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پێشــەىك

لە مێژووى مرۆڤايەتيدا، جەنگەكان بەشێكى ديار و بەرچاويان داگيركردووەو 
پشكێكى گەورەى ئەو مێژووەيان بۆ خۆيان پچڕيوە، ئەو جەنگانەش، سروشتى 
مرۆيى و بەهاى هێز و زبريى الى مرۆڤ دەخەنەڕوو، ئەگەر هەندێك، ياخود 
زۆربەى جەنگەكان، دەربڕيى پەستيى مرۆڤ و حەزى چێنراوى ستەم لە مرۆڤدا بن، 
ئەوا دەكرێت هەندێك لەو جەنگانە، وەك پێويستييەكى دادپەروارەنە تەماشا بكرێن.

ئەگەر بمانەوێت دياردەى جەنگ شرۆڤە بكەين، دەكرێت تێبينى ئەوە بكەين كە 
لەسەر دوو پايەى بنەڕەتيى وەستاوە: هێرش و بەرگريى، پاشان مرۆڤ لە هەردوو 
هێرشبردن  بۆ  مرۆڤ  بۆيە  هەيە،  جەنگ  ئامرازەكانی  بە  پێويستيى  بارەكەدا 
بۆ  دى،  چەكى  كۆمەڵێك  بەرگريكردنيش  بۆ  بەكارهێناوەو  چەكى  كۆمەڵێك 

هێرشكردن شمشێر و تير و رمى دروست كرد، بۆ بەرگريكردنيش قەڵغان.
بەرگريى  وەك  جەنگدا  لەناو  ئاسنى  كەيەوە  لە  مرۆڤ  نازانين  وردى  بە 
بەكارهێناوە، بەاڵم دەزانين كە پێش پێغەمبەر داوود )سەالمى خواى لێ بێت( ئەو 
پێناوە بەرگرييانە بە چەشنێكى گونجاو بۆ سروشتى جەنگ و بگرە و بەردەى 
جەنگ بەردەست نەبون، چونكە خواى گەورە لە قورئاندا ئەو بەخششەمان بۆ 
پێغەمبەر داوودى فێرى ئەو پيشەيە كردووە، وەك دەفەرموێت  باس دەكات كە 
)َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة لَبُوٍس لَُكْم لِتُْحِصَنُكْم ِمْن بَأِْسُكْم فََهْل أَنْتُْم َشاكُِروَن(،))( )وە فێرى 
لە  بپارێزن  پێ  خۆتانى  جەنگدا  لەكاتى  ئەوەى  بۆ  كرد  دروستكردنمان  قەڵغان 

دوژمنتان، ئايا ئێوە شوكرانەى ئەو نيعمەتە زۆرانەى خوا ناكەن؟(.
لێرەدا مەبەست بە )لەبووس( قەڵغانە، ئامانجەكەش لێى خۆپاراستنە لە گورز و 
جەنگ، لە سووڕەتى سەبەئيشدا دەبينين خواى گەورە فەرمانى بە پێغەمبەر 

))( - األنبياء: 80.
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داوود كردووە بە جوانى كاربكات لە قەڵغانسازيدا، پێى دەفەرموێت )أَِن اْعَمْل 
و  بزمار  و  بكە  دروست  فراوان  و  درێژ  )قەڵغانى  ِْد(،))(  السَّ ِف  ْر  َوقَدِّ َساِبَغاٍت 

زنجيرەكانى تەقدير بكە بە ئەندازەى خۆيان(.
كردووەو چەندين  قسەيان  ئايەتە  ئەم  واتاى  بە  سەبارەت  قورئان  راڤەكارانى 
لە  كاركردن  شێوازى  بە  ئاماژەن  ئەوانەش  كۆى  هێناوە،  لەبارەوە  راوبۆچوونيان 
ئەڵقەكانى قەڵغان، يان بزمارەكانى ئەو ئەڵقانەدا، بە چەشنێك وابكەن قەڵغانەكە 
زۆر پتەو و يەكانگير بێت و هيچ كون و كەلەبەرێكى نەبێت و بۆ ئەوە بشێت 

مرۆڤ بۆ خۆپاراستن و بەرگريى بەكاريبهێنێتن هاوكات قورسيش نەبێت.
ئەگەر زياتر باسى ملمالنێى مرۆيى بكەين، دەبينين تەنها لە جەنگى شمشێر و 
ديكەى  مەيدانى  چەند  بەڵكو  نەبووە،  سنووردار  ئاگريندا  و چەكى  رم  و  تير 
ملمالنێ هەن، پێناوەكانى جەنگەكە زمان و پێنووسن، ئامانجەكانيشى ئەگەر 
ئەگەريش  بەڵگەوە،  رێى  لە  بەرامبەردا  بەسەر  سەركەوتنە  بن،  شەرەفمەندانە 
جەنگێكى پيس و ناڕەوا بێت، داڕماندنى بەها و ناوبانگ و بيروباوەڕى بەرامبەرە 

لە رێى شێواندن و درۆ بۆ هەڵبەستنەوە.
كاتێك الپەڕەكانى چەند قۆناغێكى دوورودرێژى مێژوو هەڵدەدەينەوە هەتا لە 
گرنگترين الپەڕەى مێژوودا بوەستين، لە الپەڕەى دەستپێكى گەورەترين رێڕەوى 
سەرزەويدا دەوەستين، ئەويش ناردنى پێغەمبەرى خوايە ، دەبينين دوژمنەكانى 
هەستپێكراو  جەنگى  و  بەرپاكرد: جەنگى گوفتارى  دژ  لە  دوو جۆر جەنگيان 
بەرگريى  دوو جۆر  هێرشەكانياندا،  بەرامبەر  لە    پێغەمبەريش  )جەستەيى(، 
گرتەبەر: جەنگى بەڵگە و روونكردنەوە، جەنگى رم و شمشێر، خواى گەورە لە 
سەرەتادا فەرمانى پێكرد بە قورئانى پيرۆز جيهادى گەورەى بێباوەڕان بكات، 
)گوێڕايەڵى  كَِبريًا(،))(  ِجَهاًدا  ِبِه  َوَجاِهْدُهْم  الَْكاِفِريَن  تُِطعِ  )فََل  دەفەرموێت  وەك 
بێباوەڕان مەبە و بەو قورئانە، جيهادێكى گەورەى كافران بكە(، خواى گەورە 

))( - سبأ: )).
))( - الفرقان: )5.
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بە  بەرامبەر  كيتابى  ئەهلى  و  بێباوەڕان  و گومانى  هێرش  وەاڵمدانەوەى  خۆى 
پێغەمبەرى خوا  گرتەخۆ، وەك دەفەرموێت )َوَل يَأْتُونََك ِبَثٍَل إِلَّ ِجئَْناَك ِبالَْحقِّ 
َوأَْحَسَن تَْفِسريًا(،))( )كافران هيچ نموونە، يان گومانێك بۆ تۆ ناهێننەوە، ئيال 

ئێمە لەبەرامبەر ئەو باتڵەى ئەواندا، حەقت بۆ دێنينەوەو باشترين روونكردنەوەت 
بۆ دێنين(، پێغەمبەرى خوايش  مشتومڕى لەگەڵ دەكردن و وەاڵمى دەدانەوە.
زانايانى موسڵمانيش بەرامبەر بە هەر جەنگێگى گوفتاريى دژ بە ئيسالم 
هەوڵى خۆيان داوەو لەگەڵ وروژێنەرانى ئەو جەنگ و گومانانەدا، مشتومڕى 
خۆيان كردووەو رەخنەيان لە بەڵگەكانيان گرتووەو بە عەقڵ و دەقيش بەڵگەى 
حەقيان خستۆتەڕوو و نادروستيى ئەو هێرش و گومانانەيان نيشانداوەو پايەيان 
لەبن هێناوە و بەڵگەى دروستيى و جوانى ئيسالم و گونجاوى ئەو دينەيان بۆ 

هەموو سەردەمێك خستۆتەڕوو.
و  ئيسالم  پێغەمبەرى  و  قورئان  بە  بەرامبەر  گومانەكان  ئێستايش  هەتا 
شەريعەتى خوا دەوروژێنرێن، ئەوەى ئەمڕۆ چاوى لە باوبۆران و شەپۆلە سەختەكانى 
گومانەكان،  دەرياى  دەبينێت  و  ئاسمانە  چڕوپڕەكانى  و  رەش  هەورە  و  دەريا 
بەرزى گومانسازيى شەپۆل دەدات، شەپۆلێك كە كاريگەرييەكەى  بە شەپۆلى 
گەيشتۆتە ئەو كەشتيانەش كە لە بەندەرەكاندا وەستاون، هەندێك لە كەشتيەكان 
بەيەكدا دەدەن و خەريكە ژێرئاو دەكەون، هەندێكى ديكەشيان بەهێز ماونەتەوەو 
ئاراميى و سەقامگيرييان روولەزيادبوون دەكات، گوريسى هەندێكيان پچڕاوەو 

دەريا دوور لە ستەم قووتيان دەدات.
ئەم شەپۆالنەش، كشانێكى نوێى ئەو جەنگە گوفتاريانەن كە هەركەس بە 
قەڵغان خۆى بپارێزێت لێيان، رزگارى بووە، هەركەسيش قەڵغانەكەى ورد و چڕ 
نەچنيبێت، تيرێك بەر قەڵغانەكەى دەكەوێت و لە درز و كەلێنێكەوە، قەڵغانەكە 

دەبڕێت و كەسەكە دەپێكێت.

))( - الفرقان: 33.
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لەم پێشەكييەى باسم كرد، مەبەستم ئەوەبوو ببێتە دەروازەيەك بۆ روونكردنەوەى 
ئامانجى نووسينى ئەم كتێبە، ئەويش بەشداريكردنە لە چنينى چەند قەڵغانێكى 
پتەوى هزريى، قەڵغانێك كە ئاسان هەڵبگيرێت و پشتيوان بە خوا، پارێزەرێك بێت لە 
ئاست ئەو شەپۆلە گومانسازييە هاوچەرخەى ئاڕاستەى ئيسالم و پايەكانى كراوە.

لەم كتێبەدا هەوڵ دەدەم وەاڵمى ئەم پرسيارانە بدەمەوە:
كۆمەڵگە  لە  گەنجانمان  ئەوەى  هۆى  بوونە  كە  بوون  چى  هۆكارانە  ئەو 
ناوچەييەكانماندا روو لە ئيلحاد بكەن، يان هەرچەندە هێشتا وابەستەن بە بنەڕەتى 
ئيسالمەوە، كەچى نكووڵيى بكەن لە هەندێك بنەماى چەسپاويى شەرعى؟ ئايا 

گوتارى ئايينى رۆڵى هەبووە لەم الدانەدا؟
هاوچەرخ  گومانسازيى  شەپۆلى  تايبەتمەنديەكانى  و  مۆرك  و  مەشخەڵ 

كامانەن؟ سورشتى كاريگەرييان كامەيە؟
لە  يان  سنووردارن  دەكات،  دروستيان  ئەم شەپۆلە  كە  پرسيارانەى  ئەو  ئايا 

ژماردن نايەن؟
گرنگترين ئەو پرسيارانە چين؟ چۆن وەاڵميان بدەينەوە؟

رێگەكانى پاراستنى نەوەى نوێ لە دەست زيان و نەرێنيەكانى ئەو شەپۆلە 
چين؟ چۆن بيانپارێزين بێ ئەوەى دەرگايان لەسەر دابخەين، يان ديد و روانين و 

بيركردنەوەيان لێ داماڵين.
بتوانن بەكاريان  پێناوێكى مەنهەجييان پێ بدرێت هەتا  ئايا دەكرێت چەند 

بهێنن بەرامبەر ئەو بيرو روانينە نەيارانەى ئيسالم كە بۆيان دەخرێنەڕوو؟
چۆن ئەو كەسانە بدوێنين كە كەوتوونەتە ژێر كاريگەريى بەشێك لەو كێشە و 

گومانانەوە؟
هەوڵمداوە لە زۆربەى باسەكاندا، بۆ زانيارى زياتر و سوودى زۆرتر، چەند 

سەرچاوەيەك زەق بكەمەوە.
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ناوەڕۆكى ئەم كتێبەش، لە بنەڕەتدا چەند خولێك بووە كە لەژێر ناونيشانى 
)چۆن لەگەڵ گومانە هزرييە هاوچەرخەكاندا مامەڵە بكەين( پێشكەشم كردون، 

هاوكات بڕێك كەم و زياد و داڕشتنەوەى نوێم بۆ كردووە.

ئەحمەد يووسف سەييد

مەدينەى مونەووەرە

1437/1/1 كۆچى
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مەشخەڵ و مۆرك و تايبەمتەنديەكاىن شەپۆىل 

گومانسازيى هاوچەرخ و رسوشتى كاريگەربوون پێى

كاتێك پزيشكەكان پێكوتێك - ڤاكسينێك - بەرهەم دێنن بۆ بەرگريى بەرامبەر 
بە دەردێكى دياريكراو، پێش ئەوە چەند هەنگاويان ناوە بۆ دياريكردنى سروشت و 
راستيى و هۆكارەكانى دەردەكە، بۆ بابەتە هزريى و دياردە كۆمەاڵيەتييەكانيش 
كەسى  ئەگەر  دەرناچێت  باش  كێشەيەك  هەر  چارەسەرى  شێوەيە،  هەمان  بە 
چارەسەرساز بە وردى ئاگادارى راستى و سروشت و هۆكارەكانى كێشەكە نەبێت.
وێڕاى ئەوەى مەبەستى گەورەى ئەم كتێبە بريتيە لە روونكردنەوەى رێبازى 
خۆپاراستن و چارەسەر بۆ گومانە هزرييەكان و نيشاندانى ديارترين پرسيار و 
ناڕوونييەكان و وەاڵمدانەوەيان، بەاڵم باشترە لە سەرەتادا شەپۆلە گومانسازييە 
ئينجا  بخرێنەڕوو،  تايبەتمەندييەكانى  و  مۆرك  و  بخرێتەڕوو  هاوچەرخەكە 
هۆكارەكانى كاريگەربوون بەو شەپۆلە باس بكرێن، پاش ئەمانە، پشتيوان بەخوا، 

بچينە سەر ئامانج و مەبەستەكەمان.

مەشخەڵ و مۆرك و تايبەتمەنديەكانى شەپۆلى گومانسازيى هاوچەرخ:

نەوەك  گێرەشێوێنيە  بنيادنەر،  نەوەك  وێرانكەرە  شەپۆلە  ئەم  زۆريى  بە  يەكەم: 

يان  ديدێك  دواتريش  دەكاتەوە،  زەق  ناڕەزاييەكان  دەنێتەوەو  گرفت  مەنهەجى، 
جياوازى  وێنەيەكى  چەند  لە  ئەمەش  ناخاتەڕوو،  يەكانگير  بەديلى  بيرۆكەى 

واقيعى و راستەقينەدا دەردەكەوێت، لەوانەش:
ئەو كەسەى تەماشاى پێشنيارى خستنەڕووی ئيلحاديى دەكات، لە زۆربەى 
بنەڕەتيى  ئيلحادى  بيرۆكەى  داڕشتنەوەى  لە  دووركەوتنەوەيەك  پێشنيارەكاندا 
بەديدەكات، ئەو بيرۆكە بنەڕەتييەى كە بريتييە لە نكووڵيكردن لە بوونى خواى 
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 - ئايين  لە  رەخنەگرتنە  بۆ  گرنگيدانيان  زۆربەى  دەبينێت  بەڵكو  بەديهێنەر، 
بەتايبەتيش ئيسالم-، لەكاتێكدا لە كرۆكى خودى بيرۆكەى ئيلحاديدا، كەلێنى زۆر 
گەورە هەيە، كەچى پشتى لێ هەڵدەكەن و خۆيان سەرقاڵ ناكەن بە وەاڵمدانەوەى 
ئەو پرسيارە راستەقينانەى رووبەڕووى بيروباوەڕيان دەبێتەوە، بەڵكو ئەو دەمەى 
لە  تەمەنى عائيشە  باسى  يان  بە فەرموودەكەى )ميزى وشتر( دەكەن،  گاڵتە 
هاوسەرگيريدا، لەم كاتانەدا دەنگيان بەرز دەكەنەوە، ئەگەر هەنگاوێكيش بەرزتر 
لێرەوە مۆركى پشێوى و  هەڵنێن، باسى سزاى كەسى هەڵگەڕاوەو رەجم دەكەن، 

وێرانكاريى لە بەرامبەر رێكخستن و بنياددا بە زەقى دەردەكەوێت.
ئێستا وێنەى ريتشارد داوكينزى گەورەى مولحيدەكانم دێتەياد كاتێك لە ديدارێكى 
كەناڵى جەزيرەدا - كە لە ماڵپەرى كەناڵەكە دانرابوو- پرسيار لە مەهدى حەسەن 
دەكات و دەڵێت: ئايا بڕواى بەوە هەيە موحەممەد بە ئەسپێكى باڵدار سەركەوتووە 
بەرەو ئاسمان؟ شێوازى گاڵتەئامێزانەى پرسيارەكەى، سەرساميى الى جەماوەرەكەى 
دروستكرد و چەپڵەيان بۆ لێدا، لەكاتێكدا لە بەرنامەيەكى ديكەدا سەبارەت بە 
بنەڕەتێكى بيرۆكە ئيلحادييەكەى پرسيارێكى لێكرا كە ئەويش بنەڕەتى پەيدابوونى 
ئەو  الوازى  ديمەنى  و  مولحيدان  بۆ  بوو  هيوابڕانێك  وەاڵمەكەى  كەچى  ژيانە، 
كەسەى نيشان دەدا، باسى لەوە ئەكرد كە لەوانەيە لە كاتێكدا، يان لە شوێنێكى 
گەردووندا، شارستانيەتێك لەسەر شێوازى داروينى پەرەى سەندبێت و شێوەيەك لە 

شێوەكانى ژيانى كێشابێت، لەوانەشە لەم گەردوون و بوونەماندا چاندبێتيان.
هەروەها كاتێك سەبارەت بە سەرهەڵدانى گەردوون لەسەر چەند ياسايەكى ورد 
لەگەل ستيڤن واينبۆرگى فيزياناسى مولحيددا قسەى دەكرد و باسى لەو ئەگەرە 
كرد كە ئەكرێت بەهۆى بوونى چەند گەردوونێكى جياجياوە ئەم گەردوونەى ئێمە 
وادەخوازێت ژمارەى  وابێت،  ئەگەر  كە  ئەوەبوو  ئەويش  وەاڵمى  سەريهەڵدابێت، 
گەردوونەكانى ديكە لەنێو دە بۆ سەد و بيست گەردووندا بووبن، پاشان پێى وت: 

لەراستيدا ئەمەش شتێكى بێزاركەرە.
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بەم چەشنە دەبينيت، پرسە گەورەكان الى هەڵگرانى بيرى ئيلحاديى، شێواون و 
لەسەر بنيادێك دانەمەزراون، لەبرى ئەوەى بەڵگە بهێننەوە بۆ راستى بيرۆكەكەى 

خۆيان، خوويان داوەتە شكاندن و هەوڵى لەناوبردن و تانەدان لە ئايينەكان.
وێنەيەكى ديكەى پێشنيارى وێرانكارانەى نامەنهەجيى، بريتيە لە پڕۆژەكەى 
دكتۆر عەدنان ئيبراهيم كە لەم سااڵنەى دواييدا، بەهۆى ئەو گرتە ڤيديۆييانەوە 
كە وتار و بيروبۆچوونەكانى باڵو دەكەنەوە، لە هەموو پڕۆژەكانى تر كاريگەرى 
زياتر بووە، ئەگەرچى هەندێك كەس لەرووى ئيمانى يان مەعريفيەوە سووديان 
خۆى  كە  دەخاتەڕوو  مەنهەجييە  بارگرژييە  ئەو  هێندەى  بەاڵم  لێوەرگرتبن، 
پيادەى دەكات و دواتر دەيگوازێتەوە بۆ جەماوەرەكەى، هێندە ديدێكى مەعريفيى 
بنيادنەرى يەكانگير پێشكەش ناكات، ئەو كەسەى گوێى لێدەگرێت، بەرامبەر 
بە ژمارەيەك پرسى گرنگيى شەرعيەوە كە قسەى زۆريان لەبارەوە دەكرێت، بە 
بەرامبەر  هەڵوێست  نموونە  بۆ  دەرەوە،  ناچێتە  بابەتەكە  لە  روونەوە  بڕيارێكى 
دەدات  نيشان  زۆر  گەورەييەكى  دەيبينیت  جارێك  فەرموودە،  كتێبەكانى  بە 
كاتەى  ئەو  ئەمە  بوخارى،  كتێبە صەحيحەكانى فەرموودە، وەك صەحيحى  بۆ 
وەك  و  بێت  بيروبۆچوونيدا  پاڵپشتيى  بازنەى  لە  كە  بێت  تێدا  فەرموودەيەكى 
بەڵگە بەكاريبهێنێت، كەچى لە شوێنێكى تردا سەبارەت بە صەحيحى بوخارى 
كە پالپشتيى راوبۆچوونەكەى نەكات، دادەبارێتە سەر ئەو كتێبە و نووسەرەكەى 
و بڕێك دەستەواژەى زبرى نكووڵيى و دڕندەيى و بێزراويى بەرامبەر بەكاردەهێنێت 
كە وات بۆ وێنا دەكات بوخارى حەڵوافرۆش يان شوانێك بووە نەوەك زانايەكى 

كارامەى كەموێنەى ناو مێژوو.
زۆرجار گوێگر بێ ئەوەى كليلى مەنهەجيى بەدەستەوە بێت، بەبێ رەچاوكردنى 
هونەر و رەوشتى راجيايى، دەست دەبات بۆ پرسە چەسپاو و بێ چەنوچونەكان، 
هەيانە لەسەر بنەماى ديدگاى مەعريفيى و هزريى خۆى –كە پێى وايە عەقڵى 
تێگەشيتنى  بۆ  ئيتر هەر دەقێك  دەقەكاندا دەكات،  لەگەڵ  صەريحە- مامەڵە 
بە  خۆى  تێشگەيشتنى  بۆ  دەقێكيش  هەر  وەريدەگرێت،  بێت،  گونجاو  خۆى 

گونجاو نەبينێت، بەرپەرچى دەداتەوە.
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دژايەتيكردنى نوێگەرايى و رازيبوون بەم واقيعە زانستيەى كە تيايدا دەژين، 
پاڵنەرى ئەم قسانەم نەبووە، بەڵكو نكووڵييە لەو نوێگەرييەى كە لەسەر بنەماى 
پشێويى مەنهەجيى و شۆڕشى هەڵوەشێنەر و وێرانكاريى دامەزراوە، نەوەك لەسەر 
بنەماى ديدێكى بنيادنەر، يان رەخنەيەكى دادپەروەرانەى مەنهەجيى، چونكە ئەو 
پشێوييە دەروازەيەك نيە بۆ دەرچوون لەم دواكەوتنەى كە لە بوارەكانى زانست و 
مەعريفە و بيركردنەوەدا تێيكەوتوين، بەڵكو ئەو دواكەوتنە خەستتر و ئاڵۆزتر 

دەكات.
هێناوە،  ئيسالم  لە  وازيان  خەڵكانێك  كە  كردووە  نموونانەم  ئەو  تەماشاى 
لە عەدنان  بووە  داكەوتنەيان گوێگرتن  ئەو  يەكەم: هەنگاوى  دەڵێن  راشكاوانە 
ئيبراهيم،))( دواتر دادەبەزن بۆ الى )شەحروور(،))( دواتر داڕووخان رووەو مەزهەبى 
ربووبيى)3( يان ئيلحاد، پێم وانيە ئەمە ئەنجامى ئەو نوێگەرييە بێت كە ئێمە 

هەوڵى بۆ دەدەين.
دووەم: ئەم شەپۆلە پرسيارگەلێكى زۆرى بێسنوورى لەخۆگرتووە، پرسيارێك نيە 

كە الى ئەوان هێڵى سوور بێت و خۆيانى لێ نەدەن، ئيتر پرسيارەكە پەيوەست 
بێت بە خواى گەورەوە، يان بە كردارى خواوە، ياخود بە تەشريعاتى ئيسالمى، يان 
بە پێغەمبەران، ياخود بە مەسەلە فەلسەفييەكانى پەيوەست بە ئەزەلييەت يان 
نوێبوون و دروستبوونى گەردوونەوە، ئەمەش وا ئەخوازێت بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ 

))( - پاش ساڵێك لە نووسينى ئەم چەند دێڕەى كتێبەكەم لە چاپى يەكەم و دووەمدا، وا لەم 
چاپەشدا بەرچاوروونى زياترم لەسەر ئەم دێڕە پەيداكردووە و چەندين نموونەى تر م ديوە كە 
هۆكارى بوون بە مولحيدييان، لە سەرەتاوە گوێگرتن بووە لە عەدنان ئيبراهيم، ئەمەش وەك 

شايەتييەك دەنووسم نەوەك شرۆڤە و راوبۆچوونێك بێت و بەس.
))( - يەكێكە لە رێبەرانى نكووڵيكردن لە فەرموودە و شێوێنەرانى -واتاى- قورئان.

)3( - ربووبيەت رێڕەوێكى الدەرە كە پێى وايە خوايەك ئەم گەردوونەى بەديهێناوە، بەاڵم هيچ 
پەيوەنديەكى سروش و پەيام لەنێوان خوا و گەردووندا نيە، بەم چەشنە خواى گەورە هيچ پەيام 
و دەستوەردانێكى نيە بۆ ژيانى ئادەميزاد، هەر پەيوەنديەكى نێوان خوا و مرۆڤەكانيش، تەنها 

پشت بە عەقڵ دەبەستێت. وەرگێڕ.
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ئەم پرسيارانە، كەسانى پسپۆڕ لە رووى دەروونى و مەعريفيشەوە ئامادەسازيەكى 
باش بكەن.

سێيەم: شەپۆلى گومانسازيى هاوچەرخ كۆمەڵێك دروشمى گشتيى بريقەدار و 

بە مەنهەجێكى  و  نين  دياريكراو  سەرنجڕاكێشى هەڵگرتووە كە مەشخەڵەكانى 
زانستيى وا نەچنراون كە هەڵگرەكەى لە پشێويى ياخود ناتەبايى بپارێزێت، لە 
دياترينى ئەو دورشمانەش بريتين لە )ئازادكردنى عەقڵ، رەخنەگرتن لەوەى لە 
پێشینانەوە بۆمان ماوەتەوە، رازينەبوون بە سەرپەرشتياريى باوك بۆ كچ، ئازادى( و 
ئەم جۆرە دەستەواژانە، ئەم دروشمانە تەواو ناڕەوا نين، بەڵكو پێويستيان بەوەيە 
روونبكرێنەوە چى و چى لەخۆدەگرن و ئەو ئامانجە هەڵە و نادروستانەى لێ 
جيابكرێنەوە كە كەسانێك دايانناون كە لەو رێگەوە گومان دەخەنە سەر ئيسالم و 
بنەما جێگیرەكانی، واتا راست و دروستەكان لەو ئامانجە خراپانە جيابكرێنەوە، 
هەتا ئارەزووبازان نەتوانن لە ئەرزى واقيعدا جێبەجێيان بكەن، بۆ نموونە كەسانێك 
هەن لەژێر بانگەشەى )رەخنە لەوەى لە پێشينانمان بۆمان جێماوە( نكووڵيى لە 
هەموو سوننەت دەكەن، ئەم بەكارهێنانە خراپە، ئەنجامى ئەو هەموو دروشمە و 

جڵەوگرتنى دابەزاندنى ئەو دروشمانەيە لەناو كۆمەڵگەدا.
لەنێوان  خۆماندا  ناوچەيى  كۆمەڵگەى  لە  شەپۆلە  بەو  كاريگەربوون  چوارەم: 

خۆشاردنەوەوە  لە  زياتريش  هێشتۆتەوە،  خۆى  خۆئاشكراكردندا  خۆشاردنەوەو 
بەم  كاريگەرن  كە  توێژەى  دەستەو  ئەو  قەبارەى  پێوانەكردنى  بۆيە  نزيكە،))( 
شەپۆلە، قورسييەكى تێدايە، لە هەمانكاتدا ئەم خۆشاردنەوەيە باوكان و دايكان و 

پەروەرشياران ڕاڕا دەكات.
پێنجەم: گەورەترين مەيدان بۆ پەخشكردنى گومانەكانى ئەم شەپۆلە و وەرگرتنيان و 

كاريگەربوون پێيان، -هەتا ئێستا- بريتيە لە تۆڕەكانى پەيوەنديى كۆمەاڵيەتى، 
كۆمكارە  بەربەستە  بۆ  ناملكەچ  گەورەى  فراوانخوازيى  ڕەهەندێكی  ئەمەش 

))( - بە اليەنى كەمەوە هەتا نووسينى ئەم چەند دێڕە، بارودۆخەكە وايە، دەشكرێت بەپێى 
گۆڕانى بارودۆخ و پێشهات و كارتێكەرەكان بگۆڕێت.
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بەردەستەكان  بەربەستە كۆمكارە  بە  دێت، مەبەستم  بەرهەم  لێ  بەردەستەكانى 
مزگەوت  هاتوچۆى  كە  كەسانێك  خێزان(،  خوێندنگە،  )مزگەوت،  لە  بريتيە 
لە  كەسەى  ئەو  دەكرێت  شەپۆلە،  ئەم  كاريگەريى  بەر  بكەونە  دەكرێت  دەكەن، 
بێت،  باوكێكى چاكدا دەژى، كاريگەريى ئەم شەپۆلەى لەسەر  كۆشى دايك و 
كاتێك لەگەڵ ژمارەيەك لەو كەسانە گفتگۆم كردووە كە كەوتوونەتە بەر ئەو 
و  كرد  پەيوەنديى  ئافرەتێك  لەوانە:  كردووە،  حاڵەتەم  ئەم  تێبينى  كاريگەرييە، 
باسى ئەوەى دەكرد كە راشكاوانە بڕواى بە ئيسالم نەماوە، لەسەر هەندێك پرس و 
بابەت كەوتە مشتومڕكردن، لەناكاو پەيوەندييەكەى پچڕاند، دواتر كە پەيوەنديى 
كردەوە، پۆزشى بەوە هێنايەوە كە باوكى كەسێكى ديندارە و ترساوە باوكى گوێى 

لە قسەكانى بێت، بەو هۆيەوە پەيوەندييەكەى پچڕاندووە.
شەشەم: مەترسيى ئەم شەپۆلە لەوەدايە كە ئاڕاستەكەى دژ بە ئيسالم و ئەو 

بنەڕەتانەى شەريعەتە كە يەكدەنگييان لەسەرە، خۆ ئەگەر رەخنە و گلەييەكە 
بە زانايەك  بۆ نموونە ئاڕاستەى خوێندنگەيەكى شەرعيى بكرايەتەوە، يان دژ 
لە زانايانى موسڵمانان بوايە و دەست نەبرايە بۆ بنەڕەت و خاڵە چەسپاوەكانى 
ئەگەر  دەبوو،  ساكارتر  و  هێور  ئێستا  لەمەى  زۆر  مەسەلەكە  ئەوە  ئيسالم، 
تەماشاى ئەو كەسانە بكەين كە پێى كاريگەر بون، ئينجا ديوى مەترسيەكەمان 
بۆ دەردەكەوێت، كاتێك دەبينيت يەكێكيان بنەڕەتەكانى ئيسالم لەدەست دەدات، 
ئەمە كوفرێكە كە بەرەو دۆزەخى دەبات، وەك چۆن لەدەستدانى بنچينە و بنەڕەتە 
شەرعييەكان، لەدەستدانى پێناس و تێكچوونى ئاماژەى ئاڕاستە و لێكهەڵوەشانى 
هەموو  كوفرە،  بنەڕەت،  و  بنچينە  هەندێ  لە  نكووڵيكردن  بەڵكو  ئەركەكانە، 
ئەمانە بابەتەكە لە ئاستێكدا وێنا دەكات كە خۆلێگێلكردن و خۆبێئاگاكردن و 

بەكەم تەماشاكردن هەڵنەگرێت.
لە بابەتى شەشەم و حەوتەمى ئەم كتێبەدا ديارترين ئەو گومانانە شيدەكەمەوە 
كە ئەم شەپۆلە لەخۆيان دەگرێت، ئەمەش بۆ ئەوەى بە شێوەيەكى ورد و درشت، 

درك بە مەترسيەكانی ئەم چەشنە شەپۆلە بكەين.
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حەوتەم: ئەوەى مەترسيى ئەم شەپۆلە زياتر دەكات، ئەوەيە كە زۆربەى ئەوانەى 

پێى كاريگەرن، توێژى گەنجانن لە هەردوو رەگەزى نێر و مێ، ئەمەش واتە 
دەركەوتنى تەواوەتى شوێنەوارە خراپەكانى، لە داهاتوويەكى نزيكدا دەبێت، كاتێك 
رێنموونيى-ئەمە  پەروەردەو  و  كردار  و  بەخشين  قۆناغى  دەگەنە  ئەو گەنجانە 

ئەگەرهۆشيارانە لەو ئاستەدا مامەڵە نەكرێت كە دۆخەكە دەيخوازێت-.
هەشتەم: ئەوانەى كاريگەر بون بە شەپۆلى گومانەكانى سەردەم، دابەش دەبن 

بۆ دوو بەش:
أ: ئەو هەرچى و شێوێنەرانەى كە لەنێو ئەو گومانانەدا، بەدواى ئارەزووە كەسێتييەكانى 

خۆيانەوەن، ئەمانەش زۆرن.
ب: ئەوانەى لەژێر كاريگەرييەكى راستەقينەى هزرييدان و ئەو كاريگەرييە واى 

لێكردون دەست بدەنە بڕێك هزر و بيرى نوێ كە الدانى شەرعييان تێدايە.
گشتيى  تۆمەتى  و  نەدەين  بڕيار  گشتگير  بەشێوەيەكى  لێدەكات  وامان  ئەمە 
نەبەخشينەوە و بەدواى چەند هۆكارى جياواز و هەمەچەشنەدا بگەڕێين بۆ چارەسەر، بە 
چەشنێك بەپێى جياوازيى دۆخ و حاڵەتەكە، شێوازى گونجاو بۆ هەركاميان بگيرێتەبەر.
نۆيەم: ئامانجى هەريەك لەوانەى گومانەكانى سەردەم دەورووژێنن، جياوازە، هەيانە 

مەبەستى ئەوەيە خەڵك لە ئيسالم دووربخاتەوەو لەو ئايينە بيانباتە دەرەوە، بەڵكو هەيانە 
مەبەستى ئەوەيە خەڵكى لە هەموو ئايينێك دووربخاتەوە، ئەمەش وێنا دەكرێت لەاليەن 
مولحيدە نوێكان و ربووبييەكان و ئەو كەسانەى كە لە رووى سياسييەوە سوودمەند 

دەبن، لە لەناوچوونى هێزى موسڵمانان و تەفروتونابوونى قەوارەكەيان.
و  بكەن  وێران  ئيسالم  نيە  ئەوە  مەبەستيان  گومانسازان  لە  دى  هەندێكى 
ئەويش  هەيە،  باشى  هەيانە گومانێكى  بەڵكو  داڕووخێنن،  ئايينە  ئەم  بنيادى 
و  حەز  لەگەڵ  كە  بەو چەشنەى  نيشاندانيەتى  و  ئيسالمە  وێنەى  جوانكردنى 
دەروونى سەردەمدا بگونجێت، بۆ بەديهێنانى ئەم ئامانجە، روودەنێتە نكووڵيكردن 
لە هەندێ بنچينە و بنەڕەتى شەرعى، يان لێكدانەوەى بە چەشنێك كە سەرنجى 
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ناموسڵمانانى بۆ رابكێشێت، مەبەستم بە بنچينە و بنەڕەتە شەرعييەكان بريتييە 
لەو حوكم و گێڕانەوانەى كە ئەهلى سوننەو جەماعە يەكدەنگن لەسەر وەرگرتن و 
كارپێكردنيان، وەك دانانى سوننەت بە سەرچاوەى تەشريعيى بۆ حوكم و خەبەرە 

دينييەكان، يان وەك حەددە))( شەرعييەكان.
دەيەم: ئەم شەپۆلە كۆمەڵێك رەخنە و گازندەى لەخۆگرتووە بەرامبەر بە بوون و 

كەماڵى خوا و پێغەمبەرايەتى و شەريعەت، زۆرجار دەبينيت خودى ئەو پرسيارانە 
لەسەر زارى هەمە چەشنەى تەمەن و شار و واڵتى كەسانى كاريگەر بەو گومانانە، 
دەوترێنەوە، ئەمەش لە ئەنجامێكى هزريى و بەرەنجامێكى عەقڵييەوە نەبووە هەتا 
بەو هۆيەوە بەم پرسيار و رەخنانە گەيشتبن، بەڵكو لە دەستاودەست، يان دەماودەمى 
كە  تۆڕێك  هاتۆتەكايە،  ئينتەرنێتيەوە  تۆڕە  ئەم  سايەى  لە  كە  زانياريانەوەيە  ئەو 
دوورييەكانى نزيك كردۆتەوەو هەموو جيهانى لەسەر سەكۆيەك كۆكردەوە، لە نێو ئەم 
كتێبەشدا دەستەيەك لە ديارترينى ئە وپرسيار و رەخنەو گازندانە دەخەمەڕوو كە ئەم 
شەپۆلە گومانسازييە لەخۆى گرتون، هاوكات چەندين كتێب هەن كە گرنگييان داوە 
بە باسكردنى ديارترين تەگەرەكان بە گشتيى، يان چەند بوارێكى دياريكراو، لەوانەش:

مەوسووعەى بيان اإلسالم))(
كتێبى )تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى الطاعنين(

دكتۆراكەى  نامەى  بوارە،  ئەم  بەرهەمەكانى  چاكترين  لە  منەوە،  ديدى  لە 
سوڵتانولعومەيريە بە ناونيشانى )ظاهرة نقد الدين غي الفلسفة الحديثة(.

لە كۆتايى ئەم باسەدا ئاماژە دەدەم بە سەرچاوەيەك كە لە وەسفى ئيلحادى نوێدا 
سوودبەخشە، ئەويش بريتيە لە كتێبى )ميليشيا اإللحاد(ى عەبدواڵ عوجەيرى.

))( - مەبەست بە حەد ئەو سزا دياريكراوانەى ناو ئيسالمن لە بەرەنجامى تاوانێكى دياريكراودا 
كە بە دەقى قورئان و فەرموودە دەستنيشان كراون، وەك دەستبڕينى دز. وەرگێڕ.

))( - سوپاس بۆ خوا ئەم مەوسووعەيە لە قۆناغى وەرگێڕاندايە بۆ سەر زمانى كوردى و 
ناوەندى رێنوێن هەستاون بە چاپكردنى بەرگى يەكەمى. وەرگێڕ.
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چاكەيەىك قەدكراوى نێو شەپۆىل 

گومانە هزرييە هاوچەرخەكان

بارودۆخەكە هەرچەندە پڕ هەڕەشەش بێت، هێشتا پێم خۆش نيە رەش بين 
كاتێك  بەديناهێنێت،  چاكە  بێ  و  خراپ  تەواو  خراپەيەكى  گەورە  خواى  بم، 
ناوەڕۆك  و  گومانسازييە  شەپۆلە  ئەم  اليەنەكانى  و  بەش  بۆ  دەبەين  دەست 
دەكرێت  كە  تێدەكات  روومان  گەشبينيەك  دەكەين،  ئاشكرا  وردەكارييەكانى  و 
بەهۆى ئەم شەپۆلەوە خێر و چاكەيەك روومان تێبكات، بەاڵم بەدەستهێنانيشى 
بەستراوەتەوە بە مەسەلەيەكى گرنگەوە كە پاش باسكردنى ديوەكانى ئەو خێر و 

چاكەيە، باسى دەكەم:
لەوانەى  زۆرێك  الى  پەرچەكردارێك  هۆى  ببێتە  شەپۆلە  ئەم  لەوانەيە  يەكەم: 

بە مەترسيەكەى دەكەن،  ئەوانەى هەست  يان الى  بە شەپۆلەكە،  بون  كاريگەر 
ئەم پەرچەكردارەش بريتيە لە )دووبارە وەرگرتنەوەى ئيسالم بە يەقينەوە نەوەك 
ئيسالم  بۆ  نيە  لەوە سوودبەخشتر  لەراستيشدا هيچ شتێك  تەقليد(،  و  باو  بە 
كە شوێنكەوتەكانى يەقينێكى تەواوەتييان هەبێت بە راستێتى ئيسالم و بەردەوام 
هەست بە چێژى ئايينەكەيان بكەن، لەوانەيە لە رێى گەيشتن بەم ئامانجە جوانە، 
سەرپێ  خەڵكانێكيش  و  بكەون  كەسانێك  تيايدا  و  بێت  تاقيكردنەوە  قۆناغى 

بكەونەوە.
ببنە  ئەوەى  پێش  ئەوان  بكەين،  هاوەاڵن  ئيمانى  حاڵەتى  تەماشاى  ئەگەر 
موسڵمان، تااڵوى شيرك و كوفر و بێئاگاييان لە سەردەمى نەفاميدا چەشتبوو، 
پاشان كە خواى گەورە لە دواى درەوشانەوەى رووناكى ئيسالم بە ناردنى پێغەمبەر 
بانگەوازەكەدا  راستيى  بەدواى  دا،  ئەوانى  رێنموونيى  مۆڵەتى    موحەممەد 
رۆيشتن، لەوێ بۆيان دەركەوت ئەمە پێغەمبەرايەتيەكى راستگۆيانە و راستەڕێ 
و رووناكييەكى روونە، بۆيە توند دەستيان پێوەگرت و وێڕاى ئەو هەموو ئازارەى 
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هاتەڕێيان، پێچەسپاوانە راوەستان، پاشان ئەو رووناكييەيان گەياند بە مرۆڤايەتيى 
هەموو  تێپەڕاند،  سەختييەكانيان  و  گرت  بەرگەيان  ناڕەحەتييەكان  لەسەر  و 

ئەمەش بەرهەمى وەرگرتنى ئيسالم بوو بە يەقينەوە نەوەك بە تەقليد.
دووەم: باڵوبوونەوەى گيانى لێكۆڵينەوە و گفتگۆ و دیبەیت.

سێيەم: سەرپێخستنەوەى گوڕوتينە كوژاوەكان:

زۆرێك لە هەڵگرانى زانستى شەرعيى، ئەو هيوا و ئاواتەيان بەدينەهێناوە كە 
لێيان چاوەڕوان دەكرا، لە بوارى باڵوكردنەوەى زانست و بەرگريكردن لە ئيسالم و 
بانگەوازبۆكردنيدا، بەديبهێنن، بەاڵم ئەوەى جێى هيوايە، كاتێك دەبينن رەشەباى 
ئيسالمدا  ئاست  لە  غيرەتيان  پشكۆى  هەڵيكردووە،  بەدەورياندا  گومانەكان 
بگەشێتەوەو گوڕوتينيان تێبكەوێتەوە، ئەگەر تەنها ئەمەيان بێتەدى، خۆى بۆ 

خۆى خێرێكى گەورەيە.
بانگەوازەكەياندا دەكەن،  چوارەم: بانگخوازان پێداچوونەوە بە شێوەى گەياندنى 

پشتيوان بەخوا لە كاتى قسەكردن لەسەر تايبەتمەندييەكانى گوتارى بانگخوازيى 
كاريگەر لە مەيدانى هزريى هاوچەرخدا، دوورودرێژتر باسى دەكەين.

ئەم اليەنى چاكانەى لەنێو شەپۆلى گومانسازيى هاوچەرخدا پێچراونەتەوە، 
بەندن بە ئيجتيهادى هەڵگرانى زانست و ئيمانەوە كە چۆن بە باشترين رێوشوێن و 
شێواز بەڵگەى حەق باڵودەكەنەوە، بەاڵم ئەگەر دەستيان هەڵگرت لەم تەحەددايە، 
و  تايبەت  چارەسەرى  شەپۆلەدا  ئەم  ئاست  لە  و  كرد  تەماشايان  كەم  بە  يان 
بێينەوە كە  لەپاش كارەساتێكەوە بەهۆش خۆمان  نەگرتەبەر، دەترسم  ژيرانەيان 

شوێنەوارە خراپەكانى تەمەنێكى زۆر بكەن.
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هۆكارەكاىن كاريگەربووىن نەرێنى 

بە گومانە هزرييە هاوچەرخەكان

زۆرێك لە خەڵك، كاتێك شرۆڤەى كێشەيەك، يان دياردەيەكى كۆمەاڵيەتيى 
دەكەن، حەزيان بەوەيە هۆكارەكانى بەهێما و ئاماژە بخەنەڕوو و قەسەيەكى روون 
نەدەن بە دەستەوەو بەپێى ئەندێشە و گوفتارى ناو كۆڕەكان بڕيارى لەسەر بدەن، 
كاتێك پرسيارێك دەخرێتەڕوو: بۆچى هەندێك لە گەنجەكانمان دەبنە مولحيد؟ 
يان بۆچى نكووڵيى لە سوننەت دەكەن؟ دەبينيت هەندێك هۆكارەكانى كێشەكە 
مەسەلەكە  نيە،  راست  ئەمەش  هۆكاردا،  دوو  يان  يەك  لە  دەكەنەوە  كورت 
ئاڵۆزەو چەندين هۆكارى جياوازى لەخۆگرتووە، بۆيە -پاش ڕامانم- هەوڵمداوە 
هاوتاكانيم  پاشان  دەركەوتون،  بۆم  كە  كۆبكەمەوە  كێشەيە  ئەو  هۆكارەكانى 
كۆكردۆتەوەو لەژێر چەند جۆرە كاريگەرييەكدا دابەشكاريم بۆ كردووە كە هەركام 

لەو هۆكارانە چەند هۆكارێكى لەخۆگرتووە:

جۆرى يەكەم: كاريگەرييە دەرەكييەكان: بۆ ئەمەش پێنج كاريگەريى 
باس دەكەم:

يەكەم: تۆڕە كۆمەاڵيەتييەكان:

لە كەس شاراوە نيە كە تۆڕە كۆمەاڵيەتييەكان چ بوارێكى خێر و چاكە و 
مەعريفە و دەستەبەرييەكيان لەخۆگرتووە، بەاڵم لە هەمان كاتدا بە گەورەترين 
هۆكارى خێرا دەستاودەستكردنى گرێ و گومانەكان دادەنرێن و بەشدار بون لە 
دەكرێت  توێژەى  ئەو  و  كۆنەكان  نێوان سەرچاوەكانى گرێ  پردى  دروستكردنى 
كاريان تێبكرێت، هەروەك ئاسانكارييان كردووە بۆ گومانسازان هەتا بێ هيچ 
كۆت و بەربەستێك گومانەكانيان باڵوبكەنەوە و دەرفەتێكى چاكيان داوە بەوانەى 
خوازيارى ناوبانگ پەيداكردنن، بە خۆجياكردنەوەو پێچەوانەوە خۆنيشاندان، بەدواى 
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ناوبانگدا بگەڕێن، ئەمەش لەسەر بنەماى )پێچەوانە بجووڵێرەوە، دەناسرێيت(، 
هەروەها تۆڕە كۆمەاڵيەتييەكان وا دەكەن گومانەكان بێ ئەوەى داواى مۆڵەت 

بكەن، خۆيان بكەن بە ژووردا، ئەمەش مەترسيەكى ترە.

دووەم: فيلم و رۆمانەكان:

خوێنراوەكاندا،  كتێبە  لە  يان  بينراو،  راگەياندنى  لە  دەبينيت  كەمى  بە  زۆر 
دڵڕاكێشانى هەردوو رەگەزى نێر و مێ، چەشنى فيلم و رۆمانەكان، بوارەكانى دى 
كاريگەرييەكى وايان هەبێت، بە چەشنێك بازنەى توێژى كاريگەر بە خۆيان فراوانتر 
دەكەن، كێشەكە لەوەدايە كە زۆرێكيان كاريگەريى ناڕاستەوخۆيان دەبێت، ئەمەش 
لە رێگەى گواستنەوەى رۆشنبيريى بيانييەوە بە چاك و خراپ و راست و هەڵەيەوە، 

بێ ئەوەى ئەو بەشانەى جيا بكرێنەوە كە لەگەڵ بەهاكانى ئيسالمدا ناتەبان.

سێيەم: پەيوەنديى و بەريەككەوتنى راستەوخۆ لەگەڵ رۆشنبيرييە بيانييەكان 
لە رێگەى خوێندن و هاوچەشنەكانيەوە:

كێشەيەكى زۆر زەق ئەوەيە كە گەنجى موسڵمانى وا هەيە لەسەر كورسى 
هەيانە  ئەوانيش  دادەنيشێت،  ناموسڵماندا  مامۆستايانێكى  لەبەردەم  خوێندن، 
گرنگيى دەدات بە باڵوكردنەوەى هەندێ بيروڕاى ئيلحادى، هەندێ خوێندكار 
بااڵدان،  خوێندنى  لە  كە  لەوانەش  تەنانەت  كاريگەرييە،  ئەو  بەر  كەوتوونەتە 
ئەگەر ئەو گەنجە پێش ئەوەى بچێت بۆ ئەو خوێندنە، ئاستێكى بااڵى ئيمان و 
يەقينى هەبێت و توانايەكى گونجاوى ڕەگداكوتانى شەرعى و ئامرازی مەعريفى 
بيانخاتە بەر  بتوانێت زانيارييە نوێكانى پێ هەڵبسەنگێنێت و  واى هەبێت كە 

رەخنەى زانستيى، ئەوە رۆيشتنەكەى ئاسانتر دەبوو و بەدووردەبوو لەو شتانە.

چوارەم: باڵوبوونەوەى ئارەزووە حەرامكراوەكان:

پێناوەكانى  تەقينەوەى  كە  دەژين  مەترسيداردا  تايبەتى  قۆناغێكى  لە  ئێمە 
باڵوبوونەوەى  لەنێوان  هەيە  پەيوەندييەك  هيچ  ئايا  جا  جنسين،  لەخشتەبردنى 

ئارەزووە حەرامكراوەكان و گونجانى كاريگەربوون بە ئارەزووەكان؟
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كێشەى سروشتى ئارەزووەكانى سەردەم ئەوەيە كە لق و پۆپی زۆرە و زنجيرەيين، 
يەكەميان پەلكێشت دەكات بۆ دواى خۆى، دەكرێت هەموو سەرنج و هەست و 
سۆز و بيركردنەوەى گەنج بۆ الى خۆى رابكێشێت، ئەمە وادەكات هەندێ لەوانەى 
وابەستەن پێيەوە، ئەركە شەرعيەكانيان لەسەرشان قورس بێت و بە گران تەماشايان 
بكەن، پاشان واز لە هەرچييەك بهێنن كە رێگرييان لێ دەكات چێژ لەو ئارەزووانە 
ببينن، ئەويش ويژدان مراندنە بەرامبەر پەيڕەوكردنى حەرام، رێگەيەكى گەيشتن 

بەوەش، دەرچوونە لە دين، يان نكووڵيكردنە لە پاداشت و لێپێچينەوە.
بەاڵم  نەبێت،  زۆرينە  واقيعيەوە  رووى  لە  پێشوو  ريزبەندييەى  ئەو  لەوانەيە 

مەترسيدارەو دوور نيە رووبدات.
ديوێكى تريش هەيە كە بريتيە لەوەى ئەنجامدانى تاوانى زۆر و تەوبەنەكردن 
لێيان، وادەكات )ران())( دروست ببێت كە ئەگەر هاتوو لەسەر دڵ كەڵەكە بوو، 
رێگريى ئەوەى لێ دەكات حەق ببينێت، وەك خواى گەورە دەفەرموێت: )كاَل بَْل 
َراَن َعَل قُلُوِبِهْم َما كَانُوا يَْكِسبُوَن(،))( )نەخێر، نابێت وابن، ئەوەى وايلێكردون ئيمان 

نەهێنن، ئەو تاوان لەسەر تاوانەيە ئەنجامى دەدەن(.
 ئەگەر بەربەستەكانى سەر دڵيش زۆر بوون، رووناكى ئيمان دادەمركێتەوە، 

ئيتر بە بچووكترين گومان، دەكەوێتە ژێر كاريگەرييەوە.
لە  ديكەش  فەرموودەناسانى  و  ترمزى  كە  هاتووە  فەرموودەى صەحيحدا  لە 
ئەبووهوڕەيرەوە )رەزاى خواى لێ بێت( لە پێغەمبەرى خواوە  گێڕاويەتيەوە كە 
دەفەرموێت )إِنَّ الَْعبَْد إِذَا أَْخطَأَ َخِطيئًَة نُِكتَْت ِف قَلِْبِه نُْكتٌَة َسْوَداُء ، فَإِذَا ُهَو نََزَع َواْستَْغَفَر 
َوتَاَب ُسِقَل قَلْبُُه ، َوإِْن َعاَد ِزيَد ِفيَها ، َحتَّى تَْعلَُو قَلْبَُه َوُهَو الرَّاُن الَِّذي ذَكََر اللُه: } كاَل بَْل 

رَاَن َعَل قُلُوِبِهْم َما كَانُوا يَْكِسبُوَن {(،)3( )بەندە ئەگەر هەڵەيەكى كرد، خاڵێكى رەش 

لە دڵيدا دادەنرێت، ئەگەر وازى هێنا و تەوبەى كرد و گەڕايەوە الى خوا، دڵى پاك 

))( واتای ژەنگ و چڵك دەگەیەنێ.
))( - المطففين: 4).

)3( - سنن الترمذي، الرقم )3٦٦ و قال حسن صحيح.
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دەكرێتەوە، بەاڵم ئەگەر تاوانەكەى ئەنجام دايەوە، خاڵێكى ديكەى رەشى بۆ زياد 
دەكرێت هەتا زاڵ دەبێت بەسەر دڵيدا، ئەمەش ئەو )ران(ەيە كە الله باسى كردووە(.
دەبێت بۆ شرۆڤە و شيكارى هەر كێشەيەكى پەيوەست بە دووركەوتنەوە لە 

دين، بێئاگا نەبين لەم واتا غەيبيانە و هاوشێوەكانيان كە لە شەرعدا هاتون.

پێنجەم: پێشكەوتنى مادديى جيهانى رۆژئاوا و كاريگەريى رۆشنبيريى خۆرئاوا:

زيجريد هونكەى ژنە نووسەرى بەناوبانگى ئەڵمانى، نووسەرى كتێبى )شمس الله 
تشرق على الغرب( كە لە ساڵى ٩٦0) ى زاينيدا ئەو كتێبەى باڵوكرايەوە، هەروەها 
كتێبێكى ترى نووسيوە بە ناونيشانى )الله ئاوا نيە(، كتێبێكە تيايدا بەرگريى دەكات 
لە موسڵمانان و مێژوو و شارستانيەتى ئيسالميى، هەروەها لە هەمان كاتدا، تيايدا 
دەقێكى ناوازە و گرنگى هێناوە كە تيايدا باس لە هەڵوێستێك دەكات كە تەواو 
لەو بارودۆخە دەچێت كە ئەمڕۆ موسڵمانان سەرسامن بە شارستانيەتى رۆژئاوا، 
بەاڵم ئەوكات بە پێچەوانەوە، قسەكەرەكە قەشەى قورتوبە )ئەلقاروا( يە لەو كاتەى 
كە شارستانيەتى ئيسالمى بااڵ بوو، -بە دەربڕينى نووسەر-))( بە چەند وشەيەكى 
كاريگەر كە داخى دڵى وێنا دەكەن، سكااڵى خۆى دەكات و دەڵێت: )زۆرێك لە 
هاوئايينەكانم ئەفسانەكانى عەرەب دەخوێننەوەو خەريكى نووسينەكانى فەيلەسووف 
و زانا موسڵمانەكانن، بۆ ئەوە نا كە تێكيانبشكێنن، بەڵكو بۆ ئەوەى بتوانن فێر 
ببن بە عەرەبى قسە بكەن و لە دەربڕينى دروست و هەوەسى ساغدا پشتى پێ 
كە  تايبەتمەندانەى  لەو  جگە  بدۆزينەوە  نەصرانيەك  كوێ  لە  ئەمڕۆ  ببەستن، 
سەرقاڵن بە خوێندنەوەى تەفسيرە التينيەكانى ئينجيلەوە؟ بەڵكو كاميان تەنانەت 

چوار ئينجيلەكەو -پەيامى- پێغەمبەران دەڵێنەوە؟!
سەرنجى  بەهرەكانيان  بە  كە  ئەمڕۆ  مەسيحيى  گەنجانى  هەموو  داخەكەم! 
چواردەوريان رادەكێشن، تەنها شارەزاى زمانى عەرەبى و ئەدەبى عەرەبين، ئەوان 
لە لێكۆڵينەوەى سەرچاوە عەرەبيەكاندا قاڵ بوونەتەوەو چى وزەو توانايان هەيە 
بەخەرجى دەدەن لە خوێندنەوەو لێكۆڵينەوەى ئەو بوارەدا، سەرمايەيەكى زۆر بە 

))( - الله ليس كذلك، دار الشروق، ص )4.
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بە  شوێنێكدا  هەموو  لە  عەرەبييەكاندا،  كتێبە  بەدەستخستنى  لە  دەدەن  خەرج 
ئاشكرا ئەوە باڵو دەكەنەوە كە ئەم ئەدەبە عەرەبييە جێى سەرسوڕمان و شايەنى 
بيەوێت لە كتێبەكانى مەسيحيەتەوە بە  بە گەورەدانانيەتى، ئەگەريش كەسێك 
بەڵگەيەك قەناعەتيان پێ بكات، زۆر بە سووك تەماشاى دەكەن و باس لەوە 

دەكەن كە ئەو كتێبانە جێى بايەخ و گرنگی پێدان نين!
ئەى هاوار! مەسيحييەكان تەنانەت زمانى دايكى خۆيان بيرچۆتەوە، ئەمڕۆ 
لەنێو هەزار كەسدا يەك كەس بەديناكەيت بتوانێت بە التينيەكى دروست نامەيەك 
لە  كە  بژمێريت  كەسانە  ئەو  ناتوانيت  پێچەوانەوە،  بە  لەكاتێكدا  پێكەوەبنێت، 
دەربڕين و نووسينى عەرەبيدا بەهێزن، تەنانەت هەيانە بە عەرەبى شيعر دەچڕێت، 

تەنانەت لەو بوارەدا پێش خودى عەرەبەكان كەوتون(.
پێشتر لە كاريگەريى دووەمدا باسم لەوە كرد كە فيلم و رۆمانەكان هۆكارى 
وەرگرتنى بەها رۆژئاواييەكانن لە كۆمەڵگەى خۆماندا بە شێوەيەكى ناڕاستەوخۆ، 
ئەمە بە تەنها كارتێكەرێكى بەهێز نيە ئەگەر هاتو هاودەم نەبێت بە داڕمانێكى 

شارستانيى لەنێو ناخى خودى موسڵماندا.
ئيبن خەلدوون لە پێشەكيەكەيدا بنەمايەكى داناوە كە ناوبانگەكەى گەيشتۆتە 
بەسەر  زاڵبوو  كاريگەريى  لە  بريتيە  ئەويش  دنيا،  ئەوسەرى  و  ئەمسەر 
لە  شكستخواردوو  هەميشە  دەبينيت  )بۆيە  دەڵێت  ئينجا  شكستخواردوودا، 
جلوبەرگ و سوارى و چەك و شێوەو هەڵگرتنيدا، تەنانەت لە هەموو حاڵ و 
بابەتێكيدا، خۆى دەچوێنێت بەسەر زاڵبوودا، تەنانەت ئەگەر دوو ئوممەت -نەتەوە 
يان تاقم و كۆمەڵێك- دراوسێى يەكديش بن، يەكێكيان سەربكەوێت بەسەر ئەوى 
تردا، ئەوە لەو خۆچواندن و پێشەنگى پێوەكردنەدا پشكێكى گەورە بەر اليەنى 

زاڵبوو دەكەوێت -واتە شكستخواردووەكە خۆى دەچوێنێت بە زاڵبووەكە(.
لەو نووسينە جوانانەى لەو بوارەدا نوسراون، كتێبى )ينبوغ الغواية الفكرية( ى 
عەبدواڵ عوجەيريە، لە پێشەكى كتێبەكەيدا ئاماژە بەوە دەدات كە زۆربەى الدانە 

هزرييەكانى ئەم سەردەمە، دەگەڕێنەوە بۆ يەكێك لەم دوو بوارە:
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1- هەژموونى نموونەى رۆشنبيريى بيانى.

2- الوازيى لە خۆبەدەستەوەدانى موسڵمان بۆ خوا و پێغەمبەرەكەى.))(

پاشان دەڵێت: )ئەگەر لە زۆربەى ئەو بابەتە هزرييانە رابمێنيت كە لە مێژووى 
هاوچەرخدا وەك رەشەبايەك هەڵيانكردۆتە سەر ئوممەتى ئيسالم، تێدەگەيت لە 
كاريگەريى هەژموونى نموونەى رۆشنبيريى لە وێناكردنى هزر و تێڕوانينەكاندا، 
ئەوكات دەتوانیت زۆر هەوڵى بە ئيسالميكردنى بيرە رۆژهەاڵتى يان رۆژئاواييەكان 
خوێندنەوەيەكى  سەربازييەكاندا،  بەها  هەژموونى  سەردەمى  لە  بكەيت،  راڤە 
سياسيى  نموونەى  هەژموونى  سەردەمى  لە  ئيسالم،  بۆ  كراوە  سەربازييانە 
ديموكراتيشدا خوێندنەوەيەكى ديموكراتيانە دەكرێت بۆ ئيسالم، بۆيە ئاساييە لە 
سەردەمى هەژموونى ليبراليەتيشدا خوێندنەوەيەكى ليبراليانە بكرێت بۆ ئيسالم، 
هاودەم بەو ئامادەييە خۆسەپێنيەى بەها ليبراليەكان لە ديمەنى جيهانيدا، كەشێكى 
گشتيى ليبرالى لێ بەرهەم دێت، ئەمەش وەك فشارێكە كە لەو روانگەوە -بە 
هۆشيارييەوە بێت ياخود بێئاگايانە- زۆربەى قەناعەت و تێڕوانينەكانى والێكردووە 
هەموو، يان بەشێك لەو بەهايانە لەخۆبگرن و پەيڕەويان بكەن، دواتر، لە سايەى ئەو 
بەها و تێڕوانينانەدا خوێندنەوە بۆ دەقە شەرعيەكانيش بكەن، ئەمەش وەك هەوڵێكە 

بۆ رێكخستنەوەى ديمەنى ئيسالميى بەپێى بەها ليبراليەكان.
ليبراليەكان و خستنەڕووى تەگەرە و  واتا  لێكهەڵوەشانى چەمك و  لەگەڵ 
ئەو  شەرعيەكان،  بەها  زۆربەى  لەگەڵ  نەگونجانى  و  الدانەكانى  و  ناتەواوى 
هەواڵنە كاريگەرييان سنووردار دەمێنێتەوە، چونكە ئەو چەمك و واتا ليبراليانە 

خۆيان بە ژياريى خۆسەپێنى رۆژئاوايى بەهێزكردووە(.))(
پشتيوان بە خوا لە باسى بنەما خۆپارێزييەكاندا لەسەر ئەوە قسە دەكەين كە 
رێكخستنەوەى لەپێشينە گەورەكان لە ديدى مرۆييەوە، بابەتێكى زۆر گرنگە بۆ 
پووچەڵكردنەوەى كاريگەرى ئەو هۆكارە، لەو نووسينە بەهێزانەى لەسەر ئەم بابەتە 

نووسراون، كتێبەكەى ئيبراهيم سەكرانە بە ناونيشانى )سلطة الثقافة الغالبة(.

))( - ينبوغ الغوايە، ص ٩).

))( - ينبوع الغوايە، ص 3).



قــەڵـغــــــــانەکان 26
A

S
T

A
N

A

جۆرى دووەم لە كاريگەرييەكان: هۆكارە ناوخۆييەكان:

گومانە  بەو  بوون  كاريگەر  لە  هەيە  پشكيان  كە  دەرەكييانەى  هۆكارە  ئەو 
سەردەمييانەى بەرامبەر بە ئيسالم و بنەڕەتەكانى دەخرێنەڕوو، تەنها كاتێك كارى 
راستەقينەى خۆيان دەكەن كە شوێنێكى گونجاو هەبێت توێژى بەئامانجگيراوى 
لەخۆگرتبێت، واتە بوونى كەلێن و كەلەبەر لەنێو ئەو توێژە ئيسالميەى كە لە 
تەنها شەش  لێرەدا  پێشوو،  دەرەكيانەى  كارتێكەرە  بەو  كاريگەربووندان  ئەگەرى 

كارتێكەريان باس دەكەم:

كارتێكەرى يەكەم: الوازيى دڵنيايى:

كارتێكەرەكانە،  گرنگترينى  هەرچەندە  نادوێم،  كارتێكەرە  ئەم  لەسەر  زۆر 
ئەوەى  بەاڵم  دەكەم،  لەسەر  قسەى  خۆپارێزييەكاندا  بنەما  لە  دواتر  چونكە 
دەمەوێت لێرەدا بيڵێم، يان ئەو پرسيارەى دەمەوێت لە عەقڵى خوێنەرى ئازيزدا 

بيوروژێنم، ئەم خاڵەيە:
پرسانەى  لەو  يەكێكە  كە  خۆيدا  كاتى  لە  نوێژ  واجببوونى  وەك  پرسێكى 
هەموان كۆكن لەسەر ئەوەى نوێژ يەكێكە لە گرنگترين فەرزە كردارييەكانى نێو 
موسڵمانان، هەروەها كۆدەنگن لەسەر ئەوەى دواخستنى ئەو نوێژە بۆ دواى كاتى 

خۆى، يەكێكە لە تاوانە گەورەكان.
پرسيارەكە لێرەدا ئەوەيە: چۆن شرۆڤەى ئەو دەستشلكردنە بەرچاوەى ژمارەيەكى 

زۆرى موسڵمانان دەكەيت لە بەجێگەياندنى نوێژ لە كاتى خۆيدا؟
هۆكارى  دڵنيايى،  الوازى  دى،  هۆكارێكى  چەند  بە  هاودەم  وايە،  پێم  من 

گەورەى ئەو دەستشلكردنەيە.
ئيلحاد،  و  كوفر  لە  پارێزراون  دڵنياييان،  وێڕاى الوازى  زۆربەى موسڵمانان 
چونكە بەوە تاقى نەكراونەتەوە تووشيان ببێت بە تووشى كەسانێكەوە كە گومانيان 
بۆ دروست بكەن لەسەر ئايينەكەيان، بەاڵم ئەگەر سەبارەت بە بنەڕەتى ئيسالم، 
لەوانەيە  بێتەڕێ،  بەهێزيان  گومانێكى  ئايينەكەيان  چەسپاوەكانى  بنچينە  يان 
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ئيمانەكەيان لەبەردەم ئەو گومانەدا بەرگە نەگرێت، وەك چۆن ئيبن تەيميە لەم 
دەقە جوانەدا ئاماژەى پێ دەدات:

)زۆربەى خەڵك ئەگەر دواى بێباوەڕى موسڵمان بن، يان بە موسڵمانێتى لەدايك 
بن و پابەندى شەريعەتەكانى ئيسالم بن و ملكەچى فەرمانى خوا و پێغەمبەرەكەى 
بن، ئەمانە موسڵمانن و ئيمانێكى گشتی پێيە، بەاڵم ئەوەى كە حەقيقەتى ئيمان 
بچێتە ناو دڵيانەوە، ئەگەر بێتو خواى گەورە ئەوەيان پێ ببەخشێت، ئەمە شتێكە 
كە هەنگاو بەهەنگاو دێتەدى، ئەگەرنا زۆربەى خەڵك ناگەنە قۆناغى دڵنيايى 
و جيهاد، ئەگەر گومانيان ال بوروژێنرێت، گومان دەكەن، ئەگەر فەرمانيان پێ 
بكرێت بە جيهاد، بەجێى ناگەيەنن، خۆ ئەوانە نە بێباوەڕن و نە دووڕوو، بەاڵم هێندە 
زانستى دڵ و مەعريفە و دڵنيايى ئەو زانستەيان پێ نيە كە دووريان بگرێت لە 
گومان، هێزێكى واى بەهێزى خۆشەويستى خوا و پێغەمبەرەكەشيان نيە كە بتوانن 
ئەو خۆشەويستيە پێش سامان و كەسوكار و ماڵ و منداڵ بخەن، ئەوانە ئەگەر لە 
دەست ميحنەت و تاقيكردنەوە پارێزراو بوون و مردن، دەچنە بەهەشتەوە، ئەگەريش 
تاقيبكرێنەوە بە كەسانێك كە گومانيان ال بوروژێنن، گومان و دوودڵييان ال دروست 
دەبێت، ئەگەر خواى گەورە رەحميان پێ نەكات و ئەو گومان و دوودڵيەيان لێ 

دانەماڵێت، دەبنە كەسانى دوودڵ و دەچنە قۆناغى جۆرێك لە دووڕوويى(.))(

كارتێكەرى دووەم: كێشە دەروونى و فشارە كۆمەاڵيەتيەكان:

باسى چەندين حاڵەت دەكەم كە لەنێوان خۆم و بەرامبەردا هەبووەو و مشتومڕ 
روويداوە لەسەر ئيمان بە خواى گەورە، هۆكارى بوونى كێشە الى اليەنى بەرامبەر، 
هەندێ فشار و تاقيكردنەوە بون كە نەيتوانيوە لە دەستيان دەرباز بێت، زۆرجار ئەو 
فشارە دەروونيەى كە مرۆڤ بەدەستيەوە دەناڵێنێت، هۆكارێكە بۆ تووڕەيى و ناڕازيبوونى 
لە ئاست قەزا و قەدەرى خواى گەورەدا، دواتر دەگاتە ئەوەى نكووڵى لە بوونى خواى 

بەديهێنەر بكات، يان تۆمەت بخاتە پاڵ حيكمەت و دادپەروەرى پەروەردگار.

))( - مجموع الفتاوى )70/7)(.
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ئەم كارتێكەرەيان تايبەت نيە بە سەردەمى نوێوە، بەڵكو خواى گەورە لە قورئانى 
پيرۆزدا باسى كەسانێكى كردووە كە پاش ئەوەى پێشتر پەرستشى خوايان هەبووە، 
روو وەردەچەرخێنن و هەڵدەگەڕێنەوە، هۆكارەكەشى ئەوەيە تووشى ناڕەحەتييەك 
بون، خواى گەورە دەفەرموێت )َوِمَن النَّاِس َمْن يَْعبُُد اللََّه َعَل َحرٍْف فَِإْن أََصابَُه َخرْيٌ 
الُْخْسَاُن  َذلَِك ُهَو  نْيَا َواْلَِخرََة  انَْقلََب َعَل َوْجِهِه َخِسَ الدُّ ِفتَْنٌة  أََصابَتُْه  َوإِْن  ِبِه  اطَْمَنَّ 

الُْمِبنُي(،))( )لەناو خەڵكيدا كەسانێك هەن كە لەسەر گومان پەرستشى خوا دەكەن 

و دامەزراو نين، كەسى وا ئەگەر خێرێكى دنيايى بێتەڕى، ئەو لەسەر ئايينەكەى 
ئەمێنێتەوەو بەردەوام ئەبێت، بەاڵم ئەگەر تووشى نەخۆشيى، يان نەبوونى بێت، 
دەستبەردارى دينەكەى ئەبێت و پاشگەز ئەبێتەوە لە باوەڕەكەى، بەهۆى ئەمەوە 
دونيا و قيامەت لەدەست ئەدات، بەدڵنياييەوە ئەمەش زەرەرمەندێتيەكى روون و 

ئاشكرايە(.
وەك لە صەحيحى بوخاريدا هاتووە، ئيبن عەبباس بەم چەشنە تەفسيرى ئەم 
ئايەتە دەكات )كەسێك دەهاتە مەدينە، ئەگەر ژنەكەى كوڕى بوايە و ئەسپەكەى 
بزايە دەيوت ئەم ئايينە باشە، بەاڵم ئەگەر ژنەكەى كوڕى نەبوايە و ئەسپەكەى 

نەزايە، دەيوت: ئەمە دينێكى خراپە(.))(
موفەسيرى بەتوانا شێخ ئيبن سەعدى رەحمەتى خواى لێ بێت، زۆر جوان 
لەسەر ئەم ئايەتە دواوەو دەڵێت: )واتە، لەنێو خەڵكدا كەسى وا هەيە ئيمانى الوازەو 
هێشتا ئيمان نەچوەتە ناو دڵيەوە و تام و چێژى ئيمان تێكەڵ بە دڵ و دەروونى 
نەبووە، بەڵكو يان بەهۆى ترسەوە، يان بەهۆى عادەت و باوى ناو خەڵكەوە هاتۆتە 
پێچەسپاو  نەتوانێت  ناڕەحەتيەكاندا  لەكاتى  كە  چەشنێك  بە  ئيسالمەوە،  ناو 
رابوەستێت، ئەگەر چاكەيەكى هاتەڕێ و رۆزيەكەى بەردەوام بوو و هيچ جۆرە 
ناخۆشيەكى نەهاتەڕێ، بەو خێرە رازى و دڵنيا دەبێت نەوەك بە ئيمانەكەى، ئەم 
جۆرە كەسانە لەوانەيە خوا رەحميان پێ بكات و پارێزراو بن و فيتنەى وايان 

))( - الحج: )).
))( - صحيح البخاري، الرقم )474.
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نەهێنێتە ڕێ كە لە دينەكەيان اليان بدات، بەاڵم ئەگەر ناخۆشيەكيان تووش بوو، 
يان خۆشەويستێكيان لەدەستدا، لە دينەكەيان هەڵدەگەڕێنەوە، بەمەش دۆڕاوى 
لەدين هەڵگەڕانەوەكەى  بەهۆى  ئەو كەسە  دنيادا  لە  دەبن،  ئاخيرەتيش  و  دنيا 
ئەو شتەى دەست ناكەوێت هيواى پێ دەخواست و هەڵگەڕانەوەكەى بە سەرمايە 
دەزانى و وايدەزانى بەوە قەرەبووى دەست دەكەوێتەوە، بەمەش رەنجەڕۆ دەبێت و 
تەنها ئەوەشى دەست دەكەوێت كە بۆى بڕاوەتەوە، لە رۆژى دواييشدا روونە كە 
بێبەش دەبێت لەو بەهەشتەى كە پانتاييەكەى هێندەى زەوى و ئاسمانەكانە و سزاى 

دۆزەخيشى تووش دەبێت، ئەمەش خەسارۆمەندييەكى زۆر روون و ديارە(.))(

كارتێكەرى سێيەم: الوازى اليەنى پەرستشيى، بە تايبەت كارەكانى دڵ:

زۆر بە كەمى موسڵمانێك بەديدەكەيت لە رووى ئيمانيەوە گرنگى بدات بە دڵى و 
ئاستى پەيوەستبوونى دڵى بە خواى گەورە و پشتبەستنى بەخوا و خۆشەويستى بۆ 
پەروەردگارى چاودێريى بكات و هەوڵ بدات خاوێن رايبگرێت لە ناپاكى و ئێرەيى و 
خۆبەزلزانى، هەركەس ئەمە بكات، لەنێو چێژێكى ئيمانى وادا دەژى كە هيچى 
ترى پێ ناگاتەوەو تەنانەت تەنها جارێكيش بير لەوە ناكاتەوە بيگۆڕێتەوە بە شتێكى 
تر، بەاڵم هەركەس ئەمانە لەدەست بدات، حەزى بۆ هەر سەرنجڕاكێشيەكى تر ال 

پەيدا دەبێت.

