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بۆ تێكڕای ئوممەت

نوسینی: عبدالعزیز بن عبدالله بن باز

راڤەكردنی: هیثم بن محمد جمیل سرحان
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بە ناوی خوای بەخشندە و میهرەبان

راڤـەی پێشـەكی نوســـەر

شــەیخی پێشــەوا )عبدالعزیز بــن عبدالله بن بــاز( -رەحمەتی 
خوای لێ بێت- دەفەرموێت :

بە ناوی خوای بەخشندە و میهرەبان
ســوپاس و ســتایش بۆ پەروەردگاری جیهانیــان، وە دوارۆژ و 
دەرئەنجام تەنها بۆ خۆپارێزانە، وە صەاڵت و ســەالم لەســەر 
بەنــدە و نێردراوی خۆی پێغەمبەرمان )محمد( و لەســەر هەموو 

ئال و هاوەاڵنی بێت .
أما بعد ...

ئەمە چەند باســێكی كورتــە دەربارەی روونكردنــەوەی هەندێ 
لەوەی كەوا پێویســتە خەڵكی بە گشــتی بیزانن دەربارەی دینی 
ئیسالم، وە ناوم لێ ناوە )وانە گرنگەكان بۆ تێكڕای ئوممەت( .
وە داوا لە خوا دەكەم سوودی بۆ موسڵمانان هەبێت و لێم قبوڵ 

بكات، هەر خۆی بەخشندە و میهرەبانە.

                                   عبدالعزیز بن عبدالله بن باز
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بۆ )وانە گرنگەكان( دەخوێنین ؟

چونكە گرنگە هەروەكو نوسەر ناوی لێناوە و هەروەها زانایان 
ئامۆژگاریان بە خوێندنەوەی كردووە.

ئەگــەر كەســێك بڵێــت : بەڵی ئــەوە گرنگە بەاڵم بــۆ عەوامی 
خەڵكییە و منیش قوتابی زانســتم، پلــەی من لە پلەی خەڵكی 

عەوام بەرزترە ! 
وەاڵم : پرســیاری لێ دەكەین چی تێدایە ؟ ئەگەر نەیزانی ئەوا 
عەوامی خەڵكی لەو باشترن، وە پێویستە قوتابی خۆی بە كەم 
بزانێت و خۆی بە زل نەزانێت بەرانبەر بە زانســت و زانایان، 

وە لەسەر رێگای زانا رەببانییەكان بڕوات .
 وە لــە )صحيح البخاري( دا هاتــوو : موجاهید فەرموویەتی : 

كەسی شەرمۆك و خۆبەزل زان فێری زانست نابن .

)وانە گرنگەكان( چی تێدایە ؟

رێگای پێشــینە چاكەكان لە گەڵ قورئاندا لە خوێندنەوە و . 1
لەبەركردن و تێڕامان و كاركردن .

روونكردنــەوەی ئیســالم و ئیمــان و ئیحســان و تەوحید و . 2
بەشەكانی شیرك .

روونكردنەوەی نوێژ .. 3
روونكردنەوەی دەستنوێژ.. 4
خۆڕازاندنەوە بە رەوشــتە شــەرعییەكان و دەســتگرتن بە . 5

ئادابە ئیسالمییەكانەوە .
وریاكردنەوە لە شیرك و جۆرەكانی سەرپێچی .. 6
ئامادەكردنــی جەنــازە و نوێژكــردن لەســەری و بە خاك . 7

سپاردنی .
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زانایان بۆ نوسینەكانیان بە )بەسمەلە()1( دەست پێ دەكەن ؟

1( بەسمەلە كورت كراوەی )بسم الله الرحمن الرحیم(ە

)1(
وەكو 

شوێنكەوتنێكی 
كیتابەكەی 

خوای گەورە و 
پێغەمبەران.

)3(
چاولێكردنی 

زانا 
پێشینەكان 
– رەحمەتی 

خوایان
 لێ بێت - 

)2(
وە كو 

چاولێكردنی 
فەرموودەی 

)كل أمر 
ذي بال ...( 
هەرچەندە 
فەرموودەكە 
)ضعیف(ە .

)4(
وەكو 

تەبەڕوكێك بە 
دەست پێكردن 
بە ناوی خوای 

بەخشندەوە.
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وانەی یەكەم

سورەتی )الفاتحة(و سورەتە كورتەكان .
ســورەتی )الفاتحة( و ئەوەی دەتوانرێت لە سورەتە كورتەكان، 
لە ســورەتی )الزلزلة( تاوەكو سورەتی )الناس(، خوێندنەوەی 
و چاككردنــی خوێندنــەوەی و لەبەركردنــی و راڤەكردنی ئەوی 

پێویستە لێی تێ بگەین.

روونكردنەوە :
پێویســتە هەموو رۆژێك – هەروەكو حاڵی پێشــینەكان- دە ئایەت 
لەبەر بكات لە گەڵ خوێندنەوەی راڤەكەی لە تەفسیرێكی كورتكراوە، 
وەكــو تەفســیری )ابن س��عدي( -رەحمەتی خوای لێ بێت- و پشــت 

بەستن بە خوای گەورە لەسەر كاركردن پێی . 

قوتابی زانست بە چی تەفسیرێك دەست پێ دەكات ؟
محن  ئامۆژگاری قوتابی زانســت دەكرێت بە تەفسیری )تيسري الكريم الرَّ
يف تفسييري كالم املنَّان( دەست پێ بكات لە نوسینی شەیخ ) عبدالرمحن بن 
ناصر الس��عدي( -رەحمەتی خوای لێ بێت و خوای گەورە لێی خۆش 

بێت- .
بۆ ؟

چونكە 
زانایان 

ئامۆژگاریان 
پێی كردووە 
و بایەخیان 

پێداوە 

چونكە 
دەستەواژەكانی 

ئاسانە و 
روونە و هیچ 
ئاڵۆزییەكی 
تێدا  نییە 

چونكە 
كورتكراوەیە، 

بۆیە 
دەگونجی 
كەسی 

سەرەتایی 
بیخوێنێتەوە 

چونكە 
یارمەتیدەرە 
بۆ كاركردن 
بە قورئان 
بە ئیزنی 

خوای گەورە 

چونكە 
نوسەر 

-رەحمەتی 
خوای لێ 

بێت - بایەخ 
بە تەوحید 
دەدات  
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بەشەكانی خەڵكی لە گەڵ قورئاندا چەندن ؟
خەڵكی بەرانبەر بە قورئان بوونەتە سێ بەشەوە، 

دوو ال و ناوەندێك:

خــوای گەورە دەفەرموێــت : چ ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅچ الفرقــان: 3٠  واتە : پێغه مبــه ر گوتی: ئه ی په روه ردگاری من! 
بێگومان-وه ك خۆت ئاگاداریی قه وم و هۆزه كه م وازیان له م قورئانه  
هێناو پشتگوێیان خست و به دوایا نه چوون و لێی دوور كه وتنه وه !!()1(.
وە پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی : ))إنَّ من ضئضيء هذا َقْومًا يقرؤون 
ُرُقوَن  اِوُز َحَناِجَرُهْم , يقتلون أهل االسالم ويدعون أهل االوثان , َيْ اْلُقْرآَن اَل ُيَ
ِة ,لئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد(،  ِميَّ ْهُم من الرَّ ُرُق السَّ من االسالم كما َيْ
واتە : لە نەوە و رەچەڵەكی ئەم كابرایە كەسانێك دەردەچن قورئان 
دەخوێننەوە كەچی لە قوڕگیان تێپەڕ نابێت، موســڵمانان دەكوژن و 
واز لە بت پەرستان دەهێنن، لە ئیسالم دەردەچن هەروەكو چۆن تیر 
لــە كەوانەكەی دەردەچێت، ئەگەر مــن بەوان بگەم ئەوان هەموویان 
دەكوژم هەروەكو كوشــتنی عــاد )واتە : هەروەكو چۆن خوای گەورە 

هەمویانی لەناوبرد لە یەك كاتدا( . 

1( تەفسیری )رامان( مامۆستا ئەحمەدی كاكە محمود .

وازهێنان 
لە 

خوێندنەوەی

كەمتەرخەمی : 
بەشێك وازی 
لە قورئان 
هێناوە 

ئەویش بە :

زیادەڕەوی : 
بەشێك قورئان 
دەخوێنێتەوە و 
لەبەری دەكات 
بەاڵم بە بێ 

تێگەیشتن و بە 
بێ كاركردن پێی 

ناوەند : 
بەشێك بەردەوامە لە خوێندنەوەی 
و لەبەركردنی و تێگەیشتن لێی و 
پەنا بە خوا دەگرێت بۆ كاركردن 

پێی، ئەمەش حاڵی پێشینە 
چاكەكان و شوێنكەوتوانیان بووە. 

وازهێنان لە 
تێگەیشتن 

لێی

واز هێنان 
لە 

لەبەركردنی

وازهێنان 
لەكاركردن 

پێی

وازهێنان لە 
چارەسەركردن 

پێی
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گوڵبژێرێك لە تەفسیری 
محن يف تفسري كالم املنَّان ( )تيسري الكريم الرَّ

لە نوسینی زانای پایەدار )عبدالرحمن السعدي( -رەحمەتی خوای لێ 
بێت- و چەند پرسیارێك لەسەری .

تەفسيری سورەتی )الفاتحة( ئەویش سورەتێكی )مەككی(یە.

چ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ   الفاتحة: ١ - ٧ 

1- واتە : بە هەموو ناوێكی بەرز و بااڵی خوا دەست پێ دەكەم، 
چونكە وشەی )اسم( ناوێكی تاكی )مضاف( ە، بۆیە هەموو ناوە 
بەرز و بااڵكان دەگرێتەوە، )ٻ( : ئەو كەسەیە كە پەرستراوە و 
شایەنی ئەوەیە بە تاك دابنرێت لە پەرستندا، لەبەر ئەو هەموو 
صیفاتە خوداوەندییەی وەصف كراوە، ئەویش هەموو صیفاتی 
تــەواو و كەمالن، چڀ  ڀچ : دوو ناون دەاللەت دەكەن 
لەســەر ئەوەی كە خوای گەورە خاوەنــی رەحمەتێكی فراوانی 
مەزنە كە هەموو شــتێكی گرتووەتەوە، وە هەموو زیندوویەكی 
گرتوەتــەوە، وە خوای گەورە بۆ خۆپارێزەكانی نوســیویەتی 
ئەوانــەی شــوێنی پێغەمبــەران و نێردراوانی كەوتــوون، جا 
ئەوانــە رەحمەتێكی رەهایان بــۆ هەیە، وە جگە لەوانیش لەو 

رەحمەتە پشكێكیان بۆ هەیە .
ئــەوەش بزانــە كەوا لــە بنەماكانی پێشــینی ئــەم ئوممەتە و 
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پێشــەوایانی كە یەكدەنگن لەسەری : باوەڕبوونە بە ناوەكانی 
خوای گــەورە و صیفاتەكانــی و ئەحكامەكانــی صیفاتەكان، 
بــۆ نمونە : باوەڕیان وایە كەوا ئەو )رحمن رحیم(ـــە خاوەنی 
رەحمەتێكــە كــە پێــی وەصفكــراوە و پەیوەســتە بــە رەحــم 
پێكراوەكەوە، جا هەموو نیعمەتەكان شوێنەوارن لە شوێنەواری 

رەحمەتەكەی، ئا بەم شێوە لە هەموو ناوەكانی تردا .
دەربــارەی )العلیم( دەگوترێت : ئــەو خودایە زانایە و عەلیمە 
خاونــی زانســت زانیارییەو هەموو شــتێك دەزانێت، )قدیر( ە 

خاوەنی توانایەكە كە توانای هەموو شتێكی هەیە .
2- چ  پ  پ چ: بریتییە لە ستایش كردنی خوای گەورە بە 
هەمــوو صیفاتێكی كەمالەوە، وە بە هەموو كردارەكانی كە لە 
نێوان فەزڵ و دادپەروەریدا دەخولێتەوە، جا هەموو سوپاس و 

ستایشێكی كامل بۆ ئەوە لە هەموو روویەكەوە .
ب : پەروەردەكاری هەموو جیهانیانە  3-چپ  پچ الرَّ
بە دروســت كردنیان – ئەوانەش بریتین لە هەموو شتێك جگە 
لە خوای گــەورە– وە هەموو ئامرازەكانی بۆ ئامادە كردوون، 
وە چەندین نیعمەتی مەزنی بەسەریاندا رژاندووە، كەوا ئەگەر 
لە دەستیان بچێت نامێنن و لە ناودەچن، جا هەر نیعمەتێكیان 

هەیە ئەوا تەنها لە خوداوەیە.
وە پەروەردەكردنــی خــوای گــەورە بۆ دروســتكراوەكانی دوو 

جۆرە، گشتی و تایبەتی .
جا ئەوەی كە گشتییە بریتییە لە دروستكردنی دروستكراوەكان 
و رۆزی دانیان و رێنمویی كردنیان لەوەی بەرژەوەندی ئەوانی 

تێدایە لە مانەوەیان لە دونیادا .
وە تایبەتەكە بریتییە لە پەروەردەكردنی خۆشەویستانی خۆی، 
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جا لەســەر ئیمان پەروەردەیــان دەكات، وە تەوفیقیان دەدات 
بۆی و كاملی دەكات، وە هەموو كۆسپ و رێگرییەكان لە نێوان 
ئــەوان و خۆی و هەر هۆكارێك ببێتە هۆی دوورخســتنەوەیان 
ئــەوا لێیان دوور دەخاتەوە، وە حەقیقەتەكەشــی بریتییە لە: 
پەروەردكردنــی تەوفیــق بۆ هەمــوو خەیرێك و پاراســتنی لە 
هەموو خراپەیەك، وە رەنگە ئەم مانایە نهێنی ئەوە بێت كەوا 
زۆربەی نزا و پارانــەوەی پێغەمبەران بە )الرب( پەروەردگارا. 
بێت، چونكە هەموو داواكانیان لە ژێر پەروەردەكردنی تایبەتدا 
جێــی دەبێتەوە، جا ئەو ئایەتــە چپ  پچ دەاللەت 
دەكات لەســەر بــە تاكدانانــی خوای گەورە بە دروســتكردن و 
بەرێوەبــردن و نیعمەتــەكان و كەمالــی بێ نیــازی و تەواوی 
هــەژاری و پێویســتی هەموو جیهانیان بــۆ الی ئەو بە هەموو 

شێوەیەك و لە هەموو روویەكەوە .
4- چ ٺ  ٺ    ٺ چ المالك : ئەو كەسەیە كە بە صیفەتی 
)مِلك( پادشــا وەصف دەكرێت كە لە شوێنەوارەكانی ئەوەیە : 
فەرمان دەكات و نەهی دەكات، وە پاداشت و سزا دەدات، وە لە 
دەسەاڵتەكەیدا بە هەموو جۆرەكانی رەفتاركردن رەفتار دەكات، 
وە وشەی )ٺ( ی داوەتە پاڵ )ٺ    ٺ( كە ئەویش رۆژی 
قیامەتە، چونكە لەو رۆژەدا خەڵكی پاداشتی كردەوەكانی خۆیان 
وەردەگرنــەوە چاكە بە چاكە و خراپــە بە خراپە، چونكە لەو 
رۆژەدا كەمالــی موڵكی خوای گەورە و دادپەروەری و حیكمەتی 
و بچــران و نەمانی موڵكی دروســتكراوەكان بــۆ خەڵكی روون 
دەبێتەوە بە روونییەكی تەواو، تەنانەت لەو رۆژەدا پادشاكان 
و ژێردەستەكان و بەندە و ئازادەكان تیایدا یەكسان دەبنەوە، 
هەمــوان ملكەچی مەزنی و عیززەتی ئەون و چاوەڕوانی ئەوەن 
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جەزایان بداتەوە و ئومێدی پادداشتەكەی دەكەن و لە سزاكەی 
دەترسن، بۆیە بە تایبەت باسی كردووەو ناوی هێناوە، ئەگەر 

نا ئەو خاوەنی رۆژی قیامەت و رۆژەكانی تریشە .
5- مەبەســت لــە : چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ واتە : تەنها تۆ 
تایبەت دەكەین بە پەرســتن و پەناگرتن، چونكە پێش خستنی 
)معمول(ەكە)1( ســوودی حەصــر دەگەیەنێت ئەویش بریتییە لە 
ســەلماندنی حوكمە باســكراوەكەیە و نەفیكردنــە لە جگە لە 
ئــەو، هەروەكو ئەوەیــە بڵێت : ئێمە تەنها تۆ دەپەرســتین و 
جگــە لــە تۆ ناپەرســتین، وە پەنا بــە تۆ دەگریــن و پەنا بە 
جگە لە تۆ ناگرین، وە پێشخستنی پەرستن بەسەر پەناگرتندا 
لە باس و بابەتی پێشخســتنی گشــتییە بەسەر تایبەتیدا، وە 
ئەویش لەبەر بایەخدان بە حەقی خوای گەورە بەســەر حەقی 

بەندەكانیدا .
وە پەرســتن : )ناوێكــی كۆكەرەوەیە بۆ هەمــوو ئەوەی خوای 
گەورە خۆشــی دەوێت و پێی رازییە لــە كردەوە و گفتارەكان، 

ئاشكرا و پەنهانەكان ( .
وە پەناگرتن : ) پشــت بەســتنە بە خوای گەورە لە بە دەســت 
هێنانی سوودبەخشەكان و دوورخســتنەوەی زیانبەخشەكان، 

لە گەڵ بوونی متمانەیەكی تەواو پێی لە بەدەستهێنانیدا ( .
وە هەســتان بــە ئەنجامدانــی خواپەرســتی و پەناگرتــن پێی 
بریتییە لە هۆكاری بەدەســتهێنانی بەختــەوەری هەتاهەتایی 
و رزگاربــوون لە هەمــوو خراپەكان، جا هیــچ رێگایەك نییە 
بــۆ دەربازبــوون ئیلال بە هەســتان بــەو دوو كارە نەبێت، وە 
بەو پەرســتنە دەگوترێت پەرستن ئەگەر هاتوو لە پێغەمبەری 
1( واتە : پێشخستنی )مفعول بە( )ایاك( ودواخستنی )فعل و فاعل(ەكە كە )نعبُد( ە.
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خوداوە )( وەرگیرابێت و مەبەســت لێی تەنها خوا بێت، جا 
بە ئەم دوو كارە دەبێتە پەرســتن، وە باسكردنی پەناگرتن لە 
پاش پەرســتن هەرچەندە بەشێكە لەو چونكە بەندە لە هەموو 
پەرستنەكانیدا پێویســتی بە پەناگرتن بە خوای گەورە هەیە، 
چونكــە ئەگەر خــوای گــەورە یارمەتی نەدات ئــەوا ناتوانێت 
ئــەو كارانــە ئەنجام بدات، لــە جێبەجێ كردنــی فەرمانەكان 
و دووركەوتنــەوە لــە نەهی كراوەكان، ئەمجــار خوای گەورە 

فەرموویەتی : 
6- چٹ   ٹ  ٹ  چ: واتــە : رێگامــان نیشــان بدە و 
رێنموییمان بكە و تەوفیقمان بدە بۆ رێگای راست، كە رێگایەكی 
روون و ئاشــكرایە، ئەو كەســەی لەسەری بڕوات دەیگەیەنێتە 
خوا و بەهەشــتەكەی، ئەویش ناسینی حەق و كاركردنە پێی، 
بۆیــە رێنموییمــان بكە بۆ ســەر رێگاكــە، وە رێنموییمان بكە 
لەســەر رێگاكــە، جا رێنمویی بۆ رێگاكە دەســتگرتنە بە دینی 
ئیســالمەوە و وازهێنانە لە دینەكانی تر، وە رێنمویی لەسەر 
رێگاكە رێنمویی هەموو وردەكارییەكانی دینەكە دەگرێتەوە لە 
زانســت و كردارەكان، جا ئەم پاڕانەوەیە لــە كۆكەرەوەترین 
و سوودبەخشــترین پاڕانەوەیە بــۆ بەندە، بۆیە واجیب كراوە 
لەســەر مرۆڤ كــەوا لە هەمــوو ركاتەكانــی نوێژەكانیدا ئەم 
دوعایە بكات لەبەر پێویســت بوونی پێی، وە ئەم رێگا راســتە 

ئەو رێگایەیە كە :
و  پێغەمبــەران  چلــە  ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   7- چ 
 صدیقــەكان و شــەهیدەكان و پیاوچــاكان، چ ڦ چ رێــگای 
چ ڦ  ڦ   چ ئەوانــەی كــە حەقیــان ناســی و وازیــان 
لــێ هێنــا وەكــو جولەكــە و نمونــەی ئەوانــە، وە نــەك 
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هێنــا  حــەق  لــە  وازیــان  ئەوانــەی  چ  ڄ  چ  رێــگای 
 . ئــەوان  نمونــەی  و  گاورەكان  وەكــو  نەفامــی  لەســەر 
جــا ئەم ســورەتە لە گەڵ ئــەوەی ســورەتێكی كورتە هێندەی 
بابەتــی گرنگــی تێدایە كە هیچ ســورەتێك لە ســورەتەكانی 
تری قورئــان ئەوەی تیــادا نییە، ئەوەتا هەرســێ جۆرەكەی 
تەوحیــدی تیادایە : تەوحیــدی پەروەردگارێیەتی )الربوبية( لەو 
ئایەتــەوە وەردەگیرێت كــە دەفەرموێت : چپ  پچ 
وە تەوحیــدی خوداوەندێتــی )اإللهَّيــة( – ئەویــش بریتییــە لە 
بــە تاكدانانــی خوای گــەورە لە پەرســتندا- لەو وشــەیەوە 
 وەردەگیرێت كە دەفەرموێت )ٻ(  و لەو ئایەتەی كە دەفەرموێت : 
و  نــاو  تەوحیــدی  هەروەهــا  ٿچ  ٿ   ٿ   ٿ   چ 
صیفاتەكانی تێدایە )األســماء والصفات( – ئەویش بریتییە لە 
سەلماندنی صیفاتی كەمال و تەواو بۆ خوای گەورە ئەوانەی بۆ 
خۆی ســەلماندوویەتی و پێغەمبەرەكەی )( سەلماندوویەتی 
بــە بێ هیچ لەكارخســتنێك و لێكچوونێك و شــوبهاندنێك – 
 وە ئەوەی دەاللەتی بۆ دەكات ئەو وشــەیەیە كە دەفەرموێت : 

چ پ چ هەروەكو لە پێشدا باسكرا .
هەروەهــا ســەلماندنی پێغەمبەرایەتــی لــە خۆ گرتــووە لەو 
ئایەتــەی كــە دەفەرموێــت : چٹ   ٹ  ٹ  چ چونكە 

ئەوە هەرگیز بە بێ پەیام نابێت . 
هەروەها سەلماندنی ســزای كردەوەكانی تێدایە لەو ئایەتەی 
كە دەفەرموێت : چ ٺ  ٺ    ٺ چ وە ســزا بە دادپەروەری 

دەبێت، چونكە چ ٺ چ مانای سزایە بە دادپەروەری .
هەروەها ســەلماندنی قەدەری لە خۆگرتووە، وە بەندە بكەری 
راستەقینەیە بە جیاواز لە گەڵ گرووی قەدەری و جەبرییەكاندا 
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بەڵكــو وەاڵمــی هەموو ئەهلــی بیدعە و گومڕایــی تیادایە لەو 
ئایەتــەی كــە دەفەرموێــت : چٹ   ٹ  ٹچ چونكە 
ئەوە ناسینی حەقە و كاركردنە پێی، وە هەموو بیدعەكارێك و 

گومڕایەك جیاوازە لەوەدا .
هەروەها ئیخالصی دینی بۆ خوای گەورەی تیادایە بە پەرستن 

و پەناگرتــن لــەو ئایەتەی كە دەفەرموێــت: چ ٿ  ٿ  ٿ  
ٿچ. بۆیــە ســوپاس و ســتایش بــۆ پــەروەردگاری 

جیهانیان.
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تەفسیری )آيـــــة الكرسي(

ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ   چ 
ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     

ىئىئ   ىئ  ی   ی  چ
پێغەمبەری خوا )( هەواڵی پێداوین كەوا ئەم ئایەتە مەزنترین 
ئایەتەكانی قورئانە، لەبەر بوونی ئەو هەموو مانای تەوحید 
و مەزنــی و فراوانــی صیفاتەكانــی خــوای گــەورەی تێدایە، 
جــا هەواڵی پێداوین كە ئــەو چ ڻ چیە كە هەمــوو ماناكانی 
خوداوەندێتی هەیە، وە هیچ كەســێك شــایەنی خوداوەندێتی 
و پەرســتن نییە ئیلال ئەو نەبێت، وە خوداوەندێتی جگە ئەو و 
پەرستنی جگە لە ئەو پوچەڵە، هەروەها ئەو چ ہ چ یە كە 
هەمــوو ماناكانی زیندوویی كاملی هەیە لە بیســتن و بینین و 
توانا و ئیرادە و جگە لەوانە لە صیفاتە زاتییەكان، هەروەها 
ئەو چہچ ـە هەموو صیفاتە كردارییەكان لە خۆ دەگرێت 
چونكە ئەو )القیوم( واتە خۆی بە هەموو كارەكان هەڵدەســتێ 
و بێ نیازە لە هەموو دروستكراوەكان، وە هەستاوە بە هێنانە 
دی هەمــوو بوونــەوەرەكان و مانەوەیــان و كۆمەكــی كردوون 
بــە هەموو پێداویســتیەك كە پێیوســتیان پێیەتــی بۆ بوون و 
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مانەوەیان، وە لە بەر كەمالی زیندوییەتی و قەییومیەتی ئەو 
خوایە چ ھ  ھ  ھ  چ واتە : خەوەنوچكە چے  ےچ چونكە 
خەوەنوچكە و خەولێكەوتن توشــی دروستكراوەكان دەبێت كە 
توشــی الوازی و بێ توانایی و هەڵوەشــان دەبن، وە توشــی 
كەســێك نابێت كە خاوەنی مەزنی و دەســەاڵت و شــكۆمەندی 
بێــت، وە هەواڵــی داوە كــەوا ئەو خاوەنی هەمــوو ئەوەی لە 
ئاســمانەكان و زەویــدان، هەمویان بەندەی خــوان و كۆیلەی 

ئــەون هیچ كەســێك لەوان لەم ســنوورە دەرناچن چوئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ    چ )1( مريــم: ٩3، جــا ئەو 
خاوەنی هەموو موڵكەكانە و هەر ئەو خاوەنی صیفاتی موڵك و 
تەصەروف و سوڵتان و دەسەاڵتە، وە لە بەر تەواوی موڵكەكەی 
 هیچ كەســێك چ ٴۇ  ۋ چ هیچ كەسێك شەفاعەتی الناكات 
چ ۋ   ۅچ جــا هەموو خاوەن پایەكان و شــەفاعەتكارەكان 
بەنــدەی ئەون و موڵكی ئەون ناتوانن هیچ شــەفاعەتێك بكەن 

تاوەكــو ئەو مۆڵەتیان پێ نەدات چ گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  
ڱ   ڱڱ    چ)2( الزمر:  44، وە خوای گەورە ئیزن بە هیچ 
كەسێك نادات شەفاعەت بكات ئیلال لە كەسێك رازی بووبێت وە 
لە هیچ شــتێك رازی نابێت ئیلال یەكتاپەرستی و شوێنكەوتنی 
پێغەمبەرانی نەبێت، جا هەركەسێك ئەم صیفاتانەی تێدا نەبێت 
ئەوا هیچ پشــكێكی لە شــەفاعەتدا نییە، ئەمجار هەواڵی داوە 
دەربارەی زانســتە فراوانەكەی كە هەموو شتێكی گرتوەتەوە، 

1( به راستی هه رچی له ناو ئاسمانه كان و زه ویدایه  سه رجه م هه موو به  به ندێتی و 
خواڵمه تی دێنه  الی په روه ردگاری به خشه رو و ملكه چی ده بن.)تەفسیری رامان(

2( بلێ: لێبوردن و به خشین و تكاو شه فاعه ت سه رله به ر ته نها بۆ خوایه ، هیچ 
كه سێكی دیكه  شتێكی به  ده ست نیه  خاوه نێتی ئاسمانه كان و زه وی هه ر بۆ ئه وه . 

)تەفسیری رامان(
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هەموو ئەوەی لە بەر دەســتی دروستكراوەكاندایە دەیزانێت لە 
كاروباری ئایندەیان كە كۆتایی نییە چې  ېى  چ لە كاروباری 

 رابوردویان كە سنوری نییە، وە هیچ شتێكی لێ ناشاردرێتەوە 
چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ )1( غافــر:  1٩، وە هیــچ 
یەكێك لە دروستكراوەكان دەورەی زاست و زانیاری خوای گەورە 
نادەن چ وئ    وئ    ۇئۇئ  چ لەوانە، ئەویش ئەو زانیارییە شــەرعی 
و قەدەرییانەیە، ئەویش بەشــێكی زۆر كەمە كە لە زانســت و 
زانیارییەكانــی خوادا بزر دەبن، هەروەكو شــارەزاترین كەس 
دەربارەی فەرموویانە كە ئەوانیش پێغەمبەران و فریشتەكانن: 

چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ )2( البقرة: 32.
ئەمجار دەربارەی مەزنی و شــكۆمەندی خۆی هەواڵی پێداوین 
كەوا كورســیەكەی تەواوی ئاسمانەكان و زەوی داگرتووە، وە 
خوای گەورە هەمووی پاراســتووە و هەمــوو ئەوانەی تێیدایە 
لــە جیهانییەكان لــە رێگای ئەو هــۆكار و سیســتەمانەی كە 
خــوای گەورە بۆ دروســتكراوەكان دایناوە، لە گەڵ ئەوەشــدا 
پاراســتنی هــەردوو )واتــە : ئاســمانەكان و زەوی( الی ئــەو 
قــورس نیــن لەبەر كەمالــی مەزنی و توانــا و فراوانی دانایی 
لــە ئەحكامەكانــدا، چىئ  یچ -بــەرزە- بــە زاتــی خۆی 
بە ســەر هەمــوو دروســتكراوەكانیدا، هەر ئەویــش بەرزە بە 
مەزنــی صیفاتەكانــی، هەر ئەویش بەرزەو زاڵ بووە بەســەر 
دروســتكراوەكاندا، وەهەمــوو بوونــەروەكان ملكەچی ئەون و 
شــتە ئەستەم و گرانەكان بۆی هاتنە چۆك و گەردن كەشەكان 

1( ئه و خوایه  هه میشه  به چاوه  خیانه تكاره كان- به رامبه ر به  نافه رمانی خۆی- 
ده زانێت و به وه ش سینه كان حه شاری ده ده ن)تەفسیری رامان(

 2( ئه وانیش گوتیان: تۆ پاك وبێخه وشی، ئێمه  هیچ زانیارییه كمان نیه ، مه گه ر 
ئه وه ی خۆت فێرت كردبین. )تەفسیری رامان(
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زەلیلی بەردەســتی ئەو بــوون چیچ كۆكەرەوەی هەموو 
صیفاتی مەزنی و دەســەاڵت و شكۆمەندی و گەورەیی، ئەوەی 
كە خۆشەویستی داڵنە و رۆحەكان بە مەزنی دەزانن، وە هەموو 
عاریفــان دەزانن كــەوا مەزنی هەموو شــتێك هەرچەندە مەزن 
بێت ئــەوا لەبەر یەك هەڵدەوەشــێنەوە و نامێنن بەرانبەر بە 

مەزنێتی خوای بەرز و مەزن.
جــا ئایەتێك كە ئــەم هەمــوو مانایانە لە خــۆ بگرێت كە لە 
شــكۆمەندترین ماناكانــە بەراســتی شــایەنی ئەوەیــە ببێتە 
مەزنترین ئایەتەكانی قورئان، وە شایەنی ئەوەیە هەركەسێك 
خوێندیــەوە بە تێڕامان و تێگەیشــتنەوە كــەوا دڵی پڕ بێت لە 
دڵنیایــی و یەقیــن و عیرفان و ئیمان، وە بەو كارەی پارێزراو 

بێت لە خراپەی شەیتان.
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تەفسیری سورەتی چ الزلزلة چ ئەوەیش 
سورەتێكی )مەدەنی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   چ 
ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   چ 

)1-2( خــوای گەورە هەواڵی ئــەو روداوانە دەدات كە لە رۆژی 
قیامەتــدا روو دەدەن، وە زەوی دێتــە لــەرزە و بــە تونــدی 
دەهەژێــت و دەلەرێتــەوە تاوەكــو هەمــوو نیشــانە و هێما و 
خانوویەكی لەســەر دەكەوێت، چیــاكان خاپوور دەبن، گرد و 
تەپۆڵكەكان یەكســان و راســت دەبنەوە لە گــەڵ زەوییەكەدا، 
شوێنه كه شــیان ده كاته  ده شتێكی ساف و پان و كاكی به  كاكی، 
وه ك هــه ر هیچــی تیــا نه بووبێ، هیــچ خواریــی و ناڕێكی و 
 بــه رزی و نزمی تیا نابینی، هه مووی یــه ك پارچه  ئه بێته وه، 
چ ڦ  ڦ  ڦ   چ واتــە : ئەوەی لە ناو ســكیدایە لە 

كانزا و مردووەكان – دەریدەهێنێ و فرێی دەداتە دەرەوە-.
3- چ ڄ  ڄ  چ: كاتێ ئەوەی توشــی دەبێت لەو كاروبارە 
مەزنە )چونكە ئەو كارە بە مەزن دەزانێت( چ ڄ  ڄ  چ واتە : چی 

شتێك توشی بووە ؟!
4-5 - چ ڃ  ڃچ زەوی چ ڃ  چ واتە : شایەتی دەدات 
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لە ســەر ئەوانەی لە ســەر پشــتی چاكە و خراپەیان كردووە، 
چونكە زەویش یەكێكە لەو شــایەتانەی كە شــایەتی لەســەر 
كــرداری بەندەكان دەدەن، چونكە : چ چ  چ  چ  ڇ چ واتە 
: ئــەو فەرمانی پێكردووە بۆ ئەوەی هەواڵ بدات دەربارەی ئەو 
كردارانەی لەســەری ئەنجام دراون، بۆیە ئەویش ســەرپێچی 

فەرمانەكەی ناكات .
6- چ ڇ  ڇ  ڍ چ لە مەوقیفی قیامەت )كاتێ خوای 
گەورە داوەری دەكات لە نێوانیاندا( چڍچ چەند كۆمەڵێكی 
جیــا جیا )جیــاواز( چڌ  ڌ  چ واتە : بــۆ ئەوەی ئەو 
كارانەی ئەوان كردوویانە خوای گەورە پیشانیان بدات لە چاك 

و خراپە، وە پاداشت و سزا پاشەكەوت كراوەكەیان ببینن .
ک   ک   ڑ ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   چ   -8-7
ک  ک  گ  گ   گ  چ ئەمــەش گشــتگیرە هەمــوو چاكە 
و خراپەیــەك دەگرێتەوە، چونكە ئەگەر هاتــوو بە ئەندازەی 
دەنكە وردیلەیەكی بینی كە كەمترین شــتەو پاداشــتی لەســەر 
دەدرێتــەوە جا ئەوەی لەســەرەوەی ئەوە بێت ئەوا لە پێشــتر 

و شایســتەترە، هەروەكــو خــوای گــەورە دەفەرموێت : چ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿٿ    چ )1(، آل عمــران: 3٠  چ گ  گ  گ   گڳ چ 
)2( الكهــف:  4٩،  ئەمەش هاندانی تێدایە بۆ ئەنجامدانی چاكە 

1( بترسن له و رۆژه ی كه  هه مووكه سێك هه ر چاكه یه كی كردبێت! دۆسیه و په روه نده ی 
بۆكــراوه و ده یبینێ و’ پێی دڵخۆش ئه بێت ‘ هه ركارێكی خراپیشــی كردبێت ‘دیســان 
ده یبینێ و ئاوات خوازه  كه  له نێوان خۆیی و كاره  خراپه كانیدا مه وداو ماوه یه كی زۆر 

دوور ببوایه و هه رچاوی پێ نه كه وتبا. )تەفسیری رامان( .
ده گرن  ووه ری  ده بینن  حازری  به   خۆیان  كرده وه كانی  كارو  پاداشتی  ئه وسا   )2
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هەرچەندە كەمیش بێت، وە ترســاندنی تێدایە لە ئەنجامدانی 
خراپە هەرچەندە كەمیش بێت .

تەفسیری سورەتی )العادیات(ئەویش 
سورەتێكی )مەككی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ں    ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ     ۓ   ے   ے   ھ  
ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ      ٻ   ٻ   ٱ   ۋ    ٴۇ     ۈ   ۈ  

ڀچ

1- خوای گەورە ســوێندی خواردووە بە ئەســپ لەبەر بوونی 
چەندین نیشانەو ئایەتی ئاشكراو رۆشن ونیعمەتە روونەكانی 
كەوا ئاشكرایە الی هەموو خەڵكی، هەروەها سوێندی خواردووە 
پێی لە حاڵەتێكیدا كە هیچ گیاندارێكی تر تیایدا بەشدار نییە، 
دەفەرموێت : چ گ  ڳ چ واتە : ئەو ئەسپانەی كە بە 
تــاو غاردەدەن بە غاردانێكــی توند و بە هێز كە دەنگێكی لێوە 
دەردەچێت، دەنگی هەناســەیەتی كە لە ســنگییەوە دەردەچێت 

)تەفسیری رامان(
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لە كاتی توندی تاودان و غاردانیدا .
2- چڳچ بە ســمەكانی كاتێ بەسەر بەردەكاندا دەدەن 
چڳچ رەقی و هێزی ســمەكانیان بریســكەی ئاگر دەكاتەوە 

كاتێ غاردەدەن .
3- چ ڱچ بەسەر دوژمندا چ ڱچ ئەمەش زۆر جار وا 

دەبێت، كەوا هێرش و پەالمار بە بەیانیان دەبێت .
 4-5- چ ں  ں چ واتــە : بــە هۆی غاردان و هێرشــیانەوە 
چ ڻچ واتە : تەپ و تۆز چ ڻ  ڻ چ واتە : بە سوارەكەیانەوە 
چ ۀ چ واتە : دەچنە ناوراستی ئەو دوژمنانەی كە هێرشیانە 

كردووەتە سەر .
 6- ئەوەی سوێندی لەسەر دەخوات ئەو ئایەتەیە كە دەفەرموێت : 
چ ہ  ہ   ہ  ہچ واتــە : رێگــرە لە چاكەكردن كە هی 
خوایە بە ســەریەوە، جا سروشــتی مرۆڤ وایە كە نەفسەكەی 
رێگــەی پێ نادات بە ئەنجامدانی ئەو مافانەی لەســەریەتی و 
بــە تەواوی جێ بە جێی بكات، بەڵكو سروشــتی ئەو تەمبەڵی 
و رێگــری كردنە لە ئەنجامدانی ئەوەی لە ســەریەتی لە مافە 
دارایــی و جەســتەیەكان، ئیلال ئەو كەســەی نەبێت كە خوای 
گەورە هیدایەتی داوە و لەم وەصفە دەرچوو بۆ وەصفی رێگەدان 

بە ئەنجامدانی مافەكان .
7- چ ھ  ھ  ھ  ے  چ واتە : مرۆڤ خۆی شــایەتە و باش 
دەزانێت دەربارەی نەفســی خۆی لە رێگری كردن و ناشــكوری 
كردن كەچی نكۆڵی و ئینكاری لێ ناكات، چونكە ئەوە كارێكی 
روون و ئاشــكرایە، وە رەنگــە راناوەكە)1( بگەڕێتەوە بۆ خوای 
گەورە، واتــە : بەندە رێگرە بۆ ئەنجامدانــی چاكەكەكردن بۆ 
خواكەی، وە خوای گەورەش شایەتە لەسەر ئەوە، جا لەمەدا 

1( مەبەستی راناوی )هاء(ەكەی لە وشەی )وإنه( .
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هەرەشــەیەكی تونــدی تێدایە بۆ ئەو كەســانەی كە رێگرن لە 
ئەنجامدانی چاكە بۆ خوایەكەیان بەوەی خوای گەورە شایەتە 

بە سەریەوە .
8- چ ھ چ واتــە : مــرۆڤ چ ۓ    ڭ  چ واتە : ســەروەت 
و ســامان چ ڭ چ واتــە : زۆر ســامانەكەی خۆش دەوێت، 
وە ئەو خۆشویســتنەی بۆ ســامانەكەی وای لێكردووە واز لەو 
مافانە بهێنی كە واجیبە بە سەریەوە، حەزو ئارەزووی نەفسی 
خــۆی پێش رازی بوونی خوای خســتووە، هەمــوو ئەو كارانە 
چونكــە بیر لەم دونیایە دەكاتەوە و بــێ ئاگا بووە دەربارەی 

دوارۆژ .
٩-1٠- بۆیە خوای گەورە  هانمان دەدات بۆ ترسان لە رۆژی قیامەت 
و دەفەرموێت : چ ۇ  ۇ چ واتە : ئایە ئەم كەسە لە خۆباییە 
نازانێت چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    چ واتە : خوای گەورە مردووەكان 
 لە گۆڕەكانیان دەردەهێنێت بۆ زیندووبونەوە و حەشر كردنیان، 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ئەوەی لە ســینگەكاندا شــاراوە بوو لە 
چاكە و خراپە هەموو ئاشكراو روون بوویەوە، جا چیتر ئەوەی 
نهێنی بوو ئاشــكرا بوو، ئەوەی پەنهان بوو دەركەوت، وە بە 
بەرچاوی دروستكراوەكانەوە ئەنجامی كارەكانیان دەركەوت و 

ئاشكرا بوو . 
11- چ پ  پ  پ  پ  ڀ  چ واتە : ئاگای لە كارە ئاشــكراو 
پەنهانەكانیــان هەیــە، شــاراوە و دیارەكان، وە پاداشــتیان 
دەداتەوە لە ســەری، وە ئاگابوونی بەوان لەو رۆژەدا تایبەت 
كــردووە هەرچەندە ئەو ئاگاداری ئەوانە لــە هەموو كاتێكدا، 
چونكە مەبەســت لەم پاداشتە لەسەر كردەوەكان، سەرچاوەی 

لە زانست و ئاگای خواوە گرتووە .
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تەفسیری سورەتی )القارعة( ئەویش 
سورەتێكی )مەككی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   چ 
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ  
ڦ    ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ

1-3- چڀچ یەكێكــە لە ناوەكانی رۆژی قیامەت، بەو 
نــاوەوە ناونراوە چونكــە خەڵكی رادەچەڵەكێنــێ و بێزاریان 
دەكات بــە هۆی ترســناكییەكەیەوە، جا كارەكەی زۆر مەزن و 

گەورەیە، چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ
 4- چ ٹ  ٹ  ٹ  چ لەبــەر تونــدی تــرس و بیمەكــەی 
چ ٹ  ڤچ واتــە : هەروەكــو كوللــەی بــاو كــە 
دەچــن بە یەكدا، وە )الفراش( برتییــە لەو گیاندارانەی كە بە 
شــەو دێــن و دەچن بە یەكــدا و نازانن بۆ كــوێ بڕۆن، ئەگەر 
لەوكاتــەدا ئاگرێكیان بــۆ بكرێتەوە بــەرەو الی دەرۆن لەبەر 

كەمی تێگەیشتنیان، جا ئەمە حاڵی خەڵكی خاوەن عەقڵە .
 5- بەاڵم شاخە رەق و بێ ئاگاكان ئەوا چ ڦ  ڦچ
واتە: وەكو خوری شــیكراوە كــە بە الوازی ماونەتەوە بە هۆی 
 كەمترین )با(وە بە ئاسماندا دێن و دەچن، خوای گەورە  دەفەرموێت : 



] راڤەی وانەی یەكەم [

] 27 [

چ جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خبمب   چ )1( النمل: 88        ئەمجار 
لە پاش ئەوە بە بادا دەچن و هیچی لێ نامێنێت تاكو ببینرێت، 
جا ئەو كاتە تەرازووەكان دادەنرێن و خەڵكی دەبنە دوو بەشەوە 

: بەختیارەكان و بەدبەختەكان .
6-7- چ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  چ واتــە : چاكەكانــی زاڵ بوو 
بەسەر خراپەكانیدا، چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ لە بەهەشتی 

بەریندا )خوشگوزران دەبێـت(.
8-11/ چ چ  چ  چ  ڇ  چ بــەوەی كــە هێنــدە چاكەی 
نەبێــت بەرگەی خراپەكانی بگرێــت، چ ڇ  ڇ   چ واتە: 
دەرئەنجــام و داڵــدەی ئاگــر دەبێــت كە یەكێك لــە ناوەكانی 
)الهاویة(یە، هێندە پەیوەست دەبن بە یەكەوە هەروەكو دایكی 

دەبێــت بۆی، خوای گــەورە دەفەرموێــت : چ ەئ  وئ  وئ      
ۇئ   چ)2( الفرقــان65، وە دەڵێــن : ماناكەی ئەوەیە : مێشــكی 
دەكەوێتــە نــاو ئاگرەوە، واتە : بە ســەردا فــرێ دەدرێتە ناو 
ئاگــرەوە، چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ ئەمــەش بــە مــەزن راگرتنی 

 كاروبارەكەیەتی، ئەمجار تەفســیری كــردووە و فەرموویەتی: 
چ ڈ  ڈ  چ واتە : گەرمایەكەی توند و زۆرە، گەرمی ئەو 
ئاگــرە لە گەرمی ئاگری دونیا بــە حەفتا جار زیاترە، داوا لە 

خوا دەكەین لەو ئاگرە بمانپارێزێ .

