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بەناویخوایبەخشندهیمیهرهبان

پێشەكی:

      ئــەم كتێبــە - پــەروەردەی ئیســامی بــۆ پۆلــی نۆیەمی بنەڕەتــی- هەنگاوێكی دیكــەی نێوكاروانی 

گۆڕانكاری  و گەشــەپێدانی بەرنامەی پەروەردەی ئیســامییە.

     لــە ئامادەكردنــی ئــەم بەرنامــەدا ڕەوتێكــی نــوێ  ڕەچاوكــراوە، ئەویــش بایەخدان بەپەنــد وەرگرتن 

لــە ژیانــی پێغەمبــەران  و هەندێــك لــە هــاوەاڵن  و شــوێنكەوتوان  و زانایــان، وەك سەرمەشــقی 

خزمەتكــردن  و بانگــەواز بــۆ ئاینــی ئیســام  و خوداناســی، ئەمــە ســەرەڕای ئامــاژە پەرستشــییەكان، 

ــە  ــە ئایــن  و پەروەردەكردنیــان ب ــە مەبەســتی بەرچــاو ڕونكردنــی نەوەكانمــان  و شــارەزابوونیان ل ب

شــێوەیەك ڕۆڵــی خۆیــان لــە بنیاتنانــی ئاینــدەی نیشــتماندا بگێــڕن.

ــەی  ــی لیژن ــردووە، ڕۆڵ ــان پێك ــەدا ئاماژەم ــەم بەرنام ــترەكانی ئ ــە پێش ــتپێكی كتێب ــە دەس      وەك ل

دانــان لێــرەدا كۆتایــی پێدێــت  و ئەركــی هاوڕێیانــی پەروەردەكارمــان دەســت پێــدەكات لەگەیاندنــی 

ــان  ــن ئاگادارم ــرد هیواداری ــان بەدیك ــوڕی  و هەڵەیەكی ــەم و ك ــەر ك ــان. ه ــە ڕۆلەكانم ــە ب ــەم پەیام ئ

بكەنــەوە تــا لــە چاپەكانــی داهاتــودا چارەســەریان بكەیــن.

     لەخــودای بااڵدەســت دەخوازیــن هەموومــان ســەركەوتووبكات بــۆ بەئامانــج گەیاندنــی كاروانــی 

پەروەردەیــی لــە كوردســتاندا.

                                          
خوداپەناگەیسەركەوتنە...

لیژنەیئامادهكار
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وشەیتاكوتەنیاییبۆخودایگەورەبەواتایئەوەدێت:

1- خــودای گــەورە یەكــە و تەنیایــە و هاوبەشــی نییــە لــە خاوەندارێتــی بــۆ بەندەكانــی، هیــچ دروســتكەر 

ُ أََحــٌد   ( واتــە :   ُهــَو ٱلّلَ
ۡ

و ڕۆزی بەخــش و ڕێكخەرێــك بــۆ ئــەم گەردوونــە نییــە جگــە لــە زاتــی ئــەو. ) قـُـل

ئــەی محمــد بڵــێ  خــودای گــەورە تــاك و تەنیایــە.

2- خــودای گــەورە تــاك و تەنیایــە هاوبەشــی نییــە لەنــاو و ســیفەتەكانی دا، نــە كــەس لــەو دەچێــت و نــە 

ءٌۖ    ( واتە هیچ هاوشــێوەیەكی  ئەویــش لــە كــەس دەچێــت، ڕكابــەر و هاوشــێوەی نییــە.  ) لَيـۡـَس  َكِمثۡــِهِۦ  َشۡ

. نییە

( نەبێت. ) ال إهل إال ٱلّلَ ( 3- هیچ خوداو پەرستراوێك نییە تەنها )ٱلّلَ

تاك و تەنیایی خودای گەورە لە پەرستن دا:

مەبەســت لــە درووســت كردنــی بوونەوەرەكان)مــرۆڤ و جنۆكــە( لەالیــەن خــودای گــەورەوە تەنهــا 

ــُدوِن  (.  ُ ــَس ِإاّلَ لَِيۡعب ن ِ
ۡ

ــّنَ َوٱل ِج
ۡ
ــُت ٱل ــا َخلَۡق ــە ئایەتــی )56 الذاریــات(. دا هاتــووە: ) َوَم ــووە. ل پەرســتن ب

1- پەرستن تەنها بۆ خودای گەورەیە.

2- تاكپەرستنی خودای گەورە ئەركی سەر شانی هەموو بوونەوەرێكە.

3- خوداپەرســتی مانــای جێبەجێكردنــی فەرمانەكانــی خــودای گــەورە و دڵســۆزییە لــە بەجێهێنانــی 

ــدا. ــی چاك ــوو كارێك ــە هەم ــامیەكان و ل ــە ئیس پەرستش

وانەییەكەم
تاكوتەنیاییخودایگەورە
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1- مەبەست لە درووستكردنی بوونەوەرەكان چییە؟

ءٌۖ    ( چییە؟ 2- واتای ئەم ڕســتەیەی خودای گەورە لە م ئایەتە ) لَيَۡس  َكِمثِۡهِۦ  َشۡ

3- تاكپەرستی خودای گەورە چۆن دەبێت؟

4- ئەم بۆشاییانە تەواو بكە:

خــودای گــەورە تاكــە و ....................  نییــە لــە خاوەنداریەتــی و ................... لە ناوەكانــی و .......................... 

دا.

گفتوگۆ

8
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وانەیدووهم
توانایخودایگەورە

تواناودەسەاڵتلەسیفەتەكانیخودایگەورەیەولەزاتیمەزنیخودایگەورەجیانابێتەوە

ٍء  َقِديٌر ( )البقرە 109(. َ َعــَىٰ كُّلِ َشۡ )...  ِإّنَ ٱلّلَ
واتە )خودای گەورە بە دەسەاڵت و توانایە بەسەر هەموو شتەكاندا(.

ٍء َقِديٌر  ( )التغابن1(. َحۡمُدۖ َوُهَو َعَىٰ كُّلِ  َشۡ
ۡ
ُك َوهَلُ ٱل

ۡ
ُمل

ۡ
خــودای میهرەبان دەفەرموێــت: )  هَلُ ٱل

واتە:)خاوەندارێتی و ستایش بۆ ئەوە و دەسەاڵتدارە بەسەر هەموو شتەكاندا(.

بەڵگــەی هەســتپێكراو لەســەر توانــا و دەســەاڵتی خــودای گــەورە وەك ئــەوە وایە)یەكێــك جــل و بەرگێكــی 

جــوان و ڕازاوەی بینیبێــت. كــە لــە قوماشــێكی دەســتكرد درووســتكرابێت و بــە هەمــوو جــۆرە نەخــش 

و  نیگارێــك ڕازابێتــەوە بڵێــت ئەمــە دەســتكردی بــێ  گیانێكــە یــان مرۆڤێكــی گێــل و بــێ  توانــا ئەنجامــی 

داوە(.

9
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بەڵگەكانیتواناودەسەاڵتیخودالەگەردووندا:

دیاردەییەكەم-  دیاردەی سێبەر لە باڵوبوونەوە و چوونە ناو یەكدا.

ــاِكنًا ُثَّ  ــَهُۥ َس ــاءَ لََجَع ــۡو َش ــّلَ َولَ ــّدَ ٱلّظِ ــَف َم ــَك َكۡي  ِإَلٰ َرّبِ
َ

ــر ــۡم َت ــت: ) أَلَ ــان دەفەرموێ ــودای میهرەب خ

ــان46-45(. ــرًا  )46(   ( )الفرق ً  يَِس ــا ــا   َقۡبض ــهُ  ِإلَۡينَ ـٰ ــًا )45(    ُثَّ   َقَبۡضنَ ــِه َدلِي ــۡمَس َعلَۡي ــا ٱلّشَ نَ
ۡ
َجَعل

ئەمــە دیــاردەی ســێبەرە لــە كاتــی جوڵەیــدا. ئەگــەر مــرۆڤ تەماشــای ســێبەری شــتەكان بــكات  دەبینێــت 

كــە ســێبەرەكان بچــووك یــان گــەورە یــان پــان دەبــن و دەچنــەوە یــەك و جوڵــەی ســێبەر لەگــەڵ جوڵــەی 

زەوییــە، لــە شــوێنی نزیكــی یــان دووری لەخــۆرەوە. واتــە ڕۆژ چاوســاغی جوڵــەی ســێبەرەكانە و خــودای 

گــەورە ئەیتوانــی ســێبەر ڕابگرێــت بــەاڵم نەجواڵنــی ســێبەر بێســوود دەبــوو بــۆ مــرۆڤ. 

ئەویــش خۆپاراســتنە لــە گەرمــی لەكاتــی بــاڵو بوونــەوەی ســێبەردا و خۆدانــە بــەر تیشــكی خــۆر لــە كاتــی 

الچوونــی دا.مرۆڤیــش پێویســتی بــە هــەردوو شــێوازەكە هەیە.

دیاردەیدووەم- دابەشبوونی كات بۆ شەو و رۆژ.

اَر َمَعاًشــا  )11(( )النبأ 11-10(. َ نَا ٱلّنَ
ۡ
نَا ٱلَّۡيَل لَِباًســا  )10( َوَجَعل

ۡ
خودای گەورە فەرمویەتی: ) َوَجَعل

كــە  خــودای گــەورە كاتــی كــردووە بــە دوو بەشــەوە لەپێنــاو ســوودی مــرۆڤ و بەردەوامــی لــە كاركــردن 

لــە ڕۆژدا و نوێبوونــەوەی چاالكییەكانــی لەكاتــی شــەودا و حەوانــەوەی لــە ماندوێتــی ڕۆژ.

دیاردەیسێیەم- ناردنی )با( وەك پێشەنگی باران بارین.

ــَماِء  ــَن ٱلّسَ ــا ِم نَ
ۡ
ــِهۦۚ َوأَنَزل ــَدۡى َرۡحَِت َ َي

ۡ
ــن ا َب ـُـۡرً ــَح ب ـٰ َي ــَل ٱلّرِ ٓى  أَۡرَس ِ ــَو ٱّلَ ــی: ) َوُه خــودا فەرمویەت

ــًرا )49(  َ َكِث ــاِسّ ــًما َوأََن ـٰ ــا أَۡنَع ــا َخلَۡقنَ ــِقَيهُۥ ِمّمَ ــا َونُۡس ۡيًت ًة  ّمَ َ
ۡ

ــد ــِهۦ َب  ِب
َ

ــى ِ ــوًرا  )48( لِّنُۡحــۧ ــاءً  َطُه َم
)الفرقــان49-48(.

ئــەم دیاردەیــە )بــاران باریــن( لــە دیــاردە سروشــتیەكانە  كــە ســوودی مرۆڤــی تێــدا بەرجەســتە دەبێــت. كە 

پااڵوتــەی ئــاوی دەریــاكان بەهــۆی تیشــكی گەرمــی خــۆرەوە هەڵــم دەكات و لــە شــێوەی پەڵــە هەورێكــدا 

دەردەكەوێــت و )بــاكان( دەیانخەنــە ڕێ  بــۆ ئــەو شــوێنانەی كــە وشــك و تینــوون و پێویســتیان بــە بــاران 

ــێ  دروســت دەبێــت یــان بەشــێكی  ــار و دەریایــان ل ــە و ڕوب ــاران دەبارێــت و جۆگەڵ هەیــە. دوای ئــەوە ب

دەچێتــە ژێــر زەوی و ئــاوی ژێــرزەوی پێــك دێنێــت.
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دیاردەیچوارەم- ئاو سەرچاوەیە بۆ ژیان.

ئەم دیاردەیە سروشتییە بەاڵم پەیوەندی بە زۆربوونی مرۆڤ و ئاژەڵ و كشتوكاڵە.

ۚ أَفََا يُۡؤِمنُوَن ( )االنبیا ء 30(. ٍء َحٍّ َماِء كُّلَ  َشۡ
ۡ
نَا ِمَن ٱل

ۡ
خــودای میهرەبان دەفەرموێــت: )... َوَجَعل

چونكە خودای گەورە هەموو بوونەوەرەكانی لە ئاو دروست كردووە.

1- بەڵگــە بهێنــەوە لەســەر توانــا و دەســەاڵتی خــودای گــەورە بەمەرجێــك لــەو بەڵگانــە نەبێــت كــە لــە 

كتێبەكەتــدا هاتــووە.

 2- كات كراوە بە دوو بەشەوە ئـ - .................... ، ب - .....................

 3-كەڵك و سوودی هەریەك لەمانە بڵێ  : 

ئـ- سێبەر.

ب- ڕوناكیی ڕۆژ و تاریكیی شەو. 

پ- بــا. 

ت- زۆربوونی بونەوەران.

 4- ئایەتێك بنووسە كە لەبەرت كردووە، باس لە )توانا و دەسەاڵتی خودای گەورە دەكات(؟

ۚ أَفـَـَا يُۡؤِمنـُـوَن ( )االنبیــا ء  ٍء َحٍّ َمــاِء كُّلَ َشۡ
ۡ
نـَـا ِمــَن ٱل

ۡ
 5- ئــەم ئایەتــە بــە كورتــی شــی بكــەرەوە )... َوَجَعل

.)30

گفتوگۆ



12

وانەیسێیەم
چاكەیخودابەسەرمرۆڤەوە

چاكە:

واتــا چاكــەی بەرامبــەر خەڵكانــی دیكــە، ئەویــش لــە ڕەحمەتــی خــودای گەورەیــە بــۆ بەندەكانی لــە كاروباری 

ئاینەكەیانــدا و لــە دنیــادا. چونكــە پێــدەری چاكــە خــودای گەورەیــە و مــرۆڤ وەرگری ئــەو چاكەیەیە. 

چاكــەی خــودای گــەورە بــاوەڕدار و بــێ  باوەڕیــش هاوبەشــن تیایــدا و وەك چاكــەی لــەش ســاغی و خــۆراك 

و ســواری و نیشــتەجێبوون. و هەمــوو ئــەو بەخششــانە پێویســتی ستایشــن بــۆ خــودای گــەورە. 

چاكــەكان هەمەجــۆرن هەنــدێ  جــار بــۆ ســەرجەم باوەڕدارانــن و هەنــدێ  جــار تایبــەت بــە هەندێكیانــن، لــەم

خااڵنــەیخــوارەوەروونیــاندەكەینەوە:
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ئـ - چاكەیخودایگەورەبەسەرپێغەمبەرانبەپێغەمبەرایەتی: 

ــەم  ــەی ئ ــەم هەڵبژاردن ــەر ب ــە پێغەمب ــەوەی ببێت كاتێــك خــودای گــەورە مرۆڤێــك دەستنیشــان دەكات بۆئ

مرۆڤــەی پــاك كــردوە و پلــە و پایــەی پێغەمبــەری پــێ  بەخشــیوە. و ئــەم پلەیــە چاكەكــەی زۆر گەورەیــە بــۆ 

ئــەم نێــردراوە بــە تایبەتــی، وەك ئــەم چاكەیــەی كــە بەســەر پێغەمبــەری ئیســام محمــد)د.خ( بــەم ئایەتــە: 

ــَك  ِ َعلَۡي ــُل ٱلّلَ ــُمۚ َوَكاَن فَۡض ــن َتۡعلَ ــۡم َتُك ــا لَ ــَك َم ــَة َوَعّلََم َم
ۡ

ِحك
ۡ
ــَب َوٱل ـٰ ِكَت

ۡ
ــَك ٱل ُ َعلَۡي ــَزَل ٱلّلَ )... َوأَن

ً    ( )النســا ء113(. ــا َعِظيم

ب -بەخشــینیئــەوزانســتوزانیاریــەیكــەبــەپیــاوهچاكــەیدابــوو خــودای گــەورە دەفەرموێــت: 

مــاً (لــهســورهتی )الكهــف(باســكراوه.
ۡ
ُّنَــا ِعل ــهُ ِمــن ّلَ ـٰ )...َوَعّلَۡمنَ

پ - چاكەیخودایگەورەبەبەخشینیزانیاریپێشوەخت)پێشبینی(:

كاتێــك خــودای گــەورە كەســێكی خــۆش بوێــت لــە كەســێتی زیــاد دەكات كاری پێــش وەختــی پــێ  دەڵێــت. 

ــە  ــە ل ــرد ك ــەی دەك ــاریە( قس ــەڵ )س ــك لەگ ــاب( )ر.خ( كاتێ ــوڕی خەت ــەری ك ــین )عوم ــەڵ جێنش وەك لەگ

)نەهاوەنــد( بــوو كــە زۆر لێــی دوور بــوو كاتێــك پێــی گــوت )یــا ســاریة( )الجبــل – الجبــل(. 

ت- چاكەیخودایگەورەبەسەرموسڵمانانبەگرتنیڕێگەیڕاستیئیسالم:
كاتێــك خــودای گــەورە ڕێــی ڕاســتی نیشــانی موســڵمانان داوە بــە بوونــە موســڵمانیان، چاكەیەكــی گــەورەی 

ــاوەڕدار و مرۆڤــی بێبــاوەڕدا هەیــە، خــودای  بەرامبــەر كــردوون چونكــە جیــاوازی زۆر لەنێــوان مرۆڤــی ب

ُ َيُمــّنُ َعلَۡيُكــۡم أَۡن َهَدٰىُكــۡم  ــَمُكمۖ َبــِل ٱلّلَ ـٰ َ ِإۡسلَ  َعــَىّ
ْ
گــەورە دەفەرموێــت )...قُــل اّلَ َتُمنُّــوا

ــِدِقنَ  ( )الحجــرات17(. ـٰ ــِن ِإن كُنــُمۡ َص ـٰ يَم ِ
ۡ

لِل
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ج - چاكەیخودایگەورەبەرامبەربەباوەڕدارانبەخۆشویستنیانلەالیەنخودایگەورەوە: 

بــاوەڕداران مــژدە پێــدراون بــە خۆشەویســتی خــودای گــەورە، باوەڕهێنــان و كــردەوە چاكەكانیــان 

ــودای  ــان. خ ــتی بۆی ــەورە و بەخۆشەویس ــودای گ ــەن خ ــە لەالی ــوان هەی ــی ج ــتی ئاوڕدانەوەیەك پێویس

ــنُ ُوّدًا  ( )مریــم 96(. ـٰ ۡحَ ُ ٱلّرَ ــِت َســَيۡجَعُل لـَـُم ـٰ ِلَح ـٰ  ٱلّصَ
ْ
 َوَعِملـُـوا

ْ
يــَن ءَاَمنـُـوا ِ گــەورە دەفەرموێــت: ) ِإّنَ ٱّلَ

ــێ  دەكات  ــان ل ــە ئەمــە وای ــاوەڕداران دا. ك ــە بەخشــە بەســەر ب ــەم خۆشەویســتییە خــودای گــەورە چاك ب

ــە پــەروەردگارەوە. ــن ل نزیــك ب

چ - چاكەیخودایگەورەبەدڵئارامبوونیبڕواداران:

ــان  ــە كاتــی ڕووداو و كارەســاتدا. و زۆر جــار دەبینیــن ی ــە دڵنیایــی و ئارامــی دەكات ل ــاوەڕدار هەســت ب ب

دەبیســتین، كــە بــاوەڕداران بــە ئارامــن لەكاتــی مردنــی خۆشەویســتانیان یــان هــەر زیانێكــی مادیــان لــێ  

بكەوێــت. 

