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كانندهبهرگرتنلهیمانوهپه

یمانیهدوپهعهورهیگهخوا-قورئانیپیرۆزداهاتوهیلهوهئه
یوهنههالهروههه،وخشراوهیکتێبیانپێبهوانهلهرگرتوهوه

يَن }:رموێتفهدهورهخوایگه–شئیسرائیلی ِ ُ ِميثَاَق اَّله َخَذ اَّلله
َ
َوإِذْ أ

بَيِنُّنههُ لِلّنهاِس َوََل تَْكتُُمونَُه َفّنَبَُذوهُ وَ  وتُوا الِْكتَاَب ََلُ
ُ
ۖ َراءَ ُظُهورِِهْم َواْشََتَوْا بِهِ ثََمّنًا قَلِيًًل أ

[.٧٨١:عمرانآل]{فَِبئَْس َما يَْشََتُونَ 

)هوات بێنه: وهرهیاد په( خوا وهکاتێک لهیمانی یوانهرگرت
به پێ بکهکهخشراوهکتێبیان خهوهنهڕوونی وبۆ ڵکی

نهکانیباسبکهرامهمه و پشتچیخستیانهکه،وهیشارنهن
مووههیكهنرخهرگهئه)رزانفرۆشتیاننرخێکیههخۆیانوبه

زیانێكیبێورزانفرۆشراوههه،دنیاشبێت،دینیبۆبفرۆشی
ستیانودهشتێکیبێنرخیانکڕیوهئایکه(بێسنوورهسنووره

..وتووهکه

َخْذنَا}:رموێتفهدههاوروههه
َ
َ  َوإِذْ أ ائِيَل ََل تَْعبُُدوَن إَِله اَّلله ِميثَاَق بَِِن إِْْسَ

يِْن إِْحَسانًا  [.٨٨:البقرة]{ َوبِالَْوادِلَ
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رگرتکهوهکهجوولهیمانمانلهپهکاتێککهوهنهبیربکه:واته
ڵدایکوگهنلهبکهچاکهخواولهرستنجگهپهشتێکنههیچ
...باوک

،(علیهمالسالم)رانمبهپێغهلهرگرتوهیمانیوهپههورخوایگه

دهوه ُ ِميثَاَق اّنلهبِيِنَي لََما آتَيْتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب }:رموێتفهكو َخَذ اَّلله
َ
َوإِذْ أ

[.٨٧:عمرانآل]{وَِحْكَمةٍ 

هێزیووبهیمانیبتهخواپهكهوهبیربێنهیانوهوكاتهئه  :هوات

پهكهیهكهیهله وهیامبهی ران لََما آتَيْتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب }رگرت

.تمپێدابنیزانستیوحیكمهكتێبونامهندهرچهههكه{وَِحْكَمةٍ 

:یخواندهیبهئه

رتكاتێكتۆسهلهرگرتوهیمانیوهپهورهواخوایگهكهبزانه-٧
بهئادهكهپشتیباوله بویت، دا كیههیچشێوهبهیكهوهم
میئهڵگهبهیت،بهكهیدانهپهورهبۆخوایگهشریكوهاوبهشه
 ،یهرمودهفه

.[ومسلمبخاريالرواه]
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رمبهپێغه:ڵێده(خوایلێڕازیبێت)یمالیكسیكوڕنهئه:هوات
)تیرموویهفه(صلیاللهعليهوسلم) بااڵدهخوایبه: و سترز

ردونیاگهئهباشه:رموێفهدهسزاداهلیئاگرلهترینئهسووكبه
هه ئهو لهوهموو بوایهموڵكییادایهدونی لهتۆ ئایا ،
كردنیڕزگار دهخهخۆتدا كردرجت دهئه؟ ڵێتویش ڵێ،به:

رموێتفهده له: لهلێئاسانترموهمن تۆداواكردیت كاتێكدا
یتدهبڕیارنهبۆخواشڵوهاوبههاوهكه:دابوویمپشتیئادهله
لهاڵمتۆجگه،بهوهگرهناوئامهتخهمنیشنه:رموویوابزانمفه-

