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پێشەکی
احلمد لله، رب العاملني، وال�س��اة وال�س��ام على اأ�رشف الأنبياء واملر�س��لني، �س��يدنا 

حممد h وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
بەڕێزان، دڵ هەستیارترین ئەندامی جەستەی مرۆڤە، چ لە ڕووی جەستەیی، چ 

لە ڕووی شەرعییەوە، هەربۆیە نەخۆشکەوتن و الوازبوونی، لە هەر ڕوویەکیانەوە، 

ژیانی مرۆڤ دەخاتە مەترسییەوە.

جا من لێرەدا بەحوکمی تایبەتمەندی و پس���پۆڕیی خۆم، زیاتر مەبەستمە قسە 

لەس���ەر الیەنە شەرعییەکەی بکەم، کە مەترس���یی زۆر لە الیەنە جەستەییەکەی 

زیاتر و خراپترە، بەاڵم بەداخەوە، ئێمە وا لێی ناڕوانین و بەپێچەوانەی نەخۆشییە 

جەس���تەییەکانەوە، بەرامبەر نەخۆشییە ش���ەرعییەکانی دڵمان زۆر خەمساردین، 

بێئاگا لەوەی کە دڵە جەس���تەییەکەمان چەند خزمەتیش���ی بکەین و هەموو ژیانی 

خۆیشمانی بۆ تەرخان بکەین، ئەمڕۆ، یان سبەی، هەر لەکار دەکەوێت و دەمرێت و 

دەڕزێ���ت و ژیانی دونیا بەهەموو خۆش���ی و ناخۆش���ییەکانییەوە کۆتایی پێ دێت و 

لەبی���ر دەچێتەوە، بەاڵم دڵە ش���ەرعییەکەمان، لە گش���ت قۆناغەکان���ی بوونماندا، 

ب���ەردەوام لەگەڵماندا دەبێت و هەرگیز بۆ س���اتێکیش لێمان جی���ا نابێتەوە و هەر 

ئەویش بڕیار لە چارەنووسمان دەدات.

هەر بۆیە ئەگەر بەوردی سەرنجی دەقەکانی قورئان و سوننەت بدەین؛ دەبینین 

بەگش���تی جەخت لەس���ەر ئەوە دەکەنەوە، ک���ە هۆکاری هەرچ���ی خراپە و الدانە، 

س���ەرچاوەکەی دڵی مرۆڤەکانە، مەبەس���تی س���ەرەکیی ئەو دەقانەش ئەوەیە، کە 

سەرنجی ئێمە، بەالی دڵەکانماندا ڕابکێشن؛ تا ئاگامان لێیان بێت و نەهێڵین تۆوی 

خراپە، تێیاندا چەکەرە بکات.

خۆشەویس���تان، دڵ کاتێک لەڕووی جەس���تەییەوە نەخۆش دەکەوێت، دەکرێت 

چارەسەر بکرێت ، ئەگەر هەر سوودیشی نەبوو؛ دەکرێت فڕێ بدرێت و بگۆڕدرێت، 
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ب���ەاڵم کاتێک لەڕووی ش���ەرعییەوە نەخ���ۆش دەکەوێت؛ ب���ەدوای خۆیدا، هەموو 

ئەندامانی تری جەس���تە نەخۆش دەخات و لەکاریان دەخات و پەیوەندییان لەگەڵ 

خوادا دەپچڕێنێت ، تاکە ڕێگەش بۆ چارەسەری، پێش لەدەستدان و مردنی، تەوبە و 

بەخۆداچوون���ەوە و گەڕانەوەیە ب���ۆ الی خوای گەورە، ئەگینا هەن���گاو بەهەنگاو، 

دڵەکە سست دەبێت و دەمرێت، دواتریش هیچ شتێک بەهانای خاوەنەکەی نایەت.

پاڵنەری قسەکردن لەسەر ئەم باسە، جگە لە گرنگیی خودی باسەکە لە ڕووی 

بابەتییەوە، بەهەڵە مامەڵەکردن لەگەڵ چەمک و ڕەهەندەکانیەتی.

ئەم���ڕۆ خەڵکانێک���ی زۆر هەن، ئەوەی گوێی پێ نادەن، دڵە ش���ەرعییەکانیان و 

خەم���ی قیامەت و دواڕۆژیانە ، هەموو ژیانیان بۆ جەس���تەیان تەرخان کردووە و لە 

پێناوی خزمەتکردنی ئەودا، ساتەکانی بەخەرج دەدەن.

خەڵکانێکی تر هەن، ڕاس���تە ڕوو لە خوان، بەاڵم ئەوانیش دڵە شەرعییەکانیان 

پش���تگوێ خستووە و  وەکو پێویست گرنگی پێ نادەن،  ئەوەندەی سەرقاڵی ڕواڵەت و 

ڕووکەش���ی کارەکانیان���ن، نی���و ئەوەندە گرنگی بە ک���رۆک و ناوەڕۆک���ی کارەکان و 

مەبەستەکانی شەرع و نیەتی دڵەکانیان نادەن و پرسیاریان لە بارەوە ناکەن.

هەش���مانە وا تێ گەش���تووە، کە تەنها دڵ گرنگە، ئیتر کردەوە هەر چۆن بێت، 

کێشە نییەو کاتێک بەئاگایان دەهێنیتەوە لە کردنی حەرامەکان، دەڵێن: دڵ گرنگە، 

ئەمەش هەڵەتێگەش���تنە لە کردەوەکانی دڵ؛ چونکە ئەگەر ڕاس���تە، دڵمان پاکە و 

س���اغە لەگەڵ خوا، ئەی چۆن ئەو دڵە کاریگەری لەس���ەر کردەوەکانمان درووس���ت 

نەکردووە و ناتوانێت ئاڕاستەیان بکات و لە شتە قەدغەکراوەکان بیانگێڕێتەوە؟!. 

بۆیە تێگەشتنی درووست لە کردەوەکانی دڵ بە ئاوێتەبوون و کاراکردنی هەردوو 

بۆچوونەکە دەبێت لەگەڵ یەک.. دەبێت گرنگیی تەواو بەدڵ و کردەوەکانی بدرێت، 

لە بەرامبەریشدا گرنگی بە کاریگەریی دڵ لەسەر کردەوەکانی جەستە بدرێت.

ئەم بابەتە قس���ە و  وردەکاریی زۆر هەڵدەگرێت، بۆیە بە پێویس���تم زانی، ئەم 
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زنجیرە باس���ەی بۆ تەرخان بکەین و تێیدا هەڵوێس���تە لە س���ەر  ورد و درشتی ئەم 

بابەتە بکەین؛ تا بەئاگاوە مامەڵە لەگەڵ کردەوەی دڵەکانماندا بکەین.

پێم خۆشە، هەر لە پێشەکیی باسەکەشماندا، زۆر سوپاسی هەموو ئەو بەڕێزانە 

بکەم، کە بەم بەرهەمەوە ماندوو بوون بەتایبەت: 

- کەناڵی ئاس���مان پەیام، ک���ە بەردەوام پردێکی پتەوی نێ���وان من و بینەرانی 

بەڕێزی کەناڵەکەیان و جەماوەری ئیسالمدۆس���تی کوردس���تان بوون و پەخشی ئەم 

زنجیرەباسەشیان کە لە )18( ئەڵقە پێک هاتبوو، لەئەستۆ گرت.

- برایانی بەڕێزم مامۆس���تا )بەرزان ئەبوبەکر( و )پشتیوان عبدالرحمن( و )ئەسکەندەر 

ڕەحیم( و )هێمن قادر( کە ئەرکی نووس���ینەوە و هەڵەچنکردن و دیزاینی ئەم پەڕتووکەیان 

لەئەستۆ گرت.

خوای گەورە پاداشتی هەموو الیەک بداتەوە و بیکاتە توێشووی قیامەتی ئێمە و 

ئێوەی بەڕێزیش .

 لە دوعاو نزای بەخێرتان بێبەشمان مەکەن.

پڕۆفیسۆر

د. خالید موحەممەد صاڵح

ڕۆژی سێشەممە: 1/ ذو القعدە/1438 کۆچی، بەرامبەر 2017/7/25

کاتژمێر 25-11 خولەکی پێش نیوەڕۆ.
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گرنگیی کارەکانی دڵ لە دوو ڕووەوەیە: 
یەکەم: لەڕووی جەستەییەوە.
دووەم: لەڕووی شەرعییەوە.

 جا لێرەداو لە دەستپێکی باسەکەماندا، قسە لەسەر ئەو دوو تەوەرە دەکەین:
 

یەکەم: گرنگیی کردەوەکانی دڵ لەڕووی جەستەییەوە: 
خۆشەویس���تان، هەموان دەزانین، کە دڵ هەس���تیارترین ئەندامی جەس���تەیەو 
)40.000( دەمارەخانەی تێدایە و لە هەر خانەیەکیش���یدا، مێشکێکی زۆر  ورد و ئاڵۆز 
هەی���ە . ئەو خانانە ئیش لەس���ەر ڕێکخس���تنی لێدانی دڵ و ڕژاندن���ی هۆڕمۆنات و 
هەڵگرتنی زانیاری دەکەن، پاش���انیش ئەو زانیارییانە ڕەوانەی مێشک دەکرێن، بە 

مەبەستی هەڵگرتن و پاراستنیان.
لە حاڵەتی سرووشتیدا، کێشی دڵ لە نێوان )250-350( غرام دەبێت و قەبارەشی 
هێندەی مس���تی دەس���ت دەبێت و لە هەر خولەکێکی حاڵەتی ئاس���اییدا، )5( پێنج 
لیتر خوێن هەڵدەدات و دەتوانێت هێزی هەڵدانی لە حاڵەتی نائاسس���اییدا هەش���ت 
هێن���دە زی���اد بکات و بیگەیەنێت���ە )40( چل لیتر لە خولەکێک���دا، بەم پێیەش لە 
ڕۆژێک���دا زیاتر لە )7000( حەوت هەزار لیتر خوێن هەڵدەدات و )100.000( جار لێ 
دەدات،  بەو هۆیەشەوە )300.000.000.000( سێسەد ملیار خانە دەتوانێت بژی. ئەو 
شادەمار و موولوولەخوێنانەی کە دڵ ڕۆژانە خوێنیان بۆ دەنێرێت، ئەگەر بدرێنە 
دەمی یەک، ڕێگایەک پێک دەهێنن، کە درێژاییەکەی )100.000( کم دەبێت، واتە: دڵ 

دەتوانێت، تەنها لە ڕۆژێکدا )100.000( کم خوێن پەخش بکات.
زی���اد لەمان���ەش، دڵ تۆڕێکی کارەبای���ی گەورەی تێدایە ک���ە )100( قاتی تۆڕی 

باسی یەكەم
گرنگیی کردەوەکانی دڵ
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کارەبایی مێشک گەورەترە و لە هەموو لێدانێکی دڵدا، هێزێکی موگناتیسی درووست 
دەبێ�ت، )5000( هێندەی موگناتیسی مێشک زیاترە.

دڵ���ی مرۆڤ، ه���ەر لە قۆناغی کۆرپەلەی���ی و لە تەمەن���ی )21( ڕۆژییەوە و بەر 
لەدرووس���تبوونی مێش���ک بە مانگێک دەکەوێتە کار و دەست بە لێدان دەکات، بەبێ 
ئەوەی کەس بزانێت ئەو کارەبایەی دڵ لەکوێوە سەرچاوە دەگرێت و چۆن دەکەوێتە 
کار و تەنه���ا ل���ە نۆ مانگی تەمەنی کۆرپەلەییدا دڵی م���رۆڤ )54.000.000( پەنجاو 

چوار ملیۆن جار لێ دەدات.
ئ���ەو خانانەی دڵ و مێش���ک پێک دەهێنن، بە پێچەوانەی س���ەرجەم خانەکانی 
تری جەس���تەوە، زۆر بەخاوی دەمرن و نوێ دەبنەوە؛ چونکە لەڕووی زانستییەوە، 
هەموو خانەکانی لەش، لە ماوەی پێنج ساڵدا گۆڕانکاریی تەواویان بەسەردا دێت و 
ن���وێ دەبنەوە، بۆ نموون���ە: خانەکانی ڕیخۆلە کەمترین س���ووڕی ژیانیان هەیە و 
زۆر بەزوویی و لەماوەی )48( کاتژمێردا نوێ دەبنەوە، خانەکانی پێست درێژترین 
تەمەنی���ان هەی���ە، بەاڵم ئەوانیش لە ماوەی پێنج س���اڵدا نوێ دەبنەوە، واتە: ئەو 
مرۆڤەی کە ئەمڕۆ دەیبینین، دوای پێنج س���اڵ هیچ کام لە خانەکانی جەس���تەی 
خانەکانی ئەو مرۆڤە نین، کە پێش پێنج س���اڵ هەبوون، بەاڵم خوای پەروەردگار 
لەم یاس���ایە دڵ و مێش���کی ڕیزپەڕ کردووە کە خانەکانیان زۆر بەخاوی دەگۆڕێن، 
بەش���ێوازێک کە هیچ کاریگەریی نەرێنی لەس���ەر ئ���ەو زانیارییانەی کە تێیاندایە 
درووس���ت ناکات، خۆ ئەگەر خانەکانی ئەمانی���ش بەهەمان خێرایی خانەکانی تر 
بگۆڕایە؛ ئەو کات مرۆڤ هەموو ئەو زانیارییانەی کە بەدەس���تی هێناوە لە ماوەی 
پێنج ساڵدا لەدەستی دەدا و لەناو دەچوون و دەبوو سەرلەنوێ دەستی بکردایەتەوە 
ب���ە کۆکردنەوەی زانی���اری و بەمەیش لە هەموو تەمەنی���دا هەرچەند درێژ بوایە 

فێری هیچ نەدەبوو، هەرگیزیش پێشکەوتنی بەخۆیەوە نەدەبینی.
ئەمان���ە تنۆکێکن لە دەریای نهێنییەکانی ئەم ئەندامە زۆر هەس���تیارە، جا دڵ 
چەند لەڕووی جەس���تییەوە گرنگ و هەس���تیارە، ل���ەڕووی مەعنەوی و مەعریفی و 
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شەرعیشەوە، هەزار هێندە گرنگتر و هەستیارترە.
ب���ەاڵم بەداخەوە، س���ەرەڕای ئەو هەم���وو گرنگییەی زۆرێک لە ب���اوەڕداران لە 
دڵەکانی���ان تەواو بێئاگان، بەتایبەتی لەم س���ەردەمەدا، کە مادییەت و پیرۆزکردنی 
جەس���تە و خوێندنەوەی ڕووکەشی شتەکان تەواو خەڵکی سەرقاڵ کردووە و دڵەکان 
لەب���ەر پەنهانبوون و ش���اراوەییان کەمتر دەبن���ە جێی بای���ەخ و گرنگیپێدان، ئەم 
پشتگوێخستن و پەراوێزخس���تنەش، زۆرجار دەبنە مایەی نەخۆشکەوتنی دڵەکان و 

زۆر کات لەکارکەوتن و لەدەستدانیان.

 دووەم: گرنگیی کردەوەکانی دڵ لەڕووی شەرعییەوە: 
هەروەک چۆن لەڕووی جەستەییەوە دڵ گرنگترین ئەندامی جەستەیە، لەڕووی 
شەرعیشەوە هەر وایە، هەر بۆیە خوای پەروەردگار لە قورئاندا لە )100( جێگەدا 
ناوی بردووە و گش���ت ئەرک و بەرپرسیارێتییە شەرعییە هەستیارەکانی لە هەردوو 
حاڵەت���ی ئەرێنی و نەرێنی���دا ڕووب���ەڕووی دڵ کردووەتەوە و هێندەی باس���ی دڵی 

کردووە، باسی هیچ ئەندامێکی تری جەستەی نەکردووە.
هۆکاری ئەم گرنگیپێدانەش، بۆ ئەم چەند خاڵەی الی خوارەوە دەگەڕێتەوە: 

یەک���ەم: ژیری و عەقڵی مرۆڤ لە دڵیدایە، نەک مێش���ک و دەماغی و هەر دڵیش 
بەرپرس���یاری یەکەمە لە وەرگرتنی هەڵوێست و ئاڕاس���تەکردنی مرۆڤ و بڕیاردان 
لە چارەنووس���ی، نەک مێش���ک، هەر ئەویش بەرپرس���یارە لە سەرجەم نەخۆشییە 

دەروونییەکانی وەکو: دەمارگیری، دڵڕەقی، دووڕوویی، ئێرەیی، بێباوەڕی.

بۆ نموونە: خوای گەورە دەفەرموێت: اأَفَلْم َي�ِسرُيوا ِف اْلأَْر�ِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب 
ِتي ِف  اُر َوَلِكن َتْعَم��ى اْلُقُلوُب الَّ ّنَه��ا َل َتْعَمى اْلأَْب�سَ َيْعِقُل��وَن ِبَه��ا اأَْو اآَذاٌن َي�ْسَمُعوَن ِبَها َفاإِ

��ُدوِر)1(. وات���ە: ئایا ئەوانە بەزەویدا ناگەڕێ���ن و داڵنێکیان نییە کە بیری پێ  ال�سُّ

بکەنەوە و بەهۆیەوە پەند لە بەسەر هاتی نەتەوەکانی تر وەربگرن و باوەڕ بهێنن، 

.46 1- �سورة احلج: الآية
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ی���ان گوێیەکیان نییە بەهۆیەوە ببیس���تن و تێ بگەن؛ چونکە ئەوەی نابینا دەبێت 
چاوی سەر نییە، بەڵکو دڵەکانە کە لە ئاستی حەق نابینا دەبن و دادەخرێن.

لە س���ورەتی ئەعرافیش���دا، لەو بارەیەوە دەفەرموێت: َلُهْم ُقُلوٌب َل َيْفَقُهوَن ِبَها 

وَن ِبَها)2(. واتە: ئەوان���ە داڵنێکیان هەیە بیری پێ ناکەنەوە و  ُ ْع��نُيٌ َل ُيْب�رشِ َوَلُه��ْم اأَ

چاوانێکیان هەیە ڕاستییەکانی پێ نابینن.
کەوات���ە: خوای پەروەردگار، لێرەدا ئەرکی بینینی ڕاس���تییەکان و بیرکردنەوە و 
بڕی���اردان لەبارەیان دەداتە پاڵ دڵ، نەک مێش���ک و چ���او؛ چونکە چاو تەنها وەکو 
کامێرایەک وایە و ئەرکی گرتن و بینینی دیمەنەکانی لە ئەستۆیە، نەک هەڵسەنگاندن و 
بڕیاردان لەبارەیانەوە، دواتر ئەوەی بڕیار لەبارەیانەوە دەدات و هەڵسەنگاندیان بۆ 
دەکات دڵە، نەک چاو، بۆیە هەرکات دڵ داخرا، ئیتر بینینی چاو بێسوودە و ڕاستە 
م���رۆڤ دیمەنەکان دەبینێت، بەاڵم ناتوانێت بڕیاری درووس���تیان لەبارەوە بدات و 

ڕەش و سپی لێ تێکەڵ دەبێت.
ئیمام���ی غەزالی لەبارەی گرنگیی دڵ دەفەرموێت: ]هو املدرك، العامل، العارف من 
الإن�سان، وهو املخاطب، واملعاتب، واملطالب[)3(. واتە: دڵ ئەندامێکی ژیر و زانایە و توانای 

ناسینەوەی شتەکانی هەیە لە مرۆڤدا، هەموو ئەرک و داواکاری و گلەییەکانیش هەر 
ڕوو لەو دەکەن. 

تا ماوەیەک لەمەوبەر ڕۆژئاواییەکان ئەم زانس���تەیان نە دەس���ەلماند کە خوای 
گەورە لە قورئاندا باس���ی کردووە، کە دڵ سەرچاوەی هەڵسەنگاندن و بڕیاردانە لە 
مرۆڤدا، بەاڵم ئێس���تا گەش���توونەتە ئەو ڕاس���تییەی کە ئەوەی قورئان لەو بارەوە 
باس���ی دەکات تەواو ڕاس���تە، ئێس���تا بۆ خۆیان چەندین توێژینەوەی زانس���تییان 
لەس���ەر کردووە، بەتایبەتی دوای پەرەس���ەندنی نەش���تەرگەریی گواستنەوەی دڵ و 

.179 2- �سورة الأعراف: الآية

3- الغ��زايل ]اأبو حامد حمم��د بن حممد الغزايل الطو�س��ي[، اإحياء علوم الدي��ن، ج3، دار املعرفة، 

بريوت، �ض3. 
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ئەو گۆڕانکارییانەی کە لە پاش گۆڕینی دڵی نەخۆش���ەکان، بەس���ەر نەخۆشەکاندا 
دێن لە ش���ێوازی مامەڵەکردن و حەزلێکردن و بیرکردنەوە و زۆر ش���تی تر، کە پاش 
لێکۆڵین���ەوە بۆیان دەرکەوتووە، هەموو ئەو گۆڕانکارییانە، هۆکارەکەی بۆ گۆڕینی 

دڵەکان دەگەڕێتەوە.
هەر لەم ڕۆژانەدا، توێژینەوەیەکم کەوتە بەرچاو، کە باس لەم بابەتە دەکات و 
چیرۆکی گۆڕینی دڵی منداڵێک بەنموونە دەهێنێتەوە، کە لە تەمەنی هەشت ساڵیدا 
دەکوژرێت و پزیشکەکان دڵەکەی دەگوازنەوە بۆ منداڵێکی تر کە دڵی نەخۆشە، ئەم 
منداڵەی کە دڵەکەی بۆ گۆڕاوە، شەوانە بەگریان خەبەری دەبێتەوە، لە حاڵەتێکی 
دەروونی زۆر خراپدایە، کاتێک کە لێی دەپرسن هۆکاری ئەم بێزاربوونەت چییە؟ 
لە وەاڵمدا دەڵێت: کەس���ێک هەیە دەیەوێت بمکوژێ���ت، لە کاتێکدا ئەم منداڵە بە 
هیچ شێوەیەک ئاگای لەوە نییە، کە ئەو دڵەی بۆی دانراوە دڵی منداڵێکی کوژراوە، 
دڵ���ی ئ���ەو منداڵە کوژراوە، چی ترس���ێکی تێدا بووە لە دوا س���اتەکانی تەمەنیدا و 
لەسەروبەندی کوشتنەکەیدا، هەمووی لەگەڵ دڵەکەی گوازراوەتەوە بۆ ئەم منداڵە، 
دواتر و بەهۆی ئەو وەسفانەی کە منداڵەکە دەیدات لەسەر بکوژەکە کە لە خەویدا 

دەیبینێت، بکوژی ڕاستەقینەی منداڵی یەکەم دەدۆزنەوە )4(. 
زی���اد لەمەش، پزیش���کەکان تێبینی ئەوەی���ان کردووە ئەو کەس���انەی کە دڵی 
دەس���تکردیان بۆ درووس���ت دەکەن، تووش���ی زۆر گرفتی دەروون���ی دەبن؛ چونکە 
هەس���ت بە هیچ خۆشەویستی و سۆز و بەزەییەک ناکەن و خاڵی دەبنەوە لە هەموو 

ئەو هەستانەی کە مرۆڤێکی ئاسایی لە دڵیدا درووست دەبێ�ت.
ئەمانە و چەندان بەڵگەی تر، ئەو ڕاستییەمان بۆ دەسەلمێنن، کە ئەوەی قورئان 
لەبارەی دڵ باس���ی دەکات کە س���ەرچاوەی هەموو باش و خراپییەکی مرۆڤە تەواو 

يِه��ْم اآَياِتَنا ِف  درووس���تە و هەر لەبەرئەوەش���ە کە خوای گەورە دەفەرموێت: �َسُنِ

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-58/132-2010--4

.03-22-23-54-11
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)5(. واتە: ئێمە بەڵگەی گەورەی دەسەاڵتی  قُّ ُه احْلَ َ َلُهْم اأَنَّ اْلآَفاِق َوِف اأَنُف�ِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

خۆمانیان نیشان دەدەین لە خۆیان و لە گەردوون و چواردەوریاندا؛ تا تەواو بۆیان 
ڕوون بێتەوە، هەموو ئەوەی کە خوا دەیفەرمووێت لەو قورئانەدا حەق و ڕاستە.

دووەم: هەر لەبەر خاڵی یەکەمیشە، کە خوای گەورە لەنێو هەموو ئەندامەکانی 
جەس���تەدا دڵی هەڵبژاردووە بۆئەوەی قورئان و فەرموودەکانی ئاڕاس���تە بکات: لەو 

وُح اْلأَِمنُي * َعَلى َقْلِبَك  بارەیەشەوە بە پێغەمبەری خوا h دەفەرموێت: َنَزَل ِبِه الرُّ

ِلَتُكوَن ِمَن امْلُنِذِريَن)6(. واتە: جوبرەئیل ئەو قورئانەی هێناوەتە خوارەوە بۆ س���ەر 

دڵت؛ تا ببیتە فروستادەی خوا و خەڵکی ئاگادار بکەیتەوە.
ئەم���ەش ش���ەرەف و گەورەییەکی تری دڵ���ە، خۆ ئەگەر ه���ەر ئەندامێکی تری 
جەستە لەو بەنرختر و بەڕێزتر بوایە؛ ئەوا بەدڵنیاییەوە ئەو شەرەفە بەو دەبڕا، 
بەاڵم دیارە،لە بەنرخی و بەڕێزیدا، دڵ یەکەمینی بێ ڕکابەرە، هەر لەبەرئەوەش���ە 
ک���ە خوای گەورە، چەند جارێک و لە چەند قۆناغێکی جیاوازی تەمەنی موبارەکی 

پێغەمبەردا h فریش���تەی ناردووە؛ تا دڵی بش���ۆنەوە لە هەر ش���تێک کە لەگەڵ 
گەروەیی پایە و پەیامەکەی ئەودا یەک ناگرێتەوە و تا زەمینەسازی بکات بۆئەوەی 

قورئانی بۆ دابەزێنێت.
سێیەم: دڵ النکە و ئارامگای بیروباوەڕ و خواناسییە: قورئان، دڵ بە سەرچاوەی 
خواناس���ی و تەقواو باوەڕ لەقەڵەم دەدات و کاتێک باسی هەڵوێست و باوەڕی عەرەبە 

دەشتەکییەکانمان بۆ دەکات، کە دەهاتنە خزمەتی پێغەمبەر h وباسی باوەڕداری 
خۆیان بۆ دەکرد خوای گەورە بەرپەرچی قسەکەیان دەداتەوە و پێیان دەفەرموێت: 

 .)7(ُتوؤِْمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا اأَ�ْسَلْمَن��ا َومَلَّا َيْدُخِل اْلإِميَاُن ِف ُقُلوِبُكْم ْ ا ُقل ملَّ َقاَل��ِت اْلأَْعَراُب اآَمنَّ

واتە: عەرەبە دەش���تەکییەکان دەیانگوت ئێمە باوەڕدارین، بڵی ئێوە باوەڕدار نین، 

.53 5- �سورة ف�سلت: الآية

.194-193 6- �سورة ال�سعراء: الآيتان

.14 7- �سورة احلجرات: الآية
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بەڵکو بڵێن موسڵمانین؛ چونکە هێشتا باوەڕ لە دڵتاندا دانەمەزراوە.
کەوات���ە: ئەم ئایەت���ە جێاوازی نێوان چەمکی باوەڕداری و مسوس���وڵمانبوونمان 
ب���ۆ ڕوون دەکاتەوە )8( و تێگەش���تنی هەڵەی خەڵکی لەو بارەی���ەوە ڕەت دەکاتەوە و 
ئەوە دەس���ەلمێنێت، کە باوەڕداری ڕاستەقینە ئەوانەن کە باوەڕەکەیان لە دڵیاندا 
ڕەگی داکوتاوە و چەسپاوە و هەر کارێک، یان گوفتارێک کە دەیکەن، هەڵقواڵوی ئەو 

باوەڕەی ناخیانە و لەوێوە سەرچاوەی گرتووە. 

هەر بۆیە پێغەمبەری خوایش h کاتێک باس���ی تەقوا و لەخواترس���ان دەکات 
دەفەرموێت: 

8- )ئیمان( و )ئیسالم( دوو زاراوەن ئەگەر بەجیا بەکار هاتن بەیەک واتا دێن، بۆ نموونە: ئەگەر گوتمان 

)ئیمان( بەواتی )ئیسالم( یش دێت و بەپێچەوانەشەوە هەر وایە، بەاڵم ئەگەر پێکەوە بەکار هاتن و گوتمان 

)ئیمان( و )ئیس���الم( ئەوا هەر یەکە و واتای تایبەتی خۆی دەبێت، بۆ نموونە: )ئیمان( بۆ باوەڕی ناخ و 

قەناعەتی دڵ و شتە مەعنەوییەکان بەکار دێت، وەکو باوەڕبوون بە خوای گەورە و پەیامبەرێتی پێغەمبەر 

h و سەرجەم پێغەمبەران و پەڕتووکە ئاسمانییەکان و فریشتەکان و ڕۆژی دوایی و قەزار و قەدەر کە هەموو 

ئەمانە ش���تانێکن پەیوەندییان بە باوەڕی ناخەوە هەیە و کەمتر لە ڕووکەش���دا هەستیان پێ دەکرێت.

بەاڵم )ئیسالم( بۆ پەرستشە ڕووکەشەکانی وەکو نوێژ  و ڕۆژوو و زەکات و حەج و ئەو شتانە بەکار دێت، کە 

ئەندامەکانی جەستە دەیکەن و بەڕووکەش دیارن و هەستیان پێ دەکرێت. ئەم جیاوازییەش بەڕوونی لەم 

فەرموودەیەدا بۆمان دەردەکەوێت، کە پێشەوا عومەر خوای لێ ڕازی بێت بۆمان دەگێڕێتەوە و دەفەرموێت: 

َعِر، َل  َياِب، �َسِديُد �َسَواِد ال�سَّ ِه h َذاَت َيْوٍم اإِْذ َطَلَع َعَلْيَنا َرُجٌل �َسِديُد َبَيا�ِض الثِّ َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َر�ُسوِل اللَّ

َع  ِبىِّ h، َفاأَ�ْسَنَد ُرْكَبَتْيِه اإَِل ُرْكَبَتْيِه، َوَو�سَ ا اأََحٌد، َحتَّى َجَل�َض اإَِل النَّ َفِر، َوَل َيْعِرُفُه ِمنَّ ُيَرى َعَلْيِه اأََثُر ال�سَّ

ِه h: }الإِ�ْسَاُم اأَْن َت�ْسَهَد اأَْن َل  ِنى َعِن الإِ�ْسَاِم. َفَقاَل َر�ُسوُل اللَّ ُد اأَْخِبْ مَّ ْيِه َعَلى َفِخَذْيِه َوَقاَل: َيا حُمَ َكفَّ

جَّ اْلَبْيَت اإِِن  اَن، َوَتُ وَم َرَم�سَ َكاَة، َوَت�سُ َاَة، َوُتوؤِْتَى الزَّ ِه، َوُتِقيَم ال�سَّ ًدا َر�ُسوُل اللَّ مَّ ُه، َواأَنَّ حُمَ اإَِلَه اإِلَّ اللَّ

ِنى َعِن الإِميَاِن. َقاَل:  ْخِبْ ُقُه. َقاَل: َفاأَ دِّ ُلُه َوُي�سَ َدْقَت. َقاَل: َفَعِجْبَنا َلُه َي�ْساأَ ا�ْسَتَطْعَت اإَِلْيِه �َسِبيًا{. َقاَل: �سَ

َدْقَت. ه{.  َقاَل: �سَ ِه َو�رَشِّ ِمَن ِباْلَقَدِر، َخرْيِ ِه، َوَمَاِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، َوُر�ُسِلِه، َواْلَيْوِم الآِخِر، َوُتوؤْ ِمَن ِباللَّ }اأَْن ُتوؤْ
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اٍت{)9(.  ْدِرِه َث��َاَث َمرَّ ْق��َوى َهاُهَنا، َوُي�ِس��رُي اإَِل �سَ ْق��َوى َهاُهَنا، التَّ ْق��َوى َهاُهَن��ا، التَّ }التَّ
واتە: تەقوا و لەخواترس���ان ئا لێرەدایە، تەقوا و لەخواترس���ان ئا لێرەدایە، تەقوا و 

لەخواترسان ئا لێرەدایە، سێ جار ئاماژەی بۆ سنگی کرد.
چوارەم: لەبەرامبەر خاڵی چوارەمدا و بەپێچەوانەش���ەوە دڵ ئەگەر پارێزگاری 

لێ نەکرێت؛ دەبێتە سەرچاوەی هەرچی نەخۆشی و تاوان و دوودڵی و بێباوەڕییە.
ب���ۆ نموونە: کاتێ���ک قورئ���ان باس���ی دووڕوو و مونافیق���ەکان دەکات، هۆکاری 

َر�ٌض َفَزاَدُهُم  دووڕووییەکەیان بۆ دڵەکانیان دەگێڕێتەوە و دەفەرموێت: ِف ُقُلوِبِهم مَّ

الّلُه َمَر�سًا)10( واتە: ئەوانە دڵەکانیان نەخۆشە، خوای پەروەردگاریش زەمینەسازیی 

کردووە؛ تا زیاتر لەبێباوەڕی و نەخۆشییەکەیاندا ڕۆبچن.

ن  یان لەب���ارەی بێیاوەڕیی جوولەکەکان���ەوە دەفەرموێت: ُثمَّ َق�َس��ْت ُقُلوُبُكم مِّ

َجاَرِة اأَْو اأَ�َسدُّ َق�ْس��َوًة)11( واتا پاش ئەوە دڵەکانتان ڕەق بوو، هەتا  َبْع��ِد َذِل��َك َفِهَي َكاحْلِ

وەک ب���ەردی لێهات، یان لە بەردیش ڕەقتر، کەوات���ە: هۆکاری گومڕایی ئەمانیش 
دیس���ان ڕەقی دڵەکانی���ان بووە، یان لەب���ارەی هۆکاری مایەپووچ���ی بێباوەڕان لە 

ا َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن)12(. واتە: نەخێر  قیامەت���دا دەفەرموێت: َكاَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم مَّ
ئەوان���ە بەه���ۆی بەدکرداریی خۆیان و ڕۆچوونیان ل���ە تاوانەکانیاندا خوا دڵەکانی 

مۆرکردبوون و حەقیان پێ نەدەبینی. 

پێنج���ەم: دڵ وەکو ڕۆح وایە بۆ کارەکانی ئەندامانی جەس���تە، جا هەرچەندەِ 
ئەندامەکانی جەس���تەی مرۆڤ شتێکی جوانن و س���وودی باشیشیان لێ دەبینرێت، 
بەاڵم ئەگەر جەستە ڕۆحی تێدا نەبوو؛ ئەوانە نە جوانییان دەمێنێت و نە سوود، 

9- م�سل��م ]م�سلم ب��ن احلجاج ابن م�سلم الق�س��ريى[، �سحيح م�سلم ]اجلام��ع ال�سحيح[، ج8، دار 
الفكر، بريوت، �ض11.

.10 10- �سورة البقرة: الآية

.75 11- �سورة البقرة: الآية

.14 12- �سورة املطففني: الآية
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کردەوەکانی دڵیش ڕۆحی هەموو کردەوەکانی تری جەس���تەی مرۆڤن؛ ئەگەر دڵ 
ب���اش بوو؛ ئەوا ک���ردەوەکان ڕۆحیان تێدایە و جوانییەکی زۆریش���یان دەبێت، خۆ 

ئەگەریش دڵ تێک چوو، ئەو کات سەرجەم ئەندامەکانی جەستە تێک دەچێت .
شەشەم: دڵ پادش���ا و فەرمانڕەوای مەملەکەتی جەستەیە و سەرجەم ئەندامانی 
جەستە  وێنای خواستەکانی دڵ دەکەن لە ڕواڵەتدا، بۆیە ئەگەر دڵەکان ڕێک  و باش 
بن؛ ئەوا سەرجەم ئەندامەکانی تر ڕێک و باش دەبن، بەپێچەوانەشەوە هەر وایە؛ 
چونک���ە مرۆڤ هیچ کارێک ناکات، هەتا دڵ لێکدانەوە و زەمینەس���ازی بۆ نەکات و 
پەس���ەندی ن���ەکات و فەرمانی پ���ێ دەر نەکات، جا کارەکە ب���اش بێت، یان خراپ، 
کەواتە: هەرکات  ویستمان خۆمان چاک بکەین، یان خەڵکی تر؛ ئەوا دەبێت خاڵی 
س���ەرەتا لە دڵەکانەوە دەس���ت پێ بکەین، بۆ نموونە: کەسێک دز بێت، یان درۆزن، 
ی���ان داوێنپیس ئێم���ە کارمان بە چاکردنی زمان و دەس���ت و داوێن���ی نییە، بەڵکو 
کارمان بەچاکردنی دڵێتی؛ چونکە ئەوانە تەنها دارودەس���تەی دڵن و گوزارش���تیان 
لە  ویس���ت و خواستەکانی ئەو کردووە و هەر ئەویش بەرپرسیارە لە کردەوەکانیان؛ 
چونکە دڵ وەکو موەلیدەیەک وایە، گەر بەدرووس���تی کار بکات؛ پێویس���تە  وزەی 
خواناس���ی ت���ەواو پەخش بکات بەس���ەر هەموو ئەندامانی جەس���تەدا، خۆ ئەگەر 
نەیکرد و ئەندامەکانی جەستەی پێ پابەند نەکرا؛ ئەو کات بزانە، ئەو دڵە کێشەی 

هەیە، بۆیە کاریگەری بەسەر ئەندامانی جەستەوە نەماوە.

سەبارەت بەگرنگیی ئەم خاڵەش پێغەمبەری خوا h دەفەرموێت: }اأََل َواإِنَّ ِف 
َل َوِهَي اْلَقْلُب{ ُه اأَ �َسُد ُكلُّ ��ُه َواإَِذا َف�َسَدْت َف�َسَد اجْلَ �َسُد ُكلُّ َلَح اجْلَ َلَحْت �سَ َغًة اإَِذا �سَ �َس��ِد ُم�سْ اجْلَ

)13(. واتە: لە ناو الش���ەی مرۆڤدا پارچە گۆش���تێک هەیە، ئەگەر باش بوو؛ هەموو 

ئەندامانی تری جەس���تە، بەش���وێن ئەودا باش دەبن، خ���ۆ ئەگەریش خراپ بوو؛ 

13- البخ��اري ]حمم��د بن اإ�سماعيل البخ��اري[، �سحيح البخ��اري، ج1، ط1، دار ط��وق النجاة، 

1422، تقي��ق: حممد زهري نا���رش، �ض20. م�سلم ]م�سلم بن احلج��اج الق�سريى الني�سابوري[، 

�سحيح م�سلم ]اجلامع ال�سحيح[، ج5، دار الفكر، بريوت، �ض51. 
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هەموو ئەندامانی جەستە، بەشوێن ئەودا خراپ دەبن، ئەو پارچە گۆشتەش دڵە. 
َمنِّي  هەر لەبەرئەوەیە ش���ێخ حەس���ەنی بەصری دەفەرموێت: ]َلْي�َض اْلإِميَ��ان ِبالتَّ
َقُه اْلَعَم��ل[)14(. واتە: باوەڕداری بەخۆزگە و  دَّ َحلِّ��ي، َوَلِك��ْن َما َوَقَر ِف اْلَقْلب َو�سَ َوَل ِبالتَّ

بریا، یان ڕووکەش و پۆشاک نییە، بەڵکو باوەڕ ئەوەیە کە لە دڵدا جێگیر دەبێت و 
کردەوەکان پشتڕاستی دەکەنەوە. 

حەوتەم: س���اغی و یەکالبوون���ەوەی دڵەکان بۆ خوای گەورە مەرجی س���ەرەکی 
وەرگرتنی هەر کارێک، یان پەرستشێکە کە مرۆڤەکان ئەنجامی دەدەن.

هەش���تەم: کردەوەکانی دڵ و پەرستشەکانی هەمیشەیین و کاتی دیاریکراویان بۆ 
نییە، هەر وەکو باوەڕبوون بە خوای گەورە و سەرجەم بنەماکانی تری باوەڕ، نابێت 
مرۆڤ بۆ تەنها ساتێکیش لێیان بێئاگا بێت، بەاڵم کردەوەکانی تری جەستە کاتی 
دیاری کراوی خۆیان هەیە و مەرج نییە هەمیش���ە بوون و بەردەوامیان هەبێت، لە 
نموونەی نوێژ و ڕۆژو زەکات و حەج و جیهاد و هتد... بگرە زۆر جار وا هەڵدەکەوێت 
ک���ە کات یەکێکە لە بنەما، یان مەرجەکانی پەرستش���ەکە و هەتا کاتی دیاریکراوی 
خۆی نەیەت پەرستش���ەکە بش���کرێت خوای گ���ەورە وەری ناگرێت هەروەک نوێژ و 

ڕۆژووی مانگی ڕەمەزان، یان حەج.
نۆیەم: لە کۆتاییشدا دڵ تاکە ئەندامێکی جەستەیە، کە دەکرێت ببێتە فریادڕەسی 
مرۆڤ���ەکان لە قیامەتدا بەپێچەوانەش���ەوە مایەی لەناوچ���وون بەدبەختکردنیان: 

َه  خ���وای گەورە لەو بارەیەوە دەفەرموێت: َيْوَم َل َينَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن * اإِلَّ َمْن اأََتى اللَّ

ِبَقْل��ٍب �َسِلي��ٍم)15( . واتە: ڕۆژێک کە نە ماڵ نە من���داڵ، هیچی بەکەڵکی مرۆڤەکان 

نایەت و بەفریای ناگات، جگە لە دڵێک نەبێت کە س���اغ و پاک و ڕاس���ت بووە لەگەڵ 
خوادا، تەنها ئەو دڵە بەهانای خاوەنەکەیەوە دێت و ڕزگاری دەکات.

14- اإبن القيم ]حممد بن اأبي بكر بن اأيوب الزرعي الدم�سقي[، حا�سية اإبن القيم على �سنن اأبي داود، 

ج12، دار الكتب العلمية، بريوت، ط، 1415، �ض394.

.89-88 15- �سورة ال�سعراء: الآيتان
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لە فەرموودەیەکی تردا پێغەمب���ەری خوا h دەفەرموێت: }َيْغُزو َجْي�ٌض اْلَكْعَبَة 
ِه َكْيَف ُيْخ�َسُف  ِلِهْم َواآِخِرِهْم َقاَلْت: ُقْلُت َيا َر�ُسوَل اللَّ ْر�ِض ُيْخ�َسُف ِباأَوَّ َفاإَِذا َكاُنوا ِبَبْيَداَء ِمْن اْلأَ

ِلِهْم َواآِخِرِهْم ُثمَّ ُيْبَعُثوَن  وَّ ِلِه��ْم َواآِخِرِهْم َوِفيِهْم اأَ�ْسَواُقُه��ْم َوَمْن َلْي�َض ِمْنُهْم؟!!. َقاَل ُيْخ�َسُف ِباأَ ِباأَوَّ

اِتِه��ْم{)16(. واتە: س���وپایەک دەیەوێت بدات بەس���ەر کەعب���ەدا، لە هەندێک  َعَل��ى ِنيَّ

ڕیوایەتدا هاتووە کە حەفتا هەزار چەکداری لەگەڵە، کاتێک بەدەشتاییەکدا تێپەڕ 
دەب���ن، خوای پ���ەروەردگار هەموویان دەب���ات بەناخی زەوی���دا و لەناویان دەبات. 
خاتوو عائیش���ە خوای لێ ڕازی بێت ئەوەی پێ س���ەیر دەبێت و دەفەرموێت: ئەی 

پێغەمب���ەری خ���وا h چۆن خوا هەمووی���ان دەبات بەناخی زەوی���دا، لە کاتێکدا 
خەڵکانێکیان لەگەڵ هاتوون لەوان نین و بۆمەبەس���تی ئەوانیش نەهاتوون، بەڵکو 
بە مەبەس���تی بازرگانی هاتوون؟! یان ڕێب���وار بوون لەڕێ لەگەڵیان کەوتوون، یان 
بەزۆر هێناویانن، یان بەناچاری و بۆنان پەیداکردن هاتوون )17(. خۆ ئەوانە هیچیان 
ب���ە نیەتی تێکدانی کەعبە نەهاتوون، چۆن خوای گەورە هەموویان لەناو دەبات؟! 

پێغەمبەری خوا h لە وەاڵمدا فەرمووی: هەموویان وەک یەک لەناو دەبات، بەاڵم 
دواتر لە قیامەتدا بەجیاواز زیندوو دەکرێنەوە و هەرکەسە و بەپێی نیەتەکەی دڵی 

مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت. 
کەواتە: ئەمانە هەرچەندە ڕواڵەت و ڕووکەشیان وەک یەک بووە، بەاڵم جیازوازی 

نیەتەکانی دڵیان چارەنووسیان دەگۆڕێت.

16- البخاري، �سحيح البخاري، ج3،�ض66.

17- لە هەندێک ڕیوایەتی فەرموودەکەدا باسی ئەوانە دەکات.
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نی���ەت س���ەرەتاییترین و گرنگترین کردەوەی دڵە، کە کاریگەریی ڕاس���تەوخۆی 
لەس���ەر ک���ردەوەی س���ەرجەم ئەندامانی جەس���تەی م���رۆڤ؛ لە ه���ەردوو ڕووی 
ئەرێن���ی و نەرێنییەوە هەیە، بۆیە جێی خۆیەتی، کە گرنگیی تەواوی پێ بدرێت و 

ڕوونکردنەوەی تەواوی لەسەر بدرێت لەم چەند خاڵەدا: 
پێناسەی نیەت: 

ئیبنو لقەییم بەش���ێوەیەکی گشتی پێناس���ەی نیەت دەکات و دەڵێت: )بریتییە 
ل���ە ک���ردەوە و مەبەس���تی دڵ( )1(. ئەمەش واتایەکی گش���تگیرە و خەڵک���ی دیندار و 
بێدین و کردەوەی باش و خراپیش دەگرێتەوە. قەڕافیش لەپێناسەی نیەتدا دەڵێت: 
)مەبەس���تی دڵی ئ���ەوە بێت کە دەیەوێت بە کردەوە ئەنجامی بدات( )2(. پێش���ەوا 
بەیزاویی���ش بەش���ێوەیەکی تایبەتتر پێناس���ەی دەکات و دەڵێت: )ئاڕاس���تەکردنی 
خواس���تەکانی مرۆڤە بەرەو کردنی کارێک لە پێناو دەس���ت خس���تنی ڕەزامەندیی 

خوای گەورە و جێبەجێکردنی فەرمانەکانی()3( . 
شێوازی نیەت: 

زانین���ی نی���ەت بۆخۆی چەند گرنگ���ە، ئەوەندەش گرنگە بزانین کە ش���ێوازی 
نیەتهێنان چۆنە، ئایا نیەت بەدەم دەگوترێت، یان تەنها بەدڵ؟ یان بەهەردوکیان؟ 
بۆچوون���ی پەس���ەندی زانایان ل���ەم بارەی���ەوە ئەوەیە کە نی���ەت تەنها بەدڵ 
دەگوترێت و پێویس���تە کاتی نیەتهێنان بۆ پەرستش���ەکان، یان دەستپێکردنیان دڵ 

1- اإب��ن القي��م ]حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي الدم�سقي[، بدائع الفوائد، ج3، ط1، مكتبة نزار 
م�سطفى الباز، مكة املكرمة، 1416-1996، تقيق: ه�سام عبد العزيز واآخرون. �ض710.

2- الق��راف ]�سه��اب الدين اأحمد بن اإدري�ض ب��ن عبد الرحمن املالكي[، الذخ��رية، ج1، ط1، دار 
الغرب الإ�سامي، بريوت، 1994، تقيق: حممد حجي واآخرون، �ض340.

3- اإب��ن جنيم احلنفي ]زين العابدين بن اإبراهيم بن جنيم[، الأ�سباه والنظائر، ط1980، دار الكتب 
العلمية، بريوت، �ض29.

باسی دووەم
نیەت
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ت���ەواو بەئاگا بێت و بزانێت مەبەس���تی لەو کارە چیی���ە؟ چۆنی دەیکات؟ بۆ کێی 
دەکات؟ ئیتر پێویس���ت ناکات ئەو نیەتەی کە لە دڵیدا هەیەتی بیخاتە س���ەر زار؛ 
چونکە هیچ بەڵگەیەکی درووس���ت لەبەردەس���تدا نییە کە پێغەمبەری خوا h بە 
دەم نیەتی هێنابێت، تەنانەت هەندێک پەرس���تش کە دەنگی بەرزکردووەتەوە لە 
کات���ی ئەنجامدانی وەکو }ب�سم الله، الله اأكب{ لە کاتی س���ەربڕیندا، یان }لبيك الله 
حج��ا اأو عم��رة{ زانای���ان دەڵێن: ئەوانە نی���ەت نین، بەڵکو وەک���و )الله أکبر( کاتی 

دەستپێکردنی نوێژ وایە و نیشانەی چوونە ناو پەرستشەکەوەیە، نەک نیەت بێت.
اِت{:  يَّ َا الأْعَماُل ِبالنِّ فەرموودەی: }اإِنَّ

دیارترینی ئەو دەقانەی کە باس���ی نیەت دەکەن ئەو فەرموودەیەیە کە پێشەوا 
عوم���ەر ڕەزای خوای ل���ێ بێت بۆم���ان دەگێڕێتەوە و دەفەرموێ���ت: گوێم لێ بوو 
َا ِل��ُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن  اِت َواإِنَّ يَّ َا الأْعَماُل ِبالنِّ پێغەمب���ەری خوا h دەیفەرم���وو: }اإِنَّ
ْو اإَِل اْمَراأٍَة َيْنِكُحَها َفِهْجَرُتُه اإَِل َم��ا َهاَجَر اإَِلْيِه{)4(. واتە:  يُبَه��ا اأَ َكاَن��ْت ِهْجَرُت��ُه اإَِل ُدْنَيا ُي�سِ

هەم���وو کردەوەیەک���ی مرۆڤ بەگوێ���رەی نیەتی خاوەنەکەیەت���ی –ئەگەر نیەتی 
ب���اش بوو کردەوەکەش���ی باش دەبێت، ئەگەریش خراپ ب���وو کردەوەکەش بەهۆی 
نیەتەکەی���ەوە تێک دەچێت و خراپ دەبێت- و ه���ەر مرۆڤێکیش بەگوێرەی نیەتی 
خۆی مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت و س���زا و پاداش���ت وەردەگرێت، جا هەر کەس لەبەر 
دەس���کەوتنی دونیا، یان هاوس���ەرگیری ئافرەتێک کۆچ���ی کردبێت –لە مەککە بۆ 
مەدین���ە-؛ ئەوا پاداش���تی کۆچی نییەو تەنها ئەوەی پ���ێ دەبڕێت کە لە پێناویدا 
کۆچ���ی کردووە.  وش���ەی )إنما( یش لە زمانی عەرەبی���دا بۆ حەصرە واتە: هەموو 

کردەوەکان بەبێ جیاوازی..
ه���اوەاڵن لەبارەی هۆکاری هاتن���ی ئەم فەرموودەیە دەڵێ���ن: پیاوێکی باوەڕدار 
هەبوو لە مەککە ئافرەتێکی خۆش دەویست، ئافرەتەکە کۆچی کردبوو بۆ مەدینە، 
کاتێ���ک ئەم پیاوە داوای لێ کرد هاوس���ەرگیری لەگەڵ ب���کات، ئافرەتەکە مەرجی 

4- البخاري، م�سدر �سابق، ج1، �ض6. م�سلم، م�سدر �سابق، ج6، �ض48.
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ئەوەی لەس���ەر دانا، کە دەبێت کۆچ بکات بۆ مەدینە، ئەوجا هاوس���ەرگیری لەگەڵ 
دەکات، ئەم پیاوەش لەبەر ئافرەتەکە کۆچی کرد بۆ مەدینە.

کەوات���ە: ئ���ەم پیاوە، هەرچەند ب���اوەڕدارە، بەاڵم کۆچەکەی ل���ە پێناوی خواو 
سەرخستنی پەیامەکەی ئەو نەبوو، بەڵکو تەنها مەبەستی ڕەزامەندیی ئافرەتەکە 
ب���وو، ه���ەر بۆیە پێغەمبەر h ل���ە فەرموودەکەدا بەڕوونی ئام���اژەی پێ دەکات و 
دەفەرمووێ���ت: }فمن كانت هجرته لدونيا ي�سبه��ا اأو امراأة ينكحها فهجرته على ما هاجر 
عليه{. واتە: هەرکەس���ێک کۆچەکەی بۆ بازرگانی و دەس���ت خس���تی دنیا بێت، یان 

هاوس���ەرگیری و گەش���تن بەئافرەتێک بێت؛ ئەوا پاداش���تی کۆچەکەی ئەوەیە کە 
کۆچی بۆ کردووە و الی خوا هیچ پاداشتی نییە. 

جا سەرنج بدەن خۆشەویستان، ئەم هاوەڵە بەڕێزە لەو قۆناغە سەختەی مەککە 
باوەڕی بە پێغەمبەری خوا h هێناوە و بەرگەی ئەو هەموو ئازار و ئەشکەنجەیەی 
بێباوەڕانی گرتووە و ئەو ڕێگە دژوار و پڕمەترسی و نەهامەتییەی مەدینەی گرتۆتە 
بەر، بەاڵم هیچ کام لەوانە شەفاعەتی وەرگتنی کاری کۆچەکەی بۆ نەکردووە، خۆ 
ئەگەر لەبەر خوا کۆچی بکردایە؛ ئەوا هەم پەرستش���ی کۆچەکەی قەبووڵ دەبوو 
هەم ئافرەتەکەشی دەست دەکەوت، بەاڵم بەداخەوە، بەهۆی نیەتەکەیەوە، پاداشتی 

ئەو پەرستشە گەورەیەی لەدەست دا.
ئ���ەم فەرموودەیە، یەکێکە لەبنەما گرنگەکانی ئیس���الم و پایەکانی خواناس���ی. 
هەر بۆیە پێش���ەوا ش���افیعی لەبارەیەوە دەفەرموێت: ]هذا احلديث ثلث العلم، ويدُخُل 
ف �سبع��نَي باب��ًا ِم��َن الفق��ه[)5( . واتا ئەم فەرموودەیە یەک لە س���ەر س���ێی هەموو 

زانستەکانی شەرعە و لەحەفتا بابەتی شەرعی سەرەکیدا ئیشی پێ دەکرێت و پشتی 
پێ دەبەس���ترێت. پێش���ەوا ئەحمەدیش لەبارەیەوە دەفەرموێت:  ]اأ�سول الإ�سام 

5- الن��ووي ]اأبو زكريا حميي الدي��ن يحيى بن �رشف النووي[، املجموع ���رشح املهذب، ج1، دار 
الفكر، بريوت، �ض311. 
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على ثاثة اأحاديث[)6( . واتە: بنچینەکانی ئیسالم لە سەر سێ فەرموودە دامەزراوە، 

یەکێک لە و فەرموودانە ئەم فەرموودەیەیە )7(.
ئیبن���و لقەییم لەبارەی گرنگیی نیەتەوە دەفەرموێت:  ]ما من فعلة وان �سغرت 

6 - اإب��ن رجب احلنبليزي��ن الدين عبد الرحمن بن اأحمد بن رجب بن احل�س��ن، جامع العلوم واحلكم، ج1، 

ط7، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 2001، تقيق: �سعيب الأرناوؤوط - اإبراهيم باج�ض، �ض61.

7- فەرموودەی دووەمیش ئەو فەرموودەیەیە، کە خاتوو عائیش���ە ڕەزای خوای لێ بێت، 

ڕیوایەت���ی دەکات و دەفەرمووێ���ت، پێغەمبەری خوا h فەرموویەت���ی: }من احدث فی 

امرنا هذا ما لیس منه فهو رد{. واتا هەرکەسێک شتێکی لە دینی ئێمە زیاد کرد؛ ئەوا 

کارەکەی ڕەت دەکرێتەوە و دەدرێتەوە بە سەروچاوی خاوەنەکەیدا.

فەرموودەی س���ێیەمیش ئەوفەرموودەیەیە، کە نوعمانی کوڕی بەشیر ڕیوایەتی 

دەکات و دەفەرموێ���ت: پێغەمبەری خ���وا h فەرموویەتی: }الحالل بین والحرام 

بین و بینهما أمور مشتبهات ال یعلمهن کثیر من الناس{.  واتە: حەاڵڵ و حەرامەکانی 

دینی خوا ڕوون و ئاش���کران، لەنێوان حەرام و حەاڵڵەکانیش���دا کۆمەڵێک بابەتی 

ئاڵۆز هەن، زۆرێک لە خەڵکی نایزانن.

پەیوەندیی نێوان ئەو سێ فەرموودەیەش ئەوەیە: کە کۆی پرسی ئایین بریتییە لەوەی 

ک���ە مرۆڤ کاری چاکە بکات و واز لە ش���تە ح���ەرام و قەدەغەک���راوەکان بهێنێت و خۆی 

لەو ش���تانەش بپارێزێ���ت کە گومانیان تێدایە. وەک ئەوەی ل���ە فەرموودەکەی نوعمانی 

کوڕی بەش���یردا هاتووە، دواتر هەرکارێکیش���ی کرد، یان نەیکرد لەبەر خوا بێت و هیچ 

مەبەس���تێکی تری پێی نەبێت وەک لە فەرموودەکەی پێش���ەوا عومەردا هاتووە. وە بەو 

شێوازەش پەرستش و خواناسی بکات کە لە دەقەکانی قورئان و سوننەتەکانی پێغەمبەردا 

h هاتووە و کەم و زیادی تێدا نەکات، وەک لە فەرموودەکەی خاتوو عائیش���ەدا هاتووە، 

هەر کاتێکیش مرۆڤ ئەم س���ێ فەرموودەیەی جێبەجێ کرد؛ ئەوکات دینی س���ەالمەت 

دەبێت و قیامەتیشی مسۆگەر.
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اإل ين���رش له��ا يوم القيامة ديوان��ان: مل فعلت؟ وكيف فعلت؟[)8(. وات���ە: هیچ کردەوەیەکی مرۆڤ 

نییە، با بچووکیش بێت، ئیلال خوای پەروەردگار دوو پرسیاری لەبارەوە دەکات: 
یەکەمیان: بۆچی و بەچ مەبەستێک ئەو کردەوەیەت کرد؟

 دووەمیشیان: چۆنت کرد؟ 
جا پێویس���تە مرۆڤی باوەڕدار، بەر لەوەی ه���ەر کارێک بکات، وەاڵمی ئەم دوو 

پرسیارە بۆ الی خوا ئامادە بکات.
گرنگیی نیەت: 

هەرچەن���دە گرنگیی نیەت قس���ەی زۆر هەڵدەگرێت، ب���ەاڵم ئێمە لێرەدا هەوڵ 
دەدەین، لەم چەند خاڵەدا کورتی بکەینەوە: 

یەکەم: خوای گەورە زۆر پێغەمبەر و پەیامی بۆ سەر زەوی و گرۆهی مرۆڤایەتی 
ڕەوان���ە ک���ردووە و لەالیەنی تەش���ریعەوە جیاوازی���ی زۆریش ل���ە زۆر ڕووەوە لە 
نێوانیاندا هەبووە، بەاڵم تاکە شتێک کە بەدرێژایی مێژووی مرۆڤایەتی و جیاوازیی 
پەیامەکانی خوا گۆڕانکاری بەسەر نەهاتووە لە تەشریعدا بابەتی نیەت بووە، کە لە 
پەیامی ئادەم هەتا پەیامی کۆتا پێغەمبەر کە محەممەدە h سەرجەم ئایینەکان 
جەختیان لەس���ەر ئەوە کردووەتەوە، کە یەکالبوونەوەی نیەت و مەبەس���تی دڵ بۆ 

خوای گەورە، مەرجی وەرگرتنی هەر کارێکە کە مرۆڤەکان ئەنجامی دەدەن.
دووەم: لە ئیس���المدا ئەرک و پەرستشە شەرعییەکان زۆر جۆرن، هەریەکەشیان 
تایبەتمەندیی خۆی هەیە، بەاڵم ئەوەی جێی سەرنج و تێرامانە ئەوەیە کە کۆلکەی 
هاوبەش���ی نێوانی هەموویان بوونی نیەتە و هیچ کامیان بەبێ نیەت وەرناگیرێن و 

نیەتیش کاری دڵە، نەک هیچ ئەندامێکی تری جەستە.
س���ێیەم: نی���ەت کاریگەریی ت���ەواوی هەیە لەس���ەر ڕێژەی ئەو پاداش���تەی کە 
مرۆڤەکان لەس���ەر کردەوەکانیان وەری دەگرن و هەتا نیەتەکان س���اغ و پاک بن بۆ 

8- اإبن القيم ]حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي[، اإغاثة اللهفان من م�سائد ال�سيطان،ج1، ط2، دار 
املعرفة، بريوت، 1975، تقيق: حممد حامد الفقي، �ض8.
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خوای گەورە، پاداشتی کردەوەکان زیاد دەکەن و گەورەتر دەبن، گەرچی کردەوەکان 
لە خودی خۆیشیاندا بچووک بن.

پێغەمب���ەری خوا h لە هەندێ���ک فەرموودەیدا باس���ی کۆمەڵێک کاری چاکە 
دەکات، ک���ە لە ڕواڵەتدا زۆر گەورە نین، بەاڵم خوای پەروەردگار بەهۆی نیەتپاکی 

خاوەنەکانیانەوە لێیان خۆش دەبێت لەوانە: 
ِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُروؤُو�ِض اخَلَاِئِق َفُيْن�رَشُ  مَّ اُح ِبَرُجٍل ِمْن اأُ فەرم���وودەی یەکەم: }ُي�سَ
، ُثمَّ َيُقوُل الله َتَباَرَك َوَتَعاَل: َهْل ُتْنِكُر ِمْن  ِ َل��ُه ِت�ْسَعٌة َوِت�ْسُعوَن �ِسِجاًّ ُكلُّ �ِسِجَل َم��دُّ اْلَب�رشَ

َظَلَمَك َكَتَبِتي احَلاِفُظ��وَن؟ َفَيُقوُل: َل َيا َربِّ ُثمَّ َيُقوُل:  . َفَيُقوُل: اأَ ه��َذا �َسْيئًا؟ َفَيُق��وُل: َل َيا َربِّ

ُه َل ُظْلَم  ُجُل َفَيُقوُل: َل. َفَيُقوُل: َبَلى اإِنَّ َلَك ِعْنَدَنا َح�َسَنًة، َواإِنَّ اأََلَك ُعْذٌر؟ اأََلَك َح�َسَنٌة؟ َفَيَهاُب الرَّ

داً َعْبُدُه َوَر�ُسوُلُه. َفَيُقوُل:  مَّ ْن َل اإله اإِلَّ الله َواأَنَّ حُمَ َعَلْيَك اْلَيْوم، َفُتْخَرُج َلُه ِبَطاَقٌة ِفيَها اأَ�ْسَهُد اأَ

ٍة  ُت ف ِكفَّ ِجاَّ ُع ال�سِّ َك َل ُتْظَلُم. َفُتو�سَ ِت؟!!. َفَيُقوُل: اإِنَّ ِجاَّ َياَربِّ َما َهِذِه الِبَطاَقَة َمَع هِذِه ال�سِّ

ُت َوَثُقَلِت اْلِبَطاَقُة{)9(. ِجاَّ ٍة َفَطا�َسِت ال�سِّ َواْلِبَطاَقُة ف ِكفَّ

وات���ە: لە قیامەتدا بەپێش چاوی هەموو خەڵکییەوە بانگ لە پیاوێک دەکرێت 
لە ئوممەتی من نەوەدونۆ پەڕوای لێوان لێو لە خراپەی دەخەنە بەردەست و هەر 

پەڕاوێکیش تا چاو بڕکات گەورەیە.
- خ���وای گەورە لێی دەپرس���ێت و دەفەرمووێت: نکوڵی هی���چ کام لەم تاوانانە 

دەکەیت کە کردووتن؟
- دەڵێت: نەخێر، ئەی پەروەردگارم.

- پێ���ی دەفەرمووێت: ئەو فریش���تانەی ک���ە ئەم کردەوانەی���ان تۆمار کردووە 
ستەمیان لێ کردوویت؟

- دەڵێت: نەخێر، ئەی پەروەردگارم.
- پێی دەفەرمووێت: هیچ پاس���اوێکت هەیە کە بیڵێیت ئەمانەت بۆ کردوون؟ 

9- اإب��ن ماجة ]حممد بن يزيد اأبو عبدالله القزويني[، �س��نن اإبن ماجة، ج2، دار الفكر، بريوت، تقيق: حممد 

.135 فوؤاد عبد الباقي، �ض1437. وقد �سححه الألباين ف ال�سل�سلة ال�سحيحة برقم
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یان هیچ چاکەیەکت هەیە لەبەرامبەر ئەمانەدا؟
- پیاوەکە سام دەیگرێت و ترسی لێ دەنیشێت و دەڵێت: نەخێر.

- خ���وای گەورە پێ���ی دەفەرمووێت: با ئەمڕۆ یەک چاک���ەت الی ئێمە هەیە و 
کەسیش ستەمت لێ ناکات. ئەوجا کارتێکی بۆ دەهێنن، کە لێی نووسراوە: شایەتی 
دەدەم کەجگە لە خوا هیچ پەرستراوێکی تر بەحەق نییەو محەممەدیش بەندە و 

.h فروستادەی خوایە
- پیاوەکە پێی س���ەیر دەبێت و دەڵێت: ئەی پەروەردگارم ئەو کارتە بەرامبەر 

بەو هەموو پەڕاوی تاوانە چی پێ دەکرێت؟!
- خوای گەورە پێی دەفەرمووێت: دڵنیا بە کەس ستەمت لێ ناکات.

- ئەوجا هەر نەوەد و نۆ پەڕاوەکەی بۆ دەخەنە تایەکی تەرزاوەکە و کارتەکەشی 
ب���ۆ دەخەنە تاکەی ت���ر، کارتەکە هەموو پ���ەڕاوەکان دەبات بە ئاس���ماندا و لەوان 

قورستر دەبێت و خوای گەورە لێی خۆش دەبێت.
ْتُه َبِغيٌّ ِمْن َبَغاَيا  ٍة َكاَد َيْقُتُلُه اْلَعَط�ُض، اإِْذ َراأَ فەرموودەی دووەم: }َبْيَنَما َكْلٌب ُيِطيُف ِبَرِكيَّ
اِئيَل َفَنَزَعْت ُموَقَها َف�َسَقْتُه َفُغِفَر َلَها ِبِه{)10(. واتە: لە کاتێکدا سەگێک بەدەوری  َبِني اإِ�رْشَ

بی���رە ئاوێک���دا هەر دەس���ووڕایەوە، خەریک بوو ل���ە تینوان دەخن���کا، ئافرەتێکی 
لەش���فرۆش لە بەنی ئیس���رائیل چاوی پێی کەوت، پیاڵوەکان���ی داکەند و ئاوی بۆ 

دەرهێنا، تا تێراوی کرد، خوای گەورە بەهۆی ئەوەوە لێی خۆش بوو.
َرُه،  خَّ ِريِق َفاأَ َن �َسْوٍك َعَلى الطَّ فەرموودەی سێیەم: } َبْيَنَما َرُجٌل مَيْ�ِسي ِبَطِريٍق َوَجَد ُغ�سْ
��ُه َل��ُه َفَغَفَر َل��ه{)11(. واتە: لە کاتێکدا پیاوێک بەڕێگادا دەڕۆیش���ت، چڵێکی  َف�َسَك��َر اللَّ

دڕکاوی لەسەر ڕێگەدا بینی هەڵیگرتەوە و الی دا، خوای گەورە پاداشتی ئەو کارەی 
دایەوە و بەو هۆیەوە لێی خۆشبوو. 

ج���ا بەڕێزان، ئەم س���ێ کردەوەیە ل���ە ڕواڵەتدا زۆر گەورە نی���ن؛ چونکە زۆر 

10- البخاري، �سحيح البخاري، ج4،�ض173. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج7،�ض45.

11- البخاري، �سحيح البخاري، ج1،�ض132. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج6،�ض51.

22



باوەڕدار لە ژیانی خۆیدا کاری لەو ش���ێوانە دەکات، بەاڵم لێخۆش���بوونی خوای پێ 
دەس���تەبەر ناکات، بەاڵم خ���وای گەورە هەر بەهۆی ئەوانەوە لەو کەس���انە خۆش 
بوو؟! ئیبنو تەیمیە لەبارەی ئەم پرسە دەفەرموێت: ]فاأهل الكبائر الذين دخلوا النار 
كلهم كانوا يقولون ل اإله اإل الله، ومل يرتجح قولهم على �سيئاتهم، كما ترجح قول �ساحب 

البطاق��ة... وه��ذه �سقت الكلب باإميان خال���ض كان ف قلبها فغفر له��ا، واإل فلي�ض كل بغى 

�سق��ت كلبا يغفر لها، وكذلك هذا الذي نحى غ�سن ال�س��وك عن الطريق فعله اإذ ذاك باإميان 

خال���ض واإخا�ض قائم بقلبه فغفر له بذلك، ولي���ض كل من نحى غ�سن �سوك عن الطريق 

يغف��ر ل��ه[)12( . واتە: خۆ ئ���ەو بڕوادارانەی کە تاوانی گەورەی���ان کردووە و دەچنە 

دۆزەخ هەمووی���ان گوتویان���ە )ال إله إال الله(، بەاڵم هیچیان بەهۆی ئەو وش���ەیەوە 
چاکەکانیان زاڵ نەبوو بەس���ەر خراپەکانیان���دا، وەک ئەو پیاوەی خاوەن کارتەکە 
ک���ە فەرموودەکە باس���ی دەکات، یان ئەو ئافرەتە داوێن پیس���ەی ک���ە تەنها لەبەر 
خواو لە دڵێکی پڕ لە باوەڕەوە ئاوی دا بەسەگەکە و خوا لێی خۆش بوو، خۆ هەر 
داوێنپیسێک ئاو بدات بەسەگێک خوا لێی خۆش نابێت، هەروەها ئەو پیاوەش کە 
دڕکەکەی البرد لەس���ەر ڕێگەکە، بەدڵێکی پ���اک و باوەڕێکی تەواوەوە، تەنها لەبەر 
خوای گەورە ئەو کارەی کرد، بۆیە خوا لێی خۆش بوو، خۆ هەرکەس���ێک دڕکێک 

لەسەر ڕێگە البات خوای گەورە لێی خۆش نابێت.
کەواتە: ئەمانە بەهۆی نیەتی پاکی دڵیان، خوا لێیان خۆش بووە، نەک بەهۆی 

ئەوەی کردەوەکانیان زۆر گەورە بووە و کەسی تر وەک ئەوانی نەکردووە.
ئەبو دەردا ء دەفەرموێت: ]يا حبذا نوم الأكيا�ض وفطرهم كيف يغبنون به قيام احلمقى 
و�سومه��م، والذرة من �ساحب تقوى اأف�سل من اأمثال اجلبال عبادة من املغرتين[)13( . واتە: 

خۆزگە بەخەوی پیاوچاکان و بەوکاتانەش���یان کە تێیدا ڕۆژووی س���وننەت ناگرن، 

12- اإب��ن تيمي��ة ]اأحمد بن عبد احلليم بن حممد ابن تيمية[، منه��اج ال�سنة النبوية ف نق�ض كام 
ال�سيعة القدرية، ج6، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سامية، ط1،1986، �ض220.

13- اإبن القيم، الفوائد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1973، �ض141.
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چۆن لە ش���ەونوێژی گێل و ڕۆژووە سوننەتەکانیش���یان باشترن، یەک گەرد چاکەی 
خواناسێک، لە شاخێک چاکەی لووتبەرز و لەخۆباییەکان گەورەترە.

