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3 

 سةرضاوةكانى توَيذينةوة لة مَيذووى ئيسالمي

بوو  بةرثرسياريَتيةكيء هةست دروستكردني تةنها, لةسةركرد قسةمان ثيَشرت ئةوةي
 ئاماجني نيشانداني دواتريشء ئيسالمي ميَذووي بةرةو هةنطاو بنينَي ناو ئةوةىلةثيَ

لة  رِامانء خويَندنةوة هةبيَت بؤ ئامادةيي كةسانيَك دةروني بةومةبةستةي, بوو ئةوكارة
ليَكؤلَينةوة  سةرضاوةكاني لة ناسيين بريتية ئةوةش دواي هةنطاوي ئيسالمي, ميَذووي

 ض ئيسالمي ميَذووي ناو بابةتيَكي وةرطرتين بؤ بزانيَت ويَنةرخ تا ئيسالم لة ميَذووي
 ليَي ضؤنيشء بنةويَت ليَي ضؤن ضؤنةو ئةو سةرضاوةء ثيَويستة سةرضاوةيةكي

 شارةزاي كةسيَك ئةطةر بؤية, سةرضاوانةن ئةو كارةكة كةرةستةكاني ضونكة, وةربطريَت
 .دةبيَت تيَدا لةنطي كارةكةي بيَطومان, نةبيَت بةكارهيَنانيان شيَوةيء كةرةستةكان

دابةش  بةشيَك بؤ ضةند ئيسالم ميَذووي سةرضاوةكاني دةتوانني طشيت بةشيَوةيةكي
 : دةكةين لةسةر كاري ميَذوويي طشيت بةثيَوةري ئةمةش, بكةين

 : قورئاني ثريؤز: يةكةم

 يخود ضونكة, ثريؤز قورئاني لة بريتية ئسالمي ميَذووي وةرطرتين سةرضاوةي يةكةم
 بنيادنةري ميَذووي يان ئايينة ئةو ميَذووي جاي ض, ئايينةكةية سةرضاوةي يةكةم قورئان

 ئةو بناغةي بةردي كة هاوةلَاني و(وسلم علية اهلل صلي موحةممةد) ثةيامةكة سةرةتاي
  .دانا ميَذووةيان

 وبةلَك دانانريَت, ئيسالمي ميَذووي سةرضاوةي بة يةكةم موسلَمانان الي تةنها ئةمةش
 ئةوان ضؤن وةك يةكدةنطن, لةسةرئةوة ئيسالميش ميَذوويء ئيسالمء قورئان نةياراني
 مةسيحيةت يان جوولةكة ميَذووي لة ليَكؤلَينةوة سةرضاوةي بة يةكةم ئينجيلء تةورات

 لةو كةسانة ليَكؤلَينةوة بنةرِتي بة ئةفلَاتون ئةرستؤو نووسينةكاني يان دادةنيَن,
 دةكةنة دانراوةكاني ياساء حامورابي سةردةمي يَماوةكانيبةج لةوحة يان دةزانن,



 

4 

قورئانيش  بةهةمان شيَوة كةسايةتيةي, سةردةمةو لةو تيَرامان بؤ يةكةم سةرضاوةي
 رِةخنةيانء تيَبيين كؤمةلَيك طةرضي دادةنيَن, ئيسالمي ميَذووي  سةرضاوةي بةيةكةم

يةكان دةبنة بةلَطةى راسيت رؤذ بة رؤذ راستية ميَذووي بةخودا كة سوثاس هةية ليَ
  .زانياريةكانى قورئان

 :دةبينيَتةوة خالَانةدا لةم خؤي ئيسالمي ميَذوي بؤ ثريؤز قورئاني طشيت ليَدواني

 :خستنةبةرضاوي رِةوشي ثيَش هاتين ئيسالمء ميَذووي ئيسالمي -1
 سةردةمي تا بوونيةوة هةر لة مرؤظايةتي ميَذووي ثوختةيةكي سةرةتا قورئان

 ئةجناميء ئامانجء ئةركء مرؤظ بةهايء دروستبون لة باس ديَنيَت, ئيسالمي يميَذوو
 سةرزةوي رِةوشيء دنيا ناو ئةركيء هاتنةسةردنياي هؤكاريء شيَوةء دروستبوني

 قورئاني واتة ئيسالمي, ميَذووي ناو بؤ بيَت بةرضاورِوونيةك دواتر بؤ ئةوةي دةكات,
 زانيين بؤ ميَذووةيةو ئةو ناو قؤناغيَكي ئيسالميش ميَذووي كة ثيَدةلَيََت ئةوةمان ثريؤز

 دةكةويتة نةزانيت سةرةتاكةي ئةطةرء بنيَيت هةنطاو رِيَوة نيوةي لة نابيَت رِيَطةيةكيش
 .دةبيت بيَئاطا هاوشيَوةكاني ثيَشهاتة ماوةي لةسةر نةبيت هيض يان هةلَةوة

 بووني ةسثييَنَءبض خؤي رِاي هةولَدةدات ئةمةش خستنةرِووء تؤماركردني بؤ
 رِاسيت  ♂َذلَِك الِْكتَاُب ََل َريَْب ِفيِه ُهًدى لِلُْمَتِقيَ ▬دةداتةوة بةرثةرض هةرطومانيَك
 لةدةست تيَوةرداني دةطريَت بةدووري خواو بؤ دةطةرِيَتةوة ليَكدانةوةكةش طيَرِانةوةو