1( له كاتی نه فخه ی یه كه مدا تۆ كێوه كان ئه بینی وا ده زانیت وه ستاون و ناجوڵێن 
و ته كان ناده ن و ‘وه ك جاران تابتن’ كه چی وه ك هه ور به توندی دێن و ئه ڕۆن وله  

جووڵه دان و له جێی خۆیان ترازاون . )تەفسیری رامان( .
2( چونكه  سزای دۆزه خ سزایه كی جیا نه بووه و له  كۆڵ نه كه وتووه .)تەفسیری رامان(.
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تەفسیری سورەتی )ألهاكم التكاثر( ئەویش
 سورەتێكی )مەككی(یە.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
 ڻ  ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ 

1- خوای گەورە سەرزەنشــتی بەندەكانــی خۆی دەكات لەبەر 
سەرقاڵ بوونیان لەوەی بۆی دروست كراون كە ئەویش پەرستنی 
خــوای تاك و تەنها و بــێ هاوەڵە و ناســینی و گەڕانەوە بۆ 
الی و پێشخســتنی خۆشەویســتی ئەو بەسەر هەموو شتێكدا و 
دەفەرموێت : چ ژچ لەوەی باســكرا چ ڑ چ باسی ئەو 
زیادكــراوەی نەكردووە، بۆ ئەوەی هەموو ئەوانە بگرێتەوە كە 
خەڵكــی زیادی دەكەن و شــانازی پێوە دەكەن لە ســەروەت و 
ســامان و منداڵ و پشتیوانان و ســەرباز و خزمەتكار و رووی 
كۆمەاڵیەتی و جگە لەوانە كە مەبەســتی هەریەكە لەوانە زیاد 
كردنیەتی بە سەر ئەوانی تردا، وە مەبەست لێی خوای گەورە 

نییە .
2- بێئاگایی وسەرقاڵی و رابواردنتان بەردەوام بوو چ ک  ک  
کچ جا ئەو كاتە ئەوەی داتانی پۆشــی بوو ئاشكرا بوو، 

بــەاڵم ئەو كات نەتانتوانــی بگەڕێنەوە، وە ئەو ئایەتە چک  
ک  کچ بەڵگەیە لەسەر ئەوەی كەوا )بەرزەخ( ئەو ماڵەیە 
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كە مەبەســت لێــی تێپەربوونە پێیــدا بــەرەو دوارۆژ، چونكە 
خــوای گەورە نــاوی ئەوانی ناوە میوان )زائریــن( و ناوی لێ 
نەناون نیشتەجێبوان )مقیمین(، ئەمەش بەڵگەیە كەوا زیندوو 
بوونەوە و ســزا لەسەر كردەوەكان لە ماڵێكدایە كە بەردەوامە 

و لە ناوناچێت .
 : دەفەرموێــت  و  دەدات  لــێ  هەڕەشــەیان  بۆیــە   -6-3 

ڱ    ڱ       ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  گ   گ    چگ  
ں  ں چ واتــە : ئەگــەر بزانــن بــەوەی لــە پێشــتانە بە 
زانینێــك بگاتــە دڵەكانتان ئەوا ئــەو )زۆربوونــە( بێ ئاگای 
نەدەكــردن، وە هەڵدەســتان بــە ئەنجامدانــی كاری چاكــە، 
 بــەاڵم نەبوونی زانســتێكی حەقیقی بەرەو ئــەو ئاقارە بردنی 
چ ڻ  ڻچ واتە : قیامەت بە چاوی خۆتان دەبینن، 
جــا بــە دڵنیاییەوە ئــەو دۆزەخە دەبینن كە خــوای گەورە بۆ 

بێباوەڕان ئامادەی كردووە .
7-چ ۀ  ۀ      ہ  ہ  چ واتــە : بە بینینی چاوەكانتان، 

هەروەكــو خوای گەورە دەفەرموێت : چېئ  ېئ   ىئ  ىئ  
ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  چ الكهف)1( /٥٣ .                           

8- چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ ئــەو نیعمەتــەی كــە لــە 
دونیــادا لەســایەیدا بوون، ئایە هەســتان بە شــوكركردنی و 
حەقــی خوای گەورەتــان تێیدا دا ؟ وە پەناتــان پێ نەگرت بۆ 
ئەنجامدانــی ســەرپێچییەكان، بــۆ ئەوەی ئێســتا نیعمەتێكی 
بەرزتر و چاكترتان پێ ببەخشێ ؟ یان پێی مەغرور بوون، وە 

1( جا له و رۆژه دا تاوانباران به چاوی خۆ ئاگری دۆزه خ ده بینن دڵنیاده بن و تێده گه ن 
كه  هه ر ده خرێنه  ناویه وه  وئیدی په ناگاو خۆالدانێكیشیان ده ست ناكه وێ، تا خۆیان 

لێ بشارنه وه) تەفسیری رامان(. 
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هەڵنەســتان بە شوكركردنی، بەڵكو رەنگە پەناتان پێ گردبێت 
لەســەر ئەنجامدانی ســەرپێچییەكان جا لەسەر ئەوە سزاتان 

بــدات ؟ خوای گەورە دەفەرموێــت: چ ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ            ېئ   ېئ           
ىئچَّ  مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ    ىئ   

األحقاف)1( /٢٠.

تەفسیری سورەتی )والعصر( ئەویش 
سورەتێكی )مەككی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   چ

)1-3( خــوای گەورە ســوێندی بە كات خــواردووە كە ئەویش 
بریتییە لە شەو و رۆژ، كاتى كردار و كردەوەی مرۆڤەكانە، كەوا 
مرۆڤەكان هەموویان لە خەســارەتمەندان، خەسارەتمەندیش 
دژی ســوود و قازانجە، خەســار و زەرەریــش چەند پلەیەكی 
جیــاوازی هەیە، رەنگە زەرەرێكی رەها بێــت وەكو حاڵی ئەو 
كەسانەی دونیا و دوارۆژیان زەرەر كردووە، وە خۆشگوزرانی 
لــە دەســت دەرچووە و شــایەنی دۆرزەخ بــووە، وە رەنگە لە 

1( وه  ڕۆژێك ئه وانه ی كه  بێ باوه ڕن به رامبه ر ئاگر رائه نوێنرێن و نیشانیان ئه درێ 
هه بوو  ڕابواردنێكتان  و،  هه رچی خۆشی  دونیادا،  ژیانی  له   ئێوه   ئه وترێ:  پێیان 
ئینجا  پێیان  بوون  به هره وه ر  وه   نه هێایه وه   ئێره تان  به شی  ئیتر  ئه نجامتاندا، 
ئه مڕۆش پاداشت ده درێته وه  به  سزای سه ركز كه ر به هۆی ئه وه  كه  به ناهه ق خۆتان 
ده تانكرد.)تەفسیری  تاوانه وه   گوناهو  ئه و  به هۆی  وه   زه وی  له سه ر  داده نا  زل  به  

رامان(.
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هەندێ رووەوە زەرەری كردبێـت لە هەندێكی نەیكردبێت، بۆیە 
خــوای گەورە خەســار و زەرەری گشــتگیر كــردووە بۆ هەموو 
مرۆڤەكان ئیلال ئەو كەسانە نەبێت كە ئەم چوار صیفاتانەیان 

تیادایە :
• باوەڕ بــەوەی كە خوای گەورە فەرمانــی پێكردووە باوەڕی 	

پێ بهێنین، وە باوەڕیش دروســت نابێت ئیلال بە زانســت و 
زانیاری نەبێت، چونكــە ئەوە لقێكە لە ئەو و تەواو نابێت 

ئیلال بەوەوە نەبێت .
• كار و كــرداری چاك، ئەمەش گشــتگیرە بــۆ هەموو كارێكی 	

چــاك، ئاشــكرا و پەنهانــەكان، ئــەوەی پەیوەســتە بــە 
مافەكانی خوا و بەندەكانییەوە، ئەوەی كە واجیبە و ئەوەی 

موستەحەبە .
• وەسێت و ئامۆژگاری یەكتر دەكەن بە دەستگرتن بە حەقەوە، 	

كــە ئەویــش باوەڕبوون بە خوا و كــرداری چاكەیە، واتە : 
هەندێكیــان ئامۆژگاری ئەوانی تــر دەكەن بەو كارە و هانی 

یەكتر دەدەن لەسەری.
• وەسێت و ئامۆژگاری یەكتر دەكەن لەسەر ئارامگرتن لەسەر 	

ئەنجامدانی گوێڕایەڵی خوا و دوور كەوتنەوە لە سەرپێچی 
خــوای گەورە، وە لەســەر قــەدەرە بە ئــازارەكان، بە دوو 
كارە یەكەمەكــە بەنــدە خۆی پێ كامل دەكات و بە دوو كارە 
دوایینەكــە جگە لە خــۆی كامل دەكات، وە كامل بوونی ئەم 
چوار كارە ئەوا ئەو كاتە بەندە سەالمەت و پارێزراو دەبێت 

لە خەسارەتمەندی و قازانجە مەزنەكە دەباتەوە .
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تەفسیری سورەتی )اهُلَمزة( ئەویش 
 سورەتێكی )مەككی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   چ 
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  

ژ  ژ     ڑچ 

 1/ چ ٿ چ واتە : هەرەشە و خراپە و ئازار و توندی عەزاب، 
چ ٿ  ٿ  ٿ  چ واتە : ئەوەی كە توانج دەدات لە خەڵكی 
ازچ  بە كردەوەی و زمانی و عەیبداریان دەكات، جا كەسی چاهلمَّ
ئەو كەسەیە كە خەڵكی عەیبدار دەكات و تانەیان لێ دەدات بە 
از چ ئەو كەسەیە كەوا  ئاماژە و كردەوەكەی، وە كەسی چ اللمَّ

بە قسەكانی عەیبداریان دەكات.
از چـــە كەوا  از و اللمَّ 2- وە لەصیفەتەكاتی ئەم كەســە چ اهلمَّ
هیــچ خەمێكی نییە تەنها كۆكردنەوەی ســەروەت و ســامان و 
ژماردنــی و كەیف خۆشــی پێی، وە نیازی نییــە كە لە رێگای 
خەیر و چاكە و گەیاندنی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی و جگە لەوانە 

سەرفی بكات.
3- چ ڤ چ لەبــەر نەزانینی خۆی چ ڤ  ڦ  ڦ  چ لە 
دونیادا، بۆیە هەموو هەوڵ و كۆششــی لە دونیادا زیادكردنی 
ســامانەكەیەتی، كــەوا گومان دەبات تەمەنی لــە گەڵیدا زیاد 
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دەكات، كەچی نازانی چروكی تەمەن لەناو دەبات و ماڵ وێران 
دەكات، وە چاكە لە تەمەن زیاد دەكات .

4-7- چڦڄ  ڄچ واتــە : فــڕێ  دەدرێتــە، چ ڄ  ڄ  ڃ   
ڃ  ڃ  ڃ  چ چ  لەبــەر مەزنی و ترســناكی بارودۆخەكە، 
ئەمجار تەفســیری كردووە و دەفەرموێت : چ چ  چ  ڇ      چ 
كە ســوتەمەنیەكەی خەڵكی و بــەردە، چ ڇ چ لە بەر توندی 
چ ڇ    ڍ  ڍ    چ واتــە : لە جەســتەكان دەچێتە ژوورەوە بۆ 

دڵەكان .
8-٩- لە گەڵ ئەم هەموو گەرما سەختەدا، ئەوان لە ناویدا بەند 
كــراون، بێ ئومێد بوونە لە درەچوون لێی، بۆیە دەفەرموێت: 
چ ڌ  ڎ  ڎ   چ واتــە : داخراوە، چ ڈ  ژ چ لە پشــتی 

دەرگاكانەوە، چ  ژ چ بۆ ئەوەی لێی دەرنەچن، چ ەئ  ەئ  
وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئچ  )الســجدە -2٠()1( پەنا بە خوا دەگرین 
لەو ئاگرە و داوای لێ دەكەین بمانپارێزێ و سەالمەتمان بكات.

1( هه ر كات بخوازن له و ئاگره  ده رچن و بڕۆنه  ده ره وه  به هه ر شێوه یه ك كه  عه قڵیان 
بیبڕێ ئه یانگێرنه وه  ناو ئاگره كه )تەفسیری رامان( 
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تەفسیری سورەتی )الفیل( ئەویش
 سورەتێكی )مەككی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ڳ   ڳ           ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک      ک   ڑ   چ 
ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ   چ 

1-5- واتە : ئایە لە توانا و دەسەاڵت و مەزنی كار، و بەزەیی 
خوای گەورە بەبەندەكانی، و بەڵگەكانی یەكتاپەرستی و راستی 
پێغەمبەرەكــەی )محمد(ت )( نەبینیوە چی بە خاوەن فیلەكان 
كرد ؟ ئەوانەی نزیكی )بیت الحرام( بوونەوە و ویستیان ویرانی 
بكەن، بۆیە خۆیان بۆ ئەو كارە ئامادە كرد و لە گەڵ خۆیاندا 
چەندین فیلیان هێنا بە مەبەســتی روخاندنی، وە لەشكرێكیان 
لە گەڵ خۆیاندا هێنا عەرەب توانای رووبەرووبونەوەی نەبوو 
لە حەبەشە و یەمەنەوە، كاتێ كە نزیكی مەككە بوونەوە – وە 
لــەو كاتەدا عەرەب توانــای بەرگری نەبوو، وە خەڵكی مەككە 
لە مەككە دەرچوون لە ترســی ئەوەی نەوەك خۆیان تووشــی 
شــتێك ببن – لــەو كاتەدا خوای گــەورە باڵنــدەی )ئەبابیل(
ی بــۆ نــاردن، واتــە : جیاجیــا، لە گــەڵ خۆیانــدا بەردیان 
هەڵگرتبــوو كــە لە بەردی گڵمتی رەق و گــەرم بوو، بۆیە بەو 
بەردە بەردەبارانیان كرد، دوور و نزیكیانی گرتەوە، جا ئەوان 
دامركانەوە و هێمن و كپ بوون، وەكو كای خوراویان لێهات، 
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خــوای گــەورە خراپەیانی لە كــۆڵ كردەوە، وە فێــڵ و پالنی 
خۆیانی گەڕانــەوە بۆ خۆیــان، وە چیرۆكەكەیان بەناوبانگ 
و روونە، جا لەو ســاڵەدا بوو پێغەمبەری خوا )( تیایدا لە 
دایك بــوو، بۆیە بووە یەكێك لە ســەلماندنی بانگەوازەكەی 
و بەڵگەی پەیامەكەی، جا ســوپاس و ســتایش بۆ خوای بااڵ 

دەست .

تەفسیری سورەتی )إلیالف قریش( ئەویش 
سورەتێكی )مەككی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   چ 

1-4/ زۆرێــك لــە موفەســیرەكان فەرموویانە : ئــەم )جار و 
مجــرور(ە پەیوەســتن بە ســورەتەكەی پێش خۆیــەوە، واتە: 
ئــەوەی كردمــان بــە خاوەنــی فیلەكان لــە پێنــاوی قورەیش 
رێكخســتنی  و  بەرژەوەندیــان  ســەقامگیری  و  ئاســایش  و 
كۆچكردنەكانیان بوو بۆ یەمەن لە زستاندا و بۆ شام لە هاویندا 
بۆ بازرگانی و كەســابەتیان، جا خوای گەورە ئەوەی ویستی 
لــە ناوی بردن و بە هەالكەتدا بردنــی، وە هەیبەتی حەرەم و 
دانیشتوانەكەی الی عەرەب مەزن و گەورە بوو، تاوەكو لە ناو 
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خەڵكیــدا رێزدار بوون، وە بۆ هەر الیەك ســەفەریان بكردایە 
ئــەوا كەس دەســتی نەدەهێنایە رێگایان، بۆیــە خوای گەورە 
 فەرمانــی پێكردن كەوا سوپاســگوزاری ئەو بن، فەرموویەتی : 
چ پ  ڀ  ڀ  ڀچ واتە : با خوای گەورە بە تاك دابنێن 

و پەرستن تەنها بۆ ئەو ئەنجام بدەن، چ ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ چ بەرفراوانــی رزق و رۆزی و بەرقەراربوونی 
ئاسایش و نەمانی ترس لە گەورەترین نیعمەتەكانە كە شوكری 
خوای گەورە لەسەر بەندەكان واجیب دەكات، بۆیە سوپاس و 
ستایش و شوكر بۆ تۆ ئەی خودایە لەسەر ئەو هەموو نیعمەتە 
ئاشــكرا و پەنهانانە، وە خوای گــەورە پەروەردگارێتی خۆی 
تایبەت كــردووە بە )بیت(ەوە لەبەر فەزڵ و شــەرەفی بەیتە، 

ئەگەر نا ئەو پەروەردگاری هەموو شتێكە .
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تەفسیری سورەتی )الماعون( ئەویش
 سورەتێكی )مەككی(یە.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ  

ڌ  ڌ   چ 

1- خــوای گــەورە لە زەمی ئەو كەســانەدا كــە مافەكانی خوا 
 و مافەكانــی بەندەكانیــان فەرامــۆش كــردووە دەفەرموێــت : 
چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ واتــە : بــە زیندووبوونــەوە و 

پاداشت، جا باوەڕی نییە بەوەی پێغەمبەران هێناویانە .
2- چ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ واتــە : بــە توندی و بە بێ 
بەزەیی پاڵــی پێوە دەنێت، لەبەر دڵڕەقــی، هەروەها چونكە 

چاوەروانی پاداشت ناكات و لە سزا ناترسێت .
3- چ ڦ  ڦ  چ هانی جگە لە خۆی نادات چ ڄ  ڄ  ڄچ 

جا خۆی لە پێشترە بۆ ئەوەی خواردنی هەژاران نەدات .
4-5- چ ڃ  ڃ  چ واتە : ئەوانەی دەستیان گرتووە بە 
ئەنجامدانی نوێژەكانیانەوە بەاڵم چ چ  چ  چ    چ واتە: 
بــزری دەكەن، وازیان هێناوە لە ئەنجامدانی لە كاتی خۆیدا، 
پایەكانی وەكــو خۆی ئەنجام نادەن، ئەمــەش لەبەر ئەوەیە 
بایــەخ بــە فەرمانەكانی خوا نادەن، چونكــە ئەوەتا نوێژیان 
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بــزر كردووە كە گرنگتریــن گوێڕایەڵییەكانە، ســەهوكردن لە 
نوێژەكاندا ئەوا وا لە خاوەنەكەی دەكات شایەنی زەم و لۆمە 
بێــت، بەاڵم ســەهوكردن لە نــاو نوێژەكاندا ئەمــە لە هەموو 

.)(كەسێك دەوەشێتەوە تەنانەت لە پێغەمبەری خوداوە
6-7- بۆیــە خوای گەورە وەصفی ئەوانــەی كردووە بە ریا و 
دڵڕەقــی و بێ بەزەیــی، دەفەرموێــت : چ ڇ  ڇ  ڇچ 
دەكــەن،  رووپامایــی خەڵكــی  لەبــەر  كارەكانیــان   :  واتــە 
چ ڍ  ڌ  چ واتە : رێگرن لە پێدانی هەر شتێك كە لە 
بەخشــینیدا هیچ زیانێك ناكات لە رووی ئەمانەتەوە بێت یان 
بەخشــینەوە، وەكو دەفر و ســەتڵ و پاچ و جگە لەوانە كە لە 
نــاو خەڵكیدا عادەت وا بووە بە بەخشــین و رێگەدان پێی، جا 
ئەوانە لەبەر ســوور بوونیان –لەســەر خۆشەویستی دونیا- 
رێگــری دەكەن لــە پێدانی دەفر، ئەی لــەوە زیاتر ئاخۆ چۆن 

بێت؟ 
لەم سورەتەدا هاندانی تێدایە لەسەر ناندانی هەتیو و هەژاران 
و هاندان بۆ ئەو كارە، وە دەستگرتن بە ئەنجامدانی نوێژەكان 
و پارێــزگاری كردن لێیان و دڵســۆزی و ئیخاص تیایدا و لە 
هەمــوو كردەوەكاندا، وە هاندان بــۆ ئەنجامدانی كاری چاكە 
و پێدانی كەرەســتە ســووكەكان وەكو پێدانی دەفر و ســەتڵ و 
كیتــاب و نمونەی ئەوانــە بە ئەمانەت، چونكــە خوای گەورە 
زەمی ئەوكەسانەی كردووە كە نایدەن و لە خەڵكی دەگرنەوە، 

وە خوای گەورەش زاناترە .
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تەفسیری سورەتی )الكوثر( ئەوەیش
 سورەتێكی )مەككی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ک      ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     چ 

ک  ک  ک    گ   چ

 )(1- وەكو باسكردنی منەتی خۆی بە سەر پێغەمبەرەكەیەوە
خــوای گەورە پێی دەفەرموێت : چ ڎ    ڎ  ڈ  چ واتە: 
خەیرێكــی زۆر و فەزڵێكــی فراوان، كە یەكێــك لەوانە ئەوەیە 
خوای گەورە دەیبەخشێتە پێغەمبەرەكەی )( لە رۆژی قیامەتدا 
روبارێكــە كە پێی دەڵێن : )الكوثر( وە ئەو حەوزە درێژییەكەی 
مانگێكــە و پانییەكەی مانگێكە، ئاوەكەی لە شــیر ســپی ترە 
و لە هەنگوین شــیرینترە، پەرداخەكانی وەكو ئەســتێرەكانی 
ئاســمانە لە ژمارە و درەوشانەوەدا، هەركەسێك جارێك لێی 

بخواتەوە ئەوا هەرگیز تینووی نابێت .
2- كاتێ باســی نیعمەتەكانی خۆی كرد بە ســەریەوە ئەمجار 

فەرمانــی پێكرد بــە شــوكركردنی، دەفەرموێت : چژ  ژ  
ڑ  چ ئــەم دوو پەرستشــەی تایبەتمەنــد كــردووە چونكــە 
باشــترین پەرستشــەكانن و پیرۆزترین ئەو كارانەن لە خوای 
گەورە نزیكی بكاتەوە، هەروەها چونكە نوێژ ملكەچبوونی دڵ 
و ئەندامــەكان لە خۆ دەگرێت بۆ خوای گەورە و دەیگوازێتەوە 
بۆ جۆرەكانی تری پەرستشەكان، وە لە ئاژەڵ سەربڕین نزیك 
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بوونەوەی خوای گەورەی تێدایە بە باشترین شت كە الی بەندە 
هەیە لە ســەربڕینەكان، وە دەركردنی ســامانە كە سروشــتی 
مرۆڤەكانی پێوە بەندە لە سەر خۆشەویستی و چروكی بۆی .

3- چ ک     ک  چ واتــە : ئــەوەی رقی لێــت دەبێتەوە و 
زەمــت دەكات و بــە كەمــت دەزانێــت، چ ک  ک    چ واتە : لە 
هەمــوو خەیــر و چاكەیەك بچڕاوە، كار و كــرداری بچڕاوە و 
ناو و باســی بچڕاوە، بەاڵم )محمد( )( بە راســتی كەســێكی 
كاملە، ئەو كەمالەی كە دەكرێت لە دروســتكراوەكاندا بێتە دی 

لە بەرزراگرتنی ناوی و زۆری پشتیوان و شوێنكەوتوانی.
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تەفسیری سورەتی )قل یا أیها الكافرون( ئەوەیش
 سورەتێكی )مەككی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ      چ 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ

1-6 / واتە : بە روونی و راشــكاوی بە بێباوەڕان بڵێ و پێیان 
رابگەیەنە: چ ٻ  پ  پ  پ  چ بەرائەتی خۆت لەوەی ئەوان 
دەیپەرستن لە جگە لە خوا رابگەیەنە بە ئاشكرا و بە پەنهانی، 
چ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺچ لەبەر نەبونی دڵســۆزی و ئیخاص 
لە پەرســتنتاندا بۆ خوای گەورە، جا ئەو  پەرستنەی ئێوە كە 
تێكەڵ بە شــیرك و هاوەڵ بریاردانە پێی ناگوترێت پەرســتن، 
وە ئەوەی دووبارە كردوەوە بۆ ئەوەی یەكەم بەڵگە بێت لەسەر 
بوونی كردارەكەو دووەم بەڵگە بێت لەســەر ئەوەی كەوا ئەوە 
بووەتــە وەصفێكی الزم بۆی، بۆیە ئەو دوو گرووپ و تاقمەی 
جیاكردەوە و فەرمووی : چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ هەروەكو خوای 
گــەورە دەفەرموێــت : چ ۉ  ۉ  ې   ې  ېچاالســراء)1(، 
اإلســراء: ٨٤           ئێــوە بەرین لــەوەی من دەیكــەم و منیش بەریم 

لەوەی ئێوە دەیكەن .
1( بڵێ: با هه ردووال )كافرو بڕوادار( له سه ر بیرو بۆچوونی خۆی چۆنی بۆ ده كرێ 

كار بكات؛ ئه گه ر دڵ و ده روون پاك بێت، ئه وا كارو كرداری پاكی لێ ده وه شێته وه ، 
ئه گینا به پێچه وانه وه . )تەفسیری رامان(
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تەفسیری سورەتی )النصر( ئەویش
 سورەتێكی )مەدەنی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  

ڎ   چ   

1- لەم ســورەتە پیرۆزەدا موژدەیەكــی تێدایە، وە فەرمانێكی 
تێدایــە بە پێغەمبەرەكەی )( ئەگــەر روویدا، وە ئاماژەیەك 
و وریاكردنەوەیەكــی تێدایــە لەســەر ئەوەی لەســەری بنیات 
دەنرێت، جا موژدەكەی موژدەی سەرخستنی پێغەمبەری خوایە 
)( لــە الیەن خــوای گــەورەوە، وە رزگاركردنــی مەككەیە، 
وەخەڵكی دێنە ناو چ چ  چ  چ  چچ بە شــێوەیەك زۆربەی 
دانیشــتوانەكەی دەبنە ئەهل و پشــتیوانی لــە پاش ئەوەی لە 

دوژمنانی بوون، وە ئەوەی كە موژدەی پێدرا هاتە دی.
بەاڵم ئەو كارەی كە لە پاش روودانی سەركەوتن و رزگاركردنەكە 
روودەدەن، ئەویــش فەرمان كردنە بە پێغەمبەرەكەی )( كەوا 
سوپاســگوزاری بێت و تەســبیحاتی بكات و ستایشــی بكات و 

داوای لێخۆشبوونی لێ بكات .
بــەاڵم ئاماژەكــە دوو ئاماژەیە : ئاماژەیەك كەوا ســەركەوتن 
بەردەوام دەبێت بۆ دینی خوا و زیاد دەكات لە كاتی ئەنجامدانی 
تەسبیح و ستایشی خوای گەورەو داوای لێخۆشبوون لە الیەن 
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پێغەمبــەری خواوە )(، جا ئەمە بەشــێكە لە شــوكر، خوای 
گــەورە دەفەرموێــت : چ  ڦ  ڦ  ڄڄ  چ)1(، إبراهيــم: ٧   
وە ئەمەش لە سەردەمی خەلیفە راشدییەكاندا بە دی كرا و لە 
پاش ئەوانیش لەم ئوممەتە، ســەركەوتنی دینی خوا بەردەوام 
دەبێت تاوەكو ئیســالم گەیشــتە ئەو جێگەیەی كە هیچ دینێك 
لــە دینەكان پێی نەگەیشــتووە، وە هێندە خەڵكــی هاتنە ناو 
دینەكــەوە كە هەرگیز ئەوەندە نەچوونەتە ناو هیچ دینێكەوە، 
تاوەكــو ئەو كاتەی لــەم ئوممەتەدا جیاوازییــان كرد لە گەڵ 
فەرمانەكانــی خوادا بۆیە ئــەوەی روویدا روویــدا، ئەوانیش 
تووشی دووبەرەكی وناكۆكی بوون، ئەوەی روویدا روویدا، لە 
گەڵ ئەوەشدا بۆ ئەم ئوممەتە و بۆ ئەم دینە هێندە میهرەبانی 
و بەزەیــی خوای گەورەی رژاوەتە ســەر كــە بە بیر و خەیاڵی 

هیچ كەسێكدا نەهاتووە .
وە ئامــاژەی دووەم ئەویــش ئــەو ئاماژەیــە كــەوا ئەجەلــی 
پێغەمبەری خوا )( نزیك بووەتەوە، وە ئەویش لەو رووەوە 
دەبێت كەوا تەمەنی پێغەمبەری خوا )( تەمەنێكی پڕ نیعمەت 
و بەخششە، خوای گەورە سوێندی پێی خواردووە، وە پەیمان 
وادراوە كــەوا كارە چــاك و پــڕ نیعمەتەكان بە ئیســتغفار و 
نوێــژ و حەج و نمونەی ئەوانە كۆتایيان پێ بێت، بۆیە خوای 
گــەورە فەرمانی كردە پێغەمبەرەكەی )( بە حەمد و ســەنای 
خوای گەورە و ئیستغفار لەم حاڵەتەدا وەكو ئاماژەیەك كەوا 
ئەجەلــی ئەو كۆتایــی پێ هات، بۆیە با خۆی ئامادە بكات بۆ 
دیدەنــی و چاوپێكەوتنــی خواكەی خۆی و بــا تەمەنەكەی بە 

1( ئه گه ر له به رامبه ر نیعمه ته كانمه وه  سوپاسگوزاریی بكه ن، ئه وا منیش نیعمه ت و 
به خششی خۆمتان بۆ زیاد ده كه م)تەفسیری رامان(
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باشترین شت كۆتایی پێ بهێنێت، بۆیە ئەویش ئەو قورئانەی 
بە كردار راڤەدەكــرد و هەردەم ئەوەی لە نوێژەكانیدا دووبارە 
دەكردەوە، وە زۆر جار لە سوژدە و كرنۆشەكانیدا دەیفەرموو: 

)سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر لي( .

تەفسیری سورەتی )ڈ( ئەویش
 سورەتێكی )مەككی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

گ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   چ 
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ 

)ئەبــو لەهەب( مامی پێغەمبەری خوایــە )(، وە یەكێك بوو 
لەوانەی زۆر دژایەتی دەكرد و ئازاری دەدا، خاونی هیچ دینێك 
نەبوو، وە هیچ دەمارگیرییەكی نەبوو لەبەر خزمایەتی رێگری 
لێ بكات -خوای گەورە لە هەموو خەیرێك بی بەشی بكات - 
بۆیــە خوای گەورە بەم زەمە گــەورە زەمی كردووە كە ئەویش 

شەرمەزارییە تا رۆژی قیامەت، دەفەرموێت :
1- چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ واتــە : هــەردوو دەســتی تیابچێت و 

بەدەبەخت بێت چ ڑ چ وە هیچ قازانجێكی نەكرد .
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2- چ ک  ک  ک  ک    چ ئەو سامانەی كە هەیبوو و بە هۆیەوە 
لــە خۆبایی بوو، چ گ چ وە نەیتوانی هیچ شــتێك لە 

عەزابی خوا لە خۆی دوور بخاتەوە ئەگەر تووشی ببێت .
3-5- چ گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ واتە : لە هەموو الیەكەوە ئاگر 
دەوری دەدات، خــۆی و چ ڱ   ڱ  ڱ  چ ئەویــش 
زۆر ئــازاری پێغەمبــەری خوای )( دەدا، خــۆی و پیاوەكەی 
یارمەتــی یەكتریــان دەدا لەســەر خراپــە و دوژمنایەتی، وە 
خراپــەی باو دەكردەوە، وە لەوپەری هەوڵ و كۆشــش دا بوو 
بۆ ئازاردانی پێغەمبەری خوا )(، وە تاوان و خراپەی لەسەر 
شــانی خۆی هەڵدەگرت وەكوئەوەی كۆڵەداری لەســەر شانی 
خۆی كۆ بكاتەوە، جا ئەو گوریســێكی لــە گەردندا بۆ ئامادە 
كراوە چ ڻ  ڻ  چ واتە : لە ریشاڵی دارە خورما، یان ئەو لە 
ئاگردا كۆڵەدار هەڵدەگرێت بۆ سەر پیاوەكەی و گوریسێكی لە 

پوشی دارەخورما لە گەردنی خۆیشیدا هەیە .
بە هەر حاڵ، لەم ســورەتەدا نیشــانەیەكی روون و ئاشــكرای 
تێدایــە لــە ئایەتەكانی خــوای گــەورە، كاتێ خــوای گەورە 
ئــەم ســورەتەی دابەزاند هێشــتا ئەبو لەهــەب و خێزانەكەی 
نەمردبــوون، وە هەواڵی دا كەوا ئەوان دەبێت لە ئاگردا ســزا 
بدرێن، وە ئەمەش ئەوە دەگەیەنێ كەوا ئەوان موسڵمان نابن، 
جا هەروەكو خوای زانا بە گشت دیار و نادیارەكان هەواڵی دا 

ئاوا روویدا.
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تەفسیری سورەتی )اإلخالص( ئەویش
 سورەتێكی )مەككی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ

1- واتــە : چ ٱ  چ وتنێكی یەكالیی بێت و باوەڕت پێی هەبێت 
و ماناكــەی بزانیت : چ ٻ  ٻ  ٻ چ واتە : تاك و تەنهایی 
لــە ئەودا حەصر بووە، جا ئەو تــاك و تەنهایە لە كەمالدا، 
كــە خاوەنی نــاوە جوانــەكان و صیفاتــە بــەرزەكان و كارە 
پیرۆزەكانە، كە بە هیچ شێوەیەك هاوتا و هاوشێوەی نییە .
2- چ پ  پ  چ واتــە : لە هەموو پێداویســتیەكاندا روو 
لە ئەو دەكرێـــت، جا جیهانی سەرەوە و خوارەوە پێویستیان 
بە ئەوە بە ئەوپەڕی پێویســتی، داوای پێداویســتیەكانیان لێ 
دەكەن، وە لــە كارە گرنگەكانیاندا بــۆ الی ئەو دەگەرێنەوە، 
چونكــە ئــەو كاملــە لــە هەمــوو صیفاتەكانیــدا، زانایە كە 
زانســت و زانیارییەكەی كامل بووە، لەســەرخۆ و میهرەبانە 
كــە میهرەبانییەكەی كامل بووە، بەخشــندە و بە بەزەییە كە 
رەحمــەت و بەزەییەكــەی كامل بــووە، رەحمەتەكــەی هەموو 
شتێكی گرتووەتەوە ... ئا بەم شێوەیە بۆ هەموو صیفاتەكانی 

تر دەگوترێت . 
3- وە هــەر لــە كەمالی ئــەو چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ لە بەر 

كەمالی بێنیازی خۆی لە جگە لە خۆی .
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4- چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ نــە لــە ناوەكانیدا، نە لە 
صیفاتەكانیــدا، نە لە كردارەكانیدا، بەرزی پیرۆزی بۆ خوای 
گەورە، جا ئەم ســورەتە تەوحیدی ناو و صیفاتەكانی لە خۆ 

گرتووە .

تەفسيری سورەتی )الفلق( ئەویش 
سورەتێكی )مەككی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  

چ  ڇ  ڇچ 

1- واتە : چ ٿ چ وەكو خۆدانە پاڵ چ ٿ چ واتە : خۆم داڵدە 
دەدەم و پەنــا دەگرم و خۆم دەســپێرمە چ ٹ  ٹچ واتە: 
ئەو كەســەی تۆ و ناوكــی لەت كردووە و ســپیایی بەیانیانی 

هێنایە بوون .
2- چ ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ ئەمــەش هەموو ئەوانە دەگرێتەوە كەوا 
خوای گەورە دروستی كردوون لە مرۆڤ و جنۆكە و گیانلەبەران، 

جا پەنا دەگیرێت بە دروستكارەكەی لەو خراپەی تیایدایە .
3- لە پاش ئەوەی بە گشتی باسی كرد ئەمجار تایبەتی كرد و 
فەرمووی : چ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ واتە : لە خراپەی ئەوەی 
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لە شــەوگاردا روو دەدەن لە پاش ئەوەی خەڵكی دەخەون، وە 
زۆرێك لە رۆحە خراپەكان و گیاندارە درندە و زیانبەخشەكان 

باو دەبنەوە .
4- چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ واتــە : لــە خراپــەی 
ئــەو جادووبازانە كە بــە فووكردن بە گرێدا پەنــا دەبەنە بەر 

سیحرەكەیان و لە كاتی سیحركردندا گرێی دەدەن .
5/ چ چ  چ     چ  چ  ڇ  چ كەســی حەســود ئەو كەسەیە 
كە پێی خۆشــە نیعمەتەكانی ســەر ئەو كەســە نەمێنی كە ئەم 
حەســودی پێ دەبات، بۆیە بە هەموو شــێوەیەك هەوڵ دەدات 
بــۆ نەمــان و لەناوبردنی، جا پێویســت دەكات بــە پەناگرتن 
بــە خوای گــەورە لــە خراپــەی و پوچــەڵ كردنــەوەی فێڵ و 
تەڵەكەبازیەكــەی، هەروەها چاوپیســیش دەگرێتەوە، چونكە 
چاوپیســی لە كەســێكی حەســودی تەبیعەت خــراپ و نەفس 

پیسەوە دەردەچێت و روودەدات .
ئەم ســورەتە پەناگرتن لە خۆ دەگرێت لــە هەموو جۆرەكانی 
خراپەكاری گشــتی و تایبەتی، بەڵگەشــە لەسەر ئەوەی كەوا 
ســیحر حەقیقەتی هەیە و ترس لە زەرەر و زیانەكەی دەكرێت 

و پەنا دەگیرێت بە خوا لێی و لە كەسە زیانبەخشەكان .
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تەفسیری سورەتی )الناس( ئەویش 
سورەتێكی )مەدەنی(یە

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   چ 
گ    گ   گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ

1-6- ئەم سورەتە پەناگرتنی تیادایە بە پەروەردگار و خاوەن 
و خودای خەڵكی لە شــەیتان، كە بنەمای هەموو خراپەیەكە، 

ئەوەی كە هەر لە فیتنە و خراپەی ئەوەیە چ ک  گ  گ  
گچ كاری خراپەیان ال جوان دەكاتەوە، بە شــێوەیەكی 
جوان دەیهێنێتە پێش چاویان، وە چست و چاالكیان دەكاتەوە 
بۆ ئەنجامدانی، وە ســاردیان دەكاتەوە لە كاری چاكە، وە بە 
شــێوەیەكی تر لە شــێوەكەی خۆی دەیهینێتــە پێش چاویان، 
 ئەویــش هەمــوو كاتێــك وایــە، وەسوەســە دەكات ئەمجــار
��س( واتە : وەسوەســەكەی دوا دەخات ئەگەر بەندە یادی  )ُينِّ
خــوای كــرد و پەنای بــە خوای گــەورە گرت بۆ پاڵنــان و لە 
ناوبردنی، بۆیە پێویســتە پەنای پــێ بگرێت وخۆی بداتە پاڵ 
پەروەردگارێتــی خوای گەورە بەســەر هەمــوو خەڵكیەوە، وە 
هەموو دروســتكراوەكان داخلی پەروەردگارێتی و خاوەندارێتی 
ئەون، هەموو ئەوەی لەسەر زەوی رێ دەكات ئەوا نێوچاوانی بە 
دەستی خوداوەیە، وە بە خوداوەندێتی كە لەو پێناوەدا دروستی 
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كــردوون، ئەمەش بۆیان تــەواو نابێت تاوەكو بە پاڵنان و لە 
ناوبردنی خراپەی دوژمنەكەیان كە دەیەوێ لە یەكیان ببچڕێنی 
و دووریان بخاتەوە لەو كارەو بیانكاتە حیزب و تاقمی خۆی، 
بۆ ئەوەی بچنە دۆزەخەوە، جا وەسوەســە هەروەكو چۆن لە 
 جنۆكــەوە دەبێت لە مرۆڤیشــەوە دەبێت، بۆیــە دەفەرموێت : 

چ ڳ  ڳ  ڳ  چ. 
ســوپاس و ســتایش بۆ پەروەردگاری جیهانیان لە سەرەتا و 
كۆتاییدا و بە ئاشــكرا و بە پەنهانی، وە داوا لە خوای گەورە 
دەكەیــن نیعمەتەكانی خۆی بە ســەرماندا تەواو بكات، وە لە 
تاوانەكانمــان خــۆش بێت كــە بوونەتە هۆی رێگــر لە نێوان 
ئێمــە و زۆرێك لە بەرەكەتەكانیدا، وە تاوان و شــەهەوات كە 
دڵــی داگرتوویــن و بوونەتە رێگر لە نێوان ئێمە و تێگەیشــتن 
لــە ئایەتەكانــی، وە تــكای ال دەكەین و ئومێدمــان هەیە كە 
مەحروممان نــەكات لەو خەیرەی الی خۆی هەیە بە هۆی ئەو 
خراپانــەوە كە الی ئێمە هەیە، وە هیچ كەس بێ ئومێد نابێت 
لــە رەحمەتی خــۆی ئیلال بێباوەڕان نەبێت، وە هیچ كەســێك 
بــێ هیوا نابێت لــە رەحمەتی خۆی ئیلال گومڕاكان نەبێت، وە 
صەاڵت و سەالم لەسەر پێغەمبەری خوا )محمد( و لەسەر هەموو 
كــەس و كار و هاوەاڵنــی، بــە صەاڵت و ســەالمێكی بەردەوام 
تاوەكو رۆژی قیامەت، وە ســوپاس و ستایش بۆ ئەو خوایەی 

كە بە نیعمەتەكانی بە چاكەكان كۆتایی پێ دێت .



] راڤەی وانەی یەكەم [

] 51 [

پرسیارەكان دەربارەی پێشەكی و تەفسیر

1- نوسەری كتێبی )الدروس المهمة( كێیە ؟
     عبدالعزیز بن باز)رمحه اهلل(      محمد بن عثیمین)رمحه اهلل(     هیثم سرحان)حفظه اهلل(

 
2- بۆ كتێبی )الدروس المهمة( دەخوێنین ؟

چونكە گرنگە                         
چونكە زانایان ئامۆژگارييان كردووە بە بایەخدان پێی 

چونكە كۆمەڵێك گرنگی تێدایە كەوا كەسی موسڵمان پێویستی پێیەتی.                               
هەموو ئەوانەی باسكرا

3- ئەم دەقە كام لەمانەی خوارەوە لە خۆ دەگرێت ؟
حاڵی كەسی موسڵمان لە گەڵ قورئان و تەوحیددا       

نوێژ و دەستنوێژ
ئاداب و ئاكار و رەوشتەكان                

وریاكردنەوە لە سەرپێچییەكان
ئامادەكردنی جەنازە                     

هەموو ئەوانەی باسكرا

4- كەسی موسڵمان لە سەرەتادا دەست دەكات بە چاك خوێندنەوە و 
لەبەركردن و راڤەی :

   سورەتی العلق        سورەتی الفاتحة       سورەتی اإلخالص
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5- خەڵكی لە بارەی تێگەیشــتن لە قورئان و كاركردن پێی بوونە بە 
دوو ال و ناوەندێكەوە . )راستە – هەڵەیە(

6- كام لەم تەفسیرانە قوتابی لە پێشدا دەیخوێنێ ؟
ابن كثیر          ابن سعدي            القرطبي

7- قوتابی دەست دەكات بە كتێبە كورتەكان لە پێش كتێبە درێژەكان.   
)راستە – هەڵەیە(

8- قوتابی بە خوێندنەوەی تەفســیری ئەو سورەتانە دەست پێدەكات 
كــە سەرنجراكێشــن الی و بەردەوام دەبێت و دووبــارە دەبێتەوە وەكو 

سورەتی : القصص، ومریم، والكهف . )راستە – هەڵەیە(

٩/ قوتابــی دەتوانێــت گــوێ بگرێــت لــەو تەفســیرە دەنگییانەی كە 
بــۆی دەخوێنرێـــتەوە، ئەگەر هاتوو خوێندنــەوەی ال گران بوو وەكو 
 بەرنامــەی تەفســیری دەنگــی بۆ قورئان لە تەفســیری )الســعدي( . 

)راستە – هەڵەیە(   

1٠/ پێغەمبەری خوا )( ئاگاداری كردوینەتەوە لەو كەسانەی قورئان 
دەخوێننەوە و لە ماناكەی تێناگەن . )راستە – هەڵەیە(  
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پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )الفاتحة(

11/ ئــەم ســورەتە بــەو نــاوەوە ناونراوە چونكــە بە شــورە دەورە 
 دراوە هیــچ شــتێكی لێ دەرناچێت و هیچ شــتێك ناچێتــە ژوورەوە . 

)راستە – هەڵەیە(   

12/ سورەتی )الفاتحة( بەوناوەوە ناونراوە چونكە :
........................................................................

13/ لە ناوەكانی سورەتی )الفاتحة( :
قية   مُّ القران                          السبع املثاني                              الرُّ

ُ
                 أ

                  الصالة               هەموو ئەوانەی باسكرا 

14/ )االستعاذة( كردن لە پێش خوێندنەوەی قورئان واجیبە هەرچەندە 
ئێمە لە ناو پەرستنێكداین نەك سەرپێچی، ئایە هۆكار چییە ؟

........................................................................ 
........................................................................

15/ مانای وشەی )أعوذ( چییە ؟
........................................................................
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16/ شەیتان نانراوە بە رەجمكراو )الرجیم( :
چونكە رەجمكراوە واتە : دەركراوە لە رەحمەت     
چونكە بە بزیسكی گڕدار و سوتێنەر رەجم دەكرێت 

چونكە شەهەوات و گومانەكان فرێ دەداتە دڵی مرۆڤەوە      
هەموو ئەوانەی باسكرا 

17/ )جــار و مجرور( لە بەســمەلەدا پەیوەســتە بــە فرمانێكی حەزف 
كراوی دواكەوتووی )متأخر( گونجاو . )راستە – هەڵەیە(  

 
18 / اهلل :

ئەو خوداوەندە پەرستراوەیە لەبەر خۆشەویستی و مەزنی  
هیچ كەسێك بەم ناوەوە ناونراوە ئیلال )اهلل( نەبێت

سەرچاوەی هەموو ناوەكانە   
دەڵێن : ئەم ناوە )إسم الله األعظم( ە

لە كاتی بانگكردندا )ال(ـەكەی ناسڕێتەوە      
هەموو ئەوانەی باسكرا

1٩/ چــی جیاوازییــەك هەیە لە نێوان ئەم دوو نــاوە پیرۆزەی خوای 
گەورە : )الرحمن و الرحیم(؟

........................................................................ 
........................................................................

