
 
 دا گوناح له ئیسالم

  شاهۆ ب: کردنی ئاماده
  

ڵ  گه گوترێ که له وه ده وتار و کرده  ره به کۆمه" گۆناح"کانی دونیادا،  وه ته نگی نه رهه له فه
م له کتبی  به. بت تی هه گای ئینسانی دژایه س و کۆمه که تاکه) خالقی ئه(کانی ئاکاری رزشه ئه

ی  وه یه و  پره ندی هه ر پوه مبه ی خودا و ویستی پغه ڵ ئیراده گه ی گوناح له دا دیارده قورئان
تا دیارده  یه هه وری هه دا زیاتر ده ر له پک هنانی گۆناح مبه کردن له یاساکانی خودا و پغه

رین بۆ  که پویسته بگه یه و پاراو کردنی وتاره گه و به لماندنی زیاتری ئه بۆ سه. کان خالقیه ئه
  .دا ی ئینسانی ب، ئاکار و بیرۆکه ده نگ، ئه رهه ی فه یه له روانگه و دیارده تی ئه هر بنه

ی  که نگ و روویه به کار هنراوه و زیاتر ره" اثم" ی  ڵ وشه گه له" گۆناح"له ئیسالم و قورئان، 
. هستوور و یاساکانی خودای شی الدان له ده که کی پک هاتنه ره یه و هۆکاری سه بی هه زهه مه

گوترێ که  سانه ده و که یه که به وره کجار گه رزکی یه نی په خنه گرتن له خودا خاوه تی و ره دژایه
و  نن و ئه ریک بۆ خوادا داده ی که شه سانه و که ها ئه ر وه دان به بوونی خودا ناهنن، هه

له کتبی . یه یان هه ه م و کۆری و هه دا که رزیاتی ئیسالم بردنی فه روه ی که له به سانه که
" ،"سیآت"، "فواحش"، "معاصی"ک  ندرن، وه داده" اثم"ن که له ریزی   وشه هه قورئان، کۆمه

وه تاریف کراون و نه  ن ئیسالمه و وشانه نه له الیه م هیچ کام له به". منکرات"، "منھیات"، "ذنوب
  .ک گوتراوه یه ت به جیاوازی نوان وان قسه باره سه

ش  ش دابه ، گوناح به دوو به" النجم"ی   سوره32ی  سرینی قورئان به پی ئایه ناسان و موفه ئیسالم
 22ی  ها له ئایه ر وه و هه" النجم"ی   سوره32ی  له ئایه". گناة الصغیرة"و " گناة الکبیرة. " ن که ده

هاتووه " لمم" ری وی  رامبه و له به" کباراالثم"ی  به ئاوته" کان وره گوناحه گه" "النساء"ی  سوره
م قورئان  به. وه نه که مانای ده) گناة الصغیرة( سرینی ئیسالمی به گوناحی چکۆه که موفه

له . هاویشتوون تی  کی تایبه یه ی نه تاریف کردووه و نه له چوارچوه و دوو گوناحه هیچک له
کانی  وره و کاره  له گوناحی گهی که وانه ئه:"... دا ئاوا نووسراوه که " النجم"ی   سوره32ی  ئایه
خشیشکی  بوردیی و به ل) خودا. (ن که نیا گۆناحکی چکۆه ده ن و ته که ر دووری ده هنه رم شه

  ."  یه زۆری هه
کرن، که ئیسالم ناسان ئاوا  رچاوه ده وه سه له سروشتی مرۆڤه" گناة صغیرة"کان  گوناحه چکۆه

ر ئینسان له  گه ئه. س و هتد وه سی، هه کردن، فریو دان، قهدرۆ : ن که بریتین له  به ناویان ده
وه خودا گوناحه  ن، ئه دووری بکات و هندێ کاری چاک بکه) گناة کبیرة(کان وره گوناحه گه

  .خشت به کان به ئاسانی ده چکۆه
 بیر و رایانی ئیسالمی جیاوازی ن له نوان خاوه" گناة کبیرة"کانیش  وره ت به کوناحه گه باره سه

ش  وت دانه دابه دا به حه کان له ئیسالم وره کی کشتی گوناحه گه یه م به شوه به. یه بۆچوون هه
تر،  سکی ت لدانی زیناح له که ، تۆمه)ت قه(ریک دانان بۆ خودا، کوشتن شه: کرن که بریتین له ده

( ر چوون بۆ شه کان و نه غیره ه، فریو دانی س)ربا(کانی باب و دایک، سوود خواردن رمانه الدان له فه



