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(آمنوا)ئينجا(وعملوا)پاشان(الصالحات)هاتووه
قورئاندا

له

كهم :گوتمان :دوو ئامێره دهرهكييهكه يهكێكيان بهشهره ،خوداى ڕهحمان له قورئاندا
يه 

(أنبياء و الرسل)ى تهنيا به بهشهر ناو هێناوه ،واته" له ڕيزبهندى پۆلێنكردنى ئهو بوونهوهر و
خوده كه مرۆڤه ،يان (الناس)ه ،يان بني آدم ،يان (البشر)ه ،بهرزترين پله و پايهيه لۆئهوهى بتوانێت
له دۆخ و حاڵهتى پهيام (رسالة) تێبگات ،ئهم كهسه كه پهيامهكهى لۆ دێته خوارهوه دهبێ سروشتى
بهم جۆره بووبێت كه به كردهيى بتوانێت ئهم هاويهكبوون (التطابقية)هى كه له فيطڕهى مرۆڤ دا
داواكراوه دروستى بكات ،ئهويش چۆن دروست دهبێت؟
ئهو پهيامبهره به كردهيى بتوانێت ئهو خوده ،ئهو (البشر)ه ،ئهو (نبي)يه به سهدا سهد
پهيامهكه له خۆى جێبهجێ بكات ،تا كۆى ئهو خوده ،كۆى ئهم نهبييه ،كۆى ئهو پهيامبهرهى ببێته
ئامرازى ڕوونكردنهوه و ئامرازى تێگهياندن ،ئامرازێك لۆ گهياندنى ئايينى خوداى ڕهحمان لۆ
قورئانى خوداى ڕهحمان ،لۆ كۆى بهشهرييهتى دهورووبهرى.
خوداى ڕهحمان له ئاسمان پهيامبهرى خۆى ههيه و ناوى ناوه جبريل ،كه باڵيۆزى ئاسمانه.
باڵيۆزى ئاسمان دێت پهيوهندى به باڵيۆزى سهر زهوى دهكات ،كاتێك باڵيۆزى سهر زهويش كه
ههڵدهبژێردرێت به كۆمهڵێك تايبهتمهندى(مواصفات) (له خاڵى دووهم دێينه سهر باسكردنى) ،دهبێ
ئهو ببێته بازنهى به يهكگهياندن ،ببێته پردێك ،ببێته گۆڕهپانهكه ،لۆ ئهوهى بتوانێت ويستى خوداى
ڕهحمانكه هاته خوارهوه بههۆى جبريل لۆ ههموو بهشهرييهتى بگوازێتهوه.

يهكهمجار خودى خۆى ببێته ئيماندار ،ئينجا ئهو ئيمانه جۆرييه لۆ دهرهوه و دهوروبهرى
خۆى بگوازێتهوه .پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) تاكو خۆى ئيمانى نههێنا نهيتوانى ئهو جۆره ئيمانه
پێشكهشى خهديجهى بكات(رضى هللا عنها) پێشكهشى عهلى بكات ،پێشكهشى هاوهڵهكانى ترى وهك ئهبو
بهكر و كۆمهاڵنى تر بكات.
وهك دهزانن ئهوهى شتێكى نهبێت ناتوانێت بيبهخشێت .ههر مرۆڤێك لهناوهوهى خۆى چى
ههبێت ئهوه دهبهخشێت ،ئهگهر يهكێك داواى ( )٠٢بكات كهچى ئهو تهنها ()٠٢ى ال ههبێت ئهوا
بێگومان ناتوانيت ()٠٢هكه ببهخشێت.
له بنهڕهتدا ئهم جۆره ئيمانهى كه خوداى ڕهحمان چۆن له قورئان لۆ (أنبياء و الرسل)
(عليه
ئايهت به ئايهت و سوڕهت به سوڕهت دايبهزاندووهو بهم جۆرهى ئيمان له ناوهوهى پێغهمبهر
السالم و البركات) دروست بووه ،ئهو جۆره ئيمانهشى پێشكهشى بهرامبهرهكهى كردووه ،به
(عليه
خۆنهويستانهو بهبێ گرێ و گاڵ ،بهبێ ئهوالو ئهوال (التفنن) ،بهبێ ديبلۆماسييهت ،پێغهمبهر
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ئهو دۆخه ڕاستهقينهييهى لۆ دهرهوه گواستۆتهوه ،ئهوهيه له قورئان ناوى نراوه به

كردار.
لۆيه به دووبارهيى ،فهرمان له قورئان ناوى هاتبێت ئهوا ئيمانى پێش خراوه ،پێش
فهرمانهكه وشهى ئيمان هاتووه ،واته" ڕێساى قورئانيى و ئهندازهگيرييهكهى قورئان لۆ وشهكان
ئاوايه" يهكهمجار (آمنوا) ئينجا (و عملوا) پاشان (الصالحات) هاتووه .پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بهم
جۆره ئيمانى هێناوه ،كاتێك كه ئيمانهكهى لۆ واقيع دهگواستهوه به ئاسانى دهبووه كردار ،لۆيه
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بارسته (كتلة)يهك له ئيمان بووه.

