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  ...لةم كتصبةدا                
  ة ــقورئان كؤمةلَصك بريوباوةأ و ئةحكامي ئةزةيل و نةطؤأ و ثصشوةخت نةبووة ك                

  انــــــــئايةتةكتا بة طوصرةي , ! بة حمةمةدي أابةري ئيسالم كرابصت  تةسليم             
  .مرؤظايةيت و طةردوون بةرصتة ثصشةوة  هةموو ذيان و ضارةنووسي             

  ةو ضريؤكــــــجطة لةوانةي كة طصأانةوةي ئةفسان( بةلَكو ئايةتةكاين قورئان          
  اري ـــسييا لة وةآلم بة ثر, لة ئةجنامي أووداوي أؤذانة , )  كؤنن  و بةسةرهايت             

  يا لة ثةيوةند بة دياريكردين ئةرك و حوكمةكان بة طوصرةي هةلومةرجي, خةلَكدا             
  يــلة ماوةي بيست وسص سالَ,  ئةو سةردةمةي كؤمةلَطاي نيمضةدوورطةي عةرةبستان            
  ي ثصغةمبةريلة اليةن حمةمةد, أابةرايةيت كردين بزوتنةوةو دةسةآليت ئيسالمدا             
  . ئيسالمةوة داأيذراون            

  , انـــــــهةر بؤية ناوةرؤكي بريوبؤضوونةكاين قورئان لة سةر هةموو مةسةلةك              
  ةمـــــكؤمةآليةيت و نةريت و تةنانةت سروشت و سةرج فكري و طةشةي ثابةندي            

  .ي كؤمةلَطاي عةرةبستاننو سةردةمةتايبةمتةنديةكاين ئة            
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  ثصشةكي
   
وةك خؤيان لة واقيعدا  مرؤظ بؤ ئةوةي بتوانصت دياردةو أووداوةكان   

 ثصويسيت بة ميتؤدصكي بابةتيانة هةن، وة لة حالَي طؤأاندا ببينصت،ضؤن 
  .لة بريكردنةوةدا هةية 

ة هةموو سةردةمةكاين  لت لةم سةردةمةي ثصشكةوتين ذياندا،   بة تايبة
ن بة ميتؤدصكي وةها لة بريكردنةوةدا هةية كة  ثصويستماثصشوو زياتر،

 بة ثشتبةسنت بة لؤذيكي وبناواين هةر دياردةو أووداوصك و،بضصتة بنج 
  .بكؤلَصتةوة ئةقلَ و زانستةكان لة هؤ ئةسلَيةكاين 

نينة دياردةي هوشياري    ئةطةر بةم ميتؤدي بريكردنةوةية بأوا
ة ة أوانطةي زانستيةو يان بة شصوةيةكي ديكة بلَصني لكؤمةآليةيت،

 ئةو أاستيةمان بؤ أوون دةبصتةوة هوشياري كؤمةآليةيت خبوصنينةوة،
بةرهةم و دةسكةويت مليؤنةها سالَي ثرؤسةي ملمالنصي كؤمةلَطاي , كة

لة ثصناوي مانةوةو , مرؤظة لةطةلَ دةوروبةرةكةيدا و لة ناو خؤيدا
  .باشتركردين ذياندا 
 منوونةي وة، فةلسةفة و زانستةكان، كؤنة هونةر لة   ئاينة جياوازةكان،

هةموو بوارةكاين . دةسكةوت و ضاالكيةكاين هوشياري كؤمةآليةتني 
و ثصشكةوتين ذياين مادي هوشياري كؤمةآليةتيش بة طوصرةي طؤأان 

  بةرةوثصشةوةضووين كؤمةآليةتيدا، لة قؤناغة جياوازةكاينكؤمةلَطا،
   .امدان طؤأان و ثصشكةوتنصكي بةردةوهةميشة لة

 بؤ خوصندنةوةو هةلَسةنطاندين هةر دياردةيةكي    لةسةر ئةم بنةمايانة،
 ثصويستة بطةأصينةوة بؤ آليةيت لة مصذوويةكي دياريكراودا،كؤمة

لصكؤلَينةوة لة زةمينةي مادي و تايبةمتةنديةكاين ئةو مصذووة 
  . دياردةية تيايدا سةري هةلَداوةدياريكراوةي كة ئةو

  ،موسولَمان كؤمةلَطايةكي    وةك ،  كوردستان  لة  ئصمة  كؤمةلَي    بؤ
   ..  بناسني   وةك خؤي ثصويستيةكي طرنطة ئايين ئيسالم
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 أؤلَ و  دەتوانینوەبابةتيانة زانسيت و  خوصندنةوةيةكيڕ گای  لةتةا   
  پ شەوەچوونی بەرەو گەشەو م ژووی  لە ئیسالمی ئاین یگەری كار

د و يةكسان طايةكي مةدةين و ئازاكؤمەلَ  ڕووەو   كوردستانداكؤمةلَطاي 
  .دەستنیشان بكەین

مادی   مینەزە و زەمان ئةو  بؤ بطةأصينةوة ر وايةباشت مةبةستة ئةم  بؤ 
  لة وە ، سةري هةلَداتيايدا ئيسالم  ئاینیكە دياريكراوةيڕۆحی یە   و

   ئاينةكة  بةرنامةي لة خؤيدا  بة واقيعةكةي سةردةمي پەیوەند
  .تصي بطةين  بكؤلَينةوةو 

 ە ، أوانطةيةو  لةم  ] قورئان  [ يسالم ئ ئايين   بةرنامةي خوصندنةوةي  
  .بابةيت ئةم كتصبةية 

  .بؤ خوصنةري كورد تيشكصكم خستبصتة سةر أاستيةك هيوادارم  
  
  
 
 

                                                                            
  ال وەھاب    مه ھا ته.                                  

                                           
2004/   5 / 1  
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  :سةرضاوةكان بة عةرةيب 

   ــ القرآن الكریم 1
دار الكتب , ) األنجیل ( و العھد الجدید ) التوراة ( العھد القدیم ,  ــ الكتاب المقدس 2

   .1993الطبعة الرابعة , لبنان , المقدس في الشرق األوسط 
طبعة ال, بیروت , ة دار الكتب العلمی, أبي الحسن النیسابوري /  ــ أسباب النزول 3

  .1991الثانیة 
  ,الواحدي /  ــ أسباب النزول 4
, القاھرة , مكتبة مدبولي الصغیر , سید محمود القمني /  ــ حروب دولة الرسول 5

   .1996الطبعة الثانیة 
  .القةھرة , دار الكتب السلفیة , أبوبكر الجزائري /  ــ منھاج المسلم 6
, دار المعارف , شوقي ضیف .  د/العصر األسالمي ,  ــ تأریخ األدب العربي 7

  .قاھرة 
  .شوقي أبو خلیل . د/  ــ أطلس التأریخ العربي األسالمي 8
بیروت  , 34الطبعة , مؤسسة الرسالة , مناع القطان /  ــ مباحث في علوم القرآن 9

1998.   
  .منشورات الجمل ,منصور فھمي /  ــ أحوال المرأة في األسالم 10
, دار الفارابي , حسین مروة . د/  في الفلسفة العربیة األسالمیة  ــ النزعات المادیة11

  .بیروت 
   .1998الطبعة الثانیة , قاھرة , مكتبة مدبولي , سلیمان مظھر /  ــ قصة الدیانات 12
, القاھرة , دار مصر المحروسة , خلیل عبد الكریم /  ــ النص المؤسس و مجتمعھ 13

   .2002الطبعة الثانیة 
الطبعة األولى  , المانیا , منشورات الجمل , لخیون رشید ا. د/ ل التنزیل  ــ جد14

2000.   
  .سوریة , مطبعة األھالي , محمد سعید طالب /  ــ الدولة و الدین 15
ترجمة عبدالھادي عباس , فاطمة المرنیسي / النبي و النساء ,  ــ الحریم السیاسي 16

   . 1993الطبعة الثانیة ,دار الحصاد ,
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   :بةشي يةكةم
  
  

  سةرهةلَداين ئايين ئيسالم
  
  
  :زةمينةي سةرهةلَدان   ـ1 

  
بة ِرابةري , ي حةوتةمي زاينيدائايين ئيسالم لة سةرةتاي سةدة    
لَي صي سةر بة خ) عةبدولَالَ كوِري عةبدوملوتةليبحمةمةد كوِري(

  . نيمضةدوورطةي عةرةبستان سةري هةلَداوةلة, قورةيش
كيشوةري نيمضةدوورطةي عةرةبستان كةوتؤتة باشوري ِرؤذئاواي    

بة نيمضة دوورطة ,  سنورةكةي ئاوة اليبةهؤي ئةوةي سص. ئاسياوة
  .ناسراوة

لة ِرؤذهةالَتةوة , سةردةمةرةي نةخشةي جوطرايف ئةو بةطوص   
لة , دةرياي عةرةيبلة باشوورةوة , فارس_كةنداوي عةرةب
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لة باكوورةوة بياباين شام , )دةرياي قةلزةم ( ِرؤذئاواوةدةرياي سوور
  .دةوريان داوة, و عرياق

ضاك , يدا سةري هةلَدابؤ ناساندين ئةو زةمينةية كة ئايين ئيسالم تيا   
سياسي وئايين , كؤمةالَيةيت, ك لةسةر اليةنةكاين ئابوريواية هةندص

بةتايبةت ناوضةي حيجاز , تانورطةي عةرةبسئةوسةردةمةي نيمضةدو
  :ني بدوص

    : لة ِرووي ئابوريةوة
 خاكةكةي بةشي زؤري, كي فراوانةنيمضةدوورطةي عةرةبستان ووالَتص   

بةتايبةت لة هاويندا , كةم بارانة ئاو و كةم سةرضاوةيطشيت بة ,بيابانة
  . ثيت و نالةبارةزةوي بؤ كشتوكالَ بص. رم و ووشكةيةكجار طة

مدا خةلَكي عةرةبستان بة ش سةرهةلَداين ئايين ئيساللةسةردةمي ثص    
  :وةك , وةيةك ذيانيان بةسةر بردووةضةند شص

  :وةذياين كؤضةري شص_ 1 
كي عةرةبستان لَة عةرةبة كؤضةريةكان كة بةشي زؤرينةي خةلَخص  

   مةِروماالَت و ئاذةلَداريةوة بوون  وكردينبةخص بةدواي ,  بوون
نيشياندا بؤ وةكاةلةسةر بةروبوومةكةي ذياون ولة ِر) ايبةت وشتر بةت( 

ضونكة وشتر تايبةمتةندي ذياين , وةرطرتوونباركردن كةلَكيان لص 
ذي بياباين هةية لة بةرةنطاري تينوصيت و طةرما و ِرةوي دوورودرص

  .بياباندا
   : شصوةذياين نيشتةجص_2 
ئاويان هةبووةو  ناوضةي عةرةبستان كة سةرضاوةي هةندصك    

عةرةبةكان هةر لةكؤنةوة لةو , ئاووهةواي بؤ كشتوكالَ لةبارتر بووة
  .  كالَ و ئاذةلَداريةوة خةريك بوون بوون و بة كشتوجصطايانة نيشتةجص

بؤ . دا بةسةربردووة شاريان دروستكردووةو ذيانيان تصطوندو      
 و ِرةز و شاري تايف و دةوروبةري كشتوكالَ, منوونة لة شاري يةسرب
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  سةرضاوةكان
  :سةرضاوةكان بة كوردي 

, وةرطصأاين بؤ كوردي حمةمةد سالَح ئيرباهيمي ,   ــ قورئاين ثريؤز آ   1
  . قوم , ضاثخانةي ئاسؤ 

وةرطصأاين سيامةكي بابةكي  , ئيسالم ناسي /  ــ عةيل مريفريدةوسي 2
1999.   

وةرطصأاين لة , بيست وسص سالَ ثصغةمبةرايةيت /  ــ عةيل دةشيت 3
   .1999ضاثي دووةم , فرياد كةرمي , فارسيةوة 

  . 1999  ئادةميزاد لة كؤمةلَي كوردةواريدا/  ــ عةبدوخلالق مةعروف 4
  .ذيان و أةوشيت ثصغةمبةر /  عةالئةدين  ــ عةبدولعةزيز5
ضاثي , كؤمةلَطا لة سايةي دةولَةيت خةالفةتدا /  ــ عةباس عةبدولكةرمي 6

   .1997ستؤكهؤلَم , يةكةم 
وةرطصأاين , مصذووي ئةشكةجنةدان لة ئيسالمدا /  ــ هادي عةلةوي 7

  .لة بآلوكراوةكاين دةستةي هةنطاو  , 1999هاوأصياين نووسةر 
, طؤظاري نظار , أيشةي دةسةآلت لة قورئاندا / مةال ئةميين سياين  ــ 8

   .2000سالَي  , 8ذمارة 
ضاثي يةكةم , جةهالةيت ئيسالم و دنياي هاوضةرخ /  ــ ئارام أةشيد 9

2001.   
   .1999ضاثي يةكةم , ئافرةت لة ضوار ئايندا /  ــ طؤيذة زةنطةنة 10
   .1999ثي يةكةم ضا, ئاوصستا /  ــ جةالل ئةمني بةط 11
  .أيشةي قورئان /  ــ تةها حةمةئةمني هةلَةدين 12

____________________________________________________  
لة , وةرطصأاين سةرجةم ئايةتةكان لةم نووسينةدا بؤ كوردي آ 

ةوة ) حمةمةد سالَح ئيرباهيمي ( وةرطصأدراوي قورئان بة كوردي لة اليةن 
  .وةرم طرتووة 
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  ثةراوصزي بةشي شةشةم
  

   .19ص , أسباب النزول /   الحسن النیسابوري ابي _ 1
   .248ص , النزعات المادیة في الفلسفة العربیة األسالمیة / حسین مروة . ــ د2
   .255ل , هةمان سةرضاوةي ثصشوو ــ 3
   .247ص , النزعات المادیة في الفلسفة العربیة األسالمیة / حسین مروة . ــ د4
  ,وةرطصأاين سيامةكي بابةكي , ئيسالم ناسي / عةيل مريفريدةوسي ــ 5

   .70 ل 
   .31  ص 2ج , تأریخ األدب العربي / شوقي ضیف . ــ د6
   .1998وت بیر,مؤسسة الرسالة , مباحث في علوم القرآن / ــ مناع القطان 7
   .285ص , النزعات المادیة في الفلسفة العربیة األسالمیة / حسین مروة . ــ د8
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كي دةولَةمةندتر و ذيانيان بؤية خةلَكص, خ وباخاتيان كردووةبا
  . ةزراوتر بووةدام
بةجؤرصك كة , طويين زؤر بةرهةم هاتووةوذ و هةنلة شاري تايف مص(    

.  سةد بارة وشتريان ناردؤتة بازاِرساالَنة سص, تةا بةرهةمي مصوذ
هةر , داريش بوونةةلَ خةلَكي ئةم شارة خةريكي ئاذ, مةسةرباري ئة

لَة هؤي ثةيوةندي بازرطاين لةطةلَ خصبؤية بةم هؤيةوةو بة
ستة ي ثصين ناردنةدةرةوةبؤتة شوص, كاين دةوروبةريشيانةوةكؤضةرية

  1.)بؤ ووالَتاين دةوروثشيت
  كاتدا كؤضةري وكي ديكةي خةلَكي عةرةبستان لة يةكبةشص_ 3 

   :ش بووننيشتةجص
,  بوونا كايت هةلَطرتين بةرهةم نيشتةجصالَ تئةمانة وةرزي كشتوك    

دواي كؤكردنةوةي بةرهةم بةدواي لةوةِردا بؤ ئاذةلَةكانيان لة ِرةودا 
  . بوون

كيش بة ثيشةسازي دةستيي سةرةتايي يةوة هةندص( هةروةها     
, ستكردين قاث و كةرةسةي طلَنيوةك درو. خةريك بوون

دروستكردين ,ق لة خورما عةرةناينةرهصد, خةلَوز, ستةخؤشكردنثص
  2).و شيت جواين و ِرازاندنةوة"وحفة  ت"مششصر و نةختينة  

طايةكي بازرطاين طرنطي  جصنيمضةدوورطةي عةرةبستان, جطة لةوانة   
طاي وةك ِرص, كةوتبووة سةر ضةندين ِرصطاي كارواين بازرطاين, هةبووة

, ركاروانة بازرطانيةكاين هندستان بؤ شام و فةلةستني و ميس
  .  كاروانةكاين ِرؤذهةالَيت ئةفةريقا بؤ ووالَيت فارس 

كيش بة كاري بازرطاين ناوخؤوةو هةندص بةشصك لة خةلَكي نيشتةجص   
  .بة بازرطاين دةرةوة خةريك بوون

   . ثةِر دةبوونزرطانيةكان بة ناوضةي حيجازدا تصزؤربةي كاروانة با    
, طاكاين بازرطانيةوةِرصشتوكالَ و ناوضةي حيجاز بة هؤي بةرهةمي ك
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 خةلَكي .وةك ناوةندي ناوضةكاين ديكةي عةرةبستان دةركةوتووة
 .كردووةلةزؤر جصطاي ناوخؤو دةرةوة ِروويان تص

ببووة جصطاي ,  نزيكة لة دةرياي سوورشاري مةككة بةهؤي ئةوةي    
  .كي طرنطي كاروانة بازرطانيةكانترانسصت و ناوةندص

 بةهؤي جصطاوِرصطايةك كة لة كؤنةوة لة رةيش لةمةككةلَي قوخص   
بؤيان ببووة  ,بووناخزمةتكردين كةعبةوة بةدةستيان هصطاي ِرص

و دةسةالَتصكي سياسي ديار لةناو كي مادي زؤرسةرضاوةي داهاتص
دةولَةمةندةكاين . ي شاري مةككةو دةوروبةريداخصلَةكاين نيشتةجص

 لةكؤنةوة باجيان هةر, قورةيش بةهؤي ئةو دةسةالَتةوة كة هةيانبوو
كةلَ بة كاري دواتر خؤشيان تص. انيةكان دةسةندلة كاروانة بازرط

  بؤ شام و فةلةستني و ميسر بةِرصبازرطاين بوون و كاروانيان
  .دةخست

لة , كي وةرزي بووة لة نزيك شاري مةككةبازاِري عوكاز كة بازاِرص   
 بؤ وةرزي حةج كردندا خةلَك لة زؤربةي ناوضةكاين حيجازةوة

  .كردووةينةوةي كةلوثةل وكاآل ِروويان تصطؤِر
وةيةكي طشيت بةشص, لة نيمضةدوورطةي عةرةبستانهةلومةرجي ذيان   

  .سةخت بووة

  : لةِرووي كؤمةآليةتيةوة
لةسةردةمي ثصش , سيستةمي كؤياليةيتثامشاوةي ذيان و نةرييت    

 و يستةمي ذياين تريةييهةروةها س. شتا باوي هةبووهص,ئيسالمدا
لةناو , مارو تاآلنكردين يةكتر و ثةالشةِروشؤِر, لَةكي ثةرش و بآلوخص
  .لَة عةرةبةكاندا نةرييت زالَ بووخص

زؤري لةسةر لةوةِرطاو تؤلَةي كة بة ,لَةكان نةرييت شةِري نصوان خص
لَةكةي دةطرتةوةو هةموو خص, خوصن و ناموس ثةرسيت بووة

, لَةت بؤ هةذاراين خصبةتايب. سةرضاوةي نةهامةتيةكي طةورة بوو
   .لةوان دةكوذران ضونكة بةزؤريي
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لة شصوة و ناوةرؤكي ئايةتةكاين قورئاندا  ئةو أاستية ديار و أوونة     
لة . بةرهةمي بريي مرؤظصكي هوشيارو خاوةن توانايةكي بةرز بووة , كة

داأشتين كةسصكة كة أؤلَي سةرةكي و طرنطي لة أابةرايةيت و 
ة كاريطةري طةورةي ل, ئاراستةكردين  بزوتنةوةي ئيسالمدا هةبووة 

,  سةري هةبووة و بة بريوبؤضوونةكاين خؤي موتوربةي كردوون 
  . حمةمةدي أابةري ئيسالمة ۆڤھ ھوشیارو سھ ركردەیھ ئەو مربصطومان

دةقصكي ,  قورئان بةو تايبةمتةنديانةي خؤيةوة كة بامسان كردووة    
ضونكة كؤمةلَطاي عةرةبستان و ثةيامي ئالَوطؤأةكاين , مصذوويي طرنطة

  . ئةو سةردةمةي تيا دةخوصنينةوة ي ئيسالميبزوتنةوة
بة ,  باسكردين تصبيين و سةرنج لة سةر شصوة و ناوةرؤكي قورئان 

هيض لة طرنطي قورئان وةك دةقصكي , هةلَسةنطاندين هةموو سةردةمةكان 
  . مصذوويي كةم ناكةنةوة 

  
                                              

  
  
  

 كؤتايي                                               
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   بة    مةطةر   دووة نةنار   ثصغةمبةرصكمان    هيض ئصمةوة  :  (         واتا  
بؤ بةيان بكا و تصيان " بة ئاساين أاستةقينةيان " زماين هؤزةكةي تا 

  ) .بطةيةنصت 
, ة  ناوةرؤكي ئةم ئايةتةي سةرةوة بةلَطةي ئةوة دةدات بة دةستةوة ك   

ثةيامي .   بؤ كؤمةلَطاي نيمضةدوورطةي عةرةبستان بووة ثةيامي حمةمةد 
ةردةمةدا ئالَوطؤأصك لةو كؤمةلَطايةدا بة ئةو بؤ ئةوة بووة كة لةو س

  . ئةجنام بطةيةنصت 
بةم شصوةية ئةطةر كةسصك بة ضاوي سةرجنةوة قورئان خبوصنصتةوة     

قورئان لة شصوةو ناوةرؤكدا ئاوصنةي سةردةمي , لةوة تصدةطات كة
أةنطدانةوةي هةلومةرج و ئالَوطؤأو أووداوةكاين ئةو .  خؤيةيت 

ية كة حمةمةد ثصغةمبةرصيت خؤي أاطةياندووة تا مصذووة دياريكراوة
سةركةوتن و دامةزراين دةسةآليت دةولَةيت ئيسالم لة نيمضةدوورطةي 

  .عةرةبستاندا
 لة سةرجةمي باسةكةو ئةو منوونانةي كة لة بةشة جياجياكانيدا لة       

  : ئةوة أوون دةبصتةوة كة , ئايةتةكاين قورئان هصناوماننةتةوة
, ي حوكم و بأيارةكاين قورئان بة طشيت بؤ سةردةمي خؤيناوةرؤك    

هةنطاوي ضوونةثصشةوة بوون و لة خزمةيت بةرةو ثصشةوةبردين 
  .كؤمةلَطاي عةرةبستاين سةردةمي خؤيدا بوون 

 بأيار و حوكمةكاين نطةي  ئيسالمةوة  لة أوا بةآلم بة هؤي ئةوةي كة    
 دواي خؤيدا   سةردةمةكاينبؤية لةطةلَ , ن نةطؤأ و بؤ هةميشة قورئان

 بووة بة أصطر لة طؤأان و ثصشكةوتين كؤمةلَطا ،تووشي ناكؤكي هاتووةو
  . ئيسالميةكان 

وة لة ,  قورئان وةك دةقصكي ئةدةيب  لة أووي داأشتنةوة بة طشيت    
لةطةلَ ئةوةشدا لة خالَي ..أةوانبصذيدا بة تايبةيت لة ئاستصكي بةرزداية

  .دةر نية الواز و كةموكوأي بة
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لة نيمضةدوورطةي عةرةبستان هةرضةندة كؤياليةيت وةك سيستةم     
  . بةآلم دياردةي كؤيلةداري هةر هةبوو, نةمابوو

سةرةِراي فةوتان و لةناوضووين دةولَةتة كؤيلةدارةكاين زؤربةي (    
ة سةدةي شةشةم و حةوتةمي كؤيلةداري ل, نيمضةدوورطةي عةرةبستان

  3.)كي وةك مةككةومةدينة هةر باوي بوو لة ضةند شارص, زاينيدا
يةن خاوةنةكانيانةوة وةك ئةندامصكي خصلَ يا كؤمةلَ كؤيلةكان لةال    

وةك بةلَكو , دا نةنراوةو مامةلَةيان لةطةلَدا نةكراوةدانيان ثص
 يب كرصيان ثصكاري قورس و . كةرةسةوئامرازي كار ضاويان لصكراوة

جطة . كرابوونة سةرضاوةي دةسكةويت زؤر بؤ خاوةنةكانيان, دةكرا
كو هةروةها لة بازاِردا وة. لةوةش كاروباري ناومالَيان ثي كراوة

ن لة كِرين و وة كردوون و قازاجني زؤرياكةلوثةل و كاآل بازرطانيان ثص
  .ناوةفرؤشتنيان بةدةستهص

 بةدةطمةن خاوةن كؤيلة ِريطةي بة لة كؤمةلَطاي كؤيلةيةيت دا (    
 عةرةبدا بة كةضي لة كؤمةلَطاي, كؤيلة داوة وةضة خباتةوة

 ئافرةيت كؤيلةي ناضاركردووة لةطةلَ كؤيلةخاوةن .. ضةوانةوةثص
 لةمةوة تص. ةو مندالَةكان بفرؤشنثياوان جووت بن تا مندالَ خبةنةو

ذين كؤمةلَطاي دةطةين كة كؤيلةي ذن لةو كؤمةلَطايةدا لة كؤيلةي 
سةرةِراي ئةوةي هصزي بةرهةمهصن بووةو . وساوةتر بووةتريش ضة

سووديش لة سروشيت مصينةي وةرطرياوةو , ةجنام داوةي ئكاري بص كرص
  4). بةرهةم هاتووةمنالَي ثص

كي يةكجار  كؤمةلَي عةرةبدا لة ئاستصثلةي كؤمةآليةيت ذنان لة ناو   
بةلَكو وةك هةر , ؤي نةبووةذن خاوةين كةسايةيت خ. نزمدا بووة

  .مندالَيش بؤ باوك طةِراوةتةوة. كةرةسةيةكي ديكة مولَكي ثياو بووة
ةك هةر ئةوةي كة ذن ن.. ثياو ساالرو خاوةن دةسةآلت و بِريار بووة   

بةلَكو تةنانةت هيض ثياوصك , ةبووةدةسيت خؤيدا نيت لةمايف هاوسةرص
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لَ كضي خؤي ووين سةرؤكي خصا نةيتوانيوة بةبص ثرس و قايل بلَدلة خص
  .بةشوو بدات

مافيان هةبووة لة ذنصك زياتريان , ثياوان بةطوصرةي نةرييت خصلَ   
  .ت تةآلقيان داونهةر كاتصكيش ئارةزويان كردبص, هةبصت و

 ذن 10كة ثياو هةبووة خاوةين , تةبةري لة زوحاكةوة دةطصأصتةوة(   
   5 .)بووة 

  . لة بازاِردا فرؤشراونكؤيلةذناين كؤيلةش وةك ثياواين     
نةو ئاسايي شتيكي ِرؤذا, دان و ئةشكةجنةي ذنان لة اليةن ثياوانةوةلص  

, نان بة شاين ثياوداذن بةالوازو بص دةسةآلت و مايةي سووكي هص. بووة
  .كراوةن لصلَدا ضاوياك شةرةيف ثياوان لة خصيان وة

.. ةبدا هصناوة كض شةرمةزاري بة ِرووي خصزاين عةرلةدايكبووين   
, لَ بؤ ئةوةي ئةو شةرمةزارية لة ِرووي خؤيان البدةنهةندصك خص

كة دةكاتة , لَةكانداسي بةديل طرتين ذنان لة شةِري خصهةروةها لةتر
هةر بة مندالَي , ك جاريش لةبةر هةذاريهةندص, دؤِراندين شةرةيف خصلَ
  .زيندةبةضالَيان كردوون

وةك كةرةسة بة ثارة , ثياو بووةكؤيلةي , ذن مولَكي خؤي نةبووة   
لةاليةن كةسوكاري كضةكةوة  مارةيي ذن كة لة شووكردندا. كِرراوة

  .نرخي كِرينةكةي بووة,وةرطرياوة
 لة ناو كؤمةلَي عةرةبستاندا ضةند شصوة زةواجصك باو بووة كة لة 

بؤ , زؤربةياندا لة كةسايةيت ذن دراوةو كراوة بة ثاشكؤو كؤيلةي ثياو
  : منوونة 

  :هصنان بة مريات   ذنــ 
براي ثياوةكة دةيتواين , ئةطةر ثياوصك مبرداية, لةم شصوة زةواجةدا   

هةروةها كوأ .. ذين براكةي خؤي بة مريات بؤ خؤي مارة بكات
. بؤ خؤي مارة بكاتةوة" باوةذين خؤي "  ذين باوكي خؤي دةيتواين

  6 .)زواج املقت ( بةم شصوة زةواجةيان ووتووة 
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شةأةكاين ئيسالم لةطةلَ خصلَ , بة طوصرةي ماناي ئةم ئايةتةي سةرةوة    
بؤ ئةوةي بة زةبري هصز بكرصن بة , و هؤزةكاين نيمضةدوورطة

دا أشتين .. لة اليةن حمةمةدي أابةري ئيسالمةوة ساز دراون , موسولَمان
, تةكاين قورئانيش بؤ أصكخسنت و كؤكردنةوةي هصز بؤ شةأةكان ئاية

, ئةم ئايةتة أةنطدانةوةي ئةو سةردةمةية كة. بةشصك بوون لةو سازدانة
  .يةكخستين خصلَة عةرةبةكان ئاماجني سةرةكي بووة 

ما كان ألھل المدینة و من حولھم من األعراب أن یتخلفوا عن رسول هللا و ال (  ــ 
فسھم عن نفسھ ذلك بأنھم ال یصیبھم ظمأ و ال نصب و ال مخمصة في سبیل یرغبوا بأن

   .120/ التوبة ) هللا و ال یطئون موطئا یغیظ الكفار 
ناطوجنص بؤ خةلَكي مةدينة و دةوروبةري لة عةرةبةكاين بياباين : (  واتا 

كة خؤ لة أةسويل خوا بة جص صلَن و طياين خؤيان لة طياين ثصغةمبةر 
ماندوويةيت و , ئةمة لة بةر ئةوةية كة هيض تينويةيت, بوص خؤشتر 

وة هيض هةنطاوص كة ببصتة هؤي , برسصيت لة أصطاي خوادا نةطاتة ئةوان
  ) .تووأةبووين كافران هةلَناطرن 

 لةم ئايةتةي سةرةوةدا ناأةزايي ئاراستةي خةلَكي مةدينة و عةرةبة   
ئايةتةكة . !ؤ شةأي كافرانكة نةضوون ببيبانيةكاين دةوروبةري كردووة 

  .تايبةتة بةو هةلومةرج و خةلَكة دياريكراوةي كة باسي كردوون 
/ قریش ) رب ھذا البیت فلیعبدوا , إیالفھم رحلة الشتاء و الصیف, ألیالف قریش(  ــ 
1 , 2 , 3.  

خؤ ,  لة بةر يةكطرتين قورةيش بوو" سزاداين خاوةين فيل : ( "  واتا 
جا بة شوكرانةي " , ة لة سةفةري زستان و هاويناندايةثصكةوةطرتين ئةوان
  ) .بكةن " كابة " با عيبادةيت ثةروةردطاري ئةم مالَة "  ئةم نيعمةتة طةورة 

بؤ سةردةمصك ,  ئةم سورةتة بة تايبةت ئاراستةي خصلَي قورةيش كراوة   
  .بووة كة هصشتا خصلَي قورةيش موسولَمان بووين خؤيان أانةطةياندووة 

  .  داوايان لص دةكات كة بنب بة موسولَمان و خودا بثةرسنت    
ئيدي داواي ئةم سورةتة بة ,  ياين بة موسولَمان بووين خصلَي قورةيش

  .سةر ضووة 
   .4/ إبراھیم ) و ما أرسلنا من رسول إال بلسان قومھ لیبین لھم (  ــ 
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لكت أیمانكم و الذین لم یبلغوا الحلم منكم  أیھا الذین آمنوا لیستأذنكم الذین م یا(  ــ 
ثالث مرات من قبل صالة الفجر و حین تضعون ثیابكم من الظھیرة و من بعد صالة 

   .58/ النور ) العشاء 
كةنيزةكانتان و هةروا , ئةي كةسانص كة بأواتان هصناوة: (  واتا 

نصو " التان منالَةكانتان كة هصشتا بلوغ نةبوون ئةبص لة سص كاتدا بؤ هاتنة 
 ـ بةر لة نوصذي 1, ئيجازةتان لص وةربطرن "  هؤدةي تايبةتيتان 

 ـ لة نيوةأؤياندا كة جلكي خؤتان دادةنصن بؤ حةسانةوة   2بةرةبةيانان    
  ) . ـ دواي نوصذي خةوتنان 3
هةروةها ثشووي , كة باسي كةنيزان و ,  لةم ئايةتةي سةرةوةدا    

  ئةم دوو خالَة بةلَطةي ئةوةن كة ئايةتةكة .نيوةأواين طةرما ي كردووة 
نةك بؤ هةموو , بؤ هةلومةرجي سروشيت نيمضةدوورطة داأصذراوة 

كةنيزةداريي دياردةيةكي , ضونكة وةك ثصشتريش بامسان كرد . جيهان 
دواتر بة , دا سةردةمي حمةمةد كؤمةلَطاي نيمضةدوورطة بووة لة 

 قورئاندا سةبارةت بة هةر حوكمصك لة, سةرضووة و بةم ثص يةش 
  .  كةنيزةدارية بةسةرضووة 

هةروةها ئةوة تايبةمتةنديةكي عةرةبستان بووة كة خةلَك نيوةأوان     
ئةم حوكمة خةلَكي .. بؤ ثشوودان ضوونةتةوة بؤ مالَةوة , لة بةر طةرما 

كة سروشيت ئةو طةرمايةي , زؤربةي ووآلتاين دنيا ناطرصتةوة
  .عةرةبستانيان نية

قل للمخلفین من األعراب ستدعون الى قوم أولى بأس شدید تقاتلونھم أو یسلمون (  ــ 
) فإن تطیعوا یؤتیكم هللا أجرا حسنا و إن تتولوا كما تولیتم من قبل یعذبكم عذابا ألیما 

   .16/ الفتح 
كة لة جيهاد خؤيان " بة خؤقةفكةراين عةرةيب دةشتةكي : (  واتا 

" كالةمويني " يي بانط دةكرصن بؤ الي هؤزصك بة زوو: بلَص " دواخستبوو 
   ئةدةن خؤ  تا  جةنط بكةن طةلَيان   لة , هصزن   ثأ  جةنطاوةر و ي ئازا و

   خوا  كرد  ئيتاعةتتان ئةطةر  جا    ,   ئةبن موسولَمان دةستةوةو   بة 
   ثاداشيت ضاكتان ثص ئةدا و ئةطةر سةرثصضيتان كرد هةر وةكو لة بةرا بؤ

  ) .بة عةزابصكي دةرداوي ئازارتان ئةدا , سةرثصضيتان كرد " يبية حودة " 
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   : ض بة شوودان بة مةرجك ــ 
            . هتد..مةرجي سك و زا, مةرجي ئاذةلَداري, وةك مةرجي دروصنة   
 لصرةدا كضةكة دةبوو بة طوصرةي مةرجةكاين نصوان باوكي و  صطومانب

زواج ( بةم شصوة زةواجةيان ووتووة . مصردةكةي هةلَسوكةوت بكات
   ) .األجباري 

  
  :  ذن بة ذن ــ 
بةم شصوة . ي خؤي يان خوشكي خؤي داوة بة ذن بؤ خؤيثياو كض   

  ).زواج الشغار ( زةواجةيان ووتووة 
  : و دياريكراو  ذصنان بؤ ماوةي كورتــ 
بةم شصوة زةواجةيان  . وة يا زياتر, يان دوو أؤذ , أؤذصكبؤ    

  .) زواج المتعة ( ووتووة 
لةطةلَ , ين مصردداريان ذ,  كة ثياوي ذندار,  هةبووةزةواجصكي صين ــ 

   .)واج الخدن ز( ثصيان ووتووة . كةسي ديكةدا كردوويانة
بة , ئةطةر دوو ثياو حةزيان لة ذين يةكتر بكرداية : ذن طؤأينةوة ــ 

بؤ ماوةيةك بة , خواسيت هةردوو ثياوةكة ذنةكانيان دةطؤأيةوة
  ).زواج البدل ( بةم زةواجةيان ووتووة . ئارةزووي ثياوةكان

ئةوا , طةر ثياوصك حةزي بكرداية ذنةكةي مندالَي جواين ببصتئة  ــ
داواي لص , لة شصوةدا أصكوثصكي دةدؤزيةوةو, ثياوي ديكةي بة دلَي خؤي

زواج ( بةم زةواجةيان ووتووة , كي ذنةكةي بؤ ثأ بكاترد كة سدةك
  ).األستبضاع 

ذنان هيض , شاياين باسة لة هةموو ئةو شصوة زةواجانةي سةرةوةدا   
              .تةنيا جص بةجصكةري بأياري ثياوان بوون, بأيارو دةسةآلتيان نةبووة

تووشي لصدان و ئةشكةجنةي , ئةطةر سةرثصضي بأياري ثياويان بكرداية
  .جةستةيي و دةرووين دةكران
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ذن ئةطةر . تةا لة دةسيت ثياودا بووة" تةآلق " مايف جيابوونةوة    
بةآلم . بؤي نةبووة بأياري جيابوونةوة بدات, صمصرديشي بة دلَ نةبووب

  . ذين خؤي تةآلق داوة, ثياو هةر كاتصك ويستبصيت
, هةندصك ثياو ئةو بأة مارةييةش كة كايت خؤي داويانة بة ذنةكة  

  .لصيان سةندوونةتةوة
  . دياردةي لةشفرؤشيش هةبووة, جطة لةو شصوانةي ثةيوةندي زةواج   

. ئةو كارةيان كردووة, لة جصطاي تايبةتيدا, هةذاريذنانصك لة بةر 
      .ثياوان لةوصدا بة ثارة سصكسيان كأيوة

  :لة ِرووي سياسيةوة  
بؤ ِرصكخسنت و , ين قورةيش لة شاري مةككةئةرستؤكراتةكا    

دامةزراوصكي سياسيان , ةرذةوةنديةكاين خؤيانبزطاري دةسةآلت وثارص
) دارولنةدوة(ذوودا بة  مص كة لة,وان خؤياندا دامةزراندبوولةنص

  .ناسراوة
كة ,  لة كؤمةلَي مةككةدادارولنةدوة يةكةمني تؤوي دةولَةت بوو  ( 

وةندي دةسةآلتدارةكان لةطةلَ توصذة ئةركي ئةوة بوو ثةي
, ياين ِرصكدةخست وةكاين ديكةي ذصر دةسةآليت ئابوريكؤمةآليةتي

 ي ثصشصوةي ياساي, ةذوويي ئةو كاتبةطوصرةي هةلومةرجي مص
لةسةر خةلَك . آلتةكةيان دابووبةخشيبوو و شةرعيةيت بة دةسة

مل كةضي ئةرستؤكراتة , ويست بوو لة ِرووي سياسي و ئابوريةوةثص
ئةو شورا دةسةآلتدارة بوو نةدوة . خاوةن دةسةآلتةكاين قورةيش بن

بةرذةوةندي , نةرايةيت ئةرستؤكراتةكاين دةكردوكة نوص
    7. )ك دةخرا  ِرصارةكاين ئةواين تصداكاروبو
ي باثريةطةورةي )بقوسةي كوِري كال( دارولنةدوة لةسةردةمي    
) حمةمةد(ش  سالَ ثص130كة , المدا دامةزراوةغةمبةري ئيسي ثص)حمةمةد(

  .ذياوة
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أؤذصك دادص كؤيلةداري لة هيض , ئةو كاتة ثصشبيين ئةوةي نةكردووة كة   
, أؤذصكيش دادص جياوازي ذن و ثياو نامصنص و .  يةكدا نامصنص كؤمةلَطا

  ! .كوشنت بة كوشنت ضارةسةر ناكرصت 
بة طوصرةي تصثةأبووين سةردةمةكان و بةرةوثصشةوة ضووين ذيان و     

تةنانةت لة , زؤر لة ئايةت و حوكمةكاين قورئان , طؤأاين كؤمةآليةيت
  .ن و كاريان ثص ناكرصت كؤمةلَطا موسولَمانةكانيشدا بة سةر ضوو

كة يةكصكة لة فةرزةكاين ,  سةبارةت بة أؤذوو طرتين مانطي أةمةزان    
  :لة قورئاندا دةلَصت , ئايين ئيسالم 

 من الفجر ثم   األسود  األبیض من الخیط  لكم الخیط  یتبین حتى  و اشربوا  كلوا(  ــ 
  اتموا الصیام الى

   .187/ البقرة )  اللیل 
لة نصو " دةمة بةيان " خبؤن و خبؤنةوة تا هةوداي سثيايي ( :  واتا 

لة ثاشان أؤذووةكةتان , دةردةكةوص و جيابصتةوة" شةو " هةوداي أةشي 
  " ) .دواي ثارشصو تا ئيفتار بةأؤذوو بن " تا شةو تةواو بكةن  

تةا ,  لة دياريكردين ماوةي بةأؤذوو بووندا لةم ئايةتةي سةرةوةدا   
بؤية . ضةي نيمضةدوورطةي عةرةبستاين لة بةرضاو طرتووةأةوشي ناو

  .حوكمي ئايةتةكة هةموو مرؤظي سةر أووي زةوي ناطرصتةوة 
لةو ئايةتةدا ئاطاداري ئةوة , بة هؤي كةمي زانياريةوة لةو سةردةمةدا    

وةك سةروي فينلةند و , نةبووة كة لة هةندص ناوضة و شوصين دنيادا
ا ماوةيةك بيست وضوار كاتذمصر لة شةو و لة وةرزي هاويند, سويد 

نزيكةي بيست , لة وةرزي زستانيشدا لةو ووآلتانة . أؤذصكدا أووناكة 
ثارشصو و بةربانط " لةم حالَةدا بةأؤذوو بوون ! . وضوار كاتذمصر تاريكة 

  .هيض مانايةكي نامصنصت , بة طوصرةي ئةو ئايةتةي سةرةوة" كردن 
لة اليةن خودايةكةوة كة , ة فةرزي أؤذوو طرتن ئةمة بةلَطةي ئةوةية ك   

بةلَكو لة اليةن , ! دانةنراوة , بة طوصرةي قورئان ئاطاداري هةموو شتصكة
بة طوصرةي زانياري خؤي و , حمةمةدي ثصغةمبةري ئيسالمةوة 
  .دياري كراوة , تايبةمتةندي أةوشي  نيمضةدوورطة
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, ئةو أاستية أوون دةبصتةوة كة ,  لة خوصندنةوةي ئايةتةكاين قورئاندا   
ئايين ئيسالم و بأيارو حوكمةكاين قورئان أةنطدانةوةي 

سةردةمي حمةمةد تايبةمتةنديةكاين كؤمةلَطاو سروشيت عةرةبستانة لة 
  .دا

   .7/ الشورى ) حولھا و كذالك أوحینا إلیك قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من (  ــ 
" ام القرى " ئا بةم جؤرة قورئاين عةرةبيمان بؤ تؤ نارد تا مةككة : ( واتا 

  ).و خةلَكي دةوروبةري بترسصنن 
ئةوة أوونة كة قورئان تايبةتة بة ,  لة ماناي ئةم ئايةتةي سةرةوةدا    

 ئاماجني حمةمةدئةوة أوانطةو ..كؤمةلَطاي نيمضةدوورطةي عةرةبستان
  .ئالَوطؤأ و ضاكسازي لة كؤمةلَةكةي خؤيدا ئةجنام بدات , ة كةبوو
یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد (  ــ 

   .178/ البقرة ) واألنثى باألنثى 
لةمةأ كوشت وكوشتاري ناهةق , ئةي ئةوانةي بأواتان هصناوة: (  واتا 

ئازاد لة ئاست , تان لة سةر نووسراوة" خوصن تؤلَةي " حوكمي قةساس 
  ).ئازاد و بةندة بة بةندة و ذن لة بةرانبةر ذن 

أةنطدانةوةي ذياين ئةو , ناوةرؤكي حوكمي ئةم ئايةتةي سةرةوة     
كؤيلةداري دياردةيةكي كؤمةآليةيت , سةردةمةي كؤمةلَي عةرةبستانة كة

يبةت بة كؤمةلَي عةرةبستاين ئةوةندة تا" بةندة بة بةندة " بأطةي .. بووة
نةك هةر بؤ كؤمةآلين دةرةوةي نيمضة ,  بووة كةسةردةمي حمةمةد

بةلَكو بؤ خودي عةرةبستاين دواي دياردةي , دوورطة ناطوجنص 
  .كؤيلةداريش حوكمي نةماوة 

تؤلَةي ذين كوذراوي لة , دا " ذن لة بةرانبةر ذن "  هةروةها لة بأطةي    
بة دوو حوكمي جيا بأياري  بؤ هةتا هةتاية. دؤتةوةثياوي كوذراو جيا كر

  ! .لة سةر داون 
" مرؤظي كؤيلة " و " مرؤظي ئازاد " , قورئان بة طوصرةي سةردةمي خؤي   

  ! . ي بة سص مرؤظي جيا سةير كردووة " أةطةزي ذن " و 
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نةدوةوة بة يةكةمني سةثاندين دةسةآليت قورةيش بةهؤي دارول(   
و لَةكاين شاري مةككة صيت خص بؤ يةكهةنطاو دةذمصردرص

   8. )لةسةردةمي قوسةي كوِري كالب دا, كؤكردنةوةيان
لة بواري لةيةك , رةيشكاين قوةنطاوي دووةمي ئةرستؤكراتةه    

ةوةندية بؤ زامنكردين بةرذ, لَة عةرةبةكاندانزيك خستنةوةي خص
  . بوو) ئيالف(ناين ثصكهص, بازرطانيةكاين خؤيان

ةلَ شصخي خصلَةكاين سةر لةِرصككةوتن و ثصكهاتن لةطئيالف برييت بوو    
 طرنط بوو سياسيداويستيةكي  ثصئيالف. اكاين بازرطاين قورةيشطِرص

  .شةوةضووين طةشةي بازرطانيدا هاتة كايةوةكة لة زةمينةي بةرةوثص
طاكاين كاروانة بؤ زامنكردين ئاسايشي ِرص, ئيالفوةية نيزامي بةم شص  (

 كةلوثةل و كاآل يشتينبؤ طة, بازرطانيةكان بوو كة لة مةككةوة دةهاتن
   9 . ) دواكةوتن ية طرنطةكان لة كايت خؤيداو بةبصبازرطان

   :لة ِرووي ئايين يةوة  
هةلَداين ئايين ئيسالمدا ش سةرلة ثص, شاري مةككة هةر لة كؤنةوة    

  . خةلَكةكةي ضةندين نةرييت ئاينيان هةبوو. كي ئايين بووناوةندص
ين بةي طةورةو بضووكيان وةك شوص كةعكلة شاري مةككةدا كؤمةلَص   

ندا ضةندةها بتيان لةو كةعبانةو دةوروبةريا, ثةرستطا دروستكردبوو
ست و دةضوونة زيارةتيان و قوربانييان بؤ ئةو بتانةيان دةثةر. دانابوو
  .دةكردن

 بيت 360, كةعبةي كؤن كة طةورةترين كةعبةي مةككة بوو   
خوداي خصلَي ) الت : ( وةك , ي خصلَة جياجياكاين تصدا بووجؤراوجؤر

لَي ئةوس خوداي خص) منات ( , لَي قورةيشخوداي خص) عوزا ( , سةقيف
  .و خةزرةج

ئةم كةعبةية دواتر ئيسالم . بووة) اللة ( طةورةترين بيت كةعبة ناوي    
    .!ة كةعبةي خؤيكردي ب



 14 

ز خةلَكي حيجاز بة ثريؤكة لة ثصش ئيسالمةوة الي , بةردةِرةشةكةش
ش موسولَمانان هةروةك سةردةمي ستاهةتا ئص. لةوي دانرا, ةدانراو

وري ش ئيسالم بة ثريؤزي دةزانن و لة مةراسيمي حةج كردندا بة دةثص
  .نةوةكةعبةو بةردةِرةشدا دةسووِرص

 لة ناوضة جياجياكانةوةِروويان كي زؤربةم ثصية ساآلنة خةلَكص   
ئةم . ين كةعبةابؤ بازرطاين و زيارةيت بتةك, كردؤتة شاري مةككة

  .ش ئيسالميشدا هةر بة حةج ناوبراوةزيارةتكردنة لة ثص
دةسدان لة , احرام, عةمرة,  و ِرةمسةكاين حةجهةموو ِرص(   

  عةرةفات  لة كصوي وةستان,   سةفاومةروةو بةردةِرةشةكةو هاتوضؤي
ليةتدا هةر هةموو ئةمانة لة سةردةمي جاهي, دا "رمي جمرة" 

. ك طؤِران لة حةجي ئيسالمدا ِرووي داوةا تؤزصتةني, ثيادةكراون و
 يا الت و لبيك( عةرةيب بةر لة ئيسالم لةكايت سووِرانةوةو تةوافدا 

. كرديان دةوتةوةو بانطيان لة بتةكةي خؤيان دة)لبيك يا منات( و )عزي 
 ئةم دةستةواذةية طاي بتةكاين طرتةوةولة ئيسالمدا ووشةي اللهم جص

   10 .)لبيك اللهم لبيك : ةوة ك كرايِرصوةية بةم شص
سةبارةت بة سروشت و كؤمةلَ و , خةلَكي نيمضةدوورطةي عةرةب   

وةية ِروانيويانة كة لة شصبةو, دياردةو ِرووداوة كؤمةآليةتيةكان
  .ئةفسانةكاندا باو بووة

 و بناغةي بريكردنةوةي ئاسايي ,كدانةوةي ئةفسانةييلص  
ةو دولقاندين هةموو دياريان وابووة خ ثص.شيكردنةوةيان بووة

 لةاليةن, وك تا طةورةهةر لة بضو,  سروشت و كؤمةلَِرووداوةكاين
ةوة ئةجنام دراون و  سةروو تواناي مرؤظو)ناديار (  زي غةيبهص

, ئةو دةسةآلتة غةييب ية خاوةن توانا لة ِرادةبةدةرة. نبةِرصوةدةبرص
داكاين وةآلمي هةموو ثرسيارةكانيان بؤ خو. خوداكاين ئامسانن

 و تواناو دةسةآليت خودا بة جؤرصك لة بوون. طةِراندةوةئامسان دة
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ئةمانة بةلَطةي ئةوةن كة قورئان بةرهةمي بريي حمةمةدي أابةري .  
, بريو بؤضوون و زانياريةكاين أةنطدانةوةي ئةو سةردةمةن .. ئيسالمة 

  :بؤ منوونة 
 زانياري قورئان لة سةر دياردةكاين شةو و أؤذ و مانط و    

دوورن لة أادةي  ,!ة بةر لة ئصستان زانياري ضواردة سةد, ئةستصرةكان
ئةو زانياريانةي كة زانست لة سةردةمةكاين دواتردا هةتا هاتووة زياتر 

  : بؤ منوونة . ثةي ثص بردوون 
   .67/ یونس ) ھو الذي جعل لكم اللیل لتسكنوا فیھ و النھار مبصرا ( ــ 

ن و أؤذي ئةو كةسصكة كة شةوي بؤتان داناوة كة لةوا ئارام بطر: (  واتا 
  ).بة أوون كةرةوة دانا 

   .189/ البقرة ) یسألونك عن اآلھلة قل ھي مواقیت للناس و الحج ( ــ 
بصذة , ئةثرسن" مانطي يةك شةوة " لة تؤ لة بابةت هياللةكانةوة : (  واتا 

  ).ئةوانة بؤ دياري كردين كاتن بؤ نةزمي كاري ذياين خةلَك و حةج 
   .97/ األنعام ) وم لتھتدوا بھا في ظلمات البر و البحر ھو الذي جعل لكم النج(  ــ 

وة هةر ئةوة كة ئةستصرةكاين ئامساين بؤ ئصوة داناوة تا لة : (  واتا 
  ).تاريكي وشكاين و زةريا بة هؤي ئةوانةوة أصنوصن بن 

,  بة هؤي ئةوةي ئةو كاتة زانسيت مرؤظ ئةوةندة ثصش نةكةوتبوو  
سةردةمةي خةلَكي نيمضةدوورطةي هصشتا ئامصر لة ذياين ئةو 

بؤية بة هؤي جوولَةي مانط و , عةرةبستاندا ثةيدا نةبووبوو
وةها .. هاتوضؤ و كارةكاين  خؤيان أصك دةخست , ئةستصرةكانةوة

تصطةيشتبوون كة خودا مانط و ئةستصرةكاين لة بةر خاتري سةفةر و 
 سةر ئةو بؤضوونة كاريطةري لة.. هاتوضؤكاين ئةوان دروستكردووة

  .لةو ئايةتانةدا أةنطي داوةتةوة ,  داناوةو بريوبؤضوونةكاين محەمەد 
, لة أاستيدا بووين ئةو دياردانة بة هيض جؤرصك لة ثصناوي مرؤظدا نني     

بؤ أصكخستين كارةكاين , بةلَكو ئةوة مرؤظ بووة كة لةو سةردةمانةدا 
  .ةرطرتووة سوودي لة جوولَةي دياردةو ئالَوطؤأةكاين سروشت و, خؤي
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لة مصذووي , بوو بة هةلومةرجي تايبةيت كؤمةلَطاي عةرةبستانةوة
  . دا سةردةمي حمةمةد دياريكراوي 

ض وةك , ض وةك بريوباوةأي خوداثةرسيت و, ايةتةكاين قورئانيشئ    
ئةحكامةكان و ئةو أووداو و ئالَوطؤأو أيفؤرمة كؤمةآليةتيانةي كة تصيدا 

قورئان ئاوصنةي باآلنوصين , بةلَطةي ئةو أاستيةن كة, باس كراون
  .ة سةردةمي حمةمةدكؤمةلَطاي عةرةبستاين 

 ئةحكامي ئةزةيل و نةطؤأ و ثصشوةخت  قورئان كؤمةلَصك بريوباوةأ و    
تا بة طوصرةي , ! نةبووة كة تةسليم بة حمةمةدي أابةري ئيسالم كرابصت 

ئايةتةكان ذيان و ضارةنووسي هةموو مرؤظايةيت و طةردوون بةرصتة 
  .ثصشةوة 

جطة لةوانةي كة طصأانةوةي ئةفسانةو ( بةلَكو ئايةتةكاين قورئان     
يا لة وةآلم , لة ئةجنامي أووداوي أؤذانة ,  ) ضريؤك و بةسةرهايت كؤنن

يا لة ثةيوةند بة دياريكردين ئةرك و حوكمةكان بة , بة ثرسياري خةلَكدا 
طوصرةي هةلومةرجي ئةو سةردةمةي كؤمةلَطاي نيمضةدوورطةي 

لة ماوةي بيست وسص سالَي أابةرايةيت كردين بزوتنةوةو , عةرةبستان
  .ي ثصغةمبةري ئيسالمةوة داأيذراونحمةمةدلة اليةن , دةسةآليت ئيسالمدا

 هةر بؤية ناوةرؤكي بريوبؤضوونةكاين قورئان لة سةر هةموو 
ثابةندي طةشةي فكري و كؤمةآليةيت و نةريت و تةنانةت , مةسةلةكان

سروشت و سةرجةم تايبةمتةنديةكاين ئةو سةردةمةي كؤمةلَطاي 
  .عةرةبستانن 

بؤ ئةو هةلومةرج و فةزايةي عروبةي قورئان درصذ دةبصتةوة (    
كؤمةلَطاي عةرةب لة سايةيدا بووةو بؤ ئاكار و نةريتة باوةكاين ئةو 
سةردةمة وة تةنانةت لة ذصر كاريطةري ئاو و هةوا و فاكتةرة 

  8 . )جوطرافيةكانداية 
ي دوايي حمةمةد و  دواي كؤضداهاتووي قورئان سةبارةت بة    
هيض ثصشبينيةكي باس نةكردووة  , ضارةنووس و دواأؤذي ئايين ئيسالم,
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ووداو و يان وابوو هيض طؤِران وِركة ثص, مصشك و زةينياندا ضةسثابوو
   . ئاطاداري ئةو رِِوونادةنجولَةيةك لة دنيادا بةبص

 دروستكردو دةسةآليت بةم جؤرة لة زةيين خؤياندا خودايان   
   . بةخشي ِرةهايان ثص

: وةك , يان وابوو ِرووداوة ناخؤش و زةرةرمةندةكانثص    
هؤي تووِرةبووين خودان , هتد.. هةورةبروسكة و, الفاو, بوومةلةرزة

  ! .بةرانبةر بة كاري خراثي مرؤظ
كي ترسص,  خوداكانزودةسةآلت و تووِرةبووينبريكردنةوة لة هص    

ارةيةكيان ن هيض ض بوو لة تةسليمكة جطة, ئةوتؤي لة ال دروستكردوون
ناضار كةوتنة ثاِرانةوةو ثةرسنت و , !شتةوةلةبةردةم خؤياندا نةهص

, بتةكانيشيان بؤية دروست دةكردو دةضوونة زيارةتيان.. سوذدةبردن
ة بتةكان دةثاِرانةوةو ل. تا بةهؤي ئةوانةوة لة خوداكان نزيك ببنةوة

آلكاين ذيانيان بةدةكردن تا خوداكان لة هةِرةشةو مةترسي و داوايان لص
  .نةري خوداكاين ئامسانناليان وابوو بتةكان نوص. بيانثارصزن

: وةك , لَةو ضةندين خوداو بيت جؤراوجؤريان هةبووهةر خص    
خوداي نةخؤشي و خوداي , خوداي باران, خوداي خراثة, خوداي ضاكة

 كاندا دانابوون)كةعبة ( ثةرستطا لة كؤنةوة بتةكانيان لة . هتد..مردن و 
 رةيبة طوص, هةر بتةو ئةرك و وةزيفةيةكيان ثص سثاردبوون , و

يان دةثاِرانةوةو قورباين يان بؤ خواست و داواكاريةكاين خؤيان لص
وري خؤيان داواكانيان بطةيةنن تا بتةكانيش بة دة, دةكردن 

 لةكايت يب بارانيدا لة خوداي باران دةثاِرانةوة تا. خوداكاين ئامسانبة
لة كايت نةخؤشيدا لة خوداي نةخؤشي , ان بؤبكات داواي باراني

  .وة تا خوداي ئامسان شفايان بؤبنصرصدةثاِرانة
ضةندين ئةفسانةي ديكةي , جطة لة خوداكاين ئامسان و سةر زةوي   

شكي خؤياندا تةو جنؤكةو شةيتانيان لة بريو مصفريش: وةك 
ن اسابيكة لة سةرجةم ذيان و هةنطاوةكاين خؤياندا ح, دروستكردبوو
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 دةوري طرنطيان بؤ دةكردن و لة ثشت دياردةو ِرووداوةكانةوة
  .دابوونص

زي ناديار سيحريان بة ئيلهام وةرطرتن لة هص هةروةها جادوطةري و   
  . دةبيين

, لَة عةرةبةكاين نيمضةدوورطةدا لة ناو خص,جطة لة بتثةرسيت   
  .وونهةب, مةجوس و حونةفا, سابيئة, ديان, جولةكة: ئاينةكاين 

  
  :  ئايين جولةكة_   
لَة كؤضةريةكاين جولةكةوة لة شامةوة بةهؤي خص, لة بنةِرةتدا    

  .طوازراوةتةوة بؤ نيمضةدوورطة
بةهؤي ,  بريوباوةِري ئايين جولةكة بؤ نيمضةدوورطةطواستنةوةي  ( 

بة دواي , ش زاينيكة ضةند سةدةيةك ثص, ئيلةوة بووةبةين ئيسرا
و )مةدينة ( وان يةسرب دووةو لة ناوضةي نصادا كؤضيان كرلةوةِرط

 جولةكةكان توانيان.  بوونمةككةدا طريساونةتةوةو نيشتةجص
  11. )لَة عةرةبةكاندا بآلوبكةنةوة بريوباوةِرةكاين تةورات لةناو خص

ريان غةمبةموسا ثص. خوداي تاك وتةنيا هةبووجولةكةكان بِروايان بة    
 وايان بةزيندوبوونةوةي دواي مردنبِر. يب ثريؤزيان بووو تةورات كتص

   .ذيان دةكردو بةِرؤذوو دةبووننوص, و بةهةشت و جةهةننةم هةبوو
بةآلم لة مةككة , زؤر بووجولةكةكان لة شاري يةسرب ذمارةيان    

  .ذمارةيان كةم بوو
  :ئايين ديان _  
لَكو بة, كي هةلَقوآلوي ناو عةرةبةكاين نيمضةدوورطة نةبووةئاينص    

 لة شامةوة بة ئاماجني بآلوكردنةوةي ,كي سةر بةم ئاينةنصكةسا
  . كردؤتة نيمضةدوورطة ِروويان, بريوباوةِرةكاين ئايين ديان
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  :ـ  قورئان ئاوصنةي سةردةمي خؤيةيت  11
    
, لة باسي زةمينةي سةرهةلَداين ئايين ئيسالمدا لةوة دواين كة      

 زةمينةي مادي و مل مالنص و بزوتنةوةي ئايين ئيسالم لة سةر بنةماي
 ,ناكؤكية كؤمةآليةتيةكاين هةناوي كؤمةلَطاي نيمضةدوورطةي عةرةبستان

  .لة هةلومةرجصكي مصذوويي دياريكراودا هاتة ئاراوة
,  لةو هةلومةرجةدا بوو كة طةشةي ئابوري بازرطاين ناوخؤو دةرةوة   

ثةرش وبآلويي زةمينةي ئالَوطؤأصكي لة ثةيوةندي كؤمةآليةيت داخراو و 
  .خصلَة عةرةبةكاندا أةخساندبوو

سةرةتاكاين ,  كاريطةري ئةو هةلومةرجة ئابوري ـ كؤمةآليةتية   
خوازياري , دةركةوتين بزوتنةوةيةكي كؤمةآليةيت وةبةرهصنابوو كة

  .نزيكبوونةوةو تصكةلَي زياتري خصلَةكان بوو 
و بةرةوثصشربدن و لة هةولَي هصنانة مةيدان ,  هوشياراين ئةو سةردةمة  

  .أابةرايةتيكردين ئةو بزوتنةوة سةرةتاييةدابوون 
وةك كةسايةتيةكي هوشيار و دياري ئةو ,  حمةمةدي كوأي عةبدولَآل    

