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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد 

 .أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
 . {يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ }

َها َزْوَجَها  يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ُهَما رَِجااًل َكِثيراً َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ  َوَبثَّ ِمن ْ

 اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوالً َسِديدًا، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم 

 َويَ ْغِفْر لَ ُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيمًا{  أما بعد

نَّ َأْصَدَق إْلَحِديِث ِكَتاُب إللَِّه، َوَأْحَسَن إْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمٍَّد، َوَشرُّ و  إِ 
َضََلَلٌة، َوُكلُّ َضََلَلٍة  َوُكلُّ ِبْدَعةٍ  بِبْدَعٌة، إْْلُُموِر ُمْحَدثَاُتَها، َوُكلُّ ُمْحَدَثةٍ 

  ِفي إلنَّار
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 ثيَشةكي: 

دةبينني لةناو خةلَكيدا ضةندةها شيت جاهيلي بالَو بونةتةوة وة ئةم  وةكو
صلى اهلل عليه جةهالةتانةش ئةوة نةبيَت شتيَكي تازة بيَت لةسةردةمي ثيَغةمبةر )

( هةبووة وة ئةمانةي سةردةمي ئةمرِؤ ديَن نةك هةر مةسةلة جاهيليةكة وسلم
،وة ئةمرِؤش زيندوو ئةكةنةوة بةلَكو لةخةلَكي ئةكةن بة عيبادةت و خواثةرسيت 

ضةند كةسانيَك هةن بانطيَشة بؤ ئةوجةهالةتانة ئةكةن بةداخةوة موسولَمانان 
فةرموودة نيية . ئةكةونة ئةو جةهالةتةوة ضونكة ئاطايان لةقورئان و  

بؤية بةباشم زاني ئةم كتيَبة بنوسم بؤ موسولَمانان تانةكةونة دواي ئةو 
جةهالةتةي كة كةسانيَك ئةمرِؤ بانطةشةي بؤئةكةن  وة موسولَمانان لةوة 

تيَبطةن كة جةهالةتة وة ئةوانةي ئةوان ئةي كةن بةناوي خواثةرسيت و عيبادةت 
ن بارئةبيت لةسةري ئةطةر بيكةيت تاوا كونيية لةسةري بةلَ ةوة نةك ثاداشتتئ  

ن ئةتوانن ئةو عيلم(الطالب *وة ئةم كتيَبة زؤر بةسودة بؤ ئةوكةسانةي كة )
ئةهلي بيدةع ةبةركةن وةكو ضةكيَك بةكاري بيَنن دذي ئايةت و فةرموودانة ل

جاهةموو شتيَك رِاسيت  وة ئةكةسانةي كةشويَن ئةو مةسةلة جاهيالنة ئةكةون ،
بةزيادبيَت و سوثاس هةربؤ ئةوة ، وةهةر  يدروسيت ئةوة تةنيا لةخواوةية ليَو 

خواو ثيَخةمبةري خوا ليَي هةلَةيةكيشي تيَدابوو ئةوة لةمنةوةو لةشةيتانةوةية 
.دوورن   
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وكورِك وطفتوطؤ لةنيَوان با  

ةكاني هةورامان يهاوينان لة قوتاخبانة دين من ناوم شكارة لةهةورامان ئةذيم
يك وباوكم ،بةالَم دواي نم ذيانيَكي سادة ئةذيم لةطةلَ داديين ئةخويَ وانةي

بؤية هاوينان نةم ئةتواني بةردةوام مب  مردني باوكم ذياني من زؤر سةخت بوو
ديين دةستم كرد بةكاركردن بؤئةوةي بذيَوي ذيامنان ثةيداكةم  وانةيلةسةر 

ورسة لةطةلَ ئةوةشدا شةوانة وة لةطةلَ دايكم ئةذيام ذياني بيَ باوكي زؤر ق
 ةزم بةزانسيت شةرعي بوو .ي ئةم خويَندةوة زؤر حكتييَب دينيم ئةكرِ

رِؤذيَك لةئيش هامتةوة خالَم لةمالَمان بوو زؤر بةطةرمي بةخيَرهاتنم كرد ،ضوين بؤ 
نويَذي ئيَوارة هاتينةوة نامنان خوارد شةودانيشتني خالَم وتي كةسيَك ئةيةويَت 

بكات يةكةم جار رِازي نةبووم بةالَم زانيم كةئةوة مايف شةرعي  واي دايكتاد
ي دوادايكة بؤية ومت خالَة تؤو باثريم هةرضي بلَيَن لةقسةتان دةرناضم ئةوة بوو 

يةك هةفتة هاتنة داواي دايكم ،بةالَم من تائيَستا نةم زاني بوو ئةو كةسةي 
كي رِيش ثرِبوو باالَيةكي ئةبيَت بةباوة ثيارةم كيَية،كاتيَك هاتةذورةوة كةسيَ

واي دايكميان ابةرزي هةبوو كةسيَكي جوانبوو ،دواي ئةوةي كةدانيشنت د
ماوةيةك دايكمي طواستةوة ،من  دواي ة بوو كةدايكميان ثيَدا،كرد ئةو

هةربةناوي كاك دارا بانطم ئةكرد قةد ثيَم نةئةوت باوكة ،بةالَم ضي 
كةسيَك بوو كةسيَكي زؤرباش ،ثاش ئةوةي دايكمي طواستةوة مالَمان هات 

كردةوة بةخويَندن لة ثؤلي دةي ئامادةي مبؤ سليَماني ذياني ئيَرة زؤر جيابوو دةست
،ئةوكةسةي كة ئيَستا  وكتيَبة شةرعيةكامن هةبوي وم ئارةزوالَبووم بة

باوةثيارةمة كةسيَكة لةديندا زؤر شارةزاية شةوانة دواي ئةوةي وانةكاني 



8 
 

قوتاخبانةم تةواو ئةكرد ئةضووم بؤالي تاقسةم بؤبكات لةسةردين ،بةالَم شتيَك 
زؤر بةالمةوة سةيربوو قسةكاني ئةم زؤر جيابوو لةقسةكاني مامؤستاكةي 

ان ئةمة زؤر سةرجني رِاكيَشام بةالَم شةرمم ئةكرد موناقةشةي لةطةلَ هةورام
بةس طويَم بؤ ئةطرت ئةويش كةم ضونكة من كةسيَكي زؤر شةرمن بووم 

ثرسياري نة ئةكرد وةباسي هيض كةسوو اليةنيَكي نةئةكرد تةنها باسي ذياني 
 هاوةالَن و قسةي لةسةردين بوو.

ةزئةكةيت بضني بوو رِؤذيَك وتي ح و لةمالَ باوكيمةكتةبةيةكي هةبو 
ئةوكتيَبانة بهيَنني بؤمالَ خؤمان ،منيش ومت باشة ،رِؤشتني تةلةفوني لةطةلَ 
كةسيَكا ئةكرد باسي سةيارةي دةبلَـيان ئةكرد نةم ئةزاني مةوزوع ضيية 

كاتيَك طةشتينة ئةويَ دةسيت دايك و باوكي ماض كرد وتي وةرة ذوورةوة 
ضيم بيين !!! يةك مةكتةبةي طةورة كتيَب كةبةس  كاتيَك ضوومة ذوورةوة

ليَي ئةخويَند لةهةورامان  وانةمالي رِاسيت بةقةد ئةوشويَنة كتيَيب تيَدابوو كةمن 
ثيَي ومت ئةكتيَبانة داطرة يةك يةك دامان ئةطرتوو ئةمان ثيَضايةوة بؤناو 

لَةوة كةطةشتينةوة ماسةيارةكة ئةوةبوو ئةو رِؤذة زؤر خؤش بوو لةذيامنا 
كتيَبةكامنان يةك يةك ريزكردةوة نزيكي تادرةنطاني شةومان ثيَضوو ،ئةو 

م هةربريم الي ئةو شةوة زؤر هيالك بووم ضوومةناو جيَطا يةك سةر خةومت بةالَ
بي نازامن .ةةزم ئةكرد بيان خويَنمةوة بةالَم من عةركتيَبانةبوو  ح  

امةوة قسةي خؤش و سوعبةمتان يا كرـبةياني هةلَسام ضووم بؤقوتاخبانة،كةلةطةلَ
.  ئةكرد ومت ئيرت كاتي ئةوةية موناقةشةي لةطةلَدا بكةم   
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شةويَكيان ضووم بؤالي دام لة دةرطاكةي ومت ئةتوامن لةكاتت بطرم وتي 
 فةرموو كورِم .

بكةيتةوة بة بةلَطة . ةنديَك شت هةية ئةمةويَت بؤم رِوونومت ه  

داخست و ضاويلكةكةي داكةند وتي كتيَبيَكي بةدةستةوة بوو كتيَبةكةي 
 شيت ضي ؟؟

 ومت شيت ديين بةس ئةمةويَت بةبةلَطةوة 

 وتي باشة ئةي بة ضي بةلَطةيةك ئةتةويَت بؤت رونكةمةوة ؟؟

ت ئةدةم بةخوا با فةرموودةكان ورئان و فةرموودة بةس سويَندومت بةبةلَطةي ق
بيَت . (صحيح)  

نيية وتي نةخيَر ومت باشة ئةم شةو ثيَكةني وتي باشة ، ومت ئةمشةو كارت 
موناقةشة ئةكةين وتي باشة مؤبايلةكةشي كوذاندةوة بؤ ئةوةي تةلةفووني 

 بؤنةيةت .

بة دايكمي وت من و كورِةكةم قسة ئةكةين ميوة مان بؤبهيَنة دةستمان كرد 
 بةقسةكردن.

 وتي فةرموو  قسةبكة .

ا ثياوضاكان غةيري خو لة ومت:باشة ، كةسانيَك هةن هاوار ئةكةن
وايان ليَئةكةن شةفاعةتيان بؤبكةن الي خوا وة ا(دصلى اهلل عليه وسلمثيَغةمبةران)
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بؤئةوةي لةخوا نزيك بنةوة نةك ئةوكةسة بثةرسنت ، بؤضي هةنديَك كةس 
يَت موشريك ؟ئايا كاميان رِاسنت ؟؟ـبةمانة ئةلَ  

خوا ئةكةي لة وا لةاتؤ د ؟؟وتي : باشة دواكردن عيبادةتة يان عيبادةت نيية
عيبادةتة.طوناهت خؤش بيَت بؤية    

واكردن عيبادةتة اومت: بةليَ د  

ابت ئةيةمةوة ي خؤم وتت بةبةلَطة جوامب بةرةوة بؤية منيش بةبةلَطة جووتي:كورِ

 ]يَت:خواي طةورة ئةفةرمو                   

              ]]الزمر[ 

بت و شتانة ناثةرستني تةنها بؤئةوةي لةخوانزيكمان ودةليَن ئيَمة ئةوليا و ئةواتة:
وباوةرِة ضةوتةيان طةورة ئةو بري،وةخواي بكاتةوة ،بيَطومان ئةوانة لةخواوة نزيكن

 ليَوةرناطريَت.

ومت كةواتة كافرن لةدائريةي ومت:كةواتة ئةوانة موشريكن ،وتي بةلَيَ ، 
ئيسالم ضوونةتة دةرةوة ،وتي : نةخيَر ،ومت ضؤن موشريكن شريكيان هةية 
كافرنني ،وتي كورِي خؤم ئةطةر بة نةزانني بيَت)جةهل(ئةوة كافر نابن ضونكة 
جةهليان هةية بةالَم ئةطةر بؤي رِوون كرايةوة ئةوة جةهلي ناميَنيَت ئةطةر 

 ة .وئةبيَت و كوفري كردوبيكات ئةوة تاوان بار 

ومت: ياني جةهل ئةبيَت بةعوزر بؤي ؟؟ وتي بةلَيَ ،ومت ئةورِؤذة لة ئينتةرنيَت 
 مامؤستايةكي ئايين قسةي ئةكرد ئةي وت جةهل عوزرنيية . 
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 يَ ـوتي كورِي خؤم بةبةلَطة بؤت رِون كةمةوة كة جةهل عوزرة، ومت بةلَ

ن ئةكةمةوة ، تؤزيَك فةرموودةكةي بة وتي : بة فةرموودةي ثيَغةمبةر بؤت رِوو
 من عةرةبي نازامن ،وتي باش  كةعةرةبي وت ،ومت بة كوردي بيلَيَ ضون

وتي يةكةم بةلَطة ئةوكؤمةلَةكةسةي كةلةغةزوة دواي شركيان لةثيَغةمبةر 
( بةكافري دانةنان صلى اهلل عليه وسلم( بةالَم ثيَغةمبةر)صلى اهلل عليه وسلمكرد)

 (.الليثي واقد أبي حديث) بةبةلَطةي  ئةمةشيان لةبةر جةهلةكة

( ئةفةرموويَت:لةئاخريي زةماندا ئيسالم صلى اهلل عليه وسلمدووةم بةاَطة ثيَغةمبةر)
كالَ ئةبيَتةوة وةكو نةخشي جليَك تاواي ليَديَت نازانن نويَذ ضيية رِؤذو ضيية دةليَن 

ئيَمةش هةرئةوة دةليَني ،حوزةيفة ال الـه إال اهلل( ئيَمة باوباثريامنان دةيان وت )
( فةرمووي صلى اهلل عليه وسلمثاريَزيَت ثيَغةمبةر) ندةفةرمويَت ئايا ئةوة لةئاطرئةيا

 يانةوة .ةكةبةلَيَ بةهؤي جةهل

كةسيَك لة بةني  ( ئةفةرموويَت:صلى اهلل عليه وسلمسيَيةم بةلَطة ثيَغةمبةر)
ةشتة ئيمان داربوو كاتيَك طهيض كردةوةيةكي ضاكي نةبوو بةالَم  ئيسرائيل

سةرةمةرط بةمندالَةكاني وت وةسيَت ئةكةم بؤئيَوة تةرمةكةم بسوتيَنن 
خؤلَةميَشةكةشم بالَو بكةنةوة بةدةشت و بيابان و بةحردا ،دواي ئةوةي 

دروسيت كردةوة ثيَي  ،كةكرديان خواي طةورة كؤي كردةوة خؤلَةميَشةكةي
 نيَتنكة الشةم نةميَي لةترسي تؤ ضوةم وةسيَتةت كرد وتفةرموو تؤ بؤضي ئ

 عةزامب نادةيت ،بؤية خواي طةورة ليَي خؤش ئةبيَت 
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ون بةهؤي جةهليةوة ئةوكةسة واي زانيوة خواي طةورة ناتوانيَت زانايان ئةفةرمو
 زيندوي كاتةوة بؤية خواي طةورة بةهؤي جةهليةوة ليَي خؤش بوو.