2٠/ پەروەردەكردنــی خــوای گــەورە بۆدروســتكراوەكانی دوو جۆر، 
ئەوانیش :

عامة وخاصة                مطلقة و مقیدة
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21 / زۆربەی دوعای پێغەمبەران دەست پێدەكات بە وشەی :
بِّ همَّ                                الرَّ                        اللَّ

ین( بریتییە لە : 22/ )یوم الدِّ
رۆژی قیامەت    

ئەو رۆژەی كە خەڵكی پاداشتی كردەوەكانیان وەردەگرنەوە    
هەموو ئەوەی باسكرا 

23/ چٹ   ٹ  ٹ  ڤچگشتگیرترین و سوودبەخشترین دوعایە 
بۆ بەندەكان . )راستە – هەڵەیە(

ین( بریتییە لە : 24/ مانای )الدِّ
     پاداشت        كردار     هەندێ جار پاداشت و هەندێ جار كردار 

25/ پێشخستنی )معمول(ەكە بە سەر )عامل(ەكەدا چی سوودێكی هەیە ؟ 
حەصر                هیچ سوودێكی نییە

26/ پێشخستنی پەرستن بەسەر پەناگرتندا لە باس و بابەتی :
گشتی بەسەر تایبەتیدا  

حەقی خوای گەورە بە سەر بەندەكانیدا  
هەموو ئەوەی باسكرا

27/ بۆ ئایەتی چ   ٿ  ٿچ بە شێوازی كۆ هاتووە ؟
........................................................................
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28/ پەرستن :
ناوێكی كۆكەرەوەیە بۆ هەموو ئەوەی خوای گەورە خۆشی دەوێت و 

پێی رازییە لە كردەوە و گفتارەكان، ئاشكرا و پەنهانەكان.
 زەلیلــی نواندن بۆ خــوای گەورە بــە ئەنجامدانــی فەرمانەكانی و
 وازهێنــان لــە نەهیكراوەكانــی لەبەر خۆشەویســتی و بە مەزن 

راگرتن .
هەندێ جار مەبەستی یەكەمە و هەندێ جار دووەم .

2٩/ ئەو هیدایەتەی لە ئایەتی چٹ چ باسكراوە مەبەست لێی :
دەاللەت و رێنمویی         تەوفیق         هەمووی

3٠/ مەبەست لەو ئایەتە : چڤ  ڤ  ڤ   ڦچ بریتین لە :
هەموو ئەوانەی ئیمانیان هێناوە لەم ئوممەتەدا  

ئەوانەی كە نیعمەتی خۆی رژاندووە بەســەریاندا لە پێغەمبەران 
و صدیقكان و شەهیدەكان و پیاوچاكان .

31/ ئایەتی چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ كۆكردنەوە لە نێوان شــەرع و 
قەدەردا دەگرێتەوە . )راستە – هەڵەیە( 

32/ كام لەمانــەی خــوارەوە ئــەوەی تێدایــە كە لە هیچ ســورەتێك 
)ئایەتێك( ی تری قورئاندا نییە .

سورەتی )الفاتحة(      آیة الكرسي     سورەتی )اإلخالص(
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33/ ئەم ئایەتە چٹ   ٹچ چی لە خۆ دەگرێـت ؟
سەلماندنی پێغەمبەرایەتی 

وەاڵمدانەوەی ئەهلی بیدعە و گومڕایی
هەموو ئەوانەی باسكرا

34 / ئەم ئایەتە چٺ  ٺ    ٺچ چی لە خۆ دەگرێت ؟
پاداشت بە دادپەروەری دەبێت      

بەندە بە حەقیقەت خۆی بكەرە
هەموو ئەوەی باسكرا        

پاداشت تەنها لەسەر كردەوەكان دەبێت

پرسیارەكان لەسەر تەفسیری )آیة الكرسي(

35/ )آیة الكرســي( بەم ناوەوە ناو نراوە چونكە باسی )الكرسي( تێدا 
كراوە .  )راستە - هەڵەیە(

36/ مەزنترین ئایەت لە قورئاندا كام ئایەتە ؟
ئایەتی قەرز        ئایەتی دە مافەكە        آیة الكرسي

37/ قورئان مەزنە لە رووی ماناكەیەوە . )راستە – هەڵەیە(

38/ لە )آیة الكرســي( چەند ناو لە نــاوە پیرۆزەكانی خوای گەورەی 
تێدایە؟ 

پێنج                  شەش                   حەوت 
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3٩/ناوی خوای گەورە )الحي( چی كەمالێكی تێدایە ؟  
زاتی               سوڵتانی 

4٠/ ناوی خوای گەورە )القیوم( چی كەمالێكی تێدایە ؟  
زاتی                سوڵتانی 

41/ ئەگــەر چہچ لە گــەڵ چہھچ دا پێكەوە هاتن ئەوا دەاللەت 
دەكات لەسەر زاتی و سوڵتانی . )راستە – هەڵەیە( 

42 / نــاوی )الحــي( لە گــەڵ )القیوم( پێكەوە چەند جــار لە قورئاندا 
هاتووە ؟        سێ جار          چوار جار           دوو جار

43/لە صیفاتە نەفیكراوەكاندا پێویستە ئێمەش نەفی بكەین لە خوای 
 )( گــەورە هەروەكو خــۆی نەفی كردووە لە خــۆی و پێغەمبەرەكەی
نەفی لێكردووە لە گەڵ سەلماندنی كەمالی دژەكەی چونكە نەفێكی رەها 
لــە خۆیــدا نەفی نییە، بــۆ نمونە : نەفی خەوەنوچكــە و خەو لە خوا 

دەكەین لەبەر كەمالی زێندوویەتی و قەییومیەتی . )راستە – هەڵەیە(

44/ خوای گەورە مۆڵەت ناداتە هیچ كەسێك بۆ شەفاعەت كردن ئیلال 
كەســێك نەبێت خۆی لێی رازی بێت، وە لە هیچ كەسێك رازی نابێت 

تەنها لە :
تەوحید   

شوێنكەوتوانی پێغەمبەران    
هەموو ئەوەی باسكرا
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45/ ئەوەی خوای گەورە نیشــانی دروستكراوەكانی داوە لە كاروباری 
شەرعی و قەدەری :

كەمن            زۆرن

46/ چۉ  ۉ  ې   ېچ ئێستا و ئایندە دەگرێتەوە، چې  ېچ 
تەنها رابوردوو دەگرێتەوە : )راستە – هەڵەیە(

47/ مانای ناوی خوای گەورە )العلي( : واتە بەرزە :
بە زاتی خۆی    

بە صیفاتەكانی      
كە زاڵە بەسەر هەموو دروستكراوەكاندا     

هەموو ئەوەی باسكرا

48/ هەركەســێك لــە شــەوێكدا بیخوێنێتــەوە ئــەوا لە الیــەن خوای 
گــەورەوە پارێزراوێكی بۆ دەبێت و شــەیتان نزیكــی ناكەوێتەوە تاكو 

رۆژ دەكاتەوە، ئەوە چی سورەتێكە )ئایەتێكە( ؟
    دوو ئایەتەكە كۆتاییەكەی سورەتی )البقرە(        آیة الكرسي 

4٩/ )آية الكرسي( دەخوێنرێتەوە لە :
لە پاش هەموو نوێژە فەرزەكان             لە كاتی خەوتندا 

لە بەیانیان و ئێواراندا                      هەموو ئەوەی باسكرا
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پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )الزلزلة( :

5٠- سورەتی )الزلزلة( سورەتێكی :     )مەككی(یە       مەدەنی یە 

51- سورەتی )الزلزلة( چی تێدایە ؟ 
      هەڕەشە       هاندان بۆ كاری چاكە      هەموو ئەوەی باسكرا

52- ئایەتی : چٹ  ڤ  ڤ  ڤچ هاوشــێوەی ئایەتی چڳ  
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چـە . )راستە – هەڵەیە( 

53- ئایەتی : چڦ  ڦ  ڦچواتە :
چیا و گردەكان                  كانزا و مردووەكان

54/ زەوی یەكێكە لەو شایەتانەی كە شایەتی دەدەن لەسەر كردەوەی 
بەندەكان . )راستە – هەڵەیە(

55/ ئایەتی : چ  ڍچ واتە : 
هەر یەكەو بۆ خۆی             گرووپ و تاقمی جیا جیا

 56/ ئایەتــی : چ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ ....چهاوشــێوەی ئایەتی :
چ ک  گ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱچ )راستە – هەڵەیە(
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پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )العادیات(

57/ سورەتی )العادیات( سورەتێكی :
  مەككی یە             مەدەنی یە

58/ مانای وشەی )العادیات( واتە : 
ئەسپ 

هەموو ئەوەی دەجوڵێتەوە     
هەموو ئەوەی باسكرا

5٩/ سورەتی )العادیات( ترسانی تێدایە لە بزركردنی مافە واجیبەكان: 
)راستە – هەڵەیە(

6٠/ مانای ئەم وشانەی خوارەوە بنووسە : 

چڳچ : ...........................................................

چ  ڳ چ : ............................................................
چ ڻچ : .............................................................
چہ    چ : ..........................................................

پرسیارەكان لەسەر سورەتی )القارعة(

61/ سورەتی )القارعة( سورەتێكی :     
مەككی یە             مەدەنی یە
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62- لە مەبەستەكانی سورەتی )القارعة( وریاكردنەوەیە لە : 
ترسەكانی رۆژی قیامەت        تاقیكردنەوەی دونیا

63- )القارعة( بریتییە لە : 
          ئەو ئایەتانەی هەڕەشەی تێدایە            رۆژی قیامەت

64- مانای ئەم وشانە بنووسە :
چ ٹ  ڤچ : ............................................
چڦ  ڦچ : ...........................................

65- ئەو تەرازووەی لەم سورەتەدا باسكراوە بریتییە لە : 
 تەرازوویەكی حەقیقی          كینایە بۆ دادپەروەری

66- چڃ  ڃچ واتە لە :       دونیادا           بەهەشتدا

67- چڇ  ڇچ واتە : 
وەكو ئەوەی لە جێی دایك بێت بۆی     

مێشكی لە ناو ئاگردایە 
هەموو ئەوەی باسكرا

68- ئایەتی : چڍ  ڌ  ڌ  ڎچبەڵگەی چی تێدایە :
  مەزنی كاروبارەكەی               پرسیاركردن دەربارەی
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6٩- لە ناوەكانی ئاگر – پەنا دەگرێن بە خوا لە ئاگر- :
الهاویة            جهنم          الحطمة  

لظی               السعیر        سقر        هەموو ئەوەی باسكرا

7٠- چڈ  ڈ  چ – پەنــا بــە خــوا دەگرین لێــی- گەرمیەكەی لە 
گەرمی ئاگری دونیا زیاترە بە چەند جار ؟ 

               حەفتا             نەوەت          نەوەت و نۆ

پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )التكاثر(

71- ئەم سورەتە سورەتێكی :      مەككی یە          مەدەنی یە

72- ئەم سورەتە چی لە خۆ دەگرێت؟ 
هەواڵدان دەربارەی حاڵی خەڵكی    

سەرزەنشت كردنی بەندەكان لە سەرقاڵبوونیان لەوەی لە پێناویدا 
دروستكراون 

73- لــەم ســورەتەدا نەهی كراوە لە )زۆربوون( هەرچەندە مەبەســت 
لێی خوای گەورە بێت . )راستە – هەڵەیە(

74- ئەو قسەیەی كە لە ناو خەڵكیدا دەكرێت : رۆیشت بۆ دوا مەنزڵگای 
خۆی :      نكۆڵی زیندووبوونەوەی تیادایە          دروستە

75- ئایەتــی : چک  کچخوای گەورە ناوی لێناون میوان )زائرین( 
وناوی لێ نەناون نیشتەجێ )مقیمین(، بۆ ؟

چونكە مەبەست لە بەرزەخ تێپەربوونە پێیدا بۆ رۆژی دوایی .
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چونكە لەماڵەكی خۆیانەوە لە دونیا رۆیشتن بۆ گۆڕستان كە هی 
خۆیان نییە .

76- عیلم و زانین دەبێتە ســێ بەشــەوە : زانینی یەقین )علم الیقین(   
چــاوی یەقین )عین الیقین(  هەواڵی راســتی بێ گومان )حق الیقین( .   

)راستە – هەڵەیە(

پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )العصر(

77- سورەتی )العصر( سورەتێكی : 
 مەككی یە               مەدەنی یە

 78- ســورەتی )العصر( بەڵگەی چوار مەسەلەكەی تێدایە : زانست و 
كردار و بانگەواز و ئارامگرتن )راستە – هەڵەیە(

7٩- كام لەم دەســتەواژانە تەواون دەربارەی ســوێند خواردن بە جگە 
لە خوا ؟

خوای گەورە بۆی هەیە ســوێند بە هەر شــتێك بخوات ویستی لێ 
بێت لە دروستكراوەكانی.

دروستكراوەكان بۆیان نییە سوێند بە جگە لە خوا بخۆن .

دروستكراوەكان بۆیان هەیە سوێند بە جگە لە خوا بخۆن.
وەاڵمی یەكەم و دووەم.

8٠- ئارامگرتن دەكرێتە چەند بەشەوە ؟    
دوو بەش             سێ بەش              چوار بەش 
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81- ســورەتەكە چوار فەرمانی تێدایە، بــە فەرمانە یەكەمەكە بەندە 
خۆی پێ كامل دەكات و بە دوو فەرمانەكەی دوایین بەندە جگە لە خۆی 

پێ كامل دەكات . )راستە – هەڵەیە(

پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )الهمزة(

82- ئەم سورەتە سورەتێكی :       مەككی یە        مەدەنی یە

83- مانای وشەی )ویل( بریتییە لە :
دۆڵێكە لە دۆزەخدا     

هەرەشەیەكە كە دۆڵێكی دۆزەخ و جگە لە ئەویش دەگرێتەوە 

84- )اهلمز( بە قسە دەكرێت )اللَّمز( بە كردار . )راستە- هەڵەیە(

85- ئایەتــی : چڤ  ڤ  ڦ  ڦچ ســوودی ئەوەی لێ دەبینرێت 
كەوا چاكە لە تەمەن زیاد دەكات . )راستە – هەڵەیە(

: )( 86- مانای ئایەتی : چڃ  ڃچ كەوا پێغەمبەری خوا
  زانیویەتی             نەیزانیوە 

87- ئایەتی : چچ  چ  ڇ   چسوتەمەنی ئاگر بریتیە لە :
خەڵكی           بەرد         هەموو ئەوەی باسكرا

88- ئایەتی : چڇ    ڍ  ڍ چ واتە : 
ئەوەی باوەڕت پێی هەیە   

لە جەستەكانەوە دەچنە ژوورەوە بۆ دڵەكان 
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پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )الفیل(

8٩- سورەتی )الفیل( سورەتێكی :      مەككی یە          مەدەنی یە

٩٠/ لــەم ســورەتەدا ئەو پەنــد و عیبرەتەی تێدایە كــەوا گەورەترین 
گیاندارانی ســەر زەوی دەترســێت لەوەی تەعەدا بــكات لە ماڵێك لە 

ماڵەكانی خوا، جا كەواتە مرۆڤ لە پێشترە .  )راستە – هەڵەیە(

٩1- پێغەمبەری خوا )( لە چی ساڵیكدا لە دایك بووە ؟
  فیل             دڵتەنگی              رەمادە

٩2- ئــەم ســورەتە لــە پاڵپشــتەكانی پێغەمبەرایەتــی پێغەمبــەری 
خوایە)(، كە ئەویش كارێكی نائاســاییە بۆ پێغەمبەرێك روو دەدات 

لە پێش پێغەمبەرایەتیەكەی .  )راستە – هەڵەیە( 

٩3- مانای ئەم وشانە بنووسە :
چڱ  ںچ: واتە................................................
چہ     ہچ: واتە ..........................................

پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )قریش(

٩4- سورەتی )قریش( سورەتێكی :      مەككی یە         مەدەنی یە 

٩5- ئەم سورەتە پەیوەندی بە چی سورەتێكەوە هەیە ؟  
الفیل                  الكافرون              الناس
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٩6- قورەیش لە زســتاندا گەشــتیان دەكرد بۆ شــام و لە هاویندا بۆ 
یەمەن . ) راستە – هەڵەیە(

٩7- خــوای گەورە حەرەمی مەككــەو خەڵكەكەی مەزن كردەوە لە دڵی 
عەرەبدا تا وای لێهات رێزیان لێ دەگرتن و ریگایان لێ نەدەگرتن : 

لە مەككەدا                 لە مەككە و لەسەفەرەكانیاندا

٩8- خــوای گــەورە پەروەردگارێتــی تایبــەت كــردووە بــە بەیتەوە 
 لەبەر فەزڵ و شــەرەفی، ئەگەر نا ئەو پەروەردگاری هەموو شــتێكە :  

)راستە – هەڵەیە(

٩٩- چڀ  ڀ  ڀچ لە باس و بابەتی دانە پاڵی دروستكراو بۆ الی 
دروستكارەكەی وەكو تەشریفێك . )راستە – هەڵەیە( 

 
پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )الماعون(

1٠٠- سورەتی )الماعون( سورەتێكی :     مەككی یە         مەدەنی یە

ييينچ لــە ئایەتــی : چ ٹ  ٹ  ٹ   1٠1- مانــای وشــەی چالَدّ
ٹچ بریتییە لە :  

زیندووبونەوە و پاداشت              نكۆڵی كردن لە حەق 

1٠2- مانای وشەی چڤ چ واتە:
 وازی لێ دەهێنێ            پاڵی پێوە دەنێت بە هێزەوە
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1٠3- هەتیو ئەو كەسەیە كە :      باوكی مردووە     دایكی مردووە 

1٠4- هەروەها پێی دەڵێن هەتیو ئەگەرە :
 بالغ نەبوبێت               هەرچەندە بالغیش بوبێت

1٠5- ســەهوكردن لە نوێژدا ئەوەیە كە خاوەنەكەی شایســتەی زەم و 
لۆمەیە، بەاڵم ســەهو بۆ نوێژ ئەوا لە هەموو كەسێكەوە روو دەدات :   

)راستە – هەڵەیە(

1٠6- حوكمی روپامایی :      دروستە                مەكروهە   
        حەرامە                  شیركی بچووكە       شیركی گەورەیە

1٠7- لــەم ســورەتەدا هاندانی تیادایــە لەســەر ئەنجامدانی چاكە .  
)راستە – هەڵەیە(

1٠8- ئەو )الماعون( لە ئایەتەكەدا هاتووە مانای :
دەفرە      

هەموو ئەوەی كە لە عورف و عادەتدا هاتوو لە بەخشینی و ڕێگە 
پێدانی 



] راڤەی وانەی یەكەم [

] 69 [

پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )الكوثر(

1٠٩- سورەتی )الكوثر( سورەتێكی :     مەككی یە         مەدەنی یە

11٠/ )الكوثر( واتە : 
روبار             خەیرێكى و زۆر و فەزڵێكی فراوان

111- خوای گەورە ئەم دوو پەرستشەی تایبەت كردووە : نوێژ و ئاژەڵ 
سەربڕین، چونكە باشترین پەرستشەكانن و چاكترین ئەو كارانەن لە 

خوا نزیكت بكاتەوە .  )راستە – هەڵەیە(

112- چکچ واتە : 
     ئەوەی رقی لێت دەبێتەوە            ئەوەی زەمت دەكات   
     ئەوەی بە كەمت دەزانێت              هەموو ئەوەی باسكرا

113- ئایەتی : چ  ک  کچبەڵگەیە لەســەر ئەوەی خۆشەویســتانی 
پێغەمبەری خوا )( یاد و ستایشیان دەمێنی . )راستە – هەڵەیە(

114- لــەم ســورەتەدا بەڵگەی زۆری پشــتیوانان و شــوێنكەوتوانانی 
پێغەمبەری خوای )( تێدایە . )راستە – هەڵەیە(
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پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )الكافرون(

115- سورەتی )الكافرون( سورەتێكی :    مەككی یە       مەدەنی یە

116- ســورەتی )الكافــرون( لــە پاش ســورەتی )الفاتحــة( لە ركاتی 
یەكەمدا دەخوێنرێت لە :

     سوننەتی فەجر       سوننەتی مەغریب        سوننەتی تەواف  
     لە ویتردا             هەموو ئەوەی باسكرا

117- ئەو پەرستشەی تێكەڵە بە شیرك :  
پەرستشێكی كەموكورتە            پێی ناگوترێت پەرستش

118- ئەو دوواندنەی لە چٱچ هاتووە :
   )(بۆ پێغەمبەری خوایە

بۆ پێغەمبەری خوا )( و هەموو كەسێك دروست بێت دواندنەكەی 
روو تێ بكات 

11٩- )الكافرون( بێباوەڕان ئەوانە دەگرێتەوە كە :
هەمــوو ئەوانە دەگرێتەوە كە بانگەوازەكــەی پێغەمبەری خوایان 
)( پێگەیشتووە و باوەڕیان پێی نەهێناوە وەكو جولەكە و گاور.

بێباوەڕانی مەككە . 

12٠- لــەم ســورەتەدا جێبەجێكردنی بەریبوونی تێدایە لە شــیرك و 
موشریكەكان بە دڵ و زمان و ئەندامەكان . )راستە- هەڵەیە(

121- دووبارە كردنەوە لە سورەتەكەدا :
مەبەست لێی دوپاتكردنەوەیە.

یەكەمــی بەڵگەیە لەســەر نەبوونی كارەكــە و دووەمیش بەڵگەیە 
لەسەر ئەوەی ئەو وەصفە بووتە صیفەتێكی الزم بۆی .
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پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )النصر(

122- سورەتی )النصر( سورەتێكی :     مەككی یە         مەدەنی یە 

123/ ئەم ســورەتە موژدە و خەیر و فەرمان و وریاكردنەوەی تێدایە: 
)راستە – هەڵەیە(

124- ئــەم ئوممەتە و ئەم دینە هێندە رەحمەت و میهرەبانی خوای بۆ 
هەیە كە بە بیری هیچ كەسێك و بە خەیاڵی هیچ كەسێكدا نەهاتووە. 

)راستە – هەڵەیە(

125- لەم سورەتەدا ئاماژەی ئەوەی تێدایە كەوا ئەجەلی پێغەمبەری 
خوا )( نزیك بووەتەوە . )راستە – هەڵەیە(

126- وەكو كاركردنێك بەم سورەتە پێغەمبەری خوا )( زۆر جار لە 
كرنۆش و ســوژدەكانیدا دەیفەرموو : )ســبحانك اللهم ربنا وبحمدك، 

اللهم اغفر لي( )راستە – هەڵەیە(

پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )المسد(

127- سورەتی )المسد( سورەتێكی :      مەككی یە        مەدەنی یە 

128/ ئەبو لەهەب : 
    )( مامی پێغەمبەری خوایە

هیچ پەیوەندیییەكی خزمایەتی لە گەڵدا نییە 

12٩/ تاكو رۆژی قیامەت زەم دەكرێت : 
ئەبو لەهەب     

هەركەسێ دژایەتی پێغەمبەری خوا )( بكات
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13٠/ مانای ئەم وشانەی خوارەوە بنووسە :
)تبَّت(:.................................................................
)ماكسب(:..............................................................
)جيدها(:...............................................................

)مسد(:.................................................................

131/ ئەم سورەتە ئایەتێكی روون و ئاشكرای تێدایە كەوا ئەبو لەهەب 
وخێزانەكەی موسڵمان نابن : )راستە – هەڵەیە(

پرسیارەكان لە سەر تەفسیری سورەتی )اإلخالص(

132/ سورەتی )اإلخالص( سورەتێكی :     مەككی یە        مەدەنی یە

133/ ئەم سورەتە ناونراوە بە )اإلخالص( چونكە : 
تایبەتە بە وەصفی خوای گەورە

خوێنەرەكەی لە شیرك دەرباز دەكات  
هەموو ئەوەی باسكرا

134/ ئەم سورەتە لە پاداشتدا بەرانبەر بە :
نیوەی قورئانە       چواریەكی قورئانە      سێیەكی قورئانە

135/ ئەم ســورەتە لە ركاتــی دووەمدا لە پاش )الفاتحة( دەخوێنرێت 
لە :

         سوننەتی فەجر                       سوننەتی مەغریب  
         سوننەتی تەواف                      سوننەتی ویتر  

         لە پاش نوێژە فەرزەكان             لە كاتی خەوتندا   
         هەموو ئەوەی باسكرا
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136/ ســورەتی )الكافرون( و)اإلخالص( لە شــەو و رۆژدا دەخوێنرێت 
تاوەكو سێ جۆرەكەی تەوحید جێ بەجێ دەبێت . )راستە – هەڵەیە(

137/ لە سورەتی )اإلخالص( دا : 
تەوحیدی )األلوهیة(ی تێدایە     

تەوحیدی پەروەردگارێتی و تەوحیدی ناو و صیفاتەكانی تێدایە

138/ مانای چٱچ :
تەنها بە زمان      

وتن و كردار و بیروباوەڕ 

13٩/ ئایەتــی : چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ واتە : تەنهایە لە پەروەردگارێتی 
و خوداوەندێتی و ناو و صیفاتەكانی.)راستە – هەڵەیە( 

14٠/ وشەی :چ پچ واتە : 
لە هەموو پێداویستیەكاندا روو لە ئەو دەكرێت   

ئەوەی كە خۆی بە كارەكانی خۆی هەستاو و بە جگە لە خۆیشی
ئــەو گەورەیــە كــە گەورەیی كامل بــووە و لــە پەروەردگارێتی و 

خوداوەندێتی و ناو و صیفاتەكانیدا كامل بووە.
هەموو ئەوەی باسكرا.

141/ دانــە پاڵــی كــوڕ و باوك بــۆ خوای گــەورە بە كوفــری گەورە 
دەژمێردرێت:  ) راستە – هەڵەیە(
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پرسیارەكان لەسەر تەفسیری سورەتی )الفلق(

142/ سورەتی )الفلق( سورەتێكی :     مەككی یە         مەدەنی یە
 

143/ سورەتی )الفلق( دەخوێنرێت لە :
پاش نوێژە فەرزەكان    

لە كاتی خەوتندا     
هەموو ئەوەی باسكرا

144/ مانای ئەم وشانەی خوارەوە بنووسە :

)أعوذ( : ...............................................................

)الفلق( : ...............................................................

)غاسٍق(: ...............................................................

)وقب(: ................................................................

اثات(: ............................................................. فَّ )النَّ

)الُعَقد( : ...............................................................

)حاسٍد( : ..............................................................

145/ ئەم سورەتە چی تێدایە ؟

پەناگرتن بەشێوەیەكی گشتی و تایبەتی  

سیحر و جادوو حەقیقەتی هەیە 

هەموو ئەوەی باسكرا
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پرسیارەكان لەسەر سورەتی )الناس(

146/ سورەتی )الناس( سورەتێكی :     مەككی یە         مەدەنی یە

147/ سورەتی )الناس( لە كوێدا دەخوێنرێت؟ :
لە پاش نوێژە فەرزەكان   

لە كاتی خەوتندا   
هەموو ئەوەی باسكرا

148/ مانای وشەی )اخلنَّاس( چییە ؟
........................................................................
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وانەی دووەم

وانەی دووەم : پایەكانی ئیسالم

روونكردنەوەی پێنج پایەكەی ئیسالم : یەكەمیان و مەزنترینیان : 
شایەتیدانە كەوا هیچ خوایەك نییە شایستەی پەرستن بێت تەنها 
بە  ئەوە،  نێردراوی  و  پێغەمبەر   )( )محمد(یش  و  نەبێت  )الله( 
راڤەكردنی ماناكەی و روونكردنەوەی مەرجەكانی )ال إلە اال الله(.

 ماناكەی : )ال إلە( نەفی كردنی هەموو ئەوانەی لە جگە لە خوای 
گەورە دەپەرسترێت، )إال اللە( سەلماندنی پەرستن بۆ خوای تاك 

و تەنها و بێ شەریك .
وەمەرجەكانی )ال إلە إال الله( بریتین لە : 

زانست و زانیاری كە نەفیكراوی نەزانینە . . 1
دڵنیایی و یەقین كە نەفیكراوی گومانە .. 2
ئیخالص و دڵسۆزی كە نەفیكراوی شیركە . . 3
راستگۆیی كە نەفیكراوی درۆیە .. 4
خۆشەویستی كە نەفیكراوی رق و كینەیە . 5
ملكەچبوون كە نەفیكراوی وازهێنانە .. 6
قایلبوون كە نەفیكراوی رەتكردنەوەیە  . 7
كوفركردن بەوەی لە جگە لە خوا دەپەرسترێت .. 8

وە ئەو مەرجانە لەم دوو بەیتەدا كۆكراونەتەوە :
علٌم يقنٌي و اخالٌص و صدقك مع       حمب�ٍة وانقي��اٍد والقب���وُل هلا
هلا

ُ
وزيد ث��امنها الكف��ران منك مبا  س�وى االله من األش����ياء قد أ
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لە گەڵ روونكردنەوەی شایەتیدانی )حممد رسول اهلل( و ناوەڕۆكەكەی 
بریتیە لە : باوەڕپێكردنی لەوەی هەواڵی داوە و گوێڕایەڵی كردنی 
ئەوەی فەرمانی پێكردووە و دووركەوتنەوە لەوەی نەهی لێ كردووە 
و قەدەغەی كردووە، وە نابێت خوای گەورە بپەرسترێت ئیلال بەو 

شێوەیە نەبێت كەوا ئەو دایرێژاوە .
 ئەمجار ئەو دوای پێنج پایەكەی ئیسالم بۆ قوتابی روون دەكاتەوە، 
كە ئەوانیش بریتین لە : نوێژ و زەكات و رۆژووی مانگی رەمەزان 
و حەججی ماڵی خوای گەورە بۆ هەركەسێك توانای هەبێت بڕوات.

پایەكانی )ال اله اال اهلل(

لكلمة االخالص ركنان هما          النفي واالثبات فاحفظنهما

نەفیكردن )ال اله( : 
نەفی بكات لە هەموو ئەوانەی 

لە جگە لە خوای گەورە 
دەپەرسترێت )كوفركردن بە 

تاغوت(

سەلماندن )اال اهلل(
خوداپەرستی تەنها بۆ خوای 

تاك و تەنها بسەلمێنێت 
)باوەڕبوون بە خوا(
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راڤەی مەرجەكانی )ال اله اال اهلل(:

مەرجەكانی )ال اله اال اهلل( هەروەكو ددانەكانی كلیل وایە، جا وشەی 
)ال اله اال اهلل( كلیلی بەهەشتە و كلیلیش ناكاتەوە ئیلال بە بوونی 
ددانەكانی نەبێت، بەم پێیە هەرچی لە كیتاب و سوننەدا هاتووە 
كەوا هەركەسێ فەرمووی : )ال اله اال اهلل( ئەوا ئەو شتەی بۆ هەیە و 
دەستی دەكەوێت، ئەوا بۆ بە دەست هێنانی ئەو پاداشتە پێویستە 

ئەم مەرجانە جێ بە جێ بكات، كە ئەوانیش هەشت مەرجن : 
ماناكەی بزانێت )العلم( : وە دژەكەشــی نەزانینە بە ماناكەی، . 1

جــا هەركەســێ ماناكەی نەزانی ئەوا ســوودی لێ نابینێ، جا 
بۆیە پێویستە هەركەسێ هاتە ناو ئیسالمەوە مانەكەی بزانێت، 
پێغەمبەری خوا )( فەرموویەتی :  )من مات وهو يعلم أنه )ال إله 
اال اهلل( دخل اجلنة ( رواه مســلم( واتە : هەركەســێ بمرێت و بزانێت 
هیچ خوایەك نییە شایســتەی پەرستن بێت بە حەق تەنها خوا 

نەبێت ئەوا دەچێتە بەهەشتەوە(.
دڵنیایی )الیقین( : واتە ســەد لە ســەد، چونكە ئەگەر لە سەدا . 2

یەك گومانی هەبوو لە كوفركردن بە تاغوت یان راوەســتا یان 
دوو دڵ بوو ئەوا كەسێكی یەكتاپەرست نییە، وە ئەگەر گومانی 
هەبــوو لە كوفری جولەكە و گاورەكان ئەوانەی بانگەوازەكەی 
)محمد(یان پێگەیشــتووە)( ئەوا كەسێكی یەكتاپەرست نییە، 
ُ َوَأنِّى  پێغەمبــەری خو)( فەرموویەتی : )َأْشييَهُد َأْن اَل إَِلييَه إاِلَّ اهللَّ
َة( رواه مسلم    نَّ َ بِِهَما َعْبٌد َغرْيَ َشاكٍّ ِفيِهَما إاِلَّ َدَخَل اجْلَ ِ اَل َيْلَقى اهللَّ َرُسوُل اهللَّ
واتە : شایەتی دەدەم كە هیچ خوایەك نییە شایستەی پەرستن 
بێــت تەنها )الله( نەبێــت و منیش پێغەمبەری خوام )(، هیچ 
بەندەیەك بەو دوو وشەوەو بە بێ گومان ناگاتە خواكەی خۆی 
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ئیلال دەچێتە بەهەشتەوە(.  
ئیخالص و دڵســۆزی : هەركەســێ رووپامایی تیــادا بكات یان . 3

بــە شــیركێكی گەورە بریاری شــیركی دا – وەكو كەســێك جگە 
لە خوا دەپەرســتێت – ئەوا سوودی لێ نابینێ، لە پێغەمبەری 
خوداوە )( هاتووە كەوا فەرموویەتی : )أسييعد الناس بشييفاعيت 
يوم القيامة من قال: ال إله إال اهلل، خالصًا من قلبه أو نفسه( رواه البخاري 
واتە : بەختەوەرترین كەس لە رۆژى قیامەتدا بە شەفاعەتم ئەو 
كەســەیە وتبێتی : ال الە اال الله . بە موخلیصی و دڵســۆزییەوە 

لە دڵیەوە یان لە ناخی خۆیەوە (( .
راســتگۆیی )الصدق( : جا هەركەســێ بە درۆوە و بیڵێت – وەكو . 4

كەسی دووڕوو- ئەوا سوودی لێ نابینێ، لە پێغەمبەری خوداوە 
 ُ )( هاتــووە كــەوا فەرمویەتی : )َما ِمْن َأَحٍد َيْشييَهُد َأْن ال إَِلَه إاِلَّ اهللَّ
اِر( رواه البخاري  ُ َعَلى النَّ َمُه اهللَّ ِ ِصْدًقا ِمْن َقْلبِِه إاِلَّ َحرَّ ًدا َرُسييوُل اهللَّ مَّ َوَأنَّ حُمَ
واتە : هیچ كەســێك نییە شایەتی بدات كەوا هیچ خوایەك نییە 
شایســتەی پەرست بێت بە حەق ئیلال )الله( نەبێت و )محمد(یش 
)( بەنــدە و نێردراوی خوایە بە راســتگۆیی و لە دڵیەوە ئیلال 

خوای گەورە ئاگری لەسەر حەرام دەكات ( .
خۆشەویســتی )المحبة( : جا خوای گەورەی خۆشــدەوێت و لە . 5

گــەڵ خوادا هیچ كەســێكی تــری خۆش ناوێــت، وە هەموو ئەو 
كەســانەی خۆش دەوێــت كە خوای گەورە فەرمانــی كردووە بە 
خۆشویســتنیان، وە دژەكەشــی رقلێبوونــە، بۆیــە یەكــێ لە 
هەڵوەشــێنەرەوەكانی ئیســالم : )هەركەســێ رقی لە شتێ بێت 
لــەوەی كە پێغەمبــەری خوا)( هێناویەتــی، هەرچەندە كاری 
 پــێ بكات ئــەوا كوفری كــردووە، خــوای گــەورە دەفەرموێت : 
چ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈچ البقــرة: 
165  واتــە : هه ندێ له م خه ڵكه  هه یه  له گه ڵ ئه وه شــدا تێنافكرێ 
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تاخوا به ته نها بپه رستێ، هێشتا چه ند هاوتاو چه ند هاوبه شێكی 
بۆ داده نێ خۆشیان ده وێن وه ك خۆشه ویستی خودا(.

ملكەچبوون : واتە پێویستە كار بە ناوەڕۆكەكەی بكات، چونكە . 6
هەركەســێ وازی لەكاركــردن هێنا ئەوا ســوودی لــێ نابینێ، 

خوای گەورە دەفەرموێــت : چ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ ەئ  
وئچ النســاء: 65 واتــە : نه خێر وه ك ئه وه نییــه دووڕووه كان 
ده یزانن، سوێندبێ به په روه ردگارت ئه ی پێغه مبه ر نابنه باوه ڕدار 
تــا بۆ یه كالكردنه وه ی كێشــه كانی نێوانیان تــۆ ده كه نه داوه ر و 
ئه وســاش به رامبــه ر به و بڕیاره ی تۆ داوتــه ، هیچ ته نگیه كیان 
ده ســت نه كه وێ له ده روونیانــدا و به چاكیش ته ســلیم و ملكه چ 

ببن.(
قایلبــوون : بۆیــە هیــچ قســە و كــردار و باوەڕێــك پێی رەت . 7

ناكاتەوە، خوای گەورە دەفەرموێـــت چ گ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ    چ الصافــات: 
35 - 36 واتە : چونكه ئه وان كاتێ پێیان گوترابا:هیچ په رسراوێكی 
هه ق نیه جگه له )الله (، ئیبایان ده كرد و خۆیان زۆر به زل ده زانی 
)35( و ده شــیان گوت:ئایا ئێمه بۆ شــاعیرێكی شێت و لێوه وه كو 

موحه ممه د، واز له خواكانمان بێنین ؟!)36( .
كوفركردن : واتە هەر شتێك لە جگە لە خوای گەورە بپەرسترێت . 8

ئەوا پەرســتنەكەی پووچەڵە، وە هیچ شــتێك شایەنی پەرستن 
نییە ئیلال خوا نەبێت .

ئاگادارییەك
لە وشەی ئیخالصدا )تەوحیددا( پێویستی بە وتن و كردار و 

باوەڕبوون هەیە .
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خۆشویستن لە گەڵ 
خوادا 

ئەمەش 
شیركی 

گەورەیە : 
خوای گەورە 
 دەفەرموێـت: 

چ چ   ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ       

ڎڈچ

ئەو كردارانەی 
كە خوای گەورە 

پێی رازییە، 
ئەویش بریتیە 
لە هەمـــوو 

ئــەوەی شـەرع 
هێناویەتی وەكو 

تەوحید .

ئەو كاتانەی 
كە خوای گەورە 
خۆشی دەوێت 

بۆ نمونە شەوی 
قەدر و كۆتا سێ 

یەكی هەموو 
شەوێك .

ئەو بكەرانەی 
كاری پێ 

دەكەن وەكو 
پێغەمبـەران 

و نێردراوان و 
فریشــــتەكان 

و هاوەاڵن 
و هەموو 

یەكتاپەرستێك 

ئەو شوێنانەی 
كە خوای گەورە 
خۆشی دەوێت 
وەكو شاری 

مەككە و شاری 
مەدینە .

خۆشویستن لەبەر خوا 
ئەمەش واجیبە، بەڵكو لە 
تۆكمەترین دەستەگیرەی 
ئیمانە، خوای گەورە 

ٻ   ٱ   دەفەرموێـت: چ 
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ
چ  ڀ ڀ   پ       

الفتح: 2٩ واته : محەممەد 
کە پێغەمبەری خودایەو 
بۆ هیدایەتدانی هەموو 
ئادەمیزاد نێردراوە، 

هەروەها ئەوانەی کە وان 
لەگەڵیداو باوەڕیان پێ 
هێناوە، کەسانی ئازاو 
جوامێرن و توندوتیژن 

لەگەڵ بێباوەڕاندا، بەاڵم 
لە نێوان خۆیاندا خاوەن 
بەزەیی و میهرەبانن ( .

وە لە چوار شتتدا دەبێت :

 خۆشویستنێكی سروشتی
ئەمەش دروستە 
بە مەرجێ پێش 

خۆشویستنی خوا 
نەكەوێت، لە نمونەی 

ئەوە خۆشویستنی منداڵ 
و خێزان، پێغەمبەری 
خوا )( دەفەرموێت : 
)ال يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أمجعني(   حديث 

صحيح : رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما واتە: 
هیچ یەكێك لە ئێوە 

ئیمانی كامل نابێت تاوەكو 
منی خۆشتر نەوێت لە 
كوڕەكەی و لە باوكی و 

لە هەموو خەڵكی ( .

بەشەكانی خۆشەویستی )المحبة(
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مانای وشەی )عبدە( چییە كاتێ كەسی موسڵمان لە 
شایەتیدانی )محمد رسول الله(دا دەیڵێت ؟

بەشەكانی بەندایەتی بۆ خوای گەورە:

واتە ناپەرسترێت، چونكە 
پێغەمبەری خوا )( هیچ 

تایبەتمەندییەكی پەروەردگارێتی 
و خوداوەندێتی و ناو و 

صیفاتەكانی نییە .

هەروەها ئەو لە
 هەموو خەڵكی خواپەرسترە، 
جا ئەو كەمالی پەرستنی لە 

خۆیدا بە جێ هێنا .

گشتی :
ئەویش بەندایەتی 
پەروەردگارێتیە 

)زاڵبوونە(،ئەمەش 
بۆ هەموو 

دروستكراوەكانە، 
خوای گەورە 
 دەفەرموێـت 

چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  
ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   

ېئچ مريم: ٩3 واتە: 
به راستی هه رچی 

له ناو ئاسمانه كان 
و زه ویدایه سه رجه م 
هه موو به به ندێتی و 
خواڵمه تی دێنه الی 

په روه ردگاری 
به خشه رو و ملكه چی 
ده بن ( وە هەموو 

موسڵمان و بێباوەڕێك 
دەگرێـتەوە .

تایبەت : 
ئەویش بەندایەتی 
گـــوێــــــــڕایـــەڵی 
گشــتییــە، خـــــوای 
گەورە  دەفــەرموێت: 

چۓڭ   ڭ  
ڭ  ڭ   ۇ              ۇچ 

 الفرقان: 63 
واتە : به نده راسته كانی 

خوای به به زه یی 
ئــه وانه ن كه  زۆر 

به سه الریی و نه رمیی و 
له سه رخۆو بێ ده عیه و 
فـیـــز به سه ر زه وییدا 

ده ڕۆنه ڕێوه(  .
ئەمەش هەمـــوو 
ئەوانە دەگرێتەوە 

كـــەوا خوای گەورە 
بپەرســتن بە پێی 

شەرعەكەی .

تایبەتی تایبەت :
ئەویش ئەو 

بەندایەتیەیە كە 
پێغەمبەران ئەنجامی 

دەدەن، خوای 
گەورە دەفەرموێت: 

چ چ  چ     چ  
ڇچ اإلسراء: ٣ 
واته: بێگومان نوح 

به نده یه کی خوداناس 
بوو، وه هه موو 

کاتێك و له هه موو 
حاڵێکدا سوپاسی 
خودای ده کرد.( جا 
ئەم بەندایەتیە كە 

دراوەتە پاڵ پێغەمبەران 
تایبەتی تایبەتە، 

چونكە هیچ كەسێك 
ناتوانێ كێبڕكێی هیچ 
یەكێ لەو پێغەمبەرانە 
بكات لە بەندایەتی 

خوای گەورەدا .
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: )( كورتەیەك لە ژیاننامەی پێغەمبەری خوا

رەچەڵەكی :

لە دایكبوونی :

رەوانەكردنی :

بانگەوازەكەی :

نــاوی )محمــد( ی كــوڕی )عبداللــه( ی كوڕی 
)عبدالمطلب( ی كوڕی )هاشم( ە، وە )هاشم( یش لە 
قورەیشە و قورەیشــیش لە عەرەبە و عەرەبیش لە 

نەوەی )ئیسماعیل ی كوڕی ئیبراهیم(ە .

لە ســاڵی )فیل( لــە دایك بووە لە شــاری 
مەككە لــە مانگــی رەبیعی یەكــەم، وە تەمەنی 
شەســت و ســێ ســاڵ بوو، چل ســاڵ لــە پێش 
پێغەمبەرایەتی و بیســت و سێ ســاڵ پێغەمبەر 
و نێردراو بوو، كەســێكی هەتیــو بوو، لە پێش 
لــە دایكبوونی باوكی كۆچــی دوایی كردبوو، لە 
كەفالەتــی باپیــری )عبدالمطلب(دا بــوو، وە لە 
پاش كۆچی دوایی باپیری )ئەبو تالیب( ی مامی 

كەفالەتی دەگرێـتە ئەستۆی خۆی .

بۆ   )(خوای پێغەمبەری  گەورە  خوای   
هەركەسێك  جا  كرد،  رەوانە  جنۆكە  و  مرۆڤ 
نەهێنا  پێ  ئیمانی  و  پێگەیشت  بانگەوازەكەی 
ئەوا كەسێكی كافرە بە كوفرێكی گەورە، جا ئیتر 

ئەو كەسە هەركەسێك بێت .

