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ثيَشةكى:
سوثاس و ستيايش بؤ خواى طةورة ،سوثاسيَ شياوى خؤي بيَت ،سوثاسطوزارى دةمب وةك
بةجيَطةياندنى فةرمانى خؤي ،دانيش بةوةدا دةنيَم هةموو دروستكراوان ناتوانن هيَندةى
طةورةيي خؤي طةورةييةكةى بةرز راطرن ضونكة زانستيان لةو ئاستةدا نية تةواوى طةورةيي خوا
بزانن.
صةالت و سةالمى خوا دةنيَرم بؤ سةر ثيَغةمبةرى نةخويَندةوار موحةممةدى كورِي
عةبدوآل(.)
ثاشان:
يةكيَ لة طةورةترين ئةو واجبانةى لة رووى عةقلَي و لةرووي نةقلَيشةوة(واتة برِيارى
قورئان و سوننةت) واجبة ،زانينني قةدرى ئةو خوايةية كة هةموو بوونةوةر دان دةنيَن بة
ثةروةردطاريَيت ئةودا ،هةموو نةفسيَكيش لة خودى خؤيدا برِيَ بةلَطةى روونى هةن كة طةورةيي
بةديهيَنةرةكةىء شكؤمةندى در وستكردن و داهيَنانى نيشان دةدةن ،جا هةر كةس خؤي بؤ خؤي
بطةرِيَتةوة بؤ نةفسي خؤي و بة وردى برِوانيَتة خؤي و ليَي ورد بيَتةوة ئةوا قةدرى ثةروةردطارى
َُْ
ُ ْ َََ ُْ ُ َ
ِصون♂ [الذاريات .[ 12
خؤي دةزانيَت ،خواى طةورة دةفةرمويََ ▬ :و يِف أنف يسكم أفال تب ي
َْ
َ َ ُ ْ َ َْ ُ َ
ون هّلِل َوقَ ً
ارا (َ )31وقد
ثيَغةمبةر نووحيش بة قةومةكةى خؤي فةرموو▬ :ما لكم َل ترج ي ي
َ ََ ُ
ك ْم أَ ْط َو ً
ارا♂ [نوح .[ 2١-2١
خ لق
3

هةر يةك لة ئينب عةبباس و موجاهيد لة تةفسريي ئايةتى يةكةمدا دةفةرموونَ( :ل
ترجون هلل عظمة) .هةروةها ئينب عةبباس لةو بارةيةوة تةفسريي دةكات(بؤضي خواى طةورة
بة طةورة دانانيَن بةوجؤرةى شياوى طةورةدانانيةتى).
ثيَغةمبةر نووح قةومةكةى خؤي طةرِاندةوة بؤ رامان لة نةفس و خودى خؤيان تا بزانن خوا
مايف هةية بةسةريانةوة ،جا تةنها روانني بؤ نةفس و ثيَكهاتةى خودى مرؤظ بةسة بؤ بةطةورة
دانانانى خواو زانيين قةدرى خوا ،جا ض جاى ئةوةى برِوانيتة هةموو دروستكراوانى خوا لة
ئامسانةكان و زةويدا ،خةلَكى تةنها لةبةر ئةوة طةورةيي خوايان لةبةر ضاو نية و لةبرييان
كردووة ضونكة بةبيَ رامان و وردبوونةوة سةيري دروستكراوةكانى خوا دةكةن ،خوا دةفةرمويَت:
َْ
َ
ُ َْ
ْ ُ َ
َ َْ
▬ َو َك َأ ِّي ْن م ْن آ َيَة ِف ه
الس َم َ
ات َواْل ْر يض ّي ُم ُرون َعلي َها َوه ْم عن َها ُمع يرضون♂ [يوسف 201
ي
او ي
ٍ ي

[.

بؤية بةلَطةو نيشانة و موعجيزةكان سوودنابةخشن بةو عةقآلنةى كة دةستبةردار بون و
دآلنىَ كة بيَئاطا كةوتون ،تةنها كةسيَك خوا بةطةورة دةزانيَت كة بيبينيَت يان بةلَطةكانى
ببينيَت و سيفةتةكانى بزانيَت ،بؤية ئةو دآلنةى بيَئاطا و دةستبةرداربوون زؤر بة كزى قةدرى
خوا دةزانن و سةركةشي دة نويَنن و بيَباوةرِ دةبن ،تةنانةت لةوانةشة طالَتةيان بيَت بة خودا و
قسةي ثيَ بلَيَن ،هةركةسيَ ضةندة بيَئاطا بيَت لة طةورةيي خوا هيَندةش لة بةرامبةر خوادا
سةركةشي دةنويَينَ ،ضةندة ثيَطةو قةدرزانيين خوا لة دلَدا كةم بيَت هيَندةش برِوا ثيَ نةبوونى
و نكوولَي كر دن لة حةقي خوا دةبيَت ،كةسي الوازيش هيَندةى بيَئاطابون لة الوازيةكةى
طويَرِايةلَي دةكريَ ،ضةندةش ثيَطةو قةدرى لة دلَدا زؤر بيَت هيَندةش دةثةرسرتيَ و بة طةورة
دادةنريَت.
هةر بؤية بيَباوةرِان بتيان دةثةرستء برِوايان بةو خواية نةبوو كة ئيَسكةكان زيندوو
دةكاتة وةو دةيانكاتةوة بة مرؤظ ،خواى طةورة ئةو ناتةواوية روون دةكاتةوةو دةفةرمويَت▬ :يَا
َ
ه َ َُُْ ُ
َُ َ ه ُ ُ َ َ ٌَ َ ْ َ ُ َُ ه ه َ َ ْ ُ َ ْ ُ
اّلِل ل ْن َيلقوا ذبَابًا َول يو
ُضب مثل فاست يمعوا َل يإن ي
ون ي
اَّلين تدعون يمن د ي
أّيها اّنلاس ي
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ْ َ َ ُ َُ ْ َ ْ ُُْ ُ َ ُ َ ًْ َ َ ْ َْ ُ
ب َوال ْ َم ْطلُ ُ
الطال ُ
وه منْ ُه َض ُع َف ه
وب (َ )31ما
اجتمعوا
َل َو يإن يسلبه ُم اَّلباب شيئا َل يستن يقذ ُ ي
ي
َ
َ
َ
ه
ْ
ه
ه
َ
َ
َ
ه
َ
ٌ
قَ َد ُروا اّلِل حّق قدرهي إن اّلِل لقوي عز ٌ
يز♂ [الحج .[3١-3١
ي ي
ي
ي
لة طةورةدانانى خوا بريتية لة :زانيين ناو و سيفةتةكانى خواى طةورةو رامان لة بةلَطةو
نيشانةكانى و ر دبوونةوة لة بةلَطةو بةخششةكانى ،ضاوطيَرِانةوةيةك بة بارى طةالنى رابردوودا
و زانيين بار و سةرةجنامى راستطؤو درؤزن و باوةرِدار و بيَباوةرِ.