دةستثصشكةري كردو ثةيامي خؤي , لة وةآلم بةو هةلومةرجةدا, سةردةمة
بة أصبازي , بؤ كؤكردنةوةو يةكصيت و برايةيت خصلَة عةرةبةكان

  .ناسي و ئايين ئيسالم أاطةياند يةكخودا
, بة توانايي خؤي ماوةي بيست وسص سالَ بزوتنةوةكةي أابةرايةيت كرد   

بة سةركةوتين طةياند و دةسةآليت ئيسالمي لة نيمضةدوورطةي 
وة لة سايةي دةسةآليت ئيسالمدا كؤمةلَصك . عةرةبستاندا دامةزراند 

تنةوةكة ة ئاماجني بزوك, أيفؤرمي ئابوري و كؤمةآليةيت ئةجنام دا 
  .بوون

لة ئامسان و ,  بزوتنةوةي ئايين ئيسالم دياردةيةكي كت وثأ نةبوو   
بةلَكو وةآلمصكي ضاوةأوانكراو و ثةيوةنديدار .. غةيبةوة سةري هةلَ نةدا 
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سزاي كةسي , ةسةآلت  بةآلم طؤأاين هةلومةرج بة بووين ئيسالم بة د   
.. طؤأاوة بة لصداين سةد دار لة هةر يةكةيان , ض ذن و ض ثياو, زيناكةر

,  دا بةيان كراوة النور ي سورةيت 2ئةو حوكمة نوصية لة ئايةيت 
  . لة اليةن دةسةآليت ئيسالمةوة بةأصوة ضووة حوكمةكةش

 بةم شصوةية طؤأاين هةلومةرجةكان لة ماوةي بيست وسص سالَي    
بة , كاريطةرييان لة سةر هزري ئةو داناوةو , ثصغةمبةرايةيت حمةمةد دا 

البردن و طؤأيين كؤمةلَصك ئايةت لة قورئاندا وةآلمي هةلومةرجة 
  ! .نوصكاين داوةتةوة 

ئةطةر بة طؤأاين هةندصك هةلومةرجي كؤمةلَطاي نيمضةدوورطةي     
ثصغةمبةري لةو ماوة كورتةي دةسةآلت و أابةرايةيت , عةرةبستان

كؤمةلَصك حوكم و ئايةت ثصويستيان بة البردن وطؤأان , ئيسالمدا
  ! .كردووةو  بة زةرورةت نةسخ كراون 

,  بصطومان  لة مصذووي  ضواردة سةدة و نيو لة طؤأاين كؤمةآليةيت   
ثصويست بة ناسخ و ,  لة كؤمةلَطادا, فةرهةنطي و سياسي و هتد , ئابوري

كؤمةلَطاكان لة أةويت .  ةاليةن هةبووة مةنسوخي بةردةوام و هةم
ان بةجص بةرةوثصشةوةضووين خؤياندا حوكم و ياسا ئاينيةكاني

  . هصشتووة
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كدا بووة كة بةتايبةت لةسةر دةسيت كةسانص,  ئايين ديانثةيدابووين(    
 ديان كردووة ركردين بريوباوةِرةكاينفصكاريان بؤ بآلوكردنةوةو 

  12 .)كاندا لَة عةرةبةلةناو خص
سايان بة كوِري ِرؤحيي عي, ديانةكان بِروايان بة خودا هةبووة   

      . يب ثريؤزيان بووئينجيل كتص. ةمبةري خؤيان دةزاينغثص, خوداو
, وةو بةهةشت وجةهةننةم هةبووئةمانيش بِروايان بة زيندوبوونة

وةيةكي طشيت ذمارةيان لة  شصبة. ذيان دةكردو بةِرؤذوو دةبووننوص
  .او ذمارةي جولةكةكاندا كةمتر بووةض

ان واية ئاينةكةيان ئامسانيةو يثص,  هةردوو ئايين جولةكةو ديان
  .ردراوةثصغةمبةريان لةاليةن خوداوة بؤ نص

  ) :زةردةشيت ( ئايين مةجوس _  
ران و لة ئص, سالَ ثصش لةدايكبووين عيسا ) 700( نزيكةي ئةم ئاينة     

بةهؤي بازرطانة عةرةبةكانةوة ثةِريوةتة . كوردستاندا سةريهةلَداوة
  .عةرةبستانِرؤذهةآليت نيمضةدوورطةي 

) ئةهرميةن  ( و خوداي شةِر) ئاهورامةزدا ( ر بِروايان بة خوداي خص   
غةمبةري زةردةشتيان بة ثص, و ثةرستووةريان خوداي خص. هةبووة

  . خؤيان زانيوة
يب ثريؤزي بة كتص,  زةردةشت خؤي نووسيويةيتستا كةكتصيب ئافص   

  .خؤيان زانيوة
  :ين سابيئة ئاي _ 

دذي ,  لة شاري مةككةكي ئايين بووةاستيدا سابيئة رِ ةوتص لة رِ    
. بة خوداي تاك و تةا هةبووةبتثةرسيت بوون و بِروايان 

  .بووة) يةحيا ( غةمبةرةكةيان ناوي ثص
  :ِرةويت حونةفا _  
 .كةو تايف خةلَكيان هةبووةئةم ِرةوتة ئايين ية لة شاري مةك    

بِروايان بة يةك خوداناسي , ئةمانيش ِرةخنةيان لة بتثةرسيت طرتووةو
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زياتر ئةوانة بوون كة شارةزاييان , خةلَكاين سةر بةم ِرةوتة. هةبووة
ي وطؤِري بريوِراي ئايين و تاووتوصلة ئاينةكاندا هةبووةو سةرقالَي ئالَ

  .ئاينةكاين ئةو سةردةمة بوون
ثصش ئةوةي ثصغةمبةريي خؤي , ي ثصغةمبةري ئيسالم)ةمةدحم   (

 داهةرة شارةزاكانيان لةطةلَ. سةر بةم ِرةوتة بووة, تِرابطةيةنص
  . بريوبؤضوونة ئاينيةكاين كردووةئالَوطؤِري

كياندا حونةفايييةكان زياتر لةطةلَ يةكصلة سةردانةكانيدا بؤ الي    (
ئامؤزاي _ قة كوِري نوفل ناسياوي و دؤستايةيت هةبوو كة ناوي ور

ودي و بةكاين يةهرقة شارةزاييةكي زؤري لةمةِر كتصو. بوو_ خدجية 
بةجؤرصك كة ضةند بةشصك لة ئينجيلي , مةسيحي يةت هةبووة

طاي ورقةوة حمةمةد لة ِرص. سةر زماين عةرةيبِرابووة وةرطص
    13. )زانياريةكي فراواين لة سةر ئاينةكاين ديكة ثةيدا كرد 

غةمبةريي دا ثص) حمةمةد ( ةمي كة لة سةرد ) موسةيلةمة( روةها  هة  
  .سةر بة ِرةويت حونةفا بوو, خؤي ِراطةياند

ةوت و بريوبؤضوونة طومان خةلَكي عةرةيب سةر بةم ئاين و ِربص   
كةوة بردؤتة ن ثصدراوي يةكتر بووةو ذيانيامصذوويان طرص, جياوازانة

كان ئاينة نوص.. لةسةر يةكتر داناوة لة ئاينةكانياندا كاريطةريان. سةر
  .شتر وةرطرتووةسووديان لة بؤضووين ئاينةكاين ثص

   

   :لَة عةرةبةكان بزوتنةوةي يةكصيت خصـ 
رنط لة ناوضةكةدا كي بازرطاين و ئايين طشاري مةككة وةك ناوةندص    

كي زؤريان لة ساآلنة دةسكةوتص, رةيش لة مةككةلَي قوخص. دةركةوتبوو
و دةولَةمةند. و سةندين باج و زيارةيت كةعبة هةبووبازرطاين 

ببوون بة خاوةين , دا هةلَكةوتبووئةرستؤكرايت طةورة طةورةيان تص
 بةتايبةت لة شاري تايف و .و مولَكي زؤر زةوي وزاري كشتوكالَي
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م ئايةتة بةم ووتةيةي ئة) .  بة جؤرصكي شياو وةسيةت بكا , نزيكاين خؤي
  :    ثصغةمبةري ئيسالم البراوة 

  ) . فال وصیة لوارث , إن هللا قد أعطى كل ذي حق حقھ (  
مايف خؤي دياري " لة مرياتدا " خودا بؤ هةموو خاوةن مافصك : (   واتا 

  ) .وةسيةتكردن بؤ مرياتطران ثصويست ناكات , كردووة 
  :لةم سص شصوةيةدان , كراون ئةو ئايةتانةي قورئان كة نةسخ     

بةآلم حوكميان هةر , يان البراوة )تالوة ( خوصندنةوة ,  ــ هةندصك ئايةت 
  .ماوة 

  .بةآلم خوصندنةوةيان النةبراوة , حوكمةكةيان البراوة, ــ  هةندصك ئايةت 
  .خوصندنةوة و حوكميان البراوة , ــ  هةندصك ئايةت 

   ئايةتةكاين   ناوةرؤكي  بدةينة رنج سة  طشيت  شصوةيةكي  بة  ئةطةر   
و بةراوردصك لة نصوان ئايةتةكاين ناسخ لةطةلَ " ناسخ و مةنسوخ " 

  :ئةو أاستية أوون دةبصتةوة كة , ئايةتةكاين مةنسوخ دا بكةين 
ئايةتةكاين ناسخ و ئايةتةكاين مةنسوخ لة دوو هةلومةرجي جيادا     

  .نووسراون 
بة , البردن و طؤأيين حوكمي هةندصك ئايةت" نةسخ "  ياين دياردةي    

ة بةرئةجنامي طؤأاين هةلومةرجة واقعيةكان بوون ل, حوكم و ئايةيت نوص 
, بة تايبةت بووين ئيسالم بة دةسةآلت.  خؤيدا سةردةمي ذياين محەمەد

كاريطةري طةورةو سةرةكي هةبووة لة سةر طؤأاين ناوةرؤك و شصوةي 
   .داأشتين ئايةتةكان 

  : وونة بؤ من 
سزاي ذين زيناكةري بة ,  بة طوصرةي حوكمي  ئيسالمي ثصش دةسةآلت   

كة برييت بووة لةوةي لة مالَةوة زينداين . كةس وكارةكةي سثاردووة 
دا بةيان النساء  ي سورةيت 15ئةو حوكمة لة ئايةيت ! . بكرصن هةتا مردن 

  .كراوة 
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یسألونك عن الخمر و المیسر قل فیھما إثم كبیر و منافع للناس و إثمھما أكبر من (  ــ 
  :بةم ئايةتةي خوارةوة البراوة  .  219/ البقرة ) منافعھما 

یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر و األنصاب واألزالم رجس من عمل (  ــ 
   . 90/ المائدة ) ن فاجتنبوه الشیطا

  : البردين سوننةت بة ئايةت /   دووةم 
وتةكاين هةموو قسةو أةفتار و هةلَسوكة,  مةبةست لة سوننةت    

  .ةحمةمةد
لة نوصذكردندا  , فةرماين حمةمةدبة ,  موسولَمانان لة سةرةتادا    

نةتة بةم بةآلم دواتر ئةو سون. أوويان لة قيبلةي مةسجيدولئةقسا دةكرد 
  :ئايةتةي خوارةوة البرا و أوويان كردة كةعبة 

   .144/ البقرة ) لمسجد الحرام فول وجھك شطر ا( ــ 
  ) .أووي خؤت بؤ الي مةسجدوحلةرام وةرطصأة : (  واتا  

موسولَمانان لة سةرةتاوة لة شاري  , وةها بة فةرماين محەمەد هةر   
 بةآلم دواتر ئةو أؤذووة بةم .أؤذي عاشورا بة أؤذوو دةبوون , مةدينة 

  :ئايةتةي خوارةوة البرا 
   .185/ البقرة ) فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ (  ــ 

" لة سةفةردا نةبص " جا هةركةس لة مانطي أةمةزاندا لة مالَ بص : (  واتا 
  ) .دةبص أؤذوو بطرص 

  : البردين ئايةت بة سوننةت /  سصيةم  
م ثصيان واية لة ئيسالمدا دةطوجنص ئايةت بة  هةندصك لة زاناياين ئيسال   

ضونكة حوكم و فةرموودةكاين  .فةرموودةي ثصغةمبةري ئيسالم البربصن 
بةآلم بة ووتة و , ثصغةمبةري ئيسالم  هةر وةحي ية و لة خوداوةية 

ئةم ئايةتةي , بؤ منوونة .  ثصغةمبةري ئيسالم دةربأراون  أةفتارةكاين
  :خوارةوة 

) كم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصیة للوالدین واألقربین كتب علی(  ــ 
   .180/ البقرة 
لة سةر ئصوة نووسراوة كة هةر كاتص مةرطي يةكصك لة ئصوة هات : (  واتا 

لة دواي خؤي بة جص صلَص بؤ باوك و دايك و " مالَي " ئةطةر خصري , 
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. ِرةز و باخايت زؤري خورماو ميوةيان كِريبوو, دةوروبةري
  .بةرهةمةكانيان لة برةودا بوون

اروانة بؤ بةشداري لة ك, ئةرستؤكراتةكان ثارةيان ئةدا بة قةرز   (
كة دةطةيشتة ِرادةي لة سةدا , كي يةكجار زؤربة سوودص, بازرطانيةكاندا

  14. )سةد 
و بازرطاين ناوخؤو  بازاِرم بووة هؤي طةرم بووينطةشةي بةرهة    

داويستيةكي طرنطي  ثرؤسةي ركةوتين دراويش بووة ثصدة.  دةرةوة
  . شةي ئالَوطؤِرو بازاِرطة

ةر كاريان كردة سكةوة ثص, طةشةي بةرهةم و دةركةوتين دراو     
ت هةتا دةها. لَة عةرةبةكانثةيوةندية كؤمةآليةتيةكاين نصوان خص
 كؤمةآليةتيةكان دةثساو زياتر سنوري تةسك و داخراوي ثةيوةندية

ي ئالَوطؤِري بةرهةمي كاآليي زةمينة. كةلَي يةكتر دةبوونتص
 ناكؤكي و مل مالنصي .ثةيوةنديةكي كؤمةآليةيت فراوانتري خولقاند

دا ي خؤي دةجص, ن تا دةهات كالَتر دةبووةوةولَةكاتوندوتيذي نصوان خص
  .وان دةولَةمةندو هةذارانبة دةركةوتين جياوازيةكاين نص

كبوونةوةو نزي, رشي تاآلينةرش و بآلوي و هص لة جيايت داخراوي و ث   
  .لَةكان هاتة كايةوة هاوبةشي خصبةرذةوةندي

سياسي _ بزوتنةوةيةكي كؤمةآليةيت ,  لةسةر بنةماي ئةو زةمينة مادية  
سةري , لَة عةرةبةكان ثاراستين بةرذةوةندي هاوبةشي خصبة ئاماجني

 خصلَة عةرةبةكان اتنة كايةي بزوتنةوةيةك بؤ يةكخستينياين ه. هةلَدا
هةلومةرجي تة ئةلَتةرناتيفي ي ببصبؤ ئةوة, ببووة زةرورةتصكي مصذوويي

  :ضونكة, شووثص
آليةيت لةطةلَ هةلومةرجي ئابوري ذياين ثةرش وبآلو و شةِري خص    

ئاراوة تة بؤية دةبوو هةلومةرجصك بص. ةدةهاتةوةطةشةكردوتردا ئيتر ن
ي كؤمةآليةيت نزيك لة لة ثةيوةنديةك, لَةكان ئارام تر لة جارانكة خص

انبةر  لةبةرلَةكان دةبووخصلة اليةكي ديكة, اليةك ئةمة لة, يةكدا بذين
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بؤ ثاراستين ,ؤمي ِرؤذهةآلتداران و ِرتةماعي هةردوو دةولَةيت ئص
  .ك خبةنخؤيان ِرص,  نيمضةدوورطةي عةرةبطاكاين بازرطاينِرص

, ذان و خةلَكاين هوشياري ئةو سةردةمةتاربصوك لة شاعريان و طةلص   
بة بريوِراو شيعرو , ؤِرخوازةكةة ئالَوطبؤ زياتر خةمآلندين هةلومةرج

  .يتكان كردووة بؤ نزيكبوونةوةو يةكصلَةتار داوايان لة خصو
ك لةوانة لة  بةرهةمةكانياندا ِرةخنةيان لة دياردةي بتثةرستيي  هةندص

  .طرتووةو بة هؤيةكي ثةرش و بآلوي و تةفرةقةيان لة قةلَةم داوة
لَةكان بوون و اري يةكصيت خصخوازي, ين ِرةويت حونةفا هوشيارةكا   

  .بانطةوازيان بؤ دةكرد
هاتوو قس بن ساعدة ئةيادي كة وتاربصذصكي بة تواناو شاعريصكي لص    (
لة كةعبة و بازاِري عةكاز بة طوتارو شيعر داواي لة خةلَك دةكرد , بوو

يب سةلَت كة  بن اهةروةها امية.. نن ثةرستين بتةكان صكة واز لة
لة ,  غةمبةر بوولة خصلَي بين سةقيف و ثورزاي ثصخةلَكي تايف و 

داواي خواناسي و يةزدان ثةرسيت ,  طةورةثياواين حونةفاش بوو
  15 .)دةكرد 

كردين طرنطي هةبوو لة كؤكردنةوةو كارلصبازاري عةكاز ِرؤلَي     (
حمةمةديش هةر , بؤضوونةكان و خستنةِرووي نةريت و ئاينة جؤرةكان

 بةشداري لةو وتارانةدا دةكرد كة زؤر جار لةم لة سةرةتاي الويةوة
  16 .)بازاِرةدا دةدران 

ئةو ئالَوطؤِرة ئابوريانةي كة لة كؤمةلَطاي نيمضةدوورطةي , بةكوريت    
كاريطةري خؤيان لةسةر ثةيوةندية , عةرةبستاندا هاتنة دي و

 كة, وتنةوةيةك سةرهةلَداين بزبوونة فاكتةرةكاين, ةآليةتيةكان داناكؤم
وة ,  ئاماجني بنةِرةيت خؤييت خيلَة عةرةبةكاين كردةلة ناوةرؤكدا يةكص

ناية ايين ِريفؤرخموازي كؤمةآليةيت هصوةشدا بزوتنةوةيةكي ئلة شص
  .ئاراوة
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بؤية ئايةيت يةكةم نةسخ كراوة و ئايةيت , ! دةركةوتووة وا  دةرنةضووة 
هةر موسولَمانصك دةتوانصت : دووةم لة جصطاي دانراوة كة لةوصدا دةلَص 

  ! .ردا زالَ بصت بة سةر دوو كاف
   هةية كة شصوةي سص  ) نةسخ  (   البردن واية  ثصيان   ئيسالم  زاناياين     

  : ئةمانةن 
وةك لةم منوونانةي خوارةوةدا , البردين ئايةت بة ئايةت /  يةكةم  

  :دةبينني 
و الالتي یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشھدوا علیھن أربعة منكم فإن شھدوا (  ــ 

   .15/ النساء ) وھن في البیوت حتى یتوفاھن الموت فأمسك
ضار شايةدان لة , وة كةسانص لة ذناين ئصوة كة زينا ئةكةن : (  واتا 
ذنة " ئةوانة , ان لة سةر دان جا ئةطةر شايةدي, ن لة سةريان بطرنخؤتا

  " ) .مةيةلَن بضنة دةرص " لة مالَي خؤتان أابطرن تا دةمرن " زيناكةرةكان 
  : يةتةي سةرةوة بةم ئايةتةي خوارةوة البراوة ئةو ئا

النور ) الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة و ال تأخذكم بھما رأفة (  ــ 
 /2.   

" لة , لة هةر يةكة لة ذن و ثياوي زيناكةر سةد داريان لص بدةن : (  واتا 
  ! ) .ديين خوا دلَسؤزي نةتانطرص " بةأصوةبردين 

ئايةيت يةكةميان البراوة و لة , ها ئةم دوو ئايةتةي خوارةوة  هةروة
  :جصطايدا ئايةيت دووةميان دانراوة 

   .41/ التوبة ) انفروا خفافا و ثقاال و جاھدوا بأموالكم و أنفسكم في سبیل هللا ( ــ 
ض سووك و ض طران بن و بة مالَ و , أاثةأن " بةرةو جةنط : ( "  واتا 

  ) .طاي خوادا جيهاد بكةن طياين خؤتان لة أص
و ما كان المؤمنون لینفروا كافة فلو ال نفر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في (  ــ 

   .122/ التوبة ) الدین 
جا با لة هةر , بأؤن " جيهاد " ناطوجنص بأواداران هةموو بؤ : (  واتا 

  ) .دةستةيةك لةوان هةندص بأؤن تا لة دين ئاطاداري ثةيا بكةن 
  :هةروةها ئةم دوو ئايةتةي خوارةوة    
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أةخنةطران أةخنةيان لص طرتووةو ثصيان ,  لة سةردةمي محەمەد دا    
بةياين لصي ثةشيمان , ئةمأؤ بأيارصك لة ئايةتصكدا دةردةكات , ووتووة

  ! .دةبصتةوةو بة ئايةتصكي ديكة بأيارةكةي ثصشوو الدةبات  
  : ئةم ئايةتةي خوارةوة لة وةآلمي ئةو أةخنةطرانةدا هاتووة 

و إذا بدلنا آیة مكان آیة و هللا أعلم بما ینزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرھم ال (  ــ 
    .101/ النحل ) یعلمون 
حوكمص نةسخ ( وة كاتصك ئايةتصك لة جصي ئايةيت تر دابنصني : (  واتا 

: ئةوانة دةلَصن , خوا باشتر دةزانص كة ض حوكمص نازلَ بكا , ) بكةينةوة 
  ) .نازانن " هةقيقةت " بةآلم زؤربةيان , ؤ دةلَصي تؤ لة زاري خواوة در

دا ئاماذةي بة بيست و يةك ئايةت كردووة " األتقان "  لة كتصيب السیوطي   ( 
  7  .)البراون و ئايةيت ديكة لة جصطايان دانراوة , كة 
كارئاساين كردن , كردين ئايةت )نسخ ( مةبةست لة ,  بةطوصرةي قورئان   

ةي )ناسخ و مةنسوخ ( وةك لةم دوو ئايةتة . ووة بؤ موسولَمانان ب
  :خوارةوةدا أوونة 

إن یكن منكم عشرون صابرون یغلبوا مائتین و إن یكن منكم مائة یغلبوا ألفا من ( ــ  
   .65/ األنفال ) الذین كفروا 

بة سةر دوو سةد , ئةطةر بيست كةسي بة تابشت لة ئصوة هةبن : (  واتا 
بة سةر هةزار كةس , ةطةر سةد كةس لة ئصوة هةبن ئ, كةسدا زالَ ئةبن و

  ) .لة كافراندا زالَ دةبن 
  :بةم ئايةتةي خوارةوة نةسخ كراوة ,  ئةو ئايةتةي سةرةوة 

اآلن خفف هللا عنكم و علم أن فیكم ضعفا فإن یكن منكم مائة صابرة یغلبوا مائتین (  ــ 
   .66/ ال األنف) و إن یكن منكم ألف یغلبوا ألفین بأذن هللا 

هةر ئصستا خوا بارسووكي لة سةر كردن و زاين كة كز و كةنةفيت : (  واتا 
بة سةر , جا ئةطةر سةد كةسي بة تابشت لة ئصوة هةبن , لة ئصوةدا هةية

دووسةد كةسا زالَ ئةبن و ئةطةر هةزار كةس هةبن بة ئيزين خوا بة سةر 
  ) .دوو هةزار كةسا زالَ ئةبن 

هةر موسولَمانصك تواناي , ين ئايةيت يةكةميان بة طوصرةي بؤضوو    
بةآلم دواي ئةوةي لة شةأدا , ! كافردا زالَ بصت ) دة ( هةية بة سةر 
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داِروخاين بؤ , فاكتةرة ئابوري و كؤمةآليةيت و سياسي و فكريةكان   (
 بةآلم ,طةيشتبووكي و هاتنةكايةي ئةلَتةرناتيف ثصلَةسيستةمي خص

 جياجياو لةيةك لَةبؤ خص, ووين كؤمةلَي نيمضةدوورطةدابةشب
بؤ , طر بوو لةبةردةم ثرؤسةي طةشةسةندين قؤناغةكةداِرص, دابِراوةكان

ئةو تا , بؤية دةبوو ئةو ِرصطرية تصك بدرص. ئاماجنةكاينطةيشنت بة 
بة ناكؤكية , ةلَتة مةيدان كة تيايدا كؤمضوارضصوة يةكطرتووة بص

ئيسالم بؤ , وةيةبةم شص.  بطرصتبةخؤوة, كانةوةيةتية نوصكؤمةآل
كة ئةوة ماناي , بةئةجنام طةياندين ئةو ئةركة هاتة مةيداين كارةوة

ئايةتةكاين , ين قورئاندائةمة لة ضةند شوص. بوو_ تةوحيد_ يةكبوون 
  17. ) كردووة اراستة كردووةو ئاماذةي ثصئ
   .105/  آلعمران )وا واعتصموا بحبل هللا جمیعا و ال تفرق(  

ك جيا بطرن بة عةهدو ثةمياين خواوةو لصوة هةموو دةس : (  واتا 
  ) .مةبنةوة 

  

   ؟بزوتنةوةيةكي ئايين بؤضي  
      

ر كاريطةري ئاين و بةتةواوي لةذص, كؤمةلَطاي عةرةب لةو سةردةمةدا   
 نةوةي ئايين و ئةفسانةييبريكرد.. ِرةوتة ئاينية جؤراوجؤرةكاندا بوو

 خالَي هاوبةشي ,طرنطي و ِرةواجي ئاين. شكي خةلَكي داطرتبووبريو مص
 لة بةرئةوة .لَةكاين نيمضةدوورطةي عةرةبستان بوونصوان زؤربةي خص

ط لةو ِرابةرو كةسايةتيانةي كة لة كؤمةلَطاي عةرةبستاندا طةلص
هةريةكةو بة ناوي , خوازياري ِريفؤرم و طؤِراين كؤمةآليةيت بوون

  .  بانطةوازي ثةيامي خؤيان دةكردكةوةئاينص
تا خةلَك بِروايان ثص , جناو بووةبازي ئايين بؤية بة اليانةوة طوِرص    

هةروا لة , هيض سةرؤك خصلَ يا ِرابةرصك.  دةوريان كؤببنةوةنن و لةص
نةيدةتواين ئاآلي يةكصيت و , ي خؤيةوةطاي خؤيةوةو بة ناوجص
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لة بةر , كة سةرؤك خصلَةكان ضون.كؤكردنةوةي خصلَةكان هةلَبطرص
في نةدةضوونة ذصر ِركص, ثاراستين جصطاو بةرذةوةندي خصلَةكي خؤيان

  .يةكترةوة
كة لة تايبةمتةنديةكاين كؤمةلَطاي عةرةبستاين , كي هوشياركةسانص   

طاي ِرص, دةيانزاين كة لةو هةلومةرجةدا, ئةو سةردةمة حالَي بوون
لَةكان ِرصطاية بؤ هصنانةمةيداين خصئاسانترين ,بزوتنةوةيةكي ئايين نوص

 بؤية خؤيان وةك .يتيةيت كردنيان بةرةو ئاماجني يةكصو ِرابةرا
 ِرادةطةياند كة يانوا . دةناساندي خودا بة خةلَكغةمبةرثص

 هاتؤتة يانلة ئامسانةوة بؤثةيامي خودايةو بريوبؤضوونةكانيان 
بؤ كردةوةي بؤ ئةوةي خةلَك , ردراونلةاليةن خوداوة نص. خوارةوة

طةورةيي خةلَكيش لة بةر . يت بانطةوازبكةنضاك و برايةيت و يةكص
بة دةنطيانةوة بضن و ثةيِرةوي , خوداو ترس لة تواناو دةسةآلتةكةي

  : بؤ منوونة  .قسةكانيان بكةن
لَي لة خص) شوعةيب ( , لة خصلَي سةمود) سالَح ( , لة خصلَي عاد)  هود  (   

, ي ثصغةمبةري ئيسالم)حمةمةد ( ة بةر لة سايةتيانئةم كة, مةديةن
خوازياري ضاكسازي كؤمةآليةيت , وغةمبةرييان كردووةبانطةوازي ثص

 , 89 , 62 , 60 , 53ئايةيت , ئةوانة لة قورئاندا لة سورةيت هود. بوون
  . دا ناويان هاتووة 142 , 124/ شوعةرا , 65 , 93 ,77/ ئةعراف

خؤي وةك , لة خصلَي قورةيش) آل كوِري عةبدولَحمةمةد ( دواتر     
  . ةياندغةمبةر ناساندو ئايين ئيسالمي ِراطثص
كة لة , موسةيلةمة كوِري حةبيبوملةنفا, داهةر لةسةردةمي حمةمةد    

 لةطةلَ حمةمةد دا. بةريي كردووةغةملة مةككة داواي ثص, ةيةمامة ذياو
ي درؤزن  بة موسةيلةمةحمةمةد.. ريي زؤر ناكؤك بوونغةمبةلةسةر ثص

  . ناوي بردووة
كة سةر بة ) وةرةقة كوِري نوفل : ( وةك , ضةندين كةسي ديكةش   

  , بووةةدجيةي خصزاين حمةمةد ئامؤزاي خ, ِرةويت حونةفا بووةو
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  :وخ  ـ  ناسخ و مةنس10
   
  زاناياين ئيسالم..  قورئاندا هةية   لة  دياردةيةكة )ناسخ و مةنسوخ  (      

بة .   بة زانستصك لة زانستةكاين قورئان دةزانن ) ناسخ و مةنسوخ  ( 
  : ئايةتيش لة قورئاندا ئاماذةي ثص كراوة 

   .106/ البقرة ) ما ننسخ من آیة أو ننساھا نأت بخیر منھا أو مثلھا ( ــ  
  نةسخ بكةين " لة ئايةتةكاين قورئان " ئةطةر ئايةتصك : ( واتا 

  ) .لةو ضاكتر يا وةكو ئةو دصنينةوة , يا لة بري ببةينةوة" بسأينةوة " 
  . ةوة وةرطرياوة) نسخ ( عةرةبيةو لة ووشةكرداري ) ناسخ (  ووشةي    
  . يان سأييةوة , بة ماناي الي برد ) نسخ  (  
  ) .البةر و البراو ( ياين  ) ناسخ و مةنسوخ (  
ئايةتصكي قورئان البراوة و ,  مةبةست لة ناسخ و مةنسوخ ئةوةية كة  

  .لة جصطاي دانراوة " دةربارةي هةمان بابةت " ئايةتصكي ديكة 
ئايةتةكةي كة لة جصطاي دانراوة ,  ئايةتةكةي كة البراوة مةنسوخة 

  . ناسخة 
لة " نةقلَ كردن "  طواستنةوة بة ماناي) نسخ (  هةروةها ووشةي    

وةك كؤثي . ياين كؤثي كردن . جصطايةكةوة بؤ جصطايةكي ديكة دصت 
  . كردين نووسراو 

دان نانة بةوةدا كة , ) ناسخ و مةنسوخ ( ئاماذةكردين قورئان بة      
البراون و لة جصطايان , يا بأيارو حوكمي قورئان, هةندصك ئايةيت قورئان 

  ! . اون ئايةيت ديكة دانر
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, رؤظ نةكردووة كة جص بةجص ي كاتسورةتةدا خودا هيض داوايةكي لة م
ثصي ووتووة كة , بةلَكو ئةوة مرؤظة كة سوثاسي ئاراستةي خودا كردووة 

هةروةها داواي لة خودا كردووة كة .  دةيثةرستص و ثشيت ثص بةستووة
, ئةم ئاراستةكردنة لة مرؤظةوةية بؤ خودا! .  بيخاتة سةر أصطاي أاست 

  .ياين لة اليةن مرؤظةوة داأصذراوة
   .21/ المجادلة ) كتب هللا ألغلبن أنا و رسلي (  ــ 

  ) .خوا واي داناوة كة من و ثصغةمبةرامن سةركةوين : (  واتا 
خودا واي : ضونكة ناطوجنص خودا بلَصت ,  ئاراستةي ئةم ئايةتة ناتةواوة   

, ئةو أستةية دةكاتة ئةوةي كة.. داناوة من و ثصغةمبةرامن سةركةوين 
وة بؤي . ياري ئةوي بة دةست بصتةكي ديكةي هةبصت و بأخوداي, خودا 

  ! .دانابصت كة خوداو ثصغةمبةراين سةردةكةون 
   .53/ النحل ) إذا مسكم الضر فإلیھ تجأرون (  ــ 

  ).هاوار بؤ ئةو دةبةن , هةر كاتصك تووشي دةرد و أةجنصك بوون: (  واتا 
, يسالم قسة دةكات و  لةم ئايةتةي سةرةوةدا ئةوة أوونة كة ثصغةمبةري ئ

  .دةبةن" خودا " ئصوة هاوار بؤ ئةو : بة خةلَك دةلَصت 
ربنا ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا و ال تحمل علینا إصرا كما حملتھ على (  ــ 

الذین من قبلنا ربنا و ال تحملنا ما ال طاقھ لنا بھ و اعف عنا و ارحمنا أنت موالنا 
     .286/ البقرة ) رین فانصرنا على القوم الكاف

ئةطةر ئصمة لة بريمان ضوو يا هةلَةمان ! ئةي ثةروةردطاري ئصمة : (  واتا 
هةر وةكو خستبووتة , باري قورس مةخة سةرمان! لصمان مةطرة , كرد

سزايص كة لة ! ئةي ثةروةردطاري ئصمة , سةر ئةوانةي بةر لة ئصمة بوون
ان خؤشبةو مباخنة بةر وة لة طونامح, وزةماندا نية مةخية سةرمان

جا بة سةر هؤزي كافران دا , وة أومحمان ثص بكة, مةغفريةيت خؤت
  ) .زالَمان بكة و يارمةتيمان بدة 

. لة زماين كةسصكي ديكةوة لة خودا دةثاأصتةوة, ئةم ئايةتةي سةرةوة   
  .يان بؤ خةلَك بثاأصتةوة, ناطوجنص خودا خؤي بثاأصتةوة
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ة ئةميش سةر ب, لَي بةين سةقيفلة خص)ئوميية كوِري ئةيب سةلَت  ( 
كاين ئةمانة لة خةلَ,  بووةمحەمەدپورزای و ِرةويت حونةفا بووة

وطؤِري بريوبؤضوونيان لةطةلَ كة ئالَ, هوشياري  ئةو سةردةمة بوون
  .كةم تا زؤر خةلَكيان لةدةور كؤبوونةتةوة,  كردووةومحەمەد دا

لة , داكةسايةتيانةي سةردةمي حمةمةدبةآلم لةناو ئةو    
هيضيان وةكو ئةو نةيانتواين ببنة ئةو , نيمضةدوورطةي عةرةبستان

  . بة هوشياري و لصهاتوويي خؤي ئاينصك دامبةزرصنصابةرةي كة تواينِر
.. كي ئةو سةردةمةغةمبةرايةيت ئاوا ببوو بة دياردةيةثص, صوةية بةم ش  

ةردةمة بووة بؤ ئةو هةلومةرجة كي هوشياري ئةو سوةآلمي  كةسانص
  .كة بريي مرؤظ ئةوةندة طةشةي نةكردبوو, ذوويية دياريكراوةمص

كاندا وةآلميان بة ثرسيارةكاين خةلَك غةمبةرةكان لة ئاينةثص    
, غةمبةرايةيت بةرهةمي بريي مرؤظةاردةي  ئاين و ثصياين دي. داوةتةوة

  .ذوويي دياريكراوداياردةيةكي كؤمةآليةتية لة قؤناغصكي مصد
  لةسةر زةمينةي مادي و فكري ئايين ئيسالمنيلَصرةوة دةتوانني ب لص  

ويستيةكي دا ثص,انةبستكؤمةلَطاي عةرهةلومةرجي دياريكراوي 
, ابةري ئيسالميش نةبوايةئةطةر حمةمةدي ِر,  بووةئةوسةردةمة

يان موسةيلةمةي كوِري , كي وةك ئومةييةي كوِري سةلَتكةسانص
و كة لة خةلَكاين هوشياري ئة, يان وةرةقةي كوِري نوفل, حةبيبوملةنفا

ةيان ةمبةرو جلَةوي ئةو بزوتنةوةيغخؤيان دةكردة ثص, سةردةمة بوون
  .طاي عةرةبستانةوة سةري هةلَدابوووةردةطرت كة لة هةناوي كؤمةلَ

ةو ِرابةرة هوشيارو بة تواناو ئ,  بؤ ئةو سةردةمةبةآلم حمةمةد   
لة ,  ِرؤحيةوةكة زؤر بةضاكي لة باري دةرووين و, وةشاوةية بووةلص

, سةنطاندوهةلومةرجةكةي دروست هةلَ.. طةيشتبووكؤمةلَةكةي خؤي تص
يت كاركردن و طةيشنت بة ئاماجني بزوتنةوةكة مةي خؤي بؤ ضؤنصبةرنا

  .كة لة قورئاندا خؤي نواند, داِرشت
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رستيدا بازي خوداثةبزوتنةوةكةي لةذصر ئاآلي كؤبوونةوة لة ِرص   
جياجياكان و رةي قؤناغة هةنطاو بة هةنطاو بةطوص, ةيدان وناية مهص

لة سورةت و , ارةكانيداوان ئيسالم و نةيطؤِراين تةرازووي هصز لة نص
  . بة بريوبؤضوونةكاين متوربةي كرد, ئايةتةكاندا بةرنامةي بؤ داِرشت و

دين سالَ دواي ضةن, لة طةلَ ِرةوت و ئاينة جياجياكان و بتثةرستان
اتردا باسيان كة لة بةشةكاين دو( كؤشان بة شيوةي جؤراوجؤر تص

   لة ماوةي  , اندي و بؤ ئةو سةردةمة ضةسث وةك ئاينصكي نوص) دةكةين 
كة لة , ايين ئةوتؤ ئ_ كي سياسي سالَدا كردي بة دةسةآلتص  ) 23( 

لَة عةرةبةكاين نيمضةدوورطةي عةرةبستان هاتة سايةيدا يةكصيت خص
  . دي
  
    

    :غةمبةري و بانطةوازي ئيسالم ثصِراطةياندين  ـ 2
  
خولياي تيةوة هةر لة تةمةين الوص) حمةمةد ( ة شتر وومتان كثص    

ك كة لةناو  بةجؤرص.بريكردنةوةو ِرامان و ئالَوطؤِري بريوِرا بووة
ةتيةكي هوشيارو بريتيذو خاوةن خةلَكي شاري مةككةدا وةك كةساي

  .كردووةاويان لصطايةكي ديار ضجص
. فادا خؤي دؤزيةوةهةر زوو لةناو ِرةويت حونة, بةهوشياري خؤي   

فرةخودايي و ثةرش , سيترلطريي دياردةي بتثةوةك ِرةخنةطرصكي شص
لةناو خةلَكدا .. ةوتووةلةناو ئةواندا دةرك, لَة عةرةبةكانوبآلوي خص
ضاكسازيي كة بريي الي , كي مرؤظدؤست و ضاكةخوازوةك كةسص

لَة لةو ثصشِرةوانة بووة كة يةكخستين خص. ناسراوة, ؤمةآليةيت بووةك
  .عةرةبةكاين كردبووة ئاماجني خؤي
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بةلَكو هةندصكيان لة زماين مرؤظةوة قسة .  مرؤظ ئاراستة نةكراون 
بة أووين لة , هةندصك ئايةيت ديكة . دةكةن و ئاراستةي خودا كراون 

هةندصك ئايةتيش . زماين نووسةري قورئانةوة بؤ خودا ئاراستة كراون
طةلصك منوونةي , كراون و لة خودايةكةوة بؤ خودايةكي ديكة ئاراستة 

  : لةم بابةتانة 
"  بة ناوي خوداي طةورةو ميهرةبان " دةستثصكردين ئايةتةكان بة (  ــ 

ضونكة ناشص .. نةطوجناوة لةطةلَ ئةوة كة قسةي أاستةوخؤي خودا بن 
ئةو دةكاتة " ! . بة ناوي خوداي طةورةو ميهرةبان " خودا خؤي بلَصت 

  .ديكةي هةبصت ئةوةي كة خوداش خودايةكي 
تةا لةو , " بة ناوي خوداي طةورةو ميهرةبان " ئةو دةستثصكردنة بة    

ئايةتةكاين , كةسصكي ديكة نةك خودا, حالَةتةدا دروست دصتةوة كة 
  .  نووسيبصت 

ستايشصكة لة اليةن كةسصكةوة ,  بة ناوي خوداي طةورةو ميهرةبان   
  .نووسراوةو ئاراستةي خودا كراوة 

  : فاحتة كة دةلَصت  سورةيت
إیاك نعبد و إیاك , مالك یوم الدین, الرحمان الرحیم, الحمد   رب العالمین(  ــ 

صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضوب علیھم و , إھدنا الصراط المستقیم, نستعین
  ) .ال الظالین 

  , جيهانيانة  ثةروةردطاري  كة ,   بؤ خوداية  ستايشصك  هةموو  ( : واتا 
خاوةين أؤذي " خودايةك  "  ,كة بةخشةر و ميهرةبانة" خودايةك  " 

تةنيا تؤ ئةثةرستني و هةر لة تؤيش " ئةي ثةروةردطار " ,  جةزا و سزاية
  أصطاي كةسانص ,  أصطاي أاست أصنوصين بكة بؤ  ئصمة  ,  ئةخوازين يارمةيت

  تووأة و  ن لصيا  كة   كةسانص  أصبازي نةك ,    داوة  بةوان  نيعمةتت كة
أصطا لص " أصطاي " وة نةماخنةيتة سةر ,  قةلَسي و غةزةبت لص طرتوون

  " ) .هةلَةبووان 
لة اليةن خوداوة , ئةم سورةتة شصوةي داأشنت و ئاراستةكردنةكةي    

لةم .  لة اليةن مرؤظةوةية بؤ خودا, بةلَكو بة ثصضةوانةوة , نية بؤ مرؤظ
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فارسي                                          كنز                                       
  طةجنينة

                              ثةهلةوي                              زنجبیل           
  زةجنةفيل

  ثةهلةوي                                       طرمؤلَةسجیل                                   
   وةك بةرد قوأي                                                                                  

  ,ثةهلةوي                                        باخ فردوس                                  
   يان باخي بةهةشت                                                                               

                                 كليلثةهلةوي          مقالید                                   
  نةبةيت                                           فريشتةملكوت                                  
  نةبةيت                                           ئازاريألیم                                     

   بة سوص                                                                                             
  نةبةيت                                           كصويسینا                                    

   سينا                                                                                               
       6) .ثةرتووك                        نةبةيت            سفار                                   

  
  ! .هةروةها زؤر ووشةي ديكة     
دياردةي بةكار هصناين ووشةي زمانةكاين بصطانة لة داأشتين    

ة ذصر بةلَطةي ئةوةية كة نووسةري قورئان ل, ئايةتةكاين قورئاندا 
وةك أوناكبريصكي سةردةمةكةي خؤي , كاريطةري ئةو زمانانةدا بووةو 

  . نةيتوانيوة لة بةكارهصنانيان خؤي بثارصزصت 
   

  :  ـ  زماين ئاراستةكردن لة قورئاندا 9   
   
ئةمة بةو ماناية .  دياردةي ئاراستةكردنصكي ناجؤر لة قورئاندا هةية      

 كؤمةلَصك ئايةت لة خوداوة بؤ كة شصوةي داأشنت و ئاراستةكردين
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ئالَوطؤِري , لةطةلَ شارةزاياين ئةو سةردةمة, ندالة بواري ئاينةكا   
زايي باشي دةربارةي ئاينةكان شارة, بريوِراي ئايين كردووةو

  . غةمبةرايةيت هةبووةوثصغةمبةران و ثص
زؤر جاران بؤ , يين بووةئةوةندة خولياي بريكردنةوةو ِراماين ئا   

   18. ) ئةشكةويت حةِرا( شان بةتةنيا ضووة بؤخةلَوةكص
بووين مرؤظ و , ئاين,  لة خودا هزري خؤي بؤ بريكردنةوة لةوص  
  .كردووةكدانةوةي باري كؤمةلَةكةي تةرخان لص
لة زةمينةو , ثةرؤشي ئةو بؤ كؤمةلَطاكةي طةياندية ئةو بِروايةي كة   

 , بة ِرصبازي ئاينصكي نوص, وطؤِرخوازي عةرةبستانداهةلومةرجي ئالَ
كردة ثةيام و ئاماجني سةرةكي  ةيئةم بري. داري كاريطةر بكاتبةش
دا خستة مةلَي عةرةبستاين لة سايةي ئاينصكي نوصيةكخستين كؤ    .خؤي

نامةية رةي ئةو ئامانج و بةربةطوص ,بةرنامةي كارو خةبايت خؤيةوة
  ..كؤشاندةسيت كرد بة خةبات و تص

بة خةلَكي  ئةوةي ال ِروون بووة كة بؤ طةياندين ثةيام و بةرنامةكةي   
 و هةولَي هةنطاو هةلَطرص) حمةمةد( خودي ئةطةر وةك, ةرةبستانع

لةو زةمينةيةدا ئةوةندة طوصي لص , داتِرابةرايةيت بزوتنةوةيةك ب
تة صنص, ئالَوطؤِرةي كة مةبةسيت بوو خةلَكي بؤ ئةو ناطريص و ناتوانص

,  وغةمبةرايةيتبؤية ثةناي بردة بةر ِرصطاضارةي ثص. مةيدان
ردة ئامراز بؤ ئاماجني يةكصيت خصلَة عةرةبةكان و يت كغةمبةريثص

  .ك ضاكسازيي كؤمةآليةيتكؤمةلَص
شيارو شارةزاي ئاين و كي هو وةك مرؤظص)حمةمةد ( ية بةم شصوة   

غةمبةرايةيت حالَي بووةو الي ِروون بووة كة لة ئةسلَي ثص, ثصغةمبةران
 هةبووة لة ي ياين ئةو طؤِرانةي كة بِرواي ثص..ضؤن دةسيت بؤ بردووة

  .غةمبةرييةياندؤتة بِرياري ِراطةياندين ثصئةوي ط, كؤمةلَةكةيدا
ني دةقي بؤ يةكةم, وة)حةِرا ( لة ئةشكةويت , سالَيدا ) 40( لة تةمةين    

دا كردة هةنطاوي يةكةم و  )سورةيت عةلةق ( ر ناوي ثةيامةكةي لة ذص
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وان خؤي و نصبؤ ِراطةياندين ثصغةمبةري و ثةيوةندي , ةلَطةي دةسيتب
  .خوداي ناديار

زاين ي وةها بة خةدجيةي خص)عةلةق (   داستاين ثةيدابووين سورةيت
 )جوبرةئيل ( فريشتةيةك بة ناوي , كة لة ئةشكةويت حةِرا دا, ِراطةياند

اقرا ( ئةم سورةتةي , لة ئامسانةوة هاتؤتة خوارةوةو, لة اليةن خوداوة
, اقرا و ربك األكرم الذي علم بالقلم, قخلق األنسان من عل, باسم ربك الذي خلق

  .ركردووةفص) وةحي ( بة شصوةي سروش ) علم األنسان ما لم یعلم 
ي )نيا د( نة بة ناوي ثةروةردطارت كة خبوص : (ماناي سورةتةكة ئةمةية  

وة , نةخبوص, مرؤظي لة خوصين مةيو خولقاندو طرواندي, خولقاندووة
ركردين  كة بةهؤي قةلَةمةوة فصخوايص, ثةروةردطارت بةخشندةترينة

  ).ري كرد بة مرؤظ ئةوةي نةيدةزاين فص,  داساز
, ِرانةوةي داستاين جوبرةئيل و سورةيت عةلةق بؤ خةدجيةبة طص   

يةن خوداوة بة ديارة تؤ لة ال: ئةوةبوو خةدجية بة حمةمةدي ووت 
ر غةمبةبأواي ثي هصنا كة خودا ئةوي بة ثص.. ثصغةمبةر هةلَبذصردراوي

  .ناردووة
ين ئةم بةص,  سةرةتا الي كةسانصكي نزيك و جص متمانةي خؤي   

ي ئامؤزاي و )عةيل كوِري ئةبو تاليب (وةك , هةوالَةي ِراطةياند
  .يي هاوِرص)ي كوِري سةديق  ئةبوبةكر(
كة هةندصك دةلَصن دوو سالَ و , ماوةيةك, سورةيت عةلةقلةدواي    

          . سورةيت ديكةي بةدوادا نةهاتووةهيض ,  سالَهةندصكيش دةلَصن سص
ئاخؤ , ! يدا بووةدنائومصكي ِراِرايي و  لة حالَةتصماوةية حمةمةدئةو   

هؤي ئةوة بووبص لة بِرياري ثصغةمبةرصتيةكةي دوودلَ يا ثةشيمان 
برةئيل بةهؤي جو, اطةياندين سورةيت عةلةقوةي ِريان لة شص, بووبص ؟

 لة سةركةوتين ؤ طوماين هةبووبص ئاخ.؟ !طاي سروشو بة ِرص
كي ِراستطؤ هةسيت ويذدان وةِرو بةرنامةكةي؟ ئاخؤ وةك كةسصبريوبا

خستوويةتية بةردةم , ي خؤيو حالَةيت دةرووين و ناوةوة
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بةآلم دةيان ) .  ئةم قورئانة بة زماين عةرةيب يةكي ئاشكراية ( :  واتا 
ووشة و زاراوةي زمانةكاين بصطانةي دراوسص و ناو نيمضةدوورطةي 

  : بؤ منوونة , عةرةبستاين بةكار هصناوة 
   

   مانابةكوردي                                 زمان                                    ووشة   
  عيربي                                         دؤزةخھنم                                        ج

  عيربي                                         زةكاتزكاة                                        
                        شةممةعيربي                   سبت                                       

عيربي                                         ماعون                                      
  باربوو 

  عيربي                                         وشتربعیر                                        
                             عيربي                رحمان                               

  بةخشندة
حةبةشي                                      طاغوت                                    

  زؤردار
                         حةبةشي             مشكاة                                     

  ,ضرادان
  تاقصك ضراي تصدا هةلَكرابص                                                                  

                               حةبةشي       طھ                                        
  ثةيامنصر

  درةخشان                             حةبةشي       جبت                                     
فارسي                                          تونطة أباریق                                     

,  
  مةسينة                                                                                               

                                           بلَصسةفارسي سرادق                                    
  فارسي                                          ياقوتیاقوت                                    
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 لة قؤناغصكدا لةبةركردن و ووتنةوةي ئايةتةكاين قورئان بوو بة   
  .فةرزصك لة سةر موسولَمانان 

طةورة , بةم شصوةية موسولَمانان هةموويان قورئانيان لةبةردةكرد  (    
ئةمة واي كرد كة , يابانيةكانيشتةنانةت ب, و بضووكيان دةيانووتةوة

  5  .)زياتر بكةونة ذصر كاريطةري زماين قورئانةوة 
زماين قورئاين كردووة بة زماين , ئايين ئيسالم لة مصذووي خؤيدا  

  .يةكطرتووي نةتةوةي عةرةب 

   
   :ـ  زماين بصطانة لة داأشتين قورئاندا  8
    
دا  محەمەد مئردةلة سة, يةكصك لة تايبةمتةنديةكاين زماين عةرةيب    

بة هؤي ثصكةوةذيان و تصكةلَي ئابوري و ئاينيةوة لةطةلَ , ئةوة بووة كة
, نةبيت , فارسي , حةبةشي , عيربي : وةك , زمانةكاين بصطانةي ناوضةكة

ووشة و زاراوةي يةكتريان بةكار ,  كاريطةرييان لة سةر يةكتر هةبووةو
  .هصناوة

لة .   داأشتين قورئانيشدا أةنطي داوةتةوة ئةم تايبةمتةندية لة زماين    
ووشةو , قورئاندا جطة لة ووشةو زاراوةي ئةو زمانة بصطانانةي سةرةوة

كة تصكةلَييان لةطةلَ كؤمةلَطاي , زاراوةي هيض زمانصكي بصطانةي دوور
وةك ,كاريطةريان لة سةر يةكتر نةبووبصت , نيمضةدوورطةدا نةبووبصت و 

هتد بة كار ...ئيتايل و , فةرةنسي ,  ئينطليزي ,ضيين , ووشةي ياباين 
  .  نةهاتووة

  : ئةطةرضي لة قورئاندا دةلَصت 
   .28/ الزمر ) قرآنا عربیا غیر ذي عوج ( ــ  
) .   بص كةم و كوأي ناردووة , قورئاين بة زماين عةرةيب : ( واتا  

  :هةروةها 
   .103/ النحل ) و ھذا لسان عربي مبین (  ــ 
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ولَي خؤكوشتين تا ئةو ِرادةيةي كة هة, كي وةها نائارامهةلَوصستص
 . داوة؟

يةيت جار ويستووك يب ئومصدي حمةمةد بةجؤرصك بووة كة هةندص(   
  19 .)كةوة خؤي بةربداتة خوارةوة ئينتيحار بكات و لةسةر شاخص

خؤي خستؤتة , مبةرييغةةمةد بة بِرياري ِراطةياندين ثصلةِراستيدا حم    
ثصدةضصت لةوة دوودلَ و . كي يةكجار قورس و طةورةبةردةم ئةركص

ك بؤ  بةلَطةيةكي ِروون و ديار خةلَضؤن بة بص, بةطومان بووبصت كة
بة بِرياري ثصغةمبةريي خؤي دةخاتة بةردةم ئاينةكةي قايل بكات؟ 

   .شةيةكي زؤر طةورةكص
 . هؤي ئةو حالَةتة نيةبةهةرحالَ بةلَطةيةكي ِروون  لةسةر    

رة دواي بريكردنةوةي قوولَ و ديا, ثةِر بووين ئةو ماوةيةدواي تص   
بِرياري ,  لةطةلَ خؤيدا,كدانةوةي حالَةتةكةتوصذينةوةو لص
                                                                                                          .ديدازالَبووة بةسةر دوودلَي و نائومصكؤلَنةدان   وباوةِربةخؤبوون

رةيان بة ئةجماهوشياري و تواناي بةرزي ئةدةيب خستؤتة كار و 
ايةت و ئ. .ؤتةوةكرددةسيت ثص , هاوتاوةوورةو طةرموطوِريةكي بص

هيض ناخؤشي و ئازارو  . دابِران هاتووةبةبص, سورةت بةدواي يةكدا
  . نةداوةن و طةيشنت بة ئامانج كؤلَيان ثصتا سةركةوت, كنووضدانص

ئايةتةكان و تةبليغي هةموو سورةت و , لة سةرةتاي ثةيامةكةيدا    
ناين خةلَك بة خوداي تاك هصبؤ بِروا, حمةمةد ي ثصغةمبةري ئيسالم

  ). و لم یكن لھ كفوا احد , لم یلد و لم یولد, هللا صمد, قل ھو هللا احد. ( وتةا بووة
ن ِروو كة نيازمةندا "  نيازخوايةكي بص, بلَص خوا تاك و تةنياية: ( واتا  

هيض شتصك يلَ ي نةبووةو لة , " دةكةنة ئةو كة نيازيان جص بة جص بص 
  ).وة هيض هاولف و هاوتايةكيش بؤ ئةو نية , نةبووةكيش هيض شتص

تا خةلَك بري لة طةورةيي و , نايةوة ئايةتةكاندا منوونةي دةهصلة   
لةم . نن و بيثةرسنتبِرواي ثص ص,  ِرةهاي خودا بكةنةوةدةسةآليت
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لة , ا بوو كة خةلَكي ثةرش و بآلوي خصلَةكانطايةوة لة هةولَي ئةوةدِرص
  .يةك بطرن, ناسيدابازي يةكخوداِرص

كي ئةدةيب وةهادا كة ة ئاستصداِرشتين ئايةت و سورةتةكان ل   
 مةسةلةيةكي الي حمةمةد,  ئةو سةردةمة بصتداِرشتين بةرزيمنوونةي 

 تواناي بةرزي ئةدةيب متمانةي ئةو بة هوشياري و. يةكجار طرنط بووة
 بيكاتة ز بووة كةئةوةندة بةهص, رةي ئةدةيب ئةو سةردةمةبةطوص, خؤي

ذراوي  دةقةكاين قورئان وةك دةقي داِرص,تاكة  بةلَطةي دةسيت و
 و ئةديباين ي هةموو شاعريانكصبةركص,  وطةياندووةخودايي ِرا

   . كردووةسةردةمي خؤي ثص
, ذي لة داِرشتين دةقي ئايةتةكاين قورئاندا بة تواناي بةرزي ِرةوانبص  

سالم بزواندووةو كاري ئايين ئيبةِرادةيةكي زؤر هةسيت خةلَكي بؤ 
  .كردوونتص
لة , خةلَكانصكيش هةبوون بِروايان ثص نةكردووةو,  لة هةمان كاتدا  

  . ووة نةوتشاعري يا لة شصت بةوالوة هيضي تريان ثص
ك لة ِرؤذاين مةراسيمي حةج دا كة تريةو هؤزة جارص(   

ووة الي ض" حمةمةد " , جؤراوجؤرةكان لة كةعبةدا كؤدةبوونةوة
ي " ئةبو لةهةب " ,  دةكردن بنب بة ئيسالمةكانيان و داواي لصسةرؤك

ئةم برازايةم : ي طوت "حمةمةد " ِرووبةِروو بة , مامي كة بةدوايةوة بوو
   20 .) بة قسةكاين مةدةن شصتةو طوص

مي ئةو كةسانة لة ئايةتدا ئاوا وةآل, غةمبةري ئيسالم حمةمةدي ثص    
فذكر فما انت بنعمة ربك : (  دةبةن ت و شاعريي ناودةداتةوة كة بة شص
قل تربصوا فاني , ام یقولون شاعر نتربص بھ ریب المنون, بكاھن و ال مجنون

    .31, 30, 29/  الطور ) معكم من المتربصین 
ةيت ثةروةردطارت تؤ لة بابةت نيعمةت و بةرةك, ثةنديان بدة: ( واتا    

ضاوةنواِري مردين , عريةئةو شا: ن يا ئةوان دةلَص, يتنة كاهن و نة شص
  ). دةمب وة ضاوةنواأجا منيش لةطةلَ ئص, ضاوةنواِر بن بلَص, دةكةين
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بةكارهصناين بة ديالصكيت خؤيةوة دةكرد و لة هةمان كاتيشدا بةشداري 
  2  .)زماين يةكطرتووش دةبوون لة بؤنة و بازاأةكاندا 

لة , كة لة زماين نةبيت وةرطرياوة,  هةروةها أصنووسي زماين عةرةبيش 
, ثرؤسةي دةركةوتين ديالصكيت زماين قورةيشدا وةك زماين يةكطرتوو

  .أؤلَي طرنطي طصأاوة
ن ئةوةيان داوة بة لصكؤلَينةوةكان لة ئاسةوارة زمانةواين يةكا (    

كؤمةلَصك نةخشي نووسني لة ووآليت شام دؤزراونةتةوة كة بة , دةستةوة
خةيت عةرةبيش هةر لة خةيت نةبيت , خةيت نةبيت نووسراون 

لصكؤلَةرةوة ثسثؤرةكان ئةوةيان سةملاندووة كة , وةرطرياوة
 )عةرةبةكان لة ضةرخي ضوارةمةوة نووسيين ئةجبةدي يان بةكارهصناوة 

. 3  
,  ياين نزيكةي سص سةدة ثصش سةرهةلَداين ئيسالم و هاتنةكايةي قورئان

  .عةرةبةكان نوسني و خوصندنةوةيان لة ناودا هةبووة 
ين عةرةبةكاين حيجاز زما: ( حسةين مروة لةم بارةيةوة دةلَصت .  د    

ئةم شصوة نووسينة , يةكانياندا بة كارهصناوةنةبيت يان لة مامةلَة بازرطان
وان كؤتايي ضةرخي سص يةم و سةرةتاي ضةرخي ضوارةمي زاييندا لة نص

  4  .)لة هةموو ناوضةكاين ووآليت عةرةبدا بآلوبؤتةوة 
 طةشةي ديار و فراوان بوونةوةي زمان و ئةدةيب عةرةيب بة ديالصكيت    

ئةوة لة اليةكي ديكة , قورةيش لة نيمضةدوورطةي عةرةبستاندا لة اليةك 
ئةو دوو فاكتةرة أؤلَي ,  بة خصلَي قورةيش بووة  خؤي سةركة حمةمةد

قورئان بة ديالصكيت زماين قورةيش , سةرةكي و طرنطيان لةوةدا بينيوة كة 
  . نووسراوة

ثص بة ثصي طةشةي ئيسالم و , خؤيدا سةردةمي محەمەد  لة    
كاريطةريةكي , بآلوبوونةوةي بة ناوضة جياجياكاين نيمضةدوورطةدا

تري هةبوو بؤ زياتر ناساندن و طشيت بوونةوةي بةهصزتر و فراوان
  .ديالصكيت زماين قورةيش
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   ـ قورئان و ديالصكيت زماين قورةيش 7
خةلَكي عةرةيب كؤمةلَطاي ,  لة سةردةمي ثصش ئيسالمدا   

ي و نيمضةدوورطةي عةرةبستان طةلصك ديالصكيت جياجياي ناوضةي
  .خصلَةكيان لة زماين ئاخاوتندا بةكارهصناوة

كة زماين ,  لة ناو هةموو  ئةو ديالصكتانةدا ديالصكيت زماين قورةيش   
لة ناوضةي حيجاز و بطرة لة هةموو , خصلَي قورةيش بووة لة مةككة

وةك , بصطومان ئةوةش .  ناسراوتر بووة, نيمضةدوورطةي عةرةبستاندا 
 دةطةأصتةوة بؤ جصطاي طرنطي بازرطاين شاري ,ثصشتر بامسان كردووة

وة لة اليةكي ديكة شاري مةككة هةر لة كؤنةوة , ئةمة لة اليةك , مةككة
لة ناو خصلَة عةرةبةكاندا جصطايةكي ثريؤزي , بة هؤي كةعبة و بتةكانةوة

  .ئايين هةبووة
خصلَي قورةيش لة مةككةدا خاوةين هةردوو دةسةآليت بازرطاين و     

ساآلنة خةلَكصكي زؤر لة هةموو نيمضةدوورطةي ..  بوون ئاينيش
  .عةرةبستانةوة أوويان تصدةكردن