: ک ن وه که یه زیاد ده و لیسته تریش به ن گوناحی تر چه رای ن هندێ خاوه). کان ڵ کافره گه ر له شه
راب  زان، قومار کردن، شه مه گرتن له مانگی ره ، رۆژو نه)جومعه(ینی چوون بۆ نوژی هه دزی، نه
 تی خودا و جادوو کردن حمه ن له رهوه، به درۆ شاهیدی دان، ناهۆمد بوو خواردنه

  
 
 
 
 
 

ر بۆیه له  هه. ریک دانان بۆ خودا ه، یانی شه"شرک" ترین گوناح  وره دا گه تی ئیسالم ریعه له شه
" وره ری گه خشنه به" یانی " واسع المغفره" به نوی " الله" دا  که " النجم"ی   سوره32ی  ئایه

ریک دانان  ر گوناحی شه گه ن خوداوه، مه خشرت له الیه بهکرێ ب موو گوناح ده هاتووه، یانی هه
  .درت خشن ک نابه یه بۆ خودا که به هیچ شوه

ستی وی له  به د و مه ممه حه ناسی مه وان وه بۆ ره رته گه دا ده ی دانانی گوناح له ئیسالم فه لسه فه
دا  له قورئان). الله(انان بۆ خوداک رزد خشین به خۆی بووه نه تی به سایه نیا که دانانی گوناح ته

 "الله"له زۆر جگا 
" به مانای " اطعیو الله و اطعیو الرسول،" دا  ت ک داندراون و له زۆر ئایه له الی یه" ر مبه پغه" و 

عمران،  ی آل  سوره133ی  ئایه: تانه  و ئایه ک ئه وه. درت بین ده" ن ت بکه ر تاعه مبه له خودا و پغه
ی   سوره95ی  ی انفال، ئایه  سوره46 و 20،33ی  ی النساء، ئایه  سوره80، 69، 66، 59ی  ئایه

د به نوی  ممه حه ن که الله واته خودا، مه تیش هه زۆر ئایه. ی تغابن  سوره21ی  المائده و ئایه
 29ی  ئایه: ک وه. ن دیف داده ک ره دیش له یه ممه حه با و خۆی و مه ری خۆی ناو ده مبه پغه
  ."ی نور ، سوره47،48،50،51،52،62ی  ی توبه، ئایه سوره
نا و  راغ خودا داده میشه له قه دا و خۆشی هه وره نیشان ده ی که خودای گه وه ڵ ئه گه د له ممه حه مه

ی بوو که  وه نیا بۆ ئه رچاو گرن، ته تی ئیسالمی به ریعه کرد که شه دواتر داوای له موسمانان ده
تی  ختی پاشایه ر ته بت و له سه ی هه ره یته بستان سه ره کانی عه به ره هر ع بتوان به سه

وه "الله" د یان خۆی داخاته پستی ممه حه دا مه کانی قورئان موو ئایه ر بۆیه له هه هه. دانیشت
ک  ڵ یه گه میشه له ر هه مبه تر خودا و پغه به زمانیکی. وه رگی خۆیه دنته جل و به" الله"یان 
ت له نو  حشه هنانی ترس و وه د به پک ممه حه مه. ن که یدا ده ک مانا په ڵ یه گه ندراون و لهدا
وی  یره تی وی په ریعه ده له شه ندین سه ککی زۆر دوای چه ک خه دا، کارکی کرد که نه ک خه
  .دووه به قوربانیسی تریشیان بۆ کر زاران که دان و هه کی سه ر خاتری موباره کو له به ن، به که ده
ر کراوه و زۆر بیر و بروای جیاواز  دا باسی زۆر له سه تی ئیسالم ریعه ی که له شه و خانه ک له یه

ن و زۆر موسمانیش  دیس هه زۆر حه. دا و ئایینه رانه له مبه تی پاک بوونی پغه ن، بابه ک هه له یه
هندێ . ز و گوناح نابن ی ناحه وه ی کردهرگیز توش ران هه مبه ن که پغه ره و باوه ر ئه له سه



کانیان  م گوناحه ن به که رانیش گوناح ده مبه ن که نا پغه وتوو ده موسمانی به نو پشکه
  ". گناة الصغیرة"یه واته  گوناحی چکۆه
بیت که باس له  روو ده  ئایه رووبه ڵ کۆمه گه وه له خونیه کانی قورئان ده ته کات که ئایه

که باسی گوناحی " بقره" ی   سوره33ی  ک ئایه وه. ن که کانی وان ده وره ران و گوناحه گه مبه پغه
یان له . کات رز ده ر ئه ری خودا له سه م نونه که ک یه ر و وه مبه م پغه که ک یه م وه ی ئاده وره گه

