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ئایینــە  ســێ  کــە  گــەورە  لێکچوونێکــی  ســەرەڕاى 

و  جولەکــە  کۆدەکاتــەوە،  پێکــەوە  ئیرباهیمییەکــە 

مەســیحی و ئیســالم، ســەبارەت بــە ڕاڤــەى هاوبەشــیان 

و  گــەردوون  دروســتبوونی  و  بــوون  بنچینــەى  بــۆ 

پێیانــەوە،  پەیوەســت  بیروبــاوەڕەکاىن  لــە  زۆرێــک 

بــەاڵم ئــەو ئایینانــە چەندیــن جیــاوازی و ناتەبایــی 

ــە پێــش هەمووشــیانەوە ناکۆکــی  هەیــە لەنێوانیانــدا ل

ــودا. ــاوى خ ــە ن ــەبارەت ب س

ناوى خوا لە ئایینى جولەکەدا
ــە ئایینــى جولەکــەدا  ــاى؛ ل یەهــوە و ئیلوهیــم و ئادون

ــارساوە.  ــیفەت ن ــاو و س ــى زۆر ن ــە ژمارەیەک ــودا ب خ

لــە کتێبــی پیــرۆزی جولەکــە و تەملــود و چیرۆکــە 

نــاوى خــوداى  لــە هەندێــک شــوێندا  ئایینیــەکان، 

جولەکــە بــە شــێوەیەکى پەنهــان و شــاراوە دێــت.

لــە »ســفری دەرچــوون«دا  کــە  ئــەوەى  لەوانــەش 

هاتــووە کــە موســا پێغەمبــەر ئاگرەکــەى لەســەر چیــاى 

ســینا بینــى، چــوو بــۆ ئــەوەى بزانێــت چییــە، دەنگــی 

ــۆ الى  ــت ب ــرد بچێ ــاىن پێک ــە فەرم ــت ک ــوداى بیس خ

بەنــی ئیرسائیــل لە میســڕ و ڕزگاریــان بــکات، کاتێکیش 

موســا پرســیاریکرد ئەگــەر گەلەکــەى پرســیاریان لێکــرد 

لەبــارەى ئــەوەى قســەى لەگــەڵ کــردوە، پێــی وت کــە 

ــتەیەکى  ــە ڕس ــە( ک ــیر ئاهی ــە ئاش ــت )ئاهی ــان بڵێ پێی

ــە )ئەبــم کــە ئەبــم(. ــە وات عیربیی

بــەاڵم بەناوبانگریــن نــاوەکاىن خــودا الى جولەکــە 

بریتییــە لــە یەهــوە، کــە وشــەیەکى عیربیــە و جیــاوازە 

ــرۆزى  ــی پی ــی کتێب ــە ســەدان بابەت ــەى، ل ــە بنچینەک ل

جولەکەشــدا هاتــووە، لەوانــەش ســفری دەرچــوون 

ــەم شــێوەیە  ــە موســاى گــوت: »ب ــک کــە خــودا ب کاتێ

یەهــوە بــە بــەىن ئیرسائیــل دەڵێــت خــواى بابوباپیرانتان 

ئیرباهیــم و ئیســحاق و یەعقــوب ناردومــی بــۆ التــان، 

ــە«. ــۆ هەتاهەتای ــە ب ــاوى من ئەمــە ن

ــە  ــە ب ــودا الى جولەک ــار، خ ــدا زۆرج ــان کات ــە هەم  ل

ــان  ــژەران پێی ــە توێ ــک ل ــت، زۆرێ ــم( ناودەبرێ )ئیلۆهی

وایــە کــە ئەمــە وەرگیــراوە لــە نــاوى خوداوەنــد »ئیــل« 

کــە نــاوى لــە چەندیــن هەلکۆڵــڕاودا هاتــووە کــە 

دەگڕێنــەوە بــۆ ســەدەى ســیانزەیەم یــان چواردەیەمــی 

پێــش زاییــن، ئیــل الى کەنعانینــەکان نــارساو بــوو، 

گرنگریــن پەرســراوەکانیان بــوو لە ســوریا و فەڵەســتین 

پێــش چوونــە نــاوەوەى عیربانیــەکان بــۆ ئــەو شــوێنانە.