..  شاري مةككة ببوة مةلَبةندي بةيةكطةيشتين زؤربةي خصلَة عةرةبةكان   
لة مامةلَة .  طةلصك لةوانة بة ديالصكيت زماين قورةيش ئاشنا بوون

 وتاربصذان لة هةموو شاعريان و.  بازرطانيةكانياندا بةكاريان دةهصنا
  .كردبوويانة زماين شيعر و ئةدةبيات , نيمضةدوورطةوة دةهاتن و 

ديالصكيت زماين قورةيش لة ناو هةموو ديالصكتةكاين , بةم شصوةية   
لة ثرؤسةي , زياتر هةيل بؤ أةخسابوو كة, نيمضةدوورطةي عةرةبستاندا

  .تووةطةشةكردين زماين عةرةبيدا وةك زماين يةكطرتوو دةركةو
  ,   دةركةوتبوو ئاوا  قورةيش  زماين  ديالصكيت   كة ئةوةشدا طةلَ   لة   
ثصكهاتين زماين يةكطرتوو نةبووة هؤي فةوتاندن و لة ناوبردين (    

بةلَكو هةر ناوضةيةك ثارصزطاري , ديالصكتة جياجياكاين زماين عةرةيب
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ن لة دياردةي بتثةرستيي دةسيت  لة سةرةتاوة بة ِرةخنةطرتحمةمةد    
, ننك دةكرد كة واز لة بتثةرسيت صكرد و بة ئايةت داواي لة خةلَثص

هيض شتصكيان , يانن دةسيت مرؤظةكان خؤدروستكراويضونكة بتةكان 
ضاكتر واية خوداي . ك بة ذياين ئةوان ناطةيةننلة دةستدا نيةو سوودص

, ذيان و مردين ئةوان وخودايةك كة , طةورةو تاك و تةا بثةرسنت
  .كي دنيا لة دةسيت ئةودايةهةموو شتص

قل اني نھیت ان اعبد الذین تدعون من دون هللا لما جائني البینات من ربي و (   _ 
   .66/ غافر ) مرت ان اسلم لرب العالمین ا

ة عيبادةت بكةم بؤ ئةوانةي  كراوة كبةِراسيت نةهيم لص: بلَص : ( واتا    
ةي كدا لة ثةروةردطارمةوة بةلَط لة كاتص,جطة لة خوا بانطي دةكةنكة بص

 دراوة كة لة ِراست ثةروةردطاري ِروومن بؤ هاتووةو فةرمامن ثص
  ) . مب جيهانيان خؤبةدةسةوةدةر

كة ,  ِروونةثةيامي حمةمةد , تةي سةرةوةدالة ماناي ئةم ئاية   
تةسليم بة خوداي ناديار بن و , ت خةلَك لة جيايت بتثةرسيتدةيةوص

  .بؤية ثةيامةكةيشي ناونا ئيسالمهةر . تةا ئةو بثةرسنت
  .لة تةسليم بوونةوة وةرطرياوةلة زماين عةرةبيدا ئيسالم     
ياين  ,ناوةئيسالم هصبة  ئةو كةسةية بِرواي ,ا موسولَمانوات) مسلم  (   

  .ةكاين ئايين ئيسالم كردووةخؤي تةسليم بة فةرمان
  :بة درومشي ,  هةر لةدواي ِراطةياندن محەمەد   
شايةيت ئةدةم : ( واتا , ) اشھد ان ال الھ اال هللا و اشھد ان محمدا رسول هللا  ( 

وة شايةيت ئةدةم كة , ةين ي كةكة جطة لة خودا هيض خودايةكي دي
  . خؤي و خوداي كردة تةواوكةري يةكتر) ردراوي خوداية حمةمةد نص

 لةاليةكي, بةم درومشة لةاليةك خوداي كردة ئالَتةرناتيفي بتثةرستيي   
زي ئايين نةري خودا بؤ بانطةواخؤي وةك هةلَبذاردةو نوص, ديكةش

دةبوو ئةو درومشةي , انك ببواية بة موسولَمهةركةسص. ئيسالم ناساند
ت كة تةا ياين دةبوو دان بةوةدا بنص. تةوةبكردايةو بيطوتايةقبولَ 
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غةمبةري حمةمةديش ثص, بيثةرستص تدةبص, لة ئامسانة, يةك خودا هةية
  .خودايةو لة قسةو فةرمانةكاين دةرنةضن

, ئةوةية كة بة ِراطةياندين ثصغةمبةري, دارةئةوةي شاياين باسة لص   
شصوةي .. اين حمةمةد دا ِروويان نةداك لة بريوبؤضوونةكنصطؤِرا

 بريوبؤضوونةكاينتةواوكةري هةمان , غةمبةربريكردنةوةي حمةمةدي ثص
ك كة لةطةلَ ِرةويت حمةمةد كاتص.  ِرةويت حونةفا بووحمةمةدي سةر بة

 دذي بتثةرسيت ,باوةِريان بة يةكخوداناسي هةبوو, حونةفادا كاري دةكرد
ك لة نةريتة باوةكاين و هةندص آلوي خصلَة عةرةبةكانو ثةرش و ب

   21.بوون جاهيلي
ئةويش , دا ِرووي دا تةبليغي حمةمةد كاروي وةتةا طؤِرانصك لة شص    

ؤري م, ئةوةبوو كة بريوبؤضوونةكاين كرد بةناوي خوداي ناديارةوة
ستةوخؤي ِرايطةياند كة ئايةتةكان دةقي قسةي ِرا.. دان ئامساين لص

    .طاي فريشتةو سروش طةيشتوون بةولة غةيبةوة بةِرص, دانخو
بؤ ئةوةي لصدوان و , يةتةكاين ثريؤز كردوةية دةقي ئا بةم شص  
اين خودان فةرم, نئايةتةكان هةرضي بلَص. هةلَنةطرنكؤلَينةوة ِرةخنة لص

, كةسانةي دةبن بة موسولَمانئةو !. دا نيةان تصيو دةسةآليت حمةمةد
  .دا نةكةنةيان تصقسيان بكةن و ضوون جص بةجصدةبص بص ضةندو

ة كة تةا ئةوةندة هةي, وةمنيش مرؤظصكم وةكو ئص:  وويت ةمةد حم   
كة , نمايي و قسةكاين خوداتا ِرص, من لة اليةن خوداوة هةلَبذصردراوم

,  كةم و زياد و دةسكاريوةكو خؤيان بة بص, ةكاين قورئاننئايةت
  . بطةيةمن بة خةلَك

   . 54/ النور ) ا على الرسول اال البالغ المبین و م(   
  ) . غةمبةرة ندين ئاشكرا لةسةر ثصتةنيا ِراطةيا: ( واتا 
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ضي لة دلَ و خودا نازانصت ,  ماناي ئةم ئايةتة ئةوة دةطةيةنصت كة   
ئةوةش ناكؤكة لةطةلَ ناوةرؤكي ئةم ئايةتةي , ! دةرووين خةلَكانداية 

  :خوارةوةدا 
   .77/ البقرة ) أو ال یعلمون إن هللا یعلم ما یسرون و ما یعلنون (  ــ 

ئايا ئةوانة نازانن كة بة أاسيت خوا بةوةي كة ئةيشارنةوة و : (  واتا 
  ) .ئةوةي ئاشكراي ئةكةن ئاطادارة ؟ 

   .9/ الصف ) ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى و دین الحق لیظھره على الدین كلھ (  ــ 
خوا زاتصكة أةسويل خؤي بة هيدايةت و ديين بةرهةق ناردووة تا : (  واتا 

  ) .بة سةر هةموو دينةكاندا سةري خباو زالَي بكا 
وة  بة طوصرةي ئةم ئايةتة خودا ثصغةمبةري خؤي بة ئايين ئيسالمة   

تا بة سةر هةموو ئاينةكاين مرؤظ لة دنيادا سةري خبا و زالَي , ناردووة 
 بةو ئاماجنة هاتووة كة هةموو مرؤظايةيت بكات بة  ياين حمةمةد..بكات

  !.موسولَمان 
, لةطةلَ واقيعي ئايين ئيسالمدا ناكؤكة, ناوةرؤكي ئةو ئايةتةي سةرةوة    

ئايين ئيسالم بة ,  دواي خؤي خؤيدا و نةسةردةمي حمةمةدضونكة نة لة 
  .سةر هةموو ئاينةكاين دنيادا سةرنةكةوتووة

 هةتا ثصغةمبةري ئيسالم خؤي لة ذياندا بوو بةشصك لة نيمضةدوورطةي    
  . عةرةبستان بوون بة موسولَمان

كة لة نيمضةدوورطة ئايين ئيسالم ,  تةنانةت ئاينةكاين جولةكة و ديان   
تا ئصستا لة دنيادا  لة سةر ئايين خؤيان ماون و هة, زالَ بوو بة سةرياندا
جطة لةوانةش سةدان ئايين ديكة لة كؤمةلَطا .. نةبوون بة ئيسالم

ئةوانيش وةك ئايين ئيسالم لة ناو مليؤنةها , جياجياكاين دنيادا هةن
  !.خةلَكدا ثةيأةو دةكرصن 

ن لةو هةندصك بوو, ئةو ئايةتانةي لة سةرةوة بة منوونة هصناماننةوة    
ئةوانةش بةلَطةي ئةوة دةدةن بة . ناكؤكيانةي كة لة قورئاندا هةن 

  .قورئان لة اليةن غةيري خوداوةية , دةستةوة كة 
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, لة يةكتر جياكرابانةوة" لة مةككة " ئةطةر بأواداران و كافران : (  واتا 
  ) .يامنان بة عةزايب دةرداوي ئازار ئةدا كافرةكان

تا كافرةكان بة جيا بكةونة , !  ياين خودا نةيتوانيوة جيايان بكاتةوة  
  ! .بةردةسيت و عةزايب دةرداوييان بدات 

ناوةرؤكي ئةو ئايةتةي سةرةوة ناكؤكة لةطةلَ ئةو توانا أةهايةي    
  ,لة ضةندين ئايةتدا باسي كردووة, خودادا كة 

  :وونة بؤ من
   .33/ األحقاق ) إنھ على كل شيء قدیر ( ــ  

  ).بة سةر هةموو كارصكدا بة دةسةآلتة " خودا " ئةو : (  واتا 
/ العنكبوت ) و لقد فتنا الذین من قبلھم فلیعلمن هللا الذین صدقوا و لیعلمن الكاذبین (  ــ 
3.   
 تا خوا كةسانص ,كةسانصك كة بةر لةمانة بوون تاقيمان كردنةوة: (  واتا  

كة أاستيان ووتووة بيانناسص و كةسانص كة درؤزن بوون لص يان ئاطادار 
  ).بص 

, خودا هةتا خةلَك تاقي نةكاتةوة,  ماناي ئةم ئايةتة ئةوة دةطةيةنصت كة
  ! .نازانص أاستطؤن يان درؤزنن 

  : ئةمة ناكؤكة لةطةلَ ناوةرؤكي ئةم ئايةتةي خوارةوةدا كة دةلَصت 
/ البقرة )  أعلم غیب السماوات و األرض و أعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون إني(  ــ 
33.   

من غةيب و أاز ي ئامسانةكان و زةوي دةزامن و هةر وايش : (  واتا 
  ) .ئةوةي ئاشكراي دةكةن يا دةيشارنةوة ثص ي دةزامن 

لبر إذا ھم فإذا ركبوا في الفلك دعوا هللا مخلصین لھ الدین فلما نجاھم الى ا(  ــ 
   .65/ العنكبوت ) یشركون 

لة كاتصكدا ديين , خوا بانط دةكةن, كاتص سواري طةمي يةك بوون: (  واتا 
جا كاتص ئةواين بردة ووشكايي و أزطاري , خؤيان بؤ ئةو ثاك كردووة

  ).هصمان هاوبةش بؤ خوا دادةنصن , كردن
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لة بةرئةوةي ,  صهةروةها دةلَ ..  ئةوا خةلَكي خراثن,  سةر ئايين ئيسالم
  خةلَكي     بلَصي    هةتا بؤية , ئيسالم   سةر ئايين    نةهاتوونةتة زؤربةيان

  .خراثن 
   .99/ یونس ) و لو شاء ربك آلمن في األرض كلھم جمیعا (  ــ 

, ئةوانة كة لة سةر زةوين, وة ئةطةر ثةروةردطارت بيويستاية: (  واتا 
  ).هةموو بة تصكأا بأوايان دةهصنا 

خودا خؤي نةيويستووة هةموو مرؤظ بنب بة ,  ماناي واية كة  
ئةطينا هةموو خةلَكي بة بص كصشة و طريوطرفت هيدايةت ! .  موسولَمان 

   ثصويست    كوشتارةشي  لة   ثأ  درصذة  دوورو  ئةو مصذووة ,  دةكرد و
  ! .نةدةكرد 

  : بةآلم لة ئايةتصكي ديكةدا دةلَصت 
   .75/ النساء ) تلون في سبیل هللا و ما لكم ال تقا( ــ 

  ) .ئةي ضيتانة ؟ بؤض لة أصطاي خوادا جةنط ناكةن ؟ : (  واتا 
خودا ويستوويةيت خةلَك بنب بة ,  ماناي ئةم ئايةتة ئةوةية كة   

نةك هةر ويستوويةيت ..بةآلم خةلَك نةبوون بة موسولَمان, موسولَمان
ةرزةنشيت موسولَماناين بةلَكو س, هةموو خةلَك بنب بة موسولَمان 

بؤ ئةوةي خةلَك بكةن , كردووة كة بة باشي لة أصطاي خودادا نةجةنطاون
  !.بة موسولَمان 

لة . ناكؤك و ثصضةوانةي يةكترن ,  ناوةرؤكي ئةو دوو ئايةتةي سةرةوة   
بة آلم لة , ئايةيت يةكةميانا خودا نةيويستووة خةلَك بنب بة موسولَمان 

  !.توويةيت بة شةأو كوشتار خةلَك موسولَمان بن ئايةيت دووةمدا ويس
   .68/ غافر ) فاذا قضى أمرا فانما یقول لھ كن فیكون (  ــ 

جا ئةويش , تةنيا ثص ي دةلَص ببة, جا هةر كاتص ئريادةي شتص بكا: (  واتا 
  ).دةبص 

   .4/ الحدید ) ھو الذي خلق السماوات و األرض في ستة أیام (  ــ 
  ) .زاتصكة ئامسانةكان و زةوي لة شةش أؤذدا خولقاند خوا : (  واتا 

  . ي ئايةيت ثصشوو " كن فيكن " ناكؤكة لةطةلَ ,  ماوةي شةش أؤذ
   .25/ الفتح ) لو تزیلوا لعذبنا الذین كفروا منھم عذابا ألیما (  ــ 
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هةلَوصسيت , ئيدي لة دواي أاطةياندن و شيكردنةوةي بريوباوةأةكة    
.. بنب يان نةبن بة موسولَمان خؤيان سةرثشكن, خةلَك هةرضيةك بصت

  .لةوة بةوالوة كاري ثصغةمبةر نية 
ئةطةر خةلَك بة أاطةياندن و ,  بة طوصرةي ئةو ئايةتةي سةرةوة   

ثصغةمبةر مايف ئةوةي نية بة أصطاي , أوونكردنةوة نةبوون بة موسولَمان
  .توندو تيذ و زؤركردن خةلَك بكات بة موسولَمان

أصطاي , بة ثصضةوانةي ئايةيت ثصشوو, لةم ئايةتةي خوارةوةدابةآلم    
  :شةأو كوشتار و جةنط بة ثصغةمبةري ئيسالم أادةطةيةنصت 

   .65/ األنفال ) یا أیھا النبي حرض المؤمنین على القتال (  ــ 
  ) .ئةي ثصغةمبةر بأواداران دنة بدة بؤ جةنط كردن : (  واتا 

تةنيا بة أاطةياندن و أوونكردنةوة و كارةكة , ياين ئةي حمةمةد    
ضونكة خةلَك بةم جؤرة و بة خؤشي خؤيان , ! ووتووصذ تةواو نابصت 

.. ئنجا نؤرةي أصطاي زؤركردن و شةأو كوشتارة, ! نابن بة موسولَمان 
  .موسولَمانان هان بدة بؤ شةأكردن لةطةلَ ئةوانةي كة نابن بة موسولَمان

  .ناكؤكيةكي أوون وئاشكرا هةية, رةوةدا لة نصوان ئةو دوو ئايةتةي سة
   .46/ العنكبوت ) ال تجادلوا أھل الكتاب إال بالتي ھي أحسن (  ــ 

مةطةر بة , مشتومأ مةكةن" جولةكة و فةلة " لةطةلَ ئةهلي كتصب : (  واتا 
  ).ترين شصوة كضا
بة ,  لةم ئايةتةي سةرةوةدا داواي ئةوة لة موسولَمانان دةكات كة    

بةآلم لةم ئايةتةي .. ين شصوة طفتوطؤ لةطةلَ جولةكة و فةلة بكةنضاكتر
  :خوارةوةدا بة ثصضةوانةوة هصرشيان دةكاتة سةر 

عمران  آل) لو آمن أھل الكتاب لكان خیر لھم منھم المؤمنون و أكثرھم الفاسقون (  ــ 
 /110.   

, نابابأوايان هص" ثصغةمبةري ئيسالم " ئةطةر ئةهلي كتصب بة : (   واتا 
  ).وة زؤربةشيان فاسقن , هةندص لةوانة بة بأوان, بؤيان باشتر بوو

بأوا ئةطةر خةلَكي جولةكة و ديان بنب بة موسولَمان و ,  ماناي ئةوةية   
 بةآلم ئةطةر نةيةنة  , ئةوا خةلَكي بأوادار و باشن  , صننبة حمةمةد
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ن كة نزيكي ئيسالم بةو سةردةمة دةلَص, جاهيلي دووةمسةردةمي    
النزعات المادیة , حسین مروة. د,  ]واتا حمةمةد تيايدا لةدايك بووة, بووة

  .الحاشیة  , 177 ص 1ج , في الفلسفة العربیة االسالمیة
                                                   

  
  آ   آ   آ

  
                                      

  
  

   :مةبةشي دوو
  

  يب ثريؤزي ئايين ئيسالم كتص  /قورئان
     
   .وئةوالي ئايين ئيسالمة ئةمالقورئان سةرضاوةي يةكةم و بص    
يب ثريؤزي كتص يشقورئان, ئاينةكاين ديكةبة ثريؤزةكاين وةك كتص    

  .انانةموسولَم
بة , بةرايةيت خؤيداِرالةماوةي ,  حمةمةدي ِرابةري ئيسالم  

دةسةآلتةكةي ئاين وحوكم و, ِرياروحوكمةكاين قورئانببريوبؤضوون و
  .بةِريوةبردووة

غةمبةري قانةي كة بة ووتةكاين حمةمةدي ثصئةو دة, جطة لة قورئان   
داواي لة , تةوةةو خؤي مةبةسيت نةبووة بياننووسصئ, ئيسالم ناسراون
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يان , هيض كةسيش نةكردووة كة قسةي ئاسايي ِرؤذانةي بنووسنةوة
  . بكةن شةريعةت و لة كؤمةلَدا حوكمي ثصبيكةن بة

" د خ " غةمبةر موسلم لة ئةيب سةعد ئةخلدري دةطصِرصتةوة كة ثص  [
        1.] ) حھ ن فلیمو من كتب عني غیر القرآ, تبوا عنيال تك: ( فةرموويةيت 

, بارةي منةوةوة هةركةس لة, دةربارةي من هيض مةنووسنةوة : (  واتا
   ).شتصكي نووسيوة با لةناوي بةرص, جطة لة قورئان

تةا ئاماذةم بة دةقةكاين قورئان وةك ,  بؤية منيش لةم نووسينةدا
م منوونة لصبة , طرنطترين سةرضاوةي ئايين ئيسالم كردووةو

  .وةرطرتووة
  
  

  : قورئان بابةتةكاينكهات و ثصناس و ثص ـ1 
  
  :ناسةي قورئان ثص
زماين ي ) قرأ ( لة بنةِرةتدا لة ووشةكرداري )  نقرآ (ووشةي    

  . عةرةبيةوة وةرطرياوة
هةردوكيان ضاوطي ووشةكرداري ) ة قراء( و ووشةي )  نقرآ (ووشةي    
  .ن ) قرأ (
اين ي ) نقرآ ( ,ندنةوةياين خوص) قراءة (  ,نديةوة ياين خوص) قرأ  (

  .ندراوة صخو
.. تبة ماناي كؤكردنةوةو خستنةسةر دص[ ) قرأ (  هةروةها ووشةي 
ان ( ت فةرموصخودا دة.. و ووشةكان لةطةلَ يةكديكؤكردنةوةي ثيت 

   2 .] 18, 17/ القیامة ) علینا جمعھ و قرآنھ فاذا قرأناه فاتبع قرآنھ 

جا هةر , ةيةمئصبة ِراسيت كؤكردنةوةو خوصندين ئةوة لةسةر : ( تا وا   
  ).ندنةوةية ثةيِرةوي بكة تؤ لةو خوص, كاتص كة ئصمة ئةوةمان خوصند

 179 

ئاينةكاين ديكة الي , كة دواي ئايةيت ثصشوو هاتووة,  لةم ئايةتةدا    
خودا قةبولَي نية خةلَك لة سةر دينةكاين ديكة مبصنن , ! خودا قةبولَ نني 

اينصكي كةس مايف ئةوةي نية جطة لة ئيسالم ئ.  يا بضنة سةر ئايين ديكة ! 
  ! .ديكةي هةبصت 

  .ثصضةوانة و دذي يةكترن ,  ئةو دوو ئايةتةي سةرةوة
) أدع الى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالتي ھي أحسن (  ــ 

   .125/ النحل 
بة حيكمةت و ئامؤذطاري ضاك خةلَك بؤ أصطاي ثةروةردطارت : (  واتا 

ةكي جوان وتووصذ و مشت و مأيان بانط بكة و لةطةلَ ئةواندا بة شصوةي
  ) .لةطةلَدا بكة 

. ئةم ئايةتة بانطةوازي أصز دانانة بؤ خةلَكاين ديكة كة موسولَمان نني     
داواي .  داواي مامةلَةي نةرم و ديالؤطي لةطةلَ كةساين بةرانبةر كردووة

بة , لة موسولَمانان كردووة كة طوص لة أاي جياوازي بةرانبةر بطرن و 
  !.ي ثصيان بلَصن بؤ ئةوةي كة موسولَمان بن نةرم

  :ناكؤكة , كة دواتر هاتووة ,  بةآلم لةطةلَ ئةم ئايةتةي خوارةوةدا
   .29/ التوبة ) قاتلوا الذین ال یؤمنون با  و ال بالیوم اآلخر (  ــ 

  ).جبةنطن لةطةلَ ئةوانةي كة بأوايان بة خوداو أؤذي بةرص ين ية : (  واتا 
هيض , ! كةسانة بكوذن كة أايان لةطةلَ أاي ئصوةدا جياوازة  ياين ئةو 

هةر كةس دةيةوصت بذي و بة !  كةس بؤي نية أايةكي جياوازي هةبصت 
  ! با ببصت بة موسولَمان , صنصت زيندوويي مب

   .54/ النور ) و ما على الرسول إال البالغ المبین (  ــ 
  ).صغةمبةرة تةنيا أاطةياندين ئاشكرا لة سةر ث: (  واتا 

,  ماناي ئةوةية ئةرك و لصثرسراوصيت حمةمةد وةك ثصغةمبةري ئيسالم
تةنيا ئةوة بووة كة بريوباوةأ و بؤضوونةكاين ئايين ئيسالم بة خةلَك 

  .أابطةيةنصت و بؤيان أوون بكاتةوة 
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, يا لة بري بةرينةوة" بسأينةوة " ئةطةر ئايةتصك نةسخ بكةين  : ( واتا  
   1. ) ]يا وةكو ئةو دصنينةوة , لةو ضاكتر

سةردةمي  ئةو دوو ئايةتةي سةرةوة وةآلمن بةو كةسانةي كة لة    
  .أةخنةيان لص طرتووة, دةربارةي ناكؤكي لة قورئاندا,  خؤيداحمةمةد

 با ثصكةوة سةرنج بدةينة ضةند منوونةيةك لة ناكؤكي لة نصوان   
  :ئايةتةكاين قورئاندا 

   .256/ البقرة ) ال إكراه في الدین (  ــ 
  ) .بؤ قةبولَ كردين دين زؤرصك ين ية : (  واتا 

هةر كةس ئازادة ببصت بة , ماناي ئةم ئايةتة ئةوة دةطةيةنصت كة    
  ! .  ئيسالم زؤر لة كةس ناكات ئايين.  موسولَمان يان نةبصت

,  ماناي ئةو ئايةتةي سةرةوة لةطةلَ ماناي ئةم ئايةتةي خوارةوة  
  :كة دةلَصت , ثصضةوانة و ناكؤكن

   .85/ عمران  آل) و من یبتغ غیر األسالم دینا فلن یقبل منھ (  ــ 
جا هةرطيز , وة هةر كةسص بصجطة لة ئيسالم دينص تر هةلَبذصرص: (  واتا 

  ).صي قةبولَ ناكرص ل
كةس مايف ئةوةي نية كة ئاينصكي , ! ياين قةبولَ كردين ئيسالم بة زؤرة   

  ! .ديكةي هةبصت 
   .6/ الكافرون ) لكم دینكم و لي دین (  ــ 

  ).ديين خؤتان بؤ خؤتان و ديين خؤم بؤ خؤم : (  واتا 
 بة ئازادي بة أووين و بص ثصض و ثةنا داين ناوة,  لةم ئايةتةي سةرةوةدا  

هةر وةك ضؤن بؤ خؤي بة أةوا بينيوة كة . بريوباوةأي ئاينيدا
كةسي بةرانبةريشي ئازاد كردووة كة هةر ئاينصكي , موسولَمان بصت 

  .هةبصت مايف خؤيةيت
  :كة دةلَصت ,  بةآلم لةطةلَ ئةم ئايةتةي خوارةوةدا  تةواو ناكؤكة 

   .19 /عمران  آل) إن الدین عند هللا األسالم (  ــ 
  ).تةنيا دينص كة الي خوا قةبولَة ئيسالمة : (  واتا 
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, ي قورئانةوةياين لة ِروانطةي خود, كي قورئان ضةند ئايةتصيرةبةطوص  
   :ت ئاوا قورئان دةناسصنص

   .1/  الزمر )تنزیل الكتاب من هللا العزیز الحكیم ( ــ 
لةاليةن خوداي عةزيزو "  قورئان "بة نازل بووين ئةم كتص: ( واتا   

  ).حةكيمةوةية 
   .1/ ابراھیم ) كتاب انزلناه الیك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ( ــ   

كة بؤ تؤمان نازل كردووة تا خةلَك لة تاريكاييةوة ئةمة كتصبص: ( واتا 
  ).بةرةو ِرووناكي ببةي 

   . 27/ الكھف ) كتاب ربك ال مبدل لكلماتھ ( ــ 
   ).هيض كةس ين ية بتوانص قسةكاين خودا بطؤِرص: ( اتا و
ناسةيةكي ثص, وةك منوونة, سةرةوةدا ئايةتةي لة ماناي ئةو سص   

, رةي ئةو ئايةتانةبةطوص. ان دةدةن بة دةستةوةِروون سةبارةت بة قورئ
غةمبةري لة خوداوة بؤ حمةمةدي ثص, خودايةقورئان قسةي ثريؤزي 

ةوةي هةموو مرؤظ بؤ ِرصطاي ِرووناكي ئايين بؤ ئ, اوةخودا وةحي كر
وةيةك لةاليةن ئايةتةكاين قورئان بة هيض شص. اتين بكئيسالم ِرصنوص

, كي هةميشةييةقورئان كتصبص. ي هةلَناطرنمرؤظةوة طؤِران و دةسكار
ياين هةتا مرؤظ لة دنيادا . انفةرمان و باس و حوكمةكاين بؤ هةتاهةت

سةرجةم ئايةتةكاين , ي يةكو دوودلَ هيض طومان دةبصت بةبص, بصت
  .ي بكةن بةرنامةي ئايين ئيسالم قبولَ بصت و جصبةجصقورئانيان وةك

قورئان ,  كة كؤكنناسةيةلةسةر ئةو ثص  بةطشيت زاناياين ئيسالم  
  .قسةي ثريؤزي خودايةو بؤ حمةمةد دابةزيوة

كة ض موسولَمانان و ض غةيري , ناسةيةكي طشيت بؤ قورئانثص   
  :ئةوةية كة , ولَمانان لةسةري كؤكنموس

ض لةسةردةمي , مانانةقورئان بةرنامةي تيوري و ثراتيكي موسولَ  
  .  خؤيداو ض لةسةردةماين دواترداحمةمةد
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   :كهايت قورئان ثص 
   لة يش  سورةتةكان سةرجةمي,  سورةت و ) 114(  قورئان لة  يبكتص    

) اي طةورةو ميهرةبان بةناوي خود(بة, كهاتووةثصئايةت )6336( 
  . ةكانةوة

  بةبص) تةوبة ( سورةيت تةا ,  قورئاندا لة ناو هةموو سورةتةكاين     
  .دابةزيوة) بةناوي خوداي طةورةو ميهرةبان  ( 

سالَي ثصغةمبةرايةيت  ) 23(  لة ماوةي سةرجةمي ئايةتةكاين قورئان   
  .ذراونحمةمةد دا داِرص

بةو , ةككييةسورةيت م ) 86( , قورئانسورةيت  ) 114( لة كؤي     
لة ماوةي ,  بؤ شاري يةسربة قؤناغي ثصش كؤضكردين حمةمةدماناية ل

  .نووسراونسالَي خةبايت مةككةدا  ) 13( 
, الرعد, یوسف, ھود, یونس, االعراف, االنعام: (  ئةو سورةتانة ئةمانةن    

, النور, الموءمنون ,نبیاءاال, طھ, مریم, الكھف, االسراء, النحل, الحجر, ابراھیم
, فاطر, سبا, السجدة, لقمان, الروم, العنكبوت, القصص, النمل, الشعراء, الفرقان

, الجاثیة, الدخان,الزخرف,الشورى ,فصلت, غافر, الزمر, ص, الصافات, یس
, القلم, الملك, الواقعة, الرحمان, القمر, النجم, طور, الذاریات, قاف, االحقاف
, النبأ, المرسالت, االنسان, القیامة, المدثر, المزمل, الجن, نوح, جالمعار, الحاقة

, االعلى, الطارق, البروج, االنشقاق, المطففین, االنفطار, التكویر, عبس, النازعات
, التكاثر, القدر, العلق, التین, الشرح, ضحىال, اللیل, الشمس, البلد, الفجر, الغاشیة
, االخالص, المسد, الكافرون,  الكوثر, عونالما, قریش, الفیل, الھمزة, العصر
  ) . الفاتحة 

بةو مانايةي لةقؤناغي دواي كؤض , سورةيت مةدةنية ) 28( هةروةها     
  . سالَي دةسةالَتدا نووسراون ) 10( لةماوةي , بؤ شاري يةسرب

, االنفال, المائدة, النساء, عمران آل, بقرةال(  :ئةو سورةتانة ئةمانةن    
, الممتحنة, الحشر, المجادلة, الحدید, الحجرات, الفتح, محمد, االحزاب, لحجا,التوبة
, العادیات, الزلزلة, َالبینة, التحریم, الطالق, التغابن, المنافقون, الجمعة, الصف
  ) .الناس , الفلق, النصر, القارعة

 ئةوةندةي ذمارةي زياتر لة سص, كاين مةككي بةذمارةسورةتة    
  .ننيسورةتةكاين مةدة
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  :  ـ  ناكؤكي 6   
   

) و لو كان من عند غیر هللا لوجدوا فیھ إختالفا كبیرا , أفال یتدبرون القرآن (    ــ 
   .82/ النساء 
ئةطةر قورئان لة اليةن غةيري , بؤضي بري لة قورئان ناكةنةوة : (  واتا 

  ). ئةدي لةوا ئيختيالفص زؤريان, خواوة بواية 
قورئان بة هؤي ئةوةي كة قسةي ,  بة طوصرةي ئةو ئايةتةي سةرةوة  

  . بص هةلَة و كةموكوأي و ناكؤكية, خوداية
هةلَبةتة هةلَة و ,  ياين ئةطةر قسةي كةسصكي ديكة بواية جطة لة خودا 

  !.يا ناكؤكي لة نصوان ئايةتةكانيدا دةبوو , كةموكوريت 
بة ماناي بووين دوو ئايةت لة سةر , ندا دياردةي ناكؤكي لة قورئا   

بةآلم بة دوو بؤضووين جياواز و ثصضةوانةي , هةمان باس و بابةت
  .يةكترةوة

لة ,  سةبارةت بة دياردةي ناكؤكي لة نصوان ئايةتةكاين قورئاندا   
كةسانصك هةبوون كة هةمان أةخنةيان لص , خؤيشيداسةردةمي حمةمةد 

  .طرتووة
, ئايا سةيري حمةمةد دةكةن: بص بأوايان ووتيان : ان أاظةكاران ووتي[    

ثاشان نةهي يان لص دةكات و , فةرمانصك بؤ اليةنطراين خؤي دةردةكات
ئةمأؤ شتصك دةلَص و . فةرمانصكي ثصضةوانةي ئةوةي ثصشوو دةردةكات ؟ 

ئةمةي لة قورئانداية قسةي حمةمةد , سبةينص لصي ثةشيمان دةبصتةوة
ئةوانة قسةي ناكؤكن لةطةلَ , يةوة شت دةلَصت خؤيةيت و هةر لة خؤ

 / النحل) و إذا بدلنا آیة مكان آیة ( : ئةم ئايةتة دابةزي , دواي ئةوة .   يةكتر
101.  

 هةروةها ئةم ) . كمان لة جصي ئايةتصك دانا وة ئةطةر ئايةتص: (  واتا 
  :ئايةتةش دابةزي 

   . 106/ البقرة ) لھا ما ننسخ من آیة أو ننساھا نأت بخیر منھا أو مث( 
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ئةو دياردانةو ئالَوطؤأةكانياين خوصندؤتةوةو , ةوةحوكمي ضاوي مرؤظ
  !.لةو ئايةتانةدا سوصندي ثص خواردوون

 ,  بة هؤي ئةوةي ثةي بة هؤكاين ئةو ئالَوطؤأة سروشتيانة نةبردووة    
  أوو ضؤن  كة   نةكردووة  ئةوةي  باسي   قورئاندا جصطايةكي  هيض  لة

نةيتوانيوة لة , ةردةمة قورئان بة طوصرةي زانسيت ئةو س !. دةدةن 
  .خوصندنةوةي ضاو واوةتر بضصت

 زانسيت ئةو سةردةمة نةطةيشتبووة ئةو أاستية كة زةوي خأة و بة    
بة هؤي ئةوةي تيشكي أؤذ هةر بةر اليةكي . دةوري خؤيدا دةخولصتةوة

لةم .. ياين لةوص أؤذة, ئةو الية أووناك دةكاتةوة, زةوي دةكةوصت 
بؤية تاريك , تيشكي أؤذي تص ناكةوص, ةي زةويحالَةتةدا الكةي ديك

  .ياين لةوص شةوة, دةمصنصتةوة
هاتين شةو و أؤذ بة , دا  درك بةوة نةكراوة كةسةردةمي حمةمةد  لة    

لة ماوةي , لة دووبارةبوونةوةي هةميشةيي ئةم ثرؤسةيةدا , دواي يةكدا
وة هةر بة بةلَكو ئةو كاتة وايان زاني.  كاتذمصردا أوو دةدات ) 24( 

شةو و ,  ثشووداين مرؤظ وئريادةي خودا و لة بةر خاتري ئيش وكار
لة بةر ئةوة مرؤظيش دةبصت بة ثريؤزيان !. أؤذي بؤ دروستكردوون 

  ! .بزانصت 
بينيمان قورئان سوصند بةو دياردانة دةخوات ,  لةو منوونانةي سةرةوةدا 

لَي عةرةبستان كة بة ضاو و ئةقلَ و زانسيت ئةو كاتةي خةلَكي كؤمة
  .بينراو و زانراون

شاخة بةفرينةكاين قوتبةكاين ,  لةو بأوايةدام ئةطةر ثصغةمبةري ئيسالم   
وةك خؤر و مانط و , يا زانياري دةربارةيان ببيستاية, زةوي ببينياية

سةرجني ئةويان أادةكصشاو لة ضةند ئايةتصكدا , ئةستصرة و شةو و أؤذ
  !. منوونةي كاري خودايي باسي دةكرد يا وةك, ! سوصندي ثص دةخوارد 
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سورةتةكاين مةككي زياتر دةربارةي بريوباوةِرةكاين ئيسالم و    (
ارةسةر بةآلم سورةتةكاين مةدةين زياتر ض, ئةركةكاين موسولَمانانن

, هةروةها, غةمبةر دةهاتن وبوون بؤ ئةو كصشانةي كة دووضاري ثص
   3 .)وةآلم بةو ثرسيارانةي كة موسولَمانان دةيانكردن 

 
  :رةتةكاين مةككي سوتايبةمتةندي   ـ 

  .سورةتةكان كورتتر و ذمارةي ئايةتةكان كةمترن_ 
نان و وازهص سورةتةكاين مةككي بة نةرمونياين داواي يةكتاثةرسيت -

  .لة بتثةرسيت دةكةن
ان بؤ موسولَمانان و دؤزةخ بؤ طرنطي بة باسي بةهةشت و ثاداشتةك -
  . بِروايان دةكةنبص
وصست بةرانبةر بص بِروايان نةرمةو هةلَ,  لة سورةتةكاين مةككيدا-

  .يت و برايةيت دةكةنبانطةوازي يةكص
ش  ِرةخنةطرييان تصداية لة هةندصك نةرييت دزصوي كؤمةلَطاي ثص-

  .ئيسالم
,  سورةتةكاين مةككي ِرةنطدانةوةي هةلومةرجي نةبووين دةسةآلتن-

  .ئايةتةكان ثةروةردةيني و داواي ِرةوشيت ئيسالمي دةكةن
  :ةندي سورةتةكاين مةدةين تايبةمت ـ

  ةتةكانذو ذمارةي ئاي سورةت و ئايةتةكاين مةدةين درصبةطشيت                       - 
  .                        زؤرترن

   لة سةردةمي زؤربةيان كةيةسورةتةكاين مةدةين بةهؤي ئةو                         
  ياتر بِريارو ياساو ئةحكاميان بةخؤوة زراون   دةسةآلتدا داأصذ                        
 .                   طرتووة                        

بانطةوازي ,  بِروايان وئايةتةكاين مةدةين زياتر هصرشن بؤ سةر بص     –
                                            .بؤ ئةوةي موسولَمان بن,  دذيانشةِرو كوشتار دةكةن لة

.                                                ست بةرانبةر جولةكةو ديان زؤر توندةلة ئايةتةكاين مةدةنيدا هةلَوص –
–   
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  : بابةتةكاين قورئان ـ 
, بوونة زؤر اليةين ذيان و ل, كي بةربآلوة لة أاستيدا قورئان كتصبص   

رةي سةرهةلَدان و طةشةي خؤي تا طةيشنت بة دامةزراين بةطوص
ك بابةيت جؤراوجؤري بةخؤوة قسةي كردووةو طةلص, ةآليت ئيسالمدةس

  :بؤ منوونة , طرتووة
مبةران و غةكؤن و داستان و بةسةرهاتةكاين ثصين ئةفسانةكا_ 

 .ش ئيسالمئاينةكاين ثص
        تواناو , يةكخوداناسي :سةبارةت بة , بريوباوةأةكاين  ئايين ئيسالم_                        

  بةهةشت, أؤذي قيامةت, زيندوبوونةوةي ئةودنيا, خودا دةسةآليت أةهاي                    
  , ةرامـــــــــــةآللَ و حـــح, وةي جؤراوجؤرب  بةشصعةزادؤزةخ و,  و ثاداشت                  

 .هتد...جنؤكة و شةيتان ,فريشتة                  
  .  وةكاين كؤمةلَطاي جاهيليك لة نةريتة با بابةيت أةخنة لة هةندص_               

 .ك ضاكسازي كؤمةآليةيت بؤ ئةو سةردةمةهةندص                 _ 
  بؤ دامةزراين دةسةآليت,  ئاينةكاين ديكة نةياران ولةطةلَي سياسي ملمالنص_                

 . كاليةنةي ئيسالم                 ية
   .ئةرك و فةرزو أةوشتة ئيسالميةكانبابةيت _                
 .ـــ بابةيت بأيارو ياساو حوكمة ئيسالميةكان                 

  .نيوص لةسةر هةموو ئةم بابةتانة دةدلة بةشةكاين داهاتوودا                    
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هةندص جار لة ,  هةروةها سوصندي بةو بريسكة ئاطرة خواردووة كة   
بصطومان بة .  كايت أةو يا غارداندا لة نووكي مسي ئةسثدا ثةيدا بووة
ئةو بريسكة , طوصرةي زانسيت ئةو سةردةمة ثةي بةوة نةبردووة كة

,  بةردي أةق لة خصراييدائاطرة لة ئةجنامي بةركةوتين نالَي ئةسثةكان بة
بؤ هصرش , بةلَكو ثصي وابووة كة لة حةماسةيت ئةسثةكانةوة. ثةيدا بووة

  ! .بردن بؤ سةر نةياران ثةيدا بووة
   .1/ القلم ) نون و القلم و ما یسیطرون (  ــ 

  ).سوصند بة قةلَةم و ئةوةي دةنووسن : (  واتا 
زصكي بة كةلَك و طرنط بووة ئامرا,  قةلَةم لة سةرةتايي ترين شصوةيدا   

  .بةآلم لة داهصنان و دةسكردي مرؤظ خؤي بووة, بؤ مرؤظ بؤ نووسني
.  ئةوةندة ثريؤز نةبووة تا لة اليةن خوداوة سوصندي ثص خبورصت   

مةرج نية هةر ئايةيت قورئان , هةروةها ئةوةي كة بة قةلَةم دةنووسرصت
  .بصت

ضونكة لة , ةةي بريي حمةمةدوئةم ئايةتة تةواو ديارة كة أةنطدانة   
لة ناو , أاستيدا ئةو وةك كةسصكي أووناكبريي سةردةمةكةي خؤي 

لةو . طرنطي زؤري بؤ أووناكبريي هةبووة, كؤمةلَي عةرةبستاندا
  .أوانطةيةوة قةلَةمي بة الوة طرنط بووةو بةرز و ثريؤز نرخاندوويةيت

و , و اللیل اذا یغشاھا, ار اذا جالھاو النھ, و القمر اذا تالھا, و الشمس و ضحاھا(  ــ 
   .5 ــ 1/ الشمس ) السماء و ما بناھا و األرض و ما طحاھا 

, وة سوصند بة مانط, بة خؤر و ثةرةطرتين أووناكي ئةو سوصند: (  واتا 
   زةوي  أووي  كة كاتص  أؤذ   بة وة ,    هةلَدص  أؤذ  ئةو  دواي  كة كاتص

وة بة ئامسان ,  كة أووي زةوي دائةثؤشصوة بة شةو,  أووناك دةكاتةوة
 ئةو كةسةي كة ئةوي   زةوي و  بة وة,  داوة  سازي   كةسةي كة و ئةو
  ).كردؤتةوة  ثان

 لةم ئايةتانةي سةرةوةدا سوصندي بة هةندصك لة دياردةكاين طةردوون   
وة هةر لة طؤشةنيطاي بينني و .. خواردووة كة لة بةرضاوي مرؤظن
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ئايةت سوصند بة شيت جؤراوجؤر  ) 71(  سةرجةم لة هةموو قورئاندا    
  :بؤ منوونة , دةخوات

قنا األنسان في احسن لقد خل, و ھذا البلد األمین, و طور سینین, و التین و الزیتون(  ــ 
   .4 , 3, 2 , 1/ التین ) تقویم 
سوصندم بةم , سوصند بة توري سينني, سوصند بة هةجنري و زةيتون: (  واتا 

بص شك ئصمة مرؤظمان بة باشترين شصوة ," مةككة " شارة ئةمن و ئةمانة 
  ).خولقاندووة 

ةو ئ, خودا سوصند بؤ مرؤظ دةخوات كة,  لةم ئايةتانةي سةرةوةدا  
سوصند بة زةيتون و هةجنريو ! . مرؤظي دروست كردووة " خودا " خؤي 

لة حالَصكدا كة ئةو شتانة هيض , كصوي سينني و شاري مةككة دةخوات 
  !.ثةيوةنديةكيان بة دروستبووين مرؤظةوة نية

 بة هؤي ئةوةي شيكردنةوةيةكي دروست و بةلَطةيةكي سةملصنةري لة   
لة , ي بردؤتة بةر سوصندخواردن بةو شتانة كةبؤية ثةنا, توانادا نةبووة

دةوروبةري خةلَكي مةككة و مةدينةدا وةك شيت بةرجةستة و ديار و 
  .ناسراو هةبوون

   .3 , 2 , 1/ العادیات ) فالمغیرات صبحا , فالموریات قدحا, و العادیات ضبحا(  ــ 
, ةأؤنسوصند بة ئةسثاين توندأةو كة بة ثأمةثأم بةرةو ثصش د: (  واتا 

سوصند بة , سوصند بة ئةسثانص كة بة نووكي سم ئاطر لة بةرد هةلَدةستصنن
  ).ئةسثانص لة بةرةبةياناندا هصرش هصنةرن 

ئةسث يةكصكة لةو ووآلخانةي كة لة كؤنةوة الي خةلَكي     
ضونكة سوودي , نيمضةدوورطةي عةرةبستان طرنطيةكي تايبةيت هةبووة

ايبةت لة شةأي خصلَةكان و شةأةكاين وة بة ت.. زؤريان لص وةرطرتووة
ئةو هصزةي كة ئةسثي زؤرتري . ئيسالمدا بة زؤري ئةسثيان بةكارهصناوة

بؤية عةرةبةكان زؤر . سةركةوتين لة شةأدا مسؤطةرتر بووة, هةبووبصت
  .خولياي ئةسث بوون

, ئةم ئايةتانةش هةر لةو ديدةوة سوصنديان بة ئةسث خواردووةو    
  . ثصشكةوتين ئةو سةردةمةن أةنطدانةوةي باري

 39 

  
  
 
    :  سةرضاوةكاين قورئانـ 2
 
 باس و بابةتةكاين  لةطةلَ , تةوةوةسصك بة وردي قورئان خبوصنصك    

تةورات و , ستاوةك ئاظص, هةندصك لة كتصبة ئاينيةكاين ثصش ئيسالم
تةوة كة داِرشتين ئةوةي ال ِروون دةبص, راورد بكاتئينجيل بة

كاين ئةو ر كاريطةري باس و بابةتةك هةر لة ذصئايةتةكاين قورئان نة
أص و أةسم و , ستانةكاين قورئانك لة دابةلَكو طةلص, ئاينانةداية

بة دةسكاريةوة , ك لة بأيارو حوكمةكاين قورئاننةريتةكان و هةندص
  .لةوان وةرطرياون

هةروةها لة أةخنةو بؤضوونةكاين قورئاندا سةبارةت بة نةريتة     
كياين بة دةسكاريةوة ئيسالم هةندص, لَطاي جاهيلي كؤمةباوةكاين

 نةريت و أةسم و ياساي ئيسالم وةك, قورئان وطواستؤتةوة ناو 
  .طريي كردوونجص

لة نووسينةوةي قورئاندا لةم سةرضاوانةي خوارةوة ,  لةم بارةيةوة  
  :سوود وةرطرياوة 

    

  :ش ئيسالم وِرةمسة ئاينيةكاين ثص ئاين و ِرصـ     
ك لةو ئاينانة هةندص, ئيسالمدا باسي زةمينةي سةرهةلَداين ئايين  لة   

وةك ئاينةكاين , دواين كة لة نيمضةدوورطةي عةرةبستاندا هةبوون
  .سابيئةو ِرةويت حونةفا, زةردةشيت, ديان, جولةكة

ييان لةطةلَ يةكتر كةلَن ئةو ئاينانة هةر يةكةيان بةطوصرةي تصطومابص    
  .كاريطةرييان لةسةر يةكتر داناوة, ذوودامصو كؤين و نوصييان لة 
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وون و حوكمة شةرعي و نةريت و ِرص وِرةمسة لة داِرشتين بريوبؤض   
    .وةرطرتووةش خؤي ئايين نوص سوودي لة ئاينةكاين ثص, ئاينيةكاندا

ِرةويت . ةر كاريطةري ئايين جولةكةدا بووئايين ديان لةذص, نةبؤ منوو
بةري سةر بةو ِرةوتة غةم ِراطةياندين ثص تا ثصشكة حمةمةد, ةفاحون
  .ر كاريطةري ئايين جولةكةو دياندا بووةلة ذص, بووة

ئةوانة بةطشيت كاريطةريان لة سةر بريوبؤضوون و طةشةي فكري    
 ئيسالمدا وةك سةرضاوة لة دامةزراندين ئايين, حمةمةد هةبووةو

  . سوودي لص وةرطرتوون
يان ,  وةك كاريطةري فكري ض, ةمةدلةوانة كةسانصكي نزيكي حمجطة    

داِرشتين بابةتةكاين ِرؤلَيان هةبووة لة , شنيازو ثرسياركردنوةك ثص
  .كي قورئانداضةند ئايةتص

لة يةكةم هةنطاودا بريي ثصغةمبةرصيت لة ( الم غةمبةري ئيس ثص   
موسا و عيسا , تزةردةش, بةتايبةت ئيرباهيم, ؤيش خثصغةمبةراين ثص

ئايين ئيسالم تةواوكةري هةردوو , رةي قورئانوصبةط. وةرطرتووة
    4 .)ئايين جولةكة و ديانة 

ئايين ئيسالم , جار دووبارةي كردؤتةوة كة ) 11(  لة قورئاندا   
  :بؤ منوونة , تةسديقي ئةو دوو ئاينة دةكات

 آل) نزل علیك الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیھ و انزل التوراة و األنجیل (  _ 
   .3/ عمران 
 نارد كة تةسديق ي بةهةق بؤ تؤ" قورئان " بة ئةم كتص: (  واتا 

  ).وة تةورات و ئينجيلي ناردووة , شووةكانكةرةوةية بؤ كتصبة ثص
   .92/ األنعام ) و ھذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بین یدیھ ( _ 

ثريؤزي و بةختةوةري  , كة نازلَمان كردووةوة ئةمة كتصبص: ( واتا 
بة ئامسانيةكاين وا بةرلةخؤي نازلَ بووة تةسديق كتص, كي تصدايةخةلَ

  ).دةكا 
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بة ثريؤزيان داناون و ,  و ئةستصرةكانيان ثةرستووةأؤذ و مانط
بتة دةسكردةكاين , سةردةمانصكي دواتر  .سوصنديان ثص خواردوون

ئنجا دواتر سوصنديان . خؤيان بة ثريؤز داناوةو سوصنديان ثص خواردوون
  !.بة خودا و ثصغةمبةران و كةسايةتية ئاينيةكان خواردووة 

اردةيةك بووة لة بةرهةمي بريي سوصندخواردن دي, بةم شصوةية    
  .مرؤظ

ثصش سةرهةلَداين ئايين ,  لة كؤمةلَطاي نيمضةدوورطةي عةرةبستاندا
دياردةي سوصندخواردن بة , كة كؤمةلَطايةكي بتثةرسيت بووة, ئيسالم

  . بتةكان و كةعبةكان نةريتصكي باو بووة
و ئةم نةريتة كؤنة درصذةي ثص دراوة, لة سةردةمي ئيسالميشدا     

  .  طوازراوةتةوة ناو قورئان 
, ئايين ئيسالم لة نةرييت سوصندخواردندا طؤأانكاريةكي كردووة     

ئةويش ئةوة بووة كة لة جيايت سوصندخواردن بة بتةكاين سةردةمي 
لة قورئاندا سوصند بة هةندصك دياردة و شيت جؤراوجؤري ديكة , جاهيلي

  !.دةخوات 
قورئان لة ,  قورئان  بةلَطةي ئةوةية كةطواستنةوةي ئةم نةريتة بؤ ناو  

فكري ئةو لة ذصر كاريطةري نةريتة كؤمةآليةتية ,  داأشتين كةسصكة كة
  .ئةويش حمةمةدي ثصغةمبةري ئيسالمة, باوةكاين ئةو  سةردةمةدا بووة

 بؤية سوصندخواردن لة كؤمةلَطا ئيسالميةكاندا هةر لة كؤنةوة نةريتصكي 
  .راوانتريش بووةهةتا هاتووة ف, باو بووةو

زةكان لة داأشتين سوصندخواردن يةكصكة لة خالَة الوا ,بة بؤضووين من    
 ض وةك ئةوةي بؤ بة ثريؤزكردين هةندصك دياردة، ض بو, قورئاندا

  .  بةكار هاتووة، قايلكردين خةلَك بة بريوبؤضوونةكاين قورئان
ي قورئان نووسةر,  ثةنابردنة بةر سوصندخواردن نيشانةي ئةوةية كة  

أاسيت و دروسيت , نةيتوانيوة بة بةلَطةي أوون و ئاشكرا و بةرجةستة
  .بريوبؤضوونةكاين بة خةلَك بسةملصنصت
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, بةآلم دةربارةي سروشيت ووآلتان و طةالين ديكةي دنيا, أؤذهةآلت داوة
هيضي , كة سةدان دياردةو شيت سةرسوأهصنةرو شاياين باسيان  هةبووة 

  !. نةوتووة 
تا ئةو , يةكاين دةربارةي كؤمةلَي نيمضةدوورطةي عةرةبستانيش زانيار   
, بؤ دواي كؤضي دوايي حمةمةد و ..   لة ذياندا بووةتةية كة حمةمةدكا

نةيتوانيوة , ضارةنووسي ئايين ئيسالم و ثةيوةندي بة طةالين ديكةوة
  !. بؤية هيضي لة سةر باس نةكردوون , داهاتوو خبوصنصتةوة

لة زماين كةسصكي , ةتانةش كة ستايشي خودا دةكةن  زؤربةي ئةو ئاي  
  بؤ منوونة , ديكةوة ئاراستةي خودا كراون

  :دةلَصت 
  ) .و أنت خیر الغافرین ( , ) و ھو العلي العظیم ( , ) و ھو السمیع العلیم (  ــ 

وة تؤ (  , ) ئةو ثايةبةرز و طةورةية ( , ) ئةو ئاطا و زاناية : (  واتا 
  ) .اين باشتريين لصبور

لة ,  ئةمانة هةموو بةلَطةي ئةوةن كة هةموو ئةو ستايشانة بؤ خودا    
  .ةوةن بؤ خوداي خؤي ة اليةن حمةمةدل, ئايةتةكاين قورئاندا 

  
  
  :  ـ  سوصندخواردن لة قورئاندا 5
  
بؤ بة ,  سوصندخواردن وةك دياردةيةك لة كؤنةوة لة بريي مرؤظدا    

وة ,  ئةو دياردانةي كة اليان ثريؤز بوونثريؤز أاطرتن و بةرز نرخاندين
دواتريش لة ئاخاوتندا بؤ سةملاندين بريوبؤضوون و قايلكردين كةسي 

  . بةرانبةر بةكارهاتووة
 دياردةي سوصندخواردن بة طوصرةي سةردةمة جياجياكان و جص    

سةردةمانصك كة مرؤظ .    لة طؤأاندا بووة, ةكانطؤأكصي دياردة ثريؤز
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مةبةسيت ,  قورئان لةم تةسديق كردنةيدا بؤ تةورات و ئينجيل   
تا ئةو , ووتنةوةو السايي كردنةوةي بريوبؤضوونةكاين ئةوانة

  .تة خؤي بة تةواوكةري ئةوان دةزانصِرادةيةي ك
ِرؤذي , مردن و زيندوبوونةوة, سييةكخودانا,  بابةتةكاين وةك  

,  شةيتان , فريشتة, حةرام و حةآللَ, نةمبةهةشت و جةهةن, قيامةت
هةروةها طةلصك داستان و ئةفسانة لة ئاينةكاين جولةكةو ديانةوة 

 بؤ منوونة .ذراونةتةوةبة دةسكاريةوة لة قورئاندا داِرصوةرطرياون و 
  :ئةم باسانة لة تةوراتةوة وةرطرياون , 
لة بةر , ئةفسانةي ئادةم و حةوا و دةركردنيان لة بةهةشت ( ــ   

   5 .)قةدةغةكراوي بةهةشتيان خواردووة ئةوةي ميوةيةكي 
   6.) داستاين تؤفاين نوح و كةشتيةكةي  (  ــ 
داواي لص , تةوةئيرباهيمي تاقي كردؤكة خودا , داستاين ئيرباهيم (  ــ 

ئيرباهيم ! . سةر ببأصت " ئيسحاق " كردووة كة كوأةكةي خؤي 
لةو كاتةدا خودا ,  بكات فةرمانةكةي خودا جص بةجصوويستوويةيت 

كوأةكةي لة سةربأين أزطار كردووة و , مةأصكي بؤ ناردووة 
   7.) مةأةكةي كردؤتة قورباين 

كة بة ساوايي دايكي , داستاين لة دايك بووين مووسا لة ميسر (  ــ 
اليةن كضي فريعةونةوة دؤزراوةتةوة و لة . فأصي داوةتة أوبارصكةوة 

حةوت سالَ دةبصت , دواتر ثياوصك دةكوذصت و هةلَدصت . طةورة كراوة 
ئنجا خودا قسة . كابرا كضةكةي خؤي دةداتص , بة شواين كابرايةك

بة طؤضانةكةي دةسيت .. لةطةلَ موسا دةكات و دةيكات بة ثصغةمبةر 
   8 .)ن دةكةين ايدواتر باس. طةلصك موعجيزةي ئةجنام داوة 

ذين خاوةن . كة لة ميسر كؤيلةي مالَصك دةبصت , داستاين يوسف (   ــ 
بةآلم يوسف قايل , مالَةكة دةيةوصت دةست لةطةلَ يوسف تصكةلَ بكات

    9.) نابصت 
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بة هؤي ئةوةي كة هةموويان نصرباز , لة ناوبردين هؤزي لوت (  ــ 
  .هتد  ...  10 .)بوون 

ضةندين بأيارو حوكمي تةورات لة ,ة و داستان    جطة لة ئةفسان
  .قورئاندا أةنطيان داوةتةوة 

  :بؤ منوونة ,    هةروةها لة ئينجيلةوة ضةند بابةتصكي وةرطرتووة 
كة هصشتا كض بووة و لةطةلَ هيض , لة دايك بووين عيسا لة مةريةم (  ــ  

   11.) ثياوصكدا نةنووستووة 
ورئان أةخنةي لةو ق.  12 ) ودايةخ كوأي لة ئينجيلدا عيسا(  ــ 

  .بؤضوونةي ئينجيل طرتووة 
  :عيسا ووتوويةيت ,  ــ بة طوصرةي ئينجيل

 ثصغةمبةران ةوة هاتووم شةريعةت و ديدي من بؤ ئ, وا تص مةطةن كة (  
بةلَكو بؤ تةواو , بؤ ثووضةلَكردنةوة نةهاتووم , ثووضةلَ بكةمةوة 

   13.) كردن 
ووتوويةيت قورئان تةواوكةري , ردنةوةي عيسا  بة السايي كحمةمةد   

      .تةورات و ئينجيلة
كة خؤيان بة ئايين ,  نبة سوودوةرطرتن لة ئاينةكاين جولةكةو ديا   

ئايين , ثةناي بردؤتة بةر هةمان بؤضوون و, ساندووةئامساين نا
ياين تةسديق كردين تةورات و . ئيسالمي بة ئامساين ِراطةياندووة

دووة بة ثالَثشت و بةلَطةي ئامساين بووين قورئان و ئايين ئينجيلي كر
  .ئيسالم

ديارة لة واقيعدا قورئانيش هةر بةِرادةي تةورات و ئينجيل لة     
  !.ئامسانةوة هاتؤتة خوارةوة

ديانةكان خؤيان , ةيب ثريؤزي ديانةكانكة كتص, سةبارةت بة ئينجيل   
بةلَكو نووسيين ضةند ,  نيةكي نووسراوي ئامسايندةزانن كة كتصبص

  .كةكةسص
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   .11/ النساء ) إن هللا كان علیما حكیما ( ــ 
  ).بة أاسيت خوا عةليم و حةكيمة : (  واتا 

   .131/ النساء ) و كان هللا غنیا حمیدا (  ــ 
  ).وة خوا بص نياز و شياوي ستايشة : (  واتا 

   .115/  األنعام )و ھو السمیع العلیم (  ــ 
  ).وة ئةو بيسةر و زاناية : (  واتا 

   .146/ األنعام ) إنا لصادقون (  ــ 
  ).ئصمة أاستبصذين : (  واتا 

   .151/ األعراف ) و انت أرحم الراحمین (  ــ 
  ).وة تؤ دلؤظانتريين دلؤظاناين : (  واتا 

   .155/ األعراف ) و انت خیر الغافرین (  ــ 
  ). تؤ باشتريين لصبوراين وة: (  واتا 

   .95/ المائدة ) و هللا عزیز ذو إنتقام (  ــ 
  ).وة خوا توانا و تؤلَةسصنة : (  واتا 

   .30/ األنفال ) و هللا خیر الماكرین (  ــ 
  " ).ثيالن طصأانة " خوا ضاكتريين تةطبريكةران و : (  واتا 

هةروةها , ا باسكراون ئةو سيفاتانة كة لةو منوونة ئايةتانةي سةرةوةد   
, خةمبار دةبصت, وةك ئةوةي  خودا تووأة دةبصت, دةيان سيفةتاين ديكة

لة قورئاندا كؤ , هةمووي سيفايت مرؤظن , بأياري جةنط دةدات
  !.  كراونةتةوة و دراون بة خودا 

 ئةطةرضي باسي ستايش و سيفات و توانايي خودا لة قورئاندا طةلصك    
ئةوةمان ,  وردي زانياريةكاين ناو قورئان خبوصنينةوةبةآلم ئةطةر بة, زؤرن

, ! زانايي و ئاطاييةكةي يةكجار سنوردارة , بؤ أوون دةبصتةوة كة
  زانياريةكاين زؤر كةم لة سروشيت عةرةبستان و هةلومةرجي كؤمةلَطاي

   واوةتر   سةردةمي   حمةمةد   عةرةبستاين نيمضةدوورطةي
  !. ضووة 

ةربارةي شام و فةلةستني و ميسري ئةو سةردةمة كةمصك زانياري د    
ئاماذةيةكي بضووكي بة هةردوو ئيمثراتؤري فارس و أؤمي , تصداية و 
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و لصي بؤ ضارةسةري كصشةكاين أووي تصدةكرد , ثريؤزي كرد و ثةرسيت
  !.دةثاأايةوة 