کات که  ه و داوی ل دهو پارته ر الله ده به ر له مبه ی پغه"نوح"، "هود"ی   سوره47ی  ئایه
 82 تا 80کانی  ته یه له ئایه و شوه ر به یش هه"ئیبراهیم"تی  زره حه. خشت کانی ببه گوناحه
ت  هیوادارم که له رۆژی قیامه! خودایا :" ...  که  کات و ده دا روو له خودا ده" شعراء"ی  سوره

کانه که  وره ک له گوناحه گه رۆ کردن یهک گوتمان د ر وه تر هه کی له الیه." خشی کانم ببه گوناحه
دا که  شکاندوون، له حال م نه و بوتانه  من ئه کات و ده ی کان ده ئیبراهیم کاتی شکاندنی بوته

 .شھوور بووه تی مه حه سله دا به درۆی مه مرۆ له نو موسمانان و درۆیه ئه ئه. و شکاندبوونی ئه
به پی . تی کردوویه" موسا"ران کردوویانن گوناحکه که  مبه هکان که پغ مو گوناحه یرتر له هه سه
و  تی ئه ستی موسا و دواتر چۆنیه کات به ده س ده باس له کوشتنی که" القصص"ی   سوره15ی  ئایه
دا  و چیرۆکه ی ئه له درژه. سه بکوژت و که ی فریو داوه تا ئه"موسا"یتان  وه که شه گرته ته ده قه
  .خشت به شکم خودا بی وه که به کات به پارانه دهس  ده" موسا"

ئایاتکی زۆر . کات د ده ممه حه کانی مه رێ باس له گوناحه مبه مو پغه کتبی قورئان زیاتر له هه
ب  کردبت بۆ ده س که گوناحی نه یره که دا نووسراوه و سه دیان ت ممه حه ی مه وه ن که پارانه هه

 هنده بترست و
 
 

ی  ئه:" دا هاتووه که " غافر"ی   سوره55ی  بوردووی بکات؟  له ئایه خشین و ل داوای بهر   هه
خششی گوناحی خۆت بکه و له  قه و داوای به نی خودا حه بر بکه که به ری ئمه، سه مبه پغه

  ."وام به رده یانی تا شھو به تی خودا له به عیباده
بزانه : "   کات و ده ر ده مبه کار بوونی پغه ه به گوناحئاماژ" د ممه حه مه"ی   سوره19ی  له ئایه
کانی خۆت و پیاوان و ژنانی  خشینی گوناحه تر نییه و داوای به کی و خودایه، خودایه یری ئه که غه
 خودا." دار بکه ئیمان

یرترین  هم س وه؟  به کا بپارته کردووه ئیتر بۆ داوای ل ده د گوناحی نه ممه حه ر بزان مه گه ئه
:" ...   کات و پی ده د ده ممه حه ه که خودا روو له مه"فتح"ی   سوره20ی  دا ئایه ئایه له قورئان

  ."خشم تا گوناحی رابردوو و داهاتووت ببه
ن خوداوه  وای دانین کتبی قورئان له الیه: م که یه. ن پرسیار دنه پش ته چه و ئایه ت به باره سه

خودا که ئیسالم به . ی خودایه مو وته دا نووسراوه هه ی له قورئان و شته رز و ئه هر ئ ته سه ناردراوه
تر  سکی دا به که د و نای ممه حه دا به مه و ئیمتیازه ده ر ئه ن بۆ هه ری و مساوات داده رابه دینی به

دا به   دهنی دا به ته خشراون؟ له ئایه کانی داهاتووت به تر نا که گوناحه سکی یان به که
دا  راره له داهاتووش ی که قه و گوناحانه رێ بگره ئه گوزه کانی ده مو گوناحه د که له هه ممه حه مه



: م دووهه. وێ و ئیراده بکات ر کارێ که بیھه ر بۆ هه مبه دات به پغه بیان کات، یانی ئازادی ده
ر کاریکی که  دا به خۆی بۆ هه ی دهد نیه که ئاوا ئازاد ممه حه ی خودی مه و کتبه نووسراوه ئایا ئه
بانیه  ت و مھره سه موو ده و هه ن ئه ر خودای خاوه گه بت؟  ئه ی ر پالنکی که هه وێ و هه بیھه

: م پرسیاری سھه. د ممه حه رج بدات به مه رت و مه توان ئاوا ئاوساری ئازادی ب شه چۆن ده
ته  و ئایه ست له به ن مه سیر ده یه که هندێ موفه ته هو ئای فسیر کردنی ئه ی ته ت به شوه باره سه

