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بضم هللا امرخمــن امرخیم
كتێبێکــی نــرنگە پێناصــەیەکی پــىختی ئــاینی ئیضــالمی مە خــۆ نرتــىوە
وڕوونکردنەوەي نرنگرتین بنچینە وڕێنامیی وجىانییەکاىن ئاینی ئیضالمی تێدایە مە
قىرئان وصـىنەتدا ،وئەو کتێـبە بـۆ مضـىڵامنان وبـۆ نامضـىڵامنانیػ دەنىنێێـت بە
زمانەکانیان مە هەمىو کات وعىێنێک صەرەڕای جیاوازی خاڵ وبارودۆخ.
 .1ئیضـالو پەیــامی خــىدایە بــۆ هەمــىو خەڵکــی ،کۆتــا پەیــامی خــىدایە بــۆ
مرۆڤایەتی هەتا قیامەت بەرپا دەبێت.
 .1ئیضــالو ئــاینێکی تــایبەت نیــیە بە ڕەنەزێکــی دیــاریکراو یــان نەمێکــی
دیاریکراو بەڵکى ئاینی خىدایە بۆ هەمىو خەڵکی.
 .0ئیضالو پەیامی خىدایە کە تەواوکاری پەیامی پێغەمبەرانی پێغىوە -عنیهم
امصالة وامضالو -بۆ ئىمەتەکانیان.
 .4پێغەمبەران -عنیهم امضـالو -یەک ئاینیـان هەیە ،بەمو عـەریتەتەکانیان
جیاوازە.
 .5ئاینی ئیضالو بانگەعە دەکات هەروەکى بانگەعەی پێغەمبەرانـی پێغـىو:
نىح وئیرباهیم ومىصا وصىمەیامن وداود وعیضا -عنیه امضالو -بە ئیامن وباوەڕهێنـان
بــەوەي کـە پـەروەردنار (هللا) یە وئەو زاتە خىڵقــێنـەرە -امخامق-ە وڕۆزیـــدەرەوە
امرزاق-ە وژیان دەبەخغێت -املديي-ە وزیندووەکان دەمرێنێـت -املمیـت-ە وهەمـىوعتێک مىڵکی ئەوە -مامك املنـك -وهەمـىو کاروبـاری بىونەوەرەکـان ئەو بەڕێـىەي
دەبات وئەو زاتە مەزنە بە ڕەئفەتە -امرؤف-ە ومیهرەبانە -امرخیم-ە.
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 .6هللا -صبدانه وتتاىل -خۆی پەروەردنارە وخىڵقێنەرە -امخامق-ە ،وتەنها ئەو
عایەنی پەرصتنە بە بێ هیچ هاوبەظ وعەریکێک ،ونابێـت مەنەڵ پەرصـتنی خـىدا
هیچ عتێکی تر بپەرصرتێت.
 .7هللا خىڵقێنەری هەمىو عـتێکە کە مە نەردوون وئاصـامنەکاندا هەیە مەو
عتانەي دەیانبینین ومەو عتانەظ کە نایـان بینـین ،هەمـىو عـتێک جـگە مە (هللا)
دروصـــتکراوە ومەخەـــىقە ،وخـــىاي نەورە ئاصـــامنەکان وزەوی مە عـــەظ ڕۆژدا
دروصتکرد.
 .8وخىدا -صبدانه وتتاىل -هیچ عەریک وهاوبەعێکی نیـیە نە مە مىڵکیـدا،
نە مە خىڵقاندندا ،ونە مە بەڕێىەبردندا ،ونە مە پەرصتندا.
 .9و (هللا) -صبدانه وتتاىل -باوکی کەش نەبىوە ،ومە دایک نەبىوە ،بەڵکـى مە
صەرەتاوە هەر بىونی هەبىوە ،وهیچ عتێک هاوعێىەي ئەو زاتە مەزنە نییە.
 .13خىای نەورە تێکەڵـی هـیچ عـتێک نابێـت وبەرجەصـتە نابێـت مە هـیچ
یەکێک مە بىونەوەرەکانیدا ،بەڵکى زاتێکی مەزن وپیرۆزە مە صەرەوەي بىونەوەرەکـانە
مە صەرەوەي عەرعی مەزنە.
( .11هللا) -صبدانه وتتاىل -بە ڕەئفەتە ومیهرەبانە بەرامبەر بە بەنـدەکاىن بـۆیە
پێغەمبەرانی ناردووە وکتێبە ئاصامنیەکانی دابەزاندووە.
