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 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )
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 دروستى بةكارهَينانى ووشةى)خودا( 
  لة جياتى ووشةى )اهلل(

 لة ئاخاوتن و نوسني و ئامؤذطارى و ثةرسشتةكاندا
  ذينةوةيةكى بةَلطةدارى فيقهى بةراووردكاريية ـ ـ تويَ

  

 

 نوسينى: 

 موفتى محمود مصطفىحسن خالد   د. .ث 
 ى فةتوا لة كوردستانانى باَلثرؤفيسؤر لة زانكؤى سةالحةددين، سةرؤكى ئةجنومة 

 

 

 

 

 

 كوردستان 

 ز 2023ك = 1444 



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

 

 

  
 

 
 

 لة بَلاوكراوةكاني
 يةكيَيت زاناياني ئاييين ئيسالمي كوردستان

 
 
 

  لة جياتى ووشةى )اهلل( دروستى بةكارهيَنانى ووشةى)خودا( :ناوى كتيَب
 ى بةَلطةدارى فيقهى بةراووردكاريية ـ   ذينةوةيةكـ تويَلة ئاخاوتن و نوسني و ئامؤذطارى و ثةرسشتةكاندا

 موفتى محمود مصطفىحسن خالد   : ثرؤفيسؤر دكتؤردانةر
 : يةكيَتى زانايانى ئايينى ئيسالمى لة كوردستان )مةكتةبى راطةياندن(لة بَلاوكراوةكانى

 : ) يةكةم(. ضاثى 
 رؤذهةَلات :ضاثخانةى

 ز2023هـ ـ 1444: ساَلى بالوكردنةوة
 ەد هەرتەلی: ئەحمديزاين

 : مەال عبدالله شێرکاوەییبەرگ

 .پێدراوە 2023ی ساڵ (391)هەرێمی کوردستان ژمارە سپاردنی  /لە بەرێوەبەرایەتی گشتی کتێبخانەگشتیەکان  :ذمارةى سثاردن 
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:ێترموفەەخودای میهرەبان د  

ٍة إَِّلَّ َخََل فِيَها نَِذیر } ۡن أُمَّ ِ بَِشيرا َونَِذیرۚا َوإِن م ِ َك بِٱۡلَحق  ـٰ  { إِنَّۤا أَۡرَسۡلنَ
(٢)ُسورة فَاطر:   

ُسوٍل إَِّلَّ بِ }   ُ َمن َوَمۤا أَۡرَسۡلنَا ِمن رَّ ِلَساِن قَۡوِمهِۦ ِليُبَي َِن لَُهۡمۖۡ فَيُِضلُّ ٱَّللَّ

{ یََشۤاُء َویَۡهِدی َمن یََشۤاُءۚ َوُهَو ٱۡلعَِزیُز ٱۡلَحِكيم  

( ٤سورة إِبراهيم:  ) 



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

 

 ندەی میهرەبان(بەخش)بە ناوی خودای 

هللا شفيعنا محمد وعلی   الحمدەلل والصَلة والسَلم علی سيدنا رسول    

 :جمعينأآله وصحبه 

  پێشەکی:

لەم دوواییانەدا لێرەو لەوێ بە داخەوە خەریکە وەهمێک پەیدا دەبێت،      

خەڵکێکی سەر مینبەریش بە نەزانین و تەقلیدکرنی کوێرانە شوێنی ئەو وەهمە 

بەکارهێنانی  دەکەون و شوبهەیەکیان لێ بووە بە راستی کە گوایە دروست نییە

( لە زمانی واتای زاراوەی )  لە بریزاراوەی )خودا( لە زمانی کوردیدا 

عەرەبیدا، یان وەرگێڕانی )صفات( و ناوە جوانەکانی خودا بۆ زمانی جگە لە 

عەرەبی، کە لە راستیدا ئەمە هیچ بنەمایەکی شەرعی و عەقڵی و زمانەوانی نییەو 

هیچ کێشەیەکی شەرعی و عەقائیدی و عورفی و عەقڵی و زمانەوانی لەوەدا نییە کە 

اربێژ یان نوسەر یان هەر خەڵکێکی ئاسایی بە منونە لە جیاتی ئەوەی بڵێت: گوت

(، بڵێت: )خودا(، یان لە بری ئەوەی بڵێ: )الرحمن(، بڵێت: )بەخشندە(و لە )

بری )الرحیم( بڵێ: )دلۆڤان( یان )بە بەزەیی( یان )میهرەبان(یان هەر واتایەکی لەو 

تەنانەت لە یەک ـ ەیەک نییە دوو دەربڕین چونکە کێش  چەشنەو بە هەرزمانێکی تر.

 د دەکرێت.نبۆ یەک مەبەست و یەک واتا بەکار بێت کە بە ھاو واتا ناوزە ـ زمانیشدا
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بۆیە حەزم کرد توێژینەوەیەکی وورد و دروست لەو رووە ئەنجام بدەم و ئەو       

ان و راستیە بخەمە ڕوو، نا دروستی ئەو تێنەگەشتنە بسەملێنم بە بەڵگەی قورئ

 ی بەرزی ئیسالم، بە تەوفیق و یارمەتی خودای پەروەردگارم،نازانايسوننەت و رای 

ئەم توێژینەوەیە جگە لەوانەی کە رابوورد چەندین هەروەها جێگەى باسه كه 

چەمکی پەیوەستدار بەو بابەتانەوە لە خۆ دەگرێت، هەمویشی بە شێوازی فیقهی 

به  ن و سوننەت و دەقە شەرعییەکان،بە بەڵگەکانی قورئا بەراوردکاری پاڵپشنت

( لە ئاخاوتن و )دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى ) :ناوى

نوسني و ئامۆژگاری و پەرسشەكان ـ توێژینەوەیەکی بەڵگەداری فیقهی 

بەو هیوایەی کە سودبەخشنب بۆ موسڵامنان بە گشتی و  (-بەراووردكارييه 

املوفق  ای نەتەوە غەیرە عەرەبەکان بە تایبەتی، وموسڵامنانی کورد و تێکڕ 

 .للصواب، وصلی الله علی سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ٲجمعین

                                                             

 

 نوسەر

 کوردستان -هەولێر

 ز٢٠٢٣ /2/1

 

  



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

 

 )درێژەی توێژینەوەکە(

ا  }:خوای میهرەبان دەفەرموێت َنۖۡ أَی ا مَّ ـٰ ۡحَم َ أَِو ٱۡدُعو۟ا ٱلرَّ قُِل ٱۡدُعو۟ا ٱَّللَّ

( بکەن و بیپەرسنت، یان بانگی خودا ) :واته (1){تَۡدُعو۟ا فَلَهُ ٱۡۡلَۡسَمۤاُء ٱۡلُحۡسنَٰىۚ 

بانگی رەحامن بکەن و بیپەرسنت، هەرکامێکیان بانگ بپەرسنت و بپاڕێنەوە لێی تەنها 

 .وە جوانەکانبۆ ئەوەو شایستەی ئەوە نا

 تەنها بە زمانی عەرەبی بانگی خودا بکەن و :نەیفەرمووەقورئان بەاڵم 

 ئیدی بیپەرسنت، بۆیە ئەمە هەرگیز بەڵگە نییە لەسەر ئەوەی تۆی موسڵامنی کورد

ە لە نەتوانیت بانگ و عیبادەت و ستایشی پەروەردگارت بکەیت )جل جاللە( بە جگ

ان ی (نیت بکەیت جگە بە لەفزی جەاللە )زمانی عەرەبی یان بانگی خودا نەتوا

 عەرەبی لە قورئاندا هاتووە.. زماىنسیفەت و ناوەکانی تری کە بە 

ەر ( بپەرستە. ئەویش ئەگ) بەڵێ؛ ئەگەر گوترا بە کەسێکی غەیرە عەرەب:

 .( کێیە و پێم بناسێنەتازە موسڵامن بووبێت دەڵێی )

ا( خود ( واتە: )بڵێی پێی: ) واڵمدا تۆیش پێویستەو واجبەو مەجبووری لە

 .وەرەانە کە تەنها پەرسرتاوی هەقەو دروستکار و پەروەردگاری هەموو بونەتاقی 

                                                           

 (.١١٠)سورة اإلرساء: (1)
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(دەزانرێت مەبەست لێی )خودا( ئیرت پاش ئەو پێناسەیە هەرکات گوترا )

یە، )جل جاللە(، بە پێچەوانەیشەوە هەرکات گوترا )خودا( دەزانرێت مەبەست لێی 

( یە )جل شٲنە(، جیاوازییان تەنها گۆڕینی زمانەو دەربڕینە هیچی تر، ئەویان بە )

چونکە مەفهوم و واتاو ماناو مەبەست لە هەردووکیان ، عەرەبی و ئەمیان بە کوردی

 تەنها زاتی حەق تەعاالیە.

بۆیە دروستە ووشەی نارساوی خودا بەکاربهێرنێت بۆ هەموو جۆرە 

زیکرێک و هەموو جۆرە مامەڵەیەکی شەرعی لە تێکڕای  عیبادەتێک و هەموو جۆرە

دەرگاکانی شەریعەتدا، تەنانەت لە بانگ و قامەتیشدا بۆ هەندێ حاڵەت دروستەو 

پێی رای هەندێک لە مەزاهیبی ئەهلی  لە خودی نوێژیشدا بۆ هەندێ کەس و بە

بو سوننەت دروستە، تەنانەت بۆ کەسێک سورەتی فاتیحەی نەزانێت الی پێشەوا ئە

نێت تەنانەت لە ێحەنیفە دروستە واتاکەی بە زمانی فارسی یان کوردی بخو 

تا فێر دەبێت، قەولێکی تری هەیە دەفەرموێت پاش فێربوونیشی هەر  ،نوێژیشدا

 .دروستە

نەبوەتە فەتوا لەو مەزهەبەکەیدا و فەتوای جمهوری  یئەخريە بەاڵم ئەم قەولە

تی فاتیحە بخوێنێت پێویستە بە یان دروسرتە کە کەسێک نەیتوانی سورەازان

ئەندازەی ئەو زیکری خودا بکات هەتا فێر دەبێت، جا بە عەرەبی زانی واجبە بە 

عەرەبی بێت، ئەگەرنا، جگە لە فاتیحە دروستە هەموو ویردو زیکرو تەسبیحات و 

ێژدابەسنت و سەالم دانەوەی نو ی  (اکرب )ت و اتەحییات و شەهادەت و ساڵو 



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

ريان ێوكاته ى فەتا ئ ی یان هەر زمانێکی تر ئەنجامی بدات،دکور نوێژەکانی بە 

 وەک بە درێژی دێینە سەر بەڵگەو دەقەکانی زانایانی ئیسالم لەو رووەوە.. ت،ێبدە

 و هەروەها بە کۆی دەنگ دروستە لە مامەڵەو سوێند خواردن و تەاڵقدان

لەالی  تەنانەت نیکاحیشـ شایەتومان و ویردو زیکری دەرەوەی نوێژەکان 

ە بدروستە  ـ شافیعیەکان لهحەنەفیەکان و الی پێشەوا غەزالی و غەیری ئەویش 

 . (خودا)بڵێی  ()لە جیاتی ناوی وه  ،کوردی بییان ڵێت

 خوێنەری بەڕێز:

 ( لە عەرەبیدا عەلەمەو دیار و نارساوە بۆ زاتیوەک چۆن ووشەی )

)خودا( عەلەم و دیارو پەروەردگاری پەرسرتاوی بە حەق، هەروایش ووشەی 

 نارساوە بۆ هەمان زاتی حەق )جل جاللە(.

ە ت( یش ل)ان ( تەنها بە )ضمري( ی )ُە( یان )ُهَو( یانتەنانەت ئەگەر زاتی )

ر (هەدەستەواژەی عەرەبیدا بەکاری بهێرنێت و ئاماژەیان پێ بکرێت بۆ )

 دروستەو مەبەست هەر خودایە.

( ێک مري( تەنها )ضن جێگەدا لە جیاتی لەفزی )بۆیە لە قورئاندا لە چەندی

، خودا یان )ضمري الشٲن( یان )غائب( یان تەنانەت ضمريی شاراوه بەکارهاتووە بۆ

 وەک ئایەتەکانی : 
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َمُد ٭ لَۡم یَِلۡد  }: سورەتی ئیخاڵس کە هەموی تێدایەـ 1 ُ ٱلصَّ ُ أََحٌد ٭ ٱَّللَّ قُۡل ُهَو ٱَّللَّ

  (2) { یَُكن لَّهُۥ ُكفًُوا أََحُد  َولَۡم یُولَۡد ٭ َولَمۡ 

ِت أَن  }ضمري ی )انت( و )ك( ی )خطاب( وەک لە ئایەتی:  -٢ ـٰ فَنَاَدٰى فِی ٱلظُّلَُم

ِلِميَن  ـٰ نََك إِن ِي ُكنُت ِمَن ٱلظَّ ـٰ ۤ أَنَت ُسۡبَح هَ إَِّلَّ ـٰ ۤ إِلَ   (3) {َّلَّ

جیاتی  هەروەها ووشەی )الذي( كه ئيسمی )موصول( ه، لە زۆر جێگەدا لە

َوُهَو ٱلَِّذی یَتََوفَّاُكم  } ( بەکارهاتووە لە قورئاندا وەک:لەفزی جەاللە )

وَ  }، (4){..بِٱلَّۡيلِ  ـٰ .. َوٱۡۡلَ   ٰتِ َوُهَو ٱلَِّذی َخلََق ٱلسََّم ِۡۖ   (5){ۡرَض ِبٱۡلَحق 

  یان هەروەها خودا لە قورئاندا لە جیاتی ناوی خۆی ببات بە )ضمري(ی )ٲنا(

 :وە وەکێناهیمی زاتی پاکی بۆ خۆی بەکاری تەعظان )ٳنَّا( یان )نا( بۆ بە )نحن(ی

ِعيَشتَُهۡم فِی  }قوله تعاىل: ـ 1 أَُهۡم یَۡقِسُموَن َرۡحَمَت َرب َِكۚ نَۡحُن قََسۡمنَا بَۡينَُهم مَّ

ۡنيَۚا َوَرفَۡعنَا بَۡعَضُهۡم فَۡوَق بَۡعض..    (6){ٱۡلَحيَٰوِة ٱلدُّ

ِفُظوَن * َولَقَۡد أَۡرَسۡلَنا ِمن إِنَّ  }قوله تعاىل:  -2 ـٰ ۡكَر َوإِنَّا َلهُۥ َلَح ۡلنَا ٱلذ ِ ا نَۡحُن نَزَّ

ِلينَ   (7){قَۡبِلَك فِی ِشيَِع ٱۡۡلَوَّ

                                                           

 (.٤-١)سورُة اإلخالص:  (2)

 (.٨٧)سورة األنبياء:  (3)

 (.٦٠)سورة األنعام من اآلیة:  (4)

 (.٧٣األنعاِم:  )سورة( 5)

 (.٣٢)سورة الزخرف من اآلیة:  (6)

 (.١٠-٩)سورة الِحجر: ( 7)



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

ە ەو ب( ووشەی )رب( لە قورئاندا بەکارهاتوو هەروەها له جیاتی ووشەی )

 وات ربهۆی )مضاف الیه(كەی بۆ ووشەیەکی تری وەک: )رب العاملین، رب السام

(ێکی اٲلرضین، رب العرش ، رب املالئكة ، رب الفلق، رب الناس،( یان بۆ )ضمري

.(، ، ربهم.وە وەک )ريب ، ربنا ، ربكم، ربك، ربكام، ربە  وەک: )یاء ، نا، كم، ك، كام(

ش لە کە هەموو ئەوانەی (جل جاللە)دەرکەوتووە کە مەبەست لەوانە پەروەردگارە 

 چەندین ئایەتدا هاتوون.

ان ییەک الی ووشەبۆ  (ووشەی )ٳالە( هاتووە بە ئیزافەهەروەها لە جیاتی )

وەک  زەمیرێکی تر کە بەهۆیەوە دەردەکەوێت کە مەبەست لێی زاتی حەق تەعاالیە،

 ..(.)ٳلهك، ٳلهنا، ٳلهكم ،)ٳلە الناس(، )ٳله آبائك(

ەر شێوازی لە بچەندین شێوازی تریش، کە لە قورئاندا بەکارهاتووەو 

هُ قُۡرءَ  } ئاخاوتنی زمانی عەرەبی وەک دەفەرموێت: ـٰ  لََّعلَُّكمۡ  َعَربِي ا  ٰ نًاإِنَّۤا أَنَزۡلنَ

هُ ُحۡكًما َعَربِي ۚا.. أَنَزلۡ   ِلكَ َوَكذَ  } (8){تَۡعِقلُونَ  ـٰ قُۡرَءانًا َعَربِيًّا َغۡيَر ِذی ِعَوج  } (9){نَ

  (10){لَّعَلَُّهۡم َیتَّقُوَن 

( قورئان )ٳلَه( ی بەکارهێناوەو بە زەمیری ەی )اتی ووشيبۆیە لە جی

ه وَ  } شەئنیش )هو( بۆی گێڕاوەتەوە، وەک دەفەرموێت: ـٰ ُهُكۡم إَِل ـٰ َه إَِّلَّ  اَوإِلَ ـٰ ۤ إِلَ ِحد َّلَّ

                                                           

 (.٢)ُسورُة يوسف:  (8)

 (.٣٧)ُسورة الرّعد من سورة:  (9)

 (.٢٨)سورة الزُّمر:  (10)
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B A 
 پ.د. حسن خالد مصطفى محمود موفتی

ِحيُم  ُن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم هَ إَِّلَّ ُهَو ٱۡلَحیُّ ٱۡلقَيُّومُۚ  }، (11){ُهَو ٱلرَّ ـٰ  إِلَ
ُ ََّلۤ یُّ َوُهَو ٱۡلَعلِ ...ٱَّللَّ

ا بِٱۡلِقۡسِطۚ  }، (12){ٱۡلعَِظيمُ  ئَكةُ َوأُ۟ولُو۟ا ٱۡلِعۡلِم قَۤائَم  ـٰۤ َه إَِّلَّ ُهَو َوٱۡلَمَل ـٰ ُ أَنَّهُۥ ََّلۤ إَِل َشِهَد ٱَّللَّ

َه إَِّلَّ ُهَو ٱۡلعَِزیُز ٱۡلَحِكيُم  ـٰ َه إَِّلَّ ُهَوۚ لَيَۡجَمعَنَُّكۡم إِلَٰى یَۡو  }، (13){ََّلۤ إِلَ ـٰ ُ ََّلۤ إَِل ِم ٱَّللَّ

َمِة.. ـٰ   (14) {ٱۡلِقيَ

لەبەر ئەم بەکارهێنـــانەی قورئـــانە بـــۆ لەفـــزی )هـــو( کە تەعبیـــرە لە زاتـــی 

ــوون زیکــری ــان دەفەرم ــانی خــودایە،  خــودا، زانای ــا هــو( لە باشــرتین زیکرەک )ی

ــیامم ەلەو روو  ــەوا ئ ــەوە پێش ــیش ــودی (دین)فخرال ــی و س ــدین نهێن ی رازی چەن

ــ ــئیامن ــی )الفص ــر بەش ــرەدا لە ژێ ــه ی لەو زیک ــلة لل ــامء الحاص ــيف ا األس ل التاس

ــر ناونیشــانی:و  رسار مــن التصــوف ا  ــاب األســامء املضــمرة( لە ژێ ــاىل مــن ب تع

ــ   ــو»لف ــت:«ه ــ   دا دەفەرموێ ــم  ن لف ــو»وواعل ــوال « ه ــة و ح ــه  رسار عجيب في

ــه، وبعضــها ال رشكــن، قــال مصــنف  ــره وبيان ــة، فبعضــها رشكــن قحــه وتقري عالي

بـــت  رسارا لطيفـــة، إال  أ كلـــام  قابـــل تلـــك الكتـــاب: و نـــا بتوفيـــق اللـــه كت

الكلــامت املكتوبــة جــا  جــده ا القلــب مــن البهجــة والســعادة عنــد  كــر كلمــة 

ــو» ــذا « ه ــد ه ــريا، فعن ــاهدة حق ــوال املش ــك األح ــبة إىل تل ــوب بالنس ــد املكت  ج

                                                           

 (.١٦٣)سورة البقرة:  (11)

 (.٢٥٥)سورة البقرِة:  (12)

 (.١٨)سورة آل ِعمران:  (13)

 (.٨٧)سورة النّساء من اآلیة: ( 14)



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

عرفـت  ن لهــذه الكلمــة تـجيريا عجيبــا ا القلــب ال يصـل البيــان إليــه، وال ينتهــ  