هةروةها زانيين شةريعةتو فةرمان و ريَطرييةكانى خواي طةورة ،بةجيَطةياندنى ئةوانةو
كارثيَكردنيان ،ئا ئةوةية ئيمان لة دلَة كاندا زيندوو رادةطريَ ،ئيمان طةرمى و طرِيَكى هةية ،ئةو
طةرمية سارد هةلَدةطةرِيَ و ئةو طرِةش دةكوذيَتةوة ئةطةر هاتءئةو خوايةى برِوات ثيَي هةية
فةرمانت ثيَ بكات و تؤيش بةجييَ نةطةيةنيت ،ريَطريت ليَ بكات لة خراثةيةك و تؤيش ليَي
دوورنةطريت ،هةربؤية خواى طةورة سةبارةت بة بةرزو طةورة راطرتنى حةج و قوربانى كردن
َ َ َ َ ْ ُ َ ِ ْ َ َ َ ه َ هَ ْ َْ َ ُْ ُ
وب♂ [الحج .[١1
دةفةرمويَت▬ :ذليك ومن ّيعظم شعائير ي
اّلِل ف يإنها يمن تقوى القل ي
جا بةرز راطرتنى فةرمان و ريَطريةكان بةطةورة دانانى برِياردةرةكةيةتى ،بةوةش نكوولَي
لة حةقي خوا دةرناكةو يَ ،هةركاتيش بيَباوةرِي نكوولَي و قسةوتن بةرامبةرى هةبوو ئةوا بة
دلَنياييةوة ثيَش ئةوانة بةجيَنةطةياندنى فةرمانى و دوورنةطرتن لة ريَطرييةكانى و
بةسووكدانانى روويداوة.
الى هةنديَ نةزان و نةفام كة قةدرو طةورةيي خوا نازنن قسة وتن بة خواى طةورة بآلوة،
ئةوانةش ثيَشوةختة راهاتون بة بةجيَنةطةياندنى فةرمانى و دوورنةطرتن لة ريَطرييةكانى،
بةتايبةت لةو جؤرانةى وا قسة بة خوا دةلَني لة شامء عيَراق و هةنديَ وآلتى ئةفريقيدا هةن،
بة برِيَ وشة و دةربرِين وةسفي خوا دةكةن و ناوى دةبةن كة باوةرِدار ناتوانيَ بيانطيَرِيَتةوة يان
طويَيان ليَ بطريَ ،لةوانةشة خةلَكانىَ ئةوانة بلَيَن كة خؤيان بة باوةرِدار دةزانن ،ضونكة بة زمان
شايةتومانيان هيَناوة ،يانتةنانةت هةنديَ لةوانة نويَذكةر بنو شةيتان ئةو كوفرانةى لةسةر
زمانيان راهيَنابيَ ،زؤريَك لةوانةش هةر واتاكةى نازانن ،مةبةستيشيان نية خوا بة كةم سةير
بكةن ،وادةزانن ئةوانة قسةي سةرزارةكني و حسابيان بؤ ناكريَ ،بؤية بةم هؤيةوة شتةكة بة
سادة دةطرن.
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شتى لةو جؤرةثيَويستى بة روونكردنةوة نية ،ضونكة مةترسي و خراثيةكةى لة بريي
دروستدا روون و ديارة ،لة هةمو شةريعةتة ئامسانيةكانيشدا روون كراوةتةوة ،تا ريَخؤشكةرى
شةيتان بثضرِيَنن و خواى طةورة بة طةورة دابنيَن ،باسي خوا ثاك راطرن لة هةر هةلَةيةكى
دةربرِينى زمان ،يان هةر نيازيَكى نةفس.
بة كورتى دةلَيَم:
قسةوتن كة بريتية لة هةر قسة يان كرداريَك كة مةبةست ثيَي بة كةم دانانى خوا بيَت
كوفرة ،موسلَمانان لةمةد ا راجياييان نية ،ئيرت ئةو قسةوتنة بةوثةرِي طالَتةثيَكردنةوة بيَت يان
بة طالَتةوطةثي سةرزارةكى بيَت ،يان بة بيَئاطايي و نةزانى بيَت ،هيض جياوازيةك نية لة
نيازةكاندا ضونكة رووكةشربِيارى لةسةر دةدريَ.
راستى و واتاى قسةوتن:
هةرضيةك خةلَك لة عوريف خؤياندا ثيَي دةلَيَن قسةوتن يان طالَتةثيَكردن يان بةكةم
دانان ئةوة لة شةرعيشدا واية ،بؤية خةلَكى ضؤن دةيناسن لة شةرعيشدا وا دةناسريَت ،وةك
نةفرةت و سووكايةتى و جنيَوي ثيس و ئاماذةى خراث بة دةست(يان هةر بةشيَكى جةستة)،
هةروةها ئةو دةربرِينة تايبةتيانةى كة خةلَكى ناوضةيةكى دياريكراو بةكاري ديَنن و بة
سووكايةتى و قسةوتن ناوزدةى دةكةن ئةوة قسةوتنة با لة ناوضةكانى تردا بة قسةوتن ناوزةد
نةكريَت.
حوكمى قسةوتن بة خواى طةورة:
موسلَمانان لةوةدا يةكدةنطن كة قسةوتن بة خواى طةورة كوفرة ،هةركةسيش قسة بلَيَت بة
خوا دةبيَت بكوذريَت ،تة نها راجيايي نيَوان موسلَمانان لةو بارةيةوة لةسةر ئةوةية ئايا
تةوبةكةى وةردةطرييَت يان نا ،ئايا ئةطةر تةوبةى كرد تةوبةكةى هؤكارة بؤ نةكوشتنى يان نا؟
ئةمةش دوو راى ديارى زانايانى لةسةرة.
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ه
قسةوتن و سووكايةتى كردن لة طةورةترين ئازاردانةكانة ،خواى طةورة دةفةرمويَت ▬ :يإن
ه
ُ َْ ْ
ه َ ُُْ َ
َ َ ه َُ ْ َ َ ً ُ ً
اّلِل َو َر ُس َ ُ َ َ َ ُ ه ُ
ون ه َ
اَّل َ
ين
اَّلين يؤذ
وَل لعنه ُم اّلِل يِف اّدلنيا َواْل َ يخ َر ية َوأعد لهم عذابا م يهينا (َ )73و ي
ي
َْ َ َْ َ ُ ََ
ََُْ َُْ ً َ ًْ ُ ً
ُُْ َ ُْ ْ َ َ ُْ ْ َ
ْي ما اكتسبوا فق يد احتملوا بهتانا و يإثما م يبينا♂ [األحزاب
يؤذون المؤ يم ينني والمؤ يمن ي
ات يبغ ي

. [15-13

ئازاردانى خوا مةبةست ثيَي ئةوة نية زيان بةخوا بطات ،ئازاردان دوو جؤرة :ئازاريَك زيان
دةطةيةنيَت ،ئازاريَك زيان ناطةيةنيَت ،خواى طةورة هيض شتيَك زيانى ثيَ ناطةيةنيَت.