 .11خىدا (امنە) پەروەردنارێکی میهرەبـانە (امـرخیم)ە ،وتەنهـا زاتـی مەزنـی
خۆی مێپرصینەوە مە بەندەکان دەکات مە ڕۆژی قیامەتدا کاتێک زیندوویان دەکاتەوە
مە نۆڕەکانیان ،بۆیە هەر کەصێک پاداعت دەدرێتەوە بە پێی کـردەوەکەي خێـر یـان
عــەڕ بێــت ،ئەوەي ئیامنــدار بێــت وکــردەوەي چــاک ئەنێامبــدات ئەوا نــیتمەت
وئاصــىودەیی بەردەوامـ بــۆ هەیە ،وئەوەي کــاور وبێبــاوەڕ بێــت وکــردەوەي خــرا
ئەنێامبدات ئەوا صسایەکی مەزنی بۆ هەیە مە قیامەتدا.
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 .10خىدا (هللا) -صبدانه وتتاىل -ئادەمی دروصـتکردن مە خـۆڵ (قـىڕ :نـ )
ونەوەکاىن مە پاظ خۆی زۆر دەبن ،بۆیە هەمىو خەڵکی بنچینەیان وەکى یەکە ،وهیچ
ڕەنەزێک وەزڵی بە صەر ڕەنەزێکی ترەوە نییە وهیچ نەمێک وەزڵی بە صەر نەمێکی
ترەوە نییە؛ مەنەر بە پێی پنەی ئیامن وتەقىاداری ومە خىدا ترصی نەبێت.
 .14هەمىو منداڵێک مەصەر ویرتەت مە دایک دەبێت.
 .15هیچ مرۆڤێک بە نىناهباری وتاوانباری مە دایک نابێت ونابێتە میراتگری
تاوانی هیچ مرۆڤێکی تر.
 .16ومەبەصت وئامانج مە دروصـتکردنی خەڵکـی :بـۆ پەرصـتنی خـىدایە بە
تەنها بە بێ بڕیاردانی هیچ عەریک وهاوبەعێک.
 .17ئاینی ئیضالو ڕێسی مە مرۆڤ نرتـىوە (بە پیـاوان وئاورەتـانەوە) ،وهەمـىو
ماوێکی بە مرۆڤ داوە وکردوویەتـی بە بەرپرصـیار مەصـەر بداردەکـاىن وکردەوەکـاىن
وهەڵضــىکەوتەکاىن ومێپرصــینەوە وبەپرصــیاریەتی خضــتىوەتە ئەصــتۆ صــەبارەت بە
هەرکردەوەیەک کە زیان مە خۆی یان بە خەڵکی بگەیەنێت.
 .18ومە ئاینی ئیضالمدا ئاورەت وپیاو یەکضانن مە ڕوانگەي بەرپرصـیاریەتی
وپاداعت وصسادان.
 .19ئاینی ئیضالو ڕێسی مە ئاورەت نرتىوە وئاورەتانی بە هاوتای پیـاوان دانـاوە
(مەنەر مە هەندێک خىکمی عەریتەت وئەو عتانە نەبێت کە پەیىەندی بە رسوعتی
پیاو وئـاورەتەوە هەیە)؛ واجبـی کـردووە مەصـەر پیـاو کە خەرجـی بکـات ئەنەر مە
تىانایدا هەبىو ،بۆیە باوک واجبە خەرجی بکات مەصەر کچەکاىن ،وکىڕەکان مەصـەر
دایک وخىعکیان ئەنەر باڵغ بىون وتىانایان هەبىو ،وئاورەت مەصەر مێردەکەي.
 .13مردن نەمان وتیاچىون نییە بۆ هەتاهەتـایە ،بەڵکـى دەرچـىونە مە عـىێنی
کردەوە ئەنێامدان بۆ عىێنی پاداعت وەرنرتن بە چاکە وخراپە ،ومـردن شعـە وڕۆح
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دەنرێتەوە ،ومردنی ڕۆح ئەو کاتەیە کە مە شعە جیا دەبێتەوە وپاعان بۆ دەنەڕێـتەوە
مە پــاظ زینــدووبىونەوە مە ڕۆژی قیامەتــدا ،ومە پــاظ مــردن ڕۆح ناچێــت بــۆ نێــى
شعەیەکی تر ودووبارە ژیانی نىێ ناژێت مە نێى شعەی مرۆڤێکی تردا.
 .11ئاینی ئیضالو بانگەعە دەکات بۆ باوەڕهێنان بە بنچینە مەزنەکـاىن ئـیامن
کە بریتیە مە :باوەڕهێنان بە خىدا ووریغتەکان وکتێـبە ئاصـامنییەکان وەکـى تەورات
وئینێیه وزەبىور -پێػ دەصتکاری کردنیان ونۆڕینیان -وبە قىرئان ،وباوەڕهێنـان بە
هەمىو پێغەمبەران وباوەڕهێنان بۆ کۆتا پێغەمـبەر کە مـىخەمەدە -صـ امـنە عنـیە
وصنم ،-وباوەڕهێنان ڕۆژی دوایی -قیامەت ،-ودەبێت بسانین کە ئەنەر ژیـانی دونیـا
کۆتایی بىوایە وببڕایەتەوە وژیانێکی تر نەبىوایە ئەوا بىومنان تەنهـا بـۆ نـاڵتە ونە
وبێ هۆ بىو ،وباوەڕهێنان بە قەزا وقەدەر.