 .(15)فلنكتب ما رشكن  كره فنقول: فيه  رسار..الخو الرشح إليه،

وەاڵمدا  گێڕانی بۆ بکرێت، لەوەر رەنگە بگوترێت ووشەی عەلەم ناکرێت 

 :نيدەڵێ

وەی زارا عەلەمە، بەاڵم واتای عەلەمەکە چییە؟ هەروەها لە بەڵێ زاراوەی 

یهان جتری نی گەال عەرەبدا واتاکەی چییە؟ چونکە زارەوەیەکی عەرەبییەو پێویستە 

 عەرەب.بۆ نەک تەنها  ,واتاکەی بزانن چونکە ئیسالم بۆ هەموانە

 تبێخۆ نا الرحمن الرحیم( چییە؟ کە کەسێکی کورد دەڵێت: واتای )بسم 

مانا  جا ئەگەر وات گوت، چیت(! ی الرحامنی الرحیمناوی  بڵێیت واتە: )بە

 کرد؟

 ییە؟چرحمن و الرحیم( کێیەو ( مەبەست لە )الچی ) اىنی ت:کەسەکە ئەڵێ

خودایە و )الرحمن( یس سیفەتی ئەوەو بە واتای  مەجبوری بڵێیت: 

 .میهرەبانۆڤان و لبەخشندەیە، و )الرحیم( یش واتە د

بە درێژی تەفسیری بەسمەلەی بۆ   ئەگەر زیاتریشی پێویست بوو، پێویستە

 وە.تەفسیریان کردو  وەک تەفسیری زانیان کە هەندێکیان بە سەد الپەڕە، بکەیت

                                                           

 (.135 /1مفاتيح الغيب  و التفسري الكبري للفخر الرازي: ) (15)
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 پ.د. حسن خالد مصطفى محمود موفتی

بسم  ونەبۆ ئەوەی کە لە قورئاندا یان لە نوێژدا یان لە ئاخاوتنی خۆیدا بە من

 انێت واتاکەی چییە، بز ی کرد 

ــیچ  ــووەو ه ــت بەاڵم کەس نەیگوت ــیش بێ ــەیە عەلەم ــا ئەو ووش ــک دەليب لێ

نــیە بــاس لەوە بکــات کە نابێــت واتــاکەی وەربگێــڕدرێتە زمــانی غەیــری عەرەبــی، 

ــێ ــایەتیبە پ ــهُ  }: چەوانەوە ئ ۡن ــَرج م ِ ــۡدِرَه َح ــی َص ــن فِ ــََل یَُك ــَك فَ ــِزَل إِلَۡي ٌ  أُن ـٰ ــ ِكتَ

ِمنِيَن  َۡ ــ ــَرٰى ِلۡلُم ــهِۦ َوِذۡك ــِذَر بِ ــرێتەوە  (16){ِلتُن ــان رونبک ــتە بە قورئ ــومە پێویس مەعل

ۡكَر ِلتُبَــي َِن ِللنَّـــ }و تەفســیر و بەیــان بکرێـــت بە ئــایەتی:  اِس َوأَنَزۡلنَـــۤا إِلَۡيــَك ٱلــذ ِ

َل إِلَۡيِهۡم َولَعَلَُّهۡم یَتَفَكَُّرونَ    (17){َما نُز ِ

ـــه(،  ـــل جالل ـــودا ن، )ج ـــامء و صـــفات(ی خ ـــان )ٲس ـــێکیش لە قورئ بەش

ــانی  ــەر زمانەک ــڕدرێنە س ــرێنەوەو وەربگێ ــتە روون بک ــیش پێویس ــكەواتە ئەوان ر، ت

ــا ئی ــت ــری عەرەب واتە ن ــۆ غەی ــایبەت ب ــت، بە ت ــتە ببێ ــانلیلمذارەکە بەرجەس ی ەت

نە، ەم، چــونکە قورئــان هەر بــۆ عەرەب نەهــاتووە، بەڵکــو بــۆ هەمــوو جیهانیــاعەج

  :كه له وەصفى قورئاندا هاتووه لەو بەڵگانەش

                                                           

 (.٢)سورة األعراف:  (16)

 (.٤٤)سورة النَّحل: ( 17)



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

ِمنِينَ }قوله تعاىل:  َۡ َل }قوله تعاىل:  و (18) {َوِذۡكَرٰى ِلۡلُم ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ

لَ }قوله تعاىل: و  (19){إِلَۡيِهمۡ  َلِميَن تَبَاَرَه ٱلَِّذی نَزَّ ـٰ  ٱۡلفُۡرقَاَن َعلَٰى َعۡبِدهِۦ ِليَُكوَن ِلۡلعَ

  (20){نَِذیًرا

ـــــۆ مەکـــــکەو  ـــــت ئینـــــزار هەر ب ـــــان دەفەرموێ ئەگەر دەڵێـــــت: قورئ

ـِذی بَـــۡيَن و}: چــواردەوریەتی بەئـــایەتی ُق ٱلَـّ َصــد ِ هُ ُمبَـــاَره مُّ ـٰ ٌ  أَنَزۡلنَــ ـٰ ذَا ِكتَــ ـٰ َهــ

 ئەوانیش عەرەب بوون! (21){ َحۡولََهۚا یََدۡیِه َوِلتُنِذَر أُمَّ ٱۡلقَُرٰى َوَمنۡ 

 دەڵێن :

 )ومن حولها( هەموو دونیا دەگرێتەوە نزیک و دوور. یەکەم:

ـــا مەکـــکەو چـــواردەوری لە  دووەم: ـــی وابێـــت تەنه ئەگەر هەر کەس پێ

ــ ــانەی کە پێش ــت، بەو ئایەت ــافر دەبێ ــی ک ــرێتەوە ئەوە پێ ــی دەگ ــرەی عەرەب رت جزی

 رۆڤ و جنۆکەیشە تا رۆژی قیامەت.باسامنکرد، کە قورئان بۆ هەموو م

ـــێیەم: ـــوری: س ـــورەتی ش ـــری س ـــایەتەکەی ت ـــایەتەو ئ ـــت لەو ئ  مەبەس

ـــذَ } ـــا أَۡو   ِٰلكَ َوَك ـــَرٰى َومـــن حوله ـــِذَر أُمَّ ٱۡلقُ ـــا ل ِتُن ـــا َعَربِي  ـــَك قُۡرَءانً ـــۤا إِلَۡي  (22){َحۡينَ

تەدریـــجە لە تەبلیغـــدا، واتە ســـەرەتا ئەوان و پاشـــرت هەمـــوو عەرەب و عەجەم و 

                                                           

 (.٢)سورة األعراف: ( 18)

 (.٤٤)سورة النَّحل: ( 19)

 (.١)سورة الُفرقان:  (20)

 (.٩٢)سورة األنعام من اآلية:  (21)

ورى:  (22)  (.٧)سورة الشُّ
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گی زانایــانی لەســەرە بە پشــت بەســنت بە کــۆدەنو فارس..هتــد. ئەوەیــش  رۆم

 سەدان بەڵگەی قورئان و سوننەت.

ش ( عەلەمە بـۆ نـاوی )خـودا( و موشـتەقیش نیـیە )پـابەڵێ؛ ووشەی )

ــو  ــیەو هەم ــەیەکی عەرەب ــۆ ووش ــێکەوە، بەاڵم خ ــیچ فیعل ــوونی بە عەلەم( لە ه و ب

 خۆی هەیە، بۆیە دەڵێن: وشەیەکی عەرەبیش بنچینەیەکی زمانەوانی

  ٳاله)ٳلـه(  ( لە بنچینەو ئەسڵی ووشـەکەدا، لە ئـیالهەوە هـاتووە،ووشەی )

 لەسەر وەزنی )ِفعال( ەو بە واتا مەفعولەکەیەتی.

لە   (: )مٲلوە( ە ، واتە: )معبود( و پەرسرتاوە. وەک ابن منظورچونکە خودا)

وزن )فعال( جعنی مفعول، ٲلنە مؤتم به،  یدا دەڵێت:و کام تقول )ٳمام( علی (اللسان)

فلام  ُدخلت عليه األَلف والالم حذفت الهمزة تخفيفاً لكرثته ا الكالم، ولو كانتا 

وقطعت الهمزة ا  (،اإلالهُ ) :عوضاً منها ملا اجتمعتا ميف املعوَّض منه ا قولهم

فال يجوز  ،بهذا االسمه سبحانالنداء)يا ٲلله( للزومها تفخيامً لهذا االسم...تفرد الله 

 .(23)لغريهو

( لە ئەوەی دروست نییە ئەوەیە کە حەرامە هیچ کەسێک ناوی ) کەواتە:

خۆی یان منداڵەکەی بنێت، چونکە ئەو ناوە پیرۆزە یان وەرگێڕاوەکەی وەک )خودا( 

بە کوردی عەلەمە تەنها بۆ زاتی خودا )جل جاللە(، واتە کورد لە زاراوەی خۆیاندا 

                                                           

 (.١٥/ ١يب الفضل، جامل الدين ابن منظور: )لسان العرب، أل  (23)



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

ۆ خودا ی بەکاردەهێنن. بەاڵم کێشەیەک نیێە لە وەرگێڕانی واتاکەیدا بۆ تەنها ب

زمانێکی تر. هەروەک چۆن کێشەیەک لە وەرگێڕانی ناوەکانی تر و سیفەتاکانی تری 

 خودا.

  ( بە هەر زمانێکی تر بەزاراوەی هاوواتای ئەو بەیان) روستەد واتە:

ا(، جگە لەو جێگانەدا کە بکرێت، با بە یەک ووشەیش بێت وەک ووشەی )خود

ندنەوەی قورئانی پیرۆز یان کاتی خوێواجبە دەربڕینی پێ بکەیت، وەک لە کاتی 

نوێژ لە خوێندنی سورەتی فاتیحەدا، یان زیکرەکانی ناو نوێژ بۆ کەسێک بتوانێت بە 

 عەرەبی بییانڵێت، ئەمەیش لە سەر مەزهەبی جمهوری زانایان.

حەنیفەدا تێکڕای ئەوانەی باسامن کردن با بەاڵم لە مەزهەبی پێشەوا ئەبوو 

بشتوانێت بە عەرەبی بییانڵێت هەر دروستە بە زمانەکەی خۆی لە نێو نوێژیشدا 

 زیکرەکان بکات، بە منونە لە جیاتی ئەوەی لە کاتی دەستپێکردنی نوێژدا بڵێ )

 اکرب( درووستە بڵێت )خودا گەورەترە( وەک دواتر روونی دەکەینەوە.

کاتی تردا وەک تەفسیرکردن و گوتاردان و ئامۆژگاری کردن، چ بڵێیت  بەاڵم لە

)جل جاللە( وا دەفەرموێت، چ بڵێیت )خودا( یان)خودێ( یان )خوا( یان  

)خواڵ( بە پێی جیاوازی لەهجە کوردییەکان، یان بڵێ )پەروەردگار( )جل جاللە( وا 

 دەفەرموێت، هیچ جیاوازیەکی نییە..

بە   (..ئەگەرو بڵێت: )و  ( بخواتئەوەی سوێند بە ) تەنانەت لە جیاتی

خوارد هیچ کێشەیەکی شەرعیی نییەو بە   كوردی یان با فارسی سوێندی بە )خودا(
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کۆی رای زانایان سوێندەکەی دادەمەزرێت، وەک پاشرت دەقەکانی فوقەها نەقڵ 

 دەکەین.

ان ار یان عیتاق یهەروەها هیچ کەس نەیگوتووە )سوێند یان تەاڵق یان اقر 

فێک خیال  ظیهار ئیالء یان نیکاح( تەنها بە لەفزە عەرەبیەکان دادەمەزرێت، جگە لە

 ەکانداکتێب ( بە نیسبەت نیکاحەوە..لەرحمه اللهکە نەقڵکراوە لە ئیاممی شافیعی وە )

 .مەشهورە

تە بە نیسبەت سوێندەوە کە لە هەمووی گرنگرتە بە کۆی رای زانایان دروس    

خواردن بە هەموو زمانێک و لە شەرعیشدا بە عەرەبی و غەیری عەرەبی سوێند 

، تردا یان واتاکەی لە زمانێکی سوێند خواردن یەک حوکمی هەیە. چ بە ناوی 

ر، کی تهەروەها بە ناوەکانی تری و بە سیفەتەکانی بە عەرەبی بێت یان هەر زمانێ

نایانە، لێرەدا هەندێ لە ەمەیش رای تەواوی زائ  جیاوازی نییەو دادەمەزرێت،

 عیبارەتی زانایان نەقڵ دەکەین بۆ زیاتر دڵنییایی لەوانەیش:

قال العالمة برهان الدين  يب الحسن املرغيناأ الحنف  ا كتابه الهداية ا  -1

داي( ) ي  حلف ند ميخورم بخُ گولو قال بالفارسية )سو   قح بداية املبتدي :و

  .(24)يكون رشينا و  بالله(

                                                           

الهداية ا قح بداية املبتدي،  بو الحسن برهان الدين عيل بن  يب بكر الفرغاأ ( 24)

 (.319 /2هـ(، بتحقيق: طالل يوسف :)593املرغيناأ الحنف  )ت: 



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

وقال العالمة الخطيب الرشبين  الشافع  ا مغن  املحتاج: ووال فرق بني  ن  -2

  .(25)يحلف بالفارسية  و بغريهاو

الدين ابن هامم الحنف  ا قح فتح القدير:و لو قال   وقال الشيخ كامل -3

داى( يكون رشينا، ألنه للحال ألن معناه  حلف اآلن خورم بخُ ميند گبالفارسية )سو 

  .(26)باللهو

عز )قال  بو محمد عيل بن حزم الظاهري ا املحىل باآليار: و ال رشني إال بالله  -4

، إما باسم من  سامئه تعاىل،  و جا يخرب به عن الله تعاىل وال يراد به (وجل

غريه، مثل: مقلب القلوب، ووارث األرض وما عليها، الذي نفيس بيده رب 

لك بجمييف اللغات ،  و بعلم الله العاملني، وما كان من هذا النحو، ويكون  

تعاىل،  و قدرته،  و عزته،  و قوته،  و جالله، وكل ما جاء به النص من مثل هذا؛ 

 . (27)فهذا هو الذي إن حلف به املرء كان حالفا، فإن حنث فيه كانت فيه الكفارةو

هەروەها )اٳللَه( یش واته )ٲلله(، ئەگەرچی کاتێک ئەلفوالمەکەی لێ دەکیتەوە 

زمانەوانیدا دەگوترێت بە هەر پەرسرتاوێکی تریش جگە لە زاتی خودا دەگرێتەوە  لە

(و بووەتە ناوی عەلەم بۆ ، بەاڵم کە ئەلفوالمی تەعریفی خرایە سەر دەبێتە )

                                                           

ب شمس الدين محمد بن  حمد الخطي مغن  املحتاج إىل معرفة معاأ  لفاظ املنهاج، (25)

 (.199 /6هـ(: )977الرشبين  الشافع  )ت: 

 /5هـ:)681قح فتح القدير، كامل الدين محمد بن عبد الواحد السيوايس الحنف  ت( 26)

75.) 

 (.281 /6هـ(: )456املحىل باآليار،  بو محمد عيل بن حزم األندليس الظاهري )ت: ( 27)
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خودای تاک و تەنها وە هیچ جۆرە ئیشتیقاقێکی فیعلی لەو ناوەوە ناکرێت، وەک 

ەراهیدییەوە کە گوتویەتی:و الله، ال تُطرُح دەیگێڕێتەوە لە الخلیل ی ف (ابن منظور)

األَلُف من االسم، إمنا هو الله )عزَّ  كرُه( عىل التامم، وليس هو من األَسامء الت  

 .(28)يجوز منها اْشتقاق ِفْعٍل كام يجوز ا الرحمن والرحيمو

( لە زمانی عەرەبیدا) ٳالە (بووە، پاشان بە بەاڵم ئەسڵی ئیشتیقاقی ناوی )

ەلی تەعریف بووە بە )اٳلالُه(، بەاڵم عەرەب هەمزەکەیان لە بەر ئاسانکاری سەر ئ

پاشان تەحریکی المی تەعریفیان کردووە،   زوبان البردووە ووشەکە بووە بە )ٲلاِلُە(،

 . (29) (و المی یەکەمیان لە دووەمدا دەغم کردووە بووە بە )

)ٳالٗە(  دا ووشەی هەروەها دەکرێت بگوترێت بنچینەی لە زمانەوانی

ُ ِمن َولَد َوَما َكاَن َمعَهُۥ  } )ئیالهون(بووە، وەک قورئانیش دەفەرموێت: َما ٱتََّخذَ ٱَّللَّ

ِهِۭ بَِما َخلََق  ـٰ ٍهۚ إِذا لَّذََهَ  ُكلُّ إِلَ ـٰ   (30){ِمۡن إِلَ

وەک پێشەوا )ابو  بۆ )الَە( لە سەر وەزنی )فََعَل(  ووشەی )ٳلە(یش دەگەڕێتەوە

 . (31)دەفەرموێت( ۳۱۱اق الزجاج تٳسح

                                                           

 (.۱/۱۱٤لسان العرب: ) (28)

 . مادەی )ٲلَِه(.۱۱٤/  ١بڕوانە: لسان العرب : ( 29)

 (.٩١)سورة املؤمنون:من اآلیة  (30)

تفسیر  سامء الله الحسنی، ٲليب اسحاق ابراهیم بن الرسي الزجاج، بتحقیق: احمد يوسف   (31)

 (.۲٥الدقاق : ص 



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

ەق رسرتاوی بە هە)ٳلە( یش واتە: )املستحق بالعبادة دون من سواه(چونکە پ

 ( بە عەرەبی.ەق تەعاالیە واتە )حزاتی   تەنها

)ابن الهیثم( یش دەڵێت: ئەسڵی )ٳالە( )والە( بووە، بە واو، قەلبی واوەکە 

والهیش ئەوەیە کە خەڵکی دەپاڕێنەوە کراوە بە هەمزە، وەک وشڵح و وجاح، واتای 

قال:و و َصل إلٍَه ِوالٌه، فقلبت الواو همزة، كام قالوا: للِوشاح  لێی بۆ کارەکانیان،

رْت إِجاحٌ  ،إشاحٌ  ومعنى والٍه  َن الَخلَْق يَْولَُهون إليه ا حوائجهم  ،وللِوجاِح وهو السِّ

ما ينوبهم كم يَْولَُه كل ِطْفل إىل  ويَْْضَُعون إليه فيام يصيبهم ويَْفزَعون إليه ا كل

 . (32) ُمهو

( بەڵێ عەلەمە بۆ زاتی خودا، و خودی عەلەمیش له ) ئەم لەفزەیە

 مەفهوم و واتاکەی  زمانەوانیدا ناگونجێت وەرگێڕانی بۆ بکرێت، بەاڵم دەکرێت

  Godان یوەڕگێڕانی بۆ بکرێت، کە بریتیە لە ناوی: )خودا( بە کوردی و بە فارسی، 

 .بە ئینگلیزی..هەتا دوایی

 دەگوترێت )خودا( ، ئیرت  چونکە لە زمانی کوردی و فارسی دا بە منونە کە

ە نەتەو  و دوو( هیچ پەرسرتاوێکی تر نایەتە زیهنەوە لە کاتێکدا ئەجگە لە زاتی )

هەزارو چوارسەد ساڵە خودا بەو چەشنە دەناسن و هیچ زانایەکی پێشینەیش 

 بۆ زمانێکی تر.. ()نییە وەرگێڕانی واتای نەیگوتووە دروست 

                                                           

 (.۱۱٥-۱۱٤ /۱لسان العرب: )  (32)
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ە لووە ئەوانەی کە دەڵێن نابێت عەلەم تەرجەمە بکرێت ئەوە جیاوازییان نەکرد

ە کزانن نێوان لەفز و مەعنادا، واتە ئەسڵی ووشەکە لەگەڵ ماناکەیدا، هەروەها نا

 ن،)وجود( لە سەر سێ بەشە: وجودی ئەعیان و وجودی زیهنی و وجودی سەر زوبا

 واتە لەفزی.

کە ناو )وەک پێشەوا حجة االسالم ی غەزالی دەفەرموێت(: هەروەها نازانن 

)اسم(غەیری ناوەرۆک و ناوبراوەکەیە، واتە غەیری )مسمی(کە ، هەروەها ناو 

)اسم و مسمی   بریتیش نییە لە وەضعی ناوەکەیش کە پێی دەگوترێت )تسمیة(، واتە

جیهەتێکەوە )تباين( هەیە لەنێوانیادا بەاڵم لە  و تسمیة(سێ شتی لەیەکرت دورن ، لە

یان  (خودا)و ووشەی ناو بە منونە  جیهەتێکی ترەوە )تطابق( هەیە لە نێوانیاندا،

وجودی عەینییەو پەیوەستە بە  کە ،لەو سێ جۆر وجودەیدا، یەکێکیان قەدیمە ()

واتە ووشەی ، دوانەکەی تر کە ووجودی ووشەکەیە وه زات و سیفاتی ئەزەلی خودا

( لە زیهنی من و تۆدا ، هەروەها وجودی گوتن و )تلف ( به وشەکەیە لە سەر )

 (33) زارماندا، هەر دووکیان پەیدابوون و )حادث(ن.