كارتێكەرى چوارەم: الوازى ئامرازەکانی توێژينەوەو پشتڕاستكردنەوەو مەعريفە:

باڵوبوونەوەى بيركردنەوەى رەخنەگرانە الى هەر كۆمەڵگەيەك و بەرزبوونەوەى 
ئاستى پێناوەكانى توێژينەوەو بوارى زانستى لەو كۆمەڵگەدا، وادەكات زۆر بە 

سەختى بكەوێتە ژێر كاريگەرى بير و هزرى دەرەكيەوە، پێچەوانەكەشى راستە.
تێبينى ئەم حاڵەتە دەكەين لە مەسەلەى باڵوبوونەوەى زۆربەى ئەو گومانانەدا 
و  رەخنەگرانە  بيركردنەوەيەكى  بە  پێويستى  تەنها  لێيان  خۆپاراستن  بۆ  كە 
وردبينيەكى زانستى هەيە بۆ ئەوەى كاريگەريى ئەو گومانانە پووچەڵ بكاتەوە،  

))( - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ص 534 ، 535.
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لەم كتێبەدا باس لەوەش دەكەين كە يەكێك لە بنەما خۆپارێزييەكان بريتيە لە 
پێكهێنانى عەقڵى رەخنەگرانە و بەهێزكردنى پێناوەكانى توێژينەوەى زانستى.

كارتێكەرى پێنجەم: الوازيى زانستى شەرعى:

لە دوو خولى )چۆن مامەڵە بكەين لەگەڵ گومانە هزريە هاوچەرخەكاندا( 
لەو  گومانەكان،  باڵوبوونەوەى  هۆكارەكانى  بە  سەبارەت  دا  ئەنجام  راپرسيەكم 
وەاڵمانەى كە زۆرترين دەنگيان هێنا، بريتى بوو لە الوازى زانستى شەرعيى الى 

گەنجان.
ئەوەى كە الوازى زانستى شەرعى هۆكارێكە بۆ كاريگەربوون بە گومانەكان، 
لەبەرئەوەيە كە رەگداكوتانى شەرعيى وا لە هەڵگرى ئەو زانستە شەرعيە دەكات 
بتوانێ هەرچى  بەهۆیەوە  بنەمايەكى مەعريفى و مەنهەجيى واى هەبێت، كە 
زانيارى و شرۆڤەيەكى نوێ دێتە نێو هۆشيەوە، دادگایی بكات و بيخاتە بەردەم 
دادگايى، بەاڵم هەركەس ئەم بنەما مەعريفيەى نەبێت، دەكرێت ئاسان بكەوێتە 

نێو بارگرژيى مەنهەجيى و كەوتنى گەورەى مەعريفيەوە.

كارتێكەرى شەشەم: دەستبەتاڵيى كاتيى و هۆشيى و رۆحيى:

سەختى  بيروباوەڕيى  وەسوەيەكى  تووشى  كە  دەكەم  ئافرەتێك  حاڵەتى  باسى 
وابووبوو كە لە تەمەنمدا شتى وام نەديبوو و نەبيستبوو، زۆر هەوڵمدا بە شێوازى 
دەربازبوون لە وەسوەسە رازيى بكەم و قەناعەتى پێ بهێنم، بەاڵم نەهات بەدەممەوە، 
وابزانم چووبوو بۆ الى پزيشكێكى دەروونيش، بەاڵم بێسوود و دەستبەتاڵ لێى 
دەرچوو، ئينجا رێنموونيم كرد بۆ چەند كارێكى زانستى و مەعريفى هەتا كات 
ئەنجامەكە  بوو-،  دەستبەتاڵ  تەواو  -چونكە  بكاتەوە  پڕ  بەوە  و هۆشى خۆى 
كەمدا  پێوانەيى  لەماوەيەكى  ئيتر  دەكرد،  چاوەڕوانم  كە  بوو  باشتر  لەوە  زۆر 
لێشاوى پرسيارەكانى وەستا، زێدەڕۆيى لەم بابەتەدا ناكەم و پێويستيشم بە شتى 
وا نيە، بەڵكو مەبەستەكە ئەوەيە كە دەستبەتاڵيى هۆشيى و رۆحيى، وا لە دڵ 
و هۆش دەكات دوچارى هەر سەرقاڵيەكى تر ببێت با سەرقاڵيەكە خراپيش بێت، 
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بەاڵم ئەگەر كاتەكانى پڕ كردبوونەوە و هۆش و رۆحى تێر زانست و پڕكردار و 
مەعريفە و ئيمان بوو، ئەمە دەبێتە بەربەست و رێگرێك لەبەردەم زۆربەى ئەو 

بيرو هزرە الدەر و بيركردنەوە راڕابەخشانەدا.

جۆرى سێيەمى كارتێكەرەكان لە باڵوبوونەوەى گومانەكان:

بوونى كەموكورتى لە شێوازى بانگەواز و ئاڕاستەكردن و چارەسەرە شەرعيەكاندا، 
اليەنەكانى كەموكورتيش لە چەند وێنە و شێوەيەكدا دەردەكەون، لەوانە:

بە  گەنجان  و  شەرعيى  بوارى  تايبەتمەندانى  زۆربەى  نێوان  بۆشايى  يەكەم: 

گشتى، ئەم بۆشاييە وادەكات لە وێناكردن و تێگەيشتنى واقيعدا كەموكورتيەك 
دروست ببێت و كەنارگيرييەكى هەستيى نێوان هەردوو الى لێ بكەوێتەوە، لەوەش 
خراپتر، دەبێتە هۆى لەكارخستنى رۆڵى ئەو پێشەنگانەى كە لە بوارى چاكسازيدا 

پێگەيەكى ديار و بەرچاويان هەيە.
دەتوانيت بچيتە خزمەت ژياننامەى پێغەمبەرى خوا و نزيكى ئەو پێشەوايە 
لە چينە جياجياكانى كۆمەڵگە ببينيت، بزانيت ئەو نزيكيە چ كاريگەريەكى 
لە  خۆڕاگرييان  و  نەرمونيانيى  و  بەرز  رەوشتى  خەڵكەى  ئەو  لەسەر  هەبووە 
كەسێكدا بەديدەكرد كە -وەك خۆيان- بەسەر زەويدا ڕێ دەكات، ئەمە چ واتايەكى 

جوان و بەهايەكى ئەرێنى هەيە لەنێو دڵ و دەروونى خەڵكدا!
دووەم: كەميى هەمەچەشنەكردنى شێوازە بانگەوازيەكان بە چەشنێك كە گونجاو 

بێت بۆ نوێگەريى و كارتێكەرەكانى واقيع، پێغەمبەرى خوا  لە گوتاريدا زۆر 
سوور بوو لەسەر هەمەچەشنەكردنى شێوازەكانى گەياندنى زانياريى شەرعى، هەندێ 
جار بە پرسيار، جارجارە بە وێنەكێشان، هەندێ كات بە وتارى بەهێز، لەكاتێكدا 
پێغەمبەرى خوا  رووناكى وەحى پێ بوو و خواى گەورەش پشتيوانى دەكرد بە 

چەشنێك بێمنەت بێت لە زۆرێك لەو شێوازانە.
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جا پێشەنگى كردن بە پێغەمبەرى خوا  لەو بوارەدا، بابەتێكى گرنگ و 
پێويستە، بەتايبەت لەم سەردەمەدا كە تيايدا بازاڕى راگەياندن گەرمە و جادووى 

وێنە كاريگەرە.
سێيەم: بەرتەسكيى مەيدانى گفتگۆى كراوە كە تيايدا گەنج هەست بەوە دەكات 

پێناوێكى پارێزراو ئاسۆى فراوان هەيە كە بتوانێت گوێ لە پرسيار و گرێ و 
گرفتەكانيان بگرێت.

چەند بير و هۆشم الى ئەوەيە بارودۆخێكى گفتگۆى وا بێتەدى كە بتوانم لە 
مەيدانى بانگەوازيدا بيبينم، شوێنێك پڕ لە گەنج و سەكۆيەك بۆ وانەبێژێك كە 
تواناى شەرعيى و پێگەيشتنى هزريى و مەعريفەيەكى فراوانى هەبێت، تواناى 
قەناعەتپێهێنان و هونەرى گفتگۆى بااڵى هەبێت، دەرفەت كراوە بێت بۆ بەشداريى 
و پرسيار و گرێ و كێشەى گەنجان و لەوپەڕى ئازادى و ئاراميدا قسەى خۆيان 
بكەن، بە جوانى پێشوازييان لێ بكرێت و وەاڵمى پڕاوپڕ وەربگرنەوە، وەك چۆن 
ئەحمەد ديدات ئەمەى دەكرد و ئێستايش زاكير نايك سەرقاڵە پێوەى، ئەمە چ 
راست  بڕوا  بيرو  چەند  دەچێنێت!  ئامادەبواندا  دەروونى  لە  ئەرێنى  پەيامێكى 
دەكرێنەوە، چەند گرێ و گۆڵ دەكرێنەوەو چەند دڵ و دەروون پاك دەبنەوە! چەند 

دڵ ئارامى و دڵنيايى وەردەگرن!
نازانم ئايا ئەم خەونە دێتەدى؟ نزیكە يان دوور؟ چەند بانگخواز هەن تواناى 

ئەوەيان هەيە لە شوێنێكى ئاوەهادا بوەستن؟ خوايە حاڵمان چاك بكەيت.
چوارەم: الوازى گوتارى شەرعيى عەقڵى بەڵگەدار، ئەمەش يەكێكە لە گەورەترين 

هۆكارەكان كە لە بەندى دواتردا درێژەى پێ دەدەم، ئەويش بريتيە لە:
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شێوەو تايبەمتەندييەكاىن گوتارى ئايينى 

كاريگەر لە مەيداىن هزريى هاوچەرخدا

لێرەدا باس لە پێنج شێوەو تايبەتمەنديى دەكەم كە ئەگەر لە گوتارى بانگەوازيدا 
هەبن، ئەوە پشتيوان بە خوا لە مەيدانى هزريى هاوچەرخدا كاريگەريەكى گەورەى 
دەبێت، بە جۆرێك لە جۆرەكان درێژەم داوە بە يەكەميان -لەبەر گرنگيەكەى-، 
هيوادارم ئەو درێژەپێدانە ريزبەنديى شێوەو تايبەتمەندييەكان لە هۆشى خوێنەردا 

نەپچڕێنێت، بۆيە با پێشوەختە ئامادەكاريى بۆ بكات.

شێوەو تايبەتمەنديى يەكەم: گرنگيدان بە گوتارى عەقڵيى:

كەسى وا هەيە پێى وايە بەڵگە شەرعيە نەقڵيەكان هيچ بەڵگەيەكى عەقڵيى 
لەخۆناگرن، بۆيە بەڵگەى نەقڵى لە ئاست بەڵگەى عەقڵيدا بە كەم دەگرێت و 
وا قسە دەكات كە دڵنيايى تەنها بە بەڵگەى عەقڵيى بەدەست دێت نەوەك بە 
بەڵگەى نەقڵى، ئەمەش راست نيە، چونكە بەڵگە شەرعييەكان پڕن لە بەڵگەى 

عەقڵيى لەسەر بنەماى بيروباوەڕيى و يەكخواپەرستى.
ئيبن تەيميە رەحمەتى خواى لێ بێت دەڵێت: )بەڵكو ئەوەى پێشين و پێشەوايانى 
ئوممەت كە هەڵگرى ئيمان و زانست بوون، لەسەرى بون، ئەوەيە كە خواى گەورە 
هێندە بەڵگەى عەقڵيى باسكردووە كە لە بوارى زانستدا پێويست بێت، بەچەشنێك 
ئەو خەڵكە نەتوانن پێى بگەنەوە، بەڵكو هەموو ئەوەى ئەوان باسى دەكەن، لە 

قورئاندا بە پوختى و بە جوانترين شێوە هاتووە(.))(
ئيبن ئەبيلعيززى حەنەفى دەڵێت: )ئەگەر كەسى ژير لەو رێكارە عەقڵيانە 
رابمێنێت كە ئەهلى كەالم و فەيلەسووفان باسيان دەكەن، دەبينن ئەو رێكارانەى كە 

))( - مجموع الفتاوى )84/3)(.
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راستن، دەگەڕێنەوە بۆ ئەو رێگە عەقڵيانەى كە قورئان بە روونترين و پوختترين 
دەربڕين باسى كردون، لە رێكارەكانى ناو قورئاندا ئەوپەڕى روونى و بەديهاتن 

بەديدەكەين، لەكاتێكدا ئەمە الى ئەهلى كەالم و فەيلەسووفان نابينين(.))(
رابمێنێت،    خوا  پێغەمبەرى  سوننەتى  لە  بخوێنێتەوەو  قورئان  هەركەس   

دەبينێت گوتارى عەقڵيى لەو دوانەدا ئامادەييەكى بەرچاو و ديارى هەيە.
بۆ نموونە: ئەو ئايەتانەى لە قورئانى پيرۆزدا باسى زيندووبوونەوە دەكەن، وەك 

خواى گەورە دەفەرموێت: 
ِمثْلَُهْم(،))(  يَْخلَُق  أَْن  َعَل  قَاِدٌر  َواْلَرَْض  َمَواِت  السَّ َخلََق  الَِّذي  اللََّه  أَنَّ  يََرْوا  )أََولَْم 
)ئايا نابينن ئەو خوايەى ئاسمانەكان و زەوى بەديهێناوە، تواناى هەبێت هاوشێوەى 

ئەوانيش بەديبهێنێت(.
َمَواِت َواْلَرَْض َولَْم يَْعَي ِبَخلِْقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَل أَْن  )أََولَْم يََرْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق السَّ
ٍء قَِديٌر(،)3( )ئايا نابينن ئەو خوايەى ئاسمانەكان  يُْحِيَي الَْمْوَت بََل إِنَُّه َعَل كُلِّ َشْ

و زەوى بەديهێناوەو ماندوو و الواز نەبووە لە بەديهێنانياندا، تواناى ئەوە هەيە 
بەسەر  تواناى  گەورە  خواى  بەڕاستى  بكاتەوە،  زيندوو  مردوويش  لەسەرئەوەى 

هەموو شتێكدا هەيە(.
ئەمە ئەوپەڕى قەناعەتپێهێنانى عەقڵييە، چونكە بێباوەڕانى قوڕەيش دانيان 
بەوەدا دەنا كە خواى گەورە بەديهێنەرى ئاسمانەكان و زەوييە، بەڵگەكەش ئەوەيان 
بۆ دەخاتەڕوو كە ئەو خوايەى بتوانێت ئاسمانەكان و زەوى لە نەبوونەوە بەديبهێنێت، 
دەشتوانێت شتى ترى وەك ئەوەش بەدی بەديبهێنێت، دەى زۆر ئاسانترە شتى لەوانە 
َمَواِت َواْلَرِْض أَكَْبُ ِمْن َخلِْق النَّاِس(،)4(  بچووكتر يان كەمتر بەديبهێنێت )لََخلُْق السَّ
)بەدڵنياييەوە بەديهێنانى زەوى و ئاسمانەكان زۆر گەورەترە لە بەديهێنانى خەڵكى(.

))( - شرح العقيدة الطحاوية ))/7٦(.
))( - اإلسراء: ٩٩.
)3( - األحقاف: 33.

)4( - غافر: 57.
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دەفەرموێت  قورئاندا فەرمايشتى خوايە كە  لە  گوتارێكى ديكەى عەقڵيى 
ٍء أَْم ُهُم الَْخالُِقوَن(،))( )ئايا بەبێ هيچ شتێك و لە هيچەوە  )أَْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ َشْ

بەديهێنراون؟ يان خوايەك هەيە بەديهێناون(.
ئەم دابەشكردنە وا لە عەقڵ دەكات ئەگەرەكان لەنێوان دوو بەشى باسكراودا 
دابنێت، كاتێك بەڵگەى بەهێزى دەستناكەوێت بۆ پشتيوانى يەكێكيان، ئەوە ئەوكات 
باسيان  پێشترى  ئەوانەى  يان  دواتر  ئايەتەكانى  كە  دەگەڕێت  بژاردەى سێيەم  بۆ 

كردووە، ئەويش زاتى خوايە.
لەو كتێبانەى لەم بوارەدا نووسراون، بريتين لە:

األدلة العقلية النقلية على أصول اإلعتقاد لە نووسينى: دكتور سعود العريفي.
بالغة اإلحتجاج العقلي في القرآن الكريم لە نووسينى: زەينەب كوردى.

مناهج الجدل في القرآن لە نووسينى: زاهر بن عواض األلمعي.
هــــەن  هـــــەڵوێست  چــــەندين  دەبينين  فەرموودە،  سەر  دەچينە  كاتێكيش 
كە قەناعەتپێهێنانى عەقڵيى تياياندا لەوپــــەڕى بەرزى و جــــوانى و بەڵگە و 

قەناعەتپێكردندايە، لەوانە:
ئەو فەرموودەى ئەبووهوڕەيرە كە هەريەك لە بوخارى و موسليم گێڕاويانەتەوەو 
دەڵێت: كابرايەك لە بەنى فەزارە هات بۆ الى پێغەمبەرى خوا  و وتى: ژنەكەم 
كوڕێكى رەشپێستى بووە، ئەويش فەرمووى )ئايا وشترت هەيە؟( كابرا وتى: بەڵێ، 
پێغەمبەر  فەرمووى )رەنگيان چۆنە؟( وتى: سوور، فەرمووى )ئەى ئايا رەنگى 
)ئەورەق())( يان تێدايە؟( وتى: بەڵێ، فەرمووى ئەى چۆن شتى وا دەبێت؟ كابرا 
وتى: لەوانەيە لە پشتێكيەوە بۆى هاتبێت، پێغەمبەريش  فەرمووى )َوَهَذا َعَس 

أَْن يَُكوَن نَزََعُه ِعرٌْق(،)3( )دەى لەوانەيە ئەميش لە پشتێكيەوە بۆى هاتبێت(.

))( - الطور: 35.
))( - ئەورەق: رەشييەك كە بەالى خۆڵەمێشيدا بدات، وەرگێڕ.

)3( - صحيح البخاري، الرقم 5305، صحيح مسلم، الرقم 500).
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رێگاكاىن دواندىن عەقڵەكان

پێناوەكانى دواندنى عەقڵەكان چەند جۆرێكن:
هەيانە دەگەڕێتەوە بۆ شێواز و رێكارى گوتارەكە.

هەيانە دەگەڕێتەوە بۆ شێوازى بەتاڵكردنەوەى قسەى نەياران.
هەيانە دەگەڕێتەوە بۆ هەنگاوێكى پێشووترى دەستنيشانكردنى سنوورى عەقڵ و 

پەيوەنديى لەنێوان عەقڵ و خۆبەدەستەوەدانى بۆ خوا و پێغەمبەرەكەى.
جۆرى يەكەم: ئەوەيە كە دەگەڕێتەوە بۆ شێوازى گوتارەكە، جا ئەو شێوازانەى 

كە عەقڵى پێ دەجووڵێنرێت، جۆراوجۆرن، لەوانە:
شێوازى پرسياركردن، پێغەمبەرى خوا  بۆ گەياندنى هەندێ زانياريى ئەمەى 

بەكارهێناوە، وەك: 
فەرمووى    پێغەمبەرى خوا  كە  هاتووە  ئيبن عومەردا  فەرموودەكەى  لە 
چ  بڵێن  )پێم  َورَقَُها(،))(  يَتََحاتُّ  َل   ، الُْمْسلِِم  كَالرَُّجِل  أَْو:  تُْشِبُه،  ِبَشَجرٍَة  )أَْخِبُوِن 

درەختێك هەيە لە پياوى موسڵمان دەچێت و گەاڵكانى ناوەرێن(.
يان لە فەرموودەكەى ئەبووهوڕەيرە كە لە صەحيحى موسليمدا هاتووە، پێغەمبەرى 
خوا  فەرمووى )ئايا دەزانن مايەپووچ كێيە؟( وتيان: مايەپووچ لەناو ئێمەدا 
ئەو كەسەيە كە هيچ درهەم و شمەكێكى نەبێت، ئەويش فەرمووى )إِنَّ الُْمْفلَِس 
ِتي يَأِْت يَْوَم الِْقيَاَمِة ِبَصاَلٍة َوِصيَاٍم َوَزكَاٍة ، َويَأِْت قَْد َشتََم َهَذا ، َوقََذَف َهَذا ، َوأَكََل  ِمْن أُمَّ

َماَل َهَذا ، َوَسَفَك َدَم َهَذا ، َوَضََب َهَذا فَيُْعطَى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه ، َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه ، 

فَِإْن فَِنيَْت َحَسَناتُُه قَبَْل أَْن يُْقَض َما َعلَيِْه أُِخَذ ِمْن َخطَايَاُهْم فَطُرَِحْت َعلَيِْه ، ثُمَّ طُِرَح 

ِف النَّاِر(،))( )مايەپووچ ئەو كەسەيە كە لە رۆژى دواييدا بە -كۆڵێك- نوێژ و 

))( - صحيح البخاري، الرقم 4٦٩8.
))( - صحيح مسلم، الرقم )58).
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رۆژوو و زەكاتەوە دێت، كە دێت، دەبينێت قسەى وتووە بە فاڵنەكەس و تۆمەتى 
داوەتە پاڵ فاڵن و ماڵ و سامانى فيسارە كەسى خوادرووەو خوێنى فاڵنەكەسى 
رشتووەو داويەتى لە فاڵن كەس، ئينجا لە چاكەكانى هەڵدەگيرێت و دەدرێت 
بەميان و بەويان، ئەگەر پێش ئەوەى قەرزەكانى تەواو بدرێنەوە چاكەكانى تەواو 
بن، ئەوكات لە تاوان و هەڵەى ئەوان هەڵدەگيرێت و دەدرێت بەسەر ئەمدا، ئينجا 

فڕێ دەدرێتە ناو دۆزەخەوە(.
لەرووى  هێنانەوە  نموونە  نهێنى  هێنانەوە،  نموونە  و  )پێوانە(  قياس  شێوازى 
عەقڵيەوە بريتيە لە قياس، لەو نموونانەى سەردەم كە دەكرێت بۆ وەاڵمى ئەم 
نايبينين؟  كاتێكدا  لە  بهێنين  خواى گەورە  بە  بڕوا  بهێنرێتەوە: چۆن  پرسيارە 
كە  زانستيانەى  بوارە  لە  يەكێكە  كاتێكدا  لە  ئەليكترۆن،  لە  بريتيە  نموونەكە 
زانايان وەك راستيەكى هەبوو مامەڵەى لەگەڵدا دەكەن لەكاتێكدا ناتوانن بيبينن، 
بە  هەيە  بڕوامان  ئێمەش  شێوە،  بەهەمان  دەبينن،  شوێنەوارەكانى  تەنها  بەڵكو 

خواى گەورە ئەگەرچى نايبينين، بەاڵم شوێنەوارەكانى دەبينين.
قەناعەت  و  پێشكەشكردن  تواناى  گرتنەبەرى  لە  بريتيە  ديكە  شێوازێكى 
پێهێنان، ئەمەش لەو لێهاتووييانەيە كە پێويستە توێژى بانگخوازان و وتاربێژان 
زۆر چاك بن تيايدا، تەنانەت ئەوەيان كە لەو بوارەدا بەهرەى پێ دراوە، دەتوانێت 
خولى  و  پێشكەشكردن  بەرنامەى  لە  لێهاتوويى  هەندێ  لە  وەربگرێت  سوود 

قەناعەتپێكردندا.
شێوازێكى ترى گەياندنى زانيارى بە عەقڵەكان بريتيە لە گرنگيدان بە دانان و 
داڕشتنەوەى پێشەكييە بەڵگە نەویستەكان، ئينجا لەوێوە هەنگاو هەڵنرێت بۆ ئەو 

ئەنجامەى كە پێويستە بچەسپێنرێت، ئەمەش لە گرنگترينى كارەكانە.
نموونە:

هەنگاونان لە پێشەكى )قورئان بۆ هەموو مرۆڤێك دابەزيوە نەوەك تەنها بۆ 
هاوەاڵن( بۆ گەيشتن بەو ئەنجامەى كە ئێمە بە چەند ئايەتێك دوێنراوين هەتا 
گوێڕايەڵيى پێغەمبەرى خوا بكەين و ناتوانين ئەو ئايەتانەيش جێبەجێ بكەين 
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  ئەگەر شوێن ئەو فەرموودە صەحيحانە نەكەوين كە لە پێغەمبەرى خواوە
گێردراونەتەوە.

هەموو ئەمانە لە جۆرى يەكەمى رێگاكانى دواندنى عەقڵەكاندا خۆيان دەبيننەوە.
جۆرى دووەم: كە بريتيە لە شێوازى بەتاڵكردنەوەى قسەى نەياران، ئەمەش بە 

چەند رێگەيەك دەبێت:
نيشاندان و زەقكردنەوەى نەگونجانە عەقڵيى يان مەنهەجييەكان لە گوتارى 

نەياراندا.
نموونە: نيشاندان و زەقكردنەوەى دووقسەيى ئەو كەسەى نكووڵيى فەرموودە 

دەكات، كاتێك بۆ قسەيەكى خۆى فەرموودەيەك بە بەڵگە دەهێنێتەوە.
نيشاندان و زەقكردنەوەى دەرنجامە خراپەكانى وتەى نەياران.

نكووڵى  كە  نائايينيەكان  و  مولحيدان  قسەى  خراپەى  نيشاندانى  نموونە: 
زيندووبوونەوەو لێپێچينەوەى رۆژى دوايى دەكەن، ئەويش بە پرسياركردن سەبارەت 
بە سەرەنجامى ئەو ستەمكارانەى كە هەزاران يان مليۆنەها مرۆڤيان كوشتووە، 
ئايا ئەوانە دواى مردنيان سزا دەدرێن؟ ئايا ستەملێكراوان مافيان بۆ وەردەگيرێتەوە 
لە ستەمكاران؟ مولحيدان دان نانێن بە زيندووبوونەوەدا، ئەوكات خراپى وتەكەيان 
بەڵكو  ستەملێكراودا،  و  ستەمكار  لەنێوان  نيە  جياوازييەك  هيچ  كە  ئەوەيە 
-كە  ژيانەى  لەو  وەرگرتووە  چێژى  ئەو  چونكە  باشترە،  ستەمكار  بارودۆخى 
مولحيد بڕواى وايە دواى ئەوە ژيانێكى تر نيە- بە پێچەوانەى ستەملێكراوەوە كە 

بێبەش كراوە لەو چێژە.
جۆرى سێيەم: لە رێگەكانى دواندنى عەقڵەكان بريتيە لە گرنگيدان بە قسەكردن 

لەسەر عەقڵ لەو رووەوە كە عەقڵ سەرچاوەيەكى مەعريفەيە و سنوورى ئيشى و 
پەيوەنديى نێوان عەقڵ و نەقڵ و هەڵوێستى عەقڵ لە ئاست غەيب و نەزانراوەكاندا 
قسەيان لەسەر بكرێت، هەموو ئەمانە وادەكەن عەقڵ لە شوێنى دروستى خۆيدا 

دابنرێت و وەرگرتن و لەبەرچاوگرتنى بە دروستى بێت.
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ئەمە گەشتێك بوو لە سايەى عەقڵدا، ئێستا دەچين بۆ شێواز و تايبەتمەندييەكى 
ديكەى گوتارى بانگەوازى كاريگەر كە ئەويش بريتيە لە:

دووەم: هۆشياريى باش سەبارەت بە راستى ئەو پرسيارانەى لە مەيدانەكەدا هەن و 

دروستيى قسە پێچەوانەكان.
دەستنيشانكردنى  لە  رابوەستێت  دەستەوسان  بانگخواز  يان  وتاربێژ  لەوانەيە 
تۆڕە  تەنانەت  يان  كورسيى،  يان  مينبەر  رێى  لە  دەيەوێت  كە  بابەتەى  ئەو 
كۆمەاڵيەتيەكەيەوە بيخاتەڕوو، بەاڵم ئەو دەستەوسانيە نامێنێت ئەگەر بانگخوازان 
ئاگايان لە سەرقاڵى گەنجان و ئەو بوارانە بێت كە سەرنجى بيركردنەوەى گەنجان 
رادەكێشن، بابەتەكان نوێ دەبنەوەو بير و بڕواكانيش خێرا لە كێبڕكێى خێرادان، 
هەركەس ژيرانە چاو ورد بكاتەوە لەسەر واقيعەكە، دەزانێت كەسى قسە بكات، بە 
چى قسە بكات، ئەگەر بينى مشتومڕى هزريى لەسەر پرسێكى شەرعيى هەيە، 
با خێرا پاش دەركەوتنى راستيى گرێ و گۆڵەكە و رۆشنى پرسيارەكە،  ئەوە 
و  بيستنى قسەكانى  بۆ  ئەوەى گوێ هەبوو  پاش  تيايدا،  قسەى خۆى هەبێت 

گەنجان گوێقواڵخ بوون بۆ هەر قسەيەك لەو پرسەدا دەوترێت.
سێيەم: رەچاوكردنى بارودۆخى ئەوانەى قسەيان بۆ دەكرێت و جياوازى ئاستى 

هەركاميان، هەروەها بزانێت ئەو شێوازى گوتارانە كامانەن كە گەنجانى مەيدان 
لەخۆ نزيك دەكەنەوە يان وەڕسيان دەكەن و دووريان دەخەنەوە.

چوارەم: بەرامبەر بە بەڵگە، بەڵگە بخرێتەڕوو، نەوەك جنێو و قسەوتن، هەروەها 

لەگەڵ نەياردا دادپەروەر بين.
يان  وتن،  قسە  بە  كە  ئەوەيە  جێدەهێڵێت،  خراپ  كاريگەريەكى  كە  ئەوەى 
تۆمەتباركردنى بەرامبەر، هەوڵ بدرێت بەرنگارى خستنەڕووى گومانێك بين لە 
ئاست بنەڕەت و چەسپاوە شەرعيەكاندا، بێ ئەوەى ديوى هەڵەى گومانەكە بە 
بەڵگە و قەناعەت پێهێنان وەاڵم بدرێتەوە، ئێمە ئێستا لە سەردەمێكدا دەژين كە 
ئاستێكى دياريكراو لە نێوەندى گەنجاندا هەيە بۆ زمانى پەسەندكراو، ئەويش 
ئەو زمانەيە كە مشتومڕ لەسەر قسە دەكات نەوەك قسەكەرەكە، لەسەر زانياريى 
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نەوەك ئەوەى دەيڵێت، بێگومان ناكرێت هەميشە ئاوا بێت، بەاڵم هەركات گونجا 
بەو چەشنە بێت و حەقيقەتيش نەفەوتێت، ئەوە ئەم شێوازەيان كاريگەرترە.

ئاستى  پاراستنى  و  نەياردا  و  بەرامبەر  ئاست  لە  دادپەروەربوون  هەروەك 
لەبەر  تەنها  خراپ،  نيازى  بە  تۆمەتبارنەكردنى  و  لەگەڵيدا  رەوشتبەرزى 
تايبەتمەنديى  گرنگترين  ئەمە  تێدايە،  هەڵەيەكى  كە  كردووە  قسەيەكى  ئەوەى 
دروستكردنى كاريگەيرييە لە مەيدانى هزريى هاوچەرخدا، تەنها چەند حاڵەتێكى 
تايبەت دەمێننەوە كە تاك ناتوانێت زاڵ بێت بەسەر خۆيدا، نموونەيەكى باشتر بۆ 

ئەوە لەو كەسانە بەديناكەم كە بە خۆيان دەڵێن قورئانييەكان.
پێنجەم: حەزى راستگۆيانە بۆ رێنموونيى خەڵك:

نيەتى دروست و گوڕوتين بۆ بيرۆكە و نيازپاكى لەپێناو خوادا بۆ گەياندنى 
و سوودمەندبوونى خەڵك لێى، لەسەر شێوەو دەربڕينەكانى دەموچاو دەردەكەوێت 
و وا لە تەماشاكار دەكات هەست بە بەها و گرنگيى بكات، پێش ئەوەش خواى 

گەورە پێگە و قەبووڵێك دەبەخشێت بە قسەكانى ئەو كەسە.
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چۆن مامەڵە بكەين لەگەڵ گومانە هزرييە هاوچەرخەكاندا؟

 بۆ مامەڵەيەكى چاك لەگەڵ ئەم شەپۆلى گومانانە، پێويستە لە سێ بەرەوە 
ئيش بكەين:

برەى بەرگريى بۆ ئەوانەى پێى كاريگەر نەبون، بەرەى چارەسەر بۆ ئەوانەى پێى 
كاريگەر بون، بەرەى گفتگۆ و مشتومڕ لەگەڵ ئەوانەى گومانەكان دەورووژێنن.

بۆيە لە الپەڕەكانى تردا بەپێى چەند بنەمايەكى مەنهەجيى بۆ هەركاميان، 
باسى هەريەك لەو سێ بەرەيە دەكەم، ئەويش بەم چەشنە:

يەكەم: چەند بنەمايەكى خۆپارێزيى لە گومانە هزرييە هاوچەرخەكان.

دووەم: بنەماكانى مامەڵە لەگەڵ گرێ و كێشە و گومانەكان پاش ئەوەى دێن.

سێيەم: چەند بنەمايەكى گفتگۆيى و بەهرەى جەدەليى بۆ مشتومڕ لەگەڵ ئەوانەى 

گومانەكان دەورووژێنن.
يەكەم: چەند بنەمايەكى خۆپارێزيى لە گومانە هزرييە هاوچەرخەكان.

بنەماى يەكەم: بەهێزكردنى دڵنيايى سەبارەت بە بنەڕەتەكانى ئيسالم:

پاش تێكەڵبوون لەگەڵ واقيعى ئەو پرسيارانەى گەنجان دەيانكەن، گەيشتمە 
بەڵگەكانى  خستنەڕووى  بە  بدرێت  زۆر  گرنگيەكى  پێويستە  كە  بڕوايەى  ئەو 
بنەڕەتى ئيسالم بە شێوەيەكى عەقڵيى وا كە ئيمان زياد بكات و دڵنيايى بەهێز 
بكات و دڵ بپارێزێت لە رەشەباى گومانەكان، ئەگەر دڵ دڵنيايى نەبێت لەئاست 
ئەو بنەڕەتانە و بەڵگەكانى نەزانێت، ئەوە زوو تووشى گومان دەبێت و زۆر نابات، 

شێوان رووى تێدەكات.
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ئەم پرسە هاودەم بەوەى لە قورئاندا زۆر گەورە باسى هاتووەو زۆريش پێويستمان 
پێيەتى، بەاڵم بەو جۆرەى كە پێويستە گرنگيى پێ نەدراوە، بۆيە شتێكى نامۆ 
شەپۆلە  ئەو  كاريگەريى  ژێر  بكەونە  ئيسالمى  كۆمەڵگەى  نەوەكانى  كە  نيە 
گومانسازيانەى كە گومان دەخەنە سەر بوونى خوا، يان كتێبەكانى خوا، ياخود 

پێغەمبەران سەالمى خوايان لێ بێت.
لەبەر گرنگيى ئەم بنەما خۆپارێزيە، باسى هەندێ هۆكاری زانستى دەكەم 

كە پاڵپشتيى ئەم بنەمايە دەكەن.

هۆكارەكانى بەهێزكردنى دڵنيايى:

ئايەتە  لە  بيركردنەوە  و  رامان  پەرستشى  باڵوكردنەوەى  زيندووكردنەوەو  يەكەم: 

گەردوونيەكانى خوا. 
لە قورئانى پيرۆزدا پەيوەنديى نێوان بيركردنەوەو درك كردن بە راستيە گەورەكان 
َوَعَل  َوقُُعوًدا  ِقيَاًما  اللََّه  يَْذكُُروَن  )الَِّذيَن  دەفەرموێت  خواى گەورە  روونكراوەتەوە، 
َمَواِت َواْلَرِْض َربََّنا َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطًل ُسبَْحانََك فَِقَنا  ُجُنوِبِهْم َويَتََفكَُّروَن ِف َخلِْق السَّ

َعَذاَب النَّاِر(،))( )ئەو كەسانەى كە يادى خوا دەكەن بە پێوەو بە دانيشتن و بە 

راكشانەوە لەسەر اليەكانيان، بيريش ئەكەنەوە لە بەديهێنانى ئاسمانەكان و زەوى 
و دەڵێن پەروەردگارا! تۆ ئەم زەوى و ئاسمانانەت بێهوودە بەدينەهێناوە، پاك و 

بێگەرديى بۆ تۆ، خوايە! لە سزاى ئاگرى دۆزەخ بمانپارێزە(.
بەڵگە  بە  زەوييان  و  ئاسمانەكان  بەديهێنانى  بيركردنەوە،  پاش  كەسانە  ئەو 

زانيوە هەتا نكووڵى هيچگەرايى و هەرلەخۆوەبوون بكەن.
هەروەها دەبينين لە رامان و تێفكرين لە نەفس و ئاسۆكانەوە، دەگەينە ئەو 
دڵنياييەى كە قورئان راست و دروستە )َسُنِيِهْم آَيَاتَِنا ِف اْلَفَاِق َوِف أَنُْفِسِهْم َحتَّى 
(،))( )ئێمە نيشانەى تاك و تەنهايى خوايان پێ نيشان دەدەين  َ لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ يَتَبَنيَّ

))( - آل عمران: )٩).
))( - فصلت: 53.
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لە لووتكە و ئاسمان و لە خودى خۆيشياندا هەتا بۆيان دەربكەوێت ئەم قورئانە 
حەقە و الى خواى گەورەوە هاتووە(.

خواى گەورە سەركۆنەى ئەو كەسانە دەكات كە وازيان هێناوە لە بيركردنەوە لە 
َمَء َسْقًفا َمْحُفوظًا َوُهْم َعْن آَيَاتَِها ُمْعرُِضوَن(،))(  ئايەتە گەردوونيەكانى )َوَجَعلَْنا السَّ
)ئاسمانيشمان داناوە بە سەقفێكى پارێزراو، لەكاتێكدا ئەوان پشت لە ئايەتەكانى 

خوا ئەكەن(.
هيوادارم شارستانیەتى نوێ هۆكارى ئەوە نەبێت رێمان لێبگرێت لە پەرستشى 

بيركردنەوە لە ئاسمان و ئەستێرەكان و نەفس و ئاژەاڵن.
لە پێناوەكانى زيندووكردنەوەو باڵوكردنەوەى پەرستشى بيركردنەوەش بريتين لە:
أ: باڵوكردنەوەى ئەو كەرەستە بينراو و خوێندراوانەى كە خزمەت دەكەن بە بوارى 

رامان و بيركردنەوە.
زۆرێك لە كەرەستە بينراوەكانى پەيوەست بە گەردوون و مرۆڤ و ئاژەڵ و 
دەرياكان، يارمەتيدەرن بۆ بيركردنەوە لە بەڵگەكانى خوا، يەكێك لەو كەسانەى 
هەوڵيداوە لە بەرنامەكەيدا بە جوانى ئەمە نيشان بدات، د.موستەفا مەحموود 

بوو رەحمەتى خواى لێ بێت، ئيشەكەشى كاريگەريەكى باشى هەبوو.
توێژينەوەى  يان  بينراو  بەرهەمى  باشترين  لەسەر  پێشبڕكێ  ئەنجامدانى  ب: 

نووسراو لەو بوارەدا.
ت: ئەنجامدانى پێشبڕكێى پرسيار و وەاڵم، يان پوختكردنەوەى بابەتە باڵوكراوەكانى 

پێشووتر لەو بوارەدا.
پەرستشى  باڵوكردنەوەى  لە  بريتيە  دڵنيايى  بەهێزكردنى  هۆكارى  دووەم: 

بيركردنەوە لە ئايەتە شەرعيەكانى خوا و بەستنەوەى خەڵك بە قورئانەوە، خواى 
گەورە قورئانى دابەزاندووە بۆ ئەوەى مرۆڤ رێنموونى بكات بۆ ئەو ئامانجەى 

))( - األنبياء: )3.
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و  بەندەكانى  بە  بناسێنێت  خوا  ئەوەى  بۆ  هەروەها  بەديهێنراوە،  پێناويدا  لە  كە 
هەواڵى زيندووبوونەوەو لێپێچينەوەو پاداشت و سزاى رۆژى دواييان پێ بدات، بە 
بەڵگەى روون و يەكالكەرەوەش ئەوەيان بۆ بسەلمێنێت، بەردەوام قورئان گومانەكان 
دەشواتەوەو دڵنيايى بەهێز دەكات و رۆحى ئيمان لە دەروونى ئەوانەدا دادەنێت كە 

خواى گەورە خێر و چاكەى دەوێت بۆيان.
لە  رامان  پەرستشى  باڵوكردنەوەى  بۆ  هەيە  جوان  زۆر  هەوڵى  ئێستادا  لە 
قورئان و گەياندنى تەفسيرى قورئان بە خەڵك، لەوانەش ئەو هەوڵەى كە ناوەندى 
گەورە  خواى  دەكەن،  پێشكەشى  بوارەدا  لەو  )تەفسير(  ناوەندى  و  )تەدەبور( 

پاداشتى خێريان بداتەوە.
سێيەم: بايەخدان بەو كتێبانەى گرنگيى دەدەن بە روونكردنەوەى بەڵگەكانى راستى 

و دروستى بنەڕەتەكانى ئيسالم، زانايانى پێشوو و ئێستايش لەو بوارەدا نووسينيان 
بوارى ئيعجازى قورئاندا كتێبيان  لە  پێشوو  زانايانى  لە  هەيە، دەبينين زۆرێك 
نووسيوە وەك خەتتابى و رومانى و باقەالنى و جورجانى، لە باسى بەڵگەكانى 
ئەبوونوعەيمى  نووسينەكانى  وەك  دەبينين،  زياتر  نموونەى  پێغەمبەرايەتيشدا 
ئەصبەهانى و قازى عەبدلجەببار و بەيهەقى و چەندينى تر، بەاڵم لێرەدا ئاماژە 
دەدەم بە چەند كتێبێكى هاوچەرخى تايبەت بەم بوارە كە دەكرێت لە بەرنامەى 
خوێندنەوەى بەكۆمەڵدا بە ريز بخوێنرێنەوە، يان بخرێنە چوارچێوەى پێشبڕكێيى 

پوختكردنەوەى كتێبەوە.
كتێبى )النبأ العظيم( ى موحەممەد عەبدواڵ دەراز، كتێبێكى زۆر جوانە و 
بە چەند دەستەواژەيەكى بااڵى ئەدەبيى و چەند دەربڕينێكى روونكەرەوەى وا كە 
بەڵگەكانى راستى و دروستى قورئان و  لە  باس  هەست و ويژدان بجووڵێنێت، 
راستگۆيى پێغەمبەر موحەممەد دەكات، كتێبێكى تريشى هەيە لەسەر هەمان 

بابەت بەناونيشانى )مدخل الى القرآن الكريم(.
كتێبى )براهين و أدلة إيمانية(ى عەبدوڕەحمان حەسەن حەنبەكەتولمەيدانى 

رەحمەتى خواى لێ بێت.
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كتێبى )نبوة محمد من الشك إلى اليقين( لە نووسينى فازڵ سامەڕائی.
كتێبى )األدلة العقلية النقلية على أصول اإلعتقاد( ى سعود العريفى، كتێبێكى 

گەورەيە لە ئاستێكى بااڵى داڕشتنى زانستيدا.
كتێبى )كامل الصورە( كە بەشى دووەميەتى.

لە هۆكارەكانى بەهێزكردنى دڵنيايى:
چوارەم: گرنگيدان بە قسەكردن لەسەر خوا و سيفەتەكانى و گەورەيى و تاك و 

تەنهايى خوا لە گوتارى بانگەوازيدا.
باسى يەكخواپەرستيى ئولوهيەت لە وانەى بيروباوەڕى ناوچەييدا، پشكێكى 
هەبووە  باشى  زۆر  كاريگەريەكى  ئەمەش  بەركەوتووە،  گرنگيپێدانى  گەورەى 
ئەو  ربووبيەت  يەكخواپەرستيى  بەاڵم  بابەتە،  ئەو  بۆ  خەڵك  هۆشياريى  لەسەر 
بايەخەى پێ نەدراوە كە دەبوو پێى بدرێت، لەكاتێكدا قورئانى پيرۆز پڕە لە باسى 
خواى گەورە و ناو و سيفەت و كردارەكانى زاتى الله، بەڵكو يەكەم ئايەتى قورئان 
كە دابەزى ئەمە بوو )اقَْرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق، َخلََق اْلِنَْساَن ِمْن َعلٍَق، اقَْرأْ َوَربَُّك 
اْلَكْرَُم(، )بخوێنە بە ناوى پەروەردگارتەوە كە هەموو شتێكى بەديهێناوە، مرۆڤى 

لە دڵۆپە ئاوێكەوە بەديهێناوە كە دواتر بووە بە خوێنێكى مەييو، بخوێنە بەناوى 
ئەو  لەسەر  قسە  دەخوازێت  وا  ئێستا  پێويستيى  هەرەبەڕێزتەوە(،  پەروەردگارى 
بابەتە بكرێت و بە هۆكارى جياواز و لە بەشەكانى گوتارى بانگەوازيدا قۆناغ 

بە قۆناغ ئيشى لەسەر بكرێت.
پێنجەم: گرنگيدان بە پەرستشى دڵەكان لە بانگەواز و زانست و كرداردا.

ئيبراهيمى خەليل تەواو پشتى بە خوا دەبەست و خشووعى بۆ خواى گەورە 
هەبوو و يەقين و دڵنياييشى هەبوو، جا كاتێك خەڵكەكەى سەبارەت بە خواى 
َوقَْد  اللَِّه  ِف  ونِّ  أَتَُحاجُّ )قَاَل  فەرموون  پێى  دەكرد،  لەگەڵ  مشتومڕيان  گەورە 
بە خواى گەورە كە  دەكەن سەبارەت  لەگەڵ  ئەرێ مشتومڕم  َهَداِن(، )وتى: 

رێنموونى كردوم؟(.
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ئەوان نەياندەزانيى ئەو پێغەمبەرە دڵ  و سنگى پڕە لە دڵنيايى و رووناكى و 
ناسينى خوا، هيچكات ئەو بەخششە ئيمانيە ناگۆڕێتەوە بە هيچى دى، مەگەر 
ئاسايش ئەگۆردرێتەوە بە ترس و بيم؟ مەگەر ئارامى دەگۆردرێتەوە بە بارگرژى؟

بۆيە لە ئايەتى دواتردا ئەمە دەخوێنينەوە )فَأَيُّ الَْفِريَقنْيِ أََحقُّ ِباْلَْمِن إِْن كُْنتُْم 
تَْعلَُموَن(، )ئايا كام لەو دوو كۆمەڵە شياوترن بەوەى ئەمين و پارێزراو بن لە 

سزاى خوا، ئەگەر ئێوە بەڵگەكان ئەزانن و حەق و باتڵ لەيەك جيا ئەكەنەوە(.
دەربڕينێكى بەناوبانگى يەكێك لە خواناسانى پێشوو هەيە كە تيايدا دەڵێت: 
بە  خۆشگوزەرانيەكداين،  چ  لە  ئێمە  دەيانزانى  شازادەكان  و  پادشاكان  ئەگەر 
شمشێر لەسەرى بەرنگارمان دەبوونەوە(، پێتان وايە كەسێك ئەو هەستەى هەبێت و 

گومان كارى تێ بكات؟
دەمەى  ئەو  كرد،  باسى  هيرەقل  كاتێك  هەيە  ئيمانيى  جوانى  هاوكێشەيەكى 
سەبارەت بەو كۆچەرى و پشتيوانانە پرسيارى لە ئەبووسوفيان كرد كە لە دەورى 
پێغەمبەرى خوان، ئايا كەسيان هەيە پاش ئەوەى موسڵمان بووبێت، لەتاو تووڕەيى و 
بێزارى لە دينەكەى لە ئيسالم هەڵگەڕێتەوە؟ ئەبووسوفيان كە ئەوكاتە بێباوەڕ 
بوو، وتى: نا، هيرەقل وتى: دەى ئيمان ئاوايە، كاتێك تام و چێژەكەى تێكەڵ بە 

دڵەكان دەبێت، كەس لێى بێزار نابێت.
خۆپاراستن لە گومانەكانى كوفر و گومان و ئيلحاد دڵێك ناگرێتەوە كە چێژى 
شيرينى ئيمانى نەكردبێت، چونكە ئەگەر دەستى لێ هەڵگرێت، هەرگيز هەست بە 
خەسارەت و لەدەستدان ناكات، بەاڵم ئەوەى تامى ئيمانى كردبێت، هەرگيز بە هيچ 
لەبرێتيەكى تر -بەديل- رازى نابێت، لەبەر هەموو ئەمانە، بايەخدان بە بەهێزكردنى 
ئيمانى دڵ و پەيوەستكردنى بە پەروەردگار و پشت پێ بەستنى و خۆشەويستى 
لە  خۆپاراستنە  هۆكارەكانى  گەورەترين  لە  خوا،  لە  پاڕانەوەى  و  لەخواترسان  و 
ئەو  ئايا  هەيە؟  ئامادەيى  ئێمەدا  گوتارى  لە  پرسە  ئەم  كوا  دەى  گومانەكان، 
بايەخەمان پێ داوە كە شياويەتى؟ مەگەر لە قورئانى پيرۆز و گوتارى پێغەمبەرى 

خوا و وتەى زاناياندا گرنگيەكى راستەقينەى پێ نەدراوە؟ 
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جێى گومان نيە كە زۆربەى گومانەكان بەهۆى الوازى ئيمان و تامنەكردنى 
شيرينى باوەڕەوەيە، بۆيە پێويستمان بەوەيە پێداچوونەوەيەك بكەين بە ئيمان و 
دڵ و كردار و راستگۆييمان لەگەڵ خواى گەورە، هەموو ئەمانەش خۆپارێزيى 
و بەرگريەكى بەهێزن دژ بە ئەو جەنگەى هزرييەى بەرامبەر ئيسالم و بنەڕەتە 

چەسپاوەكانى بەرپا دەكرێت.
لەو كتێبانەى گرنگييان داوە بەم بوارە، كتێبەكانى پێشەوا ئيبنولقەييمە رەحمەتى 
خواى لێ بێت، بە تايبەت كتێبى )مدارج السالكين(، زۆربەى سۆفيگەراكان و 

كەسانى پەرستشكار دڵيان داوە بەو كتێبە و قسەيان لەبارەيەوە هەيە.
شەشەم: بەسەرهاتى ئەوانەى تازە موسڵمان بون، چونكە ئەوەش كاريگەريەكى 

زۆرى هەيە لەسەر چاالكبوونى ئيمانيى، بەتايبەت كاتێك دەبينيت تايبەتمەندييان 
و  خۆيان  رەزامەندى  و  قەناعەت  لە  ئەوانە  جياوازە،  واڵتيان  و  هەمەچەشن 
هەستكردن بە چاكترينەوە هاتوونەتە نێو ئيسالمەوە، ئەمە لەكاتێكدا ئەو هەڵمەتى 
شێواندنە سەختەش هەيە كە دژ بە ئيسالم و موسڵمانان پەيڕەو دەكرێت، كەچى 
دەبينين رۆژئاوايى و رۆژهەاڵتيەكانيش بەردەرگاى ئيسالميان قەرەباڵغ كردووە.

هەندێ  لەسەر  كە  ئەوەيە  موسڵمانبوانە  تازە  ئەو  بەسەرهاتى  نێو  جوانيى 
واتاى ئيمانى وا راماندەوەستێنن كە لەوانەيە ئێمە لەدەستمان دابان، چونكە ئەوان 
بە چاوى تامەزرۆيى و دڵێكى تامەزرۆ بە گەيشتن بە واتا و تێگەيشتن لە 
فەرمايشتى خوا قورئان دەخوێننەوە، ئەوان پێشتر تااڵوى كوفر و سەرگەردانييان 
فەهد  ى  اهتديت(  )بالقران  بەرنامەى  ئەڵقەكانى  تەماشاى  كاتێك  چەشتووە، 
جوانترين  لە  يەكێكە  دەبينم  بدات(،  تەوفيقى  گەورە  دەكرد)خواى  كەندەريم 
بەرنامەكانى ئەو بوارە، پێشنيارى ئەوە دەكەم ئەو ئەڵقانە لە بەرنامە خێزانى و 
خوێندنگەييەكاندا نيشان بدرێن و باڵوبكرێنەوە بۆ ئەوەى ئامانجى بەهێزكردنى 

دڵنيايى بێتەدى.
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بنەماى دووەمى خۆپارێزيى: دروستكردنى عەقڵى رەخنەگرانە:

عەقڵى رەخنەگرانە ئەو عەقڵەيە كە پشكنين دەكات، بەبێ بەڵگە بانگەشە 
قبووڵ ناكات، بەڵگەى ناڕەوا و خراپيش پەسەند ناكات، هەڵەى مەنتيقيش بەسەريدا 

تێناپەڕێت.
زۆرێك لەو گومانانەى بەرامبەر توێژى گەنجان دەوروژێنرێن، كاريگەرترين 
هۆكار كە وادەكات كاريگەرييان هەبێت، بريتيە لە نەبوونى بيركردنەوەى رەخنەگرانە 
و عەقڵيەتێكى پشكنەرانە، بۆيە گرنگيدان بە چاندنى واتا و مەبەستى بيركردنەوەى 
دروست، بيركردنەوەيەك كە بتوانێت وەرگيراو و بەرپەرچدراوەى زانياريەكان لێك 
جيابكاتەوە، بە بابەتێكى زۆر گرنگ دادەنرێت لە خۆقايموقۆڵكردن لە ئاست 

گومانەكان و بەهێزكردنى بەرگريى هزريدا.
پەسەند  زانيارييەك  ئەوەى  پێش  داوە  بەوە  گرنگييان  زۆر  ئيسالم  زانايانى 
بكەن، پشكنين و وردبينى بۆ بكەن، لە ديارترين نموونەكانيش ئەو وردەكارييەيە 
بەرهەمهێناوەو  پشكنينى سەرسوڕهێنەريان  فەرموودە خولگەيەكى  زانايانى  كە 
بە  تەنها  و  فەرموودە  گێڕەرەوانى  لە  گرتووە  رەخنەيان  پشكنەرە،  خولگە  بەو 
روووكەش هەڵنەخەڵەتاون، بەراوردى گێڕانەوەكانيان كردووەو هەرچى مونقەتيعە 
بە الوازيان داناوە، كەسە درۆزنەكانيان ئاشكرا كردون، هەتا ئەو رێبازە رەخنەييان 

. بوو بە پارێزەرێك بۆ سوننەت و فەرموودەكانى پێغەمبەرى خوا
هەروەها زانايانى موسڵمان گرنگييان داوە بە باسكردنى بنەماكانى جەدەلى 
و  پەسەندكراوەكان  بەڵگە  باسى  بەرهەمدار،  گفتگۆى  و  دیبەیت  و  دروست 
بانگەشە بەرپەرچدراوەكانيان كردووە، ئەمانەو چەندين شتى تريش كە پێويست 
توێژينەوەو  )هونەرى  كتێبەكانى  لە  بكرێت  بۆ  وردبينييان  و  پشكنين  دەكات 

دیبەیت( يان )زانستى جەدەل( دا خراونەتە بەرباس.
ئەمەى پێشوو جياوازە لەو عەقڵيەتە گومانگەراى كە سەرمەستە بە )نازانم( 
و )لەوانەيە( و )چووزانم(، چونكە عەقڵى رەخنەگربەپێى ئاستى بەرپەرچدانەوەو 
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گومانكردن لە هەواڵ و زانيارييەكان نيە، بەڵكو بەپێى تێبينيكردنى ئەو هۆكار و 
بەڵگانەيە كە وا دەخوازن شتێك بەرپەرچ بداتەوە يان وا دەكەن شتێك پەسەند بكرێت.
بەو  تايبەت  كرداريى  جێبەجێكردنى  و  وانە  و  خول  بە  پێويستمان  بێگومان 
بوارە هەيە بە چەشنێك رێنموونيمان بكات بەرەو پەيڕەوى دروستى بيركردنەوەى 
گومانگەرا،  نەرێنى  بيركردنەوەى  لە  مۆدێلە  ئەم  جياكردنەوەى  و  رەخنەگرانە 
دەتوانين منداڵەكانمان پەروەردە بكەين لەسەر بيركردنەوەى رەخنەگرانە، ئەويش 
بە پەيڕەوكردنى بەسەر ئەو هەواڵ و راوبۆچوونانەى كە لە خوێندنگە و لەنێو 
هاوڕێكانياندا دەيانبيستن، بەو چەشنە بە دادگاييكردنى ئەو هەواڵ و زانياريانە، 

رادەهێنرێن لەسەر بنەماى پشتڕاستكردنەوەو شرۆڤەى تەندروست.
بريتيە  پێناوەكانى عەقڵى رەخنەگرانە،  يارمەتيدەرى بەهێزكردنى  هۆكارێكى 
عەقڵى  زانستى،  لێكۆڵينەوەى  تواناكانى  و  شێواز  بە  هەبێت  شارەزاييت  لەوەى 
بۆ  بزانێت  و  بێت  زانياريى  سەرچاوەكانى  شارەزاى  بەوەيە  پێويستى  رەخنەگر 
وردبينى و چەسپاندن، چۆن مامەڵەيان لەگەڵدا بكات، بۆيە پێويستمان بەوەيە 
سەبارەت بە چۆنێتى گەڕانى ئەليكترۆنى و پەڕەيى بۆ زانياريەكى نێو سەرچاوە 
متمانەپێكراوەكان، هەروەها چۆنێتى گەڕان بۆ راستى فەرموودە لە ئينتەرنێت و 

لەنێو كتێبەكاندا، خولى تايبەت ببينين.

بنەماى سێيەمى خۆپارێزيى: تەئصيلى شەرعى:

مەبەست بە تەئصيلى شەرعى لێكۆڵينەوەيە لە بنەڕەتى هونەرە شەرعييەكان 
قورئان(،  زانستەكانى  زمان،  موستەلەح،  فيقهـ،  ئوصولى  فيقهـ،  )بيروباوەر، 
ئەمەش زۆر گرنگە، چونكە بنەرەتێكى پتەوى مەعريفى الى فێرخواز پێكدەهێنێت 
كە پەناى بۆ دەباتەوەو پشتى پێ دەبەستێت، بەپێچەوانەى ئەو كەسانەى كە ئەم 

بنەڕەتەيان نيە، بناغەيەكى پتەو و بەهێزيان نيە.
ئەوەى هاوكارە لە باڵوكردنەوەى ئەم بوارە خۆپارێزيەدا، بريتيە لە ئاسانكردنى 
زانستە شەرعييەكان و نزيككردنەوەيان لە گەنجان و پێشكەشكردنيان لە چەند 
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خولێكى كورتدا و بە شێوازى نوێ و پێناوى فێركاريى دياريكراو، با هەركەس ئەم 
كارە دەكات، وا خۆى دابنێت كە رۆڵێكى گرنگ دەگێڕێت لە خۆپارێزى لەئاست 

گومانە هزرييە هاوچەرخەكاندا.
عامر  دكتۆر  هەوڵەكەى  كراون،  پێشكەش  بوارەدا  لەم  چاكانەى  هەوڵە  لەو 
بەهجەتە لە خولە تايبەتەكانى لە بوارى فيقهوئوصولى فيقهدا، خولەكانيش لە 
ماڵپەرى يوتيوبدا بە ناونيشانى )تنبيە الفقيه( و )الطريق الى أصول الفقه( و 

چەندين ناونيشانى تر دانراون.
لەو بوارە مەنهەجيە گرنگانەى كە بۆ ئەم قۆناغە پێويستن، بريتيە لە گرنگيدان 
بە چەسپاندنى بنەڕەت و چەسپاوەكان لە وانەى شەرعيدا و نەوەستان لە ئاستى 
شەرحى دەقەكان، يان قسەكردن لەسەر دەقەكان و دارشتنەوەى دەقەكانى، بەڵكو 
پێويستە ئەوەشى بۆ زياد بكرێت كە بە شەرح و روونكردنەوە، دروستى بنەڕەتەكانى 
بەشداريى  بە  پشتبەستن  بچەسپێنرێت، چونكە  بەمەبەست گيراوانە  پرسە  ئەو 
گوێگر و قسەكەر لە خۆبەدەستەوەدان لە ئاست دروستى ئەو بنەڕەتەى كە شەرح 
كراوە، لە قۆناغى پێشوودا بووە كە جياوازە لەم قۆناغەيان، لەمەياندا شەپۆلى 
پرسيارەكان رووەو بنەڕەت و چەسپاوەكانە، ئەمەش وا دەخوازێت زانستخواز هەم 
لە دەربڕينەكانى فيقهناسان و بنەماكانى ئوصولى و فەرموودەناسان تێبگات، 

هەم بەڵگەى دەست بكەوێت لەسەر راستى و دروستى بنەڕەتى ئەو دەقانە.
ئەگەر كەسێك بڵێت: ئەو كەسەى ئامادەى وانە شەرعييەكانە، ناكەوێتە ژێر 
كاريگەريى گرێ و كێشە وروژێنراوەكانى دژ بە بابەتە چەسپاوەكان، ئيتر چ 

پێويست بەوە دەكات ئەم بابەتەت باسكرد؟
گرێ  كاريگەرى  لە  دووربێت  هەرچەندە  زانستخواز  كە  ئەوەيە  وەاڵمەكەى 
و  بەڵگەكان  زانينى  لە  بێت  بێمنەت  ناتوانێت  هێشتا  گومانەكان،  و  كێشە  و 
راستى بنەڕەتەكان، بۆ ئەوەى بتوانێت وەاڵمى ئەو رەخنەو گومانانە بداتەوە كە 
ئاڕاستەى دەكرێت -مەگەر ئەوەى كەسەكە بيەوێت كەنار بگرێت لە خەڵك و خۆى 

بەدووربگرێت لە سەرقاڵى ئەو خەڵكە و خۆسەرقاڵكردن پێيانەوە-.
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بە  لە گرنگيدان  بريتيە  دێنێتەدى،  ئامانجە  ئەم  بێ هيچ گرفتێك  ئەوەى 
پێشكەكردنى دەروازەى زانستەكان پێش ئەوەى دەست بكرێت بە شەرحەكان، ئەو 
دەروازانەش بەڵگەى گشتى وا لە خۆبگرن كە دروستيى بنەڕەتەكانى زانستى ئەو 
وانەيە بسەلمێنێت و باس لەوە بكات هۆكارى گرنگيپێدانى چيە و ئەو شوێنەوارە 
نەرێنيانە چين كە ئەگەر دەستى لێهەڵبگرێت و خۆى لێ دووربگرێت و لێى 

بێمنەت بێت.

بنەماى چوارەم: دياريكردنى سەرچاوەكانى وەرگرتن و مەعريفە و هەڵوێست 
لە ئاست هەر سەرچاوەيەكدا:

دەبەستين؟  پێ  پشتيان  مەعريفە  پێكهێنانى  بۆ  كە  چين  سەرچاوانە  ئەو 
تێدايە؟ سەرچاوەكانى  ئايا دەستتێوەردانى  سنوورى هەر سەرچاوەيەك كامەيە؟ 
وەرگرتنى شەرعيى چين كە هەڵەيان لێ ناكەوێتەوە؟ سەرچاوەكانى سوودوەرگرتنى 

شەرعيى چين كە دەكرێت هەم هەڵە و هەم پێكانيشى تێدا بێت؟
هەموو ئەم پرسيارانە بۆ ئەم نەوەيە گرنگن، ئەگەر بە شێوەيەكى دروست 
روون  دەرچانە  و  دەروازە  ئەو  و  رێكدەخات  عەقڵ  ئەوە  كرا،  پێشكەش  وەاڵم 
دەكاتەوە كە بۆ پێكهێنانى مەعريفە پشتيان پێ دەبەسترێت، ئەمەش پێناوێكى 

خۆپارێزييە كە لەم كاتەدا پێويستمان پێيەتى.
بوارى  لە  الدانە  هاوچەرخ،  هزريى  بارگرژيى  هۆكارەكانى  گەورەترين  لە 
جيهانى  لە  -بەتايبەت  مولحيدەكان  زۆربەى  چنكە  مەعريفەدا،  سەرچاوەكانى 
رۆژئاواييدا- بەرامبەر بەو سەرچاوانەى كە مرۆڤ مەعريفەيان لێوە وەردەگرێت 
هەڵوێستى نەرێنييان هەيە، تەنها هەست و ئەزموون نەبێت كە زيادەڕەويى تێدا 
دەكەن و بە تاكە سەرچاوەى بەدەستهێنانى مەعريفەى دادەنێن، ئەمە وايلێكردون 
ئەو بەڵگە عەقڵييانە بەرپەرچ بدەنەوە كە بوونى خوا دەسەلمێنن و پشت نابەستن 
بە هەستى راستەوخۆ و ناچنە نێو بازنەى زانستە ئەزموونييەكانەوە، وێڕاى ئەوەى 
ئەو زانستانەى وەحى بەرپەرچ دەدەنەوە كە سەرچاوەكەيان هەواڵى راستە، هەواڵێك 
مشتومڕە  زۆربەى  دامەزراوە،  پێشوەختە  عەقڵيى  بەڵگەى  بنەماى  لەسەر  كە 
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هزرييەكانى نێوان باوەڕداران و مولحيدەكان، تيايدا دەست دەبرێت بۆ بڕێك بابەتى 
پەيوەست بە مەعريفە، بۆيە گرنگيدان بە تێگەيشتن لە بيردۆزەى مەعريفە و 
لقەكانى، لە گرنگترين ئەو بابەتانەيە كە پێويستە توێژەرى موسڵمانى هاوچەرخ 

گرنگيى پێ بدات.
و  سروشت  و  مەعريفە  بە  سەبارەت  تايبەت  بيرۆكەيەكى  دەيەوێت  هەركەس 
يوتيوب  لە كەناڵى  ئەوە مامۆستا عەبدواڵ عوجەيرى  وەربگرێت،  سەرچاوەكانى 
وانەيەكى بينراوى هەيە بە ناونيشانى )مدخل لفهم نظرية المعرفة(، لە قۆناغى 
و  بيردۆزەيە  ئەو  ئاست  لە  تێڕوانينێكى گشتى  كە  گونجاوە  ئەوە  بۆ  يەكەمدا 
پەيوەستييەكانى و سروشتى مەعريفە لە ئيسالمدا وەربگريت، پاشان باشترە دەست 
ببرێت بۆ كتێبى )مصادر المعرفة في الفكر الدينى و الفلسفي( لە نووسينى دكتۆر 
پاشان كتێبى )المعرفة في اإلسالم( ى دكتۆر  عەبدوڕەحمان بن زەيدى زنيدى، 
ئەوەى هەيە بۆ كەسەى سەرەتايى  تايبەتە، بەاڵم  عەبدواڵ قەرەنى كە كتێبێكى 
دكتۆر  كتێبەكەى  سەر  بچيتە  ئينجا  تێدايە،  قورسيەكى  ناوەندى،  قۆناغى  و 
عەبدواڵدعجانى سەبارەت بە هەڵوێستى ئيبن تەيميە )رەحمەتى خواى لێ بێت( 
سەبارەت بە مەعريفە، لە ژێر ناونيشانى )منهج ابن تيمية المعرفي( كە نامەيەكى 
جوان و بەسوودە، ئەمەش بۆ هەردوو قۆناغى سەرەتايى و مامناوەندى، قورسيەكى 

تێدايە.
بكەين  جياوازى  دەتوانين  پێشوو،  پرسيارانەى  ئەو  وەاڵمدانەوەى  بە  هەروەك 
و  قورئان  لەمەوە  بەپەڵە،  سەرچاوەى  و  پەڵە  بێ  شەرعيى  سەرچاوەى  لەنێوان 
سوننەت هيچ هەڵەيەكيان لێ دەرناچێت، هەروەها كۆدەنگيى تێگەيشتنى زانايانى 
موسڵمان لەسەر بابەتێكى دياريكراو شەرع – ئەگەر سەلما ئيجماع و كۆدەنگيى 
ئەو  ناگاتە  زانستيش،  پلەيەكى  بگاتە هەر  زانايان،  ناو  تاكى  بەاڵم  لەسەرە-، 
ئاستەى هەرچيەك دەيڵێت دروست بێت، با تەنانەت ئەو كەسە ئەبووحەنيفە و 
بێت،  حەنبەليش  كوڕى  ئەحمەدى  ياخود  شافيعى  يان  ئەنەس،  كوڕى  ماليكى 

رەحمەتى خوا لە هەموويان.
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ئەوەى دەچێتە چوارچێوەى ئەو بنەما گرنگەوە، مەسەلەى خۆبەدەستەوەدانە 
بۆ دەقی شەرعى و پشتى بە چ شتێك بەستووە، لە سەرچاوە گرنگەكانى بوارى 
خۆبەدەستەوەدان، بريتيە لە كتێبى )ينبوع الغوايە( ى عەبدواڵ عوجێرى و كتێبى 

)التسليم للنص الشرعي( ى فەهد عەجالن.

بنەماى پێنجەم: كەسانى ناپسپۆڕ دەست نەبەن بۆ گوتارى گومانەكان:

گرنگە ئەو كەسەى پسپۆڕيى وەردەگرێت لە وەاڵمدانەوەى گومانەكاندا، شارەزا 
ئەوانەى وتوويانە و مێژووى گومانەكەش  بە وردەكاريەكانى گومانەكە و  بێت 
بزانێت، لەوانەيە پێويست بكات هەندێ كتێبيشيان بخوێنێتەوە، يان بچێتە ناو 
پێگە و پەڕە ئەليكترۆنيەكانيان، بۆ ئەوەى بتوانێت بە چاكى وەاڵميان بداتەوە، 
بەاڵم كەسێك كە پسپۆڕيى نەبێت، ئەگەر بچێتە جيهانى گومانەكانەوە، ئەوە 
ئەو  ناو  چوونە  بە  مەبەستم  مەترسيدارەكانى،  سەرەنجامە  لە  نابێت  پارێزراو 
جيهانە، زانينى وەاڵمى ديارترين گومانەكان و بابەتى پەيوەست بەو بوارە نيە، 
بەڵكو مەبەستم خوێندنەوەى كتێبى گومانسازەكان يان تەماشاكردنى جريوەكانيان 
)زانينى  ناونيشان  لەژێر  ئيتر  كۆمەاڵيەتيەكانياندا،  پەڕە  لە  بەشداريكردنە  و 
ئەوەى الى كەسانى تر هەيە( بێت، يان لەژێر ناوى كات بەسەربردن بێت، ياخود 

بەناوى رۆشنبيريى گشتى و چشتى لەو چەشنەوە.
هەژمارە  و  پەڕە  ناو  چووەتە  چاكەوە  پاڵنەرێكى  بە  كە  دەناسم  وا  كەسى 
كردووە،  دروست  لەسەر  زۆرى  نەرێنى  كاريگەريەكى  دواتر  ئيلحاديەكانەوەو 
كاريگەرييەك كە پێشتر نەيدەويست و چاوەڕوانيشى نەبوو، ئەمەش ئەو هۆشياريدانەى 
پێشينى چاكمان وەبيردێنێتەوە كە هۆشيارييان پێداوين گوێ لە بيدعەكاران نەگرين، 
چونكە وەك زەهەبى )رەحمەتى خواى لێ بێت( دەڵێت، دڵەكان الواز و گومانەكانيش 

فڕێنەرن.
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وەاڵمدانەوەى  كێتبەكانى  لە  خۆپارێزيى  خوێندنەوەى  شەشەم:  بنەماى 
گومانەكاندا، بەم مەرجانە:

بازنەى  لە  بە دەستەواژەى سەردەم:  يان  بن،  أ: گومانەكان باڵو و سەردەميانە 

مەترسيدا بن.
ب: لەو كتێبانەدا بێت كە بە پوختى باسى گومانەكە دەكەن و بە دوورودرێژى 
دەدات  درێژە  نووسەر  هەندێ  پێچەوانەوە، چونكە  بە  نەوەك  دەدەنەوە،  وەاڵمى 
كەسانى  بۆ  ئەمەش  دەخاتەڕوو،  بنەڕەتەكانى  و  بەڵگە  و  باسى گومانەكە  بە 
پسپۆڕ چاكە، بەاڵم ئێمە لێرەدا باس لە خۆپارێزيى كەسانى ناپسپۆڕ دەكەين، 
بۆيە خوێندنەوەى دوورودرێژى گومانەكان و باسكردنى بەڵگەكانى گومانەكە بە 

وردى، پێويست ناكات.
ت: وەاڵمەكە بەهێز بێت، ئەمەش پسپۆڕان دەيزانن و بڕيارى لەسەر دەدەن.

و  گونجاون  سەردەمدا  گومانەكانى  وەاڵمدانەوەى  بوارى  لە  كتێبانەى  لەو 
وەك خۆپارێزيى دەخوێنرێنەوە، بريتيە لە كتێبى )السنة ومكانتها في التشريع 
اإلسالمى( ى موستەفا سباعى و كتێبى )كامل الصورە( بە هەردوو بەرگەكەيەوە.

