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  مرۆڤ آانی  مافه

   وه ـــهئیسالم  ی هـــروانگ  هـــل 

  
[  kurdish – آردي – آوردی        ]  

 

 

 

 

 

  اهرطال  ارق مهط :آردنی ئاماده

  ولر هه  له  ندی قشبه نه  شخ سانی  وتی مزگه  پش نوژو وتارخون له

  

  

  

  

  

 سڕی ئیسالم هاو شی آوردی ماپه به: رتووك  ك په آردنی وه ئاماده

زیز پشتیوان سابیر عه: ی وه پداچونه          

 
١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 
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 بشتيوان صابر عزيز: مراجعة
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  مرۆڤ آانی  مافه

   وه ـــهئیسالم  ی هـــروانگ  هـــل 

  

  لحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلما    

مرۆڤ بكات جا چ   آانی مافه له  رۆژئاوا بت و داآۆآی  ی وه ر له ئیسالم ـ به  پیرۆزی  ئایینی

و و ر ركخرا هه بت، یان له) منظمة األمم المتحدة" (آان  آگرتووه یه  وه ته نه  ركخراوی" ن  الیه له

 و رزی مرۆڤ آردووه  آانی مافه  له  زیاتر داآۆآی  ده سه  تر بت ـ پش چوارده آی زگایه ده

  . لگرتووه 

نھا  ته یانزانی ده ی وه ، ئه مافیان بۆ داندراوه زانی یانده ك نه ئیسالم، خه پیرۆزی ئایینی هاتنی ر له به

ئیسالم  ، ئایینی مافیان بۆ داندراوه آه زانی یانده م نه به،  ره سه رآكیان له ند ئه چه آه ی وه بوو له بریتی

موو  هه:  واته ر دانا، آه سه له رك و واجباتیشی آو ئه روه آرد، هه دیاری مرۆڤی آانی هات ومافه

آالیف  ئیسالمدا ته له مه ر ئه به ر له ، هه رآه ئه ری رامبه موو مافكیش به هه ، وه مافه ری رامبه رآك به ئه

ئیسالم  دا ئایینی آان، جا لره آان و مافه رآه ، ئه) الواجبات والحقوق( م دووشته ر ئه سه له داندراوه

  ... رۆژئاوایه ی فه لسه فه ی وانه پچه
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خ نادات  م زۆر بایه آات، به آان ده مافه  ی نده وازو پوپاگه بانگه  میشه رۆژئاوا هه   به

ت،  ئافره  آانی ، مافه منداڵ  آانی مرۆڤ، مافه  آانی مافه" آا بۆ  ده واز ر بانگه آان، هه رآه ئه به

بت  هه نھا مافی مرۆڤ ته  ی وه ك ئه روه هه" آان  آان مافه مافه...  ڵ ئاژه  آانی آركار، مافه  آانی مافه

  ... بت ر نه سه له رآی و هیچ ئه

،  ره سه له  رعی شه  رآكی ند ئه و چه یه وره گه  خوای  ئیسالمدا دروست آراوی  ئایینی مرۆڤ له

پارزرت  آان ده مافه  وآاته ئه پارزت، وه ده  خۆی آانی بكات، مافه  ج آان جبه رآه ر آاتك ئه هه

 آانی تر، مافه سانی ر آه سه له  رآه موو مرۆڤك، ئه هه  آانی مافه بكرت، وه  ج آان جبه رآه ئه آه

،  ر دایك و باوآی سه له  رآه هتد، ئه... آردن و رده روه خوآردن وپه هو ب چاودری  له  منداڵ 

هتد، ... و چاآه آردنیان له قسه دانیان و به تی آردن و یارمه چاآه دایك و باوك، له  آانی مافه وه

نیان، آرد تیدانیان و هاوآاری یارمه وماوان له آان ولقه ژاره هه  مافی آانیان، وه ر منداه سه له رآه ئه

خواناسان   تی سه خه  ی رباره ده  وره گه  تداران، خوای سه آان و ده نده مه وه ر ده سه له  رآه ئه

ل و  گه مافی وه ،}٢٥ـ٢٤:املعارج{ )٢٥(للسائلِ والْمحرومِ ) ٢٤(والَّذين في أَموالهِم حق معلُوم (  :  رموێ فه ده

...  رانی خۆشگوزه  ئاسایش و ژیانكی  ت آردنیان و دابین آردنی و خزمه ری روه هدادپ آان له وه ته نه

  ... واآانیان رمانه و میرو فه رآرده ر سه سه له  رآه هتد، ئه

 ی فه لسه ش فه وه بكرت، ئه  ج آان جبه رآه ئه آرت، آه آاتك دابین ده و مافانه ئه/   به

 جكردنی جبه آات له ده  زۆر داآۆآی مرۆڤدا، وه ژیانی ن له ردوو الیه هه هدات ب ده  گرنگی ، آه ئیسالمه 

   .  آانه رآه ئه  آردنی نه  ج جبه آان به مافه  آاندا، پشل آردنی رآه ئه 

سك  موو آه هه ، وه گشتی ك به خه  آانی ئیسالم هات و بیاری دا بۆ مافه  پیرۆزی  یامی په

 آانی مافه  رپا بت و داوای به دژی هیچ شۆڕشك له  ی وه ئه رآرد ب ده آه  شی رهم بیا ، ئه یه هه مافی

ژاران و  هه  آانی مافه  هیچ رپوانك روو بدات و داوای  ی وه ئه ب مرۆڤ بكات، وه 

  . ت بكات ئافره  آانی مافه  بكات، یان داوای وساوه چه چینی



5 
 

هیچ شۆڕشك ورپوانك   ی وه ئه مرۆڤ، ب  آانی دا بۆ مافه ئیسالم بیاری  ئایینی/   به

گرت و  مرۆڤ داو رزی به  پیرۆز گرنگی  قورئانی  تی م ئایه آه یه ر له هه  شی و بیاره رووبدات، ئه

نسانَ من علَقٍ خلَق الْإِ) ١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق  ( : رموت  فه آو ده روه ر دانا، هه سه له  خوندنی  رآی ئه

)٢ ( مالْأَكْر كبرأْ واقْر)٣ ( ِبِالْقَلَم لَّمي عالَّذ)٤ ( لَمعي ا لَمانَ مسالْإِن لَّمع)و آاتدا  ر له هه وه ،}٥ـ١:العلق{ ) )٥

  .ژیانیدا  له  بی  نوی  و قۆناغكی رزبۆوه به  ی و پایه مرۆڤ پله

  ئایینی مرۆڤ له آانی مافه

  :  نون ده خۆی تی ڕه بنه ی گه دوو آۆله ئیسالمدا له 

  ) عقيدة التوحيد: ( رستی آتاپه یه  ڕی بیروباوه. ١

" الله ّال إله إال" ی ، ووشه رستی آتاپه یه  ڕی بیروباوه  له  م بریتیه آه یه  ی گه آۆه

  له  بۆ مرۆڤ، بۆ رزگارآردنی  نوێ  آی یك بوونهدا ، بۆ له نوێ  آی بۆ جیھانه  آه یه وه ئاگادارآردنه

ك و  خه  خوای بكاته  خۆی  نیه  مرۆڤ بۆی  ، چونكه وره گه  خوای  تی ندایه بۆ به  نده به  تی ندایه به

و  له هیچی آاتكدا آه له!  خۆی  خوای یكاته و ده رست په رستن، پاشان مرۆڤ بۆ مرۆڤ ده ك بیپه خه

آو خودا  روه ، هه دروست بووه لی  آه  ی و خاآه ناو ئه چته و دهمرت  ده آو وی روه و هه زیاتر نیه

  ] .٥٥: طه [ )  منهـا خلَقْناكُـم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى: (   رموت فه ده

بۆ باوك  وه ڕنه هگ آن، ده یه موویان براو خوشكی بوا ـ هه تی ڕه ر بنه سه ك ـ له ئیسالمدا خه له

ك  یه ی نده موویان به هه ، وه)خوایان لبت المی سه(،  یه) حوا( و دایكه) آدم( باوآه و دایكك، آه

مائاواییدا بۆ   جی حه له) ر بت سه له  خوای  درودی(ئیسالم   ری مبه پغه مه ر ئه به ر له ، هه خوانه

فإن دمائكم : "  رمووت ، فه وه آۆببونه  آه  ی رهزۆ  كه و خه یاند، بۆ ئه راگه  كی موو خه هه

وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام آحرمة يومكم هذا في شهرآم هذا وفي بلدآم 

  ). ١( ...هذا 
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 آك، مای یه  آك، ژیانی یه  ر خونی سه بكاته  ست درژی سك ده بۆ هیچ آه وا نیه ره/  واته آه