خةلَكي شام سوجدة ئةبةن ضوارةم بةلَطة موعاز كاتيَك ضوو بؤشام بيين 
صلى اهلل عليه بؤطةورةكانيان  ،ئةميش كاتيَك هاتةوة سوجدةي برد بؤ ثيَغةمبةر)

شت وتي بؤ وادةكةي ؟؟وتي تؤ ( نةي هيَصلى اهلل عليه وسلمثيَغةمبةر) ( وةوسلم
( فةرمووي بؤ هيض صلى اهلل عليه وسلموو طةورةي شام طةورةتري ثيَغةمبةر)لةهةم

 نيية سوجدة بؤهيض كةسيَك بةريَت .كةسيَك دروست 

( كافري صلى اهلل عليه وسلمئةوةي كة موعاز كردي كوفرة بةالَم ثيَغةمبةر)
 .كةيةوة  ةجةهلنةكرد بةهؤي 

ت سئايين بيَت رِا ىئةوةي مامؤستا كةواتةجةهل عوزرةوةشةرت نيية ومتمنيش 
 بلَيَت.

 باشرتت تيَبطةيةنيَت .وتي : بةلَيَ كورِي خؤم زؤر جوان تيَطةشيت خوا 

 ومت بةالَم ئةوكةسة بةلَطةي هةبوو كة قسةي ئةكرد .

يةكةم  دوو فةرموودة بةلَطةي ئةهيَنايةوة  وتي كورِم بةلَطةي ضي؟ ومت بة
بةلَطةي ئةوةبوو كة دووكةس ضوون بؤطونديَك طوندة كةشريكيان هةبوو 

ستةو خؤ بؤ رِي رِاةربرِن ئةوةي ميَشةكةي سةربفةرمانيان ثيَكردن ميَشيَك س
 . دؤزةخة

 ( ضعيفهوتي كورِي خؤم ئةو فةرموودةية )
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( كةسيَكي بيين صلى اهلل عليه وسلمثيَغةمبةر)ومت بةلَطةي دووةمي ئةوةبوو 
( فةرمووي صلى اهلل عليه وسلمشتيَكي هةلَواسي بوو بةخؤيةوة ثيَغةمبةر)

 ئةوةضيية؟؟

( فةرمووي ئةوة دانيَ عليه وسلمصلى اهلل وتي نةخؤشم هةلَم واسيوة ثيَغةمبةر)
 ضونكة نةخؤشيت زياد ئةكات ئةطةر بةوة مبري كافريت .

  ( .ضعيفه)وتي كورِي خؤم ئةم فةرموودةيةش هةر وةكو ئةوةي ثيَشوو 

 ومت دةستت خؤش بؤ وةالَم دانةوةي ثرسيارةكة ،ومت باثرسياريَكي كةبكةم 

 ي .ووتي فةرموو كورِم طويَم بؤ طرتو

وة  ن دروست كردووة بةناوي ئيسالمةوةك هةن ضةند حيزبيَكياومت كةسانيَ
،وة ضةند كةسيَكيش هةن طويَيان ثيَنايةن وة بانطةوازيانبةناوي وةسيلةي 

يانني بةلَكو ضةندكةسانيَك هةن نةك هةر لةطةلَـ،بةالَم ياننيلةطةلَيش
 ئةوكارةي ئةوان بةحةرام ئةزانن ،ئايا ئةمانةكاميان رِاسنت ؟؟

خؤم ئةمانةي كةتؤ وتت بابزانني كاميان سوديان ثيَئةطات لةدونيادا وة كورِي 
 كيَش خةلَك ليَيان ئةرِةجنيَت ، بابؤت رِونبكةمةوة بةبةلَطةي قورئان و فةرموودة .

    ]ورئاندا ئةفةرموويَت:ةقكورِي خؤم خواي طةورة       

                             

 ]الروم[[
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ك و هاوةلَ برِيـار ئةدةن ،لةوانة يمةبن بةو كةسانةي كةشةرواتة:
بوونةتة ضةندةها كروث و دةستة وةهةر   و كةئاينةكةيان ثارضة ثارضةكردووة

 طروثيَكيش دلَخؤشن بةنةخشةو ثالني خؤيان . 
كةواتة ئةطةر ئيَمة هةلَسني هةركةسةو حيزبيَك دروستكات ضةندكةسيَك 
شويَين كةويَت ئةوة ئاينةكةمان ثارضة ثارضةكردووة كة هةمووي بةناوي 

اني كردووة ةكككات وةكو موشريبئيسالمةوة ئةيكات كة ئةوةي ئةمة
 بةطويَرةي ئايةتةكة.

 ]ويَتطةورة ئةفةرم وة لةئايةتيَكي تردا خواي              

 ]الشورى[[

 دةست بطرن بةدينةكةتانةوة تةفرقة مةكةن .واتة:

كةواتة ئةو كةسانةي كة حيزب دروست ئةكةن بةناوي دينةوة ئةوانة تةفرةقة 
دروست ئةكةن ضونكة دةبينني هةركةسةو حيزبةكةي خؤي ثيَ رِاستة حةز 

 دةسةالَت بطريَت . و ئةكات حيزبةكةي خؤي سةركةويَت

  ]وة خواي طةورة لةئايةتيَكي تردا ئةفةرموويَت:             

                               االنعام[ ] ] 

 واتة:بةرِاسيت ئةوانةي ئاينةكةيان ثارضة ثارضة كردووة ئةوة لةهيض شتيَكدا لةتؤ
،بةرِاسيت ئةوانة كاروكردةوةيان بؤالي خواية وة نني ،بةلَكو تؤ لةوان بةريت 
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ليَدةسةنيَتةوة ،وةلةوةودا هةوالَي هةموو ئةو كارو تؤلَةي ئةو الدانةيان 
 كردةوانةيان ثيَ دةدات كة ئةجنامي ئةدةن.

قة ئةكةن ضونكة ةكةواتة ئةمة ئايةتيَكي ترسيَنةرة بؤئةوكةسانةي كةتةفر
( صلى اهلل عليه وسلم( نيية وة ثيَغةمبةر)صلى اهلل عليه وسلمثيَغةمبةر)ئةو لة 

 قة ئةكات وة خواي طةورة تؤلَةي الدانيان ليَئةسةنيَت ةة كةتةفرلةوكةسة بةريي

 ]ويَت:ي طةورة لةئايةتيَكي تردا ئةفةرموةخوا            

       ]]ال عمران[ 

واتة:هةر هةمووتان بةتوندي دةست بطرن بةئايين خواوة ثةرت و بالَو مةبن 
 )تةفرقةمةكةن(

ئةوة ئةمري خواية بؤئيَمة ثيَويستة دةست بطرين بةدينةكةيةوة وة تةفرةقةو 
 يش بيكات ئةوة ئةمري خواي شكاندووة .ةسوة هةركدووبةرةكي نةكةين 

   ]ويَت:ي طةورة لةئايةتيَكي تردا ئةفةرموةخوا         

                             ]]ال عمران[ 

دوو بةرةكي لةناوياندا و  واتة:نةكةن وةكو ئةو كةسانةبن كة ناكؤكي
ثةيدابوو لةيكرتي دابرِان دواي ئةوةي ئةو هةموو بةلَطةو نيشانة رِونةيان بؤ 

 ضاوةرِيَيانة .هاتبوو بؤ ئائةوانة سزايةكي طةورةي سةخت 
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هةركةسة  ي تةفرةقةئةكةن وترسيَنةرة بؤئةوكةسانة ديسان ئةمة ئايةتيَكى
 حيزبي خؤي ئةويَت وة با ئةوانة برتسن ضونكة سزايةكي سةخت ضاوةرِيَيانة.

 ]وةخواي طةورة لةئايةتيَكي تردا ئةفةرموويَت:              

                                   ]
 [ ]االنعام

ئةمة رِيَطاي رِاسيت منة كةرِاستة دةئيَوةش شويَين كةون وة شويَن واتة:
رِيَضكةكاني ترمةكةون ضونكة جياتان ئةكاتةوة لةرِيَبازي خوا ئةوةش 

 ثةروةردطارتان فةرماني ثيَكردون بؤئةوةي خواناس و ثاريَزكاربن .

كةواتة كةسيَك بلَـيَت من شويَن رِيَبازي خوا ئةكةوم وة شويَن رِيَضكةيةكي 
 ئةوة فةرماني خواي شكاندووة وة لةفةرماني خوا دةرضووة . ئةكةوم)حيزبيَكي( تر

 كاتيَك ئةم ئايةتة باس ئةكةن ئةم دوو فةرموودةية باس ئةكةن وةزانايان 

 فةرموودةي يةكةم:

َخطَّ لََنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما  (دةفةرموويَت:)صلى اهلل عليه وسلمثيَغةمبةر)
، ُُثَّ َخطَّ ُخطُوطًا « َهَذا َسِبيُل اللَّهِ »ُُثَّ قَاَل: َخطًّا، َوَخطَّ َعْن ََيِيِنِه َخطًّا، َوَخطَّ َعْن َيَسارِِه َخطًّا، 

َها َشْيطَاٌن َيْدُعو ِإلَْيهِ »فَ َقاَل:  ، َوقَ َرَأ }َأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما « َهِذِه ُسُبٌل، َعَلى ُكلِّ َسِبيٍل ِمن ْ
ُبَل{ ]األنعام:  ِبُكْم، َوَهَذا اْلَكََلُم َقْد ُرِوَي، َعْن َعْبِد اللَِّه ِمْن  [ فَ تَ َفرَّقَ 153فَاتَِّبُعوُه َوََل تَ تَِّبُعوا السُّ

 ( َغْْيِ َوْجٍه ََنَْوُه أَْو َقرِيًبا ِمْنهُ 
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كيَشا وة ضةند رِيَكي خةتيَكي  (صلى اهلل عليه وسلمرِؤذيَك ثيَغةمبةر)واتة:
،فةرمووي ئةمة رِيَطاي رِاستة وة ئةوة   لةسةر ئةورِيطاية كيَشارِيَطايةكي 

طةو رِيضكانةي تر شةيتاني لةسةرة كةبانطةوازي بؤ رِيطاي خواية وة ئةو رِيَ
ئةورِيَطانة ئةكات كة لة رِيَطةي رِاست جيابوونةتةوة ،وة ئةوجار ئةو ئايةتةي 

ُبلَ نَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوََل تَ تَِّبُعوا ا) خويَند  . (السُّ

 :فةرموودةي دووةم

فرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، وافرتقت ويَت:)(دةفةرمصلى اهلل عليه وسلمثيَغةمبةر) 
النصارى على اثنتني وسبعني فرقة، وستفرتق هذه األمة على ثَلث وسبعني فرقة كلها يف النار إَل واحدة، 

 ( .ما أنا عليه وأصحايبقيل: من هي يا رسول اهلل؟ قال: من كان على مثل 
أبو داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم سلسلة األحاديث الصحيحة  رواه .هي اجلماعة :ويف بعض الروايات

 (1492رقم:

واتة:جولةكة دابةش بوون بؤ حةفتاويةك بةش ،وةطاورةكان دابةش بوون بؤ 
حةفتاو دووبةش ،ئومةتةكةم دابةش ئةبيَت بؤ حةفتاو سيَ بةش هةمووي بؤئاطرة 

صلى )ئيال يةك كؤمةلَي نةبيَت ،وتيان ئةوكؤمةلَةية كيَية ئةي ثيَغةمبةري خوا 
رِيَبازةن كةمن و هاوةالَمني  ( ؟؟فةرمووي:ئةوانةن كةلةسةر ئةواهلل عليه وسلم

 لةسةرة .