 .  ♂نَ إِنَا ََنُْن نََزْْلَا اّذِلْكَر َوإِنَا ََلُ ََلَافُِظو▬مرؤيي

 :دةطريَت ئةوكات نوسراوةكانيء بةرهةم لة رِةخنة لة دوو اليةنةوة دواجاريش

                                                           
 .2: البقرة -  
 .9: احلجر - 2
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 تيَداية, رِاستييان لة برِيَكء كةمالَ نةطةشتوونةتة رِاستيدا لةثيَكاني مرؤظةكان- 
 تاكة, ئةو ويذدانداري كةسة يان ئةو لةخواترسي بة ثةيوةستة برِةش ئةو دياريكردني

 هةلَةيدا, َبووني لةطةل لةخواترسة كةسي بؤ رِاسيت زياتري ثشكي جار زؤربةي واتة
 ئةمانة دةلَيَن, راِستيةك ئةوةشدا لةطةلَ نني ترس كة لةخوا هةن كةسانيَكيش بةلَام
 ., هةروةها هةموو راستيةكيش نالَيَنديارن خوانةناساندا لةنيَوء كةمن

 ئةوان دةشيَويَنن, راستيةكان تةنانةت خؤيان راكاني سةثاندني لةبةر مرؤظةكان- 
 رِاستييان ثيَودانطيَكي هيض بةمة شيَواند, ئينجيليانء تةورات ناو رِاستيةكاني

 مبيَنيَتةوة, بؤ خؤي سةربةسيت بةجياو تا  بدةن بةرِاسيت  رِيَ ئامادةنني و نةهيَشتؤتةوة
 يكةمالَ ثلةيء ثيَشوو خواييةكاني ثةيامة راستيةكاني تةواوكةري بة بوو قورئان بؤية

 دةست نادريَتة ثاراستنةكة ئةجمار لةبةرئةوة دةبيَت, خوداييش ثةيامي كؤتاء وةرطرت
 ليَرةوة  ♂إِنَا ََنُْن نََزْْلَا اّذِلْكَر َوإِنَا ََلُ ََلَافُِظونَ ▬دةيثاريَزيت خؤي خوداء  مرؤظ

 .هةية تةواويان رِاسيت ثلةي لةقورئانةوة تةنها ميَذوييةكان رِاستية

لة  باس كة بؤية بكات, يةكرت ثةيوةسيت يةكخوداثةرستان ميَذوي دةداتهةولَ ثاشان
 ئيسالمةوة ثيَش باوةرِداراني بة دةيانبةستيَتةوة دةكات, ئيسالمي ميَذوي سةردةمي

واتة موسلَمانانى ئةم   ♂إِنَا لََما َطََغ الَْماُء ََحَلْنَاُكْم ِِف اْْلَاِرَيةِ ▬ دةفةرمويَت وةك
 بة ئةوكات جوولةكةكاني يان بة بةشيَك لة موسلَمانانى رابردوو, سةردةمة دادةنيَت

 . دةبةستيَتةوة ثيَشرتيانةوة ميَذوي

 ئةوةي وةك دةخاتةرِوو, ئيسالمي ميَذووي سةرةتاي اليةنةكاني طرنطرتين دواتر 
 ئةمةشدا لةطةلَ دةكات, ئوحود بةدرو جةنطي ناو مةدينةو ذياني مةككةو قؤناغي باسي

                                                           
 .9: احلجر -  
 .  : احلاقة -  
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 ضاوثؤشي تةنانةت بكات, بؤ ئةوانة ليَكدانةوة خوداييةكة ثيَوةرة بة هةولَدةدات
ديَنيَت, وةك  خؤي وةك رِوداوةكانء ناكات( )موحةممةديش كةسايةتي لةخودي

، أن وتولي عبس):دةفةرمويَت( )سةبارةت  بة ئيجتيهاديَكى نةثيَكراوى ثيَغةمبةر

 .ثريؤزدا بةديدةكةين , ضةندين منوونةى تريش لة قورئانى...(جاءه األعمى

 بةوثةرِي دةتوانني وةربطرين, ئيسالمي ميَذووي قؤناغيكي هةر مبانةويَت ئةطةر ية بؤ
 ضاك ئةجناميَكيء بكؤلَينةوة ليَي ميَذوويي بؤ ليَكدانةوةي قورئان بةثيَواني وردةكاريةوة
 .بةدةستبخةين

 بة قورئان ئةوةي لةطةلَ نية, ثيَي باوةرِيان كة ئةوانةش يان ئيسالم نةياراني بةلَام
 بة هةيةو ليَي رِةخنةيان كؤمةلَيَك دادةنيَن, ئيسالمي ميَذوي سةرضاوةي يةكةم

 خالَانةدا لةم خؤي رِةخنةكانيشيانء طازندة طرنطرتين نازانن, تةواوي سةرضاوةيةكي
 : دةبينيَتةوة