 .11وپێغەمبەران -عنیهم امضالو -پارێسراون (مەعضـىمن) مەو پەیامـانەي کە
دەیگەیەنن مە شیەن خىداوە ،وهەروەهـا پـارێسراون مە تىعـبىون بە هەرعـتێک کە
پــێچەوانەی ئەقەــی تەندروصــت وڕەوعــتی جــىان بێــت ،وپێغەمــبەران نەیانــدنی
پەیامەکانی خىدایان پێضپێردراوە بۆ بەندەکاىن ،وپێغەمبەران هـیچ تایبەەەنـدییەکی
پەروەردنارێتی یان خىدایەتی (ئىمىهیەت:پەرصنت)یان نییە ،بەڵکى ئەوان مـرۆڤێکن
وەکى هەمىو مرۆڤەکان بەمو جیاوازییان مەوەدایە کە خىدا وەخییان (رسوعیان) بـۆ
دەنێرێت کە پەیامەکاىن خىدای تێدایە.
 .10وئاینی ئیضالو بانگەوازي دەکـات بـۆ تەنهـا پەرصـتنی خـىدا ئەویـػ بە
بنچینەي پەرصتنە مەزنەکان کە بریتین مە:
/1نىێد کردن :کە پێکهاتىوە مە وەصتان -قیاو -وڕکىع بردن وصىجدە بـردن
ویادی خىدا وصتایغکردنی ونساکردن ،کە مضىڵامن مە ڕۆژێکـدا دەبێـت پێـنج جـار
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نىێد بکات ،وهەمىو جیاوازییەکـان نامێنێـت مە نـىێددا کاتێـک هەژار ودەوڵەمەنـد
وصەرۆک وخەڵکی هەمىوی پێکەوە مە یەک ڕیسدا ڕادەوەصنت بۆ ئەنێامداىن نىێد.
 /1وزەکاتــدان :ئەمــیػ ڕێدەیەکــی کەمە مە صــامان -بە پێــی چەنــد مەر
وڕێـــدەیەک کە خـــىاي نەورە بڕیـــاری مەصـــەر داوە -کە واجـــبە مە صـــامانەکان
دەربهێندرێت وبدرێت بە هەژارەکان وئەو چینانەي کە دیاریکراوە مە عـەریتەتدا مە
صاڵێکدا یەک جار.
 / 0ڕۆژوونرتن :بریتیە مە خـۆنرتنەوە مە ئەو عـتانەي ڕۆژوو دەعـکێنن بە
درێدایی ڕۆژەکاىن مانگی ڕەمەزان ،کە مرۆڤ خۆی پەروەردە دەکات مەصەر ئیـرادەت
وتىانا وئارامگرتن.
/4خە کردن :ئەمیػ بـریتیە مە مەبەصـتی صـەردانیکردنی مـاڵی خـىاي
نەورە بۆ جێبەجێکردنی هەندێک دروعم وپەرصتنی دیاریکراو مە عاری مەکـکەی
پیرۆز مەصەر ئەو کەصانە واجبە کە مە تىانایاندا هەیە (تىانایی دارایی وجەصـتەیی)،
یەکێک مە جىانییەکاىن خەجکردن ئەوەیە کە هەمىوی بە یەک ئاراصتە داوا مە خىدا
دەکەن وهیچ جیاوازییەک نامێنێت مە نێىان مرۆڤەکاندا چـىنکە هەمىویـان هەمـان
جنیان مەبەردایە وبە یەک عێىە پەرصتنەکان ئەنێامدەدەن.
 .14مەزنـرتین تایبەەەنـدی پەرصـتنەکان مە ئیضـالمدا ئەوەیە کە چــۆنیەتی
وکاتی ئەنێامدان ومەرجەکانیـان خـىاي نەورە مە عـەریتەتدا وەرمـانی پێکـردووە
وپێغەمبەریػ -ص امنە عنیە وصنم -نەیانـدوویەتی ،ومـرۆڤ بە هـیچ عـێىەیەک
دەصتکاری ونۆڕانکاری تێدا نەکردووە نە بە زیاد کردن ونە بە کەمکـردن هەتـاوەکى
ئەمــڕۆظ ،وهەمــىو ئەو پەرصــتنە مەزنــانە هەمــىو پێغەمــبەران -عنــیهم امضــالو-
بانگەوازییان بۆ کردووە.
