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 "  تانپیاوان وئافرهڕداران " وشتی باوهڕه
 

    
وحيه نبينا  وأمينه على  وته من خلقه  وصف وله  رس و والسالم على عبده  والصالة  والعاقبة للمتقني،  رب العاملني،  احلمد هلل 

وسيدنا حممد بن عبداهلل بن عبدامل ومن سل  سبيله وإمامنا  وأصاابه  وعلى لله  لطل  ااهايم  العبب  املي  م  املدن ، 
وم الدين...  واهتدى بهداه إىل ي

بةهيدايةت و ئاينيَكى رِاست و دروستةوة رِةوانة كرد، ئةطةريش مبانةويَت هيدايةت بناسيَنني، ئةوا دةلَينَي:  خواى ثةروةردطار ثيَغةمبةرى 
ت و زانستيَكى سودبةخش، هةرضى ئاينى رِاست و دروستة: بريتيية لةو شةريعةت و ياساو ئةحكامانةى ثيَغةمبةرى بريتيية لة هةوالَيَكى رِاس

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چهيَناويةتى، وةك خوا دةفةرموويَت:  خوا 

نى رِاست، بؤ ئةوةى زالَى بكات بةسةر هةموو خوا زاتيَكة ثيَغةمبةرةكةى ناردووة بةرِيَنمونى و ئاي}واتة: [.٣٣التوبة: ] چڦ
 .{ئاينةكاندا بةطشتى، هةرضةندة بت ثةرةستانيش ثيَيان ناخؤش بيَت

بوَ رِيَنمونى كردنى مروَظ و ثةرى و عةرةب و عةجةم و نيَرو مىَ رِةوانة كردوة، ثةروةردطار ئةوى ناردوة تا ببيَتة  خواى طةورة ثيَغةمبةرى 
يهانيان و بشبيَتة ثيَشةواى موتةقيةكان، ئةوى ناردوة هةتا خةلَكى فيَرى ئاينةكةيان بكات و شارةزايان بكات و، رِةمحةت بوَ هةموو ج

بةئاينى  هوَكارةكانى رِزطاربونيان بوَ رِوون بكاتةوةو، هوَشدارييان سةبارةت بةهوَكارةكانى تياضون بداتىَ، ثةروةردطار ثيَغةمبةرى 

بةرِاستى ئاينى ثةسةندكراو لةالى ثةروةردطار }واتة:  [.٩١آل عمران: ] چڃ  ڃ  چ   چ  چچ چئيسالمةوة رِةوانة كردوة: 
 .{ئيسالمة

بةهيدايةت و ئاينيَكى رِاست و دروست و هةوالَى رِاست و زانستى بةسودو ياساى رِاست و ئةحكامى يةكسانةوة رِةوانة كردوة،  ئةوى  
خةلَك بانط  نط دةكات و لة ئةجنامدانى هةموو خراثةيةك رِيَطرييان ىلَ دةكات، ثيَغةمبةرى خوا ناردويةتى كة خةلَكى بؤ هةموو ضاكةيةك با

 دةكات بوَ ثةيوةست بون بة رِةوشت و كردةوة جوانةكانةوة، بةثيَضةوانةشةوة رِيَطرييان ىلَ دةكات لةوةى رِةوشت و كردةوةى خراث ئةجنام

ئيَمة تؤمان نةناردووة }واتة:  [.٨٢سبأ: ] چے  ۓ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چبدةن: 

گ  گ   ک  ک  گ چ هةروةها دةفةرموويَت:  .{مةطةر بؤ هةموو ئادةمى موذدةدةرو ترسيَنةر بيت، بةالَم زؤربةى ئادةمى نازانن

. لةشويَنيَكى ديكةدا دةفةرموويَت: {نئيَمة تؤمان تةنها بؤ ئةوة ناردووة كة رِةمحةت بيت بؤ جيهانيا ()ئةى }واتة: [.٩٠١األنبياء: ] چ

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ

 [.٩٥٢األعراف: ] چۈ  ٴۇ ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

بؤ ئةوة مولَكايةتى هةموو ئامسانةكان و بلَىَ ئةى خةلَكينة بةرِاستى من ثيَغةمبةرى خوام بؤ ئيَوة هةمووتان، ئةو"خوايةى" كة تةنها }واتة: 
بهيَنن، كة ئةويش  زةوى، هيض ثةرةسرتاويَكى رِاست نية جطة لة ئةو، دةذيَنيَت و دةمريَنيَت، كةواتة برِوا بةخواو ثيَغةمبةرةكةى 

 .{وى بكةن تا بكةونة سةر رِيَطاى رِاستنيَردراويَكى نةخويَندةوارةو ئةويش باوةرِى بةخواو بة ووتةكانى هةية، ئيَوةش شويَنى بكةون و ثةيرِة

، ثةروةردطار ناردويةتى هةتا ببيَتة رِةمحةت بؤ طروهى مروَظايةتى، ئا ئةمةية بارودؤخى ئةم ئاينة طةورةيةو ئةم ثيَغةمبةرة خؤشةويستة 
ةمحةت؟ ضونكة ئةو ئاموَذطارى كردوين بؤ مرؤظ و ثةري و نيَرو مىَ و عةرةب و عةجةم و تةنانةت بوَ ئاذةالَنيش ثةروةردطار ئةوى كردة رِ

 بةوةى ضاكةيان لةطةلَدا بكةين و ئازاريان نةدةين.
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ڄ  ڄ  ڄ  چخوا ئةو رِاستييةى رِون كردوةتةوة بةوةى ئامانج لة دروستكردنى مرؤظ و ثةرى ثةرستنى خؤيةتى وةك دةفةرموويَت: 

 .{بؤ ئةوة دروست كردووة كة بةندايةتى من بكةنجنؤكةو ئادةميزادم تةنها }واتة:  [.٥٥الذاريات: ] چڃ  ڃ  ڃ  
ئةمةش بةواتاى ئةوة ديَت و دةفةرموويَت بةدلَسؤزييةوة مبثةرسنت و تاك و تةنها رِامبطرن و طوىَ رِايةلَى فةرمانةكامن بنب و لة  

كانى و دةست بةرداربون لة قةدةغةكراوةكانيش دوور بكةونةوة، ئا ئةوةية ثةرسنت و بةندايةتى، طوىَ رِايةلَ بون بوَ فةرمانة
هةروةها لة رِةغبةت  قةدةغةكراوةكانى، دةبيَت ئةمةش بةدلَسؤزييةوة ئةجنام بدريَت و دةبيَت لة باوةرِبون بةخواو ثيَغةمبةرةوةو 

ى" سةرضاوةيان و"لةئوميَدبون بةوةى لةالى خواية لة بةهةشت و بةلَيَنةكانى"، ترسةوة"ترسان لةوةى لةالى خواية لة ئاطرو هةرِةشةكان
وةستان لة سنورةكانى شةرعةوة سةرضاوةيان طرتبيَت. ضونكة  طرتبيَت، هةروةها لة بةرِاست زانينى هةوالَةكانى خواو ثيَغةمبةرةوةو 

 [.٨٩البقرة: ] چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ خواى طةورة بؤ ئةوة فةرمانى داوةو دةفةرموويَت: 

ئةمة  .{ردطارتان بثةرسنت كة ئيَوةو ئةوانةى ثيَش ئيَوةيشى دروست كردووة، بةلَكو بةو ثةرستنة خؤتان بثاريَزنئةى خةلَكينة ثةروة}واتة:
 فةرمانيَكى طشتطريةو بةبيَ جياوازى نيَرو مىَ، عةرةب و عةجةم و مروَظ و ثةرى دةطريَتةوة.

تةنها خوا بثةرسنت و هيض شتيَك مةكةن بة }واتة:  .[٣٥النساء: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چهةروةها ثةروةردطار دةفةرموويَت: 

ثةروةردطارت برِيارى داوة كة هيض شتيَك }واتة:[.٨٣اإلسراء: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ: . وة دةفةرموويَت{هاوبةشى ..
 .{ نةثةرسنت بيَجطة لة ئةو ..

نعام: األ] چچ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑچ هةروةها: 

"فةرمانى داوة" بيَطومان ئةمة رِيَطاى رِاستى منة كة رِاست و دروستة، كةواتة شويَنى بكةون، شويَنى رِيَضكةكانى تر مةكةون، }واتة:  [.٩٥٣
 .{ضونكة دوورتان دةخةنةوةو التان دةدةن لة رِيَطةى خوا، خوا ئةو شتانةى بةئيَوة رِاسثاردووة بؤ ئةوةى ثاريَزكاربن

" شدا حةمدو سوثاس و ستايشى ثةروةردطارى فيَركردون، بةوةى داوا لة خواى ثةروةردطار بكةن رِيَنمونييان بكات بوَ الفاحتة"لةسورةتى 
بوَ ئيَمةى رِةوانة كردوة، ئةويش بريتيية لة ئيسالم و باوةرِو  سةر رِيَطاى رِاست، كة ئةويش بريتيية لةو ئاينةى بة ثيَغةمبةرةكةيدا 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چ ةو ضاكةخوازى، خواى طةورة دةفةرموويَت: هيدايةت و ضاك

  [.٥ -٩الفاتحة: ] چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

بةناوى خواى بةخشندةو ميهرةبان. هةموو سوثاس و ستايشيَك بؤ خواى ثةروةردطارى جيهانيانة.ئةو خوايةى كة بةخشندةى }واتة: 
بةشيَوةيةكى  .{خاوةنى رِؤذى سزاو ثاداشت دانةوةية. "خواية" تةنها تؤ دةثةرستني و تةنها داواى يارمةتى لة تؤش دةكةينميهرةبانة. 

 طشتى هةموو سورةتةكة بريتية لة سوثاس و ستايشى ثةروةردطارو، بةندةكانيش ئارِاستة دةكات بوَ داننان بةو رِاستةقينةيةدا كة ئةو تاكة

  ٹ   ٹچثاش ئةوة ثةروةردطار بةندةكانى فيَردةكات كة بلَيَن:  بة تواناشة بةسةر هةموو كاروبارةكاندا. ثةرسرتاوى بة هةقةو

دواى ئةوةى سوثاس و ستايشى ثةروةردطار دةكةن، دان بةوةدا دةنيَن   {رِيَنمونيمان بكة بؤ رِيَطاى رِاست.}واتة:  [.٥الفاتحة: ] چٹ

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڤ    ٹ   ٹ  ٹچئةويش تواناى ئةوةى هةيةو، فيَريان دةكات كة بلَيَن:  كة ئةوان بةندةى ثةروةردطارن و تةنها

رِيَنمونيمان بكة بؤ رِيَطاى رِاست. رِيَطاى ئةوانةى كة ضاكةت لةطةلَ كردوون، نةك }واتة:  [.١ -٥الفاتحة: ] چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ 
دةيزانن اليانداوة وةك جولةكةو هاوكردارةكانيان(، وة نةك "رِيَطةى"  "رِيَطةى" ئةوانةى خةمشى "تؤيان" ىلَ طرياوة، )بةهؤى ئةوةوة

.  رِيَطاى رِاستيش بريتيية لة ئاينةكةى ثةروةردطار، ئةويش ئاينى {طومرِايان بةهؤى السارى و نةزانينيانةوة وةك طاورةكان و هاوكردارةكانيان
كة... لةخؤ دةطريَت، ئةوة رِيَطاى ئةو كةسانةية كة فةرِو بةخششى ثريؤزى ئيسالم و باوةرِو زانست و زانيارى بةسودو كردةوةى ضا

