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ڕوكنى پێنجهم و كۆتايى ئيمانه

چۆنيهتى دروستبوونى ئيمان به پێغهمبهر

(عليه السالم و البركات)

چۆن ئيمان له ناوهوهى مرۆڤ به پێغهمبهران دروست دهكرێت؟ بهشهكانى چۆنييهتى
ئيمان هێنان به خوداى ڕهحمان و به ڕۆژيى دوايى چين؟ گوتمان ئهوانه دوو بنچينهى سهرهكين
له ڕوكنهكانى ئيماندا ،ئهوهى دهمێنێتهوه بنهماو بناغهكانى تر پاشكۆى ئهم دوو بنچينهيهن،
لقێكى تازه له بابهتهكه ههيه ،چۆن ئيمان له ناوهوهمان بهگوێرهى (أنبياء و الرسل) دروست
دهكرێت؟ بهتايبهتى پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات).
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بنچينهى ئيمان دوو ڕهههنده"
يهكهم( :اإليمان باهلل)
دووهم( :اإليمان باليوم اآلخر)
سێ دانهكهى ديكهش تهواوهكهريهتى كه:
يهكهم :اإليمان بالمالئكة.
دووهم :اإليمان بالكتب.
سێههم :اإليمان بالرسل.
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ههرچى چاكهيه له قورئاندا ئاماژهى پێدراوه
باسى ئهوهمان كرديه كه فيطڕه له ناوهوهى مرۆڤدا دروست كراوه ،فيطڕه ئامێرێكه له
ناوهوهى مرۆڤ كه خوداى ڕهحمان له بنچينهدا دايناوه .گوتمان ئهم ئامێرهش زهمينهو شوێنى
جوگرافييه لۆ دروست كردنى ئيمان ،ئهم ئامێره تهنيا له ناو ناوهوهى مرۆڤ نييه و بهس ،بهڵكو
ڕووهك و ئاژهڵيش ئهم جۆره فيطڕهى ههيه و خوداى ڕهحمان به سپارده پێى داوه ،تاكو بتوانێت
بهردهوامى به ژيانى خۆى بدات و ئهو ئامانجهى كه خوداى ڕهحمان ئهم ئاژهڵ و ڕووهك و
مرۆڤهى لۆ دروست كردووه بتوانێت بيهێنێته بوون ،ههروهها خوداى ڕهحمان فيطرهكهى بهم جۆره
له نێو ههموو دروستكراوهكاندا دروست كردووه ،به تايبهتى لهناو ئاژهڵ و ڕووهك ئينجا له نێو
مرۆڤ ،كه ههرچى چاكه فيطڕهكهى پاڵى پێوه بنێت لۆ كردنى و ههرچى خراپهش بێت لێى دوور
بكهوێتهوه ،كاتێك مرۆڤهكه دێت ئهم حاڵهته لهسهر خۆى جێبهجێ دهكات ،ئهوا له قورئان دوو
زاراوهى ترى لۆ بهكارهێنراوه ،ئهوانيش :حهاڵڵ و حهرامن ،ههرچى چاكهيه خوداى ڕهحمان به
چهمكى وشهى حهاڵڵ له قورئان و حيكمهتى رهسول ڕوونى كردۆتهوه ،يان ههرچى خراپهيه لۆ
خودى ئهو كهسه به چهمكى حهرام ئاماژهى پێداوه.
نموونهمان لۆ ئهمه هێنايهوه ،ههر له بچووكترين و سادهترين بوونهوهر ،مهخلوق ،ههتا
هێدى هێدى ئاڵۆز دهبێت و دهگاته خودى مرۆڤ ،كهواته" ويستى خوداى ڕهحمان لهناو ناوهوهى
مرۆڤ به سپارده (أمانة)ت دانراوه ،ئهگهر بێتوو دروستكراوهكان به گوێرهى ويستى خوداى
ڕهحمان جووڵه و چاالكييان بوو ،ئهو كاته ئهرك و پهيامى خۆيان بهجێ گهياندووه ،لهبهر ئهوهى
ههموويان بژاردهيان پێ نهدراوه (موسهيهڕن) ،به تێگهيشتن و زاراوهى نێو خۆمان لۆ ئهم شته
ژێرباركراو (مسخر)ن ،ههموو ئهم ئهركهيان بهجێ دهگهيهنن ،بهبێ ڕاوهستان بهبێ بهربهرهكانى
و ڕووبهڕووبوونهوه ،تهنيا مرۆڤ و جن بژاردهيان پێدراوه (موخهيرن) ،تهيسيريان پێدراوه ،تا
بتوانن به كردهيى فيطڕهى خۆيان كه خوداى ڕهحمان چاكهو خراپهى تێدا خهلقكردووه به چهمكى
حهاڵڵ و حهرام لهسهر بنهماى ئازادى به ههبژاردنى خۆيان له واقيعدا بيهێننه بوون ،لۆ ئهوهى به
كردهيى خودى ئهو كهسه كه خوداى ڕهحمان بهم ويسته جۆرييه (نوعي)ه لهم ئاسته بهرزه
دروستيكردووه ،تا ئهم مرۆڤه به ويست و ئازادانه بتوانێت بيگاتێ.
له ڕێى پهرتووك و پهيامبهر فيطره پاك دهبێتهوه
گوتمان فيطڕهكهش ويستى خوداى ڕهحمانه له خودى ئهو كهس و مهخلوقاته ،به تايبهتى
مرۆڤهكه له ناوهوهى به چهمكى حهاڵڵ و حهرام (إفعل ،ال تفعل) ويستى خوداى ڕهحمانى تێدايه ،تا
ئهگهر هاتوو پهيامبهران و پهرتووكهكانيش لۆ خودى ئهو كهسه نهبن ،مرۆڤێكى نموونهيى بتوانێت
به گوێرهى فيطڕهى ناوهوهى خۆى خوداى ڕهحمان له خۆى ڕازى بكات ،لۆيه دهڵێين ويستى
خوداى ڕهحمان له ناو ناوهوهى مرۆڤهكهى دروستكراوه ،مرۆڤهكه دهزانێت چاكهو خراپه لێك جيا
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بكاتهوه ،دهتوانێت خۆشى و ناخۆشى لهيهكتر جيا بكاتهوه و ههستيشى پێ بكات .زۆربهمان
ئهوهمان تێبينى كردووه ،منداڵ ههر له ههفتهى يهكهم لهناو بێشكه يان لهسهر زهوى ،ئهگهر سهيرى
بكهين زۆرجار زهردهخهنه دهكات ،كهچى خهوى لێكهوتووه ،يان شێواز و روخسار و دهم و چاوى
منداڵهكهى دهگۆڕێت وهك ئهوهى ئازار و دڵتهنگييهكى ههبێت ،ئهگهرچى تهمهنى يهك ههفتهيه.
لهمهوه دهردهكهوێت كه منداڵهكه به فيطڕهى خۆى كه تهمهنى يهك ههفتهيه ههست به
دڵتهنگى و ئازار ياخود به شادمانى و خۆشى دهكات ،كهچى هێشتا چاوهكانى ههڵنههێناوه و گوێى
