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 پێْەکی:

عىپبط و عزبیؼ ثۆ پەسوەسدگبسی عیهبٔیبْ، دسود و ڕەؽّەد ثۆ عەس گیبٔی پبکی 
 و گؾذ یبس و یبوەساْ و ؽىێٕکەورىأی ثەگؾزی.  پێغەِجەسی ئیغالَ

 و  ٘ەِٛٚ ڕٚیەوەٚە گؤگی ٌە  پێغەِجەهی ئیَالَ ژیبٔیخۆؽەویغزبْ 
یەکێک ٌە ثٕەِب  ٚ ، چ ٚەن پێغەِجەهثۆ ئێّەی ثڕواداس فۆی ٘ەیە ّۀلیربیجەر

خىأبعی، چ وەک یبعبدأەس و عێجەعێکبسێکی ّٔىؤەیی  ٚ ثبٚەڕعەسەکییەکبٔی 
 ثێ ڕوبثەهی لٛربثقبٔەی ژیبْ.ی ٍەهووكە ٚ چ ٚەن پێْەٚاچەِکەکبٔی ئیغالَ، 

ٍەهووكە  ٚ( ٍبڵ رەِۀی پڕ ٌەفەڕی ئە02)و دسؽزی  پێٛیَزە ٌە ٚهك ثۆیە
گٛىەها ەدا دِەىٔە رەٚاٚ ّبهەىاثیٓ، ئەٚ رەِۀەی وەٌەژێو چبٚكێوی ٚهكی فٛای گەٚهە

ێکی ئبوێزە و ڕۀگذأەوەی دەلێکی لىسئبٔی ثىو، یبٔیؼ دەلەکە گْذ چووە ٍبر ٚ
 ڕۀگذأەوەی گىصەسأی چشکە عبرەکبٔی ئەو ِێژووە ِەصْ و پڕ ٌەعەسوەسییە ثىو، وە

، و رەواو رێکغّڕاوە ثىو یە ثەهكەٚاَیعجویٍی ئەِیٓ پوكی پزەٚی ئەٚ پەیٛۀل
ثٍیۆْ ٍبڵی فۆی لۆٔبغێه ٌەٚلۆٔبغە  ٍیبىكەِۀی ىەٚی ثەكهێژایی رە ثەّێٛەیەن وە

 پڕ فەڕ روی ثەفۆیەٚە ٔەثیٕیٛە.  پیوۆى رو ٚ
ِْديَنُكمْْ]٘ەرب  .(1)[اقْػَرأْْ]گؤگە ئێّە ٌەلۆٔبغی  َْلُكْم َْأْكَمْلُت ، ؽبسەصا ثیٓ .(2)[اْليَػْوـَ

 ِەوىەلۆٔبغی کبسکشدٔی ثەسدەواِی ( ٍبڵی 22) و  ٌە ٍەهەربوبٔی ٍەه٘ەڵلأی ئبیٕی ٔٛێ
، ؽىێٕکەورىأی فێش ثیٓ  و ٌێجڕاوی  پێلاگوی و  فۆڕاگوی و دڵغۆصی ٌە  پۀذ وەسگشیٓ،

 و  ، ٌەؽیىّەری ٘ەڵىوكْثەئبگب ثیّٓەڕۀێيی ٔەیبهأی و   پالٔگێڕیو   ڕەلیكڵ ٌە
داڕؽزٕی  لۆٔبغی ٚ ِەكیٕەدەعەڵآری ( ٍبڵی 22. ٌە )ڕاثّێٕیٓ ثەهكەٚاِی گەّەووكْ

 .ثەهشەِۀذ ثیٓ پبساعزٕی دەعزکەورەکبْ ٚ  ثەكەٚڵەد ثْٛٚ ثٕەِبکبٔی

                                                           

 (.2ٍٛهح اٌؼٍك: ا٠٢خ ) - 2
 (.2ٍٛهح اٌّبئلح: ا٠٢خ ) - 0
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  و ثٕەڕەریٓ ثۆ رێگەیؾزٓ ٌە ئیغالَ ئەِبٔە هەِىوی هێٕذەی دەلەکبْ خبڵی گشٔگ
 و ثبٔگخىاصی. و چەِکەکبٔی کبسی خىأبعی 

اىی ٔێٛاْ كەلەوبٔی لۆٔبغی كەثێذ وبرێه ٍەیوی لٛهئبْ كەوەیٓ ٌەٍوّٚزی عیبٚ
کە  فۆِبْ ثلۆىیٕەٚەو   ٌەگەڵ ثىەیٓ یبْژیوأە ِبِەڵە ٚ  گەیٓجرێِەكیٕە  ٚ ِەوىە

كەوەیٓ، ثە وبَ ٌەٚ كەلبٔە ٌەگەڵ  گٛىەه بٔەدالۆٔبغٌەو ثەوبَ  ئێّە ٌە ئێغزبدا
 .(2)دەپبسێضیٓ یەیڕیيثۀلو   چۆْ ئەٚ لۆٔبغجۀلی و  وەیٓدەثەهاِجەهەوبّٔبْ ِبِەڵە 

ٞ ثۀبٚ ِیوارگو ٚ ثڕٚاكاهڕۆژگبهی ئەِڕۆكا ئێّەی  ثەكافەٚە ٌە چٛٔکە
 و عۆصی عەسصاسەکی عگە ٌە٘ۀلێه رٛێىڵ ٚ ّزی ڕٚاڵەری  پێغەِجەه ەکەیپەیبِ

، ئێّە ئێَزب ئەٚۀلەی دەسثبسەی ژیبٔی پڕ ٌە فەڕی ئەو صارە ِەصٔە ٔبصأیٓ ّزێىی رو
و عیبعەرّەداس و عەسِبیەداس و عەِبکبسێک و کٍزىسی  یبهیياْ ٚ ٌەژیبٔی ٘ٛٔەهِۀل

 ٚ ٔیٛ ئەٚۀلە ٌەژیبٔی پێغەِجەهژیبٔی ڕۆژئبوا ؽبسەصایٓ و پێی عەسعبِیٓ 
 و ثەدواداچىٔی ثۆ ٔبکەیٓ و پێی عەسعبَ ٔیٓ. پێْەٚاوەِبْ ّبهەىا ٔیٓ

 ٚ پێغەِجەهە ٚ وە ئەٚ فوٍٚزبكەی فٛای گەٚهەیە یەهەئێّە ثبوەڕِبْ ڕاعزە 
ٚهی ٕەالٚاد كأێه، یبْ ِەٌٚٛك ىە ٌۀبفی ئێّەكا ٍٕیثەاڵَ ئەٚ پیوۆىی ؛پیوۆىە

ژیبٔی  ٕٚبپەڕێذ رێ ئبِڕاىێىی گیوا ثٛٚٔی ٔياوبّٔبْ ٔبؤبٔی ِٕذاڵێک، یبْ ٔبِەیەن، یبْ
 ثەهٔبِەی ژیبْ. ڕێجبى ٚ پیوۆىی ئەٚ ٌۀبفّبٔلا ٔەثٛەرە لٛربثقبٔە ٚ

ؽبْ ٌەژێو پەهكەی لٛهئبٔیجٛٚٔلا  فەڵىبٔێىی وبڵفبِی ثۀبٚ ٍِٛٛڵّبْ ئەِڕۆ
ثەؽبٔی ثشا الئیک و الدەسەکبٔیبْ عۀگەسیبْ ٌە ژیبْ و عىٕٔەرەکبٔی ئەو عەسوەس و 

دسوعذ ثکەْ  ٌەٍەه یثەهكەٚاَ ٌە٘ەٚڵی ئەٚەكاْ وە گِٛبٔپێغەِجەسە ِەصٔە گشرىوەو 

                                                           

 فەڵىبٔێه ثۆچٛٔیبْ ٚایە وەلۆٔبغی ِەكیٕە لۆٔبغی ِەوىەی ٍڕیٛەرەٚە ٚچی رو وبه ثە ّێٛاىی لۆٔبغی ِەوىە ٚ - 2
( ٍبڵ رەِۀی پێغەِجەهایەری 22ئبفو چۆْ ) ؛یەوەی ٔبووێذ، ئەِە ٘ەڵەیەوی وّٕٛلە ٚربٚأێىی گەٚهەیەیڕیيثۀل

چۆْ ٘ەىاهە٘ب ئبیەری ؟!! چۆْ لۆٔبغی ٍەه٘ەڵلاْ ٚكهٍٚزجْٛٚ ٚگەّەووكْ كەٍڕكهێزەٚە ؟!!ٚرەّویغ ٘ەڵلەٚەّێزەٚە
 .؟!!لٛهئبٔی پەیٛەٍذ ثە یەوزب پەهٍزی ٚچەٍپبٔلٔی ثٕەِبوبٔی ثبٚەڕ ٌەوبه كەفوێذ ٌٚەثیو كەثوێزەٚە
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بهیگەهی ٌۀبفی ثبٚەڕكاهألا ثَڕٔەٚە و ٔەٚە ٚەی وەَ ثىەپیوۆىییەو ٌەپێگە ٚو 
 :ٔەگىٔغبٔی هۀذێک ٌەو فەسِىودأە ٌەٚأە ٔبىأَزی ثەوۆِەڵێه ثیبٔٛی ثێ ثٕەِب ٚ

 هۀذێک دەلی لىسئبٔذاٌەگەڵ  -
 .ٔبوبِڵی ئەٚألا ػەلڵی ثچٛن ٚیبْ ٌەگەڵ  -
کبٔی یبْ ٌەگەڵ ٘ۀلێه ثیوكۆىەی ثۀبٚ ىأَزی ٔبعێگیو وەىاكەی ثیوی ِوۆڤە -

 ثىؤی صۆسە.خۆیبٔە و ئەگەسی هەڵەوەک 
 .یبْ ٘ەه چیٕێىی رو ،یبْ ئبفوەد ،ثٕەِبوبٔی ِبفی ِوۆڤثۀبو ٌەگەڵ  یبْ -
و عىٕٔەربٔە هۆکبسێکٓ ثۆ  یبْ ثەثیبٔىی ئەوەی کە گىایە ئەو فەسِىودە -

 .رێکذأی یەکڕیضی ثڕواداساْ و پەسرەواصەکشدٔیبْ
٘ەڵمٛاڵٚی ٔبفی ٔەفۆّی  ْٚ لَەی ثێ ثە٘بثیبٔىأە َ ئە ٌەکبرێکلا ٘ەِٛٚ  

هیچ ثەڵگەیەکی صأغزی ٔییە کە پؾزڕاعزی لغەکبٔیبْ  و ٘ەٍزی ّێٛاٚیبٔە فۆیبْ ٚ
هەِبْ کبرذا دژە ثەو لىسئبٔەی کە ئەواْ ثبٔگەؽەی پبثۀذثىؤی پێىە  ثکبرەوە و ٌە

كەٍذ  ٚ  فەهِبْ ثەگٛێڕایەڵی فەهِبٔەوبٔی پێغەِجەهدەکەْ کە ٌەدەیەهب ئبیەرذا 
 ەڕەؽە ٌە ٔەیبسأی دەکبد ٌەوأە:ٚ ٘ كەوبد وەەییٍٕٛٔەرەوبٔ ئبوبه ٚ ثەگورٓ 

َْْو] فٛای گەٚهە كەفەهِٛێذ:: ْفَانتَػُهواَْواتػَُّقواْاَّللَّ َْعْنُو َْوَماْنَػَهاُكْم َْفُخُذوُه ْالرَُّسوُؿ ْآََتُكُم َما
ْاْلِعَقابِْ َْشِديُد ْاَّللََّ فێوربْ كەوبد  پێزبٔی كەكاد ٚ  : ٘ەهچی  پێغەِجەهەٚار. (1)[ِإفَّ

كٚارو فٛای  –ێٕٓ هیبٍبؽ كەوبد ٚاىی ٌێ ث ٘ەهچیْزبْ ٌێ لەكەغە ٚ ٚەهی ثگوْ ٚ
 -كەفەهِٛێذ ٔبوەْ ٚ گەٚهە ٘ەڕەّە كەوبد ٌەٚ وەٍبٔەی ئەَ فەهِبٔەی عێجەعێ

 ثەئبىاهە. ٌەفٛا ثزوٍٓ چٛٔىە ٍيای فٛای گەٚهە ىۆه ٍەفذ ٚ
َْواَّلّلُْْاَّللُُُّْْيِْبْبُكمُْْفَاتَِّبُعوِنْْاَّللَُّْْتُِبُّوفَُْْكنُتمِْْْإفُْقلْْ]: یبْ كەفەهِٛێذ ُْذنُوَبُكْم َْلُكْم َويَػْغِفْر

ْرَِّحيمٌْ فٛاربْ  پێیبْ ثڵێ ئەگەه ئێٛە ڕاٍذ كەوەْ ٚ  : ئەی پێغەِجەهەٚار. (2)[َغُفوٌر
ئەٚعب  - فۆُ كەٚێذ ئەٚە ّٛێٕی ِٓ ثىەْٚ رب فٛای گەٚهە فۆّی ثٛێٓ

                                                           

 .(7) خ٠ا٢ٍٛهح اٌؾْو:  - 2
 .(22) ٠خا٢ٍٛهح: آي ػّواْ:  - 0
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ٌێقۆّجْٛٚ كەكارە ئەٚ وەٍبٔەی وە  یگەٚهە ِژكەثەپێچەٚأەی كەلی پێْٛٚ فٛای 
ئەگەه ئێٛە ئەٚەربْ ووك  -كەفەهِٛێذ كەوەْ ٚ  گٛێڕایەڵی فەهِبٔەوبٔی پێغەِجەه

 ِیٙوەثبٔە. فٛای گەٚهە ىارێىی ثەفْٕلە ٚ ربٚأەوبٔزبْ فۆّلەثێذ ٚ فٛای گەٚهە ٌە
 ٚ ئەَ كٚٚ كەلە ِْزێىٓ ٌەفەهِبٔی ئەٚ ٘ەِٛٚ كەلبٔەی وەثەٚ ّێٛەیە

٘ەڕەّەی  كەوبد ٚ  فۆّٛیَزٕی پێغەِجەه ی فەهِبْ ثەگٛێڕایەڵی ٚیثەڕە٘ب
 ٘ەه ثۆیە فەهِبٔی فٛای گەٚهە ٚ ؛بدکفەهِبٔەوبٔی كە ٌە ٍەهپێچیىوكْ

ٔبووێذ ثەكٚٚ چبٚی عیبٚاى ٍەیو ثىوێٓ ئەٚە رب فٛای  پێغەِجەهەوەی یەن ّزٓ ٚ
 فەهِبٔی فٛایە ٚ گەٚهە فۆی ّبیەری ئەٚەی ثۆ كەكاد وە٘ەهچی ئەٚ كەیڵێذ

ْيُوَحى] كەفەهِٛێذ: َْوْحٌي ِْإَّلَّ ُْىَو ِْإْف ْاْْلََوى َْعِن ْيَنِطُق ٌەفۆیەٚە   پێغەِجەه ٚارە: .(1)[َوَما
ثۆ عەفذ  ٌەٚەٚە فەهِبٔی پێ كەووێذ. ٘ەهچی كەیڵێذ فەهِبٔی فٛایە ٚو ٘یچ ٔبڵێذ 

ْ] ٌەفەهِٛٚكەیەولا كەفەهِٛێذ:  پێغەِجەهی فٛكا ەووكٔەٚە ٌەٍەه ٘ەِبْ ٚار ِْإّنِ َأََّل
[ُأوتِيُتْاْلُقْرآَفَْوِمثْػَلُوَْمَعوُْ

 : ِٓ لٛهئبُٔ ثۆ ٘برٛە ٚ٘بّٚێٛەی لٛهئبٔیُْ پێلهاٚە.ەٚار .(2)
ٔەثێذ چۆْ   عگە ٌەٚأە ثب ثیٙێٕیٕە پێِ چبٚی فۆِبْ ئەگەه پێغەِجەه

ثىەیٓ، ثۆ ّٔٛٚٔە ٔٛێژ، ڕۆژٚ، كەلەوبٔی ثەهعەٍزە  ئێّە كەرٛأیٓ ٌەلٛهئبْ ثگەیٓ ٚ
ىەوبد، ؽەط، وەئەِبٔە ثٕەِبوبٔی ئیَالَ ٚپەهٍزْٓ ثێ گەڕأەٚە ثۆ ٍٕٛٔەری 

عێجەعێیبْ ثىبد، ئبكەی ٌەوبَ ئبیەری  وێ كەرٛأێذ ٌێیبْ رێ ثگبد ٚ  پێغەِجەه
یوكەوبٔی ٔبٚ ٔٛێژ كەوبد،  ّێٛىای عٛڵەوبٔی ٚ برەوبٔی ٔٛێژ ٚعثبً ژِبهەی ڕو ذالٛهئبٔ

 كأەٚێڵە ٚ ٚ ئبژەڵ پبهە ٚ وبٔی ىەوبری ئبڵزْٛ ٚئبیەری لٛهئبْ ثبٍی ٚهكەوبهییە َوب
ٚ ؽەط كەوبد، عب ئەِبٔە ثٕەِب  وهكەوبهییەوبٔی ڕۆژّزەوبٔی رو كەوبد، یبْ ٚ

 ئبٚا ثەگْزی ثبً وواْٚ ٌەلٛهئبٔلا، ئەی كەثێذ چۆْ ٌە ٍەهەوییەوبٔی ئبیٕٓ ٚ
وەٚارە ؛   ثگەیٓ ثێ گەڕأەٚە ثۆ ژیبٔی پێغەِجەهوسدەکبسییەکبٔی رشی ئەَ ئیغالِە 

 .ِەؽبڵە پێغەِجەه عىٕٔەرەکبٔی  رێگەیْزٓ ٚ فێوثٛٚٔیفٛأبٍی ثەثێ  كیٕلاهی ٚ
                                                           

 .(4-2) ٍٛهح إٌغُ: ا٠٢زبْ 2-
(، إٌَّل، رؾم١ك: ّؼ١ت األهٔئٚط، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد، أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ؽٕجً ثٓ ٘الي ثٓ أٍل) اإلِبَ أؽّل - 0

 (.27274، هلُ اٌؾل٠ش )0222، 2ط
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عۀگەوبٔی  ٚ ثەٍەه٘بد ٚ  ئێّە ژیبْ :ذڵێەك ٓەیؽٍٛ ڕیوٛ یٌەػ ۆیەث
 .(1)فێوكەووكٔیٓ ٘ەه ٚەن چۆْ ٍٛهەرێىیبْ ٌەلٛهئبْ فێوكەووكیٓ پێغەِجەهیبْ 

)ٌێشەوە رێذەگەیذ کە خەڵکی خىأبط صیبد ٌە  ٌەٚ ثبهەیەٚە كەڵێذ:یؼ  )اثٓ اٌم١ُ(
و پەیبِەکەیەری و  هەِىو پێىیغزییەکبٔی رش پێىیغزیبْ ثۀبعیٕی پێغەِجەس 

ثبوەڕپێکشدٔی هەِىو ئەو ؽزبٔەیە کە ثۆی ثبط کشدویٓ و گىێڕایەڵییەری ٌە هەِىو 
ٔکە هیچ ڕێگەیەک ٔییە ثۆ ثەخزەوەسی و ئەو ؽزبٔەی کە فەسِبٔی پێکشدوویٓ؛ چى

عەسفشاصی دؤیب و دواڕۆژ عگە ٌەڕێگەی پێغەِجەساْ و ٌەعەس دەعزی ئەواْ ٔەثێذ؛ وە 
هیچ ڕێگەیەک ٔییە ثۆ ٔبعیٕەوەی ثبؽە و خشاپە رۀهب ٌەڕێی ئەوأەوە ٔەثێذ، وە ثە 

ێذ...ئەواْ هیچ ؽێىەیەک ڕەصاِۀذی خىا ثەدەعذ ٔبیەد رۀهب ٌەعەس دەعزی ئەواْ ٔەث
ئەو رەساصوەْ کە ثەپێی گىفزبس و ڕەفزبسی ئەواْ گىفزبس و ڕەفزبس و ئبکبسی خەڵکی 
کێؾبٔەی ثۆ دەکشێذ، وە ثە ؽىێٕکەورٕی ئەواْ خەڵکبٔی خىأبط و گىِڕا ٌێک عیب 
دەکشێٕەوە؛ ثۆیە پێىیغزی خەڵکی ثەواْ ٌە پێىیغزی عەعزە ثۆ گیبْ، چبو ثۆ ڕؤبکی، 

ش و گشٔگزشە، وە پێىیغزی خەڵکی ثە پێغەِجەساْ ٌەهەِىو ئەو گیبْ ثۆ ژیبْ گەوسەر
ؽزبٔەی رش پێىیغززشە کە ٌەعەسیبْ دأشاوە....عب ئەگەس ثەخزەوەسی ثۀذەکبْ ٌەدؤیب و 

کەوارە پێىیغزە ٌەعەس هەس   دواڕۆژدا پەیىەعذ ثێذ ثە پەیبِەکەی پێغەِجەسەوە
عەسفشاصی دەکبد ئەوۀذە ٌە کەعێک کە چبکەی خۆی دەوێذ و ؽەص ثە ثەخزەوەسی و 

ژیبْ و عىٕٔەرەکبْ و کبسوثبسەکبٔی رێجگبد کە ٌە خەڵکی ٔەفبَ عیبی ثکبرەوە و پێی 
ثچێزە دەعزەی ؽىێٕکەورىاْ و الیۀگشأی ئەوەوە، خەڵک هەیە ٌەَ ڕوەوە ثەؽی ثبؽی 

 .(2)پێجڕاوە و ؽبسەصایی هەیە و هەیؾیبٔە کەِێکی ٌێ دەصأٓ و هەیؾیبٔە ثێ ثەؽٓ(
عب ئەگەس ئەَ لغبٔە ثۆ عەسدەِی ئەو پیبوأە پێىیغذ ثىو ثێذ، ئەوە ئێغزب 

 ئبٚڕ ٌەژیبْ ٚئەىِْٛٚ ٚ پێیەری ٚ كەثێذّبْ ٌە٘ەِٛٚ وبد ىیبرو پێٛیَز ئێّە
چٛٔىە كٚژِٕبٔی كیٓ پبُ  ؛فيِەرىبهی ثىەیٓ ثلەیٕەٚە ٚ  وەٍبیەری پێغەِجەه

                                                           
 .211، رؾم١ك: ِٖطفٝ ػجل اٌٛاؽل، 2231ٓث١وٚد، ط ، كاه اٌّؼوفخ، 0، طا١ٌَوح إٌج٠ٛخ اثٓ وض١و، 2-
 .93، 07،2334ٓ، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد، ط2، طىاك اٌّؼبك فٟ ٘لٞ ف١و اٌؼجبك(، ِؾّل ثٓ أثٟ ثىواثٓ اٌم١ُ ) - 0
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ٌەٚێٛە ٘یچیبْ ٌەگەڵ ئیَالَ یبْ یىأ ثْٛٚ ٚ ئەٚەی ٌەكژایەری لٛهئبْ ثێٙیٛا
وەٍبیەری ئەٚ ىارە  ٚ  ٕبووێذ، ئێَزب كڕٔلأە پەالِبهی ٍٕٛٔەرەوبٔی پێغەِجەهپێ

ٚ پیوۆىییەوبٔی وەَ كەوۀەٚە، ٔەن ثەرۀٙب ئەٚ ثەڵىٛ  ٘ەهوەٍیِ  ٌەپێگە كەكەْ ٚ
 وبهەوەی چۀل ٔبٚاىەیِ ثێذ كەیقۀە ژێو پوٍیبهەٚە ٚ ،فيِەرێىی ثەٚ ووكثێذ

٘ەهٚەن ئەٚەی  ،عۆهە٘ب ثٛفزبٔی ٔەّیبٚی ثۆ ٘ەڵلەثەٍزٓ ٚ ثەهاِجەه كەوەْ ثێڕێيی
 ی كەووێذ.سێْەٚا ثٛفبپثەهاِجەه  عەسدەِەدا و ٌەعەس دەعزی ئەو کبڵفبِبٔەٌەَ 

ثە٘ۆی كٚٚه وەٚرٕەٚەی فەڵىیْەٚە ٌەپەیبِەوەی فٛا وبرێه ٔبؽەىێه ٌەٚ 
گىفزبسێکی یبْ یبْ  ٔبؽەىأە كهۆیەن یبْ گِٛبٔێه ٌەٍەه وەٍبیەری پێغەِجەه 

كەوبد، ئەٚ گِٛبٔە كەٍزجەعێ ٌەكڵی ٍەكە٘ب ٍِٛٛڵّبٔلا چەوەهە  كهٍٚذڕەفزبسێکی 
، ِیلیبوبْ كەرۀێ ەرییىبْ ٚیەوَەه گْذ رۆڕە وۆِەاڵی ٚ گەّە كەوبد ٚ  كەوبد

 یەوبٔیبْ كەىأی ٚیّبهەىاییبْ ٘ەثٛایە ٘ەه ىٚٚ ڕاٍز ِىعىڵّبٔبْ ٌەوبرێىلا ئەگەه
 كهۆْ.  كەّیبٔيأی وەئەٚ لَبٔە ثێ ثٕەِبْ ٚ

رۀٙب ٚەوٛ  ثگێڕیٕەٚە وەِبٔذا كەثێذ چبٚ ثەٚ فٛێٕلٔەٚە ثبٚەٌە ئێغزبدا ئێّە 
ٚە كەیقٛێٕیٕە كەوەیٓ ٚ ی پێغەِجەس ژیبِٔێژٚٚی ژیبٔی پیبٚێىی ِەىْ ٍەیوی 

  ثێ ئبگبیی عیبٚاىییەوی ئەٚرۆیبْ ٔیە. ٔەىأی ٚ ٌەگەڵ ٌەوبرێىلا ئەِە ٘ەڵەیە ٚ
ثۆیە ئێّە ٌە ٘ەه عێگەٚ پێگەیەن ثیٓ، ٘ەه وەٍبیەری ٚوبهێىّبْ ٘ەثێذ، 

 ثياٚرٓ ٚ ٌە٘ەه ئبٍذ ٚلۆٔبغێىی ثبٔگەٚاىكا ثیٓ، پێٛیَزە ٌەئەىِٛٚٔی ژیبْ ٚ
ڕەفزبهێىلا ٚەن ئەٚ  ٘ەِٛٚ گٛفزبه ٚ وەٍبیەری ئەٚ ىارە ِەىٔە ثە٘وە ِۀل ثیٓ، رب ٌە

 ٚۆی ففۆّەٚیَزی  كەثێذ فٛێٕلٔەٚەِبْ ثۆ ژیبٔی ثّبٔگەیۀێذ ثە، ِبِەڵە ثىەیٓ
كەثێذ ٚا فٛێٕلٔەٚە ثۆ  ٌەٚ فۆّەٚیَزیەیِ ثەچبٚی پەهٍزِ ثڕٚأیٓ. یبهأی ٚ

كەثێذ ، جیٓثئبِۆژگبهییبْ ٌێٛە فێو  پۀل ٚ ىەْ ٚژیبٔی ثىەیٓ وە گْذ ڕٚكاٚەوبٔی رب
كەثێذ ٌەٚە ، ثەهگوی ٌێ ثىەیٓ ٚەن ژیبٔی ٔيیىزویٓ وەٍی فۆِبْ ٍەیوی ثىەیٓ ٚ

 ٚ  ەِجەهغفەیٍەٍٛف ٔەثٛٚە ثەڵىٛ پێ ئەٚ ىارە وەٍێىی ثٍیّەد ٚ رێجگەیٓ وە
 ری.ییەّبیۀ فوٍٚزبكەی فٛا ثٛٚە ثە٘ەهچی ئەٚ ٔبىٔبٚە ِەىٔە ٘ەڵی كەگوێذ ٚ
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ِٓ وبرێه كەهثبهەی ژیبٔی ) ێذ:ڵِؾّّەك غەىاٌی ٌەٚ ثبهەیەٚە فێوِبْ كەوبد ٚكە
كۀٍُٛ، ٚەن ٍەهثبىێه كەهثبهەی ٍەهووكەوەی كۀٍُٛ، یبْ  پێغەِجەهی فٛكا 

فيِەرىبهێه كەهثبهەی گەٚهەوەی فۆی، یبْ فٛێٕلوبهێه كەهثبهەی ِبِۆٍزبوەی، ئەٚ 
ّٛێٓ پێی ئەٚ  یە ٚیٔ ٚوٚیژأیلا ىیٕلٌە ثڕٚاكاهەی وە پیغەِجەهی فٛكا 

 ٍەه ىاهەکیڕۆژێىلا  ئەگەه ٌەّەٚ ٚو ثڕیبسەکبٔیذا  ثیوووكٔەٚە ٘ەڵٕبگوێذ ٌەووكەٚە ٚ
  .(1) (٘ەىاه كهٚكیْی ٌەكیبه ثلاد ٘یچ ٍٛكێىی ٔیە

ثەژیبٔی  ّْەهِٕبٔەیە ثۆ فيِەرىوك ٍٔٛیٕە ٘ەٚڵێىی ىۆه الٚاى ٚ ئەَ ثەهٔبِە ٚ
ىۆهی  ئەٚ ٍەهكاهە ِەىٔەی ِوۆڤبیەری، ثەاڵَ ئەفَٛف ٌەثەه ثەهفواٚأی ثبٍەوە ٚ

ئبِۆژگبهییەوبٔی ىۆه ىەؽّەرە ِوۆڤ  و كەٚڵەِۀلی پۀل ڕە٘ۀلەوبٔی ٚ چەِه ٚ
ٌەىٔغیوە ثبٍێىی ئبٚ٘بكا وۆی ژیبٔی پڕ  ثەَ رەِەْ و رىأب کەِەوە و ثزٛأێذ

بفی فۆی پێ ثلاد، ثۆیە ِٓ ٌەَ كەهفەرەكا ریْه ِ ٍەهٚەهی ئەٚ ىارە ثبً ثىبد ٚ
غەىایەن ٌەغەىا پڕ  ژیبٔی ئەٚ ٍەهكاهە ِەىٔە ٚ کبژێوێکیكەفەِە ٍەه چۀل 

 ٍەهٚەهییەوبٔی ثبً كەوەَ وە ثە غەىای )ئٛؽٛك( ٔبٚثبٔگی كەهووكٚە.
هەوڵ دەدەَ ٔبوەڕۆکی ثبثەرەکبْ ثەِیزۆدێکی ِێژوویی وەعفی ؽیکبسی ثخەِە ڕو 
و ٌەڕێی ئەو عێ ِیزۆدەوە ریؾک ثخەِە عەس وسدەکبسییەکبْ و هۆکبس و 
دەسۀغبِەکبٔیبْ. ثۆ هەس ثبثەرێک کە ثبعُ کشدووە هەوڵُ داوە ثەهێضرشیٕی 

ۀذرشیٕی ثۆچىؤەکبْ عەسچبوەکبْ ٌەکۆْ و ٔىێذا ثەکبس ثهێُٕ و ڕاعززشیٓ و پەع
ثخەِە ڕوو و ثبعی ثۆچىؤە عیبواصەکبْ ٔەکەَ رب هضسی خىێٕەس پەسد ٔەکەَ، عگە 
ٌەوەیؼ هەوڵُ داوە کە ثۆ هەس صأیبسییەک عەسچبوەیەکی عەسثەخۆ ثبط ٔەکەَ؛ ثەڵکى 
ٌە کۆربیی هەس ثبعێکذا کۆی ئەو عەسچبوأە ثبط ثکەَ کە پؾزُ پێ ثەعزىوە؛ ئەویؼ 

پبساعزٓ ٌە دووثبسە کشدٔەوەی عەسچبوەکبْ؛ چىٔکە عشووؽزی ثبعەکبْ ثەِەثەعزی خۆ
وایە کە هەس ثبثەرێک ثبعُ کشدووە ٌە کۆی عەسچبوەکبٔذا ثبط کشاوە و ٔبؽکشێذ ثۆ 
هەس صأیبسییەک هەِىویبْ دووثبسە ثکەِەوە یبْ ثەثێ پێىدأگێکی صأغزی هۀذێکیبْ 

                                                           
 .9، 2407ٓ، 2، فمٗ ا١ٌَوح، كاه اٌمٍُ، كِْك، طِؾّل اٌغياٌٟ - 2
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هەِىویبْ دەخەِە کۆربیی  بویٔ؛ هەس ثۆیە هەڵجژێشَ و ئەوأی رش ثبط ٔەکەَ
ثبثەرەکبٔذا هبرىوْ رب رەواو ثبعەکەی. عەثبسەد ثەو فەسِىودأەیؼ کە ٌۀبوەڕۆکی 

دڵٕیب ٔەثىوثُ ٌە دسووعزیبْ ثبعُ ٔەکشدووْ؛ هەس ثۆیە هیچ فەسِىودەیەکُ ثەرۀهب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    رەخشیظ ٔەکشدووە.                                                             

 عەثبسەد ثە پەیکەسی ثبثەرەکەیؼ ثبثەرەکە دەکەیٓ ثەدوو ثبعەوە:
ثبعی یەکەِیبْ رەسخبْ دەکەیٓ ثۆ ڕووداوەکبٔی ئىؽىد و گشٔگزشیٓ وێغزگەکبٔی 

 و عەسعەَ وسدەکبسییەکبٔی وەک چۆْ ٌە پەڕرىوکەکبٔی ربیجەد ثە ژیبٔی پێغەِجەس 
 ( خبڵذا لغەیبْ ٌەعەس دەکەیٓ.٣٣و هبوەاڵٔیذا هبرىوە و ٌە )

ثبعی دووەِیؼ ربیجەد دەکەیٓ ثە پۀذ و ئبِۆژگبسی و وأەکبٔی هەس وەک چۆْ 
 ( خبڵذا لغەیبْ ٌەعەس دەکەیٓ.٤٤ٌە دەلەکبٔی لىسئبٔذا هبرىوە و ٌە )

ەَ کە ٌە کۆربیی ئەَ پێؾەکییەدا پێُ خۆؽە عىپبعی هەِىو ئەو ثەڕێضأە ثک
 ثەؽێىەیەک ٌە ؽێىەکبْ ٌە گەڵ ئەَ ثەسهەِە ِبٔذووثىوْ ثەربیجەد:

کۀبڵی ئبعّبٔی ثبٔگەواص کە هەعزب ثە رۆِبسکشدْ و پەخؾکشدٔی ثبثەرکە ٌە  -
 ( ئەڵمەدا.٩٩)

 .ٔىوعیەوەثشای ثەڕێضَ کبک )هێّٓ لبدس( کە ثبثەرەکەی  -
 کشد.ثشای ثەڕێضَ کبک )عەفیٓ دەٌۆیی( کە دیضایٕٕی پەڕرىوکەکەی  -

خىای گەوسە ٌەواْ و ٌەهەِىو ثەڕێضێکی لجىڵ کبد کەکبری خۆی دەدارە ئەَ 
 ثەسهەِە و ثەدڵ دەیخىێٕێزەوە و عىودی ٌێ وەسدەگشێذ.

 پڕۆفیغۆس
 بڵؼٕد. خبٌیذ ِىؽەِّەد 

 صأکۆی عٍێّبٔی -ِبِۆعزبی کۆٌێغی یبعب
 هەواسی صأکۆ -ثەکشەعۆ

 ٠٣٠٩-٣-٣٣ثەساِجەس  ٩٤٤٩ –ؽەعجبْ  -٦ڕۆژی دووؽەِّە 
 ی پێؼ ٔیىەڕۆ ٩٩:٣٥کبژێش: 
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 باسی یەکەم

 وێستگەکان

 
ٌە ڕێگەی ٌەَ ثبٍەكا لَە ٌەٍەه کۆی ٚێَزگەکبٔی غەىاکە ٚ ڕٚٚكاٚەکبٔی كەکەیٓ 

  ( خبڵەوە و ثەَ ؽێىەیەی الی خىاسەوە:٣٣)
 :گشٔگی -٩

ثێجبٚەڕأی ِەوىە ڕٚثەڕٚثٛٔەٚەی ٍەهثبىی ٍەپبٚی  ئەَ غەىایە كٚٚەَ عۀگ ٚ
( ئبیەری 92)فٛای گەٚهە ، ٌەثەس گشٔگی غەصاکە ٔیلایبها ٚ  ثٛٚ ثەٍەه پێغەِجەه

ئەٚۀلەی  و غەصاکەربیجەد ووكٚە ثە ثبٍىوكٔی ٚهكەوبهییەوبٔی  ی(آي ػّواٍْٛهەری )
ژیبٔی  یروثەٍەه٘بد ٚ ڕٚٚكاێکی ٘یچ بٍی ثکشاوە ٌە لىسئبٔذا  غەىایە ثبٍی ئەَ
ٍەهٚەهیەوبٔی ئەَ  ئەٚەی ثیەٚێذ پێّبْ ثڵێذ كەٍىەٚد ٚ ٚەک، ەواٚٔەک پێغەِجەس 

پێٛیَزە ٘ەِیْە ثە ىیٕلٚٚی ٌۀبفّبٔلا  غەىایە ٌەگْذ غەىاوبٔی رو ىیبروْ ٚ
 یبكی ثىەیٕەٚە. ثّێٕێزەٚە ٚ

 ئەَ غەىایە ٚەن چیوۆوی ئبكەَ ٚایە، ڕۆژأە ٌە ژیبٔی ٘ەه یەوێىّبٔلا كٚٚثبهە ٚ
كەثبهە كەثێزەٚە، ئبكەَ ثە٘ۆی ٌەثیوچٛٔەٚەٚە ٌەثەهی كاهەکەی فٛاهك، ٌەثەهاِجەهكا 

٘ەه  ، ٚأەیەک ثەكهێژایی ِێژٚٚی ِوۆڤبیەریفێوکوك ٍەفزیفٛای گەٚهە ٚأەیەوی 
ثەكافەٚە ئێّە کەِزو ٘ەڵٛێَزەی ٌەٍەه  کەچی ؛ثبً ثکوێذ ٚ ٌەثیو ٔەچێزەٚە

ی رەِبّبی كەکەیٓ، ئێّە ئێَزب ٌە ؽبڵەرێىی رۀٙب ٚەک ثەٍەه٘برێکی ِێژٚٚ كەکەیٓ ٚ
هەس ئبكەَ ئبٍب  و دووثبسە دەکەیٕەوە ٘ەڵەکبْڕۆژأە  ٌەثیو چٛٔەٚەی ثەهكەٚاِلایٓ ٚ

اٚای كا ٔبٔێیٓ و ذثەخۆِبٔب ٔبچیٕەوە و داْ ثەهەڵەکبّٔبٔ ثەئبگب ٔبیەیٕەٚە ٚصوو 
 ٔبکەیٓ. یبْ ٌەعەسٌێقۆّجٛٚٔ

ئەىِٛٔەوەی ئبكەَ، دیّۀە دووثبسەکبٔی غەىای ئٛؽٛكیِ كیّۀێکی روە ٌە 
ٌەکبرێکی صۆس هەعزیبس و ٚیَزی فۆیبٔەٚە كٚٔیب ٍەهپێچی ٚ کۆِەڵێک ثە٘ۆی ٘ەڵە ٚ

 .بێٕه٘بٚەاڵٔیلا  ٚ  ثەٍەه پێغەِجەه یبْکبهەٍبرێکی گەٚهۀبعکذا 
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ثویٕێىی لٛهٍی ووكە عەٍزەی  ڕاٍزە ئٛؽٛك چۀل وبژێوێىی وەِی فبیبٔل ٚ
 ئەٚ ٍەهكەِە.ڕاثٛٔی ئیَالِی 

ثبڵە ٍەهثبىییەوەیبْ ىیبٔی ىۆهی  یەوی ىۆهیبٔلا ٚیڕاٍزە ثڕٚاكاهاْ لٛهثبٔ
 .ثىو ّە٘یلکەعیبْ ٌێ  ىیبرو ٌەؽەفزب ثەهوەٚد ٚ

ڕاٍزە ّەڕەوە ٍەهوەٚرٕێىی چبٚەڕٚاْ ٔەوواٚی ثەهەی ثێجبٚەڕاْ ثٛٚ ثەٍەه 
 ا.ڕواداسأذثەهەی ث

گِٛبٔی رب كژە كیٕەوبْ  كٚٚڕٚٚ ٚڕاٍزە كەهفەرێىی گٛٔغبٚی ڕەفَبْ ثۆ گْذ 
ثٛ٘زبٔی عۆهاٚعۆهی  ٚ پەیبِەوەی كهٍٚذ ثىەْ ٚ  ىیبرو ٌەٍەه ڕاٍزی پێغەِجەه

 ثۆ ٘ەڵجەٍزٓ.
٘ەِیْە ٚەن  ڕاٍزە ٘ەرب ئێَزبیِ ئێّە ثەّەهِەٚە ثبٍی ئەَ غەىایە كەوەیٓ ٚ

ثەاڵَ ثەكه كەوەیٕەٚە غەىای ٘ەِٛٚ ٍبڵێه یبكی  ٘ەه ثۆیە؛ ّىَزێه ٚێٕبی كەوەیٓ
 ِبٔلا ٔبیەد یبكی غەىای ئٛؽٛك ثىەیٕەٚە.س٘یچ وبد ثە٘ي

كەهۀغبِی وٛهد فبیەْ ثْٛٚ،  ٚهكاهْ ٚىیبٔە ىۆه ٍٕیثەاڵَ ٘ەِٛٚ ئەَ ڕاٍز
 ثۆ ِەٚكایەوی كٚٚه ٘ەِٛٚ ئەٚأەی گٛرّبْ پێچەٚأەوبٔی ڕاٍزٓ. ثەاڵَ ثەڕە٘بیی ٚ

پێّبْ كەڵێذ وە  ئەَ غەىایە فێوی عۆهێىی رو ٌەٍەهوەٚرّٕبْ كەوبد ٚ چٛٔکە
ئەٚ كٚژِٕەی فۆِبْ ٚ ەوبٔی وئبهەىٚ و ٍەهوەٚرٕی ڕاٍزەلیٕە ٍەهوەٚرٕە ثەٍەه ؽەى

، ٍەهوەٚرٕی ٓكەیجیٕی ٚەٍزبٚە ٚ ِبْٔەن ئەٚ كٚژِٕەی ثەهاِجەه ٕٓییوۀبیج
 .ثبىٚ ٚ ثبٚەڕ ٔەن ٘ێي ٚ ٚ ثیو  ڕاٍزەلیٕە ثویزیە ٌەٍەهوەٚرٕی ِۀٙەط

ثەاڵَ ئٛؽٛكیِ ٍەهوەٚرٓ ثٛٚ ٌە عۆهێىی رو، ڕاٍزە ثەكه ٍەهوەٚرٓ ثٛٚ، 
ی ثىبرەٚە یئٛؽٛككا ثەعۆهێىی رو ٌەٍەهوەٚرٓ ربل فٛای گەٚهە كەیٛیَذ ثبٚەڕكاهاْ ٌە

ٍەهەرب ثزٛأٓ ىاڵ ثجٓ پێٛیَزە  كٚژِٕەکبٔیبٔلافێویبْ ثىبد ثەه ٌەٚەی ثەٍەه  ٚ
 ثٓ. ثەٍەه فۆیبٔلا ىاڵ

ئەگەه ئٛؽٛك ّىَزیِ ثێذ ئەٚە وە ثەاڵَ ئەوەی عێی داخە ٌێشەدا ئەوەیە 
 ٚ وەكٚژِٓ ئەٚە ثبُ كەىأٓ وە ئەٚ ّىَزە چەْ وبژێوێىی وەِی فبیبٔل كۆٍذ ٚ
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٘ەه ىٚٚ ئەٚاْ  ٚ وە٘یچ وبهیگەهی فواپی ٌەٍەه الیۀی كەهٚٚٔی ٘بٚەاڵْ كأۀب
گٛڕرو ثەگژ  ٚ ٌەعبهاْ گەهَ ٚ ۆرەٚەڕیيەوبٔیبْ ڕێه فَز ٚ رەوۀەوثەفۆیبٔلا چٛ

 .چىٔەرەوە ثبٚەڕألاٍزەِی ثێ 
ئێّە ئەِڕۆ ٍەكەیەن كەثێذ ثەهكەٚاَ ٌەٍبرەٚەفزەوبٔی ّىَزەوەی  کەچی

 .ا ٔبچیٕەٚەذثەفۆِبٔ ئٛؽٛككا كەژیٓ ٚ
 .ٚەهٔبگویٓ پۀلیبْ ٌێ ئێّە ٍەكەیەوە ڕۆژأە ٘ەڵەوبّٔبْ كٚٚثبهە كەوەیٕەٚە ٚ

 ٌەیەوزو ٔبكەیٕەٚە ٚئبٚڕ  ئبهاَ ٔبثیٕەٚە ٚ یٓ ٚوپەّۆوب ئێّە ٍەكەیەوە ّپوى ٚ 
 ڕیيەوبّٔبْ یەن ٔبفەیٕەٚە.

 ئێّە ٍەكەیەوە ٌەثەه ٍەهلبڵی ثەفۆِبٔەٚە ٔبپەهژێیٕە ٍەه ثەهاِجەهەوبّٔبْ ٚ
 .كٚژِٕی فۆِبْ ٔبٔبٍیٕەٚە كۆٍذ ٚ

ٌەالیەن  ٘ەه ڕۆژە ٚ ڕۆژأە رباڵٚی ئٛؽٛك ربِی كەِّبْ ثەهٔبكا ٚ کەئێّە ٍەكەیە
 .كٚٚثبهە كەثٕەٚە ى ّىَزەوبّٔبْثەّێٛەیەوی عیبٚا ٚ

 ثبٚەڕِبْ ثە ثەڵیٕەوبٔی فٛا الٚاى ثٛٚە ڕٚٚفبٚە ٚرەواو ٚهەِبْ  ٍەكەیەکەئێّە 
 ىۆهێه ٌەكۆٍزبّٔبْ چٛٔەرە ثەهەی ٔەیبهأی ثبٚەڕەوەیبٔەٚە. و

ئبؿ ثۆ ئەٚ ڕٚكاٚە  ئێّە ٍباڵٔە ٘ەىاهە٘ب لبفڵەِبْ كەڕٚارەٚە ٍەه وێٛی ئٛؽٛك ٚ
ٌێىواٚ ٘ەڵلەوێْیٓ ثێ ئبگب ٌەٚەی وە ئێّە ٍەكەیىە فٛێٕی پیوۆىی ٘بٚەاڵٔی ٍزەَ  ٚ

 ثەهكٚاَ ڕۆژأە كە ٘ێٕلەی ئٛؽٛك لٛهثبٔی كەكەیٓ.
ثویبیە ثەٚەی ٘بٚەاڵْ ٍەهپێچی  ئێّە ىِبٔی ؽبڵّبْ ٌەٍەه ئەٚ چیبیە فۆىگە ٚ

ٔەووكایە، ثەاڵَ ٘ەه فۆِبْ ڕۆژأە ٍەك ٘ێٕلەی ئەٚاْ   فەهِبٔەوبٔی پێغەِجەهیبْ
 ثەفەیبڵیّْبٔلا ٔبیەد.  كەوەیٓ ٚ  ٚ پێغەِجەه فەهِبٔەوبٔی فٛكای چٍەهپێ

 ئەِبٔە ثەڕاٍزی عێی كافٓ.
ۀل پثۆیە ثەڕێياْ گؤگە ئێّەیِ عبهێىی رو ثە فۆِبٔلا ثچیٕەٚە ٌٚەٚ ڕٚكاٚە 

    .ٚەهثگویٓ
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 :٘ۆوبه -٠
گەِبهۆكاْ  وّٛزٓ ٚ ئەّىۀغەكاْ ٚ ٌەچەٍٚبٔەٚە ٚ ٍبڵ (22)لٛڕەیِ ٍەهەڕای 

ِەكیٕە ٘ێْزب  ٌەِەککە ثەهەٚ یبّْبهثەكەهووكٔ ڕاٚەكٚٔبٔی ثڕٚاكاهاْ ٚ رباڵْ ووكْ ٚ ٚ
كەیبٔٛیَذ ٌەٚێِ ڕیْەوێْیبْ ثىەْ، ئەٚە ثٛٚ ٌەٍبڵی كٚٚی  ٘ەه وۆڵیبْ ٌێ ٔەكەكاْ ٚ

پالٔی ؽەڕی ئىؽىد و ٍبڵێىی روی ٔەفبیبٔل  وۆچیلا ّەڕی ثەكهیبْ ٘ەڵگیوٍبٔل ٚ
 .بْ داڕؽذیؾهەڵکىربٔە عەس ؽبسی ِەدیٕەی

 و فشە ڕەهۀذ ٌەالیەْ لىڕەیؾەوە ی ئىؽىد٘ۆوبهەوبٔی ٘ەڵگیوٍبٔلٔی ّەڕ
 ئبِبٔغی عیبواصی هەثىو کە گشٔگزشیٕیبْ ئەِبٔە ثىوْ: 

 ثذ ٚثە يأی ئبیٕی ئیَالَ ڕۆژ ثەڕۆژ عێ بٔلٛڕەیِ كەیعەسأی ئبیٕی:  :یەوەَ
رۆلبٔلْ  چیزو رۆِەد ٚ ثبىٔەی ئیَالَ ثەهەٚ فواٚأجٛٚٔە ٚ و ەوبدكٍزەِی ئەٚاْ ٌێژ 

ی ئەفَبٔە ثزٛأٓ ثەكهۆ ٚئەواْ چیزو ِەؽبڵە  ،ٔبكاد ثڕٚاكاهاْوۆڵ ثە  كاكیبْ ٔبكاد ٚ
یەن بڕێگ ربکە ؛ ثۆیەفویٛ ثلەْ فەڵىی ثگەٚعێٕٓ ٚ ثذ و داربؽشاوەکبٔی دەعزی خۆیبْ

ثەخزی ٘ەهچۀل ٌەثەكهیِ ثٛٚ،  ىیثەوبه٘ێٕبٔی ٘ێيی ٍەهثب ٛٚوەٌەثەهكەِیبْ ِبث
ئەٚ  ٍەهوەٚرٛ ٔەثْٛٚ ثەاڵَ چبهی رویبْ ٔەثٛٚ ٘ەه ٚە ٚٛەربلیىوكثٌەو ڕێیەوە فۆیبْ 

  ڕێگەیەیبْ ٌەثەهكەِلا ِبثٛٚ.
ثٛٚ ثەڵىٛ ثێجبٚەڕاْ أی ِەککە ئەِەیِ ٔەن رۀٙب ٔەهیزی ٍەهأی ثێجبٚەڕ

٘یچ وبد ٔەیبٔزٛأیٛە  ثٛٚە ٚ ثەكهێژایی ِێژٚٚی پەیبِەوبٔی فٛا ٘ەه ئەٚە ٔەهیزیبْ
كاهاْ ثجٕەٚە ثۆیە ٔبچبه ڕواث پەیبِەوبٔیبْ ٚ ثە٘ێيی ٌۆژیه ڕٚثەڕٚی پێغەِجەهاْ ٚ

و  ثڕاٚاكاهاْ یەٚە ٘ەٚڵی ٍەهوٛرىوكٔیٌەٚ ڕێ پۀبیبْ ثوكۆرە ثەه ٌۆژیىی ٘ێي ٚ
 كاٚە.  یەکالکشدٔەوەی ٍِّالٔێکبٔیبْ 

ئبىاكی  كیّٛوواریەد ٚ ٚاِە ٌٚەڕۆژگبهی ئەِڕۆّلا ٘ەه ٘ەِبْ ٔەهیذ ثەهكە
ِبٔەٚەی كەٍەاڵد ٚ پبهد ٌەثەهژەٚۀلی  وە پیوۆىەؽٛوّی گەي رب ئەٚ وبرە  ثیوٚڕا ٚ

ە یەوپێچەٚأە ثٛ ، فۆ ئەگەهو خەڵکیبْ ثۆ ڕاَ و دەعزەِۆ ثکبد ٚ ثٕەِبڵەکبٔیبْ ثێذ
ثەهچبٚی كٚٔیبٚە ثێ ّەهِبٔە ٘ەه فۆیبْ ئەرىی  ثە ئەٚە ثەڕۆژی ٔیٛەڕۆ ٚ
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ژێو پێی كەفەْ ٘ەهٚەن ئەٚەی ٌەعەىائیو ٚرٛهویب  كهّّٚەوبٔی فۆیبْ كەوەْ ٚ
 ِٚیَو ٚچۀلیٓ ّٛێٕی روی ئەَ كٚٔیبیە گٛىەهاٚە.

 ٚكا ثەكه غەىایو ٌە: لٛهەیِ ٌە ٍبڵی كٚٚی وۆچی و عەسثبصی ڕاِیبهی :كٚٚەَ 
 ٔبٚثبٔگی ٍٛپب ٚ سىیبٔێىی ىۆه ثە رێىْىب ٚەکەیبْ ٍەهەڕای ٔبثەهاِجەهی ٘ێي ٌەّىو

ێژایی ِێژٚٚ ثەفۆیبٔەٚە ئەٚەی ٌەٚ ّەڕەكا ثەٍەهیبْ ٘بد ثەكه وەٚد ٚعەسثبصییبْ 
 كەهثەكەه ٚ مەِٚبٚ ٚێوۆِەڵێه فەڵىی ٌٌەٍەه كەٍزی عىپبی لىڕەیؼ ، ئێَزب ٔەثیٕیٛە

ٚ ٍیبٍی   ٚ وۆِەاڵیەری  چۀلیٓ ٍەهووكەی ٍەهثبىی اٚە ٚسوەَ كەٍذ ٌٛری ٌەىەٚی ك
ٌەكەٍذ كاٚە ٌۀّٛٚٔەی: )ئەثٛ عەً٘، ٚئِّٛەیەی وٛڕی فەٌەف، ٚػٛرجەی وٛڕی 

ذا ٘ەٚڵٌە ڕەثیؼە ّٚیجەی وٛڕی ڕەثیؼە ٚ ٚەٌیلی وٛڕی ػٛرجە...٘زل(، ثۆیە ثەهكەٚاَ 
پێگەی ٚ ٔبٚثبٔگ ٚ رب رۆڵەی ئبثڕٚی رىبٚی ّەڕی ثەكه ٌەثڕٚاكاهْ ثىۀەٚە ثىوْ 

 .  ٍەهثبىییبْ ثگێڕٔەٚە
لٛڕەیِ ٍباڵٔە كٚٚ وبهٚأی ثبىگبٔی ٘ەثٛٚ، ثبىهگبٔی:  هی ٚو: ئبثٛیەٍَێ

وباڵ ثبىهگبٔییەوبٔی  ثەهٚثَٛ ٚ ّزِٛەن ٚ وبهٚأێىی ٌەىٍزبٔلا ثەڕێ كەووك ثۆ یەِەْ ٚ
ثەهٚثِٛەوبٔی یەِۀیبْ ٌەگەڵ فۆیبْ كە٘ێٕبیەٚە،  ٌەٚێْەٚە وباڵٚ ّبِیبْ ثۆ كەثوك ٚ

وباڵوبٔی  وباڵوبٔی یەِۀیبْ ثۆ كەثوك ٚ ثەڕێ كەووك ٚ وبهٚأێىیْیبْ ٌە٘بٚیٕلا ثۆ ّبَ
 ّبِیبْ كە٘ێٕبیەٚە، فٛای گەٚهەیِ ٌەلٛهئبٔلا ثبٍی ئەَ كٚٚ وبهٚأەیبْ كەوبد ٚ

َتاءْرِْحَلةَِْْإيََلِفِهمْْ] كەفەهِٛٚێذ: : ئبٌٛكەثٛٚٔی لٛهەیِ ثەثبىهگبٔی ەٚار. (1)[َوالصَّْيفِْْالشِّ
 ّبَ.زبٔبْ ثۆ یەِەْ ٚ٘بٚیٕبْ ثۆ ىٍ

ٚ، ىگبٔییە ّىبٔلٔی ثبڵەوەی رویِ ثسٌەَ كٚٚ ثبڵە ثبىهەس یەکێکیؼ  ٌێلأی
پەن فوا ئەٚە ثێ گِٛبْ وبهٚأی یەِۀیِ  چٛٔىە ئەگەه وبهٚأی ّبَ ڕێی ٌێگیوا ٚ

 .چٛٔىە پْزی ثەوباڵ ٘بٚهكەوبٔی ّبَ ثەٍزجٛٚ ؛پەوی كەوەٚێذ
و ٘ەڵىەٚرجٛٚ وۀيیه ثٛٚ ٌەٚا  یؼو ؽبسی ٔىێی ثڕواداسأ عٛغوافیبی ِەكیٕە

ثەٚ ٘ۆیەیْەٚە وبهٚأە  ؛ّبِەٚە گبٔی ٔێٛاْ لٛڕەیِ ٚسثبى ەییڕێگب ٍەهەوی

                                                           

 .(0-2) ٠خا٢ٍٛهح لو٠ِ:  - 2
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ثەٍەهاگورٕی  ژێو ٘ەڕەّەی كەٍذ ەیەوبٔی لٛڕەیِ ثەرەٚاٚی وەٚرجٛیهگبٔىثب
ثۆ ٍەه ثبهی ئبثٛهی كأیْزٛأی ِەوىە ی گەٚهەفْبهێکی ٍِٛٛڵّبٔبٔەٚە، ئەِەیِ 

  ثٛٚ. ەییثبىهگبٔئەو ثژێٛی ژیبٔیبْ ٌەٍەه ثەؽێکی عەسەکی  وە كهٍٚزکوكثٛٚ
ەفٛأی وٛڕی ئِّٛەیە ثەلٛڕەیِ كەڵێ: ئێّە ژیبْ ٕپبُ ّەڕی ثەكه ٘ەه ثۆیە 

٘بٚەڵەوبٔی ڕێگبی ثبىهگبٔی ّبِیبْ ٌێ  ِٛؽەِّەك ٚ گٛىەهأّبْ ٌەٍەه ثبىهگبٔییە ٚ ٚ
فەڵىی ٔبٚچەوەیِ پەیزب  ٚوۀبهاٚەوبْ عێ ٔب٘یڵٓ  ڕێگىبٔیبْ رۀیٛە ٚ رێه كاٚیٓ ٚ

ثڕٚا ڕێگبی ثبىهگبٔیّبْ  . ئەگەه وبه ٚاكەثٕە ٘بٚپەیّبٔیبْ پەیزب ّٛێٕیبْ كەوەْ ٚ
پبُ ِبٚەیەوی رو گْذ كەٍزّبیەوبّٔبْ  ٌەِەوىەكا لەریٌ كەِێٕیٓ ٚ ٔبِێٕێذ ٚ
ثۆ ڕىگبهثٛٔیِ ٌەٚ لەیوأە كاهاییە لٛڕەیِ كەثٛٚ  .(2)ِبیە پٛچ كەثیٓ كەفۆیٓ ٚ

یەکبٔی و ثژاسدەی یە ثیقبرە وبه ثۆ ىإِىوكٔی ٍەالِەری ڕێگب ثبىهگبٔی٘ەهچی ٘ە
 ؽەڕیؼ یەکێک ثىو ٌە ڕێگب چبسەکبْ.

لٛڕەیِ پێی ٚاثٛ ثویٕی رۆڵەی وٛژهاٚەوبٔی ثەكه رۀٙب : کۆِەاڵیەریەَ: چٛاه
گەٚهە یبهأی ٍبڕێژ كەثێذ، ثۆیە ٘ۀلێىیبْ ٍٛێٕلیبْ  ثەوّٛزٕەٚەی پێغەِجەه ٚ

ٔەیْیبْ  ثەكه كأبٔێٓ رب رۆڵەیبْ ٔەوۀەٚە ٚ یپوٍە ثۆ وٛژهاٚەوبٔفٛاهكثٛٚ وە 
بٔیبْ ثەٍەه وٛژاهٚەوبٔیبْ ثگویٓ چٛٔىە كەیبٔگٛد: گویبْ ڕلی ەکكە٘ێْذ ئبفوەر

 رۆڵەٍۀلٔەٚە فبِۆُ كەوبد.
ەثەكهكا ِبِی ٌ ثوا ٚ ثبٚن ٚ ئەثٛ ٍٛفیبْ ثٛٚ ٚە فێيأی٘یٕلی وچی ػٛرجە وە 

فٛێٕی رۆڵەی كاٚای  وۆٔەی ئەثٛ ٍٛفیبٔی ٘بٍٚەهی كەووك ٍٚەهوٛژهاثْٛٚ، ثەهكەٚاَ 
 .(2)ٌێ دەکشدەوە و ثەرشعٕۆک ٔبوی دەثشدوٛژهاٚەوبٔی 

پبػ گەڕأەوەی عىپب رێکؾکبوەکەی لىڕەیؼ ٌەثەدس و گێڕأەوەی ٘ەه ثۆیە 
وبهیبْ وٛژهاثٛٚ ٌەٚێٕەی  ٌەٚأەی وە وەً ٚ فەڵکێکی ىۆهرەسِی کىژساوەکبٔیبْ 

                                                           
 .202، 0224ٓ، 2، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، طا١ٌَوح إٌج٠ٛخ ٚاٌلػٛح فٟ اٌؼٙل اٌّلُٟٔ، أؽّل أؽّل غٍٛ - 2

 چىٔىە پبػ ثەدس ووىژسأی عەسە دیبسەوبٔی لىڕەیؼ پێگەی عیبعی و ؛ئەثى عىفیبْ صۆس ؽەصی ثەو ؽەڕە ٔەدەوشد 0-
ثبصسگبٔێىی گەوسە  پیبوێىی ثٍیّەد وخۆیؾی  ولىڕەیؾذا  عەِبوەسی ئەَ گۆڕاثىو ثەؽێىەیەن وە ثجىە وەعی یەوەَ ٌە ٔبو

 ثەدەسدی ئەوأی رش ثچێذ. ٔەثىو ٔەیؾی دەویغذ ئەو پێگەو عێگەیە ٌەدەعذ ثذاد و و ؽەس ثۆیە ؽەصی ٌەوێؾە ؛ثىو
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وٛڕی ئِّٛەیە، ػیىویّەی وٛڕی ئەثٛ عەً٘، ػەثلٚڵاڵی وٛڕی ئەثی )ٕەفٛأی 
ثیٕیبْ  ٔە الی ئەثٛ ٍٛفیبْ ٚوڕەثیؼە...٘زل( ئۆلوەیبْ ٌەثەه ثڕاثٛٚ كەٍزجەعێ چٛ

ثەثبهەکبٔیبٔەٚە ( ّٚزو ثٛٚ 2222)کە ژِبسەکەی  -٘ێْزب ّٚزوەوبٔی وبهٚأەوەی ثەكه 
( كاه إٌلٚحٌە ) -ە كەوواذ( كیٕبهی ئبڵزٛٔی ئەٚ وبد ِەىە120222ٔثە ) کە

گەٚهە پیبٚأی  ثەٍزواٚٔەرەٚە، ثە ئەثٛ ٍٛفیبٔیبْ گٛد: ِٛؽەِّەك ثٕجڕی ووكیٓ ٚ
ثەكٔبٚی ووكیٓ، ئێَزبیِ ئێّە كاٚای كەٍزّبیەی ئەَ وبهٚأە ٔبوەیٓ وە  ٌۀبٚ ثوكیٓ ٚ

رۆڵە وەٍٛوبهِبْ ٌەپێٕبٚكا ثەوّٛذ كا، ثەڵىٛ رۀٙب لبىأغەوەیّبْ پێ ثلەْ ثۆ ئەٚەی 
 ُلبىأغکە ئەثٛ ٍٛفیبْ گٛری: ِٓ یەوەَ وەٍُ  .٘بٚەاڵٔی ثىەیٕەٚە ك ٚەّەِؽىٌە ِ

رٛ٘بِەیِ ثەٚە  كٚارو ٘ۆىەوبٔی ویٕبٔە ٚ ،ٔەٚەی ػەثلٌٚلاهیِ ٌەگەڵ ِٕٓ ٔبٚێذ ٚ
 .(2)ڕاىی ثْٛٚ

ْالَِّذينَِْْإفَّْ]كەفەهِٛێذ: ٚ ٘ەٚاڵٔەی ٍٛپبی لٛڕەیْلا ٌە ٚەٍفی ئە گەٚهەفٛای 
َْوالَِّذينَْْيُػْغَلُبوفَْْثََّْحْسَرةًَْْعَلْيِهمَْْْتُكوفُْْثََّْفَسيُنِفُقونَػَهاْاَّللَِّْْسِبيلَِْْعنْلَِيُصدُّواَْْْأْمَواَْلُمْْْيُنِفُقوفََْْكَفُرواْْ
ثەهگورٓ  ٕبٚێپەٌ بْۆیف یٍٚبِبٔ ڵِب اْەڕجبٚێ: ثەٚار. (2)[ُُيَْشُروفََْْجَهنَّمَِْْإَلَْْكَفُرواْْ

عب عەسەڕای ئەوەی ٌەدؤیب خەسعی دەکەْ و ٌەدەعزی  ْ،ەوەك هطەفٛا ف ەیوەجبىڕێثە
 ٓێّىەك هێر ٚ چٓەكبیر هە٘ ِیٔغبِەهەكو  ٓێكهەٍيا ك یهەٍەٌ ِیرەبِیل ەٌ دەدەْ

 . ٓێووەك ەڕێث ؿەىۆك ٚەهەث ْلایژڕۆكٚا ەٌ ٚ
 یثوكٔەفْزەٌ ٚ ٓیك یزیكژا ۆكا٘بد ث ٚ ەثٛع هٚاْە٘ ِیَزبێئ اْەڕجبٚێث

 ۆث یِۆڕپالرف ٚ ٔفوأٌۆو ْ،ەوەكهٍٚذ ك ۆث یىقواٚڕێ ٚ ۆڕر ْ،ەوەك هفبْەر یىەڵف
؛ ثٓەك ژڕۆكٚا ٚ بیكٚٔ پٛٚچی ەیِب ٚ هەوڵەکبٔیبْ ثێ هىدەیە ٔغبَەهەك َەاڵث ٍزٓ،ەثەك

ُْمِتمَُّْْواَّللَُِِّْْبَفْػَواِىِهمْْْاَّللَِّْْنُورَْْلُِيْطِفُؤواْيُرِيُدوفَْ] :وبدەك بْیثبٍ ەٚهەگ یفٛا نەٚ ەٚأەئ ەچٛٔى
: ئەٚأە كەیبٔەٚێذ ڕٚٚٔبویی فٛاٚ پەیبِەوەی ثەفٛی ەٚار. (3)[اْلَكاِفُروفََْْكرِهََْْوَلوْْْنُورِهِْ

                                                           

، 2ث١وٚد، ط ،ك: ك. ػجل اٌّؼطٟ لٍؼغ١ٟؾم، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ر2، طكالئً إٌجٛح(، أؽّل ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟاٌج١ٙمٟ ) - 2
2311ٓ ،004. 

 .(29) ٠خا٢ٍٛهح األٔفبي:  - 0
 .(1)٠خ ا٢ٍٛهح اٌٖف:  - 2
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  كەِیبْ ثىٛٚژێٕٕەٚە، كەهۀغبِیِ فٛا ڕٚٚٔبویی فۆی ٘ەه پەفِ كەوبد، ثب ثێ
 . ذثڕٚایبٔیِ پێیبْ ٔبفۆُ ثێ

پەیبِی فۆی ٘ەه  ثۆیە كڵٕیبثٓ فۆّەٚیَزبْ ئێّە ٘ەثیٓ یبْ ٔب فٛا ئبیٓ ٚ
 ٔەیبهأیْی ٍەهّۆڕ كەوبد، ئەٚەی كەِێٕێزەٚە ربلی ووكٔەٚە كڵَۆىی ٚ ٍەهكەفبد ٚ

 وبّٔبْ. ەئەٚأە ثۆ پەیبَ ٚثەهأەِ ٌێجڕأی ئێّە ٚ
ئەِبٔە فٛای گەٚهە ٌەلٛهئبٔلا ٚەن وەفی كەهیب یبْ كهەفزێىی پیَی ثێ ڕەگ 

ئێَزب وٛا ، ەپەڕْثەىٚڕٔبی فەڵىێه ٘ەڵل ٌەژێو ٔبٚێىلا ٚ ٚێٕبیبْ كەوبد وە٘ەه ڕۆژە ٚ
ٚ ِبٔلٚٚ ثٛٔی ئەثٛ عەً٘؟ ئەثٛ عەٍ٘ەوبٔی ئەَ ٍەهكەِەُ ٘ەه ثەٚ كەهكە  ڕۀظ

كەچٓ ٘ەه ٘ێٕلەی ئەٚیِ ثەه٘ەِیبْ كەثێذ، ئەٚەرب فٛای گەٚهە پێیبْ كەفەهِٛێذ: 
پبهەوبٔیبْ ٌە ویٌ كەچێذ، رێه كەّىێٓ، ڕۀظ ثەفەٍبه كەڕۆْ، ٌە وۆربیْلا ثەهەٚ 

 كۆىەؿ ثەڕێلەووێٓ.
ئەِبٔە گشٔگزشیٓ هۆکبسەکبٔی هێشػ و ٌەؽکشکێؾییەکەی عىپبی لىسەیؼ ثىو ثۆ 

 و یبسأی ٌەؽبسی ِەدیٕەدا.   عەس پێغەِجەس 
 :کبد -٣

( 22پبُ ئەٚ ثە ) ڕٚیلا. یلای وۆچی( 0ڕەِەىأی ٍبڵی ) ی( 27عۀگی ثەكه ٌە )
 .(1) ڕٚیلائٛؽٛك غەصای وۆچی  ی( 2ّەٚاٌی ٍبڵی ) (21ٌەڕۆژی ّەِّەی ) ەِبٔگ ٚار
ّەٚاي ٌەڕێگەی ٍەهەوی ڕۆژئبٚاٚە ثەهەٚ ِەكیٕە ی ( 1ٌە )عىپبی لىڕەیؼ  

فێيأی ئەثٛ ٍٛفیبْ  کچی عىرجەی ( ٘یٕلیاألثٛاءوەٚرە ڕێ، وبرێه گەیْزٕە ٔبٚچەی )
گٛری: ئەگەه ِٛؽەِّەك  ٘ەڵجلۀەٚە ٚ  پێْٕیبهی ووك وە گۆڕی كایىی پێغەِجەه

كەیگۆڕیٕەٚە، ٍەهأی  كایکی ئێَىێه ٌەئێَىەوبٔی ٘ەه وەٍێىی ٌێ ثەكیً گوریٓ، ثە

                                                           

و والیذی و یغؾبق ئئیجٓ و  هەسچۀذە صأبیبْ ثۆچىٔی عیبواصیبْ هەیە ٌەو ثبسەیەوە ثەاڵَ ئەَ ثەسواسە ثەهێضرشیٕیبٔە 2-
، كاه اٌلهه فٟ افزٖبه اٌّغبىٞ ٚا١ٌَو اثٓ ػجل اٌجو، عەسچبوەکبْ: .( ی ؽەواي ڕویذاوە٩٥: عۀگەکە ڕۆژی )ٓدەڵێصوهشیؼ 

ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ اٌٖؾ١ؾخ ِؾبٌٚخ ٌزطج١ك ك. أووَ ض١بء اٌؼّوٞ، . 211، رؾم١ك: ّٛلٟ ض١ف، 2422ٓ، 0اٌّؼبهف، اٌمب٘وح، ط
 .033، 2334ٓ، 9، ِىزجخ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ، ط2لٛاػل اٌّؾلص١ٓ فٟ ٔمل هٚا٠بد ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ، ط



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 17

 

  
 

 

یِ گۆڕی ِوكٚٚەوبٔی ئێّە )ثٕٛ ثىو( لٛڕەیِ ئەٚەیبْ پێ ثبُ ٔەثٛٚ گٛریبْ كٚارو 
 .(2)ئەٚەیِ كەثێزە ٔەهیزێىی فواپ ٌۀبٚ ػەهەثلا ٘ەڵلەكۀەٚە ٚ

ڕۆژی )چٛاه ّەِّە( ٌەِەكیٕە ٔيیه و ٌە  ّەٚاي ی (20ٌە ) ەپبُ ٘ەفزەیەن ٚار
ڕێگەی ّیٛی ػەلیمیبْ گورە ثەه، پبّبْ وەِێه ثەالی ڕاٍزلا الیبْ كا رب  ثٛٔەٚە ٚ

ڕۆژی  ( ثەهاِجەه ِەكیٕە ٚمٚ اٌؾ١ٍفخٔبٚۀلی ّیٛی ) گەیْزٕە ٔبٚچەی )ػیٕیٓ( ٚ
 ٌەٚێ ِبٔەٚە. ٘ەیٕی ٚ ّەِّە ٚ پێٕظ ّەِّەچىاس

ّەٚاي  ی( 24ٌە ) و ٌەپبُ ٔٛێژی ػەٍوی ڕۆژی ٘ەیٕی پێغەِجەهی فٛكایِ  
داِێٕی  ٍەه ٌە ثەیبٔی ڕۆژی ّەِّە گەیْزٕە ىەٚد ٚەڕێی ثٌەِەكیٕە ٌەگەڵ ٍٛپبوە

ٌەوێ و  -ی عىپبی لىسەیؾی رێذا ثىوەّیٛ ئەو -( مٚ اٌؾ١ٍفخ) ؽیىیچیبی ئىؽىد و 
 ی(21ٌە ثەهەثەیبٔی ڕۆژی ّەِّە )ٌەثەساِجەس عىپبی لىڕەیؼ ڕیضەکبٔیبْ ڕێکخغذ و 

 ڕٚٚیلا. عۀگەکەّەٚاي 
 :ّٛێٓ -٤

 ئٛؽٛك.غەىای ٘ەه ثەٚ ٘ۆیەیْەٚە ٔبٚٔوا  ٌەكاِێٕی چیبی ئٛؽٛك ڕٚیلا ٚغەىاکە 
دەکەوێزە ثبکىسی ڕۆژئبوای  چیبیەوی كیبهی ّبهی ِەكیٕەیە ٚ یؼی ئٛؽٛكچیب
ثەهىاییەوەی وبری  ٘ەڵىەٚرٛییەٚە ٔبٚی ٔواٚە )ئٛؽٛك( ٚ ثە٘ۆی كیبهی ٚ ؽبسەکەوە؛

ەوەی یثەهىی ەوەثە٘ۆی ٘ۆوبهەوبٔی كاڕٚربٔ ثەاڵَ ئێَزب ٚ ؛َ( ثٛٚە201) غەصاکەٚكأی وڕ
 ( ویٍۆ ِەرو 1ٚ( ِیً وەكەوبرە )2) ە( فەهٍەؿ ٚار2ٔيیىەی ) چیبکە َ( ە.202ٔيیىەی )

 ٔیٛ ٌە ِەكیٕەٚە كٚٚهە.
غەىای رۀبٔەد كٚای و ىۆه كڵی ثەَ چیبیە كەووایەٚە  پێغەِجەهی فٛكا 

كهٍٚزجٛٚە ٚیَزی ئەٚ ی ه ٌەكڵیبٔلا ثەهاِجەهّزێوبرێه ٘ەٍزی ووك ٘بٚەاڵْ و ٛك ؽئٛ
َْوُنُِبُّوُْ]پێی فەهِْٛٚ: ٚ ٘ەٍزەیبْ ثگۆڕێ  ُْيُِبػَُّنا َْجَبٌل [ُأُحٌد

 چیبیەکەئٛؽٛك ٚارە:  .(2)
  فۆّی كەٚێیٓ ٚ فۆّّبْ كەٚێذ.