 پێغەمبەری خوا)( بانگەوازی بۆ تەوحید 
نەهی  وە  كردووە،  چاكەكان  كردارە  و  ئاكار  و 

كردووە لە شیرك ئاكار و كردارە خراپەكان .
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ئیسرا و میعراج : 

هیجرەت و 
كۆچی دوایی :

گرنگترین 
غەزاكانی :

منداڵەكانی 
حەوت دانەن :

گەیاندنی 
دینەكە :

پێغەمبــەری خوا)( لە مەككــەوە بۆ )بیت 
المقدس( شــەوڕەوی پێكرا، ئەمجار بۆ ئاسمانی 
حەوتەم بەرز كرایەوە و خوای گەورە قســەی لە 
گەڵدا كرد و پێنج نوێژەكەی لەسەر فەرز كرد .

شاری  بۆ  كرد  كۆچی  مەككەوە  شاری  لە 
مەدینە، وە هەر لەو شارەدا كۆچی دوایی كرد، 

وە لە ژوورەكەی دایكە عائیشەدا نێژرا .

 حــەوت دانەن : بــەدر و ئوحود و خەندەق 
و خەیبــەر و رزگاركردنــی مەككــە و تەبــوك و 

حونەین.

 القاسم و ئیبراهیم و عبدالله كە بە )الطیب 
الطاهر( ناســراوە، وە )زینب و رقیة و ام كلثوم 
و فاطمة(، وە هەموویان لە ژیانی خۆیدا كۆچی 
دواییــان كــرد تەنها )فاطمــة( نەبێــت، چونكە 
)فاطمــة( لە پاش كۆچی دوایــی پێغەمبەری خوا 
)( بە شــەش مانگ كۆچی دوایــی كرد -رەزای 

خوا لە هەموویان بێت- .

 خوای گەورە لەســەر دەستی ئەو دینەكەی 
كامــل و تــەواو كــرد، وە بــە گەیاندنێكی روون 
دینەكــەی گەیانــد، وە ســپاردەكەی بــە جوانی 
گەیانــد و ئامــۆژگاری ئوممەتەكەی كرد، وە لە 
پێناوی خوای گــەورە بە هەموو جۆرە جیهادێك 
جیهادی كرد، بۆیە بۆ هیچ كەسێك نییە شتێكی 

تازە بخاتە سەر ئەم دینە .



] راڤەی وانەی دووەم [

] 85 [

 

 

خێزانەكانی 
دوازدە دانەن :

یەكەم 
ئایەتانێكی 

دابەزیوەتە سەر :

دایانەكانی :

و  )ســەودة(  و  )عائیشــة(  و  )خەدیجــة( 
)حەفصە( و )زەینەبی هیاللی( و )ام سلمە –هند( 
و )زەینــەب ی كچی جەحــش( و )جویریەی كچی 
الحــارث( و )صفیەی كچی حیــی( و )ام حبیبة –
رملة-( و )ریحانەی كچی زید( و )میمونەی كچی 
الحارث( رەزای خوای گەورە لە هەموویان بێت .

ئــەو ئایەتانەیــە لەســەرەتای ســورەتی 

)العلــق(: چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   

گ  گ  چ العلق: 1 - 5 واته : ئەی پێغەمبەر ! بە ناوی 
خودای پەروەردگارتەوە کــە کائیناتی هێناوەتە 
دی بخوێنەرەوە)1( ئەو خودایەی کە ئادەمیزادی 
لە حەیوانێکی مەنەوی خوڵقاندووە)2( بخوێنە.. 
پــەروەردگارت بە کەرەمترین و بەخشــندەترینە 
)3( ئەو زاتەیە کە بە قەڵەم هیدایەتی ئادەمیزادی 
دا، تــا فێری نووســین و خوێنــدەواری ببێت)4( 
ئــەو خودایــەی کە بە هیدایەتــی ژیریی و هۆش 
و هیدایەتی ئایینەوە ئادەمیزادی فێری شــتانێك 

کردووە کە خۆی نەیدەزانین)5(

ئامینەی كچی وەهەبــی دایكی، وە )ثویبة( 
مەوالی )ابو لهب( ی مامی و حەلیمە ی كچی ابی 
ذؤیب السعدیة رەزای خوای گەورە لە هەموویان 

بێت .
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یەكەم كەس 
باوەڕی پێهێنا : 

گرنگی خوێندنی 
ژیاننامەی پێغەمبەری 

:)(خوا

رەوشتی : 

حەج و 
عومرەكەی: 

 لــە پیــاوان )ئەبــو بەكــری صدیــق( و لە 
ئافرەتــان دایكــی ئیمانــداران )خەدیجــەی كچی 
خویلــد( و لــە هــەرزەكاران )عەلی كــوڕی ئەبو 
تالیــب( و لە مەوالێكان )زیدی كوڕی الحارثة( و 

لە كۆیلەكان )بیالل ی كوڕی رباح( .

ابــن القیــم – رەحمەتــی خوای لــێ بێت - 
دەفەرموێــت : )ئەگەر هاتوو بەختــەوەری بەندە 
لە هەردوو دونیادا پەیوەســت بێت بە رێبازەكەی 
پێغەمبەرەوە)(، ئەوا پێویســتە لەسەر هەموو 
كەســێك ئامۆژگاری نەفســی خۆی دەكات و پێی 
خۆشە رزگاری بێت و ئاسوودە بێت ئەوا رێبازەكەی 
و ژیاننامە و كار و باری بزانێت و نەبێتە یەكێك 
لەو كەســانەی ناشــارەزان لە ژیانــی، وە ببێتە 
یەكێك لە شوێنكەوتوان و گروپ و حیزبەكەی، وە 
خەڵكیش لەم باسەدا لە نێوان كەسانێكی كەمزان 
و كەســانێكی زۆرزان و كەســانێكی مەحرومدان، 
فەزڵیش بە دەســتی خوایە دەیداتە هەركەســێك 
خۆی ویستی لێ بێت، وە خوای گەورەش خاوەنی 

فەزڵێكی گەورە و مەزنە( .

خوای گەورە دەفەرموێــت : چ ڱ  ڱ     ڱ  
ں     چ القلم: 4 واتە : ئەی پێغەمبەر)( بەڕاستیی 
تۆ لەســەر ڕەوشتێکی زۆر مەزن و جوانیت(، وە 
دایكــی ئیمانداران عائیشــە دەفەرموێــت : )كان 
خلقه القرآن( واتە : بە راستی رەوشتی پێغەمبەری 

خوا)( قورئان بوو( .

 پێغەمبەری خوا )( چوار عومرەی كردووە 
هەمــووی لە مانگی )ذي القعدة( بووە , وە تەنها 
یەك حەجی كردووە كە ئەویش حەجی ماڵئاوایی 

بووە لە ساڵی )دە(ی كۆچی .
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پێناسەی ئیمان لە شەرعدا :
وتن بە زمان و باوەڕبوون بە دڵ و كاركردن بە ئەندامەكان، وە 
پایەكان – واتە دڵ- زیاد دەكات بە گوێڕایەڵی و كەم دەكات بە 

سەرپێچی، وە بەڵگەش :

وانەی سێیەم

پایەكانی ئیمان :
و  خوا  بە  هەبێت  بــاوەڕت  دەبێ   : دانــەن  شەش  ئیمان  پایەكانی 
فریشتەكانی و كتێبەكانی و پێغەمبەرانی و رۆژی دوایی و باوەڕت 

هەبێت بە قەدەر چاك وخراپەكەی كە هەمووی لە خوداوەیە.

بەڵگەی 
وتن ئەو 

فەرمودەیەیە 
كە 

دەفەرموێت: 
)فأعالها : 

قول ال إله اال 
اهلل( واتە : 

بەرزترینەكەی: 
وتنی )ال اله 
اال اهلل(یە.

بەڵگەی 
كرداری 
دڵ ئەو 

فەرمودەیەیە 
كە 

دەفەرموێت: 
)واحلياء شعبة 
من االميان(  
واتە: وە 
حەیاش 
لقێكە لە 

ئیمان(

بەڵگەی 
كرداری 

ئەندامەكان 
ئەو 

فەرمودەیەیە 
كە 

دەفەرموێت: 
)وأدناها إماطة 
األذى عيييين 
الطريق(      

واتە: 
نزمترینەكەی: 

الدانی 
ئازارێكە 
لەسەرە
 رێگا( 

وە 
بەڵگەی 

زیادبوونی 
ئیمان، ئەو 
ئایەتەیە كە 
 دەفەرموێـت : 

چڤ  ڤ  

ڤ   ڤڦ چ 
التوبة: 124واتە :

ئه م 
سووره ته باوه ڕی 
کامتانی زیاد 

کردووه ؟!(

وە

 بەڵگەی 

كەمبوونەوەی 

ئەو 

فەرمودەیەیە 

كە دەفەرموێت 

: )ما رأيت من 
ناقصات عقل 

وديٍن(
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هۆكارەكانی زیادكردنی ئیمان :

هۆكارەكانی كەمبوونەوەی ئیمان :

پایەكانی ئیمان شەش دانەن :

خوێندنەوەی 
تەوحید بە 

تایبەتی باس 
و بابەتی ناو 
و صیفاتەكان 

وازهێنان لە 
خوێندنەوەی 
تەوحید بە 

تایبەتی باس 
و بابەتی ناو 
و صیفاتەكان.

باوەڕبوون 
بە 

خوای 
گەورە

باوەڕبوون 
بە 

كتێبەكانی

باوەڕبوون 
بە

 رۆژی 
دوایی

باوەڕبوون 
بە 

فریشتەكانی

باوەڕبوون 
بە 

پێغەمبەرانی 

باوەڕبوون 
بە

 قەدەر 
چاكە و 

خراپەكەی 

وازهێنان
لە 

سەرپێچییەكان 

ئەنجامدانی 
سەرپێچییەكان 

زۆر 
ئــەنــجــامــدانــی 

تاعەتەكان

وازهێنان 
لە 

تاعەتەكان 

 بیركردنەوە
 لە 

دروستكراوەكان 

وازهێنان
 لە

 بیركردنەوە 
لە 

دروستكراوەكان.
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باوەڕ بە 
بوونی خوای 
گەورە ئەمیش 
بە چوار شت 

دەبێت :

باوەڕبوون بە 
خوداوەندێتی 
خوای گەورە 

باوەڕبوون بە 
پەروەردگارێتی 

خوای گەورە

باوەڕبوون بە
 ناو 

وصیفەتەكانی

پایەی یەكەم : 
باوەڕهێنان بە خوای گەورە، ئەم كارانە لە خۆ دەگرێت :

بە عەقڵ :

 جا الی عەقڵ زۆر 
ئەستەمە كەوا باوەڕی 
وابێت دروستكراوێك 

هەبێت بە بێ 
 دروستكار، 

چ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦچ 
الطور: 35 واتە : یا خۆ 

هه ر له خۆیانه وه  
دروستبوون، وا 

ئه وه نده  سه ربه ستن 
و به ئاره زووی خۆیان 
قسه ئه كه ن و منه تی 
هیچ كه سێك نازانن ؟

 یا هه ر خۆیان 
دروستكه ری خۆیانن؟

بە فیترەت :
 

پێغەمبەری خوا 
)( دەفەرموێت: 

)كل مولود يولد 
على الفطرة ، فأبواه 

يهودانه، أو ينصرانه، 
أو ميجسانه..( أخرجه 

البخاري )1358(  ، 
وانظر )1385( ، ومسلم 

)2658( واتە : هەموو 
منداڵێك لەسەر 
فیترەتی پاكی 

ئیسالم لە دایك 
دەبێت، جا دایك 
و باوكی دەیكەنە 

جولەكە یان 
دەیكەنە گاور یان 
دەیكەنە مەجوسی 

)ئاگرپەرست ( .

بە هەستەكان :

لە 
تەنگانە و نا 

رەحەتییەكاندا 
دەبیت و 

دەستەكان بۆ 
ئاسمان بەرز 
دەكەیتەوە 
و دەڵێیت : 
پەروەردگارا 
..دەبینی ئەم 
تەنگانەیە 
نامێنی بە 

ئیزنی خوای 
گەورە .

 بە شەرع :
)ابن القیم( 

باسی ئەوەی 

كردووە 

كەوا هیچ 

ئایەتێك 

نییە لە 

كتێبەكەی 

خوادا ئیلال 

بەڵگەیەكی 

تێدایە 

لەسەر 

تەوحید .
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پایەی دووەم : باوەڕبوون بە فریشتەكان:

فریشتەكان : جیهانێكی غەیبین، خوای گەورە لە روناكی دروستی 
كــردوون، گوێڕایەڵــی خــوا دەكەن و ســەرپێچی ناكــەن، ئەوان 

روحیــان هەیە : چ ۆئ  ۆئ  چ النحل: 1٠2 وە جەســتەیان هەیە: 

چ  ۓڭ  ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   چ 
فاطــر: 1 واتە : بگێڕی فریشــته كان به نێردراو بۆ گه یاندنی په یامی 

خــۆی به په یامبه ران،فریشــته كانی خاوه نی دوو باڵ و ســێ باڵ 
و چوار باڵ، له ئاســمانه وه به و بااڵنه بــه ره و رووی زه ویی دێن و 
ئه گه ڕێنه وه . خۆی هه ر شــتێكی حه ز لێبكا له دروستكردنی باڵ بۆ 
 فریشته كان و؛ هه رچی تر زیادی ئه كات ( وە دڵ و عەقڵیان هەیە:
تــا  واتــە:   23 ســبأ:  چ  ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   چڀ  
ئه وده مــه ی كه ســام و تــرس له دڵیانــدا داده مركــێ به مۆله تــدان 
به شــه فاعه ت بۆیان، ئه وجا ده میان ئه كرێتــه وه و له ناو یه كتردا 
ئه ڵێن: ئاخۆ په روه ردگاری ئێوه چ بڕیارێكی دا، چی وت سه باره ت 
به تكاكردن؟؟( باوەڕمان پێیان هەیە، وە بەو ناوانەی خوای گەورە 
فێری كردووین وەكو )جربيل  و ميكائيل و إس��رافيل ( وە باوەڕمان 
بە صیفاتەكانیان هەیە :زب   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئرب 
التحريم: 6 واته : نافەرمانیی خودا ناکەن و هەر فەرمانێکیان پێ 

بکات خێرا جێبەجیی دەکەن.( هەروەها بە كردارەكانیان .
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هەندێ لەو فریشتانەی هەواڵیان دەربارە دراوە :

لەوانە ئەو هەشــت فریشــتەن كە عەرشــی خوایــان هەڵگرتووە و 
)ج��ربیل( كە راســپێردراوە بە وەحــی و )میكائیل( بــە باران .. 
باوەڕمــان بە هەمویان هەیە و بەو هەوااڵنەی دەربارەیان هاتووە 

بە گشتی و بە تەفصیلی .

پایەی سێیەم : باوەڕبوون بە كتێبەكان

پێویســتە باوەڕمــان هەبێــت كەوا ئەوانە قســەی خــوای گەورەن 
نــەك بە مەجازی،لــە الیەن خــوداوە دابەزێنراون و دروســتكراو 
نیــن، وە خوای گــەورە لە گەڵ هەمــوو پێغەمبەرێكدا -)رســول(
ێكــدا- كتێبێكی دابەزانــدووە، وە باوەڕمان پێیان هەیە و بەو ناو 
و هەواڵ و ئەحكامانەی خوای گەورە بۆی باس كردووین بە گشتی 
و بــە تەفصیلی، ئەگەر نەســخ نەكرابێتــەوە، وە باوەڕمان وایە 
كەوا قورئان هەموو كتێبەكانی پێش خۆی نەســخ كردووەتەوە كە 
ئەوانیــش: )تــەورات و ئینجیــل و زەبور و صوحوفــی ئیبراهیم و 

موسا(ن .
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پایەی چوارەم : باوەڕبوون بە پێغەمبەران

پێویســتە باوەڕمان وابێت كەوا ئەوان مرۆڤن و بە هیچ شێوەیەك 
لــە تایبەتمەندیەكانــی پەروەردگارێتیــان تێــدا نییــە، وە ئەوان 
بەنــدەی خوان ناپەرســترێن و خــوای گەورە رەوانــەی كردوون و 
وەحی بۆ كردوون و بە چەندین ئایەت و نیشانە پشتگیری كردوون 
وە ئەوان ئەو ســپاردەی لەسەر شانیان بوو بە تەواوی گەیاندیان 
و ئامــۆژگاری ئوممەتیــان كرد و دینەكەیان پــێ گەیاندن، وە لە 
پێناوی خوادا بەو پەڕی تێرو تەسەلی و شیاوی جیهادیان كردووە.
باوەڕمــان پێیان هەیە، وە بــەو ناو و صیفات و هەوااڵنەی خوای 
گەورە دەربارەیان فێری كردووین، بە گشــتی و بە تەفصیلی، وە 
یەكــەم پێغەمبەران )انبیاء( )ئادەم(ە و یەكەم نێردراوان )الرســل( 
)نــووح(ە، وە دوایین پێغەمبەر و نێردراو )محمد(ە)(، وە هەموو 
شــەریعەتەكانی پێشــوو بــە شــەریعەتەكەی )محمد()( نەســخ 
كراونەتەوە، وە )اولوا العزم( پێنج دانەن كە لە هەردوو سورەتی 
)الشــوری( و ) االحــزاب(دا باســكراون ئەوانیــش : محمد ونوح و 
ئیبراهیم و عیســا و موســا -صەاڵت و ســەالمی خوای گەورە لە 

هەموویان بێت-.

پایەی پێنجەم : باوەڕبوون بە رۆژی دوایی

)(باوەڕبوون بە هەمــوو ئەوانە دەگرێتەوە كەوا پێغەمبەری خوا
هەواڵــی پێداوین لە پاش مردن روو دەدەن، وەكو : تاقیكردنەوەی 
نــاو گــۆڕ و فووكــردن بــە كەڕەنــادا و هەســتانەوەی خەڵكی لە 
گۆڕەكانیــان و تەرازوو و دەفتەری كردەوەكان و ســیڕات و حەوز 
و شــەفاعەت و بەهەشــت و ئاگر و بینینی خوای گەورە لە الیەن 
ئیماندارانەوە لە رۆژی قیامەتدا و لە بەهەشتدا، وە جگە لەوانەی 

كە روو دەدەن لە كاروبارە غەیبییەكان .
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پایەی شەشەم : 

باوەڕبوون بە قەدەر خەیر و شەڕەكەی
ئەویش چوار پلەی هەیە كە هۆنەر لەم دێرەدا باسی كردووە :
علمٌ  , كتابةُ  موالنا , مشيئته       وخلقه وهو إياد و تكوين

زانست :
 باوەڕمان وابێت 

كەوا خوای 
گەورە زانیاری 

دەربارەی هەموو 
شــتەكان بووە 

بە گشتی و 
تەفصیلی، 

بەڵگەش ئەو 
ئایەتەیە كە 
 دەفەرموێت:

چ ۉ  ۉ  ې   
ېې  
ېچ 

البقرة: 255  
واته : ئه وه ی 
ئێستا له به ر 
ده ستیانایه و 

دیاره ، ئه وه یش 
كه له پاش  

سه ریانه وه  یه و 
نادیاره ، ئه و 
پێی ئاگایه ، 

واته : كاروباری 
دونیاو قیامه تیان 
ته نها هه ر ئه و 

ئه یزانێ(

ویست : 
باوەڕمان وابێت 

كەوا ئەوەی خوای 
گەورە ویستی 
لێ بێت دەبێت 

و ئەوەی ویستی 
لێ نەبێت نابێت، 
وە بەندە ویستی 
خۆی هەیە بەاڵم 
داخلی ویستی 

خوای گەورەیە، 
خوای گەورە 
 دەفەرموێت : 

چ وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ 

التكوير: 2٩ واته : 
وه ئێوه  ئاره زووی 

ئیستیقامه 
 ناكه ن، مه گه ر 
خوای خاوه نی 

جیهانه كان 
ئاره زووی بكات، 
جاكه وابوو داوای 

یارمه تی هه ر 
لــــه و بكه ن 
و، خۆشتانی 

به ته واوی بۆ ڕێك 
بخه ن، تا خوایش 
پشتیوانتان بـــــێ 
و رێنماییتان بكا، 
ئه گینه خوا به زۆر 

هیچ كه سێك 
ناهێنێته ژێر بار(.

نوسین :
باوەڕمان وابێت 

كەوا خوای 
گەورە مەقادیری 
هەموو شتەكانی 
نوسیوە تاكو 
قیامەت، وە 
بەڵگەش ئەو 
ئایەتەیە كە 
 دەفەرموێت : 

چ ىئ  ىئ     ی       ی  
ی  ی  

جئ   حئ  مئ      
ىئچ النمل: 75 
واته : هه موو 

شتێكی په نهان و 
نادیار له ئاسمان 

وزه وییدا 
له نامه یه كی 

روون و ئاشكرا ‘ 
لوح المحفوظ ‘دا 

تۆماركراوه (

دروستكردن : 
باوەڕمان وابێت 
كەوا بەندەكان 
دروستكراون، 

خۆیان و 
كردەوەكانیان، 
هەروەها هەموو 
بوونەوەرەكان، 
بەڵگەش ئەو 
ئایەتەیە كە 
خوای گەورە 
 دەفەرموێت : 
چ ہ  ہ  ہ        
ہچ الرعد: 16 

واتە : ته نها هه ر 
)الله( خوایه  
دروستكه ری 

هه موو شتێك، 
نه ك ئه و 

بتانه ئه وان 
ده یانپه رستن ( 

وە دەفەرموێت: 
چ ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  چ 

الصافات: ٩6 واته: 
هه م خۆتان 
و هه م ئه و 

بتانه دروستیان 
ده كه ن له دارو 
به رد، خوا 
به دیهێناون(
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وانەی چوارەم

بەشەكانی تەوحید و بەشەكانی شیرك
روونكردنەوەی بەشەكانی تەوحید، ئەویش سێ دانەن : تەوحیدی 
پەروەردگارێتــی و تەوحیــدی خوداوەندێتــی و تەوحیــدی ناو و 

صیفاتەكان.
تەوحیدی پەروەردگارێتی : ئەویش بریتییە لە باوەڕبوون بەوەی 
كە خوای گەورە دروستكاری هەموو شتێكە و موتەصەریفە )فەرمان 

ڕەوایە( لە هەموو شتێكدا، لەو كارانەدا هیچ شەریكێكی نییە .
وە تەوحیــدی خوداوەندێتــی : ئەویــش بریتییــە لــە باوەڕبوون 
بــەوەی كەوا خوای گەورە پەرســتراوی بە حەقە هیچ شــەریكێكی 
لەوەدا نییە، ئەویش مانای )ال اله اال اهلل( یە، جا ماناكای بریتییە 
لــە : هیچ پەرســتراوێكی بــە حەق نییــە ئیلــال )اهلل( نەبێت، جا 
هەموو پەرســتنەكان لە نوێژ و رۆژوو و جگە لەوانە پێویســتە بە 
ئیخاصەوە بۆ خوای تاك و تەنها ئەنجام بدرێت، وە نابێت هیچ 

یەكێك لەوانە بۆ جگە لە خوا ئەنجام بدرێت .
وە تەوحیدی ناو و صیفاتەكان : بریتییە لە باوەڕبوون بە هەموو 
ئەوەی لە قورئانی پیرۆزدا یان لە فەرموودە دروستەكاندا هاتووە 
لــە ناو و صیفاتەكانــی خوای گەورە، وە ســەلماندنی بۆ خوای 
تاك و تەنها بە شــێوەیەك الیەقی ئەو بێت بە بێ هیچ الدانێك و 
لەكارخســتنێك و چۆنیەتیك و لێكچواندنێك، وەكو كار كردنێك 

بــەو ئایەتەی كە دەفەرموێت : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٿچ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  
اإلخــالص: 1 - 4 واتــە : ئه ی موحه ممه د! بڵێ: ئه و په روه ردگاره ی كه  
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من ده یپه رســتم، تاك و ته نیایه و، هاوه ڵ و هاوبه شی نیه )1( ئه و 
خوایه كه نــاوی )الله(یــه ، جێگای هیواو ئومێده و، بێ نیازیشــه ، 
هیچ كه ســێكیش-بێ له و شــای لێبوومه وه ســته ی ئه وه نییه گیرو 
گرفتــه كان ببرێنه الی بۆ چاره ســه ر، هــه ر ئه وزاته گه وره یشــه ، 
كه ده بــێ هه ر بــۆالی ئــه و بگه ڕێینه وه )2( كه ســی لــێ نه بووه و، 
هیچ رۆڵه یه كی نیــه وه ك جوله كه و گاورو بتپه رســته كان ده ڵێن، 
چونكه خــوا زۆر بڵوند و پاك و بێخــه وش و دووره له و جۆره بیرو 
بۆچوونانه وله كه ســیش نه بووه و بێدایك و بابــه ، چونكه هه موو 
شــتێكی له دایك بوو تازه و نوێیه و خوا نیه و سه ره تایه كی هه یه ، 
خۆ خوایش بێ ســه ره تاو )ئه زه ل(ییه )3( و هه رگیز هیچ كه ســێك 
هاوشــێوه و هاوتای نیه و، كه سێ ناتوانێ به ر هه ڵستی بكات( )4( 

وە ئەو ئایەتەی كە دەفەرموێـت: چ ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  
ٹچ الشــورى: 11 واتــه: هیچ شــتێك نیه له وێنه ی ئــه و )خوا(
یه ،نه له زاتیا، نه له ســیفاتیا، نه له كرداریا، بۆ خۆی ته نیایه و، 
له هه مــوو شــتێك، بێ نیــازه و، هه مــو شــتێكیش نیازمه نده به و 
ئه ویشه بیســه ری بینــا، به ئاگایه به وتــه ی به نده كانــی، بینایه بۆ 
كاروكرداریــان(، وە هەندێ لە زانایــان تەوحیدیان كردووەتە دوو 
جۆرەوە، وە تەوحیدی ناو و صیفاتەكانیان كردووەتە بەشــێك لە 
تەوحیدی پەروەردگارێتی، وە هیچ كێشەیەك لەوەدا نییە، چونكە 
مەبەستەكە روونە لە هەردوو دابەشكردنەكەدا، وە بەشەكانی شیرك 

سێ دانەن : شیركی گەورە و شیركی بچووك و شیركی شاراوە .
جا شــیركی گــەورە: هەمــوو كردەوەكانی خاوەنەكــەی پووچەڵ 
دەكاتــەوە و بە هەتا هەتایی لە ئاگردا دەمێنێتەوە هەر كەســێك 
لەســەر ئــەم جــۆرە شــیركە بمرێــت، هەروەكــو خــوای گەورە 
چ  ۇ   ۇ   ڭ                ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   چ   : فەرموویەتــی 



] راڤەی وانەی چوارەم [

] 96 [

األنعــام: 88 واتە : له گه ڵ ئه وه یشــدا ئه گه ر ئــه و په یامبه رانه )علیهم 

الســالم( هاوبه شــیان بۆخوا دانابا هه موو كاره كانیان ســه رجه م 
پووچه ڵ ده بوویه وه ، باشــه ده بێ حاڵــی خه ڵكانی تر چۆن بێت، 
 ئه گه ر هاوبه ش و شه ریك بۆخوا دابنێن؟( هەروەها فەرموویەتی : 

چڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   
واتــه:   17 التوبــة:  چ  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    
بــۆ خه ڵكانــی هاوبه شــدانه ر شــیاوو ڕه وا نیه ئاوه دانكردنه وه ی 
مزگه وته كانی خوا بۆ خۆشیان شایه تی بێباوه ڕێتی خۆیان ده ده ن، 
كارو ره فتاریان هی بێ بڕوا و بت په رســتانه ، واته : بێ بڕوا لێی 
ناوه شــێته وه مزگه وت ئاوه دان بكاته وه ، بۆهه میشــه كاروكرده وه ی 

ئه مانه پووچه و به رده وامیش له ئاگردان( .
لێی  گەورە  خوای  ئەوا  بمرێت  شیرك  لەسەر  كەسێك  هەر  وە 
خۆش نابێت، وە بەهەشتیشی لەسەر حەرامە، هەروەكو خوای 

گەورە فەرموویەتی : چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
ےےچ النساء: 48 واتە : بێگومان هه رگیز خوا له دانانی هاوبه ش 
بۆ  ده بوورێ  گوناهێك  له خوار شیركه وه له هه ر  و  نابوورێ  بۆی 

هه ركه سێك خۆی بیه وێت(، وه خوای گەورە دەفەرموێت : چ چ    
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈچ المائدة:  72  واته : چاك بزانن كه هه ركه سێك شه ریك 
و هاوبه ش بۆخوا دابنێ بێ شك خوا به هه شتی له سه ر یاساغ ده كا 
جێ و شوێنی ئاگره . سته مكارانیش هیچ جۆره یارمه تی ده رێكیان 
و  بت  لە  داواكردن   : جۆرەكانی  لە  وە  نابن(،  رزگار  نییه و  بۆ 
ئاژەڵ  و  بۆیان  كردن  نەزر  و  پێیان  هاواركردن  وە  مردووەكان، 

سەربرین بۆیان و لە نمونەی ئەوانە .
: هەموو ئەوانە دەگرێتەوە كە لە دەقەكانی  وە شیركی بچووك 
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قورئاندا یان سوننەتدا سەڵمێنراوە كەوا ناوی لێ نرابێت شیرك، 
بەاڵم لە جۆر و جنسی شیركی گەورە نییە، وەكو روپامایی لە 
هەندێ كردارەكاندا، وە سوێند خواردن بە جگە لە خوای گەورە، 
الله  )ما شاء  بوو  : خوای گەورە و فالن ویستیان لێ  وە وتنی 

وشاء فالن( وە لە نمونەی ئەوانە.
بە بەڵگە ئەو فەرموودەیەی كە پێغەمبەری خوا)( فەرموویەتی: 
) أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر، قالوا : )و ما الشرك األصغر، 
يا رسول اهلل)( ؟ قال : الرياء()1( واتە : ئەو شتەی لە هەموو شتێك 
زیاتر لێی دەترسم لێتان شیركی بچووكە، وتیان : ئایە شیركی 

بچووك چییە ئەی پێغەمبەری خوا)(؟ فەرمووی : ریایە (
وە ئەو فەرموودەیەی : )من حلف بشيء دون اهلل فقد أشرك(، واتە: 
هەر كەسێ سوێند بە شتێك بخوات لە غەیری خوا ئەوا شەریكی 

بۆ خوای گەورە ئەنجام داوە.(
ولكن  اهلل وشاء فالن ,  ما شاء  تقولوا :  )ال   : فەرموودەیەی  ئەو  وە 
قولوا: ما شاء اهلل ثم شاء فالن( واتە : مەڵێن : خوا و فالن ویستیان لە 
سەر بوو، بەڵكو بڵێن : خوای گەورە ویستی لەسەر بوو ئەمجار 

فالن(. 
وە  ناژمێردرێت،  هەڵگەڕاوە  بە  خاوەنەكەی  جۆرەیان  ئەم  جا 
خاوەنەكەی بە هەتا هەتایی لە ئاگردا ناهیڵێتەوە، بەاڵم لە گەڵ 

كەمالی تەوحیدی واجیبدا جیاوازەو یەكناگرنەوە .  
جۆری سێیەم : ئەویش شیركی شاراوەیە، بەڵگەش ئەو فەرموودەیە 
كە پێغەمبەری خوا)( دەفەرموێت : ))أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم 
عندي من املسيح الدجال ؟ قالوا : بلى يا رسول اهلل , قال: الشرك اخلفي، 

1( / صحيح : أخرجه أمحد )428/5( وصححه الشيخ األلباني يف )صحيح اجلامع ( )1555( .
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 : واتە  إليه()1(  الرجل  نظر  من  يرى  ملا  صالته  فيزين  فيصلي  الرجل  يقوم 
ئایە هەواڵتان پێ بدەم بەوەی لێی دەترسم تووشتان ببێت زیاتر 
 ،)(لە مەسیحی دەججال ؟ وتیان : بەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا
و  دەكات  نوێژ  هەڵدەستێ  كەسێك  : شیركی شاراوە،  فەرمووی 
نوێژەكەی دەڕازێنێتەوە لەبەر ئەوەی كەسیكیتر تەماشای دەكات(.
وە دەكرێت شیرك بكرێتە دوو جۆرەوە : گەورە و بچووك، بەاڵم 

شیركی شاراوە ئەوا لە هەردوكیاندا هەیە .
دووڕووەكان،  شیركی  وەكو  روودەدات،  گەورەدا  شیركی  لە  جا 
رواڵەت  بە  و  دەشارنەوە  پوچەڵەكەیان  عەقیدە  ئەوان  چونكە 
لە  ترس  و  رووپامایی  لەبەر  دەدەن  نیشان  ئیسالم  بە  خۆیان 

خۆیان .
هەروەكو  روپامایی،  وەكو  دەدات،  روو  بچووكدا  لە شیركی  وە 
هاتووە  پیشوودا  االنصاري(  لبيد  بن  )حممود  فەرموودەكەی  لە 
و  پشت  گەورە  خوای  باسكرا،  كە  )ابوسعید(  فەرموودەكەی  و 

پەنامانە.

1( حسن : أخرجه ابن ماجه )4204( وحسنه الشيخ األلباني يف )صحيح اجلامع( )2607( .
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بەشەكانی قەدەغەكراوەكان:

شیركی 
گەورە: 

ئەمیش 
بەرزترینیانە 

تاوانە
 گەورەكان : 

هەموو ئەو تاوانانە 
دەگرێتەوە كە 

سزایەكی تایبەتی 
بۆ دیاری كراوە 

وەكو لەعنەت یان 
دوورخستنەوە 
)دەركردن( یان 
بەریبوون لە 

بكەرەكەی یان ئەو 
یەكێكە لە بێباوەران 
یان لە موشریكەكانە 
یان لە ئیمانداران 

نییە یان چواندنی بە 
نابوتترین ئاژەاڵن ...

شیركی 
بچووك:

 
ئەمیش 

لە شیركی 
گەورە 

بچوكترە و 
لە تاوانە 
گەورەكان 
گەوەرترە

تاوانە 
بچووكەكان: 

هەموو
 ئەو

 تاوانانە 
دەگرێتەوە 

كەوا 
شەرع 

حەرامی 
كردووە
 بەاڵم 

سزایەكی 
تایبەتی 

بۆ
 دانەناوە .



] راڤەی وانەی چوارەم [

] 100 [

تاوانە گەورەكان:

ژمارەیان :

ژمارەیەكی 
دیاری 
كراوی 

نییە بەاڵم 
سنووردارە 

بەو 
پێوەرانەی 
لە پێشدا 
باسكرا 

حوكمی ئەو كەسەی 
ئەنجامی دەدات : 
ئیماندارێكە 

بەاڵم ئیمانەكەی 
نوقصانە یان 

كەسێكی ئیماندارە 
بە ئیمانەكەی و 

كەسێكی )فاسق( بە 
تاوانە گەورەكەی .
خۆشمان دەوێت 
بە ئەندازەی ئەو 

ئیمانەی هەیەتی و 
رقمان لێی دەبێتەوە 
بە ئەندازەی ئەو 
تاوانە گەورەی 
ئەنجامی داوە .

لە گەڵیدا دانانشین 
لە كاتی ئەنجامدانی 

تاوانەكەدا .

پلەكانی : 

جیاوازن، بە 
بەڵگەی ئەو 
فەرموودەیەی 
كە پێغەمبەری 

 )( خوا
دەفەرموێت:  
)أال أنبئكم بأكرب 

الكبائر ..( 
واتە: ئایە 
هەواڵتان 
پێ بدەم 
دەربارەی 
گەورەترین 

تاوانە 
گەورەكان...(

حوكمەكەی : 

پێویستە 
تەوبەی لێ 
بكرێت، بە 
بەڵگەی ئەو 
فەرموودەیەی 
كە پێغەمبەری 

)( خوا
دەفەرموێت : 

)النائحة إذا مل تتب 
قبل موتها...(
رواه مسلم.. 
واتە : ئەو 

ژنەی بەدەنگ 
دەالوێتەوە 
ئەگەر پێش 

مەرگی تەوبە 
نەكات....(( 

وە لە 
فەرموودەیەكی 
تردا دەفەرموێت 

: )..اذا اجتنبت 
الكبائر. ( رواه 
مسلم. واتە 
: بە مەرجێ 
لە تاوانە 

گەورەكان دوور 
كەوتبێتەوە(.
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جیاوازی لە نێوان شیركی بچووك و گەورەدا :

شیركی گەورە :

ئیسالم . 1 لــە  خـــاوەنـــەكـــەی 
دەردەكات 

پووچەڵ . 2 كــردەوەكــان  هەموو 
دەكاتەوە .

هەتایی . 3 هەتا  بۆ  خاوەنەكەی 
لە ئاگردا دەهێڵێتەوە .

خوێن و ماڵی حەاڵڵ دەكات لە . 4
الیەن دەسەاڵتدارەوە .

ئەگەر هاتوو بەڵگەیەك هەبوو . 5
كەوا گەورەیە )االكبر(.

كەوا . 6 ــوو  واب بـــاوەڕی  ئەگەر 
هەیە  شاراوەی  تەصەروفێكی 

لە گەردووندا . 
خوای گەورە لێی خۆش نابێت . 7

ئەگەر لەسەر مرد .
ــەوا . 8 ــەی كــرد ئ ــەوب ــەگــەر ت ئ

لێ  تەوبەكەی  گــەورە  خــوای 
دوو  لــە  تەنها  ــت  ــرێ وەردەگ
كاتدا نەبێت : دەرچوونی رۆژ 
لە رۆژئاواوە و كاتی غەرغەرە 

كە ئەویش كاتی گیانەاڵیە . 

شیركی بچووك :

ئیســالم . 1 لــە  خاوەنەكــەی 
دەرناكات 

هەمــوو كــردەوەكان پوچــەڵ . 2
كــردەوەی  بــەاڵم  ناكاتــەوە 

تایبەت پووچەڵ دەكاتەوە .
خاوەنەكەی بــۆ هەتا هەتایی . 3

لە ئاگردا ناهێڵێتەوە .
خوێن و ماڵی حەاڵڵ نابێت .. 4
ئەگــەر هاتــوو لــە شــەرعدا . 5

بەڵگەیــەك هەبوو كە بچووكە 
)االصغر( .

گــەورە . 6 خــوای  ئــەوەی 
نەیكردووەتــە هــۆكار ئەم بە 

هۆكاری بزانێت .
وە هەر شــتێك وەســیلەیەك . 7

بێت بۆ شــیركی گــەورە ئەوا 
شیركی بچووكە .

دەقــە . 8 لــە  ئــەوەی  هەمــوو 
)شــرك(  بــە  شــەرعییەكاندا 
یــان )كفر( ناویــان هاتووە و 
بــە )ال(ی تەعریــف تەعریــف 
بچووكــە  ئــەوە  نەكرابــوون 
قەرینەیــەك  هاتــوو  ئەگــەر 
نەبێت كەوا شیركی گەورەیە .
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وانەی پێنجەم

چاكەكاری )االحسان(
پایەی ئیحسان : ئەویش ئەوەیە: ) خوای گەورە بپەرستیت هەروەكو 
ئەوەی دەیبینی وە ئەگەر تۆ ئەوت نەبینی ئەوا ئەو تۆ دەبینێ ( .

ئیحسان تەنها یەك پایەیە و دوو پلەی لێ دەبێتەوە :

پەرستنی بینین :

 ئەویش بریتیە لە پەرستنی 
خۆشەویستی و رەغبەت و 

تامەزرۆیی بۆ ئەوەی الی خوا 
هەیە، ئەمەش خوا پەرستی 
پێغەمبەران و نێردراوانە، 
وەكو ئەو فەرموودەیەی 
 )(كە پێغەمبەری خوا

دەفەرموێت: )أفال أكونُ  عبدًا 
شكورًا(رواه مسلم )7302( جا بە 
هێزترین پاڵنەر كە پاڵ بە 

بەندەوە بنات بۆ خواپەرستی: 
رەغبەت و خۆشەویستی و 
تامەزرۆیی ئەوەی الی خوا 
هەیە، لە گەڵ بوونی ترس .

پەرستنی چاودێری : 

ئەویش بریتیە لە
 پەرستنی ترس و هەاڵتن،

 وە ئەم پلەیە كەسی
 موسڵمان لێی بەدەر نییە.
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پرسیارەكان لەسەر تەوحید

1/ ژمارەی پلەكانی دین چەندە ؟         سێ        دوو          پێنج 

2/ ژمارەی پایەكانی ئیسالم چەندە ؟     پێنج      شەش       حەوت

3/ ئیسالم پلەیەكە لە ئیمان بەرزترە ؟ )راستە  -   هەڵەیە(

4/ ژمارەی پایەكانی شایەتی ئیخاص چەندە ؟ 
حەوت             هەشت              دوو

5/ ژمارەی مەرجەكانی )ال الە اال الله( چەندە ؟ 
                 هەشت             حەوت              پێنج

6/ زانیاری یەكێكە لە مەرجەكانی )ال اله اال اهلل( ماناكەی : 
زانینی شتێك وەكو ئەوەی وایە    

هیچ پەرستراوێك بە حەق نییە ئیلال )اهلل( نەبێت 

كە  كەسانەی  ئەو  كوفری  لە  هەبوو  گومانی  كەسێك  ئەگەر   /7
بانگەوازیان پێگەیشتووە و باوەڕیان نەهێناوە ئەوا حوكمی :

كوفری كردووە بە كوفرێكی گەورە   
كافر  ئەوا  بوو  زۆرتر  گومانەكەی  لە  دڵنیاییەكەی  هاتوو  ئەگەر 

ناكرێت
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8/ قایلبوون یەكێكە لە مەرجەكانی )ال الە اال الله( وە مەبەست لێی 
قایلبوون بە :

       وتن       كردار        باوەڕبوون        هەموو ئەوانەی باسكرا

لە  صەدەقەدا  لە  روپاماییە  وەكو  الله(  اال  الە  )ال  لە  روپامایی   /٩
شیركی بچووكە : )راستە  -   هەڵەیە(

1٠ / هەركەسێك بە زمانی بڵێت : )ال اله اال اهلل( بە بێ ئەوەی باوەڕی 
بە دڵی هەبێت ئەوە :

كەسێكی یەكتاپەرستە 
موسڵمانێكی بێ ئیمانە   

كافرە بە كوفرێكی گەورە     
ئیمانی الوازە 

11/ كەسێك پێغەمبەری خوای)( خۆش بوێت وەكو خۆشویستنی خوا 
واتە: خۆشویستنێكی یەكسان :

كوفری كردووە بە كوفرێكی گەورە   
كوفری كردووە بە كوفرێكی بچووك    

تاوانێ لە تاوانە گەورەكانی ئەنجامداوە 

12/ بەشەكانی خوشویستن چەند بەشن ؟      چوار     سێ      دوو

كاتەكان  و  شوێن  و  بكەر  و  كردار  بۆ  خوا  لەبەر  خۆشویستن   /13
دەبێت.  )راستە  -   هەڵەیە(
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14/ حوكمی خۆشویستن لە گەڵ خوادا : 
شیركی بچووكە            واجیبە          شیركی گەورەیە

15/ حوكمی خۆشویستن لەبەر خوا : 
دروستە            واجیبە          شیركی گەورەیە

16/ بەشەكانی پەرستن چەندن ؟        دوو          سێ         چوار

تەنانەت  زاڵبوون  بەندایەتیەكی  بەندەی خوان،  17/ هەموو خەڵكی 
بێباوەڕانیش :  )راستە  -   هەڵەیە(

18 / ئەگەر كەسێك وتی )ال اله اال اهلل( و وازی لە هەموو كردارێك هێنا 
نەكرد  پەرستنەكانی  لە  پەرستنێك  و هیچ  نەكرد  نوێژی  بە گشتی، 

ئەوا :          سوودی بۆی هەیە        سوودی بۆی نییە 

1٩/ )عبدە و رسولە ( لە دوو شایەتییەكەدا واتە بەندەیە و ناپەرسترێت 
و نێردراوە و بە درۆ ناخرێـتەوە : )راستە  -   هەڵەیە(

لەوەی  كردنی  گوێڕایەڵی  )أنَّ حممدًا عبده و رسوله(  شایەتیدانی  لە   /2٠
فەرمانی كردووە و بە راست زانینی ئەوەی هەواڵی دەربارەی داوە ... 

ئەمە دادەنرێت بە :          ماناكەی          ناوەڕۆكەكەی

بۆ  پەروەردگارێتی  تایبەتمەندییەكانی  لە  شتێك  هەركەسێك   /21
پێغەمبەری خوا)( دابنات ئەوا شایەتی نەداوە كەوا ئەو بەندەیە : 

)راستە  -   هەڵەیە(
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22/ بەرزترین وەصفێك بۆ پێغەمبەری خوا)( دانرابێت ئەوەیە كەوا 
ئەو :  

    )(پێغەمبەری خوایە
     )(بەندە و پێغەمبەری خوا

)(دوایین پێغەمبەرە

23/ ))هەركەســێك لەئیسالمدا بیدعەیەك دابهێنێت و بە باشی بزانێت 
ئەوا بانگەشەی ئەوەی كردووە كەوا )محمد( )( خیانەتی لە پەیامەكە 
كردووە چونكە خــوای گەورە دەفەرموێت : چ چ  چ  چ  ڇچ 
المائــدة: 3  جــا ئەوەی ئەو رۆژە دین نەبوبێت ئەمڕۆ نابێتە دین (( ئەم 

قسەیە قسەی : 
شیخ االسالم ابن تیمیة      ئیمامی مالیك     ئیمامی ئیبن باز

24/ پێغەمبەری خوا)( لە نەوەی :       ئیسحاقە        ئیسماعیلە

25/ ئەم بۆشاییانە پڕ بكەرەوە : 
پێغەمبەری خوا)( لە ساڵی ........ لە دایك بووە لە شاری ...... 
تەمەنی ........ ساڵ بووە ....... ساڵ پێش پێغەمبەرایەتی و ..... 
بە  و  )نبي(  بە  بوو   ......... سورەتی  بە   ،)(بووە پێغەمبەر  ساڵ 

سورەتی ......... بوو بە )رسول( . 

