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  رواڵ درێژی بۆ پياوان حوآمی شه

    

  حوآمی شەرواڵ درێژی چی یە بۆ پياوان؟  :پرسيار

و فيز آردن   شەرواڵ درێژی بۆ پياوان ئەگەر مەبەستی پێی خۆبەگەورە زانين :ام وه

و قسەی  بێت ئەوا سزاآەی ئەوەیە آە خوای گەورە لە ڕۆژی قيامەتدا تەماشای ناآات 

   .و ئازاری دەدات و سزایەآی بە ئێش  و پاآی ناآاتەوە لەگەڵا ناآات 

و خۆهەڵكێشان نەبوو ئەوا سزاآەی ئەوەیە  ی فيزآردن  بەڵام ئەگەر مەبەستی پ

) صلی اهللا عليه وسلم(دات بە ئاگر، چونكە پێغەمبەر ب) قولەپێی(سزای خوار گوێزینگی 

ثالثٌة الُيَكلُِّمُهُم اُهللا يوَم القيامِة وال َيْنُظُر إليِهم وال ُيَزآِّيِهم وَلُهم عذاٌب (( :دەفەرمێت

صححه الشيخ األلباني  )  )الُمْسِبُل، والَمنَّاُن، والُمْنِفُق ِسْلَعَتُه ِبالحلِف الكاِذب: أليم

  .٩٠٠: ء الغليل، رقمإروا: في

و نە  س آۆمەڵا لە ڕۆژی دوایيدا خوای گەورە نە قسەیان لەگەڵا دەآات : واتە

ئەو پياوەی  :و ئازاریان هەیە و سزایەآی بە ئێش و نە پاآيان دەآاتەوە تەماشایان دەآات

، وەمنەت آەر، وئەو آەسەی )ی  قولەپ(شەرواڵەآەی شۆڕ آردۆتەوە بۆ خوار گوێزینگی

   .مەآەآەی دەفرۆشێت بە سوێن خواردنی درۆآە شتو

صحيح الجامع )) َمْن َجرَّ َثْوَبُه ُخَيالء لَم َيْنُظِر اُهللا إليِه يوَم القيامة(( :وەدەفەرمێت

  .٦١٨٨/ ٢: الصعير

ئەوا خوای ) ی قولەپ(هەر پياوێك شەرواڵەآەی شۆڕ بكاتەوە بۆ خوار گوێزینگی: واتە

   .ی ناآاتگەورە لە رۆژی قيامەتدا تەماشا

ئەمە سزای آەسێكە آە لە فيزآردن وخۆ هەڵكێشاندا شەرواڵەآەی شۆڕ بكات، بەڵام 

صلی اهللا عليه (ئەو پياوەی لە شۆڕآردنيدا مەبەستی فيزآردن نەبێت ئەوا پێغەمبەر 

صحيح الجامع )) ما أْسَفَل الَكْعَبيِن ِمَن اإلزاِر َفِفي النَّار ((:دەربارەی دەفەرمێت) وسلم

  .٥٥٢٩/ ٢: الصعير

بێت ئەوا ئەو ) ی  قولەپ(هەر پياوێك شەرواڵەآەی لە خوار گوێزینگی یەوە: واتە

   .شوێنەی لەئاگری دۆزەخدایە



 

وە ئەم شتەی نەبەستۆتەوە بە فيز آردن وخۆ بەگەورە زانينەوە، وە راستيش نی یە 

ـ خوای بيبەستينەوە بە فيزآردن لەسەر فەرمودەآەی پێش تر، چونكە أبو سعيد الخدری 

إزَرُة ((    :فەرموویەتی) صلی اهللا عليه وسلم(پێغەمبەر : ل ڕازی بێت ـ دەفەرمێت

الُمؤِمِن إلى ِنْصِف السَّاِق، وال َحَرَج، أو قاَل وال ُجناَح عليه ِفيما َبيَنُه َوَبيَن الَكْعَبيِن، وما 

صحيح )) َو في الناِر، َوَمْن َجرَّ إزاَرُه َبَطرًا لم َيْنُظِر اُهللا إليِه يوَم القيامةأْسَفَل ِمْن ذِلَك َفُه