نهكراوهتهوه ،ئهمهيه مهبهستمان له فيطڕهى كه خوداى ڕهحمان مهخلوقاتى پێوه خهلقكردووه.
ئهگهر هاتوو ئهم مهخلوقه و به تايبهتى مرۆڤهكه فيطڕهى نهگۆڕا و ژينگه و نێوهندهكهى
كاريگهريى نهرێنى لهسهر نهبوو ،ئهو كاته ڕێك وهك ويستى خوداى ڕهحمان گهشه و نهشونما
دهكات ،بهاڵم لهبهر ئهوهى شهيتانى جۆراو جۆر له ئينس و جن ههن ،ئهوان دێن بههيواى گۆڕينى
ناخ كار له سهر فيطڕهى مرۆڤهكهى دهكهن ،ئهوكات بهڕاستى كاريگهريى لهسهر خودى ئهو
مرۆڤه دروست دهبێت ،لۆ ئهوهى ههموو جوڵهكان سهرنهكهون و ئهوان خاوهنى بهڕێوهبردنهكه و
پێشهنگى بوون نهبن .خوداى ڕهحمان دێت به دوو ڕهههندى تر سهر له نوێ ناوهوهى فيطڕهى
مرۆڤ پاك دهكاتهوه ،ئهويش:
يهكهم :له ڕێگهى پهرتوكهكان (الكتب).
دووهم :له ڕێگهى پهيامبهرهكان (الرسل).
پهرتووكهكان ويستى خۆيهتى ،ههر له (صحف)ى ئادهمهوه بگره ههتا دهگاته قورئان كه له (لوح
المحفوظ)دا ههيه ،به گوێرهى كاتى دياريكراو لهگهڵ شوێنهكهى و لهگهڵ به شارستانى بوونى
مرۆڤ لهم كات و شوێنهدا ،ئهو كاته بهشێك له (لوح المحفوظ) لهم صوحوفهى هاتۆته خوارهوه
بهگوێرهى ويستى (هللا)يه ،لۆ ئهوهى ديسان مرۆڤ بگێڕێتهوه سهر فيطڕهى خۆى پاش ئهوهى
مرۆڤ له فيطڕه اليدايه .ئايهتهكانى خوداى ڕهحمان ههر له ئادهمهوه ههتا خاتهم پارچه پارچه له
(لوح المحفوظ) ويستى خوداى ڕهحمان شيكردنهوهى وشهكانى پارچه كراوه ،بهشێكى لۆ ئادهم وهكو
پهيڕهوێك له ژيان جێبهجێ بكات ،بتوانێت بهشهرهكانى دهورووبهرى خۆى بهرهو فيطڕه پاڵ بنێت،
لۆئهوهى چهمكى (األمر و النهي)ى لهسهرى جێبهجێ ببێت ،ئهوه پاش ئهوهى زهمينهى ئيمان ههر
له بنهڕهتدا دروست دهبێ ،پاشان نوح هێدى هێدى به ڕيزبهنديى ئيبراهيم ،موسا ،زهكهريا ،عيسا،
ههتا به ئاخير رسول هللا(عليه السالم و البركات) دهگات.
بهاڵم ئهم پهيوهندييه ههر ئاوايى و ههڕهمهكى نهبووه ،ئهم پهرتووكانه به ههوهسى خۆيان
نههاتوونهته خوارهوه ،بهڵكو خوداى ڕهحمان پێناوێكى ههڵبژاردووه وهك پابهندێك له نێوان خۆى و
ئهم بهشهرييهته كه لهو سهردهم و شوێنهدا ژياون ،به گوێرهى سيفاتى دياريكراو ههڵبژێردراون و
ناوى ناون پهيامبهر(رسل) ،ئهم پهيامبهرانه كۆمهڵێك سيفاتيان ههيه ،ئهم پهيامبهرانه بوونهته كايه و
زهمينهى دابهزينى فهرمانى شهرعى خوداى ڕهحمان و ويستى خوداى ڕهحمان و وشهكانى ئهو
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قورئانه ،ئينجيل و تهوڕات و زهبوڕيش به ههمان شێوهن .ئهو كۆمهڵه ئاياتانه ،لۆ ئهوهى ئهگهر
هاتوو ئهو ئاياتانه بهشێوهيهكى ستوونى دابهزن ،ئهو مرۆڤه بتوانێت ههر ههموو اليهنهكانى ئهو
پهيڕهوه له ناوهوهى خۆى به ڕاستهقينهيى و ڕهها وهربگرێت و ههڵمژێت ،بتوانێت له ناوهوهى
خۆى زهمينهى ڕاستهقينهى لۆ دروست بكات و لۆ واقيعى بگوازێتهوه .ئهو كاته ئهوه به پهيامبهر
(رسول) ههژماركراوه ،خوداى ڕهحمان تهنيا به وشهكان نهوهستاوه ،بهڵكو فيطڕهى مرۆڤهكهشى
وهكو كاسێت (شريط التسجيل) دروست كردووه كه وشهكان بێنه خوارهوه لۆ سهر كاسێتهكه ،ئهوا
كاسێتهكه بتوانێت ئيشى خۆى جێبهجێ بكات ،بهڵكو لهههمان كات نموونهيهكى ههڵبژاردووه ههر
له پۆلى بهشهرهكه بهگوێرهى چهند سيفاتێكى دياريكراوهوه بژارى كردووه ،به پشتيوانى خوداى
ڕهحمان باسيان دهكهين.
ههموو مرۆڤێك (إقامة حجة)ى له سهر دهكرێت
دياره ئهم ههڵبژاردنه جۆرييه ،لۆ ئهوهى به كردهيى ئهو وشانهى كه به ستوونى لهسهر ئهو
پاكه دێنه خوار ،ئهويش بتوانێت له ئاستى ويستى خوداى ڕهحمان سهدا سهدى تێيبگات و بيگرێته
خۆى ،له تواناشى داههبێت لۆ دونياى واقيعى ببات ،تێگهشتن و گرتنه خۆيهكه ههمووى له
پهرتوكهكان ناوى نراوه به ئيمان ،نهك بهڕاست زانين و تێگهيشتن ،نهك باوهڕبوون (إعتقاد) ،نهك
قهناعهت ،بهڵكو له پهرتووكهكان ناونراوه به ئيمان ،ئينجا كه پهيامبهرهكه گواستۆتييهوه لۆ واقيع
ناوهكهى بۆته كردار (عمل) به صالحيش ديايكراوه ،به كردار و صالحيشه ،ديسان صهالحهكهشى
به گوێرهى ويستى خوداى ڕهحمان ه ،ئهو بهوه ڕازى دهبێت بهم جۆره جێبهجێى بكات ،فيطڕهى
مرۆڤهكه ويستى خوداى ڕهحمان تێدا ههيه ،خوداى ڕهحمانيش وشهكانى دێنێته خوارهوه ديسان
ويستى خۆيهتى ،ذاتهكهشى دروست كردووه و ناوى ناوه (رسول) ،ئهم ويستهى خوداى ڕهحمان به
شێوهيهكى ستوونى دێته خوارهوه و فيطڕهكهش لهناو ناوهوهى مرۆڤهكهدا ههيه ،سهيرێكى ئهو
كهسهى دهكات ،ئهو هاويهكبوونه (التطابقية) دروست دهبێ له نێوان ناوهوهى مرۆڤهكه لهگهڵ ئهو
مرۆڤهى له دهرهوهيه ،ڕوونكردنهوه و تێگهياندن (التبيان و التفهيم)ى خوداى ڕهحمان ئهو كاته