ويستى  بەپێى  گەورەكان  ئامانجە  قووچەكى  ريزكردنى  حەوتەم:  بنەماى 
خوا:

هۆكارى  ئيسالم،  بە  سەبارەت  هاوچەرخەكان  گومانە  كێشەو  زۆربەى 
لەاليەن  ئامانجدارە گەورەكانە  پرسە  قووچەكى  ناتەواوى  بەهۆى  سەرهەڵدانيان 
خاوەنەكانيانەوە، مەبەستم بە پرسە ئامانجدارەكان بريتيە لە داخوازييە مرۆييە 
گەورەكانى وەك پەرستش و سەقامگيريى و ئازادى و بنياد و بەديهێنانى ئارەزوو 
ئامانجدار  پرسى  ئەگەر  چەشنە،  لەو  ترى  شتى  و  سامان  بەدەستهێنانى  و 
وەربگرين كە چەندين دەستەو تاقمى ناو مرۆڤايەتى هەن هەركاميان يەكێكيان 
پێش ئەوى تر دەخات، ئەوانيش بريتين لە بەديهێنانى پەرستشى خوا بەو جۆرەى 
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و  تەواوەتى  خۆشگوزەرانى  بەديهێنانى  و  رەحمان(  )چەقبوونى  دەيەوێت  خوا 
مرۆڤ(،  )چەقبوونى  دەيەوێت  مرۆڤ  جۆرەى  بەو  مرۆڤ  بۆ  رەها  ئازادى 
ئەوەى لەسەروو قووچەكەوە ئامانجى بوون بە چەقبوونى مرۆڤ دادەنێت، ئەوە 
لەو كاتەى شتێك لەگەڵ حوكم و فەرمانەكانى خوادا نەگونجێت، حەز و ويستى 
مرۆڤ پێش فەرمانى خوا دەخات، الى ئەو كارى لەپێشينە ئەوەيە كە بەشدارە 
لە خۆشگوزەرانى و ئازادى و ويست و حەز و ئارەزووى مرۆڤدا، با تەنانەت خراپ و 

دوور لە فيترەت، يان پێچەوانەى فەرمانى خواش بێت.
ئەو كەسەى كاريگەرە بەم رۆشنبيريە كە ئارەزوو و ئازادى مرۆڤ پێش دەخات 
- ئەگەر سەیری حوكمە ئيسالميەكان بكات، كە تيايدا شوێنكەوتنى فەرمانەكانى 
بڵنديى  و  بەرزى  و  دخات  تر  شتێكى  هەر  پێش  پەروەردگار  پەرستشى  خوا و 
نێوان مرۆڤەكان لەسەر بنەماى ئاستى لەخواترسى و شوێنكەوتنى نيزامى خواى 
ئيسالمدا  حوكمەكانى  لەگەڵ  كێشەى  كەسە  ئەو  دەكات-،  دەستنيشان  گەورە 
ناگونجێت، بۆيە  ئەوەوە لەگەڵ چەقبوونى مرۆڤدا  لە ديدى  لەبەرئەوەى  هەيە 
سەرچاوەى كێشەكە ناتەوايى ئەو قووچەكەيە كە ريزبەنديى لەپێشينەكانى لەسەر 

ريزكردووە.
لێرەوە تێدەگەين كە بەشێكى زۆرى كێشە و گومانە وروژێنراوەكان دژ بە هەندێ 
حوكمى شەرعيى پەيوەست بە بێباوەڕان، وەك سەرانە و سزاى كەسى هەڵگەڕاوە، 
بەسەردا  ترى  بەرگى  ئەگەرچى  قووچەكەكەيە،  ناو  ناتەواويەى  ئەو  هۆكارەكەى 
درابێت، ئەوەش لە خوێنەر ناشارمەوە كە زۆربەى ئەو پرسيارانەى ئاڕاستەم دەكرێن 
و وەاڵميان دەدەمەوە، سەرچاوەكەيان ناتەواوى ناو قووچەكى ئامانجەكانە، چونكە 
زۆربەيان دەپرسن و نازانم سەرچاوەى گومان و كێشەكە چيە، ئينجا دەكەونە بەڵگە 
هێنانەوەو وادەزانن ئەوە هۆكار و ناوەندى كێشەكەيە و ئەم شتە لەگەڵ واقيعدا پەيڕەو 
زۆرى  رێخۆشكەرييەكى  و  پێشەكى  پرسيارەكانيان  وەاڵمدانەوەى  ئينجا  ناكرێت، 

دەوێت، ئەويش تايبەت بە ريزبەندى قووچەكى ئامانجە گەورەكان.
لەو كتێبانەى لەم بوارەدا جوان نووسراون، بريتيە لە كتێبى )مآالت الخطاب 

المدني( ى ئيبراهيم سەكران.



قــەڵـغــــــــانەکان 56
A

S
T

A
N

A

بنەماى هەشتەم: بەهێزكردنى ئەو بەرنامەى بەكۆمەاڵنەى كە لە رووى 
هزريى و سۆزدارييەوە سوودبەخشن:

هەواداريى گەنج بۆ ئەو بەرنامە بەكۆمەڵيانەى كە گرنگيى و چاالكى گەنج 
رادەكێشن، ئايا لە بازنەى خێزاندا بێت، يان لە بازنەى هاوڕێياندا، دەوڵەمەنديەكى 
مەعريفى و سۆزداريى پێ دەبەخشێت و رێگريى دەكات لە چەندين جۆرى خراپە 
و ناهێڵێت دزە بكاتە نێو بازنە هەوڵ و گرنگيەكانيەوە و دەرفەتى پێ دەدات 
تواناكى خۆى ئاشكرا بكات، ئينجا هەست بە متمانە و پێناسى خۆى ال دروست 
بێت، ئەمەش بەربەستێكى دەروونيە بۆ بەرنگاربوونەوەى بير و هزرە نادروستەكان.
زۆر گرنگە گرنگيى بدەين بە بەرنامە سوودبەخشە خێزانيەكان كە مەيدانى 
بير و گفتگۆ دەسازێنن، وەك بەرنامەى خوێندنەوەى بەكۆمەڵ و دواتر مشتومڕ 
لەسەر ئەو بەشەى بڕيارى خوێندنەوەى دراوە، ياخود ئەو يانە رۆشنبيريانەى كە 
كەسانى جێمتمانە بەڕێوەيان دەبەن، كەسانێك كە سوورن لەسەر پاراستنى پێناسى 
ئيسالمى، ئەم جۆرە بەرنامانە و هاوچەشنەكانيان، هەموو ئەمانە يارمەتيدەرن 

بۆ بەهێزكردنى بەرگريى هزريى و خۆپارێزيى لەدەست گومانە هاوچەرخەكان.
خۆش و جوانيەكى بابەتى هاوڕێيەتى و كاريگەرى لە پێچەسپاويدا، ئەوەيە 
كە هۆكارێكە بۆ بەديهاتنى چێژى ئيمان، وەك لە فەرموودەكەدا هاتووە )ثثاََلٌث 
َمْن كُنَّ ِفيِه َوَجَد ِبِهنَّ َحاَلَوَة اْلِميَاِن : َمْن كَاَن اللُه َورَُسولُُه أََحبَّ إِلَيِْه ِممَّ ِسَواُهَم ، َوأَْن 

يُِحبَّ الَْمرَْء َل يُِحبُُّه إِلَّ لِلِه(، )سێ شت هەن هەركەس ئەوانەى تيادا بێت، تامى 

شيرينى ئيمانيان پێ دەدۆزێتەوە .. كەسێك كەسێكى دى خۆش بوێت تەنها لەبەر 
ئامادەيى  هەرگيز  بكات،  ئيمان  شيرينى  تامى  هەركەس  بوێت(،  خۆشى  خوا 

ئەوەى نيە بگوازێتەوە نێو تااڵوى كوفر و گومان و دۆش دامان.

بنەماى نۆيەم: نزا و پاڕانەوە:

ئێمە وا راهاتوين كەسێك كە دەچێت بۆ سەفەر، نزاى بۆ بكەين هەتا خوا لە 
خراپە و مەترسيەكان بيپارێزێت و بە ساغ و سەالمەتى بيگێڕێتەوە، لە راستيدا 
دەبينەوە  نزيك  زياتر  لە هەر قۆناغێكدا  و  لەم ژيانەدا  هەموومان گەشتيارين 
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تووشمان  سەفەرەماندا  لەم  هەيە  ئەوەيان  ئەگەرى  مەترسيانەى  ئەو  مردن،  لە 
پارێزگارى خوايە، گرانبەهاترين  پێويستمان بە چاودێرى و  بن، زۆرن، ئێمەش 
شتێكيش ترسمان هەيە لەم سەفەرەماندا لەدەستى بدەين يان زيانى پێ بگات، 
ئيمانەكەمانە كە دەمانگەيەنێتە ئەوەى خوا لێمان رازى بێت، ئيبراهيمى خەليل 
  موحەممەديش  پێغەمبەر  األصنام(،  نعبد  بني أن  و  )واجنبني  دەيفەرموو 
َوِبَك   ، أَنَبُْت  َوإِلَيَْك   ، تَوَكَّلُْت  َوَعلَيَْك   ، آَمْنُت  َوِبَك   ، أَْسلَْمُت  لََك  )اللَُّهمَّ  دەيفەرموو 
َخاَصْمُت اللَُّهمَّ إِنِّ أَُعوُذ ِبِعزَّتَِك َل إِلََه إِلَّ أَنَْت أَْن تُِضلَِّني ، أَنَْت الَْحيُّ الَِّذي َل مَيُوُت ، 

َوالِْجنُّ َواْلِنُْس مَيُوتُوَن(.))(

دەكەون،  تيايدا  ئەوانەى  زۆريى  و  مەترسييەكانى  و  گومانەكان  لەنێوەندى 
پێويستيەكى زۆرمان بە نزا هەيە هەتا خواى گەورە خۆمان و ژن و منداڵ و 
نەوەكانمان لە خراپەى گومانەكان بپارێزێت و ئيمان و يەكخواپەرستيمان بپارێزێت.

))( - صحيح مسلم، الرقم 7)7).
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چەند بنەمايەك بۆ مامەڵە 

لەگەڵ كێشە و گومانەكان پاش هاتنيان

بوو كە هێشتا  ئەو كاتە  پێشووى خۆپاراستن لە گومانەكان بۆ  بنەماكانى 
گومانەكان نەگەيشتون بە موسڵمان، بەاڵم ئەگەر بەرنگارى گومانێك بوويەوە، 
ئەوە پێويستى بە بنەماى مەنهەجيى زياتر هەيە هەتا هاوكارى بن بەرامبەر بە 

گومانەكان هەڵسوكەوتى دروست بگرێتەبەر.

توندوتۆڵكردنى  و  رەخنەگرانە  بيركردنەوەى  بەكارهێنانى  يەكەم:  بنەماى 
زانستى لە مامەڵە لەگەڵ بير و باوەڕ و زانيارييەكاندا:

لێڕامان و مشتومڕ  پێويستە هەر زانيارييەك بەهايەكى واى هەبێت شايەنى 
بێت، ئەگەر بێتو كەمترين ئاستى توندوتۆڵيى زانستى تێدا نەبێت، بەاڵم ئەگەر بێ 
جڵەو بوو، ئەوە هەڵوێستى دروست لە بەرامبەريدا، بريتيە لە وەاڵمدانەوەى، هەروەها 
لەوانەيە زانيارييەكە دروست بێت، بەاڵم بە بەڵگەگرتنەكەى لە ئاست بەرامبەردا 
نادروست بێت، ئەوكات پێويست دەكات رەخنەگر وردبينى بكات لە قسەكەدا و 
پشكنينى بۆ بكات و تەنها لەبەرئەوەى زانياريەك باسكراوە كە لەبەردەم رەخنەى 

زانستيدا خۆى پێ ناگيرێت، نەشڵەژێت.
نموونەى واقيعى:

يەكەم: بەرپەرچدانەوەو تانەدان لە فەرموودەكەى موعاويە )رەزاى خواى لێ بێت( 

بەو بيانووەى پێغەمبەرى خوا  نەفرەتى لێكردووە، ئەم گێڕانەوەيە نەسەلماوە، 
بەم چەشنە بانگەشە و ئەنجامەكەش پووچەڵ دەبنەوە.))(

))( - مسند البزار )8٦/٩)( )383٩(



59قــەڵـغــــــــانەکان
A

S
T

A
N

A

دووەم: تانەدان لە ئەبووهوڕەيرە رەزاى خواى لێ بێت بە بيانووى ئەوەى عومەر 

تۆمەتبارى كردووە بە دزى، ئەم گێڕانەوەش نەسەلماوە.
سێيەم: گومانخستنە سەر سوننەت و فەرموودە بەو بيانووەى عومەر پەڕاوێكى 

سووتاندووە كە فەرموودەى تێدا بووە،))( زۆرن ئەوانەى ئەم گێڕانەوەيە بە بەڵگە 
دەهێننەوە، هەواڵەكەش راست نيە.))(

چوارەم: كەمكردنەوەى پێگە و مەكانەتى ئەبووهوڕەيرە بە بيانووى فەرموودەى 

)زر غبا تزدد حبا(،)3( لە كاتێكدا ئەم بەسەرهاتە راست نيە.
هەرچوار گومانەكەى پێشوو نموونەى بڕێك بانگەشەن كە پشتيان بەستووە بە 

گێڕانەوەى نادروست، بەمەش پووچەڵ دەبنەوە.
جۆرێك بانگەشەى تر هەيە كە پشتى بەستووە بە گێڕانەوەى دروست، بەاڵم 
لە كاتى وردبينى لە شێوازى بەڵگەوەرگرتن لەو گێڕانەوانەدا، دەبينين بنيادى 

بەڵگەوەرگرتنەكە نادروستە،.
نموونـــــە:

ٍء(، )لەم  يەكەم: بەڵگەهێنانەوە بە فەرمايشتى خوا )َما فَرَّطَْنا ِف الِْكتَاِب ِمْن َشْ

باسكردووە(  نەكردووە لە هيچ شتێكدا و هەموويمان  كتێبەدا كەمتەرخەميمان 
هەتا بۆ نكووڵيكردن لە فەرموودە پشتى پێ ببەستن، ديوى هەڵەى ئەم كارە 
لەوەدايە كە مەبەستى كتێب لەم ئايەتەدا لەوحولمەحفووزە نەوەك قورئان، بۆيە 

ئەو زانياريە دروستە ئەو ئەنجامە ناگەيەنێت كە ئەوان دەيڵێن.

))( - ئەم گێڕانەوە بۆ پێشەوا ئەبووبەكر باس دەكرێت و گوايە عائيشە گێڕاويەتيەوە كە باوكى 
پێنج سەد فەرموودەى سووتاندووە، زەهەبى لە )تذكرة الحفاظ، ج)، ص ))( هێناويەتى و دواى 

گێڕانەوەكەش دەڵێت: ئەم گێڕانەوەيە راست نيە. وەرگێڕ.
))( - مصنف عدبالرزاق )))/3)3( )0٦5٩)(.

)3( - الطبقات الكبرى البن سعد )88/5)( )70)٦(.
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يان فەرمايشتى خواى گەورە كە دەفەرموێت )َونَزَّلَْنا َعلَيَْك الِْكتَاَب تِبْيَانًا لُِكلِّ 
ٍء(، )ئەم كتێبە -قورئان- مان بۆ دابەزاندويت بۆ ئەوەى ببێتە روونكەرەوەى  َشْ

هەموو شتێك(.
ئەو  مشتومڕى  فەرموودە،  و  سوننەت  لەسەر  گومانەكان  باسى  لە  دواتر 

بەڵگانە دەكەين كە بۆ نكووڵيكردن لە فەرموودە پشتيان پێ دەبەستن.
دووەم: بەبەڵگەهێنانەوەى ئەو فەرموودەى باس لە رێگريى نووسينەوەى فەرموودە 

دەكات، ئەمە دەكەنە بەڵگەى ئەوەى فەرموودە بە بەڵگە ناگيرێت.))(
ئەنجامەى  ئەو  ناگاتە  بەاڵم  صەحيحە،  زانايان  زۆربەى  الى  زانيارييەكە 
نكووڵيكارانى فەرموودە دەيانەوێت، چونكە رێگريى لە نووسينەوەى فەرموودە، 
واتاى بەبەڵگە نەبوونى نيە، چونكە نكووڵى لە بەبەڵگەبوونى گێڕانەوەيەك، بڕێك 

رێوشوێنى هەيە كە مەرجى نەنووسينەوەى تێدا نيە.
چەند كەلێنى تر هەن كە دەكرێت بە بيرێكى رەخنەگرانە، نەگونجانەكانى ناو 

ئەو بەڵگەيە ئاشكرا بكات كە بۆ پاڵپشتى گومانێك بەكارهێنراوە.
نموونە:

هەمان ئەو فەرموودەى پێشوو كە باس لەوە دەكات رێگريكراوە لە نووسينەوەى 
بەندەى  لەو  لێرەدا جۆرى كەلێنەكە جياوازە  لە قورئان، بەاڵم  هەر شتێك جگە 
پێشوو، چونكە ئەو كەسەى ئەم فەرموودەى بە بەڵگە هێناوەتەوە، بەڵگە بە شتێك 
دەهێنێتەوە كە خۆى پێى وايە نابێت بە بەڵگە بهێنرێتەوە، ئەمەش دووفاقى و 

نەگونجانە.

))( - فەرموودەكە موسليم لە صەحيحەكەيدا )4003( هێناويەتى لە ئەبووسەعيدى خودريەوە 
َعنِّي  ثُوا  َوَحدِّ  ، فَلْيَْمُحُه  الُْقرْآِن  َغْيَ  َعنِّي  كَتََب  َوَمْن   ، َعنِّي  تَْكتُبُوا  )َل  فەرموويەتى  خوا  پێغەمبەرى  كە 
منەوە  لە  ترى  شتێكى  قورئان  لە  جگە  هەركەسيش  مەنووسنەوە،  من  )قسەكانى  َحَرَج(،  َوَل 

نووسيوەتەوە، با بيسڕێتەوە، بەاڵم دەماودەم قسەكانم لێوە بگێڕنەوەو كێشەى نيە(
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بنەماى دووەم: پرسيارى پسپۆڕان:

تێبينى دەكرێت، لەاليەن توێژى ئەو گەنجە كوڕ و كچانەى كاريگەرن بە گومانە 
ئيلحادى و نائايينيەكانەوە، لەو بابەتانەى لەو بوارەدا دێتەڕێيان، خۆپاراستنێك هەيە 
بۆ پرسياركردن لە زانايان و زانستخوازان، پێشتريش وتمان شێوە و تايبەتمەنديەكى 

شەپۆلى گومانسازيى هاوچەرخ لە كۆمەڵگەى خۆماندا بريتيە لە )شاراوەيى(.
لەوانەيە لەو خۆدوورگرتنەياندا، الى خۆيانەوە بيانوويەكيان بەدەستەوە بێت، 
و  پێشوازى  و  هەڵدەشاخن  پياياندا  و  دەكرێن  سەركۆنە  بپرسن،  ئەگەر  گوايە 
هەڵسوكەوتى  لەبەر  ترسەيان  ئەم  لەوانەيە  بەديناكەن،  رێزادارانە  گوێگرتنێكى 
هەندێ مامۆستا و زانستخوازەوە روويدابێت، بەاڵم زێدەڕۆيى كراوە لە وێنەكردنى 
حاڵەتە گشتيەكە سەبارەت بەم پرسە، چونكە مەيدانەكە چۆڵ نيە لەو كەسانەى 
هەڵسوكەوتى  بە  و  پرسيارانە  ئەو  بۆ  كردۆتەوە  دڵيان  و  عەقڵ  و  گوێ  كە 
جوان مامەڵە لەگەڵ بەرامبەردا دەكەن،))( ئەبێت متمانەى نێوان كوڕ و باوك، 
مامۆستا و خوێندكار بچێنرێت و زانايان و بانگخوازان و زانستخوازان، دڵ و 
دەرگايان وااڵ بكەن بۆ پێشوازى لە پرسيارەكانى ئەم نەوەيە و متمانە و دڵنياييان 
ال دروست بكەن با پرسيارەكە هەر جۆرە پرسيارێك بێت، چونكە دلنيايى كليلى 
وەاڵمدانەوەى  بۆ  ئەوكات  نەما،  متمانە  و  نەبوو  دڵنيايى  ئەگەر  گەيشتنە، 

پرسيارەكانيان، بەدواى كەسانى پەست و بێ ئاستدا دەگەڕێن.
بيرمان نەچێت، لەم بنەمايەدا باسى ئەو پسپۆڕانە دەكەين كە خاوەنى زانيارى 
و توانان بۆ وەاڵمدانەوەى گومانەكان، نەوەك كەسانێكى سەرپێيى و نووسەرانێك 

كە لە بوارى ئەو زانستانەدا هيچ ئاستێكيان نيە.
كِْر إِْن كُْنتُْم َل تَْعلَُموَن(، )دەى پرسيار  خواى گەورە دەفەرموێت )فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ

لە شارەزايان بكەن ئەگەر نازانن(.

ماڵپەرى  لە  بريتيە  گومانەكان،  وەاڵمدانەوەى  بۆ  پەيوەنديى  پێناوەكانى  چاكترين  لە   -  )((
.)http: almohawer.com( المحاور
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بنەماى سێيەم: پێداچوونەوەى هەوڵەكانى پێشوو لە وەاڵمدانەوەى هەمان 
ئەو پرسانەى كێشە و گرێيان دروست كردووە:

هەر پرسيار، يان گومان و كێشەيەكى پەيوەست بە ئيسالم و بنەما چەسپاوەكانى 
بەتايبەت لە هەندێ  پێشتر خراوەتەڕوو و چارەسەريشى بۆ كراوە،  تێدەپەڕێت، 
بابەتى شەرعيى وەك قەدەر و بەبەڵگەبوونى فەرموودە، زۆرجار گەنجانێك ئەو 
جۆرە پرسيارانە دووبارە دەكەنەوە، وەك: چۆن زانينى لەپێشترى خوا و سزادانى 
بێباوەڕان پێكەوە بگونجێنين؟ ئەمە لە ديارترين پرسيارەكانى بوارى بيروباوەڕە، 

زۆرێك لە زانايان چارەسەرى ئەم گرفتەيان كردووە.
ياخود پرسيار دەكەن 

حيكمەت چيە لەوەى خراپە هەيە؟
حيكمەت چيە ئيبليس بەديهێنرا؟

لە  جادووكردن  فەرموودەى  وەك  دەكەن،  فەرموودە  هەندێ  لەسەر  قسە 
بە  تايبەت  فەرموودەى  هەندێ  وايە  پێيان  كەسانێك  يان   ، خوا  پێغەمبەرى 
ناوەندە  لە  پرسيارانە كە  ناگونجێن، ئەم جۆرە  پێكەوە  باسى مەسيحى دەججال 

هزرييە هاوچەرخەكاندا دەوترێنەوە.
گومانێكى  شەرعيدا  بابەتێكى  لە  مرۆڤ  كاتێك  ئەوەيە  گرنگە،  ئەوەى 
دێتەڕێ، بگەڕێتەوە بۆ ئەو هەواڵنەى پێشوو كە هەوڵيانداوە چارەسەرى هەمان 
ئەو كێشەيە بكەن، زۆرجار وەاڵمى پێويست بۆ گرێ و گرفتەكە وەردەگرێت، 
دەشكرێت پرسيار لە پسپۆڕان بكات سەبارەت بە گرنتگرين ئەو كتێبانەى لەو 

بارەوە نووسراون.
و  نەوەستن  دياريكراوەوە  بوارێكى  بە  تەنها  هەوڵيانداوە  هەن  كتێب  هەندێ 
و  بكەن  دياريكراو هەيە، چارەسەريان  بوارێكى  هەرچى گرێ و گرفتى هەر 
ديارترين ئەو پرسيارانەى لە چەندين بواردا خراونەتەڕوو، وەاڵميان بدەنەوە، وەك 

مەوسوعەى بەيانولئيسالم.
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بنەماى چوارەم: موتەشابيهەكان بگێردرێنەوە بۆم موحكەمەكان:

لە  كە  گرنگانەيە  مەنهەجيە  بابەتە  لەو  موتەشابيهـ  و  موحكەم  مەسەلەى 
تێگەيشتنى قورئاندا پێويستە، خاڵى جياكەرەوەشە لەنێوان ئەوانەى دڵيان گەرد 
دەگرێت و راسخ و پێداكوتاواندا، خواى گەورە دەفەرموێت )ُهَو الَِّذي أَنْزََل َعلَيَْك 
ا الَِّذيَن ِف قُلُوِبِهْم َزيٌْغ  الِْكتَاَب ِمْنُه آَيَاٌت ُمْحَكَمٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشاِبَهاٌت فَأَمَّ

فَيَتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء الِْفتَْنِة َوابِْتَغاَء تَأِْويلِِه(، )خواى گەورە ئەو خوايەيە كە 

ئەم كتێبە پيرۆزەى دابەزاندە سەرت كە هەندێ ئايەتى موحكەمى تێدان كە ئەمانە 
بنچينەى قورئانن، هەندێك ئايەتى موتەشابيهيشى تێدايە، جا ئەو كەسانەى كە 
گەرد و الدان لە دڵياندا هەيە، ئەمانە ئەچن بە دواى ئايەتە موتەشابيهەكاندا 
بۆ ئەوەى گومان بۆ خەڵك دروست بكەن و بيروبۆچوونى خۆيانى لەسەر بڵێن(.
گرانبەهادا  و  روون  قسەيەكى  لە  ئايەتە  ئەم  مەبەستى  ماناو  كەسير  ئيبن 
پوخت دەكاتەوەو دەڵێت: )خواى گەورە باسى ئەوە دەكات كە لە قورئاندا هەندێ 
ئايەت هەن موحكەمن و ئەوانە ئوممولكيتابن، واتە روونن و بەڵگەيان ديارە و 
بە هيچ چەشنێك لە هيچ كەس پەنهان نين، بڕێك ئايەتى تريش هەن كە واتا و 
مەبەستيان الى هەندێ، يان زۆربەى خەڵك روون و ديار نيە، جا هەركەس ئەو 
ناڕوونيانە بگێڕێتەوە الى روونەكان و موحكەمەكان پێش موتەشابيهەكان بخات، 
پێچەوانەى  ئەنجامى  بێت،  پێچەوانەوە  بە  هەركەس  وەرگرتووە،  رێنموونى  ئەوە 
دێتەڕێ، بۆيە خواى گەورە دەفەرموێت ئەوانە ئوممولكيتابن، واتە ئەو بنەڕەتەن 
كە لەكاتى ناڕوونيدا بگەڕێيتەوە بۆيان، ئەوانەش كە موتەشابيهن، واتە واتاو 
و  دەق  لەرووى  دەكرێت  بن،  موحكەمەكان  وەك  نادات  نيشان  وا  مەبەستيان 

پێكهاتەوە شتێكى تر بن، نەوەك لەرووى مانا و مەبەستەوە(.))(
ئەمە ئەمانگەيەنێتە مەسەلەيەكى زۆر گرنگ، ئەويش ئەوەيە كە پێويست 
دەكات سەرجەم دەقەكانى بابەتێك بخەينەڕوو و تەنها بە لێوەرگرتن و جياكردنەوەى 
بەشێكەوە نەوەستين، لەوانەيە دەقەكە موتەشابيهـ بێت و بەبێ دەقێكى موحكەم 

كە لە رێى دەقى ترەوە دەيزانين، واتاكەى روون نەبێتەوە.

))( - تفسير القرآن العظيم ))/53)(.
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بەڵگەى فرەخودايى  ئێوە  جا كاتێك مەسيحيەك دێت و دەڵێت: قورئانەكەى 
)ئێمە  لََحاِفظُوَن(،  لَُه  َوإِنَّا  كَْر  الذِّ نَزَّلَْنا  نَْحُن  ئايەتەيە )إِنَّا  ئەم  بەڵگەكەش  تێدايە، 
خۆمان قورئانمان دابەزاندووەو خۆيشمان دەيپارێزين(، بەڵگەكەش ئەوەيە كە لە 
ئايەتەكەدا بڕێك دەستەواژە هەن واتاى كۆ دەبەخشن، وەك )إنا( )نحن( )نا( 
)واوى كۆكەرەوە(، ئێمەش پێى دەڵێين: ئەو راناوانە وەك چۆن واتاى كۆ دەبەخشن، 
هاوكات واتاى گەورەييش دەبەخشن، پادشاكان كاتێك باسى خۆيان دەكەن، بۆ 
نيشاندانى گەورەيى خۆيان، بە دەربڕينى كۆ قسە دەكەن، ئەگەر بڕوانينە دەقى 
گەورە  خواى  چونكە  يەكخواپەرستى،  لە  بريتيە  قورئاندا،  لە  موحكەم  روونى 
َا اللَُّه إِلٌَه َواِحٌد ُسبَْحانَُه(،)ئەی  دەفەرموێت )قُْل ُهَو اللَُّه أََحٌد(، )انْتَُهوا َخرْيًا لَُكْم إِنَّ
تەنیایەو،  و  تاك  دەیپەرستم،  من  کە  پەروەردگارەی  ئەو  بڵێ:   موحەممەد
بهێنن، ئەوە باشترە  بيروباوەڕى سيانەخوايى  نیە(، )واز لە  هاوەڵ و هاوبەشی 
بۆتان، چونكە تەنها الله تاكە زاتى پەرستراوە، گەورەيى و ستايش بۆ خواى 

گەورە(، بەمەش ئەو گومان وروژاندنەى پووچەڵ دەبێتەوە.

بنەماى پێنجەم: خۆگرتن لەبەردەم ئەو گومانانەى كە وەاڵمەكەيان نازانرێت:

هەندێ جار هەندێ كەسم تووش دەبێت كە گومان لەدڵياندايە، کاتێك پرسيار 
دەكەم هۆكارەكە چيە، باسى شتێك دەكەن كە پێويست ناكات گومانى لێ بكەوێتەوە، 
ئەوپەڕەكەى ئەوەيە كە ئەوان وەاڵمى ئەو گومانەيان پێ نەبووە كە بۆيان خراوەتەڕوو، 
ئايا ئيمانى موسڵمان هێندە الوازە بە كەمترين كزەبا بلەرزێت؟ ئايا ئەگەر وەاڵمت 
پێ نەبوو، پێش ئەوەى راستەوخۆ گومانت بۆ دورست ببێت، ئيتر هەڵوێستێكى تر 

نيە كە ناوى )گەڕان، پرسياركردن، رەخنەگرتن لە زانياريەكە( بێت؟
نەزانين واتاى نەبوون نيە، واتە ئەگەر وەاڵمێكمان نەزانى، واتاى ئەوە نيە 
وەاڵم نيە، كاتێك وردبينى دەكەين لە هەندێ گرێ و گرفتى وادا كە گومان 
دەنێنەوە، دەبينين قسەكردن تيايدا كاتى لێكۆڵينەوەيەكى بردووە، جا ئەگەر ئەو 
كەسەى پرسيارەكەى ال دروست بووە، لە ماڵپەرە جێمتمانەكانى ناو ئينتەرنێتدا 
گەڕانێك خێراى بكردايە، بە دڵنياييەوە دەيان وەاڵمى ئامادەى دەهاتە بەردەست.
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بنەماى شەشەم: لێكۆڵينەوەى نەرێنيەكانى وەرگرتنى ئەو بيرانەى پێچەوانەى 
قورئان و سوننەتن:

ئەگەر ئەو كەسەى بڕێك گرێ و گرفت و پرسيارى لەژێر سێبەرى ئيماندا ال 
دروست بووە، وابزانێت لە توونێلى ئيلحاددا ئەو گرێ و گرفتانە چارەسەر دەبن، 
ئەوە زۆر هەڵەيە، چونكە ئەگەر لە كاتى ئيمانەكەيدا دە پرسيارى ال دروست 
لە دين دەهێنێت، پرسيارەكان دەبنە هەزار، جياوازى  ئەوە ئەوكاتەى واز  ببێت، 
نێوان ئەم پرسيارانە و ئەوانى دى ئەوەيە كە وەاڵمەكان لە سايەى ئيماندا بەهێزن، 

بەپێچەوانەى وەاڵمەكانى ئەوال كە لەوانەشە هەر وەاڵميان نەبێت.
نموونە: پرسياركردن سەبارەت بە بوونى خراپە، يان وەك هەندێ پێيان خۆشە 
ناوى بنێن: گرێى خراپە، لەراستيدا گرێيە، بەاڵم بۆ مولحيد نەوەك بۆ باوەڕدار، 
چونكە بڕوابوون بە رۆژى دوايى و قەزا و لێپێچينەوەو پاداشت و سزا، وامان لێ 
دەكات بڕوامان وابێت هەركەس بە ستەم بكوژرێت، يان بسووتێنرێت، يان دەستدرێژى 
بكرێتەسەر، ئەوە لە رۆژى دواييدا مافى خۆى وەردەگرێتەوە، ستەمكاريش سزاى 
خۆى وەردەگرێت، بەاڵم ئەو كەسەى بڕواى بە رۆژى دوايى نيە، وەاڵمى چيە؟ 
ئەگەر لێى بپرسين: سەرەنجامى ستەمكاران بە درێژايى مێژوو چيە؟ ئايا مافى 

ئەوانەی ژێر گڵ خران، كە لەاليەن ئەو ستەمكارانەوە ستەميان لێكرا؟
نموونەى پرسيارێكى تر: كێ بوونى )كەونى( بەديهێناوە و بۆچى؟ ئەگەر 
كەسێك بڕواى نەبێت بە بوونى بەديهێنەرێك، دەستەوسان و بێ وەاڵم رادەوەستێت، 
بۆيە دەبينيت كەسى مولحيد دەستى گرتووە بە پەستترين بيردۆزەى ئەو بوارەوە 

هەتا وەاڵمێكى پێ بداتەوە.
چەند پرسيارت دەوێت ريزيان بكە: بۆچى كەون بە رێكخراو دێتەپێشچاو؟ 

بۆچى بە بڕێك ياسا و رێساى ورد كەون بەڕێوەدەچێت؟
چۆن صودفە زانياريە وردە بۆماوەييەكان لەناو قاپێكى تەواو بچووكى )تۆو( 
كە  كەسەدا  لەو  و  كرد  كارلێكيان  زانياريانە  ئەو  چۆن  دەهێنێت؟  بەرهەم  دا 

هەڵگريەتى، سيفەتى راستەقينەيان وەرگرت؟
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بڕێك  لەبەرئەوەى  دەبێت  فەرموودە  دەستبەردارى  كە  كەسەش  ئەو  هەروەها 
كە  يەكەم شت  بەسە،  قورئانم  دەقى  تەنها  دەڵێت  و  بووە  دروست  بۆ  پرسيارى 
گوێڕايەڵيى  بە  دەكات  فەرمان  كە  قورئانە  دەقى  خودى  دەبێتەوە،  بەرنگارى 
فەرمانى  پێچەوانەى  كەسەى  لەو  دەكات  هەڕەشە  و  پێغەمبەر  شوێنكەوتنى  و 
پێغەمبەرى خوا بحووڵێتەوە، ئەوكات ئەو نكووڵيكارە دەكەوێتە نێو بڕێك گرێ و 
گرفتى راستەقينەوە بەرامبەر بەو دەقانە، هەروەك رێى دەكەوێتە چەندين حوكم 
كە هەموو موسڵمانان كۆدەنگن لەسەر كارپێكردنى و لە قورئانيشدا نين، ئەمەش 
چەندين پرسيارى تريشى لێ بەرهەم دێت، لە راستيدا ئەم كەسە دەرباز نەبووە لە 
گرێ و گرفت و پرسيارەكان، بەڵكو لە كۆمەڵێك گرفت و پرسيارى بچووكەوە 

چووە بۆ بڕێك گرێ و پرسيارى راستەقينەى گەورە.

بنەماى حەوتەم: مامەڵەنەكردن لەگەڵ رارايدا بە هەمان چەشنى مامەڵە 
لەگەڵ گومان:

شتێكى ئاساييە ئيماندار بە قۆناغى ختوورە و راراييدا تێپەڕێت و خاوێنيى 
ئيمانەكەى ئازار بدات، بڕێك بابەتى بێزاركەر لە دڵدا بەرامبەر بە مافى خواى 
بابەتێكى ترى شەرع دروست بكات،  يان هەر  يان قەزا و قەدەرى خوا،  گەورە، 
و  زانايان  و  هاوەاڵن  تەنانەت  نين،  دووروويى  و  ئيمان  الوازيى  بەڵگەى  ئەمانە 
پەرستشكارانيش لێى پارێزراو نەبون، بەاڵم پەنايان بە خوا گرتووە لەو شتانە و لە 
خودى شەيتانى نەفرەت لێكراو و هەوڵيانداوە بيركردنەوەى خۆيانى لێ دووربخەنەوە.
ئەگەر ئيماندار لەم چوارچێوەدا مامەڵەى لەگەڵ بكات، ئەمە كێشە نيە، 
بەڵكو بە ويستى خوا بە چاكە بۆى دەنووسرێت، بەاڵم كێشە راستەقينەكە ئەوەيە 
هەر  دەم  بە  دەچن  و  بكەن  لەگەڵدا  مامەڵەى  نازانن چۆن  كەس  هەندێ  كە 
ختورەيەكى بێزاركەرەوە كە دێتە رێيان هەتا دەيانگەيەنێتە بارى خەم و خەفەت 
و بێهيواييەك كە ناتوانێت بەهۆيەوە چێژ لە هيچى تر وەربگرێت، لەوەش خراپتر 
ئەوەيە كە مرۆڤ تووشى پەرچەكردار بكات و لەدەست پاك و خاوێنى و نوێژ 

بێزار بێت و لەدەستيان رابكات، يان بێزار بێت لە تەواوى دين.
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بوارى وەسوەسە جياوازە لەو بوارە راستەقينەى گومانەكان كە بە وەاڵمدانەوە 
ئيتر  بوو،  پەيدا  بۆ  بەهێزى  و  روون  وەاڵمێكى  هەركات  و  دەكرێت  چارەسەر 
گومانەكە دەڕەوێتەوەو كۆتايى پێ دێت، بەاڵم وەسوەسە چارەسەرەكەى وەاڵمدانەوە 
نيە، چونكە بەوە كۆتايى نايەت، با تەنانەت سەد جاريش وەاڵم بدرێتەوە، بەڵكو 

چارەسەرەكەى پشتگوێ خستنيەتى.
دياريكراوى  سەرچاوەيەكى  جار-  -زۆربەى  كە  ئەوەيە  گومان  نيشانەيەكى 
لەو  يان شتێكى  ياخود هاوڕێيەك،  كتێبێك،  يان  بينراو،  يان گرتەيەكى  هەيە، 
چەشنانەيە، بەاڵم وەسوەسە ختوورەيەكە كە مرۆڤ لە ناخى خۆيەوە هەستى پێ 

دەكات و زۆرجاريش لە كاتى پەرستشدا يەخەى دەگرێت.
الى  گومانێك  جار  هەندێ  لەوانەيە  كردن،  باسمان  بنەمايانەى  ئەم  پاش 
مرۆڤ بمێنێتەوە كە سەخت بێت لەدەستى دەربازى بێت، يان گومانێك گەورەتر 
و  نزا  بە  ئەمانە  چارەسەرى  بداتەوە،  وەاڵمى  هەبێت  تواناى  ئەم  لەوەى  بێت 
بڕەوێتەوەو سينە فراوان  بەردەستى خوايە هەتا گومانەكە  پاڕانەوەو خۆخستنە 

بێت و خەم و خەفەتيش ئۆغر بكات.
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چەند بنەمايەىك گفتگۆ و 

مشتومڕ لەگەڵ گومانسازان

بنەماى يەكەم: پێش گفتگۆ: تێگەيشتن لە مەزهەبى بەرامبەر و تەماشاكردنى 
كەرەستە بينراو و خوێندراوە بەردەستەكانى:

هۆكارێكى گرنگى سەركەوتن لەكاتى مشتومڕ لەگەڵ گومانسازاندا، بريتيە 
لە شارەزايى پێشوەختە سەبارەت بە قسەو راستيى مەزهەب و بنەڕەت و گرنگترين 
بەڵگەكانيان، ئەمە يارمەتيدەرە بۆ ئامادەكردنى وەاڵم و لە كتوپڕێكدا قسەيەكى 
ئەوانت نەيەتەڕێ كە سەخت بێت بەبێ خۆئامادەكردن وەاڵمى بدەيتەوە، ئەگەر 

ئەمە رووبدات، لەوانەيە هەڵوێستى خاوەن مافەكە الواز بكات.
هەركەس چووبێتە ناو گفتگۆ و مشتومڕى گومانسازانەوە، چاك لە بەها و 

گرنگيى ئەم بنەمايە تێدەگات.

بنەماى دووەم: رێككەوتن لەسەر بنەمايەكى هاوبەش لەكاتى گفتگۆدا:

لەوانەيە هەريەك لەو دوو اليەنە، بە بەڵگەيەكى دروست دژ بە بەرامبەرەكەى بەڵگە 
بهێنێتەوە، ئەوى ديكەش لەبەرئەوەى دان نانێت بەو بەڵگەدا، دان نەنێت بە قسەكەشيدا، 
بەمەش ناكۆكى دروست دەبێت و كات بەفيڕۆ دەچێت، لەكاتێكدا ئەگەر لە سەرەتاوە 
رێككەوتنێك هەبێت لەسەر سەرچاوەكانى ئەو بەڵگانەى لە مشتومڕەكەدا باس دەكرێن، 
زۆر باشتر و رێيەكى كورتتر وەدەست دەكەوێت، پێويستە ئەوەش بزانين ئەم رێككەوتنە 
بۆ هەموو مشتومڕێك پێويست نيە، لەوانەيە هەندێ كاتيش بەردەست نەكەوێت، بەاڵم 

بە شێوەيەكى گشتى بە سوودە و كات و توانا دەگەڕێنێتەوە.
عەقڵيە  بەڵگە  بە  پێويستيت  مولحيدێك  وەاڵمدانەوەى  بۆ  لەوانەيە  نموونە: 
سەرەتاییەكان بێت لەسەر بوونى خوا وەك بەڵگەيەكى هۆكارى، كەچى ئەو خێرا پێت 
بڵێت تەنها بڕواى بە هەستپێكراوەكان هەيە و نكووڵى لە بەڵگەكانى عەقڵ دەكات.
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بنەماى سێيەم: دەستنيشانكردنى بازنەى ملمالنێ:

دەستپێكردنى مشتومڕەكە  لە  لە هەندێ مشتومڕدا، اليەنێك پاش كەمێك 
بە  هەركاميان  بەڵكو  نيە،  ناكۆكييان  و  كۆكن  دوانە  ئەو  كە  دەزانێت  ئينجا 
هەڵە لەوى تريان تێگەيشتووە، ئەمە لە زۆر گفتگۆى تۆڕە كۆمەاڵيەتييەكاندا 
روودەدات كە زۆرجار كەشێكى خۆبارگاويكردنەوەى دەروونى و خێرايى و رارايى 
پێكدەهێنێت، چاكتر وايە هەريەك لەو دوو اليەنەى گفتوگۆەكە، چاك لە يەكديى 
تێبگەن و بازنەى ملمالنێكەيان دياريى بكەن، ئينجا هەنگاو بنێن بۆ ئامانجێكى 

روون.
گومانێكى  باسى  بيانەوێت  ئەگەر  شەرعيى  كەسى  هەندێ  داخە  جێى 
دياريكراو، يان گرێ و پرسيارێكى هزريى بكەن، نەتوانن قسەيەكيان پێ بێت بۆ 
شوێن و بازنەى ملمالنێكە، يان خاڵى گرفت الى كەسى بەرامبەر، ئيتر نەتوانێت 
وەاڵمێكى بداتەوە كە گومانەكە بڕەوێنێتەوە، ئەمەش لە الوازى لەبەرچاوگرتن 
و تەسكبينيەوەيە، بەڵكو پێويستە شوێن و بازنەى ملمالنێكە و خاڵى كێشەكە 

بزانرێت هەتا چارەسەرەكە بەسوود و راستەوخۆ بێت.

بنەماى چوارەم: وردبينى لە قسەى بەرامبەر و رەخنەلێگرتنى و وريابوون 
لەو كێشە و گرفتانەى لە قسەكانيدا هەيە:

هەڵنەنێت،  هەنگاو  پتەوەوە  و  روون  مەنهەجيى  بنەڕەتێكى  لە  كەسەى  ئەو 
دەكەوێتە ناو گرێ و گرفت و دووفاقييەوە، ئەگەر وتەكانى بۆ خۆى و تەماشاكار 
و گوێگران بخرێنەڕوو، هەڵەكانى دەردەكەون و هەڵوێستى الواز دەردەكەوێت، بۆيە 
وردبينى لە قسەى كەسى گفتوگۆكەر و هەوڵدان بۆ زانينى سەرچاوەى قسەكانى و 
شێوازى بەڵگەهێنانەوەى، يارمەتيدەرە بۆ ئەوەى ئەو قسانەى بەرامبەر لە وتەكانيدا 
خراپى  و  دووفاقييەكانى  و  خۆيەتى  بنەماكانى  و  را  پێچەوانەى  كە  دەربكەيت 

بەڵگەهێنانەوەكانى ئاشكرا بكەيت.
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بنەماى پێنجەم: نەوەستان لە سنوورى بەرگريدا:

هەڵوێستى بەرگريى، هۆى الوازكردنى هەڵوێستى هێرشبردنە، بەتايبەت ئەگەر 
وەاڵمدانەوەكانى ئەو كەسەى كە بەرگرى دەكات لە حەق، لەوپەڕى بەهێزيدا نەبن، 
هەروەك گومانسازان بە جياوازى ئاڕاستەكانيانەوە، مەزهەبەكانيان بەدوور نين 
لە هەڵە و پەڵەى گەورە و پێويستە ئەوانە لەبەرچاوى خەڵكدا زەق بكرێنەوە، 
ئەمەش لە رێى ورووژاندنى پرسيار لەسەر ئەو هەڵە و پەاڵنە و داوايان لێبكرێت 

وەاڵميان بدەنەوە.
ورووژاندنى  لە  بريتيە  كە  گرتۆتەبەر  رێيەكيان  نائايينيەكان،  و  مولحيد 
گومانەكان بەرامبەر بە ئيسالم بێ ئەوەى رەخنە بگيرێت لە پايە و بنەڕەتەكانى 
بيرو بڕوا و بنەماكانى تێڕوانينى خۆيان، ئينجا لەبەردەم جەماوەردا خۆيان بە 
بەهێز نيشان دەدەن و كەسى خاوەن حەقيش بە جۆرێك لە الوازى دەردەكەوێت، 
مەگەر كەسێك خواى گەورە هێزى بەڵگەهێنانەوەو شێوازى وەاڵمدانەوەى بەهێزى 
ئەمەيان  بێت،  لێ  خواى  رەحمەتى  ديدات  ئەحمەد  ئەوەى  وەك  بەخشيبێت  پێ 

شتێكى ترە.

بنەماى شەشەم: خۆبەدەستەوەنەدان لە ئاست هەندێ پێشەكيى پووچدا:

خۆبەدەستەوەدانمان لە ئاست هەندێ پێشەكيى پووچدا، واتە بەرامبەر پابەندمان 
دەكات بە هەندێ ئەنجامى پووچەڵەوە كە لەوانەيە ئێمە ئەوەمان نەوێت، بۆيە 
پێويستە لە سەرەتاوە خۆمان نەدەين بەدەستەوە، ئەمەش رێ لە گومانساز دەگرێت.
دەكات،  لەگەڵ  مشتومڕت  هەنگاو  بە  هەنگاو  مولحيد  هەندێ  نموونە: 
وانيە؟ ئەگەر  بەديهێنەرێكى هەيە، مەگەر  سەرەتا دەڵێت: هەموو هەبوويەك، 
بڵێيت بەڵێ، دەڵێت: دەى خوايش هەيە، ئەى كێ خواى هێناوەتە بوون؟ هەڵوێستى 
دروست لەوەدا ئەوەيە كە لە سەرەتاوە خۆت تەسليمى ئەو بنەمايە نەكەيت، چونكە 
بنەمايەكى نادروستە، راستيەكەى ئەوەيە كە هەموو بەديهاتووێك بەديهێنراوێكى 
هەيە، خواش بەديهاتوو نيە، ئيتر پرسيارى ئەوەى لەبارەوە ناكرێت كێ بەديهێناوە 

يان دروستى كردووە يان هێناويەتيە بوون.
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بنەماى حەوتەم: ئەگەر بانگەشە دەكەيت، بەڵگە، ئەگەريش قسە دەگوازيتەوە، 
راستيى قسەگواستنەوەكە:

كە  كرد  قسەيەكت  ئەگەر  دەڵێت:  دا  البحث(  )آداب  لە  ئيجى  عەزدەدينى 
قسەگواستنەوەكەت  راستيى  دەگواستەوە،  قسەكەت  ئەگەر  تێدابوو،  هەواڵدانى 

بسەلمێنە، ئەگەريش بانگەشە دەكەيت، بەڵگە بخەرەڕوو(.))(
ئەم بنەمايە پوختەيەكى گرنگى زانستى جەدەل نيشان دەدات، واتاكەشى ئەوەيە: 
هەركەس بانگەشەيەك دەكات، لێى وەرناگيرێت هەتا بەڵگەى لەسەر نەهێنێتەوە، 
سەرچاوەيەكەوە  ياخود  دەستە،  يان  بيريار،  يان  زانا  لە  زانياريەك  هەركەسيش 
بگوازێتەوە، پێويستە دروستى وەرگرتنى زانياريەكە لە سەرچاوەكە بسەلمێنێت، 

ئەگەر ئەمە نەكات، قسەكەى هيچ بەهايەكى نيە.
ئەگەر ئەم بنەمايە بە چاكى جێبەجێ بكرێت، بەرگريەكى بەهێز دەبەخشێت 

بە گەنجان لە ئاست گومانە هاوچەرخەكاندا.
لە جياكردنەوەى )دروستى گواستنەوە( و )دانەوەپاڵ( دا تێبينيەك هەيە، بۆ 
نموونە: هەندێ كەس بۆ تانەدان لە هاوەاڵن پشت بە هەندێ رووداوى مێژوويى 
دەبەستێت، ئەگەر پێى بڵێيت: ئادەى بيسەلمێنە، دەڵێت: ئەوە لە مێژووى تەبەريدا، 

لە فاڵنە بەش و فيسارە الپەڕەدا هەيە.
لە راستيدا ئەمە نيشاندانى دروستيى گواستنەوەكە نيە، بەڵكو تەنها دانەوەپاڵە، 
ئێمە پێويستمان بەوەيە بگەڕێينەوە سەر مێژووى تەبەرى بۆ ئەوەى دڵنيا ببينەوە لە 
سەنەدى ئەو چيرۆكە، ئايا سەنەدەكەى صەحيحە يان نا؟ خود لەبنەڕەتەوە سەنەدى 
هەيە يان نا! چونكە تەبەرى صەحيحبوونى لە كتێبەكەيدا بە مەرج نەگرتووە، بۆيە 
ئەگەر شتێك بدرێتەوە پاڵ تەبەرى، ئەمە سەلماندنى دروستيى قسەكە نيە، بەڵكو 

تەنها ئاڕاستەت دەكات بۆ سەرچاوەيەك كە پێويستە توێژينەوەى لەسەر بكرێت.

))( - حاشية الصبان على شرح آداب العضد، ص ٦.
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بنەماى هەشتەم: بەئاگابوون لە بەڵگەهێنانەوەى هەڵێنجراو بە دەقە شەرعييەكان 
و پێويستى خستنەڕووى سەرجەم دەقەكانى بابەتەكە:

و  مولحيد  و  گومانساز  زۆربەى  چونكە  بنەماكانە،  گرنگترين  لە  ئەمە 
دەكەنە  ئايەتە  ئەم  هەندێكيان  ئەوەى  وەك  دەكەن،  ئەمە  پەيڕەوى  موژدەبەران 
بەڵگە بۆ راستيى ئايينى مەسيحيەت و واز لەو ئايەتانەى دى دەهێنن كە كوفرى 
مەسيحيەكان روون دەكاتەوە )قُْل فَأْتُوا ِبالتَّْوَراِة فَاتْلُوَها(، )پێيان بڵێ، بڕۆ دەقى 

تەورات بهێنن و بيخوێننەوە(
نموونەيەكى تر: بەڵگە هێنانەوە بە فەرمايشتى خوا )إِنََّك َل تَْهِدي َمْن أَْحبَبَْت( 
)تۆ ناتوانيت رێنموونى هەركەس بكەيت كە خۆشت دەوێت(، دەكەنە بەڵگەى 
ئەوەى مرۆڤ ملكەچە و بەڕێ دەكرێت و خۆى سەرپشك نيە، واز لەو ئايەتانەى 
تر دەهێنن كە ويست و رێدان بە مرۆڤ لەخۆدەگرێت، وەك فەرمايشتى خوا )فََمْن 
َشاَء فَلْيُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلْيَْكُفْر(، )هەركەس دەيەوێت با باوەڕ بهێنێت، هەركەسيش 

دەيەوێت با بێباوەڕ بێت(.
بە  دەكەن  ئايەتێك  دەكەن،  سوننەت  لە  نكووڵيى  ئەوانەى  دى:  نموونەيەكى 
بەڵگە و واز لەو ئايەتانەى دى دەهێنن كە تيايدا فەرمان دەكەن بە گوێڕايەڵيى 
ٍء(، )ئەم كتێبە -قورئان- مان  پێغەمبەرى خوا )َونَزَّلَْنا َعلَيَْك الِْكتَاَب تِبْيَانًا لُِكلِّ َشْ

بۆ دابەزاندويت بۆ ئەوەى ببێتە روونكەرەوەى هەموو شتێك(.
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چەند تیشکێىك پێويست بۆ ئەو كەسەى 

بەرگريى دەكات لە ئيسالم و بنەڕەتە چەسپاوەكاىن

يەكەم: فەزڵ و گەورەيى وەاڵمدانەوەى گومانەكان:

أ: خواى گەورە دەفەرموێت )َوَجاِهْدُهْم ِبِه ِجَهاًدا كَِبريًا(، واتە بە قورئان جيهاديان 

بكە، ئيبن تەيميە دەڵێت: ئەو كەسەى وەاڵمى بيدعەكاران دەداتەوە، موجاهيدە، 
تەنانەت يەحياى كوڕى يەحيا دەڵێت: رۆچوون و قاڵبوونەوە لە سوننەتدا، زۆر 

باشترە لە جيهاد(.
ب: پيشەى پێغەمبەران روونكردنەوەى حەق و رەواندنەوەى تێڕوانينە پووچەكانە.

ت: خواى گەورە خۆى وەاڵمى ئەو كەسانەى داوەتەوە كە تانە دەدەن لە زاتى خۆى و 

دين و شەرع و پێغەمبەرەكەى، وەك دەفەرموێت )َوقَالُوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َولًَدا، لََقْد 
ِجئْتُْم َشيْئًا إِدًّا(،))( )بێباوەڕان دەيانوت خواى گەورە كوڕى بۆ خۆى بڕيار داوە، 

بەڕاستى قسەيەكى ئێجگار قورس و ناڕێكتان كرد(، هەتا كۆتايى ئايەتەكان.
هەروەها دەفەرموێت )َوقَاَل الَِّذيَن كََفُروا لَْوَل نُزَِّل َعلَيِْه الُْقرْآَُن ُجْملًَة َواِحَدًة كََذلَِك 
َّلَْناُه تَرْتِيًل، َوَل يَأْتُونََك ِبَثٍَل إِلَّ ِجئَْناَك ِبالَْحقِّ َوأَْحَسَن تَْفِسريًا(،))(  لُِنثَبَِّت ِبِه فُؤَاَدَك َورَت

يەكجار  بە  هەرهەمووى  قورئان  بۆچى  دەيانوت:  نەهێنابوو  باوەڕيان  )ئەوانەى 
دانەبەزى بۆ سەر پێغەمبەرى خوا، بەم شێوازە قۆناغ قۆناغ بۆت دادەبەزێنين 
بۆ ئەوەى دڵت جێگير و دامەزراو بكەين پێى، وە بە تەرتيل و جوانيش بۆمان 
خوێندويتيەوە، ئەو کافرو موشریکانە هەر مەسەل و نەزیلەیەکت بۆ دێننەوە، بۆ 
وەستانی کارەکەت و ناشرین کردنی ئەم قورئانە، ئێمەش بەردەوام بە وەاڵمی 

هەق و بەجێ و جوانترین تەفسیرێکەوە هاتوین بەهاناتەوە(.

))( - مريم: 88-8٩.
))( - الفرقان: )33-3.



قــەڵـغــــــــانەکان 74
A

S
T

A
N

A

ئيسالم  لە  بەرگريى  بێت كە  روون  ئەوەى ال  بەرگريكار  تاكى  دووەم: گرنگە 

دەكات نەوەك لە بيروبۆچوونەكانى خۆى، ئەمەش وادەخوازێت ئيسالم بەو چەشنە 
بخاتەڕوو كە هەيە، هاوكات هونەرى بانگەواز و پێشخستنى لەپێشينەكان رەچاو 

بكات.
سێيەم: بانگخواز ئەگەر بانگەوازەكەى بە باشترين شێوە گەياند، ئيتر بەرپرس 

نيە لە بەدەمەوەهاتنى خەڵك و پێويست ناكات خۆى شپرز بكات بۆ ئەو خەڵكە، 
بەڵكو هەوڵى خۆى بەخەرج بدات و ئەوەش بزانێت خەڵكێك هەيە حەقى ناوێت، 

وەك چۆن خواى گەورە چەندين جار ئەوەى لە قورئاندا باسكردووە.
چوارەم: پێويستە بانگخواز لە رووى رەوشتى بااڵ و ئاكارى ئيسالمييەوە گرنگيى 

بە خۆى بدات و ببێتە پێشەنگێكى باش، ئەمەش دەبێتە هۆكارێكى كەمكردنەوەى 
شوێنەوارى گومانەكان، چونكە نموونەى رەوشتيى بااڵ لە تاكى ئايينداردا، بە 
وا ِمْن  بانگەوازێكى بێدەنگى كاريگەر دادەنرێت )َولَْو كُْنَت فَظًّا َغلِيَظ الَْقلِْب َلنَْفضُّ
َحْولَِك(،))( )خۆ ئەگەر کەسێکی تووڕەو قسەڕەق ودڵ ڕەقبای، دەوروبەریان 

چۆڵ دەکردیی و، لێت دووردەکەوتنەوە(.
ديدگايەكى گشتگير بۆ نەخشەى ئەو گومانانەى لە ئێستادا دژ بە ئيسالم و 

بنەڕەتە چەسپاوەكانى دەورووژێنرێن))(.
ئەو گومانە سەردەميانەى لەاليەن مولحيدان و نائايينيەكان و نكووڵيكارانى 
سوننەت و گومانسازانەوە دژ بە ئيسالم و بنەڕەتە چەسپاوەكانى دەورووژێنرێن، 

دەگەڕێنەوە سەر دوو جۆر، هەركام لەوانەش چەند بەشێكيان هەيە.

))( - آل عمران: 5٩).
))( - ئەم ديدگايە هەموو ئەو گومانانە ناگرێتەوە كە دەستاودەست دەكرێن، بەڵكو زۆربەى 
ئەوانە دەگرێتەوە كە زۆر باڵون، هەروەك ئەو دابەشكارييەى دەيبينن، ئيجتيهادێكە كە دەكرێت 
هەڵەى تێدابێت و راست بكرێتەوە، لەم كتێبەدا )زۆربەى(  ئەو گومانانەم وەاڵم داوەتەوە كە لە 

نەخشە گشتگيرەكەى ئێرەدا باسكراون.
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جۆرى يەكەم: كۆمەڵێك گومان كە مەبەست پێيان لێدانە لە بنەڕەتى ئيسالم، 

ئەمانەش چوار بەشن:
و  حيكمەت  و  كەماڵ  و  خوا  بوونى  بە  سەبارەت  گومانەكان  يەكەم:  بەشى 

كردارەكانى زاتى الله.
ئەمەش دوو لقى لێ دەبێتەوە: لقى يەكەم: گومانەكان سەبارەت بە سەلماندنى 

بوونى خوا، ديارترين ئەو گومانانەى ئەم لقەش بريتين لە:
1- پرسيار: كێ خواى بەديهێناوە؟

2- رەخنەگرتن لە بەڵگەكانى بوونى خوا، وەك تانەدان لە بنەماى هۆكارێتى.
3- بانگەشەى بێمنەتبوون لە پێويستى بوونى خوا بەهۆى ياسا كەونيەكانەوە.

4- بەڵگەهێنانەوە بە هەندێ بيردۆزە و ئەگەرى زانستيى نوێ، وەك بيردۆزەى 
پەرەسەندن و فرە گەردوونی هەندێ بەشى فيزيائى كە قسە لەسەر نەبوونى خوا 

دەكەن.
لقى دووەم: گومانەكان سەبارەت بە كەماڵى خوا و حيكمەتى پەروەردەگار لە 

كردارەكانيدا، لەديارترين ئەو گومانانەش كە لەم لقەدا هەن بريتين لە:
1- بۆچى بەديهێنراوين و فەرمانمان پێكراوە پەرستش بكەين؟

2- گومانى بوونى خراپە لە جيهاندا.

3- گومانى وەاڵمدانەوەى نزاكان لەاليەن پەروەردگارەوە.

4- سزادانى بێباوەڕان بە دۆزەخ و بەهەتايى مانەوەيان تيايدا.

5- كۆكردنەوەى دادپەروەريى خوايى و قەزا و قەدەرى خوا و نووسينەوەى كردەوەكانى 
بەندەكان.

بەشى دووەم: گومانەكان سەبارەت بە قورئانى پيرۆز كە دەبێت بە دوو لقەوە:

لقى یەکەم: گومانخستنە سەر دروستى دانەوەپاڵى بۆ الى خوا.



قــەڵـغــــــــانەکان 76
A

S
T

A
N

A

لقى دووەم: بانگەشەى بوونى هەڵە تيايدا، ئەو هەاڵنەش كە بانگەشەيان بۆ 

دەكرێت سێ جۆرن )زمانەوانى و زانستيى و دووفاقى نێوان ئايەتەكان(.
بەشى سێیەم: گومانەكان سەبارەت بە پێغەمبەر موحەممەد  كە دوو لقى 

لێ دەبێتەوە:
لقى یەکەم: گومانخستنە سەر پێغەمبەرايەتيەكەى.

ئەو  ديارترين  لە  ژيانيدا،  ماوەى  لە  هەڵوێستەكانى  لە  تانەدان  دووەم:  لقى 

تانانەش كە لێى دەدرێن بريتين لە هاوسەرگيريى لەگەڵ عائيشە و صەفييە، 
مەسەلەى فرەژنيى، رووداوى بەنى قورەيزە، رووداوى عورەينيەكان.

ئەو  ديارترين  لە  ئيسالمى،  تەشريعى  بە  بەشى چوارەم: گومانەكان سەبارەت 

گومانانەش لەم بازنەدا بريتين لە:
1- حوكمەكانى تايبەت بە ئافرەت لە ئيسالمدا )بانگەشەى ئەوە دەكەن ستەمى 

لێكراوە(.
2- حوكمەكانى جيهادى ئيسالمى )بانگەشەى ئەوە دەكەن ئايينى توندوتيژييە(.

3- كۆيلە و سزاى هەڵگەڕاوە )بانگەشەى ئەوە دەكەن ئايينێكە پێچەوانەى ئازادیە(.
ئايينێكى  دەكەن  ئەوە  )بانگەشەى  دز  دەستبڕينى  و  زيناكار  رەجمكردنى   -4

وەحشيگەرييە(.
پێشوو  لەوانەى  شتێك  لە  نكووڵى  موسڵمان  هەندێ  كە  نيە  ئەوە  مەبەست 
بكەن، بەڵكو مەبەست ئەوانەن كە دەيانەوێت بەم هۆيەوە لە بنەڕەتى ئيسالم بدەن.
جۆرى دووەم: ئەو گومانانەى مەبەست پێيان لێدانە لە بنەڕەتە چەسپاوەكانى 

شەريعەت، دوور لە بنەڕەتى ئيسالم، ئەمەش پێنج بەش لەخۆدەگرێت:
بەشى یەکەم: گومانەكان لەسەر فەرموودە كە چەند لقێكى لێ دەبێتەوە:

لقى یەکەم: بنەڕەتى بەبەڵگەبوونى فەرموودەو بێمنەت بوون لێى بەهۆى قورئانەوە.



77قــەڵـغــــــــانەکان
A

S
T

A
N

A

لقى دووەم: بەبەڵگەبوونى گێڕانەوە ئاحادەكان بەتايبەت.

لقى سێیەم: گومانەكان لەسەر ئەوانەى فەرموودەكانيان گواستوونەتەوە.

لقى چوارەم: لەسەر مێژووى فەرموودە و نووسينەوەو تۆماركردنى.

لقى پێنجەم: لەسەر زانستى فەرموودەو مەنهەجى فەرموودەناسان.

لقى شەشەم: لەسەر خودى فەرموودەكان بە بانگەشەى ئەوە لەگەڵ عەقڵ يان 

تردا  فەرموودەى  بڕێك  ياخود  فەرموودە،  زانستى  يان  قورئان،  ياخود  هەست، 
ناگونجێن.

بەشى دووەم: گومانەكان سەبارەت بە مەنهەجيەتى تێگەيشتن لە دەقى شەرعيى.

بەشى سێیەم: گومانەكان لەسەر هاوەاڵن.

بەشى چوارەم: گومانەكان لەسەر ئيجماع.

بەشى پێنجەم: گومانەكان لەسەر حەددە شەرعييەكان.
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شەن و كەوى ديارترين ئەو گومانە سەردەميانەى مولحيد و 

نائايينيەكان و نکووڵيكاراىن سوننەت دەيانورووژێنن

باسى  گشتگيريەكە،  نەخشە  ناو  پێشووى  ريزبەندييەى  ئەو  هەمان  لەسەر 
ئەم  پەيامى  كە  بكەن  ئەوەش  تێبينى  دەكەم،  هەڵوەشاندنەوەيان  و  گومانەكان 
كتێبە كورتييە نەوەك درێژەپێدان و فراوان باسكردنى هەڵوەشاندنەوەى گومانەكان، 
هەركەسيش دەيەوێت بە دوورودرێژى لەسەرى بخوێنێتەوەو شارەزا بێت، ئەوە با 
بچێتەوە سەر ئەو سەرچاوانەى كە لە باسى وەاڵمدانەوەى هەر گومانێكدا ئاماژەى 
دەيخەمەڕوو،  لەسەر گومانەكان  وەاڵمانەى  لەو  هەندێ  هەرچەندە  دەدەم،  پێ 

بەسە.
پێشتر وتمان كە گومانەكانى سەردەم دوو جۆرن:

يەكەم: ئەو گومانانەى مەبەست پێيان لێدانە لە بنەڕەتى ئيسالم.

چەسپاوەكانى  بنەڕەتە  لە  لێدانە  پێيان  مەبەست  كە  گومانانەى  ئەو  دووەم: 

شەريعەت نەوەك بنەڕەتى ئيسالم.
وەك پێشتر باسمان كرد جۆرى يەكەم دابەش دەبێت بۆ چەند بەشێك، يەكەم 
بەشيش ئەو گومانانە بوون لەسەر بڕوابوون بە بوونى خوا و كەماڵى كردارەكانى خوا 
دەوروژێنرێن، پێش ئەوەى وەاڵمى پرسيار و گومانەكانى ئەم بەشە بدەينەوە، باسى 
دوو بنەڕەت دەكەين كە پێويستە بگەڕێينەوە بۆيان هەتا سەرەتاى وەاڵمدانەوەى 

رەخنە و تێبينيەكان بن.
يەكەم: بەڵگەكانى بوونى خوا.

دووەم: حيكمەت لە كردارەكانى خواى گەورە.
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بنەڕەىت: بەڵگەكاىن بووىن خوا

يەكەم: بەڵگەى فيترەت:

فيرتەىت مرۆيى لە سێ رووەوە بەڵگەيە لەسەر بووىن خوا:

رووى يەكەم: هەندێ زانينى سەرەتايى هەن كە هەموو مرۆڤێك دەستى كەوتون 

بێ ئەوەى لە خوێندنگەدا فێريان بێت و لە زانكۆدا پێى وترابێت، بەڵكو لەگەڵ 
لەدايكبوونيدا هەبون و لە عەقڵيدا چێنراون، وەك زانينى ئەوەى هەر بەديهێنراوێك 
دەبێت بەديهێنەرێكى هەبێت، بەش بچووكترە لە هەموو، ئەم زانياريانە لە دوو 

رێگەوە دەبنە بەڵگە بۆ بوونى خوا:
رێگەى یەکەم: لە روانگەى بينين و بەڵگەخوازيەوە، ئەويش بەوەى بڕوانرێت لە 

كەون و مرۆڤ و بەديهێنراوەكان و بزانرێت ئەمانە بەديهێنراون، پاشان بەو زانينە 
بەديهێنەرێكى هەيە،  بەديهێنراوێك  دەڵێت هەموو  بهێنينەوە كە  بەڵگە  فيترەتيە 
كەواتە كەون و دروستكراوەكانيش خالق و بەديهێنەرێكيان هەيە كە خواى گەورەيە.
رێگەى دووەم: تەنها بوونى ئەو غەريزە مەعريفيە فيترەتيانە بەڵگەن لەسەرئەوەى 

يەكێك ئەمانەى خستۆتە ناو دەروونى مرۆڤەوە، چونكە ئەوانە بە بەدەستهێنان و 
فێربوون بەدەستنەهاتون، ئەمەش بەڵگەيە لەسەر بوونى خواى بەديهێنەر.

رووى دووەمى بەڵگەبووىن فيرتەت: پێويستى ئاتاجى و بەندايەتى، يان داننانى 

مرۆڤدا  فيترەتى  لە  چونكە  بەديهێنەر،  خواى  پێويستيى  بە  دەروونى  پێويستى 
ئاتاجيەكى خۆيى هەيە بە هێزێكى پەنهانى تەواوەتى و دەوڵەمەند كە مرۆڤ 
و  خراپە  لە  بيپارێزێت  بپاڕێتەوە  لێى  و  بكات  لێ  قازانجى  و  سوود  داواى 
لەبەردەميدا زەبوونيى خۆى نيشان بدات، بەتايبەت لەكاتى ناڕەحەتييەكاندا، بۆيە 
دەبينيت هەموو گەالنى پێشوو لە دێرزەمان و لە شوێن و واڵتە جياجياكانەوە 
داروبەرديان  و  ئاگر  و  هەسارە  و  خۆر  تەنانەت  هەبووە،  پەرستشيان  شوێنى 
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بپارێزن،  لەزيان  بتوانن سوود وەدەست بخەن و خۆ  بەو هۆيەوە  پەرستووە هەتا 
ئەمەش تەنها لەبەر ئاتاجيى مرۆڤە بە پەرستراوێك كە داخوازى و پێويستيەكانى 
رۆحى پڕبكاتەوە، بەاڵم ئەو كەشەى مرۆڤ تيايدا دەژى، لەوانەيە بەشدار بێت 
لە شێواندنى مەبەستە دروستەكە، ئيتر لەبرى ئەوەى رووبكاتە پەرستراوى حەق، 
روودەكاتە هەندێ پەرستراوى باتڵ كە پێش دەقى شەرعى، بە عەقڵيش دەزانرێت 
كە پەرستنيان رەوا نيە، بۆيە پێغەمبەران كە نێردراون بۆ قەومەكانيان، چەقى 
دانيان  گشتى  بە  گەالن  چونكە  نەبووە،  خوا  بوونى  سەلماندنى  پەيامەكەيان 
راستيە  ئەو  بەوەيە  پێويستيان  جارجارە  كەس  هەندێ  ئەگەرچى  دەنا،  بەوەدا 
فيترەتيەيان وەبيربهێنرێتەوە، بەڵكو چەقى پەيامى پێغەمبەران بانگەوازكردن بووە 
بۆ يەكخواپەرستى و دەربازبوون لە پەرستشى جگە لە خوا، بۆيە دەبينين شێوازى 
گوتارى پێغەمبەران لەكاتى قسەكردن لەسەر ئەو راستييە فيترەتيە، بيرخستنەوە 
بووە نەوەك بناغەدانان و دامەزراندن، وەك ئەوەى بڵێيت فيترەت لە دەروونەكاندا 
زيندووبكەنەوە يان بێدارى بكەنەوە، نەوەك بيچێنن يان بنيادى بنێن، بۆ نموونە 
َمَواِت  السَّ فَاِطِر  َشكٌّ  اللَِّه  أَِف  رُُسلُُهْم  )قَالَْت  گەورە  خواى  فەرمايشتى  لە  بڕوانە 
َواْلَرِْض(،))( )پێغەمبەرەكانيان پێيان وتن: مەگەر هيچ گومانێك هەيە لەسەر 

خوا كە بەديهێنەرى ئاسمانەكان و زەوييە؟!(، ئەم شێوازە بۆ بيرخستنەوەيە نەوەك 
بۆ دانانى واتايەك كە پێشتر نەبووبێت.

هەبێت،  فيترەتيە  پێويستيە  ئەو  دەكەن  لەوە  نكووڵيى  خەڵكانێك  هەرچەندە 
بەاڵم بێ هيچ دوودڵيەك لە دەروونەكاندا جێپێى داكوتاوە و نكووڵيكردنيشى لە 
ملەجيڕەيى و خۆبەزلزانيەوەيە، ياخو بەهۆى خراپكردنى فيترەت و گۆڕينەوەيەتى 
يِن  بە چەند كارتێكەرێكى دەرەكيى، خواى گەورە دەفەرموێت )فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
َحِنيًفا ِفطْرََة اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَيَْها(،))( )رووى خۆت بە پاكى رابگرە و دامەزراو 

بە لەسەر ئايينى پاك و يەكخواپەرستى، ئەم ئايينە پاكە ئەو فيترەتە پاكەيە كە 
خواى گەورە خەڵكى خستۆتە سەرى(.

))( - إبراهيم: 0).
))( - الروم: 30.
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هەروەها پێغەمبەرى خوايش  دەفەرموێت )َما ِمْن َمْولُوٍد إِلَّ يُولَُد َعَل الِْفطْرَِة، 
َسانِِه(،))( )هەر لەدايكبوويەك لەدايك دەبێت،  َانِِه، أَْو مُيَجِّ َدانِِه ، أَْو يَُنصِّ فَأَبََواُه يَُهوِّ

يان  جوولەكە  بە  دەيكەن  باوكى  و  دايك  ئيتر  دەبێت،  لەدايك  فيترەت  لەسەر 
مەسيحيى يان مەجووسى(.

