
 1

و  هل بو جه ی ئه وه ی نه-لیم کانی سوار سه مک بۆ وڕنه ئیسالم ئایینی ئاشتی یان رنمایی تیرۆر؟ وه
 رکوکی وا که پشه... م  هه یانزهشی  به! ...  بو هوڕه ئه
  :کانی تر دژی ئایینه ی نو قورئان له و کینه رق
د الناس عدوة للذین امنوا الیھود والذین أشرکوا ولتجدن أقربھم لتجدن أش: ( دا هاتووه)82(ی   ئایه، لمائده ی ئه  سوره له

ختترین  رسه سه: ( واته). مودة للذین امنوا الذین قالوا إنا نصری ذلک بأن منھم قسیسین ورهبانا وأنھم الیستکبرون
و  بینیت و ده یان بۆ خوا داناوه  هاوه ی که وانه و ئه ن که لهو، جو ڕیان هناوه ی باوه وانه ر به رامبه تیدا به  دوژمنایه ک له خه
  ئمه: یانوت  ده ن که وانه  ئه ڕیان هناوه  باوه ی که وانه ویستی بۆ ئه سۆزو خۆشه وت نزیکترینیان له که ستت ده ده
سانی  گیرو که ندکیشیان گۆشه و هه ی دیندارن شه وان قه ندک له ڕاستی هه  به یه وه ر ئه به ش له وه سرانین، ئه نه

و کوڕی  م ورات که ر ته گه ، ئه باشه. 121 ل.قورئانی ئاسان).  دانانن وره گه وان خۆیان به و بگومان ئه رستن خواپه
 و بری ئه  لهو ئینجیلی وه کرده تده وراتی ره راپای ته و، سه وه کرده ده کانی پ نه موکوڕییه بوو بت، بۆ خوا که هه
راپای  و، سه وه کرده ده کانی پ نه موکوڕییه رچی خوا که به بوو بت، له موکوڕی هه لیش کهر ئینجی گه ؟ ئه زاند به داده

  که رشتک، مانای ناڕاستی شته راپای هه ی سه وه تکردنه زاند؟ ئاخر ره به و قورئانی داده وه کرده تده ئینجیلی ره
  نن که دا ده مه دان بهدکان  ، ئایا موسمانه وه ردۆتهتک رتووکی نردراوی خۆی ره راپای په خوا دووجار سه! نت یه گه ده

        ؟  بووه ه و ئینجیلدا هه ورات ی ته وه  خواره ناردنه خوا دووجار له
  
:  ، واته....) وحبل من الناس ضربت علیھم أین ماثقفوا إال بحبل من الله: ( دا هاتووه)112(ی  ی ئال عومران، ئایه سوره له
و  وه ونه ی ئایینی خوادا بحه سایه ر له گه ر کوێ جگیربن مه هه  له و ریسواییان بۆ بیاردراوه لیلی زه)  که جووله(
قورئانی ....). تیدانیان  کیدا بۆ یارمه خه واسین به خۆ هه یان به) وا بت رمانه کرت کاتک ئیسالم فه زومیان لنه(

تا ماون  ی قورئان، هه گوره بت به و ده وه ته  باوه که کی بۆ جووله رهکجا و یه کی دا بیاری پشه لره. 64ئاسان، ل
  ر به و هه ختی ئیسالمن رسه  دوژمنی سه ها وانیشان دراون که روه هه! کاندا بژین  ئیسالمییه به ره او زومی ع م ژر سته له
کو  و وه یه که  دژی جووله نده وه کاتکدا خودا ئه له!  گرن کان رقیان لھه ی موسمانه وه وه، بۆ ئه مننه ختییش ده رسه سه