يامبهران(عليهم السالم و البركات) 
ستهيىپه 
سيفاتىجه 

خاڵى دووهم :باسى ئهوهمان كرد خوداى ڕهحمان به گوێرهى تايبهتمهندى و سيفاتى
دياريكراو ،بهشهرى لۆ (النبوة و الرسالة) ههڵبژاردووه ،نموونهمان هێنايهوه له كۆلێژى
سهربازيى ،ئهو كابرايهى داواكارى پێشكهشى كۆلێژى سهربازى دهكات ،دهبێ سيفاتى تايبهتى
دياريكراوى ههبێت لۆ ئهوهى له كۆلێژهكه وهربگيرێت .خوداى ڕهحمان بهشهرييهتى ههموو لهو
ساتهى گهردوونى دروستكردووه ههتا كۆتا مرۆڤ لهسهر گۆى زهوى له ئينس و جن ههر
ههمووى لهپێش چاويهتى ،لهالى خۆى ليستى دياريكراوى ههيه به ناوى ئهوانهى به نبي
وهردهگيرێن و قهبوڵ دهكرێن ،لۆ پهيامبهريش ئهمه سيفاتهكانيانه ،لۆيه كه گهڕاوه بينيويهتى ئادهم و
(عليهم السالم
نوح و ئيبراهيم و موسا و عيسا و دمحم(عليهم السالم و البركات) ئهوانى تريش له (االنبياء و الرسل)
و البركات) ،ههمووى به پێى ئهم تايبهتمهنديانه كه ههڵبژێردراون ،ئهم ههڵبژاردنه له قورئاندا به
علَى ْال َعالَ ِمينَ * ذُ ِ هريَّةً
ص َ
ّللا ا ْ
يم َوآ َل ِع ْم َرانَ َ
(إصطفاء) ناوى هاتووهِ ( :إ َّن ه َ
طفَى آ َد َم َونُوحا ً َوآ َل ِإب َْرا ِه َ
ع ِلي ٌم)(ال عمران )٣٣-٣٣عهليمه به حاڵهتى بهشهرييهت ،سهميعيشه به
بَ ْع ُ
ض َها ِمن بَ ْع ٍ
ض َو ه
س ِمي ٌع َ
ّللاُ َ
ههموو ئهم گوفتهى له دهروونيان دێت و دهچێت.
ئهم ههڵبژاردنهيه له وانهى پێشووتر گوتمان دهبێ دروستكردنى و خوو ڕهوشتى
(خيلقهتيانهى) بێت ،واته"به شێوهيهكى بهشهرييانه ماددهى جهستهيان تهواو بێت ،لۆ نموونه" نابێ
پهيامبهر چاوى كوێر بێت ،چونكه ژمارهيهك ڕهچاوكراو (إعتبارات) ههيه به هۆى چاوهوه
دهكرێت ،كه چاو نهبوو ناتوانێت له پێش پهيامبهراێتى و دواى پهيامهكهى خۆى تێيبگات،
ههڵيمژێت ،كه تێيناگات ناتوانێت بيگوازێتهوه ،كهواته" ئهوهى به چاو تێيدهگات دهگوازرێتهوه،
ئهگهر نا به هۆى ئهم كهموكورتييهوه ناڕێكى دروست دهبێت و له ساتى گهياندندا ناتوانێت پهيامهكه
وهك خۆى بگهيهنێت.
كهواته" ناتوانێت تهواوى پهيامهكهى بهجێ بگهيهنێت ،كهموكوڕييهك لێره دروست دهبێت،
له چ؟ له ڕوونكردنهوهى كالم هللا و گهياندن(تبليغ)ى كالم هللا و حق هللا به گوێرهى بهرامبهر ،لۆيه
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پهيامبهر( ،رسل و االنبياء) دهبێ چاويان ههبێت ،له ساتى بوونيان له نێوهندى (حجة) لهم نێوهندهى
كه (حجة)ن تێيدا ،ههروهها (گوێ) ههروهها (دهست) ،ئهندامهكانى تر ،دهبێ جهستهيان تهواو بێت.
له ههمان كاتدا ههستيان وهكو خهڵكى تر بێت ،له خۆشى و ناخۆشى ،وهكو مرۆڤى تر ،چۆن
مرۆڤى ئاسايى ههست به ئازار ،يان به ژان دهكات ،دهبێ پهيامبهرهكهش ههستى پێ بكات ،مرۆڤى
بهرامبهرى ههست به چێژ وهرگرتنى ماددى دهكات ،دهبێ ئهويش ههستى پێ بكات ،مرۆڤى ئاسايى
ههست به خۆشى (فرح) دهكات ،دهبێ ئهويش ههستيان پێ بكات ،بهههمان پێوهر ئهوه ههمووى
دروستكردنه (خيلقى)يهو خوداى ڕهحمان بهم شێوه دروستيان دهكات.
شدهكرێت :


نددابه
يشلۆدووڕه 
هه

ڕهوشت( ُخلق)
 
كهم(:أ) ڕهههندى خودى(ذاتي) خۆيان كه پهيامبهرن .دهبێ به كردهيى هێڵى پهيامبهران به
يه 

گشتى دوو سيفهتى سهرهكييان ههبێت.
م:دهستپاكى(أمانة) :
دووه 
 

كهم:ڕاستگۆيى
يه 
 

ئهم دوو سيفهته وايان لێ دهكات بهكردهيى پاڵفتهيى (إصطفاء) خودايان بكهوێته سهر ،باسى
كهسێكيشى نهكردووه لهنێو پهيامبهران كه ناپاكى لهگهڵ ئهمانهتى پهيامهكهى كردبێت ،ياخود
ناپاكيى بهرامبهر به بهشهرييهت كردبێت.
دووهم( :ب) كهسهكان خۆيان كه (إصطفاء) دهكرێن ،وهك بهجێگهياندن دهبێ له ئاستى

پهيامهكهدا بن.

وهىپاساو 
هێشتنه 


نه
لۆ نموونه" گوتمان پهيامى موسا پێغهمبهر لۆ جوولهكهيه ،موسا پێغهمبهر دێت ببێته (حجة)
لهسهر جوولهكه كه له ئاستى تهوڕات بێت ،له ئاستى ئهم بهڵگانه بێت كه خوداى ڕهحمان
كردوويهتييه (حجة) لهسهر جوولهكه ،لۆ نهوهى ئيسرائيل ،لۆ فيرعهونى دهبێ لهم ئاسته دابێت ،لۆ
اك)(االعراف )٠٠١خۆى پێى
ص َ
ق َ
ع َ
نموونه" كاتێك كه موسا پێغهمبهر دارهكهى دهستى ههڵدهدات (أ َ ْن أ َ ْل ِ
ضاء
تێك نهچێت ،خۆى كاريگهريى لهسهر دروست نهبێت ،موسا پێغهمبهر كه دهستى دهردێنێت ( َب ْي َ
اظ ِرينَ )(االعراف  )٠٢١كاريگهريى نهرێنيى لهسهر خودى خۆى نهبێت.
ِللنَّ ِ
هللا)(ال