                                                           

 .009، 2ٓ، اٌوؽ١ك اٌّقزَٛ،  كاه اٌٙالي، ث١وٚد، طهٕٞفٟ اٌوؽّٓ اٌّجبهوفٛ - 2

اٌغبِغ إٌَّل اٌٖؾ١ؼ اٌّقزٖو ِٓ أِٛه هٍٛي (، ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ )ِؾّل ثٓ اٍّبػ١ً أثٛ ػجلاٌٍٗ اٌجقبهٞاٌجقبهٞ ) - 0
 (.2410)، هلُ اٌؾل٠ش 201، رؾم١ك: ِؾّل ى١٘و ثٓ ٔبٕو، 2330ٓ، 2إٌغبح، ط ، كاه طٛق0ٗ(، طٍٕٕٚٗ ٚأ٠بِ  اٌٍٗ



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 18

 

  
 

 

وبرێه ٌەگەڵ )ٍِٛب(  ٚ یەچیبیە ٚگۆڕی )٘بهْٚ( پێغەِجەهیِ ٘ەه ٌەكاِێٕی ئە
 فٛایبْ ٌێ ثێذ كێٓ ثۆ ىیبهەری وەػجە ٌەٚێ وۆچی كٚایی كەوبد ٚی ثوای ٍەالِی 

 ٘ەه ٌەٚێِ ثەفبن كەٍپێوكهێذ.
 :ەیؼسی لىکبهییەکبٔئبِبكە -٥

ئەعزىس ثەو  و پؾذٌەِبٚەی ئەٚ ٍبڵەكا  ٌە كٚای عۀگی ثەكه ٚلٛڕەیِ  عەسأی
پێؾزش ثبعّبْ کشد و کۆِەڵآیەرییبٔەی  هۆکبسە ئبیٕی و عیبعی و عەسثبصی و ثبصسگبٔی

  ٘ێوُ ووكٔە ٍەه ِەكیٕە ئبِبكە كەووك. ثۆ رۆڵە ٍۀلٔەٚە ٚ بْثەهكەٚاَ فۆی
ەهەة ووكثٛٚ  ٘ۆىەوبٔی ػ ٌەڕٚٚی ٍەهثبىییەٚە: لٛڕەیِ كاٚای ٌە٘ەِٛٚ ریوە ٚ

ثۆیە عگە ٌە ٍەهثبىأی فۆی ٘ەِٛٚ ئەؽبثیْەوبْ ەکەیبٔذا؛ وۆِەوی ثىەْ ٌە٘ێوّ
كاِێٕی  ٌە ٘برجْٛٚ ٚ بٌْەگەڵیکیٕبٔە و رىهبِە  و ْ٘ەٚ ەڵەق ٕٚطٌۀەٚەوبٔی ِٛ

فٛاهٚی ِەوىە ٘بٚپەیّبٔێزییەویبْ ٌەگەڵ لٛڕەیِ ِۆه ووك وە  چیبی ؽٛثەیِ ٌە
 لٛڕەیِ كەثٓ. ەڕۆژئبٚاٚە ئبٚا ثێذ ئەٚاْ ٌەگەڵٌ ڕۆژ٘ەاڵرەٚە ٘ەڵجێذ ٚ ربڕۆژ ٌە

 (ڕا٘یت) فبعیكئەثٛ ػبِوی  کە ٔبىٔبٚیٍەهووكەیەوی ئەٍٚی فەڵىی ِەكیٕەیِ 
گەوسەی ئەوعییەکبْ   ەبٚیپ َەئ ،ٍٛپبی لٛڕەیْەٚە ە ٔبٚوٚثٛىثەؽەفزب چەولاهەٚە چ

 هەٚ ث یفبِۀ یِەهكەٍ ە، ٌەیفی ثىوٕثىو ٌەِەدیٕە، ٔبوی عەثذی کىڕی عەِشی 
ئیغالَ هبرە  کێکوكثٛٚ، کبر هەثەٌ ەیّەل یٚ عٍ یؾیٍەِ ەثجٛ َالَیئ ی٘برٕەٌ

  هەِجەغێپ وە صۆس دژایەری دەکشد، کبرێکیؼِەدیٕە صۆس پێی ٔبڕەؽەد ثىو، 
ٚ  ەٕبٚرێ٘ ییەچ ەٕیئب َەگٛد: ئ ێیٚ پ یال ۆ٘بد ث ەبٚیپ ٚەئ ەٕیكەِ ەچٛٚ یفیّوەر

 یفٛا یكهٚك ەهەِجەغێپ ُیجوا٘یئ یٔەٍڕە یٕی: ئبیهِٛٚە. فذ؟ەیکەك ۆث ەیّەثبٔگ
 ۆ: ریهِٛٚەف فٛكا  یهەِجەغێپ .َەٕیئب ٚەئ هەٍەٌ ِیِٕ ۆ: عب فی. گٛرهەٍەٌ
 رلاەڕەثٕەٌ ەک ەکوكٚ بكیى ۆّزذ ث کێٔلە٘ ۆر َەاڵ: ثب ثی. گٛرذیٔ ەٕیئب ٚەئ هەٍەٌ
 یهكەگێٚ ث پبکەث کٛەڵث ەکوكٚەٚاَ ٔ ی: ّزهِٛٚەف ێیپ  هەِجەغێ. پیۀ لاێیر
ِٓ ٚ  ٛاْێٔەٌ کبدەك ۆكه ًەهکە: ٘ی. گٛرەکوكٚۀ لاێر کُێبكیى ٚ َەک چیٚ ٘ ەٕبِٚێ٘
 فٛكا  یهەِجەغێثجبد. پ یٔبٚەٌ ییَٛاڕیٚ  یٍەکێٚ ث یهەكەهثەكەث ەٚهەگ یفٛا ۆر
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 یٔبٚ تیها٘ یػبِو ثٛەئ یثوەٌ فٛكا  یهەِجەغێپ ەٚەٚکبرە. ٌٓی: ئبِیهِٛٚەف
 .كیفبٍ یػبِو ثٛۀبثٛٚ: ئ

دوارش ئەَ پیبوە ِەدیٕەی ثەعێهێؾذ و چىوە ِەککە و ثەسدەواَ هبٔی 
و ثەڵێٕی ئەوەی پێذەداْ کە ئەوعییەکبْ و  لىڕەیؾییەکبٔی دەدا دژی پێغەِجەس 

 . ٔەک پێغەِجەس ِٕٓخەڵکی ِەدیٕە ٌەگەڵ 
ىپبی لىڕەیؼ صیبرش ثىو؛ ٍ یِەروٍی ٌە ىۆه ِەرشعیی هێضەی ئەثى عبِش ئەَ
 چە ٚىگْذ و ثەرەٚاٚی ّبهەىای ٔبٚچەوە ثْٛٚ ٚ فەڵىی ِەكیٕە ثْٛٚ ٚچىٔکە 

لٛڕەیِ ثۆ كاڕّزٕی ٔەفْەی  ّبهیبْ كەىأی ٚالٚاىەوبٔی  فبڵە ثە٘ێي ٚ وۆاڵٔەوبْ ٚ
 ٌەٚاْ كەثیٕی. پشعی ثەواْ دەکشد و عىودیّەڕ ىۆه 

عگە ٌەٚأەیِ ئەثٛ ٍٛفیبْ فەهِبٔی ووكثٛٚ ثەٍەهووكە ٍەهثبىییەوبٔی وە 
ثە وۆِەڵێه  ٚیِوۆیٍەوبٔیبْ ٌەگەڵ فۆیبْ ثٙێٕٓ ثۆ عۀگ، ئە ٚ فيِەرىبه ٚ  ژْ

 ِەثەٍذ:
 وەچبٚی فێيأەوبٔیبْ ٌێ كیبه ثێذ ثبّزو كەعۀگٓ ٚ یەوەَ: ئەٚ ٍەهووكأە

 .هەوڵی خۆٔىأذْ دەدەْىیبرو 
 ٘بٍٚەهەکبٔیبْ ئەهوی فێيأی ٍەهکوكەکبْ ٌەثەهەکبٔی ّەڕكاكٚٚەَ: ثٛٚٔی 

ثۆیە ٔبرٛأٓ ٚەوٛ ثەكه  ؛ەٚەیئبثڕٚ وەهاِەریبْ كەفبرە ِەروٍی كەوبد ٚ زشلٛهٍ
 ثەٚ پەڕی رٛأبیبٔەٚە ثغۀگٓ.  ٚ بٍەكەثێذ رب كٚا ٘ۀ ٘ەٚڵی ٘ەڵٙبرٓ ثلەْ ٚ

 ی عەسکشدە و عەسثبصەکبٔذا  ثەثباڵ و ؽبٔبِەیبْ پەفْبْ ژٔبٔە ّیؼو ٚ وٍێیەَ: ئە
 .ۀەٚەٚ ٚهەیبْ ثەهى كەوكا ٘ەڵلە

 ٚ ذٔەوۀثویٕی وەٍٛوبهیبْ كەوٛال ٕٚی کىژساوەکبٔی ثەدسیبْ دەگێڕا یؽچىاسەَ: 
 ٚ ٘بٚەاڵٔی. ثەهاِجەه ثە پێغەِجەه  وكْٚه رویبْ كەوىئەٍز ڕق

و  ( ئبفوەد ث27ْٚٛژِبهەی ئەٚ ئبفوەربٔەیِ وە ثۆ ئەَ ِەثەٍزە ٘برجْٛٚ )
 ِبَ ٚ ثٛٚ وە ثبٚن ٚی خێضأی ئەثى عىفیبْ خۆی كیبهرویٕیبْ ٕ٘لی وچی ػٛرجە
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 ٌەڕێگەی ٘ۆٔواٚە ٚ ٌەپێْی ٍٛپبوەٚە كەڕۆیْذ ٚ ثەكهكا وٛژهاثْٛٚ ٚ ثواوەی ٌە
 .(1)ٚهەی ٍەهثبىەوبٔی ثەهى كەووكەٚەپەفْبٔەٚە 

ەڵؾەی وٛڕی ئەثی طفێيأی )ی یەوێىی رو ٌەٚأە )ٍٛالفەی وچی ٍەػل(
ەڵؾە(ی ٘ەڵگوی ئباڵوەی ٍٛپبی لٛڕەیِ ثٛٚ )ٍٛالفە( عگە ٌە ٘بٍٚەهەوەی ٘ەه ط

 .(2)چٛاه وٛڕەوەیْی ٌە ٍٛپبی لٛڕەیْلا ثْٛٚ
ریو٘بٚێژی  ٘ۀلێه وەٍی كەٍذ ڕاٍذ ٚ٘ەه ٌەڕٚٚی ٍەهثبىییەٚە لٛڕەیِ  -

ٍەهووكە  وەٍە ٔيیه ٚ ٚ  ثەرٛأبی ئبِبكەووكثٛٚ ثۆ ریوۆهووكٔی پێغەِجەه
، ثۆ ئەٚ ِەثەٍزەیِ وۆیٍەیەوی ؽەثەّی وۀبٚی )ٚەؽْی( ثٛٚ وۆیٍەی ثەرٛأبوبٔی

طٛػەیّەی کٛڕی کۀبوی  عٛثەیو وبری فۆی ِبِی ،(3)ثٛٚ ؼیُطعٛثەیوی وٛڕی ِٛ
ثۆ  ئەَ وٛڕە ؽەثەّیەی ئبِبكە ووكثٌٛە ثەكهكا ثەكەٍزی ؽەِيە وٛژهاثٛٚ،  ػەكی ثٛٚ

ثۆ ثىبرەٚە، پێیْی گٛرجٛٚ: ئەگەه ؽەِيە ثىٛژیذ، ئبىاكد كەوەَ،  ِبِی ئەٚەی رۆڵەی
ٚەؽْی كەڵێذ: ِٓ ثەّلاهی ّەڕەوەَ ٔەووك یەن ڕُِ پێ ثٛٚ رۀٙب ئبِبٔغُ وّٛزی 

 ؽەِيەٚ ٚەهگورٕەٚەی ئبىاكی فۆَ ثٛٚ.
فۆی  یوی ثەرٛأبی ٌەگەڵّبػ ٌەڕٚی ڕاگەیبٔلٔەٚە: لٛڕەیِ وۆِەڵێه ثٛێژ ٚ -
رب ٚهەیبْ ثەهى ثىۀەٚە ٌەٚأە ئەثٛ ػەىىە )ػەِوی وٛڕی ػەثلٌٚاڵی  ٘ێٕبثٛٚ

 عِٛەؽی( ٌەگەڵ )ٍِٛبفیؼی وٛڕی ػەثلٌّٚۀٕبفی ػەثلەهی(.
 وە ٌە ثەكهیْلا كژی پێغەِجەه عەسثبصأەی  ئەثٛ ػەىىە یەوێه ثٛٚ ٌەٚ

ثەثێ ثەهاِجەه ئبىاكی ووكثٛٚ  عۀگبثٛٚ، پبّبْ ثەكیً گیواثٛٚ، پێغەِجەهی فٛكا 
ثەاڵَ ثەڵێٕی ئەٚەی ٌێٛەهگورجٛٚ وە عبهێىی رو ثەّلاهی ٘یچ عۀگێه كژی پێغەِجەه 

 ٔەوبد. 
                                                           

هق** طبٔؾٓ ثٕبد  ە( ثىو کە دەڵێذ:ضهۆٔشاوەیەکی )هٕذی کچی ثەیب ەوەیەکێک ٌەو هۆٔشاوە ثۀبوثبٔگبٔەی دەیگىر 1-
** اْ رمجٍٛا ٔؼبٔك ** أٚ  ** ٚاٌله فی اٌّقبٔك ب إٌٛارك ** ٚاٌَّه فی اٌّفبهقطّْٔی ػٍی إٌّبهق** ِْی اٌم

 ** فواق غیو ٚاِك. رلثوٚا ٔفبهق
 .ٌەدەعذ دەداد هەسچىاس کىڕەکەیؾی  هبوعەسەکەی و غەصایەداٌەو عىالفە  2-
هیچ ڕێگشیەکیؼ ٔیە  هۀذێک دەڵێٓ هیٕذی کچی عىرجە ئەو ثەڵێٕەی پێذا ثىو ثەاڵَ ئەَ ڕیىایەرەیبْ ثەهێض رشە و 3-

 هەِبْ ثەڵێٕیبْ پێ داثێذ. ثەوەی هەسدوکیبْ
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ٕەفٛأی وٛڕی  شدکبرێک عىپبی لىڕەیؼ خۆی ثۆ ؽەڕی ئىؽىد ئبِبدە دەک 
: رۆ ّبػیوێىی ثەرٛأبیذ ٚەهە گىدپێی  ٚ ئەثٛ ػەىىەالی  چٛٚەئِٛەییە 

ٚ   ِبْ ثەهى ثىەهەٚە، ثەڵێٓ ثێذ ئەگەه گەڕایٕەٚەەثەّیؼوەوبٔذ ٘بٚوبهیّبْ ثىە ٚ ٚه
وچەوبٔذ كەثەِە الی  ىەَ، ئەگەهیِ ٘ەهچیذ ٌێٙبد،ثٍەهوەٚریٓ كەٚڵەِۀلد 

رىب ٌە  یٔبفۆّیلا ٚەن یەن كەثٓ،  ئەثٛ ػەىىە ىۆه ٌەفۆّی ٚ ٚ وچەوبٔی فۆَ
پیبٚەری  ِٛؽەِّەك  و ثەكهكا ثەكیً گیواَٚ : ِٓ ٌەکشد و پێی گىدفٛاْ ٕە

ثەثێ ثەهاِجەه ئبىاكی ووكَٚ، ٔبِەٚێذ عبهێىی رو كژی ثٛەٍزّەٚە، و ووكَٚ  ذاٌەگەڵ
 ٚ  کشدربڕاىی  گىدئەِغبهە ثگیوێُ ٘ەهٚا ئبٍبْ ڕىگبهَ ٔبثێذ، ٕەفٛاْ ٘ەه ٌەگەڵی 

و  كژی پێغەِجەه  ی لىڕەیؾیبْثەهۆٔشاوەکبٔیبْ عىپبٍِٛبفیغ ثەهكەٚاَ  ٌەگەڵ
 .ا٘بْ كەكهبوەاڵٔی 

ٌەڕٚی كاهاییْەٚە ٚەوٛ گٛرّبْ لٛڕەیِ پۀغب ٘ەىاه كیٕبهی ئبڵزٛٔی ثۆ ثٛعەی 
 .رەسخبْ کشدثىوئەٚ ّەڕە 

 : ێغەِجەهەکبْ ثەپگەیْزٕی ٘ەٚاڵ -٦
ثەاڵَ  ؛ٔەثٛٚلٛڕەیِ ەی ٌەِەكیٕە ئبگبی ٌەٚ ٌەّىووێْی پێغەِجەهی فٛكا 

٘ەِٛٚ ٘ەٚاڵەوبٔی  ِبثٛەٚە ٚ ِەوىە ٌەهەس ثۀٙێٕی ٍِٛٛڵّبْ ثجٛ  ػەثجبٍی ِبِی وە
ِەوىەی ثۆ كەگٛاٍزەٚە، ٘ەه ثۆیە وبرێه ػەثجبً ٚیَزی وۆچ ثىبد ثەهەٚ ِەكیٕە 

ئێّە ٌە ِەوىە ىیبرو ٍٛكد ٌێ  پێی فەسِىو: ڕێگەی پێٕەكا ٚ پێغەِجەهی فٛكا 
 كەثیٕیٓ ٚەن ٌەِەكیٕە. 

ػەثجبً وە ثیٕی لٛڕەیِ ئبِبكەثبّی رەٚاٚی ووكٚە ثۆ ٘ێوُ ووكٔە ٍەه 
ئەِڕۆ یبْ ٍجەی ٍٛپبوەیبْ عٛڵە پێ كەوەْ، ٔبِەیەوی ٔٙێٕی ثۆ پێغەِجەه  ِەكیٕە ٚ

 ٚ وە ئەوەی ٌەگەڵ کشد  ِەهعی پیبٚێه ٌە ثۀی غەففبه ٚدەعزی كایە  ٍٔٛٚی
  . پێغەِجەه كەثێذ ٌەِبٚەی ٍێ ڕۆژكا ٔبِەوە ثگەیۀێزە كەٍزی

( ثٛٚ، ثە٘ۆی لجبءٌە ِيگەٚری ) گەیؾزە دەعزی پێغەِجەس  وبرێه ٔبِەوە
ثۆی  ربی وٛڕی وەػت یئەٚەی وەفۆی فٛێٕلەٚاهی ٔەثٛٚ ٔبِەوەی كایە كەٍزی ئٛثە
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ٚهكەوبهییەوبٔی ٘ێوّەوەی رێلا ثٛٚ ٘ەه وۀبِەوەی ثۆ فٛێٕلەٚە ٘ەِٛٚ  ،ثخىێٕێزەوە
ئبِبٔغی  ژِبهەی ٍەهثبىەوبْ ٚ ووكٔی وبری ٘ێوّەوە ٚكیبهی  ٌەئبِبكەوبهییەوبْ ٚ

 پێ یوە ٘ەٚاڵەوەی ثیَذ ىۆه ٘ێوّەوە ٚ ىۆه ٚٚهكەوبهی رو، پێغەِجەهی فٛكا 
ی ووك ٘ەٚاڵەوە الی وەً یكاٚای ٌەئٛثە كەٍزجەعێ گەڕایەٚە ِەكیٕە ٚو ٔبفۆّجٛٚ 
 ثبً ٔەوبد.

٘ەٚاڵەوەی  ٍەػلی وٛڕی ڕەثیغ ٚ ِبڵی ٌەگەڵ گەیْزٕەٚەی ثەِەكیٕە ڕۆّذ ثۆ
فەسِىوی: ثە ویغزی خىا خێشی رێذایە و عبسێ الی کەط ثبعی  الی ئەٚ ثبً ووك ٚ

گىێی ٌەلغەکبٔییبْ ثىو ثە ثەاڵَ فێيأەوەی ٍەػل  ِەکە و رۀهب خۆد ثیضأە؛
 .(1)٘ەٚاڵەوەی ىأی

٘ەٚاڵەوەیبْ ثبً ٔەووك، ثەاڵَ  ٘بٚەاڵٔی پێغەِجەه  ٌە بَ٘ەهچۀلە ٘یچ و
 عٌٛەوەوبْ ئەٚ ٔبِەثەهەی فەڵىی ِەوىەیبْ ٌەِەكیٕە ثیٕی ٚو وبرێه كٚٚڕٚٚ 

 كێٓ ٚ ٘ۀلێه ٌە٘بٚەاڵٔی ثەهكەٚاَ ٍەهلبڵٓ ٚ ٚ ٘ەٍزیبْ ووك پێغەِجەهی فٛكا 
٘ێٕبٚە ثۆیە ٚا  كەچٓ، گٛریبْ كیبهە ئەٚ پیبٚە ٘ەٚاڵێىی ٔبفۆّی ثۆ پێغەِجەه

ثەاڵَ ٘یچ  ؛ٔبفۆُ ثۀبٚ فەڵىیلا ڵیكەٍزیبْ ووك ثەثاڵٚووكٔەٚەی ٘ەٚا ٚ ەّپوىە ثٛٚ
 ٌەوٛێٛەیە. چۆٔە ٚ ە ٚیىأیبهییەویبْ ٔەثٛٚ ٌەٍەه ئەٚەی وە عۆهی ِەروٍییەوە چی

 كٚارو ٘ەٚاڵەوە ثاڵٚثٛیەٚە وە لٛڕەیِ كەیەٚێذ ٘ێوُ ثىبرە ٍەه ِەكیٕە. 
 :ٌە ِەدیٕە ئبِبكەوبهییەوبْ -٧

 پێغەِجەه  ثاڵٚثٛٔەٚەی ٘ەٚاڵەوە ّبهی ِەكیٕە وەٚرە ئبِبكەثبّییەٚە ٚپبُ 
 ٘بٚەاڵٔی ثەهكەٚاَ چەولاه ثْٛٚ ٚرۀبٔەد ٌەوبری ٔٛێژیْلا چەوەوبٔیبْ كأەكۀب. ٚ

                                                           

هبرجىو؟. عەعذ  چیثۆ و گىری: ئەوە پێغەِجەس  ڕۆیؾذ خێضأەوەی عەعذ هبد ثۆیە وبرێه پێغەِجەسی خىدا  2-
دەصأُ ثۆ چی هبرجىو.  گىری: وەٌاڵ وبسێىی خۆی هەثىو.هەیە، ثە رۆوە  یەکیپەیىۀذی چ ئەوەدایکی ِؾەِّەد گىری: 

وشدوە گىێُ ٌێجىوە.  هەسچی ثبط گىری پێغەِجەس  گىری: دەی ثۆچی هبرجىو؟. ئەویؼ ثەوسدی هەواڵەوەی ثبط وشد و
. گىری: ئەی پێغەِجەسی خىدا  ئەوەی ثیغذ صۆس پێی رێىچىو، دەعزی خێضأی گشد و ثشدی ثۆ الی پێغەِجەس عەعذ وە

 دەرشعُ ئەگەس ثاڵو ثێزەوە واثضأی ِٓ دسوبٔذوِە.  ثەخىا ِٓ هیچُ ٔەدسوبٔذوە ثەط خێضأُ خۆی گىێی ٌێجىوە و
 ثاڵو ٔەثێزەوە.هەواڵەکە وێؾەیەن ٔییە، ثەاڵَ ثب عبسێ  فەسِىی: واصی ٌێجێٕە پێغەِجەس 
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یبْ یٍەهثبى ەکەیەکییٌەِەدیٕە   ثەِەثەٍزی پبهاٍزٕی پێغەِجەههبوەاڵْ  
، ەٍەػلی وٛڕی ػٛثبك، م)ٍەػلی وٛڕی ِٛػب :ٌەثویزیجْٛٚ ٌەپْزیٛأەوبْ وە  پێکهێٕب

 كەووك ٚ  ەیو( ئەِبٔە ثەربیجەد پبٍەٚأی پێغەِجەهیبْضئٍٛەیلی وٛڕی ؽٛ
ْێٛیە پٚەوبْ یبْ عٌٛەوەوبْ ئەٚ وّەٚأیِ ٌەكەٚهی ِبڵەوەی كەِبٔەٚە، ٔەٚەن كٚٚ ڕ

 .ثگەیۀٓ ىیبٔی پێ ثمۆىٔەٚە ٚ
 یٍەهثبىییەکەیەکی چۀل  یؼپبهاٍزٕی ڕێگبٚ ثبٔەوبٔی ِەكیٕەثەِەثەعزی 

ٔەٚە كىە ثىۀە ٔبٚ یببگڕێ یەکێک ٌەؤەثب ٍٛپبوەی لٛڕەیِ ثەّەٚ ٌە پێکٙێٕبرویبْ 
 ّبهی ِەكیٕە. 

: ەیِ پێغەِجەهسكەهثبهەی ٍٛپبوەی لٛ ؼثەِەثەٍزی كەٍزقَزٕی ىأیبهی
 یوی ٔبهكە كەهەٚەی ِەكیٕە رب ثەرەٚاٚی ٌەنٚ ؽەثجبثی وٛڕی ِٛٔ (1)ِٛئٕیٌ ئۀەً ٚ
ْی فەهِْٛٚ: ٘ەهچیزبْ كی عگە یكڵٕیب ثێذ، ٚپێ کبهییەکبٔیبْئبِبكە ّٛێٓ ٚ ژِبهە ٚ

 ٌەفۆَ یەن ّٚٚە ثە٘یچ وەٍی رو ٔبڵێٓ. 
 ووكْ ثە٘بٚەاڵْ: ڕاٚێژ ٚ فەٚثیٕیٕی پێغەِجەه  -٨

 فەٚێىی ٔبفۆّی ثیٕی، ثەیبٔی ّەٚی پێٕظ ّەِّە ٌەٍەه ٘ەیٕی پێغەِجەه 
ْبَػَقرًاْ]فەهِٛٚی:  و فەٚەوەی ثۆ گێڕأەٚە ٚ ڕۆژی ٘ەیٕی ٘بٚەاڵٔی وۆووكەٚە ْرَأَْيُت َْقْد ِإّنِ

ََْأْدَخْلُتْيَِديِْحِْدرٍْعْحَْ ًرا،َْورَأَْيُتِْحَُْذَؤابَِةَْسْيِفيْثَػْلًما،َْورَأَْيُتَْأّنِ ِصيَنٍة،َْفََوَّْلتُػَهاُْتْذَبُح،َْوَأوَّْلتُػَهاَْخيػْ
[اْلَمِديَنةَْ

 پێٛە ثێذ، ثیٕیُ ِبٔگبیەوُ ٍەهكەثڕكها ٚ ویێفەٚێىُ ثیٕیٛە فوارە:  .(2)
 ثیٕیُ كەٍزُ ووك ثۀبٚ ىهێیەوی پۆاڵییٕلا.  وە كەِی ّّْێوەوەَ ىٌٚفەلمبه وەٌجٛ

 چۆٔی رێلەگەیذ ؟. ئەی پێغەِجەهی فٛكا  :٘بٚەڵەوبٔی گٛریبْ
 .فەهِٛٚی: ٍەهثڕیٕی ِبٔگبوە ّە٘یل ثٛٚٔی وۆِەڵێىە ٌەیبهأُ

 .ثٛٚٔی وەٍبٔێىٓ ٌەثٕەِبڵەوەی ِٓوەٌجٛٚٔی ّّْێوەوەَ ّە٘یل 

                                                           

 بڵە( ثىوْ.ضوىڕی )فى وویبْ ثشاثىوْ ووهەسد 2-
 .02، 2ٓاثٓ وض١و، ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ، ط - 0
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، عب ئەگەس پێزبْ ثبؽە ثب ئەٚ ىهێ پۆاڵییٕەیِ وەكەٍزُ پێلا ووكثٛٚ ِەكیٕەیە
ٌەِەدیٕە ثّێٕیٕەوە و ٌەعىپبی لىڕەیؼ ثگەڕێیٓ، ئەگەس ٌەو ؽىێٕەی ئێغزبیبْ 

و ٔبرىأٓ صۆس ثّێٕٕەوە، خۆ ئەگەسیؼ هێشؽیبْ ٕەوە ئەوە ؽىێٕەکەیبْ صۆس خشاپە ێّٕث
 ە عەسِبْ ٌە ِەدیٕە، ئەو کبد ٌێشەوە ؽەڕیبْ ٌەگەڵ دەکەیٓ.کشد

و دەسثڕیٕی ثۆچىؤی خۆی پبُ گێڕأەٚەی فەٚەوە  پێغەِجەهی فٛكا 
هبوەاڵْ ٌەو ؟ ْ ڕٚٚثەڕٚٚی ٍٛپبی لٛڕەیِ ثجٕەٚەچۆکە ڕاٚێژی ثە٘بٚەاڵٔی ووك 

 ثبسەوە ثۆچىؤیبْ عیبواصثىو وە ثىوْ ثە دوو ثەسەوە: 
 ثٛٚ ٌەِەكیٕە ثّێٕٕەٚە ٚٚا یبْپێو   ٘بٚڕای پێغەِجەه ثْٛٚ یەوەَ:ەسەی ث

اڵی وٛڕی ئٛثجەی ٌثلٚەیەوێه ٌەٚأە ػ ٚ وەِیٕە ثْٛٚئەِبٔە ثەاڵَ  ؛ٔەچٕە كەهەٚە
پێی ثبُ ثٛٚ ثۆچٛٔی ثيأێذ، ٘ەهچۀل ٌەٚێ  وٛڕی ٍەٌٛي ثٛٚ وە پێغەِجەه 

 چٛٔىە ئەَ پیبٚە ٌەگەڵ ئەٚەیِ وە ٍەهی كٚٚڕٚٚ ٚ ؛ٔەثٛٚ ثەاڵَ ٔبهكی ثە ّٛێٕیلا
كیلە ثٛٚ، وە٘بد گٛری: )ئەی  كٚٔیب ِٛٔبفیمەوبْ ثٛٚ ثەاڵَ پیبٚێىی كەٍزڕۆیْزٛٚ ٚ

ِەچۆهە كەهەٚە، ٚەٌاڵ٘ی ثۆ ٘ەه كٚژِٕێه  ٌەِەكیٕە ثّێٕەهەٚە ٚ پێغەِجەهی فٛكا 
ثۆِبْ ٘برجێزە ٔبٚ ٘ەه كٚژِٕێىیِ  چٛثێزیٕە كەهەٚە كەٍزیبْ ٌێ ٚەّبٔلٚیٓ ٚ

، ٓ ٍٛپبی لٛڕەیِ ثێٕە ٔبٚ ِەكیٕەیچبٚەڕێ ثىە ثب ؛ِەكیٕەٚە كەٍزّبْ ٌێ ٚەّبٔلٚە
بْ یؾِّٕلاڵەوبٔ ژْ ٚ ٚکەی هبرٓ پیبوەکبّٔبْ ڕووثەڕوو ؽەڕیبْ ٌەگەڵ دەکەیٓ 

ئبگو ثجبهێٕٓ ثەٍەهیبٔلا  ئبٚی گەهَ ٚ ٌەٍەهثبٔەوبٔەٚە ثەهكثبهأیبْ ثىەْ ٚذەدەیٓ ٘بٔ
وۆاڵٔێىیبْ  ٘ەِٛٚ وٛچە ٚ ٓ ٚیوەدەوۆاڵٔەوبٔی ِەكیٕەكا ٍٛپبوەیبْ پەهد  ٌە ٚ
 ثىە ٚ ئەِەَ ثەگٛێ  ئەی پێغەِجەهی فٛكا ٓ.یوەكەلڕیبْ  ٕە ثەهەی ّەڕ ٚیوەذەٌێ

فبٚەْ  ئەٚأیِ پیبٚی ّەڕ ٚ ثبپیوأەٚە ٚەهگورٛە ٚ ثْيأە ِٓ ئەِەَ ٌەثبة ٚ
 ئەىِْٛٚ ثْٛٚ.

ثەاڵَ ئەٚ  ڕاٍزە ئەَ ثۆچٛٔەی ػەثلٌٚاڵ ٘بٚڕای ثۆچٛٔەوەی پێغەِجەه ثٛٚ 
یەوەی فۆی یِەثەٍزی ئەٚەثٛٚە وە كٚٚڕٚٚ ؛ِەثەٍزی روی ٘ەثٛٚ ٌەثۆچٛٔەوەی
 ٔەڕٚارە كەهەٚە ئەٚ ٌەِەكیٕە ثّێٕێزەٚە ٚ   ثْبهێزەٚە؛ چٛٔىە ئەگەه پێغەِجەه
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كٚٚڕٚٚەوبٔی ثۆ فۆیبْ ٌە ِبڵەٚە ٘بٚەڵە  ئەَ ٚ وەٍەٚە كیبه ٔبثێذ ٚ وبد وەً ٌە
ثەاڵَ  ؛ٌەٚأەیْە ثزٛأٓ ژێو ثەژێو وۆِەن ثەٍٛپبی لٛڕەیِ ثىەْ پبڵی ٌێ كەكۀەٚە ٚ

وێیِ  ثڕٚارە كەهەٚە ٌە ِەكیٕە ئەٚە كیبهە وێ ٌەگەڵی كەڕٚاد ٚ  ئەگەه پێغەِجەه 
 ەٚ ٌەِەكیٕە كەِێٕێزەٚە. وكٚٚڕٚ

ٚی وثەڕوئٛؽٛك ڕٚ ٌە ٚاثٛٚ ثچٕە كەهەٚەی ِەكیٕە ٚ بْپێیئەِبْ  كٚٚەَ: ثەهەی
خەڵکی  هەسچۀذە ثۆچىؤی هۀذێک یِثەسەیە ٍٛپبی لٛڕەیِ ثٛەٍزٕەٚە، ئەَ

ٍەػلی  ٚ فبٚەْ ئەىِٛٚٔی ٌە ّٔٛٚٔەی ؽەِيەی ِبِی پێغەِجەه  ثەرەِەْ ٚ
 گۀظ ٚ الیۀگشأی ىۆهثەی  ثەڵآَ ؛ثىو ٌەگەڵی ٔٛػّبٔی وٛڕی ِبٌیى وٛڕی ػٛثبكە ٚ

 پبڵٕەهێىی ٘ەثٛٚ ٌەٚأە: چۀل ٘ۆوبه ٚکەیؼ ثۆچٛٔەو  ثىوْگەهِەوبْ  الٚە فٛێٓ
 ئەىِٛٚٔێىی ئەٚرۆی ّەڕیبْ ٔەثٛٚ. گۀظ ثْٛٚ ٚصۆسثەیبْ ئەِبْ  یەوەَ:
 ٘ۀلێىیبْ ىۆه ریٕٛثْٛٚ وە ٍەهوەٚرٕێىی روی ٚەن ثەكه رۆِبه ثىەْ ٚ كٚٚەَ:

ثجیٕٓ ثۆیە گٛریبْ:  خۆیبِْٛػغیيەی فٛا ثەچبٚی  فویْزە ّبْ ثەّبٔیبْ ّەڕ ثىبد ٚ
ە ی)ئەِە ئەٚ ڕۆژە ثٛٚ ئێّە چبٚەڕٚأّبْ كەووك ئێَزب فٛای گەٚهە ٘ێٕبٚێزی

 (.چۆْ ٌێی ڕادەکەیٓ ثەهكەٍزّبْ
یَذ بْ ٔەووكثٛٚ كەیبْ ٚیّەڕی ثەكه ثەّلاهی ٘ۀلێىیبْ ٌەٚأە ثْٛٚ ٌە ٍێیەَ:

 ثٛٚ ثىۀەٚە.  ئٛؽٛك لەهە ئەٚ ثەّلاهیٕەووكٔەی ثەكه ثە
 لۆٔبغی ئەّىۀغە ٚ فەڵىی ِەكیٕە ثْٛٚ ٚ پْزیٛأەوبْ ٚ ىۆهثەیبْ ٌە چٛاهەَ:

كەٚڵەرەٚە  لۆٔبغی كەٍەاڵد ٚ فۆڕاگوی ِەوىەیبْ ٔەثیٕیجٛٚ، یەوَەه ٌە ئبىاه ٚ
كەهۀغبِەوبٔی وەِزو  ثٛٔەٚأە ٚوثەڕٚوٌە ِەروٍی ئەٚ عۆهە ڕٚ ٚثىو كەٍزیبْ پێىوك

 رێلەگەیْزٓ.
 رێگەیْزٕی ٘ەڵە ٌەچەِىی پْذ ثەٍزٓ ثەفٛا ٚ ٍەهوەٚرٕی ثەكه ٚ پێٕغەَ:

ٔەیبهأی ٚای ؽبڵی ووكثْٛٚ وە  ٚثٛٔەٚەی ٔێٛاْ ثەهەی ثبٚەڕ ٚوٚثەڕوٍوّٚزی ڕ
 ٍەهوەٚرٓ ٘ەِیْە ثۆ ثەهەی ثبٚەڕە.
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فۆیْیبْ ثۆ ّەڕ  ثەكهكا ژِبهەیبْ ىۆه وەَ ثٛٚ ٚە ئەٚەیِ وە ٌە ٌەگەڵ ّەّەَ:
ثێجبٚەڕاْ ثٛەّێٕٓ ئەی ئێَزب چی  یبْ گٛهىی وەِەه ّىێٓ ٌەیئبِبكە ٔەووكثٛٚ رٛأ
ئەىِٛٚٔێىی ىیبرویْیبْ  فۆیْیبْ رەٚاٚ ثۆ ّەڕ ئبِبكە ووكٚە ٚ وەژِبهەیبْ ىیبروە ٚ

  ٌەعبهاْ ٘ەیە.
ٌەپبڵ ئەَ ٘ۆوبهە ٍۆىكاهیبٔە ٘ۆوبهێىی ٍەهثبىیِ ٘ەثٛٚ وە ؽەِيەی  ؽەٚرەَ:

ئەگەه ئێّە ٌۀبٚ  ثبٍی ووكٚ گٛری: ئەی پێغەِجەهی فٛكا  ِبِی پێغەِجەه 
ٔبٚێویٓ  فۆِبْ ؽەّبه ثلەیٓ ئەٚاْ ٚاكەىأٓ ئێّە روٍبٚیٓ ٚ ٚ ِەكیٕە ثّێٕیٕەٚە 

 ؛جەهِبْواٚەرو كەثٓ ثەهاِکكەٍز ڕٚثەڕٚیبْ ثجیٕەٚە، ثەِەیِ ٚهەیبْ ثەهى كەثێزەٚە ٚ
( کەعذ ٌەگەڵ ثىو ٣٣٣رۆ ٌەثەدسدا ) ثەڕٚیبْ ثجیٕەٚە.ووڕٌەوێ  ثۆیە ثبثڕۆیٕە كەهەٚە ٚ

، ئەی خىای گەوسە عەسی خغزیذ ثەعەسیبٔذا ئەِڕۆ ئێّە صۆس ٌەثەدس صیبرشیٓ
دەپبڕایٕەوە ثە ئبوارّبْ ثەَ ڕۆژە دەخىاعذ و ٌەخىا  ئێّە  پێغەِجەسی خىا

لیغّەرّبْ ثکبد، ئێغزب خىای گەوسە هێٕبوێزییە ثەس دەعزّبْ و ٌە خبکی خۆِبٔذا کە 
 ثڵێیٓ ٔبچیٓ!!.چی 

لٛهئبٔی کەعەی  گٛد: ثەٚ جٛٚ ثەپێغەِجەهی ثە رٛڕە ذرۀبٔەد ؽەِيە ئەٚٔ
ٚیبْ وثەڕوّّْێو ڕٚ ثەؽەق ثۆ رۆ ٔبهكٚە ربِی فٛاهكْ ٔبیەرە ٍەهكەِی ِٓ رب ثە

كەهگبی  ٔٛػّبٔی وٛڕی ِبٌیه ٘ەڵیلایە ٚگٛری: ئەی پێغەِجەهی فٛكا  ٔەٚەٍزّەٚە.
  ثە٘ەّزّبْ ٌێ ِەگوە، ثەفٛا ئەِڕۆ فۆِی پێ كەگەیۀُ.

 ٌەلٛهئبٔلا  كەفەهِٛێذ:٘ەڵٛێَزبٔە  ٚ ٚكاٚوفٛای پەهٚەهكگبه كەهثبهەی ئەٚ ڕ
ْلِْلِقَتاؿِْ] َْمَقاِعَد ْاْلُمْؤِمِننَي ْتُػبَػوُِّئ َْأْىِلَك ِْمْن َْغَدْوَت َْعِليمٌَْْوِإْذ يٌع ْٖتَِ  : ئەٚ كەِەٚەٚار  .(1)[َواَّللَُّ

ٔەفْەٚ  ڕیيی ٍِٛٛڵّبٔەکبٔذ ڕێک كەفَذ ٚ یزە كەهەٚە ٚىچِبڵ ٌە ثەیبٔییەی کە
ٚ ثەئبگب ثٛٚ ٌە ٍەهعەَ ئەٚ  هەَیث ای گەٚهەفٛ، ڕێّٛٛێٕی عۀگذ ثۆ كاكەكاْ
چ ئەٚأەی كەیبٔگٛد ثبثچیٕە كەهەٚە ّەڕیبْ ٌەگەڵ  - ثۆچٛٚٔبٔەی کە ٌەٚێلا گٛرواْ

ىأیبهی رەٚاٚیْی ٚ  -ثّێٕیٕەٚەٌۀبٚ ِەكیٕەكا كەیبٔگٛد ثب  ثکەیٓ چ ئەٚأەیِ کە

                                                           

 .(202) ٠خا٢ٍٛهح آي ػّواْ:  - 2
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كەهثبهەی ٔیەری كڵی ٘ەِٛٚ فبٚەْ ٘ەڵٛێَزەکبْ کەکێ ٌەڕٚٚی كڵَۆىییەٚە  ثٛٚ٘ە
  .ثەِەثەٍزی فۆكىیٕەٚە ٚپالٔگێڕی لَەی كەکوكکێیِ  ٚ لَەی كەکوك

ىۆهیِ ٍٛهْ ٌەٍەه  وەثیٕی ئەٚأە ىۆهیٕەْ ٚ پێغەِجەهی فٛكا 
و ٘ەهچۀلیْە پێی ٚاثٛٚ وە ثبّزو ٚایە ٌەِەكیٕە ثّێٕٕەٚە  - ٚٔەوەیبْىثۆچ

 كٚاعبه ثەلَەی ووكْ ٚ -ثەاڵَ فەٚی پێغەِجەهأیِ ڕاٍزەوە ثیٕیجٛٚ  ؾیفەٚی
 ی ٍٛپبوەی لٛڕەیِ ثجٕەٚە.ووثەڕوٌە ئٛؽٛك ڕٚ ثڕیبهی كا ثچٕە كەهەٚەی ِەكیٕە ٚ

لا فەهِبٔی ٚربهەوەی ٌە ٔٛێژی ٘ەیٕی ثۆ ووكْ ٚ پبّبْ پێغەِجەهی فٛكا 
ثەڵێٕی  ٌەپێٕبٚ فٛاكا ثەٚ پەڕی رٛأبیبٔەٚە ثغۀگٓ ٚ كاِەىهاٚ ثٓ ٚ پێىوكْ وە ئبىا ٚ

 ٌەفەهِبٔەوۀی كەهٔەچٓ.  ٍەهوەٚرٕیْی پێلاْ ثەِەهعێه فۆڕاگوثٓ ٚ
پبُ ٔٛێژی ٘ەیٕی ٘بٚەڵێىی ثۀبٚی )ِبٌیىی وٛڕی ػەِو( ٚەفبری ووكثٛٚ ٔٛێژی 

 هك.ثەفبویبْ ٍپب ِوكٚی ٌەٍەه ووك ٚ
ٔە ِبڵەٚە ٚ وػِٛەه ٌەفيِەریب چٛ ئەثٛثەوو ٚ پبّبْ گەڕایەٚە ِبڵەٚە ٚ

كٚٚ ىهێیْی ثەٍەه  واڵٚی ىهێی ٌەٍەه ووك ٚ ٘بٚوبهیبْ ووك رب عٍی ّەڕی ٌەثەهووك ٚ
 ّیو ٚلەڵغبٔی ٘ەڵگود. یەولا ٌەثەه ووك ٚ

 ثکبد،فۆی ثۆ عۀگ ئبِبكە  ربوە ِبڵەوە ىەگەڕاث  ٌەٚ وبرەی پێغەِجەه 
 ٚ ەیو ىۆه ٍەهوۆٔەی ٘بٚەاڵٔیبْ ووكضٍەػلی وٛڕی ِٛػبى ٚ ئٍٛەیلی وٛڕی ؽٛ
ئەوەی ثڕیبسی چىؤە دەسەوە ثذاد  ثۆ گٛریبْ: ئێٛە ىۆهربْ ٌەپێغەِجەهی فٛكا ووك 

ثڵێٓ فۆد چیذ پێ ثبّە ئەٚە ە خضِەری و پێی ثچٕ ؛ ثۆیەو ٔەدەثىو واربْ ثکشدایە
 ٘ەٍزیبْ ووك وە ٌەو لغەکبٔی ئەواْ صۆس کبسی رێکشدْ  ئێّە ٌەفيِەرلایٓ. ثىە ٚ

ٔەكەثٛٚ ثەٚ ّێٛەیە ىۆهی ٌێجىەْ ثۆ  ٚهیبْ ثەىألٚە ٚىٍٕ پێغەِجەسدا  فيِەری
 ٘ەِٛٚیبْ ڕۆیْزٓ ٚٚ  ٌە هەڵىێغزەکەیبْ پەّیّبْ ثٛٚٔەٚەٚٔە كەهەٚە. ثۆیە ىچ
ووك رب ٘برە چبٚەڕێیبْ  ڕیي ٚەٍزبْ ٚ ڕیي ٚ   پێغەِجەس یٚٔە ثەهكەَ ِبڵىچ

و  ّیوەوەی ٌەًِ ووكٚە عۀگی ٌەثەه ووكٚە ٚ ىهێییبْ یكەهەٚە، وە ٘برە كەهەٚە ثیٕ
 ئەی پێغەِجەهی فٛكا  :،  گٛریبْخۆی ثۆ چىؤە دەسەوە یەکال کشدۆرەوە



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 28

 

  
 

 

فۆد  ٘برٛٚیٓ،ثۆ كاٚای ٌێجٛهكْ و ثّبٔجەفْە، ئێّە ٔەكەثٛٚ لَە ٌەلَەی رۆكا ثىەیٓ 
فەهِٛٚی: ثۆ ٘یچ پێغەِجەهێه كهٍٚذ  غەِجەهی فٛكا چۆٔذ پێ ثبّە ٚا ثىە، پێ

 .ڕووثەڕووی دوژِٕەکەی ٔەثێزەوۀیە وەثەهگی عۀگی پۆّی كایجٕێزەٚە رب 
ػەثلٌٚاڵی وٛڕی  ڕیيەوبٔی ڕێه ووكْ ٚ و پبُ ئەٚە ٔٛێژی ػەٍوی ثۆ ووكْ

ثەهەٚ ئٛؽٛك  عٛڵەی ثەٍٛپبوەی ووك ٚ ٚ ٔبٌەعێی فۆی كا ٌەِەكیٕە ئِّٛی ِەوزِٛی
  وەٚرٕە ڕێ.

 ٘ەڵٛێَزە ٔبٚاىەوبْ: -٩
ٌە پێٕبٚ عێجەعێکؤی فەهِبٔی فٛای گەٚهە ٚ پْزیٛأیکوكْ ٌە بٚەاڵْ ٘

ٌێوەكا ریْک كەفەیٕە ٍەه  ،ٔٛأل ٚ پەیبِەکەی ٘ەڵٛێَزی ىۆه ٔبٚاىەیبْ پێغەِجەه 
 ٌەٚأە:ٌەو هەڵىێغزبٔە  ٘ۀلێک
، ػبِوی فبٍیك ثٛٚوٛڕی ئەثٛ گۀغێکی خەڵکی ِەدیٕە ثىو،  ەڵە:ٔظەؽ -

کە ثە ٍەهی  ثٛٚ ٌٛيەٍ ڕیوٛ ییەئٛث ڕیوٛ یڵاڵثلٚەػ یىاٚاٌە٘ەِبْ کبرلا 
ثبوکی وەکى پێؾزش ثبعّبْ کشد ثە ؽەفزب چەکذاسەوە ، كٚٚڕٚٚەکبْ كاكۀوا ٌەِەكیٕەكا

ّەٚی ٘ەیٕی یەوەَ ّەٚی ىاٚایەری ثٛٚ، وەثیَزی  چىوثىوە ڕیضی عىپبی لىسەیؾەوە،
كەٍزجەعێ عٍی عۀگی  غەىاكەڕٚارە كەهەٚە ثۆ  پبُ ػەٍو پێغەِجەهی فٛكا 

و  زەٚەێثبٚوی ثٛەٍز فۆی گەیبٔلە ٍٛپبوە رب ڕٚثەڕٚی ٍٛپبی لٛڕەیِ ٚ ٚ ٌەثەه ووك
ٚ  كا لاییٚەى ەثٚ  ی كاپەالِبهی ئەثٛ ٍٛفیبٔ عۀگب وىۆه ِەهكأە غەىاکەكا  ٌە

فەهیکە ئەثٛ ٍٛفیبْ  ثیٕیکە  كاكدەّ ڕیوٛ یٍٚەئثیکٛژێذ ثەاڵَ  ەِبثٛٚ٘ێٕلەی ٔ
 .(٩)کشد یلی٘ەّٚ لا ێٌ یىێوێّّْ ەٚەپْز ەٌكەکٛژێذ 

ثۀبوی  ٌە ثەكهكا ّە٘یل ثجٛٚێکی کٛڕپیبوێکی خەڵکی ِەدیٕە ثىو،  ە:ِەضیەف -
 داٌەغەىای ثەكه گٛری: ئەی پێغەِجەهی فٛا  ٚ ، ٘برە فيِەد  پێغەِجەه عەعذ

ىۆهَ ؽەى كەووك ٌەفيِەرلا ثُ ثەاڵَ وٛڕەوەَ ٌەِٓ ىیبرو ؽەىی كەووك رب ٔبچبه 
                                                           

پیبوەی کەکبرێک خێضأەکەی ٔبوی عەِیٍە ثىو دوارش کىڕێکی ثىو ٔبویبْ ٔب )عەثذوڵاڵ( وئەو کىڕە ثىو ثەو  - ٩
 خەڵکی ِەدیٕە ٌەیەصیذی کىڕی ِىعبویە هەڵگەڕأەوە ئەویبْ کشدە واٌی خۆیبْ.
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ثەپٍەی ثەهىی  ئەٚ ٚثێذ  کە ٌەخضِەرذا ئەٚ كەهچٛٚٔبٚی  ریوٚپْىّبْ ووك ٚ
ثبؿ و ۀبٚ ثٚی ىۆه عٛاْ ثٛٚ وّە٘یلی گەیْذ، كٚێٕێ ّەٚ ٘برە فەَٚ ڕۀگٛڕ

ثە٘ەّزلا كەگەڕا،  گٛری: ثبٚوە ٚەهە ثۆ الِبْ ٌەگەڵّبْ ثە ٌەثە٘ەّذ، فٛا  ەکبٔیهڕٚثب
 ٓ ٌەكٚٔیب ثۆی عێجەعێ ووكٚیٓ. ئەی پێغەِجەهی فٛكا ی٘ەهچی ثەڵێٕی پێلاثٛٚ

ٚەن و  ثە٘ەّذ ؽەى كەوەَ ٌەگەڵی ثُ ٌە وٛڕَ كەوەَ ٚعەعذی ثەفٛا ىۆه ثیوی 
ثۆیە  ؛َی گەوسەكیلاهی فٛاربِەىهۆی  یؼىۆه ئێَىُ پٛاٚە ٚ جیٕی پیو ثَٛٚ ٚؽّكە

. ەکىڕەکەَ ؽبد ثجّەوۀياَ ثۆ ثىە ثبفٛا ئەِڕۆ پٍەی ّە٘یلیُ پێ ثجەفْێذ ٚث
 .و ثەئبوارەکەی گەیؾذ ّە٘یل ثٛٚ اغەىاوەك ٌە ثۆی پبڕایەٚە ٚ پێغەِجەه فٛكا 

ػەِوی وٛڕی عەِٛػ: پیبٚێىی وەِئۀلاَ ثٛٚ ىۆه ّەي ثٛٚ رەِۀیْی  -
،  ٌەفۆی چٛاه وٛڕیْی ٘ەثٛٚ ٘ەِیْە ٌە فيِەد پێغەِجەهكا ثْٛٚعگە  ،٘ەثٛٚ

 گٛری ووك ٌٚەکىڕەکبٔی ىۆهی خۆی ثۆ غەصا ئبِبدە دەکبد  کەثیغزی پێغەِجەس 
عیٙبكی ٌەٍەه رۆ ای گەوسە : ثبثە گیبْ فٛگىریبْوٛڕەوبٔی  ،كێُ ثۆ غەىا هەس ِٕیِ

كەثیٓ، ٘ەهچۆْ   پێغەِجەهكاٚ ئێّە ٌەثوی رۆیِ ٌەفيِەد   ٘ەه ٚاعت ٔەکوكٚٚە
خضِەد ثەكەَ گویبٔەٚە فۆی گەیبٔلە  ثۀٙێٕی ٚ وٛڕەوبٔی ّبهكەٚە ٚ ثٛٚ فۆی ٌە

وٛڕەوبُٔ  گٛری: ئەی پێغەِجەهی فٛكا  ٍىباڵی وٛڕەوبٔی ال ووك ٚ ٚ  پێغەِجەه
غەىا ثىەَ، ثەفٛا ِٓ ؽەى كەوەَ  داٌەپێٕبٚ فٛای گەٚهە فەىِەرلا ثێُ ٚ ڵٓ ٌە٘ێٔب

پێی فەهِٛٚ: ئەی ػەِو  چە ّەٌەِەٚە ثچّە ثە٘ەّذ، پێغەِجەهی فٛكا ثەَ لب
هۀغکی هەڵذەکێؾب و فٛای گەٚهە غەىای ٌەٍەه رۆ ٚاعت ٔەووكٚٚە،  ئەٚیِ ٘ەه 

ڕێگەَ پێ ثذەیذ و ٌەخضِەرذا ٘ەه كەثێذ  ئەی پێغەِجەهی فٛا  :ٚ كەیگٛد كەگویب
صۆس  ٚ ٌەٍەه ٘ەڵٛێَزەکەیٍٛٚهە وە ىأی ئەَ پیبٚە ىۆه  ثێُ، پێغەِجەه 

ثەدڵی ٚاىی ٌێجێٕٓ، ثەڵىٛ فٛای گەٚهە  ثەوٛڕەوبٔی گٛد:ربِەصسۆی پٍەی ؽەهیذییە 
ئیزش ثەدەَ ٚ  ىبد، ئیزو ڕێگەیبْ پێلاثپٍەی ّە٘یلی ثە َٔیت ٚ خۆی ٌەگەڵ ثکبد 

ئەوە ثىو ِٕلاڵُ،  كەیگٛد: فٛایە ٔەِگێڕیزەٚە ٔبٚ ِبڵ ٚ ٘ەه كەپبڕایەٚە ٚ گبوەڕێ
 وٛڕێىی ثۀبٚی فەٌالك ٌٚەگەڵ ٌەغەىاوەكا ئەویؼ  ووك ٚ لجٛڵ  ەٚهە ٔياوەیفٛای گ
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کە   پێغەِجەهی فٛكا ژٔجوایەویْی ثۀبٚی ػەثلٌٚاڵی وٛڕی ؽەهاَ ّە٘یل ثْٛٚ.
 ٚ ثەفٛا ٌەثەهچبِٚیذ لبچەوبٔذ چبن ثٛٔەرەٚەئەی ػەِو : رەهِەکەی ثیٕی فەهِٛٚی
 ثەثە٘ەّزلا كەگەڕێیذ.  

ثْٛٚ  كٚٚ پیبٚی ىۆه ثەرەِەْ :بثزی وٛڕی ٚەلِصٚ (1)عبثوؽٍٛەیٍی وٛڕی  -
کە  ،ٌەِەدیٕە ِٕلاڵەوبٔیبْ ٌۀبٚ ثبفەوبٔیبْ ثْٛٚ ٚ فيِیِ ثْٛٚ، ٌەگەڵ فێياْ

 : ٘ەریٛٛدگ ثەوی رشیبٔی ْکیبیەوێدەڕواد ثۆ غەصا  ثیغزیبْ پێغەِجەسی خىدا 
 ریٕٛێزی گٛێلهێژێه٘ێٕلەی ثەخىا هەس یەکەِبْ كەکەیٓ  وەٚی ئێّە چبٚەڕێی چی

ٔەچیٓ  چیثۆ ؛كەِویٓهەس رو  ربٚێکیربىە گیبی ِوكٔیٓ ئێَزب ٔب  (2)ِبٚە رەِۀّبْ
ثەڵىٛ فٛای گەٚهە  ؛فيِەد پێغەِجەهخۆِبْ ثگەیۀیٕە  ٚ  ّّْێوەوبّٔبْ ٘ەڵگویٓ

ثێلۀگی  ثە ّّْێوەوبٔیبْ ٘ەڵگود ٚ پٍەی ّە٘یلیّبْ پێ ثجەفْێذ، ٘ەٍزبْ ٚ
 .ّە٘یل ثْٛٚ ٌە غەىاکەكا ئەوأیؼ هەسدووکیبْ ٍٛپبوەكا ٚفۆیبْ ووك ثۀبٚ 

ٔەیبٕٔبٍییەٚە ّپوىە ثْٛٚ  ٍٛپبی ثڕٚاكاهاْ ّڵەژاْ ٚ کە ٌەٚ وبرەی ؽٍٛەیً
بثذ ثەكەٍزی ثێجبٚەڕاْ ّە٘یل صثەاڵَ  ،(2)ثە٘ەڵە ّە٘یلیبْ ووك ثەكەٍزی فۆیبْ ٚ

یوَ ەٕئٛػەِو وەثە  ٍەٌەِە ٚ ەکبٔیثۀبٚ ؾیعگە ٌەفۆی كٚٚ وٛڕیبثذ ص، ثٛٚ
 ّە٘یل ثْٛٚ.ە فبػڕٚثوایەویْی ثۀبٚی ە ٔبٍواثٛٚ ٚ

ئەَ پیبٚە وەٍێىی  :یوَەٕئٛٔبٍواٚ ثە  بثزی وٛڕی ٚەلِصػەِوی وٛڕی  -
 ثێجبٚەڕ ثٛٚ چۀل پێیبْ كەگٛد ثبٚەڕی ٔەكە٘ێٕب، كیبهە ڕۆژی ّەِّە ٍەهٍەفذ ٚ

وە كەگەڕێزەٚە كەثیٕێذ ِەكیٕە چۆڵ كیبهە، ٘ەٚاڵی فيِەوبٔی  ٌەكەهەٚەی ِەكیٕە ثٛٚە
ٌەفۆی  كەپوٍێذ، كەڵێٓ ٘ەِٛٚیبْ چْٛٚ ثۆ غەىا، ئەٚیِ ثەفۆیلا كەچێزەٚە ٚ

                                                           

ئەَ پیبوە ثەڕەچەڵەک خەڵکی ِەککە ثىو؛ ثەاڵَ ٌەثەس وێؾەی  ِبْ( ٔبعشاوە و دەکبرە ثبوکی )ؽىرەیفە(.ەکە ثە )ی - ٩
ٔبوی خۆی ٔەثىو ثەڵکى ٔبصٔبوی ثىو ثەهۆی ئەو  دوژِٕبیەری ِەککەی ثەعێهێؾزجىو وە ٌە ِەدیٕە دادۀیؾذ، یەِبْ

 ئەو ٔبصٔبوەی ثەعەسدا ثڕاثىو.هەیجىو ە ٕهبوپەیّبٔێزییەی ٌەگەڵ دأیؾزىوأی ِەدی
چىٔىە گىێذسێژ ٌەچبو ووؽزش صۆس صوو ریٕىی  ؛وەَ ثەوبس دەهێٕێذ صۆس عەسەة ئەَ لغەیە وەن ّٔىؤە ثۆ وبری ٠-

 دەثێذ.
خىێٕەوەی  گىری ئەی پێغەِجەسی خىدا  ؛ ثەاڵَ لجىڵی ٔەکشد وەیفەرؽى ویغزی خىێٕەوەی ثذاد ثە پێغەِجەس  - ٣

 داثەؽی ثىە ثەعەس ِىعىڵّبٔبٔذا. ثىە ثەخێش و
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ثڕیبه  كەپوٍێذ: ثەرۀیب چی كەوەیذ، پبُ وەِێه ثیو ووكٔەٚە كڵی ٔەهَ كەثێذ ٚ
ٍٛاهی  لەگوێذ ّّْٚێوەوەی ٘ەڵ ىهێی ّەڕ ٌەثەه كەوبد ٚ كەكاد ثبٚەڕ ثٙێٕێذ ٚ

، وەكەگبرە ئەٚێ كەثیٕێذ عۀگ ىۆه گەهِە، ثەدویبٔذاكەڕٚاد  ئەٍپەوەی كەثێذ ٚ
پبػ رەواثىؤی غەصاکە ثەٍەفزی ثویٕلاه كەثێذ،  ئەٚیِ  ىۆه ِەهكأە كەعۀگێذ ٚ

كەڵێٓ ئەٚە ئٕٛەیوِە وەٚرٛە  یە،ٌە وۆرب ٍبرەوبٔی ژیبٔیلافيِەوبٔی كەیلۆىٔەٚە 
ٌێی كەپوٍٓ چی كەوەیذ ٌێوە؟! ثۆ ٘بریذ؟! ٌەثەه ئێّە ٘بریذ؟ یبْ  ٘ەڵی كەگؤەٚە ٚ

یَزی ەوٍٛێٕل ثەفٛكا رۀٙب ٌەثەه فٛا ٚفۆّ :ٛریگٍِٛٛڵّبْ ثٛٚیذ؟. ٌەثەس خىا و 
 .بهكپٍی ٘ێٕبٚە، پبّبْ گیبٔ  پێغەِجەهەوەی ٚ ی گەوسەئیَالَ ٘برَٛ، ثبٚەڕَ ثە فٛا

ٚە، ئەٚیِ ّبیەری ڕاٍزگۆیی ثۆ كەكاد كەگێڕٔە  فيِەوبٔی ئەَ ڕٚكاٚە ثۆ پێغەِجەه
 ٚٔی ثەفيِەوبٔی كەكاد. ىِژكەی ثە٘ەّزیج ٚ

 :ڕواداساْثەڕێىەٚرٕی ٍٛپبی ث -٩٣
( ی وۆچی ٍٛپبوەی 2ٚاي( ی ٍبڵی )ە( ی )24ّپبُ ٔٛێژی ػەٍوی ڕۆژی ٘ەیٕی )

 ثەهەٚ ئٛؽٛك ثەڕێىەٚد. پێغەِجەه 
ثٛٚ،  یبْ ٌەگەڵذا( ىهێپۆ222ّ)( وەً ثْٛٚ، 2222ژِبهەی عۀگبٚەهەوبٔی ٍٛپبوە )

ئەٚی رویبْ ٘ی پیبٚێه ثٛٚ  رۀٙب كٚٚ ئەٍپیبْ پێجٛٚ، یەوێىیبْ ٘ی پێغەِجەه ثٛٚ 
 ثۀبٚی ٘بٔیئی وٛڕی ٔیبه. 

 اٌٛكاع( پەڕیٕەٚە ثەهەٚ ئٛؽٛك پێغەِجەهی فٛكا  خٕیص)وە ٌە ٔبٚچەی 
ەكایەٚە، ىأی ٌەكٚٚهەٚە ثویَىەیبْ ك كا ٘ێيێىی ىهێپۆّی پڕ چەوی ثیٕی ٍەهٔغی
، فەهِٛٚی: ئەٚأە وێٓ؟. ٌەهبوەاڵْ ٔەدەچىوْ ٔەیذۀبعیٓ وثەاڵَ  ئەَ هبرىوٌْەگەڵ 

ػەثلٚڵاڵی  ٌەگەڵ ٘بٚپەیّبٔی فەىهەعیەوبٔٓ ٚ گٛریبْ عٌٛەوەوبٔی )ثٕی لیٕمبع( ْ ٚ
فەهِٛٚی: ٍِٛٛڵّبْ ثْٛٚ؟. گٛریبْ ٔەفێو،  ی ٘برْٛٚ، پێغەِجەه یوٛڕی ئٛثە

 ْ ثڵێٓ ثگەڕێٕەٚە ِٓ ّەڕی ثێجبٚەڕ ثە ثێجبٚەڕ ٔبوەَ. فەهِٛٚی: كەی پێیب
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 ڕۆیْزٓ رب گەیْزٕە ٔبٚچەیەن ٌۀێٛاْ ِەكیٕە ٚعىپبکە ثەسدەواَ ثىوٌە 
هەڵىێغزەیەکی ثە  ٌەٚێلا پێغەِجەهی فٛكا  (2)ئٛؽٛككا پێی كەگٛروێذ )اٌْیقیٓ(

ڕأەكەثیٕیٓ فەهِبٔی ٌێی  ٚ ئەٚأەی ِٕلاڵ ثْٛٚ ٚ گەڕا یذاثۀبٚ عىپبکەی کشد و
 (0)ااڵٔە گەڕأەٚەذٌەٚ ِێوك ِٕ کەعی( 27) و ئەوەثىو پێىوكْ ثگەڕێٕەٚە ِەكیٕە

ِەهك ثْٛٚ ىۆهیبْ پێٕبفۆُ ثٛٚ  ثْٛٚ ثەاڵَ ىۆه ثەعەهگ ٚ ٘ەهچۀل ئەٚأە ِٕلاڵ
 ٚە.ییەگەڕألٔ وە پێغەِجەهی فٛكا 

ٍەِٛهەی وٛڕی عٛٔلٚة ٘ەهچۀل پبىكە ٍباڵٔیِ ثْٛٚ  ڕافیؼی وٛڕی فٛكەیظ ٚ
وٛڕەوەی ِٓ  ثەاڵَ ڕێگەی پێلاْ، چٛٔىە ثبٚوی ڕافیغ گٛری: ئەی پێغەِجەهی فٛكا 

ریو ٘بٚێژێىی ثەرٛأبیە ثب ثێذ ٌەگەڵّبْ. فەهِٛٚی: ثبّە. ٍەِٛهە گٛری: ئەی 
ٓ ٔبثبرەٚە. ثۆ ڕافیغ كەثەیذ ِٓ ٔبثەیذ فۆ ڕافیغ ٌەىۆهاْ ٌەِ  پێغەِجەهی فٛا

فەهِٛٚی: ئبكەی ٚەهْ ىۆهاْ ثگوْ. وەىۆهأیبْ گود، ٍەِٛهە ڕافیؼی كا ثەىەٚیلا ئیزو 
 ٚویبٔی ثوك.و٘ەهك پێغەِجەهی فٛكا 

 ٚ ػیْیبْ ووك ٔٛێژی ِەغویت ٚو هەس ٌەوێ كا٘بد  ٌەٚێ ِبٔەٚە رب ّەٚ
 گۀغی( 12)ثەِەثغزی پبساعزٕی عەسثبصگەکە ٌەو ؽەوەدا   پێغەِجەهی فٛكا

ی ووكە ئەِیویبْ. كەٍزەیەویْی ٚ ِٛؽەِّەكی وٛڕی ِەٍٍەِە ٘ەڵجژاهكثەرٛأبی 
ی ووكە  ەوٛأی وٛڕی ػەثلٌٚمەیٌمكیبهی ووك وە پبٍەٚأی ربیجەری فۆی ثىەْ ٚ 

 ئەِیویبْ. 
رب  كەٍزی ثەعٛڵە ووكەٚەثەهەٚ ئٛؽٛك وەِێه ثەهٌە ثبٔگی ثەیبٔی ٍٛپبوە 

پێغەِجەسی ٌەٚێ ثیالي ثبٔگی ثەیبٔی كاٚ  (طگەیْزٕە ثبفێه پێی كەگٛروێذ )اٌْٛ
و گىربسێکی ثۆ داْ ٌەعەس ئەوەی کەدەثێذ گىێڕایەڵجٓ و ڵەکبٔی ڕیي کوك ٘بٚە خىدا 

                                                           

ژوأی ژْ وپیبوێه ثىو پیشیؼ ثىوْ هەس دەچىْ ٌەوێ وۆ دەثىٔەوە ثەو هۆیەوە ٔبؤشاثىو  ؽىێٕە وبری خۆی عێئەٚ  2-
 ثە )اٌؾیخیٓ(.

، ػّوٚ ػواثخ ثٓ أًٚ، ىیل ثٓ أهلُ، صبثذ ، ىیل ثٓف١ٙوثٓ ىیل، أٍیل ثٓ  خبة، أٍبِط)ػجل اٌٍٗ ثٓ ػّو ثٓ اٌقٌەوأە:  0-
 (.ؽجزخ، ٍؼل ثٓ األٖٔبهٞ صخثٓ ؽيَ، إٌؼّبْ ثٓ ثْیو ، أثٛ ٍؼیل اٌقلهی، ىیل ثٓ ؽبه
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کەڕۆژ  ، ئیزو ٌێوەٚەْووكثۆ  یٔٛێژی ثەیبٔیِەسدأە ثغۀگٓ و عڵ ٔەکەْ و پبؽبْ 
 ٌەگەڵ ٍٛپبی لٛڕەیِ ٌێه ئبّىوا ثْٛٚ ٚثەڕٚٚٔی یەوزویبْ كەثیٕی. ەىیەوث

ثەِەثەٍزی ٌێلأی ٚهەی  ٍٛپبی لٛڕەیْی ثیٕی ٚ ی وەیػەثلٚڵاڵی وٛڕی ئٛثە
ٌە خضَ و  ( وە222ًٚ )  ثەفۆی ٍٛپبی لٛهەیِثەهىووكٔەٚەی ٚهەی  ٍِٛٛڵّبٔبْ ٚ

، ثەثیبٔٛی ئەٚەی وە گٛایە: ِٛؽەِّەك ذا ثگەڕێزەوە ِەدیٕەثڕیبهی ٌەگىێکبٔی ئەڵمە
ِەىِی  ٚ اڵذثەلَەی ِٕ ِەكیٕە ثّێٕیٕەٚە ٚ ٌە گٛرِٛە ثب ی ٔەووكٚە وەِٕثەلَەی 
ٚ ئێَزبیِ ئێّە ثبٚەڕ ٔبوەیٓ ّەڕ  ٚەرەٚە٘ەه ٌەڕلی ِٕیِ عٌٛەوەوبٔی گێڕا ووكٚە ٚ

وبڵفبِبٔە  ئەگەهیِ ڕٚثلاد ٘یچ ِەعجٛه ٔیٓ ٌەٍەه لَەی ئەٚ ِٕلاڵ ٚ و ڕٚٚ ثلاد
و  فيِەوبٔی ثڕۆْ ّەڕی لٛڕەیِ ثىەْ ثلەیٓ. ثب ِٛؽەِّەك فۆی ٚثەوّٛذ فۆِبْ 

ەگەڵ ٌکێؾەیەکّبْ  ە ٘یچئێّەی فەڵىی ِەكیٕ ئەو ثبثەرەیبْ ٌەگەڵ یەکال ثکۀەوە،
 .و هەس ٔبؽضأییٓ ٌە پێٕبو چیذا ؽەڕیبْ ٌەگەڵ ثکەیٓ ەیٔی یەوبْیلٛڕەیْ
ٌەِەدیٕەدا  و لغەڕۆیؾزىو ثىوبسی ثەڕێضصپیبوێکی ئۀ ساَەؽ ڕیوى یڵاڵثذوەع

ٔبخۆؽجىو،  صۆسی پێ هبوەڵەکبٔی ثیٕی و ییەثئى ڕیىک یڵاڵثذوەعکە ئەو هەڵىێغزەی 
رکبیە کبسی وا ٔەکەْ و پێی گىرٓ: خضِەکبْ  ْىشدێٌ یرىبکەیبْ و ەچىوە عەس ڕێگ

ؽەسِەصاس و ئێّەیؼ ثەس ِەدەْ و خۆربْ   پێغەِجەسو پؾزی کبسی وا ِەکەْ 
پبساعزٕی پەیبَ و پێغەِجەسەکی  وای گەوسە خى یٕبوێپ ەٌثب پێکەوە  سْەوِەکەْ، 
و ؽەسەفی خۆربْ ثغۀگٓ  یبْ هەس ٔەثێذ ٌە پێٕبو پبساعزٕی ؽبسی ِەدیٕە، ثغۀگیٓ

کبسی خۆربٔیٓ و ثەسگشی  ٔەثێذ ئێّە کەط و ەسه ۆخکە لىسەیؼ صەفەسی پێ ٔەثبد، 
 و  ڵغەد بْ ثەسداوەرەیوبٔەوؽزش و  عپەئ ؼڕەیلى ەژڕۆ عێ ربەوەئ ،ٌە ئێّە ثکەْ

یبٍٔەوەڕێٕٓ ثەثێ ئەوەی ؽغبة ثۆ یەک کەط ەد ّەداێئ یوبٔەثبخٔەکبّٔبْ و ٌە دا
هەس  ثبثە ثکەْ؛ خۆ ئێّە ٌەعەسدەِی ٔەفبِیؾذا ئەَ ثێڕێضییەِبْ لجىڵ ٔەکشدووە.

 ِەکەْ ثەاڵَ ڕەؽبیی ئێّە صیبد ثکەْ. و ؽەڕ ٔەثێذ ثّێٕٕەوە
ئەواْ ثڕیبسی پێؾىەخزەی ثْٛٚ ٚ  ثێَٛٚك ساَەؽ ڕیوى یلَەکبٔی ػەثلٚڵاڵ

٘ۀلێه ٌە٘بٚەاڵْ  ،گىێیبْ ثۆ ٔەگشد و عەسۀغبَ هەس گەڕأەوە خۆیبْ داثىو؛ ثۆیە



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 34

 

  
 

 

 جٛٚ ڕێگەیبْ پێ ٔەكەْثبّ یبْپێکەثیٕیبْ كٚٚڕٚٚەکبْ ٍٛٚهْ ٌەٍەه گەڕأەٚە 
ئەٚەی پێ پەٍۀل   ّٚەڕیبْ ٌەگەڵ ثىەْ، ثەاڵَ پێغەِجەهی فٛكا ثگەڕێٕەوە و

و ڕێگەی ٔەدا ڕێی گەڕأەوەیبْ ٌێ  ثڕیبهكاْ ٔەثٛٚ پێی ثبُ ثٛٚ ئەٚاْ ئبىاك ثٓ ٌە
 .ثگیشێذ

٘ۀلێه  وبهیگەهی فواپی ٌەٍەه ٔبفی ٔەؽیبوەیؾیبْ ٘ەڵٛێَزە ئەٚ
ی ٍەه ەِەٌەٍ ٔٛ٘ۆىی ثەهەسدوو ، ثەربیجەد ثەعێ ٘ێْذ یؼٌەثڕٚاكاهەوبٔ

 ٚای روً ٚ ییٛایٙێث ەوئەٍٚییەکبْ  ٍەه ثە ەیضیؽبه ٔٛەث ثەفەىهەعییەکبْ ٚ
ئۀغبَ ەٍەه َەاڵث ثگەڕێٕەٚە؛كٚٚڕٚٚەکبْ ثکەْٚ ٚ ٌەگەڵیبْ  ّٛێٌٓێکوكْ فەهیک ثٛٚ 

 كا.  ثڕیبهی ِبٔەٚەیبْ ٌەگەڵ پێغەِجەه ٘ەڵەیە پبهاٍزٕی ٚفٛای گەٚهە ٌەٚ 
ِْمْنُكْمْ]فٛای گەٚهە كەهثبهەی ئەٚ ٘ەڵٛێَزەی ئەٚاْ كەفەهِٛٚێذ:  ْطَائَِفتَاِف ََْهَّْت ِإْذ

َْولِيػُُّهَما َْواَّللَُّ ْتَػْفَشَل ْاْلُمْؤِمُنوفََْْأْف ْفَػْليَػتَػوَكَِّل ْاَّللَِّ ٌەئێٛە  (0)ٌەٚ کبرەی كٚٚ ٘ۆى :ەٚار .(1)[َوَعَلى
ثەاڵَ فٛای گەٚهە ڕێّٕٛٚی کوكْ  ،ەٚەٕێثىْ ە٘بد و بٔلاڵیكەٚا ثٌەٍِٛٛڵّبٔبْ 

ٔەک ثە٘ێيٚ ثبىٚٚی  پْذ رۀٙب ثەفٛا ثجەٍزٓ كاهاْڕٚاثب ث ،ٚپبهاٍزٕی ٌەٚ ٘ەڵەیە
 .فۆیبْ یبْ پْزیٛأی كٚٚڕٚٚەکبْ

كڵٕیبیی ىیبرویبْ پێجلاد عۀگی ثەكهیبْ كێٕێزەٚە  ٌەٚ ڕٚٚەٚە ٚ ثۆ ئەٚەی كٚارو
ْ]: كەفەهِٛێذپێیبْ ٚ یبك  َْنَصرَُكُم َْتْشُكُروفََْوَلَقْد َْلَعلَُّكْم ْاَّللََّ ْفَاتػَُّقوا َْأِذلٌَّة َْوأَنْػُتْم ْبَِبْدٍر  .(3)[اَّللَُّ
 هەگەئ یبٔلاهەٍەقَزٓ ثیهەٚ ٍ  لاْیرەبهِی ای گەٚهەفٛ٘ەه  لاسیؾكەث ەٌخۆ : ەٚار
 ثۆیە ئەِڕۆیِ رۀٙب ٌەٚ ثزوٍٓ ٚ ،چەٍٚبٚە ٚ کەِیٕەیِ ثْٛٚ كاەژڕۆ ٚەٌ ەٛێئ یچ

ثژێوییەکی  أەّٛووجێزە ث ەفٛكا روٍبٔ ەٌ ٚەئ ىٛەڵثپْذ ٘ەه ثەٚ ثجەٍزٓ، 
 .ەیەٚهەگ ەٚرٕەهوەٍ ثەفْیٕی ئەٚ

                                                           

 (.200ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ ) - 2

کە ئێّە ثىویٓ ئەو ؽزە  ٔبدیبسە خىای گەوسە ٌەثەس ؽىسِەرییبْ ٔبویبْ ٔبثبد ثەاڵَ دوارش خۆیبْ دأیبْ ثەوەدا - ٠
ئبساعزەی کشدووْ ئەواْ ؽبٔبصییبْ ثەو ٔضیکیی  ثىوی کە خۆی ڕێّٕىوی و خىای گەوسە فەسِىو ەچىٔک ثەدڵّبٔذا هبد و

 وثەڵێٕەی خىاوە دەکشد.
 (.202خ )ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢ - 2
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ّکَذ الی ثڕٚاكاهاْ ٌەفٛاروٍبْ ٚ  کەٚارە ٘ۆکبهی ٍەهەکی ٍەهکەٚرٓ ٚ
 .٘ێي یبْ ّزێکی رو یەکالثٛٚٔەٚەیە ثۆ پەیبِەکەی ئەٚ ٔەک ىۆهی ژِبهە ٚ

 ثڕٚاكاهاْ پْذ ٌە٘ۆکبهە ِبكییەکبْ ثکەْ ٚئەِەیِ ئەٚە ٔبگەیۀێذ کە 
ثە٘ۀلیبْ ٚەهٔەگوْ ثەڵکٛ پێٛییَزە ئەٚەی ٌەكەٍزیبْ كێذ ئبِبكەی ثکەْ ثەاڵَ 

ثْيأٓ کەٍەهکەٚرٓ یبْ ّکَذ  جەٍزٓ ٚثپْزیبْ پێ ٔەثەٍزٓ ٚ پْذ رۀٙب ثەفٛا 
 رۀٙب ٌەالی ئەٚەٚەیە ٔەک ّزێکی رو. 

کەِجٛٚ ٘ەهچۀل فۆیْیبْ ثۆ  ڕٚاكاهاْ٘ەهچۀل ژِبهەی ث كهكاەث ەٌئەٚە ثٛٚ 
چٛٔکە کەٍی كٚٚڕٚٚ  ؛ڕاٍزگۆ ٚ گٛێڕایەڵ ثْٛٚ چٛٔکە ثەاڵَ ؛ّەڕ ئبِبكە ٔەکوكثٛٚ

 ٚ بدٔەثٛٚ فٛای گەٚهە فویْزەی ٔبهكە فٛاهەٚە رب ّبٔجەّبٔیبْ ّەڕ ثکٌەڕیيەکبٔیبٔلا 
 .بدٍەهیبْ ثق ٚ بدثەهگوییبْ ٌێجک

ْتَػُقوُؿْإ]: ٘بٚەاڵٔی كەفبرەٚە ٚ كەفەهِٛٚێذٚ  یبكی پێغەِجەه  فٛای گەٚهە ْذ
ُْمنَزِلنيَْ ْاْلَمََلِئَكِة َن ْمِّ ْآََّلٍؼ ْبَِثََلثَِة ْرَبُُّكم ّْيُِدَُّكْم َْأف َْيْكِفَيُكْم ْأََلن َْوتػَْْبَػَلىْ ِْلْلُمْؤِمِننَي َْتْصِِبُوا تػَُّقواِْإف
ُْمَسوِِّمنيَْ ْاْلَمََلِئَكِة َن ْمِّ ْآََّلٍؼ ِْبَْمَسِة ْرَبُُّكم ُّْيِْددُْكْم َذا ْىَ  ْفَػْورِِىْم ْمِّن ْ َوَيَُْتوُكم ُْبْشَرى  ْاَّللَُِّْإَّلَّ َْجَعَلُو َوَما

ْ ْاْلَعزِيِزْاْ٘تَِكيمَِْلُكْمَْولَِتْطَمِئنَّ ِْمْنِْعنِدْاَّللَِّ َْكَفُرواَْأْوْ  قُػُلوُبُكمْبِِوَْْۗوَماْالنَّْصُرِْإَّلَّ َنْالَِّذيَن لِيَػْقَطَعْطََرفًاْمِّ
َْخائِِبنيَْ ْفَػَينَقِلُبوا  ییۀ ًەث ٔلەربْەٚەئ كاهأذ كەگٛد:ڕٚاەٚ کبرەی ثەثئ: ەٚار .(1)[َيْكِبتَػُهْم

، ثەڵێ ئەگەه فویْزە ثٕێوێزە فٛاهەٚە رب کۆِەکیزبْ ثکبد ىاهە٘ ێٍای گەٚهە فٛ ەو
ە ثۆ ئبهاِگوثٓ فٛای گەٚهە ٔەک ٍێ ثەڵکٛ پێٕظ ٘ەىاه فویْز فٛاروً ٚ ٌە

كڵلأەٚەی ئێٛەیە کۆِەکیزبْ كۀێوێزە فٛاهەٚە، ئەٚەیِ رۀٙب ٚەک ِژكەیەک ٚ ثۆ 
ٔییە ثەڵکٛ رۀٙب ٌەالی  یْلائەگەه ٔب ثڕیبهی ٍەهکەٚرٓ ٚ ثوكٔەٚە ٌەكەٍزی ئەٚأ

 ثەكەٍەاڵد ٚ كأبٚەیە ٚ ثۆ ئەٚەیە کەٍەهی ثێجبٚەڕاْ ّۆڕ ثکبد ٚی فٛای گەٚهە
 ثەكەٍزی ثەربڵ ثیبٔگێڕێزەٚە ٔبٚ کەٍٛکبهیبْ. كەٍەاڵریبْ ٍٕٛٚهكاه ثکبد ٚ

                                                           

 (.207 -204ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢بد ) - 2
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د یبْ ّٛێٕێکی بثەكەِەٚە٘برٕەی فٛای گەٚهەیِ ربیجەد ٔییە ثەک ئەَ ثەڵێٓ ٚ
كیبهکواٚەٚە ثەڵکٛ ربلیبِەد ثەهكەٚاِە ٚ ٘ەهکبد كٚاکەٚد ئەٚە كەثێذ ثيأیٓ کێْەکە 

 ٌە ئێّەكایە ٔەک ٌەثەڵێٕەکبٔی فٛای گەٚهە ثەٍەهفَزٕی ٍِٛٛڵّبٔبْ.
 ٍٛپبوەی ووك ٚ پێْڕەٚی ثە پێغەِجەهی فٛا  ەکبْوپبُ گەڕأەٚەی كٚٚڕٚ

كەیٛیَذ ثگبرە كاِێٕی چیبی ئٛؽٛك ثەاڵَ ٍٛپبی ثێجبٚەڕاْ ئەٚ پێلەّزەی ٔێٛاْ 
: وێ ڕێگەیەوی ٔيیه ّه كەثبد پوٍی ئٛؽٛكیبْ گورجٛٚ، ثۆیە ٌە٘بٚەاڵٔی ئەِبْ ٚ

یەوێه  ؟.كاِێٕی چیبوە ثەثێ ئەٚەی ڕٚثەڕٚی ٍٛپبی لٛڕەیِ ثجیٕەٚە ەثّبٔگەیۀێز
ِٓ ڕێگەیەوی وٛهد ّه  گٛری: ئەی پێغەِجەهی فٛكا ە ِە٠ضەفٌە٘بٚەاڵْ ثۀبٚی 

 ٚ  ( كا كەِبٔجبرە ئەٚێ، پێغەِجەهصخثبفەوبٔی )ثۀی ؽبه كەثەَ ثۀبٚ ىەٚی ٚ
ٍٛپبی لٛڕەیِ وەٚرٕە ڕۆژئبٚای ٍٛپبی  یەیبْ گورە ثەه ٚەگ٘بٚەاڵٔی ئەٚ ڕێ

وەٍٛڕألی ّّْێوەوەی  ٍِٛٛڵّبٔبْ، ٌەڕێگبكا وٍىی ئەٍپێه گیوا ٌە َِزی ّّْێوێه ٚ
٘ەهچۀلە ٘ەِیْە گەّجیٓ ثٛٚ، ثەاڵَ وە  ٌەوبالٔەوەی كەه٘ێٕب، پێغەِجەهی فٛكا 

ئەٚەی ثیٕی ثەفبٚەْ ّّْێوەوەی فەهِٛٚ: ّّْێوەوەد ثقەهەٚە وبالٔەوەی، ٘ەهچی 
 . (1) ٍەیوكەوەَ ئەِڕۆ ّّْێوەوبْ ٌەوبالٔەوبٔیبْ كێٕە كەه

ثٛٚ ثۀبٚی ٚی ٔبثیٕبووەٚد ٘ی پیبٚێىی كٚٚڕٌەوبری پەڕیٕەٚەیبْ ڕێیبْ ٌەثبفێه 
ٔبو ثە ٚ ( وە٘ەٍزی ووك ئەٚە ٍٛپبوەی پێغەِجەهە اٌؾبهصٟ ِوثغ ثٓ ل١ظٟ)

 كەیىوك ثەٍەه ٘بٚەاڵٔلا ٚ ثبفەوەی ئەِلا كەپەڕٔەٚە ثەِْذ فۆڵی ٘ەڵلەگود ٚ
كەیگٛد: ئەگەه فۆد  ٘بٚەاڵٔی كەگٛد ٚ ٚ  لَەی ٔبّیویٕی ثەپێغەِجەه

پبّبْ ِْزێه  پێٕبكەَ ثەثبفی ِٕلا ثپەڕیزەٚە ٚگەد كەىأیذ ئەٚا ِٓ ڕێثەپێغەِجەه 
ثە گٛری: ئەگەه كەِٛچبٚرُ كەثیٕی ئەٚ ِْزەفۆڵەَ كەووك  فۆڵی ٘ەڵگود ٚ

ٚیَزیبْ  پیبوەیبْ صۆس ٌەعەس دڵ لىسط ثىوئەو  كەِٛچبٚرلا. ٘بٚەاڵْ ٘ەڵٛێَزەوەی
ٌێی گەڕێٓ، ئەٚە ٚەن چبٚی  فەهِٛٚی: گەی ٔەكاْ ٚێڕ ٌێی ثلەْ، پێغەِجەهی فٛكا 

 ٍەهی ٔبثیٕبیە چبٚی كڵیْی ٔبثیٕبیە.

                                                           

 .ِەثەعزی ئەوە ثىو کە ؽەڕ ڕوو دەداد ٩-
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ئەٚعب  پبّبْ ثەهكەٚاَ ثْٛٚ ٌەڕۆیْزٓ رب گەیْزٕە ئەٚ ّیٛەی كاِێٕی چیبوە ٚ
 ّبهی ِەكیٕە.  پْزی ٍٛپبوەی كا ثەچیبی ئٛؽٛكەٚە ٚڕٚی ووكٔە ٍٛپبی لٛڕەیِ ٚ

 ثەهاٚهكی ٘ێيی ٘ەهكٚٚال: -٩٩
ثجىە ٔبوۀذێکی ثبصسگبٔی هەس ثۆیە ؽبسی ِەککە پێگەیەکی ئبیٕی ثەهێضی هەثىو 

و  ىْخبوەْ داسایی و دەعّبییەیەکی ثبؽج دأیؾزىأەکەیؾیگەوسە ٌۀبوچەکذا و 
ٌەکبری پێىیغزذا و  دەهبرٓو ثەدەِیبٔەوە  ٌێذەگشرٓ خەڵکیؼ رب ئبعزێکی ثبػ ڕێضیبْ 

 دەکشدْ.کۆِەکیبْ 
ٚ ٘ەهچییبْ و هبوەاڵٔی ربصە چىوثىؤە ؽبسی ِەدیٕە  ِجەس ٌەثەساِجەسدا پێغە

ٔی پێغەِجەه ىوّبهی ِەكیٕەیِ ثەه ٌەچٚ  ەیْییەکبْ ٌێیبْ ىەٚد کوكثْٛٚڕ٘ەثٛٚ لٛ
  و  گەٌێکی پەسرەواصە و فشە ئبییٓ ،پڕ ثىو ٌەدەسدو ٔەخۆؽی ،ثىوّبهێکی ٚێوأە

وایکشدثىو دەوڵەری ِەدیٕە ، ئەِبٔە هەِىوی رێذا ثىو فشە ڕگەص و ٔبؽەص ثەیەکی
 ٌەعەسەربدا صۆس کەَ دەعذ و ثێ داسایی ثێذ.