ی رازی لە  (فخر الدین)بۆ هەمان مەبەست و بە هەمان شێواز پێشەوا 

سة: دلت املسجلة الخامدەفەرموێت:و  {وەلل اٲلسماء الحسنی}تەفسیری ئایەتی 

ألنها تدل عىل  ن  سامء الله كثرية ألن لف  األسامء  ،اآلية عىل  ن االسم غري املسمى

                                                           

بتحقیق: بسام  بڕوانە: املقصد اٲلنسی ا قح معاأ ٲسامء الله الحسنی، لإلمام الغزايل (33)

 (.2٤ص : ۱٤۰۷عبدالوهاب الجايب: 



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

لف  الجميف، وه  تفيد الثالية فام فوقها، فثبت  ن  سامء الله كثرية وال شك  ن الله 

 (ولله األسامء الحسنى)و يضا قوله:  ،واحد، فلزم القطيف بجن االسم غري املسمى

سامء إىل الله، وإضافة اليشء إىل نفسه محال. و يضا فلو قيل: يقتيض إضافة األ 

و لك يدل عىل  ن  ،كان حقا (ولله األسامء)لكان باطال. وملا قال:  (ولله الذوات)

 .(34)االسم غري املسمىو

ە کبۆیە ناکرێت لەفزی ناو عەینی مەفهومی ناوبراو بێت ، ئەگەرنا کەسێک 

ی ێن زاتستە بڵایەتی یان لەسەر زاریەتی، ئایا درو لە دڵیایەتی و لە زیهنیی ناوی 

 خودا لە زیهنو سەر زاریەتی؟

دی زە خو ە خودا بچێتە نێو هیچ مەخلوقێکی، بەاڵم جائیەحالبێگومان ئەوە کوفرەو م

 .بووە.ە، و پەیدا (حادث)( نەک ناوبراوەکە لەفزەکەی ، چونکە خودی لەفزی )

 ( یە )جل جاللە(.کە زاتی ) ،کە (مسمی)بە پێچەوانەی 

(،)خودا(، چ بە عەرەبی و چ بە عەجەمی، لە کەوابوو هەردوو زاراوەکانی)

خودی خۆیاندا تازەن و ئەزەلی نیین، بەاڵم مەعناو مەبەست و مەفهومەکەیان کە 

شەوا حجة االسالم ێزاتی خودا و سیفەتەکانیی دەگرێتەوە قەدیم و ئەزەلین، وەک پ

فەرموێت: و معاأ اٲللفاظ كانت يابتة ا اٲلزل، ومل تكن هـ( دە٥٠٥ی غەزالی)ت

اٲلسامء]ٲي موجودة[، ٲلن اٲلسامء عربیة وعجمية، وكلها حادية، وهذا ا كل اسم 

                                                           

 (.416 /15تفسري الرازي = مفاتيح الغيب  و التفسري الكبري: )  (34)
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يرجيف الی معنی الذات ٲو صفة الذات، مثل القدوس فٳنه)تعالی( كان بصفة القدس 

 . (35)ا اٲلزل، ومثل العالِم فٳنه كان عاملا ا اٲلزل و

یدا ئەوەی ئیاممی غەزالی سەملاندووە  (الفتاوی)لە  (ن تیميةبا)روەها هە

) ي كالم الله( إنه واحد ال يشبه كالم املخلوقات، وال هو  نقول ا الكالم دەڵێت: و

بلغة من اللغات، وال يوصف بجنه عريب  و فاريس  و عرباأ، لكن العبارات عنه تكرث 

عرب سم  قرآنا، وإ ا قرئ بلغة العربانية  و وتختلف، فإ ا قرئ كالم الله بلغة ال

الفارسية سم  توراة وإنجيال، كذلك الرب سبحانه يوصف بالعربية )الرحمن الرحيم( 

( وبالرتكية )رسكوي ( ونحو  لك وهو سبحانه واحد گوبالفارسية )خداي بزر 

 . (36)والتسمية الدالة عليه تكرثو

وەک دەفەرموێت:   ناوەکانی زۆرنبە منونە: زاتی خودا تاک و تەنهایە بەاڵم 

ِ ٱۡۡلَۡسَمۤاُء ٱۡلُحۡسنَٰى َفٱۡدُعوهُ } خۆ ئەگەر سیفاتیش عەینی زات بوایە  (37){ بَِهاَوَّلِلَّ

ئەوا فرە زاتی )تعدد الذات( یان )تعدد القدماء( دروست دەبوو، بە گوێرەی بوونی 

ۆ مەحاڵە هەم لە )تعدد الصفات واٲلسامء(، ئەوەیش خ فرە صیفاتی و فرە ناوی خودا

                                                           

 (.۳٦املقصد اٲلنسی  لإلمام الغزايل: ص  (35)

الفتاوى الكربى،  حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراأ  بو العباس، تحقيق: حسنني  (36)

 (.567 /6محمد مخلوف:  )

 (.١٨٠)سورة األعراف:  (37)



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

لَۡو َكاَن فِيِهَمۤا  } (38) {دٌ ٲحَ  و هللاُ هُ  ل  قُ } :یكانەرووی شەرعەو عەقڵەوە، بەئایەت

ا یَِصفُوَن  ِ ٱۡلعَۡرِش َعمَّ ِ َرب  َن ٱَّللَّ ـٰ ُ لَفََسَدتَۚا فَُسۡبَح  (39){َءاِلَهةٌ إَِّلَّ ٱَّللَّ

ویانە سیفاتی بۆیە زانایانی ئەشاعیرە کە تەمسیلی ئەهلی سوننەت دەکەن فەرم 

خوا نە دەگوترێت خودی خوایە نە دروستیشە بگوترێت غەیری خودایە، بەڵکو 

 . (40)سیفاتی ئەزەلی ئەبەدی خودایەو لێی جودا نابێتەوە

رحیم ان الیان الرحمن ی ئیسمی  :بەاڵم دەکرێت بگوترێت بە قەیدی ئیعتیبار

ە، ی ەخشێت، کە زاتی و هەر ناوێکی تری.. واتای ناوەکە واتای موسەمامکە دەب

ارەی هەروەها واتای زاتیش واتای ناوەکانی و سفەتەکانی دەبەخشێت، بەو ئیعتیب

 کە زات و سیفاتی خودا لەیەکرت جودا نابێت بکرێنەوە..

هەروەها لە بەر ئەوەی کە ئەو بەناو خودایانەی کە موقیکەکانی عەرەب 

و کە تەعبیربێت لە مەفهومی دەیانپەرسنت هیچ وجودێکی عەینی حەقیقییان نەبو 

( یە. تەنانەت لە وجودە زیهنیەکەیشیاندا، خودا )خودا( ی راستەقینە کە زاتی )

ۤ أَۡسَمۤاءً  }بەدرۆی خستنەوە و فەرموی پێیان:  ۡيتُُموَهۤا  َما تَۡعبُُدوَن ِمن ُدونِِهۦۤ إَِّلَّ َسمَّ

                                                           

 .(۱)سورة اٳلخالص: (38)

 (.٢٢)سورة األنبياء:  (39)

 (.۲٤)املقصد اٲلنسی: ص  (40)
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ُ بَِها ِمن ۤا أَنَزَل ٱَّللَّ ۤ  أَنتُۡم َوَءابَۤاُؤُكم مَّ ِ أََمَر أََّلَّ تَۡعبُُدۤو۟ا إَِّلَّ ٍنۚ إِِن ٱۡلُحۡكُم إَِّلَّ َّلِلَّ ـٰ ُسۡلَط

ینُ   ِٰلكَ إِیَّاهُۚ ذَ  ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس ََّل یَۡعَلُمونَ ٱلۡ  ٱلد ِ ـٰ   (41) {قَي ُِم َولَ

ایشم ن ستخودا لە قورئانیدا نەیفەرمووە تەنها بە زمانی عەرەبی بانگم بکەن یا

ب ، ر : )بەر ئەوەی قورئان بە عەرەبی هاتووەتە خوارەوە فەرمویەتیبکەن..بەاڵم لە

 العاملني، الرحمن، الرحیم..(هتد.

 ئیل()خۆ ئەگەر بە زمانی عیربی بهاتایەتە خوارەوە دەیفەموو )ئیل(، چونکە 

 دا،( واتە: خو لەو زمانانەو سیریانی کۆنیشدا بە پێی سەرچاوەکان واتە )

ا ل( دە قورئان و سوننەتەدا دا هاتووە لە ووشەی )ارسئیهەمان ئەو ناوەیش ل

ەخفیف و بە چەندین شێواز بە ئەلف و هەمزەو ت (میکائیل) و (جربائیل)هەروەها 

 یاء..هاتووه، 

 :ایەبەکاربێت دەبوو قورئان بیفەرمو  خۆ ئەگەر دروست نەبوایە غەیری 

 (..( )میکا (، )جربا رساإ)

جربیل، جرباییل، :)ئەتێکیش ناوەکانیان هاتووە بە منونەبە چەند قیرا

 .(42)(جربائیل

                                                           

 (.۳۷(، بڕوانە بۆ زیاتر: )املقصد اٲلنسی لالمام الغزايل: ص ٤٠)سورة يوُسف:( 41)

 ، النرش ا القراءات العرش البن الجزري الشافع :۲۳بڕوانە: )الحجة البن خالويه: ص( 42)

نقال عن: )ٲير القراءات القرآنية ا  (۲۲۷-۱/۲۲۳ ، معجم القراءات للخطيب:۲٤۹ /۲

 (.۱۲٤ص  الصناعة املعجمية تاج العروس منو جا، د. عبدالرزاق القادويس:



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

موو هە ( بربێت بەەی یەکالکەرەوەیە کە دروستە ناوی )گکەواتە: ئەمە بەڵ

 وەک رر زمانەکانی تر، هەەزمانەکان بە بێ جیاوازی، وە دروستە وەربگێڕدرێتە س

ان ال( ییل( یان )یل(یان )ئی( دا ووشەی )ئیل( یان )یقورئان لە تەرجەمەی )

ە لیان( )ئل(، یان)عيال( بە سەر زاری عیربی یان رسیانی)بەپێی جیاوازی رای زانا

ش ێشرتیپقورئاندا زۆرێکیان بەکار هاتوون بە پێی جیاوازی قیرائاتی قورئانی وەک 

 باسامنکرد.

بۆ  رەبیلێرەشدا چەند دەقێکی گەورە زانایانی تەفسیر لەو رووەوە به زبانی عە

 زیاتر دڵنیێایی نەقڵ دەکەین لەوانەیش:

قال العالمة الشيخ سليامن عمر بن منصور العجييل األزهري الشافع ، املعروف  -١

)حاشية الجمل عىل قح املنهج:و  :هـ(، ا حاشیته1204بالجمل )املتوىف: 

يانية )فائدة( مهمة اسم )الله( بالعربية )إيل( وبالعربانية )إيل وآئيل و يال( وبالرس

)إيال  و عيال( وبالفارسية )خداي( وبالخزرية )تندك( وبالرومية )شمخشا( 

وبالهندية )مشطيشا( وبالرتكية )ببات( وبالخفاجية ) ُغان( بغني معجمة بعد 

الهمزة املضمومة وبالبلغارية )تكري( وبالتغرغرية جعجمتني ومهملتني بعد 

 . (43) علم اهـوالفوقية ) ُلُه( بهمزة والم مضمومتني والله 

                                                           

حاشية الجمل عىل قح املنهج = فتوحات الوهاب بتوضیح قح منهج  (43)

 (.1/336الطالب:)
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ومعنی ٳرسا، عبد، و :قال االمام الحاف  ابو محمد البغوي الشافع  ا تفسريه -2

 .(44)وٳيل: هو الله تعالی، وقيل : صفوة اللهو

قال اٳلمام  بو القاسم محمود بن عمرو بن  حمد، الزمخرشي جار الله )املتوىف:  -3

عليه السالم( لقب له، ومعناه إِرْسائِيَل هو يعقوب ) الكشاف:و هـ( ا تفسريه538

ا لسانهم: صفوة اللَّه، وقيل: عبد اللَّه. وهو بزنة إبراهيم وإسامعيل غري منرصف 

 .(45)إرسائل، وإرسائّلو :مثلهام لوجود العلمية والعجمة. وقرئ

:و وإِرْسائِيَل هو يعقوب بن إسحاق بن ا تفسريه قال اإلمام املفرس ابن عطية -٤

سالم، وهو اسم  عجم  يقال فيه إرساءل وإرسائيل وإرسائيل، إبراهيم عليهم ال

ومتيم تقول إرسائني، وإرسا هو بالعربانية عبد وإيل اسم الله تعاىل فمعناه عبد 

 .(46)اللهو

:و اتفق املفرسون عىل  ن فخر الدين الرازي قال اإلمام األملع  املفرس اٲلصويل -٥

ولون إن معنى إرسائيل عبد الله ألن إرسائيل هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم ويق

وهو عبد الله  ،هو الله وكذلك جربيل« إيل»ا لغتهم هو العبد و « إرسا»

                                                           

 (.۱/۱۰۹محمد البغوي الشافع : ) تفسري: معامل التنزیل لإلمام  يب (44)

 تفسري  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  بو القاسم محمود بن عمرو بن  حمد، (45)

 (.1/130هـ(: )538الزمخرشي جار الله )ت: 

تفسري املحرر الوجيز ا تفسري الكتاب العزيز،  بو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية   (46)

اا هـ( بتحقيق: عبد السالم عبد الش542ألشعري )ت: األندليس املحاريب املاليك ا

 (.133 /1محمد: )



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

فكجنه  ،بالعربانية ا معنى إنسان« إرسا»إن  :وميكائيل عبد الله. قال القفال: قيل

فقوله: يا بن  إرسائيل خطاب ميف جامعة اليهود الذين كانوا  ،رجل الله :قيل

 .(47)و(صىل الله عليه وسلم)ا  يام محمد  (عليه السالم)ة من ولد يعقوب باملدين

قال اإلمام الفقيه األصويل  بو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن  يب  -6

القاسم بن الحسن السلم  الدمشق ، امللقب بسلطان العلامء، الشافع  االشعري 

عبد، وإيل هو  -بالعربانية  -، إرسا يعقوب {ا تفسريه::و  هـ(660)ت:

 .(48)فهو عبد الله و -تعاىل  -الله 

قال اإلمام الفقيه  بو عبد الله محمد بن  حمد بن  يب بكر بن فرح األنصاري  -7

:و وإرسائيل : اسم ا تفسريه الخزرج  شمس الدين القرطب  املاليك األشعري

ة وفيه سبيف لغات إرسائيل  عجم  ولذلك مل ينرصف وهو ا موضيف خفض باإلضاف

وه  لغة القرآن وإرسائيل جدة مهموزة مختلسة حكاها شنبو  عن ورش 

وإرساييل جدة بعد الياء من غري همز وه  قراءة األعمش وعيىس بن عمر ، وقر  

الحسن والزهري بغري همز وال مد وإرسائِل بغري ياء بهمزة مكسورة ، وإرساَءل 

ن إرسائني بالنون. ومعنى إرسائيل عبدالله قال ابن بهمزة مفتوحة ، ومتيم يقولو 

                                                           

تفسري الرازي = مفاتيح الغيب  و التفسري الكبري  بو عبد الله فخر الدين محمد بن   (47)

 .(474 /3هـ(: )606عمرالرازي امللقب بابن خطيب الري الشافع  األشعري )ت: 

عز الدين عبد العزيز السلم  الدمشق  الشافع   تفسري القرآن،  بو محمد سلطان العلامء (48)

 .(121 /1هـ(، بتحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهب : )660االشعري )ت:



 

31 
 

B A 
 پ.د. حسن خالد مصطفى محمود موفتی

عباس : إرسا بالعربانية هو عبد وإيل هو الله ، وقيل إرسا هو صفوة الله وإيل هو 

الله وقيل إرسا من الشد فكجن إرسائيل الذي شده الله و تقن خلقه ،  كره 

إىل الله املهدوي. وقال السهييل : سم  إرسائيل ألنه  رسى  ات ليلة حني هاجر 

تعاىل فسم  إرسائيل  ي  رسى إىل الله ، ونحو هذا فيكون بعض االسم عربانيا 

 .(49)وبعضه موافقا للعرب والله  علمو

قال اإلمام املفرس األصويل نارص الدين  بو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد  -8

وإرسائيل لقب يعقوب   ا تفسريه:و الشريازي البيضاوي الشافع  األشعري

بحذف « إرسائل»ليه السالم( ومعناه بالعربية: صفوة الله، وقيل: عبد الله وقرئ )ع

 .(50)بقلب الهمزة ياءو« إرساييل»بحذفهام و « إرسال»الياء و 

الرؤف املناوي الشافع   قال اٳلمام املحدث الصوا زین الدین محمد عبد -9

م عبودیة ، ٲلن جربیل اس(:و اٲلشعري ا كتابه )التوقیف علی مهامت التعاریف

 .(51)الله ا املٲل اٲلعلیو )ٳیل( اسم من اسامء

                                                           

الجاميف ألحكام القرآن،  بو عبد الله محمد بن  حمد األنصاري الخزرج  شمس ( تفسري 49)

 (.1/331لبخاري: )هـ(، بتحقيق: هشام سمري ا 671الدين القرطب  املاليك األشعري)ت 

تفسري  نوار التنزيل و رسار التجويل، نارص الدين  بو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد  (50)

هـ( بتحقيق: محمد عبد الرحمن 685الشريازي البيضاوي الشافع  األشعري )ت 

 (75 /1املرعشيل:)

ع  اٲلشعري، )التوقیف علی مهامت التعاریف، زین الدین محمد عبدالرؤف املناوي الشاف (51)

 (.۲۳۰تحقیق: محمد رضوان الدایة: ص 



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

کەواتە ئەو فیکرە تازە داهێرناوەی کە الی هەندێک دروست بووەو شەرم 

هێنێت ی عەرەبی، ووشەی ) خودا ( بە کوردی بەکارب دەکات لە جیاتی ووشەی 

، ێدا چووەلە دەستەواژەی گوتار و نوسین و ئامۆژگاریدا زۆر هەڵەیەو بە الڕ 

وی ڵگەکانی قورئان و سوننەت و زمانی عەرەبی و رێڕەەهەروەها نەزانینە بە ب

زانایانی سەلەفی ساڵح کە هەر زانایەک بە زمانەکەی خۆی ستایشی خودای 

کردووەو نوسینی بە زمانی خۆی ئەنجامداوە لە ئوممەتانی پێش ئیسالم و 

 .نەتەوەکانی ئوممەتی نێو ئیسالمیش

 بە منونە: 

یرکە بە درێژایی مێژوو ئەوانەی بە زمانی غەیری عەرەبی کتێبیان نوسیوە سە

وەک زانایانی کورد و فارس و هیند و ..هتد ووشەی خودا یان لە تەواوی نوسین و 

یانی پێشینە ئیاممی غەزالییە لە ائەدەبی نوسێنیاندا بەکارهێناوە، کە منونە زۆرن لە زان

یان دەفەرموێت:  (حجة اٳلسالم)ایدا بەردەوام ی کە تی( 52) کتێبی )کیمیای سەعادت(

 .(حق تعالی)، یان: (خدای تعالی)

هەروەها شێخی سەعدی شیرازی مصلح الدین بن عبدالله کە قوتابی پێشەوا 

ابن الجوزی بووە لە )گلستان( یدا لە سەرەتاکەیدا دەفەرموێت: ومنت خداي را 

هر نفيس  ٬مزيد نعمت)عّزوجل( كه طاعتش موجب قربت است و به شكراندرش 

                                                           

 .(١٣٨٠كيمياي سعادت امام غزايل، تحقیق )م. حسین خدیوجم، چاپی   (52)
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آيد مفرح  ات پس در هر نفس دو رود ممد حيات است و چون برون م كه فرو م 

 .(53)نعمت موجود است و بر هر نعمت شكري واجبو

ە یە ە زانایانی هاوچەرخیشدا پێشەوا مامۆستا مەال عبدالکریمی بیار ل  هەروەها

ەواوی دا ناوبردووە، تی بە خو  لە تەواوی دانراوەکانیاندا..ناوی پیرۆزی 

 زانایانی کوردی تریش کە لە ژماردن نایەن و هەموانیش دەیزانن..