لة فةرموودةى قودسيدا هاتووة خواى طةورة دةفةرمويَت « :يا عبادي إنكم لن تبلغوا
رضي فترضوين»  ( ،ئةى بةندةكامن ئيَوة هةرطيز ناطةن بة زيانى مندا تا بتوانن زيامن ثيَ
بطةيةنن).
خواى طةورة نةفريين دنياو دوارؤذي كردووة لةو كةسةي كة ئازارى دةدات ،نةفرينيش
دةركردنء دوورخستنةوةى بةندةية لة رةمحةتى خوا ،ئايةتةكة بةلَطةية لةسةر ئةوةى لة
هةردوو دنيادا دووردةخريَتةوة لة رةمحةتى خوا ،تةنها كةسي بيَباوةرِيش لة هةردو رةمحةتى
دنيايي و دوارؤذي خوا دوور دةخريَتةوة ،ئةمةش جوانرت دةردةكةويَت كاتىَ دةبينني خواى طةورة
دواتر باسي ئةو كةسة دةكات كة ئازارى باوةرِداران دةدات دوورى ناخاتةوة لة هةردوو دنياكةدا،
ضونكة خةلَكى تةنها بة ئازاردانى يةكدي بةهؤي قسةو نةفرين كردن لة يةك و لةسةر خويَندنى
يةكدي بة كافر ئةذمار ناكريَن ،بةلَكو ئةطةر ئةوة بةلَطةيةكى لةسةر نةبيَت ئةوة بوهتان و
تاوانيَكى روونة.
ثاشان خواى طةورة باسي ئةوةى كردووة هةركةس ئازارى بدات سزايةكى موهيين بؤ ئامادة
كردووة ،ئةو سزايةش لة قورئاندا تةنها بةرامبةر بةوانة باسكراوة كة بةرامبةر حةقي خوا
كوفرانة دةكةن.
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قسةوتن بة خوا كوفريَكة لة سةروو هةموو كوفرةكانةوة ،بةلَكو لة سةروو كوفري
بتثةرستانةوةية ،ضونكة ئةوان لةبةر بةطةورةدانانى خوا بتةكانيان دةثةرست ،بةردةكانيان
بةرزرادةطرتن تا لةطةلَ خوا يةكسان بن ،هةر بؤية بتثةرستان لة رؤذي دواييدا ثاش ضوونة
َ َ
َ ه ْ ُه َ
ْ َُ ِ ُ
ُ
يك ْم ب َر ِب الْ َعالَم َ
ني♂
ني ( )73إيذ نسو
ي
دؤزةخ دةلَيَن▬ :ت ي
اّلِل إين كنا ل ييف ضال ٍل م يب ٍ
ي

[الشعراء . [75-73

ئةوانة بةردةكانيان بةرز رادةطرتن تا لة ئاست خوادا دايانبيَن ،نةك خوا بة نزم سةير
بكةن تا دايبةزيَننة ئاستى بةرد ،بؤية بة بانطةشةى خؤيان بة طةورةسةيركردنى بةرديان لةبةر
بةطةورةسةيركردنى خوا بوو ،بةالم ئةوكةسةي قسة بة خوا دةلَيَت ئةوة لة ديدي خؤيةوة خوا
ديَنيَتة خوار ئاستى بةرد ،ب يَباوةرِان بة طالَتةيشةوة قسةيان نةدةوت بة خواوةندةكانيان،
ضونكة بة طةورةتةماشايان دةكردن ،هةر بؤية هةر كةسيش قسةى بة خواوةندةكانيان وبتاية
ئةوانيش قسةيان ثيَ دةوت.
ََ َُ ُ ه َ َْ ُ َ ْ ُ
ه ََ ُ ُ هَ َ ْ ً َْ
ْي
خواى طةورة دةفةرمويَت▬ :وَل تسبوا ي
ون ي
اَّلين يدعون يمن د ي
اّلِل فيسبوا اّلِل عدوا يبغ ي

ْ
يعل ٍم ♂ [األنعام  . [205لةطةلَ ئةوةى بيَباوةرِان ك افر بوون بةآلم خواى طةورة ريَي نةدا بة
ثيَغةمبةرةكةى قسة بلَيَن بة بتةكانيان تا بةهؤي ملةجريِييان تووشي كوفريَكي طةورةتر نةبن
كة ئةويش قسةوتنة بة خواى موحةممةد.
هةندىَ دةربرِيين ق سةوتن بة خواى طةورة زؤر طةورةترة لة ملهورِي ،ضونكة كةسي ملهورِ
نكوولَي دةكات لة بوونى ثةروةرداطر و بةديهيَنةريَك ،قسةى سةر زاريشي ئةوةية ئةطةر بؤم
بسةمليَ خوا هةية بةطةورة سةيري دةكةم.
بةآلم ئةوةى برِواى هةية بة خواى طةورة بوونى خواى ال ضةسثاوة كةضي قسةى ثيَ دةلَيَت،
ئةمة ملةجريِةو سنووربةزيَنيةكى بةرضاوترة.
دانانى بتيَك لة خاكى موسلَمانان و تةواف كردنى و ثةرسنت و سةردانكردنى و سوجدة بؤ
بردنى و بة بةركةت دانانى الى خواى طةورة ئاسانرتة لةوةى بة ئاشكرا لة شةقام و بازارِو كؤآلن
و شويَنانى ئةو وآلتةدا قسة بوتريَ بة خوا ،ضونكة بة ئاشكرا قسة ثيَوتنى سةخترتة لة دانانى
8

بت لة ئاست خوادا ،هةرضةندة ئةو دوانة هةردووكيان كوفرن ،بةالم كةسي موشريك خوا بة
طةورة متاشا دةكات بةالم كةسيَ قسة دةلَيَت بة خوا بةكة سةيري خوا دةكات ،ثةنا بةخوا لة
شتى وا.