   ڕیچــار ئلیــۆت فریدمــان مامۆســتاى تویژینــەوە 

ئەمریکــی  جۆرجیــاى  زانکــۆی  لــە  جولەکەییــەکان 

ــەوراىت  ــێ ت ــاىن: ک ــە ناونیش ــدا ب ــە گرنگەکەی ــە کتێب ل

نووســیوە؟ پێــی وایــە جیــاوازى لــە نــاوى خوداوەنــدی 

تەنهــا  ئیلۆهیمــدا  و  یەهــوە  لەنێــوان  جولەکــەدا 

جیاوازییــەک نییــە لــە ناونانــدا، بەڵکــو وشــەکە دوو مانا 

ــم  ــاوى ئیلۆهی ــە، ن ــان هەی ــەواو جیاوازی ــاژەى ت و ئام

ــەکان،  ــرنا الى عیربانی ــدا بەکاردەهێ ــرە خوایی ــە کاىت ف ل

بــەاڵم یەهــوە بەکاردەهێــرنا بــۆ ئاماژەکــردن بــۆ خــواى 

ــا. ــاک و تەنه ت

هەروەهــا جولەکــە وشــەى ئادۆنــاى بەکاردەهێنــن 

وەک ئامــاژە بــۆ خوداکەیــان ئادۆنــای، کــە مانــاى 

ــدا،  ــاىن عیربی ــە زم ــت ل ــەورە دەگەیەنێ ــان گ ــز ی بەڕێ

ئەمــەش گۆدەکرێــت لــە ڕێگــەى خوێنــەرى تەنــاخ 

)کتێبــی پیــرۆزى جولەکــە(وە لــە شــوینێکدا کــە تێیــدا 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