بن به  یه که له دوای وی ده و ئیمام و جگرانه کو گوناحی ئه ر نیه به مبه گوناحی پغه
  ) 1. (تی ئیسالم ریعه ری یاسا و شه به روه به
ه خودا نییه داوا له و بینین که ئه که ده له سه وه بروانینه مه ناسیه وان ی ره ر له روانگه گه ئه
زاب  میشه له عه یه که هه ره مبه و پغه ی ئه وه ویژدانه کو ئه پارت، به کات وه د ده ممه حه مه

دان به  ی ی که ب گوناحانه ده سانه و که ی کردن و ئه ی ده و کوشتارانه دابووه به هۆی ئه
و کوشتنه  ین له وونه باس بکهبا دوو نم. وه نه بکه ست و القیان ل ر و ده هاورکانی تا سه

د چاویان  ممه حه ری ویژدانی مه ده زاب ک عه میشه وه توانن هه ر که ده مبه ی پغه نائینسانیانه
ت لکی شاعیر بوو که به دژی مه" عصما بنت مروان. "بکرعری ده ممه حه ژنگوت و  د ش
دوای . و ژنه رزگار بکات ست ئه س نییه من له ده ستی  هاواری کرد که که دیش له ده ممه حه مه

شی دابوو  ی له باوه که ودا و کات که منداه ساوایه ی له کاتی خه و ژنه ئه" امیر بن ادی"ک  یه ماوه
امیر "ی بیست، گوتی به  ته و قه وای ئه د هه ممه حه کات مه. حشیانه کوشت ی زۆر وه که یه به شوه
  ."ری الله کرد مبه  به الله و پغهتت ت خزمه و کاره تۆ به: که " بن ادی
کانی  وره وه بۆ کوشتنی گه ره مبه ن پغه له الیه" محیصه بن مسعود" تر ناردنی  کی یه نموونه

ری له  د سه ممه حه ر چاوی مه لیمی له به کانی که رگانه ک له بازه یه" ابن سنینه" هوده، که  یه
  ) 2.(وه شی جیاکرده له

دیس دا  نده له قورئان و حه وه یه که بۆچی ئه وه ویش ئه ه خۆمان بپرسین، ئهدا با پرسیارێ ل لره
ت توشی گوناح نابن  عسومن و قه ران مه مبه ر پغه گه کرت؟  ئه ران ده مبه ی  پغه وه باس له پارانه

 نوان ک له وه هیچ جیاوازییه بن ئه ران توشی گوناح ده مبه ریش پغه گه ی ناوێ، ئه وه وه پارانه ئه
ستی  ر ده د دایمه هه ممه حه ی که مه وه وه ئه تره کی له الیه. دا نییه کی ئاسای ران و خه مبه پغه

یه و ئاگاداری  خش و واش دانین که خودا هه به رز بووه که خودا بی و ئاسمان به ره ی به وه پارانه
تابار،  و خه کاره د گوناح ممه حه ی که مهت تی و دیویه د بووه و زانیویه ممه حه کی مه یه وه مو کرده هه

 .ین ر بکه مبه وابوو پویست ناکا هنده باسی پاکی و خاونی پیغه وه، که پارته بۆیه ده
 
  

 120ی  ، ئایه"بقره"ی   سوره2،283،286ی  ئایه: دا باسی گوناحی کردووه تانه و ئایه قورئان له
 42ی  ، ئایه"اعراف "100ی  ، ئایه"نساء"ی   سوره31،48،107،11،112کانی  ، ئایه"انعام"ی  سوره
". حاقه"ی   سوره37ی  ، ئایه"النجم"ی   سوره32ی  ، ئایه"محمد"ی   سوره2ی  ، ئایه"ابراهیم"ی  سوره

. کراوه تی گوناح نه یفیه تی و که تی گوناح و چۆنیه  ماهیه دا باس له تانه و ئایه له هیچ کام له



یه که گوناح  وه ین، ئه توانین بیه ت به گوناح ده باره وه سه کانی قورئانه هت ی که له رووی ئایه وه ئه
 ندی و تی خوداوه ریعه یانی الدان له یاسا و شه

ن خوداوه نه گوناح تاریف کراوه و نه  دا و له الیه ک باس کرا له قورئان ر وه هه. تی رایه مبه   پغه
بینین  کانی گوناح وه رچاوه ن که سه یه وڵ بده ر هه گه ئه. کانی گوناح رچاوه ش کراوه به سه ئاماژه

می  کی وه توانن به که تی قورئانی که ده  ئایه ین به کۆمه گه وه، ده ی ئیسالمه له روانگه
ر و وشک نییه که  هیچ ته:" دا هاتووه که " انعام"ی   سوره59ی  له ئایه. ی ئمه بن که پرسیاره