 يةتيكةسا ليَكدانةوةي بةلَكو نية, خودايي وتةي قورئانة ئةم دةلَيَن ئةوان- 
 ضؤن يان تيَطةشتووة ميَذوو لة ضؤن( ) موحةممةد واتة بؤ ميَذوو,( ) موحةممةدة
 بةم ثيَية كردووة, تؤماري قورئاندا لة بةو شيَوةية بسةثيَنيت, خؤي هزري ويستويةتي

لة  واتة ئةمةش ثيَدةدةن, مرؤيي مؤركيَكيء دابرِدةكةن بةها خوداييةكةي لة قورئان
ء رِاسيت دوواليةنةي ثيَكهاتةيةكي قورئان -ثيَية بةو -كةواتة ة,بةدةر كةمالَ سيفةتي
ء دةدات روانينة بةم بةرامبةر هؤشياري قورئاندا لة طةورة خواي بؤية دةبيَت, ناراسيت

َفتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض الِْكتَاِب َوتَْكُفُروَن بِبَْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َذلَِك ▬ دةفةرمويَت
َ
أ

َشِد الَْعَذاِب َوَما اَّلَلُ بَِغافٍِل ِمنُْكْم 
َ
إََِل ِخْزٌي ِِف اَْلَيَاِة اّدُلْنيَا َوَيْوَم الِْقيَاَمِة يَُرُدوَن إََِل أ

  .(َعَما َتْعَملُونَ 

                                                           
 . 5: البقرة -  
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 نوسراوةكاني وةك  يان تر ئامسانيةكاني ثةيامة وةك قورئانيش واية ثيَيان ئةوان- 
 بةتايبةتي ترو ضةنديَكيء هريؤدؤت نةيئةوا وةك بةطشيت ميَذوو, ثيَشووي تري

 فريشتةكان باسي تؤماربكات, ئةفسانةيي ميَذوويةكي هةولَيداوة نووسينةكانى رِؤذهةلَات
بة  كة موسولَمان تر منونةي ضةندينء خةندةق لة رِةشةبا هيَنانيء بةدر لةجةنطي
 لة انةخواوةندةك دابةزيين داستاني هةروةك ئةوان الي دةبات, ناويان موعجيزة

 لةقؤناغي قورئان برِوايةدان لةو بةجمؤرة رِؤمان,ء يؤنان ديَريين سةردةمي جةنطةكاني
 .دةرنةضووة ميَذوو ئةفسانةيي نووسينةوةي

 كة ئةوةية قورئاني ميَذويي تيَرِاماني يان ميَذوويي لة تؤماري تريان رِةخنةيةكي- 
 وةسفيانء يةكخواثةرستانة هةواداري هةردةمء قسةدةكات يةكاليةنة قورئان دةلَيَن
 بةد واتاكانيان ناوةء دةوةستيَت لةدذيانء دةكات بيباوةرِان سةركؤنةيء دةكات

 .دايدةرِنن ميَذوويي لة تؤماري بيَاليةنبوون هةلَويَسيت لة بةجمؤرة بةسةردا دةدات,

 يكورتربِ ميَذووييةكاندا رِووداوة ليَكدانةوةي يان لة تؤمار قورئان هةروةها دةلَيَن- 
 دوردةخاتةوة, بةوجؤرة دووماوة نيَوان رِوداوةكاني يان وردةكاري لة خؤيء دةكات
 .بةدةستةوة دةدات ناتةواوء وكالَ كرض ليَكدانةوةيةكي يان تؤمار

 ثريؤزيان خةسلَةتيَكي قورئان ميَذوييةكاني كة تؤمارة دةكةن ئةوة طلةيي يان- 
 بتةويَت هةركات بؤية نةهيَشتوةتةوة, مشتومرِيانء تيَداكردن قسة جيَطةيء ثيَدراوة
 يان تةكفري بةرةورِووي بكةيت, قورئاني ميَذوويي ليَكدانةوةي تؤمار يان لةسةر قسة

 ثشت تؤمارةو ئةو يةكجارةكي وةالناني  لةبةرئةوة دةبيتةوة, وةدةرنان يان كوشتوبرِ
 .باشرتة ثيَنةبةستين

 زؤر دووبارةكردنةوةي ويداميذو تؤماري لة قورئان كة دةطرن لةوة رِةخنة-6
 علية)ثيَغةمبةر مووسا ناو ميَذووي رِووداوي شويَندا دةيان لة بؤ منوونة دةطريَتةبةر,

لة ( تناقض) جياوازيةك هنديَك جار يان شتة, يةك لة هةمان كاتدا كة ديَنيَتةوة( السالم
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 ليَكدانةوةي تا ةزالَ تيايدا ضريؤك خةسلَةتي جطة لةوةش هةية, رِووداودا يةك طيَرِانةوةي
 .ميَذوويي وردي

 (وةلَام بؤ رِةخنةكانيان)

 نةخويَندةواربوو,() موحةممةد خؤ, نية() موحةممةد وتةي قورئان ئةطةر - 
 زانياريةكي راِبردوودا شارةزايي لة لةوةش جطة ديبوو, سنووداري ناوضةيةكي ثاشان
 ئيرت هةبوو, زؤر دةطمةني ميَذوويي سةرضاوةي ناوضةكةشيء هةبوو   و سنورداري كةم
 زؤري زانياري طةليَكي جطة لةوةي بكات, مرؤظايةتي رِابردووي هةموو لةسةر قسة ضؤن
 بةرامبةر كة هةن تريش بةلَطةي ضةندين دةدات, نيشاني زانسيت رِاسيت ئةمرؤ كة تيَداية
 .نايانهيَنني ليَرةداء دةوةسنت راِية بةو

