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 ی دواییداڕۆژ ت لهفاعهشه 
 

    
ر محمدی كوڕی الم بۆ سهاڵت وسهدرود وصه بان وهومیهره ورهسوپاس وستایش بۆ خوای گه

   . تایهتا ههوتوانی ههر و شوێنكهیت و یار ویاوهبدواڵ و ئال وبهعه

تیایە بۆ ئەوەی  ئاماژەی قورئان لە پۆستێكی رابردوو بەبەڵگەی قورئانی روونمان كردەوە كە

دەكرێ كەسێك لە ئاگری جەهەننەم بێتە دەرەوە ئەگەر خوا ویستی لەسەر بێ و ئەمە ئاماژەیە بۆ 

ەننەم، وە بەڵێنماندا كە لە پۆستێكی سەربەخۆدا ئەوەی موسڵمانی گوناهبار نەمر نابێ لە جەه

 .باسی شەفاعەت بكەین وەك هۆكارێك بۆ دەرچوونی موسڵمانانێكی گوناهبار لە جەهەننەم

جا ئایا لە رۆژی دواییدا شەفاعەت هەیە؟ ئایا پێغەمبەر )درودی خوای لەسەر( و غەیری ئەویش 

 شەفاعەت دەكەن لەو رۆژەداو رێیا پێ دەدرێ؟

هەروەكو خەواریج و  فەرموودە لەی سەردەم و بەناو قورئانیەكان و نەیارانیموعتەزی

ێ و هەموو ئەو فەرموودانەش بەدرۆ دەخەنەوە موعتەزیلەی كۆن رەتی دەكەنەوە كە شەفاعەت هەب

 :كە باسی شەفاعەت دەكاو، نمونەی ئەو ئایەتانە دەكەنە بەڵگە بۆ بۆچوونەكەیان

وَواتَُّقوا يَوًْما َّلَّ ََتْزِي َنْفٌس َعن نَّْفٍس َشيْئًا َوََّل ُيْقَبُل ِمنَْها َشَفاَعٌة َوََّل يُؤَْخُذ مِنَْها َعْدٌل َوََّل ﴿  84] البقرة :  ﴾ نَ  ُمْ  يُنَرُ

کی بۆ گیرا هیج تکایه نێ وهیهس ناگهکهس هیچ سودێک بهکه ڕۆژێک کهخۆتان بپارێزن له [، واتا :

 . تیی نادرێنیارمه چهي مانهئه رناگیرێ وهی لێ وهبارمته ناکرێ وه

نفِ  ﴿ :ورهی خوای گهرمودهها فهروههه
َ
ِيَن آَمنُوا أ َها اَّلَّ يُّ

َ
ِِتَ يَوٌْم َّلَّ َبيٌْع فِيهِ َوََّل ُخلٌَّة يَا أ

ْ
ن يَأ

َ
ِن َقبِْل أ ا َرزَْقَناُك  م  ُقوا مِمَّ

الُِمونَ  وماڵ و سامان له ڕتان هێناوهی باوهوانهی ئهئه[ ، 458البقرة:  ] ﴾َوََّل َشَفاَعٌةۗ  َوالََْكفُِروَن ُمُ  الظَّ

 ی ڕۆژێک بێت کهوهخشن، پێش ئهخشیوون؛ ببهن بهپێما (ی کهودارایی و )عیلم و زانست و تواناییه

ڕیزی  ر خۆیان لهڕان هه( بێ باوهو ڕۆژه، )ئهتی و تکاکاری تیادانیهکڕین و فرۆشتن ودۆستایه

 .مکاراندانسته

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=10205994092033182
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=10205994092033182
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=10205994092033182
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%DB%95%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%88%D8%AF%DB%95?source=feed_text&story_id=10205994092033182
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%DB%95%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%88%D8%AF%DB%95?source=feed_text&story_id=10205994092033182
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%DB%95%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%88%D8%AF%DB%95?source=feed_text&story_id=10205994092033182
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لە ئایەتی یەكەمدا رەتی دەكاتەوە هیچ نەفسێك شەفاعەتی لێ وەربگیرێت و لە  : ڵێنوان دهئه

 .ووپاتی دەكاتەوە كە لە رۆژی دواییدا شەفاعەت كردن نیەهی دووەمیاندا د

بەڵێ راستە ئەو ئایەتانەمان هەیە، بەاڵم لە هەمان كاتیشدا ئەو ئایەتانەی خوارەوەشمان 