بــاس لــە یەهــوە بکرێــت، هــۆکارى ئەمــەش ترســانە لــە 

گۆکــردىن نــاوى خــوداى پیــرۆز بــە شــێوەیەکى هەڵــە، 

چونکــە لــە ســفری دەرچوونــدا هاتــووە )نــاوى یەهــوە 

ــە  ــە، چونکــە یەهــوە ل ــۆ مەک ــە و ناڕاســت گ ــە هەڵ ب

کەســێک ناگەڕێــت و ســزاى دەدات ئەگــەر نــاوى ئــەو 

ــکات(. ــۆ ب ــە و نادروســت گ ــە هەڵ ب

ــە  ــوە ب ــاوی یەه ــتى ن ــردىن دروس ــدا گۆک ــە کاتێکیش ل

تێپەڕبــووىن زەمــەن و بەدوایەکداهاتنــى ســەدەکان 

ــە  ــە هەڵ ــە ب ــووە ک ــر ب ــا باش ــە وەه ــووە، بۆی ــزر ب ب

گۆنەکرێــت ئەویــش لــە ترســی هەڵــە، لەمەشــدا تاکــە 

ڕەوشــێک هەاڵوێــردە دەکرێــت، ئەویــش ئەوەیــە کــە 

ڕێگــە دراوە بــە ســەرۆکى کاهینــەکان لــە ســەاڵوات و 

ــە  ــاوى یەهــوە ب ــی چــەژىن لێخۆشــبووندا ن پاڕانەوەکان

ــت. ــکاوانە بەکاربهێنی ــتەوخۆ و ڕاش ــێوەیەکى ڕاس ش

ناوى خودا لە مەسیحیەتدا

نــاوى ســێ ئوقنومــەکان مەســیحیەکان بڕوایــان بــە 

خــواى تــاک و تەنهــا هەیــە کــە )یەهوە(یــە، بــەاڵم لــە 

ــە  ــاوازەوە، ک ــەرچاوە(ی جی ــوم )س ــێ ئۆقن ــەى س ڕێگ

ــرۆز. ــوڕ و ڕۆحــی پی ــاوک و ک ــە ب ــن ل بریتی

)بــە  ئــاب  یەکــەم  ئوقنومــی  نــاوى  بــە  ســەبارەت 

یــان  بــاوک  مانــاى  ئــەوا  ئەلیــف(  درێژکردنــەوەى 

کــوڕ ناگەیەنێــت وەک ئــەوەى لــە زەینــى بیســەردا 

دەردەکەوێــت، بەڵکــو وشــەیەکە بنچینەیەکــى رسیانیــی 

هەیــە، هاتۆتــە نــاو زمــاىن عەرەبییــەوە بــە مانــاى 

بنچینــە دێــت، و تایبــەت کــراوە بــە ئوقنومــی یەکــەم لە 

ــەوا  ســێکانە، بــەاڵم ئوقنومــی ســێیەم، ڕۆحــی پیــرۆز، ئ

چەنــد جارێــک بــە شــێوازى جیــاواز لــە کتێبــی پیــرۆزدا 

هاتــووە، لەوانــەش ڕۆحــی پیــرۆزى، ڕۆحــى خــوا، ڕۆحــى 

ــت. ــەزدان، باراقلی ــی ی ــیح، ڕۆح ــی مەس ــەق، ڕۆح ه

بــەاڵم ئــەو ســێ ئوقونومــە کــە زۆر جێــگاى مشــتومڕە 

ــە ئوقنومــی دووەم،  ــە ل ــاوەکاىن بریتیی ــە ن ســەبارەت ب

کــە زۆرێــک نــاو و نازنــاوی هەیــە کــە مەســیحی 

ــە  ــە ل ــش بریتی ــن ناوەکانی ــارساوە، بەناوبانگری ــێ ن پ

ــان مەســیا، کــە ناوێکــی  ــان ماشــیح ی ــاوى مەســیح ی ن

عیربییــە لــە بنچینــەدا، کــە ئاماژەیــە بــۆ پاشــایەک 

ــاو  ــە ن ــی هاتبێت ــێوەیەکى فەرم ــە ش ــک ب ــان کاهینێ ی

ــە  ــەرى ب ــردىن س ــەى چەورک ــە ڕێگ ــدەوە ل ــەم ناوەن ئ

ــتون(  ــن فایرس ــە )روب ــى جولەک ــرۆز، حاخام ــى پی زەیت

ــەوە  ــت ل ــم( جەخ ــەوەکاىن ئیرباهی ــدا )ن ــە کتێبەکەی ل

سەرەڕاى ناوبانگی ئەو 
ناوانەش الى مسوڵمانان، 
بەاڵم زۆرێک لە زانا 
باوەڕپێکراوەکان ئەو 
گێڕانەوانە و ئەو فەرمودانەى 
پێغەمبەر لەم بارەیەوە 
هێنراون لە بارەیەوە، بە 
)الواز( دەبینن
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ــە  ــک ل ــوو یەکێ ــان واب ــە باوەڕی ــە جولەک ــەوە ک دەکات