قُلُوُب  ( )الرعد 28(.
ۡ
َمِئّنُ ٱل

ۡ
ِ َتط ِر ٱلّلَ

ۡ
خــودای گــەورە دەفەرموێت: )... أاََل ِبِذك

ــت  ــر بێ ــت و جێگی ــارام بێ ــێ  دەكات ئ ــە وای ل ــەم چاكەی ــە و ئ ــاوەن چاكەی ــاوەڕدار خ ــە ب ــەم دڵنیابوون ب

ــییەكان. ــە ناخۆش ــەر  ب بەرامب

ح - چاكەیخودابەسەربڕوادارانەوەبەپاكژیدڵەكانیان: 

بــاوەڕدار دوورە لــە ئیرەیــی )الحســد( ناوەڕۆكــی پاكــە ســۆزدارە بــۆ ئــەو هەمــوو بەخششــانەی كــە خــودا 

بەخشــیویەتی بــە خەڵكــی و نــزای زیادبوونیــان بــۆ دەكات لــە بەرامبەریــان دەڵێت)ماشــاء اهلل( دوای ئەوەی 

نــزای خێــر بــۆ خاوەنەكانیــان دەكات. 
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وانەیچوارهم

خ - چاكەیخودایگەورەلەباڵوكردنەوەیخۆشەویستیوخزمایەتیلەنێوانخەڵكدا:

خەڵــك پێــش هاتنــی ئاینــی پیــرۆزی ئیســام لــە بارودۆخــی ناهەمــوار و شــەڕانگێزی دەژیــان، كــە ئیســام 

هــات و باوەڕیــان پێــی هێنــا. بارودۆخــی ژیانیــان گــۆڕا و بــوون بــە بــرا دوای دوژمنایەتــی زۆر. خــودای 

ــۡم  َ قُلُوِبُك
ۡ

ــن ــَف َب َ ــَدٓاءً  فَأَلّ ــُمۡ أَۡع  كُن
ۡ
ــۡم ِإذ ِ َعلَۡيُك ــَت ٱلّلَ  ِنۡعَم

ْ
وا

ُ
ــر كُ

ۡ
ــی: )...َوٱذ ــەورە فەرمویەت گ

ــا ...( )أل عمــران103(.  ــَو ٰنً ۦٓ ِإۡخ ــِه ــُم ِبنِۡعَمِت فَأَۡصَبۡح
كە ئەم خۆشەویستییە ئەبێتە هۆی برایەتی و یەك ڕیزی لەنێوان بڕواداران دا. 

د- چاكەیخودایگەورەبەپاداشتیدەهێندەیانزیاترلەبرییەكچاكە: 
تەنهــا ئــەو كــردەوە چاكــەی مــرۆڤ دەیــكات خــودای گــەورە بــە دەهێنــدە و زیاتریــش پاداشــتی دەداتــەوە. 

بەبەڵگــەی فەرموودەكــەی پێغەمبــەر)د.خ( كــە دەفەرموێــت: )مــن جــا ء بالحســنة فلە عشــر أمثالهــا أو أزید(. 

ــی پیــرۆز دا باســكراوە، خــودای  ــە قورئان ــر دەكات و ئەمــەش ل ــدە زیات ــە دەهێن ــاس ل ــە ب ــەم فەرمودەی ئ

ــنَاِبَل    ــۡبَع َس ــۡت َس َبَت
ۢ
ــٍة أَن ــِل َحّبَ ِ َكَمثَ ــِبيِل ٱلّلَ ــُمۡ ِف َس ــَو ٰلَ ــوَن أَۡم ــَن يُنِفقُ ي ِ ــُل ٱّلَ ثَ گــەورە دەفەرموێــت: ) ّمَ

ُ َو ِٰســٌع َعِلــمٌ  ()البقــرة 261(. ُۚ َوٱلّلَ ــِعُف لَِمــن يََشــاء ـٰ ُ يَُض ــٍة ۗ  َوٱلّلَ ئَــةُ َحّبَ
ْ
ا بَُلٍ  ّمِ

ۢ
ِف كُّلِ ُســن

ــراوەی  ــە ب ــت و ببن ــدا بێ ــە زیادبون ــان ل ــردەوە چاكەكانی ــە ك ــردووە ك ــڕواداران ك ــە ب ــە وای ل ــەم چاكەی ئ

ــەم. یەك

ر- چاكەیخودایگەورەبەوەرگرتنینزایباوەڕداران:
بــاوەڕدار مرۆڤــە و تووشــی گونــاه و هــۆكاری ناڕەوا دەبێت، بەهــۆكاری كاری لەبیرچونەوە یــان گاڵتەكردن، 

بــەاڵم دەرگای پەشــیمان بونــەوە كراوەیــە و خــودا بــە  بەزەییــە بەرامبــەر بەندەكانــی و لەبەرامبــەر ئــەو 

بەندانــەی داوای لێبــوردن و پەشــیمانبوونەوە دەكــەن كاتێــك كارێكــی خــراپ ئەنجــام دەدەن دڵخۆشــە . 

ــِلًحا ُثَّ ٱۡهَتَدٰى  ( )طە82(. ـٰ اٌر  لَِّمن َتاَب َوءَاَمَن َوَعِمَل َص خودای گەورە دەفەرموێت: ) َوِإّنِ  لََغّفَ

ئەم كردنەوەی دەرگای لێخۆشبونە وای كردووە رێگای گەڕانەوە بۆالی خودای گەورە ئاسان بێت.
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ڕ- چاكەیخودایگەورەبەئاسانكاریلەكاروباریئاینیدا:
  خــودای گــەورە ڕێگــەی دواخســتنی ڕۆژو لــە مانگــی ڕەمەزانــدا و كورتكردنــەوەی نوێــژەكان لــە كاتــی       

نەخۆشــی و ســەفەر چونكــە جێبەجێكردنــی ئــەم كارانــە كاتــی دیاریكــراوی هەیــە لــە كاتــی ســەفەر یــان 

نەخۆشــی دا كارێكــی گرانــن. وەك خــودای گــەورە دەفەرموێــت: 

ۗ ...( )البقرة 185(.
َ

ۡن أَّيَاٍم أَُخر ٌة  ّمِ )... َوَمن َكاَن َمِريًضا أَۡو َعَىٰ َســَفٍر فَِعّدَ
باوەڕدار بەم شێوە چاكەیە ئاسانكاری بۆ دەكرێت بۆ ئەوەی فەرمانەكانی خودا جێبەجێ  بكات. 
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1-ئـ- یەك ئایەت باس بكە بەڵگە بێت لەسەر چاكەی ئیسام بەسەر بڕواداران.
      ب- بەڵگەیەك بڵێ  لەسەر خۆشەویستیی خودا بۆ بەندەكانی. 

      پ- بەڵگە بە ئایەتێك بهێنەوە دەربارەی ئاسوودەبوونی دڵی موسڵمانان. 

2-ئـ- مەبەست لە چاكەی خودای گەورە بەسەر باوەڕداران ڕون بكەوە: 

ــهُۥٓ  ــاَدٰى َرّبَ  َن
ۡ
     ب- خــودای گــەورە لــە چیرۆكــی حەزرەتــی ئەیــوب دا)د.خ( دەفەرموێــت: ) َوأَّيُــوَب ِإذ

 )84( ... ۖ ــّرٍ ــن ُض ــِهۦ ِم ــا ِب ــۡفنَا َم ــَتَجۡبنَا هَلُۥ فََكَش ــنَ )83( فَٱۡس ــّرَ ِٰحِ ــُم ٱل ــَت أَۡرَح ــّرُ َوأَن  ٱلّضُ
َ

ــنِى أَّنِ  َمّسَ
)االنبیــا ء(.

لــەم ئایەتــەدا تێدەگەیــن كــە خــودای گــەورە چاكــەی بەســەر حەزرەتــی )ئەیــوب( وە هەیــە و ئــەو چاكەیــە 

؟ چییە

ًا َكِثرًاۗ ...( )البقرة269(.
ۡ

 َخر
َ
َمَة فََقۡد أُوِت

ۡ
ِحك

ۡ
3- خــودای گەورە دەفەرموێــت: )... َوَمن يُۡؤَت ٱل

ئەم چاكەیە چییە كە لەم ئایەتەدا تێی دەگەیت بینووسە؟

4- ئەم بۆشاییانە پڕ بكەوە بە وشەی گونجاو: 
1- .................. موعجیزەیەكە كە خودای گەورە موحەمەدی)د.خ(پێ  تایبەتمەند كردووە؟

2- ..................موعجیزەیەكە كە خودای گەورە تایبەتی كردووە بە پێغەمبەر عیسا)د.خ(

3- .................. )زانینــی پێشــوەخت( كــە خــودای گــەورە )عومــەر كــوڕی خەتــاب(ی پــێ  تایبەتمەنــد 

كــردووە؟

5-  یەكێــك لــە موعجیــزەكان بڵــێ  كــە خــودای گــەورە تایبەتــی كــردووە بــە پێغەمبەرێــك جگــە لــەوەی لــە 

بابەتــی كتێبەكەتــدا هەیــە. 

گفتوگۆ
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وانەیپێنجەم
چەندپەندێكلەچیرۆكەكانیقورئان

)هاوڕێیانیئەشكەوت(

ــِتنَا َعَجًبا   ـٰ  ِمــۡن ءَاَي
ْ
ِقــِم َكانُوا َكۡهــِف َوٱلّرَ

ۡ
ــَب ٱل ـٰ خــودای گــەورە دەفەرموێــت: ) أَۡم َحِســۡبَت أَّنَ أَۡصَح

ــۡئ لَنـَـا ِمــۡن أَۡمِرَنــا  َرَشــًدا   ُنــَك َرۡحَــًة َوَهّيِ  َرّبَنـَـا ءَاِتنـَـا ِمــن ّلَ
ْ
َكۡهــِف فََقالـُـوا

ۡ
ِفۡتَيــةُ ِإَل ٱل

ۡ
 أََوى ٱل

ۡ
)9(   ِإذ

ِ أَۡحَصــٰى 
ۡ

ِحۡزَبــن
ۡ
 أَّىُ ٱل

َ
ُهـــۡم لِنَۡعلَــم ـٰ نَ

َكۡهــِف ِســنِنَ َعــَددًا )11( ُثَّ َبَعثۡ
ۡ
ــۡم ِف ٱل ٓ ءَاذَاِنِ ۡبنـَـا َعــَىٰ

َ
)10( فََضر

ــًدى  ــۡم ُه ُهـ ـٰ ــۡم َوِزۡدَن ِ ّبِ
َ

 ِبر
ْ
ـُـوا  ءَاَمن

ٌ
ــة ُــۡم فِۡتَي ۚ ِإّنَ ــّقِ َح

ۡ
ــأَُه ِبٱل ــَك َنَب ــّصُ َعلَۡي ــنُ َنقُ ــًدا  )12( ّنَۡح  أََم

ْ
ـُـٓوا ــا لَِبث لَِم

ۦٓ  ــِه ــن دُوِن  ِم
ْ
ــَوا ــن ّنَۡدُع َۡرِض لَ

ۡ
ــَو ِٰت َوٱل ـٰ َم ــا َرّبُ ٱلّسَ  َرّبُنَ

ْ
ـُـوا  فََقال

ْ
ــوا  َقامُ

ۡ
ــۡم ِإذ ــَىٰ قُلُوِبِ ــا َع نَ

ۡ
)13( َوَرَبط

نـَـا ِإذًا َشــطَطًا  )14( (، )الكهــف 9 - 14(.
ۡ
ــًهاۖ لََّقــۡد قُل ـٰ ِإلَ

لــە كات و ســاتێكی نەزانــراودا الی ئێمــە هەتــا ئێســتاش كــە شــارێكی بێباوەڕ هەبــوون پادشــا و خەڵكەكەی 

تووشــی گومڕایــی بووبــوون. وبــاوەڕدار بــوون بــە شــتی بێگیــان و دەیــان پەرســتن كــە نــە ســوود و نــە 

زیانــی پــێ  نەدەگەیانــدن. بەبــێ  بەڵگــە دەیــان پەرســتن. و ڕازی نەبــوون كــەس باســی خــودا درۆینەكانیــان 
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بــكات و ئــەوەی قســەی پــێ  وتنایــە ئازاریــان دەدا.  

لــەو كۆمەڵگــە لــە ڕێ   دەرچــووەدا كۆمەڵێــك گەنــج دەركەوتــن كــە دوای ژیریــان كەوتــن و ڕازی نەبــوون 

بــۆ غەیــری خــودا ســەر شــۆڕبكەن و ملكەچبــن، كۆمەڵــە گەنــج و الوێــك باوەڕیــان هێنــا بــە یــەزدان، جێگیــر 

بــوون لەســەر باوەڕەكەیــان خــودای گــەورە ڕێــگای ڕاســتی نیشــان دان. 

ئــەو كۆمەڵــە گەنجــە نەنێــردراو نــە پێغەمبــەر بــوون و ئــەو كارەیــان گرتــە ئەســتۆ كــە پێغەمبــەران دەیگرنە 

ئەســتۆ، بــەاڵم خــاوەن باوەڕێكــی دامــەزراو بــوون و بەرەنــگاری هاوبــەش بــۆ خــودا پەیداكــەران بوونــەوە 

و داوای بەڵگــەی بوونــی شــتێكی غەیــری خــودا بهێننــەوە، دوای ئــەوە بڕیاریــان دا كــە خۆیــان ڕزگار بكــەن 

ــە  ــران. چونك ــاوی كاف ــتن دوور لەچ ــەورە بپەرس ــودای گ ــەوەی خ ــۆ ئ ــارام ب ــوێنێكی ئ ــۆ ش ــتن ب ــە ڕۆیش ب

شــارەكە خراپــە و خەڵكەكەشــی گومڕابــوون.

بۆیــە گەنجــەكان لەگــەڵ ســەگەكەیاندا ڕویــان كــردە ئەشــكەوتێكی چــۆڵ بــۆ ئــەوەی لــە شــوێنێكی ئــارام و 

دوور لــە چــاوی خەڵــك خوداپەرســتی بكــەن.

ــۆ ســاڵ(  ــۆ مــاوەی )ســێ  ســەد و ن ــی گەنجــەكان ب ــە خەوتن ــرەدا موعجیــزەی خــودای گــەورە ڕوی دا ب لێ

دوای ســێ  ســەدە خــودای گــەورە جارێكــی دیكــە بەخەبــەری هێنانــەوە، بــەاڵم ئــەوان نەیــان دەزانــی چەنــد 

كاتیــان بەســەردا چــووە، بــەاڵم خەوتنــی زۆریــان پێــوە دیــار بــوو كــە پرســیاریان لەیــەك دەكــرد كــە دەبێــت 

چەندیــان پێچوبێــت، هەندێكیــان دەیــان گــوت لەوانەیــە ڕۆژێــك یــان كە متــر لــە  ڕۆژێكیــان پــێ  چووبێــت. 

ئــەو پارەیــەی پێیــان بــوو ئامادەیــان كــرد و داوایــان لــە یەكێكیــان كــرد كــە بــە دزییــەوە بگەڕێتــەوە  بــۆ 

ــان  ــا دوای ــەربازانی پادش ــەوەی س ــۆ ئ ــەوە ب ــەوە بگەڕێت ــت، و زۆر بەئاگایی ــۆ بكڕێ ــان ب ــار و خواردنیی ش

نەكەوێــت و زاڵمانــی خەڵكــی شــارەكە ئازاریــان نــەدەن.

بــەاڵم وەك جــاران نەمابــوو، شــوێنەكان گۆڕابــوون  بــەرەو شــارەكە كەوتــە ڕێ   پیــاوە باوەڕدارەكــە 

دەمووچــاوەكان وەك خــۆ نەمابــوون. پــارە و شــتومەكەكان گۆڕابــوون، سەرســام بــوو بــەوەی چۆن  لەشــەو 

و ڕۆژێكــدا ئــەم شــتانە ڕوودەدەن. و خەڵكــی شــارەكە زوو زانیــان كــە ئــەو پیــاوە نەناســراوە پارەیەكــی 

ــە.  گرانبەهــای پێی

ــك  ــا زاڵمەكەیــان لەكــۆڵ بوبــوەوە و پیاوچاكێ ــوو، و پاش ــا ب ــەو شــارە باوەڕیــان هێن ــی ئ ــە خەڵك چونك

ــە  ــە گەنجــە بــڕوادارە، چونكــە ئــەوان ل هاتبــووە شــوێنەكەی و خەڵكەكــە زۆر دڵخــۆش بــوون بــەو كۆمەڵ

ــدا و ئێســتا  ــێ هێشــتبوو  لەپێنــاو ئاینەكەیان ــی شــارەكە بــوون. شــارەكەیان بەج پێشــەنگی باوەڕداران

هاتونەتــەوە و مافــی خەڵكەكەیــە كــە شــادبن بــە گەڕانەوەیــان و چــوون بــۆ بینینیــان و دوای دڵنیــا 

ــارەكە  ــی ش ــی خەڵك ــردووان و دڵنیابوون ــەوەی م ــە زیندووبون ــەورە ل ــەی خــودای گ ــە موعجیزەك ــوون ل ب

ــە توانــای مرانــدن و زیندوكردنــەوە، كــە خــودای گــەورە بیەوێــت بــەو شــێوەیە. خــودای گــەورە گیانــی  ل
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ــە  ــە ل ــەم چیڕۆك ــۆژگاری ل ــد و ئام ــراوە؟ پەن ــكەوت ك ــی ئەش ــی هاوڕێیان ــورەتێكدا باس ــە چ س 1- ل

ــە؟  ــرۆزدا چیی ــی پی قورئان

2- ئەو سوودە چییە كە لە هاوڕێیەتی پیاوچاكاندا دەستمان دەكەوێت؟ 

گفتوگۆ

ئــەو گەنجانــەی كێشــا، چونكــە ئــەوە ڕێــگای هەمــوو كەســێكە. دوای مردنیــان خەڵكــی شــارەكە بۆچوونــی 

ــان  ــە شــوێنەكەیان بكرێــت و تاخمێكــی دیكەی ــوو ل ــان ئەیانویســت كــە خان ــوو هەندێكی ــان هەب جیاوازی

ــرا.  ــێ ك ــی دووەم جێبەج ــوو و بۆچوون ــان هەب ــتكردنی مزگەوتی ــی درووس بۆچوون

 
ْ
ِقــِم َكانُوا َكۡهــِف َوٱلّرَ

ۡ
ــَب ٱل ـٰ ئــەم ئایەتانــە لــە ســوڕەتی )الكهــف( لەبەربكــە: ) أَۡم َحِســۡبَت أَّنَ أَۡصَح

ــۡئ  ُنــَك َرۡحـَـًة َوَهّيِ  َرّبَنـَـا ءَاِتنـَـا ِمــن ّلَ
ْ
َكۡهــِف فََقالـُـوا

ۡ
ِفۡتَيــةُ ِإَل ٱل

ۡ
 أََوى ٱل

ۡ
ــِتنَا َعَجًبــا  )9(   ِإذ ـٰ ِمــۡن ءَاَي

ــۡم  ُهـ ـٰ نَ
ــَددًا )11( ُثَّ َبَعثۡ ــنِنَ َع ــِف ِس َكۡه

ۡ
ــۡم ِف ٱل ٓ ءَاذَاِنِ ــَىٰ ــا َع ۡبنَ

َ
ــًدا  )10( فََضر ــا  َرَش ــۡن أَۡمِرَن ــا ِم لَنَ

 
ٌ
ــة ــۡم فِۡتَي ُ ۚ ِإّنَ ــّقِ َح

ۡ
ــأَُه ِبٱل ــَك َنَب ــّصُ َعلَۡي ــنُ َنقُ ــًدا  )12( ّنَۡح  أََم

ْ
ـُـٓوا ــا لَِبث ــٰى لَِم ِ أَۡحَص

ۡ
ــن ِحۡزَب

ۡ
 أَّىُ ٱل

َ
ــم لِنَۡعلَ

ُهـــۡم ُهــًدى )13(( )الكهــف 9 - 13(. ـٰ ــۡم َوِزۡدَن ِ ّبِ
َ

 ِبر
ْ
ءَاَمنـُـوا

چاالكی
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وانەیشەشەم
چەندوێنەیەكلەژیانیپێغەمبەر)د.خ(

1-هاتنەخوارەوەیسروش:

ــەو  ــەزان ل ــی ڕەم ــە و مانگ ــاری مەكك ــك ش ــە نزی ــەڕا( ل ــكەوتی )ح ــۆ ئەش ــوو ب ــان )د.خ( دەچ پێغەمبەرم
ئەشــكەوتەدا دەمایــەوە و خــودا پەرســتیدەكرد و بیــری دەكــردەوە، هەتــا خــودای گــەورە چەنــد ئایەتێكــی 
ــە خوداپەرســتی، ئــەو ڕۆژە  بــۆ نــاردە خــوارەوە كــە بــوو بــە ســەرەتا و دەســتپێكی ســەردەمێكی نــوێ  ل
ڕۆژی دووشــەممەی شــەوی 21ی مانگــی ڕەمــەزان بــوو. كــە ئــەو كات تەمەنــی 40 ســاڵ بــوو پێــی گــوت: 

أقــرأ. 