چی   که، ۆرتر رقتان لیانهتان ز د خواکه قه  به1000سمانیش ناو مو ی به  ئوهیانناسنی، ختی ئیسالم ده رسه دوژمنی سه
کان  خواو موسمانهتی  ، دوژمنایهکانی خۆیدا  سکسییه زووه ی ئاره وه پناوی کپکردنه بدو، له دی کوڕی عه مه محه
  فیه جارک سه: ( یه هک  جووله دات که ری ده  هاوسهی فیه  سهمی  وه بابزانین چۆنو  هیچ نازان دا به که ر جووله مبه هه له
د  مه ، محه)ن ده رنجم ده ت سووک سه کانی دیکه م، ژنه که  من جووله چونکه: (ت د ده مه  محه ختی تکئاندا به ر وه سه له
  مه ئه) شمشر (رین ئافه: م  ده نده وه ر ئه  هه).1 ().  نییه روو تۆوه سه س له ردایت، که مبه ژر پغه  له چونکه: (ت ده

د،  مه ی محه که  بگۆڕه  شمشرووێ که که رده ده دا به  لره؟)محاویلة(  بگۆڕهزترین و به ترین وره ، یان گه شمشره
  باشه!  وه کاته تده وانیش ره کمی ئه و حو ر راناگرت به  خۆی له شی که ت بیاری خواو قورئانه نهنا  ته هزه  به نده وه ئه
     بت؟   و ئهی  که کمی قورئانهی حو وه ره سه  له مه  حهی که ه)شمشر(کمی  بت حو ر خوا، خوا بت، بۆ ده گه ئه
  
 ومن لم یحکم   فیه ولیحکم أهل االنجیل بما أنزل الله: (ت دا ده)47(ی  ، ئایه لمائده ی ئه سوره مان خوا له ر هه چی هه که

وت  سوکه  هه و ئامۆژگاریانه و رنموویی وتووانی ئینجیل به با شونکه ده: ( ، واته) فأولئک هم الفاسقون بما أنزل الله
زاندووه، جا  خوا دایبه ی که یه رنامه و به ات بهک ری نه و داوه وایی رمانه ی فه وه ، ئه زاندوه ئینجیلدا دایبه خوا له ن که بکه
 ئینجیل  تائستاش نابت قورئان بتی گوره به. 116قورئانی ئاسان، ل).  رچوون سنوور ده و تاوانبارو له  ناپاک وانه ئه
و  و رنموویی وتووانی ئینجیل به با شونکه ده: (ت پمان ده )47 (ی  ئایه ،) لمائیده ئه(ی  سوره  ، چونکه وه تکرابته ره

  کان به و کریستانه کان که ک جووله الیه بت له  بۆ ده باشه)! زاندوه ئینجیلدا دایبه خوا له ن که وت بکه سوکه  هه ئامۆژگاریانه
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کانی ناو  و ئامۆژگارییه ڕنمایی ی  گوره به داوایان لبکرت  وه ی تره الکه و، له ختترین دوژمنی ئیسالم دابنرن رسه سه
  ن؟   وت بکه سوکه ئینجیل هه

  
قل یاأهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التورات واالنجیل : ( دا هاتووه)68(ی  ، ئایه لمائده ی ئه سوره ها له روه هه

:  ، واته)ر فال تأس علی القوم الکافرینوما أنزل إلیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منھم ماأنزل إلیک من ربک طغیانا وکف
و و  یه چاکی په تا به وو پرۆگرامک نین، هه یه و په رنامه ر هیچ به سه  له رتووک، ئوه ن په ی خاوه ئه: د ب مه ی محه ئه(

،  زیووه  بۆتان دابه وه گارتانهرد روه ن په الیه  له ن که که نه)   قورئانه دا، که م دواییه له(ی  وه و ئه و ئینجیل ورات ی ته پیاده
میان زیاد  و سته  یاخی بوون وه ردگارته روه ن په  الیه  بۆت له وه  خواره ته ی نردراوه وه یان ئه خوا زۆربه سوند بت به

قورئانی ئاسان، ).  ڕه  بباوه له و گه گرت بۆ ئه  دات نه ژاره و په ت فه ڕیدا، جا ئیتر خه بباوه کات له و نغرۆیان ده کات ده
رس  وی هه یه  په کات که کان ده و کریستانه کان که  جووله  له وه  بت، خوا داوای ئه ته م ئایه ی ئه گوره به. 119ل