يا أيها الناس، أال إن ربكم واحد، وأباآم واحد، : " رمـوت  فه ده آك، وه یه  آك، ناموسی یه 

أال ال فضل لعربي على أعجمي، وال عجمي على عربي، وال ألحمر على أسود، وال 

باوآتان  ، وه آه ردگارتان یه روه په  كینه خه  ی ئه:  ، واته )٢(   " أسود على أحمر إال بالتقوى

ب،  ره ر عه سه له  تر نیه وره ب گه ره عه  یری غه ب، وه ره عه یری ر غه هس له تر نیه وه ب گه ره ، عه آه یه

  قواو له ته ر به گه ر سوور، مه سه له  تر نیه وره ش گه ره ش، وه ر ره سه له تر نیه وره سوور گه وه

  . بت خواترسان نه

ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من(  : رموێ فه خوداش ده وه

 بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنكینه خه  ی ئه:  واته ،}١٣:احلجرات{ )ع وهرو  له  مان دروست آردووه ، ئن

بناسن   آتری یه  ی وه ك، بۆ ئه یه ند هۆزو تیره و چه وه ته ل و نه ند گه چه ك و آردوومانن به میه

  .  خودا زاناو ئاگاداره آانتانن، وه یزگارترهَخودا، پار ڕزترینتان الی به ڕاستی بگرن، به آتری یه ورز له

ت خودا،  خزمه بچته ی وه ر له دا، به كه موو خه و هه ر ئه رامبه دا، به پیرۆزه  جه و حه له/   به

آۆتایی بۆ موسمانان   ی یاننامه ، به) ر بت سه له خوای درودی(ر  مبه ، پغه) الرفيق األعلى(ت  زمهخ

   .ك ر یه سه بكاته ست درژی س ده آن و نابت آه آو یه موویان وه هه یاند، آه راگه

مرۆڤ، بۆ  آانی فهما سپاندنی بۆ چه مه آه یه ی گه و آۆه بناغه  رستی آتاپه یه  ڕی بیروباوه/  واته آه

من ) أنا ربكم األعلى (  :و بت ئه ی ون وهاو ونه فیرعه درت به ت نه رفه ده ی وه ئه

مرنم،  ژینم و ده ك ده منیش خه )أنا أحيي وأميت (  :مرود بت تانم، یان نه وره گه ره هه خوای

و پاشان  بدرێ سداره آك له دا یهبیاری مراندم، وه وه ئه:  آوشت و گوتی  آكی ستا یه بوو هه وه ئه

خۆیان  زووی ئاره مكاران به سته ت بدرت به رفه نابت ده ، بۆیه وه ژیاندمه وه ئه:  لی خۆشبوو گوتی

مرۆڤ  بۆ رزگارآردنی آه تایه ره و سه آه ش راستیه وه ك، ئه خه  آانی ر مافه سه نه آه  ست درژی ده

  .ك و زۆرداریه موو تاریكی هه له
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آان  بۆ پاشاو میره  ی نامه آه) ر بت سه  له  خوای درودی(خودا   ری مبه دا پغه مه ر ئه به ر له هه

 هنا آه ده  پیرۆزه  ته م ئایه به  ی آه وقس، آۆتاییه و موقه جاشی رو نه یسه ك قه نارد، وه ده

واٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة س( :  رموێ فه ده 

 د ممه موحه  ی ئه:  واته ،] ٦٤: آل عمران [ )  بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ

نگ  آده یه یه و قسه ر ئه سه له و ئوه رن ئمه وه:  آان ب ن آیتابه خاوه به) ر بت سه له خوای درودی(

ك  یه هیچ شوه رستین و به نھا خودا بپه ، ته آه آو یه موومان وه بۆ هه وین، آه بین و رك آه

ر  گه رستن، جا ئه بژرین بۆ په نه هخودا ـ ه له هندكمان هندك ـ جگه ین، وه آه یدا نه بۆ په شی هاوبه

وا  گرم، آه ده تی شایه به ئوه:  یدا آرد، پیان ب شیان بۆ خودا په پشتیان تكردوو هاوبه

  .رستین په موسمانین و خودا ده ئمه

  ) تكريم اإلنسان: (مرۆڤ ریزلگرتنی. ٢

،  مرۆڤ گرتووه  له  ئیسالم رزی  پیرۆزی  مرۆڤ، ئایینی رزلنانی له  م بریتیه دووه  ی گه آۆه

ولَقَد كَرمنا بنِي َآدم وحملْناهم في الْبر (  : رموت فه ده  وره گه  آو خوای روه ، هه مرۆڤه  آه  ی یه و شوه به

لَقْنخ نمريٍ ملَى كَثع ماهلْنفَضو اتبالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبيلًا وفْضمه  ڕاستی به:  واته ،} ٧٠:اإلسراء{) ا تئ 

آانمان بۆ  هۆآاره"  مانگرتوون، واته ریادا هه و ده وشكانی له ، وه م گرتووه ئاده  ی وه نه رزمان له 

ر  سه به وه" ن  پبكه  شتی ریادا پی بۆن و گه ده و له وشكایی بتوانن له  ی وه خساندوون بۆ ئه ره

  .  وه ته رزآردوونه مان به وپایه آانمان ڕزمان گرتوون و پله ست آراوهدرو زۆر له

 ته ئایه له  ، چونكه وه ڕه باوه موسمان و ب ، به وه گرته آان ده ش گشت مرۆڤه م ڕزلنانه ئه

) قابل(و  یه یش هه) هابل(میش  ئاده  ی وه نه له  دیاره )ولقد كرمنا بين آدم (  : رموێ فه دا ده آه پیرۆزه 

م  ئاده ی وه نه رزمان له: ( رموێ فه ده  چی ، آه یه ڕیش هه باوه و ب یه ، موسمانیش هه یه یش هه

  .  وه گرته آان ده م مرۆڤه رجه و سه یه مرۆڤ گشتی رزلگیرانی:  واته آه)  گرتووه
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ز  وه گیرانی ر آه چه  ئیسالمدا به  ئایینی  مرۆڤ له  ل   :  ند شت

   : وی ر زه سه له  بوونی  لیفه خه. ١

بۆ   دایناوه  وره گه  ، خوای وی ر زه سه له  خوایه ی  لیفه خهئیسالمدا   ئایینی مرۆڤ له

وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا (  : رموت فه آو ده روه ، هه وی زه  ی وه دانكردنه ئاوه

عجاأَتم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناَء ومالد كفسيا ويهف فِْسدي نا ميهونَ  لُ فلَمع٣٠: البقرة{) لَا ت{، 

   . رزتر نیه به  مه دونیادا له ك له یه ، هیچ پله یه وره آجار گه یه  آی و پایه راستیدا پله ش له وه ئه

  :  جوانترین شوه  به  دروست بوونی. ٢

لَقَد خلَقْنا (  : رموێ فه آو ده روه ، هه جوانترین شوه  به  دروست آردووه  مرۆڤی  وره گه  خوای

ركُم فَأَحسن صوركُم خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق وصو: (  رموێ فه یان ده ،}٤:التني{  ) الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِميٍ

ريصالْم هإِلَيك آهَال ، به}٣: التغابن{)  ورستی زوو په ئاره  دوای خودا البداو، به  ی نامه ر به له م آات 

بت،  متر ده ت آـهَڕو ما ڵ و مه ئاژه خوارو له دته  ی آه وا رزه بكا، ئه  ، زوم و زۆرداری وێ بكه 

 ی بۆ پله  وه ته پاشان گاومانه:  واته ،}٥:التني{  )  ثُم رددناه أَسفَلَ سافلني(  : رمــوـــت فـــه هآـــو د روه هــه

 ترآردنی له  نازانت، بجگه  خۆی  دارستان و نرخی  آی یه دڕنده  بته وآات ده ژر، ئه ره به ره هه

  . ست داوه ده له  ی وه ق و بیرآردنه عه  ونكه، چ نیه تری  ستكی به هیچ مه  آانی زووه ئاره 

  : ت تایبه آی یه شوه به دروست بوونی. ٣

 فووی  خۆی   تی تایبه  روحی له  ، آه ت دروست آردووه تایبه  آی یه شوه به  مرۆڤی  وره گه  خوای
و  ٧٢:ص{   ) من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين فَإِذَا سويته ونفَخت فيه ( : رموێ فه آو ده روه ، هه رداآردووه به به 