تکردب نه قورئان باسی ل ".م ده به کراوه بینین که باس له گوناح نه .  
ک  ڵ خودا، نه گه یه له ندی هه یوه وخۆ په کی راسته یه دا به شوه ی راستیه که گوناح له قورئان وه ئه
تی بتواندرت بپودرن،  یه زایی یان سیاسی یان کۆمه ی ئاکاری یان جه ره ی که به پوه وه ئه
ی ئیجازه  وه ئه"ک  کرت هندێ وشه و ئاوته وه دا باسی گوناح ده ر کات له قورئان ر بۆیه هه هه

یفی خودا و  دا به که گوناح له ئیسالم. نووسرن ده" رام کراون ی که حه و ئیشانه ئه" یان " دراوه
 ئوه له  ن یان ده کان دووری بکه وره   که له گوناحه گه ر ده خودا هه. ره مبه پغه
و  ر ئوه له گه ئه: نووس که دا ده ی گوناح دا له باره" نساء"ی   سوره31ی  له ئایه. کانن کاره ناحگو

دیسان " نساء"ی   سوره107ی  یان له ئایه.... ."  ن رام کراون، دووری بکه ی که حه ورانه گوناحه گه
س  هیچ که:" سراوه کهنوو" یونس"ی   سوره17ی  ئایه." کارانی خۆش ناوت گوناح) الله:" (  ده

کانی وی  ستت و یان ئایه ڵ به سه نییه که درۆ به زمان خواوه هه و که کارتر له گوناح
وه و ئاشکرا نییه که  بینین که خودا گوناح مانا ناکاته ک ده وه) ... ." کزیب بکات ته(وه کاته ت ره
ر چیش که به  جوانه و ههوه  ر چی که الله به چاکی بزانت ئه ست له گوناح چییه؟ هه به مه

ت و سروشتی مرۆڤیش  ره ڵ بنه گه ی خودا له یه و روانگه وه گوناحه، جا با ئه ز دان ئه ناحه
ن ژن بت،  ن چه ن ژنی یانی پیاوێ که خاوه لماوه که چه مرۆ سه بۆ ونه ئه. ی ناکات وه، قه ته یه نه
ی ئازاد  و شته م چون قورئان ئه به. ری وه هخت ماه و خۆشی و به شانی بنه وه بته هۆی لک هه ده

یه و  وتوویانه کی زۆر پشکه یه ن و پیان وایه دیارده که و کاره ده کردووه، ئستاش موسمانان ئه
ی داوه  دا ئیجازه"احزاب"ی   سوره50ی  دا و له ئایه یان چون خودا له قورئان. شیان گوناح نییه پ

وه ویست و  توان ئیزدیواج بکات، چوون ئه وێ ده ر ژن که بیھه هڵ ه گه د که له ممه حه به مه
وان  چون ئه. گا ندی ژن و یاسای کۆمه زامه وه ره ی و ئاور نادرته که ره مبه خوازی خوایه بۆ پغه

  .ره مبه یل و ئیشتیای پغه کو گرینگ مه ر گرینگ نیین، به هه
ردا   ئیسالمی به پی شون و کات ئاڵ و گۆری به سهتی ریعه دا یاسا و شه له قورئان و له ئیسالم

توان بیکات و  ر کارێ که ئیراده بکات، ده له قورئان دا زۆر جار گوتراوه که خودا هه. دت
ر بۆیه  هه. وین دوای خوا که ش وه ر کارکی خودا جوانه و پویسته ئمه ن که هه موسمانان ده

الله و :"  بات و ده کار نو ده که خودا خۆی به باشترین مهی  ن به وه که موسمانان شانازی ده
م و  ده سکم بوت فریوی ده ر که  هه ی که خودا ده تانه و ئایه قورئان په له ئه." خیر الماکرین

دا  وه له ئیسالم تره کی له الیه. بن وه به ویست و خواستی من ده بت، ئه ر شت ده ی که هه وه یان ئه
یشتن به  وه بۆ گه ده ممه حه ن مه رامی کردوون له الیه ی که خودا حه و گوناحانه ر ئه ههزۆر جار 

وره  دا درۆ کردن و ف بازی به گوناحکی گه خودا له قورئان. کانی به کار هاتوون سته به مه



ک له   وه.کانی خۆی یشتن به ویسته د درۆ و فبازی به کار دنت بۆ گه ممه حه م مه نت، به داده
ی  فه و تایه" قریش"ی  فه نرته تا له نوان تایه ده" نعیم بن مسعود"د  ممه حه دا مه" احد" ری  شه