  باشه. نت ک ئاستدا داده یه و قورئان له ورات، ئینجیل کانی ته رتووکه و په ن  بکه و ئیسالم ، کریستان که ی جووله که ئایینه
و ئیسالم  و کریستان که کانی جووله کو ئایینه ی جیاو زۆر لک دووری وه رنامه وی س به یه ک کاتدا، په یه لهکرت  ده

    !!وتوون که کار نه و له بت کاریان پبکرت و ئینجیل ده ورات  ته ت که ها دیسان قورئان پمان ده روه  ههبکرت؟
  
 هدی لبني إسرائیل أالتتخذوا من دوني  وءاتینا موسی الکتاب وجعلناه: ( وهدا هاتو)2(ی  سراء، ئایه لئه ی ئه سوره له

ی ئیسرائیل،  وه و رنموویی بۆ نه ت  هۆی هیدایه  موساو کردمانه خشی به به) وراتمان ته(رتووکی   په ئمه: ( ، واته)وکیال
  ته م ئایه ی ئه گوره به. 282قورئانی ئاسان، ل). نر بۆ خۆیا ده و یاریده  پشتیوان نه که من نه  له سی تر جگه ی که وه بۆ ئه

 دوژمنی  نده وه بت ئه  بۆ خوا ده نت، باشه دهداکو نردراوی خوا  ورات وه و دروستی ته ڕاستی دان بهدبت، خوا 
ورات  دا خۆی تهقورئانیش و له رک بۆ ناردوون کو رنیشانده وراتی وه  پشتر ته  گوایه کاتکدا که کان بت، له که جووله

ی  وراته و ته وراتی جاران بوو، بۆ ئه ر ته ورات هه کرد، خۆ ته ی خوایان نه قسه  به که  گریمان جووله؟زانت ڕاست ده به
        ؟   ووه تیکرده  بۆی ناردبوون ره ڕگای موساوه  خۆی له که
  

تی   دژایه ین که که بیرنه ش له وه ب ئه ده: (تیدا نووسیو"تأریخ طبري"ی )1153 و 1149-1148(کانی  ڕه  الپه طبری له
نی  ک الیه  نه که له سه نی ئابووری مه  بۆ الیه وه ڕته گه موو شتک ده هه ر له هوددا به ک یه ته د له مه ری محه ده به ڕاده له

وتی فراوانیان  سکه  دهو ت نیمه و موسمانان پاش کوشتنیان غه بوون" حجاز"ی سامانی  نی زۆربه  خاوه ئایینی، چونکه
 بۆ زۆر جوانیشو   پکاوهواوی ته  بهستی منی به و مه ری زۆر جوانی بۆ چووه به ، ته  پم وایه).2().وت ستکه ده
  د، مه  که محه رایه و ئاشکه  روون ، چونکهری بوات سه  زۆرتر له نده ات به ناک وه  پویست به ، بۆیه  چووه که له سه مه

 بۆ  و تانکردنی وتانی تر نرا گرت سه ست به و ده وه و زو سامان کۆکردنه ی پاره  ئامرکی درونه هئیسالمی کرد ب
  ی که وکاته ئه. یاندا وکاته ختی ئه و ژیانی سه ناوچوون ترسی له مه پناوی رزگارکردنیان له کان، له سییه و بر  رووت به ره عا

ها  روه  ههگیرا، ده ر  وی سوودیان لوه ی تری ژر زهکان شتییهور س رچاره  سه  نه هوت و  نه ، نهد قورئانی نووسی مه محه
 قورئانی   توندوتیژه مشوه د به مه گینا محه  ئهی کردبوو، شه  کشتوکایش گه  نه وتبوو وه که ر سازیش ده شه  په نه
        ! ب ی عاره وه ته تی نه خزمه  لهنووسی ده نه
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