هةموو ئةوانةية دواى ئةوان و  ثةروةردطاريان بةسةردا رِذاوة لة ئةهلى عيلم و كردةوةى ضاك، ئةمة خةمى هاوةلَةكانى ثيَغةمبةرى خواو 
 ثيَش ئةوانيش لة ثيَغةمبةران و شويَنكةوتوةكانيان هاتون.
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طاى رِاست، رِيَطاى ئةوانةى كة نيعمةتى ثةروةردطاريان بةسةردا رِذاوة، بيَطومان ئةوانة بةجوانى هةق و رِاستى دةناسن و شويَنى ئا ئةمةية رِيَ 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چدةكةون و كارى ثيَ دةكةن، هةروةك خواى ثةروةردطار دةفةرموويَت:

بكات، جا ئةوانة  هةركةسيَك طويَرِايةلَى خواو ثيَغةمبةر }ة: وات [٥١النساء: ] چڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ
وةلَيَكى لةطةلَ كةسانيَكن كة خوا بةهرةى رِشتوة بةسةرياندا لة ثيَغةمبةران و رِاستطؤيان و شةهيدان و ثياوضاكان، وة ئةوانة ض هاورِيَى و ها

باس كراون بريتني لة ثيَغةمبةران و شويَنكةوتوةكانيان و، بةتايبةتى ئةمةية رِيَطاى رِاست رِيَطاى ئةم كةسانةى لة ئايةتةكةدا  .{ضاكن
بكةوين و لةسةر سريةو ذيانى  هاوةلَة شريينةكانى دةطريَتةوة، ئيَمةش فةرمان ثيَكراوين كة شويَن ثيَغةمبةرى خوا  ثيَغةمبةرى خواو 

ٱ  چ ة ثةروةردطار رِازى بن، لةم بارةوة قورئان دةفةرموويَت: خوَيى و هاوةلَةكانى برِؤين، خوا لة هةمويان رِازى بيَت و ئةوانيش ل

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   

  [.٩٠٠التوبة: ] چٹ  ٹ  ڤ 

ردوةو شويَنيان كةوتوون، خوا ليَيان ثيَشكةوتووة يةكةمةكان لة كؤضةران و ياريدةدةران و ئةوانةش زؤر بة ضاكى ثةيرِةوى ئةوانيان ك}واتة: 
ننةوة رِازييةو ئةوانيش لةخوا رِازين و، ثةروةردطار بةهةشتانيَكى بؤ ئامادة كردوون كة رِووبارةكان ديَن و دةضن بةذيَريانداو تيايدا دةميَ

ة بريتية لة ئاينى خواى طةورةو، لةسةر هةمان ئةم رِيَطاي .{بةشيَوةيةكى هةتا هةتايى و بةبيَ برِانةوة، ئا ئةوةية طةيشنت بة ئاماجنى طةورة
بةعيلم و عةمةلةوة رِةوانة كرد، بة زانستى بةسودو كردةوةى ضاكةوة، ئةويش بريتيية لة هيدايةت و ئاينيَكى  رِيَطا ثيَغةمبةرى خواى 

بوَ رِؤشن كردوينةتةوة، ئةم رِيَطا رِاستة ناردى و ئةمةشى بةجوانى لة قورئاندا  رِاست و دروست، ثةروةردطار بة ثيَغةمبةرى خؤشةويستدا 
ةسةر بريتية لة ئةجنامدانى فةرمانةكانى ثةروةردطارو وازهيَنان و دووركةوتنةوة لة قةدةغةكراوةكان، ئةم دوو اليةنة بةوردى لة قورئانداو ل

ثريؤز ورد ببنةوةو بريى ىلَ بكةنةوة، ئةركى  رِونكراونةتةوة، بؤية لةسةر ئةهلى ئيسالم ثيَويستة لة قورئانى زارى ثيَغةمبةرى ئازيزيش 
شارةزا بكةن و لةسةر ئةو رِيَطاية دامةزراو بن، لة قورئان و سوننةتدا بةرِونى ئاماذة بة  سةرشانيانة خؤيان لة سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 

ثياو و ئافرت و سيفةت و كردةوةكانيان، هةركةس بة  فةرمان و رِيَطرييةكان كراوة، باس لةو رِةوشتة جوانانةش كراوة لة رِةوشتى باوةرِدارانى
ورد بيَتةوة بة  ضاوى عةقلَى لة قورئانى ثريؤز ورد ببيَتةوة ئةوة هةست بةو رِاستيية دةكات و، هةركةسيش لة سوننةتى ثيَغةمبةرى خوا 

 "ذيان و فةرمودةكانيةوة" ئةو رِاستييةى بوَ دةردةكةويَت. 

ۆ  ۆ  ۈ    روةردطار لة كوَتايى سورةتى "الفرقان" دا رِونرت باسةكةمان ئارِاستة دةكات و دةفةرموويَت:هةر دةربارةى ئةم بابةتة ثة

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ ۈ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  چٴۇ  

ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

 چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  جئ  حئ  مئ 

 [.٥٢ – ٥٣الفرقان: ]

بةندة تايبةتييةكانى خواى ميهرةبان كةسانيَكن بة ويقارو نةرمى دةرِؤن بةسةر زةويدا "بيَ لوت بةرزى و كةشخةيي و فيزكردن"، وة }واتة: 
كان "بةوتةى ناشريين" لةطةلَياندا بدويَن، وتةيةك دةلَيَن ثيَيان طوناه نةبيَت. وة كةسانيَكن لة شةودا بؤ ثةروةردطاريان كاتيَك نةزان و نةفامة

سوذدة دةبةن و شةونويَذ دةكةن. وة كةسانيَكن دةلَيَن: ئةى ثةروةردطارمان سزاى دؤزةمخان ليَ البدة، ضونكة بةرِاستى سزاى ئةو 
دةوامة. بةرِاستى دؤزةخ شويَن مانةوةيةكى زؤر خراثة. وة كةسانيَكن كاتيَك مالَ و سامان خةرج دةكةن "بؤ خؤيان "دؤزةخة" النةضووى بةر

هيض و خيَزانيان" نة زيادة رِةوى و نة رِةزيلى و دةست نوقاوى تيَدا ناكةن، بةلَكو مام ناوةندن لةو رِوةوة. وة كةسانيَكن لةطةلَ خوادا 
سنت، وة كةسيَك ناكوذن خوا كوشتنى ياساغ "حةرام" كردبيَت، مةطةر ئةو كوشتنة بة هةق و رِةوا بيَت، زيناو داويَن ثةرةسرتاويَكى تر ناثةر

ئةمة بة واتاى ئةوة ديَت  .{ثيسيش ناكةن، هةركةسيَك ئةو تاوانانة بكات كة باس كران، ئةوة بيَ طومان دووضارى تؤلَةو سزاكةى دةبيَت
ار بدات ياخود كةسيَك بةناهةق بكوذيَت و ياخود زينا بكات، ئةوة دوضارى سزاو تؤلَةكةى ديَت، واتة: سزايةكى هةركةس شةريك بوَ خوا برِي
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ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ طةورةى دةدةين، دواتر ثةروةردطار بةم ئايةتة تةفسريى ئايةتةكانى ثيَشرت دةكات و دةفةرموويَت: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ اى بؤ ضةندبارة دةكريَتةوة: واتة: لة سزادانيدا سز [.٥١الفرقان: ] چڦڦ  

  [.١٩ – ١٠الفرقان: ] چچ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ

ةو تاوانةكانيان بيَجطة لة كةسيَك كة تةوبةى كردبيَت و باوةرِى هيَنابيَت و كاروكردةوةى ضاكيشى ئةجنام دابيَت، ئا ئةوانة خوا خراث}واتة: 
ة دةطؤرِيَت بة ضاكة، ثةروةردطار هةميشة ليَبوردةى بة بةزةيية. هةركةسيَك تةوبةى كردو كردةوةى ضاكى ئةجنامدا، ئةوة بةرِاستى ئةو كةس

رن. دواى ئةوة خوا هةموو ئةمانةى باسكران لة رِةوشتى ثياو و ئافرةتى باوةرِدا .{دةطةرِيَتةوة بوَ الى ثةروةردطار بة طةرِانةوةيةكى تةواو

بةواتاى ئةوةى بةندةكانى خوا لةو شويَنةدا ئامادة نابن كة شايةتى درؤى  [.١٨الفرقان: ] چک  ک  ک    کچ دةفةرموويَت: 
ابن نتيادا ئةجنام دةدريَت، شايةتى دروَش: بريتيية لةهةموو شتيَكى باتلَ و خراثةكارى لة هةموو تاوانةكان، جا ئةوان ئامادةى ئةو شويَنة 

ئينكارى بةلَكو ئينكارى لةو تاوانة دةكةن و دذايةتى دةكةن، جا بةندة رِاستةقينةكانى خوا نةك هةر شاهيدى بةدروَ نادةن بةلَكو زوَر بةتوندى 

كاتيَك بةالى شتى بىَ سودا تيَثةرِدةبن ثشتى تىَ دةكةن،  [.١٨الفرقان: ] چگ  ڳ  گ  گ  گ  چ و دذايةتى شايةتى درؤ دةكةن. 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ        ڇ  ڇ  ڇچدةربارةى ئةمة لةشويَنيَكى تردا دةفةرموويَت:  هةر

كاتيَك قسةى ناثةسةندو هيض و ثووض ببيسنت ثشتى تيَ دةكةن و "بة نةفامان"دةلَيَن ئةجنامى }واتة:  [.٥٥القصص: ] چڑ

چ : هةروةها .{تانة، سةالمتان ليَ بيَت ئيَمة هاورِيَيةتى نةفامامنان ناويَتكردةوةكامنان بؤ خؤمانةو ئةجنامى كردةوةكانى ئيَوةش بؤ خؤ

  [.١٣ الفرقان:] چڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

بةلَكو بة  بةندةكانى خوا كةسانيَكن كاتيَك ئامؤذطارى بكريَن بةئايةتةكانى خوا، بة كةرِو كويَرى ناكةون بةسةر ئايةتةكانى خواى طةورةدا،
ةضييةوة دةكةون بةسةر ئايةتةكانى ثةروةردطارداو بة طةردنكةضى و بة طةورةزانينى خواوة ثيَشوازى لة ئايةتةكانى ثةروةردطار دةكةن، ملك

ئةوةية سيفةتى باوةرِدارى ئافرةت و ثياو، كاتيَك بة ئايةتةكانى ثةروةردطار ئامؤذطارى بكريَن ملكةض دةبن و دلَةكانيان نةرم دةبن و 
اريان بة طةورة دةزانن و لة ترسى خواى طةورة دةطرين و، بة ئوميَدى ثاداشتى ئةون، وة لةسزاو توَلَةى ثةروةردطار دةترسن، وةك ثةروةردط

 .[١٧الفرقان: ] چھ  ھ   ے    ے  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ : دةفةرموويَت

ببةخشة ثيَمان لة هاوسةران و نةوةكامنان "مندالَةكامنان" ئةوةى ضاوانى  بةندة ضاكةكانى خوا كةسانيَكن دةلَيَن: ئةى ثةروةردطارمان}واتة: 
 .{ثيَ طةش و دالَنى ثيَ خوَش بيَت، وة مبانكة بة ثيَشةواى ثاريَزكاران و لةخوا ترسان

كورتييان نية، هةرضى  هةموو ئةمانةى بامسان كردن سيفةتى ثياو و ئافرةتى باوةرِدارن، ئةوان بةرِاستى بةندةى خواى طةورةن و هيض كةم و
" يشة بريتيية لةوةى مندالَةكةى ض كورِ بيَت يان كض كاتيَك دةيبينيَت كة كردةوةى ضاك ئةجنام دةدات، ضاوانى ثيَ طةش قبة االعني"

رية"دةبيَت و دلَى ثيَى خوَش دةبيَت كاتيَك نةوةكةى دةبينيَت كة هاوثشتى خوَيةتى و لةسةر رِيَطايةكى رِاستة، هةروةك وشةى  " نيَرو الذ
إذا مات ابن لدم انقلطع عمله إال من مالث: صدقة }دةفةرموويَت:  ميَ دةطريَتةوة، هةروةها لة فةرمودةيةكدا ثيَغةمبةرى خوا 

وا له ولد صاحل يدع و  و عل  ينتفع به أ رية أ ت: . واتة: هةركةسيَك كة دةمريَت كردةوةكانى ليَ دةثضرِيَت، تةنها لة سيَ شتدا نةبيَ(1) {جا
 خيَريَكى بةردةوامى هةبيَت، يان زانستيَكى بةسودى هةبيَت، ياخود وةضةيةكى سالَحى لة ثاش بةجيَ مبيَنيَت و دوعاى خيَرى بؤ بكات.