كة خولقصنةري ,  بصطومان خاوةين توانا و دةسةآلتصكي وةها مةزن   
دةبصت كؤمةلَصك سيفايت , !هةموو طةردوون بصت و بيبات بة أصوة

كة , بؤية مرؤظ هات لة سيفةتة مرؤييةكاين خؤيةوة.  مةزنيشي هةبصت
 دةسيت كرد ,لة بةرزترين ثلةيدا بؤ خودايشي داأشت و, لة واقيعدا هةن

  !.بة ستايش كردين خوداو سيفةتةكاين 
, زاناية, دةبيستص, دةبينص,  ئاطاية, خولقصنةرة, طويت خودا بة تواناية   

دةبصت . هتد ...سزادةر و تؤلَةسصن و , ميهرةبانة, بةخشندةية, بة بةزةيية
هةميشة .  ذي بؤ بكات و سوذدةي بؤ بةرصتمرؤظ بيثةرستص و نوص

كة . ئةطينا تووأة دةبصت و تؤلَة دةسصنصت ,  بكاتسوثاس و ستايشي
مرؤظ تووشي بةآلي وةك الفاو و بوومةلةرزة و نةخؤشي و , تووأة بوو

  !.هتد دةكات ...بص باراين و أووداوي ناخؤش و 
. ئاينة جياجياكان ثةيدا بوون , بةم شصوةية لة كؤمةلَطاي مرؤظايةتيدا     

مةسةلةي ,  ناديار و ستايش كردينلة كؤمةلَصك ئايندا ثةرستين خوداي
  .بنةأةتيية

 ئايين ئيسالميش يةكصكة لةو ئاينانة كة باوةأي بة خوداي غةيب و   
  .ثةرسنت و ستايش كردين هةية

لة قورئاندا طةلصك ,  دياردةي ستايش كردين خودا و سيفةتةكاين  
ستايشي خودا و سيفةتةكاين لة , جار  ) 698(  سةرجةم  .بةرضاوة

  :بؤ منوونة , ندا باسكراوة قورئا
   .165/ عمران  آل) إن هللا على كل شيء قدیر (  ــ 

  ).خودا بة سةر هةموو شتصكدا بة تواناية : (  واتا 
   .156عمران  آل) و هللا بما تعملون بصیر (  ــ 

  ).وة خوا بةوةي وا ئةيكةن بينا و ئاطاية : (  واتا 
   .34/ اء النس) إن هللا كان علیا كبیرا (  ــ 

  ).بة أاسيت خوا ثايةبةرزصكي طةورةية : (  واتا 
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سيانيان , بةلَكو حةوت ئينجيلي جياجياية, ب نيةيةك كتص( ئينجيل    
ضوار ئينجيل ماوةتةوة كة بةناوي , !بة فةرماين كةنيسة البراون

  ئينجيلي        ,     مةتا ئينجيلي  _   :   بريتني لة ,  نووسةرةكانيانةوةن
ئةم ضوار ئينجيلة بة .  نا يوحةئينجيلي لؤقا و ئينجيلي,  مةرقةس
باسي ِرةويت ذياين مةسيح , ِرانةوةو داستاين جيا لة يةكترضوار طص

   14.) دةكةن 
, كدا نةوتراوة كة ئينجيل قسةي ِراستةوخؤي خوداية لة هيض ئينجيلص   

قورئان جةخت لةسةر ئةوة .  بةلَكو لةنووسيين نووسةرةكانيانن
  وار ئينجيلةهةرضةندة لةو ض .  نيةكي ئامسائينجيل كتصبصدةكات كة 

 لة سورةيت ئال, ِرانةوةي ئينجيلي لؤقا دةكاتقورئان تةسديقي طص ( 
بؤ منوونة . وة ئينجيلةكاين ديكةي تةسديق نةكردووة. عةمراندا

   15 .)قورئان ئةوةي بةرثةرض داوةتةوة كة عيسا كوِري خودا بيت 
ة كة بة ئامسانية ني ئةو كتصلة ِراستيدا تةورات, رات سةبارةت بة تةو   

تةورات خؤي ئةوة ( بةلَكو , تة خوارةوةلة ئامسانةوة بؤ موسا هاتبص
ياين .. تةوة كة ئةلواح موقةدةسةي بؤ هاتؤتة خوارةوةدةطصِرص

ة زماين بةلَكو ل, بة نية كة بؤ موسا هاتووةتةورات خؤي ئةو كتص
   16.) تةوة موساوة ِرووداوةكان دةطصِرص

وةك قورئان بة , يب ئامساين ننينة تةورات و نة ئينجيل كتصةواتة ك    
  .تئامسانييان دةزانص

, ذوو تؤمار كراوناتدا ِرووداوةكان وةك زانست و مصلة تةور   ( 
   17 .)ين ِرووداوةكاين دياريكردووة  كات و شوصبةروارو

ذووي ئايين مص. بةم شصوةية تةورات زياتر مصذووة نةك دةقي ئايين   
  .بوونةوة تا سةردةمي عيسا ية لة سةرةتاي دروستجولةكة

قورئانيش هاتووة تةورات و ئينجيلي كردووة بة بةلَطةي ئامساين    
ِرانةوةي  بؤضوون و طصبووين خؤي و وةك سةرضاوة سوودي زؤري لة

  .داستانةكانيان وةرطرتووة
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شتين سورةت و وةي داِرقورئان لة شص, ة تةورات و ئينجيلجطة ل  
 ستائاظص.. ي زةردةشتداية)ئاظصستا ( لةذصر كاريطةري , اندائايةتةك
كاريطةري بؤ سةر بريي , ش قورئان نووسراوةسالَ ثص ) 1300 ( نزيكةي
  . و داِرشتين قورئان هةبووةحمةمةد

زةردةشت بة ِراشكاوي . كهاتووةثص) هاييت ( و ) طاتا ( ئاظصستا لة    
  . وودي مرؤظستاي نووسيوة بؤ س كة خؤي ئاظصووتوويةيت

.. ستانبةرانبةر طاتا و هايتيةكاين ئاظصسورةت و ئايةتةكاين قورئان    
ك  سورةتصلة قورئانيشدا هةموو, هةموو طاتايةك ناوي خؤي هةية

خوداوةندي بةناوي ( هةموو طاتاكاين زةردةشت بة .. ناوي خؤي هةية
   بة قورئانيش  سورةتةكاين هةروةها , دةكةن دةست ثص) طةورةو زانا 

  .دةكةندةست ثص) خوداي طةورةو ميهرةبان بةناوي  ( 
  :بؤ منوونة , لة ناوةرؤكيشدا نزيكيان زؤرة   
تؤ دةبصت بةهؤي : ( صت لة هاييت دةهةمي طاتاي ئيشتؤ دا دةلَ   

اسيت كة هةرطيز بووةو هةيةو ئةو كةسة بن, ذةكانتةوةثاِرانةوةو نوص
    18.) ناوي ئاهورامةزداية , تدةبص

) خوداي ئايين زةردةشت ( ي ستادا سةبارةت بة ئاهورامةزدا ة ئاظصل  
قادري , كدا زالَةبةسةر هةموو شتص, هةموو شتصك دةزانصت: ( دةلَصت 
, ثاكةو هةرطيز بةدي لص ناوةشصتةوة, فةرمانِرةواية, موتلَةقة

   19 .)تةوة بؤ ئةو هةموو شت دةطةِرص, سةرضاوةي هةموو شتصكة
هةمان ئةو سيفةتانة , دةكاتسي سيفةتةكاين خودا قورئانيش كة با   

 بؤ منوونة لة ئايةيت .تةوة كة زةردةشت بؤ ئاهورامةزداي داناوةدةلَص
  :ت دا دةلَص)بقرة ( ي سورةيت  )284( 
  ما في السماوات و ما في األرض و ان تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه (  _

  ). یشاء وهللا على كل شيء قدیر یحاسبكم بھ هللا فیغفر لمن یشاء و یعذب من
وة ئةوةي وا لة , ئةوةي وا لة ئامسان و زةويداية هي خواية: (  واتا 

خوا بة ثصي ئةو حيسابتان لص , شارنةوةدلَتانداية ئاشكراي بكةن يا بي
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ض هصزصك ئةم ئالَوطؤأانة ئةجنام , جصطاوشوصين لة سروشتدا ضي ية ؟ 
  ! .ضةندةها ثرسياري ديكةي لةم بابةتة , دةدات و 

,  سروشتدا و بصطومان مرؤظ بة طوصرةي تاقيكردنةوةكاين خؤي لة    
, هةروةها بة طوصرةي بريكردنةوةي خؤي لة سةردةمة جياجياكاندا

  .وةآلمي جؤراوجؤريان بةو شصوةثرسيارانة داوةتةوة
بريوبؤضوون و ئاينة جياجياكان ,  لة وةآلم بةو ثرسيارانةدا    

سةردةمانصك مرؤظ خؤر و مانط يا ئةستصرةكانيان .  هاتوونةتة كايةوة
  ! .  ضةرخي طةردوون زانيوةو ثةرستوويانن بة هةلَسوأصنةري

 لة سةردةمانصكي دواتردا بة دةسيت خؤيان ثةيكةريان لة بةرد و دار    
بة لصثرسراو و خوداي ئالَوطؤأةكان دايان ناون و , دروستكردووةو

  .ثةرستوويانن
هصزصكي طةورةو , وةآلمي مرؤظ بؤ ئةو ثرسيارانة ئةوة بووة كة,   دواتر
, ةر و بةرزتر لة خؤر و مانط و ئةستصرة و ثةيكةري داتاشراوبةد, ناديار

بة , خولقصنةري هةموو طةردوون و ئالَوطؤأةكانة, مةزنتر لة مرؤظ
  .مرؤظيشةوة

.. ة و خؤي نيشاين مرؤظ نادات)غةيب (  دةيانووت ئةو هصزة ناديار  
هيض  طؤأان و أووداوصك بة بص , خاوةين دةسةآلت و توانايةكي أةهاية

خوداي غةيب لة بري و , ئيدي لةو سةردةمةوة. اداري ئةو أوو نادةنئاط
  .مصشكي مرؤظدا  كراوة بة خولقصنةري هةموو طةردوون و ئالَوطؤأةكان

. داهصناين هوشياري و بريي مرؤظ خؤي بووة,  ياين خوداي ناديار
وةآلمي مرؤظ خؤي بووة بةو ثرسيارانةي كة لة مصشكي دا دروست 

هؤي ئةسلَيي دياردةو ,  سةردةمانةي مرؤظ بووة كةوةآلمي ئةو. بوون
  .أووداوةكاين دةوروبةري خؤي نةزانيوة

خؤي . مرؤظ خوداي لة خةيالَ و هزري خؤيدا داهصنا,  بةم جؤرة   
. تةسليم بة خوداي خةيالَي خؤي كرد و لة أادةبةدةر طةورةي كرد
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هيضيان لة دةسةآليت خؤياندا نةبووة هةرضييان , لة مرؤظايةيت داوة
  !.ردووة ك

   .39/ األنعام ) من یشاء هللا یضللھ و من یشاء یجعلھ على صراط مستقیم (  ــ 
وة هةر كةسيش خوا , هةركةس خوا بيةوص لة أصطاي الئةدا : (  واتا 

  ).ئةخياتة سةر أصطاي أاست , بيةوص 
توانا و دةسةآلتصكي وةها , هةر وةك لةو ئايةتانةي سةرةوةدا أوونة    

هيض مةودايةكي بؤ مرؤظ خؤي , ديار دانراوة كةبؤ خوداي نا
ئةوةية كة بة , مةبةست لةو دةسةآلتة أةهاية بؤ خودا. نةهصشتؤتةوة

  :مرؤظي ووتووة 
جطة لة تةسليم بوون بةو دةسةآلتة هيض ضارةيةكي ,  ئةي مرؤظي بةندة

  ! .ديكةت نية 
 بؤ  دةسةآليت خوداي نادياري كردؤتة ثالَثشتأصطاية حمةمةدبةم     

بؤ ملكةض ثصكردين خةلَكي كؤمةلَطاي نيمضةدوورطةي , دةسةآليت خؤي
  .عةرةبستان 

  

  : ـ  ستايشي خودا لة قورئاندا 4
   
بؤ مانةوة و  وومتان مرؤظي كؤن , ثصشتر لة بةشي يةكةمي ئةم باسةدا    

لة دياردة و , ة كةثصويسيت بةوة هةبوو, باشتر زامنكردين ذياين خؤي
تا .. ؤأة سروشتيةكاين دةوروبةري خؤي تص بطاتطأووداو و ئالَو

ذياين خؤي , بتوانصت بة طوصرةي ئةو ئالَوطؤأانةو ضةندبارةبوونةوةيان
  .بطوجنصنصت

طةردوون ضؤن , لة كؤنةوة مرؤظ ئةوةي لة ال ثرسيار بووة كة    
, وةرزةكان ضؤن دةطؤأدرصن ؟ , باران ضؤن دةبارصت ؟ ,  دروست بووة ؟ 

,  دروست دةبن و هةميشة بة دواي يةكتردا دصن ؟ شةو و أؤذ ضؤن
مرؤظ ,طؤأانةكاين ديكةي سروشت بةطشيت ضؤن أوو دةدةن ؟ 
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 هةركةس بيةوص, جا هةركةس كة بيةوص لصي خؤش ئةبص و, دةكصشص
  ).بة وزةية كدا وة خوا بةسةر هةموو شتص, يب ئةداعةزا

كة لة فةرزةكاين ئايين كة يةكص, لة ِرؤذصكدا ثصنج جار نوصذكردن   
ةروةها دةستنوصذ ه.. لة ئايين زةردةشيت وةرطرتووة, ئيسالم

. ايين زةردةشتيةكي ئنةريتص, هةلَطرتين ثصش نوصذكردن
كي ثاك قاض و دةست و دةم بة ئاوص( زةردةشتيةكان ثصش نوصذكردن 

دةستصكي تةِريان هصناوة بة , ةطوصضكةيان شتووة كونوضاو و لووت و
   20 .)ندا سةرومليا

 فاغسلوا   قمتم بالصالة  اذا یا أیھا الذین امنوا: ( ت  لة قورئاندا دةلَص   
  وجوھكم و ایدیكم

   .6/ المائدة )  الى المرافق و امسحوا بروءسكم و ارجلكم الى الكعبین 
كاتص كة هةلَدةسنت بؤ ! اوةئةي كةسانص كة بِرواتان هصن: ( واتا 
ن بشؤن و مةسحي سةرتان دةم وضاوو دةستان تا ئانيشكتا, ذكردننوص

  ).زينطةكانتان بشؤن صتان تا طوبكةن و ثص
ش ئيسالم ثص, ة لة فةرزةكاين ئايين ئيسالمكبةِرؤذوو بوون كة يةكص    

  . ندا هةبووةجولةكة و ديا, لة ئاينةكاين زةردةشيت
یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على : ( ت لَصلة قورئانيشدا دة 

   .183/ بقرة ) الذین من قبلكم 
ر نووسراوة ناوة ِرؤذووطرتنتان لةسةانةي بِرواتان هصئةي ئةو: (  واتا 

  ).وة بوون واجب كرابوو هةروةكو لةسةر كةسانص وا بةر لة ئص
تةوة كة ِرؤذوو ةبصايةتةي سةرةوةدا ئةوة ِروون د لة ماناي ئةو ئ  

  ).ش ئيسالمة دا السايي كردنةوةي ئاينةكاين ثصطرتن لة ئايين ئيسالم
, ز "512" تةوة بؤ سالَي ة دةطةِرصكي سةردةمي جاهيلي هةية كدةقص(    

, نووسراوة" النبطیة " بة زماين نةبيت , ناسراوة" كتابة زید " بة ناوي 
   بة ووسينةئةم ن,  يسالمينووسي ئ نزيكة لة كؤنترين ِرص ِرصنووسةكةي
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كردين سورةتةكاين قورئانيش دةست ثص, دةست ثصدةكات" بسم االلة  " 
هةر السايي كردنةوةي ئةو سةرضاوانةية نةك قسةي " بسم اللة " بة 

   21  .)خودا 
زؤر  , لة ِراستيدا سةبارةت بة دةستورو ياسا ِرةوشتيةكاين قورئان  

لة ئاينةكاين , ش ئيسالمداؤر لة ثصز, راين ئاينة جياجياكانلة رِابة
, كونفؤشيوس, بودا: وةك , خؤياندا ئةو شتانةيان باس كردووة

  .موسا و عيسا, زةردةشت
 لة ةلَطةي ئةوةن كة حمةمةدئةو ِروونكردنةوانةي سةرةوة ب   

سوودي لة ِرؤشنبريية ئاينيةكاين سةردةمةكةي , داِرشتين ئاينةكةيدا
  .خؤي و كؤنيش وةرطرتووة

  

  : داب ونةريتة كؤمةآليةيت و ئاينيةكاين سةردةمي جاهيلي  ـ
هةندصكياين . وة طرنطيي زؤري بؤ ئةو داب ونةريتانة هةبومةد حمة

كيشياين هةندص,  طؤِران طواستؤتةوة ناو قورئانوةكو خؤيان  بةبص
ومةرجي بؤضوونةكاين خؤي و هةلدةسكاري كردووةو لةطةلَ بريو

  :بؤ منوونة, داون ثصيتنوص طوجناندووين و شةرعية
 هةر لةكؤنةوة لةناو خصلَة ,زيارةيت كةعبةو بتةكان و بةردةِرةش _ 

  .ناويان بردووة" حةج كردن " كي باو بووةو بة عةرةبةكاندا نةريتص
هةمان نةرييت بة هةمان ناوةوة طواستةوة ناو , غةمبةري ئيسالم ثص

نج  لة ثصلَمانان فةرزي كردو كردي بة يةكصكلةسةر موسو, قورئان
  .كؤلَةكةكةي ئايين ئيسالم

موسولَمانان , ي كؤضي )8( سالَي ,  لةدواي داطريكردين مةككة  
 كةعبةو بةردةِرةش هةتا بةآلم زيارةيت, بتةكاين مةككةيان شكاند

  .ستاش هةروةكو خؤي ماوةتةوةئص
) و اذن في الناس بالحج یاتوك رجاال و على كل ضامر یأتین من كل فج عمیق  (  
   .27/ لحج ا
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,  ثةي بةوة نةبردووة كة أؤذصك دادص زانسيت مرؤظ دةطاتة ئةوةي كة   
نةك هةر  ئةوةش بةلَكو زانسيت . دةزانص ضي لة مندالَداين دايكداية

ثزيشكيي دةتوانص لة سةر خواسيت دايك و باوك ثرؤطرام بؤ مندالَ بوون 
  .كض كة ئايا كوأيان دةوصت يان , دابنصت

 بة طوصرةي حمةمةد, ةية كة ئةو ئايةتةي سةرةوة بةلَطةي ئةو   
  .شارةزايي خؤي لة زانستدا لةو سةردةمةدا دايأشتووة

, هةروةها سةبارةت بة دةسةآليت خودا لة ذيان و ضارةنووسي مرؤظدا    
ورد و درشيت هةموو ئةو دياردةو , قورئان بة جؤرصك باسي كردووة كة

هةر هةموويان بة , يا بةسةر مرؤظةكاندا دصن, ودةدةنأووداوانةي كة أو
 دا )لوح المحفوظ ( خودا لة , ئريادةي خودان و ثصش ئةوةي أووبدةن

  !.تؤماري كردوون 
ما أصاب من مصیبة في األرض و ال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبراھا (  ــ 

   .22/ الحدید ) إن ذلك على هللا یسیر 
مةطةر , يا بةسةر ئصوة ناية, ووداوص لة زةويدا أوو نادا هيض أ: (  واتا 

بة أاسيت , بةر لةوةي كة بيخولقصنني لة لةوحوملةحفوزدا نووسراوة
  ).ئةمة بؤ خوا ئاسانة 

   .51/ التوبة ) قل لن یصیبنا إال ما كتب هللا لنا (  ــ 
بلَص هيض أووداوصك بؤ ئصمة أوو نادا مةطةر ئةوةي خوا بؤ : (  واتا 

  ).ئصمةي نووسيوة 
هةموو أووداوصكي باش و , بة طوصرةي ئةو دوو ئايةتةي سةرةوة    

ثصش ئةوةي أوو , هةموو كردةوةيةكي ضاك و خراثي مرؤظ, خراث
كةواتة لة دةسةآليت مرؤظدا ! .  بدةن ئريادة و بأياري خودايان لة سةرة 
, ةكاتيا هةر كارصكي خراث د, نية كة مرؤظصك مرؤظصكي ديكة دةكوذصت

ضونكة ئةو مرؤظة زؤر ثصش ئةوةي لة . بةلَكو لة دةسةآليت خوداداية 
ياين ض ئةو مرؤظةي كة ! .  خودا ئةوةي لة ضارة نووسيوة , دايك بصت

ض ئةو مرؤظةي كة زياين زؤري , كارصكي مةزن بؤ خزمةيت مرؤظ دةكاو
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خوداش بة ئاساين لصي خؤش نابص و تووشي , فةرماين خوداي كردووة
  .عةزايب سةخيت دةكات

,  ئةو هةموو باس و ضريؤك و داستانانةش كة لة قورئاندا نووسراون   
 خودا ياخي هةر بؤ ئةو مةبةستةن كة خةلَك بترسن و لة دةسةآليت

  : بؤ منوونة , !نةبن
   .189/ عمران  آل) و   ملك السماوات و األرض و هللا على كل شيء قدیر (  ــ  

وة خوا بة , وة هةرضي لة ئامسانةكان و زةويداية بؤ خوداية: (  واتا 
  ).سةر هةموو شتصكدا بة توانا و وزةية 

أةنطدانةوةي , ي خودا ئايةتةكان بؤ ناساندين تواناو دةسةآليت أةها   
  . خؤيةيتةمةدتايبةمتةنديةكاين ئةو سةردةمةي واقيع و دةوروبةري حم

  .17/ الغاشیة ) أفال تنظرون الى األبل كیف خلقت (  ــ  
  ).ئايا بة وشتر ناأوانن كة ضلؤن خةلق كراوة : (  واتا 

  .32/ الشورى ) و من آیاتھ الجوار في البحر كاألعالم (  ــ 
خودا طةمي طةلصكة كة هةر وةكو " دةسةآليت "  وة لة نيشانةكاين : ( واتا 

  ).كصو لة دةريادا لة أؤيشتندان 
كةشيت لة دةسكردة هةرة ثصشكةوتووةكاين مرؤظ ,  ئةو سةردةمة  

 و خةلَكي  سةرجني حمةمةدوة لةو شتة سةرسوأهصنةرانة بووة كة, بووة
ة ئةو قةبارة طةورةية ثرسيار بووة لة اليان ك.. عةرةبستاين أاكصشاوة

  .ضؤن سةرئاو دةكةوصت و نوقم نابصت ؟ 
 لة بةرئةوةي ثةييان بة هؤي زانستيي وةستان و نوقم نةبووين كةشيت   

 حمةمةد.  خودابؤية طةأاندوويانةتةوة بؤ تواناو دةسةآليت, نةبردووة
  .ئةو حالَةتةي لةو ئايةتةي سةرةوةدا داأشتووة

   .34/ لقمان ) اعة و ینزل الغیث و یعلم ما في األرحام إن هللا عنده علم الس(  ــ 
سةردةمي داهاتين قيامةت الي خواية و هةر ئةو باران دةبارصنص : (  واتا 

  ).و دةزانص ضي لة مندالَداين دايكداية 
, هةر لة توانا و زانياري خوداداية كة,  بة طوصرةي ئةو ئايةتةي سةرةوة   

  !.  ايكداية ئاخؤ كوأة يان كض ئةو ساوايةي لة مندالَداين د
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و بة سواري ضارةوصي لةِر تا بة ثيادة, خةلَك بؤ حةج بانط بكة: ( واتا 
  ).ن يةكي دوورةوة بةرةو مالَي خوا بصطالة هةر ِرص

نصوان  شةِري كي باويتصكة نةري, تاآلنكردين سةروةت و سامان _ 
 سةردةمي ئيسالميشدا بة لة, لَةكان بوو لة سةردةمي جاهيلي داخص

, ئةم نةريتةي بة ِرةمسيةت ناسيقورئان . ذةي هةبوودرصهةمان شصوة 
 ثةالمارو رش ولة هص,  بةطويرةي ئايةيت قورئانسوثاي موسولَمانان

واعلموا انما غنمتم من شيء فان  ( .يان دةكردشةِرةكاين ئيسالمدا جصبةجص
 /األنفال )   خمسھ و للرسول و لذي القربى و الیتامى والمساكین و ابن السبیل 

41.   
سوود و غةنيمةتصك بة ئصوة وة بزانن بةِراسيت هةر جؤرة : (  واتا 
يةك ثصنجةمي ئةوة بؤ خوداو ثصغةمبةر و خزمان و هةتيوان و , بطات

  ).طا داماوانة مسكصنان و لة ِرص
وة دةدات و  درصذة بةم نةريتة دزصداقورئانئايين ئيسالم لةئايةتةكاين  

  :بؤ موسولَمانان حةآللَي دةكات 
   .69/ األنفال) فكلوا مما غنمتم حالال طیبا  ( 

  ).لةوةي وا بة غةنيمةت طرتووتانة خبؤن حةآللَ و ثاكة : (  واتا 
وةك  حمةمةد,  سةردةمي جاهيلي بووكة دياردةيةكي, كؤيلةداري _ 

لة قورئاندا بة ِرةمسيةت .. كردووةدياردةيةكي هةميشةيي ضاوي لص
  .لي حةآللَي كردناسي و هةروةكو سةردةمي جاهي

ئايين ئيسالم , ك بوو لة نةريتةكاين سةردةمي جاهيلييةكص, فرةذين_ 
ئةوةندة هةبوو ئيسالم ئةو . ثاراسيت و لة قورئاندا بة ِرةمسيةت ناسي

  : ت  لة ضوار ذن زياتري نةبصلة يةك كاتدا, سنورةي بؤ ثياو دانا كة
   .4/ النساء ) ع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثالث و ربا( 

, تان خوشيك و ثاكنئافرةتانص كة خؤشتان لص يان دص و ثص: ( واتا 
  ).دووان يان سيان يا ضوار ذن مارةي بؤ خؤتان بِربن 
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 سةردةمي كيئةويش نةريتص,  مارةيي دان بة ذنمارةبِريين ذن و _ 
ك لة تيةوة ناو قورئان و كردي بة يةكص طواسحمةمةد, جاهيلي بوو
  :الميةكان حوكمة ئيس

   .4/  النساء)واتوا النساء صدقاتھن نحلة  ( 
  ).شكةش مارةيي ذنان بدةن بةناوي ثص: ( واتا  

ك لة طةلص, ونانةي سةرةوةدا ئةوة ِروون دةبصتةوة كة لةو منو   
لة سةردةمي , دانةريتةكاين كؤمةلَطاي عةرةبستان لة سةردةمي جاهيلي

هام و سةرضاوة بؤ ة مايةي ئيل بوونةت,ذةيان هةبووةوئيسالميشدا درص
  .ك لة ئايةتةكاين قورئانداِرشتين هةندص

  

  :  وةآلم بة ثرسيارةكاين خةلَك ـ 
بوون بة , غةمبةري ئيسالمحمةمةدي ثصثرسيارةكاين ِرؤذانةي خةلَك لة 

 ,  كة لة ضةندين باسي جياجيادا ك لةوسةرضاوة طرنطانةييةكص
ئةواين ثرسيارةكاين وةآلمي ئايةت داِرشتين  ئةويان بزواندووةو بة

  .داوةتةوة
لةسةردةمي جاهيليدا لة كايت حةج , ِرايةوةئةنس كوِري مالك طص[ _ 

كيان لةسةر طردي سةفا يةكص, وري دوو بتدا دةسوِراينةوةكردندا بةدة
وان ئةو هةروةها ماوةي نص, ردي مةروة بووو ئةوي ديكةيان لةسةر ط

لة حمةمةدي , هاتين ئيسالمبة . دوو طردةمان بة ِراكردن دةبِري
, ئةو نةريتة جاهيلية بةردةوام بني ؟ ئايا لةسةر : ِرابةرمان ثرسي 

  : ئةوة بوو ئةم ئايةتة دابةزي 
   22.]  158/ بقرة ) ان الصفا والمروة من شعائر هللا ( ــ 

  ).بة ِراسيت سةفا و مةروة لة درومشةكاين خوان : (  واتا 
, خةلَكداهةر لة وةآلم بة ثرسيارةكاين , مكاين ئةحكاةك لة ئايةت بةشص

  .ذراونةوة داِرصة اليةن حمةمةدل
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هةروةها دةسةآلت و ئريادة و . خودا خؤي غةيبة,  بةطوصرةي قورئان  
لة بةرئةوةي , غةيب شتصكة هةر خؤي دةيزانص.. ئيدارةكةي هةر غةيبة

  :هةر خؤي دةسةآليت أةهاية و كليلي غةيبيش الي خؤيةيت 
و عندة مفاتیح الغیب ال یعلمھا إال ھو و یعلم ما في البر و البحر و ما تسقط من (  ــ  

   .59/ األنعام ) ورقة إال یعلمھا 
هيض كةس بصجطة لة , وة كليلي طةجنينةكاين غةيب الي خوداية: (  واتا 

وةهيض طةآليةك , ئةوةي لة بةذ و زةرياداية ئةيزانص, ة نازانصخؤي بةوان
  ).ناوةرص مةطةر خوا ثصي ئاطاية 

..  لة بةرئةوة باوةأهصنان بة غةيب يةكصكة لة بنةماكاين ئايين ئيسالم  
  .بأواداران دةبص بأوايان بة غةيب هةبصت

   .3/ البقرة ) الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصالة (  ــ 
ئةوةي وا لة هةست صن و " خؤثارصزان ئةوانةن كة بة غةيب : ( ا  وات

  ).بأوا دصنن و نوصذ دةكةن " ناديارة 
,  بؤ ئةوةي توانا و دةسةآليت خودا لة زةيين خةلَكدا بضةسثصنص حمةمةد   

, لة باوةأ بة غةيب و دةسةآليت ناديارةوة هةنطاوي هةلَطرتووةو 
وةهاي .. سةآلتة ناديارة ناساندووةلةوصشةوة خؤي بة نوصنةري ئةو دة

هيض كةس , فةرماين دةسةآليت ناديارن, نيشانداوة كة فةرمانةكاين خؤي
  :بؤي نية بة قسةي نةكات 

   .80/ النساء ) من یطع الرسول فقد أطاع هللا (  ــ 
بة أاسيت بة قسةي خواي , هةر كةس بة قسةي ثصغةمبةر بكا: (   واتا 

  ).كردووة 
   .36/ األحزاب )  هللا و رسولھ فقد ظل ظالال مبینا من یعص(  ــ 

جا بة هةقيقةت , هةر كةس نافةرماين خوا و أةسويل ئةو بكا: (  واتا 
  ).الأص يةكي ئاشكرا , الأص بووة

هةركةس ملكةضي ,  بة طوصرةي ماناي ئةو دوو ئايةتةي سةرةوة  
آلت و ياين ملكةضي دةسة, فةرمانةكاين حمةمةدي نوصنةري خودا بصت

سةرثصضي , هةر كةسيش مل بادا و نةيةتة ذصر بار. فةرماين خوداية
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ثشت ئةستور بن بة , شةأدا ذمارةيان لة ذمارةي دوذمنانيان كةمتر بصت
  .شةأي خؤيان لة ثصناوي ئايين ئيسالمدا بكةن, هصزي سوثاي ناديار و

رض طوعا و كرھا و ظاللھم بالغدو و و   یسجد من في السماوات و األ(  ــ 
   .15/ الرعد ) األصال 

, هةموو ئةوانة كة لة ئامسانةكان و زةويدان بيانةوص و نةيانةوص: (  واتا 
  ).هةروةها سصبةرةكانيان لة ئصواران و بةيانياندا بؤ خوا سوذدة دةبةن 

, وةيةأاستيةكةي ئة.  لةم ئايةتةدا موبالةغةيةكي أوون و ئاشكرا هةية    
باوةأيان " بة ئيسالميشةوة " تةا ئةو كةسانةي كة لة ئاينة جياجياكاندا 

ئةوانةي كة بأوايان .. سوذدةيان بؤ بردووة, بة خودايةك هةبووة
  .نة خؤيان و نة سصبةرةكانيان سوذدةيان نةبردووة, نةبووة

موبالةغة دياردةيةكي ديار , ئةوة أوونة كة,  لةو منوونانةي سةرةوةدا  
, ئةوةش بةلَطةيةكة بؤ ئةوةي كة. و خالَصكي الوازة لة داأشتين قورئاندا

بةلَكو لة اليةن , قورئان لة اليةن خاوةن توانايةكي أةهاوة نةنووسراوة
  .حمةمةدي  مرؤظ و أابةر و بريمةندي ئايين ئيسالمةوة نووسراوة

  
  

  
  : ـ توانا و دةسةآليت خودا 3
  

   .68/ غافر ) ذا قضى أمرا فإنما یقول لھ كن فیكون ھو الذي یحیى و یمیت فأ(    ــ 
جا هةر كاتص ئريادةي , ئةو زاتصكة زيندوو دةكاتةوة و دةمرصنص: (  واتا 

  ).جا ئةويش ناضار دةبص , تةنيا ثصي دةلَص ببة, شتص بكا
ئةم ئريادة و توانا و دةسةآلتة أةهايةي خودا كة لةو ئايةتةي    

  .رئاندا بةشصكي بةرضاوةلة قو, سةرةوةدا باس كراوة
ئايةتدا بة شصوةي جؤراوجؤر ئاماذةي ثص  ) 1907(  سةرجةم لة   

  !.ي هةموو ئايةتةكاين قورئان% 25ئةم ذمارةية زياترة لة  .. كراوة
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غةمبةر ـ مةعاز كوِري جةبةل و ضةند كةسصك لة ئةنسارةكان لة ثص[  _
  : دخ ـ يان ثرسي 

بة دوايدا ,  ؟واردنةوةو قومار بدةرصلةسةر خ ِروونكردنةوةيةكمان 
میسر قل فیھما اثم كبیر و منافع یسألونك عن الخمر و ال( : ئةم ئايةتة دابةزي 

  . 23]  219/ بقرة ) للناس و اثمھما اكبر من منافعھما 
بلَص لةو دووانةدا , لة بابةت بادةو قومارةوة لصت دةثرسن : (  واتا

 طةورة هةية و قازاجني بؤ خةلَك ـ لة بارةي دةواو سوودي طوناحص
  ).رةترة بةآلم زيانيان لة سووديان زؤرترةو طةو, مادي ـ هةية

سةبارةت بة طةِراندنةوةي  مولَك , ك لة قورئانهةروةها ئايةتص _ 
لة وةآلمي , يكراوداكي ديارلة تةمةنص, ي منداآلين يب باوكومالَ

   :ذراوةثرسياري يةكصك لة موسولَماناندا داِرص
نة دةبصت كة ِرةفاعةي باوكي كي بضكؤالسابت كوِري ِرةفاعة مندالَص [   

مامي ضووة الي .. باتة الي خؤيسابت دة, يمامةكة. تدةمرص
, برازاكةم بة هةتيوي لة مالَةكةي منداية: ي ثرسي ثصغةمبةري خوداو لص

بة .  ؟كةي ثارةكةي خؤي بدةمص, وضي لة ثارةي ئةو بة من حةآللَة
وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النكاح فأن انستم ( : دوايدا ئةم ئايةتة دابةزي 

  . 24]  6/ النساء ) وا الیھم اموالھم منھم رشدا فادفع
نان و هةتاكو دةطةنة تةمةين ذص, نةوةهةتيوان تاقي بكة: (  واتا 

جا ئةطةر لةواندا بأشت و ذيريتان دي مالَ و داراييةكةيان , شووكردن
  ).بدةنةوة 

: ئوم سةملة وويت : ايةوة ِرة طصيةعقوب كوأي حةميد لة سوفيانةو[ _ 
 كؤضكردندا هيض نابيستم خودا لة مةسةلةي, اغةمبةري خودئةي ثص

  :بؤية خودا ئةم ئايةتةي دابةزاند  ! .  باسي ذناين كردبص
عمران  آل) فاستجاب لھم ربھم اني ال اضیع عمل عامل منكم من ذكر و انثى (  ــ 
 /195 [. 25   
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بةِراسيت ئةمن , جا ثةروةردطار ـ دوعاوثاِرانةوةي ـ قةبولَ كرد: (  واتا 
وة لة ذن يا لة ثياو زاية  كردةوةيةك لة ئصوكردةوةي هيض خاوةنكار

  ).ناكةم 
, غةمبةرو  خوداي نةخستةوةهةتا ئوم سةملة بريي ثص, اي وايةمان   

وة هيض ئايةيت , مةسةلةي ذنانيان لة كؤضكردندا هيض لةبري نةبوو
, بةلَكو دواي ثرسيار و أةخنةكةي ئوم سةملة! لةبارةوة دانةبةزيبوو

  . ا ئةو ئايةتةي سةرةوة دابةزيوةئنج
 دواي أةخنةكةي ئوم ؤي بةلَطةي ئةوةية كة حمةمةد ئةمة بؤ خ  

  .ئةو ئايةتةي نووسيوة, بةر خاتري ئةوياين لة, زاينسةملةي خص
  

  :داأشتين ئايةت بةدواي أووداودا ـ  
ذمارةيةك لة ئايةتةكاين قورئان بة دواي أووداين أووداوي      

 كة ياين ذمارةيةك أووداوي أؤذانة. انةدا دابةزيونجؤراوجؤري أؤذ
بوون بةهؤ و بابةت و , دا أوويان داوةلة سةردةمي ذياين حمةمةد 

   : بؤ منوونة , !سةرضاوة بؤ نووسيين ئةو ئايةتانة
, واردنةوةسيت ئيسالم لةسةر مةسةلةي مةي خسةبارةت بة هةلَوص   

مةعاز كوأي جةبةل " ياري شتر لة وةآلم بة ثرسجطة لةو ئايةتةي كة ثص
 هةر لةسةر مةسةلةي مةي دوو ئايةيت ديكةش لة قورئاندا, دا هاتووة" 

  : بة دواي دوو أووداوي جياوازدا هاتوون , خواردنةوة
   .42/ النساء ) یا أیھا الذین آمنوا ال تقربوا الصالة و انتم سكارى ( _ 
كدا كة مةسنت نزيكي لة حالَص, ئةي كةسانص كة بأواتان هصناوة: ( اتا  و

  ).ذ مةبنةوة نوص
هةندصك لة , أووداوةوة هاتةخوارةوة كةئةم ئايةتة بةهؤي ئةو  [ 

غةمبةر ـ دخ ـ مةي يان ئةخواردةوةو بة سةرخؤشي هاوةآلين ثص
ةمحاين عةبدوأل: أايةوة  ئةيب عةبدوألةمحان طص..ندنوصذيان ئةخوص

. ر ـ دخ ـ ي كردغةمبةكوأي عةوف دةعوةيت هةندصك لة هاوةآلين ثص
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دصشةي كة لة خةيالَ و ئةن,  لةم ئايةتةدا موبالةغةيةكي بص أادة هةية   
بؤ .. ةوة سةبارةت بة تواناي أةهاي خودا سةرضاوةي طرتووة حمةمةد

ثةناي بردؤتة بةر ئةطةرصك كة هةرطيز , سةملاندين تواناي أةهاي خودا
خؤ ئةطةر قسةي خودا ئةوةندة ! .  دات و ئةقلَ نايبأص لة واقيعدا أوو نا

ماناي واية قورئان , وةك لةو ئايةتةي سةرةوةدا باسي كردووة, زؤر بصت
  !.دوايني ثصغةمبةريش كؤضي دوايي كردووة , ! طةلصكي ماوة دابةزصت 

تاني قال إني عبدهللا أ,  من كان في المھد صبیا  نكلم كیف  قالوا   إلیھ فأشارت(  ــ 
  الكتاب و جعلني

   .30 , 29/ مریم )  نبیا 
ووتيان ضؤن لةطةلَ مندالَصكي , كرد" عيسا " مةريةم ئيشارةي بة : (  واتا 

: وويت " لة ناكاو عيسا بة زمان هات " , نصو النك و بصشكةدا قسة بكةين ؟ 
  ).م ثص ئةدا و دةمكاتة ثصغةمبةر "ئينجيل " من بةندةي خودام كتصب 

وةآلمي , ايةتةدا دةلَصت كة عيسا مندالَصكي ضةند أؤذة بووة لةم ئ  
  !. ثرسياري خةلَكي بة قسة داوةتةوة 

ثةسةندي موبالةغةي ئةو ,  زانسيت سةرجةم زمانةكاين كؤن و نوص   
ضونكة زماين قسةكردن دياردةيةكي غةريزي .. ئايةتةي سةرةوة ناكات

ضةند أؤذصك لة خؤيةوة بصتة تا كة لة دايك بوو يان ثاش , نية لة مندالَدا
  . زمان و لة زمان تص بطاو قسة بكات

/ األنفال ) إذ تستغیثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من المالئكة مردفین (  ــ 
9.   

لة ثةروةردطارتان كؤمةكتان داوا " لة جةنطي بةدر دا " زةمانص : (  واتا 
سيت من بة يةك هةزار بة أا: جا وةآلمي ئصوةي داوةو فةرمووي , كرد

  ). كةس لة مةالئيكة كة بة دواي يةكدا دصنة خوارص ثشتيوانيتان لص ئةكةم 
ئةطةرضي ذمارةيان ,  بةلَص لة أاستيدا موسولَمانةكان لة شةأي بةدر دا   

  .سةركةوتنيان بة دةستهصنا, لة ذمارةي قورةيشةكان كةمتريش بوو
و تواناي موسولَمانان طةورةتر مةبةسيت ئةم ئايةتة ئةوة بووة كة هصز    

تا لةوة نةترسن ئةطةر لة .. نيشان بدات لةوةي كة لة أاستيدا هةبووة
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  :ـ موبالةغة 2
,  موبالةغة بة ماناي أوانني و باسكردين دياردةيةك يا أووداوصك    

  .يداوةجياواز لةوةي كة لة واقيعدا هةية يا أوو
ة بة هةندص جار بة أادةيةكة ك, بةكارهصناين ئةم دياردةية لة قورئاندا 

  !.ذيكدا نايةتةوةهيض جؤرصك لةطةلَ ئةقلَ و لؤ
لةاليةك ثةيوةندي بةو هةلومةرجة ,  بة بؤضووين من ئةم دياردةية   

لة كؤمةلَطاي عةرةبستاين ئةو سةردةمةدا خورافة , زةينيةوة هةبووة كة
ئةمة واي لة .. بةشصك بوون لة بريكردنةوةي خةلَك,  غةيبو باوةأ بة

, ضةند لة خورافة نزيك بووبن , مرؤظي كؤمةلَطاي عةرةب كردبوو كة
يةك بووة كة دياردة و ئةمة هؤ. ةنتيقي ئةقلَ دوور بوون ئةوةندة لة م
طةورة يان , وةكو خؤيان ضؤن لة واقيعدا هةن نةبينن , أووداوةكان 

  .ةتةوة بضووكيان كردوون
لة سةر بنةماي باوةأ ,  خؤيةندصشةي حمةمةدخةيالَ و ئ, لةاليةكي ديكة   

واي لص كردووة بؤ أةواجداين زياتر بة , بة غةيب و تواناي أةهاي خودا
  . ثةناي بردؤتة بةر موبالةغة, ئاينةكةي

 بصطومان حمةمةديش مرؤظصكي سةردةمةكةي خؤي بووة و لة ذصر   
.  هةلومةرجي فكري و زةيين ئةو سةردةمةدا بووةكاريطةري بريكردنةوةو

  .بؤية ئةم دياردةية لة ئايةتةكاين قورئاندا أةنطدانةوةي هةية
 مي بريي حمةمةدقورئان بةرهة, ئةمةش بؤ خؤي بةلَطةي ئةوةية كة    

  ۆ ب ,  خؤيداية  سةردةمةكةي و  واقيع   ي كاريطةر  ذصر  لة  وة ,  خؤيةيت
  : منوونة 

و أنما في األرض من شجرة أقالم و البحر یمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت و ل(  ــ 
   .27/ لقمان ) كلمات هللا إن هللا عزیز حكیم 

ئةطةر هةموو داروضيوي أووي زةوي ببنة قةلَةم و دةرياش بؤي : (  واتا 
" قسةي خوا , ببصتة مةرةكةب و حةوت دةرياي ديكةش بص بة كؤمةكيةوة

  ).بة أاسيت خوا عةزيز و حةكيمة , دوايي ناية " يان ثص نانووسرص
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واي ئةوة بة سةرخؤشي ضوون بؤ نوصذي د, خوارديان و خوارديانةوة
 عةبدوألةمحان خؤي ثصشنوصذي بؤ كردن و ئاوا دةسيت ثص. خةوتنان

  : ئايةتةي دابةزاند بؤية خوداي طةورة ئةم , ! )قل یا أیھا الكافرون ( : كرد 
   26.] )  سكارى یا أیھا الذین آمنوا ال تقربوا الصالة و انتم( ــ 

یا أیھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر و األنصاب و األزالم (  هةروةها ئايةيت 
   .90/ المائدة ) رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه 

بة أاسيت بادة و شةراب و , ناوة بأواتان هص كةئةي كةسانص: ( واتا  
و لة ثيسن " جؤري بةخت تاقيكردنةوة "  و ئةزالم قومار و بتطةل

  ).جا لةبةر ئةمة لةوانة دووري بكةن , كردةوةي شةيتانن
دا هؤي دابةزيين ئةم ئايةتةي اسباب النزول ـ يب ـ لة كتص) واحيدي (     

  :سةرةوة ئاوا باس دةكات 
ئةيب مةسعةب كوأي سةعد كوأي : سةماك كوأي حةرب وويت  [ 

ةند ضووم بةسةر ض:  توويةيت ِرامةوة كة باوكي ووةقاس بؤي طص
ر وةرة با تص: ثصيان وومت . كةسصك لة موهاجريندا لة بصستانصكدا

لة .. تثصش ئةوةي مةي حةرام بكرص, بكةينخواردن و خواردنةوةت 
, طؤشيت بةرخيان دةبرذاندو قةأابةي مةي دانرابوو, اليان دانيشتم 

من باسي ئةنسار و .. دةستمان كرد بة خواردن و خواردنةوة
لةسةر .. ر باشترنموهاجرين لة ئةنسا: وومت , موهاجرينم بؤ كردن

منيش ضوومة .. بة لوومتاشا ئةم قسةية يةكصك لةوان مستصكي  كص
ئةوة بوو .. أايةوة ةمبةر ـ دخ ـ و أووداوةكةم بؤ طصغخزمةت ثص

ئةم , سةبارةت بة مةي خواردنةوة, خوداي طةورة بةو بؤنةيةوة
  : ئايةتةي دابةزاند 

   27.]  )الخ ...ألنصاب اوا انما الخمر والمیسر ویا أیھا الذین آمن( ــ 
, ئةطةر كةسصك بيةوصت, يةت بةدواي أووداودا لةبارةي هاتين ئا   

دةيان ئايةت كة بة هؤي أووداوي اسباب النزول ـ دا يب ـ دةتوانصت لة كتص
  .تةوةخبوصنص, راوةأؤذانةوة نوس
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  :ندا أؤلَي كةساين نزيكي حمةمةد لة داأشتين ئايةتةكاـ   
ووة لة كي ديكةش أؤلَيان هةبكةسانص,  خؤيزيرةكي حمةمةدجطة لة     

ئةوانة بة زيرةكي . ك لة ئايةتةكاين قورئانداهةلَبذاردين بابةيت هةندص
ؤ كردووة لة شنيازيان بثص, دووةوخؤيان كاريان لة بريي حمةمةد كر

  .كدانووسيين ضةند ئايةتص
 لة واي موسولَمان بووينكة د, عومةري كوأي خةتاب,  بؤ منوونة
از و شنيضةند جارصك ثص, بوو ياراين حمةمةد نزيكترين

غةمبةري ئيسالمةوة ثةسةندكراون و بريوبؤضوونةكاين لةاليةن ثص
  . ذراونةت داأصدواتر بة ئاي

كي ثاشان ئايةتص, كي دةووتعومةر شتص: موجاهيد دةطصأصتةوة  ( 
   28.) ةوة طوجناو بةدواي بؤضوونةكةي ئةودا دةهاتةخوار

:  وتوويةيت كة عومةري كوأي خةتاب: تةوة بوخاري دةطصأص[     
ئةي , جارصك وومت , بووم جاران هاوأا لةطةلَ خوداي خؤم سص

ئةطةر جصطاكةي ئيرباهيم بكةي بة شوصين , ثصغةمبةري خودا 
  : ئةوةبوو ئةم ئايةتة دابةزي , ؟ !ذكردننوص

   .125/ بقرة ) واتخذوا من مقام ابراھیم مصلى ( ــ 
   بؤ خؤتان ـ لةبةرضاو ـ  ذطةيةك نوص  ئيرباهيم  لة مةقامي  ( :واتا     

هةموو جؤرة , ةي ثصغةمبةري خودائ: هةروةها وومت ).  بطرن 
 ر فةرمانت ثصئةطة, نةكانت دةبيننك دةضنة مالَةكةت و ذكةسانص

  : ت  دابةزي كة دةلَصوو ئةم ئايةتةئةوةب, داباناية كة حيجاب بكةن ؟
 یدینین علیھن من یا أیھا النبي قل ألزواجك و بناتك و نساء الموءمنین( ــ 

 59/ األحزاب ) جالبیبھن ذلك ادنى ان یعرفن فال یوءذین و كان هللا غفورا رحیما 
.  
:  كضاين خؤت و ذناين بأوادار بلَص غةمبةر بة ذنان وئةي ثص: ( واتا  

ئةمة باشترة ـ تا لة ذناين , ضنجلك و ضارشصوي خؤيان لة خؤيان بثص
  ).وة خوا غةفورو أةحيمة , ن كؤيلة ـ بناسرين و ئازار نةدرصئازاد و
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جار  ) 6( ئةم داستانة , ) إنا أرسلنا علیھم حاصبا إال آل لوط نجیناھم بسحر (  ــ 
  .دووبارة بؤتةوة

  :كة دةلَصت ,   ئةفسانةي دةركردين ئادةم لة بةهةشت 
, ) ا كانا فیھ و قلنا أھبطوا بعضكم لبعض فازلھما الشیطان عنھا فأخرجھما مم(  ــ  

  . جار دووبارة بؤتةوة ) 3( ئةم ئةفسانةية 

  : بؤ منوونة : ضةندبارةبوونةوةي ناو و زاراوة ـ 
  

  .جار دووبارة بؤتةوة    370  عةزاب                             
  جار   287 كافران                             

  جار   270             أؤذي قيامةت       
  جار   113 ئاطري سووتصنةر              
  جار   112  موسا                              
  جار     83  بةهةشت                         
  جار     61  جةهةننةم                      
  جار    60   وةحي                           

  جار    49                فريعةون          
  جار     41   شةيتان                         
  جار    39   نوح                              
  جار    31   عيسا                            

  جار    25    )       هؤزي لوت ( لوت 
  جار    17     ئادةم                          

  .هتد .... ,  جار    15                       لوح المحفوظ
وةك , بة هةر مةبةستصك بووة,  ضةندبارةكردنةوةي ئةو ناو و زاراوانة

  .خالَصكي الواز دصتة ذمار 
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بؤ . وةك خالَصكي الواز لة داأشتين قورئاندا دصتة بةرضاو, بؤتةوةو 
  :منوونة 

جار  ) 41( ئةم بأطةية , ) جنات تجري من تحتھا األنھار خالدین فیھا ( ــ  
  .دووبارة بؤتةوة

جار  ) 37( ئةم بأطةية , ) في ما في السماوات و ما في األرض و   (  ــ 
  .دووبارة بؤتةوة

جار دووبارة  ) 18( ,  ) و الذین كفروا و كذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب الجحیم (  ــ 
  .بؤتةوة

,  ) إن ربكم الذي خلق السماوات و األرض في ستة أیام ثم استوى على العرش (  ــ 
  .بؤتةوةجار دووبارة  ) 10( 

  .جار دووبارة بؤتةوة  ) 10( ,  ) و ھو الذي أحیاكم ثم یمیتكم ثم یحیكم (  ــ 
جار  ) 7( ,  ) قلنا للمالئكة أسجدوا آلدم فسجدوا إال إبلیس لم یكن من الساجدین (  ــ 

  .هتد . ...دووبارة بؤتةوة 
   : ضةندبارة طصأانةوةي ئةفسانة و داستانـ 
  : بؤ منوونة   

ةي ئةفسانةي دارةكةي دةسيت موسا كة هةلَيداوةو بووة بة  طصأانةو
  :دةلَصت , ئةذديها 

ئةم , ) و نزع یداه فإذا ھي بیضاء للناظرین , فألقى عصاه فإذا ھي ثعبان مبین(  ــ 
  .جار طصأاوةتةوة ) 12( ئةفسانةيةي 

  :كة دةلَصت ,   داستاين نوقم كردين فريعةون و خةلَكةكةي
  ئةم داستانة, )  كانوا ظالمین   آل فرعون و كل  بذنوبھم و أغرقنا  فأھلكناھم ( ــ 
  .جار دووبارة بؤتةوة  ) 8 ( 

  :كة دةلَصت ,   ئةفسانةي تؤفاين نوح و كةشتيةكةي 
, ) و اصنع الفلك بأعیننا و وحینا و ال تخاطبني في الذین ظلموا انھم مغرقون (  ــ 

  .جار دووبارة بؤتةوة ) 7( ئةم ئةفسانةية 
  :كة دةلَصت ,   داستاين لةناوبردين هؤزي لوت بة بةردباران لة ئامسانةوة 
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غةمبةر ـ دخ ـ لةسةر غريةكردن لة ناو ارصك ذناين ثص هةروةها ج
وة تةآلق هيوام واية ئص: من وومت , وونةوةغةمبةر كؤبثصخؤياندا لةطةلَ 

بةدواي ئةوةدا ئةم , ! ات بداو ثةروةردطاري ئةو ذناين باشتر بةو بد
  : ئايةتة دابةزي 

   .5/ التحریم ) عسى ربھ ان طلقكن أن یبدلھ أزواجا خیرا منكن ( ــ 
ثةروةردطاري ئةو ذناين باشتر , وة تةآلق بداهيواية ئةطةر ئص ( : واتا 

                                                                                  29.]  )بةو بدات
, هةرضةند موسولَمانيش نةبوو, هةروةها وةرةقة كوأي نوفل     

 زيرةكانةي كة كاريطةري لةسةر ثصطةياندين ك بوو لةو كةسايةتيةيةكص
بة تايبةت لة مةسةلةي , غةمبةري ئيسالم هةبووةبريي حمةمةدي ثص

  .يةكخوداناسي و أةخنة لة دياردةي بتثةرستيدا
ئةوة أوون دةبصتةوة كة , وةكاين قورئانداسةرضابة طشيت لة باسي     

بؤ وةآلم بةو هةلومةرجة دياريكراوةي كؤمةلَطاي , حمةمةد
دةسيت , لةسةر بنةماي ئةو سةرضاوانةي كة باسكران, عةرةبستان
, ريوبؤضوونةكاين خؤيرةي ب داأشتين ئايةتةكان و بةطوصبردووة بؤ

 سةليقةي ئةدةيب ,ةكي ئاطا و ضاكسازي ئةو سةردةمة كض وةك مرؤظص
ض وةك أابةري بزوتنةوةكة و , دا بةكار بردووةو زيرةكي خؤي تص

وةحوكمي أصبازو شص, موتلَةق ـ ي دةسةآليت ئيسالمكةسايةيت أةها ـ 
  .دا تؤمار كردووةةطوصرةي سةردةمي خؤي تصدةسةآلتة ئاينيةكةي ب
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   :كخستين قورئانأص وكؤكردنةوةـ 3
  

كةسانصك لة , ردنةوةو أصكخستين قورئان لة بةرطصكداثصش كؤك ( 
. ن كرابوو لةبةريان كردبووياين حمةمةد ئةوةندةي بؤياهاوأص

دار و لقي دارخورما , بةرد, ستةهةندصكيش لةسةر ثارضةي ثص
   30.) نووسرابوونةوة 

  

  : كؤكردنةوةي قورئان ـ 
موو ي هةهةولَي كؤكردنةوة,  هةتا خؤي لة ذياندا مابووحمةمةد    

لةو بارةيةشةوة هيض , كدا نةداسورةتةكاين قورئاين لة بةرطص
كة سالَصك ,  لة حةجي مالَئاواييداهةرضةندة!. قسةيةكي نةكردووة

تةي خوارةوةي بؤ غةمبةري ئيسالم ئةم ئايةثص, ةش مردين بووثص
   ئاينةكةي  تةواوبووين  بة   ئاماذة كة, ندؤتةوةموسولَمانان خوص

  :  دةكات 
   .3/ المائدة )  دینا الیوم اكملت لكم دینكم و رضیت لكم األسالم(  ــ 

م كاملَ كرد و نيعمةيت خؤم بؤ ئصوة وةئةمأؤ ديين ئص: (  واتا 
  ).وة بة ديين ئيسالم أازي بووم بؤ ئص, تةواوكردووة

 كة ئايين ئيسالمي تةواو , ئةو ئايةتةي سةرةوة مانايرةيوصبةط   
, لة ذياندا بووة توانايدا هةبووة هةتا خؤي  لة محەمەدياين, كردووة
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ئةوانيش ئةسثي خؤيان لة بواري داأشتين ئةدةبيدا تاو دةن و خؤيان 
  .تاقي بكةنةوة 

, ئةطةر جنؤكةكانيش يارمةتيدةريان بن , بة دلَنياييةوة ثصيان دةلَصت كة   
  !.هصشتا كارصكي وايان بؤ ناكرصت 

كة لةو , أشنت و أةوانبصذي لةم مل مالنص ئةدةبيةدا لة سةر دا   
داأشتين قورئان بة بصهاوتا ,  سةردةمةدا لة ئاستصكي طةشةكردوودا بووة

أةخنةطرانيش بة بص توانا و الواز و دؤأاو , و شؤأةسواري مةيدان و
  .دةزانص

أةخنةطرتن نة لة , هةرضةندة لة مصذووي دوور و درصذي ئايين ئيسالمدا    
ةكاين قورئان بة هيض جؤرصك قبولَ نةبووةو شصوة و نة لة ناوةرؤكي ئايةت

كافريش حوكمي , أةخنةطر لة قورئان بة كافر لة قةلَةم دراوة و , !نية
بةآلم لة كؤنةوة كةسانصكي ئةديب و أوشنبري نةترسانة , كوشتين لة سةرة

لةو ثصناوةدا  طةلصك كةساين مةزن ,  أةخنةي خؤيان لة قورئان طرتووة و
  !. مةوة سزاي مةرطيان بة سةردا سةثاوةلة اليةن حوكمي ئيسال

ئةطةر بة ضاوي أةخنةوة بأوانينة شصوةي داأشتين ئايةتةكاين قورئان    
  :بؤ منوونة , كؤمةلَصك دياردة جصطاي سةرجنن, و هةلَيان بسةنطصنني

  

  :         ــ ضةندبارة بوونةوة 1   
كي بةربآلو لة بة شصوةية, ضةندبارةبوونةوة يةكصكة لةو دياردانةي كة   

  :بؤ منوونة , بة ضةند شصوةيةك خؤي دةنوصنص, قورئاندا

  :ضةندبارةبوونةوةي دةق ـ  
لة , يةكصك لة تايبةمتةنديةكاين دةقصكي سةركةوتوو ئةوةية كة    

خؤي , ضةندبارةكردنةوةي أستة و بأطة بة هةمان مةبةست و ماناوة
بة .. نة أةضاو نةكراوةبةآلم لة داأشتين قورئاندا ئةم الية.  بثارصزصت

زياتر لة دة جار بة هةمان مةبةست و مانا ضةندبارة , دةيان ئايةت 
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هوشياراين ئةو سةردةمةي كؤمةلَطاي نيمضةدوورطةي عةرةبستانةوة 
  .مل مالنصي ئةدةبييان لةطةلَدا كردووة, جصطاي أةخنة بووةو

بةلَطةو شايةدي , كة وةآلمن بؤ ئةو أةخنانة,  ضةند ئايةتصك لة قورئان
  :نص ئةدةبيةن ئةو أةخنةطرتن و ملمال

   .5/ الفرقان ) قالوا أساطیر األولین اكتتبھا فھي تملى علیھ بكرة و أصیال (   ــ 
ووتيان ئةمة ضريكةو ضروكي ثصشينانة كة داواي كردووة بؤي : ( واتا  

  ).كة هةر بةرةبةيانان و هةر ئصوارانصك بؤي دةخوصندرص , بنووسن
   .13/ ھود ) ر مثلھ مفتریات أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سو(  ــ 

: بلَص , ئةم قورئانةي بة درؤ داوةتة ثالَ خوا: يا ئةوانة دةلَصن : (  واتا 
سورةيت وةكو ئةو سورةتة " دة " جا ئصوةش , ئةطةر أاست بصذن

  ).درؤينانة بصنن 
 ,ئةو بةلَ طةية دةدةن بة دةستةوة كة,  ماناي ئةو دوو ئايةتةي سةرةوة  

كةسانصك , ة سةردةمي خؤيدا ئايةتةكاين بآلو كردؤتةوة لكاتصك حمةمةد
  .هةبوون أةخنةيان لص طرتووة 

  بؤ منوونة طوتوويانة حمةمةد داستاين سورةتةكاين قورئاين لة داستان 
حمةمةد خؤي , يا طوتوويانة .و ئةفسانةكاين ثصشينانةوة وةرطرتووة

  .نووسيويةيت و داويةتية ثالَ خودا
بةآلم ئةو دووئايةتةي ..  أةخنةطرانةي نةهصناوة قورئان ناوي ئةو  

ديارة كةساين ئةديب يا أؤشنبريي . سةرةوة وةآلمن بؤ ئةو أةخنةطرانة
ئصوةش دة سورةيت :  ثصيان دةلَصت بؤية حمةمةد , ئةو سةردةمةبوون

  .وةكو ئةو سورةتانة داأصذن
  :دا دةلَصت األسراء ي سورةيت  ) 88(  هةروةها لة ئايةيت 