26/ پێغەمبەری خوا)( رەوانە كرا بۆ : 
قەومەكەی خۆی             مرۆڤ         جنۆكە و مرۆڤ

27/ میعــراج بریتییــە لە گەشــتكردنی پێغەمبەری خوا)( لە شــاری 
مەككەوە بۆ )بیت المقدس(  )راستە  -   هەڵەیە(
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28/ پێغەمبەری خوا)( كۆچی كرد بۆ : 
       طائف      حەبەشە        مەدینە        هەموو ئەوانەی باسكرا

2٩/ ژمارەی گرنگترین غەزاكانی پێغەمبەری خوا)( چەندە ؟ 
یەك         دوو          سێ          چوار        حەوت

3٠/ ژمارەی منداڵەكانی پێغەمبەری خوا)( چەندە؟  
سێ                چوار            حەوت

31/ پێغەمبەری خوا)( حەجــی ماڵئاوایی كرد ئەمەش بەڵگەیە كەوا 
پێش ئەوە حەجی كردووە :  )راستە  -   هەڵەیە(

 : )(32/ خوێندنی ژیانی پێغەمبەری خوا
واجیبە         موستەحەبە        دروستە

33/ ئەم بۆشاییانە پڕ بكەروە : 
ئیمان لە شەرعدا بریتییە لە وتن بە ..... و باوەڕهێنان بە ..... و 

كاركردن بە ..... زیاد دەكات بە ...... و كەم دەكات بە ........

34/ پایەكانی ئیمان چەندە ؟        شەش        پێنج          چوار

35/ ئیمــان هێنــان بــە خوای گــەورە چەند كارێك لە خــۆ دەگرێت، 
ژمارەیان چەندە ؟            چوار          سێ             دوو

36/ بەڵگەكان لە سەر بوونی خوا بە گشتی :  
چوار                لە ژماردن نایەت
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37/ میكائیل ئەو فریشــتەیە كە راســپێردراوە بە باران .  )راســتە  -   
هەڵەیە(

بــەاڵم فریشــتەكان دڵیــان نییــە :  38/ مرۆڤــەكان دڵیــان هەیــە 
)راستە  -   هەڵەیە(

3٩/ ژمارەی ئەو كتێبانەی ناوەكانیان دەزانین چەندن؟
شەش              چوار            حەوت            زۆرن

 4٠/ خــوای گــەورە بــۆ هەمــوو )نبي(یــەك كتێبێكــی دابەزانــدووە 
 )راستە  -   هەڵەیە(

41 / یەكەم )رسول( ئادەمە .  )راستە  -   هەڵەیە(

42/ پێغەمبەرمان محمد)( )رسول(ـــە بەاڵم )نبي( نییە .  )راســتە  -   
هەڵەیە(

43/ ژمارەی )اولوا العزم( لە پێغەمبەران چەندە ؟  
پێنج                چوار               زۆرن

44/ باوەڕبــوون بــە رۆژی قیامەت هەموو ئەو كارانە دەگرێـــتەوە كە 
لــە پاش مردن روو دەدەن تاوەكو ئــەو رۆژەی خەڵكی لە گۆڕەكانیان 

دەردەچن.    )راستە  -   هەڵەیە(

45/ باوەڕبــوون بــە قــەزا و قەدەر چەنــد پلەیەكی هەیــە، ژمارەیان 
چەندە؟                چوار              پێنج               سێ 
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 46/ ئایە لە پێش روودانی شتەكان خوای گەورە پێی دەزانێ ؟ 
بەڵێ            نەخێر 

47/ ئایە هەموو ئەو كارانەی خەڵكی دەیكەن خوای گەورە پێی دەزانێ؟ 
بەڵێ            نەخێر  

48/ ئایە هەموو ئەو كارانەی خەڵكی دەیكەن خوای گەورە نوسیویەتی؟ 
بەڵێ            نەخێر 

4٩/ بەندەكان ویست و ئیرادەیەكی سەربەخۆیان هەیە هەرچی بیانەوێ 
دەیكەن . )راستە  -   هەڵەیە(

5٠/ ئایە كردەوەی مرۆڤەكان دروستكراون ؟  بەڵێ  نەخێر

51/ تەوحید دەبێتە چەند بەشەوە ؟ 
دوو بەش   
سێ بەش   

هیچ گفتوگۆیەك لەوەدا نییە و روونە 

52/ پێنج لە جیاوازییەكانی نێوان شــیركی بچووك و شــیركی گەورە 
بنووسە :

1 ......................................................................................

2 ......................................................................................

3 ......................................................................................

4 ......................................................................................

5 ......................................................................................
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گەورە  وشیركی  بچووك  شیركی  لە  هەریەكە  لە  نمونە  پێنج   /53
بنووسە :

شیركی بچووكشیركی گەورە
............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

54/ دووڕووی لە بیروباوەردا شیركی بچووكە و خاوەنەكەی لە ئیسالم 
دەرناكات:   )راستە  -   هەڵەیە(

55/ ئیحسان چەند روكن لەخۆ دەگرێت؟   
یەك روكن                 دوو روكن
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وانەی شەشەم

مەرجی یەكەم: موسڵمان بێت
دژەكەشی كوفرە، جا ئەگەر كەسێك جوێنی بە خوا دەدا یان كەسێك 
بەشــێكی لە پەرســتنەكانی بــۆ جگە لە خوا ئەنجــام دەدا و نوێژی 
كــرد ئەوا نوێژەكــەی پوچەڵە، تاكــو ئەو كاتەی تەوبــە دەكات و 

دەگەڕێتەوە بۆ الی خوا .

مەرجی دووەم : عاقڵ بێت
دژەكەشی شێتبوونە )بێ عەقڵییە(، وە كەسی سەرخۆش لە پێشترە.

مەرجەكانی نوێژ

مەرجەكانی نوێژ نۆ دانەن :
1- موسڵمان بێت                 2- عاقڵ بێت 

3- تەمیزی هەبێت )واتە: توانای جیاكردنەوەی شتەكانی لە یەكتر هەبێت(  
4- الدانی )الحدث(               5- نەهێشتن و البردنی پیسی

6- داپۆشینی عەورەت           7- چوونە ناو كاتەوە
8- رووكردنە قیبلە              ٩- نیەتی هەبێت
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مەرجی سێیەم :

یەكتر  لە  شتەكانی  جیاكردنەوەی  توانای  )واتە:  هەبێت  تەمیزی 
هەبێت(، مانای بالغبوون نییە، بەڵكو مانای ئەوەیە كەوا بتوانێت 
جیاوازی بكات لە نێوان شتەكاندا، واتە : پرسیار و وەاڵم بزانێـت، 
وە تەمەنێكی دیاری كراوی نییە، بەڵكو زۆر جار لە تەمەنی حەوت 
ساڵیدا تەمیزی دەبێت، لە چی كاتێكدا نوێژی منداڵ دروستە؟ ئەگەر 
بۆ  وە  بزانێت،  وەاڵم  و  پرسیار  واتە  كردەوە،  یەك  لە  شتەكانی 
نمونە جیاوازی لە نێوان ئاو و ئاگردا بكات، ئەگەر نا نوێژەكەی 

پوچەڵە .

مەرجی چوارەم :

الدانی )حدث( ئەمانە لە خۆدەگرێت :

)حدث( ی گەورە بە غوسڵ 
نامێنێ و الدەچێت .

)حدث( ی بچووك بە دەستنوێژ 
نامێنێ و الدەچێت .
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مەرجی پێنجەم: نەهێشتن و الدانی پیسی 

لە سەر جەستە و پۆشاك و هەر جێگەیەكی، ئەگەر كەسێك نوێژی 
كرد و پێسی بە گیانیەوە بوو لە كاتێكدا پێی دەزانێ و توانای الدانی 
هەیە و لە یادیشی بوو ئەوا نوێژەكەی پوچەڵە، وە البردنی پیسی 

دەكرێتە سێ بەشەوە :

توندو قورس :

ئەویش بریتییە لە 
نەجاسەتی سەگ، 
)(پێغەمبەری خوا

فەرمانی كردووە بە 
شوشتنی دەفرەكە 

-ئەگەر سەگ 
لیستیەوە- حەوت 
جار یەكەمیان بە 
گڵ دەبێت، ئیمامی 
موسلیم ریوایەتی 

كردووە.

سووك و كەم  :

بە ئاوپەرژاندن 
نامێنی ئەویش 
ئەوەیە كە ئاوی 
پیا دەپرژێنی 
و نایگوشێت، 

ئەمەش بۆ میزی 
منداڵی كوڕ دەبێت 
كە هێشتا چێشتی 

نەخواردووە، 
و مەزی، و 

مەنی هەرچەندە 
خۆی پاكە بەاڵم 

 )(پێغەمبەری خوا
ئاوپەرژێنی دەكرد 
ئەگەر تەڕ بوایە و 
دەیوەراند ئەگەر 

وشك بوایە .

ناوەند :

 ئەمەش بەشوشتن 
الدەدرێت ئەویش 
ئاوپرژاندنە لە 
گەڵ گوشیندا، 

ئەمەش بۆ جگە لە 
)مغلظة و مخففة( 

دەبێت، وەكو میزی 
پیاوان و ئافرەتان 
و جگە لەوانە لە 
نەجاسەتەكان .
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شتە پیسەكان
میزی مرۆڤ و پیسییەكەی و میز و پیسی ئەو ئاژەاڵنەی كە گۆشتیان 
ناخۆرێت و دڕندەكان هەمووی پیسن ئیلال ئەوە نەبێت كە خۆپارستن 
لێی گرانە وەكو پشیلە و قاتر واڵخی بار و گوێدرێژ و ئەو خوێنەی 
لە پاش سەربڕینی ئاژەڵ دەردەچێت و ئەو خوێنەی لە پێش و پاشی 
مرۆڤــەوە دەردەچێت و مــردارەوە بووەكان، ئیلال مــرۆڤ و ئەوەی 

خوێنی تیادا نییە و مرداربووەوەی دەریا و كوللە نەبێت .

مەرجی شەشەم : داپۆشینی عەورەت
عەورەتەكان سێ جۆرن :

سووك و كەم :

 ئەویش عەورەتی 
كوڕی تەمەن حەوت 
ساڵ بۆ دە ساڵە، 
پێویستە لەسەری 
پێش و پاشی خۆی 

داپۆشێت .

توندو قورس : :

 ئەویش عەورەتی 
ئافرەتی ئازادی 
پێگەیشتووە، 

پێویستە لەسەری 
هەموو جەستەی 
داپۆشێت ئیلال 

روومەتی نەبێت، 
وە پێویستە 
لەسەری الی 

كەسانی بێگانە 
دایپۆشێت .

ناوەند :

 ئەویش بۆ جگە 
لەوانەیە، وە 

مەرجە لە نێوان 
ئەژنۆ و ناوكی 

داپۆشێت، هەروەها 
موستەحەبە كەوا 
هەردوو شانی 

داپۆشێت و تەواوی 
زینەتی خۆی 

راگرێت .
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مەرجی حەوتەم : چوونە ناو كاتەوە
دروســت نییــە نوێــژەكان لە پێش كاتــی خۆی و پــاش كاتی خۆی 
ئەنجــام بدرێــت، ئیلال مەگەر لە گــەڵ نوێژێكی تردا كــۆ بكرێتەوە 
لەبــەر بوونی عوزرێك، جا هەركەســێ نوێژەكــەی بە قەصدی دوا 

بخات ئەوا تاوانبارە .

مەرجی هەشتەم : رووكردنە قیبلە
جگە لە نوێژی سوننەت لە كاتی سەفەردا، ئەوا بەو شێوەیە نوێژ 
دەكات كە سوارەكەی رووی لە هەر كوێیەك بوو، وە بۆ نمونە لەم 
لە  جگە  هەروەها  فرۆكەدا،  لەناو  نوێژكردن  خۆماندا  سەردەمەی 

كەسێك نەتوانێت روو بكاتە قیبلە یان ترسی دوژمنی هەبوو .

مەرجی نۆیەم : نیەت هەبێت
جێگاكەشی دڵە، وە وتنی بە زمان بیدعەیە، ئەگەر لە پێش نوێژەكە 
بە كاتێكی كەم یان تەنها نیەتی فەرزی كاتەكەی هێنا ئەوا نوێژەكەی 

دروستە .

چەند ئاگادارییەكی گرنگ :
1- وازهێنــان لە هەر مەرجێك وەرناگیری بــە نەزانین بێت یان لە 
بیر چوونەوە یان بە قەصدی، ئیلال كەسێك نوێژی كرد و پیسییەك 
بە گیانیەوە بوو نەیزانیبێت یان لەبیر چووبێتەوە ئەوە نوێژەكەی 

دروستە، چونكە ئەمە لە بەشی وازهێنانە نەك ئەنجامدان .
2- مەرجەكان لە دەرەوەی پەرســتنەكە دەبن و پێشــی دەكەون، وە 

پێویستە هەبێت تاوەكو كۆتایی پەرستنەكە .
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وانەی حەوتەم 
 

پایەكانی نوێژ

پایەكانی نوێژ چواردە دانەن :
1- راوەستان بە پێی توانا . 

2- تەكبیرەی ئیحرام )واتە وتنی : الله اكبر بۆ دابەستنی نوێژ(.
3- خوێندنەوەی سورەتی )الفاتحة( 

4- كرنۆش بردن )الركوع(
5- راستبوونەوە لە پاش كرنۆش بردن 

6- سوژدە بردن لە سەر حەوت ئەندامەكە 
7- هەستانەوە لە سوژدەكە 

8- دانیشتن لە نێوان دوو سوژدەكەدا 
٩- ئارامی و لە جووڵەكەوتن لە هەموو كردارەكاندا . 

1٠- رێزبەندی لە نێوان پایەكاندا
11- تەحیاتی كۆتایی 

12- دانیشتن بۆ خوێندنی تەحیات
 )(13- صەاڵوات دان لەسەر پێغەمبەری خوا

14- هەردوو سەالمدانەوەكە.
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پایەی دووەم :
تەكبیرەی ئیحرام )واتە وتنی : الله اكبر بۆ دابەستنی نوێژ(.

وە هیچ دەستەواژەیەك نابێت ئیلال )الله اكبر( نەبێت .

پایەی سێيەم :
خوێندنی سورەتی )الفاتحة(

پێویستە لە هەموو ركاتێكدا بخوێندرێت جا ئەگەر نوێژەكە نوێژە 
ئاشكراكان بێت یان نهێنییەكان، خوێندنەوەیەكی تەواو و بە جوانی 
بە هەموو ئایەت و حەرەكات و وشە و پیتەكانیەوە، وە لەسەری 

دەكەوێت ئەگەر كاتێ گەیشتە ئیمامدا لە كرنۆشدا بوو .

پایەی یەكەم: هەستان بە پێی توانا

لە نوێژە فەرزەكاندا : 

لــە  پایەیەكــە  هەســتان 
فەرزەكاندا، وە كاتێ كەســەكە 
توانای نەبێــت ئەوا ئەم پایەی 
لــە ســەر نامێنــی بــە گشــتی 
یــان دەتوانێت هەســتێت بەاڵم 
خشــوعی نامێنــی، وە ئەگــەر 
هەبــوو  توانــای  كەمێكیــش 

هەستێت ئەوا هەڵدەستێت .

لە نوێژە سوننەتەكاندا : 

دانیشــتنەوە  بــە  دروســتە 
نوێژەكانی بــكات بەاڵم نیوەی 
پاداشتی ئەو كەسە وەردەگرێت 
كــە بە پاوە نوێــژ دەكات، یان 
بە راكشــانەوە نوێژەكەی بكات 
ئــەوا پاداشــتی نیوەی كەســی 

دانیشتوی هەیە.
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پایەی نۆیەم : 
ئارامی و لە جووڵەكەوتن لە هەموو كردارەكاندا

ئەمیش بە خوێندنەوەی هەر زیكرێكی پیویست لە هەر پایەیەكدا 
دێتە دی .

ئاگادارییەكی گرنگ :
پایەكان بەشێكن لە پەرستنەكە واتە لە ناو پەرستنەكەدان، وە ئەو 
پەرستنە وەرناگیرێت بە وازهێنان لە پایەیەك لە پایەكان نە لەبەر 
نەزانیــن و نە لەبەر لەبیرچوون و نە بە قەصدی، وە بە ســوژدەی 
ســەهو پڕناكرێتــەوە، وە فەرمانی پێ دەكرێت بــە گەڕانەوەی ئەو 
نوێژەی ئامادەیە، بەاڵم ئەو نوێژانەی كە پێشتر كردبووی و هەندێ 
لە پایەكانی نەكردبوو ئەوا عوزری هەیە تیایدا، چونكە پێغەمبەری 
خوا)( فەرمانی نەكردە ئەو كەســەی نوێژەكانی باش نەكردبوو بە 
گێڕانــەوەی هەموو نوێژەكانی، بەڵكو فەرمانی پێكرد بە گێڕانەوەی 
تەنها ئەو نوێژەی ئامادەیە، هەرچەندە ئەو وازی لە پایەیەكی هێنا 

بوو كە ئەویش ئارامی و لە جووڵەكەوتنە، والله اعلم .
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وانەی هەشتەم

واجیباتەكانی نوێژ
واجیباتەكانی نوێژ هەشت دانەن :

1- هەموو تەكبیراتەكان جگە لە تەكبیرەی ئیحرام .
2- وتنی : )مسع اهلل ملن محده( بۆ ئیمام و كەسی تاك .

3- وتنی : )ربنا ولك احلمد( بۆ هەمووان . 
4- وتنی : )سبحان ربي العظيم( لە كرنۆشدا .
5- وتنی : ) سبحان ربي االعلى( لە سوژدەدا .

6- وتنی : )رب اغفر لي( لە نێوان هەردوو سوژدەكەدا .
7- تەحیاتی یەكەم .

8- دانیشتن بۆی .

ئاگادارییەكی گرنگ :
پێیویستە )سبحان ربي العظیم( بڵێت لە كرنۆشدا بەم دەستەواژەیە، 
هەروەها  هاتوون،  زیكرانەی  ئەو  وتنی  بە  موستەحەبە  ئەمجار 
لە سوژدەدا وتنی )سبحان ربي االعلى( پێویستە بەم دەستەواژەیە 

بێت، ئەمجار وتنی ئەو زیكرانەی هاتوون .
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وانــەی نۆیەم

روونكردنەوەی تەحیات

السالم  )التحيات هلّل، والصلوات، والطيبات،   : بەم شێوەیە  تەحیات 
عليك أيها النيب ورمحة اهلّل وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهلّل الصاحلني، 

أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله(.
ئەمجار صەاڵوات دەداتە سەر پێغەمبەری خوا)( و نزای بەرەكەتی 
بۆ دەكات و دەڵێت : )اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صّليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد , و بارك على حممد وعلى آل 

حممد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك محيد جميد(.
سزای  لە  كۆتاییدا  لەتەحیاتی  دەگرێت  خوا  بە  پەنا  ئەمجار 
فیتنەی  و  مردن  و  ژیان  فیتنەی  لە  و  ناوگۆڕ  و سزای  جەهەنەم 
بە  دەپارێتەوە،  خۆی  ویستی  بە  ئەمجار  دەججال،  مەسیحی 
تایبەتی ئەوانەی كە لە فەرموودەدا هاتوون، لەوانە : )اللهم أعين 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثريا  على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك , 
و ال يغفر الذنوب إال أنت , فاغفر لي مغفرة من عندك و ارمحين إنك أنت 

الغفور الرحيم(.
بەاڵم تەحیاتی یەكەم ئەوا لە پاش دوو شەهادەتەكە هەڵدەستێ بۆ 
ركاتی سێیەم لە نوێژەكانی نیوەڕۆ و عەسر و مەغریب و عیشا، 
وە ئەگەر صەاڵوات بدات لەسەر پێغەمبەری خوا)( ئەوا باشترە، 
ئەمجار  بارەوە هاتوون،  لەو  فەرموودانەی  ئەو  لەبەر گشتگیری 

هەڵدەستێ بۆ ركاتی سێیەم .
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وانەی دەیەم

سوننەتەكانی نوێژ
سوننەتەكانی نوێژ، لەوانە:

 دوعای دەست پێكردنی نوێژ )االستفتاح(1. 
 خســتنە ســەری ناودەستی راست لەســەر دەستی چەپ لەسەر 2. 

سینگ لە كاتی وەستاندا، لە پێش كرنۆش و پاش كرنۆش .
بەرزكردنەوەی هەردوو دەســت لەكاتێكــدا پەنجەكان بەیەكەوە . 3

لكابــن و درێــژ كرابنــەوە بەرانبەر بە هەردوو شــانەكان، یان 
هــەردوو گوێیەكــەی لــە كاتی تەكبیــرەی یەكەمــدا و لە كاتی 
كرنۆشــدا و هەســتانەوە لە كرنۆش و لە كاتی هەستانەوە لە 

تەحیاتی یەكەم بۆ ركاتی سێیەم .
زیاد وتنی تەسبیح لە جارێك لە كرنۆش و سوژدەدا .. 4
وتنــی زیكــری زیاتر لە )ربنا ل��ك احلمد( لە پاش هەســتان لە . 5

كرنۆش، وە لە یەكجار زیاتر لە وتنی دوعا بە داوای لێخۆشبوون 
لە نێوان هەردوو سوژدەكەدا .

 سەری بخاتە بەرانبەر بە پشتی لە كرنۆشدا .6. 
لەیەك دوور خســتنەوەی هەردوو دەســتی لە الكانی و سكی لە . 7

هەردوو رانی و هەردوو رانی لە هەردوو القی لە سوژدەدا .
بەرزكردنەوەی هەردوو باڵی لە زەوی لە كاتی سوژدەدا .. 8
دانیشتنی نوێژخوێن لەسەر پێی چەپی بە راخراوی، وەستاندنی . ٩

پێی راستی لە تەحیاتی یەكەمدا و لە نێوان دوو سوژدەكە .
تــەوەروك كردن لــە تەحیاتی كۆتاییدا لە نوێــژە چوار ركاتی . 1٠

و ســێ ركاتیدا ئەویش بریتییە : دانیشــتن لە سەر رانی و پێی 
چەپی بخاتە ژێر پێی راستی و وەستاندنەوەی پێی راستی .

ئاماژەكــردن لــە پەنجــەی شــایەتمان لــە تەحیاتــی یەكەم و . 11
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دووەمدا، لەو كاتەوە دادەنیشــی تاوەكو كۆتایی تەحیاتەكە و 
جۆاڵندنی لە كاتی دوعاكردندا .

12 . )(و ئالی محمد )(صــەاڵوات دان و دوعای بەرەكەت بۆ محمد
و لەسەر ئیبراهیم و ئالی ئیبراهیم لە تەحیاتی یەكەمدا .

دوعاكردن لە تەحیاتی كۆتاییدا .. 13
دەنــگ بەرزكردنەوە لــە كاتــی خوێندنی قورئانــدا لە نوێژی . 14

بەیانی و نوێژی هەینی و نوێژی دووجەژنەكە ونوێژە بارانە و 
لە دوو ركاتە یەكەمەكەی نوێژی مەغریب و عیشا .

دەنــگ نــزم كردنەوە لــە كاتی خوێندنــی قورئاندا لــە نوێژی . 15
نیوەڕۆ و عەســردا و ركاتی ســێیەم لە نوێــژی مەغریب و دوو 

ركاتی كۆتایی نوێژی عیشا .
خوێندنەوەی زیاتر لە )الفاتحة( لە قورئان .. 16

لە گەڵ موراعات كردنی سوننەتەكانی نوێژ جگە لەوەی كە باسمان 
كرد، هەرلەوانە : وتنی زیاتر لە زیكری )ربنا لك الحمد( لە پاش 
هەســتانەوە لــە كرنۆش لە حەقی ئیمام و مأموم و تاكە كەســدا، 
چونكە ئەوە سوننەتە، هەر لەوانە : دانانی هەردوو دەست لە سەر 

ئەژنۆ بە باوە پێكردنی پەنجەكان لە كاتی كرنۆشدا .

دوعای دەستپێكردنی نوێژ )االستفتاح(
دوعای )اســتفتاح( لە نوێژدا لە پاش تەكبیرەی ئیحرام دەگوترێت 
بەو دوعایانەی لە پێغەمبەری خــوداوە)( هاتوون، وەكو ئەوەی 
كە دەفەرموێـــت : )اللهم باعد بينــي وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب ، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب األبيض 
من الدنس، اللهم اغســلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد( یان 
)ســبحانك اللهــم وبحمدك وتبارك اســمك وتعالى جــدك وال إله 

غيرك (. 
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وانەی یازدەیەم

پوچەڵكەرەوەكانی نوێژ 

پوچەڵكەرەوەكانی نوێژ هەشت دانەن :
1- قسەكردن بە قەصدی لە گەڵ ئەوەی لە یادی بێت و بزانێت، 
بەاڵم كەسێك لە بیری چووبێت یان نەزانێ ئەوا نوێژەكەی پوچەڵ 

نابێتەوە بەو كارەی .
2- پێكەنین                 3-خواردن        4-خواردنەوە 

5- دەركەوتنی عەورەت     6- وەرچەرخانێكی زۆر لە رووی قیبلەوە.

7- زۆری گاڵتە و جواڵنەوەی زۆر و لە دوای یەك لە كاتی نوێژدا .
8- پوچەڵبونەوەی دەستنوێژ .

پوچەڵكەرەوەی یەكەم :
 قسەكردن بە قەصدی لە یادی بێت و بزانێت 

جگە لە چاككردنەوە بۆ ئیمام ئەگەر سەهوی كرد یان هەڵەیەكی 
كرد لە خوێندنەوەكەیدا
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حاڵەتەكانی جوواڵنەوە لەنوێژدا

جواڵنەوەیەكی 
حەرام ئەویش 
بریتییە  لە 

جواڵنەوەیەكی 
زۆری لە 

دوای یەك بە 
الی عورفەوە 

بە بێ 
بوونی هیچ 
پێویستییەك 
وەكو خواردن 

جواڵنەوەیەكی 
دروست
 )مباح( 
ئەویش 

جواڵنەوەیەكە 
لەبەر 
بوونی 

پێویستی 
وەكو 

خوراندنی 
ریش .

جواڵنەوەیەكی 
مەكروه  
ئەویش 

جواڵنەوەیەكی 
كەمە بە بێ 

پێویستی
 وەكو

 ئاوردانەوەیەكی
 كەم .

جواڵنەوەیەكی 
موستە حەب 

ئەویش 
بریتییە  لەو 
جواڵنەوەی 
كە  كەمالی 
نوێژەكەی 

لەسەر
 بنیات 

نرابێت، وەكو 
پڕ كردنەوەی 
كەلینەكان .

جواڵنەوەی 
پێویست 
) واجب( 
دروستێتی 
نوێژەكەی 
لە سەر 
بنیات 
نراوە 
وەكو 
الدانی

 پیسی .
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لە پێشدا باسی مەرجەكانی نوێژ و پایەكانی و واجیباتەكانی و سوننەتەكانی 
كرا، ئایە جیاوازی چییە لە نێوانیاندا؟

سوننەتواجیب )پێویست(روكن )پایە(مەرج

لە دەروەی 
لە ناوەوەی پەرستنەكەیەپەرستنەكەیە

بەردەوام دەبێت 
لە هەموو 
پەرستنەكەدا

تەنها لە بەشێك لە بەشەكانی پەرستنەكەدایە

نەزانین و لەبیرچوون و قەصدی 
نابێتە بیانوو بۆی

نەزانین و 
لەبیرچوون دەبێتە 
بیانوو بۆی نەك 

قەصدی

نەزانین و 
لەبیرچوون و 
قەصدی دەبێتە 

بیانوو بۆی

سوژدەی سەهوی 
نییە

سوژدەی 
سەهو 
جێگەی 

ناگرێـتەوە

سوژدەی سەهو 
/جێگەی دەگرێتەوە

ئاگادارییەكی گرنگ :
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چەند تێبینییەك :
ئەگەر نوێژ خوێن سەهوی كرد لە سەهوەكەدا ئەوا هیچی لەسەر نییە 

و نوێژەكەی دروستە .
ئەگەر نوێژخوێن روكنێكی نەكرد ئەوا نوێژەكەی دروست نییە تاوەكو 
ئەو روكنە و ئەوانەی دوای ئەو ئەنجام نەدات و ئەمجار سوژدەی 

سەهو ببات .
ئەگەر نوێژخوێن واجبێكی بە سەهو لەبیر چوو وە جێگەكەی رۆیشت 

ئەوا سوژدەی سەهو دەبات . 

ســوژدەی ســەهو:
هۆكارەكانی سوژدەی سەهو سێ دانەن :

زیادكردن :
 وەكو ئەوەی 

كەسێك كرنۆشێك 
یان سوژدەیەك 

یان هەستانێك یان 
دانیشتنێك زیاد بكات 

كەمكردنەوە : 
وەكو ئەوەی 

كەسێك واجبێك 
لە واجیباتەكانی 

نوێژ كەم بكاتەوەو 
لە جێگەی خۆی لە 

دەستی بچێت .

گومان : 
وەكو ئەوەی گومانی 

بێت چەند ركاتی 
كردووە سێ یان 

چوار، ئەویش دوو 
جۆرە :

گومانێك لە پاش تەواوبوون و
 لێبوونەوە لە پەرستنەكە : 

ئەمە بە هیچ شێوەیەك ئاوڕی 
لێ ناداتەوە تاوەكو لێی دڵنیا 

نەبێـت .

گومانێك لە ناو پەرستنەكەدا :
 ئەگەر زۆر بوو ئەوا ئاوڕی 

لێناداتەوە و ئەگەر كەم بوو ئەوە 
بنیات لەسەر پەسەند كراوەكە 

دەنێت، وە ئەگەر الی ئەو 
یەكسان بوو ئەوە لەسەر كەمەكە 

بنیات دەنات 
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• دەستنوێژ 	 خۆیدا  ماڵەكەی  لە  موسڵمان  كەسی  لەسەرەتاوە 
دەشۆرێت و باشترین جلوبەرگی خۆی لەبەر دەكات .

• بە 	 هەیە  بۆی  وە   – مزگەوت  بەرەو  رێ  دەكەوێتە  ئەمجار 
رێ  ویقارەوە  و  هێمنی  و  خۆیی  لەسەر  بە  بڕوات-  سواری 
دەكات، واتە بە هەروەلە و راكردن نەبێت یان زۆر ئاوردانەوە 

یان دەنگ بەرزكردنەوە.

• جێگای 	 سەر  لە  دادەكەنێت  نەعلەكانی  مزگەوت  گەیشتە  كە 
تایبەت بۆ دانانیان دایدەنا و دونیاشی لە گەڵدا دادەنا، جا 
كڕین و فرۆشتن و بانگەواز كردن بۆ شتی بزر لە مزگەوتدا 

حەرامە . 
• لە كاتی چوونە ژوورەوەدا پێی راستی پێش دەخات و دەڵێت : 	

)بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل )( , اللهم افتح لي أبواب 
رمحتك( واتە : بە ناوی خوای گەورە، صەاڵت و سەالم لەسەر 
پێغەمبەری خوا)(، ئەی خوایە . دەرگاكانی رەحمەتی خۆتم 

لێ بكەرەوە ( .

كورتەیەكی لە چۆنیەتی نوێژ بە وێنە
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وە لە كاتی دەرچووندا پێی چەپی پێش دەخات ودەڵێت : ))بسم 
اهلل والصالة و السالم على رسول اهلل )(، اللهم إني أسألك من فضلك(( 
واتە : بە ناوی خوای گەورە، صەاڵت و سەالم لە سەر پێغەمبەری 

خوا)(، ئەی خودایە ..من داوای فەزڵی تۆ دەكەم (.
• وە پیاوان لە ریزەكانی پێشەوە دەبن و ئافرەتان دوا دەكەون .	

جا ئەگەر نوێژەكە دەستی پێكردبوو ئەوا تەكبیرەی ئیحرام دەكات 
و وەكو ئیمام دەكات ئیتر لەسەر هەر شێوەیەك بێت، وە ئەو 
ركاتەی كە بە پێوە یان لە كاتی كرنۆشدا پێی گەیشت ئەوا ئەو 
ركاتەی بۆ دەژمێردرێت، جا ئەگەر ئیمامەكە سەالمی دایەوە ئەوا 

ئەو هەڵدەستی و ئەو ركاتانە دەكات كە لە دەستی دەرچووە .
• وە ئەگــەر چووە ناو مزگەوتەكەوە و هێشــتا قامەت بۆ نوێژ 	

نەكرابــوو ئەوا نوێژە ســوننەتەكەی پێش نوێــژ دەكات، وە 
ئەگەر نوێژەكە نوێژی ســوننەتی پێشی نەبوو ئەوا دوو ركات 

نوێژی )تحیة المسجد( دەكات پێش ئەوەی دانیشێت .
• كردنی 	 تەماشا  بە  ناكات  مزگەوتەكە  حورمەتی  پێشیلی  وە 

سەعات یان كۆكە كردن بە مەبەستی هەستان بۆ نوێژ كردن .
• سوننەتە ئیمام و كەسی تاك نوێژ بەرەو سوترە بكەن، وە 	

نوێژ  پشتییەوە  لە  ئەوانەی  بۆ  سوترەیە  ئیمام  سوترەی 
دەكەن.
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• وە نێوان هەردوو پێی بە ئەندازەی نێوان هەردوو شانی دەبێت، 	
نە زیادی دەكات و نە كەمی دەكات وە الی دەرەوەی یەكسان 

دەكات .

• پاش ئەوەی مەرجەكانی نوێژی بە جێ گەیاند، دەڵێت : )اللە 	
أكبــر( لە گەڵ بەرزكردنەوەی هەردوو دەســتی بە شــێوەیەك 
پەنجەكانــی بە قەد یەكەوە بێت بەرانبــەر بە گوێیەكانی یان 

شانەكانی، وە ناو دەستی )لەپی( روو لە قیبلە بێت . 
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• ئەمجار ناو دەستی راستی دەخاتە سەر پشتی دەستی چەپی و 	
مەچەك و باسكی یان دەیگرێت .

• ئەمجار تەماشای جێگەی سوژدەكەی دەكات و ئاوڕ ناداتەوە 	

• لە 	 تەنها  بخوێنێت  )استفتاح(  دوعای  موستەحەبە  ئەمجار 
ركاتی یەكەمدا، وە باشتر وایە كە دوعاكان جۆراوجۆر بكات 

بەو دوعایانەی دەربارەی )استفتاح( هاتوون .
• ئەمجار پەنا دەگرێت بە خوا لە شەیتانی نەفرەت لێكراو بەو 	

)ڃ ڃ ڃ چ   : بڵێت  نمونە  بۆ  دەستەواژانەی هاتوون، 
چ(.
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• ئەمجار بەسمەلە دەكات و دەڵێت : )ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  (.	
• ئەمجار هەموو سورەتی )الفاتحة( دەخوێنێتەوە بە تەواوی و 	

بە حەرەكات و وشەكان و پیتەكان و ئایەتەكانیەوە .
• ئەمجار چەندی بوێت قورئان دەخوێنێ چونكە موستەحەبە بە 	

)استعاذة( كردن، وە تەنها بەسمەلە دەكات لەسەرەتای  بێ 
سورەتەكەدا .

• ئەمجار دەستەكانی بەرز دەكاتەوە هەروەكو چۆن لە تەكبیرەی 	
ئیحرامدا بەرزی كردەوە و دەڵێت : )الله أكبر( و كرنۆش دەبات.

• وە بــە دەســتەكانی هەردوو ئەژنــۆی دەگرێت و دەســتەكانی 	
ناچەمێنێتەوە، وە پشتی لە گەڵ سەریدا یەكسان دەكاتەوە .

• وە دەڵێت : )سييبحان ربي العظيم( یەك جار واجیبە و ئەگەر لە 	
جارێك زیاتر وتی یان ئەو زیكرانەى هاتوون ئەوا موستەحەبە.

• ئەمجار لە گەڵ راستبوونەوەدا و پێش ئەوەی راست ببێتەوە 	
هەردوو  كردنەوەی  بەرز  گەڵ  لە  اهلل ملن محده(  )مسع   : دەڵێت 

دەستی بەرانبەر بە گوێیەكانی یان شانەكانی .
• جا ئەگەر راست بووەوە دەڵێت : ) ربنا و لك احلمد( وە موستەحەبە 	

لە گەڵیدا ئەو زیكرانە بڵێت كە هاتوون .
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• ئەمجار )اهلل أكرب( دەكات بە بێ بەرز كردنەوەی دەســتەكانی و 	
لەســەر حەوت ئەندامەكە سوژدە دەبات : نێو چاوان و لوت و 
ناو هەردوو دەســتەكانی و هەردوو ئەژنۆی و بەشی ناوەوەی 

پەنجەی پێیەكانی .
• وە بــن باڵی جیــا دەكاتەوە، هەروەها نێوان ســكی و رانی و 	

نێوان رانی و القی لەیەك جیا دەكاتەوە، وە هەردوو باڵی لە 
زەوی بەرزدەكاتەوە .

• وە دەڵێت : )سبحان ربي االعلى( یەكجار واجیبە، وە موستەحەبە 	
هەر  هەیە  بۆی  وە  هاتوون،  كە  بڵێـت  زیاتر  ویردانە  ئەو 
دوعایەك پێی خۆش بێت بیكات، باشتر وایە ئەو دوعایانە 

بكات كە لە فەرمودەكاندا هاتوون .
• ئەمجــار )اهلل أكرب( دەكات و لە ســەر پێی چەپــی بە راخراوی 	

دادەنیشێـت، و پێی راستی راست دەكاتەوە وە بەشی ناوەوەی 
پەنجەكانــی پێی راســتی دەخاتــە زەوی و پەنجاكانی رووەو 
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قیبلــە، وە بە شــی نــاوەوەی دەســتی دەخاتە ســەر كۆتایی 
ئەژنــۆی، ئەم دانیشــتنە لــە هەمــوو دانیشــتنەكانی نوێژدا 
دەبێــت ئیلال لــە تەحیاتی كۆتایی نوێژە ســێ ركاتی و چوار 
ركاتییەكانــدا، لەو جێگایەی تەوەروك دەكات بەوەی كە پێی 

چەپی دەخاتە ژێر القی راستی .

• ئەمجار )اهلل أكرب( دەكات و سوژدە دەبات وەكو سوژدەی یەكەم.	
• ئەمجار )اهلل أكرب( دەكات و هەڵدەستێ بۆ ركاتی دووەم، وە 	

ئەوەی لە ركاتی یەكەمدا كردی لەم ركاتەشدا دەیكات تەنها 
ئەوە نەبێت ركاتی دووەم تەكبیرەی ئیحرام و دوعای )استفتاح( 

تێدا نییە . 
• تەحیات 	 بۆ  ئەوا  بویەوە  دووەم  سوژدەی  لە  ئەگەر  جا 

دادەنیشێت.
• بە پەنجە گەورە 	 ئاماژە دەكات و  بە پەنجەی شایەتمان  وە 

وە  دەكات،  درووست  ئەڵقەیەك  وەكو  ناوەراست  پەنجەی  و 
پەنجەی شایەتمان دەجوڵێنێتەوە و دوعا دەكات .
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• ئەمجار تەحیات دەخوێنێت چونكە واجیبە .	
• وە ئەگــەر نوێژەكــە دوو ركاتی بێت ئەوا )ص��الة االبراهیمیة( 	

دەخوێنێــت چونكە واجیبــە، وە پەنا بە خوای گەورە دەگرێت 
لە چوار شــت : ))اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من 
عذاب القرب، وأعوذ بك ميين فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة احمليا و 
املمات(( واتە : ئەی خودایە. پەنات پێ دەگرم لە سزای دۆزەخ 
و پەنات پێ دەگرم لە ســزای ناو گۆڕ، وە پەنات پێ دەگرم لە 
فیتنەی دەججال، وە پەنات پێ دەگرم لە فیتنەی ژیان و مردن(( 

وە بەوەی پێی خۆش بێت دوعا دەكات، وە باشتر وایە ئەو 	 
دوعایانە بكات كە هاتوون لە گەڵ وتنی : )اللهم أعين على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك ()1( واتە : ئەی خودایە یارمەتیم بدە بۆ 

ئەنجامدانی زیكری تۆ سوپاسی تۆ جوان پەرستنی تۆ(.

1( )صحيح أبي داود : 1362(
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ئەمجار سەالم دەداتەوە بە الی راست و بە الی چەپدا تەنها بە 	 
سەر ئاوردەداتەوە بە بێ شانەكانی و بە بێ جواڵنەوەی سەری 
بۆ سەرەوە و خوارەوە، وە بە بێ ئاماژەكردن بە دەستەكانی .

وە ئەگەر نوێژەكە ســێ ركاتی بێت یــان چوار ركاتی ئەوا لە 	 
پاش خوێندنی تەحیاتی یەكەم هەڵدەســتێ بۆ ركاتی سێیەم، 
وە موســتەحەبە )ص��الة االبراهيمي��ة( بخوێنێت لــە تەحیاتی 

یەكەم .
)اهلل أك��رب( دەكات و ركاتی ســێیەم دەكات و دادەنیشــێت بۆ 	 

خوێندنی تەحیات ئەگەر نوێژەكە ســێ ركاتی بوو، وە ئەگەر 
نوێژەكە چوار ركاتی بوو ئەوا ركاتی چوارەم دەكات و ئەمجار 

دادەنیشێت بۆ خوێندنی تەحیاتی كۆتایی.
• تەحیات دەخوێنێت و )صالة االبراهیمیة( دەخوێنێت، وە پەنا 	

بە خوای گەورە دەگرێت لە چوار شــت : )اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة الدجال، 
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وأعييوذ بك من فتنة احمليا و املمات( ئەمجار بەوەی پێی خۆش بێت 
دوعا دەكات، وە باشــتر وایە ئەو دوعایانە بكات كە هاتوون 
لە گەڵ وتنی : ))اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ((.

• وە ئەگەر نوێژەكە نوێژە فەرزەكان بوو موستەحەبە كەوا ئەو 	
زیكرانە بخوێنێت لە پاش نوێژ هاتوون .

• )أستغفر اهلل استغفر اهلل استغفر اهلل، : اللهم أنت السالم ومنك السالم 	
الله  استغفر  الله  استغفر   : واتە   ) ذا اجلالل واإلكرام  يا  تباركت 
استغفر الله : ئەی خودایە . هەر تۆ سەالم و ئاشتیت و سەالم 
و ئاشتیش لە تۆوەیە، پاكی و بێ كەمو كووڕی بۆ تۆ ئەی 

خاوەن شكۆو رێز ((
•  ئەمجار سی و سێ جار دەڵێت : )سبحان الله والحمد لله والله 	

اكبر( هەموو دەكاتە نەوەت و نۆ جار، وە بۆ تەواوكردنی سەد 
امُلْلُك وَلُه احَلْمُد وُهَو  َلُه  َلُه،  إَلَه إالَّ اهلل وْحَدُه ال َشِريَك  )ال   : دەڵێت 
نییە شایستەی  پەرستراوێك  هیچ   : واتە  َقدير(  على كلِّ شيٍء 
پەرستن بێت تەنها )الله( نەبێت، تەنها و بێ هاوەڵە، موڵك 
و سوپاس و ستایش تەنها بۆ ئەوە و توانای بە سەر هەموو 

شتێكدا هەیە (.
• ئەمجار )آية الكرسي( دەخوێنێت : چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  	

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  
ېئ      ۈئېئ   ۈئ   ۆئ            ۆئ   ۇئۇئ   وئ     وئ     ەئ   ەئ   ائ  

ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی  ی  چ البقرة: 255 دەخوێنێت.
• و      	 ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ        و چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ     ئەمجــارچ     

                        چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍچ  دەخوێنێت
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چەند ئاگادارییەكی گرنگ:
• هەروەكو لە پێشــدا لە باســی مەرجەكانی راســت و دروستی 	

نوێــژدا باســمان كرد كــەوا داپۆشــینی عــەورەت واجیبە لە 
نوێژدا، بۆیە با كەسی نوێژخوێن ئاگادار بێت كەوا عەورەتی 
دەرنەكەوێت لە كاتی نوێژدا و نوێژەكەی پوچەڵ ببێتەوە بەو 

كارەی .

• ئەگــەر كەســی )مأمــوم( لەگــەڵ ئیمامــدا نوێــژی كــرد ئەوا 	
دەبێت الی راســتییەوە بوەســتێت، وە قاچەكانی بەرانبەر بە 
قاچەكانی بێت، دوا نەكەوێت و پێش نەكەوێت، هەروەكو لە 

گەڵ ئەوانەی بە تەنیشتییەوەن دەوەستێت .
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شێوازەكەیژمارەكەیكاتەكەیحوكمەكەیناو

نوێژی 
نوێژەكە كاتی فەرزەهەینی

دوو ركاتەنیوەرۆیە

نوێژی هەینی بە )جهري( 
ئاشكرا دەكرێـت و جەماعەتەكە 

بە سێ پیاو بە سەرەوە 
دەكرێت

نوێژی 
خۆرگیران

فەرزی 
كیفایەیە

لە كاتی 
خۆرگیران یان 
مانگ گیراندا 

دەكرێت

دوو ركاتە
نوێژی خۆرگیران بە )جهري( 

دەكرێت بە دوو كرنۆش لە هەر 
ركاتێكدا .

نوێژی 
ويتر

سوننەتێكی 
موئەكەدەیە

لە پاش نوێژی 
عیشا دەكرێت 
تاوەكو كاتی 

فەجر

لە 1- 11

نوێژەكە یان :
یەك ركات دەكرێـت.

سێ ركات بە یەكەوە دەكات و 
لە كۆتاییەكەیدا بۆ خوێندنی 
تەحیات دادەنیشێت، یان دوو 
ركات نوێژ دەكات و سەالم 

دەداتەوە و ئەمجار یەك ركات 
دەكات .