شەرواڵی پياوی باوەڕدار تا نيوەی قاچێتی،  :واتە    . ٢٠٣١/ ٢: الترغيب والترهيب

شۆڕ بێت، بەڵام لەخوار ) ی  قولەپ(وەتاوان نی یە و ئاسایی یە ئەگەر تا گوێزینگەآانی

بێت ئەوا لە ئاگردایە، وە هەر آەسێك شەرواڵەآەی شۆڕ بكات لە فيز تر وشۆِڕ تر 

   .وخۆبەگەورە زانيندا ئەوا خوای گەورە لە رۆژی قيامەتدا تەماشای ناآات

  ئەوەی بۆ فيز شۆڕی دەآات، وئەوەی بەب(وە چونكە دوو آردارەآە لێك جياوازن 

: دەآات سزاآەی ئەوەیە ئەوەی بۆ فيز شۆڕی(، وەدوو سزاآەیشيان لێك جياوازن )فيز

خوای گەورە نەقسەی لەگەڵا دەآات ونەتەماشای دەآات ونە پاآی دەآاتەوە وسزایەآی 

ئەو : فيز شۆڕی دەآات سزاآەی ئەوەیە  بە ئێش وئازاری بۆ داناوە، وەئەوەی آە بەب

، وەهەرآاتێك حوآم وهۆآار لێك جياواز بوون ئەوا ناتوانرێت )شوێنەی لە ئاگری دۆزەخدایە

   .ەآە، چونكە دژ بەیەآی دروست دەبێت)مقيد(ەآە هەڵگيرێت بۆ سەر)مطلق(

  بكات بە بەڵگە، ئەوا پ) خوای ل ڕازی بێت(*)(بەڵام آەسێك فەرموودەآەی أبوبكر

   :نابێتە بەڵگە بۆت لە دوو ڕووەوە: دەڵێين

 الیەآی شەرواڵەآەم دێتە خوارەوە: فەرمووی) خوای ل ڕازی بێت(أبو بكر : یەآەم

إنََّك َلْسَت ((  ) :ی فەرموو پ) صلی اهللا عليه وسلم(مەگەر بەرزی بكەمەوە، پێغەمبەر

   )).ِممَّْن َيْصَنُع ذِلَك ُخَيالء

أبو بكر ـ خوای . تۆ لەو آەسانە نێت آە بۆ فيز و خۆ هەڵكێشان شۆڕی دەآەنەوە: واتە

، لەگەڵ ئەوەیشدا ل ڕازی بێت ـ بۆ فيز شۆڕی نەآردبووەوە، بەڵكو خۆی شۆڕدەبووەوە

بۆ فيزو خۆ : بەرزی دەآردەوە، وەئەوانەی آە شەرواڵەآانيان شۆڕ دەآەنەوە ودەڵێن

ئەگەر مەبەستتان لە شۆڕآردنی شەرواڵەآانتان بۆ : هەڵكێشانمان نی یە، پێيان دەڵێين

فيز وخۆبەگەورە زانين نەبێت ئەوا خوای گەورە سزاتان )  قولەپ(خوار گوێزینگەآانتان

ەنها بە ئاگر، وە ئەگەر بەمەبەستی فيزو خۆ بەگەورە زانين شۆڕتان آردبێتەوە ئەوا دەدات ت

لەرۆژی قيامەتدا نەقسەتان لەگەڵ دەآات، وەنەتەماشاتان : سزاتان دەدات بەوە گەورەتر

   .دەآات، وەنەپاآتان دەآاتەوە، وە سزایەآی بە ئێش و ئازارتان بۆ هەیە

پاك آردەوەو ) خوای ل ڕازی بێت(أبو بكری )لمصلی اهللا عليه وس(پێغەمبەر : دووەم

تەزآی یەی آرد وشایەتی بۆدا آە ئەو لەو آەسانە نی یە آە بۆ خۆبەگەورە زانين وفيز 



 

شۆڕی دەآەنەوە، بەڵام ئایا آەس لەوانەی وا دەڵێن ئەم پاآكردنەوەیەو شایەتی یەی 

   !دەست آەوتووەو بۆدراوە؟

دەآاتەوە لە ) المتشابه(رگای شوێن آەوتنیبەڵام شەیتان بۆ هەندێك لە خەڵكی دە

دەقەآانی قورئان وسوننەت، بۆ ئەوەی بيانویان بۆ بدۆزێتەوە بۆ ئەو آردەوانەی آە 

   .(**) مستقيمالصراط الواهللا يهدي من يشاء إلى  .دەیكەن

==================   

هللا إليه يوم من جر ثوبه خيالء لم ينظر ا): ((صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا (*)
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