ڕزگاریــان  و  دەردەکەوێتــەوە  پاشــا،  داود  کــوڕەکاىن 

ــر  ــە ژێ ــەوا کەوتونەت ــم و ســتەمەى ک ــەو زوڵ دەکات ل

بارییــەوە، هەروەهــا مەملەکەتێکــی مــەزن بونیــاد 

ــە تەملــود و  ــەک ل ــە هەری ــە ل ــەم بیرۆکەی ــت و ئ دەنێ

ــەوە. ــات کراوەت ــدا دوپ مدراش

لــە کاتێکیشــدا کــە مەســیحییەکان پێیــان وایــە )کــوڕى 

مەریــم( هەمــان ئــەو کەســەیە کــە کتێبــە پیــرۆزەکاىن 

ــاوى مەســیحیان  ــە نازن ــداوە، بۆی ــان پێ جولەکــە مژدەی

لــێ داماڵیــوە، نــاوى دووەمــی ئوقنومــی کــوڕ، کــە 

بریتییــە لــە )یەســوعی نــارصی(، کــە ئــەوە ناولێنانێکــی 

نــارساوە و بەکارهێــرناوە لــە الى هەریــەک لــە جولەکــە 

و مەســیحییەکان لــە کاتێکــدا مســوڵانەکان ئەمــە 

ــە  ــە یەســوع ل ــاىن مەســیحیش ب ــەن. ناولێن ــوڵ ناک قەب

زۆرێــک لــە بڕگــەکاىن ئینجیلــدا هاتــووە، لەوانــەش کــە 

ــان دەبیــت و  ــۆ دووگی ــووە )ت ــادا هات ــە ئینجیــى لوق ل

ــت یەســوع(. ــاوى دەنێی ــت و ن کوڕێکــت دەبێ

لــە  وەرگیــراوە  بنچینــەدا  لــە  یەســوعیش  وشــەى 

ــاو  ــە کەســایەتییەکاىن ن ــک ل ــە زۆرێ وشــەى یشــوع، ک

تــەورات ئــەم ناوەیــان هەڵگرتــووە وەک یەشــوعى 

ــەرکردایەتیکردىن  ــە س ــا ل ــینى موس ــون جێنش ــوڕى ن ک

ــداىن  ــى لێک ــە ئەنجام ــوعیش ل ــڕائیل، یەش ــی ئیس بەن

ــە  ــش )یەهــوە( ک ــووە، ئەوانی دوو وشــەوە دروســت ب

ئاماژەیــە بــۆ نــاوى خوداوەنــدی بەنــی ئیرسائیــل، 

ــەش  ــەم پێی ــت، ب ــۆز دەبی ــە دڵس ــردارە وات ــع( ک و )ش

وشــەى یەشــوع یــان یەســوع واتــە )خــوداى دڵســۆز(.

 لــە یەسوعیشــەوە وشــەى )ئیســوس( هاتــووە لــە زماىن 

ــاىن  ــن زم ــۆ چەندی ــەوە ب ــر گوازرای ــە دوات ــدا، ک یۆنانی

ئەوروپــی نــوێ وەک زمــاىن التینــی، بــەاڵم نــارسی، 

ــە  ــارصە« ک ــارى »ن ــۆ ش ــوێنییە ب ــی ش ــە دانەپاڵێک وات

تێیــدا مەســیح لەدایکبــووە، ناســڕەش یەکێکــە لــە شــارە 

ناوچــەى  دەکەوێتــە  فەڵەســتین،  لــە  مێژووییــەکان 

ــەوە دوورە. ــە قودس ــر ل ــل و 105 کیلۆمەت جەلی

بــەاڵم ناولێنــاىن ســێیەم بۆ کــوڕ، بریتییە لــە )ئەمانۆیڵ(، 

کــە وشــەیەکى عیربییــە واتــە )خــوا لەگەڵاندایــە(، لــە 

تەوراتــدا هاتــووە، لــە ســفری ئەشــعیا لــە چوارچێــوەى 

مشــتومڕێکدا لەنێــوان پێغەمبــەر ئەشــعیا و ئاحــاز 

پاشــاى یەهــوزا، کــە ئەشــعیا مــژدەى ئــەوە دەدات 

بــە  دەبێــت  مناڵێکــی  پاکیزەیــەک  دێــت  ڕۆژێــک 

بــە  ئــەوەش  ڕووداىن  دواى  دەنارسێــت،  ئەمانۆیــڵ 

نزیکــەى 750 ســاڵ، مەســیح لەدایکبــوو، مەســیحیەکان 

وایــان دانــا کــە مەبەســت لــەو مژدەیــە ئەمــە و، 

ــکراوە. ــە باس ــە ک ــەو ئەمانۆیڵەی ــان ئ هەم

ناوى خودا لە ئیسالمدا
لەنێــوان نــاوى خــوداى مــەزن و نــاوە بــەرزەکاىن تریــدا 