 هةن لةسةر نادروسيت حيزبايةتي . وةضةندةها فةرموودةي تريش 

كةواتة كورِي خؤم ئيَستا بابزانني كام لةوسيَ كةسةي تؤباست كرد كاميان 
 رِاست.
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ئةمةش بةناوي حيزبايةتي درووستة  ووت يةكةم كةس ئةوكةسةبوو كةئةي
متان باسكرد كةحةرامة ئاياشتيَك حةرام بيَت ضةندةها ئاية بانطةوازةوة

ثيَبكريَت نةخيَر كةواتة ئةم كةسانة لةثيَناوي دونيادا يان  بانطةوازيئةتوانريَت 
 لةثيَناوي ثلةوثايةيةكدا ئةوكارةئةكةن .

اثة ئةم يَت خرـلَنةئةش،يش نة ثيَ يان ئةليَت ئةم كارةتان باشة م وةكةسي دووة
ضونكة لةحيزبةكةيا نيية ئةطةر ثيَيان بلَيَت باشة  اكةسة هيض سوديَكي ثيَناط

بةالَم ئةطةر بلَيَن خراثة ئةوة ئةكةونة بةرلؤمةي ئةو كةسانةوة كة حيزبايةتي 
 يية.نن ئةكةن كةواتة ئةمانة تاقةتي سةرئيَشةيان

كةباستكرد ئةوكةسانةن كة ثيَيان رِازينني وة رِةديان  :يةم كةسيشسيَ
ةمانة ضةند كةسيَكن نةسودي ئةدةنةوة لةسةر حيزبايةتي لةناو ئيسالمدا،ئ

لؤمةي يان ثيَئةطات ضونكة ناطةنة ثلةو ثؤست وة ديسان ئةكةونة بةر دنياي
ي كةن ناتؤرةيان ليَدةنيَن وة بةس لةبةر ئةوةش ئةكةسةحيزبيَكان ضةندةها ناو و 

 كةئةجريان الي خواي طةورة هةبيَت .

ومت دةستت خؤش زؤر بةجواني تيَطةشتم كةئةمرِؤ كيَ لةسةرهةقة لةوبارةيةوة 
 كةبامسان كرد 

وتي :خواباشرتت تيَبطةيةنيَت وة وتي كورِي خؤم يةك ئامؤذطاريت ئةكةم ليَم 
 وةرطرة ،ومت :بةلَـيَ
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شة رِةزاي خواي ليَبيَت نارد بؤ عائ واي ليَبيَت نامةيةكيمعاوية رِةزاي خ وتي:
صلى بؤ بنيَرة نةسيحةمت بكة لةفةرموودةكاني ثيَغةمبةر)يةكم فةرموودةفةرمووي 

فةرموويةتي  (صلى اهلل عليه وسلم(عايشة فةرمووي ثيَغةمبةري خوا)اهلل عليه وسلم  

توصيين فيه وَل تكثري كتب معاوية إىل عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها أن اكتيب إيل كتابا  ):
علي فكتبت عائشة رضي اهلل عنها إىل معاوية سَلم عليك أما بعد فإين مسعت رسول اهلل صلى 

من التمس رضاء اهلل بسخط الناس كفاه اهلل مؤنة الناس ومن التمس  )اهلل عليه وسلم يقول
ىي حدثنا حممد بن رضاء الناس بسخط اهلل وكله اهلل إىل الناس والسَلم عليك حدثنا حممد بن حي

يوسف عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا كتبت إىل معاوية فذكر 
احلديث مبعناه ومل يرفعه كمل كتاب الزهد ويليه كتاب صفة القيامة()كتاب صفة القيامة والرقائق 

(2414والورع()صحيح()اجلماع الصحيح سنن الرتمذي)  

ةخؤي رِازي بكات بة تورِةبوني خوا ئةوة خواليَي نارِازي واتة : هةركةسيَك خةلَك ل
دةبيَت و خةلَكيشي ليَي نارِازي دةبيَت ، وة ئةطةر هةدةيف رِةزابوني خوابيَت 
باخةلَكيش ليَينارِازي بيَت باطويَ نةداتيَ نيةتي ئةوةنةبيَت خةلَك رِازي دةبيَت 

 ليَي رِازي دةبيَت .يان نا ، خواليَي رِازي دةبيَت و خةلَكي باشيش هةر  

رِؤذانةدا ئةبةدةن سةيري خةلَك مةكة خةلَك  خواثةرستيدا لة ذيانيلة كةواتة
دةلَيَت ضي نالَيَت ضي رِازي دةبن يان رِازي نابن دائيمة باهةولَمان بؤرِازيـبوني خوابيَت 
بزانة خواي طةورة ليَت رِازيية يان نا ،كة خوا ليَت رِازي بوو خةلَكي ضاكيش هةر 
ليَت رِازي دةبيَت بةالَم كة خواي طةورة رِازي نةبوو ئةو هةموو خةلَكةي دونيا 

 ئةتوانن تؤ لةئاطري جةهامن رِزطاركةن ، نةواهلل ناتوانن
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ومت دةست خؤش بؤئامؤذطاريةكةت ،وتي مةلَيَ دةست خؤش بلَيَ خواي طةورة 
 ثاداشتت باتةوة 

 لةقيامةت ئةويش وتي بارك اهللمنيش ومت خواي طةورة ثاداشتت باتةوة لةدونياو 

 ومت باثرسياريَكي ترت ليَبكةم ،وتي فةرموو كورِم

بةباش ئةزانن ومت هةنديَك كةس سةرثيَضي كردني فةرماني سةرؤكي والَت 
ن وة بةقسةيان ئةزان لي ئةمري خؤيانةي والَت بةو،وةهةندك كةسيش سةرؤك

خراثةدا ،وة هةنديَك ئةكةن لةكاري ضاكةيا وة طويَرِايةلَي ناكةن لةكاري 
كةس سةرؤكي والَت بةكافر ئةزانن ، ئاية ئةمانة كاميان لةسةر هةقن كاميان 

 رِاسنت؟

لي ئةمر ئةكةن وة رِةخنةي بةردةوامي ةوتي كورِم ئةوةي كة سةرثيَضي فةرماني و
ليَئةطرن ئةم كةسانة كةسانيَكي حيزبني بؤية بةقسةي ناكةن ئةوكةسانة 

يَت بةقسةي وةلي ئةمري خؤيان ئةزانن وة ئةوةي ئةو بيلَسةرؤكي حيزبةكةيان بة
 لَـيَت بةقسةي ناكةن وة هةولَيان بؤئةوةية بطةنة دةسةالَت.ئةكةن ئةوةي ئةو نةي

صلى اهلل ثيَغةمبةري خوا)ميش ئةوكةسانةن كةشويَن فةرموودةي  وةكةسي دووة
بؤبرِيار  سنت هيض شةريكي:خواي طةورة بثةرفةرموويةتيكةوتون كة(عليه وسلم

، وةخوا كاتيَك لةئيَمة رِازيية هةموومان دةست بطرين بةديين خواوة نةدةن
طةورة  كةخوايتةفرةقة نةكةين ،وة اخالص تان هةبيَت بؤ ئةوكةسةي 

 يان بدات ودوعايان بؤبكةن خواي طةورة هيدايةت كردويةتي بؤ وةلي ئةمرتان 
 ئامؤذطاريان كةن .
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يال بةهؤي يةكيَك لةوسيَ ةذياني مرؤظايةتيدا ئوي نةداوة لوةهيض هةلَةيةك رِ
يان هةروالَتيَك كةسةكاني ناوي ئةسلَةي بامسان كرد، ئةطةر هةرمرؤظيَك 

خالَةيان تيَدانةبيَت ئةوة ئةو والَتة زؤر بةخؤشي ئةذين ،وةخواي طةورة  ئةوسيَ
 بةرةكةت ئةرِذيَنيَت بةسةرياندا .

 (فةرموويةتيصلى اهلل عليه وسلمخوا) ثيَغةمبةريوة ضةندةها فةرموودةي تر كة 
 طويَرِيةلَي وةلي ئةمربكةن .

وندرِةون وة وة ئةوكةسةي سةرؤكي والَت بةكافر ئةزانيَت ئةوة كةسانيَكي ت
كافر ئةزانن بةبيَ بةلَطةيةكي رِاست وة  بة خةلَكتةكفريين ئةوانة 

 لةبةكافر دانان . بةاليانةوة ئاسايية ،وة ناترسن بةكافردانان زؤر

صلى اهلل عليه ) خةلَك بةكافردانيَني ضونكة ثيَغةمبةرنية ئةترسني ئةهلي سونئيَمة
بة كةسيَك بليَت كافر ئةطةر ئةوكةسة  : هةركةسيَك (فةرموويةتيوسلم

 كافر نةبيَت ئةوة خؤي كافربووة . 

الوة كةم رِؤذيَك كةسيَك هات وتي تؤ سةرؤكي والَتت بةباشتيَكي خؤشت بؤباس

]ضيية ومت واهلل بةالي منةوة موسولَمانة وتي ئةي خواي طةورة نافةرمويَت     

                  ]املائدة[] 

يَ وتي كةواتة هةركةسيَك حوكم بةقورئان نةكات كافرة وتي واية !؟ومت بةلَ
ومت باشة من ثرسياريَكت ليَدةكةم ،قورئان بؤكيَ  ،سةرؤكي والَت كافرة

 دابةزي؟



22 
 

( ومت ئةبيَت ئةويش بؤمان رِونكاتةوة صلى اهلل عليه وسلمثيَغةمبةري خوا)وتي بؤ 
( خؤ صلى اهلل عليه وسلم)ضونكة بؤئةو دابةزيوة وتي بةليَ رِاستة ومت دةي ثيَغةمبةر

( صلى اهلل عليه وسلم)ة ثيَغةمبةرنةجاشي موسولَمان بوو  حوكمي بةقورئان نةكرد ئاي
 ن كةمرد نويَذي مردووي لةسةركرد ؟بةكافري دانا يا

 ]وتي باشة شتيَكي تر خواي طةورة نافةرمويَت            

                                        

            ]  كات لةطةلَ ني بهةركةس هاو ثةياماواتة

لةوان حيساب ئةكريَت ضونكة ئةوان كافربوون ئةميش طاورةكان  جولةكةو
 كافرة.

موشريكدا كردووة ،سولَحي  (هاوثةمياني لةطةلَصلى اهلل عليه وسلم)ومت ثيَغةمبةر
ن نةيان هيَشت ةكةنامبةري خواو هاوةالَني موشريكية ئةوةبوو كةثيَغةحودةيب

 عةمرةبكةن ئةويش هاوثةمياني كرد لةطةلَيان .

 هيض قسةيةكي ثيَنةما ومت طويَبطرةو جوامب بةرةوة ؟وتي فةرموو 

مل يكفر كافر )من وتي كافرة ومت باشة  ؟ان يان ومت ئايا سةرؤكي والَت كافرة
يَ ومت كةواتة وتي بةلَ ؟ئةوةي كافريَك بةكافر نةزانيَت كافربووةفهو كافر (

وتي ؟ ضونكة من سةرؤكي والَت بةكافر نازامن ةا من كافرم بةطويَرةي ئةوئيَست
يَ ومت ئةي ئةوكةسانةي حيزبني الي تؤضني وتي كافرنني بةالَم زؤرباشيش نني بةلَ

ة( بةكافر نازانن وتي نكافرنني وة حيزبيَكان من)اهلي سونومت باشة ئةو حيزبيانة 
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بةلَيَ ومت دةي كةواتة ئةوانيش كافربوون لةبةر ئةوةي منيان بةكافر نةزاني 
ضونكة هةركةسيَك كافريَك بةكافرنةزانيَت كافربووة كةواتة من كافربووم 

يت ئةوانيش منيان بةكافر نةزاني كةواتة ئةوانيش كافرن وة تؤش كافر بوو
ضونكة حيزبيةكانت بةكافر نةزاني خؤ ئةوانيش كافربوون ،تؤ موسولَمانت 

 نةهيَشت.

 كرد ومت واز لةوفيكرة توندرِةويية بهيَنة برِؤ عيلم خبويَنة . بؤية ئامؤذطاريم

جامةبةستم ضيية كورِي خؤم ئةم كةسانة كةسانيَكي توند رِةون ئةطةر 
ةلَكةي ئةكوشت ضونكة كافر خوييَن لةوكاتةيا دةسةالَتي هةبواية ئةم هةموو خ

 و مالَي حةالَلَة . 

ومت خواثاداشتت باتةوة زؤر جوان تيَطةشتم ئيَستا بؤم دةركةوت كيَ لةسةر 
 هةقةو كيَش لةسةر ريَطةي ناهةقيية 

وتي كورِي خؤم خواباشرتت تيَبطةيةنيَت ،ئيرت كاتيش درةنطي كرد هةلَسة 
ومت نا بابؤ سبةي اوة ،وتي فةرموو ثرسياربكة بضؤ بنوو ومت باشة بةالَم ثرسيارم م

شةو بيَت ،وتي بةئارةزوي خؤت هةلَسام رِؤشتم بؤذورةكةي خؤم ضومة ناوجيَطا 
نةئةكةوت بؤية هةلَسام  هةربريم لةقسةكاني ئةو ئةكردةوة خةوم ليَ

كتيَبةكاني مةكتةمب هيَنا سةيرم ئةكردو ئةم خويَندةوة تا خةوم هات ضوم 
 خةومت .