چ���وارەم: نیەتی باش، چەند گرنگە بۆ وەرگرتنی کاروپەرستش���ەکان، لەبەرامبەریش���دا 
نیەت���ی خراپ ئەوەندە هەس���تیار و مەترس���یدارە؛ چونک���ە، نەک تەنها کردەوە باش���ەکان 
هەڵدەوەش���ێنێتەوە، بەڵکو خاوەنەکەش���ی تووشی س���زا و لێپێچینەوە دەکات و مرۆڤ بەرەو 
ش���یرک و هاوەڵبڕیادان بۆ خوای گەورە دەبات، هەر بۆیە خاڵی جیاکەرەوەی نێوان مرۆڤی 
باوەڕدار و مرۆڤی دووڕوو، تەنها نیەتەکانی دڵیانە؛ چونکە هەردووکیان لە ڕواڵەتدا هەمان 
کار و پەرس���تش دەکەن، بەاڵم لە نیەتی دڵیاندا جیاوازی هەیە، هەر ئەو نیەت و مەبەس���تە 

شاراوەیەیشە، ئەوانە دەکات بە دووڕوو خەڵکی تریش بە باوەڕدار.
پێنج���ەم: دەبێت ئاگامان لەوە بێت، کە کاری پاکردنەوەی دڵ و یەکالبوونەوەی 
نیەتیش بۆ خوای گەورە، هەروا ئاسان نییە، هەتا سەرزارەکی بەڕێ بکرێت، بەڵکو 
هەوڵ و ماندوبوون و پەرس���تش و زانستی زۆری دەوێت، خواناسانی پێشین زیاتر لە 

هەر کار و پەرستشێکی تر بە نیەتەوە زۆر ماندوبوون.
 سوفیانی سەوری دەڵێت: ]ما عاجلت �سيئا اأ�سد علي من نيتي؛ لأنها تنقلب علي[)14( 
. واتە: هیچ ش���تێک کە  ویستبێتم چارەسەری بکەم، هێندەی نیەتی دڵم سەرقاڵی 

نەکردووم؛ چونکە لێم دەگۆڕیت. 
ئەم قسەیەش زۆر تەواوە؛ چونکە مرۆڤ زۆر جار دەیەوێت لەبەر خوا کارێک 
بکات، بەاڵم کاتی کردنی کارەکە نیەتەکەی دەگۆڕێت، بۆ نموونە: دەتەوێت لەبەر 
خ���وا پارەیەک، یان چاکەیەک لەگەڵ هەژارێ���ک بکەیت، بەاڵم کاتێک پارەکەی پێ 
دەدەیت؛ دەبینیت کەسێک ئاگای لێیەتی تۆیش ئەمەت پێ خۆشە، بەمەش یەکسەر 

نیەتەکە تێک دەچێت و شتی تری تێکەڵ دەبێت. 
شەش���ەم: یەکێکی تر لەبەهرە و گەورەییەکانی نیەتپاکی ئەوەیە کە هەندێجار 
جێی کارەکان و پەرستش���ەکانی ئەندامانی جەس���تە دەگرن���ەوە و پڕ دەکەنەوە، بۆ 

14- اإبن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، ج1،�ض70. 
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نموونە: کەس���ێک نیەتی هێناوە، ئەم س���اڵ حەج بکات، بەاڵم قەدەری خوا وا بوو 
مرد، یان بێپارە بوو، نەیتوانی حەج بکات، ئەو کەسە خوا بە نیەتی دڵی دەکات و 
ئەگەر نیەتەکەی پاک بوو بێت؛ ئەوا إن شاء الله خوا حەجەکەی قەبووڵ کردووە 
ئەگەرچی بە جەستەش هیچ کام لە ئەرکەکانی حەجی جێبەجێ نەکردبێت و یەک 

هەنگاویشی بەرەو ئەو شوێنە پیرۆزە نەنابێت.
ُه َعزَّ  پێغەمب���ەری خوادا h لە فەرموودەیەکی قودس���یدا دەفەرموێت: }َقاَل اللَّ
ْن َعِمَلَه��ا َكَتْبُتَها َع�رْشَ َح�َسَناٍت  َوَج��لَّ اإَِذا َهمَّ َعْبِدى ِبَح�َسَن��ٍة َومَلْ َيْعَمْلَها َكَتْبُتَها َلُه َح�َسَنًة َفاإِ

ْع��ٍف{)15(. واتە: خوای گەورە فەرموویەتی ئەگەر بەندەیەک نیەتی  اإَِل �َسْبِعِماَئ��ِة �سِ

کردنی چاکەیەکی هێناو نەیکرد؛ ئەوا پاداشتی چاکەکەی بۆ دەنووسم، خۆ ئەگەر 
کردی بە دە بەرامبەر بۆی دەنووسم، تا حەوت سەد قات.

ل���ە یەکێک ل���ە غەزاکاندا باس���ی خەڵکانێکیان بۆ پێغەمب���ەر h کرد، کە لە 
مەدین���ە جێماب���وون و نەیانتوانیب���وو لە خزمەت پێغەمب���ەردا h بچن بۆ غەزا، 
ُتْ َم�ِسرًيا َوَل َقَطْعُتْم َواِدًيا  پێغەمبەری خوا h لە پاداشتی ئەواندا فەرمووی: }َما �رِشْ
ُكوُك��ْم ِف اْلأَْج��ِر{)16(. واتە: بەهیچ ڕێیەکدا ناڕۆن و هیچ ش���یو و دۆڵێک نابڕن  اإِلَّ �رَشِ

ئیلال ئەوانیش هەمان پاداشتی ئێوەیان بۆ دەنووسرێت. 
ْث ِبِه َنْف�َسُه َماَت  لە فەرموودەیەکی ت���ردا دەفەرموێت: }َمْن َماَت َومَلْ َيْغُز َومَلْ ُيَحدِّ
َعَلى �ُسْعَبٍة ِمْن ِنَفاٍق{)17(. واتا هەر کەسێک بمرێت و لە پێناو خوادا تێ نەکۆشابێت  و 

غ���ەزای نەکردبێت، وەهەر نیەتیش���ی نەبووبێت کە کاری ل���ەو جۆرە بکات؛ ئەوا 
کاتێک دەمرێت بەش���ێک لە دووڕوویی تێدایە. کەواتە: ئەگەر کەس���ەکە غەزایشی 
نەکردبێ���ت، ب���ەاڵم نیەت و بەرنام���ەی هەبوبێت کە بیکات؛ ئ���ەوا وەک ئەوە وایە 

کردبێتی و ئەستۆپاک دەبێت لە دووڕوویی. 
َهَداِء َواإِْن َماَت  ُه َمَناِزَل ال�ُسّ ْدٍق َبَلَّغ��ُه الَلّ َهاَدَة ِب�سِ َه ال�َسّ ی���ان دەفەرموێت: }َمْن �َساأََل الَلّ

15- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج1،�ض87.
16- البخاري، �سحيح البخاري، ج6،�ض8. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج6،�ض49.

17- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج6،�ض49.

25



َعَلى ِفَرا�ِسِه{)18(. واتە: هەر کەس���ێک ڕاس���تگۆیانەوە و لە ناخی دڵییەوە داوا لە خوا 

ب���کات کە لە پێناو ڕێبازەکەی ئەودا ش���ەهید بێ���ت و خوێنی بڕژرێت؛ ئەوا خوای 
گەورە پلەی شەهیدی پێ دەدات، ئەگەر لەسەر جێی نووستنەکەشی بمرێت.

ئەم فەرموودانە و چەندان فەرموودەی تری درووستمان هەن، کە جەخت لەسەر 
ئەو ڕاستییە دەکەنەوە، کە مرۆڤەکان تەنها بەنیەتی ساغی دڵیان پاداشتی کردەوە 

چاکەکانیان بۆ دەنووسرێت، با نەشیانکردبێت.
ن���ەک هەر ئەوەن���دە، بگرە هەندێجار نیەتی س���اغی دڵ���ەکان گەورەتر دەبێت 
ُة امْلُوؤِْم��ِن َخرْيٌ ِمْن َعَمِلِه[ ل���ە کردنی کردەوە چاک���ەکان، بۆیە زانایان فەرموویانە ]ِنيَّ
)19(. واتە: نیەتی دڵی مرۆڤی باوەڕدار، لە کردەوەکەی باش���ترە؛ چونکە کەس���ەکە 

ب���ەر لەوەی کارەک���ە بکات، هیچ مەبەس���تێکی تری نییە جگ���ە ڕەزامەندیی خوا 
نەبێت، بەاڵم کاتێک جێبەجێی دەکات و بە هۆکارێک لە هۆکارەکان، نیەتەکەی دڵی 
دەگۆڕێت، بۆ نموونە: دەزانێت خەڵکی چاویان لێیەتی و بەو هۆیەش���ەوە تووش���ی 
ڕیا ڕووپامایی دەبێت، یان تووش���ی لەخۆباییبوون دەبێت، یان بەکەم سەیرکردنی 
بەرامبەرەکەی، کە چاکەی لەگەڵ کردووە، یان هەر شتێکی تر کە کردەوەکە بەتاڵ 

دەکاتەوە، یا لە پاداشتەکەی کەم دەکاتەوە.
ة فاإنَّها اأبلُغ من الَعَمِل[)20(. واتە:  يَّ یەحیای کوڕی ئەبی کەس���یر دەڵێت: ]تعلَّموا النِّ
فێری نیەت بن؛ چونکە ئەو لە کردەوە گەورەترە. ئیبنو ئەبی جەمرەش دەڵێت: 
]وددت اأن��ه لو كان من الفقهاء من لي�ض له �سغل اإل اأن يعلم النا�ض مقا�سدهم ف اأعمالهم، 
فاإن��ه م��ا اأتي عل��ى كثري من النا���ض اإل من ت�سييع ذل��ك[)21(. واتە: ب���ە ئاواتەوە بووم، 

18- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج6،�ض49.

19- البيهقي]اأبو بكر اأحمد بن احل�سني البيهقي[، �سعب الإميان، ج5، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 

1410، تقيق: حممد �سعيد الب�سيوين، �ض343.
20- اإبن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، ج1، �ض70.

النيات  بتح�سني  الأعمال  تنمية  اإل  املدخل  العبدري[،  حممد  بن  حممد  بن  ]حممد  احلاج  اإبن   -21
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هەندێک لە زانایان هیچ کارێکیان نەکردایە جگە لەوەی خەڵکیان فێری نیەتهێنان 
بکردای���ە لە کردەوەکانیاندا؛ چونکە زۆربەی ئەو بەاڵیانەی بەس���ەر خەڵکی دێن، 

بەهۆی خراپی و لەدەستدانی نیەتەکانیانەوەیە.
 هەر بۆیە زانایان دەڵێن: پێناخۆشبوونی خراپە و هەوڵی گۆڕینی فەڕزی عەینە و 
لەسەر هەموو کەسێک پێویستە بیکات؛ چونکە نزمترین پلەی جێبەجێکردنی ئەم 
ئەرکە شەرعییە ئەوەیە، کە تۆ خراپەکەت لە دڵەوە پێ ناخۆش بێت، ئەگەر چی 
بەدەست، یان زمانیش هیچت پێ نەکرێت، بەاڵم خۆ دەتوانیت بەدڵ پێت ناخۆش 
بێت، خۆ ئەگەر بەدڵ خراپەکەت پێ ناخۆش نەبوو؛ ئەوا تاوانبار دەبیت و دەبیتە 
بەشدار لەو خراپەیەدا، بۆ نموونە: تۆ دەبینیت، یان دەبیستیت کە سێک کوفرێک 
دەکات، س���ەرەتا پێویس���تە، ئەگەر توانیت بەدەس���ت ڕێگەی لێ بگریت و نەهێڵیت 
کوفرەک���ەی بکات، ئەگەر نەکرا؛ بە زمبان ئام���ۆژگاری بکەیت و بەگژ کوفرەکەیدا 
بچیت���ەوە، ئەگ���ەر هەر نەدەکرا؛ بەدڵ پێت ناخۆش بێ���ت، خۆ ئەگەر بەدڵ پێت 
ناخ���ۆش نەبوو؛ ئەوا واتا تۆیش پێی ڕازیت و لەبەر ش���انت قورس نییە، بەمەش 

مرۆڤی موسڵمان، ماڵوێران دەبێت. 
کەواتە: پێویستە باوەڕداران، زۆر لەم خاڵە بەئاگا بن و هەمیشە نیەتی باشیان 
هەبێ���ت خ���ۆ نیەتی پاک و باش هیچی تێ ناچێت، بەاڵم پاداش���تی الی خوا زۆرە و 

جێی کردنی کارەکە دەگرێتەوە و بگرە زیاتریش. 
کاریگەریی نیەتی خراپ لەسەر کردەوەکانی مرۆڤ: 

 ئەمە بابەتێکی گرنگە و زۆر جار پرس���یاری لەس���ەر درووست دەبێت، کە ئایا 
تەنها بە نیەتی خراپ مرۆڤەکان گوناهبار دەبن؟ هەوڵ دەدەین لەم چەند خاڵەدا 

ئەو بابەتە ڕوون بکەینەوە: 
أ - کەسێک نیەتی کردنی تاوانێکی هەبێت و دواتر لەبەر خوای گەورە نەیکات و 
وازی لێ بهێنێت؛ ئەوا نەک تاوانیار نابێت، بەڵکو خوای گەورە چاکەی نەکردنەکەی 

والتنبيه على كثري من البدع املحدثة والعوائد املنتحلة، ج1، دار الرتاث، �ض6.
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ب���ۆ دەنووس���ێت؛ چونکە دەیتوانی بی���کات و لەبەر خوا وازی ل���ێ هێناوە. وەک لە 
فەرموودەیەکی قودس���یدا دەفەرموێت: }اإَذا َه��مَّ َعْبِدي ِبَح�َسَن��ٍة َومَلْ َيْعَمْلَها، َكَتْبُتَها َلُه 
َئٍة َومَلْ َيْعَمْلَها، مَلْ  َذا َهمَّ ِب�َسيِّ ْعٍف، َواإِ ْن َعِمَلَها َكَتْبُتَها َع�رْشَ َح�َسَناٍت اإَِل �َسْبِع ِماَئِة �سِ َح�َسَنًة، َفاإِ

َئًة َواِحَدًة{)22(. واتە: ئەگەر بەندەیەک نیەتی کردنی  اأَْكُتْبَه��ا َعَلْيِه، َفاإِْن َعِمَلَها َكَتْبُتَها �َسيِّ

چاکەیەکی هێناو نەیکرد؛ ئەوا پاداشتی چاکەکەی بۆ دەنووسم، خۆ ئەگەر کردی 
بە دەبەرامبەر بۆی دەنووسم تا حەوت سەد قات، خۆ ئەگەر نیەتی هێنا تاوانێک 
بکات و نەیکرد لەسەری نانووسم هەتا ئەنجامی نەدات، کە ئەنجامی دا وەک خۆی 

یەک تاوانی لەسەر دەنووسم. 
ب- کەسێک نیەتی کردنی تاوانێک هەبێت، دواتر خۆی تاقەتی لێی نەبێت، یان پێویستی 

پێی نەمێنێت، یان بیری بچێتەوە؛ ئەوا هیچی بۆ نانووسرێت؛ نە چاکە نە خراپە.
ج- کەسێک نیەتی کردنی تاوانێکی هەبێت ، بەاڵم لەبەر خەڵکی نەیکات بۆئەوەی 
پێی بڵێن پیاوی چاکە و خواناس���ە، ئەو کەس���ە تاوانەکەی لەس���ەر دەنووس���رێت؛ 

چونکە لەبەر خەڵکی نەیکردووە، نەک لەبەر خوا.
د - کەس���ێک نیەتی تاوانێکی هەبێت و هەوڵی ب���ۆ بدات و بیەوێت بیکات، بەاڵم 
بۆی پێک نەیەت و بۆی دەست نەدات، ئەم کەسەش تاوانەکەی لەسەر دەنووسرێت؛ 
چونک���ە هەموو ڕێوش���وێنی کردنی تاوانەکەی گرتۆتە ب���ەر، بەاڵم بۆی جێبەجێ 
نەبووە. بەڵگەی ئەم حاڵەتیش ئەو فەرموودەیەی پێغەمبەرە کە ئەحنەفی کوڕی 
قەیس بۆمان دەگێڕێتەوە و دەفەرموێت: }اإَِذا اْلَتَقى امْلُ�ْسِلَماِن ِب�َسْيَفْيِهَما َفاْلَقاِتُل َوامْلَْقُتوُل 
ا َعَلى  ُه َكاَن َحِري�سً ِه َهَذا اْلَقاِتُل َفَما َباُل امْلَْقُتوِل؟!. َق��اَل: }اإِنَّ ��اِر{. َفُقْلُت: َيا َر�ُس��وَل اللَّ ِف النَّ

اِحِبِه})23(. واتە: ئەگەر دوو موسڵمان بەچەکەوە ڕووبەڕووی یەک وەستانەوە؛  َقْتِل �سَ

ئەوا بکوژو کوژراوەکەش���یان لە ئاگردایە. دەڵێت گوتم: ئەی پێغەمبەری خوا h؛ 
ئ���ەوا بکوژەکە زانیمان بۆ لە ئاگردایە، ئ���ەی تاوانی کوژراوەکە چییە؟ فەرمووی: 

22- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج1،�ض87.
23- البخاري، �سحيح البخاري، ج1، �ض15.
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چونکە ئەویش ئامادەباشیی تەواوی هەبوو بۆ کوشتنی بەرامبەرەکەی. 
ْنَيا ِلأَْرَبَعِة  َا الُدّ بەم شێوەیەش ئەو فەرموودەیە ڕاڤە دەکرێت کە دەفەرموێت: }اإَِنّ
ا،  ِه ِفيِه َحًقّ ُل ِفي��ِه َرِحَمُه، َوَيْعَلُم ِلَلّ ِقي ِفيِه َرَبُّه، َوَي�سِ ُه َماًل َوِعْلًما َفُهَو َيَتّ َنَف��ٍر: َعْب��ٍد َرَزَقُه الَلّ

َنّ  ِة، َيُقوُل: َلْو اأَ َيّ اِدُق الِنّ ُه ِعْلًم��ا، َومَلْ َيْرُزْقُه َماًل َفُهَو �سَ ِل امْلََناِزِل، َوَعْبٍد َرَزَقُه الَلّ َفَه��َذا ِباأَْف�سَ

ُه َماًل، َومَلْ َيْرُزْقُه ِعْلًما  ِتِه، َفاأَْجُرُهَما �َسَواٌء، َوَعْبٍد َرَزَقُه الَلّ يِل َماًل َلَعِمْلُت ِبَعَمِل ُفَاٍن، َفُهَو ِبِنَيّ

ا  ِه ِفيِه َحًقّ ُل ِفيِه َرِحَمُه، َوَل َيْعَلُم ِلَلّ ُه، َوَل َي�سِ َفُه��َو َيْخِب��ُط ِف َماِلِه ِبَغرْيِ ِعْلٍم، َل َيَتِّقي ِفيِه َرَبّ

ُه َماًل َوَل ِعْلًما َفُهَو َيُقوُل: َلْو اأََنّ يِل َماًل َلَعِمْلُت ِفيِه  َفَه��َذا ِباأَْخَبِث امْلََناِزِل، َوَعْبٍد مَلْ َيْرُزْقُه الَلّ
ِتِه َفِوْزُرُهَما �َسَواٌء{)24(. ِبَعَمِل ُفَاٍن، َفُهَو ِبِنَيّ

واتە: دونیا بۆ چوارکەسە: 
- کەس���ێک خوا ماڵ و زانس���تی پێ داوە، ئەویش هەست بە منەتی خوا دەکات و 
لە ترسی ئەو و لە پێناو ڕەزامەندیی ئەودا، کاری پێ دەکات و خزم و کەسوکاری پێ 

بەسەر دەکاتەوە، ئەو کەسە باشترین پلەی هەیە الی خوا.
- کەسێک خوا زانستی پێ داوەو ماڵی پێ نەداوە، ئەویش بەنیەتێکی پاکەوە و 
پڕ بەدڵی ئاوات دەخوازێت و دەڵێت: ئەگەر خوا ماڵ و س���ەروەتی پێ ببەخشیمایە 
وەک فاڵن کەس لە پێناوی خوادا دەمبەخش���ی، ئەو دووانە وەک یەک پاداش���تیان 

هەیە و خوا نیەتەکەی بەکردەوە بۆ ئەژمار دەکات.
- کەس���ێک خوا ماڵ و س���ەروەتی پێ داوە، بەاڵم زانس���تی پێ نەداوە، ئەویش 
هی���چ منەت لە خوا نازانێت بەڕاس���ت و چ���ەپ و لەبێ فەرمانی خ���واو لە تاواندا 
خەرج���ی دەکات، نەخزمێکی پێ بەس���ەر دەکاتەوە و نەمافی خوایش���ی لێ دەدات؛ 

ئەوە خراپترین جێگەی هەیە لەالی خوا.
- کەس���ێک خوا نەماڵ و پارە و نەزانیاریشی پێنەداوە و لە دڵی خۆی بەنیەتێکی 
ت���ەواوەوە دەڵێت: ئەگەر پارە و ماڵم دەبوو وەک فاڵن کەس بەڕاس���ت و چەپدا بێ 

دڵی خۆم لێ نەدەکرد، ئەو دوو کەسەش وەک یەک تاوانبارن.
بەم شێوەیە مرۆڤەکان لەسەر نیەتە خراپەکانیان مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت.

24- الرتمذي، �سنن الرتمذي، ج4، �ض562. قال الرتمذي: هذا حديث ح�سن �سحيح. وقال الألباين: �سحيح.
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لە باس���ی پێش���تردا قس���ەمان لەس���ەر گرنگیی نیەت کرد، بەاڵم تەنها بوونی 
نی���ەت ب���ەس نییە بۆ وەرگرتنی ک���ردەوەکان، بەڵکو دەبێت ئ���ەو نیەتە تەواو بۆ 
خوای گەورە یەکال بووبێتەوە و کەس���ەکە جگە لە ڕەزامەندیی خوای گەورە، هیچ 
مەبەس���تێکی تری بەکردەوەکان���ی نەبێت، بەمەش دەگوترێ���ت )إخالص( و هەوڵ 

دەدەین لەم باسەدا، هەندێک تیشکی بخەینە سەر : 

پێناسەی ئیخالص: 
زانایان لەبارەی پێناس���ەی دڵس���ۆزی و ئیخالصەوە دەفەرموون: بریتییە لەوەی 
کاری پەنهان و ئاش���کرای مرۆڤی باوەڕدار وەکو یەک بێت و تەنها لەبەر خوا بێت، 
وات���ە: لەپێ���ش چ���اوی خەڵک گوفتار و ڕەفتاری چۆنە و باس���ی چ���ی دەکات، کاتی 

پەنهان و تەنیایی و نهێنیشی هەروا بێت.
بۆ نموونە: ئەگەر کەس���ێک چاو و دەم و دەس���ت و داوێنی لەحەرام پاراس���ت لە 
پێش چاوی خەڵکی، دەبێت لە کاتی نهێنی و پەنهانیش���دا هەر وا بێت، یان ئەگەر 
دوو ڕکعات نوێژی کرد لە شوێنێک کە خەڵکی دەیبینن، دەبێت نوێژیی تەنیایی و 
نهێنیش���ی لەڕووی ڕواڵەتی وەس���تانی نوێژ و ملکەچی ناخ و دڵ و دەروونیدا هەروا 
بێت. ئەگەر وابوو؛ ئەوا دیارە ئەو کەسە ڕاستگۆیە و تەواو خۆی یەکال کردووەتەوە 
ب���ۆ خ���وای گەورە. خۆ ئەگەریش خ���وا نەکردە وا نەبوو؛ ئ���ەوکات دیارە پێوەری 
نیەت و دڵس���ۆزییەکەی درووس���ت نییە و پێویس���تە بەخۆیدا بچێتەوە و چارەسەری 

دڵ و دەروونی بکات.
شێخ حەسەنی بەصری دەفەرموێت: ]اإن من النفاق اختاف ال�رش والعانية واختاف 
الل�س��ان والقلب واختاف املدخل واملخ��رج ومن الذي يخلو عن هذه املعاين بل �سارت هذه 

باسی سێیەم
دڵسۆزی و یەکالبوونەوە بۆ خوای گەورە )اإلخالص(: 
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الأم��ور ماألوف��ة بني النا�ض معتادة[)1(. واتە: نیش���انەی دووڕووی���ی ئەوەیە، کە مرۆڤ 

حاڵەتی پەنهان و ئاش���کرای، یان دڵ و زمانی، ی���ان هاتن و چوونی جیاواز بێت، جا 
کێیش وا نییە؟! ئێستا ئەو شتانە زۆر ئاسایین لەناو خەڵکیدا.

گرنگیی ئیخالص: 
 خوای پەروەردگار لە چەندان دەقی قوررئاندا باس لە گرنگیی ئیخالص دەکات و 
نموونەی پێغەمبەران دەهێنێتەوە بۆ باوەڕداران کەچەند دڵس���ۆز و بۆخواس���وڵحاو 

بوون. بۆ نموونە: 

- لەبارەی موسا پێغەمبەر دروود و سەالمی خوای لێ بێت، دەفەرموێت: َواْذُكْر 

ِبّيًا)2( . واتە: باسی موسایان بۆ بکە؛  َل�سًا َوَكاَن َر�ُسوًل نَّ ُه َكاَن ُمْ ِف اْلِكَتاِب ُمو�َسى اإِنَّ

کە پیاوێکی دڵسۆز و لە هەمان کاتیشدا پێغەمبەر و فروستادە بوو.

ُه  - لەبارەی یوس���ف پێغەمبەر دروود و سەالمی خوای لێ بێت دەفەرموێت: اإِنَّ

نَي)3( . واتە: ئەو یەکێک بوو لەبەندە دڵسۆزەکان. ِمْن ِعَباِدَنا امْلُْخَل�سِ

دواتر ئامۆژگاری باوەڕداران دەکات کە دڵس���ۆزانە کار و پەرستشەکانیان بۆ خوا 

يَن)4(. واتە: بەو  نَي َلُه الدِّ ِل�سِ ئەنجام بدەن و لەو بارەیەوە دەفەرموێت: َفاْدُعوُه ُمْ
پەڕی دڵس���ۆزیەوە داوا لە خوا بکەن و لێی بپاڕێنەوە و با مەبەس���تی خواناس���یتان 

تەنها ڕەزامەندیی ئەو بێت.

 .يَن نَي َلُه الدِّ ِل�سِ ��َه ُمْ لَّ ِلَيْعُبُدوا اللَّ ِمُروا اإِ ل���ە ئایەتێکی تردا دەفەرموێت: َوَما اأُ
واتە: ئێمە تەنها فەرمانمان بەوە پێ کردوون، کە خوا بەتاک و تەنها بپەرس���تن و 

هیچ هاوەڵی بۆ بڕیار نەدەن.

1- الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج4،�ض173.
.51 2- �سورة مرمي: الآية
.24 3- �سورة �سف: الآية
.65 4- �سورة غافر: الآية
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پێغەمبەری خوایش h بەهەمان ش���ێوە گرنگی بە ئیخالص و یەکالبوونەوەی 
نیەت���ەکان ب���ۆ خوای گەورە داوە. هەر بۆیە کاتێک ئ���ەو ئایەتە هاتە خوارەوە کە 

)5(. واتە:  ْعَل��ُم ِباإِميَاِنِهنَّ ُه اأَ دەفەرموێ���ت: اإَِذا َجاءُك��ُم امْلُوؤِْمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اللَّ
ئەگ���ەر ئافرەتانی باوەڕدار لە مەکک���ەوە کۆچیان کرد بۆ مەدینە و هاتن بۆ التان، 

هەرچەند خوا خۆی باوەڕی ناخیان دەزانێت، بەاڵم ئێوە تاقییان بکەنەوە
عەبدوڵ���اڵی کوڕی عەبباس دەفەرموێ���ت: کاتێک ئافرەتێکی ب���اوەڕدار کۆچی 

دەکرد و دەهاتە خزمەت پێغەمبەرh لێی دەپرسی و سوێندی دەدا: بڵێ سوێند بە 
خوا لە ڕقی مێردەکەم نەهاتووم، لەبەر ئەوەش نەهاتووم کە ش���اری مەدینەم لە 
مەککە پێ خۆشتربێ�ت، وە لەبەر ئەوەش نەهاتووم پارە و سامانم دەست بکەوێت، 

 h س���وێند بە خوا تەنها لە پێن���او ڕەزامەندیی خوای گ���ەورە و پێغەمبەرەکەی
کۆچم کردووە.

 جارێکیان پیاوێک دێتە خزمەتی و لێی دەپرس���ێت: اأََراأَْيَت َرُجًا َغَزا َيْلَتِم�ُض الأَْجَر 

اٍت، َيُقوُل َلُه َر�ُسوُل  ِه h: }َل �َسْىَء َلُه{. َفاأََعاَدَها َثَاَث َمرَّ ْك��َر َم��ا َلُه؟ َفَقاَل: َر�ُسوُل اللَّ َوالذِّ

لَّ َما َكاَن َلُه َخاِل�سًا، َواْبُتِغَى  َه َل َيْقَبُل ِمَن اْلَعَم��ِل اإِ ��ِه h }َل �َس��ْىَء َلُه{. ُثمَّ َقاَل: }اإِنَّ اللَّ اللَّ

ِب��ِه َوْجُهُه{)6(. واتە: بیهێنە پێش چاوی خۆت کەس���ێک بڕوات بۆ غەزا مەبەس���تی 

ڕەزامەندیی خواو ئەوەش بێت کە خەڵکی باس���ی مەردایەتی و ئازایەتی بکەن ئایا 

ئەم کەس���ە چ پاداش���تێکی بۆ دەنووسرێت؟ پێغەمبەری خوا h فەرمووی: هیچی 
بۆ نانووس���رێت. پیاوەکە سێ جار پرسیارەکەی دووبارە کردەوە، پێغەمبەری خوا 

h ه���ەر هەمان وەاڵمی دای���ەوە، دواتر پێغەمبەری خوا h پێی فەرموو: خوای 
گەورە هیچ کارێک وەرناگرێت، ئەگەر تەنها لە پێناو ڕەزامەندیی ئەودا نەکرابێت.

.10 5- �سورة املمتحنة: الآية

6- الن�سائي ]اأحمد بن �سعيب اأبو عبد الرحمن الن�سائي[، �سنن الن�سائي الكبى، ج3، ط1، دار الكتب 
العلمية، بريوت، 1991، تقيق : د.عبد الغفار �سليمان البنداري، �سيد ك�رشوي ح�سن، �ض18.
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ئێس���تا خەڵکانێک هەن، خواناس���ییەکەیان تەنها ئامڕازە، ن���ەک ئامانج؛ چونکە تا 
ئەو کاتە خواناسی دەکەن کە ئیش و کارەکانیان جۆر دەبێت، ئیتر پشت دەکەنە خواو 
هەر نایناس���ن وەک ئەوەی جارێکی تر ئیش���یان نەکەوێتە خوا. دەیان کەسمان بینیوە 
خواناس بووە و هاتوچۆی مزگەوتیان کردووە و بااڵ پۆش بووە، بەاڵم تا ئەو کاتەی کە 
هەژار بووە، یان هاوسەرگیری کردووە، یان خوا منداڵی پێ داوە، یان لە نەخۆشییەکەی 
چاک بووەتەوە، یان هەر کار و مەبەس���تێکی تری هەبووە، دواتر خوای هەر نەناسیوە و 

پەیوەندی لەگەڵ پچڕاندووە. 
کەواتە ئەم خواناسی و پەرستشەش بۆ خوا نییەو تەنها بۆ دونیایە و بۆ قیامەت 

هیچی لێ نا پێچیتەوە، وەک خوای گەورە لە قورئاندا دەفەرموێت: َمن َكاَن ُيِريُد 

ْنَيا َوِزيَنَتَها ُنَوفِّ اإَِلْيِهْم اأَْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها َل ُيْبَخ�ُسوَن)7(. واتە: هەر کەس  َي��اَة الدُّ احْلَ

مەبەس���تی بەدەس���تهێنانی ژیانی دونی���ا و جوانییەکانی بێت؛ ئ���ەوا هەر لە دونیا 
پاداشتی کردەوەکانیان دەدەینەوە و هیچ ستەمێکیان لێ ناکەین. 

ه���ەر لەم ڕوانگەش���ەوەیە کە نەزرکردن لەش���ەرعدا کارێکی ب���اش نییە؛ بۆیە 

کاتێک پرسیاریان لە پێغەمبەری خوا h کرد لەبارەی نەزر لە وەاڵمدا فەرمووی: 
َ��ا ُي�ْسَتْخَرُج ِبِه ِمَن اْلَبِخيِل{)8(. واتە: نەزرکردن خێری تێدا نییە،  نَّ ِتى ِبَخرْيٍ َواإِ ��ُه َل َياأْ }اإِنَّ
بەاڵم بەخشش���ێکە خوا بەزۆر لە گیرفان���ەی ڕژد و ڕەزیلەکانی دەردەکات؛ چونکە 
بیرۆکەی نەزر، بریتییە لە خێرکردنێک بەرامبەر دانانی مەرجێک لەس���ەر خوای 
گ���ەورە، وەک ئەوەی بڵێیت خوای گەورە ئەگ���ەر تۆ ئەو کارەم بۆ بکەیت؛ منیش 
فاڵن خێر، یان پەرستش���ت بۆ دەکەم، بەاڵم ئەگەر مەرامەکەت نەهاتە دی تۆیش 

کارەکە بۆ خوا ناکەیت.
ئەم جۆرە هەڵوێستانە دەبێت کوێی بۆ خوا بێت و خوای گەورەش چ منەتێکی 
بەو کارەی ئێمە هەبێت؛ ئەوانە تەنها ئامڕاز و ئامێرن بۆ گەشتن بە ئامانجێک کە 

.15 7- �سورة هود: الآية
8- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج5،�ض77.
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ڕەزامەندیی خوا نییە، بەڵکو ڕەزامەندی و خواستەکانی خۆمانە.
بۆیە ئیخالص بریتییە لە بێنیازبوون لە هەرچی شت هەیە جگە لە ڕەزامەندیی 
خوا نەبێت، مالیکی کوڕی دینار لەبارەی ئیخالص دەڵێت: ]قولوا مِلَْن مَلْ يكْن �سادقًا: 
ل تتعْب[. واتە: بڵێن بەهەرکەس کە لەگەڵ خوای گەورە ڕاس���تی نەدەکرد و تەواو 

دڵی بۆ ئەو یەکال نەکردبۆوە: خۆت ماندوو مەکە؛ چونکە خوای پەروەردگار کار و 
پەرستشەکانت لێ وەرناگرێت.

ئەبو سلێمانی دارانی دەڵێت: ]طوبى ملن �سحت له خطوة واحدة، ل يريد بها اإل الله 
تعال[)9(. خۆزگە بەوەی کە خوای گەورە یەک هەنگاوی لێ وەرگرتووە، کەجگە لە 

ڕەزامەندیی ئەو هیچ مەبەستێکی تری پێی نەبووە.
هەندێکی تریان گوتویانە: ]من �سلم له ف عمره حلظة واحدة خال�سة لله تعال جنا[
)10(. هەر کەس یەک س���ات لە تەمەنی دڵس���ۆزانە و لێبڕاوانە بۆ خوا ژیا بێت؛ ئەو 

کەسە سەرفراز دەبێت.
لە پێش���ەوا ماوەردی دەگێڕنەوە.. دەڵێن: کاتێک هەس���تی کرد پیر بووە  و کاتی 
مەرگ���ی نزیک���ە، هاوەڵێکی زۆر نزیک���ی هەبوو بانگی کرد و پێ���ی گوت: کۆمەڵێک 
کتێبی زۆرم هەیە نووسیومن، بەاڵم نەموێراوە باڵویان بکەمەوە، لە ترسی ئەوەی 
ن���ەوەک ناوبانگ پەیدا بکەم و نیەتم بۆ خ���وا بگۆڕێت، جا هەرکات زانیت مەرگم 
نزیکە و لە دواس���اتەکانی مااڵواییدام، دەس���تت بخەرە ناو دەستمەوە، ئەگەر دەستم 
گووش���یت کتێبەکان بوەس���تێنەو بیاندە ب���ە دەم ئاوەوە؛ چونکە ئەوە نیش���انەی 
ئەوەیە کە خوا قەبووڵی نەکردووە، ئەگەر دەستیش���م کرایەوە و نەمتوانی دەستت 
بگووش���م؛ ئەوا ئومێد دەکەم خوا قەبووڵ���ی کردبێ�ت و دوای مردنی خۆم باڵویان 

ج1،  النفائ�ض،  ومنتخب  املجال�ض  نزهة  ال�سفوري[،  ال�سام  عبد  بن  الرحمن  ]عبد  ال�سفوري   -9
املطبعة الكا�ستلية، م�رش، ط1283، �ض5.

10- اإبن قدامة املقد�سي ]اأحمد بن عبد الرحمن بن قدامة املقد�سي[، مت�رش منهاج القا�سدين، دار 
البيان، دم�سق، ط1978، �ض366.
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بکەرەوە؛ چونکە ئەو کات پێویستم بەناو شۆرەت نەماوە و لەوەش ناترسم نیەتی 
دڵ���م بگۆڕێت. ئ���ەو پیاوە دەڵێت: ڕاس���پاردەکەیم وەک خ���ۆی جێبەجێ کرد و لە 
دواس���اتەکانی مااڵواییدا دەستم لە دەس���تیدا بوو دەستی کرایەوە، کە وەفاتی کرد 

کتێبەکانیم باڵو کردەوە )11(.
لە س���ەهلی کوڕی عەبدوڵاڵی تەس���توریان پرس���ی: چ ش���تێک زۆر لەسەر دڵ و 
دەروونی مرۆڤ قورس���ە؟ لە وەاڵمدا گوتی: ]الإخا�ض.لأنه لي�ض لها فيه ن�سيب[)12(. 
واتە: دڵسۆزی و یەکالبوونەوە بۆ خوا؛ چونکە بەشی نەفسی تێدا نییە. مەبەستی 
ئەوەیە هەمیش���ە مرۆڤ ح���ەز دەکات، کارێک بکات خەڵک ستایش���ی بکەن و ناوی 
بهێنن و پێیدا هەڵدەن و پاداشت و خەاڵت بکرێت لەسەری، بەاڵم نیەتبوون بۆ خوا 
دەقاودەق پێچەوانەی ئەوەیە و مرۆڤ دەبێت تەنها خواو قیامەتی مەبەست بێت و 

تا ئەو کاتیش چاوەڕێی پاداشت نەکات، ئەوەش بۆ دەروونی مرۆڤ قورسە.
یوس���فی کوڕ حس���ێنی ڕازی دەڵێت: ]اأعز �سيء ف الدنيا الإخا�ض، وكم اأجتهد ف 

اإ�سق��اط الري��اء عن قلب��ي، وكاأنه ينبت فيه عل��ى لون اآخر[)13(. واتە: بەهادارترین ش���ت 

ل���ە دونی���ادا خۆ یەکالکردنەوەی���ە بۆ خوای گەورە، من چەند ه���ەوڵ دەدەم ڕیا و 
ڕووپامایی لە دڵم دەربکەم، کەچی بەشێوازێکی تر خۆی دەگۆڕێت و سەرهەڵدەدات و 

لێم پەیدا دەبێتەوە.
دەگێڕن���ەوە: داودی کوڕی ئەبی هیند )40( س���اڵ ب���ەڕۆژوو بووە، بەبێ ئەوەی 
بهێڵێت ماڵ و منداڵەکەی بزانن کە بەڕۆژووە، بەیانیان کە دەچوو بۆ سەر کارەکەی 
ب���ە خێزانەکەی دەگوت، خواردنم بۆ ئامادە بکەن و توێش���ەبەرەی نانەکەی دەبرد 

لەگەڵ خۆیدا لە ڕێگە خواردنەکەی دەدا بەخەڵکی هەژار و نەدار )14(.

11- حممد ن�رش الدين حممد عوي�سة، ف�سل اخلطاب ف الزهد والرقائق والآداب، ج2، 54.
12- اإبن القيم، مدارج ال�سالكني بني منازل اإياك نعبد واإياك ن�ستعني، ج2، ط2، دار الكتاب العربي، 

بريوت، 1973، تقيق: حممد حامد الفقي، �ض92.
13- عبد العزيز بن حممد بن عبد املح�سن ال�سلمان، موارد الظماآن لدرو�ض الزمان، ج2، ط3، 1424، �ض420.
املكتبة  تعال،  الله  اإل  الو�سول  اأ�سول  امل�رشي،  ال�سلفي  يعقوب  بن  بن ح�سني  العاء حممد  اأبو   -14
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دەگێڕن���ەوە: جارێک پادش���ا دەبیس���تێت پیاوچاکێک هەیە خەڵکی زۆر باس���ی 
دەک���ەن، پادش���ا دەڕوات و دەڵێت: دەبێ���ت بزانم ئەم پیاوچاکە کێی���ە، کاتێک ئەم 
پیاوە لە دوورەوە دەبینێت، پادش���ا ئەو هەموو خەڵکەی لەگەڵە و ڕووەو ئەو دێن، 
دەڵێ���ت نان���م بۆ بهێنن و زۆر چڵێس���انە دەکەوێتە نانخورادن، کاتێک پادش���ا دێت 
پرسیار دەکات و دەڵێت: کوا پیاوچاکەکەتان؟ دەڵێن ئەوەیە کە نان دەخوات. پادشا 
تەماش���ای دەکات ئەمە بەهەردوو دەستی نان دەخوات، هەموو سەرو چاوی ناوەتە 
خواردنەک���ە، دەڵێت ئەم چڵێس���ە عابیدەکەتانە؟! پادش���ا زۆر بەک���ەم دێتە پێش 
چاوی و دەڕوات، کە پادشا دەڕوات خواناسەکە دەست بەرز دەکاتەوە بۆ ئاسمان و لە 
خوا دەپاڕێتەوە و دەڵێت: خوایە سوپاس بۆ تۆ کە ڕووسووری الی خۆت و ڕووزەردی 

الی پادشات کردم.
زۆررێک لەمانە هەتا ئێستایش کەس نازانێت کێ بوون و ناویان چییە؛ چونکە 
نەیانهێش���تووە خەڵ���ک ناوەکەیان بزانێ���ت، تەنها ڕێگەی���ان داوە کارەکەیان لەناو 

خەڵکیدا بمێنێتەوە، بەاڵم ڕێگەیان نەداوە کە خەڵک خۆیان بناسێت.
جا بەڕێزان، ئەمە قس���ە و هەڵوێس���تی ئ���ەو پیاوچاک و بۆخواس���وڵحاوانەن کە 
وەک���و مانگی چواردە، ل���ە دونیای دینداریدا دەدرەوش���ێنەوە و ئێم���ە لە ڕووناکی 
خواناسیان بەهرەمەند دەبین، ئەگەر ئەوانە ئاوها لە نیەت و دڵسۆزییان ترسا بن و 

بەدەستییەوە داما بن، ئەی دەبێت حاڵی ئێمە ومانان چۆن بێت؟!
دیارە ئەوان زۆر لەگەڵ دڵ و درەروونیان ماندوبووون، هەتا گەش���توونەتە ئەو 
ئاس���تە، بۆیە هەندێکیان گوتویانە: ماوەی بیس���ت س���اڵ بەدڵمەوە سەرقاڵ بووم؛ 
تا فێری خواناس���ی و دڵس���ۆزی بکەم، پاش بیس���ت س���اڵ ئەوکات توانیم لەسایەی 

کردەوەکانیدا ئاسوودە بم.

التوفيقية، القاهرة، ط2، �ض9.
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پێشتر گوتمان کە دەبێت مرۆڤ خۆی بۆ خوای گەورە یەکال بکاتەوە و جگە لە 
ڕەزامەندیی ئەو، هیچ مەبەستێکی تری بەکردەوەکانی نەبێت، بەاڵم ئەمە کارێکی 
ئاس���ان نییە؛ چونکە سرووش���تی مرۆڤ وایە، کە هەمیش���ە حەز دەکات بەزوویی 
بەرهەم���ی کار و چاکەکان���ی بچنێتەوە و هەمیش���ە حەزی لە س���تایش و ناوبانگ و 

پیاهەڵدانە و پێی خۆشە خەڵکی بەچاوی گەورە لێی بڕوانن.
ئ���ەم جۆرە هەس���ت و خواس���تەش، پێ���ی دەگوترێت: )ری���ا ء( و ت���ەواو دژە بە 
یەکالبوونەوە بۆ خوای گەورە و نەخۆش���ییەکی کوش���ندە و ئاگرێک���ی بێئامانە بۆ 

کردەوەکانی مرۆڤ و تەواو تێکیان دەدات و لەناویان دەبات.
لەم باس���ەدا، قس���ەیەک لەسەر ئەم نەخۆشییە کوش���ندەیە دەکەین و سەرەتا لە 

پێناسەکەیەوە دەست پێ دەکەین: 

 پێناسەی ڕیا: 
بریتییە لەوەی کەس���ێک پەرستش���ێک، یان کارێک ئەنجام بدات مەبەستی پێی 
ڕەزامەندیی خوای گەورە نەبێت، یان لە نیەتەکەیدا هاوەڵ بۆ خوای گەورە بڕیار 
ب���دات و خەڵکانێکی تر بهێنێت���ە ڕیزی خواو بیەوێت جگە ل���ە ڕەزامەندیی خوا، 

ڕەزامەندیی ئەوانیش بەدەست بهێنێت. 

پێغەمب���ەری خوا h ئ���ەم جۆرە نیەتە ب���ە هاوەڵبڕیاردانی نهێنی )الش���رک 
الخفی( ناو دەبات و لە چەندان بۆنە و بابەتدا هۆشداری داوەتە هاوەڵەکانی؛ تا لێی 

بەئاگا بن و نزیکی نەکەون.

باسی چوارەم
ڕووپامایی )الرياء(
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مەترسیی ڕیا: 
ئەبو هورەیرە بۆمان دەگێڕێتەوە و دەفەرموێت، گوێم لێ بوو پێغەمبەری خوا 

ِتَي ِبِه  ى ِفيِه َي��ْوَم اْلِقَياَمِة َثَاَثٌة: َرُج��ٌل ا�ْسُت�ْسِهَد َفاأُ ا���ضِ ُيْق�سَ َل النَّ h فەرم���ووی: }اإِنَّ اأَوَّ
َك  َفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها. َفَقاَل: َوَما َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل: َقاَتْلُت ِفيَك َحتَّى ُقِتْلُت. َقاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنَّ َفَعرَّ

اِر. َقاَتْلَت ِلُيَقاَل ُهَو َجِريٌء، َفَقْد ِقيَل، ُثمَّ اأََمَر ِبِه، َفُي�ْسَحُب َعَلى َوْجِهِه، َحتَّى اأُْلِقَي ِف النَّ

َفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها. َفَقاَل: َما َعِمْلَت ِفيَها؟  َمُه َوَقَراأَ اْلُقْراآَن، َفاأُِتَي ِبِه ِلُيَعرِّ َم اْلِعْلَم َوَعلَّ َوَرُجٌل َتَعلَّ

ْمَت ِلُيَقاَل ُهَو  َك َتَعلَّ ْمُتُه، َوَقَراأُْت ِفيَك اْلُقْراآَن. َفَقاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنَّ ْمُت ِفيَك اْلِعْلَم َوَعلَّ َقاَل: َتَعلَّ

َمَر ِبِه َفُي�ْسَحُب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى  َت اْلُقْراآَن ِلُيَقاَل ُهَو َقاِرٌئ، َفَقْد ِقيَل. ُثمَّ اأَ َع��امِلٌ َفَقْد ِقيَل. َوَقَراأْ

ارِ. اأُْلِقَي ِف النَّ

َفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها. َفَقاَل: َما  َناِف امْلَاِل ُكلِِّه، َفاأُِتَي ِبِه َفَعرَّ ُه َعَلْيهِ، َواأَْعَطاُه ِمْن اأَ�سْ َع اللَّ َوَرُجٌل َو�سَّ

َك  بُّ اأَْن ُيْنَفَق ِفيَها اإِلَّ اأَْنَفْقُت ِفيَها َلَك. َقاَل: َكَذْبَت َوَلِكنَّ َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل: َما َتَرْكُت ِمْن �َسِبيٍل ُتِ

اِر{)1(. اٌد، َفَقْد ِقيَل. ُثمَّ اأََمَر ِبِه َفُي�ْسَحُب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى اأُْلِقَي ِف النَّ َفَعْلَت َذِلَك ِلُيَقاَل ُهَو َجوَّ

واتە: یەکەمینی ئەو کەس���انەی کە خوای گەورە لە قیامەتدا حوکمیان دەکات و 
چارەنووسیان دیاری دەکات سێ کەسن: 

یەکەم: کەس���ێک لە گۆڕەپانی شەڕدا و - بەڕووکەش- لە پێناوی خوادا شەهید 
ب���ووە و کوژراوە: لەپێش خوای گەورە ڕایدەگرن و هەموو نیعمەت و بەخشش���ەکانی 
خۆی دەخاتەوە پێش چاوی و ئەویش هەمووی بیر دێتەوە و دەیناس���ێتەوە ، پاشان 
خ���وای گەورە پێی دەفەرمووێت: چیت لەو هەموو بەخشش���ە کرد؟ چۆنت بەکار 
هێنا؟ دەڵێت: خوای گەورە لە پێناوی تۆدا جەنگام، تاکو کوژرام. خوای گەورە پێی 
دەفەرموێت: درۆت کرد، تۆ بۆیە جەنگایت؛ تا خەڵکی پێت بڵێن :ئازا و بەجەرگە و 
خەڵکیش لە دونیا وایان پێ گوتیت- واتا ئەوەی لە پێناویدا خۆت بەکوشتدا، هەر 

بن حنبل، ح14، ط2،  اأحمد  الإمام  م�سند  بن حنبل،  م�سلم، ج6، �ض47. حمد  م�سلم، �سحيح   -1
موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1999، تقيق: �سعيب الأرنوؤوط واآخرون، �ض29. واللفظ له. وقال ال�سيخ 

الأرنوؤوط ف تخريجه: اإ�سناده �سحيح على �رشط م�سلم. الن�سائي، �سنن الن�سائي الكبى، ج3، �ض17.
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لە دونیا دەستت کەوت، ئیتر پاداشتی قیامەتت نییە- ئەوجا خوای گەورە فەرمان 
دەکات و بەسەر دەموچاویدا ڕای دەکێشن، هەتا فڕێی دەدەنە ناو ئاگرەوە.

دووەم: کەس���ێکە زانس���ت و زانی���اری باش فێر بووە و خەڵکیش���ی فێ���ر کردووە و 
قورئ���ان خوێنێک���ی بەتوانای���ش بووە. لەپێ���ش خوای گ���ەورە ڕایدەگ���رن و هەموو 
نیعمەت و بەخششەکانی خۆی دەخاتەوە پێش چاوی و ئەویش هەمووی بیر دێتەوە و 
دەیناس���ێتەوە ، پاش���ان خوای گەورە پێی دەفەرمووێت: چیت لەو هەموو بەخشش���ە 
کرد؟ چۆنت بەکار هێنا؟ دەڵێت: من لە پێناوی تۆدا فێری زانس���ت و زانیاری بووم و 
خەڵکیش���م فێر دەکرد و قورئانیشم دەخوێند. خوای گەورە پێی دەفەرمووێت: درۆت 
ک���رد، تۆ بۆیە فێری زانس���ت و زانیاری بوویت؛ تا خەڵکی پێ���ت بڵێن زانا و بلیمەتە، 
خەڵکی���ش لە دونیا وای���ان پێ گوتیت. بۆیەش قورئان���ت دەخوێند؛ تا خەڵکی پێت 
بڵێ���ن قورئانخوێنێکی بەتوانایە، خەڵکیش ل���ە دونیا وایان پێ گوتیت - واتا ئەوەی 
لە پێناویدا هەوڵت دا، هەر لە دونیا دەس���تت کەوت، ئیتر پاداش���تی قیامەتت نییە- 
ئەوج���ا خوای گ���ەورە فەرمان دەکات و بەس���ەر دەموچاویدا ڕای دەکێش���ن، تا فڕێی 

دەدەنە ناو ئاگرەوە.
سێیەم: کەسێکە خوای گەورە زۆری ڕشتووە بەسەریدا و لە هەرچی جۆری ماڵ 
هەیە بەشی داوە: لەپێش خوای گەورە ڕای دەگرن و هەموو نیعمەت و بەخششەکانی 
خۆی دەخاتەوە پێش چاوی و ئەویش هەمووی بیر دێتەوە و دەیناسێتەوە و ئەوجا 
پێی دەفەرمووێت: چیت لەو هەموو بەخشش���انە کرد کە لەگەڵم کردیت؟ دەڵێت: 
کارێک نییە کە زانیبێتم تۆ پێت خۆشە ئیلال بەشداریم تێدا کردووە و پارەم تێدا 
خ���ەرج کردووە. خوای گەورە پێی دەفەرمووێ���ت: درۆت کرد. تۆ بۆیە ئەو کارەت 
کرد؛ تا خەڵکی پێت بڵێن بەخش���ندە و میهرەبانیت و خەڵکیش لە دونیا وایان پێ 
گوتیت - واتا ئەوەی لە پێناویدا بەخش���یت، هەر لە دونیا دەس���تت کەوت، ئیتر 
پاداش���تی قیامەتت نییە- ئەوجا خوای گەورە فەرمان دەکات و بەسەر دەموچاویدا 

ڕای دەکێشن، تا فڕێی دەدەنە ناو ئاگرەوە.
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کاتێک ئەبو هورەیرە ئەم فەرموودەیە بۆ پێشەوا موعاویەی کوڕی ئەبو سوفیان 
دەگێڕێتەوە )خوایان لێ ڕازی بێت( دەڵێن: موعاویە ئەوەندە گریا هەتا بوورایەوە، 

کاتێک هۆشی هاتەوە گوتی: خوای گەورە و پێغەمبەری خوا h ڕاستیان فەرمووە)2(.
جا خۆشەویس���تان س���ەرنج بدەن پەنا بە خوا، دۆزەخ بە کێ خۆش دەکرێت؟! 
بەو کەسانەی کە ئێمە پێمان وایە لەمانە گەورەتر، کارێکی تر نییە مرۆڤ بیکات، 
تەنها بەهۆی چی؟! بەهۆی ئەوەی کە دڵیان لەگەڵ خوا س���اغ نەبووە و مەبەس���تی 

تریان بەکارەکانیان هەبووە. 
بۆی���ە زۆر گرنگ���ە مرۆڤی ب���اوەڕدار ئاگای ل���ە کردەوە چاکەکان���ی بێت و بەو 
جۆرە ڕاز ونیازە بێس���وودانە پاداشتەکانیان لەدەس���ت خۆی نەدات و جگە لە خوا و 
پاداشتی قیامەت هەموو شتێکی تر لە دڵی خۆی دەربکات و جگە لە خوای گەورە، 

چاوەڕوانیی هیچ شتێک، لە هیچ کەس نەکات.
یەحی���ای کوڕی موعاز دەڵێت: ]عجبت من ثاث: رج��ل يرائي بعمله ملوقا مثله، 
وي��رتك اأن يعمله لل��ه. ورجل يبخل مباله، ورب��ه ي�ستقر�سه منه فا يقر�س��ه �سيئا. ورجل 

يرغب فى �سحبة املخلوقني ومودتهم، والله يدعوه ال �سحبته ومودته[)3(. 

واتە: لەسێ شت سەرم سووڕماوە و لێی تێ ناگەم: 
یەکەمیان: کەسێک کار بۆ خەڵکێکی وەک خۆی بکات و بیەوێت ئەوان لە خۆی 

ڕازی بکات، بەاڵم بۆ خوای گەورەی نەکات و بیر لە ڕەزامەندیی ئەو نەکاتەوە.
دووەمیان: کەس���ێک خوای گ���ەورە داوای قەرزی لێ ب���کات، کەچی بەرامبەری 

ڕشد و ڕەزیل بێت و قەرزی پێ نەدات.
سێیەمیان: کەسێک خوای گەورە داوای لێ بکات ببێت بە خۆشەویست و هاودەمی، 

کەچی ئەو حەز بەهاوەڵی و هادەمی خەڵکی تر بکات.

2- اإبن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، ج3، �ض28.
3- اإبن القيم، الفوائد، �ض119.
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هۆکارەکانی ڕیا: 
 زۆر هۆکار هەن بۆ درووستبوونی ڕیا لە کردەوەکانی مرۆڤدا لەوانە: 

داران ڕاس���تییەکانی ژیان وەکو خۆی تێ بگەن  یەکەم: نەزانی: خۆ ئەگەر باوەڕٍ
ئەوکات هەر گیز تووشی ڕیا نابن؛ چونکە ئێمە بۆ دەمانەوێت خەڵکی لە خۆمان 
ڕازی بکەی���ن، ئ���ەوان چیان بۆ ئێمە کردووە، تا لە پێن���او ڕەزامەندیی ئەوان کار 
بکەین؟! ئاخر ژیان و تەمەن و لەشساغی و ڕۆزی و سەرجەم بەخششەکانی تر هەمووی 
هی خوایە، ئیتر بۆچی دەبێت ئێمە بیانخەینە پێناو خزمەتی خەڵکەوە؟! بۆچی 
دەبێت ڕەزامەندیی خوا بگۆڕینەوە بە ڕەزامەندی خەڵکی؟! ئاخر ئەوان بۆ ژیانی 
خۆیان، چییان بەدەس���تە، هەتا بۆ ئێمە هەیانبێت؟! ئەی ئەگەر بۆ ژیان هیچیان 

بەدەست نەبێت، ئاخۆ بۆ دوای مردن و قیامەتمان چیان لەدەست دێت؟! 
هەموو ئەوەی خەڵک بۆ ئێمەی پێ دەکرێت، تەنها باس���ێکی باشەمانە، ئەویش 
ئەگ���ەر بیکەن!! قس���ەی باش���یش بکرێت، یان ن���ا دەبێت چ س���وودێکی هەبێت؟! 
بەتایبەت���ی ئەگ���ەر نرخەکەی تووڕەیی خوای گ���ەورە و بەهەدەردانی کردەوەکانی 

خۆمان بێت. 
خ���ۆ ئەگ���ەر ئەو کەس���انە ت���ێ بگەن؛ ئ���ەوا دەبێت ئ���ەو ڕاس���تییە بزانن کە 
بەدەستهێنانی ڕەزامەندیی خەڵکیش هەر لەڕێی بەدەستهێنانی ڕەزامەندیی خواوە 
دەبێت، بۆیە ئەگەر ئەوان ڕەزامەندیی خوا بکەنە ئامانج؛ ئەوا هەم خوا لە خۆیان 
ڕازی دەکەن ، هەم خەڵکیش، بەاڵم ئەگەر بەپێچەوانەوە ڕەزامەندیی خەڵکی بکەنە 

ئامانج؛ ئەوا هەم خوا لە خۆیان تووڕە دەکەن، هەم خەڵکیش.
جارێکی���ان خات���وو عائیش���ە )ڕەزای خوایان لێ بێت(، نامەیەک���ی بۆ موعاویە 

ا الله  نووسی، کە گوێم لە پێغەمبەری خوا بووە h فەرموویەتی: }َمِن اْلَتَم�َض ِر�سَ
َل  ا�ِض ِب�َسَخِط الله َوَكَلُه الله اإِ ا النَّ ا�ِض، َوَمِن اْلَتَم�َض ِر�سَ ا�ِض َكَفاُه الله َموؤُوَنَة النَّ ِب�َسَخ��ِط النَّ

{)4(. وات���ە: هەر کەس لە پێناو بەدەس���تهێنانی ڕەزامەندیی خوا، خەڵکی لە  ا���ضِ النَّ

اأبو حات التميمي[، �سحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، ج2،  اإبن حبان ]حممد بن حبان بن اأحمد   -4
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خۆی تووڕە بکات؛ ئەوا خوا لێی ڕازی دەبێت و خەمی خەڵکیش���ی لەکۆڵ دەخات. 
هەرکەسیش لە پێناو ڕەزامەندیی خەڵکی، خوای گەورە لە خۆی تووڕە بکات؛ ئەوا 

خوای گەورە ڕادەستی خەڵکی دەکات. 

دار تێ���ی بگەن، کە جگە لە زاتی  ئەم���ە ئەو ڕاس���تییە کە دەبێت خەڵکی باوەڕٍ
الله هیچ کەسی تر شایەنی ئەوە نییە، مرۆڤ بیکاتە ئامانجی کردەوەکانی و ژیان و 

پەرستشەکانی خۆی بۆ تەرخان بکات. 
دووەم: خۆشویس���تنی پیا هەڵدان: خەڵکانێکی تر بەهۆی ئەوەوە تووش���ی ڕیا 
دەبن کە حەز دەکەن خەڵکی بەش���ان و باڵیاندا هەڵبدەن و باسی جوامێری و ژیری و 
بوێ���ری و ڕەوانبێژی و چاکە کاری و بانگخوازی و خواناس���یان بکەن، ئەمە دەردێکی 
تری کوشندەی خەڵکانی موسوڵمانە، کە حەز دەکەن بەکردەوەکانیان ناو و ناوبانگ 

پەیدا بکەن.
ل���ە کاتێک���دا ئێمە دەتوانین ب���ەو کردەوانە، ناو و ناوبانگ ل���ە الی خواو لەناو 
فریش���تەکان لە ئاسمان تۆمار بکەین، دەتوانین قیامەت و بەهەشتیان پێ بەدەست 
بهێنی���ن، کەچی ئێمە، تااڵنفرۆش���یان دەکەین، ئێمە الی خوا بەخەڵکی و ئاس���مان 

بەزەوی و قیامەت بەدونیا و بەهەشت بەدۆزەخ دەگۆڕینەو؟!
س���ێیەم: وەرگرتنی پۆس���ت و پایە: خەڵکانێکی تر هەن خولیای پۆس���ت و پلە و 
پایەن و هەر ئەو خولیایەش س���ەریان دەخوات و بێئەرزشیان دەکات، بۆیە دینداری 
دەکەن، یان خۆیان وا نیش���ان دەدەن کە دیندارن؛ تا خەڵکی متمانەیان پێ بکەن و 
لە پاش���ماوەی سفرەی خۆیان فەرموویەکیان لێ بکەن و شتێکیان یێ بدەن، یان بە 
مەبەس���تی ئەوەی عەیب و عارەکانی خۆیانی پێ داپۆش���ن و دین بکەنە ڕەشماڵێک و 

لەژێریدا خەریکی دونیاداری و کاری نابەجێی خۆیان بن.
ئەم���ڕۆ خەڵکانێک���ی زۆری بەناو دیندار دەبینین، واز لە دینداری و خواناس���ی 

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط2، 1993، تقيق وتعليق: �سعيب الأرنوؤوط، �ض15. وقال ف تخريجه: 
اإ�سناده ح�سن.
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دەهێنن؛ تا لە کەالکی دونیای خەڵکانی دونیا ویست پشکێکیان پێ ببڕێت، چەندان 
ک���ەس هەن، ل���ە ناخی خۆیاندا ح���ەز بە خواناس���ی دەکەن، ب���ەاڵم لەبەرئەوەی 
دەسەاڵتی ئەمڕۆ حەزی بەم جۆرە خەڵکانە نییەو کار و پۆستیان پێ نادەن، ئەمان 
ب���ۆ ڕازیکردنی ئەوان، واز ل���ە دینداری و مزگەوت و کۆمەڵی موس���ڵمانان دەهێنن؛ 
تا متمانەی ئەوان بەدەس���ت بێنن؛ چونکە ئەوانە بەالی دەس���ەاڵتەوە، هەموویان 
تۆمەتن و پێویس���تە ئەمان لەملی خۆیانی داماڵ���ن. بەداخەوە زۆر کات ئەم جۆرە 
کەسانە، سەرەڕای ئەم هەموو سازش و خۆبەدەستەوەدانەش، کەچی هەر متمانەیان 
پێ ناکەن و هیچیان پێ نادەن و سەرەنجام دەبنە کوردەکەی لە هەردوو جەژنە بوو؛ 

هەم دونیا و هەم قیامەتیشیان لەدەست دەچێت. 
دەگێڕن���ەوە: جارێکی���ان عەبدوڵاڵی کوڕی مەس���عوود )ڕەزای خ���وای لێ بێت( 
لە ماڵەکەی چووە دەرەوە، کۆمەڵێک لە و کەس���انەی کە خۆش���یان دەویس���ت و بە 
زانس���ت و کەسێتییەکەی سەرسام بوون، شوێنی کەوتن )5(، ئەویش کە هەستی کرد، 
وەس���تا و گوتی: کارێکتان پێم هەیە لەگەڵم دێن؟ گوتیان نەخێر. فەرمووی: دەی 
بگەڕێنەوە؛ چونکە ئەم جۆرە شوێنکەوتنە دەبێتە مایەی فریودان و لەخۆباییبوونی 

شوێنکەوتووەکان و لە ڕێزی شوێنکەوتەکانی وەکو خۆشتان کەم دەکاتەوە )6(. 
بزانن ئەم هەڵوێس���تەی عەبدوڵاڵ، چەند خواناس���انەیە؛ چونکە دەترسێت ئەم 
ش���وێنکەتن و پێداهەڵدانە، تووشی ڕیاو لەخۆباییبوونی بکات و نیەتی بگۆڕێت و لە 

پاداشتی کردەوەکانی کەم بکاتەوە.
ئێس���تایش هەر ئەم جۆرە خەڵک و هەڵوێس���تانەن، کە کەس���انی خۆس���ەپێن و 
ستەمکار درووست دەکەن، هەمیشە هەڵوێستی خەڵکانی خۆ بەکەمزان و چەوساوە، 
لووتب���ەرزو مله���وڕەکان درووس���ت دەکات، بۆی���ە خوای گ���ەورە، ل���ە قورئاندا کە 
باس���ی س���یفەتی )کبر( دەکات، لەگەڵ سیفەی )�سعف( هەمیش���ە )األف، �سني، تاء(
5- هەمیشە خەڵک هۆکارێکی سەرەکییە بۆ درووستکردنی ڕیا؛ چونکە  وەسفت دەکەن موعجەبن پێت 

بە شان و باڵتا هەڵدەدەن تا لە خشتەت دەبەن.
6 - اإبن اجلوزي، �سفة ال�سفوة، ج1، �ض406.
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ی داخوازیان دەخاتە س���ەر و بە )استکبار( )ا�ست�سعاف( دەیانهێنێت، نەک بە )كب، 
�سعف(؛ چونکە ئەو دوو سیفەتە لە ڕاستیدا بوونیان نییە و خوای گەورە هەموو 

مرۆڤەکانی لەیەک ئاستدا درووست کردووە و کەسی بەخوار دەست و کۆیلەی کەسی 
تر درووس���ت نەکردووە، بەاڵم ئەوە هەڵوێستی مرۆڤەکان خۆیانە، دواتر دەیانکات 
ب���ەو دوو بەرەوە و هەندێکیان ئەوانی تر دەچەوس���ێننەوە، هەر لەبەرئەوەیە خوا 
ه���ەردوو بەرەکە پێکەوە ل���ە دۆزەخدا کۆ دەکاتەوە؛ چونک���ە ئەگەر بەهاوکاری و 
دەستباریی ئەو کۆیلە و شوێنکەوتانە نەبوایە؛ ستەمی ستەمکاران نەدەچووە سەر.

پلەکانی ڕیا: 
 بەشێوەیەکی گشتی ڕیا دوو پلەی هەیە: 

پل���ەی یەک���ەم: ئ���ەم پلەیە هەس���تیارتر و مەترس���یدارترە و ئ���ەو ڕیایەیە کە 
ل���ە بنەماکان���ی دیندا درووس���ت دەبێ�ت و م���رۆڤ پێی کافر دەبێ���ت، وەک ئەوەی 

دووڕووەکان ل���ە س���ەردەمی پێغەمبەردا h دەیانکرد و خ���وای گەورە لە قورئاندا 

َذا َخَلْوْا اإَِل �َسَياِطيِنِهْم  ا َواإِ ِذيَن اآَمُنوْا َقاُلوْا اآَمنَّ تۆماری کردووە و دەفەرموێت: َواإَِذا َلُقوْا الَّ

َا َنْحُن ُم�ْسَتْهِزُئ��وَن)7(. واتە: کاتێک ئەو دووڕووانە باوەڕدارەکانیان  نَّ ا َمَعْكْم اإِ َقاُل��وْا اإِنَّ

دەبینی؛ دەیانگوت: ئێمەش باوەڕدارین و لەگەڵتانین، کاتێکیش لەگەڵ شەیتانەکانی 
هاوشێوەی خۆیان و لە پەنهانیدا بەیەک دەگەشتن؛ دەیانگوت: ئێمە لەگەڵ ئێوەین و 

گاڵتەمان بەعەقڵی ئەوانە دێت، کە شوێنی محەممەد h و پەیامەکەی کەوتوون.
 .)8(وا َع��ن �َسِبيِل اللَّه دُّ ًة َف�سَ مْيَاَنُهْم ُجنَّ َخ��ُذوا اأَ ل���ە ئایەتێکی تردا دەفەرموێت: اتَّ
واتە: ئەوانە ئیس���الم و باوەڕەکایان کردبووە قەڵغانێک بۆ پەردەپۆشکردنی کوفر و 
دەس���تەبەرکردنی بەرژەوەندیی���ە دونیاییەکان���ی خۆیان و بەو ش���ێوەیەش لەڕێی 

خواناسی الیان دابوو ، گومڕا بوون.
.14 7 - �سورة البقرة: الآية

.2 8 - �سورة املنافقون: الآية
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کاتێکیش باسی کردەوەو  پەرستش���ەکانیان دەکات، دەفەرموێت: َواإَِذا َقاُموْا اإَِل 

ا�َض َوَل َيْذُكُروَن الّلَه اإِلَّ َقِليًا)9(. واتە: کاتێک هەڵدەسان  َاِة َقاُموْا ُك�َساَل ُيَراآوؤُوَن النَّ ال�سَّ

بۆ نوێژکردن، زۆر بەسستی  نوێژیان دەکرد و تەنها لەبەر قسەی خەڵکی و بەڕواڵەت 
نوێژیان دەکرد و زۆر بەدەگمەن نەبوایە، یادی خوایان هەر نەدەکرد.

ِذي��َن اآَمُنوْا  َها الَّ ل���ە ش���وێنێکی تردا و هەر لە باس���ی ئەواندا دەفەرموێت: َي��ا اأَيُّ
ِم��ُن ِبالّلِه َواْلَيْوِم  ا�ِض َوَل ُيوؤْ َدَقاِتُك��م ِبامْلَ��نِّ َوالأَذى َكالَِّذي ُينِفُق َماَل��ُه ِرَئاء النَّ َل ُتْبِطُل��وْا �سَ

داران چاکە و بەخششەکانتان پووچەڵ مەکەنەوە،  الآِخِر)10(. واتا ئەی گرۆهی باوەڕٍ

وەک ئەو کەسانەی کە پارە و ماڵیان لەپێش چاوی خەڵکی دەبەخشن و لە ناخیشدا 
باوەڕیان بە خوا و ڕۆژی دوایی نییە.

سوفیانی سەوری کاتێک ئەو ئایەتەی دەخوێندەوە، دەیگوت: وەیل بۆ ڕیاکاران، وەیل 
بۆ ڕیاکاران، ئەوە چیرۆکەکەیانە ، ئەوەش چارەنووسی خۆیان و کردەوەکانیانە )11(.

ِة َما مَلْ َيُكوُنوا  َن اللَّ لەبارەی سزا و پاداشتی قیامەتیشیان دەفەرموێت: َوَبَدا َلُهم مِّ

َيْحَت�ِسُب��وَن)12(. وات���ە: خوا بەش���ێوەیەک مامەڵەیان لەگەڵ���دا دەکات، کە هەرگیز 

پێش���بینیان نەدەکرد و چاوەڕوانیان نەدەک���رد؛ چونکە ئەوان پێیان وابوو کە خوا 
ئاگای لە  وردەکارییەکانی ناخیان نییەو نیەتی دڵیان نازانێت، 

ئەم جۆرە خەڵکانە، لە ئێستاشدا زۆرن و کە دەیانبینیت خۆیان وەکو موسڵمان 
نیش���ان دەدەن و لەوانەش���ە هەندێجار موزایەدەی دینداریش لەس���ەر موسوڵمانان 

بکەن، بەاڵم لە ناخ و بەرنامەی خۆیاندا، خوانەناس و مولحیدن.
پلەی دووەمی ڕیا: هاوەڵبڕیاردانی بچووک )ال�رشك الأ�سغر(:  

.142 9- �سورة الن�ساء: الآية
.264 10- �سورة البقرة: الآية

11- القرطبي ]حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري القرطبي[، اجلامع لأحكام القراآن، ج15، دار 
عامل الكتب، الريا�ض، تقيق: ه�سام �سمري البخاري، �ض365.