 رِووداوة ضوارضيَوةي بريوباوةرِ لة هزرو دةبينني ثريؤز, قورئاني برِوانينة ئةطةر - 
 لة ناكريَتء موسلَمانان ذياني بؤ ثةياميَكة قورئانيش ناكات, لةبري ميَذووييةكاندا

 هاوةلَ سةدان يان دةيان فةرموودةشدا لة ثاشان بةدووربيَت, ئيسالم بةهاكاني
 واتة بوون, مرؤظ ئةمانةش دةي دةطيَرِنةوة, ئيعجازي منوونةي ضةندين ئامادةبوون

كة  بكةن لة خؤيان طلةيي ئةو كةسانة دةبيَت لةمةدا ,نةهاتووة وا قورئاندا لة بةتةنها
 نية, ئامساني ثةيامي بة ضةمكي برِوايان هةيةو دنياييانء مادديطةري تةواوي ديديَكي
 ,هةستثيَكراو حةقيقةتيَكي نةك هزرييةوة ملمالنيَي مةيداني دةضيَتة طلةييةكةيان بؤية

 .زؤرة لةو جؤرةي ويَنةي راِبردووشيانء نية ئةمرِؤيان كاري تةنها ئةمةش

 دةرِواننة يةكاليةنانة هيَندة كة دةطرييَت ئةو كةسانة لة خودي رةخنة ئةو سةرةتا- 
لة  يان وردببنةوة لة قورئان خؤيان لةو رِةخنةي هةولَ نادةن كة باسءخواسةكان

 ميَذووي لةبةرامبةر بةتايبةت طريؤدةن, نةدايةكالية برِياريء دةمارطريي تةنطاوي
 .ئيسالميدا



 

9 

نَُه ََل إََِلَ إََِل ُهَو َوالَْماَلئَِكُة ▬ هةية شايةتيدان ثيَناوي لةقورئاندا ثاشان
َ
َشِهَد اَّلَلُ أ

ولُو الِْعلِْم قَائًِما بِالِْقْسِط ََل إََِلَ إََِل ُهَو الَْعِزيُز اَْلَِكيُم 
ُ
 رِق سؤزو يشدالةشايةتيدان 6♂َوأ
 هةر بؤية نةوتن, رِاسيت لة بةدوورةء دادثةروةرترة لة هةموان خودايش نابينيَت, رِؤلَ

 هةر يان( ()موحةممةد) دةطريت خؤي بةندةي خؤشةويسترتين لة رِةخنة
 ءيووسف ءئةيووب ئيرباهيمءء نووحء ثيَغةمبةر ئادةمثيَغةمبةر  لة رِةخنة لةسةرةتاوة

بيَدار  لة قالَيبء دةطريَت (()موحةممةد)ء (السالم عليهم) مووسا ءيوونس
 .دةخاتةرِوو راستيةكانيان بؤ كردنةوةياندا

 بةلَكو نية, ميَذوو هةموو طيَرانةوةي ميَذووييةكاندا لة طيَرِانةوة قورئان مةبةسيت - 
 تيَراماني بؤ ئةوةي بؤ بةكارهيَنانيةتي منوونةيةكي ضةندء طشيت ثيَوانيَكي ثيَداني

 .بةكاربيَت ذووييميَ

 نايةنيَت يان ثيَديَنيَت برِواي  كيَ داوة, مرؤظةكان بة هةموو بريورِاي ئازادي قورئان - 
بؤ  قورئانيش ثريؤزي  ♂َفَمْن َشاَء فَلْيُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلْيَْكُفرْ ▬سةربةستة

 طةرئة هةبووة, زؤري رِاجياوازي منوونةي ئيسالميش ميَذووي ئينجا موسولَمانانة,
 لةرووي قسةكردن بلَينَي دةبيَت نةبووة, قورئان سةرضاوةكةي هةبووبيَت تونديةكيش

 .دةكاتةوة بيَباوةرِي بةرةو رِووي تاك قورئاندا

 ءهةناسةدان لةئاماجني جطة  قورئان ناو دووبارةكاري مةسةلةيهةروةها  -6
رِاء  ياوازيبة بوونى ج سةبارت هةية, تري ئاماجنيَكي ضةند بريخستنةوةء ضةسثان
ئةو  تيَطةيشنتء زانياري كالَيء كرض ئةوة لة ئةجنامي (تناقضات)قورئان ناو دةقةكانى

                                                           
 .5 : آل عمران -  
 .29: الكهف  -  
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 ي(ءالبيان اضوا) كتييَب كؤتايي بةرطي برِواننة بؤ منونة ئةطةرنا تاكةوةية,
 . بةخشيوة وردةكاري لةو بارةوة(شنقيطي)ئيمامي

 (:)فةرموودةكاني موحةممةد : دووةم

كة  ()ثيَغةمبةر فةرموودةكاني لة بريتية ئيسالمي ميَذووي دووةمي سةرضاوةي
 ضونكة ليَوةردةطرن, خؤشياني ئاييين اليةني ميَذووييةكة, لةاليةنة جيا موسلَمانةكان