كاتێكيش كه عيسا پێغهمبهر مردووان زيندوو دهكاتهوه (وأحيى الموتى باذن
عمرانَ ()٣٤وأُنَ ِهبئ ُ ُكم ِب َما تَأ ْ ُكلُونَ َو َما تَد َِّخ ُرونَ ِفي بُيُو ِت ُك ْم)(ال عمران )٣٤پێيان دهڵێ ،پێيان
ڕادهگهيهنێت(إبالغ)يان دهكات ،لۆيان ڕوون دهكاتهوه كه چيان له گيرفان و له ماڵيشياندا ههيه ،بێ
ئهوهى عيسا پێغهمبهر شوێنى خۆى بگوازێتهوه ،كهواته" نابێت ئهم دۆخه كاريگهريى نهرێنى له
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خۆى و ناوهوهى خۆى بكات ،بهڵكو دهبێت له ئاستى ئهم پهيامهى بێت ،تا بهرامبهر به كردهيى
ڕاستى پهيامهكهى له خودى پهيامبهرهكهى به بهرجهستهيى ببينێت ،ههر كهموكوڕييهك لێره له
خودى پهيامبهرهكان ،له ئاستى پهيامهكه لۆ تايبهتمهندييهكانى پهيامهكهش نهبێ ،ئهوا له ساتى
ڕوونكردنهوهو پێ ڕاگهياندن (التبين و التبليغ) ناڕێكى دروست دهكات ،لۆيه سروشتى مرۆييان بهم
شێويه دروست كراوه.
لهبهر ئهوهى توندى و هێزى و خۆبهزلزانى (العنجهية) ،توڕهى و توندى ،وشكيى له
سروشتى جوولهكه ههبوو ،دهبێ بهشێكى له سروشتى موسا پێغهمبهر ئهمانهى ههبێت ،لۆ ئهوهى
به كردهيى بتوانێت له ئاستى ئهو دهستهيه ڕوونكردنهوه بكات ،به نموونه" موسا پێغهمبهر كه
دێتهوه ناڕێكى دهبينێت ،مۆڵهت (أ َ ْر َبعِينَ لَ ْيلَةً)(البقرة )١٠لۆ چاوپێكهوتنێكى دياريكراو وهردهگرێت ،كه
كۆبوونهوهيهكى تايبهتييهوه لهگهڵ خوداى ڕهحمان كه دهگهڕێتهوه سهير دهكات كۆمهڵگهكهى له
(وأ َ ْلقَى ْ
األل َوا َح َوأ َ َخ َذ بِ َرأْ ِس أَ ِخي ِه يَ ُج ُّرهُ ِإلَ ْي ِه)(االعراف ،)٠١٢پرچ و ڕيشى براكهى
ڕێ اليان داوهَ ،
دهگرێت و ڕايدهكێشێت ،به دهستێكى ريشى دهگرێت و به دهستهكهى تريش پرچى لۆ خۆى
ڕادهكێشێت ( َي ُج ُّرهُ ِإلَ ْي ِه) ،ههتاكو هاڕون به ئارامى دهڵێتَ ( :يا ابْنَ أ ُ َّم َال تَأ ْ ُخ ْذ ِب ِل ْح َيتِي َو َال
بِ َرأْ ِسي)(طه.)٤٣
ئهگهر بهاتايه ئهم هێزهى نهبووايه نهيدهتوانى پهيامهكهى خۆى لۆ بهرامبهرهكهى بهرجهسته
بكات ،دياره له كاتى هاتنى پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) ئهويش وهكو گوتمان به ميرات كۆمهڵێكى
زۆرى له جوولهكه لۆ دهمێنێتهوه ،سهيرێكى ئهقل و زيرهكييان بكه له قورئان ،قورئان ئاستى
بيكردنهوهيان باس دهكات ،ئهوانهن كه موسا پێغهمبهر مامهڵهى لهگهڵدا كردوون ،كاتێك به ()٠٣
سهده دواى موسا پێغهمبهر ،پێغهمبهرمان(عليهم السالم و البركات) دهبێته نێردراو ،شهيتانهكان تا ئهو
كاتهش ئيشيان لهسهر مێشكى جوولهكهكان دهكرد ،كهواته" ئهو پهيامبهرهى كه دێت به ميرات
جوولهكهى لۆ دهمێنێتهوه ،دهبێ به كردهيى ڕاگهياندنهكهى لۆ جوولهكه له ئاستى تهوڕات بێت،
بهڵكو له سهرووى تهوڕاتيش بێت .لهم ئاستهش بێت كه بتوانێت له جهستهى خۆى هێزى موسا
پێغهمبهر بێنێته بوون ،له بهر ئهوهى ئهوان كه ئيمانيان هێنا ئيمانيان به ههر ههمووى موسا
پێغهمبهر هێناوه ،دهبێ ئهم گشتهش له خودى رسول هللا(عليه السالم و البركات) ههبێت ،ئهگهر هاتوو
(عليه
ڕووبهڕووى جوولهكه بوويهوه ،ئهوا بهم جۆره ڕووبهڕوويان ببێتهوه ،تهنانهت كه پێغهمبهر
(عليه السالم و
السالم و البركات) لۆ ڕووبهڕووبوونهوهى جوولهكه له مهدينه دهردهچێت ،ئهو هێزهى پێغهمبهر
البركات) وا دهكات بهشێك له جوولهكهكان موسڵمان ببن .دياره ئهو جۆره هێزه بهكردهيى قۆناغێكه له
قۆناغهكانى گهياندن و ڕوونكردنهوهى پهيامهكه ،لۆيه جوولهكه بهو جۆره دێنه سهر ڕێ.
له ههمان كاتيش كۆمهڵێكى زۆر له مهسيحييهكان لۆ پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) به ميرات
دهمێننهوه و ههن ،دهبێ پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) له ئاستى عيسا پێغهمبهر ،لهئاستى پهيامهكهى
عيسا پێغهمبهر ڕوونكردنهوهو پێگهياندنى ئايينى لۆ ئهو كۆمهڵه مهسيحييهش بكات ،تا به كردهيى
ئهوانيش ڕۆژى دوايى له بهرامبهر هللا پاساو(حجة)يان نهمێنێت.
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لۆيه پااڵوتهكردنى دروستكردنى ڕهوشتى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) له ئاستى ههموو
(األنبياء و الرسل) ،دروستكردنى و ڕهوشتى ،بێگومان ،ههريهكه به خوده ،بهرامبهر لۆ
بهرامبهره ،پهيامهكهشى له ئاستى پهيامى ههموو (أنبياء و الرسل)ه ،بهڵكو پهيامهكهى پێغهمبهر
پهيامى گشتييه و ئهوان لهم گشتييه ههريهكه بهشێكيان لۆ هاتووه ،ئهو قورئانه له (لوح المحفوظ)
ههبووه ،لهو قورئانه بهشێك لۆ ئادهم هاتۆته خوارهوه ،ههر لهو قورئانه بهشێكى لۆ ئيبراهيم هاتۆته
(عليه
خوارهوه ،دواتريش بهشێكى لۆ موسا و عيسا ،ههمووى تهواو دهكرێت و لۆ خودى رسول هللا
السالم و البركات) دێته خوارهوه ،ئهوه لهم قورئانهى كه ئێستا ههيه لهگهڵ ئهوهى (لوح المحفوظ) وهكو
يهكه ،كهواته" دهبێ رسول هللا(عليه السالم و البركات) خۆيشى لهم ئاسته دابێت.
مبهر(عليه السالم و البركات) 
ىپێغه 