  ) .ال یأتوا بمثلھ ,  قل لئن إجتمعت األنس و الجن على أن یأتوا بمثل ھذا القرآن(ــ  
ئةطةر جنؤكة و ئينسان ثصكةوة كؤببنةوة هصشتا ناتوانن : بلَص : (  واتا 

  ).شتصكي وةك قورئان داأصذن 
بة باسكردين قورئان وةك بةرهةمصكي بةرز و بصهاوتا ,  لةم ئايةتةدا  

, اي لة أةخنةطراين سةردةمي خؤي كردووة كةداو.. شانازي كردووة
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بةآلم بة هةر هؤيةك بووة , كدا كؤبكاتةوةقورئان لة بةرطص
  .نةيكردووة

, ئةو ئايةتةي سةرةوة دواين ئايةيت قورئان نيةت أايةك دةلَص    
, كدا كؤنةكردؤتةوةالم لةبةر ئةوة قورئاين لة بةرطصغةمبةري ئيسثص

  .ت تةواو دةبصنةيزانيوة قورئان كةيضونكة 
دواين [  :ت  دا دةلَصمباحث في علوم القرآن ـيب ـ لة كتصّمناع القطان     

و اتقوا یوما ( : ئةم ئايةتةي خوارةوةية , ئايةيت قورئان كة دابةزيوة
   31.]  281/ بقرة ) ترجعون فیھ الى هللا 

  .)نةوة بؤ الي خوا وة لة أؤذصك خؤ بثارصزن كة تصيدا ئةطةأص: (  واتا 
قورئان ـ , كدا كؤنةكرايةوةقورئان لة بةرطص: (  هةروةها دةلَصت 

, ووسةراين وةحي دةياننووسيةوةلةبةران لةبةريان دةكردو ن
غةمبةر ـ دخ ـ ضونكة ثص, تيش نةبوو لة بةرطصكدا كؤبكرصتةوةويسثص

لةوانة بووة , وناكات ضاوةأوان بووة وةحي بؤ بصتةخوارةوةكات 
   32.) شتر بصت بؤ ئايةتصكي ثص) ناسخ  ( ئايةتصك دابةزص البةر

هةندصك لة , بة ثةرش وبآلوي, ئةو سورةتانةي كة نووسرابوونةوة    
  .زرابوون خؤي و هةندصكي ديكة الي هاوةآلين ثارصمالَي محەمەد

كة لةسةردةمي خةالفةيت ئةبوبةكري سةديق دا , لة شةأي يةمامةدا(    
ئانيان لةبةر بوو انانةي كة قورذمارةيةكي زؤر لةو موسولَم, أوويدا
كةس لة  ) 70( كة نزيكةي , ت بةهؤي ئةو كوشتارةوةدةوترص. كوذران

   33.) ذمارةيةك سورةت فةوتاون , قورئان ـ لةبةران كوذرابوون
 كة بري لة كؤكردنةوةي  ئةم أووداوة عومةري كوأي خةتاب ي هاندا   

 بؤ ئةوةي قورئان ,كر كردبؤية داواي لة ئةبوبة.. قورئان بكاتةوة
ئةبوبةكر داواكةي  .كدا هةولَي كؤكردنةوةي بدةنلة بةرطص, نةفةوتص

  .عومةري ثةسةند كرد و بؤي دةست بةكار بوون
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: ةي بانطةوازي كرد بة دةنطة جةماوةريةك( ئةوةبوو عومةر    
با بؤمان , لة قورئاين ال هةيةك هةركةس لة ثصغةمبةري خوداوة شتص

   34. )ت بصنص
هةرضي لة , ؤ كؤكردنةوةي سةرجةمي ئايةتةكاين قورئان ب   

بةطشيت سووديان لةم سةرضاوانةي خوارةوة . تواناياندابوو هةولَياندا
  : وةرطرت 

  .زرابوون خؤيدا ثارصالَةكةي حمةمةدي ةي كة لة مئةو نووسراوانــ 
بة شايةيت دووكةس كة لة ( , ــ ئةو كةسانةي كة قورئانيان لةبةر بوو

  لةسةر ئةم . 35) يان وةردةطريا لص, خؤيةوة لةبةريان كردووةةمةد حم
 نكاال من الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموھما البتة( بأيارة ئةوةبوو ئايةيت 

ضونكة تةا ,  لة عومةري كوأي خةتاب وةرنةطريا )هللا و هللا عزیز حكیم 
  .شايةتيشي نةبوو, خؤي لةبةري بوو

كة لة ياراين حمةمةدي , مةسعودوأي ــ بةرطي الي عةبدولَآل ك
 ) 112( ذمارةي سورةتةكاين ئةم بةرطة . غةمبةري ئيسالم بووثص

قل أعوذ برب ( و ) قل أعوذ برب الفلق ( هةردوو سورةيت , سورةت بوو
  . دا نةبوو ي تص)الناس 

قورئان " الفلق و الناس " وة دةيسةملاند كة , أةئي وابوو عةبدولَآل  (  
وةك دوعا بؤ حةسةن و ئةو حمةمةدي بينيوة كة ..  دوعاننني بةلَكو

   36.) ندووة حوسةيين خوص
  قورئانة  ئةم   سورةتةكاين  ذمارةي ,  ــ بةرطي الي ئةيب كوأي كةعب

و هةردوو ) الفلق و الناس (   سورةتةكاين  . سورةت بوو ) 116( 
  سورةيت

  .بووي تيدا ) افتتاح دعاء القنوت ــ الحمد و الفلق (  
  .ــ بةرطي الي حةفسةي كضي عومةر 
  .ــ بةرطي الي عةيل كوأي ئةبو تاليب 
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  : بةشي شةشةم 

                                        
  داأشتين قورئان

  
ي لة سةردةمصكي مصذووييدا كة سةردةم.. قورئان دةقصكي مصذوويية   

هةروةها لة هةلومةرجي واقيعصكي دياريكراودا كة , ةذياين حمةمةد
هاتؤتة , كؤمةلَطاي نيمضة دوورطةي عةرةبستاين ئةو سةردةمة بووة

  .بةرهةم
وةك لة بةشةكاين ثصشوودا بامسان , كي هةمةاليةنة قورئان كيصبص   

, زؤربةي اليةنةكاين ذياين كؤمةلَطاي عةرةبستاين ئةوسةردةمة, كردووة
  . لة باس وبابةتةكاين قورئاندا أةنطيان داوةتةوة

 قورئان لة شصوةي داأشنت و ناوةرؤكدا بةشصكة لة ئةدةيب عةرةبيي    
و ئةدةيب عةرةبيي باآلي لة ذصر كاريطةري زمان . سةردةمي خؤي

كاري لة زمان و ئةدةيب عةرةبيي سةردةماين ,  سةردةمي خؤيدا بووة و
  .دواي خؤيشي كردووة

شاكارصكي , لة أووي أةوانبصذييةوة, قورئان لة شصوةي داأشتين ئةدةبيدا   
ئةمة اليةنصكي ديار و طرنط و , كةم وصنةي واقيع و سةردةمي خؤيةيت

هصنانصكي ئةوةندة بةرز بووة كة هةموو بةرهةمة دا..  بةهصزي قورئانة
مةزين ئةو داهصنانة طةورةية .. ئةدةبيةكاين ئةو سةردةمةي تصثةأاندووة

  .ةددةطةأصتةوة بؤ بليمةيت و سةليقةي ئةدةيب حمةم, لةو سةردةمةدا 
 لةطةلَ ئةوةشدا ئايةتةكاين قورئان لة اليةين داأشنت و أةوانبصذيةوة   

لة اليةن هةندصك لة ,  خؤيداي ذياين حمةمةدهةر لة سةردةمبةآلم  , بةرزن 
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 )مصحف ابوبكر ( بة , وك كؤكرايةوة لة هةموو ئةو سةرضاوانة بةرطص 
  .اناسر

يةكةم كةس بوو كة قورئاين لة ,  ئةبوبةكر خودا لصي أازي بص [   
وةآلين هةرضةندة هةندصك لة ها, صكدا كؤكردةوةـ مصحف ـ بةرطصك 
, وةك بةرطي الي عةيل, بةرطي تايبةيت خؤيان لة ال بوو, ثصغةمبةر

مصحف ( بةآلم بةشصوةي , بةرطي الي ئينب مةسعود,  بةرطي الي ئةيب
) مصحف ( هةندصك لة زانايان ناوناين قورئان بة .  نةبوون)ابوبكر 

   37. ]بوبةكر دةطةأصننةوة بؤ سةردةمي ئة
لَةمأةوي دةولَةيت ئيسالمدا لةسةردةمي لةطةلَ فراوان بووين قة    

خةلَكي ناوضة جياجياكان بة تايبةت شام و , عومسان كوأي عةفان دا
بةطوصرةي ديالصكيت زماين خؤيان , عرياق و ميسر و ناوضةكاين ديكة

 كؤمةلَصك بةهؤي ئةوةوة. قورئانيان دةخوصندةوةو دةنووسيةوة
بؤ ئةوةي , بؤية عومسان. .طؤأان و جياوازي لة قورئاندا ثةيدا بووبوو
تةفرةقة نةكةوصتة ناو , ئةو جياوازيانة لة قورئاندا نةهصلَص و

ةكةي ئةبوبةكر )مصحف ( فةرماين دةركرد تةنيا , موسولَمانانةوة
  .كة الي حةفسة بوو, تةواوة

ئنجا ناردي , ةكةي الي حةفسةيان هصنا)مصحف ( عومسان ناردي (    
سةعد , عةبدولَآل كوأي زوبصر ,نساريبةدواي زةيد كوأي سابت ئةلئة

كة سص كةسةكةي , كوأي عاس و عةبدوألةمحان كوأي حارس دا
صكدا )مصحف ( فةرماين ثصدان كة لة ضةند , دواييان قورةيشي بوون

وة ئةطةر لة نووسينةوةدا لة شتصكدا جياوازيتان . لةبةري بنووسنةوة
ة زماين ضونكة ب, ئةوا بة زماين قورةيش بينووسنةوة, هةبوو

    38.) قورةيش دابةزيوة 
ي وةحي بوو الي محەمەد  ئةمة لةحالَصكدا كة زةيد خؤي نووسةرةوة   
!.  
  :بؤ منوونة , بصطومان لة نووسينةوةدا جياوازيان كةوتة نصوانةوة  
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جياوازيان كةوتة ) التابوت ( لة كاتصكدا لة سةر نووسينةوةي ووشةي  ( 
التابوت ( هةر سص قورةيشيةكة ووتيان ,  ) التابوه( زةيد وويت , نصوانةوة

) التابوت ( بنووسن : ئةو وويت , ئةم كصشةيةيان بردة الي عومسان ,) 
   .39.) ضونكة قورئان لةسةر زماين قورةيش دابةزيوة 

عومسان ئةو بةرطة أصكخراوةي ( , لة ئةجنامدا بةرطصك أصكخرا   
   40. ) ثةسةند كردو هةموو قورئانةكاين ديكةي سووتاند

ئةوةبوو ناأةزايي زؤر الي موسولَماناين ئصراق و ميسرةوة بةرز    
  .!ن عومسان كتصيب خوداي سووتاندووةووتيا, بووةوة 

ئةو , ئةو قورئانةي كة لة سةردةمي عومسان دا نووسرايةوة   
هةموو موسولَمانان بة مةزهةبة . قورئانةية كة ئصستا لة بةر دةستداية

  .ئصستا لة سةري كؤكن, جياجياكانيانةوة
: أيوايةتصك لة عةيل كوأي ئةبو تاليب دةطصأنةوة كة ووتوويةيت (   

  41 .)من دةمسووتاند , ئةطةر عومسان نةيسووتانداية
عومسان كوأي عةفان , لة ناو طةلصك لة موسولَماناندا ووتراوة كة    

أاستيةكةي ئةوةية كة بةآلم . قورئاين لة بةرطصكدا كؤكردؤتةوة
  .ةردةمي ئةبوبةكر دا كؤكراوةتةوةلةس

الي خةلَك وا بآلوة كة عومسان : حارس احملاسيب ووتوويةيت (     
بةلَكو عومسان واي كردووة كة , بةآلم وا نية, كؤكةرةوةي قورئانة

   42.) خةلَك بة يةك شصوة قورئان خبوصننةوة 

رئان كوشتاري شةأي يةمامة كة لة قو, بةطوصرةي ئةو بةلَطانةي وةك    
كة لة  ) الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموھما البتة( ئايةيت , ـ لةبةران كرا

, لة قورئانةكةي ئصستادا نية, عومةر كوأي خةتاب وةرنةطرياو 
ئةمانة  ,  ين محەمەدهاوةآلجياوازيةكاين نصوان بةرطةكاين الي 

 بة تةواوي, بةلَطةي ئةوةن  كة ئةو قورئانةي ئصستا لة بةر دةستداية
    .و سورةت و ئايةتةكاين قورئان نيةهةمو
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اليةك أةنطدانةوةي واقيعي ذياين ذناين كؤمةلَطاي نيمضة دوورطةي 
ن و هةست و لة اليةكي ديكة بريوبؤضوو, وعةرةبستاين ئةو سةردةمةية 

 دةربارةي ذن بة طشيت و ذنةكاين خؤي بة تايبةيت ناخي محەمەد
, أصكخستين حةز و ئارةزووةكاين خؤي لةطةلَ ذنةكانيدا و .. دةردةبأن 

لة , طرفتة خصزانييةكاين كاريان لة هةست و بري و هؤشي كردووةو
واي بة باش زانيوة .. تووةثصناوي ضارةسةرياندا لة ئايةتدا  دايأش

بريوبؤضوون و بأيارةكاين خؤي بؤ ذنةكاين خباتة بةرنامةي 
وةك قسةي خودا بة , تا ئةوانةش وةك دةقةكاين ديكة, ئاينةكةيةوة

  .ذنةكاين أابطةيةنصت و بة أصطاي ضارةسةري ئامساين قبولَ بكرصن 
  آ   آ آ   
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من بعد و ال أن تبدل بھن من أزواج و لو أعجبك حسنھن إال ما ال یحل لك النساء ( ــ  
  ) .ملكت یمینك و كان هللا على كل شيء رقیبا 

دواي ئةمانة هيض ذنصك بؤ تؤ حةآللَ نية و ناتواين ئةوانة بة : ( واتا  
مةطةر بة , هةرضةندة لة جواين ئةو سةرت سوأ مبصنص, ذناين تر بطؤأي

  ).وة خوا بة سةر هةموو شتصكدا ضاودصرة , وصنةي كةنيز ببية خاوةين
زياتر حالَةيت تةمةين ثريي و ثص نةمان و بة ,  ئةم ئايةتةي سةرةوة    

  .  ثصوة ديارةی  ديكةي حمةمةدسةرضووين تواناي ذصناين
ي هةمان  ) 53( ياين لة ئايةيت , هةر بة دواي ئةو ئايةتةي سةرةوةدا    

ة سةبارةت بة وةسيةيت حمةمةدك كة ئةمةيان وة, سورةيت ئةحزابدا
  :دةلَصت , ذنةكاين 

إن ذلكم , و ما كان لكم أن تؤذوا رسول هللا و ال أن تنكحوا أزواجھ من بعده أبدا( ــ  
   ) .كان عند هللا عظیما 

   دواي  ناشص  هةرطيز  بدةن و  ثصغةمبةر ئازاري  ناشص   ئصوة بؤ: (  واتا   
أاسيت الي خوا ئةم كارة تاوانصكي زؤر بة ,  ئةو ذناين ئةو مارة بكةن

  ).طةورةية 
, بؤ دواي مردين خؤي,  حمةمةدي ثصغةمبةري ئيسالم بةم ئايةتة   

هةرضةندة , ! شووكردنةوةي لة هةموو ذنةكاين خؤي قةدةغة كردووة 
  .زؤربةيان لة تةمةين شووكردنةوةدا بوون

!.. سالَ بوو  ) 18( ئايشة تةمةين ,  كؤضي دوايي كردكاتصك كة حمةمةد    
بةآلم بةو ئايةتةي ! لة واقيعدا ئيتر سةرةتاي تةمةين شووكردين بوو 

  .سةرةوة هةموو ذنةكاين ثصغةمبةري ئيسالم لةو مافةيان بصبةريي بوون
يةكصك لة سةركردةكاين قورةيش : ( لة ئينب و عةباس دةطصأنةوة  [   

بؤ ية ئةو ئايةتةي , ) ئةطةر حمةمةد مبرص ئايشة دةهصنم : ووتوويةيت 
   15  .]سةرةوة دابةزي 

  
دةربارةي ,  لة هصنانةوةي هةموو ئةو دةقانةي سةرةوةدا لة قورئان   

لة , ئةو أاستيانة ديارن كة ئايةتةكان , خصزانيي حمةمةد ذن و ذياين 
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,  خؤي قورئاين كؤبكردايةتةوةةم شصوةية ئةطةر محەمەدب    
طريوطرفت لةسةر دةقةكاين قورئان لة نصوان موسولَماناندا دروست 

  . نةدةبوو
  

  
  
  
  

  : أصكخستين قورئان 
قورئان لة بةرطةوة , ئةطةر كةسصك بة وردي و بة ضاوي أةخنةوة    

هةست بة ناأصكي و الوازيةك لة شصوةي , ط خبوصنصتةوةبؤ بةر
  . أصكخسنت و أيزبةندي سورةت و ئايةتةكاندا دةكات

  :أصكخستين سورةتةكان ـ 
هةروةك ضؤن سةرجةم ,  هةتا خؤي لة ذياندا مابوو محەمەد   

أيزبةندي سورةتةكانيشي , قورئاين لة بةرطصكدا كؤنةكردةوة
  .ان نةكردووةبةطوصرةي مصذووي هاتنةبةرهةمي

 خؤيدا و ض لة دواي  محەمەد لةسةردةمي ض   هاوةآلنيشي هةروةها    
 سورةتةكان      أصكخستين لةسةر  سوور نةبوون  ,ئةو كؤضي دوايي 

 . وة لةسةر ئةو مةسةلةية هاوأا نةبوون, بةطوصرةي مصذووةكانيان
ين  كة هاوةآل ئةو بةرطانةي قورئان,بؤ ئةو بؤضوونة ئةوةيةبةلَطةش 
 ناو  لة..   لة يةكتر جياواز بوون,  ثاراستبوويان  خؤيان  اليمحەمەد 
 مصذووي  بةطوصرةي عةيل كوأي ئةبو تاليب   تةنيا بةرطي الي  ئةوانةدا

  .دابةزيين سورةتةكان أصكخراوة
يةكةم , بةرطي الي عةيل بةطوصرةي دابةزيين سورةتةكان أصكخراوة (   
بةم شصوةية , املزمل , القلم , "نون " دواي ئةوة , " المدثر " ئنجا , "أقرأ " 
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بةرطي الي ئينب مةسعود بة . تا كؤتايي ئايةتةكاين مةككي و مةدةين
 بةرطي .عمران  آل, " النساء " ئنجا , دةست ثصدةكات" بقرة " سورةيت 
   43.) آلعمران , النساء, بقرة, الفاتحة: الي ئةيب 

 لةسةردةمي ي كؤضي دوايي محەمەددوائةو قورئانةي ئصستاش كة لة   
لةو جياوازة , ثاش كؤمةلَصك طريوطرفت أصكخرا, ئةبوبةكر دا

  . بوونمحەمەد بةرطانةي كة الي هاوةآلين
  :أصكخستين ئايةتةكان ـ 
بةطوصرةي مصذووي ,  ئايةتةكانيش بة هةمان شصوةي سورةتةكان   

  .هاتنة بةرهةميان أصك نةخراون
بة هةر , صطاي ئايةتةكاين دياري كردووة ئةوةندةي خؤي جمحەمەد  

  .هؤيةك بووة أةضاوي  مصذووةكانياين نةكردووة
نووسينةوةي قورئان و : ( لةم بارةيةوة دةلَصت َمناع القطان     

بةلَكو دواي دابةزين , بةطوصرةي دابةزيين ئايةتةكان نية, أصكخستين
دةكرد كة ئةو ئنجا ثصغةمبةر ـ دخ ـ ئاماذةي , ئايةتةكة دةنووسرايةوة

   44.) وة لة فآلنة سورةتدا دابنصن , ئايةتة لة نصوان فآلن و فآلن ئايةتدا
بةطوصرةي باس و بابةتة ,  هةروةها ئايةتةكاين قورئان بة طشيت   

لة , تصكةلَكردين باسةكان.. جياجياكان لة سورةتةكاندا أصك نةخراون
, ةكاندا جارصكي ديكة هاتنةوة سةريان لة سورةتدابأان وباس 

  :بؤ منوونة , دياردةيةكي بةرضاوة لة ناو قورئاندا
دا ئةم باسة جياجيايانة بة تصكةلَي لة ئايةتةكاندا " بقرة "  ــ لة سورةيت 

, لة أصطاي خودا دا شةأبكةن, لة دةرطاوة بضنة ماآلن, بةرتيل: هةن 
, ذناين موشريك مارة مةكةن, هةتيوان, بادة و قومار, حةج و عومرة

سوودخؤري و , شةأي تالوت و جالوت, تةآلقداين ذنان, ي ذنانحةيز
  .هتد...قةرزكردن و
, دارايي هةتيوان: ئةم باسانةي بة خؤوة طرتووة  " النساء" ــ سورةيت 

, لةش ثيسي, سةرخؤشي, بةخيلي, ضاكةكردن, مارةبأيين ذنان, مريات
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بةم شصوةيةي خوارةوة , هةمان سورةيت ئةحزابدا ) 30(  لة ئايةيت    
  :ذنةكاين دةترسصنص كة كاري خراث نةكةن 

 یضاعف لھا العذاب ضعفین و   مبینة  بفاحشة  یأتي منكن یا نساء النبي من( ــ    
  كان ذلك على هللا

  ) . یسیرا 
,  هةر كةس لة ئصوة كاري ناحةز و ناشياو بكائةي ذناين ثصغةمبةر: (  واتا 

  ).وة ئةمة بؤ خوا ئاسانة , دوو بةرابةر ئازار ئةدرص
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات , عسى ربھ إن طلقكن أن یبدلھ أزواجا خیرا منكن(  ــ 

   .5/ التحریم ) عابدات سائحات ثیبات و أبكارا 
روةردطاري ئةو لة بايت ئصوة ثة, هيواية ئةطةر ئصوة تةآلق بدا: ( واتا  

, فةرمانبةر, بأوادار, ذناين موسولَمان , بدا" ثصغةمبةر " ذناين باشتر بةو 
  ).جا بصوةذن بن يا كض , عيبادةتكار و أؤذووةوان, تؤبةكار

هةأةشةي تةآلقدان لة ئايشة و حةفسة دةكات , ئةم ئايةتةي سةرةوة     
 لةم حمةمةد. هاتووةةنطيان لةطةلَ زةينةب ناكؤك بوون و دةنطةد, كة

ئةطةر شةأ و ئاذاوة بكةن تةآلقتان , ئايةتةدا ويستوويةيت ثصيان بلَص
بةآلم بؤ ئةوةي ذنةكاين لة سةدا ,  !ئةدةم و ذين باشتر لة ئصوة دةهصنم 

بة , بأيارةكةي خؤي بة ئامساين و خودايي, سةد قسةكةي بة جص بطةيةنن
  .ذنةكاين أاطةياندووة

 كة مصردي ئةو  حمةمةدا لصثرسراوصيت و بة سةربردين ذيان بؤلة أاستيد   
, هةر يةكةيان بة طريوطرفيت تايبةيت خؤيةوة, كؤمةلَة ذنة زؤرة بووة

دابينكردين سؤز و ثصداويسيت , ضارةسةري ناكؤكيةكاين نصوانيان
  .كارصكي ئاسان نةبووة , أؤحييان

اوابووين خؤري وردة وردة ئ,  وا كةوتنة تةمةين محەمەد هةروةه   
, جطة لة ئةركي زؤري بةأصوةبردين كاروباري دةولَةيت ئيسالم, طةجنيي

ئةمانة ثصكةوة ئةويان طةياندة ئةو بأيارةي كة سنوورصك بؤ ذصناين 
ي سورةيت  ) 52( ناوةرؤكي ئةو بأيارةي لة ئايةيت . خؤي دابنصت

  :بةم شصوةية داأشتووة , ئةحزابدا
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هةموو شةو لة مالَي ئةو ذنةي كة نؤبةي بووة " دخ " ذناين ثصغةمبةر  (    
كة زةينةبةي ذين , ئصوارةيةك لة مالَي ئايشة بوو.  كؤبوونةتةوة

ئةوة : ئايشة طويت , !ثصغةمبةر هات و ثصغةمبةريش دةسيت بؤ برد 
ئيدي ئايشة و , ثصغةمبةريش دةسيت خؤي كصشايةوة, ! زةينةبةية 

بة لصك وة دةنط هاتن هةتا دةنطيان بةرز بؤوة و هاواريان لص زةينة
   13 .) هةستا 

لةطةلَ مارية قبيت , جارصك ثصغةمبةري خودا لة مالَي حةفسةي ذين [ (    
كة حةفسة ئةمة دةبينص كةللةيي .. كةنيزةكي خؤي ضووبووة ناو جصطاوة

ةم ذنة لة من لة ئصستاوة ئ, تووأة مةبة: ثصغةمبةر ثصي دةلَص , ! دةبص 
وة بة ,  ) بةآلم تؤ الي كةس باسي مةكة , حةرام بص و نزيكي ناكةومةوة

یا أیھا النبي لم تحرم ما أحل هللا لك : ( دواي ئةو أووداوةدا ئةم ئايةتة دابةزي 
   14  .] 1/ التحریم ) تبتغي مرضات أزواجك و هللا غفور رحیم 

ؤ تؤي حةآللَ كردووة لة بةر بؤض شتص كة خوا ب! ئةي ثصغةمبةر : (  واتا 
وة خوا غةفور و , ثصخؤشبووين ذنةكانت لة خؤيت حةرام دةكةي 

  ).أةحيمة 
  :ي سورةيت ئةحزابدا ئاوا ئامؤذطاري ذنةكاين دةكات  ) 32(  لة ئايةيت 

یا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان أتقین فال تخضعن بالقول فیطمع الذي في ( ــ  
   .32/ األحزاب ) قوال معروفا و قلن , قلبھ مرض

خؤ , ئةي ذناين ثصغةمبةر ئصوة وةكو هيض يةك لة ذناين ديكة نني: ( واتا  
تا ئةو مرؤظةي كة لة دلَدا , جا بة نةرمي و ناز قسة مةكةن, بثارصزن
  ).و قسةي ضاك و شياو بكةن , تةما نةيطرص, نةخؤشة

, ! ي بة شتصك كردووة  درك ئةوةتا حمةمةديان,  لةم ئايةتةي سةرةوةدا   
 قسةكردن   لة ,ياخود ويستوويةيت ثصش بةوة بطرص كة ذنة ناأازيةكاين

  ..  أابكصشن خؤيان بؤ   ديكة  ثياواين  سةرجني , هةلَسوكةوتياندا  و
 هةولَي ثةيوةندييان   ديكة ثياواين كة   وا بكةن   كارصكي  نابص ئةوان

  .وة ئاطاداري كردوون ئايةتةي سةرةبؤية بةو . لةطةلَدا بدةن
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وشنت ك, وةآلمي سآلو باش بدةنةوة, شةأ لة أصطاي خودا دا, ئةمانةت
بلَندكردين عيسا بؤ ئامسان و , شايةدي دان, نوصذكردن, و سولَح كردن

  .هتد...
مةأوماآليت طياخؤر بؤ : دا ئةم باسانة هةن " المائدة " ــ لة سورةيت 

شايةدي دان بة , دةستنوصذ و ئوسلَ دةركردن, ئصوة حةآللَ كراوة
 بة جولةكة و ديان مةطرن, أندةسيت ذن و ثياوي دز بب, دادطةري
لة , شةراب و قومار و بتطةل لة كردةوةي شةيتانن, دؤست

عيسا وويت , سةرةمةرطدا كايت وةسيةتكردن دووكةس بطرن بة شايةد
  .هتد... خوداية مائيدةيةك لة ئامسانةوة بؤ ئصمة بنصرة و

ئاذةلَ و دارودرةخيت :  ئةم باسانةي تصداية " األنعام " ــ  سورةيت 
مالَي هةتيوان , اكةكردن لةطةلَ دايكوباوكض, حةآللَ و حةرام, ميوة

  .هتد...مندالَةكانتان مةكوذن و , مةخؤن
 بزن و مةأ و طا و : دا ئةم بابةتانةي باسكردووة "النحل " ــ لة سورةيت 

هةموو , زةرعات و زةيتون و خورما و ترص, وشتري ئةفراندووة
 غةيب تايبةت بة, هةنط, جوولَةندةكان سوجدة بؤ خودا دةبةن

خودا فةرمان بة دادطةري و ضاكة دةكات و نةهي لة فةحشا , خوداية
طؤشيت مردارةوةبوو و خوصن و طؤشيت , نةسخ كردين ئايةت, دةكات

لة سزادان بة ئةندازةيةك كة بؤتان دانراوة , بةرازي حةرام كردووة
  .هتد...تؤلَ ة بستصنن و
ؤظمان أاطةياند بة مر: دا ئةم باسانة هةية " العنكبوت " ــ لة سورةيت 

       نارد    مان بة ثصغةمبةري)نوح ( ,   بكةندايك و باوكيان  طةلَ  لة ضاكة
, موسا, شوعةيب, لوت, ئيرباهيم, سالَ لة ناو هؤزةكةيدا ذيا )  950 ( 

مان كردة " حةرةم " , خودا أزقي خزؤك و جوولَةندةكان دةدات
  .هتد...جصطايةكي ئةمن و 

تصكةلَ وثصكةلَي باسةكان بة أووين ,  سةرةوةدالةو ضةند منوونةيةي   
, بابةتةكاين ناو هةر سورةتصك لةطةلَ  يةكتردا ناطوجنصن. ديارن
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باسصكي تةواو . هةروةها لةطةلَ ناونيشاين سورةتةكانيش نايةنةوة
ضؤتة سةر باسصكي ديكة و دواتر لة سورةتصكي ديكةدا , نةكردووة

باسي مةسةلةكاين ثةيوةند بة : بؤ منوونة , ضؤتةوة سةر هةمان باس
, بقرة ( لة سورةتةكاين , دا تةواونةكردووةو" النساء "  لة سورةيت ذناين
  .و ضةندين سورةيت ديكةدا دةضصتةوة سةريان) العنكبوت , األنعام, المائدة

  آ آ   آ   
  
  
  

  ثةراوصزي بةشي دووةم
  
 , 34 الطبعة , موءسسة الرسالة,مباحث في علوم القرآن / مناع القطان  _ 1

   .10ص  , 1988بیروت 
   .20ل , هةمان سةرضاوةي ثصشوو ــ 2
, ترجمة عبدالھادي عباس, النبي و النساء,الحریم السیاسي/ فاطمة المرنیسي  ــ 3

   .42ص , الطبعة الثانیة, دار الحصاد
   .354ص , النزعات المادیة في الفلسفة العربیة األسالمیة/ حسین مروة .  ــ د4
العھد ,  لبنان , دار الكتاب المقدس / جمعیة الكتاب المقدس / الكتاب المقدس  ــ 5

  القدیم
   .4ص , األصحاح الثالث, سفر التكوین , ) األنجیل  ( 
   .8, 7, 6ص   , 7 , 6األصحاح , سفر التكوین /  ــ نفس المصدر السابق 6
  . 24ص  , 22األصحاح , سفر التكوین /  ــ نفس المصدر السابق 7
   .71 ــ 68ص   , 4, 3, 2األصحاح , سفر التكوین /  ــ نفس المصدر السابق 8
   .49ص   , 39األصحاح , سفر التكوین /  ــ نفس المصدر السابق 9

   .21 , 20ص  , 19, األصحاح , سفر التكوین /  ــ نفس المصدر السابق 10
   .4ص  , 1یل متى  إنج, ) األنجیل ( العھد الجدید /  ــ نفس المصدر السابق 11
   .18ص  , 10أنجیل متى   /  ــ نفس المصدر السابق 12
   . 9ص  , 5أنجیل متى   /  ــ نفس المصدر السابق 13
, لندن, ریاض الرئیس للكتب و النشر, األسالم في األسر/ ــ الصادق النیھوم  14

   .136ص 
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معك و امرأة مؤمنة ان وھبت نفسھا للنبي ان أراد النبي أن یستنكحھا خالصة لك من 
دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیھم في أزواجھم و ما ملكت أیمانھم لكي ال یكون 

   .50/ األحزاب )  غفورا رحیما علیك حرج و كان هللا
ئةي ثصغةمبةر بة أاسيت ئصمة ئةو ذنانةي تؤ كة مارةيي ئةوانت : ( واتا  

وة هةروا كةنيزانص كة لة أصطاي غةنيمةتةوة , بؤمتان ؛حةآللَ كرد, داوة
خوا ثصي بةخشيوي و كضاين مامت و كضاين ثورت و كضاين خالَت و 

وة ذين بأوادار كة , دا كؤضيان كردكضاين خوشكي دايكت كة لةطةلَ تؤ
ئةطةر ثصغةمبةر بيةوص كة مارةي بكا , نةفسي خؤي بة ثصغةمبةر ببةخشص

بةآلم مارةكردنصكي وا تةنيا بؤ تؤ دروستة نةك بؤ بأواداراين , بؤ خؤي
بة هةقيقةت ئصمة دةزانني بؤ ئةوان لة بابةت ذنانيانةوةو , تر

لة , "  حوكمصكمان داوة ض" كةنيزانيانةوة ضيمان فةرز كردووة 
  ) .وة خوا غةفور و أةحيمة , بةرئةوةي موشكيلصكت بؤ نةبص

 مؤلَةيت بة خؤي داوة كة ئارةزووي حمةمةد, بة طوصرةي ئةم ئايةتة    
ئةو ذنة دةبص تةسليم بة , ئةوة فةرماين خوداية, هةر ذنصك لةوانة بكات

  .!ثصغةمبةري خودا بصت و فةرماين خودا جص بةجص بكات 
ترجى من تشاء منھن و تؤى الیك من تشاء و من ابتغیت ممن عزلت فال جناح ( ــ  

/ األحزاب ) علیك ذلك أدنى أن تقرأ عینھن و ال یحزن و یرضین بما أتیتھن كلھن 
51.   

نؤبةي هةر يةكة لة ذنةكانت بتةوص ئةتواين خبةيتة دواوةو هةر : ( واتا  
وة هةر كاتص يةكص لةوانة كة , يةكةش لةوان بتةوص الي خؤت أاي بطرة

ئةمة , تاوانت بؤ نية, كة خبوازي بصتة الت , دوورت خستوونةتةوة
فةرماين خواية بؤ أووناكي ضاوي ئةوان و بؤ ئةوة كة غةمطني نةبن و 

  ).بةوةي كة لة ئختياري هةموويان داي ئةنصي أازي و شاد بن 
ذنةكاين , تةوة كة لة ماناي ئةم ئايةتةي سةرةوةدا ئةوة أوون دةبص   

جا بؤ ..  أةخنةيان لصي هةبووة كة بة يةكساين نةضؤتة اليانحمةمةد
بةو , ئةوةي قايليان بكات كة فةرماين خودا واية و بة دةست خؤي نية 

خودا ثصي طوتووة كة لةطةلَ هةر كاميان ثصت .. ئايةتة وةآلمي داونةتةوة
  !.هيض طوناهت لةسةر نية , نؤرةبأي بؤ بكة, خؤش بوو
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 و ة نصوان حمةمةدلة اليةك ل, وين كصشةو طريوطرفيت خصزانيي هةبو   
هةروةها نصوان ,  وة لة اليةكي ديكة لة نصوان ذنةكان خؤياندا, ذنةكانيدا

بةلَطةي ئةوةن كة , ةكان لة حمةمةد ناأةزايي ذن, ذنةكاين و خةلَكي ديكة
دةي ئةوةن.  ئةو نةيتوانيوة يةكساين لة نصوان ذنةكانيدا دةستةبةر بكات

ة ثةرؤشي ماف و ئةوةند, دةربةسيت خؤشي خؤي بووة لةطةلَ ذنةكانيدا
 .ي ذنةكاين نةبووةحةز و ئارةزوو

   خةدجية  مردين دواي لة  ,  كة  بةوة  ئيسالم   ثصغةمبةري بووين قايل     
بةلَطةي قايل بووين ئةوةبة زولَم و ستةم لةو , ذين ديكةي هصناوة ) 19 ( 

لة , ووة وهةندصك لةو ذنانة ثصشتر ثياوي خؤيان هةببة تايبةت .. ذنانة
  !.ةوة داطري كراون اليةن محەمەد

تا بة , جارصك ذنةكاين حمةمةد فامتةي كضي حمةمةد أادةسثصرن (    
مامةلَةي هةموويان وةك , ثصغةمبةر بلَص ذنةكاين داواي لص دةكةن كة

بؤ حمةمةد زؤر بصطومان ئةم داواية , ! مامةلَةي لةطةلَ ئايشةدا بكات 
   12) .حمةمةد يةكجار ئاشقي ئايشة بوو ضونكة .. طران بوو

خصزانيي ضةند ئايةتصكي قورئان باسيان لة كصشة و طرفتةكاين ذياين     
بريوبؤضوونةكاين خؤي بؤ  .تايبةيت محەمەد و ذنةكاين كردووة

, ض وةك ئامؤذطاري و ض وةك هةأةشة, ضارةسةري كصشة خصزانيةكاين
  . ئايةتصكدا ئاراستةي ذنةكاين كردووةلة ضةند

باسكردين ئةو مةسةلة خصزانية تايبةتيانةي خؤي لة , بة بأواي من   
فةرمان  و ئارةزووةكاين خؤي ,  بةو مةبةستة بووة كة, ئايةتةكاندا 

وةك كار و فةرماين خودايي بة بص ضةندوضوين هيض , لةطةلَ ئةو ذنانةدا
بة أصطاي ئايةتةكان , ا طرفتةكاينهةروةه.  بة جص بطةيةنصت, كةس 

ضونكة ئايةيت قورئان الي موسولَمان قسةي .. ئاسانتر ضارةسةر كردووة
قسةي خوداش كةس , ! خوداية و هيض دةسةآليت ثصغةمبةريشي تصدا نية 

  ! .بؤي نية بةرثةرضي بداتةوة
یمینك مما یا أیھا النبي انا أحللنا لك أزواجك الالتي أتیت أجورھن و ما ملكت (  ــ 

أفاء هللا علیك و بنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خاالتك التي ھاجرن 
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  آ   آ   آ
   

  
  

                                    
   :ةمبةشي سص ي

  
  أةنطدانةوةي تةرازووي هصزةكان

  دةقةكاين قورئاندالة 
  

لة سةرهةلَدانيةوة تا سةركةوتن و , بزوتنةوةي ئايين ئيسالم
بة , ي عةرةبستانلة نيمضةدوورطة, دامةزراندين دةسةآليت يةكطرتوو

  :كة بريتني لة , دوو قؤناغي طرنطدا تصثةأ بووة
  . ) مةدينة( شاري يةسرب قؤناغي ثصش كؤض بؤ/ يةكةم  
  . ) مةدينة( شاري يةسرب قؤناغي دواي كؤض بؤ/ دووةم  
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  .حاك ــ فاتيمة كضي زو16
  .لة شةأي بةين قورةيزةدا بة ديل طريا,  ــ أةحيانة17
  . ــ زةينةب كضي يةزيد18
  !.لة ميسرةوة بة دياري بؤي هاتبوو  ,  ــ مارياي قيبيت19
  " .دايكي شةريك  " ئوم شةريك ــ 20
  . كردووةشكةش بة حمةمةدخؤيان ثص,  دايكي شةريك و مةميونة    
ي سورةيت ئةحزابدا  )50( لة ئايةيت ,  لة بارةي خؤثصشكةشكردنةوة   

  :دةلَصت 
و امرأة مؤمنة ان وھبت نفسھا للنبي ان أراد النبي أن یستنكحھا خالصة لك من (  ــ 

  ).دون المؤمنین 
ئةطةر , وة ذين بأوادار كة نةفسي خؤي بة ثصغةمبةر ببةخشص: ( واتا  

تةنيا بؤ ,  وا بةآلم مارةكردنصكي, ثصغةمبةر بيةوص كة مارةي بكا بؤ خؤي
  ).نةك بؤ بأواداراين تر , تؤ دروستة

بةر بةوة بطرصت ذنان ,   مةبةسيت ئةو ئايةتةي سةرةوة ئةوةية كة   
تا ثصشكةش , خؤيان ثصشكةش بة سةركردةكاين ديكةي ئيسالم بكةن 

  !.كردن تايبةت بة خؤي بصت 
  :  طوتووة يشة بة حمةمةدي ئا,  دواي ئةو ئايةتةي سةرةوة   
دةبينم كة خودات فرياي : ( واتا ) .  اني أرى ربك یسارع في ھواك  ( [

   11 .) ]  دةكةوصت ئارةزووة دةروونيةكانت
, سالَي دوايي ذيانيدا لة مةدينة ) 10(   لة ماوةي شصوةية حمةمةد بةم    

بصجطة لة خةدجية كة لة ثصش , بةهؤي جصطاو شوصن و دةسةآلتةكةيةوة
جطة لةو , ! ذين ديكةي هصناوة  ) 19( ,  بووةدةسةآليت ئيسالمدا ذين

   !أوون نية و ذمارةيان كةنيزانةش كة بة كؤمةلَ هةيبووة 
,  لةو تةمةنةدا بؤ حمةمةد, ذنةمامةلَةو بةأصوةبردين  ئةم كؤمةلَة       

كارصكي , لةطةلَ سةرقالَيي أابةري كردين ئايين ئيسالم و دةولَةتةكةي
   . ئاسان نةبووة
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ئصمة نةماندةووت : لة سامل و عةبدولَآلوة دةطصأنةوة كة ووتوويانة (    
.. بةلَكو هةميشة دةمانووت زةيدي كوأي حمةمةد, زةيدي كوأي حارسة

, كة ذين زةيد بوو, كاتصك كة ثصغةمبةر زةينةيب كضي جةحشي هصنا
, وتيان حمةمةد ذين كوأةكةي خؤي هصناوةجولةكة و مونافيقةكان و

   10  .)كةضي نةهي لة خةلَك دةكات بؤ كاري وا 
و ما جعل أدعیائكم أبنائكم ذلكم قولكم : (  لة بةر ئةوة ئةم ئايةتة دابةزي 

   .4/ األحزاب ) بأفواھكم و هللا یقول الحق و ھو یھدي السبیل 
"  خوا " , انط دةكرصنوة ئةو زارؤكانةي كة بة نصوي ئصوة ب: ( واتا  

هةر خوا , ئةمة قسةي سةرزارةكيتانة, نةيكردؤتة مندالَي هةقيقي بؤ ئصوة
  ).هةق دةلَص و هةر ئةويشة أصطاي أاست نيشان دةدات 

  . ــ حةفسة كضي عومةري كوأي خةتاب4
  ".دايكي سةملة "  ــ ئوم سةملة 5
 لة شةأي كة,  ي سةرؤكي تريةي بةين موستةلَةق ــ جورية كضي حارس6

  . بؤ خؤي مارةي كردحمةمةد, ريا و ئةو تريةيةدا بة ديل ط
ذين كةنانةي كوأي ,  ــ سةفية كضي حةي كوأي ئةختويب جولةكة7

ئةميش لة شةأي ئةو . سةرؤكي يةكص لة تريةكاين خةيبةر بوو, أةبيع
  . بؤ خؤي مارةكردحمةمةد,  ا و تريةيةدا بة ديل طري

  . ــ سودة كضي زةمغة8
  .هيند كضي يةزيد ــ 9

  .خوشكي ئةبو سوفيان بوو,  ــ مةميونة كضي حارسي هياليل10
  . ــ زةينةب كضي خةزمية11
ثصشتر ذين عةبدولَآلي كوأي , " دايكي حةبيبة  "  ــ ئوم حةبيبة12

  .جةحش بووة
  . ــ فاتيمة كضي سةريع13
  . ــ ئةمسا كضي سةياء14
  . ــ هيلة كضي قةيس15
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  :قؤناغي ثصش كؤض بؤ شاري يةسرب     
ز    ) 611( واتة لة سالَي , ئةم قؤناغة لة سةرةتاي بانطةوازي ئيسالمةوة 

 و هاوةلَةكاين بؤ تا كؤضي حمةمةد, دلة مةككة دةسيت ثصكر, يةوة
  ماوةي  قؤناغي ثصش كؤض   ياين .ز دا ) 624 (   سالَي  لة يةسرب شاري 

  .سالَي خاياندووة ) 13 ( 
لة ترسي دةسةآليت , بانطةوازي ئيسالم, هةروةك ثصشتر وومتان   

ثاش ماوةيةك لة خةبايت . ردسةرةتا بة صين دةسيت ثصك, قورةيش
لة ضوارضصوةي وتار و .. حمةمةد بانطةوازةكةي ئاشكرا كرد, صين

..  دةسيت بة بآلوكردنةوةي ئاينةكةي كرد,ثةند و ئامؤذطاريدا
لة هةر جصطاو , بريةباوةأةكاين خؤي لة ئايةتةكاندا ضأ كردةوةو

  .ةوةبؤ خةلَكي دةخوصندن, كؤأوكؤمةلَصكدا كة بة باشي بزانياية
نوصذ بكةن , خوداي تاك و تةا بثةرسنت, داواي لة خةلَك دةكرد كة  

  ..و واز لة فرةخودايي صنن
بانطةوازي ,  وةك كةسصكي مرؤظدؤست و ضاكسازي كؤمةآليةيت

ضاكةكردن و , أةفتاري باش, برايةيت, يةكصيت, خةلَكي دةكرد بؤ ئاشيت
  .دووركةوتنةوة لة خراثة

حمةمةد و موسولَمانةكان , بانطةوازي ئيسالمدا لةطةلَ ئاشكراكردين 
خؤيان لة بةرانبةر تانةوتةشةر و طالَتةثصكردين قورةيشةكاندا 

  : بؤ منوونة , بينيةوة
ئةطةر ئةوةي كة حمةمةد : نةزةر كوأي حارس وويت [ جارصكيان  ــ 

دةبا باراين بةرد لة ئامسانةوة بةسةر سةرماندا ! دةيلَص أاستة
و اذ قالوا ( : ة لة بةرانبةر ئةو قسةيةدا ئةم ئايةتة دابةزي بؤي! . ببارصنص

 32/ األنفال ) اللھم ان كان ھذا ھو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السماء 
[.1    

 كة كاتص ووتيان ئةي ثةروةردطار ئةطةر ئةمة ئةو هةقةية: ( واتا 
  ).باراين بةرد بة سةر سةرماندا ببارصنة , لةاليةن تؤوةية
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 هيض وةآلمصكي ئةو طالَتةكردنةي حمةمةد, سةرةوةجطة لةو ئايةتةي    
باراين بةرديش بة سةريا , ي نةداوةتةوةو)نةزةر كوأي حارس ( 

  !. نةباريوة
عودةي كوأي , عاسي كوأي وائيل, مغرية وةليد كوأي [ــ جارصك  

ئةسوةد كوأي عةبدوملوتةليب و ئةسوةد كوأي عةبد غةيوس , قةيس
حمةمةد بة توندي نيطةران و . ان بة قسةكاين حمةمةد دةكردطالَتةي

  : بؤية بةدوايدا ئةم دوو ئايةتة دابةزي , نائومصد دةبصت
   من  و كن  ربك  بحمد بح فس ,  یقولون  بما  صدرك  یضیق  أنك علم ن و لقد( ــ 

   2.]  99, 97/ الحجر )  الساجدین 
بةآلم , ة نيطةران و قةلَس بويتئصمة دةزانني كة لة قسةي ئةوان: (  واتا 

   ).تؤ أوو لة خوداي خؤت بكة تا بة تةواوي دلَنيا بيت 
بةهؤي ئةوةي , ئةو دوو منوونةيةي سةرةوة بةلَطةي ئةوةن كة   

هصشتا سةنط و هصزيان لة كؤمةلَدا , موسولَمانةكان بة ذمارة كةم بوون
ورةيشةكان نةياندةتواين بةرثةرضي تانةوتةشةري ق, ثةيدا نةكردبوو

ئايةت بة دواي ئايةتدا دادةبةزي و داواي لة موسولَمانان . بدةنةوة
  .بة هصمين و بة شصوةي جوان لة ناو خةلَكدا طفتوطؤ بكةن, دةكرد كة

) و جادلھم بالتي ھي أحسن , ادع الى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة( ــ 
   .125/ النحل 
ك خةلَك بؤ أصطاي ثةروةردطارت بة حيكمةت و ئامؤذطاري ضا: ( واتا 

 بة شصوةيةكي جوان وتو وصذ و مشت ومأيان بانط بكةو لةطةلَ  ئةواندا
  ). لةطةلَدا بكة 

 لة بةهؤي ئةوةي نةياندةتواين،, نةكان و موسولَمادحمةمة   
بؤية , طفتوطؤكانياندا زؤريان لة كةس نةدةكرد بؤ بوون بة موسولَمان

  : ئاينصكي هةبصت دةيانطوت هةركةس ئازادة هةر
   .6/ الكافرون ) لكم دینكم و لي دین ( ــ 

  ).ديين خؤتان بؤ خؤتان و ديين خؤم بؤ خؤم : ( واتا 
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ين ية كة هةر كاتص " ئةو مافة " و و ذنصكي بأوادار وة بؤ هيض ثيا: (  واتا 
بؤ ئةوانيش لة كاري , خوا و أةسويل خوا لة كارصكدا حوكمصكيان كرد

وة هةر كةس نافةرماين خوا و أةسويل ئةو , خؤياندا ئختيارصك هةبص
  ).الأصيةكي ئاشكرا , جا بة هةقيقةت الأص بووة, بكات

ديارة كة هؤي خؤي , دواتر, !ا زةيد هصن بةم شصوةية زةينةيب بؤ    
زةيد ) حمةمةد خؤي هؤي ئةوة بووة , بؤضوونصك هةية دةلَصت( هةبووة 

  !.وة حمةمةد خؤي زةينةب مارة دةكاتةوة . زةينةب تةآلق دةدات
ثصغةمبةر , زةيد كوأي حارسة نةخؤش كةوتبوو: شةعيب دةطصأصتةوة  [   

ويسيت هةستصتة , دانيشتبووزةينةب الي سةريةوة , هات بؤ الي بؤ مالَةوة
سةرصكي بادا و , ..!سةيري كرد) دخ ( لةو كاتةدا ثصغةمبةري خودا , سةرثص
زةيد طويت ئةي ثصغةمبةري خودا ,  مقلب القلوب و األبصار سبحان هللا طويت 

خوداي طةورة ئةم ئايةتةي , ثصغةمبةر طويت نةء , بؤت تةآلق بدةم ؟
  :دابةزاند 

نعم هللا علیھ و أنعمت علیھ أمسك علیك زوجك و اتق هللا و تخفي و اذ تقول للذي أ ( _
زید منھا وطرا في نفسك ما هللا مبدیھ و تخشى الناس و هللا أحق أن تخشاه فلما قضى 

زوجناكھا لكي ال یكون على المؤمنین حرج في أزواج أدعیائھم اذا قضوا منھن وطرا 
   9  .] 37/ األحزاب ) و كان أمر هللا مفعوال 

كة خوا نيعمةيت " زةيد " وة بصنةوة بري سةردةمص كة بة كةسص : (  واتا 
خصزانت بؤ خؤت : دةتووت , تؤيش ضاكةت لةطةلَدا كردبووثص دابوو و 

و تؤ لة " و هةميشة ئةمةت دووثات دةكردةوة " أاطرة و لة خوا بترسة 
ك لة خةلَ, دلَي خؤتدا شتصكت دةشاردةوة كة خوا دياري دةري ئةوة بوو

كوأي " جا كاتص زةيد , دةترساي كةضي خوا شياوترة كة لصي بترسي
" زةينةب " ئصمة ئةو , نيازي خؤي لة خصزاين بأي و جيا بؤوة" حارسة 

تا موشكيلصك نةبص بؤ بأواداران لة مارةكردين , مان لة تؤ مارة كرد
وة , خؤيان لةوان بأيبصكاتص كة نيازي , ذناين بة كوأ طرتووةكانيان

  " ).قسةي لة سةر نةماوة " ين خوا ئةجنام دراوة فةرما
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ئةبوبةكر لة .. ئايشةي مارة كرد كة هصشتا منالَصكي حةوت ساآلن بوو
! . ثياو دةتوانص كضي براي خؤي مارة بكات ؟: ثصغةمبةري خوداي ثرسي 

 ئينب جوبةير هةرضةند ئايشة مارةبأي, بة هةرحالَ ئةبوبةكر قايل بوو
   7  .)بوو 

سالَ جياوازي  ) 44( طوصي نةدا بة ,  حمةمةدي ثصغةمبةري ئيسالم    
طرنط ئةوة بوو بة طوصرةي نةرييت باو و نةرييت .. تةمةين خؤي و ئايشة

  !.باوكي ئايشة قايل بووة , ئيسالم 
ز و ئارةزووةكاين لة ذصر كاريطةري حة, ين ياسادانةرحمةمةدي مةز (    
هةموو هةولَصكي حمةمةد لةطةلَ ئايشةدا بؤ ئةوة ..  بووشةي مندالَدائاي

بؤية حمةمةد بة طوصرةي تةمةين ئايشة لةطةلَيدا .. بوو كة لصي أازي بصت
كاريطةري ئايشة لة سةر حمةمةد بة .. أاي دةكرد و ياري لةطةلَدا دةكرد

جؤرصك بوو كة كاري كردة سةر هةندص لة ياساكاين قورئان و 
   8  .)ووسي ئةو طةالنةي كة بأوايان بة ئيسالم هصنا ضارةن

, ثلةوثاية و دةسةآليت نةبوو,  وةك وومتان حمةمةد كاتصك كة نةدار بوو   
كة بوو بة  بةآلم. سالَ لة خؤي طةورةتر بوو ) 15( خةدجيةي هصنا كة 

تر سالَ لة خؤي مندالَ ) 44( ئايشةي هصنا كة , خاوةن دةسةآلت و ثلةوثاية
  !.بوو 

  : ــ زةينةب كضي جةحش 3
زةيد لة مالَي حمةمةد و . ةينةب ذين زةيد كوأي حارسة بوو ز   

خةلَكيش . حمةمةد كردبووي بة كوأي خؤي.. خةدجيةدا طةورة بووبوو
  .وةك كوأي حمةمةد دةيانناسي و ثصيان دةوت زةيدي كوأي حمةمةد

ئةوةبوو نة . حمةمةد خؤي خوازبصين زةينةيب بؤ زةيد كرد, كايت خؤي  
 ئةم ئايةتةي بؤ بؤية حمةمةد. ينة عةبدولَآلي برا, زةينةب أازي بوو

  :خوصندنةوة 
و ما كان لمؤمن و ال لمؤمنة اذا قضى هللا و رسولھ أمرا ان یكون لھم الخیرة من ( ــ  

    .36/ األحزاب ) ضالال مبینا ل فقد ضأمرھم و من یعص هللا و رسولھ 
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و ان أتلو القرآن فمن یھتدي فانما یھتدي لنفسھ و من ظل فقل انما أنا من ( ــ 
   .92/ النمل ) المنذرین 

 بؤ خؤي هةركةس أصنوصن بصت تةنيا, وة قورئان خبوصنم: ( واتا 
جا بلَص من , بة ئةستؤي خؤيةيت, هةركةسيش الأص بص, أصنوصن ئةبص

  ).تةنيا لة ترسصنةرامن 
  

  :هةلَوصسيت ئةرستؤكراتةكاين قورةيش   
    

جطة لة بانطهصشنت ,  لة سةرةتاي بانطةوازي ئايين ئيسالمداحمةمةد    
أةخنةي لة , دياردةي بتثةرسيتبؤ خوداثةرسيت و أةخنة لة 

دةستيان طرتبوو , مةندو ئةرستؤكراتةكاين قورةيش دةطرت كةدةولَة
يان ثصوة )ربا ( بةسةر سةروةت و ساماين كؤمةلَدا و سوودخؤري 

  .دةكرد
ئةم أةخنةيةي حمةمةد لة أاستيدا بة قازاجني خةلَكي هةذارو      

ئةرستؤكراتةكان بةرانبةر و  دةولَةمةندبؤية . خوارةوةي كؤمةلَ بوو 
بةآلم .. كةوتنة دذايةيت و سووكايةيت ثصكردين,  حمةمةدبة أةخنةكاين

هةلَوصسيت حمةمةدو موسولَمانان هةر نةرم و ئارام و دان بةخؤداطرتن 
  .بوو

 بصطومان ئةم هةلَوصستة بةهؤي الوازي و نةبووين هصزو دةسةآلتةوة    
تا بةطوصرةي نابةرابةري هصز لة نصوان خؤيان و قورةيشةكاندا , بووة

بؤ ئةوةي خؤيان بثارصزن و بتوانن درصذة بة , بكةنأةفتار 
بةم شصوةية تا وردة وردة جصطاي خؤيان هةندصك . خةباتةكةيان بدةن

توانيان  ذمارةيةكي كةم خةلَك لة دةوري , لة كؤمةلَدا كردةوةو
  .خؤيان كؤبكةنةوة

 جصطاي , ئةوة ئاشكرا بوو كة لة سةرةتاي بانطةوازي ئيسالمةوة(   
 جصطايةكي كاريطةر دةبصت, بةرةوثصش بردين بزوتنةوةكةدائيسالم لة 

بة قازاجني ئةو ثرؤسة مصذوويية كة دةيويست , بة قازاجني ثصشكةوتن
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بةطوصرةي ياسا , ثةيوةندية كؤمةآليةتيةكان لة شصوةي سةرةتاييةوة
ئا . بطوازصتةوة بؤ شصوةيةكي باآلتر, طشتية بابةتيةكاين ثصشكةوتن

   3 .)ة بة أووي حمةمةد دا خصرا دةسيت ثصكرد لصرةوة بةرثةرضدانةو
لة دياردةي ,  لة أةخنةكاين حمةمةدةوةقورةيش ئةرستؤكراتةكاين    

طةشةي , وةهاي بؤ ضووبوون كة, بتثةرسيت ودةسةآليت ئابورييان
 ئايين و بةرذةوةندية ئابوري و, ئايين ئيسالم لة داهاتوودا

ساآلنة دةسكةوتصكي كة ضون. سياسيةكاين ئةوان دةخاتة مةترسيةوة
زؤريان لة مةراسيمي حةج و زيارةيت كةعبةو بتةكان و بازاأي 

ثصيان وابوو بة لةناوضووين . ي كايت حةج بةدةست دةهصنايوةرز
  .ئةو سةرضاوةيةي ذيانيان لة دةست دةضصت, بتةكان

لةوة دةترسان بةهؤي طةشةي ئايين ,  لةاليةكي ديكةشةوة   
كة برييت بوو لة شورايةكي , اسيةكةياندةسةآلتة سي, ئيسالمةوة

  .لةناو دةضصت,  4) دارولنةدوة (  بة ناوي نوصنةرايةيت دةولَةمةندةكان
تارمايي , سةراين قورةيش لة ناوةرؤكي بانطةوازةكةي حمةمةد دا(     

اليان وابوو كة ئةطةر . أاثةأينصكي كؤمةآليةيت و فكرييان بةدي دةكرد
كة ,  شوصين ئاينيي بتثةرستيان لة كةعبةدالةاليةك جصطاو, سةربكةوصت

لة ناو , سةرضاوةي دةسكةويت بازرطاين ناوخؤ و دةرةوةيان بوو
كة لة , ةي قورةيشلة اليةكي ديكةوة ئةو فةرمانأةوايي. دةبات

دةسيت بة سةردا , ناوةرؤكدا فةرمانأةواييةكي ئابوري ـ سياسي بوو
   5.) دةطريصت 

 بتثةرستييان بة نةرييت ةكان دياردةيئةرستؤكرات, جطة لةمانةش    
  .دةيانويست بيثارصزن,  باب وباثريانيان دةزاينثريؤزو لةمصذينةي

كةوتنة ,  لة بةر ئةو هؤيانة دةولَةمةندو ئةرستؤكراتةكاين قورةيش   
  . و موسولَمانةكانزارداين حمةمةددذايةيت كردن و ئا

لة بةرانبةر ,  ئيسالم لة أاستيدا خوصندنةوةو تصطةيشتنيان بؤ ئايين   
 ثةيامي سةرةكي ضونكة, تةواو نةبوو, بةرذةوةنديةكاين خؤياندا
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بةآلم خةدجية . سالَ بوو ) 25( خؤي تةمةين ,  كاتصك كة خةدجيةي هصنا   
ياين .  ووي هةبوودوو مندالَيشي لة مصردي ثصش, سالَ بوو ) 40( تةمةين 

  .سالَ لة خؤي طةورةتر بوو ) 15( , خةدجيةي هصنا, كاتصك كة حمةمةد 
 زياتر لةوة دةضصت حمةمةد لة بةر دةولَةمةندي خةدجية و نةداري   

بأياري هصناين ئةوي , ياين بؤ مسؤطةركردين ذيانصكي باشتر, خؤي
  .دابصت

, ةدجية لة ذياندا مابووهةتا ئةو كاتةي خ,  دواي أاطةياندين ثصغةمبةري   
ثصم واية هةلومةرجي . حمةمةد ذين ديكةي بة سةر خةدجيةدا نةهصنا

خةدجية ,  واي كردبوو كةنةداري حمةمةد و دةولَةمةندي خةدجية
بؤية , جصطايةكي بةهصزتري لة حمةمةد لة ذياين خصزانيياندا هةبووبصت

  .حمةمةد نةيتوانيوة ذين ديكةي بة سةر صنصت
 ) 26( ياين ماوةي , سالَ بوو ) 51( حمةمةد تةمةين , دجية مرد كة خة   

 لة   واتا ,خةدجية  مردين   لة دوو سالَ  دواي .  سالَ ثصكةوة بوون
  . كؤضي كرد بؤ مةدينةحمةمةد, لَيدا سا ) 53( تةمةين 

بة تايبةت دواي ,  مةدينة بؤ خةدجية و كؤضي محەمەدمردينبة     
بةآلم ئةجمارةيان .. ةسيت  بؤ ذصنان ئاوةآل بوود, ثةيداكردين دةسةآلت

كؤمةلَصك ذين ديكةي . وةك سةرؤك خصلَ و مري و شاكان أةفتاري كرد
  : كة ئةمانةي خوارةوة بوون , هصنا

  : ــ ئايشة كضي ئةبوبةكري سديق 2
 ) 9( سالَيدا مارة كرد و لة تةمةين  ) 7( ئايشةي لة تةمةين ,  حمةمةد   