پێنج ركاتە تەنها لە ركاتی 
پێنجەمدا بۆ خوێندنی تەحیات 

دادەنیشێت .
حەوت ركاتە تەنها لە ركاتی 

حەوتەمدا دادەنیشێت بۆ 
خوێندنی تەحیات.

نۆ ركاتە لە ركاتی هەشتەمدا 
دادەنیشێت بۆ خوێندنی 
تەحیات و هەڵدەستی بۆ 

نۆیەم بە بێ سەالم دانەوە، 
وە تەحیاتی تێدا دەخوێنێت و 

سەالم دەداتەوە .
دوو ركات دوو ركات دەكات و 
ئەمجار یەك ركات ويتر دەكات 

كورتەیەك لە باسی نوێژ
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سوننەتی 
نوێژی 
بەیانی

سوننەتێكی 
موئەكەدەیە

پێش نوێژی 
دوو ركاتەبەیانی

لە ركاتی یەكەمدا سورەتی 
)الكافرون( و لە دووەمدا 
)االخالص( دەخوێنێت .

سوننەتی 
سوننەتەنیوەرۆ

چوار ركات 
پێش نیوەرۆ و 
دوو ركات لە 

پاشی

دوو ركات دوو ركات بە جیا 2/4
جیا دەكرێت

سوننەتی 
لە پاش نوێژی سوننەتەمەغریب

دوو ركاتەمەغریب
لە ركاتی یەكەمدا سورەتی 
)الكافرون( و لە دووەمدا 
)االخالص( دەخوێنێت .

سوننەتی 
لە پاش نوێژی سوننەتەعیشا

دوو ركاتەعیشا

سوننەتەتەراویح
لە پاش نوێژی 

عیشا تاكو 
فەجر

لە دوو 
ركاتەوە 

تاوەكو دە 
ركات

تحیة 
واجیبەالمسجد

لە كاتی 
چوونە ناو 

مزگەوت وپێش 
دانیشتن

دوو ركاتە

سوننەتەچێشتەنگاو

لە كاتی بەرز 
بوونەوەی 
خۆرەوە 

تاوەكو پێش 
زەوال

لە دوو 
ركاتەوە 
تاوەكو 
هەشت 
ركاتە

سوننەتەئیستیخارە
لە هەموو 
كاتێكدا 
دەكرێت

لە پێش سەالمدانەوە دوعای دوو ركاتە
ئیستیخارە دەخوێنێت
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نوێژە 
بارانە

سوننەتە 
لە كاتی 
پێویستدا

لە پاش 
بەرزبوونەوەی 

خۆر بە 
ئەندازەی 

رمێك

دوو ركاتە

وەكو تەكبیرەی جەژنەكان 
حەوت تەكبیرەی تیادا دەكات 

لە گەڵ یەكەم تەكبیرەی 
ئیحرامدا وە پێنج تەكبیرە لە 
دووەم ركاتدا جگەلە تەكبیرەی 

گواستنەوە.

نوێژی دوو 
سوننەتەجەژنە

لە كاتی 
بەرزبوونەوەی 

خۆر بە 
ئەندازەی 

رمێك

دوو ركات 
و دوو 
خوتبە

یە

حەوت تەكبیرەی تیادا دەكات 
لە گەڵ تەكبیرەی یەكەمدا لە 
یەكەم ركاتدا و پێنج تەكبیرە 

لە ركاتی دووەمدا جگەلە 
تەكبیرەی گواستنەوە

ئەو كاتانەی نەهی لێكراوە نوێژی سوننەتی
 تیادا بكرێت بە رەهایی:

بەرز . 1 رمێك  بەئەندازەی  خۆر  تاوەكو  فەجرەوە  كاتی  لە 
دەبێتەوە.

لە نوێژی عەسرەوە تاوەكو خۆرئاوابوون.. 2
لە كاتی ئەوەی خۆر دەچێتە ناوراستی ئاسمان تاوەكو زەوال.. 3
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چەند پرسیارێك دەربارەی نوێژ:

1/ مەرجەكانی نوێژ چەندە ؟       نۆ         یازدە        هەشت

2/ دانانــی مەرجی موســڵمان بــوون لە مەرجەكانی نوێــژدا هەڵەیە، 
چونكە تەنها كەسی موسڵمان نوێژ دەكات . )راستە – هەڵەیە(

 3/ تەمیــز و توانــای جیاكردنەوەی شــتەكان بریتییە لــە بالغبوون:
)راستە – هەڵەیە( 

4/ الدانی )حدث ( هەر یەك لە جەستە و شوێن و پۆشاك دەگرێتەوە: 
)راستە – هەڵەیە(

5/ نەجاسەتی بەراز نەجاسەتێكی :       قورسە        ناوەندە

6/ مەنــی پیســە ) نەجســە( لەبــەر واجیــب بوونی غوســل لە پاش 
دەرچوونی: )راستە – هەڵەیە(

7/ جیاوازی نییە لە نێوان ئاوپەرژێن و شوشتندا : )راستە – هەڵەیە(

8/ مرداربووەكان هەمووی پیسن : )راستە – هەڵەیە(

٩/ لە نەجاسەتی سەگدا جگە لە خۆڵ جێگەی دەگرێتەوە لە پاككەرەوە 
نوێیەكان : )راستە – هەڵەیە(



] راڤەی وانەی یازدەیەم [

] 142 [

1٠/ ئەوەی كە زەحمەتە خۆتی لێ بپارێزی ئەوەی زۆر دێتە ژوورەوە 
و دەرواتە دەرەوە، رەنگە پشیلە پاك بێت بۆ هەندێ كەس و پیس بێت 

بۆ هەندێكی تر : )راستە – هەڵەیە( 

 : رۆح  واتە  نەفس   . دەرچێت  لێوەی  نەبێت  )نەفسی(  ئەوەی   /11 
)راستە – هەڵەیە( 

12/ ئەو خوێنەی لە )دەمارەكاندا( دەمێنێتەوە :        پیسە         پاكە

13/ پایەكانی نوێژ چەندە ؟         چواردە        نۆ         هەشت

 : بەرزكردنــەوە  دەســت  لــە  بریتییــە  ئیحــرام  تەكبیــرەی   /14 
)راستە – هەڵەیە( 

15/ ئەگەر ســەهوی كرد و روكنێكی لە بیرچوو ئەوا تەنها ســوژدەی 
سەهوی لەسەرە . )راستە – هەڵەیە( 

16/ واجیباتەكانی نوێژ چەندن ؟      هەشت       چواردە       نۆ

17/ ئەگەر لە ســوژدەكەیدا وتی : )سبوح قدوس رب المالئكة والروح( 
لە كاتێكدا زانی وتنی : )ســبحان ربی األعلی( بۆ یەكجار واجیبە ئەوا 

نوێژەكەی پوچەڵە . )راستە – هەڵەیە( 

سەر  بخاتە  راستی  دەستی  ناوەوەی  بەشی  نوێژدا  لە  دروستە   /18
پشتی دەستی چەپی و مەچەك و باسك : )راستە – هەڵەیە( 
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1٩ / خوێندنی قورئان بە دەنگی بەرز لە دوو ركاتە یەكەمەكەی نوێژە 
فەرزەكاندا دەخوێندرێت ئەگەر لە شــەودا بوو وە لە هەموو نوێژێكدا 
 كــە دروســت بێت موســڵمانانی بــۆ كۆ ببێـــتەوە وەكــو دوو جەژنە :  

)هەڵەیە – راستە(
 

2٠/ پوچەڵكەرەوەكانی نوێژ چەند دانەن ؟ 
   هەشت           نۆ         چواردە

21/ تەوەروك لە كام تەحیاتدا دەكرێـت ؟ 
یەكەم         كۆتایی          هەموو ئەوانەی باسكرا

22/ حوكمی زیادەكردنی وشــەی )والشــكر( لە دەستەواژەی )ربنا لك 
الحمد والشكر(:        دروستە           موستەحەبە         حەرامە

23/ وتنی : )رب أغفر لي ولوالدي( لە نێوان دوو سوژدەكەدا :  
دروستە         مەكروهە         حەرامە

24/ دانانی ئەنیشك لەسەر زەوی لە كاتی سوژدەدا :  
حەرامە            موستەحەبە          مەكروهە

25/ هۆكارەكانی سوژدەی سەهو چەندن ؟  
   دوو              سێ            چوار

26/ گومان لە پاش ئەنجامدانی كارەكە هیچ كاریگەری نییە – ئا بەم 
شێوەیە ئەگەر گومانەكان زۆر بوون :  )هەڵەیە – راستە( 
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27/ دوو ركاتەكەی سوننەتی فەجر لە رەواتیبەكانی تر جیادەكرێتەوە 
لــە فەزڵ و ســووكی و خوێندنــی تایبەت و بەردەوام بوون لەســەری 
لە سەفەریشــدا، وە راكشــان لــە پاش ئەنجامدانی تەنهــا لە ماڵدا . 

)هەڵەیە – راستە(  
 

28/ حوكمی ئەم مەسەالنەی خوارەوە روون بكەرەوە :
حوكمەكەیمەسەلەكە

نوێژی ئەو كەسەی جوێن بە دین 
دەدات

نوێژی سەرخۆش

نوێژی كەسێك تووشی نەخۆشی 
)الزهایمر( بوو بێت .

نوێژی منداڵی بچووك

كەسێك لەبیری چوو بوو بە بێ 
دەستنوێژ نوێژی كرد .

كەسێك نوێژی كرد لەبیری چوو بوو 
پۆشاكەكەی پیسە .

میزی مانگا

میزی قەلە رەش

كەسێك نوێژی كرد بەاڵم هەردوو 
رانی دیار بوو .

كەسێك لە بیری چوو نوێژی كرد لە 
پێش كاتەكەی خۆی .

نوێژ لە ناو فرۆكەدا .

نیەتی فەرزی كاتەكانی هێنا
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بە دانیشتنەوە نوێژی كرد .

سورەتی )الفاتحة(ی لەبیر چوو .

بە ئیمامدا گەیشت لە كاتێكدا ئیمام 
لە كرنۆشدا بوو .

پەلە كردن لە نوێژدا .

بە گومانی زۆر گومانی كرد لە پاش 
نوێژەكە.

گومانی لە دەستنوێژەكەی بوو لە 
پاش دابەستنی نوێژ .

نەیزانی كرنۆشێكی زیادەی برد .

تەكبیرەی ئیحرامی ئەنجام نەدا .

تەحیاتی یەكەمی ئەنجام نەدا .

تەحیاتی كۆتایی ئەنجام نەدا .

گەمانی بوو ئایە سێ ركات یان 
چواری كردووە.

گومانی بۆ دروست بوو لە پاش 
نوێژەكە

گومانی بۆ دروست بوو لە كاتی 
نوێژەكەدا.

لە سەهوەكەدا سەهوی كرد .
لە بیری چوو لە كاتی نوێژەكەدا 

قسەی كرد .
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نوێژی كرد لە كاتێكدا عەورەتی 
دەركەوتبوو كەچی نەیزانی ئیلال لە 

پاش تەواوبوونی نوێژەكە.

دەستنوێژ شوشتن لە ماڵەوە لە 
پێش دەرچوون بۆ نوێژ .

كڕین و فرۆشتن لە مزگەوتدا .

پارە گۆڕینەوە لە مزگەوتدا .

گەیشت بە ئیمامدا لە تەحیاتی 
كۆتاییدا.

سوترە لە نوێژدا .

ئاوردانەوەیەكی كەم .

ئاوردانەوەیەكی زۆر .

نوێژەكەی بە پەلە كرد.

)الصالة االبراهيمية( لە تەحیاتدا .

قسەكردن لە نوێژدا .

جواڵنەوە لە نوێژدا .

)الفاحتة(ی لە بیرچوو .

نوێژی هەینی

ويتر

تحیة المسجد.
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2٩/ جیاوازییەكانی نێوان مەرج و روكن و واجیب و سوننەت بنوسە:

سوننەتواجیبروكنمەرج
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وانەی دوازدەیەم

مەرجەكانی دەستنوێژ

مەرجەكانی دەستنوێژ دە دانەیە :
1- موسڵمان بوون 

2- عاقڵ بوون
3- تەمیزی هەبێت واتە بتوانێت شتەكان لە یەك جیابكاتەوە 

4- بوونی نیەت
5- بــەردەوام بوونی حوكمەكەی، بەوەی نیەتەكەی نەبڕێت تاكو 

دەستنوێژەكە تەواو دەكات .
دەكات  واجیــب  دەســتنوێژ  كــە  شــتانەی  لــەو  وازهێنــان   -6

)پوچەڵكەرەوەكانی دەستنوێژ(
7- تارات كردن لە پێش دەستنوێژەكە بە ئاو یان بە بەرد.

8- ئاوەكە پاك بێت و حەاڵڵ بێت .
٩- الدانــی ئەو شــتەی كە دەبێتە رێگــر بۆ گەیاندنــی ئاوەكە بە 

پێست.
1٠- كاتــی نوێژەكــە هاتبێــت بۆ ئــەو كەســانەی )حدث(ەكەیان 

بەردەوامە.
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راڤەی هەندێ لە مەرجەكان:

• مەبەســت لە : )بەردەوام بوونی حوكمەكەی بەوەی نیەتەكەی 	
نەبڕێت تاكو دەســتنوێژەكە تــەواو دەكات .( واتە : نیەتەكە 
بەردەوام بێت لە سەرەتای دەستنوێژەكەوە تاوەكو كۆتایی .

• مەبەســت لە : )وازهێنان لەو شــتانەی كە دەســتنوێژ واجیب 	
دەكات )پوچەڵكەرەوەكانی دەســتنوێژ(( بۆ نمونە دەســتنوێژ 
نەگرێت لە هەمان كاتدا گۆشــتی وشــتر بخوات یان خەریكی 
میزكــردن بێت، بەڵكو دەبێت لە هەڵوەشــێنەرەوەكە ببێتەوە 

پێش ئەوەی دەست بكات بە دەستنوێژ.
• مەبەســت لە : )تارات كردن لە پێش دەستنوێژەكە بە ئاو یان 	

بە بەرد.( ئەوەی لێی بەدەرە ئەگەر هاتوو دەســتنوێژەكە بە 
هۆی بایەكەوە بوو یان خەوتن یان خواردنی گۆشتی وشترەوە 

بوو .
• مەبەست لە : )ئاوەكە پاك بێت و حەاڵڵ بێت( واتە دەستنوێژ 	

ناگرێت بە ئاوێكی پیس یان بە ئاوێكی زەوتكراو .
• مەبەست لە : )الدانی ئەو شتەی كە دەبێتە رێگر بۆ گەیاندنی 	

ئاوەكــە بە پێســت( وەكو هەویــر و بۆیاغكردنــی نینۆكەكان 
چونكە ئەوانە دەبنە هۆی رێگری لە ئاوەكە بگاتە ئەندامەكە .
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سوننەتەكانی فیترەت:

لە سوننەتەكانی فیترەت :
1- خەتەنەكردن : ئەویش واجیبە بۆ پیاوان و سوننەتە بۆ ئافرەتان 

ئەگەر پێویستی كرد .
2-5- )بەرسوێل كردن( برینی سمێڵ و نینۆك كردن و الدانی مووی 
بن باڵ و بەر تاشــین )حلق العانة( : لە ئەنەســەوە هاتووە: )وّقت 
لنا يف قص الشارب وحلق العانة ونتف اإلبط وتقليم األظفار أن ال نرتك ذلك أكثر 
ميين أربعني ليلة( واتە : پێغەمبەری خوا)( كاتی بۆ دیاری كردین بۆ 
بڕینی سمێڵ )بەرسوێل كردن( و بەرتاشین و الدانی توكی بن باڵ و 
نینۆك كردن كە لە چل شەو زیاتر نەیهێڵینەوە( دەرئەنجام ئەوەیە 

كەوا ئەم كارانە نابێت لە چل رۆژ زیاتر دوابخرێت .
6- ریش بەردانەوە : حوكمەكەی واجیبە، وە تاشــینی تاوانێكە لە 

تاوانە گەورەكان .
7- ســیواك كردن : ئەویش بە كارهێنانــی داری ئەراكە و نمونەی 
ئەوە بۆ پاككردنەوەی ددانەكان، وە حوكمەكەی ســوننەتە، وە لە 
هەموو كاتێكدا دووپاتكراوەتەوە، وە لە كاتی دەســتنوێژدا، وە لە 
كاتی نوێژدا، وە كاتی چوونە ماڵەوە و كاتی خوێندنەوەی قورئان 

و هەستان لە خەو ومردن و گۆڕینی بۆنی دەم .
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وانەی سيازدەیەم

فەرزەكانی دەستنوێژ:

فەرزەكانی دەستنوێژ شەش دانەن :
1- شوشتنی دەموچاو، وە ئاوهەڵدانە دەم و لوت بەشێكە لەو .

2- شوشتنی دەستەكان تاوەكو ئەنیشكەكان .
3- سڕینی هەموو سەر، وە گوێیەكان بەشێكن لەو .

4- شوشتنی هەردوو پێیەكان لە گەڵ قاپەرەقەدا .
5- ریزبەندی .

6- )مواالت( هەریەكەو لە دوای ئەویتر بێت بە بێ ئەوەی ناوبڕێك 
لە نێوانیاندا بێت .

وە موستەحەبە شوشتنی دەموچاو و هەردوو دەست و هەردوو پێ 
لوت،  و  دەم  ئاوهەڵدانە  هەروەها  بكرێتەوە،  دووبارە  جار  سێ 
ئەوا  سەر  سڕینی  بەاڵم  جارە،  یەك  تەنها  تیایدا  فەرزیش  وە 
موستەحەب نییە دووبارە بكرێتەوە هەروەكو لە فەرموودە راست و 

درەستەكاندا هاتووە .

جێبەجی كردنی )مواالت(:

بەوە دەبێت كەوا ئەو كەسەی دەستنوێژ دەشۆرێت شوشتنی هیچ 
ئەندامێك دوانەخات تا ئەو كاتەی ئەندامەكەی پێش خۆی وشك 

ببێتەوە .
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وانەی چواردەیەم

هەڵوەشێنەرەوەكانی دەستنوێژ
هەڵوەشێنەرەوەكانی دەستنوێژ شەش دانەن :
1- دەرچوونی هەرشتێك لە پاش و پێشەوە .

2- ئەو شتە زۆرە پیسەی لە جەستەوە دەردەچێت.
3- نەمانی عەقڵ بە خەوتن یان جگە لەو .

4- دەســت لێدانی)دامێن( فەرج چ پێشــەوە بێت یان پاشەوە بە بێ 
هیچ پەردەیەك.

5- خواردنی گۆشتی وشتر .          6- هەڵگەڕانەوە لە ئیسالم .

ئاگاداریەكی گرنگ:
بەاڵم شوشــتنی مردوو : رای پەســەند ئەوەیە كە دەستنوێژ بەتاڵ 
ناكاتەوە، ئەمەش قســەی زۆربەی زانایانە، لەبەر نەبوونی هیچ 
بەڵگەیەك لەسەری، بەاڵم ئەگەر ئەو كەسەی مردووەكە دەشۆرێـت 
ئەگەر دەستی بەر عەورەتی مردووەكە كەوت بە بێ هیچ پەردەیەك 
ئەوا دەســتنوێژەكەی دەشــكێت، وە ئەوەی پێویســتە لەسەری كە 
دەســتی نەدا لە عەورەتی مردووەكە ئیلال لەســەروی پەردەیەكەوە 
نەبێــت، هەروەهــا ئەگەر دەســتی بدات لــە – دەســتی- ئافرەت 
دەســتنوێژ ناشــكێنێت بە هیچ شــێوەیەك، جا ئەگەر هاتوو ئەو 
دەســت لێدانە بە شــەهەوەتەوە بوو یان بە بێ شــەهوەت لە سەر 
رای پەسەندی زانایان، ئەگەر هیچ شتێكی بە هۆیەوە دەرنەچێت، 
چونكە پێغەمبەری خوا)( هەندێ لە خێزانەكانی ماچ كرد و نوێژی 

كرد و دەستنوێژی نەشوشتەوە .
بــەاڵم ئــەو ئایەتە كــە خوای گــەورە دەفەرموێـــت : چ ې  ې  
ېچ النســاء: 43 ئــەوا مەبەســت لێی )جیماع(ـــە لە ســەر رای 
پەسەندی زانایان، هەر ئەوەش قسەی )ابن عباس( و كۆمەڵێك لە 

زانایانی سەلەف و خەلەفە .
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راڤەی هەندێ لەو هەڵوەشێنەرەوانە :

• مەبەست لە : )دەرچوونی هەرشتێك لە پاش و پێشەوە( بە 	
رەهایی وەكو میز و پیسی و مەنی و مەزی و وەدی و با و بەرد 

و خوێن و كرم و سوڕی مانگانە و زەیسانی .
• مەبەست لە : )ئەو شتە زۆرە پیسەی لە جەستەوە دەردەچێت( 	

ئیلال  هەڵناوەشێنێتەوە  دەستنوێژ  كە  ئەوەی  پەسەند  رای 
مەگەر لە جنسی میز و پیسی بێت . 

• مەبەست لە : )نەمانی عەقڵ بە خەوتن یان جگە لەو( خەو لە 	
خودی خۆیدا دەستنوێژ پوچەڵ ناكاتەوە، ئەوە نەبێت كەوا 
جێی گومانی دەرچوونی بایە، وە ئەگەر ئاگای لە خۆی بوو 

كەوا هیچ دەرنەچووە ئەوە پووچەڵ نەبووەتەوە .
• بێت 	 پێشەوە  چ  )دامێن(  فەرج  لێدانی  )دەست   : لە  مەبەست 

یان پاشەوە بە بێ هیچ پەردەیەك( شیخ االسالم )ابن تیمیة( 
ئەوەی پەسەند كردووە كەوا دەستنوێژ شوشتن موستەحەبە 
بۆ ئەو كەسەی دەستی دەدا لە فەرجی )دامێن( نەك واجیبە .
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• ئەگەر نیەتی دەستنوێژی هەبوو ئەوا )بسم الله ( دەكات .	
• ئەمجار ئاو دەكاتە سەر دەستیدا و هەردوو دەستی سێ جار 	

دەشۆرێت.
• ئەمجــار بە دەســتی راســتی گوێلێك ئاو دەكاتــە دەمییەوە 	

لــە گەڵ خوالنەوەی لە ناو دەمیــدا و فڕێی دەدات، ئەمجار 
بــە لوتی ئاوەكــە هەڵدەمژێت و ئەمجار هــەردوو پەنجەی 
شــایەتمان و پەنجە گەورەكەی دەخاتە سەر لووتی ئاوەكە 

دەردەكات، ئەم كارە سێ جار دووبارەی دەكاتەوە .
• ئەمجار دەموچاوی سێ جار دەشۆرێت، وە سنوری دەموچاو 	

بــە درێژی لەســەرەتای قژەكــەوە تاوەكو كۆتــای ریش و 
چەناكە، وە بە پانی نێوان هەردوو گوێیە .

• ئەمجار دەســتەكانی دەشــۆرێت لە گەڵ ئەنیشــكەكانی سێ 	
جار، بە دەســتی راســتی دەســت پێ دەكات ئەمجار دەستی 

چەپی .
• ئەمجار ســەری مەســح دەكات، دەســتەكانی لەســەرەتای 	

ســەریەوە دەســت پــێ دەكات تاوەكــو كۆتایــی و ئەمجار 
هێنانەوەی بۆ سەرەتای سەری. 

• ئەمجار پەنجەی شایەتمانی دەخاتە بەشی ناوەوەی گوێ و 	
مەسحی دەكات.

• ئەمجار هەردوو پێی سێ جار دەشۆرێت لە گەڵ قاپەرەقەی.	

پوختەی شێوازی دەستنوێژ بە وینەوە:



] راڤەی وانەی چواردەیەم [

] 155 [



] راڤەی وانەی چواردەیەم [

] 156 [

• لە پاش لێبوونەوە لە دەســتنوێژەكەی دەڵێت : )أش��هد أن ال 	

إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله ( واتە : 

شایەتی دەدەم كە هیچ خوایەك نییە شایستەی پەرستن بێت 

تەنهــا )الله( نەبێت، تەنهاو بێهاوەڵە، وە شــایەتی دەدەم 

كــە )محمد()( بەنــدە و نێردراوی ئــەوە ( وە لە )الرتمذي( 

هاتــووە : )) الله��م اجعلين من التوابني واجعلين م��ن املتطهرين()1( 

واتــە: ))ئــەی خودایە بمگێــڕە لە تەوبــەكاران و بمگێڕە لە 

خۆپاك كەرەوەكان ((.

1( ) اإلرواء : 96 (
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حوكمی زیادە كردن لەو ئەندازەی بۆی دیاری كراوە

دروست نییە لەو ئەندازەی دانراوە زیادە بكرێت، وەكو ئەوەی سێ 
جار زیاتر بیشۆرێت، یان لە سەرەوەی ئەنیشكەكانی بشۆرێـت، 

یان لەسەرەوەی قاپەرەقەی، یان ملی مەسح بكات .
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یەكەم : تەهارەت )پاكوخاوێنی(
تەیەموم :

ئەمــەش جێگرەوەی دەســتنوێژە بە ئاو ئەگەر كەســەكە نەیتوانی 
ئاو بەكار بهێنێ لــە ئەندامەكانی تەهارەتدا، یان هەندێكی لەبەر 
نەبوونی ئاو یان ترســی زیانێك لە بەكارهێنانیدا، ئەوا ئەو كاتە 

خۆڵ جێگەی ئاو دەگرێتەوە .

شێوازی تەیەموم :
نیەتــی تەیەمــوم دەهێنــێ : ئەمجار )بســم اللــه( دەكات، ئەمجار 
بــە دەســتی یەكجــار دەدا لە زەوی و بە بەشــی ناوەوەی دەســتی 

دەموچاوی و هەردوو دەستی مەسح دەكات .

پاشكۆیەك كە هەندێ لە پایەكانی ئیسالم لەخۆ دەگرێت:
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وە دروســت نییە پەنجەكانی باو بكاتەوە لە كاتی لێدانی بە سەر 
زەویــدا، وە تەخلیلــی پەنجەكانی دروســت نییە لە كاتی ســرینی 

هەردوو دەستیدا .

شێوازی غوسلی واجیب:
نیەتی غوســل و الدانی جەنابە بێت، ئەمجار )بســم الله( دەكات، 
ئەمجار هەموو جەستەی دەشۆرێت و ژێرەوەی قژی تەنك بێت یان 

پڕ بێت بە ئاو لە گەڵ ئاو هەڵدانە دەم و لوت .
سوننەتەكانی غوسل :

شوشتنی فەرجی )دامێن( پێش و پاشەوە، ئەمجار هەردوو دەستی، 
ئەمجار دەستنوێژ دەگرێت وەكو ئەوەی بۆ نوێژ دەیگرێت، وە قژی 
تەڕ دەكات، ئەمجار الی راســتی دەشــۆرێت و ئەمجار الی چەپی، 

ئەمجار هەردوو پێی دەشۆرێت.
ئەوەی كە غوسل واجیب دەكات :

1( جەنابــە : ئەویش بە دەرچوونی مەنی دەبێت بە هۆی جیماعەوە 
یان جگە لەو، یان بە لێكدانی دوو خەتەنەكراوەكە.

2( دەرچوونی خوێنی حەیز و زەیسانی .
3( مردن جگە لە شەهید .

4( موسڵمان بوونی كەسێكی بێباوەڕ .
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مەرجەكانی مەسح لە سەر خوففەكان :

كردووە،  دیاری  شەرع  كە  بێت  ماوەیەدا  لەو  مەسحەكە  دەبێ 
ئەویش شەو و رۆژێكە بۆ نیشتەجێ )24 كاتژمێر(، سێ شەو و 
یەكەم  لە  كاتەكەی  وە  كاتژمێر(،   72( موسافیر  كەسی  بۆ  رۆژ 

مەسحەوە دەست پێ دەكات لە پاش )حدث( ەكە .

دەبێ بە دەستنوێژەوە لە 
پێی كردبێت واتە : هەردوو 
پێی بە ئاو شۆردبێت لە 

دەستنوێژەكەیدا.

دەبێ زۆربەی ئەندامەكەی 
گردبێتەوە.

دەبێ خوففەكان یان 
گۆرەوییەكان پاك بێت .

دەبێ مەسح كردن لەسەر 
بە هۆی )حدثي( بچووكەوە 

بێت نەك لە جەنابە یان شتێ 
غوسلی واجیب كردبێـت .
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چۆنییەتی مەسح لەسەر خوفف :

 بــە هــەردوو دەســتی لەســەر پەنجەكانییــەوە بــۆ قاچــی، 
واتــە ئەوەی كە مەســح دەكرێــت ســەرەوەی خوفەكەیە، جا 
دەستەكانی بە ســەر پەنجەكانییەوە دەهێنێت تاوەكو قاچی، 
وە مەسحەكەش بە هەردوو دەست دەبێت لە سەر هەردوو پێ، 
واتە دەستی راست پێی راست و دەستی چەپ پێی چەپ مەسح 
دەكات لــە هەمان كاتــدا، هەروەكو چۆن هــەردوو گوێیەكان 
مەسح دەكرێـت، چونكە لە رواڵەتی سوننەتەكەدا وا هاتووە .

چەند مەسەلەیەك پەیوەندی ها بە مەسحەوە :

1- ئەگەر هاتوو ماوەی مەسحەكە تەواو بوو یان مەسحكراوەكەی 
داماڵی، ئەوا دەستنوێژەكە دەمێنێتەوە و پوچەڵ نابێـتەوە .

2- دروســتە مەســح لەســەر خوففی دڕاو بكرێــت، هەروەها 
ئەوەی كە پێستەكەی لێوە دیارە لەبەر روونی یان تەنكی .
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ئادابەكانی سەراوكردن :

ئەوەی موستەحەبە :
• ئەگەر چووە ئاودەستەوە : پێی چەپی پێش بخات و بڵێت: 	

بە   : واتە  اخُلْبِث واخلبائِِث.()1(  ِمَن  بَِك  أُعوُذ  إّني  )بسم اهلل،اللُهمَّ 
ناوی خوا، ئەی خودایە . پەنات پێ دەگرم لە شەیتانە نێرو 

مێیەكان ( .
• 	 : دەڵێت  و  دەخات  پێش  راستی  پێی  دەرچوو  ئەگەر   وە 

لێ  لێخۆشبوونت  داوای  خودایە  ئەی   : واتە  )غفرانك()2( 
دەكەم(.

• وە پێویستە لەسەری خۆی بشارێتەوە بە دیوارێك یان جگە 	
لەوە، وە ئەگەر لەو دەشتە بوو ئەوا دوور بكەوێتەوە لە 

خەڵكی.
وە دروست نییە :

• ســەراو بــكات لە ســەرەرێگادا، یــان لە جێگای دانیشــتنی 	
خەڵكــی، یان لە ژێر داری بەریــدا، یان لە جێگایەكدا زیان 

بە خەڵكی بگەیەنێت یان لە ئاوێكی وەستاودا .
• روو لــە قیبلــە بــكات یــان پشــتی لــێ بــكات لــە كاتــی 	

سەراوكردنەكەدا.
• دەستی راستی بدات لە زەكەری .	
• ناوی خوای گەورە بهێنێت .	

1(.)خمتصر البخاري : 94(
2( ) صحيح أبي داود : 30(
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ئەگەر سەراوەكەی تەواو كرد ئەوا بە ئاو خۆی پاك دەكاتەوە 
یان بە بەرد.

• وە مەرجەكانی خۆ پاك كردنەوە بە جگە لە ئاو ئەمانەن :	
• بە سێ جار سڕین بێت یان زیاتر، لە هەمان شوێندا مەسح 	

نەكات .
• كە 	 بەوەی  دەزانرێت  پاكبوونەوە  وە  ببێتەوە،  پاك  دەبێ 

بەردەكە یان دەستەسرەكە بە وشكی بگەڕێتەوە.
شتێكی  بە  یان  نەبێت،  پیس  شتێكی  بە  خۆپاككردنەوەكە 
رێز لێ گیراو وەكو خواردن و بە ئێسك و پاشەرۆی ئاژەڵ 

نەبێـت.
پرشی  مەرجێ  بە  راوەستانەوە  بە  میزكردن  دروستە  وە 
بێت  دڵنیا  وە  و جلوبەرگەكەی،  لە جەستە  نەدات  میزەكە 
لە دەرنەكەوتنی عەورەتی، )أتى )( سباطة قوم فبال قائما( متفق 

علیە.
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پرسیارەكان لەسەر تەهارەت:

1- مەرجەكانی دەستنوێژ چەندە ؟       نۆ        دە        هەشت

2- فەرزەكانی دەستنوێژ بریتییە لە :
   چوار ئەندامەكە      ئەوەی باسكرا لە گەڵ رێزبەندی و مواالتدا

3- هەڵوەشێنەرەوەكانی دەستنوێژ چەندن؟  
  شەش             پێنج              هەشت

4- هەڵوەشێنەرەوەكانی دەستنوێژ لەمانەی خوارەوە روون بكەرەوە :
گۆشتی وشتر        گۆشت ئاسك        دەنگی سك       با

خەوەنوچكە             شوشتنی مردوو
دەستی لە دەستی ئافرەت بدات

5- شێوازی تەیەموم بنووسە :
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

6/ شێوازی غوسلكردن بنووسە :
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
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7/ حوكمی ئەم مەسەالنەی خوارەوە بنووسە :

حوكمەكەیمەسەلە
وتنی نیەت بە زمان

بۆ  شوشتنەكەیدا  لەدەستنوێژ  هێنا  نیەتی 
نوێژی  لە  ئەمجار  نوێژ  یەك  ئەنجامدانی 

زیاتری كرد .
قورئان  خوێندنەوەی  بۆ  شوشت  دەستنوێژی 

ئەمجار نوێژی كرد

لە كاتی دەستنوێژدا نیەتەكەی بچڕاند

لە پاش دەستنوێژەكە نیەتەكەی بچڕاند

پایەوە  بە  هەویر  كەچی  شوشت  دەستنوێژی 
بوو 

گۆشتی  كاتێكدا  لە  دەشوشت  دەستنوێژی 
وشتری دەخوارد

بە ئاوێكی دزراو دەستنوێژی شوشت
لە پێش خۆپاككردنەوە بە ئاو یان بە بەرد، 

دەستنوێژی شوشت

ئاوێكی نوێی بەكارهێنا بۆ گوێیەكانی
سێ جار مەسحی سەری كرد

یەك جار یەك جار دەستنوێژی شوشت
سێ جار سێ جار دەستنوێژی شوشت

شوشتنی هەردوو دەست لە دەستنوێژدا
دەست خستنە نێو ریشەوە

دەست هێنان بەسەر ئەندامەكانی دەستنوێژدا 
لەكاتی دەستنشوێژدا 
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سڕینی ئەوەی فەرزە بشۆردرێت
شوشتنی سەر

دەست خستنە ناو دەفرەكەوە

لە  راستكان  ئەندامە  بە  پێكردن  دەست 
دەستنوێژدا

لە سێ جار زیاتر ئەندامەكان بشۆرێت

شوشتنی الق

لە پاش مەلەكردن نوێژی كرد

لە پاش غوسلكردن نوێژی كرد و دەستنوێژی 
نەگرت
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دووەم : زەكات
ئەویش دوو بەشە:

زەكاتی سەروەت و سامان:
ئەمەش سێیەم پایەیە لە پایەكانی ئیسالم، 
ئەمەش واجیبە لەسەر هەموو موسڵمانێكی 
ئازاد خاوەنی نیصاب بێت، وە زەكاتی 
ناكەوێتە سەر تاوەكو ساڵێكی بەسەردا 

نەڕوات، ئیلال ئەوە نەبێت كە لە زەوییەوە 
دەردەچێت، وەكو ئەوەی كە پاشكۆی ئەصڵەكە 

بێت وە زیادكردنی نیصابەكە و قازانجی 
بازرگانی ئەوا ساڵەكەی كۆتایی دێـت بە 

كۆتایی ساڵێك بەسەر ئەصڵەكەدا، ئەمەش 
دابەش دەبێتە چوار بەشەوە :

دوو نەختینەكە : 

ئاڵتون و زیو و 
ئەوەی جێگایان 
دەگرێتەوە لە 
پارە و جگە 
لە ئەو، جا 

نیصابی ئاڵتون 
)2٠( مسقاڵە 
)85 غرام( وە 
نیصابی زیو 
)2٠٠( دیرهەمە 
)5٩5 غرامە( .

ئەوەی لە 
زەوییەوە دەردەچێت : 

ئەویش
 دانەوێڵە و 
بەروبوومە .

مەڕو مااڵت 
)بهیمة االنعام( 
ئاژەڵ و واڵخ: 

ئەوەی كە 
ساڵەكە یان 

زۆربەی ساڵەكە 
لە لەوەڕی 

دەشت دەخوات، 
وەمەبەست لە 
)بهیمة االنعام( 
وشتر و مانگا و 

مەڕە .

شتومەكی 
بازرگانی :

 هەموو ئەوانە 
دەگرێتەوە كە بۆ 
كڕین و فرۆشتن 

دانراوە .

زەكاتی جەستە:
كە سەرفترەیە، 
ئەمەش واجیبە 
لەسەر هەموو 
موسڵمانێكی 

گەورە و 
بچووك، نێر 

و مێ، كۆیلە و 
ئازاد .
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ئەوانەی زەكاتیان پێ دەدرێت :

1- هەژاران )الفقراء( : ئەمانەش ئەو كەسانەن كە پێویستیان 
هەیەو هیچ شتێكیان نییە، یان هەندێكیان لە پێویستییەكان 

هەیە .
2- نەداران )المســاكین(: ئەمانەش زۆربەی پێداویستیان هەیە 
یان نیوەی، ئەگەر بۆ نمونە پێویســتی ســاڵێكمان بە )12٠٠٠( 
دانا ئەوا كەسی هەژار كەمتر لە شەش هەزاری هەیە یان هیچی 
نییە، وە كەســی نەدار شــەش هەزار یان زیاتــری هەیە بەاڵم 
ناگاتە )12٠٠٠( چونكە ئێمە بەشــی هەژار و نەدار دەدەین بەشی 
ساڵەكەی بكات چونكە زەكات لە یەك ساڵی تەواودا واجیبە .

زەكات  كۆكردنــەوەی  لەســەر  دەكــەن  كار  ئەوانــەی   -3
)فەرمانبەرەكانــی زەكات( : ئەوانەش باج ســێن و پارێزەرانی 
زەكات و ئەوانەی دابەشكردنی زەكاتیان لە ئەستۆ گرتووە، كە 
دەســەاڵتدار ئەوانی دامەزراندووە، وە مەرج نییە ئەو كەســانە 
هەژار بن، بەڵكو بەشیان دەدرێت هەرچەندە دەوڵەمەندیش بن. 
4- ئه وانه ی ئۆمێد هه یه له ئاینده دا دڵیان به ئیسالمه وه هۆگربێ: 
ئــەو كەســانەی كە ئومێدی ئیســالم بوونیان لــێ دەكرێت یان 

خراپەیان نەهێڵێ یان بە هێزی بوونی ئیمانەكەیان .
5- بۆ ئازاد كردنی به نده و یه خسیره كان : ئەوانیش :

 )المكاتــب( ئەو موســڵمانە كۆیلەیە كە خۆی دەكڕێت لە أ- 
گەورەكەی.

رزگاركردنی كۆیلەیەكی موسڵمان .ب- 
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موسڵمانێكی بەندكراو .ت- 
وە ئەو كۆیلەیە ناگرێتەوە كەوا خاوەنەكەی رزگاری دەكات و 

بە زەكاتی دەژمێردرێت، جا ئەمە دروست نییە .
6- قەرزاران : ئەوانیش :

قەرزارێك لەبەر چاكسازی نێوان یەكتر .أ- 
بۆ خۆی قەرزار بووە .ب- 

وە دروست نییە گەردنی هەژارێكی قەرزار ئازاد بكرێت بە نیەتی 
زەكات.

7- لە پێناوی خوادا : ئەو جەنگاوەرانە دەگرێـتەوە و ئەوەی 
پێویستیان پێیەتی لە چەك و جگە لە چەك .

8- رێبــوار : ئــەو موســافیرەیە كــە پــارەی لــێ بڕاوەتەوە، 
ئەوەندەی پێ دەدرێت كە بیگەیەنێتە واڵتەكەی خۆی .

وە دەكرێــت بدرێــت بە تەنها یــەك جۆر لەوانە، وە دروســت 
نییە زەكات بدرێـــتە دەوڵەمەندێك یا بە هێزێكی كەسابەتكار، 
هەروەهــا نابێت بدرێتــە )ئالــو محمد()(كــە ئەوانیش بەنی 
هاشــم و مەوالكانیانــن، وە نە بۆ ئەو كەســانەی كە نەفەقەی 
لەســەریەتی لەو كاتەی زەكاتەكە دەدات، وە نە بە كافریش، 
بــەاڵم صەدەقەی )تطوع( ئەوا دروســتە بدرێتــە ئەوانە و جگە 
لەوانــەش، بــەاڵم هەرچەنــدە زیاتر ســوود بەخشــتر بێت بە 

سوودێكی گشتی یان تایبەت ئەوا كاملترە .



] راڤەی وانەی چواردەیەم [

] 170 [

چەند پێناسەیەكی گرنگ:

• بنت المخاض : ئەو وشترەیە كە ساڵێكی تەواو كردووە، وە 	
بەو ناوەوە ناوی نراوە چونكە دایكی ئاوس )دووگیان( بووە .

• بنت اللبون : ئەو وشترەیە كە دوو ساڵی تەواو كردووە، وە 	
بەو ناوەوە ناوی نراوە چونكە دایكی بووەتە خاوەنی شیر.

• بەو 	 كردووە،  تەواو  ئەو وشترەیە كە سێ ساڵی   : الحقة 
ناوەوە ناو نراوە چونكە شایستەی ئەوەیە سوار ببێت.

• الجذعة : ئەو وشترەیە كە چوار ساڵی تەواو كردووە، بەو 	
ناوەوە ناو نراوە چونكە لەم تەمەنەدا ددانەكانی دەكەوێت.

• تەواو 	 ساڵێكیان  كە  چێانەیە  ئەو   : التبیعة  یان  التبیع 
كردووە.

• المسنة : ئەو چێانەیە كە دوو ساڵیان تەواو كردووە .	
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ئەندازەكانی زەكات :
سەروەت و 

ئەندازەی نیصابحەولسامان
زەكات

تەماشای نەخشەكەی مەرجەمەڕو مااڵت
پاش ئەم نەخشەیە 

بكە

تەماشای 
نەخشەكەی 
پاش ئەم 

نەخشەیە بكە

ئەوەی لە زەوی 
دەردەچێت

مەرج 
نییە

ئەوەی بە 3٠٠ صاع
ئاوی باران 
ئاو دەدرێت 
یان كانیاو 
یان لە هەر 

رێگایەكی ترەوە 
ئاوبدرێت 
)بە بێ 

ماندووبوون( 
دە یەك

ئەوەی ئاو 
دەدرێت و 

ماندوو دەبن 
بە هۆی 

ئاودانەكەوە
نیو دەیەك

ئەوەی بە 
هەردووی ئاو 
دەدرێت ئەوا 
سێ چارەكی 
دەیەكی تێدایە
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)85( غرام لە ئاڵتون مەرجەنەختینەكان
یان )5٩5( غرام لە 

زیو

چل یەك

شتومەكی 
بازرگانی

ئەوەی زیاتر قازانجی مەرجە
هەژارانی تێدا بێت لە 

ئالتون و زیو

چل یەك

نیصابی زەكاتی ئاژەاڵن لە مەرومااڵت )بهیمة األنعام( و ئەندازەكەی

مەڕ و بزن

ئەندازەكەی
زەكاتەكەی

تاوەكولە 

یەك مەڕ4٠12٠

دوو مەڕ1212٠٠

سێ مەڕ2٠13٠٠

ئەمجار لە هەر )1٠٠( سەردا یەك مەڕە

لە زەكاتدا ئەمانە وەرناگیرێت : بەران، پیر، عەیبدار، وە 
خراپەكان

هەروەها ئەمانەش وەرناگیرێت : الواز، ئاوس )دووگیان(، 
دانی، وە باشترینەكان.
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وشتری یەك كۆپارە و دوو كۆپارە

ئەندازەكەی
زەكاتەكەی

تاوەكولە 
یەك مەڕ٩ 5
دوو مەڕ1٠14
سێ مەڕ 151٩
چوار مەڕ2٠24
بنت مخاض2535
بنت لبون3645
حقة466٠

جذعة6175

دوو بنت لبون76٩٠
دوو حقة٩112٠
سێ بنت لبون12112٩

ئەمجار هەر لە چل دانەدا یەك )بنت لبون(، وە لە هەر پەنجا 
دانەدا یەك )حقة(، وە الوقص لە )٩( كەمترە، )ئەویش لە 

نێوان دوو فەریزەكەدایە( 
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مانگا و گامێش
زەكاتەكەیئەندازەكەی

تاوەكولە 

یەك )تبیع( یان یەك )تبیعة(3٠3٩

یەك )مسنة(4٠5٩

دوو )تبیعة(6٠6٩

ئەمجار لە هەر )3٠( دانەدا یەك )تبیع( و لە هەر )4٠( دانەدا 
یەك )مسنة( یە.
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پرسیارەكان لەسەر زەكات

1/ هیچ ماڵێك زەكاتی لەسەر نییە تاوەكو ساڵێكی بەسەردا تێنەپەڕێ 
بە: 

ساڵی كۆچی           ساڵی زاینی         جیاوازی نییە

2/ لە مەرجدانانی تێپەربوونی ساڵدا كام لەمانە بەدەرە :
كانزای ژێر زەوی   

ئەوەی لە زەوی دەردەچێت   
هەموو ئەوەی باسكرا

3/ نیصابی ئاڵتون :  
)85( غەرامە         )5٩5( غەرامە        )٩5( غەرامە

4/ نیصابی زیو : 
      )2٠٠( دیرهەمە         )5٩5( غرامە       هەموو ئەوەی باسكرا

 5/ )بهیمــة االنعــام( وشــتر و مانــگا و گامێــش و مــەڕ دەگرێتەوە :  
)راستە - هەڵەیە(

6/ میوەهات زەكاتی لەسەر نییە :  )راستە   -   هەڵەیە(

7/ )السائمة( بریتییە لە :  
ئەوەی نرخەكەی بەرز دەبێـتەوە 

ئەوەیە كە ساڵەكە یان زیاتر دەلەوەرێت
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8/ ئەوەی لە لەوەڕی دەشت دەلەوەرێت واتە : 
تەنها پاك دەخوات   

ئەوەیە كە خاوەنی نییە.