.47 12- �سورة الزمر: الآية
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ئەم جۆرەیان بۆ خەڵکی باوەڕدار درووس���ت دەبێ���ت، بەتایبەتی کاتێک کارێک 
دەکەن و جگە لە ڕەزامەندیی خوا مەبەستی تریان بەکارەکەیان دەبێت و نیەتەکانی 

دڵی���ان تەواو بۆ خوای گەورە یەکال ناکەن���ەوە، پێغەمبەری خوا h ئەم جۆرەی 
لە ڕیا، بە هاوەڵبڕیاردان ناو بردووە و لەبارەیەوە فەرموویەتی: }اإَِنّ اأَْخَوَف َما اأََخاُف 
َغُر{. واتە: ئەوەی کە زۆر لێی دەترسم تووشی بن، هاوەڵبڕیاردانی  ُك اْلأَ�سْ ْ َعَلْيُكْم ال�رِشّ

بچووکە، هەرچەندە پێغەمبەر h دەزانێت ئەمانە بڕوادارن، بەاڵم لەوە دەترسێت 
َغُر َيا َر�ُسوَل اللِه  ُك اْلأَ�سْ ْ ڕیا لە ناو دڵیاندا چەکەرە بکات. هاوەاڵن گوتیان: ]َوَما ال�رِشّ

h؟[. وات���ە: هاوەڵبڕیاردانی بچووک چییە ئ���ەی پێغەمبەری خوا h؟؛ چونکە 
ئەوان تا ئێس���تا ش���تێکیان بەو ناوەوە نەبیس���تووە، ئەویش لە وەاڵمدا فەرمووی: 
ا�ُض ِباأَْعَماِلِهْم اْذَهُبوا اإَِل اَلِّذيَن ُكْنُتْم  ُه َعَزّ َوَجَلّ َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة اإَِذا ُجِزَي الَنّ َياُء، َيُقوُل الَلّ }الِرّ
��ُدوَن ِعْنَدُهْم َجَزاًء؟{)13(. واتە: ڕووپامایی، خوای گەورە  ْنَيا َفاْنُظُروا َهْل َتِ ُت��َراُءوَن ِف الُدّ

ل���ە قیامەتدا پاش ئەوەی خەڵکی پاداش���تی کردەوەکانی���ان وەردەگرن بە ڕیاکاران 
دەفەرموێ���ت: بڕۆن بۆ الی ئەوانە کە لە دونی���ادا ڕووپاماییتان بۆ دەکرن، بزانن 

هیچ پاداشتیان ال دەست دەکەوێت. 

لە فەرموودەیەکی تردا، پێغەمبەرh ڕاشکاوانەتر و ڕوونتر لەم بابەتە دەدوێت و 
اَم  َك، َوَمْن �سَ لَّى ُيَراِئي َفَقْد اأَ�رْشَ ڕاڤەی ڕیا بۆ هاوەڵەکانی دەکات و دەفەرمووێت: }َمْن �سَ
َك، واإن الله ع��ز وجل يقول: اأََنا َخرْيُ َق�ِسيٍم مِلَْن  َق ُيَراِئي َفَقْد اأَ�رْشَ دَّ َك، َوَمْن َت�سَ ُيَراِئ��ي َفَق��ْد اأَ�رْشَ

َك ِبِه َواأََنا َعْنُه  يِكِه الَِّذي اأَ�رْشَ َك ِبي �َسْيًئا َفاإِنَّ َح�ْسَدُه َعَمَلُه َقِليَلُه َوَكِثرَيُه ِل�رَشِ َك ِبي، َمْن اأَ�رْشَ اأَ�رْشَ

{)14(. واتە: هەرکەس بۆ ڕووپامایی نوێژی کرد؛ ئەوا هاوەڵی بۆ خوا بڕیار داوە،  َغِنيٌّ

هەرکەس بۆ ڕووپامایی ڕۆژووی گرت؛ ئەوا هاوەڵی بۆ خوا بڕیار داوە، هەرکەس بۆ 

13- الهيثمي ]نور الدين علي بن اأبي بكر الهيثمي[، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، ج1، دار الفكر، بريوت، 
ط1412، �ض290. وقال ف �سنده: رواه اأحمد ورجاله رجال ال�سحيح. واحلديث �سححه الألباين ف 

ال�سل�سلة ال�سحيحة وقي �سحيح و�سعيف اجلامع. ]�سحيح اجلامع، رقم 1555[.
14- الإمام اأحمد ابن حنبل، امل�سند، ج28،�ض365. 
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ڕووپامایی پارەی بەخش���ی؛ ئەوا هاوەڵی بۆ خوا بڕیار داوە و خوای گەورە لە ڕۆژی 
قیامەتدا دەفەرمووێت: من باش���ترین هاوبەش دەبم بۆ کەس���ێک هاوبەشم بۆ بڕیار 
بدات )15(وهەرکەسێک هاوبەشی بۆ من بڕیاردا، هەموو کردەوەکانی، گەورەو بچووکی، 
ب���اش و خراپ���ی، زۆر و کەمی هەمووی بۆ ئەو کەس���ە جێ دەهێڵم ک���ە کردوویەتی 

بەهاوبەشی من و من پێویستم پێی نییەو با بڕوات ئەو پاداشتی بداتەوە.
خوای گەورە هەرگیز هاوبەشی قەبووڵ نییە لە هیچ شتێکدا، بۆیە هەرکەسێک 
ل���ە هەر کارێکدا هاوبەش���ی بۆ بڕی���ار بدات ئەو لەکارەکە دێت���ە دەرەوە و بەجێی 
دەهێڵێت بۆ هاوبەش���ەکەی تری و ئەویش بێگومان هیچی لەدەس���ت نییەو نایەت و 

کەسی خاوەن کاریش، تەنها ماندوبوون و ماڵوێرانیی بۆ دەمێنێتەوە. 
ئیسحاقی کوڕی حەنبەل دەڵێت: چووم بۆ الی پێشەوا ئەحمەدی کوڕی حەنبەل، 
دەس���تی خستبوە ژێر چەناگەی و بەبێتاقەتی دانیشتبوو، پێم گوت: چی بێتاقەتی 
کردوویت؟ گوتی: خۆزگەم بەو کەس���ەی کەس نایناس���ێت و خوا ناو ناوبانگی کپ 
کردۆەتەوە. دیارە پێی ناخۆش بووە، کە خەڵکی ناس���یویانە. گوتی بە عبد الوهاب 

بڵێن: ناوی خۆت دەرمەخە من تووشی بەاڵی ناوداری بووم )16(.
کەواتە: مەرج نییە تەنها خەڵکی س���ادە و نەخوێندەوار ڕووبەڕووی ڕووپامایی 

ببنەوە، بەڵکو مەترسیی ئەم جۆرە تاوانە، لەسەر زانایان زیاترە.
بۆیە پێویس���تە مرۆڤی باوەڕدار، بەتایبەتی زان���ا و بانگخوازەکان، زۆر ئاگاداری 
دڵیان بن لەم بەاڵ مەترسیدارە؛ چونکە ئەمە شتێک نییە زۆر دیار بێت و بزانیت 
ک���ەی و لەکوێ���وە بۆت دێت، بەڵکو کاتێک هەس���ت بەخۆت دەکەیت، کە پاداش���تی 

15- مەبەس���تی ئەوەی���ە چ���ۆن دوو ک���ەس دەبن بەهاوب���ەش لەکارێک���دا و یەکێکیان س���ینەفراوانتر و 
بەخش���ندەترە و منەت���ی نییە مافی خۆی بچێت بەالی هاوبەش���ەکەیدا، خوای گ���ەورەش دەفەرموێت: 
هەرکەس هاوبەشم بۆ بڕیار بدات من واز لە بەشەکەی خۆم دەهێنم لەکارەکەیدا و هەمووی دەدەم بەو 

کەسەی کە کردویەتی بەهاوبەشی من و بابڕوات ئەو پاداشتی بداتەوە.

بريوت،  املعرفة،  احلنابلة، ج1،دار  طبقات  بن حممد[،  يعلى حممد  اأبي  ابن  احل�سني  ]اأبو  يعلي  اأبو   -16
تقيق: حممد حامد الفقي، �ض12.
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کردەوەکانت لەدەست داوە و تەنها ماندوێتیت پێ بڕاوە.
یەکێ���ک لە ئامۆژگارییەکانی پێغەمبەر عیس���ا -س���ەالمی خ���وای لێ بێت- بۆ 
شوێنکەوتووانی ئەوە بووە: ئەگەر لە ڕۆژێکدا بەڕۆژوو بوون، قژتان شانە و چەور 
بک���ەن، چاوەکانتان ڕەش بکەن، جلەکانتان باپاک و جوان بن؛ تا ماندوێتیتان پێوە 

دیار نەبێت و خەڵک هەست نەکات بەڕۆژوون.
بۆی���ە خوای گ���ەورە بەتایبەت ل���ە س���یفەتی ڕۆژوودا دەفەرمووێ���ت: هەموو 
کردەوەکان���ی مرۆڤ بۆ خۆیەتی، جگە لە ڕۆژوو نەبێت، ئەوە تەنها بۆ منە و هەر 

خۆیشم دەزانم چۆن پاداشتی خاوەنەکەی دەدەمەوە )17(.
چونکە ڕۆژوو شتێکە ئەگەر خۆت دەری نەخەیت کەس پێت نازانێت.

هەر بۆیە خواناس����ان گوتویانە: خواناسی و پەرستشی بێئاگایان عادەتە و خووە و 
خووی خواناسانیش پەرستش و عیبادەتە )18(؛ چونکە بێئاگایان کاتێک عیبادەت دەکەن 
هیچ ئاگایان لە عیبادەتەکانیان نییەو لێی بەهرەمەند نابن و هیچ کاریگەرییەکیان 
لەسەر درووست ناکات، بۆیە هەر وەکو خوویەک وایە و دەقیان پێوە گرتووە، بەاڵم 
خ����وو عادەتی خەڵک����ی خواناس و ژیر عیبادەتە؛ چونکە ئەوان هەمیش����ە دڵیان بە 

خواوە پەیوەستە و بۆ ساتێکیش لێی بێئاگا نابن و ئەمەش کرۆکی پەرستشە.
بۆ نموونە: کاتێک س���ەردانی نەخۆش���ێک دەکەین، هەر یەکە و لە قەدەر نیەتی دڵی 

خۆمان خێرمان پێ دەبڕٍێت، کەسێک لەبەر خوای گەورە سەردانی کردبێت و مەبەستی 
بووبێ���ت دڵنەوایی ب���کات و کەمێک لە ئازارەکانی کەم بکاتەوە؛ ئەوا س���ەردانەکەی بە 
پەرستش بۆ ئەژمار دەکرێت، کەسێکیش تەنها لە بەر ناسیاوی و وەک دەستیاو سەردانی 

کردبێت؛ ئەوا تەنها ئەوەی پێ دەبڕێت و الی خوا هیچی بۆ ئەژمار ناکرێت. 

17- الرتمذي ]حممد بن عي�سى اأبو عي�سى الرتمذي[، �سنن الرتمذي ]اجلامع ال�سحيح[، ج5، دار اإحياء 
الرتاث العربي، بريوت، تقيق: اأحمد حممد �ساكر واآخرون، �ض175. وقال الألباين ف تخريجه: �سحيح. 

اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد[، �سيد اخلاطر، ط1، دار القلم،  اإبن اجلوزي]جمال الدين   -18
دم�سق، 2004، �ض409.
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ئەمڕۆ ئەم دنیایی سیاس���ەتە، کۆمەڵێک بەاڵو کێش���ەی گەورەی بۆ درووس���ت 
کردووین، ملمالنێی سیاس���ی زۆر چەمکی ئایینی ش���ێواندووە، پێشبڕکێی دونیای 
هەڵب���ژاردن و کورس���یی پەڕلەمان زۆرێک لە چاکەکانمان���ی داوە بەدەم باوە، بۆیە 
ئێستا ئێمە هەر کارێکی چاکە بکەین، دەبێت لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە پەخشی 
بکەین، کە فاڵن کەس ئەوەندەی کردووە بەخێر، یان ئەو چاکەیەی کردووە، ئاخر 
ئێم���ە بۆ دەبێ���ت وابین؟! بۆچی چاو لە خەڵکانی تر بکەی���ن، ئایا ئەم فۆڕمە لە 
چاکەکاری و سیاس���ەتکردن پێچەوانەی دەقە شەرعییەکان نییە؟! بەتایبەتی ئەگەر 
کەسێک بەکارەکە هەستا بێت و باسی خۆی بکات و بیەوێت ڕۆڵی خۆی زەق بکاتەوە، 
خۆ ئەگەر الیەنێک، یان ڕێکخراوێک کردبێتی؛ ئەوا لەوانەیە کێشەی کەمتر بێت؛ 
چونکە ناچێتە گیرفانی کەسێکی دیاری کراوەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەش دەبێت هەر 
ئاگامان لەوە بێت کە بۆ الیەن و ڕێکخراوەکانیش دەبێت نیەتەکە بۆ دەرخس���تنی 
ڕۆڵی خەڵکانی موس���ڵمان بێت و بەرزڕاگرتنی هەڵوێستی دڵسۆزانەی ئەوان بێت لە 
بەرامب���ەر خەڵکانی دز و جەردە و مفتەخۆری بەناو بەرپرس���ی ئەم هەرێمە، ئەو 

کات لەوانەیە بواری شەرعیبوونی گونجاوتر بێت؛ چونکە پێغەمبەری خوا h لە 
فەرموودەیەکیدا کە باس���ی حەوت دەس���تە دەکات کە خوای گەورە لە قیامەتدا - و 
کاتێک خۆر لە دووری میلێکەوە لەس���ەری خەڵکی دەدات- لەژێر س���ێبەری خۆیدا 
حەشریان دەکات و تیشکی ئەو خۆرە بەتینە، هیچ بێزاریان ناکات لە باسی یەکێک 
يُنُه{ ْخَفاَها َحتَّى َل َتْعَلَم �ِسَماُلُه َما ُتْنِفُق مَيِ َدَقٍة َفاأَ َق ِب�سَ دَّ لەوانەدا دەفەرموێت: }َوَرُجٌل َت�سَ
)19(. واتە: کەس���ێک ش���تێک ببەخش���ێت، ئەوەندە بەنهێنی بیبەخش���ێت کە دەستی 

چەپی هەست نەکات و نەزانێت ڕاستی چی بەخشیوە. 
ئەی ئەگەر ئێمە هاتین و لە کەناڵێکی ئاس���مانییەوە باس���مان کرد و دنیامان لێ 

تێگەیاند ئەو کات دەبێت خێری چی بێت؟!
بەداخ���ەوە هەندێک ل���ە وانەی ئەم کاران���ە دەکەن بانگخوازان، کە پێویس���تە 

19- البخاري، �سحيح البخاري، ج2،�ض111. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج3، �ض94. واللفظ للبخاري.

49



بانگخ���وازان نەکەونە ئەم هەڵەیەوە و خۆیان لەم ملمالنێ سیاس���یانە دوور بگرن؛ 
چونک���ە دواتر خەڵکی وا تێ دەگات ک���ە کاری بانگخوازیش وەک هەر پڕۆژەیەکی 
سیاس���ی تر، مەبەس���ت لێی کۆکردنەوەی دەنگ و زیادکردنی کورس���یی پەڕلەمانە، 
خ���ۆ ئەگ���ەر ئەم قس���ەیە وا بێت؛ ئەوا خۆیش���مان ئەو کەنااڵنەش ک���ە لێیانەوە 
دەردەکەوین، ماڵکاول دەبین، ئێمە مەبەستی سەرەتا و کۆتاییمان دەبێت خەمخۆری و 
مش���ورخۆری و دڵس���ۆزیی بێت بۆ خەڵکی، ت���ا بەفریای قیامەت���ی خۆیان بکەون و 
هەوڵی بۆ بدەن. هەر ئەمەش پەیامی پێغەمبەران بووە سەالمی خوایان لێ بێت، 

پێغەمبەری خۆیش���مان h کاتێک باس���ی نموونەی خ���ۆی و ئوممەتەکەی دەکات، 
ئوممەتەک���ەی وەک کۆمەڵێک پەپوولە  وێنا دەکات ک���ە ڕووناکی ئاگرێک دەبینن و 
هەوڵ���ی ئ���ەوە دەدەن لێی نزیک ببن���ەوە و بچنە ناوی بێئاگا لەوەی کە بڵێس���ەی 
ئاگرەکە دەیانس���ووتێنێت و ئەویش هەوڵ دەدات بمانگێڕێتەوە، تا نەکەوینە ناوی، 

بەاڵم هەندێک لە ئێمە هەر خۆمانی تێ فڕَێ دەدەن )20(.
پێش���ەوا غەزالی س���ەرەڕای ئ���ەو هەموو خواناس���ی و دینداری و زانس���تەی کە 
هەیبووە، یەکێک بووە لە بەرکەوتووەکانی ئەم چەکە کوشندەیەی شەیتان و باسی 
چیرۆکێک���ی خۆی لەو بارەیەوە دەگێڕێتەوە و دەڵێت: جارێکیان بیس���تبووم ئەگەر 
کەسێک )40( ڕۆژ بەندایەتی بۆ خوا بکات، ئەو کەسە دواتر کە قسە دەکات زمانی 
پاراو دەبێت و وتەکانی لە  وتەی خەڵکی ئاسایی ناکات، دەڵێت: )40( ڕۆژ خەڵوەتم 
کێش���ا و بەندایەتیم دەکرد، دواتر کە قسەم دەکرد بۆ خەڵک، قسەکانم نەگۆڕابوو، 
هەر قسە ئاساییەکانی جاران بوو، دەڵێت: الی هەندێک لە عاریفەکان باسم کرد و 
سکااڵم کرد، ئەوانیش گوتیان: تۆ )40( ڕۆژ خەڵوەتت کێشاوە و بەندایەتیت کردووە 
بۆئەوەی ببیت بە کەس���ێکی دانا و ڕەوانبێژ، نەک خواناس، بۆیە خوای گەورە نە 

پەرستشەکانی وەرگرتووە و نە بوویشیت بەدانا )21(.

20- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج7،�ض 64.

21- اإبن تيمية ]اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين[، النبوات، ج11، اأ�سواء ال�سلف، الريا�ض، ط1، 
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جۆرەکانی ڕیا : 
پێش���ەوا غەزالی دوای ئەو ئەزموونەی ش���یکردنەوەیەکی و ورد و گرنگ بۆ ئەم 

بابەتە دەکات و )ریا ء( دەکات بەچەند بەشێکەوە، کە گرنگترینیان ئەمانەن: 
یەکەم: ڕیاو ڕووپاماییکردن بە جەس���تە: بۆ نموونە: دەبینی کەس���ێک قورئان 
دەخوێنێت و کەس���ێکی تر لەو الوە گوێی بۆ هەڵخستووە و چاو دەنووقێنێت و سەر 
دەلەقێنێت و خۆی دەهەژێنێت؛ تا خەڵکی وا تێ بگەن  کە کەسێکی زۆر لەخواترسە 

و چۆتە قوواڵیی قورئانەکەوە.
پیاوچاکێک دەڵێت: الی مامۆس���تایەکی خوان���اس دەمخوێند، هەندێک جار کە 
ئایەتێک یان فەرموودەیەکی دەخوێندەوە، یەکسەر ئاو بە چاویدا دەهاتە خوارەوە، 
ئێم���ە دەمانزانی ک���ە لەژێر کاریگەریی فەرموودەکەدا دەگ���ری، کەچی ئەو ڕووی 

دەکرد بەو الوە و چاوی دەسڕی و دەیگوت ئەم هەاڵمەتە چ بەاڵیەکی گەورەیە.
دووەم: ڕووپاماییک���ردن بە جل و بەرگ و ڕواڵەت )هیئة(: وەک ئەوەی کەس���ێک 
جلێک���ی دڕاو لە بەر کات و ڕی���ش و قژێکی بێخزمەت بەر بداتەوە و تەس���بیحێکی 
گ���ەورە بگرێت بەدەس���تەوە؛ تا خەڵک���ی وای تێ بگەن کە ت���ەواو تەرکی دونیای 

کردووە و خۆی بۆ خوا یەکال کردۆتەوە.
ئەوەی جێی پرسیارە لێرەدا ئەوەیە کە کەی خواناسی بەڕواڵەت بووە، یان کەی 
َه  بە جلی دڕاو و پیس���ی و چڵکنی بووە، مەگەر پێغەمبەری خوا نافەرموێت: }اإِنَّ اللَّ

َمال{)22(. واتە: خوای گەورە جوانە و جوانیی پێ خۆشە. َجِميٌل ُيِحبُّ اجْلَ

تەنان���ەت جارێکیان پیاوێک���ی بینی جلێکی خراپی ل���ە بەردابوو بێ خزمەت 

دی���ار ب���وو، پێغەمبەری خوا h بانگی کرد و پێی فەرم���وو: پارەت هەیە؟ گوتی: 
بەڵێ قورب���ان. فەرمووی: }فكل، وا�رشب، والب�ض، وت�س��دق ف غري �رشف ول ميلة، 

دار  ج6،  الكبى،  الفتاوى  تيمية،  اإبن  �ض54-53.  ال�سويان،  �سالح  بن  العزيز  عبد  تقيق:   ،2000
املعرفة، بريوت، ط1، 1386، تقيق: ح�سنني حممد ملوف، �ض272.

22- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج1،�ض66.
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فاإن الله يحب اأن يرى اأثر نعمته على عبده{)23(. واتە: دەی باش���ە خواردنی باش بخۆ و 

خواردن���ەوەی باش بخۆرەوە و جلی جوان لەبەر بکە و ببەخش���ە، بەاڵم دەس���تباڵو 
مەبە و ش���تێکیش مەکە لووتبەرزی و خۆبەزلزانی پێ���وە دیار بێت؛ چونکە خوای 

گەورە پێی خۆشە شوێنەواری نیعمەتەکانی خۆی بەسەر بەندەکانێوە ببینێت. 
دەبێت کەسێتیی باوەڕدار لەناو خەڵکیدا لە هەموو ڕوویەکەوە پێشەنگ و ناوازە 
بێت، هەندێک ش���ت هەیە بە س���وننەتی دەزانین، بەاڵم بەهەڵە جێبەجێ و  وێنای 
دەکەین، بۆ نموونە: جلی کورت بۆ پیاوان سوننەتە، باشە هەرچەند ئەمە قسەی 
زۆر هەڵدەگرێت لەڕووی نیەت و شێوازی ئەو جلەی لەبەر دەکرێت و کەلتووری ئەو 
کۆمەڵگای���ەی جلەکەی تێدا لەبەر دەکرێ���ت، بەاڵم با واز لەوانە هەمووی بهێنێن: 
بۆچی هەندێک کەس تا ناوەڕاستی قاچیان جلەکانیان کورت دەکەنەوە، لە کاتێکدا 
س���وننەتەکە بەس���ەرو قولەپێوە جێبەجێ دەکرێت، ئایا ئەمە بۆ سەرنجڕاکێشانی 
خەڵکی نییە، تا پێی بڵێن کەسێکی سوننەتی و لەخواترسە؟! ئایا ئەو دیمەنە بەو 
ش���ێوازە و بۆ جلی کوردی سوننەتە؟! ئەمە جێی پرس���یارە و دەبێت ئەوانە بەینی 
خۆی���ان و خ���وا نیەتەکانیان یەکال بکەنەوە، ئەگینا بەبێ ئ���ەوەی بەخۆیان بزانن 

دەکەونە ئەم بەشەی ڕیاو ڕووپاماییەوە کە خوا حەرامی کردووە. 
بۆیە دەبێت کەس���انی خواناس، لە هەموو کەس زیاتر ئاگایان لە خۆیان بێت؛ 
چونک���ە ش���ەیتان بەڵێنی ئەوەی داوە کە لەس���ەر ڕێی خواناس���ی بۆ ب���اوەڕداران 

 .)24(اَطَك امْلُ�ْسَتِقيَم َ دادەنیشێت و بۆسەیان بۆ دەنێتەوە و گوتوویەتی لأَْقُعَدنَّ َلُهْم �رشِ
س���ێیەم: ڕیاو ڕووپاماییکردن بە گوفتار: ئەم جۆرە لە ڕیا لە کاتی قسەکردندا 
دەردەکەوێ���ت، وەک ئەوەی لێوەکانی بجووڵێنێ���ت؛ بۆئەوەی خەڵکی وابزانن یادی 
خ���وا دەکات، ی���ان فەرمان بەچاکە بکات و خۆی نەی���کات و نەهی لە خراپە بکات و 

23- البيهقي، �سعب الإميان، ج5،�ض161. عبد الرزاق ]اأبو بكر عبد الرزاق بن همام ال�سنعاين[، م�سنف 
عبد الرزاق، ج11، املكتب الإ�سامي، بريوت، ط2، 1403، تقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، �ض270.

.16 24- �سورة الأعراف: الآية
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خۆی بیکات، یان بەکزۆڵی قس���ە بکات؛ تا خەڵکی وای تێ بگەن کە ش���وێنەواری 
تەقوایە لەس���ەری، یان باسی بەتوانایی و زانایی خۆی بکات، یان خۆ نزیککردنەوە 
ل���ە خەڵکی باش و پیاوچاکان؛ تا خۆیان پێوە هەڵبکێش���ێت، ی���ان ڕەخنەگرتن لە 
قس���ەی زانایان؛ تا وای بەخەڵک نیش���ان بدات، ئەمیش زان���ا و بلیمەتە، ئەمانەش 
بەتایبەتی مەترس���ی لەسەر بانگخواز و گوتاربێژەکان هەیە، بەتایبەتی کە دەبینن 
خەڵکانێک گوێیان لێ دەگرن و پێیان سەرس���امن، نیەتەکانیان دەگۆڕێت و تووش���ی 
لەخۆباییبوون دەبن و ئیتر ئەوەندەی مەبەس���تیانە خۆیان دەرخەن و جەماوەر بۆ 
خۆیان و پەیجەکانیان زیاد بکەن، ئەوەندە مەبەستیان نییە بەرگری لە دینی خوا 

بکەن و بانگەوازی بۆ بکەن..
چ���وارەم: ڕیاو ڕووپاماییکردن بەکردەوە: وەک ئەو ڕیایەی کە لە نوێژ و حەج و 
بەخش���یندا درووس���ت دەبێت و لەپێش چاوی خەڵکی نوێژەکەی بڕازێنێتەوە و زۆر 
لەس���ەرخۆ ئەنجامی بدات؛ تا خەڵکی بزانن کە زۆر لەخواترسە و کەسەکە بەهۆی 
س���ەرقاڵی بە ڕواڵەتی کارەکەیەوە کە خەڵکی تەماش���ای دەکەن و چاویان لێیەتی، 

ئیتر ئاگای لە نیەتی دڵی نەماوە کە گۆڕاوە و تەواو پێچەوانە بووەتەوە. 

ِه h ِف  جابری ک���وڕی عەبدوڵاڵ بۆمان دەگێڕێت���ەوە و دەڵێت: َكاَن َر�ُس��وُل اللَّ
اِئٌم. َفَقاَل: }َلْي�َض ِمْن اْلِبِّ  ى ِزَحاًما َوَرُجًا َقْد ُظلَِّل َعَلْيِه. َفَقاَل: }َما َهَذا؟{ َفَقاُلوا: �سَ �َسَفٍر، َفَراأَ

َفِر{)25(. واتە: پێغەمبەری خوا h لە س���ەفەرێکدا بە الی کۆمەڵێک  ْوُم ِف ال�سَّ ال�سَّ

خەڵکدا ڕۆیشت لە دەوری کەسێک کۆ بووبوونەوە و سێبەریان بۆ کردبوو و فێنکیان 
دەک���ردەوە، فەرمووی: ئەوە چییە، بۆ وای لێ هاتووە؟ گوتیان: قوربان بەڕۆژووە. 
فەرمووی: خێر نییە مرۆڤ لە س���ەفەردا ب���ەڕۆژوو بێت، بەاڵم ئەم حوکمە ڕەها 
نیی���ە، بەڵکو تەنها ئەو کەس���انە دەگرێتەوە، ک���ە وا ناڕەحەت دەبن و دەبنە ئەرک 
بەسەر کەسانی ترەوە، بەاڵم ئەگەر کەسێک پێی ناڕەحەت نەبێت و کەس لە خۆی 

تێنەگەیەنێت؛ ئەوا ئاساییە لە سەفەردا بەڕۆژوو بێت..

25- البخاري، �سحيح البخاري، ج3،�ض34. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج3،�ض145.
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پێنج���ەم: ڕیاو ڕووپاماییکردن بەدۆس���تان و هاوەاڵنەوە: وەک ئەوەی کەس���ێک 
بانگهێشتی خەڵکانی خواناس بکات ، یان سەردانیان بکات و  وێنەیان لەگەڵ بگرێت و 
قسەکانیان بگێڕێتەوە، یان لە بەرچاوی خەڵکی تەلەفۆنیان بۆ بکات و خۆیان پێوە 
هەڵکێش���ێت و بڵێت دەیانناس���م و برادەریانم؛ تا خەڵکی بە چ���اوی ئەوان لەمیش 
بڕوان���ن، دی���ارە ئەم دۆس���تایەتی و هاوەڵیبوونەش لەبەر خوا نیی���ە، بەڵکو لەبەر 

خۆهەڵکێشان و خۆپێوەبادانە.
زیاد لەمانەش پێش���ەوا غەزالی هەندێک  وردەکاری و حاڵەتی تر لە خانەی ڕیا 

باس دەکات کە لەوانەیە ئێمەومانان هەستی پێ نەکەین لەوانە: 
شەش���ەم: ئەم جۆرەیان لەجۆرەکانی تر پەنهانترە؛ چونکە کەس���انێک هەن پێیان 
ناخۆش���ە خەڵک بەچاکە و پەرستش���ەکانیان بزانن و ئاشکرای ناکەن، بەاڵم حەز دەکەن 
بەهۆیەوە خەڵکی بیانناس���ن و ڕێزیان لێ بگرن و دەستپێشکەر بن لە سەالملێکردنیان و 
کار و فەرمانەکانیان بۆ ڕابپەڕێنن و الی س���ەروی خۆیان���ەوە دایان بنێن، ئەمەش هەر 
جۆرێکی ترە لە ڕیا؛ چونکە چاوەڕوانی ئەوە دەکەن خەڵک پاداشتی کردەوە چاکەکانیان 

بدەنەوە، لە کاتێکدا دەبوو تەنها چاوەڕێی پاداشتی کردەوەکانیان لە خوا بکردایە.
دەگێڕنەوە: جارێک ئیبنو محەیریز چوو بۆ الی دوکانێک هەندێک پێویس���تی 
لێ بکڕێت، خاوەن دوکانەکە نەیدەناسی، بەاڵم پیاوێکی ال بوو، دیارە ناسیویەتی و 
بەخاوەن دوکانەکەی گوت: ئەم پیاوە ناناس���ی؟ گوتی: نەخێر. گوتی: ئەمە ئیبنو 
محەیریزە خاتری بگرە. ئیبنو محەیریز تووڕە بوو گوتی: والله لێی ناکڕم، من بە 
دینم شت ناکڕم، بە پارەکانم دەیکڕم، من لە پێناوی خوادا قسە بۆ خەڵکی دەکەم، 

نەک بۆئەوەی شتی پێ بکڕم )26(.
فوزەیلی کوڕی عیازیش دەفەرموێت: ئەگەر دەهۆڵێک بخەمە بن دەستم و شارە و 
ش���ار بگەڕێم و بە دەهۆڵ کوتی پارە پەیدا بکەم، ئەوەم بەالوە خۆشتر و ئاسانترە، 

26-اأحمد بن نا�رش الطيار، حياة ال�سلف بني القول والعمل، ط1، دار ابن اجلوزي للن�رش والتوزيع، الدمام، 
1433، �ض356.
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نەک بە دین و خواناسی پارە پەیدا بکەم )27(.
حەوت���ەم: هەندێجار کەس���انێک زەمی خۆیان دەکەن لەن���او خەڵکیدا و خۆیان 
دەش���کێنن و باس���ی خراپەکانی خۆیان دەکەن، بەاڵم مەبەس���تی ڕاس���تەقینەنیان 
خۆش���کاندن نیی���ە، بەڵکو پێچەوانەکەیەتی؛ تا باس���یان بکەن و بەش���ان و باڵیاندا 
هەڵبدەن و بڵێن ماشاء الله چەند خاکی و سادە و خۆ بەکەمزانن، ئەمەش دیسانەوە 

ڕیایە؛ چونکە  ویستوویانە باس بکرێن و ناوبانگی چاکەیان بڕوات.
هەش���تەم: جۆرێکی تر لە ڕی���ا ئەوەیە، کە مرۆڤ بەپەنهان���ی کارە چاکەکانی 
ئەنجام بدات و هەوڵ بدات کەس پێی نەزانێت، بەاڵم لە ناخەوە حەز بکات خەڵک 
ب���ەو پەنهانیی���ەی بزانێت و بزانن کە چەن���د کاری لەگەڵ خوا س���ازە و چەند بۆ 

خواسوڵحاوە، ئەمەش بەهەمان شێوە جۆرێکی ترە لە ڕووپامایی.
بۆی���ە بابەتی ڕی���ا ئەوەندە  ورد و ئاڵۆزە هەتا نەڕۆیتە قوواڵیی باس���ەکەوە تێ 
ناگەیت، کە چەند دەردێکی کوش���ندە و مەترس���یدارە، هەر بۆیە زانایانی پێش���ین 
ئەوەندە لێی ترس���اون و لەبەری هەڵهاتوون و هەمیشە بەشوێن پەنهانی و تەنهاییدا 

گەڕاون و لە جێگەیک زانیبێتیان دەناسرێن بەجێیان هێشتووە.

وەیسی قەڕەنی ئەو پیاوە بەڕێزەی کە پێغەمبەر h باسی کردووە و عەباکەی 
بە دیاری بۆ ناردووە و فەرموویەتی کە مژدەی بەهەش���تی پێ بدەن، کاتێک پێیان 
زانی و ناس���ییانەوە ئەو جێگەیەی خۆی بەجێ هێش���تووە و کەس نازانێت بۆ کوێ 

سەری خۆی هەڵگرتووە )28(.
ُهمَّ اإِينِّ اأَ�ْسَتْغِفُرَك ِمَّا ُتْبُت  موترەفی کوڕی عەبدوڵاڵ کە دوعای دەکرد  دەیگوت: ]اللَّ
ِف َلَك ِبِه، َواأَ�ْسَتْغِفُرَك  اإَِلْي��َك ِمْن��ُه، ُثمَّ ُعْدُت ِفيِه، َواأَ�ْسَتْغِفُرَك ِمَّا َجَعْلُتُه َلَك َعَلى َنْف�ِسي، ُثمَّ مَلْ اأَ

ِمَّا َزَعْمُت اأَينِّ اأََرْدُت ِبِه َوْجَهَك، َفَخاَلَط َقْلِبي ِمْنُه َما َقْد َعِلْمَت[)29( . 

27- اإبن اجلوزي، �سفة ال�سفوة، ج1،�ض430.
28- الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج3،�ض309-297.

29- اإبن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، ج1،�ض84. 
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وات���ە: خوای گەورە داوای لێخۆش���بوونت لێ دەکەم ل���ە هەر کارێک کە 
لێی پەش���یمانبووم و تەوبەم لێ کردووە و دواتر دووبارەم کردۆتەوە،  داوای 
لێخۆشبوونت لێ دەکەم لە هەر بەڵێنێک کە داومە پێت و دواتر نەمبردووەتە 
س���ەر، داوای لێخۆش���بوونت لێ دەکەم لە هەر کارێک لە الی خۆم لە پێناو 
ڕەزامەندی���ی تۆدا کردوومە و دواتر ش���تانێکی ت���ری تێکەڵ بووە کە خۆت 

باشتر دەیانزانیت چۆن و چی بوون.

حوکمی ئەو کردەوانەی ڕووپامایی و ڕیایان تێدا درووست دەبێت: 
زانایان لەبارەی حوکمی ئەو کردەوانەی ڕیایان تێدا درووست دەبێت دەڵێن: 

ئەگەر س���ەرەتا پاڵنەر و مەبەستی کردەوەکە ڕیا بوو؛ ئەوە خوای گەورە وەری 
ناگرێت و کردەوەکە بەتاڵ دەبێتەوە و پێویس���تە کەسەکە بە نیەتێکی پاک جارێکی 

تر بیکاتەوە، ئەگەر بیەوێت خوای گەورە لێی وەربگرێت.
ئەگەریش س���ەرەتا مەبەس���تی ڕەزامەندیی خوای گەورە بوو، پاش���ان لە کاتی 
کردەوەکەدا نیەتی گۆڕا، ئەو کات سەیر دەکەین ئەگەر هەستی ڕیاکردنەکە تەنها 
بەدڵ���دا تێپەڕب���وون بوو، زۆر لە دڵدا نەمایەوە و کاریگەری لەس���ەر دڵ و دەروونی 

درووست نەکرد؛ ئەوا هیچ کێشەی نییەو کردەوەکەی درووستە.
بەاڵم ئەگەر لە دڵیدا جێگەی گرت و نیەتەکەی گۆڕا ئەو کات زانایان بۆچوونیان 

لەسەر درووستی کردەوەکە جیاوازە: 
پێش���ەوا ئەحمە دو حەس���ەنی بەصری پێیان وایە کردەوەکە هەر درووس���تە و 

بەتاڵ نابێتەوە؛ چونکە سەرەتا نیەت و پاڵنەری کارەکە بۆ خوا بووە.
هەندێکی���ش دەڵێ���ن: ئەم حوکمە بۆ ئەو ج���ۆرە کارانەیە کە س���ەرەتاکەی تا 
کۆتاییەکەی یەک پەرستشە و ناکرێت لێک داببڕێت وەکو نوێژ و ڕۆژ و حەج، بەاڵم 
ئەگەر سرووشتی پەرستشەکە وابوو کە پەیوەندی لەنێوان بڕگەکانیدا هەبوو وەکو 
قورئان خوێندن ئەو کات گۆڕینی نیەتەکەی کارەکەی بەتاڵ دەکاتەوە و پێویس���تە 
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نیەتێکی تازە بهێنێتەوە بۆئەوەی پەرستشەکەی قەبووڵ بێت. 
خۆ ئەگەریش گۆڕینی نیەتەکە بەهۆی ڕیاوە نەبوو، بەڵکو جگە لە بەدەستهێنانی 
ڕەزامەندیی خوای گەورە و دەس���تکەوتنی پاداش���تی قیامەت نیەتی دەس���تکەوتنی 
ش���تێکی دونیایشی تێکەڵ بوو وەک مەبەستی دەس���تکەوتنی غەنیمەت لە غەزادا، 
ی���ان بازرگان���ی لەحەجدا، زاناین دەڵێن ئەو مەبەس���تە الوەکییە کردەوەکە بەتاڵ 
ناکاتەوە، بەاڵم لە خێرو پادشاتی کەم دەکاتەوە، بەبەڵگەی ئەو فەرموودەیەی کە 

يُبوَن اْلَغِنيَمَة  ِه َفُي�سِ پێغەمبەری خوا h دەفەرموێت: }َما ِمْن َغاِزَيٍة َتْغُزو ِفى �َسِبيِل اللَّ
يُبوا َغِنيَمًة َتَّ َلُهْم اأَْجُرُهْم{ ُلُث َواإِْن مَلْ ُي�سِ ُل��وا ُثُلَثْى اأَْجِرِهْم ِمَن الآِخَرِة َوَيْبَقى َلُه��ُم الثُّ اإِلَّ َتَعجَّ

)30(. واتە: هەر کۆمەڵێک لە پێناوی خوادا بڕۆن بۆ غەزا و غەنیمەت و دەستکەوتی 

شەڕٍ و ماڵی دونیایان دەستکەوت؛ ئەوا دوولەسەر سێی پاداشتی غەزاکەیا دەڕوات و 
تەنها یەک لەس���ەر سێیان بۆ قیامەت دەمێنێتەوە، خۆ ئەگەریش هیچ غەنیمەت و 
دەس���تکەوتی شەڕیان دەست نەکەوت؛ ئەوا پاداشتی غەزاکەیان الی خواو لە ڕۆژی 

دوایی بەتەواوی وەردەگرن.

30- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج6،�ض47.
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یەکێک���ی تر لە کردەوە گرنگەکانی کانی دڵ ئەوەیە، بەردەوام دڵنیا و دامەزراو 
بێت بەرامبەر بە پرس���ەکانی باوەڕ و خواناس���ی و لە هیچ کات و لەژێر کاریگەریی 
هیچ شتێکدا نەگۆڕێت و باوەڕەکەی لەق نەبێت، لەم باسەماندا هەوڵ دەدەین تیشک 
بخەینە سەر  وردەکارییەکانی ئەم زاراوەیەو لە پێناسەکەیەوە دەست پێ دەکەین:

پێناسەی )یقین(: 
زانایان لەبارەی پێناسەی دامەزراویی دڵ )الیقین( دەڵێن: 

بریتیی���ە لە: ]�ُسُك��وُن الَفْهِم َمَع َثباِت احُلْكِم[)1( . وات���ە: بریتییە لە ئارامی بیر و 
جێگی���ری ب���اوەڕ بەوەی ئ���ەم حوکمە، ی���ان کارە گۆڕانکاری بەس���ەردا نەهاتووە و 
ناش���یەت. واتە: کەس���ەکە ئەو بڕیارەی لەبارەی ئەو بابەت���ە داوێتی، ئیتر قابیلی 
پێداچوونەوە و هەڵوەشاندنەوە نییەو نەگۆڕە بۆ نموونە: بابەتی باوەڕ و بنەماکانی 
ئێم���ە باوەڕی تەواوم���ان پێیان هەی���ە و هەرگیزیش لە ئاس���تیاندا دوو دڵ نین و 

ئەگەری پێداچوونەوەیان نییە.
لە پێناس���ەیەکی تری )یقین( دا هاتووە: ]هو ارتفاع الريب ف م�سهد الغيب[)2( . 
وات���ە: بریتییە لە الچوونی هەموو دوودڵی و گومانێک بەرامبەر بەو ش���تانەی کە 

لێمان پەنهانن و نایانبینین. 
واتا )یقین( بریتییە لە بوونی باوەڕی تەواو بە هەموو ئەو شتانەی کە لێمان 

1- الراغب الأ�سفهاين ]اأبو القا�سم احل�سني بن حممد املعروف بالراغب الأ�سفهانى[، املفردات ف غريب 
القراآن، دار القلم والدار ال�سامية، دم�سق، بريوت، ط1، 1992، تقيق: �سفوان عدنان الداودي. �ض892.

2- اجلرجاين ]علي بن حممد بن علي الزين ال�رشيف اجلرجاين[، التعريفات، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ط1، 1983، �سبطه و�سححه جماعة من العلماء باإ�رشاف النا�رش،�ض359.

باسی پێنجەم
دامەزراویی دڵ )الیقین(
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پەنهان���ن  ب���ە ڕێژەیەکی زۆر زیاتر لەو ش���تانەی کە بەرجەس���تەن و دەیانبینین؛ 
چونکەی ئەوەی دەیبینین بەچاو، یان بەهەستەوەرەکانی تر هەستیان پێ دەکەین 
ئەوانە ئێمە لەڕێگەی توانا سنووردارەکانی خۆمانەوە دەیانسەلمێنین، کە لەوانەیە 
لەژێر کاریگەریی هەندێک ش���تدا زانیاری هەڵەمان پێ بدەن وەک لە کاتی بوونی 
جادوو، یان نەخۆش���ی، یان هەرش���تێکی تر، وەک ئەوەی خوای گەورە لە چیرۆکی 

ا اأَْلَقْوْا �َسَحُروْا  موس���ا لەبارەی جادووی جادووگەرەکانی فیرعەون دەفەرموێت: َفَلمَّ

َهُبوُهْم)3( . واتە: کاتێک پەت و گۆچانەکانیان فڕێ دا، جادوویان  ا���ضِ َوا�ْسرَتْ اأَْع��نُيَ النَّ

ل���ە چاوی خەڵکی کرد و تۆقاندیان���ن، کەواتە: ئەوەی کردیان لە ڕاس���تیدا بوونی 
نەبوو، بەاڵم چاوبەستیان لە خەڵکەکە کردبوو ئەوان وایان دەبینی.

َها  ُل اإَِلْيِه ِمن �ِسْحِرِهْم اأَنَّ ُهْم ُيَخيَّ يُّ لەبارەی موس���ایش دەفەرموێت: َفاإَِذا ِحَباُلُهْم َوِع�سِ

َت�ْسَعى)4( . واتە: کاتێک پەت و گۆچانەکانیان فڕێ دا، وا دەهاتە پێش چاوی موسا 

ک���ە ئەمانە بوونەتە مار و ئەژدیها. کەواتە: لێرەش���دا خ���وای پەروەردگار جەخت 
لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە موسا وای دەهاتە پێش چاو، نەک لە ڕاستیدا وابوون.

بۆیە ئەو چاوەی ئێمە کردوومانە بە سەنگی پێوانەی ڕاستییەکان ئەکرێت فێڵی 
لێ بکرێت، بەاڵم ئەوەی خوای گەورە دەیفەرمووێت؛ ئەوە حەق و ڕاستیی ڕەهایە و 
هی���چ جێ���ی گومان و دوودڵی نییە و لە هیچ کاتێکیش���دا و لەژێ���ر کاریگەریی هیچ 
شتێکدا خوای گەورە زانیاریی هەڵە ناداتە بەندەکانی، ئیتر عەقڵ و هەستەوەرەکانی 
ئێمە بیس���ەلمێنن، یان نا؛ ئەوە ئەرزش���ێکی ئەوتۆی نییە بەمەرجێک لەش���ەرع و 

فەرموودەی خوادا سەلمابێت.
هەر بۆیە ئەوەی خوای گەورە دەیفەرمووێت لەبارەی زاتی خۆی، یان قیامەت، 
یان بەهەش���ت و دۆزەخ، یان هەرش���تێکی تری پەنهانی پاش م���ردن، ئەوانە بەالی 
ئێم���ەی باوەڕدرارەوە زیاتر لەو ش���تانەی کە لەم دنیا بەچاوی س���ەر دەیانبینین 

.116 3- �سورة الأعراف: الآية
.66 4- �سورة طه: الآية
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ڕاسترن و زیاترجێگەی متمانە پێکردنن. 
باوەڕی دامەزراویش بەو شێوەیە بااڵترین پلەکانی باوەڕە و لە قۆناغی ئیسالم و 

ئیم���ان هەڵدەکش���ێت بۆ قۆناغی ئیحس���ان کە پێغەمبەری خ���وا h لە بارەیەوە 
��ُه َيَراَك{)5(. واتە:  َك َتَراُه َف��اإِْن مَلْ َتُكْن َتَراُه َفاإِنَّ نَّ َه َكاأَ دەفەرموێ���ت: }اْلإِْح�َساُن اأَْن َتْعُب��َد اللَّ
ئیحس���ان ئەوەیە کە بەش���ێوەیەک خوا پەرستی بکەیت کە خوای گەورە دەبینیت، 

خۆ ئەگەر تۆ ئەو نەبینیت ئەوا ئەو تۆ دەبینێت. 
واتای یەقین لە قورئاندا: 

خ���وای گەورە لە قورئاندا لە نزیکەی )20( س���ورەتدا و بە )14( ش���ێوە  وش���ەی 
)یقین(ی بەکار هێناوە. 

 زانایان لەبارەی ڕاڤەکردنی  وش���ەی )یقین( دەڵێن: ئەم  وشەیە لە قورئاندا بە 
دوو واتا بەکار هاتووە: 

یەکەم: بە واتای باوەڕێکی دامەزراو و پتەو، وەک ئەوەی خوای گەورە دەفەرموێت: 

اإِنَّ َهَذا َلُهَو َحقُّ اْلَيِقنِي)6( . واتە: ئەوە ڕاستی تەواوە کە هیچ گومانی تێدا نییە. 

 h دووەم: بە واتای مردن بەکار هاتووە وەک ئەوەی خوای گەورە بە پێغەمبەر

َك َحتَّى َياأِْتَيَك اْلَيِقنُي)7( . واتە: لەس���ەر بڕواداری و خواناسی  دەفەرموێت: َواْعُبْد َربَّ
خۆت بەردەوام بە هەتا مردن ڕیگەت پێ دەگرێت و ژیان بەجێ دەهێڵیت. 

ئەو دوو واتایەی )یقین(یش ناکرێت بەهیچ شێوەیەک تێکەڵ بەیەکتر بکرێن؛ 
چونکە دژ بە بنەماکانی باوەڕداری دەوەستنەوە، وەک ئەوەی هەندێک لە خەڵکانی 
کاڵف���ام و فریودەر ئەو ئایەتەی دووەم بەدڵنیایی و دامەزراویی ڕاڤە دەکەن و دەڵێن 
ئەگەر مرۆڤ لەپەرستن و خواناسیدا گەشتە قۆناغی دڵنیایی، ئیتر بۆی هەیە هیچ 
پەرستشێک ئەنجام نەدات؛ چونکە خوای گەورە دەفەرمووێت: تا ئەوکاتە خواناسی 

5- البخاري، �سحيح البخاري، ج1،�ض19. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج1،�ض29.
.95 6- �سورة الواقعة: الآية
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بک���ە کە دەگەیتە قۆناغ���ی دڵنیایی، کەواتە: ئەگەر گەش���تینە ئەو قۆناغە بۆمان 
هەیە واز لە خواناس���ی بهێنین، ئەم���ەش ئەو پەڕی نەفامی و بێ دینییە؛ چونکە، 
نەک تەنها لەم ئایەتەدا، بەڵکو لە هەندێک شوێنی تریشدا  وشەی )یقین( بەواتای 
مردن هاتووە وەک ئەو ئایەتەی کە خوای پەروەردگار لەس���ەر زمانی دانیشتووانی 
دۆزەخ دەگێڕێتەوە، کاتێک فریش���تەکان لێیان دەپرس���ن بۆ واتان بەس���ەر خۆتان 

لِّنَي * َومَلْ  هێنا؟! بۆچی لێرە نیش���تەجێن؟ لە وەاڵمدا دەڵێن: ﴿قال��وا مَلْ َنُك ِمَن امْلُ�سَ
ي��ِن * َحتَّى اأََتاَنا  ُب ِبَيْوِم الدِّ ا ُنَكذِّ ��نَي * َوُكنَّ اِئ�سِ ا َنُخو�ُض َمَع اخْلَ َن��ُك ُنْطِعُم امْلِ�ْسِك��نَي * َوُكنَّ

اْلَيِق��نُي﴾)8(. وات���ە: ئێمە لە دونیا نوێژمان نەدەکرد، دەس���تگیرۆیی خەڵگی هەژار و 

برس���یمان نەدەکرد و خواردنمان پێ نەدەدان، لەگەڵ خەڵکانی گومڕاو سەرلێشێواو 
دۆستایەتیمان دەکرد؟ تا لەناکاو مردن یەخەی پێ گرتین. 

ئیبن���و کەس���یر لە ڕاڤەی ئەم ئایەت���ەدا دەڵێت: ]َوُي�ْسَت��َدلُّ ِبَها َعَل��ى َتْخِطَئِة َمْن 
َحُدُهْم اإَِل امْلَْعِرَفِة �َسَقَط َعْنُه  ��َل اأَ نَّ امْلَُراَد ِباْلَيِقنِي امْلُْعِرَفُة، َفَمَتى َو�سَ َل اأَ َذَه��َب ِم��َن امْلََاِحَدِة اإِ

َاٌل َوَجْهٌل[)9( . واتە: ئ���ەم ئایەتە دەکرێتە بەڵگە  ْكِلي��ُف ِعْنَدُه��ْم!!!! َوَهَذا ُكْف��ٌر َو�سَ التَّ
لەس���ەر بەهەڵەداچوونی ئەو خوانەناسانەی کە دەڵێن )یەقین( لە ئایەتی پێشودا 
)10(بەواتای زانیاری و زانس���تە و هەرکات یەکێکیان گەشتە ئەو قۆناغە، ئیتر ئەرک و 

فەرمانە شەرعییەکانی لەسەر الدەچیێت، ئەمەش بێدینی و گومڕای و نەزانییە.
جگە لەوەش ئەگەر ئەو قس���ەیە ڕاس���ت بوایە و بۆ کەسێک دەستی بدایە دەبوو 

ئ���ەو کەس���ە پێغەمبەری خوا h بوایە و ئەو بەپێی ئ���ەو ئایەتە لە قۆناغێک لە 
قۆناغەکاندا وازی لە خواناس���ی بهێنایە و بیوتایە من گەش���تومەتە )یقین(، بەاڵم 
بەپێچەوان���ەوە ئەو لە هەموو خەڵک زیاتر خواناس���ی و پەرستش���ی کردووە و ڕۆژ 

.47 -43 8- �سورة املدثر: الآيات

9- اإبن كثري ]اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الدم�سقي[، تف�سري اإبن كثري ]تف�سري القراآن 

العظيم[، ج4، دار طيبة للن�رش والتوزيع، ط2، 1999، تقيق: �سامي بن حممد �سامة، �ض554.
.َك َحتَّى َياأِْتَيَك اْلَيِقنُي 10- مەبەستی ئایەتی: َواْعُبْد َربَّ
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بەڕۆژیش زیاتر لە خواوە نزیکتر بووە. خۆ ئەگەریش بۆ ئەو درووست نەبووبێت و 
دەس���تی نەدابێت؛ ئەوا بۆ غەیری ئەو هەر نابێت و هەرکەس���یش بانگەشەی ئەوە 
بکات؛ ئەوا نەک هەر پیاوچاک نییە، بەڵکو وەکو ئیبنو کەسیر دەڵێت موسڵمانیش 

نییەو لە بازنەی باوەڕ دەڕواتە دەرەوە.
کەواتە: ئەو یەقینەی ئێمە دەمانەوێت، لێرەدا قس���ەی لەس���ەر بکەین بەواتای 

یەکەمە، نەک دووەم.
قۆناغەکانی گەشتن بە یەقین: 

خۆشەویس���تان هەڵوێستی مرۆڤەکان لەبارەی ش���تەکان، تا گەشتن بە بڕیاردان 
للەسەریان بەسێ قۆناغدا تێپەڕ دەبێت: 

قۆناغی یەکەم: دوو دڵی )ش���ک(: بریتییە ل���ە بوونی دوو ئەگەر، هیچ کامیان 
بەس���ەر ئەویتریان���دا زاڵ نین و خاڵ���ی یەکالکەرەوەش لەنێوانیان���دا نییە، خوای 
گەورە کە باس���ی هەڵوێس���تی بێب���اوەڕان دەکات بەرامبەر ب���ە پەیامەکەی خوای 

ْنُه ُمِريٍب)11( . واتە: ئەوانە لە  ُهْم َلِفي �َسّك مِّ گ���ەورە لەبارەیانەوە دەفەرموێت: َواإِنَّ

.h دوودڵییەکی زۆردان و بەگومانەوە دەڕواننە پەیامەکەی پێغەمبەر
قۆناغی دووەم: گومان )ظن(: لەم قۆناغەش���دا هێش���تا ئەگەرەکان تەواو یەکال 
نەبوونەت���ەوە، ب���ەاڵم هەندێک ئاماژە پێمان دەڵێن کە یەکێکیان لەوانی تر بەهێز 
ت���رە، بۆیە م���رۆڤ دڵی بەالی ئەوەیاندا زیاتر دەچێت. خ���وای گەورە کە باس لە 
بیروباوەڕی بێباوەڕان بەرامبەر بە پیرۆزی و پەرستراوەکانیان دەکات دەفەرموێت: 

��نَّ َوَم��ا َتْهَوى اْلأَنُف�ُض)12( . واتە: ئەوانە تەنها ش���وێنی گومان و  لَّ الظَّ ِبُع��وَن اإِ اإِن َيتَّ

ئارەزوەکان���ی خۆی���ان کەوت���وون، کەواتە: دڵنی���ا نەبوون و نین ل���ەوەی ئەو بت و 
بیردۆزە و درووشمانەی دەیپەرستن هیچ سوودێکیان هەیە، یان نا؟!.

بیروب���اوەڕی خەڵکان���ی دوور لە خوا هەمیش���ە ل���ەم دوو قۆناغ���ە داخراوەدا 

.110 11- �سورة هود: الآية
.23 12- �سورة النجم: الآية
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س���ووڕاوەتەوە و هەرگیز نەگەشتووەتە کەناری ئارامی و دڵنیابوون، چ سەبارەت بەو 
درووشم و ئایدیا پووچانەی بەپیرۆزیان داناوە و کاریان لە پێناودا کردووە و ژیان و 
تەمەنی���ان بۆ تەرخ���ان کردووە و خەڵکیان لە پێناودا بۆ فریو داوە، چ س���ەبارەت 

اس���تی و پیرۆزییە ڕاس���تەقینانەی کە س���ەنگەریان لێ گرت���ووە و دژایەتییان  بەو ڕٍ
کردووە و شەمش���ەمە کوێر ئاسا چاویان بەڕووناکی ڕاس���تییەکانیدا هەڵنەهاتووە، 
هەر لەبەرئەوەش���ە هەرگیز ئاسوودە نەبوون و کەس���ێتییەکی جێگیرودامەزراویان 
نەبووە و لەس���ەر بیروباوەڕێکی دی���اری کراو ئۆقرەیان نەگرت���ووە و هەر ڕۆژە بە 
بای الیەک و لەس���ەر پەتێک یارییان کردووە و هەمیش���ە لە خولگەی ئارەزووەکانی 
خۆیان و بەرژەوەندییەکانی خەڵکێکدا بوون، ڕۆژێک چەپ بوون و ڕۆژێک ڕاس���ت و 
ڕۆژێک لەگەڵ ڕۆژهەاڵت و ڕۆژێک لەگەڵ ڕۆژئاوا و بە وێنەی تەلەفۆنی س���ەر جادە 
هەرکەس پارەی تێکردبن، ئیتر لە دەس���تی ئەودا ب���وون و کار و بەرنامەی ئەویان 

ڕایی ک���ردووە. خوای گەورەش لەبارەی بیروب���اوەڕی ئەوانە دەفەرموێت: َوَمثُل 

ْت ِمن َفْوِق الأَْر�ِض َما َلَها ِمن َقَراٍر)13( . واتە: نموونەی  َكِلَم��ٍة َخِبيَثٍة َك�َسَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّ

بیروباوەڕی خراپ و دوور لە ڕاس���تیی خواناسی، وەکو دارێکی پیسی هەڵکەنراو لە 

وات و هەر ڕۆژە با  زەوی وای���ە و ئۆقرە و ئارامی لێ هەڵدەگیرێت و ب���ەدەم باوە دەرٍ
لەالیەکدا فڕێی دەدات.

 قۆناغی سێیەم: قۆناغی دڵنیایی )یقین(: مرۆڤ لەم قۆناغەدا دڵنیایی تەواوی 
بۆ درووس���ت دەبێ���ت و بەهۆی بەهێزی بەڵگ���ەکان و بەدواداچوون���ی بەردەوامەوە 
ڕاستییەکانی بۆ یەکال دەبێتەوە، هەر بۆیە زانایان دەڵێن: هەموو یەقینێک زانستە، 

بەاڵم هەموو زانستێک یەقین نییە.
 کەواتە: گەش���تن بەم قۆناغە و بەدڵنیای تەواو پێویس���تی بە بەڵگەی زانستی و 
لۆژیکی بەهێز هەیە، هەر بۆیەشە زانستی خوای گەورە وەسف ناکرێت بە یەقین؛ 
چونکە ڕاس���تە ئەو زانایە بەهەموو ش���ت، ب���ەاڵم ئەو زانس���ت و زانیارییانەی کە 

.26 13- �سورة اإبراهيم: الإية
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هەیەت���ی ل���ە دەرەنجامی بەڵگە و بەدواداچوونەوە دەس���تی نەکەوتووە، بەڵکو هەر 
لە ئەزەلەوە ئەو زانس���تەی هەبووە و زانس���تی خوای گەورە زیاد و کەم ناکات. ئەوە 

ئێمەین بۆ گەشتن بەڕاستییەکان پێویستیمان بە بەڵگە و بەدواداچوون هەیە.
ئ���ەم قۆناغەش تایبەت���ە بە بڕواداران و هی���چ پەی���ام و بەرنامەیەکی تر وەک 
ئیس���الم و پەیامەکەی خوا بەڵگەی ڕاس���تی و زانستی نییە، یان بەڵگەکانی ئەوەندە 

بەهێز و یەکالکەرەوە نین؛ تا بیگەیەنێتە کەناری ئارامی لە باوەڕەکەیدا.
پلەکانی یەقین: 

ئەم قۆناغی یەقین و دڵنیاییەش سێ پلەی هەیە کە ئەمانەن: 
یەک���ەم: بوونی زانس���تێکی دڵنیاک���ەرەوە )علم الیقین(: واتا م���رۆڤ لە ڕووی 
تیۆری���ی و فیکرییەوە بەڵگەی تەواوی بۆ درووس���ت دەبێت، ک���ە ئەوانەی باوەڕی 

پێیەتی هەمووی ڕاستن و دڵنیاکەرەوەن.
مرۆڤی باوەڕدار بۆ ئەوەی بگاتە ئەم قۆناغە بەچەند بازنەیەکدا گوزەر دەکات: 
بازن���ەی یەکەم: بازنەی ئیس���المە، ئیس���الم بازنەیەکی فراوان���ە و هەموو ئەو 
خەڵکانە دەگرێتە خۆی کە خۆیان ڕادەس���تی فەرمانەکانی خوای گەورە کردووە و 
جێبەجێ���ی دەکەن، جا تا چەند ئەوەی بەڕووک���ەش دەیکەن لە ناخیاندا جێگیر 
بووە، یان نا، ئەوە جێی پرس���یارە و بۆ وەاڵمدانەوەی پێویستمان بە بازنەی دووەم 

هەیە کە بازنەی باوەڕە.
بازن���ەی دووەم: بریتیی���ە ل���ە ئاوێتەبوونی ئ���ەو کارو کردەوان���ەی مرۆڤ لە 
ڕووکەش���دا دەیکەن لەگەڵ باوەڕی ناخی دڵیان و ئاوێتەبوونی سەرجەم ئەندامانی 
ل���ەش بەتایبەت���ی دڵ لەگەڵ کردەوەکانی جەس���تە و هەرکات مرۆڤ گەش���تە ئەم 
قۆن���اغ و بازنەی���ە؛ ئەوکات باوەڕەکەی بەت���ەواوی دادەمەزرێت، ب���ەاڵم مانەوە لە 
بازنەی یەکەم جێی متمانە نییەو کەس���ەکە هەمیش���ە لە مەترس���یدایە و ناکرێت 

متمانە بە باوەڕەکەی بکرێت.
پاش بازنەی دووەمیش بازنەیەکی تەسکتر هەیە لەو دوو بازنەیەی پێشتر کە 
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بازنەی ئیحس���انە و مرۆڤ کە دەگاتە ئەم بازنەیە باوەڕی تەواوی بەڕاستی پەیام و 
بەرنامەکەی بۆ درووست دەبێت وەک ئەوەی هەموو شتە نەبینراو غەیبیەکانیش 

الی ئەم بینراو و بەرجەستە بن. 
ب���ەاڵم بەداخەوە کەمن ئ���ەو باوەڕدارانەی کە دەگەنە ئ���ەم بازنەیە و زۆربەی 

باوەڕداران هەر لە بازنەی یەکەم و دووەم دەمێننەوە و ناگەنە بازنەی سێیەم.
هەموو ئەم بازنەو قۆناغانەیش کە باس���مان کرد، هێش���تا هەر قۆناغی زانستی 

تیۆریە )علم الیقین( و نەگەشتووەتە قۆناغی دووەم.
دووەم: قۆناغی بینینی ڕاستییەکان )عین الیقین(: لەم قۆناغەدا ڕاستییەکان لە 
بازنەی تیۆری دەترازێن و دەچنە بازنەی کرداری و مرۆڤ بەچاوی سەر ڕاستییەکان 
دەبینێت، داواکەی حەزرەتی ئیبراهیم علیه السالم دەچێتە ئەم بازنە و قۆناغەوە 
کاتێک داوا لە خوای گەورە دەکات نیشانی بدات کە چۆن مردوو زیندوو دەکاتەوە، 
خ���ۆ ئێم���ە دڵنیاین ل���ە دامەزراویی ب���اوەڕی ئیبراهیم؛ چونکە ئ���ەم داوایەی لە 
سەرەتای پێغەمبەرایەتییەکەیدا نییە؛ تا بڵێین داوای دڵنیایی دەکات، بەڵکو کاتێک 
ئەم داوایە دەکات چەند قۆناغێکی سەختی لەگەڵ گەلەکەی بڕیوە و تەنانەت خوای 
گ���ەورە پ���اش گفتوگۆکەی لەگەڵ نەمروود ئەم داوایەی ب���اس دەکات و لەبارەیەوە 

ِي�ي امْلَْوَتى َقاَل اأََومَلْ ُتوؤِْمن َقاَل َبَلى َوَل�ِكن  دەفەرموێت: َواإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ اأَِريِن َكْيَف ُتْ
ْنُهنَّ ُجْزءاً ُثمَّ  ُهنَّ اإَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّ ْ رْيِ َف�رشُ َن الطَّ لَِّيْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ اأَْرَبَعًة مِّ

اْدُعُهنَّ َياأِْتيَنَك �َسْعيًا َواْعَلْم اأَنَّ الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم)14( . واتە: کاتێک ئیبراهیم گوتی: ئەی 

پەروەردگارم نیش���انم بدە چۆن مردوو زیندوو دەکەیتەوە. ئەم داوایەی ئیبراهیم 
وەک داواکەی موس���ا وایە دروودو س���ەالمی خوایان لەس���ەر بێت کە داوا لە خوای 

نُظ��ْر اإَِلْيَك)15( . واتە: ئەی پەروەردگارم  ِريِن اأَ گ���ەورە دەکات و دەفەرمووێت: َربِّ اأَ
ڕێگەم بدە بتبینم. پێغەمبەران لە شەوق و خۆشەویستیان بۆ خوای گەورە، حەزیان 

.260 14- �سورة البقرة: الآية
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ک���ردووە زۆر لێی نزیک ببنەوە و خوای گەورە هەندێک بەخشش���یان لەگەڵ بکات 
کە لەگەڵ خەڵکانی تری نەکردووە، داواکەی ئیبراهیمیش هەر لەم ڕوانگەیەوەیە. 
خ���وای گەورەش پێی دەفەرموێت: بۆ هێش���تا باوەڕت دانەم���ەزراوە؟ هەرچەندەی 
خوای گەورە خۆی باشتر دەزانێت کە باوەڕی چەند پتەو و دامەزراوە، بەاڵم ئەمە 
تەنها بۆ دواندنی ئیبراهیمە، هەروەک چۆن پرسیار لە موسا دەکات و دەفەرموێت: 

َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُمو�َسى)16( . واتە: ئەی ئەوە چییە بەدەس���تی ڕاس���تەوە ئەی 

موسا؟ لە کاتێکدا خوای گەورە دەزانێت گۆچانە و بۆچیشی بەکار دەهێنێت، بەاڵم 
تەنها بۆ دواندنی موس���ا پرس���یارەکە دەکات. لێرەشدا پرس���یارەکە هەر بۆ هەمان 
مەبەس���ەتە. ئیبراهیمیش لە وەاڵمدا دەفەرمووێت: بەڵێ باوەڕم تەواو دامەزراوە، 

بەاڵم دەمەوێت زیاتر دڵنیا بم و زیاتر گەورەیی دەسەاڵتت ببینم. 
بۆی���ە ئیبراهی���م دەیەوێت ل���ە قۆناغی ب���اوەڕی تیۆری بەڕاس���تییەکان )علم 
الیقین( بترازێت بۆ بینینی ڕاس���تییەکان )عین الیقی���ن(، ئەم قۆناغەش تایبەتە 
بە پێغەمبەران و لەوانەش���ە هەندێک لە پیاوچاکان بەشێکی کەمیان لەم بەخششە 

گەورەیە بەهرەمەندبن. 
سێیەم: قۆناغی بەرجەستەبوون و ژیان لەناو ڕاستییەکان )حق الیقین(: 

لەم قۆناغەدا مرۆڤ بەشێوەیەکی بەرجەستەبوو، ئاوێتەی ڕاستییەکان دەبێت و 
لەگەڵیاندا دەژی و هیچ بوارێک بۆ ئینکاریکردن، یان باوەڕ نەبوون نامێنێتەوە

بۆ نموونە: هەموو ئەو شتانەی کە لە دونیا لێمان پەنهانن و خوای گەورە داوای 
ل���ێ کردووین باوەڕمان پێیان هەبێت لەپاش مردن دەبنە واقیع و مرۆڤ تەواو لە 
بوونیان دڵنیا دەبێتەوە؛ چونکە هەس���تەوەرەکان هەس���تی پ���ێ دەکەن، ئیتر لەو 
کاتانەدا باوەڕ هیچ هونەر و گرنگییەکی نامێنێت؛ چونکە بیەوێت، یان نا شتەکان 

ڕاستن و بوونیان هەیە.
ئەم���ەش خاڵی جیاک���ەرەوەی نێوان مرۆڤی باوەڕدار و بێب���اوەڕە؛ چونکە ئێمە 
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هەر لە دونیا و بەر لەوەی هیچ شتێک بەچاوی سەر ببینین، باوەڕمان وایە هەموو 
ئەو ش���تانەی کە خ���وای گەورە خۆی ڕاس���تەوخۆ لە قورئاندا، یان لەس���ەر زاری 

پێغەمبەرەکەی h باس���ی کردوون و فەرموونی هەمووی ڕاستن و بۆ یەک ساتیش 
لە بوونی بچووکترینی ئەو ش���تانە دوو دڵ نی���ن، بەاڵم بێباوەڕان باوەڕیان پێیان 
نیی���ە، پاش مردن ئێمە و ئەوانی���ش هەموومان وەک یەک ڕاس���تییەکان دەبینین، 
ب���ەاڵم بەداخەوە ئەو کات کات���ی تاقیکردنەوەکان کۆتایی هاتووە و باوەڕبوون هیچ 

سوودێکی نامێنێت. 
هۆکارەکانی درووستبوونی یەقین: 

بۆ گەش���تن بەم قۆناغانەش مرۆڤی باوەڕدار پێویستی بە دوو هۆکار و هاوکاری 
سەرەکی هەیە ئەوانیش: 

یەکەم: پێویستی بە زانستی دڵە.
دووەم: پێویس���تی بەوەی���ە ک���ە ئەو زانس���تەی لە واقی���ع و ژیان���ی ڕۆژانەیدا 

ڕەنگدانەوەی هەبێت و بەرجەستەی بکات.
خ���وای گەورە ل���ە قورئان���دا کۆمەڵێک دیمەنی دام���ەزراوی و پت���ەوی باوەڕی 
پێغەمبەرانمان بۆ باس دەکات؛ تا ئێمەش لێیانەوە فێر بین و چاویان لێ بکەین و 

هاوشێوەی ئەوان فەرمانبەرداری فەرمانەکانی خوای گەورە بین لەوانە:
دیمەنی ئیبراهیم کە چۆن ئامادە بوو هەر لە سەرەتای الوێتییەوە گیانی خۆی 
ببەخش���ێتە خوای گەورە و لە پێناوی ئەودا بخرێتە ئاگرەوە و بس���ووتێنرێت، یان 
دواتر چۆن ئامادەبوو خێزان و کۆرپەلە تاقانەکەی لە بیابانێکی  وشک و چۆڵدا جێ 
بهێڵێت، کە بەپێی هەموو پێوەرەکان ئەو جێهێش���تنە ڕادەستکردن بوو بە مەرگ، 
دەڵێن: کاتێک ئیبراهیم دروود و س���اڵوی خوای لێ بێ، خاتوو هاجەر و ئیسماعیلی 
دانا، خاتوو هاجەر ش���وێنی کەوت و س���ێ جار بانگی کرد و دەیگوت: ئەی ئیبراهیم 
ت���و خ���وا خوا فەرمانی پ���ێ کردوویت لێ���رەدا فڕێمان بدەیت و جێم���ان بهێڵیت؟ 
ئەوی���ش قوڕگی پڕ بووبوو لە گری���ان، نەیدەتوانی وەاڵمی بداتەوە، دواجار ئاوڕی 
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دای���ەوە و فەرمووی: بەڵێ  خوای گەورە فەرمانی پێ کردووم. ئەوجا خاتوو هاجەر 
فەرمووی: کەواتە: بڕۆ جێمان بهێڵە خوای گەورە دەمانپارێزێت )17(.

ئەوەی زۆر جێی سەرنجە لەم دیمەنەدا جگە لە هەڵوێستی حەزرەتی ئیبراهیم 
دروود و س���ەالمی خ���وای ل���ێ بێت هەڵوێس���تی خات���وو هاج���ەرەی خێزانێتی کە 
پێغەمبەریش نییە، بەاڵم ئەو باوەڕە پتەو و دامەزراوەی بە خوای گەورە هەبووە، 

کە ئەگەر ئەمە فەرمانی ئەو بێت، ئیتر ترسی نییەو ئەو خۆی دەیانپارێزێت. 
یان دیمەنی موسا پێغەمبەر دروود و سەالمی خوای لێ بێت کاتێک خوای گەورە 
فەرمانی پێ دەکات لەژێر باڵی ڕەشی شەودا خۆی و گەلەکەی میسر بەجێ بهێڵن، 
ئەوە بوو کاتێک فیرعون پێی زانین شوێنیان کەوت و لە کەنارەکانی دەریادا پێیان 
گەش���ت و موس���ا و گەلەکەی کەوتنە نێوان بەرداش���ی دوو هێ���زەوە، هێزی دەریا و 

ا  هێزی س���وپاکەی فیرعەون، ل���ە و کاتانەدا گەلەکەی هاواریان ک���رد و گوتیان: اإِنَّ

مَلُْدَرُكوَن)18(. واتە: ئەوە فیرعەون پێمان گەیش���تەوە و تیاچووین، بەاڵم موسا لەو 

نَّ َمِعَي َربِّي  پ���ەڕی متمانەبوونەوە بە خوای خۆی ه���اواری کردو فەرمووی: َكاَّ اإِ

�َسَيْهِدي��ِن)19( . واتە: نەخێر من خوای گەورەم لەگەڵە و ئەو ڕزگارمان دەکات، خۆ 

ئەو کاتەی موسا قسەکە دەکات؛ خوای گەورە هیچ بەڵێنێکی پێ نەداوە کە ڕزگاری 
بکات، بەاڵم متمانەی موس���ا بە خوای گەورە ئەو دڵنیاییەی پێ دەبەخش���ێت، کە 

خوای گەورە ڕزگاریان دەکات.