 :هەیە

ِي يَْشَفُع ِعنَدهُ إَِّلَّ بِإِذْنِهِ  ﴿  کات لهتوانێت( تکا ب)ده یسهكه وئه کێ یه[، واتا : 455البقرة: ]  ﴾ َمن ذَا اَّلَّ

 . تی خۆیبێ مۆڵهو، بهالی ئه

تخواز و تکا کار بێت، فاعهشهس نیه هیچ که[، واتا :  3يونس: ]  ﴾ َما مِن َشفِيٍع إَِّلَّ مِن َبْعِد إِذْنِهِ  ﴿

 نبێت .نه و زاتهتی ئهر دوای مۆڵهگهمه

ََذ ِعنَد الرَّحْ  ﴿ َفاَعَة إَِّلَّ َمِن اَّتَّ س نی تکا نین و کهخاوه وانهئه  [، واتا : 48مريم: ]  ﴾َمَِٰن َعْهًداَّلَّ َيْملُِكوَن الشَّ

تکا بکات  که ڵێنی پێداوهبان بهکاتی خۆیدا خوای میهرهله ی کهسهو کهر ئهگهتکایان بۆ ناکات، مه

 . یان تکای بۆ بکرێت

اِِعَ ََّل ِعَوَج َلُ  ﴿   يَوَْمئٍِذ يَتَّبُِعوَن ادلَّ
َ
ذَِن َلُ  َ *وْْصَواُ  لِلرَّْحَمَِٰن ف ََا سَْمَمُع إَِّلَّ َمْمًما وََخَشَعِت اْل

َ
َفاَعُة إَِّلَّ َمْن أ ْوَمئٍِذ َّلَّ ََنَفُع الشَّ

 وهری کۆکردنهڵکی شوێنی جاڕدهموو خهدا ههو ڕۆژهله[، واتا : 011 - 014 طه:]  ﴾الرَّْحَمَُٰن َورَِِضَ َلُ قَْوًَّل 

بان نزمن و ردگاری میهرهروهر پهبهکان لهنگهموو دهک ناکرێت، ههرپێچی و الریهون، هیچ سهکهده

دا تکاو و ڕۆژهله*  بێت هیچی تر نابیستیتم نهکی کهیهو سرته نها چپهدوێن، تههێواشی دهبه

تی بدات و ڕازی بێت بان مۆڵهسێک خوای میهرهکه ر لهگه، مهرناگیرێت و بێ سوودههت وفاعهشه

 . ربگرێتی لێ وهی بۆ بکرێت و قسهی قسهوهبه

ا   ﴿     ََذ الرَّْحَمَُٰن َودَلً   *َوقَالُوا اَّتَّ
َ
ْكَرُموَن ، ََّل يَْمبُِقونَُه بِالَْقْوِل وَُم  بِأ يِْديهِْ  َوَما  *ْمرِهِ َيْعَملُوَن ُسبَْحانَُه بَْل ِعَباٌد مُّ

َ
َيْعلَُ  َما َبْْيَ أ

ِْن َخْشيَتِهِ ُمْشفُِقونَ  بێبڕوایان وتیان: خوای  [، واتا : 44 – 42األنبياء: ]  ﴾ َخلَْفُه ْ َوََّل يَْشَفُعوَن إَِّلَّ لَِمِن اْرََََضَٰ وَُم  م 

 ڵهڵكو كۆمهمناڵی خوا نین، به وانهخێر، ئهمناڵ وكچی خۆی !! نه به كانی كردووهفریشته خشندهبه

و رگیز ئههه*   وشنڵی بژاردوون و، زۆریش پاك و بێخهون و، خوا خۆی ههكی ڕێزداری ئهیهندهبه

رمایشتی خوادا دژبێو ڵ فهگه: شتێك ناڵێن لهن، واتهو ناخهی ئهی خۆیان پێشی قسهقسه فریشتانه

زانێ ، چ عمالیان دهحواڵ و ئهموو ئههه خوا به*   نكهو كار ئهرمانی ئهفهپێی ر بهگونجێت وههنه