ئيبن تەيميە رەحمەتى خواى لێ بێت دەڵێت: )داننان بە خواى بەديهێنەردا 
تووشى  كەس  هەندێ  ئەگەرچى  خەڵكە،  دەروونى  ناو  پێويستى  و  فيترەتيى 
حاڵەتێكى وا ببێت كە فيترەتەكەى بشێوێنێت بە چەشنێك پێويستى بە روانينێك 

بێت كە مەعريفەى پێ ببەخشێت(.))(
واقيعى  لە  بشێوێنرێن؟  فيترەتەكان  دەكرێت  بڵێت: مەگەر  كەسێك  لەوانەيە 

بەرچاوەوە بەڵگە چيە لەسەر ئەوە؟
بنەما  نكووڵيى  هەن  خەڵكانێك  واقيعدا  لە  لەوەى  بريتيە  ئەوەش  وەاڵمى 
عەقڵيە يەكەميەكان دەكەن و تەنها بڕوايان بە هەست هەيە هەتا كەوتوونەتە ناو 

بارودۆخێكەوە كە پێش گەورەكان، منداڵەكان دەخاتە پێكەنين، بۆ نموونە:
لە يەكێكيان دەپرسيت سەبارەت بە بينايەك كە لە بيست قات پێكهاتووە، لە 
قاتێكدا دە دەرچە هەيە، تاكە دەرچەيەك لەچاو سەرجەم بيناكەدا چ رێژەيەكى 
بەردەكەوێت؟ ئايا لە بيناكە گەورەترە يان بچووكترە؟ كەچى وەاڵمەكەى ئەوەيە 

ئەو شتە نازانێت هەتا بە هەستى بينين بيناكە نەبينێت، ئينجا بڕيار دەدات!
زانينە عەقڵيە  يان دوودڵيەوە  بەهۆى گومان  ئەو كەسەى  لەسەر  پێوانە  بە 
يەكەمينەكانى شێواون و لەوەوە ئەو حاڵەتە سەرەتايى و فيترەتەى شێواوە، دەگەينە 
بوونى خواى گەورە  بۆ  بانگەواز  بشێوێنرێت كە  ئەو فيترەتەش  ئەوەى دەكرێت 
دەكات، چونكە ئەو زانينە عەقڵيە سەرەتاييانەش مەسەلەيەكى فيترەتيە، بەڵكو 
بوونى خوادا، بەرچاوترە لەوەى  بە  بوارى داننان  وێناكردنى شێوانى فيترەت لە 

))( - صحيح البخاري، الرقم 358).
))( - مجموع الفتاوى )٦)/8٩)(.
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تێڕوانينى لە زانينە عەقڵيە يەكەمينەكاندايە، لەبەرئەوەى گومانەكان لە يەكەمدا 
لەوەى دووەم زياترن.

رووى سێيەم: غەريزە و رەوشت، چونكە دەبينين لەناو مرۆڤ و ئاژەڵيشدا 

بڕێك غەريزەى فيترەتى هەن كە لە كۆمەڵگەو دۆخ و كەشەوە بەدەستنەهاتون، 
بەڵكو بەبێ دەستكەوتنى لەاليەن خۆيانەوە تياياندا هەيە، دەبينيت هەندێ ئاژەڵ 
لەگەڵ لەدايكبوونياندا راستەوخۆ بەدواى شيردا دەگەڕێن و دەم بۆ گوان دەبەن، 
بەبێ ئەوەى دايكەكە فێرى كردبێت كۆرپەكەى وابكات، هەروەها دەبينيت كاتێك 
ساوايەكى شيرەخۆر مەمكى دايكى پێ دەدرێت، خێرا دەزانێت چۆن بيمژێت و 
خواردنى لێ دەربكات، هەروەها غەريزەى حەزى دوو رەگەز بۆ يەكدى و غەريزەى 

هاوسەرگيريى و حەزى منداڵ و چەندين غەريزەى تر.
بيريارى ناسراو عەبدولوەهاب مسيرى وتەيەكى زۆر جوانى هەيە لەو بابەتانەدا 
كە وايانلێكردووە دەست هەڵگرێت لە ديدى مادديگەرى بۆ ژيان، لە گرنگترينيان:
كە  وابەستەييەك  كچەكەيەوە،  بە  وابەستەيە  چەندە  ژنەكەى  دەيبينى  كە 
سنوورى ئامێرە مادديە بەستووەكانى تێدەپەڕاند، دەڵێت: مەگەر دەكرێت هەموو 

ئەمانە بە هۆى ئەنزيمەكانەوە بن؟))(
لەو غەريزانەى لەناو مرۆڤدا چێنراون، بريتين لە بەها رەوشتييە چاكەكان وەك 
بەباشدانانى راستگۆيى و دادپەروەريى و رقبوونەوە لە ستەم و كوشتن و سزادانى 

منداڵ و شتى ترى لەو چەشنە.
ناكرێت لە بازنەى پوچگەرایی و هەڕەمەکی، لە بوونى چاكە لە دەروونى 
دەبێت  گونجاندنێ  و  رێكخستن  بە  لەمە  تێگەيشتن  بەڵكو  تێبگەين،  مرۆڤدا 
لەژێر سايەى بڕوابوون بە خوايەكى كاربەجێ كە دەروونەكانى بەديهێناوەو چاكە 

و خراپەشى پێ ئاشنا كردون.

))( - لە ديمانەيەكيدا لەگەڵ جاسم المطوع لە بەرنامەى )حديث الذكريات( كە لە ئينتەرنێدا 
دانراوە.
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دووەم: بەڵگەى هێنانەدى و دروستكردنى داهێنراوەكان:

ئەم بەڵگەيە بە ئاڕاستەى ئەو شتانەيە كە بەديهاتوون، هەرچيەك كە بەديهاتووە، 
ئەوە عەقڵ وادەخوازێت بگەرێين بەدواى ئەوەدا كە بەديهێناوە، ئەمەش لەسەر ئەم 

ريزبەندييە وەستاوە:
1- كەون بەديهاتووەو مەخلووقاتيش لە نەبوونەوە بەديهێنراون.

2- هەموو بەديهێنراوێك دەبێت بەديهێنەرێكى هەبێت.

3- بۆيە كەون و مەخلووقاتيش بەديهێنەرێكيان هەيە كە لە نەبوونەوە هێناونيەتە بوون.
ئەم بنەمايەش - مەبەستم: هەموو بەديهێنراوێك بەديهێنەرێكى هەيە- هەموو 
مرۆڤێك لە روانگەى كردەييەوە دانى پێدا دەنێت، ئەگەرچى هەندێ كەس بە زمان 
نكووڵيى لێ دەكەن، بۆيە دەبينيت لەدواى هەر هەبوويەكەوە كە پێشتر نەبووە، 
بەدواى بكەردا دەگەڕێين، دەبينيت پزيشكەكان بەدواى هۆكارى باڵوبوونەوەى ئەو 
نەخۆشييانەدا دەگەڕێن كە پێشتر نەبون و تازە باڵوبوونەتەوە، تەمەنى خۆيان لە 
توێژينەوەو لێكۆڵينەوەدا سەرف دەكەن و دان دەنێن بەو بنەما عەقڵيەى كە باس 
لە هۆكارێتى دەكات، تەماشا دەكەيت زانايانى دەروونناسى و كۆمەڵناسى بەدواى 
ئەو هۆكارانەدا دەگەڕێن كە كێشە دەروونى و كۆمەاڵيەتيەكانيان پەيدا دەكەن، 
تەنانەت دەبينيت كۆرپەى ناو بێشكە كاتێك گوێى لە دەنگێك دەبێت، بەمالوالدا 
سەر دەجووڵێنێت و بەدواى سەرچاوەى دەنگەكەدا دەگەڕێت، ئيبن تەيميە دەڵێت: 
هەر  نەبووە،  پێشتر  ئەوەى  پاش  بەديهێنراو  كە  ئەوەيە  زانراوە  پێويستيەى  )ئەو 
بە  مندااڵنيش  بۆ  تەنانەت  پێويستە،  پرسە  ئەم  هەبێت،  بەديهێنەرێكى  دەبێت 
فيترەت ديار و زانراوە، چونكە منداڵ ئەگەر كەسێك لێى بدات و ئەم ئاگاى لە 
خۆى نەبێت و نەيبينێت، دەڵێت: كێ بوو لێيدام؟ ئەگەر پێى بوترێت: كەس لێى 
نەدايت، عەقڵى ئەوە قبووڵ ناكات لێدانەكە لەخۆوە بێت و كەسێك نەبووبێت(.))(
لەبەر هەموو ئەمانە، مرۆڤێك كە لەگەڵ فيترەتيدا تەبايە، پێويستى بەوە نيە 
لەسەر بوونى خواى بەديهێنەر بەڵگەى بۆ بهێنيتەوە، چونكە بە رامان لە بەديهاتنى 

))( - الفتاوى )5/5))(.
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كەون و مەخلووقات ئەوەى پێ دەڵێت و بەدوايدا پێويستيى عەقڵيى بەڵگەو دانپێدانان 
بە بوونى خواى بەديهێنەر بەدواى خۆيدا دێنێت.

)ئايا  الَْخالُِقوَن(،))(  ُهُم  أَْم  ٍء  َغرْيِ َشْ ِمْن  ُخلُِقوا  دەفەرموێت )أَْم  خواى گەورە 
بەبێ هيچ شتێك و لە هيچەوە بەديهێنراون؟ يان خوايەك هەيە بەديهێناون(.

َشيْئًا(،))(  يَُك  َولَْم  قَبُْل  ِمْن  َخلَْقَناُه  أَنَّا  اْلِنَْساُن  يَْذكُُر  )أََوَل  دەفەرموێت  هەروەها 
)ئايا مرۆڤ ئەوەى لەبيرچووە كە ئێمە دروستمان كردووە پێش ئەوەى هيچ شتێك 

بێت و لە هيچى نەبووەوە بەديمان هێناوە(.
لەخۆگرتبێت،  قورسيەكى  كە  نەماوە  بەوجۆرە  كەون،  بەديهاتنى  سەلماندنى 
چونكە لە نێوەندە زانستييەكانى ئەمڕۆدا كەسێكى وا نابينيت بڵێت كەون كۆن 
و ئەزەليە، بۆيە نابينيت زانا مولحيدەكان لە بازنەى نكووڵييان بۆ بوونى خوا، 
نكووڵيى بكەن لە بەديهاتنى كەون، بەڵكو بۆ راڤەكردنى پەنا بۆ ئەوە دەبەن كە 

بڵێن دروستبوون و بەديهاتنى كەون لە دەرەوەى بازنەى غەيبيى ئايينەوەيە.
لێرەدا دەرفەت نيە بە دوورودرێژى بەڵگەى زانستى بهێنينەوە لەسەر بەديهاتنى 
گەردوون، دەتوانيت بگەڕێيتەوە سەر هەر سەرچاوەيەكى زانستى لەژێر ناونيشانى 
)فراوانبوونى گەردوون، يان كشانى گەردوون( هەروەها لەژێر ناونيشانى )ياساى 

دووەمى دايناميكى حەراريى(.
لەو سەرچاوە گرنگانەى لە بوارى سەلماندنى بوونى خوا و بەڵگەكانى فيترەت و 

عەقڵدا هەن، كتێبى )شموع النهار( ى شێخ عەبدواڵ صالح عجيرييە.

))( - الطور: 35.
))( - مريم: ٦7.
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ســــێيەم: بەڵگەى ئيتقـــــان:)))

پاش ئەوەى عەقڵ بە بەڵگەى بەديهاتنى بەديهێنراوەكان، بوونى خواى بەديهێنەرى 
سەلماند، ئينجا بەڵگەيەكى تريش هەيە كە بابەتەكە بەهێزتر دەكات و هيچ گومان 
و دوودڵييەك ناهێڵێت، ئەويش بريتيە لەوەى ئەو بەديهێنراوانە بابەتەكەيان تەنها 
بەديهێنانيان نيە و بەس، بەڵكو هاودەم بەوەش، بە ئيتقانترين وێنە و باشترين شێوە 
دەردەكەون، ئيتقانێك كە هيچ توانايەكى مرۆيى پێ ناگات و ناتوانێت هاوشانى 
يان هاوشێوەى، شتى وابكات، ئالێرەدا عەقڵ هاوارى ئەوە دەكات كە ئەم ئيتقان 
و توندوتۆڵييە ناكرێت بە صودفە بەرهەم هاتبێت و هەرلەخۆوە داهێنرابێت، بەڵكو 

تەنها و تەنها هێزى خواى گەورەى دانا و زانا و بەتوانايە.
وێنەى ئيتقان و توندوتۆڵى لە بەديهێنراوەكاندا ناتوانرێت بە چەندين مەوسوعەى 
گەورەش نيشان بدرێت، بەڵكو هەر ناتوانرێت سنووردار بكرێت، هەركات مرۆڤ 
زياتر روانين و رامانى هەبێت بۆ خودى مرۆڤ و ئاژەڵ و زەوى و ئەوەى لەسەر 
زەوى هەيە و ئاسۆكان، زياتر لەوە تێدەگات كە ئەو ئيتقانە هەرگيز لە خۆوە 

بەجێنەگەيشتووە.
بۆيە يەكێك لە گەورەترين پێناوەكانى زيادبوونى دڵنيايى لەسەر بوونى خوا، 
رامانە لە بەديهێنراوەكان و تەماشاكردنى نيشانەكانى وردەكاريى و بەڵگەكانى جوانى 
و توندوتۆڵى دروستكردنى بەديهێنراوەكانە، بەرنامە بەڵگەنامەييەكان دەرفەتێكى 
گەورە دەدەن بە بيرياران و ئەوانەى رادەمێنن، هەروەها ئەو كتێبە زانستيانەى كە 
باس لە ئەركەكانى بەشەكانى جەستە و پێكهاتەى شانە و زانيارييە بۆماوەييەكان و 
هاوشێوەكانيان دەكەن، هەموويان شايەتيى ئەوە دەدەن كە ئەو بەديهێنراوانە لە ئاستى 
ئەوپەڕى تەواوى و وردەكاريدا بەديهێنراون، خواى گەورەش دەفەرموێت )َسُنِيِهْم 
(،))( )ئێمە نيشانەى تاك و تەنهايى  َ لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ آَيَاتَِنا ِف اْلَفَاِق َوِف أَنُْفِسِهْم َحتَّى يَتَبَنيَّ

بێ  و  وردەكاريى  و  دروستيى  لەوپەڕى  ئيشێكە  ئەنجامدانى  ئيتقان،  بە  مەبەست   -  )((
كەموكورتيدا. وەرگێڕ.
))( - فصلت: 53.
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خوايان پێ نيشان دەدەين لە لووتكە و ئاسمان و لە خودى خۆيشياندا هەتا بۆيان 
دەربكەوێت ئەم قورئانە حەقە و الى خواى گەورەوە هاتووە(، هەروەها دەفەرموێت 
)لەسەرزەويشدا چەندەها  تُبِْصُوَن(،))(  أَفََل  أَنُْفِسُكْم  لِلُْموِقِننَي، َوِف  )َوِف اْلَرِْض آَيَاٌت 
نيشانەى ئاشكرا هەن لەسەر تاك و تەنهايى و دەسەاڵتى خوا بۆ ئەو كەسانەى 
يەقين و دڵنياييان هەيە، لە نەفسى خۆيشتاندا چەندەها بەڵگە هەيە، بۆچى نابينن 

و هەستى پێ ناكەن(.
بەديهێنراوەكاندا  لە  وردەكاريى  و  ئيتقان  زانينى  لە  باس  سەرچاوانەى  لەو 
دەكەن، بريتيە لە كتێبى )الله يتجلى في عصر العلم( كە گوڵبژێرێك لە زانايانى 

ئەمريكى بوارى ژينگە نووسيويانە.

چوارەم: بەڵگەى گرنگيپێدان:

دەبينين  گرنگيپێدانيش  بەڵگەى  ئيتقان،  دواتر  و  بەديهێنان  بەڵگەى  پاش 
كە ئەميش وەك دوانەكەى پێشوو، جەخت دەكاتەوە لە پێويستى بوونى خوايەكى 
بەديهێنەرى دانا و زاناى ميهرەبان، ئەم بەڵگەيە ئەگەر لە بازنە گشتيەكەدا بچێتەوە 
ناو بازنەى ئيتقان، بەاڵم جێى خۆيەتى بە جيا باس بكرێت، چونكە پەيوەنديى 
وردەكاريى  بە  كە  مرۆڤێك  لەخۆدەگرێت،  تر  بەديهێنراوەكانى  و  مرۆڤ  نێوان 
دروستكراوەو ئەو بەديهێنراوانەى تر كە بە جوانى و تەواويى بەديهێنراون، وێڕاى 
ئەوەى مرۆڤ  بۆ  لەباركراون  دەبينيت  هاوكات  بەديهێنراون،  بەوچەشنە  ئەوەى 
سووديان لێ وەربگرێت و بەهۆيانەوە پێويستيەكانى خواردن و دەرمان و سواربوون 
و گەشت و جەنگ و پيشەسازى و بنيادنان دابين بكات، ئەم گرنگيپێدانە بە 
مەبەستە نەوەك هەر لەخۆوە بووبێت، هەر لەسەرەتاوە كە لەناو سكى دايكيەوە 
بارودۆخى لەبارى بۆ رەخساوە، هەتا لەدايكبوونى و دابينكردنى خۆراك بۆى لە 
سنگى دايكيدا و سۆزى دڵى دايكايەتى بۆى، پاشان دارودرەخت و ئاژەڵەكان 
لەباربكرێن بۆ خزمەتى مرۆڤ، زەوى بۆ لەبار  پێويستيەكانى مرۆڤ،  بەپێى 
بكرێت بۆ ئەوەى بە كون و كەلەبەر و بەرزى و نشێويەكانيدا بگەڕێت، بچێتە 

))( - الذاريات: 0)-)).
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ناو دەريا، خۆر و مانگ و شەو و رۆژ هەماهەنگ بن لەگەڵ بەرژەوەنديى و 
پێويستيەكانى مرۆڤدا، پێدانى تواناى عەقڵيى بە مرۆڤ هەتا بتوانێت بەهۆيەوە 
لە گەردوون تێبگات و زەوى پێ ئاوەدان بكاتەوە، زۆر نموونەى لەوە زياتر هەن 
كە ئاماژەن بە بنەماى گرنگيپێدان و لەڕێى مەعريفە و رامانەوە دركيان پێ 

دەكرێت.

ئەو  لەگەڵ  مامەڵە  بۆ  گرنگ  پێشەكيەكى  دووەم:  بنەڕەتى 
پرسيارانەى پەيوەستن بە حيكمەت و دادپەروەرى خواوە:

و  خوا  دادپەروەريى  و  كەماڵ  بە  پەيوەستن  پرسيارانەى  ئەو  وەاڵمى  زانينى 
جێى  و  رێ  تەواوەتى  بە  كاتێك  تەنها  پەروەردگار،  كردارەكانى  لە  حيكمەت 
دروستى خۆى دەگرێت كە دان بنێين بە بەشێك لە بيروباوەرەكانى پێشوو كە لەسەر 

بنەماى بەڵگەى يەكالكەرەوە بنيادنراون، منيش بە ريزبەنديى باسيان دەكەم:
يەكەم: بڕوابوونى تەواو بە بوونى خوا، پێشتريش بڕێك بەڵگە لەوبارەوە باسكراوە.

لەسەر  ئەمەش  كرداريدا،  و  خۆى  زاتى  لە  خوا  كەماڵى  بە  بڕوابوون  دووەم: 

ئەو تەواوكاريى و وردەكارييە دامەزراوە كە لە بەديهێنراوەكان و رێكخستنياندا 
دەيبينين، وەك چۆن هەندێ سيفەتى بەديهێنراوەكان لە بەرهەمهێنانێكياندا بە 
بەڵگە دەهێنينەوە، جا لە روانگەى وێنەيەكەوە كە وێنەكێشێك دەيكێشێت، دەزانين 
ئەو كەسە داهێنەر و هەڵكەوتە و لێزانە، يان كەسێكى سەرەتاييە و ئيتقانى نيە.
و  و حيكمەتى سنووردارە  زانست  و  توانا  بەديهێنراو  كە  بەوەدا  داننان  سێيەم: 
ئەو  فێرى  بەردەوام  رەهايە، مرۆڤ  حيكمەتى  و  توانا  و  زانست  بەديهێنەريش 
شتە دەبێت كە پێشتر نەيزانيوە، بۆيە دەبينين كەسێكى دى دێت و هەڵەى ئەوەى 
ئەو  ئەو شتەى  وايزانيوە  پێشوو  ئەو كەسەى  لەكاتێكدا  دەكاتەوە،  راست  پێشوو 
راستى و دروستى رەهايە، كەسى دووەم دێت و بنيادى ئەوەى پێشوو رادەماڵێت و 
داروپەردووى رووخاوى پێشوو بنياد دەنێتەوە، بيردۆزەيەك دێت و ئەو بيروباوەڕە 
هەڵدەوەشێنێتەوە كە پێشتر وادەزانرا ئەوە حەقيقەتە، ئەمەش بەهۆى دەستەوسانى 

مرۆڤ و سنووردارى توانا و زانستيەوەيەتى.
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بيكات،  نەيتوانيوە  مرۆڤ  كە  داهێناوە  شتەى  ئەو  بەديهێنەر  خواى  بەاڵم 
لەم  تنۆكێك  لێبگرن،  رێى  ناتوانن  مرۆڤەكان  هەموو  كە  داناوە  قەزايەكى 
گەردوونەدا، لەبەشى بينراو يان نەبينراويدا، خواى گەورە بەڕێوەى دەبات، لەهەمان 
ئەو كاتەى كە گوێ لە نزا دەگرێت و وەاڵمى دەداتەوە، ستەملێكراويش سەردەخات 
بە  دەبەخشێت  دەسەاڵت  دەكات،  دابەش  رۆزيى  و  لەناودەبات  ستەمكاريش  و 
بۆيە  بيەوێت،  خۆى  كە  وەردەگرێتەوە  هەركەسێكى  لە  و  بيەوێت  هەركەسێك 
كردارەكانى خوا سەر بە زانستى رەهاى خوان، بڕيارەكانى بەديهێنراويش سەر بە 
زانستى سنووردارى بەديهێنراون، بۆيە بەديهێنراوێك كاتێك ناڕەزايى دەردەبڕێت 

بەرامبەر بە بەديهێنراو، لەسەر بنەمايەكى پەست و الواز دامەزراوە.
بە  كە  تێبگات  لەوە  نەتوانێت  كە  بێت  لەوەدا  مرۆڤ  دەستەوسانى  ئەگەر 
رووكەش پەيوەندى هەيە بە بەديهێنراوەكانەوە، ئەوە بەدڵنيايى زياترەوە دەستەوسان 
دەوەستێت لەوەى پەيوەستە بە خواى بەديهێنەرەوە، بۆيە ناتوانين بە تەواوى هەموو 

شتێك لەسەر زات و سيفاتى خوا بزانين، تەنها ئەوە دەزانين كە پێمان وتراوە.
ناردووەو  پێغەمبەرانى  لە  كۆمەڵێك  گەورە  خواى  بەوەى  بڕوابوون  چوارەم: 

خۆيان  بەديهێنەرى  بتوانن  بەهۆيەوە  خەڵكى  هەتا  دابەزاندون  بۆ  سروشێكى 
بناسن و بزانن خواى گەورە بۆچى دروستى كردون، خواى گەورە بە بڕێك شت 
رەوشتى  وەك  راستگۆييان دەسەلمێنێت،  پێغەمبەرانەى كردووە كە  ئەو  پاڵپشتى 
ئەو  وێڕاى  دوودڵى،  و  لە گومان  دوورگرتن  و  راستاڵى  و  راستگۆيى  و  بەرز 
نیشانەو موعجیزانەی پێى بەخشيون هەتا ببێتە بەڵگەيەكى تر لەسەر راستێتيى 

پێغەمبەرايەتى و راستگۆييان.
هەركات ئەمە سەلما، ئيتر هيچكەس نيە لە خوا شارەزاتر بێت بە وەاڵمى 
ئەو پرسيارانەى پەيوەستن بە حيكمەت لە كارەكانى خوا، خواش لەو كتێبەيدا 
ئەوانەى روون كردۆتەوە كە وەك رووناكى و رێنموونى بۆ خەڵك دايبەزاندووە، بۆيە 
رێگەى زانيارى دورست لەم بوارەدا بريتيە لە سەرچاوەى خوایی، نەوەك زانياريى 

سنووردارى مرۆيى.
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بەوەى  هەبێت  باوەڕمان  لێدەكات  وامان  پێشوو،  راستيەكانى  هەموو  زانينى 
لە قورئان و سوننەتدا هاتووەو خۆمان بدەين بەدەست ئەو زانياريانەى قورئان و 
نەمانزانيوە،  ئێمە  هاتووەو  كارەكانى خوا  بە حكيمەتى  سوننەتەوە كە سەبارەت 
هەتا خۆمان بەدەستەوە بدەين و هەڵوێستێكى دروستى عەقڵيمان هەبێت، ئەوكاتە 
خۆبەدەستەوەدان راكردن نيە لە حەقيقەت، بەڵكو لەسەر بنەماى بەڵگەى عەقڵيى 

دامەزراوە.
نموونەيەكى جوانى واقيعى هەيە كە ئەو بابەتەى پێشوو روون دەكاتەوە:

ئەگەر مۆبايلێكمان لەبەردەستدا بێت كە كۆمپانيايەكى ناسراو بە ئيشى جوان 
و وردەكارى دروستى كردبێت، وەك )ئەپڵ( يان )سامسۆنگ(، دواتر پارچەيەكى 
تێدا ببينين كە نەزانين سوودەكەى چيە، هەرگيز ناڵێين ئەمە بێسوودە، بەڵكو 
بۆ هۆكارى بوونى ئەو پارچەيە دەگەڕێين، چونكە پێشتر -بەهۆى بەرهەمەكانى 
كۆمپانياكەوە- زانيومانە ئەو كۆمپانيايە هەرگيز لەخۆوە و بێسوود شت دروست 

ناكات.
ئەم گەردوونە گەورەش كە لەسەر سيستمێكى جوان و پڕ وردەكاريى دامەزراوە، 
ئاوايە، هەروەها ئەو بەديهێنراوانەى كە لەوپەڕى وردەكاريدا بە جوانى بەديهێنراون 
و لەسەر سيستمێك بنياد نراون كە هيچ سيستمێكى مۆبايل و هاوشێوەكانى پێ 
ناگاتەوە، ئەو سيستمە بەڵگەى ئەوەيە كە بەديهێنەرەكەى كەماڵى زانست و توانا و 

حيكمەتى هەيە.
گەردوونەدا  لەم  شتێك  حيكمەتى  لە  ئەگەر  ئەوە  لەپاش  دروستە  ئايا  جا 
تێنەگەيشتين، بڵێين بێسوودە، يان هيچ حيكمەتێك نيە لە بوونيدا؟! بێگومانە 

عەقڵى ساغ و پێوانەى دروست شتى واى ال پەسەند نيە.
ئەم  رۆشنايى  لەژێر  خوا،  كەماڵى  و  بوون  لەسەر  پێشەكييە  دوو  ئەم  پاش 
و  خوا  بوونى  لەسەر  گومانانەى  ئەو  هەموو  لەگەڵ  دەكەين  مامەڵە  دوانەدا 
بنەمايانەى  لەو  دوور  هەڵەيە  شتێكى  دەورووژێنرێن،  خوا  كارەكانى  حيكمەتى 
پێشوو مامەڵە بكەين لەگەڵ هەر پرسيارێكدا كە پەيوەستە بە حيكمەتى خواوە.
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جۆرى يەكەم

گومانەكان سەبارەت بە بنەڕەىت ئيسالم

بەشى يەكەم: گومانەكان لەسەر بوونى خوا و حيكمەتى كارەكانى

لقى يەكەم گومانەكان لەسەر بوونى خوا:

لەم لقەدا چوار گومان دەخەينەڕوو و وەاڵمى هەركاميشيان باس دەكەين.

يەكەم: پرسيار: كێ خواى بەديهێناوە؟

زۆربەى جار مولحيدەكان بۆ رەخنەگرتن لە بەڵگەكانى بوونى خوا، دەپرسن: 
كێ خواى دروست كردووە؟ خودى ئەم پرسيارە پووچ و نادروستە، چونكە وەك 
ئەوە وايە بڵێيت: ئايا ماوەى سكپڕيى پياو وەك ئافرەت نۆ مانگە؟ يان كێشى 

پلەى گەرما چەندە؟ ياخود پرسيارى ترى هەڵەى لەو چەشنە.
ئەم پرسيارە سەبارەت بە بەديهێنەرێكە كە ناكرێت بەديهێنراويش بێت، خواى 
گەورە بەديهێنەرە نەوەك بەديهێنراو هەتا پرسيارى ئەوە بكرێت كێ بەديهێناوە؟

كێشەيەكى ترى پرسيارەكە ئەوەيە كەلەسەر ئەو بنەمايە دامەزراوە، يەكسانى 
لەنێوان  دەكات  يەكسانى  چۆن  وەك  بەديهێنراودا،  و  بەديهێنەر  لەنێوان  دەكات 
كە  هەندێ كەس  و قسەى  هەيە(  ئەنجامدەرێكى  روودراوێك  بنەماى )هەموو 
دەڵێن: )هەموو هەبوويەك بەديهێنەرێك هەيە(، هەردوو يەكسانكردنەكەش هەڵەن.
بەڵگەيەكى ترى نادروستى ئەم پرسيارە ئەوەيە كە وادەخوازێت هەر لە بنەڕەتدا 
ئەم  لەپێش  بەديهێنا؟(  بەديهێنەرى  )كێ  پرسيارى  ديارە  نەبووبێت،  گەردوون 
ئينجا  بەديهێنا؟(،  بەديهێنەرى  بەديهێنەرى  )كێ  دەپرسێت  كە  نيە  پرسيارەوە 
و  دەڕوات  شێوازە  بەو  بەديهێنا؟(  بەديهێنەرى  بەديهێنەرى  بەديهێنەرى  )كێ 
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بوونى  ئەگەر  چونكە  نابێت،  بوونێكى  گەردوونە  ئەم  چەشنە  بەم  ناوەستێت، 
بەديهێنەرى ئەم گەردوونە بەسترابێتەوە بە بوونى بەديهێنەرێك لە پێش ئەوەوەو 
ئەويش بەديهێنەرێكى هەبووبێت، و ئەوەشيان بەديهێنەرێكى ترى هەبووبێت، ئاوا 
ناگەينە كۆتا، ئەوكات وادەخوازێت بوترێت بەديهێنەرێك نەبووە ئەم گەردوونەى 
هەموو  سەرچاوەى  كە  نيە  ديار  يەكەم  بەديهێنەرى  چونكە  كردبێت،  دروست 
ئەوكات گەردوونيش  بێكۆتايە،  و  بەردەوام  زنجيرەكە  بۆيە  بێت،  بەديهێنانەكان 

بوونى نابێت، مەگەر ئەوەى سەرچاوەى يەكەمى بێ سەرەتا هەبێت.
  لێرەدا گەورەيى قورئان و بەخششى خوا بەسەرمانەوە بە ناردنى موحەممەد
دەردەكەوێت، لە قورئانى پيرۆزدا لەناوەكانى خوادا ناوى )األول( هاتووە، وەك چۆن 
لە سووڕەتى حەديد ئايەتى سێ دا هاتووە، لە صەحيحى موسليميشدا لە نزاكەى 
ٌء(،))(  پێغەمبەرى خوادا  هاتووە كە دەيفەرموو )اللَُّهمَّ أَنَْت اْلَوَُّل فَلَيَْس قَبْلََك َشْ
)خوايە تۆ يەكەميت و پێش تۆ شتێكى تر نەبووە(، هەموو ئەمەش حيكمەتى 
ئەو چارەسەرەى پێغەمبەر  دەخاتەڕوو كە لە فەرموودە صەحيحەكەدا هاتووە 
يْطَاُن أََحَدكُْم فَيَُقوُل: َمْن َخلََق كََذا َمْن َخلََق كََذا َحتَّى يَُقوَل: َمْن  دەفەرموێت )يَأِْت الشَّ
َخلََق َربََّك؟ فَِإَذا بَلََغُه فَلْيَْستَِعْذ ِباللِه َولْيَْنتَِه(،))( )شەيتان دێتە الى يەكێكتان و پێى 

بەديهێنا؟ هەتا دەڵێت ئەى كێ  بەديهێنا؟ ئەى كێ ئەوەى  دەڵێت: كێ ئەوەى 
پەروەردگارتى بەديهێنا؟ هەركامتان گەيشتە ئەو ئاستە، با پەنا بە خوا بگرێت 

و لەوێدا بوەستێت و كۆتايى پێ بهێنێت(.
ئەم فەرموودەيە ئەوە روون دەكاتەوە كە پرسيارەكە هەر لە سەرەتاوە هەڵەيە 
ئەوەى  مەگەر  ئەرێنى،  ئەنجامێكى  ناتگەيەنێتە  هەرگيز  تيايدا  بيركردنەوە  و 
بە سيفەتى  لەسەر زارى شەرع سەبارەت  وبيروباوەڕەى كە  ئە  بگەڕێيتەوە سەر 

خواى گەورە هاتووە.

))( - صحيح مسلم، الرقم 3)7).
))( - صحيح البخاري، الرقم 7٦)3.
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ئيبن تەيميە رەحمەتى خواى لێ بێت دەڵێت: )ئەگەر بەندە گەيشتە كۆتاى 
مەبەستەكان و ئەخيرى كۆتاييەكان، پێويستە ئيتر بوەستێت، ئەگەر دواى ئەوە 
  خوا  پێغەمبەرى  بهێنێت،  پێ  كۆتايى  پێويستە  بێت،  ترەوە  شتێكى  بەدواى 
فەرمانى كردووە بە بەندەى -خوا- هاودەم بەوەى پەنا بگرێت بە خوا لە وەسوەسەى 
زنجيرەيى، لەوێدا كۆتايى پێ بهێنێت، وەك چۆن هەركەس بگاتە كۆتايى داواكراو 

و ئەوپەڕى ئامانج، داواى لێ دەكرێت لەوێدا كۆتايى پێ بهێنێت(.))(
ئەو بنەمايەش كە دەڵێت )هەموو هەبوويەك بەديهێنەرێكى هەيە( دروست نيە، 
چونكە راستەكەى ئەوەيە هەموو روودراوێك ئەنجامدەرێكى هەيە، سەلماويشە ئەم 

گەردوونە روودراوەو هەر دەبێت ئەنجامدەرێكى هەبێت.

دووەم: بانگەشەى بێباك بوون بەهۆى ياسا گەردوونيەكانەوە:

بەڵگە  بەڵكو  دەكەنەوە،  باڵو  بەڵگە  بێ  بانگەشەيەكى  مولحيد  هەندێ 
ياسا  ئەو  دەڵێن:  كە  ئەوەيە  ئەويش  هەڵدەوەشێنێتەوە،  بانگەشەكە  سەرلەبەرى 
وردانەى كە گەردوونيان لەسەر دەڕوات، بێمنەتمان دەكەن لەوەى بڵێين گەردوون 
بەديهێنەرێكى هەيە، گەردوون لە سايەى ئەو ياسايانەدا، خۆى خۆى دامەزراندووە.
ئەم قسەيە هەڵە و بەزاندنى راستيەكى گرنگى لەخۆگرتووە، ئەويش ئەوەيە 
بن، مەگەر  بەديهێنەر  و  دامەزرێنەر  نەوەك  دەكەن  راڤە  و  وەسف  ياساكان  كە 
دەكرێت بڵێين: لەبەرئەوەى مامەڵە داراييەكان ياساى ژمێرياريان هەيە، ئيتر ئەو 

ياسايانە دەتوانن شوێنێكى بازرگانيى دابمەزرێنن؟
يان بۆ ياساكانى ميكانيك بڵێين دەتوانن ئۆتۆمبێل دروست بكەن؟ ياخود ئەو 

ياسايانە پێويستيان بە دروستكەرێكە هەتا جێبەجێيان بكات.
ئايا ياساى راكێشان بەديهێنەرە يان ئيشى راڤەكردنە؟

))( - درء تعارض العقل والنقل )4/3)5-3)3(.
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لە  نكووڵى  نەوەك  دەكات،  دياريكراو  دياردەيەكى  راڤەى  ياسايەك  بوونى 
بوونى هۆكارى دامەزراندنى، ئێمە كە شارەزاييمان هەبێت بەو ياسايانەى فڕۆكە 
دروستكەرێكى  واناكات  ئەمە  دەنيشێتەوە،  و  دەفڕێت  و  كاردەكات  بەهۆيانەوە 

نەبێت، بۆ گەردوونيش بە هەمان شێوە.
مەسەلەيەكى تريش ئەوەيە كە ئەو بانگەشەيە تێپەڕاندنى پرسيارێكى پێويستى 
وايكرد  كێ  دانا؟  ياسايانەى  ئەو  كێ  ئەوەيە:  ئەويش  لەخۆگرتووە،  عەقڵيى 

گەردوون بە پێى ئەو ياسايانە كاربكات؟

سێيەم: بيردۆزەى پەرەسەندنى داروينى:

تێروتەسەل  بەشێويەكى  ناتوانم  دەكەم،  باس  شتەكان  كورتى  بە  كە  لێرەدا 
زانستى  ئايينى  جەدەلى  ديارى  بەشێكى  كە  بكەم  بيردۆزەيەك  مشتومڕى 
داگيركردووەو يەكێكە لە گرنگترين ئەو بەڵگانەى كە مولحيدەكان پشتى پێ 
دەبەستن بۆ راڤەى هەمەچەشنەيى كائينە زيندووەكان بەبێ ئەوەى پێويست بە 
بوونى خواى بەديهێنەر بكات،))( وەك چۆن مولحيدى بەناوبانگ ئەنتۆنى فلو 
لە كۆتاييەكانى سەدەى بيستەمدا باسى دەكات و دواجاريش لە كۆتايى ژيانيدا 

دانى نا بە بوونى بەديهێنەرێكدا.
و  جەدەل  جێى  كە  بيروباوەڕێك  بە  بووە  بيردۆزەيە  ئەو  كەس  هەندێ  الى 
مشتومڕ نيە، وێڕاى ئەوە تاكە راڤەى سروشتيە بۆ سەرهەڵدانى كائينە زيندووەكان 
لەبەرامبەر بڕوابوون بە بوونى خواى بەديهێنەردا، ئەمەش واى لە ناوەندى زانستيى 
كردووە -كە راڤەى ماددى لەال پەسەندترە- زياتر دەستى پێوەبگرێت و زيادەڕەوى 

بكات لە گەورەكردنى و پشت پێبەستنيدا.
زانستى  ديارەكانى  كەسە  لە  زۆرێك  لەنێوان  كۆتايى  سەدەكانى  ملمالنێى 
سروشتى و ئايينى كڵێسايى الڕێبوو، وايكرد هەراليەكێيان دەست بگرێت بە ديدى 
جياوازى خۆى و رێبازى راڤەيى تايبەت بە خۆيەوە بۆ هەبووەكان، تيايدا زانايانى 

))( - رحلە عقل، عمرو شريف، ص ٦٦.
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سروشت هەوڵياندەدا راڤە غەيبيەكانى ناو ديدى كڵێسا لە دوور لە راستى نيشان 
بدەن، ئەمەش وايدەكرد بێاليەنبوونى كۆمەڵگەى زانستيى سروشتى ورد و دروست 

نەبێت.
ئەو بيردۆزەيە نەگەيشتە ئاستى حەقيقەتى زانستى، وێڕاى ئەوەى بەڵگەكانى 
لەرووى بەهێزى و الوازييەوە جياواز بوون، ئەمەش بەپێى جۆرى ئەو پەرەسەندنەى 
كە وەك بەڵگەيەك بەدەستيانەوە بوو، بەڵگەكانى پەرەسەندن لەناو هەمان جۆردا، 

بەهێزتر بوون لە بەڵگەكانى پەرەسەندن لەنێوان جۆرە جياوازەكاندا.
بەڵكو  نەوەستا،  ئاييندا  بازنەى  لە  تەنها  پەرەسەندن  بيردۆزى  لە  رەخنەگرتن 
ئەو  گەورەى  كەلێنى  و  دەگرت  لێ  رەخنەيان  كە  هەبوون  ئەزموونيش  زانايانى 
بيردۆزەيان خستەڕوو و چەندين تەحەددا و رەخنەيان بەرامبەرى باسكرد، لەوانەش د. 
مايكل بيهى كە مامۆستا كيمياى زيندەيى بوو لە زانكۆى ليهاى لە پەنسلڤانيا، لەو 
بارەشەوە كتێبێكى نووسى بەناونيشانى )سندووقى رەشى داروين( ئەو كتێبە لە نێوەندە 
هزرييەكاندا هەرايەكى نايەوە، سەرەتاكەى بە وتەيەكى خودى داروين لە كتێبەكەيدا 
)بنەڕەتى چەشنەكان( دەستپێدەكات )ئەگەر گونجاو بێت بوونى هەر پارچەيەكى 
ئاڵۆز بسەلمێنرێت كە وا تەماشا ناكرێت لە رێگەى چەندين گۆڕانكاريى يەك 

لەدواى يەكەوە بووبێت، ئەوە زۆر ناخايەنێت، سەرلەبەرى بيرۆدزەكەم دادەڕمێت(.
د. مايكل بيهى لە كتێبەكەيدا بە وردى باسى ئەوپەڕى ئاڵۆزى خانە دەكات، 

لەمەشدا لەگەڵ ئەو قسەى دارويندا يەكدەگرێتەوە.
ناوەندى بەراهين كتێبەكەى وەرگێڕاوەتە سەر زمانى عەرەبى و ناوەندى تەكوينيش 

لە دوو توێى كتێبێكى )430( الپەرەييدا چاپى كردووە.
چەند كتێبێكى ترى زانايانێكى رۆژئاوايى هەن كە لە ديدگايەكى زانستييەوە 

رەخنەيان لە بيردۆزەكە گرتووە، لەوانەش:
كتێبى )ايقونات التطور( لە نووسينى جوناسان ويلز، توێژەرانى ناوەندى بەراهين 
ايقونات  كتێبى  بنەڕەتى  )پەيامى  دەڵێن  لەبارەيەوە  وەرگێڕاوەو  كتێبەشيان  ئەم 
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تواناى شارەزايانى  نيشاندانى  بيرۆكەى ريشەيين، يەكەميان  لەسەر دوو  التطور 
زانست  زانى،  پێويستيان  بە  يان  ويستيان،  هەركات  لەوەى  سروشتى  زانستى 
بەكاربهێنن،  ئايدۆلۆجيايى سەركوتكەر و دەسەاڵتدارى خۆسەپێنى  بەشێوەيەكى 
سروشتى  زانستى  خودى  ئەكرێت  بدەن  نيشانى  كە  ئەوەيە  دووەميش  بيرۆكەى 
لەروانگەى ئەگەر و بيردۆزە و پشتيوانەكانيەوە ببێتە بڕێك ئەفسانەى خاوەن هێما 

و ئايقۆن و گێڕانەوەو بەسەرهات و ئاماژە و هێماى تايبەت(.))(
سێ  كە  مرۆڤ(  بنەڕەتى  و  )زانست  ناونيشانى  بە  هەيە  تريش  كتێبێكى 
كتێبەكە  لسكين(  كيسى  ئيكس،  دۆگالس  گوگر،  )ئان  دايانناوە  پێكەوە  زانا 
رەخنەگرتنە پەرەسەندنى داروينى، هەروەها كتێبێكى ترى زۆر گرنگ بە ناونيشانى 

)تصميم الحياة( لە نووسينى د. ويليام ديمبسكى و د. جوناسان ويلز.
موسڵمان  توێژەرى  هەندێ  كە  رابكێشم  ئەوەش  بۆ  سەرنجات  خۆشە  پێم 
گونجاندنێك  بيرۆكەى  نەويونەتە  ئيلحادى،  بيرى  بە  بگرن  بەر  هەوڵيانداوە  كە 
وابووە  بڕوايان  لەبەرئەوەى  ئەمەش  ئيسالمدا،  و  پەرەسەندن  بيردۆزەى  لەنێوان 
پەرەسەندنى چەشنەكان لە رووى زانستييەوە شتێكى چەسپاوە، بەاڵم لە بنەماى 
عەشوائيدا )هەڵبژاردنى سروشتى( لەگەڵ مولحيدە داروينيەكاندا هاوڕا نين، 
وايە  پێيان  واتە  هەيە،  ئاڕاستەكراو  پەرەسەندنى  بە  بڕوايان  موسڵمانانە  ئەو 
خواى گەورە بەديهێنەرى هەموو شتێكە، بەاڵم لە رێى سوننەتى پەرەسەندنەوە، 
هەندێكى ديكەيان دەڵێن: كێ رێگريى لە خوا دەكات لەوەى لە رێى پەرەسەندنەوە 

بەديهێنراوەكانى خۆى بەديهێنێت؟
شەرعدا  لەگەڵ  ئادەمدا  خەلقى  بابەتى  لە  زۆرجار  بۆچوونە  جۆرە  ئەم   
ئاماژە  روونى  بە  قورئانيەكان  دەقە  چونكە  دەبێت،  دروست  بۆ  بەريەككەوتنى 
باوك و  ئەوەى  بەبێ  ئادەمى خەلق كردووە  بەوە دەدەن خواى گەورە راستەوخۆ 
دايكێكى هەبووبێت، واتە لە ئەنجامى پەرەسەندنى بەرەبابێكى پێشووەوە نەبووە كە 

لە مرۆڤ چووبێت.

))( - أيقونات التطور، ص 3).
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خواى گەورە دەفەرموێت )إِنَّ َمثََل ِعيَس ِعْنَد اللَِّه كََمثَِل آََدَم َخلََقُه ِمْن تُرَاٍب ثُمَّ 
قَاَل لَُه كُْن فَيَُكوُن(،))( )نموونەى عيسا لەالى خواى گەورە وەك نموونەى ئادەم 

ببە،  فەرموو  پێى  پاشان  و  كرد  دروست  لە خۆڵ  ئادەمى  خواى گەورە  وايە، 
يەكسەر دروست بوو(.

لەسەر  رەخنەوە  بە  ئەو كەسانەى هێناوەو  راوبۆچوونى  لەو كەسانەى  يەكێك 
بەڵگەكانيان دواوە، دكتۆر هاشم عەزمييە لە كتێبەكەيدا )التطور الموجه( كە لە 
مەركەزى بەراهين چاپ كراوە، هەروەها سولتان عومێرى لە تێزى دكتۆراكەيدا.

چوارەم: بيردۆزى چەند گەردوونەكە:

مولحيدانى  )سەرگەورەى  داوكينز  ريتشارد  لەنێوان  درا  ئەنجام  گفتگۆيەك 
سەردەم( و ستيڤن واينبۆرگ )لە ديارترين فيزيازانەكانى جيهان كە ئەميش 
مولحيدە(، گفتگۆكەش لەسەر بيردۆزەى چەند گەردوونەكە بوو، داوكينز هيواى 
وابوو لە كەسى شارەزاتر لە خۆيەوە شتێك ببيستێت كە ئەو بيردۆزەيە بەهێزتر 

بكات، بەاڵم بێهیوا بوو، ئەمەش دەقى گفتگۆكە بوو:
)داوكينز: من راى زانايانى فيزيام ال پەسەندە كە جۆرێك لە رێكخستنى ورد 
هەيە، هەوڵمداوە سێ راڤەى ئەگەرى دابنێم، يەكێكيان: خودا، پاشان وتم ئەمەيان 
راڤە نيە، دووەم: بيردۆزى چەند گەردوون، ئێمەش لە يەكێك لەو گەردوونانەداين.

سێيەميش داومەتەوە پاڵ تۆ.
واينبۆرگ: ئۆۆهـ، نا،

داوكينز: لەوانەيە بە هەڵە.
واينبۆرگ: خۆزگە دەخوازم شتى وات نەكردبێت.

داوكينز: ئەوەم ناونانوە فيزيايى بوێر، ئەمەش ئەوەيە كە پێى وايە ئێمە هەتا 
ئێستاش نازانين ئەم شتانە )چەسپاوەكان( بۆچى ئاوەهان؟ رۆژێك دێت كاتێك 

))(  آل عمران: 5٩.
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بيردۆزەى هەموو شتێكمان هەيە لێى تێدەگەين، بەاڵم لەوانەيە لەكاتى ئەم ديمانەدا، 
من ناشيرين لەبرى تۆ قسەم كردبێت.

واينبۆرگ: پێم وانيە كەسمان بۆى هەبێت ئەم چااڵوە بە كەم بگرێت كە 
تيايدان، دواجاريش هەرگيز ناتوانين راڤەى جيهان بكەين.

ياساى  بۆ  بيانگۆڕين  كاتێك  ئەتوانين  كە  هەن  سروشتى  ياساى  كۆمەڵێك 
بيركارى،  ياساى  بە  بگات  دەستمان  دەكرێت  تێبگەين، چونكە  لێيان  بيركارى، 

بەاڵم وەك دەزانين راڤەى جيهان ناكات.
هەميشە پرسيارێك دەمێنێتەوە، بۆچى ياسا سروشتيەكان ئاوان كە ئێستا هەن و 

جياواز نين، هيچ دەرچەيەكيش بۆ دەرچوون لەمە بەديناكەم.
داوكينز: بيرۆكەى كۆتايى كە زۆربەى فيزياييەكان بڕێك كاتى پێ دەدەن و 

پێم وايە بريتيە لە بيردۆزەى چەند گەردوونەكە.
واينبۆرگ: هيچكەش ئەوەى بە بيردۆزەيەكى راستەقينە دانەناوە، ئەوە تەنها 
بە مەزندە نيە، چونكە بيردۆزەكە بە مەزندە دانراوە، بەاڵم ئێمە بيردۆزەيەكمان 
ال نيە كە بتوانين بەهۆيەوە لە چەند ياسايەكى بيركاريدا مەزندە دابنێين، بەڵكو 

ئەوانە بيردۆزەى ئەگەرين.
داوكينز: لە راستيدا لەكارخستنەكە زۆر وردە، واتە ژمارەى ئەو گەردوونانە 

دەبێت زۆر زۆر بێت هەتا بتوانين بڵێين گەردوونى ئێمەش لەنێوياندايە.
واينبۆرگ: پێويستە بەاليەنى كەمەوە ژمارەيان دە دانە بێت و هێزيان بگاتە 
5٦، ئەگەريش بيرۆكەيەكت اليە سەبارەت بە تەرەدوداتى نێو ماوە كورتەكان، 
ئەوە دەبێت ژمارەيان بە اليەنى كەمەوە 0) دانە بێت و هێزيان بەرز بێتەوە بۆ 

هێزى 0))، لەراستيدا ئەمەش شتێكى بێزاركەرە(.
مولحيدەكان  لە  تاقمێك  كە  بيردۆزانەيە  لەو  گەردوونەكە،  چەند  بيردۆزەى 
دەمارگيرييان بۆى هەيە و پێيان وايە دەرچەيەكە هەتا بتوانن راڤەى سەرهەڵدانى ئەم 
گەردوونە گەورەى پێ بكەن و خۆ دووربگرن لە داننان بە بوونى خوايەكى بەديهێنەردا.
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بيسەلمێنم  ئەوەى  بۆ  هێنا،  واينبۆرگم  و  داوكينز  نێوان  ئەو گفتگۆيەى  بۆيە 
ئەو بيردۆزەيە لە رووى زانستيەوە شوێن پێى جێگير نەكردووە و گەورە مولحيدە 
فيزياناسەكانى وەك ستيڤن واينبۆرگيش دانيان پێدا نەناوە، لە ماڵپەرى يوتيوبيشدا 
سێ ڤيديۆ هەن كە بە هەموويانەوە تێڕوانينێكى وردتر سەبارەت بە ئەگەر و بيردۆزەكە 
دەبەخشن و تيايدا بەرپەرچى هەركەس دەدەنەوە كە ئەو ئەگەرە وەك بەڵگەيەك بۆ 

مولحيدبوونى خۆى بەكاردەهێنێت، ئەو سێ پارچە ڤيديۆيەش بريتين لە:
ئەڵقەيەكى گفتگۆى نێوان د. موحەممەد عوەزى و پرۆفيسۆرى فيزياناسى 
موسڵمان موحەممەد سالم تائى بە ناونيشانى )فرضية األكوان المتعددة والموازية(.
ڤيديۆيەك بە ناونيشانى )األكوان المتعددە( ى رەشاد قەرەنى لە بەرنامەكەيدا 
)ارجع ألصلك(، ئەم برايە لە بەرنامە ناوازەكەيدا، كۆمەڵێك مشتومڕى باشى 
هەيە سەبارەت بە هەندێ بەخششى زانستى كە ژمارەيەك لە مولحيدەكان وەك 

بەڵگە بەكاريان دەهێنن. 
وەك دەبينيت كەسى مولحيد لە ئامادەباشى ئەوەدايە ئەم كەونە بەهەر هۆيەك 
بەديهاتبێت تەنها ئەوە نەبێت كە خواى بەديهێنەر دروستى كردبێت، واينبۆرگ 

بەهۆى بڕوابوونى بە خواى گەورە، زۆر بێمنەتە لەم هەژمارە بێزاركەرە.

لقى دووەم: گومانەكان سەبارەت بە حيكمەتى كارەكانى خوا:

چوار  و  دەكرێت  لەبارەوە  پرسيارى  زۆرترين  كە  بابەتانەيە  لەو  بابەتە  ئەم 
پرسيارى -سەرەكى- لەخۆدەگرێت:

1- بۆچى بەديهێنراوين و فەرمانمان پێ كراوە پەرستش بكەين؟
2- بۆچى خراپە لە جيهاندا هەيە؟

3- بۆچى گيرابوونى نزا دوادەكەوێت يان هەر نايەتەدى؟
4- چۆن دادپەروەرى خوايى و قەزاوقەدەر و نووسينەوەى كردارى بەندەكان پێكەوە 

دەگونجێن؟
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پێشتريش وتمان كە ئەم بابەتە تەنها كاتێك جوان و دروست لێى تێدەگەين كە 
پێشوەختە بڕوامان هەبێت بە چەند شتێك كە لە باسى حيكمەتى كارەكانى خوادا 

باسم كردووە، چونكە وەاڵمەكە لەسەر ئەو بنەڕەتانە وەستاوە.

پرسيارى يەكەم: بۆچى خواى گەورە بەديهێناوين. بۆچى فەرمانمان 
پێ دەكات بە پەرستش لەكاتێكدا پێويستى بە ئێمە نيە؟

ئەو  سەر  بگەڕێينەوە  بدەينەوە،  پرسيارە  ئەو  وەاڵمى  ئەوەى  پێش  پێويستە 
هەر  چونكە  كردن،  باسمان  خوادا  كارەكانى  حيكمەتى  باسى  لە  پێشەكييانەى 
پرسيارێك پەيوەست بێت بە حيكمەتى كارەكانى خواوە، ناكرێت بێ ئەو پێشەكييانە 
قسەى لەسەر بكرێت، پاش ئەوە دەتوانين لە چەند خاڵێكدا وەاڵمێكى پوخت و 

تەواوەتى بدەينەوە:
يەكەم: بەديهاتنى گەردوون و ئەوەى تيايدايە، عەقڵ سەرسام و دڵەكان شۆك 

لەم  خوا  گيانلەبەرى  بەديهێنراوى  بچووكترين  لە  ناتوانێت  مرۆڤ  دەكات، 
گەردوونەدا -كە مێشوولەيە- كێبڕكێى خوا بكات، هەموو شتێك لەم گەردوونەدا 
هاوار بۆ كەماڵى ئەو زاتە دەكات كە بەو وردەكارى و رێكوپێكيەوە بەديهێناوە.

دووەم: پاش ئەوەى ئەو رێكوپێكى و وردەكاريى و گەورەييەمان بينى، كاميان 

تێروتەسەلترە؟ حيكمەت لەو بوونە ياخود هەوانتەيى؟ بێگومان هاودەم بە بوونى 
و  بوونى حيكمەت  لەتوانابەدەرانە،  ياسا  و  وردەكارى  و  رێكوپێكى  ئەو هەموو 

ئامانج، لەگەڵ عەقڵى بەديهێنراودا دەگونجێت.
سێيەم: عەقڵ وادەخوازێت ئەو ئامانج و حيكمەتە لەگەڵ كەماڵى بەديهێنەرى 

ئەو شتە گەورانەدا كۆك و تەبا بێت، ئەو شتانەى كە گەورەيى بەديهێنەرەكەيان 
و ئەوپەڕى حيكمەت و كەماڵى ئەو پەروەردگارەمان نيشان دەدەن.

چوارەم: لە تەواوى كەماڵى بەديهێنەرى ئەم گەردوونە و حيكمەتى بەديهێنانى 

ئەو بەديهێنراوانە، ئەوەيە كە بە چەشنێك شارەزايى لەسەرئەو بەديهێنراوانەى سەر 
گەردوون هەبێت كە فيترەتى رێنموونى لە دڵەكاندا بچێنێت و بەوجۆرەى خواى 



قــەڵـغــــــــانەکان 100
A

S
T

A
N

A

رێنموونى  بەديهێنراوەكان  كە  بگەيەنێت  پێ  وايان  وردەكاريى  دەيەوێت،  گەورە 
بكات بەرەو ناسينى ئەوەى بەديهێناون و هێناونيەتە بوون.

الوازە  بەديهێنراوە  ئەو  لەنێوان  هەبێت  پەيوەنديەك  كە  ناڕوانرێت  وا  پێنجەم: 

بچووكانەى بەوپەڕى وردەكارييەوە هێنراونەتە بوون و بە تێروتەسەلى خولقێنراون، 
لە  بێت  بريتى  پەيوەندييەكە  ئەوەى  مەگەر  گەورەياندا،  بەديهێنەرى  لەگەڵ 
ئەو  ئەمەش  خوا،  بەگەورەدانانى  و  ستايش  و  سوپاس  و  ملكەچى  پەيوەندى 

شتەيە كە خواى گەورە لە بەديهێنراوەكانى دەوێت.
جا ئەگەر بوترێت )مەگەر خوا بێباك نيە لەوەى پێويستى بە خۆمان و پەرستشمان 

هەبێت؟(
لە وەاڵمدا دەڵێين: با، بەاڵم هەرجۆرێك بێت، تۆ بێمنەت نيت لێى.

پرسيار: ئەمە پەيوەندى چيە بەوەوە؟
وەاڵم: بەڵێ، خوا بەديهێناويت و رۆزى دوايت، ژيانت بەدەستى ئەوەو ئەويش 
پێويستى بە تۆ نيە، بەاڵم تۆ ئاتاجى بەو، پەرستشيش وەرگێڕانى راستەقينەى 
سروشتيى ئەو پەيوەندييەيە، جا ئەگەر دەست بگريتەوە لە پەرستشى ئەو زاتە، واتە 
گوێت نەداوە بە چاكەكانى و بێباوەڕى و خۆبەزلزانيت لە بەرامبەريدا نيشان داوە.

خواى گەورە فەرمانى پێنەكردويت شتێك بكەيت كە ئەو پێويستى بێت، بەڵكو 
فەرمانى پێكردويت بەو شتەى كە پێويستە لە واقيعدا لە سروشتى پەيوەندى نێوان 
بێمنەتى  كاتێك  دەگەيەنێت  خوا  فەرمايشتى  واتاى  ئەمە  هەبێت،  خوادا  و  تۆ 
خۆى لە هەموو جيهانيان نيشان دەدات، لە هەمان كاتيشدا هەواڵى ئەوەى داوە 

كە رازيى نيە بەندەكانى رێى كوفر بگرنەبەر.
يەكەميان هەواڵدانە بە كەماڵى خوا لە بەرامبەر ناتەواويى تۆدا، دووەميش 
تۆ  بوونى  واتە  پێويستە؟  تۆ، چى  ناتەواويى  و  خوا  كەماڵى  بەوەى  هەواڵدانە 
بەستراوەتەوە بە بوونى خواوە، ئەگەر بتەوێت تەنها پشت بە خۆت ببەستيت، ئەوە 
پێچەوانەى مەنتيقى عەقڵ و پێويستى واقيع جوواڵويتەتەوە، دەى ئەو هەمووە 
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الدانەى لە ملەجيڕەيى و ملكەچنەكردنەوە نيشان دەدرێت، ئەوپەڕەكەى وەرگرتنى 
ئەو  نەبوايە،  لەسەر  سزاى  ئەوەش  ئەگەر  خۆ  الدانەيە،  بەو  شايەن  سزايەكى 
هەڵوێستە ناشيرينترين دڵى بەرامبەر بە گەورەترين راستيەكانى بوون لەخۆدەگرت، 
ئەمەش گەورەترين ستەم بوو، بەاڵم دادپەروەريى حەق بەوە رازى نيە، ئێستا لەم 
َمَواُت َواْلَرُْض َوَمْن  فەرمايشتەى خوا رابمێنە )َولَِو اتَّبََع الَْحقُّ أَْهَواَءُهْم لََفَسَدِت السَّ
(، )ئەگەر حەق شوێن هەوا و ئارەزووى ئەوان بكەوتايە، ئەوا ئاسمانەكانى و  ِفيِهنَّ

زەوى و ئەوەش لەنێوياندايە هەمووى تێكئەچوو(، لەگەڵ واتاى ئەم ئايەتە )أَفََمْن 
ي إِلَّ أَْن يُْهَدى(، )دەسا کەسێك کە بتوانێ  ْن َل يَِهدِّ يَْهِدي إَِل الَْحقِّ أََحقُّ أَْن يُتَّبََع أَمَّ

رێبەریی هەق و ڕاستی بکات، شیاوترە پەیڕەوی بکرێت؟ یان ئەو کەسەی 
کە بۆ خۆیشی رێ نەزانێ، مەگەر رێی نیشان بدرێ؟ واتە ئەو بتانەی ئێوە 
کە ئێرە بۆ ئەوێ رێدەرناکەن، هێژاترن بۆ پەیڕەوی کردن، یان ئەو خوایە کە 
َمَواِت َواْلَرَْض َوَما بَيَْنُهَم  ئەو هەموو دەسەاڵتەی هەیە؟( هەروەها )َما َخلَْقَنا السَّ
(، )ئێمە ئاسمانەكان و زەوى و ئەوەى لەنێوياندايە بەدمان نەهێناوە ئيال  إِلَّ ِبالَْحقِّ

بە حەق نەبێت(.
ئەگەر گوێى بيستن و شايەتيت هەبێت، حەق و راستيت روون دێتە پێش چاو.))(

َمَء  السَّ َخلَْقَنا  )َوَما  رابمێنين  ئەنبيا  سوورەتى  ئايەتانەى  لەم  با  كۆتاييدا  لە 
َواْلَرَْض َوَما بَيَْنُهَم َلِعِبنَي، لَْو أَرَْدنَا أَْن نَتَِّخَذ لَْهًوا َلتََّخْذنَاُه ِمْن لَُدنَّا إِْن كُنَّا فَاِعلِنَي، بَْل 

نَْقِذُف ِبالَْحقِّ َعَل الْبَاِطِل فَيَْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق َولَُكُم الَْويُْل ِممَّ تَِصُفوَن، َولَُه َمْن ِف 

وَن، يَُسبُِّحوَن اللَّيَْل  َمَواِت َواْلَرِْض َوَمْن ِعْنَدُه َل يَْستَْكِبُوَن َعْن ِعبَاَدتِِه َوَل يَْستَْحِسُ السَّ

وَن، لَْو كَاَن ِفيِهَم آَلَِهٌة إِلَّ اللَُّه  َوالنََّهاَر َل يَْفُتُوَن، أَِم اتََّخُذوا آَلَِهًة ِمَن اْلَرِْض ُهْم يُْنِشُ

يُْسأَلُوَن(،))(  َوُهْم  يَْفَعُل  يُْسأَُل َعمَّ  الَْعرِْش َعمَّ يَِصُفوَن، َل  اللَِّه رَبِّ  لََفَسَدتَا فَُسبَْحاَن 

)ئاسمانەكان و زەوى و ئەوەى لەنێوانياندايە، بێهوودە بەديمان نەهێناوە بۆ گەمە 
و گاڵتە، ئەگەر بمانويستايە خێزان يان منداڵمان هەبت ئەوە خۆمان داماندەنا، 

))( - ئەمە وتەى شێخ عەبدوال سەعيد شەهرييە لە بابەتێكيدا كە لە پەڕەى خۆى لە فەيسبوك 
لە رێكەوتى 7 ى نۆڤەمبەرى 4)0) باڵويكردبوويەوە.

))( - األنبياء: ٦)-3).
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بەڵكو بە بەڵگەوە حەق روون دەكەينەوە و زاڵى دەكەين بەسەر باتڵدا و لەناوى 
ئەبات و تيائەچێت، هەڕەشەى سزاى رۆژى دواييش بۆ ئێوە لەو وەسفە ناڕەوايانەى 
بەتەنها  زەويدا هەيە هەمووى  ئاسمانەكان و  لە  پاڵ خوا، هەرچيەك  دەياندەنە 
موڵكى خوايە، ئەوانەيشى لەالى خوا گەورەن لە فريشتەكان، خۆيان بە گەورە 
نازانن لە ئاست پەرستنى خواى گەورەدا و ماندوو و بێزاريش نابن، بە شەو و 
رۆژ پەرستش و ستايشى پەروەردگار دەكەن و بێزار نابن، موشريكان لەسەر زەويدا 
خۆيان خوايان بۆ خۆيان بڕيارداوەو باڵوى ئەكەنەوە، ياخود ئەوانن مردوو زيندوو 
ئەكەنەوە؟ ئەگەر لە ئاسمانەكان و زەويدا جگە لە زاتى الله خواى ترى تێدابوايە، 
ئەوە ئاسمانەكان و زەوى وێران دەبوون، پاك و بێگەردى بۆ الله كە پەروەردگارى 
عەرشى گەورەيە لەو وەسفە خراپانەى كە ئەيدەنە پاڵ خواى گەورە، خواى گەورە 
پرسيارى لێ ناكرێت لە هەرچيەك بيكات، بەڵكو ئەوان پرسياريان لێ ئەكرێت 

لەو كردەوانەى دەيكەن(.
لەو سەرچاوانەى لەمبارەوە نووسراون، بريتيە لە كتێبى )لماذا يطلب الله من 
البشر عبادته( لە نووسينى دكتۆر سامى عامرى كە ناوەندى تەكوين بە چاپى 

گەياندووە.

پرسيارى دووەم: بۆچى لە جيهاندا خراپە هەيە؟

ئەوانەى ئەم رەخنە دەگرن و كێشەيان بۆ دروست بووە، مەسەلەكەيان ئەوەيە 
كە ناتوانن بوونى خراپە و ميهرەبانيى خوا پێكەوە بگونجێنن، ئەوان لەو بازنەيەدا 
تەنها ميهرەبانى خوايان بيرە و سيفەتەكانى ترى حيكمەت و عيززەت و گەورەييان 

لەيادكردووە.
زۆرى  مشتومڕێكى  شەرعيشەوە  و  فەلسەفى  روانگەى  لە  پرسيارە  ئەم 
لەخۆگرتووە و توێژينەوەى زۆريشى لەسەر كراوە، منيش چەند بنەمايەكى كورت 
با  ئەوە  پێش  تێبگەين،  خراپە  مەسەلەى  لە  بەهۆيەوە  دەكرێت  كە  دەخەمەڕوو 

پرسيارێك لە كەسى مولحيد بكەين و پێى بڵێين:
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كاتێك بێباوەڕ بوويت بەرامبەر بە خوا، ئيتر خراپە لە جيهاندا كۆتايى پێ هات؟ 
بومەلەرزەكان  دامركانەوەو  بوركانەكان  و  الفاو  ئايا  وەستان؟  قەسابخانەكان  ئايا 

نەمان؟
پاشان، پێمان بڵێ، ئەو سەركەشە تاوانبارە بكوژانەى كە خوێنى هەزاران، يان 
مليۆنەها كەسيان رشت، ئايا دواى مردنيان سزا دەدرێن؟ ئايا مافى ستەملێكراوانيان 

لێ وەردەگيرێتەوە؟
گرفتە راستەقينەكە -لە پرسياركردن سەبارەت بە خراپە- بەرەوڕووى مولحيد 
و نائايينيەكان دەبێتەوە، ئەوانەى كە نكووڵى دەكەن لە بوونى رۆژى دوايى، نەوەك 

باوەڕدارێك كە باوەڕى هێناوە بە پاداشت و سزا.
باوەڕدار لە چەند بنەمايەكى يەكانگير و ديدێكى بنيادنەرانەى پتەوەوە دەڕوانێتە 
مەسەلەى خراپە، نەوەك تەنها سۆزدارييەكى بێ بەڵگە، ديدى موسڵمانيش لەمانەدا 

خۆى دەبينێتەوە:
لەنێوا چاكە و  ئازادنەى داوە بە مرۆڤ هەتا  يەكەم: خواى گەورە ويستێكى 

خراپەدا خۆى يەكێكيان هەڵبژێرێت، ئەمەش ئەوپەڕى دادپەروەرييە، بۆ ئەوەى 
بە  مرۆڤ  كاتێك  بكرێت،  لەگەڵدا  لێپێچينەوەى  خۆى  ويستى  لەسەر  مرۆڤ 
ويستى خۆى شتێك هەڵدەبژێرێت، ئەوەى پێ باشە كەسێك بكوژێت، يان خوێنێك 
بڕژێت، ئەوكاتە خراپەكە دەدرێتەوە پاڵ ئەو كەسەى خراپەكەى هەڵبژاردووە، نەك 

بدرێتەوە پاڵ خوا.
دووەم: ناتوانين لە حيكمەتى بوونى خراپە تێبگەين هەتا باوەڕ نەهێنين بەوەى 

ئەم دنيا شوێنى كەموكورتى و تاقيكردنەوەيە، نەوەك شوێنى پاداشت، ئەو خراپەى 
لەم دنيايەدا دەيبينين، چ لە چەرمەسەرى و ناڕەحەتى و كارەسات و نەخۆشى، 
هەمووى دەچێتە نێو بازنەى ئەو وەسفە گشتيەى كە خواى گەورە ويستوويەتى 
دنياى لەسەر بێت، هەركەس لەم دنيايەدا بەدواى پاداشت و سزادا بگەڕێت، پاشان 
ئەگەر ئەوانەى بەدينەكرد، خوا تۆمەتبار بكات، پێى دەڵێين: تۆ لە مەبەستى 

خوا لەم ژيانەدا تێنەگەيشتويت.
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سێيەم: لەو سوننەتانەى كە خواى گەورە دايناون، بريتيە لە سوننەتى تاقيكردنەوەو 

تووشبوون، هيچكاتی نابينيت سوننەتى خوا بگۆڕێت، ئەمەش تەبا و گونجاوە 
لەگەڵ واتاى صيفەتى حيكمەتى خوادا، ئەو تاقيكردنەوانە كە موسڵمان وەك 
زێڕى پوخت لێى دەردەچێت پاش ئەوەى بە ئاگر تاقى دەكرێتەوە، ئەمە زۆربەى 
دەكاتەوە،  پاكيان  تاوان  لە  و  پەروەردگاريان  بگەڕێنەوە الى  لێدەكات  وا  خەڵك 

ئەمانە هۆكارن بۆ دەربازبوونى زۆركەس لە دۆزەخ.
چوارەم: هەندێ ديوى حيكمەت هەيە كە ئێمە بە خراپە لێى تێدەگەين و دەكرێت 

زۆرجار لە روانينى يەكەمدا بۆمان روون نەبێتەوە.
بەلەمەكەى كونكرد، مووسا حيكمەتى ئەوەى بۆ روون  نموونە: كاتێك خزر 
نەبوويەوەو لەوپەڕى ناڕەزايەتيدا پێى فەرموو )أخرقتها لتغرق أهلها( كونت كرد 
بۆ ئەوەى ئەوانەى تيايدان بخنكێن؟ پاشان كاتێك هۆكارەكەى زانى، بۆى دەركەوت 
ئەو كارە زۆر باش بووە، ئەو بەلەمە هى كۆمەڵێك هەژار بوو كە لە دەريادا 
كاريان دەكرد، پاشاى ستەمكارى ئەوكاتيش، هەر كەشتيەكى باشى بەديبكردايە 
دەيبرد، خزريش ويستى عەيب و كەلەبەرێكى بچووكى بۆ دروست بكات هەتا 
بمێنێتەوە بۆ هەژارەكان، ئەوە باشترە لەوەى بەلەمەكە بە چاكى بمێنێتەوەو ببرێت 

بۆ پادشا ستەمكارەكە.
سوورين  زۆر  كە  تێدەپەڕێت  بەسەردا  شتمان  زۆر  ژيانيشماندا  واقيعى  لە 
لەسەر بەدەستهێنانيان، پێمان وايە ئەمانە ئەوپەڕى خۆشى و بەختەوەرين، دواتر 
كە روودەدەن، دەردەكەوێت وانيە و ئاوات بەوە دەخوازين بريا رووياننەدايە، چەند 
كەس هەبووە ئاواتى بە منداڵ خواستووە، كەچى كە دواتر پێى بەخشراوە، بووە 
ئاواتى  لێهاتووە  واى  ژيانەدا هەتا  لەم  ناڕەحەتى و سەركەشبوونى  بە هۆكارى 
خراپە،  و  بۆ چاكە  ئێمە  يەكەمى  مەزندەى  بۆيە  خواستووە،  كوێرى  وەجاخ  بە 

مەزندەيەكى راستەقينەى رەها نيە.
خواى گەورە خراپەيەكى بەدينەهێناوە كە سەراپاى خراپە بێت، لەوانەيە ئەوەى 
لە سەرەتاوە بە خراپە دەيبينين، ئەگەر لە هەموو روانگەكانەوە لێى وردبينەوە، 
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چاكەشى تێدا بەديبكەين، بەاڵم نەوەك بەو مەرجەى هەر لەم ژيانەدا چاكەكەيمان 
بۆ دەربكەوێت، لەوانەيە ئەو چاكەيە دواخرابێت بۆ رۆژى دوايى.

لەو سەرچاوە گرنگانەى لەم بوارەدا نووسراون، بريتيە لە كتێبى )مشكلة الشر و 
وجود الله( لە نووسينى دكتۆر سامى عامرى.