هةروةها ئةو قسةوتنةلة خاكيَكدا بآلوبيَتةوة زؤر خراثرتة لة بالوبوونةوةى زيناو
رةوابوونى زينا تيايدا ،خراثرتة لة داويَن ثيسيةكةى قةومى لووت ثيَغةمبةرو بةرةوادانانيشي،
ضونكة كوفرى بة حةالل دانانى داويَن ثيسيةكان كوفريَكة كة نكوولَية لة ياسايةك لة ياساكانى
خوا و سووكايةتية بة فةرمانيَ لة فةرمانةكانى خوا ،بةآلم قسةوتن بة خوا كوفريَكة كة
هؤكارةكةى كوفركردنة بةرامبةر بة خودى خواى طةورةو بةكةم دانانى ،هةرضةندةئةو دوانة
هةردووكيان وفرن بةآلم ئةمةيان زؤر خراثرت و سةخترتة ،كوفر ضةندثلةيةكى بةرةو خوارة وةك
ضؤن ئيمان ضةند ثلةيةكى بةرةو سةرة.
كات ىَ خواى طةورة باسي مةسيحيةكان دةكات كة كوفر دةكةن بةرامبةرى لةبةرئةوةى دةلَيَن
خوا مندالَى هةية ،باسي تاوانةكةيان دةكات و دةخياتةروو كة ضي كاريطةريةكى طةورةو خراثي
َ ُ
هةية و كارةكةيان لة هى ئةستيَرةثةرستانء بتثةرستان خراثرتة ،خوا دةفةرمويَتَ ▬ :وقالوا
َ
ُ َ َ َ ُْ َْ َ
هَ
ََ ْ ْ َ ْ ً
َ َ ُ
الر ْ َ
اد ه
اّت َذ ه
الس َم َوات ّيتَف هط ْرن يمنه َوتنش ُّق
ْح ُن َو ًّدلا ( )88لقد يجئتُ ْم شيئًا إيدا ( )87تك
ه َْ َ ْ َه َ َ
َ ْ َ َْ ه َْ َ
ْ
َْْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ً
ْح ين أن ّيت يخذ َو ًّدلا
ْح ين َو ًّدلا (َ )73و َما يَنبَ يِغ ليلر
اْل َبال هدا ( )79أن دعوا ليلر
اْلرض و ي
ّتر ي
َْ
ه
ْ ُُ
ََ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ه ُ ْ َ ً
ه َْ ًَْ
َ
ْ
َ
ه
ْ
َ
َ
ات واْلر يض يإَل آ يَِت الرْح ين عبدا ( )71لقد أحصاهم وعدهم عدا
( )79يإن لُك من يِف السماو ي
ُُ
ََْ ْ َ َ َ ً
ام ية ف ْردا♂ [مريم . [71-55
(َ )79ولُك ُه ْم آ َ يتي يه يوم ال يقي
ضونكة دانانى مندالَ بؤ خودا دانانى كةميية بؤ خوداو قسة ثيَ وتنيةتى ،ئةوةش خراثرتة
لةوةى ئةطةر هاوةلَيان بؤ خوا دابنايةو طة لة خوايان بثةرستاية ،ئةوكات دروستكراويَكيان بةرز
رادةطرت و وةك بةطةورة دانانى خوا ئةويشيان بةطةورة دادةنا ،بةآلم دانانى مندالَ بؤ خوا
شوبهاندنى خواية بة دروستكراوةكانةوة ،دابةزاندنى ريَزى خوا بؤ ئاست دروستكراوان زؤر
خراثرتة لة بةرزراطرتنى ريَزى دروستكراو لة ئاست خوادا.
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قسةوتن بةخوا ثيَضةوانةى ئيمانى ناخ و رووكاريشة ،ثيَضةوانةى قسةي دلَة ،ئةو قسةي
دلَ كة بةراست دانانى خوايةو بروابوونة بة بوونى و شياوبوونى بة بةنايةتى بؤي ،هةروةها
ثيَضةوانةى كارى دلَ ة ،ئةو كارةى كة بريتية لة خؤشةويستى خوا و بةرزراطرتنى ،بةراستى
ناكريَ بانطةشةى ئةوة بكةيت كةسيَ بة طةروة سةير دةكةيت و قسةيشي ثيَ بلَيَيت ،بؤ منونة
كةسيَك بانطةشةي ئةوة بكات دايك و باوكى خؤي خؤشدةويَت و بة طةورة راياندةطريَت ،كةضي
قةسيان ثيَ بلَيَت و طالَتةيان ثيَ بكات ئةوة لةو بانطةشةيدا درؤي كردووة.
بة هةمان شيَوةش قسةوتن بة خواى طةورة برِوابوونى رووكةش بؤ خوا هةلَدةوةشيَنيَتةوة كة
بريتية لة وتةو كردار.
يةكدةنطى زانايان لةسةر كافربوونى ئةوةى قسة دةلَيَت بة خوا
زانايانى هةمو ئةو مةزهةبانةى دةلَيَن ئيمان ب ريتية لة وتةو كرداريش ،لةسةر ئةوة كؤك و
يةكدةنطن كة قسةوتن بة خواىطةورة كوفرة و هيض طويَ نادريَت بةو بيانووانةى كةسي قسةبيَذ
هةر جؤرة قسةيةكى وتيبَ يان بةكةم دانانى راشكاوانة بيَت.
حةرب لة موجاهيدةوة هيَناويةتى لة عومةرةوة( )كة فةرموويةتى(هةر كةس قسةي وت
بة خوا يان بة يةكيَك لة ثيَغةمبةران ئةوا بيكوذن).
لةيث لة موجاهيد لة ئينب عةبباسةوة هيَناويةتى دةلَيَت(:هةر موسلَمانىَ قسة بلَيَت بة خوا
يان بة يةكيَك لة ثيَغةمبةران ئةوة ثيَغةمبةرى خواى بةدرؤ خستوةتةوةو كارةكةى مورتةد
بوونةوةية ،داواى تةوبةى ليَ دةكريَت ،ئةطةر تةوبةى كرد باشة ،ئةطةرنا دةكوذريَت ،هةر
بةلَيَن ثيَدراويَ ملةجريِةى كرد و قسةى وت بة خوا يان بة يةكيَك لة ثيَغةمبةران يان ئةوةى بة
ئاشكرا كرد ئةوة بةلَيَنةكةى هةلَوةشاندوةتةوةو بيكوذن).
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ثرسيار كرا لة ئيمامى ئةمحةد سةبارةت بةو كةسةي قسة دةلَيَت بة خواى طةورة ،لة
وةآلمدا وتى(ئةوة مورتةدةو دةدريَت لة طةردنى) ،وةك ضؤن عةبدوآلى كورِي لة (مسائل)ةكةيدا
ليَوةى طيَرِاوةتةوة.