2-شەوڕەوكردنی)االسراءوالمعراج(:
خودای گەورە ویستی ڕێز لە پێغەمبەری ئیسام بگرێت بە شەوڕەوكردنی بۆ )االسراء والمعراج(.

ــی( و  ــی االقص ــۆ )مزگەوت ــەوە ب ــاری مەكك ــە ش ــەو ل ــەر)د.خ( بەش ــی پێغەمب ــای چوون ــە وات ــراء ( ب )االس
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گەڕانــەوەی بەشــەو، بــەاڵم )معــراج( بە رزبوونــە وه ی پێغەمبــەر)د.خ( لــە )مزگەوتــی االقصــی(وە بــۆ 

اِم ِإَل 
َ

َحــر
ۡ
َمۡســِجِد ٱل

ۡ
ــَن ٱل ٰى ِبَعۡبــِدِهۦ لَۡيــًا ّمِ

َ
ٓى أَۡســر ِ ــَن ٱّلَ ـٰ ئاســمانەكان.خودای گــەورە دەفەرموێــت: )ُسۡبَح

َبِصــرُ  ( )االســرا ء 1(.
ۡ
ــِميُع ٱل ــِتنَاۚ ِإّنـَـهُۥ ُهــَو ٱلّسَ ـٰ نَا َحــۡوهَلُۥ لِنُِرَيــهُۥ ِمــۡن ءَاَي

ۡ
ك

َ
ــر ـٰ ي َب ِ َۡقَصــا ٱّلَ

ۡ
َمۡســِجِد ٱل

ۡ
ٱل

ئەم ڕوداوەش لە 27/رجب بەساڵ و نیوێك: پێش كۆچكردن رویدا. 

3-پەیمانی)عەقەبەییەكەم(:
ــە  ــە موســڵمان ل ــوون ب ــاو ب كاتێــك وەرزی حەجكــردن هــات لەســاڵی دوازدەی پێغەمبەرایەتــی دوازدە پی

خەڵكــی شــاری )یثــرب( و پێغەمبەریــان بینــی )د.خ( لــەالی )عەقەبــە( لــە )مینــا( پەیمانیــان لەگەڵــدا بە ســت. 

و خاڵەكانــی پەیماننامەكــە ئەمانــە بــوون: 

ئـ - هاوبەش بۆ خودا پەیدا نەكەن. 

ب - زینا نەكەن.

پ - منداڵەكانیان زیندەبەچاڵ نەكەن. 

ت - تاوانی گەورە  و فتنە نەنێنەوە. 

 ج - هیچ ڕێگری چاكە نەبن. 

ــچ  ــە هی ــۆ مەدین ــارد ب ــری( ن ــوڕی عومەی ــەب ك ــان)د.خ( )موصع ــە پێغەمبەرم ــتنی پەیماننامەك دوای بەس

ــت. ــە ڕوناكــی ئیســامی تێنەچووبێ ــا ك ــك نەم ماڵێ

 

   4- پەیماننامەی )عەقەبە(یدووەم: 

كاتێــك وەرزی حەجكــردن هــات لــە ســاڵی ســیانزەی پێغەمبەرابەتــی لــە  دوای ژمارەیەك موســڵمانی خە ڵكی 

)یثــرب( هاتــن بــۆ مەككــە و پەیمانیــان دا بــە پێغەمبــەر)د.خ( كــە كۆببنــەوە لەگەڵیــدا بــە نهێنییەكــی تــەواو 

ــە نێوانیــان دوو ژن  دوای بەســەرچوونی ســێیەكی شــەو هەتــا ژمارەیــان گەیشــتە حەفتــا و ســێ  پیــاو ل

هەبوو. 

گرنگترین بنەماكانی پەیماننامەكە لە دوو مەرج دا خۆی دەبینییەوە: 

ئـ- تەنها خوداپەرستی و شەریك بۆ خودا پەیدا نەكەین. 

ب- پارێزەر بن بۆ پێغەمبەر، وەك چۆن پارێزەر و ڕێگرن لە خراپە بكرێ  بەرامبەر كەس و كاریان. 

ئــەوەی  بــۆ  هەڵبژێــرن  بەتوانــا  كەســی  دوازدە  كــە  كــردن  لــێ   داوای  )د.خ(  پێغەمبــەر  ئــەوە  دوای   

شــارەكەیان. لەنــاو  پەیماننامەكــە   جێبەجێكردنــی  لــە  ئەســتۆ  بگرنــە  بەرپرســیاریەتی 
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ب - وەاڵمیگونجاولەناوكەوانەكانهەڵبژێرەبۆئەمبۆشاییانەیالیخوارەوە:

1- دوای تەواوبوونــی پەیماننامــەی عەقەبــەی یەكــەم پێغەمبــەرە)د.خ( ...................... نــارد بــۆ فێركردنی 

خەڵكــی )یثــرب( .

)مصعب كوڕی عمیر ، ئەبوبەكری صدیق(
2- دوای تەواوبوونی پەیماننامەی عەقەبەی دووەم پێغەمبەر ................. نەقیبی هەڵبژارد. 

)دوازدە ، پازدە(
3- تەمەنی پێغەمبەر )د.خ( كاتێك )سروش(ی بۆ هات ...................... ساڵ بوو. 

)چل ، چل و یەك(

ئـ - ڕستەیستوونییەكەمبگەیەنەڕستەیگونجاولەستوونیدووەم: 

یەكەمــدا  1- عەقەبــەی  پەیماننامــەی  لــە   
موســڵمانەكان پەیمانیــان لەگــەڵ پێغەمبــەر 

بــەوەی كــردەوە  دوپــات 

بەڕێگرتنبەرامبەرئەوشتانەیدێتەڕێیپێغەمبەر
)د.خ(وەكچۆنڕێگرنبەرامبەرئەوشتانەیدێنەڕێی

كەسوكاریان

لــە پەیماننامــەی عەقەبەی دووەم موســڵمانان 2-
پەیمانیــان بــە پێغەمبەر دا 

پێیگوت)إقرأ(

)حــەڕا( كاتێــك حەزرەتــی 3- لــە ئەشــكەوتی 
)د.خ( بــۆ الی پێغەمبــەر  جبریــل هــات 

كەمنداڵەكانیانزیندەبەچاڵنەكەن

ڕاهێنان)1(

ڕاهێنان)2(
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وانەیحەوتەم
عائیشەدایكیباوەڕداران
)ڕەزایخودایلەسەربێت(

ژیاننامەكەی:

عائیشــە كچــی ئەوبوبەكــری ســدیقە )ر.خ( لــە ســاڵی چوارەمــی پێغەمبەرایەتیــدا لــە دایــك بووە لــە ماڵێكی 

پــڕ لــە بــاوەڕ و دانایــی دا لــە دایــك و باوكێكــی بەخشــندە گــەورە بــوو لەســەر ڕەوشــتی بــەرز.  لەســەرەتای 

ــاوی  ــوو. و نازن ــداڵ ب ــەن من ــتا بەتەم ــە هێش ــڵمان. ك ــە موس ــوو ب ــامدا ب ــەوازی ئیس ــتپێكردنی بانگ دەس

)ڕاســتگۆیی( لێنــرا و ناســرا بــە )دایكــی بــاوەڕداران(. 

هاوسەرگیریلەگەڵپێغەمبەردا)د.خ(:

ــی  ــە كچ ــی یەكەمی)خدیج ــی خێزان ــە دا دوای مردن ــەڵ عائیش ــرد لەگ ــەرگیری ك ــەر )د.خ( هاوس پێغەمب

خویلــد(. و خۆشەویســتترین كــەس بــوو لــەالی پێغەمبــەر)د.خ( لەبــەر ئــەوە بــوو لــە دوا ڕۆژەكانــی پێــش 

مردنــی كاتێــك زۆر نەخــۆش بــوو لــە ژوورەكــەی ئــەو دەمایــەوە. 

عائیشە )8( ساڵ و )5( مانگ لەگەڵ پێغەمبەر دا)د.خ( ژیانی بەسەر برد. 

   كەسایەتیوزانستیعائیشە )ر.خ(: 

ــە ئایــن فێربووبــوو پێــش چوونــە نــاو ماڵــی پێغەمبەرایەتییــەوە  ــە باوكیــەوە زۆر شــت ل عائیشــە)ر.خ( ل

هەمــوو ڕۆشــنبیری كۆمەڵگــەی ئــەو ســەردەمەی هەبــوو. 

شــارەزایی فراوانــی لــە كاروبــاری ئایــن و حوكمــی شــەرعی ئاینــی ئیســامدا هەبــوو بەهــۆی زیرەكــی و 

ــەوە. بیرتیژی

هاوەاڵنــی پێغەمبــەر)د.خ( كاتێــك لــە كاروبــاری ئاینــدا گومانێكیــان هەبوایــە بــۆ گەیشــتن بــە ڕاســتییەكەی 

ئەگەڕانــەوە بــۆ الی عائیشــە)ر.خ( و زۆربــەی شــیكردنەوەی كاروبــاری ژنــان بــە تایبەتــی دەگەڕێتــەوە بــۆ 

شــارەزایی ئــەو.
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گێڕەوەیەكــی راســتگۆی فەرموودەكانــی پێغەمبــەر بــوو. چونكــە ســەدەها فەرمــوودەی پێغەمبــەر )د.خ( 

ــی  ــی تایبەت ــە ژیان ــدی ب ــەوەی پەیوەن ــا ئ ــامدا. هەروەه ــرۆزی ئیس ــی پی ــاری ئاین ــە كاروب ــەوە ل گێڕاوەت

خۆشــیەوە هەبووبێــت. 

بــردووە،  بەســەر  ئیســامدا  خزمەتــی  لــە  خــۆی  ژیانــی  پێغەمبــەر)د.خ(  دوایــی  كۆچــی  لــەدوای  و 

ســەرچاوەیەكی گــەورە بــووە بــۆ ڕاوێــژكاری لــە كاروبــاری ئایــن دا و لەبــارەی شــەرع و ژیانــدا پرســیاری 

ــەورە.  ــودای گ ــۆ خ ــۆزی ب ــە دڵس ــووە ب ــد ب ــی بەن ــراوە. و ژیان لێك

پلەوپایەیالیموسڵمانان:

عائیشە)ر.خ( پلە و پایەیەكی بەرز و بەنرخی هەبووە الی موسڵمانان لەبەر ئەم هۆیانەی خوارەوە: 

1- لەبەرئــەوەی ژنــی گــەورەی نێــردراوان موحەمــەد)د.خ( بــووە و دایكــی بــاوەڕداران بــووە و ڕاســتگۆی 

كچــی ڕاســتگۆ بــووە. 

2- پێغەمبەر )د.خ( وەسیەتی كردووە بە ڕێزگرتنی و هەروەها بە كەس و كارەكەشی هەموویان. 

3- پلــە و پایەكــی زانســتی هەبــووە چونكــە ئــەو زانــا و شــارەزا و گێڕەوەیەكــی گــەورە بــووە بــۆ 

پێغەمبــەر)د.خ(. فەرموودەكانــی 

4- ژیانــی پــڕ بــووە لــە كار كــردن و تێكۆشــان لەپێنــاو باڵوكردنــەوەی ئاینی پیرۆزی ئیســام و چەســپاندنی 

دادوەری و یەكسانی. 

5- باشــترین و گەورەتریــن پێشــەنگی هەمــوو موســڵمانان بــووە، لەبەرئــەوەی كەســایەتییەكی دەگمەنــە 

لــە مێــژووی ئیســامدا. 
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وانەیهەشتەم
بەرپرسیارێتیلەئیسالمدا

ــؤول ــومس ــامراٍعوه ــە،فاالم ــنرعیت ــؤولع ــممس ــمراٍعوكلك ــی )كلك ــەر)د.خ( فەرمویەت پێغەمب

عــنرعیتــە،والرجــلراٍععلــیأهــلبیتــەوهــومســؤولعــنرعیتــە،والمــرأةراعیــةفــیبیــتزوجهــا

وهــيمســؤولةعــنرعیتهــا،والرجــلراٍعفــیمــالابیــەوهــومســؤولعــنرعیتــە،فكلكــمراٍعوكلكــم

مســؤولعــنرعیتــە(. 
بوخاری گێڕاویەتەوە.

الراعــي: واتــە ئــەوەی كاری موســڵمانان بەرێوەدەبــات وەك: )فەرمانــڕەوا و بەرپــرس و مێــرد و خاوەنــكار... 

. هتد(

الرعیــة: هەمــوو ئــەو كەســانەی كــە ئەكەونــە ژێردەســت و دەســەاڵتی بەرپرســان لــە لێپرســراو و مێــرد و... 

. هتد

االمام: بە واتای فەرمانڕەوا و سەرۆك و بەرپرس دێت.
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باسەكە:

1 - بەرپرســیارێتی لــە ئیســامدا ســپاردەیە و شــەریعەتی ئیســام بنەمــای بەرپرســیارێتی گشــتگیری لــە 

كۆمەڵگــەی ئســامیدا بڕیــار داوە.

2 -  هەر تاكێك هەڵگری بەرپرسیارێتییە بەپێی ئەو شوێن و دەسەاڵتەی پێی دراوە. 

3 - بەرپرســیارێتی واتــا كاركــردن لەپێنــاو دابینكردنــی بەرژەوەنــدی گشــتیدا لــە كۆمەڵگەیەكــی دروســتدا 

كــە خۆشەویســتی و برایەتــی ئەندامەكانــی پێكــەوە لكاندبێــت.

ــن  ــە تایبەت ــردووە ك ــاس ك ــەی ب ــیارێتییە تایبەتیان ــەو بەرپرس ــك ل ــەر)د.خ( كۆمەڵێ ــەی پێغەمب فەرمودەك

ــە  ــە ب ــت ك ــدان( لەخۆدەگرێ ــان( و)كارمەن ــاوان و ژن ــڕەوا( و)پی ــە )فەرمان ــك لەكۆمەڵگەك ــەر ئەندامێ بەه

وشــەی )راٍع ــــ واتــا شــوان( ئامــاژەی پــێ دەدات. كــە ئەمانــەن:

    1- چاودێری )سەرۆك( بۆنەتەوەكەیوبەرپرسیارێتیلێیان:
 

ســەرۆك بەرپرســی یەكەمــە لــە واڵتــدا و لەســەریەتی یاســاكان جێبەجێبــكات وپابەندبێــت پێیــان لەپێنــاو 

بەرژەوەندی گشــتیدا. وســوربێت لەســەر پاراســتنی ئاسایشــی واڵت و پاراســتن و جێگیربوونی ئاســودەیی 

لەنێــوان ئەندامانــی كۆمەڵــدا لەســەر ئاســتی نــاوەوە ودەرەوە.

    2- چاودێریكردنیپیاوانبۆخێزانەكانیانوبەرپرسیارێتیئەوان:

ئاینــی ئیســام گرینگــی داوە بــە خێــزان، چونكــە خێــزان بناغــەی دروســت بــوون و یەكبوونــی كۆمەڵگەیــە. 

ســەرۆكایتی خێزانــی بەخشــیوە بەپیــاو و بەرپرســێتی خســتووەتە ئەســتۆی لــە دابیــن كردنــی پێویســتی 

ژیــان و پەروەردەكردنیــان لەســەر ڕەوشــتی جــوان و زانســت بەدەســتهێنان.

   3- چاودێری )ئافرەت( بۆماڵیمێردەكەیوبەرپرسیارێتیئەوان:

ــەی  ــەڵ پێكهات ــاوە لەگ ــە گونج ــردوە، ك ــاری ك ــێوەیەك دی ــە ش ــی ب ــیارێتی ئافرەت ــام بەرپرس ــی ئیس ئاین

جەســتەی و ســۆزداریدا و هێنانــەدی بەختــەوەری خێزانــی خســتووەتە ئەســتۆی بــە جێبەجێكردنــی 

ــی. ــاش خــەرج كردن ــی وپاراســتنی ســامانی مێردەكــەی و ب ــی منداڵەكان ــاری مــاڵ و پەروەردەكردن كاروب
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  4- چاودێریكردنیكرێكاربۆكارەكەی:
 

هەمــوو كرێكارێــك ســپێردراوە بــۆ ئــەو كارەی لەئەســتۆی دایــە، كــە بەبــاش جێبەجــێ  بــكات و كەمتەرخەم 

نەبێــت لــە كارەكــەی، بــەم شــێوەیە دڵســۆز دەبێت.تەنانــەت كوڕیــش لــە ماڵــی باوكی.

ئەنجامیكەمتەرخەمیونابەرپرسیارێتیلەكارەكاندا:

1- ئەبێتە هۆی لەناوچوونی مافی خەڵك و باڵوبوونەوەی گەندەڵی.

2- لەناوچوونی مافی ژن و مێردایەتی و تێكچوونی خێزان.

3- باڵوبوونەوەی گوێ  نەدان و خۆپەرستی لەناو كۆمەڵدا.

4- دەبێتە هۆی گیرۆدەبوونی نیشتمان بە داگیركاری و دواكەوتن.

1- تێڕوانینی ئیسام چییە بۆ بەرپرسیارێتی؟

 2- ئەركی فەرمانڕەوا یان سەرۆك چییە بەرامبەر بە گەل؟

 3- بەرپرسیارێتی پیاو لە خێزاندا ڕون بكەرەوە؟

 4- بەرپرسیارێتی)ژن- ئافرەت( ڕون بكەرەوە؟

 5- كرێكاری دڵسۆز كێیە؟

 6- خراپییەكانی خۆدزینەوە لە بەرپرسیارێتی چین؟بەكەمتەرخەمی تیایدا؟

 7- وەاڵمی ڕاست هەڵبژێرە لەناوكەوانەكاندا بۆ هەریەك لەم بۆشاییانەی الی خوارەوە.

ئـ- ..................بەرپرسی یەكەمە لەواڵتدا.                                                          ) وەزیر ، سەرۆك(

ب- ئیسام بەرپرسیارێتی كاروباری خێزانی سپاردووە بە .............                    ) ژن ، پیاو(

پ- ئیسام بەرپرسیارێتی پەروەردەكردنی منداڵی سپاردوە بە.............             ) ژن ، پیاو(

ت- هەموو كرێكارێك..................لەسەر ئەو كارەی پێی هەڵدەستێت.               ) بەرپرسە، زۆرلێكراوە(

گفتوگۆ
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وانەینۆیەم
دەمارگیری) زیانوچارەسەر(

پێغەمبــەر )د.خ( فەرمویەتــی: )لیــَسِمّنــاَمــْندعــاإلــیَعَصبّیــٍة،ولیــَسِمّنــاَمــْنقاتــَلعلــیعصبّیــٍة،

ولیــَسِمّنــاَمــْنمــاَتعلــیعصبّیــٍة( )رواه أبــو داود(.

واتــا: پێغەمبــەر )د.خ( فەرمویەتــی )لــە ئێمــە نییــە ئــەو كەســەی بانگــەوازی دەمارگیــری دەكات، لــە ئێمــە 

نییــە ئــەو كەســەی شــەڕ لەســەر دەمارگیــری بــكات، لــە ئێمــە نییە ئــەو كەســەی لەڕێــی دەمارگیــری بمرێت(.