و عىپبی  عىپبی پێغەِجەس هێض و ئبِبدەکبسییەکبٔی هەس ثۆیە ثباڵٔغی 
 دەکەوێذ:ىوْ، هەس وەک ٌەَ ئبِبسأەدا دەسثۆ عۀگ وەک یەک ٔەثلىڕەیؼ 
، ِبثٛیەٚە( چەولاهیبْ 722)پبُ وْبٔەٚەی كٚٚڕٚەوبْ   ٍٛپبی پێغەِجەه 

 یبْ ٌەگەڵجىو.چەولاه( 2222ٍٛپبی لٛڕەیِ )
( ّٚٚزوی 2222ٍٛپبی لٛڕەیِ )هیچ وؽزشیبْ پێ ٔەثىو،   ٍٛپبی پێغەِجەه

 .هەڵگشرجىوِبٔەٚەیبْ  پێلاٚیَزی ّەڕ ٚ عجەفبٔە ٚ ثبه٘ەڵگویبْ پێجٛٚ وە چەن ٚ
( 022)ٍٛپبی لٛهەیِ ، ( ئەٍپ ٍٛاهیبْ ٌەگەڵ ث0ٚٛرۀٙب )  ٍٛپبی پێغەِجەه

 .ٍٛاهیبْ ٌەگەڵ ثٛٚ ئەٍپ
( 722ٍٛپبی لٛڕەیِ ) ،( ىهێپۆّیبْ ٌەگەڵ ث222ٚٛ)  ٍٛپبی پێغەِجەه
  .ىهێپۆّیبْ ٌەگەڵ ثٛٚ

( 222) ٍٛپبی لٛڕەیِ ثٛٚ. ( ریو٘بٚێژیبْ ٌەگەڵ12)  ٍٛپبی پێغەِجەه
 .ٌەگەڵ ثٛٚ بْریو٘بٚێژی
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ئەَ كٚٚ ٍٛپبیە ٌە٘یچ ڕٚیەوی ٍەهثبىییەٚە ٘بٚربی یەن  ئبِبهأەثەپێی ئەَ 
داڕؽذ رب ثزىأێذ ٔەفْەیەوی ٍەهثبىی رۆوّەی   ثۆیە پێغەِجەهی فٛكا ؛ٔەثْٛٚ

 لەسەثىوی ئەو ٔبثەساِجەسییە ثکبرەوە ٌە هێض و رىأبی عەسثبصییذا. 
 :ی عىپبی ثڕواداساْڕوثەڕوثىٔەوۀەفْەی  -٩٠

ٌۀبٚ  ثۀبٚثبٔگ ثْٛٚ یەٚەیٌێٙبرٛٚی ٍەهثبى ٚ ٌەڕٚٚی رٛأب ەیِسٍەهأی لٛ
٘ەهگیي   داپێىلاكأەوبٔیبْ ٌەگەڵ پێغەِجەه ثەاڵَ ثەكهێژای ّەڕ ٚ ؛ػەهەثلا

ٔەفْە ٍەهثبىییە  گوەٚی ٌێ ثجۀەٚە، غەىای ئٛؽٛك ٚثۆ رۀهب عبسێکیؼ ٔەیبٔزٛأیٛە 
 .ْەڕاٍزیٚی ئەٚ وىیٕل ثەڵگەیەکیرۆوّەوەی 

كاِێٕی چیبی  ەگەّزجٛٚ  ( ڕۆژ پێِ پێغەِجەه2)ەیؼ ڕهەسچۀذە عىپبی لى 
 ثەاڵَ ٌەوەَ ؛یبْ كاثٛٚولا فۆیبْ ٚ ٚاڵفەوبٔیبْ ثەرەٚاٚی پْٛیؾڕۆژە (2)ٌەٚ و ئٛؽٛك 

 ٚٔی فۆیبْ ّٛێٕێىی رەٚاٚ پێلەّزیبْ ثۆ ٍٛپبوەیبْ ٘ەڵجژاهكثٛٚ.ىئەىِ
ٍەهثبىگە پێْزو ثبٍّبْ ووك كاِێٕی چیبوەی ٚەن  ٚەن ثەاڵَ پێغەِجەه 

ٔیٛی  چٛٔىە كەیيأی ژِبهەی ٍەهثبىأی لٛڕەیِ ٔيیىەی چٛاه ئەٚۀلە ٚ ؛٘ەڵجژاهك
پێىیغزە ثۆیە  ؛ٌەٍەه كهٍٚذ كەوبد ی علییبْەیِ ِەروٍیٍٚٛپبوەی ئەِە ٚئە

چیبکە ثبؽزشیٓ پێگەیە پێگەیەک هەثێذ رب ٌە کبری ٔبچبسیذا پۀبی پێ ثەسْ و داِێٕی 
 . ی پێىە ثذەْپْزكەرٛأٓ ٌەوبری ٔبچبهیلا و 

 ثەّەٚە:پبّبْ ٍٛپبوەی ووك ثەٍێ 
ەٍەه ٌفْبهی ىۆه  ٌەکبری ؽەڕ و پێکذادأذاهەِیؾە  وە ئەَ ثەؽە :ٔبٚەڕاٍذ -

 ىۆهثەی ٍەهووكە ئبىا ٚ فۆی ٍەهپەهّزی كەووك ٚثێذ كهٍٚذ كە
 .ثەرٛأبوبٔی ٌەٚ ثەّە عێگیو ووك

 یشی کىڕی عەِش.ِٛٔنٍپبهك ثە ئەَ ثەؽەی  :الی ڕاٍذ -
ِیمذادی کىڕی  ٚ ىٚثەیوی کٛڕی ػەٚٚاٍَپبهك ثە  ئەَ ثەّەیْی :چەپ الی -

 یْی ووكە یبهیلەكەهی.ئەعىەد
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كەیيأی الی چەپی ٍٛپبوەی ِەروٍی ٌەٍەهە یەوەَ ٌەثەه ئەٚەی   پێغەِجەه
 كٚٚەِیِ ٌەثەه ئەٚەی ثیٕی فبٌیلی وٛڕی ٚەٌیل وە، ٔبٚچەوەی پێلەّذ ثٛٚ

چەوەٚە ٌەالی  ڕئەٍپَٛاهی پ (222)ٍەهووكەیەوی ٍەهثبىی ٌێٙبرٛی لٛڕەیِ ثٛٚ ثە 
 ٘ەه ثۆیە عیبٚاى ٌە ڕاٍزی ٍٛپبوەی لٛڕەیْٓ ٚثەهاِجەه ئەَ الی چەپە ّەڕ كەوەْ.

ربیجەد ئبِۆژگبهی ىٚثەیوی  ثە كأب ٚ الوبٔی رو كٚٚ ٍەهووكەی ٍەهثبىی ثۆ ئەَ الیە
 ٚهكی چبٚكێوی عّٛعٛڵەوبٔی ثىبد.  ثە زەٚە ٚی فبٌیل ثٛەٍزێوٚثەڕٚوووك وە ڕ

كٚارو ٚ٘ەه ثۆ ىیبرو رۆوّە ووكٔی ئەَ الیەی ٍٛپبوە وە ِەروٍی ٌەٍەهثٛٚ گەڕا 
ٌێٙبرٛی ٌێ ٘ەڵجژاهكْ ٚ  ڕاٍذ ٚ ( ریو٘بٚێژی ىۆه كەٍذ12) وبٔیلا ٚڵەثۀبٚ ٘بٚە

ٌەّبفێىی ثچٛن ثۀبٚی )ػیٕیٓ( وە  ووكە ئەِیویبْ ٚعىثەیشی ٛڕی کػەثلٚڵاڵی 
َ( ٌەٍٛپبوەی 212( وە ٔيیىەی )عجً اٌوِبح –ئێَزە ٔبٍواٚە ثە )ّبفی ریو٘بٚێژەوبْ 

: ریوثبهأی فەهِٛٚڕٚٚی ووكە ئەِیوەوەیبْ ٚپێی  فۆی كٚٚه ثٛٚ عێگیوی ووكْ ٚ
ثەئەٍپەوبٔیبْ ثگۀە  ٔە٘یڵٓ پْزّبْ ٌێجگوْ ٚ ئەٍپ ٍٛاهەوبٔی لٛڕەیِ ثىەْ ٚ

ٌەّبفەوە ِەیۀە  كەْ ٚٚیلا ئێٛە ّٛێٕەوبٔی فۆربْ ثەهِەِبْ، ٘ەهچیِ ڕٍەه
فەهِٛٚی: پْزّبْ ثپبهێيْ ثب ٌەپْزەٚە  فٛاهەٚە. پبّبْ ڕٚٚی ووكە ریو٘بٚێژەوبْ ٚ

چٛٔىە ئەٍپ ڕٚ ٌەریو ٔبوبد،  ؛ریوثبهأی ئەٍپ ٍٛاهەوبْ ثىەْ ،ىەفەهِبْ پێ ٔەثەْ
 ە ٍەهوەٚرٛ كەثیٓ، ئەگەه ثیٕیزبْ وٛژهایٓ ٚرب ئێٛە ٌەّٛێٕەوبٔی فۆربْ ثّێٕٕەٚە ئێّ

ِەیۀە فٛاهەٚە رب  لەٌٛكاڵ كایە الّەوبّٔبْ ئێٛە ّٛێٕەوبٔی فۆربْ چۆڵ ِەوەْ ٚ
ٌۀبِٚبْ ثوكْ ٘ەه  فۆَ كۀێوَ ثەّٛێٕزبٔب، ئەگەهیِ ٍەهوەٚریٓ ثەٍەهیبٔلا ٚ

ّبیەد فٛایە گیبْ ِٓ رۆ كەوەِە  ،ِەیۀە فٛاهەٚە رب فۆَ كۀێوَ ثەّٛێٕزبٔب
 پبّبْ ٍێ ئباڵی ثۆ ٍٛپبوەی كهٍٚذ ووك: ثەٍەهیبٔەٚە،

 یش.ی کٛڕی ِٛٔنثؽەثجب :كایە كەٍذ ٚ فەىهەعییەوبْ یەک ثۆئباڵ -

 ەیش.ضؽىئٍٛەیلی کٛڕی كایە كەٍذ:  ٚ ئەٍٚییەوبْ ەک ثۆئباڵی -
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عەثی کىڕی عىِەیشی ِٕٛكەٍذ: جەسەکبْ و دایە وۆچ ەک ثۆئباڵی -
 .(1)عەثذەسی

رب  ّەڕ ٘ەڵٕەگیوٍێٕێذ وەً ٌەفۆیەٚە كەٍذ ٔەوبرەٚە ٚكاٚایْی ٌێىوكْ وە 
 .خۆی فەسِبٔیبْ پێ ٔەکبد

 ثەهىووكٔەٚەی ٚهەی ٍەهثبىەوبْ: -٩٣
ڕێىبهە ٍەهثبىییەوبٔی ّەڕی رەٚاٚ ٔەخؾە و ٘ەِٛٚ  پبُ ئەٚەی پێغەِجەه 

ٔبْ ٌەٍەه ئەٚەی ثەٚ پەڕی رٛأبیبٔەٚە  ٘ەڵی ووك، ئەٚعب ٚربهێىی ثۆ ٘بٚەاڵٔی كا ٚ
ثْيأٓ وەٍەهوەٚرٓ  گٛێڕایەڵجٓ ٚ رب كەرٛأٓ فۆڕاگو ٚ ٌەپێٕبٚ فٛاكا ثغۀگٓ ٚ

 ٔەٚەیە ثۆ فٛای گەٚهە.ویەوالثٛ ثبٚەڕ ٚ ە ثەڵىٛ ثەیرفبلی ّەڕ ٔی ثەىۆهی ژِبهە ٚ
فەهِٛٚی: وێ  ئەٚعب ثۆ ئەٚەی ىیبرو ٘بٔیبْ ثلاد ّّْێوەوەی فۆی ٘ەڵىێْب ٚ

ىٚثەیو ٘ەِٛٚیبْ  ػەٌی ٚ ػِٛەه ٚ وو ٚەَ ّّْێوە كەكاد، ئەثٛ ثەئ یؽەلئەِڕۆ 
ٔەیلا  كەٍزیبْ ثۆ كهێژ ووك ٘ەه یەن ٌەعێی فۆی گٛری: ِٓ. پێغەِجەه 

ئەی پێغەِجەهی فٛكا گٛری:  و ثٛٚ ٘برە پێْەٚە ٚعبٔەدئەثٛ پیبٚێه ٔبٚی  یبْ،ثەوەٍ
 ؟. فەهِٛٚی: ٌە كٚژِٕی پێ ثلەیذ رب كەچەِێزەٚە. گٛری: ەیؽەلی ئەٚ ّّْێوە چی

ٚیَزی ىیبرو ثیٛهٚژێٕێذ  ثیلە ثەِٓ ِٓ ؽەلی فۆی پێ كەكەَ. پێغەِجەه 
ّەڕی پێ ثىەیذ.  گٛری: ی ڕیضەکبٔەوە فەهِٛٚی: كەروٍُ ثزلەِێ ٚ ثچیذ ٌە پْز

ّیوەوەی پێ  ٔبوەَ. پێغەِجەهی فٛكا  ّزی ٚا ٔەثەفٛا ئەی پێغەِجەهی فٛكا 
 ،ٚەییەثەٍزی ثۀبٚچەٚأ پەڕۆیەوی ٍٛهی پێجٛٚ كەهیٙێٕب ٚ ٚعبٔەدئەثٛ كا، ئەٚعب 

٘بٚەاڵْ وە ئەٚەیبْ ثیٕی گٛریبْ: ئەثٛ كٚعبٔە پەڕۆی ِەهگی كەه٘ێٕب؛ چٛٔىە 
كٚارو ثەفۆثبكأەٚە  ،ٔەِبْ كەوبد كەیبٔيأی وە ئەٚ پەڕۆیە ثجەٍزێذ ّەڕی ِبْ ٚ

 ٘ەڵگورٛە ٚ پێغەِجەهی  ّؾێشیّبٔبىی كەووك وە ّ ثۀبٚ ڕیيەوبٔلا كەڕۆی ٚ
 ٛد: گكەی ّیؼوی كەگٛد ٚ

                                                           

صۆسثەی دأیؾزىأی ؽبسی ِەدیٕە ٌەعەس دەعزی ئەو ِىعىڵّبْ  ثۆ ِەدیٕە و ئەَ الوە یەوەَ ّٔبیٕذەی پێغەِجەس ثى  ٩-
هەس ثۆیە هەڵگشی  ؛ٌەوۆٔەوە ئباڵ هەڵگشأی ؽەڕ ثىوٌْە ثٕەِبڵەی )ثٕی عجذاٌذاس( ثىو ئەَ ثٕەِبڵەیەیؼ هەس  ثىوْ و

 ئباڵوەی لىڕەیؾیؼ هەس ٌەَ ثٕەِبڵەیە ثىو.
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 ٚ ٔؾٓ ثبٌَفؼ ٌلٜ إٌق١ً**  أٔب اٌنٞ ػب٘لٟٔ ف١ٍٍٟ
 أضوة ث١َف اٌٍٗ ٚاٌوٍٛي **  أال ألَٛ اٌل٘و فٟ اٌى١ٛي 

وەثەّّْێوی فۆّەٚیَزەوەَ الی كاهفٛهِبوبْ ثەڵێٕی ٌێٛەهگورُ، : ُِٕ ەٚار
خۆَ  ٘ەهگیي ٌەپْزەٚە پێغەِجەهەوەی ٌەپێْەٚەی ڕیيەوبْ ّەڕ ثىەَ ٚ ٚ فٛای گەٚهە
 .ؽەؽبس ٔەدەَ

کەعەیشی ڕۆیؾزٓ و خۆثبدأەکەی کشد فەسِىوی خىای  پێغەِجەسی خىدا 
 گەوسە ئەو عۆسە ڕۆؽزٕەی پێ خۆػ ٔییە ِەگەس ٌەَ کبربٔەدا ٔەثێذ. 

 :ڕوثەڕوثىؤەوەی عىپبی لىسەیؼٔەفْەی  -٩٤
ئەثٛ ٍٛفیبٔی وٛڕی ؽەهثی گەٚهەی ثە  ی لٛڕەیٍِٛپبگؾزی عەسکشدایەری 

ٚ  پێشدساٍلی وٛڕی ٚەٌیل یفبٌثە  یؼالی ڕاٍزی ٍٛپبوەٍەهووكایەری  ،عپێشدساویٕبٔە 
ػیىویّەی ثە الی چەپیْی و  ( ٍەهثبىی پیبكەی ٌەگەڵ ث122ْٚٛ( ئەٍپَٛاه ٚ )222)

( ٍەهثبىی پیبكەی 122ٚ)( ئەٍپَٛاه 222ئەٚیِ ثە٘ەِبْ ّێٛە ) وٛڕی ئەثٛ عەً٘ ٚ
ٚ   ٕەفٛأی وٛڕی ئِّٛەیە داثىوە دەعذ ٍٛپبی پیبكەیْیبْعەسکشدایەری  ٌەگەڵ ثْٛٚ.

ٚە فەهِبٔلەی ریو ٘بٚێژەوبْ ىػەثلٚڵاڵی وٛڕی ڕەثیؼەیْیبْ ووكث ،ی وٛڕی ػبٓػەِو
 .ٌەگەڵ ثٛٚ یبْ( ریو٘بٚێژی ثەرٛأب222وە )

ەڵؾەی طاٌلاه( ثۀبٚی  ٌۀەٚەی )ػجلٍٛپبوەیْیبْ كاثٛٚە كەٍزی پیبٚێه  ئباڵی
عێگورٕەٚەی  ثۆ ٘بٚوبهی ٚ  كەٍزەیەویْیبْ ٌە٘ەِبْ ثٕەِبڵە ٚ ەڵؾەطوٛڕی ئەثی 

 ەڵؾە ٘ەڵجژاهكثٛٚ.ط
ىیبرو  ثٕەِبڵەوەی ثلاد ثۆ ّەڕ ٚ ەڵؾە ٚطئەثٛ ٍٛفیبْ ثۆ ئەٚەی ىیبرو عۆّی 

ٚ  ەڵؾەط٘بٚەاڵٔی، ڕٚٚی ووكە  ٚ هیبْ ثىبد ثەهاِجەه پێغەِجەه وڕلئەٍزٛ
گٛری: ٌەثەكهیْلا ئێٛە ٘ەڵگوی ئباڵی  ثیوی عۀگی ثەكهی فَزٕەٚە ٚ ٘بٚوبهەوبٔی ٚ
ئباڵ ثیٕیزبْ چیّبْ ثەٍەه ٘بد، ٚهەی ٍٛپب ثۀلە ثەئباڵوەیەٚە ئەگەه  ئێّە ثْٛٚ ٚ

ثیپبهێيْ،  وەٚد ٚهەی ٍٛپبوەی ٌەگەڵ كەوەٚێذ، عب یبْ ئەٚەرب ِەهكأە ٘ەڵیگوْ ٚ
 فۆِبْ ثب ئەٚ ئەهوەربْ ٌەوۆڵ ثىەیٕەٚە. ییبٔیِ ثیلۀەٚە كەٍز



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 42

 

  
 

 

٘ەٍزی ثویٕلاه ووكْ ثۆیە ٘ۀلێىیبْ  لَەوبٔی ئەثٛ ٍٛفیبْ ىۆه وبهی رێىوكْ ٚ
گٛریبْ: ئباڵ ٌە ئێّە  ٚٔەٚە ثەگژیب ٚىثەرٛٔلی چ ٚیَزیبْ پەالِبهی ثلەْ ٚ

 ٚەهكەگویزەٚە؟!! ثب ّەڕ كەٍزپێجىبد كەثیٕیذ چی كەوەیٓ.
ٚ ئەِغبه  ئبِبٔغەوەی پێىب ثٛ ٍٛفیبْ ٘ەٍزی ووك لَەوبٔی عێی فۆی گود ٚئە

٘ەهٚایِ ثٛٚ چٛٔىە ٍەهعەَ ئباڵ  ٔەِبْ كەوەْ ٚ ٘ەڵگوەوبْ ّەڕی ِبْ ٚ ئباڵ
 ثٕجڕ ثْٛٚ. ٘ەڵگوەوبٔی ٔەٚەی )ػجل اٌلاه( ٌەّەڕەوەكا وٛژهاْ ٚ

 :عەسەربکبٔی پێکبهەڵپژاْ -٩٥
ثٛٚ، كەیٛیَذ رۆڵەی وٛژهاٚەوبٔی ثەكه  ٘یٕلی وچی ػٛرجە وە ىۆه كاؿ ٌەكڵ

ثىبرەٚە، ثە پێچەٚأەی ئبفوەرەوبٔی روەٚە وەٌەپْزی ٍٛپبوەٚە ٚەٍزبثْٛٚ، ئەَ ٘برجٛٚە 
ّبٔبِەی ثەّبٔی  ثە٘ەِبْ ِەثەٍزی ئەثٛ ٍٛفیبٔی ٘بٍٚەهی ّیؼو ٚ پێْی ٍٛپبوە ٚ
رب  ثەهى ثىبرەٚە ٚٚهەیبْ جل اٌلاه( كا ٘ەڵلەكا، ثۆ ئەٚەی ٔەٚەی )ػ ئباڵ٘ەڵگەهەوبْ ٚ

 كٚا كڵۆپی فٛێٕیبْ ثغۀگٓ ٚكەیگٛد.
 وثب ثىً ثزبهضه * ألك٠با حٚیٙب ثٕی ػجل اٌلاه * ٚیٙب ؽّب

، ئبكەی پبهێيەهأی فبن ٚٚاڵد، ثە٘ەهچی ثڕەه (ػجل اٌلاه): ئبكەی ٔەٚەوبٔی ەٚار
 بْ كەْ.یٚ ریوربْ ٘ەیە ٌێ ّیو ٚ

ٚیَزی یەوڕیيی ٍٛپبی ئەثٍٛٛفیبْ ثەه ٌەكەٍزپێىوكٔی ّەڕ ٌێيأبٔە 
پْزیٛأبٔی ّبهی  وبٔی ّبهی ِەوىە ٚجەهەوێْە ٌۀێٛاْ وۆچ ٍِٛٛڵّبٔبْ پەهد ثىبد ٚ

ێٛە ٔە٘برٛٚیٓ ٘بٚاهی ووك: ئێّە ثۆ ّەڕی ئ ٚی رێىوكْ ٚوڕ و ِەكیٕە كهٍٚذ ثىبد
 ئبِۆىاوبٔی فۆِبْ ّەڕ كەوەیٓ.  ٌێّبْ گەڕێٓ ٌەگەڵ

 ەرٛٔلی ٚەاڵِی ئەثٛ ٍٛفیبٔیبْ كایەٚە ٚگٛێیبْ ٌەٚە ثٛٚ ىۆه ث پْزیٛأەوبْ وە 
 پالٔەوەی ٍەهی ٔەگود.
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 ٚی ٌەوڕ يوە چٛە كەهەٚە ٚیڕ ٌە و ك ٘ەِبْ ٘ەٚڵیلایِوی فبٍبپبُ ئەٚ  ئەثٛ ػ
فٛای گەٚهە ٌۀبٚد  ثەڵێ گٛریبْ: ؟.(1) گٛری: ئەٍٚییەوبْ ِٓ كۀبٍٓ ٘بٚەاڵْ ووك ٚ

ثە لىڕەیؾییەکبْ داثىو کە ئەگەس ئەِە ٌە کبرێکذا کە ئەو ثەڵێٕی  ثجبد ئەی كٚٚڕٚٚ.
 ثەس دەدەْ و پؾزیىأی ٌەِٓ دەکەْ.  خضِەکبُٔ ِٓ ثجیٕٓ یەکغەس پؾزی پێغەِجەس

 ەیِ ثۆ پەهرىوكٔی ڕیيی ٍِٛٛڵّبٔبْ ثێ ئۀغبَ ثٛٚ.سثەَ ّێٛاىە ٘ەٚڵەوبٔی لٛ
ٚهەی ٍِٛٛڵّبٔبْ یەٚە یەیِ ٚیَزی ٌەڕێگەی ىۆهأجبىی ربوە وەٍسكٚارو لٛ
ەڵؾەی ٘ەڵگوی ئباڵی لٛڕەیِ وە طەڵؾەی وٛڕی ئەثی ط ئەٚ ِەثەٍزە ثڕٚفێٕێذ، ثۆ

كاٚای  ، ثەٍٛاهی ّٚزوەوەیەٚە ٘برە كەهەٚەی ٍٛپبوە ٚؤبٍواثٛ ثە پبڵەٚأی ٍٛپب
ىۆهأی ٌەگەڵ ٌێی ثچێزە پێؼ و ٍٛڵّبٔبْ ووك، وەً ٔەیلەٚێوا ىِ ىی ٌەىۆهأجب

ٔبوبٚ  ىۆهأُ ٌەگەڵ ثگوێذ، ٌەثگوێذ، ئەٚیِ ٘ەه كٚٚثبهەی كەووكەٚە: وێ ٘ەیە 
ٌەچبٚروٚوبٔێىلا گەیْزە  ىٚثەیوی وٛڕی ػەٚٚاَ ٚەن ثوٍٚىە ثۆی چٛٚە كەهەٚە ٚ

 فۆی ٘ەڵلایە ٍەه ّٚزوەوەی ٚ ،ِۆڵەری ٔەكا ٌە ّٚزوەوەی ثێزە فٛاهەٚە ٍەهی ٚ
 گالٔلی ٚ كەٍزجەعێ وّٛزی، ئەَ ڕٚٚكاٚە ٍٛپبی لٛڕەیْی ٘ەژأل ٚ ٌٛری ّىبٔلْ.

وەئەٚەی ثیٕی ثەكۀگی ثەهى رەوجیوی ووك، ٘بٚەاڵٔیِ ٘ەِٛٚیبْ  پێغەِجەه  
فەهِٛٚی: ٘ەه  پڕ ثەكەَ ٘بٚاهیبْ ووك )اٌٍٗ أوجو(. ئەٚعب پێغەِجەه  ثەكٚیلا ٚ

پێغەِجەهێه وۆِەڵێه كۆٍزی كڵَۆىی ٘ەثٛٚە ٌە٘بٚەاڵٔی، كۆٍزی كڵَۆىی ِٕیِ 
 ىٚثەیوی وٛڕی ػەٚٚاِە. 

 :عەسیربپێکبهەڵپژأی عەس -٩٦
ەڵؾە وەٍی روی لٛڕەیِ ٔەیٛێوا كاٚای ىۆهأجبىی ثىبد ثۆیە طٌەكٚای وّٛزٕی 

ثەِەثەٍزی  لٛڕەیِ ثڕیبهی ٘ێوّىوكٔی گْزی كەٍزپێىوك، پێغەِجەهی فٛكا 
ەیِ فەهِبٔی ووكثٛٚ وە ٘بٚەاڵٔی عەفذ ٌەٍەه وّٛزٕی سڕٚفبٔلٔی ٚهەی ٍٛپبی لٛ

 ثۆیە ٘ەهوەً ئباڵوەی ٘ەڵلەگود كەیبٔىّٛذ. ؛ەیِ ثىۀەٚەهی لٛبٔئباڵ ٘ەڵگوەو

                                                           

پێغەِجەس پؾزی وئەو وبسەوەی ثیجیٕٓ ثچٓ ثۆ الی  وەط و و چىٔىە خۆیؾی ئەوعی ثىو ئىِێذی واثىو ئەگەس ثٕەِبڵە ٩-
 .ْثەسثذە 
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ەڵؾە ئباڵوەی ٘ەڵگود ؽەِيە ثۆی طەڵؾە ػٍّٛبٔی ثوای طٌە كٚای وّٛزٕی  
وّٛزی، كٚارو ئەثٛ  ٘ەڵگورجٛ ٌەثٕب ثڕی ٚ چٛٚ ّیوێىی ٌەٚ ثبڵەی كا وە ئباڵوەی پێ

 ریوێىی رێگود گەهكٔی پێىب ٚ ٍٓەػیلی ثوایبْ ٘ەڵی گود ٍەػلی وٛڕی ئەثی ٚەلمب
بثیذ ریوێىی صەڵؾە ٘ەڵیگود ػبّٕی وٛڕی طئەٚیِ وٛژها، كٚارو ٍِٛبفیؼی وٛڕی 

كٚای  ،(1)ی ثوای ٘ەڵیگود، ػبُٕ ئەٚیْی وّٛذصرێگود ئەٚیِ وٛژها، كٚای ئەٚ ؽبه
ئەٚاْ ویالثی ثوایبْ ٘ەڵیگود ىٚثەیو ئەٚیْی وّٛذ، كٚارو ثوای چٛاهەِیبْ عەٌالٍی 

 ػٛثەیلٌٚاڵ ئەٚیْی وّٛذ.ەڵؾەی وٛڕی طەڵؾە ٘ەڵیگود طوٛڕی 
( وەً 22ثەَ ّێٛەیە ٘ەهوەً ئباڵوەی ٘ەڵلەگود كەٍزجەعێ كەیبٔىّٛذ، رب ) 

ئیزو پیبٚێه ٌەٚ ثٕەِبڵەیە ٔەِب ئباڵوە  ٌۀەٚەی )ػجل اٌلاه( ٌەٍەه ئباڵوە وٛژهاْ ٚ
 ٘ەڵجگوێذ.  

ئباڵوەی ٘ەڵگود ىئبة ؽەثەّی ثٕەِبڵەوەیبْ ثۀبٚی ٕکۆیٍەیەکی ٌەپبُ ئەٚاْ 
ىۆه ٌەگەٚهەوبٔی ىیبرو ثەهگوی ٌێىوك، ربكەٍزی ڕاٍزیبْ ثڕی ئەٚعب ثە چەپی  ٚ

 ٚ ثە ٍِی ئباڵوەی ٘ەڵگود رب وّٛزیبْ.  ئباڵوەی گود، وەچەپیبْ ثڕی ئەٚعب ثەٍٕگ
چٛٔىە  ؛ئیزو ٘یچ وەً ٌەلٛڕەیِ ٔەیلەٚێوا ئباڵوە ٘ەڵجگوێذىئبة ٕكٚای وّٛزٕی 

ەیِ سووكۆرە ئبِبٔظ، ئیزو ئباڵوەی لٛ وەیبْكەیبٔيأی ٍِٛٛڵّبٔبْ وّٛزٕی ئباڵ٘ەڵگوە
 هەی ثێجبٚەڕاْ ثەرەٚاٚی ڕٚفب. ثٛ ثەژێو پێٛە، ثەٚەیِ ٚ وەٚرە ٍەه ىەٚی ٚ

                                                           

گىری: وىڕَ وێ  و عەسی خغزە عەس ڕأی و ڕایىشد پەالِبسیذا وەورە عەس صەوی، عىالفەی دایىی پێىشا و سوبرێه ؽبس ٩-
ٌێی دایذ، گىری: ٔبصأُ ثەط گىێُ ٌێجىو وەٌێیذاَ گىری: ثیگشە ِٓ وىڕی ئەثی ئەفٍەؽُ، ئیزش صأی ثىىژی وىڕەوەی 

ەصسیؾی وشد ( وؽزش دەدەِە هەس وەعێه عەسی عبصُّ ثۆ ثێٕێذ، ٩٣٣ٔ)عبصُ( ە پیبوێه ثىو ٌە وۆچجەساْ، عىالفە گىری )
ٔەصسی وشدثىو وە هەرب  داخىا ٔێىاْ خۆی و ٌە ٌەعەس خۆی وە دەثێذ ٌەوەٌٍەی عەسی عبصّذا عبسەق ثخىارەوە، عبصّیؼ

 بوەڕێىەوە ٔەهیچ ثێجبوەڕێه دەعزی رێىە ثذاد.جِبوە ٔەدەعذ ثذاد ٌە هیچ ثێ
ثیجەْ ثۆ عىالفە ثۆ  عەسی ٌێجىۀەوە و دواعبس عبصُ ٌە یەوێه ٌە غەصاوبٔذا ؽەهیذ دەثێذ ثێجبوەڕاْ صۆس هەوڵ دەدەْ

ثەهیچ ؽێىەیەن  ذ، ثەاڵَ ؽبسە صەسدەواڵەیەوی صۆس دەوسی الؽەوەی دەداد وێئەوەی دیبسی عەد وؽزشەوەیبْ دەعىەو
عەسەوەی ثجەْ، وە ؽەو دەگەڕێٕەوە و ێٕەوە ڕؽەو ثگە کە ٔبرىأٓ ٌێی ٔضیه ثجٕەوە، ثۀبچبسی واصی ٌێ دێٕٓ ثەو ٔیبصەی

ٔەثە  و یٕذووییص ٔەثە دیبس ٔەِبوە، ثۆیە خىای گەوسە ٔەصسەوەی ثۆ هێٕبیە دی و ؽەوەی ئبو ثشدوێزی ودەثیٕٓ ال
 س الؽەوەی ٔەوەود.ی ثێجبوەڕاْ دەعزیبْ ثەیثەِشدوو
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 فبٌیلی وٛڕی ٚەٌیل ثەِەثەٍزی پێچەٚأەووكٔەٚەی ئبڕاٍزەی ّەڕەوە ٚ
٘ەٚڵی  ّپوىەووكٔی ٍِٛٛڵّبٔبْ ٍێ عبه ٘ێوّی رٛٔلی ووكە ٍەه الی چەپی ٍٛپبوە ٚ

ٌەٚێٛە پْزی ٍِٛٛڵّبٔبْ ثگوێذ، ثەاڵَ ریو ٘بٚێژەوبْ ِۆڵەریبْ ٔەكەكا ٔيیه ثێزەٚە كا 
 ەیِ رەٚاٚ ثێ ٘یٛا ثْٛٚ.ڕ٘ەه ٍێ ٘ێوّەوەیبْ ّىبٔل، ثەِەیِ ٍٛپبی لٛ ٚ

 ەیْیبْ كەكا ٚڕّەڕەوەٚە ثەرٛٔلی ٌە ٍٛپبوەی لٛ ٍِٛٛڵّبٔبْ ٌە٘ەه ٍێ الی
ثىٛژە ثٛٚ، كهّّٚی ثێجبٚەڕأیِ )یب : ثىٛژە ەكهّّٚی ّەڕەوەیْیبْ )أِذ، أِذ( ٚار

 : ٘بٚاه ثۆ ػٛىىا ٘بٚاه ثۆ ٘ٛثەي ثٛٚ.ە(. ٚارًٌؼيا، یبٌٙج
ثەهگەی ٘ێوّی  ەیِ ثۆِبٚەیەوی ىۆه وەَ رٛأی ثەهگوی ثىبد ٚڕلٛعىپبی 

٘ەهیەن ٌەّٛێٕی  ٍِٛٛڵّبٔبْ ثگوێذ، ئیزو ٌەرٛأبیلا ٔەِب ٚرەٚاٚ ّپوىەثْٛٚ ٚ
ّەڕی عێلە٘ێْذ، وەً ٔەیلەپەهژایە ٍەه وەً گۆڕەپبٔی  فۆیەٚە ٘ەڵلە٘بد ٚ

ٌەگەڵ فۆیبْ ٘ێٕبثٛیبْ ثۆ ّەڕ عێیبْ  ٘بٍٚەهەوبٔیْیبْ وە رۀبٔەد فێياْ ٚ
 ٘ەڵلە٘برٓ. كە٘ێْزٓ ٚ

٘بٚڕێىبٔی  ذ: ٌەپێِ چبِٚە ٕ٘لی وچی ػٛرجە ٚڵێػەثلٌٚاڵی وٛڕی ىٚثەیو كە
کەٍێک ٘یچ  ەووك ٚفۆیبْ ٘ەڵىوكثٛٚ فڵقبڵ ٚپبٚأەوبٔی لبچیبْ كیبه ثٛٚ ڕایبْ ك

 .ٔەثٛٚ ئبٚڕیبْ ٌێ ثلارەٚە یبفٛك ثەهگوییبْ ٌێ ثکبد
 ؽەِضە:ثىؤی ؽەهیذ -٩٧

 ٚثوا  ٘ێوّی ٍِٛٛڵّبٔبٔلا ؽەِيەی ِبِی پێغەِجەه ٌەگەهِەی ّەڕ ٚ
 .ثٛٚئەِەوەوەی ّە٘یل  پْزیٛأە ثە ّیوییەوەی ٚ

ٚەؽْی وٛڕی ؽەهة ثىٛژی ؽەِيە پبُ ٍِٛٛڵّبٔجٛٚٔی چیوۆوی 
 كەڵێذ: ّە٘یلووكٔەوەی كەگێڕێزەٚە ٚ

 یەوی رو ڕَ ٘بٚێژێىی ثەرٛأب ٚیٚەن ٘ەه ؽەثەّ ِٓ وەٍێىی ؽەثەّی ثَٛٚ ٚ
 الیكەٍذ ڕاٍذ ثَٛٚ، ثەّێٛەیەن وە ثەكەگّەْ ریوَ ثەفەٍبه كەكا، ثەوۆیٍەیی 

ەیِ فۆی ثۆ ّەڕی ئٛؽٛك ئبِبكە كەووك سؼیُ ثَٛٚ، وبرێه لٛطعٛثەیوی وٛڕی ِٛ
عٛثەیو پێی گٛرُ: ئەگەه رۆڵەی ِبُِ ٌەؽەِيەی ِبِی ِٛؽەِّەك ثىەیزەٚە ئبىاكد 
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ِٕیِ ٘یچ ِەثەٍزُ ّەڕ ووكْ ٔەثٛٚ ثەّلاهی ّەڕیُْ ٔەووك، رۀٙب  ،(1)كەوەَ
ٌەپێٕبٚ ٚەهگورٕەٚەی ئبىاكی فۆَ ٌەگەڵیبْ ڕۆیْزُ، وە ّەڕ كەٍزی پێىوك چبَٚ گێڕا 

ٚەن ؽّٛزوی یەوبٔە وەً فۆی ثۆ  ۆ ؽەِيە، ثیٕیُ ٌۀبٚەڕاٍزی ّەڕەوەكایە ٚث
 ٌەپۀبی كاه ٚ ثەپۀٙبٔی ٚ ٌە٘ەهچی كەكاد كەیقبد، ٘ەٚڵُ كا ثە٘ێّٕی ٚ ٔبگوێذ ٚ

ِٓ ٍٛثبػی وٛڕی  ثەهكا فۆِی ٌێ ٔيیه ثىەِەٚە رب ٘ەٍزُ پێ ٔەوبد، ثەه ٌە
ٔیبه ٌێی ٔيیه ثٛیەٚە، ؽەِيە  ثٛٚ ثە ثبٚوی ػەثلٌٚؼٛىىای غەثەّبٔی وۀبٍواٚ

چبٚروٚوبٔێىلا ّیوێىی ثۆ  ٌە ،(2)وەثیٕی پەالِبهی كاٚ گٛری: ئبٚەهە وٛڕی فەرۀەوەه
 ثەهیىەٚرٛە وەچی ٍەهی پەڕأل.کە ٘ەه كا٘ێٕبیەٚە ٘ەٍزذ پێ ٔەكەووك 

ٔەِلەٚێوا ٌێی ٔيیک ثجّەٚە ٚ كەِٛیَذ كٚٚه ثە كٚٚه ٚ ثەثێ ئەٚەی كەڵێذ: 
رەٚاٚ كڵٕیب ثَٛٚ  وە عبه ڕِەوەَ ٘ەژأل ٚ یەن كٚٚ ٌێی ثلەَ،  ئبگبی ٌە ِٓ ثێذ

ی ٚە ٍەهییەٌەپێىبٔی رێّگود ئەٚۀلە ثەرٛٔلی رێّگود ٌەٍىی چەلی ٌٚۀبٚ ڕأ
وەٚد، ِٕیِ ٌێی  ٚیَزی ثێذ ثۆَ ثەاڵَ ٔەیزٛأی ٚڕِەوە كەهچٛ، وەچبٚی پێُ وەٚد 

ِەٚە ٔبٚ ٍەهثبىگەوەی گەڕا عٛڵە وەٚد ئەٚعب ڕِەوەَ ٌێىوكەٚە ٚ گەڕاَ رب ٌە
 وەگەڕایٕەٚە ِەوىە عٛثەیو ئبىاكی ووكَ. ەیِ ٚهلٛ

ف بئطٌەِەوىە ِبِەٚە رب ِەوىە ئبىاك ووا، وە ِەوىە ئبىاك ووا ٘ەڵٙبرُ ثۆ  
 ّبٔلیبْ ٔبهكە فيِەد پێغەِجەه ثڕیبهی ٍِٛٛڵّبٔجٛٚٔیبْ كا ٚ فبئطوبرێه فەڵىی 

  ئیزو ِٓ  ڕێگب چبهەییەوی ئەٚرۆَ ٌەثەهكەٍزلا ٔەثٛٚ، پیبٚێه پێی گٛرُ: ثۆ
، لَەی ٚ ِیٙوەثبٔە ٚهكەى، ئەٚ پیبٚێىی ٌێج ٔبچیذ ٌەگەڵیبْ ثۆ فيِەری پێغەِجەه

  ٌەگەڵ ّبٔلەوە ٘برّە ِەكیٕە، ٔەِٙێْذ پێغەِجەه ثەكڵّلا ٚ ٚئەٚ پیبٚە چٛ
ٍِٛٛڵّبٔجٛٚٔی فۆَ ڕاگەیبٔل، وەثیٕیّی  ٘ەٍزُ پێ ثىبد رب ٌەثەهكەِیب ٚەٍزبَ ٚ

فەهِٛٚی: ٚەؽْی ٔیذ؟. گٛرُ: ثەڵێ لٛهثبْ. فەهِٛٚی: رۆ ؽەِيەد وّٛذ؟. گٛرُ: 
ثەڵێ لٛهثبْ. فەهِٛٚی: ثۆَ ثگێڕەٚە چۆٔذ وّٛذ. ِٕیِ چیوۆوەوەَ ثۆ گێڕایەٚە، 

                                                           

 ِبِی عىثەیش ٔبوی )رىعەیّەی وىڕی عەدی( ثىو، ٌەؽەڕی ثەدسدا ثەدەعزی ؽەِضە وىژساثىو. ٩-
ەلەفی ثىو، پیؾەی خەرۀە وشدٔی صؽىسەیمی وىڕی عەِشی ۀیضەکی بس( ٔبعشاو ثىو، ودایىی عىثبع ثە )دایىی ئۀّ ٠-

 .ئبفشەربْ ثىو ٌەِەوىە
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رب ٔەثێذ فەهِٛٚی:  ٔلەىۆه پێی لٛهً ثٛٚ، ثەاڵَ ٘یچی پێ ٔەگٛرُ رۀٙب ئەٚە
ٚەفبریْی ووك ىۆه ٔەكەچِٛە فيِەری  ٔەرجیُٕ. ئیزو ِٕیِ رب ثب ٘ەٚڵ ثلەٛأی كەر

 ثویٕی ٔەوٌٛێزەٚە. ثۆ ئەٚەی فەفەد ٔەفٛاد ٚ
َ ثۆ ّەڕی یەِبِە ٚچٛ ٌەِەكیٕە ِبِەٚە رب ّەڕی ٘ەڵگەڕاٚەوبْ كەٍزی پێىوك ٚ

٘ەِبْ ئەٚ ڕِەی ؽەِيەَ پێ وّٛذ ٌەگەڵ فۆَ ثوك،  كژ ثەٍِٛەیٍّەی كهۆىْ ٚ
چۀلە ٍِٛەیٍەِەَ ٔەكۀبٍی ثەاڵَ وەٌۀبٚ فەڵىەوەكا ثیٕیُ ّیوێىی ثەكەٍزەٚە ٘ەه

گەهِەی  ثٛٚ ىأیُ ئەٚە ئەٚ ٍِٛەیٍەِەیەیە وە ثبٔگەّەی پێغەِجەهایەری كەوبد، ٌە
 رێّگود پێىبَ ٚ وە ڕِەوەَ یەن كٚٚعبه ثۆ ٘ەژأل ٚ ّەڕكا فۆَ ٌێ ٔيیه ووكەٚە ٚ

ٌەٚوبرەكا گەیْزە ٍەهی ئەٚیِ ّیوێىی ٌێلا، پیبٚێىی روی فەڵىی ِەكیٕە  ٚوەٚد 
ئیزو فٛا فۆی كەىأێذ وبِّبْ وّٛزّبْ، ئەگەه ِٓ وّٛزجێزُ ئەٚە ثەَ ڕِەِە 

٘ەه ثەَ ڕِەَ فواپزویٓ  ٚ  وّٛزٛە ثبّزویٓ وەٍُ پبُ پێغەِجەهی فٛكا 
 وەٍیُْ وّٛزٛە.
 ٚ كەثێذ ػبهەق فٛاهكٔەٚە ئبٌٛكەیٍەهكەِی پێْەٚا ػِٛەهكا  ٚەؽْی ٌە

ثەاڵَ وۆڵٕبكاد، رب وبه كەگبرە ئەٚەی ئەٚ پیبٚە ریو  چۀلیٓ عبه ٌەٍەهی ٍيا كەكهێذ
ٔبٚی  ثەوەڵىی ٍەهثبىی ٔەِێٕێذ ٚ كەٍذ ڕاٍزە ثێجبیەؿ ثژی ٚ رٛأب ٚ ٘بٚێژە ثە

 .ٚ ىۆه ثەكثەفزبٔە كٚا ٍبرەکبٔی رەِۀی ثەڕێ ثکبد ٌەٌیَزی ٍەهثبىیلا كەهثٙێٕوێذ
فٛێٕی  ثٙێڵێذ ٔەكەووك فٛای گەٚهە َڕەهگیي ثبٚەپێْەٚا ػِٛەه كەفەهِٛٚێذ: ٘

 . ثەٍەه ثکٛژەکەیلا ثڕٚا ٚ رۆڵەی ٌێ ٔەکبرەٚەؽەِيە ٘ەهٚا 
 ٔەثەهكییەوبٔی ٘بٚەاڵْ: ٚ كاٚەوبْٚگەڕأەٚە ثۆ ڕٚ -21

ٍِٛٛڵّبٔبْ ٍٛپبی  رٛٔلی ثە ىەثوێکیپێْەٚا ؽەِيە  ی٘ەهچۀلە ّە٘یلثٛٚٔ
ىیبرو  ه روی ووكْ ٚٛڕلئەٍز ەثەڵىٛ ثەپێچەٚأەٚ ٚفبٔلْڕگەیبٔل ثەاڵَ ٔەن ٚهەی ٔە

  .پێْڕەٚی ووكْ ریٕٛی رۆڵەووكٔەٚەی ووكْ ثۆیە ثەهكەٚاَ ثْٛٚ ٌە٘ێوُ ثوكْ ٚ
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یەوێه ٌەٚأە وە ّەڕێىی ىۆه ِەهكأەی كەووك ئەثٛ كٚعبٔە ثٛٚ، ىٚثەیوی وٛڕی 
 كٚعبٔە ٌە ئەثٛ ٚ كای ثە ّّْێوەوەی ٔەكا ثە ئێّە  كەڵێذ: وە پێغەِجەه(2)ػەٚٚاَ

كڵەٚە پێُ ٔبفۆُ ثٛٚ گٛرُ: ِٓ وٛڕی ٕەفییەی پٛهیُ، ٌەلٛڕەیُْ، پێِ ئەثٛ 
كٚعبٔە كاٚاَ ووك، وەچی ٔەیلا ثەِٓ كای ثەٚ، ٚەٌاڵ٘ی كەثێذ چبٚكێوی ثىەَ ربثيأُ 

رب ثيأُ ئەثٛ كٚعبٔە چۆْ ِبفی ئەَ ّّْێوەی  ئێّە ٚ ٔەیلا ثە ثۆ كای ثەٚ ٚ
 ی كەثبرە ٍەه؟! .ثەڵێٕەوە كەكاد ٚ  پێغەِجەه

كٚٚه چبٚكێویُ كەووك ڕٚٚی ٌە٘ەه وەً كەووك  كەڵێذ: ٍٛێٕل ثەفٛكا كٚٚه ثە 
ەیْی ٘ەثٛٚ ىۆه ٍەهٍەفزبٔە ّەڕی كەووك، هكەیىّٛذ، پیبٚێىی لٛ ِۆڵەری ٔەكەكا ٚ

كەیىّٛذ، ٌەكڵی  ئێّە كەثیٕی ثویٕلاه كەثٛٚ كەگەیْزە ٍەهی ٚ ٘ەهچی وەٍێىی ٌە
گەڵ ئەثٛ كٚعبٔە پێىب ٘ەڵپژێٓ، لەكەهی فٛكا ٚاثٛٚ  ە ٌەفۆِلا فۆىگەَ كەفٛاٍذ و

پیبٚە لٛهەیْییەوە ّّْێوێىی ثۆ ئەثٛ  ،ڕٚثەڕٚی یەن ثٛٚٔەٚە ٌێه ٔيیه ثٛٔەٚە ٚ
ئەثٛ كٚعبٔە كٚارو  ، ٚ ثەهی ٔەکەٚد كٚعبٔە كا٘ێٕبیەٚە لەڵغبٔەوەی فَزە ثەهی

 ٌەری ووك.ٚ ّّْێوێىی ثۆ ئەٚ كا٘ێٕبیەٚە 
ه ٛڕلئەٍز ەگێڕێزەٚە ٚكەڵێذ: وەٍێىُ ثیٕی ىۆه فواپ ٚئەثٛ كٚعبٔە فۆی ك

ٚهەی ثەهى كەووكٔەٚە، ثۆی چَٛٚ وە ی عۀگبٚەهەوبٔی لٛڕەیْی كەكا ٚ ثٛٚ ىۆه ٘بٔ
 ٘بٚاهی ووك، ثە ٔبٚەڕاٍزی ٍەهی ثلەَ ىهیىبٔلی ٚ ّّْێوەوەَ ثۆ كا٘ێٕبیەٚە ٌە

غیوەری  پێُ ثێ چٛٔکە؛ ّّْێوەوەَ گێڕایەٚە ٌٚێُ ٔەكا كۀگەوەیلا ىأیُ ئبفوەرە ٚ
ٚەوەی ٌەٍەه ووكەٚە اڵوە و ٌە ٍەهی ئبفوەد ثلەَ.  ّّْێوی پێغەِجەه کە ثٛٚ

 ٍەیوَ ووك ٘یٕلی وچی ػٛرجەی فێيأی ئەثٛ ٍٛفیبٔە. 
 ىٚثەیو كەڵێذ: ئەٚوبد  كڵُ ثڕٚایی ٘بد ٚرێگەیْزُ وە ثۆ پێغەِجەهی فٛكا 

 ەٚ ٘ەڵجژاهكٔە ثٛٚ. ّیوەوەی كا ثەَ پیبٚە ٚكڵٕیبُ ثَٛٚ وە ّبیَزەی ئ
 
 

                                                           
 . ثىو ەٌیجی پىسصای پێغەِجەسطوىڕی صەفیەی وچی عەثذوٌّى - ٩
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 ەی ریو٘بٚێژەوبْ:ڵ٘ە -23
گۆڕەپبٔی رەٚاٚی  ەیِ ثەه٘ێوّی ٍِٛٛڵّبٔبْ ثەهكەٚاَ ثٛٚ رب ٚای ٌێٙبد لٛ

ئبگوی ّەڕ ثۆ  وەٌٛپەٌێىی ٍەهثبىی ىۆهی پبُ فۆی عێٙێْذ ٚ چۆڵىوك ٚ ّەڕی
 ِبٚەیەوی وبری فبِۆُ ثٛٚ.

 ،گٛریبْ ّەڕ رەٚاٚریو ٘بٚێژەوبٔی ٍەه چیبوە وە ئەٚ كیّۀەیبْ ثیٕی 
ئێّەیِ ثەّلاهی ثواوبّٔبْ  چبٚەڕێی چی كەوەیٓ ثب ثڕۆیٕە فٛاهەٚە ٚ ،ٍەهوەٚریٓ

 ثىەیٓ ٌەوۆووكٔەٚەی كەٍزىەٚرەوبٔی ّەڕ.
ػەثلٌٚاڵی وٛڕی عٛثەیوی فەهِبٔلەی ریو٘بٚێژەوبْ ىۆه ٘بٚاهی ووك ٚگٛری: 

 فەهِبٔەوەی پێغەِجەه  ەگٛرٓ؟!!! رىبیچی پێ ثیوربْ چٛەٚە پێغەِجەهی فٛكا 
ثەاڵَ ثێَٛٚك ثٛٚ، ئەٚاْ گٛریبْ: ِەثەٍزی  ؛ەوەِْ بْ چۆڵزّٛێٕەوبٔ ەّىێٕٓ ِٚ

 ٚ ئێَزبیِ ّەڕ رەٚاٚ ثٛٚە ٚ رب وۆربیی ّەڕ ِٚٛبٔەٚەی ئێّە ث پێغەِجەهی فٛا 
 فۆی ٚ ٔۆ وەٍی رو ٌەگەڵی ِبٔەٚە ٚ ػەثلٌٚاڵثۆ ِبٔەٚەی ئێّە ٌێوە ٔەِبٚە. یەن ەٚار

 بٚێژەوەی رو ٘برٕە فٛاهەٚە.چً ریو٘
كٚٚهەٚە  ٌەپبّەکْەی ثە ئەٍپَٛاهەکبٔی کوكثٛٚ  فبٌیلی وٛڕی ٚەٌیل وە 

كێٕە فٛاهەٚە  ریو٘بٚێژەوبْ ّبفەوە چۆڵ كەوەْ ٚ ٍەیوی كیّۀەوەی كەووك ثیٕی ٚا
ٌەگەڵ  چۆڵ كەوەْ، كەٍزجەعێ ئەٚ ٘ەٌەی لۆٍزەٚە ٚ پْزی ٍٛپبی پێغەِجەه  ٚ

 ػەثلٌٚاڵی وٛڕی عٛثەیو ٚ ٌەپْزەٚە ٘ێوّیبْ ووكە ٍەه ّبفەوە ٚئەٍپَٛاهەوبْ 
ٍٛپبی  پْزیبْ ٌە الّەوبٔیبْ ّێٛألْ ٚ ئەٚ چۀل ریو٘بٚێژەی رویبْ ّە٘یل ووك ٚ

 ٚ ػیىوِەی وٛڕی ئەثٛ عەٍ٘یِ وە ئەٚەی ثیٕی ثەفۆی. ٍِٛٛڵّبٔبْ گود
 وەی فبٌیلا ڕۆیْزٓ.ەڕێگثەهەِبْ ٚە ییەئەٍپَٛاهەوبٔ

 ّبفەوەٚە ٘بٚاهیبْ ٌەٍٛپبوەیبْ ووك ٚ َٛاهەوبْ ثەیەن كۀگ ٌەئەٚعب ئەٍپ
ثیٕیبْ ّبفەوە وەٚرۆرە  ٌە٘بٚاهەوە ثٛٚ ٘ەڵگەڕأەٚە ٚ بْگٛێی ٍٛپبی لٛڕەیِ وە

 ٚە ٚٛەپْذ ٌەٍِٛٛڵّبٔەوبْ گیواٚە ثۆیە كٚٚثبهە ٚهەیبْ ثەهى ث كەٍزی ئەِبْ ٚ
 كەٍزیبْ ووكەٚە ثەّەڕ ووكْ.
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عبهێىی رو  ەیْی كا ٚهی پەالِبهی ئباڵوەی لٛضؽبهیػِٛوەی وچی ػەٌمەِەی 
ثبٔگی  ەیِ ٌەكەٚهی ئباڵوەیبْ وۆثٛٔەٚە ٚه٘ێلی ٘ێلی ٍەهثبىأی لٛ ثەهىی ووكەٚە ٚ
ڕیيەوبٔیبْ ڕێىقَزەٚە ٚ ثەكۀگی ثەهى كهّّٚەوەی فۆیبْ كەگٛرەٚە  یەویبْ ووكەٚە ٚ

وەِلا ٍٛپبی ٍِٛٛڵّبٔبْ  رٛأیبْ ٌەِبٚەیەوی ٘ٛثەي كەووك. ٚ ٘بٚاهیبْ ٌە ػٛىىا ٚ ٚ
 چٛاهكەٚهیبْ ٌێجگوْ. ئبثڵٛلە ثلەْ ٚ

كەیلارەٚە  فٛای گەٚهە ئەٚ ٍبرە ٚەفزبٔەی ٌەلٛهئبٔلا ثەٚهكی رۆِبه کوكٚە ٚ
ُْ] ٍەهعەَ ٍِٛٛڵّبٔبٔلا ٚ ٌەثبهەیەٚە كەفەهِٛٚێذ: ثەچبٚی ٘بٚەاڵْ ٚ ْاَّللَّ َْصَدَقُكُم َوَلَقْد

ُتْمِْمْنْبَػْعِدَْماَْأرَاُكْمَْماُْتُِبُّوَفِْمْنُكْمَْوْعَدُهِْإْذَُْتُسُّونَػُهْمِْبِِذْْ ِْإَذاَْفِشْلُتْمَْوتَػَناَزْعُتْمِْحْاْْلَْمِرَْوَعَصيػْ نِِوَْحَّتَّ
َْعْنُكمْْ َْعَفا َْوَلَقْد َتِلَيُكْم ْلِيَػبػْ ُهْم َْعنػْ ْثََّْصَرَفُكْم ْاْْلِخَرَة ْيُرِيُد َْمْن َْوِمْنُكْم نْػَيا ْالدُّ ْيُرِيُد َْفْضٍلَْْواَّللََُّْْمْن ُذو

ْاْلُمْؤِمِننيَْ  یهەٍ ٚ زبْەڵگەٌ هەٍ ەثوك ۆیف ەیکەٕەڵێث ەٚهەگ ی: فٛاەٚار. (1)[َعَلى
 ەیٚرٕەهکەٍ ٚەئ ٚ کّٛزٓێٌ هربْۆى یکێکەڵف ٚەئ یٛأیپْزەث ٚ بٔلایهەٍەفَزٓ ث

 ەٚرەک ەْێٚک یوۆٔبو ەیکبر ٚەرب ئ زبْ،یٕیث ربْۆف یچبٚەثْٛٚ ث ەٚییەئبٚارەث
 کزبْێٔلە٘ ٚ ەٚەاهفٛ ە٘برٕ ەکەّبفەٌ ٚ ّکبٔل هربْەِجەغێپ یهِبٔەف ٚ ەٚەٛأزبٔێٔ

 ۆث ەٚهەگ یکبد فٛا ٚەئ ،ییكٚا یژڕۆ یپبكاّز کزبْێٔلەٚ ٘ ٚرٓەک بیكٚٔ ڵیِب ٓێّٛ
ٚ  هفبٔلْەهچەٚ  وبٔزبْەكٚژِٕ ەٌ یٚٚڕ ەٚەثکبر زبْییربل ثکبد ٚ وربْێف ەیٚەئ
 یثٛٚ فٛا ُۆف زبْێٌ ِەیٚأەئ ِٛٚە٘ یاەڕهەٍ ،ەٚەکوك ژٚەئبٚ ەیکەڕەّ یٔغبِەئ
 .ەٚەّبٔبٔڵٍِٛٛ هەٍەث ەیە٘ یهۆى یفْْەٚث دەِٕ ەٚهەگ

 :ثڕٚاكاهاْ یٍٛپب یثٛٚٔەّپوى -٠٣
ثْٛٚ  ثْٛٚ ٚ و پەسرەواصە ەّپوى ٚاٚەر یبْ ئبثڵىلە دساوْ یٕیث ەو وبْەّبٔڵٍِٛٛ

 :ەٚەّەث ێٍەث
ٚ  یهەچۆو بْی( 0) -ثْٛٚ  ًە( و3) ٔٙبەرکە ژِبسەیبْ  بْیِەو هۆى یوەیەٕیِەو

 ەیٍٛپبو یپْز ەٕٚرەو ٔەوە وِب  ەٚەهەِجەغێپ یٚهەكەث  -وبْەٛأیپْز ەٌ بْی( 7)
 .ٔگبْەعەك  هەِجەغێپ یّبٔەّبٔج ەهكأەِ ٚ ِەیڕلٛ

                                                           
 (.210) ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ - 2
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 ەٕیكەرب ٔبٚ ِ ووك ٚ ۆڵچ بْەڕیّ یپبٔۆڕەگ ٚ رٓەاڵ٘ بْیرو یىێّەث
ِإفَّْ]: ەٚەفٛاه ۀبهك ەیریەئب ٔلەچ ٚەئ ەٚأەئ ەیهثبهەك ەٚهەگ یفٛا ،ەٚەٍزبٔەٚۀ

َْكَسُبواَْوَلَقدْْ ُُمْالشَّْيطَاُفْبِبَػْعِضَْما َاْاْستَػَزْلَّ ْاْلتَػَقىْاْٗتَْمَعاِفِْإَّنَّ ُهْمِْإفَّْالَِّذيَنْتَػَولَّْواِْمْنُكْمْيَػْوـَ َْعَفاْاَّللََُّْعنػْ
َْحِليم َْغُفوٌر و  پؾزیبْ هەڵکشدثىؤەوەی ئىؽىددا ٌە ڕۆژی ڕوثەڕووارە: ئەوأەی .(1)[اَّللََّ

و ثەگىێی  ثەهۆی ربواْ و عەسپێچییەکبٔی خۆیبٔەوە دەعزەِۆی ؽەیزبْ ثىوْ ڕایبْ کشد
خىای گەوسە ی گەوسە ٌە گىٔبهەکبٔیبْ خۆػ ثىو، ڕای ئەوەیؼ خىاسەعە .ئەویبْ کشد

 و ثەثەصەییە. صارێکی ثەخؾٕذە
 ِەیڕلٛعىپبی ٚ  ەٚەْەیڕلٛ یٍٛپب ەیٛلڵئبث ەٚرٕەو ِیٔەاڵ٘بٚ یهۆى ەیٕیهۆى

 ووكەك بْۆیفەٌ بْیهگوەث ٔٙبەر ِیٚأەئ ٚ كاْەك بْێیٌ ەبٔەییىەث ێث ەچٛاه الٚ هە٘ ەٌ
 یٚاٚەرە( ثٛٚ ثەثىٛژ ە)ثىٛژ ەو بْەیوەڕەّ یكهّّٚ ٚ ووكەك بْۆیف یهگەِ ەڕێیچبٚ ٚ
 .ثىوووك ویثەٌ

 ەوەڕەّ یكهّّٚەٌ بْیئبگب ٔٙبەر نۀەثجْٛ و ەّپوى نەیەٛێّەث ّبٔبْڵٍِٛٛ
 بْۆیف یكٚژِٕ ٚ ٍذۆك ِبثٛٚ،ۀ ِیوزوەیەٌ ٚ  هەِجەغێپ ەٌ بْیئبگب ىٛەڵث ِبثٛٚۀ
ووك،  لی٘ەّ لاەییّپوى ەٌ بْەیفەیؽٛى  یثبٚو ؽٍٛەیٍی ثٛەٚەئ، ەٚیەوواەكۀ بیع ۆث
فٛاهك  بْیٕلێثٛٚ. كٚارو ٍٛ ٚكىَێث َەاڵث ەبٚوّث ەٚەووك ئ ی٘بٚاه ەفەیؽٛى ٔلەهچە٘
 .ەٚاد گٛرٛ ەو ەثٛٚ ۆرەٌ ّْبْێیگٛەٚٔ ەِٛبٔیٔبٍۀ اڵٌەٚ بْیگٛر ٚ

ٍٛەیلی كٚٚڕٚٚەکبْ ثۀبٚی ؽبهصی کٛڕی  ٌەٚ ٘ەٌِٛەهعە ٔب٘ەِٛاهەكا یەکێک ٌە
٘ێوّی کوكە ٍەه یەکێک   کە ثۀبٚ ٌەگەڵ ٍٛپبی پێغەِجەهكا ثٛٚ ٕبِیذکٛڕی 

ٚ  ٚ ّە٘یلی کوك (0)یبكی ثەٌەٚیىثۀبٚی ِٛعنیوی کٛڕی   ٌە٘بٚەاڵٔی پێغەِجەه
 .ەیِ ٌٚەگەڵیبْ گەڕایەٚە ثۆ ِەککەڕپبّبْ فۆی گەیبٔلە ٍٛپبی لٛ

                                                           
 (.211) ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ - 1

ئەِیؼ ثەهۆی دوژِٕبیەرییەک کە ٌەپێؼ هبرٕی ئیغالِەوە ٌۀێىأیبٔذا ثىو، کەئەو کبد عىەیذی ثبوکی ؽبسیش   - ٠
ثبوکی ِىعزیشی کىؽزجىو، ِىعزیشیؼ ٌەرۆڵەی خىێٕی ثبوکیذا عىەیذی ثبوکی ؽبسصی کىؽزجىو، پبػ هبرٕی ئیغالَ ثۆ 

ؽبسس ٌەثبوەڕەکەیذا ڕاعذ ٔەثىو وەِەثەعزی ثىو رۆڵەی  ِەدیٕە ِىعزیش و ؽبسس هەسدووکیبْ ِىعىڵّبْ ثىوْ؛ ثەاڵَ
ٌەپؾزەوە هێشؽی کشدە عەس  ِىعىڵّبٔبْ ؽپشصە ثىوْ ئەوەی ثەهەي صأی و ئىؽىدداعۀگی  ٌە ثبوکی ثکبرەوە، ئەوەثىو کە
 خۆی گەیبٔذە عىپبی ثێجبوەڕاْ. ِىعزیش و ؽەهیذی کشد و
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 :ەکبٔی ؽەڕزشیٓ عبرو عەخز  وێٕەی پێغەِجەسی خىا گیبٔجبصییەکی ثێ -٠٩
 ثٛٚ: ِلاەهكەثەٌ ەیكٚٚ ثژاهك كاەِٛاهۀب٘ ەفۆثبهٚك َەٌ فٛكا  یهەِجەغێپ

 بْۆیٚف ەوەّبف ۆث ەٚەٕێثىْ ِبٚٔەرەٚە ەڵیگەٌ ەیٍە( و3) ٚەٚئ ۆیف :َەویە
 . ذێچەك بیر ەیٍٛپبو كاەوبر َەٌ ْ،ەثى ىگبهڕ

 ەیٍٛپبو هەٍ ۀەثى وُێ٘ ەٚەپْزەٌ ٚ ْۆثْ بْۆیف یبٔیگەٌ ٍذەك :َەكٚٚ
 ٚ ەٚۀەثى ەٍٛپبو یْێىەڵىێر بْۆیف ٚ ٕٓێثْى ّبٔبْڵٍِٛٛ هەٍ ەیٛلڵئبث ٚ ِەیڕلٛ

 .ەبویچ ٚەهەث ْەثل ەوْەپبّ ڵیٚە٘ وژهاڕێكا ۆث ەهٔبِەث یوەیەٛێّەٚث ەٚەىێكٚارو پ
کبرێک ثژاسدەی یەکەَ  ذێٚەوەهكەك فٛا  یهەِجەغێپ یىۆَڵك ٚ یوێكٌ اكەوێئبٌ

 ەژِبه ٚەث ٚ ەٚەپْز ەووكْ، ٌهثبىەك ۆف یویث ووكْ ٚەوْەپبّ یثوەٌپەعۀذ دەکبد و 
 یٔەاڵ٘بٚ ە٘بٚاه ٌ ەٚەووكٔ وُێ٘ َەكەث ٚ ِەیهلٛ ەیٍٛپبو هەٍ لەکٛرێزەەڵ٘ ەٚەِەو

 یيأەیك ۀلەهچە. ٘ەٚەِٕەث ەٚۀەثل ڵِٓ، پب یال ۆث ەٚەٕەڕێفٛا ثگ یوبٔۀلەثدەکبد 
 هۆى یوییەروٍەِ ِەیِەئ ٚ ثٓەك ەیوۀگەك یَزیجێگٛ یٔەاڵ٘بٚ ەٌ هەث اْڕەجبٚێث
 دیبسە ژیبٔی هبوەاڵٔی پێ ٌەپێؾزش ثىو ٌەژیبٔی خۆی. َەاڵث ؛وبدەكهٍٚذ ك یبٔیژ هەٍەٌ

 ڕچ ٚەئ یوّٛزٕ ۆث بْیوبٔڵەٚە٘ ثٛٚ  هەِجەغێپ یٔگەكەٌ بْێیگٛ ەو ِەیڕلٛ 
 ٚ یهەٍ ەْزٕەیگ یٔەاڵ٘بٚەٌ هەث ٚ ووكەك بْیوّێ٘ ەوۀگەك یٕێّٛ ٚەهەث ٚ ەٚەووك

ٚ ئەٚ چۀل ٘بٚەڵە کەِەیْی کە  پێغەِجەه كا،ەك بْێیٌ ثٛٚە٘ بْیرٛأب یهچە٘ ەث
وێٕەیبْ ثێ ێزییەکی و لبسەِبٔ ووكەك بْەیهكأەِ یوییەهگوەثثەكەٚهییەٚە ِبثٛٚٔەٚە 

 ًەو هە: ٘یهِٛٚەف یٔەاڵ٘بٚ ەیٚه ەیٚەووكٔهىەث برویى ۆث  هەِجەغێپ ،رۆِبس کشد
 .ّزلاە٘ەثەٌ ذێثەك ُەڵگەٌ ٚ َەکەك ثۆ َِۆگەه یّزە٘ەث ەٚەزێث بْیٚەڕٚثڕ ڕۆِەئ

 نیە یكٚاەث نیەرب  ەوەثٛٚدەچڕرو   هەِجەغێپ هێشؽەکە ٌەعەس رب كە٘بد
ثەاڵَ ٔەیبٔٙێْذ  (1)ثْٛٚ لی٘ەثْٛٚ ّ ەٚییەٚهەكەثکە  ەیوەٛأیپْز ەڵە٘بٚ ٚدەؽ هە٘

 ەهییەٌەٚ وبرەكا رۀٙب كٚٚ ٘بٚەڵە وۆچ  كەٍزی ثێجبٚەڕاْ ثگبرە پێغەِجەه
 ثىوْ ڵاڵوەڵؾەی وٛڕی ػٛثەیلط ەیْیەوەی وە ٍەػلی وٛڕی ئەثی ٚەلمبٓ ٚهلٛ

                                                           

 دواهەِیٕیبْ وەؽەهیذ ثىو عەِّبسەی وىڕی یەصیذی وىڕی عەوەْ ثىو. ٩-
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فەهِٛٚی: ٘بٚەڵەوبّٔبْ ثەٚەفب ٔەثْٛٚ ٌەگەڵّبْ،  ٚە ِبثْٛٚ پێغەِجەهییەثەكەٚه
ثبٔگەوەی ثٛٚ ثەاڵَ  کبٔی فەڵکی ِەککە ثٛٚ وە گٛێیبْ ٌەەهییەِەثەٍزی ٌەکۆچ

 ە چْٛٚ.ٚییەثەٍَزی ثەكەِ
ثۀبٚثبٔگی ػەهەة ثْٛٚ، كاٍزبٔێىی  ەڵؾە وە كٚٚ ریو٘بٚێژی ثەرٛأب ٚطٍەػل ٚ 

  ەوبْ كەٍزیبْ ثەپێغەِجەهیەیْیڕلٛٔەیبٔٙێْذ  ثێ ٚێٕەیبْ ٌەكٌێوی رۆِبه ووك ٚ
 .ثگبد

فٛكا  یهەِجەغێپ كا،ەك ٍبهەفەث یویر َەک هۆٔبٚكاه ثٛٚ ى یکێژێو٘بٚیر ػلەٍ
 ٚثبٚکُ  کیكا ەژێبٔٙبٚی: ثهِٛٚەفثۆ ٘ەڵڕّذ ٚ پێی  ۆیف یکبٔەویگْذ ر
 . (1)ذێث لٛهثبٔذەث

 یوبٔۀغەپ یهەٍ لاێٌ بْیىێویرب ّ ىۆه ِەهكأە كەعۀگب ەؾەڵط ەٚەْیال ٚەٌ
 ٚاە: ثَُ اٌٍٗ ئیەثزگٛرب هەگە: ئهِٛٚەف ێیپ  فٛكا یهەِجەغێ. پەی: ٚیثوك گٛر

 .ئبٍّبٔلاەث ەٚەزیووكەك بْیهىەث ەٚەىەڵف یهچبٚەث ەفٛا ث یوبٔەْزیفو
  هەِجەغێپ ەیئبهاٍز هێِڕ اْەڕجبٚێثەٌ هێویە یٕیث كاۀ ۆڵیو ەٚەث هە٘
 ەٌ یكا ەوەِڕ ٚ هەث ەفَز ۆیف ۆڵیٔبچبه ل یِەهكەث ەقبریث ثٛٚۀ ێپ یچی٘كەکبد 

 . ووكەكۀ یْیئ ٚ ٚدەو وبه ەٌ ۆڵەیل ٚەئ یِِوك ربە٘ ۆڵیل
 ٚە: ئگٛدەیثبٚوُ ك یەئٛؽٛك ثىوا ەڕیّ یثبٍ هوبدە: ٘ذەڵێك ەْیػبئ فبرٛٚ

 .ثٛٚەؾەڵط یژڕۆ ٔٙبەر ەژڕۆ
 ثٛٚ. ەٛێپ یٕی( ثو23) ەؾەڵط ەیٍزەع كاەژڕۆ ٚەٌ ٓەڵێك ەٚۀێڕگەك ِیٔەاڵ٘بٚ

 یوبٔەفزەٚ ەٍبر ٓیفززوەٍەٌ ذێثٛث هێویە ذێچەلێپ ەو ەفزبٔەٚ ەٍبر ٚەٌ 
ىوكْ یهگوەث ۆث ذێوێٔە( كًیىبئیِ ٚ ًی)عجو ەٚهەگ یفٛا  هەِجەغێپ یبٔیژ
 بَٚیكٚٚ پ ی ثەكەٚهەٚە ِبثْٛٚ، ٍەػل كەڵێذ:ەؾەڵط ٚ ػلەٍرۀٙب  کە  هەِجەغێپەٌ
 ٚەئ ِێپۀ ووك،ەك بْەڕیّ  هەِجەغێپ یٚهەكەٌ ٚثٛ هكاەثەٌ بْیٍپ هۆى یىێعٍ یٕیث

 . جٛٚیٕیثۀ َەبٚأیپ ٚەئ ەژڕۆ ٚەپبُ ئۀ ٚ ەژڕۆ

                                                           

 ه وثبووی ثەلىسثبٔی وەط ٔەوشدوە.دای ٌەَ عێگەیە پێغەِجەسی خىدا  عذ وەع عگە ٌە ٩-
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   هەِجەغێپ یثوكٔ ٔبٚەٌ ۆث ەٕێڕیى ەٌە٘ ٚەئ َذیٚەبٔلەیٔ ِڕەیلٛ یهأەٍ
 یژاٚڵەّ ٚ یهەٍ ۆث بْیکبٔەوّێ٘ ەیٚەکوكٔڕچ ەثْٛٚ ٌ ٚاَەهكەث ۆیەث ْەثل ٍذەكەٌ
 .بْیکبٔەئبِبٔغ یکبٔێپ ۆث ثٛٚ٘ەٌێکی ثێ ٚێٕە ِیٔەاڵ٘بٚ ەییٚاىەهرەپ ٚ

 یڵاڵثلٚەػەیْییەکبْ کە پێکٙبرجْٛٚ ٌە: ڕلٛ یٔٚىِٛەئ ْەئبىا ٚفبٚ یٍەچٛاهک
 یثەئ ڕیوٛ ەیٚ ػٛرج فەٌەف ڕیوٛ ەییٚ ئٛث ەئیِەل ٚ جٓیٚ ئ یىٚ٘و ی٘بثەّ ڕیوٛ
 ٚ یهەٍ ۀەثک وُێ٘ ەٌٗ چٛاهالٚ کبرلا ٚ کەیەٌٌەٍەه ئەٚەی  ڕێکەٚرٓ لمبٓەٚ
 ەکەٍزەك یٔلاِبٔەئ گود ٚ یهەثبُ ٍ یکێرب ئبٍز ِڕەیلٛ ەیالٔکیپ ،ْەثک یلی٘ەّ

 ەیٚەْێپ یکێككأ گودێر یهكەچٛاه ث ەػٛرج ٚ فٛكا  یهەِجەغێپ ۀەثگ بْییرٛأ
 ۆیژٔەئ هكٚٚەٚ ٘ ٚدەک فٛكا  یهەِجەغێپ کوك ٚ ٕلاهیثو ەیٚەفٛاه یٛێٌ ّىبٔل ٚ

 ەپبّبْ ػٛرج ،ەٚەَبٔەڵی٘ کوك ٚ لاێپ یّەثبٚ ىڵاڵیلەیػٛث ڕیکٛ ەیؾەڵطثٛٚ،  ٕلاهیثو
 ٓێکوك ٚفٛ دەٌ یهەٍ ەیکەٚاڵک ەکەوێثلاد ّّْ یهەٍەٌ ەٚیەٕبێكا٘ ەیکەوێّّْ

ەثی کىڕی ئەثی ثەٌزەعە کە ئەوە دەثیٕێذ هێشػ طؽب ،ەٚەفٛاه ە٘بر لایِٛچبٚەكەث
 دەکبرە عەس عىرجە و ؽیشێکی ٌێ دەداد عەسی ٌەالؽەی عیب دەکبرەوە 

ثلاد  یّبٔەٌ ەٚیەٕبێكا٘ یيێ٘ەث هۆى یکێوێّّْ ەٚەرو یکیەالەٌ ەئیِەل ٚ ئیجٓ
 ێیىه َەاڵث ڕیث یِەکیە ێیىه ەکەوێثٛٚ ّّْ هكاەثەٌ ێیكٚٚ ىه ەیٚەئ ۆی٘ەث َەاڵث

 ٚەئ یىاهئب ِیِبٔگ کیەرب  فٛكا  یهەِجەغێپ ٚدەکۀ یّبٔ هەٚث ڕیثۀ یِەكٚٚ
ِٓ  ە: ثگویٚگٛر ەٚیەٕبێكا٘ یِٛچبٚەك ۆث یيێ٘ەث یرو یکێوێ. ّّّْکبەكۀ ەیّبٔ
 یلەچ ەکێىه یٚكٚٚ كأ ٚدەک یرەِٚٚڕ هەٍ ەیکێىه هەث ِیٚەئ َ،ەئیِەل ەیکڕەکٛ
 : فٛا ٍٛٚک ٚیهِٛٚەٚف ڕیٍ یِٛچبٚەك ەیکەٕێفٛ  فٛكا یهەِجەغێپ لا،یرەِٚەڕث

 .(2)ثجبد ٔبٚدەٌ ثکبد ٚ َٛادڕی
 ەٚیەٕبێكا٘ یهەٍ ۆث یکێوێّّْ یىٚ٘و ی٘بثەّ ڕیوٛ یڵاڵثلٚەػ ەٚەرو یکیەالەٌ

 ٚ ڕیٍەك ەیکەٕێفٛ فٛا  یهەِجەغێپ کوك. یٕلاهیٚثو ٚدەک یٚأۀبٚچ هەث
                                                           

گیشا دەکبد و پبػ ئىؽىد ڕۆژێک ئیجٓ و لەِیئە دەڕواد عەس ٌە  خىای گەوسە صۆس صوو داواکەی پێغەِجەس  - ٩
کە دەعێذ ثەؽبخێکەوە دەثٓ و دەیەوێذ گٍیبْ ثذارەوە و ٌۀبکبو ثەسأێک ثە هەِىو هێضی ثەسەو ڕووی  ِەڕەکبٔی ثذاد و

 دێذ و لۆچی ٌێذەداد و ٌەؽبخەکەوە دەیخبرە خىاسەوە و ٌەد و پەری دەکبد.
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فٛا  یال ۆثکبد ث بْیثبٔگ بْەیکەهەِجەغێپ ەک ثٓەك هفواىەٍ هێٌەگ ْۆ: چهِٛٚەفەیك
 .ْەثک ٓێفٛ یزبٔەڵف یِٛچبٚەك ٚاْەئ یچەک

 ، هەِجەغێپ هەٍ ەکوكەك بْیوّێ٘ ەلبٔڵڕەك ٚۀلأڕك ۀلەٚەئ اْەڕجبٚێث
 ثجٛٚ. ٕلاهیثو ەٚەگێع فزبەؽ ەٌ عەٍزەی پیوۆىی ەکەڕەپبُ ّ ڵێٓ:ەك یٔەاڵ٘بٚ

 ٘ەه فٛكا  یهەِجەغێپ ِڕەیلٛ یکبٔەوّێ٘ یفزەٍ یاەڕهەٍثە٘ەه ؽبڵ ٚ 
كٚا عبه  ۆث ،یٔەاڵ٘بٚ هەٍ یەٛلڵئبث یّکبٔلٔ کوكْ ٚ یٚڕەْێپ هەٍەٍٛٚهثٛٚ ٌ

 ًەو َەویە  ،یکبٔەڵە٘بٚ ەٚەبٔلەیگ ۆیف ذێث کێٔۆچ هە٘ گود ٚ یهەٍ ەیکڵەٚە٘
 ەٚەئ ذێجێٌ ربْە: ِژكیکوك ٚگٛر یثٛٚ ٘بٚاه کیِبٌ ڕیکٛ یػجەک یٕیث یهەِجەغێپ ەک
 ٔگەك ێث ەیٚەئ ۆکوك ث ۆث ەیئبِبژ  فٛكا یهەِجەغێپ . یەفٛكا یهەِجەغێپ
 .ذێث

 هۆى  هەِجەغێپ یٕیٕیثەث َەاڵْ ثوثٛ دەکەّ ٚاٚەر ْەاڵ٘بٚ ۀلەهچە٘ 
 ڕیکٛ یثەؼِٕٛ ٚ ەكٚعبٔ ثٛەٚ ئ یٌەػ ٚ هەٚ ػِٛ کوەث ثٛەئ ،ەٚیەهىثٛەث بْەیٚه

 ٕبْیٍ ڕیکٛ یکیِبٌ ٚ ەػەٌزەث یثەئ ڕیکٛ یثەطؽب ٚ فیٔەؽ ڕیکٛ یٍ٘ەٍ ٚ وەیػِٛ
 ەیٚەْێپەٌ ەرو ک یٔەاڵ٘بٚ ەٚهەٚ گ ػتەک یکچ ەیجەیٍٔٛ ٔٛػّبْ ٚ ڕیکٛ ەیربكەل ٚ

 ەٚەٚٔىثۆک  هەِجەغێپ یٚهەكەٌ ٚ ەٚەأەڕگ یلێ٘ یلێ٘ ٔگبْەعەك ەهكأەِ ەٍٛپبک
کوك  یٍزە٘ەک ِڕەیكهٍٚزکوك، لٛ  هكاەِجەغێپ یٚهەكەث بْییِٕەئ یکەیەٕێپْزٛ و
 ۀەکیث ەکوك ک یکبٔەژێو٘بٚیرەث یهِبٔەف  هەِجەغێپ ۀبگبر یٍزەك یئبٍبٔ ەث َزبێئ

 ٚەث هەرب ث ثٛٚۀ ەٚەٍزەك ەث یچی٘ یٕیث ەیٚەئ ەک ەكٚعبٔ ثٛەئ بْ،یکبٔەویر یئبِبٔغ
  هكاەِجەغێپ ەث یّەٚرٛٔل ثبٚ غبْەڵل ەکوك ەیٍزۀبچبه ع ۆیەث ذێثگو ەوثبهأیر

 .ٚەئ یپْز ەٕیلەچ کبْەویکوك ٚگْذ ر
لەربكەیِ یەکێکی رو ثٛٚ ٌەٚ ٘بٚەڵە كڵَۆىأەی ثەعەٍزەی فۆیبْ عەٍزەی 

ٌە ریوی  كەپبهاٍذ، كەڵێذ: ثەڕٚٚی فۆَ ڕٚٚی پێغەِجەهَ   پێغەِجەهیبْ
ریو٘بٚێژەکبْ كەپبهاٍذ، رب ریوێک ٌۀبٚ چبِٚی كاٚ چبٚی كەه٘ێٕبَ، چبٚەکەَ گود 

ۆُ كەٚێذ ففێيأێکُ ٘ەیە ىۆهَ   گٛرُ: ئەی پێغەِەهی فٛكا ثەكەٍزّەٚە ٚ
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چبٚەکەی  فۆّەٚیَزی ثۆَ ٔەِێٕێذ، پێغەِجەهی فٛكا كەروٍُ ئبٚا ثّجیٕێذ 
 ٌەكەٍذ گورُ ٌٚەّٛێٕی فۆی كایٕبیەٚە.