دوا روو دوایان لهبه زانێ بهخوا ده *عمالی پاشیانحواڵ وئهعمالی پێشیان ، چ ئهحواڵ و ئهئه
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ن بڕواو سێك خوا خۆی خۆشنوودو رازی بێ لێی و، خاوهر بۆ كهگهن، مهت ناكهفاعهڕۆژیشدا تكاو شه

 نرپێچی لێ بكهرزن و ناوێرن سهلهم دهردهیی ، ههورهزۆر ترسی خواو گه موسڵمان بێ، له

ُ لَِمن يََشاءُ وَ  ﴿ ذََن اَّللَّ
ْ
ن يَأ

َ
َماَواِ  ََّل ُتْغِِن َشَفاَعتُُهْ  َشيْئًا إَِّلَّ مِن َبْعِد أ لٍَك ِِف المَّ ِن مَّ [، واتا   42النجم: ]  ﴾ َيَرَِْضَٰ َوَك  م 

ت بدات ر خوا مۆڵهگه، مهیان ناکام و بێ سوودهوهتکاو پاڕانهن کهکاندا ههئاسمانهش لهزۆر فریشته: 

 ێت .بكر تا بکات، یان تکای بۆو ڕازی بێت که یهشایستهسێک کهرکهبۆ هه

ەوتووە چاوتان بەو ئایەتانە كەوتووە؟! ئەگەر چاوتان پێ نەك ناقورئانیەكانناو هب ئایا ئێوەی

ئەوا چیتر بانگەشەی قورئانی بوون و شوێنكەوتنی قورئان مەكەن، ئەگەر چاویشتان پێ كەوتووە 

ئەوا لە ئاست ئەو ئایەتانە یا خۆتان لە خەت داوە یا لێی تێنگەیشتوون یا تەئویل و تەحریفی 

 .ماناكانی دەكەن، ئەوسا هەم دیسان بانگەشەی شوێنكەوتنی قورئان مەكەن

ء هەیە لەمەسەلەی شەفاعەت، لە یەكەم و دووەمیاندا خوای تەكاندا ئیستسنالەهەموو ئایە

گەورە دەفەرموێ كە كەس ناتوانێ لەو رۆژەدا شەفاعەت بكا مەگەر خوا ئیزنی لەسەر بێ، كەواتە 

 مەفهومی پێچەوانە ئەوەیە كە كەسانێك هەن خوا ئیزنیان پێ دەدا بۆ شەفاعەت كردن.

ی دەكاتەوە كە كەس شەفاعەتی بەدەستەوە نیە لەو رۆژەدا مەگەر لە ئایەتی سێیەمدا دووپات 

عەهدو پەیمانێكی هەبێ لەگەڵ خوا، كەواتە دووبارە مەفهومی پێچەوانە ئەوەیە كەسانێك عەهدو 

پەیمانی ئیمان و گویڕایەڵی خوایان هەبێ دەتوانن شەفاعەت بكەن، جا ئەگەر سەروەرو 

 لەو رۆژەدا پەیمانی نەبێ كێ هەیەتی؟خۆشەویستمان محمد )درودی خوای لەسەر( 

لە ئایەتی چوارەمدا بەهەمان شێوە شەفاعەت دەبەستێتەوە بە ئیزنی خواو بەوەی خوا رازی بێ 

 كە قسە بكا.

لە ئایەتی پێنجەم و شەشەم باسی شەفاعەتی فریشتەكان دەكا كە تەنها بۆ ئەو كەسانە  

 .ەت دەكەن كە خوا ئیزنیان پێدەداشەفاعەت دەكەن خوا پێی رازیەو تەنها ئەوانە شەفاع

كەواتە ئەو ئایەتانە دەیسەلمێنی شەفاعەت بوونی هەیە لە رۆژی دواییدا بەاڵم مەرجدارە بە 

 .ئیزنی خواو بەو كەسەی خوا رازیە شەفاعەتی بۆ بكرێ
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بەاڵم ئیسپاتكردنی شەفاعەت لە رۆژی دواییدا مانای ئەوە نیە مرۆڤی موسڵمان لێی پاڵ بكەوێ 

نەكاو بەتەمای شەفاعەت بێ كە بچێتە بەهەشت، بەڵكو دەبێ خۆی هەوڵ بداو كاری چاك بكا و كار 

 .تا پاداشتی ئەو رۆژە بەدەست بهێنێ
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