دەمارگیری:

 وەرگرتنــی كارەكان بەتوڕەیــی و بــەزۆر و ڕەتكردنــەوەی بەرامبەرەكــەت، ئەگــەر لەســەر ڕاســتیش بێــت. 

پێغەمبەرمان)محمــد( )د.خ( لــەم فەرموودەیــەدا بۆمــان ڕون دەكاتــەوە كــە ئیســام ئاینی ســۆز و بەزەیی و 

یەكســانی و ڕاســتییە بــۆ هەمــوو خەڵــك، ئامانجــی ســەرەكی چەســپاندن وهاتنــەدی بنەمــای مرۆڤایەتیــە. 

ــەگیری و  ــە گۆش ــەن. چونك ــری دەك ــەوازی دەمارگی ــە بانگ ــانە دەدا  ك ــەو كەس ــە ل ــام تان ــەوە ئیس لەبەرئ

تاكڕەوییــە دەبێتــە هــۆی جیاگیــری و شــەڕ و ئــاژاوە و دەســتدرێژی كردن بەرانبــەر خەڵكی تــر، لەبەرئەوەی 

مرۆڤــەكان هەمــوو لــە یــەك بــاوك و یەك دایكــن. وئاینــی ئیســام داوای كراوەیــی وخۆشــگوزەرانی دەكات. 
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ــُكۡم ُشــُعوًبا  ـٰ نَ
ۡ
ــن ذََكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعل ــُكم ّمِ ـٰ ا ٱلنـَّـاُس ِإّنَا َخلَۡقنَ َ ـٓـأَّيُ ـٰ خــودای گــەورە دەفەرموێــت : ) َي

 ...( )الحجــرات13(. 
ٌ

َ َعِلــمٌ َخِبــر ِ أَۡتَقٰىُكــۡمۚ ِإّنَ ٱلّلَ َمُكــۡم ِعنــَد ٱلّلَ
َ

ر
ۡ

ۚ ِإّنَ أَك
ْ
َوَقَباِئــَل لَِتَعاَرفـُـٓوا

ئەم ئایەتە پیرۆزە باس لە:

1 - یەكبوونی ڕەگەز و پشتی خەڵك لە هەموو دنیادا دەكات.

2 - داوامان لێ  دەكات هەموو جۆرە دەمارگیریی ڕەگەز و نەتەوە و ڕێباز و زمان لەناوبەرین.

3 - فەرمان بە دانایی و دواكەوتەی ژیری وزمانی شیرین بین لە بانگەواز و گفتوگۆكانماندا. 

ــن،  ــان نەدەی ــت وئازاری ــاش بێ ــڵماناندا ب ــری موس ــەًڵ غەی ــوكەوتمان لەگ ــێ دەكات هەڵس ــان ل 4 - داوام

ــدە. ــانی بەن ــتی و دادوەری و یەكس ــەر ئاش ــام لەس ــی ئیس ــە ئاین چونك

    پێغەمبەر )د.خ( داوامانلێدەكات:

دەســتدرێژی نەكەینــە ســەر )شــوێنكەوتوانی ئاینــی تــر( یــان ســتەمیان لێبكەیــن، چونكــە بــەردەوام 

ــاز  ــن و ڕێب ــوو ئای ــی هەم ــی ڕێزگرتن ــە ڕێ ــێ دەكات، ل ــان ل ــی و هزریم ــی ئاین ــان داوای لێبوردەی ئاینەكەم

و نەتەوەیــەك و ڕێگــەدان بــە زیندوكردنــەوەی بۆنــەكان و ئازادیــی بیــروڕا و ئازادیــی ڕادەربریــن بــۆ 

ــدا. ــوو كاتێك ــدراوە لەهەم ــە پێ ــتی ڕێگ ــی و ئاش ــی برایەت ــووان ژیان هەم

هەڵوێستیئیسالمیلێبوردەلەخەڵك:

1- ئیسام ئاینی بەزەیی وبرایەتی وئاشتییە بۆ هەموو خەڵك.

2- ئاینی ئیسام تانە لە هەموو دەمارگیریەك دەدات.

3- ئاینــی ئیســام هانــی موســڵمانان دەدات بــۆ لێبوردەیــی و ڕێزگرتنــی هەمــوو شــوێنكەوتوانی ئایــن و 

خێــل و ڕێبازەكانــی تــر. 

4- پاراستنی ئازادییە سەرەكیەكانی خەڵكانی تر.

5- داوامان لێ دەكات ڕێگەی ژیری ودانایی لە گفتوگۆ و لە ناكۆكیەكانماندا بگرینە بەر.

6- خراپەنەكردن بەرامبەر خەڵكی ناموسڵمان وئازارنەدانیان وهێرش نەكردنە سەریان.
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1- بۆچی ئاینی ئیسام تانە لە دەمارگیری دەدات؟ شێوەكانی دەمارگیری باس بكە؟

2- هەندێك لە هۆكارەكانی باڵوبوونەوەی دەمارگیری لە كۆمەڵگەدا باس بكە.

3- مانای لێبوردەیی ڕون بكەرەوە.

4- ئەم بۆشاییانە بە وشەی گونجاو پڕبكەرەوە.

أ - ئیسام ئاینی ................. ، ................. ، ................. هەموو خەڵكە.

ب-ئیسام تانە لەو مرۆڤانە دەدات كەداوای ................. ، .................  دەكەن.

گفتوگۆ

32
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وانەیدهیەم
توڕەبوون) زیانوچارەسەر(

ــە حاڵەتێكــی ئاســودەیی و هەندێــك جاریــش نائاســودەییە   هەڵســوكەوتی مــرۆڤ هەندێــك جــار ل
ــەری  ــۆی كاریگ ــك بەه ــە هەندێ ــە ویژدانی ــەم حاڵەت ــی(. ئ ــی ویژدان ــڕی بە)ژیان ــە ناودەب ــەم حاڵەت و ئ

ــوون(. ــۆكاری )توڕەب ــە ه ــت ب ــۆر دەبێ جۆراوج

پێناسەیتوڕەبوون:

ــە و  ــەوە دەرونیی ــە بنەڕەت ــت، ل ــەكان دەبێ ــی تاك ــی زۆرە توش ــە ڕاوكێیەك ــەكان )دڵ ــا دەرونیی الی زان

هەڵســوكەوتی ئــەو تاكــە دەگرێتــەوە لــە بــواری هەســتكردن بــە كارێــك ڕودەدات( چونكــە هەڵچوونــە 

تونــدەكان، وەك پێكەنیــن یــان گریــان یــان هەڵچونێكــی بەهێــز كارتێكردنێكــە كــە هەندێــك جــار 

ــت دەدات. كۆنترۆلــی تــەواوی ئەقــڵ وهەســت پێكردنــی لەدەس

كاریگەریەكانی هەڵچوون:

كاریگەریەكانــی هەڵچــوون لەســەر )الشــەو ئەقــڵ وهەڵســوكەوت( بەگشــتی دەكەوێــت، لــە كاریگــەری 

پەرچەكــرداری توڕەیــی لەســەر الشــەی مــرۆڤ:

1- گۆڕانی ڕەنگەكان.

2- لەرزینی زۆری دەستەكان.

3- تێكچوونی جوڵە و قسەكردن.
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كاریگەریەئەقڵیەكانیتورەیی:

1 - كاریگەری توڕەبونی زۆر پێچەوانەی بیركردنەوەی ڕاست و هەڵسوكەوتی چاالكە.

ــە  ــەدەر مــرۆڤ ل ــە ڕادەب ــی زۆر و ل ــەن كــە توڕەییــان كەمــە. چونكــە توڕەبون  2 - ژیرتریــن مــرۆڤ ئەوان

ــچ تێروانینێكــی ڕاســتی نامینێــت. ــەدات و مــرۆڤ هی ــەوەی ڕاســت الئ بیركردن

چارەسەریتوڕەبوون:

ڕێگــەی چارەســەركردنی توڕەبــوون پشــت بەســتە بــە الیەنــی هزری و هەســتی مرۆڤــەكان بە پشتبەســتنی 

مــرۆڤ بەیەكێــك لــەم كارانە.

ــی و  ــوون و ئارام ــەوەی توڕەب ــەی كپكردن ــە پلەوپای ــاس ل ــە ب ــتانەی ك ــەو ش ــرۆڤ ل ــەوەی م 1- بیركردن

ــت:  ــودا دەفەرموێ ــەوە، خ ــەم دەبێت ــەی ك ــە توڕەبوونەك ــتی زۆر، بەم ــی پاداش ــۆ وەرگرتن ــردن ب ئارەزوك

ُمۡحِسنِنَ  ( )أل عمران 134(.
ۡ
ُ يُِحّبُ ٱل َعافِنَ َعِن ٱلنَّاِسۗ َوٱلّلَ

ۡ
َغۡيَظ َوٱل

ۡ
ــِظِمنَ ٱل ـٰ َك

ۡ
)...َوٱل

2-  نەفسی خۆی بترسێنێت لە سزای خودا.

3- خۆی لە ئەنجامی دوژمنایەتی و تۆڵە سەندنەوە ئاگادار بكاتەوە.

4- لەكاتی توڕەبوون دا بیر لەناشیرین بوونی ڕوخساری خۆی بكاتەوە.

5- بیــر لــەو هــۆكارە بكاتــەوە كــە دەیگەیەنێــت بــە ئــارەزوی تۆڵــە ســەندنەوە، بەمــەش لەگرنگیەكــەی كــەم 

دەكاتەوە. 

گفتوگۆ
1- ئەمانە تەواو بكە:

ئـ- لە كاریگەریە ئەقڵیەكان بۆ هەڵچوون وتوڕەبوون ئەمانەن 1-.........................     2-......................... 

ب- توڕەبوونی ئاسایی هاوكارە لە......................... 

پ - كاریگەری وكاردانەوەی توڕەبوون لەجەستەدا دەردەكەوێت لە:

ئـ- .......................،   ب- ............................، پ ـ- ........................ .

 2 -ئەو كارانە چین كە مرۆڤ پشتیان پێ دەبەستێت لە چارەسەركردنی توڕەبووندا؟

ئـ-  ........................       ب- .......................

پ - ـ......................         ت- .......................

ج-.......................

3- ئایەتێكی قورئانی پیرۆز بڵێ  لەبارەی ئەو كەسانەی كەتوڕەبوونیان كپ دەكەنەوە.
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وانەییازدهیەم
دڵسۆزییلەكاركردندا

ــی  ــالًأْنُیتِقَنُە(.تەبەڕان ــمعم ــَلأحُدك إذاعم ــبُّ ــَلیح ــّزوج ــی: )إّناهللع ــەر)د.خ( فەرمویەت پێغەمب

ریوایەتــی كــردووە. واتــا: خــودای گــەورە ئــەو كەســانەی خــۆش دەوێــت كــە كارێكیــان كــرد بەكارامەیــی 

و دڵســۆزیی بیكــەن. 

 ئاینــی ئیســام بەڕێــزەوە دەڕوانێتــە كاركــردن و هانــی موســڵمانانی داوە بــۆ كاركــردن و گرنگیەكــی زۆری 

پێــداوە. چونكــە كاركــردن بناغــەی شارســتانی و پێشــكەوتنە. خــودای گــەورە دەستخۆشــی لــەو كرێكارانــە 

دەكات كــە كاردەكــەن لەپێنــاو خۆیــان و خێزانەكانیانــدا.

پزیشــك پێویســتە دڵســۆز بێــت لــە كارەكەیــدا بەرامبــەر نەخۆشــەكانی لــە دەســت نیشــانكردنی نەخۆشــی 

و پێدانــی چارەســەر و دیاریكردنــی دەرمــان.

ئەندازیــار پێویســتە دڵســۆز بێــت لەكاتــی سەرپەرشــتی كردنــی باڵەخانەكانــدا لەپێنــاو ســاغ وســەالمەتی 

هەموانــدا و دەرخســتنی ڕوكەشــێكی بیناســازی جــوان.
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مامۆســتاش پێویســتە كارەكانــی بەدڵســۆزیی ئەنجــام بــدات لــە پێگەیاندنــی نەوەیەكــی نــوێ  و 

ڕاســت.  ڕێبازێكــی  لەســەر  قوتابییــان  پەروەردەكردنــی 

كرێــكاران بــە هەمــوو جــۆرە پیشــەكان پێویســتە كاربكــەن بەهەمــوو توانــا و چاالكــی و سســتی نەكــەن 

لــە ئەنجــام دانــی كارەكانیانــدا. هەروەهــا بــۆ هەمــوو ئەندامانــی كۆمــەڵ هەركــەس بەپێــی كارەكــەی.

مەرجەكانیدڵسۆزیلەكاركردندا:

1- پابەندبوون بە كاتی دیاریكردنی دەوام و نەچوونە دەرەوە.

2- تەواوكردنی هەركارێك كە پێت سپێردرا بەپێی پێوەرە داواكراوەكان.

3- ووردبینی لە كارەكاندا و هەستكردن بەپەرسیارێتی و پشت گوێ  نەخستنی كارەكان.

4- دەســتپاكی و بەرەنگاربونــەوەی گەندەڵــی و وەرنەگرتنــی بەرتیــل یــان دەســتكەوتنی ســوود بــە 

ــت. ــەی نادروس ڕێگ

5- جێبەجێكردنی بنەمای دادوەری ویەكسانی لەنێوان ئەندامانی كۆمەڵدا.

گفتوگۆ

1- بۆچونی ئیسام بەرامبەر كاركردن چییە؟

 2- گرنگترین مەرجەكانی دڵسۆزی لەكاركردندا چین؟

 3- قوتابی چۆن ئەبێت دڵسۆز بێت لەكارەكەیدا؟

 4- هەندێــك لــەو ســەرپێچیانە دەستنیشــان بكــە، كــە هەندێــك لــە كارمەندانــی دەزگاكانــی حكومــەت  

پێــی هەڵدەســتن.
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وانەیدوازدهیەم
ئیرەیی

ئیرەیــی نەخۆشــییەكی دەرونییــە بــەزۆری كەمێــك لــە خەڵــك ئەتوانــن خــۆی لــێ  ڕزگاربكــەن، ئەوانیــش 

ــراپ  ــاوی خ ــی، پی ــە ئیرەی ــە ل ــەیەك بەدەرنیی ــچ الش ــەوە گوتراوە:)هی ــتەقینەكانن لەبەرئ ــاوەڕدارە ڕاس ب

ئاشــكرای دەكات و پیــاوی چــاك دەیشــارێتەوە(.

ئیرەییدووجۆرە:

1- ئیرەیــی ڕاســتەقینە)نەفرەت لێكــراوە(: ئەوەیــە كــە مــرۆڤ حــەز بــكات ئــەوەی هاورێیەكــەی هەیەتــی 

لەناوچێــت.

2- ئیرەیــی )بەچاكــە(: ئەوەیــە كــە مرۆڤێــك حــەز بــكات ئــەوەی هاوڕێیەكــەی هەیەتــی ئەویــش هەیبێــت 

بەبــێ  ئــەوەی حــەز بــە لەناوچونــی ئــەوی تــر بــكات.

ئـ - ئەگەر بۆ سامانێكی دنیایی بێت دروست نییە.

ب- ئەگەر بۆ خوداپەرستی بێت دروستە.

ــاهاهللمــاالًفســلطە ــووە: )الحســداالفــیاثنتیــنرجــلآت ــەر)د.خ( هات ــە فەرمودەیەكــی پێغەمب وەك ل

علــیهلكتــەفــیالحــق،ورجــلآتــاهاهللالحكمــةفهــویقضــيبهــاویعلمهــا(.

ــە دوو شــتدا ڕێگــەی پێــدراوە، یەكــەم: پیاوێــك خــودا ســامانێكی پێــداوە لەڕێــی  ــا: ئیرەیــی تەنهــا ل وات

ــكات.  ــێ  خەڵكــی فێرب ــكات. دووەم: پیاوێــك خــودا زانســتێكی داوەت چاكــەدا خەرجــی ب

پێغەمبــەر)د.خ( دەفەرموێــت: )إیاكــموالحســدفــإنالحســديــأكلالحســناتكمــاتــأكلالنــارالحطــب(. 

واتــا: بەهیــچ شــێوەیەك ئیرەیــی مەبــەن، چونكــە چاكەكانتــان لەنــاو دەبــات چــۆن ئاگــر دار لەنــاو دەبــات.

دەرمانیلەناوبردنیئیرەییلەخودیخۆیدا:

1- كــورت دەكرێتــەوە لە)زانســت وبــاوەڕدا(. چونكــە ئیرەیــی زیانــی هەیــە بــۆ خــودی كەســەكە لــەم دنیــا و 

لــەو دنیاشــدا، ئەگــەر هاتــوو زانســت و بــاوەڕی هەبــوو بــە ڕاســتی پەیمانەكانــی خــودا ئــەوا واز لــە ئیرەیــی 

ئەهێنێت. 

2- پشــت بەســتن بــە خــودای گــەورە و گوتنی:)حســبنااهلُلونعــمالوكیــل( لەبەرئــەوەی خــودای گــەورە 
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...( )الطــاق3(. ــبُهُۥٓۚ ــَو َحۡس ِ فَُه ــَى ٱلّلَ  َع
ۡ

ل ــَوّكَ ــن َيَت فەرمویەتــی )... َوَم

3- خوداپەرســتی خــودای گەورە:)چونكــە ئــارام گرتــن و خوداپەرســتی مــرۆڤ دووردەخەنــەوە لــە فێڵی 

فێڵبــازان و مەكــری مەكركــەران وەك پێغەمبــەر )د.خ(: بە)عبــداهلل كــوری عەبــاس(ی فەرموە:)احفــظاهلل

یحفظــكاحفــظاهللتجــدهتجاهك(.

ّبِ 
َ

ُ ِبــر  أَُعــوذ
ۡ

4- پەنابــردن بەخــودا لەشــەڕی ئیرەبــەران و ئەویــش بــە خوێندنــەوەی دوو ســورەتی) قـُـل

َفلَــِق .........(. چونكــە چاكتریــن پەنــا بــۆ مــرۆڤ پەنابردنــە بــۆ خــودا. 
ۡ
ّبِ ٱل

َ
ُ ِبــر  أَُعــوذ

ۡ
ٱلنـَّـاِس ......( و ) قـُـل

بــۆ بەرەنگاربونــەوەی هەموو كارەســاتێك.

5- بــاس نەكردنــی بەخششــەكانی خــودای گــەورە الی ئیرەبــەران وەك لە)أبــو قتــادە( دەیگێڕێتــەوە 

كەپێغەمبــەر)د.خ( فەرمویەتــی: )خــەوی خــۆش لــە خوداوەیــە كەســێك خەوێكــی خــۆش ببینێــت الی 

ــەوە(. ــت نەیگێڕێت ــتانی نەبێ خۆشەویس

كاریگەرەخراپەكانیئیرەیی:

1- ئیرەیی ئەبێتە هۆی كاردانەوەی دەرونی و جەستەیی.

2- باری )تەندروستی( تێك دەچێت و نەخۆش دەكەوێت.

3- ئیرەیی هۆكارێكە بۆ توشبوون بە نەخۆشی )برینی گەدە( وبەرزبوونەوەی )فشاری خوێن(.

4- ئیرەیی ئەبێتە هۆی )هەست بەتەنهایی كردن( و تێكچونی باری مێشك.

گفتوگۆ

1- ئیرەیی دووجۆرە: یەكەم..................................

                                 دووەم..................................

بەكورتی باسیان بكە.

 2- بەكورتی باسی چارەسەركردنی ئیرەیی بكە.