یان دیمەنی پێغەمبەری ئیس���الم h ل���ەو کاتەی لەگەڵ ئەبوبەکری هاوەڵیدا، 
لە ئەشکەوتەکەدا خۆیان حەشار دابوو ، بێباوەڕان گەشتنە بەردەمی ئەشکەوتەکە و 

ئەبوبەکر بە ترسێکی زۆرەوە دەیچپاند بەگوێی پێغەبەردا h و دەیگوت: )ئەگەر 

دار  العزيز، ج2،  القراآن  تف�سري  زمنني[،  اأبي  بن  الله  عبد  بن  الله حممد  عبد  ]اأبي  زمنني  اأبي  اإبن   -17
الفاروق احلديثة، القاهرة، ط،2002تقيق: ح�سني بن عكا�سة، حممد بن م�سطفى الكنز، �ض373.
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یەکێکیان سەیری بەرپێی خۆی بکات دەمانبینێت و دەماندۆزنەوە، بەاڵم پێغەمبەری 

َك  خوا h لەو پەڕی ئارامی و متمانەبوونەوە بە خوای گەورە پێی فەرموو: }َما َظنُّ
ُه َثاِلُثُهَما{)20(. واتە: ئ���ەی ئەبوبەکر گومانت بەدوو کەس چۆنە  َي��ا اأََبا َبْك��ٍر ِباْثَننْيِ اللَّ

کە خوای گەورە س���ێیەمیان بێت، دڵتەنگ مەبە؛ خوامان لەگەڵە. ئەوە بوو خوای 
گەورە ڕزگاری کردن و بێباوەڕان نەیانتوانی زەفەریان پێ ببەن.

قاِع،  ا مع ر�سول اللِِّه h بذاِت الرِّ جابری کوڕی عەبدوڵاڵ دەگێڕێتەوە و دەڵێت: ُكنَّ

ِكني، و�سيف  ه h، َفجاء رُجٌل م��ن امْلُ�رْشِ ف��اإَذا اأتين��ا على �َسجرٍة ظليلة ترْكَناَه��ا لر�سول اللَّ

جرِة، فاْخرتطُه فقال: َتَخاُفِني؟ َقاَل: }ل{. َقاَل : فَمْن مْيَنُعَك ِمنِّي؟  ٌق بال�سَّ ه h ُمَعلَّ ر�سول اللَّ

ْيَف َفقال: }مْن مينُعَك  ه h ال�سَّ ْيُف ِمْن يِدِه، فاأخ��ذ ر�َسول اللَّ ق��ال: }اللَّه{. قال: ف�سَقَط ال�سَّ

��ُه، واأينِّ ر�سوُل اللَّه؟{. قال: ل،  ِمنِّ��ي؟{. َفقال: ُكن َخ��رْيَ اآِخٍذ، َفَقاَل: }َت�سهُد اأْن ل اإَله اإل اللَّ
ولِكنِّي اأعاِهُدك اأن ل اأَقاِتَلَك، ول اأُكوَن مع قوم يقاتلونك، َفخلَّى �سِبيلُه)21(.

واتە: لە خزمەتی پێغەمبەری خوادا بووین h لە غەزای )ذات الرقاع(، ڕێمان 

کەوتە دارێک س���ێبەری هەبوو جێمان هێش���ت؛ تا پێغەمب���ەری خوا h کەمێک 
پشووی لێ بدات، لەو کاتەنەدا یەکێک لە بێباوەڕان دزەی کردبووە ناو سەربازگەی 

موسڵمانان و گەشتبووە پێغەمبەرh و ئەویش ڕاکشابو و شمشێرەکەشی کردبوو بە 
دارەکەدا، پیاوەکە شمش���ێرەکەی هەڵکێش���ا و گوتی: ئەی محەممەد لێم دەترسیت؟ 

پێغەمب���ەری خ���وا h فەرمووی: نەخێر. گوتی: ئێس���تا کێ لە دەس���تم ڕزگارت 

دەکات؟! پێغەمب���ەری خوایشh بەو پەڕی ئارامی و دڵنیاییەوە فەرمووی: خوای 
گەورە. کابرا کە گوێی لە ناوی الله بوو شمش���ێرەکەی لە دەس���ت کەوتە خوارەوە و 

ت بەدەستییەوە و فەرمووی: ئەی ئێستا کێ  ئەوجا پێغەمبەرh شمش���ێرەکەی گرَ
ت���ۆ دەپارێزێت و ڕزگارت دەکات؟! پیاوەکە دەس���تی ب���ە پاڕانەوە کرد و گوتی: ئەی 

20- البخاري، �سحيح البخاري، ج5،�ض4. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج7، �ض108.
21- البخاري، �سحيح البخاري، ج5،�ض114. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج2، �ض216.
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محەمم���ەد من کردم، تۆ نەیکەی���ت، تۆ براگەورە و دەستڕۆیش���توویەکی باش بە. 

پێغەمب���ەر h پێ���ی فەرموو: باوەڕ بهێنە و بڵێ: ب���اوەڕم وایە کە جگە لە خوای 
گەورە پەرس���تراوێکی تر بەحەق نییە و محەممەدیش پێغەمبەری خوایە، ئازادت 
دەکەم. پیاوەکە گوتی: باوەڕ ناهێنم، بەاڵم بەڵێنت پێ دەدەم کە هەرگیز ش���ەڕت 
لەگەڵ نەکەم، لەگەڵ کەسانێکیش نەبم کە شەڕت لەگەڵ دەکەن، پێغەمبەری خوا 

h ئازادی کرد.
بزانن بەڕێزان، ئەم ئارامی و دڵنیایی و لەگەڵ خوابوونە چ بەرهەم و دەرەنجامێکی 

گەورە و ناوازەی هەیە و چۆن خوای گەورە هاتووە بەدەم بەندەکانییەوە.
جگە لە پێغەمبەرانیش خەڵکانێکی خواناس���ی تری زۆر هەبوون کە هاوشێوەی 
ئەوان باوەڕیان دامەزراو بووە و متمانەی تەواویان بە خوای خۆیان هەبووە و خۆشی و 

ناخۆشییەکانی ژیان چەند زۆر و سەخت و دژوار بووبن هەرگیز نەیهەژاندوون.
 ئیبنو لقەییم باس���ی ژیانی ئیبنو تەیمییەی مامۆس���تای دەکات و دەڵێت: ئەم 
پی���اوە زۆر ناڕەحەتی بین���ی، لە گرتن و زیندانی و دەربەدەری، بەاڵم هیچ کەس���م 
نەبینی���وە، ژیانی هێندەی ئەو خۆش و ئاس���وودە بێت، دەڵێ���ت هەموو جار گوێم 
لێبوو دەیگوت: خوا لە دونیادا بەهەشتێکی هەیە)22(هەرکەس تێیدا نەژی و هەست 

بەخۆشییەکانی نەکات، ناچێتە بەهەشتی دواڕۆژ و قیامەت. 

َب َبْيَنُهم  ِ  کاتێک دەیان برد بۆ زیندان ئەو ئایەتەی دەخوێند و دەیگوت: َف�رشُ

ْحَم��ُة َوَظاِهُرُه ِمن ِقَبِلِه اْلَع��َذاُب)23( . واتە: دیوارێکمان لە  ��ُه َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّ ِب�ُس��وٍر لَّ

نێوانیاندا درووس���ت کرد، بەشی ناوەوەی سۆز و میهرەبانی خوای گەورەیە و بەشی 
دەرەوەی سزا و ناڕەحەتییە. 

ج���ا ئەو زیندانەکەی خۆی بە س���ۆز و میهرەبانی و ڕەحمەت دەهاتە پێش چاو، 
بەناو ئازادی ئەوانەی دەرەوەشی بە سزا و ئازار و ناڕەحەتی؛ چونکە ئەو پێی وابوو 

22- دیارە مەبەستی بەهەشتی ئیسالم و خواناسی و باوەڕداری بووە.
.13 23- �سورة احلديد: الآية
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ژیان لەگەڵ س���تەم و نادادپەروەری و بێدەنگبوون لە ئاس���تیان سزا و ناڕەحەتییە و 
زیندان و تەنهایی و ڕاستگۆیی لەگەڵ خوا ئازادی و سەربەرزی و بەختەوەرییە.

هەم���وو کاتیش لە زیندانەکەیدا س���ەرەڕای ئەو هەموو ئازار و ئەش���کانجانەی 
دەیاندا دەیگوت: ئەگەر پڕاوپڕی ئەم قەاڵیە زێڕ ببەخش���م ناتوانم سوپاس���ی ئەم 

نیعمەت و بەخشش و خۆشییانە بکەم، کە خوا لەگەڵی کردووم.
دەڵێ����ت جارێکیان پێی گوتم: زیندانی ئەو کەس����ەیە کە دڵ����ی لە خوا ترازاوە و 
زیندانی کراوە و یەخسیریش ئەوەیە یەخسیری کردەوەی تاوان و بەدخووی بووە )24(.
یەکێکی تر لەوانە صارمی کوڕی عەبدوڵاڵیە کە دەگێڕنەوە: جارێکیان هیشامی 
کوڕی عەبدولمەلیک لەوەرزی حەجکردندا بە الیدا تێپەڕدەبێت و بەالی س���ەرێوە 
دەوەس���تێت و پێی دەڵێت: چیت پێویس���تە بۆت بکەم؟ ئەویش دەڵێت: من ش���ەرم 
دەکەم لە ماڵی خوادا بم ، بەاڵم داوای ش���تێک لەغەیری ئەو بکەم. هیش���امی کوڕی 
عەبدولمەلی���ک بێدەنگ دەبێت، کاتێک حەج ت���ەواو دەبێت و دەگەڕێنەوە لە ڕێگە 
دەیبینێت و پێی دەڵێتەوە: ئێستا شتێکم پێ بڵێ بۆتی بکەم، صارم دەڵێت: پێویستی 
دونیایی���ت پێ بڵێم، ی���ان هی قیامەت تا بۆم بکەیت؟ هیش���ام دەڵێت: هی دونیا؛ 
چونکە من دەس���ەاڵتی قیامەتم نییە. ص���ارم دەڵێت: من داوای دونیام لە خاوەنی 
ڕاسس���تەقینەی خۆی نەکردووە کە خوای گەورەیە، ئێس���تا چۆن لە کەسێکی داوا 

دەکەم کە خاوەنی نییە )25(. 
جا خۆشەویس���تان ب���ا بەراوردێکی ئەو باوەڕەی ئەوان لەگ���ەڵ باوەڕی خۆمان 

بکەین و بزانین ئێمە لەکوێ و کام پلەی خواناسیداین. 
پیاوێک لە پیاوە دەوڵەمەندەکانی و اڵتی ئیمارات، لە یەکێک لە چاو پێکەوتنەکان 
پرس���یاری لێ دەکەن: چیت بینیوە، زۆر س���ەیر بووە بەالتەوە؟ دەڵێت: شەوێکیان 
24- اإبن القيم، الوابل ال�سيب من الكلم الطيب، دار الكتاب العربي، بريوت، ط1، 1985، تقيق : حممد 

عبد الرحمن عو�ض، �ض67.

حزم،  ابن  دار  العلم،  وجواهر  املجال�سة  الدينوري[،  حممد  بن  مروان  بن  اأحمد  بكر  ]اأبو  الدينوري   -25
بريوت، ط1، �ض23.
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بێتاقەت بووم پیاسەم دەکرد، مزگەوتێکم بینی چوومە مزگەوت، بینیم کابرایەک 
زۆر بە کوڵ دەگریا و دەپاڕێتەوە، منیش کاتێک نزاکانی تەواو کرد چووم بەالیەوە و 
گوتم کاکە لە وانەیە پێویستییەکی زۆرت هەبێت وا بەم کاتە و بەم شێوەیە بەکوڵ 
دەگری���ت و دەپاڕێیتەوە؟ گوتی: بەڵێ ق���ەرزاری خەڵکم و قەرزەکەم پێ نادرێتەوە. 
پێم گوت: قەرزەکەت چەندە پێم بڵێ؟ گوتی: )4000( درهەمە، منیش پارەم پێبوو 
چ���وار ه���ەزار درهەمم دایە و پێش ئ���ەوەی بەجێی بهێڵم کارتێک���م پێدا و گوتم: 
ئەمە کارتی خۆمە و هەرکات پێویس���تت بەش���تێک بوو پەیوەندیم پێوە بکە بۆتی 
جێبەج���ێ دەکەم. دەڵێت کە وام گوت: پیاوەکە زەردەخەنەیک گرتی و گوتی: کاکە 
ماڵت ئاوا بێت، کارتەکەت هەڵبگرە، من هەرکات پێویستم بە شتێک هەبێت، دێم 
لێ���رەدا لە خوای داوا دەکەم خۆی جێبەجێی دەکات، من داوا لە کەس ناکەم جگە 
لە خواو پەیوەندیش بە کەس���ەوە ناکەم جگە لەو. دەڵێت: بەڕاس���تی قس���ەکانی و 

هێزی باوەڕ و متمانەی بە خوای گەورە سەرسام و سڕی کردم. 
ئ���ەم ب���اوەڕ و متمانەبوونەش بە خوای گ���ەورە هەروا درووس���ت نابێت و کار و 
پەرستش���ی زۆری دەوێت، بۆ بەردەوامیش���ی دیسانەوە دڵس���ۆزی و لێبڕانی دەوێت، 
ئێم���ە ب���ۆ بەردەوامی ژی���ان و تەندرووس���تیمان گرنگییەکی زۆر بە جەس���تەمان 
دەدەین و هەمیش���ە ل���ە خزمەتیداین، چەندان خواردنی خ���ۆش لە خۆمان حەرام 
دەکەی���ن بەه���ۆی ئەوەی کە زیانی بۆ جەس���تەمان هەیە، ب���ەاڵم هیچ گرنگییەک 
بەالیەنی ڕۆحی  نادەین و خەمیان لێ ناخۆین، حەرامەکان ڕۆحمان تێک دەشکێنن و 

دڵەکانمان دەکەنە  وێرانە، بەاڵم کۆڵیان لێ نادەین و دەستبەرداریان نابین. 
جا چۆن گوتمان ڕیا فایرۆس���ی ئیخالص و نیەتپاکییە و سەری کردەوە باشەکان 
دەخ���وات و لەناوی دەب���ات، ئاوها یەقینیش کۆمەڵێک دەرد و نەخۆش���ی هەیە لێی 
دەدەن و الوازی دەک���ەن و لەن���اوی دەب���ەن؛ چونک���ە وەکو پێش���تریش گوتمان ئەم 
ژیان���ە هۆڵێکی گەورەی تاقیکردنەوەیە و م���رۆڤ تێیدا بەردەوام لەژێر چاودێری و 
تاقیکردنەوەدایە و وێستگە جۆراوجۆرەکانی ژیان باوەڕی مرۆڤ لەسەنگی مەحەک 
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دەدەن؛ تا ڕاستی و ساغی باوەڕەکەی دەربخەن، ئەم  وێستگانەی ژیانیش ئافەتەکانی 
دامەزراوی باوەڕ و دیندارین. 

خ���وای گەورە لەب���ارەی ئەم تاقیکردنەوە و  وێس���تگانە دەفەرموێ���ت: اأََح�ِسَب 
ُه  ِذيَن ِمن َقْبِلِه��ْم َفَلَيْعَلَمنَّ اللَّ ا الَّ ا َوُهْم َل ُيْفَتُن��وَن َوَلَقْد َفَتنَّ ُكوا اأَن َيُقوُل��وا اآَمنَّ ن ُيرْتَ ا���ضُ اأَ النَّ

َدُق��وا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي)26( . وات���ە: ئایا خەڵکی وا دەزانن هەر ئەوەندەی  ِذي��َن �سَ الَّ

گوتیان باوەڕدارین، ئیتر ئەوەندە بەس بێت و تاقی نەکرێنەوە تا ڕاست و درووستی 
قسەکەیان دەربکەوێت؟ ئێمە خەڵکانی پێش ئەوانمان تاقی کردۆتەوە؛ تا الی خوا 

دەسەلمێت کێ لە باوەڕەکەیدا ڕاستگۆیە و کێیش درۆزن و دووڕووە.

ِذيَن  َثُل الَّ َة َومَلَّ��ا َياأِْتُكم مَّ نَّ ن َتْدُخُلوْا اجْلَ ل���ە ئایەتێکی ت���ردا دەفەرموێت: اأَْم َح�ِسْبُتْم اأَ
ِذيَن اآَمُنوْا َمَعُه َمَتى  �ُسوُل َوالَّ اء َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َيُقوَل الرَّ َّ ْتُهُم اْلَباأْ�َساء َوال�رشَّ �سَّ َخَلْوْا ِمن َقْبِلُكم مَّ

َ الّلِه َقِريٌب )27( . واتە: بۆ ئێوە وا دەزانن هەروا بەئاسانی بچنە  ُ الّلِه اأَل اإِنَّ َن�رشْ َن�رشْ

بەهەشت بێ ئەوەی هاوشێوەی خەڵکانی باوەڕداری پێش خۆتان تاقی بکرێنەوە، کە 
ڕووبەڕووی نەخۆشی و نەداری و جۆرەها ئازرا و ئەشکەنجە بوونەتەوە بەشێوەیەک 
ک���ە پێغەمب���ەران و ش���وێنکەوتەکانیان ئەوەندە ناڕەحەت ک���راون دەیانگوت ئاخۆ 

سەرکەوتنی خوا کەی دێت، بەڵێ سەرکەوتنی خوا نزیکە.
ج���ا ئەگەر بەوردی س���ەرنجی ئایەتەکان بدەین، دەبینی���ن خوای گەورە لەبەر 

سەختی و قورسی تاقیکردنەوەکان بەزەمین لەرزە ناوی دەبات.
کاتێکی���ش دەیەوێ���ت نموونەکان بۆ ئێم���ە نزیکتر بکاتەوە باس���ی یەکێک لە 

دیمەن���ە س���ەخت و دژوارەکان���ی ژیانی پێغەمب���ەرh و هاوەاڵنمان ب���ۆ دەکات لە 

غ���ەزای خەندەقدا و لەبارەیەوە دەفەرموێت: ُهَناِلَك اْبُتِل��َي امْلُوؤِْمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًل 

�َسِديداً)28( . واتە: لەوێدا باوەڕداران تاقی کرانەوە و ناخ و گیان و ژیانیانمان هەژاند، 
.3-2 26- �سورة العنكبوت: الآيتان

.214 27- �سورة البقرة: الآية
.1! 28- �سورة الأحزاب: الآية
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هەرچەندە س���اتە وەختەکانی غەزای خەن���دەق یەکەمین و دواهەمین و دژوارترین  
وێس���تگە س���ەختەکانی ژیانی پێغەمبەر و هاوەاڵن نەبووە، بەاڵم یەکێک بووە لەو  

وێستگانەی کە خوا ناخی باوەڕدارانی تێدا هەژاندووە و تاقی کردۆتەوە.
لە شوێنێکی تردا جەخت لەسەر حەتمییەتی ئەم تاقیکردنەوانە و بەردەوامییان 

اِبِريَن)29( . واتە:  ُكْم َحتَّى َنْعَل��َم امْلَُجاِهِديَن ِمنُكْم َوال�سَّ دەکات و دەفەرموێ���ت: َوَلَنْبُلَونَّ
دڵنیاب���ن لەوەی کە بەردەوام تاقیتان دەکەینەوە، تا ڕوون دەبێتەوە کێ بەڕاس���تی 

خواناسە و لە پێناو ئەودا تێدەکۆشێت و ئارام دەگرێت.
جا، نەک ئێمەی مرۆڤ کە پێکهاتەیەکی هەمە چەشن و جۆراو جۆرین لە حەز و 
ئارەزوو و خولیای دونیاداری، ئەوەتا هاوش���ێوەی ئێمە خوای گەورە فریش���تە پاک و 
بێگەردە زۆر نزیکەکانی خۆیش���ی تاقی دەکاتەوە و باوەڕەکەیان لەسەنگی مەحەک 
دەدات کاتێ���ک فەرمانیان پێ دەکات کڕن���ووش بۆ ئادەم بەرن، لەوێدا ناخی بەدی 
ئیبلیس ئاشکرا دەبێت و لە تاقیکردنەوەکەیدا سەرکەوتوو نابێت و بۆ هەتا هەتایە 
خ���وای گ���ەورە، نەک ل���ە خۆی، بەڵکو لە بازنەی بەزەییش���ی ب���ەدەر دەکات و بەر 

نەفرەتی خۆی دەخات.
هاوش���ێوەی ئەوانیش هەموو پێغەمبەرانیش بەهەمان پااڵوگەی تاقیکردنەوەدا 
گوزەریان کردووە و بەچەندان ش���ێوە تاقیکراونەتەوە و هەمیشە تاقیکردنەوەکانی 
ئەوان زۆر لە هی خەڵکانی سادە سەختتر و دژوارتر و هەژێنەرتر بووە، بەاڵم ئەوان 
وەک ش���اخ لەبەردەمیدا وەس���تاون و هەرگیز چۆکیان دانەداوە و بۆس���اتێکیش الی 

خوایان بەر نەداوە و لە کۆمەک و فریادڕەسی بێهیوا نەبوون.

جارێکی���ان پرس���یاریان لە پێغەمبەری خوا h کرد، ک���ە کێ لە هەموو کەس 
زیاتر بەش���مەینەتتر و ناڕەحەتترە ل���ە دونیا؟ لە وەاڵمدا فەرم���ووی: }الأَْنِبَياُء ُثمَّ 
َاَبًة،  َاَب��ٌة، ِزيَد �سَ ُجُل َعَلى َح�َسِب ِديِن��ِه، َفاإِْن َكاَن ِفى ِديِنِه �سَ الأَْمَث��ُل َفالأَْمَث��ُل، ُيْبَتَلى الرَّ
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َف َعْنُه{)30(. واتە: پێغەمبەران، پاش���ان ئەوانەی وەک ئەوان  ٌة، ُخفِّ َواإِْن َكاَن ِفى ِديِنِه ِرقَّ

واب���وون ل���ە باوەڕداری و خواناس���یداو مرۆڤ لە قەدەر بەهێ���زی باوەڕەکەی تاقی 
دەکرێتەوە، تا زیاتر پەیوەندی لەگەڵ خوای گەورە پتەو بێت تاقیکردنەوەکانیشی 
س���ەختتر دەبێ���ت، خۆ ئەگەریش پەیوەندی لەگەڵ خوای گ���ەورە الواز بوو؛ ئەوا 

تاقیکردنەوەکانی بۆ سووک دەکرێت. 
کەواتە: پێویس���تە مرۆڤی باوەڕدار بۆ یەک ساتیش لەو ڕاستییە بێئاگا نەبێت 
کە ژیان تەنها تاقیکردنەوەیە و هیچی تر و پێویس���تە مرۆڤ هەمیش���ە ئامادەباشی 
ڕووبەڕووبوونەوەی پێشهات و نەهامەتییەکانی هەبێت و دڵنیا بێت لەوەی کە هیچ 
شتێکی دونیا بەردەوامی نییەو نابێت و دونیا قۆناغێکی کورتی ئەو ژیانە نەبڕاوە و 
هەمیش���ەییەیە، کە خوای گەورە مرۆڤەکانی بۆ ئامادە کردووە، بەاڵم ئەوەش���مان 
لەیاد نەچێت کە مرۆڤ خۆی لەم قۆناغەدا بڕیار لە دیاریکردنی چارەنووسی هەتا 

هەتایی خۆی دەدات باش بێت، یان خراپ. 
شێوازەکانی تاقیکردنەوەی یەقین: 

بەشێوازێکی گشتی خوای گەورە لەسێ ڕووەوە مرۆڤی باوەڕدار تاقی دەکاتەوە: 
یەکەم: تاقیکردنەوە بە پەرس���تش و ئەرک و بەرپرس���یارێتییە ش���ەرعییەکان: 
هەمووان دەزانین کە خوای گەورە کاتێک مرۆڤی درووست کردووە و دای بەزاندۆتە 
سەر زەوی بەردەوام شەریعەت و پەیامەکانی خۆی بۆ ڕەوانە کردووە تا پەیوەندی 
لەگەڵ خوادا نەپچڕێت و نەکەوێتە داوی شەیتان و ئارەزوەکانی خۆیەوە و فەرمانیشی 
پ���ێ کردوون کە پێوەی پابەند بن، ئەوەت���ا ئامۆژگاریی پێغەمبەرەکەی دەکات کە 
 )31(َطِبْ ِلِعَباَدِتِه پابەن���د بێت بە فەرمانەکانییەوە و پێی دەفەرموێت: َفاْعُبْدُه َوا�سْ
. واتە: پەرستش���ی خوای گەورە بکە و ئارام بگرە لەس���ەر پەرستش���کردنی، پاشان 
فەرمانی پێ دەکات، کە نەک تەنها خۆی، بەڵکو پێویس���تە فەرمان بە کەس���وکار و 
30- الن�سائي، ال�سنن الكبى، ج5، �ض375. اإبن ماجة، �سنن اإبن ماجة، ج2،�ض1334. وقال الألباين 

ف تخريجه: حديث ح�سن �سحيح.
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دۆستانیش���ی بکات کە پابەند بن بە پەرستش���ەکانەوە و پێ���ی دەفەرموێت: َواأُْمْر 

َطِبْ َعَلْيَها)32( . واتە: فەرمان بە خێزان و کەس���وکارەکەت بکە،  اِة َوا�سْ اأَْهَل��َك ِبال�سَّ

نوێژەکانیان بکەن و ئارامگر بە لەسەر جێبەجێکردنی ئەو فەرمانە.
ج���ا بۆیە لێرەدا، فەرمانەکانی ڕووب���ەڕووی پێغەمبەرەکەی دەکاتەوە؛ تا ئێمە 
تێ بگەیەنێت کە ئەرکی پابەندبوون بە پەرستش و شەریعەتەکەی خوای گەورەوە، 

کەس نابوێرێت، گەرچی پێغەمبەریش بێت. 
ئەو ش���ەریعەت و پەیامانەیش، بەگشتی ژیانی مرۆڤ و کارو کردەوەکانی دابەش 

دەکەن بەسەر پێنج تەوەرەدا کە ئەوانیش: 
- واجبات: بەو ش���تانە دەگوترێت، کە خوای گەورە پێویس���تی کردووە لەس���ەر 
مرۆڤەکان ئەنجامی بدەن و مرۆڤەکان لەس���ەر کردنیان، پاداش���ت دەکرێن و لەسەر 

نەکردنیان، سزا دەدرێن وەکو نوێژ و ڕۆژوو، ......
- محرمات: بەو ش���تانە دەگوترێت کە خوای گەورە قەدەغەی کردووە لەس���ەر 
مرۆڤ���ەکان و نابێ���ت بیکەن و لەس���ەر کردنیان مرۆڤەکان س���زا دەدرێن و لەس���ەر 

نەکردنیان پاداشت دەکرێن وەکو دزی و درۆ.....
- مندوبات: بەو ش���تانە دەگوترێت کە خوای گەورە بەباش���ی داناوە مرۆڤەکان 
بیکەن ، بەاڵم فەرمانی بەکردنیان نەکردووە و مرۆڤەکان لەس���ەر کردنیان پاداشت 
دەکرێن، بەاڵم لەس���ەر نەکردنیان س���زا نادرێن، وەکو ڕۆژووی دوش���ەممان و پێنج 

شەممان، یان شەونوێژ...............
- مکروهات: بەو ش���تانە دەگوترێت، کە خوای گەورە بەباشی داناوە مرۆڤەکان 
نەیکەن ، بەاڵم قەدەغە و یاساغی نەکردوون و مرۆڤەکان لەسەر نەکردنیان پاداشت 
دەکرێ���ن، بەاڵم لەس���ەر کردنیان س���زا نادرێ���ن، وەکو نوێژکردن ب���ێ هۆ لە کاتی 

خۆرهەاڵتن، یان خۆرئاوابوون و ..............
- مباحات: بەو ش���تانە دەگوترێت، کە خوای گەورە دەرگای بۆ مرۆڤەکان وااڵ 
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کردووە و بۆ حەزو خواس���تەکانی خۆیانی جێ هێش���تووە و سەرپش���کی کردوون لە 
بڕیاری کردن و نەکردنیاندا و س���زا و پاداشتی لەس���ەر کردن و نەکردنیان دانەناوە، 

وەکو هەڵبژاردنی جۆری خواردن و جل و بەرگ و شوێنی حەوانەوە و .......
ک���ۆی ئ���ەم کردەوانە پێی دەگوترێت ش���ەریعەت و م���رۆڤ بەهۆیانەوە لە دوو 

ڕووەوە تاقی دەکرێتەوە: 
ڕووی یەکەم: لەڕووی تیۆری هزرییەوە: کە س���ەرەتاتر و گرنگترە لە ڕووەکەی 
ت���ر، ئەویش بەوەی دەبێت م���رۆڤ لەڕووی تیۆری و هزرییەوە بیر وباوەڕی بەکۆی 
ئ���ەو حوکم و پرس���ە ش���ەرعییانە هەبێت، وەک ئ���ەوەی کە خوای گ���ەورە دیاری 
کردووە و دای ناوە و بەهەمان ش���ێوەی ش���ەریعەتەکەی خوای گەورە، ڕیزبەندی بۆ 
حوکمە ش���ەرعییەکان بکات و واجباتی ش���ەرع بە واجب و حەرامەکانی بەحەرام و 
مەکروه� و مەندوب و موباحەکانیشی وەکو خۆی بزانێت و نابێت لەم ڕووەوە بەموو 
ڕاجیایی لەگەڵ ش���ەرع هەبێ���ت؛ چونکە هەر ڕاجیاییەک ل���ەم ڕووەوە، لە بنەما 
سەرەکییەکاندا مرۆڤ لە بازنەی باوەڕ دەباتە دەرەوە، بۆ نموونە: کەسێک باوەڕی 
وا بێ���ت نوێژ واجب نییە، یان زەکات، یان حەج، یان بااڵپۆش���ی ئافرەت، یان پێی 
وا بێ���ت زین���ا حەاڵڵە، یان عارەق، یان درۆ، یان س���یحر، ئەمانە مرۆڤ پێی کافر 
دەبێت، جا کەس���ەکە لەڕووی کردارییەوە بیان���کات، یان نا.. ئەوە گرنگ نییە، بۆ 
نموونە: کەس���ێک نوێژیش بکات، بەاڵم پێی وا بێت واجب نییە، یان زینا نەکات، 
ب���ەاڵم پێی وا بێت ح���ەرام نییە، یان باوەڕی بە دادووەری یاس���ای میرات نەبێت 
لەنێ���وان ژن و پیاودا، یان باوەڕی بە فرەژنی، یان پێویس���تی بااڵپۆش���ی ئافرەتان 
نەبێت، کە خوای گەورە لە قورئاندا باس���ی کردوون، هەموو ئەمانە مرۆڤ پێیان 
کافر دەبێت، با لەڕووی کرداریشەوە پێیانەوە پابەند بێت؛ چونکە ئەوە تانەدانە 
لە حوکم و حیکمەتی خوای گەورە، بۆیە مرۆڤ بەوە دێتە بازنەی ش���ەرعەوە، کە 

باوەڕی تەواوی بەهەموو ئەحکامەکانی شەرع هەبێت وەکو خۆی.
ڕووی دووەم: لەڕووی کرداری و پراکتیکەوە: پێویس���تە مرۆڤ لەم ڕووەش���ەوە 
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تەواو پابەند بێت بەحوکمەکانی شەرعەوە و هەوڵی تەواو بدات واجبەکان جێبەجێ 
بکات و خۆی لەحەرامەکان بگرێتەوە و س���نووربەزێنی حوکمەکانی ش���ەرع نەکات و 
بەپێی توانا )مندوب(�ەکان بکات و خۆی لە )مکروه�(�ەکان بپارێزێت و زیادەڕەویش 

لە )مباح(�ەکاندا نەکات. 
بەاڵم ئەگەر مرۆڤ، لەم ڕووەوە کەمتەرخەمییەکیشی هەبێت؛ ئەوا باجی ئەم 
ڕووەیان لەوەی یەکەم کەمترە و تەنها پێی تاوانبار دەبێت، بەاڵم لە بازنەی باوەڕ 
ناڕواتە دەرەوە، بۆ نموونە: کەس���ێک س���اردەنوێژ بێت، بەاڵم پێی وا بێت کە نوێژ 
ئەرکێکی ش���ەرعییە و دەبێت موس���ڵمانان پێوەی پابەند ب���ن و دان بەکەموکووڕی 
خۆیدا بنێت، ئەمە تاوانبارە، بەاڵم هەر موسڵمانە، یان زینا، یان دزی، یان عارەق، 
یان سوو بخوات و پێی وا بێت کە ئەمانە حەرامن و دان بە تاوانباری خۆیدا بنێت 

ئەمیش بەهەمان شێوە تاوانبارە، بەاڵم کافر و بێباوەڕ نییە.
کەواتە: پێویس���تە مرۆڤی باوەڕدار لە هەردوو ڕووەوە– چ لەڕووی تیۆری و چ 
لەڕووی کردارییەوە- پابەند بێت بەحوکمە شەرعییەکانەوە و فەرمانەکانی خوای 
گ���ەورە وەکو خۆی جێبەجێ ب���کات و لێیان ال نەدات و بەمەش بەختەوەری دونیا و 

دواڕۆژ دەبێت.
دووەم: تاقیکردنەوە بە بەخششەکان: 

ئێم���ە زۆر جار وا تێ دەگەین کە تاقیکردنەوە تەنها بە ناخۆش���ی و قاتوقڕی و 
لەناوچ���وون و نەخۆش���ی دەبێت، بێئاگا ل���ەوەی کە هەندێک ج���ار بەپێچەوانەوە 
تاقیکردنەوە بە بەخشش و دەسەاڵت دەوڵەمەندی و خۆشگوزەرانی دەبێت و لەوانەشە 
ئەم جۆرە لە تاقیکردنەوە، لەجۆرەکەی تر قورستر بێت و کەمتر مرۆڤ بتوانێت 

خۆی بۆ ڕاگیر بکات. 

 ِّ خ���وای گەورە لەبارەی ئەم جۆرە لە تاقیکردنەوە دەفەرموێت: َوَنْبُلوُكم ِبال�رشَّ

رْيِ ِفْتَنًة َواإَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن)33( . ئێمە بە هەردوو باری ناخۆش���ی و خۆش���ی تاقیتان  َواخْلَ
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دەکەینەوە و هەموویش���ی هەر کۆتایی دێت و هەتا س���ەر نابێت و دواتر بۆ الی ئێمە 
دەگەڕێنەوە و سزا و پاداشتی هەڵوێستەکانتان وەردەگرن. 

ُهْم َيْرِجُعوَن)34( . واتە: ئێمە  َئاِت َلَعلَّ يِّ �َسَناِت َوال�سَّ یان دەفەرموێت: َوَبَلْوَناُهْم ِباحْلَ
بە چاکەو بەخش���ش و خۆش���گوزەرانی و هەندێک جاریش بە ناخۆشی و نەخۆشی و 
بەدحاڵی تاقیمان کردنەوە؛ تا بگەڕێنەوە بۆ الی خواو دەست لە خراپە کۆتا کەن..

ُه ِعنَدُه اأَْجٌر َعِظيٌم)35( . واتە: ئەو  َا اأَْمَواُلُكْم َواأَْوَلُدُكْم ِفْتَنٌة َواللَّ یان دەفەرمووێت: اإِنَّ
داهات و دەس����ەاڵت و ماڵ و منداڵەی هەتانە تەنها ب����ۆ تاقیکردنەوەی ئێوەیە و خوای 
گەورە بەخششی لەوە زۆر زیاتری الیە، بۆیە بەم کەمەی دونیا فریو نەخۆن و الڕێ 
نەبن؛ تا ئەو زۆرەی دواڕۆژتان لەدەس����ت نەچێت؛ چونکە ئەوەی دونیا چەند زۆر 

بێت هەر کەمە و هەتا سەرنییە، بەاڵم ئەوەی قیامەت لەبننەهاتوو نەبڕاوەیە.
سرووشتی مرۆڤیش وایە کە زوو دەکەوێتە ژێر کاریگەریی دونیا و خۆشییەکانی و 
کەمت���ر دەتوانێ���ت خۆی بۆ ڕابگرێت. ئەوەتا خوای گەورە کە خۆی درووس���تکار و 

اآُه ا�ْسَتْغَنى )36( . واتە:  بەدیهێنەری مرۆڤە دەفەرموێت: َكاَّ اإِنَّ اْلإِن�َساَن َلَيْطَغى اأَن رَّ
نەخێ���ر مرۆڤ کاتێک دەبینێت دەوڵەمەند بووە و دەس���ەاڵتی هەیە گومڕا و ال ڕێ 
 )37(وَن امْلَاَل ُحّبًا َجّمًا بُّ دەبێت و س���نوورەکانی خوا دەبەزێنێت، یان دەفەرموێت: َوُتِ

. واتە: بەڕاستی پارە و سامانی دونیاتان زۆر خۆش دەوێت.

 h ِه پێش���ەوا بوخاری فەرموودەیەک دەگێڕێت���ەوە و دەفەرمووێت: اأَنَّ َر�ُسوَل اللَّ
ُبو ُعَبْيَدَة مِبَ��اٍل ِمْن اْلَبْحَرْيِن،  َل اْلَبْحَرْيِن َياأِْتي ِبِجْزَيِتَه��ا، َفَقِدَم اأَ اِح اإِ ��رَّ َب��ا ُعَبْيَدَة ْبَن اجْلَ َبَع��َث اأَ

لَّى ِبِهْم  ا �سَ ِبيِّ h َفَلمَّ ْبِح َم��َع النَّ َاَة ال�سُّ ��اُر ِبُقُدوِم اأَِبي ُعَبْيَدَة، َفَواَفْت �سَ َف�َسِمَع��ْت اْلأَْن�سَ

ُكْم َقْد �َسِمْعُتْم  ُظنُّ ��ِه h ِحنَي َراآُهْم، َوَقاَل: }اأَ َم َر�ُسوُل اللَّ وا َلُه َفَتَب�سَّ �سُ َف َفَتَعرَّ َ اْلَفْج��َر، اْن�رشَ

.168 34- �سورة الأعراف: الآية
.15 35- �سورة التغابن: الآية

.6 36- �سورة العلق: الآية
.20 37- �سورة الفجر: الآية

79



ُكْم،  ُلوا َما َي�رُشُّ وا، َواأَمِّ ِه. َقاَل: }َفاأَْب�رِشُ اأَنَّ اأََب��ا ُعَبْيَدَة َقْد َجاَء ِب�َسْيٍء؟.{. َقاُلوا: اأََجْل َيا َر�ُسوَل اللَّ

ْنَيا َكَما ُب�ِسَطْت َعَلى  ْن ُتْب�َسَط َعَلْيُكْم الدُّ ِه َل اْلَفْقَر اأَْخ�َسى َعَلْيُكْم، َوَلِكْن اأََخ�َسى َعَلْيُكْم اأَ َفَواللَّ

َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفَتَناَف�ُسوَها َكَما َتَناَف�ُسوَها، َوُتْهِلَكُكْم َكَما اأَْهَلَكْتُهْم{)38(. واتە: پێغەمبەری 

خوا h ئەبو عوبەیدەی ڕەوانە کرد؛ تا جزیەی ناوچەی بەحرەینی بۆ کۆ بکاتەوە، 
کە ئەبوعوبەیدە گەڕایەوە ئەنصار بیس���تبوویان کە گەڕاوەتەوە و ماڵێکی زۆریشی 
لەگەڵ خۆی هێناوە، وایش ڕێکەوت کە کاتی نوێژی بەیانی بوو، پێغەمبەری خوا 

h نوێ���ژی بەیانی بۆ کردن و کاتێک  ویس���تی بڕوات چوون���ە خزمەتی و ئەویش 
زەردەخەنەیەکی کرد و فەرمووی وا بزانم بیستووتانە ئەبو عوبەیدە گەڕاوەتەوە و 

ش���تێکی لەگەڵ خۆی هێناوە؟ گوتیان: بەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا h. فەرمووی: 
دەی مزگێنیتان لێ بێت و ئەوەی بەتەمای هاتوون پێتانی دەدەم، بەس بە خوا من 
ناترسم لەوەی هەژار بکەون و نەدار بن، بەاڵم دەترسم دونیا باوەشتان بۆ بکاتەوە و 
زاڵ بێت بەس���ەرتاندا، وەک چۆن باوەش���ی بۆ ئوممەتەکانی پێش ئێوە کردبۆوە و 
ئێوەش بکەونە ملمالنێ و پێشبڕکێ لەسەر دونیا وەک ئەوانەی پێش ئێوە کردیان، 

بەو هۆیەشەوە لەناو بچن وەک ئەوانەی پێش ئێوەی لەناو برد. 

ئەبو دەردا ء بۆمان دەگێڕێتەوە و دەڵێت: خرج علينا ر�سول اللهh َوَنْحُن َنْذُكُر اْلَفْقَر 
ّبًا َحتَّى ل ُيزيَغ  ْنَيا �سَ َّ َعَلْيُكُم الدُّ بَّ ُفُه، َفَقاَل: }الَفْقَر َتَخاُفوَن؟!! والَِّذي َنْف�ِسي ِبَيِدِه َلُت�سَ َوَنَتَخوَّ

َقْلَب اأََحِدُكْم اإََزاَغة اإِلَّ ِهَي{)39(. واتە: جارێکیان دانیش���تبووین باسی ترس و ناڕەحەتی 

هەژارییم���ان دەک���رد، پێغەمبەری خ���وا h هات بۆ المان و فەرم���ووی: دەڵێی لە 
هەژاری دەترسن؟! بەو کەسەی گیانی منی بەدەستە خوا ناز و نیعمەتەکانی خۆی 
بەلێشاو دەڕژێت بەسەرتاندا، تا وای لێ دێت، تاکە مەترسی بۆ سەر دڵ و دەروون و 

باوەڕتان تەنها دونیا دەبێت.
لەم دەقانەوە بۆمان دەردەکەوێت کە خۆش���ییەکانی دونیا و ناز و بەخششەکانی 

38- البخاري، �سحيح البخاري، ج4،�ض97. 
39- اإبن ماجة، �سنن اإبن ماجة، ج1،�ض4. وقال الألباين ف تخريجه: حديث ح�سن.
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بەاڵ و هەڕەشەیەکی گەورەن بۆ سەر دڵ و باوەڕی باوەڕداران.
دەبینی���ن خەڵکانێ���ک هەن، تا ه���ەژار بوون جۆر بوون لەگ���ەڵ خوا، بەاڵم کە 
دەوڵەمەن���د ب���وون، الی خوای���ان بەرداوە بەهۆی س���ەرقاڵی بە دونی���اوە، کەمتر 
دەیانپەرژێتە سەر خەمی قیامەت و هەوڵی بۆ دەدەن، کەمتر فریای پرسی حەاڵڵ و 
حەرام���ی مامەڵەکانی���ان دەکەون و زیاتر لە هەوڵی کۆکردن���ەوەی پارەدان، بەهۆی 
سەرقاڵیان بە دونیاوە کەمتر فریای قورئان خوێندن و نوێژی جەماعەت و ڕۆژووی 
س���وننەت دەک���ەون، کەمتر، یان ه���ەر دەگمەن خزم و نەخ���ۆش و خەڵکانی هەژار 

بەسەر دەکەنەوە و ئاوڕیان لێ دەدەنەوە.
خەڵکانێک���ی تر هەن، گیرۆدەی دەس���تی نیعمەتی لەشس���اغی، یان گەنجی، یان 
پۆست، یان دەسەاڵت، یان هەندێک جار جوانی بوون و بەهۆی ئەو بەخششانەوە کە 
دەبوو سوپاسی خوایان لەسەر بکردایە و شوکرانە بژێر بوونایە و لەڕێی خواناسیدا 
بەخەرجیان بدایە الڕێ و سەرلێشێواو بوون و دژی خوا بەکاریان هێناوە و خەڵکیان 

پێ لەخشتە بردووە و ڕێگای خواناسی و قیامەتیان  ون کردووە.
کەواتە: دەبێت مرۆڤی باوەڕدا لەوە بەئاگا بێت کە هەرچی خوا پێی داوە لە دونیا 
لە بەرامبەریدا بەرپرس���یارە و خوا لە دواڕۆژدا لێپێچینەوەی لەسەر دەکات و وەک 

ِعيِم)40( . واتە: پاش���ان لێپرسینەوەیان  خۆی دەفەرموێت: ُثمَّ َلُت�ْساأَُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَّ
لەس���ەر بەخش���ش و ناز و نیعمەتەکان لەگەڵ دەکرێت.. وەک���و پێغەمبەری خوایش 
دەفەرموێ���ت: }لن َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُي�ْس��اأََل َعْن اأربع: َعْن ُعْمِرِه ِفيَما اأَْفَناُه، 
ْباُه، َوَعْن َماِلِه ِمْن اأَْيَن اْكَت�َسَبُه َوِفيَما اأُْنِفَق��ُه، َوَعْن علمه َماذا َعِمَل ِفيه{)41(.  َو�َسَباِب��ِه ِفيَم��ا اأَ

واتە: هیچ کەس پێکانی لە بەردەم خوای گەورە ناترازێ، تا لێپریسنەوەی لەسەر 

.8 40- �سورة التكاثر: الآية
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چوار ش���ت لەگەڵ نەکرێت، لەبارەی تەمەنی لە چیدا بەس���ەری بردووەو جوانی و 
گەنجێتییەکەی لە چیدا داناوە ولەس���ەر پارە و س���ەروەت و س���امانی چۆنی پەیدا 
کردووە و لە چیدا خەرج کردووەو لەس���ەر ئەو زانس���ت و زانیارییەی خوا پێی داوە 

چی لێ کردووە و چۆنی بەکار هێناوە.
سێیەم: تاقیکردنەوە بە نەهامەتی و ناخۆشییەکان: 

ئەم���ەش جۆرێک���ە لەجۆرەکان���ی تاقیکردنەوە ک���ە خوای گ���ەورە لەبارەیەوە 

َن الأََم��َواِل َوالأنُف�ِض  ��وْف َواجْلُوِع َوَنْق���ضٍ مِّ َن اخْلَ ُك��ْم ِب�َس��ْيٍء مِّ دەفەرموێ���ت: َوَلَنْبُلَونَّ

اِبِريَن)42( . واتە: دڵنیا بن لەوەی کە بە چەندان شێوە تاقیتان  ِ ال�سَّ َمَراِت َوَب�رشِّ َوالثَّ

دەکەینەوە لەوانە هەندێک جار بەترس، یان برس���ێتی، یان کەمیی ماڵ و منداڵ و 
بەرهەم و داهات، یان پێتانی دەدەین ، پاشان کەمیان دەکەینەوە و وەریان دەگرینەوە و 
مژدە بدە بەئارامگران ئەوانەی لە کاتی بەسەرکردنەوە و تاقیکردنەوەکانی ئێمەدا 
ئارامگ���ر و خۆڕاگ���رن و دەڵێن: ئێمە خۆیش���مان و هەرچیش هەمان���ە هی خوایە و 

هەموویشمان هەر بۆ الی ئەو دەگەڕێینەوە. 
بۆئ���ەوەی بتوانین خۆمان بۆ ئەو تاقیکردنەوانە ئامادە بکەین و تێیدا خۆڕاگر 

بین، پێویستە وەاڵمی ئەم پرسیارە بدەینەوە کە ئێمە بۆ خوا دەپەرستین؟!!: 
لەبەر ئەوە دەیپەرستین کە بەدیهێنەری ئێمەیە و هەر ئەو شیاوی پەرستنە؟. 

یاخود لەبەر بەخشش و نیعمەتەکانی دەیپەرستین؟. 
خ���ۆ ئەگەر لەبەر خاڵ���ی یەکەم بێت کە ڕێژەی نەگۆڕ و ڕاس���تییەکی ڕەهایە و 
دەبێ���ت الی هەموومان ه���ەر وا بێت؛ ئەوا دەبێت ژیانم���ان هەرچی و هەرچەند و 
هەرچۆن بێت بەردەوام بین لەسەر پەرستشی خوای گەورە وەکو زاتی تاکی پاکی 
بێهاوت���ا و بەدیهێن���ەری س���ەرجەم بوونەوەر و هەرگیز لەم ڕێی���ە ال نەدەین و هیچ 

شتێک نەتوانێت لە خواو خاوەنی ڕاستەقینەی خۆمان بکات.
خ���ۆ ئەگەری���ش خوا نەکردە لەبەر خاڵی دووەم بێت؛ ئەوا هەر لە س���ەرەتاوە 
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ئ���ەو بەندایەتی و پەرستش���ە دانەم���ەزراوە؛ چونکە هەم���وو تاقیکردنەوە و بەاڵو 
ناڕەحەتییەکان ڕوو لە بەخششەکان دەکەن، نەک خودی خوا، بۆ نموونە: تەمەن، 
جوانی، بەختەوەری، لەشس���اغی، س���ەروەت و س���امان، خێزان و من���داڵ، پلە وپایە، 
کەسێتی و ناوبانگ، ژیری و زیرەکی، هەموو ئەمانە بەخششی خوان و هەندێک جار 

خوا بە گرتنەوەیان، یان کەمکردنەوەیان باوەڕی مرۆڤ تاقی دەکاتەوە.
جا ئەگەر مرۆڤ لەبەر خودی خوا پەرستش���ی کردبێت؛ ئەوا هیچ کام لەوانە 
کاری ت���ێ ناک���ەن، خۆ ئەگەریش لەبەر بەخشش���ەکانی پەرستش���ی کردبێت؛ ئەوا 
یەکس���ەر دەست دەکات بە ناش���کوری و دەربڕینی ناڕەزایی بەرامبەر خوای گەورە و 

ەکەی بەرگەی بچووکترین تاقیکردنەوە ناگرێت. ئەمەش ئەوە دەس���ەلمێنێت  باوەڕٍِ
کە ئەو جۆرە کەس���انە کۆیلە و بەندەی بەخشش���ەکان بوون، ن���ەک خوای گەورە و 

خاوەنی ڕاستەقینەی خۆی و نیعمەتەکان.
هەر بۆیە خوای گەورە س���ەرکۆنەی ئەو کەسانە دەکات کە لەبەر نیعمەتەکانی 

َه َعَلى  ا�ِض َمن َيْعُبُد اللَّ دەیپەرس���تن و لە قورئاندا لەبارەیانەوە دەفەرموێت: َوِمَن النَّ
ْنَيا َواْلآِخَرَة َذِلَك  اَبْتُه ِفْتَنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخ�رِشَ الدُّ اَبُه َخرْيٌ اْطَماأَنَّ ِبِه َواإِْن اأَ�سَ َحْرٍف َفاإِْن اأَ�سَ

اُن امْلُِبنُي)43( . واتە: خەڵکانێک هەن لەس���ەر لێواری خواپەرس���تین، ئەگەر  ُهَو اخْلُ�رْشَ

لەڕێی خواناسی و باوەڕدارییەوە پارە و سامان و پۆست و دونیایان دەستکەوت ئەوە پێ 
دڵنیا و بەختەوەر دەبن و هەس���ت دەکەن کە ڕێگاکەیان ڕێگایەکی ڕاست و درووستە، 
خۆ ئەگەریش تووش���ی ناڕەحەتی و نەبوونی هاتن؛ ئەوا لە باوەڕەکەیان پاش���گەز 
دەبنەوە و هەڵدەگەڕێنەوە، ئەوانە دونیاو قیامەتیشیان دۆڕاندووە و لەدەست داوە و 

ئەوانەش زەرەرمەندی گەورەن.

دەگێڕنەوە: پیاوێک هەبوو دەهات لە مزگەوتەکەی پێغەمبەر h دادەنیش���ت و 

گوێ���ی بۆ ئام���ۆژگاری و فەرموودەکانی پێغەمبەرh دەگ���رت، منداڵێکی پێ بوو، 
زۆری خۆش دەویس���ت و هەمیشە بەدەورو پشتی باوکییەوە بوو، ڕۆژێک پێغەمبەر 
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h دەیزانی زۆری خۆش دەوێت، لێی پرسی: ئەو منداڵەت خۆش دەوێت؟ پیاوەکە 
نەیزانی بە چی وەس���فی خۆشەویس���تیی منداڵەکە بکات گوت���ی: من ئەو منداڵەم 
چەند خۆش دەوێت، خوا هێندە خۆشی بوێیت، پاش ماوەیەک ئەم پیاوە دیار نەما. 

پێغەمبەری خوا h هەواڵی پرسی، گوتیان: ئەی پێغەمبەری خوا h منداڵەکەی 
مرد، ئێس���تا دڵی بڕوایی نادات بێتەوە ئێ���رە و یادەوەرییەکانی منداڵەکەی دێتەوە 

پێش چاو. پێغەمبەر h کە هەواڵەکەی بیست، چوو سەردانی کرد و فەرمووی: بۆ 
نایەیت���ەوە بۆ مزگەوت؟ پیاوەکە گوتی: ناتوانم، فەرمووی: بۆ؟ گوتی: منداڵەکەم 

م���رد، پێغەمب���ەر h پێی فەرموو: حەزت دەکرد ئ���ەو منداڵە هەر لەبەر چاوت 
بمایە، یان ئێس���تا کە خوای گەورە بردووێتییەوە لە قیامەتدا لە هەر دەرگایەکی 
بەهەش���ت بتەوێ���ت لەوێ چاوەڕێت ب���کات؛ بۆئەوەی بتباتە بەهەش���ت؟ پیاوەکە 
گوتی: قوربان ئەوەی قیامەتم پێ خۆش���ە. فەرمووی: کەواتە ئارام بگرەو وەرەوە 

بۆ مزگەوت )44(.
دەگێڕن���ەوە: پیاوێک���ی تر لە تابعین کوڕێکی هەبوو تەمەنی )10( س���ااڵن بوو، 
جگە لە قورئان، فەرموودەیەکی زۆریشی لەبەربوو، منداڵێکی زۆر ژیرو بەسەلیقە 
بوو، قەدەری خوا وا بوو منداڵەکە مرد. هاوەڵێکی دەڵێت ڕۆژێک دڵنەواییم دەکرد 
لەس���ەر مردنی منداڵەکەی، لە وەاڵمی قس���ەکانمدا پێی گوتم: من ناڕەحەت نیم 
بۆ مردنی منداڵەکەم، بگرە پێش���م خۆشبوو؛ چونکە من دەزانم مردنی منداڵەکە 
ق���ەدەری خوای گەورەیە و دەش���زانم چ پاداش���تێکی گەورەی هەیە، پاش���ان گوتی: 
پێش ئەوەی منداڵەکە بمرێت ش���ەوێک لە خەومدا قیامەت بوو، زۆرم تینوو بوو، 
بە بیابانێکی دوور و دژواردا دەڕۆیش���تین، کۆمەڵێک منداڵ هاتنە پێش���مان ئاویان 
پێب���وو، منیش لەو بیابانە بەهەر منداڵێکم دەگوت تۆزێک ئاوم بدەرێ، منداڵەکە 

44- البيهقي ]اأبو بكر اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي[، �سنن البيهقي الكبى، ج4، مكتبة دار الباز، 
وال�سل�سلة  اجلامع،  �سحيح  ف  الألباين  �سححه  �ض59.  عطا،  القادر  عبد  حممد   : تقيق  املكرمة،  مكة 

ال�سحيحة.
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نەیدەدام���ێ و دەیگوت ئێمە چاوەڕوانی باوک و دایک���ی خۆمان دەکەین، ئاوەکەمان 
ب���ۆ ئەوان هەڵگرتووە، ئەوانە لە دنیادا بەمردنی ئێمە جەرگیان س���ووتاوە، بەاڵم 
ئارامیان گرتووە، ئێس���تا ئێمە چاوەڕوانی ئەوان دەکەین، ئەگەر تۆ منداڵت هەیە 
با منداڵەکەی خۆت ئاوت بداتێ، کاتێک کە منداڵەکەم مرد، سوپاس���ی خوام کرد، 
کە ئەو خەوەش���م بینی بۆم دەرکەوت کە مردنی منداڵ تاقیکردنەوەیەکە، ئەگەر 
مرۆڤی ئیماندار بتوانێت ئارامی لەس���ەر بگرێت، ل���ە قیامەتدا خوای پەروەردگار 

پاداشتی زۆر گەورەی دەداتەوە.
بۆی���ە پێویس���تە ئێمەی بڕوادار هەمیش���ە ئامادەباش���ی تەواوم���ان هەبێت بۆ 
تاقیکردنەوەکانی خوای گەورە و ئەو بڕیارە پێشوەختەشمان الی خۆمانەوە دابێت، 
ک���ە خۆمان و هەرچی���ش هەمانە لە ماڵ و منداڵ و جوانی و لەشس���اغی و پۆس���ت و 
دەس���ەاڵت و بڕوانامە و ... هی خوایە و خاوەنی ڕاس���تەقینەی گش���ت بوونەوەر هەر 
ئ���ەوەو و هەرچی ببات���ەوە، یان کەم بکات���ەوە هەر هی خۆیەت���ی و ژیانیش تەنها 

هۆڵێکی تاقیکردنەوەی مرۆڤەکانە و هیچی تر. 
کەوات���ە: با هەوڵ بدەین س���وود لەو بەخشش���انەی خوای گ���ەورە وەربگرین و 
لەکاری چاکە و خواناسیدا بەکاریان بهێنین و بەگوێی ئەو فەرموودەیەی پێغەمبەر 

ُجُل  ِبُح الرَّ ْيِل امْلُْظِل��ِم ُي�سْ ْعَم��اِل ِفَتًنا َكِقَطِع اللَّ بکەی���ن h کە دەفەرموێت: }َباِدُروا ِبالأَ
ْنَيا{)45(. واتە:  ِبُح َكاِفًرا َيِبي��ُع ِديَنُه ِبَعَر�ٍض ِمَن الدُّ ْو مُيْ�ِسى ُموؤِْمًنا َوُي�سْ ُموؤِْمًن��ا َومُيْ�ِسى َكاِفًرا اأَ

دەسپێشخەری لە کردنی کاری چاکە بکەن، بەر لە وەی کۆمەڵێک فیتنە و ئاشووب، 
وەک باڵی ڕەش���ی ش���ەو بدات بەس���ەرتاندا، بەش���ێوەیەک کە مرۆڤ ڕۆژ دەکاتەوە 
بڕوادارە، بەاڵم کە شەو دادێت لە بازنەی باوەڕ چۆتە دەرەوە و ئایینەکەی لەدەست 
داوە و دۆڕاندووە، یان بەپێچەوانەوە کە شەو دادێت باوەڕدارە، بەاڵم کەڕۆژ دەکاتەوە 
باوەڕەکەی لەدەست داوە و ئایینەکەی دۆڕاندووە و فرۆشتوویەتی بەشتێکی کەم لە 

خۆشییەکانی دونیا. 

45- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج1،�ض80.
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ئامانج لە تاقیکردنەوەی مرۆڤەکان چییە؟ 
لەوانەیە زۆر جار بپرس���ین و بەمێشکماندا بێت: باشە بۆچی خوای گەورە بەو 
ناڕەحتییان���ە تاقیم���ان دەکاتەوە؟ یان بەواتایەکی تر س���وودی ئەو تاقیکردنەوانە 

دەبێت چی بن؟ لێرەدا هەندێک لەو سوودانە باس دەکەین: 
یەکەم: کۆی پڕۆسەی ژیان و زان و مان و مردن لە پێناو تاقیکردنەوەی مرۆڤەکان 
هاتووەت���ە ب���وون و هیچی تر، کەواتە: فەلس���ەفەی بوون لە پێن���او تاقیکردنەوەی 

ُكْم  َياَة ِلَيْبُلَوُكْم اأَيُّ مرۆڤەکاندایە وەک خوای گەورە دەفەرموێت: الَِّذي َخَلَق امْلَْوَت َواحْلَ

اأَْح�َسُن َعَمًا)46( . واتە: ئەو خوایەی کە مردن و ژیانی درووست کردووە؛ تا تاقیتان 

بکاتەوە کامەتان لە هەموان کردەوەی باشترەو خواناس ترە. 
ه���ەر لەبەرئەوەیە خوای پەروەردگار پەیام و پێغەمبەرانی خۆی بۆ مرۆڤایەتی 
ناردووە؛ تا ڕێگای ڕاس���تیان نیش���ان بدەن و لە ڕێگەی ناڕێ���ک ئاگاداریان بکەنەوە 

ا َكُفوراً)47( . واتە: ئێمە  ا �َساِك��راً َواإِمَّ ِبيَل اإِمَّ ا َهَدْيَناُه ال�سَّ وەک خ���ۆی دەفەرموێت: اإِنَّ
ڕێگای ڕاس���تمان نیش���انی مرۆڤەکان داوە و ئەوانیش خۆیان ئ���ازادن لە بڕیاردان و 
هەڵب���ژاردن سوپاس���گوزار دەبن، یان یاخ���ی و خوانەناس. هەروەه���ا دەفەرموێت: 

ْجَدْيِن)48( . واتە: ئێمە هەردوو ڕێگای باشە و خراپەمان نیشان داوە.  َوَهَدْيَناُه النَّ

س���ەرەڕای ئەمانەش خوای گەورە بیر و ژیری بەخشیوەتە مرۆڤەکان و تەمەن و 
کاتی تەواوی پێ بەخشیون بۆ هەڵسەنگاندن و ئازادی بڕیاردانیشی پێ بەخشیون و 

لە کۆتاییشدا خۆیان بەرپرسیارن لە کۆی بڕیار و هەڵبژاردەکانیان. 
بەخش���ین و بەاڵکانیش دوو هۆکاری کاریگەریی دەرخستنی ڕووی ڕاستەقینەی 

مرۆڤەکانن، بەتایبەتی بەاڵ و ناڕەحتییەکان بۆیە خوای گەورە دەفەرموێت: َوِمَن 

.2 46- �سورة امللك: الآية
.3 47- �سورة الإن�سان: الآية
.10 48- �سورة البلد: الآية
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ِه)49( . واتە:  ا�ِض َكَع��َذاِب اللَّ ��ِه َجَعَل ِفْتَنَة النَّ ِه َفاإَِذا اأُوِذَي ِف اللَّ ��ا ِباللَّ ا���ضِ َمن َيُقوُل اآَمنَّ النَّ

خەڵکانێ���ک هەن دەڵێن: ئێمە باوەڕمان بە خوای پەروەردگار هێناوە، بەاڵم ئەگەر 
ل���ە پێناوی خوادا تووش���ی بچووکترین ئازار و ناڕەحەتی بن؛ ئەوا دەس���تبەرداری 

باوەڕ ەکەیان دەبن و پێیان وایە، ئازاری خەڵک و سزای خوا چوونیەکن.
ئەگەر ئەم تاقیکردنەوانە نەبن، الفوگەزافی دینداری ئاس���انە و درۆیش داماوە؛ 
چونکە هەموو کەس پێی دەوێرێت، چەند کەس���مان هەیە ئەهلی نوێژ و خواناسی 
بوون، نەک لە ترسی سزا، بەڵکو لە پێناوی دەستخستنی پۆست و پایە و پارەی دونیا 
وازی ل���ە دینداری و مزگەوت و تێکەڵی موس���ڵمانان هێناوە، چەن کەس لە ترس���ی 
کورسی و بەرژەوەندییەکانی ناوێرێت سەردانی ماڵەکانی خوا بکات، ئەمانە ئەوانەن 
کە بەرگەی ش���نەبایەکی تەماع و چاوچنۆکی و دونیا ویستی خۆیان نەگرتووە، ئەی 
ئەگەر ئەمانە لەس���ەر خوا قسەیان پێ بگوترێت، یاخود ئازار و ئەشکەنجە بدرێن، 

بڵێی دەستبەرداری دینەکەشیان نەبن؟! هیچ بەدووری مەزانە. 
پێش���ەوا حەس���ەنی بەصری دەڵێ���ت: )خەڵکی هەت���ا لە خۆش���گوزەرانیدا بن، 
ڕاس���تیی ناخیان دەرناکەوێت؛ تا تووش���ی نەهامەت���ی و ناڕەحەتی نەبن، ئەو کات 
ڕاستیی ناخیان دەردەکەوێت، ئەو کاتە باوەڕداران لەگەڵ باوەڕەکەیان دەمێننەوە و 

دووڕووەکانیش دووڕوێتییەکەیان ئاشکرا دەبێت( )50(.
س���ەییدیش لە تەفسیرەکەیدا دەڵێت: )باوەڕ  وش���ەیەک نییە بەدەم بگوترێت، 
بەڵکو ڕاس���تییەکە ئەرک و بەرپرس���یارێتی بەدوای خۆیدا دەهێنێت، ئەمانەتێکە و 
دەبێت پێوەی ماندوو بین، تێکۆشان و ئارامگری و خۆڕاگری دەوێت، کار و فەرمانە و 
بەرگەگرتن���ی دەوێ���ت، بۆیە ئەوەندە ب���ەس نییە خەڵکی ب���ەدەم بڵێن: باوەڕمان 
هێن���اوە ،..؛ تا تەواو تاقی دەکرێنەوە.. وەک چۆن ئاڵتوونێک کاتێک تێزاب دەکرێت 

.10 49- �سورة العنكبوت: الآية

بريوت،  الهال،  ومكتبة  دار  ج3،  والتبيني،  البيان  الكناين[،  حمبوب  بن  بحر  بن  ]عمرو  اجلاحظ   -50
ط1423، �ض93. 
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بەس���ەریدا؛ تا س���اغیی کانزای ئاڵتوونەکە دەربکەوێت، تاقیکردنەوەکانی دونیاش 
بەهەمان شێوە کانزای خەڵکەکە دەردەخات و ڕاستیی ناخیان دەخاتە ڕوو( )51(. 

داران���ی تۆکمە و تەواو درووس���ت  ەحەتیی���ەکان باوەڕٍِ دووەم: تاقیکردن���ەوە و ناڕِ
دەکەن؛ تا بتوانن لە داهاتوودا دەس���ەاڵت بگرنە دەست و پارێزگاری لە بیروباوەڕ و 

دەسەاڵتەکەیان بکەن: 
نموونەیەکی س���ادە: ئەو هەموو نەهامەتییەی لە س���ەردەمی منداڵی و الوێتیدا 

بەس���ەر پێغەمبەری خوادا h هات بۆ ئەوە بوو، خوای گەورە ئامادەی بکات بۆ 
هەڵگرتن���ی باری قورس���ی پێغەمبەرایەتی، بیهێنە پێش چ���اوی خۆت، ئەگەر ئەم 
پی���اوە لە منداڵییەوە کەس���ێکی بەنازپەروەردە بوای���ە، دواتر بەرگەی ئەو هەموو 

ئازار و ئەشکەنجە و ناڕەحەتی و برسێتی و دەربەردەرییەی دەگرت؟!
یان هاوەاڵنی لە سەردەمی مەککە و بۆ ماوەی سیازدە ساڵ بەرگەی ئەو هەموو 
ئازار و ئەش���کەنجەیەی قورەیش���یان گرت؛ بۆئەوەی خوای گ���ەورە ئامادەیان بکات 
ب���ۆ بەڕێوەبردنی دەوڵەت���ی مەدینە ل���ە داهاتوویەکی نزیکدا، کەوات���ە: ئامانجی 
تاقیکردنەوەکان، ڕووخاندن نییە، بەڵکو درووس���تکردن و بونیادنانە بەشێوەیەکی 

تۆکمە و پتەو. 
خەباب���ی کوڕی ئ���ەرەت کە هاوەڵێکی بەڕێز بوو دەڵێ���ت: ئێمە لە مەککە زۆر 
ئ���ازار و ئەش���کەنجە دەدراین، زۆریان ب���ۆ هێنابووین، ڕۆژێکی���ان چوومە خزمەت 

پێغەمب���ەر h بینیم لەپاڵ دیواری کەعبەدا ڕاکش���اوە و عەباکەی بەخۆیدا داوە و 

پێم گوت: ئەی پێغەمبەری خوا h: بۆ لە خوا ناپاڕێیتەوە لەم دۆخە ڕزگارمان 

ب���کات؟ بۆ داوا لە خوا ناکەیت س���ەرمان بخ���ات؟ دەڵێت: پێغەمبەری خوا h کە 
گوێی لە قس���ەکانم بوو، هەس���تا و ڕەنگی س���وور هەڵگەڕا و فەرمووی: }َلَقْد َكاَن َمْن 
ُفُه َذِلَك َعْن ِديِنِه  ِ ٍب َم��ا َي�رشْ ٍم اأَْو َع�سَ ِدي��ِد َما ُدوَن ِعَظاِمِه ِمْن حَلْ َقْبَلُك��ْم َلُيْم�َسُط مِبِ�َساِط احْلَ

ُه َهَذا  نَّ اللَّ ُفُه َذِلَك َعْن ِديِنِه َوَلُيِتمَّ ِ ْن�َساُر َعَلى َمْفِرِق َراأْ�ِسِه َفُي�َسقُّ ِباْثَننْيِ َم��ا َي�رشْ ��ُع امْلِ َوُيو�سَ
51- �سيد قطب، ف ظال القراآن، ج5، دار ال�رشوق، بريوت، ط17، 1412، �ض2730.
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َه{)52(. واتە: ئەوانەی  َمْوَت َما َيَخاُف اإِلَّ اللَّ َ ْنَعاَء اإَِل َح�رشْ اِكُب ِمْن �سَ اْلأَْم��َر َحتَّى َي�ِسرَي الرَّ

پێش ئێوە بەش���انەی ئاس���ن دایان دەهێنان و گۆش���ت و ئێس���ک و دەمارەکانیان لێک 
جیا دەکردنەوە و بەمش���ار لە تەوقی س���ەریانەوە تا بەری پێیان دەیانکردن بەدوو 
کەرتەوە، س���ەرەڕای ئەوانە دەس���تبەرداری باوەڕەکەیان نەدەب���وون، دڵنیا بن خوا 
ئەم پەیامەی خۆی س���ەردەخات، تا وای لێدێت و ئاش���تی بەش���ێوەیەک باڵ بەسەر 
ناوچەکەدا دەکێش���ێت، کەس���ێک بە سواری  واڵخەکەی لە س���ەنعاوە دەڕوات بەرەو 

حەزرەمەوت، جگە لە خوا شتێکی تر نییە لێی بترسێت. 