 ا بەبەاڵم وەک پێشرتیش گومتان یادی خودا بە لەفزی جەاللە کە لە قورئاند

ەوەی شرتە لبا (( هاتووە بێ گومان بۆ کاتی زیکرکردن باشرتە، واتە بڵێیت )یا )

اک و یت: )پ( باشرتە لەوەی کە کە بڵێبڵێیت )سبحان  کە بڵێت: )ئەی خودا(، یان

 ەتنسونن بێگەردی بۆ خودا(، چونکە ئەوانە لە ویردو یادە وەرگیراوەکانی قورئان و

ەر کەی ه)اٲلدعیة املٲيورة(، بەاڵم تەرجەمەی ئەو دەستەواژانەیش وێڕای دروستییە

ت ەرعەوە، بەتایبەزیکرەو ئەجری خۆی هەیەو هیچ کێشەیەکیان نییە لە رووی ش

 کاتی وەعزو ئامۆژاری و نوسین و پاڕانەوەو موناجاتی پەروەردگار..

قورئــانیش ئاشـــکرایە کە کەالمە نەفســـییە ئەزەلـــیەکە قەدیـــمەو وەســـفیش 

ناکرێــت ئەو کەالمە بە هــیچ زمانێــک، نە بە عەرەبــی و نە بە عیــربی و فارســی 

ــرد بە عە ــازڵ ک ــی خــۆی ن ــک خــودا کەالم ــی و ســیریانی، وەختێ ــی ئینجــا پێ رەب

گـــوترا قورئـــان و پێشـــرتیش کە بە زمانەکـــانی نـــازڵ بـــووە نـــاونراوە تەورات و 

                                                           

 . 3تهران، ص چاپی كَلستان، سعدى شريازي:  (53)



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

ئینجیــل و زەبوور..هتــد، وە هــیچ کێشــەیەکی نیــیە تەرجەمەی تەواوی قورئــان 

ــۆ ســەر هەر زمانێــک کە بتەوێــت، بەڵکــو بە  ــاو و ســیفەتەکانی خودایشــەوە ب بە ن

ـــرە عەرەب  ـــدنی غەی ـــان جـــاری وا مەبەســـتی گفتوگـــۆ و تێگەیان تەرجەمەکردنی

هەیە ســوننەتەو جــاری وایــش هەیە واجــبە وەک ابــن تیمیــة ی حەرانــی لەو 

 بارە لە دوو کتێبیدا دەڵێت:

تحت مبحث)جواز مخاطبة  هل  (درء تعارض العقل والنقل)ا  ابن تيمية قال -1

االصطالح باصطالحهم( ما نصه:وو ما مخاطبة  هل االصطالح باصطالحهم 

 لك وكانت املعاأ صحيحة، كمخاطبة  إىلجكروه، إ ا احتيج  ولغتهم فليس

العجم من الروم والفرس والرتك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، 

قال النب  )صيل الله عليه وسلم( »وإمنا كرهه األمئة إ ا مل يحتج إليه. ولهذا 

رض ألم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ـ وكانت صغرية فولدت بج 

« الحبشة، ألن  باها كان من املهاجرين إليها ـ فقال لها يا  م خالد، هذا سنا

والسنا بلسان الحبشة الحسن، ألنها كانت من  هل هذه اللغة. ولذلك يرتجم 

القرآن والحديث ملن يحتاج إيل تفهمه إياه بالرتجمة، وكذلك يقر  املسلم ما 

 مر النب  »يرتجمها بالعربية، كام يحتاج إليه من كتب األمم وكالمهم بلغتهم، و
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)صيل الله عليه وسلم( زيد بن يابت  ن يتعلم كتاب اليهود، ليقر  له، ويكتب له 

 . (54)حيث مل يجمتن اليهود عليهو«  لك

الجهمية:و ا ا ايبت الرجل معنى حقا ونفى معنى باطال  تلبیسقال ا بیان و  -٢

ام املخاطب ألنها من لغة واحتاج اىل التعبري عن  لك بعبارة ألجل إفه

املخاطب ونحو  لك، مل يكن  لك منهيا عنه، ألن  لك يكون من باب ترجمة 

 سامئه وآياته بلغة  خرى ليفهم  هل تلك اللغة معاأ كالمه و سامئه، وهذا 

جائز، بل مستحب  حيانا، بل واجب  حيانا..يم قال:و ا ا كانت املعاأ الت  

السنة تشبه قراءة القرآن بغري العربية وهذه الرتجمة تبني لهم ه  معاأ القرآن و 

  .(55)تجوز ٳلفهام املخاطب بال نزاع بني العلامءو

 : رى ئازيزخوێنە 

ئەگەر وانەبا خودا قەدەغەی دەکرد لە موسڵامنان بە جگە لە زمانی عەرەبی 

بیپەرسنت، تەنانەت لە مەزهەبی پێشەوا ئەبو حەنیفەدا )تەرجەمەی واتای سورەتی 

اتیحە بە زمانێکی تر وەک فارسی لەکاتی نوێژیشدا بە موتڵەقا ( دروستە، واتە ف

بتوانێت سورەتی فاتیحە بخوێنێت یان نەتوانێت، بەاڵم پێشەوایانی هاوەڵی )ابو 

                                                           

درء تعارض العقل والنقل، تق  الدين  بو العباس  حمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراأ  (54)

 (.44ـ1/43هـ(، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سامل: )728)ت:  الحنبيل الدمشق 

بيان تلبيس الجهمية ا تجسيس بدعهم الكالمية،  بو العباس  حمد عبد الحليم بن تيمية  (55)

 (.389 /2الحراأ، تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم: )



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

یوسف و محمد( ی شەیبانی فەرمویانە: دروستە تەرجەمەی فاتیحە بۆ کەسێک کە 

 توانێت بیخوێنێتەوە.هێشتا سورەتی فاتیحەی لەبەر نەکردبێت یان نە

 لە مەزهەبی خۆشامندا واتە ئیاممی شافیعی کەسێک کە توانای بەسەر نزا

ت ا بکاوەرگیراوەکانی پاش خوێندنی تەحییات دا نەبێت دەتوانێت بە زمانی خۆی نز 

 .سبیحاتەکانی تریشەهەتا فێریان دەبێت، هەروەها ت

 :رەتی ئەنعامەیەکێک لە بەڵگەکانی پێشەوا )ابو حنیفە( ئایەتەکەی سو 

ذَا ٱۡلقُۡرَءاُن ِۡلُنِذَرُكم بِهِۦ َوَمن  بَلَغَۚ } ـٰ دەفەرموێت: گرنگ  (56){َوأُوِحَی إِلَیَّ َه

ماناکەیەتی کە هەڕەشەی تێدابێت جا بە هەر زمانێک بێت الی ئەو دروستە با لە 

 نوێژیشدا بێت و با لە بری سورەتی فاتیحەیش بێت.

 نییە مادام له نوێژدا بێت. بەاڵم الی جمهوری زانایان دروست

بو زكريا يحیی بن قف محي  الدين النووي الشافع     قال اإلمام شيخ اإلسالم -1

:و مذهبنا  نه ال يجوز قراءة القرآن بغري لسان (هـ(، له )املجموع676اٲلشعري)ت: 

العرب، سواء  مكنه العربية  و عجز عنها، وسواء كان ا الصالة  و غريها، فإن 

جمته ا صالة بدال عن القراءة مل تصح صالته، سواء  حسن القراءة  م ال،  ىت برت 

هذا مذهبنا، وبه قال جامهري العلامء منهم: مالك و حمد وداود، وقال  بو حنيفة: 

تجوز وتصح به الصالة مطلقا؛ وقال  بو يوسف ومحمد يجوز للعاجز دون القادر، 

يد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا قل هللا شه}: واحتج أليب حنيفة بقوله تعاىل

                                                           

 (.١٩من سورة:  َعامِ ۡ  )ُسورَُة األَن (56)
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قالوا: والعجم ال يعقلون اإلنذار إال برتجمته وا  {القرآن ۡلنذركم به

الصحيحني إن النب  )صىل الله عليه وسلم( قال: و  نزل القرآن عىل سبعة  حرف 

و وعن سلامن الفاريس )ريض الله عنه(  ن قوما من الفرس سجلوه  ن يكتب لهم 

ب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية وألنه  كر فقامت ترجمته شيئا من القرآن فكت

مقامه كالشهادتني ا اإلسالم وقياسا عىل جواز ترجمة حديث النب  )صىل الله 

عليه وسلم( وقياسا عىل جواز التسبيح بالعجمية واحتج  صحابنا بحديث عمر بن 

 .(57)الخطاب )ريض الله عنه(...الخو

قديس الحنبيل ا قح املقنيف:و )مسجلة( )فإن مل ابن قدامة امل  قال العالمة -2

يحسن شيئا من القرآن مل يجز  ن يرتجم عنه بلغة  خرى، ولزمه  ن يقول: سبحان 

الله والحمد لله وال إله إال الله والله  كرب وال حول وال قوة إال بالله( ال يجوز له 

ن وهو قول الشافع  القراءة بغري العربية سواء  حسن قراءتها بالعربية  و مل يحس

وقول  يب يوسف ومحمد إ ا كان ال يحسن، وبه قال بعض  صحاب الشافع ، 

وأوحي إلي هذا القرآن ۡلنذركم به } :وقال  بو حنيفة: يجوز  لك لقوله تعاىل

 {قرآنا عربيا}: وإمنا ينذر كل قوم بلسانهم ولنا قول الله تعاىل {ومن بلغ

فإ ا غري خرج  ،قرآن لفظه ومعناه معجزةوألن ال ،{بلسان عربي مبين}: وقوله

ولو كان تفسريه مثله ملا  ،وإمنا يكون تفسريا له ،عن نظمه ومل يكن قرآنا والمثله

                                                           

 بو زكريا محي  الدين  للشريازي )ميف تكملة السبيك واملطيع (املجموع قح املهذب  (57)

 (.3/380هـ(: )676يحیی بن قف النووي الشافع  اٲلشعري)ت: 



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

عجزوا عنه إ ا تحداهم باإلتيان بسورة من مثله،  ما اإلنذار فإ ا فرسه لهم حصل 

 . (58)باملفرس ال بالتفسريو

بن عيل املاليك ا اإلقاف عبى  بو محمد عبد الوهاب  قال العالمة القايض  -3

مسجلة: إ ا كان يحسن بالعربية فال يجزيه اإلحرام  نكت مسائل الخالف:و

: )يقول: الله  كرب( (عليه الصالة والسالم)بالفارسية، خالفا أليب حنيفة لقوله 

)فصل(: فجما إ ا كان ال يحسن العربية،  وقوله: )صلوا كام ر يتموأ  صيل(.

د الدخول ا الصالة بقلبه، وال يحرم بالفارسية، و ظن  ن من فعندي  نه يعتق

 صحابنا من يقول: إنه يحرم بلسانه، وهو قول الشافع  فنقول: إنه  كر من قط 

صحة الصالة، فوجب  ن ال تصح إ ا  ىت به بغري العربية كالقراءة، وألنه ال يخلو 

ب استواء القادر وغري  ن يكون املطلوب لف  التكبري  و معناه، فجي  لك كان وج

 . (59)القادر فيهو

یچ ئەمەی مەزهەبی جمهور تەنها لەکاتی نوێژدایە، لە کاتی جگە لە نوێژ ه

ر ان هەکێشەیەکان نییه ئەوانیش لە وەرگێڕانی ناوی خودا و زیکرەکان بە کوردی ی

 زمانێکی تر.

                                                           

الرشح الكبري عىل منت املقنيف، للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن  حمد بن قدامة املقديس  (58)

 (.531 /1هـ(: )682الجامعييل الحنبيل،  بو الفرج،شمس الدين )ت: 

اإلقاف عىل نكت مسائل الخالف، للقايض  بو محمد عبد الوهاب بن عيل بن نرص  (59)

 (.228ـ 1/227هـ(، تحقيق: الحبيب بن طاهر: )422البغدادي املاليك )ت
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 کاتی نوێژیش لە مەزهەبی خۆیشامن)حەزرەتی شافیعی( و تەواوی زانایانی

اکرب( بۆ  هەرچوار مەزهەب کەسێک ئەگەر نەیتوانی بە عەرەبی بڵێت: )

دابەستنی نوێژەکەی ئەوا دروستە بە زمانی خۆی وەک کوردی بڵێت: )خودا 

 گەورەترە( 

یان بە فارسی بڵێت )خدا بزرگرت( تا ئەو کاتەی کە فێر دەبێت، بەاڵم الی 

اکرب( ی  بە زمانی خۆی) حەزرەتی )ابو حنیفة( عەرەبیش بزانێت هەر دروستە

َوذََكَر ٱۡسَم  }دابەستنی نوێژ بڵێت ، بەڵگەی قورئانیشی هێناوەتەوە کە دەفەرموێت: 

یادی خودا بكات و نوێژەکەی بکات، ئیرت جیاوازی  :، واته(60){َرب ِهِۦ فََصلَّٰى 

 نەکردووە لە نێوان هیچ زمانێکدا..هەندێ دەقی شەرعیی تر لەو بارەوە:

مام القايض حسني الشافع  ا التعليقة علی مخترص املزأ:و قال املزأ: قال اإل ـ 1

فإن مل يحسن بالعربية، كربَّ بلسانه، وكذلك الذكر، وعليه  ن يتعلم. قال القايض 

حسني: مثل إن كان تركيا  سلم، وهو ال يحسن العربية فيكرب بلسان الرتك،  و 

سن العربية فكرب بلسانه مل يجز، وكذا هنديًا  سلم فيكرب بلسان الهند، وإن كان يح

إن كان ال يحسن العربية، ولكن رشكنه  ن يتعلم العربية، فال يجوز له  ن يكرب 

بلسانه، وإن مىض زمانه إمكان التعليم، ومل يتعلم فإنه يكرب بلسانه لحرمت الوقت، 

بجن كان  ويصيل فيلزمه إعادة تلك الصالة. فجما إ ا كان ال رشكنه  ن يتعلم بالعربية

ا الوقت ضيق،  و كان ال يطوع له لسانه،  و مل يجد من يعلمه، فإنه يكرب بلسانه 

                                                           

 (.١٥)سورة األَعىل:   (60)



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

وال يعيد الصالة، ولكن ينبغ   ن يقول: خداي بزرك بر، وال يقول: خداي بزرك، 

ألنه لو اقترص ينبغ   ن يقول: خداي بزرك بر، وال يقول: خداي بزرك، ألنه لو 

ية، الله الكبري، وقد  كرنا  نه ال تنعقد به الصالة، اقترص عليه كجنه يقول بالعرب

وهكذا حكم التشهد حكم التكبري، وقد  كرناه. وقال  بو حنيفة: يجيت بالفارسية 

كالهام، وإن كان يحسن العربية وال يشءعليه، فجما سائر األ كار، من دعاء 

 ؟االستفتاح، وتسبيحات الركوع والسجود والدعاء بعد التشهد ما ا حكمه

فال يخلو إما إن كان يحسب العربية  و ال، فإن كان يحسن العربية، عىل طريقة      

املراوزة ال يجوز له  ن يجيت شيئًا منها بالفارسية، كالتكبري سواء، وعىل طريقة 

العراقيني يجوز له  لك، ألنه ليس بفرض عليه إتيانه بخالف التكبري، فجما إ ا كان ال 

ة العراقيني يجوز له  ن يجيت الكل بالفارسية، وعىل طريقة يحسن العربية عىل طريق

املراوزة فيه وجهان:  حدهام: يجوز كام ا التكبري والتشهد. والثاأ: ال يجوز، 

والفرق  ن التكبري واجب عليه إتيانه فيه حاجة إىل  ن يقوله بالعربية ألنه غري مختار 

حيث  (ريض الله عنه)شافع ، فيه. وها هنا بعكسه، والوجهان صورهام من لف  ال

قال: وكذلك الذكر، وعليه  ن يتعلم، يحتمل  نه  راد به التشهد دون التسبيحات، ألنه 

قال: وعليه  ن يتعلم، فإمنا يجب تعلم التشهد دون سائر األ كار، ويحتمل  نه  راد به 

ألن الكل، ألن اسم الذكر ينطلق عىل الكل، وعليه  ن يتعلم، ينرصف إىل التشهد. و 

م من العربية قدر ما يجيت به قال: حق عىل كل مسلم  ن يتعلَّ  (رحمه الله)الشافع ، 

ا صالته، وهذا بخالف الفاتحة، فإنه ال يجزيه بالفارسية، فإن مل يحسنها، إن كان 
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يحسن شيئًا آخر من القرآن  ىت به، وإن مل يحسن شيئًا آخر من القرآن من األ كار 

 .(61)الذكرواتحة، والرشط  ن يجيت بسبعة  نواع من بقدر ما يبلغ آيات الف

ة ع سبعوهل يشرتط  ن تعادل كلامت الذكر كلامت الفاتحة بعد  ن تنو  يم قال:و   

 رشط  ن، فال نواع فوجهان:  حدهام: بىل. والثاأ: ال. وإ ا  يت بيشء آخر من القرآن

وهل يشرتط  ليها مل يجز،يجيت بسبيف آيات، فلو  ىت بآية طويلة تعادل الفاتحة وتزيد ع

ل ريض ية قا ن تبلغ كلامتها كلامت الفاتحة، فعىل وجهني. فإن مل يحسن الذكر بالعرب

 إلتيانليه اعالله عنه:  يت به بالفارسية، وال يجيت بالفارسية الفاتحة، ألن الواجب 

 عناهجبالذكر إ ا جهل الفاتحة، وما يقوم مقامه من القرآن، فإ ا عجز عنه  يت 

سية، الفار بالفارسية. وعند  يب يوسف، إن كان يحسن العربية ال تجزئه هذه األ كار ب

 وإن جهل العربية  جز ه.

وقال  بو حنيفة: سواء كان يحسن العربية، او ال يحسنها تجزيه هذه األ كار       

بالفارسية، وكذلك الفاتحة يجوز عنده  ن يقر ها بالفارسية. وزاد عليه فقال: لو قر  

ية من التوراة يوافق معناها معنى آية من القرآن جاز، وهذه املسجلة تلقب برتجمة آ 

، يقول: (رحمه الله)القرآن، وعندنا ال يجوز، وعنده يجوز. وكان القايض  بو عاصم 

                                                           

التعليقة للقايض حسني )عىل مخترص املزأ( للقايض  بو محمد )و بو عيل( الحسني بن  (61)

بد عادل  حمد ع -هـ(، تحقيق: عيل محمد معوض  462د املَْرَورُّْوِ ّي )ت: محمد بن  حم

 (.723 /2املوجود: )



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

إمنا يجوز ترجمة القرآن، إ ا كان مثله ا اللف  واملعنى كقوله، خريًا وًقا، ويركب 

 فه ا اللف  واملعنى، فال.ويسجد، فجما إ ا كان يخال

وقال: إأ  (صىل الله عليه وسلم) ن  عرابيًا جاء إىل رسول الله  رويدليلنا: ما       

قل:  و:(عليه السالم)ال  حسن شيئًا من القرآن، فعلمن  ما يجزئن  ا الصالة، فقال 

بالله العيل سبحان الله والحمد لله وال إله إال الله والله  كرب وال حول وال قوة إال 

 . (62)العظيمو

قال اٳلمام النووي:و فرع: ا مذاهب العلامء ا التكبري بالعجمية: قد  كرنا  ن  -2

مذهبنا  نه ال تجوز تكبرية اإلحرام بالعجمية ملن يحسن العربية، وتجوز ملن ال 

يحسن، وبه قال مالك و بو يوسف ومحمد و حمد وداود والجمهور، وقال  بو 

: لرتجمة ملن يحسن العربية ولغريه، واحتج قوله بقول الله تعاىلحنيفة: تجوز ا

، ومل يفرِّق بني العربية وغريها وبحديث: و تحررشها (63) {

التكبري و وقياسا عىل إسالم الكافر، ودليلنا قوله )صىل الله عليه وسلم(: و صلُّوا 

  .(64)كام ر يتموأ  صيل و

                                                           

 (.725ـ 724 /2املصدر نفسه: ) (62)

 (.15)سورة األعىل:   (63)

 (.301 /3املجموع قح املهذب للنووي: ) (64)
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دیسان تەنانەت بانگ دانیش لە مەزهەبی پێشەوا ئەبو حەنیفەدا دروستە بە      

غەیری عەرەبی بێت، بەاڵم لەالی جمهوری زانایان نابێت بە غەیری عەرەبی، تەنها 

 ە مەزهەبی شافیعی خۆیشامنەوە دروستە: للە دوو حاڵەتدا الی ئەوانیش 

 خۆیشی بانگەکەی دا.بۆ ە عەرەبی بیڵێت و تەنها ئەگەر نەیتوانی ب  یەکەمیان:

ئەگەر بۆ خەڵکی بانگی دا بەاڵم کەسیش نەبوو لە ناویاندا بتوانێت بە  دووەمیان:

 عەرەبی بانگ بدات. 