وم، فووم  نی ئه من خاوه  ی که و گیان و ڕۆحه جا کاتك دروستم کرد و له:  ، واته} ٢٩:احلجر
رمانی  فه قدیری به رزو ته(ی  مووتان سووژده هه  ی فریشته خشی ئوه پداکردو گیان و ژیانم پبه

 .رن بۆ به) من
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(  : رموت فه آو ده روه ، هه چییه  زان ده  وره گه  نھا خوای ته  آه دا نھنیه ش لرهروحی  دیاره

پرسیارت :  واته ،}٨٥:اإلسراء{   )  ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا

 ، ئوه یزان ردگارم ده روه په  نھا خوای گیان ته:  ؟ پیان ب گیان چیه" روح" ی رباره ن ده آه لده

  .  زانست پدراوه مكتان له نھا آه راستیدا ته له 

 آانی دروست آراوه ك به یه هیچ شوه به  وره گه  خوای  ، چونكه نھا بۆ مرۆڤه ش ته و رزلنانه ئه

وم، فووم  نی ئه من خاوه  ی که و گیان و ڕۆحه و لهجا کاتك دروستم کرد :  رمووه فه نه  ی دیكه 

  . خشی پداکردو گیان و ژیانم پبه

  : آان بۆ مرۆڤ ته الئیكه مه  آنووش بردنی.٤

ن و،  م ببه بۆ ئاده  جده سه: رموو فه  آانی ته الئیكه مه پیرۆزدا به  قوڕئانی  له  وره گه  خوای

،  آانه فریشته  بۆ براوی  جده آان سه موو مرۆڤه هه  یباوآ:  واته یان برد، آه جده وانیش سه ئه

فَسجد الْملَائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ  )٧٢(فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين (  : رموت فه آو ده روه هه

   .}٣٠ـ٢٩:، احلجر٧٣ـ٧٢:ص{ )٧٣(

م برد،  یان بۆ ئاده جده ، سه ویدایه آان و زه ئاسمانه  له  ی وه آان ئه ته هالئیك موو مه هه/   به

  .  رزلگرتنه  ی جده كو سه و به رستن نیه په  ی جده شدا سه لره  دیاره

  .  خودایه  و نه  ه ئاژه  مرۆڤ نه

، مرۆڤ  آردووه نه  یری ڵ سه آو ئاژه و وه مرۆڤ گرتووه  له  ئیسالم رزی  پیرۆزی  ئایینی

یش  آو ئاژه روه ك بن، هه آو یه تیشدا وه سه ندك خه هه له  نده رچه هه ڵ نیه ئیسالمدا ئاژه له

ڵ  خر ئاژه ، نه آه رووه آه  ی وه ڵ ناآرت به ئاژه  ی م پناسهَال ، به آه آو رووه تدا وه سه ندك خه هه له

ندك  هه له  نده رچه تر، هه تكیڵ ش و ئاژه مرۆڤ شتكه تر، وه ك شتكی و رووه شتكه

  .  شداربن تیشدا به تایبه تی سه خه
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  ماشای م ته زۆرآه  چاوكی س به آه  ندێ هه:  واته رسترت، آه بپه  ها مرۆڤ خوداش نیه روه هه

،  وه رزیان آردیته زۆر به خۆی  سنوری تر له ندكی هه ، وه یان داناوه ئاژه به  ، بۆیه مرۆڤیان آردووه

  .  خوایان داناوه به  بۆیه

ك و  بت، زۆر زیره هه زۆر باشیشی سیفاتی نده رچه رسترت، هه تا بپه مرۆڤ خودا نیه

ت بت، زۆر داناو ووریا بت، زۆر لھاتوو لزان بت، زۆر َال سه ده هزو به رۆشنبیر بت، زۆر به

ت چ َال سه ده هزو ب ب و مرۆڤی ستنهر په نی نھا خودا شایه ته هتد، چونكه... ترس بت ئازاو چاو نه

   .یی خودا وره و گه و دانایی و لزانی ت و زانیاریَال هس ر هزو ده رامبه به یه هه آی توانایه

زی یه وره گه  خوای  مرۆڤ دروست آراوی گیراوه  و ر    ل

و  لگرتووه خودا رزی آه ی وشتانه له ، وه یه هه و رزی خودایه مرۆڤ دروست آراوی

هو أَنشأَكُم  ( : رموێ فه آو ده روه ، هه مرۆڤ سپاردووه به وی زه ی وه دان آردنه ، ئاوه پداوه ندی تمه تایبه

هناون،  دی و به یاندوه ویدا پگه زه له ی خودا ئوه:  ، واته}٦١: هود{)  من الْأَرضِ واستعمركُم فيها

وسخر لَكُم ما (  : رموێ فه تر ده وره گه وه پاشان له.  خۆتان سپاردووه به  ویشی زه  ی وه دانكردنه ئاوه وه

هنا ميعمضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السویدا  آان و زه ناو ئاسمانه له رچی هه:  ، واته} ١٣:اجلاثية{)  ف

  .  رآردووه یسه م مه بۆ ئوه مووی هه یه هه

ریاآان و،  آان و،ده ستره خۆرو، مانگ و، ئه "  له دایه ره وه م بونه له  ی وه ئه:  واته آه

بۆ   آراوه ر خه موویان موسه هتد، هه... وو، رۆژو آان و، شه خته آان و، چیاآان و، دره رووباره

  :  بۆی  یه هه  ش دوو سودی وه مرۆڤ، ئه

آاریان  به خۆی  تی بینت وبۆ خزمهب  سودیان ل  توان ، مرۆڤ ده دایه ره وه م بونه له  ی وه ئه. ١

  . هتد...  واو، رووناآی خۆرو، ئاوو، هه  ی آو ووزه بنت، وه
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  م نابت مرۆڤ بیانكاته ، به مرۆڤ دروست آراوه  تی بۆ خزمه  راسته  ره وه م بونه ئه. ٢

رستن  په شتك دهئستاشدا  آۆن و له له وه ته ل و نه آو زۆر گه روه ، هه رست خۆی و بیان په  خوای

 ته تكراو بووه خزمه  ، مرۆڤی آانیان گۆڕیوه راستیه:  ، واته تیان دروست آراوه بۆ خزمه آه

  !.  رست یان په ده دروست آراوه تی بۆ خزمه آه  ی و شتانه ، ئه و آوله نده به ته بووه  وره تكار، گه خزمه 

ر  ، هه وه رز بكاته به  ی و پایه رۆڤ بنت و پلهم رز له  ی وه بۆ ئه ئیسالم هاتووه  پیرۆزی  ئایینی

 آانی بت مافه ده یه له آۆرپه  آه  دایك بوونی ر له ، به مردنی  ، دوای تا مردنی دایك بوونی له  آاتی له

،  له ر آۆرپه سه  بكرته  ست درژی ده  آردووه  ی غه ده ئیسالم قه  ئایینی  مه ر ئه به ر له بپارزرت، هه 

ن،  بار ببه له) إجھاض(یان  آه ن و آۆرپه فتار بكه خۆیان ره زووی ئاره به آانیش بۆیان نیه ایكهد وه

ناو  بات له ر ده سه چوار مانگ به  آه آاتك منداه تی تایبه به ،)٣( یدا بووب ڕامیش په حه له نده رچه هه

  ی آه بكوژت، آوڕه  خۆی  ی آه منداهك بت ـ  ر هۆیه هه باوك ـ به  آردووه  ی غه ده قه ، وه دایكی سكی

آو  روه شوو بدات، هه به  ی آه آا آچه ز نه بت، یان حه  ژاری هه  ترسی بكوژت، له  ی آه یان آچه

تر  آی ر هۆیه ر هه به آرد، یانیش له چاڵ ده به خۆیان زینده  آانی فامیدا آچه نه  می رده سه آان له به ره عه

) ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم خشيةَ إِملَاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خطْئًا كَبِريا (  : رموت فه ده  وره گه  بت، خوای

وانیش  ئه  رۆزی ن، ئمه به ناو مه برسان مردن له له  ترسی خۆتان له  آانی منداه:  واته ،} ٣١:اإلسراء{

  . یه وره گه  وان تاوانكی ئه  آوشتنی  ڕاستی به ین، ده ش ده و ئوه

وإِذَا بشر أَحدهم بِالْأُنثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو : (   رموێ فه آچان ده چاڵ آردنی به  زینده  ی رباره ده وه

 يم٥٨(كَظ( ِسكُهمأَي بِه رشا بوِء مس نمِ مالْقَو نى ماروتونَ  يكُمحا ياَء مابِ أَلَا سري التف هسدي أَم ونلَى هع   )٥٩ ( 

ش  ره ، روخساری آان بچ ڕه بباوه آك له آچ بۆ یه ی ر آاتك مژده هه:  واته ،}٥٩ـ٥٨: النحل{