 ٚەثٛٚ ٌ کێکیە ِیّیٕػب ڕیکٛ یلەیى یيأێف یػجەک یکچ ەیجەیٍٔٛ فبرٛٚ
 ٚ اێڕگ ەیٕێٚ َەک یکڕۆڵێ کوك ٚ ِبهۆر بْیئٛؽٛك یكاٍزبٔ ەیيأەڕێث ەڵە٘بٚ

 ۆیف کوك،ەك  فٛكا یهەِجەغێپەٌ یهگوەٚ ث کوكەك ەڕیّ ْەاڵ٘بٚ ەٚهەگ یّبٔەّبٔج
 ەڵگەٌ کبُٔڕەکٛ ٚ َەکەهە٘بٍٚ ەڵگەئٛؽٛك ٌ یژڕۆ: ذێڵەٚ ك ەٚەزێڕێگەك ِبْۆث

 یّبهیکوك ِٓ رێپ یٍزەك ەڕّ ەک ٓیٚرەکەڕێث  فٛكا یهەِجەغێپ ەیٍٛپبک
ثْٛٚ  ەٚاىەهرەپ ّبٔبْڵٍِٛٛ یٍٛپب کێکبر ثوكْەك ۆٚ ئبَٚ ث کوكەك کبُٔەٕلاهیثو
 ەچِٛ ٚ گودەڵ٘ وَێّّْ ەِبٚ  ەٚەهەِجەغێپ یٚهەكەث َەک یکێٍەک ٔلەچ ُیٕیٚث
 ییربۆکەٌ ەيەڕێث ەفبرٛٚٔ ٚەئکواَ،  ٕلاهیثو یٍزەفەث بکوك رێٌ ُیهگوەث ٚ یکیٔي
 .کواثٛٚێپ ەالٚ ەكٚاىك ەٌ كاەکەڕەّ

  و هەڵىێغزی هبوەاڵْ: ثاڵوثىؤەوەی هەواڵی ؽەهیذثىٔی پێغەِجەس  -٠٠
  هەِجەغێپ یٚهەك یەیِٕەئ ەٕێپْزٛ ٚەئ كاەك ڵیٚە٘ ٚاَەهكەث ِەیسلٛ

ثْٛٚ،  كاۀلەٛێٔ ٚەٌ ەک كاەك بْەیٔەاڵ٘بٚ ٚەٌ ەٚییەيێ٘ ِٛٚە٘ەث ۆیەث ذێٕێثْک
 ەکاڵئب یگورٕەڵ٘ یهکەئ یاەڕهەٍ ةەؼِٕٛ ،أەٚەثٛٚ ٌ کێکیە وەیػِٛ ڕیکٛ یثەؼِٕٛ
 کیٔي ێیٌ ەئیِەل ٚ جٓیئ کوك،ەك  فٛا یهەِجەغێپ ەٌ یهگوەث ٚ ٔگبەعەك ەهكأەِ
 ،ڕیث یاٍزڕ یٍزەك گورجٛٚەڵٙێپ ەیکاڵئب ەكا ک یاٍزڕ یٍزەكەٌ یکێویّ ٚ ەٚیەثٛ
 ەئیِەل ٚ جٓیئ گود،ەڵی٘ یپەچ یٍزەكەث ٚ یٚەى ەزێٚەثک ەکاڵئب ْذێٙەیٔ ةەؼِٕٛ
 هە٘ ةەؼِٕٛ ،یثو یْیپەچ یٍزەك ٚ ەٚیەٕبێكا٘ یپەچ یٍزەك ۆث یرو یکێویّ
 یٍِ ٚ یٍٕگ یٕەیث ییەفَز ٚ لایهەٍەكا ث ۆیٚف یٚەى ەزێٚەثک ەکاڵئب ْذێٙەیٔ

 یرو یکێویّ ٚ هەٍ ەٚەکوك یوّێ٘ ەئیِەل ٚ جٓیرو ئ یکێعبهۆث ەٚییەلبچ هكٚٚەٚ٘
 .ەٚەهىکوكەث ەیکاڵئب یٌەػ ٚاەْێپ ةەؼِٕٛ یلکوكٔی٘ەّ پبُەکوك، ٌ یلی٘ەّ ٚ لاێٌ

  یفٛكا یهەِجەغێپ ەک یيأیٚالەِیئە  ٚ ئیجٓثٛٚ  لی٘ەّ ةەؼِٕٛ کێکبر
 ەک یرەجیربەث چٛٚەك فٛا  یهەِجەغێپەٌ هۆى ةەؼِٕٛ ەچٛٔک - کوكٚە لی٘ەّ
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 ،ەکّٛزٛ َكەِّەِٛؽ ەکوك ک ی٘بٚاه هىەث یٔگەكەث ۆیەث ؛-کوكەك هەٍەٌ ەڕیّ یٚاڵک
 کێٔلە٘ ەیٚه هەٍەٌ یفواپ یهەگیکبه  هەِجەغێپ یکّٛزٕ ڵیٚاە٘ ەیٚەکوكٔ ٚاڵث
 و رىأبی ەٚەکوكْ ٍبهك ثٛٚٔ ەڕّەٌ ەٚۆیە٘ ٚەث كهٍٚذ کوك ٚ ّبٔبْڵٍِٛٛ ەٌ

فویب کەٚیٓ ٚ ّەڕکوكٔیبْ ٔەِب ٚ رۀبٔەد ٘ۀلێک ٌە كٚٚڕٚٚەکبْ كەیبٔگٛد ثب ىٚٚ 
ثەڵکٛ  -ٚڕٚٚەکبْ ٌەِەكیٕەوٍەهی ك –ی یفۆِبْ ثگەیۀیٕە ػەثلٚڵاڵی کٛڕی ئٛثە

، فیبْ ٚ پۀبِبْ ثلاد ٚ ثگەڕێیٕەٚە ٍەه ئبییٕەکەی فۆِبْٛرکبِبْ ثۆ ثکبد الی ئەثٛ ٍ
 ٔٛأل ٚ بْەیٔبٚاى هۆى یَزێٛەڵٌ٘ەهبوەاڵْ ٌەو عبرە وەخزە عەخزەدا  کێٔلە٘ َەاڵث
 .ەٚۀوثٛ ەکەفۆك یٚەڕٚثڕ ەٚەییهىەث ەٚه ەڕیپٚەث

 ەبٚیپ َەئ ،ثٛٚ کیِبٌ ڕیکٛ یٍۀەئ یِبِ یوضۀ ڕیکٛ یٍۀەئ ەٚأەٌ کێکیە
 یهەِجەغێپ دەفيِ ەچٛٚ ەکۀگەپبُ ع َەاڵث ٚ،ىکوكثۀ یكهەث یٔگەع یّلاهەث

 ەیٚەئ نەٚ َ،ەوەك یچ كەِجیٕی ذێثج ەڕّ ەِغبهەئ هەگەکوك: ئ یهىەٚ ػ  فٛكا
 ەڕّٚ چٓەك ەڕّ ۆث یىأەك َۀِٓ  ىٛەڵث ؛ثٛٚۀ ّبیرەویغێث ەٌ كهەث ۆث ٘برُٕۀ ذڵێث
 .ذێثەك

ثاڵوثىویەوە ثیٕی هۀذێک   هەِجەغێپ یکوكٔ لی٘ەّ ڵیٚاە٘ ەک ەبٚیپ َەئ
ٌەهبوەاڵْ رەواو ڕوخبوْ و عبسدثىٔەرەوە گىری: ئەوە ثۆ واربْ ٌێهبرىوە؟!. گىریبْ: دەڵێٓ 

ثۆ  !؟ییەچ ۆث بٔزبْیژ ٚەپبُ ئؽەهیذ ثىوە. گىری: عب ئێىە  پێغەِجەسی خىدا
پبّبْ  ،ثٛٚ لی٘ەّ لایٕبٚێپەٌ فٛكا  یهەِجەغێپ ەو ەیٚەئ  ٕبٚێپ ەٌهەڵٕبعٓ ثّشْ 

 ەک ەیٚەٌ َەکەك جٛهكْێٌ یِٓ كاٚا بْیگ یە: فٛایگٛر ٚ ەٚەهىکوكەئبٍّبْ ث ۆث یٍزەك
 ەیکەوێ. پبّبْ ّّْەبٔیکوكٚ ەأەڕجبٚێث ٚەئ ەیٚەٌ ُْیپبک ۆٍزەٚئ بْیکوك کبُٔەڵە٘بٚ
 ذ؟ەیوەك یچ ًۀەگٛد: ئ ێیپ کەی وەگڕێ هەٍ ە٘بر مِٛػب ڕیوٛ یػلەٍ ٚ ْبێکەڵ٘

 ٚعبەئ ذ،ێك ەٚەئٛؽٛك یٛێوەٌ َەوەك ّذە٘ەث یٔۆث وضۀ ەیفٛاوەث ٕلێ: ٍٛیگٛر
 ەک ەکەڕەکوك، پبُ ّ ەڕیثٛٚ ّ لی٘ەّ ربە٘ ٚ ألاەڕجبٚێث یيڕی ٔبٚەکوك ث ۆیف

 ٕواثٛٚێٛێّ کەیەٛێّەث ەٚ لهاثٛٚێٌ ەٚەٕێ( 92ّٛ) ەٌ برویى ەٌ ەٚییەىۆك بْەیکەالّ
 .ەٚییۀبٍ بیوەیۀغەپ ۆی٘ ەث ەیوەفّٛى ٔٙبەر
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 یهەِجەغێپ ەث ەک ەیٕەڵێث ٚەئ یاٍزڕ ٚ ەبٚیپ َەئ ەیهكأەِ یَزێٛەڵ٘ هەٍەٌ
 ذێهِٛٚەفەك ەک ەٚەفٛاه ۀبهك یەریەئب ٚەئ ەٚهەگ یكاثٛ، فٛا :[ْ ْرَِجاٌؿِْمَن اْلُمْؤِمِننَي

ْتَػْبِديًَلْ ْبَدَُّلوا َْوَما َتِظُر ْيَػنػْ َْمْن ُهْم َْوِمنػْ َُْنَْبُو َْقَضى َْمْن ُهْم َْفِمنػْ َْعَلْيِو ْاَّللََّ َْعاَىُدوا َْما : ەٚار .(1)[َصَدُقوا
ثەفٛای گەٚهەیبْ کە ثْٛٚ ٌەٚ ثەڵێٕبٔەی  گۆٌۀبٚ ثبٚەڕكاهألا پیبٚأێک ٘ەْ ڕاٍز

 ٘ۀلێکیبْ ثەڵێٕەکبٔیبْ ثوكۆرە ٍەه ٚ گەڕاٚٔەرەٚە ثۆ الی فٛای گەٚهەٌەٚأە ، كاثٛٚ
  .ثە٘یچ ّێٛەیەک ٔەگۆڕاْٚ ٘ۀلێکیْیبْ ٌەچبٚەڕٚأی عێجەعێکوكٔیلاْ ٚ و

 وە ثیَزی پێغەِجەه یِ یەکێکی رو ثٛ ٌەٚ ٘بٚەاڵٔەی بثزی وٛڕی كەؽلاؽص -
ؽەهیذ   ئەگەه پێغەِجەهگٛری:  کۆِەڵێک ٌەپْزیٛأبْ ٚٚی ووكە وّە٘یل ثٛٚە، ڕ

 كڵٕیب ثٓ، پەیبِەکەربْ ثکەْ ٚ ثەهگوی ٌە ئبییٓ، گەوسە ِبوە و صیٕذووە فٛای ثىوە خۆ
 . ٍەهربْ كەفبد گەٚهەفٛای 

٘ێوّیبْ کوكە ٍەه ئەٚ ثبڵەی کە ٌە پْزیٛأبْ  كەٍزەیەک ئەٚعب فۆی ٚ
 رێلا ثٛٚ ٚبثی طٚ ػیکویّەی کٛڕی ئەثٛ عەً٘ ٚىهاهی کٛڕی فە فبٌیلی کٛڕی ٚەٌیل

 ىۆه ِەهكأە عۀگبْ رب ٘ەِٛٚیبْ ّە٘یل ثْٛٚ. 
خىای گەوسە دەسثبسەی ئەو هەواڵە و هەڵىێغزی هبوەڵآْ ئبیەری ٔبسدە خىاسەوە و 

ُتْمَْعَلىْ]فەسِىوی:  أَْعَقاِبُكْمَْوَماُُْمَمٌَّدِْإَّلَْرُسوٌؿَْقْدَْخَلْتِْمْنْقَػْبِلِوْالرُُّسُلَْأفَِإْفَْماَتَْأْوْقُِتَلْانْػَقَلبػْ
ْالشَّاِكرِينَْ ْهللُا َْوَسَيْجِزي َْشْيئًا ْهللَا َْيُضرَّ ْفَػَلْن َْعِقبَػْيِو َْعَلى َقِلْب ْيَػنػْ ٚارە: ِٛؽەِّەك رۀٙب  .(2)[َوَمْن

پێغەِجەهێکەٚ چۀلیٓ پێغەِجەهی رو ثەه ٌەٚ ٘برْٛٚ ٚ ِوكْٚٚ عب ئەگەه ئەِیِ 
فۆ  ٚ ٌێی پەّیّبْ كەثٕەٚە؟!ِوك یبْ ّە٘یل ثٛٚ ئێٛە پْذ ٌە ئبییٕەکەربْ كەکەْ 

٘ەه کەٍیِ کبهی ٚا ثکبد ئەٚە عگە ٌە فۆی ٘یچ ىیبٔێک ثەفٛای گەٚهەٚە 
پەیبِەکەی ٔبگبد ٚ ٘ەهکەٍیِ ثەهكەٚاَ ٚ كاِەىهاٚ ثێذ ئەٚە فٛای گەٚهە چبکەی 

  فۆڕاگواْ ٚ ٍٛپبگٛىاهاْ ْٚ ٔبکبد ٚ ثەثبّزویٓ ّێٛە پبكاّزیبْ كەكارەٚە.

                                                           
 (.٠٣عىسح األؽضاة: اٌَخ ) - ٩
 (.٩٤٤عىسح آي عّشاْ: اٌَخ ) - ٠
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رب ئبٍزێکی ثبُ فْبهی ٍەه  ە٘یلکوكٔی پێغەِجەه ثاڵٚثٛٚٔەٚەی ٘ەٚاڵی ّ
یِ پێی ٚاثٛٚ کەّەڕەکەیبْ ئبِبٔغی فۆی پێکبٚە هەٍِٛٛڵّبٔبٔی کەَ کوكەٚە چٛٔکە لٛ

ٍەهلبڵجْٛٚ  کّٛزٛٚە ثۆیە ىۆهێکیبْ كەٍزیبْ ٌەّەڕ ٘ەڵگود ٚ  پێغەِجەهیبْ ٚ
 کۆکوكٔەٚەی كەٍکەٚرەکبٔی ّەڕەٚە. ثەّێٛألٔی الّەی ّە٘یلەکبْ ٚ

 ثەدەِەوەهبرٕی خىای گەوسە ثۆ ثڕواداساْ: -٠٣
 یٔبٍوّٚز ٚ وەیٍ یکێرڵەؽب یرّٛٚ كاهاْٚاڕث كاەڕّ ەیفزەٍ ەفزەٚ ەٍبر ٚەٌ

 دۀبٔەر ٚ ەٚەجوكٔەیك ٚەف یٚىۀەٚ ٚ گورجْٛٚیكا ٚەف ەیٚەث ِیٚەثْٛٚ، ئ
 ثٛەئ ،ەٚەثٛەهكەث ٍذەكەٌ بْیکبٔەوێّّْ كاەرڵەؽب ٚەئ یهەگیکبه وێژەٌ بْیکێٔلە٘
 ُەڵٚ ٘ ەٚەفٛاه ەٚرەکەك ٍذەكەٌ َەکەوێعبه ّّْ ٔلەچ َۆ: ِٓ فذێڵەك ەؾەڵط
 .ەٚەگورەك

 کەً ٌە چٛاهكە بهیِ كەڵێذ: ڕۆژی ئٛؽٛك ِٓ ٖٚکەػجی کٛڕی ػەِوی ئۀ
ثٛٚیٓ، ٘ەِِٛٚبْ ثۆ ِبٚەیەک فەٚ  ٌەّەڕكا ٘ۆىەکەَ ٌەفيِەری پێغەِجەهی فٛاكا 

ائی ڕكەٍزّبْ ثەیەکیلا كەكا، رۀبٔەد ثەلەڵغبٔەکبٔی  كایگوریٓ ٚ پڕفەِبْ كە٘بد ٚ
   کەچی ٘ەٍزی پێ ٔەكەکوك.کٛڕی ِەػوٚه ّیوەکەی ٌەكەٍذ کەٚرجٛٚە فٛاهەٚە 

 ٓیٕبێ٘ ۆث بْیهۆى یرەؽڕۀب روً ٚ ە: کذێڵەك ِیوەیىٚث ڕیکٛ یالڵثلٚەػ 
ٍٕگّبْ،  هەٍ ەٚٚرجٛەک هِبْەٍ ِِٛٚبْە٘ ەک کەیەٛێّەث ٓیقَزێٌ یٚەف ەٚهەگ یفٛا

 ی كٚٚڕٚٚوەیلّٛ ڕیکٛ یثەِٛػز جٛٚێٌ ُێگٛ ٓڵێث ُێپ ٚكاەفەٌ ەیٚەئ کەٚ یال٘ەڵٚ
ئبٚ٘ب  یەثٛا ٍذەكەث کّبْێّز ەّێئ بْی ٚ یەثکوكا بْەیّێئ ەیلَەث هەگە: ئگٛدەیك
 .ٓیکٛژهاەكۀ كاەوێٌ

ِْمْنْ]: ذێهِٛٚەفەك لٛهئبٔلا ەٌ ەرڵەؽب ٚەئ ەیهثبهەك ەٚهەگ یفٛا َْعَلْيُكْم ْأَنْػَزَؿ ثَّ
ْ ِْمْنُكمْْبَػْعِد ْطَائَِفًة ْيَػْغَشى ْنُػَعاسًا َْأَمَنًة ی ثەهۆی ەیەژاهەپ ٚ َەف ٚە: پبُ ئەٚار .(1)[اْلَغمِّ

 یٚ ئبهاِ یّٕێ٘ دەعزی ٌێجەسٔەداْ وە ٚهەگ یفٛاهەڵەکبٔی خۆربٔەوە ثەعەسربْ هبد 
 .ەٚەجوكٔەیك ٚەف یٚىۀەٚ کزبْێٔلە٘ ەیٚەث کبٔزبْڵەك هەٍ ەىألەكاث

                                                           
 (.214) ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ  - ٩
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 یفْبه ٚ ثوەفٛا ثٛٚ رب ى یٌٛرففەٚە ٔبئبٍبییە ٌەٚ ٍبرە ٍەفزبٔەكا  َەئ ەبهیك
چىٔکە ِەؽبڵە ِشۆڤ ثزىأێذ ٌە ؛ ەٚەثکبر َەک بْیهٚٚٔەك ٚ ڵك هەٍەٌ ەکەڕەّ

عبرێکذا  سهە ٌەو  ثجبسێذ ذاٌەهەِىو الیەکەوە ثەعەسیو ریش ش ؽی ؽبڵەرێکی ئبوهبدا کە
؛ ثەاڵَ عەسەڕای ئەوأە ثکبد ثزىأێذ خەوی ٌێجکەوێذ چبوەڕوأی ِەسگی خۆی ِشۆڤ

و  رەواو ئبساِی کشدٔەوە ثەویغزێکی خىایی هبوەاڵْ خەوێک گشرٕی کەو هەِىوی 
 . (٩)کۆربیی ثەو ؽبڵەری رشط و ؽپشصەییە هێٕب

دوودڵی و گىِبٔذا ثىوْ ثەساِجەس ثە  ثەاڵَ دووڕووەکبْ کە ثەسدەواَ ٌە 
و هبوەاڵْ  ۆ دەعزخغزٕی ِبڵی دؤیب ؽىێٓ پێغەِجەسو ثثەڵێٕەکبٔی خىای گەوسە 

ۆْ ٌەَ کە چئەوەثىو  خۆیبْ و ثىوْ و هەس ثیشیبْ الی ٌەو ٔیعّەرە ثێجەػکەورجىْ 
ثێذ؛ چىٔکە ِشۆڤ ٌەدؤیب ثەهەس ٔشخێک ثێذ ژیبٔیبْ پبسێضساوؽەڕە ڕصگبسیبْ ثێذ و 

هەِىو  و ٔەوە و هزذ، خێضاْ ،ٔبوثبٔگ ،پۆعذ ،پبسە ،عىأی: خۆؽذەوێذ ٌە هەسچی
و ثۆ دوای ِشدْ عىودێکیبْ ٔبثێذ؛ ثۆیە ِشۆڤی  ئەوأە ثە هبکبٔییبْ ثەژیبٔەوەیە

ژیبٔی کەورە ِەرشعییەوە ئبِبدەیە هەِىو ئەوأە ثذاد ٌە پێٕبو ِبٔەوەی  دووڕوو کە
ەعەسوو هەِىو ئەوأەوە دەثیٕێذ ثەژیبٔی خۆیذا؛ ثەاڵَ ِشۆڤی ثڕواداس ثبوەڕەکەی ٌ

و  وەو هەِىو کبد ئبِبدەیە ژیبٔی خۆی ثجەخؾێذ ٌەپێٕبو عەسخغزٕی ثبوەڕخۆیؾییە
هەڵىێغزی دووڕووەکبٔذا ٌەو عبرە هەس ثۆیە خىای گەوسە ٌەوەعفی  ؛پەیبِەکبیذا
ْ]دەفەسِىوێذ: وەخزبٔەدا  َْظنَّ ْاْ٘تَقِّ َر َْغيػْ ِِْبَّللَِّ َْيظُنُّوَف ْأَنْػُفُسُهْم ُهْم َْأََهَّتػْ َْقْد . (2)[اْٗتَاِىِليَّةَِْوطَائَِفٌة

ثْٛٚ،  ىگبهکوكٔلاۆڕف یِەف ەثٛٚ ٌ ٍذەثەِ بْۆیف هە٘ ٔٙبەر یْزبْکێٔلە٘وارە: 
و پەیبِەکەی چیبْ ثەعەس دێذ ئەوأە الی ئەواْ عێی ثبیەؿ   ئیزش پێغەِجەس

گىِبٔێکی و ئبساِییبْ ٌێجڕاثىو وە هیچ  جىوْ ئۆلشۀەثىوْ. هەس ثۆیە ئەوۀذە رۆلی
ثێ  ٌەثەس خۆیبٔەوە لغەی ثەربڵ و ،ثەثەڵێٕەکبٔی خىای گەوسە ٔەِبثىو یبْ ثەساِجەسثبؽ

 و هبوەاڵٔی.  و گؾذ هۆکبسی کبسەعبرەکەیبْ دەدایە پبڵ پێغەِجەس ثٕەِبیبْ دەکشد
                                                           

هەِبْ ؽبڵەد ٌە ؽەوی ڕووثەڕوثىؤەوەی ثەدسیؾذا ڕوویذا ثۆیە صأبیبْ دەفەسِىوْ: خەو ثشدٔەوە ٌەکبری  - ٩
 ڕووثەڕوثىٔەوەی ثێ ثبوەڕأذا ٌە خىاوەیە، ثەاڵَ ٌەکبری ئۀغبِذأی پەسعزؾەکبْ ٌەؽەیزبٔەوەیە.

 (.214) آي ػّواْ: ا٠٢خ عىسح - ٠
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 ؽەڕ: و کۆربیی هبرٕیثڕیبسی پبؽەکؾەکشدْ  -٠٤
 ثاڵٚثٛٚٔەٚەی ٘ەٚاڵی ّە٘یلکوكٔی پێغەِجەه وەک پێؾزشیؼ ئبِبژەِبْ پێذا 

و ئەو ؽبڵەری خەوٌێکەورٕەیؼ  ئبٍزێکی ثبُ فْبهی ٍەه ٍِٛٛڵّبٔبٔی کەَ کوكەٚەرب 
رب   ٘ەٌێکی ثبُ ثۆ پێغەِجەه ڕەفَب کبربٔەكاٌەٚ ِىعىڵّبٔبٔی رەواو ئبساَ کشدەوە، 

ٌەكەٍزی لٛڕەیِ كەهثبىیبْ  پبّەکْە ثە پبّّبٚەی ٍٛپبکەی ثکبد ثۆ كاِێٕی چیبکە ٚ
ّە٘یلکوكٔی دۀگۆی ثۆیبْ كەهکەٚد کە  عٛڵەیە کوكلٛهەیِ کە ٘ەٍزیبْ ثەٚ  .ثکبد

 .ثۆ ّە٘یلکوكٔی چڕ کوكەٚە بْثۆیە كیَبْ ٘ەٚڵەکبٔی؛ كهۆیە پێغەِجەه 
كەیگٛد: دەیٕەڕأذ و  ثەهەٚ ڕٚٚی ٘بد ٚثەڕِێکەٚە ی وٛڕی فەٌەف یئٛثە 

كەیيأی  ٔبِەسدە ئەٚ ڕىگبهی ثێذ،ٙێڵُ ئەگەه ث ثەکّٛذ ثچُ ِٛؽەِّەكَ ٔیْبْ ثلەْ
ٌەچۀلیٓ الٚە ثویٕلاهە، ثۆیە  ِٚبٔلٚٚە  ىۆه ّەکەد ٚ کە ئێَزب پێغەِجەهی فٛكا 

ثەهێزە ٍەه یەی ئەٚ ٘ەڕەّە ثڕێژێذ ٚ كافی كڵی فۆی پێرب ىأی  ئەَ کبرەی ثە٘ەي
: گٛدكەپێی  كەثیٕی ەهی ج٘ەه عبهێک پێغەٌِێی كەکوك ٚ ِەککە  کە٘ەه ٌە

ٌەٍەه  ڕۆژێک كێذ فيِەری كەکەَ ٚ ٚكەكەِێ ٘ەِٛٚ ڕۆژێک عۆی ئەٍپێىُ ٘ەیە 
 ثەٍەه ئەِٚٓ پێی كەفەهِٛٚ: پْذ ثەفٛا   یِئەٚ ئەٍپە كەرىٛژَ، پێغەِجەه

، ثەهۀگبهی ثجٕەٚە ٚ ڕێی ٌێجگوْٚیَزیبْ ثۆیە کبرێک ٘بٚەاڵْ  ؛كەرىٛژَٚە ئەٍپە
 كەکوك ٚ٘بٚاهی کە٘برە پێْەٚە ، جێٕٓ ثب ثێزە پێْەٚەفەهِٛٚی، ٚاىی ٌێ ەِجەه پێغ

ٌە ڕِێکی   پێغەِجەهی فٛاكەیگٛد: ئەی كهۆىهْ ثۆ کٛێ ٌەكەٍزُ كەهكەچیذ؟! 
چبٚەڕێی کوك رب رەٚاٚ ٌێی ٔيیک ثٛیەٚە ٚ   دٚەهگو ِّٛەٕی کٛڕی صكەٍزی ؽبه

ىهێکەی ثەهی كۆىییەٚە ٚ ڕِەکەی ئبڕاٍزە  ٚەکەی ٍەهی ٚٔێٛاْ کاڵ ٚثۆّبییەکی ٌە
، ٘ەهچۀلە ریوەکەی گال ٌٚە ئەٍپەوەی وەٚرە فٛاهەٚە  کەٚد ٚثەه ٍِی ٚکوك 

گب  ەثەه ثڕاثٛ ٚەکٌثەاڵَ ئەٚ ٌەثەه ئبىاه ئبهاِی رۀٙب ٍِی ڕّٚبٔلثٛ   پێغەِجەه
٘ەهچۀل ٘بٚەاڵٔی كڵیبْ كەكایەٚە ٚ ، کّٛزّی  كەیگٛد: ِٛؽەِّەك ٚ كەی ثۆڕأل

ڕّٚٚبٚە،  ٍِذرۀٙب ٘بٚاه كەکەیذ رۆ ػەیجە ىۆه  :كەیبْ گٛد ٍەهىۀْزیبْ كەکوك ٚ
ثەاڵَ ثێَٛٚك ثٛٚ  یەوێىّبٔلا ثێذ ئبی ثۆ ٔبوەیٓ.٘ەه ئەٚ ثویٕەی رۆ ٌە چبٚی ڵال  ٚە
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 ەٚەیەِٕثەػٛىىا ئەٚ ثویٕەی  ٍٛێٕل ثێ ثەالد ٚكەیگٛد:  ئەٚ ٘ەه ٘بٚاهی كەکوك ٚ
٘ەه ٌە  ِٛؽەِّەك .ثکە پێی كەِوْ یٛٚ فەڵکی ثبىاڕی ِەعبىكا كاثەِّثەٍەه ٘ە

، ٚەڵال٘ی ٔەک ڕَ ئەگەه ّٛێٕی پێی گٛرَٛ: كەرکٛژَ ٚ َڕەّەی ٌێکوكٚە٘  ِەککە
 ئەٚە ثٛ ٌەڕێی گەڕأەٚەی ٍٛپبی لٛڕەیِ ثۆ ِەککە ِوك ٚ رفێک ثێذ پێی كەِوَ.

 ٔەگەیْزەٚە ِەککە.
ثەكەٍزی پیوۆىی فۆی ٘یچ کەٍێکی روی  عگە ٌەَ کەٍە پێغەِجەهی فٛكا 

 ٔەکّٛزٛە.
ەیِ هلٛ ٚ ٍەهأەیّەکْەکوكْ ثەهەٚ ّبفەکە کەٍێکی رو ٌە٘ەه ٌەکبری پب

کە ٍەهربپبی ىهێپۆُ ثٛٚ ثەٍەه  ەثۀبٚی ػٍّٛبٔی کٛڕی ػەثلٚڵالی کٛڕی ِٛغیو
ەیگٛد: ثەکّٛذ ثچُ ئەگەه ی کوك ٚ ك٘ێوّ  ئەٍپێکی ثبىگەٚە ثەهەٚ پێغەِجەه

ثەاڵَ ٚ چبٚەڕێی کوك رب ٌێی ٔيیک ثێزەٚە  ٚەٍزب ٌەّٛێٕی فۆی  ، پێغەِجەهٔەرکٛژَ
 ِّٚٛە ٌێی چٛٚە پێْەٚە ٕؽبهٍی کٛڕی  کەٚرە فٛاهەٚە ٚ ئەٍپەکەی گال ٚ

 فَزی ٚ ٚە ٚ پبُ ِبٚەیەک ٌە پێکلاكاْ ؽبهً ّیوێکی ٌەلبچیلا ٚەثەهۀگبهی ثٛ
فەهِٛٚی: ٍٛپبً ثۆ ئەٚ فٛایەی ڕیَٛای  پێغەِجەه  .کّٛزی پبّبْ پەالِبهیلا ٚ

 ٌۀبٚی ثوك.کوك ٚ 
پبّەکْە کوكْ ثەهەٚ كاِێٕی چیبکە  ٚ ٘بٚەاڵْ ثەهكەٚاَ ثْٛٚ ٌە  پێغەِجەه

فبٌیلی کٛڕی ٚەٌیل ٌە پْزیبٔەٚە ٘ۀلێک  ئەثٛ ٍٛفیبْ ٚثەاڵَ ثەه ٌەگەیْزٕی ئەٚاْ 
کەثیٕیٕی فەهِٛٚی: ٚەڵاڵ٘ی ٔبثێذ ئەٚأە  پێغەِجەه ثەهىاییبْ كاگیو کوكثٛٚ، 

كەٍزەیەک ٌە٘بٚەاڵْ ثۆیبْ چْٛٚ ٚ ٚ  پێْەٚا ػِٛەه ٌەٍەهٚی ئێّەٚە ثٓ، ئەٚ کبد 
ثەِەیِ کۆربیی ثە  رەٚاٚ ّبفەکەیبْ کۆٔزوۆڵ کوك ٚ ٌەّبفەکە کوكیبٕٔە فٛاهەٚە ٚ

ی ٚ گْذ چوکە ٍبرەکبٔی ثەهیەککەٚرٕی ٍٛپبی ثڕٚاكاهاْ ٚ ٍٛپبغەىای ئٛؽٛك 
 لٛهەیِ ٘بد. 
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 ئەثٛ ٍٛفیبْ: ٚپێْەٚا ػِٛەه  ٔێٛاْ گفزٛگۆکەی -01
ٍٛپبی  ،كا ثە ّبفەوەٚە بْپْزی ٍٛپبکەی ٚ  پبُ ئەٚەی پێغەِجەهی فٛكا

ٍِٛٛڵّبٔبْ عێگەکەیبْ يأی بٔچٛٔکە كەی ؛ەیِ ٔەیلەٚێوا ىیبرو پێْڕەٚی ثکبدهلٛ
 .ثۆیە ٌەكاِێٕی چیبکە ٚەٍزبْ ؛كەکەٚێذ ثەهىیبٔی ىۆهیبْ ثەهىروە ٚ ىاڵزوْ ٚ 

 :ٛریگ و ىوكی٘بٚاه ٚ ثەهى ثەهكێکیئەثٛ ٍٛفیبْ چٛٚە ٍەه پبؽبْ 
ئەٚ پوٍیبهەی کوك،  كٚٚ عبه ٘بٚاهی کوك ٚ ؟.ِبٚە ربْ ٌۀبٚكاٛؽەِّەكِ -

 .ثۆ کوكْ کە کەً ٚەاڵِی ٔەكارەٚە ئبِبژەی پێغەِجەهی فٛكا 

ٌۀبٚكا ِبٚە؟. )ِەثەٍزی پێْەٚا بفەربْ ؾؽپوٍی: ئەی کٛڕەکەی ثبٚکی لٛكٚارو 
ثۆ کوكْ کە  ئبِبژەی عبه پوٍیبهی کوك، پێغەِجەهی فٛكا  ئەثٛثەکو ثٛٚ(. ٍێ

 .کەً ٚەاڵِی ٔەكارەٚە
بثزبْ ٌۀبٚكا ِبٚە؟. )ِەثەٍزی پێْەٚا ػِٛەه ططپوٍی: ئەی کٛڕەکەی فەكٚارو 

ثۆ کوكْ کە کەً ٚەاڵِی  ئبِبژەی ثٛٚ(. ٍێ عبه پوٍیبهی کوك، پێغەِجەهی فٛكا 
 .ٔەكارەٚە

ئیَالَ عەسەکی كەیيأی کۆڵەکەی ٛٔکە چرۀٙب پوٍیبهی ئەٚ ٍیبٔەی کوك، 
 ئەٚأەْ.

ریبچْٛٚ،  ئەٚأەربْ ٌەکۆڵ ثۆرەٚە ٚ: گٛری ٘بٚەڵەکبٔی ٚئبٚڕی كایەٚە ثۆ  ئەٚعب
 .كەكایەٚەٚەاڵِیبْ ٔبیە وثٛ ىیٕلٚفۆ ئەگەه 

ٚەاڵِی  ٚەهگود رب پێغەِجەه  ٌە ِۆڵەری ٚ پێْەٚا ػِٛەه فۆی پێ ٔەگیوا 
ثۆ ٘ەه فٛای گەٚهە ٚەڵال٘ی كهۆ كەکەیذ ئەی كٚژِٕی فٛا. فەهِٛٚی: و  ثلارەٚە

 رەٚە.ۆ٘ێْز ئەٚأەیرۆ َٛاکوكٔی یڕ
ِٓ فەهِبُٔ پێ ، الّەی کٛژهاٚەکبٔزبْ ّێٛێٕواْٚكەثیٕٓ : گٛری ئەثٛ ٍٛفیبْ

ێکوكْٚٚ فۆُ ٔییە ٚایبْ ٌ ُپێٔەکوكْٚ ٚایبْ ٌێجکەْ ثەاڵَ ڕێیُْ ٌێ ٔەگورْٛٚ، 
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ثەاڵَ پێیُْ ٔبفۆُ ٔییە، ئبٍبْ ٔییە ثەالِەٚە کە ٚایبْ ٌێکوكْٚٚ ثەاڵَ ثەالیّْەٚە 
 .(2)لٛهً ٔییە

 .ثەهى ثێذ ٘ٛثەي ،ثەهى ثێذ ٘ٛثەي :ٛریگئەٚعب 
 .ٚەاڵِی ثلۀەٚە :فەهِٛٚی پێغەِجەه 

فٛای گەٚهە ثەهى ٚ ثباڵ كەٍذ : : ثڵێٓفەهِٛٚی .؟چیڵێیٓ ث: گٛریپێْەٚا ػِٛەه 
 .روە

 ٔییە. بْرىاىػٛئێٛە ٘ەیە  ِبْىاىری:  ئێّە ػٛگٛئەثٛ ٍٛفیبْ 
 .؟چیڵێیٓ ث: گٛریفەهِٛٚی ٚەاڵِی ثلۀەٚە، پێْەٚا ػِٛەه   پێغەِجەه

 ٔییە. ٚ گەٚهەربْفٛا (اٌٍٗ)گەٚهەی ئێّەیە ئێٛە  ٚ فٛا (اٌٍٗ): ٓثڵێ: فەهِٛٚی
: كەٍزّبْ فۆّجێذ ڕۆژێه گٛری کوك ٚ پڕ ثەكۀگی ٘بٚاهیپبّبْ ئەثٛ ٍٛفیبْ 

 .کوكەٚە یەوَبْٚئۀغبِی ّەڕەکبّٔبْ  ئەِڕۆ رۆڵەی ثەكهِبْ ٌێکوكٔەٚەثە ڕۆژێىە 
اْ لثە٘ەّزٌە ّبْ ، وٛژهاٚەوبٔٓیەوَبْ ٔییئۀغبِەکبْ پێْەٚا ػِٛەه فەهِٛٚی: 

 ٌە كۆىەفلاْ. زبْوٛژهاٚەوبٔو 
 پبّبْ ئەثٛ ٍٛفیبْ كاٚای ٌە پێْەٚا ػِٛەه کوك فۆی ٔیْبْ ثلاد.

 .كەٚێذثيأە چی  فۆری ٔیْبْ ثلەی ٛٚفەهِ پێغەِجەه 
یبْ  وّٛزٛە ثەفٛا ِٛؽەِّەكِبَْ ٍٛێٕلد كەكەػِٛەه : پێی گىدئەثٛ ٍٛفیبْ  

 .؟ِبٚە
ئێَزب گٛێی ٌە لَەوبٔی ئەٚ  ِبٚە ٍٚٛێٕل ثەفٛكا  :پێْەٚا ػِٛەه فەهِٛٚی

 .رۆیە
                                                           

رەسِی ؽەهیذەکبٔیبْ ؽێىأذثىو،  چىٔکە ئەو خۆی یەکێک ثىو ٌەوأەی کە ؛ٔەدەکشدئەثى عىفیبْ ٌەو لغەیەیذا ڕاعزی  -٩
هبوپەیّبٔی عىپبی لىڕەیؼ ثىوْ دەڵێذ: ثەالی ئەثىعىفیبٔذا رێپەڕیُ  ؽىٌٍەیغی کىڕی صەثبٔی گەوسەی ئەؽجبؽەکبْ کە

 ە و عەسپێچی کشدٔی ئبییٓ ودەڵێذ: ثیچێژە ئەوە عضای هەڵگەڕأەو ثیٕیُ عەسی ڕِەکەی ٌەدەِی ؽەِضە گیش کشدوە و
پیبوِبلىڵی لىڕەیؾە ثجیٕٓ چی ٌەئبِۆصاکەی  ؽىٌٍەیظ دەڵێذ: گىرُ ئەی ٔەوەی کیٕبٔە ئەوە گەوسە و ٔەسیزی هۆصەکەرە.

 خۆی دەکبد، ئەثى عىفیبْ گىری: ئەوۀذەَ ثۆ ثؾبسەوە و الی کەط ثبعی ِەکە، هەڵەیەک ثىو کشدَ و ثەعەسِذا رێپەڕی.
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 .ڕاٍزوە لەِیئەٌە لَەوەی ئیجٕٛ الی ِٓ لَەوەی رۆ : ٛریگئەثٛ ٍٛفیبْ ئەٚعب 
 کە كەیْیبٔيأی ثەاڵَ ؛ٔەثٛٚ ئیَالَثە  بٚەڕیبْث٘ەهچۀلە ٍەهأی لٛڕەیِ 

 .ٔەیبهەکبٔیبْ ٔبکۀْبپبکی ٌەگەڵ  ٘ەهگیي كهۆ ّٚٛێٕکەٚرەکبٔی ئەٚ پەیبِە 
پبّەکْەی ثە ٍٛپبکەی کوك ٚ ٌەکبری پْذ ٘ەڵکوكٔلا ئەٚعب ئەثٛ ٍٛفیبْ 

ّەڕی كا٘برِٛٚبْ ٌە ثەكه  گٛری: ٍبڵی كا٘برٛٚ ثۆربْ كێیٕەٚە ثەكه ٚ ٘بٚاهی کوك ٚ
 .كەثێذ
 .كێیٕەٚە ثەكهثۆربْ ثێذ ثەڵێٓ ی ثڵێ: ٛٚفەهِ پێغەِجەه  

 ەثيأثە پێْەٚا ػەٌی فەهِٛٚ: ٌەكٚٚهەٚە چبٚكێویبْ ثکە،  ی فٛكا پێغەِجەه
ەکبْ ثجٓ ەیيأی ئەگەه ٍٛاهی ّٚزوكچٛٔىە  - ٍٛاهی ّٚزوەوبْ كەثٓ یبْ ئەٍپەوبْ

ٓ جٍٛاهی ئەٍپەوبْ ث یِ، ئەگەهٚ كەگەڕێٕەٚە ِەککە ثۆ ڕێی كٚٚه كەڕۆْ ەئەٚە ٚار
ٍٛێٕل ثەفٛا  -كاِەكیٕەٍەه ثلەْ ثەكەیبٔەٚێذ  ٔيیک كەڕۆْ ٚثۆ ڕێی  ەٚارئەٚە 

 ثیبٔەٚێذ ثلەْ ثەٍەه ِەكیٕەكا ثۆیبْ كەچُ ٚثەهۀگبهیبْ كەثّەٚە. 
٘ەهچۀلە ٍەهأی لٛڕەیِ ثەه ٌەگەڕأەٚە ثەهەٚ ِەککە ڕاٚێژیبْ کوك ٌەٍەه 

ەفٛأی کٛڕی ئِٛەییە ڕێگەی ٕرباڵٔی ثکەْ، ثەاڵَ  ئەٚەی ثلەْ ثەٍەه ِەكیٕەكا ٚ
 ْ گود.ثەهەٚ ِەککە ٍِی ڕێیب ٔەكاْ ٚ
 ّەڕ: یكەهۀغبِەکبٔ -09

ٔب ثەساِجەسی ٚ ثەساوسد ثە گەوسەیی کبسەعبرەکە  ی ؽەڕدەسۀغبِی صیبٔەکبٔ
؛ عیبواصییەکی ئەورۆی ٔەثىو رەساصوی هێض ٌۀێىاْ عىپبی ثڕواداساْ و ثێ ثڕاوایبٔذا

 .وەصۆس لىسط ٔەثىو
 كەکبرە کە ( وە722ً)ٌەکۆی  ثٛٚ ّە٘یلکەعیبْ ٌێ  (72)ٍٛپبی ثڕٚاكاهاْ  

 یعەىهەفیبْ  (42)( ٌەٚأە ٌە پْزیٛأبٔی فەڵکی ِەكیٕە ثْٛٚ، 91) ی عىپبکە، %(22)
( پیبٚیِ 2ٚ ) ثْٛٚ ی ؽبسی ِەککەبٔکەسییەچۆو( یْیبْ ٌە 4یبْ ئەٍٚی ثْٛٚ، )( 04)ٚ 

یە ٚ ثەڕەچەڵەک فەڵکی ِەککە و ەفەیؽٛى یثبٚو  کە كەکبرە یِبٔیەثۀبٚی )ؽٍٛەیً( 
ٌٛەکەی فەڵکی ع یىێبٚی، پكاكۀیْذِەكیٕە  ٌە یەٚەوێْەی كٚژِٕبیەری ثە٘ۆی



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 66

 

  
 

 

ٍِٛٛڵّبٔەکبْ ٘برجٛٚ ئەٚیِ  ثۆ پْزیٛأیکوكْ ٌە کە( وقی)ِق یٔبٚەث ِەكیٕەیِ
 .کٛژهاثٛٚ

ٌۀبٚ کٛژهاٚەکبٔلا کٛڕێکی ئەثٛ  ثٛٚ( کەٍیبْ ٌێ کٛژها27) یؼٍٛپبی لٛڕەیْ
 ەڵە(.ظٍٛفیبٔی رێلاثٛٚ ثۀبٚی )ؽۀ

ٍبد ثٛٚ ثەاڵَ ّکَذ ٔەثٛٚ چٛٔکە ثەپێی لَەکبٔی ّبهەىایبٔی ئٛؽٛك کبهە ڕاٍزە
 ۆیف یوبٔەكٚژِٓ ئبِبٔغ ەو ذ،ێثەكهٍٚذ كکبرێک  یهثبىەٍ یّىَزثٛاهی ٍەهثبىی 

 ٚٚگۆڕەپبٔی ّەڕی پێ چۆڵ ثکبد  رّٛی ّکَذ ثکبد ٚ ٘ێيی ثەهاِجەه ثپێکێذ
 ٘یچ کبَ ٌە ِەیسلٛ كا دٛئٛؽ ثەاڵَ ٌە ؛ژِبهەیەکی ىۆهیبْ ٌێ ثەكیً ثگوێذ

 ئبِبٔغەکبٔی فۆی ٔەپێکب.
 ِێو ەْڕی ّبٔبْڵٍِٛٛ ثکەْ ٚ كۀگی ئیَالِەری کپ ئەٚاْ ثۆ ئەٚە ٘برجْٛٚ

 .ٌۀبٚیبْ ثجەْ ەْ ٚثى
 . ثکەْ ّە٘یلپیبٚأی ٘بٚەاڵٔی  ٚ گەٚهە ثۆ ئەٚە ٘برجْٛٚ پێغەِجەهی فٛكا 

ٍٛپبی ٍِٛٛڵّبٔبْ  ەیٕلێ٘چٛاه ئەِە ٌەکبرێکلا کە ٍٛپبی لٛڕەیِ ٔيیکەی 
 ٍەهەڕای ئەٚە ثەاڵَٚ كە ٘ێٕلەی ئەٚأیِ ثەفيِەد ٚ پڕچەک رو ثْٛٚ؛  دەثىوْ

رۀبٔەد ٚهەی ثەهىی ٍِٛٛڵّبٔبٔیْیبْ  ثگوە ،پێکب یبْ ٔەک ٔەەکبٔئبِبٔغ ٘یچ کبَ ٌەَ
یبْ رۀبٔەد گۆڕەپبٔی ّەڕیبْ  ،ٔەیبٔزٛأی یەک کەٍیْیبْ ٌێ ثەكیً ثگوْ ٚ پێ ٔە٘ەژا

ثۀبچبهی گۆڕەپبٔی ّەڕی فۆی ەیِ هلٛ ئەوە ثىو ثەپێچەوأەوە عىپبیْ پێ چۆڵ ثکە
 .عێٙێْذ
 ی ّە٘یلەکبْ:رەهِّێٛألٔی  -07
ٚ یبهأی گۆڕەپبٔی ّەڕیبْ چۆڵ کوك ٚ پبّەکْەیبْ  پێغەِجەه  ەو ەیوبر ٚەٌ

ەهکوكە ٚ ٍەهثبىەکبٔی ٍٛپبی ىۆهێک ٌەٍەهىاییەکبٔی چیبی ئٛؽٛك، کوك ثەهەٚ ث
لٛهەیِ ٚ ژْ ٚ فيِەرکبهەکبٔیبْ ىۆه ٔبِەهكأە ٚ كٚٚه ٌە٘ەِٛٚ ڕەّٚزێکی ئبییٕی ٚ 

ئەرک  ی ٍِٛٛڵّبٔەکبْ ٚلی٘ەّالّەی  یٛألٔێّ ڵیلب هەٍٍەهثبىی ٚ کۆِەاڵیەری 
 .ثْٛٚکوكٔیبْ 
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کە ِەگەه کەٍە ٔيیکەکبٔی ی ٘ۀلێکیبْ ّێٛألثٛٚ ەالّ هێٛاىێّەثرۀبٔەد 
 .ەٚۀبٍوأەك ۀثیبٕٔبٍیٕبیەرەٚە ئەگەهٔب  فۆیبْ ٚ ثە٘ۆی ٘ۀلێک ٔیْبٔەی ربیجەرەٚە 

ئەثٛ ٍٛفیبْ ٚ ٕ٘لی فێيأی عگە ٌەٚەی ٔبٍٚکی پێْەٚا ؽەِيەیبْ : ۀّٛٔ ۆث
 .جٛٚڕیثٚ گٛێ ٚ ئۀلاِی ٔێویٕەییْیبْ  ٌٛدعگەه ٚ كڵیبْ كەه٘ێٕبثٛٚ،  و٘ەڵلڕیجٛ

ىهی کوكثٛٚ ٌەرۆڵەی کٛژهاٚەکبٔی ثەكهكا كەثێذ ٌەعگەهی ؽەِيە ثقٛاد، ٕ٘ل ٔە
پبهچەی کوك ٚ ٚیَزی ٌێی ثقٛاد ثەاڵَ ثۆی لٛٚد  ثۆیە عگەهەکەی كەه٘ێٕب ٚپبهچە

 ٔەچٛٚ ٔبچبه رفی کوكەٚە.
 ئەٚعب چٛٚە ٍەه ثەهكێکی ثەهى ٚ پڕ ثەكۀگی ٘بٚاهی کوك ٚ گٛری:

 ٍؼو ماد اٌؾوة ثؼل ٚاٌؾوة...  ثله ث١َٛ عي٠ٕبوُ ٔؾٓ
 ٚثىوٞ ٚػّٗ أفٟ ٚال...  ٕجو ِٓ ٌٟ ػزجخ ػٓ وبْ ِب

 ٕلهٞ غ١ًٍ ٚؽْٟ ّف١ذ...  ٔنهٞ ٚلض١ذ ٔفَٟ ّف١ذ
 لجوٞ فٟ أػظّٟ روَ ؽزٝ...  ػّوٞ ػٍٟ ٚؽْٟ فْىو

 ٚارە:
ئێّە ئەِڕۆ رۆڵەی ثەكهِبْ ٌێکوكٔەٚە ، ّەڕ ٌەكٚای ّەڕ ٌۀێٛأّبْ گەهِزو 

 كەثێذ
ػٛرجەی ثبٚکُ ٚ ّەیجەی ِبُِ ٚ ٚەٌیلی ثواَ ٚؽۀظەڵەی کٛڕە ٌەپبُ کّٛزٕی 
 (2)گەٚهەَ ئبهاُِ ٌێجڕاثٛٚ

 ،ئێَزب كڵُ ئبٚی فٛاهكەٚە ٚٔەىهەکەَ ثەعێٙێٕب ٚەؽْی ئبگوی كڵّی كاِوکبٔلەٚە
رب ِٓ ِبثُ كەثێذ ٍٛپبٍگٛىاهی ٚەؽْی ثُ، ٘ەرب ئەٚ کبرەی کەئێَکەکبُٔ 

 ٌەگۆڕەکەِلا كەڕىێذ 
کوكٔی پێْەٚا ؽەِيەكا ٕ٘ل ثبىْ ٚ ٍِٛأکە ٚ پبٚأە ٚ ٌەپبكاّزی ّە٘یل

  ێگٌٛەثوی ئەٚأە  وگٛاهەکبٔی ٚ ٘ەهچی فْڵی پێٛە ثٛٚ ثەفەاڵد ثەفْییە ٚەؽْی 

                                                           

 .ی و ثشاکەی ٌە ثەدسدا کىژساثىوْ و کىڕەکەیؾی ٌە ئىؽىدثبوکی و ِبِ - ٩
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گەڕایْٕەٚە ِەککە  ربە٘ٚ  ثبىْ ٚ ەپبٚأ ٚ ەٍِٛأى ەووك٘یلەکبٔی ّە یاٚڕث یٌٛر ٚ
  ٘ەه ئەٚأەی پێٛە ثٛٚ.

ٚ ٘بٚەاڵٔی ئەٚ كیّۀبٔەیبْ ثیٕی ىۆه پێی رێک چْٛٚ  کبرێک پێغەِجەه 
الّەی ؽەِيەی ثیٕی کە ٌەّیٛێکلا فڕێلهاثٛٚ ٚە ثەٚ  ثەربیجەد کبرێک پێغەِجەه 

٘بٚڕێ  عگە ٌەٚەی ِبِی پێغەِجەه ثٛٚ ەِيەؽّێٛە كڕٔلأەیە ّێٛێٕواثٛٚ؛ چٛٔکە 
ی ٍەفزی ِەککەیِ ٌەڕۆژأ ثْٛٚ،ثٛپێکەٚە گەٚهە  ،یْی ثٛٚویّٚ ٘بٚرەِەْ ٚ ثوای 

 ، ثۆیە پێغەِجەه ٚ پەیبِەکەی ڕۆڵێکی ثەهچبٚی ٘ەثٛٚ ٌەپبهاٍزٕی پێغەِجەه 
 ىۆه ثەٍەهیب گویب ػەثلٚڵاڵی کٛڕی ِەٍؼٛك كەڵێذ: لەد ٔەِجیٕیٛە پێغەِجەه 

ئەٚۀلە ثەکٛڵ ثگوی، ٘ۀَکی ٘ەڵئەكا ٚلٛڵپی گویبٔی كە٘بد. ئەٚعب عۀبىەکەی 
كایٕب ٚ پبّبْ فەهِٛٚی: ٌەژیبّٔلا ٍبرە ٚەفزێک ٌەّە٘یل ٘ەڵگود ٚ ڕٚٚەٚ لیجٍە 

 ثٛٚٔی رۆ ٍەفززو ثەٍەهِلا ٔە٘برٛە ٚكیّۀێک ٌەَ كیّۀە لٛهٍزوَ ٔەثیٕیٛە.
 پبّبْ فەهِٛٚی: ئەِغبهە ٌە٘ەه ّٛێٕێکلا كەٍزُ ٌە ٍٛپبی لٛڕەیِ گیو ثێذ

 ٚیبْ كەّێٛێُٕ،( کٛژها22ٌەرۆڵەی ئەٚەی ثەهاِجەه ّە٘یلەکبٔی ئێّە کوكٚیبٔە الّەی )
ىۆه ٌەٚ ٘ەڵَٛکەٚرەی لٛڕەیِ ٔیگەهأە  ٘بٚەاڵٔیِ کەىأیبْ پێغەِجەهی فٛكا 

گٛریبْ: ئەِغبهە كەٍزّبْ ٌێیبْ گیو ثێذ کبهێکیبْ پێ كەکەیٓ رب ئێَزب ػەهەة 
  ٔەثیٕیجێزی ٚ ٔەثیَزجێزی.

ثەاڵَ فٛای گەٚهە ڕێگەی پێٕەكاْ ٚ ٌەٍەه ئەٚە ئبیەری ٔبهكە فٛاهەٚە ٚ پێی 
ُتمَْْْوِإفْْ]فەهِْٛٚ:  ُتمَْْْماِْبِْثلِْْفَػَعاِقُبواَْْْعاقَػبػْ رٌَْْْلُوََْْصبَػْرتَُْْْولَِئنْبِوُِْْعوِقبػْ َْوَماَْواْصِِبْْْلّلصَِِّبينََْْخيػْ

ُرؾَْ ٚارە: ئەگەه رۆڵەربْ کوكەٚە  .(1)[َّيُْكُروفَّّْْمَّاَْضْيقٍِْْجَْْتكَُْْوَّلََْْعَلْيِهمَُْْْتَْزفَْْْوَّلَِِْْبَّللَِِّْْإَّلََّْصبػْ
ئەٚە ٘ێٕلەی ئەٚۀلەی ٍزەِزبْ ثەهاِجەه کواٚە رۆڵە ثکۀەٚە فۆ ئەگەهیِ رۆڵەی 

ئێٛە چبٚ ٌەٚاْ ٔەکەْ ٚ  ئەٚ ثێڕێيییەیبْ ثەهاِجەه الّەی ّە٘یلەکبْ ٌێٕەکۀەٚە ٚ
پبكاّزی ىیبروە. پبّبْ  الّەی کۆژهاٚەکبٔیبْ ٔەّێٛێٕٓ ئەٚ ئبهاِگورٕە ثبّزوە ٚ

كەفەهِٛٚێذ: ئبهاَ ثگوە ٚئبهاِگورٕەکەیْذ ثب  یەرەکە ربیجەد ثە پێغەِجەه ئب

                                                           

 .٩٠٧-٩٠٦ عىسح إٌؾً: اٌَزبْ: - ٩
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 ٌە كڵڕەلی ٚ ّە٘یلەکبٔزبْ ثقۆ ٔە ٌە فەفەد ٔە رۀٙب ٌەثەه فٛا ثێذ ٚ ثەفٛا ٚ
 ثێجبٚەڕی لٛڕەیِ.

 فەهِٛٚی: کەٚارە ئبهاَ كەگوَ ٚ  پبُ ٘برٕە فٛاهەٚەی ئەٚ ئبیەرە پێغەِجەه
 ٘ەٚاڵەی فٛایبْ كەکەَ. 

 ِەكیٕە: ّبهی ّەڕ ثە ەکبٔیی ٘ەٚاڵەوەگەیْزٕ -01
عگە ٌەٚەی کۆِەڵێک ٌە ئبفوەربْ ٘ەه ٌەٍەهەربی ّەڕەکەٚە ٌەگەڵ ٍٛپبی 

ٔەثەهكییەکی ثێ ٚێٕەیبْ کٛڕەکبٔییبْ ِێوك  ٍِٛٛڵّبٔبْ ثْٛٚ ٚ ّبْ ثەّبٔی ثوا ٚ
کبرێک ٘ەٚاڵی کبهەٍبری ئٛؽٛك ی رویبْ کە ٌەِەكیٕە ِبثٛٚٔەٚە ىەڵێِۆورۆِبه کوك، 

٘ەڵەكاٚاْ ثەهەٚ گۆڕەپبٔی ّەڕەکە ٘برٓ، ثە  ثیَذٚثویٕلاهثٛٚٔی پێغەِجەهیبْ 
 یەیفەٕفبرٛ  ٚ ی کچیەّیطفب فبرٛ  ٚ ی فێيأی پێغەِجەه ەْیفبرٛ ػبئٌەٚأە: 

 چۀلیٓ ئبفوەری رو. ٚ پٛهی
ئەٚاْ ٔەیبٔلەىأی ٛٔکە ٘ەهچۀلە ئەَ ٘ۀگبٚە ٌەٚ کبرەكا ىۆه ِەروٍیلاه ثٛٚ چ

ەیِ پبّەکْەی کوكٚٚە یبْ ٔب؟ یبْ ٍٛپبی ٍِٛٛڵّبٔبْ کەٍیبْ ِبٚە یبْ ٔب؟ سٍٛپبی لٛ
ەیِ ٌەکبری گەڕأەٚەیبْ هِەروٍی ئەٚەیِ ٌەئبهاكا ثٛٚ کەئەِبْ ٌەگەڵ ٍٛپبی لٛ

ثۆیە ِەروٍی ڕٚٚكأی ٘ەه ئەگەهێکی ٔەفٛاىهاٚ  ؛ثەهەٚ ِەککە رّٛٚی یەکزو ثٓ
یبْ ۆثەىٚٚیی ف ٚ اڵَ ئەٚاْ گٛێیبْ ثە٘یچ کبَ ٌەٚ ئەگەهأە ٔەكاەٌەئبهاكا ثٛٚ، ث

 گەیبٔلە ٍٛپبکە. 
ئبٚ ٘ێٕبْ  ڕۆڵی ئەٚ ئبفوەربٔە ٌەٚ کبرەكا ثویزیجٛٚ ٌە ریّبهکوكٔی ثویٕلاهەکبْ ٚ

 کۆکوكٔەٚی رەهِی کٛژهاٚەکبْ. ثۆ عۀگبٚەهەکبْ ٚ
 یّەثبٚ رٛٔل ەٕلاهثٛٚیثو یٕیث ەیەٛێّ ٚەث  یهەِجەغێپکە  ەّیطفب فبرٛ

ىۆه ثەٍەهیلا گویب ئەٚعب كەٍزی ثەریّبهکوكٔی  ٚ ِبچىوك یالالِٚەئ ٚووك پێلا 
ثویٕەکبٔی پبک  ئەٚیِ فٛێٓ ٚ پێْەٚا ػەٌی ئبٚی ثۆ كە٘ێٕب ٚ ٚ ووك یوبٔەٕیثو

 یویٍەؽ نەیەچٛٚ پبهچ ەٚیەٍزبەٚەك ۀ یٕێفٛ یوبٔەٕیثو ەٌ هێویە ،كەکوكەٚە
 .ەٚیەوٍبیگ كأب رب ەیوەٕیثو ٚەکەی ٌەٍەهىٍٛر ٍٚٛٚربٔل 
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  ٌەٚ کبربٔەكا ِؾەِّەكی کٛڕی ِەٍٍەِە کەِێک ئبٚی ٍبهكی ثۆ پێغەِجەه
 ٌێی فٛاهكەٚە ٚكٚػبی فێوی ثۆ کوك. ٘ێٕب

کٛڕی ػەٚٚاِی  ثەىٚثەیوی ەفیەی پٛهی ثیٕیطفبرٛٚ ٚهەٚە ٌٚەك هەِجەغێپ
فەهِٛٚ: ثەهەٚ پیوی كایکذ ثڕۆ ٚ ٘ەٚڵ ثلە لۀبػەری پێجکە ثبثگەڕێزەٚە ٚ ٔەڕٚارە 

: ٚگٛریە ییەٚچٛٚ ثەپیو ەیوىٚثٍەه رەهِی ؽەِيەی ثوای ثب ثەٚ ّێٛەیە ٔەیجیٕێذ. 
كەفەهِٛێذ ثبثگەڕێزەٚە. گٛری: ثۆچی؟ ثیَزِٛٚە الّەکەی  پێغەِجەهی فٛكا  ەىیكا

پْذ  ێٛألٚە، ِبكەَ ٌەثەه فٛایە ٘ەهچی ٌێکواثێذ پێی ڕاىیُ ٚؽەِيەی ثواِیبْ ّ
 ثەفٛا ئبهاَ كەگوَ.

ەفیەی ٕٚ ٚەاڵِەکەی فبرٛٚ  گەڕایەٚە فيِەری پێغەِجەهی فٛكا  وەیىٚث 
 پێ گەیبٔل.

 ثیجیٕێذ.ثچێذ پێغەِجەه فەهِٛٚی: ٚاىی ٌێجێٕە ثب 
 . کوككٚػبی فێوی ثۆ  کبرێک چٛٚە ٍەه الّەکەی ٔٛێژی ٌەٍەه کوك ٚ

 ،ەٚۀەثى ۆورەهِی ّە٘یلەکبْ : یهِٛٚەف  هەِجەغێكٚارو پ
 ٘ەٚاڵی ثویٕلاهەکبْ: -03
چٛٔکە چبهۀٍٛٚی  ؛ٔی ثٛٚەکبىۆه ثەفەِی ثیَزٕی ٘ەٚاڵی ٘بٚەڵ  هەِجەغێپ

 ڕیوٛ یػلەٍ ىۆهێکیبٔی ٔەكەىأی، یەکێک ٌەٚأەی ىۆه ِەثەٍزی ثٛٚ ٘ەٚاڵی ثيأێذ
ٍەهێکی ٚٔٛ ٌەٍەهكەِی ٔەفبِییەٚە فٛێٕلەٚاهێکی ثبُ ٚثٛٚ، ئەٚ پیبٚە ٘ەه  غیثەه

ٚ كٚاىكە ٔٛێٕەهەی کە فەڵکی ِەكیٕە ٌەثەیؼەی ػەلەثەكا ەثٛٚ ٌ یِىێویەثەرٛأب ثٛٚ، 
، ەٚیَذلىۆهی فۆّ ِەهكایەری پێغەِجەهی فٛكا  ٌەثەه عٛاِێوی ٚ ،٘ەڵیبٔجژاهكْ

 ؟ەِبٚثيأێذ  ؟كەىأێذ ۆث ؼُیثڕە ڕیوٛ یػلەٍ ڵیٚاە٘ ێوثۆیە ثە٘بٚەاڵٔی فەهِٛٚ: 
٘ەٚاڵی ثپوٍێذ  ٚ ذێٔەیەثگ ێپ یِٕ یالِەٍ یٕیث ًەو هە٘ ؟ەثٛٚ لی٘ەّ بْی

 ثيأێذ ٚەىػی چۆٔە؟.
 .ێّٕەٚە٘ەٚاڵی ٍەػلد ثۆ كدەچُ ِٓ : ُگٛر ئٛثەیی کٛڕی کەػت كەڵێذ
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 رب كۆىیّەٚە، ثیٕیُ اَەڕگ لایٕێّٛ ەثٌۀبٚ رەهِی کٛژهاٚەکبٔلا  ّزُڕۆكەڵێذ: 
 الّەی ٌە ىیبرو ٌە ؽەفزب عێگەٚە ثەّیوٚ ریوٚ ڕَ ثویٕلاه کواٚە ٚ ّپوىە ٚؽبڵی  هۆى

ذ ٌێ الِەٍ فٛكا  یهەِجەغێٛرُ: پٚگ ەٚەووك هىەث ُیهەٍ ،ژیبٔیلایەٌەكٚا ٍبرەکبٔی 
 فەهِبٔی پێکوكَٚٚ ثەّٛێٕزب ثگەڕێُ ثيأُ ِبٚیذ یبْ ِوكٚیذ ٚؽبڵذ چۆٔە؟ كەکبد ٚ

 ٚ ػەهىی ثکە کە ِٓ ِوكَٚ.   پێغەِجەهی فٛكاَ ثگەیۀە فيِەد ٚاڵ: ٍیٛرگ
رۆ ٌە پبكاّزی پبكاّزی  ەٚهەگ یفٛاػەهىیْی ثکە ٍەػلی کٛڕی ڕەثیغ كەیگٛد: 

رب ئێٛە   ثڵێ:فيِبٔەکبٔیُْ  ەث ،ەٚەثلار ٘ەه پێغەِجەهێک ثەهاِجەه گەٌەکەی ثە ثبّزو
ٔبثێذ ڕێگە ثذەْ کەط دەعزی ثگبد  رٛأبی چبٚروٚکبٔێکزبْ ِبثێذ ٌەژیبٔلا ثٓ ٚ
 .گەٚهەفٛا  یال ییۀزبْ ىێپبٍبٚٔب سخىدا و ئبصاسی ثذاد، ئەگە ثەپێغەِجەسی 
 گیبٔی ٍپبهك.دەڵێذ: صۆسی پێٕەچىو  ئٛثەیی

٘ەٚاڵەکەَ ثۆ  ٚ بٔلەیگێپکەیُ ەالِەٍ  هەِجەغێپ گەڕاِەٚە فيِەری ەو
ثەىیٕلٚٚی ٚ ثەِوكٚٚییِ کەٍێکی  ەٚەثلار یپبكاّز ای گەٚهە: فٛیهِٛٚەف ،گێڕایەٚە

 ٍەهڕاٍذ ثٛٚ ٌەگەڵ فٛاٚ پێغەِجەهەکەی. ٚ ىۆَڵك
ڕیيی ٍِٛٛڵّبٔبٔلا ثەفەٍزی ثویٕلاه ثجٛٚ پیبٚێک ثٛٚ  یەکێکی رو ٌەٚأەی کەٌە

الی  ٘بٚەاڵْ ثەعەهگ ثٛٚ؛ ثەاڵَ ٘ەهکبرێک ئەَ پیبٚە ىۆه ئبىا ٚ ،ثۀبٚی )لەىِبْ(
كەیفەهِٛٚ: ئەٚ ٚ  ثبٍیبْ كەکوك، ئەٚ ٘یچ گؤگی پێ ٔەكەكا  پێغەِجەهی فٛكا 

ىۆه پێ ٍەیو ثٛٚ، ثەاڵَ   پیبٚە كۆىەفییە. ٘بٚەڵەکبْ ئەَ ٚەاڵِەی پێغەِجەهیبْ
لا كیَبْ ئەٚ ّەڕەٌّەٚ  رب ّەڕی ئٛؽٛك ٘برە پێْەٚە ٚ ؟ثۆ :ّەهِیْیبْ كەکوك ثڵێٓ

ثێجبٚەڕاْ کّٛذ، رب  ٌە ثەرۀٙب ٘ەّذ کەٍی، ٚە پیبٚە ڕۆڵێکی کبهیگەهی ٘ەثٛٚ
٘ۀلێک  ٍەهۀغبَ ثەفەٍزی ثویٕلاهثٛٚ، ثەثویٕلاهی گٛاٍزیبٔەٚە ثۆ ّٛێٕێکی ئبهاَ ٚ

 ٚ ِيگێٕی فێوی پێ ثلەْ رۀلهٍٚزی ثپوٍٓ ٚ ٌێلا رب ٌە ٌە٘بٚەاڵْ چْٛٚ ٍەهیبْ
لەىِبْ ِژكەد ٌێجێذ ثەڕاٍزی ئەِڕۆ ِەهكأە عۀگبیذ، گٛری: ِژكەی  :پێیبْ گٛد
ٌەثەه  ٕل ثەفٛا ِٓ رۀٙب ٌەپێٕبٚ ٔبٚثبٔگی ثٕەِبڵەکەَ ّەڕَ کوكٚە ٚچی؟!. ٍٛێ

ئبىاه ىۆهی ثۆ ٘ێٕب ریوێکی كەه٘ێٕب  ئەٚأیِ ٔەثٛایە ٘ەه ٔەكە٘برُ ثۆ ّەڕ، ئەٚعب کە
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 فۆی کّٛذ، کبرێک ٘بٚەاڵْ ٘ەٚاڵی لەىِبٔیبْ ثە ٚ ّبكەِبهەکبٔی كەٍزی ثڕی ٚ
 .(2)پێغەِجەهی فٛكاَفەهِٛٚی: ّبیەری كەكەَ کە  پێغەِجەهكا 

ڵّبٔبٔلا ّەڕی كەکوك پیبٚێکی عٌٛەکە ثٛٚ ثۀبٚی ٌەڕیيی ٍِٛٛ کەٍێکی رو کە
فبٚەْ  ٚ ىأب كیبه )ِٛفەیویك( ئەَ پیبٚە ٌە٘ۆىی )ثٕٛ ٔض١و( ثٛٚ، یەکێک ثٛٚ ٌە

، کوكۆرە ٍەه ِەكیٕەەیِ ٘ێوّیبْ هكەٍزّبیەکبٔی عٌٛەکە، کەثیَزجٛٚی لٛ
ٌە  ِەكیٕە ٚثەهگویکوكْ ٌە  ی عٌٛەکە ئێٛە كەىأٓ کەثەعٌٛەکەکبٔی گٛد: ئەی گەٌ

 ڕۆژی ّەِّەیە ٚ ٍجەی. گٛریبْ: (0)ئێّەیْە ٔەک رۀٙب ٍِٛٛڵّبٔبِْٛؽەِّەك ئەهکی 
ِّە ئێّە ٌەّەِّەكا ّەڕ ٔبکەیٓ. گٛری: ڕاٍذ ٔبکەْ ئێٛە کەی ؽَبثزبْ ثۆ ڕۆژی ّە

 ٍٛپبی ٍِٛٛڵّبٔبْ کەٚرە ثەّٛێٓٚ چەکەکەی ٘ەڵگود کوكٚٚە، ئیزو ثەرۀٙب ّّْێو ٚ
ٌەگەڵ ٍِٛٛڵّبٔبْ ثەّلاهی ّەڕی کوك، ٌەّەڕەکەكا  ربکە عٌٛەکە ثٛٚ کە ڕێ ٚ

 ٍەهەِەهگلا ٚەٍیەری کوك ٚ گٛری: ٘ەهچی ٍەهٚەد ٚ ثەفەٍزی ثویٕلاه کوا، ٌە
 .(2)ثب ئەٚ چی پێ چبکە ئبٚ٘بی ٌێجکبد ٍبِبُٔ ٘ەیە كەیلەِە كەٍزی ِٛؽەِّەك 

کە٘ەٚاڵی ِوكٔەکەی ثیَذ فەهِٛٚی: ِٛفەیویك ثبّزویٓ پیبٚی   پێغەِجەهی فٛكا
 .(4)عٌٛەکەیە

ٌە ثەه ىۆهی  کۆکوكەٚە ٚثۆ ٔٛێژی ٔیٛەڕۆ  ٘بٚەاڵٔی  پبّبْ پێغەِجەه 
  .ثۆ کوكْ ٔیٛەڕۆی ثەكأیْزٕەٚە ٔٛێژیثویٕەکبٔی ٔەیلەرٛأی ثەپێٛە ثٛەٍزێذ ثۆیە 

 

                                                           

هیچ پبداؽزێکیؾی الی خىا ٔییە  ِٓ دەِضأی ئەو پیبوە ٌەپێٕبو خىادا ؽەڕ ٔبکبد و دیبسە ِەثەعزی ئەوە ثىو کە - ٩
 پیبوە هەس خۆی دأی ثەربوأەکەی خۆیذا ٔب وئەو  وکەعێکی دۆصەخییە، ئەوە ثىو ٌێکذأەوەکەیؾی رەواو دەسچىو 

 ٌەکۆربییؾذا خۆی کىؽذ.
ٔێىاْ پێکهبرە عیبواصەکبٔی دأیؾزىأی ِەدیٕەدا ِۆسکشاثى، ئەگەس هێشػ کشایە عەس  ٌە ثەپێی ئەو ڕێکەورٕٕبِەیەی کە - ٠

اصی ثەسەو ڕووی  هێشؽکبساْ ثێ عیبو پێکهبرەکبٔی ؽبسەکە، دەثێذ دأیؾزىأی ِەدیٕە پێکەوە و ِەدیٕە یبْ یەکێک ٌە
 ثىەعزٕەوە.

ؽەود ثبخی صۆس خۆؽی ٌەپبػ خۆی عێهێؾزجىو ثۀبوەکبٔی: )األعشاف، األعىاف، اٌصبفٍخ، اٌزالي، ثشلخ،  ؽغٕى،   - ٣
 هەِىویبٔی ٌەعەس فەلیش وهەژاساْ وەلف کشد. ِؾشثخ أَ إثشاهٍُ(. پێغەِجەسی خىدا 

 ەهەثی پێیبْ وایە کە ِىعىڵّبْ ثىوە.رئیّبِی  ڵّبٔجىؤی: ئیجٕىؽەعەس وصأبیبْ ثۆچىٔیبْ عیبواصە ٌەعەس ِىعى - ٤
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 ثەفبکَپبهكٔیبْ: کۆکوكٔەٚەی رەهِی ّە٘یلەکبْ ٚ -22
 ٚ ریو فەهِبٔی کوك رەهِی ّە٘یلەکبْ کۆثکۀەٚە ٚ پبّبْ پێغەِجەهی فٛكا 

 .ثەعٍەکبٔی فۆیبٔەٚە ٍپبهكەی فبکیبْ ثکەْ ٚ ىهێ ٚ لەڵغبٔەکبٔیبْ ٌێ ثکۀەٚە ّیو ٚ
 فەڵکبٔێک رەهِی ّە٘یلەکبٔیبْ ثەهەٚ ِەكیٕە ثەڕێ کوكثٛ پێغەِجەهی فٛا 

٘یل ثْٛٚ ەرەهِەکبْ ثگەڕێٕلهێٕەٚە ئەٚ ّٛێٕبٔەی کە رێیلا ّفەهِبٔی کوك کە ٘ەِٛٚ 
 فبک ثَپێوكهێٓ. ٌەٚێلا ثە ٚ

 ثە کەیەکێک ٌەٚأە پیبٚێک ثٛٚ ثۀبٚی ّەِّبٍی کٛڕی ػٍّٛبٔی ِەفيِٚی 
 ثیگەیێٕە ِەكیٕە ٚ فەٍزی ثویٕلاه ثجٛ ثەاڵَ ڕۆؽی ریب ِبثٛٚ، پێغەِجەه فەهِٛٚی 

ثبٚەڕكاهاْ ثەڵکٛ چبهەٍەهی ثکبد، ثەاڵَ ثە٘ۆی  ٍەٌەِەی كایکی ثیجۀە الی ئِّٛٛ
٘ەٚاڵەکەی  کە  ٍەفزی ثویٕەکبٔییەٚە ئەٚیِ ٌەِەكیٕە گیبٔی ٍپبهك، پێغەِجەه
 ثیَذ فەهِٛٚی: الّەکەی ثگێڕٔەٚە ئٛؽٛك ٌٚەٚێ ثەفبکی ثَپێوْ.

 ػەِوی کٛڕی ؽەهاَ ثٛٚ،ٔبٚی ٕ٘لی کچی  ػەِوی کٛڕی عەِٛػ کە یفێيأەکە
ػەِوی ثوای  فەٌالكی کٛڕی ٚ ٘بٍٚەهەکەی ٚ بٔلثٛٚە ّەڕەکەىۆه ىٚٚ فۆی گەی

 ٘ەهٍێکیبْ ٌەّەڕەکەكا ّە٘یل ثجْٛٚ، ٘ەهٍێکیبٔی فَزجٛٚە ٍەه ؽّٛزوەکەی ٚ
کە گەیْذ ٘بٚەڵەکبٔی  ٚ، ٌەڕێگە ثەفبرٛٚ ػبئیْە ثیبٔجبرەٚەثەهەٚ ِەكیٕە كەیٛیَذ 

گٛری: ٍٛپبً  ٌێپوٍی٘ەٚاڵی كۀگٛثبٍی ّەڕی ثەهەٚ ّەڕەکە كە٘برٓ، فبرٛٚ ػبئیْە 
فبرٛٚ ػبئیْە  ئبٍبٔە. ٘ەِٛٚ ّذ ٌەٚیِ ثزواىێذ ٍەالِەرە ٚ ثۆ فٛا پێغەِجەه 

فەٌالكی  ثواَ ٚ ثلٚڵاڵیکێٓ ثەٍەه ئەٚ ّٚزوەٚە؟. گٛری: ػەرەهِبٔە  ئەٚ :ٌێی پوٍی
ثۆ کٛێیبْ كەثەیذ؟. گٛری: ثەهەٚ ِەكیٕە ٌەٚێ  :گٛری کٛڕَ ٚ ػەِوی ٘بٍٚەهِە.

ثەهەٚ ِەكیٕە ثکەٚێزە ڕێ،  کەٚیَزی ثەعێیبْ ثٙێڵێذ ٚ َ.ثەفبکیبْ كەٍپێو
ؽّٛزوەکەی فۆیلا ثەىەٚیلا، چۀل ٘ەٚڵیبْ ٌەگەڵلا ثێَٛٚك ثٛٚ.  فبرٛٚ ػبئیْە 

گٛری: ٔب ٘ی ئەٚە ٔییە، ئەٚ ؽّٛزوە ٘ۀلێک عبه  گٛری: ٘ی ئەٚەیە ثبهەکەی لٛهٍە.
ێذ. ٔبچبه ڕٚٚی ثبهی كٚٚ ؽّٛزوَ ٌێٕبٚە کێْەی ٔەثٛٚە كەثێذ ّزێکی رو ٘ەث
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ثەهەٚ ئٛؽٛك، ئەٚعب كۀگی ٌێکوك ّٚزوەکە یەکَەه ؽّٛزوەکەی ٌەِەكیٕە ٚەهگێڕا 
 ىۆه ثەفێوایی ڕٚٚەٚ ئٛؽٛك گەڕایەٚە. ٘ەٍزب ٚ

  پێغەِجەه ثبٍەکەی ثۆ گێڕایەٚە. ٚ ٕ٘ل چٛٚە فيِەد پێغەِجەه 
فەهِٛٚی: ئەٚ ّٚزوە فەهِبٔی پێکواٚە ثۆیە ٔبگەڕێزەٚە. ٘بٍٚەهەکەد ثەه ٌەٚەی ٌەِبڵ 

پٍەی ّە٘بكەرُ پێ ٌەفٛا پبڕایەٚە ٚ گٛری: فٛایە  ،گٛری: ثەڵێ .؟كەهچێذ ٘یچی گٛٚد
فەهِٛٚی: كەی ٘ی  پێغەِجەه  عبهێکی رو ٔەگەڕێّەٚە ٔبٚ ِبڵ ِٕٚلاڵُ. ثجەفْە ٚ

ٔبڕٚاد، ئەی فەڵکی ِەكیٕە ئێٛە کەٍبٔێکزبْ ٘ەْ ئەٚ كٚػبیەیە کە ؽّٛزوەکە 
عێجەعێ كەکبد، ػەِوی کٛڕی عەِٛؽی  ربْثۆ ەْ فٛای گەٚهە٘ەهچی ٌەفٛا كاٚا ثک

 ٘بٍٚەهد یەکێک ثٛٚ ٌەٚ کەٍبٔە.
ئەی ٕ٘ل ثبّجيأە ٌەٚ کبرەٚە ئەٚعب ڕٚٚی لَەکبٔی کوكەٚە ٕ٘ل ٚ فەهِٛٚی:  
ّە٘یل ثٛٚە فویْزەکبٔی فٛا ٍێجەهیبْ ٌەٍەه کوكٚە چبٚاڕٚأٓ ثيأٓ  (2)ثواکەد

 ٌەکٛێلا كۀێژهێذ.
ّە٘یل ثٛٚ ىۆه ثەٍەهیلا گویبَ ٚعبهعبهە عٍەکبُٔ  (0)كەڵێذ: کە ثبٚکُعبثویِ 

گٛریبْ  ٌەٍەه كەِٛچبٚی الكەثوك ٍٚەیوَ كەکوك، ٘ۀلێک ٌە٘بٚەاڵٔی پێغەِجەه 
فەهِٛٚی: ئەی عبثو فٛای  كڵی كاِەٚە ٚ  هی فٛكاِەگوی ٚ ٚاِەکە، ثەاڵَ پێغەِجە

گەٚە ڕاٍزەٚفۆ لَەی ٌەگەڵ ٘یچ کبَ ٌەٚ ّە٘یلأە ٔەکوكٚٚە عگە ٌەثبٚکی رۆ 
پێزی ثلەَ. ثبٚکذ گٛرٛیەری:  ٔەثێذ، فٛای گەٚهە پێی فەهِٛٚ: چیذ ئەٚێذ كاٚاثکە ثب

فٛای گەٚهە پێی  ڕێگەَ ثلە ثگەڕێّەٚە كٚٔیب ثب عبهێکی رو ٌەپێٕبٚی رۆكا ّە٘یل ثُ.
كٚٔیب كەهچٛٚ عبهێکی رو  هکەً ٌە ٘ە و ثەڵێٕێکُ كاٚە کەزفەهِٛٚ: ِٓ پێْ
ثبٚکذ گٛرٛیەری: ثبّە فٛایە گیبْ ئەٚ ِژكەیە ثەٚأەی كٚای ئێّە  ٔبیگێڕِەٚە كٚٔیب.