ئەوا دروستە لەو دوو حاڵەتەدا بە کۆی ڕای زانیانی هەر چوار مەزهەب بە     

 کوردی بانگ و قامەتیش بگوترێت.

الحاوي: لو   ن بالفارسية إن كان يؤ ن  قال صاحب و قال شیخ اٳلسالم النووي:     

لصالة جامعة مل يجز، سواء كان يحسن العربية  م ال: ألن غريه قد يحسن، وإن كان 

  انه لنفسه، فان كان يحسن العربية مل يجزئه كج كار الصالة، وإن كان ال يحسن 

يجزئه   جز ه، وعليه  ن يتعلم هذا كالمه، وهذا الذي قاله من  ن مؤ ن الجامعة ال

بالفارسية وإن مل يحسن العربية، محمول عىل ما إ ا كان ا الجامعة من يحسن 

، وقد  شار إليه ا تعليقهو.العربية، فإن مل يكن)ٲ  ي من يحسنها( صحَّ

هەروەها لە مەزهەبی خۆشامندا وەک حەنەفیەکان دروستە لە نوێژیشدا کەسێک      

بییان کات و   ات بە غەیری عەرەبیئەگەر بە عەرەبی نەیدەزانی زیکرەکانی بک

نوێژەکەشی دروستە، چونکە عوزری هەیه، وەک تەسبیحات و تەحییات شایەتومان 



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

بانگەکانیش لەکاتی کە نەزانێت بە عەرەبی بانگ بدات   و ساڵواتەکان و تەنانەت

 وەک گومتان.

فی هەروەها دروستە قامەتکردنیش بە غەیری عەرەبی بە هەمان شێوەی خیال      

 .فیقهی لە بانگدا

وي الكبري:و فصل : قال قال اٳلمام ابو الحسن املاوردي الشافع  ا الحا -1

: و وعليه  ن يتعلم و يعن  : هذه األ كار من التكبري  (ريض الله عنه)الشافع 

وغريه إ ا كان ال يحسنها بالعربية فذكرها بلسانه فعليه  ن يتعلمها بالعربية ، فإن 

بالعربية فلم يفعل و كرها بلسانه مل يجزه وعليه اإلعادة ، وإن مل  مكنه  ن يتعلمها 

يقدر عىل تعلمها إما لتعذر من يعلمه جازت صالته إ ا  كرها بلسانه يم فرض 

 .(65)التعليم باق عليه إ ا قدر و

قال العالمة ابن قاسم ا فتح القريب املجيب ا قح  لفاظ التقريب = القول  ـ2

)ٲي بتكبیرة االحرام(  ة االختصار:و ومن عجز عن النطق بهااملختار ا قح غاي

 . (66)بالعربية، ترجم عنها بجي لغة شاءو

                                                           

دي، الشهري الحاوى الكبري،  بو الحسن عيل بن محمد بن محمد بن حبيب البرصي البغدا (65)

 (.220/ 2هـ(: )450باملاوردي )ت: 

فتح القريب املجيب ا قح  لفاظ التقريب = القول املختار ا قح غاية االختصار  (66)

)ويعرف برشح ابن قاسم عىل منت  يب شجاع(، لإلمام محمد بن قاسم بن محمد بن 

 رابييل )ت:محمد،  يب عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغ

 (.75هـ(، بعناية: بسام عبد الوهاب الجايب الجفان: )ص: 918
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 عیبارەتی حەنەفیەکانیش لەم بارەوە بۆ زیاتر دڵنییایی:  لە

قال اٳلمام الرسخيس ا املبسوط: و ولو كربَّ بالفارسية جاز عند  يب حنيفة ـ 1

قصود هو الذكر، و لك حاصل بكل لسان، وال )رحمه الله(، بناء عىل  صله:  ن امل

يجوز عند  يب يوسف ومحمد )رحمهام الله( إال  ن ال يحسن العربية، فجبو يوسف 

)رحمه الله تعاىل( مرَّ عىل  صله ا مراعاة املنصوص عليه، ومحمد فرَّق فقال: 

العربية  للعربية من الفضيلة ما ليس لغريها من األلسنة، فإ ا عربَّ إىل لف  آخر من

جاز، وإ ا عربَّ إىل الفارسية ال يجوز. و صل هذه املسجلة إ ا قر  ا صالته 

بالفارسية جاز عند  يب حنيفة )رحمه الله( ويكره، وعندهام ال يجوز إ ا كان 

يحسن العربية، وإ ا كان ال يحسنها يجوز، وعند الشافع  )ريض الله عنه( ال 

إن كان ال يحسن العربية، وهو  م  يصيل  تجوز القراءة بالفارسية بحال، ولكنه

بغري قراءة. وكذلك الخالف فيام إ ا تشهد بالفارسية  و خطب اإلمام يوم الجمعة 

يقول إن الفارسية غري القرآن، قال الله تعاىل:  -رحمه الله  -بالفارسية فالشافع  

ً  علناهُ ا جَ إن  } {اربي  عَ  قرآنا
ً  جعلناهُ  و  لَ وَ } وقال الله تعاىل: (67) {اميَّ جَ أع   قرآنا

(68) 

اآلية.. فالواجب قراءة القرآن، فال يتجدى بغريه بالفارسية، والفارسية من كالم 

الناس فتفسد الصالة، و بو يوسف ومحمد )رحمهام الله( قاال: القرآن معجز 

واإلعجاز ا النظم واملعنى فإ ا قدر عليهام، فال يتجدى الواجب إال بهام، وإ ا 

                                                           

 (.3)سورة الزخرف:   (67)

 .(44)سورة فصلت:   (68)



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

 جا قدر عليه كمن عجز عن الركوع والسجود يصيل باإلرشاء، عجز عن النظم  ىت

و بو حنيفة )رحمه الله( استدل جا روي  ن الفرس كتبوا إىل سلامن )ريض الله 

عنه(  ن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكانوا يقرءون  لك ا الصالة حتى النت 

 . (69) لسنتهم للعربيةو

نف  ا )النتف ا الفتاوي( :و وروى َعنُه قال اإلمام  بو الحسن السغدي الحـ 2

حكم التَّْكِبري واال ان َوالْخطْبَة بالفارسيَّة.. وروى َعنُه انه قال لو كرب ِبالَْفارِِسيَِّة 

َجاَز لَُه، و كر ابو يوُسف ِا االمايل عن ايب حنيَفة انه قَال: لَو ا ن ِبالَْفارِِسيَِّة 

كر ٲبو يُوُسف  َو خطب ٲو تشهد بالفارِِسيَِّة يجوز، ولو  بح و قَام بالَفارِِسيَِّة َجاَز، َو  

وسمى بالفارِِسيَِّة جاز ا قَْوله، وكذلَك ا قَول ايب عبد الله َجاز، َهَذا كُله 

بالفارِسيَِّة، ولو قر  بالفارسية، قال الشافع : ال تجزيه، وال تكون قراءة البتة، وا 

الصالة ا ا مل يحسن العربية، فٳ ا  حسن  قول ٲيب يوسف ومحمد يجزيه وتجوز بها

العربية فال تجزيه، وا قول ٲيب عبد الله تجزيه عىل كل حال، وال يستحب 

 . (70) لكو

                                                           

 (.37ـ 36 /1هـ(: )483املبسوط، لإلمام محمد بن  حمد شمس األمئة الرسخيس )ت   (69)

ْغدي الح( 70) هـ(، 461نف  )ت:النتف ا الفتاوى،  بو الحسن عيل بن الحسني بن محمد السُّ

 (.51ـ 1/49تحقيق: املحام  الدكتور صالح الدين الناه : )
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ەبرێت و یان تێدا د (ئەوانەی کە منونەمان پێ هێنانەوە هەمویان ناوی )     

ی زۆرێکیشیان لە نوێژشدان هەموشیان بەو شێوەی باسامنکردن دروستە واتا

 تەرجەمەی زمانی فارسی بە منونە بکرێت.. ناوەکەی 

ناو و  ئەوانەیش هەموو بەڵگەی حاشا هەڵنەگرە بۆ دروستی تەرجەمەی عەلەمی      

 سیفەتەکانی خودا بۆ سەر زمانی تر.

پێشەوا  ( الیهەروەها ئەرکانەکانی ووتاری هەینیش كه پڕیەتی لە ناوی )     

ج ان پێنعەرەبی دروستە بگوترێن، بەاڵم الی جمهوری زانای ( بە جگە لەحنیفة)ابو 

صية، صالة، الو الروکنەکە دروست نییە بە غەیری عەرەبی، کە بریتین لە )الحمد، 

 بی.عەرە اآلية ، الدعاء( بەاڵم وەعزو ئامۆژگاریەکانی نێو وتار دروستە بە غەیری

ری غەرەبی پێشەوای ستی پەرستنی خودا وە بە زمانی تر غەیو له بارەی در       

)عيون املسائل(یدا لە سەرباسی:و  ئوسوڵی )اإلمام السمرقندي الحنف ( لە کتێبی

التعبُّد بالفارسية(دا دەفەرموێت: وولو  ن رجالً   َّن بالفارسية وهو يحسن العربية،  و 

َخطََب،  و تشهَّد،  جز ه ا قول  يب حنيفة، وال يجوز ا قول  يب يوسف 

 . (71)ومحمدو

یش كه سوێندی معامالت، ٳیالء(  هەروەها )ٳقرار، هبة، وصیة، طالق، حلف،      

تێدایە، دروستە بە غەیری عەرەبی و دادەمەزرێت، تەنانەت نیکاحیش الی 

                                                           

هـ(، 373عيُون املسائل،  بو الليث نرص بن محمد بن  حمد بن إبراهيم السمرقندي )ت:  (71)

ين الناه : )ص:   (.26بتحقيق: د. صالح الدِّ



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

حەنەفیەکان دروستە بە کوردی و لەالی ئیاممی غەزالی یش کە شافیعیە هەر 

ێت:و فرٗع: الّصحيح دروستەو دادەمەزرێت بە زمانی غەیری عەرەبی وەک دەفەرمو 

)صيغة النكاح( بالفارسية وسائر اللغات يقوم مقامها، ألنها ا   ن ترجمتها

 . (72)معناهاو

 بێت، هیچ تەنانەت نییەت هێنانی بۆ هیچ عیبادەتێک واجب نییە بە زمانی عەرەبی    

 فەقیهێکیش نەیفەرمووە ئەگەر بە عەرەبی بهێرنێت خێری زیاترە.

ت یش بهێرنێان لە ئەسڵ دا لە دڵدایە، بەاڵم موستەحەببە بە زارچونکە نییەت هێن    

ن انایابۆ جەمعی خاتر و راگرتنی ئاگاهی دڵ، بەاڵم واجب نییە، وەک هەندێک لە ز 

 فەرمویانە واجبە وانییە. لە منونەی دەقی شەرعیی لەو بارەوە:

يشرتط  ومحلها )اي النية( القلب. وال النووي ا:ومحي  الدين قال االمام  -١

 .(73)النطق بال خالفو

هـ( ا حلية 507قال اإلمام فخر االسالم  بو بكر القفال الشايش الشافع )ت:  ـ2

العلامء ا معرفة مذاهب الفقهاء:و والنية فرض للصالة، ومحلها القلب، وغلط 

 .(74)بعض  صحابنا فقال ال تجزئه النية حتى يتلف  بلسانه وليس بيشءو

                                                           

الطويس )ت:  الوسيط ا املذهب، لحجة اإلسالم  بو حامد محمد بن محمد الغزايل( 72)

 (.46 /5هـ(، تحقيق:  حمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر:)505

روضة الطالبني وعمدة املفتني، لإلمام محي  الدين النووي، بتحقيق: زهري الشاويش: ( 73)

(2/350.) 
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ەمووی بەڵگەی راست و دروست بوون لەسەر دروستی ئەمانەی سەرەوە ه    

وەرگێڕانی لەفزی جەاللەو سیفەت و ناوە جوانەکانی بە هەموو زمانەکان لەوانیشدا 

 بە کوردی.

اکرب  لە جێیەک خیالف هەبێت بۆ دروستی وەرگێڕانی واتای سورەتی فاتیحەو     

    ی دامەزراندنی نوێژ و تەسبیحاتی ناو ناوێژ و شایەتومان و ساڵوات تێدا ، 

بانگدان بە کوردی و ئەرکانەکانی ووتاری هەینی و نیکاح و تەاڵق و   هەروەها     

 سوێند خوارن..هتد..

ئیرت چ عەقڵێکی کورتەو چ بێ ئاگایییەکە لە شەریعەت کەسانێک لەفزی جەاللە      

( بەکار نەهێنن لە گوتارو نوسین و ئامۆژگاریدا، یان بە دروستی ی )بە غەیر 

نەزانن؟ خۆیشیان بە خوێنەوار بزانن، ئەوانە هیچ زانست و زانیارییەکیان نییە بە 

 داخەوە لە دەقەکانی شەریعەت و رای جیاوازی فیقهی ئیسالمی.

بیشی خەڵق نەکردووە، خودا تەنها زمانی عەرەبی دروستنەکردووە، وە تەنها عەرە     

 تا تەنها بەو زمانە دروست بێت موناجات و ستایش و پەرستنی زاتی حەق تەعاال.

بۆیە لە بەڵگەکانی عەزەمەتی خوداو سەملاندنی خودایەتی خودایە دروستکردنی      

تِهِۦ } بۆ ئەو هەموو زار و زاراوەو رەنگو نەتەوانە ، وەک دەفەرموێت: ـٰ َوِمۡن َءایَ

                                                                                                                                                      

حلية العلامء ا معرفة مذاهب الفقهاء، اإلمام فخر االسالم  بو بكر القفال الشايش  (74)

 (.70 /2هـ(،  بتحقيق: د. ياسني  حمد إبراهيم درادكة: )507الشافع )ت: 



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

ت َخۡلُق ٱل ـٰ  إِنَّ فِی ذَ ِٰلَك لَـَٔایَ
ُف أَۡلِسنَتُِكۡم َوأَۡلَو ٰنُِكۡمۚ ـٰ َو ِٰت َوٱۡۡلَۡرِض َوٱۡختَِل ـٰ سََّم

ِلِمينَ  ـٰ  .(75){ل ِۡلعَ

هەروەها بوونی نەتەوەو زمانەکان لە ئیرادەو ویست و جەعلی ئیالهییە،      

ارەزایە لە دەستکاریکردنی یان بەکەم سەیرکردنی هەر نەتەوەو زمانێک تانەو ن

ویستی خودا و ئەوەیش بێگومان کوفرێکی راستەوخۆیە، چونکە خودا دەفەرموێت: 

ُكۡم ُشعُوبا َوقَبَۤائَل  } ـٰ ن ذََكر َوأُنثَٰى َوَجعَۡلَن ُكم م ِ ـٰ أَیَُّها ٱلنَّاُس ِإنَّا َخَلۡقنَ ـٰۤ  ِلتََعاَرفُۤوا۟ َی

 َ ِ أَۡتقَاُكۡمۚ إِنَّ ٱَّللَّ  . (76){ َعِليٌم َخبِير إِنَّ أَۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّللَّ

هەروەها ئاشکرایە کە هەر نەتەوەیەک خودا بە زمانی ئەو نەتەوە پێغەمبەر      

َوَمۤا أَۡرَسۡلنَا  }: یامی خۆی ناردووە، وەک دەفەرموێتای لەسەر( و پەد)درودی خو 

 .. ُسوٍل إَِّلَّ بِِلَساِن قَۡوِمهِۦ ِليَُبي َِن لَُهۡمۖۡ   . (77){ِمن رَّ

 : ووەوەها فەرمویەتی بۆ هەموو قەوم و نەتەوەیەک پێغەمبەرێکامن ناردهەر      

 .(78){إِنََّمۤا أَنَت ُمنِذر َوِلُكل ِ قَۡوٍم َهاٍد }: ـ قال تعاىل1

ٍة إَِّلَّ َخََل فِيَها  } ـ قال تعاىل:2 ۡن أُمَّ ِ َبِشيرا َونَِذیرۚا َوإِن م ِ َك بِٱۡلَحق  ـٰ إِنَّۤا أَۡرَسۡلنَ

  (79) {نَِذیر

                                                           

 (.٢٢)سورة الّروم:  ( 75)

 (.١٣)سورة الُحُجرات:  ( 76)

 (.٤)سورة إِبراهيم من اآلیة:  ( 77)

 (.٧(  )سورة الرّعد: 78)

 (.٢(  )سورة فاطر: 79)
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یانی چەند دەقێکی زانابە تايبەت لە راڤەی ئایەتی چواری سورەتی ابراهیم     

 ەیش:تەفسیرو فەرمودە بە زمانی عەرەبی نەقڵ دەکەین بۆ زیاتر دڵنییایی لەوان

ـجخرج الحاف  ابن  يب حاتم الرازي الشافع  األشعري ا تفسريه املسند قال:و 1

 ،{نا من رسول إَّل بلسان قومهوما أرسل}ا قوله:  (ريض الله عنه)عن قتادة

قال: بلغة قومه، إن كان عربيا فعربيا، وإن كان عجميا فعجميا، وإن كان رسيانيا 

  .(80) وفرسيانيا، ليبني لهم الذي  رسل الله إليهم، ليتخذ بذلك الحجة عليهم

ـ قال اإلمام  بو عبد الله القرطب  املاليك األشعري ا تفسريه الجاميف ألحكام 2

 ي  نزلناه بلسان العرب، ألن كل نب   نزل كتابه بلسان قومه،  (عربيا ): و القرآن

 .(81) وقاله سفيان الثوري وغريه

وقال ـ قال اإلمام ابن حيان محمد بن يوسف األندليس األشعري ا تفسريه:و 3

: صىل الله عليه وسلم( قال) عائد عىل محمد {قومه}الضحاك : والضمري ا 

زمخرشي : وليس . قال الكل نب  بلغة قومه العربية ، يم  داهاوالكتب كلها نزلت ب

ضمري القوم وهم العرب ، فيؤدي إىل  ّن الله  ،{ن لهمبي  ليُ }: بصحيح ، ألّن قوله

  .(82)و  نزل التوراة من السامء بالعربية ليبني للعرب ، وهذا معنى فاسد انتهى 

                                                           

 (.12207(برقم)7/2234( تفسري ابن  يب حاتم، بتحقيق عادل عبد املوجود وآخرين: )80)

 (.61 /16) :(   تفسري القرطب 81)

 (.394 /5(   البحر املحيط ا التفسري بتحقيق عادل عبد املوجود وآخرين: )82)



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

هذا   األشعري ا تفسريه:و ـ قال الحاف   بو الفداء ابن كثري الدمشق  الشافع4

منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما  ،من لطفه تعاىل بخلقه:  نه يرسل إليهم رسال

يريدون وما  رسلوا به إليهم، كام قال اإلمام  حمد: قال مجاهد: عن  يب  ر قال: 

، نبيا إال بلغة (عز وجل): ومل يبعث الله، (صىل الله عليه وسلم)قال رسول الله 

   .(83)قومهو

ـ قال الحاف  عبد الرحمن ابن  يب بكر جالل الدين السيوط  الشافع  األشعري 5

و خرج عبد بن حميد وابن جرير وابن املنذر وابن  يب حاتم عن ا تفسريه:و  

 {وما أرسلنا من رسول إَّل بلسان قومه}ا قوله:  -ريض الله عنه  -قتادة 

عجميا فعجميا وإن كان رسيانيا قال: بلغة قومه إن كان عربيا فعربيا وإن كان 

 . (84) وفرسيانيا ليبني لهم الذي  رسل الله إليهم ليتخذ بذلك الحجة علهم

 

 نکە ئەوکاتتەنها قورئانی بە زمانی عەرەبی ناردووە، چو  )جل جالله(بەاڵم خودا     

ی ئەو قەومە بە گشتی جاهیلرتین و مێشکپوچرتینی گەالنی دونیا بوون لە روو 

 م و بەد رەووشتیەوە.شیرک و ستە

                                                           

(. والحديث  خرجه 477 /4تفسري االقرآن العظيم البن كثري بتحقيق: سام  سالمة: )(   83)

برقم  (5/158اإلمام  حمد ا املسند بتحقيق: السيد  بو املعاط  النوري بسند صحيح:)

(21739.) 