کەواتە: پێغەمبەری خوا h نهێنیی ئەو ئازار و ئەشکەنجانەی شاری مەککەی 
دەزان���ی، ک���ە ئەوانە ژانی بوون و باج���ی مانن. هەر لەبەرئەوەیە کاتێک س���ەرانی 
قورەیش سازش���یان لەگەڵ دەکرد و پێشنیاری ئەوەیان دەکرد دەسەاڵتی پێ بدەن و 
بیکەن���ە گ���ەورەی خۆیان ڕازی نەدەبوو ب���ەوەی وەری بگرێ���ت؛ چونکە دەیزانی 
ت���ا ئ���ەوکات پیاوانێکی ئاوها پ���ەروەردە نەبوون، کە بتوانن بەرگ���ری لێ بکەن و 
دەس���ەاڵت و پەیامەک���ەی بپارێزن، بۆیە هەر دەس���ەاڵتێک لەم قۆناغەدا درووس���ت 
بێت، دەرەنجامەکەی شکس���ت دەبێت و لەژێر س���ایەی دەسەاڵتەکەی ئەبو جەهل و 
ئەبو لەهەب و وەلیدی کوڕی موغیرەدا دەبێت و ئیسالمیش هەرگیز لەگەڵ ستەم و 

نادادپەروەریدا هەڵناکات.
بۆیە لە پێشەوا ش���افعییان پرسی تاقیکردنەوە و ئارامگرتن خێری زیاترە، یان 
دەسەاڵتداری و س���ەرکەوتن؟ لە وەاڵمدا فەرمووی: ]التمكني درجة الأنبياء، ول يكون 
التمك��ني اإل بعد املحنة، فاإذا امتحن �س��ب، واإذا �سب مكن، األ ترى اأن الله عز و جل امتحن 

اإبراهي��م عليه ال�سام ثم مكنه، وامتحن مو�سى عليه ال�سام ثم مكنه، وامتحن اأيوب عليه 

ال�سام ثم مكنه، وامتحن �سليمان عليه ال�سام ثم مكنه[)53( . واتە: دەسەاڵتگرتنە دەست 

پلەی پێغەمبەرانە و دەس���ەاڵتیش لە دوای قۆناغی ناڕەحەتی و تاقیکردنەوە دێت، 

52- البخاري، �سحيح البخاري، ج5، �ض45.
53- الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج1، �ض26.
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کاتێک تاقی دەکرێتەوە ئارام دەگرێت، کە ئارامی گرت خوای گەورە سەری دەخات، 
نابینی خوای گەورە ئیبراهیمی تاقی کردەوە، پاش���ان س���ەری خست، موسای تاقی 
کردەوە، پاش���ان سەری خست، ئەیوبی تاقی کردەوە، پاشان سەری خست، سلێمانی 

تاقی کردەوە، پاشان سەری خست. 
ئێم���ە ئەم���ڕۆ دەبینین موس���ڵمانانی دونی���ا زۆر لە ناڕەحەت���ی و مەینەتدان و 
ڕووب���ەڕووی ئازار و ئەش���کەنجەی زۆر دەبنەوە، لە هەم���وو الیەکەوە کوفر تەنگی 
پێ هەڵچنیون و بەجۆرەها شێوە هەوڵی لەناوبردن و سەرکوتکردنیان دەدەن، بەاڵم 
ئەمانە وەکو گوتمان ژانی بوونن، دەبێت ئەو ئازار و ئەشکەنجانە درووستمان کات، 

پتەومان کات و هەرگیز نابێت چۆکمان پێ دابدات.
ملمالنێ���ی ئێم���ە لەگ���ەڵ خەڵکانێکدای���ە وەک خۆم���ان مرۆڤ���ن، هەموو ئەو 
هۆکارانەی بۆ ئەوان ڕەخساون، بۆ ئێمەش ڕەخساون، ئەوان لە دەرەنجامی هەوڵ و 
ماندووبوون���ی بەردەوام گەش���توونەتە ئەم ڕۆژە، ئەگ���ەر باوەڕدارانیش بیانەوێت 
جڵەوی دەس���ەاڵت بگرنە دەست، دەبێت وەکو ئەوان بکەن و خۆیان ماندووو بکەن، 
ئەگینا خوا لەس���ەر خەڵکانی تەممەڵ و دەممردوو نایەتە جواب، ئەوەتا ڕاشکاوانە 

وْا َما ِباأَْنُف�ِسِهْم)54( . واتە: خوای  ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ پێمان دەفەرموێت: اإِنَّ الّلَه َل ُيَغريِّ
گەورە بارودۆخی هیچ گەل و نەتەوەیک ناگۆڕێت، تا خۆیان نەیگۆڕن، یان تاخۆیان 
نەگۆڕێ���ن و خۆیان چاک نەکەن. با هەرگیز چاوەڕوانی ئەوە نەکەین خوای گەورە 
خۆی بێت و ش���ەڕمان لەسەر بکات و دەس���ەاڵتمان بداتە دەست، یان چاوەروان بین 
بە موعجیزەکانی سەرمان بخات؛ چونکە سوننەتی خوا بۆ سەرخستنی باوەڕداران 
بەو ش���ێوەیە نییە و خوای گەورەش س���وننەتەکانی خۆی، نەک بۆ ئێمە، بەڵکو بۆ 
هیچ پێغەمبەرێک تێک نەداوە، بەڵکو خۆیان هەوڵیان داوە و چی لە توانایاندا بووە 

خستوویانەتە کار و ئەوکات خوای گەورە سەرکەوتنی پێ داون.
کەوات���ە: خاڵێکی تر لە حیکمەتی ئ���ازار و ناڕەحەتییەکان، ئامادەکردنی بەرەی 
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باوەڕدارانە بۆ قۆناغی گرتنەدەستی دەسەاڵت و حوکمڕانی. 
سێیەم: خوای گەورە هاوشێوەی نوێژ و ڕۆژووو پەرستشەکان ئەو خەم و پەژارە و 

نەهامەتییانەش دەکاتە مایەی هەڵوەرینی تاوانەکان. 

پێغەمب���ەری خوا h لە فەرموودەیەکی���دا دەفەرموێت: }اإذا اأََراَد الله ِبَعْبِدِه اخَلرْيَ 
َّ اأْم�َسَك َعْنُه ِبَذْنِبِه َحتَّى ُيواِفَ ِبِه َيْوَم الِقياَمِة{ ْنيا، َواإذا اأَراَد ِبَعْبِدِه ال�رشَّ َل لُه الُعُقوَبَة ف الدُّ َعجَّ

)55(. وات���ە: ئەگەر خوای گەورە بیەوێت چاکە لەگ���ەڵ بەندەیەکیدا بکات، هەر لە 

دونی���ادا تۆڵەی تاوانەکان���ی لێ دەکاتەوە، ئەگەریش بیەوێت س���زای بدات، تۆڵەی 
تاوانەکانی بۆ هەڵدەگرێت؛ تا لە قیامەتدا تۆڵەی لێ دەکاتەوە.

هەر لەبەرئەوەیە زانایانی پێش���ین گوتویانە: ]ل��ول م�سائب الدنيا لوردنا القيامة 
مفالي���ض[)56(. واتە: ئەگەر ب���ەاڵ و نەهامەتییەکانی دونی���ا نەبوایە؛ بەمایەپووچی 

دەچووینە قیامەت.
ئەمڕۆ دونیاویس���تی بەش���ێوازێک ب���ەری چاوی بۆ قیامەت گرتووین و ئاس���ۆی 
ب���وون و بیرکردنەوەمانی قەتیس کردووە، ئامانجی بوونی خۆمان لەبیر کردووە و 

بەرگەی بچووکترین تاقیکردنەوە ناگرین. 
چ���وارەم: دەس���تکەوتنی پاداش���ت و نزیکبوون���ەوە لە خوای گەورە: ناخۆش���ی و 
نەهامەتییەکان���ی دونی���ا، جگە ل���ەوەی کە تاوانەکان دەوەرێنن، س���وودێکی تریان 
ئەوەیە کە ئەگەر مرۆڤ لەس���ەریان خۆڕاگر و ئارامگر بێت، پاداشتیش���یان لەسەر 

يُب  وەردەگرێ���ت، پێغەمب���ەری خوا h لە فەرموودەیەکی���دا دەفەرموێت: }َما ُي�سِ
��ُه ِبَها َدَرَجًة اأَْو َحطَّ َعْنُه ِبَه��ا َخِطيَئًة{)57(. واتە:  لَّ َرَفَعُه اللَّ امْلُوؤِم��َن ِمْن �َسْوَك��ٍة َفَما َفْوَقَها اإِ

هەر شتێک تووشی مرۆڤی باوەڕدار بێت؛ لە دڕکێک کە دەچێت بە پێیدا، تا شتی 

55- الرتمذي، �سنن الرتمذي، ج4،�ض 601. وقال الألباين ف تخريجه: حديث ح�سن �سحيح.

اأيوب الزرعي الدم�سقي[، زاد املعاد ف هدي خري العباد، ج4، ط3،  اأبي بكر  اإبن القيم ]حممد بن   -56
موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1986، �ض192.

57- م�سلم/ �سحيح م�سلم، ج8، �ض15.
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گەورەتر، ئیلال خوای گەورە، یان پلەیەک الی خۆی بەرزی دەکاتەوە، یان تاوانێکی 
پێ هەڵدەوەرێنێت. 

دەبێ���ت نەخ���ۆش و هەژار و خەمبار و خ���اوەن پەژارەکان، هەس���ت بە نیعمەتی 
لەگ���ەڵ خوابوون و نزیکیان لە خواوە بکەن؛ تا تاڵ���ی خەمەکانیان لە ناخدا بێتە 

هەنگوین و ئاسوودەیی دەروونیان پێ ببەخشێت.

پێغەمب���ەری خ���وا h ل���ە فەرموودەیەک���ی قودس���یدا، باس���ی دیمەنێ���ک لە 
َه َعزَّ َوَج��لَّ َيُقوُل َيْوَم  لێپرس���ینەوەکانی قیامەتمان ب���ۆ دەکات و دەفەرموێت: }اإِنَّ اللَّ
ْنَت َربُّ اْلَعامَلِنَي؟!. َقاَل:  ُت َفَلْم َتُعْدِنى؟!.. َقاَل َيا َربِّ َكْيَف اأَُعوُدَك َواأَ اْلِقَياَم��ِة: َيا اْب��َن اآَدَم َمِر�سْ

َك َلْو ُعْدَتُه َلَوَجْدَتِنى ِعْنَدُه. َيا اْبَن اآَدَم  نَّ اأََما َعِلْمَت اأَنَّ َعْبِدى ُفَاًنا َمِر�َض َفَلْم َتُعْدُه، اأََما َعِلْمَت اأَ

ْطِعُمَك َواأَْنَت َربُّ اْلَعامَلِنَي؟!. َقاَل: اأََما َعِلْمَت  ا�ْسَتْطَعْمُت��َك َفَلْم ُتْطِعْمِنى؟!. َقاَل: َيا َربِّ َوَكْيَف اأُ

َك َل��ْو اأَْطَعْمَتُه َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدى. َيا  ��ُه ا�ْسَتْطَعَمَك َعْبِدى ُفَاٌن َفَلْم ُتْطِعْمُه، اأََما َعِلْمَت اأَنَّ اأَنَّ

نَي. َقاَل: ا�ْسَت�ْسَقاَك  اْبَن اآَدَم ا�ْسَت�ْسَقْيُتَك َفَلْم َت�ْسِقِنى. َقاَل: َيا َربِّ َكْيَف اأَ�ْسِقيَك َواأَْنَت َربُّ اْلَعامَلِ

َك َل��ْو �َسَقْيَتُه َوَجْدَت َذِلَك ِعْن��ِدى{)58(. واتە: خوای گەورە  نَّ َما اإِ َعْب��ِدى ُفَاٌن َفَل��ْم َت�ْسِقِه اأَ

ل���ە قیامەتدا بە بەندەکەی دەفەرموێت: ئەی بەندەکەم نەخۆش بووم، س���ەردانت 
نەک���ردم؟! بەندەکەش دەڵێ���ت: ئەی پەروەردگار تۆ چ���ۆن نەخۆش دەکەویت؛ تا 
من س���ەردانت بکەم، لە کاتێکدا تۆ درووستکار و بەدیهێنەری جیهانیانیت؟! خوای 
گ���ەورە پێ���ی دەفەرموێت: ئەی نەتزانی فاڵن کەس���ی بەندەی م���ن نەخۆش بوو، 
س���ەردانت نەکرد، خۆ ئەگەر سەردانی ئەوت بکردایە؛ ئەوا منت الی ئەو دەبینی، 
پاش���ان پێی دەفەرمووێت: ئەی بەندەکەم برسیم بوو، داوای نانم لێ کردیت پێت 
نەدام؟! بەندەکەش دەڵێت: ئەی پەروەردگار من چۆن نان بە تۆ بدەم، لە کاتێکدا 
تۆ درووس���تکار و بەدیهێنەری جیهانیانیت؟! خوای گەورە پێی دەفەرمووێت: ئەی 
نەتزانی فاڵن کەس���ی بەندەی من، داوای نانی لێ کردیت پێت نەدا، ئەی نەتزانی 
ئەگەر نانت بەو بدایە، ئێس���تا پاداش���تەکەیت الی من وەردەگرتەوە، پاش���ان پێی 

58- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج8،�ض12.

92



دەفەرمووێ���ت: ئەی بەندەک���ەم تینووم بوو، داوای ئاوم ل���ێ کردیت پێت نەدام؟! 
بەندەک���ەش دەڵێ���ت: ئەی پەروەردگار م���ن چۆن ئاو بە تۆ بدەم ل���ە کاتێکدا تۆ 
درووس���تکار و بەدیهێن���ەری جیهانیانی���ت؟! خوای گەورە پێ���ی دەفەرمووێت: ئەی 
نەتزانی فاڵن کەس���ی بەندەی من، داوای ئاوی لێ کردیت پێت نەدا، ئەی نەتزانی 

ئەگەر ئاوت بەو بدایە، ئێستا پاداشتەکەیت الی من وەردەگرتەوە.
کەواتە: خوای گەورە کاتێک بە ناخۆشییەک بەندەکەی بەسەر دەکاتەوە لەبری 
ئەو نیعمەتەی لێی وەرگرتۆتەوە ئەوەندە لە خۆی نزیک دەکاتەوە کە بەو شێوەیە 
گوزارش���تی لێ دەکات و دەفەرمووێت: س���ەردانی ئ���ەوان و چاکەکردن لەگەڵ ئەوان 

سەردانی من و چاکەکردن لەگەڵ من بوو.
ئەم���ەش مژدەیەک���ی زۆر گەورەی���ە، بۆ هەموو کەس���ێک کە خ���وای گەورە بە 

ناخۆشییەک لە ناخۆشییەکان بەسەری کردۆتەوە. 
پێنج���ەم: گەش���تن بە پلە بااڵکان���ی بەهەش���ت: یەکێکی تر ل���ە نهێنییەکانی 
ناخۆش���ییەکان ئەوەی���ە کە هەندێجار خ���وای گەورە بەندەیەک���ی خۆش دەوێت و 
دەیەوێت بەش���ی زۆر باش���ی لە بەهەش���تدا پێ ب���دات، بەاڵم ک���ردەوە چاکەکانی 
ئ���ەم بەندەی���ە ئەوەندە نین تا بیگەیەننە ئەو ئاس���تانە، بۆی���ە خوای گەورە بەو 
ناخۆش���ییانە بەسەری دەکاتەوە؛ تا پلەی بەرز بکاتەوە و بیگەیەنێتە ئەو شوێنەی 

کە خۆی بۆی داناوە.
شەش���ەم: بەاڵو ناخۆش���ییەکان زلل���ەی میهرەبانیی خوای گەورەن و مەبەس���ت 
لێیان بەئاگاهێنانەوەی بەندەکانە بۆ بەخۆداچوونەوە و گەڕانەوە لە دونیا بەر لە 
لێپرسینەوە و س���زای قیامەت. خوای پەروەردگار لەبارەی ئەم خاڵە دەفەرمووێت: 

َوَلُنِذيَقنُه��م م��َن الَعَذاِب الأدَن��ى ُدوَن الَعَذاِب الأكَبِ َلَعلُهم َيرِجُع��وَن)59( . واتە: ئێمە 

بەر لەس���زا سەخت و گەورەکەی قیامەت لە دونیا، هەندێک جار سزا و ناخۆشییان 
بەسەردا دەهێنین؛ تا پەشیمان ببنەوە و بگەڕێنەوە بۆ الی خوا.
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لەم س���ۆنگەیەوە کاتێک ئاوڕ لە ژیانی پێغەمبەر h و ڕووداوەکانی دەدەینەوە، 
ئەم خاڵە بەڕوونی هەس���ت پێ دەکەین، بۆ نموونە: کاتێک هاوەاڵنی هەڵەیەکیان 
کردبێ���ت، خوای گەورە نەیهێش���تووە بەس���ەریاندا تێپەڕبێت و یەکس���ەر ئاگاداری 
کردوونەت���ەوە، ئەوەت���ا لە غ���ەزای ئوح���وددا، کاتێک هەندێک ل���ە تیرهاوێژەکان 

س���ەرپێچی فەرمانەکەی پێغەمبەرh دەکەن و ش���وێنەکانیان چۆڵ دەکەن، خوای 
گەورە، یەکس���ەر دەرەنجامی ش���ەڕەکە، لە س���ەرکەوتنەوە دەگۆڕێت بۆ شکس���ت و 

باجەکەشی زۆر بەسەختی دەدەن و )70( لە هاوەڵە بەڕێزەکانی شەهید دەبن. 
خۆ دەکرا خوای گەورە س���ەرەڕای سەرپێچیکردنەکەشیان، هەر سەرکەوتنی پێ 
ببەخش���ینایە، بەاڵم ئەوە ڕێخۆش���کەر دەبوو، بۆ بەردەوامبوون لەسەر ئەو جۆرە 
هەاڵن���ە، بۆی���ە خوای گەورە لێیان قەبووڵ ناکات و یەکس���ەر باجی هەڵەکەیان پێ 
دەدات؛ ت���ا جارێک���ی تر دووبارەی نەکەنەوە و لە قورئانیش���دا و ل���ە نزیکەی )60( 
ئایەتدا  وردەکارییەکانی شەڕەکە تۆمار دەکات، هەتا نەک تەنها بۆ ئەوان، بەڵکو تا 
قیام���ەت بۆ هەموو نەوەکان بێتە پەند و پابەند بن بەفەرمانەکانی پێغەمبەرەوە 

hو بەموو لێی النەدەن، ئەگینا خوای گەورە سزای سەختیان دەدات. 
ڕووداوێکی تر کە دەکرێت لەم ڕووەوە س���وودی ل���ێ ببینرێت غەزای حونەین 
ب���وو، کە تێی���دا ژمارەی موس���ڵمانان نزیک���ەی )12000( کەس بوون و ئ���ەم ژمارە 
زۆرەیش جۆرێک لە لووتبەرزی الی هەندێک لە هاوەاڵن درووستکردو کە ژمارەیان 
نەدەگەش���تە )15( ک���ەس و گوتیان: )ئەمڕۆ بەم ژم���ارە زۆرەوە نابەزین(. ئەوەبوو 
خوای گەورە بەهەمان شێوەی ئوحود، بەسەختی دەرسی دادان و ئەگەر لوتفی خوا 
نەبوایە، تووش���ی گەورەترین شکستی س���ەربازی دەهاتن، دواتر خوای گەورە هات 
بەهانایانەو سەری خستن، بەاڵم پاش ئەوەی باجی هەڵوێستی هەڵەی خۆیان دا. 
خوای گەورە هاوش���ێوەی ئوح���ود ڕووداوەکانی حونەینیش���مان لە قورئاندا بۆ 

تۆمار دەکات و باسی پەند و وانەکانیمان بۆ دەکات.
ج���ا با لێرەدا هەڵوێس���تەیەک بکەی���ن و بەراوردێک لەنێ���وان حاڵەتی دینداری 
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خۆم���ان و ئەواندا بکەین. ئەوان هاوەڵی پێغەمبەری خوا بوون و پێغەمبەر h بە 
جەستە لەو ئەزموونانەدا لەگەڵیان بووە و ژیاوە.

 ئ���ەوان کە خوای گ���ەورە هەڵی بژاردوون بۆ هاوەڵیکردنی پێغەمبەرەکەی و لە 
چەندان شوێندا شایەتی پاکی و چاکی و دڵسۆزی بۆ داون.

 ئ���ەوان ک���ە هەموو ژیانیان خس���تبوە پێناوسەرخس���تنی دینی خ���واوە، بەاڵم 
س���ەرەڕای هەموو ئەمانە، خوای گەورە لەسەر بچووکترین هەڵە کە کەمینەیەکی 

زۆر کەمیش کردبێتیان، سزایان دەدات و سەرکەوتنیان پێ نادات.
ئەی ئێس���تا و ب���ەم پێوەرانە، دەبێ���ت حاڵی ئێمە چۆن بێ���ت؟! ئێمە تا چەند 

پابەندی���ن ب���ە فەرمانەکانی خواو پێغەمب���ەرەوە h؛ تا لەڕووم���ان بێت داوای 
سەرکەوتنی لێ بکەین؟!

 پێم وایە لوتفی خوا لەگەڵمان زۆرە، ئەگەر نا دەبوو، نەک هەر شکست، بەڵکو 
تەفر وتوونا بووینانە و شوێنەواریشمان هەر نەمایە؛ چونکە ئێمە، نەک خزمەتمان 
بەدین���ی خ���وا پێ نەکراوە، بەڵکو زۆر کات هەڵس���وکەوت و هەڵوێس���تەکانی ئێمە، 

بووەتە لەکە و بەهۆیانەوە خەڵکی لە دینی خوا تۆراوە.
 ئەوە ئێمە کە بە ناخێری گیانمان، خۆمان بە ئیسالمی لەقەڵەم داوە و خۆمان 
بەش���وێنکەوتەی پێغەمبەر دەزانین و الفوگەزافی س���ەلەفییەت لێ دەدەین، ئەگینا 
خەڵکانی تر ئەوە لەم جۆرە شوێنانەدا هەر جێی باس نین، هەموو گەڕانەونەتەوە 
س���ەر نەریتەکان���ی نەفامی س���ەردەمانی زوو ، هەر یەکە بتێکی بۆ خۆی تاش���یوە 
لە خۆی کردووەتە خواو ش���ەو و ڕۆژی خس���تۆتە س���ەر یەک لە پێناو پیاهەڵدان و 

خزمەتکردنیدا. 
حەوتەم: بەاڵ و ناخۆشییەکان هەستی گەورەیی و شیرینی نیعمەتەکانی خوامان 

تێدا درووست دەکەن: 
زۆر کات مرۆڤ���ەکان هەس���ت بە نیعمەتەکانی خوا ناک���ەن، تا بەچاوی خۆیان 
تاڵی���ی کەمکرنەوە، یان وەرگرتنەوەیان نەبینن، بۆ نموونە: نیعمەتی لەشس���اغی، 
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یان دەوڵەمەندی، یان گەنجی و جوانی، مرۆڤ هەس���تیان پێ ناکات، هەتا نەخۆش، 
ی���ان هەژار نەکەوێت، یان پیرێک نەبینێت. بۆیە زۆرکات خوای گەورە کەمێک لە 

نیعمەتەکانی دەگرێتەوە؛ تا مرۆڤ هەست بەتام و چێژ و گەورەییان بکات.
پێداویستییەکانی خۆڕاگری و دامەزراوی مرۆڤەکان؟ 

خۆشەویستان، پاش ئەوەی زانیمان ئامانج لە تاقیکردنەوەی مرۆڤەکان چییە، 
پێویس���تە ئ���ەوەش بزانین کە دەبێ���ت بەرامبەریان خۆڕاگر و دام���ەزراو بین، ئەم 
خۆڕاگری و دامەزراوییەش، هەروا لە بۆش���اییەوە درووست نابێت، بەڵکو پێویستی 

بە چەندان هۆکار و ئامڕاز هەیە لەوانە: 
یەک���ەم: وا ت���ێ بگەین لە ژیانی دونیا کە تەنها قۆناغێکە بۆ قیامەت و تاس���ەر 
بۆ کەس نەبووە و نابێت و خۆش���ی و ناخۆشییەکانیش���ی تا س���ەر نین، بۆیە با زۆر 
خەمی پێوە هەڵنەگرین، بەڵکو هەوڵ بدەین لە پێناو بەدەستهێنانی ژیانی دوایی و 

مسۆگەرکردنی قیامەت، ساتەکانی بەخەرج بدەین. 
دووەم: کاتێک بەاڵیەکمان بەس���ەر دێ���ت بزانین کە خەڵکانێکی تر هەن بەاڵی 
زۆر ل���ەوەی ئێم���ە گەورەتریان بەس���ەر هات���ووە و خوای گەورە بەقورس���تر تاقی 

کردوونەتەوە؛ بۆیە پێغەمب���ەری خواh دەفەرموێت: }اْنُظُروا اإَِل َمْن اأَ�ْسَفَل ِمْنُكْم 
ِه َعَلْيُكْم{)60(. واتە: هەمیشە  َوَل َتْنُظُروا اإَِل َمْن ُهَو َفْوَقُكْم، َفُهَو اأَْجَدُر اأَْن َل َتْزَدُروا ِنْعَمَة اللَّ

سەیری خەڵکانی خوار خۆتانەوە بکەن و سەیری خەڵکانی سەرووی خۆتان مەکەن؛ 
چونکە ئەوە واتان لێ دەکات، بەکەم سەیری نیعمەتەکانی خوای گەورە نەکەن.

ئەم���ە خاڵێکی زۆر گرنگە؛ ب���ۆ کەمکردنەوەی ئازاری خەم���ەکان بۆ نموونە: 
کاتێک هەژار دەبیت و داهاتەکەت وەک پێویست نابێت، بزانە خەڵکانێک هەن هەر 
هیچیان نییە، ئەگەر هەر هیچت نییە، بزانە خەڵکانێک هەن س���ەرەڕای نەبوونی، 
لەشبەبار و ناساغ و لەجێکەوتەن، ئەگەر منداڵێکت نەخۆش دەکەوێت، یان دەمرێت، 
بزانە خەڵکانێک هەن هەر  منداڵیان نییە و نابێت، بەم ش���ێوەیە هەرکات تووش���ی 

60- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج8، �ض213.
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ناڕەحەتی بوویت؛ سەیری خەڵکانی خوار خۆت بکەیت، نەک سەروو خۆت.
خۆ ئەگەریش بەپێچەوانەوە س���ەیری سەرووی خۆت بکەیت؛ ئەوا ئەگەر هیچ 
خەمیش���ت نەبێت هەر خەمباریت؛ چونکە دەبینیت خەڵکی ش���تانێکیان هەیە تۆ 
نیت���ە و لە خەمی پەیداکردنیدایت، کە پەیدای دەکەیت چاوت تێر نابێت؛ چونکە 
هەر چاوت لە ژوور خۆتەوەیە، بەم شێوەیە ئارامی لە دڵ و دەروونت هەڵدەگیرێت، 
خۆ ئەگەر تووش���ی بەاڵیەکیش بیت؛ ئەوا خەمەکان چەند قات دەبنەوە و ژیانت 

لێ تاڵ دەبێت.
س���ێیەم: سوپاسی خوای گەورە بکەین، کە ئەو بەاڵیەی بەسەرمان هاتووە لەوە 
گەورەت���ر نەبوو، ئەگ���ەر گەورەتر بوایە، چ دەس���ەاڵتێکمان دەب���وو؛ چونکە هەر 

بەاڵیەک بێت بەدڵنیاییەوە لەو گەورەتر و ناڕەحەتتر هەیە. 
چوارەم: خۆڕاگر و ئارامگر بین و هیچ کات و بەهیچ شێوەیەک ناڕەزایی، یان قسەی 
خراپ و ناش���کوری بەهیچ ئەندامێکی جەستەماندا نەیەت، نەدڵ، نەدەم، نەدەست، 
نەکردەوە؛ چونکە ناشکوریکردن، نەک بەاڵکە ال نابات، بەڵکو بەپێچەوانەوە زیادی 

دەکات و پاداشتەکەشی دەبات.
ئەم���ەش خاڵی جیاوازی���ی نێوان مرۆڤی بڕوادار و خەڵکان���ی بێباوەڕە؛ چونکە 
ئێمە و ئەوانیش لە دونیا تووشی بەاڵو ناڕەحەتی دەبین، بەاڵم ئێمە دەزانین دونیا 
ه���ەر کۆتایی دێت و ئەم ناڕەحەتیانەش بەش���ێکن لە تاقیکردنەوەی خوای گەورە، 
بۆیە ئارام دەگرین و چاوەڕوانی پاداشتی ناڕەحەتییەکانمان لە خوا دەکەین، بەاڵم 
ئەوان سەرباری ناڕەحەتییەکانی دونیایان، سزای قیامەتیشیان لەسەرە، بۆیە خوای 

ُه��ْم َياأْمَلُوَن َكَما َتاأْمَلوَن  نَّ گ���ەورە دڵنەواییمان دەکات و دەفەرموێت: ِاإن َتُكوُنوْا َتاأْمَلُوَن َفاإِ

َوَتْرُجوَن ِمَن الّلِه َما َل َيْرُجوَن)61( . واتە: ئەگەر ئێوە لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەیاندا، 

تووشی ئازار و ناڕەحەتی دەبن؛ ئەوا ئەوانیش وەکو ئێوە تووشی ئازار و ناڕەحەتی 
دەب���ن، بەاڵم ئێوە چاوەڕوانی پاداش���ت ل���ە خوا دەکەن و ئ���ەوان چاوەروانی هیچ 

.104 61- �سورة الن�ساء: الآية
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پاداشتێک لە هیچ کەس نین. 
بۆی���ە خوای گ���ەورە، ئامۆژگاریمان دەکات کە لە کاتی ب���ەاڵ و ناڕەحەتییەکاندا 

اِبِريَن  ِ ال�سَّ ئارامگر بین و مژدەی زۆر گەورە بەئارامگران دەدات و دەفەرموێت: َوَب�رشِّ
بِِّهْم  ن رَّ َلَواٌت مِّ َلْيِه َراِجعوَن اأُوَل�ِئَك َعَلْيِهْم �سَ �ا اإِ نَّ ا ِلّلِه َواإِ يَب��ٌة َقاُلوْا اإِنَّ �سِ اَبْتُهم مُّ ِذي��َن اإَِذا اأَ�سَ الَّ

َوَرْحَم��ٌة َواأُوَل�ِئ��َك ُهُم امْلُْهَتُدوَن)62( . واتە: موژدە ب���دە بە ئارامگران ئەوانەی کاتێک 

نەهامەتیی���ەک ڕووی���ان تێ دەکات، دەڵێن: ئێمە ه���ی خواین و هەر بۆ الی ئەویش 
دەگەڕێینەوە ئەوانە بەزەیی و لێخۆشبوونی خوای گەورە دادەبەزێتە سەریان و هەر 

ئەوانەش لەسەر ڕێگای ڕاستی خواناسین.
لە شوێنێکی تردا باسی هاوەڵی بوونی خۆی و کۆمەکیکردنی ئارامگران دەکات و 

اِبِريَن)63( . واتە: خوای گەورە لەگەڵ ئارامگرانە. لە  دەفەرموێ���ت: اإنَّ الّلَه َمَع ال�سَّ
هەندێک ش���وێنی تردا جەخت لەس���ەر خۆشەویس���تیی خۆی دەکاتەوە بۆ ئەوان و 

اِبِريَن)64( . واتە: خوای گ���ەورە ئارامگرانی خۆش  دەفەرموێ���ت: َوالّلُه ُيِح��بُّ ال�سَّ
دەوێت. س���ەرباری ئەمانە هەم���ووی مژدەی ئەوەیان پ���ێ دەدات کە بێ ئەندازە و 
بەش���ێوەیەک کە هەر بیریان لێ نەکردۆتەوە، پاداش���تیان دەداتەوە و دەفەرموێت: 

اِبُروَن اأَْجَرُهم ِبَغرْيِ ِح�َساٍب)65( . ئەمانە و چەندان بەخششی تر، کە لە  ى ال�سَّ َا ُيَوفَّ اإِنَّ

ئارامگریدا دەست دەکەون.

هەر بۆیە پێغەمبەری خوایش h فێرمان دەکات لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەی 
هەر پێش���هاتێکدا خۆمان ڕادەستی خوای گەورە بکەین و بەقەدەری ئەو ڕازی بین و 
ِه َوَما �َساَء َفَعَل{)66(. واتە: ئەمە  ویس���تی خوای لەسەر بووە، خوایش  بڵێین: }َقَدُر اللَّ

.157-155 62- �سورة البقرة: الآيات
.153 63- �سورة البقرة: الآية

.146 64- �سورة اآل عمران: الآية
.10 65- �سورة الزمر: الآية

66- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج8،�ض56.
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هەرچی بوێت؛ ئەوە دەبێت.
ئەمان���ە ئەو هەڵوێس���تانەن، کە دەقە ش���ەرعییەکان فێرمان دەک���ەن لە کاتی 
ناڕەحەتیدا بیانکەینە  وێردی زوبانمان و زیاد و کەمیان لێ نەکەین. و بیرمان بەالی 

قسەی بەدو ناشکوریدا نەڕوات. 
پێش���ینانی ئەم ئوممەتە، ئەوەندە بەئاگاییەوە مامەڵەیان لەگەڵ ئەم پرس���ەدا 
کردووە، کاتێک تووش���ی ناڕەحەتی بوون، نەک هەر ناڕەزاییان دەرنەبڕیوە، بەڵکو 
الی کەسیش باسیان نەکردووە؛ لە ترسی ئەوەی نەوەک پاداشتەکەی کەم بێتەوە. 
پیاوێک دەڵێت: س���کااڵی نەخۆش���ییەکی خۆم الی کەسێک باس دەکرد، شورەیح ئاگای 
لێ بوو، هات دەس���تی خس���تە س���ەر ش���انم و گوتی: حەز دەکەم دوو قسەت لەگەڵ بکەم، 
دووری خس���تمەوە، گوتی: برام، بۆچی س���کااڵی نەخۆشی و ناخۆش���یی خۆت الی خەڵک 
دەکەیت؟ وتم: من ئازارم زۆر بوو، بۆیە باس���م کردووە، گوتی: س���ەیری ئەو چاوەم بکە، 
منیش سەیری چاویم کرد، هیچی پێوە دیار نەبوو، گوتی: سوێند بە خوا نزیکەی )15( 
ساڵە نە کەسێک، نە ڕێگایەک هیچی پێ نابینم، هەتا ئێستایش جگە لە خۆم و خوا کەس 
نازانێت ئەو چاوەم لە دەست داوە و باسم نەکردووە؛ تا پاداشتەکەی الی خوا کەم نەکات، 

َا اأَ�ْسُكو  پاش���ان پێی گوتم: تۆ قس���ەکەی یەعقوبت گوێ لێ نەبووە، کە دەفەرموێت: اإِنَّ

َبثِّي َوُحْزيِن اإَِل الّلِه)67( . واتە: من سکااڵی ناسۆر و خەمەکانم تەنها الی خوا دەکەم )68(.

ئەمە تێگەش���تنێکی زۆر  وردە لە مامەڵەکردن لەگەڵ خوای گەورە و ئێمە لێی 
بێئاگاین، بۆیە دەبینین بە بچووکترین ئازار و ناڕەحەتی هاوارمان لێ هەڵدەسێت و 
دەس���ت دەکەین بە سکااڵکردن و ناش���کوری و تانەدان لە بڕیارەکانی خوای گەورە و 
تۆمەتبارکردنی بە ستەمکردن و نادادپەروەری، هەموو ئەمانەش ناڕەزایی دەربڕینە 

بەرامبەر بە  ویستەکانی خواو بڕیارەکانی.

.86 67- �سورة يو�سف: الآية

الكتب  دار  ج3،  الفريد،  العقد  الأندل�سي[،  ربه  عبد  بن  حممد  بن  ]اأحمد  الأندل�سي  ربه  عبد  اإبن   -68
العلمية، بريوت، ط1، 1404، �ض155.
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پێنجەم: سوپاس���ی خوای گەورە بکەین لە س���ەر ئەوەی ئ���ەو بەاڵیە ڕووی لە 
دینم���ان نەکردووە؛ چونکە ئەوەی لە دونیا هەیە، هەمووی هەر دەڕوات، س���اتێک 
درەنگتر، ی���ان زووتر بەجێی دەهێڵین، مرۆڤ بە تەنها و بەڕووتی چۆن هاتووەتە 
دونی���ا، ئاوهایش لێی دەردەچێ���ت و دەگەڕێتەوە بۆالی خ���وا، کاتێک دەزانین ئەم 
بەخششانە هەر دەڕۆن، بۆچی مرۆڤ وا بکات لەسەریان، خوا لە خۆی بڕەنجێنێ�ت.

ه���ەر بۆیە پێغەمبەری خ���وا h کاتێک نزای دەکردو دەپاڕایەوە و دەیفەرموو: 
}ول تع��ْل ُم�سيبَتَن��ا ف ِدِينَنا {)69(. واتە: خوایە هەر بەاڵو موس���یبەتێکت نارد؛ لە 

دینمانی البدە و با ڕوو لە دونیا بێت.
چونکە باوەڕ و خواناس���ی دەستمایەی ژیانی مرۆڤە کە لەدەست چوو، قەرەبوو 
ناکرێتەوە، بەاڵم گش���ت شتەکانی تر الوەکین و هەر لەدەست دەچن و خوای گەورە 

زۆر بەباشتر قەرەبوویان دەکاتەوە.
پێشەوا عومەر دەفەرموێت: ]ما ابتليت بباء اإل كان لله تعال علي فيه اأربع نعم: اإذ مل يكن 
ف��ى دين��ى، واإذ مل يكن اأعظم منه، واإذ مل اأحرم الر�سا ب��ه، واإذ اأرجو الثواب عليه[)70( . واتە: هەر 

ناخۆش���ییەک ڕووی تێ کردبێتم خوای گەورە لەپاڵیدا چوار بەخشش���ی لەگەڵ کردووم: 
یەکەم ئەو ناخۆش���ی و نەهامەتییە بۆ دونیا بووە و ڕووی لە ئایین و بیروباوەڕم نەبووە، 
دووەم لەوە گەورەتر نەبووە، س���ێیەم پێ���ی ڕازی بووم و لە نیعمەتی ڕەزامەندی بێبەش 

نەبووم، چوارەم چاوەڕوانی پاداشتم کردووە لە خوای گەورە.
شەشەم: با هەمیشە گومانی باشمان بە خوای خۆمان هەبێت، کە هەرگیز خوا 
کارێک ناکات، لە زیانی بەندەکانی خۆی، بەڵکو هەمیشە باشەی بۆیان دەوێت؛ چونکە 
لەناو بوونەوەردا خوا ڕێزی زۆری لە مرۆڤ گرتووە و بەدەس���تی خۆی درووس���تی 
کردووە و لە ڕۆحی خۆی کردووە بە بەریدا و هەر لە س���ەرەتای درووستبوونییەوە 
فەرمانی بە فریش���تەکانی نزیکی خۆی کردووە کڕنووش���ی بۆ بەرن و ئەم هەموو 

69- الن�سائي، �سنن الن�سائي، ج6،�ض106. وقال الألياين ف �سحيح و�سعيف اجلامع: حديث ح�سن.
70- الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج4،�ض129.
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بوون���ەوەرەی خ���ۆی لە زەوی خۆر و مان���گ و سیس���تەمە گەردوونییە زەبەالحەی 
خستۆتە پێناو خزمەتی ئەوەوە و دواتر ئەو هەموو پەیام و پێغەمبەرەی بۆ ڕەوانە 
ک���ردوون؛ تا گوم���ڕاو الڕێ نەکەون، جا چ ژیرێک ب���اوەڕ دەکات، کە خوا بیەوێت 
بێڕێزی بەرامبەر بەو درووستکراوە ناوازەیەی خۆی بکات، یان بیەوێت ناڕەحەتی 

بکات و ڕووبەڕووی سزا و ئازار و ئەشکەنجەی بکاتەوە؟! 
بەداخەوە ئێمە هەمیشە لە ئاست تێگەشتن و زانستی کەم و کورتبینی خۆمان بڕیار 
دەدەین و هەڵسەنگاندن بۆ کار و فەرمانەکانی خوای گەورە دەکەین، خوای گەورەش لە 
ئاست توانا و بەخشش و زانستی بێسنووری خۆی بڕیار دەدات. ئەوەتا کاتێک باسی بەاڵ و 

يَبَنا اإِلَّ َما َكَتَب الّلُه َلَنا)71( . واتە:  ناڕەحتییەکانم���ان بۆ دەکات، دەفەرموێت: ُقل لَّن ُي�سِ
بڵێ هیچ ناخۆشی و بەاڵیەکمان بەسەر نایەت جگە لەوەی خوای گەورە بۆی نووسیوین. 
کەواتە: بەاڵکە بۆ ئێمە و لە بەرژەوەندیی ئێمە نووسراوە؛ چونکە دەفەرمووێت: )لنا(، 

نەک )علینا(. واتە: بۆمانە، نەک لەسەر و لە دژمانە.
یەکێک لە س���ەرەتاییترین س���وودەکانی ناخۆشییەکانی دونیا، ئەوەیە کە خوای 
گ���ەورە دەیکات���ە مایەی لێخۆش���بوونی تاوانەکان و کەمکردنەوەی س���زای قیامەت، 

ٍب،  يُب امْلُ�ْسِلَم ِمْن َن�سَ پێغەمبەری خوا h لە فەرموودەیەکیدا دەفەرموێت: }َما ُي�سِ
ُه ِبَها ِمْن  َر اللَّ لَّ َكفَّ ْوَكِة ُي�َساُكَه��ا اإِ ��ٍب، َوَل َه��ٍم َوَل ُحْزٍن َوَل اأًَذى َوَل َغ��ّم َحتَّى ال�سَّ َوَل َو�سَ

َخَطاَياُه{)72(. واتە: هیچ شتێک نایەتە ڕێی مرۆڤی باوەڕدار لە ماندوێتی و نەخۆشی و 

پەژارە و خەم و ئازار و ناڕەحەتی، تەنانەت دڕکێک کە دەچێت بە پێیدا ئیلال خوای 
گەورە دەیکاتە مایەی سڕینەوەی تاوانەکانی.

ئەمانە و چەندان سوودی تر کە ئێمە هەستیان پێ ناکەین و لێیان بێئاگاین.
حەوت���ەم: باهەرگیز لەبەرامبەر بڕیارەکانی خوادا گومانی باش���مان بە خۆمان 
نەبێت؛ چونکە ئەم گومان باش���ییەی خۆمانە بە خۆمان، وامان لێ دەکات خۆمان 

.51 71- �سورة التوبة: الآية
72- البخاري، �سحيح البخاري، ج7،�ض114.

101



بە ش���ایەنی هەموو شتێکی باش بزانین و هەر شتێک بەسەرمان بێت، کە بەدڵمان 
نەبێت بە ستەمی بزانین و هەست بکەین بەوەی دەبوو وانەبوایە، یان دەپرسین بۆ 
خوا وای لێ کردین؟! یان بۆ خوا هەر ئێمەی لەبیرە؟! یان بۆ من، یان ئێمە چیمان 
کردب���وو؟! ئەمان���ە هەمووی س���ەرەڕای بەاڵکەی دونی���ا، دەرگای کوفر و بێدینیش 
ب���ەڕووی مرۆڤدا دەکەنەوە، بۆیە لەبری ئەم پرس���یارە بێڕێ و بێجێیانە؛ با دڵنیا 
بین لەوەی کە هەرچی بە س���ەرمان دێت، هۆکارەکەی خۆمانین و خوایش س���تەم 

ل���ە کەس ن���اکات، ئەوەتا بەرامبەر بە پێغەمبەرh و هاوەاڵنی پاش شکس���تەکەی 

ْثَلْيَها ُقْلُتْم اأَنَّى َه�َذا ُقْل ُهَو ِمْن  ْبُتم مِّ �سَ يَبٌة َقْد اأَ �سِ اَبْتُكم مُّ ئوح���ود دەفەرموێت: اأََومَلَّا اأَ�سَ

ْنُف�ِسُك��ْم)73( . واتە: بۆ کاتێک تووش���ی بەاڵ و ناڕەحەتییەک دەبنەوە، کە دوو  ِعن��ِد اأَ

هێندەتان بەس���ەر دوژمنەکانتان هێناوە، دەپرس���ن و دەڵێ���ن ئەوە لەبەرچی وامان 
بەسەر هات؟ ئەی محەممەد لە وەاڵمدا پێیان بڵێ: بەهۆی کردەوە و سەرپێچییەکانی 

خۆتانەوە ئەو بەاڵیەتان بەسەر هات.
زانایان دەفەرموون: ]مانزل باء ال بذنب وما رفع ال بتوبة[)74( . واتە: هەر بەاڵیەک 
کە دێت بەهۆی تاوانێکەوەیە و تەنهایش بە تەوبەکردن خوای گەورە الی دەبات.

کەوات���ە: پێویس���تە ناخۆش���ی و ناڕەحەتییەکان، خاڵی وەرچەرخ���ان بن بەرەو 
بەخۆداچوون���ەوە و چاکردنی پەیوەندییەکانمان لەگەڵ خ���وا، نەک بەپێچەوانەوە 

هەڵوێستوەرگرتن لە خواو دادگایکردنی بریارەکانی ئەو. 
هەش���تەم: هەرگیز پێت وا نەبێت، کە خوای گ���ەورە تەنها تۆ تاقی دەکاتەوە و 
خەڵکانی تر پاڵیان لێ داوەتەوە و لە ناز و نیعمەتدا دەژین، بەڵکو دڵنیا بە لەوەی 
کە ئەوەی بەسەر تۆ دێت بەسەر هەموو خەڵکی هاتووە و دێت؛ چونکە سرووشتی 
ژیانی دونیا وایە، کە کەس تا سەر تێیدا بەختەوەر نابێت و نەهامەتییەکانی ژیان 

.165 73- �سورة اآل عمران: الآية
74- اإبن القيم، الداء والدواء، دار عامل الفوائد، ط1، مكة املكرمة، 1429، تقيق: حممد اأجمل الإ�ساحي، 

�ض179.
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بۆ هەمووان لە بۆسەدان و هەر جارە و کەسێک و بەشێوەیەک گیرۆدەیان دەبێت، جا 
بەختەوەری ڕاستەقینە ئەوەیە کە لە واتا و ڕاستییەکانی ژیان تێ دەگات و خۆی بۆ 
تاقیکردنەوەکانی ئامادە دەکات، ئەمەش ئاس���وودەیەکی زۆری دەروونی بۆ مرۆڤی 

باوەڕدار درووست دەکات، کە بۆ خەڵکانی تر دەستەبەر نابێت. 
نۆی���ەم: با پێوەری بەخشش���ەکانی دونیا نەکەینە س���ەنگی مەحەکی باش���ی و 
بەخت���ەوەری مرۆڤ���ەکان، بەو واتایەی ئەگ���ەر خوای گ���ەورە دەرگای دونیای بۆ 
خەڵکانێکی خراپ وااڵ کرد، ئیتر پێمان وا بێت ئەوان ڕاستن و لەسەر حەقن، بۆیە 
خوا دونیای پێ داون ، ئێمەش پێویس���تە چاویان لێ بکەین؛ چونکە ئەم بۆچوونە 

هەڵەیە لەبەر دوو هۆ: 
1- هی���چ کات بەخشش���ەکانی دونیا نابن���ە پێوەر بۆ بەخت���ەوەری مرۆڤەکان؛ 
چونک���ە بەختەوەری لە ناخ و دڵدایە، نەک لەبەر دەس���ت و دەوروبەر، بۆ نموونە: 
مەرج نییە کەسێک خانووی خۆش و ئۆتۆمبێلی مۆدێل بەرز و پارە و سامانی زۆری 
هەبێت بەختەوەر بێت، پێچەوانەکەشی بەدبەخت بێت. ئێستا  واڵتێکی وەکو یابان 
کە ب���ە هەموو پێوەرێکی دونیا، دەبێت دانیش���تووانەکەی بەختەوەرترین مرۆڤی 
دونی���ا بن؛ کەچی بەپێچەوانەوە زۆرترین و مەترس���یدارترین ڕێژەی خۆکوش���تن 
لە  واڵتی یابانە، یان س���وید کە پێی دەڵێن بەهەش���تی خوا لەس���ەر زەوی ڕێژەی 
خۆکوشتن تێیدا ئێجگار زۆرە و ئەم ڕێژانەش بەپێی ئامارەکان ساڵ بەساڵ ڕوو لە 
زیادبوونە، باشە بۆچی؟! ئەی بۆ لە سوماڵ کە هیچ هۆکارێکی بەختەوەری ژیانی 
دونیای تێدا نییە ڕێژەی خۆ کوشتن دەگمەنە؟! کەواتە: وەکو گوتمان بەختەوەری 
لە ناخدایە و خەڵکی سۆماڵ بەختەوەرن بەو باوەڕەی لە ناخیاندایە و گەشبینن بە 

دواڕۆژی باوەڕ و خواناسییەکەیان.
2- ئ���ەو بەخشش���انە نابنە پێوەری ڕەزامەندیی خواو ڕاس���تیی ڕێبازی ئەوان؛ 
چونکە هەندێک جار زۆری بەخششەکان ئیستدراجە و خوای گەورە بەو بەخششانە 

ْيَت  تاقییان دەکاتەوە، پێغەمبەری خوا h لە فەرموودەیەکیدا دەفەرموێت: }اإَِذا َراأَ
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َا ُهَو ا�ْسِت��ْدَراٌج{)75(. واتە: ئەگەر  ، َفاإِنَّ يِه َما ُيِحبُّ ْنَيا َعَل��ى َمَعا�سِ ��َه ُيْعِطى اْلَعْبَد ِمَن الدُّ اللَّ

بینی���ت خوای گەورە، بێدڵی بەندەیەکی یاخ���ی نەدەکرد و ئەوەی پێی خۆش بوو 
دەیدایە؛ ئەوە بزانە خوا جڵەوی بۆ ش���ل دەکات و ئیس���تدراجی دەکات، پاشان ئەو 

ُروْا ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم اأَْبَواَب ُكلِّ �َسْيٍء َحتَّى اإَِذا َفِرُحوْا  ا َن�ُسوْا َما ُذكِّ ئایەتەی خوێندەوە: َفَلمَّ

ْبِل�ُسوَن)76( : واتە: کاتێک پش���تیان کردە پەیامەکانی  مِبَ��ا اأُوُت��وْا اأََخْذَناُهم َبْغَتًة َفاإَِذا ُهم مُّ

خواو لەبیرخۆیان بردەوە ئێمەش دەرگای هەموو بەخششەکانمان بە ڕوویاندا وااڵ 
کرد، کاتێ���ک کەوتنە ناز و نیعمەتەوە، لەناکاودا لەناوم���ان بردن و تەفر وتوونامان 

کردن و بێهیوامان کردن لە بەزەیی خوا.

��اٍل َوَبِننَي * ُن�َساِرُع  ُهم ِبِه ِمن مَّ دُّ َا ُنِ نَّ ل���ە ئایەتێکی تردا دەفەرموێت: اأََيْح�َسُب��وَن اأَ

اِت َبل لَّ َي�ْسُعُروَن)77( واتە: بۆ وا دەزانن ئەو بەخشش���انەی لەگەڵمان  ��رْيَ َلُه��ْم ِف اخْلَ

کردوون لەو ماڵ و سەروەت و سامانەی پێمان داون ئێمە دەمانەوێت خێر و چاکەیان 
لەبارە بکەین نەخێر، بەڵکو ئەوانە بێ هەستن و وای تێ دەگەن.

کەوات���ە: هەم���وو بەخش���ش و پێدانێک م���ەرج نییە نیش���انە و بەڵگەی چاکەی 
خاوەنەک���ەی بێت، ی���ان بەپێچەوانەوە، ناڕەحەتی و ناخۆش���ی نیش���انەی خراپیی 
خاوەنەکەی بێ���ت، بەڵکو هەندێک جار بەپێچەوانەوەی���ە ئەوەتا فیرعەون )400( 
ساڵ ژیاوە و لە هەموو تەمەنیدا، تەنانەت ددانێکی نەئێشاوە و ئەو هەموو دەوڵەت و 
دەسەاڵتەشی هەبووە، بەاڵم ئەمە هەرگیز نیشانەی ئەوە نەبووە، کە خوا فیرعەونی 
خۆش ویس���تووە، لەبەرامبەریش���دا پێغەمبەران ئەوەندە بەش���مەینەت و ناڕەحەت 
بوون لە ژیانی دونیا، نوح )950( ساڵ گیرۆدەی دەستی گەلێکی سەرسەخت بووبوو، 
کە هەمیش���ە س���ەرقاڵی بانگخوازی و هیدایەتیان بوو، ئیبراهیم بە چەندان شێوە 
خوای گەورە تاقیی کردۆتەوە هەر لە بەگژاچوونەوەی بێباوەڕی باوکی و گەلەکەی ، 

75- الإمام اأحمد، امل�سند، ج28،�ض457. واحلديث �سححه الألياين ف �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة.
.44 76- �سورة الأنعام: الآية

.56 -55 77- �سورة املوؤمنون: الآيتان
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تا دەگاتە هەوڵی سووتاندن و دەربەدەرکردنی و بەجێهێشتنی خێزانی و جگەرگۆشە 
تاقانەکەی لە دۆڵێکی چۆڵ و بێکەسدا، تا فەرمانکردن بەسەربڕینی تاقانەکەی پاش 
گەورەبوون���ی و جۆرەها تاقیکردنەوەی تر، ئەیوب خوای گەورە هەموو س���ەروەت و 
سامان و ماڵ و منداڵەکەی لێوەرگرتۆتەوە و بۆماوەی )14( ساڵ نەخۆشییەکی خراپی 
گرتووە، کە ش���اربەدەر کراوە و لە هیچ ئاوەدانییەکدا جێگەی نەکراوەتەوە، یوسف 
چەن���دان س���اڵی تەمەنی منداڵ���ی و الوی لە کۆیالیەتی و بەندیدا بەس���ەر بردووە، 

پێغەمبەری سەروەرمانh هەر لە سەرەتاوە بەهەتیوی و هەژاری هاتووەتە دونیا و 
ه���ەر لە منداڵیدا لە نازی دایکی بێبەش بووە ، پاش���انیش ڕووبەڕووی ئەو هەموو 
ئازار و ئەش���کەنجەیە بۆتەوە لە الیەن نەیارانییەوە و پاش ئەوەش کە دەس���ەاڵتی 
هەبوو هەر بەهەژاری و نەداری ژیانی بردۆتە سەر و جار هەبوو بۆ دوومانگ زیاتر 
ئاگ���ر لە هیچ ماڵێکی���دا نەکراوەتەوە و تەنها ئاو و خورمای خواردووە، خۆ ناکرێت 

بڵێین ئەمانە خوا خۆشی نەویستوون، یان ڕقی لێیان بووە. 
کەواتە: پێوەری خۆشی و ناخۆشی، الی خوا بۆ قیامەتە، نەک خۆمان و خەڵک و 
دونی���ا؛ چونک���ە ژیانی دواڕۆژ نەب���ڕاوە و هەمیش���ەییە هەر بۆیە خوا پاداش���تی 

باوەڕداران و سزای بێباوەڕانی خستۆتە ئەو ڕۆژە.
دەیەم: هەر ناخۆش���ییەک بەس���ەرمان دێت ، ویستی خوای لەسەرە و هیچ شتێک 

بێ  ویس���تی ئەو ناکرێت، پێغەمبەری خوا h ل���ە فەرموودەیەکیدا دەفەرموێت: 
ُه  َة َل��ِو اْجَتَمَعْت على اأْن َيْنَفُع��وَك ِب�َسْيٍء مَلْ َيْنَفُعوَك اإِلَّ ِب�َس��ْيٍء َقْد َكَتَبُه اللَّ }َواْعَل��ْم اأنَّ الأُمَّ
ُه َعَلْيَك{)78(.  ل ِب�َسيٍء ق��د َكَتَبُه اللَّ وَك اإِ ُ وَك ِب�َسْيٍء مَلْ َي�رشُ ُ َل��َك، َواإِِن اْجَتَمُعوا عل��ى اأْن َي�رشُ

واتە: بزانە ئەگەر هەموو ئەو ئوممەتە کۆ بێتەوە لەس���ەر ئەوەی س���وودێکت پێ 
بگەیەنن، ناتوانن پێتی بگەیەنن، ئەگەر خوای گەورە بۆی نەنووسیبیت، ئەگەریش 
کۆ ببنەوە لەس���ەر ئەوەی زیانێکت پێ بگەیەن���ن، ناتوانن پێتی بگەیەنن، مەگەر 

بەشتێک نەبێت کە خوای گەورە لەسەری نووسیبیت. 

78- الرتمذي، �سنن الرتمذي، ج4، �ض.667. وقال الألياين ين تخريجه: هذا حديث ح�سن �سحيح.
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کەواتە: هەموو خۆشی و ناخۆشییەک کە تووشمان دێت ، ویستی خوای لەسەرە و 
پێویس���تە ئێمەش بە ویس���تەکانی ئەو ڕازی و سوپاسگوزار بین هەرچی و هەرچۆن 
بێت؛ چونکە وەکو گوتمان ئێمە لەبەر خودی خۆی کە شایەنی هەموو گەورەییەکە 
دەیپەرس���تین، نەک لەبەر بەخششەکانی و ئەو بەاڵیەش بەدڵنیاییەوەوە بەشێک لە 

بەخششەکانی بردووە، نەک هەمووی.
یازدەی���ەم: ئەو نەهامەتییە هەر دەب���وو بهاتایە و ببوایە و خۆ دەربازکردن لێی 
مەحاڵ بوو، پێش���ەوا عەلی لە گوتەیەکی���دا لەبارەی مردن دەفەرمووێت: هەرگیز 
لە مردن نەترس���اوم؛ چونکە کاتی تەمەن و ڕۆژی مردنم دیاریکراوە و دەزانم ئەو 
ڕۆژەی کات���ی مردنم دێت دەربازبوون لێ���ی مەحاڵە، ئەو ڕۆژەش کە کاتی مردنم 

نییە مردن تێیدا مەحاڵە. بۆیە هەرگیز لێی نەترساوم. 
 بۆیە با نەڵێین ئەگەر وامان بکردایە وا دەبوو، یان وامان نەکردایە وا نەدەبوو، 
ی���ان بری���ا وام بکردایە، ی���ان وام بگوتایە، ی���ان نەمکردای���ە و نەمگوتایە؛ چونکە 
ئەو ج���ۆرە بیرکردنەوانە ئازاری نەهامەتییەکان زیاد دەکەن و کێش���ەی دوودڵی و 
وەسوەس���ە درووس���ت دەکەن و باوەڕیش بە قەزا و قەدەر الواز دەکەن، پێغەمبەری 

اَبَك �َسْىٌء َفَا َتُقْل َلْو اأَنِّ��ى َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا. َوَلِكْن  خ���وا h دەفەرموێت: }َواإِْن اأَ�سَ
ْيَطاِن{)79(. واتە: ئەگەر ش���تێکت بەسەر  ِه َوَما �َساَء َفَعَل َفاإِنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل ال�سَّ ُقْل َقَدُر اللَّ

هات مەڵێ ئەگەر وام بکردایە ئاوا و ئاوا دەبوو، بەڵکو بڵێ: ویس���تی خوای لەس���ەر 
بووە، خوایش هەرچی بوێت، ئەوە دەبێت؛ چونکە  وش���ەی )ئەگەر( دەرگای کاری 

شەیتان لەسەر مرۆڤەکان دەکاتەوە.
ئەمانە کۆمەڵێک خاڵن دەبێت زۆر بەوریایی و وردییەوە مامەڵەیان لەگەڵ بکەین و 
هەوڵ بدەین، هەمیش���ە لەبیرم���ان بن؛ چونکە پێم وایە زۆرێ���ک لە ئازاری خەم و 

نەهامەتییەکانمان کەم دەکات و ئاسوودەییەکی زۆری دەروونیمان پێ دەبەخشێت.
س���ەرەڕای ئەوەی کە ناخۆشییەکان ئەو هەموو سوودەشیان هەیە، ناکرێت تاڵی 

79- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج8،�ض56.
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ئازارەکانیشیان فەرامۆش بکرێت، بۆیە کۆمەڵێک کار هەن، دەکرێت مرۆڤی باوەڕدار 
پەنایان پێ ببات بۆ کەمکردنەوەی کاریگەریی ئازار و تاڵی ناخۆشییەکان لەوانە: 

1- نزاو پاڕانەوە: پێغەمبەری خوا h لە فەرموودەیەکیدا دەفەرموێت: }َل َيُردُّ 
َعاُء{)80(. واتە: تەنها نزا و پاڕانەوە قەدەر گل دەداتەوە.  اْلَقَدَر اإِلَّ الدُّ

بۆیە ئەگەر مرۆڤ لە ڕوودانی ڕووداوێک دەترسا، یان ڕووداوەکە ڕووی دا بوو، 
کاریگەرییەکانی زۆر قورس بوو لەس���ەری ب���ا زۆر بپاڕێتەوە، بەڵکو خوای گەورە 
بەزەیی پێیدا دێتەوە و لەس���ەری الدەبات، یان بۆی قەرەبوو دەکاتەوە و شوێنەکەی 
بۆ پڕ دەکاتەوە، ئومموسەلەمەی دایکی بڕواداران دەڵێت: گوێم لێ بوو پێغەمبەری 
ا اإَِلْيِه َراِجُعوَن  ِه َواإِنَّ ا ِللَّ نَّ ُه: اإِ َمَرُه اللَّ يَبٌة َفَيُقوُل َما اأَ يُبُه ُم�سِ خوا دەیفەرموو: }َما ِمْن ُم�ْسِلٍم ُت�سِ
ا ِمْنَها{)81(. واتە:  ُه َلُه َخ��رْيً ا ِمْنَه��ا. اإِلَّ اأَْخَلَف اللَّ يَبِتى َواأَْخِلْف ِل َخرْيً ُه��مَّ اأُْجْرِنى ِف��ى ُم�سِ اللَّ

هەر موس���ڵمانێک تووش���ی بەاڵ و ناڕەحەتییەک بێت و ئەوە بڵێت کە خوای گەورە 
فەرمانی پێ کردووە: ئێمە موڵکی خواین و هەر بۆالی ئەویش دەگەڕێینەوە، خوایە 
گیان پاداش���تی ئەم نەهامەتی و ناڕەحەتییەم بدەیتەوە و ش���وێنەکەیم بەباشتر بۆ 
پڕبکەیتەوە، ئیلال خوای گەورە قەرەبووی نەهامەتییەکەی بەباشتر بۆ دەکاتەوە. 
 ئومم و س���ەلەمە دەفەرموێت: کاتێک ئەبو س���ەلەمەی هاوسەرم کۆچی دوایی 
ک���رد، م���ن زۆر ناڕەحەت و خەمبار بووم و لە دڵی خۆم���دا دەمگوت: دەبێت کێ لە 
هاوسەرەکەی خۆم باشتر بێت، تا خوا بۆمی قەرەبوو بکاتەوە، دەڵێت: کات  هات و 

ڕۆیش���ت دواتر بووم���ە خێزانی پێغەمب���ەر h و ئەوکات بەهای ئ���ەو نزایەم بۆ 
دەرکەوت و زانیم چ کاریگەرییەکی هەیە. 

دار لە کاتی ناخۆش���ی و نەهامەتی���دا چۆک دابدات و  بۆی���ە نابێت مرۆڤی باوەڕٍِ
دەستەو ئەژنۆ دابنیشێت، بەڵکو با پەنا بۆ خوا ببات و چی هەیە لەوی داوا بکات؛ 
چونکە هیچ ش���ت بەبێ  ویس���تی ئەو ناکرێت و هیچ شتێکیش لە توانا و دەسەاڵتی 

80- الإمام اأحمد، امل�سند، ج5، �ض280. وقال �سعيب الأرنوؤوط ف تخريجه: ح�سن لغريه.
81- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج3،�ض37.

107



ئ���ەو ب���ەدەر نییە،  دڵنیایش بێت ل���ەوەی کە خوای گەورە نزاکان���ی  وەردەگرێت و 
بەشێوەیەک لەشێوەکان بەدەم داواکانییەوە دێت.

2- نوێژک���ردن: کەس���ێک تووش���ی ناخۆش���ییەک دەبێ���ت با زۆر نوێ���ژ بکات؛ 
چونک���ە نوێ���ژ پەیوەندیی ڕاس���تەوخۆیە لەگەڵ خوای گ���ەورە، بەدلنیاییەوە ئەو 
خۆڕادەس���تکردن و ملکەچی و چەمانەوە و کڕنووشبردنە بۆخوای گەورە، واتای زۆر 
گەورەی هەیە، بۆیە خوای گەورە ئامۆژگاریمان دەکات لە کاتی ناخۆشیدا پەنای بۆ 

َاِة)82( . واتە: لە کاتی ناخۆش���یدا  ْبِ َوال�سَّ بەرین و دەفەرمووێت: َوا�ْسَتِعيُنوْا ِبال�سَّ
پەنا بەر ئارامگری و نوێژکردن بەرن و خوای گەورە یار و یاوەری ئارامگرانە. 

دیارە لەژێر ڕۆشنایی ئەم ئایەتەدا بووە، کە هاوەاڵن بۆمان دەگێڕنەوە و دەفەرموون: 

لَّى)83(. واتە: هەرکات پێغەمبەری خوا h ڕووبەڕووی کارێک،  كان اإَِذا َحَزَبُه اأَْمٌر �سَ

یان شتێکی قورس و ناڕەحەت ببوایەتەوە پەنای بۆ نوێژکردن دەبرد.

3- بەخش���ین و چاکەک���ردن لەگ���ەڵ هەژاران���دا: پێغەمب���ەری خ���وا h ل���ە 
َدَقِة{)84(. واتە: بە بەخش���ین و  اُكْم ِبال�سَّ فەرموودەیەکیدا دەفەرمووێت: }َداُووا َمْر�سَ

چاکەکردن لەگەڵ هەژاراندا چارەسەری نەخۆشەکانتان بکەن.
4- قورئان خوێندن: خوای گەورە لەبارەی یەکێک لە س���وودەکانی قورئانەکەی 

ْلُموؤِْمِننَي)85( . واتە: لە  ُل ِمَن اْلُق��ْراآِن َما ُهَو �ِسَفاء َوَرْحَم��ٌة لِّ خ���ۆی دەفەرموێت: وُنَنزِّ
قورئاندا ئایەتانێکمان دابەزاندووە کەچارەسەر و بەزەیی و بەخششن بۆ باوەڕداران.
کەوات���ە: قورئان خوێندی���ش یەکێکی ترە لە چاکەکانی مرۆڤ���ی باوەڕدار، کە 

دەکرێت لە کاتی ناخۆشییەکاندا پەنای بۆ ببات؛ تا ئازارەکانی سووک بکات.

.45 82- �سورة البقرة: الآية

83- ال�سيوطي ]عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي[، الفتح الكبري ف �سم الزيادة اإل اجلامع ال�سغري، 
ج2، دار الفكر، بريوت، ط1، تقيق: يو�سف النبهاين، �ض330. وقال الألباين ف تخريجه: حديث ح�سن.

84- البيهقي، ال�سنن الكبى، ج3، �ض382. وقال الألباين ف �سحيح و�سعيف اجلامع حديث ح�سن.
.82 85- �سورة الإ�رشاء: الآية
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یەکێک���ی ت���ر لە کردەوە هەس���تیارەکانی دڵ دووڕوویی و گوم���ان و نیفاقە، ئەم 
کردەوەیەش تەواو پێچەوانەی کردەوەی پێش���ووە و هەرکات باوەڕ دامەزراو نەبوو 

لە دڵی باوەڕداراندا ئەو کات دووڕوویی و گومان جێگەی دەگرێتەوە. 
لێرەدا و لەبەر گرنگیی ئەم باس���ە هەندێک لەس���ەر وردەکارییەکانی هەڵوێستە 

دەکەین و دەدوێین؛ تا بڕواداران لێی بەئاگا بن. 
سەرەتایش لە پێناسەکەیەوە دەست پێ دەکەین: 

پێناسەی دووڕوویی )النفاق(: 
زانای���ان لەبارەی پێناس���ەی  وش���ەی )نفاق( ل���ە ڕووی زمانەوانیی���ەوە چەند 

بۆچوونێکیان هەیە لەوانە: 
- هەندێ���ک پێیان وایە  وش���ەی نیف���اق لە )نفق(ەوە وەرگیراوە و هەرکەس���ێک 
ل���ە جێگەیەکی ش���اراوەدا کارێک ب���کات، یان خۆی تێدا بش���ارێتەوە، بەو جێگەیە 
دەگوترێ���ت )نفق(؛ چونکە مرۆڤی دووڕوویش بێباوەڕییەکەی دەش���ارێتەوە، بۆیە 

پێی دەگوترێت: )منافق( دووڕوو.
- هەندێکی تر دەڵێن : وش���ەی )نیفاق( ل���ە ئاژەڵێکەوە وەرگیراوە کە بەزمانی 
عەرەب���ی پێ���ی دەگوترێت: )یربوع(، ئ���ەم ئاژەڵە چەند کونێک ل���ە زەوی دەکات، 
کە هەس���ت بە مەترس���یی دەکات لە یەکێک لەم کونانەوە دەچێتە ناوەوە کە پێی 
دەگوترێ���ت: )قاصعا ء( و لە کونێکی ترەوە س���ەر دەردەهێنێت کە پێی دەگوترێت: 
)نافقا ء(. دووڕووەکانیش لە الیەکەوە دێنە بازنەی باوەڕەوە و لەالیەکی ترەوە لێی 

دەردەچن، جارێک وەک باوەڕدار خۆیان وێنا دەکەن جارێکیش وەک بێ باوەڕ. 
- هەندێک���ی تر دەڵێ���ن ئەم ئاژەڵە ژێری زەوییەکە تەواو دەکۆڵێت و بنی بۆش 
دەکاش، بەاڵم ڕوو پۆش���ی زەوییەکە دەهێڵێتەوە ،کە ڕو پۆشی زەوییەکە دەبینیت 

باسی شەشەم
دووڕوویی )النفاق(
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هەس���ت دەکەیت ب���ەوەی زەوییەکی پتەوە، ب���ەاڵم وا نییەو بن���ی بەتاڵە، باوەڕی 
دووڕووەکانیش هەر وایە، کە بەڕووکەش سەیریان دەکەیت زۆر تۆکمە دەردەکەون، 
بەاڵم باوەڕەکەیان بەرگەی هیچ ناگرێت و بچووکترین شتی بەرکەوێت دادەتەپێت و 

هەرەس دەهێنێت، هەر بۆیە پێیان دەگوترێت )منافق( )1(.
لە ڕووی زاراوەوەشەوە زانایان لەبارەی پێناسەی )نفاق( دەڵێن: بریتییە لەوەی 

بەشێوەیەک الی خەڵکی خۆت دەربخەیت، بەاڵم لە ڕاستی و لە ناختدا وانەبیت.
بەشەکانی دووڕوویی: 

زانایان دووڕوویی دەکەن بە دوو بەشەوە: 

یەکەم: دووڕوویی لە بیر وباوەڕو ناخداِ )نفاق االعتقاد(: ئەم جۆرە لە دووڕوویی 
لە بنەماکانی باوەڕو خواناس���یدا درووست دەبێت، وەک باوەڕبوون بە خوا و ڕۆژی 
دوای���ی و قورئان و قەزاوق���ەدەر و ...هتد. و زانایانیش بەک���ۆی دەنگ دەڵێن کە ئەم 
ج���ۆرە لە دووڕوویی مرۆڤ لە بازنەی ب���اوەڕ دەباتە دەرەوە و زۆربەی ئایەتەکانی 
قورئ���ان باس ل���ەم جۆرەی دووڕوویی دەکات، هەر لەبارەی س���زای ئەم جۆرەش���ە 

اِر)2( . واتە:  ْرِك الأَ�ْسَفِل ِم��َن النَّ ک���ە خوای گەورە دەفەرموێ���ت: اإِنَّ امْلَُناِفِقنَي ِف الدَّ
دووڕووەکان لە قووڵترین خاڵی دۆزەخدان و ئەمەش ئەوە دەس���ەڵمێنێت کەس���زای 

ئەوان لەسزای بێباوەڕان زیاتر و سەختترە. 
دووەم: دووڕوویی لە کردەوە و ئاکاردا )نفاق العمل(: 

ئ���ەم جۆرەی���ان لە دووڕوویی، زۆر کێش���ەی نییەو بە ت���اوان ئەژمار دەکرێت و 

مرۆڤ لەبازنەی باوەڕ ناباتە دەرەوە، وەک ئەوەی پێغەمبەری خوا h لە هەندێک 

1- مرت�سى الزبيدي ]حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل�سيني[، تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، 

ج26، دار الهداي��ة، تقيق جمموعة من املحقق��ني، �ض432. اإبن اجلوزي ]اأبو الفرج عبد الرحمن 

ب��ن علي بن حممد اجل��وزي[، ج3، ك�سف امل�سكل م��ن حديث ال�سحيح��ني، دار الوطن، الريا�ض، 
تقيق: علي ح�سني البواب، �ض409.