تهواو دهبێت ،هيچ مرۆڤێك لهم بوونهدا بهڵگه و له ڕۆژى دوايى بههانهى (إقامة حجة) نامێنێت ،تا
بڵێت من نهم بينيووهو گوێم لێ نهبوو ،نهمزانى تۆ چيت دهگوت يا ربي ،مهبهست چييه؟ ئهگهر
هاتوو كابرا نهخوێندهوار بوو ،ياخود (خاوهن پداويستى تايبهت) كهڕ و الڵ بوو ،يان كوێر بوو يان
ئهگهر ئاستێكى كهم له شێتاتيشى ههبوو ،ئهوا ڕوونكردنهوه و تێگهياندن (تبين و التفهيم)ى ويستى
خوداى ڕهحمانى بهم ڕيزبهندييه لهسهريدا دهكرێت.
كهواته" پهيامبهرهكه لۆ ويستى خوداى ڕهحمانى نموونهى كردهيى و پراكتيكى ڕاستهقينهى
تاقيگهى ژيانه ،باشترين پێناسه لۆ خودى (رسول هللا) (عليه السالم و البركات) كرابێت لهم بوونهدا
حهزرهتى عائيشه كرديتى ،كاتێك پێناسهى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دهكات ،دهڵێ( :سئلت عن خلق
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الرسول) فقالتَ ( :كانَ ُخلُقُهُ ْالقُ ْر ُ
آن)(رواه اإلمام أحمد)( ،قورئانێك بوو) (كان قرآنا يمشى بين الناس)،
ئهمه واتاى چييه؟ واته" ويستى خوداى ڕهحمان به سهدا سهد به زاراوهى چهمكى شهرعى لهخودى
رسول (هللا)(عليه السالم و البركات) و ناوهوهى (رسول هللا)(عليه السالم و البركات) لق و پۆپى باڵوه پێكردووهو
ڕهگى داكوتاوه ،ناوهوهى پێغهمبهر ئهوانهى ههمووى ههڵمژيوه ،كه ئيماندارى يهكهمه ( َوأَنَا ْ أ َ َّو ُل
ْال ُمؤْ ِمنِينَ )(األعراف ) ٣٤١موسڵمان و ئيماندارى يهكهمه تا ئهوپهڕى پله ،له ههمان كات ئهوهى هێناوهته
واقيع ،لۆيه لهنێو ليستى بهشهرييهت لهناو دهستهى ئيمانداراندا پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) يهكهم
كهسه كه به كردهيى توانيبێتى ههموو ويستى خوداى ڕهحمان تێبگات و بيگرێته خۆى ،كه هاتووه
به كردهوهى صالح هێناويهتييه واقيع ،نموونهى وهكو ئهبو بهكر ،عومهر و عثمان ،لهههمان كات
ئێمهش كه فيطڕهمان لهنێو ناوهوهدا ههيه ،ئهويش نموونه و نوێنهرى ڕاستهقينهيه لۆ ويستى خودا،
ئهو هاويهكبوونهو هێزى ڕاكێشانهى ئێمه لهناوهوهى خۆمان دروستى دهكهين ،چهمكى ئيمان هێنانه
به پهيامبهر(الرسول) ،ئيمان هێنانه به خودى رسول هللا (عليه السالم و البركات).
گوتمان ئهو نوێنهرهش دهبێ سيفاتى تايبهتى خۆى ههبێت ،كاتێك كۆلێژى سهربازى نهفهرى
لێ دهردهچێت واته" ئهفسهرهكانى كه دهردهچن سيفاتى تايبهتى خۆيان ههيه ،تهمهنى كابراى ئهوهنده
بێت ،توانستى زانستى لهم پلهيهدا بێت ،دڕێژى بااڵى ئهوهنده سانتيمهتره بێت .پاشان ئهزموونى
تواناى جهستهيى ئهنجام دهدات لۆ ئهوهى تواناى ئهو مرۆڤه لهمانه ههمووى كۆ بكرێتهوه ،ئينجا ئايا
ئهو مرۆڤه دهتوانێت ئهو ماددهيه بهدهست بێنێت يان نا؟ بهبێ وێكچواندن (وهلل المثل االعلى) ههمان
سيفات دهبێ له (أنبياء و رسل) داههبن ،بهاڵم بهگوێرهى ههڵبژاردهى خوداى ڕهحمان كهواته" ئهم
نمونانهى كه خوداى ڕهحمان به پێناو (وسيط) له نێوان خۆى و بهشهردا ههڵيبژاردوون ،مرۆڤهكان
سيفاتى تايبهتييان ههيه ،كه قورئان له دوو خاڵ كۆيكردوونهتهوه:
ا :دهستپاكى (األمانة).
ب :ڕاستگۆيى (الصدق).
ئهم دوو سيفهته دهبێ له ناوهوهياندا ههبێت ،پاشانيش له ڕووى جهستهيى چاويان ساغ بێت و كهم
ئهندام نهبن .بهگشتى لهسهر شهنگ و هێزى خۆيان بن ،جگه لهمهش ههر پهيامبهرێك له ههر
سهردهمێك ياخود ههر (نبي)ێك لهههر سهردهمێك ههڵبژێردرا بێت سيفاتى كهسێتى خۆيشى پێوه
بووه ،تا بتوانێت به كردهيى و دروست ،سهدا سهد نوێنهرايهتى پهيامهكه بكات.
سهيرێكى ئيبراهيم پێغهمبهر بكهن ،خوداى ڕهحمان به گهڕانهوهى بۆ الى خوداى ڕهحمان
(أواب) و به (منيب) له قورئان ناوى هێناوه ،لۆ؟ چونكه پهيامهكهى بهم شێوهيه ،سروشتى
پهيامهكهى ئيبراهيم پێغهمبهر بهم جۆرهيه ،باڵيۆزێكه له نێوان زهوى و ئاسمان لهگهڵ پهيامبهريش،
سروشتێكى ئارامگر و هاوسهنگى ههيه ،لۆ نموونه" ئهركێكى جۆريى دروست دهبێ تا بهجێى
بگهيهنێت ،يهك لهمانه دروستكردنى (البيت)ه ،دهبێ كابرا ناوهوهى زۆر جێگير و زۆر هاوسهنگ
بێت ،سۆز و ههسته به جۆشهكان كارى تێ نهكات ،خێرا ههڵنهچێت ،كه خوداى ڕهحمان فهرمانى
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پێ دهكات تۆم ههڵبژاردووه بڕۆن خۆت و خێزانت (بيت) له ناو مهككه دروست بكهن ،گوێش
نهداته نهبوونى ئاو و سهوزايى و خۆشى و شارستانييهت و پێشكهوتن لهم جێگهيهدا ،لۆ؟ چونكه
سروشتى پهيامى ئهو بهم شێوهيه ،كهواته" دهبێ پهيامبهرهكه خيلقهتى بهم شێوه بێت ،سهيرى
كهسايهتى ئيبراهيم پێغهمبهر بكهن له قورئان بهم جۆرهى هاتووه.
سروشتى موسا پێغهمبهر