  !.يةوة سالَيدا طواست
 ) 44( ياين .  سالَ بوو ) 53( خؤي تةمةين ,  كاتصك كة ئايشةي طواستةوة
ئايشة لةو تةمةنةدا نةيزانيوة شووكردن .  سالَ لة ئايشة طةورةتر بوو

  !.حمةمةدي هاوأصي نزيكي باوكي ض نيازصكي بةو هةية , ضي ية و 
كر سةرسام ئةبوبة, كاتصك حمةمةد داواي ئايشة لة ئةبوبةكر دةكات (    

ثصغةمبةر , ..!بة هؤي جياوازي تةمةنيانةوة, دةبصت لةم داوايةي ثصغةمبةر
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  .ئةو نةريتة دياريكردووةدا سنورصكي بؤ ) قورئان  ( 
وةك ثصشتر لةم بةشةدا بة منوونة ئةو ,  بةطوصرةي ئايةيت قورئان   

ذن زياتري هةبصت لة ثياوصك مايف نية لة ضوار , ئايةتةمان  هصنايةوة
سةردةمي ئةمة بأيار و حوكمي ئيسالمة لة . جطة لة كةنيزان, يةك كاتدا
 و الي موسولَمانان هةتا ئصستاش كاري ثص دةكرص.  خؤيةوةحمةمةد

   .ئاسايية ثياوصك ضوار ذين ثصكةوة هةبصت
 خؤي حمةمةد,  حوكمة جصطاي سةرجنة ئةوةية ئةم بأيار و لصرةدا ئةوةي   

 ثصغةمبةري ئيسالم خؤي بة طوصرةي ئةو ی محەمەدياين.. نةطرتؤتةوة
ئةوسنورةي بؤ ذصناين خؤي جص بةجص ,  ئايةتة أةفتاري نةكردووة و

  . نةكردووة
,  لةطةلَ ذنةكاين خؤيدا ثةيوةندي و مامةلَةكردين شصوةي ذصنان و     

.  بة طوصرةي نةريتة باوةكاين كؤمةلَطاي عةرةبستاين ئةو سةردةمة بووة
كؤمةلَصك ذين , هةر وةك سةرؤك خصلَ و ئةرستؤكراتةكاين قورةيش

لة شةأي , ثصشتر ذين كةساين تر بوون , لةو ذنانةهةندصك . هةبووة
 بؤ رياون و محەمەدئيسالم لةطةلَ خصلَةكاين ديكةدا بة تاآلين بة ديل ط

  .خؤي مارةي كردوون
تا كاريطةريان لةسةر بريو هةلَوصسيت حمةمةد و ,  ذنةكاين محەمەد   

  ..ةبووةأادةيةك لة سةر أةويت بزوتنةوةي ئيسالم ه
ةو كصش, دااندا و ض لةطةلَ محەمەد ض لة ناو خؤي    ذنةكاين محەمەد
ةكاين قورئاندا أةنطيان و لة هةندصك  لة ئايةتطرفتيان هةبووة

, بؤ زياتر أوونكردنةوةي ئةم باسة بة بةلَطةو منوونةوة . داوةتةوة
 و ضةند بةسةرهات و ذنةكاين حمةمةدليسيت ناوي باشتر واية 

  :أووداوصك لة ذياين تايبةيت خؤي لةطةلَ ذنةكانيدا بةيان بكةين 
  :خوةيلد  ــ خةدجية كضي 1
كة هصشتا ثلةو ثايةي لة دةسةآلتدا ,  حمةمةد ثصش بانطةوازي ئيسالم   

  . بوو" خةدجية " كة ئةويش , تةا يةك ذين هةبوو, ثةيدا نةكردبوو
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بةرذةوةندي دةولَةمةنداين , ئيسالم بؤ يةكخستين خصلَة عةرةبةكان 
  :حسةين مروة  دةلَصت . لةم بارةيةوة د. ثاراست و طةشةي ثصدا

بؤ تصثةأاندين سنوري خصلَةكان و ثصكهصناين ضوارضصوةيةك  (     
وةك ئةركي يةكةم لةو ئةركة مصذووييانةي كة , يةكخستين خصلَةكان

ناكؤك نةبوو لةطةلَ , ئايين ئيسالم دةستثصشكةري تصدا كرد
سالَ  ) 13( كة ماوةي , بةرذةوةنديةكاين توصذي دةولَةمةندي قورةيش

ئةرستؤكرات و .  بانطةوازي ئايين ئيسالميان كرددذايةيت سةرسةخيت
قؤناغي طةشةكردين , نةياندةزاين بةو دذايةتيةياندةولَةمةندةكان 

بؤ ئةوةي أؤلَي داهاتوويان وةك ضينصكي , خؤيان دوادةخةن
.. بطصأن, لة دامةزراندين كؤمةلَطاي عةرةيب ـ ئيسالميدا, سةرةكي

لصرةوة بؤضووين سةراين قورةيش دةربارةي بةرذةوةندي خؤيان 
ةكاين ئةوان هيض ناكؤك ضونكة ئيسالم لةطةلَ بةرذةوةندي, هةلَة بوو

   6.) نةبوو 
 قورةيشةكان كة زانيان حمةمةد هةر بةردةوامة لة سةر    

فشاري , وة ذمارةيان زيادي كردووة, بآلوكردنةوةي ئاينةكةي
تا لة سالَي ثصنجةمي .. زياتريان بؤ هصنان و كةوتنة طرتن و ئازاردانيان

ن هةآلتن بؤ ذمارةيةكيان لة ترسي طرتن و ئازاردا, خةباتياندا
  .حةبةشة

حمةمةد , كاتصك قورةيش موسولَمانة بص ثشتيوانةكاين ئازار دةدا (   
   7.)  بضن بؤ حةبةشة داواي لصكردن

لةوص ئؤقرةيان نةطرت و , ئةو موسولَمانانةي هةآلتن بؤ حةبةشة   
  .بؤية طةأانةوة بؤ مةككة, نةيانتواين بةردةوام بن

 خةبات و مل مالنصي نصوان سالَ ) 13( بةطشيت لة ماوةي     
بةهؤي دةسةآلت و ستةمي , لة شاري مةككة, موسولَمانةكان و قورةيش

ي موسولَمانةكان نةضووة ئةوةندة بة قازاجن, قورةيشةكانةوة
هصزصكي وةهايان نةبوو كة بتوانن بةرةنطاري ستةمي . ثصشةوة
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ة  لانةي كة حمةمةد خوداثةرسيت و ئةو أيفؤرم..قورةيشةكان ببنةوة
 ثةيدا  أةواجصكي ئةوتؤي كؤمةآليةتيان, ئايةتةكاندا باسي دةكردن

  .كةس ) 100(  ذمارةيان نةطةيشتة سالَ ) 13(  بة ماوةي  . نةكرد
الوازي موسولَمانان لة بةرانبةر هصز و دةسةآليت باآلي , بةكوريت   

ئاسؤي خةبايت ,  طةياندة سةر ئةو بأواية كةی حمةمةد,قورةيشدا
  ديارة لة سةر ئةو باوةأةش بووة.ن لة مةككةدا أوون نيةموسولَمانا

تا , لة اليةن هصزي ناديارةوة ثشتيواين و هصزيان بؤ دانابةزصت, كة
 بؤية بريي لةوة ,! تةرازووي هصز بة الي موسولَماناندا بشكصنصتةوة

ئةوة بوو ناضار بأياري كؤض بةرةو .. مةككة بةجص صلَن, كردةوة كة
, بؤ ئةوةي ثارصزطاري لة ذياين خؤيان بكةن و, ي دا)يةسرب ( شاري 

  .لةوصوة درصذة بة خةبات بدةن
  

  : قؤناغي دواي كؤض بؤ شاري يةسرب    
  
  لة شاري,   و موسولَمانةكانةوةؤضكردين حمةمةدئةم قؤناغة لة ك    

ز  دا دةسيت ثصكرد و تا  ) 624(  لة سالَي  , يةسرب  شاري  بؤ مةككةوة 
ياين .  دا بةردةوام بووةز ) 634(  لة سالَي  حمةمةدي دواييكؤض

  .سالَ و ضةند مانطصكي خاياندووة ) 10( ماوةي 

   
  : هةلومةرجي شاري يةسرب  

) ئةوس و خةزرةج ( لة شاري يةسرب دوو خصلَي عةرةب كة ناويان     
بةنو , بةنو قةينوقاع( ناويان  هةروةها سص خصلَي جولةكة كة, بوو

  .ثصكةوة دةذيان, بوو) قورةيزة بةنو , نةزير
,  وخصلَي ئةوس و خةزرةج زياتر بة كاري كشتوكالَ و ئاذةلَداري   

  . خةريك بوون هةندصكيش بة كاري بازرطاين و ثيشةي دةستيةوة
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 ,  نةداوةهيض طرنطيةكي بة ذناين بأوادار.  ثاك و جوان لة خزمةتياندان
   !.ص كة لةو دنيا ذيان و ثةيوةنديان لةطةلَ ثياوان ضؤن دةبصت ثصيان نالَ

طوتاري قورئان بة طشيت و , لةو منوونانةي سةرةوةدا ئةوة أوونة كة   
بصطومان ئةو شصوة . سةبارةت بة ذنانيش بة تايبةيت أوو لة ثياوانة
ثياو لة كؤمةلَطاي , طوتارة لةو واقيعةوة سةرضاوةي طرتووة كة

هةروةها ..  ئةو سةردةمةدا خاوةن بأيار و دةسةآلت بووةعةرةبستاين
 سيستةمي و ثارصزطاريكةريئةوة أوونة كة ئايين ئيسالم درصذةدةر

  . بووةثياوساالرانةي كؤمةلَطاي نيمضةدوورطةي عةرةبستان
حمةمةدي ثصغةمبةري ئيسالم , بة طوصرةي طوتاري ئايةتةكاين قورئان    

 نصوان ذنان و  جياوازي و نابةرابةريةكاينأصزي بؤ ئةو سيستةمة داناوةو
ثياواين ئةو كؤمةلَطايةو زؤرصك لة نةريتةكانياين بؤ هةميشة بة ثريؤز 

  !.أاطرتووة
بريوبؤضوونةكاين قورئان , بؤ زياتر أوونكردنةوةي ئةو أاستية كة   

درصذة و تةواوكةري هةلومةرجي ذياين ذناين , بارةت بة ذنانسة
, دا هةلومةرجصكي باآلترلَطاي عةرةبستانة لةسةردةمي جاهيلي كؤمة

 سةبارةت بة سةر أةفتارو هةلَوصسيت حمةمةدباشتر واية هةندصكيش لة 
, ئايةتةكاين قورئانداناو وة أةنطدانةوةي ئةو باسة لة , ذنةكاين خؤي

  .بدوصني
  

  

    :ذنةكاين حمةمةدي ثصغةمبةري ئيسالم  ــ 4 
    
لة هةلومةرجي كؤمةآليةيت ,  ئيسالم أيفؤرمةكاين ئايينلة باسي     

وومتان كة ئايين , ذياين ذناين كؤمةلَطاي نيمضةدوورطةي عةرةبستاندا
كة نةريتصكي باوي ,  طرتووة بص سنورسالم أةخنةي لة دياردةي فرةذينئي

   بةرنامةي خؤي  لةوة  , ئيسالمدا  كؤمةلَطاية بووة لة سةردةمي ثصش ئةو
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بة ثياوان دةلَصت ئةطةر ,  ئاراستةي ثياوان كردووة أةخنةو حوكمةكةي
,  لة سةر ذنصكي خاوةن مصرد كة زيناي كردووةاو شايةد بوونضوار ثي

  ئايةتةكة كةةمة جطة لةوةي ئ !.ئةوا لة مالَةوة زيندانيان بكةن تا دةمرن 
  !. وكمي ئةو ثياوةي نةكردووة كة ذين هةيةو زيناي كردووةباسي ح

ان ینكحن أزواجھن اذا تراضوا و اذا طلقتم النساء فبلغھن اجلھن فال تعضلوھن ( ــ  
   .232/ البقرة  ) بینھم

لةوة كة , هةر كاتص ذنةكانتان تةآلق داو عيدةي خؤيان تةواو كرد: ( واتا  
بةو , بيانةوص شوو بة مصردة ثصشووةكةيان بكةنةوة مةنعيان مةكةن

  ).مةرجةي بة ضاكي ثصك أازي بن 
جطة لةوةي كة بة هةمان شصوةي نةرييت جاهيلي ,  لةم ئايةتةشدا   

 أووي  طوتارةكةي لة ثياوان ,ؤتة دةسيت ثياوانةوةبأياري تةآلقي خست
.. كة ئةطةر ذنيان تةآلق دا أصطاي شووكردنةوةيان لص نةطرن , كردووة

مايف , ئةي ذنانص كة تةآلق دراون : نةهاتووة أاستةوخؤ بة ذنان بلَصت 
  .شووكردنةوةتان بة مصردي ثصشووتان هةية

بةلَكو لةو ذيانة هةميشةييةشدا ,   قورئان نةك هةر لة ذياين ئةم دنيادا   
ذناين موسولَماين ثشت طوص , !كة لة دنياي دواي مردندا باسي كردووة

"  15/ عمران  آل" لة سورةيت , خستووة و أووي طوتاري هةر لة ثياوانة 
  :دا دةلَصت 

قل أؤنبئكم بخیر من ذلكم للذین اتقوا عند ربھم جنات تجري من تحتھا األنھار ( ــ  
  ).فیھا و أزواج مطھرة و رضوان هللا خالدین 

ئايا ئةتانةوص ئصوة لة شتص ضاكتر لة تةواوي سةرمايةي : بلَص : ( واتا  
بؤ ثارصزطاران الي ثةروةردطاريان باغ و بصستانطةلص , دنيا ئاطادار بكةم ؟

بؤ هةميشة لةوصدا , هةية كة ضؤمة ئاو بة بن دارةكانيدا تصئةثةأص
ك و خاوصن و أةزامةنديتان الي خوا دةست وة ذناين ثا, ئةمصننةوة

  ).ئةكةوص 
 قورئان لةم ئايةتةدا أووي طوتارةكةي تةا ئاراستةي ثياواين بأوادار    

ذين , كردووة كةباسي ذياين خؤشي ئةودنياي هةر بؤ ثياوان , كردووة
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دوكانداري و كاسيب ناو بازاأ  بة زؤري خةريكي يشجولةكةكان  
  .بة تايبةت زةرةنطةري, بوون

   لة  بة زياتر  لصكؤلَةرةوةيةك ذمارةياين, جولةكةكاين يةسرب (    
جطة لةوةش , ئةم ذمارةية كةم نةبووة, كةس خةمآلندووة " 40000" 

ئةخباريةكان ثصمان دةلَصن كة لةو .. تواناي ئابوريان زؤر بةرز بووة
بالَيان .. دوكاين زةرةنطةري بوون ) 400( سةردةمةدا خاوةين 

بة ناوي ئةوانةوة صك بازاأ هةند, كصشابوو بة سةر تةواوي بازاأدا
    8.) وةك بازاأي بةين قةينوقاع , بوون

, لة ضاو ناوضةكاين ديكةي نيمضةدوورطةدا ,ذيان لة شاري يةسرب
ناكؤكي لة .  تا أادةيةك ثصشكةوتوو تر بووةئارام تر و, دامةزراوتر

  .نصوان خصلَة جولةكةكان و خصلَة عةرةبةكاندا نةبوو
ناكؤكيةك لة نصوان قورةيشةكاين مةككة و بةآلم لة كؤنةوة (     

بةهؤي ئةوةي مةككة , هةردوو خصلَي ئةوس و خةزرةجدا هةبوو
مةدينةش مةلَبةندصكي كشتوكالَي , مةلَبةندصكي بازرطاين ـ ئايين بوو

ئةمة واي لة خصلَةكاين ئةوس و خةزرةج كردبوو ضاو ببأنة .. بوو
, سةركةوتينبانطةوازي ئيسالم و ئةوةي بة طرتنة باوةشي 

   9.) جصطاوشوصين دياري مةككة بدةن بة مةدينة 
ثصشتر دوو جار لة مةراسيمي حةجي , سةراين ئةوس و خةزرةج    

جاري يةكةم . يان بينيبوو عةقةبة حمةمةدلة, ز دا ) 622 و 621( ي سالَ
  ثشتيواين و موسولَمان . كةس  ) 72( جاري دووةم , كةس و ) 12( 

هةروةها ثصشنيازيان بؤ ,  دةربأيبووةمةد  حمبووين خؤيان بؤ
خؤي و موسولَمانةكان لة زولَم و زؤري قورةيشةكان , كردبوو كة

. .لةوصوة كار بؤ ئاينةكةي بكات, زطار بكات و بضنة شاري يةسرب   أ
 ئةم  . ثةميانيان لةطةلَدا بةستبوو ئةطةر بضصتة يةسرب هاوكاري بكةن

 يةكةم و دووةمي عةقةبة بة ثةمياينلة مصذووي ئيسالمدا  ثةميانة دوو
  .ناسراوة



 72 

ثشتيواين ئةوس و , كراوةتري شاري يةسرب وهةلومةرجي ئارام و     
يان هاندا بأياري كؤضكردين بوون كة حمةمةدهؤي طرنط , خةزرةج

  .دا
لة مل مالنصي نصوان حمةمةدو , هةرضي جولةكةكانيش بوون   

ضونكة ..  باشتر بوو لة السةركةوتين حمةمةديان, قورةيشةكاندا
لةطةلَ بتثةرسيت , ئةمانيش باوةأيان بة يةكخوداناسي هةبوو

بةهؤي , وةهاي بؤ دةضوون كة, جطة لةوةش. قورةيشةكاندا نةبوون
, ئايين ئيسالمةوة شاري يةسرب دةبص بة مةلَبةندي نيمضةدوورطةو

لةمةدا بةرذةوةندي خؤيان زياتر .. مةككة طرنطيةكي ئةوتؤي نامصنص
  .ة ثص دةدةنطةش

  

  : بأياري كؤض لةسةر طةشةي خصراي ئايين ئيسالم كاريطةريي
    
لة اليةن ,  بؤ شاري يةسرب و هاوةلَةكاينطةيشتين حمةمةدبة    

  .خةلَكي شارةوة ثصشوازي كران
بؤ حمةمةدو ,  لة يةسرب زةمينةي مانةوةو درصذةدان بة خةبات   

زادي كاركردن بؤ ئايين هةلومةرجي بةئا.. موسولَمانان لةبارتر بوو
ة أاستيدا بأياري كؤض ل.. تةكانصكي باش بةرةوثصشي بردن, ئيسالم

ضونكة طؤأانصكي , بأيارصكي مصذوويي بوو, ةوةلةاليةن حمةمةد
طةورةو خصراي بة سةر  طةشةي هصزو تواناي بزوتنةوةي ئيسالمدا 

  .هصنا
ايك بووين موسولَمانان مصذووةكةيان نة بة سالَي لةد( هةر بؤية     

وة نة بة أؤذي كؤضي , نة بة أؤذي هاتنةخوارةوةي وةحي, حمةمةد
بةلَكو بةو أؤذة دةستيان ثص كردووة , !دوايي حمةمةد دةست ثص ناكةن

لة مةككةوة بؤ يةسرب كؤضي , سالَيدا " 53" كة حمةمةد لة تةمةين 
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هةموويان هةر ثياو , هتد.. وةك خةليفةكان و ئيمامةكان و , ئيسالمدا
تةنانةت مةالي مزطةوتصك لة سةرانسةري كؤمةلَطا تا ئصستا . بوون

  .!ئيسالميةكاين دنيادا ذن نةبووةو نية 
 فةرمانةكاين ئامؤذطاري و, ةي هةمان نةرييت جاهيلي قورئان بة طوصر   

  :أادةطةيةنصت ) ثياوةكانيان ( بؤ ذنان  بة خاوةنةكانيان 
   .19/ النساء )  ان ترثوا النساء كرھا یا أیھا الذین آمنوا ال یحل لكم( ــ  
بؤتان حةآللَ نية بة زؤر و , ئةي كةسانص كة بأواتان هصناوة : ( واتا  

  ).بة مريات بةرن ئيكراة ذنان 
لةو , ناوةرؤكي ئةم ئايةتة ئةطةرضي بة قازاجني ذنان بووة    

بةآلم  , أوانطةيةوة كة بة زؤر لة اليةن ثياوانةوة بة مريات نةبرصن
ئةي ذنانص : نةهاتووة بة ذنان خؤيان بلَصت . طوتارةكةي أوو لة ثياوانة

مةيةلَن ثياوان بة , مرؤظن, ئصوة كةرةسةو سامان نني, كة بأواتان هصناوة
  !. مريات بتانبةن 

) و ان أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتیتم احداھن قنطارا فال تأخذوا منھ شیئا (  ــ 
   .20/ النساء 
ذنص تر " كة ئصستا هةتانة " وة ئةطةر ويستتان لة جيايت ذنص : ( واتا 
هيض , اوةوة بة يةكص لةو ذنانة مالَصكي زؤرتان بة ناوي مارةيي د, بصنن

  ).لةو ذنة مةستصننةوة  " لةو مالَة دراوة" شتصك 
شدا قورئان ئةطةرضي  بةرطري لة مايف مارةيي ي سةرةوة ئايةتة    لةو

كة خاوةين , بةآلم لة كصشةكةدا أووي طوتارةكةي لة ذنان , ذنان دةكات
  !.بةلَكو بة ثياوان دةلَصت لصيان مةستصننةوة , !ناكات , مافةكةن

التي یأتین الفاحشة من نساءكم فاستشھدوا علیھن أربعة منكم فأن شھدوا و ال( ــ 
   .15/ النساء ) فامسكوھن في البیوت حتى یتوفاھن الموت 

ضوار شايةدان لة , وة كةسانص لة ذناين ئصوة كة زينا ئةكةن: ( واتا  
ذنة " جا ئةوانة , جا ئةطةر شايةديان لة سةر دان, خؤتان لة سةريان بطرن

  ).لة مالَي خؤتان أابطرن تا دةمرن " كةرةكان زينا
 دةرةوةي  لة سصكس( زينا  لة دياردةيي أةخنةئايةتةدا لةم  قورئان   

 أووي طوتارو . .طرتووةو حوكميان دةدات ) ذن و مصردايةيت ئيسالمي 



 140 

 دةسةآليت ثياو بةرطري لة,  زؤرينةي ئايةتةكاين قورئان دةربارةي ذنان   
 نصوان ذنان و ثياوان جياوازية كؤمةآليةتيةكاين,  وبة سةر ذندا دةكةن

  .ناسصنص و ثريؤزي دةكاتوةك دياردةي خوداكرد دة
أوو لة , طوتارةكاين قورئان سةبارةت بة ذنان,  لة سةر ئةم بنةماية   

  ! .ذنةكانتان دةبص وا بن و وا بكةن, بة ثياوان دةلَصت.. ثياوانة
لة سةبارةت بة هةلَسوكةويت ذنان ,  ئامؤذطاري و حوكمةكاين قورئان   

ضؤنيةيت كض , أةفتاري ذنان لة كؤمةلَدا, خصزاندا بةرانبةر بة ثياو
بة طشيت ضارةنووسي ذنان لة , و" تةآلق " جيابوونةوة , بةشوودان 
  .بة ثياو دةسثصرصت! هةردوو دنيا

ئايةت  ) 79( , ئايةت ) 6336( لة كؤي ,  لة سةرانسةري قورئاندا   
ة يةك بةش لة هةشتاو دوو كة دةكات. سةبارةت بة ذن قسةي كردووة

ئايةت ئةطةرضي باسي ذناين  ) 57( , ئايةتةش  ) 79( لة كؤي ئةو .  بةش
ئةمة !. بةآلم أاستةوخؤ ووتارةكةي ئاراستةي ثياوان كردووة, كردووة

طةورةو خاوةن و وةيل ئةمري ثياوان بة , لةو أوانطةيةوةية كة قورئان 
  .ذنان دةزانصت

 لة) أةطةزي نصر (  ثياو  لةو سةردةمةداكة هةر لةو أوانطةيةوة     
 , يش ثياو  مةزنتر ضاو لصدةكات و قورئانبؤية, كؤمةلَدا باآلدةست بووة

 , ً◌هو(  هةميشة ورئان ق..خوداش هةر بة نصر باس دةكات و دةيناسصنص 
 بة كار بؤ خودا, كة لة زماين عةرةبيدا بؤ نصر بة كار دصن ,  )الذي

    :بؤ منوونة, دةهصنصت
   .122/ الشعراء ) ان ربك لھو العزیز الرحیم ( ــ  

   .16/ الرعد ) و ھو الواحد القھار ( ــ 
   .129/ التوبة ) و ھو رب العرش العظیم ( ــ 
   .4/ العلق ) ًالذي علم بالقلم ( ــ 
       .4/ قریش ) الذي أطعمھم من جوع ( ــ 
هةر , كانةوة هاتوون ثصغةمبةرانيش كة هةر لة كؤمةلَطا ثياوساالرية   

ثلة ئاينيةكاين ديكةش لة هةموو مصذووي . هةموويان ثياو بوون
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وة لة أاستيدا ئةو أؤذة طرنطترين أؤذ بووة لة ذياين . كردووة
   10.) و مصذووي ئيسالمدا حمةمةد

 ئاآلي برايةيت و بة ئاشيت حمةمةد,  كؤضدالة ماوةي سالَي يةكةمي    
لةطةلَ ئةوس و خةزرةج و . ثصكةوةذيان و هاوكاري هةلَكرد

 بةأصوةبردين بةرطريكردين هاوبةش وبؤ ئاسايش و, جولةكةكاندا
  .شار ثةميانيان مؤر كرد

ش و ئةوس و خةزرةج و موسولَمانةكاين قورةي(   لة يةسرب 
وة ثةميانيان لةطةلَ . خصلَةكاين ديكة ثصكةوة بةبص جياوازي دةذيان

جولةكةكاين يةسرب ساز دا بؤ بةرطري كردن لة شار و بةأصوةبردين 
وة لةو ثةميانةدا ئةرك . ئيش وكار و سياسةتةكاين ناوخؤ و دةرةوة

وو بؤ ئةمة كؤنتراكتصك ب..و فةرمانةكاين هةر اليةك دياري كرا
لة أاستيدا هاوكاري كردنصكي . دامةزراندين دةولَةتصكي نوص لة يةسرب

ثصغةمبةر كرا بة , بةهؤي ئةوةي موسولَمانةكان زؤربة بوون. نوص بوو
       11." ) يةسرب " سةرؤك و أابةري ئةم دةولَةتة 

  . ناوبراوة " بةلَطةنامةي مةدينة " بة ئةم ثةميان مؤركردنة   
أا بة طؤ, ب لة قةآلي ئةوس و خةزرةج و جولةكةوةشاري يةسر (   

بؤ " مةدينة " وة ناوي نرا . ثايتةخيت ثصغةمبةر و موسولَمانان
   12.) جياكردنةوة لة دصهات و شاروضكةكاين حيجاز 

  جولةكةكان  طةلَ   لة يانيثةيوةند  سةرةتاوة   لة موسولَمانةكان     
  مسجد ( ةكردة قيبلةي جولةكة  أوويان د لة نوصذكردندا ,  زؤر باش بوو

ئةوانيش , كة جولةكة بةأؤذوو دةبوون, لة أؤذي غةفران دا) . األقصى 
  .خؤيداهةموو كةس ئازاد بوو لة ئايين .. بةأؤذوو دةبوون

لة سةرةتادا بة هوشياري و تواناي أابةري ,  لة يةسرب حمةمةد  
 خؤي و سةرجني خصلَة عةرةبةكان و جولةكةكاين بؤ كةسايةيت, كردن

 ذمارةي موسولَمانان لة زيادبوونصكي خصرادا .ئاينة نوصكةي أاكصشا
   .بوو
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ئازادي  , و برايةيتثصكةوةذياين ئاشيت ,ئارام و لةبارهةلومةرجي    
لة ئايةتةكاين , سالَي يةكةمي كؤضيدا لة يةسربماوةي لة , ئاين

  : بؤ منوونة , قورئاندا أةنطيان دايةوةو باسيان كراوة
   . 10/ الحجرات )  انما الموءمنون أخوة (ــ  

, لةم ئايةتةدا مةبةسيت لة بأواداران) . بأواداران براي يةكترن : ( واتا 
  .هةر سص ئاينة ئامسانيةكةية

   .139/ بقرة ) و ھو ربنا و ربكم و لنا أعمالنا و لكم أعمالكم ( ــ  
ئصوةش ئصمة كردةوةي خؤمان و , ئةو خوداي ئصمةو ئصوةشة: ( واتا 

  ). كردةوةي خؤتان 
   .256/ بقرة ) ال أكراه في الدین ( ــ 

  ).زؤركردن لة ئايندا نية : ( واتا 
لة هةولَي ,  لة سةرةتادا حمةمةد و موسولَمانان لة شاري مةدينة   

ئةوةدا بوون بة كردةوة ئةو ئايةتانةي سةرةوة لة ذياين أؤذانةو 
  .هةلَوصستةكانياندا جص بةجص بكةن

بانطةوازي موسولَمانان ,  دواي ئةوةي كرا بة سةرؤكي شارةمةد  حم   
بؤ ئةوةي بصن لة , و خةلَكي كرد لة هةموو نيمضةدوورطةي عةرةبةوة

  .مةدينة بذين و هاوكاري بكةن لة دامةزراندين كؤمةلَي نوصدا
ثصغةمبةر بانطةوازي هةموو بأواداراين كرد لة سةرانسةري  (     

وة . ةوةي كؤض بكةن بؤ مةدينة و لةوص بذينبؤ ئ, نيمضةدوورطةوة
, ئةمةي بة بةشصك لة ئيمان و ئةركصكي ئايين لةو قؤناغةدا ضاولصكرد

ئةم بانطةوازة بة شصوةيةكي . لة ثصناوي دامةزراندين دةولَةيت نوصدا
وة ذمارةي , فراوان كاري كردة سةر اليةنةكاين ذيان لة مةدينة

   13.) دانيشتوان زيادي كرد 
بوو بةهؤي ثةيدابووين , طةشةو زؤربووين ذمارةي موسولَمانان    

فةرماين حمةمةدي أابةري لة ذصر , هصزصكي طةورة بؤ ئايين ئيسالم
  .ئيسالمدا
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سصكسي ذن هيض حسايب بؤ  كةسايةيت ذن و كات و حةز و ئارةزووي    
  !!. نةكراوة

لة ناويانا باو بوو كة لة , تاقمي قوأةيش: عةباس ووتوويةيت ئينب و  (    
كاتصك كة هاتنة . ثصشةوةو لة دواوة سصكسيان لةطةلَ ذنةكانيان دةكرد

ويستبوويان هةر , ذنيان هصنا" ئةنسار " وة لة ثشتطرييكةران , مةدينة
ذنةكان ثصيان باش .  ر وةكو لة مةككة كردبوويانهة, وايان لةطةلَدا بكةن

باسةكة بآلو .. ثصيان ووتبوون ئصمة ئةم كارة ناكةين, نةبووبوو
بؤية خوداي طةورة , " دخ " بووبووةوة تا طةيشتبوو بة ثصغةمبةري خودا 

   5  .)ئةو ئايةتةي سةرةوةي ناردة خوارةوة 
ة قورئان هةر باسي مةبةست لة هصنانةوةي ئةم ئايةتة ئةوةية ك(     

كة ضؤنة يا , باسي ئارةزووي ذين نةكردووة, ثياوي كردووةئارةزووي 
ئةوجار ذنيشي بة كصلَطةو مولَكي ثياو داناوة و ضؤين دةسكاري , ضي ية 

   6  .)دةكا بة ئارةزووي خؤيةيت و هيض مافصك لةم ئارةزووة بؤ ذن نية 
ثياوان بة , خؤيةوة كةقورئان لة أوانطةي تايبةيت ثياوساالرانةي     

طوتاري خؤي بؤ ذنان ئاراستةي , كارسازو سةرثةرشتيكاري ذنان دةبينص 
  .ثياوان كردووة

  
  

  :ئاراستةي طوتاري قورئان سةبارةت بة ذنان  ــ 3 
    
  , بة ذنان بكةين  سةبارةت  قورئان طوتاري  سةيري   بة طشيت ئةطةر       

دةبينني , نان كردووةقازاجني ذ بةو ئايةتانةشةوة كة أيفؤرميان بة 
أةنطدانةوةو درصذةي ئةو ذيان و ثلة كؤمةآليةتيةية كة ذنان لة سةردةمي 

  . كؤمةلَطاي ثياوساالري ثصش ئيسالمدا هةيانبووة
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ثياوان بؤ هةميشة كارساز و ,  بة طوصرةي ماناي ئةم ئايةتةي سةرةوة   
ضونكة خودا ئةم كارسازيةي هةر لة سةرةتاوة لة . سةرثةرشيت ذنانن

  .بايؤلؤطيةيت ثياودا دروست كردووة و طؤأان هةلَناطرص 
لة ذصر أكصف و كؤنترؤلَ و سةرثرشيت ثياواندا ,  ذنان دةبص هةتاهةتاية   
لةبةرئةوةش كة ثياوان لة مالَي خؤيان , دواي ئةوة دةلَصتهةروةها !. بن

  .نةفةقةي ذنانيان ئةدةن 
 ناوةرؤكي ئةم ئايةتةش تةواو أةنطدانةوةو درصذةي سيستةمي    

ذياين حمةمةدي ثياوساالري و نةريتةكاين كؤمةلَطاي جاهيلي و سةردةمي 
  !.اوةثصغةمبةري ئيسالمة كة قورئان بؤ هةميشة داين

   .236/ البقرة ) ال جناح علیكم ان طلقتم النساء ( ــ  
  ).ئةطةر ذنةكانتان تةآلق بدةن تاوانصكتان لة سةر نية : ( واتا  
هةر كاتصك ويسيت ذنةكةي يا , ئةم ئايةتة ثياوي ئازاد كردووة كة    

قسةو بأياري , ئةوةي باسي نةكرابصت لة قورئاندا!. ذنةكاين تةآلق بدات
ثلةي كؤمةآليةيت ذن لة بأياري .. دا" تةآلق " ة مةسةلةي جيابوونةوة لذنة 

  .سفرة, بة طوصرةي قورئان, جيابوونةوةدا
تةآلقدان هةر بةدةست ثياوة و ذن بة هيض جؤرصك مايف ئةوةي نية  (    

هةرضي ئايةيت قورئان هةية و , ثرسي ثص بكرص كة ئايا تةآلق بدرص يا نا
ان خوا أووي لة ثياو كردووة و تةا مافصك بؤ هاتووة دةربارةي تةآلقد

   4  .)ذن هةبصت مارةيي و ناندانة 
   .223/ البقرة ) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( ــ 

كةوابوو هةر زةمان و هةر ,  ذنةكانتان جصي كشتوكالَن بؤ ئصوة: (  واتا 
  ).دةسيان لةطةلَ تصكةلَ بكةن " لة ثاكيدا " جؤرص بتانةوص 

, جصطاوشوصنصك كة قورئان لةم ئايةتةدا بة ذناين بةخشيوة ئةوةية كة    
ثياوان .. ذنان ئامراز و هؤي خؤشي و ضصذوةرطرتين سصكسي ثياوانن

تا كاري , دةبص ذنان بؤيان هةلَسوأصن, هةر كاتصك و هةرضؤنصكيان بوصت
  .ثياو بة ئةجنام دةطات
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بؤ ذيان و ,  هصزصكي وةها ثصويسيت بة سةرضاوةيةكي داهات بوو   
  .درصذةدان بة خةبايت داهاتوويان

   موسولَماناين  يارمةيت ي ئةطةرض , ئةوس و خةزرةج  موسولَماناين  
بةآلم , لة خؤراك و جصطاي مانةوةو نوستندا, يان دةدا 14) موهاجري  ( 

   .بةهؤي زؤربووين ذمارةي موسولَمانانةوة لة تواناياندا نةمابوو
ئةمة ببووة هؤي سةرهةلَداين ناأةزايي و ناكؤكيةك لة نصوان    

  .موسولَماناين ئةنسار و موهاجريندا
, داكؤبوونةوةي ئةو خةلَكة زؤرة لة مةدينة, ي ديكةوة لةاليةك   

  .بصكاري و هةذارييةكي لةطةلَ خؤيدا هصنابوو
  نصوان لة    ناتةبايي   ناأصكي و  هؤي  ببووة   هةذاري  بصكاري و [    

كة هةلثةرستان بة سةركردايةيت , و  موهاجرينةكاندا  15) ئةنسار  ( 
ةريان طرت بؤ فشار خستنةسةر بة فرسةت و, عةبدولَآل كوأي ئةيب

   16.] بؤ ئةوةي مةدينة بةجص صلَص , ثصغةمبةر

   .76/ األسراء )  من األرض لیخرجوك منھا و ان كادوا لیستفزونك( ــ 
  ).نزيك بوو بة دنةدان و طزي لةم سةر زةوي ية دةرت بكةن : (  واتا 

  
   : ثصكهصناين سوثاي موسولَمانان و دةركردين بأياري جيهاد

   
بؤ ئةوةي ضارةسةري كيشةكاين بصكاري و لة اليةك , حمةمةد   

وة لة اليةكي ديكة بؤ ئةوةي , ناكؤكي ناوخؤي موسولَمانان بكات
سوثاي موسولَماناين , هصزي موسولَمانان يةكبخات و بيخاتة طةأ

  .دامةزراند
لة فاكتةرة هةرة طرنطةكاين , دامةزراندين سوثاي موسولَمانان   

  .اي بزوتنةوةي ئيسالم بووطةشةي خصر
  . بأياري جيهاد ي أاطةياندحمةمةد, امةزراندين سوثادالةطةلَ د    
  ئةركصك   بة  كردي  دةركردو  شةأكردين جيهاد و  بأيارنامةكاين  (   
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لةسةر هةموو ئةو موسولَمانانةي كة تواناي شةأكردنيان " فةرزصك " 
     17.) هةبوو 

    :نةي خوارةوةدا أاطةيةندران  ئةو بأيارانة لةم ئايةتا
جاھد الكفار و المنافقین و اغلظ علیھم و مأواھم جھنم و بئس یا أیھا النبي (  ــ 

   .52/ الفرقان ) المصیر 
ئةي ثصغةمبةر لةطةلَ كافران و دووأووان جيهاد بكة و : (  واتا 

وة جصطايان جةهةننةمةو ض , بةسةرياندا توند و تووأة بة
  ).اثة ضارةسةرصكي خر

/ الصف ) توءمنون با  و رسولھ و تجاھدون في سبیل هللا بأموالكم و انفسكم ( ــ 
11.   

بة خوداو ثصغةمبةري خودا بأوا بصنن و لة أصطاي خوادا بة مالَ : (  واتا 
  ).و طياين خؤتان جيهاد بكةن 

   .39/ الحج ) أذن للذین یقاتلون بأنھم ظلموا و ان هللا على نصرھم لقدیر ( ــ 
ئيجازةي جةنط و , بةوانةي كة جةنطيان بة سةردا سةثاوة: ( واتا 

  ).جيهاديان ثصدراوة 
  : هةروةها بأياري زةكايت لة سةر موسولَمانان فةرز كرد 

   .43/ بقرة ) و أقیموا الصالة و اتوا الزكاة ( ــ 
  ).نوصذ بةجص بصنن و زةكات بدةن : (  واتا 

, نةوةي باج و تاآلنكردن و جزية سةندنهةروةها بأيارةكاين كؤكرد    
ثصداويستية مادي و ئابوريةكاين وةك زةرورةتصك بؤ دابينكردين 

خةلَكيش زؤر ئامادة .. بةأصوةبران, دةولَةت و سوثاي موسولَمانان
بةشداري لة جيهاد دا , بوون بؤ بةدةستهصناين دةسكةوت و تاآلنيي

  ! .بكةن
, دين شةأ لةطةلَ قورةيشةكان وسوثاي موسولَمانان بة دةستثصكر    

دين سةروةت ثةالمارداين كاروانة بازرطانيةكاين مةككة و تاآلنكر
  .خراية طةأ, وسامانيان
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بكةنة " موسولَمان " وة هةروةها دوو شايةد لة ثياواين خؤتان : ( واتا  
  ).جا ئةطةر دوو ثياو دةست نةكةوت ثياوصك و دوو ذن , شايةد
 أوون ثلةي كؤمةآليةيت ذن لة قورئاندا,  دوو ئايةتةي سةرةوةدا لةو

ياين ثلةي ذن لة أوانطةي .. نيوةي ثلةي كؤمةآليةيت ثياوانة, دةبصتةوة كة
بؤية دوو ذن بة يةك ثياو حسابة لة مايف , قورئانةوة كةمترة لة ثياو

  .مريات وةرطرتن و شايةدي داندا
زین للناس حب الشھوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطرة من الذھب و ( ــ  

المسومة و األنعام و الحرث و ذلك متاع الحیاة الدنیا وهللا عنده حسن خیل الفضة و ال
   .14/ عمران  آل) المئاب 

خؤشةويسيت ئارةزووةكاين نةفساين بؤ خةلَك أازاوةتةوة كة : ( واتا  
ئةسثي خؤشأةنط و , كيسةي زصأ و زيو, زارولَة, ذنان: بريتية لة 

ئةمانة كاآلي ذياين دنيان و , الَكشتوك, مةأوماآلت, نيشانةدار و ثأ خالَ
  ).سةرةجنامي ضاك الي خواية 

تةا ثياوانة و هيض , خةلَك" الناس " مةبةسيت لة ووشةي ,  لةم ئايةتةدا   
تةا ئةوة نةبصت كة وةك كةرةسةيةك بؤ , حسابصكي بؤ ذنان نةكردووة

 لة اليةن خوداوة دراوة بة, لةطةلَ كةرةسةكاين ديكةدا , خؤشي ثياو
لةم ئايةتةدا ذن خراوةتة أيزي كيسةي زصأ و زيو و ئةسث و .. ثياو

  !.مةأوماآلت
ثلةي كؤمةآليةيت ذنانة لة  درصذةكصشاين هةمان ,ناوةرؤكي ئةم ئايةتة    

, ئةو كاآل و ئامرازانةي لةم ئايةتةدا ناويان هاتووة. سةردةمي جاهيليدا
  . ئامراز و هؤي خؤشي ئةو سةردةمة بوون بؤ ثياوان

الرجال قوامون على النساء بما فضل هللا بعضھم على بعض و بما انفقوا من ( ــ     
   .34/ النساء ) أموالھم 

لة بةرئةوةي خوا هةندص , ثياوان كارساز و سةرثةرشيت ذنانن: ( واتا 
وة لةبةرئةوةي ثياوان لة مالَي , لةوانةي بة سةر هةندصكا فةزيلةت داوة

  ).ةدةن خؤيان نةفةقةي ذنانيان ئ
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ضونكة بة أاي ئيسالم ئةو ذنة بة , فرؤشتنيان و لةطةلَ أابواردنيان
كرصي مارةييان الدةضص بة بوونيان , مصردانةي بة ديل و تاآلين دةطريصن

نة , و أا وةرطرتنيان ين يةهةروةها كةنيزةك هيض هةقي ثرس  . بة ديل
وةكو هةر مالَ و كوتالَصك كة دةكأدرص و , بؤ كأين و نة بؤ فرؤشنت

   2  .)دةفرؤشرص 
. نزمتر لة ذناين ئازاد ضاويان لص كراوة,  ذناين كةنيزةك لة ئيسالمدا   

بة طوصرةي حةز و ئارةزووي موسولَمانةكان لة نصوان خؤياندا دابةشيان 
بازرطانيان , ةي تصر سصكس بوون لةطةلَياندواي ئةو, كردوون و
  .ثصوةكردوون

لة بةسةرداداين بةين :  ئةبا سةعيد دةطصأنةوة ووتوويةيتلة (    
موستةلَةق طةورة ذناين عةرةمبان بة تاآلن طرت و دةمصكيش بوو أةبةن 

وويستمان أابوصرين لةطةل  ئةو ذنة بة .  لة ذنامنان دوور بووين, بووين
بؤية طومتان أادةبوصرين ,  بةآلم لة منالَ بوونيان دةترساين,ديل طرياوانة

لة ثاشان طوومتان ثصغةمبةرمان لةطةلَداية بؤ لصي , ئاويان تص ناكةينو 
بة دلَي خؤتان بكةن و لة , طوويت بؤ وا دةكةن , لصمان ثرسي.. نةثرسني ؟ 

ئةطةر لة , ئةوةي خوا بيةوص دروسيت بكا دةيكا, دةرةوةي مةكةن
   3  .)ةش بص دةرةو

ئايين ئيسالم بة ,  هةروةها لةم ئايةتةي سةرةوةدا ئةوة أوونة كة   
درصذةي داوة بة هةمان نةرييت فرةذين سةردةمي , طوصرةي بأياري قورئان

ياين ئيسالميش هةر وةك سةردةمي جاهيلي تةا ئارةزووي . جاهيلي
 ضوار ذنة نية ئةوئارةزووي ماف و هيض دةربةسيت , ثياواين لة ال مةبةستة

  .كة هةر يةكصكيان خوازياري ئةوة بن لةطةلَ يةك ثياودا ذيان بة سةر بةرن
   .11/ النساء ) یوصیكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثیین ( ــ  
خوا لة بابةت منالَةكانتانةوة أاتان دةسثصرص كة بؤ كوأ بة : ( واتا  

  ).ئةندازةي دوو كض مريات هةية 
/ البقرة ) فرجل و امرأتان ین ھیدین من رجالكم فان لم یكونا رجلتشھدوا شو اس( ــ  

282.   
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 ئاطادار شوراي قورةيش بة يةكةم لصداين سوثاي موسولَمانان(    
هةستان " عةبدولَآل كوأي جةحش " دةستةيةك بة أابةري , ..!كرانةوة

.  حةرامكردين شةأ لة مانطةكاين بازرطاين دابة شكاندين نةرييت كؤين 
, أصطايان بة كاروانصكي بازرطاين قورةيشةكان طرت و" نخلة " لة نةخلَة 

, لص كوشنت و" عةمرو كوأي حةزرةمي " يةكصكيان بة ناوي 
هةروةها دةستيان بة سةر كاروانةكةدا , دووانيشيان لص بة ديل طرتن

هاواريان لص بةرز بووةوة ,  كردئةم لصدانة قورةيشةكاين تووأة. طرت
, حةرامةكانيان شكاندنةرييت مانطة , هاوأصكاينكة حمةمةد و 

   18. )خوصنيان تيا أشت و مالَيان تاآلن كردو خةلَكيان بة ديل طرت 
دةوة بؤ ي جياكر )5/1( لة دةسكةوتةكان " عةبدولَآل كوأي جةحش  "    

ر خؤي و دابةشي كرد بة سة, ئةوةي كة مايةوة, حمةمةد
  .شةأكةرةكانيدا

, ي دةسكةوتةكاين شةأ بؤ ثصغةمبةر )5/1( دياريكردين [    
"  عةبدولَآل كوأي جةحش " دةطةأصتةوة بؤ كوأي ثوورةكةي ثصغةمبةر 

كة لة نةخلَة نةرييت مانطة حةرامةكاين شكاندو دةسيت طرت بة سةر 
  19 .] ئةوة يةكةمني دةسكةويت موسولَمانةكان بوو . كاروانةكةدا

   : ئةم  ئايةتة دابةزي,  بةدواي ئةو كةمينةدا   
و اعلموا انما غنمتم من شيء فأن   خمسھ و للرسول و لذي القربى و الیتامى (  ــ 

   .41/ األنفال ) و المساكین و ابن السبیل 
وة بزانن بة أاسيت هةر جؤرة سوود و غةنيمةتصك بة ئصوة : ( واتا  

 و بؤ ثصغةمبةر و خزمان و هةتيوان و يةك ثصنجةمي بؤ خوا, بطا
  ) .مسكصنان و لةأصطاداماوانة 

ي لة اليةن حمةمةد" عةبدولَآل كوأي جةحش " ياين دابةشكردنةكةي    
وة لةو ئايةتةي , كرا بة بأيار ,ثصغةمبةري ئيسالمةوة ثةسةند كراو

  ! .سةرةوةدا بؤ هةموو موسولَمانان دابةزي
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 طةمارؤي ئابوري خستة سةر حمةمةد, ةكةمدابة دواي لصداين ي     
هةروةها دةستة . مةككة و نةيهصشت طةمني مةدينةيان بؤ بضصت

  .سةربازيةكانيش بةردةوام لة سةر أصطاكاين مةككةدا كةمينيان دةدةنا
 بة تةواوي ثةيوةندي  لة دواي سالَي يةكةمي كؤضييةوة حمةمةد   

 هان دةدا بؤ ئةوةي تةنانةت موسولَمانةكاين. لةطةلَ قورةيشةكان بأي
  ! . ذن لة قورةيشةكان نةهصنن

   .221/ بقرة ) و ال تنكحوا المشركات حتى ال یوءمن ( _  
  ).مةطةر بأوا بصنن , وة ذناين موشريك مارة مةكةن: ( واتا 

كة , يةوة دابةزي) ابي مرصد الغنوي ( بة بؤنةي , ئةم ئايةتةي سةرةوة   
: بة ثصغةمبةري ووتووة ,  بووةحةزي لة كضصكي زؤر جواين قورةيش

   20.) زؤر شةيداي بووم و سةرجني أاكصشاوم 
ئاواتةكةي   )ابي مرصد( ,  نةيهصشتووة بيهصنص وبةآلم حمةمةد  

  ! .نةهاتؤتة دي
بازرطاين قورةيشةكان بة كاروانصكي ,  كةهةوالَ طةيشت بة حمةمةد    

  .بؤ مةككةلة شامةوة دةطةأصتةوة , )ئةبو سوفيان  ( سةركردةيي
لة كايت , سوثاي موسولَماناين كؤكردةوةو,  حمةمةدي أابةر   

بةآلم لة .. دياريكراودا لة دؤلَي بةدر ضوونة سةر أصطاي كاروانةكة
حمةمةد كةميين , هةوالَ بة ئةبوسوفيانيش طةيشتبوو كة, هةمان كاتدا
, بؤية ئةويش زيرةكانة أصطاي طةأانةوةي طؤأيبوو. بؤ داناوة

 . طةياندبوةوة مةككة بة سةالمةيتي كةكاروانة
     

  : شةأي بةدر
قورةيشةكان بؤ , بة بؤنةي طةيشتنةوةي كاروانةكة بة سةالمةيت    

لة دؤلَي بةدر كةوتنة ناو .. ضووبوونة دةرةوةي شار, ئاهةنط طصأان
, شةأصكي قورس لة نصوانياندا أووي دابوو. كةميين موسولَمانةكانةوة

  , تصكشكان موسولَمانان سةركةوتن و قورةيشةكانلة ئةجنامدا سوثاي 
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!.  ضواردة سةدة و نيو زياتر بة سةر ئةو ياسا و حوكمانةدا تصثةأيوة
 ئةو  لةمصذة لة طةشةو بةرةو ثصشةوةضووين خؤياندا زؤركؤمةلَطاكان

  . أاندووةبأيارو ياساو حوكمانةيان تصثة
لةو بأيار و جصطاو شوصن و هةلومةرجي ذياين ذنانيش بة طشيت     

  .حوكم و مافانةي كة ئايين ئيسالم ثصي أةوا  بينيون بةرزترة
) و لھن مثل الذي علیھن بالمعروف و للرجال علیھن درجة وهللا عزیز حكیم ( ــ  

   .228/ البقرة 
بةآلم بؤ ثياوان ثلةيةك , ةيةوة ذنان مافيان لة سةر ثياوان ه: ( واتا  

  ).وة خوا بة ووزة و حةكيمة , مايف زياتر هةية
ثلةي نزم و خوارتر , بأيار و حوكمي قورئانة كة, ئةم ئايةتةي سةرةوة   

كة , بة طوصرةي قورئانياين . لة ثياوان لة كؤمةلَدا بؤ هةميشة بثارصزص
ذن و , تووةهةموو ياسا و حوكمةكاين ئيسالم لةوةوة سةرضاوةيان طر

  .ثياو هةرطيز لة خصزان و لة كؤمةلَدا يةكسان نابن
 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثالث و رباع فان خفتم أال تعدلوا فواحدة  (ــ  

   .3/ النساء  ) كمأو ما ملكت أیمان
دووان , ئافرةتانص كة خؤشتان لصيان دص و ثصتان خوشيك و ثاكن: ( واتا  

جا ئةطةر بترسن كة , ار ذن مارةي بؤ خؤتان ببأنيان سيان يا ضو
صوة يا لة ذنانص كة ئ, يةك ذن بةسة, نةتوانن دادطةري لة بةرضاو بطرن

   ).خاوةين ئةوانن كةلَك وةربطرن
, ثلةي كؤمةآليةيت ذن بةو أادةيةية كة, بة طوصرةي حوكمي ئةم ئايةتة    

تةنيا مةرجيش ! . هةر ثياوصك بؤي هةية لة يةك كاتدا ضوار ذين هةبصت 
لة سةر ثياوةكة ئةوةية كة جياوازي لة نصوان مايف ضوار ذنةكةيدا 

  .نةكات
كةنيزةك بؤ ,  هةروةها ثياواين موسولَمان بؤيان هةبووةو هةية كة   

ئةو ذنانةن كة لة شةأي " جارية " كةنيزةك . ( خؤيان مارة بكةن
ئةو ذنانة بة . طرياوندوذمناين ئيسالمدا بة ديل و تاآلين دةسكةوتوون و 

مصرد بن و مصردةكانيان لة ذياندا مابص يا كوذرابص فةرق ناكا بؤ كأين و 
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  : ن لة قورئاندا جصطا و شوصين ذ ــ 2
    
أةخنةكاين , هةر وةك لة باسي ضاكسازيةكاندا ئاماذةمان ثص كرد    

, لة مةسةلةكاين ثةيوةند بة ذنانةوة) قورئان ( بةرنامةي ئايين ئيسالم 
كؤمةلَطاي نيمضة برييت بوون لة أةخنة لة هةندص دياردةو دابونةرييت 

  .مي زؤريان لص كراوةلة سايةياندا ذنان ستة, دوورطةي عةرةبستان كة
, بة طوصرةي بريوبؤضوونةكاين خؤي سةبارةت بة ذنان و, ئايين ئيسالم    

هةولَي , ئةوةندةي بؤي كراوةو لة ضوارضصوةي بةرذةوةنديةكاين خؤياندا
كة ئةوانة بة , طؤأانكاري و ضاكسازي لة هةندصك لةو نةريتانةدا داوة

  .دصنة ذمار, مة بؤ ئةو سةردة, اليةين طةش بؤ ئايين ئيسالم
ئةويش ,  بةآلم لصرةدا ثصويستة لة سةر خالَصكي طرنط هةلَوةستة بكةين   

لةوانةش , ئايين ئيسالم لة هةموو مةسةلة كؤمةآليةتيةكاندا, ئةوةية كة
أةخنةي أيشةيي لة سيستةمي ثياوساالري باوي ئةو , لة مةسةلةي ذناندا

  .زيةكان نةبووةخوازياري نةهصشتين جياوا, سةردةمة نةطرتووةو
هةروةها بة طشيت خوازياري دامةزراندين كؤمةلَطايةكي يةكسان     

  .نةبووة
خؤي , بةلَكو بةرنامةي ئايين ئيسالم و كؤمةلَطاي ئيسالمي,  نةخصر  

درصذةي كؤمةلَطاي ثياوساالري و زؤربةي نةريتة باوةكاين ئةو سةردةمة 
نةك هةر .. ن و ثياوان بووةثارصزطاريكةري جياوازيةكاين نصوان ذنا, بووة 
لة ضاو , بةلَكو ئايين ئيسالم جصطاو شوصين نزم و ثلة دووي بؤ ذنان , ئةوة

لة بأيار و حوكمةكاين قورئاندا بؤ هةميشة بة أةمسي ناسيوةو , ثياواندا
  .ثريؤز أايطرتووة

 لة أوانطةي ئيسالمةوة دةبصت كؤمةلَ بؤ هةميشة بةو بأيارو     
كة بؤ سةدةي شةشةمي زايين كؤمةلَطاي , حوكمانةي قورئان 

ئةمة لة حالَصكدا كة . حوكم بكات, نيمضةدوورطةي عةرةبستان داأصذراون
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.. كةسيان لص بة ديل طريا ) 70( كةسيان لص كوذرا و  ) 70 ( 
  .موسولَمانةكان ديلةكانيان بردةوة بؤ مةدينة

, ئةلنةزةر كوأي حارس: لة أصطا بة فةرماين حمةمةد لة ديلةكان (    
ل كوأي خوةيلد نوف, ئةبو حةكةم ـ ئةبو جةهل ـ , عةقةبة كوأي ئةيب

   21.) كوذران , كة ذنرباي حمةمةد خؤي بوو
  .دواتر ديلةكاين ديكةش بة ثارةي زؤر بةرةآل كران  
لةسةر دةسكةويت شةأ , أؤذي بةدر موسولَمانةكان لة نصو خؤياندا [   

بؤية ئةم , ثصغةمبةر ئةمةي زؤر ثص ناخؤش بوو.. ببوو بة شةأيان
ألنفال قل األنفال   و الرسول فاتقوا هللا و یسألونك عن ا: ( ئايةتة دابةزي 

   22 .] 1/ األنفال ) اصلحوا ذات بینكم 
بلَص ئةنفال تايبةيت خواو , لة بابةت ئةنفالةوة لة تؤ دةثرسن: (  واتا 

جا لة خوا خؤ بثارصزن و ناوبذي خؤتان بكةن و يةكتر , ثصغةمبةرة
  ).ئاشت بكةنةوة 

كةوتنصكي طةورة بوو بؤ سةر,  لة أاستيدا شةأي بةدر   
 كةسايةيت هةروةها بووة هؤي بةهصز تر بووين, موسولَمانةكان

   .حمةمةد
  

  : مةحكةم كردين دةسةآلت لة مةدينة     
جصطاوشوصن و , ثصغةمبةر لة ناو خصلَةكاين نزيك مةدينةدا(       

دياري زؤري بؤ دةهات بؤ ئةوةي لصيان أازي . أصزصكي زؤري ثةيداكرد
, أي بةدر بووة هؤي فراوان بووين قةلَةمأةوي دةسةآليت نوصشة. بصت

ضونكة زياين ,  الوازكردين بةرةي مةككةلة بةرانبةردا بووة هؤي
  .زؤري لة بزوتنةوة بازرطانيةكةيان دا

ئةمة واي كرد خصلَةكان ضاو خبشصننةوة بة هةلَوصسيت خؤيان لة     
واناي مادي و ت.. بةرانبةر قورةيش و دةسةآليت نوصي مةدينةدا

ئةمة واي لصكردن لة مةدينةدا , مةعنةوي موسولَمانان باشتر بوو
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بؤ ئةو مةبةستة دةستيان كرد بة تةمبص .. هةولَي دةسةآليت تةواو بدةن
هةر كةسصك , ترس ولةرزيان دةخستة دلَيانةوة, كردين نةياران

   23.) دذايةيت دةولَةيت نوصي بكرداية دةكوذرا 
لة , ئةم طؤأانة! .  بصتفةرماين حمةمةدس ملكةضي دةبوو هةموو كة    

  :ئايةتةكاين قورئانيشدا أةنطيان دايةوة 
   .64/ النساء ) و ما أرسلنا من رسول اال لیطاع (  ــ 

وة هيض ثصغةمبةرصكمان نةناردووة مةطةر لةبةر ئةوة نةبص كة : ( واتا 
  ).ثةيأةوي لص بكرص 

   .80/  النساء )من یطع الرسول فقد أطاع هللا (  ــ 
بةأاسيت بة قسةي خواي , هةركةسص بة قسةي ثصغةمبةر بكا: ( واتا 

  ).كردووة 
هةركةس , ناوةرؤكي ئةو دوو ئايةتةي سةرةوة ئةوة دةطةيةنصت كة    

, !ماناي ثةيأةوي خوداي نةكردووة,  نةكاتيأةوي لة حمةمةدثة
, ةمياين بة كافر دةدرصتة قةلَ, هةركةسيش ثةيأةوي خودا نةكات

  ! .كافريش دذي ئيسالمةو تاوانبارة
سةركةوتين شةأي بةدر بووة هؤي طؤأيين سياسةت و , بةم شصوةية    

لة ثةيوةندي و هاوثةمياين لةطةلَ خصلَةكاين ناو , لَوصسيت حمةمةدهة
  .مةدينة

بؤ ئةوةي قؤناغصكي نوص لة هصلَي ستراتيجي دةست ثص بكاو  (    
   24.)  لةطةلَ هصزة الوازةكان تصثةأصنص ,قؤناغي هاوثةمياين تاكتيكي

الي حمةمةد و موسولَمانان طرنطييان ,  ئاينةكاين جولةكة و ديان   
  :كة دةلَصت , ئيدي كاري ثص نةكرا, بقرة  / 62ئايةيت , ! نةما

بالیوم ان الذین آمنوا و الذین ھادوا و النصارى و الصابئین من آمن با  و (  ــ 
  ). فلھم أجرھم عند ربھم األخر و عمل صالحا

 يةهود و نةسارا و بةأاسيت كةسانص كة بأوايان هصناوةو: ( واتا  
هةركةس كة بة خواو أؤذي بةرص بأواي هصناوةو كارو , سابئني
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بأيارو حوكمانةي قورئان لة سةردةمي أيفؤرم و  لة أاستيدا ئةو     
اندنةوةي ذناين أادةي ضةوسدةوري خؤيان لة كةمتر كردنةوةي , اخؤيد

خستوونيةتة ثلةيةكي باآلتر لة سةردةمي ثصش , عةرةبستاندا طصأاوةو
  . ئيسالم

 انةي أيفؤرمئةو,  بةآلم طرفيت ئايين ئيسالم و بةرنامةكةي لةوةداية كة   
 بؤ ئةو سةردةمة ,  لة ئايةتةكاندا داأصذراون و بأيارو حوكمةكو

هةروةها ئةو , ن أيفؤرمي باش بووندياريكراوةي كؤمةلَطاي عةرةبستا
حوكمي بؤ هةميشةو وةك ياسا و , أيفؤرم نني  بأيار و حوكمانةش كة

   ! .ةطؤأ و دةقي ثريؤزي خودايي ضاو لص كردووةن
 بةرنامةي ئايين ئيسالم لةطةلَ بةرةوثصشةوةضووين بةردةوامي    

ؤ سةردةمصكي يئةو بأيارو ياسايةي , لةطةلَ ئةوةدا نية كة. كؤمةلَطادا نية
بؤ سةردةمي دواي , دياريكراو أيفؤرم و طؤأانصكي أوو لة ثصش بووة