.145 2- �سورة الن�ساء: الآية
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لە فەرموودەکانیدا ئام���اژەی پێ دەکات و دەفەرموێت: } اأَْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا 
َن  َذا اوؤُْتِ ��ى َيَدَعَها: اإِ َفاِق َحتَّ َلٌة ِمْن النِّ َلٌة ِمْنُه��نَّ َكاَنْت ِفيِه َخ�سْ ��ا، َوَم��ْن َكاَنْت ِفيِه َخ�سْ َخاِل�سً

َم َفَجَر{)3(. واتە: چوار ئاکار هەیە لە  َذا َخا�سَ َث َكَذَب، َواإَِذا َعاَهَد َغ��َدَر، َواإِ َخ��اَن، َواإَِذا َح��دَّ

هەرکەس���ێکدا هەبن؛ ئەوە دووڕووی تەواوە و هەرکەس���یش یەکێکیانی تێدا بێت؛ 

ئ���ەوە بەش���ێک لە دووڕوویی تێدای���ە، تا وازی لێ نەهێنێت: ئەگەر س���پاردەیەکت 
بەالوە دانا؛ ناپاکی بەرامبەر بکات، ئەگەر قسەی کرد؛ درۆ بکات، ئەگەر پەیمانێکی 
دا؛ بیش���کێنێت، ئەگەریش کێش���ەی لەگەڵ کەس���ێک هەبوو؛ پیالنگێڕی و خراپەی 

بەرامبەر بکات. 
زانایانیش لەب���ارەی  وردەکارییەکانی ئەم جۆرە لە دووڕوویی و دیاردەکانی زۆر 
ش���تیان گوتووە، لەوانە گوتویانە: ]خ�سوُع النِّفاق اأْن ت��َرى اجل�سَد خا�سًعا، والقْلب لي�ض 
بخا�ِس��ع[)4( . دووڕووی���ی لە ملکەچیدا ئەوەیە کەس���ەکە بە جەس���تە ملکەچ بێت، 

ب���ەاڵم بەدڵ ملکەچ نەبێت و ئەمەش پەن���ا بە خوا لە زۆربەماندا هەیە و دەبینین 
کەسێک زۆر جوان لە نوێژەکەیدا وەستاوە و تەواو سەری داخستووە، بەاڵم دڵی الی 

نوێژەکەی نییەو بەدڵ لێی بێئاگایە.
سەرەتا و هۆکارەکانی سەرهەڵدانی دیاردەی دووڕوویی: 

س���ەرەتای سەرهەڵدانی ئەم دیاردەیە دەگەڕیتەو بۆ گەشتنی پێغەمبەر h بە 
مەدین���ە، ڕەنگە لە مەککە هەندێک خەڵکانی دووڕوو هەبوو بن، بەاڵم لە حاڵەتی 
تاکەکەس���ی تێپ���ەڕ نەبووە و نەبوەتە دی���اردە و نە خوای گەورە ل���ە قورئاندا و نە 

پێغەمب���ەری خوایش h لە فەرموودەکانیاندا باس���یان لێ���وە نەکردووە؛ چونکە 
بێباوەڕان لە مەککەدا بەهێزبوون و هەموو جومگەکانی دەسەاڵت لە دەستی ئەواندا 
بوو، هەرچی بەدڵ و دەم و دەس���تیاندا بهاتایە بە موس���ڵمانانیان دەکرد، کەس���یش 

.h بەرژەوەندیی دونیایی لەگەڵ ئەوە نەبوو بە ڕووکەش لەگەڵ پێغەمبەر بێت

3- البخاري، �سحيح البخاري، ج1، �ض16. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج1، �ض56.
4- اإبن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، ج2، �ض490.
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بەاڵم بەگەش���تنی پێغەمبەر h بۆ مەدینە هاوکێش���ەی هێز، تەواو پێچەوانە 
بوویەوە و دەسەاڵت کەوتە دەستی موسڵمانان، هیچ بێباوەڕێک نەیدەتوانی بەئاشکرا 

دژی پێغەمبەر h بووەستێتەوە و بەرەنگاری بکات، بۆیە کۆمەڵێک لەبێباوەڕان بۆ 
پەردەپۆشکردنی ڕق و قینی دڵیان و پارێزگاریکردنی بەرژەوەندییە دونیاییەکانیان، 
پەنای���ان بردە بەر س���ینارێۆی نیف���اق و بەڕووکەش وەکو باوەڕدار خۆیان نیش���ان 
دەدا و ل���ە ناخیش���ەوە خەریک���ی پیالن گێڕی و ش���ەڕەنگێزی خۆیان ب���وون دژ بە 
ب���ڕواداران، ئەمانەش یەک کەس و دووکەس نەبوون، بەڵکو لەبەر زۆریی ژمارەیان 
بووبوون���ە دیاردە لە مەدینەدا و مەترس���یی ئەمانەش لەس���ەر ب���ڕواداران زۆر لە 
مەترسیی بێباوەڕە ڕاستەقینەکانی قورەیش زیاتر بوون؛ چونکە ئەمانە لە هەموو 

کۆڕِ و کۆمەڵێکی باوەڕداراندا دەهاتن و دەچوون و تەواو نهێنییەکانی موس���ڵمانانیان 
لەبەردەس���ت بوو، خاڵی بەهێز و الوازی کۆمەڵگ���ەی مەدینەیان دەزانی و زۆر کات 
ئەو خااڵنەیان دەقۆس���تەوە و ئاگری ئاش���وب و دووبەرەکیان لەنێ���وان باوەڕداراندا 

هەڵدەگیرساند و چەندان پیالنیان بۆ لەناوبردنی پێغەمبەر h و یارانی دادەڕشت.
مەترسییەکانی دیاردەی دووڕوویی: 

دی���اردەی دووڕووی���ی، حاڵەتێک���ی مێژووی نیی���ە لە ماوەیەکدا س���ەری هەڵدا 
بێ���ت و نەمابێت، بەڵک���و بەداخەوە حاڵەتێکە بەردەوام���ی هەیە و هەر کات هەل و 
مەرجەکانی بڕەخسێت؛ س���ەر هەڵدەداتەوە و کەم کات هەبووە ئوممەتی ئیسالمی 
خاڵ���ی بووبێت ل���ەم دیاردەی���ە، ه���ەر لەبەرئەوە دەق���ە ش���ەرعییەکان ئەوەندە 
بەگەورەیی و گرنگی باسیان کردووە، بەشێوەیەک کە لە کۆی )30( سورەت کە لە 
مەدین���ەدا هاتووەتە خوارەوە خوای گەورە لە )17( س���ورەت و لە )340( ئایەتدا 
باس���ی دیاردەی دووڕوویی و دووڕووەکان دەکات و یەک س���ورەتی تەواویشی بە ناوی 
سورەتی )المنافقون( تایبەت کردووە بەباسی ئەوان و لە سەرەتاکەیدا دەفەرموێت: 

ُه َي�ْسَهُد اإِنَّ  َك َلَر�ُسوُلُه َواللَّ ُه َيْعَل��ُم اإِنَّ ِه َواللَّ َك َلَر�ُسوُل اللَّ اإَِذا َج��اءَك امْلَُناِفُقوَن َقاُلوا َن�ْسَهُد اإِنَّ
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امْلَُناِفِق��نَي َلَكاِذُبوَن)5(. واتە: ئەگەر مونافیق و دووڕووەکان هاتنە الت و گوتیان: ئەی 

محەمم���ەد ئێمە ب���اوەڕی تەواومان هەیە، کە تۆ پێغەمب���ەری خوایت، خۆ خوای 
گ���ەورە خۆی باش دەزانێت کە ت���ۆ پێغەمبەر و پەیامبەری ئەویت، بەاڵم هەر ئەو 
خوایەی کە تۆی کردۆتە پێغەمبەر ش���اهیدە لەس���ەر ئەوەی کە دووڕووەکان درۆ 

دەکەن و لە ناخیاندا باوەڕیان پێت نییە.
ب���ۆ زیاتر بەئاگاهێنانەوەی موس���ڵمانانیش خوای گ���ەورە ئەوانە وەک دوژمنی 

س���ەرەکیی باوەڕداران ناودەبات و لەبارەیان���ەوە دەفەرموێت: ُهُم اْلَع��ُدوُّ َفاْحَذْرُهْم 

ُه اأَنَّى ُيوؤَْفُكوَن)6( . واتە: ئەوانە دوژمنی ڕاس���تەقینەی ئێوەن، بۆیە لێیان  َقاَتَلُهُم اللَّ

بەئاگا بن، خوا بیانکوژێت تاکەی دەست لەو خووە بەدەیان بەر نادەن.
لە س���ەرەتای سورەتی بەقەرەشدا کە گەورەترین سورەتی قورئانە خوای گەورە 

باسی سێ دەستە دەکات لە دانیشتووانی شاری مەدینە: 
دەستەی یەکەم: باوەڕداران و خوای گەورە لە )4( ئایەتدا باسی سیفاتەکانیان دەکات.
دەستەی دووەم: بێباوەڕان و خوای گەورە تەنها لە )2( ئایەتدا باسیان دەکات.

دەستەی سێیەم: دووڕووەکان و خوای گەورە لە )13( ئایەتدا باسی ئەوان دەکات.
ئەم���ەش ئاماژەیەک���ی ڕوونە بەوەی کە ئەگ���ەر بێب���اوەڕان دوو جار جێگەی 
مەترسی بن بۆ سەر باوەڕداران؛ ئەوا دووڕووەکان شەش قاتی ئەوان زیاتر جێگەی 

مەترسین بۆ باوەڕداران.
کاتێک قورئان قس���ە لە س���ەر دیاردەی دووڕوویی دەکات، وەک حاڵەتێکی تاکە 
کەس���ی، ی���ان دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی باس���یان ن���اکات، بەڵک���و وەک بزووتنەوە و 

تەوژمێکی سیاسی و هزری باسیان دەکات.
 لەشاری مەککە تەنها دووبەرە هەبوون ئەوانیش بەرەی باوەڕداران و بێباوەڕان 
ب���وون، بەاڵم لەش���اری مەدین���ە چەندان بەرەی ت���ر پەیدا ب���وون لەوانە: بەرەی 

.1 5- �سورة املنافقون: الآية

.4 6- �سورة املنافقون: الآية
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جوولەک���ە و خاوەن پەیامە ئاس���مانییەکان و ب���ەرەی دووڕووەکان و ئەمەی دواییان 
مەترس���ی لەبەرەکانی تر زۆر زیارتر بوون. بۆیە قورئان بەش���ێوەیەک گرنگی بە 
مەترسیی دووڕووەکان داوە، کە ئیبنو لقەییم دەفەرموێت: ]كاد القراآن اأن يكون كله 
ف �ساأنه��م[)7( . واتە: نزیک بوو هەموو قورئان بێتە باس���ی دووڕووەکان و تەنها لە 

سەر ئەوان بێتە خوارەوە.
مەترس���یی ڕۆڵی ئەمان���ە لەوەدایە، کە زەحمەت دەناس���رێنەوەو پیالنەکانیان 

ئاشکرا دەبێت؛ چونکە ئەمانە وەکو پێغەمبەر h باسیان دەکات: } ُهْم ِمْن ِجْلَدِتَنا 
ُموَن ِباأَْل�ِسَنِتَنا{)8(. واتە: ئەوانە لە خانەوادە و هۆز و نەتەوەی ئێمەن و بەزمانی  َوَيَتَكلَّ

ئێمەش قسە دەکەن، جا لێرەدا مەبەست لە زمان، زمانی بابەت و پاشخانی ئایینی و 

هزرییە، نەک زمانی قس���ەکردن. مرۆڤی باوەڕدار ئاسانە خۆی لە خەڵکی بێباوەڕٍِ 
بپارێزێ���ت و گوێی بۆ نەگرێت، ب���ەاڵم ئەمانە گورگن و لەپێس���تی مەڕدان و لەژێر 

پەردەی باوەڕ و خواناسیدا، پالن و ژەهرەکانیان باڵو دەکەنەوە.

پێغەمبەری خوا h لەبارەی مەترس���یی ئەو جۆرە کەس���انەوە، فەرموویەتی: 
}اإنَّ اأْخَوَف ما اأخاُف عَلْيُكْم َبْعِدي ُكلُّ ُمناِفٍق َعِليِم اللِّ�ساِن{)9(. واتە: لەپاش مردنم ئەوەی 
کە زۆر لێی دەترس���م لەس���ەر ئوممەتەکەم، خەڵکانی دووڕووی قسەزانن، ئەوانەن 

ْيَتُهْم ُتْعِجُب��َك اأَْج�َساُمُهْم َواإِن  ک���ە خوای گەورە لە وەس���فیاندا دەفەرموێ���ت: َواإَِذا َراأَ

َيُقوُل��وا َت�ْسَم��ْع ِلَقْوِلِهْم)10( . واتە: کە دەیابنبینیت پێیان سەرس���ام دەبیت؛ چونکە 

خەڵکانێکی پۆش���تەو کەش���خە و خاوەن پلە وپایەن و هەمیشە کۆمەڵێک کاسەلێس و 
ماس���تاوچی بەدەوریان���ەوەن و أش���هد بالله یان ب���ۆ دەکەن و ئەگەر قس���ەش بکەن 
بەشێوەیەک سەرنجت بەالی خۆیاندا ڕادەکێشن، کە گوێ بۆ قسەکانیان دەگریت.

7- اإبن القيم، مدارج ال�سالكني بني منازل اإياك نعبد واإياك ن�ستعني،ج1، �ض358.
8- البخاري، �سحيح البخاري، ج4، �ض199. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج6، �ض20.

9- الإمام اأحمد، امل�سند، ج1،�ض22، وقال الأرنوط فى تخريجه: اإ�سناده قوى .
.4 10- �سورة املنافقون: الآية
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ئەوەت���ا ئەوان���ەی ئێس���تایش لە ئیس���الم دەدەن، هەر ئ���ەو دووڕووانەن کە لە 
ناس���نامەکەیان مووس���ڵمان نووس���راوە و خۆیش���یان لەپێش چاوی خەڵکی وا  وێنا 
دەکەن، بەاڵم شەوو ڕۆژیان ناوەتە سەر یەک بۆ دژایەتیکردنی موسڵمانان و تەنگ 

هەڵچنین بە بانگەوازی ئیسالمی و مەال و مزگەوت و دیاردە ئیسالمییەکان.
 ه���ەر ئەوانەن کە ڕۆژانە ل���ە کەناڵەکانیانەوە س���ووکایەتی بە پیرۆزییەکانی 
ئیس���الم دەکەن و ناووناتۆرەی ناش���یرین لەموس���ڵمانان دەنێن و هەوڵی ش���ێواندنی 
ڕوخس���اری جوانی ئیس���الم دەدەن و خەڵکانێک���ی زۆریان بەن���اوی کۆمەڵێک بت و 
درووشمی بێبنەمای وەک  مەدەنیەت و دیموکراتیەت و لیبرالیەت و پێشکەوتنخوازی 
فریو داوە و لەس���ایەی ئەو درووش���مانەوە، دین و داهاتی خەڵکیان بەتااڵن بردووە، 
بەش���ێوەیەک کە ڕۆڵ���ی هیچ کام لەمانە لە ڕۆڵی عەبدوڵاڵی کوڕی ئەبی س���ەلول 
لە دژایەتیکردنی ئیس���الم کەمتر نییە، بەاڵم بەداخەوە نیگا و سرووش���ی ئاس���مان 

نەماوە؛ تا ڕووی ڕاستیان بۆ خەڵک هەڵماڵێت و ئابڕوویان ببات.
ئەمانە کە الی ئێمە خۆیان وەکو موسڵمان  وێنا دەکەن الی ئاغاکانیان عیلمانی و 
دوور لە دینن و کێبڕکێیی ئەوان دەکەن، لە دژایەتیکردنی ئیس���الم و موس���ڵماناندا، 
ئەمانە تا ئەوکاتە ئیس���المیان قەبووڵە کە لە بەرژەوەندیی دەسەاڵتەکەیان بێت و 
خەڵکیان بۆ دەستەمۆ و ملکەچ بکات و باس لە بەگژداچوونەوەی ستەم و قۆرخکاری و 
بەرنامە پووچەکانیان نەکات، خۆ ئەگەر کار گەشتە ئەوانە ئەوکات ئیسالم دەبێتە 
هێڵی س���وور و لەژێر دەیەها ناوناتۆرەی ناش���یریندا، هەوڵی بنبڕکردن، یان بەالی 
ک���ەم بژاری دەقەکانی دەکەن و ئەو دەقانەی زیانی بۆ کورس���ی و دەس���ەاڵتەکەیان 

هەبێت، بەهێڵی سوور پۆلێنی دەکەن و دژایەتی دەکەن. 

َر�ٌض  هەر بۆیە خوای گەورە لە وەسفی دووڕووەکاندا دەفەرموێت: ِف ُقُلوِبِهم مَّ

ِليٌم مِبَا َكاُنوا َيْكِذُبوَن)11( . واتە: ئەوانە دڵیان نەخۆش  َفَزاَدُه��ُم الّل��ُه َمَر�سًا َوَلُهم َعَذاٌب اأَ

بوو -بۆیە دووڕوو بوون- خوای گەورەش ئەوەندەی تر نەخۆش���ی خس���تن. ئیبنو 

.10 11- �سورة البقرة: الآية
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لقەییم لەبارەی نەخۆش���یی دڵی دووڕووەکان دەڵێت: ]قد نهك��ت اأمرا�ُض ال�ّسبهات 
وال�سهوات قلوبه��م فاأهلكتها، وغلبت الق�سوَد ال�سيئة عل��ى اإراداتهم ونياتهم فاأف�سدتها[

)12( . وات���ە: نەخۆش���یی گومان و ئارەزووب���ازی، دڵەکانی تەواو ش���ەکەت کردبوون و 

لەناوبردبوون و ئامانجی خراپیش بەس���ەر مەبەست و خواستەکانیاندا زاڵ بووبو و 
ت���ەواو تێکیدا ب���وو، کەواتە: بەه���ۆی تێکچوونی دڵەکانیانەوە هەموو مەبەس���تی 

کردەوەکانیشیان تێک چووبوو.
ئیبن تەیمیەش لەبارەی دیاردەی دووڕوویی، باس لەوە دەکات، کە خەڵکی بێباوەڕە 
ئەگ���ەر باوەڕیان هێنا بەش���ێوەیەکی گش���تی دەچنە بازنەی ئیس���المەوە، یان ئەگەر 
بەموسڵمانی لەدایکبوون و پابەندبوون بەدرووشمەکانییەوە و گوێڕایەڵیی فەرمانەکانی 

دار ئەژمار  خوای گەورە و پێغەمبەر بوون h، ئەمانە بەش���ێوەیەکی گش���تی بە باوەڕٍ
دەکرێ���ن، ب���ەاڵم دامەزراوی ب���اوەڕ لە دڵیاندا هەن���گاو بەهەنگاو درووس���ت دەبێت و 
پێویستی بەهەوڵ و خۆماندووکردنە، ئەگینا خەڵکانێک هەن هەر ئەو باوەڕە پتەوەیان 
بۆ درووس���ت نابێت و بچووکترین گومان س���ەریان لێ دەش���ێوێنێت و گومڕایان دەکات ، 
کاتێکیش بانگ دەکرێن بۆ خواناس���ی و پابەندبوون بەئیسالمەوە زۆر بەکزی و سستی 
دێن بەدەمییەوە، ئەمانە بێباوەڕو دووڕوویش نین، بەاڵم باوەڕەکەیان ئەوەندە دامەزراو 
نییە، کە لە گومان و دووڕوویی بیانپارێزێت، یان توندوتۆڵیان بکات لەجێبەجێکردنی 

فەرمانەکان���ی خوا و پێغەمبەرداh، ئەمانە ئەگەر تووش���ی تاقیکردنەوە بن و تۆزێک 
ناڕەحەت بکرێن لە باوەڕەکەیان پاشگەز دەبنەوە و تووشی دووڕوویی دێن)13(. 

ئێس���تا حاڵ���ی زۆربەی باوەڕٍدارانی ئێم���ە ئاوهایە، ئەمە گرفتێک���ی گەورەی خەڵکی 
موس���ڵمانە، کە هیچ ش���ارەزاییەکیان لەبارەی ئایینەکەیان نییە و هەر کەس���ێک لەبارەی 
ئیس���الم ش���تێکیان پێ بڵێت، یان هەر کتێبێک بخوێننەوە، یەکس���ەر گومانیان لەس���ەر 

12- اإبن القيم، مدارج ال�سالكني، ج1، �ض349.
13- اإبن تيمية، الإميان، ج2، ط5، املكتب الإ�سامي، بريوت، 1996، تقيق: حممد نا�رش الدين الألباين، 

�ض350.
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دینەکەیان بۆ درووست دەبێت و دەکەونە ژێر کاریگەریی ئەوەی بیستویانە، یان بینویانە و 
باوەڕەکەشیان ئەوەندە پتەو نییە کە لەو جۆرە گومانانە بیانپارێزێت.

خەڵکمان هەیە )50( س���اڵە نوێژ دەکات، هەتا ئێس���تاش هیچ لە دینی خوا ش���ارەزا 
نییە و نازانێت مانای نوێژ و پەیامی پەرستشەکان چییە، بۆیە هەر ئەوانەن کە الیەنگر و 
دەس���تباری خەڵکانی بێدین و خوانەناس���ن، هەر ئەوانەن لە بازاڕەکاندا مامەڵە بە س���وو 
دەکەن و مەی دەفرۆشن و سەد سووکایەتی بە ئایین و پیرۆزییەکانیان بکرێت، ئەلفێکیان 
لە دەم نابیستی، بەاڵم یەک قسەی ناشیرین بەرامبەر بە خۆیان قەبووڵ ناکەن. ئەمانە 
بەڕاستی دەبێت چاو بە باوەڕەکەیاندا بخشێننەوە؛ چونکە ئیسالمەتی و خواناسی، تەنها 
بە دەم ناگوترێت و درووش���می بێناوەڕۆک نییە، ئەمەش بەش���ێکە لە دووڕوویی کە ئێمە 
لەنێوان خواو خەڵکا خۆمان بۆ یەکال نەکراوەتەوە و نازانین کامیان هەڵبژێرین، لەنێوان 

دونیا و قیامەت حەپەساوین نازانین بۆ کامیان دەستبەرداری ئەوی تریان بین.

ئەگ���ەر لە کۆمەڵگ���ەی پێغەمبەردا h یەک عەبدوڵاڵی ک���وڕی ئوبەی کوڕی 
س���ەلول هەبووبێت؛ ئەوا لە کۆمەڵگەی ئێمەدا سەدان و هەزاران عەبدوڵاڵی کوڕی 
ئوببەی کوڕی س���ەلول هەیە، س���ەدان دەروێش و دەستوپێوەندی عەبدوڵاڵی کوڕی 
ئوب���ەی دەمەزەردی دین و بانگەوازەکەی ئەو دەکەنەوە و ڕۆژانە گەنجی موس���ڵمان 

لەخشتە دەبەن و الڕێیان دەکەن.
خۆشەویس���تان نابێت مرۆڤ لە خراپ���ەی دڵ و دەروون و حەزو ئازەرزووەکانی 
خ���ۆی بێخەم بێت و پش���توێنی لێ بکاتەوە؛ چونکە ئەم ج���ۆرە دیاردانە کردەوەی 

دڵن و لەوێدا چەکەرە دەکەن و دەبێت زۆر بەوریایی مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت.

ئەوەتا هاوەاڵنی پێغەمبەرh لەگەڵ ئەوەش کە خوای گەورە لە چەندان ش���وێنی 
قورئان���دا ش���ایەتی باوەڕداری و دڵس���ۆزییان بۆ دەدات کەچی هەر ل���ەم جۆرە دیاردە و 
گومانانە ترس���اون، ئیبنو ئەبی مەلیکە دەڵێت: بەخزمەت س���ی لە هاوەاڵنی پێغەمبەر 

h گەیشتووم، هەموویان لەوە دەترسان کە سیفاتی دووڕووییان تێدا بێت )14(. 

14- اإبن القيم، طريق الهجرتني وباب ال�سعادتني، الدار ال�سلفية، القاهرة، ط2، 1394، �ض409.
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ئیبن���و حەج���ەر دەڵێت: ئەو هاوەاڵن���ەی ئیبنو ئەبی مەلیکە باس���یان دەکات: 
پێش���ەوا عەلی و س���ەعدی کوڕی ئەبی وەقاص و خاتوو ئوموس���ەلەمە و عائیش���ەی 
خێزانی پێغەمبەر و خاتوو ئەس���مای خوش���کی خاتوو عائیشە و عەبدوڵاڵی کوڕی 
عەبب���اس و عەبدوڵاڵی ک���وڕی عومەر و عەبدوڵاڵی کوڕی مەس���عوود و عەبدوڵاڵی 

کوڕی عەمری کوڕی عاص بوون )15(. 
حوزەیف���ەی کوڕی یەمانیش دەڵێت: پێش���ەوا عومەر هەموو جارێک س���وێندی 

دەدام ک���ە پێغەمب���ەر h ناوی منی لەگەڵ ن���اوی دووڕووەکان نەبردووە و منیش 
دەمگوت: نا ناوی تۆی نەبردووە )16(.

ج���ا ئەگەر ئەوە حاڵی ئەو خواناس و بەڕێز خۆشەویس���تانە بێت دەبێت حاڵی 
ئێمە چۆن بێت؟! کەواتە: نابێت دووڕوویی وەک ڕووداوێکی مێژووی سەیر بکرێت؛ 
چونکە ئەمە حاڵەتێکە تێیدا دەژین و ڕۆژانە بە چاوی خۆمان دەیبینین و هەستی 
پێ دەکەین، بۆیە دەبێت زۆر ئاگامان لە خۆمان بێت و هۆش���یارانە مامەڵە لەگەڵ 

ئەم چەمک و دیاردانە بکەین. 
نیشانەکانی دووڕوویی: 

دەقەکان���ی قورئان و س���وننەت باس ل���ە کۆمەڵێک نیش���انەی خەڵکانی دووڕوو 
دەکەن، کە گرنگترینیان ئەمانەن:

1- پشتکردنە حوکمی خوا و ڕەخنەگرتن لە بڕیارەکانی شەرع و بەگژاچوونەوەی: 
ئەمە دیارترین س���یفاتی دووڕووەکانە، کە هەرکات حوکمی خوا لە بەرژەوەندییان 
نەبێ���ت، یان لەگەڵ ح���ەز و ئارەزووەکانیان یەک نەکاتەوە پەکی دەخەن و پش���تی 

ِه  َل اللَّ تێ دەکەن، خوای گەورە لەبارەی ئەم ڕەوش���تەیان دەفەرموێت: َواإَِذا ُدُعوا اإِ

15- اإبن حجر الع�سقاين ]اأحمد بن علي بن حجر[، فتح الباري �رشح �سحيح البخاري،ج1، دار املعرفة، 
بريوت، ط، 1379، �ض111. 

16- اإبن القيم، امل�سدر نف�سه.
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 .)17(قُّ َياأُْتوا اإَِلْيِه ُمْذِعِننَي وَن * َواإِْن َيُكْن َلُهُم احْلَ َوَر�ُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم اإَِذا َفِريٌق ِمْنُهْم ُمْعِر�سُ

واتە: ئەگەر بانگیان بکەیت بۆئەوەی حوکمی خواو پێغەمبەر و بڕیارەکانی شەرع 
جێبەجێ بکەن؛ دەبینیت کۆمەڵێکیان بەرهەڵستیت دەکەن و پشتت تێ دەکەن، خۆ 
ئەگەر حوکمی خواو شەرع لەبەرژەوەندییان بێت؛ ئەوا ملکەچی دەبن و جێبەجێی 
دەک���ەن. ئەم���ەش وات���ای ئەوەیە کە ئەوان���ە تەنه���ا بەرژەوەندییەکانی خۆیان ال 
پیرۆزەو  وێڵی تێرکردنی ئارەزووەکانیانن، .پاش���ان خوای گەورە نموونەیەکی ئەم 

ْن  َدَقاِت َفاإِ ڕەوش���تەیانمان بۆ باس دەکات و دەفەرموێت: َوِمْنُهْم َمْن َيْلِم��ُزَك ِف ال�سَّ

وا َواإِْن مَلْ ُيْعَطوا ِمْنَها اإَِذا ُهْم َي�ْسَخُطوَن)18(. واتە: هەیانە ڕەخنەت لێ  اأُْعُط��وا ِمْنَها َر�سُ

دەگرن لە ش���ێوازی دابەش���کردنی خێر و بەخششەکان، ئەگەر بەشیان بدەیت؛ ئەوا 
لێت ڕازی دەبن و بەش���ان و باڵتدا هەڵدەدەن، ئەگەریش بەشیان نەدەیت؛ ئەوا لێت 

تووڕە دەبن و ڕقت لێ هەڵدەگرن. 
2- گاڵتەک���ردن بەبڕواداران و ناوزڕاندنیان و ناووناتۆرەی خراپ لێنانیان: خوای 

ا�ُض َقاُلوا  گەورە لەبارەی ئەم ئاکارەشیان دەفەرموێت: َواإَِذا ِقيَل َلُهْم اآِمُنوا َكَما اآَمَن النَّ

َفَهاُء َوَلِكْن ل َيْعَلُموَن)19(. واتە: ئەگەر پێیان  ُهْم ُه��ُم ال�سُّ ل اإِنَّ َفَهاُء اأَ اأَُنوؤِْم��ُن َكَما اآَمَن ال�سُّ

بگوترێت وەرن وەکو خەڵکی باوەڕ بهێنن و خۆتان ڕادەس���تی فەرمانەکانی ش���ەرع 
بک���ەن، دەڵێن: ئێمەش بێین وەکو ئەو خەڵکە کاڵفام و س���اویلکانە باوەڕ بهێنین؟! 
ئەوجا خوای گەورە لە وەاڵمی قس���ەکەیاندا دەفەرمووێت: بەڕاستی ئەوانە خۆیان 

کاڵفام و ساویلکەن، بەاڵم هەست بە کاڵفامیی خۆیان ناکەن. 

ا  ��ا َواإَِذا َخَلوا اإَِل �َسَياِطيِنِهْم َقاُلوا اإِنَّ َمنَّ ِذيَن اآََمُنوا َقاُلوا اآَ ی���ان دەفەرموێت: َواإَِذا َلُقوا الَّ

َ��ا َنْحُن ُم�ْسَتْهِزُئوَن)20(. واتە: کاتێک دووڕووەکان بە باوەڕداران دەگەش���تن  نَّ َمَعُك��ْم اإِ

.48 17- �سورة النور: الآية
.58 18- �سورة التوبة: الآية
.13 19- �سورة البقرة: الآية
.14 20- �سورة البقرة: الآية
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دەیانگوت: ئێمەش موس���ڵمانین و لەگەڵ ئێوەین، کاتێکیش دەچوونە الی بێباوەڕان 
دەیانگوت: ئێمە لەگەڵ ئێوەین و گاڵتەمان بەعەقڵی ئەوانە دێت و پێیان ڕادەبوێرین.
3- لوت بەرزی و خۆبەزلزانی: ئەمەش یەکێکی ترە لە ڕەوش���تە ناشیرینەکانی 
دووڕووەکان ک���ە تەنانەت ئەو کات و ئێس���تایش خۆیان ل���ە خەڵکی تر پێ زیاترە ، 

کات���ی خ���ۆی خۆیان لە پێغەمبەر h پێ گەورەتر ب���ووە، بۆیە پێیان کەمی بوو 
کە ڕۆژێک لە ڕۆژان لەس���ەر هەڵوێس���تە نابەجێکانیان داوای لێبوردنی لێ بکەن، 
یان داوای لێ بکەن کە الی خوا تکایان بۆ بکات تا لێیان خۆش���بێت، خوای گەورە 

و�َسُهْم  ْوا ُروؤُ ِه َلوَّ لەو بارەیەوە دەفەرموێت: َواإَِذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا َي�ْسَتْغِفْر َلُكْم َر�ُسوُل اللَّ

وَن)21(. واتە: ئەگەر پێیان بڵێن وەرن با پێغەمبەری  وَن َوُهْم ُم�ْسَتْكِبُ دُّ َوَراأَْيَتُهْم َي�سُ

خ���وا h داوای لێخۆش���بوونتان ب���ۆ بکات س���ەریان بادەدەن و پش���ت هەڵدەکەن و 
لووتبەرزی دەکەن.

هەر ئەم هەست و هەڵوێستەش بوو، بووبووە هۆکاری سەرلێشێوان و گومڕابوونیان؛ 
بۆیە لە یەکێک لە غەزاکاندا کاتێک دەمەقاڵەیەک لەنێوان کۆچەری و پشتیوانەکاندا 
درووس���تبوو، عەبدوڵاڵی کوڕی ئوبەی دەمڕاستی دووڕووەکان گوتی: ]اأََوَقْد َفَعُلوَها، 
ْن  ُل: �َسمِّ َنا َوَجَاِبيَب ُقَرْي�ٍض اإلَّ َكَم��ا َقاَل اْلأَوَّ ِه َم��ا اأََعدَّ َق��ْد َناَفُروَن��ا َوَكاَثُروَنا ِف ِبَاِدَنا، َواَللَّ

ِه  َكْلَب��َك َياأُْكْل��َك، والله لقد ظننت اأين �ساأموت قبل اأن اأ�سمع هاتفًا يهتف مبا �سمعت، اأََما َواَللَّ

[)22( . واتە: کار گەش���تە ئەوەی وا بکەن  َلِئْن َرَجْعَنا اإَِل امْلَِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ اْلأََعزُّ ِمْنَها اْلأََذلَّ

ئەمانە هاتن و لە شارەکەی خۆماندا زۆر بوون و زاڵ بوون بەسەرماندا، والله ئێمە و 
ئەم پەریدانەی قورەیش وەک ئەوەمان لێ هاتووە کە پێش���ینان دەڵێن: سەگەکەت 
قەڵەو بکە؛ تا بتخوات، والله چاوەڕوانی مەرگی خۆمم دەکرد، نەک بیس���تنی ئەو 
قس���انە، ئەگەر گەڕاینەوە مەدینە پیاوماقووڵ و دەستڕۆیشتووەکانمان ئەم ڕیسوا و 

.5 21- �سورة املنافقون: الآية
22- اإبن ه�سام، ال�سرية النبوية، ج2، �ض90. حممد بن يو�سف ال�ساحلي ال�سامي، �سبل الهدى والر�ساد 

ف �سرية خري العباد، ج3،�ض417.
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پەڕیدان���ە دەکەین���ە دەرەوە. هەموو قسەکانیش���ی بە ئاڕاس���تەی پێغەمبەر h و 
هاوەاڵنی بوو، خوای گەورە ئەو هەڵوێس���تە ناشیرینەی لە قورئاندا تۆمار دەکات و 

َجْعَنا اإَِل امْلَِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ  بەتوندی بەرپەرچی دەداتەوە و دەفەرمووێت: يُقوُلوَن َلِئن رَّ

ِمِننَي َوَلِك��نَّ امْلَُناِفِقنَي َل َيْعَلُموَن)23(. واتە:  ُة َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤْ ��ِه اْلِعزَّ َذلَّ َوِللَّ اْلأََع��زُّ ِمْنَها اْلأَ

ئەگەر گەڕاینەوە مەدینە، پیاوماقووڵ و دەس���ەاڵتدارەکانمان ئەم ڕیسوا و پەریدانە 
دەکەینە دەرەوە، پاش���ان خوای گەورە دەفەرمووێت: دەس���ەاڵت و س���ەرفرازی و ڕێز 
تەنها بۆ خوا و پێغەمبەرەکەی و باوەڕدارانە، بەاڵم دووڕەوەکان ئەو ڕاستییە نازانن.
4- شەرمنەکردن لە خواو گوێ نەدان بەقیامەت: دووڕووەکان بەهۆی ئەوەی کە 
باوەڕەکەیان تەنها لە پێناو دەستخستنی دونیایە، بۆیە، نەک زۆر بەخەمی قیامەت 
نی���ن بگرە هەر باوەڕیش���یان پێی نییە، ئەم���ەش وا دەکات باوەڕەکەیان لە خراپە 
نایانگێڕێت���ەوە بۆیە هەرکات ل���ە پەنهانییەکدا خراپەیەکیان بۆ هەڵکەوت و چاوی 
خەڵکیان لێ دیار نەبوو؛ ئەوا یەکسەر خراپەکە دەکەن بێ گوێدانە ئەوەی کە خوای 
گ���ەورە هی���چ کات و لە هیچ کەس بێئاگا نییە، بەاڵم ئەوان خەڵکیان المەبەس���تە، 

ن���ەک خوای گەورە، بۆیە خوای گەورە لەبارەیان���ەوە دەفەرموێت: َي�ْسَتْخُفوَن ِمَن 

ِه)24(. واتە: تاوانەکانیان لە خەڵکی دەش���ارنەوە، بەاڵم  ا���ضِ َول َي�ْسَتْخُف��وَن ِمَن اللَّ النَّ

لەڕووی خواد ابە ئاشکرا دەیکەن و خەڵکیان لە خوا زیاتر المەبەستە.
بەداخ���ەوە هەندێک لەباوەڕدارانیش هەڵگری ئەم خووە خراپەی ئەوانن و هەر 
کات چ���اوی خەڵکی���ان لێ دیار نەبێ���ت، خۆیان لە تاوان ناپارێ���زن، بێئاگا لەوەی 
کە هەرگیز چاوی خوایان لێ غافڵ نابێت،  ئەوەش���ی س���زا و پاداشتی ڕاستەقینەی 

لەدەست خوایە، نەک خەڵکی.
5- باڵوکردن���ەوەی خراپە بەن���او خەڵکیدا: دووڕووەکان زیاد لەوەی کە خۆیان 
ب���ودەڵ و هیچ لەبارانەبوون، هەوڵی بەردەوامیش���یان بۆئەوەیە کە هەموو خەڵکی 

.8 23- �سورة املنافقون: الآية
.108 24- �سورة الن�ساء: الآية
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وەک خۆی���ان خوانەن���اس و سەرلێش���ێواو بک���ەن، بۆیە هەموو داهات و دەس���ەاڵت و 
ڕاگەیان���دن و تواناکان���ی حیزب و پڕۆژەکانیان دەخەنە ئەو پێن���اوەوە، ئەمانە زۆر 
کات، ن���ەک لە بنەم���ا و چەمکە ئیمانییەکان دەترازێ���ن و الدەدەن، بەڵکو لە بەها و 
بنەم���ا ڕەوش���تی و مرۆڤایەتییەکانیش س���ەر دەکەن و دەترازێ���ن. خەڵکانێکی زۆر 
هەن ڕاس���تە ب���اوەڕدار نین، بەاڵم دادپەروەرن، مرۆڤدۆس���ت، ڕاس���تگۆن، بەتەنگ 
بەرژەوەندیی میللەتەکانیانەوەن، بەاڵم ئەمان، نە بۆ دین نەبۆ دونیا س���وودێکیان 
بۆ خەڵکی نییەو نەبووە و سنووری ئازادی و دیموکراتییەتەکەشیان تەنها بۆ داوێن و 
گیرفان���ی خۆیان���ە، ئەگینا بۆ بیر و بەه���ا و بژێوی خەڵکی نیی���ە. خۆ ئەگەریش 
دەمی���ان بکەیت���ەوە؛ ئ���ەوا پێی���ان وایە ژیانی خەڵ���ک و ئەو هەوای���ەش کە هەڵی 
دەمژی���ن لەس���ایەی گەورەیی و جوامێری ئەوانەوەیە، بۆیە خ���وای گەورە لەبارەی 

ْر�ِض َقاُلوا  ئەمانە و پێش���ینەکانیانەوە دەفەرمووێت: َواإَِذا ِقيَل َلُه��ْم َل ُتْف�ِسُدوا ِف اْلأَ

ُهْم ُه��ُم امْلُْف�ِسُدوَن َوَلِكْن َل َي�ْسُع��ُروَن)25(. واتە: ئەگەر پێیان  ِلُحوَن اأََل اإِنَّ َ��ا َنْح��ُن ُم�سْ اإِنَّ

بگوترێ���ت خراپە و بەدخوویی ب���ە زەویدا باڵو مەکەنەوە دەڵێن: ئێمە چاکە کار و 
ڕیفۆرمخوازین، نەخێر خراپەکاری ڕاس���تەقینە ئەوانن، بەاڵم هەستی پێ ناکەن و 

خۆیانی لێ گێل دەکەن.
ئەمانەو چەندان سیفاتی نەخوازراوی تریان هەیە، کە خوای گەورە لە قورئاندا 
ئاماژەی پێکردووە. و ئێمە تەنها ئەوەندەی لێ باس دەکەین، بۆ ئاگاداربوونمان لە 
خۆمان کە تووشی ئەو جۆرە خووە خراپانە نەبین، لەوانیش کە نەتوانن فریومان 

بدەن و هەڵمان بخەڵەتێنن.

.12-11 25- �سورة البقرة: الآيتان
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خۆشویستن و ڕقلێبوونەوە یەکێکی ترە لە کردەوە هەستیارەکانی دڵ و بنەماکانی 

؛ چونکە کاتێک مرۆڤ���ەکان بڕیارێک دەدەن، کەس���ێکیان خۆش بوێت، یان  ب���اوەڕٍ
ڕقی���ان لێ���ی بێت لە دڵەوە ئەو بڕیارە دەدەن، وەک  وتەیەکی کوردی هەیە دەڵێت: 
پڕ بە دڵ خۆش���م دەوێت، یان ڕقم لێیەتی، یان دەڵێت: کەس���ێکە دەچێتە دڵەوە، 

یان ناچێتە دڵەوە.
خ���وای پەروەردگاریش ل���ە قورئانی پیرۆزدا )84( جار باس���ی ئەم کردەوەیەی 
دڵ و  وش���ەی خۆشەویس���تی و لێکەوتەکانی ک���ردووە و لە هەندێک تەوەرەدا باس���ی 
خۆشەویس���تیی خوا دەکات بۆ خەڵک، لە هەندێک تەوەریش���دا بەپێچەوانەوە و لە 

هەندێک تەوەرەری تریشدا باس لە خۆشەویستیی خەڵکی دەکات بۆ یەکتر.
هەر لەبەرئەوەشە زانایان و پێشینی ئەم ئوممەتە زۆر گرنگیان بە لێکۆڵینەوە لەم 
بابەتە داوە لەوانە شێخ عەبدولقادری گەیالنی، لە )الفتح الربانی(. و پێشەوا غەزالی 
لە )إحیا ء العلوم الدین(. و ئیبنو لقەییم: )طریق الهجرتین  وباب الس���عادتین(.و ئیبنو 

قودامەش لە: )مختصر منهاج القاصدین(دا بەتێروتەسەلی باسیان لێوە کردووە.
ئێمەش لێرەدا و ئەوەندەی کات و ش���وێن بوار بدەن، تیش���کی دەخەینە س���ەر و 

سەرەتا لە پێناسەوە دەست پێ دەکەین.
پێناسەی خۆشەویستی: 

زانایان لەبارەی خۆشەویستیی خوای گەورە، پێناسەی جوانیان هەیە لەوانە: 
ئیبن���و لقەییم دەڵێت: ]فاملحب��ة �سجرة ف القلب عروقها ال��ذل للمحبوب، و�ساقها 
معرفته، واأغ�سانها خ�سيته، وورقها احلياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي ت�سقيها ذكره، 

فمت��ى خ��ا احلب عن �سيء من ذلك كان ناق�سا[)1(. واتە: خۆشەویس���تیی خوای گەورە 
1- اإبن القيم، رو�سة املحبني ونزهة امل�ستاقني، �ض409، دار الكتب العلمية، بريوت، ط، 1983.

باسی حەوتەم
خۆشەویستی و ڕقلێبوون )الوالء والبراء(

123



دارێکە لە دڵدا، ملکەچبوون و خۆبەکەمزانی لە ئاس���ت فەرمانەکانی ڕەگەکەیەتی، 
ناس���ینی بە ناوەجوانەکان و س���یفاتە بەرزەکانی قەدەکەیەتی، ترس و س���ڵکردنەوە 
لەس���ەر پێچیکردنی فەرمانەکانی لقەکانێتی، شەرمکردن لە زاتی ئەو گەاڵکانێتی، 
جێبەجێکردنی فەرمانەکان���ی بەرەکەیەتی، یادکردنی بەردەوامی خۆراکێتی، هەر 

خۆشەویستییەکیش یەکێک لەوانەی تێدا نەبوو، کرچوکاڵ و بێواتایە.
 ئیبن���و لجەوزیش دەڵێت:: ]حقيقة املحب��ة: هي موافقة املحبوب ف حمابِّه فيحب ما 
يحبه حمبوبه[)2(. خۆشەویس���تیی ڕاس���تەقینە ئەوەیە کە هەرچی خۆشەویستەکەت 

پێی خۆش بێت تۆیش پێت خۆش بێت و جێبەجێی بکەیت.
ش���ێخ جونەی���دی بەغدادیش دەڵێ���ت:: ]عامة املحب��ة دوام الن�س��اط .. يفرت بدنه 
ول يفرت قلبه[)3( . واتە: .نیش���انەی خۆشەویس���تی، بەردەوامی کارو پەرستش���ەکانە 

بەگەرموگ���وڕی و بێ دابڕان، بەش���ێوەیەک کە گەر جەستەش���ی ماندوو بێت، دڵ و 
دەروونی ماندوو نەبێت و هەر بەردەوام بێت.

پلەکانی خۆشەویستی: 
وشەی خۆشەویستی، پەیوەندیی ڕاس���تەوخۆی بەواتا و چەمکی بەندایەتییەوە 
هەیە، بەاڵم زۆرێک لە بڕاواداران ئەو ڕاس���تییە نازانن، بۆیە تێگەشتن لە زاراوەی 

بەندایەتی و پەرستنیش جارێکی تر پێداچوونەوە و ڕوونکردنەوەی پێویستە.
وش���ەی بەندایەتی )عبادة( لە زمانی عەرەبیدا بەواتای ترۆپکی خۆشەویس���تی 
بەکار دێت، بەاڵم بەداخەوە ئەم  وشەیە لە سەردەمی نەفامی عەرەبیدا بەشێوەیەکی 
نەخوازراو بۆ سیس���تەمێکی ستەمکارانە بەکار هاتووە کە پێی گوتراوە سیستەمی 
)کۆیالیەتی(، بۆیە ئێس���تایش هەندێک کەس کە باس���ی عیبادەت و بەندایەتی بۆ 
دەکەیت، هەمان سیستەمی کۆیالیەتی بەهەمان ئاکار و ڕوخسارەوە دێتە پێش چاو، 

2- اإبن القيم، طريق الهجرتني، �ض 268.

3- اأبو طالب املكي ]حممد بن علي بن عطية احلارثي[، قوت القلوب ف معاملة املحبوب وو�سف طريق 
املريد اإل مقام التوحيد، ج2، ط2، دار الكتب العلمية، بريوت، 2005، تقيق: د. عا�سم اإبراهيم الكيايل، 

�ض91.
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ل���ە کاتێک���دا زاراوەی بەندایەتی لە دەقە ش���ەرعییەکاندا زۆر دوورە لەم واتایەوە، 

ه���ەر بۆیە کاتێک ئیس���الم هات، پێغەمب���ەری خوا h بەکارهێنان���ی ئەم زاراوە 
ناوازەیەی بۆ ئەو سیس���تەمە پڕ ستەمە قەدەغە کرد و فەرمووی: }َل َيُقوَلنَّ اأََحُدُكْم 
هِ، َوَلِكْن ِلَيُقْل ُغَاِمى َوَجاِرَيِتى َوَفَتاَى  ِه، َوُكلُّ ِن�َساِئُكْم اإَِماُء اللَّ ُكْم َعِبيُد اللَّ َعْب��ِدى َواأََمِتى ُكلُّ

َوَفَتاِت��ى{. واتە: باهیچ کەس لە ئێوە بەخزمەتکارەکەی نەڵێت بەندەکەم؛ چونکە 

ئێ���وە هەمووتان بەژن و پیاوتانەوە بەندەی خوان، ب���ەاڵم بابڵێت خزمەتکارەکەم، 
یان کارەکەرەکەم.

زانایان���ی زمان���ی عەرەب���ی و ب���واری عیرفانی لەب���ارەی ڕیزبەن���دی پلەکانی 
خۆشەویستی و پلەی )عبادە( لەو ڕیزبەندییەدا دەڵێن: 

یەکەم قۆناغی خۆشەویس���تی بە )عالقة( دەست پێ دەکات، کە سەرەتاییترین 
پلەکانی خۆشەویستییە و بەواتای وابەستەبوون و پەیوەستبوون دێت. 

دواتر کە ئەم پەیوەندییە زیاتر قووڵ دەبێتەوە و گەشە دەکات، دەچێتە قۆناغی 
)إرادة(وە و ل���ەم قۆناغەدا مرۆڤەکە  ویس���تێکی تەواوی بۆدرووس���ت دەبێت لەگەڵ 
خۆشەویستەکەی، وەک ئەوەی کە ئەهلی تەسەوف بە کەسێک دەڵێن: موریدە، ئەم 
موریدە واتە: خۆشەویس���تییەکەی ئەوەندەیە کە مرۆڤەکە وابەستەی ئەو ڕێبازە، 

یان وابەستەی ئەو کەسە بووە بەتەواوی. 
دواتر قۆناغی سێیەمی خۆشەویستی دێتە پێش، کە پێی دەوترێت: )الصبابة( و 
لەم قۆناغەدا خۆشەویس���تیی کەس���ەکە گەشتووەتە ئاس���تێک کە ناتوانێت بەسەر 

خۆیدا زاڵ بێت و واز لە خۆشەویستەکەی بهێنێت.
دواتر ئەم خۆشەویستییە ئەگەر بەردەوام بوو پەرە دەسەنێت و دەچێتە قۆناغی 
)الغ���رام( کە بریتییە لە خۆشەویس���تییەک کە مرۆڤەکە، ناتوانێت بۆ س���اتێکیش 
خۆشەویستەکەی لەبیر بکات و لێی بترازێت، بۆ نموونە: خوای پەروەردگار لەبارەی 

س���زای جەهەنەم دەفەرموێت: اإِنَّ َعَذاَبَها َكاَن َغَرامًا)4( . واتە: ئازار و ئەشکەنجەی 
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دۆزەخ بۆ ساتێکیش خامۆش نابێ و نابڕێتەوە و لێیان جیا نابێتەوە.
لەپ���اش قۆناغی )الغ���رام( قۆناغێکی تر لە خۆشەویس���تی دێتە پێش، کە پێی 
دەگوترێ���ت: )المودة( کە لە )الود(ەوە وەرگی���راوە و ئەویش لە عەرەبیدا بە واتای 
خۆشەویستییەکی زۆر ساغ و بێگەرد دێت، کە وا لە خاوەنەکەی بکات، تەواو یەکال 

بێتەوە بۆ خۆشەویستەکەی.
 لەپاش ئەم قۆناغەیەش قۆناغێکی تر دێتە پێش کە پێی دەوترێت: )الشغف( 
لەم قۆناغەش���دا وەک زانایان دەفەرموون خۆشەویس���تییەکە دەگاتە ئاس���تێک کە 
پەردەیەک���ی تەن���ک هەیە بە دەوری دڵدا ئەو خۆشەویس���تییە ئ���ەو پەردە تەنکە 
دەدڕێ���ت و دەچێتە ن���او دڵ و لەوێ و لە قوواڵیی دڵدا جێگی���ر دەبێت، بۆیە خوای 
پەروەردگار لە باسی بەسەرهاتی یوسف پێغەمبەر )دروودی خوای لێ بێت( و لەسەر 
زمانی گەورە ژنانی میسر کاتێک باسی خۆشەویستیی هاوسەرەکەی عەزیزی میسر 

دەکەن بۆ یوس���ف دەفەرموێت: َقْد �َسَغَفَها ُحّبًا)5(. واتە: قۆناغی خۆشەویس���تیی 
ئەو ئافرەتە بۆ یوس���ف لە )ش���غف( دابوو، بەاڵم بەش���ێوەیەک کۆنتڕۆڵی هەست و 
نەس���تی کردبوو کە هەموو ش���تێکی لە پێناو خۆشەویستیی ئەودا خستبووە الوە، 
لە جوانی و ماڵ و پۆس���ت و ناوبانگ و خۆشگوزەرانی، جا ئەگەر خۆشەویستیی ئێمە 
بەحس���ابی خۆمان دوو قۆناغ لەوەش���ی تێپەڕاندبێت و لە خۆشەویس���تییەکەماندا 

ڕاستگۆ بین دەبێت چی بکەین بۆ خوای گەورە؟!. 
 ل���ە پاش ئ���ەم قۆناغەش، خۆشەویس���تی دەگاتە قۆناغی )العش���ق(، بەاڵم ئەم 
قۆناغ���ە وەک زانایان دەفەرموون بۆ نێوانی بەن���دەکان بەکار دێت و لەگەڵ خوای 
گەورە بەکار نایەت؛ چونکە عیش���ق پاڵنەرەکەی پاڵنەرێکی غەریزی و جەستەییە، 

بۆیە لەگەڵ خوا بەکار نایەت.
ل���ە پاش ئەم قۆناغەش خۆشەویس���تی دەگاتە قۆناغ���ی )التیم( و لەم قۆناغەدا 
کەس���ەکە وای ل���ێ دێ���ت دەبێت���ە دێوان���ەی خۆشەویس���تەکەی و هەم���وو خولیا و 

.30 5- �سورة يو�سف: الآية

126



خۆشەویستی و ئالوودەبوونێکی بۆ خۆشەویستەکەی دەبێت.

لە پاش ئەم قۆناغە ئەوجا قۆناغی )التعبدِ( واتە: بەندایەتی دێتە پێشەوە، کە  
وشەی )عبد( لە زمانی عەرەبیدا بەشتێکی ساف و بێگەردی تەواو دەگوترێت، واتە: 
لەم قۆناغەدا خۆشەویس���تی دەگاتە ئاس���تێک کە ئەم کەس���ە، گەردنی بۆ فەرمانی 
خۆشەویستەکەی تەواو کەچە بە شێوەیەک »نا« لە ئاست فەرمانەکانی نازانێت )6(.
بۆی���ە پێویس���تە ئێمە ئەو ڕاس���تییە بزانین کە پەیوەندی���ی ئێمە لەگەڵ خوا 
لەس���ەر بنەمای خۆشەویس���تی درووس���ت بووە، جا نەک خۆشەویستییەکی سادە، 

بەڵکو ترۆپکی خۆشەویستی.
خۆشەویس���تییەک کە دڵ تەنها بەیادی ئەو ئارام بێت و هیوا و ئاواتی س���ەرەتا و 

کۆتایی ڕەزامەندیی ئەو بێت.
خۆشەویس���تییەک وامان لێ بکات هەموو ئەوانەی خۆشەویس���تەکمان خۆش���ی 

دەوێت خۆشمان بوێت، ئەوەش کە ئەو خۆشی ناوێت خۆشمان نەوێت. 
خۆشەویستییەک کە بزوێنەری هەموو هەست و هەڵوێستەکانمان بێت لەبیستن و بینین و 

گوتن و بەخشین و ترس و پەرستن و پشتپێبەستن و سەرجەم کردەوەکانی ترمان.
خۆشەویس���تییەک وامان لێبکات هاوتای  ویستەکانی خوای گەورە ، ویستەکانمان 
لەقاڵب بدەینەوە و داڕشتنەوەیان بۆ بکەینەوە. هەرچی خوا پێی خۆشبێت؛ پێمان 
خۆش بێت؛ ئەگەرچی لە بەرژەوەندیش���مان نەبێت، یان کەمێک ماندوومان بکات، 
ی���ان ح���ەز و ئارەزووەکانمان س���نووردار بکات؛ چونکە ئێم���ە دڵنیایین لە دانایی و 
دڵس���ۆزی تەواوی خۆشەویستەکەمان و دەشزانین کە هەرچی داوامان لێ دەکات لە 

بەرژەوەندیی خۆمانە و مەبەستی خۆشگوزەرانیی ئێمەیە. 
کەواتە: خۆشەویس���تیی ڕاستەقینە دەبێت هەموو ئەو واتایانەی سەرەوەی تێدا 
بەرجەس���تە بێت و مرۆڤ خۆی بۆ خۆشەویستیی ڕاستەقینەی کە خوای گەورەیە 

یەکال بکاتەوە.

6- اإبن القيم، مدارج ال�سالكني بني منازل اإياك نعبد واإياك ن�ستعني،ج3، �ض27.
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تەنها بەم خۆشەویس���تییەش مرۆڤی باوەڕدار هەس���ت بە ش���یرینی باوەڕ دەکات 

ْن  ميَاِن: اأَ وەک پێغەمب���ەری خ���وا h دەفەرموێت: }َث��َاٌث َمْن ُكنَّ ِفي��ِه َوَجَد َح��َاَوَة اْلإِ
ْن َيُعوَد  ْن َيْكَرَه اأَ ِه، َواأَ ُه اإِلَّ ِللَّ َلْيِه ِمَّا �ِسَواُهَما، َواأَْن ُيِحبَّ امْلَ��ْرَء َل ُيِحبُّ ��ُه َوَر�ُسوُلُه اأََحبَّ اإِ َيُك��وَن اللَّ

اِر{)7( : واتە: س���ێ ش���ت لە هەرکەس���ێکدا هەبن ئەو  ِف اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه اأَْن ُيْقَذَف ِف النَّ

کەسە شیرینی باوەڕی چەشتووە، دەبێت خوای گەورە و پێغەمبەری h لە هەرچی 
شت هەیە خۆشتر بوێت. هەرکەسێکی خۆش  ویست تەنها لەبەر خوا خۆشی بوێت، 
وەچەند پێی ناخۆشە فڕێ بدرێتە ئاگرەوە ئەوەندەش پێی ناخۆش بێت بگەڕێتەوە 

سەر ئاکاری سەردەمی نەفامی و بێباوەڕی.
نیشانەکانی خۆشەویستیی خوای گەورە: 

دیارە خۆشەویس���تیی خوای گەورە هەر بەقس���ە و بانگەش���ە پێک نایەت، بەڵکو 
دەبێ���ت ئەو خۆشەویس���تییە نیش���انە و هەبووی ڕاس���تەقینە و دی���اری هەبێت لە 
هەڵسوکەوت و هەڵوێست و کردەوەکاندا، گرنگترین نیشانەکانی خۆشەویستیی خوای 

گەورەش ئەمانەن: 
1- ش���وێن کەوتنی پەیام و پێغەمبەرەکەی: خ���وای گەورە بەڕوونی لە قورئاندا 

ِبُع��ويِن ُيْحِبْبُكُم  وَن الّلَه َفاتَّ بُّ ئام���اژە بەم خاڵ���ە دەکات و دەفەرموێت: ُق��ْل اإِن ُكنُتْم ُتِ

ِحي��ٌم)8( . واتە: ئەی محەممەد h پێیان بڵێ  الّل��ُه َوَيْغِف��ْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رَّ

ئەگەر ئێوە ڕاست دەکەن و خواتان خۆش دەوێت؛ ئەوا شوێنی من و پەیامەکەی من 
بکەون؛ تا خوا خۆشی بوێن و لە گوناهەکانتان خۆش بێت.

 ئەم���ەش ئ���ەوە دەگەیەنێت ک���ە هەر کەس باوەڕی ب���ە پێغەمبەری خواh و 
پەیامەکەی نەبێت کە ئیس���المە مەحاڵە بگاتە خۆشەویس���تیی خوا هەر وەک لە 

ئایەتەکەی تردا دەفەرموێت: َوَمن َيْبَتِغ َغرْيَ الإِ�ْسَاِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف الآِخَرِة 

7- البخاري، �سحيح البخاري، ج1، �ض12. 
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يَن)9( . واتە: هەر کەس���ێک جگە لە ئیسالم، هەر ئایینێکی تری هەبێت  ا�رِشِ ِمَن اخْلَ

خوای گەورە لێی وەرناگرێت ، لە دواڕۆژیشدا زەرەرەومەند دەبێت، ئەمەش دەقێکی 
ڕەهایە و هەموو بەرنامە و پەیامە دەستکرد و ئاسمانییەکان دەگرێتەوە، جا نەک هەر 
ئەوان، بەڵکو هەموو ئەوانەش کە ئەمڕۆ لەژێر پەردەی دەس���ت گرتن بەقورئان و 
قورئانیبوونەوە تانە لەس���وننەتەکانی س���ەروەر و س���ەرچاوەی دووەمی تەش���ریع و 
یاس���ادانانی ئیس���الم دەدەن و گومان لە دڵی خەڵکدا بەرامبەری درووس���ت دەکەن و 
پێگ���ەی الواز دەک���ەن، ئەوانەش هەر درۆ دەکەن و لەژێر پ���ەردەی دیندا دژایەتی 
پەیامب���ەر و پەیامەکەی خوا دەکەن؛ چونک���ە وەکو ئایەتەکە پێمان دەفەرمووێت: 
تاکە ڕێگە بۆ گەشتن بەخۆشەویستیی خوا خۆشەویستی و شوێنکەوتنی پێغەمبەرە

h، خۆ کێش���ەی جوولەکە و گاورەکان و بت پەرستەکانی سەردەمی پێغەمبەریش 

h هەر لەسەر باوەڕبوون بە پێغەمبەرh بووە ئەگینا وەکو باوەڕٍِبوون بە خوا 
هیچ کێشەیان نییەو نەبووە.

هەربۆیە پێوەری ڕاس���تەقینەی خۆشەویس���تیی خوا خۆشەویستیی پێغەمبەر و 
شوێنکەوتنی پەیامەکەی و دەستگرتنە بەسوننەتەکانییەوە. 

2- ڕازیب���وون بەق���ەدەری خ���واو بە هەموو ئەو ش���تانەی خوا پێ���ی داوە، یان 
دەیهێنێتە ڕێی: ئێمە وەکو پێشتریش گوتمان بەندەی خواین و خۆمان و هەرچیش 
کە هەمانە هی خوایە و ئەو لە میهرەبانی و گەورەیی خۆیەوە پێی داوین، جا کەم، 

یان زۆر، یان هەرچۆن بێت، دەبێت پێی ڕازی بین؛ لەبەر کۆمەڵێک خاڵ: 
أ - هەرچی دێتە پێش لەالی خواوەیە و ئێمەش هەرچی ئەو بیفەرمووێت پێی 

ڕازین و قەبووڵمانە.
ب - دونی���ا و هەرچی و هەرچەند و هەرچۆن بێت؛ هەر دەگوزەرێت و دەبڕێتەوە، 
گرنگ ئەوەیە مرۆڤ ئامانجی بوونی خۆی بدۆزێتەوە، کە خواناسی و یەکتاپەرستییە.
ج- ناڕەزایی و ناش���کوری هیچ لە هاوکێشە و قەدەرەکانی خوا ناگۆڕن و ال نادەن 
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بگ���رە بەپێچەوانەوە توندتر و خەس���تتری دەکەنەوە و جگە ل���ە بەدبەختی دونیا 
ماڵوێرانی قیامەتیشی بەدوادا دێت.

د - خوای گەورە ش���تێک لە زیانی بەندەکانی ناکات و هەرچی دێتە ڕێیان و بەس���ەریان 
دەهێنێت بۆ بەرژەوەندیی خۆیانە، لێرە بێت، یان لە ژیانی نەبڕاوەی ئەو دونیا. پێغەمبەری 

نيا َوُهَو  ِمَن ِمَن الُدّ َه َتَعال َلَيْحِمي َعْب��َدُه امْلُوؤْ خ���وا h لە فەرموودەیەکی���دا دەفەرموێت: }ِاَنّ الَلّ
اَب َتَخاُفوَن َعَلْي��ِه{)10(. واتە: خوای گەورە بەندەکەی  َ َعاَم َوال�رَشّ ُك��م الَطّ ُموَن َمري�سَ ��ُه َكَما َتْ ُيِحُبّ

خۆی لە کەوتنە داوی دونیا دەپارێزێت و دونیای لێ دەگرێتەوە لەگەڵ ئەوەش کە خۆش���ی 
دەوێت، هەروەک چۆن ئێوە نەخۆش���ەکانتان لە خواردن و خواردنەوە دەگرنەوە لە ترس���ی 

ئەوەی نەبا زیانی پێ بگەیەنێت. 
ئەم هەس���ت و قەناعەتیش تەوفیقێکە و خوای گەورە لە بەرامبەر سەرڕاس���تی و 

نیەتپاکی بەندەکان لەگەڵ خوادا دەیبەخشێت هەروەک پێغەمبەر hدەفەرموێت: 
 .)11(} يَن اإِلَّ َمْن ُيِحبُّ ، َوَل ُيْعِطي الدِّ ، َوَمْن َل ُيِحبُّ ْنَيا َمْن ُيِحبُّ }اإِنَّ الل��ه َعزَّ َوَجلَّ ُيْعِط��ي الدُّ
وات���ە: خوای گەورە دونیا دەدات بەهەمووکەس ئەوەی خۆش���ی دەوێ و ئەوەش کە 

خۆشی ناوێت، بەاڵم دینداری و خواناسی نادات بە کەسێک کە خۆشی ناوێت. 
بۆیە ئەو کەس���انەی کە دەس���تکورت و نەدارن، یان نەخۆش و لەشبەبارن دەبێت 
بڕوای تەواویان بەو بەشە هەبێت، کە خوا پێی داون و بەهیچ شێوەیەک ناڕەزایی 

بەگوفتار و کرداریانەوە دیار نەبێت.
    ه- لەناو خەڵکیدا کەس���ێکی خۆشەویس���ت دەبێت: یەکێکی تر لە نیش���انەکانی 
خۆشەویستیی خوا ئەوەیە، کە ئەو کەسە خۆی لەناو خەڵکدا خۆشەویست دەبێت. 
الكلم  دار  ابن كثري،  دار  احلنبلي، ج5،  امل�سَند  باأطراف  املعتلي  امل�سند  اإطراف  الع�سقاين،  اإبن حجر   -10
املعرفة،  دار  ج7،  ال�سحيحني،  على  امل�ستدرك  الني�سابوري،  احلاكم  �ض264.  بريوت،  دم�سق،  الطيب، 
بريوت، �ض307 �سححه احلاكم ووافقه الذهبي ف التلخي�ض.، و�سححه الألباين اأي�سًا ف �سحيح اجلامع.

11- البوي�رشي ]اأحمد بن اأبي بكر بن اإ�سماعيل البو�سريي[، اإتاف اخلرية املهرة بزوائد امل�سانيد الع�رشة، 
�ض56.  ج1،  ال�سحيحني،  على  امل�ستدرك  احلاكم،  �ض13.   ،1999 الريا�ض،  الوطن،  دار  ط1،  ج6، 

�سححه احلاكم ووافقه الذهبي ف التلخي�ض.
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چونکە هەر کەس خوای خۆش بوێت، خوایش ئەوی خۆش دەوێت هەرکەسیش خوا 

خۆش���ی  ویست خەڵکیش خۆشیان دەوێت، پێغەمبەری خوا h لە فەرموودەیەکیدا 
يُل،  ُه ِجْبِ ْحِبْب��ُه، َفُيِحبُّ َه ُيِحبُّ ُفَاًنا َفاأَ يَل: اإِنَّ اللَّ ُه اْلَعْبَد َن��اَدى ِجْبِ دەفەرموێ���ت: }اإَذا اأََحبَّ اللَّ
ُع َلُه  َماِء، ُثمَّ ُيو�سَ ُه اأَْهُل ال�سَّ ��وُه، َفُيِحبُّ َه ُيِحبُّ ُفَاًنا َفاأَِحبُّ نَّ اللَّ َماِء: اإِ ْهِل ال�سَّ ي��ُل ِف اأَ َفُيَن��اِدي ِجْبِ

{)12(. واتە: ئەگەر خوای گەورە بەندەیەکی خۆش  ویس���ت، بانگی  ْر���ضِ اْلَقُب��وُل ِف اْلأَ

جبری���ل دەکات و پێی دەفەرمووێت: خوا فاڵن کەس���ی خۆش دەوێت تۆش خۆش���ت 
بوێ���ت، جبریل لەس���ەر فەرمانەکەی خوا خۆش���ی دەوێت ، پاش���ان ج���اڕ دەدات بە 
ئاس���مانەکاندا، کە خوای گەورە فاڵن کەس���ی خۆش دەوێت، ئێوەش خۆشتان بوێت، 
ئەوجا هەموو دانیش���تووانی ئاس���مان خۆش���یان دەوێت، ئەوجا ئەو خۆشەویستییە 

دەخاتە دڵی مرۆڤەکانەوە لەسەر زەوی.

جارێکی���ان تەرمێک بەالی پێغەمبەری خ���وادا h تێپەڕی، خەڵکی هەموو بە 

باش باس���یان دەک���رد، پێغەمبەری خوا h س���ێ جار لەبەر خۆی���ەوە فەرمووی 

)وجب���ت(، دواتر تەرمێکی تر بە الیدا تێپەڕٍی و خەڵکی هەموو بەخراپ باس���یان 
دەکرد بەهەمان ش���ێوەی جاری پێش���وو س���ێ جار فەرمووی )وجبت(. هاوەڵەکانی 
لێیان پرسی بۆچی بۆ هەردووکیان فەرمووت )وجبت(؟ فەرمووی: }َمْن اأَْثَنْيُتْم َعَلْيِه 
ِه ِفى الأَْر�ِض، اأَْنُتْم  اُر اأَْنُتْم �ُسَهَداُء اللَّ ا َوَجَبْت َلُه النَّ ُة َوَمْن اأَْثَنْيُتْم َعَلْيِه �رَشًّ نَّ ا َوَجَبْت َل��ُه اجْلَ َخ��رْيً

ِه ِفى الأَْر�ِض{)13(. واتە: ئەوەی کە بەباش باستان  ِه ِفى الأَْر�ِض، اأَْنُتْم �ُسَهَداُء اللَّ �ُسَهَداُء اللَّ

کرد بەهەشتی بۆ واجب بووە، ئەوەش کە بەخراپ باستان کرد دۆزەخی بۆ واجب 
بوو، پاشان سێ جار فەرمووی: ئێوە شایەتی خوان لەسەر زەویدا.

ئ���ەم خۆشەویس���تییەش لەگەڵ خوا بەیادکردنی بەردەوامی درووس���ت دەبێت، 

وەک���و پێغەمبەری خوا h ل���ە خوای گەورەوە بۆمان دەگێڕێت���ەوە دەفەرموێت: 
ْن َذَك��َريِن ِف َنْف�ِسِه َذَكْرُتُه ِف َنْف�ِسي َواإِْن َذَك��َريِن ِف َمَاإٍ َذَكْرُتُه  }َواأََن��ا َمَع��ُه اإَِذا َذَكَريِن، َفاإِ

12- البخاري، �سحيح البخاري، ج4،�ض111. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج8،�ض41.
13- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج3، �ض53.
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ِف َم��َاإٍ َخ��رْيٍ ِمْنُهْم{)14(. واتە: من لەگەڵ بەندەکەم���م کاتێک یادم دەکات، ئەگەر لە 

ناخی خۆیدا یادم بکات ئەوا منیش الی خۆم یادی دەکەم و باس���ی ئەو دەکەم، خۆ 
ئەگەریش لەناو کۆمەڵێکدا باسم بکات، ئەوا منیش لەناو کۆمەڵێک لە کۆمەڵەکەی 

ئەو باشتر باس و یادی ئەو دەکەم. 
و- هەم���وو ئەو س���یفاتانەی تی���دا بێت، کە خوای گەورە خۆش���ی دەوێن: زۆر 
سیفەت هەن دەقەکانی قورئان و سوننەت باسی گەورەییان دەکەن، هەرکەسیش ئەو 
س���یفاتانەی تێدا بێت؛ دیارە خوای خۆش دەوێت و لەبەرامبەریش���دا خوای گەورە 

خۆشی دەوێت لەوانە: 

- چاکەکاری: اإِنَّ الّلَه ُيِحبُّ امْلُْح�ِسِننَي)15( . واتە: خوای گەورە خەڵکی چاکەکاری 
خۆش دەوێت. 

اِبِريَن)16( . واتە: خوای گەورە خەڵکی ئارامگری  - ئارامگ���ری: َوالّلُه ُيِحبُّ ال�سَّ
خۆش دەوێت.

ِقنَي)17(. واتە: خوای گەورە خەڵکی لەخواترسی  - لەخواترسان: اإِنَّ الّلَه ُيِحبُّ امْلُتَّ
خۆش دەوێت.

- دادپ���ەروەری: اإِنَّ الّلَه ُيِحبُّ امْلُْق�ِسِطنَي)18(. واتە: خوای گەورە خەڵکی دادوەری 

خۆش دەوێ�ت.