ضةندين كةس يةكدةنطى زانايانيان هيَناوة سةبارةت بة كافربوونى ئةوةى قسة دةلَيَت بة
خواو شياوبوونى كوشتنى:
ئينب راهةوية دةلَيَت(موسلَمانا ن يةكدةنطن لةسةر ئةوةى هةر كةس قسة بلَيَت بة خوا يان بة
ثيَغةمبةرةكةى يان بةشيَ لةوةى بؤ دابةزيوةكةنار خبات يان يةكيَكلة ثيَغةمبةران بكوذيَت ئةوا
بةو كارةى بيَباوةرِ دةبيَت با تةنانةت دانيش بنيَت بةوةدا كة خواى طةورة دايبةزاندووة).
قازى عياز دةلَيَت( هيض راجياييةكنية هةر موسلَمانيَك قسة بلَيَت بة خوا ئةوة كافربووةو
خويَين حةآللَة).
ئينب حةزم و كةسانى تريش يةكدةنطى زانايانيان لةو بارةوة هيَناوة كة راى زانايانيَكي لةو
بارةوة هيَناوة كة ئةو كةسة بة كافر دةزانن قسةبلَيَت بة خوا وةك ئينب ئةبي زةيدي قةيرةوانى و
ئينب قودامة و زانايانى تر.
بةوجؤرة هةموو زانايان يةكدةنطن لةسةر ئةوةى قسة دةلَيَت بة خوا و بيانووى ليَ قبوولَ
ناكةن ،ضونكة كامةى عةقلَي زؤر كةمة قسةوتن لة شتيرت جيا دةكاتةوة ،وةسف و لةدذ خويَندن
جيادةكاتةوة ،بةآلم بةراسيت ئةوانة راهاتون بة سنووربةزيَين لة ئاست خوادا.
ثرسيار كرا لة ئينب ئةبي زةيدي قةيرةوانى ماليكي سةبارةت بة كةسيَك كة نةفريين
كردووة لة كةسيَك و لةطةلَيشيدا نةفريين كردووة لة خوا ،دواتر ثياوةكة ثؤزشي هيَناوةتةوةو
وتوويةتي من ويستوومة نةفرين لة شةيتان بكةم بةآلم زمامن نةيثيَكاوةو هةلَةم وتووة ،لة
-2ص . 2
 -2التمهيد البن عبد البر(  )002/و اإلستذكار البن عبد البر(.) 52/0
 -8الشفا(.)022/0
) ،المغني البن قدامة( ،)22/9الصارم المسلول البن تيمية(ص،)5 0
 -9المحلى البن حزم( /
الفروع البن مفلح( ،) 20/2اإلنصاف للمرداوي( ،)202/ 2التاج واإلكليل للموا (.)088/2
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وةالمدا ئينب ئةبي زةيد وتى( ئةو كةسة بة رووكةشي كافربوونى دةكوذريَت و بيانووةكةى قبولَ
ناكريَت ئيرت بؤ طالَتةطةث وتبيَيت يان بة جددى وتبيَيت).
بةوجؤرة هةموو زانايان و دادوةران بةثيَي هةر ضوار مةزهةبةكةو مةزهةبي زاهرييش
فةتوايان داوة بة حو كم لةسةر رووكةشو نةضوونةتة سنووري ناخى كةسةكان ،با ئةو قةسبيَذة
بانطةشةى ئةوةشي كردبيَت ئةوةى لة ناخيدا بووة شتيَكى تر بووة.
جا ئةطةر زانايان لةبةر بانطةشةي ئةوةى لة ناخداية رووكةشي رووداوةكان لةكارخبةن
ئةوا هةموو ناوة شةرعي و حوكم و سزاكان لةكاردةكةون ،ئيرت ماف و كةرامةتةكان دةبةزيَنريَن و
موسلَمان لة بيَباوةرِ وباوةرِدار لة دووروو جودا ناكريَتةوة ،ئيرت دين و دنيا دةبووية طةمةى سةر
زارى طةمذةكانء بووكةلَةي دةستى دلَ نةخؤشان.
قسةوتن بة خوا كوفرة با بة مةبةستى كوفريش نةوتريَ
قسةوتن بة خوا كوفرةء ئةوةش راجيايي لةسةر نية ،مةبةست نةبوون لة كوفركردنةكةش
حسابي بؤ ناكريَت ،ضونكة ئةوة خراثةنواندنة بةرامبةر بة مايف خوا.
ئةو ثؤزش هيَنانةوةش نةزانى ئةو كةسانةية ،تةنها جةهمى كورِي صةفوانء الدةرانى
مورجيئةن ئةوة دةلَيَن كة ئيمان بةراست دانانة و مةعريفةى قةلبية ،ئيرت نازان كة ئيمان
بريتية لة قسةو طوفتاريش ،واتة قسةي زمان و دلَ و كارثيَكردنى دلَء جةستة.
مورجيئةكان ثيَيان واية كردارى رووكةش سةمليَنةري ئيمان نية بؤية تةنها دةبيَت
بطةرِيَيتةوة بؤ دلَى.
بةالم لة راستيدا ئيمان بريتية لة رووكةش و ناخيش ،هةردووكيان بؤ سةملاندنى ئيمان
تةواوكةرى يةكرتن ،بة كةنارخستنى يةكيَكيان هةموو ئيمان كةنار دةخريَ.
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هةروةك ئةوةى نيةتى كوفري هةبيَ ئةوة كافر دةبيَت با بة زمانيش نةيوتيبَ و بة كرداريش
نةيكردبيَ ،هةروةها بة وتنيشي كافر دةبيَ با بة دلَيش نيةتى نةبيَ و بة كرداريش نةيكردبيَت،
هةركةسيش كو فريَك بكات كافر دةبيَت با لة دلَةوة نيةتى ئةوةى نةبووبيَت و بة زمانيش
نةيوتيبَ.
ئةطةر كةسيَك بة جةستة تاوانيَكى كرد لةسةر حساب دةكريَ و شاراوةى مةسةلةكةش
دادةنريَ بؤ خواى طةورة ،مةرج نية هةركةس لةبةر كوفريَكي رووكةشي حوكمى كوفري دةدريَت الى
خوا لة ناخيشدا كافر بيَت ،ئةوانةى ثةيوةست بة ناخن دادةنريَت بؤ خوا و ئةوانةش رووكةشن
بةندة لة دنيادا كاريان ثيَ دةكات.