..  خؤي بةسةر دةضصت و ناتوانص بؤ هةميشة بة ثصشكةوتوويي مبصنصتةوة
تر أصطر بوون لة هةمان ئةو بأيارو حوكمانة بؤ سةردةمةكاين دوا

  .ثصشكةوتين كؤمةلَ 
جةم كؤمةلَطاكاين  طؤأان وبةرةوثصشةوةضووين بةردةوامي سةر   

هيض ئاين و بأيار و ياسايةك لةطةلَ , مرؤظ ئةوةيان سةملاندووة كة
هةموو ئةو بؤضوون و ئاينانةي كة  .هةموو سةردةمةكاندا نايةتةوة

خؤيان لة كؤمةلَ , بأيار وحوكم و ياساي نةطؤأيان بؤ كؤمةلَ داأشتووة
  . بة جصماون

ة جصطاوشوصن و ثلةيةك كة بأيار و حوكمةكاين قورئانيش سةبارةت ب    
لة سةردةمي خؤيدا  ضاكسازي و جصطاي شانازي , بة ذناين أةوا بينيوةو

بؤ سةردةماين , صذووي أوو لة ثصشي كؤمةلَ بة حوكمي  م  ,ئيسالم بوون
  يةكساين ودواتر بوونةتة ياساي أصطر لة ثصشكةوتن و بةدةسهصناين

  .ذياين باشتر بؤ ذنان
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وة .  دواترةوةئيسالم لصداين ذناين خستؤتة, أيفؤرمةكةش ئةوة بوو كة
  : لةم ئايةتةدا داأصذراوة 

و الالتي تخافون نشوزھن فعضوھن و اھجروھن في المضاجع و اضربوھن فأن ( ــ  
   . 34/ النساء ) ان هللا كان علیا كبیرا , فال تبغوا علیھن سبیالاطعنكم 

لة بةرا , ئةترسن كة نافةرمانيتان بكةن, وة ذنانص كة بةرزةفأن و: ( واتا  
جا لة ثلةي , لة ثلةي دووةمدا جصيان لص جيابكةنةوة, ذطاريان بكةنئامؤ

, بةآلم ئةطةر بة قسةيان كردن, سص يةمدا لصيان بدةن و تةمبصيان بكةن
بة , أصي ستةم كردن لةوان مةطرنة بةر" بيانويان ثص مةطرن " ئصوةش 

  ).أاسيت خوا ثايةبةرزصكي طةورةية 
  :  سورةتدا دةلَصت  ي هةمان22 هةروةها لة ئايةيت  ـــ

و ال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء اال ما قد سلف انھ كان فاحشة و مقتا و ساء ( ــ  
  ).سبیال 
مةطةر , مارةيان مةبأن, وة ذنانص كة باوكتان مارةيان بأيون: (  واتا 

وة أق , ضونكة ئةمة خراثة و ناشياوة, كرابص" حوكمة " ئةوة كة بةر لةم 
  ).شتصكي بةدفةأة هصنةرة و أةو

, هةبووة, كة يةكصك باوةذين خؤي مارة بكاتةوة, ديارة ئةم دياردةية    
  .بؤية ئيسالم لةو ئايةتةي سةرةوةدا ياساغي كردووة

, ئةو منوونانةي سةرةوة هةندصك لةو طؤأان و ضاكسازيانة بوون كة    
بة ئةجنامي , دةسةآليت ئيسالم لة سةردةمي ذياين حمةمةد خؤيدا

, ئةو أيفؤرمانة ورد بينةوةئةطةر لة ناوةرؤك و بابةيت . ياندوونطة
 ضارةسةرةكان وةآلمي تايبةت بةو هةلومةرج و ,لةوة تصدةطةين كة

سةردةمة دياريكراوةي ذياين كؤمةآليةيت ذناين نيمضةدوورطةي  
 حوكم و , داأصذراون ئايةتانةدالةوكة ضارةسةرةكان ..  عةرةبستانن

وةآلمي ئةو  بةلَكو, ش هةبووين كصشةكانةوة داأصذرابنبأيارصك نني لة ثص
كصشةكاين   عةرةبستاندا بؤ خزمةيتبزوتنةوة واقيعيةن كة لةسةر ئةرزي

  .ئةو سةردةمةي ئةو كؤمةلَطاية لة دايك بووة
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جا بؤ ئةوانة الي ثةروةردطاري خؤيان , كردةوةي ضاكي ئةجنام داوة
  ).  ئةجر هةية 

  : كة دةلَصت خراية طةأ , ني سورةيت ئالعةمرا 19 بة كردةوة ئايةيت   
  ).ان الدین عند هللا األسالم ( ــ  
  ).تةنيا دينص كة الي خوا قةبولَة ئيسالمة : ( واتا  
,  قيبلةي موسولَماناين طؤأيمةد حمة, دواي سةركةوتين شةأي بةدر    

). كةعبة ( بؤ قيبلةي سةربةخؤ , ةوة)قودس ( لة قيبلةي هاوبةش 
هاوكاري و دةسةآليت هاوبةش لة , ي أابةرةوة حمةمةدهةروةها بة الي

دةسةآليت , ئيتر زةرورةيت نةما, بةأصوةبردين شاري مةدينةدا
 بؤية .يةكاليةنةي ئيسالم دةبوو جصطاي دةسةآليت هاوبةش بطرصتةوة

لة يةكةم هةنطاودا قيبلةي موسولَماناين لة قيبلةي جولةكة 
  :زي ئةم ئايةتةش بؤ طؤأيين قيبلة دابة, جياكردةوة

قد نرى تقلب وجھك في السماء فلنولینك قبلة ترضاھا فول وجھك شطر المسجد (  
   .144/ بقرة ) الحرام 
ئصستا ئةختةينة , ئصمة طةأاين أووي تؤ بة ئامساندا ئةبينني: (  واتا 

أووي خؤت بؤ الي مةسجيدوحلةرام , سةر أووطةيةك كة ثصت خؤشة
  ).وةرطصأة 

ثالين , حمةمةدي ثصغةمبةري ئيسالم, ة دواي جياكردنةوةي قيبل   
  .هصرش بؤ سةر جولةكةكاين بةنوقةينوقاعي دانا

 ثصي جولةكةكاين لة بازاأي قةينوقاع كؤكردةوةو(  ئةوةبوو   
تةسليم بن بة ئيسالم ثصش ئةوةي وةكو قورةيشتان بةسةر : أاطةياندن 

   25.! ) بصت

صنن و هةر ) جولةكة (  ياين داواي لصكردن كة واز لة ئايين خؤيان    
  !.هةموويان بنب بة موسولَمان

لةبةر ئةوة , يان بؤ جص بةجص نةكراداواكةي حمةمةدجولةكةكان     
 ) 15( ماوةي . حمةمةد بة سوثاي موسولَمانان هصرشي بردة سةريان

  .. أؤذ لة مالَةكاين خؤياندا طةمارؤي دان
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,  27) أي ئةيب آلي كوعةبدولَ( بةآلم  , 26) ويسيت هةموويان بكوذص (   
ئةو كارةيان ,  كرد كةاواي لة حمةمةدسةرؤكي خصلَي خةزرةج د

بةآلم بةو , ئةوةبوو حمةمةد كوشتاري لص نةكردن.. بةرانبةر نةكات
بأيارةكةي بة   !. أؤذدا مةدينة بةجص صلَن ) 3( لة ماوةي , مةرجةي

 دةسيت طرت بةسةر هةموو سةروةت و, سةردا جص بةجص كردن و
  .سامان و مولَك و زةويةكانياندا

,  كرددكة داواي لة حمةمة, لة سةر هةلَوصسيت عةبدولَآلي كوأي ئةيب    
كة , ئةم ئايةتةي خوارةوة دابةزي, جولةكةكاين بةنوقةينوقاع نةكوذص

  :ئاطاداركردنةوةو هةأةشة بوو بؤ عةبدولَآل 
 أولیاء بعضھم أولیاء بعض و الیھود و النصارىیا أیھا الذین آمنوا ال تتخذوا (  ــ 

   .51/ المائدة ) من یتولھم منكم فأنھ منھم 
جولةكةو مةسيحيان مةطرن , ئةي كةسانص كة بأواتان هصناوة: ( واتا  

وة , ضونكة ئةوان يار و ثشتيواين يةكترن, بة دؤست و ثشتيوان
  ).جا بة أاسيت لةوان دصتة ذمار , هةركةس دؤسيت لةطةلَ ئةوان بكا

  

  : ؤأيين طوتاري قورئان ط   
 و بة ثصي طؤأاين هصز و طةشةي سوثاي موسولَمانانثص      

طوتاري قورئان و بابةيت ئايةتةكانيش , مةحكةمتركردين دةسةآلت
لة جيايت ئامؤذطاري و بانطةواز بؤ كردةوةي . طؤأانيان بةسةردا دةهات

ناوةرؤكي , أؤذي قيامةت, نوصذ و أؤذوو, خوداثةرسيت, ضاك 
تؤلَةسةندنةوةو , هاندان بؤ كوشت وكوشتار, يةتةكان طؤأان بة جيهادئا

  .باج و خةراج سةندن
كة جاروبار ووتة , رةتةكاين مةككيئايةتة خؤش ئاهةنطةكاين سو(     

شاعريانةو ئارام بةخشةكاين حمةمةد لة بريةوةريةكاندا زيندوو 
ريؤدةي لة هةلَضوون و أؤحي طةرمي ثياوصك دةدوصت كة ط, دةكاتةوة

لة مةدينةدا كةمتر , ئةندصشةي خةونة خةياآلوي يةكاين خؤيةيت

 131 

ئايين ئيسالم أةخنةي لةم كارة طرت و جصطا تايبةتيةكاين     
وة سةبارةت بة . لةشفرؤشييان بة ئاشكرا لةو خاوةن كةنيزانة داخست

  :ئةم ئايةتة هاتووة , قةدةغةكردين ئةو دياردةية
رض الحیاة الدنیا و من و ال تكرھوا فتیاتكم على البغاء ان أردن تحصنا لتبتغوا ع( ــ  

   .33/ النور ) یكرھن فان هللا من بعد اكراھھن غفور رحیم 
كةنيزاين خؤتان بؤ بةدةسهصناين مالَي دنيا ناضار بة زينا و : ( واتا  

 جا بة أاسيت خوا بؤ ئةو ,ئةطةر ويستيان ثاك مبصنن, خؤفرؤشي مةكةن
  ).يمة غةفور و أةح, كةنيزانة كة بة زؤر بة زيناكردن دراون

  

  :  دياردةي فرةذين  ـ 
 ئةم دياردةية بة تايبةت لة ناو دةولَةمةند و ئةرستؤكراتةكاندا    

  ! . ذين هةبووة10ثياوي وا هةبووة زياتر لة .  نةريتصكي باو بوو
بةلَكو ضاكسازيةكي تصدا كرد و , ئيسالم ئةم دياردةيةي قةدةغة نةكرد   

ثياوصك بؤي , ي بؤ دياري كرد كةئةويش ئةوة بوو سنورصك, حةآللَي كرد
  .جطة لة كةنيزان, نةبوو لة يةك كاتدا لة ضوار ذن زياتري هةبصت

  :لةم ئايةتةي خوارةوةدا بوو بة ياساي ئيسالم  وة    
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثالث و رباع فأن خفتم أال تعدلوا فواحدة ( ــ  

   .3/ النساء ) أو ما ملكت أیمانكم 
, لة ئافرةتان كة خؤشتان لصيان دص و ثصتان خوشيك و ثاكن: ( واتا  

جا ئةطةر بترسن كة , دووان يا سيان يا ضوار ذن مارةي بؤ خؤتان ببأن
يا لة ذنانص كة خاوةين , يةك ذن بةسة, نةتوانن دادطةري لة بةرضاو بطرن

  ).ئةوانن كةلَك وةربطرن 
   

  :يةن ثياوانةوة دياردةي لصدان و ئةشكةجنةي ذنان لة ال 
 ئايين ,  نةريتصكي باو بووية كة لة كؤمةلَي عةرةبستاندائةم دياردة    

بة , بةلَكو سووكة أيفؤرمصكي تصدا كردو , ئيسالم حةرامي نةكرد
. ضارةسةري زاين بؤ ذنانصك كة سةرثصضي فةرماين ثياوةكانيان دةكةن
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منالَةكانتانةوة أاتان دةسثصرص كة بؤ كوأ بة خوا لة بابةت : ( واتا  
  ).ئةندازةي دوو كض مريات هةية 

. مايف دانا, بؤ مصينةش بة نيوةي نصرينة,  ياين لة مريات وةرطرتندا
ئةطةرضي نيوة ماف , ؤ ئةو سةردةمةبصطومان جص بةجصكردين ئةم ياساية ب

  .بةآلم هةنطاوصكي باش و بة قازاجني ذنان بووة, بووة
, لة وةرطرتين مريات, سيستةمي قورئان ذين لة بص مايف ثصش ئيسالم (    

بةآلم لةطةلَ . بةلَكو نيوةي مايف ثياوي ثص أةوا بيين, أزطار نةكرد
: وةكو ميلو دةلَص هةر . ئةوةشدا ثصشكةوتنصكي طرنط و بةرضاو بوو

وة لة أاستيدا دةتوانني بة يةكصك لة مةزنترين , أيفؤرمصكي ئازايانة بوو
   1  .)سةروةريةكاين حمةمةد بيذمصرين 

  

   : ذن بردن بة مريات ـ  
, دياردةيةكي ديكة كة لة ناو خصلَة عةرةبةكاندا باو بوو ئةوة بوو كة    

. ت دةدرا بة براي مصردةكةيبة زؤر بة مريا, ئةطةر ذنصك مصردي مبرداية
  .ياين بة بص ثرس و أةزامةندي ذنةكة

ئةويش ..  ئيسالم أةخنةي لةم نةريتة طرت و ضاكسازيةكي تصدا كرد  
لةم بارةيةوة .  ئةوة بوو كة دةبص ثرس بة ذنةكة بكرص و بةوة قايل بصت

  : دا دةلَصت 18ئايةيت " النساء " لة سورةيت 
  ) .ال یحل لكم ان ترثوا النساء كرھا یا أیھا الذین آمنوا ( ــ 

بؤتان حةآللَ نية بة زؤر ذنان بة , ئةي كةسانص كة بأواتان هصناوة: ( واتا 
  ).مريات بةرن 

  

   :بؤ لةشفرؤشي  ناردين كةنيزان ـ 
بؤ , خاوةن كةنيزانثياواين دياردةيةكي ديكة ئةوة بوو هةندصك لة     

  لةشفرؤشي زؤر ناضار بةزاين خؤيان بةكةني, بةدةستهصناين ثارة
  . دةكرد
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ئاهةنطي شيعر و ئاوازي مؤسيقا لة ئايةيت مةدةين دا . دةبينرصت
بةرةو كزي و خامؤشي دةضصت و حوكم و بأياري توند و أةق جصطاي 

   28.) دةطرصتةوة 
  ,   ) ؤ خؤمب  خؤم   ديين  بؤ خؤتان و خؤتان   ديين  : (ئايةتةكاين     

اطةياندن ثصغةمبةر هيضي لةسةر نية أ( , )ة زؤرةملص لة ئايندا ني( 
بة حيكمةت و ئامؤذطاري ضاك خةلَك بؤ أصطاي ( و ) نةبصت 

ئةمانة ئايةيت حمةمةدي مةككة , هتد...و) ثةروةردطارت بانط بكة 
بةسةر , ئايةيت سةردةمي الوازي و نةبووين دةسةآلت بوون و.. بوون

  .ضوون 
ئيدي حمةمةد ,  دواي تصثةأبووين سالَصك بة سةر دةسةآلتدا لة مةدينة   

توندوتيذي ئايةتةكانيش طوتاري  .و هصزةخاوةن حوكم و  دةسةآلت 
و ئاراستةي هةموو ئةوانة دةكرصن ئةو هصزو دةسةآلتةن أةنطدانةوةي 

  :كة لةطةلَ ئيسالمدا نني 
   .65/ األنفال ) ل یا أیھا النبي حرض الموءمنین على القتا( ــ  

  ).ئةي ثصغةمبةر بأواداران دنة بدة بؤ جةنط كردن : (  واتا 
   .190/ بقرة ) و قاتلوا في سبیل هللا الذین یقاتلونكم (  ــ 

جةنطتان وة لة أصطاي خوادا بة شةأ بصن لةطةلَ ئةوانةي وا : (  واتا 
  ).لةطةلَ دةكةن 

   .193/ بقرة ) و قاتلوھم حتى التكون فتنة و یكون الدین   (  ــ 
ناو بضص و دين ببصتة وة لةطةلَ ئةوانة شةأ بكةن تا فيتنة لة: ( واتا  

  ).تايبةيت خودا 
   .85/ عمران  آل) و من یبتغ غیر األسالم دینا فلن یقبل منھ ( ــ 

جا هةرطيز ,  وة هةركةسص بصجطة لة ئيسالم دينص تر هةلَبذصرص: ( واتا 
  ).لصي قةبولَ ناكرص 

  
  : شةأي ئوحود    
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بة , قورةيشةكان هصزي خؤيان كؤكردةوةو,  لة تؤلَةي شةأي بةدردا   
حمةمةدي .. كةسييةوة هصرشيان بةرةو مةدينة برد ) 3000( لةشكرصكي 

سوثاي , ةكاين سوثاكةيسةركردلةسةر داواي , ثصغةمبةري ئيسالم
بؤ ئةوةي ثصش بة هصرشي , موسولَماناين بردة دةرةوةي مةدينة

  .قورةيشةكان بطرن
 كة شارةزاييةكي باشي لة شةأو هصرش  29) عةبدولَآلي كوأي ئةيب (    

بؤية . ضوونة دةرةوةي موسولَماناين ثص هةلَة بوو, و ثةالماردا هةبوو
لة مةدينةدا ,  دةرضوونةمةدفةرماين حمخؤي و خصلَي خةزرةج لة 

ئةمة بووة هؤي الوازيةك بؤ سوثاي . مانةوةو بةشداري شةأيان نةكرد
  .موسولَمانان

بةرزكردنةوةي ورةي هاندان و  بؤ حمةمةد,  شةأثصش أووداين    
  : بؤ خوصندنةوة  خوارةوةيئةم ئايةتةي, سوثاي موسولَمانان

   .151/ عمران  آل) سنلقي في قلوب الذین كفروا الرعب  ( ــ 
  ).بة زوويي ترس و لةرز ئةخةينة ناو دلَ و دةرووين كافران : (  واتا 

شةأصكي خةست ..  لة دةشيت ئوحود هةردوو سوثاكة بة يةكدا هاتن    
لة ئةجنامدا قورةيشةكان سوثاي , لة نصوانياندا أوويدا

بةطوصرةي شةأي بةدر تؤلَةيان لص , موسولَمانةكانيان شكاند و
كةسيشيان لص بة ديل  ) 70( كةسيان لص كوشنت و  ) 70[  (  .. وةكردنة
   30.] طرتن 

بة بريندار بووين ..  خؤيشي لةم شةأةدا بريندار كراحمةمةد    
كؤمةلَصك لة موسولَمانان شةأةكةيان بةجص , ثصغةمبةري ئيسالم

  !.هصشتبوو و أايانكردبوو
عومساين , جص هصشتلةوانةي كة هةآلتن و ثصغةمبةري خؤيان بة [    

سةعد كوأي , حارس كوأي حاتب, سواد كوأي غزية, كوأي عةفان
أؤذ ئنجا طةأابوونةوة بؤ  ) 3( دواي , عةقةبة كوأي عومسان, عومسان
   31.] مةدينة 
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 با ثصكةوة سةرجني ئةم ضةند دياردةيةي خوارةوة بدةين كة لةو    
دا )قورئان  (  سةردةمةدا باو بوون و لة بةرنامةي ئايين ئيسالم

  : أةخنةيان لص طرياوة 
    

   :دياردةي زيندةبةضالَكردين كضاين تازةلةدايكبووـ  
 لة ناو هةندصك لة خصلَة عةرةبةكاين نيمضةدوورطةدا  ئةم دياردةية   

ثصش ئةوةي , حمةمةد هةر لة ناو أةويت حونةفاوة.. شتصكي باو بوو
لة . أةخنةي لةم دياردةية طرتووة , ثصغةمبةرصيت خؤي أابطةيةنصت

. أصكخستين بزوتنةوةي ئيسالميشدا هةر أةخنةطري ئةو دياردةية بووة
اي لةو خةلَكانة كردووة كة واز لةو نةريتة لةم ئايةتةي خوارةوةدا داو

  :صنن 
و اذا بشر أحدھم باألنثى ظل وجھھ مسودا و ھو كظیم یتوارى من القوم من سوء ( ــ  

 , 58/ النحل ) ما بشر بھ أیمسكھ على ھون أم یدسھ في التراب اال ساء ما یحكمون 
59.   
  دةموضاوي, مزطصين بدرص   بة كض  لةوانة بة يةكص وة هةر كاتص : ( واتا    

لة هؤزي , هةر ثيش دةخواتةوةأةش هةلَدةطةأص و " لة بةر ناأةحةيت  " 
ئايا بة " نازانص " لة بةر ئةو مزطصنية خراثة كة ثصي درابوو , دةتؤرص

وشيار بن بةدفةأانة , أابطرص يا بيخاتة ذصر طلَ" كضة " نةنطةوة ئةو 
  ).حوكم دةكةن 

   

  : بةشة مريات بؤ ذنان ـ 
 لة سةردةمي ثصش ئيسالمدا ذن مايف وةرطرتين هيض بةشصك لة مريايت    

طؤأاين تصدا , ئيسالم أةخنةي لةم بص مافيةي ذنان طرتووةو.. نةبووة
  .كردووة

ذن ,  وةك لةم ئايةتةي خوارةوةدا داأصذراوة,  بةطوصرةي ياساي ئيسالم
  : نيوةي مايف ثياوي لة وةرطرتين مرياتدا ثص بأاوة 

   .11/ النساء ) یوصیكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثیین ( ــ  
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بةدةر لة حةز و , يسةرضاوةيةكي خؤشي و ضصذوةرطرتين سصكس
  . لةطةلَدا كراوةئارةزووي خؤي أةفتاري

لة , يانةي بة هاتين ئايين ئيسالم وئةو ضاكساز, لةم بةشةداا  ئصست
  كؤمةآليةيتلة هةلومةرجي ذياين,  خؤيداسةآليت  حمةمةدسةردةمي دة
هةروةها ,  ئةجنامدراونةلَطاي نيمضةدوورطةي عةرةبستانداذناين كؤم

  :جصطاوشوصين ذنان لة قورئاندا باس دةكةين 
    

  : يةيت ذناندا ضاكسازي لة ذياين كؤمةآلــ  1  
   
ثصش ئةوةي دةسةآليت خؤي لة , بزوتنةوةي ئايين ئيسالم     

 وةك بزوتنةوةيةكي ئايين ,نيمضةدوورطةي عةرةبستاندا دامبةزرصنص
 أةخنةي لة كؤمةلَصك دياردةو نةرييت باوي  لة قورئاندا ,أيفؤرخمواز

هةلومةرجي ذياين ,  بة طشيت وئةو سةردةمةي كؤمةلَطاي عةرةبستان
خوازياري كؤمةلَصك ضاكسازي كؤمةآليةيت , كؤمةآليةيت ذنان طرتووةو

  .بووة
 كاتصكيش كة ئايين ئيسالم بوو بة دةسةآلت لة نيمضةدوورطةي    

بة كردةوة هةندصك لةو ضاكسازيانةي لة ذياين ذناين ئةو , عةرةبستاندا
  .كؤمةلَطايةدا ئةجنام داوة

يان , ض وةك ئامؤذطاري, ئاندا أيفؤرمانة لة ضةند ئايةتصكي قور ئةو   
  .وةك حوكم و ياسا باسكراون

ئةطةر بة ثصوانةي ئةو سةردةمة و بة بةراورد لةطةلَ سةردةمي ثصش     
ئةو بؤ , بةلَطةي ئةوة بة دةستةوة دةدةن كة, ئيسالم هةلَيان بسةنطصنني

هةنطاوي بةرةو , طاي عةرةبستانهةلومةرجة دياريكراوةي كؤمةلَ
   .لَطاية بوونون و بة قازاجني ذناين ئةو كؤمةبوثصشةوةضوون 
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يةكصك لة هؤكارة سةرةكي يةكاين شكاين موسولَمانان لة شةأي  (    
كطرو بؤسةضي صشئوحوددا ــ سالَي ضواري كؤضي ــ ئةوة بوو كة ئ

يةكاين سةر بةرزايي يةكان بة تةماحي كؤكردنةوةو دةسكةوتين 
   32.) غةنيمةت و دةسكةوتةوة سةنطةرةكانيان بةجص هصشتبوو 

 بةطوصرةي ئةم ئايةتةي خوارةوة هؤي شكاندنةكةي بةآلم محەمەد    
  :طةأاندبووةوة بؤ فةرماين خودا 

/ عمران  آل) هللا و لم یعلم الموءمنین و ما أصابكم یوم التقى الجمعان فبأذن ( ــ 
166.   
أؤذي أووبةأوو بوون بة " ئوحود " وة ئةو زيانانةي وا لة  : ( واتا

لة بةر ئةوة بوو تا بأواداران , ئصوة طةيي بة فةرماين خوا بوو
  ).بناسرصن 

   
  :     شاآلوي تريؤركردين نةياران 

شاري مةدينةدا كةوتة  ناو مششصري ئيسالم لة( دواي شةأي ئوحود      
   33.) بؤ بصدةنط كردين هةر جؤرة ناأةزاييةك لة دةولَةت , طةأ

  ,نيشاين خةلَك و نةياراين ئيسالمي بدات كة بؤ ئةوةي  حمةمةد   
كؤلَ بة , شكسيت شةأي ئوحود دةسةآليت مةدينة الواز ناكات و

فةرماين دا بة لةناوبردين ضةند كةسصك لة ,  موسولَمانان نادات
  : لةوانة , نةياران

حارس كوأي , ئةيب رافع , ) جولةكة بوو ( سةالم كوأي ئةيب [    
شيعرصكي ,  سالَ بووة 100تةمةين زياتر لة ( ئةيب عةفك , سوةيد 

شيعرةكة ئاوا دةست , ووتبوو بؤ كوشتين حارس كوأي سوةيد
  :ثصدةكات 

  .الخ ... و ال مجمعا      لقد عشت دھرا و ما ان أرى              من الناس دارا 
سامل ( فةرماين بة حمةمةدي ثصغةمبةري ئيسالم , لة سةر ئةو شيعرة  

  سوفيان كوأي  خاليد  , ..  ئةيب عةفك  بؤ كوشتين ,  دا) كوأي عةمري 
   أةبيعة  كضي  فاتيمة ,  كوشيت  بؤ نارد ي ) عةبدولَآلي كوأي ئةنيس ( 
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هةردوو قاضي بة ,  نارد كوشيت ي بؤ)زةيد كوأي حارسة " ( ام قرفة  " 
, ئنجا هةردوو حةبلةكةي بةست بة دوو وشترةوة, دوو حةبل بةستةوة

ذنة لةت بوو , لة وشترةكاين دا أايان كرد, هةر يةكةيان أوو لة اليةك
   34.) ] بة دوو ثارضة 

, ي جولةكة"بةين نةزير " سةرؤكي خصلَي , كةعب كوأي ئةشرةف    
  .  سالَ بوو )100( تةمةين نزيكةي 

أؤذصك ثصغةمبةر , جولةكةيةكي زيرةك و ناودارو هونةرمةند بوو(     
موسولَمانصك كة , ؟ ! كص بص كةعب لة كؤلَ بكاتةوة: بة ياراين طوت 

باوكي " لةطةلَ يةكصكي تر كة بة , ناوي حمةمةدي كوأي سةملة بوو
ية بةر كةعبيان دا, حمةمةد ئةم دووانةي نارد, بةناوبانط بوو" نايلة 

   35.) مششصران و كوشتيان 
  

    :هصرش بؤ سةر جولةكةكاين خصلَي بةين نةزير    
ي سةرؤكي خصلَي بةين )كةعب كوأي ئةشرةف (  دواي كوشتين    

بةو هؤيةي ,  أووي هصرشي كردة سةر خصلَةكةيئنجا حمةمةد, رنةزي
 ولَي كوشتينجولةكةكان هة,  أاطةيةندراوة كةبة وةحي بة حمةمةد, كة

   ! .ئةدةن
بةهؤي جوبرائيلةوة هةوالَ طةيشتووة : ئينب ئيسحاق دةطصأصتةوة  (    

جولةكةكاين بةين نةزير نيازي كوشتين حمةمةديان , بة حمةمةد كة
   36.) هةبووة 

  : نامةيةكي بؤ ناردبوون كة تيايدا نووسيبووي  بؤية حمةمةد  
 ) 10( ماوةي , مينامةوص لةطةلَ ئصوةدا بذ, دةرضن لة ووآلتةكةم [   

   37.] دواي ئةوة هةر كةسصكتان ببينم لة ملي ئةدةم , أؤذتان هةية
  :  ئةم ئايةتةش دابةزي بة دواي نامةكةدا    
ألم تر الى الذین نافقوا یقولون ألخوانھم الذین كفروا من اھل الكتاب لئن أخرجتم (  

نكم وهللا یشھد انھم لنخرجن معكم و ال نطیع فیكم أحدا أبدا و إن قوتلتم لننصر
   .11/ الحشر ) لكاذبون 
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   :بةشي ثصنجةم
  

  دةسةآلت  سايةيذن لة
  ئةحكامي قورئانداو

  
تيشكصكمان , ثصشتر لة باسي زةمينةي سةرهةلَداين ئايين ئيسالمدا     

لومةرجي ذياين كؤمةآليةيت ذنان بةر لة سةرهةلَداين خستة سةر هة
  .ئايين ئيسالم

كؤمةلَطايةكي ,  وومتان كؤمةلَطاي عةرةبستان لةو سةردةمةدا   
ثياو خاوةن ,  لة خصزان و لة كؤمةلَدا بة طشيت ياين..ثياوساالري بووة

 ذن, ةي دةسةآليت لةمصذينةي ثياودالة ساي.  دةسةآلت و بأيار بووة
  .نزم بووةةو بص ماف و ثلةي كؤمةآليةيت ضةوساو

ئابوري و بأيارداين خصزانيشدا خاوةندارصيت يةكيان لة  هيض جصطا    
 بةلَكو لة اليةن . تةنانةت خاوةين ذياين خؤيشيان نةبوون. نةبوو

ثياوانةوة وةك سامان و كةرةسةكاين ديكةي مولَكي ثياوان مامةلَةيان 
  . لةطةلَدا كراوة

ثياواين خزم و خصلَيش . مولَكي باوك و برا بووة, ووكردنكض ثصش ش    
دواي .. دةستيان خستؤتة ذيانيةوةو خؤيان بة خاوةين زانيوة

وةك ئامرازي خزمةت و , ووكردنيش بووة بة مولَكي مصرد وش
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  ضوارةمبةشي  ثةراوصزي                            

  
   .47ل ,  بيست وسص سالَ ثصغةمبةرايةيت / ــ عةيل دةشيت 1
 353  ص 1ج , النزعات المادیة في الفلسفة العربیة األسالمیة / حسین مروة .  ــ د2
.  

   .211ل , بيست وسص سالَ ثصغةمبةرايةيت / عةيل دةشيت  ــ 3
  .ةوة وةرطرياوة لة تةورات,  ــ داستاين نوح لة قورئاندا 4
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, ئايا دووأووةكانتان نةديوة كة بة برا كافرةكاين خؤيان: (  واتا 
هةر كاتص ئصوة دةربكرصن ئصمةش , لةوانةي كة ئةهلي كتصنب دةيانووت

 ,لةطةلَتان دصني و هيض كات بة زياين ئصوة لة هيض كةس تاعةت ناكةين
لة حالَصكدا بة , يارمةتيتان ئةدةين, طنيوة ئةطةر لةطةلَ ئصوة جةن

  ).أاسيت خوا شايةدي ئةدا كة ئةوانة درؤزنن 
ان مالَةكاني, يان نةكردونامةكةي حمةمةدجولةكةكان بةطوصرةي     

 بؤية ئةويش بة سوثاي موسولَمانان هصرشي كردة ..ضؤلَ نةكرد
كة داواي لص كردن .. سةريان و لة مالَةكاين خؤياندا طةمارؤي دان

حمةمةد .. بةآلم جولةكةكان قةبولَيان نةكردبوو!.. تةسليم بة ئيسالم بن
فةرماين دا باخي دارخورماكانيان ببأن و كشتوكالَ و دةغلَ و دانيان 

  ..! .بسووتصنن
 ئةوان لة سةنطةرو,  ثصغةمبةر هصرشي بردة سةر بةنونةزير[    

يان ببأن و فةرماين دا دارخورماكان, مالَةكاين خؤياندا دامةزران
ئةي حمةمةد تؤ ضاكسازيت : دوذمناين خودا هاواريان كرد . بسووتصنن

ض ئايا هي, ؟!داري بةردارو دارخورما ضاكسازيةئايا بأيين ! دةوصت
   .خراثةيةكت بةو جؤرة لةسةر زةويدا بينيوة؟

هةندصك لة موسولَمانةكانيش بة ..  ئةم قسةية ثصغةمبةري تووأة كرد   
ان بة خراثةكاري دانا و بة هاوةلَةكاين خؤيان ووت أاسيت ئةو كارةي

وة هةندصكي ديكةيان ووتيان , ئةوة نيعمةيت خوداية, مةيبأنةوة
تا نيشاين بدات , بؤية خودا ئةم ئايةتةي خوارةوةي دابةزاند. بيبأنةوة

ما قطعتم من لینة أو تركتموھا قائمة على   ( ــ :كة بة ئةمري خودا بووة 
    38.  ]5/ احلشر )  و لیخزي الفاسقین أصولھا فبأذن هللا

وا بأي يا دةتاصشتةوة بة فةرماين خهةر دارخورمايةكتان دة: (  واتا 
  ).بوو تا فاسقان ثةست بكا

لة ئةجنامدا , أؤذ طةمارؤي دان ) 15(  ماوةي ةية حمةمةدبةم شصو    
, وتووصذيان لةطةلَ حمةمةددا كردو, جولةكةكان بؤ ئةوةي نةكوذرصن



 88 

ناضار قايل بوون بةوةي بة دةسيت بةتالَ مةدينة بةجص 
هةندصكيان بةرةو الي جولةكةكاين , بةكؤمةلَ أةويان كرد..صلَن

  .خةيبةر و هةندصكيشيان بةرةو فةلةستني أؤيشنت
 دةسيت بةسةر هةموو مولَك و سةروةت و سامانياندا طرت حمةمةد   

 بةشي سةربازةكاين تةنانةت هيض, و كردين بة مولَكي تايبةيت خؤي
بؤية , ! كة لة طةمارؤكةدا بةشدار بوون, سوثاي موسولَماناين نةدابوو

ئةويش بة . سةربازان أةخنةيان لة ثصغةمبةري ئيسالم طرتبوو
  :دابةزاندين ئةم ئايةتةي خوارةوة وةآلمي أةخنةكةي دابوونةوة 

الحشر ) و ال ركاب و ما أفاء هللا على رسولھ منھم فما أوجغتم علیھ من خیل ( ــ  
 /6.   

ئصوة , ئةوةي لة دارايي ئةوان كة خوا بة ثصغةمبةري خؤي دا: ( واتا 
  ).زةمحةتتان بؤ نةكصشاوة  و, ئةسث و وشترتان بؤ نةهاذتووة

خودي خؤي بة ,  ثصي وابووة كةحمةمةد, ئةوةيةمةبةسيت ئايةتةكة     
سوثاي سةربازاين , !وتووصذ ئةو دةسكةوتانةي بة دةستهصناوة
بؤية هةمووي بة مايف . موسولَمانان لة شةأدا بة دةستيان نةهصناوة

  .خؤي زاين و بةشي كةسي نةدا
  :  شةأي خةندةق   
كة , قورةيشةكان بة بةشداري هةندصك جولةكة, سالَي ثصنجي كؤضي    

بة سةرؤكايةيت ,كةس دةبوون  ) 10000( هصزةكةيان نزيكةي 
  . هصرشيان بردة سةر شاري مةدينةئةبوسوفيان خؤيان ئامادةكرد و

بةدةوري مةدينةدا ضالَصكيان , موسولَمانةكان بةم هصرشةيان زانيبوو    
 دنةي بة حمةمةدبريي ئةو ضالَ هةلَكةن"  سةملاين فارسي " , هةلَكةند
.. بةم ثالنة قورةيشةكان نةيانتواين بضنة ناو شاري مةدينة. ووتبوو

هصزةكةيان بةرةو , اتر لة بةر سةرمادو, ماوةيةك لة طةمارؤدا وةستان
   ).شةأي خةندةق ( ئةم هصرشة ناونرا . مةككة كشاندةوة

  
  : هصرش بؤ سةر جولةكةكاين بةين قورةيزة 
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القمر ) انا أرسلنا علیھم حاصبا اال آل لوط نجیناھم بسحر , كذبت قوم لوط بالنذر( ــ  
 /33 , 34.   

بة أاسيت بايةكي , هؤزي لوت ثصغةمبةري خؤيان بة درؤ خستةوة: (  واتا 
و " وردةبةرد و ملي بة دةم خؤيةوة دةهصنا ,  سةريانتوندمان ناردة

لة بةرةبةياندا , مةطةر خانةداين لوت نةبص, " هةمووي لة نصوبردن 
  ).ئةوامنان أزطار كرد 

لة , ذنان و منداآلين ئةو هؤزة, بة طوصرةي ئةو ئايةتةي سةرةوة    
ؤمةلَ كةضي لةو سزاي بة ك, حالَصكدا كة ئةوان ئةو تاوانةيان نةكردووة

  !.كوشتنةدا لة ناوبراون
  : ــ داستاين فريعةون  

ي ناردووة بؤ الي فريعةوين "موسا " خودا , لة قورئاندا وا هاتووة كة     
و وا بة موسا صنن ثصغةمبةري خودايةبأ, تا بة هؤزةكةي بلَصت كة, ميسر

فريعةون و هؤزةكةي بأوايان بة موسا  .  بضنة سةر ئايين جولةكة
خودا فريعةون و هةموو خةلَكي , بؤية لة تؤلَةي ئةوةدا, نةكردووة

  !.هؤزةكةي ثصكةوة نوقمي زةريا كردووة
 50/ البقرة ) و اذا فرقنا بكم البحر فأنجیناكم و أغرقنا آل فرعون و أنتم تنظرون ( ــ  

 .  
ئصوةم أزطار كردو , ئةو دةمةي وا زةريام بؤ ئصوة لةت كرد: ( واتا  

  ).وة ئصوة تةماشاتان دةكرد ,  و نوقم كردفريعةونيامن غةرق
بة طشيت لة أوونكردنةوةو منوونة ئايةتةكاين ئةم بةشةدا ئةوة     

بؤ أاكصشاين ,  لة هةموو أصطا و شصوةكارصك حمةمةد, ووة كةدةركةوت
سةرنج يا ناضاركردين خةلَك بؤ هاتنة ذصر ئاآلي ئايين ئيسالم و 

  . كةلَكي وةرطرتووة, دةسةآلتةكةي 
  دةسةآليت ئيسالمئةوةي بة الوة طرنط بووة كة كةس بة نةياري   

, بؤية هيض سلَي نةكردووة لة بةكارهصناين هةموو أصطاكان, نةمصنصتةوة
  .وة لة ئايةتةكاين قورئاندا وةك أصطاضارةي خودايي باسي كردوون 

  آ   آ   آ
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 كوشتارة بة ئةو هةروةها قورئان بة باسكردن و طصأانةوةي    
, زريان ,  وةك الفاو  كة لة أووداوة سروشتيةكاينكؤمةآلنةي 

 ئةفسانة  داستان وو ضريؤك لةيا ,  أوويان داوةبوومةلةرزة و طأكاندا 
أةواج بة زةبرو زةنط و كوشتين بة كؤمةلَ , ةوة وةري طرتوونكؤنةكان

بةو مةبةستةي . دةدات و بة سزاي بةرهةقي خودايي لة قةلَةميان دةدات
سالم وانةي ترس وةرطرن و تةسليم بة ئي,  و بة كؤمةلَ كوشتنانةلَك لةخة
   :بؤ منوونة , ن نةكات  جؤرة بةآليانةياتا خواي طةورة تووشي لةو, بن

   :  ) 4(  نوح ــ ئةفسانةي 
هؤزةكةي , نوح يةكصك بووة لة ثصغةمبةران, دةقي قورئان بة طوصرةي    

بؤية خوداي طةورةو .. ذمارةيةكي كةميان نةبصت بأوايان ثصي نةهصناوة
بؤ تؤلَةسةندن تؤفانصكي بة سةردا , ميهرةبان لصيان تووأة دةبصت و

هةرضي بص بأوا بووة نوقمي ,  و بأوادارةكاين نةبصت نوح ,هةلَكردوون
  !كردووةو فةوتاندووين

و أوحى الى نوح انھ لن یؤمن من قومك اال من قد آمن فال تبتئس بما كانوا (  ــ 
)  الفلك بأعیننا و وحینا و ال تخاطبني في الذین ظلموا أنھم مغرقون واصنع, یفعلون 

   .37 , 36/ ھود 
نوح وةحي كرا كة بصجطة لةوانةي تا ئصستا بأوايان ثص وة بة : ( واتا  

كةواية لة كارطةلص كة , ئيتر هيض كةس لة هؤزي تؤ بأوا ناهصنن, هصناوة
ئصستا لة بةرضاوي ئصمةو بة ثصي وةحي , دةيكةن هيوا بأ و غةمطني مةبة

لة بابةت ئةوانةوة كة ستةميان كرد هيض , ساز بدةو" كةشيت " ئصمة طةمي 
  ).أصوة بة أاسيت ئةوانة لة نوقم بوانن لصم مةثا

  : ــ داستاين لوت 
ثياواين خةلَكي . لوت ثصغةمبةر بووة,  بة طوصرةي دةقي ئايةيت قورئان   

  .بوون) نصرباز ( هةموو تصكأا هؤمؤ ) مةديةن ( شارةكةي 
بةآلم هؤزةكةي بة , لوت داواي لصكردوون كة واز لةو أةفتارةيان صنن    

هةموو خةلَكي , لة بةرئةوة خودا بة باراين بةرد. ردووةقسةيان نةك
   !.شارةكةي ثصكةوة لة ناوبردووة

 89 

 دةسبةجص هصرشي بردة سةر خصلَي حمةمةد, ةندةقلة دواي شةأي خ    
ضةند كةسصكيان لة شةأي , ثصي ووتن. بةين قورةيزة و طةمارؤي دان

  .ارمةيت قورةيشةكانيان داوةخةندةقدا ي
  لةطةلَ حمةمةدكة خؤيان بة خاوةن ثةميان, خصلَي بةين قورةيزة   

  . دةبنيان شةأ ناكةين و تةسليم ووتي, دةزاين
بة طوريس بة , لة مالَةكانيان هصناياننة دةرةوة, موسولَمانةكان    

يان ضةند أيز ثصكيانةوة بةسنت و هةموويان بردن لة مالَصكدا زينداني
  .كةس دةبوون ) 700( نزيكةي , كردن

بةين نةجار دا ثصغةمبةري خودا ــ دخ ــ لة مالَ ي : (  تةبةري دةلَصت    
فةرماين دا ضالَيان , ئنجا خؤي ضوو بؤ بازاأي مةدينة, زينداين كردن

   39.) هةلَكةند 
  :ي ووت "سةعد كوأي مةعاز "  بة   حمةمةد   

  :وويت  يش "سةعد ..  "  تؤ حوكميان بدة
مولَك و سامانيان , ثياوةكان بكوذرصن, من حوكميان ئةدةم بةوةي    

  .ذن و مندالَيان بكرصنة كةنيزة و كؤيلة, دابةش بكرصن و
  .حوكمةكةت حوكمي خوداية: ي ووت"سةعد "  حمةمةد بة   

خؤي بة ديار ضالَةكانةوة دانيشت و فةرماين دا بة , ثصغةمبةري ئيسالم
  ! .كة مليان بثةأصنن) ر عةيل و زوبص( 
  : تةبةري دةلَصت    

ثصغةمبةري خودا ــ دخ ــ فةرماين دا بة كوشتين هةر كةسصكيان كة (    
   40.) تووكةبةري أووابص 

بةلَكو ملي مصردمندالَةكانيشيان بة , واتا نةك هةر طةورةساآلن   
  ! .مششصر ثةأاند

ةشكردين دةستيان كرد بة داب,  دواي ئةم قةساخبانةية   
 2000,  قةلَغان300,  مششصر1500: ( كة برييت بوون لة , دةسكةوتةكان

     41  .)كؤمةلَصك حوشتر و كةل وثةل , أم
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ي بؤ خؤي " أصحانة كضي عةمرو " ئنجا ثصغةمبةري خودا ــ دخ ــ  (   
, لة دةسكةوتةكان ثصنج يةكي بؤ خؤي جياكردةوةو ئةمري كرد. برد

 و ثارةكةي دابةش بكرص بةسةر ئةوةي كة ماوة بفرؤشرص
  42  . )موسولَماناندا

  : دا ئاوا هاتووة األحزاب  / 27 لةو بارةيةوة لة ئايةيت 
و أورثكم أرضھم و دیارھم و أموالھم و أرضا لم تطئوھا و كان هللا على كل (  ــ 

  ).شيء قدیرا 
 خوا زةوي و خانوو و مالَي ئةوان و زةوي طةلص كة ثصتان تص: ( واتا  

  ).وة خوا بةسةر هةر كارصكدا بة دةسةآلتة , بة ئصوةي طةياند, نةنابوو
/ الحشر ) و من یشاق هللا فأن هللا شدید العقاب , ذلك بأنھم شاقوا هللا و رسولھ( ــ 
4.   

ئةمة بة سزاي ئةوة بوو كة لةطةلَ خواو ثصغةمبةري ئةودا : (  واتا 
عةزايب خوا , ايةيت بكاهةركةسيش لةطةلَ خوادا دذ, دذايةتييان كردو

   ).سةختة 
,  لة ماناي ئةو دوو ئايةتةي سةرةوةدا ئةوة أوون دةبصتةوة كة  

بةهؤي ئةوةي ضةند كةسصك لة جولةكةكاين بةنو نةزير لة شةأي 
 هةمووياين بؤية حمةمةد, يارمةيت قورةيشةكانيان داوة, خةندةقدا

  !.تووشي ئةو ضارةنووسة أةشة كردووة
 محەمەدی ست و مامةلَةيةئةو شصوة سياسةت و هةلَوص,  لة أاستيدا   

ئيسالم ثصي ناوةتة قؤناغصكي , لةوصوة سةرضاوةي  طرتووة كة
دامةزراندين .. قؤناغي دةسةآليت يةكاليةنةي ئيسالم, باآلترةوة

بؤ ,  طةلصك طرنط بووةالي حمةمةدەوەبة , دةسةآلتصكي ئاوا لة مةدينة 
نة خصلَة عةرةبةكاين ديكةي , كةو دياننة جولة, ئةوةي نة قورةيشةكان

زايت دذايةيت و , حيجاز و نيمضةدوورطةي عةرةبستان
هصز و سوثاي ئيسالم أوو .. بةرةنطاربوونةوةي دةسةآليت ئيسالم نةكةن

ملي بؤ كةض بكةن و سةري تةسليمي بؤ , لة هةر خصلَ و ناوضةيةك بكات
  .دانةوصنن 
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ئةطةرضي وةك ووشة تريؤر , هةروةها لة ضةندين ئايةيت ديكةشدا     
بةآلم بة مانا و ناوةرؤك هةر بانطةوازي تريؤر دةكات , بةكار نةهاتووة

  :بؤ منوونة . اران ثيادةي بكةنداوا لة موسولَمانان دةكات دذي نةي, و
بوا منھم كل سألقي في قلوب الذین كفروا الرعب فاضربوا فوق األعناق و اضر( ــ  

  .12/ األنفال ) بنان 
,  وةحشةت ئةخةينة ناو دلَ و هةناوي بص بأوايان ئصمة ترس و: ( واتا  

جا بة توندي بكوتن بة ناو تةوقي سةرياندا و هةموو ثةجنةكانيان ورد 
  ).بكةن 

ةرماين  بة ف, بؤ ترساندن و تؤقاندين نةياراين ئيسالم هةروةها   
كةس لة جولةكةكاين خصلَي  ) 700(  بأياري كوشتين بة كؤمةلَي ,حمةمةد 

صلَي بةين دةركردين جولةكةكاين هةردوو خبة زؤر, بةين قورةيزة و
 دةركراوةو بة ئامادةبووين خؤي جص بةجص نةزير و بةين قةينوقاع

  .راوةك
كة بةشصكن لة , زةبروزةنط و توندوتيذي وةك ياسا, جطة لةوانة     

  لة بةأصوةبردين كؤمةلَداةرماين حمةمةد بة ف,ئايةتةكاين ئةحكام
  :بؤ منوونة . ثيادةكراون

السارقة فاقطعوا أیدیھما جزاء بما كسبا نكاال من هللا وهللا عزیز  السارق و و( ــ  
   .38/ المائدة ) حكیم 

بة ناوي , ببأن" لة سزاي دزي كردندا " دةسيت ذن و ثياوي دز : ( واتا  
  .)وة خوا عةزيز و حةكيمة , سزايةك لة اليةن خواوة

   .177/ بقرة ) یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى ( ــ  
ئةي كةسانص كة بأواتان هصناوة لة مةأ كوشت وكوشتاري ناهةق : (  واتا 

  ).تان لة سةر نووسراوة " تؤلَةي خوصن " اس حوكمي قس
والالتي یاتین الفاحشة من نساءكم فاستشھدوا علیھن أربعة منكم فان شھدوا (  ــ 

   .15/ النساء ) الموت  فأمسكوھن في البیوت حتى یتوفاھن
ضار شايةدان لة خؤتان , وة كةسانص لة ذناين ئصوة كة زينا ئةكةن: ( واتا  

ذنة  " جا ئةوانة, جا ئةطةر شايةديان لة سةر دان, لة سةريان بطرن
  ) .لة مالَي خؤتان أابطرن تا دةمرن " زيناكةرةكان 



 122 

لَ كافران و دوو أووان جيهاد بكة و بة ئةي ثصغةمبةر لةطة: ( واتا  
وة جصطايان جةهةندةمة و ض ضارةسةرصكي , سةرياندا توند و تووأة بة

  ).خراثة 
   .52/ الفرقان ) فال تطع الكافرین و جاھدھم بھ جھادا كبیرا ( ــ  

بة قورئان ملة بة مالنص يةكي , لة كافران ئيتاعةت مةكة و: (  واتا 
  ).ة طةورةيان لةطةلَدا بك

  : ) األرھاب ( تريؤر  ـ 
هةروةها بةطوصرةي ماناي دةقي , ضةمكي تريؤر لة زماين عةرةبيدا    

واتا ترساندن و تؤقاندين .. ياين ترساندن و تؤقاندن, ئايةيت قورئان
بؤ ئةوةي ضؤكيان ثص , نةياران و دوذمنان بة هةر شصوةيةك كة دةتوانيت

  .دابدةيت و مليان ثص كةض بكةيت
كة دةسةآليت ئيسالم بة , شصوةيةكة لة شصوةكاين زةبروزةنطريؤر ت    

لة , أابةري حمةمةد بؤ ضةسثاندن و ثارصزطاري كردين دةسةآلتةكةي
, وة لة بةرنامةي ئيسالمدا. بةرانبةر نةياراين ئيسالمدا ثيادةي كردووة

وةك أصطايةكي خةبات ضاوي لصكردووةو موسولَمانان , ياين لة قورئاندا
  .ات بيطرنة بةرهاندةد

    تريؤر  ووشةي ,  شصوةي جؤراوجؤر  بة ,  حةوت جار  قورئاندا  لة     
 , 60/ األنفال  , 154/األعراف  , 40/ البقرة ( لة سورةتةكاين ) ئريهاب  ( 

بؤ . دا بةكارهاتووة ) 13/ الحشر  , 32/ القصص  , 90/ األنبیاء  , 51/ النحل 
  : منوونة 

 ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترھبون بھ عدو هللا و عدوكم و اعدوا لھم( ــ  
   .60/ األنفال ) 

ئةوةي لة وزةتانداية لة هصز و ئةسثاين " دوذمنان " وة بؤ ئةوان : (  واتا 
بة هؤي ئةوة دوذمين خوا و , ئامادةي بكةن" بؤ جةنط " دابةستراو 

  ).دوذمين خؤتان بترسصنن 
   .13/ الحشر ) في صدورھم من هللا ألنتم أشد رھبة ( ــ  

  ).يةقينةن ترسي ئصوةيان زياتر لة خودا لة دلَداية : (  واتا 
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بؤ بةرذةوةندي , لَمانان هةندصك لة لصثرسراواين سوثاي موسو  
هةلومةرجي شةأ . (  دانانة بوونخوازياري ئةو شةأ و ثةالمار, انخؤي

بة تايبةت سةركردة , بوو بةهؤي سةرهةلَداين توصذصك لة شةأكةران
 بوو بة ثيشة و سةرضاوةي ذيانيان بةهؤي كة شةأكردن, سةربازيةكان

   43.) تاآلين و دةسكةوتةوة 

  

  : ثةمياين حودةيبيية  
دةستة , هاوكات لةطةلَ مةحكةم كردين دةسةآليت مةدينةدا      

بةردةوام هصرشيان دةكردة سةر , سةربازيةكاين سوثاي موسولَمانان
بةم أصطاية توانيان بازرطاين قورةيش ,  بازرطاين قورةيشأصطاكاين

  .الواز بكةن
هةروةها هصرشيان دةكردة سةر خصلَة عةرةبة هاوثةميانةكاين     

دةطرتن كة هاوكاري  وة ثةميانيان لص وةر,)ایالف قریش   (شقورةي
ثصغةمبةر تواين هاوثةمياين خصلَي بةين ( : بؤ منوونة , قورةيش نةكةن

.  ثةميانيشي لص وةرطرتن,مةدلةج بؤ قورةيش هةلَوةشصنصتةوةو
    44  .)هةروةها ثةمياين لةطةلَ خصلَي بةين زةمةر مؤر كرد 

  تاآلنيكردن و ئيسالم بة كوشتار وبةرياڕ حمةمةدي, بةم شصوةية    
 سوثاي موسولَمانان بباتة  تواين,  و سةندين باج و خةراجفشار

 سالَةي لةطةلَ دةسةآلت و هصزي سةربازي سةدان, أادةيةك كة
خصلَةكاين , ي ئةم سوثايةبة زةبرهةر  ..قورةيش هاوسةنطي دةنواند

 ئيسالمدا وي لة بةرانبةر شاآل,  تصطةياند كةنيمضةدوورطةشي
  .بةرةنطاريان ثص ناكرصت

دةسةآلتداراين قورةيشي طةياندة ئةو بأواية , ئةم هةلومةرجة نوصية   
وة بؤ ثاراستين أصطاكاين . دان بة دةسةآليت مةدينةدا بنصن, كة

يان )حودةيبيية ( ثةمياين , لة سالَي شةشةمي كؤضيدا, بازرطانييان
  .دا مؤر كردلةطةلَ حمةمةد

   قورةيشةكان  نوصنةري ,)كة لة حودةيبيية مؤر كرا (  ثةميانةدا   لةم   
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وة نوصنةري موسولَمانان حمةمةد خؤي , )سوهةيل كوأي عةمرو  ( 
هةردووال لة سةر ئةم خاآلنةي خوارةوة , لة ئةجنامي طفتوطؤدا.. بوو

  :أصك كةوتن 
  .سالَ خبايةنصت  ) 10( ــ ثةميانةكة ماوةي  [    

  . لةو ماوةيةدا هصرش نةكاتة سةر اليةنةكةي ديكةــ هيض اليةنصك
ئازادن لةوةي بنب , يا هةر خصلَصك لة خصلَة عةرةبةكان, ــ هةر كةسصك

  .بة هاوثةمياين هةراليةك لةو دوو اليةنة
بةبص أةزامةندي كةس , بضصتة الي حمةمةد, ــ هةر كةسصك لة قورةيش

  .دةبص تةسليم بة قورةيشي بكاتةوة, وكارةكةي
بؤيان هةية وةري , بضصتة الي قورةيش, هةر كةسصك لة موسولَمانانــ 

  . تةسليم بة حمةمةدي نةكةنةوةبطرن و
 ) 3( بؤ ماوةي , بؤيان هةية سالَي داهاتوو, ــ حمةمةد و موسولَمانان

    45  .]كردن  بؤ عةمرة , أؤذ بصن بؤ مةككة
ركردةكاين ذمارةيةك لة موسولَمانان و سة, لة سةر ئةم أصكةوتنة    

 حمةمةدي دةيانطوت نةدةبوو.. طرتةيان لة حمةمةدئيسالم أةخن
لةوانة عومةري كوأي , ! كافران مؤر بكردايةأابةرمان ثةمياين لةطةلَ

  .خةتاب
كة بةتةواوي , عومةر بة أادةيةك ئةم ثةميانةي ثص ناخؤش بوو (    

   46.) ثصي سةغلَةت بوو 
  :ة  بةم ئايةتة وةآلمي دانةو حمةمةد   
   .1/ الفتح ) انا فتحنا لك فتحا مبینا (  ــ 

  ).بة أاسيت ئصمة فةتح و سةركةوتين ئاشكرامان بة تؤ داوة : (  واتا 
ثةمياين حودةيبية ,  لةم ئايةتة ئةوةبوو كةمةبةسيت حمةمةد    

  .سةركةوتنصكي طةورةية بؤ ئيسالم
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ويسيت تا ئصوة بة يةكتر تاقي بكاتةوةو كةسانص كة لة بةآلم ,  دةستاندن
 ).جا هةرطيز كردةوةيان بة فيأؤ نابا , أصطاي خوادا كوذراون

   .14/ التوبة ) قاتلوھم یعذبھم هللا بأیدیكم و یخزھم و ینصركم علیھم ( ــ 
خوا بة دةس ئصوة ئازاريان ئةدا و ثةستيان , لةطةلَيان جبةنطن: (  واتا 

   ).  بة سةرياندا " تا زالَ بن " رمةيت ئصوة ئةدا دةكا و يا
 ئنجا شةأي خصلَة جولةكةكان و خصلَة عةرةبةكاين ديكةي    

كة هةموويان بة بةرنامة بةأصوة ضوون و . هتد...نيمضةدوورطةو
  .شةأةكان لة ئايةتةكاين قورئاندا ئاماذةيان ثصدراوة

  : جيهاد ـ 
ماناي تصكؤشان بة سةر و مالَ لة بة ,  ضةمكي جيهاد لة قورئاندا     

جيهاد ئةركي سةر شاين . ثصناوي أاطرتن و بآلوكردنةوةي ئايين ئيسالمدا
  .هةموو موسولَمانصكة

 موسولَماين موجاهيد دةبص هةردةم ئامادة بصت بؤ جص بةجص كردين    
وة بؤ .. لة هةر جصطايةك ثصويست بصت, فةرماين خودا و ثصغةمبةري خودا

  .ثصشةوة بصترةكان لة أيزي شةأ و كوشتا
و تجاھدون في سبیل هللا بأموالكم و أنفسكم ذلكم خیر لكم ,  رسولھ  با  و تؤمنون( ــ  

   .11/ الصف ) ان كنتم تعلمون 
بة خودا و ثصغةمبةري خودا بأوا بصنن و لة أصطاي خوادا بة مالَ و : ( واتا  

  ).ةطةر بزانن ئةمة بؤ ئصوة باشترة ئ, طياين خؤتان جيهاد بكةن
ةوة جيهادكردن ثصداويستيةكي طرنطي خةبات و تصكؤشاين  بة الي حمةمةد

بؤية لة , دامةزران و ضةسثاندين دةسةآليت ئيسالمموسولَمانان بووة بؤ  
  . ئةو طرنطية أةنطي داوةتةوةئايةتةكاين قورئانيشدا

, الفرقان, الحج, لنملا, التوبة, األنفال, المائدة, عمران آل, البقرة(  لة سورةتةكاين 
"  جار ووشةي 23, دا) التحریم , الصف, الممتحنة, الحجرات, محمد, العنكبوت
  : بؤ منوونة , بة كارهاتووة" جيهاد 

 أیھا النبي جاھد الكفار و المنافقین و اغلظ علیھم و مأواھم جھنم و بئس  یا( ــ 
   .73/  التوبة  )  المصیر 
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 ثيادةكردين زةبروزةنط بؤ ثاراسنت و  هةروةها جطة لة أةواجدان و      
,  أصكخستين كؤمةآليةتيشدا   لة بواري , ئيسالم  دةسةآليت فراوانكردين
  ,  كراوةو  ثص كاريان  كؤمةآليةتيةكاندا   ياسا و حوكمة  لة زةبروزةنط

لة ئايةتةكاين قورئاندا وةك دةقي ياسا بؤ بةأصوةبردين كؤمةلَ 
  .داأصذراون

بة تايبةت دواي سالَي يةكةمي , مةدةين ةت لة ئايةتةكاين  دةيان ئاي     
, تةرخانن بؤ ثيادةكردين زةبروزةنط بة ضةندين شصوةي جياجيا, كؤضي

  : بؤ منوونة 

  : هاندان بؤ شةأ و كوشتار لةطةلَ بص بأوايان ـ  
ئيدي شةأ لة دذي كافران ,  دواي دامةزراين سوثاي موسةلَمانان   

 بة هصرش و ثةالمار بؤ سةر قورةيشةكان دةسيت اسةرةت, أاطةيةندرا و
  .ثصكرد

فاذا انسلخ األشھر الحرام فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم و خذوھم و ( ــ  
فخلوا احصروھم و اقعدوا لھم كل مرصد فان تابوا و أقاموا الصالة و اتوا الزكاة 

   .5/ التوبة ) سبیلھم ان هللا غفور رحیم 
لة هةر كوص , انطة حةرامةكان تةواو بوونجا كاتص م: ( واتا  

موشريكانتان دةسكةوت بيانكوذن و ئةوان بة ديل بطرن و ئابلَوقةيان 
جا ئةطةر تؤبة بكةن و , بدةن و لة هةر كةمينطايةكدا أصطايان ثص بطرن

بة هةقيقةت خوا , أصطايان بؤ بكةنةوة, نوصذ بةجص صنن و زةكات بدةن
  ).غةفور و أةحيمة 

اذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموھم فشدوا الوثاق فأما من ف( ــ  
بعد و أما فداء حتى تضع الحرب أوزارھا ذلك و لو یشاء هللا ألنتصر منھم و لكن 