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 .15پێغەمــبەری ئیضــالو نــاوي مــىخەمەدی کــىڕی عبــدامنەیە مە نەوەي
ئیضامعیه کىڕی ئیرباهـیمە -عنـیهم امضـالو -مە عـاری مەکـکە مە صـاڵی 571ز مە
دایکبىوە ،ومە مەککە وەخی بۆ نێردرا وبىو بە پێغەمبەر ،ومە پاعان کـۆچی کـرد بـۆ
مەدینە وبە هیچ عێىەیەک مە عێىەکان بەعداری قەومەکەي نەبىو مە بـت پەرصـتی
وکارەکاىن صەردەمی جاهینیەت ،تەنهـا مە کـردەوە باعـەکان بەعـداریان بـىو ،وهەر
مەصەر ڕەوعتی مەزن بىو پێػ ئەوەي ببێـت بە پێغەمـبەر ،وقەومەکەي بە (صـادق
األمین) واتە (ڕاصتگۆی دەصـتپاک) ناویـان دەبـرد ،وخـىاي نەورە مە تەمەنـی چـه
صاڵیدا وەخی بۆی نارد وبىو بە پێغەمبەر وپغتیىانی مێی کرد ویارمەتی دا ئەویػ بە
بەخغینی چەندەها ئایەت ونیغانە ومـىعێیسە ومە مەزنرتینیـان قىرئـانی پیـرۆزە کە
مەزنــرتین ئــایەت ومــىعێیسەي پێغەمــبەرانە ومــىعێیسەیەکە کە هەتــاوەکى ئەمــڕۆ
ماوەتەوە ،وکاتێک خىاي نەورە ئاینەکەي بۆ کام کرد وپێغەمبەر -ص امـنە عنـیە
وصنم -ئاینەکەي وەکى خۆی بە کـامەی وجـىانی نەیانـد مە تەمەنـی عەصـت وصـێ
صاڵیدا کۆچی دوایی کرد ومە عاری مەدینە مە نۆڕ دانرا ،وپێغەمبەر مىخەمەد -ص
امنە عنیە وصنم -کۆتا پێغەمـبەرە کە خـىاي نەورە نـاردی بە هیـدایەت وڕۆعـنایی
وئاینی هەق بۆ ئەوەي خەڵکی دەربهێنێت مە تاریکایی کىور وبت پەرصتی ونەزانـین
بۆ ڕۆعنایی ونىری تەوخید (یەکخىاپەرصتی) وئـیامن ،وخـىاي نەورە عـاهێدی بـۆ
داوە کە نــاردوویەتی بــۆ بــانگەوازی کــردن بــۆ شی خــىاي نەورە بە ئیسنــی ئەو زاتە
مەزنە.
 .16وعەریتەتی ئیضالو کە مىخەمەد -ص امـنە عنـیە وصـنم -پێـی هـاتىوە
کۆتا پەیاو وعـەریتەتی خـىدایە ،وعـەریتەتێکە مە ئەوپەڕی کامەیـدایە مە هەمـىو
ڕوانگەیەکەوە ،وهۆکاری چاکبىونی دینداری ودونیـای خەڵکـیە ،وبە پـنەی یەکەو
پارێسناری دەکات مە :ئاینی خەڵکی ،وخىێنیان (نەوضـیان) ،وصـامانیان ،وئەقەیـان
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ونەوەکانیـــان ،وئـــاین وعـــەریتەتی ئیضـــالو هەڵىەعـــێنەرەوەي هەمـــىو ئـــاین
وعەریتەتەکاىن پێغىوە (واتە :نابێت چیـرت عـەریتەت وئاینەکـاىن پێغـىوتر پەیـڕەو
وکردەوەیان پێبکرێت)؛ هەروەکـى چـۆن عـەریتەت وئاینەکـاىن پێغـىوتر یەکرتیـان
هەڵىەعاندنەوە مە ڕوانگەي پەیڕەو کردن وکردەوە پێکردن.
 .17مە ڕۆژی قیامەتدا؛ خىاي نەورە -صـبدانه وتتـاىل -هـیچ ئاینێـک قبـىڵ
ناکات جگە مە ئاینی ئیضالو ،ئەو ئیضالمەي کە مىخەمەد -ص امنە عنـیە وصـنم-
پێی هاتىوە ،وهەرکەصێک عىێنی ئاین وبەرنامەیەکی تر بکەوێـت جـگە مە ئیضـالو
ئەوا مێی قبىڵ ناکرێت ومە دۆڕاوەکان دەبێت مە ڕۆژی قیامەتدا.