نــاو دەبــەن،  )اللــه(  بــە  مســوڵانەکان خواکەیــان 

ــۆرەکان هــەن کــە هــەوڵ  ــەکان و تی ــە وت زۆرێکیــش ل

ــەش  ــاوە بکــەن، لەوان ــەم ن ــەى ئ دەدەن ڕاڤــەى بنچین

ــدا  ــە کتێبەکەی ــا( ل ــال صلیب ــۆر )کەم ــە دکت ــەوەى ک ئ

بــە ناونیشــاىن پەنهانــەکاىن تــەورات باســی دەکات، 

ســەبارەت بــە بــووىن پەیوەندییــەک لەنێــوان نــاوى 

)اللــه( و، پەرســراوى کــۆىن کەنعــاىن )ئیــل(دا، هەروەها 

وشــەى ئیــل پاشــر پــەرەی ســەندوە و گــۆڕاوە بــۆ 

ــه(. )الل
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ڕەت  ڕایــە  ئــەم  مســوڵانەکان  دڵنیاییــەوە  بــە 

دەکەنــەوە، پێیــان وایــە بــە هــۆى بــووىن بنچینەیەکــى 

ئــەوە  مانــاى  ئەمــە  وشــەکە،  هــەردوو  هاوبــەىش 

لــە ماناشــدا هەروەهــا هاوبــەش  ناگەیەنێــت کــە 

لــە  بــووە  بتێــک  ئیــل  بــن، ئەویــش لەبەرئــەوەى 

ژینگەیەکــى جاهیــى و فــرە خوداییــدا پەرســراوە، لــە 

کاتێکــدا )اللــه( و هــەر لــە ســاتەوەختى یەکەمــەوە لــە 

ئیســالمدا خوایەکــى تــاک و تەنهــا و بــێ هــاوەڵ بــووە.

بــە پێــی ئــەوەش کــە زۆرێــک لــە زانایــاىن مســوڵانان 

ــى  ــن قەیم ــەش ئی ــدا، لەوان ــە کتێبەکانیان ــە ل هێناویان

وشــەى  ئــەوا  ســەعدی،  عبدولڕەحــان  و  جــەوزی 

)اللــه( لــە بنچینەیــدا دەگەڕێتــەوە بــۆ )الــه( کــە مانــاى 

پەرســرا و دێــت پاشــان ئەلیــف و المــی بــۆ زیادکــراوە 

ــۆ  ــراوە ب ــێ الب ــەى ل ــان هەمزەک ــە(، پاش ــە )االل و بۆت

ــە  ــا دواجــار بۆت ســاناکردن و پوختکــردىن گوتەکــە هەت

ــه(. )الل

ئەمــە لــە کاتێکــدا کــە )اللــه( تاکــە نــاوى خــودا نیە الى 

مســوڵانەکان بەڵکــو چەندیــن ئایــەىت قورئــاىن هاتووە، 

کــە جەخــت لــەوە دەکاتــەوە )اللــە( کۆمەڵێــک نــاوى 

ــورەىت  ــە س ــە ل ــەى ک ــەش ئەوان ــە، لەوان ــەرزى هەی ب

االعــراف هاتــوون، ئایــەىت 180، کــە دەفەرموێــت )َولِلَّــِه 

اأْلَْســَاُء الُْحْســَنٰى فَاْدُعــوُه ِبَهــا * َوَذُروا الَِّذيــَن يُلِْحــُدوَن 

يِف أَْســَائِِه * َســيُْجزَْوَن َمــا كَانُــوا يَْعَملُــوَن(.