،  دراوهپی  آه ی واه و هه ئه تی ینه و مه ناخۆشی گرت، له ت دایده فه م و خه ڕاو و خه گه ده هه

بكا، یانیش  خوی به تی سوآایه ئاخۆ به وه آرده ده بیری چ بكا، بۆیه زانی یده شواو نه لده ری سه

وإِذَا الْموُءودةُ : (   رموت فه ها ده روه هه. یاندا ده بكا؟ ئاگاداربن خراپترین بیاربوو آه چای به زینده
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 لَتئ٨(س(  لَتبٍ قُتذَن بِأَي)آرا،  تان ده ئافره ر به رامبه به ش آه یه وره گه و تاوانه ئه ،}٩ـ٨: تكويرال{ )٩

 زینده  وه هۆیه به  بوو، آه نه  تری  ر نا هیچ تاوانكی گه ت بوو، ئه ئافره بوو آه وه ر ئه به نھا له ته

  ...  بكرێ  چاڵ به 

،  دایك بوونی له ، آاتی بوونی دایك ر له ، به مرۆڤ داوه به ئیسالم گرنگی  پیرۆزی  ئایینی/   به

بشورت و، آفن بكرت و،  پویسته مردنی ، آاتی پیری ، آاتی تی نجایه گه ، آاتی مندای آاتی

پش  آانیشی رزه بكرت، قه ج جبه آانی رعیه شه ته سیه ر بكرت و، بنژرت و، وه سه له نوژی

نگیش دابت،  جه له نده رچه بشوندرت، هه ی آه الشه رامه حه ، وه وه میرات بدرته ش بوونی دابه

بكرت  باسی خراپه به ، وه )٤( بكرت پارچه بشكندرت و پارچه آانی ئساقانه رامه آو حه روه هه

  ). ٥( پبدرت وجونی

ر  هه ك بت، له یه وه ته ر نه هه ر شونك بت، له هه ، له مرۆڤ گرتووه له ئیسالم رزی ئایینی

ومن َآياته (  : رموێ فه آو خودا ده روه بكات، هه ر زمانك قسه هه نگك بت، به ر ره ، ههخاآك بت

 نيماللْعل اتلََآي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْوو كُمتأَلِْسن لَافتاخضِ والْأَرو اتاومالس لْقر  هه وه:  واته ،}٢٢:الروم{) خ

و  ویه آان و زه ئاسمانه یی خودا ـ دروست آردنی وره ر گه سه له یه گه به ـ آه وه هئ آانی نیشانه له

  . زۆرن بۆ زانایان گه دا به مه له ، آه نگ و رووتانه زمان و ره جیاوازی

كو  ژاران، به ندان بت، یان هه مه وه ده چینی ر چینك بت، له هه ، له مرۆڤ ناوه له ئیسالم رزی

و  پاره به و گاته مه ندك گه ندكیش ق، هه ندك پ بن و هه ، هه نیه تی چینایه ئیسالمدا له

رز  به وره گه الری ندك آۆشك وته ، هه وێ آه ست نه یان ده ندكیش پاره ن و هه ك بكه خه سامانی

ناو  وڕوپاو له ئه هل وه آۆنه له تیه م چینایه آو ئه روه بن، هه ن ژوورك نه تریش خاوه ندكی ، هه وه نه بكه

آو  ، وه) طبقات( تی چینایه دا بۆ دروست آردنی ویان ده بوو، هه آان هه آان وهینده فارسه

، تا  بووه هه خۆی تی تایبه آكیان مافی ر یه هتد، هه...ندان و ف مه ڕه شه و چینی ئایینی پیاوانی چینی

دا،  م رزه آسانن له موو رزلگیراون، یه ههك  ئیسالمدا خه م له ، به ر ماوه هه تی ئستاش چینایه
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آیان هنا  یه نازه دا، جاركیان جه م رزه له نیه ری ، آاریگه وه ته و نه رنامه ئایین و به جیاوازی

: آان گوتیان ه ، هاوه ستاوه هه شریفی ویش ته ، ئه)ر بت سه له خوای درودی(ر  مبه پغه الی به

فس  نه ی ئه:  رمووی ر فه مبه پغه" بوو موسمان نه ویستیان پی بن آه"و بو آه جوله ی نازه جه وه ئه

   ).٦( ؟ نیه

بۆ  مردوویی، ئیسالم هاتووه زیندووی و به به مرۆڤ گرتووه له ئیسالم رزی:  واته آه

،  یو عنه و مه و دونیایی، ماددی ئایینی آانی مرۆڤ بكات، مافه آانی موو مافه هه له پارزگاری ی وه ئه

" ق، ناموس، ماڵ  ئایین، گیان، عه: "ن مانه ئه گرنگ آه پنج شتی یی، بۆ پاراستنی و الشه قی عه

ك پارزگاریان  یه وه ته موو تاآك و نه هه پویسته  آه )الضروريات الخمس( گوترێ  پیان ده مانه ئه

  . لبكات

ش  وه ، ئه رك وپویست داندراوه هئ ئیسالمدا به نرت، له ماف داده رۆژئاوا به له آه ی وه ئه

رك  م ئهَال آرت، به لده نازولی ماف زۆرجاران ته ماف، چونكه له تره وره هزترو گه راستیدا به له

  . آرت لنه می رخه مته ج بكرت و آه جبه ، پویسته داندراوه آه

ئیسالمدا  وا له رۆژئاوا، ئه آان بت له مرۆڤه زانست، مافی ر خوندن و فربوونی گه ئه

ر  سه له خوای درودی(ر  مبه آو پغه روه ت، هه موو موسمانك پیاو بت یان ئافره ر هه سه له رآه ئه

و  خنه ر ره گه ئه وه )٧( "طلب العلم فريضة على آل مسلم " : تي  رموویه فه) بت

ـ  توندوتیژی جوان و دوور له آی یه شوه ربین به زایی ده خۆنیشاندان ورپوان و ناڕه

ر موسمانان  سه له رآه ئیسالمدا ئه له وه رۆژئاوا، ئه مرۆڤ بت له م ـ مافی و سته و خراپه ی نده گه دژی

) ر بت سه له خوای درودی(ر  مبه آو پغه روه ، هه خراپه و رگرتن له چاآه رمان به فه ی بازنه چته و ده

فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع من رأى منكم فليغيره بيده، " : رموت  فه ده

   ) .٨( "فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان 
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ئیسالمدا  له وه رۆژئاوا، ئه مرۆڤ بت له خاك و نیشتمان، مافی آردن له رگری ر به گه ئه وه

خاك و نیشتیمانیان  له رگری ر ـ به ست درژیان آرا سه رآاتك ده ر موسمانان ـ هه سه له رآه ئه

وما لَكُم لَا تقَاتلُونَ في (  : رموت فه آات و ده بواداران ده نشتی رزه سه وره گه آو خودای روه ن، هه بكه

ا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري ينالَّذ انالْوِلْداِء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسالْمو بِيلِ اللَّهسالظَّال ةيالْقَر هذه ن نا مل لَنعاجا ولُهمِ أَه

پناو  پناو خوداو له له ئوه بۆچی وه ئه:  واته ،} ٧٥: النساء{ ) لَدنك وليا واجعل لَنا من لَدنك نصريا

: ن ده آه ی پیاوان و ژنان و مندانه له  ی وساوانه و چه نگن؟، ئه وساواندا ناجه چه

مان  م آارن و ده سته ی آه كه خه ، آه م شاره له رمان بھنه و ده ردگارمان رزگارمان آه روه په ی ئه

  .  ركمان بۆ بنره ده تی پشتیوان و یارمه  وه خۆته  الی له ، وه وه وسننه چه

وساوان و  پناو چه له آا آه ڕداران ده باوه اوا لهئاشكرا، د زۆر به روه گه بینین خوای ك ده وه

ن، تا  خۆیان رزگار بكه ی وه ته ل و نه گه ی وه ن، بۆ ئه بات و تكۆشان بكه م لكراواندا خه سته

  .آات نه میان ل س سته بژین و آه ئازادی یی و به ئاسووده به

ملَائكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفني في إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْ:(  رموت فه ها ده روه هه

صم اَءتسو منهج ماهأْوم كا فَأُولَئيهوا فاجِرهةً فَتعاسو اللَّه ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَما الْأَر٩٧(ري( م نيفعضتسإِلَّا الْم ن

فَأُولَئك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا  )٩٨(الرجالِ والنساِء والْوِلْدان لَا يستطيعونَ حيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا 