خواى طةورة وكمى كوفرى ئةوةى داوة كة طالَتة دةكات بة خوا و بة كتيَبةكةى و
ثيَغةمبةرةكةى و بيانووى ئةوةى ليَ قبوولَ نةكردووة كة بةجددى نةبووة ،وةك دةفةرمويَت:
ُْ َ ْ ُ َ
َ َ ْ َ ََْ ُ ْ َ ُ ُ ه ه َ ُ ه َُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ه
ُ
وَل كنتُ ْم ت ْستَه يزئون
اّلِل َوآ َيَا يت يه َو َرس ي ي
▬ول يِئ سأْلهم َلَقولن إينما كنا َنوض ونلعب قل أ يب ي
ًَ َه
َ ْ ُ ُ ِ ْ
َ ََْ ُ َْ ََُْْ َْ َ َ ُ ْ َُْ َ
يما ينك ْم يإن نعف ع ْن َطائيف ٍة يمنك ْم ن َعذب َطائيفة يبأن ُه ْم
(َ )57ل تعت يذروا قد كفرتم بعد يإ
ََكنُوا ُُمْرم َ
ني♂ [التوبة . [55-51
يي
عةقلَ ئاماذة بةوة دةدات خةلَكى لة دنيادا رووكةشيان لةسةر حساب دةكريَ ،قبوولَ ناكريَت
تؤمةتى زينا بدةنة ثالَ يةكدى ،هةروةك قبوولَناكريَ قسةو نةفرين بة دةسةآلتدار بوتريَ ،جا
هةركةس بيانووى ئةوة بهيَنيَتةوة ك ة نيةتى ئةوة نةبووة ئةوة خواى طةورة فةرمانى كردووة بة
ثةيرِةوى سزا لةسةر ئةوةى بيَ بةلَطة تؤمةت هةلَدةبةسيتَ هةشتا جةلدةى ليَ بدريَ ،بيانووي
طالَتةطةثيش بوولَ ناكريَت.
هةروةها دةسةآلتدار شان و شكؤي ناميَينَ ئةطةر رِيَ بدات طالَتة بة خؤي و ئابرِووى بكريَت،
بؤية دةبينيت ئةو كةسانة تةميَ دةكات ض بة طالَتة بيَت يان بة جدديان بووبيَت ،لةو بارةشةوة
كة رووكةش بؤ حوكمدان وةردةطرييَت ضةندين دةق هةن كة لة كؤتا نايةن.
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لة فةرموودةى صةحيحدا لة ئةبووهورةيرةوة هاتووة دةلَيَت ثيَغةمبةر( )فةرمووى(إن
العبد ليتكلم بكلمة من س خط اهلل ال يلقى هلا باال يهوي بها يف جهنم سبعني خريفا)( ،بةندة
هةية قسةيةك دةكات كة توورةيي خواى بةدةمةوةية ،طويَي نية لةو قسةو بة سةختى ناطريَت،
كةضي حةفتا ثاييز ثيَ دةخريَتة دؤزةخ).
بؤية خواى طةورة سزاى لةسةر واجب كردووةو ئةو بيانووةى ليَ قبوولَنةكردووة كة قسةكةى
بة سةخت نةطرتووة ،ضونكة هيض لة قسةكةى ورد نةبوةتةوة ،ئةطةر نا ئةطةر كةميَك ليَى ورد
ببوايةتةوة ئةوة سووكى و ناشرييين ئةو قسةى بؤ دةردةكةوت.
هةروةها لة فةرموودةكةى بياللي كورِي حارثدا هاتووة كة ثيَغةمبةر( )فةرموويةتى:

«وإن أحدكم يلتلكم باللكمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت ،فيكتب اهلل عليه بها سخطه إىل
يوم يلقاه»  ( ،كةستان هةية قسةيةك دةكات طومان نابات بطاتة ئةو ئاستةى كة طةيشتووة،
خواى طةورةش بةوة توورةيي خؤي لةسةر دةنووسيَ تا ئةو رؤذةى ثيَي دةطاتةوة).
جا ثؤزش و بيانووى كةسيَك سةبارةت بةوةى قسةو نةفرين وتنى بة خواى طةورة
سةرزارةكيةو زمانى ثيَي راهاتووةو ئةطةرنا مةبةسيت نية خوا بةكةم بزانيَت يان سووكايةتى
بكات ،ئةوة بيانويةكة كة شةيتان دةيداتة دةست مرؤظ تا لةسةر كوفرةكةى بيهيَلَيَتةوةو دلَ
ئراميشي بكات بةرامبةر بةو ستةمةى لة خؤي كردووة بةرامبةر مايف خوا ،شةيتان كةس تووشي
كوفر ناكات مةطةر ئةوةى بة دوايدا دلَئاراميةكى بؤ خباتةروو بة طومانى عةقلَي خةياآلوى و
طومانى الوازى شةرعى كة لةسةر هيض بنةمايةكى تيَطةيشتنى دروستى دوور لة ئارةزووبازى خؤي
نةطرتووة.
لةو هةلَخةلَةتاندن و طومان بةخشيانةى شةيتان بؤ مرؤظ بريتية لةوةى ئازار و خةمى
ئةجنامدانى كوفرو تاوانى كةسيَك ال ببات بة ئةجنامدانى ضةند ثةرستشيَك تا بةوة ئاهى
تاوانةكةى و ئازارى لة دلَي كةسي تاوانباردا بسرِيَتةوة ،بؤ منوونة ئةو كةسةي قسة دةلَيَت
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بةخوا شةيتان وا رازى دةكات طواية ئةو شايةتومانى هيَناوةو ضاكةى كردووة لةطةلَ دايك
وباوكى و لةوانةشة بلَيَت نويَذةكان بةجيَ دةطةيةنيَت.
بيَباوةرِانى عةرةبيش لة مةككة وابوون ،ئةوان هاوةالنيان بؤ خوا دادةنا و بتيان لةبرى خوا
دةثةرست ،بةآلم بةوة خؤيان دلَخؤش دةكرد كة ئةوان ئاو دةدةن بة حاجيان و مةسجيدوحلةرام
ئاوةدان دةكةنة وةو كةعبة بةرطثؤش دةكةن ،بةالم ئةوانة الى خوا سوودى ثيَ نةدةطةياندن،
ضونكة هاوةلَ دانان بؤ خوا ناطوجنيَ لةطةلَ بةطةورةدانانى خوادا ،ئةوان بةيتوحلةراميان
بةرزرادةطرت كةضي كوفريان بةرامبةر بة خواى ئةو بةيتة نيشان دةدا ،جا كةعبة لةبةر خواى
َ ْ
كةعبة بةرزرادةطرييَ نةك خوا لةبةر كةعبة بةرز راطرييَ ،خواى طةورة دةفةرمويَت▬ :أ َج َعلتُ ْم

َْ َ َ َ ْ َ َ ه َ ْ َ ْ ْ
ه َ
َ َ َ َ
َ
َ ََ ْ ِ َ َ ََ َْ ْ
اّلِل َل
يل ي
يسقاية اْلَاّج و يعمارة المس يج يد اْلرامي كمن آ َمن يب ي
اّلِل واَلومي اْل َ يخ ير وجاهد يِف س يب ي
َْ ْ َ ه
َ ْ َُ َ ْ َ ه َ هُ َ َ ْ
الظالم َ
ني♂ [التوبة . [27
اّلِل َل ّيه يدي القوم
اّلِل و
يي
يستوون يعند ي

زؤرجار ئيمانى كةسيَك تةنها بانطةشةيةكة لةبةر ئةوةى شيت وا دةكات لةطةلَ ئةو
ْ
ْ
ُ
َ ْ َُ ُ َه ه
ئيمانةدا ناطوجنيَ ،خوا دةفةرمويَتَ ▬ :و يم َن ه
اّلِل َوبياَلَ ْومي اْل يَخ ير َو َما ه ْم
اّنل ي
اس من ّيقول آ َمنا يب ي
ب ُم ْؤمن َ
ني♂ [البقرة . [5
ي يي
بؤية بانطةشةي بةطةورةدانانى خواى طةورة و وتنى شايةتومان ناطوجنيَت لةطةلَ قسةوتن
بة خوا و طالَتةثيَكردنى.