(.ویستڵدانانبۆخواهیچتنههاوه

گهكهبزانه-2 خوای خستوهفیترهبهورهوا تۆی  رسهتهت
كهئاینه ی ئیسالمهكهـ پیرۆزی لهبریتیهكهـئاینی

بهعیبادهلهرستنخواپهكیه كردنی وشهتهت بۆنها ریكی

قِْم وَْجَهَك لّدِِليِن َحّنِيًفا }:رموێتفهدهورهنێیت،خوایگهدانه
َ
فِْطَرَت ۚ فَأ

ِ الهِِت َفَطَر اّنلهاَس َعلَيَْها  ِ ۚ اَّلله كْ ۚ ََل َتبِْديَل خِلَلِْق اَّلله
َ
ِكنه أ

ٰ ََثَ اّنلهاِس َذٰلَِك ادِليُن الَْقيُِم َولَ

[.٨٣:الروم]{ََل َيْعلَُمونَ 

پاكوڕاستبۆ،ئیسالمپاكینییئایرهڕوویخۆتڕێكبکه:هوات
ردروستکردووهسهڵکیلهخهکهوهخواشوێنئاینیخوابکه

ڕاستوبێوئایینهئهوئهخواهیچگۆڕانیبۆنییهوئایینی
.بێئاگانڕاستیهڵكیلهیخهاڵمزۆربهیخوایبهردهگه
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 :رموێتهفده(صلیاللهعلیهوسلم)ریخوامبهپێغه
[.يرواهالبخار] 

كتویهرفیترهسهبێتلهدایكدهموومنداڵێككاتێكلههه:هوات
دایكدهخواناسینله بێت واتایبهتفیتره] وكوه_ئیسالم

موومرۆڤێكههیهوه،مانایئهوفیقهیئیسالمینییه_تریعهشه
ریلێیتانسهروشهوروبهردهگهئهبێت،ودایكدهپاكیلهبه
دهنه خۆی خوایهشێوێنن ههزانێت تهیهك و تاك و،نیایهو
كئیسالمیشوه.هوكاتهكجیادهیهباشوخراپیشلهوشتیڕه
بریتییهكهنهسهڕهپاكهرچاوهسه )لهی : _توحید
مانایمه،به(وشتجوانیڕه_حسنالخلق)و(رستیكخواپهیه
دهكهرموودهفه به[ ..وهبێتهڕوون باوكى، و دایك دواتر اڵم
.رستئاگرپهانگاوریانیكهجوولهنبهیكهده

بهئه خندهی كهسهلهپێویسته:وای تهرت ویهوا كوحید
شهاوبهوشیركلهوهویتهتودووربكهیجێبكهخواناسینجێبه

دونیاورفرازبیتلهوسهوووتركهتاسهورهدانانبۆخوایگه

ُ } :رموێتفهدهورهت،خوایگهقیامه مَ اَّلله ِ َفَقْد َحره ْك بِاَّلله عَلَيْهِ إِنههُ َمْن يُْْشِ

َواهُ اّنلهاُر 
ْ
نَْصارٍ ۖ اْْلَّنهَة َوَمأ

َ
الِِمنَي ِمْن أ [.١2:المائدة]{َوَما لِلّظه

بێگومانوهشبۆخوابڕیاربدات،ئهریکوهاوبهیشهوهئه:هوات
وشوێنوجێگاوكردووهغهدهقهرسهشتیلهههبهورهیگهخوا
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ئاگرهرهسه ئهنجامی ئه، جۆرهمکارانهستهووسا هیچ
.(.وێتسناتوانێتفریایانبکهکه)کیاننییهییهپشتیوان

پێغهرتكهسهلهرگرتوهیمانیوهپهورهخوایگه-٨ رانمبهوا
،تزاندوویقورئانیبۆدابهێت،وزێنكاندابهبكاتوكتێبهوانهڕه

ْ }:رموێتفهكودهوه يَن َوُمّن ٌة رُُسًًل ُمبَِْشِ ِ ُحّجه ِذِريَن ِِلًَله يَُكوَن لِلّنهاِس یلَعَ اَّلله