 3- فەرمودەیەكی پێغەمبەر)د.خ( بنووسە دەربارەی ڕێگرتن لە ئیرەیی.
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وانەیسێزدهیەم
حەرامكردنیماددەهۆشبەرەكان

ــە  ــە، ك ــی و دەروونیی ــتی و كۆمەاڵیەت ــەی تەندروس ــناكترین كێش ــبەرەكان ترس ــاددە هۆش ــەی م كێش

ــەوە. ــان دەبێت ــەرەوڕوی جیه ب

تلیــاك و هیرۆییــن( ڕوەكــی سروشــتین و بەرهــەم هێنراوەكانیــش كــە دەبنــە هــۆی  )حەشــیش و   
و  ســڵەمینەوە  بــێ  ئیســام  ئاینــی  دەناســرێن،  هۆشــبەرەكان  مــاددە  بــە  مێشــك.  ژەهراویبوونــی 

حەرامیكــردوون، چونكــە دەچێتــە خانــەی خواردنــەوە كحولییــەكان. بۆیــەش حەرامكــراون، چونكــە 

بــێ هۆشــكەرن(.  – )مفتــر  – سەرخۆشــكەرن(  )مســكر 
پێغەمبــەر )د.خ( داوای لــێ كردوویــن لــەم ماددانــە دووربكەوینــەوە كــە زیــان بــە الشــەی مــرۆڤ دەگەیەنــن 

ــەورە  ــودای گ ــە( وەك خ ــت. )حەرام ــدان بێ ــان دەرزی لێ ــردن ی ــان بۆنك ــت ی ــەوە بێ ــەڕێ خواردن ــا ل ، ج

 َ ۚ ِإّنَ ٱلّلَ
ْ
لَُكــِة َوأَۡحِســنُٓوا ۡ

 ِبأَۡيِديُكــۡم ِإَل ٱلّتَ
ْ
قُــوا

ۡ
ِ َواَل تُل  ِف َســِبيِل ٱلّلَ

ْ
دەفەرموێــت: ) َوأَنِفقُــوا

ــرة 195(.  ــنِنَ   ( )البق ُمۡحِس
ۡ
ــّبُ ٱل يُِح
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چونكــە ئــەو كەســەی كــە ژەهــر دەخــوات یــان زیــان بــە الشــەی خــۆی دەگەیەنێــت گومانــی تێــدا نییــە كە 

خــۆی دەخاتــە مەترســییەوە چونكە قورئــان و فەرموودەكانی پێغەمبەر )د.خ( گشــتگیر  و سەرتاســەرین. 

یاســاكانی گشــتییە و ئــەوەی بچێتــە خانــەی ئــەو گشــتییەوە ئەگــەر بەناویــش نەهاتبێــت ئــەو یاســایە 

دەیگرێتــەوە. بۆیــە زانــاكان كۆكــن لەســەر حەرامكردنــی حەشــیش  و هاوشــێوەكانی هەرچەنــدە بەنــاو 

نەهاتــووە بــە تایبەتــی، لەبەرئــەوەی زیــان بەخشــە بــە خــودی مــرۆڤ و تەندروســتی گشــتییەوە.

ــەو  ــۆ ئ ــاوە ب ــان دان ــزای زۆر توندی ــەن و س ــبەرەكان دەك ــاددە هۆش ــەڕی م ــەكان ش ــەرجەم حكومەت س

ــە  ــەن. چونك ــی پێوەدەگ ــان بازرگان ــەن ی ــۆ دەك ــدەی ب ــان پڕوپاگەن ــن ی ــەكاری دەهێن ــە ب ــانەی ك كەس

يــَن  ِ  ٱّلَ
ْ
ٓ  ُؤا ئەوانــە بازرگانــی بــە گیانــی نەتــەوەوە دەكــەن. خــودای میهرەبــان دەفەرموێــت: ) ِإّنََمــا َجــَز   ٰ 

أَۡيِدِيــۡم  تَُقطَّــَع  أَۡو   
ْ
يَُصّلَبُــٓوا أَۡو   

ْ
يَُقّتَلُــٓوا أَن  فََســادًا  َۡرِض 

ۡ
ٱل ِف  َويَۡســَعۡوَن  َوَرُســوهَلُۥ   َ ٱلّلَ يَُحاِربُــوَن 

ــَذاٌب  ِة َع
َ

ــر ِخ
ٓ ۡ
ــُمۡ ِف ٱل ــاۖ َولَ ــۡزٌي  ِف ٱّلُۡنَي ــُمۡ ِخ ــَك لَ َۡرِضۚ ذَ ٰلِ

ۡ
ــَن ٱل  ِم

ْ
ــۡوا ــٍف أَۡو يُنَف ـٰ ــۡن ِخلَ ــُم ّمِ ُ َوأَۡرُجل

َعِظــمٌ  ( )المائــدة 33(.
هەمــوو زانایانیــش بــە هەمــوو ڕەوتەكانیانــەوە كۆكــن لەســەر حەرامكردنــی مــاددەی هۆشــبەر چونكــە 

زیــان بەخشــە بــە ئایــن و ئەقــل و سروشــتی مــرۆڤ.

ــە خــودا، كــە گەورەتریــن ڕێگــرە  ــە ب ــا باوەڕهێنان ــە تەنه ــەم كاران ــەوەی كــە مــرۆڤ دووردەخاتــەوە ل  ئ

ــە  ــزراوە ل ــەوە پارێ ــاوەڕ ئ ــە ب ــكات ب ــەك ب ــۆی پڕچ ــەوەی خ ــەكان و ئ ــوو چەوتیی ــی هەم ــە ئەنجامدان ل

ــی. زیانەكان

گفتوگۆ

1- هۆكاری توشبوون بە بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەر چییە؟

 2- زیانی ماددەی هۆشبەر چییە؟ هەندێكیان بڵێ؟

 3- گەورەترین ڕێگر بۆ دووركەوتنەوە لە مادەی هۆشبەر چییە؟

 4- چۆن دەوڵەتان دژایەتی مادە هۆشبەرەكان دەكەن؟

 5- ئایەتێكی قورئان بڵێ كە باس لە حەرامكردنی مادەی هۆشبەر دەكات؟
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وه رزی دووه موه رزی دووه م
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وانەیچواردهیەم
پەندەكانیچیڕۆكەكانیقورئان

چیڕۆكییونس)ساڵویخودایلێبێت(

ــِت  ـٰ ــاَدٰى ِف ٱلّظُلَُم ــِه فَنَ ــِدَر َعلَۡي َــن ّنَۡق ــّنَ أَن لّ ــِضًبا فَظَ ـٰ ــَب مَُغ ُــوِن ِإذ ذََّه    خــودا دەفەرموێــت: ) َوذَا ٱلنّ

ۚ َوَكذَ ٰلَِك  َغــّمِ
ۡ
ــهُ ِمــَن ٱل ـٰ ۡينَ ــِلِمنَ  )87( فَٱۡســَتَجۡبنَا هَلُۥ َوَنّجَ ـٰ َ ــنََك ِإّنِ كُنــُت ِمــَن ٱلّظ ـٰ  أَنــَت ُسۡبَح

ٓ
ــَه ِإاّلَ ـٰ  ِإلَ

ٓ
أَن اّلَ

)88(( )االنبیــا ء87-88(. لــەم ئایەتانــەدا قورئــان چیڕۆكێــك لــە چیڕۆكەكانــی پێغەمبــەر  ــنَ  ُمۡؤِمنِ
ۡ
ــِى ٱل ـۨ ُ ن

و نێردراوەكانمــان بــۆ دەگێرێتــەوە كاتێــك بانگــەوازی گەلەكــەی دەكــرد بــۆ باوەڕهێنــان بــە خــودا و 

ــتكەریان. دروس

     ئــەم چیڕۆكــە پەنــدو ئامــۆژگاری تێدایــە كــە دەبێــت بــاوەڕداران ســودی لــێ وەربگرن. ئەویــش چیڕۆكی 

پێغەمبەر)یونــس(ە )ســاڵوی خودای لــێ بێت(.

 )یونــس كــوری متــی( پێغەمبەرێكــی بەخشــندە بــووە خــودای گــەورە نــاردی بــۆ نەتەوەكــەی بــۆ ئــەوەی 
ــە ناوئاگــر  ــدات و ڕۆژی دواییــان بیربخاتــەوە و لەچوون ــكات و ڕێگــەی ڕاســتیان نیشــان ب ــان ب ئامۆژگاری

بیانترســێنێت و بەهەشــتیان لەدڵــدا خۆشەویســت بــكات و فەرمانــی چاكەیــان پــێ بــكات و بانگەوازیــان 

بــكات بــۆ خوداپەرســتی.

بــەاڵم  دەكــرد  قەومەكــەی  ئامــۆژگاری  بێــت،  لــێ  خــودای  ســاڵوی  )یونــس(  النــون(-  بــەردەوام)ذو 
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كەســیان باوەڕیــان پــێ نەهێنــا و ڕۆژێــك داهــات كــە زۆر بێزاربــوو لــە گەلەكــەی و زۆر توڕەبــوو، بڕیــاری دا 

بەجێیــان بهێڵێــت و دوای )ســێ  رۆژ( خــودای گــەورە ســزایەكی قورســیان بەســەردا بــدات. قورئــان باســی 

ــە قــەراغ دەریابــووە.  ــە چیڕۆكەكــەوە دەردەكەوێــت كــە ل ــاكات، بــەالم ل شــوێنی نیشــتەجێبوونی یونــس ن

شــیكەرەوانی قورئــان وای بــۆ دەچــن كــە خــودای گــەورە حەزرەتــی )یونــس(ی بۆخەڵكــی )نینوی()موســڵ( 

ــراق.  ــت لەعی ناردبێ

توڕەبوونەكــەی ڕێــی دەریایــی پــێ گرتەبــەر و ســواری پاپۆرێــك بــوو، بــەاڵم خــودای گــەورە هێشــتا ڕێگــەی 

نەدابــوو كە)یونــس( گەلەكــەی بەجێبهێلێــت، یــان نائومێــد بێــت لێیــان و كاتێــك خەڵكــی دێیەكــەی دڵنیابوون 

لــەوەی كە)یونــس( بەجێــی هێشــتوون و ســزای خــودای گــەورە بەڕێوەیــە، پەشــیمان بونــەوەو و گەڕانــەوە 

بــۆ ڕێگــەی ڕاســت وتۆبەیــان كــرد لەخراپەكانیــان و داوای لــێ خۆشــبوونیان كــرد وپاڕانــەوە لــە خــودا، ژن و 

پیــاو و كــوڕ و كــچ و دایــكان گریــان و فرمێســكی پەشــیمانیان ڕشــت و ژمارەیــان نزیكــەی ســەد هــەزار دەبــوو 

و هەمویــان باوەڕیــان هێنــا و خــودای گــەورە ســزاكەی لەســەر البــردن.

لەبەرئــەوەی )یونــس( وازی لــە بانگــەوازی خــودای گــەورە هێنــا و ڕاســپاردەكەی جێبەجــێ نەكردبــوو، خودای 

گــەورە نەهەنگەكــەی ئامادەكــردووە كە)یونــس( قــوت بــدات بــەاڵم بیپارێزێــت و نــە برینــداری بــكات و نــە 

ئێســكەكانی تێــك بشــكێنێت. 

یونسلەسكینەهەنگەكەدا:

كاتێــك یونــس لەســكی نەهەنگەكــەدا هەســتی بەدڵتەنگــی كــرد، كــە تاریكــی ناوســكی نەهەنگەكــە و تاریكــی 

ــنََك ِإّنِ  ـٰ ــَت  ُسۡبَح   أَن
ٓ

ــَه  ِإاّلَ ـٰ   ِإلَ
ٓ

دەریــا و تاریكــی شــەو دایگــرت، داوای لێخۆشــبوونی لەخــودا كــرد و نــزای ) اّلَ

ــِلِمنَ ()االنبیــا ء87(، ی خوێنــد و خــودای گــەورە نزاكــەی لــێ  وەرگــرت ونەهەنگەكە)یونــس( ـٰ َ كُنــُت ِمــَن ٱلّظ

ـُـوَن )144((.  ــۡوِم يُۡبَعث ۦٓ ِإَلٰ َي ــِه نِ
ۡ
ــَث ِف َبط ِحنَ )143( لَلَِب ــّبِ ُمَس

ۡ
ــَن ٱل ــهُۥ  َكاَن  ِم   أَّنَ

ٓ
ــۡواَل ی فرێدایــە دەرەوە. )  فَلَ

)الصافــات(،
لەمــەوە بۆمــان دەردەكەوێــت كــە خــودای گــەورە دروســتكەری هەمــوو شــتەكانە و هەمــوو كارەكانــی 

بەدەســتە، وەك چۆن)یونــس(ی خســتە ســكی نەهەنگەكــەوە دوای ئــەوە ڕزگاری كــرد بــۆ ئــەوەی بگەڕێتــەوە 

ــەوەی فەرمانــی خــودای گــەورە بەجێبهێنێــت. ــۆ ئ ــاو نەتەوەكــەی ب ــۆ ن ب

گفتوگۆ

 1 – بۆچی خودا )یونس(ی توشی ئەو ڕوداوە كرد؟

  2 – بۆچی خودا سزای گەلەكەی نەدا؟

  3 – هۆی چی بوو خودا لە )یونس( خۆش بوو و لە نەهەنگەكە ڕزگاری كرد؟
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وانەیپازدهیەم
هاوەاڵنوپلەوپایەیانالیموسڵمانان

هاوەاڵن:

 ئــەو كەســانەن كــە هاورێیەتیــی پێغەمبەریــان)د.خ( كــردووە یــان پێغەمبەریــان)د.خ( لــە ژیانــدا بینیــوە و 

ــەڕوداوی مــەزن، كــە مــەودای بەهێــزی  ــاوە و ئەوانیــش ژمارەیــان زۆرە و ژیانیــان پــڕە ل باوەڕیــان پێهێن

باوەڕیــان نیشــاندەدات ئەوانــەی كــە خزمەتیــان بــە ئاینــی ئیســام گەیانــدووە بــە زانســت و بــە كــردەوە 

و بــە ڕەوشــتی بەرزیــان و هەمــوو شــتێكی بەنرخیــان بەخشــیوە لەپێنــاو بــەرز ڕاگرتنــی وشــەیی)الإلە اال 

اهلل(.

چــوار  ئەوانــەش  كــە  بەهەشــت(  پێدراوەكــەی  مــژدە   10( )د.خ(  پێغەمبــەر  ناســراوەكانی  لەهاوەڵــە 

جێنشــیەكەی پێغەمبــەر )د.خ()أبوبكــری صدیق()عومــەری كــوڕی خەتاب()عوســمانی كــوڕی عەفان(و)علــی 

ــت(. ــێ  بێ ــان ل ــب()ڕەزای خودای ــو تاڵ ــوڕی أب ك

هــاوەاڵن )أبوعبیــدة الجــراح( و )تەڵحــەی كــوڕی عوبێدوڵاڵ()زوبێــر كــوڕی عەوام(و)عەبدولڕەحمانــی كوڕی 

ــاوان  ــە پی ــا ل ــاوەاڵن تەنه ــد()ر.خ( و ه ــوڕی زەی ــەعیدی ك ــاس( و )س ــو وه ق ــوڕی ئەب ــەعدی ك عەوف(و)س

ــژاردەی دیكــە  ــەر )د.خ(وكچەكانــی و هەڵب ــوون وەك )ژنانــی پێغەمب ــە هاوەاڵنیــش هەب ــوون بەڵكــو ژن نەب

ــی  ــەوەی ئاین ــردن و باڵوكردن ــە بانگەوازك ــداربوون ل ــتیوانان(ئەوانەی بەش ــردوان و پش ــە ژنانی)كۆچك ل

پیــرۆزی ئیســام.

گفتوگۆ

1- هاوەاڵن كێن و ژیانیان چۆن بووە؟

 2- ناوی هەندێك لە هاوەاڵنی ژن و پیاو ئەوانەی ئەیانناسیت بنووسە؟

 3- گرنگترین ئەو شتانە چین كە هاوەاڵن پێی ناسراون و شیاوی پێشەنگین بۆ موسڵمانان؟



46

وانەیشازدهیەم
دەستەبەریكۆمەاڵیەتی

كورتەیەكدەربارەیدەستەبەریكۆمەاڵیەتی:

مەبەســت لــە دەســتەبەری كۆمەاڵیەتــی ئەوەیــە كــە هەمــوو ئەندامانــی كۆمەڵگــە بەشــدارن لــە پارێــزگاری 

كــردن لــە بەرژەوەندییــە گشــتی و تایبەتیــەكان و بەرنگاربوونــەوەی گەندەڵــی و زیــان گەیاندنــی مــادی و 

مەعنــەوی، بەجۆرێــك كــە هەمــوو ئەندامێــك لەپــاڵ ئــەو مافانــەی كــە هەیەتــی ئەركــی زۆری لەســەر شــانە 

ــتیانە  ــەو پێداویس ــی ئ ــە گەیاندن ــەن. ب ــتیەكانیان جێبەجێبك ــن پێویس ــە ناتوان ــەر ئەوكەســانەی ك بەرامب

بۆیــان و دورخســتنەوەی خراپــە لێیــان و پارێــزگاری كردنیــان.
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دەستەبەریكۆمەاڵیەتیسودێكیمادییەیانچی؟

دەســتەبەری كۆمەاڵیەتــی بەنــد نییــە لەســەر ســوودی مــادی، هەرچەنــدە بوونــی مــادە لــە بنەمــا 

ســەرەكیەكانییەتی، بــەاڵم ئــەوە تێدەپەرێنێــت ومەبەســت لێــی هەموو پێویســتییە كۆمەڵــی و تاكییەكانە 

ــرۆڤ  ــەرەكیەكانی م ــە س ــوو ماف ــە هەم ــری، بەم ــی ڕوناكبی ــەوی و كۆمەاڵیەت ــادی و مەعن ــوودی م ــە س ل

ــن. ــاك یــان كۆمــەڵ ب لەخــۆ دەگرێــت ت

دەستەبەری ئەم واتایانە دەگرێتە خۆ:

چاكەكردن ، بەزەیی، چاكە، بەخشین، برایەتی، هاوكاری...هتد.

جۆرەكانیدەستەبەریكۆمەاڵیەتی:
 

ئەو چین وتوێژانەی دەستەبەری دەیانگرێتەوە.

1- دەســتەبەری ناوخێــزان: پەیوەنــدی خێــزان و ڕێكخســتنی و دادوەری لەنێــوان )پیــاو و ژن لــە مامەڵــەی 

چــاك لەنێوانیانــدا و بەڕێوەبــردن و پارێزگاریكــردن لــە منــدااڵن لــە چاودێــری و پەوەردەكردنیــان(.

2- دەستەبەری تەمەن گەورە و پیر و تەاڵقدراو و بێوەژناندا.

3- هاوكاری بێباوكان.

4- دەستەبەری هەژار و كەم دەرامەتەكان.

5- دەستەبەری مافی دراوسێیەتی.

6- ڕێزگرتن لە خاوەن پێداویستییە تایبەتییەكان.

ئامرازەكانیئیسالملەجێبەجێكردنیهاوسەنگیكۆمەاڵیەتی:

بەكارهێنانــی ئــەم ئامرازانــە هاوســەنگی پەیوەســتە بەپــەروەردەی ویــژدان و كاریگــەری هەســتكردنە بــە 

ــەوەی دەســتەبەرییەكەی  ــدن لەســەر دوو هــۆكار بۆئ ــە بەن ــەو ئامرازان بەرپرســیارێتی ناخــی مــرۆڤ و ئ

بێتــەدی.

1- بەرپرســیارەتی كۆمەڵگــە: دەوڵــەت بەتەنهــا و بەبــێ  یارمەتــی ئەندامانــی كۆمەڵگــە ناتوانێــت دادوەری 

كۆمەاڵیەتــی یــان بەخشــین یارمەتیدانــی خەڵــك پیادەبــكات.