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ ليَرةدا وشةى "ولد" هةردوو رِةطةزةكة دةطريَتةوة، هةروةها دةفةرموويَت:  

واتة: وةضةو نةوةيةك كة ضاوانى ثيَ طةش دةبيَت و دلَى ثيَ خوَش دةبيَت، ئةمةش دةطةرِيَتةوة  [١٧الفرقان: ] چھ   ے    ے
 بؤ فةرمانبةرداربونى ثةروةردطارو دامةزراوييان لةسةر شةريعةتةكةى.

دةبنةوة، بؤ ئافرةتيش كاتيَك  بؤ هاوسةرانيش، ثياو كاتيَك دةبينيَت خيَزانةكةى فةرمانبةردارو طوىَ رِايةلَى خواى طةورةية بةوة ضاوانى طةش
 ثياوةكةى لةسةر طويَرِايةلَى خواى طةورةو بة باوةرِةوة دةبينيَت ضاوانى طةش دةبنةوةو دلَى ثيَى خؤش دةبيَت، ثياوى سالَح مايةى ضاو

                                                           
وصية، باب ما يلاق االنسان  (1) رق  )أخبجه مسل : كتاب ال وفاته،  واب بعد   (.1361من الث
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تى، وةضةو نةوةى ثاكيش طةشيية بوَ خيَزانةكةيي و، بةثيَضةوانةشةوة ئافرةتى سالَيحة مايةى طةشبونةوةى ضاوى ميَردة باوةرِدارةكةية 

بةواتاى ئةوةى لة ضاكةو رِيَنمونى  چھ   ے    ےچرِوناكى ضاوانة بوَ دايك و باوك و كةسة نزيكةكانى لة باوةرِدارانى ذن و ثياو: 
 دروستكراوةكاندا مبانكة بةثيَشةواى ثاريَزكاران و موتةقيةكان.

واتة: ئةوانةى  [١٥الفرقان: ] چۓ  ڭ   ڭچةو دةفةرموويَت: دوابةدواى ئةوة ثةروةردطار زياتر بابةتةكة رِون دةكاتةو
ويَتة ئةو سيفةتانةيان هةية ثاداشت دةدريَنةوة بة ثلةو كوَشكى بةرز لة بةهةشتدا كة لة بةرزيدا شويَنةكة بة"الغرفة" ناوبراوة، ضونكة دةكة

لة بةرزترين شويَنداية، هةر لةبةرئةوةية ثةروةردطار بةرزترين شويَن لةسةروى ئامسانةكان و ذيَر عةرشى ثةروةردطاردا، بةهةشتيش 

واتة: بةهوَى ئارامطرييان لةسةر طويَرِايةلَى  [ 57الفرقان:] چڭ     ڭ چ واتة: بةهةشت،  چۓ  ڭ   ڭچدةفةرموويَت: 
تيَك ئاراميان طرت خوا بة خواى ثةروةردطارو، ئارامطرييان لة ئةجنام نةدانى قةدةغةكراوةكان و، ئارامطرييان لةسةر كارةساتةكان. كا

داو بةهةشت ثاداشتيان دةداتةوة، كاتيَك كة ئاراميان طرت لةسةر جيَبةجيَكردنى مافى خواى طةورةو ئارامطرييان لة بةرامبةر قةدةغةكراوةكان
يدى ثةروةردطار لةبةرامبةر دووركةوتنةوة ليَيان و، ئارامطرييان لةسةر كارةساتة بةئيَش و ذانةكان لة نةخؤشى و هةذارى و جطة لةمانةش، ئ

 [١٥الفرقان: ] چۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچئةمانةدا بةباشرتين شيَوة ثاداشتيان دةداتةوة: 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ   چواتة: لةناو بةهةشتدا ثاداشت دةدريَنةوة بة ثلةو كؤشكى بةرز بةهوَى ئارامطرييان: 

ويَنةدا  "لةاليةن فريشتةكانةوة"  بة طةرمى سالَويان ىلَ دةكريَت. بيَ برِانةوة تيايدا لةو ش}واتة:  [١٥ – ١٥الفرقان: ] چۅ
ئةمانة لة سيفةتةكانى باوةرِدارى كاملَن لة ثياوان و ئافرةتان و  {دةميَننةوة، ئاى ضةند جيَطةو شويَن مانةوةيةكى جوان و خؤشة.

ن، لة قورئانى ثريؤزدا طةليَك ئايةتى ثريؤز هةن باسى رِةوشت و سيفةتى باوةرِدارانى ثياو بةدلَنياييةوة ئةوانة لة كةسة دلَخوَش و رِزطاربوةكان

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چو ئافرةمتان بؤ دةكةن، وةك دةفةرموويَت: 

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  

واتة:  .[٩١١البقرة: ] چچ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  
كتيَبةكان  ضاكة ئةوة نية رِوو بكةن بةرةو رِؤذهةالَت يان رِؤذئاوا، بةلَكو ضاكة ئةوةية كة مرؤظ باوةرِى بةخواو بة رِؤذى دوايى و فريشتةكان و}

شى دةويَت بة خزمان و هةتيوان و بيَ نةوايان و "هةذاران" رِيَبوارانى و ثيَغةمبةران هةبيَت و، دارايى خؤى ببةخشيَت لةطةلَ ئةوةى كة خوَ
ك كة كةم دةست و سولَكةران و لةرِيَى ئازاد كردنى كؤيلةكاندا، وة نويَذى بة ضاكى كردبيَت و زةكاتى دابيَت و ثةميان بةجيَهيَنةران كاتيَ

 .{لة كاتى جةنطدا، ئا ئةوانةن كة رِاستيان كردو هةر ئةوانةشن ثاريَزكارانثةميانيان دابيَت و خؤرِاطران لة كاتى تةنطدةستى و نةخؤشى و 

ى ئا ئةمةية سيفةتى ئةو كةسانةى تةقواى خوايان هةية لة ثياوان و ئافرةتان، ئةوة سيفةتةكانيانن كة خواى ثةروةردطار لةم ئايةتة ثريؤزة

بةسورةتى " واتة: لة رِاستيدا خاوةنى ضاكة  چٿ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ" دا باسى كردون: البق
وةك ئةو كةسةية باوةرِى بةخواو بةرِؤذى دوايى و فريشتةكان و كتيَبة ئامسانيةكان و ثيَغةمبةران هةية، باوةرِيان هيَناوة بة ثةروةردطار 

دروستةو ئةو دروستكةرو رِؤزى  دروستكةرو تةنها ثةرسرتاوى بة هةق، وة باوةرِيان هةية بةوةى ثةرستنى خواى طةورة شتيَكى رِاست و
بيَ دةرة، وة زاتى ثةروةردطار وةسفكراوة بةناو و سيفةتة جوان و بةرزةكانى، هيض هاوشيَوةو هاوتايةكى نيةو، ئةو ثةروةردطاريَكى كاملَ و 

ةوة، بةلَكو لةهةموو رِويةكةوة كةم و كورتيية لةناو و سيفات و كردةوةكانيداو، هيض جؤرة كةم و كورتى و ناتةواوييةكى رِووبةرِوو نابيَت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ ثةروةردطار خاوةنى كاملَى و تةواوى رِةهاية، هةروةك خوا دةفةرموويَت: 

 [.٧ – ٩اإلخالص: ] چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 نةبووةو لة كةس نةبووة.هةرطيز هيض كةس بلَىَ ئةوة خواى تاك و تةنيا. ئةو خوايةى بيَ نيازو جيَى نيازو ئوميَدة. كةسى ىلَ }واتة: 
هةروةها باوةرِهيَنان بةرِؤذى دوايى و زيندوبونةوةى دواى مردن، ضونكة طومان لةوةدا نية ئةم دونياية تةواو دةبيَت و  {هاوشيَوةو هاوتاى نية.

دةبيَت ئةو رِؤذة بيَت و خواى طةورة بةندةكانى زيندوو هةموان بةجيَى دةهيَلَني و رِوَذى دواييش ديَت و طةورةترين حةقيقةتى ضاوةرِوانكراوة، 
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ثاشان }واتة: [.٩٥–٩٥المؤمنون: ] چۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچدةكاتةوة، وةك دةفةرموويَت: 

 .{بةرِاستى ئيَوة لة دواى ئةوة هةمووتان دةمرن. لة ثاشان بيَ طومان ئيَوة لة رِؤذى دواييدا زيندوو دةكريَنةوة

بةرِاستى قيامةت ديَت و بةرثا }واتة:  [.١الحج: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    چةها دةفةرموويَت: هةرو
 {دةبيَت و طومانى تيَدا نية، دلَنياشنب خوا زيندووى دةكاتةوة هةموو ئةو كةسانةى كة لةناو طؤرِةكاندا "مردوون".

او بةهةشت و ئاطرو ميزان و سريِات، تيايدا نامةى كردةوةكان بةدةستى رِاست يان دةستى ضةثى رِؤذى دوايي: بريتية لة رِوَذى ثاداشت و سز 
يان  بةندةكانةوة دةدريَن و ثردى سريِات دادةنريَت و كردةوةكانى مرؤظ كيَشانة دةكريَن. ئيدى ثاش ئةوة هةموو شتيَك كؤتايى ديَت و خةلَكى

باوةرِداران بةرةو بةهةشت و كامةرانى و خؤشطوزةرانى دةبريَن و، بيَباوةرِانيش بةرةو دؤزةخ و بوَ بةهةشت و ياخود بةرةو دؤزةخ دةبريَن، 
 سزاو ئازاريَكى رِسواكةر دةبريَن. داواكارم ثةروةردطار ئيَمة لة ئاطرى دؤزةخ بثاريَزيَت.