(عليه السالم و البركات)

دێين موسا پێغهمبهر وهردهگرين ،له سهربڕين(ذبح)ى كوڕهكانيان ،ههتا )هللا( له قورئان به
ساء ُ
صولح به صيفهى دروستكراوى (يُ َذ ِب ُح) نهك يذبحوا( ،يُ َذ ِب ُح أَ ْبنَاء ُه ْم َو َي ْستَ ْح ِيي نِ َ
ه ْم)(القصص)٤
پاڵهپهستۆى كۆمهاڵيهتى دياريكراوى ڕهوشتى مادديش ،ههرچى پياوه (يُ َذبِ ُح) دهبێ سروشتى موسا
پێغهمبهر بهگوێرهى ژينگهى خۆى بێت ،موسا پێغهمبهر لهڕووى جهستهييهوه گونجاو بێت ،ئاخۆ
سروشتى لهگهڵ ئهو پهيامبهرايهتييهى كه لۆى دێته خوارهوه چۆنه؟ ئهم ئاسۆيهى كه به نيازه له چ
ئاستێكه تاكو بهجێى بگهيهنێت؟ ڕووداوێكى ژيانى موسا پێغهمبهر له قورئان وهربگرين كاتێك كه
عد ُِو ِه َف َو َكزَ هُ
علَى الَّذِي ِم ْن َ
دوو كهسى لهناو ميسر بينى وادهكهونه جهنگ (فَا ْستَغَاثَهُ الَّذِي ِمن ِشي َعتِ ِه َ
علَ ْي ِه) پێكهاتهى جهستهيى ئهم پهيامبهره دهبێ
سى)(القصص )٣١تهنها يهك بۆكسى لێدا (فَقَ َ
ضى َ
ُمو َ
هاويهكبوون (تطابق)ێكى ههبێت لهگهڵ سروشتى ئهو كۆمهڵگهيهى كه هاتووه ببێته نوێنهريان،
كهواته" ويستى خوداى ڕهحمان بهم جۆرهيه.
نهرمونيانى عيسا پێغهمبهر

(عليه السالم )

