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  ران  مبه پغه  ئیمان هنان به 

  )والسالم  علیھم الصالة(

: )سول  بی و ڕه نه( ی  پناسه  
، خوای  واڵ هه ، واته) نبأ (   له رگیراوه وه: بیدا ره زمانی عه بی له نه: م آه یه

ی  ئه( : واته } َعِن ٱلنََّبِإ ٱلَۡعِظيِم*  َعمَّ َيَتَسٓاَءُلوَن{  :رموت فه ده وره گه

!!  که و گرنگه وره گه واه ی هه رباره پرسن؟ده کتر ده یه ی چی له رباره ده)  که خه

  ). ته ڕۆژی قیامه که(

  .ویدا زه رز له شونكی به:  ، واته)النبوة( له رگیراوه وه)بی نه (:  وتراوه وه

ی  وه ر ئه به ، له زماندا روونه ی له وماناآه) بی نه(ی  ندی وشه یوه په وه

  .دوارۆژدادونیا و له وره الی خوای گه له هی رزی هه ی به یك پله) بی نه( موو  هه

دات  وای پده هه وره وا خوای گه آه یه سه و آه ئه: رعدا شه بی له نه: م دووه

ینرت بۆ  ده وره خوای گه تی پش خۆی بكات، وه ریعه شه ی آار به وه بۆ ئه

و  و ئه ی ئه وه تی پش خۆیان، بۆ ئه ریعه شه به یه ڕیان هه باوه ومك قه

یان  ه هه آه وه اتهڕاست آ و شتانه ئه ، وه وا دایانھناوه آه وه ڵ بكاته پوچه بیدعانه

  ... تیدا آردوه

نردراو   :واته، وه ه)البعث( له رگیراوه وه:یداب ره زمانی عه سول له ڕه: م سیه

َوِإنِّى  {:ی سبأ لیكه ی مه رباره رموت ده فه ده  وره یامك، خوای گه په به

ڕاستی  جا به: واته }َسُلوَنُمرِۡسَلٌة ِإَليِۡہم ِبَهِديٍَّة۟ َفَناِظَرُةۢ ِبَم َيرِۡجُع ٱلُۡمرۡ

م  آه ڕوان ده نجا چاوه نرم، ئه یان بۆ ده وره نرخ و گه آی به من دیارییه

  . وه ڕنه گه ده وه چی یه آان به نردراوه آه
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حی  وه وره وا خوای گه آه یه سه و آه ئه: رعدا شه سول له ڕه: م چواره

رپچی  ی سه سانه هو آ آات بۆ ئه ی ده وانه ینت وڕه گه رعی پ ده شه

پشتر  مك آه آات بۆ قه ی ده وانه ن، یان ڕه آه ده وره آانی خوای گه فرمانه

   . نردراوه ریان بۆ نه مبه پغه

 علیھم الصالة( ران  مبه پغه ین ئیمان هنان به ده  یه م پناسه پاش ئه له

حی بۆ  ار وهدگ روه خوای په ی آه سانه و آه ئیمان هنان به:  واته)والسالم 

كی  ت دانی خه ی خۆی بۆ هیدایهنردراو آردن و آردوونی به

رك و گومایی بۆ ڕووناآی ئیمان تاریكای آوفرو شی ربازآردنیان له دهو

   .ت  رستی وهیدایه آخواپه یهو

مینیان  دواهه) علیه السالم( ه)نوح(مینیان  آه یه یان زۆره وانیش ژماره ئه

  ) . وسلم صلی الله علیه( ه)محمد(

نردراون  وره ن خوای گه الیه هموویان ل هه ی آه وه ئیمان هنان به وه

  . ن  آه كی بۆ ده ی بانگی خه وه ها ڕاستگۆشن له روه ههو

تی  واوه ته یامی خوایان به موویان په ر هه ی هه وه ئیمان بھنین به وه

  . لیان  می و الدان زۆر دووره رخه م ته ت و آه و خیانه یاندووه گه

  . ران  مبه موو پغه ر هه هه ب ئیمان بھنین به ها ده روه هه

ندكی  هه ین به آه ڕ نه ندكیان و باوه هه ین به ڕ بكه ناب باوه

قورئان یان  له ناوی هاتووه ر آه مبه ك پغه یه بوون به ڕ نه باوه چونكه.تریان

ك خوای  رانی تر وه مبه موو پغه ر هه رامبه به ت آافر بوونه سوننه له

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِباللَِّه َوُرُسِلِه َوُيِريُدوَن َأْن ُيَفرُِّقوا {رموت  فه ده وره گه

َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدوَن َأْن 



 3

وَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقا َوَأْعَتْدَنا ُأ) ١٥٠(َيتَِّخُذوا َبْيَن َذِلَك َسِبيًلا 

   ) .١٥١ـ١٥٠/النساء(}  ِلْلَكاِفِريَن َعَذاًبا ُمِهيًنا

وت  یانه ی ، ده آه ره مبه خواو پغه ڕ بوون به ی ب باوه وانه ئه:  واته

ندكیان  هه ڕ به ن باوه آاتك ده. رانی  مبه نوان خوداو پغه نه جیاوازی بخه

آافری  مانه استی ئهڕ ین به ندكی تریان ناآه هه ڕ به ین و باوه آه ده

  . ن قینه ڕاسته

رپچیان  سهین و یان بكه ب گوایه ده وه ناویان ینه ناب جیاوازی بخه وه

َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع { : رموت فه ده وره آو خوای گه ین وه آه نه

   ) .٨٠/النساء( }اَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا َما َأْرَسْلَناللََّه َوَمْن َتَولَّى َف

ی خوای  وا گوایه ر بكات ئه مبه ی پغه س گوایه رآه هه:  واته

ران  مبه پغه ی آه وه ب به ب ئیمانمان هه ها ده روه هه.  ی آردووه وره گه

فتاردا  هو گوفتارو ڕ وه وشت و آرده رووی خوڕه كن له جاآترینی خه

  . راستگۆترینینیان  وه

تی  آانی تر نی یه مرۆڤه هیچ له  آه  یه ندیان هه ت مه ندێ تایبه وهه

ك  آاریه موو خراپه هه له) عصمھم (تی  پاراستوونیه وره ها خوای گه روه هه

می  رخه مته و آه وه شاردنه م وه ش آردن و زوم و سته ت و غه درۆو خیانهو

  . می خودا یا یاندنی په ڕاگه له

ی  ه نھا جار جار هه ته وره آردنی تاوانی بچووك و گه ها له روه هه

ری  سه ی خودا له و داره م بۆ ئه ك خواردنی ئاده دات وه بچووآیان ی رووده

  . رام آردبوو  حه

  . ی ی  وه بنه ز ده ری و پاشگه سه وام نابن له رده م به به
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ستكی  به ران بۆ مه مبه پغه ی آه وه ب به ب ئیمانمان هه ها ده روه هه

شرك  له یه وه تنه رستی و دوورآه آخواپه ویش یه ئه آراون ، آه وانه آی ره ره سه

  . و آوفرو طاغووتان 

َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُآلِّ ُأمٍَّة َرُسوًلا َأِن { رموت  فه ده وره ك خوای گه وه

ُاْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمْنُهْم َمْن َهَدى اللَُّه َوِمْنُهْم َمْن 

َحقَّْت َعَلْيِه الضََّلاَلُة َفِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفاْنُظُروا َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة 

  ) . ٣٦/النحل( }اْلُمَكذِِّبيَن 

پیان  آه ركمان ناردووه مبه هتك پغ موو میلله بۆ هه وه دنیایه به:  واته

  . طاغوتان  له وه ونه رستن و دووربكه نھا خودا بپه ته ن آه یه رابگه

َبْل َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحَلاٍم َبِل اْفَتَراُه َبْل ُهَو { رموت  فه ها ده روه هه

   ) .٥/األنبياء( } َشاِعٌر َفْلَيْأِتَنا ِبَآَيٍة َآَما ُأْرِسَل اْلَأوَُّلوَن

و  یاندووه رك ئیال پمان ڕاگه مبه پغه پش تۆ له له مان ناردووه نه:  واته

من  له ق جگه حه به ك نی یه ب گومان هیچ خوایه وا به ، آه حیمان بۆ آردووه وه

  . رستن  جا بم په_ 

ك  ران وه مبه موو پغه هه ی آه وه بی به بی ئیمانمان هه روها ده هه

ك خوای  وه موویان پیاو بوونه هه ، وه ن و گۆشت بوونهخو له مرۆڤبوونه ئمه

َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسًدا َلا َيْأُآُلوَن الطََّعاَم َوَما َآاُنوا { رموت  فه ده وره گه