 .18قىرئانی پیرۆز کتێبی خىدایە کە بە وەخی ناردی بۆ پێغەمبەر مىخەمەد -
ص امنە عنیە وصنم -و وتەی خىدای پەروەردناری هەمـىو بىونەوەرەکـانە ،وخـىدا
ڕکــابەرایەتی مــرۆڤ وجنۆکەکــاىن کــرد کە کتێبێــک بهێــنن وەکــى قىرئــانی پیــرۆز
وڕکابەرایەتیەکە بەردەوامە هەتاوەکى ئەمڕۆ ،وقىرئانی پیـرۆز وەممـی زۆر پرصـیاری
نرنگ دەداتەوە کە جێگای صـەرنەرداىن وصەرصـىڕمانیە مە شی منیۆنەهـا مـرۆڤ،
وقىرئانی پیرۆز پارێسراوە هەتاوەکى ئەمڕۆ بەو زمانەي کە پێی دابەزیىوە ئەویػ زماىن
عەرەبــیە وتەنــانەت پیتێکیغــی مــێ کەو نەبــىوەتەوە وچــاپکراوە وب وکــراوەتەوە،
وکتبێکی مەزنە وپڕە مە مىعێیسە ودەبێت مرۆڤ بیخىێنێتەوە یان واتا وەرنێڕاوەکـاىن
بخىێنێتەوە ،وهەروەها صىنەتی پێغەمبەر -ص امـنە عنـیە وصـنم -ووەرمىودەکـانی
ووێرکردنەکــاىن وصــیرەتی پــارێسراوە ونێــڕدراونەتەوە بۆمــان بە پێــی زنێیــرەیەک مە
نێڕەرەوەي متامنەپێکراو ومە چەندەها کتێبدا چاپکراون بە زماىن عەرەبی ئەو زمانەی
کە پێغەمبەر -ص امنە عنیە وصنم -قضـەی پێـی کـردووە و وەرنێـڕدراون بـۆ صـەر
چەندەها زمان مە جیهاندا ،وقىرئانی پیـرۆز وصـىنەتی پێغەمـبەر -صـ امـنە عنـیە
وصنم -تاکە صەرچاوەن بۆ ئەخکـاو ویاصـاکاىن ئـاین وعـەریتەتی ئیضـالو ،ونابێـت
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کردەوەي ئەو تاکانەي کە خۆیان دەدەنە پاڵ ئیضالو وەکى صـەرچاوە دابـنێن؛ بەڵکـى
تاکە صەرچاوە کە دەبێتە مێیەوە وێری ئەخکامەکـاىن ئـاینی ئیضـالو بـین بـریتیە مە
وەخی خىدا :قىرئانی پیرۆز وصىنەتی پێغەمبەر -ص امنە عنیە وصنم.-
 .19وئاینی ئیضالو وەرمان دەکات بە چاکەکار بىون بەرامبەر دایک وبـاوک،
ئەنەرچــــیػ مضــــىڵامن نەبــــن ،وئامۆژنــــاری کــــردووە بە پەروەردە کــــردن
وئامۆژناریکردنی مندامن.
 .03ئاینی ئیضالو وەرماندەکات بە دادپەروەر بىون مە وتە وکردەوەدا تەنـانەت
ئەنەر بەرامبەر دوژمنانیػ بێت.
 .01ئــاینی ئیضــالو وەرمانــدەکات بە چاکەکــار بــىون بەرامــبەر بە هەمــىو
بىونەوەرەکان ،وبانگەعە دەکات بۆ ڕەوعت وکردەوە جىانەکان.
 .01وئاینی ئیضالو وەرمـان بە ڕەوعـتە جىانەکـان دەکـات وەکـى ڕاصـتگۆیی
وپاراصتنی صپاردە (ئەمانەت) وداوێن پاکی وعـەرو کـردن وئـازایەتی وبەخغـندەیی
وبەخغــین وڕێسمێنــان ویارمەتیــدانی خــاوەن پێىیضــتیەکان ویارمەتیــداىن کەصــانی
مێقەوماو وتێرکردنی برصیەکان وچاکبىون بەرامبەر دراوصـێ ونەیانـدنی پەیىەنـدی
خسمایەتی ونەرو ونیانی بەرامبەر ئاژەڵەکان.
 .00وئاینی ئیضالو عتە پاکەکاىن خەمڵ کردووە مە خـىاردن وخىاردنەوەکـان
ووەرماىن کردووە بە پاکدکردنەوەي دڵ وشعە وماڵ ،وهاوصەرنیری خەمڵکـردووە ،و
بەهەمان عێىە وەرماىن بە پێغەمـبەران کـردووە -عنـیهم امضـالو ،-بـۆیە ئەوان تەنهـا
وەرماىن عتی پاک بە خەڵکی دەکەن.