 كة دةرِوانن () ثيَغةمبةر فةرمايشيت وتةو بؤ قورئانيةوة ئايةتة لةو ئةوان
َعلََمُه َشِديُد ( 4)إِْن ُهَو إََِل َوْْحٌ يُوََح  (3)َوَما َينِْطُق َعِن الَْهوَى ▬ دةفةرمويَت

 دةفةرمويَت  كة دةكةن سةيري ئايةتةوة ئةو لةرِوانطةي كردةوةكانيشي بؤ  ♂الُْقَوى

ْسَوةٌ َحَسنٌَة لَِمْن ََكَن يَرُْجو اَّلَلَ َواْْلَْوَم اْْلَِخَر وََذَكَر ▬
ُ
لََقْد ََكَن لَُكْم ِِف رَُسوِل اَّلَلِ أ

ااَّلَلَ  ًً  سةرةكيدا شيَوةي  لة سيَ خؤيان() ثيَغةمبةر فةرموودةكاني  ♂ َكِي
 :دةبيننةوة

 هاوشيَوةي يان وتةكةيةتي دةقاودةق يان كة ئةمةش () ثيَغةمبةر طوفتاري - 
 . ديَن يةكةم بةثلةي زؤريداء لةطرنطيء ئةمانةن فةرموودةكاني زياتريين, وتةكانيةتي

 كة (())خواية ثيَغةمبةري مجوجولَي ة ئةمةشك () ثيَغةمبةر كرداري - 
 كردار ضونكة دادةنريَت, فةرموودة بة طيَرِاويانةتةوةو خيَزانةكاني يان دةوري هاوةلَاني
 .دةكات بيَطومان رازيبوون بة طوفتاري بةكاريَك

 بةرامبةر هةلَويَستيةتي خواو ثيَغةمبةري هةلَسوكةوتي: ()ثيَغةمبةر هةلَويَسيت - 
 فةرموودةي لة بةشيَكة ئةمةش كةسانيرت, يان هاوةلَان كرداريَكي يان تارطوف بة

                                                           
 . - : النجم - 5
 . 2: األحزاب - 9
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  سيَ بة فةرموودة جؤرةكاني فةرموودةشةوة متمانةي لةرِووي دةكريَت ثيَغةمبةرى خوا,
 :                        لة بريتني كة دابنينَي جؤر

 .وةردةطرييَن رِاستةوخؤء نية تيَدا طومانيان ئةمانة: صةحيح - 

 .ثيَدةكريَت كاريانء وةردةطرييَن ديَن دووةم بةثلةي ئةمانةش: حةسةن - 

 .باشرتة بةكارنةهيَنانيانء وةرناطرييَن و لةسةرة طومانيان ئةمانة: ضعيف -6

 فةرموودة ضونكة بةديدةكةين, هةمان شيَوة () ثيَغةمبةردا لة فةرموودةكاني
 اليةن  سيَ ميَذووييةكةيةوة يةنةلة ال بؤية مرؤظةكان, بؤ دةكات قورئان رِاظةي

 :دةطريَتةخؤ

 . ثيَشرت ميَذوويةكي هيَناني - 

 .ئةوكات رِووداوي لةسةر ليَدوان - 

بة ميَذوو  بووة بةديهاتووةو زؤري كة بةشيَكي موسلَمانان داهاتووي بؤ ثيَشبيين - 
 . دةبيَت داهاتوودا ئيَستاو لة ديكةشي بةشيَكيء 

 دووةميش سةرضاوةي هاتووة, يةكةم سةرضاوةي بة سةبارةت شتةي ئةو هةمان
 ئيسالمي وميَذووي ئيسالم نةياراني دووةم سةرضاوةي بؤ كة هةية هيَندة دةطريَتةوة,

  .كةم بكةنةوة لةنرخي بيَت جؤريَك بةهةر هةولَيانداوةء تيَداكردووة ئيشيان زياتر

 سةرضاوةكاني لةمةدا كة ئةوةية دووةم بة سةرضاوةي سةبارةت ديار ديكةي خالَيَكي
 كاتيَك جيهان زؤربةي ديارة ئةوةي بةلَام دابةشدةبن, شيعةدا سوننةء لةنيَوان فةرموودة

 سةرضاوةكاني بة ثشت زياتر دةكةن, () موحةممةد فةرموودةكاني لةسةر قسة
 شيعة سةرضاوةكاني ضونكة وةالناوة, شيعةيان سةرضاوةكانيء دةبةسنت سوننة ئةهلي
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 سةر لة قسةكردنةي ئةو ئةوةية كة دي خالَيَكي تةسكبوونةتةوة, اخؤياند لةدةست
  .ناكريَت قورئان لةسةر جؤريَك بةهيض دةكريَت فةرموودة

 بةهيَز ثيَوانيَكيء بنةرِةتي كةرةسةيةكي بوونةتة () ثيَغةمبةر فةرموودةكاني
 ثئيسالمي ويميَذو ثيَواني تا بةتايبةتي موسلَمانةكانيانء بةطشيت ميَذوونوسان بةدةست
 فةحتيء وصفني جةمةل جةنطيء خيالفةت ماوةي دياريكردني وةك ثيَبكةن,