میان  سته آه ی وه خۆیان آرد، به میان له سته آه ی وانه ئه:  واته ،} ٩٩ـ٩٧: النساء{ )٩٩(غَفُورا 

بوو، ئا  وستكیشیان نه نگان و هیچ هه جه م و زۆرداریدا نه سته دژی آردو له بوڵ قه

چباركدا  له ئوه: ن الیان بۆ گیان آشان، پیان ده دنه گیان آشان آه ی فریشته آاتی له مانه ئه

مدا  وه بوو؟، له وستان نه هدا و هیچ ه مه و سته ئاست ئه نگ آرد له بۆ خۆتان بده:  بوون؟، واته

: ن بوو، پیان ده هیچ شتكمان نه ت بووین و توانای سه ده لیل و ب میندا زه زه له ئمه: ن ده

خ  دۆزه مانه تر؟، ئا ئه آی جگایه ن و بچنه بوو تا آۆچ بكه و فراوان نه وره خودا گه مینی زه ی ئه

ت و  سه ده ب آه ب نه و پیاوو ژن و مندانه نھا ئه بۆیان، ته خراپترین جگایه جگایان، آه بته ده
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ز بوون و توانای بكیان نه هر  بوون، یان هه وته آكه خۆش و په بوو، جا نه هیچ شت

خودا  بت، وه بوورت و لیان خۆش ده خودا لیان ده مانه ، ئا ئه بووب تریان هه رعی شه عوزركی

   . یه دهو لبوور خشنده زۆر به

یی  ئاسوده تیدا به تر آه تكیَتك بۆ ووالَوال نادان و رۆیشتن له یی و په نده ناهه په ر مافی گه ئه وه

ر موسمانان، یان  سه له رآه ئیسالمدا ئه له وه رۆژئاوا، ئه مرۆڤ بت له ، مافی بژی ئارامی و به

،  )٩( یی بكا نده نا هه په ڕ داوای باوهب آكی رآاتك یه بدات، هه و مافه موسمانان ئه ی وره گه

وإِنْ أَحد من الْمشرِكني استجارك فَأَجِره حتى يسمـع كَلَام اللَّه ثُم (  : رموت فه ده  وره آــو خودای گه روه هــه

ران،  یداآه ش په هاوبه آك له رآاتك یه هه:  واته.  ]٦ :التوبة [  )أَبلغه مأْمنه ذَلك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ 

و موسمان بت،  رم ب نه دی ی وه ، بۆ ئه خودا ببیست ی رمووده ، با فه بده نای آرد، په نادانی په داوای

  . نازاننلكن  وان گه ئه ، چونكه یه وه ر ئه به له وه ، ئه مین ب وئه ترس نه آه ی و شونه بۆ ئه پاشان بینره

رۆژئاوا،  مرۆڤ بت له ئایین، مافی و ئازادی وه بیرآردنه ربین و ئازادی راده ر ئازادی گه ئه وه

آو  روه ، هه سك داوه موو آه هه به ی و ئازادیه وان ئه پش ئه وره گه ئیسالمدا خوای له وه ئه

آا  ز ده حه  ی وه ئه:  واته ،}٢٩:الكهف{ ) ؤمن ومن شاَء فَلْيكْفُروقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاَء فَلْي(  : رموێ فه ده

نوا بزیش ده حه ی وه ، ئه با ب ت آا با بوا بت فه ده وه. با  : ( رموإِما وراكا شبِيلَ إِمالس اهنيدا هإِن

   }٣:اإلنسان{)   كَفُورا

لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين (  : رموت فه آو ده روه ، هه نیه و تۆبزی مل ئیسالم زۆره رگرتنی بۆ وه وه

يالْغ نم دشژه روه ش هه ته م ئایه ئه ،}٢٥٦:البقرة{ ... )  الررموون ـ  فه قوڕئان ده وانی ره آو تو

) سالم( ی وه نه له خوار آه هاتۆته نساری ئه پیاوكی ی رباره ده: (ـ  گشتیه شی آه حوآمه نده رچه هه

زۆر  به موسمان بوو، ویستی خۆشی بوو، به هه گاوری بوو، دوو آوڕی) عوف( آوڕی

  ). ١٠( )خوار هاته پیرۆزه ته م ئایه موسمان، جا ئه بیانكاته
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  آه  ی و آاته خوار، له  هاتۆته  دینه مه  شاری و له یه) البقرة(  تی سوڕه له  پیرۆزه  ته م ئایه ئه

یان  غه ده قه وره گه شدا خوای وه ڵ ئه گه ن هزبوون، له بوو، موسمانان خاوه هه  ئیسالمی  تی وه ده

ن  بوو، یان خاوه تیان نه وه ر موسمانان ده گه ئه ی موسمان، ئه نه آك بكه یه زۆری به آا، آه ده

   ...موسمان شمشر بكرته یبر زه آك به یه زیاتره تاوانی وآاتی م بوون، بگومان ئه آه هزكی

رپشك بن و نابت زۆریان  آان سه مرۆڤه ب ئیسالمدا، ده رگرتنی وه له آردن نیه تۆبزی:  واته آه

ر  مبه پغه ته داوه نه ی و مافه ئه وره گه ت خوای نانه وت بكرت، ته لبكرت و ئازادیان زه

ولَو شاَء ربك لََآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعا أَفَأَنت  (: رموت  فه آو ده روه ، هه)ر بت سه له خوای درودی(

 نِنيمؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهكی خه ردگارت بیویستبا آه روه ر په گه ئه:  واته ،}٩٩: يونس{) ت وا  زۆری بهب

) محمد( ی هنا، جا ئایا تۆ ئه وایان دهوین تكا ب ر زه سه له آه ی وانه موو ئه وا هه بنن، ئه

   ...آو بوا بنن؟ تاوه ی آه ده كی خه زۆر له)) ر بت سه له خوای درودی((

ریش  مبه ت پغه نانه ته آا، آه ده وه ئه فزی ره ڕوونی زۆر به وره گه بینین خوای ك ده وه

ر  گه ئه بوا هنان، چونكه بت بۆ هه كی خه لكردنی تۆبزی مافی) ر بت سه له خوای درودی(

یویست تۆ  خوا نه م آهَال هنا، به موویان بوایان ده وا هه زۆر بوا بھنن، ئه به ویستبای وره گه خوای

   ... بۆت نیه:  بنن؟ واتهبوا  آه ی آه ك ده خه زۆر له

ئیسالم  ن آرد، چونكهجیا جبه وه آرده آان به موسمانه ئیسالم، وه پیرۆزی ئایینی یه وه ئه/   به

،  مرۆڤه ژیانی ی رنامه كو به ، به نیه یای خه ونكی ووشك و خه آی یه وه رووت و بیرآردنه آی یه فه لسه فه

نوانیاندا،  له ك نیه آن و هیچ جیاوازیه آو یه موو وه هه بینی جدا، ده حه نوژدا، له وتدا، له مزگه له

  ... بت خواترسان نه قواو له ته ر به گه مه

موو  بۆ هه آی آردو رسایه ج جبه ی مه ئه) ر بت سه له خوای درودی(ریش  مبه پغه وه

 ) وأيم اِهللا لْو أنَّ فاطمة بنت محمٍد َسرقت لقطعُت يَدها(  : تی رموويه موسمانان داناو فه

   ).١٢( بم ده ستی بكا ده دزی) محمد( آچی ی)  فاطمه(ر  گه خوا ئه سوند به: ، واته)١١(
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  مشتكه  مه ئه) خودایان لبت  زای ره) (بو تایب ئه  آوڕی  لی عه(وا  و پشه قازی  یحی شوڕه

  ... ئیسالمدا  له  ری و دادگه ری روه دادپه ی ها نمونه ده سه  له  آه روارك، نمونه خه له

وڕۆ  ئه ی زاراوه به یت دا قازیایه آووفه شاری له ساڵ) ٦٥) (لبت خودای زای ره( قازی یحی شوڕه

و  بوو، له) لبت خودای زای ره) (خطاب( آوڕی) عمر(وا  پشه رمانی فه ش به وه آرد، ئه ری دادوه

و  رزه به وشتكی ن ره آارو خاوه رو زاناو چاآه روه خواناس و دادپه مرۆڤكی زانی دا آه آاته

  . سكدا نوان هیچ آه ناآا له جیاوازی

بزر آردبوو،  آی زریه) لبت خودای زای ره) ] (أبو طالب(  آوڕی) ليع(وا  رۆژكیان پشه

،  ك بینی یه آه جوله ستی ده له ی آه خایاند زریه نه پاشان زۆری ویست بوو، له خۆشه الی زۆر له آه