. یتانی بکات و نوانیان بشونت یمان، شه د ببوون به هاوپه ممه حه که به دژی مه" بنی قریظه"
 کات که

 
 

ر  مبه یان ل کرد و گوتیان که پغه هد بوون، گل ممه حه ی مه و کاره  موسمانان ئاگاداری ئه
می  ر له وه مبه پغه. چی ک ئاژاوه ی ئینسانکی راست و خاون و چاک بت نه پویسته نموونه

کی  وه له کات دابوو که خه ئه." ر شتک نیه جگه له فریو و درۆ که شه:" دا گوتی که موسمانان
د له س  ممه حه وه مه تره کی له الیه. نا ز داده احهکی ن یه وه ئاسای درۆ و فل کردنیان به کرده

 ن تا وا و کارکی باش داده دا درۆ کردن به ره شون
: م دووهه. درۆ گوتن به ژنان: م که یه. ن وانه و س درۆیه ئه ئه. وه ت بکاته ی خودا ره که دا قسه  لره

درۆ گوتن له کاتی : م سھه. ن ه ناکهک قس ڵ یه گه ی دوو هاورێ که له وه درۆ گوتن بۆ ئاشت کردنه
  )3(ردا  شه
یه  تیان هه ی خودا دژایه ڵ قسه گه ر له ن که هه  تریش هه تی دیس و ئایه وه زۆر حه م باره له
و  تر ئه کی م له جیه ن به له شون خودا، شت به گوناح داده. ی گوناح ت به دیارده باره سه

نه له چهبۆ . ناکات شته به گوناح چاو لدا هاتووه که خودا ده ی قورئانی ندین ئایه و  
ر  م هه و کاره بکات، به س ناب ئه یه و که وره ر شت جگه له خودا گوناحکی گه ستنی هه ره په
. رستن په م و بی ن بۆ ئاده کات که سوژده ببه مر ده یتان ئه کان و به شه و خوایه به فریشته ئه

دا و ئاماده  رمانی خودا الی وه بوو که له فه رنرا ئه ده گای خودا وه  بارهیتان که له گوناحی شه
بووڵ  ی ل قه وه چی خودا ئه تر جگه له خودا، که تر یان شتکی سکی رێ بۆ که بوو سوژده به نه
  .تی خودا عله ر نه وته به کرد و که نه
بت به  وه ده بت ئه ه بۆ خودا نهرچی ک کراو و هه ن سه له و په وه حه رچی بۆ خودا بت ئه هه

دوای :"  که دا ده" توبه"ی   سوره5ی  له ئایه. کان به گوناح دانانت خودا کوشتنی کافره. گوناح
ر  ن و له هه سیر بکه وان ئه ر شون که موشرکین و دین بیان کوژن و ئه رام، له هه کانی حه مانگه
کی  خه:" دا نووسراوه که "احزاب"ی   سوره61ی  ن له ئایهیا... ." مینیان بۆ دانن وه که که الیه

  ."کی توند بیان کوژن یه ک دی، بیان کن و به شوه یه ر جگه له هه) لعون لید یان مه په(پیستان
نگی  رهه له فه: نووس دا ده"د ممه ی موحه که مه"له کتبی "  ویلیام مۆنتگۆمری وات" دوکتۆر 

تری له  سکی س، که ز و ناشیرین بوو که که نیا کات ناحه ت کردن ته و غارهدا کوشتن  کان به ره عه
کی  یه وه ک کرده نا ئھو کاره یانی کوشتن هیچ کات وه کی ئاشنا کوشتبا، ده یه بیله خزم یان له قه

ناحه ت ته دا کوشتن و غاره له ئیسالمیش. کراوه نه نائینسانی چاوی ل ز بووه که  نیا کات
صحیح "ها له کتبی  ر وه هه) 4.(ر بکوژرت یره کافر هه نا با غه  موسمان کوژرابت، دهسکی که

ر موسمان پیاوکی  گه ئه:" دا هاتووه که  م رگی چواره  به283دیسی ژماره  دا له حه" البخاری 
  )5."(کافر بکوژت، هیج موجازاتکی نییه



ن خوداوه به  ک له الیه یه دا به هیچ شوه یسالمستوور دان به موسمانان بۆ کوشتن له رگای ئ ده
ین  ی که کافرێ له به سه و که ن خوداوه بۆ ئه یه له الیه کو پاداشیشی هه درت، به گوناح نازان

 89 و 71ی  ، ئایه"بقره"ی   سوره191ی  ، ئایه"محمد"ی   سوره4کانی  بۆ ونه له ئایه. بات ده
و کوشتنه  ی که ئه وه ن به ب ئه که مر به کوشتن ده ئه" توبه "ی  سوره29ی  و ئایه" نساء"ی  سوره