 .هتد...قوستةتينيةو

 :سةرضاوة ميَذووييةكاني موسلَمانان: سيَيةم

سوننةت ء قورئان دواي بؤضي بثرسيَتء رِيَمان بيَتة ثرسيارة ئةو يةكسةر دةشيَت
 لةسةر قسةيان خةلَكاني تر ضيبؤ دةكةن؟ ئيسالمي ميَذوي لةسةر قسة موسلَمانان
 بيتوانياية كة هةبواية هؤشياري هيَندة رِؤذئاوا جيهاني خؤزطة دةلَيَن لة وةلَامدا نةكةن,

ء ناوخؤ جةنطي بةلَام بكات, لةسةر قسةيء بيَت ئيسالمي جيهاني ئاطاداري لة سةرةتاوة
 وايكرد رِؤذطارة ئةو رِؤذئاوايي تاكي هؤشياريء زانياري دواكةوتةيي كلَيَساو ستةمي

تا ئةوةى لة جيهانى ئيسالمى   بيَئاطابن و بكةنةوة ئيسالمي لة ميَذووي بري نةيانتواني
 جيهاني لةطةلَ باريان توندبوونةوةيء موسلَمان ميَذوونووسي كؤمةلَيَك هاتين دواي

 .بكةن لةسةر وقسةي بكةنةوة ئيسالمي ميَذووي لة بري هيَشتا نةيانتوانيبوو ئيسالميدا

 :دابةشدةبن سةرةكي بةشي  سيَ بؤ موسلَمان يَذوونوسانيم

 بوون, سوننةت بة مةزهةبي سةر كة ئةوانةن ئةمانة: جةماعةء سوننة ئةهلي: يةكةم
 كةس يةكةم وةك بوون هةر ئةمان بوو, مةزهةب سوننة ئيسالميش جيهاني دةسةلَاتي

 لة ئينب ئةمانةش ونةيمن , خستةرِيَ ئيسالمييان ناو جيهاني ميَذوويي تؤماري رِةوتي
 ئيبنولئةسريوء خةلةكان ئينبء ثيركة ئينبء بةغداديء بةريطه تا طخيا ئينبء هيشام
   . بوو هتد...و شةوكانيء خةلدون ئينبء زةهةبي
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هيضكات  بةلَام هةبووة, ئيسالمي دةسةلَاتي بؤ هةواداريةكيان ئةوةي لةطةلَ ئةمانة
ئةو ددثةروةريء  دواتريش نةدةكردو دةسةآلتكةموكورتيةكانى  هةلَةو لة ضاوثؤشييان

 مةبةسيت بؤ تا موسلَمانانء ئيسالم نةياراني بؤ بة سةرضاوة تؤمارة وردةيان بوو
 .رِاطرن كةمبايةخ دي واليةنةكاني وةربطرن ليَيان دةويَت ضيان دذايةتييان

 وون,ب ئيسالميى جيهان ناو دةسةلَاتي نةياراني شيعةكان: شيعة دارودةستةي: دووةم
 خؤشيان دةولَةتطةليَكي هةرضةندة وبلَيَن, بنووسن دةسةلَاتة بةو دذ هةولَياندةدا بؤية

 هةولَةكاني لةباسكردني بةلَام ,هتد...و قةرمةتيء بوةيهيةكانء فامتي وةك هةبووة
 بؤ كؤطايةك بة بوون شيعة ئةهلي سةرضاوةكاني هةبووة, رِؤلَيان ئةوانيشدا

 بفرؤشنةوة, موسلَمانان بة ئيسالمي جيهاني ضةوتيةكاني يتؤمار تا رِؤذهةلَاتناسان
 كتييَب نوسةري ئةسفةهاني مةسعوديء ئةبولفةرةجي لة بريتني ئةوانةش منونةي

 .ضةنديين ترء (االغاني)

 : تر تاقمةكاني دةستةو: سيَيةم

 دةسةلَات لةطةلَ رِكةبةرييان ئةمانة ,هتد...و ئةشعةري موعتةزيلةو و خةواريج وةك
 دةستةو ئةم ,هةبووة سةربازييان بةرهةلَسيت خةوارجيةكان زياتر بوو, ناسات ةوسات

 هةنديَك جار ضي ئةطةر بوون, رِاستطؤ ميَذووييدا تؤماري بة طشتى لة تاقمانة
 . بكةن نارِاستء ناهةق قسةي ليَكردون واي خؤيان مةزهةبيء رِةوت بؤ دةمارطريييان

  سيَ ناوةو هةنطاويان يةكةم ئيسالميدا يَذوويم لة تؤماري موسلَمانان ئةوةية طرنط
 :برِيوة هةنطاويشيان

 .نارِاستء رِِِاست طيَرِانةوةيةكي هةر بةثيَي رِووداوةكان تؤماري- 

ء جةرح) رجيال زانسيت دادطاي لة هةلَسانطاندنيانء كةسايةتيةكان ثيَداضوونةوةي - 
 .دا(تةعديل
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 . رِووداوةكان بؤ ليَكؤلينةوة - 

 هزري ليَكدانةوةيء سةردةمةكان نيَوان بةراوردي لة بريتية اوةم ئةوةي
 بةهةولَي ثيَويسيت بةلَام نراون هةنطاويَك ضةند لةمةشدا بابةتةكان, وجياكردنةوةي