ةردطارن و سةربازيَكن لة سةربازةكانى خواى طةورة، هةروةها باوةرِهيَنان بة فريشتةكانى خواى طةورة، ئةوان بةردةوام فةرمانبةردارى ثةرو 

ى  ائ  چ فريشتةكان نويَنةرى ثةروةردطارن بوَ الى بةندةكان بة ئاماجنى طةياندنى فةرمان و رِيَطرييةكانى ثةروةردطار، وةك دةفةرموويَت: 

بدات، وة ض فةرمانيَكيان ثيَ بدريَت  نافةرمانى خوا ناكةن لةوةى كة فةرمانيان ثيَ}واتة:  [.٥التحريم: ] چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
خواى طةورة فريشتةكانى لة نور دروست كردوة، ئةوان بةردةوام فةرمانةكانى ثةروةردطار جيَبةجيَ دةكةن، وةك  {ئةجنامى دةدةن

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  دةفةرموويَت:

  [.٨٢ – ٨٥ء: األنبيا] چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
بةلَكو ئةوانة "فريشتة" بةندةى رِيَزطرياوى خوان. لةخوا ثيَش ناكةون بةقسةو بة ووتة، وة ئةوان بة فةرمانى خوا كار دةكةن. "خوا" }واتة: 

تكا ناكةن، تةنها بؤ  دةزانىَ، ئاطادارة بةوةى لة دنيادا لةبةر دةستياندايةو ئةوةيشى لة رِؤذى دواييدا بؤيان ئامادة كراوة، وة "فريشتةكان"
  .{ئةو كةسة نةبيَت كة "خوا" رِازى بيَت "تكاى بؤ بكريَت"، وة ئةوان "فريشتةكان" لة ترس و هةيبةتى خوا زؤر دةترسن

نيان هةروةها باوةرِهيَنان بة كتيَبة ئامسانيةكان، مةبةستيش لة هةموو ئةو كتيَبانةية ثةروةردطار بوَ ثيَغةمبةرانى دابةزاندون، طةورةتري
راون، ثريوَزترين بريتيية لة قورئانى ثريؤز، باوةرِداران باوةرِيان بة هةموو كتيَبة ئامسانيةكان هةية كة لة رِابردودا بوَ سةر ثيَغةمبةران دابةزيَن

 دابةزيَنرا. و طةورةترين و كوَتا كتيَبيش بريتيية لة قورئانى ثريؤز، كة بوَ سةر ثيَغةمبةرى خؤشةويست 
كة رِيَزدارترينى  ()اران باوةرِيان بة سةرجةم ثيَغةمبةران هةيةو هةموويان بة رِاست دةزانن، كوَتا ثيَغةمبةر بريتيية لة وة باوةرِد

 ثيَغةمبةران و كوَتايى ثيَهيَنةرى كاروانى ثيَغةمبةرانة.
ؤريش سامانةكةيان خؤش دةويَت و لةم ئايةتة وة باوةرِداران لةو سةروةت و سامانةى كة خوا ثيَيانى بةخشيوة دةبةخشن لةطةلَ ئةوةى كة ز

 (1) [.٩١١البقرة: ] چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ ثريؤزةدا ئةو واتاية دةردةكةويَت كة دةفةرموويَت: 
ئةوان لةو سةروةت و سامانة دةبةخشن كة خؤشيان دةويَت و لةبةر خاترى ثةروةردطار هاوكارى كةسانى هةذارو نةدارى ثيَ دةكةن لة خزم  

ة نزيكةكانى خوَيان و جطة لةوانيش، يان دةخيةنة ثرِوَذة خيَرخوازييةكانةوةو لةجيهادى دوذمنانى خواشدا سامانةكةيان دةبةخشن، و كةس
ئةهلى باوةرِو ضاكةكارى بةو شيَوازةن، سةروةت و سامانةكانى خؤيان دةبةخشن و دةيكةنة خيَرو ضاكة، وةك قورئان دةفةرموويَت: 

تةنيشتيان دوور دةكةويَتةوة لة }واتة:  [.٩٥السجدة: ] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ
جيَطاى خةوتنيان "لة خةو هةلَدةسنت و شةونويَذ دةكةن"، هاوارو نزا لة ثةروةردطاريان دةكةن بةترس و هيواوةو، لةو رِؤزى و سامانةى 

 .{ثيَمان داون دةبةخشن

 [.١الحديد: ] چگ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ ک  گ  گ چ لة شويَنيَكى تريشدا دةفةرموويَت: 
ببةخشن لةو سامانةى كة خوا ئيَوةى كردوة بةجيَنشينى ثيَشينان تيايدا، ئينجا ئةوانةتان  باوةرِ بهيَنن بة خواو ثيَغةمبةرةكةيي و }واتة: 

  {.كة باوةرِيان هيَناوةو داراييان بةخشيوة ثاداشتى طةورةيان بؤ هةية

 [.٩١١البقرة: ] چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ هةروةها دةفةرموويَت: 

                                                           
 لة ثيَشةوة ئاماذة بة تةفسريةكةى كراوة. (1)
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ان ئةمةش بةواتاى ئةوة ديَت ئةوان لةم بوارانةدا سةروةت و سامانةكانيان لةثيَناو خواى طةورةدا دةبةخشن، بة خزم و كةسة  نزيكةكانى خؤي 
ةسانةش دةبةخشن كة لة خوَيانةوة نزيك نني بةالَم الوازو نةدارن، بةوانةش دةبةخشن كة و بة كةسانى هةتيو و هةذاران و نةداران و، بةو ك

كة ثيَي بضنةوة رِيَبوارن و خةلَكى ناوضةكةى خوَيان نني و بوَ ئاماجنيَك رِيَيان لةو شويَنة كةوتوة بةالَم ثارةيان ىلَ برِاوةو بةشى ئةوةيان نية 
ة لةبةر نةبونى و هةذارى داواى يارمةتى لة خةلَكى دةكةن و ئةمة جطة لةوةى خةلَكانيَكى هةذارى والَتى خؤيان، بةو كةسانةش دةبةخشن ك

بةمانة ئةوتوَ هةن كة لة رِوويان نايةت داواى هاوكارى بكةن و بةالَم كةسيش بة بارودوَخيان ئاطادار نية، ئا ئةو جوَرة كةسانة مالَةكانيان 
 دةبةخشن كة ئاماذةمان ثيَدان.

يشة: بة واتاى ئةوة ديَت كة مالَةكانيان دةبةخشن لة رِيَى ئازاد كردنى كوَيلةدا، يان لةثيَناو ئازادكردنى كوَيلةو   چڦ  ڦ چ: هةرضى
 ديلى جةنط و بةخيَوكردنى خيَزانى ديلةكاندا مالَ دةبةخشن. 

ان بة جوانرتين و ضاكرتين شيَوة نويَذ واتة: باوةرِدار [.٩١١البقرة: ] چڦ     ڄ  ڄ  ڄ  چثاشان ثةروةردطار دةفةرموويَت: 
ئةجنام دةدةن و زةكات دةدةن و ثاريَزطارى لة نويَذةكانيان دةكةن و لةكاتى خؤياندا ئةجناميان دةدةن و زةكات دةردةكةن، ضوَن 

 ثةروةردطار فةرمانى ثيَيان كردوة ئاوها جيَبةجيَى دةكةن.

بةواتاى ئةوةى ئةطةر بةلَيَنيَكياندا وةفادار دةبن و  [.٩١١البقرة: ] چڄ  ڃ  ڃ  ڃڃچلة ئايةتيَكى ديكةدا دةفةرموويَت: 

بةواتاى ئةوةى لة كاتى  [.٩١١البقرة: ] چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچخيانةت لةبةلَيَنةكةدا ناكةن. ثاشان دةفةرموويَت: 

ڇ  ڍ   ڍڌ  چدةفةرموويَت: تةنطدةستى و نةخؤشي و كاتى جةنط و برسيةتي و كوشتاردا خؤرِاطرن. لة كوَتايى ئايةتةكةشدا 

واتة: ئا ئةوانةى كة بامسانكردن لة رِاستطؤيانن، بةهؤى ئةوةى بة كردةوة جوانةكانيان و تةقواى [.755البقرة: ] چڌ  ڎ  ڎ
 خوا باوةرِةكةيان بةرجةستة كرد.

و الرباءةلة سورةتى " ونى "" دا ضةند سيفةتيَكى ديكةى باوةرِدارانى باس كردوةو، لة سورةتاالنفال  ٱ  چ " يشدا دةفةرموويَت: املؤمن

بةرِاستى باوةرِداران رِزطار دةبن "سةردةكةون". ئةو }واتة:  [.٨ – ٩المؤمنون: ] چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
 .{كةسانةى كة لة نويَذةكانياندا لةخوا ترسن " طةردن كةضن بؤ خوا"
رِدارانى كردوة، ئةطةر سةيرى قورئانى ثريؤز بكةين و بةجوانى ليَى هةروةك لة ضةند بابةتيَكى ديكةدا باسى سيفةت و رِةوشتى باوة

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ وردببينةوة ئةوة بة ضاكى هةست بةو رِاستيية دةكةين، وةك دةفةرموويَت: 

نى بريو ذيرى ة لة ئايةتةكانى و خاوةنائةم قورئانة كتيَبيَكى ثريؤزة كة ناردومانةتة خوارةوة بؤ تؤ، بؤ ئةوةى بري بكةنةو}واتة:  [.٨١ص: ]
 .{ثةندى ليَ وةربطرن

بةرِاستى ئةم قورئانة رِيَنمونى دةكات بؤ رِيَبازو }واتة: [.١اإلسراء: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ هةروةها دةفةرموويَت:  
 .{بةرنامةيةك كة رِاسترتينةو..

بلَىَ: قورئان بؤ  ()ئةى }واتة:  [.٧٧فصلت: ] چىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ..چلة شويَنيَكى ديكةشدا دةفةرموويَت:  

واتة:  [.٨٧ محمد:] چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ چهةروةها:  {كةسانيَك كة باوةرِيان ثيَى هيَناوة رِيَنيشاندةرو شيفايةو
 .{ئاخؤ ئةوانة لة قورئان وورد نابنةوةو تيَى ناطةن، "وانية" بةلَكو دلَيان قوفلَى ليَدراوة}

م بوَ خؤم و خوشك و براكامن بةتايبةتى و خةلَكى بةشيَوةيةكى طشتى ئةوةية: طرنطى بة قورئانى ثريؤز بدةن و لة ماناو مةبةستى ئاموَذطاري
ورد ببنةوةو لة ناخى دلَةوة لةبةرى بكةن و، بة ثةرؤشنب لةسةر خويَندنةوةى بةشيَوةيةكى بةردةوام، جاريَك بة خويَندنةوةو جاريَكيش 

بوَ ئةوةى دوضارى لةبريضونةوة نةبن، ضونكة ئةطةر ئةو كةسة بة بريكردنةوةو تيَفكران و وردبونةوة لة واتاكانى لةبةرى لةناخى دلَةوة 

 [.٨١ص: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ كردبيَت ئةوة زياتر سودى ليَ وةردةطريَت، وةك دةفةرموويَت: 
ة ثيَويستة بة تيَطةيشنت و فيَربونةوةو بةشيَوةيةكى كردارى قورئانةكة جيَبةجىَ بكةيت؟ ضونكة خواى طةورة ئةم كتيَبةى ناردوَتة خوارةو

ڻ  ڻ  ڻ  چ هةتا زانست و زانيارى ىلَ وةربطرين و لة كردةوةكامناندا رِةنط بداتةوةو جيَبةجيَي بكةين. لةم بارةوة دةفةرموويَت: 
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ئةم قورئانة ثريؤزة بةفةرِةمان ناردوةتة خوارةوة، كةواتة ئيَوةش شويَنى }واتة: [.٩٥٥األنعام: ] چہ  ہ ڻ  ۀ  ۀ 

 .{بكةون و خؤتان بثاريَزن "ثاريَزكاربن" تا رِةمحتان ثيَ بكريَت
نها بوَ خويَندنةوةو دةرخ كردن بيَت و بةس، ئةو قورئانة دابةزيَنراوة هةتا خةلَكى لة ذيانى رِؤذانةياندا بيكةنة كردارو شويَنى بكةون، نةك بة تة