٩/ ئەگەر باسی )مساكین( بكرێـت ئەوا )فقراء( یش دەگرێتەوە: )راستە 
-  هەڵەیە(

1٠/ هێندە دەدرێتە هەژار بەشی چەندی بكات؟ :  
 ساڵێك          مانگێك

11: ئەوانەی كار لەسەر زەكات دەكەن : 
هەموو ئەوانەی كاری تێدا دەكەن     
تەنها ئەوانەن دەساتدار دایان دەنات

12/ ئەندازەی زەكاتی ئەمانە بنووسە :

ئەندازەی ماڵەكە
زەكاتەكە

)الوقص( ئەگەر 
هەبوو

1٠٠ دیرهەم
3٠٠ دینار

4٠٠ دیرهەم
8٠ غەرام ئاڵتون

5٠٠ غەرام زیو
3٠ مەڕ
6٠ مەڕ

565 مەڕ
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4 وشتر
17 وشتر

44٩ وشتر
3٠ مانگا
4٩ مانگا
77 مانگا
٩٩ مانگا

2٠ ملیۆن ریال

4٠ ریال
4567٩ ریال

255 صاع لە گەنم

13/ المؤلفة قلوبهم : تەنانەت ئەو كافرانەش دەگرێتەوە هەرچەندە 
ئومێدی ئیسالم بوونی نەكرێـت : )راستە – هەڵەیە(

14/ ئەگەر گەورەیەك كۆیلەكەی خۆی رزگار كرد ئەوا لە زەكاتەكەی 
دەردەكرێت : ) راستە – هەڵەیە(

15/ دەوڵەمەندێك قەرزی الی هەژارێكە، لە قەرزەكەی خۆی خۆش 
بوو وە خستیە بەر زەكات، ئەو كارەی تەواوە : )راستە – هەڵەیە(

وەكو  دەگرێتەوە  خەیر  بەشەكانی  هەموو  خوادا(  پێناوی  )لە   /16
دروست كردنی مزگەوت : )راستە – هەڵەیە(
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17/ زەكاتی دوو نەختینەكە بە دابەش كردنی بەسەر )چل( دا دەردەكرێت: 
)راستە – هەڵەیە(

18/ زەكاتی واجیب لە مەڕومااڵت )بهیمة االنعام(دایە، بەاڵم واجیب 
نییە لەوەی كاری پێدەكرێت و لە دانیدا )راستە – هەڵەیە(

1٩/ زەكات واجیبە لە دانەوێڵەو بەروبوومدا ئەگەر گەیشتە نیصابی 
خۆی، ئەویش لە كاتی پێگەیشتنی دانەوێڵەو بەروبوومەكەدا : )راستە 

- هەڵەیە(

یەكە،  بیست  بەروبوومدا  دانەوێڵەو  زەكاتی  لە  واجیبە  ئەوەی   /2٠
ئەوەی كە بە پارەی تێدەچێت بۆ ئاودانی : )راستە – هەڵەیە(

21/ زەكات واجیبە لە ئاڵتوندا ئەگەر گەیشتە نیصابی خۆی كە )2٠( 
مسقاڵە : )راستە – هەڵەیە(

22/ بازنەیەك بە دەوری ئەو شتەدا بدە كە زەكاتی تێدا واجیبە :
مریشك                       جێگای بازرگانی        

مەڕی دانی                    وشتر لە لەوەڕی دەشت دەلەوەڕێت       
كێڵگەیەكی دارەخورما       25 مسقاڵی ئاڵتون

23/ )تبیع( لە مانگادا ئەوەیە كە تەمەنی دوو ساڵ بێت : )راستە – 
هەڵەیە(

24/ نیصابی پارەی نەختینە بەراورد دەكرێت بە :
شتومەكی بازرگانی         بەهای نیصابی ئاڵتون یان زیو
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25/ ئەوەی واجیبە لە زەكاتی پارەی نەختینەدا : 
چل یەك                  بیست یەك

26/ هەشتا غەرامی ئاڵتون زەكاتەكەی دەكاتە :
دوو غرام          چوار غەرام         زەكاتی تێدا نییە

27/ ئەو خانوانەی ئامادە كراوە بۆ نیشتەجێ بوون زەكاتی واجیبە: 
)راستە – هەڵەیە(

چونكە  دەدرێت  بەشی  زەكات  لە  ئەوا  كرد  سەفەری  هەركەسێ   /28
رێبوارە : )راستە – هەڵەیە(
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سێیەم : رۆژوو

لە زمانەوانیدا : خۆگرتنەوە، لە شەرعدا : پەرستنی خوای گەورە بە 
خۆگرتنەوە لە خواردن وخواردنەوە و هەموو رۆژووشكێنەرەكانی  
تر لە كاتی دەركەوتنی فەجری راستەوە تاوەكو خۆرئاوابوون .

نیەتی فەرز 
پێویستە هەر لە شەوەوە 
نیەتی هێنا بێت واتە پێش 
فەجر، وە گریدانی نیەت بە 

چوونە ناو مانگەكەوە بەسە، 
وە جێگاكەی دڵەو وتنی بە 

زمان بیدعەیە .

واجیب 
 

لە رەمەزان و كەفارەت و 
نزرەكاندا دەبێت .

سوننەت 
 

جگە لەوانە .

نیەتی سوننەت 
 دروستە لە هەر كاتێكی 

رۆژدا بە مەرجێ لە پێشەوەی 
هیچی نەخواردبێـت، بەاڵم 

پاداشتەكەی لە كاتی نیەتەوە 
بۆ دەژمێردرێت.

پایەكانی رۆژوو

بەشەكانی رۆژوو

2- خۆگرتنەوە لەوەی رۆژوو دەشكێنێ 1- نیـــــەت 



] راڤەی وانەی چواردەیەم [

] 181 [

مەرجەكانی واجیب بوونی رۆژوو :

1- موسڵمان بوون         
2- عاقڵ بێت    

3- بالغبوون : بەاڵم جگە لە كەسی )بالغ( ئەوا هانی دەدرێت بۆ 
رۆژوو وە خاوەنەكەی فەرمانی پێ دەكات .  

4- نیشتەجێبوون : كەواتە لەسەر كەسی موسافر واجیب نییە، 
وە باشتر وایە رۆژوو بگرێت بە مەرجێ پێی نارەحەت نەبێت، لە 
بەر ئەوەی پێغەمبەری خوا)( رۆژووی گرتووە، هەروەها چونكە 
بەزوویی لەسەری دەچێت، وە سووك ترە لە سەر كەسی )مكلف( 

وە لەبەر ئەوەی فەزڵی مانگەكەی دەست دەكەوێـت .
5- ساغ و سەالمەتی    

 6- لە سوڕی مانگانە و زەیسانیدا نەبێت 
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نەخۆشێك ئومێدی
 چاكبوونەوەی نییە:

 
هەروەها كەسی بەتەمەنیش 

دەگرێتەوە كە ناتوانێت بە رۆژوو 
بێت، بۆیە رۆژووی لەسەر نییە 
بەاڵم لەجێی هەر رۆژێك نانی 

هەژارێك دەدات، یان بە ژمارەی 
رۆژەكان هەژار كۆ دەكاتەوە و 

نانی نیوەرۆ یان نانی ئێوارەیان 
دەداتێ، یان خواردنەكە دابەش 

دەكاتە سەر هەژاراندا بە ژمارەی 
رۆژەكان بۆ هەر هەژارێك 

چارەكە صاعێكی وەكو صاعەكەی 
پێغەمبەر)( واتە : نیو كیلۆ و دە 
غەرام لە گەنمی باش، وە باشتر 
وایە پێخۆرێكی لە گەڵدا بدات 

وەكو گۆشت یان رۆن.

نەخۆشێك ئومێدی چاكبوونەوەی
 هەیە بەاڵم نارەحەتە 
لەسەری بە رۆژوو بێت :

 كەسێك لە سوڕی مانگانەدا 
بێت و كەسی زەیسانی و 
شیردەر و موسافیریش 

دەگرێتەوە، ئەوا بە ژمارەی 
رۆژەكانی كە نەیگرتووە 

دەیگرێتەوە ئەگەر چاكەوە 
بوو، وە ئەگەر مرد پێش 

چاكبوونەوەی ئەوا لەسەری 
دەكەوێت . 

بەشەكانی نەخۆش لە رۆژوودا:
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بە چی شتێك هاتنی مانگی رەمەزان دەسەلمێت؟
كۆتایی  بە  یان  رەمەزان،  شەوەی  یەك  مانگی  بینینی  بە  یان 

هاتنی سی رۆژەی مانگی شەعبان.

هەندێ لەو شتانەی بۆ رۆژووان دروستە :
قوتدانی تفی دەمی خۆی، تام كردنی چێشت لەبەر پێویستی، خۆ 
شوشتن، سیواك كردن، خۆبۆن خۆشكردن، خۆ فێنك كردنەوە .

هەڵوەشێنەرەوەكانی رۆژوو :
خــواردن و خواردنەوە بە قەصدی، بەاڵم هەركەســێ لە بیری - 1

چووەوە ئەوا رۆژووەكەی دروستە .
 جــووت بــوون لە گــەڵ خێزاندا، جــا ئەگەر لــە رۆژی مانگی - 2

رەمەزانــدا بوو وە رۆژووەكەش لەســەر واجیب بوو بێـــت ئەوا 
كەفارەیەكی قورسی لەسەرە، ئەویش ئازادكردنی كۆیلەیەكە وە 
ئەگەر نەیتوانی ئەوا رۆژووی دوو مانگی لەسەر یەكی لەسەرە، 

وە ئەگەر نەیتوانی ئەوا خواردنی شەست هەژاری لەسەرە .
 دەرچوونی مەنی بە هۆی موباشــەرە یان ماچكردنەوە بێـــت - 3

یان باوش لێدان یان لە نمونەی ئەوانە .
 ئــەوەی لە جێی خواردن وخواردنەوە بێت بۆ نمونەی دەرزی - 4

موغــەدی، بەاڵم ئــەوەی موغــەدی نەبێت ئــەوا رۆژووەكەی 
پوچەڵ نابێـتەوە .

 دەركردنــی خوێن لە رێگای كەڵەشــاخەوە، بەاڵم دەركردنی - 5
خوێنێكی كەم بۆ پشكنین ئەوا رۆژووەكەی پوچەڵ نابێتەوە.

خۆرشانەوە بە قەصدی .- 6
دەرچوونی خوێنی سوڕی مانگانە یان زەیسانی .- 7
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موستەحەبەكانی رۆژوو:

پارشێو كردن .- 1
دواخستنی پارشێو .- 2
پەلەكردن لە رۆژوو شكاندندا .- 3
 رۆژوو شــكاندن بەخورمــای تەڕ)شــل( ئەگــەر نەبوو ئەوا - 4

بەخورمای وشك، وە تاك بێت، وە ئەگەر دەستی نەكەوت 
ئــەوا بە چەند قومێكی ئــاو، وە ئەگەر هەر هیچی دەســت 

نەكەوت ئەوا بە نیەتی رۆژووەكەی دەشكێنێ .
 دوعاكــردن لــە كاتــی بەربانــگ كردنــدا و لــە كاتــی بە - 5

رۆژووبووندا .
زۆر ئەنجامدانی صەدەقە .- 6
تێكۆشان لە شەونوێژ كردندا .- 7
خوێندنەوەی قورئان .- 8
 وتنی : )من بە رۆژووم( بە ئەو كەسەی جوێنی پێ دەدات .- ٩
ئەنجامدانی عومرە .- 1٠
ئیعتیكاف كردن لە دە رۆژەكەی كۆتاییدا .- 11
گەڕان و چاودێری كردنی هاتنی )لیلة القدر(.- 12

مەكروهاتەكانی رۆژوو:

زیادەڕەوی كردن لە ئاوهەڵدانە دەمدا.- 1
 تامكردنی چێشت بە بێ پێویستی .- 2
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ئەو شتانەی لە سەر رۆژووان حەرامە :
قوتدانی بەڵغەم و رۆژووكەی بەتاڵ ناكاتەوە .- 1
بوونەوە - 2 پوچەڵ  لە  نییە  دڵنیا  كە  كەسێك  بۆ  ماچكردن   

رۆژووەكەی.
هەموو - 3 ئەنجامدانی  لە  بریتییە  ئەویش   ( درۆ  قسەی  وتنی 

قەدەغەكراوێك(
جەهالەت ) ئەویش نەفامى و نەبوونی میهرەبانی و هێمنییە (- 4
الوصال ) واتە دوو رۆژ بە سەر یەكەوە بە رۆژوو بێـت ( - 5

رۆژووی سوننەت :

رۆژوو گرتنی شەش رۆژ لە مانگی شەوال بۆ ئەو كەسانەی كە . 1
بە تەواوی رەمەزانیان گرتووە، وە باشتر وایە بە دوای یەكدا 

بێت و لە رۆژی دووەمەوە دەست پێ بكات .
رۆژوو گرتنی رۆژی عەرەفە بۆ جگە لە حاجییان .. 2
رۆژووی رۆژی عاشورا، لە گەڵ هەردوو رۆژی نۆ و یازدەیەم.. 3
پێنج شەممە، وە دوو شەممە . 4 رۆژووی رۆژی دوو شەممە و 

زیاتر دووپات كراوەتەوە .
)ایام . 5 رۆژووی سێ رۆژ لە هەموو مانگێكدا، وە باشتر وایە 

البیض( بێت واتە )13-14-15(ی مانگ .
رۆژوو گرتنی رۆژێك و نەگرتنی رۆژێك .. 6
رۆژوو گرتنی مانگی )محرم(.. 7
رۆژووی نۆ رۆژی یەكەمی )ذي الحجة(.. 8
رۆژووی مانگی )شعبان( بەاڵم بە تەواوی نەیگرێت .. ٩
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رۆژووی مەكروهــ :

مەكروهە رۆژی هەینی وشەممە و یەك شەممە بە تەنها بگرێت، 
ئەوا  عەرەفە  وەكو  هۆیەك  لەبەر  گرتی  تەنها  بە  ئەگەر  بەاڵم 

ئاساییە .

رۆژووی حەرام :

رۆژوو گرتنی مانگی رەجەب بە تەنها .. 1
رۆژوو گرتنی هەردوو رۆژی جەژن .. 2
ویردێكی . 3 كەسێك  ئەگەر  بەاڵم  گومان،  رۆژی  گرتنی  رۆژوو 

هەبوو لە رۆژووەكەیدا ئەوا ئاساییە .
)هدي( . 4 كەسێك  مەگەر  ئیلال  التشریق(  )أیام  گرتنی  رۆژوو 

نەبێت –ئەو ئاژەڵەی بە تایبەت هێناویەتی بۆ قوربانی- .
رۆژووگرتنی ساڵەكە بە گشتی.. 5

حوكمەكانی رۆژوو دانەوە :

موستەحەبە دانەوەی رۆژووەكان بە دوای یەكدا بێت .. 1
وە باشتر وایە لە دوای رۆژی جەژنەوە دەست پێ بكات .. 2
نابێت رۆژوو دانەوەكە دوابخات بۆ رەمەزانەكەی دواتر .. 3
جا ئەگەر دوای خست ئەوا هیچ شتێكی لەسەر نییە تەنها . 4

دانەوەی ئەو رۆژانە نەبێت بەاڵم تاوانبار دەبێت .
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كاتی دەركردنی سەرفترە :

سەرفترە :

واجیبە لەسەر هەموو ئەو كەسانەی كە خۆری دوا رۆژی رەمەزانی 
بە سەردا ئاوابووبێت و كەسێكی موسڵمان بێت، جا ئەگەر گەورە 
وە  یان كۆیلە،  بێت  ئازاد  یان مێ،  بێت  نێر  یان بچووك،  بێت 
زیاتر لە صاعێكی خواردنی بۆ خۆی و منداڵەكانی و پێداویستیە 
بنەڕەتییەكانی هەبێت بۆ رۆژی جەژن و شەوەكەی، وە موستەحەبە 

بۆ كۆرپەلەش بدرێت .
وە حیكمەتیش لە دروست بوونی :

• پاككەرەوەیە بۆ كەسی رۆژووان لە قسەی پڕوپووچ و خراپە .	
• بێ نیاز بوونی نەداران و هەژارانی تێدایە لە داواكردن لە خەڵكی 	

لە رۆژی جەژندا .

ئەو كاتەی كە
 دروستە : 

پێش رۆژی جەژن 
بە رۆژێك یان دوو 

رۆژ 

ئەو كاتەی كە 
موستەحەبە :

 لە پاش فەجر و 
پێش نوێژی جەژن .

ئەو كاتەی كە
 حەرامە : 

لە پاش نوێژی 
جەژن .
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ئەندازەی سەرفترە :

دەیخۆن،  رۆژانە  مرۆڤەكان  كە  ئەو شتەی  لە خواردنی  صاعێك 
جا بە پارە دەرناچێت، وە ئەندازەی هەر صاعێك دوو كیلۆ و چل 

غەرامە لە گەنمێكی باش .

نوێژی جەژن :

پاش  لە  كەسێك،  هەموو  لەسەر  عەینە  فەرزی  جەژن  نوێژی 
بەرزبوونەوەی خۆر بە ئەندازەی رمێك تاكو كاتی زەوال دەكرێت، 
وە  دەرچوو،  لەدەستی  كەسێك  ئەگەر  نادرێـتەوە  قەزا  بە  وە 
سوننەتیش وایە كە لەو دەشتە بكرێت واتە لە دەرەوەی خانووەكان، 
وە دروستە لە مزگەوتیشدا بكرێت، وە چەند دانەیەك خورما لە 
پێش جەژن بخوات، وە خۆی پاك بكاتەوە و خۆی بۆن خۆش بكات 
و باشترین پۆشاكی لەبەر بكات، وە لە رێگایەكەوە بڕوات و لە 
رێگایەكی ترەوە بگەڕێتەوە، وە ئاساییە پیرۆز بایی بكات و بڵێت 
ل اهلل منا ومنكم( وە سوننەتە بە رەهایی )اهلل اكرب( بكرێت  : )تقبَّ
لە شەوی جەژندا و لە دوای نوێژەكان تاوەكو خۆرئاوابوونی رۆژی 
جەژن، وە شێوازەكەشی : )اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل و اهلل 
أكرب، اهلل أكرب، وهلل احلمد( وە شێوازی نوێژەكە دوو ركاتە پێش 
وتارەكە، وە لە ركاتی یەكەمدا لە پاش تەكبیرەی ئیحرامدا شەش 
)اهلل اكرب( دەكات، وە لە ركاتی دووەمدا و پێش خوێندنەوەكە 

پێنج )اهلل اكرب ( بكات جگە لە )اهلل اكرب( هەستانەوەكە .
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پرسیارەكانی رۆژوو :

1/ پایەكانی رۆژوو چەندە ؟  دوو  سێ  چوار 
2/ رۆژوو لەسەر كێ واجیبە ؟

................................................................أ- 
................................................................ب- 
................................................................ت- 
................................................................ ث- 

3/ هەموو نەخۆشییەك رێگرە لە رۆژووگرتن ؟  )راستە - هەڵەیە(

4/ حوكمی ئەم كارانەی الی خوارەوە بنووسە :

حوكمەكەیمەسەلە

لە پاش فەجر نیەتی رۆژووی هێنا 

رۆژوو بە بێ نیەت 

رۆژووی بچووك

رۆژووی موسافیر

رۆژووی زەیسانی

رۆژووی بێ توانا

نانی خوارد و بە رۆژوو بوو .
دەرزی موغەدی بۆ كەسی بەرۆژوو

قەترەی چاو
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دەرزی موسەكین

كەڵەشاخ

رشانەوە
قوتدانی تف

تامكردنی چێشت
خەوتن

خۆشوشتن

خۆفێنك كردنەوە

سیواك كردن
بخور

كاتی پارشێو

بە چی پارشێو دەكات

بە چی بەربانگ دەكات
نەبوو  بە...............ئەگەر 
نەبوو  بە...............ئەگەر 

بە...............

نوێژی تەراویح

ئەنجامدانی عومرە لە رەمەزاندا

زیادەڕەوی كردن لە ئاو هەڵدانە دەم 
لە كاتی بە رۆژوو بووندا

ماچكردن بۆ كەسێ بە رۆژوو بێت

ویصالی دوو رۆژ بە دوای یەكدا 
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رۆژووی شەش رۆژ لە مانگی شەوال
رۆژووی رۆژی عەرەفە 

رۆژووی رۆژی گومان

رۆژووی رۆژی جەژن

رۆژووی رۆژەكانی تەشریق

رۆژووی مانگی محرم

رۆژووی مانگی )رجب(

رۆژووگرتنی هەموو ساڵەكە

رۆژووی رۆژی هەینی

قەزای رەمەزانی دواخست بۆ رەمەزان
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چوارەم : حەج
حــەج پایەی پێنجەمــە لە پایەكانی ئیســالم، ئەویــش واجیبە بە 
مەرجی موســڵمان بوون و عاقڵ بوون و بالغبوون و ئازاد و توانا، 
وە مەرجێــك بــۆ ئافرەتان زیاتــرە كە ئەویش بوونــی مەحرەمێكە 
لــە گەڵیدا ئەگەر لە حەجەكەیدا پێویســتی بە ســەفەر هەبوو، وە 

پایەكانی حەج چوار دانەن :

ئیحرام : 
ئەویش

 بریتییە لە 
نیەت 

هێنان بە 
مەبەستی 

چوونە
 ناو نوسوكە
كانەوە، 
ئەمەشە 
)تلبیة( و

 لەبەركردنی 
ئیزار و
 ریدا 
نییە.

تەوافی 
)االفاضة( 
)تەوافی 
زیارەت(: 
ئەمەش لە
 پاش 

وەستان لە 
عەرەفە دەبێت، 
ئەمەش تەوافی 
هاتن )قدوم( 

نییە .

وەستان لە 
عەرەفە :

 لە زەوالی 
خۆری رۆژی 

نۆیەمی 
)ذي الحجة(
ەوە تاوەكو 
دەركەوتنی 

فەجری رۆژی 
جەژن، 

پێغەمبەری 
)(خوا

فەرموویەتی : 
)الحج عرفة(

سەعی :
 لە نێوان صەفا 

و مەروەدا، 
خوای گەورە 
 دەفەرموێت : 

چ  ڌ   ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ چ 

البقرة: 158 واته 

: به راستیی 
هاتووچۆی 

نێوان )سه فاو 
مه روه ( 

له دروشم و 
نیشانه كانی 
ئایینی خوای 

گه وره ن(
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جۆرەكانی نوسك )النسك(

تاك )االفراد( :

 ئەمەش بریتییە 
لەوەی كەسی حاجی 
تەنها نیەتی حەج 

دەهێنێ وە كارەكانی 
حەج بە تەنها 

دەكات .

حەج و عومرە كردن 
بە یەكەوە )الِقران( : 

ئەمەش بریتییە 
لەوەی كەسی حاجی 
نیەتی حەج و عومرە 

پێكەوە دەهێنێ 
كردارەكانی بە تەنها 

دەكات و )هدي( 
لەسەرە .

التمتع :

 ئەمەش بریتییە 
لەوەی كە نیەتی 
عومرە دەهێنێ لە 
مانگەكانی حەجدا 
و تەواوی دەكات و 
تەحەلول دەكات، 
ئەمجار هەر ئەو 
ساڵە نیەتی حەج 
دەهێنێ و قوربانی 

)هدي( لەسەرە .
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واجیباتەكانی حەج

پێویستە  ئەوا  نەدات  ئەنجام  واجیباتانە  لەم  یەكێك  هەركەسێ 
بە خوێن ئەو كەلێنە پڕ بكاتەوە، ئەویش بریتییە لە سەربڕینی 
مەڕێك لە حەرەم و دابەش كردنی بە سەر هەژارەكانی مەككەدا، وە 

نابێت خۆی لێی بخوات.

ئیحرام لە میقاتەوە .

شەومانەوە لە موزدەلیفە .

فڕێدانی جەمەرات .

تەواف كردنی )الوداع( بۆ هەمووان جگە لە ئافرەتێك لە سوڕی 
مانگانەدا بێت یان زەیسانی، بۆ ئەو كەسەی دەیەوێ شاری مەككە 

جێ بهێڵێ، هەرچەند لە پاش مانگەكانی حەج بێت .

راوەستان لە عەرەفە تاوەكو 
خۆر ئاوابوون بۆ ئەو كەسەی 

بەرۆژ دەوەستێت .

شەومانەوە لە مینا لە شەوانی 
)ایام التشریق(دا 

سەرتاشین یان كورت 
كردنەوە .
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میقاتەكانی حەج و عومرە:

میقاتی كاتی : 

ئەویش بریتییە لە مانگەكانی 

حەج )شّوال و ذو القعدة و 

ذو احلجة( میقاتە كاتییەكان 

تایبەتن بە حەج، چونكە 

عومرە میقاتێكی كاتی 

دیاریكراوی نییە .

میقاتی شوێنی : 

ذو احلليفة: بۆ مەدینە و 

ئەوانەی پێیدا تێدەپەڕن .

اجلحفة : بۆ شام و میسر و 

مەغریب .

قرن املنازل : بۆ نەجد .

يلملم : بۆ یەمەن .

ذات عرق : بۆ عێراق .
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موستەحەبەكانی حەج :

خۆشوشتن بۆ ئیحرام و خۆبۆن 
خۆش كردن .

نینۆك كردن و تەراش كردن 
ئەوەی پێویستە الببرێت پێش 
دامەزراندنی نیەتی ئیحرام .

تەوافی هاتن بۆ كەسی
 )مفرد( و ) قارن( 

)االضطياع( لە تەوافی هاتن 
و تەوافی عومرە بۆ كەسی 
)متمتع( ئەویش بریتییە لە 
دەرخستنی شانی راست .

مانەوە لە مینا لە شەوی 
عەرەفەدا .

لەبەركردنی ئیزار و ریدائی 
سپی بۆ پیاوان .

تەلبیە كردن لە كاتی ئیحرام 
كردنەوە تاوەكو فرێدانی 

جەمەراتی عەقەبە )واتە / وتنی 
: لبيك اللهم لبيك...( .

)الرمل( لە سێ شەوتە 
یەكەمەكاندا لە تەوافی هاتن 
و تەوافی عومرەدا بۆ كەسی 
)المتمتع( وە )الرمل(: بریتییە 

لە پەلەكردن لە رێكردندا .

جەمع كردنی نوێژی مەغریب و 
عیشا لە موزدەلیفە بە جەمعی 
پێشخستن كاتێ دەگاتە ئەوێ .

ماچكردنی بەردە رەشەكە .

راوەستان لە موزدەلیفە لە )المشعر الحرام( لە فەجرەوە تاوەكو 
پێش خۆرهەاڵتن، وە موزدەلیفە هەمووی جێی راوەستانە )مەوقیفە(.
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قەدەغەكراوەكانی ئیحرام :
ئەویش نۆ دانەن : الدانی هەر موویەك لەســەر و جەســتە، وە نینۆك 
كردن و داپۆشێنی سەر بۆ پیاوان و لەبەركردنی شتی دوراو بۆ پیاوان و 
لەبەر كردنی نیقاب و دەســتكێش بۆ ئافرەتان و بۆن خۆشكردن) هەر لە 
نمونەی ئەوە صابون و معطر( و كوشــتنی نێچیری دەشتی و راوكردنی، 
وە ژن مارە برین بۆ خۆی یان بۆ كەسێكی تر، و جووت بوون و موباشەرە 
كردن بە بێ دامێن، جا هەر كەســێ یەكێ لەو قەدەغەكراوانەی ئەنجامدا 
لەبیری چوو یان نەیزانی یان ناچار بوو ئەوا هیچی لەسەر نییە، ئیلال 
كەســێك نێچیرێكی راوكردبێت ئەوا فدیەی لەسەرە بە رەهایی، بەاڵم بە 

قەصدی ئەوا قەدەغەكراوەكان تیایدا دەبنە چوار بەشەوە : 

ئەوەی فدیەی 
لەسەر نییە

 ئەویش ژن 
مارەبرینە، 
جا ئەگەر بۆ 
خۆی بێت یان 
بۆ كەسێكی 

تر بێت، هەر 
بەو شێوەیە 
موباشەرە 
كردن بە بێ 
دامێن ئەگەر 

هیچ دانەبەزی 
ئەوا كەفارەتی 

لەسەرنییە 
و تەوبەی 
لەسەرە 

ئەوەی فدیەكەی 
قورسە

ئەویش جووت 
بوونە لە گەڵ 

خێزانیدا، بەاڵم 
ئەگەر كەسێك 

پێش تەحولولی 
یەكەم جووت 
بێـت ئەوا 
حەجەكەی 
پوچەڵ 

دەبێتەوە، وە 
بە فاسدی تێیدا 

تێدەپەڕێ، 
لەسەریەتی 
دووبارەی 

بكاتەوە، و 
واڵخێكی لەسەرە 

ئەوەی فدیەكەی وەكو 
خۆیەتی

ئەویش كوشتنی 
نێچیری دەشتییە 
و راوكردنییەتی، 
جا هەر كەسێ 
كوشتی ئەوا 

فدیەی لەسەرە بە 
رەهایی، ئەویش: 
له تۆڵه ی ئه وه دا 

ده بێ وێنه ی 
نێچیره  كوژراوه كه 
 له  مه ڕو بزن و 

وشترو گا كه فاره ت 
بدات، دوو كه سی 

دادگه رێ زانا 
بڕیاری له سه ر 
بده ن و بڵێن: 

ئه مه بۆ بارته قا و 
كه فاره تی نێچیره  
كوژراوه كه  ده شێ.

ئەوەی فدیەكەی 
فدیەیەكی ئازارە
ئەویش ئەو 
دوای قەدەغە 

كراوەكانە، وە 
فدیەكەشی بە 
هەڵبژاردنی 
خۆی دەبێت:

یان سێ رۆژ بە 
رۆژوو دەبێت، 

وە یان خواردنی 
شەش هەژارە بۆ 
هەر هەژارێك 
نیو صاعە، 

یان سەربڕینی 
مەڕێكە بە 

سەر هەژارانی 
مەككەدا دابەش 

دەكرێت .
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ناوی رۆژەكانی حەج :

جێگاكانی پاڕانەوە لە حەجدا پێنج دانەن :

وە شەوی )جمع( ئەویش شەوی جەژنە، بەو ناوەوە ناو نراوە 
لەبەر كۆبوونەوەی خەڵكی تیایدا لە پاش وەستان لە )عەرەفە(، وە 
چونكە ئەهلی مەككە لە سەردەمی نەفامیدا دەرنەدەچوون بۆ عەرەفە.

رۆژی 
)الرتوية( 
ئەویش 
رۆژی 

هەشتەمە، 
لەو رۆژەدا 

ئاویان 
دەگواستەوە 

بۆ مینا .

لە 
عەرەفە 
لە پاش 
زەوالی 

رۆژی نۆیەم 
تاوكو خۆر 
ئاوابوون 

رۆژی
 جەژن 
و رۆژی 
)النحر( 
ئەویش 
رۆژی 
دەیەمە 

لە 
پاش 

فرێدانی 
جەمەراتی 
بچووك و 
ناوەڕاست 
لە رۆژانی 
تەشریقدا 

رۆژی
 )النفر االول( 

ئەویش 
رۆژی 

دوازدەیەمە 

لە 
سەعیدا 
لەسەر 
صەفا و 
مەروە و 
نێوانیان .

رۆژی 
)عرفة( یان 
)الوقفة( 
ئەویش 
رۆژی 
نۆیەمە 

لە 
موزدەلیفە 
لە پاش 
فەجری 
رۆژی 

نۆیەمەوە 
تاوەكو 
بەیانی 

رۆژی
 )  )القرِّ
ئەویش 
رۆژی 

یازدەیەمە 

لە 
تەوافدا 

رۆژی 
)النفر 

الثاني( 

ئەویش 
رۆژی 

سیازدەیەمە 
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شێوازی عومرە و حەج :
شەیخ )محمد بن صالح العثیمین( دەفەرموێت :

ئەگەر گەیشــتنە میقات ئــەوا خۆتان بشــۆرن و بۆنی خۆش لە 
خۆتان و سەر و ریشتان بدەن، ئەمجار ئیحرامی عومرەی )التمتع( 
بكــەن، ئەمجار بەرەو مەككە بكەونە رێ بــە )تەلبیە(وە )واتە : 
وتنــی: لبیك اللهم لبیــك ....(، ئەگەر گەیشــتنە )بیت الحرام( 
ئەوا حەوت جار بە دەوریدا بسوڕێنەوە بە نیەتی تەوافی عومرە، 
ئەوەش بزانن كە هەموو مزگەوتەكە جێگای تەوافە ئەوەی نزیكە 
لــە كەعبەوە و ئەوەشــی دوورە، بەاڵم نزیكەكە باشــترە ئەگەر 
ئــازارت نەدەدرا لە بــەر قەڵەباڵغی، جا ئەگــەر قەڵەباڵغ بوو 
ئەوا لێــی دووربكــەوە، بابەتەكەش فراوانە ســوپاس بۆ خوا، 
ئەگــەر لە تــەواف بوونەوە ئەوا دوو ركات نوێژ بكەن لە پشــت 
مەقامی ئیبراهیمــەوە یان لە نزیكیەوە ئەگەر بۆتان كرا، ئەگەر 
نــا دووریــش بێت دەبێت، گرنــگ ئەوەیە مەقــام بكەوێتە نێوان 
خــۆت و كەعبە، ئەمجار بڕۆن بۆ ســەعی عومــرە و لە صەفاوە 
دەســت پێ بكەن، جا ئەگەر حەوت جارەكەتان تەواو كرد، ئەوا 
لە هەمــوو قژتان كەم بكەنەوە، وە لە تەنها الیەك كەمكردنەوە 

نابێـت، وە بە كردەوەی زۆرێك لە خەڵكی مەغرور مەبن.
جا ئەگەر رۆژی هەشــتەمی مانگــی )ذي الحجة( بوو ئەوا خۆتان 
بشۆرن و بۆنی خۆش لە خۆتان بدەن، ئیحرامی حەج بكەن لەو 
شــوێنەی كە نیشــتەجێ بوون، ئەمجار دەرچن بۆ مینا و نوێژی 
نیــوەرۆ و عەســر و مەغریب و عیشــا و بەیانی بــە قەصر بكەن 
بە بــێ جەمع، چونكە پێغەمبەركەتــان )( لە مینا و لە مەككە 
قەصــری دەكرد و جەمعــی نەدەكرد، ئەگەر خۆری رۆژی عەرەفە 
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دەركــەوت ئەوا بە خشــوعەوەو بە تەلبیــەوە بكەونە رێ بەرەو 
عەرەفــە، وە لەوێ نوێژى نیوەرۆ و عەســر بــە جەمعی تەقدیم 
نوێژەكانتــان بە دوو ركات بكەن، ئەمجار خۆتان یەكال بكەنەوە 
بۆ پاڕانەوە و الاڵنەوە بۆ الی خوای گەورە، وە سوور بن بەردەوام 
بە دەســتنوێژەوە بن، وە روو بكەنــە قیبلە هەرچەندە چیاكەش 
لە پشــتانەوە بوو، چونكە ئەوەی دروســتە روو كردنە قیبلەیە، 
وە زۆر بە وردی ئاگاتان لە سنوری عەرەفە و نیشانەكانی بێت، 
چونكە زۆرێك لە حاجییەكان لە خواری ئەوەوە دەوەســتن، وە 
هەركەســێ لە عەرەفە نەوەســتێت ئەوا حەجەكــەی بۆ نییە، بە 
بەڵگەی ئــەو فەرموودەیەی كە پێغەمبەری خــوا)( دەفەرموێت 
: )الحــج عرفة( وە هەموو عەرەفە جێی راوەســتانە رۆژهەاڵت و 
رۆژئاوای، باكور و باشــوری، تەنها دۆڵی عەرەنە نەبێـــت، بە 
بەڵگەی ئەو فەرموودەیــەی پێغەمبەری خوا)( كە دەفەرموێت : 

)وقفُت ها هنا، وعرفة كلها موقف(
جــا ئەگەر خۆر ئاوا بوو و دڵنیابوون لــە ئاوابوونی ئەوا بڕۆن 
بۆ موزدەلیفە بە تەلبیە و بە خشوعەوە، وە دەست بە ئارامی و 
 )(لەســەر خۆییەوە بگرن تا دەتوانن هەروەكو پێغەمبەركەتان
بــەو كارە فەرمانی پێكــردوون، چونكە پێغەمبــەری خوا)( لە 
كێــوی عەرەفەوە دابەزی رەشــمەی وشــترەكەی توند كردبوو بە 
شێوەیەك سەری وشترەكە دەیدا لە سینگی، ئەویش ئاماژەی بە 
دەستەكانی دەكرد و دەیفەرموو : )ئەی خەڵكینە دەست بە ئارامی 

و هێمنیەوە بگرن، دەست بە ئارامی و هێمنیەوە بگرن(.
جــا ئەگەر گەیشــتنە موزدەلیفە ئــەوا نوێژی مەغریب و عیشــا 
بكــەن، ئەمجار ئەو شــەوە لــەوێ بمێننەوە تاوەكــو فەجر، وە 
پێغەمبــەری خوا)( مۆڵەتی بە هیچ كەســێك نەداوە بە كەوتنە 
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رێ لە موزدەلیفە لە پێش فەجر ئیلال كەسی الواز نەبێت، چونكە 
ئــەوان مۆڵەتــی پێدان لــە كۆتایی شــەودا بكەونــە رێ، ئەگەر 
نوێــژی بەیانیتان كرد ئەوا بەرەو مەككە بكەونە رێ و تەكبیر و 
ستایشــی خوا بكەن، وە لێی بپاڕێنەوە تاوەكو دونیا بە تەواوی 
رۆشــنا دەبێتەوە، ئەمجار لە پێــش دەركەوتنی خۆر بەرەو مینا 
بكەونــە رێ، ئەمجــار حەوت بــەرد لە گەڵ خۆتانــدا هەڵگرن و 
بــڕۆن بۆ جەمەرەی )العقبة( ئەویــش كۆتاییەكەیانە كە لەمالی 
مەككەوەیــە، وە لە پاش دەركەوتنــی خۆر حەوت بەردەكە فرێی 
دەن – تێبگــرن- لــە گەڵ هەمــوو بەردێكدا )اهلل اكييرب( بكەن و بە 

ملكەچی و بە مەزنییەوە بۆ خوای گەورە .
ئەوەش بزانن كەوا مەبەست لە تێگرتنی –فڕێدانی- بەردەكان بە 
مــەزن راگرتنی خوای گەورەیە و جێبە جێ كردنی زیكرەكەیەتی، 
وە دەبــێ بــەردەكان بكەونە ناو حەوزەكەوە، مــەرج نییە تەنها 
بدات لە ســتوونەكە، ئەگەر لە فرێدانــی – تێگرتنی- بەردەكان 
بوونەوە ئەوا قوربانییەكە ســەر ببڕن، وە هیچ ئاژەڵێك نابێت 
بۆ )هدي( ئیلال ئەو ئاژەاڵنە نەبێت كە بۆ قوربانی دەشــێت، وە 
ئاساییە كەسێكی تر بكەیتە وەكیلی خۆت بۆ سەربڕینی ئاژەڵەكە، 
لە پاش ئاژەڵ ســەربڕینەكە سەرتان تەراش بكەن، وە پێویستە 
هەموو ســەر تەراش بكرێت، وە نابێــت هەندێكی تەراش بكرێت 
و هەندێكــی نەكرێــت، وە ئافرەتــان پرچەكانیان بــە ئەندازەی 
ســەرە پەنجەیەك لە ســەری پرچەكانیان كــورت دەكەنەوە، لە 
پاش ئــەوەی تەحەلولی یەكەمتان كرد، ئــەوا جلوبەرگەكانتان 
لەبــەر بكــەن و نینۆكەكانتان بكــەن، ئەمجار تەواف و ســەعی 
حەج بكەن، ئەمجار بگەڕێنەوە بۆ مینا، وە بە تەواف و ســەعی 
لــە گەڵ فرێدانی - تێگرتنــی - بەردەكە و تەراش كردنەكە ئەوا 
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تەحەلولی دووەمتان كردووە، ئیتر هەموو شــتێكتان بۆ دروستە 
تەنانەت ئافرەتانیش .

ئــەی خەڵكینە، حاجــی لە رۆژی جەژندا چوار نوســك دەكات : 
فرێدانــی –تێگرتنی- بــەردەكان، ئەمجار ئاژەڵ ســەربڕینەكە، 
ئەمجار ســەرتەراش كردنەكە ئەمجار تەواف و ســەعی، ئەمەش 
رێزبەنــدی تەواوە، بەاڵم ئەگەر هەندێكیتان پێشــی هەندێكی تر 
كرد، بۆ نمونە تەراشتان كرد لە پێش ئاژەڵ سەربرینەكەوە ئەوا 
ئاســاییە، وە ئەگــەر تەواف و ســەعییەكە دوا بخەن تاوەكو لە 
مینا دەگەڕێنەوە ئەوا ئاساییە، وە ئەگەر ئاژەڵ سەربرینەكەتان 
دواخســت و لە مەككە ســەرتان بڕی لە رۆژی ســیازدەیەم ئەوا 
ئاساییە، بە تایبەت ئەگەر پێویستی و بەرژەوەندی تێدا بوو .

وە شــەوی یازدەیەم لە مینــا بمێننەوە، ئەگەر زەوالی خۆر بوو 
ئەوا سێ جەمەراتەكە فرێ بدەن –رەجم كردنەكە- لە سەرەتاوە 
یەكەمەكە ئەمجار ناورەستەكەیان ئەمجار )العقبة(، هەر یەكەیان 
بە حەوت بەرد، لە گەڵ هەموو بەردێكدا )اهلل اكرب( بكەن، وە كاتی 
بــەرد فرێدانەكە –رەجمكردنەكە- لە رۆژی جەژندا بۆ كەســێك 
توانــای هەبێــت لە دەركەوتنی خــۆرەوە دەبێت، وە بۆ كەســی 
الواز لە كۆتایی شــەوەوە دەســت پێ دەكات و كۆتاییەكەی خۆر 
ئاوابوونە، وە كاتەكەی لە پاش جەژن لە زەوالەوە تاوەكو خۆر 
ئاوابوونە، وە لە پێش زەوال دروست نییە، وە دروستە بە شەو 
بەردەكان فرێ بدات -رەجم بــكات-، ئەگەر خەڵكەكە زۆربوون 
لەو رۆژدا، وە هەركەسێك نەیتوانی بەردەكان فرێ بدات –رەجم 
بكات- لە بەر بچووكی یان لەبەر گەورەیی یان لەبەر نەخۆشی 
ئــەوا بــۆی هەیە یەكێكی تــر بكاتە وەكیلی خۆی، وە ئاســاییە 
كەســی وەكیل بۆ خۆی و بۆ ئەو كەســەش بــەردەكان فرێ بدات 
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كە كردوەیەتیە وەكیلی خۆی لە یەك جێگادا، بەاڵم ســەرەتا بۆ 
خۆی –رەجم دەكات- بەردەكان فرێ دەدات، ئەگەر رۆژی دووەم 
بەردەكانتــان فرێدا -رەجمتان كرد- ئەوا حەجەكە تەواو بووە، 
وە چیتــر بە ئــارەزووی خۆتانە ئەگەر بتانــەوێ پەلە دەكەن و 
دادەبزن، وە ئەگەر بتانەوێت شــەوی ســیازدەیەمیش دەمێننەوە 
و لە پاش زەوال ســێ جەمەراتەكە فرێ بدەن –رەجمەكە بكەن- 

. )(ئەمەش باشترە، چونكە ئەوە كرداری پێغەمبەری خوایە
ئەگەر ویســتتان لە مەككە دەرچن ئــەوا تەوافی وەداع بكەن، وە 
ئافرەتێك لە ســوڕی مانگانەدا بێت یان زەیســانی ئەوا تەوافی 
وەداعیان لەســەر نییە، وە دروســت نییە بۆیان بێن بۆ دەرگای 

مزگەوت و لەوێ بوەستن .
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پرسیارەكانی حەج :

5/ حەج لەسەر كێ واجیبە ؟
.................................................................................أ- 

.................................................................................ب- 

.................................................................................ت- 

.................................................................................ث- 

وە بۆ ئافرەت ئەم مەرجەی زیاترە:............................ج- 

6/ پایەكانی حەج چەندن ؟        دوو         سێ          چوار
 

7/ ئیحرام روكنێكە لە روكنەكانی حەج ئەویش بریتییە لە لەبەركردنی 
ئیزار و ریدا لە میقاتەوە . ) راستە – هەڵەیە( .

و  روكنە  یەكەمیان  نییە چونكە  زیارە  تەوافی  )االفاضة(  تەوافی   /8
دووەمیان سوننەتە . ) راستە – هەڵەیە( .