 . زياترة

 :سةرضاوة مةسيحيةكان: ضوارةم

 لة دةربازبوون ثاش ديارةو جةنطيَكي مرؤظايةتيدا ميَذووي لة مةسيحيةت جةنطي
 سةردةمي هاتين بيَت ثيَناويَك بةهةر دةسةلَات وةرطرتينء ليليزة سةردةمي

 دةستثيَكردو جوولةكةدا لةطةلَ سةخيت جةنطي ئةوةشدا بةدواي بوو, دةسةلَاتيان
 جةنط لة بريتيبوو كة هات طةورة جةنطي ئةوةي تا جوولةكةكان ضةوساندنةوةي كةوتة
 بؤية دةستيثيَكرد, ()ةرةوةثيَغةمب سةردةمي هةر لة ئةمةش موسلَماناندا, لةطةلَ
 جةنطي بةرةبةرة داناو بناغةي يةكرت بة بةرامبةر توند جةنطيَكي لةوكاتةوة هةر

 لويسي قسةيةي ئةو لةدواي توندي دةستثيَكردني بةلَام دةستيثيَكرد, زانستيش
ء هزري با جةنطي) داوايكرد كة خاضثةرستيدا نؤيةمي لة شالَاوي بوو شانزةيةم
 (.ةستثيَبكةيند بريوباوةرِي

 تا بؤية ئامسانى, ثةياميَكي وةك ئيسالم نةناوة بةبووني داني ئةمرِؤش تا مةسيحيةت
 رِؤلَيء بوون لة هةلَةدا رِابردوويانةوة ء ميَذوو بة هةموو موسلَمان واية ثيَي ئيَستاش
 لة بةجمؤرة بةشيان, دةبيَتة دؤزةخ بة مردنيشيانء نيشانداوة طيَرةشيَويَنيان خراثةو
  .دةبيَت موسلَمانان بؤ خراث ثشكيء شكست مرؤييشدا دادطايء ئاييين دادطاي

 بوون, مةسيحيةكان خويَندنطة سةر بة و بوون مةسيحي رِؤذهةلَاتناسةكان زؤربةي
 دةكران, ثالَثشيت ثاثاوة كلَيَساي لةاليةن رِؤذهةلَاتناسيةكانيش هةنطاوة هةروةها هةموو
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 خةسلَةتي بة تيَكةلَ ؤربةيانز هةولَةكان برِوانينة ئةطةريش
 .دةكران(موذدةبةري)تةبشريي

بة  دذ جولةكةية زادةي ئيسالم) بلَيَن ئةوة هةولَياندةدا هةميشة ئةوانة بؤية
 ئيسالمي ئيسالميدا, ميَذووي ميَذووي بةسةر زالَة زؤر مةسيحيةت مةسيحيةت, ميَذووي

 (.مرؤظايةتي بؤ سةر مةترسية

 وةسفيء بووة موسلَمان هةيانة زالَنابيَت, ضونكة هةمووياندا بةسةر ئةم طوتارة بةلَام
 خةسلَةتةكاني لة خؤي زؤر ئاستيَكي تا هةيانة كردووة, ئيسالمي ميَذوويء ئيسالم

 طواستنةوةيء وةرطرتن ئةركي تةنها هةشيانة دامالَيوة, بوون دذةئيسالم
 رِةخنةو ديدي شيتط شيَوةيةكي بة مةسيحيةكان سةرضاوة كورتي بة ,بةجيَطةياندووة

 .هةية ئيسالمي ميَذووي بؤ دذايةتييان

 :سةرضاوةكاني جوولةكةكان: ثيَنجةم

 خؤيان ميَذوويء طشيت بة ميَذوو بؤ جوولةكة ديدي شتيَك هةموو ثيَش ئةبيَت
ء خؤطرتووة لة خةسلَةتيَكيان ض سةرضاوةكانيان بزانني تا لةبةرضاوبطرين بةتايبةتي
 .دةطةرِيَتةوة بؤضي خةسلَةتانةش ئةو هؤكاري

 بة سةرمةشق تيايدا خؤشي هةيةو جيهان بؤ ماددي ليَكدانةوةيةكي جوولةكة
 :طرتووة لةخؤ خةسلَةتي سيَ ئيَمة ميَذووي دةلَيَت دواتر بةلَام دةزانيَت,

 (كات). ليَكراوة ستةممان هةميشة . 

 (شويَن). ليَكراوة ستةممان جيهانةدا ئةم شويَنيَكي هةموو لة . 
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تايبةمتةندىء ). نابيَتء نيةء نةبووة ويَنةيةكي هيض ئيَمة ستةمةي ةوئ . 
 (جياوازى

 خؤيان زةوتكراوي مايف هةلَدةدةنء دةزانن ماف بة خاوةن خؤيان ليَرةوة بؤية
 هةية, بةرامبةرةكان بة تؤمةتباركردني ثيَويستيان ئةمةشدا ثيَناو لة وةربطرنةوة,

 هةنطاوانة ئةم ئةمةشدا لة ثيَناو ,دةطةرِيَن تيَكهةر دةرفة بؤء دةستناطرنةوة لةمةشدا
 :دةطرنةبةر