و  زای ئه وه جه به دنیایه:"  دا ئاوا نووسراوه که" مائده"ی   سوره36ی  له ئایه. گوناح بت
ساد دنه پش،  رز فه ر ئه ن و له سه که ری خودا ده مبه تی خودا و پغه ی که دژایه سانه که
یانی (وانه  کان به پچه کان و یان پیه سته و یان سداره و یان برینی دهجازاتی وان ئیعدام  مه
. ژین دا ده ی که تی و وته ر کردنی وان له ده و وه) وانه پ و یان به پچه ستی راست و پای چه ده
ی زابک ت عه م له ئاخره م دونیا و به نیا له تی وانه ته ته، پاداش و خه له رزی و زه و ب ئه
  ."کات روانیان ده تر چاوه وره گه
موسمان . نووسه قدیر و چاره ی ته یه، بیرۆکه وری هه دا ده ی که له گوناح و شتانه تر له ککی یه

نووسرابت  ریش نه گه دا نووسراوه و ئه رچی به قازانجی ویه له قورئان وه که هه کاته کات بیر ده
وه بۆ بیر و  منته نووسن ئیتر چ ده ن و بۆی ده  بۆی دهر مبه ر و جگرانی پغه مبه وه پغه ئه
موو شت له رۆژی   هه چون موسمان ده. وه هیچ و موسمانه؟ به دنیایه ی ئه ندیشه ئه
 موومان نووسراوه و بۆ هه) م که رۆژی یه(وه له زه ئه
 
 
 

خاته  ه موسمان خۆی دهی و شوه بیرۆکه به. ی ناردووه ر چی پی باش بووه بۆی ئمه  خودا هه
بت به  ال و ده ر و ئیمام و مه مبه ک پغه رز وه ر ئه رانی خودا له سه ئیخیتیاری خودا یان نونه

  .نووسی خۆی سلیمی چاره ته
ی که له فکر و  وه کات و بگره ئه ی ی ئینسان ده وه ن ئه ن که ده دا زۆر ئایه هه له قورئان

وه بۆی داندراوه و  نووسی خودایه قدیر و چاره ن ته وداوه و له الیهن خ شی دایه له الیه ندیشه ئه
بت به  روونی ده ر مرۆڤک له مشک و ویژدانی را بگره تا ئاکار و  ده واته هه. بۆی نووسراوه

جا که وابت پیاوی . کانی خودا و قورئان ستووره رمان و ده بردنی فه روه ک بۆ به یه سه ره که
ی خودایه و نابت نوی گوناحی ل نین، چون له  رمووده کات فه ی  دهر چی موسمان هه

دا هاتووه که "مدثر"ی   سوره31ی  و ئایه" فاطر"ی   سوره8ی  له ئایه. دا ئاوا نووسراوه نووسی چاره
و  به پی ئه." کات تی ده سیشی بوت، هیدایه ر که کات و هه سی بوت گومراهی ده ر که الله هه:" 

وه ویست و خوازی  کو ئه بۆته کافر به سکی کافر که ئیمانی به خودا نیه، بۆ خۆی نه  کهته ئایه
م  ت بکات، به یتوانی هیدایه ر خودا بیویستبا ده گه چون ئه. تی به کافر خودایه که کردوویه

ی  سوره 4ی  و ئایه" دهر"ی   سوره30ی  له ئایه. وه ته دا ماوه کردووه و له گومراهی تی نه هیدایه
ی   سوره51ی  له ئایه." وێ ی خودا بیھه وه ر ئه گه ئوه هیچتان ناوت، مه:"   دا ده"ابراهیم"
."  وێ، به ئمه ناکات ی که خودا بیھه وه رگیز جگه له ب هه! سووڵ ی ره ئه:" دا نووسراوه که"توبه"

کمان له  یه رده ئمه په:" ه که دا هاتوو ش" جاثیه"ی   سوره23ی  و ئایه" کھف"ی   سوره57ی  له ئایه



وت  ر بتھه گه کانیان کران بووه و ئه ن و گویه گه کانی ئمه نه ته ر دیان داناوه تا له ئایه سه
ی که  و کافره ب گوناحی ئه به راستی ده."  ت نابن وان هیدایه رگیز ئه ی، هه ت بکه وان هیدایه ئه

کانی کران  ر دڵ داندراوه و گویه ی له سه رده ن خوداوه په ئیمانی به خودا نییه چ بت؟ که له الیه
ڵ  گه تی له وه، با خودا دوژمنایه ر وا له کفردا بمنته بت و هه کان حای نه ته بوون تا ئایه