ْ]ثلە، فٛای گەٚهە ئەٚ ئبیەرەی ٔبهكە فٛاهەٚە:  َْسِبيِل ِْح ْقُِتُلوا ْالَِّذيَن َُْتَْسََبَّ ْأَْمَواًَتَْوََّل اَّللَِّ
 : ٚأەىأٓ ئەٚأەربْ کەٌەپێٕبٚ فٛاكا ّە٘یل ثْٛٚ ِوكْٚٚ.ەٚار .(3)[.....

                                                           

 ثشاکەی ثبوکی عبثش ثىو. - ٩
 ثبوکی عبثش )عەثذوڵاڵی کىڕی عەِشی کىڕی ؽەساَ( ی ثشای هٕذ ثىو. - ٠
 (.٩٦٩عىسح آي عّشاْ: اٌَخ ) - ٣
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کەورّبْ یەک ڕۆژ ثەس ٌە ؽەهیذ ثىؤی  ،ثىو ەڵەظٔەؽیەکێکی رش ٌە ؽەهیذەکبْ 
پێغەِجەه  ا،ۆڕچەلێٌ یئبٚ ەیوەالّ ەٚییەىۆك بْەیوەالّ ەو وە،ىەخێضأی گىاعزج

٘بٚەڵەربْ فویْزەکبْ ّۆهكٚیبٔە، ٌەفێيأەکەی ثپوٍٓ ثيأٓ : ئەَ  فەهِٛٚی
 ثیَزی پێغەِجەهی فٛكا  ەو جٛٚیگٛر ٌەٚەاڵِلا ەیوەيأێف .٘ۆکبهەکەی چییە؟

ثْٛاد،  ۆیف ىەٚرەوۀ ەٚەئ یبیفو ٚیەکَەه فۆی کۆکوكۆرەٚە  غەصا كەڕٚاد ثەهەٚ
ّۆهاٚی كەٍزی فویْزەکبْ ٔبٚی ٚارە: ( خاٌّالئى ًی)غَ ەثئەٚ ٘بٚەڵە ثەڕێيە ٌەٚەٚ كٚا 

 .كەهکوك
: یهِٛٚەف ٚ ٌەٍەه رەهِەکبْ ٚەٍزب  پێغەِجەه  رەهِەکبْ یٔبّزٕ ەٌ ثەه

ٚثەَ ّێٛەیە  ەی ئەِبٔە ٌەپێٕبٚ رۆكا گیبٔیبْ ثەفْیئەٚ هەٍەٌ لَیِٓ ّب٘ یەفٛكا
 .الّەکبٔیبْ ّێٛێٕوا

ثکوێزە ٌەپێٕبٚ فٛاكا  هێٕیثو ٘ەه :فەهِٛٚی ڕٚٚی کوكە ٘بٚەاڵٔی ٚپبّبْ 
ٚ كەکوێزەٚە ثویٕەکەی ٚەک ٚعەٍزەی ِوۆڤ ٌەڕۆژی لیبِەرلا کبرێک کەٍەکە ىیٕل

 ثۆٔەکەی ثۆٔی ِیَک.  ثویٕێکی ربىە فٛێٕی ٌێ كەرکێذ ڕۀگەکەی ڕۀگی فٛێٕە ٚ
ئەٚە كیّۀێکی ىۆه كڵزەىێٓ كە٘برە پێِ چبٚ ئەٚیِ  ٌەکبری ثەفبکَپبهكٔیبٔلا

ْ ئەٚۀلە عٍیبْ ٌەثەهكا ٔەثٛٚ کەثەّی كاپۆّیٕیبْ ثکبد، ٌە٘بٚەاڵ کە ٘ۀلێک ثٛٚ
٘ەهچۀلە ئەَ كٚٚ  .(2)وەیػِٛ ڕیوٛ یثەٕؼِٛ ٚ ِبِی پێغەِجەه  ەیِيەؽٌەٚأە 

٘بٚەڵە ثەڕێيە ىۆه ٘ەثٛٚ فۆّگٛىەهأجْٛٚ ٌەِەککە ثەاڵَ ٌەپێٕبٚی فٛاكا كەٍزیبْ 
عٍەکبٔیبْ ثەّی كاپۆّیٕی الّەی ٌە٘ەِٛٚ ّذ ٘ەڵگورجٛٚ؛ ٘ەه ثۆیە کەّە٘یل ثْٛٚ 

کەلبچییبْ كاكەپۆّیٓ  ٍەهیبْ كاكەپۆّیٓ لبچییبْ كەهكەکەٚد ٚ کە ٔەكەکوكْ ٚ
 : عٍەکبٔیبْ ثلەْ ثەٍەهیبٔلا ٚیهِٛٚفە  ، رب پێغەِجەهی فٛكاٍەهیبْ كەهكەکەٚد

 .گژٚگیب لبچیبْ كاثپۆّٓ ثە

                                                           

 هێٕب وعەسوەد و عبِبٔی دؤیب  ٌەهەِىو گەوسە واصی ٌەثەس خىای ثىو، عىأزشیٓ وهەڵکەورىرشیٓ الوی لىڕەیؼ - ٩
کەؽەهیذیؼ ثىو عٍێکی ئەورۆی ٌەثەسدا ٔەثىو کەپێی ، ی ٌەثەس دەکشدثێپۆؽبکی پێغزەی ِەڕ ٌەِەدیٕە ٌەثەس ٔەثىؤی و

 داثپۆؽٓ.
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ىەؽّەرجٛٚ ثزٛأٓ ثۆ ٘ەه یەکێکیبْ لەثوێک  وبْەلیّە٘ یهۆى هەثەٌئەٚعب 
 بْیوبِ ،لەثوەٚەیەک كٚٚ ثیبٔقۀە  كٚٚ :یهِٛٚەف ِجەه ەپێغ٘ەڵجکۀٓ، ئەٚە ثٛٚ 

ثۆیە  ،كٚارو ئەٚی رویبْ ٚ ٚەەوەثوەل ەٕێڵكا٘ ٍەهەرب یبْەٚەئ ثٛٚهەثەٌ هروۆى یلٛهئبٔ
 .لەثوەٚەفوأە یەک  ەٚەىێپ ی فّٛکەىایؽْەع ڕیوٛ یڵاڵثلٚەػ ٚەِيەؽ

ٚ  ىاٚاکە  -یِ ِٛؽەع ڕیوٛ یِوەػ ٚ  هاَەؽکٛڕی  یِوەػ ڕیٛک یڵاڵثلٚەػ
 .یەک لەثوەٚە فوأە َذیٚەلّۆف بْیزوویە کەىۆه -جوا ثْٛٚژٔ

 یەک لەثوەٚە. فوأەٍەػلی کٛڕی ڕەثیؼی ئبِۆىایْی  فبهیغەی کٛڕی ىەیل ٚ
 لەثوەٚە.یەک  فوأەکٛڕی ؽەٍؾبٍیِ  ٛثبكەیٔٛػّبٔی کٛڕی ِبٌیک ٚػ

ٚیکوكە فبرٛٚ ٕ٘لی فێيأی ڕ  ٌەپبُ ٔبّزٕی ّە٘یلەکبْ پێغەِجەهی فٛكا
کٛڕەکەد پێکەٚەْ  ٘بٍٚەهەکەد ٚ ئەی ٕ٘ل ئێَزب ثواکەد ٚػەِوٚ پێی فەهِٛٚ: 

 ا.ذٌەثە٘ەّز
 ثپبڕێوەٚە ثب ِٕیِ پێیبْ ثگەَ ٚ ٕ٘ل گٛٚری: ئەی پێغەِجەهی فٛكا 

 ٘بٚەڵییبْ ثکەَ.
( ٍبڵ ٌەثەفبکَپبهكٔی ئەٚ ّە٘یلأە الفبٚێک 49كەفەهِٛێذ پبُ )پێْەٚا ِبٌیک 

كاِێٕی لەثوەکبٔی ڕاِبڵی ثۆیە ٔبچبه ثْٛٚ ثیبٔگٛێئەٚە، كەڵێذ: الّەی ٘یچ  ٘بد ٚ
کەٍێکیبْ رێکٕەچٛثٛٚ، ٚەک ئەٚەی ربىە ٔێژهاثٓ، رۀبٔەد ػەثلٚڵاڵی کٛڕی ػەِوی 

ثٛٚ ئەٚیِ كەٍزی ٌەٍەه ثبٚکی عبثو کەّە٘یل کواثٛٚ كەِٛچبٚی ثویٕلاه کوا
ثویٕەکەی كأبثٛٚ، كەفەهِٛێذ: کەكەٍزیّبْ الكا ثویٕەکەی كیَبْ فٛێٕی ٌێ كە٘بد، 

 ٔبچبه كەٍزیّبْ ٌەٍەه ثویٕەکەی كأبیەٚە ئەٚعب فٛێٕەکەی ٚەٍزبیەٚە.
 ئەِەیِ ثەڵگەیەکی ڕٚٚٔە ٌەٍەه پٍەی ثەهىی ئەٚ پۆٌە ّە٘یلە.

 گەڕأەٚە ثەهەٚ ِەكیٕە: -22
فەهِبٔی کوك کەفۆیبْ ئبِبكەثکەْ   پێغەِجەهثەفبکَپبهكٔی ّە٘یلەکبْ  پبُ

 یرٛأەلەیٔ پێکبٔەکبٔییەٚە فۆی ثۆ گەڕأەٚە ثەهەٚ ِەكیٕە، ثە٘ۆی ىۆهی ثویٓ ٚ
ٚ  لیجٍە ە٘ەٍزێذ ثۆیە كٚٚ٘بٚەڵی چٛٚٔە ژێو ثبڵی ٚ٘ەڵیبَٔبٔل، پبّبْ ڕٚٚی کوك
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، فٛای گەٚهە ثپبڕێیٕەٚە ٌە ثب ٛەٍزٓکبٔی فەهِٛٚ ٌەپْذ ِٕەٚە ثەڕیي ثثە٘بٚەڵە
ٍەهەرب ٍٛپبٍی فٛای  كەٍزی کوك ثەپبڕأەٚە ٚ ئەٚعب كەٍزی ثەهى کوكەٚە ثۆ ئبٍّبْ ٚ

 پبّبْ فەهِٛٚی:  ٚ کوك ٌەٍەه ٔیؼّەرەکبٔی

کەرۆیِ  ،٘ەه كەهٚاىەیەک رۆ ٚااڵی ثکەیذ ثەکەً كأبفوێذ فٛایە گیبْ
 ،كارقَذ ثەکەً ٚااڵ ٔبکوێذ، ٘ەهکەً فۆد ٘یلایەری ثلەیذ ثەکەً گِٛڕا ٔبکوێذ

 ثەکەً ٘یلایەد ٔبكهێذ، ئەٚەی فۆد گورزەٚە٘ەهکەٍیِ فۆد گِٛڕاد کوك ثەکەً 
ئەٚەیْی فۆد ثەفْیذ ثەکەً ٔبگیوێزەٚە، ئەٚەی فۆد كٚٚهد فَزەٚە  ،ٔبثەفْوێذ

یکذ کوكەٚە ثەکەً كٚٚه ٔبفوێزەٚە. فٛایە ثەکەً ٔيیک ٔبکوێزەٚە ئەٚەیْی فۆد ٔي
ڕۆىی فۆرّبْ  ٚ ثەىەیی ٚ ثەفْٕلەیی ٚ ڕىق ٚ ٍۆى گیبْ كەهگبی ِیٙوەثبٔی ٚ

 ەگوَ ٌەّەڕ ٚ فواپەی ٘ەِٛٚ ئەٚ ّزبٔەی کەكفٛایە گیبْ پۀبد پێ  ٌێجکەیزەٚە.
پێذ ٔەكاٚیٓ، فٛایە گیبْ  ّەڕی ئەٚأەیِ کە ٌێزگورٛیٕەرەٚە ٚ ٌە ٚە ،پێزلاٚیٓ

بٚەڕِبْ ال ّیویٓ ثکە ٚ ثیڕاىێٕەهەٚە ٌەكڵەکبّٔبٔلا، کٛفو ٚفواپە ٚثێفەهِبٔی فۆد ث
فٛایە گیبْ فبِیلەییّبْ پێ ثجەفْە،  ٚ ٚ ژیوی ٌەكڵەکبّٔبٔلاثێيهاٚ ٚ لێيەْٚ ثکە 

، فٛایە ٘ەهگیي کۆربیی ٔبیەد کە یٌٓێ كەکەثە٘ەّزی ٘ەرب ٘ەربییذ كاٚای ٔیؼّەری 
فٛایە گیبْ  .ّبْ ثکە، ٌەکبری روٍلا ئبهاِیّبْ پێ ثجەفْەگیبْ ٌەکبری ٘ەژاهیلا کۆِەک

 ثەپیبٚچبکبّٔبْ ثگەیۀە ٚ ثەٍِٛٛڵّبٔی ثّبّٔوێٕە ثەٍِٛٛڵّبٔیِ ثّبٔژیێٕە ٚ
 کە پبٚەڕ ثە یثەگژ ئەٚ ثێجبٚەڕأەكەرکەیٓ فٛایە گیبْ  ثێلیٕی ثّبٔپبهێيە. ٌەئبّٛة ٚ

كهٍٚذ كەکەْ، ثەاڵ ٚ ٍيا ٚ پێغەِجەهەکبٔی رۆ ٔب٘ێٕٓ ٚ کۆٍپ ٌەڕێی ٔبٍیٕی رۆكا 
 فەّّی فۆریبْ ثەٍەهكا ثجبهێٕە.

 فبرٛٚ ەٚۀاەڕگٌەڕێی پبُ ئەٚەی كٚػبکبٔی رەٚاٚ کوك کەٚرٕە ڕێ ثەهەٚ ِەكیٕە 
٘ەٚاڵیبْ ئەٚیِ ثەهەٚ ئٛؽٛك كە٘بد،  کە ْذ،یەگێپپٛهىای  یؽْەع یوچ ەیّٕیؽ

ثەاڵَ  ٛٚچ رێک ێیپ هۆىػەثلٚڵاڵ( ثواد ّە٘یل ثْٛٚ ) ی فبڵذ ٚ (ەِيە)ؽ پێلا کە
ی وەیػِٛ ڕیوٛ یثەٕؼِٛ: پێیبْ گىد كٚارو ،ْ ووك ۆث یوێف یػبكٚ فۆی گود ٚ

ٔەگیوا  ٘بٍٚەهیْذ ّە٘یل ثٛٚە، کە٘ەٚاڵی ّە٘یل ثٛٚٔی ٘بٍٚەهەکەی ثێَذ فۆی پێ



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 78

 

  
 

 

 یرەجیربکبهیگەهی  ٚ ەگێع ِێوك: یٛٚهِەف  هەِجەغێپ ،ثەهىثٛٚیەٚە ٘بٚاهی ٌێ ٚ
 فێيأەکەیلا. ڵیك ەٌ ەیە٘ ۆیف

ک ٚ ثوا ٚ ٚپێگەیْذ ئەٚیِ ثب ٔی كیٕبهەئبفوەرێکی رویبْ ٌە٘ۆىی ث
٘بٍٚەهەکەی ٌە ئٛؽٛككا ّە٘یل ثجْٛٚ کە٘ەٚاڵیبْ پێلا گٛری: ئەی پێغەِجەهی فٛا 

  ،ُٕچۆٔە؟. گٛریبْ: ئەٚ ثبّە. گٛری: کٛا ٔیْبّٔی ثلەْ ثب ثەچبٚی فۆَ ثیجی
ثەاڵیەکی رو  ِٛٚگٛری: ٘ەه رۆ ٍەالِەد ثیذ ٘ەگٛریبْ ئەٚەرب، کە ٌەكٚهەٚە ثیٕی 

 ئبٍبٔە.
پبّبْ ثەكایکی ٍەػلی کٛڕی ِٛػبى گەیْزٓ کەثەڕاکوكْ ثەهەٚ ڕٚٚی ٍٛپبکە 

، ٌەكٚٚهەٚە ثیٕی گورجٛٚ ڕایلەکێْب كە٘بد، ٍەػل عڵەٚی ٚاڵفەکەی پێغەِجەهی 
ثێذ،  فەهِٛٚی: ثەفێو ئەٚە كایکّە. پێغەِجەه   گٛٚری: ئەی پێغەِجەهی فٛكا

ٍەهەفۆّی ٌێکوك  پێْٛاىی ٌێکوك ٚ ٚەٍزب ٚ کۀيیک ثۆٚە پێغەِجەهی فٛكا 
ٚە، ئبفوەرەکە گٛری: ثەفٛا ِبكاَ ییەثە٘ۆی ّە٘یل ثٛٚٔی ػەِوی کٛڕی ِٛػبىی کٛڕ

كٚػبی فێوی ثۆ   رۆَ ثە ٍەالِەری ثیٕی ٘ەِٛٚ ّزێک ئبٍبٔە. پێغەِجەهیِ
ٚ ٍەهعەَ ّە٘یلەکبْ کوك ٚ فەهِٛٚی: ئەی كایکی ٍەػل ِژكە ٌەرۆ  کٛڕەکەی ئەٚ ٚ

َ ّە٘یلەکبْ ٌەثە٘ەّزلا ەٛٚ کەٍٛکبهی ّە٘یلەکبْ ڕاثگەیۀە، کەٍەهعرۆیِ ثە٘ەِ
کە گٛری: ئەی ەئبفوەر پێکەٚەْ ٚ ٘ەِٛٚیْیبْ ّەفبػەد ثۆ کەً ٚکبهیبْ كەکەْ.

ب ئیزو کێ ثەٍەه ئێّە ثەَ ثەفْْەی فٛای گەٚهە ڕاىیٓ، ع پێغەِجەهی فٛكا 
 ثۆ کەٍٛکبه ٚ بكٚػ پبّبْ گٛری: ئەی پێغەِجەهی فٛكا  ّە٘یلەکەیلا كەگوی.

فەهِٛٚی: فٛایە فەَ ٚپەژاهەی كڵیبْ الثەهیذ ٚ پبكاّزی فێوی  ىیٕلٚٚەکبٔیبْ ثکە.
 عێگەکبٔیبْ ثۆ کەٍٛکبهیبْ پڕثکەهەٚە. ٌەكەٍزلأی ئبىیيأیبْ ثلەیزەٚە ٚ

ٚ لژ ە٘یچ کەً ثەكۀگی ثەهى ّیٛۀیبْ ثۆ ٔەکبد پبّبْ فەهِبٔی کوك ثەٚەی ک
 ٚ كەِٛچبٚیبْ ثۆ ٔەڕٔٓ ٚفبک ٚفۆڵ ثەٍەه فۆیبٔلا ٔەکەْ.

 ِٛٚە٘ ٕییجثەالی ِبڵەکبٔلا كەڕۆی كەی  هەِجەغێپِەكیٕە  گەّزٕەٚە  کە
 پوٍەیکەً  َەاڵث ٓ،یگوەكثۆیبْ  ربْەئبفو ٚ ەكأبٚ ّە٘یلەکبٔیبْ ۆث پوٍەیبْ هەڵف
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ىۆه ثەىەیی  ، پێغەِجەه(2)ٔبٚە ٚکەٍیِ ثۆی ٔبگویەكا ٔ ەِيەؽپێْەٚا  ۆث
ٌەثەه فۆیەٚە  ٔیلا ٘برە فٛاهەٚە ٚبٚ فوِێَک ثەچبٚەک ثەثێکەٍی ِبِیلا ٘برەٚە

 فەهِٛٚی: ثەً ؽەِيە کەً ٔییە ثۆی ثگوی. 
 چْٛٚ ٌەگەڵیلا ثْٛٚ گٛێیبْ ٌێجٛٚ ىۆهیبْ پێٕبفۆّجٛٚ٘ۀلێک ٌەٚ فەڵکبٔەی 

ثچٓ پوٍە ثۆ  ثەکەٍٛکبهەکەیبْ كا ٚپێیبْ گٛرٓ کەپوٍەی فۆیبْ ٘ەڵگوْ ٚ٘ەٚاڵیبْ 
 ِبِی پێغەِجەه كاثٕێٓ.

گەّزە ِبڵەٚە ٔيیکی ٔٛێژی ّێٛاْ ثٛٚ ٍەػلی کٛڕی ِٛػبى ٍٚەػلی کٛڕی  ەو
ثوكیبٔە ِبڵەٚە ىۆهی  ٚ ٌەٍەه ئەٍپەکەی ٘ێٕبیبٔە فٛاهەٚە ػٛثبكە چٛٚٔە ژێو ثبڵی ٚ
ثوكیبْ  كیَبْ ٘ەهكٚٚ ٍەػلەکە چٛٚٔە ژێو ثبڵی ٚ أی كا ٚپێٕەچٛٚ ثیالي ثبٔگی ّێٛ

 ،ثٛٚ هۆى یىێبٔیگوٌەگەڕأەٚەكا گٛێی ٌەكۀگی  ٔٛێژی ثۆ ٘بٚەاڵٔی کوك ٚثۆ ِيگەٚد 
 ەِيەؽ ۆث٘برْٛ پوٍەیبْ  ْەّێئ یوبٔەيأێف گٛریبْ لٛهثبْ فەهِٛٚی ئەٚە چییە؟.

ثێذ فۆ ِٓ  ِٕلاڵزبْ ڕاىی ٚ ِبڵ فٛا ٌەفۆربْ ٚ: یهِٛٚەف  هەِجەغێپ ،كأبٚە
 ی فۆیبْ.ڵِب ەٚەثب ثچٕپێیبْ ثڵێٓ  ،ِەثەٍزُ ئەٚە ٔەثٛٚ

 عٌٛەکەکبْ: و پڕٚپبگۀلەی كٚٚڕٚٚ -20
عۀگێکی عٌٛەکەکبْ ڕەفَبثٛٚ رب و ثۆ كٚٚڕٚٚ ٘ەٌێکی ىێڕیٓ ەٕیكەِ ەٌ

پەیبِەکەی  و  ِجەهگِٛبْ ٌەٍەه پێغە كەهٚٚٔی كژی ٍِٛٛڵّبٔبْ ثەهپب ثکەْ ٚ
ٌەكژ ثاڵٚ ثکۀەٚە، ثۆیە ئب٘ۀگیبْ كەگێڕا ٚ  بْپڕٚپبگۀلەی ٚكهٍٚذ ثکەْ 

پیبٚێکی كٚٔیب   كەیبٔگٛد: ِٛؽەِّەك ثەفۆّؾبڵییەٚە ثۀبٚ فەڵکیلا كەگەڕاْ ٚ
ٚ چٛٔکە ئەگەه پێغەِجەه ثٛایە ئبٚ٘بی ثەٍەه ٔەكە٘بد پێغەِجەه ٔییە؛  ٚیَزە ٚ

ئەٚ ٘ەِٛٚ ٘بٚەڵەی  ،٘یچ پێغەِجەهێک ٔە٘برٛٚە ئەٚەی ثەٍەه ئەٚ ٘برٛٚە ثەٍەه
 فۆیْی ثەٚ ّێٛەیە ثویٕلاه ثکوێذ.  ثکٛژهێذ ٚ

ثەهژەٚۀلی فۆیبْ ڕٚٚكاٚەکە ثۆ ئەٚاْ كەیبٔٛیَذ فەڵکی ٍبهكثکۀەٚە ٚ 
 ثەٍەه کەٍٛکبهی ّە٘یل ٚ ثویٕلاهەکبٔلا كەگەڕاْ ٚ كەچْٛٚثۆیە  ؛ثمۆىٔەٚە

                                                           

 ِەوىە عێهێؾزجىو. و ِٕذاڵەوەی ٌە چىٔىە پێؾەوا ؽەِضە ِبڵ - ٩



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 81

 

  
 

 

ٔی ثەگٛێی ئێّەیبْ ثکوكایە ٚایبْ ثەٍەه ٚ ٘بٚەاڵ كەیبٔگٛد: ئەگەه ِٛؽەِّەك 
 ٔەكە٘بد.
 كڵَۆىی٘بٚەڵێکی  ٌٛيەٍئٛثجەی کٛڕی  ڕیوٛ یڵاڵٚثلەػ ڕیوٛ یڵاڵٚثلەػ

ٚ كٚٚڕٚٚەکبْ ثٛٚ ٌەِەكیٕەكا،  ثەاڵَ ثبٚکی ٍەهی ئبژاٚەگێڕ ؛پێغەِجەه ثٛٚ 
، ثبٚکی پێی كەگٛد: ئەِە کەی ئیِ ثٛٚ ئێٛە کوكربْ ٌەّەڕەکەكا ثویٕلاه ثجٛ ڵاڵٚثلەػ

ثەلَەی ئەٚ کبڵفبَ ٚ ٘ەهىأەی کوك  ِٓ ئەَ ڕۆژەَ ٌەثەهچبٚ ثٛٚ، ِٛؽەِّەك 
 ی کٛڕیْی كەیگٛد؛ ٘ەهچی پێغەِجەهی فٛكا ڵاڵٚثلەػثەلَەی ِٕی ٔەکوك. 

 ثڕیبهی ٌەٍەه ثلاد ٘ەه ئەٚە ثبّە.
 ەٚ ٘بٚەڵە ثەڕێيأەی کەٌک ثٛٚ یەىیلی کٛڕی ؽبطەثی کٛڕی ئِٛەییەیِ یەکێ

ی كٚٚڕٚٚ ٍەهەِەهگلا ثٛ، ئەٚیِ ثبٚکێکی پیویٌەؽبڵەری لاه ثجٛ ٍٕەفزی ثوی ثە
كەكایەٚە ٚ ِژكەی كڵیبْ کوك كە ٍەهكأی یەىیلیبْکە  ثٛٚ، ٘بٚەڵەکبٔی پێغەِجەه٘ە

 ەٌ هێّزە٘ ەث ْ،ەكەلێپ ەیّزە٘ەوبَ ث. ثبٚکیْی كەیگٛد: ِژكەی ثە٘ەّزیبْ پێ كەكا
چۆْ  ذ،ڕێٔبث ێپ یبرویى ۆیف ییەەگێع َەٌ فٛكاەث ٕلێٍٛ ،كڕک ٚكاڵ ٚ ۀٛوڕف

 .ثەکّٛززبْ كا ٚ ٌەٚ گۀغە ّێٛألٍەهربْ 
ثۆیە پێْەٚا ، ٍِٛٛڵّبٔبٔی ىۆه ثێياه ٚٔیگەهاْ کوكثٛٚ ِئەَ ّەڕە كەهٚٚٔیەی

ِۆڵەری ثلاد  كاٚی ٌێکوك کە ٚ ٚ بة ٘برە فيِەد پێغەِجەهططػِٛەهی کٛڕی فە
 ِۆڵەری پێٕەكا ٚ   ٌەٚ ٍەهأە ثکٛژێذ ٚ كەِکٛریبْ ثکبد، ثەاڵَ پێغەِجەه ٘ۀلێک

ئەٚ كیٕەی فۆی پێی فەهِٛٚ: ئەی ػِٛەه گٛێ ثەٚ لَبٔە ِەكە ٚ كڵٕیبثە فٛای گەٚهە 
عٌٛەکەکبْ ٌەگەڵ ئێّە  ؛ْی ٍەهفواى كەکبدێغەِجەهەکەیپ ٘ەه ٍەه كەفبد ٚ

فەهِٛٚی: ئەٚأیِ  ی كٚٚڕٚٚەکبْ.گٛری: ئە ٔبکوێذ ثیبٔکٛژیٓ.ثۆیە  ٘بٚپەیّبٔٓ
كەڵێٓ  گٛری: ثەڵێ ٚا .؟.أّٙل أْ ال اٌٗ اال اٌٍٗ، ٚأْ ِؾّلا هٍٛي اٌٍٗ: ثەڕٚٚکەُ ٔبڵێٓ

ٔجۆرەٚە کە ئەٚأە كهۆِبْ ٌەگەڵ كەکەْ ٚ ٚئێَزب ثۆِبْ ڕٚ ثەاڵَ ٌەروٍب ٚاكەڵێٓ ٚ
 كەهفَزیٓ.ٌەَ کبهەٍبرەیْلا فٛای گەٚهە ٔبفیبٔی ثۆ  ٔبپبکیّبْ كەه٘ەق كەکەْ ٚ

ال اٌٗ اال اٌٍٗ، ِؾّل ەكهاٚە کەٍێک ثکٛژَ کە ثڵێذ: ٔ فەهِٛٚی: ڕێگەَ پێ  پێغەِجەه
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 یەیِ ثەٚ ّێٛەیەڕبة كڵٕیبثە ٌەٚەی عبهێکی رو لٛططئەی کٛڕی فە هٍٛي اٌٍٗ؟.
 ه كەکەیٓ.بڕىگ یبْپێّبْ ٔبگبد ٘ەرب كەچیٕەٚە ِەککە ٚ کەػجە ٌەكەٍز بْئەِڕۆ كەٍزی

 یٚٔوهەك ٚ  ڵك هەٍەٌ ثٛٚە٘خشاپی  یهەگیوبه هۆى وبْەٚٚڕكٚٚ  ەیّەثبٔگ
 یلٛهئبٔ بْەیوەَزێٛەڵ٘ یٚٔەيێل هەٍەٌ هكگبهەٚهەپ یفٛا ربو هبوەاڵٔی   هەِجەغێپ

ْخَواِِنِمَْْْوقَاُلواَْكَفُرواَْكالَِّذينََْْتُكونُواََّْلْْآَمُنواْالَِّذينَََْْيأَيػَُّها] و فەسِىوی: ەٚەفٛاه ۀبهك ِْإَذاِِْلِ
ْقُػُلوِِبِمِْْْحَْْحْسَرةًَْْذِلكَْْاَّللَُّْْلَِيْجَعلَْْقُِتُلواَْوَماَْماُتواَْماِْعْنَدنََْْكانُواَْلوُْْْغزِّىَْكانُواَْأوْْْاْْلَْرضِِْْحَْْضَربُوا

 كٚٚڕٚٚ ٚ نەٚ ەٛێئثبٚاڕكاهْ  گوۆ٘ی ەیئ: ەٚار .(1)[َبِصيٌْْتَػْعَمُلوفَِْْبَاَْواَّللََُّْْوُّيِيتُُُْْيِْييَْواَّللَُّْ
ثڕۆْ ثۆ کبرێک ثواٚ کەٍٛکبهیبْ ثیو ِەکۀەٚە  یِٚ ٚەک ئەٚأ ِەثٓ ەکبْثێجبٚەڕ

 هەگە: ئٌەٚێ ِوكْ ڕێیبْ پێ ثگوێذ كەڵێٓ ٚیەک ىاەغ ْبی یەکیبىهگبٔگەّزێک یبْ ث
عۆهە لَەٚ  ٚەئ وٛژهاْ،ەكۀ ٚ  ِوكْەكۀ ثەلَەی ئێّەیبْ ثکوكایە ٚ یەثٛٚٔب ەّێئ یال

 ەث بدىیث ذێٚەیەك فٛای گەٚهەكەهكێکە  ٚؽەٍوەد  ثویب ٚٚ  فۆىگە ٔٙبەر٘ەڵٛێَزبٔە 
ئەگەهٔب ِوكْ ٚژیبْ رۀٙب ثەكەٍزی فٛای گەٚهەیە ٚفٛای گەٚهەیِ ثە٘ەِٛٚ  بٔلا،ڵیك

 .ئبگبیە ەکبٔزبْ ثیَەهٚ ثەوکوكە ٚ کبه
ٍەهکۆٔەی  ٘بٚەاڵٔی كایەٚە ٚ ٚ ثەَ ّێٛەیە فٛای گەٚهە كڵی پێغەِجەه 

 ْثێجبٚەڕی ٚەٍف کوك ٚ ٘ەڵٛێَزەکبٔی ثەکٛفو ٚ لَە کوك ٚ٘ەڵٛێَزی كٚٚڕٚٚەکبٔیْی 
 پۆٌێٓ کوك.   ٚ

 :غەىٚەی )ؽّواء األٍل( -22
٘ەِبْ  هە٘ ،ەٚیەِب ەٕیكەِ ەٌئەٚ ّەٚە   هەِجەغێپئٛؽٛك  پبُ گەڕأەٚە ٌە

و رۆڵەی ئىؽىدیبْ  ٓیّٛێٓ ٍٛپبی لٛڕەیِ كەکەٚ ێٕەیٍجفەهِبٔی كەهکوك کە  ٚەّ
 .ٌێذەکەیٕەوە

 کۆِەڵێک ئبِبٔغی ٌەپؾزەوە ثىو ٌەوأە:  ئەَ هۀگبوەی پێغەِجەس 
 كڵیبْ كەهثکبد. ەیِ ٌەهروٍی ٍٛپبی لٛ ٚ ەٚەثکبر هىەث یٔەاڵ٘بٚ ەیهٚ .2

                                                           
 (.٩٥٦عىسح آي عّشاْ: اٌَخ ) - ٩
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ثیو ٌەٚە ٔەکۀەٚ ئەَ  ٍەهعەَ ٔەیبهأی ثڕٚفێٕێذ ٚ ەیِ ٚهٚهەی ٍٛپبی لٛ .0
 ٍەه ِەكیٕە.  ٚە٘ەڵکٛرٕە كەهفەرە ثمۆىٔەٚە ٚ

 .ٌەٚ ٍەهکەٚرٕە کبرییەیبْ ثکەْ چێژٔە٘ێڵێذ  ٚ ەٚەثکبر ِەیهلٛ ەٌ ۆڵەر .2
 پڕٚپبگۀلەکبٔیبْ ثەكهۆ ثقبرەٚە. ٚ عٌٛەکەکبْ كەِکٛد ثکبد ٚ ٚٚڕكٚٚ .4
ٌەعێی فۆی  ٚ ڕێ ەٚرەو ٚايەّ ( ی29) ەِّەّ نیە یژڕۆ فٛكا  یهەِجەغێپ

 ػەثلٚڵاڵی کٛڕی ئِِٛٛەکزِٛی ٔبثیٕبی ثەٍەهپەهّزیبهی ِەكیٕە كأب. 
 یٍەکٚ ٘بٚەاڵٔەی کە كٚێٕێ ٌەئٛؽٛككا ثەّلاهیبْ کوكٚە ەٌ ەعگکە لا ْییبهڕیث

٘برە فيِەری  ی ٍەهی كٚٚڕٚٚەکبْیػەثلٚڵاڵی کٛڕی ئٛثە .ثبدۀ ۆیف ەڵگەرو ٌ
فەِٛٚی: ٔبثێذ، رۀٙب ئەٚأە كێٓ  گٛری: ِٓ كێُ ٌەگەڵذ. پێغەِجەهی فٛكا  ٚ

 .کوكعۀگیبْ ِبٔەٚە ٚ ثەّلاهی  کەكٚێٕێ ٌەگەڵّبْ
ػەثلٚڵاڵی کٛڕی ػەِوی  کٛڕی ؽەهاَ کەكٚێٕی ثبٚکی ّە٘یل ثجٛ،  عبثوی کٛڕی

 ٚ ٘برە فيِەری ەِجەه كەڕٚاد ثۆ غەىا پوٍەکەی ثبٚکی عێٙێْذ ٚغکبرێک ثیَزی پێ
 ثبٚکُ ٘بد ٌەفيِەرلا ؽەٚد فّٛکُ ٘ەیە كٚێٕێ کە  ئەی پێغەِجەهی فٛاگٛری: 

ّٛکەکبٔذ ثەعێجٙێڵیٓ ثەثێ ئەٚەی رۆ ٘ەهكٚٚکّبْ ف ثەِٕی گٛد: کٛڕَ ٔبکوێذ ِٓ ٚ
رۆ چبٚد  كەڕۆَ ٚ کەٍێک عبٚی ٌێێبٔەٚە ثێذ ثۆیە ِٓ ٌەگەڵ پێغەِجەه 

ّە٘یل ثٛٚە ؽەىكەکەَ ٌەگەڵ  ٌُەفّٛکەکبٔذ ثێذ، ِٕیِ ثەگٛێُ کوك، ئێَزب ثبٚک
كڵی ٔەّکبٔل  ثۆ ٘یچ غەىایەک ثەعێُ ٔە٘ێڵیذ. پێغەِجەهی فٛكا  فۆد ثّجەیذ ٚ

 گە ٌەٚیِ ڕێگەی ثەکەٍی رو ٔەكا.ع ڕێگەی پێلا ٚ ٚ
( کەً رێپەڕی ٔەكەکوك، ئەٚأەیِ ىۆهێکیبْ 922ثەَ پێیەیِ ژِبهەی ٍٛپبکە ٌە )

 .پێکواٚٚ ثوییٕلاه ثْٛٚ
ل ٌەچۀ لبچی ٚ كەِٛچبٚی ٚ ٍەه  فۆی فٛكی پێغەِجەه :ثۆ ّٔٛٚٔە

ەیو ٚ ػٛلجەی کٛڕی ػبِو ٚ فەڕاّی ضثویٕلاه کواثٛٚ. ئٍٛەیلی کٛڕی ؽّٛٛێٕێکەٚە 
کەػجی کٛڕی ِبٌیک ٚ ػەثلٚڕەؽّبٔی کٛڕی ػەٚف كەییە٘ب ثویٕییبْ  ٚ ِّٛەٕکٛڕی 

( ثویٕی پێٛە ثٛٚ،  ژِبهەی 72ىیبرو ٌە ) وڵاڵەڵؾەی کٛڕی ػٛثەیلطپێٛە ثٛٚ، 
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( 42( ثەرۀٙب ىیبرو ٌە )ٍٍّخثویٕلاهەکبْ ئەٚۀلە ىۆه ثٛٚ ٘ۆىێکی ٚەکٛ )ثٕی 
ثیٕیٕی فەهِٛٚی: فٛكایە ثەىەییذ  ثۆیە کەپێغەِجەهی فٛكا  بْ ٘ەثٛٚثویٕلاهی

 ثیبٔجەفْە. ثەِیٙوەثبٔیی فۆد  ثەثۀی ٍەالِەكا ثێزەٚە ٚ
ّٛێٓ  كٚٚاْ ٌەٚ ثویٕلاهأە ثوای یەک ثْٛٚ کەثیَزیبْ پێغەِجەهی فٛكا 

ەیِ كەکەٚێذ، یەکێکیبْ كەڵێذ: ِٓ کەِێک ثویٕەکبُٔ ٌەثواکەَ ٍٛٚکزو ڕٍٛپبی لٛ
 ەِبڵەٚەئێّەیِ ٌ ثڕٚاد ثۆ غەىا ٚ ثْٛٚ، پێُ گٛد؛ چۆْ پێغەِجەهی فٛكا 

٘ەهكٚٚکّبْ ثەٚ ثویٕبٔەٚە ّٛێٕیبْ کەٚریٓ ٘یچ ٚاڵغێکیّْبْ ٔەثٛٚ  :، كەڵێذكأیْیٓ
 ثویٕەکبٔییەٚە ِبٔلٚٚ كەثٛٚ ٌەثواکەَ ثە٘ۆی ىۆهی  رب پێی ثڕۆیٓ، ٘ۀلێک عبه کە

ٚ   عبهعبهیِ فۆی ثەپێ كەڕۆیْذ رب گەیْزیٓ ثەپێغەِجەه کۆڵُ كەکوك ٚ
 ٘بٚەاڵٔی.

 یەکبعێگ گەّزٕە ّەٚ ثەٍەهكا ٘بد ٚ ربٌەڕۆیْزٓ  ْئەٚ ڕۆژە ثەهكەٚاَ ثٛٚ
٘ەه یەکەیبْ  ٌەٚێ فەهِبٔی ثە٘بٚەڵەکبٔی کوك کە الثلەْ ٚ )ؽّواء األٍل( یٔبٚەث

 .ذێث كیبه هۆى بْەیژِبه ربىۆه كهٍٚزکەْ  لەهەثبڵغییەکی ٚ گەٚهە ثکۀەٚەئبگوێکی 
کە ٘ەه ٌەکۆٔەٚە ٌەگەڵ ثٕەِبڵەی  - ٌەٚێ پیبٚێکی ثێجبٚەڕ ٌە٘ۆىی )ثٕٟ فياػخ(

ثۀبٚی ِەػجەكی کٛڕی ئەثٛ ِەػجەكی  - ٚ )ثٕٟ ٘بُّ( ٘بٚپەیّبْ ثْٛٚ  پێغەِجەه
پێی گٛد:  ٚ ٍِٛٛڵّبٔجٛٚٔی فۆی ڕاگەیبٔل ٚ پێغەِجەه  فٛىاػی ٘برە فيِەری
ئبٚارە  ٚ ىۆه كڵگوأیٓ ثەٚەی ثەٍەه ٘بٚەاڵٔذ ٘برٛٚە  ئەی پێغەِجەهی فٛكا

اَ چی ڕٚٚی ٔەكایە. ئێَزبیِ ِٓ ٌەفيِەرلفٛاىثٛٚیٓ کە٘ەه گیي ّزی ٌەٚ عۆهە 
 كەفەهِٛٚیذ ثب ثۆری ثکەَ.

 .ەىثِبْ ۆث ذێك ٍذەك ەٌ ذی: چیهِٛٚەف پێغەِجەه 
 ەیِ. ڕکەٚرە ّٛێٕی ٍٛپبی لٛ عێٙێْذ ٚ ئەَ پیبٚە ٍٛپبی پێغەِجەهی  

یبْ ثەهەٚ ِەککە ٌۀبٚچەی گەڕأەٚەڕێی ەیْیِ ٌەڕلەكەهی فٛا ٚاثٛٚ ٍٛپبی لٛ
رب کەِێک پْٛٚ ثلەْ، ٌەٚێ  ثىو( کیٍۆِەرو ٌەِەكیٕەٚە كٚٚهە الیبٔلا41کە ) ءڕەٚؽب

کبهێکی ثبّّبْ ٔەکوك كەثٛٚ ئەَ ٘ەٌەِبْ ثمۆٍزبیەرەٚە  ەّێئ بْیٛرگ ٚ ەٚەووك بْیویث
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ئێّە ، پبّەکْەِبْ ٔەکوكایە رب ِٛؽەِّەك ٚ ٘بٚەاڵٔیّبْ ثەرەٚاٚی ٌۀبٚ كەثوك ٚ
ڕاٍزە رۆڵەی ثەكهِبْ کوكەٚە ثەاڵَ ٘ەرب ِٛؽەِّەك ٚ ئەٚ ٍەهأەی چٛاهكەٚهی ِبثێذ 

ڕۆژەِبْ  ۆڵەی ئەَثۆیبْ ثڕەفَێذ ر٘ەه ڕۆژێکیِ  پەیبِەکەیبْ ٘ەه كەِێٕێذ ٚ
ٌێلەکۀەٚ؛ ثۆیە ئێَزبیِ كەهفەد ِبٚە ثبثگەڕێیٕەٚە ٚ رب ثەرەٚاٚی ٌۀبٚییبْ ٔەثەیەْ 

 ٔەگەڕێیٕەٚە ِەککە.
 .ٌێی ثەگِٛبْ ثٛٚ ئەِەیِ ئەٚ فبڵە ثٛٚ کە پێغەِجەهی فٛكا 

ە کبهی فيِیٕ: یٛرەیِ گڕلٛکەیەکێک ثٛٚ ٌە ٍەهأی  یەیەئِٛ ڕیوٛ یفٛأەٕ
ّەڕی  ئەٚەیْی ٌە ئٛؽٛك ئبِبكە ٔەثٛٚە ٚٚا ِەکەْ ِٓ كەروٍُ ئەِغبهە ثگەڕێیٕەٚە 

ثەڕِٚٚبْ ثٛەٍزٕەٚە، ئێّە  ڕٚٚ ئبِبكەثٓ ٌٚە كژِبْ ٔەکوكٚە ئەِغبهە ئەٚأیِ 
ثۆیە  ٚ رۆڵەی ثەكهِبْ ثەىیبكەٚە کوكۆرەٚە؛ ٍەهکەٚرٛیٓ گوەٚی فِٛبْ ثوكۆرەٚە

ئەِغبهە  ٍەهیبْ ئۀغبِەکبْ پێچەٚأە ثجٕەٚە ٚ ثبثگەڕێیٕەٚە كەروٍُ ثچیٕەٚە
 ٚ ەوەعٌٛ ثەڵکٛ ،ییۀ اێذر ِٛؽەِّەكی ٔٙبەرثّبْٔکێٕٓ، ثیویْزبْ ٔەچێذ ِەكیٕە 

 .رێلایەفۆیّْبٔی )كٚٚڕٚٚەکبْ(   یوبٔەّبٔەی٘بٚپ
ەفٛأیبْ ثەكڵ ٔەثٛٚ ثۆیە ٍٛهثْٛٚ ٌەٍەه ٕەیِ ئەَ ثۆچٛٔەی ڕىٍەهأی ل

 ِەكیٕە. ٘ێوّکوكٔە ٍەه گەڕأەٚە ٚ
 ٛثەئ ڕیوٛ یكەػجەِثەه ٌەٚەی ٍٛپبی لٛڕەیِ ثگەڕێزەٚە ثەهەٚ ِەكیٕە 

 كەػجۀِەیبٔلەىأی کە  ییەکبْەیْڕثەاڵَ لٛ ْی فٛىاػی فۆی پێگەیبٔلكەػجەِ
 یچ ەٌ ویثٔیبىربْ چییە ٚ ٌێی پوٍی:  چٛٚە الی ئەثٛ ٍٛفیبْ ٚ ٍِٛٛڵّبْ ثٛٚە.

  .كاەٕیكەِ هەٍەث ٓەیكەك ەٚەٕەڕێیگە: كیٛرگ ؟.ەٚۀەوەك
 ِەػجەك گٛری: ثەلَەی ِٓ كەکەْ ّزی ٚا ٔبکەْ.

 گٛری: ثۆ رۆ ٘یچ ٘ەٚاڵێکذ پێیە؟.
ئێَزب  ٘بٚەاڵٔی ٍٛپبیەکیبْ کۆکوكۆرەٚە رب ٚ ِەػجەك گٛری: ِٛؽەِّەك 

ٔەکوكٚە ىۆه ىۆهَ ثەَ كٚٚ چبٚە ٔەثیٕیٛە، ٘ەهچی ثەّلاهی ئٛؽٛكی  ٍٛپبی ٚا
رب ئەٚۀلە ٌێزبْ ثەكافٓ  ،٘برٛٚە ٚ ریٕٛٚی رۆڵەیەٌەگەڵیبْ  ٚ داؿ ٌە دڵەپەّیّبْ ٚ 
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ئێَزب كاؿ ٌەكڵی ٚەک ئەٚأەَ ٔەثیٕیٛە، پبّبْ ّیؼوێکی ٌەثبهەی ىۆهی ٚ ٚهەثەهىی 
 ٍٛپبی ٍِٛٛڵّبٔبْ فٛێٕلەٚە.

گٛێیبْ ٌەٚ لَبٔە ثٛٚ ىۆه پێی رێک  کە ی لٛهەیٍِەهأی ٍٛپب ئەثٛ ٍٛفیبْ ٚ
 چْٛٚ. 

 ئەثٛ ٍٛفیبْ گٛری: ثەكثەفذ ئەٚە رۆ كەڵێی چیی؟!!. 
ککە کەِێکی ثەفٛا ثەكٚاربٔەٚەْ پەٌە ٔەکەْ ٌەگەڕأەٚە ثەهەٚ ِە ِەػجەك گٛری:

 ٌەٚ پْذ گوكەٚە ثەكەهكەکەْٚ.ٚ رو ٔبٚچەٚأی ئەٍپەکبٔیبْ كەثیٕٓ 
 ٚ الٍەهیبٔ ثە لەیٓثثگەڕێیٕەٚە ٚ ٚەڵاڵ فۆِبْ کۆکوكۆرەٚە : یرگٛ بْیٍٛف ثٛەئ
 رٛٔبیبْ ثکەیٓ. رەفوٚ

كەٍزبْ ِبكاَ ئێٛە ِٓ ثبُ كۀبٍٓ، ِٓ ئەىِٛٚٔی ّەڕَ ىۆهە،  ِەػجەك گٛری:
 هەگەئٓ ثەهژەٚۀلی ئێٛەَ كەٚێذ ِ بْ،یهەٍ ەٚەٕەڕێگەِ ربٔٓلّٚىبٌٔێٛەّبٔلْٚٚ ٚ 

 کبهی ٚا ٔبکەْ.  ْەوەِٓ ك ەیلَ ەث
 ەیِ ٚهٚهەی ٍەهأی لٛلَەکبٔی ِەػجەك ىۆه کبهیگەهی فواپی ٌەٍەه 

ثەهەٚ ٘ەه ثەٚ ّەٚە ثڕیبهیبٔلا  ثۆیە پەّیّبْ ثٛٚٔەٚە ٚ ؛كهٍٚذ کوكٍٛپبکەیبْ 
  ِەککە ثگەڕێٕەٚە.

ٍەهثبى ٚ  یەکێک ٌەگەڕأەٚە  ّپوىەیی فۆیبْ پێچبیەٚە ٚ ئەٚۀلە ثەپەٌە ٚ
ثەعێٙێْذ  (2)عِٛەؽیی ثٛ ػەىىەئەۀبٚی ثثەرٛأبکبٔیبْ ٚ ّبػیوە  ٔلٔکبهبڕاگەی

ٍٛڵّبٔبْ ٛثەیبٔی کبرێک فەثەهی ثٛیەٚە ٍٛپبی ِ ِبٔلٚێزی فەٚی ٌێکەٚرجٛٚ.کەٌەثەه 
 .بثذ  ثەكیٍی گود ٚ ٘ێٕبیە فيِەد پێغەِجەهص ػبّٕی کٛڕی گەیْزٕە ٍەهی ٚ

پبڕایەٚە ٚ گٛری: ِٛؽەِّەك ئەِغبهەیِ ئەٚ  ئەثٛ ػەىىە ىۆه ٌەپێغەِجەه 
ثەڵێٓ ثێذ عبهێکی رو کچەکبُٔ ٚ ِەِکٛژە ٚ  ثّجەفْە ثە گەٚهەییەَ ٌەگەڵ ثکە ٚ

 كژد ٔبٚەٍزّەٚە ٚکەٍیِ ٘بْ ٔبكەَ كژایەریذ ثکبد.

                                                           

 ( ثخىێٕەوە.٠٩-٠٣دسێژەی ثەعەسهبرەکەی ٌەالپەڕە ) - ٩
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ثەلَەَ کوكیذ ٚ ثبٚەڕَ ٚ ٌەثەكهكا  َەویە یعبهفەهِٛٚی:  پێغەِجەه 
 دۆفپێکوكیذ ثەاڵَ ئەِغبهە لجٛڵ ٔبکەَ ثچیزەٚە پبڵ ثلەیذ ثەکەػجەٚە ٚ 

 ەكٚٚ عبه ٌ ِوۆڤی ثڕٚاكاه  ربٔل،ەڵەف َكّەِەؽٛكٚٚعبه ِ ذیڵێثٚ  ذیٕێّەٛثاڕ
 .کّٛزیبْ . پبّبْ فەهِبٔی کوك:ٔبكاد ەیٛێِبه پ ىلاێٕێّٛ

ەیِ هٚ ٘بٚەاڵٔی كڵٕیبثْٛٚ ٌەٚەی ٍٛپبی لٛ پبُ ئەٚەی پێغەِجەه 
گەڕاٚٔەرەٚە ِەککە ٚ ٘یچ ِەروٍییەک ٌەٍەه ِەكیٕە ٔەِبٚە. ثڕیبهییبٔلا ثەهەٚ 

 ِەكیٕە ثگەڕێٕەٚە.
 ڕیوٛ یەیػبِٚٛە ٘ەه کەً وووك  یهِبٔەف  پێغەِجەه ەٕیكەِگەڕأەٚە  کە 

  -ەٚەىیكا ەٌ یهٚأەِ ڕیوّٛەٌیکی ثلٌٚەػ یویثبپ -ی ػبٕ یثەئِٛغیوەی کٛڕی 
 ەیِسلٛ یٍٛپب ەڵگەك ٌٛئٛؽ یىاەغ یكٚا ەٌثێجبٚەڕ ثٛٚ  ەبٚیپ َەئیکٛژێذ. ثثیٕی 

 هگبەك ەٌ و یئبِۆىا یبٔففەػ ڕیوٛ یػٍّٛبٔ پێْەٚاِبڵی  كەچێذٚ  ِەککەبگەڕێزەٚە ٔ
 كەڵێذ .كەثێذ ٌەِبڵ  کەدەکبرە کچی پێغەِجەس  ی فێيأیِٛضٌەو ّٛئِٛ دەداد.
كەهگبی ٚ ثێجبٚەڕە  كەىأێذ كۀبٍێٕێذپێ  ۆیفکە  ،: ئبِۆىای ِێوكەکەرُكەڵێذ کێیذ؟

 ەٛڕیو ێٌ ىُێ: ّٚزوكەڵێذ یەػبِٚٛ .ییۀ ڵِب ەػٍّٛبْ ٌ :كەڵێذ ٚٔبکبرەٚە ٌێ 
كەڵێذ: ثٕێوە  فۆی كەکبد ثەِبڵلا ٚ ەٚەوبرەك ێٌ ەیهگبوەك ەو ،ەٕبٚێ٘ ۆث ُەیوەپبه

 ۆثدۀێشێذ ڵ ٚاە٘ َٛضٌەٚ و ُئِٛ .لا ثبثگەڕێزەٚە ئیُْ پێیەریثەكٚای ػٍّٛبٔ
 ەویِٛغ ڕیوٛ یەیػبِٚٛەیِ ثۀبٚی ڕکە یەکێک ٌەچەکلاهأی لٛ  هەِجەغێپ
: كەفەهِٛێذ  هەِجەغێپ كەیٙێٕٓ ەو ٕٓ،ێٙیث ْڕۆ: ثكەکبد هِبْەف ِیٚەئ .ەیەوێٌ
ئەٚ پۀبی  فٛكا  یهەِجەغێپ ەیئ : كێذ ٚ كەڵێذثەپەٌە پێْەٚا ػٍّٛبْ ىٛژْ، یث

پبّبْ  ثۆ ِبڵەکەی ِٓ ٘ێٕبٚە ئەگەه ثفەهِٛٚیذ ِٓ رب ٍێ ڕۆژ پۀبی كەكەَ ٚ
ثبّە ٌەثەه ئەٚەی پۀبی ثۆ رۆ ٘ێٕبٚە  :كەفەهِٛێذ  هەِجەغێپ كەگەڕێزەٚە ِەککە.

 .و دوارش دەثێذ ثگەڕێزەوەرب ٍێ ڕۆژ ِۆڵەری كەكەیٕێ 
ٚ ٍٛپبی  ٚ ٌەٚ ِبٚەیەی کە پێغەِجەه  كەِێٕێزەٚەِەكیٕە  ئیزو ئەٚ پیبٚە ٌە

ئەٚ ٌەِەكیٕە  ،چۆڵ كەکەْ ٚ ّٛێٓ ٍٛپبی لٛڕەیِ كەکەْٚ ٍِٛٛڵّبٔبْ ِەكیٕە
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ِەكیٕە  كەگەڕێزەٚە  کبرێک پێغەِجەه .ئبژاٚەگێڕی كەثێذٍیقٛڕی کوكْ ٚ  ٍەهلبڵی
 ، کەىأی پێغەِجەهِبٚەرەٚەثەاڵَ ئەٚ ٘ەه ٌەِەكیٕە  چٛٚەِبٚەی ٍێ ڕۆژەکەی ثەٍەه 

 پێغەِجەهی فٛكا  .لێذ٘ەڵكٚٚە وفەهِبٔی کّٛزٕی كەهک ە ٚ ٠ضىەیلی کٛڕی ؽبه
كەچٓ  کە ەكادپێل بّْٛێٕەکەیٔبٚٔیْبٔی  ثەّٛێٕیلا ٚكۀێوێذ  ػەِّبهی کٛڕی یبٍو

 . كەیکٛژْ ٚ كەیگوٌْەٚێ 
ٍٛپبکەی ىۆهێک ٌە٘بٚکێْەکبْ رەٚاٚ پێچەٚأە  ٚ  ثە گەڕأەٚەی پێغەِجەه

 كٚٚڕٚٚ ٚٚ ەیِ سثێجبٚەڕأی لٛ ٚ كەثێزەٚەٚ ٚهەی ٍِٛٛڵّبٔبْ ىۆه ثەهى كەثٕەٚە 
ئٛؽٛك ڕٚیلاٚە  کە ئەٚەی ٌەكەکەٚێذ ثۆیبْ كەه ٚ كەثٓعٌٛەکەکبٔیِ رەٚاٚ كەِکٛد 

٘ێيی ٍِٛٛڵّبٔبْ  فواپی ٌەٍەه ٚهە ٚ ی٘یچ کبهیگەهییەک رۀٙب ڕٚكاٚێکی کبری ثٛٚە ٚ
 كهٍٚذ ٔەکوكٚٚە.

 ثەه ٌەٚەیٚاثٛٚ  یرەػبك ٌٛيەٍ ڕیوٛ ییەئٛث ڕیوٛ یڵاڵثلٚەػٌەڕۆژی ٘ەیٕیلا 
ٚ ٘بٔی  ووكەك هەڵف ۆث ەیلَ ٚ ٍزبەلەڵ٘كەٍذ ثەٚربهی ٘ەیٕی ثکبد   هەِجەغێپ

فۆی  ەٌٚێجکەْ ٚ ٍەهی ثقەْ،  ثکەْ ٚ ثەهگوی كەكاْ ثۆ ئەٚەی ثەگٛێی پێغەِجەه 
كیَبْ ٌۀبٚ فەڵکەکەكا ئەٚ ڕۆژەیِ  ثێذ.  هەِجەغێپ یىۆَڵكىۆه  كەكا کەٚا ٔیْبْ 

ثْٛٚ پڕىۆه ٌێی   ی پێغەِجەهٔەاڵ٘بٚ٘ەٍزب ٚ ٚیَزی ٘ەِبْ ّذ كٚٚثبهە ثکبرەٚە، 
 َەك ی كٚژِٕی فٛاكأیْە كٚٚڕٚٚ :كایبٕٔیْبْ ٚگٛریبْثۆی ٘ەٍزبْ ٚ ثەىۆه 

ٚ ٘بٚەڵەکبٔذ ثەّێک ثْٛٚ  ئبِۆژگبهی ئێّە ثکەیذ، رۆ پیبٚی ئەٚە ٔیذرۆ  ،ەٚەزەیوۀ
 ٘ۆکبهەکبٔی ئەٚ کبهەٍبرەی ثەٍەهِبْ ٘بد. ٌە

ثۆ ِٓ ّزێ  :گٛری ٚ ْذێٙێعەث ەیوەٚربهثەرٛڕەییەٚە  ٌەكافب ٘ەٍزب ٚ ِیٚەئ 
كەهگبی ِيگەٚد  ەٌ ْەاڵ٘بٚ ەٌ هێٔلە٘ فواپُ گٛرٛٚە کە كەڵێُ ثەلَەی ثکەْ. 

  هەِجەغێپ ەٌ یهگوەث ِٓ ٘ەٍزبَٚ: یٛرگ ثیٕییبْ ٌێیبْ پوٍی: ثۆ کٛێ كەچیذ؟.
 ەجٛهكْ ٌێٌ یكاٚا ەٚەوەڕێثگ گٛریبْ: .چٓەگژِلا ك ەث یوبٔەڵە٘بٚ یچەو َەوەك
ثەساِجەس ئێّە  ۆر ەیٚەئفٛا ثۆ ثکبد  ٌێقۆّجٛٔذ ٌەثکە ثبكاٚای  فٛكا  یهەِجەغێپ

 .ثٛٚۀ َەئٛؽٛك و ەووكد ٌو ثڕواداْ 
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 .فٛا ثۆ ثکبد ەٌ ّجُٛٚٔۆقێٌ یكاٚاپێٛیَزُ ثەٚە ٔییە ئەٚ  فٛكاەث ٕلێ: ٍٛگٛری
ئبیەری ٔبهكە  ٔەفٛاىهاٚەی ٔبِۆ ٚفٛای گەٚهە ٌەٍەه ئەٚ لَە ٚ ٘ەڵٛێَزە 

َْلوَّْواْرُُءوَسُهْمَْورَأَيْػتَػُهْمَْيُصدُّوَفَْوِإَذاْ] فٛاهەٚە ٚ فەهِٛٚی: ِقيَلَْْلُْمْتَػَعاَلْواَْيْستَػْغِفْرَْلُكْمَْرُسوُؿْاَّللَِّ
َتْستَػْغِفْرَْْلُْمَْلْنْيَػْغِفَرْاَّللََُّْْلُْمْإِْ َْلَْْ ـْ ْاَّللََََّّْلْيَػْهِديَْوُىْمُْمْسَتْكِِبُوَفَْسَواٌءَْعَلْيِهْمَْأْستَػْغَفْرَتَْْلُْمَْأ اْلَقْوـَْفَّ

 ا كفٛ پێغەِجەهی ثب هْەٚ ذێزوگثٛ بْێیپ هێوبرئەو دووڕووأە : ەٚارْ.(1)[اْلَفاِسِقنيَْ
ٚ  ْێڕگەكهەٚ ٚٚڕ ەهیبْ ثب كەكەْ ٍٚ، الی خىای گەوسە ثىبد ۆث ّجٛٚٔزبْۆقێٌ یكاٚا
عب كاٚای ٌێقۆّجٛٚٔیبْ ثۆ كاٚای ٌێقۆّجْٛٚ ثکەْ،  رو كەثیٕٓ کەەٚهەگ ەثٌەٚە  بْۆیف

 ذ ٚفٛای گەٚهەێٕبثّۆفٌێیبْ ی گەٚهە فٛاٚ ثکەیذ یبْ ٔەیکەیذ چْٛٚ یەکە 
 ٔبوبد. كوبهەث فەڵکبٔی یییّٕٛٚڕێ

٘بد،  بْییربۆوو گؾذ ٌێکەورەکبٔی ئٛؽٛك  یٔوبەَزگێٚ ٚ  وبْەٚٚكاٚڕ ەٛاىێّ َەث
ٍٛٚكیبْ  ثیٓ ٚوەِۀل ٌەٚ ڕٚٚكاٚأە ثە٘ ْۆچ ەیەٚەئ ەّێئ ۆث ەگؤگ ەیٚەئ

کۆربیی  ٚا ٌێجکەیٓ کە ثزٛأیٓ٘ەٚڵ ثلەیٓ فۆِبْ  ْۆچٌێٛەهثگویٓ، 
 ەیژڕۆ ٚەئ ەیوەّىَز چٛٔکە ؛ٌەژیبٔی ئەِڕۆِبٔلا ثٙێٕیٓ ئٛؽٛك ثۀە٘بِەرییەکبٔی

 یٚاڵرب ڵەٍب ٓیٔلەچ ۆث ەّێئ َەاڵث ؛لبٔیفبکەِی  یىێوێوبژ چۀل  ٔٙبەئٛؽٛك ر
ٚ رب ئێَزبیِ پۀل  ٓیّىَزلاەٌ ەّێئ ڵەٍب ٓیٔلەچ ۆث بٔلا،ِهٚەگ ەث ذێچەئٛؽٛك ك

 .ٌە٘ەڵە ٚ٘ۆکبهەکبٔی ڕٚٚكاٚی ئٛؽٛك ٚەهٔبگویٓ
 یافٛ ْۆچ ٓیلٛهئبْ، ثيأ یوبٔەریەئب دەفيِ ەكا٘برٛٚكا كەچیٕۆیە ٌە ثبعی ث

٘ەڵە ٚ ٘ۆکبه ٚ  ثبٍی ٚهكەکبهییەکبٔی غەىاکە كەکبد  ٚ چۆْ  هكگبهەهٚەپ
٘یٛایەی ئێّەی ثڕٚاكاه ثزٛأیٓ ٌێیبْ ثە٘وەِۀل ، ثەٚ چبهەٍەهەکبْ كەفبرە ڕٚٚ

 .(0)ثیٓ
                                                           

 (.٦-٥عىسح إٌّبفمىْ: اٌَزبْ ) - ٩

، 2(، ١ٍوح اثٓ اٍؾبق، كاه اٌفىو، ث١وٚد، طِؾّل ثٓ اٍؾبق ثٓ ٠َبه اٌّطٍجٟاثٓ اٍؾبق ) :گشٔگزشیٕی عەسچبوەکبْ - ٠
ِطجؼخ ، 0(، ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ، طثٓ أ٠ٛة اٌؾ١ّوٞػجل اٌٍّه ثٓ ْ٘بَ .  اثٓ ْ٘بَ )227 -200، رؾم١ك: ١ًٍٙ ىوبه، 2231ٓ

. 291 -92، ٓػجل اٌؾف١ظ اٌٍْجٟ اثوا١ُ٘ األث١بهٞ ٚ رؾم١ك: ِٖطفٝ اٌَمب ٚ ،2271، 0، اٌمب٘وح، طِٖطفٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ
ػجل ْ٘بَ ) اثٓ .242 -233، 2423ٓ، 2، كاه األػٍّٟ، ث١وٚد، ط2(، اٌّغبىٞ، طِؾّل ثٓ ػّو ثٓ ٚالل اٌَّٟٙ األٍٍّٟاٌٛاللٞ )

ْ،كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ث١وٚد 9، ط1ط ،اٌوٚٗ األٔف فٟ ّوػ ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ، (اٌوؽّٓ ثٓ ػجل اٌٍٗ ثٓ أؽّل ا١ٌٍَٟٙ
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 باسی دووەم

  کانوانە

 

لٛهئبٔلا ( ئبیەری 92ىیبرو ٌە )ٌە فٛای پەهٚەهكگبه پبُ رەٚاٚثٛٚٔی غەىاکە 
ٚهكەکبهییەکبٔی ڕِٚٚبڵی ڕٚٚكاٚەکبٔی غەىاکەی کوك ٚ ریْکی فَزە ٍەه گْذ رەٚەه ٚ 

 ٘بٚەاڵْ فَزەڕٚٚ.غەىاکەی ثۆ ٚپۀل ٚئبِۆژگبهییەکبٔی 
ە کە پۀلٚ ئبِۆژگبهییەکبٔفەیٕە ٍەه کۆی ئەٚ كەریْک  ثبٍەكاٌەَ  ئێّەیِ
 :ثویزیجْٛٚ ٌە

                                                                                                                                                    

كاه (، عٛاِغ ا١ٌَوح، ػٍٟ ثٓ أؽّل ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ؽيَ) يَؽاثٓ . 202-039، ٓػّو ػجل اٌَالَ اٌَالِٟرؾم١ك:  ،2402، 2ط
، كالئً إٌجٛح، (أؽّذ ثٓ اٌؾغٍٓ ثٓ عًٍ ثٓ ِىعى. اٌج١ٙمٟ )279-219، 2322ٓ، 2ػجبً، طاٌّؼبهف، ِٖو، رؾم١ك: اؽَبْ 

إعّبعًٍ ثٓ عّش ثٓ إثٓ وضٍش ) .223 -022، ٓد. عجذ اٌّعطً لٍعغًرؾم١ك:  ،2421، 2، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ط2ط
اإلّبهح ْ،ِغٍطبٞ ثٓ ل١ٍظ .221 -21جل اٌٛاؽل، ٓ، رؾم١ك: ِٖطفٝ ػ2379، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ط2، ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ، ط(وضٍش

. 027 -022، ٓز١ؼِؾّل ٔظبَ اٌل٠ٓ اٌف، رؾم١ك: 2429، 2، كاه اٌمٍُ، كِْك، طاٌٝ ١ٍوح اٌّٖطفٝ ٚربه٠ـ ِٓ ثؼلٖ ِٓ اٌقٍفب
، كاه اٌىزت 2، طِزبع األٍّبع ثّب ٌٍٕجٟ ِٓ األؽٛاي ٚاألِٛاي ٚاٌؾفلح ٚاٌّزبع(، اأؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ػجل اٌمبكهاٌّمو٠يٞ )

اٌلهه فٟ افزٖبه اٌّغبىٞ . اثٓ ػجل اٌجو، 273 -222، ِٓؾّل ػجل اٌؾ١ّل ا١ٌَّٕٟ، رؾم١ك: 2402، 2اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ط
ٍجً اٌٙلٜ ، ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف اٌٖبٌؾٟ اٌْبِٟ. 211 -241، رؾم١ك: ك. ّٛلٟ ض١ف، 2422ٓ، 0، كاه اٌّؼبهف، اٌمب٘وح، طٚا١ٌَو

، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، 4، طؼجبك، ٚموو فضبئٍٗ ٚأػالَ ٔجٛرٗ ٚأفؼبٌٗ ٚأؽٛاٌٗ فٟ اٌّجلأ ٚاٌّؼبكٚاٌوّبك، فٟ ١ٍوح ف١و اٌ
ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ . ا١ٌؼّوٞ )229 -210، ٓػٍٟ ِؾّل ِؼٛٗػبكي أؽّل ػجل اٌّٛعٛك، ، رؾم١ك: 2424، 2ط

ِؾّل ثٓ . اٌقضوٞ )11 -1، 2424ٓ، 2مٍُ، ث١وٚد، ط، كاه ا0ٌ، طػ١ْٛ األصو فٟ فْٕٛ اٌّغبىٞ ٚاٌّْبئً ٚا١ٌَو(، أؽّل
. اٌؼٍٟ 221-33، 2401ٓ، 2، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، رؾم١ك: ١٘ضُ ٘الي، طٔٛه ا١ٌم١ٓ فٟ ١ٍوح ١ٍل اٌّو١ٍٍٓ(، ػف١فٟ اٌجبعٛهٞ

أثٛ ػّو، ٛیبٔی ). ا029ٌٖ -020، 2421ٓ، 2، ػّبْ، طكاه إٌفبئٌ، ٕؾ١ؼ ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ(، اثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل ثٓ ؽ١َٓ اٌؼٍٟ)
ػٍٟ أثٛ . إٌلٚٞ )032-021، 2420ٓ، 2، طِلاه اٌٛطٓ ٌٍْٕو، اٌٖؾ١ؼ ِٓ أؽبك٠ش ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ(، ِؾّل ثٓ ؽّل ا٠ٌٖٛبٟٔ

، فمٗ ا١ٌَوح، كاه ِؾّل اٌغياٌٟ اٌَمب. 227 -202، 2401ٓ، 20(، ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ، كاه اثٓ وض١و، كِْك، طاٌؾَٓ ثٓ ػجل اٌؾٟ
(، فمٗ اٌجٛطٟ هِضبْ ٍؼ١ل ّلِؾ. اٌجٛطٟ)077 -019، ٓ: ِؾّل ٔبٕو اٌل٠ٓ األٌجبٟٔٗفوط أؽبك٠ض، 2407، 2اٌمٍُ، كِْك، ط

، ِىزجخ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ، 0ك. أووَ ض١بء اٌؼّوٞ، ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ اٌٖؾ١ؾخ، ط. 211 -272، 2409ٓ، 01ا١ٌَوح، كاه اٌفىو، كِْك، ط
، ِئٍَخ 2،2404، طا١ٌَوح إٌج٠ٛخ ٚاٌلػٛح فٟ اٌؼٙل اٌّلٟٔ أؽّل أؽّل غٍُٛ،. 422-271، 2334ٓ، 9ٛهح، طاٌّل٠ٕخ إٌّ

ِؾّٛك ١ّذ  .094 -004، 2، اٌوؽ١ك اٌّقزَٛ، كاه اٌٙالي، ث١وٚد، طٕفٟ اٌوؽّٓ اٌّجبهوفٛهٞ. 231 -202اٌوٍبٌخ، ث١وٚد، ٓ
(، ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ: ٟالثاٌٖ ِؾّل ِؾّل ٍٟػ. اٌٖالثٟ )022 -272ٓ، 2400، 9، اٌوٍٛي اٌمبئل، كاه اٌفىو، ث١وٚد، طفطبة

 .101 -472، 2403ٓ، 7ػوٗ، ٚلبئغ، ٚرؾ١ًٍ أؽلاس، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ط



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 91

 

  
 

 

ثەٚ   پْزڕاٍزکوكٔەٚە ٚ ٍەٌّبٔلٔی ڕاٍزیی ڕٚٚكاٚەکبٔی ژیبٔی پێغەِجەه -2
 :پەڕرٛٚکەکبٔی ٍیوە ٚ ِێژٚٚی ئیَالِییلا ٘برْٛٚ ٌە ّێٛەیەی کە

ئەٚأەی كەیبٔەٚێذ ثۀبٚی ئەِەیِ ثەڵگەیەکی ڕْٚٚ ٚ كەِکٛرکەهە ثۆ ٘ەِٛٚ 
. ئەَ كهٍٚذ ثکەْ لٛهئبٔیجٛٚٔەٚە گِٛبْ ٌەٍەه ٍیوەد ٚ ٍٕٛٔەری پێغەِجەه 

ربیجەد ٔییە ثەغەىای ئٛؽٛكەٚە ثەڵکٛ کۆی ڕٚٚكاٚەکبٔی ؼ ٚٔەیرەثبیی ٚ ٌەیەکچٛ
کەً ثبٚەڕی ثۆیە ٘ەه ٘ەه  .ثبٍکواْٚكەگوێزەٚە کە ٌە لٛهئبٔلا   پێغەِجەه یژیبٔ

ٌەٍەه كهٍٚذ ثکبد، ٚەک ئەٚە  ٔەثێذ ٚ گِٛبٔی ٕٛٔەری پێغەِجەه ثەٍیوە ٚ ٍ
کە ٌەڕووی ؛ چىٔكهٍٚذ ثکبدگِٛبٔی ٌەٍەه  ٚایە ثبٚەڕی ثەلٛهئبٔیِ ٔەثێذ ٚ

 .چ عیبواصییەکیبْ ٔییەیه گێڕأەوەی ڕووداوەکبٔەوە
ٚ پبکزویٓ  ٓیاٍززوڕ یٔەفبٚ ەّێئ کە كەٍەٌّێٕێذئەِەیِ ئەٚە 

 .ٓیٚوژێِ
ٍیوە ٚ ٍٕٛٔەد  ٍەهچبٚەکبٔیثێ گەڕأەٚە ثۆ  ثەثێ رێگەیْزٕی لٛهئبْ -0

  ئبٍزەَ ٚ ِەؽبڵە:
ئەٚ كەلبٔەی لٛهئبْ کە ٌەٍەه ئەٚ غەىایە ٚ کۆی ڕٚٚكاٚەکبٔی روی پەیٛەٍذ ثە 

رێگەیْزٕی لٛهئبْ ثەثێ ٘برۆرە فٛاهەٚە پێّبْ كەڵێٓ کە   ژیبٔی پێغەِجەهەٚە
 ڵەؽبەٚ ِ َەئبٍز دەٚ ٍٕٛٔ ەویٍ یکبٔەهچبٚەٍ ۆثگەڕأەٚە 

کە ثەثێ گەڕآٔەٚە  ٚەک ّٔٛٚٔە ثبً كەکەَلٛهئبْ كەلێکی  لِٓ ٌێوەكا رۀٙب چۀ
 ْٚ کۆی كەلەکبٔی روی لٛهئبٔیِ ٘ەه ثەٚ ّێٛەیەثۆ ٍیوە رێگەیْزٕیبْ ِەؽبڵە 

 :فٛای گەٚهە كەفەهِٛێذ ٌەٚأە
  .؟!!. ِەثەٍذ ٌەَ كٚٚ ٘ۆىە کێجْٛٚ(1)[ََهَّتْطَّائَِفَتاِفِْمنُكْمَْأفْتَػْفَشََلِْْإذْْ] -

َْشْيءٌْ] - ْاْْلَْمِر ِْمَن َْلَك ؟ ٚە ِەثەٍزی ٘برٕە فٛاهەٚەی ئەَ ئبیەرە چی ثٛٚ .(2)[لَْيَس
 .فەهِٛٚ؟! ی ثە پێغەِجەه اٚگەٚهە  ثۆ فٛای

                                                           

 .(200) ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ - 2
 .(201)ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ  - 0

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya128.html
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ثْػُلوُْ] - ْمِّ ْقَػْرٌح ْاْلَقْوـَ َْمسَّ ْفَػَقْد ْقَػْرٌح َّْيَْسْسُكْم . ِەثەٍذ ٌەٚ ٔە٘بِەریەی ثەٍەه (1)[ِإف
 ؟!.ئەِبْ ٘بد ٚئەٚەی ثەٍەه ئەٚاْ ٘بد چی ثٛٚ

َْوعَْ] - ْاْْلَْمِر ِْح َْوتَػَناَزْعُتْم َْفِشْلُتْم ِْإَذا َْحَّتَّ  ِْبِِْذنِِو َُْتُسُّونَػُهم ِْإْذ ْاَّللََُّْوْعَدُه َْصَدَقُكُم ُتمَْوَلَقْد َصيػْ
ْمَّْ ِْمنُكم ُْتُِبُّوَف ْمَّا َْأرَاُكم َْما ْبَػْعِد ن ْاْْلِخَرةَْمِّ ْيُرِيُد ْمَّن َْوِمنُكم نْػَيا ْالدُّ ْيُرِيُد كەلبٔە  ئەی ئەَ .(3).(2)[ن

وە  ثٛٚ٘ۆکبهی ڕٚٚكأیبْ چی ڕٚٚكاٚأە چۆْ ثْٛٚ ٚ  ئەَ و ثبً ٌەچی كەکەْ
  .؟!!ثەسپشعەکبٔی کێجىوْ

 لٛهئبْ کەكەهثبهەی ڕٚٚكاٚەکبٔی ژیبٔی پێغەِجەه ٚ ٍەكە٘ب كەلی رویئەِبٔە 
ئەگەه ثۀبٚ لٛهئبٔییەکبْ ڕٚٚثەڕٚٚی ئەٚ پوٍیبهە كەکبرەٚە کە  ،فٛاهەٚە٘برٛٚٔەرە 

ٌێی ثەچی  ئەَ كەلبٔە چۆْ ڕاڤە كەکەْ ٚ ئەٚاْ ثبٚەڕیبْ ثە فەهِٛٚكە ٔییە ئیزو
 . رێلەگەْ؟!!