بةم بؤ قوتاخبانة تيانيم خوارد وتي وةرة كورِم ئةني هةلَسام نان و ضاي بةبةيا
لةرِيَطا لةناو سةيارةكةيا ثرسياري شويَين نويَذي ليَكردم لةمةكتةب ومت رِيَطة 
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موديرةكةيا ئةكةم من و  نادةن وتي ضؤن ومت نايةلَن وتي خؤم يةم قسة لةطةلَ
باوكم سةالمي كرد ليَيان وتي تؤ برِؤ نة قوتاخبانةو ضوينة الي مودير باوكم ضوي

كورِم دواي ضارةكيَك هاتة دةرةوة وتي ئيَوة لةم مةكتةبةيا سيَ كةس نويَذ 
ئةكةن ومت بةلَيَ وتي دةي مودير رِازي بووة لةكاتي نويَذةكانا بضنة ذورةكةي 

 ثيَ خؤش بوو ئيرت باوكم رِؤشت منيش ضومة ناو ثؤل . مئةو نويَذ بكةن منيش زؤر

ةزم ن هةية زؤرم ثيَناخؤش بوو ضونكة حكةهامتةوة سةيرم كرد ميوامنا شةو
خزمي مالَ ورةوة مالَمان ثرِبوو لةميوان ،،ضومة ذئةكرد لةطةلَ باوكما قسة بكةم 

باوكم بوون لة كةركوكةوة هاتبوون دوو كورِي تةمةني منيان لةطةلَ بوو 
بضؤرةدةرةوة ئةوان زؤر دواي ئةوةي نامنان خوارد باوكم وتي كورِم لةطةلَيان 

يَم كرد بةالَم شةويَكي ناخؤشيش شارةزانني ئةو شةوةش لةطةلَ ئةوانا ئاوا بةرِ
 نةبوو .

شةوةكةي هامتةوة زؤر هيالك بووم خةومت بةياني هةلَسام بؤنويَذي بةياني لةدواي 
ئةوة واجبةكاني مةكتةمب سةعي كرد و لةبةرم كردن ،بةياني ضوم بؤدةوام 

اني ئاساي لةطةلَ هاورِيَكامن قسةمان ئةكرد دانةيةك هات لةوسيَ هةروةك رِؤذ
ئايين  يكةسةي كةنويَذمان ئةكرد وتي كورِيَك هةية لةوديو تةحةداي مؤستا

ان شةش رِؤذ دروست ورة زةوي بة هةشت رِؤذ يكردووة لةسةر ئايةت كةخواي طة
يَ تةحةدا ليش ئةطةرِةلَطةي ئايةتي ثيَية وة ثؤل بة ثؤكي بووكردووة هةرد

ئةكات ئةم دةرزة بةس ثؤلي ئيَمة ماوين بةس ئيَمةش نويَذ كةرين ئةم سيَ كةسة 
ضارمان نةبوو هيضمان نة ئةزاني ضي بكةين ضي نةكةين هات و قسةي خؤي كرد 
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وانةكةمان دةرزي ئينطليزي ئةوتةوة  ىئيَمةش قسةمان نةكرد تةنانةت مامؤستا
 ناخؤش بوو .،من زؤرم ثيَمةسيح بوو ثيَي خؤش بوو 

شةو كةهامتةوة بريي ثرسيارةكاني خؤمم نةمابوو ميَشكم زؤر مةشخولَ بوو 
،باوكم وتي ها كورِم ثةشؤكاوي ،ومت باوكة لة قورئاندا دوو ئايةتي دذ بةيةك 
هةية وتي نةك دوو ئايةت فةرموودةيةك و ئايةتيَكيش نيية ومت ئةي كورِيَك 

نايةوة دذي يةك بوون ،وتي و ئايةتي هيَئةمرِؤ باسي دروست بووني زةوي كرد دو
يلة شيت وا ،وتي بةياني  ضةن شةمةية؟ومت ثيَنج وتي زؤرباشة بةياني موستةح

ئةبن بؤ هةيين بضني ومت باش  وةت كة بؤباخةكةي خؤمان بزانة رِازيعهةموويان دة
مةكتةبةكةي ئيَمة منوونةي بوو وة ضوارسةد تةلةبة بووين وة ثاسي تايبةمتان 

 هةبوو ،وةباوكم كةسيَكي توجار بوو دةولَةمةند بوو .

بؤبةياني يةكةم كةس ضووم بةوكةسةم وت كة وتي دووئايةت دذي يةكن ئةو 
رِازي بوو ثؤل ثؤل طةرِام قوتاخبانةكةمان فةرقي كورِو كضي نة ئةكرد بؤية 

ر و معاون مودي تابي نةهاتن ئةطينا موديرمامؤستاكان نةهاتن وة بيست قوتا بةس
 ،ضوين بؤباخةكة زؤر بةي تةلةبةكان بةثاس نةئةهاتن هةبوو باوكي ئةيهاتن 
يان سايةقي باوكي وة ئيَمةش باخةكةمان زؤر طةورةبوو دواي ئةوةي قسةي  هيَنا

بوو بؤية ئةوتةلةبانةي خؤشوو نامنان خوارد باوكم ويسيت قسةبكات سةوتي زالَ نة
 باوكم بةوة قسةي كرد . هيَنابوو بؤ طؤراني ليَدان كة تةسجيليان 

 هللا رسول على والسالم والصالة الحمدهلل وتي :
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ثيَشةكي بةخيَرهاتين هةموو تان ئةكةم بةخيَربيَن ،كاتيَك ئةم قسانةي ئةكرد 
ذمارةيةكي كةم قوتابي طويَيان ليَئةطرت ،كاتيَك كةوتي لة قوتاخبانةكات 

ئةمةي وتت هةموو دةنطؤي ئةوة هةية دوو ئايةت دذي يةكنب ،كاتيَك 
قوتابيةكان بيَدةنط بوون غةيري دةنطي ضؤلةكة دةنطي هيضي كة نةدةهات 
،باوكم وتي ئةوكةسة كيَية كة ئةليَت دوو ئايةت دذي يةكن ئةوكةسةي 

دةسيت وتي فةرموو يةقسةي كردبوو وتي من وتي وةرة بؤالم مايكةكةي ياوئة
 ثرسياربكة .

انزة زةوي بة ئايةتي نؤ بؤ دو (فصلت)تي ةةسور:ل وتي خوا لة قورئاندا ئةفةرمويَت
بة  ئةفةرمويَتضوار ئايةتي ثةجناو  (االعراف)ت بووة بةالَم لةسورةتي هةشت رِؤذ دروس
 بووة .  شةش رِؤذ دروست

 ]باوكم وتي سورةتي فصلت ئايةتي نؤ تا دوانزة ئةمةية        

                                  

                                    

                                  

                                   

                        ] 

ؤذدا دروست كردووة ،وةئةوشتانةي ناوي شاخ و دةريا و بةحر لة رِ دووواتة :زةوي لة
 رِؤذدا  دووؤذدا دروست كردووة ،وة ئامسانةكاني دروست كردووة لةماوةي رِ ضوار
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 هةشت دوو+ضوار+دوو=ئةكاتة 

  ]طةورة ئةفةرمويَت:وة ئايةتي االعراف خواي           

                                       

                                     ]. 

 دروستكردووة بة شةش رِؤذ واتة:جيهان بةطشيت 

ت ئةوة ئةو دوو ئايةتة دذي يةكن وةرة بامن يئةطةر ئاوا سةيري كةيت ئةليَ
 ئةوةت تيَطةيةمن ،وةرةقةيةكي هيَنا كردي بةشةش كةرتةوة .

 ي زةوي ئةمةش دواني كةبطرة ئيَستابطرة ئةمة دروست بوون دووانوتي ئةمة 
كة  نيدواوتي ئةمة ئةمة دروست كردني شاخةكان و بةحرةكان  ضوارضةنت ثيَية 

 بطرة دروستكردني ئامسان 

دووان+ضوار+دووان=هةشت ئةي تؤ ضةن وةرقةت ثيَية شةش ،بؤضي تؤ شةش 
 وةرقةت ثييَية خؤمن هةشتم يا بةتؤ .

كردني زةووي دوو+درووست كردني شتةكاني ناوي شاخ و بةحر درووست 
ثيَشوش حسيَبة  ةتةكةدا ئةفةرمويَت ضوار دوانةكةي)دوو(=ضوار ئةمةية لةئاي

نةيةك اوة+دوو رِؤذي دروست كردني ئامسان= ئةمة شةش ئايا ئيَستا هيض ثيَض
 هةبوو بةبةيين ئةم دوو ئايةتةدا وتي نةخيَر تةواو باوةرِم كرد.
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نةي بوو لةذيامندا زؤر وبةي تةلةبةكان ضةثلَةيان بؤباوكم ليَدا رِؤذيَكي منو زؤر
ارة كةهاتينةوة لةرِيَطا زؤر سوثاسم كرد ومت باوكة ضةندت سةرف خؤش بوو ئيَو

كاتيَك طةشتينةمالَةوة زؤر هيالك بووم   (تيَبيين)كرد وتي خوا ثرِي ئةكاتةوة 
 سةرم ئازاريَكي زؤري هةبوو يةكسةر خةومت .

تيَبيين :رِيَك واش دةرضوو من بة ثارة ئةم خويَند ساالَنة ،لةكؤتاي سالَدا موديرةكة وةكو 
   .رِيَزيَك بؤم ثارةي ئةو سالَةي ليَوةر نةطرمت 

 ر ئةو بابةتةي باوكم رِوني كردةوةكة رِؤشتمةوة بؤ دةوام دلَم زؤر خؤش بوو لةسة

ضومة ثؤلةوة لةطةلَ ئةوسيَ قوتابية دانيشتم كةبةس ئةو سيَ يةمان نويَذمان 
 ئةكرد لةو قوتاخبانةيةدا .

عيشا  ئيَوارة هامتةوة بؤ مالَةوة ناني ئيَوارةم خوارد ،لةطةلَ باوكم ضوين بؤ نويَذي
ب خبونيَتةوة منيش ضووم سةعي كتيَينةوة باوكم ضوو وة دواي ئةوةي لة نويَذ هات

،دواي ئةوةي لةسةعي كردن تةواو بووم رِؤشتم بؤالي ومت كاتت هةية بكةم
 ثرسيارةكان تةواو كةين ؟؟ وتي فةرموو كورِم .

ومت :كةسانيَك هةن ئةلَيَن لةسةر ديين باوك و باثريامنان ئةرِؤين ئاياديين باوك 
سانةش كة ئةلَيَن نةخيَر ئةبيَت لةسةر و باثريامنان هةر ئيسالم نةبووة ؟وة ئةوكة

قورئان و فةرموودة برِؤين ئايا ئيسالميش هةر قورئان و فةرموودة نيية !! ئيرت فةرق 
 لةبةيين ئةم دوانة ضيية؟؟

وتي :كورِي خؤم فةرق لةبةيين ئةم دوانة زؤر زؤرة ئةو كةسانةي كة ئةليَن 
ئةطةر باوك و باثريامنان شريكيان ان برِؤين واتة منبالةسةر ديين باوك و باثريا



29 
 

هةبوو ئةبيَت ئيَمةش شويَن ئةوان بكةوين وة ئةطةر هاواريان كردبيَت بؤ غةيري 
خوا ئيَمةش ئةبيَت شويَن ئةوان بكةوين ئةمة جةهالةتة ضونكة هةموو كافرةكان 
كة ثيَيان ئةوترا شويَن ئةو ئاينة بكةون كة لةاليةن خواوة بؤتان دابةزيوة 

ئيَمة شويَين باوك و باثريامنان ئةكةوين ،وةك خواي طةورة  ئةيانوت

] ئةفةرموويَت:                          

                        ]]الزخرف[ 

واتة:هيض ثيَغةمبةريَكمان نةناردووة بؤالي هيض شاريَك كة لة خؤش طوزةرانيابن 
خؤمامنان بينيوة ثابةندي بريباوةرِيَك بوون وباثريانى نةيان وتبيَت ئيَمة باو

 بيَطومان ئيَمة ضاو لةوان دةكةين شويَن ئةوان دةكةوين.

] وة لة ئايةتيَكي تردا خواي طةورة ئةفةرمويَت :              

                                 

   ]]لقمان[ 

خواناردويةتي ئةوة هةر واتة:كاتيَك ثيَيان وترابا شويَن ئةوبةرنامةية بكةون كة 
شويَن ئةو شتانة ئةكةوتن كةباوك و باثريانيان لةسةر بوو ،ئايا ئةطةر شةيتان 

 بانطي كردن بؤ دؤزةخ)باوك و باثريانيان( ئايا هةرشويَين دةكةون .
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باثرامنان ئةطةر شتيَكيان كردبوو ئةطةر لةقورئان  وخؤم باوك كورِي 
شتيَكيان كردبوو  ضاومان بةالَم ئةطةرةينة سةرئةخيفةرموودةدا هةبوو ئةوة 

 فةرموودة بوو ئةوة بةقسةيان ناكةين . و ثيَضةوانةي قورئان

ومت كةواتة ئةوان تاوان باربوون لةسةر ئةوئيشةي كة كردويانة ،وتي بةلَيَ بةالَم 
 بةمةرجيَك ئةوكةسانة عيلميان بةو تاوانة هةبوو بيَت بةالَم هةركردبيَتيان .