ضونكة خويَندنةوةو لةبةركردن هوَكارةو، ئاماجنة سةرةكيةكةش بريتية لة شارةزابون لة قورئان و سوننةت و لةطةلَ باوةرِهيَنان بةخواو 
وبةطار هةموو ئةمانة لة سورةتى "جيَبةجيَكردنى فةرمانةكانيان و دوركةوتنةوة لة قةدةغةكراوةكانيان، ثةروةرد ثيَغةمبةرى خواو  " الت

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳڳڳ ڱ ڱ  ڱڱ  چدا كوَ دةكاتةوةو دةفةرموويَت: 

. ئةم ئايةتة طشتطريترين ئايةتة كة (1) [.١٩التوبة: ] چں ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ
 يشى كة لةسةريان فةرِزة ئاماذةى ثيَكراوة.زؤربةى  سيفات و رِةوشتة طةورةكانى باوةرِدارانى باس كردوةو هةروةها ئةوة

، ئةمة ئاماذةية بوَ ئةوةى باوةرِدارانى ثياو و ئافرةت ثشتيوانى يةكرتين و   چک  گ  گ   گ  گچكاتيَك دةفةرموويَت: 
و شويَنكةوتنيةوةو ئامؤذطارى يةكرت دةكةن و لةبةر خوا يةكرتيان خؤش دةويَت، وة ئاموَذطارى يةكرتى دةكةن لةسةر ثةيوةستبون بةهةق 

، ئاموَذطارى يةكدى لةسةر ئارامطرى دةكةن و هاوكارى يةك لةسةر ضاكةو تةقوا دةكةن، بةهةمان شيَوةيشة بؤ هةموو باوةرِدارانى ذن و ثياو
مانةى بامسان كةسى باوةرِدار ثشتيوانى براو خوشكة ئاينيةكةيةتى، ئافرةتى باوةرِداريش ثشتيوانى خوشكو برا ئاينيةكةيةتى، هةريةك لة

كردن خيَرو ضاكةى بؤ ئةوى تر دةويَت، بوَ كارى ضاكة بانطى دةكات و خوَشحالَ دةبيَت بةدامةزراوى بةرامبةرةكةى لةسةر كردةوةى ضاك و 
ذ نادات شةرِو خراثةيشى ىلَ دوور دةخاتةوة، بةهيض شيَوةيةك غةيبةتى ناكات و سةبارةت بة ناموسى قسة ناكات، هةروةك شايةتى دروَى لة د

 و قسةى ثيَ نالَيَت، بيانو و داواكارى ثوضى ئارِاستة ناكات، باوةرِدارانى ثياو و ئافرةت بةو شيَوازةن.
ى ئةطةر لة نةفسى خؤتدا ئةوةت بينى كة ئازارى براو خوشكيَكى موسلَمان دةدةيت و ياخود غةيبةت يان قسةى ثيَ دةلَيَيت و يا نةميمةو دروَ

اوةرِةكةت كةم و كورتى تيَدايةو الواز بووة، بةدلَنياييةوة ئةطةر باوةرِو ئيمانةكةت دامةزراو و كاملَ ببواية ئةوا هيض لة دذ دةكةيت، بزانة ب
 كاتيَك رِيَطات بةخؤت نةدةدا كة ستةم لة براكةت بكةيت و بة غةيبةت و نةميمة سنورى بشكيَنيت و هيَرشى بكةيتة سةر، يان شاهيَديدان و

تةقواو كارى ضاكةو رِيَنمايى..هةموو ئةمانة  ة ثيَ وتنى لة دذ ئةجنام بدةيت، وة باوةرِهيَنان بةخواو ثيَغةمبةرى خواو سويَندى درؤ و قس
ا رِيَطرى لة خاوةنةكةى دةكةن كة بة غةيبةت و جنيَودان و درؤكردن و شاهيَديدانى درؤ و جؤرةكانى ستةم و... هيَرش بكاتة سةر خوشك و بر

ڳ  ڳ  چ نكة باوةرِةكةى رِيَطرى ىلَ دةكات و لة هةموو جؤرةكانى ئازاردان دةيثاريَزيَت. ثاشان دةفةرموويَت: ئاينييةكانى، ضو

ئةمةش فةرمان و ثيَداويستييةكى طةورةيةو ضاكسازى ئوممةتى تيَدايةو بةم هؤيةوة سةركةوتن بةدةست دةهيَنيَت و،  چڳ  ڱ  ڱ
ى تياضون و سةرثيَضى و خراثةكاريدا سةربكةويَت، باوةرِدارانى ئافرةت و ثياو فةرمان بة ضاكةو هةر بةم هؤيةوة دةتوانيَت بةسةر هؤكارةكان

كاتيَك لة رِيَطرى لة خراثة دةكةن، باوةرِدار ناتوانيَت بيَدةنط بيَت كاتيَك لة براكةيدا خراثةيةك دةبينيَت، ثيَويستة رِيَطرى ىلَ بكات، وة 
ن و.. خراثةيةك دةبينيَت ئةوة رِيَطرييان ىلَ دةكات، ئةطةر لة براو خوشكة ئاينيةكةيدا كةمتةرخةمى سةبارةت براكةيدا يان لة ماموَذن و خالَؤذ

بة فةرِيزةكان بةدى كرد يان بينى كة ئينكارى دةكةن، فةرمانيان بة ضاكة ثيَ دةكات و، هةموو ئةمانةش بة حيكمةت و نةرم و نيانى و 
 ةطةيةنيَت.شيَوازيَكى جوان بة كةسى مةبةست د

د مادة باوةرِدار كاتيَك برايةكى ئاينى دةبينيَت كة تةممةلَى دةكات لة ئةجنامدانى نويَذةكانيدا، يان خةريكى غةيبةت و نةميمة كردنةو، ياخو
لةم دؤخةدا هوَشبةرةكان دةخواتةوة، يان سةرثيَضى فةرمانةكانى دايك و باوكى دةكات، يان ثةيوةندى خزمايةتى دةثضرِيَنيَت، ثيَويستة 

ة بةشيَوازو وتةى جوان رِيَنمايى بكريَت بة ئاماجنى وازهيَنان لةو كارة ضةثةالَنة، ناكريَت بؤ دوورخستنةوةى كةسى بةرامبةر لةو كردار
بكاتةوة كة ئةم خراثانة، ناو و ناتوَرةى بيَزراو و شيَوازيَكى نةشياو و توند بةكاربهيَنيَت، بةلَكو ثيَويستة بة نةرم ونيانييةوة بؤى رِون 

بة كردةوانةى ئةو ئةجناميان دةدات دروست نني و لةطةلَ موسلَماندا ناطوجنيَن، وة كاتيَك خراثةيةكيش لة خوشكة موسلَمانةكةيدا دةبينيَت 
راثةو ياخود لة شيَوازيَكى جوان رِيَطرى ىلَ بكات، وةك ئةوةى بيبينيَت كة سةرثيَضى دايك و باوكى دةكات و ياخود لةطةلَ هاوسةرةكةيدا خ

ثةروةردةكردنى مندالَةكانيدا كةمتةرخةمى دةكات و يان لة ئةجنامدانى نويَذةكانيدا تةمبةلَى دةكات، لةسةرى واجبة بةشيَوازيَكى جوان 
زانيَت كةسانى رِيَطرى ىلَ بكات، ئيدى ضونيةكة ئايا ئةو كةسة هاوسةرى بيَت يان خوشكى بيَت يان .. نةك هةر لة كةسى نزيك تةنانةت ئةطةر ب

 ديكة هةن و لةو كردةوة خراثانة ئةجنام دةدةن ثيَويستة بة ئةركى خؤى هةستيَت.

                                                           
 لة ثيَشةوة ئاماذة بة تةفسريةكةى كراوة. (1)
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وة كاتيَك ئافرةت لة هاوسةرةكةيدا شتيَكى ياساغى بةدى كرد، وةك ئةوةى بينى كة شةراب و مادة هؤشبةرةكان دةخواتةوة يان تةممةلَى لة  
لَةوةو بةبيَ رِوَيشنت بؤ مزطةوت نويَذةكانى ئةجنام دةدات، بة قسةو طوفتارى جوان رِيَطرى ىلَ ئةجنامدانى نويَذةكانيدا دةكات و ياخود لة ما

 دةكات، وةك ئةوةى ثيَى بلَيَت: ئةى بةندةى خوا لة ثةروةردطارت برتسةو بزانة ئةو ضاوديَريت دةكات و ئةمةى توَ ئةجنامى دةدةيت دروست
مةلَ ئةجناميان بدة، دوور بكةوةرةوة لةو شتانةى ثةروةردطار قةدةغةى كردوون لة هةموو نية، ثاريَزطارى لة نويَذةكانت بكةو بة كوَ

ن جؤرةكانى مادةى هوَشبةرو مةي، يان لة تاشينى رِيش و دريَذكردنى مسيَلَ و يان لة شوَرِبونةوةى جل و بةرط. هةموو ئةوانةى بامسان كرد
ى ثياو و ئافرةت و ضاكسازان ثيَويستة كة رِيَطرييان ىلَ بكةن، لةسةر هاوسةران و براو لة خراثةو تاوان و جطة لةمانةش لةسةر باوةرِداران

كةسانى نزيك و دراوسىَ و دانيشتو لةو مةجليسةداو جطة لةمانةش، ثيَويستة بةئةركى خؤيان هةسنت، ثةروةردطار باسى سيفاتةكانى 

فةرمان بة ضاكة دةكةن و رِيَطريش لة }واتة:  چڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ باوةرِدارانى ذن و ثياو دةكات و دةفةرموويَت: 
  .{خراثة دةكةن..

وش  أن يعمه  اهلل بعقابه}دةفةرموويَت:  هةروةها ثيَغةمبةرى خوا  وه أ وا املنيب فل  يغري رأ واتة: ئةطةر .  (1) {إن الناس إذا 
 رى سزا بكات.خةلَكى خراثةيةكيان بينى و نةيانطؤرِى، با برتسن لةوةى كة خوا هةموويان دوضا

رأى مني  منيبا فليغريه بيده، فإن مل يستلطع فبلسانه، فإن مل يستلطع }دةفةرموويَت:  هةروةها لة فةرمودةيةكى ديكةدا  من 
وذل  أضعف االميان ئةم ياساية بةشيَوةيةكى طشتى بؤ هةموو تاوانةكان بةهةمان شيَوةية، ئيدى ضونيةكة ئايا ئةو تاوانة . (2) {فبقلبه 

نيَكى تردا رِيَطا ئةجنام بدريَت، ياخود لة مالَةوةداو يان لة مزطةوت و ناو فرِوَكةو شةمةندةفةرو ئوَتوَمبيَلدا ئةجنام بدريَن، يان لة هةرشويَلةسةر 
لةم بارةوة  ئةجنام بدريَن ضونيةكة، فةرمان كردن بة ضاكةو رِيَطرى كردن لة خراثة ئةركيَكى طشتييةو ثياوان و ئافرةتان دةطريَتةوة، ئافرةت

قسة دةكات و ثياويش بة هةمان شيَوة فةرمان بة ضاكةو رِيَطرى لة خراثة دةكات، ضونكة ئةمة ضاكسازى و رِزطاربونى هةموانى تياداية، 
و طوفتارى دروست نية لةم بارةوة بيَ دةنطى هةلَبذيَرين لةبةر خاترى هاوسةرو براو فالَنة كةس، نابيَت ئةوة لةياد بكةين ثيَويستة بةشيَواز