و  ئه: و پی گووت وه ناسیه بینی ی آه زریه آه) علی(وا  ، جا پشه آووفه بازاڕی له یویست بیفرۆش ده

،  زری منه وه خر، ئه نه:  گووتی آه آه ، جوله شون لم بزر بووه فنه وو له شه فنه  و له منه هی زریه

سم  آه و به فرۆشتووه سم نه آه به ، چونكه زری منه وه ئه:  رمووی فه) علی(بواداران،  میری ئه ی ئه

  ... ست تۆ ده تا بگاته خشیوه به نه

  ). یح شوڕه( الی ن بچنه ده یان، پاشان بیار دهمشت و م بته ئینجا ده

چ :   آات و ده ده) علي(وا  پشه روو له) یح شوڕه(، )یح شوڕه( الی چنه ر دووآیان ده هه

  بواداران؟  میری ئه ی ی، ئه ده

  الی  له  وه ته ش دۆزیمه شون، ئستاآه  فنه من زری خۆم بزر آردبوو له:   مدا ده وه له

م  نه ، چونكه نیه یه آه و جوله ئه ، و ئ منه هی یه و زرێ ئه آه  ی وه من دنیام له ، وه یه آه و جوله ئه

  .  ستی ده س تا بچته آه به خشیوه م به ونه فرۆشتووه

 رگری پبدات و به  آردنی قسه  مافی  ی وه آرد، بۆ ئه آه آه جوله له  رووی) یح شوڕه(ئینجا 

  ی؟  تۆ چ ده: ، پی گووت رببێ ده  خۆی  رای بكات و،  خۆی له 
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  ... درۆ م به بوادارانیش تاوانبار ناآه میری و، ئه زرێ منه وه ئه:  گووتی آه آه جوله

تۆ راستگۆی  آه تدا نیه هیچ گومانی: آردو پی گووت) علي( ڕووی له) یح شوڕه(پاشان 

  .  ب تت هه دوو شایه ب م ده آانت، به قسه له

میانیش  و، دووه مه نده به  ری نبه میان قه آه م، یه آه ته دوو شایه:   به:  رمووی فه) علي(

  ...  آوڕمه  نی سه حه

  ، چونكه دروست نیه  آوڕ بۆ باوآی  تی بواداران، شایه  میری ئه  ی ئه:  گووتی) یح شوڕه(

  .  ست راناوه  دژی لهدات و  ت ده شایه  باوآی  ندی وه رژه آوڕ بۆ به  وایه  ی زۆربه

 ی وره گه بۆ خودا، پیاوك آه  ردی پاك بگه) سبحان الله: ( رمووی فه) علي(

  درودی((ر  مبه پغه آه  ت بیستووه نه  ی ، ئه! ب دروست نه  تیشی شت بت و شایه هه به آانی نجه گه 

:  واته )١٣( ) جنة؟الحسن والحسن سيدا شباب أهل ال( : تی رموویه فه)) ر بت سه له  خوای

  . شتن هه به آانی نجه گه ی وره ین گه ن وحوسه سه حه

،  آوڕ بۆ باوك دروست نیه تی دانی م شایه ، به بیستوومه:   به:  گووتی) یح شوڕه(

  ).  دروست نیه دژیدا، بۆیه ك له دا نه ده تی شایه باوآی ندی وه رژه آوڕ بۆ به وایه ی زۆربه چونكه(

،  ببه آه زریه:  آردو گووتی آه آه جوله له ، رووی وایه آه حوآمه زانی آه)  علی(وا  ئینجا پشه

  .  وانه له جگه تم نیه من هیچ شایه چونكه

 دژی م دادگا له رده به موسمان له  ركی ، چۆن دادوه! و حوآمه سوڕما له  ری سه  آه آه جوله

و  ن مافه و خاوه و ئه وه ئه  الی ق به هه  زان زۆر باش ده آاتكدا آه دات، له ئیسالم بیار ده  ی لیفه خه 

  ! ق نم ن هه من خاوه

  !  یه وا هه دا شتی م دونیایه ئه آام یاسای تك و له وه چ ده ، له! چ حوآمكه مه ئه
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،  تۆیه هی م زریه ئه م آه ده ئه تی شایه:   آات و ده ده)  علی(وا  پشه روو له بۆیه

أشھد أن ال إله إال الله، وأشھد أن محمدا عبده  ( ق و راسته هه م ئاینه ئه م آه ده ئه تی شایه وه

  .  خودایه ری مبه و پغه نده دیش به ممه و موحه رستنه په نی نھا خودا شاه ته م آه ده ئه تی شایه) ورسوله

و  له وه من دۆزیمه ، وه بوادارانه میری زری ئه وه ، ئه قازی ی ئه بزانه:   ده) یح شوڕه( ئینجا به

  .  ربۆوه به ی آه ووشتره ر پشتی سه له آه ی آاته

  ی آه و ووشتره آه زریه ، بۆیه موسمانبوونی به ب یش زۆر دخۆش ده) علی(وا  پشه

  . آا ش ده آه پشه

ئیسالم و  باتكاركی خه بته گۆڕت و ده ده ژیانی موسمانبوونی هۆی به آه آه پاشان جوله

آردن  رگری پناو به له ب هید ده نجامدا شه ئه ، تا له )١٤( )وان هره نه( نگی جه آا له ده داریش به

   ).١٥( ئیسالمدا له

  مرۆڤ   آانی رۆژئاوا و مافه  تی شارستانیه

نھا  راستیدا ته م له آا، به مرۆڤ ده آانی مافه ی نده پوپاگه میشه رۆژئاوا هه تی شارستانیه

موو  ، هه دابین آراوه آانی و مافه لگیراوه رزی خۆی دا، هاوتی ده خۆی هاوتی آانی مافه به گرنگی

یاسا  رز له ب ویش ده مان آاتیشدا ئه هه ووت، له ستوری پی ده به زان ده خۆی آانی ك مافه هاوتیه

  ... بگرت

 ،)١٦( نگ ـ ره و جیاوازی ستیر زپه گه ره جیاوازی له ـ جگه پارزراوه موو مافكی هه خۆی هاوتی

  ...  پارزراو ناب آانی ، مافه وه ره ده چووه خۆی شاری له آه رآاتك هاوتیه م هه به

" مرۆڤ  آانی بۆ مافه ردوونی گه ی جاڕنامه"  زراندنی ر دامه سه له ڕیوه زیاتر تپه ساڵ) ٦٠(ئستا 

ندیان  ، چه آان دابین آراوه ند مافه دا چه ماوهو  پرسین له ، ده) اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان(
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ند نیشتمان  ؟ چه وت آراوه و سامان زه ند ماڵ ؟ چه وا رژاوه ناڕه ند خون به ؟ چه پشل آراوه

  ... ؟ ند شارو دھات وران آراوه ؟ چه ر آراوه ده ربه ك ده ند خه ؟ چه داگیر آراوه

ست  و تا ئستاش ده) ١٩٤و  ١٩٤٧( سای ر له هه "فلسطين" موسمان، له ی ئمه تی تایبه به

  ...  وامه رده ر به آان هه یه ستینی له فه بۆ موسمانه آه جوله تل و عامی و قه درژی

ن ویژدان روون  خاوه  سكی موو آه هه  الی  ززه غه  شاری  آانی دا رووداوه م دواییانه ئینجا له

و  مریكا چیان له ئه  پاپشتی ئیسائیل به  انیآ و خونژه دڕنده هزه ئاشكرا بوو آهو

 سكی موو آه هه ستان، ویژدانی دژیان راوه آك له چه موو جۆره هه آرد، به بتاوانه موسمانه له گه

بتاوانیان   تی و ئافره ها منداڵ ده خون سوور آرد، سه جوند، دانیشتوانیان به ن ویژدانی خاوه 

سیان  زار آه هه) ٥٠٠٠( هید آردوو زیاتر له سیان شه آه) ١٠٠٠( له خونكرد، زیاتر  تانی خه

آراو،  غه ده قه  بۆمبی به ماوی ته  ی دووآه یان آاولكردوو دایان پۆشی به آه بریندار آرد، شاره

 آان و غۆله هۆالآۆ و مه  ی ر نمونه گه ، مه مه آه  ی مژوودا ونه زراند له وایان دامه  آی یه سابخانه قه

  . ددام آان و سه نازیه

ت و  دیمكاسیه ی نده ناو پوپاگه وڕوپا، له ناو ئه ، له)رسك و هه بۆسنه( ، له)آۆسۆفۆ( له

زار  هه) ٥٠( تل و عام آران، و زیاتر له زار موسمان قه هه) ٧٠( مرۆڤ، زیاتر له آانی مافه