 باتةوة بةوةالَمي ئةم ثرسيارةش ،ئةتوامن ثرسياري تربكةم ؟ ومت خوا ثادشتت

 . وتي فةرموو كورِي خؤم 

ومت ئةمرِ ئةو كةسانةي وةك سةلةفيةكانن كةمن وة ئةوانةي تر زؤرن وةكو 
حيزبيةكان سؤيف يةكان ..هتد، ئايا ئةمة ئةوة ناطةيةنيَت كةئةوان لةسةر 

 هةق بن ؟؟

 كو ئةو تةرازووة تةرازويشةرت نيية بةلَ لة ئيسالمدا زؤريوتي كورِي خؤم 

 ]وة خواي طةورة ئةفةرمويَت :جاهيلةكانة كة شويَن زؤري ئةكةون ،    

                    ]  اإلسرْا 

تونا بووة ، بةرِاسيت وواتة:تازة هةقوو رِاسيت هاتووة بةرثابووة بةتالَ و ناهةقي تةفر
ة.و بةزيو ناحةق هةر بةتالَة هةرتياضووة هةرطيز جيَطاي نةبؤتةوة  

 ئةوة ينيَئةوةي شوةقورئانة  ئيرت ة كورِي خؤم ئةوة هةقوو رِاستية لكةوات
نيَت شويَن بةتالَ كةوتوة .يَليَبي كةويت لةسةر هةقة ئةوةشي واز  
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ةري رِوتيت ثيَباشة كة ضةندةها هونئةقلَيت بؤبهيَنةمةوة ئايا تؤ بامنونةيةكي 
وة ؟؟ةكةس خؤيان رِوت ئةكةن  

ئايا زؤري ئةبيَت  ي هةموو ئةورثا ئةوةيان ثيَباشة ومت بيَطومان نةخيَر ،وتي دة
نيية لةشويَن كةوتندا  اتة باش! نةخيَر ،بؤية زؤري شةرتبةوةي شتيَكي خراث بك

 بةلَكو كيَ لةسةر هةقة شويَن ئةوكةسة بكةوة جا هةركةسيَك بيَت .

 ومت ثرسياريَكي تر ؟وتي فةرموو كورِةكةم .

ومت باشة ئةو كةسانةي كةشويَن ئةو مةنهةجة ئةكةون كة ئةمرِؤ سةلةفيةكان 
مةنهةجة  لةسةري ئةرِؤن تةنها كةسانيَكي الوازو هةذارن وة ئةطةر شويَن ئةو

 بكةون يان نةكةون هيض نابن بة دياردة لةناو كؤمةلَطادا؟؟

وتي كورِي خؤم ئةم قسةي كةتؤ كردت رِيَك قسةي ئةوكةسانةية كة لةسةر 
السالم( كاتيَك كة نوح بانطةوازي كردن ئةوانيش وتيان ضؤن  ةدةمي نوح )علي

تؤ ئةكةون كة  باوةرِ بهيَنني بةوبانطةوازييةي تؤ كةتةنها ئةوكةسانة شويَن
 داماو هةذارن ،ئةمةش ئةو ئايةتةية كةخواي طةورة باسي ئةوة ئةكات

[                  الشعرْا[] 

هيدايةت ئةيات  وة خواي طةورة خؤي ئةزانيَت كيَ شايةني هيدايةتة وة كيَ
بيَت يان دةولَةمةند دةسةالَت داربيَت يان بيَ دةسةالَت وةك طرنط نيية هةذار

]خواي طةورة ئةفةرمويَت            ]اإلنعام[] 
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  ئايا خودا نازانيَت كيَ شايةني هيدايةتة؟؟

 ومت زؤر بةباشي تيَطةشتم خودا ثاداشتت باتةوة 

 ومت ثرسياريَكي تر؟؟ وتي فةرموو 

ومت زؤربةي كةس ئةمرِؤسةيري مامؤستايان ئةكةن لةسةردين جاهةر مةسةلةيةك 
داية مةبةسيت من جياوازي ئيضتيهادي نيية نيائايا ئةوجياوازيانةي كةلةنيَوان بيَت

 بةلَكو جياوازيةكاني تر ئايا ئةو خةلَكة ضي بكةن شويَن كاميان بكةون ؟؟

خؤم باشويَن ئةو كةسانةبكةون كة بةلَطةي قورئان و فةرموودةيان  وتي كورِي
ثيَية،وة جاهيلةكان كةسانيَكيان ئةكردة ثيَشةنطي خؤيان كة مامؤستاياني 

خواي طةورة  دةيان نةئةكردة ثيَشةنطي خؤيان بؤفاسق بوون وة قورئان و فةرموو

 ]لةسةر ئةمة ئةفةرمويَت                        

                       ]التوبة[] 

جوولةكةو زؤربةي حاكمةكان وة ئةي ئةوكةسانةي باوةرِتان هيَناوة بزانن وة واتة:
مالَ و ساماني خةلَكيان ئةخواردوو وة  قةشةي طاورةكةكن )مامؤستاكانيان( وة

 بةرهةلَسيت رِيَبازو ئايين خوا دةكةن.

  ]وة لةئايةتيَكي تردا خواي طةورة ئةفةرمويَن            

                                ]
 ]املائدة[
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زيَدةرِةوي مةكةن لةئاينةكةتاندا وة زيادةرِةوي لةسنوري هةق دةربضن وة واتة:
شويَن ئارةزوي كةسانيَك مةكةون كة ثيَشان طومرِابوون وة زؤر كةسيشيان 

 طومرِاكرد ئةوانيش لة رِيطةو رِيَبازي رِاست الياندا. 

ئيال شويَن ئةو قسةيةي بكةوة كة بةلَطةي  كةواتة شويَن كةسيَك مةكةوة
 قورئان و فةرموودةي ثيَية.

 ومت زؤر باش تيَطةشتم دةستت خؤش خواي طةورة ثاداشتت باتةوة .

 ومت ثرسياريَكي تر؟؟ وتي طوويَم  ليَتة كورِم

ومت : ثيَشةكي ئةمةويَت بلَيَم بؤضي بةسةلةفييةكان ئةلَيَن مةدخةلي؟ ؟       
ةليية كةيةكيَكة لة دخستيان زانا شيَخ رةبيع بن هادي مةمةبة وتي:كورِي خؤم
  بؤيةرِقيان ليَيةتي رِةدي هةموو شوبهةو طومانةكاني حيزبايةتيزاناطةورةكان،

لَيَن بؤية ئةليَن مةدخةلي ئةم بوختانة ئةكةن ئةئةداتةوة وة زؤر شوبهةي تريش 
ةكان بة ئيشيانة، زنديق وةوةئةمةجاكورِم ئةمة هةر لةزو شويَن مةدخةلي كةوتون،

اهلي سونةيان ئةوت )احلشوية( ئةيانوت ئيسالم دوو بةشة دانةيةكيان 
ناوكةكةيةتي كةبريتية لة ملمالنيَي نيَوان سياسةت ،وةتويَكلَةكةشي بريتية 

 .ئةمانة  و لة عيبادةت و نويَذو رِؤذو

كةناو ةي هميةكان ئةوانوة قةدةريةكان بة ئةهلي سونةيان ئةوت )جربي( ،وة جة
هلي سونة ئةلَيَن)مشبة( ،وة خةواريج بة ئةهلي سونة و سيفات بؤ خودا نايةلَن بة ئة

ئةليَن )مورجيئة(،وة تةكفرييةكان بة أهلي سونة ئةليَن)عميل(،يان ئةيان وت 
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وةهابي وة ئةمرِؤش ئةلَيَن مةدخةلي كة ئةمةش بوختانة ئيَمة شويَن هيض كةسيَك 
 . ( نةبيَت لى اهلل عليه وسلمصثيَغةمبةر)ناكةوين ئيال 

كةسيَكي حيزبي طويَم ليَبووة لة وتاريَكيدا دةلَيَت هةتاكو ئةقلَت ومت : 
 تة؟؟سادانةنيَيت ناتواني ببيت بةمةدخةلي ئايا ئةم قسةيةي رِ

وتي كورِي خؤم ئةم قسةية زؤر دوورة لةرِاستيةوة ضونكة ئةوزاناية كة قسةيةكي 
ضونكة  موودةبووة وة ئةمة شتيَكي تازة نييةكردبيَت لةسةر قورئان و فةر

يَكي خؤش انقةومةكةي نوح بةنوحيان ئةوت ئةوكةسانة شويَن تؤ ئةكةوت كةس

 ]ئةفةرمويَت و كاتباسي ئةخواي طةورة  كوة باوةرِن       ]]هود[ 

مرِؤش ئةطةر يَكي خؤش باوةرِن ئةوانةي شويَن تؤ ئةكةون ئةي نوح ،ئةانكةس
كةويت ئةلَيَن واي زانايةك بن شويَن فةتبكةويت يا فةرموودةشويَن قورئان و 

 نة بيَ ئةقلَن يان خؤش باوةرِن .ئةما

ع ئةوناو ناتؤرةي ةهلي بيدفةرموويةتي:ئةكؤضي ١٤٤٩وة ئيمام سابوني لةسالَي 
لةئةهلي سونةي ئةدةن حالَي ئةوان وةكو موشريكةكاني سةردةمي 

،ساحري،درؤزن،شيَت وة (كة ثيَيان دةطوت شاعريصلى اهلل عليه وسلمثيَغةمبةرة)
هةمووي دوورة وة بةهةمان شيَوة ( لةوانة صلى اهلل عليه وسلمثيَغةمبةر )

هةرطروثيَكي بيدعي ناوناتؤرة لة اهلي سونة ئةنيَن بؤ ئةوةي خةلَكي هةق 
 نةبينيَت .

 خواثاداشتت باتةوة ، ومت ثرسياريَكي تر.باش تيَطةشتم ومت دةست خؤش زؤر
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 وتي: فةرموو كورِي خؤم طويَم بؤ طرتويت .

 ئةم ئيرت م مامؤستاو شتانة خؤ وةكو ئيَمةنكةسانيَك هةن ئةلَيَن ئة ومت:
كةن ئةوان مرؤظن ئيَمةش هةرمرؤظني ئيرت ضيية ئةمان ئامؤذطاري و شتانة 

 ئةمةضيية؟ ئةم كةسانة ضني بؤ وادةلَيَن ؟

كةن ثيَي دةوتريَ قياسي فاسد وة ئةمةش وتي: كورِي خؤم ئةوةي ئةوان ئةي
 الصالة عليهمشتيَكي تازة نيية هةر لةكؤنةوة ئةو كةسانةي كة ثيَغةمبةران )

بؤ شويَن تؤ خوا كةون ،ئةوانيش ئةيان وت  رِيَبازةكةي ( ئةيان فةرموو شويَنوالسالم
ئيَمةش مرؤظني ،بةلَيَ رِاست ئةكةن بكةوين خؤتؤش هةروةكو ئيَمةيت مرؤظيت 

ئةرِذيَت بةسةر  فةزلَي و هةردووكتان مرؤظن بةالَم خواي طةورة خيَرو بةرةكةت
 هةركةسيَكدا بيةويَت .

  ]وةخواي طةورة ئةفةرمويَت:           ]]إبراهيم[ 

ئيَوة بةشةريَكن وةكو ئيَمة ،وة بؤئةمرِؤش بةهةمان شيَوة كة ئةلَيَن وتيان 
قسةئةكات ئةليَن كاكة بةقسةي فالَنة مامؤستايةبكةن كة بةقورئان و فةرموودة 

 خؤ نةمان وتوة ئةوان مةالئيكةي خوان ةمةش بةمرؤظيَكة وةكو ئيَمة ،ئيَبابة ئ
بةسةردا  فةزلَةي طةورة ئةو ئةوانيش مرؤظن بةالَم ئةوان عيلميان ثيَية خواي

، كورِي خؤم من ثرسياريَك لةو كةسانة ئةكةم كة ئةم قسانة ئةكةن  رِشتوون
ان هةذار خؤ هةردووكتان ئايا بؤضي هةنديَكتان دةولَةمةندن هةنديَكت

 ؟؟هةرمرؤظن
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اريَكي تريش ومت خواثاداشتت باتةوة تيَطةشتم ئةوة قياسيَكي فاسدة ،باثرسي
 رِم .و كوبكةم ،وتي فةرمو

ومت :كةسانيَك ئةلَيَن ئيَمة لةقسةي ئةم سةلةفيانة تيَناطةين خؤ بةزؤرنيية ليَيان 
طةوازي سةلةفيةتة نتيَناطةين ئايا ئةم كةسانة بؤ تيَناطةن يان ئةوةية ئةو با

 هةلَةية؟؟

( ئةو موشريكانة عوزريان صلى اهلل عليه وسلمثيَغةمبةر)وتي: كورِي خؤم لةسةردةمي 
( ئةوةي تؤ باسي صلى اهلل عليه وسلميةنايةوة كة ئةيانوت ئةي حممد )بةوة ئة

ئةكةيت ئيَمة تيَي ناطةين ئيرت بؤضي تاوانيار ئةبني تيَناطةين ،وةخواي طةورة 

]ئةفةرموويَت      ]]البقرة[ 

ئةم ئايةتة دوو تةفسريي هةية يةكةم ئةوةية كة دلَةكانيان ثةردةي ثيَدادراوة 
دلَةكانيان بةرطي تيَطرياوة وة وة تةفسريي دووةم ئةوةية كة هةق نابينن 

ئةوة عيلم نةبوو بةلَكو جةهل بوو كة لةدلَياندا بةالَم ئةلَيَن دلَمان ثرِة لة عيلم 
 هةبوو.