پێگه
سێههم :لێره دێينه سهر باسى پلهو پايهى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) له الى ئهو (أنبياء
خاڵى 
ّللاُ ِميثَاقَ
و الرسل)انهى كه له پێشهوه باسمان كردوون ،خوداى ڕهحمان دهفهرمووێتَ ( :و ِإ ْذ أ َ َخ َذ ه
ص هد ٌ
ِق ِله َما َم َع ُك ْم)(ال عمران ،)١٠خوداى ڕهحمان
ب َو ِح ْك َم ٍة ث ُ َّم َجاء ُك ْم َر ُ
النَّ ِب ِيهيْنَ لَ َما آت َ ْيت ُ ُكم ِ همن ِكتَا ٍ
سو ٌل ُّم َ
ص هد ٌ
ص ُرنَّهُ)(ال عمران،)١٠
چى له ئهنبياء و روسول دهوێ؟ ( َجاء ُك ْم َر ُ
ِق ِله َما َم َع ُك ْم لَتُؤْ ِمنُ َّن بِ ِه َولَتَن ُ
سو ٌل ُّم َ
ئهو دوو مهرجه خوداى ڕهحمان كه باس دهكات ،باسى (النبيين) دهكات واته" له ئادهمهوه تاكو
عيسا ههمووان دهگرێتهوه ،ئهوهى له قورئان دا ناويان هاتووه ،ئهوهى له قورئانيش باسى نهكراوه،
ب َو ِح ْك َم ٍة)(ال عمران.)١٠
ئهوا بهڵێننامه (ميثاق)ى لێ وهرگرتووه( ،لَ َما آت َ ْيت ُ ُكم ِ همن ِكتَا ٍ
پێش چهند وانهيهك گوتمان (كتاب و سنة) نييه ،له قورئاندا (الكتاب و الحكمة) ههيه ،ههموو
ب َو ِح ْك َم ٍة ث ُ َّم
ّللاُ ِميثَاقَ النَّ ِب ِيهيْنَ لَ َما آت َ ْيت ُ ُكم ِ همن ِكتَا ٍ
قورئان بهم جۆرهيه ،لۆيه دهفهرمووێتَ ( :و ِإ ْذ أ َ َخ َذ ه
ص هد ٌ
ص ُرنَّهُ) (قا َل أَأ َ ْق َر ْرت ُ ْم َوأ َ َخ ْذت ُ ْم َعلَى
َجاء ُك ْم َر ُ
ِق ِله َما َمعَ ُك ْم َلتُؤْ ِمنُ َّن بِ ِه)(ال عمران )١٠پاشان ( َولَتَن ُ
سو ٌل ُّم َ
ص ِري)( ،قَالُواْ أ َ ْق َر ْرنَا قَا َل فَا ْش َهدُواْ) ،ههموويان ( َوأَنَا ْ
ص ِري)(ال عمران ،)١٠نهك أمري بهڵكو ( ِإ ْ
َذ ِل ُك ْم ِإ ْ
َم َع ُكم ِ همنَ ال َّ
شا ِهدِينَ )(ال عمران ،)١٠ئهويش شههادهت دهدا ،نهك تهنيا ئهنبياء و روسول.
لێرهوه دهردهكهوێت كه ههموو (أنبياء) ئيمانيان به پێغهمبهرمان(عليهم السالم و البركات) هێناوه،
ئهگهر ئيمانى پێ نههێنن ئهوا ئيمانيان ناتهواوه ،ئهمه پايهى ئهم (نبوة)هيه ،بێگومان (النبوة)
خوارترين ئاستى پهيامبهرێتييه ،واته" ئهگهر ئهم بهڵێنهى له (أنبياء)هكانى وهرگرتبێت ههڵبهته له
پهيامبهرهكانيش (الرسل)ى وهرگرتووه ،كه له ناواخنى نهبييهكانن و لێيان وهرگيراوه( ،بهبێ وێكچوواندن)
چۆن بڵێين بهڕێوهبهرى گشتى و وهزير ،كابراى وهزير دهسهاڵتى بهڕێوهبهرى گشتيشى ههيه و
دهتوانێت دابهزێته ئاستى بهڕێوهبهرى گشتى ،بهاڵم كابراى بهڕێوهبهرى گشتى ناتوانێت بچێته
ئاستى وهزير ،بهبێ وێكچوواندن (النبي) وهكو بهڕێوهبهره گشتييهكهيه ،ئهگهر له بهڕێوهبهره
گشتييهكه دانپێنان و ئيقڕاڕ وهرگيرابێت ،ئهوا بێگومان دهبێ له وهزيرهكه وهرگيرا بێت ،واته"
ئۆتۆماتيكى له وهزيرهكان وهرگيراوه .لۆ زانين خوداى ڕهحمان ئهمانه ههموو ههڵدهگرێت ،ڕايان
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دهگرێت ،ههروهها خۆيشى لهو شوێنه دهبێت ،ئهمانه كهى؟ له كاتى شهوڕۆيى (األسراء و
المعراج)دا.
لهوانهكانى سيڕه له بابهتى شهوڕۆيى (االسراء و المعراج) باسى ئهو شههادهتهمان كردووه،
باسى ئهم دانپێنان (أقرار)انهشمان كردووه ،ههمان شت دهفهرمووێتَ ( :وإِ ْذ أ َ َخ ْذنَا ِمنَ النَّبِ ِيهينَ
ِميثَاقَ ُه ْم)(االحزاب )١چۆن سهيرى ڕيزبهنديى نهبييهكانيش دهكات؟ به كات و جۆر ڕێزبهندييان لۆ دهكا.
له وانهكانى ڕابردوودا ئاماژهمان بهوه دا ئهندازهگيرى وشهكانى قورئان سهمهرهيهكى
جۆرييه ،واته" كه خوداى ڕهحمان وشهكان دادهڕێژێت ،وشهيهك به دوو شێوه لهقورئان دێنێتهوه،
ئهوا ئامانجى تايبهتى خۆى ههيه .زۆر پێويسته مرۆڤى ئيماندار به باشى سوود لهم داڕشتنهى
ببينێت ،ئهو كاته شتى سهمهرهى لۆ ئاشكرا دهبێت ،لۆيه دهفهرمووێتَ ( :و ِإ ْذ أ َ َخ ْذنَا ِمنَ النَّ ِب ِيهينَ
نك) ،ئينجا دهچێته
نك) له ههموويان پاشان ( َو ِم َ
ِميثَاقَ ُه ْم)(االحزاب )١ههموو نهبيين (النبى)ن ،پاشان ( َو ِم َ
سهر ڕيزبهنديى كاتييان ( َو ِمن نُّوحٍ) ،باشه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) خۆى كۆتا بوو ( َو ِإ ْذ أ َ َخ ْذنَا ِمنَ
سى اب ِْن َم ْريَ َم َوأَ َخ ْذنَا ِم ْن ُهم ِ هميثَاقا ً
النَّ ِب ِيهينَ ِميثَاقَ ُه ْم َو ِم َ
سى َو ِعي َ
يم َو ُمو َ
نك َو ِمن نُّوحٍ َو ِإب َْرا ِه َ
(عليه السالم و البركات)،
َ
تهنانهت له ناو (نهبيين و روسول)،
غ ِليظا ً)(االحزاب ،)١ئهوه پايه (مقام)ى پێغهمبهره
پايهكهى جۆرييه.
له ڕووى كاتهوه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) پاشان هاتووه ،له نێوان نوح پێغهمبهر و
(عليه السالم و البركات)
پێغهمبهرمان(عليهم السالم و البركات) چهند ههزار ساڵێك ههيه ،ئهى لهبهرچى پێغهمبهر
لێره به پێشخرا؟ دياره لهبهر ئهو پله و پايهى كه ههيهتى ( َوإِ ْذ أ َ َخ ْذنَا ِمنَ النَّبِ ِيهينَ ِميثَاقَ ُه ْم
نك)(االحزاب )١دهبێ پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) خۆى ئيمانى بهخۆى بێنێت ،ئهمه خالێكى گرنگه.
َو ِم َ
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) پاش ئهوهى ئيمانى به خوداى ڕهحمان و به رۆژى دوايى هێناوه،
(عليه السالم و البركات)
دهبێ ئيمان به خودى خۆشى بێنێت ،پاشان ئيمان به قورئانهكهى دێنێت .پێغهمبهر
سى
(و ِم َ
(و ِم َ
يم َو ُمو َ
نك) ئينجا َ
لهم كاتهى بهڵێننامه(ميثاق)ى لێ وهرگيراوهَ ،
نك َو ِمن نُّوحٍ َو ِإب َْرا ِه َ
(االحزاب)١
سى اب ِْن َم ْريَ َم َوأَ َخ ْذنَا ِم ْن ُهم ِ هميثَاقا ً َ
ئهوه پله و پايهى پێغهمبهره له ناو ئهنبياء و
غ ِليظاً)
َو ِعي َ
روسول.
له نێو ئهرك و وهزيفهى پهيامبهران وهكو له وانهى پێشوودا باسمان كرد ههموو أنبياء و
(عليه السالم و البركات)
الرسل (الكتاب و الحكمة)يان اليه و لۆ بهشهرييهت (تالوة)ت دهكهن ،پێغهمبهريش
ههمان شتى له ال ههبووه ،ئهويش تهعليمى ناس بووه .له سوڕهتى (البقرة) دهفهرمووێتَ ( :ك َما
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َويُعَ ِله ُم ُكم َّما لَ ْم ت َ ُكونُواْ
س ْلنَا فِي ُك ْم َر ُ
علَ ْي ُك ْم آيَاتِنَا َويُزَ ِ هكي ُك ْم َويُعَ ِله ُم ُك ُم ْال ِكت َ َ
سوالً ِ همن ُك ْم يتلوا َ
أ َ ْر َ
ؤمنِينَ ِإ ْذ َب َع َ
ث ِفي ِه ْم
علَى ْال ُم ِ
ت َ ْعلَ ُمونَ )(البقرة ،)٠١٠يان له سوڕهتى آل عمران دهفهرمووێت( :لَقَ ْد َم َّن ه
ّللاُ َ
ضال ٍل
َر ُ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن قَ ْب ُل لَ ِفي َ
علَ ْي ِه ْم آيَاتِ ِه َويُزَ ِ هكي ِه ْم َويُ َع ِله ُم ُه ُم ْال ِكت َ َ
سوالً ِ هم ْن أَنفُ ِس ِه ْم يتلوا َ
ُ
ين)(آل عمران ،)٠٦٣ياخود دهفهرمووێتُ ( :ه َو الَّذِي َب َع َ
علَ ْي ِه ْم آ َيا ِت ِه
ث ِفي ْاأل ِ هم ِيهينَ َر ُ
سوالً ِ هم ْن ُه ْم يتلوا َ
ُّم ِب ٍ
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ين)(الجمعة ،)٠ههمووى بهم
اب َو ْال ِح ْك َم َة َو ِإن َكانُوا ِمن قَ ْب ُل لَ ِفي َ
َويُزَ ِ هكي ِه ْم َويُ َع ِله ُم ُه ُم ْال ِكت َ َ
ض َال ٍل ُّم ِب ٍ
ڕيزبهنديهيه.
كهواته" ئيشى ئهو پهيامبهرهى ،پله و پايهى ئهو پهيامبهر(رسول)هى بريتييه له (التالوة)و
ئاياتى گهردوونيى خوداى ڕهحمانى و ئاياتى شهرعى لۆ بهشهرييهت تيالوه دهكات ،ئهوكاته
بهشهرهكه دێت قيڕائهى دهكات ،پاشان ديسان رسول هللا دێت له ڕێى قيڕائهوه ئيمانى نهشونما
(تزكية) دهكات ،ههڵدهستێ به (تعليم الكتاب) و (تعليم الحكمة).