ههروهها بهههمان شێوه عيسا پێغهمبهر ،كه دهبێ دۆخێكى ههڵگهڕانهوهيى دروست بكات
لهم كۆمهڵگهيهى كه تێيدايه ،لۆيه سهيرێكى دۆخى عيسا پێغهمبهر بكهين دهبينين پڕه له نهرمونيانى
و ئارامى و جێگيريى و هاوسهنگى ،لۆيه تهنانهت خيلقهتيان كه ئهم پهيامبهرانه چۆن دروستكراون
ههر ههمووى لهژێر چاودێرى خوداى ڕهحمان دان .ههر له سهرهتاوه خوداى ڕهحمان چاودێرييان
دهكات ،كاتێك له قۆناغى يهكهمى دروستبووندان ،ئهمهش زۆر به ئاشكرايى له قورئان دياره چ
لهژيانى موسا پێغهمبهرو ژيانى عيسا پێغهمبهرو ئاخر رسول هللا(عليهم السالم و البركات) كهواته" پێكهاتهى
جهستهيى و فيطڕه و سروشت و پهيامهكهشيان ههمووى دهبێ يهكبوونێك و هاويهكبوون
(تطابق)ێكى تێيدا دروست ببێت ،تا كاتێك ئهم مرۆڤه بينى يان گوێبيستى بوو بههيچ شێوهيهك
جۆرێك له دوو فاقێتى (اإلزدواجية) يان كهلێنێكى جۆريى له نێوان قسهو كرداريان نهبينێت ،تا
بيانووى نهرێنى له دواڕۆژدا نهبێت ،سروشتى پێكهاتهى دروستكردنى ئهو پهيامبهرهى لهگهڵ ئهم
پهيامهى هاتۆته خوارهوه ههردووكيانى لهبهرچاو گرتووه ،دروستبونى ئهم كۆرپهلهش لهنێو سكى
دايكى و پهروهرده دهبێت خوداى ڕهحمان ههمووى چاودێرى كردووه.
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لۆيه سهيرى ژيانى موسا پێغهمبهر بكهن ،ياداشتهكانى عيسا پێغهمبهر ههتا رسول هللا
پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) ئهم ههموو شته له قورئان ناوى لێنراوه بژاردن و پاڵفتهكردن
ص َ
يم) زنجيرهيهكن )
(إصطفاء) ،ئهمه پێش پێغهمبهرايهتى (النبوة)(إِ َّن ّللاَ ا ْ
طفَى آ َد َم َونُوحا ً َوآ َل إِب َْرا ِه َ
علَى ْال َعالَ ِمينَ * ذُ ِريَّةً َب ْع ُ
ض َها ِمن َب ْع ٍ
س ِمي ٌع َ
سيلسيلهن) ( َوآ َل ِع ْم َرانَ َ
ض َوّللاُ َ
ع ِلي ٌم)(آل عمران)١٤-١١
ئهمانه زنجيرهيهكن ،نهخشهيهكى مهزنه لهالى خوداى ڕهحمان بهم جۆره لهگهڵ تايهبهتمهندى پهيام
(عليهم السالم و
و پهيامبهراندا ئيش دهكات ،لۆيه ئهو پهيامبهرانهى هاتوون له ئادهمهوه ههتا خاتهم دمحم
البركات) ،هيچ كاتێك نهمانبينيوه له كاتى بهجێگهياندنى پهيامهكهيان ياخيبوونێك و ههڵگهڕانهوهيهك و
الدانێك و وازهێنانێك دروست بووبێت ،جيا له ههموو بير و كۆمهڵ و پارت و گردبوونهوهكانى
سهردهمى خۆيان و هى ئهو سهردهمهش ياخيبوونێك نهبووه ،چونكه پاڵفته (إصطفاء)هكه كه كراوه
ههر له سهرهتا تاكو ئاستى پهيامهكه پاشان (إجتباء) كراوه.
(إجتباء) له قورئان دا لهگهڵ زاراوهى (إصطفاء) جياوازيى ههيه ،ئهويش كۆكردنهوهى
داواكانى پهيامبهرايهتييه لهم خودهى كه خوداى ڕهحمان مهخلوقاتێكى دياريكراوى ههبووه ههردهم
ڕێنمونيى و ئاڕاستهى ئهم پهيامبهرهى بكا ،لۆيه ئهگهر بڵێين جۆرێك له (كهم و كوڕى) (تقصير)
كه شێوهيهك له كهموكوڕيشيان ههبووبێت له هزرى خۆيان به بۆچوون (إجتهاد)ى خۆيان
كردوويانه ،وهك ئهوهى كارى چاكيان كردووه تا بتوانن بهمه خوداى ڕهحمان لهخۆيان رازى بكهن،
چونكه ههر ئهوهيان لێ داواكراوه ،لۆيه ههرچى گلهييهكانه له قورئان به گوێرهى (أنبياء و الرسل)
هاتبێت لهم چوارچێوهدايه.
موسا پێغهمبهر وا دهكات ،نوح پێغهمبهر وا دهكات ،لوط پێغهمبهر وا دهكات ،يونس
پێغهمبهر وا دهكات ،له قورئان دا ههمووى لهم بوارهيه ،نهك ههڵگهڕانهوهيهك يان الدانێك بێت و
گردبوونهوهيهك و پێچاو پێچێك (لولب) دروست بكهن لهناو ئهم بيرو تێگهيشتنهى كه خۆى پێى
هاتووه ،نهخێر لهمانه نييه.
پهيوهندى ئيماندارو پهيامبهران
خاڵى چوارهم :له بهرچى خوداى ڕهحمان جهختى كردۆته سهر ئيمان هێنان بهم پهيامبهرانه؟
بێگومان گوتمان ئيمان هێنان (باهلل) ئهمه بابهتێكه و دهبڕيتهوه و لهگهڵ ئيمان هێنان (باليوم اآلخر)
جيايه ،كه ئهويش بابهتێكى تره ،ئيمان هێنان به پهيامبهران (اإليمان بالرسل) بابهتێكى تايبهتييه ،لۆ
خوداى ڕهحمان داوا له مرۆڤايهتى دهكات كه ئيمان به پهيامبهرانيش بهێنن؟ چونكه ويستى
ڕاستهقينهو كردهيى خوداى ڕهحمان له بهشهرييهت بههۆى پهيامبهرهكانهوه دهگوازرێتهوه( ،بهبێ
وێكچواندن) پهيامبهرهكان وهزيرى ڕاگهياندنى بيسراو و بينراو و خوێنراون ،تاكو بتوانن به
كردهيى ههرچى خوداى ڕهحمان ويستويهتى تهنانهت به ئادگارى دهم و چاويان به دهم و چاويان،
به دهربڕينهكانى دهموچاويان ،پهيامهكهيان گواستۆتهوه ،به دهست و جوواڵنهوهى دهستيان
8