پرسيارى سێيەم: بۆچى خواى گەورە نزاى هەندێ كەس گيرا ناكات؟

بەر  ناخرێتە  خوا  بەاڵم  دەكات،  خەڵك  بە  تاقيكردنەوە  گەورە  خواى  يەكەم: 

لە  دەكات،  خوا  لە  داوا  خوا،  تاقيكردنەوەى  بۆ  كەسەى  ئەو  جا  تاقيكردنەوە، 
فەرمانى خوا اليداوە، ئيتر چۆن نزاكەى وەەاڵم بدرێتەوە؟

دووەم: خواى گەورە نزاى زۆربەى خەڵكى وەاڵم داوەتەوە، ئەمەشمان لە خۆمان 

و دەوروبەرماندا بەرچاوكەوتووە، جا پرسيارە دروستەكە ئەمەيە: ئەو بەربەستە 
چيە كە لە پێناويدا وەاڵمدانەوەى نزاكانمان دواخراوە؟

ئەمە وامان لێدەكات، بەخۆداچوونەوە بكەين و بەدواى هەڵە شاراوەكانماندا 
بگەڕێين و خۆمان چاك بكەين و هەوڵى زياتر بدەين بۆ نزيكبوونەوە لە خوا و 
لەوەش دڵنيا بين كە هەرچيەك خواى گەورە بۆى دانابين، زۆر باشترە لەوەى بۆ 

خۆمان بەتەماى هەين.
سێيەم: بڕێك بەڵگەى عەقڵيى يەكالكەرەوەمان هەن كە بەڵگەى ئەوەن پێويستە 

خوا،  زانستى  و  حيكمەت  كەماڵى  بۆ  بەڵگەن  هەروەها  هەبێت،  بەديهێنەرێك 
بەڵگە  ئەو  لەگەڵ  نزا  وەاڵمنەدانەوەى  بابەتى  كەس  هەندێك  الى  كاتێك  جا 
يەكالكەرەوانەدا تەبا نابن، پێويستيى عەقڵيى وادەخوازێت كەسە ژيرەكان بەڵگەى 
ئەمەش  تێبگەن،  دى  لەوى  روون  دەقى  بنەماى  لەسەر  و  بخەن  پێش  بەهێزتر 

پرسێكى سەرەتايى وجووديى جێگيرە.))(

))( - ئەم خاڵە لە وەاڵمێكى مامۆستاى هاوڕێم سولتان عومێرييەوە وەرگيراوە.
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چوارەم: بەدواى اليەنەكانى حيكمەتى دواكەوتنى وەاڵمدانەوەى نزاكانماندا بگەڕێين، 

چونكە سنوورداريى زانستى مرۆڤ وادەكات ديد و هيواكانيشى سنووردار بن، 
بۆ  گيرانەبوونەكەمان  ديوى چاكەى  دواتر  نەبون،  گيرا  هەبووەو  نزامان  چەند 

دەركەوتووە.
پێنجەم: پێشەوا ئيبنولقەييم رەحمەتى خواى لێ بێت دەڵێت: )نزا و ئەو نزايانەى 

پەنايان پێ دەگرين بە خوا، وەك چەك وان، چەكيش بەپێى بەكارهێنەرەكەيەتى 
نەوەك بەپێى تيژيەكەى، هەركات چەكەكە چەكێكى تەواو و بێ ئافەت و بازووش 
بازوويەكى بەهێز بوو و بەربەستيش لەبەردەميدا نەبوو، ئەوە تێسرەواندنى دوژمنى 
كەم  كاريگەرييەكە  نەبوو،  بوونيان  سيانە  لەو  يەكێك  هەركاتيش  لێدەكەوێتەوە، 

دەكات(.))(
بەش  نەوەك  بكەين،  تەماشا  بابەتە  ئەو  دەقەكانى  هەموو  پێويستە  شەشەم: 

بەشيان بكەين، ئەو خوايەى دەفەرموێت )ادعوني أستجب لكم( )داوام لێ بكەن، 
)بەدڵنياييەوە  )ولنبلونكم(  دەفەرموێت  خوايەيە  ئەو  هەر  دەدەمەوە(،  وەاڵمتان 
سوننەتى  بە  بهێنێت  كۆتايى  نزا  بە  بيەوێت  هەركەس  جا  دەكەمەوە(،  تاقيتان 
تاقيكردنەوەى مرۆڤ، وەك ئەوە وايە بەشێكى دەقەكەى وەرگرتبێت و دەستى لە 
بەشەكەى دى هەڵگرتبێت، هەروەها لە فەرموودەى صەحيحدا هاتووە )يستجاب 
ألحدكم ما لم يعجل(، )نزاى هەركامتان گيرا دەبێت، بەو مەرجەى پەلە نەكات(، 
ئەمە دەقێكە كە مەرجێگى گرنگى گيرابوونى نزامان بۆ رووندەكاتەوە، ئەويش 

پەلەنەكردنە.
بەاڵم مولحيدان كە نكووڵيى بوونى خوا دەكەن بەو بانگەشەى گوايە وەاڵمى 
نزا ناداتەوە، ئەوە پێيان دەڵێين وادابنێن خواى گەورە وەاڵمى نزا ناداتەوە، دەى 

ئەمە كەى بەڵگەى نەبوونى خوايە!

))( - الداء والدواء، ص 7).
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پرســـيارى چـــوارەم: چـــۆن قـــەزاو قەدەر و سزادانى بێباوەڕ لەسەر 
بێباوەڕييەكەى پێكەوە بگونجێنين؟

بابەتى قەزا و قەدەر، يەكێكە لەو بابەتە بيستراوە شەرعيانەى كە راستيەكەى 
لە خودى شەرعەوە دەزانرێت و عەقڵيش لەم بابەتەدا لەو روانگەوە بەشداريى پێ 
بڕياردانەكانى سەرجەم كاروبارى  لە  واقيعدا مرۆڤ سەرپشكە  لە  دەكرێت كە 
ژيانيدا، زۆرجار تێكەڵكردن و لێتێكچوون لەم بابەتەدا لەوەدا روودەدات كە واتاى 
قەدەر و پابەندبوونى بێدەسەاڵتيى )جەبر( تێكەڵ دەكرێت، ئەمەش دروست نيە، 
چونكە خواى گەورە كردار و ويستى بۆ بەندە بڕيارداوە، ويستێك كە لەسەرى 
لێپێچينەوەى لەگەڵ دەكرێت، ئەگەر ئەم ويستە راستەقينە نەبێت، ئەوكات ناردنى 
پێغەمبەران و دابەزاندنى كتێبەكان هيچ سوودێكى نەبووە، چونكە پێغەمبەران بۆ 
ئەوە نيێردراون كە وەبيرهێنانەوەى خەڵك بكەن، جا هەركەس بەدەميانەوە هاتبێت، 
ئەگەر  جا  دەدرێت،  سزا  تێكردبن،  پشتى  هەركەسيش  وەردەگرێت،  پاداشت 
مرۆڤايەتى ويستى پێ نەدرابێت هەتا كار بكرێت بە وەبيرهێنانەوەو پاداشت و 

سزا، ئەوكات ئيشەكە هەوانتەييەكى پێوە ديارە، خواى گەورەش بەدوورە لەوە.
خواى  كە  هۆكارانەيە  ئەو  سوننەتى  لە  مرۆيى  ويستى  كاتدا،  هەمان  لە 
گەورە لەم گەردوونەدا دايناوە، خواى گەورە خۆى خاوەن ويست و بڕيارە بۆ ئەو 
هۆكارانە، جا وەك چۆن بۆ منداڵبوون هاوسەرگيرى كردووە بە هۆكار، بۆ سووتان 
ئاگر و بۆ شكانى تينوێتى ئاوى كردووە بە هۆكار، بە هەمان شێوەش ويستى 
كردووە بە هۆكارێك بۆ بووژانەوەى كردار، كرداريشى كردووە بە هۆكار بۆ چوونە 
ناو بەهەشت يان دۆزەخ، هەموو ئەو هۆكارانە بەدەر نين لە ويستى خوا، بەڵكو 
لەژێر ويست و بڕيارى خوادان، ئەگەر بيەوێت شوێنەواريان لەكاردەخات، وەك 

چۆن بۆ ئاگرەكەى ئيبراهيم پێغەمبەر كردى.
بابەتى قەدەر، پەيوەستە بە حيكمەتى خواييەوە، حيكمەتى خواييش مرۆڤ 
ناتوانێت هەمووى بزانێت، بۆيە لە عەليەوە )رەزاى خواى لێ بێت( هاتووە دەڵێت 
)قەدەر نهێنيەكە لە نهێنيەكانى خوا(، بۆيە مەنهەجيەتى دروست لە هەڵوێست 
نواندن لە قەدەردا بەوە دەبێت خۆت بدەيت بەدەست هەر زانياريەك سەبارەت بە 
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قەزا و قەدەرى خوا و سەرپشككردنى مرۆڤ و سەلماندنى ويست و سەرپشكيى 
مرۆڤ هاتووە، ئەم خۆبەدەستەوەدانە لەسەر پێشەكى بڕوابوون بە خوا وەستاوە، 
ئەم ئيمانە بە بەڵگەى يەكالكەرەوەى عەقڵيى چەسپاوە، خۆبەدەستەوەدان لێرەدا 

لەسەر بەڵگەكانى عەقڵ دامەزراوە، خواى گەورەش زاناترە.
لەو سەرچاوانەى لەم بارەوە نووسراون، بريتيە لە كتێبى )شفاء العليل في القضاء 

و القدر و الحكمة والتعليل( لە نووسينى ئيبنولقەييم رەحمەتى خواى لێ بێت.

بەشى دووەم: گومانەكان سەبارەت بە قورئانى پيرۆز

ئەمەش دابەش دەبێت بۆ دوو لق:

لقى يەكەم: گومانخستنە سەر دروستيى ئەوەی فەرموودەكان بدرێنەوە  
پاڵ خودا:

لەبەرئەوەى پەيوەنديى و يەكانگيريى هەيە لەنێوان بەڵگەكانى پێغەمبەرايەتى و 
بەڵگەكانى دروستيى قورئان، بۆيە قسەكردن لەسەر بەڵگەكانى دروستيى قورئان 

دەگێڕمەوە بۆ بەشى دواتر لە كاتى باسكردنى بەڵگەكانى پێغەمبەرايەتيدا.

لقى دووەم: بانگەشەى بوونى هەڵە لە فەرموودەكاندا:

ئەو هەاڵنەى بانگەشەيان بۆ دەكرێت سێ جۆرن)زمانەوانى، زانستى )سروشتى( و 
دووفاقى نێوان ئايەتەكان(.

جۆرى يەكەم: هەڵە زمانەوانييەكان )هەڵەى نەحوى(:

لە چوار الوە باسى وەاڵمدانەوەى هەموو ئەو هەڵە نەحوييانە دەكەم كە گوايە 
لە قورئاندا هەن:

يەكەم: ئەوپەڕى ئەوەى گومانگەراكان دەيانەوێت بيڵێن ئەوەيە كە قورئان دانراو 

بێت، چونكە ئەگەر الى خواوە  نەوەك الى خواوە    و داهێنانى موحەممەدە
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بێت، هەرگيز هەڵەى نەحويى تێدا نابێت، ئێمەش پێيان دەڵێين: تەنانەت ئەگەر 
تێدابێت،  نەحويى  هەڵەى  ناكرێت  هەر  وا-  شتى  لە  -دوور  وابێت،  قورئانيش 
چونكە زمانى قوڕەيش لەو كاتەدا لەنێو زمانى عەرەبيدا بەڵگە بووە، ئيتر ئايا 
قسەكەرەكە موحەممەد بێت يان عوتبەى كوڕى رەبيعە بێت، ياخود وەليدى كوڕى 
هەر  بوايە،  لەبەردەست  ئەبووجەهلمان  پارێزراوى  دەقێكى  ئەگەر  جا  موغيرە، 

نەدەكرا بڵێين هەڵەى نەحويى تێدايە!
ئەوەوە،  پێش  لە  نەوەك  دانراون  قورئانەوە  لەدواى  نەحو  بنەماكانى  دووەم: 

دانانەكەشى وەرگيراوى گوتارى عەرەبيى پارێزراوى ئەو قۆناغە و پێشتر بووە، 
بنەماكانى نەحو لە قورئان و شيعرى سەردەمى نەفامى و دەقى عەرەب و زمانى 
تۆماركراوى ئەو قۆناغەيانەوە دانراون، نەحوييەكانيش بۆ بنەماكانى نەحو، دەقى 

قورئان و شيعر بە بەڵگە دەهێننەوە، نەك بە پێچەوانەوە.
سێيەم: هۆزەكانى عەرەب شێوەزارى خۆيان هەيە كە لە رووى بنەماى ئيعرابيەوە 

دەبەن،  ناويان  زمانەكان  )لغات(  بە  نەحويەكان  هەيە،  لەنێوانياندا  جياوازييەك 
واش مامەڵەيان لەگەڵ هيچكامياندا نەكردووە كە هەڵە بێت، بەڵكو بە ديوە 
جياوازەكانى ناو زمانى عەرەبييان داناوە، بۆيە دەبينين هەندێ هۆزى عەرەب 
موثەنناى ئەلف دەچەسپێنن بەسەر هەموو حاڵەتەكاندا، چ رەفع و نەصب و چ 
جەڕ، ئيبن عەقيل لە شەرحى ئەلفييەى ئيبن ماليك لە نەحودا دەڵێت )ئەوەى كە 
دانەر باسى دەكات گوايە موثەننا و مولحەقەكەى بە ئەلفى رەفع و يائى نەصب 
و جەڕ دەبن، ئەمە لەناو زمانى عەرەبدا باڵوە، هەندێ لە عەرەبەكانيش موثەننا 
و مولحەقەكەى بە ئەلفى موتلەق )رەفع و نەصب و جەر( دادەنێن، بۆيە دەڵێن: 

جاء الزيدان كالهما و رأيت الزيدان كالهما و و مررت بالزيدان كالهما(.))(
الجليل  )منحة  لە  عەبدولحەميد  موحيەدين  موحەممەد  پايەبەرز  زاناى 
كوڕى  حارسى  بەنى  و  كينانە  زمانى  )ئەوە  دەڵێت:  عقيل(  ابن  شرح  بتحقيق 
كەعب و بەنيلعەنبەر و بەنى هجيم و چەند تيرەيەكى رەبيعە بەكر بن وائيل و 

.58/( - )((
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زوبەيد و خەسعەم و هەمدان و عزرەيە، لەسەر ئەوەش فەرمايشتى خوا هاتووە )إن 
هذان لسحران( پێغەمبەرى خوايش  دەفەرموێت )ال وتران في ليلة(، قسەى 

شاعيريش لەو بارەوە هاتووە:
تزود منا بني أذناه طعنة       دعته إىل هايب الرتاب عقيم

ئەگەر زمانى باوى عەرەب وەربگرين بۆ )هذان( و )وتران( و )أذناه(، دەبوو بە 
ياء بێت، چونكە يەكەميان ئيسمى )ان( و دووەم ئيسمى )ال( ن كە هەردووكيان 
مەنصووبن، سێيەميش لە شوێنى مەجروورە لەبەر ئەو زەرفەى لەپێشيەوە هاتووە.
لە ئايەتەكەشدا چەند تەخريجێكى تر هەن كە لەو شوێنەدا باسكراون، باشترە 

بگەڕێيتەوە سەر سەرچاوەكە.
ناودارى زمانەوانى، ئەحمەدى كوڕى فارس كە لە ساڵى 3٩5 ى  پێشەواى 

كۆچى وەفاتى كردووە، لە كتێبەكەيدا )الصاحبي في فقه اللغە( دا دەڵێت:
)بەشى باسى جياوازى زمانەكانى عەرەب:

جياوازى زمانەكانى عەرەب لە چەند روويەكەوەيە:
يەكەميان جياوازييە لە حەرەكاتدا، وەك )نَستعني( و )نِستعني(، الى قوڕەيش بە 

فەتحە و الى ئەسەد و چەندێكى تريش بە كەسرى نوونە.
دووەميشيان جياوازييە لە حەرەكە و سكووندا، وەك )مَعكم( و )مْعكم(.

ئينجا باسى چەند جۆر جياوازى دەكات، هەتا دەڵێت: هەيانە لە ئيعرابدا راى 
جياوازى هەيە، وەك )ما زيٌد قامئاً( و )ما زيٌد قائم( و )إن هذين( و )إن هذان(، بە 
ئەلف زمانى بەنى حارسى كوڕى كەعبە كە بۆ هەر يائێكى ساكين كە پێشەكەى 

فەتحە بێت، وا دەڵێن، ئەم شيعرەشيان هەيە:
تزود منا بني أذناه رضبًة        دعته ال هايب التاب عقيم(.)١(

))( - ص 5) و ٦).
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چوارەم: ئەوانەى دەوترێن گوايە هەڵەى ناو قورئانن، لە ئاسانترين بەشەكانى 
ناو زمانى عەرەبين، بۆ كێ هەيە نەزانێت ئيسمى )إّن(  مەنصووبە؟ كێ هەيە 
نەزانێت مەعتووفى سەر مەنصووب مەعتووفە؟ ئەمە شتێكە منداڵێكيش كە 
وانەى عەرەبى دەخوێنێت دەيزانێت، ئايا عەقڵ قبووڵى دەكات كتێبێك كە ئەو 
هەموو وردەكارى و روونكردنەوەو ئەو رەوانبێژيە بەهێزەى تێدايە، هەڵەيەكى وا 
ساكار و سادەى تێكەوتبێت؟ بێگومان قسەى وا، سنوورى هەمو مەعقوولێكى 

تێپەڕاندووە.
بۆ نموونە ئەوانەى تانە لە قورئان دەدەن، دەڵێن: قورئان هەڵەيەكى تێدايە لە 
سووڕەتى مائيدەدا، رەفعێكى تێدايە كە حەق وايە نەصب بێت، ئەمەش لە فەرمايشتى 
اِبئُوَن َوالنََّصاَرى(، جا كە )صابئون( بە رەفع  خوادا )إِنَّ الَِّذيَن آََمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ
هاتووە، دەيكەن بە كێشە لەبەرئەوەى مەعتووفى سەر مەنصووبە كە ئەويش ئسمى 
)إن( يە، بۆ وەاڵمدانەوەى ئەو گومانەيان دەڵێين: لە قورئاندا دوو ئايەتى هاوشێوەى 
ئەم ئايەتە هاتون كە تيايدا بە نەصب هاتووە )الصابئين( كە ئێوە دەڵێن ئەوە راستە، 
لە  اِبِئنَي( هەروەها  بەقەرە )إِنَّ الَِّذيَن آََمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ ئەمەش لە سووڕەتى 
اِبِئنَي(، بۆيە بابەتەكە لە نەزانيەوە  سووڕەتى حەج )إِنَّ الَِّذيَن آََمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

نيە وەك ئەوەى ئێوە بيرى لێ دەكەنەوە.
پێشەوا ئيبن عاشوور رەحمەتى خواى لێ بێت لە تەفسيرە گەورەكەيدا )التحرير و 

التنوير( دەڵێت:
جمهوورى راڤەكارانى قورئان فەرمايشتى )والصابئون( بە موبتەدەء دادەنێن و بە 
موقەدەمى تەئخيرى دەزانن و خەبەرێكى حەزفكراوى بۆ دادەنێن لەبەر واتاى خەبەرى 
)إن(، ئەسڵى نەزمەكەش ئەمەيە: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى لهم أجرهم 

... إلخ و الصابئون كذلك، وەك وتەى ضابى كوڕى حارس تەماشاى دەكەن:
فإني وقيار بها لغريب.))(

)(7(-(70/٦( - )((
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جۆرى دووەم: هەڵەى زانستيى:

لەو گومانانەى دەورووژێنرێن، دەڵێن: قورئانى پيرۆز چەند ئايەتێكى تێدايە 
پێچەوانەى دۆزينەوە زانستيە سروشتيەكان، ئەمەش بەڵگەى ئەوەيە قورئان الى 
تێدا  ئەو جۆرە هەاڵنەى  بوايە، هەرگيز  نيە، چونكە ئەگەر الى خواوە  خواوە 

نەدەبوو.
بەڵگەشيان بۆ ئەوە فەرمايشتى خوايە سەبارەت بە زولقەرنەين )َحتَّى إَِذا بَلََغ 
ْمِس َوَجَدَها تَْغرُُب ِف َعنْيٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَْوًما(،))( )تا گەيشتە ئەو  َمْغرَِب الشَّ

شوێنەى كە خۆرى لێ ئاوا دەبێت، ئەوپەڕى زەوى لە خۆرئاواوە كە هيچ شتێكى 
تر نەما تەنها دەريا نەبێت، واى بينى كە خۆر ئاوا دەبێ لە شوێنێك وەكو قوڕ 
لەبەرچاوى ئەم وەكو قوڕێكى رەش وايە، وە گەرمە چونكە لە تيشكى خۆرەوە 

نزيكە، لەوێ الى خۆرئاوا قەومێكى بينى(.
جا دەڵێن: چۆن خۆر لەناو شتێكى وادا ئاوا دەبێت، لەكاتێكدا بەهۆى زانستەكانى 
سەردەمەوە ئەوە دەزانين كە خۆر زۆر لە زەوى گەورەترە و زۆريش لە زەوييەوە دوورە 

و رێڕەوێكيشى نيە بيگەيەنێت بە زەوى چ جاى ئەوەى بچێتە ناويەوە.
ئەم گومانە هەرچەندە خۆى لە خۆيدا زۆر الواز و بێمانايە، كەچى كاريگەريى 
عەرەبەكانيش  مەسيحيە  و  مولحيد  كردووەو  دروست  گەنج  لەسەرهەندێ 

بازاڕگەرمييان بۆ كردووە.
وەاڵمى ئەم گومانە لە چەند روويەكەوە:

يەكەم: خواى گەورە هەواڵى ئەوەى نەداوە خۆر لەناو )عين حمئە( دا ئاوا دەبێت، 

بەڵكو خواى گەورە وەسفى بينينى زولقەرنەينى كردووەو دەفەرموێت )وجدها تغرب(، 
واتە لە بينين و تەماشاكردنى زولقەرنەيندا، وەك چۆن دەڵێين: مانگ لە پشتى 
شاخەكەوە هەڵهات، لەراستيدا مانگ لە دەرەوەى زەويە و لێيەوە دوورە، بەاڵم لە 
تەماشاكردنى ئێمەوە وا دەردەكەوێت كە لە پشت شاخەكانەوە هەڵدێت يان ئاوا دەبێت.

))( - الكهف: 8٦.
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دووەم: زۆرێك لە زانايانى پێشووى تەفسير و پێش دەركەوتنى مانگە دەستكردەكان 

و تەلەسكۆبە نوێكانى سەردەم، ئەوەيان روونكردۆتەوە كە مەبەست بەم ئايەتە 
مەسەلەكە  راستيى  نەوەك  وادەردەكەوێت،  تەماشاكەرەوە  روانينى  لە  كە  ئەوەيە 
وابێت، لەوانەش: ئيبن كەسير كە لە ساڵى 774 ى كۆچى وەفاتى كردووە، ئەم 
زانايە رەحمەتى خواى لێ بێت لە تەفسيرى ئەم ئايەتەدا دەڵێت: واتە خۆرى بينيوە 
لە ديمەنى كاتى ئاوابوونى لە دەرياى ئەتلەسی، ئەمەش بۆ هەرچيەك وايە كە 
لە كەناراوەكەيەوە تەماشا بكرێت كەسەكە وادەزانێت لەناو دەرياكەدا ئاوا دەبێت، 

لەكاتێكدا مانگ لەو خولگە چوارەمە جيانابێتەوە كە تيايدا جێگيرە.))(
دەهێنێت  زانايان  لە  هەندێ  وتەى  چەشنە  بەم  تەفسيرەكەيدا  لە  قورتوبى 
)قەففال دەڵێت: هەندێ لە زانايان دەڵێن: مەبەست پێى ئەوە نيە كە خۆرئاوابوون 
و خۆرهەاڵتنى خۆر واتاى گەيشتن بێت بە خودى خۆر و دەست پێ گەيشتنى، 
چونكە لەگەڵ ئاسماندا بەدەورى زەويدا دەخولێتەوە بێ ئەوەى بنووسێت بە زەويەوە، 
خۆر زۆر لەوە گەورەترە بچێتە نێو كانياوێكى )دەريايەكى( زەوييەوە، بەڵكو چەند 
و  رۆژئاوا  بەرى  لە  كە  ئەوەيە  مەبەست  بەڵكو  گەورەترە،  زەوى  لە  بەرامبەر 
رۆژهەاڵتەوە -بە روانين- گەيشتۆتە كۆتاى ئاوەدانى، بۆيە بە تێڕوانينى چاو 
واى بينيوە لەناو )عين حمئە( دا ئاوا دەبێت، وەك چۆن ئێمە كاتێك لە زەويەكى 

رووتەندا دەيبينين، دەڵێيت دەچێتە ناو زەوى(.))(
كەناراوى  گەيشتبێتە  )لەوانەيە  دەڵێت  ئايەتەدا  ئەم  تەفسيرى  لە  بەيزاوى 
ئاوى  تەنها  كردووە  بڕى  بينيبێت، چونكە هەتا چاوى  واى  ئەويش  و  موحيت 

بينيوە، بۆيە دەفەرموێت )وجدها تغرب(، و نەيفەرمووە )كانت تغرب((.
لە تەفسيرى جەاللەينيشدا هاتووە )ئاوابوونى لە عەيندا لە روانينى چاودا 

بووە، ئەگەرنا خۆر زۆر گەورەترە لە دنيا(.

.)5(( /5( - )((
.)370 /(3( - )((
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 بەو چەشنە وەك دەبينيت، هەر لە دێرزەمانەوە بابەتەكە زۆر روون و بێ پەردە 
بووە.

زانستى  لەگەڵ  دەكەن  ئەوە  بانگەشەى  ئەوان  كە  تر  قورئانيانەى  دەقە  لەو 
لەگەڵ  ئەمە  دەڵێن:  األرض(  مد  الذي  )وهو  فەرمايشتى  ناگونجێت،  نوێدا 
لەراستيدا  خڕە،  زەوى  دەيسەلمێنێت  كە  ناگونجێت  زانستدا  نوێى  دۆزينەوەى 
ئەمەش نەفاميەكى گەورەيە، چونكە خڕێتى زەوى هەر لە دێرزەمانەوە شتێكى 
زانراو بووە و زانايانى موسڵمانيش ئيجماعيان لەسەرهێناوە، ئيبن حەزم رەحمەتى 
خواى لێ بێت باس لەوە دەكات )يەك كەس لە پێشەوايانى موسڵمان كە شايەنى 
ئەوە بێت لە زانستدا پێى بوترێت پێشەوا، نكووڵيى نەكردووە لە تەكوير))(ى زەوى، 
شتێكيش نەهاتووە كەسيان يەك قسەى تێدا كردبێت، بەڵكو بەڵگەكانى قورئان و 

سوننەت لەسەر تەكويرى زەوى هاتون(.
ئەو بانگەشە كە بڵێت لەگەڵ ئايەتەكەدا ناگونجێت، ئەوە چەند سەدە لەمەوبەر 
وەاڵمى دراوەتەوەو رازى لە )التفسير الكبير( دا دەڵێت: ئەگەر بڵێن فەرمايشتى 
خۆبەدەستەوە  دەڵێين،  بێت،  گۆيى  زەوى  ئەوەيە  پێچەوانەى  األرض(  )مد  خوا 
نادەين، چونكە زەوى جەستەيەكى گەورەيە و گۆييش ئەگەر لەوپەڕى گەورەييدا 

بێت، هەر پارچەيەكى كە دەبينرێت، وەك تەختايى دەبينرێت(.))(

لەبەرئەوەى هەندێ  قورئاندا  لە  بوونى هەڵە  بانگەشەى  جۆرى سێيەم: 
ئايەت ناگونجێن لەگەڵ هەندێكى ترياندا:

يەكێك لەو تانانەى كە مولحيدان و گومانگەراكان لێى دێنەژوورەوە بۆ لێدان 
لە ئيسالم، بانگەشەى بوونى دووفاقييە لەنێوان ئايەتەكاندا، واتە ئايەتەكان دژ بە 
يەك بن، ئەمەش كەموكورتى دەگەيەنێت، كەواتە قورئان الى خوايەكى كامڵەوە 

نەهاتووە!

))( - بۆيە خودى دەستەواژەى تەكويرم هێنا، چونكە هەندێك بە واتاى خڕێتى لێكى نادەنەوە. وەرگێڕ.
))( - مفاتيح الغيب )٩)/4(.
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ئەم قسەيە لەسەر پێشەكيەكى خراپ دامەزراوە، ئەويش ئەوەيە كە لە قورئاندا 
بڕێك ئايەتى ناتەبا بە يەك هەن، ئەم قسەش نادروستە، هەموو ئەو نموونانەش 

كە دەيانهێننەوە، زۆر بە ديار و روونى دەدرێتەوە بەڕووياندا.
سەرچاوەى رووكەشى ئەم بانگەشەيە، نەزانييە بەرامبەر واتاى دەربڕينەكانى 
زمانى عەرەبى لەنێوان واتاى گشتى و واتاى تايبەت و ئەو گشتيەى كە مەبەست 
پێى تايبەتە، نەشارەزاييە بەرامبەر كۆى ئەو دەقانەى لە قورئان و سوننەتدا لەبارەى 

يەك بابەتەوە هاتون، چونكە هەندێكيان واتاى ئەوانى ديكە روون دەكەنەوە.
زانايانى تەفسير گرنگييان داوە بە روونكردنەوەى فەرمايشتى ناو ئايەتەكان، 
ئەو وشانەى كە بە رووكەش واتاكەيان نەگونجان و ناتەبايى نيشان دەدات، جا 
تردا  دەقێكى  لەگەڵ  ئايەتێك  دەقى  دەكرێت  ئەوە  بانگەشەى  بيستت  هەركات 
وەاڵمت  لەوێ  قورئان،  تەفسيرى  كتێبەكانى  سەر  بگەڕێرەوە  خێرا  ناگونجێت، 
دەستدەكەوێت، بەڵكو لەنێو زاناياندا كەسى وا هەيە كتێبێكى تايبەت كردووە بەو 
كتێبەكەيدا )دفع  لە  ئەمين شنقيتى  پێشەوا موحەممەد  ديارترينيان  لە  بوارە، 

إيهام اإلضطراب عن آي الكتاب(.
نموونەى ئەو ئايەتانەى كە بانگەشەى ئەوە دەكرێت لەگەڵ يەكدا ناگونجێن 
بە  دژ  ئاشكرا  بە  كە  بيستم  ميصرى  مولحيدى  گەنجێكى  زمانى  لەسەر  و 
ئيسالم، ئيلحادى خۆى نيشان دەدا و لە رێى راگەياندنەوە بەرگريى دەكرد لە 
بيرە ئيلحادييەكەى، زۆر خەفەتم خوارد ئەو جۆرە نموونانە ببنە بەڵگە بەدەست 
ئەوانەوە كە وازيان لە ئيسالم هێناوە، بەاڵم هەركەس خواى گەورە بيەوێت تاقى 

بكاتەوە، الى خوا هيچت بۆ ناكرێت بۆى.
نموونە: دەڵێت: ئەم ئايەتە )َوإِْن تُِصبُْهْم َحَسَنٌة يَُقولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوإِْن 
تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَُقولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُْل كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه(،))( )ئەگەر تووشى چاكەيەك 

ببوونايە لە رزق و رۆزى و بەروبووم، ئەيانوت: ئەمە لەاليەن خواى گەورەوەيە، 
ئەگەريش تووشى بەاڵو موسيبەتێك ببوونايە، ئەيانوت: ئەى موحەممەد ئەمە بە 

))( - النساء: 78.
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هۆى تۆوە بووە، پێيان بڵێ: هەموو شتێك لەاليەن خواى گەورەوەيە( ناگونجێت 
فَِمْن  َسيِّئٍَة  ِمْن  أََصابََك  َوَما  اللَِّه  فَِمَن  َحَسَنٍة  ِمْن  أََصابََك  )َما  ئايەتە  ئەم  لەگەڵ 
نَْفِسَك(،))()تووشى هەر چاكەيەك ببيت ئەوە لە خواوەيە، ئەگەريش تووشى هەر 

خراپەيەك ببيت، ئەوە بەهۆى تاوانى خۆتەوەيە( ئيتر چۆن لە ئايەتێكدا چاكە و 
خراپە الى خواوەيە، دواتر لە ئايەتێكى تردا خراپە لە خۆمانەوەيە؟

تانەدەران پێيان وايە ئەوە نەگونجان و دووفاقييەكى روونە، پەنابەخوا ئەگەر 
بانگەشەش  ئەو  هەبێت،  رەوانەدا  و  روون  كتێبە  لەو  دووفاقييەك  جۆرە  هيچ 
ئەوپەڕى سادەيى و بيركردنەوەى سەرپێييە، ستايش بۆ خوا كە دواى دوو ئايەتى 
تر لەو ئايەتە دەفەرموێت )أَفََل يَتََدبَُّروَن الُْقرْآََن َولَْو كَاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اللَِّه لََوَجُدوا 
ِفيِه اْخِتَلفًا كَِثريًا(،))( )ئايا بۆ بير لەقورئان ناكەنەوەو لێى رانامێنن، خۆ ئەگەر 

قورئان لەاليەن جگە لە خواوە بهاتايە، ئەوە جياوازى و دژبەيەكيەكى زۆريان لە 
قورئاندا بەديدەكرد(، وەك بڵێيت خواى گەورە پێمان بفەرموێت: هيچ ناكۆكيى و 

نەگونجان و دووفاقيەك لەم كتێبەدا نيە.
سەبارەت بە لەيەكدانى ئەم دوو ئايەتە دەڵێين:

مەبەست بە ئايەتى يەكەم ئەوەيە كە بێباوەڕەكان خەريكى باڵوكردنەوەى رەشبينى 
وشكەساڵييەك  ئەگەر  خوا،  پێغەمبەرى  لەئاست  بوون  بەدبەختى  نيشاندانى  و 
ئايەتەكەدا ئەمەيە- ئەوە دەياندايەوە  روويتێكردنايە -كە مەبەست بە خراپە لە 
پاڵ پێغەمبەرى خوا  و دەيانوت شوومييەكە هى ئەوە، خواى گەورەش پێى 
فەرموون: دەستنيشانى وشكەساڵى و قات و قڕى و بەپيتى و خۆشگوزەرانى، 

هەموو ئەمانە الى خواوەيە.
مەبەست بە ئايەتى دووەميش ئەوەيە كە هەرچى چاكەيەك دێتەڕێى خەڵك، 
بەهۆى  دێتەڕێ،  خراپەيەكيشيان  هەرچى  خواوەيە،  چاكەى  و  فەزڵ  لە  ئەوە 
بۆيە  هاتووە،  خوادا  قەدەرى  لە  هەمووى  ئەگەرچى  خۆيانەوەيە،  كردارەكانى 

))( - النساء: 7٩.

))( - النساء: )8.
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زانايانى تەفسير دەڵێن: ئەم ئايەتە سەرجەم موسڵمانان دەدوێنێت، نەوەك تايبەت 
. بێت بە پێغەمبەرى خواوە

ئايەتەكە وەك ئەم فەرمايشتەى خواى گەورەيە )َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة فَِبَم 
كََسبَْت أَيِْديُكْم َويَْعُفو َعْن كَِثري(،))( )تووشى هەر بەاڵ و موسيبەتێك ببن، بەهۆى 

تاوانى خۆتانەوەيە و هێشتا خواى گەورە لە زۆرێك لە تاوانەكانتان ئەبوورێت(.
بۆيە هيچ نەگونجانێك لەنێوان دوو ئايەتەكەدا نيە، هەموو شتێك لەرووى قەزا و 
قەدەرەوە الى خوايە، لە هەمان كاتدا هۆكارێكى كارەسات و چەرمەسەرييەكان، 

ئەنجامى كردەوەى خراپى خۆمانە.
لە كۆتايى ئەم بەشەشدا، يەكێك لەو كتێبە بەسوودانەى لەم بارەوە نووسراون، بريتيە 
لە كتێبەكەى مونقيز سەقار بە ناونيشانى )تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى الطاعنين(.

 بەشى سێيەم : گومانەكان لەسەر پێغەمبەرى خوا

ئەمەش دابەش دەبێت بۆ دوو لق:
لقى يەكەم: گومانخستنە سەر پێغەمبەرايەتيەكەى.

لقى دووەم: تانەدان لە هەڵوێستەكانى ناو ژيانى.

لە ديارترين ئەو هەڵوێستانەش كە تانەيان لێ دەدەن، بريتين لە:
هاوسەرگيريى لەگەڵ عائيشە و صەفييە، مەسەلەى فرەژنيى، رووداوى بەنى 

قورەيزە، رووداوى عورەينيەكان.
سەبارەت بە يەكەميان، ئەوە وەاڵمدانەوەى بەوە دەبێت، بە بەڵگەى عەقڵيى و 
گرنگييان  زانايانيش  بسەلمێنێت،    خوا  پێغەمبەرى  پێغەمبەرايەتيى  نەقڵى، 
ياخود  هەستپێكراوەكان،  موعجيزە  اليەنى  زۆربەيان  ئەگەرچى  بوارە،  بەم  داوە 

لەتوانابەدەركانيان زاڵ كردووە بەسەر بەڵگەكانى تردا.

))( - الشورى: 30.
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نەقڵدا، بۆ  بەڵگەى عەقڵ و  لەنێوان  بەڵگەكان  لەراستيدا، هەمەچەشنەيى 
بەڵگەهێنانەوە تێروتەسەلترە، بەتايبەت كە لە قورئاندا بەڵگەى عەقڵيى زۆر هاتووە 
لە  غەزالى  پێشەوا  وەك  زانايانيش  لە  پێغەمبەرايەتى، چەندێك  سەلماندنى  بۆ 
كتێبى )المنقذ من الضالل( و ئيبن تەيميە لە شەرحى ئەصبەهانيە و )النبوات( 
يشدا هۆشياريى ئەوەيان داوە كە بەڵگەكانى پێغەمبەرايەتى موحەممەد  تەنها 
لە موعجيزە هەستپێكراو و لەتوانابەدەرەكاندا كورت نابنەوە، بەڵكو جۆراوجۆرن.

هەروەك گرنگە ئاماژە بكەين بەوەى خەڵكى جياوازن لە وەرگرتنى دڵنيايى 
بەهۆى ئەو بەڵگانەوە، هەيانە بە يەكێك لەو بەڵگانە دڵنيايى وەردەگرێت، هەشيانە 
دەبێت هەردوو جۆرە بەڵگەكەى بۆ بهێنيتەوە، بەاڵم ئەوەى كە هەر كەسێكى ژير و 
دادپەروەر كۆكە لەسەرى، ئەوەيە كە هەموو بەڵگەكانى پێغەمبەرايەتى موحەممەد 
 ئەوپەڕى يەكالبوونەوەو دڵنيايى دوور لە هەر گومان و دوودڵييەك دەبەخشن.

ئەمەش چەند بەڵگەيەك:

يەكەم: بەڵگەى راستگۆيى و رەوشتبەرزييەكەى:

ديارە بانگەشەكەرى پەيامێك، يان دەبێت باشترين و كامڵترين كەس بێت، ياخود 
دەبێت پەست و كەمڕەوشتترينيان بێت، جا چۆن ئەم دوانە بە يەك دەچوێنرێن؟

و  درۆ  و  نەزانى  دواجار  كردبێت،  پێغەمبەرايەتى  بانگەشەى  درۆزنێك  هەر 
خراپەكاريى لێ بەدياركەوتووە و هەركەس بە كەمترين شێوە تواناى جياكردنەوەى 
شتەكانى هەبووبێت، بۆى دەركەوتووە كە شەيتان زاڵ بووە بەسەر ئەو جۆرە كەسانەدا.
هەر راستگۆيەكيش بانگەشەى پێغەمبەرايەتى كردبێت، زانايى و راستگۆيى 
و چاكەكانى و هەمەچەشنەى كارى چاكەى دەركەوتووە بۆ هەر كەسێك كەمترين 
)راستگۆترينى  تر  دەربڕينێكى  بە  هەبووبێت،  شتەكانى  جياكردنەوەى  تواناى 
راستگۆكان، ياخود درۆزنترينى درۆزنەكان بانگەشەى پێغەمبەرايەتييان كردووە، 
بەڵكو  نەفامەكان،  نەفامترينى  مەگەر  نابێت  تێكەڵ  لێ  دوانەى  ئەم  كەس 
دەيناسێنێت،  و  دەكات  پێناسەى  هەركاميان،  رەفتارى  و  بارودۆخ  بەراوردى 
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جياكردنەوەى راستگۆ لە درۆزنيش لە بابەتى خوار بانگەشەى پێغەمبەرايەتيشدا 
بە چەندين شێوە دەكرێت، چ جاى بانگەشەى پێغەمبەرايەتى(.

ئەم دوو دەربڕينەى ئيبن تەيميە))( و ئيبن ئەبيلعيزى حەنەفى))( )رەحمەتى 
خوا لە هەردووكيان( بەڵگەيەكى زۆر جوان و عەقڵيى واقيعين، چونكە بابەتى 
كەسەش  ئەو  دياريكراو،  زانيارييەكى  و  هەواڵ  بۆ  بانگەشەيە  پێغەمبەرايەتى 
كە ئەو هەواڵە دەدات، يان  راستگۆيە، ياخود درۆزن، جياكردنەوەى راستگۆ و 
درۆزنيش لە بانگەشە گەورەكاندا، زۆر بە ئاسانى دەكرێت و فێڵ و لەخشتەبردن 

لەو بوارەدا زۆر ناخايەنێت هەتا ئاشكرا دەبێت.
رووندەكاتەوە كە  بۆ  ئەوەمان    پێغەمبەرى خوا لە ژياننامەى  شارەزابوون 
و  دۆست  چونكە  بووبێت،  درۆزن  پێغەمبەرايەتيەكەيدا  بانگەشەى  لە  ناكرێت 
دوژمن شايەتى ئەوەيان بۆ داوە كە كەسێك بووە لەوپەڕى رەوشتبەرزى و پياوەتى و 

سپاردەكاريدا، هەر لە سەرەتاى پێگەيشتنيەوە، ناسراو بووە بە راستگۆيى.
و  ئەمديو  هەيە،  گومانسازان  و  ئيسالم  دوژمنانى  كتێبى  هەرچى  بۆيە، 
ئەوديويان بكەن، دەبينن كە تانەيان لێداوە، هەندێ هەڵوێستى كردەيى رەفتارييان 
وەك تانەيەك لە بەرامبەرى بەكارهێناوە -كە زۆر دوور بووە لەو تۆمەتانەش- نەوەك 
ناڕاستەوخۆيانە  دانپێدانانێكى  ئەمەش  نەبووە،  راستگۆ  بدەن  لێ  ئەوەى  تانەى 

بەوەى راستگۆ بووە.
لەناو  مەككە  لە  زۆر  ماوەيەكى  بانگەشەكەى،  پێش    خوا  پێغەمبەرى 
بەخشراوە،  پێ  األمين(ى  )الصادق  نازناوى  تيايدا  ژياوەو  خۆيدا  قەومەكەى 
فەرموون  پێى  صەفا،  سەر  چوويە  پەيامەكەوە  سەرەتاى  لە  يەكەمجار  كاتێك 
)أرأيتم إن أخبتكم أن خيال تخرج من سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟(،)3( )ئەگەر 

هەواڵتان پێ بدەم لە الپاڵى پشت ئەم شاخەوە سوپايەكى سوارە دێن، ئايا باوەڕم 

))( - شرح العقيدة األصفهانية ))/38)(.
))( - شرح الطحاوية، ص 0٩).

)3( -متفق عليه.
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پێ دەكەن؟(، وتيان بەڵێ، ئەويش فەرمووى )فإنى نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد(،))( )دەى هۆشياريتان پێ دەدەم كە سزايەكى سەخت لە چاوەڕوانيتاندايە(.
بەڵگەيەكى راستگۆييەكەى ئەوەيە كاتێك پەڵەهەورێكى رەش و تاريك مەدينەى 
  داپۆشى و بانگەشەى پووچى تۆمەتباركردنى عائيشەى هاوسەرى پێغەمبەر
بە زينا باڵوبوويەوە، پێغەمبەرى خوايش  زۆر ئەزيەتى پێ گەيشت و تەواو 
بێتاقەت بوو، بەاڵم چى كرد؟ خۆ ئەگەر قورئان دانراوى خۆى بوايە، بۆچى 
پێ  باوەڕيان  خەڵكيش  لەكاتێكدا  رانەگەياند  هاوسەرەكەى  پاكداوێنى  يەكسەر 
دەكرد؟ بۆچى راوێژى بە هاوەاڵنى دەكرد لە بابەتەكەدا؟ لەناو خەڵكدا وتارى 
دەفەرموو و رايدەگەياند سەرى فيتنەكە )ئيبن ئوبەى( سەبارەت بە هاوسەرەكەى 
پاش ماوەيەك  هەتا  پاڵ خوا؟  نەدايەوە  لەوانەى  بۆچى هيچكام  داوە،  ئازارى 

وەحى بۆ دابەزى  سەبارەت بە پاكداوێنى عائيشە.
كاتێك ئەبووسوفيان پێش موسڵمانبوونى چوو بۆ شام، ئەوكات سەرگەورەو 
رۆم  گەورەى  هيرەقلى   ، خوا  پێغەمبەرى  بە  دژ  بوو  قوڕەيش  سەركردەى 
بانگهێشتى كرد هەتا لەوەوە زانياريى لەسەر موحەممەد وەربگرێت، سەبارەت بە 
چەند بابەتێك پرسيارى لێكرد كە دەيويست بگاتە شارەزاييەكى راستەقينە لەو 
بوارانەدا، يەكێك لە پرسيارەكانى ئەوەبوو )ئايا تۆمەتى درۆزنيتان دەدايە پاڵ؟( 
ئەبووسوفيان لە وەاڵمدا وتى: نەخێر، هيرەقل دواتر قسەيەكى ژيرانەى كرد و وتى 
)لێم پرسيت ئايا پێش ئەوەى ئەو بانگەشەى بكات، تۆمەتى درۆزنيتان دەدايە 
پاڵ؟ تۆيش وتت نا، منيش تێگەيشتم ناكرێت دەست هەڵگرێت لە درۆكردن بەدەم 

خەڵكەوە و دەست بداتە درۆكردن بەدەم خواوە(.))(
 هەروەها ئەو رۆژەى خۆرگيران روويدا، لە هەمان رۆژدا ئيبراهيمى كوڕى 
پێغەمبەر  وەفاتى كرد، خەڵكى وتيان: لەبەر مەرگى ئيبراهيم ئەم خۆرگيرانە 
روويداوە، دەبوو هەڵوێستى پێغەمبەر  چى بوايە بەرامبەر بەو قسە؟ پشتگيرييان 

))( - صحيح البخاري.
))( - صحيح البخاري، 7.



121قــەڵـغــــــــانەکان
A

S
T

A
N

A

بكات؟ يان هيچ نەبێت بێدەنگيى هەڵبژێرێت؟ بەڵكو چوويە ناو خەڵكەكەو وتارێكى 
بۆ فەرموون و ئەو بيروباوەڕە هەڵەى بۆ راست كردنەوە و خواى گەورە بە گەورە 
دانا و فەرمووى )إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ل يخسفان ملوت أحد ول 
لحياته، فإذا رأيتم ذلك ، فادعوا الله، وكبوا وصلوا وتصدقوا(،))( )خۆرگيران و مانگ 

گيران، دوو ئايەت و بەڵگەن لە بەڵگە و نيشانەكانى خوا، لەبەر مەرگ و ژيانى 
هيچ كەسێك ناگيرێن، جا ئەگەر خۆرگيران، ياخود مانگگيرانتان بينى، لەخوا 

بپاڕێنەوەو تەكبير بكەن و نوێژ بەجێبگەيەنن و خێر و بەخشش بكەن(.
بەڵگەيەكى ترى راستگۆييەكەى ئەوەيە كە هەموو قورئانى پيرۆزى گەياند، 
دەكرد،    پێغەمبەريان  سەرزەنشتى  كە  بوو  تێدا  ئايەتى  هەندێ  هەرچەندە 
(،))( )رووى  ، أَْن َجاَءُه اْلَْعَمى، َوَما يُْدِريَك لََعلَُّه يَزَّكَّ وەك فەرمايشتى )َعبََس َوتََولَّ
گرژ كرد و پشتى هەڵكرد، كاتێك پياوە نابينانەكە هات بۆ الى، تۆ چووزانى، 
تاوان پاك بكاتەوە(، يان  لە  بيەوێت خۆى  نابينايە هاتبێت  پياوە  لەوانەيە ئەو 
)َعَفا اللَُّه َعْنَك لَِم أَِذنَْت لَُهْم(،)3( )خواى گەورە لێت خۆش بێت، بۆچى مۆڵەتت 
پێ دان(، هەروەها )لَِم تَُحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك تَبْتَِغي َمرَْضاَة أَْزَواِجَك(،)4( )بۆچى 
شتێك لە خۆت حەرام دەكەيت كە خوا بۆى بە حەاڵڵ بۆ داناويت، مەبەست بەوە 
بەدەستهێنانى رەزامەندى هاوسەرەكانتە(، ياخود )َوتُْخِفي ِف نَْفِسَك َما اللَُّه ُمبِْديِه 
َوتَْخَش النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَْن تَْخَشاُه(،)5( )شتێك لە دەروونى خۆتدا ئاشكرا ناكەيت 

كە خوا ئاشكراى دەكات، دەترسيت خەڵك تانەت لێ بدەن، خواى گەورە شايەنترە 
كە لێى بترسيت(.

))( - صحيح البخاري، الرقم 0)0)، صحيح مسلم، الرقم 547).
))( - عبس: )-3.
)3( - التوبە: 43.
)4( - التحريم: ).

)5( - األحزاب: 37.
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جا ئەگەر موحەممەد پێغەمبەرى خوا نەبوايە، ئەكرا ئەو ئايەتانە بگەيەنێت؟ 
چى ناچارى دەكرد ئەم قسانە بڵێت كە خەڵكى هەتا رۆژى دوايى دەيانخوێننەوە، 

ئەگەر مەسەلەكە ئەوە نەبێت كە فەرمانى پێكرابوو بيگەيەنێت؟

دووەم: بەڵگەكانى قورئان لەسەر راستگۆيى پێغەمبەرايەتيەكەى:

ئەم قورئانەى كە پێغەمبەرى خوا  هێناى بۆ خەڵك، گەورەترين بەڵگەيە 
خواوە  الى  كە  ئەوەى  لەسەر  بەڵگەشە  پێغەمبەرايەتيەكەى،  راستگۆيى  لەسەر 
هاتووە، هەرچەندە پێغەمبەرى خوا  نەخوێندەوار بوو و نووسين و خوێندنەوە و 
شيعرى نەدەزانى، بەاڵم ئەم قورئانەى هێنا و تەحەدداى هەموو مرۆڤايەتى پێكرد 
و داواى لێكردن -ئەگەر ئەيانەوێت بانگەوازەكەى هەڵبوەشێننەوە- با هاوشێوەيەكى 
ئەو قورئانە بهێنن، بەڵكو با تەنها دە سووڕەتى وەك سووڕەتەكانى قورئان بهێنن، 
پێيان باشترە لەگەڵى بجەنگن نەوەك يەك  بەڵكو تەنها يەك سووڕەت، كەچى 
سووڕەتى وا بهێنن، چونكە نەياندەتوانى ئەوە بكەن، لەكاتێكدا چاكترين هۆكار 
هەبوو بۆ ئەوەى شتى وا بكەن، ئەويش ئەوپەڕى دوژمنايەتى و دەربازبوون لە 
شكست بوو، هاوكات گەورەترين پێناوەكانى ئەنجامدانيشى لەبەردەستياندا بوون 
هەتا هەرچى لە داهێنانى قسەى مرۆڤە -با چەندە بەهێزيش بێت- لەبەرامبەر 
پێغەمبەردا بەكاريبهێنن، چونكە ئەوان لە لووتكەى ئەدەب و رەوانبێژى و بەياندا 
فەرمايشتەى  ئەم  كۆبوونەوەيانەوەو  و  كۆڕ  دەهاتە    پێغەمبەر  ئينجا  بوون، 
خواى بۆ دەخوێندنەوە )قُْل لَِئِ اْجتََمَعِت اْلِنُْس َوالِْجنُّ َعَل أَْن يَأْتُوا ِبِثِْل َهَذا الُْقرْآَِن 
َل يَأْتُوَن ِبِثْلِِه َولَْو كَاَن بَْعُضُهْم لِبَْعٍض ظَِهريًا(،))( )پێيان بڵێ: ئەگەر مرۆڤەكان و 

جنيەكانيش هەرهەموويان كۆببنەوە لەسەر ئەوەى هەوڵ بدەن نموونەيەكى وەك 
ئەم قورئانە بهێنن، ناتوانن نموونەى بهێنن با هەندێكيان دەستبار و سەرخەرى 

هەندێكى تريان بن(.
پاشان پێى دەفەرموون )َوإِْن كُْنتُْم ِف َريٍْب ِممَّ نَزَّلَْنا َعَل َعبِْدنَا فَأْتُوا ِبُسورٍَة ِمْن 
ِمثْلِِه َواْدُعوا ُشَهَداءَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِْن كُْنتُْم َصاِدِقنَي، فَِإْن لَْم تَْفَعلُوا َولَْن تَْفَعلُوا فَاتَُّقوا 

))( - اإلسرا: 88.
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گومانتان  ئێوە  )ئەگەر  لِلَْكاِفِريَن(،))(  ْت  أُِعدَّ َوالِْحَجارَُة  النَّاُس  َوقُوُدَها  الَِّتي  النَّاَر 

وەك  دەى سووڕەتێكى  بەندەكەمان،  بۆ سەر  دامانبەزاندووە  قورئانەى  لەو  هەيە 
سووڕەتى ناو قورئان بهێننەوەو شايەت و پشتيوانەكانى خۆيشتان لە غەيرى خوا 
بێنن با شايەتيتان بۆ بدەن، ئەگەر ئێوە راستگۆن، ئەگەر ئەمەتان نەتوانى كە 
بە دڵنياييشەوە نايتوانن، دەى لە ئاگرێكى دۆزەخ بترسن كە سووتەمەنييەكەى 

خەڵك و بەردە و ئامادە كراوە بۆ بێباوەڕان(.
هەرگيز  كە  دەدان  پێ  ئەوەشى  هەواڵى  و  دەكرد  تەحەدداى  چەشنە  بەم 
بپارێزن، چونكە  ناتوانن شتى وا بكەن و باشت وايە خۆيان لە ئاگرى دۆزەخ 
حەقە، كەچى نەياندەتوانى وەاڵمى بدەنەوە، ئەمەش بەڵگەى ئەوەيە كە قورئان 

دەستكردى مرۆڤ نيە.
هەروەها لە قورئانى پيرۆزدا هەندێ هەواڵى يەكالكەرەوەى بێ دوودڵيى هەن كە 
ناگونجێت كەسێكى درۆزنى بانگەشەكار، سەركێشى بە شتى واوە بكات، چونكە 
ئەگەر روونەدات، ئەوە بەسە بۆ بەڵگەى درۆزنيەكەى، ئەمەش دەبێتە هۆى ئەوەى 
هاوەاڵنى وازبهێنن لە باوەڕپێهێنانى، چونكە درۆى كردووە بەرامبەريان، بەتايبەت 
ئەگەر پێويست نەكات ئەو قسەش بكات، يان بەاليەنى كەمەوە بە دەستەواژەى 
هەندێ  يان  بدات،  داهاتوو  رووداوى  هەندێ  هەواڵى  جەختكردنەوە  لە  دوور 
دەستەواژە كە دواتر لێكدانەوەى جياواز هەڵبگرێت، چونكە سەركێشيەكە واتە لە 
ئەگەرى شكستدا هەموو بانگەوازەكە دەدۆڕێنێت، بەاڵم ئەى هاوار، ئەمە كاتێك 
وادەبێت كە قورئان لەاليەن خودى موحەممەدەوە دانرابێت، بەاڵم كاتێك الى خواوە 
هاتبێت، سەرت سوڕنەمێنێت ئەو بەڵێنە گەورە و بەهێز و جەختلێكراوانەى تێدا 
نْيَا  بخوێنيتەوە، خواى گەورە دەفەرموێت )َمْن كَاَن يَظُنُّ أَْن لَْن يَْنُصَُه اللَُّه ِف الدُّ
َمِء ثُمَّ لِيَْقطَْع فَلْيَْنظُْر َهْل يُْذِهَبَّ كَيُْدُه َما يَِغيُظ(،))(  َواْلَِخرَِة فَلْيَْمُدْد ِبَسبٍَب إَِل السَّ

)هەركەس گومانى وايە خوا پێغەمبەرەكەى سەرناخات لە دنيا و ئاخيرەتدا، ئەوە 

))( - البقرة: 3)-4).
))( - الحج: 5).
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با فێڵ و پيالنەكانى بەرزى بكاتەوە بۆ ئاسمان، پاشان ئەگەر تواناى هەبوو ئەو 
سەركەوتنە بپچڕێنێت، پاشان با تەماشا بكات و بزانێت بە نەخشە و فڕوفێڵى 
هيچى واى بەدەستدەخات، واتە با چى هۆكارە بيگرێتەبەر، ئەگەر لە خەفەتدا 

خۆيشى بكوژێت، بەدڵنياييەوە خوا پێغەمبەرەكەى سەردەخات(.
لە ئايەتەكەدا خواى گەورە بەڵێنى داوە هەر لە دنيادا و پێش ئاخيرەت، سەركەوتن 
ياوەرى پێغەمبەر موحەممەد  دەبێت، چونكە راناوى )ينصرە( دەگەڕێتەوە بۆ 

. پێغەمبەرى خوا
كَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُوَن(،))(  هەروەها خواى گەورە دەفەرموێت )إِنَّا نَْحُن نَزَّلَْنا الذِّ
)ئێمە خۆمان قورئانمان دابەزاندووەو خۆيشمان دەيپارێزين(، لە ئايەتەكەدا چەند 
جار جەخت كردنەوەى دەستەواژەيى هەيە لەسەر پاراستنى قورئان، ئەم هەواڵەش 
بۆ داهاتووە، بەڵێنەكەش هاتەدى، هەرچەندە هەر لە سەردەمى هاتنى پێغەمبەرەوە 

 هەتا ئەمڕۆمان، يەكدواى يەك هێرش كراوەتەوە سەر ئيسالم و موسڵمانان.
اْلَرِْض  أَْدىَن  ِف  الرُّوُم،  ُغلِبَِت  )امل،  فەرمايشتەيە  ئەم  قورئان  ترى  هەواڵدانێكى 
َويَْوَمِئٍذ  بَْعُد  َوِمْن  قَبُْل  ِمْن  اْلَْمُر  لِلَِّه  ِسِننَي  ِبْضعِ  ِف  َسيَْغلِبُوَن،  َغلَِبِهْم  بَْعِد  ِمْن  َوُهْم 

الم،  )ئەليف،  الرَِّحيُم(،))(  الَْعِزيُز  َوُهَو  يََشاُء  َمْن  يَْنُصُ  اللَِّه  ِبَنْصِ  الُْمْؤِمُنوَن،  يَْفَرُح 

ميم، رۆمەكان تێكشكێنران لە نزمترين شوێنى سەرزەويدا، رۆمەكان پاش ئەو 
شكستەيان سەردەكەونەوە، لە ماوەى سێ بۆ نۆ ساڵدا، پێش ئەو سەركەوتنە و 
دواى ئەوەش هەموو شت هەر بەدەست خوايە، لەو رۆژەشدا باوەڕداران دڵخۆش 
دەبن بە سەركەوتنێك كە خوا ديبەخشێت، خوا هەركەسێكى بوێت سەرى دەخات، 

خواى گەورە بااڵدەست و ميهرەبان و بەبەزەييە بۆ باوەڕداران(.
ئەگەر  رووينەدايە؟  جەنگە  ئەو  و  بهاتبا  ئەگەر  ئەوەيە:  لێرەدا  پرسيارەكە 
جەنگەكە هەڵگيرسايە، بەاڵم ئەنجامەكە لە بەرژەوەندى فارسەكان بوايە؟ چى 

دەبوو ئەگەر رۆم سەربكەوتنايە، بەاڵم پێش، يان دواى ئەو ماوە دياريكراوە؟

))( - الحجر: ٩.
))( - الروم: )-5.
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پێشوو، ئەمەش  لە بەسەرهاتى ئوممەتانى  بريتيە  بەڵگەيەكى ترى قورئانى 
بە  نەبوون  لەو كاتەدا شارەزا  بەڵگە گەورەكان، چونكە عەرەبەكان  لە  يەكێكە 
وردەكارييەكانى بەسەرهاتى پێغەمبەران لەگەڵ قەومەكانياندا، ئەهلى كيتابيش 
پێكەوەگونجانەى هەواڵدانەكانى  لەوبارەوە شتێكيان البوو، ئەو  لە كتێبەكانياندا 
پێغەمبەرى خوا بۆ رووداوەكان و ئەو زانياريانەى الى ئەهلى كيتاب، بەڵگەى 
راستى و بەهێزيە، نەك ئەوەى بە پێچەوانەوە كەسانێك گومانى دى دەبەن، هەروەك 
هەموو ئەو بەسەرهاتانەى لە قورئاندا هاتووە، لە كتێبەكانى ئەواندا هەموويان 
ناو  زانياريەكانى  لە  بەشێك  راستكردنەوەى  قورئان  دەقى  ئەوەى  وێڕاى  نين، 
كتێبەكانى ئەوانە، دەى پياوێكى نەخوێندەوار كە نووسين و خوێندنەوەى نەزانيوەو 
وێڕاى  ئەمە  بهێنێت؟  زانياريانە  ئەم  توانى  چۆن  ژياوە،  مەككەدا  لەنێوەندى 
جوانى خستنەڕوو و ئەوپەڕى رەوانبێژى و لووتكەى وەسف و پەندوەرگرتنى كۆتا 
و يادخستنەوەى سەرەتا كە ئەگەر كەسێك شارەزا بێت بە هەموو نووسينەكانى 
ئوممەتانى پێشوويش، ناتوانێت شتى وا بنووسێت، چ جاى كەسێك كە لە هەموو 

تەمەنيدا يەك الپەڕەشى نەخوێندۆتەوە.
بەمە  ئاماژەى  قورئاندا  بەسەرهاتەكانى  لەنێو  گەورە  خواى  دەبينين  بۆيە 
داوە، دواى بەسەرهاتى پێغەمبەر مووسا، چەند جوان ئەم ئايەتانە هاتون )َوَما 
أَنَْشأْنَا  َولَِكنَّا  اِهِديَن،  الشَّ ِمَن  كُْنَت  َوَما  اْلَْمَر  ُموَس  إَِل  قََضيَْنا  إِْذ  الَْغْريِبِّ  ِبَجانِِب  كُْنَت 

َولَِكنَّا كُنَّا  آَيَاتَِنا  َعلَيِْهْم  تَتْلُو  َمْديََن  أَْهِل  ثَاِويًا ِف  َوَما كُْنَت  الُْعُمُر  َعلَيِْهُم  قُُرونًا فَتَطَاَوَل 

ُمرِْسلِنَي، َوَما كُْنَت ِبَجانِِب الطُّوِر إِْذ نَاَديَْنا َولَِكْن رَْحَمًة ِمْن َربَِّك لِتُْنِذَر قَْوًما َما أَتَاُهْم 

ِمْن نَِذيٍر ِمْن قَبْلَِك لََعلَُّهْم يَتََذكَُّروَن(،))( )خۆ تۆ -ئەى موحەممەد- لە رۆژئاواى 

دۆڵى سەيناء نەبوويت كاتێك لەگەڵ مووسادا قسەمان كرد و فەرمانمان پێى 
راگەياند، هەروەها تۆ لە ئامادەبوانى ئەو شوێنە و باسوخواسە نەبوويت، پاش 
ئەوەش چەندەها ئوممەتى ترمان دروست كرد و ئەوانەش تەمەنيان درێژەى كێشا، 
وە تۆ -ئەى موحەممەد- الى خەڵكى مەديەن نەبوويت وەك ئەوەى كە مووسا 
لەوێ بوو تا ئايەتەكانى ئێمە بخوێنيتەوە بەسەرياندا، بەاڵم ئێمە تۆمان ناردووە 

))( - القصص: 44-4٦.
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بۆ الى خەڵكى و ئەو هەوااڵنەش لە وەحيەوە بە تۆمان راگەياندووە، هەروەها تۆ 
الى كێوى تووڕ نەبوويت كاتێك لەوێوە قسەمان كرد لەگەڵ مووسادا، بەاڵم ئەم 
وەحى و قورئانە كە بۆ تۆمان ناردووە رەحمەتێكە بۆ ئەوەى خەڵكێك كە پێش تۆ 
هيچ پێغەمبەرێكيان بۆ نەهاتووە ئاگاداريان بكاتەوە، تۆ ئاگاداريان بكەيتەوە، 

بەڵكو ئەوانيش پەندو ئامۆژگارى وەربگرن و بيربكەنەوە(.
هەروەها لە بەسەرهاتى پێغەمبەر نووحدا، خواى گەورە دەفەرموێت )تِلَْك ِمْن 
أَنْبَاِء الَْغيِْب نُوِحيَها إِلَيَْك َما كُْنَت تَْعلَُمَها أَنَْت َوَل قَْوُمَك ِمْن قَبِْل َهَذا فَاْصِبْ إِنَّ الَْعاِقبََة 

لِلُْمتَِّقنَي(،))( )ئەم بەسەرهاتە، لە هەواڵ و زانياريەكانى غەيبە كە بە وەحى بۆ 

تۆمان دابەزاندووە لەكاتێكدا پێشتر نە خۆت و نە قەومەكەشت ئەوەتان نەدەزانى، 
دەى خۆڕاگربە، چونكە سەرەنجام بۆ لەخواترسانە(.

  چەندين بوارى ترى بەڵگەكانى قورئان لەسەر پێغەمبەرايەتى موحەممەد
هەن كە لەبەرئەوەى نامەوێت لێرە درێژەى پێ بدەين، باسيان ناكەم.

كە  رەوشتانەى  ئەو  و  بيروباوەڕ  و  تەشريعات  كەماڵى  بەڵگەى  سێيەم: 
لەسەر زارى پێغەمبەر  باسكراون:

فيقهناسان و فەرموودەناسان و مێژوونووسان و زانايانى تەفسير و شرۆڤەكارانى 
پێغەمبەرايەتى  پەيامى  هاتنى  لە  سەدەمان  چواردە  ئەوەى  پاش  فەرموودە- 
لێنەبوونەتەوە لە دەرهێنانى گەنجينەى دەقەكانى قورئان و  تێپەڕاندووە- هێشتا 
سوننەت، كتێبخانە گەورەكان جێى ئەو كتێبانەيان نەماوە كە زانايانى بوارێك لە 
بوارەكانى دەقە شەرعييەكانى وەك حوكمە فيقهيەكان بەرهەميان هێناون، دەبينيت 
هەزارەها نووسراو لە يەك بەشى ديندا ئاوايە، لەكاتێكدا هەموويان پشت دەبەستن 

بەو دەقانەى قورئان و سوننەت كە پێغەمبەرى خوا  گەياندونى.
بەڵگەكە لە زۆريدا نيە، بەڵكو لە گشتگيريى و صەالحيەت و وردەكاريدايە، 
سێ  و  بيست  ماوەى  لە  رێزدارە  پێغەمبەرە  ئەو  كە  دەكەينەوە  لەوە  بير  كاتێك 

))( - هود: 4٩.
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ساڵى پێغەمبەرايەتيەكەيدا سەرقاڵ بووە بە هەندێ كارەوە كە سەختە شاخەكانيش 
بەرگەى بگرن، گەورەييەكەمان جوانتر بۆ دەردەكەوێت، پێغەمبەرى خوا  سەرقاڵ 
بوو بە بانگەوازى قەومەكەى و دەچوو بۆ الى وەفدى حاجييان لە مەككە بەو 
هيواى پەناگەيەكى دەست بكەوێت بۆ بانگەوازەكەى، چاودێريى بارودۆخى هاوەڵە 
ناو مەككەى دەكرد، ئاگادارى كۆچيان بوو بۆ حەبەشە، دواتر  بێدەسەاڵتەكانى 
پێشەوا و سەركردەى  وتاربێژ و  دادوەر و فەرمانڕەوا و  لەوێ  چوویە مەدينە و 
سوپايش بوو، نۆ ماڵى هەبوو، نزيكەى بيست غەزاى ئەنجامدا، تيايدا ژمارەيەك 
لە هاوەاڵنى لەدەستدا، مامى و ئامۆزاكانى و مەوالكەى لەو غەزايانەدا لەدەستدا، 
ئەى ئيتر كەى دەستى بەتاڵ بوايە بۆ داهێنانى ئەم سيستمە تەشريعيە تێروتەسەلە، 

ئەگەر مەسەلەكە وەحيەك نەبێت كە خواى گەورە بۆى دابەزاندووە.
لە  كە  خوا  سيفەتەكانى  و  گەورەيى  و  ياد  بابەتانەى  ئەو  بڕوانيتە  ئەگەر 
دەقى قورئان و سوننەتدا باسيانكراوە، هێندەت بەسە هەتا بۆت دەربكەوێت ئەوەى 
گەياندوويەتى پێغەمبەرێكى نێردراوى خوا بووە، چونكە هەركات خەياڵى مرۆيى 
رووەو ئەوەچوو بير لە خواى بەديهێنەر بكاتەوە، ناتوانێت بگاتە ئەو ئاستە بەرزەى كە 
لە قورئان و سوننەتدا سەبارەت بە زاتى الله باسكراوە، چونكە الى خواوە دەرچووە، 

دەى هيچ كەس نيە لە خوا شارەزاتر بێت بە زاتى خۆى.
سووڕەتى  و  ئايەتەلكورسى  و  فاتيحە  سووڕەتى  سەر  وردبكەرەوە  دڵ  چاوى 
ئيخالص، ئينجا بڕوانە بۆ عەقڵى مرۆيى بە تەنها، بزانە دەتوانێت وەك ئەو ئايەتانە 

وەسفى خواى بەديهێنەر بكات؟
لە بوارى رەوشتى و خولگەى بەهايى رەفتارى ناو قورئان و سوننەتيشدا، جوانى 
و گونجان و تێروتەسەلى چاكسازى بۆ خودى تاك و كۆمەڵگەى لەخۆگرتووە، 
خوا  پێغەمبەرى  )فەرموودەى  ناونيشانى  لەژێر  دا  الصورە(  )كامل  كتێبى  لە 
چى دەبەخشێت بە رەفتارى مرۆيى؟( جۆرێك ئاماژەم بەم بابەتە داوە، دكتۆر 
موحەممەد دەڕازيش رەحمەتى خواى لێ بێت، لەو بارەوە كتێبێكى گەورەى نووسيوە 
بە ناونيشانى )الدستور األخالقى في القرآن(، هەروەك كتێبەكانى فەرموودەش 
دەكەن،  رەوشتبەرزى  و  پەيوەندى  و  باسى چاكە  ناونيشانانەى  و  بەش  لەو  پڕن 
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تەنانەت فەرموودەناسان كتێبى سەربەخۆيان لەسەر داناون، وەك كتێبى )األدب 
المفرد( ى پێشەوا بوخارى كە هەزار فەرموودەى تێپەڕاندووە.

چوارەم: بەڵگەكانى موعجيزەى هەستپێكراو:

دادپەروەرى،  و  زەبت  بە  ناسراون  كە  راستگۆيانەى  كەسە  ئەو  گێڕانەوەى 
چەندنين  پێغەمبەرايەتى،  سەردەمى  هەتا  پەيوەست  سەنەدى  بە  و  تەواتور  بە 
گێڕانەوەيان هێناوە كە ژمارەيەك لە سوننەتە گەردوونيەكان لەبەردەم پێغەمبەرى 
خوادا  رێڕەويان گۆڕاوە، چەندين هەڵوێست كە زانايان لە كتێبى سەربەخۆى 

ناسراو بە )بەڵگەكانى پێغەمبەرايەتى( كۆيانكردوونەتەوە، لەوانە:
كە  بوو  دارخورمايە  قەدى  ئەو  ناڵەى  نركەو  لە  گوێيان  مزگەوت  خەڵكى 
پێغەمبەرى خوا  لە كاتى وتارەكاندا پاڵى پێوە دەدايەوە، كاتێك پێغەمبەرى خوا 
 جێى هێشت و لەشوێنيدا مينبەرێكى بەكارهێنا، ئەو قەدە نركەوناڵەى بيسترا.
جووڵەى درەخت و ملكەچبوونى لەبەردەستى پێغەمبەرى خوادا  هەتا سەترى 

پێغەمبەرى خوا  بكات لەكاتى دەست بەئاوگەياندنيدا.
زۆركردنى خواردن لە چەندين هەڵوێستیدا.

هەڵقواڵنى ئاو لەبەردەستيدا.
ئەمانە و چەندين هەڵوێيستى تر كە هەركەس بيەوێت زانيارى زياتر لەو بارەوە 
بابەتەكانى  و  بەيهەقى  ى  النبوە(  )دالئل  كتێبى  بۆ  بگەڕێتەوە  با  وەربگرێت، 
تايبەت بە فەزڵى پێغەمبەرى خوا و بەڵگەكانى پێغەمبەرايەتى لەناو كتێبەكانى 

فەرموودەدا بەگشتى.
نيە،  نكووڵيكردنى  تەواتورە مەعنەويەى گێڕانەوەكان، هيچ رێگايەكى  ئەو 
مەگەر نكووڵى لەوە بكەيت ئەو سەرچاوە راستە سەرچاوەى مەعريفە و زانياريى 
نيە، زانايانى پسپۆڕييە جياجياكانى شەرعى و سروشتى و كۆمەاڵيەتى باس لە 
هەندێ راستى مێژوويى پەيوەست بە زانست دەكەن كە دەگەڕێنەوە بۆ پێغەمبەرى 
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خوا  و سەرچاوەكەيان هەمان ئەو گێڕانەوە راستانەن، چى وادەكات كەسێك 
ئەمەى ال پەسەندە، كەچى لەوالوە پەسەندى نەكات؟

بەڵكو گێڕانەوەى موعجيزەكان پێوەرى پەسەندكردنيان لەخۆگرتووە، بە چەشنێك 
هيچكەس ناتوانێت بەرپەرچى بداتەوە، پێوەرێك كە لە بابەتى تردا بەديى ناكەيت، 
وەك ناوبانگى ئەرستۆ بە مەنتيق و حاتەمى تائى بە بەخشندەيى و ئيبن سينا بە 

فەلسەفە.
يەك،  دەم  بدەينە  پێشوودا  بەڵگەكانى  لەگەڵ  بەڵگەى موعجيزەكان  ئەگەر 
مەسەلەكە روونتر دەردەكەوێت و گومانەكان كز دەبن و دەچنەوەيەك هەتا نامێنن.