2- بەرپرسیارێتی تاك: 

یەكەمـــئامرازیتاكیتەوزمی:

ئـ- زەكات.
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دووەمـــئامرازیبەخشینیخۆبەخش:

ــودەكەی  ــەوەی س ــەوە بۆئ ــە وەقف ــك ئەخات ــان موڵكێ ــەك ی ــە پارەی ــەوەی ك ــف(: ئ ــف – الوق ئـــ- )وەق

بەكاربهێنرێــت. موســڵماناندا  لەبەرژەوەنــدی 

ــكات  ــی دەســتەبەری كــە موســڵمانێك وەســیەت ب ــە ئامرازەكان ب- )وەســیەت – الوصیــة(: كەیەكێكــە ل

ــۆ خێــر و چاكــە. پێــش مردنــی بەبەخشــینی نزیكــەی ســێیەكی ســەروەتەكەی ب

پ- )بەخشــین – الهبــة(: یەكێكــە لــە ئامرازەكانــی باڵوبونەوەی خۆشەویســتی و چاكەكــردن و پتەوكردنی 

پەیوەنــدی لەنێــو ئەندامانــی كۆمەڵدا.

ــەو ئامرازانــەی دەبێتــە هــۆی باڵوبونــەوەی خۆشەویســتی و  ت- )دیــاری – الهدیــة(: ئەمیــش یەكێكــە ل

پتەوكردنــی پەیوەنــدی خزمایەتــی لەنێــو ئەندامانــی كۆمەڵگــەدا.

بەرپرسیارێتیدەوڵەتلەدەستەبەریكۆمەاڵیەتیدا:

ــە هێنانــەدی دەســتەبەری كۆمەاڵیەتــی. لەبەرئــەوەی  بەرپرســیارێتی دەولــەت زۆر قــورس و ترســناكە ل

نییــە،  ئەوانــەی هیــچ جــۆرە دەرامەتێكیــان  لــە چینــی هــەژاران،  بەرپرســی ســەرەكییە  دەوڵــەت 

بەرپرســیارێتی دەوڵــەت لــەم خااڵنەدایــە: 

1-دابینكردنیسەرچاوەیدەرامەت:
حكومــەت ناتوانێــت دەســتەبەری هــەژاران بــكات هەتــا )خانەیەكــی پــارە(ی تایبــەت نەكرێتــەوە و ببێتــە 

ســەرچاوەیەك بــۆ بەخشــینی یارمەتــی پێیــان، ئەتوانیــن ئــەو ســەرچاوانە دەستنیشــان بكەیــن كــە 

ــە: ــكات، لەوان ــان ب ــەت دەتوانێــت دابینی دەوڵ

ئـ- كۆكردنەوەی زەكات لە پارەی دەوڵەمەندەكان.

ب- سودوەرگرتن لەموڵكی وەقف.

ب- كەفــارەت: ئــەوەی كــە موســڵمان دەیــدات بــە خێــر بەرانبــەر گوناهێــك كــە كردوویەتــی بــە مەبەســتی 

لێخۆشبون.

پ- ســەرفترە)صدقة الفطــر(: پێویســتە لەســەر هەمــوو پیاوێــك و ئــەوەی كــە بژێــوی ژیانــی ئەكەوێتــە 

ئەســتۆ وەك ژن و منــداڵ و دایــك و بــاوك و خزمەتــكار.

ت- فریاكەوتنــی نــەدار: ئەویــش بــە پێدانــی پــارە یــان هــەر هاوكاریەكــی تــر لــە خــواردن و جــل و بــەرگ 

بــۆ خــزم یــان دراوســێ  یــان هــەر كەســێكی تــر كــە پێویســتی بــە یارمەتــی بێــت.

ج- نەزر )النذور(: ئەوەی كەموسڵمان بڕیاری ئەدات بیكات بە خێر.
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پـ- سودوەرگرتن لەدەستەبەری كۆمەاڵیەتی.

د- سودوەرگرتن لەپەنابردن بۆ دەوڵەمەندەكان لەكاتی پێویستدا.

2-دابەشكردنیپارەبەسەرپێشیاوانیدا:
پێویســتە لەســەر حكومــەت هەڵســێت بەدابەشــكردنی پــارە بەســەر ئەوانــەی دەســتەبەری كۆمەاڵیەتــی 

ــەوە. دەیانگرێت

3-دۆزینەوەیهەلیكاربۆئەوانەیتوانایكاركردنیانهەیە.

گفتوگۆ

1- مەبەست لە دەستەبەری كۆمەالیەتی چییە؟ ڕونی بكەرەوە.

 2- ئەو هۆكارە خۆبەخشانە چین كە دەستەبەری كۆمەاڵیەتی دابین دەكەن؟ بیان ژمێرە.

 3- )بەخشین - الهبة( و )دیاری – الهدیة(. چی دابین دەكەن؟

 4- مەبەست لە)نەزر( چییە؟
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وانەیحەڤدهیەم
دەستەبەریهەتیو

هەتیو:

ــە دەســت بــدات هەتیــو     ئــەو منداڵەیــە كــە باوكــی نامێنێــت پێــش باڵغبوونــی، بــەاڵم ئــەوەی دایكــی ل

نییــە، چونكــە باوكــی بەخێــوی دەكات و ئەگــەر منداڵەكــە هەراشــبوو ئــەوا بــە هەتیــو دانانرێــت، چونكــە 

پێویســتی بــە كــەس نابێــت چاودێــری بــكات.

دەستەبەریهەتیو:

ئەویــش هەســتانە بــە كاروبــاری هەتیــو لــە پەروەدەكــردن و فێركــردن و ئــەوەی هەتیــو پێویســتی پێیەتی، 

و ئــەو كەســانەی بــەم كارە هەڵدەســتن خزمــن ئەگــەر نەبــوو، ئــەوە پیاوچــاكان یــان حكومــەت بــەم كارە 

هەڵدەســتێت. لــە ڕێگــەی فەرمانگــەی )چاودێــری كۆمەاڵیەتــی – الرعایــة االجتماعیــة( و خــودای گــەورە 

ئــەم ئەركــە گرنگــە دوپــات دەكاتــەوە ئەویــش بــە چاودێریكردنــی هەتیــو و نەچەوســێنرێتەوە و ئــازاری 

دەروونــی و جەســتەیی نەدرێــت. بەڵكــو پێویســتە بــە چاكــە مامەڵەكردنــی و بەوگرنگییــەی كــە خــودای 

ــِم ...( )االنعــام 152(.  َيِت
ۡ
ــاَل ٱل  َم

ْ
ـُـوا ب

َ
گــەورە بــە هەتیــوی داوە وەك دەفەرموێــت: ) َواَل َتۡقر
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پێویستیەكانیسەرشانیدەستەبەریهەتیو:

1- چاكەكردن بەرامبەری و نزیك بونەوە و دەربڕینی خۆشەویستی بۆی.

2- پاراستنی سەروەت و سامانی هەتیوەكە.

3- گرنگیدان بە پۆشاك و خواردن و چاودێریكردنی زانستی و تەندروستی هەتیوەكە.

4- ڕێنماییكردنی بەوەی كە هاوڕێیەتی لەگەڵ خەڵكانی خراپدا نەكات.

هەڵوێستی ئیسام بەرامبەر هەتیو لەم چەند خاڵە دا كورت دەكەینەوە:

ــی و  ــتی بەزەی ــە دەس ــەر )د.خ( ك ــن. وەك پێغەمب ــودا بكەی ــەڵ هەتی ــاك لەگ ــی چ ــتە مامەڵەیەك 1- پێویس

ــا. ــدا دەهێن ســۆزی بەســەر هەتیوان

2- پێغەمبــەر )د.خ( پلــە و پایــەی بەرپرســی هەتیــو الی خــودای گــەورە روون دەكاتــەوە، كــە دەفەرموێــت: 

)انــاوكافــلالیتیــمفــیالجنــةكهاتیــنواشــارباصبعیــەالســبابةوالوســطی( رواه البخــاری. واتــا: مــن 
ــە یــەك  ــا ل ــا. وات و ئــەو كەســەی دەســتەبەری هەتیــو دەكات، وەك ئەمەیــن، هــەردوو پەنجــەی پێكــەوە ن

ئاســتداین. 

3- ڕێگرتن لە خواردنی پارەی هەتیو و دەستكاریكردن و خەرجكردنی دور لە بەرژەوەندی هەتیوەكە.

 أَۡحَســنُ ...( )االنعام152(.
َ

َيِتِم ِإاّلَ ِبٱلَِّتى  ِهى
ۡ
 َماَل ٱل

ْ
بُوا

َ
خودا دەفەرموێت: ) َواَل َتۡقر

باشــترین بەڵگــە ئەوەیــە كــە پێغەمبــەر )د.خ( خــۆی هەتیــو بــووە و خــودای گــەورە الی مامــی جێــی بــۆ 

كردۆتــەوە و نــەزان بــووە لــە زانینــی كاروبــاری ئایــن خــودای گــەورە فێــری كــردووە، هــەژار بــووە خــودای 

گــەورە بــە بەرنامــەی ئیســام دەوڵەمەنــدی كــردووە، كــە بــۆ هەمــوو نــەوەی ئــادەم لە ســەر زەوی نــاردووە. 

وەك لــە ســورەتی )زوحــا( هاتــووە.

گفتوگۆ

1- چی پێویستە لەسەرمان بەرامبەر كەسێك داوای یارمەتیمان لێ بكات؟

 2- هەتیو كێیە؟

 3- ئەو كەسەی بەرپرسێتی هەتیو ئەگرێتە خۆ كێیە؟

 4- پێویستیەكانی بەرپرسی هەتیو باس بكە؟

 5- هۆی هاتنە خوارەوەی سورەتی )زوحا( چییە؟

 6- فەرمودەیەك لە بارەی گرنگی بەرپرسیاریەتی هەتیو بنووسە؟
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وانەیهەژدهیەم
ڕێگرتنلەبەفیرۆدانوزیادەڕۆیی

بەفیرۆدانوزیادەڕۆیی:

ئەوەیــە كــە پــارەی زۆر ســەرف بكەیــن یــان لە ڕادەی ئاســایی خۆی لــە خواردن و پۆشــاك و نیشــتەجێبوون 

و لــە خۆشــیەكانی ژیان.

 
ْ
ــوا ُ ــت:)... َوكُل ــە دەفەرموێ ــن ك ــی نەكەی ــە زیادەڕۆی ــێ دەكات ك ــان پ ــی ئەوەم ــەورە فەرمان ــودای گ خ

ــراف 31(. ــنَ (  )االع فِ ُمۡسِ
ۡ
ــّبُ ٱل ــهُۥ اَل يُِح ۚ ِإّنَ

ْ
ــٓوا ُ ف  َواَل تُۡسِ

ْ
بُوا

َ
ــر َوٱۡش

چونكــە ســامان ڕاســپاردەیە پێویســتە بەباشــی و بەشــێوەیەكی تەندروســت مامەڵــەی پــێ بكەیــن 

و بەخراپــی بــەكاری نەهێنیــن لەبەرئــەوەی یەكێكــە لــە بەخششــەكانی خــودای گــەورە و موســلمان 

 
ۡ

ــل ــت: ) َواَل َتۡجَع ــی ســەروەتەكەی وەك دەفەرموێ ــەر بەكارهێنان بەرپرســیارە الی خــودای گــەورە بەرامب

ۡحُســوًرا  ( )االســرا ء 29(. بَۡســِط فََتۡقُعــَد َملُوًمــا ّمَ
ۡ
َها كُّلَ ٱل

ۡ
َيــَدَك َمۡغلُــوَلً ِإَلٰ ُعنُِقــَك َواَل َتبُۡســط

ــە  ــە ن ــن كار ناوەندێتیی ــە چاكتری ــە ك ــش ئەوەی ــاوە، ئەوی ــی دان ــەدا بنەمایەك ــەم ئایات ــەورە ل ــودای گ خ

مەســرەفی زۆر و نــە بەڕەزیلــی كــردن و دەســتگرتنەوە بەڵكــو لــە ناوەنــدی هەردووكیــان.
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بوارەكانیبەفیرۆدانوزیادەڕۆیی:

بەفیرۆدان لە هەموو بوارەكانی ژیان هەیە، بەاڵم دیارترینیان ئەمانەن:

1- زیادەڕۆیی لە بەكارهێنانی ئاو و كردنەوەی بەلوعەی مااڵن بۆ ماوەیەكی زۆر بەبێ هۆ.

2- زیادەڕۆیی لە بەكارهێنانی كارەبا و نەكوژاندنەوەی ڕوناكی و ئامێرە نا پێویستەكان.

3- زیادەڕۆیــی لــە بۆنــە ئاینــی و كۆمەاڵیەتییەكانــدا، وەك ئاهەنگــی ژنهێنــان و لــە دایكبــوون و پرســە و 

داوەتــی خواردنــی گــەورە، بەبــێ زیادەڕۆیــی لــە خــواردن و خواردنــەوەدا.

زیانوئەنجامەكانیبەفیرۆدان:

1- سەرفكردنی پارە لەشتی ناپێویستدا.

2- بەرەنگاری فەرمانی خودا و ملكەچی شەیتانی تێدایە.

3- جڵەوشلكردن بۆ ئارەزووەكان و دووركەوتنەوە لە ڕاستی.

4- دەبێتە هۆی نەریتی خراپ و خۆهەڵكێشان و گوێنەدان.

1- واتای زیادەڕۆیی چییە؟

 2- خودای گەورە بەچی فەرمانمان پێ دەكات لە خەرجكردنی دەرامەت بۆ پێداویستییەكانمان؟

 3- هەندێك لە بوارەكانی زیادەڕۆیی باس بكە؟

 4- گرنگترین زیانەكانی بەفیرۆدان بڵێ؟

ئەمانەتەواوبكە:

1. موسوڵمان بەرپرسیارە بەرامبەر ............. كە ئەبێت چۆن بیكات.

2. باشترین كاركردن .............كەیەتی.

3. بەخشینەوە لە كاروباری ............. .

ــَد ....................... ــِط فََتۡقُع بَۡس
ۡ
َها كُّلَ ٱل

ۡ
ــط ــَك َواَل َتبُۡس ــَدَك  .............  ِإَلٰ ُعنُِق   َي

ۡ
ــل 4. قــال تعالــی: ) َواَل  َتۡجَع

.)............

گفتوگۆ
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وانەینۆزدهیەم
حەجومەرجەكانی

ــن  ــنَ ِم ِت
ۡ
ــٍر َيأ ــَىٰ كُّلِ َضاِم ــااًل َوَع ــوَك ِرَج ُ ت

ۡ
ــّجِ َيأ َح

ۡ
َــاِس ِبٱل ن ِف ٱلنّ خــودای گــەورە دەفەرموێــت: )َوأَذِّ

ــُم ...  ــا َرَزَق ــَىٰ َم ــٍت َع ـٰ ۡعلُوَم ــامٖ ّمَ ٓ   أَّيَ ِ ِف  ٱلّلَ
َ

ــم  ٱۡس
ْ
وا

ُ
ــر كُ

ۡ
ــِفَع لَــُمۡ َوَيذ ـٰ  َمنَ

ْ
ــَهُدوا ــقٖ  )27(  لِّيَۡش كُّلِ فَــّجٍ َعِمي

)28(( )الحــج(.
حەج:

ــی ــياإلســالمعل ــەر )د.خ(: ) بن ــی پێغەمب ــی فەرمودەی ــام  بەپێ ــی ئیس ــە ئەركەكان ــە ل ــی پێنجەم ئەرك

خمــسشــهادةأنالإلــەاالاهللوأنمحمــدًارســولاهلل،وإقــامالصــالة،وإیتــاءالــزكاة،وصــوم

رمضــان،وحــجالبیــتمــناســتطاعإلیــەســبیال (. حــەج فــەرزە لەســەر هــەر موســوڵمانێك كــە توانــای 

ــەج  ــج27(.  ح ــّجِ .....()الح َح
ۡ
ــاِس ِبٱل َ ن  ِف  ٱلنّ ــت: ) َوأَذِّ ــوا ده فە رموێ ــووە، خ ــدا هات ــە قورئان ــت وەك ل هەبێ

ــە تەمــەن دا پێویســتە. ــا یــەك جــار ل تەنه

حــەج لــە ســاڵی )9(ی كۆچیــدا فەرزكــرا ، پێویســتە موســوڵمان لــە تەمەنیــدا تەنهــا یــەك جــار حــەج بــكات. 

ئەگــەر موســوڵمانێك جارێــك زیاتــر چــوو بــۆ حــەج ئــەوە بــە ســوننە و خۆبەخــش بــۆی دادەنرێــت. 
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مەرجەكانیحەجكردن:

1- ئیسام بوون: واتای دروست نییە خەڵكی غەیری موسوڵمان حەج بكەن.

2- ژیری: چونكە حەج لەسەر شێت ئەرك نیە هەتا چاك دەبێتەوە.

3- هەراشبوون: چونكە حەج لەسەر منداڵ ئەرك نییە.

4- ئازادی: حەج لەسەر كۆیلە ئەرك نییە بەاڵم ئەم مەرجە ئێستا نەماوە.

5- توانا: بە واتای ئەوەی حەج لەسەر موسوڵمانێك ئەركە، توانای جەستەیی و دارایی هەبێت.

پاداشتیحەج:

لــە پێغەمبــەر )د.خ( فەرمــودە گێردراوەتــەوە كــە بــاس لــە بــەرزی و پیــرۆزی حــەج دەكات و باســی ئــەو 

پاداشــتە دەكات كــە موســوڵمان بــە دەســتی دێنێــت لــە بەجێهێنانــی پایەیــەك لــە پایەكانــی ئیســام كــە 

ــث ــرخب ــيالكی ــاینف ــوبكم ــروالذن ــانالفق ــاینفی ــرة،فإنهم ــجوالعم ــنالح ــوابی ــی: )تابع فەرمویەت

الحدیــدوالذهــبوالفضــة،ولیــسللحجــةالمبــرورةثــوابإالالجنــة (. واتــا: بــەردەوام بــن لەســەر حــەج 

و عومــڕە، چونكــە هــەژاری و گونــاه ڕەش دەكەنــەوە، وەك چــۆن ئاگــری كــورە چڵــك و پیســی لەســەر ئاســن 

و زێــڕ و زیــو الدەبــات. 
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جۆرەكانیحەج:

حەجبەپێیسروشتیجێبەجێكردنیدەكرێتبەسێجۆرەوە:

1-حەجی)چێژبینین–التمتع(:
ــی  ــی مانگ ــی یەكەم ــە )10( ڕۆژان ــش ل ــت ئەوی ــرە بهێنێ ــی عوم ــار نیەت ــەم ج ــی یەك ــە حاج ــە ك ئەوەی

)ذوالحجــة( ئینجــا لــە )میقــات( جلــی ئیحــرام لەبەربــكات بڵــێ )لبیــكبعمــرە( دوای ئــەوە حاجــی بچێــت 
بــۆ مەككــە دوای گەیشــتنی كاروبــاری )طــواف( و )ســعي( تــەواو بــكات و جلــی ئیحــرام دابكەنێــت لــە 

)تقصیــر( و دوای ئــەوە هەمــوو شــتێكی بــۆ هەیــە تەنانــەت جووتبــوون لەگــەڵ ژنەكــەی، بــەم شــێوەیە 
دەمێنێتــەوە هەتــا ڕۆژی )8(ی )ذو الحجــة( جارێكــی دیكــە ئیحرامــی حــەج دەپۆشــێت و كاروبارەكانــی 

دیكــەی حەجكــردن لــە وەســتان لــە عەرەفــە و )طــواف( و )الســعي( تــەواو دەكات بــەم شــێوەیە حەجــی 

تــەواوی بــۆ دەنوســرێت. 