 جوان ئةركةكامنان ئةجنام بدةين، نةك ثةنابردن بوَ توندوتيذى، ثيَويستة بؤ ئارِاستةكردنى ئامؤذطارى كاتة طوجناوةكان هةلَبذيَرين؟
شت ضونكة هةنديَك كةس هةن لةكاتيَكدا ئامؤذطارى وةرناطرن بةالَم لةكاتيَكى تردا بة ئاسانى وتةكانت ىلَ وةردةطرن و ئامؤذطاريةكاني 

دا جيَبةجيَ دةكةن و ئامادةكارى تةواويان تياداية، بةدلَنياييةوة باوةرِداران تيَبينى ئينكارى كةسى مةبةست دةكةن و لةكاتى شياوى خوَي
لة رِوَذانى  ئامؤذطارى ئارِاستة دةكةن و  دوضارى نائوميَديش نابن ئةطةر ئامؤذطاريةكانيان ىلَ وةرنةطريَت، بةلَكو بةئوميَدةوة لةوة دةرِوانن كة

ن لة داهاتوو قسةكانيان ىلَ وةردةطريَت، ضونكة باوةرِدارانى ثياو و ئافرةت هيض كات نائوميَد نابن، بةلَكو بةردةوام دةبن لة رِيَطرى كرد
ش بردنيان قةدةغةكراوةكان و، لة فةرمان كردن بة ضاكةو ئامؤذطارى كردنى بةندةكان لةبةر خاترى خواى ثةروةردطارو، لةطةلَ طومانى با

 چڱ  ڱ  ں  ںچ بةخواى طةورةو ئارةزووكردنى ئةوةى كة لةالى ثةروةردطارة. دواتر خواى طةورة دةفةرموويَت: 

ياندا باوةرِدارانى ذن و ثياو بة هةمان شيَوةن، بةباشرتين شيَوة نويَذةكانيان ئةجنام دةدةن و ثاريَزطارييان ىلَ دةكةن و لة كاتةكانى خوَ
( دا لة هةموو حى على الصالة، ح  على الفالحثياوان بة كوَمةلَ لة مزطةوتةكاندا ئةجناميان دةدةن، لةطةلَ بيستنى ) ئةجناميان دةدةن،

 فةرزةكاندا بةخيَرايى دةست ثيَشخةرى دةكةن و بةرةو مزطةوت دةرِؤن. 
كة زوَربةى خةلَكى تيَيكةوتوون "ثةنا بةخواى لةسةر باوةرِدار ثيَويستة هةست بة ضاوديَرى ثةروةردطار بكات و خوَى بثاريَزيَت لةوةى 

ى نيفاق طةورة" ئةويش ئةجنامدانى نويَذةكانيانة لة مالَةوةو، دواكةوتنيانة لة نويَذى بةكوَمةلَ تا ئةو ئةندازةيةى كة دةضويَندريَن بة ئةهل
ى لةدواى خؤركةوتن و لة كاتى بةرِيَكةوتنى بؤ سةر لةبةر ئةجنامدانى نويَذةكانيان لة مالَةوة، يان دواخستنى نويَذى بةيانى و ئةجنامدان

ؤلَةكةى كارةكةى، يان وازهيَنانى يةكجارةكى لة ئةجنامدانى نويَذى بةيانى، ئةمةش بةالَو كارةسات و تاوانيَكى طةليَك طةورةية، ضونكة نويَذ ك
يَزطاى ىلَ بكات ئةوة ثاريَزطارى لة ئاين كردوة، ئيسالمة، هةركةس بيثاريَزيَت ئةوة ثاريَزطارى لة ئاينةكةى كردوة، هةركةسيش ثار

هةركةسيش لةكيسى بدات ئةوة بةهوَيةوة كردةوةكانى ديكةشى لةكيس خؤى بردوة، هةركةسيش واز لة نويَذكردن بهيَنيَت ئةوة دوضارى 

                                                           
رق  )1أخبجه أمحد ) (1) والنه  عن املنيب،  وف  وابن ماجة: كتاب الفنت، باب االمب باملعب  ،)5004.) 

 كراوة.لة ثيَشةوة ئاماذة بة ماناكةى  سبق ختبجيه. (2)
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وبينه  الصالة فمن تبكها فقد العهد الذي بينن}كة دةفةرموويَت:  كوفرو بيَباوةرِى بووة لةبةر ئةم فةرمودةيةى ثَغةمبةرى خوا   ا 
ب  واتة: جياوازى نيَوان ئيمانداران و بيَباوةرِان نويَذة، هةركةسيَك نويَذ نةكات ئةوة بيَباوةرِة. .(1) {كف

دةفةرموويَت:  ئةمةش فةرمانيَكى طشتييةو ثياوان و ئافرةتان دةطريَتةوة، هةروةها لة فةرمودةيةكى ديكةدا ثيَغةمبةرى خؤشةويست 
والرب  تب  الصالةبني} ب  وبني اليف  واتة: لةنيَوان ثياو و بيَباوةرِي و شريكدا وازهيَنانة لة نويَذ كردن. (2) { البج  
كو لةبةرئةوة بةهيض شيَوةيةك دروست نية باوةرِدار لةم بارةوة تةممةلَى بكات، دروستيش نية ثياو لة مالَةوة نويَذةكةى ئةجنام بدات، بةلَ 

زطةوت برِوات و بةكوَمةلَ نويَذةكانى تيادا ئةجنام بدات، ئةمة يةكيَكة لة ئةركةكانى سةرشانى ثياوانى باوةرِدار،وةك ثيَويستة بةرةو م
ر}دةفةرموويَت:  ثيَغةمبةرى خوا  واتة: ئةوةى طويَى لة دةنطى بانط بوو و  (3) {من مسع النداء فل  يأته فال صالة له إال من عذ

 يَذى بؤ نيية، مةطةر ئةوةى كة عوزريَكى شةرعى هةبيَت.نةضوو بة دةميةوة، ئةوة نو
من ثياويَكى نابينام كةس نية دةستم بطريَت و  طوتى: ئةى ثيَغةمبةرى خوا  جاريَكيان ثياويَك هاتة خزمةتى ثيَغةمبةرى خواو  

  ؟{ه  تسمع النداء بالصالة}لة وةالَمدا فةرمووى:  مبهيَنيَت بوَ مزطةوت، ئايا موَلَةت هةية لة مالَةوة نويَذةكةم ئةجنام بدةم؟ ثيَغةمبةر 
ثيَى فةرموو:  واتة: ))ئايا طويَت لة دةنطى بانط هةية((؟ ثياوةكةش لة وةالَمدا طوتى: بةلَىَ طويَم لة بانط دةبيَت، ثاشان ثيَغةمبةر 

وج } مؤلَةتى ثيَ نةدا  م بدةيت((. بةلَىَ ثيَغةمبةرى خوا واتة: ))لةسةرت ثيَويستة بيَيت بؤ مزطةوت و نويَذةكانت بةكؤمةلَ ئةجنا (4) {فأ
بيَت لة مالَةوة نويَذةكةى ئةجنام بدات، لةطةلَ ئةوةى كةسيَكى نابيناش بو و كةسيش نةبوو دةستى بطريَت و بةرةو مزطةوتى بهيَنيَت، ئةى دة

 ئةمة ضوَن بيَت سةبارةت بة كةسيَك كة ضاوةكانى هيض طرفتيَكيان نية.
ؤم الناس، م  أنلطلق }جيَطري بوة كة فةرموويةتى:  غةمبةرى خواوة هةر لة ثيَ رجال في لقد هممت أن لمب بالصالة فتقام، م  لمب 

وته  ون الصالة فأحبق عليه  بي رجال ال يرهد . واتة: لة خوليامدا بوو فةرمان بكةم كة (5) {ببجال معه  حزم من حلط  على 
ك بكةم نويَذةكةيان بؤ بكات، ئينجا خؤم لةطةلَ ضةند ثياويَكدا دةرضم كة ضةند باوةشيَك داريان ثيَ قامةت بكريَت بؤ نويَذو فةرمان بة ثياويَ

 بيَت، بؤ سةر ئةو ثياوانةى نايةن بؤ نويَذ تا خانوةكانيان بةسةردا بسوتيَنم. ئةمةش ئاماذةية بوَ طةورةيى و طرنطى بابةتةكة. 
ين بة ئةجنامدانى نويَذةكامنان بةكوَمةلَ و لةمزطةوتداو، دةبيَت لةو رِوانطةوة ئاطادارى ئةوةبني لةم رِوانطةوة لةسةرمان ثيَويستة طرنطى بدة

"، نةبادا دوضارى تةممةلَى و خاوةخاو ببني، ضونكة تةممةلَى خاوةخاوىَ كردن لة سيفاتى ئةهلى نيفاقن "ثةنا بةخوا دةطرين لة بارودوَخيان

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  چ ت: دةربارةى ئةمة ثةروةردطار دةفةرموويَ

 [.٩٧٨النساء: ] چڎ  ڈ  ڈ          ژ
ة بةرِاستى دورِوةكان دةيانةويَت خوا خبةلَةتيَنن، كةضى لةبةرامبةردا ثةروةردطار خةلَةتيَنةرى ئةوانةو هةركاتيَكيش هةسنت بؤ نويَذ ب}واتة:

لةسةر موسلَمانان بة ذن و ثياوةوة  .{رِووثامايى بؤ خةلَكى دةكةن و، يادى خوا ناكةن كةميَك نةبيَت تةممةلَى و سستى هةلَدةسنت، وة
نى ثيَويستة كة طرنطى بةنويَذ بدةن ضونكة كوَلَةكةى ئيسالمةو، ثاش شايةتومان طةورةترين ثايةى ئيسالمة، هةركةس ثاريَزطارى لة نويَذةكا

ة، هةركةسيش لةكيسيان بدات ئةوة ئاينةكةى لةكيس داوة، الحول وال قوة اال باهلل. هةروةها ملكةضى بكات ئةوة ثاريَزطارى لة ئاين كردو
رموويَت: نواندن لةناو نويَذةكامنانداو ثيَش نةكةوتنى ئيمام، بةهةمان شيَوة دةضيَتة ضوارضيَوةى ثاريَزطارى كردنى نويَذةوة، ثةروةردطار دةفة

 .(6) [.٨ - ٩لمؤمنون: ا] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 

                                                           
رقا  )        22522أخبجه أمحد ) (1) ب  الصاالة،  والرتمذي: كتااب االمياان، بااب ماا جااء   تا ر        2321(،  والنسااي : كتااب الصاالة، بااب احليا    تاا  ،)

رق  ) رق  ) (،536الصالة،  وسننها باب ما جاء فيمن تب  الصالة،   (.1001وابن ماجة: كتاب اقامة الصالة 
رق  )أخبجه مسل : كتاب االميا (2)  (.22ن، باب بيان اطالق اس  اليفب على من تب  الصالة، 

رق  ) (3) واجلماعات، باب التغليظ   التخلف عن اجلماعة،   (.016أخبجه ابن ماجة: كتاب املساجد 
رق  ) (4) واضع الصالة، باب جي  إتيان املسجد على من مسع النداء،  وم  (.346أخبجه مسل : كتاب املساجد 
رقا  )    أخبجه البخا (5) وت،  وم مان البيا واخلصا ومات، باب إخباج أه  املعاص   واضاع الصاالة،      2520ري: كتاب اخلص وم ومسال : كتااب املسااجد   ،)