پێنجەم: بەڵگەى هەواڵدانە پێشوەختەكانى پێغەمبەرانى پێشوو كە موژدەى 
هاتنى پێغەمبەرى خوايان داوە:

خواى گەورە بۆمان باس دەكات كە مووسا و عيسا موژدەيان داوە بە هاتنى 
يَّ الَِّذي  موحەممەدى پێغەمبەرى خوا و دەفەرموێت )الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اْلُمِّ
يَِجُدونَُه َمْكتُوبًا ِعْنَدُهْم ِف التَّْوَراِة َواْلِنِْجيِل(، )ئەو كەسانەى شوێن ئەو پێغەمبەرە 

دەكەون كە نێردراوێكى نەخوێندەوارەو و جوولەكە و گاورەكانيش الى خۆيانەوە 
سيفەتەكانى ئەو پێغەمبەرە دەزانن كە لەاليەن نووسراوە لە تەورات و ئينجيلدا(، 
ًا ِبرَُسوٍل يَأِْت ِمْن بَْعِدي  هەروەها سەبارەت بە پێغەمبەر عيسا دەفەرموێت )َوُمبَشِّ
اْسُمُه أَْحَمُد(، )عيسا دەيوت، منيش موژدەتان پێ دەدەم بە پێغەمبەرێك كە لە 

دواى منەوە دێت و ناوى ئەحمەدە(.
هەروەها خواى گەورە هەواڵى پێداوين كە ئەهلى كيتاب پەڕاوەكانى بەردەستيان 
دەستكارى كردون، بەاڵم دەستكاريكردنەكە هەموو ئەوەى نەگرتۆتەوە كە خواى 
جێى  ئەوەى  ماوەتەوە،  لەاليان  حەق  لە  بەشێك  لەوەش  دايبەزاندووە،  گەورە 
سەرسوڕمانە، ئەو دەستكاريكردنە تەنها تايبەت نەبووە بە ماوەى پێش پێغەمبەر 
موحەممەد ، بەڵكو دواى ئەويش دەستكارى كراوە، بەتايبەت لە وەرگێڕانەكانى 

كتێبى پيرۆز بۆ سەر زمانى عەرەبی.
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وێڕاى هەموو ئەمانەش، زانايان و توێژەرانێكى موسڵمان هەوڵيانداوە بڕێك دەقى 
ناو كتێبى پيرۆز زەق بكەنەوە كە موژدەى هاتنى پێغەمبەرێك يان شەفيعێكيان 
تێدايە كە ئەو پێغەمبەرە لە دواى پێغەمبەر عيساوە دێت، چەند دەقێكى تريش 
كە وەسفى ئوممەتەكەى و شارەكەيان كردووە، تەنانەت بڕێك دەق كە پێيان وايە 
راشكاوانە ناوى پێغەمبەريان تێدا هاتووە، بەاڵم لە تەفسير، يان وەرگێڕانەكاندا 

دەستكارى كراون، بۆ نموونە:
لە ئينجيلى )يوحەننا- ئيصحاحى شانزە لە بڕگەى 5 بۆ 4)( فەرمايشتى 
عيسا هاتووە )ئێستا، وا من دەچم بۆ الى ئەوەى ناردوومى، كەستان ناتوانێت 
لێم بپرسێت: بۆ كوێ دەچيت؟ بەاڵم لەبەرئەوەى من ئەمەم پێ وتن، خەفەت 
ئێوە باشترە من بچم،  دڵەكانتان پڕ دەكات، بەاڵم حەقتان پێ دەڵێم: ئەوە بۆ 
-خوا-  ئەگەر چووم،  بەاڵم  التان،  بۆ  نايەت  موعەزى  نەچم،  ئەگەر  چونكە 
دەينێرێت بۆتان( هەتا دەگاتە ئەوەى دەڵێت )من بڕێك شتى زۆرم هەن تا پێتان 
بڵێم، بەاڵم ئێوە ئێستا ناتوانن بەرگە بگرن، بەاڵم هەركات رووحولحەق هات، ئەو 
رێنموونيتان دەكات بۆ هەموو حەق، چونكە ئەو لەخۆيەوە قسە ناكات، بەڵكو 
هەرچيەك دەبيستێت ئەوە دەڵێت، هەواڵتان پێ دەدات بە هەندێ شت كە دێن و 

روودەدەن، ئەو من بەرز رادەگرێت(.
سيفەتەكەشى  و  دێت  خۆيەوە  لەدواى  پێغەمبەرەى  بەو  موژدەدانە  ئەمەش 
ئەوەيە كە لەخۆيەوە قسە ناكات، بەڵكو هەرچيەك دەبيستێت ئەوە دەڵێت، هەواڵى 
هەندێ شتيش دەدات كە دێن و روودەدەن، ئەوەش سيفەتێكە كە فەرمايشتى 
خوامان بيردەخاتەوە سەبارەت بە موحەممەد  كە دەفەرموێت )َوَما يَْنِطُق َعِن 
ئارەزووى خۆيەوە  هەواو  )لە  الُْقَوى(،  َعلََّمُه َشِديُد  إِلَّ َوْحٌي يُوَحى،  إِْن ُهَو  الَْهَوى، 

قسە ناكات، ئەوەى دەيڵێت، تەنها وەحيە و لەاليەن خواى گەورەوە بۆى دەنێردرێت، 
و  بەهێز  زۆر  كە  هێناوە  بۆ  وەحى  خواى گەورە  لەاليەن  كردووەو  فێرى  جبريل 

هێزێكى سەرسەختى هەيە(.، هەروەها دەفەرموێت )فَِإَذا قََرأْنَاُه فَاتَِّبْع قُرْآَنَُه(.
ئەمە وێڕاى ئەوەى كە ژمارەيەك لە توێژەران، لەوانەش د.مونقيز سەقار -كە 
پسپۆڕى ئەو بوارەيە- سەبارەت بە واتاى وشەى )موعەزى( باسيان كردووە كە 
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پێيان وايە وەرگێڕانى وردى دەقە بنەڕەتيە يۆنانييەكەى )باراقليت( نيە، بەڵكو 
واتاى وردترى وشە يۆنانيەكە بريتيە لەو كەسەى كە سوپاسى زۆرى هەيە، واتە 
ناوەكە واتاى ئەحمەد يان موحەممەد يان حاميد دەگەيەنێت نەوەك موعەززى، 

ئەگەر وابێت، ئەمەش يەكێكى ترە لە الدان و دەستكاريكردنەكانيان.
قورئاندا  لە  كە  ناوەى  بەو  كراوە  مەككە  باسى  پيرۆزدا  كتێبى  لە  هەروەها 
هاتووە )بەككە(، لە مەزموورى 84 ژمارە ٦ دا دەبينين دەڵێت: )بەختەوەرى 
بۆ ئەوانەى بە هەميشەيى لە ماڵەكەتدا دەمێننەوەو تەسيبيحاتت دەكەن )سالە( 
بەختەوەرى بۆ كەسانێك سەربڵندييان بە تۆيە و رێى ماڵت لە دڵەكانياندايە، بە 

دۆڵى )بكاء( دا تێدەپەڕن و ..(.
لە نوسخە عەرەبيە هاوبەشەكەدا لە هەمان شوێندا هاتووە دەڵێت )بەختەوەرى 
بۆ ئەوانەى لە ماڵەكەتدا دەمێننەوە، ئەوانە بەردەوام تەهليلەى )ال إلە إال اللە 
دەڵێن( تۆ دەكەن، بەختەوەرى بۆ ئەوانەى سەربڵندييان بە تۆيە و بە دڵەكانيان 
بەرەو الت دێن، بە دۆڵى وشكەاڵندا تێدەپەڕن و دەيكەنە كانياو، بەڵكو دابارينێك 

كە باران دايبگرێتەوە، لە شاخێكەوە دەچن بۆ شاخێكى تر..(
لە نوسخەى ياسووعيدا دەڵێت )بەختەوەرى بۆ دانيشتوانى ماڵەكەت، چونكە 
بە  عيزەتيان  ئەوانەى  بۆ  بەختەوەرى  تەسبيحاتت،  لە  هەڵناگرن  دەست  ئەوانە 
تۆوەيە و لە دڵەكانيان هاتن رووەو تۆ هەيە، ئەگەر تێپەڕين بە شيوى بەلەساندا، 
كانياوى لێ دەتەقێنن(، ئەمانە سێ نوسخەى جياوازن، هەموويان جياوازن لە 

نوسخە ئينگليزيەكە كە تيايدا هاتووە دەڵێت:
- As they pass through the Valley of Baca

لێرەدا دەقەكە بە )بەككە( هاتووە لەسەر شێوازى ناو، چونكە بە پيتى گەورە 
دەستپێدەكات، لە هەندێ نوسخەى ترى ئينگليزيشدا هەروايە.))(لە دائيرەتولمەعاريفى 

))( - سوودمان وەرگرتووە لە گرتەيەكى ڤيديۆيى موهەنديس فازل عەبدواڵ كە لە بەرنامەى 
كەناڵى الناس لەگەڵ خاليد عەبدواڵ پێشكەشى كردووەو لە كەناڵى يوتيوب دابەزێنراوە.



قــەڵـغــــــــانەکان 132
A

S
T

A
N

A

بەلەسان  لەسەر  قسەيەك  دەبينين   )Encyclopedia of The Bible( كيتابيشدا 
هاتووە، ئەو دەستەواژەى كە لە يەكێك لە نوسخە عەرەبيەكاندا هاتووە )بەلەسانى 
راستەقينە كە نووسەرە كۆنەكان باسيان كردووە، بەلسەمى مەككەيە كە ميصر لە 

نيمچە دوورگەى عەرەبيەوە هاوردەى دەكرد، وەك جارانى كۆن(.
بۆ  دەچن  شاخێكەوە  )لە  رستەى  دەدەن  بەوە  ئاماژە  توێژەران  لە  هەندێ 

شاخێكى تر( ئاماژەيە بە رێكردنى نێوان صەفا و مەڕوە، خواش زاناترە.
بە  دەدات  موژدە  كە  دێنم  پيرۆز  كتێبى  نێو  ترى  بابەتێكى  كۆتاييدا  لە 
رووناكيەك كە لە چياكانى فارانەوە -كە چياكانى مەككەن- دەدرەوشێتەوە، لە 
سيفرى تەسنيە، ئيصحاحى 33 ))-3( دا هاتووە )ئه وه ش ئه و به ره كه ته یه  كه  
موسای پیاوی خودا بۆ نه وه ی ئیسرائیل داوای كرد، به ر له  مردنی، گوتی: خوا 
له  سیناوه  هات و له  سێعیره وه  به سه ریاندا هه ڵهات، له  كێوی فارانه وه  دره وشایه وه  
وهه زاران هه زار فریشته ی پیرۆزی له گه ڵ بوو، له  بناره كانی باشووره وه . هه روه ها 
ئه وان  تۆن،  ده ستی  له   پیرۆزه كانی  هه موو  خۆشده وێت،  گه النت  ئه وه ی  ئه ی 

له الی پێت كڕنۆش ده به ن، ڕێنمایی له  تۆ وه رده گرن(.
لە سيفرى حبقوقيشدا هاتووە )پەروەردگارا، هه واڵی تۆم بیست، پەروەردگارا، له  
كاره كانت ترسام، له  سه رده می ئێمه  دووباره یان بكه وه ، با له  سه رده می ئێمه  بزانرێن، 
له  تووڕه ییدا به زه یی بهێنه ره وه  یادت! خودا له  تێمانه وه  هات، پیرۆزه كه  له  كێوی 

فارانه وه  هات، شكۆی ئه و ئاسمانی داپۆشیوه  و ستایشی ئه و زه وی پڕكردووه .(
دكتۆر مونقيز سەقار دەڵێت: )لەو شوێنانەى كە تيايدا باسى فاران لە كـێبى 
پيرۆزدا هاتووە، وا دەردەكەوێت دەكەوێتە بيابانى فەلەستين لە باشووريەوە، بەاڵم 
تەواراتيش باس لەو دەكات كە ئيسماعيل لە وشكانى فاران گەورە بووە )بروانە 
لە مەككەى  ئيسماعيل  زانراوە كە  رووى مێژووييشەوە  لە  تەكوين ))/))( ، 
پيرۆز لە حيجاز گەورە بووە، موسڵمانان پێيان وايە دەقى هەواڵدان بە دەركەوتنى 
عيسا لە سعێر لە فەلەستين و دواتر دەركەوتنى موحەممەد لە كێوى فاران كاتێك 

دێت و هەزاران پاكى لەگەڵدايە و پاڵپشتن بە شەريعەتێك الى خواوە.
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ئەمەش لە پێغەمبەرى خوادا  بەديهاتووە، لەبەر چەند مەسەلەيەك:
يەكەم: كێوى فاران هەمان كێوى مەككەيە كە ئيسماعيل لەوێ نيشتەجێ بوو، 

تەورات سەبارەت بە ئيسماعيل دەڵێت )خودا له گه ڵ كوڕه كه  بوو، گه وره  بوو و له  
چۆڵه وانیدا ده ژیا، بووه  تیرهاوێژ. له  چۆڵه وانی فاران نیشته جێ بوو، دایكیشی 

له  خاكی میسر ژنێكی بۆ هێنا(.))(
دووەم: بوونى ناوچەيەك كە ناوەكەى فاران بێت لە باشوورى سيناء، رێگر نيە 

نيشتەجێ  تيايدا  ئيسماعيل  كە  شوێنەيە  ئەو  ئەويش  تر،  فارانێكى  بوونى  لە 
بوو، بۆ نموونە ناوى سعێر بۆ ئەو ناوچە هاتووە كە دەكەوێتە خاكى ئەدوم كە 
ئێستا لە ئەردەنە، هەمان ناو لە چەند شوێنى ترى كتێبي پيرۆز هاتووە، زۆرى 
ناوهێنانەكەش رێگر نەبووە لەوەى ئەو ناوە بەكاربێه بۆ شاخێك لە نێوەندى فەلەستين 

لە رۆژئاواى قودس لەناو زەوى )سبط يهوذا( )بڕوانە يەشووع 5)/0)(.
فارانەى  ئەو  هەمان  فاران  لەسەرئەوەى  سوورن  كە  بپرسين  لەوانە  ئەكرێت 
سينايە، ئەو قوددوسە كێيە كە لەو شاخەتانەوە درەوشايەوە لەكاتێكدا بچووكترين 

پەيوەندى نايبەستێتەوە بە هيچ رووداوێكى گرنگى مرۆڤايەتيەوە.
سێيەم: ئەو قسەيە پەسەند نيە كە دەڵێت دەق باس لە شتێكى رابردوو دەكات، 

چونكە دەربڕينى بابەتەكانى داهاتوو بە شێوە دەربرينى رابردوو لە زمانى كتێبى 
پيرۆزدا شتێكى باوە.

چوارەم: دەڵێين: ئەگەر مەسەلەكە تەنها ئاماژەدانە بە باڵوبوونەوەى گەورەيى و 

شكۆى خوا -وەك ئەوەى هەندێ لە نووسەرانى جوولەكە بانگەشەى بۆ دەكەن- 
ئەى بۆچى بەتايبەت باسى كێوى فاران كراوە؟ چونكە شكۆ و گەورەيى خوا لە 

سنوورى فاران يان كێوى سعێردا ناوەستێت.
پێنجەم: ئەوەى جەخت لەوە دەكاتەوە كە مەسەلەكە پەيوەستە بە هەواڵ و پێشبينى 

سەبارەت بە هەزاران قديس كە لە هەندێ شوێندا بە )پاكەكانى فريشتەكان( واتە 

))( - پەيدابوون: ))/ 0)-)).
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پاكەكانى شوێنكەوتەكان ناويان هێنراوە، ئەو دەربڕينە مەبەست پێى شوێنكەوتەيە، 
وەك لە سيفرى روئيادا هاتووە كە )ميخائيل و فريشتەكانى لەگەڵ تنين جەنگان، 
دەركەوتنى  سەردەمى  لە  جگە  فاران  جا  جەنگان..(،  فريشتەكانيشى  و  تنين 

موحەممەد  و هاوەاڵنى، چ كاتێكى تر ئەو هەزاران پاكەى بەخۆوە ديوە؟
شەشەم: ئەوەى لە سيفرى حبقوقدا هاتووە، پاڵپشتى قسەى موسڵمانان دەكات، 

چونكە دەڵێت: )خودا له  تێمانه وه  هات، پیرۆزه كه  له  كێوی فارانه وه  هات شكۆی 
وه ك  ئه و  پڕشنگی  پڕكردووه  زه وی  ئه و  ستایشی  و  داپۆشیوه   ئاسمانی  ئه و 
تیشكی به ره به یانه ، له  ده ستیه وه  ڕووناكی ده بارێت، له وێدا توانای شاردرابووه وه . 
ڕاوه ستا  بوو.  ئه و  هه نگاوه كانی  له دوای  گرانه تاش  ڕۆیشت،  له پێشیه وه   په تا 
و زه وی هه ژاند، ته ماشای كرد و هه موو گه له كانی له رزاند. چیا دێرینه كان 

كوتران، گرده  له مێژینه كان هاتنه  خواره وه ، به اڵم یه زدان جاویدانییه (.))(
رووناكى  وەك  زاڵ  پێغەمبەرايەتيەكى  كە  دەدات  ئەوە  لەسەر  شايەتى  دەقەكە 
دەدرەوشێتەوەو دەنگى بانگى ئەو پێغەمبەرە بە تەسبيحات، هەموو ئاسۆكان دەگرێتەوە.
وەك نووسەرەوانى كتێبى پيرۆز دەڵێن، تيمان وشەيەكى عيبريە بە واتاى )باشوور(، 
بۆيە دەقی كاسۆليكى تەورات دەڵێت )خوا لە باشوورەوە دێت و قودوسيش لە كێوى 
موژدەى  وەحيەى  ئەو  بۆيە  فەلەستينن،  لە  قسەبۆكراوان  لەبەرئەوەى  فارانەوە(، 
لەبارەوە دراوە، لە باشوورەوە دێت، واتە لە نيمچەدوورگەى عەرەبەوە، بۆيە قودوس 
شاخەكانى  لە  قودوسەى  ئەو  ئەمانەوە  هەموو  لە  دەنێردرێت،  فارانەوە  كێوى  لە 
فارانەوە دەدرەوشێتەوە، پێغەمبەرى ئيسالمە، چونكە هەموو سيفەتە باسكراوەكانى 

پێغەمبەرى فارانى تێدا بەديهاتووە و لە پێغەمبەرانى تردا بەدينەهاتووە.
لەو كتێبانەى لەمبارەوە نووسراون، بريتين لە:

)تباشي النجيل والتوراة بالسالم ورسوله( لە نووسينى نەصرواڵ ئەبووتالب.
)يجدونه مكتوبا عندهم(، لە نووسينى فەيصەل عەلى كاملى
)هل بّش الكتاب املقدس مبحمد( لە نووسينى مونقيز سەقار.

))( - حەبەقوق: 3/3-٦.
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گومانەكان لەسەر چەند هەڵوێستێىك دياريكراوى 

 ناو ژياننامەى پێغەمبەر

لە ديارترينى ئەو گومانانەش، هاوسەرگيريەتى لەگەڵ عائيشە و رووداوى 
بەنوقوڕەيزە و هاوسەرگيريى لەگەڵ صەفييە.

هاوسەرگيريى لەگەڵ عائيشە :

لەسەر  قسە  ئەوان  عائيشە،  لەگەڵ  هاوسەرگيريى  بابەتى  بە  سەبارەت 
كەمى تەمەنى عائيشە دەكەن لەكاتى هاوسەرگيريدا و بەوهۆيەوە تانە دەدەن لە 

پێغەمبەرى خوا ، وەاڵمەكەش بەم چەشنەيە:
لێ  خواى  رەزاى  عائيشەيە  هاوسەرگيرييە،  بەو  كەس  بەختەوەرترين  يەكەم: 

  بێت، بەسەرهاتەكانى وابەستەيى و خۆشەويستى نێوان عائيشە و پێغەمبەر
جوانترين نموونەى پێشەنگييە لەمبارەوە، خۆى بۆيە ترس هەيە لە كەميى تەمەن 
لە هاوسەرگيريدا، نەبادا ئافرەتەكە لەرووى جەستەيى يان دەروونيەوە زيانى پێ 

بگات، دەى ئەمە لەو هاوسەرگيرييە پيرۆزەدا رووينەداوە.
دووەم: قبووڵكردن يان بەڕەوا دانەنانى هاوسەرگيرى لەو تەمەنەدا، دەگەڕێتەوە بۆ 

نەريت نەوەك حەقيقەتى خۆى، وەگەرنا ئەگەر هەر گرفتێك لە هاوسەرگيريەكەدا 
هەبوايە، يەكەم كەس سەركۆنەى ئەو هاوسەرگيرييەيان دەكرد، بێباوەڕانى قوڕەيش 
و جوولەكە و دووڕووەكان دەبوون كە هيچ دەرفەتێكيان لەدەست نەدەدا بۆ لێدانى 
پێغەمبەرى خوا ، وەك چۆن بۆ تانەلێدانى لە رێى عائيشەوە لە رووداوى ئيفكدا، 
هەليان بەفيڕۆ نەدا، خواى گەورەش لە قورئانى پيرۆزدا لە چەندين ئايەتدا باسى 
ئەو تانە و تەشەرانەى كردووە كە بێباوەڕان و دووڕووەكان ئاڕاستەى پێغەمبەرى خوايان 
 دەكرد، لەبارەيەوە دەيانوت: جادووگەر، ساعير، كاهين، پشتى بە خەڵكانێكى 
تر بەستووە، مرۆڤێك ئەو شتانەى فێر دەكات، خواى گەورە باسى ئەوەش دەكات كە 
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رەخنەى ئەوەيان هەبووە چۆن خواردن دەخوات و بەنێو بازاڕدا دەگەڕێت، دەيانوت 
ئيشى بووە بە گوێگرتن، ئەمانە و چەندين تۆمەتى تر، بەاڵم باسى ئەوەى نەكردووە 
تانەيان دابێت لەو هاوسەرگيرييەى، وەك چۆن لە سوننەت و مێژووشدا هيچ باسێك 
ئەوەمان بۆ نەگوازراوەتەوە رەخنەى وايان هەبووبێت، لەكاتێكدا زۆر رەخنە و تانەى 

تريان لە فەرموودە و كتێبەكانى مێژووشدا تۆمار كراون.
سێيەم: هەندێ جار ئافرەت لە تەمەنى نۆ ساڵيدا باڵغ دەبێت، باڵغبوونيش واتە 

تواناى سكپڕى و منداڵ خستنەوەى هەيە، ئەگەر مەسەلەكە تەنها هاوسەرگيرى 
كاتەى  ئەو  هەمان    خوا  پێغەمبەرى  ئەوە  منداڵدا،  كيژێكى  لەگەڵ  بوايە 
بەاڵم  دەيگواستەوە،  ئەوكاتيش  مارەكرد،  ساڵيدا  شەش  تەمەنى  لە  عائيشەى 
گونجاو  ئاستى  گەيشتە  و  پێگەيشت  هەتا  كرد  چاوەڕێى  ساڵ  سێ  ماوەى 
بۆ هاوسەرگيريى، هەروەك جيهانى رۆژئاوايش تا نزيكانێكى ئەم سەردەمەش، 
لە تەمەنێكدا هاوسەرگيريان لەگەڵ كچاندا دەكرد كە ئەمڕۆ ئەو تەمەنە بە 

پێچەوانەى ياسا و بێ سەليقەيى تەماشا دەكەن.
جياوازيەكە لەوەدايە، پەيوەندى جنسيى لەخوار تەمەنى ياسايى هاوسەرگيرييەوە، 
ناگيرێتەبەر  بەرامبەر  راگەياندنى  دژايەتيەكى  هيچ  رۆژئاواييەكانەوە  لەاليەن 
ياساييەوە  رووى  لە  بەڵكو  ناكەن،  دەستى لێ شل  هاوسەرگيرى  بۆ  لەكاتێكدا 
سەرەتاوە  و  كەم  تەمەنێكى  لە  داناوە  رەوايان  بە  هەرێمەكان،  يان  واڵت  بەپێى 
پەيوەندى جنسى هەبێت، هەندێك دڵنيا نين لە شتى وا هەتا ئەو كاتەى پێيان 
دوانزە  و  يانزە  لە  لە هەندێ واڵتى رۆژئاواييدا  تەمەنى هاوسەرگيرى  دەڵێيت 
فشارى  كە  لەوەدايە  دڵنياييەكەش  ديوى  دراوە،  پێ  رێى  ساڵيەوە  سيانزە  و 
كاريگەریى رۆژئاوا الى هەندێ كەس وايكردووە كە رۆژئاوا بكەنە تەرازوويەك 
بۆ چاكە و خراپە، لەراستيدا ئێمە پێويستمان بەمە نيە، بەاڵم بەهۆى جياوازى 

ئيمان و تێگەيشتنى خەڵك، هەمەچەشنەيى بەڵگەكان باشە.
فەرموودەى  لە  نكووڵيكردن  بە  دەيانەوێت  خەڵكانێك  دەڵێم:  كۆتاييدا  لە 
هاوسەرگيرى عائيشە بەرگريى لە پێغەمبەر  بكەن، لەكاتێكدا ئەو فەرموودەى 
سەبارەت بە تەمەنى هاوسەرگيرى عائيشە هاتووە، بوخارى و موسليميش هێناويانە، 
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ئەو جۆرە كەسانە دواى ئەوەى نكووڵى لە دەقى فەرموودەى بابەتەكە دەكەن، بڕێك 
هاوسەرگيريەكەى  تەمەنى  تێگەيشتون  لێ  واى  كە  بەڵگە  بە  دەكەن  گێڕانەوە 
هەژدە ساڵ، ياخود نزيك لەو تەمەنە بووە، لە بابەتێكدا كە بە ناونيشانى )مژارى 
راوبۆچوونى د.عەدنان ئيبراهيم لەسەر تەمەنى عائيشە لەكاتى هاوسەرگيريدا( 
باڵومكردۆتەوە، قسەم لەسەر هەندێك لەو گومان و پرسيارە ورووژێنراوانە كردووە، 
لەو نووسينەى منيش باشتر، كتێبەكەى فەهد غفێليە بەناونيشانى )السنا الوهاج 

في سن عائشة عند الزواج(.))(
مامۆستا حسام عبدالعزيزيش لە كەناڵى يوتيوب لە بەرنامەى )بالعقل( سێ 
ئەڵقەى پێشكەش كردووە سەبارەت بە تەمەنى عائيشە لەكاتى هاوسەرگيريدا، 

ئەڵقەكان زۆر جوان و بەچێژ و سوودبەخشن و شياوى باڵوكردنەوە.

رووداوى بەنوقوڕەيزە:

ئەوەى الى گومانگەرا مەسيحى و مولحيدەكان سەبارەت بە پێغەمبەرى خوا 
باوە، ئەوەيە كە بانگەشەى ئەوە دەكەن پێغەمبەر  مندااڵنى جوولەكەى   
بەنوقوڕەيزەى كوشتووە، هەروەها دەڵێن كوشتارەكە تۆقاندن و دڕندەيى لەخۆگرتووە، 

بۆ مشتومڕى ئەمانە ئەم خااڵنە دەخەينەڕوو:
لە  بريتيە  ئەويش  بخەينەڕوو،  بەنوقوڕەيزە  كوشتارى  هۆكارى  پێويستە  يەكەم: 

ناپاكييە ناشيرينەكەيان لە سەختترين بارودۆخدا، كاتێك لە گەمارۆى ئەحزاب 
دژ بە مەدينە، دەستيان لەگەڵ دوژمن تێكەڵكرد، لەكاتێكدا بەڵێنێك لەنێوان 
ئەوان و پێغەمبەرى خوادا  هەبوو، كەچى لەو بارودۆخە سەختەدا كە خواى 
بەڵێنەكەيان شكاند، خواى گەورە  ناڕەحەتيەكەى كردووە،  باسى ديمەنى  گەورە 
َوبَلََغِت  اْلَبَْصاُر  زَاَغِت  َوإِْذ  ِمْنُكْم  أَْسَفَل  َوِمْن  فَْوِقُكْم  ِمْن  َجاُءوكُْم  )إِْذ  دەفەرموێت 

))( - لە بەرگى دووەمى كتێبى بەڵگەكانى پێغەمبەرايەتى، كە بەڕێز د. عبدالواحد محمد 
بەر  تەمەنەكەى خستۆتە  و  عائيشە  هاوسەرگيريى  باسى  وردى  بە  زۆر  نووسيويەتى،  صالح 
لێكۆڵينەوەو بە ئەنجامێكى بەهێزەوە لێى دەرچووە، خوێنەر دەتوانێت لەمبارەوە سوودى زياتر لەو 

كتێبە وەربگرێت. وەرگێڕ.
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الُْقلُوُب الَْحَناِجَر َوتَظُنُّوَن ِباللَِّه الظُُّنونَا، ُهَنالَِك ابْتُِلَ الُْمْؤِمُنوَن َوزُلْزِلُوا زِلْزَاًل َشِديًدا(،))( 

)كاتێك بێباوەڕەكان لە الى سەروو و لە خوارەوە بۆتان هاتن، لە سەرساميى و 
سەختى ديمەنەكەدا، چاوەكان لە شوێن خۆيان الچوون و دڵەكان لە شوێن خۆياندا 
بەرزبوونەوە تا گەيشتن بە گەروو لە ترسدا، وە جۆرەها گومانتان بە خوا ئەبرد، 

ئا لەوێدا باوەڕداران تاقيكرانەوەو تێكشڵەژان، تێكشڵەژانێكى سەخت(.
تەنها ئەوەش نا، بەڵكو هەوڵياندا دەست بگەيەننە ژن و منداڵى موسڵمانان لە 

مەدينەدا، مەگەر جگە لە كوشتن، شايەنى چ بڕيارێكى تر بوون؟!
بەڵكو تەنها لە  بەنوقوڕەيزەى نەكوشت،  دووەم: پێغەمبەرى خوا  مندااڵنى 
پياوەكانى كوشت، خۆيشى رێگريى كردووە لە كوشتنى ژن و منداڵ، وەك چۆن لە 
دەستەواژەكەى بوخارى و موسليمدا هاتووە )جەنگاوەرەكانيان بكوژرێن(، ئەمەش 

لە حوكمى سەعدى كوڕى موعاز سەبارەت بە بەنوقوڕەيزە بڕيارى لەسەر درا.
ئەوانى  و  راستەوخۆ  هەندێ  بوو،  بەكۆمەڵ  بەڵێنەكە  هەڵوەشاندنەوەى  سێيەم: 

ديكەش رەزامەندييان لەسەر نيشاندا، بۆيە سزاكەش بەكۆمەڵ بوو.

هاوسەرگيريى پێغەمبەر  لەگەڵ صەفييە:

گومانسازان دەڵێن: پێغەمبەرى خوا  لە هەمان رۆژدا كە مێردەكەى صەفييە 
كوژرا، بێ ئەوەى لەسەرى بوەستێت، گواستيەوە، ئەمەش ئەوپەڕى درۆيە، وێڕاى 
ئەوەى ئەمە پێچەوانەى بەسەرهاتەكەيە كە بوخارى و موسليم هێناويانە، بەاڵم الى 
گومانسازانى دژ بە ئيسالم باو و باڵوە و خەڵكێكيش بەو قسانە كاريگەر دەبن، 

هۆكارى ئەو كاريگەربوونەش، الوازى رەخنەى مێژووييە.
دەقى بەسەرهاتەكەى لە صەحيحى بوخاريدا وا هاتووە )لەگەڵ خۆى برديە دەرەوە 
هەتا گەيشتينە سەدورەوحا و الماندا، ئينجا لەوێ گواستيەوە(،))( دەربڕينەكەى 

موسليم بە راشكاوانە باسى عيددە دەكات.)3(

))( - األحزاب: 0)-)).
))( - صحيح البخاري )35٦( )35))(.

)3( - صحيح مسلم )3٦5)(.
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و  رازيبوونى  بە  ئاماژەيە  گێڕدراوەتەوە،  صەفييەوە  لە  هەرچيەك  هەروەك 
 ،نيشاندانى خۆشحاڵى بەرامبەر بەو هاوسەرگيريەى لەگەڵ پێغەمبەرى خوادا
بەڵكو بەسەرهات و فەرموودەكانى پێغەمبەرى خواى  بۆ گواستوينەتەوە، بەڵكو 
وەك لە صەحيحى بوخاريدا هاتووە، دەچوو بۆ شوێنى ئيعتيكافى پێغەمبەرى خوا 

 و لەالى دادەنيشت و قسەى لەگەڵ دەكرد.))(
ئەگەريش بوترێت: خۆ ئەگەر ناڕەزايەتيشى هەبووبێت، ئەوە نەگێردراوەتەوە 
هەندێ  هەڵوێستى  خۆ  دەڵێين:  وەاڵمدا  لە  ئەوە  باسكراوە،  پێچەوانەكەى  و 
ئافرەت باسكراوە كە پێغەمبەرى خوا  داواى كردون و ئەوانيش رازى نەبون 
بە هاوسەرگيرييەكە، وەك بوخارى لە صەحيحەكەيدا لە ئەوزاعيەوە هێناويەتى 
كە دەڵێت: لە زوهريم پرسى، كام خێزانەى پێغەمبەر  بوو كە پەناى بە خوا 
كە  پێداوم  هەواڵى  عائيشەوە  لە  وتى: عوروە  ئەويش  ؟  پێغەمبەر  لە  گرت 
ئيبنەتەلجەون كاتێك پێغەمبەر  چوويە ژوورەوە بۆ الى لەكاتى گواستنەوەدا 
و لێى نزيك بوويەوە، وتى: پەنابەخوا دەگرم لێت، پێغەمبەريش  پێى فەرموو: 
)لََقْد ُعْذِت ِبَعِظيٍم ، الَْحِقي ِبأَْهلِِك(،))( )پەنات بە گەورەيەك گرت، بڕۆرەوە بۆ 

نێو كەسوكارت(.

))( - صحيح البخاري )٩30)(.
))( - صحيح البخاري، الرقم 54)5.
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بەشى چوارەم : گومانەكان سەبارەت بە تەشريعى ئيسالمى

لەو  بريتيە  ئەويش  كە  سەردەمين  گومانەكانى  يەكەمى  جۆرى  لە  هێشتا 
گومانانەى مەبەست لێيان لێدانە لە بنەڕەتى ئيسالم، وتيشمان ئەوانە چوار بەشن، 

ئەمەش بەشى چوارەمە كە باسى دەكەين.
ديارترين ئەو پرسيار و گومانانەى لەم بەشەدار دەورووژێنرێن، سێ شتن:

يەكەم: بانگەشەى ستەملێكراويى ئافرەت لە ئيسالمدا.

ئايينى  جيهادەوە،  شەعيرەى  بەهۆى  ئيسالم  ئايينى  ئەوەى  بانگەشەى  دووەم: 

تيرۆر و خوێنڕشتنە.
سێيەم: بانگەشەى ئەوەى حەدد و سزادانە شەرعييەكان، ديوێكى وەحشيگەرييان 

لەخۆگرتووە.

يەكەم: بانگەشەى ستەملێكراويى ئافرەت لە ئيسالمدا

گومانگەراكان، بۆ ستەملێكراويى ئافرەت بەڵگە بە كۆمەڵێك تەشريعى ئيسالميى 
دەهێننەوە كە نەيانتوانيوە لە حيكمەتيان تێبگەن، يان بڕێك نەريتى هەڵەى هەندێ 

موسڵمان دەكەنە بەڵگە و بە نەزانى، يان بە ئەنقەست، دەيدەنەوە پاڵ شەريعەت.
بابەتى گومان لەسەر ئافرەت لە ئيسالمدا، زۆر توێژەر قسەى لەسەركردووە، 
چەندين زاناى موسڵمان لە بابەت و توێژينەوەو كتێب و كۆڕ و وانە و پڕۆژەكانياندا، 
پرسيار و گومانەكانى ئەم بوارەيان وەاڵمداوەتەوە، كتێبخانەى خوێنراو و بيستراو 

و بينراوى ئيسالميش، پڕە لەو بەرهەمانەى تايبەت بەم بوارە.
لە ديارترين ئەو گومانانەى لەم بوارەدا دەورووژێنرێن -هەرچەندە مشتومڕ و 
وەاڵمدانەوەى پێويستى لەسەرە- و منيش لە كتێبى )كامل الصورە )( دا وەاڵمم 
رۆژئاواييدا  گوتارى  لە  بەناوبانگيەكەى  و  بەرباڵوى  لەبەر  لێرەشدا  و  داوەتەوە 
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باسى دەكەم، هەرچەندە حەزم بە شتى دووبارە نيە، ئەويش بريتيە لە مەسەلەى 
ميراتى ئافرەت، كاتێك دەوترێت ستەمى لێكراوە كاتێك نيوەى ميراتى پياو دەبات، 

وەاڵمى ئەم گومانەش لە چەند روويەكەوەيە:
يەكەم: ميرات چەند حاڵەتێكى هەيە، لە هەندێكياندا ئافرەت لە پياو زياترى 

بەردەكەوێت، هەيانە ژن و پياو تيايدا يەكسانن، هەشيانە ئافرەت تيايدا ميرات 
پياو  لە پشكى  ئافرەت  وايشى هەيە كە پشكى  نايبات، جۆرى  پياو  و  دەبات 
كەمترە، جا ئەگەر ئافرەتێك مرد و مێرد و كچێكى لەدواى خۆى جێهێشت، ئەوە 
لێرەدا كچەكە لە پياوەكە زياتر ميرات دەبات، ئەگەر كوڕێك مرد و باوك و دايك 
و چەند منداڵێكى لەدواى خۆى جێهێشت، ئەوە پشكى باوك و دايك يەكسانە، 
ُدُس(، )بۆ  لەبەر فەرمايشتى خوا كە دەفەرموێت )َوِلَبََويِْه لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَم السُّ
دايك و باوكى، بۆ هەركاميان شەش يەكى بۆ هەيە(لەكاتێكدا لە هەمان ئايەتدا 
(، )نێرينە پشكى دوو مێينەى هەيە(،  كَِر ِمثُْل َحظِّ اْلُنْثَيَنْيِ خوا فەرموويەتى )لِلذَّ

بەاڵم گومانسازان ئەمە نازانن يان خۆيانى لێ گێل دەكەن.
هەروەك يەكێك لەو حاڵەتانەى تر كە نێرو مێ يەكسان ميرات دەبەن، ئەوەيە 
كە خواى گەورە دەفەرموێت )َوإِْن كَاَن رَُجٌل يُورَُث كََللًَة أَِو اْمَرأٌَة َولَُه أٌَخ أَْو أُْخٌت 
ُدُس فَِإْن كَانُوا أَكَْثَ ِمْن َذلَِك فَُهْم ُشَكَاُء ِف الثُّلُِث(،))( )ئەگەر  فَلُِكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَم السُّ

بە هەمان  ئافرەتێك  يان  بەجێنەهێشت،  باوك و منداڵى  كەسێك مرد و كوڕ و 
شێوە ئەو مێرد و شتانەى بەجێنەهێشت وە ئەگەر هاتو خوشك و براى لە دايكى 
هەبوو، ئەوا هەريەكێك لەوانە شەش يەك ئەبات، ئەگەر ژمارەيان لەوە زياتر بوو، 
ئەوكات بەشدارن لە سێ يەكەكەدا(، ئەمە لە حاڵەتى برايەتى لە سەرى دايكەوە.
هەيە،  مێينەى  دوو  پشكى  حاڵەتێكدا  چەند  لە  ئەگەرچى  نێر  دووەم:  ديوى 

بەاڵم لە روانگەى شەرعەوە راسپێردراوەو لەسەرى پێويستە لەكاتى هاوسەرگيريدا 
ئافرەتە  ئەو  كاتەى  ئەو  تا  درێژايى ماوەى ژيان  بە  ئافرەت،  بە  بدات  مارەيى 
هاوسەريەتى، خەرجيى خێزانى بكێشێت با تەنانەت ئافرەتەكە دەوڵەمەنديش بێت، 
دواى ئەمە، هێشتا ئەوە بە زۆر دەزانرێت كە لە ميراتدا دوو بەرامبەرى هەبێت؟

))( - النساء: )).
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ديوى سێيەم: سەرچاوەى ئەو رقلێبوونە ئەوەيە كە پێچەوانەى ئەو يكسانييە رەهايەى 

نێوان نێرو مێيە لە هەموو شتێكدا كە خۆيان بڕياريان لەسەرداوەو بە باشى دەزانن، 
ئەو يەكسانييەش پێچەوانەى سروشتى پێكهاتەى هەركاميانە و لەگەڵ دادپەروەريدا 
ناگونجێت، لەكاتێكدا دەبينيت لە ئيسالمدا ئەصل و بنەڕەت لە تشريعاتدا بريتيە لە 
يەكسانى تا ئەو كاتەى پێچەوانەى سروشتى ئافرەت نەبێت ياخودا بۆى باش نەبێت، 
بۆ نموونە دەبينين مافى ئەوەى داوە بە ئافرەت خۆى بە زێڕ بڕازێنێتەوە چونكە 
مێيينەبوونى وادەخوازێت خۆى بڕازێنێتەوەو بە شمەكى جوانكارى خۆى جوان بكات، 
لەكاتێكدا ئەم دەرفەتە بە پياو نەدراوەو رێگريى لێكراوە، ياخود دەبينين لە قورئان و 
فەرموودەشدا بە توندى هەڕەشە لەو كەسە كراوە -كە ئەگەر جيهاد واجب بوو- وازى 

لێ بهێنێت، بەاڵم ئەمە بۆ پياوانە و ئافرەتان ناگرێتەوە.
پێشەوا بوخارى لە صەحيحەكەيدا لە عائيشەى دايكى باوەڕدارانەوە )رەزاى 
خواى لێ بێت( هێناويەتى دەڵێت: داواى مۆڵەتم كرد لە پێغەمبەر  بۆ جيهاد، 
ئەويش فەرمووى )جيهادى ئێوەى ئافرەتان حەجە(،))( ئيبن بەتتال رەحمەتى خواى 
لێ بێت دەڵێت: )فەرموودەكەى عائيشە بەڵگەى ئەوەيە كە جيهاد لەسەر ئافرەتان 
ئافرەتان  ئێوەى  )جيهادى  فەرموويەتى  كە  فەرمايشتەدا  لەو  بەاڵم  نيە،  واجب 
حەجە( مەبەست ئەوە نيە مافى ئەوەشيان نەبێت خۆبەخشانە بچن بۆ جيهاد، 

بەڵكو لەسەريان واجب نيە(.))(
ئەوانەى كە داواى يەكسانى رەهاى ئافرەت و پياو دەكەن، ئەگەر تەماشاى 
راست  خۆياندا  بانگەشەكەى  لەگەڵ  رووەوە  زۆر  لە  دەبينيت  بكەيت،  واقعيان 
ناكەن، بۆ نموونە ئەو كەسانەى لەسەر كورسى دەوڵەتن، رێژەى ئافرەت لەگەڵ 
پياواندا بەراورد ناكرێت، بەڵكو زۆرجار جێى باسكردن نيە، ئايا ئەمە لەبەرئەوەيە 
كە ئەوان دەزانن رەگەزى پياو لەو كارەدا لە ئافرەت بەتواناترە؟ يان لەبەرئەوەيە 
بنەماكانيان لەبەردەم حەز و ئارەزووى دەسەاڵتدا دادەڕمێن؟ ياخود لەبەرئەوەيە 

كە بنەڕەتى بانگەوازى يەكسانييەكەيان ساختەيە.

.(875 - )((
))( - شرح صحيح البخاري )75/5(.
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لەاليەكى ترەوە ئەگەر بە بيركردنەوەيەكى رەخنەگرانە و ديدێكى گشتگيرى 
پشكنەرانە لەگەڵ قسەى ئەوانەدا مامەڵە بكەين كە بانگەشەى ئەوە دەكەن ئافرەت 
لە ئيسالمدا ستەملێكراوە، بەو نيازەى ئەو كەلێنانە ئاشكرا بكەين كە درز و كەلێن 

دەخاتە گوتاريانەوە، دەبينين لەم بوارەدا ئيشيان بووە بە فێڵ و ساختە، لەوانە:
يەكەم: ئەوان تێكەڵيى دەكەن لەنێوان نەريتى هەندێ لەوانەى كە دەدرێنەوە پاڵ 

ئيسالم و ستەم لە ئافرەت دەكەن لەگەڵ حوكمى ئيسالميدا.
ئافرەتەكە دەدات بە شوو،  ئافرەتێك بەزۆر  بۆ نموونە: كاتێك سەرپەرشتيارى 
ئەوان ئەم ستەمە دەدەنەوە پاڵ ئيسالم، چونكە ئەو كەسەى ئەمەى كردووە موسڵمان 
بووە، لەكاتێكدا راستيەكەى ئەوەيە كە ئيسالم رێگرى كردووە لە نەريتى وا، وەك 
لە فەرموودەى صەحيحدا هاتووە كە پێغەمبەرى خوا  دەفەرموێت )َل تُْنَكُح اْلَيُِّم 
َحتَّى تُْستَأَْمَر، َوَل تُْنَكُح الِْبْكُر َحتَّى تُْستَأْذََن(، )بێوەژن بە شوو نادرێت هەتا پرسى پێ 

نەكرێت و راى وەرنەگيرێت، كچيش بەشوو نادرێت هەتا خۆى مۆڵەت نەدات(، وتيان 
ئەى پێغەمبەرى خوا  مۆڵەتى كچ چۆنە؟ فەرمووى )ئەوەيە بێدەنگ بێت(.))(

دووەم: باسى ئەو اليەنانەى رێزداريى ئافرەت ناكەن كە ئيسالم بڕيارى بۆ داوە 

كە لەوانەيە لە هيچ شوێن و سەردەم و سيستمێكى تردا ئەوەى دەست نەكەوێت، 
ئەمەشە لە مافى گەورەى دايكدا بەديدەكرێت، كەسێك كە قورئان دەخوێنێتەوە، 
درك بەوە دەكات كە دايك لە ئيسالمدا حەقێكى پێ دراوە كە جگە لە حەقى خوا 
و پێغەمبەرەكەى، هيچ مافێكى لەو بااڵتر نيە، دەبينيت پاش فەرمانكردن بە 
يەكخواپەرستى، فەرمان دەكات لەگەڵ دايك و باوكدا چاك بيت )َوقََض َربَُّك أَلَّ 
تَْعبُُدوا إِلَّ إِيَّاُه َوِبالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا(، لەپاڵ سوپاسكردنى خواى گەورەدا، هانمان دەدات 

بۆ سوپاسكردنى دايك و باوك )أَِن اْشُكْر ِل َولَِوالَِديَْك(.
پێشەوا بوخاريش لە صەحيحەكەيدا لە ئەبووهوڕەيرەوە هێناويەتى كە دەڵێت: 
كابرايەك هات بۆ الى پێغەمبەرى خوا  و وتى: ئەى پێغەمبەرى خوا  چ 
دواتر؟  ئەى  وتى  )دايكت(،  فەرمووى  بكەم؟  هاوەڵيى چاكى  لەپێشترە  كەسێك 

))( - صحيح البخاري، الرقم  3٦)5، صحيح مسلم، الرقم  ٩)4).
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دواتر؟  ئەى  وتى  )دايكت(،  فەرمووى  دواتر؟  ئەى  وتى:  )دايكت(،  فەرمووى 
فەرمووى )ئينجا باوكت(.))(

سێيەم: بيرى ئەو حوكمانەيان نەماوە كە تايبەتن بە ئافرەتەوەو لەبەرامبەر ئەو 

لەسەرسووككردنێك  ئافرەتان  بۆ  بەكارهاتووە،  پياواندا  لەئاست  لێتوندكردنەوەى 
هەيە بەو چەشنەى لەگەڵ جياوازى نێوان ژن و پياودا بگونجێت، بۆ نموونە: 

ئافرەت بۆى هەيە زێڕ بپۆشێت و بۆ پياو حەرامە.
ئافرەت بۆى هەيە جلى ئاوريشم بپۆشێت و بۆ پياو حەرامە.

پياو لەسەرى واجبە وەك خەرجيەكى بەردەوام، سامانى خۆى خەرج بكات بۆ 
ژنەكەى با تەنانەت ژنەكەشى دەوڵەمەند بێت، بەاڵم ئەو خەرجيە لەسەر ئافرەت نيە.
نوێژى  ئامادەى  پياو  پێويستە  زانايان-  وتەى  دروستترى  بۆچوونى  بە   -

بەكۆمەڵى ناو مزگەوت بێت، بەاڵم ئەوە بۆ ئافرەت واجب نيە.
سەرانە لە پياوانى ناموسڵمان وەردەگيرێت، بەاڵم لە ئافرەتانيان وەرناگيرێت.
ئيبنولقەييم لە كتێبەكەيدا )أحكام أهل الذمة(، دەڵێت: )سەرانە لەسەر منداڵ و 

ئافرەت و شێت نيە، ئەمە راى هەرچوار مەزهەبەكە و شوێنكەوتەكانيانە(.
ئيبنولمونزير دەڵێت: نەمديوە هيچ كەس راى جياوازى ئەوانى هەبێت، ئەبووموحەممەد 

لە موغنيدا دەڵێت )نەمانديوە هيچ زانايەك پێچەوانەى ئەمە بڵێت(.))( 
لە  الدان  بەهۆى  خراپانەى  شوێنەوارە  هەموو  لەو  دەكەن  گێل  خۆيان  چوارەم: 

شەرعى خواوە تووشى ئافرەت بووە.
بۆ نموونە: سااڵنە مليۆنەها كۆرپەلە لەباردەبرێن كە هۆكارەكەى بوونى پەيوەندى 

ناشەرعيە، مەگەر ئەو كۆرپەالنە مافى ژيانيان نيە؟ بە چ تاوانێك دەكوژرێن؟

.5٩7( - )((
))( - أحكام أهل الذمة البن القيم ))/4٩)(، المغني ألبى محمد ابن قدامة )338/٩(، اإلجماع 

البن المنذر )ص )٦(.
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گومانەكان سەبارەت بە تەرشيعى ئيسالمى

گومان بەرامبەر بە جەنگ و جيهاد لە ئيسالمدا

ئەمە لەو بابەتانەيە كە زۆرترين هەستياريى الى ناموسڵمانان دروست كردووەو 
دەماودەم قسەى لەسەر دەكرێت و ناتوانين لێرەدا كە بە كورتى باسى بابەتەكان 
دەكەين، هەموو شتێكى لەبارەوە باس بكەين، بەاڵم چەند ئاماژەيەكى مەنهەجى 
گوتارى  نێو  شێواندنى  و  هەڵە  اليەنى  ئاماژەكان  بكرێن،  باس  باشە  كە  هەن 
گومانسازانى دژ بە ئيسالم لەبەرامبەر شەعيرەى جيهاد لەخۆدەگرن، لەوانەش:

جەنگاوەريەكانى سەردەمەوە  يان  جيهاديى  كۆمەڵە  روانگەى  لە  ئەوانە  يەكەم: 
كە دەدرێنەوە پاڵ ئيسالم، تێڕوانينى خۆيان بەرامبەر بە شەعيرەى جيهاد بنياد 
دەنێن، ئەم بڕيارەش مەنهەجيى و زانستيش نيە، بەڵكو راستتر ئەوەيە كە ئەو 
كردەوەكانيان  واتە  پێچەوانەوە،  بە  نەوەك  ئيسالم  دادگاى  بخرێنەبەر  كۆمەاڵنە 
ئاڕاستەكانى،  و  جيهاد  بە  سەبارەت  سوننەت  و  قورئان  دەقەكانى  بەر  بخرێنە 
نەگونجا،  هەرچيەكيش  باشە،  گونجا،  سوننەتدا  و  قورئان  لەگەڵ  هەرچيەك 

دەدرێتەوە بە رووى ئەو كەسەى دايهێناوەو كارى پێ دەكات.
كە  ئەوەيە  دەكرێت،  گومانگەراكان  ئاڕاستەى  لەبەرامبەردا  پرسيارەى  ئەو 
ئايا بە هەمان رێبازى تاوانباريى تيرۆريستى بڕيار لەسەر ئيلحاد دەدەن بەهۆى 
ئەو تاوانە دڕندانەى كە شيوعيە مولحيدەكان لە سەردەمى نوێدا ئەنجاميانداوە، 

ياخود ئەگەر دادگاييەكە بۆ ناموسڵمان بوو، تەرازووەكە كێشەى تێدەكەوێت؟!
دووەم: گومانسازان نازانن، يان خۆبێئاگا دەكەن لە اليەنى رەحمەت و نەرمونيانى 

لە حوكمەكانى جيهاد لە ئيسالمدا.
قورئان و سوننەتدا هاتووە،  دەقەكانى  لە  ئيسالميەى  ياسا  ئەو  نموونە:  بۆ 
بكوژرێن،))(  منداڵ  و  ژن  نيە  دروست  بەوەى  سەبارەت  تێدايە  روونى  دەقێكى 

))(  -بڕوانە صحيح البخاري، الرقم 5)30. 
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هەروەها دەقێكى روون سەبارەت بە دەستگرتنەوە لە كوشتنى جەنگاوەران ئەگەر 
هات و وازيان هێنا لە بێباوەڕى،))( دەقێكى روون لەسەرئەوەى ئەگەر بێباوەڕان يان 
ئەهلى كيتاب سەرانەيان دا، رێيان پێ بدرێت لەسەر بێباوەڕيى و ئايينى خۆيان 
بمێننەوە،))( دەقێكى روون كە ناپاكيى بەرامبەر هەموو كەسێك حەرام دەكات،)3( 
دەستخۆشى لەو كەسە كراوە كە خواردنى خۆى دەدات بە بەندكراو، دەقى روون 
كوژراوانى  جەستەى  شێواندنى  حەرامێتى  لە  دەكاتەوە  جەخت  بەوەى  سەبارەت 
كە  دوژمن  جەنگاوەرێكى  هەر  پەنادانى  بە  سەبارەت  تێدايە  دەقى  دوژمن،)4( 
بيەوێت گوێ بگرێت بۆ ئيسالم، ئينجا ئەگەر باوەڕيشى نەهێنا، بە سەالمەتى 

بگەيەنرێتەوە شوێن پەناى خۆى.)5(
ئەم هەموو واتا جوان و رەوشتە بڵندانە لە جەنگدا تەنها الى موسڵمان هەن و 

لە الى كەسانى تر هاوشێوەى ئەمانە بەديناكرێت.
سێيەم: مليۆنەها مرۆڤ لەبير دەكەن كە لە مێژووى كۆن و هاوچەرخدا لەسەر 

دەستى ناموسڵمانان كوژراون، خۆ ئەگەر بە هەمان شێواز كە مامەڵە لەگەڵ 
و  دەوڵەت  و  ئايين  ئەو  لەگەڵ  بكردايە  مامەڵەيان  ئاواش  دەكەن،  ئيسالمدا 
ئاڕاستانەى كە سوپا بەشداربووەكانى ئەو جەنگانە سەر بەوان بوون، ئەوە پێش 

ئەوەى دژ بە موسڵمانان قسە بكەن، شەرمەزاريى بێدەنگى دەكردن.
پاش ئەم سێ خاڵە، دەڵێم: جياوازيەكى زۆر هەيە لەنێوان پاڵنەرەكانى جەنگ 
لەپێناو  كە  جەنگێك  ستەمە  ناموسڵمانان،  جەنگيەكانى  پاڵنەرە  و  ئيسالم  لە 
ئايينێكدا دەكرێت كە خوا دايبەزاندووەو فەرمانى كردووە بەرگريى لێ بكرێت، 
هاوتا بكرێت لەگەڵ جەنگێك كە لەپێناو ئايينێكى الڕێبوو، يان مەزهەبێكى 

ساختەى دانراودا بەرپا دەكرێت.

))( - بڕوانە لە بەسەرهاتى ئوسامەى كوڕى زەيد، البخاري، 5) و )٦87
))( - سورە التوبە: آيە: ٩)، صحيح البخاري )5٩)3(، صحيح مسلم ))73)(.

)3( - صحيح مسلم ))73)(، )73٦)(.
)4(  - صحيح البخاري، الرقم 474).

)5( - سورە التوبە: آيە ٦.
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نيە  بێباوەڕان  لەناوبردنى  و  خستن  تەرم  ئيسالمدا  لە  جەنگ  پاڵنەرى 
بێت  زاڵ  سەركەشى  و  ستەم  بە  نيە  ئەوە  مەبەست  چۆن  وەك  كوشتنيان،  بە 
بەسەرياندا، بەڵكو پاڵنەرەكە باڵوكردنەوەى ئايينى خوا و رزگاركردنى خەڵكە لە 
دۆزەخ و كەشێك بڕەخسێنرێت خەڵك سەرپشك بن لەنێوان هەڵبژاردنى ئايين بە 
كەنارخستنى ئەو خۆسەپێنانەى كە شمشێريان لەسەر گەردنى كەسانى بێدەسەاڵت 
داناوە، بوونى چەند نموونەيەكى ناو مێژووش كە پێچەوانەى ئەم بنەمايە بووبێت، 
لەكارخستنى ئەم بنەمايە نيە، بەڵكو سەركۆنەكردنى الدەرەكەى لێ دەكەوێتەوە.

بە  دەورووژێنرێن  ئەو گومانانەى  ديارترين  بە  هێنا  كۆتاييمان  بەم چەشنە 
ئامانجى لێدانى بنەڕەتى ئيسالم.

جۆرى دووەم: ئەو گومانانەى مەبەست لێيان گومانخستنە سەر بنەڕەتە 
چەسپاوە شەرعيەكانە

ئەو  چەسپاوەكان:  بنەڕەتە  بە  مەبەست  وتمان  لێكۆڵينەوەكەدا  سەرەتاى  لە 
حوكم و گێڕانەوە شەرعيانەن كە ئەهلى سوننەو جەماعە كۆكن لەسەرئەوەى جيا 

لەو حوكم و گێڕانەوانەى راجييان لەسەرە، دەستيان پێوەبگرن
زۆرێك لە پرسيار و گومانەكانى سەردەم لەسەر بنەڕەتە چەسپاوەكان، دەگەڕێنەوە 

بۆ پێنج بەش:
سوننە، ئيجماع، مەنهەجيەتى تێگەيشتن لە دەق، هاوەاڵن، حەددە شەرعييەكان.

بەشى يەكەم: گومانەكان لەسەر فەرموودە

گومانەكان لەسەر فەرموودە لە هەموو چەشنەكانى تر، زياتر دەورووژێنرێن، 
بابەتى  لە  ئەو كەسەى  دەبينيت،  ئەمە، زۆرجار  دێنەوە سەر  تريش  بابەتى  زۆر 
فەرموودەدا كێشەى هەيە، لە چەندين بابەتى تريشدا كێشەى هەيە، وەك بوارى 
حەددەكان و دەقەكانى تايبەت بە غەيب و موعجيزەكان و سزاى ناوگۆڕ و شتى تر.
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هەركەس بابەتى بەبەڵگەبوونى فەرموودە بە چاكى تێبگات و بتوانێت وردەكارانە 
وەاڵمى گومانەكانى سەر فەرموودە بداتەوە، ئينجا پەيوەندى نێوان عەقڵ و نەقڵ 
و زانستى ئەزموونى و نەقڵ بەجوانى تێبگات، ئەوە كۆى وەاڵمدانەوەكانى بەرامبەر 
شەريعەت  چەسپاوەكانى  بنەما  لەسەر  ورووژێنراوەكان  گومانە  زۆرى  رێژەيەكى 

وەرگرتووە.
دەگەڕێتەوە  بەبەڵگەبوونى فەرموودە  لەسەر  ورووژێنراوەكان  كێشەو گومانە 

بۆ شەش خاڵ:

يەكەم: بنەڕەتى بەبەڵگەبوونى فەرموودەو دەستلێبەردانى بەبيانووى ئەوەى 
تەنها قورئان بەسە:

گومانسازانى سەر سوننەت، بۆ بێمنەتبوونيان لە فەرموودە بە بيانووى ئەوەى 
تەنها قورئان بەسە، بۆ ئەم بيركردنەوەيان چەند ئايەتێكى قورئان بە بەڵگە دەهێننەوە، 

لەوانە:
كتێبەدا  )لەم  ٍء(،))(  َشْ ِمْن  الِْكتَاِب  ِف  فَرَّطَْنا  )َما  دەفەرموێت:  گەورە  خواى 

كەمتەرخەميمان نەكردووە لە هيچ شتێكدا و هەموويمان باسكردووە(.
دەڵێن: بەڵگەى لەم ئايەتە روونترتان دەوێت بۆ ئەوەى تێبگەن لەدواى قورئان 

هيچ پێويست بە فەرموودە ناكات.
قورئان،  نەوەك  لەوحولمەحفووز  لە  بريتيە  لێرەدا  كتێب  بە  مەبەست  وەاڵم: 
بە بەڵگەى دەقى هەمان ئايەت كە دەفەرموێت )َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف اْلَرِْض َوَل طَائٍِر 
َربِِّهْم يُْحَشُوَن(،  إَِل  ٍء ثُمَّ  الِْكتَاِب ِمْن َشْ أَْمثَالُُكْم َما فَرَّطَْنا ِف  أَُمٌم  ِبَجَناَحيِْه إِلَّ  يَِطرُي 

)هيچ ئاژەڵێك نيە بەسەر زەويدا بڕوات، يان باڵندەيەك بە دوو باڵەكانى بفڕێت، 
كتێبەدا  لەم  ئەكەن،  خوا  يادى  و  زيكر  و  ئوممەتن  ئێوە  وەك  هەموويان  ئيال 
پاشان  باسكردووە،  هەموويمان  و  شتێكدا  هيچ  لە  نەكردووە  كەمتەرخەميمان 
هەموو ئەوانە ئەگەڕێنەوە بۆ الى خوا(. ئەمە وەك فەرمايشتى خوا وايە كە 

))( - األنعام: 38.
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دەفەرموێت )َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف اْلَرِْض إِلَّ َعَل اللَِّه ِرزْقَُها َويَْعلَُم ُمْستََقرََّها َوُمْستَْوَدَعَها كُلٌّ 
ِف كِتَاٍب ُمِبنٍي(،))( )هەر ئاژەڵێك بەسەر زەويدا بڕوات، ئەوە رۆزييان لەسەر خوايە 

و خواى گەورە زانا و ئاگادارە بە شوێنى نيشتەجێبوون و ئەو شوێنەش كە بۆى 
دەگەڕێنەوە، هەموو ئەمانە لە كتێبێكى ئاشكار و رووندا تۆماركراوە(.

جا رۆزى و مانەوەو رۆيشتنى هەموو گياندارێك لە لەوحولمەحفووزدايە نەوەك 
لە قورئاندا.

با وا دابنێين مەبەست بە كتێب لێرەدا قورئانە، هێشتا هيچ ديوێكى ئەو ئايەتە 
بەڵگەى ئەوە نيشان نادات كە بەبەڵگەبوونى فەرموودە لەكاربخات، لەكاتى قسەكردن 

لەسەر بەڵگەى دووەميان، ئەمەش روون دەكەينەوە.
ٍء(،  بەڵگەى دووەم: خواى گەورە دەفەرموێت )َونَزَّلَْنا َعلَيَْك الِْكتَاَب تِبْيَانًا لُِكلِّ َشْ

)ئەم كتێبە -قورئان- مان بۆ دابەزاندويت بۆ ئەوەى ببێتە روونكەرەوەى هەموو 
شتێك(.

دەڵێن: مادەم قورئان روونكردنەوەى هەموو شتێكى تێدايە، ئيتر چ پێويستيەكمان 
بە فەرموودە هەيە؟

وەاڵم: بەشێك لە رێنموونى قورئان بريتيە لە رێنموونى خەڵك بەرەو شوێنكەوتنى 
پێغەمبەر  و هۆشيداريدان لە الدان لە فەرمان و رێنمايى پێغەمبەر، ئەمەش 
لە دەيان شوێنى ناو قورئاندا هاتووە، دەقى وا هەيە گشتگيرە و ناتوانرێت وەك 
رێنمايى  لە فەرمايشت و  بۆيە الدان  بكرێت،  لەگەڵ  تايبەت مامەڵەى  دەقى 

پێغەمبەرى خوا ، الدانە لە قورئانى پيرۆز.
)لكل  بەڵگە  دەيكەنە  كە  ئايەتەى  بەم  سەبارەت  تەفسيرەكەيدا  لە  بەيزاوى 
شيء( دەڵێت: هەموو كاروبارێكى دين بە درێژە و وردەكاريەكەيەوە، ئاڕاستەى 

الى سوننە يان قياس دەكات(.))(

))( - هود: ٦.
))( - أنوار التنزيل و أسرار التأويل للبيضاوي )37/3)(.
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ئالووسى لە روح المعانی و لە تەفسيرى ئەم ئايەتەدا دەڵێت: )ئەوەى كە قورئان 
روونكردنەوە بێت )الكتاب تبيانا( واتە دەقى لەسەر هەندێ بابەت هەيە و هەندێكى 
ديكەش ئاڕاستەى الى فەرموودە دەكات كاتێك فەرمانى كردووە بە شوێنكەوتنى 
پێغەمبەر ، لەوبارەوە ئەم ئايەتە كراوە بە بەڵگە )وما ينطق عن الهوى(، هەروەها 

هاندانيشى تێدايە بۆ ئيجماع وەك دەفەرموێت )ويتبع غير سبيل المؤمنين(.))(
شەوكانى لە فتح القدير دا دەڵێت )واتاى ئەوەى روونكەرەوەى هەموو شتێكە 
)تبيانا لكل شيء( ئەوەيە كە روونكردنەوەى زۆرێك لە حوكمەكانى تێدايە و ئەوەشى 

دەمێنێتەوە، ئاڕاستەى الى فەرموودەى دەكات(.))(
بەڵگەى سێيەم: خواى گەورە دەفەرموێت )أَفََغرْيَ اللَِّه أَبْتَِغي َحَكًم(،)3( )ئايا 

ئەتانەوێت جگە لە خوا كەسێكى تر بكەم بە حەكەم و دادوەر؟(، دەڵێن: ئێوە 
بڕياردان،  و  حوكم  بۆ  هەڵبژاردووە  لەخواتان  جگە  سوننەت  شوێنكەوتنى  بە 
ئەمەش شيركە، بۆيە زۆرێكيان ئەهلى سوننە بە بێباوەڕ و موشريكك ناودەبەن، 
تەنها لەبەرئەوەى شوێن سوننەتى پێغەمبەر  كەوتون، لێرەدا باسى خەياڵ و 
لە  يەكێكە  كە  دەكەم  بۆ  راستەقينەتان  واقعێكى  باسى  بەڵكو  ناكەم،  ئەفسانە 

سەرسوڕهێنەرترينى ئەو شتانەى خەڵك دەيانبينێت!
و  سەرسوڕهێنەرترين  دەكەن،  سوننە  هەموو  لە  نكووڵى  كە  قورئانييەكان 
بيرتەسكترين و كەمعەقڵترين كەسانن، هەرچەندە حەزناكەم بەم چەشنە نەيارانم 
بيركردنەوەى  و  قەناعەت  بڕێك  دیون،  لێ  نامۆم  زۆر  شتى  بەاڵم  بدوێنم، 
نائاساييان هەيە! تەنانەت هەيانە داواى موباهەلەى)4( لێكردوم لەكاتێكدا يەكێكە 
لە نەفامترين كەسەكان، بەهەرحاڵ ئەم گومانەيان كە ئەم ئايەتە دەكەنە بەڵگە 

دژ بە فەرموودە، لە چەند روويەكەوە وەاڵمى دەدرێتەوە:

))( - روح المعاني لآللوسى )4)/4))(.
))( - فتح القدير للشوكاني )87/3)(.

)3( - األنعام: 4)).
ئامادەبن  هەردووال  و  بوەستن  یەك  بەرامبەر  دەستە،  یان  کەس،  دوو  ئەوەیە  موباهەلە   )4(

نەفرینی خوا لە خۆیان بكەن ئەگەر لەسەر حەق و ڕاستی نەبن.
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يەكەم: خواى گەورە لە قورئاندا راشكاوانە رێنموونى كردوين بڕێك دادوەر هەبن 

لەنێو خەڵكدا بە دادپەروەرى حوكم و بڕيار بدەن، لەوانە، خواى گەورە دەفەرموێت 
)ئەگەر  أَْهلَِها(،))(  ِمْن  َوَحَكًم  أَْهلِِه  ِمْن  َحَكًم  فَابَْعثُوا  بَيِْنِهَم  ِشَقاَق  ِخْفتُْم  )َوإِْن 
ترستان هەبوو لە ناكۆكى و دووبەرەكى نێوانيان، ئەوە دادوەرێك لە تەرەفى پياوەكە و 
بنێرن بۆ صوڵح و رێككەوتن(، ئەگەر تێبينى  دادوەرێكيش لە تەرەفى ژنەكە 
بكەين )حكما( بە هەمان پێكهاتە و دەربڕين هاتووە كە لە ئايەتى پێشوودا ئەوان 

دەيانكردە بەڵگە دژ بە فەرموودە!
هەروەها لە قورئاندا رێنموونى هاتووە سەبارەت بە دانانى بڕێك دادوەر )يَْحُكُم 
ِبِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُكْم(، )دوو کەسی دادگەری زاناشتان بڕیاری لەسەر بدەن( هەروەها 

)َوإِذَا َحَكْمتُْم بنَْيَ النَّاِس أَْن تَْحُكُموا ِبالَْعْدِل(، )ئەگەر لەنێو خەڵكدا داوەريتان كرد، 
دادپەروەرانە داوەريى بكەن(.

ئەگەر خواى گەورە رێنموونيمان بكات لە كێشەى خێزانيدا كەسێك لە ئوممەتى 
موحەممەد  بكەينە )حكما( داوەر، ئايا دەكرێت شوێنكەوتنى خودى پێغەمبەر 
 لە فەرمان و رێگرييەكانيدا شيرك و هاوەڵ بڕياردان بێت بۆ خوا؟! ئەمە چ 

جۆرە داوەرييەكە دەيكەن؟
گەورە  خواى  وەك  خوايە،  گوێڕايەڵيى    پێغەمبەر  گوێڕايەڵيى  دووەم: 

دەفەرموێت )َمْن يُِطعِ الرَُّسوَل فََقْد أَطَاَع اللََّه(، خواى گەورە لە قورئاندا راشكاوانە 
ناكۆكيەكانى گێڕاوەتەوە بۆ الى پێغەمبەر  هەتا داوەريشى تێدا بكات، وەك 
شتێكدا  لە  )ئەگەر  َوالرَُّسوِل(،  اللَِّه  إَِل  فَرُدُّوُه  ٍء  َشْ ِف  تََنازَْعتُْم  )فَِإْن  دەفەرموێت 
ناكۆكيتان هەبوو، ئەوە بيگێڕنەوە بۆ الى خوا و پێغەمبەر (، هەروەها )فََل 
پەروەردگارت  بە  سوێند  )نا،  بَيَْنُهْم(،  َشَجَر  ِفيَم  يَُحكُِّموَك  َحتَّى  يُْؤِمُنوَن  َل  َوَربَِّك 

ئيمانيان دانەمەزراوە هەتا داوەريى و بڕياردان نەدەنەوە دەست تۆ لەو كێشە و 
ناكۆكيەى لەنێوانياندا روودەدات(.