2-حەجیپێكەوە)القران(:
ئەوەیــە كــە حاجــی لەگــەڵ لەبەركردنــی پۆشــاكی ئیحــرام نیەتــی حــەج و عومــرە پێكــەوە بهێنیــت بڵــێ 

)لبیــكبحــجوعمــرة(، ئینجــا دەچیتــە مەككــە و )طــواف(ی هاتــن دەكات و بــە پۆشــاكی ئیحرامــەوە 
دەمێنێتــەوە تــا كاتــی هاتنــی حــەج، دوای ئــەوە كاروبــاری وەســتان لــە عەرەفــە و شــەیتان ڕەجمكــردن 

ــارە  ــرە دوب ــر )طــواف( و )ســعي(ی عوم ــی ت ــە جارێك ــەری نیی ــەواو دەكات و لەس ــردن( ت )بەردبارانك
بكاتــەوە. 

3-حەجیتەنها)االفراد(:
ئەوەیــە كــە حاجــی نیەتــی حــەج بهێنێــت لــە كاتــی پۆشــینی ئیحــرام تەنهــا بڵێــت )لبیــكبحــج( ئینجــا 

دەچێتــە مەككــە و )طــواف( دەكات و هەتــا كاتــی حــەج بــە ئیحرامــەوە دەمێنێتــەوە كاروبــاری حــەج 

جێبەجــێ دەكات، كــە تەواوبــوو پۆشــاكی ئیحــرام دادەكەنێــت كــە لــە مەككــە دەرچــوو جارێكــی دیكــە 

پۆشــاكی ئیحــرام دەپۆشــێت بــە نیــازی )عومــرە( و كاروبــاری عومــرە جێبەجــێ دەكات.
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وانەیبیست

كاتیحەجكردن:

ــەو شــوێنانەن كــە  ــەاڵم شــوێنەكان ئ ــادا دەكرێــت. ب ــان تی ــەی كــە حەجی ــەو ڕۆژە دیاریكراوان ــە ل  بریتیی

ــەم شــێوەیە: ــی ئیحــرام  ئەویــش ب ــۆ پۆشــینی جل ــاری كــردون ب ــەر )د.خ( دی پێغەمب

ئیحرام:

1 - ئیحــرام پۆشــین پایــەی یەكەمــە لــە پایەكانــی حەج، ئەویــش نیەتی چوونــە حەج هــاوكات بەكاركردنی 

كارەكانــی حــەج وەك )تلبیــة( واتــا گوتنــی )لبیــكاللهــملبیك....(ئەویــش یەكێكــە لــە پێویســتیەكانی 

ئیحــرام. 

2 -  ئــەو كەســەی واز لــەم پایەیــە بهێنێــت لــە ســەریەتی )ئاژەڵێــك بكاتــە قوربانــی( یــان )ســێ ڕۆژ بــەڕۆژو 

بێــت( یــان )شــەش موســوڵمان تێــر بــكات(. 
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3 - ئەگــەر موســوڵمان گەیشــتە )میقــات( دروســتە نینۆكەكانــی بــكات و مــووی زیــادە لە لەشــی بكاتەوە، 

ــی ئیحــرام  ــە جل ــە ل ــە بریتیی ــی ئیحــرام بپۆشــێت ك ــژ بگریــت و جل ئینجــا خــۆی بشــوات و دەســت نوێ

پۆشــینی سەرشــان و لــەش بــە پۆشــاكی ســپی پــاك، بــەاڵم ژن هــەر بەرگێــك بپۆشــێت بەئــارەزووی خــۆی 

ــە  ــت ل ــەدوور دەگرێ ــەاڵم خــۆی ب ــەت. ب ــە ڕەنگێكــی تایب ــێ گوێدان ــە ب ــە مەرجێــك لەشــی داپۆشــێت ب ب

پۆشــینی دەســتكێش و پەچــە.

4 - دوای ئەوە دوو ڕكات نوێژی ئیحرام بەستن دەكات و نیەتی حەج كردن دەهێنێت.

ــت  ــە دەڵێ ــاری مەكك ــتە ش ــە گەیش ــات، ك ــۆ میق ــت ب ــوو دەچێ ــەواو ب ــرام ت ــە ئیح ــی ل ــەر حاج 5 - ئەگ

)خودایــە ئەمــە حــەرەم و پە نــاى تۆیــە خوێــن و گۆشــتم لــە ئاگــر بپارێــزە و لــە ئــازار بەدوورمخــە، ڕۆژی 

ــە بەنــدە باشــەكانت و پیاوچــاك و خەڵكــی خوداپەرســت هەژمــارم بكــە ئــەی خــودای  زیندوكردنــەوەی ل

ــتالســالم ــمأن ــرالله ــەإالّاهللواهللأكب ــە چــووە )مســجد الحــرام( دەڵێــت: ) الإل ــك( و ك هەمــوو خەڵ

ومنــكالســالمتباركــَتیــاذاالجــالِلواإلكــرام،اللهــمزدهــذاالبیــتتشــریفًاوتعظیمــًاوتكریمــًاومهابــًة

ــرًا(. ــَةورفعــًةوب ــرًا،وزدمــنزاَرُهشــرفَاوتعظیمــًاوتكریمــَاومهاب ورفعــًةوب

  ڕۆژیئاودێری )یومالترویة(:

ــاوی  ــە ئ ــە خەڵكەك ــراوە چونك ــاوە ناون ــەم ن ــە، و ب ــی )ذي الحجة(ی ــة( ڕۆژی )8(ی مانگ 1 - ڕۆژی )التروی

ــی(. ــۆ )من ــن ب ــرن و دەچ ــان هەڵدەگ ــەڵ خۆی ــاو لەگ ــەوە ئ ــە مەكك ــەوە ل ــەواو دەخۆن ت

2 - مانــەوە لــە )منــی( ســونەتە ئــەرك نییــە، ئەگــەر حاجــی چــوو بــۆ )عەرەفــە( و لــە )منــی( نەمایــەوە لــە 

شــەوی )9(یەمــدا زەرەری نییــە.

3 -  نوێــژی )نیــوەڕۆ و عەســر و ئێــوارە و خەوتنــان( كــورت دەكاتەوە)قصــر( و كۆیانناكاتــەوە، واتــا )جمــع( 

ناكات. 

4 - شــەو لــەوێ دەمێنێنــەوە، دوای ئــەوە حاجــی نوێــژی بەیانــی دەكات و لــە )منــی(وە دەچێــت بــۆ 

)عەرەفــە( بــۆ بەســەربردنی )ڕۆژی حەجــی گــەورە(.
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ڕۆژیعەرەفە:

1 - ڕۆژی عەرەفە )9( مانگی )ذي الحجة( یە، و یەكێكە لە گرنگترین پایەكانی حەج.

2 - عەرەفە دەكەوێتە ڕۆژهەاڵتی شاری مەككە.

3 -  لــە ڕۆژی )9(ی )ذي الحجــة(دا حاجیــان لــە )منــی(وە دەكەونــە ڕێ بــەرەو )عەرەفە( بۆ ڕاوەســتان. و ئەو 

ڕاوەســتانە دێتــەدی لــە وەســتان لــە هــەر بەشــێك لــە بەشــەكانی )عەرەفــە( بــە پیــادە بێــت یــان بەســواری 

یــان بەڕاكشــاوی، و ئەگــەر حاجــی نەوەســتێت لــە ســنوری عەرەفــەدا حەجەكــەی بەتــاڵ دەبێتەوە.

ــەر )د.خ( كــە  ــەكان بەپێــی فەرموودەكــەی پێغەمب ــن پای ــە گرنگتری ــە عەرەفــە یەكێكــە ل 4 - ڕاوەســتان ل

فەرمویەتی:)الحــج عرفــة( و كاتــی وەســتان لــە عەرەفــە لــە نیــوەڕۆی ئــەو ڕۆژەوە دەســت پێــدەكات هەتــا 

بەرەبەیانــی ڕۆژی داهاتــوو كــە یەكــەم ڕۆژی جەژنــی قوربــان دەكات، كــە تیایــدا حاجــی نوێــژی نیــوەڕۆ و 

عەســر بــە )جمــع تقدیــم( دەكات بەیــەك بانــگ و دوو قامــەت كــردن.

5 - دەبێت حاجی ڕۆژی عەرەفە زۆر دوعا و پاڕانەوە بكات و )تلبیة( بكات.

6 - حاجیــان تــا ڕۆژئاوابــوون دەمێننــەوە و دوای ڕۆژئاوابــوون دەچــن بــۆ )مزدلفــة( بــۆ شــەو مانــەوە لێــی 

و حاجیــان نوێــژی )ئێــوارە و خەوتنــان دەكەن(بــە )جمــع تأخیــر( بــە واتــای دواخســتنی نوێــژی )ئێــوارە( تــا 

كاتــی )خەوتنــان( و دروســتە حاجــی پاڕانــەوەی زۆر ئەنجــام بــدات، وهەروەهــا حاجــی بــەرد كۆدەكاتــەوە 

كــە ژمــارەی )7بــەرد(ە بــۆ هــەر جارێــك )لــە دەنكــە نــۆك گەورەتــر و لــە جەخــت بچوكتــر بێــت(.

7 - ئــەو شــەوە حاجــی لــە )مزدلفــة( دەمێنێتــەوە و بەرەبەیــان دەكەوێتــە ڕێ بــۆ )منــی( بــۆ رەجمكردنــی 

شــە یتانی گــەورە )واتــە: بەردبارانكردنــی شــەیتان(. 
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جەژنیقوربان:

1 - ڕۆژی )دەیــەم( لــە مانگــی )ذي الحجــة( یەكــەم ڕۆژی جەژنــی قوربانــە، دوای نوێــژی بەیانــی حاجیــان 

لــە )مزدلفــە( دەكەونــە ڕێ بــۆ )منــی( و شــەیتان ڕەجمكــردن. كاتــی ڕەجمكردنەكــە لەبەرەبەیانــی جەژنــی 

قوربانــەوە دەســت پێــدەكات هەتــا بەرەبەیانــی ڕۆژی داهاتــوو.

2 - كــە حاجــی لــە ڕەجمكــردن دەبێتــەوە قوربانیــەك ســەر دەبڕێــت كــە بریتییــە لــە )حوشــتر یــان مانــگا 

ــی  ــە كات ــارن( و دروســتە ل ــان )الق ــع( ی ــی )متمت ــە لەســەر هەمــوو حاجیەك ــی واجب ــان مــەڕ( و قوربان ی

قوربانیەكــەدا بڵێــت: )بســماهللواهللأكبــراللهــممنــكولــك،اللهــمتقبــلمنــي(.

ــە  ــەوە، و تاشــین باشــترە ل ــی دەكات ــان كورت ــە دەكات، ســەری دەتاشــێت ی ــەوەی قوربانیەك 3 - دوای ئ

كورتكردنــەوەی چونكــە پێغەمبــەر )د.خ( ســێ جــار داوای ڕەحمەتــی بــۆ ئەوانــە كــردوە كــە ســەر دەتاشــن 

تەنهــا یەكجــار داوای ڕەحمەتــی بــۆ ئەوانــە كــردووە كــە كورتــی دەكەنەوە.بــەاڵم ئافــرەت تەنهــا كورتــی 

دەكەنــەوە.

4 - دوای ڕەجمــی شــەیتان و قــژ كورتكردنــەوە بــۆ حاجــی هەمــوو شــتێك دروســتە بیــكات، وەك چوونــە 

ــدا دەتوانێــت ئیحــرام داكەنێــت و  ــە حاجــی تیای ــەم ك ــی یەك الی هاوســەری، و بەمــە دەوترێــت حەاڵڵ

خــۆی بــۆن خــۆش بــكات و جوانتریــن جــل و بــەرگ لەبــەر بــكات.

ــە دوای ئــەو كارانــەی پێشــو حاجــی دەچێتــەوە بــۆ مەككــە بــۆ ئــەوەی )طــوافاالًْفاضــة( بــكات كــە  ل

 
ْ
يُوفـُـوا

ۡ
 َتَفَثـُـۡم َول

ْ
َيۡقُضــوا

ۡ
َ    ل ئەویــش یەكێكــە لــە پایەكانــی حــەج، وەك لــە قورئانــی پیــرۆزدا هاتــووە :)  ُثّ

َعِتيــِق ()الحــج29(. دوای ئــەوە دوو ڕكات نوێــژ دەكات لــە مەقامــی 
ۡ
َبۡيــِت ٱل

ۡ
 ِبٱل

ْ
فُــوا َيطَّّوَ

ۡ
نُــُذوَرُهۡ َول

ئیبراهیــم و دروســتە ئــاوی زمــزم بخواتــەوە و ئینجــا حاجــی ســەفا و مــەروە دەكات بــە مەرجێــك حاجــی 

بــە )تمتــع( حەجــی كردبێــت چونكــە ڕاكــردن لــە  نێــوان ســەفا و مــەروەی بــۆ عومــرە كــردووە، بــەاڵم ئــەم 

ڕاكردنــە بــۆ حەجەكەیەتــی. دوای ئــەوە حاجــی ئیحــرام دەشــكێنێت و دەتوانێــت هەمــوو كارێــك ئەنجام 

بــدات كــە ڵیــی قەدەغەكرابــوو، تەنانــەت چوونــە الی هاوسەریشــی، دوای ئــەوە حاجــی دەگەڕێتــەوە بــۆ 

)منــی( بــۆ مانــەوەی ڕۆژانــی )تشــریق(.
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    ڕۆژانیتەشریق )أیام التشریق(:

ســێ ڕۆژی یەكــەم دوای قوربانیكــردن، كــە ڕۆژانــی )11 ،12 ،13(ی مانگــی )ذي الحجــة( دەكات. لــەم 3 ڕۆژەدا 

ــا  ــە نیــوەڕۆ هەت ــە دوای الدانــی ڕۆژ ل ــد و گــەورە. ل حاجــی ســێ ڕەجمــی شــەیتان دەكات بچــوك و ناوەن

ڕۆژئاوابــوون و لــە هەمــوو ڕەجمێــك دا حاجــی )7بــەرد( فــڕێ دەدات و لەگــەڵ هەمــوو بەردفڕێدانێكــدا 

)اهللأكبــر( دەكات.

تەوافیماڵئاوایی )طوافالوداع(:

دوای تەواوبوونــی حاجــی لــە ڕەجمكــردن و گەرانــەوەی لــە )منــی( و نیــازی جێهێشــتنی مەككــە و 

گەڕانــەوە بــۆ واڵتــی خــۆی پێویســتە لــە ســەری )طــواف(ی ماڵئاوایــی بــكات ئەویــش بــە ســوڕانەوە بــە 

دەوری كەعبــەدا )7جــار( و نوێژكردنــی دوو ڕكات لــە پشــت مەقامــی ئیبراهیــم بــۆ ئــەوەی دوا مەنزڵگەیــان 

)مســجدالحــرام( بێــت پێــش ماڵئاواییكــردن.

1- مەرجەكانی حەج كامانەن؟

 2- جۆرەكانی حەج بژمێرە و جیاوازیان چییە؟

 3- پایەكانــی حــەج كامانــەن و گرنگترینیــان كامەیــە؟ بــە بەڵگــەی فەرمودەیەكــی پێغەمبــەرەوە باســی 

بكــە؟

 4- ئەو شتانە چین كە لەسەر حاجی قەدەغە دەكرێن دوای پۆشینی بەرگی ئیحرام؟

 5- مەبەســت لــە ڕۆژانــی تشــریق چییــە و كاتەكەیــان چ كاتێكــە؟ وحاجــی لــە ڕۆژانــی )تشــریق(دا چــی 

دەكات؟

گفتوگۆ
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وانەیبیستویەك
پیاوانێكخزمەتیئیسالمیانكردووە

)سەاڵحەددینیئەیوبی(

هەمــوو گــەل و نەتــەوەكان هاوكارییــان كــردووە لــە بنیاتنانــی شارســتانێتی ئیســامیدا، لــەو گەالنــەش 

گەلــی كــوردە، كــە مێــژووی ئیســام گەواهــی ڕۆڵــی كــورد لــە خزمەتــی ئاینــی ئیســام  و موســوڵماناندا 

دەدات، چەندیــن زانــا و بیرمەنــد  و ســەركردەی تیــا هەڵكەوتــووە، كــە زۆریــان بــە ئیســام و مرۆڤایەتــی 

پێشكەشــكردوە و بــە دڵســۆزی پارێزگاریــان لــە پیرۆزیەكانــی كــردوە و ڕیــزی موســوڵمانانیان ڕیكخســتوە 

بەرامبــەر بــە زوڵــم و زۆری داگیركــەران و بەزیندویــی لەویــژدان و ئەقڵــی خــاوەن ویژدانــەكان دا یادیــان 

ماوەتــەوە،  یەكێــك لــەو پایــە بەرزانــە ســەاڵحەددینی ئەیوبــی بــووە.
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ڕەچەڵكی:

نــاوی یوســف كــوڕی ئەیــوب نازنــاوی )ســەاڵحە ددیــن(ی وەرگرتــووە، بنەچەكــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ 

خێزانێكــی بەڕێــز و گــەورە لــە هــۆزی )هزبــان – هۆزەبــان(ی گەورە و ناســراوە لە كوردســتان و ئــەو خێزانە 

بەڕێــزە كۆچیــان كــردووە بــۆ واڵتــی شــام  و عێــراق، لــە دیمەشــق و بەغــدا و تكریــت نیشــتەجێبوون، كــە 

ســەاڵحەددین تیایــدا لــە دایكبــووە لــە ســاڵی )532 ك( و ئــەو كاتــە باوكــی فەرمانــڕەوای ئــەوێ بــووە.

چونەتــە ژێــر ســایەی ئاینــی ئیســامەوە بەهــۆی باوەڕیــان بــە دادوەری و بــەرزی  و پیــرۆزی ئاینەكــەوە و 

بــە توانــای تــەواوەوە بەشــداری و خزمەتــی ئیســامیان كــردووە وبوونەتــە هــۆی چەســپاندنی پایەكانــی 

یەكێتــی و یەكگرتــوی ئاینــی ئیســام و پارێــزگاری كردنــی.

گەورەبوونی:

پەروەردەیەكــی چاكــی وەرگرتــووە و گــەورە بووەو، زانســتی قورئان و فەرموودە و شــەریعەتی ئیســامی 

ــاكان تــەواو كــردووە و فێــری بەكارهێنانــی چــەك و ســوارچاكی بــووە و بــووە  ــە زان لەســەر دەســتی كەڵ

بــە یەكێــك لــە كــەم وێنــەكان لــە ئازایەتیــدا و بەتوانــای كەســێتی زۆرێــك لــە پلــەی ئیــداری و ســەربازی 

بــە دەســت هێنــاوە لەوانــە ) لێپرســراوی پۆلیــس و ســەركردەی ســەربازی و وەزیــر و جێگــری ســوڵتان و 

ســوڵتان(.

ڕەوشتی:

مێــژووی ئیســامی ئاشــنای كەســێكی وەك ســەاڵحەددین نەبووبــوو، دوای جێنیشــینەكانی ئیســام، 

لەبەرئــەوەی جیهانــی بــە ڕەوشــتە بەرزەكانــی سەرســام كردبــوو كــە ئــەم ڕەوشــتانەن:

1- جێبەجێكردنی پەیمان و پیاوەتی و بەخشین.

2- لێبوردەیی و مامەڵەی بەرزی مرۆڤانەی لەگەڵ دیل و گیراوەكانی شەڕ لە جەنگاوەران.

3- نزیكبوونەوە لە زاناكان و گرنگی دان بەسەرجەم زانستەكان.

4- زۆر ســادە دەژیــا و حــەزی لــە مــاڵ و كۆشــك و كۆكردنــەوەی پــارە نەبــوو و جــل و بەرگــی زۆر ئاســایی 

بوو.