وهىئيمان
زيندوكردنه 


شانزه

وانهى
 

دمحمرافععبدالقادر

پهيامهكهيان گهياندووه ،به خهوتن و ههستانيان و به ههموو شتێكيان پهيامهكهيان گواستۆتهوه،
كهواته" ويستى خوداى ڕهحمان لهم ههموو شتانهيه كه مرۆڤهكه دێ ئهوانه به هێما دهبينێت ،ويستى
خوداى ڕهحمان لهمانهوه دهبينيت لۆ ئهوهى ئيمان به خوداى ڕهحمان بێنيت دهبێ به شێوهيهكى
ئۆتۆماتيكى ئيمان بهم پهيامبهرانه بێنێ.
ههرچى ئهوانه دهيكهن دروسته و له خواوه هاتۆته خوارهوه ،ئهگهر ئهم ڕهههنده ئاسۆييه له
نێوان مرۆڤ و پهيامبهرهكه نهبێت پهيوهندييه ستوونييهكهش له نێوان مرۆڤهكه و خوداى ڕهحمان
دروست ناكرێت و دروستيش نابێت ،لۆيه ئيمان هێنان به پهيامبهران بنچينهيهكه خوداى ڕهحمان
كردوويهتييه حهقى خۆى ،مافێك هى خۆى نهك مافى بهشهرهكه ،داواى له كۆى بهشهرييهت
كردووه كه ئيمان به پهيامبهرهكهى بهێنن ،نهك پهيامبهرهكه بێت و بڵێت وهرن ئيمانم پێ بێنن من
گوازهرهوهى بابهتم لهاليهن خوداوه ،نهخێر ،خوداى ڕهحمان داوا له بهشهرهكه دهكات ،ئينجا كاتێك
ئهم پهيوهندييه ئاسۆييه له نێوان مرۆڤ و پهيامبهرهكه دروست بوو ،ئهو كاته پهيامبهرهكه دهتوانێت
پهيوهندييه ستوونييهكهى نێوان خۆى و خوداى ڕهحمان لۆ بهشهرهكهى بگوازێتهوه.
(بهبێ وێكچوواندن) بڵێين پهيامبهرهكه ئاوێنهيهكه و تيشكى خۆر له ئاوێنهكه دهدات و
ئاوێنهكهش كهمێك لهم تيشكه لۆخۆى ڕابكێشێت و بڕێكيش دهداتهوه و دهبهخشێتهوه ،ئهگهر هاتوو
ئاوێنهيهكى تريش لهبهرامبهريدا ههبوو يان ههرشتێكى تر ههبێت و بتوانێت بيگرێته خۆى ،ئهو
خود و كهسه ئهم مرۆڤه كه ئيمانى به پهيامبهرهكهى هێنا ،ئهو كاته پهيامبهرهكه دهتوانێت چهمك و
ماناى خوداى ڕهحمان و پهيوهندييهكانىخوداى ڕهحمان لۆ مرۆڤهكه بگوازێتهوه ،لۆيه پهيوهندى
نێوان ئيمانداران لهگهڵ پهيامبهران جيايه لهگهڵ پهيوهندى دروستكردن له نێوان مرۆڤ و خاوهن
بير و بيرمهندان ،له نێوان مرۆڤ و خاوهن بيروباوهڕهكان و خاوهن فهلسهفهكاندا.
واته" كابراى خاوهن فهلسهفه و بير دهتوانێت له بيرۆكه و فهلسهفهى خۆى بۆچوون
(إجتهاد)ى ههبێت ،به درێژايى مێژوو بيستومانه بيرۆكهى فاڵنه كۆمهڵ سهركردهيهكى بيريى
(فكري) لێ دروست دهبێت و دهتوانێت بۆچوون (إجتهادات) بكات ،بهاڵم لهبهر ئهوهى ئايينهكه بهم
شێوهيه نييه و كهسهكان تياييدا ئيمانيان ههيه به پهيامبهرهكهى و پهيامبهرهكهش نوێنهرى ويستى
خودايه لهسهر بوون و مافى بۆچوون (إجتهادات) نييه ،كهواته" دهبێ سهدا سهد به پهيامبهرهكهيهوه
پابهندبێت ،لۆيه گوێڕايهڵى ڕهها لۆ پهيامبهرهكان هاتووه ،لهبهرچى؟ چونكه لهناو ناوهوهى ههمان
ئهو بهشهره ئيماندارهى گومانێك نييه كه ئهم پهيامبهره ،نوێنهرى ويستى خودايه ،لۆيه دهبێ ئهو
پهيوهندييه ئاسۆييه دروست ببێت ،لهبهر ئهمهشه ماناى ئيمان وهكو پێشتريش گوتوومانه بهڕاست
زانين و دانپێدانان (التصديق و االعتراف) نييه.
وهكو كهسه دكتۆرهكه بڵێت نابێت جگهره بكێشيت و كهچى خۆيشى جگهرهكهى لهسهر
لێوهكانيتى! ئهمه بهڕاست زانين (تصديق)ه ،بهاڵم له ناوهوهى خۆى دانپێدانان نييه ،دكتۆرهكه خۆى
دهزانێت جگهرهكه خراپه ،بهاڵم خۆى لهگهڵ خودى خۆى لهڕووى تهندروستييهوه ڕاستگۆ نييه،
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ئهو قهناعهتێك و بڕوايهكى ههيه ،بهاڵم خۆى له ناوهوهى خۆى ههر وهك ئيسفهنجێك لهناو ئاوێكى
دابنێيت ههموو شانهكانى پڕ ببێت ئاوا نييه ،به كردهيى نهكردووه ،تهنيا كۆمهڵه زانيارييهكه له
مێشكى ،لۆيه ئيمان مهعريفه نييه ،ئيمان تهنيا بهڕاست زانين نييه ،ئيمان تهنيا دانپێنان نييه ،تهنيا
گوتنيش نييه ،ئيمان تهنيا كرداريش نييه ،بهڵكو شتێكى بنهڕهتييه له ناوهوه ،بهبێ ئهتهكێت و بهبێ
خۆنواندنى هونهرييانه لۆ واقيع دهگوازرێتهوه ،ئيمان شتێكى بنهڕهتييانهيه له ناوهوهو ههر
لهناوهوهش دروست دهبێ و پاشان به كردار لۆ دهرهوه نمايش دههكرێت ،لۆيه پهيامبهران نوێنهرى
ويستى خودانه تا بهم ههمووهى بتوانن چهمكى ويستى خوايى لۆ بهشهرهكهى بگوازنهوه.
ئيلحاد له قورئاندا نييه!
خاڵى پێنجهم :كۆمهڵيك كێشه له نێوان پهيامبهر و بهشهرهكاندا ههبووه ،ئهويش ههندێك لهو
بهشهرانه لهوه تێنهگهيشتوون ،كه خوداى ڕهحمان پهيوهنديى له گهڵياندا ههبێ ،ئهم كێشهيهش به
درێژايى ميژووى ئايينهكان ،فهيلهسوفهكان و بيروباوهڕ و شارستانييهكان ههر ههبووه،
بهشهرييهت واى بۆ نهچووه كهوا نموونهيهك ههيه وهكو خۆى" دوو چاو و دوو گوێى ههبێت و
بخهوێت و ههست به خۆشى و ناخۆشى بكات و وهكو ئهويش بژيێت .كێشهى ئهمڕۆى
بهشهريهتيش ههمان شته ،له بيرۆكهى پهيامبهرايهتى پهيامبهران تێناگات ،لۆيه چهمكى (ئيلحاد) له
قورئاندا نييه ،چونكه بهكردهيى و واقيعيانه نييه( ،ئيلحاد) لهناو ميشكى بهشهر نييه ،چهمكى ئيلحاد
و نهبوونى خوداى ڕهحمان به هيچ شێوهيهك لهناو هزرى بهشهرييهتدا نييه ،بههيچ شێوهيهك ،ئهمه
درۆيهكى ههڵبهستراوه لهم چهند ساڵهى تهمهنى مرۆڤايهتى كه ههيه و ماوهيهكى كهميشه دروست
بووه ،تهنيا ( )٠٧-٠٧ساڵێكه له تهمهن و بوونى گهردوون ،له نێو بوون نهبووه بهشهرێك بڵێ
خوداى ڕهحمان نييه ،هێزێكى مهزن نييه توانا و ئهم دهسهاڵتهى ههبێت ،ئهمه له مێشكى بهشهردا
نهبوو ،تهنانهت خۆيان ههڵگرانى پهيامه ئايينهكان باس دهكهن ههر له مرۆڤى نياندهرتاڵ كه خۆيان
لێى دواون.
كهواته" ئهم ماوهيهى ههيه ئهوه درۆيهكى گشتى ،درۆيهكه بهشهر خۆى لهگهڵ خۆى
ئهنجامى داوه ،لۆيه نهيتوانيوه ڕۆژگارێكى زۆر خۆى بگرێت و بهردهوام بێت .كهواته" ههر له
بنچينهدا له ناوهوهى مرۆڤ چهمكى خوداى ڕهحمان يان خوداى ڕهحمان لهنێو ناوهوهى وهك چهمك