))( - النساء: 35.
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كەسير  ئيبن  كە  ئەوەيە  َحَكًم(  أَبْتَِغي  اللَِّه  )أَفََغرْيَ  ئايەتەكە  بە  مەبەست  سێيەم: 

رەحمەتى خواى لێ بێت لە تەفسيرەكەيدا دەڵێت )واتە لەنێوان من و ئێوەدا(.
ناكەم  داوەرێك  داواى  خوا  لە  جگە  ئەوەيە  مەبەست  دەڵێت:  عاشوور  ئيبن 
دوژمنى  ئێوە  داون  لەسەر  ئەوەى  بڕيارى  كە  خوايەك  ئێوەدا،  و  من  لەنێوان 
تاوانبارن(، راڤەكارانى تريش هەمان قسەى ئەم دوانەيان هەيە، بەاڵم بۆ ئەوەى 

درێژە بە بابەتەكە نەدەم، بۆيە وتەى ئەوانى ديكەشم نەهێناوە.
ئەمەى پێشوو، وەاڵمى ديارترين بەڵگەكانيان بوو، ئێستا پاش ئەوەى گومانەكان 
رەوينەوە، بۆ بەرزكردنەوەى بيناكەمان، بەڵگەكانى تايبەت بە بەڵگەبوونى فەرموودە 
دەهێنينەوە، ديوەكانى سەلماندنى بەبەڵگەبوونى فەرموودەش لە قورئان و سوننەت 
و ئيجماع و كارى دەستاودەست و بەردەوامى موسڵمانان لە هەموو سەردەمەكاندا 
زۆرن، لێرەدا زۆر بە كورتى، ئاماژە بە گرنگترين بەڵگەكان دەكەم، بە جياش لە 
كتێبێكى سەربەخۆدا )أفي السنة شك؟( بە شێوەيەكى فراوانتر روونم كردۆتەوە.
بەڵگەكانى ناو قورئان: چەندين ئايەت هەن كە فەرمان دەكەن بە گوێڕايەڵيى 
بدرێتەوە دەستى، چەند  ناكۆكيەك هەبێت، داوەرى  لەو كاتەى  پێغەمبەر  و 
ئايەت رێگرييان كردووە لە الدان لە فەرمان و رێنمايى پێغەمبەر ، ديوى بەڵگە 
لەم ئايەتانەدا ئەوەيە كە وەك چۆن هاوەاڵنى پێغەمبەر  بە قورئان دوێنراون، 
دەماندوێنن،  كە  ئايەتانەش  لەو  دوێنراوين،  قورئان  بە  شێوە  بە هەمان  ئێمەش 
ئەوانەن كە فەرمان دەكەن بە گوێڕايەڵيى پێغەمبەر ، تەنها كاتێك دەتوانين 
ئەو ئايەتانە پەيڕە بكەين، ئەگەر شوێن ئەو فەرموودانە بكەوين كە سەلماوە 
صەحيحن، هەروەك شافيعى لە كتێبەكەيدا )جماع العلم( دەڵێت: مەگەر بۆ تۆ، 
  يان هيچ كەسێك پێش تۆ، يان ئەوەى دواى تۆ دێت، ئەوەى پێغەمبەرى خواى
نەديوە تەنها بە فەرموودەكانى نەبێت، رێيەكى دوورگرتن هەيە لە بەجێگەياندنى 

فەرزى خوا لە شوێنكەوتنى فەرمانەكانى پێغەمبەر ؟(.
بەڵگەيەكى ترى قورئان لەسەر بەبەڵگەبوونى فەرموودە، ئايەتێكى سوورەتى 
ٍء فَرُدُّوُه إَِل اللَِّه َوالرَُّسوِل(، )ئەگەر لە شتێكدا راجيايى  نيسائە )فَِإْن تََنازَْعتُْم ِف َشْ
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و دووبەرەكيتان بۆ دروست بوو، ئەوە بيگێڕنەوە بۆ الى خوا و پێغەمبەرى خوا(، 
مەبەست بە )تنازعتم في شيء( هەموو شتێك دەگرێتەوە، )فردوە إلى الله و 
الرسول( مەبەست بە بيگێڕنەوە بۆ الى خوا: واتە بۆ كتێبەكەى خوا -ئەمەش 
بۆ هەموو كەسێك روونە-، گەڕاندنەوەش بۆ الى پێغەمبەر : واتە تا خۆى لە 
ژياندا بوو، بيگێڕنەوە بۆ الى خوا، دواى وەفاتيشى، بيگێڕنەوە بۆ فەرموودەكانى، 

ئەهلى عيلم لەسەر ئەمە كۆدەنگن.
ئيبن حەزم رەحمەتى خواى لێ بێت دەڵێت: بەڵگە لەسەر ئەوەى مەبەست بەو 
 ، پێغەمبەرى خوايە قورئان و گێڕانەوەكانى )فەرموودەكانى(  بۆ  گێڕانەوەيە 
ئەوەيە چونكە هەموو ئوممەت كۆدەنگن لەسەرئەوەى پەيامەكە ئاڕاستەى ئێمە و 
هەر كەسێكى ترە كە بەديدەهێنرێت و هەر مرۆڤ و جنۆكەيەك كە هەتا رۆژى 

دوايى گيان لە لەشيدا بێت(.))(
ئيبنولقەييم رەحمەتى خواى لێ بێت دەڵێت: )خەڵكى كۆدەنگن لەسەر ئەوەى 
گێڕانەوەى بۆ الى خوا، گێڕانەوەيەتى بۆ كتێبەكەى، گێڕانەوەش بۆ الى پێغەمبەر 
، گێڕانەوەيەتى بۆ الى خۆى لە ژيانيدا و بۆ الى فەرموودەكانى لە دواى 

وەفاتى(.))(
سەبارەت بە بەڵگەى خودى فەرموودە بۆ بەبەڵگەبوونى فەرموودە، ئەم بەڵگە 
بۆ كەسێك سوودى هەيە كە بەشێك لە فەرموودەى قبووڵە و واز لە بەشێكى ترى 
دەهێنێت و لەو نێوەندەدا هەڵوێستێكى يەكالكەرەوەى نيە لەسەر فەرموودە، بەاڵم ئەو 
كەسەى بە تەواوەتى نكووڵيى لێ دەكات، سوود لەم بەڵگانە وەرناگرێت، مەگەر 
ئەوەى هەركات بيەوێت گێڕانەوەيەك لە بەڵگە بهێنێتەوە لە دژمان، پێى بڵێين: بە 

بەشێك لەوەى بڕوامان پێيەتى بەڵگەمان بۆ مەهێنەرەوە، بەڵكو بە هەمووى.
دەقە صەحيحەكان سەبارەت بە سەلماندنى بەبەڵگەبوونى فەرموودە زۆرن، لەوانە:

))( - اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ))/٩7(.
))( - إعالم الموقعين البن القيم ))/)٩(
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ئەو فەرموودەى كە چەند كەسێك لە ئەصحابوسونەن لە رێگەى عوبەيدواڵى 
كوڕى ئەبى رافيعەوە لە باوكيەوە لە پێغەمبەرەوە  هێناويانە كە دەفەرموێت 
)َل أُلِْفنَيَّ أََحَدكُْم ُمتَِّكئًا َعَل أَِريَكِتِه يَأْتِيِه اْلَْمُر ِمْن أَْمِري ِممَّ أََمرُْت ِبِه أَْو نََهيُْت َعْنُه ، 
فَيَُقوُل : َل نَْدِري َما َوَجْدنَا ِف كِتَاِب اللِه اتَّبَْعَناُه(،))( )نامەوێ بگەم بە يەكێكتان 

لەسەر سەرينەكەى پاڵ بداتەوەو كاروبارێكى گرنگى دين بێنن بۆ الى من كە 
فەرمانم پێ كردووە يان قەدەغەم كردووە، ئينجا بڵێت: نازانين، هەر شتێك لە 
قورئاندا هەبێت شوێنى دەكەوين و كارى پێ دەكەين -واتە تەنها كار بە شتێك 

دەكەين لە قورئاندا هاتبێت(.
ئەم فەرموودەيە سەنەدەكەى صەحيحە، دەقەكەش لە بابەتێكدايە كە بەڵگەى ئەوەيە 

واجبە هەرچيەك زياد لە قورئان، لە پێغەمبەرى خواوە  هاتووە، پەسەند بكرێت.
پێشەوا ئەحمەد لە روويەكى ترەوە لە مەسنەدەكەيدا گێڕانەوەيەك لە فەرموودەكەى 
ميقدام لە پێغەمبەرەوە  دەهێنێت )أََل إِنِّ أُوتِيُت الِْكتَاَب َوِمثْلَُه َمَعُه ، أََل إِنِّ أُوتِيُت 
الُْقرْآَن َوِمثْلَُه َمَعُه ، أََل يُوِشُك رَُجٌل يَْنثَِني َشبَْعانًا َعَل أَِريَكِتِه يَُقوُل : َعلَيُْكْم ِبالُْقرْآِن فََم 

َوَجْدتُْم ِفيِه ِمْن َحاَلٍل فَأَِحلُّوُه ، َوَما َوَجْدتُْم ِفيِه ِمْن َحرَاٍم فََحرُِّموُه(،))( )چاك بزانن، 

من كتێب -قورئان- و لەگەڵيشيدا هاوشێوەيم پێ دراوە، من قورئان و لەگەڵيشيدا 
هاوشێوەيم پێ دراوە، خەريكە بگاتە سەردەمێك پياوێك ببينن بە سكى تێرەوە لە 
شوێنى خۆيدا پاڵى دابێتەوە و بڵێت: خوو بدەنە قورئان، هەرچيەكتان تێدا بينى 
حەاڵڵ بوو، بە حەاڵڵى بزانن، هەرچيەكيشتان تێدا بينى حەرام بوو، ئێوەش بە 

حەرامى بزانن(.
سەبارەت بە بەڵگەى ئيجماع لەسەر بەبەڵگەبوونى فەرموودە:

ئيجماع لەسەر بەبەڵگەبوونى فەرموودە زۆرە، ئيجماعى كرداريى روون لەم 
بابەتەدا، مەبەستم ئەوەيە زانايان فەرموودەيان بە بەڵگە گرتووەو كاريان پێكردووە، 

بۆ ئەمەش تەنها دوو نموونە دەهێنمەوە:

))( - سنن الترمذي، الرقم ٦٦3)، سنن أبي داود، الرقم 4٦05، سنن ابن ماجة، الرقم 3).
))( - أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )4/)3)(، و إسناده ال بأس به.
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ٍء فَرُدُّوُه إَِل اللَِّه َوالرَُّسوِل  يەكەم: سەبارەت بە فەرمايشتى خوا )فَِإْن تََنازَْعتُْم ِف َشْ

إِْن كُْنتُْم تُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اْلَِخِر(، )ئەگەر لە شتێكدا راجيايى و دووبەرەكيتان 

بۆ دروست بوو، ئەوە بيگێڕنەوە بۆ الى خوا و پێغەمبەرى خوا ئەگەر ئێوە بڕواتان 
هەيە بە خوا و رۆژى دوايى(، پێشەوا عەبدولعەزيزى كينانى دەڵێت: ئەمە لەنێو 
باوەڕداران و زاناياندا هيچ راجياييەكى لەسەر نيە كە ئەگەر بيگێڕينەوە بۆ الى 
خوا، واتە بيگێڕينەوە بۆ كتێبەكەى، ئەگەريش بيگێڕينەوە بۆ الى پێغەمبەرەكەى 
مولحيدەكان گومانيان  تەنها  فەرموودەكانى،  لە  بريتيە  ئەوە  مردنى،  دواى  لە 

لەمەدا هەيە(.))(
دووەم: ئيبن عەبدولبەرى قورتوبى ماليكى رەحمەتى خواى لێ بێت، لە پێشەكى 

التمهيد دا دەڵێت )زانايانى بوارى فيقهـ و ئەسەر لە هەموو شوێنەكان -هێندەى 
واجبێتى  و  دادپەروەر  كەسى  گێڕانەوەى  قبووڵكردنى  لەسەر  كۆدەنگن  بزانم- 
ئيش پێكردنى ئەگەر هاتو سەلما و ئەسەر يان ئيجماع نەسخى نەكردبوويەوە، 
هاوەاڵنەوە  لە  هەر  بڕوايەن،  ئەم  لەسەر  سەردمێك  هەر  فيقهناسانى  هەموو 
هەتا ئەمرۆمان، جگە لە خەواريج و دەستەيەك لە بيدعەكاران كە كەمينەيەك 
لەسەر  كۆدەنگييە  ئەمەش  وەربگيرێت(،))(  خيالف  بە  رايان  نين  ئەوە  هى  و 

بەبەڵگەبوونى خەبەرى ئاحاد چ جاى موتەواتير.

دووەم: لەو گومانانەى بەرامبەر بە فەرموودە دەورووژێنرێن: گومانخستنە 
سەر بەبەڵگەبوونى فەرموودە ئاحادەكان:

سەرەتا ئەوەتان بيردەخەمەوە كە خەبەرى ئاحاد – لەرووى زانستى فەرموودەوە 
- تەنها لە گێڕانەوەى يەك كەسدا سنووردار نەبووە، بەڵكو لەخوار تەواتورەوە ئيتر 
ئاحادە، واتە خەبەرى يەك و دوو و سێ و زياتر، هەموو ئەمانە بە خەبەرى ئاحاد 

هەژمار دەكرێت مادەم نەگاتە ئاستى تەواتور.

))( - الحيدة واإلعتذار، ص ٦٩.
))( -  التمهيد البن عبدالبر ))/)(.
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ديارترين ئەو گومانانەى لەسەر بەبەڵگەبوونى خەبەرى ئاحاد دەورووژێنرێن، 
دوانن، دووەميان لەسەر يەكەميان وەستاوە:

يەكەم: بە رەها بوترێت خەبەرى ئاحاد تەنها ئەگەر دەگەيەنێت.

دووەم: بانگەشەى ئەوەى هەموو ئەگەرێك سەركۆنەكراوە.

بەم جۆرە بەڵگەكەيان دادەڕێژنەوە: خەبەرى ئاحاد ئەگەر دەبەخشێت، هەموو 
ئەگەرێكيش لە قورئاندا سەركۆنەكراوە، بۆيە وەرگرتنى خەبەرى ئاحاد مەسەلەيەكى 

سەركۆنەكراوە لە قورئاندا.
وەاڵمى ئەم بەڵگەش بە پووچەڵكردنەوەى يەكێك لە دوو پێشەكيەكەيە، ئەگەر 
قەناعەتى  نووسراوە  پێشەكيەكە  هەردوو  پووچەڵكردنەوەى  بە  سەبارەت  ئەوەى 
پێ نەكرديت، ئەوە بەسە كە ئەگەر تەنها يەك دانەيان پووچەڵ ببێتەوە، هەتا 

نادروستى ئەنجامەكە بێتەدى، پێيشم وايە ئەم شتە بەدەستهاتووە.
سەبارەت بە پێشەكى يەكەم )خەبەرى ئاحاد تەنها گومان و ئەگەر دەگەيەنێت( 

لە رووى شەرع و واقعيشەوە دروست نيە.
ئاحادى  گێڕانەوەى  بە    خوا  پێغەمبەرى  لەبەرئەوەى  شەرعەوە  لەرووى 
هاوەاڵنى كە دەيناردن بۆ الى ئوممەتان، بەڵگەى لەسەر ئەو خەڵكە دەچەسپاند، 

ئەمەش ئەگەرى هەر گومانێك ناهێڵێتەوە.
لە رووى واقعيشەوە، لەبەرئەوەى هەموومان )هاوڕا و نەيار( زۆرجار لەسەر 
بنەماى هەواڵێكى ئاحاد كە نەگەيشتۆتە ئاستى تەواتور، لە زۆر شتدا دڵنياييمان 
دەستدەكەوێت، نموونەش لەو بارەوە لە ژماردن نايەت، وەك هەواڵى هاوسەرگيرى و 
مردن و لەدايكبوون و سەركەوتن و شكست و بردنەوەو دۆڕاندن و.. هتد، خێرا بەو 
هەوااڵنە دەگەينە دڵنيايى، دەى ئەمە بەسە هەتا ئەو بنەمايە پووچەڵ ببێتەوە 

كە دەڵێت خەبەرى ئاحاد ئەگەر و گومان دەبەخشێت.
دڵنيايى  هەيانە  هەن،  فەرموودەدا  لە  كە  صەحيحانەى  ئاحادە  خەبەرە  ئەو 
دەبەخشێت، هەشيانە گومان و ئەگەرى راجيح دەبەخشێت، ئەمەش بەپێى بارودۆخ 

و كەسێتى گێڕەرەوەو سەنەد و قەرائينەكانى هەر گێڕانەوەيەك.
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سەبارەت بە پێشەكى دووەميش )شوێنكەوتنى گومان و ئەگەر لە قورئاندا 
سەركۆنەكراوە( ئەم گشتگيركردنەش راست نيە، چونكە لە قورئانى پيرۆزدا لە 
هەندێ شوێندا سەركۆنەى )ظن( گومان كراوەو لە هەندێ شوێنيشدا وەسف و 
پياهەڵدان، سەبارەت بە سەركۆنە، خوا دەفەرموێت )إِْن يَتَِّبُعوَن إِلَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ َل 
يُْغِني ِمَن الَْحقِّ َشيْئًا(،))( )تەنها شوێنى گومان دەكەون، گومانيش هيچ سوودێكى 

نيە و جێگاى حەق ناگرێتەوە(، سەبارەت بە وەسف و بەچاك باسكردنيشى، خواى 
گەورە دەفەرموێت )الَْخاِشِعنَي، الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهْم ُمَلقُو َربِِّهْم َوأَنَُّهْم إِلَيِْه َراِجُعوَن(،))( 
)ئەو لەخواترسانەى كە دڵنيان دەگەنەوە بە پەروەردگاريان و دەگەڕێنەوە بۆ الى 
چ  گومانەكەيان  ئەگەرنا  دڵنياييە،  ئايەتەدا  لەم  )ظن(  بە  مەبەست  خوا(، 
سوودێكى پێ دەبەخشين ئەگەر كاتى گەيشتنەوە بە پەروەردگاريان كەمترين 
ئايەتەدا  ئەو  تەفسيرى  لە  قورتوبى)3(  هەبوايە؟  دوودڵييان  و  گومان  رێژەى 
دەڵێت: )بە راى جمهور )ظن( لێرەدا واتاى دڵنيايى دەبەخشێت، وەك خواى گەورە 
دەفەرموێت )إِنِّ ظََنْنُت أَنِّ ُمَلٍق ِحَساِبيَْه(، )من دڵنيا بووم دەگەمەوە بەم رۆژى 

لێپێچينەوەو ئەنجامەم(، هەروەها دەفەرموێت )فَظَنُّوا أَنَُّهْم ُمَواِقُعوَها(.
پێشەوا شنقيتى پاش ئەوەى باسى ژمارەيەك ئايەتى قورئانيى دەكات كە تيايدا 
باسى )ظن( بە واتاى دڵنيايى هاتووە، ئينجا دەڵێت )لە هەموو ئەم ئايەتانەدا )ظن( بە 
واتاى دڵنيايى دێت، عەرەبيش )ظن( يان بۆ دڵنيايى و بۆ گومانيش بەكارهێناوە(.)4(
گومانى  بە  هەيە  ئاحادا  صەحيحى  خەبەرى  لە  گومانەى  ئەو  بەراوردى 
سەركۆنەكراوى بێباوەڕان كە لە قورئاندا هاتووە، بەراوردێكى هەڵەيە و گومان 
لە هەڵەكەشيدا نيە، شێخ ئيبن عوسەيمين رەحمەتى خواى لێ بێت، لە تەفسيرى 
دەڵێت:  َشيْئًا(  الَْحقِّ  ِمَن  يُْغِني  َل  الظَّنَّ  َوإِنَّ  الظَّنَّ  إِلَّ  يَتَِّبُعوَن  )إِْن  نەجمدا  ئايەتى 
)مەبەست بە )ظن( لێرەدا، وەهمى درۆيە نەوەك ئەگەر باشترى نێو دوو ئەگەر، 

))( - النجم: 8).
))( - البقرة: 45-4٦.

)3( - تفسير القرطبي، ط الرسالة ))/)7(.
)4( - أضواء البيان نشر مكتبة ابن تيمية ))/)4)-)4)(.
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ورياى ئەوە بە، گومان بە واتاى تۆمەتيش دێت، بە واتاى هەڵبژاردن و بە باشتر 
دانانى شتێكيش دێت، بە واتاى دڵنياييش دێت(.))(

هەروەها خواى گەورە لە كتێبەكەيدا وەرگرتنى شايەتيى شايەتيدەرانى داناوە، 
ئەوانيش ئاحادن، يان دەبێت نەيارانى خەبەرى ئاحاد بڵێن شايەتيەكەيان دڵنيايى 
دەبەخشێت كە ئەمەش پێچەوانەى پێشەكيى يەكەميانە، ياخود دەبێت بڵێن ئەو 
شايەتييە گومان دەبەخشێت هەرچەندە وەك شەرع دانراوە، ئەمەش هەڵوەشاندنەوەى 
پێشەكيى دووەمە، هەرچيەك سەلما تەشريعى خوايە، شتێكى سەركۆنەكراو نيە.

ئيبن حەزم رەحمەتى خواى لێ بێت، دەڵێت: )ئيجماعى هەموو ئوممەت لەسەر 
ئەوەيە كە خەبەرى ئاحادى جێمتمانە لە پێغەمبەرى خواوە  وەردەگيرێت، هەروەها 

هەموو موسڵمانان لەسەرئەوە كۆك بون كە گێڕانەوەى تاكيش وەربگرن(.))(
وەاڵمدانەوەى  ترى  ديوێكى  چەند  شك؟(  السنة  )أفي  كتێبەكەمدا  لە 

گومانسازانى سەر بەڵگەدارێتى فەرموودەى ئاحادم باسكردووە.

گومانى سێيەم: سەبارەت بەوانەى فەرموودەيان نەقڵ كردووە و گێڕاوەتەوە:

گومانسازان دەڵێن: فەرموودە لە رێى كەسانێكى متمانەپێنەكراو و دوور لە 
هەندێ  گێڕانەوەى  ئەوە  بۆ  بەڵگەشيان  گوازراوەتەوە،  ئێمە  بۆ  سپاردەكارييەوە 

الدانى شەرعى ژمارەيەك لە گێڕەرەوانى فەرموودەيە.
وەاڵمدانەوەى ئەم گومانەش لە چەند روويەكەوە دەبێت:

يەكەم: زانستى جەرح و تەعديل سەبارەت بە تانەدان لە گێڕەرەوەكان، مافى هەر 

شتێكى داوە لە ئاستى خۆيدا، تانەى وا هەيە كار دەكاتە سەر گێڕانەوەكە، هەيانە كار 
ناكات، بەاڵم مامەڵەى سەرپێيى لەگەڵ گێڕەرەوە بەبێ جياكردنەوەى ئەو تانانەى كە 

كاريگەرييان هەيە لەسەر گێڕانەوەكەو ئەوانەى كاريگەرييان دانەناوە، هەڵەيە.

))( - لقاء الباب المفتوح رقم ))7(.
))( - اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ))/3))-4))(.
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ياخود  هاوەاڵن،  لە  دەدەن  تانە  بەهۆيانەوە  گێڕانەوانەى  ئەو  زۆربەى  دووەم: 

لە  تانەدان  وەك  نەسەلمێنراون،  سەنەدەوە  رووى  لە  فەرموودە،  گێڕەرەوانى 
خواوە  پێغەمبەرى  بە  نووساوە  بەردەوام  خواردندا  لەپێناو  بەوەى  ئەبووهوڕەيرە 
ئەبووهوڕەيرە  هاودەمييەى  هەموو  بەو  بووە  ناڕەحەت    پێغەمبەريش  و   
تزدد حبا(،))( )ئەى  أباهر، زر غبا  پێى فەرمووە )يا  بۆيە  لەپێناو خواردندا، 
ئەباهير، سەردانت كەم بكەرەوە، خۆشەويستيت زياد دەكات(، جا پەيوەست كردنى 
)سەردانت كەم بكەرەوە( ببەسترێتەوە بە مەسەلەى خواردنەوە، شتێكى نادروستە، 
بەڵكو خودى فەرموودەكە لە بنەڕەتدا نەسەلماوە كە صەحيح بێت، بەزار دەڵێت: 
نەزانراوە )زر غبا تزدد حبا( فەرموودەيەكى صەحيح بێت،))( عوقەيليش دەڵێت 

لەو بابەتەدا فەرموودەيەك نەهاتووە لە پێغەمبەرى خواوە  و سەلمابێت.)3(
سێيەم: زانستى جەرح  تەعديل كێشانەيە لەو بابەتەدا، لە وردەكاريى مرۆييشدا 

گەيشتۆتە ئەوپەڕى، زۆرێك لەوانەى تانە دەدەن لە زانستى فەرموودە، گرنگيى 
ئەو زانستە نازانن و ئاگادار نين فەرموودەناسان چ وردەكارييەكيان تێدا كردووە، 
فەرموودەناسان بڕێك بنەماى مەوزووعييان لە بوارى جەرح و تەعديلدا داناوە و 
بەسەر دۆست و نەيارى ناو مەزهەبە فيقهى و بيروباوەڕييەكانيشدا جێبەجێيان 
كردووە، بۆيە دەبينيت لە دوو كتێبەكەى بوخارى و موسليمدا، گێڕەرەوەى سەر 
بە مەزهەبە جياوازە بيروباوەڕييەكانى وەك گێڕەرەوەى سوننى و شيعى و ناصيبى 
و قەدەرى و خاريجى هەيە، بەو مەرجەى دادپەروەرى و راستگۆيى ئەو كەسە 
سەلمابێت، هەركەسيش دادپەروەريەكەى نەسەلمابێت، فەرموودەيان لێوەى نەهێناوە، 

ئيتر سوننە بووبێت يان نا.

))( - مسند الطيالسى )85)٦(.
))( - كشف األستار للهيثمي ))/3٩0(

)3( - الضعفاء الكبير للعقيلى ))/38)-3٩)(.
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گومانى چوارەم: رێگريى لە نووسينەوەى فەرموودە و ئەوەى پەيوەستە 
بە رێكەوتى نووسينەوەى و تۆماركردنى:

سەبارەت بەوەى پەيوەستە بە نووسينەوەى فەرموودەوە، خەڵكانێك پشت دەبەستن 
بە فەرموودەيەك كە لەو بارەوە هاتووە، كەچى خۆيان دەكەونە نێو گێژاو و دووفاقيەوە، 

خراپى پشتبەستنەكەيان لە چوار رووەوەيە:
يەكەم: فەرموودەيان بە بەڵگە هێناوەتەوە لە كاتێكدا خۆيان پێيان وايە فەرموودە 

بە بەڵگە ناگيرێت.
دووەم: ئەو پێغەمبەرەى كە رێگريى كرد لە نووسينەوەى فەرموودە، هەر ئەويش 

بوو فەرمانى كرد بە لەبەركردنى و گەياندنى و رێگريى كرد لە بەرپەرچدانەوەى، 
فەرموودەكەى  لە  صەحيحترن  زۆر  بەڵكو  زۆرە،  لەوبارەوە  صەحيحيش  سەنەدى 
رێگريكردن لە نووسينەوەى فەرموودە، ئەى ئەم جۆرە هەڵوێستە بۆچى؟ ئايا بڕوايان 
بە فەرموودەيەكە كە لەگەڵ حەز و ئارەزووياندا بگونجێت، ئەگەر نەگونجێت، 

ئيدى بەرپەرچى دەدەنەوە؟!
سێيەم: وەك چۆن فەرموودە لەبارەى رێگريكردن لە نووسينەوەى فەرموودە هاتووە، 
لە چەندين فەرموودەشدا هاتووە كە دەرفەتى نووسينەوەى دراوە، لەوانە فەرمايشتى 
پێغەمبەر  كاتێك وەاڵمى داواكارى ئەبوشاتى دايەوە بۆ نووسينەوەى وتارەكەى، 
فەرموودەى  عەمر  كوڕى  عەبدواڵمى  يان  شاة(.))(  ألبي  )اكتبوا  فەرمووى 
دەنووسيەوەو پێغەمبەرى خوايش  پشتيوانى دەكرد و دەيفەرموو )اكُْتْب َفَوالَِّذي 
(،))( )بينووسەرەوە، چونكە سوێند بەوەى گيانمى  نَْفِس ِبَيِدِه َما يَْخُرُج ِمْنُه إِلَّ َحقٌّ

بەدەستە، دەمم جگە لە حەق، هيچى ترى لێوە دەرناچێت(.
رێگريكردن  فەرموودەى  سوننەت  نكووڵيكارانى  بنەمايەك  چ  لەسەر  دەى 
نووسينەوەى  بە  مۆڵەتدان  فەرموودەى  و  هەڵدەبژێرن  فەرموودە  نووسينەوەى  لە 

فەرموودە لەكاردەخەن؟

))( - صحيح مسلم باختصار، 355.
))( - سنن أبوداود، الرقم 3٦48.
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چوارەم: لێرەدا كەلێنێك هەيە لە پشتبەستن بە فەرموودەى نووسينەوەى فەرموودە 

بۆ ئەوەى بيكەن بە بەڵگە لەسەر بەبەڵگەنەگرتنى فەرموودە، چونكە بۆچوونى 
راست سەبارەت بەو فەرموودەيە ئەوەيە كە سنوورى دەقەكە تێنەپەڕێنرێت، ئەويش 
رێگريكردنە لە نووسينەوەى، نەوەك رێگريكردن لە بەبەڵگەگرتنى، چونكە دەقەكە 
بە دوورو نزيك، هيچ ئاماژەيەكى تێدا نيە سەبارەت بە بەڵگەنەگرتنى فەرموودە، 
بەڵكو لە خودى ئەو فەرموودەدا فەرمايشتى پێغەمبەر  هاتووە كە دەفەرموێت 

)وحدثوا عني(،))( )فەرموودەم لێوە بگێڕنەوە(.
پاشان، زانايانێك هەن كە دەڵێن: رێگريكردن لە نووسينەوەى فەرموودە بەو 
چەشنە صەحيح نيە كە درابێتەوە پاڵ پێغەمبەر ، بەڵكو راستيەكەى ئەوەيە 
كە قسەكەى هى خودى ئەبووسەعيدى خودرييە، ئەمەش رێڕەوى پێشەوا بوخارييە 
و ئيبن حەجەريش )رەحمەتى خواى لێ بێت( لە )فتح الباري( دا باسى ئەوەى 
كردووە،))( ئيبن عەبدولبەريش لە )جامع بيان العلم و فضله( دا هەندێ رێى ئەو 

مەوقووفەى باسكردووە.)3(
هەندێك لە زانايانيش فەرموودەكەيان بە چەسپاو داناوە، بەاڵم پێيان وايە بە 
فەرموودەى مۆڵەتدانى نووسينەوەى فەرموودە نەسخ بووەتەوە، چەند تێڕوانينى 

تريش هەن كە ئەگەر بيانهێنين، زۆر درێژە دەكێشێت.
هەندێك سەرچاوە لەم بوارەدا:

1- كتێبى )تقييد العلم( لە نووسينى خەتيبى بەغدادى.
2- كتێبى )تدوين الحديث( لە نووسينى مناظر الكيالنى كە بە زمانى ئوردوو 

نووسراوەو وەرگێردراوەتە سەر زمانى عەرەبى و دار الغرب چاپيان كردووە.

))( - صحيح مسلم، الرقم 3004.
.)(08/(( - )((
.)(٦8/(( - )3(
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3- كتێبى )دراسات في الحديث النبوي و تأريخ تدوينه( لە نووسنى موحەممەد 
موستەفا ئەعزەمى.

4- كتێبى )السنة قبل التدوين( لە نووسينى موحەممەد عجاج خەتيب.
5- كتێبى )تدوين السنة النبوية( لە نووسينى موحەممەد مەتەر زەهرانى.

سەبارەت بە دواكەوتنى تۆماركردنى فەرموودەش، ئەو گومانەى لەم بوارەدا 
دەورووژێنرێت، لەسەر تێڕوانينێكى كورت بۆ رێوشوێنى جێگيركردنى فەرموودە 
دامەزراوە، بۆيە وەاڵمى پێويست بۆ ئەو گرفتە، بەوە دەبێت بە ورديى مێژووى 
هەتا  بخرێتەڕوو،  رێوشوێنى گێڕانەوەو گواستنەوەى  و  فەرموودە  جێگيركردنى 
لە  هيچكات  نەبێت،  ئەوە  لەسەر  تێروتەسەلى  و  ورد  تێڕوانينێكى  كەسێك 
بڕێك  لەسەر  قسە  هەميشە  و  تێناگات  فەرموودە  گواستنەوەى  قايموقۆڵيى 

تێڕوانينى ئەندێشەيى دەكات نەك تێڕوانينى واقيعى.
پێغەمبەرەوە  هەتا كاتى  لە سەردەمى  ئەوەى، تۆمارى فەرموودە  وێڕاى 
تۆمارى گشتگير دانەبڕاوە، لەو كەسانەى گرنگيى داوە بە بەدواداچوونى ئەو 
نووسراون، دكتۆر  پێش تۆمارى گشتگيرى فەرموودەدا  لە قۆناغى  پەڕاوانەى 
موحەممەد موستەفا ئەعزەمى لە كتێبەكەيدا )دراسات في الحديث النبوي و 

تأريخ تدوينه(.

گومانى پێنجەم: گومان لەسەر زانستى فەرموودەو رێبازى فەرموودەناسان:

دروست  لەسەر  گومانى  يان  دەكەن،  فەرموودە  لە  نكووڵى  لەوانەى  زۆرێك 
دەكەن، دەڵێن: )لەو رووەوە نكووڵى لێ ناكەن كە سوننەتە، بەڵكو نكووڵييەكەيان 
پرسيارێكى گرنگمان  فەرموودە(،  رێڕەوى گواستنەوەى  بە  نەبوونە  متمانە  لە 
هەيە بۆ ئەو جۆرە كەسانە: ئايا لە رووى زانستيەوە شتێكى مەحاڵە صەحيح 
پێغەمبەرەوە  گێردراونەتەوە؟  لە  و الوازى ئەو فەرموودانە جيابكرێنەوە كە 
لە وەاڵمدا كە دەوترێت )بەڵێ( يان )نەخێر( دەبێت لەسەر بنەماى تێڕوانێنێكى 
صەحيحى تەواوەتى بۆ واقيعى گێڕانەوەكە و سەنەد و گێڕەرەوەكان بنيادنرابێت، 
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پێويستە پاش تێڕوانينێكى تەواوەتى بۆ )زانست(ى پەيوەست بە لێكۆڵينەوە لە 
راستى و دروستى گێڕانەوەى فەرموودەكانى پێغەمبەر  دامەزرابێت، ئەويش 
بريتيە لە زانستى فەرموودە كە پێناوێكە لەنێو ئەهلى سوننەدا بۆ ناسينى راستى 
پێبەستنى،  پشت  بۆ  هەيە  كۆدەنگيەك  فەرموودەكان،  گێڕانەوەى  دروستى  و 
بەناوبانگترين، ياخود بگرە تاكە زانستێكە بۆ ئەو بوارە، هاوكات لەسەر تێڕاونينى 

دروستى تەواوەتى بۆ واقيعى گێڕانەوەكان بنيادنراوە.
ئاست  لە  دەورووژێنن  گومان  ئەوانەى  زۆربەى  دەڵێم:  متمانەوە  بەوپەڕى 
واقيعى  نە  بابەتە،  دوو  بەو  سەبارەت  نيە  واقيعييان  تێڕوانينێكى  فەرموودەدا، 
گێڕانەوەو گێڕەرەوەكان، نە ئەو زانستەى پەيوەستە بەو بوارەوە، ئيتر چۆن بڕيارى 
ئەوە دەدەن كە گواستنەوەى فەرموودە جێمتمانە نيە؟ لەسەر چ بنەڕەتێك ئەمەيان 

بنياد ناوە؟!
بۆيە، هەنگاوى يەكەمى بڕياردان لەسەر زانستى فەرموودە بەبێ دەستڕۆيى 
و لێهاتوويى، واتە تێڕوانينێكى دروست بۆ ئەوە زانستە چەشنى ئەو تێڕوانينەى 
كە زانايانى ئەو بوارە دايانمەزراندووە، وەك پێشتريش وتمان، ئەمە الى زۆربەى 

گومانگەراكان نيە.
سەبارەت بە وردەكاريى فەرموودەناسان و رێكوپێكى رێبازەكەيان، دەتوانرێت لە 
چەندين رووەوە روونبكرێـتەوە، هەركات بگەڕێيەوە بۆ كتێبەكانى فەرموودەناسانى 

پێشوو و رێ و رێبازيان، زۆر جوانتر درك دەكەين بە گەورەيى ئەم زانستە.
يەكێك لەو شتانەى دەتوانێت وردەكارى و مەوزووعيبوونى ئەم زانستە نيشان 
بدات، هەڵوێستەكردنە لە ئاست مەرجەكانى فەرموودەى صەحيح و وردەكارييەكانى، 
مەرجەكانيش بريتين لە: )رێكى و دادپەروەرى، بەجوانى لەبەركردن و وەرگرتن، 
سەنەدى پەيوەست هەتا كۆتا، پارێزرانى سەنەد و دەق لە شتى نامۆ، پارێزران 

لە عيللەت(.
هەركەس بە جوانى شارەزيى وەرگرتبێت لە زانستى فەرموودە، ئەوە دەتوانێت 
لە سايەى هەر مەرجێك لەو پێنج مەرجەدا، بەڵگەى متمانە و تۆندوتۆڵى ئەم 



قــەڵـغــــــــانەکان 164
A

S
T

A
N

A

زانستە بە چەشنێك نيشان بدات كە لە هيچ زانستێكى ترى مرۆييدا لەمە زياترى 
تێنەپەڕاندبێت.
نمــوونـــــــە:

ئەگەر باسى مەرجى بەجوانى لەبەركردن و وەرگرتن بكەين، ئەوەى لە بازنەى 
ئەم مەرجەدا نيشان دەدرێت، بريتيە لە شێوازى بڕياردانى فەرموودەناسان لەسەر 
گێڕەرەوەيەك كە ئايا ئەم مەرجەى تێدايە، ئايا بڕياردانەكەيان لەسەر گێڕەرەوەيەك 
صەحيحە؟  گێڕايەوە  هەرچييەكى  ئەوەيە  واتاى  تێدايە،  مەرجەى  ئەم  بەوەى 
ئاشكرا  هەڵەكەى  چۆن  كردبێت،  هەڵەى  ئەگەر  بكات؟  هەڵەش  دەكرێت  يان 
و  لەبەركردن  و  دادپەروەرە  كە  لەسەرداوە  ئەوەمان  بڕيارى  لەكاتێكدا  دەكرێت 
وەرگرتنى تەواوە؟ ئايا گێڕەرەوەكان كە ئەم مەرجەيان تێدايە، هەموويان لە يەك 
سوودى  جياوازن؟  پلەكانيان  ياخود  لێيانەوە؟  فەرموودە  وەرگرتنى  بۆ  ئاستدان 
ئەو پلەبەندييە چيە؟ ئايا كاتێك نەگونجانێك لە گێڕانەوەكاندا هەبوو، ئەوەيان 
زەبتكردنى باشترە، بيخەينە پێش ئەوەى كەمترە؟ حوكمى گێڕەرەوەيەكى راستگۆ 
كەى  فەرموودەناسان  دەكات؟  هەڵە  زۆرجاريش  و  دەپێكێت  زۆر شت  كە  چيە 
فەرموودەى لێ وەردەگرن و كەى لێى وەرناگرن؟ چۆن بزانين ئەو گێڕەرەوەى كە 
بڕيارى ئەوەمان بۆ داوە زەبتى تەواوە، دواى چەند ساڵێك لەو بڕيارە، لەبەركردنى 
ياساكانى  وردەكارى  لەوپەڕى  كە  تر  وردەكاريى  چەندين  و  ئەمانە  نەگۆڕاوە؟ 

زانستى فەرموودەدا بەديدەكرێن.

شەشەم: گومان خستنە سەر چەند فەرموودەيەكى دياريكراوى صەحيح، 
بە بيانووى پێكەوە نەگونجانيان:

پرسيار دروستكردن لەسەر كۆمەڵێك گێڕانەوەى صەحيح، شتێكى خراپ نيە 
ئەگەر لەسەر بنەماى تێگەيشتن و هەوڵى نەهێشتنى گومانى پێكەوەنەگونجانيان 
بێت، چونكە عائيشە و حەفصە و چەندين هاوەڵى تريش كە كێشەيان لەسەر 
  پێغەمبەر  لە  پرسياريان  بووە،    پێغەمبەر  فەرموودەيەكى  لە  تێگەيشتن 
ئەوەى  بەڵكو  روونكردوونەتەوە،  بۆ  تێنەگەيشتنەكەى  و  كێشە  ئەويش  كردووەو 



165قــەڵـغــــــــانەکان
A

S
T

A
N

A

بەخراپ دەزانرێت، ئەو پشێوييەيە كە لە مامەڵە لەگەڵ ئەو چەشنە گێڕانەوانەدا 
نيشان دەدرێت و بە نەفام نيشاندانى زانايانى موسڵمانە، ياخود وا نيشان بدرێت 
دۆزينەوەو  ناگونجێن،  پێكەوە  وادەزانرێت  فەرموودانەى  ئەو  لەسەر  قسەكردن 
دەستكەوتێكى لەناكاوە بۆ خەڵك، لەكاتێكدا زانايان چەند سەدە لەمەوبەر شرۆڤەى 

ئەو بابەتانەيان كردووەو ديوى تێنەگەيشتنەكەيان روونكردۆتەوە.
يان  بەڵگەكان  نێوان  ناتەبايى  باسى  بە  داوە  گرنگييان  موسڵمان  زانايانى 
ناتەبايى نێوان ئايەتەكانى قورئان، يان ناتەبايى نێوان قورئان و فەرموودە، ياوەكو 
نێوان فەرموودە و عەقڵ، يان فەرموودە  نێوان فەرموودە و فەرموودە، ياخود 
لە  كە  داڕشتووە  رێبازێكيان  پرسەش،  ئەم  لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  هەست،  و 
بابەتى )ناتەبايى نێوان بەڵگەكان( لە كتێبەكانى ئوصولدا، يان لە باسى )مختلف 

الحديث(  لە نێو كتێبەكانى زانستى فەرموودەدا بەديدەكەيت.
ئەگەر  كە  دانراون  بوارە  بەم  تايبەت  كتێبى  چەندين  نوێيشدا،  و  كۆن  لە 
بمانەوێت باسى هەموويان بكەين، كاتى زۆرى دەوێت، تەنها بۆ نموونە و ئاماژە 

پێدان، ناوى چەند دانەيەكيان دەهێنين:
اختالف الحديث لە نووسينى شافيعى.

شرح مشكل اآلثار لە نووسينى تەحاوى.
تأويل مختلف الحديث لە نووسينى ئيبن قوتەيبە.

لە نووسراوەكانى سەردەميش:
دفع دعوى المعارض العقلي عن األحاديث المتعلقة بمسائل اإلعتقاد، دراسة 

لما في الصحيحين لە نووسينى عيسا نعمى.
التعارض في الحديث النبوي لە نووسينى لوتفى زغير.

سولەيمان  نووسينى  لە  الصحيحين  في  إشكالها  المتوهم  العقيدة  أحاديث 
دبيخى.
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بۆ  باسكردووە  مەنهەجيم  بنەمايەكى  چەند  شك(  السنة  )أفى  كتێبى  لە 
مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو فەرموودانەى كە وادەزانرێت لەگەڵ قورئان و عەقڵ و 

گێڕانەوەى ترى فەرموودە و زانستى فەرموودەدا ناتەبان.

بەشى دووەم: گومانەكان لەسەر ئيجماع

ئينجماع  بەڵگەدارێتى  لە  نكووڵى  ئەوەى  گەيشتۆتە  حاڵيان  كەس  هەندێ 
بكەن و رێ بە خۆيان بدەن بڵێن هەموو ئوممەت لە ماوەى چواردە سەدەدا هەڵە 
بون، ئەم هەڵوێستەش پێچەوانەى ئەوەيە كە خواى گەورە هەواڵى لەبارەوە داوە 
ئوممەتى ئيسالمى چاكترينى ئوممەتانە و ميانەڕەوە هەتا بەهۆى دادپەروەرى 
و راستگۆييەكەيەوە، ببێتە شايەت بەسەر خەڵكەوە، ئيتر چۆن ئەگونجێت ئەو 
هەموو سەدەيە ببڕێت و لەسەر هەڵە بڕوات و حەق نەناسێت و پەيڕەوى نەكردبێت؟!
تەنانەت بە پێوەرى هەڵسەنگاندنى عەقڵيش، ئەمە دوورە لە راستيەوە، چونكە 
سەرچاوەى حوكمە شەرعيەكانى قورئان و فەرموودە و ئەو ئيجماعەى لە زانايانەوە 
و  راشكاو  وەحى  دوو  ناوى  بنەڕەتى  بۆ  دەگەڕێتەوە  هەمووى  گواستراوەتەوە، 
جيا لە راشكاو )صەريح و ناصەريح(، سەرجەم موجتەهيدەكانيش هاوبەشن لە 
بنەڕەتى پێناوەكانى هەڵێنجان لە قورئان و سوننەتەوە، با جياوازيەكى كەسيیش 
هەبێت لە بەديهێنانى كەماڵ لەو پێناوانەدا، بەاڵم كۆى موجتەهيدان، هەموو 
ئەو ئاستانە لەخۆدەگرێت، پاشان، پێويست دەكات بە ئەنجامێكى دروستەوە لە 
هەڵێنجان دەرچن ئەگەر بێتو لەسەرى يەكدەنگ بوون، مەگەر گونجاوە هەموو 
موجتەهيدەكان كەوتبنە هەڵەوە لە تێگەيشتنى دەقدا؟ ياخود پاش چواردە سەدە 
كەماڵ  بەديهێنانى  ئاستى  كە  بەتايبەت  زانرا؟  دروست  و  راست  رووى  ئينجا 
ئاستى  لە  بااڵترە  زۆر  هەڵێنجاندا،  پێناوەكانى  لە  سەرەتا  موجتەهيدانى  الى 
موجتەهيدانى دواتر، ئەمەش لەبەرئەوەى ئەوكات زمانى عەرەبى پارێزراو بووە 
لەو شێواندنەى كە دواتر تووشى بوو، هەروەها لەبەر بوونى هۆكارێكى گرنگ لە 
ريزى يەكەمى موجتەهيداندا بەتايبەت، مەبەستم ريزى هاوەاڵنە، ئەويش هۆكارى 
دادەبەزى،  بۆ  ئەو كەسەى قورئانى  دابەزينى وەحى و هاوەڵێتى  هاوسەردەمێتى 
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دەقەكان،  لە  تێگەيشتن  بۆ  بوو  زياتر  توانايان  تر  هەركەسى  لە  ئەوان  بۆيە 
دوور  بەاڵم  دانەخراوە،  تريشدا  خەڵكى  رووى  بە  ئيجتيهاد  دەرگاى  هەرچەندە 
لەوەى وا تەماشاى هەموان بكرێت كە هەڵە بون، چۆن هەموويان يەكدەنگ دەبن 
لە هەڵە تێگەيشتندا، بەتايبەت كە كۆمەڵێك هۆكارى دەرەكى كارتێكەر نەبون 
بۆ تێگەيشتن لە دەق لە زۆرێك لەو بابەتانەى كە لەاليەن هەندێ لە توێژەرانى 
سەردەمەوە، جياواز لە ئيجماع قسەيان لەسەر كراوە، بەڵكو ئەوكات تەنها چەند 
بابەتێكى شەرعيى بيستراو بوون و هيچى تر، وەك حەددى رەجم و سزادانى مورتەد 
و شتى لەو چەشنە، ئيتر چ بابەتێك بووە كە الى موجتەهيدانى سەرەتا نەبووەو 
الى توێژەرانى ئەم سەردەمە بەردەستە هەتا ئەوانەى پێشوو هەموويان هەڵە بكەن 
 ، پێغەمبەر  و سەلماندنى فەرموودەكانى  قورئان  ئايەتەكانى  تێگەيشتنى  لە 

بەاڵم توێژەرانى ئەم سەردەمە پێكابێتيان؟
لێى  بكەينەوەو  لێ  بيرى  وردى  بە  زۆر  وادەخوازێت  پرسيارە  ئەم  پێموايە 
رابمێنین، دوور لە كاريگەريى دەستەواژەى )ئەوان پياو بوون و ئێمەش پياوين( و 
)چەند بابەت هەيە كە كەسانى پێشوو جێيان هێشتووە بۆ ئەوانەى دواى خۆيان(، 
چونكە من لێرەدا باس لە هەڵێنجانى نوێ ناكەم، باسى قووڵبوونەوەى زياتر لە 
پێشوو  ئەوانەى  دانانى هەموو  بەهەڵە  باسى  بەڵكو  نەكردووە،  ئايەتەكانم  واتاى 

دەكەم نەوەك زيادكردنى زانياريى بۆ سەر زانيارييەكانى ئەوان.
ئەوەى زياتر ئەو قسەيە دەسەلمێنێت، ئەوەيە كە زۆر بابەت هەن كە نكووڵييان 
لێ كراوەو بە ئيجماعى چەسپاو سەبارەت بەو بابەتانە دراوە بە ديواردا )پشتگوێ 
خراوە(، ئەوانەى نكووڵييان لێكردووە، لە نكووڵييەكەياندا بانگەشەى ئەوە دەكەن 
ئەو بابەتانە پێچەوانەى دەقى راشكاوى ناو قورئانن، وەك دەڵێن: سزاى مورتەد 
هەيە  بەريەككەوتنى  ديار  شێوەيەكى  بە  هەڵبگەڕێتەوە(  ئيسالم  لە  )كەسێك 
بەم  بابەتە هێندە  دەكەيت  بڕوا  لەگەڵ فەرمايشتى خوادا )ل إكراه ف الدين(، 

رووكەشييە بێت؟
پێشووش  قۆناغەى  ئەو  كەس  هەندێ  لەوەى  بريتيە  هەيە،  تريش  بابەتێكى 
تێدەپەڕێنێت و لەوەدا هاوڕايە كە ئوممەتى موسڵمانان لەسەر هەڵە يەكدەنگ 



قــەڵـغــــــــانەکان 168
A

S
T

A
N

A

ئەمەش  بكات،  قبووڵ  ئيجماع  كە  نيە  هاوڕا  لەوەدا  بەڵكو  كۆنەبووەتەوە، 
بابەتێكى ئوصولييە و وردەكاريى زۆر و قسەى جياواز لەخۆدەگرێت سەبارەت بە 
دەستنيشانكردنى ئەو ئيجماعەى كە دەكرێت وەربگيرێت، بەاڵم بنەڕەتى ئيجماع 
رووى  لە  گواستراونەتەوە،  بۆمان  ئيجماعانەى  ئەو  بۆيە  ناكرێتەوە،  پووچەڵ 

سەلمان و يەكالبوونەوەيانەوە، ئاستيان جياوازە.
بۆ  بەڵگە  دەكەنە  ئەحمەد  پێشەوا  دەستەواژەيەكى  گومانسازان  لە  هەندێك 
نەهاتنەدى ئيجماع كە دەڵێت )هەركەس بانگەشەى ئيجماع بكات، ئەوە درۆزنە(.))(
لێرەدا زۆر بە كورتى و بە دەستكارييەوە، پوختەيەكى ئەوە دێنم كە لە كتێبى 

)كامل الصورە )( دا سەبارەت بەم دەستەواژەيە نووسيومە:
و  دەستەواژە  وەرنەگرتنى  و  ئەحمەد  پێشەوا  دەستەواژەى  ئەم  )وەرگرتنى 
دەربڕينەكانى ترى لەسەر هەمان بابەت، دەقوەرگرتنێكى نامەوزووعی، يان نەزانيەكە 
لەپاى كەمشارەزاييەوە، پێشەوا ئەبووداود لە المسائل دا دەڵێت: بيستم بە ئەحمەد 
وترا: فاڵنەكەس دەڵێت: خوێندنى فاتيحەى قورئان -واتە لە پشت پێشنوێژەوە- 
تايبەتە بەم ئايەتەى دەفەرموێت )َوإِذَا قُرِئَ الُْقرْآَُن فَاْستَِمُعوا لَُه( كێ شتى واى وتووە؟ 

هەموو خەڵكى لەسەر ئەوە كۆدەنگن كە ئەو ئايەتە لە نوێژدايە(.))(
ئەمە دەقێكى روون و چەسپاوە لە پێشەوا ئەحمەدەوە كە تيايدا بانگەشەى ئەوە 
دەكات ئيجماع لەسەر مەسەلەيەكى شەرعى هەيە، ئايا دەكرێت ئەو دەستەواژەى 
خۆى بەسەردا پەيڕەو بكەين )هەركەس بانگەشەى ئيجماعى كرد، ئەوە درۆزنە(، 
ياخود هەوڵ بدەين بەو چەشنە لێى تێبگەين كە لەگەڵ جێبەجێكردنەكانى خۆيدا 

بگونجێت؟!
بۆچى پشت دەبەسترێت بە يەك دەستەواژە و دەست نابرێت بۆ ئەوانى دى؟ 
ئەگەر بابەتەكە وەرگرتنى دەرهێنانى دەستەواژە بێت، ئەوە لەوانەيە يەكێك بڵێت: 

))( - العدة في أصول الفقه )4/05٩)(.
))( - مسائل اإلمام أحمد روايە أبى دواد السجستانى، مكتبە ابن تيميە )ص 48(.
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دەيەوێت دەستەواژەيەك دەربهێنێت كە تيايدا باس لە سەلماندنى ئيجماع دەكات 
و ئەو دەستەواژەيە لەكاربخات كە تيايدا بانگەشەى ئەوە دەكات ئيجماع درۆيە!

بێگومان ئەو رێبازەى كە الى زانايان پەسەندە و لە مامەڵە لەگەڵ دەستەواژەكەى 
ئەحمەددا گرتوويانەتەبەر، ئەوەيە كە لە سايەى جێبەجێكردنەكانى و قسەكانى 
تريدا ئاڕاستەى ئەم دەستەواژەى بكەين و لێى تێبگەين، نەوەك بۆ لەكارخستنى 
بەو  سەبارەت  زانايان  كە  ئاڕاستەكردانانەى  لەوا  ببەستين،  پێ  پشتى  ئيجماع 

دەربڕينەى پێشەوا ئەحمەد خستوونيانەتەڕوو:
لە  وتووە، مەرداوى  ئەمەى  بە فيقهناسانى موعتەزيلە  ئەحمەد دژ  پێشەوا 
)التحبير( دا دەڵێت: ئيبن رەجەب لە كۆتايى شەرحى ترمزيدا دەڵێت: ئەو قسەى 
ئەوە  بكات،  ئيجماع  بانگەشەى  ئەحمەدەوە گێڕدراوەتەوە )هەركەس  پێشەوا  لە 
درۆ دەكات( ئەمەى لە بەرامبەر فيقهناسانى موعتەزيلەدا وتووە كە بانگەشەى 
لە  خۆيان  لەكاتێكدا  خەڵكە،  ئيجماعى  وەرگيراوى  قسەكانيان  دەكرد  ئەوەيان 

هەموو كەس شارەزاييان كەمتر بوو بە وتەى هاوەاڵن و تابعين(.))(
ئەوەى پاڵپشتى ئەم تێگەيشتنە دەكات، تەواوى دەستەواژەكەى خودى پێشەوا 
)هەركەسێك  دەڵێت  هاتووە  كوڕيدا  عەبدواڵى  گێڕانەوەكەى  لە  كە  ئەحمەدە 
بانگەشەى ئيجماع بكات، ئەوە درۆزنە، لەوانەيە خەڵكى راجيا بن، ئەمە بانگەشەى 
بيشرى مريسى و ئەصەممە(،))( بيشرى مريسى و ئەصەمميش لە سەرگەورەكانى 

بيدعەكارانى سەردەمى پێشەوا ئەحمەد بوون.
دەكاتەوە  روونتر  بابەتەكە  بێت،  لێ  خواى  رەحمەتى  تەيميە  ئيبن  وتەيەكى 
)فيقهناسانى ئەهلى كەالم وەك مريسى و ئەصەم، بانگەشەى ئيجماعيان دەكەن، 
لەكاتێكدا تەنها شارەزاى قسەى ئەبووحەنيفە و ماليك و كەسانى وەك ئەوانن و 

ئاگادار نين بە وتەى هاوەاڵن و تابعين(.)3(

))( - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي، مكتبە الرشد )8/4)5)(.
))( - العدة في أصول الفقه )4/05٩)(.

)3( - بڕوانە: مختصر الصواعق المرسلە )ص 583(.
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وتەيەكى ئيبنولەقييميش هەيە نزيكە لەم تێگەيشتنەوە كە دەڵێت )مەبەستى 
-واتە پێشەوا ئەحمەد- بەو دەربڕينە ئەوە نيە بوونى ئيجماع بەدوور بزانێت، بەڵكو 
ئەحمەد و پێشەوايانى فەرموودە تاقيكراونەتەوە بە كەسانێك كە بە بانگەشەى 
و  شافيعى  بۆيە  دەدايەوە،  صەحيحيان  سوننەتى  بەرپەرچى  خەڵك،  ئيجماعى 
ئەحمەد ئەوەيان روونكردەوە كە ئەو بانگەشەيە درۆيە و ناتوانرێت بە شتى وا 

بەرپەرچى سوننەت بدرێتەوە(.))(
ئاڕاستەى دووەم: دەكرێت بۆ ئەوە بووبێت كە لەو بانگەشەدا وەرەع بكرێت، 
بەو واتايەى بانگەشەى ئيجماع شتێكى سەختە، لەوانەيە رايەكى جياواز هەبێت 
كە نەگەيشتبێت بەو كەسەى بانگەشەى ئيجماع دەكات، بۆيە ئەمە رێنموونى 
پێشەوا ئەحمەدى كردووە بۆ بەكارهێنانى دەستەواژەى )واى نابينم راجيايى لەسەر 
نزيكترە،  واقيعەوە  لە  ئەمە  چونكە  ئەمە،  هاوشێوەى  دەربڕينێكى  يان  بێت(، 
ئەمەش دژى ئەوە نيە زانايەكى شارەزا بە وتەى خەڵك، ئەگەر ئيجماعێكى بۆ 
دەركەوت، بانگەشەى ئيجماع بكات، وەك چۆن خودى ئەحمەد شتى وايكردووە، 
قازى ئەبوويەعال رەحمەتى خواى لێ بێت لە )العدة( دا دەڵێت: )رووكەشى ئەم 
قەسەيە ئەوەيە كە ئەحمەد رێگريى كردووە لە دروستێتى ئيجماع، بەاڵم بابەتەكە 
بەو رووكەشيە نيە، بەڵكو لەسەر بنەماى وەرەع و خۆگرتنەوە ئەوەى وتووە نەبادا 
رايەكى جياواز هەبێت و پێى نەگەيشتبێت، يان ئەوەى لە بەرامبەر كەسانێك وتووە 

كە هيچ شارەزاييەكيان نەبووبێت بە راجياييى پێشين(.))(
پێ  راجياييەكى  زانا  لەوانەيە  چونكە  گونجاوە،  دووەم  ئاراستەى  ئەم 
ئيجماعى  زانايان  ئەگەر  دەبێت  الواز  زۆر  ئەگەرە  ئەو  بەاڵم  نەگەيشتبێت، 

مەزهەب و شار و واڵت و سەردەمە جياوازەكانيان هێنابێت.

)(0٦0/4( - )((
.(0٦0/4 - )((
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بەشى سێيەم: گومانەكان سەبارەت بە رێبازى تێگەيشتن لە دەقى 
شەرعيى

لە ديارترين پرسيارەكانى سەردەم لەسەر دەقى شەرعيى، مەسەلەى تێگەيشتنە، 
دەبينيت كەسێك دەڵێت: بڕوامان بە قورئان و فەرموودە هەيە، بەاڵم بە تێگەيشتنى 
كێ؟ ئايا تێگەيشتنى دروست و تێگەيشتنى هەڵە هەيە؟ بۆچى بكرێت دەقێك بە 
چەند خوێندنەوەى جياواز هەبێت و هەر خوێنەرێك بەپێى تێگەيشتنى لە دەقەكە 

وەريبگرێت بێ ئەوەى خوێنەرێكى تر بە هەڵە دابنرێت؟
ئەگەر لە راستيى ئەم دەستەواژەيە رابمێنيت، دەبينيت سيفەتى روونكردنەوەى 
راستيى لەو بابەتانى كە موسڵمانان تيايداراجيان، لە دەق دادەماڵێت و سيفەتى 
يەكالكەرەوە لە پرسە شەرعيەكانى پێ لەدەستدەدات، بەڵكو دەيەوێت بڵێت كەسى 
بە  بيەوێت  ئەگەر  قورئانەوە،  دەقى  روانگەى خوێندەوەى  لە  دەتوانێت  بێباوەڕيش 
شێوازى تێگەيشتنى تايبەتى خۆى لە قورئان تێبگات، بەڵگە و بيانوو بدۆزێتەوە بۆ 
بێباوەريەكەى، لە كاتێكدا خواى گەورە لە قورئاندا زۆر بە توندى هەڕەشەى كردووە 
لەو كەسەى حوكم ناكات بەوەى خوا دايبەزاندووە، چۆن دەكرێت حوكم بە قورئان 
بكرێت ئەگەر هەر كەسەو بە تێگەيشتنى خۆى لێى تێبگات؟ جا ئەگەر دادوەر 
ويستى سەد جەڵد بدات لە زينا وەك لە دەقى قورئاندا هاتووە، ئەوە دەكرێت زيناكار 
خوێندنەوەيەكى تر و تێگەيشتنى جياوازى هەبێت بۆ زيناى حەرامكراو، لەوانەيە وا 

بۆى بڕوانێت زينا تەنها بريتيە لە دەستدرێژيى، يان ناپاكيى هاوسەرێتيى!
لەكاتێكدا لەناو كەسانى سەردەمدا خەڵكێك هەن بانگەشەى ئەوە دەكەن و دەڵێن: 
هاوسەرگيريى  كە  كەسێك  بەاڵم  هاوسەرێتى،  ناپاكيى  لە  بريتييە  حەرام  زيناى 
رەزامەندى  بە  نەكردووە،  هاوسەرگيريى  كە  ئافرەتێك  لەگەڵ  ئەگەر  نەكردووە، 
هەردووال زينايان ئەنجام دا، مادەم بەبەرچاوى خەڵكەوە نەبێت، ئەوە بە زينا هەژمار 
ناكرێت! گوێم لە مامۆستاى گومڕا )موحەممەد شەحروور( بوو ئەمەى دەوت، 
ئيتر دواى ئەمە، چى لە دين  لينكى قسەكەشى بە شێوەى دەنگيى هەيە، جا 
دەمێنێتەوە؟! ئەگەر هەر دەقێكى قورئان بەم چەشنە بێت، ئيتر چ رێنموونيەك بۆ 

قورئان دەمێنێتەوە؟
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هەرچۆنێك بێت، ئەمە ئاماژەيەكى خێرا بوو لەم بوارەدا، بۆ زانيارى زياتر 
لە  دەقەكان  بەهەدەردانى  مەزلەقەكانى  لە  يەكەم  مەزلەقى))(  سەر  بگەڕێڕەوە 

كتێبى )ينبوع الغواية الفكرية( لە نووسينى عەبدواڵ عوجێرى.

بەشى چوارەم: پرسيارو گومانەكان سەبارەت بە حەددە شەرعييەكان

بريتيە لە  بابەتى حەددە شەرعيەكان كە مشتومڕى لەسەركرابێت،  زۆرترين 
حەددى رەجم )بەردبارانكردن( و سزادانى مورتەد.

يەكەم: حەددى رەجم )بەردبارانكردن(

هەندێ لە موسڵمانان نكووڵى دەكەن لەوەى لە ئيسالمدا سزاى بەردبارانكردنى 
زيناكەرێك هەبێت كە هاوسەرى هەبێت و پێيان وايە ئيشێكى دڕندانەيە، بەڵگەى 
لە  سزايەكە  ئەمە  كە  ئەوەيە  بكەن،  لەو حەددە  نكووڵى  ئەوەى  بۆ  رووكەشيان 
نووردا  لە سووڕەتى  زيناكەر  جەڵدلێدانى  كە  بەتايبەت  نەكراوە،  باسى  قورئاندا 
هاتووە بێ ئەوەى باسى رەجمى كردبێت، هەروەك پێيان وايە سزاكە لەگەڵ چەند 

ئايەتێكى قورئاندا ناگونجێت.
سەبارەت بەوەش كە سزاكە وەحشيگەرانە بێت، دەبێت بزانين رەجم سزايە نەوەك 
دەستخۆشيى، سزايش رێلێگرتن و سەركۆنەى تێدايە، خواى گەورە لە قورئانى پيرۆزدا 
سزايەكى زۆر قورس و سەختى بۆ ئەو كەسانە داناوە كە دژايەتيى خوا و پێغەمبەرەكەى 
دەكەن و لە سەرزەويدا خراپە باڵودەكەنەوە، ئەويش بريتيە لە دەست و قاچ بڕين لە 
پشتەوە، زۆرێك لەوانەى بانگەشەى ئەوە دەكن رەجم سزايەكى دڕندانەيە، ئەو سزاى ترى 

ناو قورئانيان ال پەسەندە.

))(-  مەبەست بە مەزلەق، شوێنى خزين و خليسكانە، بۆيە لەسەرەوە وەرماننەگێڕا، چونكە 
لە سەرچاوە عەرەبيەكەدا بەو چەشنە هاتووە، بۆ ئەوەى هەر خوێنەرێك ويستى بچێتەوە سەر 

بابەتەكە، بە ناوەكەدا بيدۆزێتەوە. وەرگێڕ.
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خواى گەورە كە ئەو سزايانەى داناوە، بەپێى حيكمەت و زانايى و دانايى خۆى 
دايناوە و ئێمە الى خۆمانەوە حەددى وامان دانەناوە، بەڵكو تەنها دان دەنێين بە 

. راستى ئەو گێڕانەوە دروستانەى كە سەلماوە لە پێغەمبەرەوەن
حەق وايە باوەڕدار بڵێت: زيناى كەسى هاوسەردار چەند پيس و ناشيرينە كە خواى 

گەورە حەددێكى وا سەختى لەسەر داناوە، ئەمەش بەڵگەى بێزراويى ئەو تاوانەيە.
ئەوانە  دروستى  رێى  نەهاتووە،  قورئاندا  لە  لەبەرئەوەى  رەجم  لە  نكووڵيكردن 
يەكالكراوەدا  سوننەتى  لە  چونكە  كەوتون،    خوا  پێغەمبەرى  شوێن  كە  نيە 
رەجم كردووە كە  لە سەردەمى خۆيدا كەسانێكى  پێغەمبەرەوە  هاتووە كە  لە 
هاوسەرداربون و زينايان كردووە، ديوى يەكالكراوەى ئەو گێڕانەوانە ئەوەيە كە لە 
چەند اليەكى دروستەوە گوازراوەتەوە كە هەركەس شارەزاى ياساكانى گێڕانەوەو 
بارودۆخى گێڕەرەوەكانە، نەوەك كەسێك ئەو شتانە نەزانێت، وەك زانياريى مامەڵەى 

لەگەڵ دەكات.
ئەهلى سوننەش كۆدەنگن لەسەر ئەو حەددە:

و  خەواريج  )بيدعەكارانى  دەڵێت:  بێت  لێ  خواى  رەحمەتى  عەبدولەبر  ئيبن 
نابێت  زوگورت،  ياخود  بێت  هاوسەرگير  زيناكارێك،  نابينن  واى  موعتەزيلە 
رەجم بكرێت، بەڵكو الى ئەوان زيناكار تەنها جەڵدى لێ دەدرێت، هاوسەردار و 
  بێهاوسەريش الى ئەوان يەكسانن، ئەم قسەشيان پێچەوانەى سوننەتى پێغەمبەر
و رێى باوەردارانە، چونكە پێغەمبەر  و خەليفەكانى دواى خۆيشى زيناكەرى 
هاوسەرداريان رەجم كردووە و زانايانى موسڵمانيش لە ناوچەكانى جيهانەوە لە ئەهلى 

راو بۆچوون و بوارى فەرموودەش كە ئەهلى حەقن، هاوڕان لەسەر ئەوە(.))(
زيناكارى  واجبە  دەڵێت:  بێت  رەحمەتى خواى لێ  ئيبن قودامەى مەقديسى 
هاوسەردار رەجم بكرێت .. ئەمە قسەى كۆى ئەهلى عيلمە ... نەمانديوە جگە 

لە خەواريج كەسى تر لەوەدا راى جياوازى هەبێت(.))(

))( - التمهيد لما في الموطأ من المعاني و األسانيد )3)/)))(.
))( - المغني  التركي، )))/30٩(.
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ئيبن بەتتال دەڵێت: )هەواڵى دروست لە پێغەمبەرەوە  هاتووە كە فەرمانى 
مەگەر  كردووە،  هاوسەردارى-  -زيناكارى  رەجمى  خۆيشى  و  رەجم  بە  كردووە 
ئاگادار نيت بە قسەكەى عەلى: لەسەر سوننەتى پێغەمبەر  رەجممان كردووە، 
عومەرى كوڕى خەتتابيش رەجمى كردووە، بۆيە رەجم بە سوننەتى پێغەمبەر  و 
كردارى خەليفەكانى راشيدين و بە يەكدەنگى پێشەوايانى ئەهلى عليم چەسپاوە، 
لە  ئەوزاعى  و  مەدينە  خەڵكى  لە  ئەنەس  كوڕى  ماليكى  پێشەوايانەش  لەو 
خەڵكى شام و سەورى و كۆمەڵێكى تر لە خەڵكى عێراق و شافيعى و ئەحمەد و 
ئيسحاق و ئەبووسەور، خەواريج و موعتەزيلەش نەيانپێكاوە لەوەى دژى رەجمن و 

بانگەشەيان ئەوەيە كە رەجم لە كتێبى خوادا نەهاتووە(.))(
ئايەتى  هەندێ  لەگەڵ  بانگەشەى  بەو  سزاكە  نكووڵيكردنى  بە  سەبارەت 
كەنيزە )فََعلَيِْهنَّ نِْصُف  بە  وەك فەرمايشتى خوا سەبارەت  ناگونجێت،  قورئاندا 
َما َعَل الُْمْحَصَناِت ِمَن الَْعَذاِب(، )نيوەى ئەو سزايان لەسەرە كە لەسەر ئافرەتانى 

هاوسەردار هەيە(، دەڵێن: مەبەست بە محصنات بريتييە لە هاوسەردارەكان، الى 
ئێوەش هاوسەردارەكان رەجم دەكرێن، ئەمەش پێچەوانەى ئەم ئايەتەيە، چونكە 

رەجم ناكرێت بە نيوە.
وەاڵمدانەوەى ئەم بانگەشەيە بەوە دەبێت هەڵە تەفسيركردنى )المحصنات( ى 
ناو ئايەتەكە روونبكرێتەوە، چونكە وا تەفسير كراوە كە مەبەست پێى ئافرەتانێكن 
كە شوويان كردووە، بەڵكو مەبەست پێى ئافرەتانى ئازادە، هەركەسيش سەرەتاى 
هانى  تيايدا  چونكە  دەردەكەوێت،  بۆى  روونى  بە  زۆر  بخوێنێتەوە،  ئايەتەكە 

ئافرەتانى )محصنات( دەدات بۆ هاوسەرگيرى، واتە ئافرەتانى ئازاد.
سزاى ئافرەتى ئازاد ئەگەر شووى كردبێت و زينا بكات، بريتيە لە رەجمكردن 
و سزاكەش نيوە ناكرێت، بەاڵم ئەگەر ئافرەتانى ئازادى شوونەكردوو زينا بكەن، 
سزاكەيان سەد جەلدە، ئەمەيان نيوە دەكرێت، بۆيە حەددى كەنيزەيەكى زيناكەر 

دەبێتە نيوەى ئەوە كە پەنجا جەلد دەكات.

))( - شرح ابن بطال )8/)43(.
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لە كۆتاييدا، قسەكردن لەسەر ئەو گومانانەى لەسەر ئەم حەددە دەورووژێنرێن، 
وەاڵمى  دا   )( الصورة  )كامل  كتێبى  لە  كورتبڕييە،  لەم  دەوێت  زياترى  زۆر 
هەندێ لەو گومانانەم داوەتەوە كە لەسەرى دەورووژێنرێن، هەركەس حەز دەكات 
كتێبى  الى  بۆ  دەكەم  ئاڕاستەى  وەربگرێت،  بابەتە  ئەم  لەسەر  زياتر  زانيارى 
)شبهات حول أحاديث الرجم و ردها( لە نووسينى دكتۆر سەعد مرصفى كە لە 

تۆڕى ئينتەرنێتيش بەردەستە.
دانپێدانانى  بە  تەنها  نەيەتەدى مەگەر  لەوانەيە  بزانين سزاى رەجم  پێويستە 
لەوپەڕى  حەددە  جێبەجێكردنى  و  سەلمان  مەرجەكانى  چونكە  زيناكار،  خودى 
قورسيدان، ئەو كەسەش كە خۆى دێت و دانى بە تاوانەكەيدا دەنێت، خۆى ئەوە 
بكرێن  پەردەپۆش  تاوانانە  ئەو  وايە  ناكرێت، چاكتر  لێ  و زۆرى  هەڵدەبژێرێت 
كەسێكى  ئەگەر  تەنانەت  تاواندا،  بە  داننان  بۆ  بكرێت  دەستپێشخەرى  نەوەك 
يەكێكى بينى زيناى دەكرد، باشتر ئەوەيە پەردەپۆشى بكات و هەواڵى نەگەيەنێت 
بە فەرمانڕەوا، مەگەر ئەوەى كەسەكە بە ئاشكرا تاوانەكە بكات، ئيتر ئەمەيان 

ئەچێتە بوارى رێلێگرتن و رێگريكردنەوە.

دووەم: سزاى لەدين هەڵگەڕانەوە:

فەرمايشتى  لەگەڵ  كە  ئەوەيە  دەگيرێت،  سزايە  لەم  رەخنەيەك  گەورەترين 
خوادا ناگونجێت )ال إكراه في الدين(، لە راستيدا ئەم ئايەتە الى هيچ زانايەكى 
موسڵمان شاراوە نەبووە، ئەو زانايانەى كە كۆدەنگن لەسەرئەوەى سزاى هەڵگەڕانەوە 
لە دين كوشتنە، ئيبن قودامەى مەقديسى دەڵێت: زانايان لەسەر ئەوە كۆدەنگن 

كە واجبە كەسى لەدين هەڵگەڕاوە بكوژرێت(.))(
لێرەدا سێ ئەگەر بەرامبەر هەڵوێستيان لە ئاست ئەم ئايەتەدا دەخەينەڕوو:

يان هەموويان لە واتاى ئەم ئايەتە تێنەگەيشتون.
يان لێى تێگەيشتون و زانيويانە، بەاڵم شاردويانەتەوە و بە ئەنقەست پێچەوانەى 

جوواڵونەتەوە.

))( - المغني ط عالم الكتب )))/٦4)(.
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يان وا لە تەفسيرەكەى تێگەيشتون كە لەگەڵ فەرموودەى كوشتنى مورتەددا 
ناتەبا نيە.

پێ  خۆى  بۆ  ئەوەى  موسڵمانێك  هەر  و  راستە  سێيەم  ئەگەرى  بێگومان 
پەسەندە، ئيتر چ جاى بۆ هەموو زانايانى ئوممەت.

ئەو زانايانە بێئاگا نەبون لەم بابەتە، پێشەواى راڤەكاران ئيبن جەريرى تەبەرى 
  رەحمەتى خواى لێ بێت دەڵێت: )هەموو موسڵمانان ئەوەيان لە پێغەمبەرەوە
گواستۆتەوە كە خەڵكێكى زۆر لێكردووە بۆ موسڵمانبوون و رازى نەبووە جگە 
لە ئيسالم هيچيان لێ قبووڵ بكات و بڕيارى داوە بە كوشتنيان ئەگەر رازى 
نەبوون بێنە ناو ئيسالم، ئەوەش وەك بتپەرستان لە موشريكەكانى عەرەب، هەروەها 
بێباوەڕى،  نێو  دەچێتەوە  هەڵدەگەڕێتەوەو  دينەكەى  لە  كە  مورتەدێك  ئەو  وەك 
يان كەسانى هاوشێوەى ئەوانە، هاوكات وازى هێناوە لەوەى زۆر لە كەسانى تر 
بكات بێنە ناو ئيسالم و بەوە رازيى بووە سەرانەى پێ بدەن و لەسەر دينى باتڵى 
واتاى  بەمەش  هاوشێوەكانيان،  و  كيتاب  ئەهلى  وەك  ئەمەش  بمێننەوە،  خۆيان 
فەرمايشتى خواى روونكردۆتەوە )ال إكراه في الدين(، بۆيە هيچ زۆرێكى نەبووە 
بۆ موسڵمانبوونى هەر كەسێك كە رەوا بێت سەرانە بدات و ئامادەيى دەربڕيبێت 

بە پێدانى سەرانە و رازيبوون بە حوكمى ئيسالم(.
ئيبن كەسير لە تەفسيرەكەيدا دەڵێت: )كۆمەڵێكى زۆر لە موسڵمانان پێيان 

وايە ئەمە ئەهلى كيتاب دەگرێتەوە(.
مەسەلەى سزادانى مورتەد، يەكێكە لە گەورەترين ئەو رەخنانەى لەاليەن مولحيد 
لە  لەاليەن زۆرێك  دەوروژێنرێت، هەروەك  ئيسالم  بە  بەرامبەر  نائايينيەكانەوە  و 
موسڵمانانەوە بە مەبەستى بەرگريكردن لە ئيسالم هەمان گومان دەورووژێنرێت، 
ئەو موسڵمانانە پێيان وايە ئەمە لەگەڵ بنەماكانى لێبوردەيى ئيسالميدا ناگونجێت، 
هەروەك بڕێك رووداوى ناو ژياننامەى پێغەمبەر  دەكەنە بەڵگە، لەمەشدا سنوورى 
دەقەى صەحيحى روون و راشكاو لە پێغەمبەرى خواوە  سەبارەت بە كوشتنى 
مورتەد تێدەپەڕێنن، ئەگەرچى مەبەستيان نيە -مەبەستم ئەو موسڵمانانەيە كە 
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مەبەستيان بەرگريكردنە لە ئيسالم- پێچەوانەى فەرموودە و رێنماييەكانى پێغەمبەر 
 بجووڵێنەوە، بە بۆچوونى من، ئەو موسڵمانانەى ئەو سزايان لێ بووە بە كێشە 
و جێى پرسيار، پێويستە بە زبرى مامەڵەيان لەگەڵ نەكرێت، بەڵكو بابەتەكەيان بۆ 
شى بكرێتەوەو شێواندنى مەسەلەكەيان بۆ روون بكرێتەوە، چونكە ئەم بابەتە قسەى 
زۆرى لەسەرە و چەندين ئەسەر و فەرموودەى واى لەسەرە كە پێويست بەوە دەكات 
كەسێكى داپەروەر لەنێوان تێگەيشتن و لەخواترسيدا يەكدەستييەكى هەبێت هەتا لەم 

پرسەد بگاتە بڕيارى دروست.
هەندێك  لەوانەيە  بابەتەدا،  لەم  )حەدد(  وشەى  بە  دەستگرتن  زۆر  هەروەك 

لێتێكەڵبوون لە تێگەيشتنى لێبكەوێتەوە.
سەرچاوەى سەرەكيى كێشەكە لە بابەتى سزادانى هەڵگەڕانەوە لە ئيسالم، لە 
ناوەنديبوونى مرۆڤەوە سەرچاوەى گرتووە كە لەم سەردەمەدا زاڵە،  رۆشنبيريى 
چونكە ئەم سزايە لە فەرهەنگى ئيسالميدا هيچ جێى كێشە و مشتومڕ نەبووەو 
نكووڵى  ئەوانەى  لەكاتێكدا  كێشە،  بە  كراوە  بەم چەشنە  لەم سەردەمەدا  تەنها 
لەم سزايە دەكەن، راشكاوانە دان نانێن بە مەسەلەى ناوەنديبوونى مرۆڤدا، بەڵكو 
دەستيان گرتووە بە هەندێ دەقەوە كە بە تێڕوانينى خۆيان، دەيانگەيەنێنە ئەوەى 
نكووڵى لەم سزايە بكەن، هەوڵيش دەدەن لەبەر چەند هۆكارێكى پڕ ئاڵۆزى تر، 
دەقەكانى دى بە كەم بگرن، كەسێك كە ئەمە دەبينێت، هەست بەوە دەكات ئەم 
سووربوون و دەستپێوەگرتنە، سەرچاوەكەى لە پاڵنەرێكى ديكەى ناوەكيەوەيە كە 
لەوانەيە هەستى پێ نەكەن، ئەويش فشارى رۆشنبيريى ناوەندێتى مرۆڤە، بەاڵم 
كاتێك لە سەدەكانى تردا رۆشنبيريەكە بەم چەشنە نەبوو و ناوەندێتى الله پێش 
ناوەندێتى مرۆڤ دەخرا، ئەم سزايە هيچ كێشە و پرسيارێكى دروست نەدەكرد.