 :عەسکەورٓ یەک ؽێىاص و واربی ٔییە -2
ثێجبٚەڕأی  یٌٛر گەٚهە یفٛاکە  ٍەهکەٚرٓ ثٛٚ ەٚەٚٚڕ ٚەٌ كهەث یىاەغئەگەه 

ٌەٚ ڕٚٚەٚە ثەٍەهکەٚرٓ ئەژِبه كەکوێذ کەفٛای ئەٚە غەىای ئٛؽٛكیِ ّىبٔل،  رێلا
بٔی رێلا كەهفَذ ٚ پەهكەی ڕٚٚی ڕاٍزەلیٕەی گەٚهە ٌٛری كٚٚڕٚٚەکبٔی رێلا ّکبٔل ٚ

 .کبٔیبْ ٘ەڵّبڵیییۀبپبک الْ ٌٚەٍەه پ
روٍی ِٛٚ ڕٚٚییەکەٚە ىۆه ٌەِەەکەِەروٍی ئەِبْ ٌە٘ئەِە ٌە کبرێکلا 

ثەئبّکوا  اْەڕجبٚێث ەو یيأبٔەیك ٛٔکە ٘بٚەڵآْچ؛ ثێجبٚەڕأی ِەککە ىیبروثٛٚ
كٚٚڕٚٚکبْ  بْ ٔەكەکوك کەثەاڵَ ثە٘یچ ّێٛەیەک ثبٚەڕی ثۆیبْ ٌەثۆٍەكاْ. ٚ بٔٓیكٚٚژِٕ

ٌەٚ ڕٚٚثەڕٚثٛٚٔەٚە ٍەفزەكا  ئەٚۀل ٔبپبکجٓ ثەهاِجەهیبْ ٚ ثٓ  زوڕەلٌەٚاْ كڵ
 پبّەکْە یبْ ثیٕیٍٛپبی لٛڕەیْ ٘ەه کەثەفێڵێکی ّەیزبٔییبٔە  ثەهثلەْ ٚپْزیبْ 

 ثکەْ.ثەیەک ٌەٍەه ٍێی ٍٛپبکە 

                                                           

 .(242)ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ  - 2
 .(210)ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ  - 0
  کۆی ئەَ ئبیەربٔە ٌە ّٛێٕی فۆیلا ڕاڤەِبْ کوكْٚٚ ثۆیە ٌێوەكا كٚٚثبهە ڕاڤەیبْ ٔبکەیٕەٚە. - 2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya140.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya152.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya152.html
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 ڕٚاكاهثۀبٚ ث یفەڵکبٔێک ثٛٚ ٔەک ٌۀەّیبٚ ٚ ئەِەیِ کبهێکی چبٚەڕٚإٔەکواٚ 
غیوەری ػەهەثی ئەٚ ٍەهكەِە ٔەكەٚەّبیەٚە ڕەٍۀبیەری ٚ  ثەڵکٛ ٌە ڕەّٚذ ٚٚ كڵَۆى 

٘ەڕەّە ٌەٍەه  ٘ێوّجکبرە ٍەه ّبهەکەیبْ ٚ كەهگبیبْ پێ ثگوێذ ٚکە ٘ێيێکی كەهەکی 
ٔبٍِٛیبْ كهٍٚذ ثکبد کەچی ئەٚاْ ٔەک ٘ەه پْزی رێجکەْ ثەڵکٛ  کەهاِەد ٚ

ڕاكەٍذ ثەڕٚثٛٔەٚەیبْ ٍبهك ثکۀەٚە ٚ ئبِبكەثٓ ثەثێ ّەڕ ّبهەکەیبْ ٚفەڵکیِ ٌەڕ
 .ثکەْ

ٚكەهٚٚٔی ثەىیٛی ئەٚأی ئٛؽٛك پەهكەی ٌەٍەه ئەٚ ٔبعٛاِێویەی ئەٚاْ ٘ەڵّبڵی 
ٍەٌّبٔل رب ٌەِەٚكٚا ٔەک ٘ەه پْزیبْ پێ ٔەثەٍزٓ ثەڵکٛ  ڕٚاكاهاْ ئەىِْٛٚ ثۆ ث ثە

 ثٓ ٔەثب ٌەپْزەٚە فۀغەهی ژە٘واٚییبْ ٌێجلەْ. كەثێذ ىۆه ٌەپالٔەکبٔیبْ ثەئبگب
ئبّکوا كەثیٕوێٓ  ٚ ربلّبٔە ثە كەٍزە ٌەڕۆژگبهی ئەِڕۆّّبٔلا ئەَ عۆهە گوٚپ ٚ

ثۀەرەٚە کٛهكْ کەچی ثۀبٚەڕۆک ٚ ثەهٔبِە كەٍزجبهی  ٍِٛٛڵّبٔٓ ٚ ثۀبٚ کە
کبه ٌەٍەه کبڵکوكٔەٚەی ثە٘بٚ  ژكٚژِٕبٔی كیٓ ٚ ژیٕی ئەَ ِیٍٍەرەْ ٚ ثەّەٚ ٚ ڕۆ

فۆ ئەگەه  ەْ.ككٚژِٓ كە ثۆ پالٔەکبٔی كەٍزەِۆکوكٔی ٘ەٚڵی ٚپیوۆىییەکبٔی كەکەْ 
كەثٛٚ ئەٚأە ثەرۀگ پبهاٍزٕی  ٕییەکبٔیِ ٌە٘بٚکێْەکبْ ثکەیٕە كەهەٚەپوٍە ئبی

کەچی ثەپێچەٚأەٚە ئەٚەی ثبٍی  ٙبرٕبیەئەفالق ٚکٍزٛٚهی ڕەٍۀی کٛهكەٚاهییەٚە ث
کەكەِیْیبْ . ٚ ثەرۀگییەٚە ٔیٓکٛهكایەری ثێذ ئەٚاْ ثەالییلا ٔبچٓ  ئەفالق ٚ

 كەکەیزەٚە کٛهكایەریذ پێ كەفوۆّٓ.
 ؛ثٓ ٌەپالٔەکبٔیبْ ثەئبگب ٚ ٚ الیۀبٔە ٌەٚ كەٍزە ثڕٚاكاهثۆیە گؤگە فەڵکی 

 ٚ چٛٔکە ئەِبٔیِ ٘ەه ٘ەِبْ ػەثلٚڵاڵی کٛڕی ئٛثەییەکەی ٍەهكەِی پێغەِجەهْ 
 ژیٕی ِیٍٍەری رێلا ٘ەڕاط كەکەْ. کە كیٓ ٚکۆگبیە رۀٙب الی ئەٚاْکٛهكایەری ٌە

ٔیەد و هەعزەکبٔی ٔبؿ خىای گەوسە ئبگبداسی وسدو دسؽزی ژیبٔی ِشۆڤەکبْ و  -٤
 :و دڵیبٔە
ئەگەس عەسٔغێکی ئەو ئبیەربٔە ثذەیٓ کەدەسثبسەی غەصای ئىؽىد هبرۆرە خىاسەوە  

ثۆِبْ دەسدەکەوێذ کە خىای گەوسە هەس ثبعی ڕووداوە ڕووْ و ئبؽکشاکبْ و هەڵىێغذ و 
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لغە ثیٕشاو و ثیغزشاوەکبْ ٔبکبد؛ ثەڵکى صۆس کبد ثبعی لغەی ٔبخی ئەو خەڵکبٔە و 
ئبؽکشای دەکبد. ٌەوأە: کبرێک ثبعی ٔیەری ئەو  ود ٔیەرە ؽبساوەکبٔی ٔبو دڵیبْ دەکب

دوو هۆصە دەکبد کە کبرێک ثیٕییبْ دووڕووەکبْ پبؽەکؾەیبْ کشد ثەدڵیٕبدا هبد 
َْولِيػُُّهَماْ]پبؽەکؾە ثکەْ و ٌەثبسەیبٔەوە دەفەسِىێذ:  َْواَّللَُّ ْتَػْفَشََل َْأْف ِْمْنُكْم ْطَائَِفَتاِف ََْهَّْت ِإْذ

ْفَػْليَػتػَْ ْاَّللَِّ ْاْلُمْؤِمُنوفََْوَعَلى یبْ کبرێک ثبط ٌە ربلیکشدٔەوەکبْ ثەگؾزی و ْ.(1)[وَكَِّل
کبسەعبرەکەی ئىؽىد ثەربیجەری دەکبد کە ئبِبٔغی دەسخغزٕی ٔیەری دڵەکبْ و ڕاعزی 

ُْشَهَداءَْ]ثبوەڕی ٔبخیبٔە و ٌەو ثبسەیەوە دەفەسِىێذ:  ِْمْنُكْم َْويَػتَِّخَذ ْآَمُنوا ْالَِّذيَن ْاَّللَُّ َْولِيَػْعَلَم
ْالظَّاِلِمنيَْ َصْاَّللَُّْالَِّذيَنْآَمُنواَْوَّيَْحَقْاْلَكاِفرِينََْْواَّللَََُّّْلُْيُِبُّ َْكاَفْاَّللَُّْلَِيَذَرْاْلُمْؤِمِننَيْ]ْ.(2)[َولُِيَمحِّ َما

َْكاَفْاَّللَُّْلُِيْطِلَعُكْمْ َّْيِيَزْاْٙتَِبيَثِْمَنْالطَّيِِّبَْوَما یبْ کبرێک .ْ(3)[َعَلىْاْلَغْيبَِْعَلىَْماْأَنْػُتْمَْعَلْيِوَْحَّتَّ
 عەخذ ٌەعەس ثەئبگبیی خىای گەوسە ٌۀییەری دڵەکبٔیبْ دەکبرەوە و دەفەسِىێذ:

َصَْماِْحْقُػُلوِبُكْمَْواَّللََُّْعِليٌمِْبَذاِتْالصُُّدورِْ] َتِلَيْاَّللََُّْماِْحُْصُدورُِكْمَْولُِيَمحِّ ُىْمَْدرََجاٌتْ]ْ.(4)[َولِيَػبػْ
ْ ْاَّللَِّ ْيَػْعَمُلوفَِْعْنَد ِْبَا َْبِصٌي ِْبَاْ]ْ.(5)[َواَّللَُّ َْأْعَلُم َْواَّللَُّ ْقُػُلوِِبِْم ِْح ْلَْيَس َْما ِْبَِفْػَواِىِهْم يَػُقوُلوَف

 .(7).(6)[َيْكُتُموفَْ

خۆؽەویغزبْ ِەثەعزی ئەَ ئبیەربٔە و دەیەهب ئبیەری رشی لىسئبْ کە عەخذ 
 دەکۀەوە ثشیزییە ٌەوەی کە: ەٌەعەس هەِبْ وار

ِشۆڤەکبْ ثەگؾزی ٌەوە رێجگەْ کە خىایەکی ثیغەس و ثیٕەس و صأب و ثەئبگبیبْ  -
 هەیە کە هیچ ؽزێکی ٌێ پۀهبْ ٔییە و هیچ ؽزێکیؾی ثیش ٔبچێذ.

                                                           
 (.٩٠٠عىسح آي عّشاْ: اٌَخ ) - ٩
 (.٩٤٩-٩٤٣) زبْعىسح آي عّشاْ: اٌَ - ٠
 .(٩٧٩خ )عىسح آي عّشاْ: اٌَ - ٣
 .(٩٥٤) خعىسح آي عّشاْ: اٌَ - ٤
 .(٩٦٣) خعىسح آي عّشاْ: اٌَ - ٥
 .(٩٦٧) خعىسح آي عّشاْ: اٌَ - ٦
 کۆی ئەَ ئبیەربٔە ٌە ؽىێٕی خۆیذا ڕاڤەِبْ کشدووْ ثۆیە ٌێشەدا دووثبسە ڕاڤەیبْ ٔبکەیٕەوە. - ٧
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ئبعىودەثٓ ثەوەی کە خىای گەوسە ئبگبی ٌە ٔیەری پبکی  هبوەاڵْ و ثڕواداساْ  -
ؽزی خۆیبْ وەسدەگشْ، دڵ و پەسۆؽیبٔە ثۆ دیٕی خىا و ٌەعەس ئەو ٔیەرە ئەواْ پبدا

 عەسکەورىو ثىوْ یبْ ٔب ئەوە ٌە پبداؽزی چبکەکبٔی ئەواْ کەَ ٔبکبرەوە.
ٌەخىای گەوسە ٔبکشێذ و خىای ثبػ ثضأٓ کە فێڵ  یؼثێجبوەڕأدووڕوو و  -

و ڕووکەؽەی ثبؽی کشدەوەکبٔیبْ  پالٔەکبٔیبٔەعەسعەَ و گەوسە ئبگبی ٌۀیەری ثەدیبْ 
 بْ ٔبکبد و عضای عەسعەَ کشدەوەکبٔیبْ وەسدەگشْ. ؽەفبعەد ثۆ ٔیەری ثەدی ٔبخی

ثۆیە پێىیغزە ئێّەی ثڕواداس ئەَ چەِکبٔەی ثبوەڕ و خىأبعی وەک ٔبوی خۆِبْ 
 ثضأیٓ و ثۆ یەک چشکەیؼ ٌێیبْ ثێ ئبگب ٔەثیٓ. 

 :ّکَذ ثەكەٍذ فٛای گەٚهەیە ٍەهکەٚرٓ ٚ -1
 بْ ثۆ پێغەِجەسگىێڕایەڵیّثۆ خىاو ێّە ەس عبغجىؤەوەی ئلەد خىای گەوسەیؼ ٌە

 ەوەرب خىای ئ بْ.ِو پەیبِەکەی عەسکەورٓ دەداد، ٔەک ٌەلەدەس هێضوثبصووی خۆ
یبْ ثیو كەفبرەٚە رب ٚا رێٕەگەْ رٕەکەی ثەكهىد عەسکەوؽگەوسە پبػ ؽکغزەکەی ئى

ّکَزەکەی ئٛؽٛك ثە٘ۆی کەِی ژِبهە یبفٛك ٘ۆکبهە ِبكییەکبٔەٚە ثٛٚە ٚ پێیبْ 
: فٛای ە. ٚار(1)[َتْشُكُروفََْْلَعلَُّكمْْْاَّللََّْْفَاتػَُّقواَْْْأِذلَّةٌَْْوأَنُتمْْْبَِبْدرٍْْاَّللََُّْْنَصرَُكمَُْْوَلَقدْْ]كەفەهِٛێذ: 

٘ەژاه ٚ  لەٍذ ٚئێٛە کەِیٕەیەکی کەِا ٍەهفَذ ٌەکبرێکلا كثەكه گەٚهە ئێٛەی ٌە
ثێذ ی گەٚهە فبڵی ثەفۆكاچٛٔەٚە كەثێذ ثەگەڕأەٚە ثۆ الی فٛا ثۆیەٌێمەِٚبٚ ثْٛٚ؛ 

 ٍٛپبٍگٛىاهی ثەفْْەکبٔی ثێذ. ٚ ثەهى ڕاگورٕی فەهِبٔەکبٔی ثێذ ٚ
ثە٘ەڵە رێٕەگەْ ٚ ٚأەىأٓ کە ٍەهکەٚرٕی ثەكه ثە٘ۆی  ِثەفبروی ئەٚەی

َْولَِتْطَمِئنَّْ]پێیبْ كەفەهِٛێذ:  ەكاثەىیٕی فویْزەکبٔەٚە ثٛٚ َْلُكْم ُْبْشَرى  ِْإَّلَّ ْاَّللَُّ َْجَعَلُو َوَما
ْْقُػُلوُبُكمْْ ِْعْنِد ِْمْن ِْإَّلَّ ْالنَّْصُر َْوَما ْاْ٘تَِكيمِْْاّللَِ بِِو  فویْزەکبْ ٘برٕە فٛاهەٚەی: ە. ٚار(2)[اْلَعزِيِز

ڵکٛ  رۀٙب ٚەکٛ ِژكەیەک ٚ ثە ؛ثٛٚ ٌەثەكهكأەفبڵی یەکالکەهەٚەٚ ٘ۆکبهی ٍەهکەٚرٓ 

                                                           

 .(202)ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ  - 2
 .(209) ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ - 0
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رۀٙب ثۆ كڵٕەٚاییکوكٔی ئێٛە ثٛٚ ئەگەه ٔب ثڕیبهی ٍەکەٚرٓ ٚ ٍەهفەهی ڕاٍزەلیٕە 
 .كأبیە ٚ کەٍی رؤب ٚ دەاڵٍەك ەثفٛای گەٚهەی 

َْوِإْفْ]: ذێسِىەفەددوارش خىای گەوسە ڕوؤزش پێیبْ  َْلُكْم َْغاِلَب َْفَل ْاَّللَُّ ْيَػْنُصرُْكُم ِإْف
ْبَػْعِده ِْمْن ْيَػْنُصرُُكْم ْالَِّذي َْذا َْفَمْن هبوکبسربْ  پؾزیىاْ وای گەوسە خى سەگە: ئە. وار(1)[َِيُْذْلُكْم

یؼ ئەو ثیەوێذ رىوؽی سەگەئهیظ هێضێک ٔییە ثزىأێذ صاڵ ثێذ ثەعەسربٔذا و  ثێذ
یزبْ ثکبد و عەسربْ یعگە ٌەو ثزىأێذ پؾزیىأهەیە  ؽکغززبْ ثکبد ئەوە چ هێضێک

 ثخبد. 
ٚ َ ّەڕٚ ٍِّالٔێیە ٌەپێٕبٚ فۆِبْ پێٛیَزە فۆِبْ یەکال ثکەیٕەٚە ئە ەّێئثۆیە 

یبفٛك ٌەپێٕبٚی ڕەىاِۀلی فٛكا ٚ  ؟!ؽیيثیلایەکێجڕکێی پۆٍذ ٚ پٍەٚ پبهە ٚ 
ئەگەه ٌەپێٕبٚ فۆِبٔلایە ئەٚە ثب ثۀبٚی فٛاٚە ؟! ٍەهکەٚرٕی پەیبِەکەی ئەٚكایە

ئەٚە ثب ، ئەگەهیِ ٌەپێٕبٚی فٛاكایە یِ ٌەفٛا چبٚەڕٚاْ ٔەکەیٓ٘یچ ٔەیکەیٓ ٚ
  .ؽەىٚ ئبهەىٚ ِەهاِە كٚٔیبییەکبٔی فۆِبٔی رێکەڵ ٔەکەیٓ

ثبٚەڕكاه كەثێذ ٘ەِیْە ٌەٚە كڵٕیب ثیٓ کەفٛای گەٚهە ٘یچ کبد پْذ ئێّەی 
ثەهگوییبْ ٌێ كەکبد ٚە  ٚ ٌەثۀلە پبک ٚ ٍبغەکبٔی ٔبکبد ٚ ثەهكەٚاَ کۆِەکیبْ كەکبد

ٌەٚە كڵٕیب ثیٓ کە٘ەڵەیەک ٌەالی ئێّەٚە ٘ەهکبد ئەٚ کۆِەکە ٔەِب ئەٚە كەثێذ 
ٚ چبهەٍەهی ثکەیٓ رب کۆِەکییەکبْ  ڕٚٚیلاٚە ٚ پێٛیَزە ثەپەٌە ثەفۆِبٔلا ثچیٕەٚە

؛ چٛٔکە کۆِەکی فٛا ٚەک پەفْێکی ڕاكٚێی ثە٘ێي ٚایە ٚ ئبهاٍزەی ثەهكەٚاَ ثٓ
كڵەکبْ كەکوێذ ٚ كڵە ٔەفۆُ ٚ كٚٚڕٚٚ ٌەکبهکەٚرٛٚەکبْ ٔبرٛأٓ ٚەهیجگوْ ٚ ٍٛٚكی 

 .ٌێجججیٕٓ
 :كەکبرەٚە کەَڕٚایبْ ٌە٘ێيی ثێج ٍِّالٔێ ٚ ثەهیەککەٚرٕی ثەهكەٚاَ  -9

 کەَڕٚایبْ ٌە٘ێيی ثێج ڕٚایبْٚ ثێجڕٚاكاهاْ ثەهەی ث ثەهیەککەٚرٕی ثەهكەٚاِی
بْ یکە ئەگەه ٘ەیبٔجێذ فبڵی ثبّەیەکٚ  ٘ەه چبکە ٌە ٚ ٚهەیبْ كەڕٚفێٕێذ كەکبرەٚە ٚ

فٛای گەٚهە ٌەٚ  .کۆربیی كێذ ثەّکَزی ئەٚاْ  ٍِّالٔێکەٍەهۀغبِیِ  ٚ كەکبرەٚە
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َقِلُبواَْيْكِبتَػُهمَْْْأوَْْْكَفُرواْالَِّذينَِْْمنَْْطََرفًاْلِيَػْقَطعَْ]ثبهەیەٚە كەفەهِٛێذ:  : رب ە. ٚار(1)[َخائِِبنيَْْفَػيَػنػْ
 ،ثەّێک ٌە٘ێيی ثێجبٚەڕاْ کەَ ثکبرەٚە ٚ پەکقَزٓ ٚ ثەكیٍگورٓکّٛزٓ ی ٌەڕێگە

ئەگەهیِ ِبْ ٚهەیبْ ثڕٚفێٕێذ ٚ ٌەكژایەری ثڕٚاكاهاْ کۆڵیبْ پێجلاد ٚ یبفٛك 
ٍەهاْ ٚ ی ەّٚەی )طوف( ٌێوەكا ثەٚار ڕیَٛایبْ ثکبد. ٍەهۀغبِیِ ِبیەپٛٚچ ٚ

 كێذ. ٍەهثبىەکبٔیبْ
ٚ ٘ێٕلەی  ( کەٍیبْ ثەکّٛذ چ72ٍْٚٛٛپبی لٛڕەیِ ٌە ثەكهكا ٔيیکەی )

کە ىۆهێک ٌەٍەهاْ ٚ كەٍزڕۆیْزٛٚەکبٔی لٛڕەیْیبْ رێلا ثٛٚ،  گیواْ رویْیبْ ٌێ ثەكیً
ٚ ٌە ئٛؽٛككا  ئەِڕۆ ثڕٚاكاهاْئەگەه  عب .یبْ کٛژهاٍْە( و27لا )یْئٛؽٛك ەٌ

ٚ ٌەثەكهیْلا فەڵکی  ئەٚە ثەهەی ثەهاِجەهیِ ٌەِڕۆ ،فەڵکبٔێکیبْ ٌەكەٍذ كاٚە
فٛای ٌەكەٍزلاٚە ٚ كڵٕیبیْییبْ كەکبرەٚە کە ئەَ ّکَزە الٚەکی ٚ کبرییە ٚ ٍەهۀغبَ 
ٕێذ ٚ گەٚهە ثەهەی ثبٚەڕ ٘ەه ٍەه كەفبد ٚ ثەهەی ثێجبٚەڕیِ رێک ٚ پێک كەّکێ

 یبْ كەثبد..ٌۀبٚ
 ەکبٔیثەهاِجەه ثە ئبِبٔغ [َخائِِبنيَْ]فٛای گەٚهە ٌە کۆربیی ئبیەرەکەكا ّٚەی 

( ئٌبیٌەگەڵ ) ٚ٘یٛاثْٛٚ ٚ ِبیە پٛٚچی كێذ  ی ثێەثەٚار ثێجبٚەڕاْ ثەکبه ك٘ێٕێذ کە
ٌەٚ ڕٚەٚە عیبٚاىْ کە کەٍی )یبئٌ( ٘ەه ٌەٍەهەربٚە ٘یٛای ثەکبهەکەی ٔییە ٚ كڵی 

ٚ  كەىأێذ ئبِبٔغی ٔبثێذ. ثەاڵَ )فبئت( ٍەهەرب گەّجیٕە ثەکبهەکەیپێی فۆُ ٔییە ٚ 
ِبیەپٛٚط كەثێذ ٚ ِ ٘ەه ِیكەهۀغبَ ئە ٚا كەىأێذ کە ثە ئبِبٔغەکبٔی كەگبد ثەاڵَ 

ثەَ ٍەهکەٚرٕە کبرییە ىۆه كڵقۆّجْٛٚ ثەاڵَ ٍەهأی لٛڕەیْیِ  ثە٘یٛاکبٔی ٔبگبد.
فٛای گەٚهە كڵٕیبیبْ كەکبرەٚە کەٍەهۀغبَ ِبیەپٛٚچ كەثٓ ٚ فۆیبْ ٚ ڕێجبىەکەیْیبْ 

ئەِەیِ چبهۀٍٛٚی ٔەک ٚ كٚاڕۆژیِ ٌەكەٍذ كەكەْ.  كٚٔیبٚ ٍەهۀغبَ ریب كەچٓ 
 یوكۆىەیەکە ث ئبیلیب ٚ کەً ٚ گوٚپ ٚ كەٍەڵآد ٚ هە٘ ثەرۀٙب ٍەهأی لٛڕەیِ ثەڵکٛ

 .ذێووكثٚ ثەهەی ثڕٚاكاهأی  فٛا یریەكژا ەو
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اكاهاْ ٚڕٚ ثۆ رەٚاٚ كڵٕیبکوكٔەٚەی ٘بٚەاڵْ ثەربیجەری ٚ ث فٛای گەٚهە عبهێکی رو
ُْسَننٌْ] ثەگْزی كەفەهِٛێذ: ْقَػْبِلُكْم ِْمن َْخَلْت َْعاِقَبةَُْْقْد َْكاَف َْكْيَف ْفَانظُُروا ْاْْلَْرِض ِْح َفِسيُوا

ِبنيَْ گەالٔێکی ىۆه پێِ ئێٛە ٘برْٛٚ ٚ ڕۆیْزْٛٚ، ثگەڕێٓ ثەىەٚیلا ٚ  : ەٚار .(1)[اْلُمَكذِّ
 ثيأٓ ٍەهۀغبَ چبهۀٍٛٚی ثێجبٚەڕاْ چۆْ ثٛٚە ٚ ثەچی گەیْزْٛٚ.

ثڕٚاكاهاْ ٚ ٔەیبهأیْیبْ ٌەٚ ثبهەیەٚە فٛای گەٚهە ّٔٛٚٔەی ىۆه ثۆ ٘بٚەاڵْ ٚ 
ٔغبَ لٛڕەیِ ىۆهروٚ كەٍەاڵرلاهروثْٛٚ ثەاڵَ ٍەهە ثبً كەکبد کە ٘ەه یەکەیبْ ىۆه ٌە

ِْبَذنِبِوْ]: ثە٘ۆی فواپەٚ ٚ ربٚأەکبٔی فۆیبٔەٚە ٌۀبٚ چْٛٚ ٚ كەفەهِٛێذ َْأَخْذَن َفُكَلِّ
ْ ْمَّْن ُهم َْوِمنػْ َْحاِصًبا َْعَلْيِو َْأْرَسْلَنا ْمَّْن ُهم ْمَّْنَْفِمنػْ ُهم َْوِمنػْ ْاْْلَْرَض ْبِِو َْخَسْفَنا ْمَّْن ُهم َْوِمنػْ ْالصَّْيَحُة َأَخَذْتُو

َْكانُواْأَنُفَسُهْمْيَظِْلُموفَْ َْكاَفْاَّللَُّْلَِيْظِلَمُهْمَْولَ ِكن ٘ەِٛٚ ئەٚأەِبْ ثە٘ۆی  : ەٚار. (2)[َأْغَرقْػَناَْوَما
٘ۀلێک ثە  ،ثەثەهك یبْ٘ۀلێک ،٘ۀلێکیبْ ثە ثب ،ٌۀبٚ ثوك فۆیبٔەٚە  ربٚأەکبٔی

٘ۀلێک ثە ٔٛلّکوكْ ٌە  ،٘ۀلێک ثەڕۆچْٛٚ ثەىەٚیلا ،ثوٍٚکەٚ چەفّبفە ٚ كۀگ
ئبٚكا. ٘یچ کبَ ٌەٚأەیِ فٛای گەٚهە ٍزەِی ٌێٕەکوكْٚٚ ثەڵکٛ فۆیبْ ٍزەِیبْ 

 ٌەفۆیبْ کوك ٚ فواپەیبْ کوك رب ثە٘ۆی فواپەکبٔی فۆیبٔەٚە ٌۀبٚچْٛٚ.
ْلِّْلُمتَِّقنيَْ] كٚارو كەفەهِٛٚێذ: َْوَمْوِعظٌَة َْوُىًدى ْلِّلنَّاِس ْبَػَياٌف َذا ە ِ: ئەەٚار. (3)[ىَ 

فەڵکی ٚ ٘یلایەد ٚ پۀل ٚ ئبِۆژگبهیْە ثۆ ٘ەِٛٚ ڕٚٚٔکوكٔەٚە ٚئبگبكاهکوكٔەٚەیە ثۆ 
 ثڕٚاكاهاْ.

ثاڵوکشاوەیەک ثاڵو دەکەیٕەوە گشٔگی و عۀگی پەیبِەکە پەیىەعزە ئێّە کبرێک 
کۆِبس پەیبِێک ثاڵو  نۆسەع هێ: وبرۀّىٔ ۆث ،پەیبِەکە ثاڵو دەکبرەوە ثەو الیۀەی کە

دەکبرەوە گشٔگی و عۀگی خۆی هەیە و عیبواصە ٌەثاڵکشاوەی خەڵکی رش، ئێغزب ئەوەی 
عیهبٔیبٔە و پەیبِەکەیؾی ثۆ ثباڵدەعزی  ئەَ پەیبِە ثاڵو دەکبرەوە خىای گەوسەی

ْلِّلنَّاسِْ]عەسعەَ خەڵکییە ٔەک رۀهب ثڕواداساْ و دەفەسِىوێذ:  ْبَػَياٌف َذا ٌێشەدا  [ىَ 
عەسأی لىڕەیؼ و و  یٔەاڵو هبوسەِجەغێپ ۆثثەڕاعزەوخۆ ئبساعزەی پەیبِەکەی 
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ثەاڵَ ثەداخەوە ئەوەی گىێی ٌێ دەگشێذ و  .ەوبٔەووڕعىٌەکە و دوو و یبْٔداسودەعزەکب
و ئبِۆژگبسی ٌێ وەسدەگشێذ رۀهب ثڕواداسأٓ و ٔەیبسأی ئبییٓ ٌەعەس ڕێچکەو  پۀذ

 ڕێجبصی خۆیبْ هەس ثەسدەوآِ.
 ئێّەی ثڕٚاكاهعێگیوٚ ٔەگۆڕْ ٚ پێٛیَزە فۆّەٚیَزبْ ئەَ ثٕەِبیبٔە ثٕەِبی 

رەٚاٚ ٌێی كڵٕیب ثیٓ؛ چٛٔکە ىۆهێک ٌە ثڕٚاكاهاْ ٌەكەهۀغبِی کيی ثبٚەڕەکەیبْ 
ثْٛٚ ٚ ثەٚ ٘ۆیەیْەٚە  ثێٙیٛایی ڕٚٚی رێکوكْٚٚ ٚ رّٛٚی ؽبڵەری كەهْٚٚ ثەىیٓ

ٍبهكثٛٚٔەرەٚە ثەڵکٛ ثەكافەٚە کەٚرٛٔەرە ثەهەی ثەهاِجەهەٚە، ٘ەه ٘ۀلێکیبْ ٔەک 
 ثۆ ربلیکوكٔەٚەی ثبٚەڕەکەی ئەِبٔە ٚثەهكەٚاِە  ثەهیەککەٚرٕە ثێ ئبگب ٌەٚەی کە ئەَ

ٍەهۀغبَ فٛای گەٚهە ثەهەی ثبٚەڕ ٍەهكەفبد ثەاڵَ پبُ ئەٚەی ئەَ ثەهەیە رەٚاٚ 
فۆی ثۆ فٛای گەٚهە یەکال كەکبرەٚە ٚ ثەهەی ثەهاِجەهیِ فبڵی كەثێذ ٌە٘ەه فێوێک 

 .کە ٌێی چبٚەڕٚاْ ثکوێذ.
کەِیٕە ٚ کەَ كەٍزیٓ ثەاڵَ كڵقۆّیٓ  كاهڕٚای ثّەئێکە ئێَزبیْی ٌەگەڵ ثێذ 

ٍەهەڕای ئەٚ ٘ەِٛٚ پالٔەی کەكژ ثەئیَالَ ٚ ثەٚەی کە ٌە ڕۆژ٘ەاڵد ٚ ڕۆژئبٚا 
ٍِٛٛڵّبٔبْ كاكەڕێژهێذ ٚ ئەٚ ٘ەِٛٚ ٘ەٚڵەی ثۆ ٔبّیویٕکوكٔی پەیبِەکەی فٛا 

بِەکەی ژ فەڵکی ىیبرو ڕٚٚ ٌە ئیَالَ كەکەْ ٚ ٌەپیوۆىی پەیۆڕۆژثەڕكەكهێذ کەچی 
 . رێلەگەْ ٚ  ثەهەی ثێجبٚەڕی چۆڵ كەکەْ

ثۆ ىیبرو ئبّٕبکوكٔی ئێّە ثەٍوّٚذ ٚ  هكگبهەهٚەپ یفٛكاٌە کۆربییْلا 
ی ەٚٔٛكٚٚ ّٔكەهۀغبِی ئەَ ٍِّالٔێ فیکوی ٚ ِەػٕەٚییە كهێژ فبیەْ ٚ ٔبكیبهە 
كەیبٔجیٕیٓ ٚ ثەهعەٍزەثٛٚی ٔيیکی كیبهِبْ ثۆ كە٘ێٕێزەٚە کە ڕۆژأە ثەچبٚی فۆِبْ 

َْفَساَلْتْ]: رەٚاٚ ٌەئۀغبٔەکەی كڵٕیبیٓ ٚ ٌەثبهەیبٔەٚە كەفەهِٛێذ َْماًء ْالسََّماِء ِْمَن أَنَزَؿ
ثػَْْأْوِديٌَةْبَِقَدرَِىاْفَاْحَتَمَلْالسَّْيُلْزَبًَداْرَّابًِياَْوِّمَّاْيُوِقُدوَفَْعَلْيِوِْحْالنَّاِرْابِْتَغاَءِْحْلَيٍةْ ِلَكَْأْوَْمَتاٍعْزَبٌَدْمِّ َْكذَ  لُُو

ِْحْاْْلَْ ْيَنَفُعْالنَّاَسْفَػَيْمُكُث َْوَأمَّاَْما ُْجَفاًء ْالزََّبُدْفَػَيْذَىُب َْواْلَباِطَلَْفََمَّا ْاَّللَُّْاْ٘تَقَّ ِلَكَْيْضِرُب َْكذَ  ْ ْرِض
ْاْْلَْمثَاؿَْ ْاَّللَُّ ئبٍّبٔەٚە كەیجبهێٕێذ  فٛای گەٚهە ٌە ٚەک ثبهأێک ٚایە کەٚارە:  .(1)[َيْضِرُب

                                                           

 (.27ٍٛهح اٌوػل: ا٠٢خ ) - 2
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ٚ کبرێک ثەّیٛەکبٔلا گٛىەه كەکبد کەف ٚ چیٍکەٚ چڵکێکی ىۆه ٌەٍەهی كۀیْٓ، 
یبفٛك ٚەکٛ ئبڵزْٛ یبْ ىیٛێک ٚایە کبرێک ئبگوی ٌێلەكەیذ ٚ ىافبٚی كەكەیذ کەف ٚ 
چڵک ٚ کبٔيا ثێٕوفەکبٔی ٌێلێٕە كەهەٚە ٚ ٍەهی كەکەْٚ، عب ئەگەه ثەٚهكی ٍەهٔغی 

ۆ ِبٚەیەکی کٛهد کەف ٚ چڵک ٚىاؿ ٚ فبّبکە ّٔٛٚٔەکبْ ثلەیٓ كەثیٕیٓ ٍەهەرب ٚ ث
ثەاڵَ ئەَ ٍەهکەٚرٓ ٚ كەهکەٚرٕە ىۆه  ؛کبٔيا ثەٍٛٚكەکە كەکەْٚٚ ثێکەڵکەکە ٍەه ئبٚ 

کبرییە ٚ ٘ەه ىٚٚ ٌە ثەیٓ كەچٓ ٚ ٍەهۀغبَ ئەٚەی ٌە٘ەهكٚٚ ّٔٛٚٔەکە كەِێٕێزەٚە 
بهەکەی ٚ ئەٚەیە کە ٍٛٚك ثەفەڵکی كەگەیۀێذ ٚ ٌەثبهأەکە ئبٚە ٍبف ٚ ٍبىگ

 ٌەکبٔياکەیِ ئبڵزٛٔە ٍبغەکەی كەِیٕێزەٚە.
ىیبْ ٚ ٍيای ٍەفذ ثەكٚٚی فۆیلا    پێغەِجەهفەهِبٔی  ٍەهپێچی کوكٔی -7

  : كە٘ێٕێذ
خىای گەوسە ئەَ پەیبِە ثە ڕوؤی ثەهبوەاڵْ دەداد و پێیبْ دەفەسِىێذ: 

ْتُػْرَٔتُوفَْ] َْلَعلَُّكْم َْوالرَُّسوَؿ ْاَّللََّ ئەگەس دەربٔەوێذ خىای گەوسە ثەصەیی  وارە: .(1)[َوَأِطيُعوا
خىای گەوسە و  ا ثێزەوە و ثێذ ثەهبٔبربٔەوە ئەوە گىێڕایەڵی فەسِبٔەکبٔیذزبٔپێ

 پێغەِجەسەکەی ثکەْ.
٘ەه ٌەٍەهەربی ئبِبكەکبهی ربکۆربیی غەىاکە ٌە کۆِەڵێک  ٌەَ غەىایەكا ٘بٚەاڵْ

کوك،   ٍەهپێچی فەهِبٔەکبٔی پێغەِجەهیبْ (0)٘ەڵٛێَزلا ٚ ثەچۀل پبٍبٚێکی عیبٚاى

                                                           
 .(220)ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ  - 2
یبْ ثۆ كیٕی فٛا ٚؽەىی یگەهِ كڵ ٍەثبهەد ثەفْبه کوكْ ثۆ چٛٚٔە كەهەٚە ٚ ّەڕکوكْ ٌەكەهەٚەی ِەكیٕە، ئەٚاْ ٌە - 0

گیبٔجبىی ٌەپێٕبٚ فٛاكا ئەٚ کبهەیبْ کوك ٚ گٛریْیبْ ٔەٚەک لٛڕەیِ ٚا رێجگبد کە ئێّە ٌەروٍب ٌەِەكیٕە ِبٚیٕەرەٚە 
 ثەِەیِ ٚهەی ٍەهثبىأی لٛڕەیِ ىیبرو ثەهى كەثێزەٚە. 

فەهِٛٚیەری رب ّەڕ رەٚاٚ  ِجەه ٍەثبهەد ثە٘برٕە فٛاهەٚەی کۆِەڵێک ٌەریو٘بٚێژەکبٔیِ ٌەچیبکە ئەٚاْ گٛریبْ پێغە
ٔەثێذ ئێٛە ِەیۀە فٛاهەٚە، فۆ ئێَزب ّەڕ رەٚاٚ ثٛٚە ٚ ٍٛپبی لٛڕەیِ گۆڕەپبٔی ّەڕی چۆڵکوكٚٚە ٚئێَزب ِبٔەٚەی 

 ئێّە ٌێوە ثێَٛٚكە.
ٌەکبری ّەڕكا ٔبثێذ ئەٚەِبْ ٌەثیو ثچێذ کەئەٚأیِ ٚەک فەڵکبٔی رو  كەهثبهەی چئڵکوكٔی كەٚهی پێغەِجەهیِ 

ئبٍبییە ٌەٍبرێک ٌەٍبرەکبٔلا ئەٚ ؽەى ٚ روٍە  ٚە ِٚوۆڤ ثٛٚ ٚ ؽەىی ژیبْ ٚ روٍی ِەهگ ٌۀەفی ٘ەهیەکێکیبٔب چەٍپب
  ثەٍەه ژیویبٔلا ىاڵجٛٚثێذ ٚ ثڕیبهی ٘ەڵەی پێلاثٓ.
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ٌەٚأە ٌەکبری فْبهکوكٔیبْ ثۆ چٛٚٔە كەهەٚە ٌەِەكیٕە رب کبری ٘برٕە فٛاهەٚەیبْ 
 ٌەگەهِەی ّەڕكا. ٌەّبفەکە ٚ چۆڵکوكٔی كەٚهی پێغەِجەه 

فۆ ئەگەه ٘بٚەاڵْ ٍەهەڕای ئەٚ ٘ەِٛٚ ٍەهپێچییەیبْ ٍەهثکەٚرٕبیە ئەٚ کبد 
ٚ ئەٚ کبد ٚا  كەِبیەٚۀە  ک ثۆ فەهِبٔەکبٔی پێغەِجەه ەٚ پیوۆىیی ثە٘ب ٘یچ

٘ەٍزیبْ كەکوك کە لَەی ئەٚیِ ٚەک لَەی ٘ەه کەٍێکی روی ئبٍبییە ٚ 
ٍەهپێچیکوكٔیْی ٘ەه ئبٍبییە، ئەٚ کبد ئەٚاْ ٌەٍەه ئەٚ ٘ەڵەٚ ٍەهپێچییە پەهٚەهكە 
كەثْٛٚ ٚ ثەهكەٚاَ كەثْٛٚ، ٍەهپێچییەکەیْیبْ كەثٛٚ ثە پێڕەٚ ٚ فەڵکی رب لیبِەد 

 ْذ.یٌەٍەهی كەڕۆ
ِ ٘ەه گیي ئەٚە ٌە٘یچ کەً لجٛٚڵ ٔبکبد ٚ ٔب٘ێڵێذ ٍيای فٛای گەٚهەی

ثەٍەه کەٍەٚە ثڕٚاد ثەربیجەد ٌەٚ  ٍەهپێچیکوكٔی فەهِبٔەکبٔی پێغەِجەه 
ٚ ىاری ِٛثبهەکی فۆی  ەهە جلٛربثقبٔە ٚ لۆٔبغە ٘ەٍزیبهەكا کەلٛربثقبٔەی پێغەِ

ەی كەٍزی لەكەهْ ٚ ڕاٍزەٚفۆ ثەڕێٛەی كەثبد ٚ لٛربثییەکبٔی ٘بٚەڵە ئبىیيەکبٔی ثژاهك
غەی ژیبٔی ئەٚاْ ثەّێکە بٌە لۆٔبغی ثٕەڕەری فێوثٛٚٔی ثٕەِبکبٔی ثبٚەڕكاْ ٚ ئەَ لۆٔ

ٌە رەّویؼێکی ٘ەِیْەیی ثۆ ٘ەِٛٚ ئِّٛەد ٚ ٔبّکوێذ ٘ەڵە ٌەرەّویغ ٚ پێڕەٚكا 
ثۆیە فٛای گەٚهە ثەکوكاهی ٚأەیەکی ٍەفزی چبٚپۆّی ٌێجکوێذ؛  كهٍٚذ ثێذ ٚ

 .کوكْفێو
ەه ثەهاٚهكێک ٌۀێٛاْ ّکَزەکبٔی ژیبٔی ئەِڕۆی فۆِبْ ٚ ّکَزەکەی ئێَزب ئەگ

 ئەو کبرەی هبوەڵآٔذا ثکەیٓ ٚ ئەٚ کبری ئٛؽٛك ٚ ٍەهپێچی ٚ الكأەکبٔی ئەِڕۆی ئێّە
ثۆِبْ كەهكەکەٚێذ کە ئێّە چۀل كٚٚهیٓ ٌە پەیبِەکەی فٛای گەٚهە ٚ ّبیۀی چۀل 
ٌەٚە ىیبرویٓ کە ئەِڕۆ ثەٍەهِبْ ٘برٛٚە؛ چٛٔکە ئەگەه ٍەهپێچییەکبٔی ئٛؽٛك 
ثەپبٍبٚ ٚ ثۆ چۀل ٍبرێکی کەَ ٚ ثە٘ۆی كڵگەهِی ٚ ّەڕ ٚ ّپوىەییەٚە ڕٚٚیبٔلاٚە ٚ 

ەرەٚە ٚ كاٚای ٌێجٛٚهكٔیبْ کوكٚٚە، ئەٚا ٘ەه ىٚٚیِ ٘بٚەاڵْ ثەفۆیبٔلا چٛٚٔ
ٍٛٚهیٓ  ٌەؽبڵەری ئبٍبییلاْ ٚ ٍەهپێچییەکبٔی ئەِڕۆی ئێّە ثێ پبٍبٚ ٚ ثەهكەٚاَ ٚ

ٌەٍەهیبْ ٚ ثگوە ٘ۀلێک ٍەهٌێْێٛاِٚبْ ّبٔبىی پێٛە كەکەْ ٚ ثەئبّکوا ثبٔگەّەی 
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ەٚەی كەکەْ ٚ ٘ەٚڵی کبڵکوكٔ ٍەهپێچیکوكٔی ٍٕٛٔەد ٚ فەهِبٔەکبٔی پێغەِجەه 
کەِکوكٔەٚەی ثە٘بکەی كەكەْ ٌە ٔبفی ثڕٚاكاهألا ٚ كەیبٔەٚێذ ٌەژێو  پیوۆىییەکەی ٚ
 یلا ّەڕی ٍٕٛٔەد ثەلٛهئبْ ثکەْ.یپەهكەی كیٕلاه

ئەٚاْ ئێَزب ٘بّٚێٛەی ِٛػزەىیٍە ٍەهٌێْێٛاٚەکبٔی پێْٛٚ ٚ ثە٘ەِبْ پێٛكأگی 
ِٛٚكەیەک ٌەگەڵ ػەلڵی ئەٚاْ ِبِەڵە ٌەگەڵ فەهِٛٚكەكا كەکەْ ٚ پێیبْ ٚایە ٘ەه فەه

کٛهرجیٕی ئەٚاْ، یبْ ٘ەه ثیوكۆىەیەکی ىأَزی ٔبعێگیو ٚ ٔەٍەٌّێٕواٚ، یبْ ٘ەه 
ثبثەرێکی پەیٛەٍذ ثەِبفی ِوۆڤ یبْ ژٔبْ ثە پێٛكأگی هۆّٕجیوی الٍۀگی ڕۆژئبٚا 
یبْ ڕێکقواٚە فیّۀَزییە پەڕگیوەکبْ یەک ٔەکبرەٚە ئەٚە ئەٚاْ یەکَەه ؽەق 

ٌەٍەه ئەٚ ثٕەِب پٛچبٔە فەهِٛٚكەکە ڕەرلەکۀەٚە ٚ  بْ كەكەْ ٚثەپێٛەهەکبٔی فۆی
ٍۀەکەی ٍٕٛٚٔەیْلا ەگِٛبٔی ٌەٍەه كهٍٚزلەکەْ ئەگەه ٌە٘ەه ّەُ ٍەهچبٚە ڕ

 ثەكهٍٚٚزی ٘برجێذ.
ثۆیە ئٛؽٛك ٌەٚ ڕٚەیْەٚە لٛربثقبٔەیەکی گەٚهەثٛٚ ثۆ ٘بٚەاڵْ ٚ ثۆ ٍەهعەَ 

 ثڕٚاكاهأی پبُ ئەٚأیِ.
گۆڕیٕی كەهۀغبِەکبْ پەّیّبٔی ٚ چبهەٍەهکوكٔی ٘ەڵەکبْ ٚ ربکە ڕێگە ثۆ  -1

 گەڕأەٚەیە ثۆ الی فٛای گەٚهە:
خىای گەوسە پبػ ئەوەی هۆکبسی ؽکغزەکەی ثۆ هبوەاڵْ ڕوؤکشدەوە ئێغزب 

دەداد و  هەڵیبٔذۀێذ ثۆ ئەوەی پەٌە ثکەْ ٌە گەڕأەوە ثۆ  ڕێگەچبسەکبٔییبْ ٔیؾبْ
وْ کشدْ ٌەعەس ئەو هەاڵٔەی کشدویبٔە و پێیبْ الی خىای گەوسە و داوای ٌێخۆؽجى

ْلِْلُمتَِّقنيَْ]دەفەسِىێذ:  ُْأِعدَّْت َْواْْلَْرُض ْالسََّماَواُت َْعْرُضَها َْوَجنٍَّة ْرَبُِّكْم ِْمْن َْمْغِفَرٍة ِْإَل ْ.(1)[َسارُِعوا
ىای گەوسە و ثەدەعزهێٕبٔی ثەهەؽزێک ێخۆؽجىؤی خوارە: پەٌە ثکەْ ٌە گەڕأەوە ثۆٌ

فشاوأییەکەی هێٕذەی هەِىو صەوی و ئبعّبٔەکبٔە و خىای گەوسە ثۆ خىأبعبٔی کە 
 ئبِبدە کشدوە.

                                                           
 .(222)ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ  - 2
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ىای خعەسٔظ ثذەْ خۆؽەویغزبْ خىای گەوسە ٔبفەسِىێذ ثگەڕێٕەوە ثۆ الی عب 
؛ ثەڵکى ڕاعزەوخۆ پێیبْ دەفەسِىێذ: و پبداؽززبْ ثذارەوە گەوسە رب ٌێزبْ خۆػ ثجێذ

و ثەهەؽذ و خۆ رۆِبسکشدْ ٌەڕیضی  خىای گەوسەثگەڕێٕەوە ثۆ ٌێخۆؽجىؤی 
خىأبعبٔذا، ئەِەػ ئەوە دەگەیۀێذ کە هەس کبد ِشۆڤ ثەڕاعزی گەڕایەوە ثۆ الی 
خىای گەوسە ئەوە دەعزجەعێ ٌێخۆؽجىؤی خىای گەوسە و پبداؽزی ثەهەؽذ و 

و عڕیٕەوەی ٔبوی کەعەکە ٌە ڕیضی ربوأجبساْ ثۆ ڕیضی خىأبعبْ وەک یەک گىژِە عبص 
 ئبِبدەیە و خىای گەوسە دەیجەخؾێزە ثۀذە ربوأجبسەکبٔی.

ئێغزب دەکشێذ ثپشعیٓ ئەَ ثەخؾٕذەیی و ِیهشەثبٔیی و ٌێجىوسدەییە الی کبَ 
دەعەاڵرذاسی دؤیب و ٌەکبَ عیغزەِی عیبعی و یبعبییذا ثۆ خەڵکی ربوأجبس دەعزەثەس 

 .دەکشێذ
ْ ثەربیجەری و ثڕواداساْ خىای گەوسە ثەسدەواَ دەثێذ ٌەعەس هەڵٕبٔی هبوەاڵ

ثەگؾزی ثۆ گەڕأەوە و کبسی چبکەی صیبرش ثەسصثىؤەوە ثە پٍەکبٔی ثبوەڕ و خىأبعیذا 
ْالسَّرَّاِءْ]و دێزە عەس ثبعی عیفبری خىأبعبْ و پێیبْ دەفەسِىێذ:  ِْح ْيُػْنِفُقوَف الَِّذيَن

ْالنَّ َْعِن َْواْلَعاِفنَي ْاْلَغْيَظ َْواْلَكاِظِمنَي ْوََْوالضَّرَّاِء ْاْلُمْحِسِننيَْاِس ُْيُِبُّ ئەوأەی کە ْوارە: .(1)[اَّللَُّ
ٌەپێٕبو خىادا دەثەخؾٓ و ٌەثەس خىا ڕلی  ، ٌە خۆؽی و ٔبخۆؽیذا،و ئبؽکشا ثۀهێٕی

و خىای گەوسەیؼ و عیٕە فشاوأٓ  ٌێجىوسدەثەساِجەس خەڵکی دڵیبْ دەخۆٔەوە و 
 خەڵکبٔی چبکەکبسی خۆػ دەوێذ.

ڕووداوەکە و گشٔگی صوو ثەدەِەوە هبرٓ و چبسەعەسکشدٔی هەس ٌەثەس گەوسەیی 
پێیبْ  و و گەڕأەوەیبْ دەخبرەوە یبد هۆکبسەکبٔی خىای گەوسە عبسێکی رش ثبعی رەوثە

َوَمْنْيَػْغِفُرَْوالَِّذيَنِْإَذاْفَػَعُلواْفَاِحَشًةَْأْوْظََلُمواْأَنْػُفَسُهْمْذََكُرواْاَّللََّْفَاْستَػْغَفُرواِْلُذنُوِِبِْمْ]دەفەسِىێذ: 
ْيَػْعَلُموفَْ َْوُىْم ْفَػَعُلوا َْما َْعَلى ُْيِصرُّوا َْوَلَْ ْاَّللَُّ ِْإَّلَّ وارە: یەکێکی رش ٌەعیفبری  .(2)[الذُّنُوَب

ئەوەیە کە هەس کبد هەڵە یبْ ربوأێکیبْ کشد و عزەِیبْ ٌە خىدی خۆیبْ کشد 
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 ە وکەیبْ  پەؽیّبْ دەثٕەودەعزجەعێ خىای گەوسەیبْ دێزەوە یبد و ٌەهەڵەو ربوأە
ذەکەْ و کێیؼ هەیە عگە ٌەو داوای ٌێخۆؽجىؤی ٌێجکەْ و داوای ٌێخۆؽجىؤی ٌێ

 رىأبی ٌێخۆؽجىؤی هەثێذ.
ۆ صیبرش دڵٕەوایی کشدٔیبْ عبسێکی رش ثەڵێٕی ٌێخۆؽجىؤیبْ پێ ثثەدوای ئەودا و 
ْ]دەداد و دەفەسِىێذ:  ِْمْن َْمْغِفَرٌة َْجَزاُؤُىْم َْخاِلِديَنُْأولَِئَك ْاْْلَنْػَهاُر َُْتِْتَها ِْمْن ََْتِْري َْوَجنَّاٌت َرِبِِّْم
ْاْلَعاِمِلنيَْ َْأْجُر َْونِْعَم ٌە ربوأەکبٔییبْ  ئەوەیە کە پەسوەسدگبس پبداؽزی ئەوأە وارە: .(1)[ِفيَها

و ثۆ هەرب هەربیە ثەهەؽزبٔێکیبْ پێ دەداد کە ڕوثبس و کبٔی ثەژێشیذا گىصەس  دەثىسێذ
ئەوەیؼ ٔبواصەرشیٓ پبداؽزە ثۆ ئەو کەعبٔەی کە هەوڵی ثۆ دەدەْ و خۆیبٔی  دەکبد  و

 ثۆ ِبٔذو دەکەْ.
خۆؽەویغزبْ عەسٔظ ثذەْ خىای گەوسە ٌەَ کۆِەڵە دەلەدا صۆس عەخذ ٌەعەس 
چىاس رەوەس دەکبرەوە کە ئەوأیؼ )ربواْ و رەوثە و ٌێخۆؽجىوْ و پبداؽذ( ە؛ ٌەثەس 

صێذ و خىای گەوسە دەیەوێذ فێشی هبوەاڵْ ثکبد کە ی ثەعەسهبرەکە ئەوە دەخىاەئەو
ئەگەس هەڵەیەکی ٌە وێٕەی هەڵەکبٔی ئىؽىدیبْ دووثبسە کشدەوە ئەوە ربکە ڕێگە ثۆ 

 چبسەعەس ثەخۆدا چىٔەوە و داوای ٌێخۆؽجىؤە.
رۀٙب فٛای ە فبٚەْ ٚ ثڕیبهكەهی ڕاٍزەلیٕە ٌەَ ئبییٓ ٚ پەیبَ ٚ ثٛٚٔەٚەه -3
 :گەٚهەیە

كەکبد رب ثیو ٌە ڕلڕّزٓ ٚ رۆڵە   ڕێّٕٛٚیی پێغەِجەهفٛای گەٚهە 
ٔەفٛاىهاٚە ٚ کبهە لێيەٚٔەکبٔی لٛڕەیِ ثە ّێٛألٔی رەهِی ٍۀلٔەٚەی ئەَ ڕٚٚكاٚە 

ثلارە كەٍذ فٛای كٚٚڕٚٚ ثێ ثبٚەڕەکبْ  ثەڵکٛ ثب چبهۀٍٛٚی ەوۀەکبرّە٘یلەکبْ 
 گەٚهە.

فۆ ڕٚثەڕٚی پێغەِجەه ثۆ چەٍپبٔلٔی ئەَ چەِکە فٛای گەٚهە ئەِغبهە ڕاٍزەٚ
 بَػُهْمْفَِإنػَُّهْمْظَاِلُموفَْلَْ]: كەفەهِٛێذ َْماِْحْوَْْْيَسَْلَكِْمَنْاْْلَْمِرَْشْيٌءَْأْوْيَػُتوَبَْعَلْيِهْمَْأْوْيُػَعذِّ َّلِلَِّ
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ْ َْغُفوٌر َْواَّللَُّ ْ َْيَشاُء َْمن َْويُػَعذُِّب َْيَشاُء ِْلَمن ْيَػْغِفُر ْاْْلَْرِض ِْح َْوَما ٘یچ : ەٚار.(1)[رَِّحيمٌْالسََّماَواِت
یب ئەٚەرب رەٚثە كەکەْ  ،ثێجبٚەڕأە ثەكەٍزی رۆ ٔییەچبهۀٍٛٚی ئەٚ ثڕیبهێک ٍەثبهەد 

ٌێیبْ فۆّلەثێذ، یبٔیِ ٌەٍەه ثێجبٚەڕی ٚ ٍزەِکبهی  ی گەٚهەٚ كەگەڕێٕەٚە ٚ فٛا
فۆیبْ ثەهكەٚاَ كەثٓ ئەٚ کبد ٍيایبْ كەكاد، ٘ەهچیِ ٌەَ ىەٚی ٚ ئبٍّبٔبٔەكا ٘ەیە 
٘ەِٛٚی ِٛڵکی فٛایە ٚ ٌەژێو كەٍەاڵری ئەٚكایە ٚ ٘ەهکەً فۆی ثیەٚێذ ٘یلایەری 

ی گەٚهەیِ كەكاد ٚ ٌێی فۆُ كەثێذ ٚ ٘ەهکەٍیِ ٔەیەٚێذ ٍيای كەكاد ٚ فٛا
 ىارێکی ٌێجٛهكە ٚ ثەثەىەییە.

ّٚەی )ظٍُ( ٌەىِبٔی ػەهەثیلا ثەٚە كەگەروێذ: کە ِبفێک ٌە کەٍێک ىەٚد 
ثکەیذ ٚ ثیلەیزە کەٍێکی رو کە ّبیۀی ٔییە، چڵەپۆپی ئەَ چەِکەیِ ئەٚەیە کە رۆ 
ِبفی فٛایەری ٚ ثۀلایەری ثۆ کوكْ ٚ كأبٔی ّەهیؼەد ٚ كیبهیکوكٔی ٍٕٛٚهەکبٔی 

ڵ ٚ ؽەهاَ ٌەفٛای گەٚهە ىەٚد ثکەیذ کە ثەكیٙێٕەه ٚ ٘ەڵَٛڕێٕەهی ٍەهربٍەهی ؽەاڵ
ئەَ چەهؿ ٚ گەهكٚٚٔەیە ٚ ثیلەیزە ّزبٔێک یبْ کە ٍبٔێک کە ِبفیبْ پێٛەی ٔییە ٚ 
ثە٘یچ ّێٛەیەک ّبیۀی ٔیٓ ٚ ٔەک ثۆ كەٚهٚثەه ثەڵکٛ ثۆ فٛكی فۆیْیبْ ٘یچیبْ 

ڵەد یبْ ؽیية یبْ ثٕەِبڵە یبْ کەٍبیەری یبْ ثەكەٍذ ٔییە، عب ئەٚأە ٔەرەٚە یبْ كەٚ
ئبیلیب ٚ كهُّٚ یبْ ٘ەه ّزێکی رو ثٓ ٘یچ عیبٚاىییبْ ٔییە ٚ ٘ەِٛٚی کٛفوٚ ٘بٚەڵ 

ُْتْشِرْؾْ]کبرێک ئبِۆژگبهی کٛڕەکەی كەکبد پێی كەڵێذ: ٌٛلّبْ  ۆیەثثڕیبهكأە؛  ََّْل ْبُػََنَّ ََي
َْلظُْلمٌْ ْرَؾ ْالشِّ ِْإفَّ چٛٔکە  ؛ٚارە: ئەی کٛڕی فۆَ ٘بٚەڵ ثۆ فٛا ثڕیبه ٔەكەیذ .(2)[َعِظيمٌِِْْبَّللَِّ

 ٘بٚەڵ ثۆ فٛا ثڕیبهكاْ گەٚهەرویٓ ٍزەَ ٚ ٔبؽەلییە.
٘ەه ثۆیەیِ ٌێوەكا فٛای گەٚهە ٌەٚەٍفی ثێجبٚەڕأی لٛڕەیْلا كەفەهِٛٚێذ: 

 وارە: ئەوأە عزەِکبسْ. .[فَِإنػَُّهْمْظَاِلُموفَْ]
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ثەڵکٛ كەثێذ گیبٔی  ؛كاثلەْبْ پێ ّٔبثێذ ّکَزە کبرییەکبْ چۆک -22
 :رێلا كهٍٚذ ثکەِْبْ ٔەٚەٚكاچٛۆثەف

بْ كەكارەٚەٚ یفٛای گەٚهە كڵٍەهەڕای ئەٚەی ثەٍەه ٘بٚەاڵْ ٘بد ٌە ئٛؽٛككا 
 . (1)[َُتَْزنُواََْتُِنواَْوَّلََْْوَّلَْ]ئبِۆژگبهییبْ كەکبد ٚ پێیبْ كەفەهِٛێذ: 

ئٛؽٛك کبهربْ رێٕەکبد ٚ ٍَذ ثب ڕٚٚكاٚەکەی ٌەڕٚٚی عەٍزەییەٚە  [ََتُِنواَْوَّلَْ]
 .ِەكەْثێجبٚەڕاْ  ٚ ثەهۀگبهثٛٚٔەٚەی ەٚ الٚاى ِەثٓ ٚ کۆڵ ٌە ڕٚثەڕٚثٛٚٔەٚ

ٔەثەكەهۀغبِی  ٌەڕٚٚی كەهٚٚٔیْەٚە كڵزۀگ ٚ فەِجبه ِەثٓ [َُتَْزنُواَْوَّلَْ]
؛ چٛٔکە ئەگەه ئێٛە ٌەَ ٚ فۆّەٚیَزبٔزبْ كەٍزلأی کەٍٛکبه ّەڕەکەٚ ٔە ثە ٌە

ٚ گوأزو  ّکَزجْٛٚ ئەٚە ئەٚأیِ ٌەثەكهكا رّٛٚی ّکَزێکی گەٚهەرو یعۀگەكا رّٛٚ
 .ثْٛٚ

ٚ ٘ەڵٕبٔیبْ فٛای  پبّبْ ٚ ٘ەه ٌەِیبٔەی ئبِۆژگبهیکوكٔی ٘بٚەاڵْ ٚ كڵلأەٚە
ِْمْنْ] گەٚهە ّٔٛٚٔەی پێغەِجەهاْ ٚ گەالٔی رویبْ كێٕێزەٚە یبك پێیبْ كەفەهِٛێذ: وََكََيِّْن

ْرِبِّْ َْمَعُو ْقَاَتَل َْنِبٍّ َْواَّللَُُّْيُِبُّ ْاْسَتَكانُوا َْوَما َْضُعُفوا َْوَما ْاَّللَِّ َْسِبيِل ِْح َْأَصابَػُهْم ِْلَما َْوَىُنوا َْفَما َْكِثٌي يُّوَف
 رشی ڕەوأە کشدووْ و یسەِجەغێپ  ێٌەگپێؾزشیؼ خىای گەوسە : ەوار. (2)[الصَّاِبرِينَْ

و هیچ کبد  ٌەگەڵیبْ عۀگبوْخىا ٔبعبْ پؾزیىأییبْ کشدووْ و  و بوچبوبْیپ ەٌ ێکسۆص
خىای گەوسەیؼ ثڕواداسی  ،ؽکغزەکبْ چۆکی الواصی ٔەکشدووْ و کۆڵی پێ ٔەداوْ

 خۆڕاگش و ئبساِگشی خۆؽذەوێذ. 
عب دەکشێذ ئەَ ئبیەرە ثەچۀذیٓ ؽێىە ثخىێٕشێزەوە و هەس ؽێىەیە و وارەی 

 کشد.یەکێک ٌە ؽێىەکبْ ئەوی عەسەوە ثىو کەثبعّبْ و ربیجەری خۆی هەیە 
ْقُِتلَْ]ؽێىەیەکی رشی ئەوەیە کە دەفەسِىێذ:  َْنِبٍّ ِْمْن ٌەعەس ئەَ ؽێىاصە  [وََكََيِّْن

خىێٕذٔەویەیؼ ئبیەرەکە ئبِۆژگبسیی هبوەاڵْ دەکبد و عەسصۀؾزییبْ دەکبد کە ئەگەس 
ڕاعزجىایە وەک ثاڵو کشایەوە ئەوە ئێىە ٔەدەثىو  هەواڵی ؽەهیذکشٔی پێغەِجەسیؼ 
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 یسەِجەغێپ  ێٌەگیە ڕووی رێجکشدٔبیە؛ چىٔکە پێؾزشیؼ خىای گەوسە ئەو عبسدو عغزی
 ٌەپێٕبو خىادا ؽەهیذ ثىوْ و کىژساوْ، ثەاڵَ ئەو یبوەسو رشی ڕەوأە کشدووْ و

چۆکیبْ دأەداوە و ٌەعەس ڕێجبصی پێغەِجەسەکەیبْ هەس  خىأبعبٔەی ٌەگەڵیبْ عۀگبوْ
 ثکشدایە.ثەسدەواَ ثىوْ. ئێىەیؼ دەثىو وەک ئەوأزبْ 

َْكِثيٌْ]رشیؼ ثخىێٕشێزەوە کە دەفەسِىێذ:  دەکشێذ ثەؽێىەیەکی  ْرِبِّيُّوَف َْمَعُو  [قُِتَل
 و  بوچبوبْیپ ەٌ ێکسۆص ڕەوأە کشدووْ و یسەِجەغێپ  ێٌەگپێؾزشیؼ خىای گەوسە وارە: 

خىأبعبْ ٌەگەڵیبْ ؽەهیذ ثىوْ و کىژساوْ؛ ثەاڵَ ئەَ کىؽزٓ و ثڕیٕە کۆڵی پێ ٔەداوْ 
 چۆکی پێ دأەداوْ.و 

ّْْر)وؽەی   .طە( و٩٣٣٣٣) ەگبرەد ٌەصِبٔی عەسەثیذا ثۆ کۆِەڵێک ثەکبسدێذ کە( بِّ
وارە ئەگەس ئێىە ٌەَ ؽەڕەدا ؽەفزب کەعزبْ ؽەهیذ ثىوْ و رىؽی ؽکغزێکی کبری 
هبرىوْ ئەوە پێغەِجەساْ و ثڕواداسأی  پێؼ ئێىە دەیەهب هەصاس کەعیبْ ٌێ ؽەهیذ 

 ثىوە و عەسەڕای ئەوەیؼ هەڵىێغزەکبٔییبْ ٌەثەساِجەس ؽکغزەکبٔذا ثەَ ؽێىەیە ثىوە:
 ٚە الٚاى ٔەثْٛٚ.ٌەڕٚٚی عەٍزەییە [َفَماَْوَىُنوا]
 ٌەڕٚٚی كەهٚٚٔیْەٚە ٔەڕٚفبْٚ.  [َوَماَْضُعُفوا]
 هەسگیضیؼ کۆڵیبْ ٔەداوە و چۆکیبْ دأەداوە. [َوَماْاْسَتَكانُوا]
ْالصَّابِرِينَْ] ُْيُِبُّ خىای گەوسەیؼ خەڵکبٔی ئبساِگشو و خۆڕاگشی خۆػ  [َواَّللَُّ
 . دەوێذ

و  -هەڵىێغزی ئەو ثڕواداسأە ئبیەرەکبْ ثەسدەواَ دەثٓ ٌەعەس عزبیؾکشدٔی 
َْكاَفْ] و دەفەسِىێذ: -هەڵٕبٔی هبوەاڵْ کە دەثىو وە دەثێذ وەک ئەوأییبْ ثکشدایە َوَما

َْواْنُصرْْ َْأْقَداَمَنا َْوثَػبِّْت َْأْمرَِن ِْح َْوِإْسَرافَػَنا ُْذنُوبَػَنا ْلََنا ْاْغِفْر ْرَبػََّنا ْقَاُلوا َْأْف ِْإَّلَّ ْاْلَقْوـِْقَػْوَْلُْم َْعَلى َْن
عەسەڕای ؽەهیذ ثىٔی پێغەِجەسەکبٔییبْ و ثەهەصاسەهب  ەوأە: ئەوار. (1)[اْلَكاِفرِينَْ

ٔبؽکىسی و گٍەییەکییبْ ٔەدەکشد عگە ٌەدإٔبْ ثەهەڵەکبٔی خۆیبٔذا  چیهٌەهبوەاڵٔییبْ 
ەکبْ و گىٔبه ٌە یە: خىداو داوای ٌێخۆؽجىْ ٌەخىای گەوسە و دەیبٔگىد

                                                           
 .(247) ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ - 2



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 117

 

  
 

 

خە ثەعەس ث و خۆڕاگشییّبْ پێ ثجەخؾە و عەسِبْ عەسەڕۆییەکبّٔبْ ثجىسە و ئبساِی
 ثەسەی ثێجڕوایبٔذا.

ْثَػَواَبْ]خىای گەوسەیؼ ٌە پبداؽزی ئەو هەڵىێغزەیبٔذا دەفەسِىێذ:  ْاَّللَُّ َفآََتُىُم
ْاْلُمْحِسِننيَْ ُْيُِبُّ َْواَّللَُّ ْاْْلِخَرِة ْثَػَواِب َْوُحْسَن نْػَيا خىای گەوسەیؼ هەس ٌەدؤیب : ەوار .(1)[الدُّ

عەسکەورٕی پێ ثەخؾیٓ و دوژِٕەکبٔی ٌۀبوثشدْ و ثەئبوارەکبٔی گەیبٔذْ و 
ٌەدواڕۆژیذا ثەثبؽزشیٓ ؽێىە پبداؽزیبْ دەدارەوەو و خىای گەوسە خەڵکبٔی خىأبط و 

 چبکە کبسی خۆؽذەوێذ.
کەوارە دەثىو هبوەاڵٔیؼ وەک ثڕواداسأی پێؾیٓ ٌەثشی عبسدثىؤەوە و گٍەیی 

ٔذێک ٌە دووڕووەکبْ ٌەخۆثەدەعزەوەداْ دأییبْ ثەهەڵەکبٔی کشدْ و ثیشکشدٔەوەی هە
 ڵەؽبەِ ەچىٔى خۆیبٔذا ثٕبیە و ٌەثشی داوای عەسکەورٓ داوای ٌێخۆؽجىؤیبْ ثکشدایە؛

 جبس ثکشێذ.ربوأ یىێٌەگخەاڵری دەعزەو  ی خىاورٕەسوەع
ثە دإٔبٔیبْ ثەهەڵەکبٔی خۆیبٔذا خىای گەوسە ٔەک رۀهب ٌە  ئەوەرب ئەواْ

ەکبٔیبْ خۆؽجىو ثەڵکى گؾذ هبوکێؾەکبٔی ثۆ پێچەوأە کشدٔەوەو ٌەثشی عیفەری هەڵ
 )ربوأجبس( عیفەری )چبکەکبس( ی پێجەخؾیٓ و ٌەثشی عضا ِژدەی خۆؽەویغزی پێذاْ.

٘ۆکبهی ٍەهەکی ّکَزەکبْ بْ چۆکّبْ پێ كاثلەْ؛ چٛٔکە ٔبثێذ ّکَزەک ەوارەو
 ؛ ثۆیە ٌەثوی چۆکلاكاْفۆِبٔەٚە ٘ەیەپەیٛۀلی ثەپەهرەٚاىەیی ٚ كٚٔیب ٚیَزی 

پێٛیَزە ثەفۆِبٔلا ثچیٕەٚە ٚ ٌەثوی فۆڕاكەٍزکوكْ ثە كٚژِٕەکبّٔبْ پێٛیَزە فۆِبْ 
 ڕاكەٍزی فٛای گەٚهە ثکەیٕەٚە.

ٚ  كەهۀغبِی ثەهیەککەٚرٕەکبْ ٘ەهچۆْ ثٓ ٘ەِیْە ثڕٚاكاهاْ ثواٚە -22
 ْ:ٍٚەهکەٚرٛ

ڕە٘ۀل ٚ  ٔەیبهأیلا ٍِّالٔێیەکی فوە ثەٚ پێیەی ٍِّالٔێی ٔێٛاْ ثەهەی ثبٚەڕ ٚ
كهێژفبیۀە ٘ەڵەیە ثەپێٛەهی کبری ٚ کٛهد ِەٚكا ِەىۀلەی ثکوێذ ٚ ثڕیبهی ٌەثبهەٚە 
ثلهێذ، عب ٘ەهچۀلە ٍِٛٛڵّبٔبْ ٌەئٛؽٛككا ٚ ٌە ڕٚٚی ٍەهثبىییەٚە ثەڕٚٚکەُ 
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ەه ئەٚاْ ّکَذ فٛاهكٚٚ ثْٛٚ؛ ثەاڵَ ٌەڕٚٚەکبٔی روٚ گۆڕەپبٔەکبٔی روی ٍِّالٔێکەٚە ٘
ُتمِْإفْْْاَْلْعَلْوفََْْوأَنْػُتمُْ] خىای گەوسە پێیبْ دەفەسِىێذ:ٍەهکەٚرْٛٚ ثْٛٚ؛ ثۆیە  ُْكنػْ

؛ ٘ەهچی ٚ ٘ەهچۆْ ثێذ ٘ەهئێٛە ٍەهکەٚرٛٚ ثواٚەْ یِكەهۀغبِی ّەڕەکە (1)[مُّْؤِمِننيَْ
ئێٛە ٌەپێٕبٚ چٛٔکە ئێٛە ٌەپێٕبٚ فٛاكا كەعۀگٓ ٚ ئەٚاْ ٌەپێٕبٚ ّەیزبٔلا، 

ثەهلەهاهثٛٚٔی كاكٚەهی كەعۀگٓ، ئەٚاْ ٌە پێٕبٚ كهێژەپێلأی ٍزەَ، ئێٛە ٌە پێٕبٚ 
ِبٔەٚە ٌەكٚٔیب، َِۆگەهکوكٔی لیبِەد ٚ كاثیٕکوكٔی ژیبٔێکی ٔەثڕاٚە، ئەٚاْ ٌەپێٕبٚ 

كەهۀغبِیِ ٘ەه ئبِبٔغەکبٔی ئێٛە ٍەهكەکەْٚ؛ ثەاڵَ ئەٚاْ فۆیبْ ٚ ئبِبٔغەکبٔیْیبْ 
ثەڵآَ ئەٚ ٍەهکەٚرٕە ٘ەهٚا ثێجەهاِجەه ٔییە ثەڵکٛ پەیٛەٍزە ثە ئبٍزی  .كەچٌٓەثەیٓ 

ثۆیە خىای  ثبٚەڕكاهی ئێٛە ٚ ڕێژەی پبثۀلثٛٚٔزبْ ثە پەیبِەکەی فٛای گەٚهەٚە؛
ُتمِْإفْْ] گەوسە ٌە کۆربیی ئبیەرەکەدا دەفەسِىێذ: ئەگەه ئێٛە  ٚارە:ْ[مُّْؤِمِننيَُْْكنػْ

ڕاٍزۆگۆثْٛ ٌە گەڵ فٛاكا ئەٚە فٛای گەٚهەیِ ثەڵێٕەکبٔی فۆی كەثبرە ٍەه، 
ئەٚاْ ٘یچ عیبٚاىییەکزبْ ٔییە ٚ ٘ێيٚثبىٚٚی  ٚئەگەهیِ ڕاٍزگۆ ٔەثْٛٚ ئەٚە ئێٛە

 فۆربْ ٍِّالٔێکە یەکال كەکبرەٚە.
ئەَ ئبیەربٔە ثەڕاؽکبوی هبوکێؾەی عەسکەورٓ و ؽکغذ ثۆ هبوەاڵْ و ئێّەیؼ 
ڕووْ دەکۀەوە و پێّبْ دەفەسِىوْ کە خىای گەوسە عەسکەورٓ ثەثڕواداسی ڕاعزەلیٕە 
دەداد و هەسگیض ثە خەڵکبٔێکی ٔبداد کە ثیبٔەوێذ ٌە ژێش پەسدەی دیٕذاسیذا دؤیبداسی 
ثکەْ و ثۀبوی عەسخغزٕی دیٕەوە هەوڵی دەعزخغزٕی پۆعذ و دەسخغزٕی ٔبوی خۆیبْ 

 ثذەْ. 
وسەیؼ عێگیشە و هیچ پێغەِجەس و ٔەرەوە و ربلّێکی ٌێ ئەَ عىٕٔەرەی خىای گە

 هەاڵوێشد و ڕیضپەڕ ٔبکبد.
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 ىیبٔە ِبكییەکبْ کبرییٓ ٚ گؤگ ٔیٓ: -20
ِإْفْ]ٚ پێیبْ كەفەهِٛێذ:  ٘بٚەاڵْ فٛای گەٚهە ثەهكەٚاَ كەثێذ ٌەٍەه كڵلأەٚەی

ْاْلَقْوـَْقَػْرٌحِْمثْػُلُوْ ْالنَّاسَِّْيَْسْسُكْمْقَػْرٌحْفَػَقْدَْمسَّ ـُْنَُداِوُْلَاْبَػنْيَ ْ(1)[َوتِْلَكْاَْلَيَّ هیچ ٔیگەساْ  ٚارە:.
ّْی ٔە٘بِەری ثْٛٚٚرٛ ٌە ئٛؽٛككائەَ عبهە ٚ ئەگەه ئێٛە و خەِجبس ِەثٓ؛ چىٔکە 

فۆ ئەِە کۆرب فبڵی ئەَ ڕٚثەڕٚثٛٔەٚیە ٔییە ٚ ئەٚەرب ٚ ئەٚأیِ ٌەثەكهكا رّٛٚی 
خۆؽەویغزبٔزبْ ٌەدەعذ داوە ئەوە ئەوأیؼ ّکَذ ثْٛٚ، ئەگەه ئێٛە ٌە ئٛؽٛككا 

ٌەثەدسدا کەط وکبسو خۆؽەویغزبٔیبْ ٌەدەعذ داوە و ئێّە ثەلەدەسی خۆِبْ ڕۆژگبس 
 ربورىێ دەکەیٓ ٌۀێىاْ ِشۆڤەکبٔذا.

ی ثەکبس هێٕبوە  [النَّاسِْ]ئەگەس عەسٔظ ثذەیٓ خىای گەوسە ٌێشەدا وؽەی 
ٔێىاْ هبوەاڵْ و عىپبی لىڕەیؾە دەثىو  ٌەکبرێذا ثەپێی ئەوەی لغەکبْ ٌەعەس ٍِّالٔێی

دەعزەواژەی  )ِؤٍِٕٓ( و )وبفشٌٓ(ی ثەکبس ثهێٕبیە؛ ثەاڵَ خىای گەوسە دەیەوێذ پێیبْ 
ثڵیذ ئەگەس ئێىە ڕاعزگۆ ٔەثىوْ ٌەثبوەڕەکەربٔذا و ٌەعەس هەڵەکبٔزبْ عىوس ثىوْ ئەو 

ی ِشۆڤذایە و کبد هبوکێؾەکە پەیىۀذی ثەخىاوە ٔییە؛ ثەڵکى ٌە ٔێىاْ دوو دەعزە
 عشوؽزی ٍِّالٔێی ٔێىاْ ِشۆڤەکبٔیؼ وایە کە هەس عبسەو ثەخذ یبوەسی الیەکیبٔە.

 :كاهاْاٚڕث ڕٚایثۆ ٌەثێژٔگلأی ث ٓثێژٔگێکٚ ٔبڕەؽەرییەکبْ  ّکَذ -22
ْآَمُنوا]خىای گەوسە ٌەو ثبسەیەوە دەفەسِىێذ:   ْالَِّذيَن ْهللُا ٚارە: ثۆیە  .(2)[َولِيَػْعَلَم

 کێ ڕاٍذ كەکبد ٌە ثبٚەڕەکەیلا. یَەٌّێٕێذرب فٛای گەٚهە ثئٛؽٛك ڕٚیلا 
َْوَّيَْحقَْ]ٚە كەفەهِٛێذ:  ْآَمُنوا ْالَِّذيَن ْهللُا َص ئٛؽٛك  ثۆ ئەٚە وارە: .(3)[اْلَكاِفرِينَْ َولُِيَمحِّ

ٚ پبک ثکبرەٚە ٌە٘ەه  فٛای گەٚهە ثبٚەڕكاهأی ڕاٍزەلیٕە عیب ثکبرەٚە ڕٚٚیلا رب
 ٌۀبٚ ثجبد. ثەیەکغبهی ثێ ثبٚەڕاْٚ کوكەٚەٚ ٔیەرێکی فواپ 

 ەیەٚەپبکوكٔ ۆ)رّؾ١ٔ( ث ەک یەكاەٚە)رّؾ١ٔ( ٚ )ِؾك( ٌ ەیّٚ ٛاْێٔ یبٚاىیع
 .ییەهەهربٍەٍ یٔبٚثوكٔە)ِؾك( ٌ َەاڵث ؛کبْەفواپ ەّز ەٌ
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وارە ؽکغزەکبْ ثێژٔگێکٓ رب ثۆ گؾذ الیەک ئەوە ڕووْ ثێزەوە کە کێ ڕاعزذەکبد 
و  عەسەڕای ؽکغزەکبْ ٌەعۀگەسی ثبوەڕداسیذا دەِێٕێزەوەو  ٌەثبوەڕەکبیذا و رب عەس

کێیؼ ثبوەڕەکەی ثۆ دەعزخغزٕی ِبڵی دؤیب و پٍە و ٔبوثبٔگە و ثەسگەی ثچىکزشیٓ 
 ؽکغذ ٔبگشێذ. 

ٌەعەس ئىؽىد هبرۆرە خىاسەوە دیغبْ خىای  و ٌە کۆربیی ئەو ئبیەربٔی کە دوارش
َْماَْعَلىْاْلُمْؤِمِننيَْْلَِيَذرَْْاَّللََُّْْكافََْْما]: پێیبْ دەفەسِىێذ و گەوسە دەگەڕێزەوە عەس ئەَ خبڵە

ُْرُسِلوِِْْمنََْْْيَْتِبْْاَّللَََّْْوَلِكنَّْْاْلَغْيبَِْْعَلىْلُِيْطِلَعُكمْْْاَّللََُّْْكافََْْوَماْالطَّيِّبِِْْمنَْْاْٙتَِبيثََّْْيِيزََْْعَلْيِوَْحَّتَّْْأَنْػُتمْْ
وارە: ٔەدەکشا ؤبکشێذ . (1)[َعِظيمٌَْْأْجرٌْْفَػَلُكمَْْْوتَػتػَُّقواْتُػْؤِمُنواَْوِإفَْْْوُرُسِلوِِِْْبَّللَِّْْفَآِمُنواَْيَشاءَُْْمنْْ

پیظ و  ،خىای گەوسە ئبوهب ٌەو خەڵکە ثگەڕێذ و ربلییبْ ٔەکبرەوە رب ثبػ و خشاپ
، ٔبؽکشێذ خىای گەوسە صأغزی غەیت و ئەوەی خۆی پبکیبْ ٌەیەکزش عىدا ٔەکبرەوە

 ثۀییەد و داهبرىوی کشدەوەکبٔی ثۀذەکبٔی ٔیؾبٔی ئێىە ثذاد دەیضأێذ عەثبسەد
و  ثەاڵَ ثەَ ؽێىەیە ؛ِەگەس ثۆ هۀذێک پێغەِجەساْ ٔەثێذ کە خۆی ثژاسدەیبْ دەکبد

رب  ٌەڕێی ئەصِىوْ و ربلیکشدٔەوەکبٔەوە ڕاعزی ٔبخی ئەو خەڵکبٔەربْ ٔیؾبْ دەداد
 .بٕٔبعٓبسەیبْ ئێىەیؼ ثیضأٓ و ثیئەوەی خىا دەیضأێذ ٌەث

بْ و ثەو ڕوکەؽەی دەیجیٕیٓ ئێّە صۆس کبد ثە پێی صأیبسی کەَ وکىسری خۆِ
ْ ثۆ دەکەیٓ؛ ثۆیە صۆس عبس بثڕیبس دەسثبسەی کەعەکبْ دەدەیٓ و هەڵغۀگبٔذٔی

ڕاعذ و پبکّبْ   دەکەویٕە هەڵەوەو فێڵّبْ ٌێذەکشێذ وخىای گەوسەیؼ دەیەوێذ
ّبْ ثکبرەوە؛ چىٔکە ثەس ٌە ئىؽىد صۆس کەط ثکبرەوە و ٌەڕێی ئەو ربلیکشدٔەوأەوە ڕێک

و  گەصافی ثبوەڕداسی ٌێذەدا و الف  هەثىو چۀذ عبڵێک ثى ٌەخضِەد پێغەِجەسدا
دسۆکبٔی ثەثبداْ و  و خۆی هەڵذەکێؾب ثەاڵَ چۀذ عبرێکی ئىؽىد هەوڵی چۀذ عبڵە

 .ڕواداسأی ٌێ پبک کشدٔەوەثڕیضی 
ثبوەڕی دووڕووەکبٔی ثۆ دەسخغزٓ ئەوعب خىای گەوسەو پبػ ئەوەی کەڕاعزی 

اَ ربلییبْ دەکبرەوە ئبِۆژگبسییبْ دەکبد و پێیبْ دەفەسِىێذ: ووپێی عەٌّبٔذْ کە ثەسدە
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کەواثىو ئێىەی ثڕواداس  وارە:. [َعِظيمٌَْْأْجرٌْْفَػَلُكمَْْْوتَػتػَُّقواْتُػْؤِمُنواَْوِإفَْْْوُرُسِلوِِِْْبَّللََِّْْفآِمُنوا]
و ئەگەس واربْ کشد ئەوە  خىای گەوسەو پێغەِجەسأیڕاعزگۆ ثٓ ٌەثبوەڕەکەربٔذا ثە

 ثێغٕىوسربْ دەدەیٕەوە. و پبداؽزێکی صۆس گەوسە
ئێغزب ئەَ فەسِىودأەی خىای گەوسە ڕووثەڕووی صیٕذوەکبٔە ٔەک ئەوأەی 

ٌەوأەیە کە پێؾزش وایبْ  گٍەیی ئێغزب، یبٔذأؽەهیذثىوْ و ڕاعزیبْ کشدووە ٌە ٔییەرەکب
 .ْو پەؽیّبْ ثىٔەوە ٌە ثەڵێٕەکبٔیبدەگىد و دوارش پؾزییبْ هەڵکشد و عبسدثىؤەوە 

وکەعێک گەوسەیە  ئەِە ؽەڕی خىای)ت عەثبسەد ثەَ ثبثەرە دەڵێذ: طعەییذ لى
چىٔکە ئەواْ  رێیذا ثشاوە ٔبثێذ رب رەواو خۆی ثۆ خىای گەوسە یەکال ٔەکشدثێزەوە؛

ئەویؼ هەسگیض ، ئەوداوەرە پبڵ خۆیبْ و  أبعییبْ هەڵگشرىوەثەیذاخی خى
عەسکەورٕییبْ پێ ٔبداد رب رەواو پبک و یەکالیبْ ٔەکبرەوە ثۆ ئەو ثەیذاخەی ثەسصیبْ 

عبس هۀذێک ، ربهیچ دسۆ و گضی و فێڵیک ثەو دسوؽُ و ثەیذاخەوە ٔەکشێذ کشدۆرەوە،
ڕاؽکبوأە ئەوأەی وە و ٌەثەس چۀذ هۆکبسێک کەرۀهب خىای گەوسە خۆی دەیضأێذ 

، ثەاڵَ ئەوأەی وە هەڵذاوە عەسدەکەوْ ٌە عۀگ و ٍِّالٔێکبٔذا ْییبثێ دیٕثەیذاخی  
ثەیذاخی ثڕواداسییبْ هەڵذاوە و رەواو خۆیبْ ثۆ یەکال ٔەکشدۆرەوە خىای گەوسە 

ب ربلییبْ ٔەکبرەوەو ٌەثێژٔگییبْ ٔەداد... ئەِە ئەو هەسگیض عەسکەورٕییبْ پێ ٔبداد ر
کە خىای گەوسە دەیەوێذ ثۆ ثڕواداسأی ڕوؤجکبرەوە... و ئەوەی ثەدڵەکبٔیبٔذا ڕاعزییەیە 

هبرىوە ثەڕوؤی دەیخبرە ثەس دەعزیبْ رب ثضأٓ ؽکغزەکەیبْ ثەهۆی چییەوە ڕوویذاوە و 
 .(1)(خۆیبٔی ٌێ ثپبسێضْچۆْ ٌەداهبرىودا 
چەٍپبٔلٔی ئەَ چەِکە ٚ ىیبرو لٛٚڵکوكٔەٚەی ٌۀبفی ثڕٚاكاهألا فٛای ثۆ 

گەٚهە ٌە لٛهئبٔلا کۆِەڵێک ڕٚكاِٚبْ ثۆ كەگێڕێزەٚەٚ کەرێیلا فٛای گەٚهە ثەچۀلیٓ 
ٍەهۀغبَ کەِیٕەیەکی  ّێٛاى ٚ ٌەچۀلیٓ لۆٔبغلا ثبٚەڕی ثڕٚاكاهأی ربلیکوكۆرەٚە ٚ

ىی ٍەهفَزٛٚە ثەٍەه ىۆهیٕەیەکی ٍزەِکبه ٚ ثڕٚاكاهی ڕاٍزەلیٕەی کەَ كەٍذ ٚ الٚا
 ثە٘ێيكا ٌەٚأە:
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چیوۆکی )طبٌٛد( ٚ ٘بٚەاڵٔی ٌەٍەهكەِی پێغەِجەه) یّٛؼی کٛڕی ْٔٛ( كا، کە 
ثەڕەگەى لیجطییبْ ٘ەثٛٚ  ٌەٚ ٍەهكەِبٔەكا ئیَوائیٍییەکبْ پبّبیەکی ىۆه ٍزەِکبهی

رەٚاٚ ژیبٔی ٌێ ثۀبٚی )عبٌٛد(، ئەَ پیبٚە ٘ەِٛٚ ّزێکی ٌێ ىەٚرکوكثْٛٚ ٚ 
ربڵکوكثْٛٚ، ثۆیە ثیویبه ٚ پیبِٚبلٛاڵٔی ئیَوائیٍییەکبْ ٘برٕە الی پێغەِجەهەکەیبْ ٚ 

پبكّبیەکیبْ ثۆ ثٕێوێذ، ٍکباڵی ؽبڵی فۆیبْ الکوك ٚ كاٚایبْ ٌێکوك کە ٌەفٛا ثپبڕێزەٚە 
 ٘بٚکبهیی ٚپێْڕەٚییبْ ثکبد ٚ ٌە ٍزەِی )عبٌٛد( ڕىگبهیبْ ثکبد. 