 .04وئاینی ئیضالو ئەو تاوانانەي خەرامکرد کە بە بنچینەی خەرامکراوەکـان
دادەنرێت وەکى :عیرک وهاوبەعدانان بۆ خـىدا وکـىور وبێبـاوەڕی ،وبـت پەرصـتی،
وقضەکردن بەنـاوي خـىداوە بە بـێ زانضـت ،وکىعـتنی منـداڵەکان ،وکىعـتنی ئەو
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نەوضانەي کە کىعتنیان خەرامکراوە ،وخراپەکـاری نـانەوە مەصـەر زەویـدا ،وتـاوان
وخراپە ئاعکرا ونهێنیەکان وزینـا کـردن ونێربـازی ،ومـامەڵکردن بە ڕیبـا (صـىو)،
وخــىاردنی نۆعــتی ئــاژەڵی مــردارەوە بــىو (جــگە مە ئــاژەمنی نێــى دەریــا وکــىمە)،
وخىاردنی نۆعتی ئەو ئاژەڵەی بـۆ -مەبەر -بتەکـان ونۆڕەکـان صـەربڕاوە ،خـىاردنی
نۆعــتی بەراز ،وهەمــىو عــتە پــیط وبۆنەنەکــان ،وخــىاردنی مــاڵی هەتیىەکــان،
ووێەکردن مە تەرازوو وکێغـان ،وپچڕانـدنی پەیىەنـدی خسمـایەتی ،وپێغەمـبەران -
عنــیهم امضـــالو -کــۆک ویەک دەنگـــن صــەبارەت بە خەرامکردنـــی ئەو تـــاوانە
خەرامکراوەکانە.
 .05ئاینی ئیضالو بە عێىەیەکی نغتی نەهـی مە هەمـىو ڕەوعـتێکی خـرا
وناعیرین دەکات وەکى درۆ ووێ وصتەو وخیانەت و(پیالنگێڕی عەڕ وخراپە) ودزی
وصتەو ودەصتدرێدی وهەمىو ڕەوعتێک چەوت وپیط وبۆنەنی تر.
 .06ئاینی ئیضالو نەهی دەکات مەو مامەڵە داراییـانەي کە ڕیبـا (صـىو) یـان
زیان یان صتەو یان وێ یان هۆکارە بۆ تىوعبىون بە زیان وکارەصاتی نغتی بـۆ صـەر
کۆمەڵگا ونەل وتاکەکان.
 .07یەکێک مە ئامانێەکاىن عـەریتەتی ئیضـالو بـریتیە مە پاراصـتنی ئەقـ
وخەرامکردن وقەدەغەکردنی هەرعتێک ببێتە هۆی تێکچىون ونەمانی ئەق وهۆظ
وەکــى مەی خــىاردنەوە (خــىاردنەوەي صەرخۆعــکەرەکان) ،ئیضــالو ئــاینی وەکــى
ڕۆعــنکەرەوەي ڕێبــازی ئەق ـ ناصــاندووە؛ بــۆ ئەوەي مــرۆڤ خــىدا بپەرصــتێت بە
چاوڕۆعنی وزانضتەوە ،وعـەریتەتی ئیضـالو باصـی ئەقـ وهۆعـی بە مەزن دانـاوە
وهەبــىونی ئەق ـ وهۆعــی بە مەر دانــاوە بــۆ واجــە بــىونی ئەرکە عــەرعییەکان
(تەکنیفە عـەرعییەکان) ،وئەقەـی ئـازاد کـرد مە کـۆت وزنێیـری خىڕاویـات وبـت
پەر صتی ،مە ئاینی ئیضالمدا هیچ نهێنی وخىکمێک نییە کە تایبەت بێت بە چینێکی
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دیاریکراو جیا مە چینەکاىن تر ،وهەمىو خىکم وعەریتەت ویاصاکاىن ئـاینی ئیضـالو
ئەقەــی صــەشمەت وتەندروصــت قبــىڵی دەکــات ودانــی پێــدا دەنبێــت ،چــىنکە ئەو
خىکامنە ئەوپەڕی دادپەروەری وخیکمەتی تێدایە.