   .4/ محمد ) لیبلوا بعضكم ببعض و الذین قتلوا في سبیل هللا فلن یضل أعمالھم 
, لة مليان بدةن, أووبةأوو بن" ة شةأدا ل" جا كاتص لةطةلَ كافران : (  واتا 

لة ثاشان , توند ببةسنت" ديلةكان " جا , تا بة تةواوي تصكيان دةشكصين
يا بة فدية و بارمتة تا جةنط " ئازاديان بكةن " منةتيان لة سةر دابنصن و 

هةر كاتص خوا بيويستبا خؤي تؤلَةي لص , ئةمةية حوكمي خودا, دوايي دص
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دة مةزن هيض فةحتصك ئةوةن, لة ئيسالمدا هةتا ثصش حودةيبية (    
بةقةدةر هةموو ذمارةي , لة ماوةي ئةو دوو سالَةدا, نةبووة

   47  .)خةلَك هاتنة ناو ئيسالمةوة , موسولَمانان
يةكصك بوو لة تاكتيكة سياسية , لة أاستيدا ثةمياين حودةيبية    

بؤ , بؤ خؤسازدان لةو ماوةيةدا, ووةكاين حمةمةدسةركةوت
  .ةر دةسةآليت قورةيشبةرثاكردين هصرشي ضارةنووسساز بؤ س

  
  
  

  :هصرش بؤ سةر جولةكةكاين قةآلي خةيبةر 
 ثةالماري بردة سةر حمةمةد, دةيبيةدواي مؤركردين ثةمياين حو     

بة , وان لة قةآلو مالَةكاين خؤياندا دامةزرانةئ.. جولةكةكاين خةيبةر
 سوثاي موسولَمانان طةمارؤي دان وحمةمةد بة . نيازي بةرطريكردن

بةآلم جولةكةكان تةسليم . صكردن كة تةسليم بة ئيسالم بنداواي ل
  .نةبوون

 فةرماين دا بة ئنجا حمةمةد.. أؤذي خاياند ) 14( طةمارؤ ماوةي     
  .ئاطرتصبةرداين قةآلو مالَةكانيان بة خؤيانةوة

داواي لة ) كةنانة كوأي ئةيب حةقيق ( بؤية ناضار سةرؤكةكةيان    
ة هةمان بأيارةكةي خصلَي بةين نةزير قايل ئةمانيش ب, حمةمةد كرد كة

واتا دةست لة هةموو مولَك و سةروةت و سامانيان هةلَطرن و , دةبن
  .حمةمةديش بةوة قايل بوو! . بة دةسيت بةتالَ بأؤن

جولةكةكان لة قةآلو مال ةكاين خؤيان هاتنة ,  لة سةر ئةو بأيارة   
تيان طرت بة سةر موسولَمانةكان دةس. دةرةوةو خؤيان تةسليم كرد
  .هةموو سةروةت و سامانياندا

, كةس لة ديلةكان ) 93( ئنجا حمةمةد فةرماين دا بة كوشتين [    
, شاياين باسة كة حمةمةد. و براكةي) كةنانة كوأي ئةيب ( لةوانة 
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كايت خؤي .. بؤ خؤي داطري كرد) سوفية كضي حةي ( ذنةكةي كةنانة 
   48 .]كةكاين قورةيزة كوشتبوو حمةمةد باوكي سةفيةي لةطةلَ جولة

 فةرماين بة سوثاي حمةمةد, ةو مةدينةهةر لة طةأانةوةياندا بةر    
  . )وادي القرى ( بؤ طةمارؤداين جولةكةكاين , موسولَمانان دا

حمةمةد بة سةريدا , تاآلنيان كردن و, أؤذ طةمارؤ ) 4( دواي     
 باج بدةن بة دةبص ساآلنة نيوةي بةرهةميان وةكو, سةثاندن كة

  .دةسةآليت مةدينة
قايل بوون ) فدك ( و ) سةميا ( جولةكةكاين خصلَي ,  بة هةمان شصوة   
       !. شةأيان نةكات و دةريان نةكاتؤ ئةوةي حمةمةد ب,

دةستة سةربازيةكاين سوثاي , لة دواي ثةمياين حودةيبيةوة   
بؤ , بةكانبةردةوام هصرشيان دةبردة سةر خصلَة عةرة, موسولَمانان

يان ثةميانيان لةطةلَ مؤر دةكردن كة باج , ئةوةي بيانكةن بة ئيسالم
  .بدةن بة دةولَةيت مةدينة

كةسي لة  ) 10000( سوثايةكي , لة ماوةي ضةند مانطصكي كةمدا [   
   49.] دةوري حمةمةد كؤ بووةوة 

    
  : هةلَوةشاندنةوةي ثةمياين حودةيبية 

اوان بووين قةلَةمأةوةكةي طةيشتة  طةشةي ئايين ئيسالم و فر   
وةك أصطر لة , تةنيا دةسةآليت قورةيش لة مةككة, أادةيةك كة

بؤية ئيتر الي .. يةكخستين خصلَة عةرةبةكاين نيمضةدوورطة مابوو
دةيويست بة ,  زةمينةي مانةوةي نةمابووثةمياين حودةيبية, حمةمةد

  !.جؤرصك هةلَيوةشصنصتةوة
لة مةككةوة ) ئوم كةلسوم كضي عوقبة [ ( ا   لة ماوةي ثةميانةكةد   

براكاين .. داواي موسولَمان بووين خؤي كرد, هةآلت و هات بؤ مةدينة
بة طوصرةي , ئوم كةلسوم هاتن بؤ الي حمةمةد و داوايان لصكرد كة

بةآلم حمةمةد . خوشكةكةيان بداتةوة, بةندةكاين حودةيبية
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عةودالَ بووة بة دواي ئةفسانة ,  بؤ داأشتين بريوباوةأةكاين  حمةمةد    
بة دواي سةرضاوةكانيدا طةأاوةو لة داأشتين , ئاينية كؤنةكاندا

   .ص وةرطرتوونئايةتةكاين قورئاندا سوودي ل
لةو قؤناغةدا , ن " مةككي " تةكاين ة ئةم شصوة ئايةتانة بة زؤري لة ئاي    

بة هؤي ئةوةي بزوتنةوةي ئيسالم هصشتا خاوةين هصز و دةسةآلت 
 حمةمةد, ينةكةيبة أادةيةكي زياتر بؤ قايل كردين خةلَك بة ئا, ةنةبوو

ن و ئةفسانة ئاينية طصأانةوةي داستالة داأشتين ئايةتةكاندا ثةناي بؤ 
  .كؤنةكان بردووة

  

  : زةبر و زةنط  ــ 4 
   
لةوة ) أةنطدانةوةي تةرازووي هصز لة دةقةكاين قورئاندا ( لة باسي       

بزوتنةوةي ئيسالم دواي ئةوةي بوو بة خاوةين دةسةآلت و , دواين كة
  .حمةمةدي أابةر بأياري جيهادي أاطةياند, هصز

نواندين هصز و زةبروزةنط وةك ئامرازصكي , واوة ئيدي لةو بأيارة بةد   
لة اليةك بؤ , طرنط و ثصداويستيةكي ضارةنووسسازي دةسةآليت ئيسالم

وةلة اليةكي ديكة , بةرطري لة دةسةآلت لة بةرانبةر دوذمنان و نةياراندا
بؤ فراوانكردين قةلَةمأةوي دةسةآلتةكة و كردين خصلَة عةرةبةكان بة 

  .بة أص خرا, دةسكةويت مادي بةدةستهصناين هةروةها بؤ, ئيسالم
 ئةم وةرضةرخانة لة قؤناغي دواي كؤضةوة دةسيت ثصكردووة و بة أوون    

  .و ئاشكرا لة ئايةتةكاين مةدةنيدا أةنطي داوةتةوة
 زماين نةرم و شصوةكاري هصمنانة طؤأدراون بة زماين توندوتيذي و    

شةأي نصوان خصلَةكان و بة نةرييت باوي .. هاندان بؤ شةأ و ثةالمار
  .يسالمكران بة ياسا و نةرييت دةسةآليت ئ, تاآلنربدين سةروةت و سامان

 كوشتار لة  وشةأ و كوشتاري لة ذصر ناوي جيهاد, ئايةتةكاين قورئان     
  .ثريؤز كرد و أةواجي بة هةأةشة و تريؤر و تؤقاندن دا, أصطاي خودادا 
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ضلؤن لةطةلَ : ووتيان , ةي بة عيسا كردئيشار" مةريةم : ( " واتا  
لة ناكاو عيسا بة زمان هات و , مندالَصكي نصو النك و بصشكة قسة بكةين

   ). ثص ئةداو ئةمكاتة ثصغةمبةر م" ئينجيل " وويت من بةندةي خودام كتصب 
  :  دةلَصت لة قورئاندا, دةربارةي ئةفسانةيةك لة سةر ئيرباهيم     

قال بلى و لكن , قال أو لم تؤمن, یم رب أرني كیف تحي الموتىو اذ قال ابراھ(  ــ 
قال فخذ أربعة من الطیر فصرھن الیك ثم اجعل على كل جبل منھن , لیطمئن قلبي

   .260/ البقرة ) ثم ادعھن یأتینك سعیا و اعلم ان هللا عزیز حكیم , جزءا 
ري من ثصم ئةي ثةروةردطا: وة ئةو دةمةي كة ئيرباهيم فةرمووي : (  واتا 

مةطةر : خوا فةرمووي , نيشان بدة ضلؤن مردوو زيندوو دةكةيتةوة ؟ 
خوا , بةآلم بؤ ئةوةي دلَنيا مب, بةلَص: وويت " ئيرباهيم " بأوات نةهصناوة ؟ 

جا لة , طؤشتيان تصكةلَ بكة" سةريان ببأة " ضوار مةل بطرةو : فةرمووي 
بة لةز دصنة , ا بانطيان بكةلة دواييد, سةر هةر كصوصك هةندص لةوانة دابنص

  ).و بزانة خوا خاوةن عيزةت و حيكمةتة , الت
  :لة قورئاندا دةلَصت ,    هةروةها لة ئةفسانةيةكدا دةربارةي سلةميان

و لسلیمان الریح غدوھا شھر و رواحھا شھر و أسلنا لھ عین القطر و من الجن ( ــ 
 السبأ) ھ من عذاب السعیر رنا نذق منھم عن أمو من یزغ, یعمل بین یدیھ بأذن ربھمن 

 /12.   
بةيانيان أصطاي مانطصكي دةبأي , وة بؤ سولةميان با مان أام كرد: (  واتا 

وة كانيةكي مسي تواوةمان بؤ جاري , و ئصوارانيش مانطةأصيةك دةأؤي 
كرد و دةستةية لة جنؤكة بة فةرماين ثةروةردطاري كاريان بؤ دةكرد و 

 فةرماين ئصمة الي بدابا عةزايب ئاطري ئةطةر يةكص لةوانة لة
  ).سووتصنةرمان ثص دةضصذان 

ئةو ئايةتانةي سةرةوة ضةند منوونةيةك بوون لة سةدان ئايةيت     
يا ,  لة زماين كةسانصكي ديكةوة نةطصأدراونةتةوة .. يكةي لةو بابةتانةد

تا , لةو دةقانة نني كة بة فةرموودةكاين ثصغةمبةري ئيسالم ناسراون
ئةو منوونانة دةقي ..  ! اناياين ئيسالم بلَصن هةندصكيان جصطاي طوماننز

  !.بص ئةمالوئةوالي ئايةيت قورئانن 
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ئةم ئايةتةش بةدواي . ا نيةنةيدانةوةو وويت بةندةكان باسي ذنيان تصد
  :ئةو أووداوةدا دابةزي 

یا أیھا الذین آمنوا اذا جاءكم الموءمنات مھاجرات فامتحنوھن هللا یعلم بأیمانھم  (  ــ
  . 50]  ) 10/ الممتحنة ) فان علمتموھن موءمنات فال ترجعوھن الى الكفار 

ادار ئةي كةسانص كة بأواتان هصناوة كاتص كة ذناين بأو: ( واتا 
خوا بة بأوايان زانا , كؤضيان كردو هاتنة التان ئصوة تاقي يان بكةنةوة

  ). الي كافران مةيانطصأنةوة, جا ئةطةر زانيتان كة بأوايان هصناوة, ترة
  
  

  : طرتين شاري مةككة 
ئيتر تةرازووي هصز بة الي ئيسالمدا ,  لةوة دلَنيا بوو كةحمةمةد     

ي كؤضيدا  )8( بؤية لة سالَي, صز ترنلة قورةيش زؤر بةه, شكاوةتةوة
  .هصرشي بردة سةر شاري مةككة, كةسيي ) 10000( بة سوثايةكي 

ان ثص قورةيش دةيانزاين كة ضيدي بةرةنطاري دةسةآليت ئيسالمي    
 سوثاي موسولَمانان بةبص شةأكردن ,بؤية شةأيان نةكردو, ناكرص

و سوثاي ةد ليم بة حمةمقورةيش تةس.. هاتنة ناو شاري مةككةوة
  .هاتنة ذصر ئاآلي ئيسالم, موسولَمانان بوون و

) فةحتي مةككة ( كة لة مصذووي ئيسالمدا بة , بة طرتين شاري مةككة   
لة , ئيدي هصزصكي أصطر لة بةردةم دةسةآليت ئيسالمدا, ناسراوة

  . نةما,  نيمضةدوورطةي عةرةبدا
دا ةطةلَ حمةمةد ان لقورةيشةك,  دواي طرتين شاري مةككة بةبص شةأ   

 سةركردةكانيان الي حمةمةدي أابةر كران بة ,تةواو خؤيان طوجناندو
  !.سةركردةي ئيسالم

جصطاوشوصين تايبةيت خؤي بة زيادةوة , بةم شصوةية مةككة (    
بةوة كة لة دواي فةتح بوو بة مةلَبةندي يةكانطريبوونصكي , طةأاندةوة

    51  .)جيهاين 
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هصرشي سوثاي موسولَمانان بؤ سةر خصلَة , ةككة دواي طرتين شاري م   
  .. بؤ ئةوةي بة زؤر بيانكةن بة موسولَمان , عةرةبةكان بةردةوام بوو 

باجصكيان لة سةر فةرز دةكرا بة , هةر خصلَصكيش موسولَمان نةبووناية 
  : بة طوصرةي ئةم ئايةتةي خوارةوة  . 52) جزية ( ناوي 

با  و ال بالیوم اآلخر و ال یحرمون ما حرم هللا و قاتلوا الذین ال یؤمنون ( ــ  
رسولھ و ال یدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید و 

   .29/ التوبة  ) ھم صاغرون 
, جبةنطن لةطةلَ ئةوانةي كة بأوايان بة خوا و أؤذي بةرص نية : ( واتا  

غةمبةري ئةو حةراميان وة بة حةرامي نازانن ئةوةي وا خوا و ثص
وة خؤيان ديندار ناكةن بة ديين هةق لةو كةسانة كة كتصبيان , كردووة

  ).جزية بدةن ثص دراوة تا بة دةسيت خؤيان بة سةرشكاوي 
, ئيدي لة هةموو ناوضة جياجياكاين نيمضةدوورطةي عةرةبستانةوة   

هصرشي بؤ ثاراستين خؤيان لة شةأ و , خصلَة عةرةبةكان كؤمةلَ كؤمةلَ
موسولَمان بووين خؤيان أادةطةياندو دةهاتنة ذصر ئاآلي , ئيسالم
   .ئيسالم

لة , ئةم سةركةوتنةي ئيسالم لة نيمضةدوورطةي عةرةبستاندا   
  :دا ئاوا بةيان كراوة  )النصر  (سورةيت 

اذا جاء نصر هللا و الفتح و رأیت الناس یدخلون في دین هللا أفواجا فسبح بحمد (  ــ 
  ). استغفره انھ كان توابا ربك و
وة خةلَك دةبيين ثؤل , كاتص كة يارمةيت خوا و زالَبوون بطا: (  واتا 

, جا بصخةوشي ثةروةردطارت بؤ ستايش بلَص, ثؤل دصنة نصو ديين خوا
   ).بةأاسيت ئةو تؤبةوةرطرة , وة لةو مةغفريةت خبوازة

لةذصر , مةدبة أابةري حمة,  بةم شصوةية يةكصيت خصلَة عةرةبةكان   
  .سالَدا دامةزرا ) 23( لة ماوةي , ئاآلي ئيسالمدا

وةك سةركردةيةكي ئايين و سياسي و ,  أابةري حمةمةدبة,  بةلَص  
بة سلَ , بة أاهصناين سوثاي موسولَمانان بة زةبرةزةنط, سةربازي

هةروةها بة دابةزاندين , نةكردن لة كوشتاركردن و قوربانيدان
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لة اليةك خةلَك بأوا بة تواناي لة , مةبةسيت ئةم ئايةتة ئةوةبووة    
وة لة اليةكي ديكة , أادةبةدةري خوداو غةيب و أووداوة غةيبيةكان بكةن

 و بضنة ذصر بأوا بة حمةمةد خؤي صنن و بة ثصغةمبةري خوداي بناسن
  .ئاآلي ئيسالم

 سوودي لة ئةفسانة دحمةمة, كانداهةروةها لة كؤكردنةوةي ئةفسانة   
يةتةكاين قورئاندا وةك ثصش ئيسالم وةرطرتووةو لة ئائاينيةكاين 

    : بؤ منوونة , أووداوي أاست و موعجيزةي خودايي نيشانيان دةدات 
و اذ استسقى موسى لقومھ فقلنا أضرب بعصاك الحجر فانفجرت منھ أثنتا عشر (  ــ 

 من رزق هللا و ال تعثوا في األرض  عینا قد علم كل أناس مشربھم كلوا و اشربوا
   .60/ البقرة ) مفسدین 

جا , ئةوسا كة موسا بؤ هؤزي تينووي خؤي داواي ئاوي كرد: ( واتا  
دوانزة كاين لة ناكاو , دةستوورمان ثصدا بة عةساكةت لة بةردةكة بدة

بة جؤرصكي وا كة هةر يةكة كاين تايبةيت خؤي , ئاوي لص هةلَقولَي
, لة أسق و أؤزي خوا خبؤن و خبؤنةوة"  بةوامنان ووت وة" , ئةناسي

  ).بةآلم لة زةويدا فةساد مةكةن و ثةرة بة فةساد مةدةن 
فأوحینا الى موسا ان أضرب بعصاك البحر فأنفلق البحر فكان كل فرق كالطود ( ــ 

   .63/ الشعراء ) العظیم 
دةريا لةت , ةجا وةحيمان بة موسا كرد كة دارةكةت لة دةريا بد: ( واتا  

  ).بوو كة هةر لةتةي وةكو كصوصكي طةورةي لص هات 
األعراف ) للناظرین و نزع یده فأذا ھي بیضاء , فألقى عصاه فأذا ھي ثعبان مبین( ــ 
 /107 , 108   

لة ناكاو بووة ئةذديهايةكي , دارةكةي دةسيت فأصدا" موسا " جا : (  واتا 
جا لة ناكاو , دةرهصنا" فاين طري" وة دةسيت خؤي لة , طةورةو ئاشكرا

  ).سثي بوو بؤ بينةران 
  :دةربارةي عيسا دةلَصت , هةروةها لة ئةفسانةي ئايين ديانةوة    
 قال اني عبدهللا أتاني  , الیھ قالوا كیف نكلم من كان في المھد صبیا فأشارت( ــ  

   .30 , 29/ مریم ) الكتاب و جعلني نبیا 
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مةبةسيت لة بةكارهصناين , ناوةرؤكي ئةم ئايةتة ئةفسانةيةكي ئاينية   
ةية لةاليةك بؤ ئةوةي سةرجني مرؤظ بةرةو بأواهصنان بة ئةم ئةفسان

وة لةاليةكي ديكة بؤ ئةوةي مرؤظ لة كردةوةي دزصو , غةيب أابكصشص
لة أوانطةي , بةرةو ئةو كردةوانة هانيان بدات كة ئاطادار بكاتةوةو

  .ئيسالمةوة كردةوةي ضاكن
مة و ھيء لنا من أمرنا اذ آوى الفتیة الى الكھف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رح( ــ 

و لبثوا في كھفھم ثالث مائة سنین و , فضربنا على آذانھم في الكھف سنین عددا, رشدا
   .25 , 11 , 10/ الكھف ) ازدادوا تسعا 

ضوونة غارصك جا " حةوت طةنج " كاتص ئةم كوأة طةجنانة : (  واتا 
اي أةمحةيت خؤمتان بؤ بنصرةو أصط, ووتيان ئةي ثةروةردطاري ئصمة

ثةردةي " جا ضةندين سالَ لةو غارةدا . أزطاربوومنان بؤ ئامادة بكة
سالَ  " 300" ئةوانة لة غاري خؤياندا . بة سةر طوصياندا كصشا" خةومان 

   ).مانةوةو نؤ سالَي تريان ثص زياد كرد 
 ئايةت لة سورةيت الكهف باسي ئةو 30واتا  , 30 هةتا 1ئايةيت    

تا سةرجني خةلَك بؤ توانا و دةسةآليت , !وةئةفسانةيةي سةرةوةي كردو
وة لة باسي ئةم أووداوة ئةفسانييةوة ثصيان .. أةهاي خودا أابكصشص

خودا لة توانايداية هةموو شتصكتان بة , ئةطةر نا, موسولَمان بن: دةلَصت 
  .سةر صنصت

 سبحان الذي أسرى بعبده لیال من المسجد الحرام الى المسجد األقصى الذي(  ــ 
   .1/ األسراء ) باركناه حولھ لنریھ من آیاتنا انھ ھو السمیع البصیر 

ثاكة ئةوةي كة بةندةي خؤي لة شةوصكدا لة مةسجدوحلةرامةوة : (  واتا 
يةك كة دةورا دةورمان ثأ بةرةكةت كرد تا ئايايت " مسجد األقصى  "بردة

  ).بة أاسيت هةر ئةوة ذنةوا و بينا , خؤمان بةو نيشان بدةين
 لةم ئايةتةي سةرةوةدا حمةمةدي ثصغةمبةري ئيسالم خؤي ثالَةواين    

لة ماوةي يةك شةودا بةبص هيض ئامرازصكي , ! أووداوصكي ئةفسانةيية
لة مةككةوة طةيشتؤتة فةلةستني و لةوصشةوة ضووة بؤ , طواستنةوة

هصشتا أؤذ , حةوتةمني تةبةقةي ئامسان و ئنجا طةأاوةتةوة مةككة
   .!هةلَنةهاتووة
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بزوتنةوةي ئيسالم , ئاطر و هاندةر بؤ شةأةكانئايةتةكاين طةرم وةك 
  .بوو بة دةسةآلت و دةولَةت

  ثصغةمبةر  ئةوةوة  وة لة سةروو , دةسةآلت و دةولَةيت مةدينة  (     
أؤلَي بناغةيي و كاريطةري بيين بؤ دامةزران و طةشةي " حمةمةد " 

    53.) هةلومةرجي ماددي و أوحي لة ثصكهصناين نةتةوةي عةرةبدا 
وةك زؤر بزوتنةوةي كؤمةآليةيت ــ سياسي , بزوتنةوةي ئيسالم     

ملمالنصي سياسي و , لة هةر كؤمةلَ و جصطايةكي دنيا, ديكةي مصذووكرد
أصطاي هةوراز و نشصوي بأيوة بؤ طةيشنت بة , سةربازي كردووة

لة داأشنت و ثيادةكردين ,  حمةمةدلة أاستيدا أؤلَي.. دةسةآلت
تا , وةك كةسي يةكةم و أابةري بةتواناي بزوتنةوةكةدا بةرنامةكةي

  . يةكجار طرنط بووة,دامةزراندين دةسةآلت و بةأصوةبردين
لة خةبايت خؤيدا  حمةمةد, يةتيةكانجطة لة مةسةلة ئايين و كؤمةال   

شةأي طةورةو بضووكي  ) 26( أابةري , وةك سةركردةيةكي سةربازي
   :كة بريتني لة , كردووة

 بةين, بةدري طةورة , بةدري يةكةم , عوشةيرة , بوات ,   شةأي وةدان 
بةين , حةمرائولئةسةد , ئوحود , بةحران , غةتفان , سوةيق , سولةمي 

 بةين,خةندةق , دةومةتوجلةندةل, بةدري دواين , ع أوقا, نةزير 
, حودةيبية , بةين موستةلَةق , زي قرد , بةين لةحيان , قورةيزة 

.تةبوك  , تائيف, حونةين , فةحتي مةككة , واديلقورا 
 شةأدا بةشداري ) 9( شاياين باسة كة ثصغةمبةر خؤي لة  (  

  :كة ئةمانةن , أاستةوخؤي كردووة
, خةيبةر , موستةلَةق , قورةيزة , خةندةق , ئوحود ,   بةدري طةورة 
       54) ین، تائیف ەنحو, فةحتي مةككة 
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بؤ ,  وةك سةركردةيةكي سياسي ئةو كاتةحمةمةدروةها هە
نامةي بؤ كؤمةلَصك لة ثادشا و , فراوانتركردين قةلَةمأةوي دةسةآلتةكةي

تا بصنة , ئةمريةكاين دةوروبةري نيمضةدوورطةي عةرةبستان نووسيوة
  :لةوانة , ذصر ئاآلي ئيسالم

  .  ثاشاي حةبةشةــ نةجاشي حةبةشة1[
  .مريي بةحرةينئة ساوا  مونزير كوأي ــ2
  .)مةدائن ( ثاشاي تةيسةفون يسرا ي فارس  ــ ك3
  .لة قودســ هةرقل قةيسةر ي أؤم   4
  . لة ئةسكةندةريةر  ــ مقةوقةس طةورةي ميس5
  . ثاشاي عومانين ئةجلولةندي كوأا, عةبد ــ جةيفةرو6
  . ثاشاي يةمامةــ هوزةكوأي عةيل 7
   55 .] دميةشق  غوتةيكوأي ئةيب شةمر  ــ حارس8

   :وةك منوونة دةهصنينةوة, و نامانة لصرةدا دةقي دووان لة
     

  بة ناوي خوداي طةورةو ميهرةبان [ ( 
  ي أؤم"هةرقل " لة حمةمةدي كوأي عةبدولَآل و نامةبةرانيةوة بؤ 

  :دواي ئةوة ,   سآلو لةو كةسةي أصطاي أاسيت دةطرص
.. دا دووجار ثاداشتت دةداتصبة موسولَمان بوونت خو,  موسولَمان بة  

ئةي .. طوناهي ئةريسيةكانت لةسةر دةكةوص, ئةطةر سةرثصضي بكةيت
كة لة نصوان هةردوو , وةرن بؤ ئةو ووتانةي خودا, خاوةن ثةأاوة ثريؤزةكان

. با هيض خودايةكي ديكة نةثةرستني و هاوبةشي بؤ دانةنصني. الماندا هةية
   ئصمة   بلَصن   ,   وةرطصأا   أوويان  ئةطةر .   بصت   سةروةرمان   ئةو  تةنيا

  ). موسولَمانني 
  : بؤ نةجاشي حةبةشةي نووسيوة ئاوا هةروةها لة نامةيةكدا     
  خوداي طةورةو ميهرةبانبة ناوي  ( 
   لة حمةمةدي ثصغةمبةري خوداوة بؤ نةجاشي ثايةداري ثادشاي حةبةشة   
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وةك ئامرازصك بؤ أاكصشاين سةرجني خةلَكي كؤمةلَطاي , كردوون 
   . بؤ ئايين ئيسالم كةلَكي لص وةرطرتووةعةرةبستان

ئايةت لةسةر باس و بابةيت ئةفسانةيي  ) 397(  سةرجةم لة قورئاندا    
با ثصكةوة سةرجني ضةند منوونةيةك . أةواجيان ثص دراوة, داأصذراون و

  : لةو ئايةتانة بدةين 
   .27/ الحجر ) و الجان خلقناه من قبل من نار السموم ( ــ 

مان بةر لةوة لة ئاطري طةرم و سووتصنةر بةدي "جن " وة هؤزي : (  واتا 
  ).هصنا 

  , عةرةبستاندا ؤمةلَي  ك  ناو  لة بة جنؤكة  باوةأ  , وومتان كة ثصشتر      
يش حسايب بؤ ئةم بؤية حمةمةد. ةلة سةردةمي ثصش ئيسالمدا باو بوو

نةك هةر . باوةأةي خةلَكي كؤمةلَةكةي كردووةو بةرثةرضي نةداونةتةوة
بةلَكو طرنطي ثص داوةو جصطايةكي دياري لة , بةرثةرضي نةداونةتةوة

ي يةكصك لة تا ئةو أادةية, ! قورئان و ئايين ئيسالمدا داوةتص
بؤ باسي جنؤكة تةرخان ) اجلن ( سورةتةكاين قورئاين بة ناونيشاين 

  ! .كردووة
,  لةو سورةتةدا أةواج بةو ئةفسانة كؤن و باوةي ئةو سةردةمة دةدات   

بصنة ذصر ئاآلي , بؤ ئةوةي لةو أصطايةوة خةلَك بةرةو ئةوة بةرصت كة
  .ئةوان دةطرصتئاينصكةوة أصز لة بةشصك لة بؤضوونة باوةكاين 

  :با ثصكةوة ئةم ضةند ئايةتةي خوارةوة وةك منوونة خبوصنينةوة  
   .17/ قاف ) اذ یلتقي الملتقیان عن الیمین و عن الشمال قعید (  ــ 

دوو مةالئيكة لة الي أاست و الي ضةثي مرؤظ دانيشتوون و : (  واتا 
  ).كردةوةي دةنووسن 

فريشتةي كاتب , ةي ذمارةي مرؤظ دوو ئةوةند,ئةم ئايةتة بةطوصرةي    
. هةر كةسصك دوو فريشتةي تايبةيت خؤي بؤ دانراوة.. لة غةيبدا هةن

 فريشتةي الي شاين ضةث ,فريشتةي الي شاين أاست كردةوةي ضاكة و 
  !. كردةوةي خراثةي دةنووسنةوة
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عةرةيب خةلَوةتنشني خةلَكصكي نةزان و قورباين دةسيت وةهم و  ( 
بة أادةيةك كة ثصيان واية لة طؤشةو ثةناي هةر تاشةبةردصكدا , خورافةن

ثةسيت و زةبووين لة كلكي طا دا , ةيةك يان شةيتانصك لة كةميندايةجنؤك
   1  .)و طةورةيي و سةرفرازي لة ناوضةواين ئةسث دا دةبينن 

لةو هةلومةرجة زةينية كؤمةآليةتية , بزوتنةوةي ئايين ئيسالم    
ياين لة هةلومةرجصكي ثأ لة خورافاتةوة .. دواكةوتووةدا سةري هةلَدا

  .ايي هةلَ طرتووةهةنطاوي سةرةت
قورئان خؤي لة غةيب و ئامسانةوة ,  بةطوصرةي ئايةتةكاين قورئان   

  ! .هاتؤتة خوارةوة
ئيسالم و ئايين .. ةهاتؤتة بوون لة أاستيدا هيض ئاينصك لة غةيبةوة ن   

وة هةموو ئةو أيفؤرم و ئالَوطؤأانةي كة , ) قورئان ( بةرنامةكةي 
لة ثةيوةند بة , ايةتةكاندا داأصذراوةخوازياري بووة و لة سورةت و ئ

هةلومةرجي تايبةيت سةردةمصكي دياريكراوي طةشةي هوشياري 
كؤمةآليةيت كؤمةلَطاي عةرةبستان و ناكؤكية كؤمةآليةتيةكانيدا هاتؤتة 

  .ئاراوة
لة هةموو سةردةمة , ياكانةوةئاين بة هةموو شصوةو باوةأة جياج (    

ثأ يا دوورةثةرصزو دابأاو لة ثرؤسةي بة شصوةيةكي كتو, زةكانداجياوا
لة أووي كؤمةآليةيت و ئابوري , ذياين خةلَك و بزوتنةوةي طةشةي مصذوو

ئاين , بةلَكو أاسيت ئةوةية كة.. نايةتة ئاراوة, فكريةوةو سياسي و 
   2  .)أةطوأيشةي كؤمةآليةيت تايبةيت خؤي هةية 

ةشةمي زايين جصطاي سةرسوأمان نية كة عةرةبةكاين سةدةي ش (    
بةلَكو , بةهرةو شارةزاييةكي زؤريان لة وةهم و خورافاتدا هةبووبصت

سةيرةكة لةوةداية كة ئةم دوو بابةتة لة قورئاندا بة شصوةيةكي ئيجايب و 
    3  .)وةك مةسةلةيةكي واقيعي و ئاسايي أةنطي داوةتةوة 

ةليقةوة ة سبةلَكو ب,  نةك هةر أةنطدانةوةي لة قورئاندا هةية, ئةفسانة   
ريؤزي ةو ث  كؤن و ئةو كاتةي تؤمار كردوووورد و درشيت ئةفسانةي
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  .وةرت ثصشكةش دةكةمسآلوي خوداي طةورةو سةر,  سآلوتان لص بصت
هةر ئةو . أؤح و ووشةي خوداية, شايةدي ئةدةم كة عيسا كوأي مةريةم    

عيساي لة أؤحي خؤي . أؤحةي خستة مةريةمي ثاكيزةو بصطةردةوة
  .هةر وةك ضؤن ئادةمي لة خؤلَ دروست كردو ذياين ثصدا, ئافةريدة كرد

    ايةو هاوبةشي نيةمن بانطهصشتت دةكةم بؤ ئةو خودايةي كة تاك و تة .
داوات لص دةكةم بأواي ثص صنيت و بأوا بةوة صنيت كة من ثصغةمبةري 

  .وة بة فةرماين ئةو هاتووم, خودام
جةعفةري كوأي مامم لةطةلَ ضةند كةسصكي ديكةي موسولَماندا ناردووة    

ووتبةرزي أصزيان بطرن و دةست لة ل, ئةطةر طةيشتة التان, بؤ التان
من نامةي خؤم , ت و سةربازةكانت بانطهصشيت الي خودا دةكةمخؤ. هةلَطرن
  . ئامؤذطاريةكةم وةرطرن, طةياند

  ). سآلو لةو كةسةي أصطاي أاسيت دةطرص 
بؤية دةبوو .. بةآلم ثادشاو مريةكان وةآلمي بانطهصشيت حمةمةديان نةدايةوة  

زي بؤ ئةوةي بانطةوا, دواي ئةوة بة سوثاي موسولَمانان بضصتة سةريان
  . 56] ئيسالم بة طةالن بطةيةنصت 

 بة زماين هصز,  و سوثا دةسةآلتخاوةينحمةمةدي , ئيدي حمةمةد , ص بةلَ
  !. جص بةجص دةكردبةرنامةي كار و بأيارة ئايين و سياسيةكاين

وةك لة أوونكردنةوةو منوونةي ئايةتةكاندا , لةم بةشةدا, بة كوريت    
ةنطدانةوةي دوو قؤناغي جياوازي دةقةكاين قورئان أ, بامسان كردووة

  :طةشةي هصز و دةسةآلتن 
, ياين لة سةردةمي الوازيدا,  بةرةو مةدينة لة قؤناغي ثصش كؤضدا   

ثشتيان بة هصز و , نةرم و نيانن, تايبةمتةندي ئايةتةكان ئةوةية كة
  .دةسةآلت نةبةستووة

, ي يةكةمي كؤضبة تايبةت دواي سالَ, بةآلم ئايةتةكاين قؤناغي دواي كؤض    
توندوتيذ ..أةنطدانةوةي هةلومةرجصكن كة هصز و دةسةآلت لة ثشتيانةوةية
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بوونةوةي ناكؤكيةكان و شةأوكوشتارةكان لة ئايةتةكاندا أةنطيان 
  .طوتارةكان أةق و هاندةرن بؤ زةبروزةنط و توندوتيذي, اوةتةوةد
, يةيت جياوازلة قورئاندا دووضؤنا, بةطوصرةي ئةو دوو قؤناغة جياوازة    

كة بريتية لة , ئيسالمصكي نةرم و نيان.  هةنيان دوو ئيسالمي جياواز
هةروةها ئيسالمصكي . ئيسالمي سةردةمي الوازي و نةبووين هصز و دةسةآلت

  .كة بريتية لة ئيسالمي سةردةمي هصز و دةسةآلت, توندوتيذ
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بةلَكو بة ئاطري دؤزةخ ! هيض وةرناطرص, هةركةس نةبص بة موسولَمان
  ! .دةسووتصنرص

بؤ ئةو , اداشتانةي لة ئايةتةكاين قورئاندا باس كراون ئةو بةلَصن و ث   
بة بةراورد لةطةلَ ذياين ثأ لة , خةلَكي أةشوأوويت عةرةبستانسةردةمةي 

كاري لة بريكردنةوةو . خةيالَي خؤش و فراوان بوون, زةمحةيت بياباندا
بؤ ئةوةي ذياين خؤش لة بةهةشيت ئةو , هةلَوصسيت  خةلَكانصك كردووة

  .موسولَمان بووين خؤيان أاطةياندووة, بكةن دنيا زامن 
  

   : ئةفسانة ــ 3   
   

ثصشتر ئاماذةمان بةوة , لة باسي زةمينةي سةرهةلَداين ئايين ئيسالمدا     
وةك هةر كؤمةلَطايةكي تر لةو , مرؤظي كؤمةلَطاي عةرةبستانيش, كرد كة

ةر بة بةهؤي الوازي لة تصأوانني و بريكردنةوةدا بةرانب, سةردةمةدا
كة ضؤن هةن ؟ وة ضؤن  , دياردةو أووداوةكاين سروشت و كؤمةلَ

بؤية لة , ئةوةندة ثةييان بة أاستيةكان نةبردووة, أوودةدةن ؟ 
ثةنايان بردؤتة , لصكدانةوةكانياندا بؤ زؤربةي ئةو دياردة و أووداوانة

  .ئةفسانةييبةر باوةأ بة غةيب و بريكردنةوةي 
بؤ ئةو سةردةمةي , وانني و بريكردنةوةية بصطومان ئةو شصوة تصأ   

ضونكة أادةي طةشةي زانستةكان , كؤمةلَطاي عةرةبستان ئاسايي بووة
كة ئةوةش بؤ خؤي . لةو قؤناغةدا ئةوةندة ثةرةيان نةسةندبوو

أةنطدانةوةي أادةيةكي الوازي ثصشكةوتن و طةشةي ئابوري ئةو 
  .سةردةمةي كؤمةلَطاي عةرةبستان بوو

لة هزر و ئةندصشةي ,  باوةأ بة غةيب و ئةفسانة و وةهم دياردةي   
أةطوأيشةي قوولَ و , خةلَكي كؤمةلَطاي عةرةبستاندا بة طشيت

  .لةمصذينةيان هةبوو
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 و بة درصذايي  أاسيت ئةوةية لة كؤمةلَي ضينايةتيدا بة شصوةيةكي طشيت   
يا دةولَةمةندي و هةذاري دياردةيةكي , جياوازي ضينايةيت  ,مصذوو
ان دانةمةزرص تا كؤمةلَطاي بص ضني و يةكس, ي ئةو كؤمةلَطايةية وسةرةك

   .ئةو جياوازية هةر دةمصنص
ان هللا اشترى من المؤمنین أنفسھم و أموالھم بان لھم الجنة یقاتلون في سبیل هللا ( ــ  

فیقتلون و یقتلون وعدا علیھ حقا في التورات و األنجیل و القرآن ومن أوفى بعھده من 
   .111/ التوبة ) ظیم هللا فاستبشروا ببیعكم الذي بایعتم بھ وذلك ھو الفوز الع

 كة بةهةشتيان بةأاسيت خوا طيان و مالَي بأواداراين كأيوة: ( واتا  
جا دةكوذن و , لة بةرئةوةي لة أصطاي خوادا جةنط دةكةن, بداتص

دةكوذرصنةوة ئةمة بةلَصنصكي هةقة لةسةر ئةو كة لة تةورات و ئينجيل و 
, صين خؤي وةفادارترةوة ض كةسص لة خوا بة بةلَ, قورئاندا باسي كردووة

مزطصنييان بص بؤ ئةو كأين و فرؤشتنةي لةطةلَ خوادا كردووتانةو هةر 
  ).ئةمةيشة دةسكةوتصكي طةورة 

ثاداشيت دواي مردنة بؤ , مةبةسيت ئايةتةكاين قورئان لة ثاداشت     
  :  دةلَص  هةذاربة موسولَماناين! . موسولَمانان

لة ذياين كولةمةرطيتان !  نةدارن هةذار وخةم مةخؤن كة لة ذياندا    
سةيري ئةوة ! .. شيوةئةوة بةشي خوداية كة بة ئصوةي بةخ, ناأازي مةبن

خؤيان و نةوةكانيشيان لة سةروةت , مةكةن كة خةلَكصك لة دةوري ئصوة
لة هيضيان كةم نية و بة ئارةزووي , زؤروزةبةند بةهرةمةندنو ساماين 

هةذاريي ! . ةشي خواية بةواين داوةئةوةش هةر ب, دلَي خؤيان أادةبوصرن
ئةوةندة , ذياين ئةم دنياية طالَتةية! . ئصوة تاواين دةولَةمةنداين تصدا نية

طرنط ئةوةية فةرمانةكاين خوداو ثصغةمبةري خودا , بة طرنط مةيطرن
  .لة ثصناوي خودادا  تص بكؤشن و خؤتان بةخت بكةن, بةجصبصنن

بة خةباتكردن لة أصطاي , ياوازيان نية هةذار و دةولَةمةند الي خودا ج   
ضونكة , ئةو كةسة طرةو دةباتةوة كة بووة بة موسولَمان..  خودادا نةبص

. ذياين هةميشةيي لة بةهةشتدا بة ثاداشيت زؤرةوة بةدةست دةهصنص
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ئةوانيش بؤ , بصستانطةلصط هةية كة ضؤمةئاو بة بن دارةكانيدا تص ئةثةأص
وة ذناين ثاك و خاوصن و أةزامةنديان الي , هةميشة لةوصدا ئةميننةوة

  ).خوا دةستدةكةوص 
لةو كاآليانةي كة لة ذياين واقيعي ئةو سةردةمةدا , دةبينني ثاداشتةكان   

  .تصثةأيان نةكردووة, لةطةلَ أةزامةندي خودا, هةبوون 
زین للذین كفروا الحیاة الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقھم یوم (  ــ 

   .212/ بقرة ) القیامة و هللا یرزق من یشاء بغیر حساب 
ذياين ئةم دنيا بؤ كافران أازاوةتةوةو طالَتة ئةكةن بةوانةي : ( اتا و 

لة أؤذي , بةآلم ئةوانةي وا لة خوا ثةروايان هةية, بأوايان هصناوة
وة خوا بة هةركةس كة بيةوص بةبص , قيامةتدا لة سةرةوةي ئةوانةن

  ).ئةذمار أزق و أؤزي ئةدا 
خؤش و أازاوة لةم دنيايةدا  ئةم ئايةتةي سةرةوة ثصي واية كة ذياين    

  !. هةر بؤ ئةو كةسانةية كة موسولَمان نني
 كة  بةو جؤرة نيةدةبينني , ي ذياين واقيعي بكةينبةآلم ئةطةر سةير   

لة .  ةذياين ئةم دنياية تةا بؤ كافران نةأازاوةتةو, لةو ئايةتةدا هاتووة
شدا بة يسةردةمي حمةمةد لة , هةموو مصذووي ئيسالمدا بة طشيت و

كردةكاين زؤر لة سةر..  هةذار هةبووة ضييندةولَةمةند وضيين , تايبةيت
  . حمةمةد خؤيدا دةولَةمةندي طةورة بوونئيسالم لة سةردةمي

كة , بة هةزاران مليؤنصر و سةدان ملياردصري موسولَمان هةنئصستاش     
لة هةمان كاتدا . بةهةشيت ئةم دنيايةيان بة سةرمايةكانيان كأيوة

ياين ئاسيت ذيان و . ليؤنةها خةلَكي هةذاريش هةن كة موسولَمان ننيم
ثةيوةنديةكي بة بريوباوةأي ئايين , يا دةولَةمةندي و هةذاري, طوزةران 
خودا , ناكرص بوترص فآلنة كةس لة بةرئةوةي موسولَمان نية. يةوة نية

 ,فآلنيش بةهؤي ئةوةي موسولَمانة, ذياين ئةم دنياي بؤ أازاندؤتةوة
خودا لة ذياين ئةم دنيادا هةذاري كردووةو لةو دنيا ذياين خؤشي ثص 

  .دةبةخشص
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كاري لة بري و مصشكيان كردووة و هاين داون كة ئةطةر لة , خوداوة
باشتر واية بنب بة , ذياين ئةم دنيا لة نيعمةيت وا بةهرةمةند نةبوون

تا لةو دنيا ذياين خؤشي هةميشةيي ناو باخةكاين بةهةشت , موسولَمان
  !.بؤ خؤيان بةدةست صنن

هةر لة ذياين واقيعي , شتبصطومان خةيالَي داأشتين ئايةتةكاين ثادا   
ئةو كاتةي دةولَةمةند و ئةرستؤكراتةكاين عةرةبةوة سةرضاوةيان 

, خواردين خؤش و بادةنؤشني, أةز وباخ, كة خاوةين خانوو, طرتووة
  . هتد بوون...مةأوماآلت و, ئةسثي جوان, ذين جوان و زؤر, زصأ و زيو

, ستيانةي ذيان ديارة بةدةستهصنان و بةهرةمةند بوون لةو ثصداوي   
لةو سةردةمةدا ئةو .. ئاوايت زؤربةي خةلَكي ئةو سةردةمة بوون

ثصداويستيانة سةرضاوةي ضصذوةرطرتن و ذياين خؤشي دةولَةمةندان 
 بةلَصنانة بة موسولَمانان لةو جؤرة,  بؤية لة ئايةتةكاين ثاداشتدا,بوون

  :بؤ منوونة . لةوانة واوةتر نةضووة, دراوةو
ر المقنطرة من الذھب و یس حب الشھوات من النساء و البنین و القناطزین للنا( ــ  

 حسن هالفضة و الخیل المسومة و األنعام و الحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا وهللا عند
   .14/ عمران  آل) المئاب 

خؤشةويسيت ئارةزووةكاين نةفساين بؤ خةلَك أازاوةتةوة كة : ( واتا  
يسةي زصأ و ئةسثي خؤشأةنط و نيشانةدار و برييت ية لة ذنان زارؤلَة ك

ئةمانة كاآلي ذياين دنيان و سةرةجنامي ,  ثأخالَ مةأوماآلت كشتوكالَ
   ).ضاك الي خواية 

ئةو ثصداويستيانةي  كة باسي ,  بةطوصرةي ئةو ئايةتةي سةرةوة   
ثاداشيت باشتر و سةرةجنامي ضاك لةو , كاآلي ذياين ئةم دنيان, كردوون
  !.دنياية

  : دةبا بزانني سةرةجنامي ضاك لة ئايةيت دواتردا ضي ية ؟ 
عند ربھم جنات تجري من تحتھا األنھار قل أؤنبئكم بخیر من ذلكم للذین اتقوا ( ــ 

   .15/ عمران  آل) خالدین فیھا و أزواج مطھرة و رضوان من هللا 
ةرمايةي س" ئايا ئةتانةوص ئصوة لة شتص ضاتر لة تةواوي ئةم : بلَص : ( واتا 

ئاطادار بكةم ؟ بؤ ثارصزطاران الي ثةروةردطاريان باغ و " دنيايي 
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    :بةشي ضوارةم 

  
  كار ي ئيسالمي شصوة أةنطدانةوةي

  لة دةقةكاين قورئاندا
  
ئةجنامي بةر, بزوتنةوةي يةكصيت خصلَة عةرةبةكان , ثصشتر وومتان كة     

أادةيةك لة طةشةي ئابوري ـ كؤمةآليةيت ـ فةرهةنطي و مل مالنصكاين ناو 
لة هةلومةرجصكي مصذوويي , هةناوي كؤمةلَطاي عةرةبستان بوو

  .دياريكراودا
لة زةمينةي مادي ناكؤكي و , حمةمةديش ئةو أابةرة هوشيارة بوو كة    

أاستية تصطةيشتبوو لةو .. مل مالنصكاين ناو كؤمةلَةكةي خؤي حالَي بوو
كة زةمينةي طؤأانصكي كؤمةآليةيت لة ئاراداية و بزوتنةوةيةك لة 

باري دةرووين كؤمةلَةكةي خؤي باش دةناسي . سةرةتاي سةرهةلَدانداية
دةيزاين ئاسيت هوشياري خةلَكةكة لةوةداية كة ئةفسانة و , و

يان لة اليان أةطي قوولَ و أةواجي زؤر, بريوباوةأي ئايين جؤراوجؤر
   .هةية

  , داو سةرةتايية   بزوتنةوة  ئةو  هصنانة مةيداين دةستثصشكةري كرد لة    
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ئةوانة بةردةوام بة هصزي سوثاي ئيسالم لص ,  لةطةلَ طةشةي ئيسالمدا   
بة زةبري , بة هصرش و ثةالماري خوصناوي. ن دةكران دةدران و ضاوترسص

  .مششصر دةكران بة موسولَمان
دواي ,  خؤي قورةيشي بووكة حمةمةد, ةيشبؤ منوونة خصلَي قور   

بيست سالَ بةرةنطاريكردين ئيسالم و ضةندين شةأي خوصناوي لة 
ئةوةبوو لة هصرشي سوثاي موسولَمانةكاندا بؤ سةر شاري , نصوانياندا

بؤ كؤتايي , تواناي بةرةنطارييان نةماو, ي كؤضيدا )8( لة سالَي , ككةمة
ناضار تةسليم بة ,  هصنان بة هةأةشة و ترساندن و كوشتاري ئيسالم

  .ئيسالم بوون و موسولَمانبووين خؤيان أاطةياند
  

  : مزطصين و ثاداشت  ــ 2  
   
لة ناو دياردةيةكي بةربآلوة , مزطصين و ثاداشت بؤ بأواداران     

 وةك أصطايةك و ئامرازصك بؤ سةرنج حمةمةد, رئاندائايةتةكاين قو
  .أاكصشان و قايلكردين خةلَك بة ئايين ئيسالم بة كاري هصناوة

باس لة مزطصين و , ئايةت ) 416(  سةرجةم لة هةموو قورئاندا     
سةبارةت , ئايةتةي خوارةوةةر بة تةنيا ئةم ه.. ثاداشيت ئةودنيا دةكةن

  : جار لة قورئاندا دووبارة بؤتةوة  ) 41( , ين بةهةشتزطصبة م
و الذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلھم جنات تجري من تحتھا األنھار ( ــ   

  ) .خالدین فیھا 
بة , كةسانص كة بأوايان هصناوة و كاروكردةوةي ضاكيان كردووة: (  واتا 

ذصر دارةكانياندا بص و زوويي ئةيانبةينة ناو بةهةشتطةلص كة ضؤمةئاو بة
  ). بأوا و هةميشةش لةوصدا ئةمصننةوة 

بؤ خةلَكي هةذاري بياباين , ياين بةلَصين باخةكاين بةهةشت,  ئةم بةلَصنة   
يةكجار كة أةز و باخ لةوص , ووشك وبرنطي نيمضةدوورطةي عةرةبستان

 لة ثةيوةند بة ئاين و ثاداشيت, ذيان لة سةر خةيالَي وةها , كةم بووة
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بة , و كةسانص كة لةطةلَ ئةودا بوون" هود " جا سةرةجنام ئةو : ( واتا 
وة أةط و أيشةي كةسانص كة ئايايت , أةمحةيت خؤمان أزطارمان كردن

  ). وادار نةبوون لة بنةوة بأي ئصمةيان بة درؤ ئةخستةوة و بأ
كة باس لة , ضةند منوونةيةك بوون لة قورئان, ئةم ئايةتانةي سةرةوة    

هةأةشة و ترساندن و شصوةي جؤراوجؤري ئازارو ئةشكةجنةي 
ردانةواندن و مل بؤ سة, تةيي و دةرووين مرؤظ دةكةنجةس

  .ثصكةضكردين خةلَك
ئاراستةي كافران و ئةهلي ,  زؤربةي ئايةتةكاين هةأةشة و ترساندن   

ئةو كةسانةن كة ئايين , كافرانيش لة أوانطةي قورئانةوة. كتصب كراون 
دةبصت سزاي خودايي بؤية , يا نايكةن , ئيسالميان قبولَ نةكردووة

  ! .وةرطرن
أوو لةو ,  هةروةها بةشصكيش لةو هةأةشة و ترساندنانة   

وةك ضؤن قورئان داوايان  ( موسولَمانانةية كة ئاينةكةيان بة أصكو ثصكي
  .جص بةجص نةكردووة) لص دةكات 

ئةوانةش كة ئايين ئيسالميان , لة بةرئةوة دةبص كافر و موسولَمان و    
  !.ضاوةأواين ئةو ئازار و ئةشكةجنانة بن , ثصنةطةيشتووة

هيض ضارةيةك لة بةردةم مرؤظدا نية جطة ,  ئيسالمدا بةطشيت ياين لة   
      !.مان بن لةوةي كة موسولَ

يةكصكة لةو , هةأةشة و ترساندن بة ئازار و ئةشكةجنةي جؤراوجؤر    
دان بة ئاينةكةي بة بؤ برةو, أصطايانةي كة حمةمةدي ثصغةمبةري ئيسالم 

ياين لة , لة بةرنامةي ئايين ئيسالميشدا, كردةوة بةكاري هصناوةو
  . هةلَناطرصوةك دةقي خودايي  ثريؤز كراوةو هةرطيز طؤأان, قورئاندا

 لةطةلَ ئةوةشدا كة هةأةشة و ترساندن لة ئيسالمدا بةو شصوةية    
ضةدوورطة بة ئاساين خصلَةكاين نيمخةلَك وطةلصك لة , أةواجي هةبووة

  .تةسليم بة ئيسالم و قورئان نةدةبوون
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سالَ  ) 23( ماوةي ,  ذصر ئاآلي بريوباوةأة ئاينيةكاين خؤيدا لة
تا لة ئةجنامدا بزوتنةوةكةي بة سةركةوتن و ئاماجني . أابةرايةيت كرد

  .طةياند) بةديهصناين يةكصيت خصلَة عةرةبةكان ( خؤي 
, سةركةوتين بزوتنةوةكة و دامةزراين دةسةآليت يةكطرتووي ئيسالم    

ئاماجني ستراتيجي , ةوةبة الي حمةمةد , لة نيمضة دوورطةي عةرةبستان
  .بوو

ثص بة ثصي أةويت بزوتنةوةكة , بةطوصرةي بةرنامة و ثالنصك كة    
 بؤ طةيشنت بةو ئاماجنة ,)ياين ئايةتةكاين قورئان ( دايأشتووة 

  ! .بؤي دةسبةكار بووة,   بة هةر شصوة و أصطايةك بؤي كرابص,سترتيجية
ئةو شصوةكارانةي وةك أصطاي خةبات ضاو لصكردوون و ثيادةي    

لةطةلَ منوونة و بةلَطةي , هةندصك لةو أصطايانةلصرةدا . كردوون
  :باس دةكةين , ئايةتةكاين قورئان

   

  :هةأةشة و ترساندن  ــ  1
  
 لة بانطهصشتين حمةمةد, نةي كةساندن يةكصكة لةو أصطاياهةأةشة و تر   

يشدا ثصي  ئايةتةكاين قورئانلة. خةلَكدا بؤ ئايين ئيسالم ثةناي بؤ بردووة
دنيا و ةوصت تووشي ئازارو ئةشكةجنةي ئةو ئةطةر ئةتان, أاطةياندوون كة
ملكةضي هةموو ثصويستة ئةوا  , ! ةكاين ئةم دنياية نةبنبةآلو نةهامةتي

  ! . بن خوداواكاريةكاين خودا و ثصغةمبةريرمان و دافة
 ئةم دياردةية بة شصوةيةكي بةربآلو لة ئايةتةكاين قورئاندا أةنطيان    

  . داوةتةوة
كة دةكاتة نزيكةي ضواريةكي هةموو , ئايةتدا  ) 1489(  لة ةرجةمس    

  :وةك .  هةأةشةو ترساندن بة شصوةي جؤراوجؤر بةكار هاتووة,قورئان
ئاطري , ترساندن بة أؤذي قيامةت, ترساندن بة نووكي مششصر  

, بة لةعنةت كردن و دوورخستنةوة لة أةمحةيت خودا, جةهةننةم
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, ثارضةثارضةكردن و أووأةشي دنيا و قيامةت, تووأةبوون و أقي خودا
, خواردنةوةي ئاوي كوآلو, ئاوي كوآلو كردن بة دةموضاو و لةشدا

نوقم كردين بة كؤمةلَ , بةرد بةسةردا باراندنعةزايب ئامساين و باراين 
, بة كؤمةلَ لةناوبردن, دةرد و نةخؤشي, أزق و أؤزي بأين, لة ئاودا

, لة أةطوأيشة دةرهصنان و كردن بة تةثوتؤز, شاربةدةر كردن
لصدان بة طورزي , كؤت وزجنري كردن, قوأقومشي تواوة ثص خواردنةوة

. هتد ... دصو و جنؤكة وئةذديها وترساندن بة, كردن بة مةميون, ئاسنني
  :با بؤ منوونة سةيري ئةم ئايةتانةي خوارةوة بكةين 

فمن شاء فلیوءمن و من شاء فلیكفر انا أعتدنا للظالمین نارا و قل الحق من ربكم ( ــ  
أحاط بھم سرادقھا و ان یستغیثوا یغاثوا بماء كالمھل یشوي الوجوه بئس الشراب و 

   .29 / الكھف) ساءت مرتفقا 
جا , وة بلَص هةق ــ هةر ئةوةية كة ــ لة ثةروةردطارتانةوة هاتووة: ( واتا 

بة , هةر كةس دةيةوص با بأوا بصنص و هةر كةسيش دةيةوص با كافر بص 
أاسيت ئصمة بؤ ستةمكاران ئاطرصكمان ئامادة كردووة كة طأةكةي لة هةر 

بة ئاوصك , بكةناليةكةوة دةوري ئةواين داوةو ئةطةر داواي يارمةيت 
يارمةيت دةدرصن وةكو قوأقومشي سووربووة كة دةم و ضاويان 

ض خواردنةوةيةكي خراثة و ض نيشتطةيةكي خراثة كة هاوالَي , دةبرذصنص 
  ).دصو و كافرانن 

و لو شئنا ألتینا كل نفس ھداھا و لكن حق القول مني ألمألن جھنم من الجنة و ( ــ 
   .13/ السجدة ) الناس أجمعین 

وة ئةطةر مبانويستبا ــ بة زؤر ــ أصنوصين ثصويستمان بة هةر : (  واتا 
بةآلم بةلَصين من ــ بةرهةقة ــ كة بة أاسيت لة جنؤكان و , مرؤظصك ئةدا

  ).هةي مجةي بص , مرؤظ دوذةه تةذي دةكةم
یا عباد ,  النار و من تحتھم ظلل ذلك یخوف هللا بھ عبادهلھم من فوقھم ظلل من( ــ 
   .16/ الزمر ) قون فات

لة ذصريانيش ,بؤ ئةوان لة بان سةريانةوة سصبةرةكاين ئاطر و : (  واتا 
, ئةمة شتصكة خوا بةندةكاين خؤي ثص ئةترسصنص, سصبةرةكاين ئاطر هةية

  ).ئةي بةندةكاين من جا خؤتان لة ــ عةزايب ــ من بثارصزن 
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الصیحة و منھم  منھم من أخذتھ فكال اخذنا بذنبھ فمنھم من أرسلنا علیھ حاصبا و( ــ 
من خسفنا بھ األرض و منھم من أغرقنا و ما كان هللا لیظلمھم و لكن كانوا أنفسھم 

   .40/ العنكبوت ) یظلمون 
تؤفان لةطةلَ خيز و ملم , جا هةموويامنان بة تاوانيانةوة طرت: (  واتا 

بةسةر هةندصكياندا أذاند و هةندصكيشمان بة هةورةبريسكة و 
خوا , مةلةرزة طرت و هةندصكيشمان لة ئاودا نوقم و غةرق كردنبوو

  ).بةلَكو خؤيان ستةميان لة خؤيان كردووة , ستةمي لص نةكردوون
ھذان خصمان أختصموا ربھم فالذین كفروا قطعت لھم ثیاب من نار یصب فوق ( ــ 

ا أرادوا كلم, و لھم مقامع من حدید, یصھر بھ ما في بطونھم و الجلود, رؤسھم الحمیم
 21 , 20 , 19/ الحج ) منھا من غم أعیدوا فیھا و ذوقوا عذاب الحریق أن یخرجوا 

,22.   
ئةمانة دوو تاقمن كة لة بابةت ثةروةردطاريانةوة كةوتنة : (  واتا 

جلكيان لة ئاطر بؤ , جا كةسانص كة كافر بوون, دذايةيت و قأةقأ كردن
بة جؤرصكي , سةرياندا دةكرصدةبأدرص و ئاوي كوآلو و سووتصنةر بة سةر 

, وا هةم دلَ و دةروونيان و هةم ثصست و أوالَةتيان دادةتؤلَص و دةبصتة ئاو
هةر كاتص بيانةوص لة خةم و خةفةيت , وة بؤ ئةوان طورزي ئاسنني هةية

 نصوي و ثصيان دةطوترص دوذةه بأؤنة دةرص دووبارة دةطصأدرصنةوة
  ).عةزايب سووتصنةر بضصذن 

   .23/ الفرقان ) ا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ھباء منثورا و قدمن( ــ 
  ).بة كردةوةيان أادةطةين جا هةموويان وةكو تؤز بة با دةدةين : (  واتا 

و تغشى سرابیلھم من قطران , و ترى المجرمین یومئذ مقرنین في األصفاد( ــ 
 50, 49/ ابراھیم  ) وجوھھم النار لیجزي هللا كل نفس ما كسبت ان هللا سریع الحساب

 ,51.   
, وة لةو أؤذةدا تاوانباران ثصكةوة لة كؤت وزجنريدا ئةبيين: (  واتا 

تا , كراس و جلكةكانيان لة قةيتةرانة وة ئاطر دةم و ضاويشيان دائةثؤشص
هةر مرؤظصك  هةرضي ئةجنام داوة خوا سزا و ثاداشيت بداتةوة بة أاسيت 

  ).خوا ــ سريع احلساب ــ ة 
فانجیناه و الذین معھ برحمة منا و قطعنا دابر الذین كذبوا بآیاتنا و ما كانوا  (ــ 

   .72/ األعراف ) مؤمنین 