ْاْلَمََلِْأَْ]ەی ثەٍەه٘بری ئەٚأە ٌە لٛهئبٔلا كەفەهِٛێذ: فٛای گەٚهە كەهثبه ِْإَل َلَْْتَػَر
َْْلُُمْابْػَعْثْلََناَْمِلًكاْنُػَقاِتْلِْحَْسِبيِلْاَّللَِّْ ٚارە: ئبیب . (1)[ِمْنَْبَِنِْإْسَرائِيَلِْمْنْبَػْعِدُْموَسىِْإْذْقَاُلواْلَِنِبٍّ

ٍەهٔغی ٘ەڵٛێَزی ٍەهأی ٔەٚەکبٔی ئیَوائیٍذ ٔەكاٚە ٌە پبُ ٍِٛب کبرێک ٘برٕە الی 
پێغەِجەهەکەیبْ ٚ گٛریبْ پبّبیەکّبْ ثۆ كیبهی ثکە رب ٌە گەڵیلا ٌە پێٕبٚ فٛاكا 
ثغۀگیٓ. ٘ەهچۀلە ئەٚاْ الی پێغەِەهەکەیبْ فۆیبْ ٚا ٚێٕب کوك کەكەیبٔەٚێذ 

غۀگەْ ٚ پْزیٛأی ٌە پێغەِجەهەکەیبْ ثکەْ؛ ثەاڵَ ئەٚ ٌەپێٕبٚ كیٕی فٛاكا ث
لَبٔەیبْ ڕاٍذ ٔەثٛٚ ثەڵکٛ ئەٚاْ رۀٙب ِەثەٍزییبْ كەٍزقَزٕی ئبىاكی ٚ ئبهەىٚٚثبىی 

 فۆیبْ ثٛٚ. 
ِْإفْْْ]پێغەِجەهەکەیْیبْ ئەٚ ڕاٍزییەی كەىأی ثۆیە ٌێی پوٍیٓ:  ُتْم َْعَسيػْ َْىْل قَاَؿ

ْأَْ ْاْلِقَتاُؿ َْعَلْيُكُم ْتُػَقاتُِلواُكِتَب كژی )عبٌٛد(  یٙبكیع ەٚهەگ یفٛا هەگەئ . ٚارە: ئەی(2)[َّلَّ
ُْأْخرِْجنَاْ]: بْیٛر. گ!ووك؟ۀ ربْەڕّ ٚ پبّبْهىووكەف َْوَقْد ْاَّللَِّ َْسبِيِل ِْح ْنُػَقاِتَل َْأَّلَّ ْلََنا َْوَما قَاُلوا

َْوأَبْػَنائِنَْ ِْدََيِرَن فٛكا  یٕبٚێپ ەٌ ٓەیٔبو ەڕّ ْۆچ. ٚارە: عب ّزی ٚا چۆْ كەثێذ ٚ (3)[اِمْن
ىێلی ثبة ٚ ثبپیوأی فۆِبْ كەهکواٚیٓ ٚ ٍەهٚەد ٚ  ثۀبؽەق ٌە ەّێئ ىلاێوبرەٌ

ْتَػَولَّْواْاْلِقتَاؿَُْْعَلْيِهمُُْْكِتبَْْفَػَلمَّا]: ذێهِٛەفەك هكگبهەٚهەپ یٛاف .ٍبِبّٔبْ ٌێ ىەٚد کواٚە!!
ُهمْْْقَِليًَلِْْإَّلَّْ ووك  هىەف ەیوەٙبكیفٛكا ع ەو هێوبر :ەٚار. (4)[ِِبلظَّاِلِمنيََْْعِليمٌَْْواَّللَُِّْْمنػْ
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ٌەٚ ربلیکوكٔەٚەیەكا  بْەیٕیهۆ٘ەه ٌەٚ ٍەهەربیەٚە ٚ ٌەیەکەَ لۆٔبغەٚە ى بٔلا،یهەٍەث
ٍەهکەٚرٛ ٔەثْٛٚ ٚ ثەكەَ فەهِبٔەکەی فٛاٚە ٔە٘برٓ ٚ پْزیبْ رێکوك. ٚ کەِیٕەیەکی 

عێجەعێ ثکەْ ٚ فٛای گەٚهە فۆی ثبُ  کەِیبْ ئبِبكەثْٛٚ فەهِبٔەکەی فٛای گەٚهە
ِەثەٍزی ئەٚ ٍزەِکبهأەی كەىأی کە ئەٚأە كهۆ كەکەْ ٚ ٌەگەڵ پێغەِجەهەکەیبْ 

 ڕاٍذ ٔبکەْ ٚ ِەثەٍزیبْ ٔییە ٌە پێٕبٚ فٛاكا ثغۀگٓ ثەڵکٛ ٌە پێٕبٚ فۆیبٔلا.
فٛای گەٚهە ئەٚ کەِیٕەیەی کە ئبِبكەثٛٚ عیٙبك ٌەپێٕبٚی فٛاكا ثکبد  پبّبْ

: ەٚار. (1)[َمِلًكاْطَاُلوتََْْلُكمْْْبَػَعثََْْقدْْْاَّللََِّْْإفَّْ]کوكەٚە ٚ پێغەِجەهەکەیبْ پێی گٛرٓ: ربلی
ثجێزە پبكّب ٚ پێْەٚاربْ ٌٚەگەڵ ئەٚ ڕٚٚثەڕٚٚی فٛای گەٚهە ثڕیبهی كاٚە کە )طبٌٛد( 

ٍزەِی )عبٌٛد( ثجٕەٚە. )طبٌٛد( یِ پیبٚێکی ٘ەژاهی گەڕیلەی ثۀٛ ئیَوائیٍی ثٛٚ 
ٚ ثەلەكەه ڕێی  اەڕگەكٌێ ْٚ ثجٛٚ ثەّٛێٕیلا  یىێژێلهێگٛفەڵکی ّبهێکی رو ثٛٚ 

ثٛٚ ٔەک  (ٓیبِی)ثٕ ەیٚۀ ەٌکەٚرجٛٚە ئەَ ّبهەی ئەِبْ، ٍەهەڕای ئەٚەُ )طبٌٛد( 
 (ٍٛفی ٚٓ یبِی)ثٕ یوبٔەٚۀ یوەیٍ َەو یىێچبٚ ەث یِوبٔەییٍیَوائیئ ٔٛەث)یە٘ٛكا(، 

ىۆهیٕەی ئەٚ کەِیٕە ثبٚەڕكاهەی کەلۆٔبغی یەکەِی  ۆیەث؛ ٘ەه ووكەك بْی
ربلیکوكٔەٚەکەیبْ ثەٍەهکەٚرٛٚیی ثڕیجٛٚ ٌەَ لۆٔبغلا ٍەهکەٚرٛٚ ٔەثْٛٚ ٚ ڕەفٕەیبْ 

َناْاْلُمْلكَُْْلوَُْْيُكوفَُْْأّنَّْ]ٚ گٛریبْ: ٌە فەهِبٔەکەی فٛا گود  َْوَلَِْْْمْنوُِِْْبْلُمْلكَِْْأَحقَُّْْوَُنْنَُْْعَليػْ
 ثجێزە پێْەٚای( ٛدٌبط) یچۆث چۆْ كەثێذ ٚعب ّزی ٚا  :ەٚار .(2)[اْلَماؿِِْْمنََْْسَعةًْْيُػْؤتَْ

 ٚ ەپبه چی٘ ٚەئپێْزویٓ رب ثجیٕە پبكّب فۆ  ٌە ٚ ٓ یثبّزو ٚەٌ ەّێئ ىلاێوبرەٌ ،ەّێئ
ْاَّللََِّْْإفَّْ] :پێی فەهِْٛٚ ٌەٚەاڵِلا . پێغەِجەهەکەیبْیەیْٔ ٚ ٔبٚثبٔگێکی ئەٚرۆی ٍبِب

ٚارە:  .(3)[َعِليمٌَْْواِسعٌَْْواَّللََُّْْيَشاءَُْْمنُْْْمْلَكوُْْيُػْؤِتَْْواَّللََُّْْواٗتِْْسمِْْاْلِعْلمِِْْحَْْبْسطَةًَْْوزَاَدهَُْْعَلْيُكمْْْاْصَطَفاهُْ
ٚ عەٍزەیەکی ثە٘ێي ٚ كأبییەکی ىۆهی  ەجژاهكٚٚەڵی٘ هكگبهەهٚەپ یافٛئەٚ پیبٚە 

پێجەفْیٛە ٚ ِٛڵک ٚ كەٍەاڵریِ ٘ی فٛایە ٚ ٘ەه فۆیْی ثبّزو كەىأێذ ثەکێی 
 كەثەفْێذ. 
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پبّبْ ٚ ثۆ پْزیٛأیکوكْ ٚ چەٍپبٔلٔی ّبیَزەیی )طبٌٛد( ثەكەٍەاڵد فٛای 
َْيَْتَِيُكمَُْْأفُْْْمْلِكوَِْْآيَةَِْْإفَّْ]گٛرٓ:  پەهٚەهكگبه ٔیْبٔە ٚ ثەڵگەی پێلا ٚ پێغەِجەهەکەیبْ پێی

َْْلَيَةًَْْذِلكَِْْحِْْإفَّْْاْلَمََلِئَكةَُُْْتِْمُلوَُْْىاُروفََْْوَآؿُُْْموَسىَْآؿُْْتَػَرؾَّْْمَّاَْوبَِقيَّةٌْْرَبُِّكمِْْْمنَْْْسِكيَنةٌِْْفيوِْْالتَّابُوتُْ
ُتمِْْْإفَْْْلُكمْْ ٚارە: ثەڵگەی کبهثەعێی فٛای گەٚهە ٚ ّیبٚی )طبٌٛد(  .(1)[ُمْؤِمِننيَُْْكنػْ

ثەكەٍەڵآد ئەٚەیە: کبرێک ٌەّبه كەهكەچیٓ فٛای گەٚهە ثۆ ىیبرو كڵٕەٚاییکوكٔی ئێّە 
ثە فویْزەکبٔیلا ٚ ٌە ثٛفچەیەکلا پبّّبٚەی رەٚهارەکەی ٍِٛبٚ ٘بهْٚ ٚ ئەٚ پەڕرٛکە 

کبٔی ئیَوائیٍی ڕەٚأە کوكٚٚە ٚ ئبٍّبٔییبٔەی کە ثۆ ئیجوا٘یُ ٚ پێغەِجەهأی روی ٔەٚە
)عبٌٛد( كەٍزی ثەٍەهكا گورٛٚە ثۆِبْ كەگێڕێزەٚە. عب ئەگەه ثبٚەڕكاهْ كەثێذ ئەٚ 

 ٔیْبٔەٚ ثەڵگەیەی ّیبٚی )طبٌٛد( ربْ ثەكەٍەاڵد لجٛٚڵ ثێذ.
كٚارو ئەٚ کەِیٕەی کەِیٕەیەی کە ٌەگەڵ )طبٌٛد(ٚ پێغەِجەهەکەیبْ ِبثٛٚٔەٚە 

بٚەڕەکەیبٔی فَزە ثەه ٔەّزەهی ربلیکوكٔەٚە ٚ ثۆ عبهی عبهێکی رو فٛای گەٚهە ث
ٍێیەَ ٌەثێژٔگی كاْ، ربلیکوكٔەٚەی ئەَ عبهە ئەٚەثٛٚ کە کبرێک )طبٌٛد( ٚ 
ٍەهثبىەکبٔی ثەڕێ کەٚرٓ ثۆ ڕٚٚثەڕٚٚثٛٚٔەٚەی )عبٌٛد( ٚ ٍٛپبکەی ٌەڕێلا ٚ پبُ 

َتِليُكمْْْاَّللََِّْْإفَّْ]ِبٔلٚٚثٛٚٔێکی ىۆه ثە ئبٚی ڕٚٚثبهێک گەیْزٓ ٚ )طبٌٛد( پێی گٛرٓ:  ُْمبػْ
ْْفَػَلْيسَِْْمْنوَُْْشِربََْْفَمنْْْبِنَػَهرٍْ ْْفَِإنَّوُْْيَْطَعْموَُْْلََْْْوَمنِْْْمَنِّ ِْإَّلَِّْْمْنوَُْْفَشرِبُواْبَِيِدهُِْْغْرفَةًْْاْغتَػَرؼََْْمنِِْْإَّلَِّْْمَنِّ
ُهمَْْْقِليًَلْ كەکبرەٚە کۀبثێذ . ٚارە: فٛای پەهٚەهكگبه ثەئبٚی ئەٚ ڕٚثبهە ربلییزبْ (2)[ِمنػْ

کەً رێوی ٌێجقٛارەٚە ٚ ٘ەه کەً رێوی ٌێقٛاهكەٚە ٌە ِٓ ٔییە، ِەگەه کەٍێک 
ٔەثێذ رۀٙب كەِی ٌێ رەڕ کبد ٚ ِْزێکی ٌێجقٛارەٚە.  ٌەٚ ربلیکوكٔەٚەیەیِ كیَبْ 
ىۆهیٕەی فەڵکەکە ٍەهکەٚرٛٚ ٔەثْٛٚ ٚ ٌەئبٚی ڕٚٚثبهەکەیبْ فٛاهكەٚە ٚ کەِیٕەیەک 

كٚاییٓ لۆٔبغی  .لٛهئبْ فۆیبْ گود ٚ ٌەئبٚەکەیبْ ٔەفٛاهكەٚە ثبٚەڕكاه ثەّب٘یلی
ربلیکوكٔەٚەی ٍٛپبکەی )طبٌٛد( ٚ ّٛێٕکەٚرٛٚأی ٌەٚ کبرەكا ثٛٚ کە ٍٛپبی )عبٌٛد( 

ىۆهیٕەی ٍٛپبکەی )طبٌٛد( كیَبْ لا یْیبْ ثیٕی ٚ ڕٚٚثەڕٚٚیبْ ٚەٍزبٔەٚە، ٌەٚ کبرە
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. ٚارە: ئێّە رٛأبی (1)[َوُجُنوِدهِِْْبَاُلوتَْْاْليَػْوـَْْلََناْطَاَقةَََّْْلْ]روٍی ِوكْ كایگورٓ ٚ گٛریبْ: 
ڕٚٚثەڕٚٚثٛٚٔەٚەی ٍٛپبی )عبٌٛد( ِبْ ٔییە ٚ ّەڕی ئەٚاْ ثە ئێّە ٔبکوێذ ٚ ثڕیبهی 

 پبّەکْەیبْ كا.
ئبٌێوەكا ثبٚەڕكاهأی ڕاٍزەلیٕە كەهکەٚرٓ کە کەِیٕەیەکی ىۆه کەِجْٛٚ ٚئەِبْ 

 چۀلیٓ :ەٚار .(2)[الصَّاِبرِينََْْمعََْْواَّللَُّْْاَّللَِِّْْبِِْذفَِْْكِثيَةًِْْفَئةًَْْغَلَبتْْْقَِليَلةٍِْْفَئةٍِْْمنَْْْكمْْ]: گٛریبْ
عبه ثەٚیَزی فٛای گەٚهە کەِیٕەیەکی کەَ ثەٍەه ىۆهیٕەیەکی ىۆهكا ٍەهکەٚرْٛٚ ٚ 

 فٛای گەٚهەیِ ٌەگەڵ ئبهاِگواْ ٚ فۆڕاگوأە.
ٍەهکەٚرٓ پْزیٛأی ٚ کۆِەکی فٛای ئەِبْ كەیبٔيأی کە ٘ۆکبهی ڕاٍزەلیٕەی 

ثۆیە كەٍزیبْ ثۆ ئبٍّبْ ثەهى کوكەٚە ٚ ٌەفٛای  ؛گەٚهەیە ٔەک ٘ێيٚ ثبىٚی فۆیبْ
َناَْأْفرِغْْْرَبػََّنا]گەٚهە پبڕأەٚە ٚ گٛریبْ:  ًراَْعَليػْ ْاْلَقْوـَِْْعَلىَْواْنُصْرنََْْأْقَداَمَناَْوثَػبِّتَْْْصبػْ

 فۆڕاگوی ٚ ئبهاِِ ثڕژێٕە ثەٍەه كڵ ٚ كەهّٚٚٔبٔلا ٚ: فٛایە گیبْ ەٚار. (3)[اْلَكاِفرِينَْ
ٚ ٍەهِبْ ثقە ثەٍەه ثەهەی ثێجبٚەڕاْ ٚ فٛأۀبٍبٔلا.  كاِەىهاٚیّبْ پێ ثجەفْە

پبّبْ  ِەهكأە پەالِبهی ٍٛپبکەی )عبٌٛد( یبْ كا ٚ رێکیبْ ّکبٔلْ ٚ )طبٌٛد( 
 )عبٌٛد( ی کّٛذ.

ۆٔبؽ ثبٚەڕی ئەَ گەٌە عب ٍەهٔظ ثلەْ فۆّەٚیَزبْ فٛای گەٚهە ثەچۀل ل
ثڕٚاكاهەی ی ٌەثێژٔگ كا رب ڕاٍزی ٚ كهٍٚزی ثبٚەڕەکەیبْ كەهکەٚێذ: ٌەلۆٔبغی 

كٚارو کبرێک )طبٌٛد( ی کوكە ٍەهکوكەیبْ. كٚارو  .یەکەِلا عیٙبكی ٌەٍەه فەهى کوكْ
ٌەٚ کبرەی فٛاهكٔەٚەی ئبٚی ڕٚٚثبهەکەی ٌێ لەكەغە کوكْ. كٚارو کبرێک ڕٚٚثەڕٚٚی 

د( ی کوكٔەٚە. ٌە٘ەه لۆٔبؽ ٚ ربلیکوكٔەٚەیەکیْلا رۀٙب کەِیٕەیەک ٍٛپبی )عبٌٛ
كەِبٔەٚە، کەٚارە ثبٚەڕكاهأی ڕاٍزەلیٕەی ئەَ گەٌە کەِیٕەی کەِیٕەی کەِیٕەی 

 کەِیٕە ثْٛٚ. 

                                                           

 .(043) ٍٛهح اٌجموح: ا٠٢خ - 2
 .(043)ٍٛهح اٌجموح: ا٠٢خ  - 0
 .(012)ٍٛهح اٌجموح: ا٠٢خ  - 2



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 116

 

  
 

 

فٛای گەٚهەیِ ٍەهکەٚرٕی ثەٚ کەِیٕە ىۆه کەِە ٍەه ڕاٍزە ثەفْی، رب پێیبْ 
فەهِبٔی ئەٚە ٔەک ىۆهی ژِبهەٚ ٘ێيٚ  ثَەٌّێٕێذ ٍەهکەٚرٕی ڕاٍزەلیٕە ثەٚیَزٛ

 ثبىٚٚی فۆیبْ.
ئەٚەی ٌە ئٛؽٛكیْلا ڕٚٚیلا ٚ رب ڕۆژگبهی ئەِڕإیِ كهێژەی ٘ەیە ٘ەه 

 كٚٚثبهەکوكٔەٚی ٘ەِبْ یبٍبٚ ڕێَبیە.
خۆؽەویغزبْ ربلیکشدٔەکبٔی ئەَ لۆٔبغەو گؾذ لۆٔبغەکبٔی رشی هبرٕی ئەَ  

ثۆ دڵٕیبثىوْ ٌە عبغی ەسۀگەسێه صوەک چۆْ  پەیبِە هەس ثۆ هەِبْ ِەثەعذ ثىوە؛
و کبٔضا پبکەکە  ثەعەسدا دەکبد رب چی چڵکى پیغی هەیە ثیؾىارەوە یرێضاثکبٔضاکەی 
یؼ وەک ئەو رێضاثە وایە خەڵکبٔی خىای پەسوەسدگبسربلیکشدٔەوەکبٔی ، ثّێٕێزەوە
و ٌەڕیضی ثڕواداساْ دوسیبْ دەخبرەوە و  ٔیب ویغذ دەؽىارەوەوثىدەڵ و دو دووڕوو 

ئەگەس کەٌێٓ یبْ ٔەخۆؽیەکیؼ ٌەدڵی ثڕواداسێکذا هەثێذ ئەویؼ پبک دەکبرەوە رب 
 ئەوەی عەسۀغبَ دەِێٕێزەوە ثڕواداسە داِەصساوە عبغەکبْ ثٓ.
خىای و ربلیکشدٔەوەکبٔی  ثۆیە صۆس گشٔگە ِشۆڤی ثبوەڕداس ٌەعشوؽزی پەیبَ

ئەِڕۆ یبْ عجەی و فێڵ ٌەخىا ٔبکشێذ کە و رەواو ٌەوە دڵٕیب ثێذ جگبد رێگەوسە 
ثەعۆسێک ٌەعۆسەکبْ ڕووی ڕاعزەلیٕەی هەِىو کەط دەسدەخبد ئەِەیؼ ثەؽێکە ٌە 

 و عەسعەَ ربلیکشدٔەوەکبٔی رش. ئبِبٔغی ڕوداوەکبٔی ئىؽىد
  كٚٚ ّزی ٌێک عیبٚاىْ:ٚ فەیبڵ ڕاٍزی ٚ ٚالیغ ٌەگەڵ ثبٔگەّە ٚ فۆىگە  -24

و پێیبْ ئەَ ڕاعزییە دەدارەوە ثەڕووی هبوەاڵْ و ثڕواداسأذا خىای گەوسە 
ُتْمَّْتَنػَّْوَفْاْلَمْوَتِْمْنْقَػْبِلَْأْفْتَػْلَقْوُهْفَػَقْدْرَأَيْػُتُموُهَْوأَنْػُتْمْتَػْنظُُروفَْ] دەفەسِىوێذ: ُْكنػْ  وارە:. (1)[َوَلَقْد

و ربِەصسۆی  (2)ئەی هەس ئێىە ٔەثىوْ ثە ئبوارەوە ثىوْ ڕوثەڕوی ِەسگ ثجٕەوە

                                                           
   .(242)ٍٛهح آي ػّواْ، ا٠٢خ  - 2

ئەَ ئبیەربٔە ثبً ٌەٚ ٍبرە ٚەفزبٔە كەکبد کە پێغەِجەهی فٛا ڕاٚێژی ثە٘بٚەاڵٔی كەکوك ثۆ ٘ەڵجژاهكٔی گۆڕەپبٔی  - 0
ڕٚٚثەڕٚٚیبْ ثجٕەٚە یبْ ثچٕە كەهەٚی ِەكیٕە، ئەٚەثٛٚ ىۆهثەی ٘بٚەاڵْ ىۆه ثە گٛڕٚ ریٕەٚە كاٚای ّەڕ کە ٌەِەكیٕە 

ئەٚەیبْ كەکوك کە ثۆیبْ ثچٕە كەهەٚی ِەكیٕە ٚ ٌەٚێ ڕٚثەڕٚیبْ ثجٕەٚە، فٛای گەٚهەیِ ىۆه ثەٍەفزی ثبٚەڕی ئەٚأەی 
 ٚەثیوكێٕێزەٚە. ٌە ثێژٔگلاٚ ربلیکوكٔەٚە ٚ ئێَزب گٍەییبْ ٌێ كەکبد ٚ ئەٚەیبْ
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ؽەهبدەد ثىوْ دەی ئەوە ثەچبوی عەس ِەسگزبْ ثیٕی و خىای گەوسە ٔیەرەکبٔی 
 ربلیکشدٔەوە، ئەی ثۆ ئێغزب پەؽیّبٔٓ.

صۆس کبد ثەداخەوە ثڕواداسی وا دەثیٕی ٌەکبری خۆؽی و ئبعبییذا هیچ ثبکی 
 ٌەکەط ٔییە و ثەکبسی کەط ڕاصی ٔییە و ٌەفەصایەکی ِەعبصییذا خەوی ئەسخەوأی

و ٌەعەس رێشی لغە دەکبد و ٌە چۀذ  دەثیٕێذ و دؤیبیەک کبس و پڕۆژەی هەیە
؛ کەچی کە دێزە ِەیذأی کبس و صەِیٕەی خىٌەکیکذا فەرؾی ؽبَ و ؽیشاصد ثۆ دەکبد

هیچ ثەدیٍێکی ثبؽزشی پێ ٔییە و والیع ٌە هەِىو کەط ثێذەعەاڵد و دەعەوعبْ رشە و 
 ەعزەوە دەداد.هەس صوو دەڕوخێذ و دەدۆڕێذ و خۆی ثەد

    ثۆیە پێىیغزە ئێّە پۀذ ٌەو هەاڵٔە وەثگشیٓ و دووثبسەیبْ ٔەکەیٕەوە.
رێکۆّبٔی ٚ پبكاّزی ثە٘ەّذ ثێجەهاِجەه ٔییە ٚ ٘ەٚڵ ٚ ِبٔلٚٚثْٛٚ  -21

 كەٚێذ:ثەهكەٚاِی 
ٌێیبْ  ڕوو دەکبرە هبوەاڵْ و خىای گەوسەپبػ ئبصاس و ٔبڕەؽەرییەکبٔی ئىؽىد 

الَِّذيَنَْجاَىُدواِْمْنُكْمَْويَػْعَلَمْ] دەپشعێذ و دەفەسِىێذ: ُتْمَْأْفَْتْدُخُلواْاْٗتَنََّةَْوَلمَّاْيَػْعَلِمْاَّللَُّْ َْحِسبػْ ـْ َأ
صأٓ کە هەس ثەثبوەڕێکی عەسصاسەکی دەکشێذ ثچٕە دەئێىە وا  ثۆوارە:  .(1)[الصَّاِبرِينَْ

ثەهەؽذ و ثەس ٌەوەی خىای گەوسە ربلییزبْ ثکبرەوە و ثیغەٌّێٕێذ کە کێ ثڕواداسی 
و کێیؼ  خۆڕاگش و ئبساِگشەربعەس ٌەعەس ثبوەڕەکەی دەِێٕێزەوە و  ڕاعزەلیٕەیە و 

 .ثبوەڕەکەی ڕوکەػ و عەسصاسەکییە و ثەسگەی ثچىکزشیٓ ؽکغذ ٔبگشێذ
ثەڕێضاْ پبداؽزی ٔەثڕاوەی ثەهەؽذ و ٔبصؤیعّەرەکبٔی هەسوا ئبعبْ ٔییە و 
دەعذ هەِىو کەط ٔبکەوێذ؛ ثەڵکى دەثێذ ِشۆڤی ثڕواداس ثەرەواوی خۆی ثۆ یەکال 
ثکبرەوە و هەسچی هەیە ٌە پێٕبویذا ثیجەخەؽێذ، ئەوەرب خىای گەوسە ثەڕوؤی ٔشخی 

ْاْلُمْؤِمِننَيْ]ثەدعزهێٕبٔی ثەهەؽذ دیبسی دەکبد و پێّبْ دەفەسِىێذ:  ِْمَن ْاْشتَػَرى ْهللَا ِإفَّ
َْوَأمْْ ْالتػَّْأَنُفَسُهْم ِْح َْحقِّا َْعَلْيِو َْوْعًدا َْويُػْقتَػُلوَف ْفَػيَػْقتُػُلوَف ْهللِا َْسِبيِل ِْح ْيُػَقاتُِلوَف ْاٗتَنََّة َْْلُُم ِْبَِفَّ ْورَاِةَْواَْلُم

َْوذَْ ْبِِو َِْبيَػْعُتم ْالَِّذي ْبِبَػْيِعُكُم ْفَاْستَػْبِشُروْا ْهللِا ِْمَن ِْبَعْهِدِه َْأْوَج َْوَمْن َْواْلُقْرآِف ْاْلَفْوُزَْواِِلجِنيِل ُْىَو ِلَك
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ِەڵەیەکی ٌەگەڵ ثڕواداساْ کشدوە و ثەپێی ئەو . وارە: خىای گەوسە ِب(٩)[اْلَعِظيمُْ
؛ ثۆیە پێ فشۆؽزىوْ ٌەثڕواداساْ کڕیىە و ٌەثەسِجەسدا ثەهەؽزیِبِەڵەیە گیبْ و ِبڵی 

ٌە پێٕبو عەسخغزٕی پەیبِەکەی ئبِبدەثٓ  ثڕواداساْ پێىیغزەو ثەپێی ئەو ِبِەڵەیە 
ؽەڕثکەْ و ئبِبدەؽجٓ ٌەو پێٕبوەدا ثکىژسێٓ و ثکىژْ، و ئبییٕەکەی رێجکۆؽٓ و  خىا

ئەِە ثەڵێٕێکە خىای گەوسە ٌەعەس خۆی کشدۆرە ِبڵ ٌە رەوساد و ٌە ئیٕغیً و 
ٌەلىسئبٔیؾذا و کێیؼ هەیە هێٕذەی خىای گەوسە پبثۀذی ثەڵێٕەکبٔی خۆی ثێذ؛ ثۆیە 

ەیەیبْ ٌەگەڵ خىا لجىڵ کشدوە و ئەو ِژدە ثێذ ٌەو ثڕواداسأەی کە ئەو ِبِەڵ
گشێجەعزەیبْ ٌەگەڵ واژۆ کشدوە، ثەڕاعزی ئەوە گەوسەرشیٓ و ثەثەهبرشیٕی دەعزکەود و 

 گشێجەعزە ثۆ ثڕواداساْ.
کەوارە خۆؽەویغزبْ ئەگەس ئێّە ثّبٔەوێذ ئەو ثەهەؽزەی خىای گەوسە ثەدەعذ 

دەعزجەسداسی هەسچی ؽذ  دەثێذ ئبِبدەثیِٓبِەڵەکە ڕووْ و ئبؽکشایە و ثێٕٓ ئەوە 
؛ خۆ ئەگەسیؼ خىا ٔەخىاعزە ٌەِبِەڵەکەِبْ  ٌەگەڵ خىای هەیە ثجیٓ ٌەپێٕبویذا

گەوسە پەؽیّبْ ثیٓ و ئەو ئبِبدەییەِبْ رێذا ٔەثێذ، ئەو کبد دەثێذ ٌەثیشِبْ ثێذ کە 
    ٌەثەساِجەسدا ثەهەؽذ ٌەدەعذ دەدەیٓ.

كاهاْ اٚڕاهكٔی کۆِەڵێک ٌە ثّکَزەکبْ كەهفەرێکٓ ثۆ ٘ەڵجژثەهیەککەٚرٓ ٚ  -29
  :پٍەی ثباڵی ّە٘بكەد ثۆ 

ِْمْنُكْمْ]خىای گەوسە ٌەو ثبسەیەوە پێّبْ دەفەسِىێذ:  َْويَػتَِّخَذ ْآَمُنوا ْالَِّذيَن ْهللُا َولِيَػْعَلَم
و ٌەوأە خىای  دەسکەوْثبوەڕداسأی ڕاعزەلیٕە ئىؽىد ثۆیە ڕویذا رب  وارە: .(2)[ُشَهَداءَْ

  جەخؾێذ.گەوسە دەعزەیەک هەٌجژێشێذ و پٍەی ثەسصی ؽەهبدەریبْ پێ ث
ئەَ ئبیەربٔە ٌێيِە ثبهأی  ڕەؽّەد ٚ ِیٙوەثبٔی فٛای گەٚهە ثٛٚ ثۆ ٍەه كڵی 
٘بٚەاڵْ ثەربیجەد ئەٚأەی کەٍٛکبهیبْ ٌەغەىاکەكا ّە٘یل ثجْٛ، فٛای گەٚهە پێْزو 
کەپێی فەهِْٛٚ كڵزۀگ ِەثٓ ثەكەهۀغبِی ّەڕەکە فۆی ثبُ كەىأێذ کە ثەّێک 
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ەٚیَزەکبٔیبْ ثٛٚ ئێَزب ثۆیبْ ڕْٚٚ ٌەكڵزۀگی ٘بٚەاڵْ ٌەٍەه ٌەكەٍزلأی فۆّ
كەکبرەٚە کە ئەٚ ؽەفزب ّە٘یلە ثەڕێيە فٛای گەٚهە ٌە پبكاّزی ڕاٍزی ثبٚەڕەکەیبْ 

ٔەک ٘ەه ٔبثێذ فەفەریبْ ثۆ ثقٛهێذ ثەڵکٛ كەثێذ  ە٘ەڵیجژاهكْٚٚ ثۆ الی فۆی؛ کەٚار
 فۆىگەٚ ئێوەییبْ پێ ثجوێذ ٌەٍەه ئەٚ ثەفْْەی فٛای گەٚهە ٌەگەڵی کوكْٚٚ.

فۆّەٚیَزبْ ئبِبٔغی ٘ەِٛٚ ثبٚەڕكاهێک ٌەكٚٔیب ئەٚەیە کەفٛای گەٚهە ٌەفۆی 
ڕاىیکبد ٚ ژیبٔی كٚاهۆژی َِۆگەه ثکبد، ٌەٚ پێٕبٚەیْلا ٘ەِٛٚ ٘ۆکبهێک كەگوێزە ثەه، 
ّە٘بكەد ثباڵرویٕی ٘ۆکبهەکبٔی گەیْزٕە ثەٚ ئبِبٔغە ٚ ٔيیکزویٕی ڕێگبیە ثۆ ثڕیٕی 

ٔیب. ئیزو چۆْ كەثێذ ِوۆڤ فەفەد ٌە فەڵکبٔێکی ڕێگبی ٍەفزی ربلیکوكٔەٚەکبٔی كٚ
ئبٚ٘ب ثقٛاد کە ٘ەه ىٚٚ ٌۀيیکزویٓ ڕێگەٚە ثەٚ ئبِبٔغە ثباڵیە گەیْزْٛٚ ٚ فٛای 

 گەٚهە فۆیْی ّبیەری ئەٚەیبْ ثۆ كەكاد.
٘ەه ثۆ ّٔٛٔە پێْەٚا ؽەِيە ٌەكەهۀغبِی ئەٚ ِەهكایەرییە ثێ ٚێٕەیەی کە 

ەیبِەکەی یەکێک ثٛٚ ٌەٚأەی ئەٚ پٍە ثباڵیەیبْ ٚ پ ٔٛألی ٌەپْزیٛأی پێغەِجەه
ە وارە: ء(پێجڕا ٚ ٔبٚاىەرویٓ ٔبىٔبٚ ٚ ٔیْبٔی ِەهكایەری پێ ثەفْوا کە )ٍیل اٌْٙلا

عەسوەسی ؽەهیذاْ. ثبؽە ئەگەس پێؾەوا ؽەِضە ٌەو ؽەڕەدا ؽەهیذ ٔەثىایە ئەو کبد 
ثەهەس ِشدٔێکی رش؟!! خۆ هەس دەثىو ثّشدایە؛ ثەاڵَ ئەَ ِشدٔە چۆْ ثەساوسد دەکشێذ 

ئەگەس ئەَ ِشدٔە ٔەثىایە ئەو پیبوە ئەَ ؽەسەفە گەوسەیەی چۆْ پێذەثڕا؟! ثۆیە ئەَ 
ِژدە گەوسەیەی خىای گەوسە خەِی ٌەدەعزذأی ؽەِضەو هبوەاڵٔی صۆس ٌەعەس دڵ و 

 و هبوەاڵٔی عىک کشد.  دەسوؤی پێغەِجەس
رب  بَ،یگوەك هۆثبٚوُ ىرەهِەکەی  هەٍەٌ ذەڵێك ڵاڵثلٚەػ ڕیوٛ یعبثو

ئەی عبثو رب ئێَزب فٛای گەٚهە : ٘برە الِەٚە ٚ پێی فەهَِٛٚ ی فٛكا هەِجەغیپ
ڕٚثەڕٚ ٌەگەڵ ٘یچ کبَ ٌەٚ ّە٘یلأە لَەی ٔەکوكٚٚە، ثەاڵَ ٚەڵاڵ٘ی ٌەگەڵ ثبٚکذ 

 ؟.َەثى یرۆث ڵێث ُێپ ەیەئبٚارذ ٘ یچفەهِٛٚە:  ێیپڕٚثەڕٚ لَەی کوكٚە ٚ 
 كاۆرٌەپێٕبٚی رو  یىێعبهرب  بیكٚٔ ۆث ەیزەٚێڕگثّ كەِەٚێذفٛای گەٚهە : یریەٛرٛگ

 پبُ ِوكْ عبهێکی رو ەو ەكاٚ ُٕەڵێ: ِٓ ثّە٘یل ثُ. فٛای گەٚهە پێی فەهِٛٚە
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گٛرٛیەری: ثبّە ِژكە ثە کەٍٛکبهِبْ ٚ ئەٚأەی كٚای  .بیكٚٔ ۆث ەٚەِێڕٔبگ ْوبۆڤەِو
ٔەثێذ ٚ فەفەرّبْ ثۆ  ئێّە ثلە کە ئێّە ثە چ پٍەیەک گەیْزٛیٓ رب كڵیبْ الِبْ

ٔەفۆْ، فٛای گەٚهە ٌەٍەه ئەٚ لَەیەی ئەٚ ئەٚ ئبیەرەی ٔبهكە فٛاهەٚە کە 
ِْبَِْ]: كەفەهِٛێذ َْفرِِحنَي ْ ْيُػْرزَُقوَف َْرِبِِّْم ِْعْنَد َْأْحَياٌء ْبَْل َْأْمَواًَت ْاَّللَِّ َْسِبيِل ِْح ْقُِتُلوا ْالَِّذيَن َُْتَْسََبَّ اَْوََّل

ْاَّللَُِّْمْنَْفضْْ ُْىْمَُْيَْزنُوَفْآََتُىُم َْعَلْيِهْمَْوََّل َْخْوٌؼ َْأَّلَّ َْخْلِفِهْم ِْمْن ِِْبِْم َْلَْْيَػْلَحُقوا ِِْبلَِّذيَن َْوَيْستَػْبِشُروَف ِلِو
ْاْلُمْؤِمِننيَْ َْأْجَر ُْيِضيُع ََّْل ْاَّللََّ َْوَأفَّ َْوَفْضٍل ْاَّللَِّ ِْمَن ْبِِنْعَمٍة وارە: هەسگیض وا خەیبڵ . (1)[َيْستَػْبِشُروَف

ئەوأەی ٌەپێٕبو خىادا گیبٔیبْ ٌەدەعزذاوە و ؽەهیذ ثىوْ، ِشدوْ و کۆربیی ٔەکەْ 
ثەژیبٔیبْ هبرىوە ثەڵکى صیٕذووْ و ِیىأی خىای گەوسەْ و ٌۀبص و ٔیعّەری ثێ 
عٕىسداْ و دڵخۆؽٓ ثەو ثەخؾؾە گەوسەیەی کە خىای گەوسە ٌەگەڵی کشدوْ و ِژدە 

ٔیب ثەعێیبْ هێؾزىْ کە هیچ دڵیبْ الی دەدۀە کەعىکبسیبْ و ئەوأەی پبػ خۆیبْ ٌەدو
ئەِبْ ٔەثێذ و خەفەریبْ ثۆ ٔەخۆْ، ِژدەی ئەو ٔبصو ٔیعّەرەیبْ پێ دەدەْ کە الی 
خىای گەوسە دەعزبیٓ کەورىە و چبوەڕوأی ئەوأیؼ دەکبد و عجەی ئەِبٔیؼ وەک 
ئەواْ ثەپبداؽزی خۆیبْ دەگەْ و دڵٕیبیی دەدەْ کە خىای گەوسە چبکەی چبکەکبساْ 

 ٌەثیش ٔبکبد.
عەخذ  ۆثوارە ثەسدەواَ ڕصق و ڕۆصی دەدسێٓ  [يُػْرزَُقوفَْ]: ذێسِىەفەد هێوبر

 . ٕذووْیصکە ئەوأە ثەدڵٕیبییەوە  [َأْحَياءٌْ] ەیوؽکشدٔەوەیە ٌەعەس 
ثەهۀذ وەسٔەگشْ کە دەڵێٓ:  وبْەووڕدوو  ەیلغ ذێسِىەفەد وسدگبسەپ یخىا

 بْیبٔیص ەوشدووۀ بْیوأەئ ێیگى ەث ەو ِبْەئ وىژساْ،ەدۀ یەٕبیىشدث بْیێگىەث سەگەئ
رۀهب ثۆ هبوەاڵْ  یؼئەَ ِژدەو ثەخؾؾە ٔبواصاەیە .ەىیٕیث بْیؾیودىع ىىەڵث ،ەوشدووۀ

و ؽەهیذأی ئىؽىد ٔییە ثەڵکى ثەسدەواِی هەیە رب ڕۆژی لیبِەد ثۆ هەس کەعێک کە 
 ٌە پێٕبوی خىادا ؽەهیذ ێذ.
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ی ئەٚە ٔییە کە فٛای گەٚهە ەٚارثۆ ِبٚەیەک ڕٚایبْ جێث ثباڵكەٍزجٛٚٔی -27
 :أی فۆّلەٚێذئەٚ

هۀذێک عبس ثەهۆی هەڵە و عەپێچییەکبٔی ئێّەوە ثێجڕوایبْ ثۆ ِبوەیەک 
عزی ئەواْ عضای ئێّە دەداد؛ ثەاڵَ خىای گەوسە ثەدەثباڵدەعذ دەثٓ و عەسدەکەوْ و 

هیچ ئبگب ثهێٕێزەوە و ثە  ی پێو دەیەوێذ ئێّەخىای گەوسەیە  ئەوە صٌٍەی ِیهشەثبٔیی
هەس ثۆیە کبد وارەی ئەوە ٔییە کە خىای گەوسە ڕلی ٌە ئێّەیە و ئەوأی خۆؽذەوێذ، 

و هبوەاڵٔی دەفەسِىێذ:   صۆس ثەڕوؤی ئەوە ثەپێغەِجەس غەصاکەپبػ رەواوثىؤی 
ْالظَّاِلِمنيَْ] ُْيُِبُّ َّْل عەسەڕای ئەوەی ڕویذا دەثێذ هەِىو الیەک ٌەوە وارە: . (1)[َوهللُا

     خىای گەوسە عزەِکبسأی خۆػ ٔبوێذ.دڵٕیبثٓ کە 
ٚ  ثکوێزە ئبِبٔظ ٚ ِەثەٍزی کبه رۀٙب فٛای گەٚهە ّبیۀی ئەٚەیە -21

 :پەهٍزْەکبْ
اْ و یبساْ پێغەِجەسٌە عگە ٌە صاری ربکی پبکی ئەو هەسکەط و هەسچی رش هەیە 

و  و دەعزە و ٔەرەوەو گەي ودەوڵەد و پبسد و ڕێکخشاوو ؽىێٕکەورىاْ و پیبوچبکبْ 
ئبِڕاصی ٔبعبٔذْ و  و خضِەرکبس هەِىویبْدسوؽُ و رەوژَ وعەسکشدەو عەسثبص 

 گەیبٔذٔی پەیبِەکەی ئەوْ.
ی هبوەاڵٔذا خىای گەوسە گٍەیی ٌەو ثۆ چەعپبٔذٔی ئەَ ڕاعزییە ٌە ٔبخ

هەواڵی ؽەهیذثىؤی پبػ ثاڵوثىؤەوەی ٌەگەسِەی ؽەڕدا و  کەدەکبد هەڵىێغزەیبْ 
پێیبْ و  و رىأبی ؽەڕکشدٔیبْ ٔەِب عبسدثىؤەوەصۆسثەیبْ  ٔىأذیبْ کە  پێغەِجەس

ْ] :ذێسِىەفەد ُتْم ْانْػَقَلبػْ ْقُِتَل َْأْو َْماَت َْأفَِإْف ْالرُُّسُل ْقَػْبِلِو ِْمْن َْخَلْت َْقْد َْرُسوٌؿ ِْإَّل ُُْمَمٌَّد َعَلىَْوَما
ْهللَاَْشْيئًاَْوَسَيْجِزيْهللُاْالشَّاِكرِينَْ َقِلْبَْعَلىَْعِقبَػْيِوْفَػَلْنَْيُضرَّ  : ِٛؽەِّەكەٚار .(2)[َأْعَقاِبُكْمَْوَمْنْيَػنػْ

 عب ئەگەه ِوكٌْٚٚەٚ ٘برْٛٚ ٚ  ٚ چۀلیٓ پێغەِجەهی رو ثەه پێغەِجەهێکە رۀٙب
پەّیّبْ ٚ ٌێی  كەکەِْوك یبْ ّە٘یل ثٛٚ ئێٛە پْذ ٌە ئبییٕەکەربْ  ئەِیِ
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ٚ  ئەٚە عگە ٌە فۆی ٘یچ ىیبٔێک ثەفٛای گەٚهەیِ ٚا ثکبد فۆ ٘ەه کەٍ ؟!كەثٕەٚە
پەیبِەکەی ٔبگبد ٚ ٘ەهکەٍیِ ثەهكەٚاَ ٚ كاِەىهاٚ ثێذ ئەٚە فٛای گەٚهە چبکەی 

 .ە پبكاّزیبْ كەكارەٚەٚ ثەثبّزویٓ ّێٛ ٍٛپبگٛىاهاْ ْٚ ٔبکبدفۆڕاگواْ ٚ 
فٛای گەٚهە ئەَ ڕٚكاٚە كەلۆىێزەٚەٚ ٌەڕێی ئەَ كەلبٔەٚە ئەٚ پەیبِە ثەگٛێی 

كهۆ ثٛٚ ثەاڵَ  ئەگەه ئەَ عبهەیِ ٘ەٚاڵی ٔەِبٔی پێغەِجەه  ٘بٚەاڵٔلا كەكاد کە
هۆژێک ٘ەه كێذ ئەٚ ڕاٍزییە ربڵە  ئەِە كەهۀغبِێکی ؽەرّییە ٚ ئەِڕۆ یبْ ٍجەی

ثەعێیبْ ثٙێڵێذ؛ چٛٔکە ئەِیِ ٘ەه  ثەچبٚی فۆیبْ كەثیٕٓ کە پێغەِجەهی فٛكا 
پێغەِجەهێکە ٌەٚ كەیە٘ب ٘ەىاه پێغەِجەهەی کە پێِ ئەَ ٘برْٛٚ ٚ ِوكْٚٚ کەٚارە 
ئەِیِ ثەكڵٕیبییەٚە كەثێذ ثّوێذ، ثۆیە پێٛیَزە ئەٚاْ ٘ەِٛٚ کبد ئبِبكەثبّی 

ئەٚ ٘ەٚاڵەیبْ رێلا ثێذ ٚ ٔبثێذ ئەٚەی ٌە ئٛؽٛك ڕٚیلا عبهێکی رو كٚثبهە ثیَزٕی 
 ی ثۀەِبٔی ئەٚ ٍبهك ثجٕەٚەٚ پْذ ٌە كیٕەکەی ٘ەڵکەْ.کثێزەٚە ٚ فەڵ

پۀل ٚەهگورٓ ٌەَ ثەٍەه٘بد ٚ ٚأەیە ىۆه گؤگە ثەربیجەد ثۆ ئەٚأەی  
کبْ یبْ ٚ ّێقە ٚ ٍەهکوكە کەّکَزە کبرییەکبْ یبْ ٌەكەٍزلأی ِبِۆٍزب

چبالکییەکبْ یبْ  ٚ ۀلکوكٔی کبهیبْ کۆد ٚ ثی پبهد ٚ ڕێکقواٚەکبْ ە٘ەڵٛەّبٔلٔەٚ
ثێئبگب ، ٔبئِٛێلییبْ كەکبدٚ رّٛی ثێٙیٛاثْٛٚچۆکیبْ پێ كاكەكاد ٚ  فزی فْبهەکبٍْە

ثەٚهكی ئبگبی ٌە٘ەِٛٚ  ٌەٚەی کە فبٚۀی ڕاٍزەلیٕەی ئەَ پەیبِە کەفٛای گەٚهەیە
كەٍەاڵری ڕە٘بی گۆڕیٓ ٚ ٍەهەٚثٕکوكٔی گْذ  ییبْ كەکبد ٚٚ چبٚكێو ەئەٚأە ٘ەی

ٚ  رۀٙب ثۆ ربلیکوكٔەٚەی ثبٚەڕەکەی ئێّەیە ، ثەڵآَ ئەِبٔە ٘ەِٛٚی٘بٚکێْەکبٔی ٘ەیە
  ٘یچی رو. 

 ٌەدووڕوەوە ثەهەڵەدا چىوْ: ْ ٍەثبهەد ثەَ فبڵە ە٘ هێىبٔەڵف ڕۆِەئ
یبْ واثەعزە ەخىأبعییەکهۀذێک ٌەوأە ئبِڕاصەکبٔییبْ ٌێ ثۆرە ئبِبٔظ و 

و  ثەکەعێک یبْ  پبسرێک یبْ کۆِەڵێکەوە کشدووە و هەسچی دەیکەیٓ ٌەو پێٕبوەدایە
 خىاو پەیبِەکەی رۀهب دسوؽّێکٓ ثۆ ٌەخؾزەثشدٔی خەڵک.
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هۀذێکی رشیؼ ثەپێچەوأەوە یەکێک ٌەو ئبِڕاصأەی کشدۆرە پبعبوی ثێ دیٕی و 
 داخی فڵآْ کەط یبْ فاڵْ ؽذ دیٕذاسی ٔبکەَ. ەخىأۀبعییەکەی و دەڵێذ ِٓ ٌ

ییەکبْ عٕىوسی ئبِڕاصە دؤیب ىەیبٔزىأیٔە چىٔکە ؛ئەَ دووأە هەسدووکیبْ هەڵەْ
ثجڕْ و ثگۀە ئبِبٔغی عەسەکی دیٕذاسییبْ کە ثشیزییە ٌە ڕەصاِۀذی خىای گەوسە و 

 .هەسدووکیؾییبْ وەک یەک صەسەسەوِۀذْ
ٔبفبد ٚ روً ٚ  ِێپِوكْ  یبٔجبىیٚ گ یوێٚ ثٛ ەکواٚیبهیك ۆڤِو یٔەِەر -23

 ٔبفبد: یكٚا ِەیٚۀەّبهكۆف
ِْكتَاًِبْ]خىای گەوسە ٌەو ثبسەیەوە دەفەسِىێذ:  ْاَّللَِّ ِْبِِْذِف ِْإَّلَّ َّْتُوَت َْأْف ْلِنَػْفٍس َْكاَف َوَما

 ٚ ڕەىاِۀلی ئەٚ ثۆی ٔییە ثّوێذ ٘یچ کەٍێک ثەثێ ٚیَزی فٛا: ەٚار  .(1)[ُمَؤجًََّلْ
 ٚ ٚاكەی ِەهگ كیبهیکواٚە ،ئەگەه فۆیْی ثیەٚێذ ٚ ثەّٛێٓ ِەهگلا ٚێڵ ثێذ

 .ثڕاٚەرەٚە
فٛای گەهە ٌەَ ئبیەرەكا كەیەٚێذ کۆِەڵێک چەِک ثۆ ثڕٚاكاْ ڕْٚٚ ثکبرەٚە 

 ٌەٚأە:
ّە٘یل ثێذ كڵٕیبثٓ ٌەٚەی کە  ئەگەه پێغەِجەهیِ  فەهِٛێذپێیبْ كە -

ەثێ ٚیَزی ئەٚ ٔبکوێذ ٚ ٚاكەی ِوكٔی كیبهە ٚیَزی فٛای ٌەٍەهە ٚ ٘یچ ّزێک ث
 پێْی ِوكْ ٔبکبد. ٘ەهکەٍێک كیبهی کواٚەٚ ّەڕٚ ئبّزی پبُ ٚ

ئەٚ ٘بٚەاڵٔەی رو کە ّە٘یل ثْٛٚ ثە ئەعەٌی فۆیبْ ڕۆیْزْٛٚ ٚ ئەگەهیِ  -
 .ثّوْ كیبهیکواٚی فۆیلا یئٛؽٛك ڕٚٚی ٔەكایە ئەٚاْ ٘ەه كەثٛٚ ٌە ٚاكە

ثەىیٛأە ثلارەٚە کە عۀگێکی كەهٚٚٔیی ْٚٚ ٚەاڵِی گِٛبٔی ئەٚ كٚٚڕٚٚ كەه -
ٚ یبهأی ٘ەڵگیوٍبٔلثٛٚ ٚ ئبىاهی ثڕاٚاكاهأییبْ پێ كەكا ٚ  فواپیبْ كژ ثە پێغەِجەه

ّە فٛكا ثە لَەی ئێ  ثویٕەکبٔیبْ پێ كەکٛالٔلٔەٚە ٚ كەیبٔگٛد ئەگەه پێغەِجەهی 
 .ِبْ پێ ٔەكەکەٚدٚ ئەٚ ٘ەِٛٚ ىیبٔە ٘ەه گیي ٚاِبْ ثەٍەه ٔەكە٘بد ثکوكایە ئەٚە
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ُْكِتَبْ] ٌەٚەاڵِلا پێیبْ كەفەهِٛێذ:فٛای گەٚهە  ْالَِّذيَن ْلَبَػَرَز ْبُػُيوِتُكْم ِْح ُتْم ُْكنػْ َْلْو ُقْل
َْواَّللَُّْ ْقُػُلوِبُكْم ِْح َْما َص َْولُِيَمحِّ ُْصُدورُِكْم ِْح ْاَّللََُّْما َتِلَي َْولِيَػبػْ َْمَضاِجِعِهْم ِْإَل ْاْلَقْتُل َْعَلْيِهُم ِبَذاِتَْْعِليٌم

پێیبْ ثڵێ: ئەٚأەی ٌەٚ غەىایەكا ّە٘یل ثْٛٚ   ئەی ِٛؽەِّەك : ەٚار. (1)[الصُُّدورِْ
ئەگەه ٌەِبڵەکبٔی فۆیْیبٔلا ثٛٚٔبیە، ثەپێی فۆیبْ كەڕۆیْزٓ ثۆ ئەٚ ّٛێٕبٔەی 
کەثۆیبْ كیبهیکواثٛٚ رێیلا ّە٘یل ثٓ ٚ گٛىەهکوكٔی ڕٚٚكاٚەکبْ ثەٚ ّێٛەیە ِەثەٍذ 

ٚ فٛای گەٚهەیِ ٚ كەهفَزٕی ٔیەرەکبٔی كڵزبٔە  ٌێی ربلیکوكٔەٚەی ثیوٚثبٚەڕی ئێٛە
 ئبگبی ٌە ٔیەری كڵی ٘ەِٛٚربٔە ٚ ٘یچی ٌێ پۀٙبْ ٔییە.

کە ٘ەهگیي ٚ  ٘ۆّلاهی كەكارە ثڕٚاكاهاْ ٚ ئبِۆژگبهییبْ كەکبدفٛای گەٚهە  كٚارو
ٚ ثۆ ىیبرو  ٔەثێذی ٌەٚ عۆهەیبْ ٌە٘یچ کبرێکلا ٚ ثە٘یچ پبٍبٚێک گِٛبٔ

ٚ پێیبْ  فٛای گەٚهە ثە کٛفو ٔبٚی كەثبد لَە ٚ گِٛبٔبٔەٍەهکۆٔەکوكٔی ئەٚ عۆهە 
ْخَواِِنِْمِْإَذاَْضَربُواِْحْاْْلَْرِضْأَْوْْ]كەفەهِٛێذ:  َْكَفُرواَْوقَاُلواِِْلِ َْكالَِّذيَن ََيأَيػَُّهاْالَِّذيَنْآَمُنواََّْلَْتُكونُوا

ْقُِتُلوا َْوَما َْماُتوا َْما ِْعْنَدَن َْكانُوا َْلْو ُْغزِّى گشۆهی ثڕواداساْ هیچ کبد وەک  ەی: ئەوار .(2)[َكانُوا
بٔیبْ ثچىٔبیە ثۆ غەصا و ؽەهیذ کو هبوڕێ ثێجبوەڕەکبْ ٔەثٓ کە ئەگەس ثشاو کەعىکبس

ثىٔبیە دەیبٔگىد: ئەگەس ثەگىێی ئێّەیبْ ثکشدایە و ٔەچىٔبیە ثۆ غەصا ٔەدەکىژساْ و 
ْاَّللَُّْ]دەفەسِىێذ:  ٌە وەاڵِیبٔذاخىای گەوسە  رێیذا ٔەدەچىْ. ْقُػُلوِِبِْمْلَِيْجَعَل ِْح َْحْسَرًة َذِلَك

َْبِصيٌْ ْتَػْعَمُلوَف ِْبَا َْواَّللَُّ َْوُّيِيُت ُُْيِْيي ئەو عۆسە لغەو ثیشکشدٔەوأە رۀهب . وارە: (3)[َواَّللَُّ
داخێکٓ و خىای گەوسە دەیکبد ثەدڵی ئەوأەدا رب عگە ٌەخەفەری ٌە دەعزذأی 

س ثەگىێی ئەوأیبْ ثکشدایە ئبوهبیبْ ئبصیضأیبْ ئەو خەفەرەیؼ ثچێذ ثەدڵیبٔذا کە ئەگە
و ئەو ثڕیبسی ٌەثبسەوە  ِشدْ  و ژیبْ ثەدەعذ خىای گەوسەیە ثەعەس ٔەدەهبد؛ چىٔکە

ثڕیبسەکەی خىای گەوسە  دەداد و کبد و ؽىێٓ هەسچی و هەسعۆْ  ثێذ ئەوە کبس ٌە
ثیٕەسو ثەئبگبیە ٌە ْ؛ خىای گەوسە ۆٔبکبد و ِشۆڤەکبْ ثەوادەی دیبسیکشاوی خۆیبْ دەڕ

 ٔییەری دڵی هەِىو الیەک. 
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ِْحْ]فەسِىێذ: یبْ دەێپ چەِکێکی رش ثۆ هبوەاڵْ ڕوؤذەکبرەوە وپبؽبْ  ْقُِتْلُتْم َولَِئْن
ْ ْقُِتْلُتْم َْأْو ُْمتُّْم َْولَِئْن ََْيَْمُعوَف ّْمَّا ٌر َْخيػْ َْوَرْٔتٌَة ْاَّللَِّ ِْمَن َْلَمْغِفَرٌة ُْمتُّْم َْأْو ْاَّللَِّ ُُْتَْشُروفََِْلَِْسِبيِل ْاَّللَِّ . (1)[َل

خۆ ئەگەس ئێىە ٌەو ڕێی عیهبد و رێکۆؽبٔەدا ؽەهیذ ثىوْ ٌە پێٕبوی خىادا یبْ  وارە:
خىای  هەس ثە ِشدٔی ئبعبییؼ ِشدْ، ئەوە ئەو ثەخؾؼ و ڕێض و ٌێخۆؽجىؤەی کە الی

ثەرەِبی  ەواْصۆس ثبؽزشە ٌەو ِبڵ و عبِبْ و غۀیّەرەی ئبْ دەکەوێذ، گەوسەوە دەعز
ثۆ دؤیب کۆی  ەواْلبصأغی دەصأٓ و ثەؽىێٕیذا وێڵٓ؛ چىٔکە ئەوەی ئثە و هبرىوْ

ئەوەی ئێىە ثۆی ٔبصأٓ دەگەْ رب ثیخۆْ و ثەکبسی ثێٕٓ یبْ ٔب؛ ثەاڵَ  ،دەکۀەوە
ثۆ دؤیب کۆی ەواْ ثەدڵٕیبییەوە پێی دەگەْ و عىودی ٌێ دەثیٕٓ، ئەوەی ئ هبرىوْ

هەرب ثۆی هبرىوْ  ێىەئ ئەو پبداؽزەیثەاڵَ  ؛و ریب دەچێذ دەکۀەوە هەس کۆربیی دێذ
 کەَ ٔبکبد.ٔەک ٔبثڕێزەوە ثەڵکى هەربییەو هەسگیض 

چىٔکە ثبثەرەکە ثبثەری پیشۆصی و گەوسەیی کبسو  ثەڕێضاْ ئەوعب عەسٔظ ثذەْ
رب پێّبْ ثڵێذ  بدخەد [ُمتُّمْ ] پێؼ [قُِتْلُتمْ ]پبداؽذ و ٌێخۆؽجىٔە خىای گەوسە وؽەی 

ئەوأەی ؽەهیذ ثىوْ پٍەیبْ ثەسصرشو ڕێضداسرشْ الی خىای گەوسە ثە پێچەوأەی ئەوەی 
کبرێکیؼ دێزە عەس ثبعی  دووڕووەکبْ ٌێی رێذەگەْ کە گىایە ئەوأە صەسەسەوِۀذ ثىوْ.

؛ چىٔکە دەخبد [قُِتْلُتمْ ] پێؼ [ُمتُّمْ ]ؽەؽش و صیٕذو کشدٔەوەو ٌێپێچیٕەوە وؽەی 
ٔەی کە ثەِشدٔی ئبعبیی اؽەهیذەکبْ هەس ٌە ثٕەڕەرذا ٌێپێچیٕەوەیبْ ٔییە؛ ثەاڵَ ئەو

ثەڵآَ ٌێپێچیٕەوەیبْ ٌەعەس ِشدووْ هەسچۀذە الی خىای گەوسە صۆس ثەڕێضْ 
  .کشدەوەکبٔیبْ ٌەگەڵ دەکشێذ

دەکبد ئەوە ثەڵگەیە  )ِىد( و )لزً( ثە عیب ثبعیٌە هەِىو دەلەکبٔذا کبرێکیؼ 
ئەوە هەس  ؛ چىٔکە ئەگەس ؽەهبدەد ِشدْ ثێذٔییە ْدِشبدەد ؽەهکە ٌەعەس ئەوەی 
 صیبدە و خىای گەوسەیؼ هیچ ؽزێک ثە ئەوەػ صیبدەیە و دەدەْ ەک وارەدوو وؽەکە ی

 .کەیبْ عیب ثێذەوار ێذثو ثەثێ ِەثەعذ ٔبفەسِىێذ؛ ثۆیە دە
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هەس ٌەثەس گشٔگی ثبعەکە و عەسکۆٔەکشدٔی هەڵىێغزی ٔەؽیبوی دووڕووەکبْ ٌەو 
ثبسەیەوە خىای گەسە عبسێکی رشیؼ ئەو ثبثەرە دەوسوژێٕێذ و ئەَ عبسە ثەؽێىەیەکی 

َْلْوْ]رش وەاڵِیبْ دەدارەوە و دەِکىریبْ دەکبد و دەفەسِىێذ:  َْوقَػَعُدوا ْخَواِِنِْم ِِْلِ ْقَاُلوا الَِّذيَن
ُتْمَْصاِدِقنيََْأطَاُعْو ُْكنػْ ٔەی کە وائەو دووڕ: وارە. (1)[َنَْماْقُِتُلواُْقْلْفَاْدرَُءواَْعْنْأَنْػُفِسُكُمْاْلَمْوَتِْإْف

خۆیبْ ثەؽذاسی غەصاکەیبْ ٔەکشد و عەسثبسی ئەوەیؼ ثە ثشاو کەعىکبسە ؽەهیذەکبٔیبْ 
ثەعەس ٔەدەهبد و دەگىد: ئەگەس ثەگىێی ئێّەیبْ ثکشدایە و ٔەچىٔبیە ثۆ ؽەڕ ئبوهبیبْ 

 ٔەدەکىژساْ.
ئێىە  سەگەپێیبْ ثڵی: ئ  دەِّەِىؽخىای گەوسە ٌەوەاڵِذا دەفەسِىێذ ئەی  

و دەربٔضأی  صاْەؽبس ەسگ و هۆکبسەکبٔیِ یوبٔەگڕێو ئەؤذە صیشەکٓ و  ْەوەذاعزڕ
خۆربْ ثضأٓ و  ەسگیی ِەواد ەىێئ سِىوْەف ەید ئەوأە دەِشْ ئەگەس ثچٓ ثۆ ؽەڕ،

 خۆربٔی ٌێ دەسثبص ثکەْ و ِەهێڵٓ ثّشْ؟!!.
ِشدْ ئەو عۆسە هەڵىێغزبٔە ٌە خەڵکی ثڕواداس ٔبوەؽێزەوە و ثۆیە خۆؽەویغزبْ 

ەوە یؾو پبػ و پێؾکشدٔی ِەؽبڵە؛ ٌەکۆٔ و ئەعەٌی هەس یەک ٌە ِشۆڤەکبْ دیبسیکشاوە
وارە: ثەئبگبییەوە  ٠ٕفغ اٌؾنه ِٓ اٌمله ٚال ٠ٕفغ اٌزلث١و ِغ اٌزمل٠و(. ال)گىرشاوە: 

وە  ٔبدارەوە. یگٍ ٔبگۆڕێذ و ِبِەڵە کشدْ و ٔەخؾە و پالْ دأبْ هیچ ٌە لەدەس
کبرێک اما عبء أعً اٌؼجل ٠ىْٛ أؽوٓ ػٍٝ اٌّٛد ِٓ ؽوٓ اٌّٛد ػ١ٍٗ(. ): گىرىیبٔە

ەسۆؽی ٌەگەڕاْ ثەؽىێٓ ِەسگذا وەک ٌە پوادەی ِشدٔی ِشۆڤ دێذ خۆی پەسۆؽزشە 
و ثەچییە رب  ێیەوى ەٌ یٌەعەئصأێذ ٔب طەو؛ چىٔکە گەڕأی ِەسگ ثەؽىێٓ ئەودا

؛ ثۆیە هەِىو ئەوأەی ٌە ئىؽىددا ؽەهیذ ثىْ ثە ذێث یصگبسڕ ێیٌخۆی ٌێ الثذاد و 
و ئەعەٌی خۆیبْ ڕۆیؾزىوْ و ئەو ؽەڕەیؼ ڕووی ٔەدایە ئەواْ هەس ٌەوادەی خۆی و ٌە

 ێکەسدەدثیشکشدٔەوەو خەیباڵرە  َەئؽىێٕەی رییذا ؽەهیذ ثىوْ دەِشدْ ثەاڵَ 
 .دووڕوو ثێ ثبوەڕأذا ڵید ەث بدىەید سدگبسەسوەپ
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ئێّە هەِىوِبْ دەصأیٓ کە ِشدٔێک لەسصاسیٓ؛ ثەاڵَ چۆْ و کەی ئەوە ٔبصأیٓ و 
و ثەئەعەٌی خۆی دەڕواد؛ عب چۆْ ثەساوسد دەکشێذ ٌە ٔێىاْ کەعێکذا ٌە  هەس یەکە

ٌە گەڵ  دەعزجەسداسی دەثێذ دەهیڵێذ و ێیثەعهەس پێٕبو دؤیبیەکذا دەِشێذ کە 
 دەِشێذ. دا کەعێکذا کە ٌە پێٕبو خىا

ٚ ئەگەه  کۆڵەکەکبٔی ثبٚەڕ ٌە ەفۆّەٚیَزبْ ئەِە ثبثەری لەىاٚلەكەهە ٚ یەکێک
ٚ ئبٍٛٚكە كەکبد،  هەٚ كٚاڕۆژیْی ثەفزەٚ ٌێی رێجگبد ژیبٔی كٚٔیبِوۆڤ ثەثبّی 
کبرێک رّٛی ثەڵآٚ ٔبڕەؽەرییەک كەثیٓ ٘ەه گیي ٔەڵێیٓ گەه ٚاِبْ   ئەٚیِ ثەٚەی

ئەَ لَبٔە عگە ٌە  ثکوكایە یبْ ٔەکوكایە ئەٚە ڕٚٚیٕەكەكا فٛا كەفەهِٛێذ
ٔییە ٚ ربىە روی كێکی ٚلٛڵکوكٔەٚەی ثویٕەکبْ ٚ ىیبك کوكٔی ئبىاهە كەهٚٚٔییەکبْ ٍٛ

و هبوکێؾەی کبریٓ ثۆ  خۆؽی و ٔبخۆؽییەکبْ دوو وێغزگەٚ لەكەهەکە ٔبگۆڕێذ 
و ئەوەی ربلیکشدٔەوەی ثبوەڕی ِشۆڤەکبْ و عەسۀغبَ هەسدوکیبْ دەگىصەسێٓ 

ڕێّٕىوییّبْ   ەیە ٌەثەساِجەسیبْ، پێغەِجەسی خىدایؼدەِێٕێزەوە هەڵىێغزی ئێّ
َعَجًباْ]دەکبد کە پێىیغزە هەڵىێغزّبْ ٌەهەسدوو ؽبڵەرەکەدا چۆْ ثێذ و دەفەسِىێذ: 

ْلِْلُمْؤِمِن،ِْإْفَْأَصابَػْتُوَْسرَّاُءْ ٌر،َْولَْيَسَْذاَؾِْْلََحٍدِْإَّلَّ ُْكلَُّوَْخيػْ َْأْمَرُه ًراِْْلَْمِرْاْلُمْؤِمِن،ِْإفَّ َشَكَر،َْفَكاَفَْخيػْ
َْلوُْ ًرا َْخيػْ َْفَكاَف َْصبَػَر َْضرَّاُء، َْأَصابَػْتُو َْوِإْف [َلُو،

ٍەیوە،  ِوۆڤی ثڕٚاكاه یوبهثەڕاٍزی . (1)
ثۆ کەٍی رو  ٚ ە٘ەِٛٚی ثەفێو ثۆ ئەژِبه كەکوێذ ٚ ئەٚ فێوەیِ رۀٙب ثۆ ثڕٚاكاه

 یٍٛپبٍ٘ەه فۆّییەک ٘بد ئەٚە ثە ثەفْْی فٛای كەىأێذ ٚ  ٔییە، ئەگەه رّٛٚی
ئەٚی ٌەٍەه كەکبد ٚ ثەفێو ثۆی كەگەڕێزەٚە، ئەگەهیِ رّٛٚی ٔبفۆّییەک ٘بد ئەٚە 

ٚ ثە٘ۆی کوكەٚەکبٔی فۆیەٚەیەری ٚ ئبهاِی  كەىأێذ ربلیکوكٔەٚەی فٛای گەٚهەیە
کۆی ژیبٔی ثڕٚاكاه  ٌەٍەه كەگوێذ ٚ كیَبْ ٘ەه ثەفێو ثۆی ئەژِبه كەکوێذ. کەٚارە

  ٘ەِٛٚی ٘ەه فێوٚ چبکەٚ پبكاّزە.
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اد فەڵکبٔی فواپ کۆی ٘بٚکێْەی رەِۀیبْ لٌەثەهاِجەهكا فٛای گەٚهە پۀبِبْ ث
ثە پێچەٚأەٚەیە؛ چٛٔکە ئەگەه رّٛٚی فۆّییەک ثێٓ ئەٚە ثەثەهی ڕۀظ ٚ 

ٚ  فٛاهكٔەٚە ِبٔلٚٚثٛٔی فۆیبٔی كەىأٓ ٚ كەٍذ كەکەْ ثە ٍەِب کوكْ ٚ فۆ ثبكاْ ٚ
فواپە کوكْ ٚ ئەٚەی ٌەثیویبْ ٔییە ٚ ٘ەه ثەفەیبڵْیبٔلا ٔبیەد فٛای گەٚهەیە، 

ٚ  ثەپێچەٚأەیْەٚە کبرێک رّٛٚی ثەاڵٚ ٔبڕەؽەرییەک كەثٓ ٘بٚاهیبْ ٌێ ثەهى كەثێزەٚە
ٚ ٘ەٍذ كەکەْ  كەٍذ كەکەْ ثۀبّکٛهی ٚ ٘ەِٛٚ ٘ۆکبهەکبٔی كەكۀە پبڵ فٛای گەٚهە

ئەٚە ٔیٓ ٚ فٛای گەٚهە ٍزەِی ٌێکوكْٚٚ، ثەِەیِ کۆی پوۆٍەی ئەِبْ ّبیۀی 
 رەِۀییبْ كەثێزە ربٚاْ ٚ فٛا ٔۀبٍی.

کۆربییْلا ئەَ كٚٚ ٘ەڵٛێَزەی فەڵکبٔی ثڕٚاكاهٚ ثێجبٚەڕ ٘یچ ٌە٘بٚکێْەکبْ  ٌە
ٔبگۆڕْ ٚ ربلیکوكٔەٚەکبْ ٘ەه ثەهكەٚاَ كەثٓ ٚ کبرەکبٔی رەِەْ ثۆ ٘ەهكٚٚال ٚەک یەک 

ٍەهۀغبَ ثڕٚاكاهاْ ٌەٍەه ٘ەِٛٚ ٍبرەکبْ رەِۀییبْ پبكاّذ ٚەهكەگوْ ٚ  ٚ كەگٛىەهێٓ
 ثێجبٚەڕأیِ ٍيا كەكهێٓ.

 بیە ٚ ٌێقۆّجْٛٚ ٚ ثە٘ەّذ پبكاّزی لیبِەد:یٍەهکەٚرٓ پبكاّزی كٚٔ -02
 ثۆ ثڕٚاكاهأی ڕْٚٚ كەکبرەٚە گەٚهەئەِە یەکێکی روە ٌەٚ چەِکبٔەی کە فٛای  

ٚ کە پێٛیَزە ئبِبٔغی ئەٚاْ كەٍکەٚرٕی ڕەىاِۀلی ٚ ٌێقۆّجٛٚٔی فٛای گەٚهە 
ٍەهکەٚرٓ ٚ كەٍکەٚری ِبڵی كٚٔیب؛ ثۆیە ثەڕٚٚٔی پۆٍذ  ٚ پٍەٚ ثێذ، ٔەک لیبِەد 

َهاَْوَمْنْيُرِْدْثَػَواَبْاْْلِخَرِةْنُػْؤتِوِْ]پێیبْ كەفەهِٛێذ:   ِْمنػْ نْػَياْنُػْؤتِِو َهاَْوَسَنْجِزيَْْوَمْنْيُرِْدْثَػَواَبْالدُّ ِمنػْ
ٌەلەكەه ٔییەد ٚ ِەثەٍزی فۆی پێی كەكەیٓ، عب ٘ەه  ًەهوە٘. ٚارە: (1)[الشَّاِكرِينَْ
 پێی ذێثٛ ییكٚا یژڕۆ یپبكاّز یٍِەو هە٘ذ پێی كەكەیٓ ٚ ێثٛ یبیٔٚك یپبكاّزکەً 

 .كەكەیٓ ٚ پبكاّزی ٍٛپبٍگٛىاهأیِ كەكەیٕەٚە
فۆّەٚیَزبْ ٍەهکەٚرٓ ٚ گەیْزٓ ثە كەٍەاڵد كەهۀغبِە ٔەک کبه، ئەٚ  

كەهۀغبِەیِ ٌەكەٍزی ئێّەكا ٔییە ٚ ٌێیْی ثەهپوٍیبه ٔیٓ، ثەڵکٛ ٌەكەٍزی فٛای 
گەٚهەكایە ٚ ئەٚ ثڕیبهی ٌەثبهەٚە كەكاد؛ ٘ەه ثۆیەیْە ٌە ٘یچ كەلێکی ّەهػییلا فٛای 
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ڵکٛ رۀٙب كاٚای کبهکوكْ ٚ ڕاٍزگۆیی ٚ ثە ؛گەٚهە كاٚای ٍەهکەٚرٕی ٌەئێّە ٔەکوكٚە
كڵَۆىی ٌێکوكٚیٓ ٌە کبهەکبٔلا، كٚارو ٍەهکەٚرٓ كێذ یبْ ٔب ئەٚە فٛای گەٚهە ثڕیبهی 
ٌەثبهەٚە كەكاد ٚ چۀلیٓ ٘ۆکبهی رو ٘ەْ ٌەكەهەٚەی رٛأبی ئێّەْ ئەٚأەیِ ٘ۆکبهْ 

ی رو ثلەیٕە ثۆ ٍەهکەٚرٓ یبْ ّکَذ؛ ثۆیە گؤگە ئێّە کبهی فۆِبْ ثکەیٓ ٚ ئەٚأە
 كەٍذ فٛای گەٚهە.

كەهثبهەی یەکێک  ثۆ رێگەیْزٕی ىیبرو ٌەَ چەِکە پێغەِجەهی فٛكا 
َْمَعوُْ]ٌەكیّۀەکبٔی لیبِەد كەفەهِٛێذ:  ْالنَِّبَُّْمَعُوْالرَُّجُلَْوالنَِّبُّ َّْيُرُّ ْاُْلَمُمَْفَجَعَل َْعَلىَّ ُعِرَضْت

ْالرَّْىطُْ َْمَعُو َْوالنَِّبُّ َْأَحدٌْالرَُّجََلِف، َْمَعُو ْلَْيَس َْوالنَِّبُّ ،]
وارە: دیّۀێکی لیبِەریبْ هێٕبیە پێؼ  .(1)

چبوَ و رێیذا ٔەرەوەکبُٔ ثیٕی، پێغەِجەسَ ثیٕی رۀهب یەک کەعی ٌەگەڵ ثىو، هەثى 
 دوواْ، هەثىو کۆِەڵێک، هەؽجىو هیچ کەعی ٌەگەڵ ٔەثىو.