 .08ئەنەر عـــىێنکەوتىواىن ئـــاینە پىچەڵەکـــان درک نەکەن بەو دژیەکـــی
وعتانەي کە مە ئـاینە پـىچەڵەکەدا هەیە کە ئەقەـی صـەشمەت ڕەتـی دەکـاتەوە ئەوا
پیاوانی ئاینەکە عـىێنکەوتىوان بەوە هەڵـدەخەڵەتێنن کە ئـاین مە صـەرەوەي ئەقـەە
وئەق بۆی نییە مە ئاین تێبگات ودرکی پێبکات ،بەمو ئیضالو ئاینی وەکى ڕێگایەکی
ڕۆعنا بۆ ئەق داناوە کە بەهۆیەوە ئەق ڕێگا ومەبەصتی خۆی دەزانێت مەو ژیانەدا،
وئاینە پىچەڵەکان دەیانەوێت مرۆڤ واز مە ئەق بهێنێت وعىێنیان بکەوێت ،وئاینی
ئیضالو دەیەوێت مرۆڤ هۆعی بێـتەوە وئەقەـی بەکاربهێنێـت بـۆ ئەوەي هەقـیقەت
وڕاصتیەکاىن بۆ دەربکەوێت بەو عێىەیەی کە هەیە.
 .09ئاینی ئیضالو زانضتی ڕاصت ودروصت بە مەزن دادەنێت وهـانی نەڕانـی
زانضــتی دەدات کە دوور بێــت مە هەوا وئــارەزوو ،وبانگەعــە دەکــات بــۆ تێــڕوانین
وبیرکردنەوە مە دەروون وشعەی مـرۆڤ ونەردوون وبىونەوەرەکـان وئەو عـتانەي مە
دەوروپغتامن ،ودەرەنێامە ڕاصت ودروصتەکاىن زانضت تىوعـی هـیچ پێکـدادانێک
نابن مەنەڵ ئاینی ئیضالمدا.
 .43وخىاي نەورە تەنها کردەوەکان (پەرصتنەکان) مە ئەو کەصانە قبىڵ دەکات
کە باوەڕیان بە خىدا هێناوە ومنکەچی وەرمانەکاىن بىون وباوەڕیـان بە پێغەمـبەران
هێناوە -عنیهم امضالو -وخىاي نەورە تەنها ئەو کردەوانە (پەرصـتنانە) قبـىڵ دەکـات
کە مە عەریتەتدا وەرمانی مەصەر داوە ،بۆیە چۆن مـرۆڤ کـىور وبێبـاوەڕ دەبێـت بە
خىاي نەورە وهیىای ئەوەیە کە پاداعتی بداتەوە؟ وخىاي نەورە ئیامن وباوەڕی هیچ
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کەصێک قبىڵ ناکات ئەنەر باوەڕی بە هەمىو پێغەمـبەران نەبێـت -عنـیهم امضـالو-
ودەبێـت باوەڕی بە کۆتا پێغەمبەریػ بێت کە مىخەمەدە -ص امنە عنیە وصنم.-
 .41ئامانێی هەمىو پەیامەکاىن خىدا بـریتیە مەوەی :کە ئـاینی هەقـی خـىدا
مرۆڤ بەرز وبەند وبام بکات کە مرۆڤ تەنهـا بەنـدەیەکی دڵضـۆزی پەروەردنـاری
هەمىو بىونەوەرەکان بێت وئەو ئاینە مرۆڤ ڕزنار دەکات مە کۆیالیەتی وبەنـدایەتی
کردن بۆ مرۆڤەکان وبۆ ماددە وبـۆ خـىڕاوەت ،ئـاینی ئیضـالو -هەروەکـى دەیبینـین-
بانگەعەی ئەوە ناکات کە مرۆڤەکان بێگەردن ودوورن مە کەمىکـىرتی ومە ئەوپەڕی
کامەیدان ومرۆڤەکان بەرز ناکاتەوە بۆ صەرەوەي پنەوپایەی خۆیـان بەعـێىەیەک کە
پەرصرتاو وپەروەردنار وخىدا.
 .41خىاي نەورە مە عەریتەتەکەیدا ڕێگەی داوە بە تەوبە کردن :کە ئەمـیػ
بریتیە مە نەڕانەوەي مرۆڤ بۆ شی پەروەردنـار و وازهێنـان مە تـاوان ونىناهەکـان،
ومضىڵامن بىون وپەیڕەو کردنی ئاینی ئیضالو هۆکارە بۆ مێخۆعبىون مە هەمىو تـاوان
ونىناهەکاىن پێغىو ،وهەروەها تەوبە کردن هۆکارە بۆ مێخۆعـبىون مە هەمـىو تـاوان
ونىناهەکاىن پێغىو ،بۆیە پێىیضت ناکات تـاوان ونىناهەکـاىن شی هـیچ یەکێـک مە
مرۆڤەکان باش بکات ودانی پێدا بنێت مە شی ئەوان.
 .40مە ئــاینی ئیضــالمدا پەیىەنــدی نێــىان مــرۆڤ وخــىدا پەیىەنــدییەکی
ڕاصتەوخۆیە ،بۆیە مرۆڤ پێىیضتی بە هیچ ناوەندێک -واصتەیەک -نییە بـۆ پـاڕانەوە
وداواکردن وپەرصتنی خىدا ،ئاینی ئیضالو قەدەغەی دەکات کە مرۆڤ بکرێتە خـىدا
یــان هــاوبەظ وعــەریکی خــىدا مە پەروەردنــارێتی وپەرصــتنیدا (ئىمىهیەتــدا :
خىدایەتیدا).