سێجاريهتيمكرا؟ 

مبهر(عليه السالم و البركات)
بهرچىپێغه 
له 

بێگومان گوتمان وشهى تعليم (مدارسة) نييه ،چونكه ههموومان هاوڕا بووين و زانايانى
پێشينيش هاوڕابوون كه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) لۆ هاوهڵه بهڕێزهكانى پهيمانگهو كۆلێژ و
ئامادهيى نهكردۆتهوه ،ئهليف و باء و تاء و ثاء ،يان ()٠+٠ى فێرى كهس نهكردووه ،ئهى باشه
تهعليم به ماناى چى هاتووه؟ وهك گوتمان (تعليم) ئهوهيه كه له ناوهوهى مرۆڤ به فيطڕه دانراوه،
به هۆى قيڕائهوه دهست به ئيشكردن دهكات ،كاتێك كه ئيشى كرد ئهوا كۆمهڵێك چهمك و مهعاريفى
بهشهريى كه خوداى ڕهحمان ويستويهتى لهالى بهشهر ئاشكرا ببێت چ ماددى چ (معنوي) ،شهرعى
و ماددى گهردوونى له ناوهوهى بوونى ههيه ،كه ئيشى كرد ئهو كاته ئهمه عيلمه.
(بهبێ وێكچوواندن) وهك ئامێرى حاسيبه ،ئهم ئامێره بچووكه لهناوهوهى شيفره ههيه ،ئهم هێمايانه
ههن ،بهاڵم ههتا پاڵ به دوگمهكانييهوه نهنرێت ئهوا ئهم ژمارانه له شاشهكه نانوسرێن ،يان وشهكان
لهسهر شاشه دهرناكهون .فيطڕهى مرۆڤيش به ههمان شێوهيه كه دێت قيڕائه دهكات ئهمهش له
(ويُ َع ِله ُم ُه ُم
دواى ئهوهى تيالوهكهى گوێبيست دهبێت ،لێرهدا عيلم دهست به زيادبوون دهكات ،ئهوهيه َ
(و ْال ِح ْك َمةَ)
ْال ِكت َ َ
اب) ،نهك ههر ئهوهنده له سهر ئهوهش كيتابى گهردوون (الكون) ههمووى ،پاشان َ
كه دهيهێنێته دونياى واقيع بهكردهيى به دانايى (الحكمة) گواستوويهتييهوه لۆ واقيع ،كه كابراى
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوإِن َكانُوا ِمن قَ ْب ُل لَ ِفي
بهرامبهر دێت دهبينێت ئهوهيه فێره ئايينى دهكات (يُعَ ِله ُم ُه ُم ْال ِكت َ َ
(عليه السالم و البركات)
له نێو (األنبياء و
ين)(الجمعة )٠ئهگهر هاتوو پله و پايه (مقام)ى پێغهمبهر
َ
ض َال ٍل ُّم ِب ٍ
(عليه السالم و البركات)
وهربگرين تاكو دهركهوێت
الرسل) بهم جۆره بێت ،بزانين پلهو پايهى پێغهمبهر
(عليه السالم و البركات)
كۆتا
لهنێو بووندا چهندێكه؟ مهبهستيشمان لهم بوونه دروستكراوهكانه ،پێغهمبهر
پهيامبهره ،ههروهها پهرتووكهكهى كۆتا پهرتووكه ،خۆى كه دێت وهسفێكى خۆى دهكات له
صهحيحى بوخارى دهفهرمووێت :پلهو پايهى من لهگهڵ پله و پايهى أنبياء و الرسل وهكو پلهو
پايهى خانوويهكه كه ههر كۆمهڵه كهسێك بێن ،بهاڵم ههريهكهيان خشتێك يان كهرپوچێكى ال بێت،
ههريهكێكيان بێت و خشتهكهى خۆى دابنێت ،بيناكه كۆتايى پێ بێت ،بهاڵم جێگهى يهك خشتى يان
يهك كهرپوچى تێدا كهم بێت ،باشه ئهگهر كهرپوچهكه نهبوو ،ئايا ديوارهكان ههمووى پێكهات؟ ئايا
سهقفهكه به بێ كهم و كوڕى دێته سهرى؟ بێگومان نايهت ،كهموكوڕييهك دروست دهكات.
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سهيرى دانايى له فهرموودهى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) بكه ،دهفهرمووێت :منيش
كهرپوچێك بووم خوداى ڕهحمان به منهوه تهواوى كرد ،ههركهسێكيش به دهوريدا بخولێتهوه دهڵێ
(عليه
هللا بهڕاستى كهموكوڕيى نييه ،بهاڵم پێشتر دهيان گوت كهموكوڕى ههيه ،واته" خودى پێغهمبهر
السالم و البركات) لۆ ئهم بوونه كهسێكى تهواوكاره ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) نههاتبايه ،ههموو بوون
ماناكهى به كهموكوڕيى دهمايهوه .گهردوون ههمووى نهك تهنيا گۆى زهوى ،نهك تهنيا مرۆڤايهتى
بهڵكو ههموو بوون كهموكوڕيى دهبوو.
چۆن دوو كاتژمێر دابنيشيت سهيرى فيلمێك بكهيت و له كۆتاييدا ههڵسيت كهچى ههست
بكهيت هيچى تێنهگهيشتوويت ،يان نهزانيت ئامانج لهم فيلمه چى بوو ،يان دهرهێنهرى فيلمهكه
دهيهوێت چ پێشكهش بكات( ،بهبێ وێكچوواندن) ئيشى پێغهمبهريش بهم جۆرهيه ،ئهگهر ئهو نهبووايه،
پهيامهكهشى نهبووايه بوون ماناى نهدهبوو ،لۆيه كه خوداى ڕهحمان پهيامهكه و پهيامبهركهشى
ڕهحمته للعالمين ،نهك تهنيا لۆ بهشهر ،بهڵكو لۆ جن ،ههروهك چۆن خوداى ڕهحمان
پهيامبهرهكهشى ڕهحمهتهن للعالمينه( ،رب) ڕهبى گۆى زهوى نييه( ،رب) ڕهبى بهشهر نييه و
بهس( ،رب) تهنيا (رب) المسلمين نييه ،تهنانهت (رب)ى (الكفرة)هشه( ،رب اليهود)ه( ،رب القمر
و الشمس)ه( ،رب النجوم)( ،رب السماء و األرض)ه ،كه (رسول هللا)ش دێت ڕهحمهته هێڵێك له
ژێر وشهى للعالمين دهكێشين.