ــەو  ــەبارەت ب ــووە س ــدا وردەکارى نەهات ــە قورئانیش ل

ناوانــە، بەڵکــو هەندێــک لــە کتێبــەکاىن فەرمــوودە 

وەک )ســنن الرمــذی( و )ســنن ابــن ماجــە(، هەندێــک 

لــە گێڕانــەوەکان بــاس لــە نەوەدونــۆ نــاو دەکــەن 

ــنى(  ــاء الحس ــە )اس ــە ب ــۆ خوداک ــەوە ب ــە دەگەڕێن ک

ناودەبرێــن.

ســەرەڕاى ناوبانگــی ئــەو ناوانــەش الى مســوڵانان، 

بــەاڵم زۆرێــک لە زانــا باوەڕپێکــراوەکان ئــەو گێڕانەوانە 

و ئــەو فەرمودانــەى پێغەمبــەر لــەم بارەیــەوە هێــرناون 

ــە بارەیــەوە، بــە )الواز( دەبینــن، بــۆ منوونــە شــێخى  ل

ــە )مجمــوع  ــە( ل ــن تیمی ــن ب ــن تقــی الدی ئیســالم )ئی

ــەر  ــاوڕان لەس ــان ه ــت )فەرموودەناس ــاوى( دەڵێ الفت

ــەر  ــەى پێغەمب ــە قس ــەم دوو گێڕانەوەی ــە ئ ــەوەى ک ئ

نییــن، بەڵکــوو وتــەى هەندێــک لــە ســەلەفن(.

ــەر  ــوودەى پێغەمب ــن فەرم ــدا، چەندی ــان کات ــە هەم ل

ــودا  ــە خ ــت ک ــەوە دەکرێ ــاژە ب ــدا ئام ــە تێی ــە ک هەی

نــاوی هــەرە مەزنــی هەیــە و ئەگــەر پێیــان بانگــی لــێ 

ــەوە. ــت وەاڵم دەدرێت بکرێ

ئەلبانــی(  نارصالدیــن  )ئیــام  کــە  ئــەوەش  بەپێــی 

زنجیــرەى  کتێبەکەیــدا  لــە  دەکاتــەوە،  دوپاتــی 

فەرمــوودە الواز و دانــراوەکان، ئــەوا زانایــان ڕایــان 

جیــاوازە لــە دیاریکــردىن ئــەو نــاوەدا بــۆ زۆرێــک 

ــرب، الحــي  ــەش )ال ــاوازەکان، لەوان ــە جی ــە ڕاوبۆچون ل

القیــوم(.

وایــەی،  پێیــان  ئیســالم  زانایــاىن  زۆرینــەى  بــەاڵم 

ــوودەکاىن  ــە فەرم ــە ل ــەوەى ک ــەزن و ئ ــاوى هــەرە م ن

پێغەمبــەردا مەبەســتە، بریتییــە لــە نــاوى )اللــه( چونکە 

ئــەم نــاوە ئاماژەیــە بــۆ هەمــوو نــاو و ســیفەتەکاىن و، 

ــراوە. ــر نەن ــچ یەکێکــی ت ــەو هی ــە ل ــە جگ ناوێک

سەرچاوەکان:
لەکتێبەکانــى  پیــرۆز،  کتێبــی  پیــرۆز،  )قورئانــى 
ــى  ــان، پەنهانەکان ــوت فریدم ــەورات، ڕیچــارد ئیل ت
تــەورات، کمــال صلیبــا، ابــن تیمیــە، سســن ابــن 
فەرمــوودە  زنجیــرەى  ترمــژی،  ســنن  ماجــە، 
الوازو دانــراوەکان، االلبانــی، نەوەکانــى ئیبراهیــم، 

فایرســتون(. 