 (.4 /5الدر املنثور ا التفسري باملجيور للحاف  السيوط : )(   84)
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لە رووی ئیمکانیشەوە جائیز بوو کە خودا قورئانیش بە زمانی عەجەمی نازڵ      

بکردایە، بەاڵم ئەوکات بێباوەڕە عەرەبەکان شوێنی نەدەکەوتن و ئەو ئیعجازو 

رووی  -کە مەبەست بوو لە قورئاندا کە بە عەرەبی بێت  -گەردنکێشیەیش )تحدی( 

َلۡت  }:فەرموێتنەدەدا وەک قورئان دە هُ قُۡرَءانًا أَۡعَجِمي ا لَّقَالُو۟ا لَۡوََّل فُص ِ ـٰ َولَۡو َجعَۡلنَ

تُهُ َء۬اۡعَجِمی  َوَعَربِی  قُۡل ُهَو ِللَِّذیَن َءاَمنُو۟ا ُهدى َوِشفَۤاء..اآلیج  ـٰ   (85){َءایَ

دروودی بەاڵم گومان لەوەدا نییە کە دەعوەو بانگەوازەکەی حەزرەتی محمد )      

النی دونیایە بە بۆ هەموو گە -ە ئایینی پیرۆزی ئیسالم لکە بریتییە  -ای لەسەر( خود

ەقی عەرەب و عەجەمەوە، هەروەها بۆ تێکڕای جنۆکەو ئادەمیزادیشە بە چەندین د

 نەیش:قورئان و سوننەت، پێشەوایانی تەفسیرو فەرمودە روونیان کردووەتەوە لەوا

والدليل عىل عموم الدعوة قوله سريه:و ام فخر الدين الرازي ا تفـ قال اإلم1

بل إىل الثقلني، ألن  (86){قل یا أیها الناس إني رسول هللا إليكم جميعا} تعاىل:

قل لئن اجتمعت }التحدي كام وقيف ميف اإلنس فقد وقيف ميف الجن بدليل قوله تعاىل: 

اإلنس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن َّل یأتون بمثله ولو كان 

 .(88) ..و  (87){عض ظهيرابعضهم لب

                                                           

لَت من اآلية: 85)  (.٤٤(  )سورة فُصِّ

 (. 158(  )سورة األعراف: 86)

 (88(  )سورة اإلرساء: 87)

 ( .62 /19(  تفسري الرازي = مفاتيح الغيب  و التفسري الكبري )88)



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

وما }قال محمد بن كعب ا قوله: وقال الحاف  ابن كثري ا تفسريه:و ـ 2

وقال قتادة ا هذه اآلية:  يعن : إىل الناس عامة. {أرسلناه إَّل كافة للناس

إىل العرب والعجم، فجكرمهم عىل الله  (صىل الله عليه وسلم) رسل الله محمدا 

ابن  يب حاتم: حدينا  بو عبد الله الظهراأ، حدينا قال  .و طوعهم لله عز وجل

عن عكرمة قال: سمعت  يعن : ابن  بان-حفص بن عمر العدأ، حدينا الحكم 

عىل  هل السامء  (صىل الله عليه وسلم)ل محمدا ابن عباس يقول: إن الله فضَّ 

: الله قالوعىل األنبياء. قالوا: يا بن عباس، فيم فضله الله عىل األنبياء؟ قال: إن 

ِمِه ِليُبَي َِن َلُهم  } َسل نَا ِمن  َرُسوٍل إَِّلَّ بِِلَساِن قَو  صىل )، وقال للنب    (89){َوَما أَر 

َسل نَاَه إَِّلَّ َكافَّةً ِللنَّاِس  }: (الله عليه وسلم ، فجرسله الله إىل الجن  (90){َوَما أَر 

بت ا الصحيحني قد ي )ريض الله عنهام(وهذا الذي قاله ابن عباس .واإلنس

: و عطيت خمسا مل (صىل الله عليه وسلم)رفعه عن جابر قال: قال رسول الله 

يعطهن  حد من األنبياء قبيل: نرصت بالرعب مسرية شهر. وجعلت يل األرض 

مسجدا وطهورا، فجرشا رجل من  مت   دركته الصالة فليصل. و حلت يل الغنائم، 

وكان النب  يبعث إىل قومه، وبعثت إىل ومل تحل ألحد قبيل. و عطيت الشفاعة. 

قال:  (صىل الله عليه وسلم)وا الصحيح  يضا  ن رسول الله و. الناس عامة

                                                           

 (.4ية: (  )سورة إبراهيم من اآل 89)

 (28(  )سورة سبج من اآلية: 90)
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: قال مجاهد. يعن : الجن واإلنس. وقال غريه: يعن : ووبعثت إىل األسود واألحمر

  .(91)والعرب والعجم. والكل صحيح

بی قورئان بە زمانی عەرەلە چەندین جێگەدا بە روونی ئەوەی فەرمووە کە     

 دراوە لەوانە:ريَ ن

َر بِِه ٱۡلُمتَِّقينَ  }قوله تعاىل:  -١ هُ بِِلَسانَِك ِلتَُبش ِ ـٰ  َوتُنِذَر بِهِۦ قَۡوما فَِإنََّما یَسَّۡرنَ

  (92){لُّد ا

هُ بِِلَسانَِك لَعَلَُّهۡم یَتَذَكَُّروَن  }فوله تعاىل:  -2 ـٰ   (93){فَِإنََّما َیسَّۡرنَ

وُح ٱۡۡلَِميُن ٭ َعلَٰى قَۡلبَِك ِلتَُكوَن ِمَن ٱۡلُمنِذِریَن ٭  }تعاىل: قوله  -3 نََزَل بِِه ٱلرُّ

بِين  (94){بِِلَساٍن َعَربِی  مُّ

ربی کە بۆیە دروستە گۆڕینی لەفزی جەاللە بە پێی زوبانەکان، لە زوبانی عی     

انی یان زم تەوراتی پێ نازڵ بووە یان عیربی کۆن یش کە ئینجیلی پێ نازڵ بووە

ە و ووە، سیریانی )بە پێی جیاوازی ڕاکان( لەفزی جەاللە وەک گومتان بە )ئیل( هات

کە  لە قورئانیشدا دوبارەو سێبارە کراوەتەوە، وەک ئاماژەیەک بۆ خەڵکی عاقڵ

 دروستە بە تێکڕای زمانەکان ناوی خودا بربێت.

                                                           

 (.518 /6(  تفسري ابن كثري ت سالمة )91)

 (.٩٧: يَمَ (  )ُسورَُة َمر92)

َخاِن: 93)  (.٥٨(  )ُسورَُة الدُّ

َعرَاِء: 94)  (.١٩٥-١٩٣(  )ُسورَُة الشُّ



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

لەبەردەست نییە  بە زمانی کوردیش بە ووشەی خودا هاتووە، ئەگەرچی دەقێک     

یان کتێبێکی ئاسامنی بۆ کورد بەاڵم مەعلومە بە دەقی قورئان کە کوردیش  لە ئێستادا

وەک هەر نەتەوەیەک لە پێش ئیسالمدا پێغەمبەری هەبووە و ریسالەکەیشی بە 

هەمان زمانی ئەم نەتەوەیە بۆی رەوانە کراوە، وەک روونە لە ئایەتی چواری سورەتی 

ُسوٍل إَِّلَّ بِِلَساِن قَۡوِمهِۦ ِليَُبي َِن لَُهۡمۖۡ َومَ  }: ئیرباهیمدا  . (95){ۤا أَۡرَسۡلنَا ِمن رَّ

ەتە ئان هاتوو ( هاتووە، چونکە بەو زمانە قور لە زمانی عەرەبیشدا بە لەفزی )    

 خوارەوە.

پێویسیشە بزانین کە نەتەوەی عەرەب پێش ئیسالم هەمان ووشەیان بۆ خودا      

لە ئاخاوتنیان وچ لە شیعر و نوسینیدا، بەتایبەت دەستەواژەی بەکارهێناوە، چ 

)باسمك اللهم(، هەروەها لە شیعری جاهیلیشدا هەر بەکار هاتووە، وەک شیعرەکەی 

لەبیدی کوڕی رەبیعە پێش ئیسالم بوونی کە گوتویەتی، وەک روونکراوەتەوە لە 

ن عيل املرصي الیەن شێخی عەسقەالنی پێشەوا )شهاب ابو الفضل الدین احمد ب

دا لە شەرحی  (96) (يهـ(، لە )فتح البار ۲٥۸الحاف  الشافع  االشعري املتوا 

)صىل   لنب اعن  يب هريرة )ريض الله عنه( عن )حەدیسەکەی بوخاریدا کە هاتووە 

                                                           

 (.٤: رَاِهيمَ (  )ُسورَُة إِب95)

 (. ۱٥۳/ ۷شافع  األشعري: ) (  فتح الباري قح صحيح البخاري، للحاف  العسقالأ ال96)
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 صدق كلمة قالها الشاعر، كلمة لبيد:  ال كل يشء ما خال »الله عليه وسلم( قال: 

 .(97)(« يب الصلت  ن يسلمالله باطل، وكاد  مية بن 

َر  }بەڵێ هەروەها ئایەتی:       َوٰ ِت َوٱۡۡلَۡرَض َوَسخَّ ـٰ ۡن َخَلَق ٱلسََّم َولَئن َسأَۡلتَُهم مَّ

فَُكونَ  َۡ ُۖۡ فَأَنَّٰى یُ ئاماژەیەکی راستەوخۆیە کە لە  (98){ٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر لََيقُولُنَّ ٱَّللَّ

، بەاڵم نەیانناسیوە بەحق و نایانپەرستووە و ( هەبووەسەرزاری کافراندا ووشەی )

هاوەڵیان بۆ بڕیارداوەو بە خوداو خالیق و رازیق و پەرسرتاوی بەهەقیان نەزانیوە. 

واتە نە تەوحیدی ربوبییەتیان هەبووە نە تەوحیدی ئولوهییەتیش، کە ئەوەیش 

نگەی بابەتێکی سەربەخۆیەو لە کتێبی )ئەحکامی بیدعەت و تەرک و قیاسدا لە روا

بە درێژی و دەیان بەڵگەی قورئان و سوننەت  شەریعەتی ئیسالمەوە(

 .(99)رومنانکردووەتەوە ئەکرێت بگەڕێنەوە سەری

اراوەو ز کەواتە: هەر کەسێک مەنعی ستایش و ناوبردنی )خودا( بکات بە زمان و     

ەتە یەو ئاتەنانەت دیالیکتی تایبەتی خۆیشی ئەوا بەدڵنییایی وەستاوەتەوە لە دژی ئ

 .پیرۆزانەدا کە پێشرت باسامنکردن، خودا پەنامان بدات

                                                           

لجاميف الصحيح املخترص، لإلمام محمد بن إسامعيل  يب عبدالله  –(  صحيح البخاري 97)

 (.3628(برقم)1395 /3البخاري الجعف ، بتحقيق د. مصطفى ديب البغا: )

 (.٦١(  )ُسورَُة الَعنكَبُوِت: 98)

یسالمەوە، پ.د. حسن خالد ( ئەحکامی بیدعەت و قیاس و تەرک  لە روانگەی شەریعەتی ئ99)

 . 423ـ406مصطفى موفت :  ص 



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

دروستە لە بری ناوی حەزرەتی )محمد( یان ووشەی   تەنانەت وەک چۆن     

ەر، نێردراو(، چونکە بوونەتە پایامب)النب ( یان )الرسول(، بگوترێت: )پێغەمبەر ، 

، چونکە ئەویش عەلەم بۆ ناوی شەریفی ئەو زاتە، هەروەها دروستە بڵێیت )خودا(

 ( )جل شٲنە(.لە ناو کورداندا بووەتە عەلەم بۆ ناوی )

وەک چۆن دروستە راڤەی قورئان بکەیت بە زمانی کوردی، هەروەهایش دروستە    

 راڤەی فەرمودەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بکەیت بە زمانی کوردی.

و سیفەتەکانی تێدا براوەو ندە ناوی زاتی خوداەمەعلومیشە قورئان و سوننەت چ     

هەموشیان دروستە بکرێنەوە بە کوردی بەو هەموە بەڵگەی کەباسامنکردن، وێڕای 

دەیان تەفسیری کوردی لە الیەن زانایانی کوردی پایە بەرزەوە..هەروەها تەفسیری 

 فارسی و تورکی و ئینگلیزیش لە الیەن زانایانەوە..

یسبەت یان )یا ٳله (...یش له موناجاتدا بدەن ووشەی )ٳله ( بە یائی ن سەرنج     

بە زۆری لە زمانی عەرەبیدا زانایانی ئیسالم بەکاریان هێناوە.. لە قورئانیشدا 

نەهاتووە و نەشم دیوە لە سوننەتی سەحیحیشدا هاتبێت..ئەگەر هاتبێتیش لە 

سوننەت یان لە هەندێ ئاساردا بەڵگەیە لەسەر دروستی بەکارهێنانی مەفهوم و 

( لە زمانی عەرەبیدا و لە غەیری عەرەبیشدا بە هاوواتای خۆی، عەلەمی )واتای 

 چونکە مەفهومەکان هەر یەکێکن.. بۆیە کەسیش نەیگوتووە لە زانایان دروست نییە.

يا قیوم، يا ا الجالل  ، يا ح ّ اللهمّ  يارب جربيل، ،بەاڵم لە سوننەتدا )یارب ، ربِّ     

 واٳلكرام..( هاتووه.
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ِ إِنَّ }ەها لە قورئاندا )یارب( هاتووە وەک ئایەتەکانی: هەرو      ُسوُل َیا َرب  َوقَاَل الرَّ

ِمي اتََّخذُ  ُجوًراقَو  آَن َمه  ِ إِنَّ هَ } (100) {وا َهذَا ال قُر  ٌم ََّل َوقِيِلِه َیا َرب  ََّلِء قَو  َُ

ِمنُونَ   َ   (101) {یُ

ئەمانەو  للهم..هتد( ،کەواتە دەستەواژەکانی: )يا ٳله ، يا معبودي ، يا رب، ا    

وی خودایە، پەرسرتا  هاوشێوەکانی کە وەردەگێڕدرێنەوە سەر زمانی کوردی دەبێتە:

کردەوە هیچ رومنانمن، پەروەردگارم.. بەکارهێنانی بەم شێوازانەیش وەک 

 کێشەیەکی شەرعیی تێدا نییە.

للهم(یش ا)( لە قورئاندا ووشەکانی )ٳلە( و )للە( نابینن جگە لە ووشەی )    

 بەکار هاتووە وەک دەفەرموێت:

ه وَ  } ـٰ ُهُكۡم إِلَ ـٰ ِحيمُ َّلَّۤ   ِٰحدَوإِلَ ُن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم هَ إَِّلَّ ُهَو ٱلرَّ ـٰ ِ ٱۡلَمۡشِرُق  }، (102){ إِلَ َوَّلِلَّ

َ وَ  ٱَّللَّ َوٱۡلَمۡغِرُبۚ فَأَۡیَنَما تَُولُّو۟ا فَثَمَّ َوۡجهُ  ِلَك قُِل ٱللَّ  }، (103){َعِليم   ِٰسعٌ إِنَّ ٱَّللَّ ـٰ ُهمَّ َم

تِی ٱۡلُمۡلَك َمن تََشۤاُء..  َۡ  . (104){ٱۡلُمۡلِك تُ

 هەروەها لە فەرمودە سەحیحەکانیشدا وەک گومتان تێکڕایان هاتوون.

                                                           

 (.30(    )سورة الفرقان: 100)

 (.  88(   )سورة زخرف: :101)

 (.١٦٣(   )سورة البقرة 102)

 (.١١٥(   )سورة البقرة: 103)

 (.٢٦(   )سورة آل عمران من اآلية: 104)



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

  ( )یا( کە البراوە و بە میمێک قەرەبووی بۆ کراوەتەوەو)اللهم( یش واتە )یا       

وویان هەر یەکێکە.. بەاڵم هیچ کێشەیەکیش بەرپا نەبووە..چونکە مەفهومی هەم

( یە، لکاندنی ئەو میمە بە لەفزی جەاللەوە)اللهم( لە تایبەمتەندیەکانی ووشەی )

وە هەرگیز پێکەوە )یا و میم( کۆنابنەوە، هەر وەک چۆن لە تایبەمتەندیەکانیەتی 

اندنیشی لەسەرە، وەک داخڵبوونی یائی بانگکردن لەکاتێکدا کە ئەلفوالمی ناس

الزمخرشی( دەفەرموێت: و امليم ا)اللهم ( عوض من يا، ولذلك ال  راللهجاپێشەوا )

يجتمعان، وهذا بعض خصائص هذا االسم، كام اختص بالتاء ا القسم، وبدخول 

 . (105)حرف النداء عليه، وفيه الم التعريف، وبقطيف همزته ا يا  لله وبغري  لكو

یش هەر  (بەستی )خودا( و )بە هەمان شێوەیش مەفهوم و مەفاد و واتاو مە     

 یەکە، هەروەها )رب( لەگەڵ )پەروەردگار( دا یەک واتا دەگەێنن، بۆیە هەر

ا ی تێدیەکێکیان لە بری ئەوی تریان لە ئاخاوتندا بەکار بهێرنێت کێشەیەکی شەرع

 .نییە

(، بداٳللە( وەک چۆن دەڵێیت )ع لەبەر هەمان بنەمایە دروستە بڵێیت: )عبد    

 .( هەر یەکێکەک لە )اٳللە و ەو  کە مەفادو مانای هەرچون

بۆیە ئەمە قسەیەکی نا دروست وبێ بنەمای شەرعییە بگوترێت دروست نییە     

 لە تەرجەمەو وەرگێڕانی )بسم   بڵێیت: )بەناوی خودای بەخشیندەی میهرەبان

                                                           

قاسم محمود بن ( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ا وجوه التجويل،  بو ال105)

 (.378 /1عمر الزمخرشي الخوارزم ، تحقيق: عبد الرزاق املهدي: )
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ەمە بۆ خودا، ( عەلالرحمن الرحیم( بە وەهمی لێکدانەوەی ئەوەی کە ووشەی )

بۆیە ئەوەی لە زمانی عەرەبیدا دروستە، بە هەمان شێوەیش لە زمانەکانی کوردی و 

فارسی و هیندی و پاکستانی و ئۆردوویی و چەندین زمانی تریش دروستە کە لە 

ووشەی )خودا( بەکارهاتووە لەوەتی خودا دروستی کردوون و لە پاش  بری 

 ئیسالمبوونیشیان.

زمانی   هەروەک چۆن لە بە بێ جیاوازی.. (عەلەمە بۆ ناوی )چونکە )خودا(  

 .my godای گاد: م  خوایە:،  گاد God=  ئینگلیزیشدا: خودا واتە

کوردی  لە زمانی فارسیشدا: ُخدا، واتە: خودا، هیچ جیاوازییەکی نییە لەگەڵ    

 له دالە موناجاتی ڕۆمی بەلخى موالنا جالل الدین ی جگە لە شێوازی نوسین.