سزادانى ئةوةى قسة دةلَيَت بة خوا
زانايان لةسةر ئةوة يةكدةنطن هةر كةس قسة بلَيَت بة خوا ئةوا بة بيَباوةرِي دةكوذريَت و
ثاش كوشتنةكشي حوكمى موسلَمان ان نايطريَتةوة وةك شؤردن و نويَذ لةسةركردن و كفن و
ئةسثةردةكردنء نزا بؤ كردنى ،زانايان ثيَيان واية نويَذي لةسةرناكريَ و ناشؤردريَ و كفن
ناكريَت و لة طؤرِستانى موسلَمانانيشدا ئةسثةردة ناكريَ ،دروستيش نية نزاى بؤ بكريَت ضونكة
لة موسلَمانان نةبووة.
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زانايان را جيان سةبارةت بة قبوولَبوونى تةوبةى ئةطةر تةوبةى كرد لة وتة يان كردارى
خراثي بةرامبةر بة مايف خواى طةورة ،ئايا ثيَشرت داواى تةوبةكردنى ليَدةكريَت يان دةكوذريَت و
لة دنيادا طويَ ناطرييَت لة تةوبةكةىء لة رؤذي دواييدا خوا برِيار لةسةر ناخى دةدات ،لةم
بوارةدا دوو راى جياواز و ديار هةن:
راى يةكةم :ثيَي واية تةوبةى قبوولَ ناكريَ وثيَويستة بيَ ئةوةى داواى تةوبةى ليَ بكريَ
بكوذريَ ،تةوبةكردنيشي بؤ رؤذي دوايي دةبيَت الى خواى طةورة ،ئةمة راى ديارى حةنبةليةكان و
ذمارةيةكي تري فيقهناسانى تري دةرةوةى حةنبةليةكانة ،وةك ثيَ شرتيش بامسان كرد ئينب
عةبباس و عومةرى كورِي خةتتاب و كةسانيَكى تريش ئةو رايةيان هةبووة ،راى ناسراو و بآلوى
ئةمحةدى كورِي حةنبةليشة.
هؤكارى ئةم برِيارة:
ضونكة تةوبة نابيَتة سرةرةوة بؤ تاوانى رووكةش و بةرضاو ،هةروةها خراثةي ئاسانكارى
بؤ قسةوتن بة خواى طةورة و طالَتةثيَكردنى الى خةلَك النابات ،بة قبوولَ كردنى تةوبةكةى
ئاسانكارى ديَتة ئارا بؤ خةلَكتا ئةو تاوانة طةورة بة ساكار بطرن ،ئةطةريش كةوتنةبةر طورزى
دةسةآلت بة رووكةش تةوبة دةنويَنن و رزطاريان دةبيَت ،ئةمةش سووككردنى بارى كوفركردنةو
ئةو شتةيان ال ئاسان دة كات ،بةلَكو سزاكان دانراون تا تاوانبار تةمىَ بكريَو ثاك بكريَتةوةو
بةربةستيش بيَت بؤ ةسانى تر تا ئةو تاوانة نةكةن يان هاوشيَوةى ئةو هةلَة نةلَيَن ،قبوولَ
كردنى توبةش ئةو دوو مةبةستةى سزادان لةكاردةخات.
راى دووةم :ثيَيان واية ثيَشرت داواى تةوبةى ليَ بكريَت و ئةطةر تةوبةى كرد لة كوفرةكةى
توبةكةى قبولَ بكريَت ئةطةر راستطؤيي ليَ بةديكرا وبةلَيَنى دا تاوانى وا دووبارة نةكاتةوة،
ئةمةش راى مجهورى فيقهناسانة.
هؤكارى قبوولَكردنى تةوبة:
قسةوتن بة خوا كوفرة و تةوبةكردنى كافر لة هةموو كوفريَك قبوولَكراوة وةك بيَباوةرِان
وبتثةرستانء ملهورِان كة موسلَمان دةبن ،موسلَمان بوونةكةيان رابردوو دةسرِيَتةوة ،خوا تةوبةى
هةركةس وةردةطريَت كة خؤي بيةويَت ،سنووربةزيَنى لة ئاست خوادا مايف خواية و خواى طةورةش
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ليَخؤشبوونى هةبووة بؤ ئةوةى بة قسةوتن بة خواى طةورة ستةمى لة خؤي كردووةءتةوبةى
هةموو هاوةلَ دانةريَكيشي قبوولَ كردووة.
ئةمة ثيَضةوانةى قسةوتنة بة ثيَغةمبةرى خوا ،ضونكة ئةوة مافيَكة دةبيَت وةربطرييَتةوة
ضونكة ثيَغةمبةرى خوا ( )بةهؤي وةفاتيةوةو زيندوونةبوونى لة هةموو كةس خؤش نابيَت كة
قسةى ثيَ بلَيَت.
بنةرِةتى ئةمةش ئةوةية مايف طةو رةى وةربطرييَتةوةو قسةوتن بة ثيَغةمبةرى خوا كوفرةو
ئةوةى قسةى ثيَ بلَيَ دةبيَت لة بةرمابةر ئةوةدا بكوذريَت.
ثاشان قسةوتن بة ثيَغةمبةرى خوا( )كاردةكاتة سةر ثلةوثايةى الى خةلَك و ثيَطةى لة
دلَةكاندا الواز دةكات ،بةثيَضةوانةى قسةوتن بةخوا ضونكة ئةوةى قسة دةلَيَت بة خوا تةنها
زيان بةخؤ دةطةيةنيَت.
حةق واية
هةركةس قسة بلَيَت بة خواى طةورة دةبيَت بكوذريَ و داواى تةوبةي ليَ نةكريَت ،تةوبةكةى
لة ناخيدا بؤ الى خوا دةبيَتء خوا طةورةش بة دادثةروةرى خؤي يان بة ليَخؤشبوونى خؤي
لةطةلَي دةجولَيَتةوة.