كهواته" ڕهحمهته لۆ مانگ و ڕهحمهته لۆ مهريخ ،لۆ خۆر ،لۆ بهشهر ،لۆ ههموو
بوونهوهران ،بهمهى كه خهتمى خوداى ڕهحمان ويستى خۆى به هۆى پێغهمبهرهوه خهتم دهكات،
لۆيه دهفهرمووێت :ئهگهر بهاتبايه (االنبياء و المرسلين) بهم جۆرهى نهبووان ،ئهوا ئهم پهيامهش
ئاوا نهدههات.
كهوا لێره تواناى خوداى ڕهحمان له داڕشتنى خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دهردهكهوێت
كه چۆن توانيويهتى ئهم پێغهمهبهره بهم شێوهيه دروست بكات ،لۆيه التان سهير نهبێت خوداى
ڕهحمان پێش هاتنى پێغهمبهر به چل ساڵ ڕووداوێك دروست ببێت ،لۆ پێغهمبهر دهگێڕێتهوه ،كه
ئاماژهيه لۆ خودى پێغهمبهر ،ئهويش سوڕهتى (الفيل)ه ،جا نازانم تێبينى كراوه يان نا؟ تهنيا
ئهوهندهيه كه چۆن توانيويهتى تواناى خوداى ڕهحمان بخاته ڕوو كه چۆن ماڵى خوداى ڕهحمان
(البيت)ى بپارێزێت؟ له وهاڵمدا دهڵێين نهخێر ،ئهمه بهشێكه له مێژووى ژيانى پێغهمبهرى بهر
لهوهى لهدايك ببێت.
له بوخارى و موسيلم گێڕدراوهتهوه :حهزرهتى عومهر(ڕهزاى خوداى لێبێت) له بهرامبهر بهرده
ڕهشهكه دهوهستێت له كاتى تهواف كردنيدا ،بهردهكه ماچ دهكات و دهگهڕێتهوهو دهڵێت :وهللا (حجر
االسعد) دهزانم تۆ بهردى و بههايهكى ئهوتۆت له الى خوداى ڕهحمان نييه ،بهاڵم ئهگهر بهاتبايهو
پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ماچى نهكردباى ئهوا ماچم نهدهكردى( .حجر االسعد) له بيت گرنگتره،
مرۆڤى ئيماندار له بهيت بهڕێز و پايهدارتره.
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چل ساڵ پێشى لهدايكبوونى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ،خوداى ڕهحمان ڕووداوێك دروست
دهكات ،مهبهستى تهنيا بهيت نييه ،قودس ههبوو ،كه چۆن له كاتى خۆى لۆ كۆمهڵى ئيماندارانى ئهو
سهردهمه ڕووگه (قبلة) بوو ،دهكرێ ديسان بيكاته ڕووگه ،ياخود چهندجار بهيت خۆى ڕووخاوه،
يان ئاو بردوويهتى ،ههستاون سهرلهنوێ بنياتيان ناوهتهوه ،كه ئهبڕههه دێت تێكى دهدات ،داناييهكه
لهمه دانييه كه به كردهيى تێكى دهدات ،بهڵكو داناييهكه لهمهيه ئهو ماڵه بهيته له پاشان چاوهڕێى چى
دهكات ،ئهوهى داهاتوو دێت ،ههروهك چۆن(بێ وێكچواندن) فيلمى سينهمايى پێشهكى ههيه و له پێش
فيلمهكه نمايش دهكرێت ،ئينجا فيلمهكه به ئاسايى نمايش دهكرا( ،سهردهمى پێشوو وابوو) ،لۆئهوهى
سهرنجى بهرامبهرهكهى ڕابكێشێت ،پێغهمبهر پلهو پايهيهكى لهم جۆرهى ههبوو.
ياخود خوداى ڕهحمان گرتهى تر له ژيانى پێغهمبهرى(عليه السالم و البركات) نيشان داوه (أَلَ ْم
ْك َي ِتيما ً فَ َآوى)(الضحى )٦پێشى نبوهتهَ ( ،ي ِتيما ً) باشه كێ يهتيمى كرد؟ سێ جاريش يهتيم كرا،
َي ِجد َ
يهكهمجار به باوك ،دووهم جار به دايك ،پاشان بهو باپيرهى كه دهيتوانى جێگهى باوك و دايكى
(عليه
بگرێتهوه ،كێ يهتيمى كرد؟ تا به كردهيى چهمكى (إصطفاء) به تهواوى له ناوهوهى پێغهمبهر
السالم و البركات) بێته ئاراوه ،ئهوهتا له زمانى عهرهبى به دايك دهگوترێت( :رب األسرة) ،ياخود به
باوك دهگوترێت( :رب العائلة) ،لۆ ئهوهى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) چهمكى وشهى (رب) كه
بهشێكى دايك بۆى ڕادهكێشێت ،بهشێكيشى باوك بۆى ڕايدهكێشێت ،ياخود باپير ڕايدهكێشێت،
پێويست بوو ههمووى له ناوهوهى بهتاڵ ببێت ،ههمووى بسڕێتهوه ،هيچ بهشێك به ماددى له وشهى
(رب) لۆ دايك و باوك و باپيرهى نهڕوات ،ههمووى لۆ خودى خوداى ڕهحمان بڕوا ،هيچ كاتێك
نهڵێت دايكم يان باوكم ،بهڵكو ههموو كاتێك بڵێت :ربي ربي.
،
عائِالً
ئينجا دهفهرمووێت( :أَلَ ْم َي ِجد َ
ْك َي ِتيما ً فَ َآوى)(الضحى )٦من الذي آوى؟ هللا ( َو َو َج َد َك َ
فَأ َ ْغنَى)(الضحى )١من وجدك عائال؟ خوداى ڕهحمان ،واته" خوداى ڕهحمان گرتهكانى ژيانى ئهم
پێغهمبهرهى(عليه السالم و البركات) له قورئاندا ههمووى بوونى ههيه ،لۆ؟ لۆئهوهى به كردهيى ئهو
نێوهندهى كه ئهو پێغهمبهره(عليه السالم و البركات) تێيدا دهژيێت ههمووى ههست بهمه بكهن ،ئهگهر هاتوو
تايبهتمهندييهك له بهيانى يان دوو بهيانى بێته سهرى لهسهر ئهو تايبهتمهندييهى كه كهسايهتيتى،
يهكسهر چۆن لۆ پێشووترهكانى پێيان سهلماندوونه و دانيان پێناوه ئاواش پێيان بسهلمێنێت و دانى
پێ بنێن ،ئيمانى پێ بێنن.