رق  ) وبيان الترديد   التخلف،   (.341باب فض  صالة اجلماعة 

 لة ثيَشةوة ئاماذة بة تةفسريةكةى كراوة. (6)
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ول اهلل كيف يسبق صالته؟قال: }دةفةرموويَت:  ثيَغةمبةر   رس وأ الناس سبقة الذي يسبق صالته((، قي  يا وعها }أس رك اليت  
ضوَن دزى  واتة: خراثرتين مرؤظ ئةو كةسةية دزى لةنويَذةكةيدا دةكات! هاوةالَن وتيان: ئةى ثيَغةمبةرى خوا . (1){وال سجودها

  ذةكةى دةكات؟ فةرمووى: ناتةواوى هةية لة ضةمينةوةو كرِنووش بردنيدا.لةنويَ
ضاوى بة ثياويَك دةكةويَت كة نويَذةكةى بةخراثى ئةجنام دةدات و ضةمينةوةو كرِنوش بردنةكانى تةواو نني،  كاتيَكيش ثيَغةمبةرى خوا 

 : فةرمانى ثيَ دةكات كة نويَذةكةى دوبارة بكاتةوةو ثيَى دةفةرموويَت
راكعا،  } ركع حتى تلطمئن  وء، م  استقب  القبلة فيرب، م  أقبأ ما تيسب مع  من القبلن، م  ا وض إذا قمت اىل الصالة فأسبغ ال

رفع حتى تلطمئن جالسا، م  اسجد حتى تلطمئن ساجدا، م   رفع حتى تعتدل قايما، م  اسجد حتى تلطمئن ساجدا، م  ا م  ا
 . (2) {افع  ذل    صالت  كلها

هةركاتيَك هةستايت بؤ ئةجنامدانى نويَذ، دةستنويَذ بطرةو ثاشان رِووبكةرة قيبلةو تةكبري بكة، ثاش ئةوة ضةندةت بؤ دةكريَت قورئان واتة: 
ببةو خبويَنة، دواتر رِكوع ببةو بوةستةو لة جولَة بكةوة، ثاشان بةرز ببةرةوة تا ئةو كاتةى جةستةت رِيَك رِادةوةستيَت، ثاش ئةوة كرِنوش 

 ةستةو لة جولَة بكةوة، ئينجا بةرز ببةرةوة تا دادةنيشيت و لة جولَة دةكةويت، ثاشان كرِنوش ببةرةوةو بوةستةو لة جولَة بكةوةو ئينجابو
 لة هةموو نويَذةكةتدا بةم شيَوةية بكة.

ةس بةو شيَوازة نويَذ بكات نويَذةكةى زؤريَك لةخةلَكى هاوشيَوةى دةنوكدان لة زةوى نويَذ دةكةن و ئةمةش تاوانيَكى طةورةية، ضونكة هةرك
بةتالَ دةبيَتةوة لةبةر ئةو فةرمودةيةى سةرةوة، ثيَويستة لة ضةمينةوةو كرِنوش بردن و هةستانةوةى ثاش كرِنوش و ثشووى نيَوان 

ا ثيَش ئيمام بكةوين، ثيَويستة دووكرِنوشةكة هةست بة دلَنيايى و ئارامى بكةين و، دةبيَت ئاطادارى ئةوة بني نةكةين لة نويَذى بة كوَمةلَد
ت ئيَمة ثيَشى نةكةوين و كاتيَك "اهلل اكرب" بكةين كة تةواو و بيَ دةنط دةبيَت، واتة:كاتيَك ئيمام "اهلل اكرب" دةكات و دةضةميَتةوة، نابيَ

وة، بةهةمان شيَوة لة كرِنوش بردن و بضةمينةوة تا ئةو ساتةى كة دةضةميَتةوةو لة جولَةو دةنط دةكةويَت، ئةو كاتة دةبيَت ئيَمة بضةمينة
إن  }دةفةرموويَت:  كردارةكانى ديكةى ناو نويَذدا نابيَت بةهيض شيَوةيةك ثيَش ئيمام بكةوين يان لةطةلَيدا بني، وةك ثيَغةمبةرى خوا 

وال باالنصباف وال بالقيام  وال بالسجود،  وع  بك ون  بال  ثيَشم مةكةون لة واتة: من ثيَش نويَذتامن .(3) {إمامي  فال تسبق
 ضةمينةوةو لة كرِنوش بردندا، لة هةستانةوةو سةالم دانةوةشدا زيادة رِةوى مةكةن و ثيَشم مةكةون.

وا حتى }دةفةرموويَت:  هةروةها لة فةرمودةيةكى ديكةدا  وال تيرب وا،  وا عليه فإذا كرب فيرب ؤمت به فال ختتلف إمنا جع  االمام لي
وال وا،  ركع ركع فا وإذا  وا ييرب،  وإذا سجد ول  احلمد،  ربنا  وا:  ول وا حتى يبكع، إذا قال: مسع اهلل ملن محده فق  تبكع

وا حتى يسجد وال تسجد وا   .(4){فاسجد
تةكبري واتة: ثيَش نويَذ بؤ ئةوة دانراوة كة نويَذةكةى لة دوا داببةسنت و جياواز مةبن لةطةلَيدا، ئةطةر تةكبريى كرد ئيَوةش تةكبري بكةن، 

مسع ةو تةكبري دةكاتن، ئةطةر ضووة رِكوعةوة ئيَوةش بضنة رِكوعةوة، مةضنة رِكوعةوة هةتا ئةو دةضيَتة رِكوعةوة، ئةطةر طوتى: مةكةن تا ئ
، ئيَوةش بلَيَن: ربنا ولك احلمد  "خواية سوثاس بؤ تؤ" ئةطةر كرِنوشى "خوا قسةى ئةو كةسةى بيست كة سوثاسى دةكاتاهلل ملن محده "

 ، كرِنوش مةبةن تا ئةو دةيبات.برد ئيَوةش بيبةن
م ناطرن و "ئةمة شتيَكى رِون و ئاشكراية بوَ كةسيَك خوا سةركةوتووى بكات و بةثيَى فةرمودةكة برِوات بةرِيَوة" بةالَم هةنديَك لة خةلَكى ئارا

تر لةوانةى كة هاوكارمانة بوَ ثاريَزطارى كردن لة  زوَر ثةلة دةكةن و ثيَشربِكىَ لةطةلَ ئيمامدا دةكةن، ثيَويستة ئاطادارو خوَثاريَز بني. يةكيَكى
خةوتنى  نويَذى بةيانى و ئةجنامدانى لةكاتى خوَيداو بةكوَمةلَ لة مزطةوتدا، زوو نوسنت و زوو لة خةو هةستانة، هةروةك ثيَغةمبةرى خوا 

 ثيَش نويَذى عيشاو قسةكردنى دواى نويَذى عيشاى ثيَ خؤش نةبوو. 

                                                           
 (.11162أخبجه أمحد ) (1)
ري: كتاب ا (2) رقا  ) أخبجه البخا رد فقال: علي  السالم،  باءة الفاحتاة   كا          3241الستئذان، باب من  وب قا وجا ومسال : كتااب الصاالة، بااب   ،)

رق  )  (.610ركعة، 
رق  ) - (3) ود،  و سج وع أ  (.523أخبجه مسل : كتاب الصالة، باب حتبي  سبق االمام ببك
ؤمت بااه،   (4) ري: كتاااب ابذان، باااب  نمااا جعاا  االمااام لياا رقاا   321رقاا  ) أخبجااه البخااا وم باالمااام،  ومساال : كتاااب الصااالة، باااب ايتمااام املااام  ،)
(511.) 
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لَمانيَكى ثياو و ئافرةت هةولَ و كؤشش بكةن بوَ ئةوةى لة كاتى خؤيدا نويَذى بةيانى ئةجنام بدةن و باشرت واية دواى ثيَويستة هةموو موس 
ة نويَذى عيشا شةوخنونى نةكةن؟ ضونكة ئةمة هؤكارة بؤ ئةوةى لةكاتى نويَذى بةيانيدا بةئاطا نةيةنةوة بؤ نويَذةكانيان، هةروةك ثيَويست

ن ئةمةش هاوكارييان دةكات لة بةئاطاهاتنةوةيان لةكاتى نويَذى بةيانيدا، هةروةها دةتوانريَت بؤ ئةمة هاوكارى لةنيَوان كاتذميَر تةوقيت بكة

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    چئةندامانى خيَزاندا هةبيَت و يةكرت بوَ ئةجنامدانى نويَذ هةستيَنن، لةبةرئةوةى ثةروةردطار دةفةرموويَت: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ . هةروةها دةفةرموويَت: (1) [.2 دة:المائ] چۈئ  ۈئ     ېئ

 . (2) [.٣ – ٩العصر: ] چڀ  ٺ  ٺ  ٺ
ثيَويستة ئامؤذطارى يةكدى بكةين لةسةر ثةيوةست بون بة هةق و رِاستى و هاوكارى كردنى يةكرتى لةسةر خيَرو فةرمان كردن بة ضاكةو 

 ةى سزاى خوايان بوَ بيَت و كار لةكار برتازيَت، هةروةك لة فةرمودةيةكى سةحيحدا ثيَغةمبةرى خوا رِيَطرى كردن لة خراثة، ثيَش ئةو
وش  أن يعمه  اهلل بعقابه}فةرموويةتى:  وه أ وا املنيب فل  يغري رأ .هةروةها لة فةرمودةيةكى ديكةدا ثيَغةمبةرى .(3){إن الناس إذا 

ول اهلل؟ قال: {لنصياة، الدين النصياةالدين النصياة، الدين ا}دةفةرموويَت:  خوا  رس وله }قي : ملن يا  بس ول وليتابه  هلل 
وعامته  وإيتاء الزكاة . هةروةها "جةريرى كورِى عبداهلل البجلي" دةفةرموويَت: ))(4){وأليمة املسلمني  بايعت النيب على إقام الصالة 

طوىَ بوَ شتيَكى بةسود دةطريَت باشرت واية بيطةيةنيَتة خةلَكانى  . لةسةر هةموو موسلَمانيَك ثيَويستة كاتيَك(5)((والنصح لي  مسل 
ديكةش، ئةمة بةهةمان شيَوةية بوَ ئافرةتانى موسلَمانيش بةوةى هةرشتيَكى باش و ضاكى بيست بيطةيةنيَت بة كةسانى تريش، ثيَغةمبةر 

  :و لية  }فةرموويةتى ول وا عين  ئةطةر  انةت ئةطةر ئايةتيَكيش بيَت. هةروةها ثيَغةمبةر واتة: لة منةوة ئاين بطةيةنن تةن .(6){بلغ
وعى من السامع}وتارى بؤ خةلَك بداباية دةيفةرموو:    .(7){ليبلغ الراهد الغاي  فبب مبلغ أ

يَرى زؤرترى واتة: با ئةوةى طويَى لة قسةكانى منة بيانطةيةنيَت بةو كةسةى كة ليَرة نية، بةرِاستى لةوة دةضيَت ئةو كةسةى دةيطةيةنيَت خ
من سل  طبيقا يلتمس فيه }دةفةرموويَت:  بطات لةوةى كة ئيَستا طويَى لة قسةكانى منة. لة فةرمودةيةكى ديكةشدا ثيَغةمبةرى خوا 

سة بؤ . واتة: ئةوةى رِيَيةك بؤ فيَربونى زانست دةطريَتة بةر، ئةوة خواى طةورةش رِيَطةى ئةو كة(8){علما سه  اهلل له به طبيقا اىل اجلنة
 طةيشنت بة بةهةشت ئاسان دةكات.