ُ َعِزيًزا َحِكيًماۚ َبْعَد الرُُسِل  [.٧٦١:النساء]{َوََكَن اَّلله

واته رنبۆترسێنهرنودهموژدهکهرانمانناردووهمبهپێغه:
خهوهئه بۆ نهی خواوهسهبهڵگهبههبێتڵکی (ناردنی)دوایر
(کاردروستهوهزاڵمیشهههورهیگهخوا،رانمبهێغهپ

مرۆڤدهبۆیه موسڵمانبێت ئهتهی بۆ بكات خۆی یوهماشای
صلیالله)ریخوایهمبهوتوویپێغهكشوێنكهیهبزانێتتاچراده

ورهكوخوایگهوێت،وهركهیڕاستیبۆدهتاڕێگه(علیهوسلم

النور]{َوَما یلَعَ الرهُسوِل إَِله اْْلًََلُغ الُْمِبنيُ ۚ ْن تُِطيُعوُه َتْهتَُدوا َوإِ  } :رموێتفهده

:١٥.]

بنبهیچڵوملکهرداریبنوگوێڕایهرمانبهرفهگهخۆئه:هوات
رشانیرکیسهئهگرن،دڵنیاشبنکهردهتوههیدایهوهڕاستیئه

مبهپێغه الله)ر گهته(وسلمعلیهصلی ونها ڕوون یاندنێکی
.وهیچیترنییهئاشکرایه
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ئایینوارگرتوونكهیمانیلێوهپهورهیزانایانخوایگهئه-٥
نبۆالیدینیخوابكههێشتیانڵكیوبانگبۆخهوهنهروونبكه

:رموێتفهكوده،وهوهشارنهنوهیچشتێكنهوئامۆژگاریانبكه

[.٧٨١:عمرانآل]{ُُه لِلّنهاِس َوََل تَْكتُُمونَهََلُبَيِنُّنه }

هوات نوکانیباسبکهرامهڵکیومهبۆخهوهنهڕوونیبکه:
..وهیشارنهنه

 :رموێتفهده(صلیاللهعلیهوسلم)ریخوامبهپێغه
رواهأبوداودوصححه]

[.لبانیألا

هوات پرسیاریلێ: هەرکەسێکلەبارەیزانینیئایینییەوە
بکرێتوبیزانێوبیشارێتەوە،لەرۆژیقیامەتدالغاودەکرێت

.بەلغاویئاگرین

ئهندهیبهئه-١ ،ستدایهردهبهیلهتهوقورئانوسوننهیخوا
پێوهدهئایه بیروباوهكووهگرتوهستت كرداڕ تاروگوفتارو ،
،خرزگارتبێتسزایئاگریدۆزهبیتولهرفرازبیتوگومڕانهسه

:رموێتفهده(صلیاللهعلیهوسلم)ریخوامبهپێغه
 

[.وهوصحیحمستدركه الحاكمفيراوه]
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ودووشتهپاشئههێشتوونگومڕانابنلهجێبهدووشتمبۆ:هوات
لێكجيا،تىمنسوننهكتابىخواو:بگرنستيانپێوههردگهئه

.المدێنهكهوزهحهرسهلهتاوهنابنه

بهندهیبهبزانهئهشوهئه ستگرتنتبهیدهندازهئهیخوا
ت،بهرفرازییڕاستوسهرڕێگهسهتۆلهوهتهقورئانوسوننه

دووركهندازهئه وسوننهلهیشتوهوتنهی گومڕاتقورئان
.تدادونیاویقیامهلهندیتسارۆمهوخه

دهكۆتله ڵێماییدا بوونلهڕێگاىسه: ڕزگار مووههرفرازىو
رمبهتىپێغهڕێگاوسوننهقورئانوبهبهستگرتنهكدهيهفيتنه

وسلم) اله وعلى عليه الله سوننه،(صلى خهڕێگاو ليفهتى
...زایخوایانلێبێتڕهكانىڕێزهبه

سوودملهوهمهیكهكستكارییهدهكانبهتهكردنیئایهبۆڕاڤه
 (.رگێڕوه.)رگرتووهكانوهكوردییهفسیرهته



 