 .بةرامبةر بة دذ رِاستةوخؤ نوسيين •

 ئينب ئيمامي لةطةلَ منونةيان وةك  بةرامبةردا لةنووسينةكاني ساختةكاري •
ضووبوون بةلَطةنامةيةكى ساختةيان دروستكردبووء دةيانطيَرِايةوة بؤ  كة تةمييةدا

, بةآلم شةخيولئيسالم فيَلَةكةى ئةوانى ئاشكراكرد بةهؤي ()رسةردةمى ثيَغةمبة
تويَذينةوةيةكى وردى بؤ بةلَطةنامةكةء بةراوردكرنى بة رووداوة ميَذووييةكانى سةردةمى 

   (.)ثيَغةمبةر

 ضةند داناني لةثيَناو بةرامبةر ميَذووي ثياهةلَدانيء ضاكةطةل هيَناني •
 .خؤيان بةئاماجني نارِاستيةكي

 ئيسالمي ميَذووي بة بةرامبةر بيَت شيَوةيةك بةهةر هةولَدةدةن رِوانطةوة لةم يةبؤ 
 .بوةسنت

 :سةرضاوةكاني دي: شةشةم

                                                           
، دار ابن  انه، طسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية وحكاياته مع أبناء زم: إسالم بن عيسى احلسامي  -   

 .2  -   ص ،(م   2:أردن-عمان)كثري، 
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خؤي  رِؤذئاوادا توندي عةملانيةتيء سؤظيَيت مادديطةرايي اليةني دوو لة زياتر ئةمةش
 ؤيةب لةخؤي, جطة بوو مرؤظايةتي دذي يةكثارضة لةبةرئةوةي سؤظيةت دةبينيَتةوة,

ء ئيسالمني ميَذووي دذي تةنها نةوةك ئةوان تر نةبوو, رِايةكي وةرطرتين ئامادةي
 لةسةر توند قسةي بةلَكو ناوةسنت, ئومةويةوةء عةبباسيء مةملوكيء عومساني لةئاست
 موسلَمانان بة  بةرامبةر خؤشيان رِةشي هةلَويَسيت دةكةن,( )ثيَغةمبةر خودي
 ضونكة دةكريَت بؤية لةوان توندة طلةيية ئةو ليَكردن, انتوندي برِيَكيء كوشتء نيشاندا

 نةيارانيء موسلَمانان ئازاديةكة بةلَام خستةرِوو, نويَدا لة سةدةي رِزطارييان بانطةشةي
 بة مةسيحيةت ثةردةثؤش عةملانيةتي الي خةسلَةت هةمان بن, بيَبةش ليَي تريان

 رِووي لة توندي بة ئةمةريكا ئةمرِؤش تا بوو, ئةمةريكا سةرمةشقيان كة دةركةوت
 خاكيانة, هةنطاوبةهةنطاوي داطريكردني سةرقالَي وةستاوةو موسلَمانانداء ئيسالم

 موسلَمانان سةخيت ثةرضةكرداريء ئيسالم بؤ ئةوان سليب ديدي توندي رِةنطدانةوةي
 ء()ثيَغةمبةر بة طالَتةكردن بؤ سةرضاوةيةك ببيَتة دانيمارك وةك ولَاتيَكي وايكرد
 ئةمرِؤياندا كردةي لة ئةوان ديدي كةواتة بوونة ثالَثشيت, ئةوروثاش تري ولَاتاني هةموو
 .ديارة

 :ئيسالمي ميَذووي لةسةر ئةمرِؤ نوسينةكاني- 

 شلؤقيء ثشيَوي هةمووء ئيسالمي ميَذووي تةنطذةي كؤطاي بؤتة ئةمرِؤ رِاستيدا لة
 مةيداني مةردي رِةنطيداوةتةوةو دالةمة  نويَ سةخيت ملمالنيَي لةطةلَ رِابردوو ديدي
 الي بةرثرسياريَيت ثاش ئةمرِؤش دروسيت هةلَويَسيت دةربازبيَت, ليَي بتوانيَت تا دةويَت
 .دةبيَت ميَذوويي مةردايةتي خودايي, ثاداشيت خواو

 ثيَكةوة, هاوثةميانبوونيانء نةياران فرةاليةنةي بة شالَاوي هاوكات لةمرِؤدا
 طومان ئاستيَك تا ئيسالمي ميَذووي بؤ سةر رِةخنةيي توندي مةتيَكيهةلَ دةستيانداوةتة

 كوردستانيشدا لة دةكةن, دروست ئيسالمي ميَذووي ئيجابيةتيَكيء اليةن هةموو لةسةر
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 لةمرِؤدا بؤية كةمزانستية, هةلَمةتيَكي كارةكةش دةركةوتووة, كارة ئةو سةرةتاكاني
 .  دةبيَت كةم كاريطةري داهاتوودا لة توندو رِؤلَي

 لةبةرضاو ئيسالمي ميَذووي هةلَةي كة نةماوة ئامادةييان موسلَمانان بةمةش بةرامبةر
 دةكريَت, نووسينةكانيان لة توند طوماني و هةية كةميان ثالَثشتيةكي بؤية بطرن,

بةآلم بةراستى تويَذينةوةى ميَذوويي  دراوة, بارةيةوة لةو باشيش هةولَيبرِيَ  هةرضةندة
 .جيهانى ئيسالميدا راستيةكى دلَتةزيَنةلةمرِؤي 

 