 دەفەرموێت:

 (106) رسخوشاِن عشق را ناالن َمُکن * نجران مکُ ين وصل را هِ إ دا اي خُ 

 لە بەیتێکی موناجاتیدا دەفەرموێت: يشمامۆستا مەال محمودی )بێخود(   

 ئەی )خودا( گەر مشتوماڵی لوتفی تۆ چاری نەکا

 (107)اهـەی دڵم گەردی گونـئەیخووا وەک خۆرە ئاوێن

                                                           

هـ ، 670( ديوان شمس، موالنا جالل الدين محمد بن محمد بهاء الدين بلخ  رومى ت 106)

 (.2022غزل زماره )

(  دیوانی بێخود، مەال محمودی بێخود، کۆکردنەوەی محمدی مالکریم، چاپی یەکەم، 107)

 .٢٣ڕە: بەغدا، الپە



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

( ی پێنج خشتەکیشیدا هەردوو ووشەی )خودا( و )لە موناجاتێکی      

 کۆکردووەتەوە، وەک دەفەرموێت:

 د مهردوون بێ عهقفی گهی رافیعی نۆ سهی )خودا(، ئهئه

 )ال یُحصــــی(، صیفاتت )ال یُعـــــــــــْد(  تت بۆ ئێمهنیعمه

 د ــهســـــــــڵ ڕۆحا جهگهوامـــــی بێ له)ُشکُر للـــه( تا ده

 ب )قُل هــــــــَو الله  حـــــــــد( یـــــــــاڕه پڕ زمان و دڵمه

 (108) )اللُه الصـــــمد(  یــــکر و فیکری ظاهــــــیر و باطـینمه      

داناى  وفةسرين زاناي مين بة دونياى دانراوةكانى عةلالمةى زةماضاويَك بطيَرِئةطةر      
يامان زياتر راستي ئةو )رمحة اهلل( لكرميى بيارة دا )املدرس(مامؤستا مةال عبداكوردستان 

ى ؤى لة زاراوةاتاى خن وهةما بؤ روون دةبيَتةوة كة وةرطيَرِانى زاراوةى عةرةبى )اهلل( بة
ة كتيَبى ؤستا لمام )خودا( هيض كيَشةيةكى نيية لة ئاخاوتنةكاندا، بة منونة كورديدا:

 نوورى قورئاندا دةفةرمويَت: 
 وى بةرزى خاليقى عةلالم* كة قورئانى كرد بة ياساى ئيسالمبة نا

 (109)دةرطاى طوشادة بؤ تةوبةى بةندة ناوى ثريؤزى ئةو )خوداوةند(ة *      
 هةروةها لة كتيَبى نوورى ئيسالميدا دةفةرمويَت:

 ــايةانــكةوابيَ، خاليــق زيندوو زانـــاية * لة سةر خواستى خؤى باش تةو

                                                           

 .31(  دیوانی بێخود: الپەڕە: 108)

 . 3 نوورى قورئان، مامؤستا مةال عبدالكرميى مدرس، ل: (  109)
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 (110)ةر لة شةهادةو غةيب * دروستكراوة بؤ )خودا(ى بىَ عةيبجيهان سةرانس   
ان کۆکن نگە کوردییەکانیش بکەین سەرجەمیفەرهەئەگەر تەماشایەکی هةروةها       

 ودەقیکە )خودا( بە جیاوازی لە سەرجەم لەهجە کوردییەکاندا هەر بە واتای دەقا

ەورەی گاڵ و ە لە الی مند( هاتووە لە زمانی کوردیدا، ئەم راستیەش شاراوە نیی)

  کورد، بە منونە:

خوا: واتە: ئەو کەسەیە کە بووە و هەر دەبێ و  لە فەرهەنگی خاڵدا: «خوا» واتای -١

 .(111)خاوەن و دروستکەری هەموو جیهانە

ُخدا:  خودا، خودێ.)فارسی(: خوا: )کوردی( لە هەنبانە بۆرینە دا: «خوا» واتای -٢

 . (112)الله

 . (113)خوا: خودا فەرهەنگی وشەنامە: لە «خوا» واتای -٣

                                                           

  .9تا مةال عبدالكرميى مدرس، ل: سنوورى ئيسالم ، مامؤ (  110)
( فەرهەنگی خاڵ، شێخ محەممەد خاڵ ، زمان:کوردی بۆ کوردیی ناوەندی ساڵی 111)

 .٢٠٠٥باڵوبوونەوە:

ۆرینە: مامۆستا هەژار، کوردی بۆ کوردیی ناوەندی و فارسی، ساڵی (  هەنبانە ب112)

 .1990باڵوبوونەوە:

(  فەرهەنگی وشەنامە: جەمال حەبیبوڵاڵ فەرەج، زمان: کوردیی هەورامی بۆ کوردیی 113)

 .2010باڵوبوونەوە: وەندی، ساڵینا



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

هۆما • هۆرمیز • خا • خووا • خوا: خودا  لە فەرهەنگی شێخانیدا: «خوا» واتای -٤

• یەکتا • پەروەردگار • خوداوەند • داوەر • خودێ • یەزدان • خواڵ • 

  .(114)یەکتا• خوەدا • خوەدێ • خوەدا • کارساز 

  . xwa (115)وردییا کورمانجی دا: لە فەرهەنگا کۆما ک «xwa» واتای خودا -٥

ئەی ،  Xuwa, Xuwaye لە فەرهەنگی وەهبی و ئەدمۆندزدا: «Xuwa» واتای -٦

 .ya Xuwa (116)خوایە : ,

جگە  و رێت ووشەکە کە بۆ گخۆ ئەگەر لە عەرەبیدا گوترا )ٳلە( هەڵدە     

ەق بەهتەنها بە پەرسرتاوی  لەویش لە هەر پەرسرتاوێک، بەاڵم کە گوترا 

 وردیداشێوەیش لە زمانی ک انمبەهەدەگوترێت چونکە عەلەمە بۆ زاتی حەق تەعاال، 

تای ئەگەر گوترا )خودا( تەنها زیهنی کورد بۆ زاتی پەروەردگاری تاکی بێ هاو 

ونکە پەرسرتاوی بەهەق دەڕوات و جگە لەو هیچ پەرسرتاوێکی تر لە خۆ ناگرێت، چ

 .جل جاللە خودا یش نارساوەو عەلەمە بۆ زاتی 

                                                           

، ساڵی ( فەرهەنگی شێخانی، عەبدولوەهاب شێخانی، زمان:کوردی بۆ کوردیی ناوەندی114)

 .2009باڵوبوونەوە: 

( فەرهەنگا کۆما کوردیی کورمانجی: کۆما کوردییا کورمانجی، زمان: کوردیی باکووری بۆ 115)

 .2012فارسی، ساڵی باڵوبوونەوە:

( فەرهەنگی وەهبی و ئەدمۆندز: تۆفیق وەهبی و ئەدمۆندز، زمان: کوردیی ناوەندی بۆ 116)

 .1966ئینگلیزی، ساڵی باڵوبوونەوە:
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لرحمن و یان سیفەتی ا ئەوەی لە قورئاندا قەدەغەکراوە وەرگێڕانی ناوی     

ەوەی ئالرحیم نییە بۆ سەر زمانی کوردی یان فارسی یان هەر زمانێکی تر، بەڵکو 

 حەرامەو دروست نییە بریتییە لە:

 .یان خودا ()ناوی کەسێک بنێت  یەکەم:

ِ  }:)ٳلحاد( لەناوەکانی خودا دا ، وەک دەفەرموێتئەنجامدانی الدان  دووەم: َوَّلِلَّ

ئِهۦۚ َسيُۡجَزۡوَن َما  ـٰۤ ٱۡۡلَۡسَمۤاُء ٱۡلُحۡسنَٰى فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖۡ َوذَُرو۟ا ٱلَِّذیَن یُۡلِحُدوَن فِۤی أَۡسَم

 . (117){َكانُو۟ا یَۡعَملُوَن 

 وانە:کراوە لەئیلحادیش له ناوه جوانەکانی خودادا بە چەند شێوازێک تەفسیر    

ان دان لە پەرستندا: لە بری خودا پەرسنت شەیتان یان بوت یان هەواو نەفس یال  -1

 گا بپرسرتێت.

ری ب(، و لە وبردنی خودادا بە منونە لە بری )العزیز( بگوترێت )الُعزَّیالدان لە نا -٢

 ( بکوترت )الالت(.)

 ەتەکانی .دان لە واتای ناوەکاندا و دابڕینی خودا لە سیفال  -٣

بە سیفاتی دروستکراوەکانی، وەک بڕیاردانی   شوبهاندنی خودا یان سیفەتەکانی -٤

دەست و قاچ و هەستان و دانیشن و دابەزین و جێگەو مەکان و زەمان و..هتد 

ا  }بۆ خودای پاک و بێگەرد لەو شوبهاندنانە،  لَٰى َعمَّ ـٰ َنهُۥ َوتَعَ ـٰ ُسۡبَح

                                                           

 (.١٨٠: عرافُسورَُة األَ (  )117)



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

لَۡيَس َكِمۡثِلهِۦ َشۡیء َوُهَو ٱلسَِّميُع  }رموێت: وەک دەفە چونکە. (118){یَِصفُونَ 

 . (119){ٱۡلبَِصيرُ 

ەقانەی ەم دل دا (ئیلحاد لە ناوەکانی خودا)بڕوانە بۆ زیاتر ووردەکاری لە واتاکانی 

 الی خوارەوە:

لطائف   ابو القاسم القشريي ا تفسريهاملفرس املحدث الصوا ـ قال االمام 1

يل عن القصد، و لك عىل وجهني بالزيادة والنقصان اإلشارات:و اإللحاد هو امل

 . (120)فجهل التمثيل زادوا فجلحدوا، و هل التعطيل نقصوا فجلحدواو

وذروا الذین }ـ قال االمام ابو الحسن الواحدي الشافع  ا تفسريه الوجيز:و 2

رشيلون عن القصد وهم املرشكون عدلوا بجسامء الله عاّم ه   {یلحدون في أسمائه

وا بها  ويانهم وزادوا فيها ونفصوا واشتقوا الالَّت من الله والُعزَّى من علي ه فسمُّ

 . (121)العزيز ومناة من املنَّانو

                                                           

 (   ١٠٠: امِ ع(  )ُسورَُة األَنَ 118)

وَرٰى: 119)  (.١١(  )ُسورَُة الشُّ

( لطائف اإلشارات = تفسري القشريي، لالمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشريي 120)

 (.591 /1هـ(، بتحقيق: إبراهيم البسيوأ: )465)ت: 

 بو الحسن عيل بن  حمد بن محمد بن عيل  (  الوجيز ا تفسري الكتاب العزيز،121)

: هـ(، بتحقيق: صفوان عدنان داوودي: )ص468الواحدي، النيسابوري، الشافع  )ت: 

423.) 
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ـ قال اإلمام ابو محمد البغوي الشافع  ا تفسريه:و قال يعقوب بن السكيت: 3

اإللحاد هو العدول عن الحق، وإدخال ما ليس منه فيه، يقال:  لحد ا الدين 

ه. وقر  حمزة: و روا الذين يلحدون ا  سامئه: هم املرشكون عدلوا بجسامء ولحد ب

الله تعاىل عام ه  عليه، فسموا بها  ويانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا الالت من الله 

والعزى من العزيز ومناة من املنان، هذا قول ابن عباس ومجاهد. وقيل: هو 

 . (122)تسميتهم األصنام آلهةو

ققون: ال املحقفخر الدين الرازي ا تفسريه الكبري:و املسجلة الثانية: قال اإلمام ـ 4

 اإللحاد ا  سامء الله يقيف عىل يالية  وجه:

ون وا يسمر كاناألول: إطالق  سامء الله املقدسة الطاهرة عىل غري الله، مثل  ن الكفا 

اق اشتقو  األويان بآلهة، ومن  لك  نهم سموا  صناما لهم بالالت والعزى واملناة،

كذاب ال مةالالت من اإلله، والعزى من العزيز، واشتقاق مناة من املنان. وكان مسيل

 لقب نفسه بالرحمن.

للمسيح.  - با -والثاأ:  ن يسموا الله جا ال يجوز تسميته به، مثل تسمية من سامه

وقول جمهور النصارى:  ب، وابن، وروح القدس، ومثل  ن الكرامية يطلقون لف  

م عىل الله سبحانه ويسمونه به، ومثل  ن املعتزلة قد يقولون ا  يناء كالمهم، الجس

                                                           

( معامل التنزيل ا تفسري القرآن = تفسري البغوي، محي  السنة،  بو محمد الحسني بن 122)

ملهدي: ا: عبد الرزاق هـ(، بتحقيق 510مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافع  )ت: 

 (.254ـ 253 /2)



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

لو فعل تعاىل كذا وكذا لكان سفيها مستحقا للذم، وهذه األلفاظ مشعرة بسوء 

األدب. قال  صحابنا: وليس كل ما صح معناه جاز إطالقه باللف  ا حق الله، فإنه 

يف األجسام، يم ال يجوز  ن يقال: يا خالق يبت بالدليل  نه سبحانه هو الخالق لجمي

الديدان والقرود والقردان، بل الواجب تنزيه الله عن مثل هذا األ كار، و ن يقال: يا 

خالق األرض والسموات يا مقيل العرثات يا راحم العربات إىل غريها من األ كار 

 الجميلة الرشيفة.

ال يتصور مسامه، فإنه رجا كان والثالث:  ن يذكر العبد ربه بلف  ال يعرف معناه و 

 . (123)مسامه  مرا غري الئق بجالل الله، فهذه األقسام الثالية ه  اإللحاد ا األسامءو

 

قال اإلمام القرطب  ا تفسريه:و واإللحاد يكون بثالية  وجه:و حدها : بالتغيري ـ 5

 ويانهم ؛  فيها كام فعله املرشكون ، و لك  نهم عدلوا بها عام ه  عليه فسموا بها

فاشتقوا الالت من الله ، والعزى من العزيز ، ومناة من املنان قاله ابن عباس 

 .(124)وقتادة. الثاأ : بالزيادة فيها. الثالث: بالنقصان منهاو

ابن كثري الدمشق  الشافع  االشعري ا تفسريه:وقال العوا الحاف  ـ قال االمام 6

قال: إلحاد  {ین یلحدون في أسمائهوذروا الذ}عن ابن عباس ا قوله تعاىل: 

وذروا }وقال ابن جريج، عن مجاهد:  ا  سامء الله. (الالت) امللحدين:  ن دعوا

                                                           

 (.417ـ 415 /15(  مفاتيح الغيب  و التفسري الكبري: )123)

 (.328 /7( الجاميف ألحكام القرآن للقرطب  بتحقيق: هشام سمري البخاري: )124)
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قال: اشتقوا والالتو من الله، واشتقوا والعزىو من  {الذین یلحدون في أسمائه

يرشكون. وقال عيل بن  يب طلحة، عن ابن  {یلحدون}العزيز. وقال قتادة: 

 .(125): التكذيبوعباس: اإللحاد

ەواوی تهەروەها لە  -خۆ ئەگەر تێڕامان بکەین بۆ ئەو دەقانەی کە نەقڵامنکردن     

ەت و سونن ئەو دەقە تەفسیریانەی کە گەورە زانایانی تری تەفسیر لە زانایانی ئەهلی

بۆمان  -جەماعەت راڤەی ئایەتی الدانیان پێ کردووە )ئیلحاد لە ناوەکانی خودا( 

ی هیچ زانایەک نەیگوتووە وەرگێڕانی ناوەکانی خودا بە لەفز  دەردەکەوێت کە

 ( الدانی تێدایەو بەشێکە لەو ئیلحادەی کە ئایەتەکەیجەاللەیشەوە )

 سەدوهەشتای سورەتی ئالی عیمران ئاماژەی بۆکردووە..!

ودا( ( بە ووشەی )خئەو گومانەی کە دروست بووە: گوایە نادروستە ووشەی )

مانی ، يان وەرگێڕانی ناوەجوانەکانی یان سیفەتە بەرزەکانی بە ز بەکاربهێرنێت

یەی کوردی یان هەر زمانێکی تر دروست نەبێت، بۆمان دەردەکەوێت کە هیچ بنەما

 شەرعی و زانستی و زمانەوانی نییەو تەنها هەڵقواڵوی نەزانیین و خۆ خراپ

   دەرخستنە.

                                                           

( تفسري القرآن العظيم،  بو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي يم الدمشق  125)

 (.516ـ3/515هـ(، تحقيق: سام  بن محمد سالمة: )774)املتوىف: 



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

ی هەر قەناعەت نەکات بە فەتواماوەتەوە بۆ پاڵپشتی زیاتر ئەوەیش بڵێن کە     

چوار مەزهەبی ئیسالم لەو رووەو زیاتر پێی خۆش بێت رای مەالکانی نەجدی 

 :نيانێت دەڵێبز سعودییەیش 

بە راشکاوانە تەنانەت ئەوانیش بە جائیزیان زانیوە وەرگێڕانی ناوەکانی خودا و      

بە   یزی و..هتد،سیفەتەکانی بۆ سەر زمانەکانی تری وەک کوردی و فارسی و ئینگل

مەرجی شارەزایی لە هەردوو زمانی عەرەبی و کوردی دا هەروەها کەسی وەرگێڕ 

متامنەدار و شەرع زان بێت، بە منونە لە سەرباسی) حكم ترجمة اسامء الله الحسنى 

املرشف ( )االسالم سؤال وجواب له پەیجی وحكم الحلف باسمه تعاىل املرتجم(

 (126)العام الشيخ محمد صالح منجد:

هل يجوز ترجمة  سامء الله وصفاته إىل لغة غري العربية , كام )پرسیویانە لێی:      

( واألكراد يقولون ) خودي (  ي الله , وهل يجوز الحلف  Godيقول األنكليز ) 

الحمد لله. يشرتط لجواز و ە وەاڵمیدا دەڵێت: ل .(بهذه األسامء باللغات الت   كرت

صفاته بلغة غري العرب  مور :  ن يكون القائم عىل الرتجمة ترجمة معاأ  سامء الله و 

بصرياً باللغة العربية ، وبصرياً باللغة الت  يريد الرتجمة لها.  ن يكون  ميناً ا نقله 

وترجمته.و ن يكون عىل علٍم بالرشيعة ، و ن يكون عىل اعتقاد  هل السنَّة والجامعة 

                                                           

( )االسالم سؤال وجواب( املرشف العام الشيخ محمد صالح منجد: 126)

https://islamqa.info/ar/answers/171528  . 
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بها اعتقادات ضالة منحرفة .وانظر فتاوى ، وإال فإنه ال يؤمن عىل ترجمته  ن يدس 

   هل العلم ا بيان جواز  لك برشوطه ا جوايب السؤالني.

ىل لغة (: هل من التحريف ا  سامء الله ترجمتها إ9347املرقم: ) وا سؤال     

 عربية خرى؟ الجواب: الحمد لله. تجوز ترجمة  سامء الله ملن ال يعرف اللغة ال

نية القرآ  آلياتارتجم بصرياً باللغتني كام يجوز  ن ترتجم لهم معاأ بلغتهم إ ا كان امل

 د وآلها محمواألحاديث النبوية لتفهيمهم الدين. وبالله التوفيق وصىل الله عىل نبين

  .3/122املصدر: فتاوى اللجنة الدامئة: وصحبه وسلم 

عندما  قوم   نا من و بلغاريا و ، فهل يجوز يل( :۹۸٥٥۳) املرقم وعند سؤال    

برتجمة  سامء الله سبحانه وتعاىل ..الجواب: الحمد لله.  والً: ال يوجد ا الرشع ما 

رشنيف املسلم من ترجمة معاأ اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ، لكن ال بدَّ من  ن 

، يكون القائم عىل الرتجمة بصرياً باللغة العربية، وبصرياً باللغة الت  يريد الرتجمة لها

وال بدَّ  ن يكون  ميناً ا نقله وترجمته ، والبدَّ  ن يكون عىل علٍم بالرشيعة ، و ن 

يكون عىل اعتقاد  هل السنَّة والجامعة...وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمني 

يعن :  جنبية  –هل يجوز ترجمة  سامء الله الحسنى إىل لغة غري عربية  )رحمه الله(:

الله سبحانه وتعاىل ملن يريد  ن يتفهمها : هذا ال بجس به ،  فججاب: ترجمة  سامء ؟ -

بل قد يكون واجباً ؛ إ  إن الذي ال يعرف اللغة العربية يحتاج إىل فهم املعنى ، ولهذا 
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 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

ِمِه ( : (عز وجل)قال الله  َسل نَا ِمن  َرُسوٍل إَِّلَّ بِِلَساِن قَو  يعن : ِبلُغتهم ) َوَما أَر 

) )ِليُبَي َِن لَُهم 
 . (128)فرتجمتها ألجل التفهيم : ال بجس به..الخ.(127) 

ەیشە اڵمەکئەمەیش دەقی ئەو پرسیارەیە کە لە فتاوی اللجنة الدامئة کراوەو دەقی وە

رجی کە بە دروستی زانیوە وەرگێڕانی ناوەکەنی خودا بۆ سەر هەر زمانێک بە مە

ەبەستی شارەزایی و بە قییاس لە سەر دروستی راڤەی قورئان و سوننەت بە م

 فتاوى اللجنة الدامئة: )ترجمة  سامء الله(تحت عنوان:  تێگەیاندن:

تاب كا من  ريد  ن  قدم إليكم سؤاال قد اختلف العلامء فيه عندنا وهو مام علمن س:

ثبت فية فن ن صفات الله تبارك وتعاىل توقي (صىل الله عليه وسلم)الله وسنة رسوله 

 إما تعاىل ى الله تعاىل ونسكت عام سكت عنه اللهما  يبتها الله تعاىل وننف  ما نف

 حد بغريفهل يجوز  ن يسم  الله    (صىل الله عليه وسلم)ا كتابه  و بلسان نبيه 

ن مريها اسمه مثل )خدا( بالفارسية،  و )خداي( بالبشتو،  و )كاد( باإلنجليزي وغ

 قال ا كامسنة ملحداألسامء، وهل يكون من  كر الله بغري اسمه الثابت ا الكتاب وال

َمائِهِ }تبارك وتعاىل:  ول لعلامء من يقا؟ ومن و ال   {َوذَُروا الَِّذیَن یُل ِحُدوَن فِي أَس 

جاز  فإ ا يجوز هذه األسامء ويستدلون بجربائيل ويقولون )إيل( اسم لله بالعربانية

وهل  ؟م البالعربانية تغيري االسم فيجوز  يضا بلغة  خرى، فهل يصلح هذا التجويل   

 .اله خري يجوز تغيري  سامء الله بلغة  خرى غري العربية  م ال؟  فيدونا جزاكم ال

                                                           

 (.4()سورةإبراهيم: من اآلية 127)

 ، الوجه الثاأ. 62( دروس الحرمني : دروس املسجد النبوي و الرشيط 128)
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صريا بملرتجم اتجوز ترجمة  سامء الله ملن ال يعرف اللغة العربية بلغتهم إ ا كان  :ج 

 فهيمهمية لتللغتني، كام يجوز  ن ترتجم لهم معاأ اآليات القرآنية واألحاديث النبو

                          . التوفيق. وصىل الله عىل نبينا محمد، وآله وصحبه وسلموبالله  الدين.