بەڵگەكانيان  دوورودرێژى  بە  نيە  ئەوە  مەبەستم  لێرەدا  بێت،  هەرچۆنێك 
الصورە )(  )كامل  كتێبەكەشمدا  لە  بەرباس،  بخەمە  نكووڵيكردنە  ئەم  لەسەر 
دە رەخنەى سەر سزاى هەڵگەرانەوە لە دين و وەاڵمى رەخنەكانيشم باسكردووە، 
هەروەك يەكێكى تر لەو كتێبە بەسوودانەى لەم بوارەدا نووسراوە، بريتيە لە كتێبى 
الحد و  بين  نووسينى سوڵتان عومێرى و كتێبى )الردة  لە  الحرية(  )فضاءات 

الحرية( لە نووسينى صالح عومێرينى.
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بەشى پێنجەم: گومانەكان لەسەر هاوەاڵن )رەزاى خوايان لێ بێت(

هاوەاڵن،  )عەدالەتى(  راستاڵى  لەسەر  يەكدەنگن  جەماعە  سوننەو  ئەهلى 
بەڵگەشيان بۆ  ئەوە چەند بەڵگەيەكى ناو قورئان و سوننەت و واقيع و ژياننامەى 
هاوەاڵنە، ئەم بوارەش يەكێكە لەو بوارە شەرعيانەى كە ئيجماعى ئەهلى سوننەى 
لەسەر هاتووە، ئێرە شوێنى ئەوە نيە كۆدەنگيەكانى ئەهلى سوننەى لەسەر بهێنين، 

بەاڵم تەنها چەند نموونەيەكيان دەخەمەڕوو بۆتان:
ئيبن عەبدولبەر دەڵێت )ئەگەرچى وازمان هێناوە لە لێكۆڵينەوە لە بارودۆخى 
هاوەاڵن، لەبەرئەوەى كۆدەنگيى ئەهلى حەقى ناو موسڵمانانى لەسەرە كە ئەوانيش 

بريتين لە ئەهلى سوننەو جەماعە، كۆدەنگن لەسەر راستاڵيى هاوەاڵن(.))(
جوەينى لە )البرهان في أصول الفقە( دا دەڵێت: لەوانەيە ئەو هۆكارەى وايكردووە 
خواى گەورەى كۆدەنگى -موسڵمانان- لەسەر عەدالەتى هەموو هاوەاڵنى پێغەمبەر 
 بهێنێتەدێ، بريتى بێت لەوەى هاوەاڵن شەريعەتيان نەقڵ كردووە، خۆ ئەگەر 
لە  دەبوويەوە  بەرتەسك  شەريعەت  ئەوە  روويبدايە،  گێڕانەوەكانياندا  لە  وەستان 

سەردەمى پێغەمبەردا  و شۆڕ نەدەبوويەوە بۆ سەرجەم سەردەمەكانى تر.))(
غەزالى رەحمەتى خواى لێ بێت لە )المستصفى( دا دەڵێت: ئەوەى پێشينى 
ئوممەت و جمهورى زانايانى دواى ئەوانيشى لەسەرە، ئەوەيە كە عەدالەتى هاوەاڵن 
زانراوە بەوەى خواى گەورە راستاڵيى پێداون و لە كتێبەكەيدا ستايشى كردون، ئەمە 
لەوەى  دروستتر  راستاڵيەك  )چ  دەڵێت  پاشان  بەرامبەريان(،  ئێمەيە  بيروباوەڕى 
خواى شارەزا بە نهێنيەكان و پێغەمبەرەكەى بە راستاڵيان بزانن، خۆ ئەگەر باسى 
ستايشيشيان نەهاتبا، ئەوە بە تەواتور باسى كۆچ و جيهاد و بەختكردنى ماڵ و 
گيان و كوشتنى باوك و برا و كەسوكار لەپێناو هەوارداريى بۆ پێغەمبەر  و 

سەرخستنى، تەنها ئەمانە بەسن بۆ ئەوەى راستاڵيى هاوەاڵن يەكال بكاتەوە(.)3(

))( - اإلستيعاب في معرفة األصحاب ))/7(.
))( - البرهان في أصول الفقه ))/)٦3(.

)3( - المستصفى ))/307(.
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عەالئى دەڵێت )ئەو بابەتە جێگيرە و ئەهلى سوننەو جەماعە ئەو بڕيارەيان 
لەسەر داوە، مەبەستم ئەوەيە كە دەڵێت هەموو هاوەاڵنى پێغەمبەر  راستاڵييان 

هەبووە، وتەى بيدعەكاران و ئارەزووبازانيش هيچ بەهەند وەرناگيرێت(.))(
ئيبن تەيميە رەحمەتى خواى لێ بێت دەڵێت )ئەهلى سوننە يەكدەنگن لەسەر 

راستاڵێتى هاوەاڵن(،))( وەك پێشتريش وتمان ئيجماع لەوبارەوە زۆرە.
ئەو گومانانەى لە بوارى هاوەاڵندا دەورووژێنرێن زۆرن، هەندێكيان بۆ ئەوە 
دەگەڕێنەوە كە بڕێك هەڵەى هاوەاڵن دەكەنە بەڵگە بۆ تانەلێدانيان، بەتايبەت 
سەبارەت بە رووداوى جەمەل و صفين، بۆ وەاڵمى ئەم گومانەش، دەكرێت بڵێين:
يەكەم: ئێمە ناڵێين هاوەاڵن عيصمەتيان هەبووە، بەڵكو دەڵێين راستاڵى و پلەى 

بەرزتريان هەبووە، بۆيە دەكرێت هەڵەيان كردبێت، جا ئەگەر گێڕانەويەك بهێنرێت 
كە بكرێتە بەڵگەى ئەوەى كەوتوونەتە هەڵەوە يان تاوانيان كردووە، ئەمە هيچ 
شتێكى نوێى تێدا نيە، ئەمەش زۆر گومان و پرسيار وەاڵم دەداتەوە كە نەياران 

دەيانخەنەڕوو.
لە  هاوەاڵن  بە  بەرامبەر  گومانسازان  كە  گێڕانەوەى  ئەو  زۆربەى  دووەم: 

پێغەمبەرى خواوە  دەيانگێڕنەوەو تيايدا سەركۆنەى هەندێ هاوەڵى كردووە، 
يان ئەو گێڕانەوانەى باس لە فيتنەى نێوان هاوەاڵن دەكەن لە جەمەل و صفين 
و شوێنانى تريدا، زۆربەيان سەنەدێكى چەسپاويان نيە، بۆيە ئەو كەسەى دەقێك 
گومانەكاندا  لەگەڵ  مامەڵە  بنەماكانى  باسى  لە  پێشتر  -وەك  دەگوازێتەوە 
باسمان كرد- پێويستە دروستيى گێڕانەوەكە بسەلمێنێت پێش ئەوەى داواى وەاڵم 
و روونكردنەوەمان لێبكرێت، ئەمەش بنەمايەكى گرنگە، ئەو كەسەش بەدواى 
قسەى گومانسازانى سەر هاوەاڵندا بڕوات، دەبينێت زۆربەى ئەو شتانەى ئەوان 
پشتيان پێ دەبەستن بۆ تانەدان لە هاوەاڵن، لەبەردەم مەرجەكانى فەرموودەناساندا 
زۆر خۆيان پێ راناگيرێت، دووفاقيەكى ئارەزووبازان كە شتێكى نامۆ نيە بۆ 

))( - جامع التحصيل، ص 73.
))( -الفتاوى )54/35(. 
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ئەوان، ئەوەيە كە زۆربەى ئەوانەى لەسەر بنەماى چەند گێڕانەوەيەكى نەچەسپاو 
تانە لە هاوەاڵن دەدەن، لە هەمان كاتدا گومان دەخەنە سەر فەرموودە صەحيحە 

.چەسپاوەكانى پێغەمبەرى خوا
لەسەر  بەڵگەن  زۆربەيان  داوە،  ئەنجاميان  هاوەاڵن  كە  تاوان  هەندێ  سێيەم: 

و  پەشيمانى  و  تەوبە  بۆ  كردووە  دەستپێشخەرييان  خێرا  دەبينيت  گەورەييان، 
پێغەمبەرەوە  لەاليەن  لەسەرئەوەى  بون  بەڵكو زۆر سوور  تاوانەكەياندا،  بە  داننا 
بەڵگەيە  گەورەترين  ئەمەش  بكرێت،  جێبەجێ  لەسەر  شەرعييان  حەددى   

لەسەرئەوەى بەگەورەدانانى خوا و لەخواترسيان هەبووە.
زيناى  كە  جوهەنيەى  ئافرەتە  بەو  سەبارەت    خوا  پێغەمبەرى  تەنانەت 
كردبوو، فەرمووى )لََقْد تَابَْت تَْوبًَة لَْو قُِسَمْت بنَْيَ َسبِْعنَي ِمْن أَْهِل الَْمِديَنِة لََوِسَعتُْهْم، 
َوَهْل َوَجْدَت تَْوبًَة أَفَْضَل ِمْن أَْن َجاَدْت ِبَنْفِسَها لِلِه تََعاىَل(،))( )بەڕاستى تەوبەيەكى 

مەدينەدا،  ناو  كەسى  حەفتا  بەسەر  بكرێت  دابەش  تەوبەكەى  ئەگەر  كردووە، 
خۆى  گيانى  كە  بەديدەكرێت  لەوە  باشتر  تەوبەيەك  مەگەر  دەكات،  بەشيان 

بەختكردووە لەپێناو خوادا(.
و  و گەورەييان  فەزڵ  و  دادپەروەريى  لەسەر  كۆدەنگن  سوننە  ئەهلى  چوارەم: 

وەرگرتنى گێڕانەوەكانيان، پێشتريش لەسەر ئەمە چەند كۆدەنگيەكمان باسكرد، 
ئەمەش لەو كۆدەنگييە چەسپاوە بەديهاتوانەيە كە لەسەر بنەماى دەقى قورئان و 
فەرموودە و ئەوەى سەبارەت بە فەزڵ و لەپێشينەبوونيان هاتووە، دامەزراوە، دواى 

كۆدەنگيى ئەهلى سوننەش، تەنها بيدعەكاران خۆيان جيادەكەنەوە.

))( - صحيح مسلم، الرقم ٦٩٦).
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چەند پوختەيەك 

لە چەند سەرەباسێىك هزريى گرنگدا

پوختەى يەكەم: سەبارەت بە عەقڵ و شەرع

يەكەم: ئەو كەسەى دەڵێت: عەقڵ پێش شەرع دەخرێت لەبەرئەوەى شەرع بەهى 

عەقڵەوە زانراوە، بۆيە دەبێت عەقڵ بڕيار لەسەر شەرع بدات، لە وەاڵمدا پێى 
بەرەو شەرع، ئەوە رێنموونى كردين بۆ  دەڵێين: كاتێك عەقڵ رێنمونى كردوين 
سيفەتێكى پەيوەست بە شەرع كە بريتيە )دووربوون لە هەڵە و كەموكورتى(، لە 
هەمان كاتدا عەقڵ ئەو عيصمەت و دووربوونە لە هەڵە و كەموكورتى بۆ خۆى 
بە رەوا نازانێت، دەى چۆن دەكرێت سەرچاوەيەك كە هەڵە وپڵەى هەيە، پێشى 

بخەين بەسەر سەرچاوەيەكى بێ هەڵە و پەڵەدا؟
ئەگەر نەزانێك زانايەكمان پێ بناسێنێت، ئەمە واتاى ئەوە نيە قسەى نەزانەكە 
پێش قسەى زاناكە بخرێت و ئەوە بكرێت بە بەڵگە گوايە نەزانەكە ئەو زانايەى 
پێ ناساندوين، بەڵكو هێندەى رێنموونى كردوين بۆ الى زانايەك بەسە، ئيتر دواى 

ئەوە دەبێت شوێنى زاناكە بكەوين نەوەك نەزانەكە.
قبووڵكردنى  و  خەڵك  وەرگرتنى  پێوەرەكانى  جياوازن،  تێگەيشتنەكان  دووەم: 

شێوازى  بەپێى  ئەمەش  جيان،  دى  كەسێكى  بۆ  كەسێكەوە  لە  گێڕانەوەكانيش 
دەوروبەرو  ئەو  پێگەيشتنى و  باوردۆخى گەورەبوون و  پەروەردەى هەركاميان و 
كۆمەڵگەى تيايدايە، بۆ نموونە ئەو كەسەى لە دارستانەكانى ئەفريقادا دەژى، 
شتێك بە پێچەوانەى عەقڵ دەزانێت، لەكاتێكدا ئەو كەسەى لەناو شارستانيەتى 
سەردەمدا پێگەيشتووەو گەورە بووە، بە پەسەندكراوێكى عەقڵيى تەماشاى دەكات، 

بەڵكو لەوانەيە بە شتێكى بێ چەنوچونى عەقڵيى تەماشاى بكات.
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بۆيە، هەركەس نكووڵى لە دەقێكى شەرع بكات لە بوارى تێگەيشتندا، با 
پەلە ئەم گرێ و گومانە نەباتەوە بۆ صەريحى عەقڵ، بەڵكو با پێداچوونەوەى 
لە  لەوانەيە دەربكەوێت كێشەكە  بكاتەوە،  تێڕوانينى خۆى و كەسانى ترى ژير 
خودى شێوازى تێگەيشتنى خۆى و ئەو ئاستى وەرگرتنەى بێت كە لەو قەناعەتە 
بێ چەنوچونانەى خۆيەوە سەرچاوەى گرتبێت كە لە ماوەى گەشە و پێگەيشتنى و 

ئەو شوێن و بارودۆخەى كە زاڵ بووە بەسەر پێكهاتە و ژيانيدا، وەدەستهاتووە.
لەسەر بنەماى ئەمەش: ئەگەر خاوەن عەقڵە ئازادە بيريارەكان لە وەرگرتن و 
لەوێدا كێ دادوەر  راجيابن،    پێغەمبەرەوە لە  بەرپەرچدانەوەى فەرموودەيەك 
بێت؟ باشتر ئەويە عەقڵى خۆى پێش عەقڵى كەسانى تر بخرێت؟ دەڵێين: دەبێت 
هۆكارێكى دەرەكى هەبێت كە ئەويش بريتيە لە پێناوى سەلماندن لە شەرعدا، 
بەو واتايەى ئەو گێڕانەوەى لە رووى عەقڵيەوە راجيايى لەسەرە، لەگەڵ ئەوەدا 
پێويستمان بەوەيە شتێك بيسەلمێنێت ئايا پێغەمبەر  ئەوەى فەرمووە ياخود نا، 

ئەگەر سەلما ئەوەى فەرمووە، ئەوە هەرگيز پێچەوانەى عەقڵ نيە.
سێيەم: پێويستە درك بە سنوورەكانى عەقڵ بكرێت:

دركى  بۆ  گەورە  )خواى  دەڵێت:  بێت  لێ  خواى  رەحمەتى  شاتيبى  پێشەوا 
عەقڵەكان سنوورێكى داناوە كە ناتوانن تێيپەڕێنن، رێگەشى بە عەقڵ نەداوە درك 

بە هەموو داخوازييەك بكات(.))(
داننان بە سنوورى عەقڵدا، كەمكردنەوەى شان و شكۆى نيە، بەڵكو دانانيەتى 
لەو شوێنەى شايەنيەتى، لێرەوە هەنگاو دەنێين بۆ وەاڵمدانەوەى هەندێ پرسيارى 

غەيبيى كە لەوانەيە عەقڵ واقو وڕ بكەن.
چوارەم: گرنگيى جياكردنەوەى گونجاو و نەگونجانەكانى عەقڵ، واتە جياكردنەوەى 

ئەوەى عەقەڵ رێى تێدەچێت، لەگەڵ ئەوەى عەقڵ رێى تێناچێت.
لەوانەيە شەريعەت هەندێ بابەتى پێ بێت كە عەقڵ واق و وڕ رابمێنێت، يان الى 
نامۆ بێت، بەاڵم شتێك ناهێنێت كە عەقڵ رێى تێنەچێت و لەگەڵ عەقڵدا نەگونجێت.

))( - اإلعتصام للشاطبي ))/)83(.
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دەڵێت:  دا  الصحيح(  )الجواب  لە  بێت،  لێ  خواى  رەحمەتى  تەيميە  ئيبن 
)پێويستە جياوازى بكرێت لەنێوان ئەوەى عەقڵ دەزانێت باتڵە و پێويستە رێگريى 
لێ بكرێت، لەگەڵ ئەوەى كە عەقڵ ناتوانێت وێناى بكات و بيزانێت، يەكەميان 
ئەوەيە كە عەقڵ رێى تێناچێت، بەاڵم دووەميان ئەوەيە كە عەقڵ رێى تێدەچێت، 

پێغەمبەرانيش باسى ئەوەى دووەميان هێناوە(.))(
دەدەن  هەواڵ  جار  هەندێ  )پێغەمبەران  دەڵێت:  كتێبدا  هەمان  لە  هەروەها 
لەسەر شتێك كە عەقڵ ناتوانێت بيزانێت، نەوەك بە شتێك كە عەقڵ بزانێت بەتاڵ و 

نادروستە، بۆيە رێتێچوونەكانى عەقڵ باس دەكەن نەوەك رێتێنەچوونەكانى(.
لێرەشدا ئاماژە بە سێ سەرچاوە دەكەم لەم بوارەدا:

)ينبوع  الغواية الفكرية( لە باسى بەهەدەردانى دەق بەهۆى عەقڵەوە.
)مختصر السواعق المرسلة( لە نووسينى ئيبنولقەييم.

مەوسوعەى گەورەى )درء تعارض العقل و النقل( لە نووسينى ئيبن تەيميە، بەاڵم 
ئەم سەرچاوەيان بۆ كەسەى سەرەتايى و مامناوەنديش نابێت، بەڵكو مەوسووعەيەكى 

گەورەيە كە جۆرێك لە قورسيى تێدايە، بەاڵم بۆ ئەم بوارە گشتگيرە.

پوختەى دووەم: سەبارەت بە نەگونجان و ناتەبايى نێوان زانستى سروشتى و 
ئايين

دوودڵم لەوەى ئەم بابەتە بخەمە نێو بەندى )پوختەكان( ەوە، چونكە بابەتێكە 
لقى زۆرى لێ دەبێتەوە و سەختە لە چەند دێڕێكى دياريكراودا كۆيان بكەيتەوە، 
هەروەك بابەتى )عەقڵ و نەقڵ( نووسين و لێكۆڵێنەوەى زۆرى لەسەر نيە، هێندە 
بەسە ئاماژە بكەم بە هەندێ شت كە بە گرنگى دەزانم و دواى ئەوەى ئاڕاستەتان 

بكەم بۆ هەندێ سەرچاوە لەو بوارەدا.
يەكەم: تێڕوانينى دروست لەم بوارەدا ، نايەتەدى بەبێ شارەزابوون لە سروشتى 

ئەو بارودۆخانەى كە زانستى سروشتى لە سەردەمى نێودا پێيدا تێپەڕيوە، هەروەها 
))( - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )4/)3٩(.
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پێويستى بە شارەزابوونە لە سروشتى ئەو ملمالنێيانەى كە كۆمەڵگەى ئەورووپيدا 
بەو هۆيەوە سەريانهەڵدا، ئيدى چ ئەوانەى پەيوەندييان هەبوو بە كڵێسا يان هەندێ 
پياوى ئايينى كڵێساوە، ئەو مێژووەو سروشتى ئەو بارودۆخەى دەورى سەرهەڵدانى 
زانستى سروشتى دابوو، وايكرد ئەوانەى سەر بەو زانستە بوون، تەواو دوور بگرن 
لە هەرچيەكى ئايينى يان غەيبى، ئيدى لە ئەندێشەى زۆربەياندا ئەوە دروست 
بوو كە زانست يان مرۆڤايەتى، كاتێك لە بوارى دۆزينەوە زانستيەكاندا هەنگاوى 
نا كە خۆى لە كۆتى ئايين و دەسەاڵتى كڵێسا رزگار كرد، بۆيە دەستكەوتە 
تر  دەستكەوتێكى  پێش هەر  نەبێت-  يەكالييش  ئەگەر  ئەوان-  زانستيەكان الى 
خراوە، بەڵكو زانستە ئايينى و فەلسەفييەكان بە زانستە ساختەكان ناودەبەن، هەر 
بابەتێك هەبێت پەيوەنديى بە پرسێكى ئايينى يان عەقڵيى فەلسەفيەوە هەبێت، 

نايخەنە نێو ريزى دەستكەوتەكانى زانستى ئەزموونيەوە.
عەقڵى  دەستكەوتى  بنەماى  كەلەسەر  هەيە  ئايينيمان  خولگەيەكى  ئێمەش 
ناتەبا  وايە  بڕوامان  خولگەش،  ئەم  دامەزراوە،  تێروتەسەل  و  تەواو  بەڵگەى  و 
نيە لەگەڵ هيچ دەستكەوتێكى ئەزموونيى دروست و چەسپاوى يەكالكەرەوەدا، 
بڕواشمان وايە لەسەر چەندين بنەڕەت دامەزراوە كە لێرەدا دەرفەت نيە باسيان 
بكەين، بەاڵم ئەوەى مەبەستمە سەرنجى خوێنەرى بۆ رابكێشم، ئەوەيە كە دەبێت 
مێژووى سەرهەڵدانى زانستى ئەزموونى و ئەو بارودۆخە بخەينەڕوو كە كۆمەڵگەى 
ئيسالمى لە كاتى سەرهەڵدانى ئەو زانستەدا تيايدا دەژيا، چونكە ئەو بارودۆخە 
بوو وايكرد هەڵوێستى دژ بەرامبەر بە ئايين و بابەتە غەيبيەكان دروست ببێت.
زانستيى  كۆمەڵگەى  سەيرى  وا  بێاليەنى  كۆمەڵگەيەكى  وەك  هەندێ  دووەم: 

ئەزموونى دەكات كە كاريگەر نەبووبێت بە هيچ بيروباوەڕێكى پێشوەختە، بۆيە 
هەرچى پەيوەنديەكى هەيە، بەدوورە لە هەر مەيل و داتاشين بە اليەكدا و پارێزراوە 
لە هەموو مەبەستێكى خراپ، ئەم قسەش وانيە، چونكە ديدێكى مادديگەريى 
ئيلحادى ئەندێشەگەريەكى دياريكراوى پێكهێناوە كە لە هەوڵى ئەوەدايە راڤەى 
ماددى بكات بۆ هەموو شتێك، ئەگەريش ئەوەى بۆ نەلوا، ئەوكات بەدواى چەند 
ئەم  كاتێك  بابەتەكان،  راڤەى  بۆ  ئەگەرێك  وەك  دەگەڕێت  ئەگەرێكى مادديدا 
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ئەگەرانە لە زانايانێكەوە دەردەچن كە لە كەشى زانستيدا قورساييەكيان هەيە، 
ئەوكات كاريگەرييەكەى گەورە دەبێت.

بەڵكو الى زۆرێك لە زانايانى سروشت و فەيلەسووفانى ئيلحاد متمانەيەك 
رێبازە  تاكە  بەڵگەخوازيدا،  لە  سروشتى  زانستى  رێبازى  كە  بووە  پەيدا  بەوە 
جێى متمانە بێت و ال ناكەنەوە بەالى هيچ رێبازێكى تردا، پێيان وايە، زانستى 
سروشتى پێويستى بە هيچ سەرچاوەيەكى تر نيە بۆ راڤە و تێگەيشتنى گەردوون، 
ئەو  بەهۆى  گەردوون  خودى  بكەن  ئەوە  بانگەشەى  ئاستێك  گەيشتۆتە  بەڵكو 
ياسا بيركاری و فيزياييانەوە كە بەڕێوەى دەبەن، بێباكە لە هەر شتێك و وەك 
ستيڤن هاوكينگ دەڵێت، هيچ پێويست بەوە ناكات بەديهێنەرێك هەبێت، كاتێك 
بوارى  لە  دكتۆرە  لەبەرئەوەى  تەنها  كەسێك  هەر  دەكرێت  ئاوايە،  مەسەلەكە 
فيزيادا، يان پرۆفيسۆرە لە بوارى زيندەزانيدا، هەرچيەك سەبارەت بە زانستى 
ئەزموونى بڵێت، ئێمەش پشتى پێ ببەستين؟ تەنها كەسە داماوەكانن پشت بە 

شتى وا دەبەستن.
بەردەوام  خواييەوە،  سەرچاوەى  پێچەوانەى  بە  ئەزموونى،  زانستى  سێيەم: 

دەستكەوتەكانى نوێ دەبنەوە و ئەزموونەكانى تازەبوونەوە وەردەگرن و بيردۆزەكانى 
دەگۆڕێن، بۆيە هەڵەيە بە تێڕوانينى دڵنيايى مامەڵە لەگەڵ بيردۆزە زانستيەكاندا 
ئەزموونى،  زانستيى  كۆمەڵگەيەكى  پاڵ  دەدرێنەوە  لەبەرئەوەى  تەنها  بكەين 
چەندين نموونە هەن لەسەر چەند بيردۆزەيەكى زانستى كە ماوەيەك رەزامەندييان 
بەدەستهێناوەو باڵوبوونەتەوەو ناوبانگيان پەيدا كردووە هەتا ئاستێك تەنها ئەوە بە 
راست دانراوە، زۆرى نەخاياندووە هەڵەى بيردۆزەكە ئاشكرا بووەو بيردۆزەيەكى تر 
شوێنى گرتۆتەوە، لە ديارترينى ئەوانەش بريتيە لە بيردۆزەكەى نيوتن سەبارەت 
بە )األثير( و هەندێ چەمك و واتاى فيزيايى كالسيكى كە بەهۆى هەندێ 
چەمك و واتاى فيزيايى نوێوە شوێن پێى لەق بوو، سەرەتا بيردۆزەكانى نيوتن 
كاريگەرييەكى زۆريان هەبوو لە بوارى هزر و فەلسەفە و هەڵوێست وەرگرتن 
بەرامبەر بە ئايين تا ئاستێك واى لێهات پەسەندكراوى بوارى راستيەكان ئەوە 
وتبێت،  ئەوەى  نيوتن  ئيتر  بكات،  پەسەندى  زانست  بۆ  نيوتنى  وێنەى  بێت كە 
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وترابێت،  بيردۆزەكانى  بنەماى  لەسەر  بەاڵم  نەيوتبێت،  خۆى  كە  ئەوەش  يان 
 .. دەدرايەوە  بەرپەرچ  نەكردايە،  پەسەنديان  نيوتن  بيردۆزەكانى  هەرچيەكيش 
هەتا ئەو بيردۆزە زانستيانە بوون بە رێبازى هزريى وا كە زۆربەيان رووەو ئيلحاد 
و مادديگەرى و كەنارخستنى بنەڕەتە ئايينيەكان رۆيشتن و لە نيوەى يەكەمى 
و   .. وەزعى  مەزهەبى  و  زانستى  ديدى  لووتكەى  گەيشتنە  نۆزدەدا  سەدەى 
زانستەكان لەوپەڕى هەوڵى الساييكردنەوەى زانستى فيزيادا بوون، زێدەڕۆييەكى 
راستيى  بۆ كۆمەڵێك  بوو  بەئازار  و  وەزعيدا گورزێكى سەخت  بوارى  لە  زۆر 
رەها و هەندێ چەمك و واتاى پتەوى نێو فيزياى كالسيكى، گورزەكە لەناوخۆى 
چاالكى  ناوخۆى  لە  كە  بوون  مەسەلە  دوو  ئەمانەش   .. بوو  فيزياوە  خودى 
كردنەوە  قوڵپ  بابەتەكانيان  سەروسوڕهێنەر  بەشێوەيەكى  و  رووياندا  فيزياييدا 
و فيزياى دڵنياييان لەرزاند و گۆڕييان بۆ فيزياى نادڵنيايى يان رێژەيى، ئەو 

دوانەش بريتى بوون لە:
يەكەم: ئەزموونى مايكلسۆن و مۆرلى لە ساڵى 887) زاينى كە چەمك و واتاى 

)األثير( ى لەناوبرد. 
دووەم: دۆزينەوەى سەرسوڕهێنەرى جيهانى ناوەكى كە ملكەچى ياسا دانراوەكانى 

فيزيا نەدەبوو،))( ئەزموونەكەى مايكلسۆن و مۆرلى لە نێوەندى زانستيدا دەنگۆيەكى 
گەورەى نايەوە و زانيان سەرسام و دوودڵ و راڕا لە ئاست ئەنجامەكانيدا راوەستان، 
زەوى  بڵێت  ئەوەى  بگاتە  تەنانەت  با  بمێننەوە  پێشوو  قسەى  لەسەر  نەياندەزانى 
جێگيرە و ناجووڵێت، يان دانى پێدا نەنێن هەرچەندە چەندين پاشكۆى لەخۆگرتووە 

و چەندەها بيردۆزەى ترى لەسەر بنيادنراوە.
موستەفا مەحموود لە كتێبەكەيدا )أنشتاين و النسبية(، پاش ئەوەى باسى 
ئەزموونى مايكلسۆن و مۆرلى دەكات، دەڵێت )ئەمە واتاى ئەوە بێت زانايان باوەڕ 
بەوە بكەن كە بيدرۆزەى األثير قسەيەكى پووچە و شتێك نيە بەناوى األثير، يان 
واى دابنێن زەوى لە فەزادا سوكناى گرتووە، پێشتر ئەو بيردۆزەيە الى زانايان 

))( - النظريات العلمية الحديثة، حسن األسمري ))/7))-8))(.
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هێندە بەرز و بڵند بوو كە هەندێكيان گومانيان دروست دەكرد لەسەر جووڵەى 
زەوى و پێيان وابوو جێگيرە و ناجووڵێت(.))(

پاش ئەوەى ئەزموون هەڵەى ئەو بيردۆزەى سەلماند، گەڕان بە دواى لەبرێتى 
)بەديل(ێكدا كە بتوانرێت بە پشت پێ بەستنى، جووڵەى شتەكانى پێ پێوانە 
بكرێت، هەتا ئەنيشتاين هات و راڤەى ئەو گرێ و گۆڵەى كرد، وەاڵمەكەشى 
بەپێى  رێژەييە، هەر جووڵەيەك  نيە و جوولەى شتەكانيش  پێوەرێك  ئەوەبوو كە 

شوێنى تێبينيكراو بە جگە لەخۆى بەراورد دەكرێت.))(
چوارەم: وەك پێشتر وتم، ئەم بابەتە لقى زۆرى لێ دەبێتەوەو پێويست بەوە 
دەكات مێژووى زانستى نوێ و شتێك لە فەلسەفەكەى بخوێنرێتەوەو رەخنەى لێ 

بگيرێت، بۆ زانياريى زياتر لەم بوارەدا، بگەڕێنەوە سەر ئەم سەرچاوانە:
كتێبي  )النظريات العلمية الحديثة، مسيرتها الفكرية و أسلوب الفكر الغربي 

في التعامل معها( لە نووسينى دكتۆر حەسەن ئەسمەرى.
كتێبي )العلموية(  لە نووسينى دكتۆر سامى عاميرى.

نامەى دكتۆراى سوڵتان عومێرى باسى )النزغة العلموية(
بەشى )درء تعارض العلم التجريبي والنقل( لە كتێبى )ميليشيا اإللحاد( لە 

نووسينى عەبدواڵ عوجێرى.)3(
وانەيەكى دكتۆر سامى عاميرى لە ماڵپەرى يوتيوب بە ناونيشانى )العلموية، 

عرض و نقد(.

))( - انيشتاين و النسبيەن ص 38-37.
))( - النظريات العلمية الحديثة ))/)3)(.

)3( - لە چاپى دووەمى كتێبەكەدا لە الپەڕە )4) بەدواوە.
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پوختەى سێيەم: پرسى ئازادى لە ئيسالمدا

عەقڵيە،  بابەتێكى  ئايا  ئيسالمدا،  لە  ئازادى  واتاى  و  زانينى چەمك  يەكەم: 

ياخود بابەتێكى شەرعى؟
وەاڵمى دروست: بابەتێكى شەرعيە، چونكە ناتوانين تەنها بەهۆى عەقڵەوە 
تێبگەين، وەك حوكمى  ئازادى  بابەتى  بە  لە زۆر حوكمى ئيسالميى پەيوەست 
سەرانە و ئەهلى زيممە و لە چ شتێكدا حەد و سزا واجب دەبێت و لە چيدا واجب 
نابێت، ئەمانە و چەندين بابەتى ترى ناو حوكمە شەرعيەكان كە پەيوەندييان هەيە 
بە بابەتى ئازاديەوە، بۆيە بابەتەكە بيستراوى شەرعييە، لەسەر ئەم بنەمايەش 
دەگەينە ئەوەى رێى زانينى هەنگاوى دروست لەمەدا بەوە دەبێت شوێن ئەو دەقە 
نەوەك  وەربگرين،  پێكەوە  هەموويان  و  هاتون  لەوبارەوە  كە  بكەوين  شەرعيانە 

بەشبەشيان بكەين و هەندێكى وەربگرين و واز لەهەندێكى ترى بهێنين.
كۆكردنەوەى دەقەكان ئەنجامێكى ترمان پێ دەبەخشێت، ئەويش جوان لێتێگەيشتنى 
دەقەكانە لە سايەى كۆى دەقەكاندا، نەوەك لەسەر تێڕوانينێكى دياريكراو بۆ تەنها 
دەقێك، كاتێك لەم فەرمايشتەى خواى گەورە تێدەگەين )ال إكراه في الدين( كە 
چاومان لەسەر ئەم ئايەتەش بێت )َوانْظُْر إَِل إِلَِهَك الَِّذي ظَلَْت َعلَيِْه َعاكًِفا لَُنَحرِّقَنَُّه ثُمَّ 
لََنْنِسَفنَُّه ِف الْيَمِّ نَْسًفا(،))( )بڕوانە بۆ پەروەردگارت كە بەردەوام پەرستشيت دەكرد، 

ئەبێت ئەو شوێنە بسووتێنين و دواتر خۆڵەمێشەكەى فڕێ دەدەينە ناو دەريا و 
باڵوى ئەكەينەوە تا با بيبات(، هەروەها ئەو ئايەتەى كە خواى گەورە سەركۆنەى 
بەنوئيسرائيل دەكات و دەفەرموێت)كَانُوا َل يَتََناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فََعلُوُه لَِبئَْس َما كَانُوا 
يَْفَعلُوَن(،))( )قەدەغە و رێگرييان نەئەكرد لە تاوانێك كە ئەنجاميان دەدا، بەراستى 

ئيشێكى زۆر خراپيان دەكرد(، هەروەها ئايەتى )الزَّانِيَُة َوالزَّاِن فَاْجلُِدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَم 
ِمئََة َجلَْدٍة(،)3( )كوڕ و كچى زيناكار، هەركاميان سەد جەلديان لێ بدەن(.

))( - طه: ٩7.
))( - المائدة: 7٩.

)3( - النور: ).
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هەڵەيە جيا لە دەقەكانى تر، دەقێك وەربگرين و بەتەنها لێى تێبگەين.
دووەم: گرنگە بۆ گەيشتن بە ڕوانينێكى دروستى شەرعيى لە بوارى ئازادى 
لە ئيسالمدا، درك بەوە بكەين كە هۆكارێكى دەرەكى كاريگەر هەيە كە رۆڵێكى 
زۆر گەورەى هەيە لە گومان خستنە سەر چەند چەمك و واتايەكى دياريكراوى 
تايبەت بە ئازادى كە پێچەوانەى چەمك و واتاى ئيسالمى بێت، ئەويش بريتيە 
لە پاڵنەرى فشارى رۆشنبيريى ليبرالى رۆژئاوايى كە كاريگەرى هەبووە لەسەر 
تێڕوانينێكى  ئەمەش  ئازاديدا،  باسى  لە  ئيسالمى  نووسينى  و  پڕۆژە  هەندێ 

شێواوى لەو بوارەدا لێ پەيدا بووە.
بۆيە گرنگە توێژەر مەشخەڵەكانى ئازاديى رۆژئاوايى و مەشخەڵى ئازادى 
ئيسالميى لەيەك جيا بكەينەوە، ئەمەش واتاى ئەوە ناگەيەنێت هەرچيەك لە 
بوارى ئازاديدا باسكرا و سەرچاوەكەى رۆژئاوايى بوو، بەرپەرچ بدرێتەوە، نەخێر، 
بەڵكو مەبەست ئەوەيە مەشخەڵە شەرعييەكان شارەزا بين و دوور لە كارتێكەرە 
دەرەكييەكان لە سەرچاوە رەسەنەكانيەوە وێنايان بكەين، پاشان لە چەمك و واتاى 

پێچەوانەى ئەم تێبگەين، ئينجا هونەرى مامەڵە لەگەڵ واقيعدا بەكاربهێنين.
سێيەم: لە چەمك و واتا بنەڕەتيەكانى بوارى ئازاديى ئيسالمى كە سەختە لە 
دەرەوەى ئيسالمدا بەديبكەيت، بريتيە لە ئازادبوونى مرۆڤ لەوەى بەندەى پارە و 
سامان، يان ئارەزوو بێت، بە صەحيحى لە فەرموودەى پێغەمبەرمانەوە  هاتووە 
ْرَهِم َوَعْبُد الَْخِميَصِة إِْن أُْعِطَي َرِضَ َوإِْن لَْم  يَناِر َوَعْبُد الدِّ دەفەرموێت )تَِعَس َعبُْد الدِّ
يُْعَط َسِخَط تَِعَس َوانَْتكََس َوإَِذا ِشيَك َفَل انَْتَقَش(،))( )پياوى پارەپەرست و پوولەكيى، 

داوەشێ و عەمرى نەمێنێت، هەر خەريكى چڵكاوخواردن و شڕەخۆرييە، بەندەيى 
خواى لەبير نيە، دەڵێيت نۆكەرى ئەڵقە بە گوێى قەيفە و گوروو نييە، هەر چاوى 
لە بەرژەوەنديى خۆيە، گوێ لە مستى نەوسنييە، بەشى بدرێت مەمنوونييە، 
تێ  دڕكێكى  ئەگەر  بێتەوە  و سوێى  داوەشێ  دوژمنە،  لەگەڵ  نەدرێت  بەشى 

هەڵچەقێت، بە مووكێشيش دەرنەيەتەوە(.))(
))( - صحيح البخاري، الرقم 887).

))( - دەقى وەرگێڕانى ئەم فەرموودەم لە وەرگێڕانى مامۆستا نوورى فارس حەمەخان بۆ پوختەى 
صەحيحى بوخاريى وەرگرتووە. وەرگێڕ.
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چوارەم: پێويستە لە پانتايى ئازادى لەنێو ئيسالمدا، ئەو ئازاديەى كەسێك بڕواى 

رايدەگەيەنێت،  خەڵكدا  لەنێو  كە  ئازاديەى  لەو  جيابكەينەوە  بۆ خۆى،  پێيەتى 
ئيسالم قبووڵى ئەوە دەكات بێباوەڕ لە خاكيدا هەبێت بەاڵم بە چەند مەرجێك، 

لەوانە: رانەگەياندنى تانەدان لە دين و بە ئاشكرا رانەگەياندنى بێباوەڕيى.
روودەدات،  شێواندن  ئەوكات  جيانەكرێنەوە،  لەيەك  حاڵەتە  دوو  ئەم  كاتێك 
دەبينيت كەسى وا هەيە بۆ پێكەوەژيانى بێباوەڕان لەگەڵ موسڵمانان لە مێژووى 
ئيسالميدا، دانانى چەند ياسايەك دەكات بە بەڵگە كە وادەكات بێباوەڕانيش وەك 
موسڵمانان بانگەواز بۆ پەيامى خۆيان بكەن و گومان لەسەر ئيسالم بورووژێنن، 
لە كەشى  دەروونى خۆيان و  لەناو  بيروباوەڕى خۆيان  ئەمەش هەڵەيە، چونكە 
-كە  بيروباوەڕەشيان  ئەو  باڵوكردنەوەى  و  راگەياندن  شتێكە،  خۆياندا  داخراوى 

ئيسالم نكووڵيى لێ دەكات- شتێكى ترە.
شتێكى ترى لەم چەشنە: تێكەڵكردنى ئەو ئازادييەيە كە ئيسالم رەخساندوويەتى و 
مۆڵەتى داوە مرۆڤ لە چ بوارێكى ديندا پرسيارى بۆ دروست بوو، بپرسێت، لەگەڵ 

باڵوكردنەوەى گومانەكان لەنێو خەڵكدا و شێواندنى خاوێنيى بيروباوەڕ و دڵنياييان.
وێنەى يەكەك لە قورئاندا رووبەرێكى فراوانى ئازاديى پێ بەخشراوە )َوإِْذ قَاَل 
إِبْرَاِهيُم رَبِّ أَِرِن كَيَْف تُْحِيي الَْمْوَت قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن قَاَل بََل َولَِكْن لِيَطَْمِئَّ قَلِْبي(،))( 

)وە ئيبراهيم وتى پەروەردگارا نيشانم بدە چۆن مردووەكان زيندوو دەكەيتەوە؟ 
خواى گەورە فەرمووى مەگەر باوەڕت نەهێناوە؟ ئيبراهيم وتى با، بەاڵم بۆ ئەوەى 
زياتر دڵم ئارام بگرێ(، هەروەها )فَِإْن كُْنَت ِف َشكٍّ ِممَّ أَنْزَلَْنا إِلَيَْك فَاْسأَِل الَِّذيَن 
يَْقرَُءوَن الِْكتَاَب ِمْن قَبْلَِك(،))( )ئەگەر گومانت هەبوو لەوەى دامانبەزاندووە بۆ 

سەرت، ئەوە بپرسە لەوانەى پێش تۆ كتێبە ئاسمانيەكانى پێشوويان خوێندۆتەوە(.
پێويستە دەرگاى پرسيار و گفتگۆ و مشتومڕ لەبەردەم ئەوانەدا دانەخرێت 
كە پرسياريان ال دروست بووە يان گومان و دوودڵييەكيان هەيە، بەاڵم ئەگەر ئەو 

))( - البقرە: ٦0).
))( - يونس: ٩4.
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گومان و دوودڵييە بچێتە چوارچێوەى راگەياندن و گومانخستنە سەر ئيسالم، 
ئەمە مونكەر و خراپەيەكە كە پێويستە لە رووى شەرعيەوە، بەرى پێ بگيرێت.

ئەو خااڵنەى پێشوو، تەنها چەند تيشكێك بوون لەم بوارەدا، بۆيە بۆ زانياريى 
زياتر، ئاڕاستەتان دەكەم بۆ ئەم سەرچاوە سەردەميانە:

يەكەم: كتێبى )فضاءات الحرية في اإلسالم( لە نوسوينى سوڵتان عومێرى كە 

)المركز العربي للدراسات االنسانيە( بەچاپى گەياندووە.
دووەم: كتێبى )الحريات السياسية المعاضرة في ضوء فقه الصحابة( لە نووسينى 

فەهد عەجالن كە )المركز العربي للدراسات االنسانيە( بەچاپى گەياندووە.
سێيەم: كتێبى )آفاق الحرية( لە نووسينى عەلى حەمزە عومەرى، كە دار األمة  

بەچاپى گەياندووە.
لە  الحرية(  قضايا  على  والسنة  بالقرآن  الخاطئ  )اإلستدالل  كتێبى  چوارەم: 

الدراسات(  للبحوث و  البيان  نووسينى ئيبراهيم موحەممەد حقيل، كە )مركز 
بەچاپى گەياندووە.

پێنجەم: كتێبى )مفاهيم الحرية و تطبيقاتها في الدين و النفس والمال(لە نووسينى 

عەبدولعەزيز حومێدى.



- كۆتــــايى -

ئيسـالم  بەڕێوەيە...

سوپاس بۆ خوا لەسەرەتا و كۆتايشدا، صەالت و سەالمى خواش لەسەر 

موحەممەدى پێغەمبەرى خوا.
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• الجمع، أبو بكر محمد بن ابراهيم بن املنذر النيسابوري، صغري بن أحمد بن محمد 

حنیف أبو حمد. 

• أحكام أهل الذمة، محمد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد الله، يوسف 

بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد، رمادي للنش - الدمام 

١4١8هـ - ۱۹۹۷م. .

• الحكام ف أصول الحكام، عل بن أحمد بن سعيد بن حزم الندليس أبو محمد أحمد 

محمد شاکر، دار الفاق الجديدة - بريوت، ط ۲، ۱۹۰۳ - ۱۹۸۳.

• الستيعاب ف معرفة الصحاب، يوسف عبد الله محمد عبد الب أبو عمر، محمد عل 

البجاوي، دار الجيل، ط١، ١4١2 هـ ۱۹۹۲م. 

الجكني  املختار  محمد  بن  المني  محمد  بالقرآن،  القرآن  إيضاح  ف  البيان  أضواء   •

الشنقيطي، مجمع الفقه السلمي بجدة.

• العتصام، إبراهيم بن موسی بن محمد النخي الغرناطي الشهري بالشاطبي سلیم بن 

عبد الهلل، دار ابن عفان - السعودية، ط١، ۱4۱۲ هـ - ۱۹۹۲م. 

• إعلم املوقعین عن رب العاملین، محمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 

ابن قيم الجوزية أبو عبد الله، مشهور بن حسن آل سلمن أبو عبيدة، دار ابن الجوزي، 

ط١، ۱4۲۳ هـ. 

• العلم، خري الدين بن محمود بن محمد بن عل بن فارس، الزركل الدمشقي، دار 

العلم للمليني، ط۱۵، ۲۰۰۲م.

• أنوار التنزيل وأرسار التأويل املعروف بتفسري البيضاوي، نارص الدين عبد الله بن عمر 

بن محمد الشريازي الشافعي البيضاوي، محمد عبد الرحمن املرعشل، دار إحياء التاث 

العريب - بريوت، ط١، ١4١8 هـ.



قــەڵـغــــــــانەکان 194
A

S
T

A
N

A

• اينشتاين والنسبية، مصطفی محمود . .

• البهان ف أصول الفقه، عبد امللك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو املعال إمام 

الحرمین، عبد العظيم الديب، دولة قطر، ط١، ۱۳۹۹ هـ.

التعامل  التغريبي ف  التفكري  الفكرية وأسلوب  الحديثة مسريتها  العلمية  النظريات   •

معها، دراسة نقدية، حسن السمري، طبعة تأصيل.

• التحبري شح التحرير ف أصول الفقه، عل بن سليمن املرداوي الحنبل؟ علء الدين 

أبو الحسن، مكتبة الرشد، ط١، ١42١ هـ. ۲۰۰۰م.  

الكتاب  تفسري  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  املعنى  الحرير  والتنوير  التحرير   •

املجيدة، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونيس، الدار التونسية 

للنش - تونس، ١984 م. 

• تفسري التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنش.

• تفسري الجللني امليس، جلل الدين املحل، جلل الدين السيوطي - فخر الدين قباوة، 

ط١، ۲۰۰۳م. .

• تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسمعيل بن عمر بن کثیر القرش البصي الدمشقي، 

الهيثمي، العسقلن، أحمد شاكر، اللبان، الرناؤوط، املكتبة العصية. . 

• تفسري القرآن العظيم، إسمعيل بن عمر بن كثري الفرش الدمشقي أبو الفداء عمد 

الدین، سامي بن محمد السلمة، دار طيبة، ط ۲، ۱۹۲۰ه - ۱۹۹۹م.

الله بن محمد  • التمهيد ملا ف املوطأ من املعان والسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد 

بن عبد الب بن عاصم النمري القرطبي، مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبري 

البكري، وزارة عموم الوقاف والشؤون السلمية - املغرب،۱۳۸۷ هـ .

• تيسري الكريم الرحمن ف تفسري كلم املنان، عبد الرحمن بن نارص السعدي، مؤسسة 

الرسالة، ط١، ۲۰۰۰م
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• جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسري الطبي(، محمد بن جرير الطبي، عبد الله 

بن عبد املحسن التيك، دار هجر للطباعة والنش 

• جامع التحصيل ف أحكام املراسيل، أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعید العليئ، 

حمدي عبد املجيد السلفي، عامل الكتب - بريوت، ط2، ١407هـ –

• جامع بیان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب بن عاصم 

النمري القرطبي، أيب الشبال الزهريي، دار ابن الجوزي – اململكة العربية السعودية، 

ط١، ١4١4 هـ ١994م. 

• الجامع لحكام القرآن )تفسري القرطبي(، محمد بن أحمد النصاري القرطبي أبو عبد 

الله، عبد الله بن عبد املحسن التکی، مؤسسة الرسالة، ط١، ١427 هـ -

ابن  مكتبة  شاكر،  أحمد محمد  املطلبي،  الشافعي  إدريس  بن  العلم، محمد  • جمع 

تیمیە

• الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 

عبد السلم بن عبد الله بن أيب القاسم بن محمد ابن تيمية الحران الحنبل الدمشقي، 

عل بن حسن، عبد العزيز بن إبراهيم، حمدان بن محمد. دار العاصمة - السعودية، 

ط ۲، ١4١9 هـ . ۱۹۹۹م. 

• الحاشية عل شح آداب العضد، الشيخ الصبان، )مخطوط(. 

• الحيدة والعتذار ف الرد عل من قال بخلق القرآن، عبد العزيز بن يحيى بن عبد 

الفقيهي،  الكنان، عل بن محمد بن نارص  امليك  الكنان  العزيز بن مسلم بن میمون 

مكتبة العلوم والحكم - املدينة املنورة.

• الداء والدواء )الجواب الكاف ملن سأل عن الدواء الشاف(، محمد بن أيب بكر بن أيوب 

ابن قيم الجوزية أبو عبد الله، محمد أجمل الصلحي، زائد بن أحمد النشريي، مجمع 

الفقه السلمي بجدة، ط١، ۱۹۲۹م.
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• درء تعارض العقل والنقل، شيخ السلم تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

الحران الدمشقي، محمد رشاد سامل، جامعة المام محمد بن سعود السلمية، ط ۲، 

۱4۱۱ ه. ۱۹۹۱م. 

• رحلة عقل، عمرو شيف، مكتبة الشق الدولية - مص، ط4، ۱۹۳۲م -

• روح املعان ف تفسري القرآن العظيم والسبع املثان، شهاب الدین محمود بن عبد الله 

الحسيني اللويس، إحياء التاث - بريوت، ط ۲. 

• سنن ابن ماجة، محمد بن یزید بن ماجة القزويني أبو عبد الله، شعیب الرناؤوط 

وآخرون، دار الرسالة العاملية، ط١.

• سنن أيب داود، سليمن بن الشعث أبو داود السجستان، محمد نارص الدين اللبان - 

مشهور بن حسن آل سلمن، مكتبة املعارف للنش والتوزيع، ط۱

• سنن التمذي.

• شح ابن عقيل عل ألفية ابن مالك، ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن العقيل 

دار مص  القاهرة،   - التاث  دار  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  املصي،  الهمدان 

للطباعة، سعید جودة السحار وشكاه، ط ۲۰، ١400 هـ . ۱۹۸۰م

• شح العقيدة الصفهانية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلم 

بن عبد الله بن أيب القاسم بن محمد ابن تيمية الحران الحنبل الدمشقي، محمد بن 

ریاض الحمد، املكتبة العصية - بیروت، ط١، ١425 هـ. 

مؤسسة  التيك،  املحسن  عبد  بن  الله  عبد  العز،  أيب  ابن  الطحاوية،  العقيدة  شح   •

الرسالة، ط۲، ١4١١ هـ . ۱۹۹۰م. 

• شح صحيح البخاري، أبو الحسن عل بن خلف بن عبد امللك بن بطال القرطبي، يارس 

بن إبراهيم - إبراهيم الصبيحي، مكتبة الرشد.

• الصاحبي ف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ف كلمها، أحمد بن فارس بن 

زکریا الرازي أبو الحسني، أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط١، ١4١8هـ . ۱۹۹۷م.



197قــەڵـغــــــــانەکان
A

S
T

A
N

A

• صحيح البخاري، محمد بن إسمعيل البخاري أبو عبد الله، دار ابن کثیر - دمشق 

بريوت، ط ١. ۲۰۰۲م. 

• صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج القشريي النيسابوري أبو الحسني، محمد فؤاد عبد 

الباقي، دار إحياء الكتب العربية عيس البايب الحلبي وشكاه. 

البصي،  بالولء،  الهاشمي  الله محمد بن سعد بن منيع  أبو عبد  الکبی،  الطبقات   •

البغدادي املعروف بابن سعد، إحسان عباس، دار صادر - بیروت، ط۱، ۱۹۹۸م. 

• العدة ف أصول الفقه، أبو يعل محمد بن الحسني بن محمد بن خلف ابن الغراء، 

أحمد بن عل بن سري املباريك، ط3، ١4١0 هـ - ۱۹۹۰م. .

العسقلن  الفضل  أبو  حجر  بن  عل  بن  أحمد  البخاري،  صحيح  شح  الباري  فتح   •

الشافعی، این بازی دار الحديث - القاهرة ١434 هـ  ۲۰۰4م.

• فتح القدير الجامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري )تفسري الشوكان(، محمد 

بن عل الشوكان، وزارة الوقاف السعودية، دار املعرفة - بیروت، ط4، ١43١ هـ . ۲۰۱۰م. 

• الله ليس كذلك، زيجریدهونکه، غریب محمد غریب، دار الشوق، ط ۲،١4١7 هـ، 

١99٦م.

• مجموع فتاوى شيخ السلم ابن تيميە، أحمد بن عبدالحليم بن تيميە، عامر الجزار 

-أنور الباز، دار الوفاء، 

بن  سليمن  السجستان،  الشعث  بن  سليمن  داود  أيب  روايە  أحمد  المام  مسائل   •

الشعث أبوداود، طارق بن عوض الله بن محمد أبومعاذ، مكتبة ابن تيمية، ط١، ١420 

هـ - ١999 م.

املدينة  بن زهري حافظ، شكة  الغزال، حمزة  أبوحامد  الصول،  املستصفى من علم   •

املنورة للطباعة.

البصي،  الطياليس  الجارود  بن  أبوداود سليمن بن داود  الطياليس،  • مسند أيب دواد 

محمد بن عبداملحسن التيك، دار هجر – مص، ط١، ١4١9 هـ - ١999م.
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• مسند المام أحمد بن حنبل، أبوعدبالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلل بن أسد 

الشيبان، شعيب الرناؤوط – عادل مرشد و آخرون، مؤسسة الرسالة، ط١، ١42١هـ - 

200١م.

• مسند المام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، أحمد معبد عبدالكريم، جمعية املكنز 

السلمي -دار املنهاج، ١429هـ - 2008م.

• مسند البزار )البحر الزخار(، أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار، محفوظ 

الرحمن زين الله، عادل بن سعد، صبي عبدالخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم 

-املدينة املنورة، ط١، ١988م.

• املسودة ف أصول الفقه، آل تيمية: مجد الدين أبوالبكتا عبدالسلم بن عبدالله بن 

الخرض.

• مصنف عبدالرزاق، عبدالرزاق بن همم الصنعان أبوبكر، حبيب الرحمن العظمي، 

املجلس العلمي -جنوب أفريقيا، ط١، ١390هـ - ١970م.

ابن الصلح(، عثمن بن عبدالرحمن أبوهمرو  أنواع علوم الحديث )مقدمة  • معرفة 

تقي الدين املعروف بابن الصلح، نورالدين عت، دار الفكر -سوريا، دارالفكر املعارص 

-بريوت، ١0٦هـ - ١98٦م.

املقديس  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  عبدالله  محمد  أيب  الدين  موفق  املغني،   •

الجمعيل الدمشقي الصالحي الحنبل، عبدالله بن عبداملحسن التيك، عبدالفتاح محمد 

الحول، دار عامل الكتب للطباعة والنش والتوزيع -الرياض، ط3، ١4١7هـ - ١997م.

• املغني، موفق الدين ابن قدامة، عبدالله بن عبداملحسن التيك، عبدالفتاح الحلو، دار 

عامل الكتب، ط3، ١4١7هـ - ١997م.

• مفاتيح الغيب )تفسري الرازي(، فخرالدين الرازي، دار الفكر، ط١، ١40١هـ - ١98١م.

الدين، عبدالله محمد  ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ول  • مقدمة 

الدرويش، دار يعرب، ط١، ١425هـ - 2004م.
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• هل بش الكتاب املقدس بحمد صل الله عليه وسلم؟، منقذ بن محمود السقار، دار 

السلم للنش والتوزيع، ط١، ١428هـ - 2007م.

• وفيات العيان و أنباء أبناء الزمان، أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أيب 

بكر بن خلكان، إحسان عباس، دار صادر -بريوت.

• ينبوع الغواية الفكرية )غلبة املزاج الليبال .. ةأثره ف تشكيل الفكر والتصورات(، 

عبدالله بن ثالح العجريي، مركز البحث والدراسات، مجلة البيان -الرياض، ط١، ١434هـ.
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نــــاوەڕۆك

5 ------------------------------------------------------------------- پێشــەىك

رسوشتى  و  هاوچەرخ  گومانسازيى  شەپۆىل  تايبەمتەنديەكاىن  و  مۆرك  و  مەشخەڵ 

10 ----------------------------------------------------------- كاريگەربوون پێى

10 ---------- مەشخەڵ و مۆرك و تايبەمتەنديەكاىن شەپۆىل گومانسازيى هاوچەرخ:

18 --------------- چاكەيەىك قەدكراوى نێو شەپۆىل گومانە هزرييە هاوچەرخەكان

هۆكارەكاىن كاريگەربووىن نەرێنى بە گومانە هزرييە هاوچەرخەكان------------ 20

20 ---- جۆرى يەكەم: كاريگەرييە دەرەكييەكان: بۆ ئەمەش پێنج كاريگەريى باس دەكەم:

20 ----------------------------------------------- يەكەم: تۆڕە كۆمەاڵيەتييەكان:

دووەم: فيلم و رۆمانەكان:--------------------------------------------------- 21

لە  بيانييەكان  رۆشنبيييە  لەگەڵ  راستەوخۆ  بەريەككەوتنى  و  پەيوەنديى  سێيەم: 

رێگەى خوێندن و هاوچەشنەكانيەوە:---------------------------------------- 21

21 ----------------------------- چوارەم: باڵوبوونەوەى ئارەزووە حەرامكراوەكان:

23 -- پێنجەم: پێشكەوتنى مادديى جيهاىن رۆژئاوا و كاريگەريى رۆشنبييى خۆرئاوا:

26 ----------------------- جۆرى دووەم لە كاريگەرييەكان: هۆكارە ناوخۆييەكان:

26 ------------------------------------------ كارتێكەرى يەكەم: لوازيى دڵنيايى:

كارتێكەرى دووەم: كێشە دەرووىن و فشارە كۆمەاڵيەتيەكان:------------------- 27

29 ----------- كارتێكەرى سێيەم: لوازى ليەىن پەرستشيى، بە تايبەت كارەكاىن دڵ:

29 ---- كارتێكەرى چوارەم: لوازى پێناوەكاىن توێژينەوەو پشتڕاستكردنەوەو مەعريفە:

30 --------------------------------- كارتێكەرى پێنجەم: لوازيى زانستى شەرعى:

كارتێكەرى شەشەم: دەستبەتاڵيى كاتيى و هۆشيى و رۆحيى:------------------ 30

31 -------------------- جۆرى سێيەمى كارتێكەرەكان لە باڵوبوونەوەى گومانەكان:

33 --- شێوەو تايبەمتەندييەكاىن گوتارى ئايينى كاريگەر لە مەيداىن هزريى هاوچەرخدا

شێوەو تايبەمتەنديى يەكەم: گرنگيدان بە گوتارى عەقڵيى:--------------------- 33
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36 -------------------------------------------------- رێگاكاىن دواندىن عەقڵەكان

41 ------------------ چۆن مامەڵە بكەين لەگەڵ گومانە هزرييە هاوچەرخەكاندا؟

بنەماى يەكەم: بەهێزكردىن دڵنيايى سەبارەت بە بنەڕەتەكاىن ئيسالم:----------- 41

42 --------------------------------------------- هۆكارەكاىن بەهێزكردىن دڵنيايى:

48 ----------------- بنەماى دووەمى خۆپارێزيى: دروستكردىن عەقڵى رەخنەگرانە:

49 ------------------------------- بنەماى سێيەمى خۆپارێزيى: تەئصيل شەرعى:

بنەماى چوارەم: دياريكردىن سەرچاوەكاىن وەرگرتن و مەعريفە و هەڵوێست لە ئاست 

51 -------------------------------------------------------- هەر سەرچاوەيەكدا:

53 --------- بنەماى پێنجەم: كەساىن ناپسپۆڕ دەست نەبەن بۆ گوتارى گومانەكان:

گومانەكاندا،  وەاڵمدانەوەى  كێتبەكاىن  لە  خۆپارێزيى  خوێندنەوەى  شەشەم:  بنەماى 

54 --------------------------------------------------------------- بەم مەرجانە:

54 ----- بنەماى حەوتەم: ريزكردىن قووچەىك ئامانجە گەورەكان بەپێى ويستى خوا:

و  هزريى  رووى  لە  كە  بەكۆمەاڵنەى  بەرنامەى  ئەو  بەهێزكردىن  هەشتەم:  بنەماى 

56 ------------------------------------------------- سۆزدارييەوە سوودبەخشن:

56 ------------------------------------------------ بنەماى نۆيەم: نزا و پاڕانەوە:

58 ------------ چەند بنەمايەك بۆ مامەڵە لەگەڵ كێشە و گومانەكان پاش هاتنيان

لە  زانستى  توندوتۆڵكردىن  و  رەخنەگرانە  بيكردنەوەى  بەكارهێناىن  يەكەم:  بنەماى 

58 ----------------------------------- مامەڵە لەگەڵ بي و باوەڕ و زانيارييەكاندا:

61 ------------------------------------------- بنەماى دووەم: پرسيارى پسپۆڕان:

ئەو  هەمان  وەاڵمدانەوەى  لە  پێشوو  هەوڵەكاىن  پێداچوونەوەى  سێيەم:  بنەماى 

پرسانەى كێشە و گرێيان دروست كردووە:------------------------------------ 62

63 -------------- بنەماى چوارەم: موتەشابيهەكان بگێردرێنەوە بۆم موحكەمەكان:

64 -- بنەماى پێنجەم: خۆگرتن لەبەردەم ئەو گومانانەى كە وەاڵمەكەيان نازانرێت:

بنەماى شەشەم: لێكۆڵينەوەى نەرێنيەكاىن وەرگرتنى ئەو بيانەى پێچەوانەى قورئان و 

65 ------------------------------------------------------------------- سوننەتن:

لەگەڵ  مامەڵە  چەشنى  هەمان  بە  رارايدا  لەگەڵ  مامەڵەنەكردن  حەوتەم:  بنەماى 

66 --------------------------------------------------------------------- گومان:
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68 ------------------------- چەند بنەمايەىك گفتگۆ و مشتومڕ لەگەڵ گومانسازان

بنەماى يەكەم: پێش گفتگۆ: تێگەيشنت لە مەزهەىب بەرامبەر و تەماشاكردىن كەرەستە 

بيرناو و خوێندراوە بەردەستەكاىن:-------------------------------------------- 68

68 --------- بنەماى دووەم: رێككەوتن لەسەر بنەمايەىك هاوبەش لەكاىت گفتگۆدا:

69 ----------------------------- بنەماى سێيەم: دەستنيشانكردىن بازنەى ملمالنێ:

بنەماى چوارەم: وردبينى لە قسەى بەرامبەر و رەخنەلێگرتنى و وريابوون لەو كێشە و 

69 ----------------------------------------------- گرفتانەى لە قسەكانيدا هەيە:

بنەماى پێنجەم: نەوەستان لە سنوورى بەرگريدا:------------------------------ 70

70 ----- بنەماى شەشەم: خۆبەدەستەوەنەدان لە ئاست هەندێ پێشەكيى پووچدا:

دەگوازيتەوە،  قسە  ئەگەريش  بەڵگە،  دەكەيت،  بانگەشە  ئەگەر  حەوتەم:  بنەماى 

71 --------------------------------------------------- راستيى قسەگواستنەوەكە:

بنەماى هەشتەم: بەئاگابوون لە بەڵگەهێنانەوەى هەڵێنجراو بە دەقە شەرعييەكان و 

پێويستى خستنەڕووى سەرجەم دەقەكاىن بابەتەكە:--------------------------- 72

بنەڕەتە  و  ئيسالم  لە  دەكات  بەرگريى  كەسەى  ئەو  بۆ  پێويست  پرشنگێىك  چەند 

چەسپاوەكاىن---------------------------------------------------------------- 73

شەن و كەوى ديارترين ئەو گومانە سەردەميانەى مولحيد و نائايينيەكان و نکووڵيكاراىن 

سوننەت دەيانورووژێنن----------------------------------------------------- 78

79 ------------------------------------------------ بنەڕەىت: بەڵگەكاىن بووىن خوا

79 ----------------------------------------------------- يەكەم: بەڵگەى فيرتەت:

دووەم: بەڵگەى هێنانەدى و دروستكردىن داهێرناوەكان:----------------------- 83

85 ----------------------------------------------- ســــێيەم: بەڵگەى ئيتقـــــان:

86 ------------------------------------------------ چوارەم: بەڵگەى گرنگيپێدان:

بە  پەيوەسنت  پرسيارانەى  ئەو  لەگەڵ  مامەڵە  بۆ  گرنگ  پێشەكيەىك  دووەم:  بنەڕەىت 

87 --------------------------------------------- حيكمەت و دادپەروەرى خواوە:

جۆرى يەكەم: گومانەكان سەبارەت بە بنەڕەىت ئيسالم------------------------- 90

بەىش يەكەم: گومانەكان لەسەر بووىن خوا و حيكمەىت كارەكاىن---------------- 90

90 ------------------------------------- لقى يەكەم گومانەكان لەسەر بووىن خوا:
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90 ---------------------------------------- يەكەم: پرسيار: كێ خواى بەديهێناوە؟

92 ----------------- دووەم: بانگەشەى بێباك بوون بەهۆى ياسا گەردوونيەكانەوە:

93 -------------------------------------- سێيەم: بيدۆزەى پەرەسەندىن داروينى:

96 ----------------------------------------- چوارەم: بيدۆزى چەند گەردوونەكە:

98 ------------------ لقى دووەم: گومانەكان سەبارەت بە حيكمەىت كارەكاىن خوا:

بە  دەكات  پێ  فەرمامنان  بۆچى  بەديهێناوين.  گەورە  خواى  بۆچى  يەكەم:  پرسيارى 

99 ------------------------------------ پەرستش لەكاتێكدا پێويستى بە ئێمە نيە؟

102 ------------------------------ پرسيارى دووەم: بۆچى لە جيهاندا خراپە هەيە؟

105 ----------- پرسيارى سێيەم: بۆچى خواى گەورە نزاى هەندێ كەس گيا ناكات؟

پرســـيارى چـــوارەم: چـــۆن قـــەزاو قەدەر و سزاداىن بێباوەڕ لەسەر بێباوەڕييەكەى 

پێكەوە بگونجێنني؟---------------------------------------------------------- 107

108 --------------------------- بەىش دووەم: گومانەكان سەبارەت بە قورئاىن پيۆز

لقى يەكەم: گومانخستنە سەر دروستيى ئەوەی فەرموودەكان بدرێنەوە  پاڵ خودا:--- 108

108 ------------------------ لقى دووەم: بانگەشەى بووىن هەڵە لە فەرموودەكاندا:

108 ------------------------ جۆرى يەكەم: هەڵە زمانەوانييەكان )هەڵەى نەحوى(:

جۆرى دووەم: هەڵەى زانستيى:---------------------------------------------- 112

جۆرى سێيەم: بانگەشەى بووىن هەڵە لە قورئاندا لەبەرئەوەى هەندێ ئايەت ناگونجێن 

لەگەڵ هەندێىك ترياندا:----------------------------------------------------- 114

117 -------------------------- بەىش سێيەم : گومانەكان لەسەر پێغەمبەرى خوا

يەكەم: بەڵگەى راستگۆيى و رەوشتبەرزييەكەى:------------------------------ 118

دووەم: بەڵگەكاىن قورئان لەسەر راستگۆيى پێغەمبەرايەتيەكەى:--------------- 122

زارى  لەسەر  كە  رەوشتانەى  ئەو  و  بيوباوەڕ  و  تەرشيعات  كەماڵى  بەڵگەى  سێيەم: 

126 ----------------------------------------------------- پێغەمبەر  باسكراون:

128 ---------------------------------- چوارەم: بەڵگەكاىن موعجيزەى هەستپێكراو:

هاتنى  موژدەى  كە  پێشوو  پێغەمبەراىن  پێشوەختەكاىن  هەواڵدانە  بەڵگەى  پێنجەم: 

129 ---------------------------------------------------- پێغەمبەرى خوايان داوە:
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135 ----- گومانەكان لەسەر چەند هەڵوێستێىك دياريكراوى ناو ژياننامەى پێغەمبەر

135 ----------------------------------------------- هاوسەرگييى لەگەڵ عائيشە :

رووداوى بەنوقوڕەيزە:------------------------------------------------------- 137

138 ---------------------------------- هاوسەرگييى پێغەمبەر  لەگەڵ صەفييە:

بەىش چوارەم : گومانەكان سەبارەت بە تەرشيعى ئيسالمى-------------------- 140

يەكەم: بانگەشەى ستەملێكراويى ئافرەت لە ئيسالمدا------------------------- 140

گومانەكان سەبارەت بە تەرشيعى ئيسالمى----------------------------------- 145

گومان بەرامبەر بە جەنگ و جيهاد لە ئيسالمدا------------------------------- 145

چەسپاوە  بنەڕەتە  سەر  گومانخستنە  لێيان  مەبەست  گومانانەى  ئەو  دووەم:  جۆرى 

147 ---------------------------------------------------------------- شەرعيەكانە

بەىش يەكەم: گومانەكان لەسەر فەرموودە------------------------------------ 147

تەنها  ئەوەى  بەبيانووى  دەستلێبەرداىن  فەرموودەو  بەبەڵگەبووىن  بنەڕەىت  يەكەم: 

148 --------------------------------------------------------------- قورئان بەسە:

سەر  گومانخستنە  دەورووژێرنێن:  فەرموودە  بە  بەرامبەر  گومانانەى  لەو  دووەم: 

بەبەڵگەبووىن فەرموودە ئاحادەكان:------------------------------------------ 155

158 --- گوماىن سێيەم: سەبارەت بەوانەى فەرموودەيان نەقڵ كردووە و گێڕاوەتەوە:

گوماىن چوارەم: رێگريى لە نووسينەوەى فەرموودە و ئەوەى پەيوەستە بە رێكەوىت 

160 -------------------------------------------------- نووسينەوەى و تۆماركردىن:

162 ----- گوماىن پێنجەم: گومان لەسەر زانستى فەرموودەو رێبازى فەرموودەناسان:

بيانووى  بە  شەشەم: گومان خستنە سەر چەند فەرموودەيەىك دياريكراوى صەحيح، 

164 -------------------------------------------------------- پێكەوە نەگونجانيان:

166 -------------------------------------- بەىش دووەم: گومانەكان لەسەر ئيجمع

171 ----- بەىش سێيەم: گومانەكان سەبارەت بە رێبازى تێگەيشنت لە دەقى شەرعيى

172 ----------- بەىش چوارەم: پرسيارو گومانەكان سەبارەت بە حەددە شەرعييەكان

يەكەم: حەددى رەجم )بەردبارانكردن(--------------------------------------- 172

دووەم: سزاى لەدين هەڵگەڕانەوە:------------------------------------------- 175
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178 ------------ بەىش پێنجەم: گومانەكان لەسەر هاوەاڵن )رەزاى خوايان لێ بێت(

181 ------------------------ چەند پوختەيەك لە چەند سەرەباسێىك هزريى گرنگدا

پوختەى يەكەم: سەبارەت بە عەقڵ و شەرع---------------------------------- 181

183 -- پوختەى دووەم: سەبارەت بە نەگونجان و ناتەبايى نێوان زانستى رسوشتى و ئايني

پوختەى سێيەم: پرىس ئازادى لە ئيسالمدا------------------------------------- 188

سەرچاوەکان-----------------------------------------------------------------193
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