دروستكراوه ،بهاڵم لهمه كێشهى ئهوه بووه حاڵى نهبووه ئهو خوداى ڕهحمانهيه پهيوهندى لهگهڵ
بهشهر ببێت ،لۆيه له فهيلهسوفهكانى وهك ئهفاڵطون و سوقڕاتيش ئهم كێشهيان ههبووه ،بهڵێ
خوداى ڕهحمان ههيه و دان دهنێن به بوونى و دان بهمهش دهنێن كه دروستكهره ،بهاڵم دانيان
نهناوه به پهيامبهران ئهوه كێشهى پهيامبهران بووه ،ئايا ئهم كێشهيه كهى دهڕهوێتهوه؟ بێگومان بهم
ڕيزبهندييه ،به كردهيى مرۆڤهكه ئيمان بێنێت به خودى خوداى ڕهحمان بهگوێرهى ڕيزبهندى
دابهزينى قورئان (ترتيب النزول) قيڕائهى بكات ،وهكو باسمان كردووه له وانهكانى شهشهم و
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حهوتهمدا ،ههڵدهستێت به قيڕائهكردنى الدان و لێكدانى گهردوون كه به ناوى (ساعة) له قورئان دا
ناوبراوه (اليوم اآلخرة) ،ئهو كاتى به كردهيى ئهم گهردوونه بهم شێوهى ئێستا كهوتۆته ڕێ و
ههموو ئهم دروستكراوانه بهرنامه و پهيڕهوى خۆيان ههيه ،پهيوهندى و ئهڵقهى گهياندن له نێوانياندا
ههيه ،پهيوهستێكى جۆريى ههيه و ههموويان پێويستييهكانى يهكتر جێبهجێ دهكهن ،كهواته" ئهمه به
ههڕهمهكى نهكراوه ،ههموو بهگوێرهى ويستێكى دياريكراو و ويستێكى تايبهتى ئهم خودايه
كردوێتى ،كهواته" به گوێرهى مرۆڤيش ئهو ويسته ههر بوونى ههيه ،بهم چهمك و تێگهيشتنهى
ئيمان به پهيامبهران دروست دهكرێت.
خوداى ڕهحمان بهندهكانى فهرامۆش ناكات
گهيشتن به ههموو ئهوانه ههوڵ و ماندووبوونيان دهوێت ،لۆيه شهوانه دهبێت مرۆڤى
موسڵمان دابنيشێت لۆ ئيمان هێنان به خوداى ڕهحمان و ئيمان هێنان به ڕۆژى دوايى ،ئيمان هێنان
به بوونى پهيوهندى له نێوان ئهم دروستكراوانه و خودى ئهم مرۆڤه ،دهبێ (اإليمان باهلل ،و اليوم
اآلخر ،اإليمان بوجود عالقة بين هذه المخلوقات مع ذات األنسان) بێنێت ،كه ئهمانه ههموويان
پهيامێكيان ههيه و ههمووشيان لۆ (اليوم اآلخرة) دهڕۆن ،كاتژمێرى سفريان دهستى پێكردووه و ئهم
مرۆڤهش دهڕوات ،كهواته" خوداى ڕهحمان ئهم مرۆڤهى فهرامۆش نهكردووه و دهستى لێ
ههڵنهگرتووه ،دهبێ بهرنامه و پهيڕهوێكى ههبێت ،بهاڵم ئايا ئهم بهرنامهيه كێ دايدهبهزێنێته
خوارهوه؟ خوداى ڕهحمان ،له ڕێگهى پهيامبهرانى ئاسمانهوه لۆ پهيامبهرانى سهر زهوى ،كهواته"
ئهم مرۆڤهى كه نوێنهرايهتى ويستى خوداى ڕهحمان بكات دهبێت پهيوهندييهكى وهكو چۆن ئيمانى
به خوداى ڕهحمان هێناوه ئهو كهسه بهههمان شێوه ئاسۆييهكه ئيمان بێنێت بهو كهسهى كه پهيامبهره
(اإليمان بالرسل) كه بنهما و بنچينه (الركن)ى الوهكى يهكهمه له چهمكى چۆنييهتى ئيمان
دروستكردن له ناوهوهى مرۆڤ ،به پيادهكردن و دووبارهكردنهوه وا دهكات مرۆڤهكه به كردهيى
مامهڵه لهگهڵ پيغهمبهر(عليه السالم و البركات) بكات ،ياساييانه به ئهتهكێت و به پێنووس و پهڕاو مامهڵه
لهگهڵ پێغهمبهر(عليهم السالم و البركات) نهكات ،بهڵكو مامهڵهيهكى ناوهوهيى و فيطڕهيى بێت.
ئێمهى گهنجان تووشى ئهم حاڵهتهى بووينه ،ئهو كاته ئهم حاڵهته دهگۆڕدرێت لۆ حاڵهتێكى
راستهقينه ،حاڵهتێك به كردهيى گوێڕايهڵى (السمع و الطاعة) نهك سهربازێتى (الجندية) ،لۆ مرۆڤى
ئيماندار نههاتووه ببێته سهرباز و گوێڕايهڵى بكات ،له قورئانيش نههاتووه ببێته سهرباز و
گوێڕايهڵى ههبێت بهبێ ئهوهى له ناخى ويستى ههبێت ،نهخێر ئهمه له بهشهرييهت داوا نهكراوه،
بهڵكو دهبێ به ويستى خۆى گوێڕايهڵى بكات ،به چى؟ چاكهو خراپهييهكهى له پێش چاوى به
ڕوونى ئاشكرا بێت و چاكه و خراپهكهش خوداى ڕهحمان لۆى دياريى بكات ،ئهو كاته ئهم
پهيوهندييه جۆرييه له نێوان خودى مرۆڤ و پهيامبهرهكه دروست دهبێت ،لۆ نمونه" له بوخارى
دهبينيت نووسراوه ريش بهجێبێلن ئهوهندهى لێ بهێلنهوه و ئهوهندهى لێ ببڕن ،بهڵێ كابرا ڕيشهكهى
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بهجێدێلێت وهك ئهوهى بچێته قوتابخانه چۆن سهيرى خشتهى وانهكانى دهكات ،بينيوتانه
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) فهرمويهتىَ ( :ل ْوالَ أَ ْن أ َ ُ
الس َو ِ
علَى أ ُ َّمتِى أل َ َم ْرت ُ ُه ْم ِب ِ
ش َّق َ
اك)(رواه اإلمام أحمد)،
سيواكێكى نيومهترى لهگيرفانى دادهنێت ،ههتا له كاتى دهست نوێژ شوشتن و نوێژكردن واته"
ئيمانهكهى به خودى رسول هللا(عليه السالم و البركات) واى لێدهكات كاتێك لهسهر حهنهفيهى دادهنيشێت و
ئاوى دهكاتههوه دهڵێت :پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بهم جۆره دهست نوێژى شوشتووه ،ئهمه ئيمانه،
پێغهمبهرى دێتهوه ياد ،بهم شێوهيه دهمى خۆى خاوێن كردۆتهوه ،ئاوهكهشى بهم شێوهيه به دهم و
چاوى داكردووه ،پهيوهندييهكى ڕيشهيى ،پهيوهندييهكى دڵيى ،نهك ميكانيكى ،نهك وهزيفى،
فهرمانبهره و لهسهريهتى له كاتژمێر ()٠هوه تاكو كاتژمێر( )١لهسهر مێزهكهى دابنيشێت ،ئهو
كهسه پهيوهندييهكى ئيمانيى نهك (نفس)ى ،ئاست بهرزى (نفس) دهردهچێت ،بهاڵم ئيمانهكه
دهمێنێتهوه ،نهفس كاتييه ،بهاڵم ئيمانهكه بهردهوامه ،كه مرۆڤهكه مرد نهفسهكه دهڕوات ،بهاڵم
ئيمانهكه دهبێته كارتى چوونه ناو بهههشتى ،كهواته" ئهو دۆخه بهم بهردهوامييهتهى و پيادهكردنهوه
له ناوهوهى مرۆڤهكهى پهيوهندييهكى جۆريى لهگهڵ خودى پهيامبهرهكهى دروست دهكات ،به
تايبهتيش پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات)و خاتم النبيين ،لۆيه سهيرى بكهن لۆ نمونه" له نێوانى
(موصعهب) و پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) پهيوهندييهكى جۆريى ههبوو ،بهڕاددهيهك ڕوون بوو كه
بهرگهيان نهدهگرت (به پشتيوانى خوداى ڕهحمان له وانهى داهاتوو دێينه سهر باسكردنى دروست
كردنى ئهم جۆره پهيوهندييه).
تايبهتمهنديى پێغهمبهر