- خۆشویس���تنی خەڵکان���ی موس���ڵمان و بەس���ەرکردنەوەیان و لێپرس���ینەوەی 

خەمەکانی���ان: پێغەمبەری خ���وا h دەفەرموێت: }اإنَّ الله تب��ارك وتعال يقول يوم 
القيام��ة اأين املُتحاّب��ون بجايل؟ اليوم اأُظّلهم ف ِظّلي يوم ل ِظ��ّل اإل ِظّلي{. واتە: خوای 

14- البخاري، �سحيح البخاري، ج9،�ض 121. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج8، �ض62.
.195 15- �سورة البقرة: الآية

.146 16- �سورة اآل عمران: الآية
.76 17- �سورة اآل عمران: الآية

.42 18- �سورة املائدة: الآية
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گەورە لە قیامەتدا دەفەرموێت: کوان ئەوانەی لەبەر من یەکتریان خۆش ویستووە، 
ئەم���ڕۆ لە س���ێبەری خۆمدا حەش���ریان دەک���ەم، کە جگە لە س���ێبەری من، هیچ 

سێبەرێکی تر نییە. 
 ز- پابەندبوون بەس���وننەتەکانەوە: ڕاس���تە ئێمە ف���ەڕزەکان لە خوا نزیکمان 
دەکاتەوە، بەاڵم سوننەتەکانیش گرنگن؛ چونکە فەڕزەکان لەوانەیە لە ترسی سزای 
نەکردنەکەی پێوەیان پابەند بین، بەاڵم پاڵنەری سوننەتەکان تەنها خۆشەویستیی 
خوایە و ترس���ی س���زای نەکردنیمان نییەو ەک لە فەرموودە قودسییەکەدا هاتووە: 
ُه{)19(. واتە: بەردەوام بەندەکەم بەکردنی  َواِفِل َحتَّى اأُِحبَّ ُب اإِيَلَّ ِبالنَّ }َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ

سوننەتەکان لێم نزیک دەبێتەوە، هەتا خۆشم دەوێت. 

 h ح- پێغەمب���ەر و خێزان���ەکان و هاوەاڵن���ی خۆش بوێت: پێغەمب���ەری خوا
لَّ  ُهْم اإِ اُر َل ُيِحبُّ لەبارەی خۆشویس���تنی هاوەاڵنی لە پش���تیوانان دەفەرموێت: }اْلأَْن�سَ
ُه{)20(. واتە:  ُه اللَّ ُهْم اأَْبَغ�سَ ُه، َوَمْن اأَْبَغ�سَ ُه اللَّ ُهْم اأََحبَّ ُهْم اإِلَّ ُمَناِفٌق، َفَمْن اأََحبَّ ُموؤِْمٌن، َوَل ُيْبِغ�سُ

ئەوەی پش���تیوانانی خۆش بوێت باوەڕدارە، ئەوەشی ڕقی لێیانە دووڕوو مونافیقە. 
هەرکەس���ێک خۆش���ی بوێن، خوای گەورە خۆش���ی دەوێت، هەرکەسیش ڕقی لێیان 

بێت، خوای گەورە ڕقی لێیەتی.
ت- عاقیبەت خێری: مردن لەس���ەر کردەوەی چاکە نیش���انەی خۆشەویس���تیی 

خوای گەورەیە، عەمری کوڕی حەمقی خوزاعی دەڵێت: پێغەمبەر h فەرمووی: 
ا َبنْيَ  احِلً ُق َلُه َعَما �سَ ِه، َوَما َع�َسَلُه؟ َق��اَل: ُيَوفِّ ��ُه َعْبًدا َع�َسَلُه، َقاَل: َيا َر�ُسوَل اللَّ }اإَِذا اأََح��بَّ اللَّ
ى َعْنُه ِجرَياُنُه، اأَْو َق��اَل: َمْن َحْوَل��ُه{)21(. واتە: ئەگەر خوای گەورە  ��ى َيْر�سَ َجِلِه َحتَّ َي��َدْي اأَ

کەسێکی خۆشویست، شیرینی دەکات. گوتم: واتای چی شیرینی دەکات؟ فەرمووی: 
بەر لە مردنی دەیخاتە س���ەر کارو کردەوەیەکی چاک، هەتا دەرودراوس���ێ و کەسە 

19- البخاري، �سحيح البخاري، ج8، �ض105. 
20- البخاري، �سحيح البخاري،ج5، �ض32. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج1،�ض60.

21- احلاكم، امل�ستدرك، ج2،�ض61. و�سححه الألباين ف �سحيح الرتغيب والرتهيب.
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نزیکەکانی لێ ڕازی دەکات.
کەواتە: مردن لەسەر کاری چاکە، نیشانەی خۆشویستنی خوای گەورەیە.

ئەمە نیش���انەکانی خۆشویس���تنی خوای گەورەیە، ئەوەی تەنها یەک هۆکاریش 
لەمانەی تێدا بێ�ت، خوای گەورە خۆشی دەوێت، بەاڵم دەبێت ئێمە هەوڵ بدەین، 
هەموو ئەوانەمان تێدا بێت، کە خوای گەورە خۆشی دەوێن، ئەوکات خوای گەورە 

لە چەند دەروازەیەکەوە، خۆشی دەوێین و لە خۆیمان نزیک دەکاتەوە.
جا لێرەدا پێویس���تە پرسیاری ئەوە لە خۆمان بکەین: ئایا خۆشەویستیی ئێمە 
بۆ خوای گەورە، بەو ش���ێوەیەیە؟! پێویس���تە بپرس���ین: ئایا ش���ایەنی ئەوەین کە 

نازناو و شەرەفی بەندایەتیی خوامان پێ ببڕێت؟!
ئەگ���ەر وا نییە؛ ئەوا ب���ا پێداچوونەوە ب���ە خۆمان و خۆشەویس���تییەکەماندا 
بکەینەوە؛ چونکە خوای پەروەردگار لە ئایەتێکی هەڕەشەئامێزدا چەند پرسیارێک 
لەبارەی خۆشەویس���تیی خۆی ڕووبەڕووی مرۆڤی باوەڕدار دەکاتەوە و دەفەرموێت: 

اَرٌة  ْفُتُموَها َوِتَ ْمَواٌل اْقرَتَ ن َكاَن اآَباوؤُُكْم َواأَْبَناآوؤُُكْم َواإِْخَواُنُكْم َواأَْزَواُجُكْم َوَع�ِسرَيُتُكْم َواأَ ُق��ْل اإِ

َن الّل��ِه َوَر�ُسوِلِه َوِجَه��اٍد ِف �َسِبيِلِه  ْوَنَها اأََح��بَّ اإَِلْيُكم مِّ َتْخ�َس��ْوَن َك�َساَدَه��ا َوَم�َساِك��ُن َتْر�سَ

ْمِرِه َوالّلُه َل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفا�ِسِقنَي)22(. واتە: ئەی پێغەمبەر  ��ى َياأِْتَي الّلُه ِباأَ وْا َحتَّ بَّ�سُ َفرَتَ

پێیان بڵێ: ئەگەر ئێوە باب و باپیران و منداڵ و نەوەکان و خوشک و براکان و خێزان و 
هاوس���ەرەکان و هۆز و بنەماڵەکان و ماڵ و بازرگانییەک کە لە تێکچوون و زیانهێنانی 
دەترس���ن و زەوی خان���وو ش���وێنی حەوانەوەکانتان ل���ە خواو پێغەمب���ەری خواو 
تێکۆش���ان لە پێناو ڕێبازی خوادا خۆش���تر دەوێت؛ ئەوا چاوەڕێ بن، تا فەرمانی 
خوا بەلەناوبردنتان دێت و خوای گەورەش هەرگیز خەڵکی تاوانبار و سنووربەزێن 

ناخاتە سەر ڕێی ڕاست و تەوفیقیان نادات.
جەمسەرەکانی خۆشەویستیی خوای گەورە: 

دی���ارە چەمکی خۆشەویس���تی لەگ���ەڵ خوای گ���ەورە دوو جەمس���ەری هەیە، 

.24 22- �سورة التوبة: الآية

134



جەمسەرێکیان ئەوە بوو کە باسمان کرد.
جەمس���ەری دووەم: خۆشەویس���تیی خ���وای گەورەی���ە بۆ بەندەکان���ی؛ چونکە 
خۆشەویس���تیی بەن���دەکان بۆ خوای گ���ەورە بێبەرامبەر و تاکالیەن���ە نییە، بەڵکو 
بەرامب���ەرە، وات���ە: ئێمە چەندە خوامان خۆش بوێت و لێ���ی نزیک بینەوە، خوای 
گەورە زۆر زیاتر ئێمەی خۆش دەوێت و لێمان نزیک دەبێتەوە، ئەوەتا لە قورئاندا 
کاتێک باس���ی خۆشەویس���تیی نێوان خۆی و بەندەکانی دەکات خۆشەویستیی خۆی 
بۆ بەندەکانی دەخاتە پێش خۆشەویس���تیی بەندەکانێ���وە بۆ خۆی و دەفەرموێت: 

وَنُه)23(. واتە: خوای گەورە ئەوانی خۆش دەوێت و ئەوانیش خوایان  ُه��ْم َوُيِحبُّ ُيِحبُّ

خۆش دەوێت.
ْرِب،  ا َفَقْد اآَذْنُتُه ِباحْلَ لە فەرموودەیەکی قودسیش���دا دەفەرموێت: }َمْن َع��اَدى يِل َوِليًّ
َواِفِل  ُب اإِيَلَّ ِبالنَّ ُت َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ �سْ َب اإِيَلَّ َعْبِدي ِب�َسْيٍء اأََحبَّ اإِيَلَّ ِمَّا اْفرَتَ َوَما َتَقرَّ

ِتي  ُ ِب��ِه، َوَيَدُه الَّ ُه الَِّذي ُيْب�رشِ َ ��ُه، َفاإَِذا اأَْحَبْبُتُه ُكْن��ُت �َسْمَعُه الَِّذي َي�ْسَمُع ِب��ِه، َوَب�رشَ ��ى اأُِحبَّ َحتَّ

ُه، َوَما  ُه، َوَلِئِن ا�ْسَتَع��اَذيِن َلأُِعيَذنَّ ِتي مَيْ�ِسي ِبَها، َواإِْن �َساأََلِن��ي َلأُْعِطَينَّ َيْبِط���ضُ ِبَها، َوِرْجَل��ُه الَّ
َنا اأَْك��َرُه َم�َساَءَتُه{)24(.  ِدي َعْن َنْف�ِض امْلُوؤِْم��ِن، َيْكَرُه امْلَْوَت َواأَ َنا َفاِعُل��ُه َتَردُّ ْدُت َعْن �َسْيٍء اأَ َت��َردَّ

واتە: هەر کەسێک دژایەتیی خۆشەویستێکی من بکات؛ ئەوا من شەڕی لەدژ بەرپا 
دەکەم ، بەندەکەم بەهیچ شتێک لێم نزیک نابێتەوە ئەوەندەی بە جێبەجێکردنی 
ف���ەڕزەکان لێم نزیک دەبێت���ەوە، بەردەوامیش بەکردنی س���وننەتەکان لێم نزیک 
دەبێتەوە، هەتا خۆش���م دەوێت، کە خۆش���م  ویس���ت؛ دەبم ب���ەو گوێیەی کە پێی 
دەبیس���تێت، بەو چاوەی کە پێی دەبینێت، بەو دەس���تەی کە کاری پێ دەکات ، بەو 
قاچەی کە پێی دەڕوات، ئەگەر داوای هەر شتێکیش���م لێ بکات پێی دەدەم و پەنام 
لە هەرچی پێ بگرێت پەنای دەدەم، لە هیچ شتێک کە بمەوێت بیکەم، هەڵوێستە 
ناک���ەم ئەوەندەی لەکێش���انی گیانی ئەو بەندەیە هەڵوێس���تە دەکەم؛ چونکە ئەو 

.54 23- �سورة املائدة: الآية
24- البخاري، �سحيح البخاري، ج8، �ض105.
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مردنی پێ ناخۆشە و منیش پێم ناخۆشە بێدڵی بکەم.
بەڕێزان، س���ەیری ئەو خۆشەویس���تییەی خوای گەورە بکەن بۆ بەندەکانی، کێ 
هەی���ە لە ئێم���ە ئەوەندە خوای خ���ۆش بووبێت ئەوەندەی خوای گ���ەورە ئێمەی 
خۆش دەوێت؟ هەر بۆیە پێشەوا عەلی دەفەرمووێت: ئەگەر لە قیامەت پێم بڵێن 
لێپرسینەوەت دەدەینە دەست دایک و باوکت ڕازی نابم؛ چونکە دڵنیام لەوەی خوای 

گەورە بەرامبەرم لەوان بەبەزەییترە.
نیشانەکانی خۆشەویستیی خوای گەورە بۆ بەندەکانی: 

لە گرنگترین نیشانەکانی خۆشەویستیی خوای گەورە بۆ بەندەکانی: 
1. بەدەستی خۆی درووست کردووین لە کاتێکدا دەیتوانی فەرمان بە فریشتەکان 

بکات ئەوان درووستمان بکەن.
2. لە ڕۆحی خۆی کردووە بەبەرماندا؛ تا بەهەمیشەیی بمێنینەوە.

3. فەرمانی کردووە بە سەرجەم فریشتە و بەندە نزیکەکانی کە کڕنووشمان بۆ 
ببەن، تا بەگەورە لێمان بڕوانن و هەر لەسەر ئێمەش شەیتانی بە نەفرەت کرد.

4. لەسەر جوانترین شێوە درووستی کردووین.
5. عەقڵ و ژیری پێ داوین و ناوی هەموو هەبووەکانی بوونەوەری فێرکردووین 

کە هیچ کام لە فریشتە زۆر نزیکەکانیش نەیاندەزانی.
6. ئازادی تەواوی پێ داوین لە بڕیار و هەڵبژاردن، تەنانەت لەس���ەر پەرس���تنی 

خۆیشی کە ڕاستییەکی ڕەهایە ناچاری نەکردووین و زۆری لێ نەکردووین.
7. هەمیشە ڕێنموویی کردووین بۆ ڕێگای ڕاست و بەردەوام پەیام و پێغەمبەرانی 

خۆی بۆ ڕەوانە کردووین تا گومڕا و سەرلێشێواو نەبین.
8. هەرچ���ی لە ئاس���مان و زەویدای���ە لە پێناو خزمەت و خۆش���گوزەرانی ئێمەدا 

درووستی کردووە.
9. بەبەهاتری���ن بەرهەمەکان���ی خۆشەویس���تیی خوای گەورەش لێخۆش���بوونی 
گوناهەکان و خۆشکردنی ژیان و گوزەران و گەڕانەوەیە بۆ بەهەشتی نەبڕاوە. ئەوەتا 
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َك َلْو  بەڵێنمان پێ دەدات لە فەرموودەیەکی قودس���یدا و دەفەرمووێت: }يا اْبَن اآَدَم اإنَّ
ُك ِبي �َسْيئًا، لأََتْيُتَك ِبُقراِبَها َمْغِفَرًة{)25(. واتە:  اأََتْيَتِني ِبُقَراِب الأَْر�ِض َخَطاَيا، ُثمَّ َلِقيَتِني ل ُت�رْشِ

ئ���ەی بەندەکەم ئەگ���ەر پڕبەپڕی ئەم زەوییە تاوانت کردبێ���ت، بەاڵم هاوەڵت بۆ 
بڕیار نەدابم، پاشان بگەڕێیتەوە بۆ الم پڕبەپڕی زەوی لێخۆشبوونت پێ دەدەم. 
ل���ەو پێناوەش���دا و هەر لەبەرئەوەی لێیان خۆش بێ���ت و پلەیان الی خۆی بەرز 
بکات���ەوە فەرمانی بە فریش���تەکانی کردووە هەرکەس���ێک بەنیەتیش نیەتی هێنا، 
کردەوەیەکی چاکە بکات، ئێوە بۆی بنووسن بەچاکە، خۆ ئەگەر کردی یەک بە دە و 
تاحەوت سەد جار بەرامبەر بۆی زیاد بکەن، خۆ ئەگەریش نیەتی هێنا خراپەیەک 
بکات؛ ئەوا لەسەری مەنووسن هەتا دەیکات، ئەگەر کردی وەک خۆی بینووسن )26(.
ئەم���ە لە کاتێکدا دەکرا هەر مرۆڤێک کارێک بکات باش بێت، یان خراپ، هێندەی 
کردەوەکەی خۆی پاداش���ت، یان سزا وەربگرێت، بەاڵم خوای گەورە لەبەهانەیە بۆ 

لێخۆشبوونی بەندەکانی و سەفرازکردنیان، نەک سزادانیان.
چەن���دان دەقی قورئ���ان و سوننەتیش���مان هەیە کە جەخت لەس���ەر ئەو خاڵە 

ِذيَن  َث��ُل الَّ دەکەن���ەوە لەوان���ە: خوای گەورە لە قورئان���ی پیرۆزدا دەفەرموێت: مَّ
ٍة َوالّلُه  َئُة َحبَّ نَبَتْت �َسْبَع �َسَناِبَل ِف ُكلِّ �ُسنُبَلٍة مِّ ٍة اأَ ْمَواَلُهْم ِف �َسِبيِل الّلِه َكَمَث��ِل َحبَّ ُينِفُق��وَن اأَ

اِعُف مِلَن َي�َساُء َوالّلُه َوا�ِسٌع َعِليٌم)27(. واتە: نموونەی ئەو کەسانەی کە ماڵەکانیان  ُي�سَ

دەبەخش���ن لە پێناوی خوادا، وەک دەنکە گەنمێک وایە کە حەوت گوڵە گەنمی لێ 
بەرهەم بێت و لە هەر گوڵێکدا، سەد دەنکە گەنمی تێدابێت و خوای گەورەش چەند 

قات لەمەش زیاتر دەدات بە بەندەکانی. 

پێغەمبەری خودایش h لە فەرموودەیەکیدا دەفەرموێت: }َما ِمْن َح�َسَنٍة َعِمَلَها 
ُه  َياَم َفاإِنَّ لَّ ال�سِّ ُه َع��زَّ َوَجلَّ اإِ ْعٍف َقاَل اللَّ اْب��ُن اآَدَم اإِلَّ ُكِتَب َل��ُه َع�رْشُ َح�َسَناٍت اإَِل �َسْبِعِماَئِة �سِ

25- الرتمذي، �سنن الرتمذي، ج5،�ض 348. وقال الألباين ف تخريجه: حديث �سحيح.
.261 26- �سورة البقرة: الآية
.261 27- �سورة البقرة: الآية
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ِل َواأََنا اأَْجِزى ِبِه {)28(. واتە: هەچ کردەوەیەک مرۆڤ بیکات خوای گەورە بەدەقات تا 

حەوسەد قات بۆی دەنووسێت، خوای گەورە دەفەرمووێت: جگە لە ڕۆژوو؛ چونکە 
ئەوە تەنها بۆ منە و هەر خۆیشم دەزانم، چۆن پاداشتی خاوەنەکەی دەدەمەوە.

 ئەگەر سەرنجی ئەو دوو دەقەی سەرەوە بدەین دەبینین ئایەتەکە تەنها باسی 
بەخشین دەکات، بەاڵم فەرموودەکە باسی هەموو کردەوە باشەکان دەکات، لە نوێژ و 

ڕۆژو حەج و فەرمان بەچاکە و ڕێگری لە خراپە.
ل���ە فەرموودەیەک���ی تردا دەفەرموێت: }َم��ْن َقَراأ َحْرفًا ِم��ْن ِكَتاِب اللِه َفَل��ُه َح�َسَنٌة، 
َواحَل�َسَن��ُة ِبَع���رْشِ اأْمَثاِلَها،  َل اأقول : اأمل َح��رٌف، َولِكْن: اأِلٌف َحْرٌف، َوَلٌم َح��ْرٌف، َوِميٌم َحْرٌف{

)29(. هەرکەس���ێک پیتێ���ک لە قورئان بخوێنێت؛ چاکەیەکی بۆ دەنووس���رێت و هەر 

چاکەیەکیش بە دەهێندەی خۆی پاداشت دەدرێتەوە، ناڵێم )ألم( هەمووی پیتێکە، 
بەڵک���و )الف( پیتێکە )الم( پیتێکە )میم( پیتێکە. خۆشەویس���تان س���ەرنج بدەن، 
خ���وا چەن���د میهرەبانە ئێمە ئەگەر لە ڕۆژێکدا یەک الپ���ەڕە قورئان بخوێنینەوە 
ت���ەرازووی چاکەکانم���ان چەند پێی زیاد دەکات و ق���ورس دەبێت! بەاڵم بەداخەوە 

زۆرێکمان سەرەڕای ئەوەش هەر نایکەین
اِتِه[)30(. واتە:  بۆیە عەبدوڵاڵی کوڕی مەسعوود دەڵێت: ]َوْيٌل مِلَْن َغَلَب ُوْحَداُتُه َع�رَشَ
دۆزەخ بە حاڵی ئەو کەسەی کە یەکەکانی لە دەیەکانی زیاتر بن، واتە: تاوانەکانی 

کە یەک بەرامبەرە زیاتر بێت لە چاکەکانی، کە دە بەرامبەر ئەژمار دەکرێت. 
سەرەڕای ئەوانە هەمووی، هەندێک کردەوەی تر هەن پاداشتەکانیان بێ ئەندازە 

زۆرە بۆ نموونە: 
 زیندووکردنەوەی یەک ش���ەوی ساڵ بە پەرس���تش کە شەوی قەدرە خوای گەورە 

لەبارەی���ەوە دەفەرموێت: ليلة القدر خري من األف �سهر)31( . واتە: پەرستش���ی ش���ەوی 

28- الن�سائي، �سنن الن�سائي، ج10،�ض92. وقال الألباين ف تخريجه: �سحيح.
29- الرتمذي، �سنن الرتمذي، ج5، �ض175. وقال الألباين ف تخريجه: �سحيح.

30-اإبن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، ج2،�ض328.
.3 31- �سورة القدر: الآية
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قەدر خێری پەرستشی )1000( مانگی هەیە کە زیاتر لە )83( ساڵ دەکات، واتا ئەگەر 
کەسێک بتوانێت ماوەی )10( ساڵی تەمەنی ئەو )10( شەوەی ڕەمەزان زیندوو بکاتەوە 
ک���ە هەر )10( ش���ەوەکە دەکاتە )40( س���ەعات، ئەگ���ەر ئێمە بتوانین )20( س���اڵ ئەم 
شەوانە زیندوو بکەینەوە بە پەرستش و بەندایەتی و چاکەکردن ئەوکاتە ئێمە )16070( 
س���اڵ تەمەن پەرستش���مان دەبێت. بەم ش���ێوەیە ئێمە دەتوانین بە پەرستش���ی چەند 
کاتژمێرێک لە چەند ش���ەوێکدا پێش���ی هەموو ئەو نەتەوانە بدەینەوە کە پێش ئێمە 
هەزار ساڵ زیاد ژیاون و خواناسییان کردووە، ئەمە تەنها میهرەبانی خوای گەورەیە.

ی���ان نوێژی حەرەمی کەعبەی پیرۆز خێ���ری )100.000( نوێژی هەیە و نوێژی 

مزگەوتەک���ەی پێغەمبەری���ش h خێری )1000( نوێژی هەی���ە و نوێژی مزگەوتی 
ئەقصا خێری )500( نوێژی هەیە.

اَراٌت مِلَا َبْيَنُهَما{)32(. واتە: عەمرەیەک هەتا  یان دەفەرموێت: }اْلُعْمَرُة اإَِل اْلُعْمَرِة َكفَّ
عەمرەیەکی تر هەموو تاوانەکانی نێوانیان دەسڕنەوە.

یان ڕۆژووی )10( موحەڕەم خوای گەورە تاوانی یەک ساڵی پێ دەسڕێتەوە.
یان هەرکەسێک لە ڕۆژێکدا )12( ڕکات نوێژی سوننەت بکات، خوای پەروەردگار 

کۆشکێکی لە بەهەشتدا بۆ درووست دەکات.
بوونی ئەم پاداش���تە زۆرانە لەسەر ئەم کردەوە بچووکانە، بەڵگەی میهرەبانی و 

بەزەیی خوای گەورەن بۆ مرۆڤەکان.
ل���ە هەم���وو ئەمانەش مژدە بەخش���تر ئەوەی���ە، کە هەموو ئەمانەی باس���مان 
کردوون لێکەوتەی کاراکردنی یەک بەش لەس���ەد بەشی بەزەیی خوای گەورەن بۆ 

ْنَزَل  ِه ِماَئَة َرْحَمٍة اأَ بەن���دەکان، وەک لە فەرموودەکەی پێغەمبەردا هاتووە h: }اإِنَّ ِللَّ
اَحُموَن، َوِبَها  ، َفِبَها َيَتَعاَطُفوَن، َوِبَها َيرَتَ نِّ َوالإِْن�ِض َواْلَبَهاِئِم َواْلَهَوامِّ ِمْنَها َرْحَمًة، َواِحَدًة َبنْيَ اجْلِ

ُه ِت�ْسًعا َوِت�ْسِعنَي َرْحَمًة َيْرَح��ُم ِبَها ِعَباَدُه َيْوَم اْلِقَياَمِة{ َر اللَّ َتْعِط��ُف اْلَوْح���ضُ َعَلى َوَلِدَها، َواأَخَّ

32- البخاري، �سحيح البخاري، ج3، �ض2. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج4، �ض107.
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)33(. واتە: خوای گەورە س���ەد بەش بەزەیی هەیە، یەک بەش لەو بەزەییەی خۆی 

ناردۆتە سەر زەوی بۆنێوان مرۆڤ و جنۆکە و ئاژەڵ و باڵندەکان، بەو بەشە بەزەییان 
بەیەکدا دێتەوە و یەکتریان خۆش دەوێت، هەر بەو بەش���ە دڕندەکان س���ۆزیان بۆ 
بەچکەکانیان دەجووڵێت، نەوەدونۆ بەش���ی بەزەییەکەی هەڵگرتووە بۆ باوەڕداران 

لە دواڕۆژدا، کە بۆ لێخۆشبوونی ئەوان دەیخاتە کار. 
جا نازانم چۆن بتوانین باس���ی ئەو )99( بەش خۆشەویس���تییەی خوای گەورە 
بکەین لەدواڕۆژدا؟! چۆن بتوانین درک بە ئاسۆ و سنوورەکەی بکەین؟! ئەگەر هەر 
لە سەرەتای بوونەوەرەوە، تا دەگاتە ئادەم و تا ڕۆژی دوایی، هەموو ئەم بوونەوەرە 
ب���ە ی���ەک بەش بەزەیی خ���وا بەڕێوە چووبێ���ت، ئەی ئەگەر )99( بەش���ەکەی تر 
بخاتە کار بۆ لێخۆش���بوونی بەندەکان، دەبێت ئەو بەدبەختانە کێبن کە هێش���تا 
نایانگرێتەوە و دادیان نادات؟ دەبێت ئەو کەسانە دوایی گلەی لە کێ بکەن و یەخەی 

کێ بگرن؟! دەبێت کێ بە کەمتەرخەم و ستەمکار بزانن؟! 
لێرەدا با هەڵوێس���تە و بەراوردێک بکەین، بزانین کێ پێویستی بە خۆشەویستی 
هەیە؟  بوونی ئەو خۆشەویستییە لەنێوان خوای گەورە و بەندەکانی لە بەرژەوەندیی 
کێیە و کێ لێی بەهرەمەند دەبێت؟ خۆشەویستیی ئێمە بۆ خوا دەبێت چ سوودێکی 
بۆ خوا هەبێت و ئەگەر نەبێت زیانی چی بێت؟! ئەی خۆشەویستیی خوا بۆ ئێمە 

چەند سوودی هەیە و ئەگەر نەبێت تووشی چە بەدبەختییەک دێین.
بۆی���ە بەندایەتی ب���ۆ خوای گەورە، کە لەس���ەر بنەمای ئەو دوو جەمس���ەری 
خۆشەویستییە تۆکمە و پتەوە دامەزراوە جێی شانازی و سەربەرزییە بۆ مرۆڤەکان. 
عەبدوڵاڵی کوڕی موبارەک دەڵێت: ساڵێکیان  وشکەساڵی بوو، چووین نوێژەبارانە 
بکەین، بینیم پیاوێکی ڕەشی هەژار لەپاڵمدا نوێژی دەکرد، گوێم لێ بوو دەیگوت: 
خوایە س���وێندت لەسەر دەخۆم هەر ئێس���تا باران ببارێنە. دەڵێت: چەند ساتێکی 
کەمی پێ چوو بینیم هەور بەری ئاس���مانی گرت و بارانێکی زۆر باری، کە ئەوەم 

33- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج8، �ض96.
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بینی، بڕیارم دا شوێن ئەو پیاوە بکەوم، بزانم چ کارەیە، بینینم لە بازاڕ کۆیلەی 
کەس���ێکە و کڕین و فرۆش���تنی پێوە دەکات. چوومە الی و گوتم: ئەو بەندەیەم پێ 
بفرۆشە و لە خاوەنەکەیم کڕی. لەگەڵ خۆم بردم و لە ڕێگە باسەکەم بۆ گێڕایەوە، 

گوتی: بۆ تۆ ئاگات لێ بوو؟ گوتم: بەڵێ. 
گوتی: باشە مۆڵەتم دەدەیت نوێژێک بکەم؟ 

گوتم: بەڵێ، فەرموو. دەڵێت: دوو ڕکات نوێژی کرد ، پاش���ان دەستی بۆ ئاسمان 
بەرزک���ردەوە و گوتی: خوایە ئ���ەوەی لەنێوان من و تۆدا ب���وو، خەڵک پێی زانیوە، 

خوایە بمبەرەوە بۆ الی خۆت. 
دەڵێت: بینینم هات بەالدا و گیانی دەرچوو. 

ئەمەش پێچەوانەی خۆشەویستیی هەموو بەناو گەورەکانی دونیایە کە لەسەر 
خوێن و ڕەنجی شوێنکەوتەکانیان دەژین و سەرەڕای ئەوەش زۆریش لێیان بێمنەت و 
بێئ���اگان و وەک چۆن دونیایان بەهەدەر دەدەن ل���ە قیامەتیش هەر ئەوانن دەبنە 

مایەی سووتان و تیاچوونیان.
ب���ەاڵم بەداخەوە ئێمە لە تێگەش���تن و مامەڵەکردنمان لەگ���ەڵ ئەم چەمکانە، 

کورتبین و کەمتەرخەمین.
دەڵێین خوامان خۆش دەوێت، بەاڵم لە هەمان کاتدا خەڵکی دژە خواو بێدین و 
داوێنپیسیشمان خۆش دەوێت! دەڵێین خوامان خۆش دەوێت، بەاڵم شوێن بەرنامەی 

خەڵکی تر کەوتووین و بەرنامەی ئەوانمان لە خوا پێ باشترە!.
دەڵێی���ن خوام���ان خۆش دەوێت، ب���ەاڵم ئامادە نین لە پێن���او ڕەزامەندیی ئەو 

دەست لە بچووکترین حەز و ئارەزووی خۆمان هەڵبگرین!
ئەمانە هەمووی دووڕوویی و نیفاقە و لەگەڵ سەرەتاییترین واتای خۆشەویستی 

بۆ خوا یەک ناگرنەوە.
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توکل: یەکێکی ترە لە کردەوە گرنگ و هەستیارەکانی تری دڵ، هەر بۆیە خوای 
گەورە لە زیاتر لە )70( دەقی قورئاندا و بەچەندان ش���ێوەی جیاواز گوزارشتی لێ 
کردووە، پێش���ەوا ئەحمەدیش لەبارەیەوە دەڵێت: ]هو عمل القلب[)1( . واتا بریتییە 

لە کردەوەی دڵ. 
 پێناسەی )توکل( پشتبەستن بە خوای گەورە: 

یان  خۆڕادەستکردن،  یان  پشتپێبەستن،  بەواتای:  زمانەوانیدا  لە  توکل: 
بۆ  خۆڕادەستکردنەش  پشتپێبەستن و  ئەو  هۆکاری  دێت.  خۆبەدەستەوەدان 
دەسەوسانی کەسەکە دەگەڕیتەوە، واتا ئێمە لەبەر بێدەسەاڵتی و الوازیی خۆمان، 

خۆمان ڕادەستی هێزێکی بێهاوتا و لەبن نەهاتوو دەکەین کە خوای گەورەیە.
لە زاراوەشدا: زانایان بە چەند شێوازێک بێناسەی دەکەن: 

پێش���ەوا غەزالی لەبارەی )توکل( دەڵێت: ]الإكتف��اء بالأ�سباب اخلفية عن الأ�سباب 
الظاه��رة مع �سكون النف�ض اإل م�سبب ال�سبب ل ال ال�سبب[)2(. واتە: خۆدانە دەس���تی 

هۆکارە نهێنیی و پەنهانەکانە لەبری هۆکارە دیار و ئاش���کراکان، لەگەڵ دڵنیابوون و 
پشتبەس���تنی تەواو ب���ە بەدیهێن���ەر و هەڵس���ووڕێنەری ه���ۆکارەکان، نەک خودی 

هۆکارەکان.
ش���ێخ عەبدولقادری گەیالنی���ش دەڵێت: ]هو اكتف��اء العبد الذلي��ل بالرب اجلليل، 
كاكتفاء اخلليل باجلليل حني مل ينظر اإل عناية جبيل[)3(. واتە: بریتییە لە پشتبەس���تنی 

1- اإبن القيم، طريق الهجرتني وباب ال�سعادتني، دار ال�سلفية، القاهرة، ط2، 1394، �ض257.
2- الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج4،�ض266.

3- عبد القادر الكياين ]عبد القادر بن مو�سى بن عبد الله بن جنكي دو�ست احل�سني[، الغنية لطالبي 
طريق احلق عز وجل، ج2، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1997، تقيق: اأبو عبد الرحمن �ساح بن 

باسی هەشتەم
پشتبەستن بە خوای گەورە )التوکل(
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بەندەیەکی بێدەس���ەاڵت بە خوایەکی گەورە و بەدەس���ەاڵت، وەک پشتبەس���تنەکەی 
ئیبراهیم���ی خەلیل بە خوای بەدەس���ەاڵت و جەلیل، کاتێک ئ���اوڕی لە چاودێریی 

جبریلیش نەدایەوە و خۆی تەنها بە خوا سپارد )4(. 

هەندێکی تریش دەڵێن: ]ه��و علم القلب بكفاية الرب للعبد[)5(. واتە: بریتییە لە 
دڵنیایی دڵ بە بەسبوونی خوا بۆ بەندەکەی.

کەواتە: توکل بریتییە لەوەی مرۆڤی باوەڕدار خۆی بداتە دەستی خوای گەورە و 
هەموو کار و خواستەکانی خۆی بەو بسپێرێت.

گرنگیی پشتبەستن بە خوای گەورە: 
وەک پێشتریش ئاماژەمان پێ دا، خوای گەورە لە قورئاندا گرنگییەکی زۆری 
بە )توکل( داوە و بە چەندان شێوە و لە چەندان تەوەردا سەرنجی بەندەکانی بۆ 

الی ئەم چەمکەی باوەڕ ڕاکێشاوە  لەوانە: 
جوانەکانی  لەناوە  یەکێک  کردووەتە  )الوکیل(ی  ناوی  گەورە  خوای   -1
خۆی، واتا ئەو زاتەی کە بەدیهێنەر و هەڵسووڕێنەری هەموو بوونەوەرە و هۆکار و 
تەواوی  پەنای  پشت و  ئەویش  هەر  ئەون و  بەدەستی  هەمووی  دەرەنجامەکان 

بەندەکانێتی و هەڵسووڕێنەری ڕاستەقینەی کارەکانیانە.
زۆر ج���ار )توکل(، لەگەڵ باوەڕ باس کراوە و وەکو هاوتای ئەو  وێنا کراوە،   -2

ْلَنا)6(. واتە: بڵێ ئەوە خوای من  ا ِبِه َوَعَلْيِه َتَوكَّ ْحَمُن اآَمنَّ وەک دەفەرموێت: ُقْل ُهَو الرَّ
کە )الرحمن( باوەڕمان پێی هێناوە و پشت و پەنایشمان هەر ئەوە، یان دەفەرموێت: 

حممد بن عوي�سة، �ض318.
4- مەبەستی ئەوەیە کاتێک خەریک بوو ئیبراهیم دروودی خوای لێ بێ فڕێدەنە ناو ئاگرەکەوە، جبریل هات 
بۆ الی و پێی گوت: چیت پێویستە بۆتی بکەم، ئیبراهیم فەرمووی: هیچ پێویستیم بە تۆ نییە: تەنها پێویستیم 

بە خوا هەیە.

5- اإبن القيم، مدارج ال�سالكني، ج2، �ض114.
.29 6- �سورة امللك: الآية
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ْلُت َواإَِلْيِه َمَتاِب)7(. واتە: بڵێ ئەوە پەروەردگاری  ُق��ْل ُهَو َربِّي ل اإَِل�َه اإِلَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ

منە جگە لەو هیچ پەرس���تراوێکی تر بەحەق نییە پش���ت و پەنام هەر ئەوە و هەر 
بۆ الی ئەویش دەگەڕێمەوە. 

3- هەندێک جاریش وەکو مەرجی باوەڕ باس کراوە، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت، 
کە الوازیی پشتبەس���تن بە خوا نیش���انەی الوازیی باوەڕە و نەبوونیش���ی نیشانەی 

وؤِْمِننَي)8(. واتە:  ُلوْا اإِن ُكنُتم مُّ نەبوونی ب���اوەڕە. وەک دەفەرمووێت: َوَعَلى الّلِه َفَتَوكَّ
ئەگەر ڕاس���ت دەکەن و باوەڕدارن؛ ئەوا تەنها پش���ت بە خوای گەورە ببەستن، یان 

لەس���ەر زمانی موس���ا دروودی خوای لێ بێت دەفەرمووێت: َوَقاَل ُمو�َسى َيا َقْوِم اإِن 

�ْسِلِمنَي)9(. واتە: موس���ا بە گەلەکەی گوت:  ُلوْا اإِن ُكنُتم مُّ ُكنُت��ْم اآَمنُتم ِبالّلِه َفَعَلْي��ِه َتَوكَّ

ئەگەر ئێوە ڕاست دەکەن و باوەڕتان بە خوا هێناوە؛ ئەوا تەنها پشت بەو ببەستن.

4- یان هاوتای پەرس���تش و خواناس���ی باس کراوە. وەک دەفەرمووێت: َفاْعُبْدُه 

ْل َعَلْيِه)10( . واتە: هەر ئەو بپەرس���تە و پش���ت و پەنایش���ت با هەر ئەو بێت،  َوَتَوكَّ

اَك َن�ْسَتِعنُي)11(. واتە: ئێمە بەتەنها تۆ دەپەرستین و  اَك َنْعُبُد واإِيَّ یان دەفەرموێت: اإِيَّ
پش���ت و پەنایشمان هەر تۆی. ئیبنو تەیمیە دەڵێت: )توکل( و پشتبەستن بە خوای 
گ���ەورە هەردوو چەمکە س���ەرەکییەکە کۆ دەکاتەوە: چەمکی پەرس���تن و چەمکی 

پشتبەستن ، دەبێت ئەم دووانەش تەنها بۆ خوای پەروەردگار بن.
5- ی���ان هاوت���ای ت���رس ملکەچ���ی و گەڕانەوە ب���ۆ الی خوا باس ک���راوە: وەک 

رُي)12(. واتە: خوایە پش���ت و  ْلَنا َواإَِلْيَك اأََنْبَنا َواإَِلْيَك امْلَ�سِ َنا َعَلْيَك َتَوكَّ بَّ دەفەرمووێت: رَّ

.30 7- �سورة الرعد: الآية

.23 8- �سورة املائدة: الآية
.84 9- �سورة يون�ض: الآية

.123 10- �سورة هود: الآية
.5 11- �سورة الفاتة: الآية

.4 12- �سورة املمتحنة: الآية
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پەنام���ان هەرتۆی و بۆالی تۆ گەڕاوینەوە و چارەنووس و دواڕۆژیش���مان هەر بۆ الی 

َلْيِه اأُِني��ُب)13(. واتە: ئەو  ْلُت َواإِ ُه َربِّي َعَلْي��ِه َتَوكَّ تۆی���ە. یان دەفەرمووێت: َذِلُك��ُم اللَّ
خوای گەورەیە پەروەردگاری منە و پشتوپەنایش���م هەر ئەوە و هەر بۆ الی ئەویش 

دەگەڕێمەوە. 

ِل  ُقوْا الّلَه َوَعَلى الّلِه َفْلَيَتَوكَّ 6- یان هاوتای تەقوا و لەخواترسان باس کراوە: َواتَّ

امْلُوؤِْمُنوَن)14( . واتە: لەخوا بترس���ن و با پش���ت و پەن���ای باوەڕدارانیش تەنها خوای 

گەورە بێت.

ِذيَن  ئارامگری و خۆڕاگری باس کراوە وەک دەفەرمووێت: الَّ یان هاوتای   -7

بە  بوون و پشتیان  ئەو کەسانەی خۆڕاگر  واتە:   .)15(ُلوَن َيَتَوكَّ َربِِّهْم  وْا َوَعَلى  َبُ �سَ

پەروەردگاری خۆیان بەستووە. 
ئەم گرنگیپێدانەی قورئانیش بەم بابەتە وای لە ئیبنولقەییم کردووە لەبارەی 

گرنگی���ی )توکل( بڵێت: ]التوكل ن�س��ف الدين .. ومنزلته: اأو�سع املن��ازل واأجمعها[)16(. 
واتە: پشتبەس���تن بە خوای گەورە نیوەی ئایین و باوەڕە و پێگەکەشی فراوانترین و 

گشتگیرترین پێگەیە.
سەعیدی کوڕی موس���ەییەبیش لەبارەی توکل دەڵێت: ]التوكل جماع الإميان[)17(.

واتە: پشتبەستن بە خوای گەورە کۆمکاری هەموو چەمکەکانی باوەڕە.

.10 13- �سورة ال�سورى: الآية
.11 14- �سورة املائدة: الآية
.42 15- �سورة النحل: الآية

16- اإبن القيم، مدارج ال�سالكني، ج2، �ض113.
17- اإبن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، ج2، �ض497.
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یاسای پەپوەندیی نێوان هۆکار و دەرەنجامەکان)السببیە(: 
یەکێک لە نیشانەکانی لوتفی خوای گەورە بە بەندەکانی ئەوەیە، کە سیستەم و 
هەیە،  لەگەردووندا  هەرچی  کردوونکە  فێری  و  داناون  بۆ  )السببیە(ی  یاساسی 
بگات  ئامانجێک  بەهەر  بیەوێت  کەس  هەر  بۆیە  هەیە،  خۆی  ڕێکاری  هۆکار و 
باش بێت، یان خراپ، خوای گەورە هۆکارەکانی نیشان داوە و ئازادی تەواوی لە 
هەڵبژاردنیشدا پێ داوە و دەتوانێت لەڕێی ئەو هۆکارانەوە ئامانجەکانی باش بن، 

یان خراپ پێیان بگات.
بوون و  لە  پێکەوە  دووشت  پەیوەستبوونی  لە  بریتییە  )السببیە(:  سیستەمی 
نەبووندا، کە یەکێکیان پێش ئەوی تریان ڕوو دەدات و بە یەکەمیان دەگوترێت: 

هۆکار و بەوی تر دەگوترێت: دەرەنجام.
بەهۆی ئەم یاسایەوە ئێمە تێ دەگەین، کە بۆ گەشتن بەهەر ئەنجامێک سەرەتا 
پێویستمان بەڕێکار و هۆکارەکانە، خۆ ئەگەر وانەبووایە، ئەو کات هەموو شتەکان 
لە خۆیانەوە و بەبێ هیچ پێشەکییەک ڕوویان دەدا و ئەو کاتیش عەقڵ و ژیریی 
مرۆڤ، بەهایەکی ئەوتۆی نەدەبوو، بەڵکو مرۆڤەکان دەبوو وەک پەڕی دەم با، 

لەگەڵ کردوون و  لوتفی  ڕٍووداوەکان، بەاڵم خوای گەورە  بدایەتە دەستی  خۆیان 
سەرەڕای ئەوەی ژیری پێداون بۆ هەرشتێکیش یاسا و ڕێسای تایبەتی بۆ داناون و 
فێریشی کردوون، کە لەڕێی ئەو یاسایانەوە بە ئامانجەکانیان دەگەن و لە قەدەری 

بەردەستبوونی هۆکارەکانیش، ئامانجەکان بەرجەستە دەبن.
بەسێ  دەبن  بەیەکەوە  پەیوەستبوونیان  لەڕووی  دەرەنجامەکانیش،  هۆکار و 

بەشەوە: 
هەیە،  دەرەنجامەکاندا  هۆکار و  لەنێوان  تەواو  پەیوەستبوونی  یەکەم:  بەشی 
خواردن و  نێوان  پەیوەستبوونی  وەکو  بترازێن،  لێک  مەحاڵ  کە  بەشێوەیەک 
لە  جۆرێکە  دووانە،  ئەو  بوونی  بێ  ژیان  کە  ژیان،  بەردەوامیی  بۆ  هەناسەدان 
مەحاڵ. ئەم جۆرە هۆکارانە، مرۆڤ بەهیچ شێوەیەک ناتوانێت وازیان لێ بهێنێت؛ 
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الی  دەبێت و  بەرپرسیار  خۆی  بکەوێت،  لێ  بەهۆیانەوە  زیانێکی  هەر  چونکە 
خوایش گوناهبار دەبێت.

بەشی دووەم: گومان دەکرێت کە ئەو هۆکارانە بە دەرەنجامەکانمان بگەیەنن، 
چارەسەر،  بۆ  دەرمان  بەکارهێنانی  نموونە:  بۆ  بێت:  وا  نییە  مەرجیش  بەاڵم 
زۆر جار نەخۆشەکان بەکاری دەهێنن، بەاڵم مەرج نییە پێی چاک ببنەوە، یان 
ڕێگاکانی ڕزق و پارە پەیداکردن، زۆر جار مرۆڤەکان دەیانگرنە بەر، بەاڵم هەندێک 
لە  زیانیان  بەپێچەوانەوە  بگرە  ناکەوێت،  دەست  لێی  هیچیان  هەر  نەک  جار، 

قازانجیان زیاترە.
بۆچوونی پەسەند سەبارەت بەم جۆرەشیان ئەوەیە، کە دەبێت مرۆڤ هەوڵی 
بەهۆی  بکەوێت  لێ  زیانێکی  هەر  نا  ئەگەر  بکات،  ماندوو  بۆ  خۆی  بدات و  بۆ 

وازلێهێنانییەوە هەر تاوانیار دەبێت. 
بەشی سێیەم: ئەم بەشەیان پەیوەستبوونەکەیان وەهمییە و خەڵکی خۆی بۆی 
دەتاشێت، ئەگینا بنەمایەکی شەرعی نییە، وەک: شوومیی هەندێک لە شتەکان، 
یان هەڵواسینی مووتومورو ناڵی ئەسپ و شاخی ئاژەڵ و نووشتەی جادوگەران بۆ 
گەشتن بە ئامڕازەکان ، یان گلدانەوەی دەرد و بەاڵکان، کە ئەمانە هیچیان بەڵگەی 

شەرعییان لەسەر نییەو مرۆڤەکان خۆیان دایان ناوە.
هیچ  باوەڕە و  الوازیی  نیشانەی  شەرعییەکانە و  دەقە  پێچەوانەی  بەشە  ئەم 
بوونێک، یان کاریگەرییەکی ئەوتۆیشی نییە لەسەر ڕووداوەکان و حەرامە مرۆڤ 

پەنایان پێ ببات، یان تەنانەت باوەڕیشیان پێ بکات.

پێغەمب���ەری خوا h لە فەرموودەیەکدا تیش���ک دەخاتە س���ەر ئ���ەم بابەتە و 
ِبيُّ َلْي�َض  ْهُط َوالنَّ وَن َمَعُهْم الرَّ ��اِن مَيُرُّ ِبيَّ ِبيُّ َوالنَّ ْت َعَليَّ الأَُمُ َفَجَعَل النَّ دەفەرموێ���ت: }ُعِر�سَ
ِتي َهِذِه ؟ ِقيَل َبْل َهَذا ُمو�َسى َوَقْوُمُه، ِقيَل  َمَعُه اأََحٌد َحتَّى ُرِفَع يِل �َسَواٌد َعِظيٌم ُقْلُت َما َهَذا ؟ اأُمَّ

َماِء َفاإَِذا �َسَواٌد  اْنُظْر اإَِل الأُُفِق َفاإَِذا �َسَواٌد مَيْاأُ الأُُفَق ُثمَّ ِقيَل يِل اْنُظْر َها ُهَنا َوَها ُهَنا ِف اآَفاِق ال�سَّ

َة ِمْن َهوؤُلِء �َسْبُع��وَن اأَْلًفا ِبَغرْيِ ِح�َساٍب.... َفَقاَل: ُهْم  نَّ ُتَك َوَيْدُخُل اجْلَ مَّ َق��ْد َماأَ الأُُفَق ِقيَل َهِذِه اأُ
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ُلوَن{)18(. وَن، َول َيْكَتُووَن، َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَّ ُ ُقوَن، َول َيَتَطريَّ ِذيَن ل َي�ْسرَتْ الَّ

 وات���ە: خوای گەورە قیامەتی هێنایە پێش چ���اوم و بینیم هەندێک پێغەمبەر 
تێپ���ەڕ دەبوون، کۆمەڵێ���ک خەڵکیان لەگەڵدا بوون، هەندێکی تر کەس���یان لەگەڵ 
نەب���وو، تا لە دوورەوە ڕەش���اییەکی زۆرم بینی گوتم: ئەوە چییە؟ ئەوە ئوممەتی 
منن؟ گوتیان: نا، ئەوە موسا و گەلەکەیەتی. گوتیان: سەیری ئاسۆ بکە، سەیرم کرد 
بینیم ڕەشاییەکی یەکجار زۆر هەیە کە دەم کەلی ئاسۆی گرتبوو، گوتیان سەیری 
ئەوێ و ئەوێ و ئەوێ بکە لە ئاس���ۆی ئاس���ماندا بینیم لەوێش ڕەش���اییەکی یەکجار 
زۆر هەیە بەری ئاسمانی گرتووە گوتیان: ئەو ڕەشاییە زۆرە ئوممەتی تۆن؟  لەوانە 
حەفتا هەزاریان بەبێ لێپرسینەوە دەچنە بەهەشت، پاشان لە وەسفی ئەو حەفتا 

هەزارەدا فەرمووی: 
ُقوَن{. واتە: ئەوانەن کە پەنا بە نووش���تە )19(و جاد وو، فاڵ و  ِذي��َن ل َي�ْسرَتْ  }ُه��ْم الَّ

وَن{. باوەڕیان نییە بەوەی کە ش���تێک ش���ووم بێت،  ُ قاوەگرتنەوە نابەن. }َول َيَتَطريَّ
یان خێری پێوە نەبێت، یان پێی ڕەش بێت.}َول َيْكَتُووَن{. واتە: داخ و سووتان بۆ 

چارەسەر بەکار ناهێنن )20(.
ُلوَن{. واتە: لەبری پەنابردن بەو شتانە پشت  پاشان فەرمووی: }َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَّ

بە خوای خۆیان دەبەستن.
َفَر،  َة، َوَل َهاَمَة، َوَل �سَ لە فەرموودەیەکی تردا دەفەرمووێت: }َل َعْدَوى، َوَل ِطرَيَ

ح{)21(.  َوَل َنْوءَ ، َوَل ُغوَل، َوَل ُيوِرُد ُمِْر�ٌض َعَلى ُم�سِ

18- البخاري، �سحيح البخاري، ج7، �ض126. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج1، �ض143.
19- هەرچەندە نووشتەکردن بە کۆمەڵێک مەرج حەاڵڵە: لەوانە تەنها قورئانی تێدا بنووسرێت،. دووەم: هیچ 
نەخشە و تەلیسمی تێدا نەبێت و بە خەتێکی ڕوون نووسرابێت. سێیەم: کەسەکە بڕوای وا بێت کە شیفا تەنها 

لەالی خوایە، نەک خودی نووشتەکەو هەر نووشتەیەک ئەو مەرجانەی تێدا نەبێت، حەرامە و درووست نییە.

20- دیارە مەبەست لەو داخە، داخی زەمانی پێغەمبەر بووە h کە هیچ ڕوویەکی پزیشکی نەبووە، بەاڵم 
ئەگەر سەلما، داخکردن بۆ ڕێگرتن لە خوێنبەربوون سوودی پزیشکی هەیە؛ ئەوا درووستە و کێشەی نییە.

21- بۆ نموونە: چەند ساڵێک لەمەوبەر سەرۆکی لەسەر کار البراوی تونس، ئەو ساڵەی کە ئەنفلۆنزای باڵندە 
باڵو بوویەوە، نەیهێشت حاجیانی تونس بڕۆن بۆ حەج، بە بیانووی ئەوەی تووشی ئەو نەخۆشییە نەبن، کەچی 

148



}َل َع��ْدَوى{: وات���ا هیچ ک���ەس باوەڕی وا نەبێت کە بەهۆی پەتاو نەخۆش���یی 
کەسێکی ترەوە، تووشی نەخۆشی بووە، بەڵکو بەقەدەری خوای بزانێت و بشزانێت 

ئەگەر ڕەزامەندیی خوای لەسەر نەبوایە؛ تووش نەدەبوو)22(.
 ئ���ەم بابەت���ەش ئەگ���ەر ب���ەوردی مامەڵەی لەگ���ەڵ نەکەین؛ تووش���ی هەڵە 
دەبین؛ چونکە دوو جەمس���ەری هەیە: جەمس���ەرێکیان ل���ەڕووی بیروباوەڕەوەیە، 
کە فەرموودەکە باس���ی لێوە دەکات. جەمس���ەری دووەمیش ل���ەڕووی پارێزکاری و 

خۆپاراس���تنی جەس���تەییەوەیە، کە پێغەمبەری خ���وا h فەرمانی پێ کردووین، 
ئەوەن���دەی دەتوانین خۆم���ان لەو نەخۆش و نەخۆش���ییانە بپارێزێن، کە ئەگەری 
گواس���تنەوەیان هەیە، هەر بۆیە لە کۆتایی فەرموودەکەدا دەفەرمووێت: }ول ُيوِرُد 
ح{. واتە: با ئەگەر کەس���ێک  وش���تر، یان ئاژەڵەکانی نەخۆش بوون،  ُمِْر�ٌض َعَلي ُم�سِ

تێکەڵی  وش���تر، یان ئاژەڵی کەسێکی تری نەکات، کە ساغن. هەر لەو پێناوەشدایە، 
فەرمان���ی کردووە ک���ە ئەگەر تاعون و پەتا لە ش���وێنێکدا هەب���وو نەچینە ناوی، 
وەئەگەری���ش لە ش���وێنێکدا بووین و تێیدا باڵو بووبوویەوە لێ���ی دەرنەچین، یان 
فەرموویەتی خۆت لە مرۆڤی گول بپارێزە، وەک چۆن خۆت لە شێر دەپارێزیت. 
کەواتە: دەبێت بەوردی مامەڵە لەگەڵ کۆی فەرموودەکاندا بکەین؛ بۆئەوەی 

نەکەوینە هەڵەوە. 
ة{: واتا هیچ ش���تێک ش���ووم و خراپ نییە، ئەم���ەش فێری ئەوەمان   }َوَل ِط��رَيَ

دەکات، کە ڕەش���بین نەبین بەرامبەر هیچ درووستکراوێکی خوای گەورە، نە خاک، 
نە ئەسپ، نە باڵندە، نەهیچ ڕۆژ و مانگێک؛ چونکە هەموو ئەمانە، درووستکراوی 

خوای گەورەن، خێر و شەڕیان بۆ خۆیشیان بەدەست نییە، نەک بۆ خەڵکی.
 }وَل َهاَمَة{: مەبەست پێی دیسان کوندەپەپووە؛ چونکە کاتی خۆی عەرەبەکان 
ئەگەر کوندەپەپوویەکیان لە سەر ماڵێک، یان خێمەیەک ببینیایە، پێیان وابوو ئەو 
سبحان الله خۆی لە ناو کۆشکەکەی خۆیدا و لەژێر ئەو هەموو چاودێرییە  وردەدا، تووشی پەتای ئەنفلۆنزای 

باڵندە بوو.

22- م�سلم، �سحيح م�سلم،ج7، �ض31.
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ماڵە خاپوور دەبێت، یان خاوەنەکەی بەکوشت دەچێت، هەروەها بڕوایشیان وابوو 
کە کەسێکیان لێ دەکوژرێت ڕۆحیانەتەکەی دەچێتە سەر شکڵی کوندەپەپوویەک و 
هەر بەدەوری ماڵەکەیاندا دەس���ووڕێتەوە تا تۆڵەی نەکەنەوە لە کۆڵیان نابێتەوە. 

ج���ا پێغەمبەری خ���وا h پێیان دەفەرمووێ���ت: ئەوانە هەمووی ش���تی بەتاڵن و 
بنەمای شەرعی و لۆژیکییان نییە.

َفر{: هەندێک لە ڕاڤەکارانی فەرموودە، پێیان وایە )صفر( مەبەست   }َوَل �سَ
لێی مانگی )سەفەر(ە، کە خەڵکانێک تا ئێستایش پێیان وایە، مانگێکی شوومە و 

سەفەری تێدا ناکەن و ژن و ژنخوازی تێدا ناکەن، پێغەمبەری خوا h ئەم تێڕوانینە 
ڕەت دەکاتەوە و بۆیان ڕوون دەکاتەوە، کە هیچ کاتێکی خوا شووم نییەو ناشبێت 

ئاوها تەماشا بکرێت. 
}َوَل َنْوء { نەو ء ناوی ئەستێرەیە، کاتی خۆی ئەستێرەناسەکان، هەر ئەستێرەیە و 
بۆ شتێکیان دانابوو، ئەستێرەیەک بۆ باران، یەکێک بۆ ڕزق، هەندێک ئەستێرەش 
چارەڕەشییە،  شوومی و  بەدبەختی و  نیشانەی  دەرکەوتنی  بوو  وا  پێیان  هەبوو 

 h خوا  پێغەمبەری  خۆشگوزەرانییە،  خۆشبەختی و  نیشانەی  تریش  هەندێکی 
سەرجەم  وەکو  ئەستێرەکانیش  نین و  ڕاست  هیچی  ئەمانە  دەفەرموێت:  پێیان 
شتەکانی تر درووستکراوی خوان و بێگیان و بێهەستن و هیچیان بۆ خۆیان بەدەست 

نییە، چجای بۆ خەڵکی تر.
ئاخر چۆن دەبێت مرۆڤێکی ژیر، کە خوای گەورە تێکڕای بوونەوەری بۆ ئەو 
درووست کردووە، پێی وا بێت خێر و شەڕی ژیانی ئەم، لە دەستی ئەم دار و بەرد 

قەبر و بتە بێگیانانەدایە؟! 
ئەوەی جێی داخە، ئەوەیە ئەمانە تەنها بیروباوەڕی سەردەمی کۆن نەبوون، 
بەڵکو ئێستایشی لەگەڵ بێت، زۆرێک لە مرۆڤەکان هەر لەو زەنگاوی نەفامییەدا 
دەژین، بۆ نموونە: هۆنگ کۆنگ، کە یەکێکە لە پێشکەوتوترین  واڵتەکانی جیهان 
لەڕووی تەکنەلوجیاوە، ئێستایش پەیکەری بوزا دەپەرستن و کڕنووشی بۆ دەبەن، 
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لە هیندستان کە واڵتێکی نەوەوییە و لە زۆر ئاستی زانستیدا، زۆر پێشکەوتوون 
ئێستایش مشک و مانگا و بت و فیل و ئەندامی زاوزێ دەپەرستن، ئەمانە بە جۆرێک 
نەفامن، کە باوەڕ ناکەم لە هیچ سەردەمێکی ژیانی مرۆڤایەتیدا، نەفامی وا هەبوو 
بێت و پێشکەوتنی تەکنەلۆجیایش نەیتوانیوە ڕێگر بێت لە هیچ کام لەم بیرو 

باوەڕەپووچ و بێبنەمایانە. 
}َوَل ُغوَل{ ناوی جنۆکەیە و کاتی خۆی عەرەبەکان پێیان وا بوو، جنۆکەکان 
 hپێغەمبەر دەکەن،  ئازاریان  زیان و  تووشی  دەگرن،  پێ  ڕێیان  بیابانەکاندا  لە 
دەیەوێت دڵنیایان بکاتەوە، کە ئەوانە هیچی ڕاست نین و بوونیان نییە و جنۆکە و 
شەیتانەکانیش درووستکراوی خوای گەورەن و وەک ئێمەی مرۆڤن و بەبێ  ویستی 

خوا ناتوانن هیچ سوود، یان زیانێکمان پێ بگەیەنن.

ئەمانەی پێغەمبەر h لەم فەرموودەیەدا باسیان دەکات، کۆمەڵێک هۆکار و ئامراز 
بوون خەڵک بۆ گەشتن بە ئامانجەکانیان، یان خۆالدان لە بەاڵو نەهامەتییەکان 
پەنایان پێ دەبردن و قوربانی و نەزر و پەرستشیان بۆ ئەنجام دەدان، ئەو دەیەوێت 
)توکل( و پشتبەستن بە خوای  بنەمای  لەگەڵ  ئەمانە هیچی  بفەرمووێت  پێیان 

گەورە یەک ناکاتەوە و دژ دەوەستێتەوە. 
دواتر هاوەڵەکانی پرس���یاریان کرد، کە ئەگەر کەسێک شتێکی وای کردبوو، یان 
َك  لَّ َخرْيُ ُهمَّ َل َخرْيَ اإِ ئەگەر بەبیریدا هات، چی بکات باش���ە، فەرمووی با بڵێ���ت: }اللَّ
َك{)23(. واتە: خوایە هیچ باش���ە و چاکەیەک نییە، جگە  َك َوَل اإَِلَه َغرْيُ َوَل َطرْيَ اإِلَّ َطرْيُ

لەوەی لەالی تۆوە دێت، هیچ ناخۆش���ی و نەهامەتیی���ەک نییە، جگە لەوەی لەالی 
تۆوە دێت، هیچ پەرستراوێکیش بەحەق نییە، جگە لە زاتی تاکی پاکی تۆ نەبێت. 
هەندێک فەرموودە لەم بارەیەوە هەن، هەموویان ڕاڤەی هەڵەیان بۆ کراوە و وەکو 
پێویست بەدواداچوونیان بۆ نەکراوە لە دیارترینی ئەو فەرموودانە، فەرموودەکەی 
ُم ِف َثَاَثٍة:  وؤْ َا ال�سُّ عەبدوڵ���اڵی کوڕی عومەر و ئەبو هورەیرەیە کە دەفەرمووێت: }اإِنَّ

23- الإمام اأحمد، امل�سند، ج2، �ض220، وقال الأرنوؤوط ف تخريجه: حديث ح�سن.
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اِر{)24(. واتە: تەنها سێ شت شوومن: ئەسپ و ئافرەت و خانوو.  ِف اْلَفَر�ِض، َوامْلَْراأَِة، َوالدَّ

دوو پیاو هاتن بۆ الی خاتوو عائیش���ە و پرسیاری ئەو فەرموودەیەیان لێ کرد، 

 h کە بیستی زۆر تووڕە بوو فەرمووی: چۆن شتی وایان بەدەم پێغەمبەری خواوە

يَبٍة ِف اْلأَْر�ِض  �سِ ��اَب ِمن مُّ �سَ گوت���ووە؟! ئەوە نییە خوای گەورە دەفەرموێت: َما اأَ

اأََه��ا)25( . واتە: هەچ بەاڵ و ناڕەحەتییەک  ْبَ ن َقْبِل اأَن نَّ لَّ ِف ِكَت��اٍب مِّ َوَل ِف اأَنُف�ِسُك��ْم اإِ

بەسەرتان دێت لە زەویدا بەقاتوقڕی، یان  وشکەساڵی، یان لە خۆتاندا بە نەخۆشی و 
کەمئەندامی، هەموو ئەوانە الی ئێمە تۆمار کراون، بەر لەوەی کە هەر ببن و بێنە 

دونیاش.
دواتر خاتوو عائیشە پێیان دەفەرموێت: خوا لێیان خۆش بێت ئەوان کە هاتنە 
خزم���ەت پێغەمبەر گوێیان لە س���ەرەتای فەرموودەکە نەبوو، بەس کۆتاییەکەیان 
گوێ لێ بوو، سەرەتای فەرموودەکە، پێغەمبەر فەرمووی: }لعن الله اليهود والن�سارى 
الذي��ن قال��وا اإن ال�سوؤم ف ثاث{)26(. واتا نەفرەت���ی خوا لە جوولەکە و گاورەکان، کە 

دەیانگوت ئەو سێ شتە شوومن.
بەم شێوەیە خاتوو عائیشە خوای لێ ڕازی بێت، تێگەشتنی ئەو هاوەاڵنە ڕاست 

 h دەکاتەوە و جەخت لەسەر ئەو بنەما گشتییانە دەکاتەوە، کە پێغەمبەری خوا
باسی کردوون، کە هەموو شتێک بەدەستی خوای گەورەیە و هیچ شتێک بێ ئەو 

ناکرێت و مرۆڤەکان دەبێت تەواو دڵیان لەسەر ئەمە، دامەزراو بێت.

شێوازی درووست بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ یاسای )السببیة(: 

24- البخاري، �سحيح البخاري، ج4،�ض29.
.22 25- �سورة احلديد: الآية

�ض172- الأرنوؤوط،  �سعيب  تقيق:  الآثار،  م�سكل  بيان  ج2،  الطحاوي[،  جعفر  ]اأبو  الطحاوي   -26
.175
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مامەڵەکردن  شێوازی  لەسەر  ئاشکران  ڕوون و  شەرعییەکان  دەقە  هەرچەندە 
لەگەڵ یاسایی )السببیة( و چۆنێتی ئاوێتەکردنی بە بنەمای پشتبەستن بە خوای 
بەشێوەیەکی  ناتوانن  یان  نازانن،  خەڵکی  لە  هەندێک  بەداخەوە  بەاڵم  گەورە، 
دروست مامەڵە لەگەڵ ئەو دوو چەمکەدا بکەن و هاوسەنگی نێوانیان ڕابگرن، بۆیە 

بەشێوەیەکی گشتی خەڵکی لەو ڕووەوە دابەش بوون بەسەر سێ بەرەدا: 
ئەوان  تەنها  وایە،  پێیان  هۆکارەکانن و  وابەستەی  تەواو  هەندێک  یەکەم: 
کاریگەرییان هەیە و هیچ شتێکی تر کاریگەریی هەر نییە، ئەمانەش وەکو خەڵکانی 
مادەپەرست و عەقڵگەراکان، ئەمەش تێگەشتنێکی درووست نییەو پێچەوانەی دەقە 
لەم  بە خوایە؛ چونکە هیچ شتێک  پشتبەستن  )توکل( و  بنەمای  شەرعییەکان و 
گەردوونەدا، بێ  ویستی خوا ڕوونادات و هەر ئەویش ئەو پەیوەستبوونەی لەنێوان 
هۆکار و دەرەنجامەکاندا درووست کردووە و هەر خۆیشی دەتوانێت بەتاڵی بکاتەوە. 
دووەم: هەندێکی تر بەتەواوی پشتیان لە هۆکارەکان کردووە و خۆیان داوەتە 
بەستن  پشت  لەگەڵ  دژە  هۆکارەکان  لە  ئاوڕدانەوە  وایە  پێیان  قەدەر و  دەستی 
لە چەمکی  بە خوای گەورە، ئەمەش دیسانەوە بۆچوون و تێگەشتنێکی هەڵەیە 

)توکل( و بگرە زانایان بەم جۆرە دەڵێن: )تواکل(، نەک )توکل(.

گوتی:  بوو،  پێ  وشترێکی    h پێغەمبەر  خزمەت  هاتە  پیاوێک  جارێکیان 

ئەی پێغەمبەری خوا h ، وشترەکە بەردەم و بیسپێرم بەخوا؟ یان بیبەستمەوە؟ 

پێغەمبەری خوا h پێی فەرموو: بیبەستەوەو ئەوجا بیسپێرە بە خوا.
ڕاستە ئێمە دەڵێین: پێویستە مرۆڤی باوەڕدار بۆ هەموو کارەکانی تەنها پشت 
بە خوای گەورە ببەستێت و بەتەواوی خۆی بداتە دەستی ئەو و هەموو هیدایەت و 
تەوفیقێک هەر لەو داوا بکات، بەاڵم ئەمە هەرگیز واتای ئەوە نییە کە مرۆڤ 
پاڵی لێ بداتەوە و هیچ هەوڵێک نەدات و ڕێکارە شەرعی و یاسایی و سرووشتییەکان 
نەگرێتە بەر لە پێناو گەشتن بە ئامانجەکانی، ئەمە پێچەوانەی  ویستی خوای 

گەورە و بنەمای )توکل( و سیرەت و سوننەتی پێغەمبەران و سرووشتی ژیانیشە.
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ئەوەت���ا خ���وای پەروەردگار لە زۆر ش���وێنی قورئاندا فێرم���ان دەکات و هەڵمان 
دەنێ���ت تا کار بە هۆکارەکان بکەین و پێش���مان دەڵێت بەبێ هۆکار و ماندووبوون 

ْي�َض ِلْاإِن�َساِن  ئەو بەهانای کەس���ەوە نایەت، بۆ نموونە: پێمان دەفەرموێت: َواأَن لَّ

اإِلَّ َم��ا �َسَع��ى)27( . واتە: هیچ بۆ مرۆڤەکان نابێ���ت جگە لەوەی خۆیان هەوڵی بۆ 

نەدەن و کاری بۆ نەکەن، یان کاتێک باسی پێدانی ڕزق و ڕۆزی دەکات دەفەرمووێت: 
 )28(ُسوُر� ْزِقِه َواإَِلْيِه النُّ ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلأَْر�َض َذُلوًل َفاْم�ُسوا ِف َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن رِّ

. واتە: خوای گەورە زەوی بۆ ڕام و ملکەچ کردوون بڕۆن پێیدا بگەڕێن و لە ڕزق و 
ڕۆزی خوا بخۆن، کەواتە: بەبێ گەڕان و ماندوبوون، ڕزق نییەو پەیدا نابێت.

تەنان���ەت هەندێ���ک ج���ار ئەگ���ەر ه���ۆکارەکان زۆر الوازی���ش بن و لە ئاس���ت 
دەرەنجامەکانیشدا نەبن، خوای گەورە هەر فەرمانی پێ دەکات، نەوەک مرۆڤەکان 
فێری پاڵدانەوە و تەممەڵی بن، ئەوەتا کاتێک موسا دروودی خوای لێ بێ، خەریکە 
بکەوێتە بەردەس���تی فیرعەون و س���ەربازەکانی، خوای گەورە فەرمانی پێ دەکات و 

 . )29(ْوِد اْلَعِظيِم�� اَك اْلَبْح��َر َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّ ب بَِّع�سَ ِ دەفەرموێ���ت: اأَِن ا�رشْ
وات���ە: فەرمانمان پێ کرد کە گۆچانەک���ەت بدە بە ئاوی دەریاکەدا و ئاوی دەریاکە 
بوو بەدوو کەرتەوە، هەر کەرتێکی هێندەی ش���اخێکی سەخت دەبوو. باشە دەبێت 
هێزی ئەو دارە، لەچاو هێزی ئەو دەریایەدا چی بێت، بەاڵم خوای گەورە دەیەوێت 
هەرچۆن بێت، موس���ا خۆی هەوڵێکی ڕزگاربوون بدات و ئەوجا ئەو قودرەتی خۆی 
ب���ۆ بخات���ە کار و ڕزگاری بکات، یان کاتێک دەیەوێت ش���یفای ئەی���وب بدات، پاش 

چەندان س���اڵی نەخۆشی و نەهامەتی پێی دەفەرموێت: اْرُك�ْض ِبِرْجِلَك َهَذا ُمْغَت�َسٌل 

اٌب)30(. واتە: هەستە ڕاکە، ئەوە ئاوێکە خۆتی تێدا بشۆرە و لێی بخۆرەوە،  َباِرٌد َو�رَشَ

.39 27- �سورة النجم: الآية
.15 28- �سورة امللك: الآية

.63 29- �سورة ال�سعراء: الآية
.42 الآية ض� 30- �سورة
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کاتێ���ک ئەی���وب ئەو کارەی کرد، خوای گەورە ش���یفای بۆ ن���ارد، یان بە مەریەمی 

ا﴾)31(. واتە: دەس���ت بەرە و  ْخَلِة ُت�َساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنًيّ ي اإَِلْيِك ِبِجْذِع الَنّ فەرموو: ﴿َوُهِزّ
ق���ەدی خورماک���ە ڕابوەش���ێنە، خورمای تەڕوت���ازەت بۆ دەخاتە خوارەوە. باش���ە 
ئافرەتێک لە کاتی ژانی منداڵبووندابێت و بەو هەموو ئازارەوە دەتوانێت بەدەستە 
لەرزۆکەکانی قەدی دارخورمایەک ڕابوەشێنێت. بەدڵنیاییەوە نەخێر، بەاڵم خوای 

گەورە فێری پشتبەستن بەخۆی و پەنابردنەبەر هۆکارەکانی دەکات.
کاتێکیش باسی بەخششەکەی خۆیمان بۆ دەکات بۆ زەکەریا پێغەمبەر، سەرەتا 
ب���اس ل���ەوە دەکات کە زەکەریا هەوڵ���ی داوە و نزای ک���ردووە و پاڕاوەتەوە و پەنای 
بردۆەتە بەر خوا، ئەوجا ئەویش هاتووە بەدەم داواکەیەوە و منداڵی پێ داوەو لەو 

ا اإِْذ َناَدى َرَبُّه َرِبّ ل َتَذْريِن َفْرًدا َواأَْنَت َخرْيُ اْلَواِرِثنَي *  بارەیەشەوە دەفەرموێت: َوَزَكِرَيّ

َلْحَنا َلُه َزْوَجُه)32( . واتە: زەکەریایش کاتێک هاواری  �سْ َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى َواأَ

ل���ە خوا کردو گوتی: خوایە بەتەنهای���ی و وەچاغکوێری نەمهێڵیتەوە ، تۆیش خۆت 
باش���ترینی میراتگرانی. ئەوکات هاتین بەدەم داواکەیەوە و خێزانەکەیمان بۆ باش 

کردەوە و یەحیامان پێ بەخشی. 