  ). ٧/األنبياء(} َخاِلِديَن 

ران ئیال پیاوانك  مبه پغه ی محمد له پش تۆ ئه مان ناردووه نه:  واته

  . آرد  بۆیان دهحیمان  بوون وه
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و ژنیان  وه خوارده آانی تر ، خواردنیان ده م مرۆڤه جه ك سه روه هه

َوَقاَل  {: رمووت فه ده  وره ك خوای گه وه.  بووه یان هه وه هناو مناڵ و نه ده

  ) . ٣٠/الفرقان(}  الرَُّسوُل َيا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرَآَن َمْهُجوًرا

موویان نانیان  ران ئیال هه مبه پغه له مان ناردووه پش تۆ نه : واته

  . آرد  آانیان ده خوارد و هاموشۆی بازاره ده

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًلا ِمْن َقْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم { : رموت فه ها ده روه هه

ٍة ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّه ِلُكلِّ َأَجٍل َأْزَواًجا َوُذرِّيًَّة َوَما َآاَن ِلَرُسوٍل َأْن َيْأِتَي ِبَآَي

  ) . ٣٨/الرعد( }ِآَتاٌب 

، ژن وماڵ  آردووه وانه رمان ره مبه ی محمد پغه پش تۆ ئه:  واته

صلی الله علیه (ر  مبه پغه ك ها وه روه ، هه خشیوه شمان پ یان به وه نهو

  ) . ج النساء ولكنى أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزو( :رموت فه ده) وسلم

ڕۆژوو نابم ،  به یه بم و ڕۆژ هه ڕۆژوو ئه به یه م من ڕۆژ هه به:  واته

  ) . هنم  ژنیش ده وم وه ش خه م و ئه آه و نوژیش ئه شه وه

هیج سوود ) علیھم السالم ( ران  مبه وا پغه ب بزانین آه ها ده روه هه

ی خودا پ ی  وه نھا ئه یب نازانن ته غه وه ست نی یه ده قازانجكیان بهو

ُقْل َلا َأْمِلُك ِلَنْفِسي {  :رموت فه ده  وره ك خوای گه یاندوون ، وه راگه

َنْفًعا َوَلا َضرا ِإلَّا َما َشاَء اللَُّه َوَلْو ُآْنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب َلاْسَتْكَثْرُت ِمَن 

 }ٌر َوَبِشيٌر ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن اْلَخْيِر َوَما َمسَِّنَي السُّوُء ِإْن َأَنا ِإلَّا َنِذي
  ) . ١٨٨/االعراف(

ئیال .  ست نی یه ده ی محمد ب هیج سودو قازانجكم بۆ خۆم به ئه:  واته

  . تی  ستی ی یه به ی خودا مه وه ئه
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د تووشی  آرد و قه ر قازانجم ده وا هه ئه.  یبم بزانیایه ر غه گه ئه وه

نھا  كو من ته هاتم به ده ت تووشی ناخۆشی نه قه بووم وه ده رو زیان نه ره زه

  . لكی ئیماندار  رم بۆ گه موژده خ وه دۆزه م له وه ره ئاگادار آه

قورئان  ناویان له ری آه مبه پغه) ٢٥(و  ب ئیمان بھنین به ده وه

هنین  گشتی ئیمان یان پ ده ی تریش به وانه ئه یان وه آه یه به آه یه هاتووه

َوُرُسًلا { : رموت فه ده  وره ك خوای گه وه) ٢٥( وه له یان زیاتره ژماره جونكه

َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُسًلا َلْم َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك َوَآلََّم اللَُّه 

  ) . ١٦٤/النساء (} ُموَسى َتْكِليًما 

مان بۆت ندكی تریش هه رمان بۆت باس آردووه و مبه ندك پغه هه:  واته

  . آردووه باس نه

  : رچاوه سه

بی . ١ م  آه ، نوسينی عبداهللا صالح القصّير، چاپی یه) بيان ارآان اإليمان ( آت

  .٤٢: ڕه الپه.آۆچی ١٤٢٤

بی . ٢ ، نوسينی الياس محمد  )  ماعه و جه هلی سوننه الی ئه ئيمان له( آت

  .١٨تا  ١٦: ڕه م،الپه ،چاپی دووه

  .م ال صالح، چاپی سييه قورئان، محمد مهفسيری  ی ته پوخته. ٣

     .فسيری ئاسان،بورهان محمد امين ته. ٤

 
  

  

     
 
 