وه؟ 
گێڕێته 

(عليهالسالموالبركات) 
ده
مبهر
چىلهپێغه 

عاتيكه


لۆيه له وانهكانى سيڕه ئهوهمان خستۆته ڕوو كه پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ههر له
دايكبوونييهوه تاكو مردنى پێشى نبوهتيشى ،لۆ نمونه" تيكهيهكى حهرامى نهخواردووه ،تهنها
جارێكيش تهوافى لۆ بتێك نهكردووه ،يهكجار قوربانى بت و سهنهمى نهخواردووه ،لۆ جارێكيش له
بهرامبهر صهنهمێك نهوهستاوه.
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له ژيانى پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) ڕووداوى سهير ههيه كه له صهحيحهكاندا
گێڕدراوهتهوه ،عاتيكه پووريهتى ،خوشكى باوكيهتى( ،بهوانه) كه صهنهمێكه نزيك دهرياى سوور،
ئهم صهنهمه تهنيا تايبهت به قوڕهيش بووه ،كه ساڵێ جارێك چوونه به هۆى ئهم صهنهمهوه
پهرستشيان كردووه .پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) تهمهنى پێنج ساڵ بووه ،دوو ساڵ لهگهڵ خۆيان
دهيبهن ،گرتهيهگ لهم گرتانه پوورى باسى لێوه دهكات ،پاشان بێگومان ئيمانى پێ دههێنێت ،دهڵێت:
ههر دهمان بينى نايهت ،به زۆر لهگهڵ خۆمانمان دهبرد ،تا ڕۆژێك ناچار دهبن له باوهشى بگرن تا
به زۆر بيبهن ،له قسهكانى بهردهوام دهبێت و دهڵێت :له باوهشمان بوو كه نزيكى (بوانه)مان دهكرد،
هێدى هێدى كه نزيكمان دهكردهوه دهستى به لهرزين دهكرد ،ههنگاوێك نزيك دهبووين لهرزينهكهى
زياتر دهبوو ،نزيكتر دهبووين لهرزينى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) زياتر دهبوو ،ناچار دامان دهنا،
نهوهك لهدهستمان بفهوتێت.
ڕۆژێك پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) به بيرى دادێت ئهو صهنهمه لۆ چييه؟ ( )٣٦١صهنهم به
ژمارهى ڕۆژهكانى ساڵ لهناو بهيتدا بووه ،ههر ئهوهندهيه يهكسهر سهير دهكات بوونهوهر (كائن)ێك
سپى له پێش چاوى دهردهكهوێت و دهست به سينگى پێغهمبهر دهنێت و دهڵێت :إرجع يا دمحم ،لهم
كاتهدا كه يادهوهرييهكانى خۆى باس دهكات ههرزهكار بووه.
له بهسهرهاتێكى ترى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ،تهمهنى ( )٠٣-٠٠ساڵ بووهو تازه
دهيهوێت پێبگات ،له دهرهوهى مهككه شوان بووه ،هاوڕێيهكى كهمێك زۆرزانى دهبێت ئهويش
شوانه ،هاوڕێيهكهى له پێغهمبهر به تهمهن تره ،ئهو گهنجه و پێگهيشتووه (بلوغ)ى بووه ،بهيهكهوه
ههريهكهيان لۆ كهسێكى دهوڵهمهند ئاژهڵيان هێناوهته دهرهوهى مهككه ،هاوڕێكهى پێى دهڵێت له
مهككه ژن دێنن لۆ فاڵنه كهس كه ئێستا ههڵپهڕكێ و ڕهشبهڵهكى گهوره و سهمهرهيه و خواردنى
زۆرى لێيه ،با ئێمهش لێى بێبهش نهبين ،حهوت شهو لهسهر يهك بهزم و ڕهزمه ،له نێوان خۆمان
ئێمهش دابهشى دهكهين ،لۆ ئهوهى نهمن بێبهش بم و نه تۆش ،ههرودووكمان بهشدارى تێدا بكهين،
وهك پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) گهنجه دهڵێ چۆن و چى بكهين؟ دهڵێت :شهوێك من دهچم تۆ
(عليه السالم و
ئاگادارى ئاژهڵهكانى من دهبيت ،شهوى دواتر من ئاگادارى ئاژهڵهكانى تۆ دهبم ،پێغهمبهر
البركات) ڕازى دهبێت ،شێر و خهتى دهكهن گهنجهكه فێڵ له پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دهكات ،يهكهم
(عليه
شهو لۆ ئهو دهردهچێت ،دهڵێت ئهوه نۆرهى منه ئهمشهو دهبێ تۆ پاسهوانى بكهيت ،پێغهمبهر
السالم و البركات) تا بهيانى پاسهوانييهكهى دهكات ،له نزيك بهرهبهيان گهنجهكه دهگهڕێتهوه .لۆ شهوى
داهاتوو دهڵێت نۆرهى تۆيه ،لۆئهوهى شهوى سێيهم و بهشه زۆرهكه كه دهكاته چوار شهو به
تهواوى لۆخۆى دهستهبهر بكات ،دهڵێ نۆرهى تۆيه ،پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) به ڕێ دهكهوێت ،تا
دێت و له نزيك مهككه يهكسهر خهوى لێدهكهوێت ،بێگومان ئهم خهوهى كه ئێستا ئێمه داماندهگرێت
س ِحينَ َم ْوتِ َها َوالَّ ِتي لَ ْم ت َ ُم ْ
َام َها)(الزمر )٣٠فريشتهيهكى تايبهتى ههيه مرۆڤ
ت ِفي َمن ِ
َّ
(ّللاُ يَتَ َوفَّى ْاألَنفُ َ
(عليه السالم و البركات)
خاڵى پشكنين دادهنێت و يهكسهر
دهخهوێنێت ،ئهم فريشتهيه تايبهت لۆ پێغهمبهر
دهيخهوێنێت ،لهگهڵ گهرمهى خۆر كه بهئاگا دێتهوه ،جهستهى ههموو گهرم داهاتووه ،ئارهقهى
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(عليه