( وةك خواي طةورة باسي ئةكات لصَلة والسَلما هعليوة لةسةردةمي شوعةيب )

]ئةفةرموويَت               ]]هود[ 

 . ليَيتين لةزؤربةي ئةوباسانةي كةتؤ دةيئةي شوعةيب ئيَمة تيَناطة :واتة

 وة ئةطةر هةربلَيَن تيَناطةين ئةوة خواي طةورة سزاي بؤداناون وةك ضؤن سزاي
 ( نةكةوتن .الصَلة والسَلم هعليئةوكةسانةي دا كةشويَن ثيَغةمبةر شوعةيب)
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وة كورِي خؤم ئةمرِؤش ئةوكةسانة كةئةلَيَن تيَناطةين يان دلَيان خواي طةورة 
 ثةردةي بةسةراداوة يان ئةوةي رِاست ناكةن وةك قةومةكةي شوعةيب .

شتيَكي تربثرسم ،وتي طةورة ثاداشتت باتةوة ،با ومت زؤر باش تيَطةشتم خواي
 فةرموو كةورِم.

شويَن كتيَبةكاني  و ئةو كةسانةي واز لةكتيَبةكةي خواي طةورة دةهيَننومت:
 تر ئةكةون ئاية ئةمانة ضؤن كةسيَكن ؟؟

وتي كورِي خؤم ئةم كةسانة لةهةموو سةردةميَكدا هةن وة لةسةردةمي 
فةرموون  يثيَ ( اهلل عليه وسلمصلى )( كاتيَك ثيَغةمبةرصلى اهلل عليه وسلمثيَغةمبةر)

 ليَهيَناودابةزيوة بؤتان ئةوانيش وازيان شويَن ئةو كتيَبة بكةون لةاليةن خواوة 
ر كةوتن وة ئةوةي واز لةشتيَكي هةق بهيَنيَت ئةوة دلَنيابة كورِم شويَن سيح

]شويَن شتيَكي ناهةق ئةكةويَت،وةكو خواي طةورة ئةفةرموويَت      

                            

               ]]البقرة[ 

كتيَبةكان كتيَيب خوايان ثيشتطويَ خست و خؤيان ليَ  ندةستةيةك لةخاوةواتة:
طيَل كرد هةروةك هةوالَي وايان نةبيستبيَت،جا وازيان لةكتيَيب خوا هيَنا شويَن 

الصَلة  هعليئةوة كةوتن كة شةيتان ئةي خويَند دةربارةي مولَكي سولةميان)
 (والسَلم
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ئةكةن كاتيَك وة كورِي خؤم بةهةمان شيَوة ئةوكةسانةي كة بانطةوازي  
( بانطةوازي بكةن ،بةالَم طويَ صلى اهلل عليه وسلمثيَيان ئةلَيَت وةكو ثيَغةمبةران)

بةوة نايةن يةن حيزبايةتي ئةكةن نةك بيَن بةوشيَوةية بانطةوازي كةن كة 
توحيد( بةالَم ئةمرؤ ( بانطةوازيان ئةكرد بة )صلى اهلل عليه وسلمثيَغةمبةران)

 توحيد .حيزبةكةيانة نةك بانطةوازي بؤ  بانطةوازيان بؤ

 ،وتي فةرموو كورِمومت خواثاداشتت باتةوة ئةمةويَت ثرسياري تربكةم 

ومت:هةنديَك كةس باوةرِيان بةهةنديَك شيت لة عادةت دةرضوو نيية وةك 
موعجيزة و كةرامةت و سيحر ئايا ئةمانة لةسةر هةقن يان ئةو كةسانةي باوةرِيان 

 ثيَيةتي ؟

وتي كورِي خؤم ئةو سيَ شتة لة عادةت دةرضووة كةباستكرد دوانيان شةرعني 
ئةوة ية  (موعجيزة)دانةيةكيان حةرامة ئةو دوانةي شةرعني يةكةميان 

( الصَلة والسَلم هعليرِوودةدات ،موسا ) ( صلى اهلل عليه وسلملةسةردةسيت ثيَغةمبةران)
الم( مردووي زيندو ئةكردةوة بةئيزني الس ةداري فرِيَئةدا ئةبوو بةمار وة عيسا)علي

صلى اهلل عليه ) خوا وة خواي طةورة طةورةترين موعجيزةي بؤ حممد نارد
(ئةويش قورئانة ، وة ئةو هةموو موعجيزانة بؤئةوةي خةلَكي بطةرِيَنةوة بؤالي وسلم

كة ئةوةندة سالَ خةوتن  (أصحاب الكهف)وةك  (كةرامةت)خوا ،وة دووةميان 
بةبيَ ئةوةي هيضيان ليَبيَت ئةو سةردةمة خةلَكي باوةرِيان بةزيندوو بونةوة نةبوو وة 
خواي طةورة ئةمةي نيشاندان ئةم دوانة شةرعني لةديندا هةن ،سيَيةم 

ئةمةيان لةسةر دةسيت ئةو كةسانةية هاوار بؤ غةيري خوا ئةكةن وة )سيحر(
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ةن مششيَر ئةيا لةخؤي مار ئةخوات موس ئةخوات وة ئةوةي شةريك بؤ خوابرِيار ئةد
ن مششيَر كةن هيندؤسة طاثةرستةكانيش ئةيكةن ،وة ئةواؤئةوانة ئةيئةمرِ

صةحابةي ثيَغةمبةر لةكاتي جيهادا كاريان تيَناكات كة ئةييةن لةخؤيان،
صةحابة ئيماندار ترن ،ئةمةش ناشةرعيية وة ئةكوذران ئايا ئةمان لة 

 . كافرة يش باوةرِي بةسيحر هةبيَت سيحربكاتهةركةسيَك

تيَطةشتم ثيَويستة باوةرِمان بة موعجيزةو كةرامةت هةبيَت وةبيَ باوةرِبني بة ومت 
 سيحر .

شةو طار بةرةو درةنطي ئةضوو ومت باتائيَرة بيَت من ئةبيَت خبةوم بةياني ئةبيَت 
بريم هةر الي وةالَمي م ،رِؤشتم خبةو بضم بؤ قوتاخبانة، وتي فةرموو كورِي خؤم

ؤستاي ثرسيارةكاني ئةم شةوبوو ،بةياني رِؤشتم بؤ قوتاخبانة ضومة ثؤلةوة مام
دابوو واتة تيَ  ي(god) يية لة دةرزةكةيا وشةي ئينطليزي مان كةسيَكي مةسيح

 سيَ خوا هةية منيش لةبةر خؤمةوة ومت ئيَمةش نيئةلَيَ خودا وتي ئيَمةي مةسيح
ا هةية ضي هةلَبسة سةرثيَ ومت يةك خوئةلَيَني يةك خوداهةية ،مامؤستا وتي وتت 

]مامؤستاوتي بةضيائةزانيت ومت خواي طةورةئةفةرمويَت      

 ،منيش دانيشتم خةيالَم الي دةرزنةماوتي دابنيشة قسةمةكة  ]أخالص[[

هةربريم الي ئةوةبوو بة عةقلَي بؤي بسةمليَنم بريم كردةوة ومت ئةي بةم بؤالي 
باوكم ،دواي ئةوةي دةرزةكة تةواو بوو ومت مامؤستا ئةكريَت ئةم نيوةرِؤية 

ت بؤ مالَ ئيَمة مامؤستاش رِازي بوو منيش ضومة مالَةوة لةطةلَ مامؤستا باوكم يبيَ
د بيَتةوة بؤ مالَةوة ،دواي ئةوةي باوكم من بؤ باوكم كرلةمالَ نةبوو تةلةفو
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هاتةوة نامنان لةطةلَ مامؤستا خوارد ،ضوينة ذووري ميوان ومت مامؤستا تؤوتت سيَ 
وة خودا  ةمريةم كة خوداهةية ئةو خودايانة ضيوضني مامؤستا وتي عيسا و دايكي

؟ خؤي . باوكم وتي مامؤستا عيسا خالقة)دروستكةر( يان مةخلوقة)دروستكراو( ؟
مامؤستا تؤزيَك وةستا وتي هةم خالقة هةم مةخلوقة، باوكم وتي ضؤن شيت وا 
ئةبيَت يان ئةبيَت خالق بيَت يان ئةبيَت مةخلوق بيَت ،مامؤستا هةر خؤي ئةدزيةوة 
لةوثرسيارة ئةي ويست جواب نةياتةوة ،باوكم وتي ئةمة يةكت جواب نةيايةوة 

 ؤستا وتي خواي كاملة خوايةكي تةواوة ثرسياريَكي تر الي ئيَوة عيسا ضيية ؟ مام

 باوكم وتي لةالي ئيَوة عيسا نةكوذرا لةخاض نةدرا؟مامؤستا وتي بةلَيَ ،باوكم
 ان ضونكة تؤوتت خواي كاملة عيسا خوكةواتة ئيَوة خواتان نةما ئيَوة ئيَستا بيَ وتي

،باوكم مامؤستا وتي ئةزاني ئةم مةسةلةية هةتا قيامةت ئةميَنيَتةوة بة نادياري 
وةرة لةسةر ئيسالم  الي ئيَوة ناديارة  وتي واهةست ناكةي لة طومانا ئةذيت

هةرثرسياريَك ئةكةيت من جوابت ئةيةمةوة ،مامؤستا هيض قسةي ثيَنةما 
هةرباوكم قسةي ئةكرد، ئةرِؤذة زؤر خؤش بوو لةذيامندا وة بؤ شةوةكةي لةمالَةوة 

 ومت.خةش بووم ضوم سةعيم كردوو زؤر دلَخؤ

ري ين بةنوعيَك سةييةياني وةك رِؤذاني ئاساي رِؤشتمةوة بؤدةوام مامؤستاكةم بب
و م ثيَنةيا دةوام تةواو بوو رِؤشتمةوة بؤمالَةوة ئةكردم نةم ئةزاني ضيية ،طويَ

شةو ضومةوة بؤالي باوكم ومت ئةتوامن ضةند ثرسياري ترت ليَبكةم وتي فةرموو 
 كورِي خؤم .
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ت ئةكةن ةوةمن خؤشم بةذداريم كردووة كة عيبادومت هةموومان بينيو مانة 
يَن ئايا ئةمانة تاوان بارن لةسةر و هةلَئةثةرِن و طؤراني ئةلَليَدةدةن ضةثلَةو فيكة

 ئةو ئيشة يان خيَريان ئةطات ؟

( الصَلة والسَلم هعليكةكاني سةردةمي ثيَغةممبةر )وتي كورِي خؤم موشري
نويَذةكةيان هيض نةبوو الي بةيت بيَجطة لةفيكةليَدان و ضةثلَة ليَدان ،وة ئةو 

كةسانةي ئةمرِؤ لةناو مزطةوتةكان  ئةي كةنة دةف ليَدانو شايو هةلَثةرِكيَ و  
بةناوي زيكرةوة هةلَدةثةرِن بةناوي دين داري كةئةمة دينداري نيية ضةثلَةليَدان 

كةن لةناو ئيسالمدا نيية ؤ صؤفيةكان ئةيئةمرِطالَتةو طةثة ،وة ئةو رِةقسةي 
وةكو ضؤن نةشيدي ئيسالمي ئةمرِؤ تةثلَ و مؤسيقاي لةطةلَة كةكةسانيَكي 
حيزبي ئيسالمي حةالَلَي دةكةن بةالَم بةس بؤئةوةي سةرجني خةلَكي بؤالي خؤيان 

 رِابكيَشن ،وة ئةمة لةديين ئيسالمدا نيية وة بةكردني تاوان بار ئةبيَت .

  تيَطةشتم لةمةش باشتيَكي تربثرسم ،وتي فةرموو طويَم ليَتة .ومت

 ومت طويَم لةمامؤستايةك بوو ئةيوت كيتاب ئةطؤرِن ئةمة ياني ضي ؟؟

وتي كورِي خؤم ئةمة جولةكةكان دواي ئةوةي بةرِاسيت لة كتيَبةكةي خؤيان 
كةم دوو جؤر طؤرِين هةية ية هةلَ ئةسان كتيَبةكةيان ئةطؤرِي جا تيَطةشنت

هلي أبؤ أهلي بيدع وة لةفزةكةي دووةم ماناكةي وة ئةمةش ئةمرِؤ هةرِةشةية 
أحزاب ئةطةر هةر نصيَك لةئايةت يان لةفةرموودة دذي ئةوان بيَت واتاكةي 
ئةطؤرِن  ،جائةطةر فةرموودة بيَت ئةلَيَن صحيح نيية وة ئةطةر ئايةت بيت ناتوانن 

ةو ئايةتة خاص نيية كيَ ئةلَيَت مةنسوخ نيية بلَيَن صحيح نيية ئةلَيَن كيَ ئةلَيَ ئ
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ئةكةن ليَت ئةطؤرِن ،كةكورِي خؤم ئةمة سيفاتي  ئاوا شتةكةت ليَ طةورة
 كةسي موسولَمان نيية واهلل سيفةتي جولةكةية .