ش ببت به موسمان،  و کافره دابا تا ئه کانی سووک کردبا و کاری به دی نه کردبا و گویه نه
  . دا نووسراوه که ک کافره و کی موسمان نووس له چارهیه  ر چی هه م هه به

وانی له شرک  با، ئه ویست هه ر خودا بی گه ئه:"  دا قورئان ده" انعام"ی   سوره107ی  له ئایه
یتوانی، جا  نا ده وه ده رنه ویستووه که موشرکان له شرک بگه ی دیاره که خودا نه." وه گرایه ده
  ه چ بت؟و مشرک بی گوناحی ئه ده
ر  گه ئه:"  دا نووسراوه که ده"یونس"ی   سوره100 – 99کانی  یه، که له ئایه وه یرترین ئایه ئه سه

و پرسیاره  می ئه ئستا وه." رز ئیمانیان دنا ر ئه کی سه موو خه با، هه ویست بیھه) الله(
ویستبا  ر بیھه گه نا ئه ، دهوێ کی دونیا ئیمان ناهنن؟ چونکه خودا نایھه وه که بۆ خه درته ده
  .موو دونیا ئیمانیان دنا هه

وه  کات ئه ی ر چی ده ن ئینسان هیچ ئیختیارکی نییه و هه وه که ده باره م ن له ئایاتکی زۆر هه
ش پویسته  و خاه ئاماژه به. رین گه که لیان ده بوونی وتاره م بۆ درژ نه کات، به خودا پی ده
وێ  ر چی بیھه و هه ن ئیختیاره کا که مرۆڤ خاوه وه ده دا باسی ئه تیش یه ندێ ئایهکه خودا له ه

ی   سوره79ی  ک ئایه وه. کان بریه ته جه مترن له ئایه تانه زۆر که و ئایه م ئه کات، به توان بی ده
ک  یه ر خراپه ه، ههی وه یه)الله(ن  وه له الیه کات ئه ک که به تۆ ده یه ر چاکه هه:"  که ده" النساء"

واو ئیختیار نادات به  ش ته ته و ئایه ن که ئه ر چه هه." یه وه ن خۆته وه له الیه کات ئه به تۆ ده
  .کات به ئی خۆی کانیش ده ستۆی مرۆڤ و چاکه خاته ئه کان ده ئینسان و خراپه

کانی  ته ین بابهتر ک له پکشه یه) نووس ر به چاره باوه (Fatalismر به  دا باوه  له راستی
ری  کات مرۆڤ باوه. ن مکه هه م چه ت به باره ک سه ئیسالمیه که بیرۆ بۆچوونی زۆر جیاواز له یه

ست  زا مانای خۆی له ده ن خوداوه دابین کراوه، ئیتر گوناح و جه نووسی له الیه وه بت که چاره به
 ئیتر پویست ناکا که موسمان ال. دا ده

 
 
 
 

وه  له زه ر له رۆژی ئه شت بت، چونکه هه هه م بترست و یان به هیوای به نه هه  ئاوری جه
شت،  هه س نووسیبتی به ر که نووسی هه خودا له چاره. علووم کراون کان مه خیه شتی و دووزه هه به
 راست دروات ک وه یه ئه

  . م نه هه رۆن بۆ جه تریش ده وانی شت و ئه هه بۆ به
ک  له الیه. درن بین ک ده تی دژی یه ن خوداوه زۆر ئایه وناحیش له الیهخشینی گ ت به به باره سه

م  به." کات بووڵ ده رکی قه که ر تۆبه ی هه تۆبه) الله:" (دا هاتووه که"اسراء"ی   سوره25ی  له ئایه



 ی که وانه ی ئه تۆبه:" دا نووسراوه که"النساء"ی   سوره18ی  و ئایه، له ئایه ی ئه وانه به پچه
ی چی؟  که ئاخریه."  خشدرن دا نابه رگ مه ره ریکی گوناح بوون، له کاتی سه نیان خه مه واوی ته ته

. وه ته دراوه م نه ن قورئان و خوداوه به ئاشکرا وه خشرت یان نا؟ تا ئستا له الیه به ئایا گوناح ده
 . خشرت  نابه مک ده خشرت، ده به  ده مک ده ده

ک گوناح  کرت که وه دا ده کراو له ئیسالم رام دا باس له س شتی حه می گوناح وههشی دو له به
ت ده چاویان لی شروباتی ئه مه. (وه ق خواردنه ئاره: م که یه. کرکۆ (خواردنی کۆشتی : م دووهه
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