 .44مە کۆتایی ئەو پەیامەدا ئەوە بە بیـری خەڵکـی دەهێنیـنەوە کە خەڵکـی
صــەرەڕای جیــاوازي صــەردەو ونەل وعــىێنی نیغــتەجێبىونیان بەڵکــى هەمــىو
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کــۆمەڵگەي مرۆڤــایەتی جیــاوازە مە بۆچــىون ومەبەصــتەکاىن وجیــاوازە مە ژیــنگە
وکردەوەکانی بۆیە پێىیضتە کە هیدایەتێک هەبێت ئاراصتەی بکات وڕێکخضتەیەک
هەبێت کۆیان بکاتەوە ودەصـەمتدارێک هەبێـت بیانپارێسێـت ،بـۆیە پێغەمـبەران -
عنيهم امصالة وامضالو -ئەمەیان جێبەجێ دەکرد بە وەخـی خـىدا -صـبدانه وتتـاىل-
وخەڵکیان هیدایەت دەدات بۆ ڕێگای خێـر وڕێنمـىێنی وخەڵکییـان کـۆ دەکـردەوە
مەصەر جێبەجێکردنی عەریتەتی خىدا ومە نێىانیاندا بە هەق خىکم ووەرمانڕەواییـان
دەکرد ئەمەظ هۆکاری ئەوە بىو خاڵ ونىزەرانیان باظ بێت بە پێی وەممدانەوەیان بۆ
بانگەوازي پێغەمبەران ونسیکیـان مە صـەردەمی نـاردنی پەیامەکـاىن خـىدا ،وخـىاي
نەورە پەیامەکاىن کۆتایی پێهێنا بە کۆتا پەیامی پێغەمبەر مىخەمەد -ص امنە عنـیە
وصــنم -ومــانەوەي بــۆ نىوصــی وکــردیە بە هۆکــاری هیدایەتــدان وڕەخــمەت ونــىر
وڕۆعنایی وڕێنمىێنی کردن بۆ صەر ئەو ڕێبازەي کە مرۆڤ نسیک دەکاتەوە مە خىدا.
 .45بۆیە ئەی مرۆڤ بانگـت دەکەو بـۆ ئەوەي خـۆی یەکالیـی بکەیـتەوە مە
پێناو خىاي نەورە بە ڕاصتگۆییەوە وخۆت بە دوور بگریت مە شصایی کردنەوە وخىو
ونەریت ،وبسانیت مە پاظ مردنت بۆ شی پەروەردنارت دەنەڕێیتەوە ،وصەیری نەوط
وشعەی خۆت بکەیت وصـەیری نەردوون بکەیـت ،ئەنەر مضـىڵامن بیـت ژیانـت
خۆظ دەبێت پێػ خۆعی نەبڕاوەي ڕۆژی دوایی ،وئەنەر ویضتت ببیت بە مضىڵامن
ئەوا تەنها مە دڵەوە وبە زمانیػ ئەو عاهێدیە بدەیت( :أعهد أن ش إمه إش هللا وأعهد
أن مدمداً رصىل هللا) واتە( :عاهێدی دەدەو ودانیپێدا دەنـێم کە هـیچ پەرصـرتاوێک
هەق وڕاصت نییە کە عایەنی پەرصنت بێت جگە مە هللا  ،وعاهێدی دەدەو ودانیپێدا
دەنێم کە مىخەمەد نێردراو وپێغەمبەری خىدایە) ،ودەبێت بێباوەڕ بیت بە پەرصـتنی
هەرعتێک یان کەصـێک جـگە مە خـىاي نەورە ،وبـاوەڕت بەوە هەبێـت کە خـىاي
نەورە مە پاظ مردمنان هەمىوی زیندوو دەکـاتەوە مە نێـى نۆڕەکـانەوە ومێپرصـینەوە
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وپاداعت وصسا هەق وڕاصتیە ،ئەنەر ئەو عاهێدیە بدەیت ئەوا تـۆ مضـىڵامنیت ،ومە
پاظ ئەمە دەبێت خىدا بپەرصتیت بەو عێىەیەی مە عەریتەتی ئیضـالمدا هـاتىوە مە
نرنگرتین پەرصتنەکانیػ کە پایەی ئیضالمن :نىێد کردن ،ڕۆژوو نرتن ،زەکاتـدان،
وخەجکردن بۆ ماڵی خىدا ئەنەر مە تىاناتدا هەبىو.
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