هةموو ئةو كةسانةش بةرةو مزطةوت دةضن يان بةرةو ئةو شويَنانةى كة مةجليسى زانست و ئاموَذطارين و تيايدا زانست و شتى بةسود 
من يبد اهلل  }ويَت: لة فةرمودةيةكى ديكةدا دةفةرمو فيَردةبن، ئةمانةش دةضنة ضوارضيَوةى فةرمودةكةوة، هةروةها ثيَغةمبةرى خوا 

 . واتة: خواى طةورة ئةطةر خيَرو ضاكةى بؤ كةسيَك بويَت، ئةوة لة ئاينةكةى خؤى شارةزاى دةكات.(9){به خريا يفقهه   الدين
رب }لة فةرمودةيةكى ديكةشدا دةفةرموويَت:  و وعاها م  أداها كما مسعها، فبب حام  فقه ليس بفقيه،  نضب اهلل امبءا مسع مقاليت ف

و أفقه منه((حا ونه هةروةها دةفةرموويَت:  .(10)م  فقه إىل من ه رس ويتدا ون كتاب اهلل  وت اهلل يتل وم   بيت من بي ))ما اجتمع ق
وذكبه  اهلل فيمن عنده وحفته  املاليية  و ريته  البمحة  زلت عليه  السيينة   . (11){بينه  إال ن

                                                           
 لة ثيَشةوة ئاماذة بة تةفسريةكةى كراوة. (1)

 لة ثيَشةوة ئاماذة بة تةفسريةكةى كراوة. (2)

 لة ثيَشةوة ئاماذة بة ماناكةى كراوة. سبق ختبجيه. (3)
 اوة.لة ثيَشةوة ئاماذة بة ماناكةى كر سبق ختبجيه. (4)
 لة ثيَشةوة ئاماذة بة ماناكةى كراوة. سبق ختبجيه. (5)
رق  ) (6) ري: كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكب عن بين إسبايس ،   (.6531أخبجه البخا
رق  ) (7) ري: كتاب احلج، باب اخللطبة أيام منى،   (.1051أخبجه البخا
وبة، باب فض  االج (8) والت والدعاء  رق  )أخبجه مسل : كتاب الذكب  وة القبلن،   (.2311تماع على تال
رقاا  )      (9) بد اهلل بااه خااريا يفقهااه   الاادين،  ري: كتاااب العلاا ، باااب ماان ياا رقاا     01أخبجااه البخااا زكاااة، باااب النهاا  عاان املسااألة،  ومساال : كتاااب ال   ،)
(1060.) 
رقا  )   13213أخبجاه أمحااد )  (10) ب العلاا   ود: كتااب العلاا ، باااب فضا  نراا ودا وأباا والرتمااذي:6330(،  كتاااب العلا ، باااب مااا جااء   احلااث علااى    (، 

رق  ) رق  )2342تبليغ السماع،  وابن ماجة: كتاب املقدمة، باب من بلغ علما،   ،)260.) 
رق  ) (11) وة القبلن،  وبة، باب فض  االجتماع على تال والت والدعاء   (.2311أخبجه مسل : كتاب الذكب 
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ا كؤببنةوةو قورئان خبويَنن و ديراسةى بكةن، ئةوة خوا دلَ ئارامى و هيَمنى و سؤزيان واتة: هةر كؤمةلَة كةسيَك لة مالَيَك لة مالَةكانى خواد 
 بةسةردا دادةباريَنيَت و فريشتةكان لة دةوريان كؤدةبنةوةو الى خوا باسيان دةكةن.

ى ثيَدانى و ثيَداطرى كردن بوَ ئةمة بةلَطةى دروستى و شةرعى بونى كيَبةركيَية بوَ بةشدارى كردن لة كوَرِى زانست و زانياريداو، طرنط 
ؤزةوة كوَبونةوةو خويَندنةوةى قورئان و ديراسة كردنى. لةوانةش طوىَ طرتن بوَ بةرنامة ئاينييةكان و فةرمودةكان كة لة رِاديؤى قورئانى ثري

ى بةرنامةكان دةكةن، ئاشكراشة بةخش دةكريَن، بيَطومان كةسانى ناسراو و خاوةن زانست و عةقيدة خاويَن و رِيَ رِؤشن كةرةوة سةرثةرشت
خواى طةورة مروَظ و ثةرى بوَ ثةرستنى خؤى دروست كردوة، ثةرستنيش ثيَويستى بة عيلم و زانني هةيةو، مرؤظيش شارةزاى ئةو عيبادةتانة 

ڄ ڄ  ڄ  ڃ  چ: نابيَت كة لةسةرى ثيَويست كراون، مةطةر بة فيَربون و شارةزابون لة ئاينةكةى نةبيَت، وةك قورئان دةفةرموويَت

. ثةرسنت ضيية كة ثيَويستة مرؤظ فيَرى ببيَت و خوَى تيايدا شارةزا بكات؟ ثةرسنت "عيبادةت": بريتيية (1) [.٥٥الذاريات: ] چڃ  ڃ
. ثاش لة هةموو ئةو شتانةى كة ثةروةردطار دايرِشتون و حةز دةكات بةندةكانى جيَبةجيَيان بكةن لة نويَذو رِوَذو و زةكات و جطة لةمانةش

  [.١٩التوبة: ] چں  ںچ ئةوة ثةروةردطار دةفةرموويَت: 
زةكاتيش: بريتيية لة هةقى مالَ و دارايى و سةروةت و سامان، لةسةر موسلَمان ثيَويستة زةكاتى سةروةت و سامانةكةى دةربكات و 

ييةوة ئةجنام بدات بة تةماى ثاداشت بيَت و لة بيطةيةنيَتة دةست ئةو كةسانةى هةذارن و ثيَويستيان ثيَى هةية، دةبيَت ئةمةش بةدلَسؤز

ڻ  ڻ     چسزاى ثةروةردطاريش برتسيَت، لة قورئانى ثريؤزدا بةجوانى باسى ئةو كةسانة كراوة كة شياوى ئةوةن زةكاتيان ثيَ بدريَت: 

رِاستةوخؤ ثاش  [.١٩التوبة: ] چڻ  ڻ   ڻ چدواتر ثةروةردطار دةفةرموويَت: [.٥٠التوبة: ] چڻ  ۀ

ڻ  ڻ   ڻڻ چاسكردنى نويَذو زةكات و برايةتى نيَوان باوةرِداران و فةرمان كردن بة ضاكةو رِيَطرى كردن لة خراثة دةفةرموويَت: ب

بن، وة دةبيَت لة فةرمان كردن بة ضاكةو  بةواتاى ئةوةى ثيَويستة لة هةموو شتيَكدا طوىَ رِايةلَى خواو ثيَغةمبةر  [.١٩التوبة: ] چ
لة خراثةو نويَذكردن و زةكات و.. فةرمانةكانيان جيَبةجيَ بكةين، ئةمة بوَ ثياوان و ئافرةتانى باوةرِدار ضونيةكةو ثيَويستة  رِيَطرى كردن

بن و بيَطومان بةجيَبةجيَكردنى ئةمانة نةبيَت ئاينى هيض كةس كاملَ و  هةردوو رِةطةز لة هةموو شتيَكدا فةرمانبةردارى خواو ثيَغةمبةر 
 يَت.تةواو ناب

ليَرةدا ثةروةردطار ئةو رِاستةقينةية رِون دةكاتةوة ،  [.١٩التوبة: ] چۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھچ ثاشان دةفةرموويَت: 
دةبن، ئا ئةوانةن  بةوةى ئةوانةى لةسةر ئاينى ثةروةردطار دامةزراون و مافةكانى خوا دةدةن و طوىَ رِايةلَى فةرمانةكانى خواو ثيَغةمبةر 

خوان لة دونياو دوارِؤذدا ئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤ فةرمانبةردارى خواى طةورةو، جيَبةجيَكردنى مافةكانى ثةروةردطار، ئةمةش  شياوى رِةمحى
كردوةو خوَيان دوضارى سزاو تورِةيى  بةلَطةية لةسةر ئةوةى ئةو كةسانةى بىَ ئاطاو غافلَن و ثشتيان لة فةرمانةكانى خواو ثيَغةمبةر 

ن، بةدلَنياييةوة رِةمحةتى ثةروةردطار ثةيوةستة بة كردةوةى ضاك و طوىَ رِايةلَى خواو جيَبةجيَكردنى ثةروةردطار دةكة
ى فةرمانةكانى،بةثيَضةوانةوة هةركةسيَك ثشت لةفةرمانةكانى ثةروةردطار بكات و شويَن شةيتان و هةواو ئارةزوةكانى بكةويَت ئةوة لة رِؤذ

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ رة دةفةرموويَت: دواييدا دةضيَتة ئاطرةوة، خواى طةو

"لةو رِؤذةدا ضاكةو خراثة بةثيَى كردةوة دابةش دةكريَت"  }واتة:  [.٧٩ – ٣١النازعات: ] چوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
وة بيَطومان دؤزةخ جيَطايةتى. وة ئةو كةسةى ترسابيَت لة هةلَويَستطةى ئينجا ئةو كةسةى سةركةش بووبيَت. ذيانى دونياى هةلَبذاردبيَت. ئة

 .{بةردةم ثةروةردطارى و بةرطرى لة نةفسى خؤى كردبيَت لة ئارةزووى خراثة. ئةوة بيَطومان بةهةشت جيَطايةتى
نى زانستى بةسودو كردةوةى ضاك و، دلَ و داوا لة خوا دةكةم بؤ خاترى ناو و سيفةتة بةرزو جوانةكانى هةموان سةركةوتوو بكات بوَ فيَربو

ر كردةوةكانى هةموان سالَح بكات، هةروةها ئاموَذطارى لةسةر هةق و ئارامطرى و هاوكارى كردن لةسةر ضاكةو تةقواو كاريطةرى دوارِؤذ بةسة
ى لة كارو كردةوةداو ثةرؤشى سودى ذيانى دونياوة بة هةموان ببةخشيَت، هةروةك بة تةنطةوة هاتنمان هةبيَت لةسةر نيةت ثاكى و دلَساف

موسلَمانانيش بني ئيدى لة هةر شويَنيَك بن، داوا لة ثةروةردطاريش دةكةين ئاينةكةى سةرخبات و هةموو موسلَمانان و كاربةدةستةكانيان 
الَدةستى ئاينةكةيى و حوكم سةركةوتوو بكات و دلَ و كردةوةكانيشيان ضاك بكات و شارةزايان بكات لة ئاين و سنطيان فراوان بكات بوَ با

ابون و كردنى لةسةر زةويداو، دامةزراوبونيان لةسةرى، وة ثةناى ثيَ دةطرين ئيَمةو ئيَوةو سةرجةمى موسلَمانان لة هةموو شويَنيَكدا لة طومرِ

                                                           
 لة ثيَشةوة ئاماذة بة تةفسريةكةى كراوة. (1)
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لة ثيَناوى خوَيدا تيَدةكؤشن ئيدى  ميحنةت و ئاذاوة بثاريَزيَت و، دوذمنانى ئيسالم زةليل بكات و، هةموو ئةو برا موجاهيدانةمان سةرخبات كة 
 لة هةر شويَنيَكدا بن، خوَى ثشتيوان و بةتواناية.
وصابه. ولله   وصلى اهلل على نبينا حممد 

وعة ) :رچاوهسه ومقاالت متن وى  وع الفتا وأصلها حماضبة لسماحة الريخ.40-5/61جمم  ،) 
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