5- بــە دەســتپاكی دەناســرا، كــە لــە ســاڵی )589 ك( كۆچــی دوایــی كــرد تەنهــا)17 حەڤــدە درهەمــی( لــە دوای 

ــت. خۆی بەجێهێش
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ئازایەتیوكارەبەجێهاتووەكانی:

هەمــوو ژیانــی بریتــی بــوو لــە خۆبەختكــردن لــە پێنــاو خــودا و نەتــەوەی ئیســامدا و هــەر لــە تەمەنــی 

ــامدا و  ــاو  ئیس ــە پێن ــردووە ل ــداری ك ــەورەدا بەش ــەڕی گ ــا ش ــە چەندەه ــی ل ــا گەورەی ــەوە هەت منداڵیی

ــە  ــەربازی و كەڵ ــی س ــتنی پان ــە داڕش ــراوە ب ــەورەكان و ناس ــەربازییە گ ــەركردە س ــە س ــووە ل ــك ب یەكێ

ــووە. ــا ب ــییەكی بەتوان سیاس

گرنگترینكارەكانی:

1- دامەزراندنی دەوڵەتی ئەیوبی كە بووە هۆی یەكگرتنی واڵتی میسر و شام و حیجاز و یەمەن.

2- سەركەوتنی بەسەر دوژمناندا لە شەڕی )حطین(ی بە ناوبانگدا.

ــووە دوای  ــی دووەم ب ــودس(ەوە و كەس ــاری )ق ــووە ش ــاڵی )583ك( چ ــە س ــرد و ل ــودس(ی ڕزگارك 3- )ق

ــت. ــودس(ی ڕزگار كردبێ ــە )ق ــاب ك ــوڕی خەت ــەری ك عوم

ئەمانەتەواوبكە:

ــە  ــە ســاڵی ................. . و ســەاڵحەددین ل ــە دایكبــووە ل ــە شــاری ................. ل 1- ســەاڵحەددینی ئەیوبــی ل

خێزانێكــی ................. دەژمێردرێــت كــە ســەر بــە هــۆزی ................. و نــاوی ................. كــوڕی ................. .

2- ئەو پلە و پایانە چین كە سەاڵحەددین بە دەستی هێناوە:

 ، ...................................................... ، ...................................................... ، ........................................................

.......................................................

3- بەڵگە لەسەر ئازایەتی سەاڵحەددین چییە؟

4- لە گرنگترین كارەكانی سەاڵحەددین بڵێ لە كاتی حوكمڕانی دا.

5- هەندێك لەو ڕەوشتانە بژمێرە كە بە سەاڵحەددین تایبەتمەندبن.

گفتوگۆ
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وانەیبیستودوو
جگەرەكێشانوزیانەكانی

دایكی ئاری پێشوازی لە عومەر دەكات كە لە قوتابخانە گەڕاوەتەوەو ماچی دەكات.

دایك: ئاری بۆنی جگەرەت لێ دێت.

ئاری: دایە گیان هاوڕێیەكم زۆری لێكردم كە لە دوای دەوام جگەرەیەك بكێشم.

دایــك: قــەت چاوەروانــم نەدەكــرد ئــەم كارە خراپــە ئەنجــام بدەیــت. نازانــی كــە جگەرەكێشــان دەردێكــی 

ــی  ــە تەندروســتی و دەرون ترســناكە لەســەر مــرۆڤ و كۆمــەڵ و كاریگەریــی خراپــی هەیــە لەســەر الیەن

و كۆمەالیەتییــەكان، هەروەهــا ئاینــی ئیســامی پیــرۆز ڕێگــرە لــە ئازاردانــی جەســتەی خۆمــان و خەڵــك 

و فەرمانمــان پــێ دەكات بــە دور كەوتنــەوە لــە خراپــەكان هــەر چەنــدە بچــوك و كەمیــش بــن، بــە پشــت 

ــە گوناهــە  بەســتن بــە فەرموودەكــەی پێغەمبــەر )د.خ(: ) ایاكــمومحقــراتالذنــوب( جگەرەكێشــانیش ل

بچوكەكانــە كــە زیــان بــە تەندروســتی گشــتی دەگەیەنێــت و دەبێتــە هــۆی بەفیرۆدانــی پــارە.

ئەگــەر خــودای گــەورە ئــەو هەمــوو بەخششــە باشــانەی پــێ بەخشــیوین بــۆ ســوودیان لــێ وەرنەگریــن. 

چونكــە الشــەمان ســپاردەیەكی خودایــە و دەبێــت پارێــزگاری لــێ بكەیــن.
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 أَنفَُســُكۡمۚ 
ْ
چونكــە دوكــەڵ زیانبەخشــە بــە الشــەی مــرۆڤ، و ئالــەم ئایاتــەدا هاتــووە: ) ... َواَل َتۡقتُلُٓوا

َ َكاَن ِبُكــۡم َرِحيًما  ( )النســا ء 29( ِإّنَ ٱلّلَ
ــەر.  ــری كۆمپیوت ــە ئامێ ــەت ب ــوێنی تایب ــۆ ش ــات ب ــت و دەیب ــوڕی دەگرێ ــاری ك ــتی ئ ــی دەس ــا دایك ئینج

ــەی  ــاری وێن ــەوە. و دایكــی ئ ــۆری ئەنتەرنێــت دەكات ــی جگــەرە لەســەر ت ــە زیانەكان ــەت ب و شــوێنی تایب

ــەی دەدات. ــانی كوڕەك ــەرە پێش ــی جگ ــە نەهامەتیەكان ــبووان ب توش

ئــەوەی ســەرنجی ئــاری ڕاكێشــا لــە كاتــی گەڕانــدا. ئــەو ناونیشــانە دیــارە بــوو كــە باســی لــە زیانەكانــی 

جگەرەكێشــان دەكــرد بــۆ منــدااڵن و گەنجــان كــە ئــەم خااڵنــەی لــە خــۆ گرتبــوو:

1- زیانگەیاندنبەدڵوسیەكان.

2- تەنگەنەفەسی.

3- كۆكەیبەردەوام.

4- وەرینی موی سەرو بۆنی زۆر ناخۆش.

5- زەردبوونی ددانەكان.

ــی  ــتی دایك ــوو، دەس ــەوە دیارب ــە دەم وچاوی ــیمانی ب ــە پەش ــرد ك ــی ك ــەیری دایك ــاری س ــدا ئ ــە كۆتایی ل

ــم. ــەرە ناكێش ــە دواوە جگ ــڕۆ ب ــت لەم ــان بێ ــان پەیم ــە گی ــوت دایك ــی گ ــی پێ ــرد و زۆر بەهێمن ماچك

66



67

1- دایك بە كوڕەكەی گوت: قەت چاوەروانی ئەو كارە خراپەم لێ نەدەكردی. بۆچی؟

2- ئاینی ئیسام فەرمانی چیمان پێ دەكات؟

3- بۆچونی ئیسام بەرامبەر جگەرەكێشان چییە؟

4- ئایەتێكی قورئانی پیرۆز بنووسە كە باس لە بەفیرۆدانی پارە دەكات؟

5- ئەوەی دەیزانیت دەربارەی زیانەكانی جگەرەكێشان باسی بكە؟

6- ئەمانە تەواو بكە:

ئـ- خودای گەورە بۆ مرۆڤ، .............حەاڵڵ كردووە و داوامان لێ دەكات دوور بكەوینەوە لە............ .

ب – پێغەمبەر )د.خ( دەفەرموێت: )إیاكم و محقرات.................(.

پ - جگەرە كێشان دەردێكی ترسناكە لەسەر ................. .

ت - لە دەمی ................. بۆنێكی ناخۆش دێت.

خۆمڕادەهێنملەسەر:

1- دووركەوتنەوە لەو شوێنانەی كە جگەرەی تێدا دەكێشرێت و هاوڕێیەتی جگەرەكێشان ناكەم.

2- ئامۆژگاری هاوڕێیەكانم بە دووركەوتنەوە و خۆپاراستن لە جگەرە كێشان دەكەم.

بــۆ  ئاگاداركردنــەوە  زانیــاری  و  پۆســتەر  ئامادەكردنــی  بــە  هەڵدەســتن  قوتابیــەكان  و  مامۆســتا 

هۆشــیاركردنەوەی قوتابیــان لــە مەترســی جگەرەكێشــان لەســەر تەندروســتیی مــرۆڤ و كۆمەڵگــە 

شــەرعەوە. لەالیــەن  قەدەغەكردنــی 

گفتوگۆ

چاالكی
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وانەیبیستوسێ
حەرامكردنیمەیخواردنەوە

ــان  ــە زی ــی خواردن ــەكان و حەرامكردن ــە خۆش ــی خواردن ــەاڵڵ كردن ــام ح ــی ئیس ــی ئاین ــە چاكەكان ل

ــرۆڤ دەدات. ــت م ــە دەس ــری ل ــەی ژی ــەكانە و ئەوان بەخش

ــۆی  ــری خ ــتی ژی ــە سروش ــرۆڤ، ل ــە م ــە ك ــەرەق( خواردنەوەی ــەی – ع ــە )م ــەو قەدەغەكراوان ــك ل  یەكێ

ــات. الدەب

چونكــە حەرامكردنــی لــە ئیســام دا پەیوەســتە بــە ڕوداو و زەرەر، قورئــان و فەرمــودەكان بەڵگــەی حاشــا 

هەڵنەگــرن لەســەر قەدەغەكردنــی )مــەی(.

خودای دلۆڤان دەفەرموێت:

ــِن  ـٰ ۡيطَ ــۡن َعَمــِل ٱلّشَ ــُم ِرۡجــٌس  ّمِ ـٰ َۡزلَ
ۡ

َنَصــاُب َوٱل
ۡ

َميۡــِسُ َوٱل
ۡ
 َوٱل

ُ
َخۡمــر

ۡ
 ِإّنََمــا ٱل

ْ
يــَن ءَاَمنـُـٓوا ِ ــا ٱّلَ َ ـٓـأَ ّيُ ـٰ ) َي

ــوَن ( )المائــدة 90(. ــۡم تُۡفِلُح ُ    لََعّلَُك ــوه ُ فَٱۡجَتنِب
لە فەرموودەی پێغەمبەریشدا )د.خ( هاتووە: 

)كلشراباسكرفهوحرام( واتا: هەر خواردنەوەیەك سەرخۆشكەر بێت حەرامە.
)ومــااســكركثیــرهفقلیلــەحــرام(. واتــا: هــەر خواردنەوەیــەك بــەزۆر خواردنــەوەی سەرخۆشــكە ر بێــت 

حەرامــە. كەمە كە یشــی 
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هۆكارەكانیحەرامكردن:

1- كارێكی پیسی قیزەونە و تەنها لە كاری شەیتان دەچێت.

2- دەبێتە هۆی دوژمنایەتی و دووبەرەكی و شەڕ و ئاژاوە لە ناو خەڵكیدا.

3- مــرۆڤ دور دەخاتــەوە لــە هەمــوو جــۆرە خوداپەرســتییەك  و قورئــان خوێنــدن و نوێژكــردن و 

تەندروســتی تێكدەچێــت.

4- یەكێكە لە زیان بەخشەكان، كە لە كەسێتی مرۆڤ كەم دەكاتەوە.

5- دەبێتە هۆی بەفیرۆدانی پارە.

تەنهــا مــەی خواردنــەوە حــەرام نەكــراوە، بەڵكــو ئــەوەی پەیوەنــدی پێــوە هەیــە، پێغەمبەرمــان )د.خ( 

دەفەرموێت:)لعــناهللالخمــر،وشــاربها،ومعتصرهــا،وحاملهــا،والمحمــولالیــە،وآكلثمنهــا(. واتــا: 

خــودا نەفرەتــی لــە مــەی كــردووە، هەروەهــا ئــەوەی دیخواتــەوە و ئــەوەی دەیگوشــێت و ئــەوەی بــاری 

دەكات و ئــەوەی لەســەری بــار دەكرێــت و ئــەوەی نرخەكەشــی دەخــوات. 

 لــە قورئانیشــدا )چــوار( ئایــەت هاتوونەتــە خــوارەوە بــۆ ڕێگرتــن لــە خواردنــەوەی مــەی. و لــە بەزەیــی 

خــودای گــەورە بــۆ بەندەكانــی قەدەغەكردنــی هــەر شــتێك بەیەكجــار نەبــووە و بەچەنــد جارێــك بــووە، 

بــۆ ئــەوەی موســڵمان بتوانێــت فەرمانەكانــی خــودای گــەورە بەتــەواوی جێبەجێبــكات.

ــە ــووە،ك ــیلەســەرداهات ــووەوچــوارئایەت ــاغب ــەچــوارقۆن ــردنب ــەیحەرامك ــاندام ــەقورئ ل

ــەن: ــشئەمان ــردنئایەتەكانی ــیحــەرامك ــۆقۆناغ ــەوەب ــەقەدەغەكردن ــەوەل موســڵماندەگوازێت

ــِب َتّتَِخــُذوَن ِمنۡــهُ َســَكًرا  ـٰ َۡعنَ
ۡ

 ِٰت ٱلنَِّخيــِل َوٱل
َ

1 - خــودای گــەورە دەفەرموێــت: ) َوِمــن َثَمــر

ـُـوَن ( )النحــل 67(. ئەمــە یەكــەم ئایەتــە دەربــارەی بابەتــی  ــۡومٖ َيۡعِقل ــًة  لَِّق َي
ٓ
ــنًاۚ ِإّنَ ِف  ذَ ٰلِــَك َل ــا َحَس َوِرۡزًق

ــوارەوە. ــە خ ــەی( هاتۆت ــی و م )سەرخۆش

ــِفُع  ـٰ ــٌر  َوَمنَ ــا ِإۡثٌ َكِب  فِهِيَم
ۡ

ُــل ۖ ق ــِسِ َميۡ
ۡ
ــِر َوٱل َخۡم

ۡ
ــِن ٱل ــلُوَنَك َع َ

ـٔ 2- خــودای گــەورە دەفەرموێــت: ) يَۡس

ــَرُ ِمــن ّنَۡفِعِهَمــاۗ  ...( )البقــرة 219(. لــەم ئایەتــەدا بــاس لــە خراپــی )مــەی( دەكات و 
ۡ

ُمُهَمــا أَك
ۡ

لِلنـَّـاِس َوِإث
هانــی موســوڵمان دەدات بــۆ دووركەوتنــەوە لێــی. 

3 -  قۆناغــی ســێیەم ئەویــش حەرامكردنــی )مــەی( خواردنەوەیــە لــە كاتــی نوێژەكانــدا، بەهــۆی ئــەوەی 

كــە یەكێــك لــە هاوڕێیانــی پێغەمبــەر )د.خ( پێشــنوێژی بــۆ هاوەڵەكانــی دەكــر و بەهــۆی سەرخۆشــیەوە 

قورئانــی بەغەڵــەت بــۆ خوێندنــەوە و بــۆ پێغەمبەریــان گێڕایــەوە و خــودای گــەورە ئــەم ئایاتــەی نــاردە 

ـُـوَن   ــا َتقُول  َم
ْ
ــوا ــٰى َتۡعلَُم ٰى َحّتَ

َ
ــر ـٰ ــُمۡ ُسَك ــٰوَة َوأَن لَ  ٱلّصَ

ْ
ُــوا ب َ

 اَل َتۡقر
ْ
ـُـوا ــَن ءَاَمن ي ِ ــا ٱّلَ َ ٓــأَ ّيُ ـٰ خــوارەوە: ) َي

.....( )النســا ء43(.   
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ــاُب  َنَص
ۡ

ــِسُ َوٱل َميۡ
ۡ
 َوٱل

ُ
ــر َخۡم

ۡ
ــا ٱل  ِإّنََم

ْ
ــٓوا ُ ــَن ءَاَمن ي ِ ــا ٱّلَ َ ــأَ ّيُ ٓ ـٰ ــی: ) َي ــە ئایەت ــی ب ــی كۆتای 4 - قۆناغ

ُ لََعّلَُكــۡم تُۡفِلُحــوَن ( )المائــدة 90(. لــەم ئایاتــەدا  ــِن فَٱۡجَتنِبـُـوه ـٰ ۡيطَ ــۡن َعَمــِل ٱلّشَ ــُم ِرۡجــٌس  ّمِ ـٰ َۡزلَ
ۡ

َوٱل
خــودای گــەورە تــەواو )مــەی( حەرامكــردوە و پێویســتی كــرد لەســەر هەمــوو موســوڵمانێك بەحەرامــی 

ــَع  ــنُ أَن يُوِق ـٰ ۡيطَ ــُد ٱلّشَ ــا يُِري ــووە: ) ِإّنََم ــەدا هات ــی ئایەتەك ــە كۆتای ــت، وەك ل ــێ دووربكەوێ ــت ل بزانێ

 
ۡ

لَــٰوِةۖ فََهــل ِ َوَعــِن ٱلّصَ ــِر ٱلّلَ
ۡ

كُــۡم َعــن ِذك َميۡــِسِ َوَيُصّدَ
ۡ
َخۡمــِر َوٱل

ۡ
َبۡغَضــاءَ ِف ٱل

ۡ
َعــَد َٰوَة َوٱل

ۡ
َبۡينَُكــُم ٱل

ــوَن    ( )المائــدة 91(. ُ ــُم ّمُنَت أَن
هاوەاڵنی پێغەمبەر وەاڵمی ئایاتەكەیان دایەوە و گوتیان )وازمان هێنا، وازمان هێنا(.

1-هۆكاریحەرامكردنیمەیخواردنەوەچییەلەئیسالمدا؟
 2-حیكمەتچییەلەحەرامكردنیمەیبەچەندقۆناغێك؟

 3-قۆناغەكانیحەرامكردنیمەیبژمێرەبەپشتبەستنبەئایەتەكانیقورئان.

گفتوگۆ

چەنــدگروپێــك)4-5(قوتابیــانڕاپــۆرتبنوســندەربــارەیزیانەكانــی)مــەی(خواردنــەوەلەســەر
تەندروســتی.

چاالكی



الپەڕەبابەتوانە
3پێشەكی

وهرزییەكەم
7تاك و تەنیایی خودای گەورە وانەی یەكەم
 9توانای خودای گەورە وانەی دووەم
12چاكەی خودا بەسەر مرۆڤەوەوانەی سێیەم

16چاكەی خودای گەورە ...وانەی چوارەم
19چەند پەندێك لە چیڕۆكەكانی قورئان )هاوڕێیانی  ئەشكەوت(وانەی پێنجەم
22چەند وێنەیەك لە ژیانی پێغەمبەر)د.خ(وانەی شەشەم

25عائیشە دایكی باوەڕداران)رەزای خودای لەسەربێت( وانەی حەوتەم
27بەرپرسیارێتی لە ئیسامدا وانەی هەشتەم

30دەمارگیری زیان و چارەسەروانەی نۆیەم  
33توڕەبوون زیان و چارەسەروانەی ده یە م 

35دڵسۆزی لەكاركردنوانەی یازدەیەم
37ئیرەیی وانەی دوازده یە م 
39حەرامكردنی ماددە هۆشبەرەكان وانەی سێزده یە م 
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الپەڕەبابەتوانە
وهرزیدووهم

42چیرۆكی یونس )ڕەزای خودای لەسەربێت( وانەی چوارده یە م
45هاوەاڵن پلەو پایەیان لەالی موسڵمانان وانەی پازده یە م

46دەستەبەری كۆمەاڵیەتیوانەی شازدەیەم
50دەستەبەری هەتیووانەی حەڤدەیەم
52ڕێگرتن لە بەفیڕۆدان و زیادەڕۆییوانەی هەژدەیەم
54حەج و مەرجەكانی وانەی نۆزدەیەم

57كاتی حەجوانەی بیستەم
62سەالحەددین ئەیوبیوانەی بیست و یە ك
65جگەرەكێشان و زیانەكانی وانەی بیست و دوو
68حەرامكردنی مەی خواردنەوەوانەی بیست و سێ

71ناوه رۆك

ناوەرۆك

72