٩/ پێغەمبەری خوا)(  سێ حەجی كردووە . ) راستە – هەڵەیە( .

1٠/ پێویستە بە زوویی حەج بكرێت . ) راستە – هەڵەیە( .

11/ خەڵكی شاری مەدینە لە )یلملم(ەوە ئیحرام دەكەن . ) راستە – 
هەڵەیە( .

راستە –   (  . مانگی رەمەزان  لە  بریتییە  كاتی  میقاتی عومرەی   /12
هەڵەیە( .
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13/ ئەم بۆشاییانەی خوارەوە پڕ بكەرەوە : 
یەكجار،   .............. تەمەندا  لە   ............. عومرە  و  حەج 
 ............ و  نەكرد   ............ و  كرد  حەجی  هەركەسێ   وە 
ئەو  وەكو  دەردەچێت  تاوانەكانی  لە  ئەوا   ............ نەكرد 
نییە پاداشتێكی  )مەبرور( هیچ  دایك بووبێت، وە حەجی  لە   رۆژەی 

ئیلال .............. 

) راستە –   . 14/ ئەهلی مەككە ئیحرامی حەج لە تەنعیمەوە دەكەن 
هەڵەیە( .

15/ ئافرەتان جلوبەرگی سپی لەبەر دەكەن بۆ ئیحرام . ) راستە – 
هەڵەیە( .

16/ موستەحەبە بۆ ئەو كەسەی ئیحرام دەكات خۆی بۆن خۆش بكات 
بە.............. وە خۆی بۆن خۆش نەكات بە................

. بكەن  لەبەر  دوراو  جلوبەرگی  ئافرەتان  بۆ  نییە  دروست   /17 
) راستە – هەڵەیە( .

18/ دورست نییە بۆ كەسی موحریم پشتوێن ببەستێت . ) راستە – 
هەڵەیە( .

1٩/ ئافرەتی موحریمە ....... و ......... لەبەر ناكات .
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2٠/ سوننەتە )اضطباع( بكرێـت لە : 
تەوافی عومەردا        تەوافی هاتندا       تەوافی زیارەتدا
تەنها یەكەم و دووەم                هەموو ئەوانەی باسكرا

21/ سوننەتە بە توندی سەعی بكات . ) راستە – هەڵەیە( .

22/ سەعی لە ...... دەست پێ دەكات و لە ......... كۆتایی پێ دێت .

23/ كەسی حاجی عەرەفە جێ دەهێڵێ لە پێش مەغریب . ) راستە – 
هەڵەیە( .

24/ راوەستان لە عەرەفە واجبێكە لە واجیباتەكانی حەج . ) راستە 
– هەڵەیە( .

25/ كارەكانی حەج لە رۆژی ......... دەست پێ دەكات و بەردەوام 
دەبێت تاكو كۆتایی رۆژی .....

26/ دروست نییە بچیتە سەر كێوی عەرەفە . ) راستە – هەڵەیە( .

27/ قوربانی )هدي( بۆ كەسی )متمتع( و كەسی )قارن( واجیبە و بۆ 
كەسی )مفرد( سوننەتە . ) راستە – هەڵەیە( .

28/ تەلبیە دەبڕێتەوە بە فرێدانی جەمەرەی عەقەبە لە رۆژی جەژندا. 
) راستە – هەڵەیە( .
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2٩/ ئەگەر كەسی حاجی بەردەكانی فڕێ دایە ناو حەوزەكەوە بە بێ 
ئەوەی بدات لە ستونەكە ئەوا فڕێدانەكەی دروستە . ) راستە – هەڵەیە( 
3٠/ كەسی حاجی سێ جەمەراتەكە لە رۆژی دەیەمدا فرێ دەدات . ) 

راستە – هەڵەیە( .

31/ فرێدانی بەردەكان لە رۆژانی تەشریقدا دەست پێ دەكات لە پاش 
زەوال . ) راستە – هەڵەیە( .

32/ دروستە لە پاش فڕێدانی بەردی عەقەبە دوعا بكرێت . ) راستە 
– هەڵەیە( .

33/ ئەگەر تەوافی )االفاضة( دوا بخات بۆ كاتی دەرچوونی لە مەككەو 
تەوافی  وەكو  )االفاضة(  تەوافی  وە  دەگرێتەوە،  جێی  وەداع  تەوافی 

عومرەیە تەنها ئەوە نەبێت ...........و ...........

...........بەاڵم  المفرد( پێویستە سەعی بكەن  )القارن و  34/ كەسی 
كەسی )المتمتع( ئەوا سەعی دەكات ......

35/ حوكمی هەر یەكە لەمانەی خوارەوە بنووسە : 

حوكمەكەیمەسەلە
حەجی منداڵی بچووك

حەجی ئافرەت بە بێ بوونی 
مەحرەم

حەجی كەسێ قەرزی لەسەر بێت
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وانەی پازدەیەم
خۆرازاندنەوە بە ئاكارە شەرعییەكان بۆ هەموو موسڵمانێك

لەوانە:  موسڵمانێك،  هەموو  بۆ  ئاكارە شەرعییەكان  بە  خۆرازاندنەوە 
راستگۆیی و سپاردەپارێزی و داوێن پاكی )دەست و دەروون پاكی( و شەرم 
و بوێری )ئازایەتی( و سەخاوەت )بەخشندەیی( و وەفاداری و خۆپارێزی 
لە هەموو ئەوانەی خوای گەورە حەرامی كردووە، چاك بوون لە گەڵ 
جگە  و  توانا  پێی  بە  پێداویستی  خاوەن  یارمەتیدانی  و  دەرهاوسێدا، 
لەوانە لەو ئاكار و رەوشتانەی كە قورئان یان سوننەت دەاللەتیان بۆ 

شەرعییەتی كردووە .

چەند تێبینیەكی گرنگ :
)راســتگۆیی( : لــە گــەڵ خــوای گەورەدا راســت بــكات لە قســە و كردار و 
باوەڕەكەیــدا، وە لە گەڵ بەندەكانی خوادا راســت بكات، وە دژەكەشــی 

)درۆ(یە .
)ســپاردەپارێزی( : ئەمــەش فەرزێكــی زۆر مەزنــە كــە مرۆڤ هەســتاوە بە 

هەڵگرتنی، دژەكەشی )خیانەت(ە .
)داوێن پاكی)دەست و دەروون پاكی( : ئەویش بریتییە لە خۆگرتنەوە لە حەرام 

كراوەكان .
)شــەرم( : بریتییە لەو رەوشــتەی كەوا لە خاوەنەكەی دەكات هەستێت بە 

ئەنجامدانی كاری چاك و دووركەوێتەوە لە خراپە .
)چاكبوون لە گەڵ هاوســێدا( : چاوداپۆشین و تەماشانەكردنی عەوەرەتەكانی 

دەرهاوسێ لە خۆ دەگرێت .
َس  )یارمەتیدانی خاوەن پێداویستی( : پێغەمبەری خوا)( فەرموویەتی: )َمْن َنفَّ
ُ َعْنييهُ ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن  َس اهللَّ ْنَيا َنفَّ َعييْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ
ُ ِفى  ُه اهللَّ ْنَيا َواآلِخَرِة َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَ ُ َعَلْيِه ِفى الدُّ ييرَ اهللَّ َر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَّ َيسَّ

ُ ِفى َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفى َعْوِن َأِخيِه( ْنَيا َواآلِخَرِة َواهللَّ الدُّ
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وانەی شازدەیەم

چەند تێبینییەكی گرنگ:

مەبەست لە )سەالمكردن( واتە : ساوكردن لە خەڵكی وە شێوازە 
تەواوەكەشی : )السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته( ساو دەكەیت لەوەی 
دەیناسیت و لەوەی نایناسیت و وەاڵمی ئەو كەسانە دەدەیتەوە كە 

سەالمت لێ دەكەن .
مەبەست لە : )خواردن و خواردنەوە بە دەستی راست( : واجیبە، 
راست  دەستی  بە  وەرگرتن  و  پێدان  و  دەخوات  پەنجە  سێ  بە 

موستەحەبە.

دەستگرتن بە ئادابە ئیسالمییەكانەوە
دەستگرتن بە ئادابە ئیسالمییەكانەوە، لەوانە : سەالمكردن، رووخۆشی، 
خواردن و خواردنەوە بە دەستی راست، وە )بسم اهلل( كردن لە سەرەتاوەو 
سوپاســگوزاری خوای گەورە لە كاتی تەواوبونیدا )واتە : وتنی : احلمد 
هلل(، وە )احلمييد هلل( كــردن لە پاش پژمین، وە واڵمدانەوەی ئەو كەســەی 
)احلمييد هلل( دەكات لە پاش پژمین )واتــە : پێی بگوترێت : يرمحك اهلل(، وە 
سەردانی نەخۆش، وە شوێنكەوتنی جەنازە بە مەبەستی نوێژكرن و بە 
خاك ســپاردنی، وە ئادابە شــەرعییەكان لە كاتی چوونە ژووورەوە بۆ 
مزگــەوت یان بۆ ماڵ و دەرچوون لێیان، وە لە كاتی ســەفەردا، وە لە 
گــەڵ دایك و باوك و خزمان و هاوســێ و گەورە و بچووكدا، وە پیرۆز 
بایــی كردن بە هۆی لە دایكبوونی منداڵی بچووكەوە و دوعای بەرەكەت 
بۆ ئەو كەســەی هاوســەرگیری دەكات، وە سەرەخۆشــی كردن لە كاتی 
موصیبەتدا و جگە لەوانە لە ئادابە ئیســالمییەكان لە كاتی لەبەركردن 

و داكەندنی پۆشاك و پیاو لە پێكردندا .
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مەبەست لە : )ناوهێنانی خوا لە كاتی دەستپێكردنی نان خواردندا( 
واتە وتنی : )بسم اهلل( 

مەبەست لە : )سوپاسگوزاری لە كاتی تەواوكردنیدا( بەو زیكرانەی 
هاتوون، وەكو : )احلمد هلل الذي أطعمين هذا و رزقنيه من غري حول مين 
وال قوٍة()1( واتە : سوپاس بۆ ئەو خوایەی كە ئەم خواردنەی دامێ و 

رزق و رۆزی دام بە بێ هێزو توانای خۆم (.
ئەوا  نەكات  عەیبدار  خواردنەكە  و  بخوات  خۆیەوە  پێش  لە  وە 

كارێكی شەرعییە .
مەبەست لە : )وە حەمد و سەنای خوا كردن لە پاش پژمین( واتە 

وتنی : )احلمد هلل(
لە  دەكات  )احلمد هلل(  ئەو كەسەی  )وە واڵمدانەوەی   : لە  مەبەست 
پاش پژمین( واتە وتنی : )يرمحك اهلل( ئەمجار ئەو كەسەی دەپژمێت 

دەڵێت : )يهديكم اهلل ويصلح بالكم(.
و  دەكات  سەردانی   : واتە  نەخۆش(  سەردانی  )وە   : لە  مەبەست 
سەردانەكەش دووبارە دەكاتەوە لە كاتی گونجاودا، وە زۆر الی 

نامێنێـتەوە و بێ ئومێدی ناكات لە رەحمەتی خوا .
مەبەست لە : )وە شوێنكەوتنی جەنازە بە مەبەستی نوێژكرن و بە 

خاك سپاردنی( بۆ پیاوان نەك بۆ ئافرەتان .
مەبەست لە : )وە ئادابە شەرعییەكان لە كاتی چوونە ژووورەوە بۆ 

مزگەوت یان بۆ ماڵ و دەرچوون لێیان( : 
لە كاتی چوونە مزگەوت پێی راســتی پێش دەخات و دەڵێت : )بسم 
اهلل والصالة والسييالم على رسييول اهلل , اللهم افتح لي أبواب رمحتك.()2( 
واتە: بە ناوی خوای گەورە، صەاڵت و ســەالم لە سەر پێغەمبەری 

1( حديث صحيح : صحيح الرتمذي )2751( لأللباني . 
2( ) صحيح ابن ماجة : 632( ، )متام املنة : 290( ، ) تراجع العالمة : 510( .
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خــوا)(، ئەی خوایــە . دەرگاكانی رەحمەتــی خۆتم لێ بكەرەوە( 
وە لــە كاتــی دەرچووندا پێی چەپی پێش دەخات و دەڵێت : )بسييم 
اهلل والصالة والسييالم على رسول اهلل )(، اللهم إني أسألك من فضلك ()1( 
واتە: بە ناوی خوای گەورە، صەاڵت و ســەالم لە سەر پێغەمبەری 

خوا)( ، ئەی خوایە . من داوای فەزڵ و رەحمەتی تۆ دەكەم ( .
بەاڵم بە نیســبەت ماڵەوە پێی راســتی پێش دەخات لە دەرچوون و 
چوونە ژوورەوەدا و لە كاتی دەرچووندا دەڵێت : )بسم اهلل , توكلت 
على اهلل ، وال حول وال قوة إال باهلل , اللهم إني اعوذ بك أن أِضل أو ُأَضل، 
( واتە: بە ناوی  أو أِزل أو ُأَزل ، أو أظِلم أو ُأظيَلم ، أو أجَهل أو ُيهل عليَّ
خوا . پشــت و پەنام بە خوای گەورە بەست . هیچ هێزو توانایەك 
نییــە تەنها بە خوای گەورە نەبێت، ئــەی خودایە . من پەنات پێ 
دەگــرم لەوەی كە خەڵك گومڕا بكــەم یان گومڕا بكرێم . یان هەڵە 
بــە خەڵكی بكــەم و یان هەڵەم لە گەڵ بكرێ . یان ســتەم بكەم لە 
خەڵكی یان ســتەمم لێ بكرێت ..یــان نەفامی بكەم یان نەفامیم لە 

گەڵ بكرێت( .
وە لە كاتی چوونە ژوورەوەدا دەڵێت : )اللهم إني أسألك خري املَوِل 
توكلنا(  ربنا  اهلل  وعلى   , خرجنا  اهلل  وبسم  وجلنا  اهلل  بسم   , املَخَرج  وخري 

ئەمجار سەالم دەكات لە خێزانەكەی . 
مەبەست لە : )وە دوعای بەرەكەت كردن بۆ ئەو كەسەی هاوسەرگیری 
دەكات( واتە بڵێت : )بارك اهلل لكما , وبارك عليكما , ومجع بينكما يف خري( 
بەرەكەت  گیرییەكەتانەوەو  هاوسەر  بخاتە  بەرەكەت  خوا   : واتە 

برژێنێت بە سەرتانداو لەسەر خەیرو چاكە كۆتان بكاتەوە( .
مەبەست لە : )وە سەرەخۆشی كردن لە كاتی موصیبەتدا( ئەویش 

لە ماوەی سێ رۆژدا دەبێت و لەوە زیاتر نایكات.
1( )صحيح ابن ماجه : 632( ، )متام املنة : 290( ، )تراجع العالمة : 510( 
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چەند تێبینییەكی گرنگ :
مەبەست لە : )شیرك بریاردان بۆ خوای گەورە ( هەموو شیركێك 

دەگرێتەوە، گەورە و بچووك .
مەبەســت لــە : )جــادوو –ســیحر-( هــەر لەوانــە ســۆزداری و 
جیاكردنەوە، جا هەركەسێ بیكات یان پێی رازی بێت ئەوا كوفری 
كــردووە، وە چــوون بۆ الیــان حەرامە یــان چوونــە ژوورەوەی 
پەیجەكانیان یان تەماشاكردنی كەناڵەكانی جادوو و خوێندنەوەی 
ئــەو گۆڤارو رۆژنامانەی كــە بورجەكانی تێدایــە، وە جادوو بە 
جــادوو پوچــەڵ ناكرێتەوە، بەڵكو بە روقیەی شــەرعی و دوعا و 

دەرمانی دروست پووچەڵ دەكرێتەوە وەكو كەڵەشاخ .

وریاكردنەوە لە شیرك و جۆرەكانی سەرپێچی:

وریابوون و وریاكردنەوە لە شیرك و جۆرەكانی سەرپێچی :
شیرك   : ئەوانیش  كە  بەرەكە،  هەالكەت  بە  تاوانە  حەوت   : لەوانە 
بریاردانە بۆ خوای گەورە و جادوو )سیحر( و كوشتنی ئەو نەفسەی كە 
خوای گەورە حەرامی كردووە ئیلال بە حەقی خۆی نەبێت، وخواردنی 
سوو )ریبا( و خواردنی ماڵی هەتیو و هەاڵتن لە رۆژی رووبەرووبونەوەدا 
)پێشرەویدا( و بوختانی زینا كردن بۆ ئەو ئافرەتە ئیماندار و داوێنپاك 

و بێ ئاگایانە .
وە هەر لەوانە : رەنجاندنی دایك و باوك و بڕینی پەیوەندی خزمایەتی 
و شایەتیدانی بە درۆ و سوێندی درۆ و ئازاردانی دەرهاوسێ و ستەمكردن 
خواردنەوەی  وە  ناموسدا،  و  وسامان  خوێن  بابەتی  لە  خەڵكی  لە 
بێهۆشكەرەكان و یاری كردنی قومار و غەیبەت كردن و دووزوانی وجگە 

.)(لەوانەی كە خوای گەورە نەهی لێ كردووە یان پێغەمبەرەكەی
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مەبەســت لە : )كوشــتنی ئەو نەفســەی كە خوای گەورە حەرامی 
كردووە( جا ئەگەر هاتوو كەسەكە موسڵمان بێت یان موعاهید یان 

زمی یان موستەئمین بێت .
مەبەســت لە : )ئیلال بە حەقی خۆی نەبێت( ئەوانیش ســێ كەسن: 
)النفييس بالنفييس , والثيب الزانييي , والتارك لدينه املفييارق للجماعة()1( 
واتــە : نەفــس بەرانبەر بە نەفس و ئەو پیــاوەی )یان ئەو ژنەی( 
هاوســەرگیری كردوەو زینا دەكات و ئەو كەسەی واز لە دینەكەی 

خۆی دەهێنێت و لە كۆمەڵی موسڵمانان جیا دەبێتەوە( .
مەبەســت لە : )هەتیو( ئەو كەســەیە كە باوكی مردووە و هێشــتا 

تەمەنی نەگەیشتوەتە تەمەنی بالغبوون . 
مەبەست لە : )هەاڵتن لە رۆژی رووبەرووبونەوەدا – پێشرەویدا-( 

مەبەستی ئەو لەشكرانەیە كە لە پێناوی خوادا دەجەنگن .
مەبەســت لــە : ) بوختانــی زیناكردن بــۆ ئەو ئافرەتــە ئیماندار 
و داوێنپــاك و بــێ ئاگایانــە( واتــە ئــازادەكان وە مەبەســتی 

هاوسەردارەكان )متزوجات( نییە . 
مەبەســت لە : )سوێندی درۆ( هەروەها سوێند خواردن بە جگە لە 
خوای گەورە وەكو ســوێند خواردن بە پێغەمبەری خوا)( یان بە 
شەرەف یان بە ژیانی كەسێك یان ویژدان یان گۆڕی كەسێك یان 

بە تەمەنی پیری )ریشی سپێتی( .
مەبەست لە : )یاری كردنی قومار( بریتییە لە هەموو مامەڵەیەك 

كە لە نێوان قازانج و زەرەردا دەسوڕێتەوە وەكو )یانصیب( .
مەبەســت لــە : )غەیبــەت كــردن ( پێغەمبەری خوا)( پێناســەی 
كــردووە و فەرموویەتــی : )ذكييرك أخاك مبا يكره( واتە : باســكردنی 

براكەت بەوەی پێی ناخۆشە ( .
مەبەســت لە : )دووزوانی( بریتییە لە گواستنەوەی قسە لە نێوان 

خەڵكیدا . 
1(  رواه البخاري )6484( ومسلم )1676( .
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حوكمی كێبڕكێ و پێشبڕكێ :

دروستە بە قەرەبوو و 
جگە لەوە :

وەكو كێبڕكێی ئەسپ 
سواری و وشتر 
و تیرهاویشتن، 
بە بەڵگەی ئەو 

فەرموودەیەی كە 
دەفەرموێت : 

)ال سبق إال يف خفِّ أو 
حافر أو نصٍل(

بە هەموو شێوەیەك 
حەرامە :

 زار و 
شەترەنج و

 نمونەی ئەوانە .

دروستە بە بێ قەرەبوو 
وە دروست نییە بە 

قەرەبووەوە :

 هەموو ئەو 
كێبڕكیانە

 دەگرێتەوە 
جگە لەوەی 

باسكرا.
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ئامادەكردنی جەنازە و نوێژكردن لەسەری و ناشتنی :
یەكەم : شەرعمان وا داوادەكات كەوا ئەو كەسەی دەكەوێتە گیانەاڵوە 
بــە )ال اله اال اهلل( تەلقین بكرێت، بە بەڵگــەی ئەو فەرموودەیەی كە 
پێغەمبــەری خــوا)( دەفەرموێت : )لقنييوا موتاكم : ال الييه اال اهلل ()1(. 
واتــە : تەلقینــی مردووەكانتان بكەن بە )ال اله اال اهلل(( مەبەســت لە 
)مردووەكانتان( ئەوانەی وان لەسەرەمەرگدا، ئەوانش ئەو كەسانەن 

كە نیشانەكانی مردنیان لێ دەركەوتووە .
دووەم : ئەگــەر دڵنیا بوو لە مردنی ئەوا چاوەكانی لە یەك دەنرێت 
و هــەردوو چەناكــەی دەنرێنــە یــەك، لەبــەر بوونــی ســوننەت 

لەوبارەیەوە.
سێیەم : پێویستە مردووی موسڵمان بشۆردرێت، ئیلال مەگەر كەسەكە 
شــەهید بێت و لــە جەنگدا مردبێت، جا ئەوە ناشــۆردرێت و نوێژ 
لەســەری ناكرێت، بەڵكــو بە جلوبەرگەكەی خۆیــەوە دەنێژرێت، 
چونكە پێغەمبەری خوا)( شــەهیدانی ئوحودی نەشــۆرد و نوێژی 

لەسەر نەكردن .
 چــوارەم : چۆنیەتــی شوشــتنی مــردوو : لــە پێشــان عەورەتــی 
دادەپۆشــرێت، ئەمجار كەمێك بەرز دەكرێتەوە و سكی دەگوشرێت 
بە لەســەر خۆیی، ئەمجار كەســی مردووشۆر پارچەیەكی پەڕۆ لە 
دەســتی دەئاڵێنێ یان لە نمونەی ئــەوەو پاكی دەكاتەوە، ئەمجار 
دەســتنوێژیكی بۆ دەگرێت وەكو دەستنوێژی نوێژ، ئەمجار سەر و 
ریشــی دەشۆرێت بە ئاو و ســیدر و یان هاوشێوەی ئەوە، ئەمجار 
الی راستی دەشۆرێت، ئەمجار الی چەپی، دیسان بۆ جاری دووەم 
و سێیەم دەیشۆرێت، هەموو جارێك دەستی دەهێنی بەسەر سكیدا، 

1( )صحيح املوارد : 719(
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ئەگــەر شــتێكی لێوە دەرچوو ئــەوا دەیشــۆرێت، وە جێگەكەی بە 
لۆكە یان نمونەی ئەوە دەبەســتێ، جا ئەگەر نەوەســتاوە ئەوا بە 
قوڕی پاك و خاوێن دەیبەســتێ، یان بە هەر هۆكارێكی پزیشــكی 
ســەردەم،وەكو لەزگە و نمونەی ئەوە، وە دیسان دەستنوێژەكەی 
بۆ دووبارە دەكاتەوە، وە ئەگەر بە ســێ جار پاك نەبووەوە ئەوا 
زیادی دەكات بۆ پێنج جار، یان بۆ حەوت، ئەمجار بە پۆشــاكێك 
وشــكی دەكاتــەوە، ئەمجار بۆنی خــۆش دەكاتــە بنباخەڵی و بن 
رانەكانــی، وە جیگــەی ســوژدەكەی، وە ئەگەر هەموو جەســتەی 
بــۆن خۆش بكات باشــترە، ئەمجار بە بخــور كفنەكەی بۆنخۆش 
دەكات، وە ئەگەر ســمێڵی یان نینۆكەكانی درێژ بوون ئەوا كورتی 
دەكاتەوە، وە ئەگەر بەو شــێوەش جێی بهێڵێ ئەوا ئاســاییە، وە 
قژی داناهێنێ، وە بەری ناتاشێـــت، وە خەتەنەی ناكات، چونكە 
هیــچ بەڵگەیەك لــەو بارەیەوە نەهاتــووە، وە ئافرەت پرچەكەی 

دەكرێتە سێ پەلك و شۆر دەكرێـتەوە بە پشتی سەریدا .
پێنجــەم : كفــن كردنی مردوو : باشــتر وایە پیاو بە ســێ پۆشــاكی 
ســپی كفن بكرێت كــراس و عەمامەی )مێزەری( نەبێـــت، هەروەكو 
پێغەمبەری خوا)( بەو شــێوەیە كفــن كرا، دەخرێتە ناویەوە، وە 
ئەگــەر بە كراســێك و ئیزارێك و لیفافە )پێچ( ێكــدا كفن كرا ئەوا 

ئاساییە .
وە ئافرەتان لە پێنج پۆشاكدا كفن دەكرێت، كراسێك وخیمارێك و 

ئیزارێك و دوو لیفافە )دوو پێچ(.
وە مندااڵن لە یەك تا سێ پۆشاكدا كفن دەكرێن، وە منداڵی بچووك 

لە یەك قەمیص و دوو لیفافەدا )پێچدا( كفن دەكرێن .
وە ئەوەی پێویستە )واجیبە( لە حەقی هەموواندا بكرێت تەنها یەك 

پۆشاكە هەموو جەستەی مردووەكە داپۆشێت.
بــەاڵم ئەگــەر مردووەكــە لــە ئیحرامدا بوو ئــەوا بەئاو و ســیدر 
دەشۆردرێت،وە لە ئیزار و ریدائێكدا كفن دەكرێت یان جگە لەوانە، 
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وە ســەر و دەموچاوی داناپۆشرێت، وە بۆنخۆش ناكرێت، چونكە 
ئەو بە تەلبیەوە لە رۆژی قیامەتدا زیندوو دەكرێتەوە )واتە : زیندوو 
دەكرێـــتەوە لە كاتێكدا دەڵێت : لبيك اللهم لبيك ...(، هەروەكو لە 

فەرموودەیەكی )صحیح(دا لە پێغەمبەری خواوە)( هاتووە .
وە ئەگــەر ئافرەتێك لە ئیحرامدا بوو ئەوە هــەر وەكو ئافرەتانی 
تر كفن دەكرێت بەاڵم بۆنخۆشی لێ نادرێت و دەموچاوی بە نیقاب 
داناپۆشرێت و بە دەستكێش دەستەكانی داناپۆشرێت، بەاڵم دەست 
و دەموچاوی بەو كفنەی كفنی پێكراوە دادەپۆشــرێت، هەروەكو لە 

پێشدا لە باسی كفنی ئافرەتاندا باسمان كرد .
شەشــەم : شایســتەترین كەس شایستە بێت بە شۆردنی و نوێژكردن 
لەســەری و بە خاكســپاردنی ئەو كەســەیە كە خۆی وەســێتی بۆ 
كــردووە، ئەمجار باوكــی، ئەمجار باپیری، ئەمجــار نزیكترین و 

نزیكترین لە )عەصەبات( لە حەقی پیاواندا .
وە بــۆ شــۆردنی ئافرەتان لە پێشــترین كەس ئەو كەســەیە خۆی 
وەسێتی بۆ كردووە، ئەمجار دایكی ئەمجار داپیری ئەمجار نزیكترین 

و نزیكترین لە ئافرەتان .
وە ژن و مێرد بۆیان هەیە یەكتر بشۆرن، چونكە )ابو بكر الصدیق( 
خێزانەكــەی خۆی شوشــت و عەلی كــوڕی ئەبو تالیــب فاتیمەی 

خێزانی شوشت .
حەوتــەم : شــێوازی نوێژكــردن لەســەر مــردوو : چوار )اللــه أكبر( 
دەكات، وە لە پاش یەكەم سورەتی )الفاتحة( دەخوێنێ، وە ئەگەر 
سورەتێكی تری بچووك یان ئایەتێك یان دوو ئایەتی خوێند ئەوا 
شتێكی باشە، بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی كە لە )ئیبن عەبباس( 
ەوە هاتــووە، ئەمجــار )اللــه اكبــر(ی دووەم دەكات وە صەاڵوات 
دەدات لەســەر پێغەمبــەری خوا)( هەروەكو ئــەوەی لە تەحیاتدا 
هاتووە، ئەمجار )الله أكبر(ی ســێیەم دەكات و دەڵێت : )اللهم اغفر 
حلينا وميتنا،وشيياهدنا وغائبنا ، وصغرينا وكبرينييا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم 
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من أحييته منا فأحيه على االسالم ، ومن توفيته منا فتوفه على االميان ،اللهم 
اغفر له وارمحه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسييع مدخله، واغسييله 
بامليياء والثلج والربد، ونقه من اخلطايا كما ينقي الثوب االبيض من الدنس , 
وأبدله دارا خريا من داره، وأهييال خريا من أهله ، وأدخله اجلنة، وأعذه من 
عذاب القرب، و عذاب النار، وافسح له يف قربه، ونور له فيه , اللهم ال حترمنا 

أجره ، وال تضلنا بعده(
ئەمجار )الله أكبر(ی چوارەم دەكات و بە یەك سەالم بە الی راستدا 

سەالم دەداتەوە.
وە موستەحەبە هەردوو دەستەكانی بەرزكاتەوە لە هەر )الله أكبر(

ێكدا .
وە ئەگەر مردووەكە ئافرەت بوو ئەوا دەگوترێت : ) اللهم أغفر لها 

....الخ(.
وە ئەگەر دوو جەنازە بوون ئەوا دەگوترێت : ) اللهم أغفر لهما .... 

الخ(.
وە ئەگــەر جەنازەكان لــەوە زیاتر بوون ئــەوا دەگوترێت : )اللهم 

أغفر لهم .... الخ(.
بــەاڵم ئەگــەر مردووەكە منــداڵ بوو ئەوا لە جێــی دوعا كردن بۆی 
بە لێخۆشــبوون ئەم دوعایە دەخوێندرێت : )اللهم اجعله فرطًا وذخرًا 
لوالديه، وشفيعًا جمابًا .اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما ، وأحلقُه 
بصاحل  سييلف املؤمنني ، واجعلُه يف كفالة إبراهيم )عليه الصالة والسالم(، 

وقه برمحتك عذاب اجلحيم(.
وە ســوننەت وایە كــە ئیمام بەرانبەر بەســەری پیاو بوەســتێت، 
وە بەرانبــەر بــە ناوەراســتی ئافرەت بوەســتێت، وە ئەگەر چەند 
جەنازەیەك بوون ئەوا ســوننەتە كە پیاوان لە الی ئیمامەوە بن و 
ئافرەتــان الی قیبلەوە بن وە ئەگەر منداڵــی كوڕیان لە گەڵدا بوو 
ئەوا لە نێوانیان دەبن )واتە : پیاوان ئەمجار مندااڵنی كوڕ ئەمجار 
ئافرەتــان ئەمجار منداڵی كچان( وە دەبێ ســەری منداڵە كوڕەكان 
بەرانبەر بە ســەری پیــاوان بێت و ناوەڕاســتی ئافرەتان بەرانبەر 
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بە ســەری پیاوان بێت و ســەری منداڵە كچەكان بەرانبەر بە سەری 
ئافرەتــان بێت و ناوەراســتی منداڵە كچەكان بەرانبەر بە ســەری 
پیاوان بێت، وە نوێژخوێنان هەموویان لە پشــتی ئیمامەوە دەبن، 
ئیلال مەگەر نوێژخوێنەكە تەنها یەك كەس بێت ئەوا لە پشتییەوە 

ناوەستێ بەڵكو لە الی راستیەوە دەوەستێت .
هەشــتەم : شــێوازی ناشــتنی مردوو : ئــەوەی لە شــەرعدا هاتووە 
گۆڕەكــەی قووڵ بكرێـــت تاوەكو ناوەراســتی )ناوقــەدی( پیاوان، 
وە لەحدێكــی هەبێت بە رووی قیبلــەوە، وە مردووەكە بخرێتە ناو 
لەحدەكەوە لەسەر الی راستی، وە گرێیەكانی كفنەكە دەكرێنەوە، 
وە دەرناهێنرێت بەڵكو وازی لێ دەهێنرێت، وە دەموچاوی ئاشكرا 
ناكرێــت ئەگەر هاتــوو مردووەكە ژن بێت یان پیــاو بێت، ئەمجار 
خشــتەكانی رێك دەخرێت بە ســەردا، ئەمجار بە قوڕ كەلێنەكانی 
دەگیرێــت بۆ ئەوەی توند بێــت و لە خۆڵیش بیپارێزی، وە ئەگەر 
خشــت نەبوو ئەوا بە شــتی تــر وەكو لەوحێك یان بــەرد یان دار 
دادەپۆشــرێت بۆ ئەوەی لــە خۆڵەكە بیپارێــزێ، ئەمجار خۆڵ بە 
ســەریدا دەكرێت، وە موســتەحەببە لەو كاتەدا بگوترێت : )بسييم 
اهلل و علييى ملة رسييول اهلل(  واتە : بە نــاوی خواو لە ســەر میللەتی 
پێغەمبــەری خــوا)(.( وە بــە ئەنــدازەی بســتێك قەبرەكە بەرز 
دەكرێتەوە، وە چەند بەردێكی بچوكی دەخرێتە ســەر ئەگەر هەبوو 

ئەمجار ئاوپەرژێن دەكرێت .
وە دروســتە بۆ ئەوانەی هاتوون لە سەر قەبرەكە راوەستن و دوعا 
بۆ مردووەكە بكەن، چونكە پێغەمبەری خوا)( ئەگەر لە ناشــتنی 
مــردوو بوایەتەوە لەســەری رادەوەســتاو دەیفەرموو : )اسييتغفروا 
الخيكم وسألوا له التثبيت فانه اآلن ُيسأل( )1(. واتە : داوای لێخۆشبوون 
بــۆ براكەتان بكەن و داوای دامەزراوی بۆ بكەن چونكە ئێســتا ئەو 

پرسیاری لێ دەكرێـت ( . 

1(  حديث صحيح : صحيح أبي داود لأللباني برقم )2758( 
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نۆیەم : دروســتە بۆ ئەو كەســانەی كە نوێژیان لەســەر نەكردووە 
 )(نوێژی لەســەر بكەن لە پاش ناشتنی، چونكە پێغەمبەری خوا
ئــەو كارەی كردووە، ئەوەش لە مــاوەی مانگێكدا بێت یان كەمتر، 
وە ئەگەر ماوەكە لەوە زیاتر بوو ئەوا دروســت نییە نوێژ لەســەر 
قەبرەكــە بكرێت، چونكــە لە پێغەمبەری خــواوە)( نەهاتووە لە 

پاش مانگێك لە ناشتنی مردوو نوێژی كردبێت .
دەیەم : دروســت نییە كەســوكاری مردووەكە نان بۆ خەڵكی دروست 
بكەن، بــە بەڵگەی ئەو ریوایەتەی لە )جرير بيين عبداهلل البجلي(یەوە 
هاتــووە كە هاوەڵێكی بەرێزە و دەفەرموێــت : )كنا نعد االجتماع اىل 
أهل امليت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة( واتە : ئێمە كۆبوونەوەی 
خەڵكی لە الی كەســوكاری مردوو و دروســتكردنی خواردن لە پاش 
ناشــتنی بە شــیوەنمان دەژمارد( بەاڵم دروستكردنی خواردن بۆیان 
و بــۆ میوانەكانیــان ئەوا دروســتە، وە دروســتە بۆ كەســوكار و 
هاوســێكانیان خواردنیــان بۆ ئامادە بكەن، چونكــە كاتێ هەواڵی 
مردنی )جەعفەری كوڕی ئەبو تالیب( لە شامەوە گەیشتە پێغەمبەری 
خــوا)( فەرمانی كردە كەســوكارەكەی خۆی كــە خواردن بۆ ماڵی 
جەعفەر دروســت بكەن، وە فەرمووی : )إنهم أتاهم مايشييغلهم( واتە : 
ئەوان هەواڵیكیان پێگەیشتووە كە سەرقاڵی كردوون (، وە ئاساییە 
كەســوكاری مردووەكە خەڵكی و هاوسێ بانگ بكەن بۆ ئەو نانەی 
كــە بە دیــاری بۆیان هێنراوە، ئەوەی بزانیــن ئەو كارەش كاتێكی 

دیاری كراوی نییە لە شەرعدا .
یازدەیەم : دروســت نییە ئافرەت حیداد )پرسە، تەعزێباری( بگێرێت 
بۆ مردوو لە ســێ رۆژ زیاتر ئیلال بــۆ پیاوەكەی خۆی نەبێت ئەوا 
پێویســتە لەســەری چوار مانگ و دە رۆژ حیدادی بۆ بگێرێ، ئیلال 
مەگەر دووگیان بێت ئەوا ماوەكەی بە دانانی منداڵەكە تەواو دەبێت 
بە بەڵگەی جێگربوونی ســوننەتی راســت و دروست لە پێغەمبەری 

. )(خواوە
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بەاڵم پیاوان ئەوا دروست نییە بۆیان حیداد بۆ هیچ كەسێك بگێرن 
لە نزیكەكانیان یان جگە لەوان .

دوازدەیەم : دروســتە بۆ پیاوان ســەردانی گۆڕســتان بكەن لە ماوەی 
جارێكدا بە مەبەستی دوعاكردن بۆیان، وە داوای بەزەیی هاتنەوەی 
خــوای گەورە بكات بۆیــان، وە یادی مردن و ئەوەی لە پاش مردن 
 )(دێت بكەن، بە بەڵگەی ئەو فەرموودەیەی لە پێغەمبەری خواوە
هاتووە كــە دەفەرموێت : )زوروا القبور فإنهييا تذكركم اآلخرة( واتە : 
ســەردانی گۆرستان بكەن چونكە ئەوە دوارۆژتان دەهێنێتەوە یاد(، 
وە هاوەاڵنــی خــۆی فێركردبوو ئەگەر رۆیشــتن بۆ گۆرســتان ئەم 
دوعایە بخوێنن، )السالم عليكم أهل الديار ، من املؤمنني و املسلمني ، وإنا 
إن شاء اهلل بكم الحقون , نسأل اهلل لنا ولكم العافية , يرحم اهلل املستقدمني منا 
واملستأخرين(. واتە : ساوتان لێبێت ئەی خاوەن خانەكان - ئەهلی 
ئەم گۆڕستانە- لە ئیمانداران و موسڵمانان، وە ئێمەیش بە ویستی 
خــوا پێتان دەگەین، داوا لە خــوا دەكەین لە ئێمەو ئێوە ببورێت، 

خوا بەزەیی بە پێشكەوتوو و دواكەوتووەكانماندا بێتەوە(.
بــەاڵم ئافرەتــان بۆیان نییە ســەردانی گۆڕســتان بكــەن، چونكە 
پێغەمبــەری خــوا)( : )لعن زائييرات القبور( لەعنەتی كــردووە لەو 

ئافرەتانەی سەردانی گۆرستان دەكەن .
هەروەها چونكە ترسی ئەوە هەیە لە سەردانەكەیاندا تووشی فیتنە 

بن و هەروەها ئارامگرتنیان كەمە .
وە بۆیــان نییــە شــوێنی جەنــازە بكەون بــۆ گۆرســتان، چونكە 
پێغەمبەری خــوا)( نەهی لێ كردوون بەو كارە، بەاڵم نوێژ كردن 
لــە مزگەوت یان لــە نوێژگە )مصلی( ئەوا دروســتە بــۆ پیاوان و 

ئافرەتان .

ئەمە كۆتا باسە كە توانرا بە ئاسانی كۆی بكەینەوە، وصلى اهلل 
وسلم على نبينا حممٍد وآله وصحبه .
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بەشەكانی سەردانی گۆرستان

سەردانێكی 
دروست: 

مەبەستی 
یادكردنی رۆژی 
دوایی بێت، وە 
كۆچ و باری بۆ 
ئامادە نەكرێت، 

وە مەبەستی 
لێی دوعاكردن 

بۆ خۆی و 
مردووەكان بێت 
بەو شێوەیەی 

هاتووە، وە هیچ 
كارێك ناكات 
ناكۆك بێت لە 
گەڵ شەرعدا .

سەردانێكی 
بیدعەیی : 

ئەگەر مەبەستی 
ئەوە بوو لە 
خوای گەورە 
بپارێتەوە الی 

گۆڕەكان .

سەردانی 
شیركی : 

ئەگەر مەبەستی 
وا بوو لە 

خاوەن گۆڕەكە 
بپارێتەوە.
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پرسیارەكان دەربارەی ئەوانەی پێشوو:

و  ئاكار  لە  شەرعییەكان  ئادابە  و  سیستەم  لە  كردن  پارێزگاری   /1
رەوشتی كەسی موسڵمانە : ) راستە – هەڵەیە( .

2/ دینەكەم فەرمانم پێ دەكات كە هاورێتی پیاو خراپان بكەم و لە 
پیاو چاكان دوور بكەومەوە : ) راستە – هەڵەیە( .

گەڵ  لە  بێت  باش  هەڵسوكەوتمان  كە  كردووین  فێری  ئیسالم   /3
خزمەتكار و كرێكار و جگە لەوانە : ) راستە – هەڵەیە( .

4/ هاورێتی ئەو كەسانە دەكەم كە ئازاری خەڵكی دەدەن بە دەست و 
زمانیان : ) راستە – هەڵەیە( .

5/ ئەگەر كەسێك جوێنی پێدام ئەوا منیش وەاڵمی دەدەمەوە و چێژی 
لێ وەردەگرم : ) راستە – هەڵەیە( .

6/ ئیسالم فێری كردووم كە یارمەتی لێقەومان و خەڵكی الواز بدەم : 
) راستە – هەڵەیە( .

كەوت  نەخۆش  ئەگەر  ئەوەیە  موسڵمان  لەسەر  موسڵمان  حەقی   /7
سەردانی بكات و دوعای شیفای بۆ بكات : ) راستە – هەڵەیە( .

8/ بەدوادا گەڕانی نهێنی دەرهاوسێ لە رەوشت و ئاكاری موسڵمانانە: 
) راستە – هەڵەیە( .
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لە هەموو كەس  ئەو كەسەیە كە  ٩/ خۆشەویسترین كەس الی خوا 
زیاتر سوودی بۆ خەڵكی هەبێت : ) راستە – هەڵەیە( .

1٠/ دوعای دەرچوون لە ماڵ بریتییە لە : )بسم اهلل وجلنا وبسم اهلل خرجنا 
وعلى ربنا توكلنا( ) راستە – هەڵەیە( .

11/ ئەو كەسەی جوێنم پێ دەدات پێی دەڵێم : )یهدیكم الله ویصلح 
بالكم( ) راستە – هەڵەیە( .

12/ زیكرەكان كەسی موسڵمان دەپارێزێ و لە خوا نزیكی دەكاتەوە : 
) راستە – هەڵەیە( .

13/ نیشانەی خۆشویستنت بۆ برا موسڵمانەكەت چییە ؟ 
...................................................................

برا  بە  : حەسوودی  ئیمان  بەڵگە بێت لەسەر نوقصانی  14/ ئەوەی 
موسڵمانەكەت ببەیت : ) راستە – هەڵەیە( .

15/ ئەو هۆكارە چین كە بە هۆیەوە خۆشەویستی بە دەست دەهێنی ؟
.................................................................

 16/ ئەوەی حەرامە لە هۆشبەرەكان ئەوەیە كە پێی دەڵێن )الخمر( : 
) راستە – هەڵەیە( .

17/ مەكروهە فوو بكرێتە خواردن و خواردنەوەدا : ) راستە – هەڵەیە(.
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18/ موستەحەبە لە پاش نانخواردن و پێش دەست شوشتن پەنجەكان 
بلێسیتەوە : ) راستە – هەڵەیە( .

و  پۆشاك  و  خواردن  لە  داواكراوەیە  بەرنامە  ئەو  نێوەندبوون   /1٩
رازاندنەوە : ) راستە – هەڵەیە( .

2٠/ شایستەترین كەس بۆ شۆردنی و نوێژكردن لەسەری و ناشتنی 
بریتییە لە .......ئەمجار ........ئەمجار ...... ئەمجار ........

21/ قەرزدانەوەی مردوو :         واجیبە       سوننەتە      دروستە

22/ حوكمی ناشتنی مردوو : 
سوننەت         واجیبە         فەرزی        كیفایەیە

23/ حوكمی تەلقین كردنی ئەو كەسەی لە گیانەاڵدایە : 
واجیبە              سوننەتە           دروستە

24/ حوكمی ئامادە بوونی ئەو كەسەی یارمەتی شوشتنی مردووەكە 
نادات :     حەرامە           دروستە         مەكروهە

25/ گرێی كفنەكە دەكرێتەوە كاتێ مردووەكە دەخرێتە ناو گۆڕەكەیەوە: 
)راستە – هەڵەیە( .  

26/ ژن و مێرد یەكتر ناشۆرن چونكە بە مردنی یەكێكیان گرێبەستی 
هاوسەرگیریەكە نامێنی : )راستە – هەڵەیە( .  
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27/ ژن و پیاو بۆیان هەیە ...............................بشۆرن .
 

28/ هەركەسێ نوێژی لەسەر مردوو لە دەست دەرچوو ئەوا نوێژەكەی 
........ ئەوەش لە ماوەی .......

2٩/ گریان لەسەر مردوو دروستە بە رەهایی . )راستە – هەڵەیە( . 
 

3٠/ مردوو دەخرێتە لەحدەكەیەوە رووی لە قیبلە دەبێت : )راستە – 
هەڵەیە( .  
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