  ... ر سه ناموسیان آرایه ست درژی موسمان ده تی ئافره

خكیان  آرت و هیچ بایه چۆن مافیان پشل ده جیھان آه موسمانانی زۆرن له ونهنم دیاره

ین،  خۆمانیش بكه تی میلله تی زلومیه مه موسماناندا باسی تانی ناو میلله له تی پنادرت، ئینجا جی خۆیه

  ...  ئمه موسمانی تی ر میلله سه به آراوه چی آه زان ده وره گه نھا خوای ته آه

موو زوم و  و هه ر ئه رامبه رۆژئاوا به  ووتانی  نگ بوونی بده  دوای دا له لره  ارهدی

 بی ره عه ووتانی ئیسالمی و  ی یی و ئیدانه گله  تی دا آرا، جی خۆیه ر ئمه رامبه به  آه  ی زۆرداریه

   ... نگ بوونیان ر بده به بكرت، له 
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ست  ده ، وه داوه موو مرۆڤكی هه و باسمان آرد مافیآ روه ئیسالم هه  پیرۆزی  ئایینی وه

ل  گه ی وه ئه لبكرت،چ جای  سك زومی هیچ آه  نیه  سك ناآات، ورازی هیچ آه م له و سته درژی

ئیسالمدا   ت له نانه پشل بكرت، ته  آانی لبكرت ومافه زیاتر زومی ملیۆنی) ٤٠( آی یه وه ته و نه

  ...  و حیسابیان بۆ آراوه آان پارزراوه ن وبانده ئاژه  آانی مافه

جیھاندا، خاك و  رزانترین خون له بنرخترین وهه ته موسمان خونمان بووه  ی ئمه/   به

  ... آانمان؟ ران، آوا مافه داگیرآه  مولك ومیراتی  ته نیشتمانمان بووه

 ركخراوی"،  پشل آراوه  آانی ندا مافهووتا  ی زۆربه مرۆڤ له  آانی مافه  می رده سه مرۆڤ له

ن  وساوه ر سی جیھان چه سه ك له یه آه  یاندووه رایگه) منظمة العفو الدولية" ( تی وه نو ده لبوردنی 

  ...  یه وره گه ساتكی ش آاره وه ، ئه م لكراون ومافیان پشل آراوه وسته

 پارچه  بۆ خاك و ووتمان، بۆ آوردستانی بگرین  قمانه مرۆڤ هه  آانی مافه  می رده سه له

و براو  آانمان، بۆ ئه شارو دھاته  نفال و آیمیاباران، بۆ وران آردنی آراومان، بۆ ئه  پارچه 

  آان جگای وته شكه ریان بوو، ئه نگه آان سه رده فیان بوو، به رگاآان پخه  وا تۆزی آه  ی خوشكانه

تیان  یارمه  سیش نیه ن وآه آه خۆیان ده  واآانی ره مافه  داوای آه  ی هوان یان بوو، بۆ ئه وه سانه حه

  ... بكات  ج بدات وداواآانیان جبه

وا دونیا  بقرتندرت، ئه  رۆژئاوایی بكوژرت، یان بفندرت، یان نینۆآكی  ر مرۆڤكی گه ئه

  ئازادآردنی  آات، داوای ده  تۆه  اوایآات، د ده  آانی مافه  وداوای  وه سته ده هه  ری به له  مووی هه

زو  گه مش ومه  ش زیاتر خونی وه ، له وه ر ئه ك هه آات، نه ده  ریزگرتنی  آات، داوای ده

ها  زاره هه به  م ڕۆژێ ، به بكوژرێ  وا نیه وره  یه هه  وان رزی ئه  الی آان له گ وبانده وسه پشكه

 س پیان نازان س باسیان ناآات وآه ان داگیربكرت، آهموسمان بكوژرن وخاك و نیشتمانی

ال تغتفر،  ٍفي غابة ٍّقتل شخص يھودي: (ت آو شاعیر ده ت، وه نگ نایه ده ریان به سه س له وآه 

و  دارستاندا، تاوانكه  له  آه جوله  سكی آه  آوشتنی:  واته) أعزل قضية فيھا نظر ٍوإبادة شعب
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 توانینی  آه  یه ت، آشه سه ده  ب  آی یه وه ته ل ونه گه  ناوبردنی م له ، به نیه  لخۆشبونی

زۆرباش   شیعره و دره ئه ڕاستی آا، جا به و دانیشتن ده وه ها آۆبونه نده چه و پویست به ره سه له 

م  ، به وایه و دوو هه بانكه:  ت واریش ده ، آوده سپ چه موسماناندا ده  ر واقیعی سه له

  .  وایه نجا هه و په بانكه: بین  بی مۆدا ده آو ئه وه  رۆژگاركی له

  ؟  مرۆڤه  آانی مافه  وه ئایا ئه

ت  سه ده ، به آوژێ هز ب هز ده به مكدا آه رده سه مرۆڤ، له  آانی آوا مافه  كینه خه  ی ئه

ت له سه ده ب ته بووه  م جیھانه با، ئه ناو ده  چیره نده ك، دڕهدارستانخۆن،  آان ده آان ن

  ؟  مرۆڤه آانی مافه وه ئایا ئه... خوا بچووك ده ماسی وره گه ك ماسی ریایه ده ته بووه

ین،  رۆژئاوا بكه له ی وه ین، پش ئه خۆمانیش بكه  له  یی و گازانده گله  تی آۆتاییدا جی خۆیه له

بانین،  آۆك و ته  آتری یه  ڵ گه ، له شل آردووهآترمان پ یه  آانی خۆمانیش مافه به  ئمه  چونكه

م  س خه ین، آه آه وت ده زه  آتری یه  ین، مای آه ده م و زۆرداری آوژین، سته وا ده ناڕه به  آتری یه

 ی ، دیارده)نفسی نفسی: (  دات و ده وده خۆی هه  ندی وه رژه بۆ به سه رآه س ناخوات، هه آه له

  یه وره گه  ساتكی راستیدا آاره له  وه ، ئه آجار زۆر بووه ناومان یه  له  ویستی نهك  و خه رستی خۆپه 

، هیوادارم  ب خودا نه  بۆ الی  وه ڕانه گه نھا به ، ته ، رزگاربوونمان بۆ نیه رماندا هاتووه سه به

  ... ین آه آتر پشل نه یه  آانی و مافه وه خۆدا بچینه موومان به هه

  ن آا راوزه په

  ). ١٢١٨(، رقم الحديث ٢/٨٨٦واللفظ له، ومسلم ) ١٦٥٢(، رقم الحديث ٢/٦١٩متفق عليه، بخاري  )١(

، والبيھقي )٤٧٤٩(، ٥/٨٦، والطبراني في المعجم األوسط )٢٣٥٣٦(، ٥/٤١١رواه اإلمام أحمد في المسند ) ٢(

  . إسناده صحيح) ٥١٣٧(، ٤/٢٨٩في شعب اإليمان 

  ته ئافره  ی رباره ده  تی رموویه فه)) ر بت سه له خوای درودی((ر  مبه پغه  آه  ی یه رمووده هو ف ئه  ی گه به به )٣(

:  رمووی پاشان فه... بت بۆ تا مندات ده: رموو پی فه: آردبوو  زینای  آه) المرأة الغامدية(  آه غامیدیه
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 و آات سزای ئه بوو، بۆیه نه  هیچ تاوانی  آه منداه  هآ  آه رمووده تا آۆتایی فه...  وه بته شیر ده تا له  بدێ شیری

  . })١٦٩٥(، ٣/١٣٢١حد الزنا : رواه مسلم باب{. آرد ر نه لده 

عظم الميت  ُآسر: ( رموێ فه ده)) ر بت سه له خوای درودی((ر  مبه پغه  آه  ی یه رمووده و فه ئه  ی گه به به )٤(

رواه أبو داود {.  رامه و حه زيندوويی وايه آو شكاندنى به مردوو، وه سكىَشكاندنى ئي:  ، واته)ًآكسره حيا

، والدار )٣١٦٧(، ٧/٤٣٧، وابن حبان )٢٤٧٣٠(، ٦/١٠٠، وأحمد )١٦١٦(، ١/٥١٦، وابن ماجة )٣٢٠٧(، ٢/٢٣١

  . }وهو حديث صحيح) ٦٨٧٠(، ٤/٥٨، والبيھقي )٣١٢(، ٣/١٨٨قطني 

، فإنھم قد أفضوا إلى َوا األمواتّال تسب: ( تی رموویه فه) ر بت سه له خوای درودی(ر  مبه آو پغه روه هه) ٥(

ن،  باسیان بكه چاآه ن و به آه باسیان مه خراپه ن و به ده موسمانان مه مردووی جون به:  ، واته)ما قدموا