هةركةس قسة بلَيَت ب ةخواو تةوبة بكات و تةوبةكةشي ئاشكرا بكات ثيَش ئةوةى بطرييَت
ئةوكات تةوبةكةى قبوولَدةكريَت لةبةرئةوةى راستطؤيي ليَ بةديدةكريَ ،حوكمى ئةو كةسة وةك
حوكمى ئةو بيَباوةرانة واية كة بة ويستى خؤيان موسلَمان دةبن با ثيَش موسلَمانبوونيان قسةيان
وتيبَ بة خواى طةورة.
قسةوتن بة خواى طةورةش دوو جؤرة:
يةكةم :قسةوتنى راستةوخؤ:
وةك نةفرين ليَكردن و خراثة ناوبردن و طالَتة ثيَكردنىء بةكةم دانانى ،ئةمة
هةمووئةوحوكمانةى ثيَشوو دةيطريَتةوة ،الى زانايانيش بة طشتى ئةمة واتا و مةبةستى
قسةوتنة بة خواى طةورة.
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دووةم :قسةوتنى ناراستةوخؤ:
وةك قسةوتن بةوانةى خواى طةورة هةلَسوكةوت و جوولَةيان بةرِيَوة دةبات بيَ ئةوةى مرؤظ
هيض ئيختيار و بذاردةيةكى هةبيَت تيايدا وةك قسةوتن بة زةمانةو كات و سات و ضركةو مانط و
سالَء هةسارةو جوولَةي هةسارة ،ئةمةيان حوكمةكانى ثيَشووى ثةيوةست بة قسةوتن بة خواى
ط ةورة نايطريَتةوةو كوشنت و حوكمة هاوشيَوةكانى نايطريَتةوة ،مةطةر ئةوةى قسةكةى وابيَت
خواى طةورةشي ثيَوة باس بكات.
لة هةردوو صةحيحي بوخارى و موسليمدا لة ئةبوو هورةيرةوة هاتووة دةلَيَت ثيَغةمبةر()
فةرمووى«:قال اهلل يؤذيين ابن آدم ،يسب ادلهر وأنا ادلهر بيدي األمر أقلب الليل
وانلهار» ( ،خوا دةفةرمويَت ئادةميزاد ئازارم دةداتقسة دةلَيَت بة زةمانة و منيش زةمانةم،
كاروبار بة دةستى منة و شةو و رؤذ هةلَدةطيَرِمةوة).
ّ
لة طيَرِانةوةيةكى تردا هاتووة«:يؤذيين ابن آدم يقول يا خيبة ادلهر فال يقولن أحدكم
يا خيبة ادلهر ،فإىن أنا ادلهر أقلب يلله ونهاره فإذا شئت قبضتهما»( ،ئادةميزاد ئازارم
دةدات دةلَيَت دنياى بيَ وةفا ،دةى با كةستان نةلَيَت دنياى بيَ وةفا ضونكة من زةمانةمء شةو و
رؤذى هةلَدةطيَرِمةوة ،ئةطةر مبةويَت دةيانطرمةوة).
هةسارةكانيش وةك خؤر و مانطن و شويَنةواريان وةك شةوو رؤذ و زةمانة واية و ريَ دةبرِن
نةك بذاردةو موخةييةر بن ،لة ويستى خواى تاك و تةنها دةرناضن ،هيض ويست و بذاردةيةكيان
نية ،فةرمانيَكى كةونييان لةسةرةو ناتوانن ليَي دةرضن ،بؤية قسةوتن ثيَيان سنووربةزيَنية لة
ئاست بةرِيَوةبةرو دروستكةرياندا كة خواى طةورةيةء رة خنةطرتن ونارةزايية لة دانايي خوا و
ويستى لةوانةدا ،هةر بؤية خواى طةورة قسةوتن بة زةمانةى داناوة بة قسةوتن بة خوا لةريَي
لزومةوة.
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خواى طةورة قسةوتن بة مرؤظى دانةناوة بة ويَنةى قسةوتن بة خؤي ،ضونكة مرؤظ بذاردةو
ََ ََ ُ َ ه َ ْ
اءون يإَل أن
ئيختيارى هةية و ويستيَكى هةية كة خوا ثيَي بةخشيوة ،خوا دةفةرمويَت▬ :وما تش
اّلِل َر ُب الْ َعالَم َ
اء ه ُ
ي َ َش َ
ني♂ [التكوير . [17
ي
بةآلم هةسارةو ئةتسيَرةكان وةك خؤرو مانط ئةوة خواى طةورة لةبارةيانةوة دةفةرمويَت▬ :
ٌُ
ََ َْ َ ُ َ
َ ه ْ ُ ََْ ََ َ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ََ هُْ َ ُ هَ
حون♂ [يس
ار َولُك يِف فل ٍك يسب
َل الشمس ينب يِغ لها أن تد يرك القمر وَل الليل سابيّق اّنله ي
. [١0
ئةركى سةرشامنانة خواى طةورة بةرز و طةورة رابطرين ،لةو شيَوازانةش بريتني لة:
بةرزراطرتنى كارو فةرمان و ريَطريةكانى و وةستان لة ئاستيانداو بةجيَطةياندنيان و
تاونةدانة مةيدانيَك كة مرؤظ هيض زانستيَكى نية لةبارةيةوة.
يادكردنى خوا و نزاو ثارانةوة ليَيء بةستنةوةى رووداوةكانى بوون تةنها بة خوداى
طةورةوة ،ضونكة بةس خواية بةديهيَنةري بوون و بةرِيَوةبةرى و هيض هاوةلَيَكى نية ،خوا
هَ َ ه َ ْ َ َْْ ُ َ ً َْ َ ُُ َْ َ ْ َ َ َ ه َ ُ
َ ََ ُ
ماوات
مجيعا قبضته يوم ال يقيام ية والس
دةفةرمويَتَ ▬ :وما قدروا اّلِل حّق قد ير يه واْلرض ي
ُ ْ َ َُ َََ َ َ ه ُْ ُ َ
َ ْ ه ٌ َ
ْشكون♂ [الزمر . [53
مط يويات يبي يمي ين يه سبحانه وتعاىل عما ي ي
بةم جؤرة بة كورتى ئةم ثةيامةمان كؤتايي هات ،تةنها خواى تاك و تةنها ثالَثشت و
راستى بةخشة ،هيض هاوةلَيَكى نية و داواى نيازثاكى و ريَ ضاكى ليَ دةكةين.
وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد و آَل وصحبه و من تبعهم بإحسان إىل يوم اّدلين
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