ومت تيَطةشتم خواثاداشتت باتةوة با بضينة سةرثرسياريَكي تر،وتي طويَم ليَتة 
 كورِم .

تان قبولَ نيية ئيال مةطةر ئيَوة دةلَيَن كة هةقيَك هةن بة كةسانومت 
ةسيَك بيَت كة نيية كة الي ك باوةرِتان بة هةقيَكلةجةماعةتي خؤتان بيَت وة 

 خؤتان بةدلَتان نيية،ئايا بؤوان؟؟

وتي كورِي ئةمة بوختانة بؤ ئيَمةي أهلي سونة ئةكريَت ضونكة ئيَمة سيَ رِامان 
يةكةم كةسيَك هةية هةموو قسةكاني درؤية بةالَم  مةسةلةية هةية لةسةر ئةم

ئةم قسة رِاستةي وةرئةطرين بةالَم هةموو قسةكاني  ،ئةم قسةيةي ئةيكات رِاستة
 دا ئةنيَن  تري بةدرؤ

دووةم يان عامليَك هةلَة يةكي كردووة ئايا بلَيَني ئيرت تةواو طويَي ليَناطرين 
هةر ئةمنيَت بةالَم لةو هةلَةدا بةقسةي نةخيَر ئةو عاملة طويَي ليَئةطرين رِيَزي 

 ناكةين 

سيَيةم كةسيَكة شويَن عامليَك كةوتوة ئةلَيَت من مةزهةمب فالَنة مةزهةبة من 
و باوةرِيَكي هةلَةية وم ئةطةر هةلَةش بكات، ئةمةش بريوشويَن ئةو عاملة ئةكة

 شويَن كةس ناكةوين لةهةلَةدا . ئيَمة 
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 ]كاتيَك بانطةوازي ئةكران ئةيانوت  يَتوة خواي طةورةش ئةفةرمو    

      ]]البقرة[ 

 دةلَيَت ئيَمة باوةرِمان بةوة هيَناوة كةبؤئيَمة رِةوانة كراوة.واتة:

 بيَت  كةسيَك بةدلَتانوة ئةوةش كة دةلَيَت ئيَوة هةقتان قبولَ نيية مةطةر 

ئةمة درؤية بؤ ئيَمة ئةكريَت ضونكة ئيَمة ئةطةر شةيتان كة دوذمن مانة هةقي 
 البيَت هةقةكةي ليَوةر ئةطرين وةك فةرموودةكةي أبي هوريرة كة ئةفةرمويَت 

ْفِظ زََكا ) َليِن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبِ ِة َرَمَضاَن ، َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضي اهلل َقاَل : وَكَّ
اهلل  َفأَتَاين آٍت َفَجَعَل حَيْثُو ِمَن الطََّعاِم ، َفَأَخْذتُُه ، َوقُ ْلُت : َواهلِل أَلْرفَ َعنََّك ِإىَل َرُسوِل اهلِل َصلَّى

َعْنُه َفَأْصَبْحُت  َعَلْيِه َوَسلََّم ، قَاَل : ِإينِّ حُمَْتاٌج َوَعَليَّ ِعَياٌل ، َويل َحاَجٌة َشِديَدٌة ، قَاَل : َفَخلَّْيتُ 
ُت : يَا ، فَ َق اَل النَّيبُّ َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم : )) يَا أَبَا ُهَريْ َرَة ! َما فَ َعَل َأِسْيَُك اْلَبارَِحَة ؟ (( ، قُ لْ 

)) أََما ِإنَُّه َقْد َكَذَبَك ، َرُسوَل اهلِل َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَياَلً ، فَ َرِِحُْتُه ، َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه ، قَ اَل : 
َرَصْدتُُه ، َوَسيَ ُعوُد (( ، فَ َعَرْفُت أَنَُّه َسيَ ُعوُد ِلَقْوِل َرُس وِل اهلِل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم : ِإنَُّه َسيَ ُعوُد ، ف َ 

وِل اهلِل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم ، قَاَل : َفَجاَء حَيْثُو ِمَن الطََّعاِم ، َفَأَخْذتُُه ، فَ ُقْلُت : أَلْرفَ َعنََّك ِإىَل َرسُ 
 َدْعيِن فَِإينِّ حُمَْتاٌج َوَعَليَّ ِعَياٌل ، َل َأُعوُد ! ، فَ َرِِحُْتُه ، َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه ، َفَأْصَبْحُت ، فَ َقاَل يل 

فَ َعَل َأِسْيَُك ؟ (( ، قُ ْلُت : يَا َرُسوَل اهلِل  َرُس وُل اهلِل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم : )) يَا أَبَا ُهَريْ َرَة ! َما
(( ، َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَياًَل ، فَ َرِِحُْتُه ، َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه قَاَل : )) أََما ِإنَُّه َقْد َكَذَبَك َوَسيَ ُعوُد 

، فَ ُقْلُت : أَلْرفَ َعنََّك ِإىَل َرُسوِل اهلِل ، َوَهَذا آِخُر  فَ َرَصْدتُُه الثَّالِثََة ، َفَجاَء حَيْثُو ِمَن الطََّعاِم ، َفَأَخْذتُهُ 
َفُعَك اهللُ ِِبَا ،  قُ ْلُت َثَلِث َمرَّاٍت : أَنََّك تَ ْزُعُم َل تَ ُعوُد ُُثَّ تَ ُعوُد ، قَاَل : َدْعيِن أَُعلِّْمَك َكِلَماٍت يَ ن ْ
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قْ َرْأ آيََة اْلُكْرِسيِّ )) اهللُ َل ِإَلَه ِإَل ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم (( : َما ُهَو ؟ ، قَ اَل : ِإَذا أََوْيَت ِإىَل ِفرَاِشَك فَا
 َحَّتَّ ََتِْتَم اآليََة ، فَِإنََّك َلْن يَ زَاَل َعَلْيَك ِمَن اهلِل َحاِفٌظ ، َوَل يَ ْقَربَ نََّك َشْيطَاٌن َحَّتَّ ُتْصِبَح ،

َرُس وُل اهلِل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَس لََّم : )) َما فَ َعَل َأِسي ُرَك َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه ، َفَأْصَبْحُت ، فَ َقاَل يل 
َفُعيِن اهللُ ِِبَا ، َفَخلَّْيُت  َسِبيَلُه ، اْلَبارَِحَة ؟ (( ، قُ ْلُت : يَا َرُسوَل اهلِل ! َزَعَم أَنَُّه يُ َعلُِّميِن َكِلَماٍت يَ ن ْ

ا أََوْيَت ِإىَل ِفرَاِشَك فَاقْ َرْأ آيََة اْلُكْرِسيِّ ِمْن أَوَِِّلَا َحَّتَّ ََتِْتَم قَاَل : َما ِهَي ؟ , قُ ْلُت : قَاَل يل : ِإذَ 
يَ ْقَرَبَك اآليََة )) اهللُ َل ِإَلَه ِإَل ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم (( ، َوقَاَل يل : َلْن يَ زَاَل َعَلْيَك ِمَن اهلِل َحاِفٌظ ، َوَل 

انُوا َأْحَرَص َشْيٍء َعَلى اْلَْْْيِ ، فَ َقاَل النَّيبُّ َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم : )) أََما َشْيطَاٌن َحَّتَّ ُتْصِبَح ، وَكَ 
، ِإنَُّه َقْد َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب ، تَ ْعَلُم َمْن َُتَاِطُب ُمْنُذ َثَلِث لََياٍل يَا أَبَا ُهَريْ َرَة ؟ (( ، قَ اَل : َل 

 (. (( . رواه البخارىقَاَل : )) َذاَك َشْيطَاٌن 

(  صلى اهلل عليه وسلمثيَغةمةبةر)بي هوريرة لةطةلَ شةيتان كةأبةسةرهاتةكةي 
زةالميَك هات  جالةثاراستين سةرفرتةي رِةمةزان ، كرد فةرماني بة أبي هوريرة

دةسيت كرد بةبردني خواردن لة كؤمةلَةي سةرفرتة بة طؤيل دةي مالَية 
صلى اهلل عليه بةخودا دةتبةم بؤ خزمةتي ثيَغةمبةر )ناوكؤشي منيش طرمت :ومت 

دزيت ،بةالَم كابراثارِايةوة وتي ئةمة نةت ليَبسيَنيَت كةئةيةي ئةوتاوا( تاتؤلَوسلم
خيَزانيَكي زؤر رِةش و رِومت كةوتوة بةسةردا بؤية  بؤنةدارانة منيش نةدارم وة من

ضيت ة(فةرمووي ئةووسلمصلى اهلل عليه منيش ئازادم كرد ،بؤبةياني ثيَغةمبةر)
بةسةرا كةوتين كاالَي لةدةست نةبووني و كرد ومت سلةديلةكةي دويَينَ شةو

فةرمووي درؤي لةطةلَ  ،خيَزاني زؤركرد منيش بةزةيم ثيَدا هاتةوة ئازادم كرد
ديسان بؤشةوي دووةم خؤم ليَداطرت تاهاتةوة دةسيت كرد بةمشت ،كردي 

بةم بؤدادطا بؤالي ثيَغةمبةر وتي مت دةتدان لةخؤراكةكة منيش طرمتةوة وليَ
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ئةم جارةش مةمبة ئةمة بؤ هةذارانة منيش هةذارم ئيرت بةخوا نايةمةوة منيش بةزةيم 
رد؟ومت ديسان ثيَيدا هاتةوة ئازادم كرد بؤ سبةيينَ فةرمووي ضيت لةديلةكةك

زةيم ثيَدا هاتةوة ئازادم كرد فةرمووي بةسكاالَي لةدةست نةبووني بوو منيش 
 ديسان درؤي لةطةلَ كردويت ديَتةوة 

هاتةوة دةسيت كرد بةبردن لةرِزقةكة،منيش ثرِم ثيَدا كردوو جاشةوي سيَيةم 
طرمت ومت ئةم جارة ئةتبةم بؤ دادطاي كردن بؤالي ثيَةمبةر ،تؤئةمة سيَ جارةئةم 

يتةوة كةضي وتي ئةطةر وازم ليَ درؤية ئةكةيت ئةلَيَي نايةمةوة كةضي هةرية
سودو بيَنيت ضةند وشةيةكي سوكةلَةو كةمت فيَرئةكةم ،كةخوا بةهؤي ئةوة 

؟وتي كةئةضيتة سةرجيَطةي يةقازاجنت ثيَ دةطةيةنيَت ،ومت كوا؟ كامانة
 خبويَنة خواي طةورة ئةتثاريَزيَت لةشةيتان تا بةياني . (آية الكرسي)خةوتن 

رمووي ئةريَ ديلةكةت ضي ليَكرد؟ ومت عةرزي ضةن جاسبةيينَ ثيَغةمبةر فة
وشةيةكي كردم كة طواية سودم ثيَدةطةيةنيَت منيش بةرةالَم كرد 

خبويَنة كةدةضيتة  (آية الكرسي)،فةرمووي ئةو وشانة كامانةن؟ ومت ثيَي ومت 
ست ئةكات اسةرجيَطاي نوسنت ئةوة لةشيتان ثاريَزراو ئةبيت تابةياني،فةرمووي رِ

ئةو درؤزنة ،فةرمووي ئةزاني ئةو كةسة كيَ بوو كة ئةوسيَ شةوة هات؟ومت 
 فةرمووي ئةوة شةيتانة .نةخيَر ، 

   ]نيوانة ثيَش ئةوةي خبةوين ئةلَيَةئةوةتا ئيَمة ش            
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                                    ) 

خؤئةمة لةاليةن كةسيَكةوة بؤمان هات رِقمان ليَيةتي و دوذمن مانة بةالَم ضونكة 
 هةقة وةري ئةطرين .

]وة خواي طةورة ئةفةرمويَت                 

             ]البقرة[]    

طاورةكان  ،:جولةكةكان دةليَن طاورةكان لةسةر هيض بنةماو رِاسيت نني واتة
 جولةكةكان لةسةر هيض بنةماو رِاسيت نني . دةليَن

ضونكة ئيَمة جولةكة  ئيَمة هةق وةر ئةطرين ئيرت طرنط نيية هةركةسيَك بيَت
 .و طاور نني

 باشتيَكي تر بثرسم ،وتي طويَم ليَتة كورِمومت تيَطةشتم خواثاداشتت باتةوة 

ومت ئيَوة ئةلَيَن كةسانيَك هةن دذايةتي دينةكةي خؤيان ئةكةن ،وة دذايةتي 
 دؤستاني دينةكةي خؤيان ئةكةن ئةمة ضؤن؟

وتي كورِي خؤم كةسانيَك هةية خؤي بة موسولَمان ئةزانيَت بةالَم دذايةتي 
كة بةخؤيان ئةلَيَن موسولَمان وة دذايةتي  عةملانيةكانمانان ئةكةن وةكو موسولَ

 ديين ئيسالم ئةكةن وة ديين كافرةكانيان خؤش ئةويَت ئةيانةويَت وةكو ئةوان
داري ئةكةن دذايةتي هةقيقةتي ديين ئيسالم ئةكةن ،وة ئةوانةي دين بن
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طةورة بثةرستة بةس داوا توحيد( ئةطةر ثيَي بلَيَيت بةس خواي كةبرتيية لة )
شي ئةلَيَت موسولَمان لةو بكة  ئةوة رِقي ليَت ئةبيَت بووختانت بؤ ئةكات ،بةخؤ

طةجنةكان موعجييب ديين كافرة توحيد( ئةكات ،وة بةداخةوة ئةمرؤ دذايةتي )
كة ئةوان بةئاشكرا دذايةتي ديين ئيسالم ئةكةن كةضي ئةمان خؤشيان  كان

دذايةتي دينةكةي خؤيان ئةكةن وة دذايةتي  انةن كةئةو كةس ةئةويَن،ئائةمان
 دؤستاني دينةكةي خؤيان ئةكةن .