(عليه السالم و البركات)

خاڵى شهشهم :جيا له پهيامبهران ،پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) له ڕووى وشهسازييهوه
تايبهتمهندى ههموو (أنبياء و رسل)ى دراوهتێ ،له ڕووى پێكهاتهى جهستهييش تواناى ههموو
پهيامبهرانى دراوهتێ ،پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) كۆتا پێغهمبهره لۆ ههموو مرۆڤايهتى ،كه ئهو
دێت به ميرات خهڵكێكى زۆر له جوولهكه دهمێنن ،ههروهها خهڵكێكى زۆريش به مهسيحى دهمێنن
به مليار ،به مليۆنهها جولهكه ههن ،ئاگر پهرست ههيه ،بوذى ههيه ،خوداى ڕهحمان موسا
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات)ى دروستكردبوو تهنيا لۆ جولهكه ،كهواته" سروشت و پێكهاتهى ناوهوهى
موسا پێغهمبهرو پێكهاتهى جهستهيى موسا پێغهمبهر لهم ئاستهى بوو كه به كردهيى به شێوازى
خۆى به ويستى خوداى ڕهحمان ،به تهوڕات و به ههڵوێستى بهشهريى خۆى بتوانێت له جولهكه
تێبگات ،بتوانێت تهواوى وشهى خوداى ڕهحمان لۆ جوولهكه ڕوونبكاتهوه ،ههر كهم و كوڕييهك له
موسا پێغهمبهر دهبێته بيانوويهك له دهستى جوولهكه و له ڕۆژى دوايى دهتوانن وهكو ڤيديۆيهك
بهكاريبێنن.
كهواته" موسا پێغهمبهر نابێ كهموكوڕيى له ناوهوه و دهرهوهى ههبێت لۆ جێبهجێكردن و به
(عليه
جێگهياندن و كردارهكانى ،عيسا پێغهمبهريش(عليه السالم و البركات) بهههمان شێوه ،كه پێغهمهبهرمان
12

وهىئيمان
زيندوكردنه 


شانزه

وانهى
 

دمحمرافععبدالقادر

السالم و البركات) دێت خوداى ڕهحمان بهم شێوهيهى دروستى كردووه ،دهبێ تواناى موسا پێغهمبهرى
ههبێت لۆ ئهوهى به ڕاستى ئهگهر هاتوو جوولهكه بوون (بنو قهينوقاع و بنو قريظة)و جوولهكهى
ههموو گۆى زهوى ئهوا پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) كه (خاتم الرسل)ه بتوانێت له ئاستى موسا
پێغهمبهر پهيامهكه بگهيهنێت و ڕوونكردنهوه (تبليغ و تبيين) بكات ،تا بيانوويان لهسهر ئهويش
نهمێنێت ،كهواته" تهكاليف و تواناكانى موسا پێغهمبهر له الى پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) ههيه،
وهك وشه و تواناى جهستهيى.
بهاڵم عيسا پێغهمبهر كه هاتووه لۆ كۆمهڵى جوولهكهكان ،تا ببنه ئيماندار بهوى و ببن به
مهسيحى ،به مليۆنهها مهسيحى به ميرات لۆ پێغهمبهر دهمێنێتهوه ،كهواته" سروشت و وشهكانى
(عليه السالم و
عيسا پێغهمبهريش له ناوهوهى پێغهمبهرمان دهبێ ههبێت ،تا به كردهيى كه پێغهمبهرمان
البركات) لهگهڵ كۆمهڵێكى مهسيحى ڕووبهڕوو بووييهوه بتوانێت له ئاستى عيسا پێغهمبهر باوهڕيان ال
دروست بكات ،ڕوونكردنهوهيان لۆ ئهنجام بدات و لۆيان ڕوونبكاتهوه ،تاكو ديسان مهسيحييهكانيش
(عليه السالم و البركات)
بيانوويان لهسهر پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) نهمێنێت ،كهواته" پێغهمبهرمان
كۆكهرهوهيه لۆ ئهرك و بهرپرسيارێتى و تهكاليفى ئهم ههموو (أنبياء و رسل)انه ،ههريهك به
قهبارهى خۆى ،قورئانهكهش ههمان شته له ئاستى تهوڕات و ئينجيل و زهبوور و صوحوفى
ئيبراهيم و موسا و ههمووى لهم ئاستهيه ،نهتهوه (أمة) كهشى دهبێت له ئاستى قورئان و
پهيامبهرهكهى بێت ،ئومهتهكهشى له ههموو سهردهم و شوێنێك دهبێ له ئاستى قورئانهكهى بێت كه
له ئاستى ههموو پهرتووكهكان و ههموو قورئانهكهى تێگهشتووه ،له پهرتوكهكانى ئهوانيش
گهيشتووه ،له ههمان كاتيش له ئاستى پهيامبهرهكانيش بێت ،به كردهيى بتوانێت (تبليغ و التبين)
بكات ،ئومهتى ئهويش كه نوێنهر و وهكيلى ئهون لهسهر زهوى لۆ ههموو مهسيحييهكان لۆ ههموو
جوولهكهكان و ئهوانهى كه نهزانن (جاهيل)ن له ئاستى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) و قورئانهكه ،نهك
له ئاستى تێگهيشتنى خۆيانى واقيعى كه ئهمه ڕهتكراوهتهوه.
(عليه

كهواته" ئيمانهكه (باهلل ،باليوم اآلخر) و بالرسل و بهتايبهتى پێغهمبهرمان (رسول هللا)
السالم و البركات)ه ئهم جۆرانه دروست دهكات ،خوداى ڕهحمان پشتيوانمان بێت و يارمهتيدهرمان بێت،
داوا دهكهم ئهم نموونانهمان لێ درهبچێت.
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