وا  خیش بن، ئه ر دۆزه گه ئه هن، و باسیان بكه خراپه ر به گه بن ئه وا تاوانبار ده بن، ئه شتی هه ر به گه وان ئه ئه چونكه

، )١٩٣٦(، ٤/٥٣، والنسائي )١٩٨٢(، ٤/٣٥٣، والترمذی )١٣٢٩(، ١/٤٧٠رواه البخاری {.خۆیان ی وه خۆی و آرده

) ١٤١٩(، ١/٥٤١، والحاآم )٣٠٢١(، ٧/٢٩٠، وابن حبان )٢٥١١(، ٢/٣١١، والدارمی )١٨٢٣٤(، ٤/٢٥٢وأحمد 

  .}وغیرهم وهو حدیث صحیح

  ). ٩٦١ـ٩٦٠(، ٦٦١ـ٢/٦٦٠، مسلم )١٢٤٩(، ١/٤٤١بخاري  متفق علیه، )٦(

، ١/٧، والمعجم األوسط )١٠٤٣٩(، ١٠/١٩٥، والطبرانی فی المعجم الكبیر )٢٢٤(، ١/٨١ رواه ابن ماجه) ٧(

  . لبانی ، وصححه األ)١٦٦٣(، ٢/٢٥٣، والبیھقي فی شعب اإلیمان )٢٢(، ١/٣٦، والمعجم الصغیر )٩(

وقال هذا حدیث حسن ) ٢١٧٢(، ٤/٤٦٩، والترمذی )١١٤٠(، ١/٣٦٦، وأبو داود )٤٩(، ١/٦٩رواه مسلم) ٨(

، ١/٥٤١، وابن حبان )١١٠٨٨(، ٣/١٠، وأحمد )١٢٧٥(، ١/٤٠٦ ، وابن ماجة)٥٠٠٨(، ٨/١١١صحیح، والنسائي 

  .  وغیرهم وهو حدیث صحح) ٣٠٧(

ر هاتوو زاندرا بۆ  گه ، ئه ب نه و جاسوسی سیخوڕی بۆ ناو موسمانان بۆ آاری رجك هاتنی مه به )٩(

  .  وه آرته ده خۆی وتی ی وانه م ره آه نی الیه ، یان به درێ سزا ده وه ، ئه هاتووه سیخوڕی آاری

، ١، ط)هـ٧٧٤ـ٧٠٠(لإلمام الحافظ إسماعيل بن آثير القرشي الدمشقي : تفسير القرآن العظيم: (  بوانه) ١٠(

  ). ٣٦٣ـ١/٣٦٢: م، مكتبة الصفا٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥
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، ) ١٦٨٨(، ٣/١٣١١، ومسلم )٦٤٠٦ـ٣٢٨٨(، ٣/١٢٨٢متفق عليه، بخاري ) ١١(

آردبوو،  دزی آه ی خزومیه مه ته و ئافره ئه ی رباره نگ بوون ده یش دته قوڕه:  یه م شوه به ی آه تایه ره سه آه رمووده فه

،  ب نه) زید( آوڕی ی) أسامة(ر  گه مه) بت ر سه له خوای درودی(ر  مبه پغه الی بچته بتوان یه هه آ: گوتیان

ر بۆ تكاآردن،  مبه ت پغه خزمه چووه)  أسامه(، ئینجا ))ر بت سه له خوای درودی(( ره مبه پغه ویستی خۆشه آه

و  ستاوه ؟ پاشان هه ی آه خودا تكا ده سزاآانی ك له سزایه ئایا له:  رمووی بوو فه خوداش تووڕه ری مبه پغه

ت و  سه ده به آكی ر یه گه وان ئه ئه ناوچوون، چونكه له وه ر ئه به له پش ئوه آانی له گه:  رمووی ۆ دان و فهب وتاری

سپاند،  چه ر ده سه یان له آه آردبا، سزایه ب هز دزی آكی ر یه گه م ئه هنا، به آردبا، وازیان لده هز دزی به

  . بم ده ستی بكا، ده دزی) محمد( آچی ی)  فاطمه(ر  گه خوا ئه سوند به

ن،  آه ده راڤه پیرۆزه رمووده و فه ئه ه هه و به آرچ و آای ئیسالمن، به یاری نه آه ی وانه س له آه ندێ هه )١٢(

ر نا چۆن  گه ، ئه بووه بان نه میھره یی و به زه به به سكی آه) ر بت سه له خوای درودی(ر  مبه پغه گوایه

  . بت؟ ده خۆی آچی ستی ده

،  بان بووه میھره یی و به زه به زۆر به) ر بت سه له خوای درودی(ر  مبه پغه: ین ده آورتی مدا به وه له       

،  ببێ خۆی آچی ستی ده بووه نه وه ئه ستی به مه رمووه فه آه شی رمووده و فه ، ئه آانی منداه ر به رامبه به تی تایبه به

كو  ، به ست پاآه وشت و ده ره زۆر به ناآات و آچكی دزی) لبت خودای زای ره( آچی ی فاتیمه آه زان باش ده چونكه

ندو  مه وه نوان ده سدا، له نوان هیچ آه بیارداندا له ن له آه نه جیاوازی بكا آه موسمانان حای آه بووه وه ئه ستی به مه

ئاسایی تردا،  آكی یه ڵ گه رپرسك له به یان آچی نوان آوڕی تدا، له سه ده ت و ب سه ده نوان به ژاردا، له هه

و  دا، بۆ بارودۆخمان به ناو ئمه له بكرێ ج جبه ریه روه م دادپه ر ئه گه ، جا ئه ئیسالمه ری روه ش دادپه وه ئه

:  پیان ب س ناورێ امبۆ آهرو ر نته عه ته آان بوونه رپرسه به له ندێ هه آانی بوو؟، آوڕو آچه ئستادا ده ی دۆخه

  . چاوتان برۆیه پشتی

، ١١٦١٢، ١١٠١٢(، ٣/٣، وأحمد )١١٨(، ١/٤٤، وابن ماجة )٣٧٨١، ٣٧٦٨(، ٥/٦٥٦رواه الترمذي  )١٣(

، ٤٧٧٩، ٤٧٧٨(، ٣/١٨٢، والحاآم )٦٩٦٠، ٦٩٥٩(، ١٥/٤١١، وابن حبان )٢٣٣٧٨، ٢٣٣٧٧، ١١٧٩٤، ١١٦٣٦

  ).٤٧(، ١/٥األلباني في الجامع الصغير وزيادته والحديث صحيح صححه ) ٥٦٣٠، ٤٧٨٠

  . آان واریجه و خه)  علی(وا  نوان پشه نگك بوو روویدا له جه: وان هره نه نگی جه) ١٤(
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لإلمام : سير أعالم النبالء وبھامشه أحكام الرجال من ميزان اإلعتدال في نقد الرجال، آالهما:  بوانه )١٥(

، البداية ٥٧ـ٤/٥٤: م، مكبة الصفا ـ القاهرة ـ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ١عثمان الذهبي، ط شمس الدين محمد بن أحمد بن

، ١أحمد بن شعبان بن أحمد ـ محمد بن عيادي بن عبد الحليم، ط: لإلمام ابن آثير، خرج أحاديثه: والنھاية

لسيوطي، مطبعة لإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر ا: ، تأريخ الخلفاء٢٢ـ٩/١٩: م، مكتبة الصفا٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣

: ، تھذيب األسماء واللغات١/١٥٧: محمد محي الدين عبد الحميد: م، تحقيق١٩٥٢هـ ـ ١٣٧١، ١السعادة ـ مصر ـ، ط

  .١٦٨ـ٢/١٦٧: البن خلكان: ، وفيات األعيان١/٢٤٣: لإلمام النووي

نگ، بۆ  ره ر جیاوازی سه له گۆڕانكاریان آردووه ندێ دا هه م دواییانه مریكا به ئه له دیاره )١٦(

بوو  آان بۆیان نه ش پسته ره خۆی آاتی مریكا، آه ئه ش پستی ره رۆآی م سه آه یه ش پست بووه ره ئۆبامای نمونه

وت  ندێ هه ، جا له یه هه م جیاوازیه ئه آه یه وه من ئه ستی به مه ر حاڵ هه ن، به آاندید بكه م پۆسته خۆیان بۆ ئه

موو  هه له رستیه ز په گه م ره ئه تی واوه ته م هشتا به ، به چاآیان آردووه مان آاركی، بگو یان البردووه مه ئه آه

  .  آراوه ب نه رۆژئاوا بنه وتانی

 
  

  

  

 