كردووه ،سهير دهكات دهڵێ :تازه ههڵپهڕكێيهكه تهواو بووه ،لۆيه بگهڕێمهوه باشتره ،پێغهمبهر
السالم و البركات) ملى ڕێگهكه دهگرێت و دهگهڕێتهوه .شهوى داهاتوو هاوڕێيهكهى ترى دهچێت ،ئينجا
شهوى دواتر نۆرهى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دێتهوه ،له ههمان جێگه دا فريشتهكه بۆسهى لۆ
داناوه ،دهكهوێته بۆسهكهو دهيخات ،بهم جۆره سێ جار دووباره دهبێتهوه ،جارى سێيهم كه ههستا
دهڵێت( :وهللا لم أخلق لهذا ،لم اخلق لهذا) ،ئهمه جارێ پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ههرزهكاره.
ئايهتێكى زۆر ههيه كه باسى پله و پايهى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) دهكات ،كه دهكرێت
بهدواداچوونى لۆ بكهن ،كه نزيكهى چارهگێك واته" يهك لهسهر چوارى قورئان وردهكارييهكانى
ئهو كهسايهتى و ژيانى ئهو پێغهمبهرهى(عليه السالم و البركات) تێدايه ،كه ههمووى به كردهيى پێشهنگ
(أسوة)ه لۆ كۆمهڵى ئيمانداران.
َاك) ياخود
س ْلن َ
س ْلن َ
َاك ِإ َّال َر ْح َمةً ِله ْلعَالَ ِمينَ )(األنبياءَ ( )٠٢١و َما أ َ ْر َ
گرتهيهكى تر ههر لهمانه ( َو َما أ َ ْر َ
ق
دهفهرموێَ ( :وا ْ
ص ِب ْر ِل ُح ْك ِم َر ِبه َك فَإِنَّ َك ِبأ َ ْعيُ ِننَا)(الطور ،)٣١ياخود دهفهرموێَ ( :و ِإنَّ َك لَ َعلى ُخلُ ٍ
(عليه السالم و البركات)
له
ع ِظ ٍيم)(القلم )٣سيفاتى ،ياخود دهستنيشانكردنى خودى خوداى ڕهحمان لۆ پێغهمبهر
َ
قورئاندا زۆره ،بێگومان خوداى ڕهحمان پێغهمبهرى چۆن وهسف كردبێت ئهوا ههر بهم جۆرهيه،
واته" كه باسى ڕهحمهت دهكات ئهوا ڕهحمهته به سهدا سهد ،تهنانهت لۆ كافريش ڕهحمهته.
كۆمهڵێك شت ههيه لهم ئايهتانه كه باسى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) كراوه ،قسهى
ئاڕاستهكراوه به ههندێ زاراوه ،لهوانهيه وێكچووى ديكه له قورئاندا لۆ پێغهمبهرى تر هاتبێت،
بهاڵم خوداى ڕهحمان مهبهستى به تايبهت لۆ پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) نييه ،له قورئاندا جياوازيى و
ناوبڕێكى زۆر له نێوان (أنبياء و الرسل) لهگهڵ خودى پێغهمبهر(عليه السالم و البركات) ههيه ،لۆيه دهتوانم
ئهوهنده بڵێم ههرچى سيفاتى ئهرێنيى دروستكراو و ڕهوشتييه كه له قورئاندا باسكراوه به تهواويى و
(عليه السالم و البركات)
پڕاوپڕيى له نێو ههموو (أنبياء و الرسل) ههبێ ،له نێو خودى پێغهمبهريش
ههبووه.

كروعومهر(ڕهزاى خوايان لێبێت)چۆنئيمانيانهێنا؟ 

ئهبوبه

له وانهى داهاتوو زياتر له ڕوانگهى قورئانهوه دهچينه ناو كهسايهتى ئهم پێغهمبهرهى ،تاكو
(عليه السالم و البركات)
لۆمان ڕوون ببێتهوه كه چۆن لۆ كۆمهڵى هاوهاڵن ئهم ڕاستييانه له خودى پێغهمبهر
(عليه السالم و البركات)
نههێنا،
ڕوون بۆتهوه .ئهبو بهكر به شێوهيهكى ئۆتۆماتيكى ئيمانى به پێغهمبهر
بهڵكو پێشتر دهيناسى .به ههمان شێوه پێشهوا عومهر به شێوهيهكى ئۆتۆماتيكى ئيمانى نههێناوه،
پێشتر گرتهكانى ژيانى پێغهمبهرى(عليه السالم و البركات) لهال ههبوو .ههروهها ئهبو لهههبيش كوفرى پێ
نهكردوو پێشتر گرتهكانى لهال ههبوو .ئهمانه ههمووى پێويسته وهكو نهخشهيهك له پێش چاومان
بێت ،وهكو ئهبوبهكر ،وهكو عومهر بێين ئێمهش له نێو ئهم حاڵهتهدا بژين ،مهبهستمان لهم وانانه ئهم
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شتهيه ،كاتێكيش تييادا بژين ،لهم كاتهدا ڕاستى ئهم پێغهمبهره(عليه السالم و البركات) وهكو كهسايهتييهكى
پهيامبهرايهتى لۆمان ڕوون دهبێتهوه ،كاتێكيش پراكتيزه و پيادهمان كرد دهبێته ئيمان ،له ڕهههندى
(عليه
پێشهنگ (قدوة) ،سهركرده ،هێما ،پاڵهوان ،ئهستێرهيهك دهردهچێت و دێته دهرهوه ،پێغهمبهر
السالم و البركات) لهمانه ههمووى دهردهچێت.
چونكه دهبێ ئيمانى پێ بهێنين ،ئهو حاڵهتهى ئهبوبهكر و موصعهب (ڕهزاى خوايان لێ بێت) له پێش
چاويان بوو ،قورئان به بهرجهستهيى باسى پێغهمبهرمان(عليه السالم و البركات) لۆ دهكات ،بهههمان ئهو
بهرجهستهييهى كه ئهوان ئيمانيان پێ هێناوه ،ئهگهر بێتوو ئهو حاڵهتانه لهگهڵ خۆمان دووبارهو
چهندبارهى بكهينهوه ،بهههمان حاڵهت ،ئهوا ههمان ئيمان هێنان له ناوهوهمان لۆ خودى رسول
هللا(عليه السالم و البركات) دروست دهبێت ،مهبهستيش لهم باسانه ههر ئهوهيه.
خوداى ڕهحمان تهوفيق بدات له وانهى داهاتوو لهسهر ئهمه دهڕۆين ،خوداى ڕهحمان ههرچى
ئامرازێك ههيه ،ههرچى هۆكارێك ههيه لۆ هێنانه كايهى ئهو جۆره ئيمانه پێمانى ببهخشێت ،ئهو
جۆره ئيمان و ڕێنمونيهمان پێ بدات ،پاڵمان بنێت لۆ ئهو حاڵهته دياريكراوه ،خۆى ڕهشيده.
مالحظة
المدة بين موسى وعيسى عليهما السالم :قال القرطبي :واختلف في قدر مدة تلك الفتررة فرذكر دمحم برن
سرعد فري كتراب الطبقرات عرن ابرن عبراس قرال كران برين موسرى برن عمرران وعيسرى برن مرريم عليهمرا
السالم ألف سرنة وسربعمائة سرنة ولرم يكرن بينهمرا فتررة وأنره أرسرل بينهمرا ألرف نبري مرن بنري إسررائيل
سوى من أرسل مرن غيررهم وكران برين مريالد عيسرى والنبري ملسو هيلع هللا ىلص خمسرمائة سرنة وتسرع وتسرعون سرنة"
تفسير القرطبي" ( .)٠٠٠ / ٦قال ابن حجر :وقد اتفق أهل النقل علرى أن مردة اليهرود إلرى بعثرة النبري
(عليرره السررالم و البركررات) كانررت أكثررر مررن ألفرري سررنة ومرردة النصررارى مررن ذلررك سررتمائة ".فررت البرراري" (/ ٣
.)٣٣٤
المدة برين عيسرى ونبينرا دمحم عليهمرا الصرالة والسرالم  :روى البخراري ( )٣١٣٠عرن سرلمان الفارسري
قال :فترة بين عيسى و دمحم (عليهما السالم و البركات) ستمائة سنة
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