 ومت تيَطةشتم لةم ثرسيارةش با ئةم ثرسيارةش بكةم ،وتي فةرموو كورِم 

ن ئةلَيَن بوني نيية،وة ومت كةسانيَك هةن ئينكاري قةزاوقةدةر ئةكة
 يَن لة قةزاو قةدةرةئةلَ ئةبن كةتوشي شتيَك يان تاوانيَكهةن كةسانيَكيش 

نوسراوة ،وة كةسانيَك ئةلَيَن قةزاو قةدةرة كة ئيَمة لةسةر ئةم لةقةدةرمان 
 رِيَضكةيةين ؟

وتي كورِم ئةم ثرسيارة سيَ بةشة باجوابت بةمةوة ئةوانةي كة ئةلَيَن قةزاو قةدةر 
 ئةمة كوفرة ضونكة ثيَضةوانةي يةكيَكة لةشةش رِوكنةكة. نيية بووني

ئةلَيَن كة تاوان ئةكةن قةزاو قةدةرةيان نوسراوة  باشة ئةمة لةكويَ  وة ئةوانةي
زاني ئةبيَت ئةو تاوانة بكات بؤ لةبري ئةو خراثةية وابري ناكاتةوة ئةبيَت كاري 
ضاكة بكات خيَري بطات ،وة ئةوةي كة ئةلَيَت ئةمة قةزاوقةدةرة لةسةر ئةم 

 (صلى اهلل عليه وسلم)مبةرةتيَكي كؤنة هي سةردةمي ثيَغةرِيَضكةيةين ئةمة ش
كة موشريكةكان ئةيانوت ئةطةر خواي طةورة ويسيت لةسةر بواية شريكمان 
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نةئةبوو وة نة باوك و باثريامنان شريكيان ئةبوو ،طلةي لة خوا ئةكةن ئةمةش 
 قسةي موشريكةكانة كورِي خؤم .

 باشة  ومت :تيَطةشتم خوا ثاداشتت باتةوة ،وتي ثرسياري دواتر ،ثيَكةنيم ومت

وة ديين خةلَكيش  ومت كةسانيَك بة ئيَوةي رِيشدار ئةلَيَن خراثة بالَو ئةكةنةوة
 ئةطؤرِن ،وة ئةتانةويَت بضنة سةر دةسةالَت كة ئاشكراش  وانالَيَن .

كاتيَك فريعةون وتي كورِي خؤم ئةوانةي ثيَمان ئةلَيَن ئيَوة خراثة بالَو ئةكةنةوة 
الصَلة  هعلي( بكوذيَت بةبيانوي ئةوةي كةموسا)الصَلة والسَلم هعليويسيت موسا)

( دينةكةيان ئةطؤرِيَت وة ئةطةر نةشي كوذيَت ئةوة خراثة بالَوئةكاتةوة  والسَلم

]لةزةويدا وة خواي طةورة باسي ئةمةي كردووة ئةفةرمويَت           

                  ]]غافر[ 

:بةرِاسيت دةترسم كة دين و ئاينتان بطؤرِيَت وة دوو بةرةكي و شةرِو شؤرِ و واتة
 خراثة لة سةرزةوي بةرثابكات .

دايةوة ئةو  شوبهةكانيامنانوة ئةطةر بةلَطةيان ثيَنةما بةرامبةرمان رِةدي هةموو 
كاتة دةست ئةكات بةشكات الي حاكمةكان وة الي ئةوان رِاسيت نالَيَن بوختان 

الصَلة  هعليموسا) واز ئةكةن وة كو ئةوانةي ضوونة الي فريعةون وتيان ئايا ئاوا
قةومةكةي دةيةنيت خراثةو تاوان بضيَنن وة واز لةخؤت و خواكانت  و(والسَلم
 !؟ بهيَنن
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 ]ئةفةرمويَت و مةي كردووةخواي طةورة باسي ئة          

                      ]]اإلعراف[ 

ئةمة بوختانة ضونكة ئةطةر مةبةستمان دةسةالَت وة ئةمانةويَت بضينة سةردةسةالَت 
شنت بة دةسةالَت بةالَم ئيَمة يئةضوين حيزبيَكمان دائةنا بؤ طةبواية ئيَمةش 

توحيد وة شريك وة دينيَكي نط ئةكةين بؤديين خوا بؤناسيين خةلَكي با
 ئةو كةسةي ئةو قسةيةش ئةكات ثيَ ئةليَني  ، وةسةتيةت نةشل رِةو نةتوند رِةو 

              :ئةطةر بةلَطةكانتان بهيَنن  (111)البقرة

 .لةرِاستطؤيانن 

 وتي فةرموو ومت تيَطةشتم خواثاداشتت باتةوة ،باثرسياريَكي تربكةم ،

ومت كةسيَك بةناوي ديين خواوة قسةئةكات وة عيلميَكي كةمي بةدينةكةي 
 خوا هةية ئايا تاوان بار ئةبيَت ؟؟

قسةئةكةن فالَن شت حةالَلَة وة فالَنة شت تي كورِي خؤم  ئةوانةي بةناوي خواوة و 

 ]ئةفةرمويَت  ثيَيان حةرامة ئةوة خواي طةورة        

                            

        []النحل] 
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خواو  بةناوي  :نةكةن هةر بةدةم بلَيَن ئةمة حةالَلَة و ئةوة حةرامة بؤ ئةوةي درؤواتة
ئايين خواوة هةلَبةسنت ،بةرِاسيت ئةوانةي درؤ بةناوي خواو ئايين خواوة 

 هةلَدةبةسنت سةرفرازو سةركةوتوو نابن.

تاوانيَكي زؤر طةورةية لةشريك وة قسةكردن بةناوي خواوة بةبيَ عيلم 

]طةورةترة وة خواي طةورة ئةفةرموويَت                  

                                     

         []اإلعراف]. 

 ئةي نيَرد راوي خوا ثيَيان بفةرموو ئايةتةكة واتاي جاسةيربكة كورِي خؤم 
ري ئةم سةركةوتنانة بكةن لةبضوكة بؤ يـسة ) ثةروةردطارم  ئةم شتانةي حةرام كردوة

( طةورة لةخةتةرةوة بؤ خةتةر تر  

و بةد رِةوشيت .يةكةم: هةمووكاريَكي خراثة   

  .سةرثيَضي فةرماني خوا تاوان و طوناحدووةم: 

ئةوةشيان  ،ستةمكردن لةخةلَك كة هةق نيية و : دةست دريَذي كردنسيَيةم 
زولَم لةخةلَك بكةيت حةرامي كردووة  اي طةورة حةرامي كردووة تؤوكةخ

 . مالَي خةلَك ،ناموسي خةلَك ،لةسةرت خويَين خةلَك

 ثيَنةدراوة  انكة هيض دةسةالَتيَكي شةريك بؤخوا دابنيَن :ضوارةم

 بةبيَ زانست و عيلم . بةناوي خواوة شتيَك بلَيَن ثيَنجةم :
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ومت زؤرباش تيَطةشتم كةهيض تاوانيَك نيية لةقسةكردن بةناوي خواوة بةبيَ 
 عيلم طةورةتر بةم ثرسيارة كؤتاي بةثرسيارةكاني ئةم شةو ئةيةمن، وتي فةرموو

ئةشيَويَنن وة ئةطةر هةقيش بالَو  ئةشارنةوة وةهةق كةسانيَك هةن هةق ومت
 بيَتةوة ناهةقي تيَكةلَ ئةكةن ،تؤرِات ضيية لةسةر ئةم جؤرةكةسانة ؟

كورِم ئةوةي كةهةق ئةشاريَتةوة ئةوة سيفةتي طاورو جولةكةكانة ضونكة وتي 
كراوة ،ئةوانةي كة ( صلى اهلل عليه وسلملةتةورات و ئينجيلدا باسي هاتين حممد)

( صلى اهلل عليه وسلمكتيَيب خوايان بؤ ضووبوو ضؤن كورِي خؤيان ئةناسي ئاوا حممد )
ئةناسي كة ثيَغةمبةري خواية بةالَم ئةيان شاردةوة ،وة ئةوانةي كة هةق 
ئةشيَويَنن ئةمةش سيفاتي جاهيلية بةس بؤئةوةي خةلَكي هةق نةبينيَت وة 

 خةلَكيش ئةخةلَةتيَت .

تيَطةشتم خواي طةورة ثاداشتت باتةوة باقسةكامنان تائيَرة بيَت ئةوةي ومت 
ةي خؤم نمايةوة بؤ كاتيَكي تر ضونكة كات درةنطة ،وتي باشة ، ضومة ذورةك

 .سةيري واجبةكامن كردوو خةومت 

************************* 

رِيَبازة وة لةدواي وةرطرتين ئةو وةالَمانة طؤرام بؤ كةسيَكي تر وة زانيم كام 
هةقة ئةو رِيَبازة هةقة كة شويَن قورئان و فةرموودة ئةكةويَت ،بؤية برِيارمدا 
داواي ليَبكةم ببم بة خويَندكار الي ئةو بؤية ثيَم وت ئةمةويَت ببم بةخويَنكاري 
تؤ وتي باشة كورِم بةالَم ئةم ضةند نةسيحةتةم ليَوةرطرة كةدين ئةخويَنيت 

ثيَبكةيت لةطةلَ خةلَكيدا وة بؤئةوة نةبيَت لة  بابؤئةوة نةبيَت موناقةشةي
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قسةي زل بكةيت بةلَكو بابؤ ئةوةت بيَت بيب و خؤت هةلَكيَشيت  ادانيشتنةكان
خواي طةورة  خةلَكي بانط بكةي بؤالي ديين خوا وة و بةخزمةتكاري دين
ثشت بةخوا ،وتي كورِي خؤم  (إن شاء اهلل)رِؤذي قيامةتت، ومت  بيكات بةرِوناكي

خؤت ؤمن بةم شيَوازة دةرزت ثيَدةلَيَم ئةطةر رِازينيت ئةوة مامؤستايةكي تر ب
دةوة دةست ثيَئةكةم كتيَبةكاني يلة عةق وانةكانيةكةم هةلَبذيَرة من 

صةحابة،تابعني،تابعي  ،( والسالم الصالة عليهمثيَغةمبةران) يمةنهةج وةمدوعةقيدة وة 
عيلمي  سيَيةمباسي ئةو مةنهةجانة ئةكةم لةسةر كتيَيب زانايان، تابعني ..هتد

خويَندي كيتابي فقهي   ضوارةمفةرموودة شةرحي كتيَبةكاني فةرموودة ئةكةم ،
نةحو صرف ،وة لةطةلَ هةموو  ،ني عةرةبيكتيَبةكاني زما ثيَنجةم)أصول فقة( 

ومت بةلَيَ ئيرت لةو رِؤذةوة من  ؟ئةمانةشدا لةبةركردني قورئاني ثريؤز ،وتي رِازيت
خويَنكاريَكم لة خويَندني زانسيت شةرعي الي مامؤستايةك كة بةرِاسيت زيرةكة 

  بهلَيَت .ينية بثاريَزيَت وة بؤ م،داواكارم لةخواي طةورة ئةو مامؤستا

 

 

 هللا رسول على والسالم ةوالصال هللالحمد
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 لةكؤتايدا ئةليَم :

]خواي طةورة ئةفةرمويَت              []الشرح] 

 :لةدواي ناخؤشي خؤشي ديَت واتة

زؤر نارِةحةت بوو زؤر ناخؤش بوو  ئةوكاتةي كةباوكم كؤضي دواي كرد ذيامن
واي طةورة ؤية خية كة لةدواي ناخؤشي خؤشي ديَت ببةالَم ئةوة ثةمياني خوا
توحيد وة فيَري ديين سيت ذيامني طؤرِي لةشريكةوة بؤ ئةوكةسةي بؤناردم بةرِا

 ئيسالمي كردم وةكوخؤي بةبيَ زيادو كةم واي ليَكردم نة توند رِةومب نةشل رِةو 

،وة دواكارم لةخواي طةورة هةموو كةسيَك وةسةتيةت وةرطرم وة ديين 
 هيدايةتي بات بؤ سةر رِيَطاي رِاست  بنيَريَت ومامؤستايةكي وةك ئةوةي مين بؤ 

 يَطاي تةوحيد كةم كة مين لةشريكةوة هيناية لةسةر رِوة سوثاسي خوائة

ئةم دينة هةقة وة عيلمم ثيَببةخشيَت  بكات لةسةر وة داواكارم لةخودا بةردةوامم
بذين وة لةثيَناوي ئةودا  وةمبكات بةخزمةتكاري دينةكةي وة لةثيَناوي ئةودا

 مبرين.
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