 : اللجنة الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء

 (سالرئي)    (نائب رئيس اللجنة)         ) عضو(    )عضو (               

 .(129)بن باز عبد العزيز  ،عبد الرزاق عفيف  ،عبد الله بن غديا ، عبد الله بن قعود

                                                                          

                                                           

( رقم 167ـ 166 /3جنة الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء، املجموعة األوىل )( فتاوى الل129)

(8115.) 



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

 

 )کۆتایی توێژینەوە(

 کورتەی کۆی قسەی پێویست لەو توێژینەوەیەدا ئەمەیە: 

ی بە عەرەبی و زيكر  و یاديت برب( و عیبادەتیشە ناوی) وەک چۆن دروستە  -1

 و یادت ێبە کوردی برب  )خودا( ناوى عیبادەتیشە، هەروایش دروستەو ەوهترێبک

دروستە بە   ،)الرب( بە عەرەبیووشەى اىت لە جيهەروەها  ت.بکرێی و زيكر 

شەيەىك شەرعييان كێ وه هيچێت.هێرن ەكاربب (پەروەردگار)اوەى: زار کوردی 

 تيدا نييە بە كۆى راى زاناياىن ئيسالم.

خودا و پاڕانەوە لێی و شایەتومان  و تەسبیحاتی بە هەمان شێوەیش تەواوی یاد -٣

له  تبدرێدروستە بە زمانی کوردی ئەنجامی ساڵواتدان و سەالمدانەوەى نوێژ 

ئەگەر كەسێىك كورد زمانیش عەرەبی نەدەزانی دروستە  ،ى نوێژداەو ەر ەد

  بدات. يانناوى نوێژيشدا ئەنجام لە مانی خۆیز بە  تەواوى ئەوانەى باسامنكرد

انگیش ئەو جیاوازیەی زانایان هەبوو کە باسامنکردن )له نيوان بۆ ناو نوێژ و ب -٤

تدا هەموویان ەمەزهەىب  بو حنيفة و جمهورى زانايان( کە لە هەندێ حاڵ

 فەرمویانە بە زمانی غەیری عەرەبیش دروستە یادی خودا تیایدا بكرێت.  

: دروست بووە نيوه خوێنەوار الى هەندێك ئەو گومانەی كه تبۆمان دەرکەو  -5

بۆ بكرێت، بە  )خودا( وەرگێڕانی ( بە ووشەیگوایە نادروستە ووشەی )

زمانی کوردی یان هەر  بۆیان سیفەتە بەرزەکانی  ىشجوانەکانی ناوە هەمان شێوه
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رعى ەىك شەمايەبن چوەرگێڕانیان بۆ بكرێت! هي زمانێکی تر دروست نەبێت،

 .  ەزانينەنەڵقواڵوى نها هەو تەنيي

(، پشتئەستوره به )خودا( به كوردى لە جییاتی )زاراوەى ـ بەکارهێنانی 6

بۆ  ەۆز پیر کۆمەڵێک بەڵگەی دروستی شەرعی لەوانەیش: بەکارهێنانی قورئانی 

 ، لەوانەیش ووشەی(رسیانی ،عیربانی، عیربی)ی ەكانووشەی خودا بە زمان

لە ناوەکانی وەک:  ،(ی زمانی عەرەبی)ٳیل(، لە جیاتی ووشەی )

ئەمەيش بە كۆى راى زاناياىن تەفسري و  یل(و )جربائیل( و..هتد.)ارسائ

 زمانەواىن.

رای دروست ئەوەیە لە کاتی نوێژدا ئەگەر کەسێکى تازە موسڵامن، نەیدەتوانی  -7

ٲکرب( دروستە بە زمانی خۆی واتاکەی بڵێ، ئەگەر سورەتی فاتیحەی  بڵێت )

ا بکات بە زمانی عەرەبی، ئەگەر لەبەر نەبوو پێویستە بەو ئەندازەیە یادی خود

ئەوەيىش نەدەزانێ بە میقداری خۆیندنی فاتیحە با بوەستێت پاشان رکوع 

 بەرێت، واجبیشە خۆی فێربکات.

 بانگەكه تەنهائەگەر تەنها لە دوو حاڵەتدا دروستە بانگدان بە غەیری عەرەبی:  -7

ۆمەڵێک بانگ ش نەزانێت، یان بۆ ک)ئيسالم(يدات و بانگی بە عەرەبیببۆ خۆی 

 شێوازە عەرەبیەکە نەزانن.ياندا ونا بدات و کەسیش لە



 
 B A 

 (دروستی بەکارهێنانی ووشەى )خودا( لەجیاتی ووشەى )

( خوارد سوێندکەی دادەمەزرێت، وەک چۆن ئەگەر سوێندى بە ) -8

دادەمەزرێت سوێندکەى هەروەهایش ئەگەر سوێندت بە ووشەى )خودا( خوارد 

 ى راى زاناياىن ئيسالم.ۆ ك ەبە رعى تيدا نييەىك شەيەشێك و هيچ

باسکراوە..   چەندین حوکم و بابەتی پێویستی تر کە لە توێژینەوەکەدا انەوئەم     

هیوادارین کە ئەم بابەتە گرنگە بە شێوەیەکی دروست و مانابەخش توانیبێتامن 

بیگەێنین بە موسڵامنانی کوردستان بە گشتی و تایبەتیش زانایانی بەڕێزی ئایینی 

لهادي الی سواء السبیل، وصلی الله من وراء القصد، وهو ا و  پیرۆزی ئیسالم.

جمعین، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب   د وعلی آله وصحبه وسلم علی سيدنا محمّ 

 العاملني..

 (ی خودای پەروەردگاربەزەيبەندەی هەژار بۆ )

 پ.د. حەسەن خالید موستەفا مەحمود موفتی

پرۆفیسۆر لە زانکۆی  سەاڵحەددین، هەولێر، سەرۆکی ئەنجومەنی 

 ی فەتوا لە کوردستانبااڵ 

ر ەنايەي ١٢ هـ= ١٤٤٤وماداى دووەم ج ٢٠ هەولێر/ کوردستان

  ک٢٧٢٢بەفرانبار  ٢٢م= ٢٠٢٣
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 )پێرستی سەرچاوەکان(

  ز. پريۆ قورئاىن 

ٲير القراءات القرآنية ا الصناعة املعجمية تاج العروس منو جا، د. عبدالرزاق  (1

 هـ.۱٤۳۱القادويس،جامعة حلون، 

نكت مسائل الخالف، للقايض  بو محمد عبد الوهاب بن عيل بن نرص اإلقاف عىل  (2

هـ 1420، دار ابن حزم، 1هـ(، تحقيق: الحبيب بن طاهر، ط422البغدادي املاليك )ت

 م.1999 -

بيان تلبيس الجهمية ا تجسيس بدعهم الكالمية،  بو العباس  حمد عبد الحليم بن  (3

مكة  -، مطبعة الحكومة 1ن بن قاسم، طتيمية الحراأ، تحقيق : محمد بن عبد الرحم

 هـ.1392املكرمة، 

التعليقة للقايض حسني )عىل مخترص املزأ( للقايض  بو محمد )و بو عيل( الحسني  (4

عادل  -هـ(، تحقيق: عيل محمد معوض  462بن محمد بن  حمد املَرَْورُّْوِ ّي )ت: 

 ة.مكة املكرم - حمد عبد املوجود، : مكتبة نزار مصطفى الباز 

تفسري  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  بو القاسم محمود بن عمرو بن  حمد،  (5

 هـ . 1407بريوت، –: دار الكتاب العريب 3هـ(، ط538الزمخرشي جار الله )ت: 

اسحاق ابراهیم بن الرسي الزجاج، تحقیق: احمد  تفسیر  سامء الله الحسنی، ٲليب (6

 يوسف الدقاق، نرش دار الثقافة العربیة. 

تفسري البحر املحيط ، لإلمام محمد بن يوسف الشهري بجيب حيان األندليس، تحقيق:  (7

: دار الكتب 1الشيخ عيل محمد معوض وآخرين، ط -الشيخ عادل  حمد عبد املوجود 

 م.  2001 -هـ  1422 -لبنان، بريوت  –العلمية 
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ر بن فرح عبد الله محمد بن  حمد بن  يب بك يبأل الجاميف ألحكام القرآن، تفسري  (8

هـ(، تحقيق:  671األنصاري الخزرج  شمس الدين القرطب  املاليك األشعري)ت 

 م.2003هـ =  1423هشام سمري البخاري، دار عامل الكتب، الرياض، 

عبد الله محمد بن عمر بن  يبأل  ،التفسري الكبري =تفسري الرازي = مفاتيح الغيب  (9

لدين الرازي ابن خطيب الري الحسن بن الحسني التيم  الرازي امللقب بفخر ا

 هـ. 1420 -بريوت -: دار إحياء الرتاث العريب 3هـ(، )ط606الشافع  األشعري )ت: 

تفسري القرآن العظيم، للحاف   يب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي يم  (10

: دار 2هـ(، تحقيق: سام  بن محمد سالمة، ط774الدمشق  الشافع  األشعري )ت: 

 م.  1999 -هـ 1420 طيبة،

تفسري القرآن= تفسري العز بن عبد السالم،  بو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد  (11

السالم بن  يب القاسم بن الحسن السلم  الدمشق ، امللقب بسلطان العلامء، الشافع  

، دار ابن حزم 1هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهب ، ط660االشعري )ت:

 م. 1996هـ= 1416ت، بريو  –

ر الوجيز ا تفسري الكتاب العزيز،  بو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد تفسري املحرّ  (12

هـ( تحقيق: 542الرحمن بن متام بن عطية األندليس املحاريب املاليك األشعري )ت: 

 هـ. 1422 - 1بريوت، ط –عبد السالم عبد الشاا محمد، دار الكتب العلمية 

نزيل و رسار التجويل، نارص الدين  بو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد تفسري  نوار الت (13

هـ( تحقيق: محمد عبد الرحمن 685الشريازي البيضاوي الشافع  األشعري )ت 

 هـ. 1418بريوت،  –: دار إحياء الرتاث العريب 1املرعشيل، ط

التوقیف علی مهامت التعاریف، زین الدین محمد عبدالرؤف املناوي الشافع   (14

 هـ. ۱٤۱۰اٲلشعري، تحقیق: محمد رضوان الدایة، دار الفكر املعارص، 

حاشية الجمل عىل قح املنهج = فتوحات الوهاب بتوضیح قح منهج الطالب،  (15

)منهج الطالب اخترصه زكريا األنصاري من منهاج الطالبني للنووي يم قحه ا قح 

 بريوت.  منهج الطالب( للشيخ سليامن الجمل الشافع ، دار الفكر،
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الحاوى الكبري،  بو الحسن عيل بن محمد بن محمد بن حبيب البرصي البغدادي،  (16

 هـ(، دار الفكر ـ بريوت.450الشهري باملاوردي )ت: 

حلية العلامء ا معرفة مذاهب الفقهاء، اإلمام فخر االسالم  بو بكر القفال الشايش  (17

: مؤسسة الرسالة / 1ادكة، طهـ(،  تحقيق: د. ياسني  حمد إبراهيم در 507الشافع )ت: 

 م.1980بريوت / عامن،  -دار األرقم 

الدر املنثور ا التفسري باملجيور، للحاف  جالل الدين عبد الرحمن بن  يب بكر  (18

 بريوت ـ لبنان. –هـ(،دار الفكر 911السيوط   الشافع  األشعري)ت: 

ليم ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، تق  الدين  بو العباس  حمد بن عبد الح (19

: 2هـ(، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سامل، ط728الحراأ الحنبيل الدمشق  )ت: 

 م.1991 -هـ  1411جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، 

 ، الوجه الثاأ. 62دروس الحرمني : دروس املسجد النبوي و الرشيط  (20

 ه .670محمد بن محمد بهاء الدين بلخ  رومى ت ديوان شمس، موالنا جالل الدين  (21

دیوانی بێخود، مەال محمودی بێخود، کۆکردنەوەی محمدی مالکریم، چاپی یەکەم،  (22

 ، عرياق.بەغدا

روضة الطالبني وعمدة املفتني، لإلمام محي  الدين النووي، تحقيق: زهري  (23

 م.1991هـ = 1412عامن،  -دمشق -، املكتب اإلسالم ، بريوت 3الشاويش،ط

الرشح الكبري عىل منت املقنيف، للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن  حمد بن قدامة  (24

دار الكتاب   هـ(،682املقديس الجامعييل الحنبيل،  بو الفرج،شمس الدين )املتوىف: 

 العريب، بريوت.

هـ، 681قح فتح القدير عىل الهداية، كامل الدين محمد بن عبد الواحد السيوايس ت (25

 وت ـ لبنان.دار الفكر، بري 

لجاميف الصحيح املخترص، لإلمام محمد بن إسامعيل  يب عبدالله ا –صحيح البخاري  (26

، 3بريوت، ط –البخاري الجعف ، تحقيق د. مصطفى ديب البغا دار ابن كثري، الياممة 

1407 – 1987. 
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عيُون املسائل،  بو الليث نرص بن محمد بن  حمد بن إبراهيم السمرقندي )ت:  (27

ين الناه ، مطبعة  سعد، بَْغَداد، هـ(، تحقي373  هـ. 1386ق: د. صالح الدِّ

الفتاوى الكربى،  حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراأ  بو العباس، تحقيق: حسنني  (28

 هـ.1386: دار املعرفة، بريوت، 1محمد مخلوف، ط

أ الشافع  العسقال  شهاب الدين  حمد فتح الباري قح صحيح البخاري، للحاف  (29

 .۱۳۷۹  ، بیروت،ةدار املعرفط: ، األشعري

فتح القريب املجيب ا قح  لفاظ التقريب = القول املختار ا قح غاية االختصار  (30

)ويعرف برشح ابن قاسم عىل منت  يب شجاع(، لإلمام محمد بن قاسم بن محمد بن 

محمد،  بو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابييل )ت: 

 1425، دار ابن حزم، بريوت، 1ـ(، بعناية: بسام عبد الوهاب الجايب، الجفان، طه918

 م. 2005 -هـ 

فەرهەنگا کۆما کوردیی کورمانجی: کۆما کوردییا کورمانجی، زمان: کوردیی باکووری بۆ  (31

 .2012فارسی، ساڵی باڵوبوونەوە:

اڵی فەرهەنگی خاڵ، شێخ محەممەد خاڵ ، زمان:کوردی بۆ کوردیی ناوەندی س (32

 .٢٠٠٥باڵوبوونەوە:

فەرهەنگی شێخانی،: عەبدولوەهاب شێخانی، زمان:کوردی بۆ کوردیی ناوەندی، ساڵی  (33

 .2009باڵوبوونەوە: 

فەرهەنگی وشەنامە: جەمال حەبیبوڵاڵ فەرەج، زمان: کوردیی هەورامی بۆ کوردیی  (34

 .2010ناوەندی، *ساڵی* باڵوبوونەوە:

بی و ئەدمۆندز، زمان: کوردیی ناوەندی بۆ فەرهەنگی وەهبی و ئەدمۆندز: تۆفیق وەه (35

 .1966ئینگلیزی، ساڵی باڵوبوونەوە:

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ا وجوه التجويل، بو القاسم محمود بن  (36

عمر الزمخرشي الخوارزم ، تحقيق: عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب، 

 بريوت.
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 دى شريازي: چاپی تهران. كَلستان، شيخى مصلح الدين سع (37

 .١٣٨٠کیمیای سەعادت ، امام غزايل، تحقیق م. حسین خدیوجم، چاپی  (38

اللجنة الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء، املجموعة األوىل ، جميف وترتيب:  حمد بن  (39

اإلدارة العامة  -عبد الرزاق الدويش، الناق: رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء 

 ض.الريا –للطبيف 

لسان العرب،  بو الفضل، جامل الدين محمد بن مكرم بن عىل، ابن منظور األنصاري  (40

 هـ. 1414 -بريوت -: دار صادر 3هـ(ط711الرويفعى اإلفريقى )ت: 

لطائف اإلشارات = تفسري القشريي، لالمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك  (41

الهيئة املرصية العامة للكتاب  ، تحقيق: إبراهيم البسيوأ،3هـ(، ط465القشريي )ت: 

 مرص. –

املبسوط، لإلمام محمد بن  حمد بن  يب سهل شمس األمئة الرسخيس )املتوىف:  (42

 م.1993 -هـ 1414بريوت،  –هـ(، دار املعرفة 483

 بو زكريا محي  الدين  املجموع قح املهذب للشريازي )ميف تكملة السبيك واملطيع ( (43

 هـ(، دار الفكر، بريوت.676شعري)ت: يحیی بن قف النووي الشافع  اٲل 

املحىل باآليار،  بو محمد عيل بن  حمد بن سعيد بن حزم األندليس القرطب  الظاهري  (44

 بريوت. –هـ(، دار الفكر 456)ت: 

مسند  حمد بن حنبل،  بو عبد الله  حمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن  سد  (45

 –: عامل الكتب  1  النوري، طهـ(، تحقيق : السيد  بو املعاط241الشيباأ )ت: 

 م. 1998هـ=1419بريوت، 

معامل التنزيل ا تفسري القرآن = تفسري البغوي، محي  السنة،  بو محمد الحسني بن  (46

هـ(، تحقيق : عبد الرزاق 510مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافع  )ت: 

 هـ. 1420بريوت، –، دار إحياء الرتاث العريب 1املهدي، ط

شمس الدين، محمد بن  حمد الخطيب  ملحتاج إىل معرفة معاأ  لفاظ املنهاج،مغن  ا (47

 م.1994 -هـ 1415، دار الكتب العلمية، 1هـ(ط977الرشبين  الشافع  )ت: 
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املقصد اٲلنسی ا قح معاأ ٲسامء الله الحسنی، لإلمام الغزايل بتحقیق: بسام  (48

 هـ.۱٤۰۷، قربص، ۱عبدالوهاب الجايب، ط

م سؤال وجواب، املرشف العام الشيخ محمد صالح منجد: موقيف: االسال  (49

https://islamqa.info/ar/answers/171528  . 

ْغدي الحنف   (50 النتف ا الفتاوى،  بو الحسن عيل بن الحسني بن محمد السُّ

، دار الفرقان، مؤسسة 2هـ(، تحقيق: املحام  الدكتور صالح الدين الناه ، ط461)ت:

 .1984 – 1404ت ، عامن ، بريو  -الرسالة 

الهداية ا قح بداية املبتدي، عيل بن  يب بكر بن عبد الجليل الفرغاأ املرغيناأ،  (51

دار احياء الرتاث العريب   هـ(، تحقيق: طالل يوسف،593 بو الحسن برهان الدين )ت: 

 لبنان. –بريوت  -

اڵی هەنبانە بۆرینە: مامۆستا هەژار، کوردی بۆ کوردیی ناوەندی و فارسی، س (52

 .1990باڵوبوونەوە:

الوجيز ا تفسري الكتاب العزيز،  بو الحسن عيل بن  حمد بن محمد بن عيل  (53

، 1هـ(، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط468الواحدي، النيسابوري، الشافع  )ت: 

 هـ. 1415، دمشق، بريوت -م , الدار الشامية دار القل

ك ـ  1405ضاثى يةكةم/ بةغدا، نوورى قورئان، مامؤستا مةال عبدالكرميى مدرس،  (54
  ز.1985

 ز.1988تا مةال عبدالكرميى مدرس، ضاثخانةى )احلوادث( بةغدا، سنوورى ئيسالم ، مامؤ (55

الوسيط ا املذهب، لحجة اإلسالم  بو حامد محمد بن محمد الغزايل الطويس )ت:  (56

لقاهرة، ا –: دار السالم 1هـ(، تحقيق:  حمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر، ط505

 هـ. 1417

ئەحکامی بیدعەت و قیاس و تەرک  لە روانگەی شەریعەتی ئیسالمەوە(، پ.د. حسن  (57

 م. ٢٠١3خالد مصطفى موفت ، چاپی یەکەم، هەولێر،
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