا ههمووى وهاڵم
دانهوهو ملكهچى و گوێڕايهڵى و ڕێزگرتنه ،بهاڵم له ناخى خۆيدا ئهم سهربازه ڕقى له ئهژدادى
ئهفسهرهكهش دهبێتهوه ،ئهمه جێبهجێ كردنى ياسايه ،بهاڵم له ناوهوهى خۆيدا نهخێر.
لۆ نموونه" كهسانێكى زۆر ههن كه لهبهردهم ترافيكهكان دهوهستن و دوعا دهكهن كه پۆليسى
هاتووچۆ لهم شوێنه نهبێت تا له گڵۆپه سوورهكه بدهن ،ئهگهر ( )٣١چركهكهش بوهستێت ،بهاڵم له
دڵى خۆيدا پێى خۆش نييه ،چونكه ئهم ( )٣١چركهيه له ياريى تاوڵه دوا دهكهوێت! ئهگهرچى پێنج
كاتژمێر لهسهر يارييهكه دادهنيشێت ،بهاڵم الى زۆره ( )٣١چركه دوا دهكهوێت ،ئهم ڕق و
ناخۆشهويستيه له ناوهوهى بهڵگه نييه لۆ جێبهجێكردنى ياساكه ،خوداى ڕهحمان ئهمه رهت
دهكاتهوه .ئهم قورئانه ههر له سوڕهتى فاتيحهوه تاكو سورهتى ناس دهڵێت( :أمنوا) پاشان (و عملوا
الصالحات) ،جێبهجێكردنى ياساى هاتووچۆ ئيشێكى چاكه ،بهاڵم ئهگهر كابرا بڕواى پێنهبێت ئهوا
زۆر پاساوى لۆ دهدۆزرێتهوه ،ئاشكراو زانراوه ئێستا له ياساكانى سهر زهوى و دادگاكانى زۆر له
واڵتان چى دهكرێت ،سهردهمى ئێستاو كۆنيش لهگهڵ دهستوورهكان چى كراوه ،خوداى ڕهحمان
ئاواى ناوێت ،له بنچينهدا خوداى ڕهحمان دهيهوێت دان بهو بنرێت ،ئيمان به خۆى بهێنرێت ،ئينجا
كابرا به شێوهيهكى ئۆتۆماتيكى له خۆشهويستييهوه و به تامهزرۆيى و گوێڕايهڵييانه و به خۆدانه
دهست لۆ خاوهن بڕيار بڕيارهكهى جێبهجێ دهكات ،لۆيه كه ڕۆژى ههينى دێت ئهگهر بچينه
مزگهوتهكان ههر لهم شارهى ئێمه لهوانهيه چهندين ههزار كهس نوێژ دهكهن ،له خوتبهكان خهڵكى
بهژدارى دهكهن ،دهپرسين ئهگهر ئهم چهند ههزارهى نوێژ بكهن ڕێكوپێك بوونايه ئايه بهشى شارى
ههولێرى نهدهكرد؟ ئايا چهند ههزار پياوێك تهنيا دوعاى دابهزينى بارانيان بكردايه گيرا نهدهبوو؟
بێگومان ئهم چهند ههزار چاكانهى كه خوداى ڕهحمان دهيهوێت ،به بهراورد لهگهڵ واقيعى
ئيمڕۆمان مرۆڤى چاكن ،بهاڵم به بهراورد لهگهڵ قورئان نهخێر ،جۆريان جياوازه ،نوێژمان وهك
نوێژى هاوهاڵنه ،بهاڵم خودمان جياوازه ،ڕۆژوومان ههمان ڕۆژووه ،كهواته" جێبهجێكردنى ياسا
بهگشت وردهكاريهكانهوه ئهمه ئيمان هێنان نييه ،ئهمه موسڵمان بوونه ،خوداى ڕهحمان قۆناغێكى
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ترى دواى ئهوهى دهوێت ئهويش مرۆڤهكه دهبێت ئيمانى پێ بهێنێت ،ئيمان ،پاشان كردار ،ئينجا له
كردارهكه دهبێته صالح.
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