ُه  یان لەبارەی ش���یفا و چارەسەرەکەی ئەیوبەوە دەفەرموێت: ﴿َواأَُيّوَب اإِْذ َناَدى َرَبّ
ّ َواآَتْيَناُه اأَْهَلُه  اِحِمنَي * َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َفَك�َسْفَنا َم��ا ِبِه ِمْن �رُشٍ ْرَحُم الَرّ ْنَت اأَ ُّ َواأَ ِن��َي ال���رشُّ اأَيِنّ َم�َسّ

َوِمْثَلُه��ْم َمَعُه��ْم﴾)33(. واتە: ئەیوبیش کاتێک ه���اواری لەپەروەردگاری کرد و پاڕایەوە 

کەمن نەخۆش کەوتوم و تۆیش خوایەکی بەخش���ندە و بەبەزەییت، یەکسەر هاتین 
ب���ەدەم داواکەیەوە و هەرچی نەخۆش���ی هەبوو چارەس���ەرمان کرد و هەرچی ماڵ و 

منداڵی هەبوو ، دووهێندەی ئەوەشمان پێ دایەوە.
جا ئەمانە پێغەمبەران و خەڵکانی بۆ خواسوڵحاو بوون، ئەگەر خوای گەورە 

.25 31- �سورة مرمي: الآية
.90-89 32- �سورة الأنبياء: الآيتان
.84-83 33- �سورة الأنبياء: الآيتان
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بۆیە  دەکات؟!  چۆن  ئێمەی  بۆ  ئەی  نەکردبێت،  ئەمان  بۆ  هیچی  هۆکار  بەبێ 
مەبەستی گێڕانەوەی چیرۆکەکان ئەوەیە، کە خوای گەورەئێمە فێر بکات کە بەبێ 
هەوڵ و ماندبوونی مرۆڤەکان خۆیان هیچیان بۆ ناکات، نە لە دونیا، نە لە دواڕۆژ. 
 سێیەم: هەندێکی تر پێیان وایە، کە پێویستە بەشێوەیەکی هاوسەنگ مامەڵە 
لەگەڵ ئەو دوو چەمکە بکرێت و مرۆڤ لەڕووی هۆکارەکانەوە، چی پێ بکرێت؛ 
ئامادەباشی تەواو بکات، بەاڵم دڵی بە دەسەاڵتی خواوە پەیوەست بێت و پێی وا 

بێت، بەبێ  ویستی ئەو هیچ ناکرێت.
بۆچوونە  ئەم  پشتڕاستی  شەرعییەکان  بەڵگە  درووستە و  بۆچوونی  ئەمەش 

دار، سەرەتا هەموو هەوڵ و کۆششێکی خۆی بخاتە  دەکەنەوە، پێویستە مرۆڤی باوەڕٍ
کار و هەرچی هۆکار و ڕێکاری شەرعی  هەیە بۆ گەشتن بە ئامانجەکەی بیگرێتە 

بەر و ئەوجا پشت بە خوا ببەستێت.
بۆ نموونە: جووتیارێک بۆ وەگەرخستنی زەوییەکەی و بەرهەمهێنانی پێویستی 
بە کێاڵن و تۆوکردن و ئاودان و بژارکردن و چەندان هۆکاری تر هەیە، بەاڵم ئەمانە 
هەموویشیان پێکەوە بەس نین بۆ سەرکەوتن و گەشتن بە ئەنجام؛ چونکە ئەو 
کەسەی بڕیار لە سەرکەوتن، یان شکستخواردنی پڕۆسەکە دەدات، خوای گەورەیە، 
بەاڵم  داوە،  ئاومان  چاندووە و  تۆوەکەمان  ڕاستە  ئێمە  هۆکارەکان،  ئێمە و  نەک 
بڕیاری ڕۆح بەبەراکردن و چەکەرەکردنی تۆوەکە الی ئەوە، نەک الی ئێمە و هەر 

ئەویش بڕیاری پەیوەستبوون لەنێوان هۆکار و دەرەنجامەکاندا دەدات.
بۆ نموونە: ڕێکاری ش���ەرعی و سرووش���تی ب���ۆ بوونی منداڵ و درووس���تبوونی 
پڕۆسەی هاوس���ەرگیری و جووتبوونە لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر، بەاڵم ئایا بەتەنها 
ئەوەندە بەسە بۆ گەشتن بەو ئامانجە؟! بەدڵنیاییەوە نەخێر، ئەوە بەتەنها بەس 
نیی���ە، بەڵکو دەبێت خوای گەورە  ویس���تی لەس���ەر درووس���تبوون و پێدانی منداڵ 
هەبێ���ت، ئەگین���ا وەک دەبینی���ن هەزاران ک���ەس هەن، نەک یەک پڕۆس���ە، بەڵکو 
چەندان پڕۆس���ەی هاوسەرگیریشیان ئەنجام داوە، بەاڵم بێسوود بووە و نەبوونەتە 
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خاوەنی منداڵ و پزیشکەکانیش دەسەوسانن لە دۆزینەوەی هۆکاری نەزۆکییەکە.
کاتێکیش خۆی  ویس���تی لەس���ەر درووس���تکردنی هەبێت، بەبێ ئەو پڕۆس���ە و 
هۆکارانەش درووس���تی دەکات، هەروەک چۆن ئادەم و حەواو و عیسای درووست کرد 
س���ەالمی خوایان لێ بێت، بەبێ پڕۆسەی هاوسەرگیری و بوونی ڕەگەزی بەرامبەر، 
تا بەمرۆڤەکانی بس���ەلمێنێت، درووستکاری ڕاستەقینە هەر خۆیەتی، نەک ئێمە و 
هۆکار و هەوڵەکانمان، بۆیە کاتێک لە قورئاندا باسی پڕۆسەی درووستکردنی مرۆڤ و 

 . )34(اِلُقوَن ا ُتُْنوَن اأَاأَنُتْم َتْخُلُقوَنُه اأَْم َنْحُن اخْلَ منداڵب���وون دەکات دەفەرموێت: اأَفَراأَْيُتم مَّ
واتە: ئێوە ئەو تۆو و ئاوە دەبینن کە لە هەناوی خۆتاندا درووس���ت دەبێت و دێتە 

دەرەوە، بۆ ئێوە دەیکەنە مرۆڤ و منداڵ و درووستی دەکەن، یان ئێمە؟!

ا  یان کاتێک باس���ی پڕۆس���ەی چاندن و تۆوکردن دەکات، دەفەرموێت: اأََفَراأَْيُتم مَّ

ُهوَن)35(. واتە:  َعْلَناُه ُحَطامًا َفَظْلُتْم َتَفكَّ اِرُعوَن َلْو َن�َساء جَلَ ُرُثوَن اأَاأَنُتْم َتْزَرُعوَنُه اأَْم َنْحُن الزَّ َتْ

ئێ���وە ئەو تۆوە دەبینی���ن کە دەینێژن، بۆ ئێوە دەیڕوێنن، ی���ان ئێمە دەیڕوێنین 
ئەگەر بمانەوێت  وش���کی دەکەین و دەیکەینە چیلکە و چەواڵ، ئەوجا سەرتان سووڕ 

دەمێنێت کە چۆن و بۆ وای لێ هاتووە.
کەواتە: تەنها هۆکارەکان بەس نین بۆ گەشتن بە ئامانجەکان، بەڵکو پێویستمان 
بۆیە مرۆڤ  پێیان.  گەشتن  بۆ  گەورەیە  هیدایەتی خوای  تەوفیق و  بەهاوکاری و 
سەرەڕای بەرجەستەکردنی هۆکار و ڕێکارەکان، دەبێت هەمیشە بپاڕێتەوە: خوایە 
من لە قەد توانای خۆم هەوڵ دەدەم، تۆش لە قەد دەسەاڵت و توانای خۆت بۆم 

جێبەجێ بکە.
تەنان���ەت لە بابەتی قیامەتیش���دا ئێمە خوای پ���ەروەردگار داوای لێ کردووین 
کار بکەی���ن، بەاڵم لە هەمان کاتیش���دا پێمان دەڵێت، ک���ە هیچ کەس بەهۆی کار و 
پەرستش���ی خۆیەوە ناڕواتە بەهەشت ئەگەر بەزەیی خوای گەورە نەبێت؛ چونکە 

.65 -58 34- �سورة الواقعة: الآيات

.65 -63 35- �سورة الواقعة: الآيات
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بەهەش���ت و بەخششەکانی خوا زۆر لەوە زیاترن، کە مرۆڤ بتوانێت لە تەمەنێکی 
زۆر کورت و بەکۆمەڵێک کردەوەی کرچوکاڵ بەهەشتی خوا بەدەست بهێنێت؛ بۆیە 

پێغەمبەری خوا h لە فەرموودەیەکیدا دەفەرموێت: }َلْن ُيْنِجَى اأََحًدا ِمْنُكْم َعَمُلُه{. 
��ُه ِمْنُه ِبَرْحَمٍة{)36(.  َدِنَى اللَّ اَى اإِلَّ اأَْن َيَتَغمَّ يَّ ِه؟!. َق��اَل: }َوَل اإِ اَك َيا َر�ُسوَل اللَّ َق��اَل َرُج��ٌل: َوَل اإِيَّ

وات���ە: هیچ کەس کردەوەکانی خۆی ڕزگاری ناکات و نایباتە بەهەش���تەوە. پیاوێک 

گوتی: تەنانەت تۆیش ئەی پێغەمبەری خوا h؟! فەرمووی: بەڵێ منیش مەگەر 
بەزەیی و میهرەبانی خوای گەورە بمگرێتەوە. 

خوایە  بڵێ:  ماڵەوە و  لە  دانەنیشێت  کەس  دەفەرمووێت:  عومەریش  پێشەوا 
ڕزقم بدەیت؛ چونکە ئاسمان هەرگیز ئاڵتو نو زیو نابارێنێت بۆ خەڵک، ئاسمان 

هۆکارەکان دەبارێنێت )37(.

پێویستییەکانی پشتبەستن بە خوای گەورە )التوکل(: 
بێت و  پەیوەست  گەورەوە  خوای  بە  دڵمان  پێویست  وەکو  بتوانین،  بۆئەوەی 
پشتمان پێی قایم بێت و هەموو کار و کردەوەکانی خۆمان بەو بسپێرین، پێویستمان 

بەکۆمەڵێک خاڵ هەیە ئەنجامی بدەین لەوانە: 
یەکەم: پێویستە بەوردی خوێندنەوە بۆ ناوە جوانەکان و سیفاتە بەرزەکانی 
پەرستش و  ئێمە  زاتەی  ئەو  بزانین  تا  بگەین؛  تێ  لێیان  بکەین و  گەورە  خوای 
پێ  پشتی  دەکەین و  ڕادەست  بوونمانی  هەموو  دەکەین  و خۆمان و  بۆ  بەندایەتی 

دەبەستین کێیە و چۆن دەتوانین ڕەزامەندیی بەدەست بهێنین.
دووەم: پێویستە بەشێوازێکی هاوسەنگ و درووست لە چەمکی )توکل( بگەین و 
ئێمە خۆمان وەکو مرۆڤ هەرچی لە تواناماندا هەیە بیخەینە کار، بۆ گەشتن بە 
ئامانجەکانمان، بەاڵم هەرگیز پشتیان پێ نەبەستین و وا نەزانین بەشان و بازووی 

36- البخاري، �سحيح البخاري، ج5، �ض2372. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج8، �ض139. واللفظ مل�سلم.
37- الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج2، �ض62.
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خۆمان، خواستەکانمان جێبەجێ دەبن، با هەمیشە پشتمان بە خوا، لە هەموو 
شت پتەوتر بێت، با خۆیشمان لە ئامڕازی ناشەرعی و وەهمی بپارێزین و پەنایان 
پێ نەبەین؛ چونکە ئەوانە جگە لە زیان، سوودێکیان نییە ، ئەوەش لە توانای 
خۆماندا نییە، بیدەینە دەستی خوای گەورە و لێی بپاڕێنەوە کە بە لوتفی خۆی 

هاوکاریمان بکات.
 سێیەم: با هەمیشە گومانی باشمان بە خوای خۆمان هەبێ�ت، کە خوایەکی 
بەخشندە و بەبەزەیی و دانا و بەتوانامان هەیە، خوایەک کە بەرامبەر بەندەکانی 
بەندەکان،  بەرژەوەندیی  لە  جگە  کە  خوایەک  بەبەزەییترە،  کەس  هەموو  لە 
بەرژەوەندییەکی تری نییە لەم بوونەدا، خوایەک کە هەرگیز زیانی بەندەکانی 
ناوێت، بەاڵم ئەوە ئێمەین، کورتبینین و هەست بە بەرژەوەندیی خۆمان ناکەین و 

پاشەڕۆژ و چارەنووسی کارەکانمان تێ ناگەین.
چوارەم: با هەمیشە ڕازی بین بەوەی خوای گەورە دەیدات؛ کەم بێت، یان زۆر، 
شیرین بێت، یان تاڵ؛ چونکە بە ڕەزامەندیی ئێمە بە قەدەری خوا؛ ڕەزامەندیی 
دونیا  تری  شتەکانی  هەموو  لە  ڕەزامەندیی خوایش  دەکەوێت و  دەست  خوامان 
گەورەترە. ئێمە ئەگەر بە خوایەتیی خوا ڕازی بین؛ دەبێت بە هەموو قەدەرو 
نەکەین؛  خۆمان  لە  خوا  دەوڵەت  ماڵ و  دونیا و  بۆ  با  بین،  ڕازی   ویستەکانیشی 
چونکە هەرچی کە هەیە، لە دونیا درەنگ یا زوو هەر لەدەست دەچێت، بەاڵم 
مانەوە لەگەڵ خوا هەتاهەتاییە و هەرگیز لەناو ناچێت. بۆیە عاریفان گوتوویانە: 
)چیی دەست کەوتووە، ئەوەی خوای لەدەست داوە و چیی لەدەست داوە، ئەوەی 

خوای دەست کەوتووە(.
خۆ ئەگەریش خوا نەکردە، ناڕازی بووین ئەو کات هەم ناخۆشییەکان ال ناچن، 

هەم خوایش لەخۆمان دەکەین.
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ترسان لە خوای گەورە، یەکێکی ترە لە کردەوە گرنگەکانی دڵ و کەس ناتوانێت 

هەستی پێ بکات جگە لە خوای گەورەو خاوەنەکەی، بەاڵم بەدڵنیاییەوە بەپێی 

پلەی ڕاستی و درووستی ڕەنگدانەوەی لەسەر کردەوەکان دەبێت. 

بە  بمانڕووخێنێت و  نییە  ترسێک  دەکەین،  باسی  لێرەدا  ئێمە  ترسەی  ئەو 

چۆکماندا بهێنێت، یان بێهوامان بکات لە بەزەیی خوا، نەخێر؛ چونکە ئەو جۆرە 

ترسە حەرامە و شەرعی نییە، بەڵکو ترسێکە بەردەوامیمان لەسەر ڕێگای ڕاست 

پێ دەبەخشێت، ترسێکە بەردەوام هەڵماندەنێت و هیوای گەشتن بە خوامان پێ 

دەبەخشێت، ترسێکە لە خراپە و کاری ناڕێکی دەمانگێڕێتەوە، ترسە لە لەدەستدانی 

خۆشەویستیی خوای گەورە و کەوتنەناو بۆسە و داوی شەیتان. 

ترسێک ئەم هەستانە الی مرۆڤی باوەڕدار درووست نەکات؛ پێی ناگوترێت: 

ترس و هیچ واتایەکیشی نابێت. 

پێناسەی ترسان لە خوای گەورە )الخشیة(: 

لە زمانی عەرەبیدا چەند دەستەواژەیەک بۆ گوزارشتکردن لە ترسان لە خوا 

بەاڵم  الرهبة(،  الوجل،  اإلخبات،  الخشوع،  الخشية،  )الخوف،  لەوانە:  بەکاردێت 

هەریەکەیان واتای تایبەتی خۆی هەیە و چوونیەک نین.

لە  گوناهبارن و  کە  دێت،  بەکار  کەسانە  ئەو  بۆ  )خوف(  وشەی  نموونە :  بۆ 

ئەنجامی گوناهەکانیان، لە خوای گەورە دەترسن.

بەاڵم  وشەی )خشیة(، لەو تایبەتترە و بۆ ئەو کەسانە بەکار دێت کە لە خواوە 

نزیکن و سەڕای ئەوەی کە پەرستشی زۆریان هەیە و تاوانێکی ئەوتۆیشیان نییە، 

باسی نۆیەم
ترسان لە خوای گەورە )خشیة(
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بەاڵم بەرامبەر بە خوا، هەر خۆیان بە کەمتەرخەم دەزانن.

ترسان لە خوای گەورە لە دەقە شەرعییەکاندا: 

خوای گەورە لە قورئاندا گرنگییەکی زۆری بەم جۆرە ترس���ە داوە و فەرمان بە 

بەندەکانی دەکات، کە ئەم ترسە لە دڵیاندا هەبێت و بەتەنهایش هەر لەو بترسن و 

ا�َض َواْخ�َسْوِن)1(. واتە: تەنها  لە کەس���ی تر نەترس���ن و دەفەرموێت: َفَا َتْخ�َسُوْا النَّ

لەمن بترس���ن و لە کەس���ی تر مەترس���ن. وەسفی ئەو بەندانەش���ی دەکات کە ئەم 

ِذيَن ُيَبلُِّغوَن  جۆرە ترس���ەیان لە خوای گەورە هەیە و لەبارەیانەوە دەفەرموێت: الَّ

ِه َح�ِسيبًا)2(. واتە: ئەوانەی  َه َوَكَفى ِباللَّ َحداً اإِلَّ اللَّ ِه َوَيْخ�َسْوَنُه َوَل َيْخ�َسْوَن اأَ ِر�َس��اَلِت اللَّ

پەیامەکانی خوا دەگەیەنن و جگە لە خوا ترس و باکیان لە کەس نییە. 

هەر بۆیە ئەم جۆرە ترسەی تایبەت کردووە بە بەندە زاناکانێوە و فەرموویەتی: 

َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء﴾)3(. واتە: تەنها بەندە زاناکان وەک پێویس���ت لە  َ��ا َيْخ�َس��ى اللَّ ﴿اإِنَّ
خوای گەورە دەترس���ن؛ چونکە ئەوانە لە گەورەیی و دەسەاڵت و میهرەبانیی خوای 

گەورە تێ دەگەن.

پێغەمبەری خوایش h کە گەورە و پێش���ەوای لەخواترسان بووە، هەمیشە لە 

يَك{)4(. واتە:  ُهمَّ اْق�ِسْم َلنا ِمْن َخ�ْسَيِتَك ما َيُحوُل َبْيَننا وَبنْيَ َمعا�سِ نزاکانیدا دەیفەرموو: }اللَّ
خوایە گیان ئەوەندە ترسی خۆت بخە دڵمانەوە، کە لە تاوانەکان بمانگێڕێتەوە. 

لە فەرموودەیەکیش���دا لەب���ارەی ش���ەوڕەوییەکەی بۆ خزمەتی خ���وای گەورە 

ْل�ِض اْلَبايِل ِمْن َخ�ْسَيِة الله  يُل َكاحْلِ َي ِبي ِباملَاأ الأَْعلى َوِجْبِ دەفەرموێ���ت: }َمَرْرُت َلْيَلَة اأُ�رْشِ

.44 1- �سورة املائدة: الآية
.39 2- �سورة الأحزاب: الآية

.28 3- �سورة فاطر: الآية
4- الن�سائي، ال�سنن الكبى، ج1، �ض108. الرتمذي، �سنن الرتمذي، ج5، �ض528. وقال الألباين ف 

تخريجه: حديث ح�سن.
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َتَعال{)5(. واتە: ئەو ش���ەوەی ش���ەوڕەویم پێ کرا، بەالی فریشتە نزیکەکانی خوای 

گەورەدا تێپەڕیم بینیم جبریل وەک ڕاخەرێکی شڕۆڵ بە جێگەی خۆیدا نووساوە 

لە ترسی خوای گەورە.

جارێکیان خاتوو عائیشە پرسیاری لێ کرد لەبارەی ئەو ئایەتەی کە دەفەرموێت: 

ُهْم اإَِل َربِِّهْم َراِجُعوَن)6(. واتە: ئەوانەی سەرەڕای  ُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة اأَنَّ ِذيَن ُيوؤُْتوَن َما اآَتوا وَّ َوالَّ

کردەوەکانیان، دڵیان لە ترس و دڵەڕاوکێدایە کە بۆ الی خوای گەورە دەگەڕێنەوە. 

گوتی: ئەوە مەبەستی پێی ئەو کەسانەیە کە دز و داوێنپیس و مەیخۆرن؟ فەرمووی: 

نەخێر ئەی کچەکەی ئەبوبەکر، بەڵکو مەبەستی ئەو کەسانەیە کە نوێژ دەکەن و 

ڕۆژوو دەگرن و دەبەخشن لە پێناوی خوادا، سەرەڕای ئەوەش دەترسن کردەوەکانیان 

کەموکورتی تێدا بێت و تەواو بۆ خوا یەکال نەبووبنەوە و خوا لێیان وەرنەگرێت.

هەر بۆیە ش���ێخ حەس���ەنی بەصری دەڵێت: ]اإن املوؤمن جمع اإح�سانًا و�سفقة، واإن 

املنافق جمع اإ�ساءة واأمنًا[)7(. واتە: کەسی باوەڕدار چاکە و ترس لە خۆیدا کۆ دەکاتەوە، 

کەسی دووڕوویش خراپە و چاوقایمی.

ترسان لە خوای گەورە لە دیدی زانایاندا: 

کەمتەرخەمیکردن  لە  ترسان  دەڵێن:  )الخشیە(  لەبارەی  بەگشتی  زانایان 

بەرامبەر خوای گەورە، بااڵترین پلەکانی پەرستش و ڕێزدارترینیانە. 

ئەبو سولەیمانی دارانی دەڵێت: ]ما فارق اخلوف قلبا اإل خرب[)8(. واتە: هەر دڵێک 

5- الطباين ]اأبي القا�سم �سليمان بن احمد الطباين[،  املعجم الأو�سط، ج5، دار احلرمني للطباعة والن�رش، 
�ض63. وقال الألباين ف تخريجه ف �سحيح و�سعيف اجلامع: اإ�سناده ح�سن.

.60 6- �سورة املوؤمنون: الآية

7- اإبن املبارك ]عبد الله بن املبارك بن وا�سح[، الزهد، دار الكتب العلمية، بريوت، تقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي، �ض350.

8- الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج4، �ض162.
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ترسی خوای گەورەی تێدا نەما، کاول دەبێت و دەبێتە کەالوە.

زەنونی میسریش دەڵێت: ]النا�ض على الطريق ما مل يزل عنهم اخلوف، فاإذا زال عنهم 

اخلوف �سلوا الطريق[)9(. واتە: خەڵکی تا ترسی خوای گەورە لە دڵیاندا بێت، لەسەر 

ڕێی ڕاست بەردەوام دەبن، کە ترسی خوا لە دڵیاندا نەما، گومڕا دەبن. 

ئیبراهیم���ی کوڕی س���وفیانیش دەڵێ���ت: ]اإذا �سكن اخل��وف القلب اأح��رق موا�سع 

ال�سه��وات منه��ا وطرد الدني��ا عنها[)10( . واتە: هەر دڵێک ترس���ی خوای گەورەی تێدا 

جێگیر بوو، ئەو ترس���ە هەموو ئارەزوبازییەکانی تێدا دەس���ووتێنێت و دونیای لێ 

دەردەکات. 

دیارە ئەو ترسەی ئەوان باسی دەکەن، وەک زاخاو وایە، هەموو ژەنگوژارێکی 

دڵەکە دەشواتەوە و تەنها خۆشەویستیی خوای تێدا دەهێڵێتەوە.

چۆن مامەڵە لەگەڵ ترس و چاکەکانمان بکەین؟: 

کردەوە  بەهۆی  دەبین  بایی  خۆ  لە  دەکەین و  هەڵە  جار  هەندێک  ئێمە 

چاکەکانمانەوە، پێمان وایە ئەوەی دەیکەین سەروزیادمانە بۆ الی خوای گەورە، 

بێئاگا لەوەی کە: 

ئایا تاچەند خوای گەورە کردەوەکانمانی قەبووڵ کردووە؟

ئایا چاکەکانمان قەرەبووی خراپەکانمان دەکەنەوە؟

ئایا چاکەکانمان لە ئاست بەخشش و نیعمەتەکانی خوای گەورەدایە؟

ئایا چاکەکانمان لە ئاست گەورەیی و بەشکۆیی خوای گەورەدان؟

ئەمانە و چەندان ئەگەری تر هەن، کە پێویستە هەمیشە لەپێش چاومان بێت؛ 

بریسکەیەکی  بە  چاکەکانمان  کردەوە  خەرمانی  نەکردە  خوا  نەوەک  بۆئەوەی 
9- الق�سريي]عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك الق�سريي[، الر�سالة الق�سريية، ج1، دار املعارف، القاهرة، 

تقيق: الدكتور عبد احلليم حممود، الدكتور حممود بن ال�رشيف، �ض254.
10- الق�سريي، نف�ض امل�سدر، ج4، �ض162.
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لەخۆباییبوون بدەین بە بادا. 

پێغەمبەری خوا h باسی دوو کەسمان بۆ دەگێڕێتەوە لە نەوەکانی ئیسڕائیل و 

َتِهٌد  َحُدُهَما ُيْذِنُب َوالآَخُر جُمْ ، َفَكاَن اأَ اِئي��َل ُمَتاآِخَينْيِ دەفەرموێت: }َكاَن َرُجَاِن ِفى َبِنى اإِ�رْشَ

. َفَوَجَدُه َيْوًما َعَلى  ْ ْن��ِب َفَيُقوُل: اأَْق�رشِ ِف��ى اْلِعَباَدِة، َفَكاَن َل َيَزاُل امْلُْجَتِهُد َيَرى الآَخَر َعَلى الذَّ

ُه َلَك، اأَْو  ِه َل َيْغِفُر اللَّ . َفَقاَل: َخلِِّنى َوَربِّى، اأَُبِعْثَت َعَلىَّ َرِقيًبا؟!. َفَقاَل: َواللَّ ْ َذْنٍب َفَقاَل َلُه: اأَْق�رشِ

نَي. َفَقاَل ِلَهَذا امْلُْجَتِهِد: اأَُكْنَت  َة. َفُقِب�َض اأَْرَواُحُهَم��ا َفاْجَتَمَعا ِعْنَد َربِّ اْلَعامَلِ نَّ ُه اجْلَ َل ُيْدِخُل��َك اللَّ

َة ِبَرْحَمِتى، َوَقاَل  نَّ ِبى َعامِلًا؟!. اأَْو ُكْنَت َعَلى َما ِفى َيِدى َقاِدًرا؟!. َوَقاَل ِلْلُمْذِنِب: اْذَهْب َفاْدُخِل اجْلَ

ار{)11(. واتە: دوو پیاو لە نەوەکانی ئیس���رائیل زۆر برادەری  َل النَّ ِلاآَخ��ِر: اْذَهُب��وا ِبِه اإِ

یەکت���ر بوون، یەکێکیان خراپەکار بوو، ئەوی تریان خواناس���ێکی باش بوو، چاکە 

کارەکە هەمیش���ە کە برادەرەکەی دەبینی، تاوان���ی دەکرد، ئامۆژگاری دەکرد و پێی 

دەگوت: واز لە خراپە بهێنە. 

ڕۆژێکیان بینی وا هاوڕێکەی خەریکی خراپەیە، پێی گوت: واز بێنە و بەسە.

بۆ  تۆی  گەورە  خوای  خۆ  خۆم،  خوای  بۆ  گەڕێ  لێم  گوتی:  برادەرەکەشی 

چاودێریی من ڕەوانە نەکردووە.

ئەمیش گوتی: وەلاڵهی خوای گەورە هەرگیز لێت خۆش نابێت، یان هەرگیز 

ناتخاتە بەهەشت. 

دواتر ئەم دوو هاوڕێیە مردن و گەڕانەوە الی خوای گەورە، خوای گەورە بە 

پیاوچاکەکەی فەرموو: تۆ دەتزانی بڕیاری من بەرامبەر بەو کەسە چییە و چۆنە؟! 

یان کاری من بەدەست تۆیە؟!

بڕۆ  من  میهرەبانی  بەبەزەیی و  کە  کرد  خراپە  بەبرادەرە  فەرمانی  پاشان 

بەهەشت. بە پیاوباشەکەشی فەرموو: بیبەن بۆ دۆزەخ. 

العربي،  الكتاب  دار  ج4،  داود،  اأبي  �سنن  ال�سج�ستاين[،  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود  ]اأبو  داود  اأبو   -11
بريوت، �ض427. وقال الألباين ف تخريجه: �سحيح.
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��ِذى َنْف�ِسى ِبَيِدِه  ئەب���و هورەیرە لە ڕاڤەی ئ���ەم فەرموودەیەدا دەفەرموێت: ]َوالَّ

َم ِبَكِلَمٍة اأَْوَبَقْت ُدْنَياُه َواآِخَرَتُه[)12( . واتا س���وێند بە خوا ئەو پیاوچاکە قس���ەیەکی  َلَتَكلَّ

کرد، دونیاو قیامەتی خۆی پێ فەوتاند.

بێت،  هەڵوێستدا  دوو  لەنێوانی  هەمیشە  دەبێت  باوەڕدار  مرۆڤی  کەواتە 

یەکەمیان ترسان لە خوای گەورە و سزای سەختی قیامەت، دووەمیشیان: بێ هیوا 

نەبوون لەبەزەیی و لێخۆشبوون و بەهەشتەکەی.

هەڵمان  زیاتر  بۆئەوەی  بێت؛  زاڵتر  یەکەمیان  هەستی  دونیا  بۆ  پێویسیشە 

بنێت بۆ کردەوەی چاکە و دوورکەوتنەوە لە خراپە، بەاڵم بۆ کاتی نزیکبوونەوە 

لە مردن و وادەی داخستنی دەرگای کردەوەکان، باشتر وایە هەستی دووەمیان زاڵتر 

بێت؛ چونکە ئیتر کردەوە سوودی نییەو دەمێنێتەوە بەزەیی  خوای گەورە.

پێغەمب���ەری خوا لە فەرموودەیەکدا، کە لە خوای گەورەوە بۆمان دەگێڕێتەوە 

دەفەرمووێ���ت، خوای گ���ەورە دەفەرموێت: اأََنا ِعْن��َد َظنِّ َعْبِدى ِب��ى)13(. واتە: من 

لەجێی گومانی بەندەکەمدام، جا گومانی چیم پێ دەبات با بیبات، ئەگەر گومانی 

باش���م پێ ببات کە من لێبوردە و بەخش���ندەو میهرەبانم؛ ئەوا لێی خۆش دەبم و 

دەیبەخشم، خۆ ئەگەریش گومانی خراپم پێ ببات کەمن تووڕە و تۆڵەسێنم؛ ئەوا 

بەگومانەکەی خۆی مامەڵەی لەگەڵ دەکەم و سزای دەدەم. 

بۆیە ئەو ترسەی باسی دەکەین، دەبێت )خشوع(مان تێدا درووست بکات.

12- اأبو داود، نف�ض امل�سدر.
13- البخاري، �سحيح البخاري، ج9، �ض121. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج8، �ض62.
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پێناسەی )خشوع(: 

خشوع: یەکێکی ترە لەواتا و شێوازەکانی ترسان لە خوای گەورە.

خشوع: لە زمانەوانی عەرەبیدا بەواتای خامۆشبوون و ئارامی دێت، وەک خوای 

ْت  َذا اأَْنَزْلَنا َعَلْيَها امْلَاَء اْهَتزَّ َك َتَرى اْلأَْر�َض َخا�ِسَعًة َف��اإِ نَّ گ���ەورە دەفەرموێت: َوِمْن اآَياِتِه اأَ

َوَرَب��ْت)14(. واتە: یەکێکی تر لە نیش���انەکانی دەس���ەاڵتی خوای گ���ەورە ئەوەیە ، 

کە دەبینیت زەوی خامۆش و ئارامە، کاتێک بارانی بەس���ەردا دەبارێنین، دەبینیت 

دەکەوێتە جووڵە و گەشە و سەوز دەبێت.

بەاڵم لەڕووی زاراوەوە: ئیبنو لقەیم )خشوع( دابەش دەکات بەسەر سێ قۆناغدا: 

گەورە و  خوای  فەرمانەکانی  بۆ  خۆبەدەستەوەدان  ملکەچی و  یەکەم: 

خۆبەکەمزانین لە ئاست زاتی ئەودا.

دووەم: بەدواداچوون و لێپێچینەوەی بەردەوامی دڵ و دەروون و دۆزینەوەی خاڵە 

الواز و کەموکورتییەکانی و هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنیان.

سێیەم: کە ئەمە بەرزترینی پلەی )خشوع( لە خواترسانە و بەوە دەبێت کە 

لە  ئاگای  گەورەوە،  ڕەزامەندیی خوای  بەبەدەستهێنانی  بەهۆی سەرقاڵی  مرۆڤ 

قسە و هەڵوێستی خەڵکی بەرامبەر بەخۆی نەمێنێت و ئاوڕیان لێ نەداتەوە و هەوڵ 

بدات هەرچی دەکات، لە پێناو ڕەزامەندیی خوای گەورەدا بیکات و کەسی تر نا و 

کردەوە چاکەکانی لە خەڵکی پەنهان بکات؛ تا درک بەنهێنیی پەیوەندیی پتەوی 

نێوان ئەو و خوای گەورە نەزانن و تووشی ڕیاو لەخۆباییبوونی نەکەن.

جیاوازیی نێوان )خشیە( و )خشوع( یش ئەوەیە کە )خشیە( هەستێکە دەست 

بەسەر دڵدا دەگرێت و داگیری دەکات و ئاڕاستەی هەموو کردەوەکانی دڵ دەکات.

لەسەر  دڵ،  ترسەی  ئەو  شوێنەواری  دەرکەوتنی  لە  بریتییە  )خشوع(:  بەاڵم 

سەرجەم ئەندامانی جەستە، بەشێوەیەک کە ترسی خوای گەورە، بەسەر هەموو 

.39 14- �سورة ف�سلت: الآية
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ئەندامانی جەستە و جووڵەکانییەوە دیارە. 

بۆیە خوای گەورە، هەمیشە لە قورئاندا، ئەم وەسفە دەداتە پاڵ ئەندامانی 

جەستە، بۆ نموونە: 

- کاتێک باس���ی دەنگی مرۆڤەکان دەکات لە قیامەتدا، دەفەرموێت: َوَخ�َسَعت 

لَّ َهْم�سًا)15(. واتە: هەموو دەنگەکان لە ترس���ی خوای  ْحَمِن َفَا َت�ْسَمُع اإِ ��َواُت ِللرَّ اْلأَ�سْ

گەورە کپبوون، چرپەیەک نەبێت گوێت لە هیچ دەنگێکی تر نابێت. 

اُرَه��ا َخا�ِسَع��ٌة)16(. واتە:  - کاتێک باس���ی چاوی���ان دەکات دەفەرموێ���ت: اأَْب�سَ

چاوەکانیان شۆڕە و ناتوانن لە ئاست خوای گەورەدا بەرزی بکەنەوە.

کاتێکیش وەس���فی حاڵی باوەڕداران دەکات ل���ە نوێژەکانیاندا دەفەرموێت:   -

َاِتِهْم َخا�ِسُع��وَن)17(. واتە: بێگومان باوەڕداران  ِذيَن ُهْم ِف �سَ ْفَل��َح امْلُوؤِْمُنوَن * الَّ َق��ْد اأَ

سەرفراز دەبن؛ ئەوانەی کە لە کاتی نوێژەکانیاندا تەواو ملکەچ و بەئاگان.

ئیبنو لقەییم لە ژێر ڕۆشنایی ئەم ئایەتەدا، حاڵی نوێژخوێنان دەکات بە   -

پێنج بەشەوە: 

ئەوانەش  دەدرێن:  سزا  نوێژەکانیان  لەسەر  پاداشت،  لەبری  ئەوانەی  یەکەم: 

ئەو کەسانەن کە کەمتەرخەمی لە نوێژەکانیاندا دەکەن و دەستنوێژ و نوێژەکانیان 

بەپەلە و بێسەروبەری ئەنجام دەدەن و مافی خۆی پێ نادەن، یان نوێژەکانیان لە 

لێپرسینەوەیان  نوێژەکانیان  لەسەر  پاداشت  لەبری  ئەمانە  ناکەن..  کاتی خۆیدا 

لەگەڵ دەکرێت و سزا دەدرێن.

دووەم: ئەوانەن کە لە نوێژەکانیاندا خەیاڵیان دەڕوات و ئاگایان الی نوێژەکانیان 

لەپەیام و  هیچ  دەکەنەوە و  لەکۆڵی  واتەنی:  خۆیان  دەکەن و  بەڕێی  هەر  نییە و 

لەسەر  ئەوتۆ،  کاریگەرییەکی  هیچ  نوێژەکانیان  نازانن و  نوێژکردن  واتاکانی 
.108 15- �سورة طه: الآية

.9 16- �سورة النازعات: الآية
.2-1 17- �سورة املوؤمنون: الآيتان
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هەڵسوکەوت و ڕەوشتیان درووست ناکات.

ئەم جۆرە کەسانەش تەنها فەڕزی نوێژەکەیان لەسەر الدەچێت، ئەگینا پاداشتی 

لەسەر وەرناگرن و نوێژەکانیان لە خوای گەورە نزیکیان ناکاتەوە؛ چونکە زۆربەی 

کات لێی بێئاگا بوون، زانایان لەبارەی ئەم جۆرە کەسانە و پاداشتی نوێژەکانیان 

واتە:   .)18(منها عقل  ما  اإل  �ساته  من  للمرء  لي�ض  کە:  ئەوەی  لەسەر  کۆدەنگن 

مرۆڤ تەنها ئەوەندەی نوێژەکەی پێ دەبڕێت و بۆ دەنووسرێت کە ئاگای لێیەتی، 

بەاڵم ئەوەی خەیاڵی الی نییە، بۆی نانووسرێت.

نوێژەکانیاندا؛  لە  دەکەن  دڵیان  چاودێریی  هەم  کە  کەسانەن  ئەو  سێیەم: 

جووڵە و  چاودێری  هەم  نەبێت،  درووست  بۆ  بێئاگاییەکی  وەسوەسە و  هیچ  تا 

هەڵسوکەوتەکانیشیان؛ تا بە جوانترین شێوە نوێژەکانیان بکەن.

 ئەم جۆە کەسانەش هەرچەند پلەیان الی خوا زۆر بەرز نییە، بەاڵم لەسەر 

ئەو سەرقاڵی و بەئاگایی و بەدەمەوەبوونەیان پاداشت وەردەگرن.

چوارەم: ئەمانە گەشتوونەتە قۆناغێک کە دڵیان تەواو ئاوێتەی نویژەکانیان 

دەبێت؛ چونکە ئەوەندە پەیوەستن بە خوای گەورەوە، بۆ ساتێکیش دڵیان لە خوا 

غافڵ نابێت، بەاڵم بەردەوام هەوڵی جوانکردنی و درێژکردنەوە و زۆر مانەوە دەدەن 

لەگەڵ خوای گەورە لە نوێژەکانیاندا.

ئەمانە پلەیان الی خوا گەورەیە و چ بۆ دونیا و چ بۆ قیامەت زۆر بەهرەمەند 

دەبن لە نوێژەکانیان.

پێنجەم: ئەو کەس���انەن کە بەڕاستی دڵ و سەرجەم ئەندامانی جەستەیان وەک 

ی���ەک ئاوێت���ەی نوێژ و خواناس���ی دەبێت، ئەمانە ئەو کەس���انەن کە بەڕاس���تی لە 

نوێژەکانیاندا بەخزمەت خوای گەورە دەگەن، هەست بە شیرینیی ئەو بەیەکگەشتنە 

دەکەن، نوێژەکانیان بەتەواوی لە دونیا و دەوروبەریان دەبڕێت.

18- الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج1، �ض159.
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لِّ  وەک ئ���ەوەی پێغەمبەری خ���وا h فەرمانی پ���ێ دەکات و دەفەرموێت: }�سَ

َك َتَراُه{)19(. واتە: هەر نوێژێکت کرد بەو ڕۆحیەتە بیکە، کە ئەمە  ِع َكاأَنَّ ��َاَة ُم��َودِّ �سَ

کۆتا نوێژتە لە دونیا و پاش ئەو نوێژە، دونیا بەجێ دەهێڵیت و دەچیتەوە خزمەت 

خوای گەورە و جارێکی تر هەلی نوێژت بۆ ناڕەخسێتەوە.

ئێستا بەڕێزان، با هەریەکەمان سەیری نوێژەکانی خۆمان بکەین و بزانین لە 

کام بەشەین.

کەواتە: بابەتی ترسان لە خوایش، خۆشەویستان، یەکێکی ترە لە کردەوەکانی 

دڵ و دەبێت گرنگیی تەواوی پێ بدرێت و ئەو ترسانە ڕەنگدانەوەی تەواوی هەبێت 

لەسەر سەرجەم کردەوەکانمان و لە کاری بەد و خراپە بمانگێڕێتەوە.

ف  ال�سغري  ال�سغرياجلامع  اجلامع  ال�سيوطي[،  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  ]جال  ال�سيوطي   -19
اأحاديث الب�سري النذير، ج3، دار الفكر، بريوت، �ض95. وقال الألباين ف تخريجه ف �سحيح و�سعيف 

اجلامع، ح�سن.
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دڵ  کوشندەی  نەخۆشییەکی  لەسەر  هەڵوێستە  بابەتەکەماندا،  باسی  کۆتا  لە 
لەخواترسانە و  ملکەچی و  دژی  )القسوة( و  دڵڕەقییە  نەخۆشیی  ئەویش  دەکەین، 
یەکێکە لە مەترسیدارترین نەخۆشییەکانی دڵ و هەوڵ دەدەین بەپێی توانا و لەژێر 
ڕۆشنایی دەقە شەرعییەکان و قسەی زانایان، تیشکی بخەینە سەر و سەرەتا لە دەقە 

شەرعییەکانەوە دەست پێ دەکەین.

دڵڕەقی لە دووتوێی لە دەقە شەرعییەکاندا: 
دڵڕەقی  نەخۆشی  تووشی  کە  دەکات،  کەسانە  ئەو  گەورە سەرکۆنەی   خوای 

ِه اأُْوَلِئَك  ن ِذْكِر اللَّ ْلَقا�ِسَيِة ُقُلوُبُهم مِّ دێن و هەڕەشەیان لێ دەکات و دەفەرموێت: َفَوْيٌل لِّ

َاٍل ُمِبنٍي)1(. واتە: دۆزەخ بەحاڵی ئەو کەسانەی کە دڵەکانیان لەبەرامبەر  ِف �سَ

یادی خوای گەورە ڕەقە، ئەوانە تەواو لە گومڕاییدا نغرۆ بوون. 
کێشەی دڵڕەقی لەوەدایە، کە نەخۆشییەکە تەنها بەدڵەکەوە ناوەستێت، بەڵکو 
هەموو دەرگاکانی تری ئەندامانی جەستە لەبینین و بیستن هەستکردن بەڕووی 
هەر کارێکی چاکەدا دادەخات و خاوەنەکەی لێ بێبەش دەکات، ئەوەتا کاتێک نوح 
لەبارەی  دەکات  گەورە  خوای  الی  گەلەکەی  سکااڵی  بانگەواز،  ساڵی   )950( پاش 

اِبَعُهْم ِف  َما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا اأَ�سَ هەڵوێستی گەلەکەی دەفەرموێت: َواإِينِّ ُكلَّ

وا ا�ْسِتْكَباراً)2( . واتە: من هەرکات بانگم  وا َوا�ْسَتْكَبُ اآَذاِنِهْم َوا�ْسَتْغ�َسْوا ِثَياَبُهْم َواأَ�رَشُّ

دەکردن؛ بۆئەوەی باوەڕ بهێنن و تۆ لێیان خۆش بیت، توند پەنجەکانیان دەکرد 

.22 1- �سورة الزمر: الآية
.7 2- �سورة نوح: الآية

باسی دەیەم
دڵڕەقی )قسوة القلب(
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بە گوێیاندا و جلەکانیان دەدا بەسەریاندا و زیاتر سوور دەبوون لەسەر بێباوەڕی 
خۆیان و لووتبەرزی دەیگرتن. 

تری  شتێکی  ئەوان،  بەرژەوەندیی  لە  جگە  نوح  بەڕێزان،  بدەن  سەرنج  جا 
مەبەست نەبووە، ئەوەتا دەڵێت: هەرکات بانگم کردوون بۆئەوەی تۆ لێیان خۆش 
بیت، باشە نوح دەبێت بەرژەوەندیی چی بێت بە لێخۆشبوونی ئەوان جگە لە 
تەنها  بکە، نەک  ئەوان  دڵڕەشیی  دڵڕەقی و  لەبەرامبەردا سەیری  بەاڵم  دڵسۆزی، 
بەگوێیان نەکردووە، بەڵکو بەناشیرینترین شێوە بەرپەرچیان داوەتەوە و بەگژیدا 
تەنانەت  یان  بگرن،  قسەکانیشی  بۆ  گوێ  نەبوون  ئامادە  تەنانەت  چوونەتەوە و 

سەیری بکەن. 
ئەمەش دەرەنجامێکی ئاساییە بۆ بەردەوامی تاوانکاری؛ چونکە وەکو پێغەمبەری 

خوا h دەفەرمووێت: کاتێک دڵ پەڵەی تاوان لێی دەدات، ڕەشی دەکات، ئەگەر 
خاوەنەکەی لەسەر تاوانکاری بەردەوام بوو، تەوبەی نەکرد؛ ئەوا دڵەکەی ئەوەندە 
ڕەش دەبێت، ترووسکایی خێری تێ ناچێت، خاوەنەکەی ڕاستی و ناڕاستی وا لێ 

تێکەڵ دەبێت، ئەوەی ئارەزووی خۆی نەبێت، نایکات و نایسەلمێنێت )3(. 

بۆیە خوای گەورە لەوەسفی ئەو جۆرە کەسانە و دڵەکانیاندا دەفەرموێت: ُثمَّ 

َجاَرِة اأَْو اأَ�َسدُّ َق�ْسَوًة)4(. واتە: پاشان دڵەکانتان ڕەق  ن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحْلِ َق�َسْت ُقُلوُبُكم مِّ

بوو، تا وەک بەرد و بگرە لە بەردیش ڕەقتری لێ هات.
ئەم داڵنەش کە ڕەق دەبن، تەنها لە ئاستی ڕاستی و چاکە و پەیامەکانی خوا ڕەق 
دەبن، ئەگەرنا لە ئاستی خراپە و خوانەناسی زۆر نەرم و سازن و لەبری بەندایەتی 
خوای گەورە، دەبنە بەندەی شەیتان و ئارەزووەکانیان و شەیتان هەرچۆنی بوێت، 

ئاوا ئاڕاستەیان دەکات. 

خوای گەورە لەبارەی ئەو جۆرە کەسانە و دڵەکانیان دەفەرموێت: ِلَيْجَعَل َما 
3- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج1،�ض94.

.74 4- �سورة البقرة: الآية
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َر�ٌض َواْلَقا�ِسَيِة ُقُلوُبُهْم)5(. واتە: بۆئەوەی فێڵ و  ِذيَن ِف ُقُلوِبِهم مَّ ْيَطاُن ِفْتَنًة لِّلَّ ُيْلِقي ال�سَّ

داوەکانی شەیتان بکاتە مایەی لەخشتەبردن و الدانی ئەو کەسانەی کە دڵەکانیان 
نەخۆش و ڕەقە لە ئاست یادی خوا و پەیامەکەی.

ُهمَّ اإِنِّى  بۆیە پێغەمبەری خوا h هەمیشە لە پاڕانەوەکانیدا دەیفەرموو: }اللَّ
اأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم َل َيْنَفُع َوِمْن َقْلٍب َل َيْخ�َسُع َوِمْن َنْف�ٍض َل َت�ْسَبُع َوِمْن َدْعَوٍة َل ُي�ْسَتَجاُب 

َلَها{)6(. واتە: خوایەگیان من پەنات پێ دەگرم لە زانستێک کە سوودی بۆم نەبێت، 

پەنات پێ دەگرم لە دڵێک کە ملکەچیی فەرمانەکانی تۆ نەبێت و پەنات پێ دەگرم 
لە دەروونێک کە چاوبرسی بێت و لە دونیا تێر نەبێت. لە پاڕانەوەیەکیش کە 

وەاڵمی نەبێت و تۆ قەبووڵی نەکەیت.
کەواتە: پێویستە ئێمەی باوەڕداریش، هەمیشە ئەم نزایە دووبارە بکەینەوە و لە 
خوای گەورە بپاڕێینەوە، کە لە دەردی دڵڕەقی بەدوورمان بکات؛ چونکە دڵڕەقی 
سەرچاوەی هەموو خراپە و بەد خووییەکە و خۆپاراستن لێی هەروا ئاسان نییە، 
ئەوەتا عەبدوڵاڵی کوڕی مەسعوود دەڵێت: )ماکان بین إسالمنا و بین أن عاتبنا الله 

ِذيَن اآَمُنوا اأَن َتْخ�َسَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر الله)7( اإل اأربعة �سنني[)8(. واتە: لە  بقوله: اأَمَلْ َياأِْن ِللَّ
نێوان موسڵمانبوونمان و ئەو گلەییەی کە خوای گەورە پێی فەرمووین: ئایا کاتی 
ئەوە نەهاتووە، کە بڕواداران دڵیان نەرم بێت بۆ یادی خوا تەنها چوار ساڵ بوو.

مەترسیی نەخۆشیی دڵڕەقی: 

باشە ئەگەر پێغەمبەری خوا h، بەو هەموو پلەبەرزی و خواناسییەوە، هەمیشە 
لە دڵڕەقی ترسابێت و پەنای بە خوا پێ گرتبێت، یان ئەگەر خوای گەورە گلەیی 

.53 5- �سورة احلج: الآية
6- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج8، �ض82.

.16 7- �سورة احلديد: الآية
8- م�سلم، �سحيح م�سلم، ج8، �ض243.
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بێت؟!  چۆن  ئێمە  حاڵی  دەبێت  ئەی  کردبێت،  پێغەمبەر  هاوەاڵنی  لە  دڵڕەقی 
ئەگەر ئەو داڵنەی بەردەوام بەوەحی و قورئان و فەرموودە شیرینەکانی پێغەمبەر 
ئاودەدران، گلەیی دڵڕەقیان لێ بکرێت، ئەی دەبێت دوای زیاتر لە )1440( ساڵ، 

حاڵی دڵی ئێمە ومانان چۆن بێت؟!.
عەبدوڵاڵی  عەلی و  عوسمان و  عومەر و  ئەبوبەکر و  لە  دڵڕەقی  گلەیی  ئەگەر 

کوڕی مەسعوود بکرێت، ئەی دەبێت حاڵی ئێمە ومانان چۆن بێت.؟! 
ئەگەر ئێستا قورئان بهاتایەتە خوارەوە، دەبوو خوای گەورە لەبارەی دڵەکانی 

ئێمە چی بفەرمووایە؟! هەر خوا خۆی عالمە چی دەفەرموو؟!
کەواتە: پێویستە بەردەوام پشکنین بۆ دڵەکانمان بکەین و لە ژەنگوژاری تاوان 
پاکی بکەینەوە و بۆ ئەو مەبەستەش عەبدوڵاڵی کوڕی مەسعوود هەندێک ڕێگامان 
القراآن، وف  �سماع  عند  مواطن:  اأربعة  قلبك ف  ]اطلب  دەفەرمصوێت:  دەکات و  فێر 
جمال�ض الذكر، وف اأوقات ال�ساة، وف اخللوات، فاإذا مل تده ف�سل الله تعال اأن مين عليك 

بقلب فاإنه ل قلب لك[)9(. واتە: لە چوار شوێندا، بەدوای دڵتدا بگەڕێ و بزانە هەست 

دەکەیت دڵت هەیە، ئەگەر هەستت پێ نەکرد؛ ئەوا بپاڕێرەوە با خوای گەورە دڵت 
پێ بدات؛ چونکە دڵت نییە: 

یەکەم: کاتێک گوێ بۆ قورئان دەگریت. 
دووەم: کاتێک لە کۆڕ و دانیشتنێکدا یادی خوای گەورە دەکرێت. 

سێیەم: کاتی نوێژەکان.
چوارەم: لەو کاتانەی کە تەنها دەبیت.

ئەگەر مرۆڤ لەم کاتانەدا دڵی جوواڵ و هەستی باوەڕ بزواندی؛ ئەوا نیشانەی 
ئەوەیە کە ئەو دڵە زیندووە، خۆ ئەگەر هیچ کام لەو کاتانە، دڵەکە کاریگەری 
لەسەر درووست نەبوو؛ ئەوا نیشانەی ئەوەیە ئەو دڵە مردووە و لەجێی نەبوانە. 
بەئاگابوون لەم حاڵەتەش، بۆ مرۆڤی باوەڕدار زۆر گرنگە؛ چونکە لەوانەیە 

9- اإبن القيم، الفوائد، �ض221.
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بێئاگایی بەردەوام و پشتگوێخستنی دڵەکە ببێتە هۆی مردنی دڵەکە و لەدەستدانی. 
اخل�سوع،  دينكم  من  تفقدون  ما  ]اأول  دەفەرموێت:  یەمان  کوڕی  حوزەیفەی  وەکو 
تدخل م�سجد  اأن  فيه، ويو�سك  ال�ساة، ورب م�سل ل خري  دينكم  تفقدون من  ما  واآخر 

دەدەن:  لەدەستی  ئیسالم  لە  یەکەم شت کە  واتە:  اجلماعة فا ترى فيه خا�سعًا[)10(. 

ترس و ملکەچییە بۆ خوای گەورە، کۆتا شتیش کە لە ئیسالم لەدەستی دەدەن: 
نوێژکردنە؛ تاوای لێ دێت نوێژخوێن دەبینیت، بەاڵم پیاوچاک نییەو هیچ خێری 
تێدا نییە، لەوانەیە سەردەمانێک بێت بچیتە مزگەوتێک کە نوێژی بەکۆمەڵی تێدا 

دەکرێت، بەاڵم یەک کەسیان تێدا نییە کە دڵی بۆخواسوڵحاو ملکەچ بێت. 
ئەمانەی ئەو هاوەڵە بەڕێزانە باسیان کردووە، ئێستا هەمووی لە ئێمەدا هەیە و 

ڕۆژانە لە خۆمان و لە خەڵکیشدا بەچاوی سەر دەیانبینین. 

هۆکارەکانی درووستبوونی دڵڕەقی: 
نابێت،  درووست  خۆیەوە  لە  تر،  نەخۆشییەکی  هەر  وەک  دڵڕەقیش،  دیارە 
بەڵکو کۆمەڵێک هۆکار هەیە درووستی دەکەن، گرنگترینی ئەو هۆکارانەی دڵڕەقی 

درووست دەکەن، بریتین لە: 
یەکەم: ڕووکردنە دونیا و پشتکردنە قیامەت: ئەمە یەکێکە لە سەرەکیترین 
هۆکارەکانی مردنی دڵ، ئەمەش پێچەوانەی لۆژیک و عەقڵە؛ چونکە مرۆڤ هەنگاو 
بەهەنگاو، لە لێوارەکانی مەرگ و گۆڕ و قیامەت نزیک دەبێتەوە و پشت لە دونیا 
دەکەین و  مەلە  بوونمانەوە،  دەریای  شەپۆلی  بەپێچەوانەی  ئێمە  کەچی  دەکات، 

پشتمان کردووەتە قیامەت و باوەشمان بە دونیادا کردووە.
ئەگەر هەموو تەمەنی هەر یەکێک لە ئێمە بخەیتە سەر یەک، پێ ناچێت یەک 
لەسەر دەی هەوڵی دونیامان، کارمان بۆ قیامەت کردبێت و هەوڵمان بۆ دابێت، 
بوونی  لە  ئامانج  چونکە  بوایە؛  بەپێچەوانەوە  هاوکێشەکە  دەبوو  کاتێکدا  لە 

10- اإبن القيم، مدارج ال�سالكني، ج1، �ض521.
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مرۆڤەکان و دوامەنزڵی ڕاستەقینەیان قیامەتە، نەک دونیا.
دونیا جگە لە هۆڵێکی تاقیکردنەوەی گەورە، شتێکی تر نییە، هەر بۆیە  وشەی 
)دنیا( خۆی لە زمانی عەرەبیدا لە )دنو(ە وە هاتووە کە ئاماژەیە بە بێنرخیی 
دونیا و قیامەتیش ئاماژەیە بەبەردەوامی و نەبڕاوەیی، کەچی ئێمە بە ئاوەژوەوە 

مامەڵەیان لەگەڵ دەکەین، هەروەک مەحوی دەڵێت: 
عوم���رم ب���ا  ب���ە  ڕۆی���ی  بەس���ەر،  خاک���م  کاریی���ا،  ناک���ەس  ل���ە 
ئەم���رم کەس���ێ  قاپی���ی  لەب���ەر  ت���ا  بمژیێن���ە،  ت���ۆ  خ���وا! 
یەعن���ی هەم���وو،  وەقت���م  یعنی(ی���ا  ال  )م���ا  ل���ە  چ���وو  ضای���ع  ب���ە 
بم���رم تی���ا  ت���ا  بخ���وازم  )بوالوق���ت(ێ  ل���ە  وەقت���ێ  دەب���ێ 
تەس���لیمە دەور و  وادەی  ب���ە،  حاض���ر  ئ���ەدا:  دەورم  ئەج���ەل 
دەورم مەس���ئەلەی  خەریک���ی  هێش���تا  زەدە،  غەفڵ���ەت  من���ی 
پێچ���اوە دڵم���ی  دەم���اغ و  وا  دنی���ا،  پووچ���ی  خەیاڵ���ی 
فک���رم بێت���ەوە  قیام���ەت  ڕۆژی  مەگ���ەر  ه���ەر  قیام���ەت، 
من���داڵ وەک���و  ئەش���نێ  ه���ەوا  ب���ۆ  نەفس���م  کەوت���ووم و  پ���ێ  ل���ە 
ئەگ���رم پ���ێ  ت���ازە  ناگرێ���ت و  خ���ۆی  س���ەرم  پی���ری،  لەب���ەر 
جەزاخان���ە؟ ئەیکات���ە  بۆچ���ی  گوناه���ی؟  س���ووچ و  چیی���ە 
قەب���رم دەعواچیی���ە  ج���ەزا  ڕۆژی  هەت���ا  قەبرهەڵک���ەن،  ل���ە 
ئەم���ڕۆ فرس���ەتە  براگ���ەل،  الم���رء(ە،  )یحش���ر  س���بەینێ 
حەش���رم لەگ���ەڵ  حەش���ری  نەب���ێ  ک���ەس  ب���ا  م���ن،  ل���ە  ب���ن  تەب���ەڕڕا 
مەح���وی ئ���ەوێ  چی���ی  بەدخ���وو  نەفس���ی  ئیت���ر  نازان���م،  م���ن  ل���ە 
بەدط���ەورم بەدئەف���کار و  بەدڕەفت���ار و  بەدک���ردار و  ک���ە 
س���ەتتاریی وەصف���ی  خ���ا  ڕەحمەت���م  بەح���ری  مەوج���ی  ب���ەر  مەگ���ەر 
س���ەترم. نامومکین���ە  پابوون���ەوەم،  زەحمەت���ە  وەگەرن���ا، 
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دووەم: کەمیی شارەزایی لە ئیسالم و پەرستشەکان و ئامانجەکانیان: کە ئەمەش 
وامان لێ دەکات بەهەڵە لە چەمکە ئیسالمییەکان حاڵی بین و بەئاسانی بکەوینە 
ژێر کاریگەریی هەر گومان و درۆیەک، کە نەیارانی ئیسالم لەبارەی ئیسالم دەیکەن و 
دەچن  خۆیان  سادانە  موسڵمانە  ئەو  جار  زۆر  بەداخەوە  کە  دەبەستن،  هەڵی 

بەشوێن ئەو شتانەدا دەگەڕێن و دەیخوێننەوە.
خوای  لە  شتانەی  ئەو  هەموو  پەرستشەکان و  ئەنجامدانی  لە  سستی  سێیەم: 

گەورە نزیکمان دەکاتەوە و پەیوەندیمان لەگەڵ ئەو پتەو دەکات. 
خواردنانە  بەو  جەستە  ئەندامانی  هەموو  حەرام:  ماڵی  خواردنی  چوارەم: 
دەژین کە مرۆڤ دەیخوات، ئەگەر ئەو خواردنەش حەرام بێت؛ ئەوا بەدڵنیاییەوە 
کاریگەریی خراپی بۆسەر سەرجەم ئەندامانی جەستە دەبێت، بەتایبەتی دڵ کە 
خراپی  کاریگەریی  حەرامە  خواردنە  ئەو  کە  ئەندامانەیە  ئەو  هەستیارترینی 

لەسەر درووست دەکات و لە ئاست یادی خوا سست و ڕەقی دەکات. 
پێنجەم: کردنی حەرامەکان بەگشتی؛ لە درۆ و غەیبەت و بوختان و سەیرکردنی 
شتی حەرام و کات بەفیڕۆدان و زۆرقسەکردنی بێسوود و زۆرخواردن و زۆرێک شتی 

تر، کە شەرع نەهی لێ کردوون.
دڵەوە خۆشویستنیان و  لە  لە خواو  دوور  تێکەڵیکردنی خەڵکانی خراپ و  شەشەم: 
پشتگیری و کۆمەک پێکردنیان و ڕۆیشتن لەسەر بەرنامە و پەیڕەویان، کە زۆرجار ئەو 
پەیڕەو بەرنامانە لەگەڵ پەیام و بەرنامەکەی خوا یەکناگرنەوە و بگرە دژ دەوەستنەوە. 

نیشانەکانی دڵڕەقی: 
لە گرنگترین نیشانەکانی دڵڕەقیش، ئەوەیە کە مرۆڤ هیچ کاری تێ ناکات و 
هەرچی پێ دەڵێیت، وەکو با بەالی گوێیدا دەڕوات و هەمیشە خۆیشی پێ باشە و 
پێی وایە، کەس لەو باشتر نییەو لەبەرامبەر حەرامەکانیشدا زۆر الواز دەبێت و 
ال  گەورەکانیشی  تاوانە  تاوان و هەندێک جار  داوی  ناو  دەکەوێتە  بەئاسانی  زۆر 
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ئاسایی دەبێت و هەمیشە پاساوی نابەجێیشیان بۆ دەهێنێتەوە. وەک عەبدوڵاڵی 
کوڕی مەسعوود دەڵێت: مرۆڤی خواناس تاوانەکانی وەک شاخێک دێتە پێش چاو، 
بەاڵم  بەسەریدا،  بڕووخێت  بهێنێت و  هەرەس  ئەوەدایە  ترسی  لە  هەمیشە  کە 
تاوانەکانی وەک مێشێک دێتە پێش چاو، کە بەچاوترووکانێک  مرۆڤی دووڕوو، 

لەسەری ال دەچێت و نامێنێت )11(.

هۆکارەکانی درووستبوونی دڵنەرمی و ترسان لە خوا: 
لەسەر  بن  هاوکارمان  دەکرێت  هەن،  هۆکار  کۆمەڵێک  ئەمانەدا،  لەبەرامبەر 

نەرمیی دڵەکان و ڕامکردنیان بۆ خوای گەورە: 
یەکەم: ناسینی خوای گەورە لەڕێی ناوە جوان و سیفاتە بەرزەکانێوە.

پەرستشەکان و  ئەنجامدانی  گەورە و  خوای  باسکردنی  یادکردن و  دووەم: 
خوای  ڕەزامەندیی  شتانەی  بەو  چاکە و  کاری  بە  بەردەوام  خۆسەرقاڵکردنی 

گەورەمان بۆ دەستەبەر دەکات.
سێیەم: یادکردنی مردن بەبەردەوامی و خۆ بۆ ئامادەکردنی؛ چونکە هەروەک 
سەعیدی کوڕی جویەیر دەڵێت: )ئەگەر بۆ ساتێک مردن لەبیر بکەین؛ دڵەکانمان 

تێک دەچێت(. 
چوارەم: هەستکردن بەبەردەوامی چاودێریی خوای گەورە بۆ هەموو هەڵسوکەوتی 
بەندەکانی، کە خوای گەورە بۆ ساتێکیش لێمان بێئاگا نابێت.  هەموو ساتەکانی 

تەمەنمان تۆمار دەکات و دواتریش لێپێچینەوەمان لەسەری لەگەڵ دەکات. 
پێنجەم: بەئاگابوون لە خراپییەکانی نەفس و داوەکانی شەیتان؛ چونکە وەکو 

ِم{)12(.  َرى الدَّ ْيَطاَن َيْجِري ِمْن اْلإِْن�َساِن جَمْ پێغەمبەری خوا h دەفەرموێت: }اإِنَّ ال�سَّ
واتە: شەیتان وەکو خوێن بەناو دڵ و مێشک و دەمار و گشت موولوولەخوێنەکانی 

11- اإبن القيم، اجلواب الكاف ملن �ساأل عن الدواء ال�ساف، دار الكتب العلمية، بريوت، �ض38.
12- البخاري، �سحيح البخاري، ج3، �ض50. م�سلم، �سحيح م�سلم، ج7، �ض8.
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مرۆڤدا هاتوچۆ دەکات و هەمیشە لە بۆسەدایە بۆ لەخشتەبردنی.
بەڕێزان، لە کۆتاییدا ماوە ئەوە بڵێم، ئەوەی من لەم زنجیرە باسەدا تۆمارم 
کردوون دەربارەی کردەوەکانی دڵ، دڵۆپێکن لە دەریایەک و زۆر ئاستەمە مرۆڤ 

بتوانێت هەموو چەمک و بابەتەکانی کۆ بکاتەوە.
هەست و  وروژاندنی  جەنابتانو  سەرنجڕاکێشانی  تەنها  منیش  مەبەستی 

َتنَفُع  ْكَرى  الذِّ َفاإِنَّ  ْر  َوَذكِّ دەفەرموێت:  گەورە  خوای  وەک  بووە،  دەروونتان  بیر و 

بە  سوود  یادخستنەوە  چونکە  بخەرەوە؛  یادیان  بەردەوام  واتە:   .)13(امْلُوؤِْمِننَي

باوەڕداران دەگەیەنێت. یان وەک دەفەرموێت: ِاإنَّ ِف َذِلَك َلِذْكَرى مِلَن َكاَن َلُه َقْلٌب 

ْمَع َوُهَو �َسِهيٌد)14(. واتە: ئەوە یاد خستنەوەیەکە بۆ ئەو کەسانەی کە  اأَْو اأَْلَقى ال�سَّ

دڵیان زیندووە، یان گوێ هەڵدەخەن بۆ بیستنی ڕاستییەکان و لێی بەئاگان)15(.

.55 13- �سورة الذاريات: الآية
.37 14- �سورة ق: الآية

15- یەکەم ئەڵقەی باسەکەمان لە 2014/5/21 و دوا ئەڵقەشی لە: 2014/11/11 تۆمار کرد.
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کارە  ئەودا،  بەخششەکانی  نیعمەت و  سایەی  لە  کە  خوایەی  ئەو  بۆ  سوپاس 
باشەکان پێک دێن و دەگەنە پایان.

ڕاسپاردەکانی  دەرەنجام و  گرنگترین  باسەکەماندا  قۆناغی  کۆتا  لە  ئێستایش 
تۆمار دەکەین، بەم شێوەیەی الی خوارەوە: 

1- دڵ هەستیارترین ئەندامی جەستەی مرۆڤە، چ لە ڕووی جەستەیی و چ لە 
ڕوویەکیانەوە،  هەر  لە  الوازبوونی  نەخۆشکەوتن و  هەربۆیە  شەرعییەوە،  ڕووی 

ژیانی مرۆڤ دەخاتە مەترسییەوە.
2- لەڕووی جەستەییەوە دڵ )40.000( دەمارەخانەی تێدایە و لە هەرخانەیەکیشیدا 

مێشکێکی زۆر  ورد و ئاڵۆز هەیە .
3- لەڕووی شەرعییەوە خوای پەروەردگار لە قورئاندا لە )100( جێگەدا باسی 
دڵی کردووە و گشت ئەرک و بەرپرسیارێتییە شەرعییە هەستیارەکانی لە هەردوو 

حاڵەتی ئەرێنی و نەرێنیدا ڕووبەڕووی دڵ کردۆتەوە .
4- نیەت سەرەتاییترین و گرنگترین کردەوەی دڵە، کە کاریگەریی ڕاستەوخۆی 
بەر  پێویستە مرۆڤ  بۆیە  ئەندامانی جەستە هەیە؛  لەسەر کردەوەی سەرجەم 
لەهەستانی بەهەر کارێک تەواو لە نیەتی دڵ و مەبەستی کارەکەی بەئاگا بێت  و 

بزانێت چۆنی دەیکات؟  بۆ کێی دەکات؟ ..
5- تەنها بوونی نیەت بەس نییە بۆ وەرگرتنی کردەوەکان، بەڵکو دەبێت ئەو نیەتە 
تەواو بۆ خوای گەورە یەکال بووبێتەوە و کەسەکە جگە لە ڕەزامەندیی خوای گەورە، 

هیچ مەبەستێکی تری بەکردەوەکانی نەبێت، بەمەش دەگوترێت )إخالص(.
6- ئەو یەکالبوونەوە و ئیخالصەش هەروا کارێکی ئاسان نییە؛ چونکە سرووشتی 
مرۆڤ وایە کە هەمیشە حەز دەکات بەزووی بەرهەمی کار و چاکەکانی بچنێتەوە و 
هەمیشە حەزی لە ستایش و ناوبانگ و پیاهەڵدانە ئەم جۆرە هەست و خواستەش 

پێی دەگوترێت )ریا ء( و تەواو دژە بە یەکالبوونەوە بۆ خوای گەورە .

كۆتایی

179



7- یەکێکی تر لە کردەوە گرنگەکانی کانی دڵ، ئەوەیە کە بەردەوام دڵنیا و 
دامەزراو بێت  و لە هیچ کات و لەژێر کاریگەریی هیچ شتێکدا نەگۆڕێت و باوەڕەکەی 

لەق نەبێت، بەمەش دەگوترێت: )یقین( .
8- یەکێکی تر لە کردەوە هەستیارەکانی دڵ دووڕوویی و گومان و نیفاقە، ئەم 
کردەوەیەش تەواو پێچەوانەی کردەوەی پێشووە و هەرکات باوەڕ دامەزراو نەبوو لە 

دڵی باوەڕداراندا ئەو کات دووڕوویی و گومان جێگەی دەگرێتەوە .

. 9- خۆشویستن و ڕقلێبوونەوە یەکێکی ترە لە کردەوە هەستیارەکانی دڵٍ
10- توکل: بریتییە لە وەی مرۆڤی باوەڕدار خۆی بداتە دەستی خوای گەورە و 

هەموو کار و خواستەکانی خۆی بەو بسپێرێت. 
جگە  دڵ و  گرنگەکانی  کردەوە  لە  ترە  یەکێکی  گەورە،  خوای  لە  ترسان   -11
لە خوای گەورەو خاوەنەکەی، ترسێک کە بەردەوامیمان لەسەر ڕێگای ڕاست پێ 

دەبەخشێت و بەردەوام هەڵماندەنێت و هیوای گەشتن بە خوامان پێ دەبەخشێت.
12- کۆتا باسی بابەتەکەمان نەخۆشییەکی کوشندەی دڵە، کە دڵڕەقییە )القسوة( و 

دژی ملکەچی و لەخوا ترسانە.
لە کۆتاییدا سوپاسی و ستایشی بێپایان بۆ قاپی ڕەحمەت و میهری پەروەردگاری 
جیهانیان کە لوتفی کرد و کات و تەمەنی بەخشی؛ تا تەواوکردنی ئەم بەرهەمە و 
لە  چاکەکانمان  تەرزاوی  بیخاتە  کات و  قەبووڵ  لێمانی  بەلوتفی خۆی  هیوادارم 

قیامەتدا و نەیداتەوە بەناوچاوماندا.
سوپاس بۆ هەموو ئەو دۆست و دڵسۆزانەی کە بەشدار بوون و هاوکار بوون لە 

تەواوکردنی ئەگەر بە  وشەیەکیش، یان دوعایەکی خێر بووبێت.
تەنها  خواوەیە و  لە  پەسەندە  ڕاستە و  ئەوەی  کراوە،  تۆمار  لێرەدا  هەرچیش 
بۆ  تەنها  بێگەردی  بەندەیە و  هی  کەموکورتییە  هەڵە و  ئەوەش  ئەوە،  تەوفیقی 

خوای گەورە و پێغەمبەر و پەیامە پیرۆزەکەیەتی.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
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