کواْٚ ٘ەهچیِ ٌەرٛأبیبٔلا فۆ ئەَ پێغەِجەهأە ثۆ ٘یلایەری گەٌەکبٔیبْ ڕەٚأە 
ثٛٚە ٌەٚ پێٕبٚەكا ثەفەهعیبْ كاٚە؛ ثەڵآَ ٘ەٚڵەکبٔیبْ ثەه٘ەِێکی ئەٚرۆیبْ ٔەثٛٚە 

  ٚەک كەثیٕیٓ ٚ ئەٚەیِ ٌە گەٚهەیی ئەٚاْ ٚ پیوۆىیی پەیبِەکبٔیبْ کەَ ٔبکبرەٚە.
چۀل پەهۆّی ئەٚەثٛٚ ثبپیو ٚ   اكفٛ یهەِجەغێپکە  یبْ ٘ەِٛٚاْ كەىأیٓ

ِبِی ثبٚەڕی پێ ثٙێٕٓ ثەاڵَ ٘ەٚڵەکبٔی ثێَٛٚك ثْٛٚ ٚ فٛای گەٚهەیِ ثۆ كڵلأەٚەی 
َْأْعَلُمْإ]پێی كەفەهِٛێذ:  َْوُىَو َْيَشاُءْۚ َْمن ْيَػْهِدي ْاَّللََّ َْولَ ِكنَّ َْأْحبَػْبَت َْمْن ْتَػْهِدي ََّْل نََّك

ْ(2)[ِِبْلُمْهَتِدينَْ ثەڵکٛ فٛای گەهە  ،خۆؽەویغزەکبٔذ ثذەیذ یریەلای٘ یٔبرٛأ ۆ: رٚارە.
٘یلایەری ٘ەه کەٍێک كەكاد کەفۆی ثیەٚێذ ٚ ٘ەه ئەٚیِ كەىأێذ کێ ّبیۀی 

ٚ ئبِڕاىی وبهۆ٘  کەٚارە پێغەِجەهی فٛكایِ .٘یلایەرە ٚ کێیِ ّبیۀی ٔییە
 .ٔییە یهەفْەث َەاڵث ەریەلای٘
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 :ثکەْ ڕٚافەڵکبٔی ثێج فەڵکبٔی ثڕٚاكاه گٛێڕایەڵی ثێذٔب -02
و  ەسدەپ چیه شێژەو ٌ کەیەىێؽ چیهەث واداسڕث یکبٔەڵخ ذێٔبکشخۆؽەویغزبْ 

و  سەکذێر ەپالٔ وەژڕۆپ ەٌ کێؽەث ەو ثجٕ ْەثک ەڕجبوێث یکبٔەڵخ یەڵیاێڕگى کذاێپبعبو
 ثٓ. سعبَەع بْێیو پ بْیکبٔەسەٕێوخڕ

 :ٚ پێیبْ كەفەهِٛێذفٛای گەٚهە ٌەٚ ثبهەیەٚە ٘ەڕەّەی رٛٔل ٌە٘بٚەاڵْ كەکبد 
َقِلُبواَْخاِسرِيَنْبَْ] َْكَفُرواْيَػُردُّوُكْمَْعَلىَْأْعَقاِبُكْمْفَػتَػنػْ ِلْاَّللََُّْمْوََّلُكْمََْيأَيػَُّهاْالَِّذيَنْآَمُنواِْإْفُْتِطيُعواْالَِّذيَن

ْالنَّاِصرِينَْ ُر َْخيػْ ثێجبوەڕ گشۆهی ثڕواداساْ ئەگەس گىێڕایەڵی خەڵکبٔی  ەی: ئەوار .(1)[َوُىَو
و  و ثێجبوەڕربْ دەکەْ و ئەوکبد دؤیب ربْ هەڵذەگێڕٔەوەەثکەْ ئەواْ ٌە ئبیٕەک

پؾزیىأی خۆربْ  و عەسوەسثۆیە رۀهب خىای گەوسە ثە  ؛دواڕۆژیؾزبْ ٌەدەعذ دەدەْ
 .و فشیبدڕەعە ئەویؼ ثبؽزشیٓ عەسخەسثضأٓ و هەس 

ْالَِّذينَْ]خىای گەوسە عەسەربی ئبیەرەکە ثە  دەعذ پێذەکبد رب  [آَمُنواََْيأَيػَُّها
وەثیشِبْ ثێٕێزەوە و هەڵّبٔجٕێذ ثۆ ئەوەی کە ئێّەی ثڕواداسو و خىأبط هەس گیض 

 ئەو عۆسە هەڵىێغزبٔەِبْ ٌێ ٔبوەؽێزەوە و ٌێّبْ چبوەڕواْ ٔبکشێذ.
 کبرێکیؼ دەڵێیٓ خىای گەوسە ثبؽزشیٓ عەسخەس و فشیبدڕەعە ِەثەعزّبْ ٌەوەیە

؛ ثەاڵَ ەوسی دەعەاڵرەکەی دیبسیکشاوىریؾی هەثێذ عٕهەس هێضێک چۀذ دەعەاڵکە 
و ٔەک رۀهب ئەَ صەوییە ثەڵکى هەِىو ئەَ  دەعەاڵری خىای گەوسە ڕەهبو ثێ عٕىوسە

 .  گەسدوؤە دەگشێزەوەو ٔەک رۀهب ئەَ دؤیبیە ثەڵکى دؤیبو لیبِەریؼ دەگشێزەوە
ثڕواداساْ ِەثەعزی ثىو ٌەَ ئبیەربٔەدا خىای گەوسە عگە ٌە ئبِۆژگبسیکشدٔی 

ٌەکبری ؽپشصەیی  و عەسکۆٔەی هەڵىێغزەکەیبْ ثکبد کە وەاڵِی دووڕووەکبْ ثذارەوە
ؽەڕەکەدا دەیبٔگىد ثب خۆِبْ ثگەیۀیٕە عەثذوڵاڵی کىڕی ئىثەیی ثەڵکى رکبِبْ ثۆ 

و ئبیٕەکەی خۆِبْ، خىای  ٓ ثچیٕەوە عەس ثبوەڕێئەثى عىفیبْ و ٌێّبْ گەڕ ثکبد ٌە
ئەوأەی وەاڵْ دەفەسِىێذ ئەَ هەڵىێغزە ٌەخەڵکبٔی ثڕواداس ٔبوەؽێزەوەو گەوسە ثەهب
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عگە ٌە صیبْ و ئەوەیبْ گىد ٌەڕیضی ثڕواداساْ ئەژِبس ٔبکشێٓ و هەڵىێغزەکەیؾیبْ 
 ؽزێکی رشی ٌێ چبوەڕواْ ٔبکشێذ.   و دواڕۆژ ِبڵىێشأی دؤیب

سەوە ثەاڵَ پۀذو ڕاعزە ئەَ ئبیەربٔە ثۆ هبوەاڵْ و دەسثبسەی ئىؽىد هبرۆرە خىا
هەِىو ثڕواداسأە ٌەهەس ؽىێٓ و عەسدەِێکذا ثٓ و  و ثۆ ئبِۆژگبسییەکبٔی گؾذ گیشە

 ٔذیٓ ؽىێٕی رشی لىسئبْەهەسچۆْ ثٓ؛ ثۆیە ٌەچهەسکێ و یبْ هەسچی و ؾدوژِٕەکبٔی
برەوەو هۆؽذاسی ٌەثبسەوە عەس ئەَ چەِکە دەکٌەخىای گەوسە عەخذ  و ثۆٔەی عیبواصدا

ِْإفَّْ] دەفەسِىوێذ: :دەداد ٌەوأە ُْقْل ِْملَّتَػُهْم ْتَػتَِّبَع َْحَّتَّ ْالنََّصاَرى َْوََّل ْاْليَػُهوُد َْعْنَك ْتَػْرَضى َوَلْن
ِْمنْْ ْاَّللَِّ ِْمَن َْلَك َْما ْاْلِعْلِم ِْمَن َْجاَءَؾ ْالَِّذي ْبَػْعَد َْأْىَواَءُىْم ْاتػَّبَػْعَت َْولَِئِن ْاْْلَُدى ُْىَو ْاَّللَِّ َْوََّلُْىَدى َْوٍِِّ

دەعزەو ربلّی ٌێزبْ ڕاصی ٔبثٓ رب ؽىێٓ  ضیسگەهو گبوسەکبْ  عىٌەکە: ە. وار(1)[َنِصيٍْ
رەواو ئەواْ ٔەکەوْ، ئەی ِىؽەِّەد رۆ پێێبْ ثڵێ: کە ڕێگەی ڕاعذ و ثەسچبو ڕوؤی 

رۀهب ٌەپەیبِەکەی خىادایە، خۆ ئەگەس ؽىێٓ ئبسەصووکبسییەکبٔی ئەواْ ثکەوْ پبػ 
ڕاعزی ٔیؾبٔذاوْ ئەوکبد عگە ٌەخىا کەط ٔییە ئەوەی کەخىای گەوسە پەیبَ و ڕێگەی 

 دەعزگیشۆیی و پؾزیىأیزبْ ٌێ ثکبد.
و گبوسەکبْ دەکبد  ٌێشەدا خىای گەوسە ثبعی ثێجبوەڕاْ ٔبکبد ثەڵکى ثبعی عىٌەکە

ٌەهەِىو خبوەْ ثۀبو پەیبِە  وثەخبوۀی پەیبِی ئبعّبٔی دەصأٓ  کەخۆیبْ
و ڕێجبصەکەیبْ  ثەسٔبِە؛ ثەاڵَ عەسەڕای ئەوە ئبعّبٔییەکبٔی رشیؼ ٔضیکزشْ ٌەڕاعزییەوە

ٔکە ئەواْ ثەپێی ىچ ؛وەکى ئبیٓ ٔبو ٔبثبد ثەڵکى پێی دەفەسِىوێذ ئبسەصووەکبٔییبْ
ئبسەصووەکبٔی خۆیبْ دەعزکبسی پەیبِەکبٔی خىایبْ کشدثىو هەسثۆیە ٔبکشێذ ثەو 

ؽبڵی ئەواْ واثێذ پبؽّبوەیەی کەِبوە ٌە ئبیٕەکبٔییبْ ثگىرشێذ پەیبِی خىا. عب ئەگەس 
ئەوە ثەدڵٕیبییەوە خەڵکبٔی رشی ثۀبو ؽىێٕکەورەی ئبیٕەکبٔی رش صۆس ٌەواْ خشاپزشْ 

و ثەسگی ئبیٓ و  و هەسیەکە و ثەئبسەصووی خۆی ثذ و ثەسٔبِەیەکی ثۆ خۆی ربؽییىە
 پەیبِی خىای ثەثەسدا کشدووە.
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ْيُػَقاتُِلوَنكُْ]ٌە ئبیەرێکی رشدا دەفەسِىێذ:  ْيَػَزاُلوَف ِْإِفَْوََّل ِْديِنُكْم َْعن ْيَػُردُّوُكْم َْحَّتَّ  ْم
نْػيَْ َْكاِفٌرَْفَُولَ ِئَكَْحِبَطْتَْأْعَماُْلُْمِْحْالدُّ َْوَمنْيَػْرَتِدْدِْمنُكْمَْعنِْديِنِوْفَػَيُمْتَْوُىَو اَْواْْلِخَرِةْْۖاْسَتطَاُعواْۚ

َْخاِلُدوفَْ ِْفيَها ُْىْم ْالنَّاِرْۖ َْأْصَحاُب أە ثەسدەواَ ؽەڕربْ ٌەگەڵ دەکەْ و وارە: ئەو.(1)[َوُأولَ ِئَك
بوثشدٔزبْ دەدەْ رب ٌە ئبیٕەکەربْ هەڵزبْ ثگێڕٔەوەو پەؽیّبٔزبْ ثکۀەوە، عب ٔەهەوڵی ٌ

هەسکەط ثەگىێیبْ ثکبد و ٌەئیغالَ هەڵجگەڕێزەوە ئەوە ثەثێ ثبوەڕی دەِشێذ و 
ثەهەرب  و  دواڕۆژدا ثەهەدەس دەڕواد و عەسۀغبَ هەسچی کشدەوەی چبکی هەیە ٌەدؤیب

   . ێزەوەهەربیی ٌەدۆصەخذا دەِێٕ
کەوارە خۆؽەویغزبْ هەِىو ئەوەی ٌەو عیهبٔەدا ثەساِجەس گەالٔی ثڕواداس 

یٓ ٌە فیٍیپیٓ ٌە ثۆسِب ٌە فەٌەعزیٓ ٌە ص و ٔبوی عیبعیبدا ٌە ژێش پەسدەدەکشێذ ٌە
هەیە  ؽیؾبْ ٌە ئەفغبٔغزبْ ٌە ئەفشیمیبی ٔبوەڕاعذ و ٌەکىێ و کىێ......یەک ئبِبٔغی

ئەوەی ٌەثڕواداسأیؼ  .ٌە ئبیٕەکەیبْ ەو هەڵگەڕأذٔەوەیبٔ ٔبْبئەویؼ لڕکشدٔی ِىعىڵّ
و  ثەسدەواَ ثٓ ٌەعەس ڕێگبی ڕاعزی خىأبعی و چبوەڕواْ دەکشێذ ئەوەیە کە داوا کشاوە

 وثە هیچ ؽێىەیەک ٔەکەؤە ژێش کبسیگەسی لغەو عیبعەری ٔەیبسأی ثیشوثبوەڕەکەیبْ 
و  و پؾزیىأی ثڕواداسأە و ئەو ڕوداو خىای گەوسە عەسخەس کە دڵٕیبػ ثٓ ٌەوەی

ورٓ ەۀغبَ عەسکسعە و ی ئەوأەەکبریٓ و ِەثەعذ ٌێی ربلیکشدٔەوەی ثبوەڕەکؽکغزبٔە 
 .هەس ثۆ ثڕواداسأە

ٚ ٘ەهچۆْ ثێذ ٘ەهگیي ٌە  ٍٕٛٚهی كەٍەڵآریبْ ٘ەهچۀلڕٚایبْ ثێج -00 
  ٔیٓ ٚ ٔبثٓ: كٚٔیبكا ئبٍٛٚكە

ثبعی ؽبڵی هەس ٌە ِیبٔەی هەڵٕبْ و دڵذأەوەی هبوەاڵْ و ثڕواسأذا خىای گەوسە 
و دواڕۆژی ثێجبوەڕأیبْ ثۆ دەکبد کە ئەواْ هەسچۀذ ٌە ئێغزبدا عەسکەورٕێکی  ئێغزب

ٔیٓ و ثەسدەواَ ٌەرشعی رۆڵەی  کبرییبْ ثەدەعذ هێٕبوە ثەاڵَ ٌۀبخذا ئبعىودە
 ەوەو ٌەثبسەیزشیٓ چبسۀىوط چبوەڕێیبْ دەکبد ثڕواداسأذاْ و ٌەدواڕۆژیؾذا خشاپ

ََْواُىمُْ]دەفەسِىێذ:  يُػنَػزِّْؿْبِِوُْسْلطَاًنَْوَم َْماَْلَْْ َْكَفُرواْالرُّْعَبِْبَاَْأْشرَُكواِِْبَّللَِّ َْسنُػْلِقيِْحْقُػُلوِبْالَِّذيَن
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ْالظَّاِلِمنيَْ َْمثْػَوى َْوبِْئَس رشعی ئێىە دەخەیٕە ٌە دؤیب  -ٔەک ئێىە –وارە: ئێّە  .(1)[النَّاُر
 الیبٔذاوەدڵیبٔەوە ثەهۆی ئەوەی ئەوأە ثەثێ هیچ ثەڵگەیەک ٌەڕێجبصەکەی خىای گەوسە 

و هبوەڵیبْ ثۆ خىای گەوسە ثڕیبس داوە و ٌەدواڕۆژیؾذا دۆصەؿ دەکەیٕە عێگەیبْ کە 
 ثەدرشیٓ عێگەی عزەِکبسأە.

ٔەک ْ[َسنُػْلِقي] ثەّێٛاىی کۆٚهك ثیٕەٚە فٛای گەٚهە  ەی ئبیەرەکەئەگەه ٌەٚار
كەفەهِٛێذ )ئێّە( ٔەک )ِٓ( ٘ەهچۀل گٛىاهّذ ٌە فڕێلأی ئەٚ روٍە كەکبد ٚ  ربک

 فٛای گەٚهە ٍٚەاڵری كەهفَزٕی كە ثەاڵَ ئەَ ّێٛاىە ثۆ ىیبرو ؛ثکەهەکە رۀٙب فۆیەری
 ،خیهػت، فٛف، عجٓ، فْٔێٛاْ ّٚەکبٔی )ئەٚأە، كٚارو فٛای گەٚهە ٌە  ۆلبٔلٔیر

ثۆ ئەٚ روٍەی ثەکبهكێٕێذ  [الرُّْعبَْ]یبْ ثۆ روً ثەکبه كێٓ ّٚەی وکە ٘ەِٛ اّفبق(
ٚ  ئۆلوەٚٚ گوێذ كەكاثۆ روٍێک ثەکبهكێذ رەٚاٚی كڵ  کەكەیقبرە كڵی ثێجبٚەڕأەٚە 

ٚ ٌەكۆىەفلا  كٚاڕۆژ ٍەثبهەد ثە چبهۀٍٛٚی ثێجبٚەڕأیِ ٌە ٌێ ٘ەڵلەگوێذ. ئبهاِیی
َْوَْ]فٛای گەٚهە ّٚەی  َْوَْ] کە ثەکبسدێٕێذ،یبْ ثۆ  [َمثْػَوى]ٚ  [ىَم ثەٚ ّٛێٕە  [ىَم

ثەٚ ّٛێٕە كەگٛروێذ کەِوۆڤ  [َمثْػَوى]كەگٛروێذ کە ِوۆڤ ثۆی كەگەڕێزەٚە ثەاڵَ 
ثە ٘ەِیْەیی رێیلا كەِێٕێزەٚە. ٚارە ئەٚأە پبُ ئەٚەی ٌەكٚٔیب كەهكەچٓ كەگەڕێٕەٚە 

 ثۆ كۆىەؿ ٚ ثە٘ەرب ٘ەربیی رێیلا كەِێٕٕەٚە. 
ٌە ئٛؽٛككا ثەڕٚٚٔی ٍەثبهەد ثەٚ روٍەیِ کەفٛای گەٚهە ثبٍی كەکبد 

 ثە٘ەڵٛێَزی ثێجبٚەڕأەٚە كیبهثٛٚ ثەربیجەد ٌە كٚٚ کبرلا:
ٚ پبڵیبٔلا  کبرێک ٍِٛٛڵّبٔبْ پبّەکْەیبْ کوك ٌە گۆڕەپبٔی ّەڕەکەیەکەَ: 

 ّەڕکوكْثەّبفەکەٚە ٘ەٌێکی ثبُ ثۆ ٍٛپبی لٛهەیِ ڕەفَب کە ثەهكەٚاَ ثٓ ٌەٍەه 
چٛٔکە ٍِٛٛڵّبٔبْ رەٚاٚ ّپوى ٚ ٌۀبٚثوكٔیبْ ٚ ثەكیٙێٕبٔی ئبٚاری چۀل ٍبڵەیبْ؛ 

 بٚ کٛژهاٚٚ ثویٕلاهیبْ ٘ەثٛٚ.ثْٛٚ ٚ ڕێژەیەکی ثەهچ
 ٚ ثیویبْ کوكەٚە کە ٌەٚ کبرەی ٌەڕێی گەڕأەٚەكا ثْٛٚ ثەهەٚ ِەککەدووەَ: 

بْ ثۆیە ثڕیبهی ؛ٔەکوك لڕبْ ثۆچی ئەٚ ٘ەٌە ىێڕیٕەیبْ ٌەكەٍذ فۆیبٔلا ٚ ٍِٛٛڵّبٔبٔی
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یبْ ثەهْ؛ ثەاڵَ ئەَ ٚٚ ثەیەکغبهی ٌۀب ٚ ئەَ عبهە ثلەْ ثەٍەه ِەكیٕەكا كا ثگەڕێٕەٚە
 ثڕیبهەیْیبْ ٔەثوكە ٍەهٚ عٛهئەریبْ ٔەکوكٚ ثەهەٚ ِەککە گەڕأەٚە.

ٌەٚ ؤی ثڕواداساْ ىو ٌۀبوچكیبهە ئەٚەی ڕێگوثٛٚ ٌەٚ ثڕیبهەی ٍٛپبی لٛهەیِ 
ئەٚ روٍەیە کەفٛای گەٚهە ثبٍی كەکبد؛ ئەگەهٔبٚ ثە٘ەِٛٚ پێٛەهەکبٔی كٚٚ ؽبڵەرەكا 

ّەڕ لٛهەیِ كەثٛٚ ٘ەٌی ّکَذ ٚ ّپوىەیی ٍٛپبی ٍِٛٛڵّبٔبٔی ٌەئٛؽٛككا ٌەكەٍذ 
 ٔەكایە ٚ ثەرەٚاٚی ٌۀبٚی ثجوكٔبیە.

ثەیەکێک ئەَ كیبهكەی روٍی ثێجبٚەڕأە ٌە ثڕٚاكاهاْ   یِپێغەِجەهی فٛكا  
ٌە ربیجەرّۀلییەکبٔی پێغەِجەهایەری فۆی ثبً كەکبد ٚ كەفەهِٛێذ پێٕظ ّزُ پێ 
ثەفْواٚە پێِ ِٓ ثە٘یچ پێغەِجەهێکی رو ٔەثەفْواٚە یەکێک ٌەٚأە كەفەهِٛێذ: 

َْمِسيَةَْ] ِِْبلرُّْعِب [َشْهرٍْ ُنِصْرُت
ٌە ِبٚەی یەک ِبٔگە ڕێلا روٍی ِٕی . ٚارە: فٛای گەٚهە (1)

 .ەٚە ٚ ٍەهی فَزَٛ ثەٍەهیبٔلاكٚژِٕەکبّٔفڕێلاٚەرە كڵی 
ٚ  ثە ئٛؽٛك ەئەٚ روٍەیِ کە ٌە كەلەکبٔلا ثبٍکواٚە ربیجەد ٔییە ٚ ٔەثٛٚ 

٘بٚەاڵٔەٚە ثەڵکٛ رب لیبِەد ثەهكەٚاِی ٘ەیەٚ ٘ەِٛٚ ئەٚ ٘ێيٚ كەٍەاڵد ٚ كەٚڵەربٔە 
هٔبِەکەی فٛای گەٚهەیبْ کوكۆرە ئبِبٔظ، ڕاٍزی ئەَ كەگوێزەٚە کە كژایەری ثە

ٚ ئێَزب ٘ەِِٛٚبْ كەثیٕیٓ ٚ كەىأیٓ کە  ثەڵێٕەیِ ٌە ئێَزبكا ثەڕٚٚٔی كیبهە
كەٍەاڵری ٍِٛٛڵّبٔبْ ٚ ٍەهٚەهی پەیبِەکەی فٛا ٌە ٘یچ ثَزە فبکێکی ئەَ ىەٚیەكا 

ٚ چەٍٚبٚە  ثٛٚٔی ٔییە ٚ ٘یچ کەٍیِ ٘ێٕلەی گەالٔی ٍِٛٛڵّبْ ٌەكٚٔیبكا ثێکەً
ٍِٛٛڵّبٔبْ  ٔیٓ کەچی ٍەهەڕای ئەٚەیِ ٔەیبهأی ئیَالَ ٘ەه رۆلیْٛ ٌەٚ ڕۆژەی کە

ٚ یەکزو كەگؤەٚە ٚ کۆربیی ثەكەٍەاڵری ٍزەَ  رێیلا ثە ئبگب كێٓ ٚ ثەفۆیبٔلا كەچٕەٚە
ٚ ٔبكاكپەهٚەهی ئەٚاْ كە٘ێٕٓ، ئێَزب ئەٚاْ كیبهكەی )ئیَالِۆفۆثیب( فەٚی ىڕألْٚٚ 

ەَ روٍە الٔی کەَ ٌە ئێَزبكا پبٍبٚی ثٛٚٔی ٘ەثێذ، ثەاڵَ ئەِە كیبهە ثەثێ ئەٚەی ئ
ثۆِبْ ثبً كەکەْ،  ڕۀگلأەٚی ئەٚ روٍەیە کە فٛای گەٚهەٚ پێغەِجەهەکەی 

                                                           

َْاَْلْرُضَْمْسِجًداْ] رەٚاٚی فەهِٛٚكەکە ثەَ ّێٛەیەیە: - 1 ِِْ َْأَحٌدْقَػْبِلي:ُْنِصْرُتِِْبلرُّْعِبَْمِسيََةَْشْهٍر،َْوُجِعَلْت ُأْعِطيُتَْٕتًْساََْلْْيُػْعَطُهنَّ
َْالَغَنائُِمَْوََلُْْتَِلَِّْْلََحٍدْقَػبَْْوَطُهورًا،ْ ِِْ ،َْوُأِحلَّْت الصَََّلُةْفَػْلُيَصلِّ َاْرَُجٍلِْمْنُْأمَِِّتَْأْدرََكْتوُْ ََّيُّ َعُثِْإَلْقَػْوِمِوَْخاصًَّةَْوبُِعْثُتِْإَلَْف ِلي،َْوُأْعِطيُتْالشََّفاَعَة،ْوََكاَفْالنَِّبُّْيُػبػْ

 (.102، هلُ اٌؾل٠ش )272، 2ٕٓؾ١ؼ ٍَُِ، ط(. ٍَُِ، 221، هلُ اٌؾل٠ش )74، 2ٓؾ١ؼ اٌجقبهٞ، طاٌجقبهٞ، ٕ .[النَّاِسَْعامَّةًْ
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ٚ كٚاڕۆژیِ ٌەكەٍذ  ٍەهۀغبِیِ ئەٚ روٍەیبْ ٘ەه كێزە كی ٚ رێیلا كەچٓ ٚ كٚٔیب
 كەكەْ.
ٚ فٛأۀبٍی ئەٚأە عب  کٛفو ٘ۆکبهی ثٛٚٔی ئەٚ روٍەیِ رۀٙب ثێجبٚەڕی ٚ 

 :ثەڵکٛ فۆهَ ٚ ّێٛاىی ىۆهە ٌەٚأە ؛ِەهط ٔییە ٘ەه ثذ پەهٍزٓ ثێذئەٚ ثێجبٚەڕییە 
ٚ عێجەعێ ٔەکوكٔی ٚ رۆِەرجبهکوكٔی ثە ٍزەَ ٚ ی گەٚهە ًِ ٔەكاْ ثەّەهیؼەری فٛا

ٔبكاكپەهٚەهی ٚ كٚاکەٚرٛی ٚ ؽەاڵڵ کوكٔی ؽەهاِەکبٔی ٚ ؽەهاَ کوكٔی ؽەاڵڵەکبٔی ٚ 
كهُّٚ ٚ پیوۆىییەکبٔی ٚ ّٛێٕکەٚرەکبٔی ٚ لۀبػەد  ڵزەکوكْ ٚ اللورێی کوكْ ثەبگ

 ەی فٛای گەٚهە ثبّزوە.ِثْٛٚ ثەٚەی کەثەهٔبِەی فەڵک ٌەثەهٔب
٘ەِٛٚ ئەِبٔە ٚ چۀلیٕی رو فۆهِی ثێجبٚەڕیٓ ٚ پێٛیَزە ِوۆڤی ثڕٚاكاه ٌێیبْ 

 ثەئبگب ثێذ.
٘بٚەڵەکبٔی كەفٛێٕلەٚە کە فٛای  ئەٚ ئبیەرەی ثۆ  عبهێکیبْ پێغەِجەهی فٛكا

ُْدوِفْ]ٚ گبٚهەکبْ كەفەهِٛێذ:  گەٚهە كەهثبهەی عٌٛەکە ِْمْن َْأْرَِبًِب َْورُْىَبانَػُهْم َْأْحَباَرُىْم اِتََُّذوا
ئەوأە ٌەثشی خىای گەوسە لەؽەو پیبوە ئبیٕییەکبْ کشدۆرە خىای خۆیبْ وارە: . (1)[اَّللَِّْ

عەدی کىڕی ؽبرەَ کەکبری خۆی گبوس ثىو و پەسعزؼ ثۆ ئەواْ ئۀغبَ دەدەْ. 
ِىعىڵّبْ ثجى وا رێگەیؾزجىو کە پەسعزؼ رۀهب کڕٔىػ ثۆ ثشدٔە ثۆیە گىری ئەی 

َ ەئ ِەثەٍزی ثٛٚ ئێّە ئەواْ ٔب پەسعزیٓ. پێغەِجەسی خىدا   پێغەِجەسی خىا
: هِٛٚەفٚ ٘بٚەاڵٔیلا ڕاٍذ ثکبرەٚە ثۆیە پێی  َەؽبر ڕیوٛ یكەػ یْىێِ ەٌ ەِىەچ

 .ەڵێ: ثیٛرگ !ىأٓ؟ەك یهاِەؽ ەث ْۀبو هاَەؽٌێ فٛاربْ  ڵیەاڵؽئبیب ئەٚأە 
، ەڵێ: ثیٛرگ !ىأٓ؟ەك ڵیەاڵؽ ەث ْۀبو ڵەاڵؽ ۆفٛاربْ ث یهاِەؽ ەی: ئفەهِٛٚی

 .ی كەکەْٚأەئ ۆث ەٛێئ ەو ەهٍزْەپ ەٚەئ كەی: یهِٛٚەف
 ژ،ێ)ٔٛرۀٙب  هٍزِەپثۆیە فۆّەٚیَزبْ ٘ەڵەیە ئێّە ٚا رێجگەیٓ کە چەِکی 

 ،ٚ گْزگیوروە کەی ىۆه ٌەٚە فواٚأزوەكەگوێزەٚە ثەڵکٛ ٚار( طەؽ وبد،ەى ،ٚژڕۆ
ٍێکذ فۆّجٛێذ یبْ ٍِکەچی ثیذ ثە ڕێژەیەک کە ثۆ ئەٚ ەو ەیٚە: ٌییەزیثو هٍزِەپ
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 دەفيِ فۆد ثقەیزە یِوكٔ ٚ بْیژفەهِبٔەکبٔی فٛای گەٚهە ثیذ ٚ  یهكاهەث ٍذەك
 ایەریثۀلگەىافی  ٚ الفٌە٘ەِبْ کبریْلا  ە ٚڕێجبىەکەی ئەٚەٚٚ  ٚ ثٕەِبڵە دەاڵٍەك

ڵٕیب ثیٓ ٌەٚەی کەفٛای گەٚهە ئەٚ عۆهە ثۀلایزییە کوچ ثب ٘ەِِٛٚبْ كٌێجلەیذ، فٛا 
 .کبڵەی ٔبٚێذ ٚ لجٛڵیْی ٔبکبد ٚ

 :ڕاٍزٓ ٚ كێٕەكیٍِٛٛڵّبٔبْ  ثەٍەهفَزٕی٘ەِٛٚ ثەڵێٕەکبٔی فٛای گەٚهە  -02
ٚ فٛای گەٚهە ثیوی ڕٚكاٚەکبٔی ئٛؽٛكیِ پْزڕاٍزکەهەٚەی ئەٚ ڕاٍزیەْ 

 .(1)[ِبِِْذنِوَُِْْتُسُّونَػُهمِْْْإذَْْْوْعَدهُْْهللاَُْْصَدَقُكمَُْْوَلَقدْْ] كەفەهِٛێذ:كێٕێزەٚە ٚ پێیبْ ٍِٛٛڵّبٔبْ 
وارە: ثێگىِبْ خىای گەوسە ئەو ثەڵێٕەی کەپێی داثىوْ ثەعەسخغزٕزبْ ثەعەس 

 ثۆی هێٕبٔەدی و عەسیخغزٓ و ثەچبوی خۆربْ ثیٕیزبْ کەچۆْ ٔەیبسەکبٔزبٔذا
  .ێٕەربْ دەکشدْودسٌەعەسەربدا ٌۀبوربْ دەثشدْ و

 .ٚ ٌەعٛڵەی ثقەیذ ذڕیثج یٍزە٘ ەوكەگٛروێذ  هێوّٛزٕەث [َُتُسُّونَػُهمْْ]
كەثێذ کە  پەیٛەٍزە ثەٚەیثەٍەهفَزٕی ثڕٚاكاهاْ  ی گەٚهەیِثەڵێٕی فٛا

 ڕاٍزجٓ ٌەٍەهفَزٕی پەیبِەکەی فٛای گەٚهەكا ٚەک كەفەهِٛێذ:: ثڕٚاكاهاٍْەهەرب 
َْأْقَداَمُكمْْ] َْويُػثَػبِّْت ْيَػْنُصرُْكْم ْهللَا ْتَػْنُصُروا ِْإْف ْآَمُنوا ْالَِّذيَن  ،گوۆ٘ی ثڕٚاكاهاْ ەیئوارە: . (2)[َيَيػَُّها
ای فٛ ،ثقەٍْەهی ی گەٚهە ثکەْ ٚ فٛاپەیبِەکەی  ەٌ یٛأیپْزثەڕاٍزی  ەٛێئ هەگەئ

پێچەٚأەکەیْی ڕٚٚٔە كیبهە  .ٍەهربْ كەفبدٚ  وبدەك ەٛێئ ەٌ یٛأیپْز هەیِ ٚگە
 ثۆیە فٛای گەٚهە ثبٍی ٔبکبد.

٘ۆکبهی ّکَذ ٚ  گەٚهەرویٓ ٔێىاْ ثڕواداساْ ٔبکۆکی پەهرەٚاىەیی ٚ  -04
 :ەٌۀبٚچٛٚٔیبٔ

کەدەثێذ ثضأٓ خىای گەوسە ئەو ڕاعزییە ربڵە دەدارەوە ثەچبوی ثڕواداسأذا 
ویغزی هۀذێک ٌە  ؽکغزەکەیبْ ٌە ئىؽىددا ثەهۆی پەسرەواصەیی و ڕاعیبیی و دؤیب

ٌەو ثبسەیەوە  ثڕواداسأەوە ثىو ٔەوەک ثەهۆی ٔەهبرٕەدی ثەڵێٕەکبٔی خىای گەوسەوە.
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تُْ]دەفەسِىێذ:  ڕاؽکبوأە پێیبْ َْوَعَصيػْ ْاْْلَْمِر ِْح َْوتَػَناَزْعُتْم َْفِشْلُتْم ِْإَذا ْأَرَاُكْمَْماَْحَّتَّ َْما ْبَػْعِد ِْمْن ْم
َتِلَيُكمْْ ْلِيَػبػْ ُهْم َْعنػْ َْصَرَفُكْم ْثَّ ْاْْلِخَرَة ْيُرِيُد َْمْن َْوِمْنُكْم نْػَيا ْالدُّ ْيُرِيُد َْمْن ِْمْنُكْم . وارە: ئێىە (1)[ُتُِبُّوَف

پبػ ئەوەی  ،عەسکەورىثىوْ رب ئەوکبرەی دووثەسەکیی و کێؾە ٌۀێىأزبٔذا دسوعزجىو
و چەک و  چۆڵ دەکبدهەڵذەکبد و گۆڕەپبٔی ؽەڕ  پؾذ عىپبی لىڕەیؼثیٕیزبْ 

کشد و هۀذێکزبْ  عەسپێچی فەسِبٔەکبٔی پێغەِجەسربْ  هێڵٓ،دە عجەخبٔەکبٔیبْ عێ
خىای گەوسەیؼ ثەو  ،ویغزی دؤیب ثەعەسربٔذا صاڵ ثىو و هۀذێکیؾزبْ ویغزی لیبِەد

ڵی دؤیبی کشدْ و ؽەڕی ویغزەی خۆربٔی ٌەگەڵ کشدْ عەسلبڵی کۆکشدٔەوەی ِب
 لىڕەیؾی ٌەثیش ثشدٔەوە رب دەسۀغبِی ؽەڕەکە رەواو پێچەوأە ثىیەوە.

ثە٘ەڵٛێَزی هەسچۀذە ئەَ ئبیەربٔە ڕووی ٌەهەِىو هبوەاڵٔە ثەاڵَ ربیجەرە 
٘برٕە فٛاهەٚە ( یبْ 42( کەً )12ٌەکۆی )ریو٘بٚێژەکبٔی ٍەه ّبفەکە کبرێک 

ٍەهپێچییەی ئەٚأەٚە كەهۀغبِی ّەڕەکە ّبفەکەیبْ چۆڵ کوك ٚ ثە٘ۆی ئەٚ ٚ
هەسگیض ثڕواَ )عەثذوڵاڵی کىڕی ِەععىود دەڵێذ:  ثەرەٚاٚی پێچەٚأە ثٛٚیەٚە.

هەثێذ ثۆ دؤیب ٌەگەڵی هبرجێذ رب ئەو  ەدەکشد کەعێک ٌەهبوەاڵٔی پێغەِجەسٔ
 . (٠)(ئبیەربٔەی لىسئبّٔبْ ٌەعەس هبرە خىاسەوە

ٌەگەسِەی ؽەڕدا پێؾهبرێکی ٔىێ ڕوویذاوە  و ەییذ ٌەو ثبسەیەوە دەڵێذ: )ئێغزبٍ
هەِىو هبوکێؾەکبٔی هێضی پێچەوأە کشدۆرەوە، ئەو پێؾهبرەیؼ ٔبکۆکی و پەسرەواصەییە 
ٌەثڕیبسداْ و داثەؽجىؤی هبوەڵآٔە ثەعەس دوو ثەسەدا: ثەسەیەک کە دەعزکەوری دؤیبی 

و یەکڕیضی و یەک  ِەثەعزە و ثەسەیەکیؼ پبداؽزی دواڕۆژ. ئێغزب دڵەکبْ داثەؽجىوْ
ئبِبٔغی ٔەِبوە، ئێغزب ئەو دڵغۆصی و یەکالثىؤەوەیەی ٌە عۀگی ثیشوثبوەڕدا پێىیغزە 

داوە؛ چىٔکە ؽەڕی ثیشوثبوەڕ وەک هەس  رێکەڵ ثەئبسەصوو ؽەصی دؤیب ثىوە و رێکی
ڕداو ؽەڕێکیؾە ٌە دەسووْ و ؽەڕێکی رش ٔییە، ؽەڕی ثیشوثبوەڕ ؽەڕێکە ٌەگۆڕەپبٔی ؽە
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هیچ عەسکەورٕێک ٌە گۆڕەپبٔی ؽەڕدا ثىؤی ٔییە ثەس ٌەعەسکەورٓ ٌەؽەڕی ٔبخذا و 
 .(٩)(ٔبؿ و دەسوؤذا

دەکشێذ ٌێشەدا ثپشعیٓ و ثڵێیٓ ثبؽە خۆ دووڕوەکبْ هەس ٌەعەسەربی داڕؽزٕی 
کەچی خىای گەوسە ، جىوْ دژی ثڕواداساْداڕؽزٕ ٔەخؾەی ؽەڕەکەوە خەسیکی پالْ

؛ ثەاڵَ پێ ثەخؾیٓی یؾعەسکەورٕعضای ثڕواداسأی ٔەداو ٌەعەس هەڵىێغزی ثەدی ئەواْ 
و   کەط ٌەریشهبوێژەکبْ ثۆ فەسِبٔێکی پێغەِجەس( ٤٣) هەڵەی ڕاڤەکشدٔێکی ٌەثەس

کەِێک صاڵجىؤی ؽەصی دؤیب ثەعەسیبٔذا خىای گەوسە دەسۀغبِی هبوکێؾەکبٔی رەواو 
 .و ئەو وأە لىسعەی داداْ پێچەوأە کشدەوەو ٔەیهێؾذ ثەعەس هبوەاڵٔذا رێپەڕ ثێذ

 ثۆ دوو خبڵ دەگەڕێزەوە:ی ئەَ پشعیبسە وەاڵِ
دووڕوو و دڵٕەخۆؽبٔە ٌە ڕیضی هبوەاڵْ و ثڕواداسأذا هیچ  وثىؤی ئەیەکەَ: 

ڕووداوەکبْ و ثىوْ و ٔەثىؤیبْ ئبساعزەکشدٔی عۀگێک و کبسیگەسییەکی ٔییە ٌەعەس 
 واْ ثڕواداساْ عضا ٔبداد.وەک یەکە و خىای گەوسەیؼ ثەهەڵەو ربوأی ئە

و ذاسی ٌٕەعەس ڕێجبصی ڕاعزٓ و ثبڵەخبٔەی دی و ثڕواداساْ هبوەاڵْدووەَ: 
عی خشاپ و کەسەعەی خشاپی ثىٔیبد دۀێٓ ثۆیە خىای گەوسە ڕێگۀبداد کەخىأبعی 

دؤیبداسی ثۆ ؽەصو ووڕووەکبْ و ثێجبوەڕاْ ثبڵەخبٔەی ێٕٓ، ثەاڵَ دهرێذا ثەکبس ث
ثىٔیبد دۀێٓ ئیزش هەسکێ ثیکبد و ثەهەسچی ثکشێذ پەیىۀذی  ئبسەصووەکبٔییبْ

 .و ئەسصؽێکی ٔییە ثەخىای گەوسەوە ٔییە
عەسکەورٕی  ئەِە وأەیەکی گشٔگشە ثۆ ثڕواداساْ و پێىیغزە رێیجگەْ و ثضأٓ کە

کبٔیبْ ثەڵگەی ثبؽی ئەواْ و ڕەواثىؤی ڕێجبصەکبیبْ ٔییە ثەڵکى ثەڵگەی خشاپی ۀەیبس
  ٔەثىؤەوەِبٔە ثۆ خىای گەوسەو ڕێجبصو پەیبِەکەی.ئێّەو یەکال

ٌە  وبد،ەك ثڕٚاكاهاْ یّىَز یثبٍ رلایەكٚٚ ئب لٛهئبٔلا ٌە ەٌخىای گەوسە 
کیبْ ێكەگێڕێزەٚە، یەک فۆیبْاْ ٔێٛپەهرەٚاىەیی ٚ ٔبکۆکی لا ٘ۆکبهەکەی ثۆ بٔیهكٚٚوە٘

فٛای گەٚهە ئەوەیە کە ٌەٚ ئبیەرەی ٍەهەٚەكایە کەثبٍّبْ کوكٚ ئەٚی رویبْ 
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ِْرُُيُكم]: كەفەهِٛێذ َْوَتْذَىَب ْفَػتَػْفَشُلوا ْتَػَنازَُعوا و  پەسرەواصە ربٔلاۆف ٔبٚە: ٌەٚار. (1)[َوَّل
 .ئەگەه ٔب ّکَذ كە٘ێٕیٓ ٚ ّٛێٕەٚاهیْزبْ ٔبِێٕێذ ٔبکۆک ِەثٓ

خىای گەوسە ٔبیەوێذ عەسەڕای صیبٔە عەعزەیی و ِبدییەکبٔیبْ ٌە کۆربییْلا 
ٚ پبُ ئەٚەی ٘ۆکبهی ّکَزەکەی ثۆ هبوەاڵْ و ثڕواداساْ ثەدڵؾکبوی ثّێٕٕەوە ثۆیە 

ِژكەی  ڕٚٔکوكٔەٚە ثەٚ پەڕی ِیٙوەثبٔییەٚە كڵی ٘بٚەاڵْ ٚ ثڕٚاكاهاْ كەكارەٚە ٚ
َْعَلىَْْوَلَقدْْ]فەهِٛێذ: یبْ كەپێ ٌێقۆّجٛٚٔیبْ پێ كەكاد ٚ َْفْضٍل ُْذو َْواَّللَُّ َْعْنُكْم َعَفا

ِٓ ٘ەه ٌەکبری ڕٚٚكأی ٘ەڵەکەٚە ٌێزبْ فۆّجَٛٚ ٚ ٌێزبْ رٛڕە ٔیُ ٚارە:  .(2)[اْلُمْؤِمِننيَْ
 .ثەهاِجەه ثەثڕٚاكاهاْ ەثێَٕٛٚه ِ ٚ ِیٙوەثبٔیی ىۆه ٚثەفْفٛای گەٚهە ٚ 

ئەِەیِ گؤگزویٓ ٚ پڕ ثە٘برویٓ فبڵی ٘بٚکێْەکەیە کە كەهۀغبِە  
كٚٔیبییەکبْ ٘ەهچۆْ ثٓ گؤگ ئەٚەیە فٛای گەٚهە ٌێّبْ رٛڕە ٔەثێذ ٚ كەه٘بٚیْزەی 
ّکَزەکبْ رٛٚڕەثٛٔی فٛای گەٚهە ٔییە ثەڵکٛ ىٌٍەی ِیٙوەثبٔییەٚ ِەثەٍذ ٌێی ثە 

 ئبگب ٘ێٕبٔەٚەیە ٔەک ٍياكاْ. 
ثەٍەه پەیبَ ٚ  ّبْ٘ەڵەکبٌٔەپێٕبٚ پبهاٍزٕی فۆِبٔلا ٘ەهگیي ٘ەٚڵ ٔەكەیٓ  -01

 :ثەهٔبِەکەِبٔلا ٍبؽ ثکەیٕەٚە
خۆؽەویغزبْ ئبِبٔغی عەسەکیی ٌە ثىوْ و کبسی ئێّەدا پەسعزؼ و ثەسصڕاگشرٕی 

هەِىو پەیبَ و پێغەِجەسأی خىایؼ ٌە پێٕبو  ،ەخىای گەوسەیپەیبَ و ثەسٔبِەکەی 
ئبِبٔغەدا هبرىْ؛ ثۆیە خىای گەوسە ٌەهیچ کەعی لجىڵ ٔەکشدووەو  ثەدیهێٕبٔی ئەو

 .کبٔی خۆی پێ پبعبو ثذادو هەڵەٌەکەداس ثکبد  ٔبکبد کە پەیبِەکەی ئەو
وسسدەکبسییەکبٔی ڕووداوەکبْ و هۆکبسەکبٔی دەکبد  ئەو ئبیەربٔەی ئىؽىد کەثبط ٌە

ثضأٓ کە  ثب خەڵکی ،هەسکبرێک ؽکغزێکی ٌەو عۆسە ڕوویذا کەِەثەعذ ٌێی ئەوەیە 
 .ٔەک خىای گەوسە و پەیبِەکەی هۆکبسەکبْ خۆیبٔٓ
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و ٔەگۆڕْ،  پەیبِی خىاو ثەهبو پێىەسەکبٔی عێگیش)عەییذ ٌەو ثبسەیەوە دەڵێذ: 
ٌەثٕەِبکبٔی رێگەیؾزٓ و خەڵکیؼ ثەئۀذاصەی دووسی و ٔضیکییبْ ٌەو پەیبِەوە 
هەڵەکبٔی ئەواْ ٔبکشێذ  هەڵغىکەورذا دەیپێکٓ یبخىد هەڵەدەکەْ؛ ثەاڵَ هیچ کبد

ثکشێزە ِبڵ ثەعەس پەیبِەکەیبٔەوە یبخىد ٌە ثەهبو پێىەسە عێگیشەکبٔی ٔبگۆڕێذ، ثۆیە 
کبرێک خەڵکی هەڵە دەکەْ ٌە رێگیؾزٓ یبخىد هەڵغىکەود کشدْ ئەو ثبعی هەڵەکەیبْ 

و  چبوپۆؽی ٌەهەڵە دەکبد وەکبرێک ٌەئبِبٔغەکبٔی الدەدەْ ثەالدەس ٔبویبْ دەثبد و
ئەعزۆپبکی  ٔەکبٔییبْ ٔبکبد، ٌەهەس پٍەو پۆعزێکذا ثٓ...و ٌەِەوە ئەوە فێش دەثیٓ کەالدا

...چىٔکە ثەسٔبِەو پەیڕەو ٌە خەڵکی ٌەئبعذ ٌەکەداسکشدٔی پەیبَ و ثەسٔبِەدا ٔییە
وەی ِىعىڵّبٔبْ ثۆیە ِێژوی ئیغالَ ثشیزی ٔییە ٌە..؛ .ْو رەِۀذاسرش خەڵکی گەوسەرش

و ڕەفزبسأەیە کە رەواو ٌەگەڵ ثەهبو  ثەڵکى هەِىو ئەو گىفزبسکشدویبٔە یبْ گىرىیبٔە؛ 
و  ثٕەِب عێگیشەکبٔی پەیبَ و ثەسٔبِەکەیبٔذا یەک دەگشێزەوە؛ وە گەس ٔب ئەوە هەڵە

  .(٩)الدأە و ٔبکشێذ وەک ثەؽێک ٌەئیغالَ یبْ ِێژووی ئیغالِی رەِبؽب ثکشێذ(
 :ِیهشەثبٔیٓصٌٍەی ی فٛای گەٚهە ٌەٍەه ٘ەڵەکبّٔبْ ٍياکبٔ -09

و  عضاکبٔی خىای گەوسە ثکەْ ثەچبوی خەڵآد عەیشیخەڵکبٔی ثڕواداس پێىیغزە 
بٔٓ یثضأٓ کە ئەو عضایبٔە دەسۀغبِی هەڵەکبٔی خۆ یبْ ٌێ وەسثگشْ وپۀذو ئبِۆژگبسی

ِإْذْ] :ذێسِىەفەدەو ثبسەیەوە ٌ وسدگبسەپ یخىا .ٓ دووثبسە ثجٕەوەڵهێٔە و دەثێذ
ْ َْوََّل َْماُْتْصِعُدوَف َْعَلى َُْتَْزنُوا ِْلَكْيََل ِْبَغمٍّ َْغمِّا َْفََََثَبُكْم ُْأْخَراُكْم ِْح ْيَْدُعوُكْم َْوالرَُّسوُؿ َْأَحٍد َْعَلى تَػْلُووَف

ْتَػْعَمُلوفَْ ِْبَا َْخِبٌي َْواَّللَُّ َْأَصاَبُكْم َْما َْوََّل پؾززبْ هەڵکشدثىو  ەو یەوبر وەئ وارە: .(2)[فَاَتُكْم
  وشدْەد یثبٔگپؾزەوە  ەٌ  ؼیسەِجەغێپ و ەوەوشدەدۀ طەو ەٌ ڕاربْ دەکشدو الربْ

؛ ثەاڵَ ئێىە ٌەربو ؽپشصەیی ثذەْ ثەِٕەوە ڵپب و ثۀذەکبٔی خىا ثگەڕێٕەوە:  ىدگەید و
ؽبڵی خۆربْ ثەگىێزبْ ٔەدەکشد؛ هەس ثۆیە خىای گەوسە عضایذاْ و خەَ ٌەدوای خەِی 
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ەی ثەعەسربْ عەس ئەوٌە دڵگشاْ ٔەثٓ رب دوارشیؼ ٌێزبْ خۆؽجىو . (1)ثەعەس هێٕبْ
ٔییەری ەکبٔزبْ و و دسؽزی کبس هبرىوە وە ثؾضأٓ کە خىای گەوسە ئبگبداسی وسد

 .بٔەزدڵەکبٔ
ەیی ٌەهەڵىێغزی هبوەاڵْ و عب عەسٔظ ثذەْ ثەڕێضاْ ٌێشەدا خىای گەوسە گٍ

 [َفََََثَبُكمْْ]دەفەسِىێذ  ىىەڵ: )فعبلجىُ( ثذێسِىۀبف دەکبد ثەڵآَ کبٔیٌێکەورە خشاپە
ٔکە ىچ ؛ی ثڕوأٓ ٔەک عضاو رۆڵەێوارە ئەوەی ثەعەسِبْ هێٕبْ ثەچبوی خەاڵد ٌ

ِەثەعذ ٌێی پەسوەسدەکشدْ و ڕاعزکشدٔەوەی ئێىەیە ٔەک ؽکبٔذْ و ٌۀبوثشدٔزبْ؛ هەس 
ثۆیەیؼ دەفەسِىێذ خەفەری ٌێ ِەخۆْ و ثیشی ٌێ ِەکۀەوە ثەڵآَ پۀذی ٌێ 

 .وەسثگشْ
 :ثیٓ و دادپەسوەس ٌەثڕیبسەکبّٔبٔذا ڕاعزگۆدەثێذ  -07

چۆْ  دەکبد ٌە هۆکبسەکبٔی ڕوودأی کبسەعبرەکەی ئىؽىد ثبطخىای گەوسە کبرێک 
و دووڕووەکبْ دەکبد کە ثەؽێکی عەسەکی ثىوْ  ثبعی هەڵىێغزی ثەدی ثێجبوەڕ

ثڕاواداساْ ٌەهۆکبسی ڕووداوەکبْ ثەهەِبْ ؽێىە ثبط ٌە هەڵىێغزی ٔەؽیبوی هۀذێک ٌە 
هەسوەک هەڵىێغزی هۀذێک ٌەریش  و هۆکبسەکبٔی دەکبد و چبوپۆؽی ٌێ ٔبکبد،

هبوێژەکبْ و ئەوأەی ڕایبٔکشدەوە ثەسەو ِەدیٕە و ئەوأەی ثەثیغزٕی هەواڵی 
ئەِەیؼ ئەو پەڕی دادپەسوەسییە ٌە  عبسدثىؤەوە،  ؽەهیذثىؤی پێغەِجەس

 ەی ثڕواداس ٌێىەی فێش ثیٓ.کە پێىیغزە ئێّو ثڕیبسدأذا  هەڵغۀگبٔذْ
٘ەهچی ثەاڵ ٚ ٔبڕەؽەرییەک ثەٍەه ِوۆڤلا كێذ ثە٘ۆی ربٚاْ ٚ  -01

 :ٍەهپێچییەکبٔی فۆیەٚەیەری
فٛای گەٚهە ٌە چۀلیٓ كەللا ئەَ ڕاٍزییەِبْ ثۆ ڕْٚٚ كەکبرەٚە. ٌەٚأە  

َاْاْٗتَْمَعافِْْاْلتَػَقىْيَػْوـَِْْمْنُكمْْْتَػَولَّْواْالَِّذينَِْْإفَّْ]ْكەفەهِٛٚێذ: ُمُِْْإَّنَّ َكَسُبواَْْماْبِبَػْعضِْْالشَّْيطَافُْْاْستَػَزْلَّ
ُهمْْْاَّللََُّْْعَفاَْوَلَقدْْ  کەیوارە: ئەوأەی کە ٌە ڕۆژی ڕوثەڕوثىٔەوە .(2)[َحِليمٌَْْغُفورٌْْاَّللََِّْْإفََّْْعنػْ

                                                           

 ٚ ٌەكەٍزلأی فۆّەٚیَزبٔییبْ، فەِی وبْەلی٘ەّ، فەِی پێغەِجەه ٌەٚأە فەِی ٍەهپێچی کوكٔی فەهِبٔەکبٔی - 2
 .وبْەٚٚڕكٚٚ ەیلَ ەیبْ ٚوییەهثبىەٍ ەّىَز
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ربواْ و عەسپێچییەکبٔی هۀذێک ٌە ثەهۆی  ؛و ڕایبْ کشد ئىؽىددا پؾزیبْ هەڵکشد
ڕای ئەوەیؼ خىای سەعە .و ثەگىێی ئەویبْ کشد خۆیبٔەوە دەعزەِۆی ؽەیزبْ ثىوْ

 و ثەثەصەییە. گەوسە ٌە گىٔبهەکبٔیبْ خۆػ ثىو، خىای گەوسە صارێکی ثەخؾٕذە
 ەچىٔى؛ ثىو یّبٔیئهەسچۀذە پبڵٕەسی ئەو هەڵىێغزەی هبوەاڵْ کە ڕایبٔکشد 

دەیبٔضأی ثەاڵی ِەسگ ٔیضکە و ئەو کبد ثیشی  ؽىغزجىوْ یرڵەؽب یرىؽ برێکو
و ؽەیزبْ فشیىی داْ ثەوەی کە چۆْ ثەو ربوأبٔەوە دەچٕەوە  ربوأەکبٔیبْ کەورەوە

ثەسدەعذ خىای گەوسە؛ ثۆیە هەڵهبرٓ رب ثزىأٓ رەوثە ثکەْ و ثەڵکى ٌەدەسفەرێکی رشدا 
رشی ؽەیزبْ ثىو  ثەپبکی ثچٕەوە ؽىصوسی خىای گەوسە؛ ثەاڵَ ئەِەیؼ دیغبْ داوێکی

کە چۆْ عەسەرب ربؤەکەی پێکشدْ ئێغزبیؼ ثەهۆی ئەو ربوأەوە ؽەسِەصاسی کشدْ و 
 .ربوأی رشیؾی پێکشدْ
ٚ ٘ەه ٍەثبهەد ثە٘ەِبْ ڕٚكاٚ فٛای گەٚهە ٘ەِبْ ٘ۆکبه ثبً  ٌە ئبیەرێکی رو
ِْمثػْْ]كەکبد ٚ كەفەهِٛێذ:  ُتْم َْأَصبػْ َْقْد ُْمِصيَبٌة َْأَصابَػْتُكْم ِْعْنِدَْأَوَلمَّا ِْمْن ُْىَو ُْقْل َْىَذا َْأّنَّ ْقُػْلُتْم َها َليػْ

َْقِديرٌْ َْشْيٍء ُْكلِّ ْاَّللَََّْعَلى ِْإفَّ ثۆ کبرێک ثەاڵو ٔەهبِەرییەکزبْ هبرۆرە  ەٚە: ئەٚار .(1)[أَنْػُفِسُكْم
پێؼ و رىؽی ؽکغزێکی کبری ثىوْ ٌە ئىؽىددا پێزبْ عەیشە و دەپشعٓ ئەوە چۆْ 

ؽکغذ ثىویٓ و دوژِٕەکبّٔبْ ثەعەسِبٔذا عەسکەورٓ، وە ئێّەی ثبوەڕداس رىوؽی ثەاڵو 
ثیشربْ چۆرەوە کەهەس ئێىە ثىوْ عبسی پێؾى ٌەثەدسدا دوو هێٕذەربْ ثەعەس ئەواْ 

 و ؽەفزب کەعزبْ ٌێ کىؽزٓ و ؽەفزبؽزبْ ٌێ ثەدیً گشرٓ، ئەی پێغەِجەس  هێٕب
ثەهۆی ربواْ و و پێیبْ ثڵێ: ؽکغزی ئەَ عبسەربْ  هۆکبسەکەیبْ ثۆ ڕوؤجکەسەوە

عەسپێچی خۆربٔەوە ثىو ئەوەیؼ ثضأٓ کەخىای گەوسە دەعەاڵری ڕەهبی ثەعەس هەِىو 
 ؽزێکذا هەیە و دەسۀغبِی هەِىو ؽزێکیؼ هەس ثەدەعزی ئەوە.

ثۆیە گشٔگە ِشۆڤی ثڕواداس خۆی ٔەدارە دەعزی ؽەیزبْ و فشیىی فێڵ و 
و ٌەهەس  ەیەهثڕواداس  ۆڤیِش ۆث ەیعۆث چۀذیٓ زبْەیؽرەڵەکەکبٔی ٔەخىاد؛ چىٔکە 

ثۆعەیەکذا دەعزی ٌێی گیش ثێذ ٌەگەڵ خۆی پەٌکێؾی دەکبد ثۆ ثۆعەکبٔی  پێؾزش رب 
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ی ىێربوأ چیه دەیجبرەوە  ثۆعەی یەکەَ کە کىفش و ثێ ثبوەڕییە، چىٔکە ٌەپآػ کىفش
گەوسەرش ٔبِێٕێذ رب پێی ثکبد، هەس ثۆیە صأبیبْ دەفەسِىوْ: )ٌٍظ ثعذ اٌىفش رَ( وارە 

 .(٩)ئەگەس کەعێک کىفشی کشد ئیزش گٍەیی هیچ ربوأیکی رشی ٌێ ٔبکشێذ
  

عەسۀغبَ خىای گەوسە دڵی ئەو هبوەاڵٔە دەدارەوە کە ثەسپشعیبس ثىوْ ٌەو 
ُهمْْْاَّللََُّْْعَفاَْوَلَقدْْ] ؽکغزە و ِژدەی ٌێخۆؽجىؤیبْ پێ دەداد  و پێیبْ دەفەسِىێذ: ِْإفََّْْعنػْ

ٚارە: ٍەهەڕای ئەٚەیِ فٛای گەٚهە ٌێیبْ فۆُ ثٛٚ؛ فٛای گەٚهە . [َحِليمٌَْْغُفورٌْْاَّللََّْ
  .(0)ىارێکی ثەفْٕلەٚ ِیٙوەثبٔە

 :ەوسەگ یخىا ڵپب ەزێخشاپ ٔبدس یووداوڕ کێپبعبو چیهەو ث کێکبر چیه -03
ڕٚٚ كەكاد ٚیَزی فٛای گەٚهەی ٘ەهچی کە ٍەهەڕای ئەٚەی ثبٚەڕِبْ ٚایە 

کە ٘یچ  یەثبٚەڕِبْ ٚا ، ٌە٘ەِبْ کبریْلا٘یچ ّزێک ثێ ٚیَزی ئەٚ ڕٚٚٔبكاد ٌەٍەهە ٚ

                                                           

ی ثکبد؛ چىٔکە ئەوەی ثەالی ئەوەوە ووڕدوو دادەد ڵوەهخۆ ئەگەس ٔەیزىأی ثە ئبؽکشا ثێجبوەڕی ثکبد ئەو کبد  - ٩
 ڵیلب سەع ەوەوسەگ یربوأەث دادەد ڵوەهگشٔگە ئەوەیە کە کەعەکە ٔەڕوارە ثبصٔەی ثبوەڕەوە، ئەگەس ئەوەیؾی ثۆ ٔەکشا 

ئەگەس ٌەوەیؾذا عەسکەورى  ،وەکى دصی و پیبوکىؽزٓ و صیٕب و ٔەهێڵێذ گىێڕایەڵی فەسِبٔەکبٔی خىای گەوسە ثکبد ثىبد
و رەِبؽبکشدٔی ؽەساَ و ئەو ثبثەربٔە، خۆ  ّٔىؤەی دسۆ ٌە ثىبد ڵیسلبەع ەوەثچىو یربوأ ەث دادەد ڵوەهکبد  ٔەثىو ئەو

ثەسەو ربوأە  ئەگەس ٌەَ لۆٔبغەؽذا رىأی دەعزەِۆی ثکبد ئەو کبد هۀگبو ثەهۀگبو ربوأی ال ئبعبیی دەکبرەوە و
ثەکبسە  دادەد ڵوەهؽەیزبْ  وعبەئىکەکبٔیؼ پبساعذ خۆ ئەگەس ِشۆڤ خۆی ٌە ربوأە ثچ .گەوسەکبٔی دەثبرەوە
و ؽزی ثێ  ەبعیپ و ْیۆفضەٌەر عەسلبڵی دەکبد ثەعەیشی: ەؤىّٔ ۆثەوە عەسلبڵی ثکبد  (بد)ِىثبؽڕێگەپێذساوەکبٔەوە 

عىودەوە و ٔبیەڵێذ کبرەکبٔی ٌە خىأبعی و ؽزی ثەعىوددا ثەعەس ثەسێذ. ئەگەس ٌەو ثۆعەیەؽذا ثۆی ٔەگیشا ئەو کبد 
 ثەکبسی ثبؽەوە عەسلبڵی ثکبد رب ثبؽزش و چبکزش ٔەکبد. دادەد ڵوەه
، عەففبٔذا دسوعذ دەثێذی کىڕی عىعّبٔ و وفەع ڕیوىەثذوڕەؽّبٔی عیبْ کێؾەیەک ٌە ٔێىاْ ىێعبسدەگێڕٔەوە  - ٠
ەؽذاسیذ ث ؾذایث١ؼخ اٌوضٛاْ( ) ەٌ ارىشد،ڕ ؾذایئىؽىد ەٌ ذ،یثىوە ٔەئبِبد دسداەث ەڕیؽ ەٌ ۆ: ردەڵێذ ێیپ ؽّبْوڕەثذەع

چىٔکە خێضأُ صۆس ٔەخۆػ  ؛هبرُۀ  سەِجەغێپ یسِبٔەف سەعەٌ دسداەث ەڕیؽ ەٌ پێی دەڵێذ: عىعّبْ واەؾێپ ؟ٔەکشد
 ە، ٌَدأب ۆث یؽەث ٔگەع ەریّیٔەغ ەٌ وبْەذیِىعبه ەٌ هێویە نەوثىو خۆی فەسِىوی ٌەالی ثّێٕەسەوە؛ هەس ثۆیە 

خۆی ِژدەی ٌێخۆؽجىؤی پێذایٓ و ِٓ ئەو ِژدەیەَ ٌە ثەؽذاسیکشدٔی غەصاکە پێ  سدگبسەسوەپ یذا خىایؾئىؽىد ەڕیؽ
ئەعڵی ثەیعەرەکە ثۆ رۆڵەی خىێٕی ِٓ ثىو کە وەک ( ث١ؼخ اٌوضٛاْ)خۆؽزشە. عەثبسەد ثە ثەؽذاسی ٔەکشدٔیؼ ٌە 

ەدا ثگەڕێّەوە؛ هەس چىوثىوِە ِەککە ثۆ دأىعزبٔذ ٌەگەڵ عەسأی لىڕەیؼ و ئەواْ ڕێگەیبْ ٔەد ٔێشدساوی پێغەِجەس
وە ِٓ  ،ەعىعّبٔ یعزەد ەِەئ فەسِىوی: و یپەچ یعزەد سەع ەخغز یاعزڕ یعزەد ٌەثشی ِٓ ثۆیە پێغەِجەسی خىا 

 .ەثبؽزش ێپ َۆخ یعزەد ەٌ َ سەِجەغێپ یعزەد
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ثەڵکٛ ٍەهچبٚەی  فواپ ٔبكهێزە پبڵ فٛای گەٚهە؛ڕٚٚكاٚی کبرێک ٚ ثە٘یچ پبٍبٚێک 
ٚ  ٘ەِٛٚ فواپەیەک فۆِبٔیٓ ٚ ٘ۆکبهەکەیْی ئەٚ کوكەٚأەْ کە کوكِٚبٔٓ

بٔی ّەهػەٚە كەثێذ ٔەک ّزێکی چبهەٍەهەکەیْی ثەگەڕأەٚە ٚ پبثۀلثْٛٚ ثەٍٕٛٚهەک
  رو.

ئەگەس ثەوسدی عەسٔغی دەلەکبٔی لىسئبْ و ثٕەِبکبٔی ؽەسیعەد ثذەیٓ ئەو 
ڕاعزییەِبْ ثۆ دەسدەکەوێذ کە خىای گەوسە هیچ  کبد ٔبیەوێذ ثۀذەکبٔی رىوؽی 

؛ هەس ٌەو پێٕبوەیؾذایە کە ٔبخی هەِىو ِشۆڤێکی ٌەعەس ٓگشفذ ثجثچىکزشیٓ صیبْ و 
ەڕداسی دسوعزکشدوە و عەلڵ و ئیذساکی پێ ثەخؾیىە و پێغەِجەس و پەیبِی عشوؽزی ثبو

ثۆ ڕەوأە کشدوە رب ثەثبؽزشیٓ ؽێىە ٌەدؤیب ژیبْ ثەعەس ثجبد و ٌە لیبِەریؾذا 
ثەثبؽزشیٓ ؽێىە پبداؽزی ثذارەوە، ثەدەس ٌەِە هەسکبد ِشۆڤ رىوؽی صیبٔێک ثىو 

ەی خۆیەوە ئەو صیبٔە ڕوویذاوە دەثێذ ثضأێذ کە ثەهۆی هەڵە یبْ کەِزەسخەِییەک
 ٔەک ویغزی خىا واثىوە صیبٔی پێ ثگەیۀێذ.

ّٔىؤەی ئەَ ثبثەرەیؼ ٌە لىسئبٔذا صۆسە چ عەثبسد ثە ئىؽىد چ ٌە کۆی  
 چیشۆک و ثەعەسهبرەکبٔی رشی پێغەِجەساْ و گەالٔی رشدا ٌەوأە:

َْأَصابَػْتُكْمْ]كەفەهِٛێذ:  ی ئٛؽٛكکۆی کبهەٍبرەکە فٛای گەٚهە كەهثبهەی َأَوَلمَّا
َْشيْْ ُْكلِّ ََْعَلى َْىَذاُْقْلُْىَوِْمْنِْعْنِدْأَنْػُفِسُكْمِْإفَّْاَّللَّ َهاْقُػْلُتْمَْأّنَّ ُتْمِْمثْػَليػْ   .(1)[ٍءَْقِديرٌُْمِصيَبٌةَْقْدَْأَصبػْ

ْ]دەفەسِىێذ:  یبْ کبرێک ثەپێغەِجەس  َْوَما ْاَّللَِّ َْفِمَن َْحَسَنٍة ِْمْن َْأَصاَبَك َأَصاَبَكَْما
ْنَػْفِسكَْ َْفِمْن َْسيَِّئٍة وارە: هەسچی چبکەو ثبؽەیەک دێزە ڕێذ ٌەخىای گەوسەوەیە و . (2)[ِمْن

 هەسچی خشاپەیکیؼ دێزە ڕێذ ثەهۆی کشدەوەکبٔی خۆرەوەیە.
: ذێسِىەفەد دەداد و دەیکىژێذ ەوییەطجیل صٌٍەیەک ٌە پیبوەِىعب  هێوبریبْ 

[ْ ْالشَّْيطَاِف َْعَمِل ِْمْن ُْمِبنيٌَْىَذا ُْمِضلّّ َْعُدوّّ پێی  زبْەیوشدَ ؽِٓ  ەیوبس َە: ئە. وار(3)[ِإنَُّو
 .و الدەسە کشدَ ثەڕاعزی ؽەیزبْ دوژِٕێکی گىِڕاکەس
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ْنَّزَغْ]: ذفەسِىێەدثبط ٌەکشدەوەی ثشاکبٔی دەکبد  ىعفی هێوبریبْ  َْأف ْبَػْعِد ِمن
 پبػ ئەوەی ؽەیزبْ ٔێىأی ِٓ و ثشاکبّٔی رێکذا. : ە. وار(1)[الشَّْيطَاُفْبَػْيَِنَْوبَػنْيَِْإْخَوِتْ

دەکەْ کە هەسگیض ئەوەِبْ فێش ئەِبٔەو دەیەهب ّٔىؤەی رش ٌە لىسئبٔی پیشۆصدا 
و کەِىکىسرییەکبّٔبْ ٔەدەیٕە پبڵ خىای گەوسە ثەڵکى ثیذەیٕە پبڵ ٔەفغی خۆِبْ  هەڵە

ٔییە ثەساِجەس  ویغزی خشاپەیو داوی ؽەیزبْ؛ چىٔکە خىای گەوسە ٌە هیچ کبرێکذا 
 . ثەهیچ کبَ ٌەثۀذەکبٔی
و عیهبٔی ثەچۆکذا کۆسۆٔب ٌە ئبسادایە  ثاڵوثىؤەوەی ڤبیشۆعیٌەَ ڕۆژأەدا کە 

هێٕبوە و گؾذ عىِگەکبٔی ژیبٔی پەک خغزىوە و ڕۆژأە ثەعەدەهب کەط ٌەواڵربٔی 
دؤیب پێی دەِشْ و ٌەو ِبوە کىسرەی رەِۀیب کە رب ئێغزب چىاس ِبٔگی رەوا ٔەکشدووە 

هۀذێک ٌە ثەداخەوە و ثەپێی ئبِبسە فەسِییەکبْ ٔضیکەی ثیغذ هەصاس کەعی کىؽزىە، 
دەثیغزیٓ کە گىایە ئەَ ڤبیشۆعە عەسثبصێکە اص و خەڵکبٔی ثڕواداس ِەالو ثبٔگخى

ٌە کبرێکذا ئەَ ری رب عضای خەڵکی پێ ثذاد، یەٌەعەسثبصەکبٔی خىای گەوسە و ئەو ٔبسدو
ەڵەیە و ٌەوأەیە ثەهۆیەوە رێڕوأیٕێکی خشاپ الی خەڵکی ثەساِجەس ثەخىای ثۆچىٔە ه

ثەهەڵە  دەثێذ داْ ی گەوسەەیٕە پبڵ خىاٌەثشی ئەوەی دەیذێّە ئگەوسە دسوعذ کبد،  
ٕێیٓ کە ثۆرە هۆکبسی ثاڵوثىؤەوەی ڤبیشۆعەکە؛ چىٔکە ئەگەس ثو ربوأەکبٔی خۆِبٔذا 

ڤبیشۆعەکە ثەهۆی خىاسدٔی گۆؽزی ؽەِؾەِەکىێشە و ِبسەوە ثىوثێذ، ئەوە ئەو 
و ؽەساِبٔەْ کە خىا لەدەغەی کشدوْ و ئێّە ثەعەسەڕۆیی خۆِبْ خىاسدووِبٔٓ 

ؽی ئەو ثەاڵیەی کشدویٓ، ئەگەسیؼ ثەهۆی ئەو ؽەڕە ثبیۆٌۆعیەوە ثێذ کەواڵرە رىو
صٌهێضەکبْ عەسلبڵی گەسِکشدْ و ثەسپبکشدٔیٓ دژ ثە گەالٔی عیهبْ ئەوە دیغبْ خۆِبْ 

ئیزش ثۆ ثەسپشعیبسێزییەکە ٌەئەعزۆی خۆِبْ داِبڵیٓ و ثیذەیٕە پبڵ ٌێی ثەسپشعیبسیٓ؛ 
 خىای گەوسە.

کبرێک ثبعی ثاڵوثىؤەی خشاپە و دەسد و ٔبخۆؽییەکبْ ئەوەرب خىای گەوسە 
دەکبد ٌەصەویذا هەسگیض ٔبیذارە پبڵ خۆی ثەڵکى دەیذارە پبڵ کشدەوەی ثەدی خەڵکی 
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َْكَسَبْتْأَْيِديْالنَّاِسْلُِيِذيَقُهْمْبَػْعَضْالَِّذيْ]دەفەسِىێذ:  خۆیبْ و َْواْلَبْحِرِْبَا َظَهَرْاْلَفَساُدِْحْاْلبَػرِّ
ْيَػْرِجُعوفََْْعِمُلوا خشاپە و دەسد ثەهۆی کشدەوەی ثەدی ِشۆڤەکبْ خۆیبٔەوە . وارە: (1)[َلَعلَُّهْم

ثە عەس صەویذا ثاڵوثۆرەوە رب عضای ثەؽێک ٌە وؽکبٔی و دەسیبکبٔذا ٔبڕەؽەری  ثەاڵ و و
ٌەکشدەوە ثەدەکبٔی خۆیبْ ثێزەوە ڕێیبْ و رباڵوەکەی ثچێژْ ثەڵکى ثەخۆیبٔذا ثچٕەوەو 

 دەعذ ٌەخشاپە هەڵگشْ. 
َْوَأْىُلَهاْ]ە ئبیەرەکەی رشدا دەفەسِىێذ: ٌیبْ  ِْبظُْلٍم ْاْلُقَرى ْلِيُػْهِلَك ْرَبَُّك َْكاَف َوَما

کیؾىەس و واڵد و ؽبسەکبْ چبکەکبس و ثبؽجٓ ِەؽبڵە . وارە: ئەگەس خەڵکی (2)[ُمْصِلُحوفَْ
كٚارو فٛای گەٚهە ثبٍی چبهۀٍٛٚی خىای گەوسە عزەِیبْ ٌێجکبد و ٌۀبویبْ ثجبد. 

ٔبٚ ٌەگەالٔی پێِ فۆِبْ ثۆ كەکبد کەچۆْ ثە٘ۆی فواپەٚ ٚ ربٚأەکبٔی فۆیبٔەٚە 
ِْبذَْ]كەفەهِٛێذ:  ٚ ْٛٚچ َْأَخْذَن َْأَخَذْتوَُْفُكَلِّ ْمَّْن ُهم َْوِمنػْ َْحاِصًبا َْعَلْيِو َْأْرَسْلَنا ْمَّْن ُهم َْفِمنػْ نِبِو

َْكاَفْاَّللَُّْلَِيْظِلَمُهْمَْولَ ِكنْْ ُهمْمَّْنَْأْغَرقْػَناَْوَما ْاْْلَْرَضَْوِمنػْ ُهمْمَّْنَْخَسْفَناْبِِو َْوِمنػْ َكانُواْأَنُفَسُهْمْالصَّْيَحُة
٘ۀلێکیبْ  ،ٌۀبٚ ثوك فۆیبٔەٚە  ئەٚأەِبْ ثە٘ۆی ربٚأەکبٔی: ٘ەِٛٚ ەٚار. (3)[َيْظِلُموفَْ
٘ۀلێک ثەڕۆچْٛٚ  ،ٚ چەفّبفە ٚ كۀگ ٘ۀلێک ثە ثوٍٚکە ،٘ۀلێک ثەثەهك ،ثە ثب

٘ۀلێک ثە ٔٛلّکوكْ ٌە ئبٚكا. ٘یچ کبَ ٌەٚأەیِ فٛای گەٚهە ٍزەِی  ،ثەىەٚیلا
رب ثە٘ۆی فواپەکبٔی  فواپەیبْ کوكٚ ٌێٕەکوكْٚٚ ثەڵکٛ فۆیبْ ٍزەِیبْ ٌەفۆیبْ کوك 

 فۆیبٔەٚە ٌۀبٚچْٛٚ.
 :و ثەثەصەیی ثێذِیهشەثبْ و ٌێجىسدە دەثێذ پێؾەوا کەعی عەسکشدەو  -٣٣
 وەک دەصأیٓ هۆکبسی عەسەکی ئەوکبسەعبرەی کە ٌە ئىؽىددا ثەعەس پێغەِجەس 

و هبوەڵآٔیذا هبد ثەهۆی هەڵەی هۀذێک ٌە هبوەاڵْ و ٔبپبکی دووڕووەکبٔەوە ثىو؛  
 :ثەربیجەری ٌەَ عبرە وەخزبٔەدا

 .ٌە ِەدیٕە کشدٔیبْ ثۆ چىٔە دەسەوە صۆس -
 .ؽەڕثەس ٌەدەعزپێکشدٔی ( عەسثبصەوە ٣٣٣ثە )پبؽەکؾەی دووڕوەکبْ  -
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 .ٌەؽبخەکە ریش هبوێژەکبْ هبرٕەخىاسەوەی -
 دا.ؽەڕو گەسِەی  ە گۆڕەپبْهۀذێک ٌەهبوەاڵْ ٌ هەڵکشدٔیڕاکشدْ و پؾذ  -
 .ٌە عەخززشیٓ عبرەکبٔی ؽەڕدا  پێغەِجەس کەیثەدەِەوە ٔەهبرٕی ثبٔگەواصە -
ٌە کبری ؽەڕو  ٌە دووڕووەکبْ ٌەدژی پێغەِجەس ثێ ثٕەِبکبٔی پبگۀذە پڕو -

 .داپبػ رەواوثىؤی ؽەڕ
ثەپێی پێىەس و ثٕەِبکبٔی صأغزی  ٌە کبرێکذا دەثىو کەعبٔی ربوأجبس و ثەسپشعیبس

عەسثبصی ٌەعەس هەس یەکێک ٌەو ربوأبٔە ٌە ثەسدەَ دادگبیەکی عەثبصیذا ٌێپێچیٕەوەیبْ 
عەسەڕای ئەوأە ٌەگەڵ ثکشێذ و عضای پڕثەپێغزی ربوأەکەی خۆیبْ ثذسێٓ؛ ثەاڵَ 

و  عەسصۀؾزی یەک هبوەڵی ٔەکشد هەِىوی و صۆسی صیبٔەکبْ پێغەِجەسی خىا 
، کەط ٔەکشد و ٔەیگىد رۆ ثۆ واد کشد یبْ ثۆ واد ٔەکشدیەک ێچیٕەوەی ٌەگەڵ ٌێپ

ٔەک رۀهب هبوەاڵْ ثەڵکى دووڕووەکبٔیؼ کە پؾکی ؽێشی هۆکبسی ئەو ؽکغزەیبْ 
دەکەوێزە ئەعزۆ، ٔەک هەس هیچ ٌێپێچیٕەوەیەکی ٌەگەڵ ٔەکشدْ ثەڵکى ڕووی ٌێ گشژ 

 عەسصۀؾزی ٔەکشدْ. ٔەکشدْ و ثەرۀهب وؽەیکیؼ ڕەخٕەی ٌێٕەگشرٓ و
ڕەوؽذ ثەسصییەی ِیهشەثبٔی و عیٕەفشاوأی و ٌەثەساِجەس ئەَ عىاِێشی و 

فَِبَماْ]: ێذفەسِىدەپێی  دەکبد وهەڵىێغزەکەی عزبیؾی خىای گەوسە  پێغەِجەسدا 
ُْكْنَتَْفظِّاَْغِليَظْاْلَقْلِبََّْلنْػَفضُّواِْمْنْ ْلِْنَتَْْلُْمَْوَلْو ُهْمَْواْستَػْغِفْرَْْلُمَْْرْٔتٍَةِْمَنْاَّللَِّ . (1)[َحْوِلَكْفَاْعُفَْعنػْ

کە ئبوهب ٌەگەڵیبْ دایٕبوە ئەوە چ عۆصو ِیهشەثبٔییەکە خىای گەوسە ٌەدڵی رۆ : ەوار
ِیهشەثبْ و ٔییبٔی کشدویذ، خۆ ئەگەس کەعێکی دڵڕەق و لغەڕەق ثىویزبیە ئەوە ئبوهب 

 دەوسیبْ چۆڵ دەکشدی.  هەس صوو خۆؽیبْ ٔەدەویغزی و
ثە  [َرْٔتَةٍْ]وؽەی جەسدا ٌِەوەعفی گەوسەیی ثەصەیی پێغەٌێشەدا خىای گەوسە 

 ربەوەئ بْیٔبكیبهی )ٔەکیوە( ٘ێٕبٚە، ئەَ عۆهە گٛىاهّزەیِ ٌە كٚٚ کبرلا ثەکبهكێذ، 
و ٌەعەسو رىأبی هەعزەوەسەکبٔی  دیبسیکشدٔی ئبعزەِە و ەیەوسەگ سۆص ەوەؽز

ٔبگبرە  و ٌەثەس ثچىکی ٌەثبط ٔبیەد و ەثچىو سۆص ەوەؽز ربەوەئ یؼبٔی، ِشۆڤەوەیە
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، ٌە هەسدوو ؽبڵەرەکەیؾذا هۆکبسەکەی ثۆ ئبعزی ئەوەی  هەعزەوەسەکبْ هەعزی پێجکەْ
ئەَ وەعفەی عب  ،ۀْبو ێپ یعزەهەوەسەکبْ عزەهئەوە دەگەڕێزەوە کە ئەو ؽزبٔە 

ٌەثەس  ثبعی دەکبد ثە ٔبدیبسی  خىای گەوسە ثۆ ثەصەیی و ِیهشەثبٔی پێغەِجەس
  کە پێٕبعەیەک ٔییە ثیگشێزەوە.گەوسەیی و ثێ عٕىوسییەری 

و هەڵىێغزی  دەکبد ثۆ کبس  هێؾزب ڕێّٕىویی پێغەِجەسەکەی گەوسە خىای
 :پێی دەفەسِىێذثەساِجەس هبوەاڵٔی و  ثبؽزش

ُهمْْ]  َْعنػْ ؛ چىٔکە ڕاعزە ٌێیبْ ثجىسە و ەئبصاد ثى بْیسدٔەگوارە:  [فَاْعُف
هیچی پێ ٔەگىرىْ و ٌەهەڵەکبٔیبْ ثێذۀگ ثىوە ثەاڵَ ئەِە ئەوە  پێغەِجەسی خىا 

ٔبگەیۀێذ کە ٌەدڵەوە ٌێیبْ ٔیگەساْ ٔییە؛ ثۆیە خىای گەوسە ڕێّٕىویی دەکبد کە 
 ٌەدڵیؾەوە ٌییبْ ثجىسێذ و چبوپۆؽی ٌە هەڵەکبٔیبْ ثکبد.

َْْلُمْْ] ٌەهەس پبػ ئەوەی کە ٌە ِبفی خۆد ٌێیبْ خۆؽجىویذ،  وارە: [َواْستَػْغِفْر
ثۆ ثکە؛ هەس چۀذە داوای ٌێخۆؽجىؤیبْ ٌە خىا عەسپێچییەکی ؽەسعیؼ کە کشدوویبٔە 

ی داوای ٌێخۆؽجىؤ خىای گەوسە خۆی پێؾزش ثەڵیٕی ٌێخۆؽجىؤی پێذاوْ ثەاڵَ
هیچی ٌەدڵذا   دڵٕیبیی صیبرش دەدارە هبوەڵەکبٔی کە پێغەِجەسی خىا  پێغەِجەس

 .ٔەِبوە ثەساِجەسیبْ
غەصایەدا ثەاڵَ ئەواْ هێؾزب  َڕاعزە هبوەاڵْ هەڵەی صۆسیبْ کشد ٌەخۆؽەویغزبْ 

ثۆیە خىای گەوسە عضایەکی گىٔغبویبْ دەداد  ؛ێگەیؾزٕذاْلۆٔبغی فێشثىوْ و پ ٌە
دەکبد کە  ثەڵکى ئبساعزەی پێغەِجەسیؼ ڵەکبٔیبْ ثەڵآَ ثێ هیىایبْ ٔبکبد؛ ٌەعەس هە

 .و ِیهشەثبْ ثێذ رب دەرىأێذ ٌەگەڵیبْ ٌێجىسدە
ئەِەیؼ وأەیەکی گشٔگە و پێىیغزە هەِىو ثەسپشط و ثشاگەوسەیەک پۀذی 
ٌێىەسثگشێذ و ٌێىەی فێشثێذ و ثؾضأێذ کبرێک خىای گەوسە هۆؽذاسی دەدارە پێغەِجەس 

 ۆؽیبْ و پێی دەفەسِىوێذ: ئەگەس کەعێکی دڵڕەق و لغەڕەق ثىویزبیە ئەوە ئبوهب خ
کی کبسی عیبعەد و ٔەدەویغزی و هەس صوو دەوسیبْ چۆڵ دەکشدی. ئەِە ثٕەِبیە

؛ چىٔکە ٌەگؾذ کبیەکبٔی ژیبٔذا هەِىو عەسکشدە و ثەسپشعەکبْ دەگشێزەوەو  کبسگێڕییە
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، ئەی و پێغەِجەسەواثێذ کە ثژاسدەی خىای گەوسەیە   ثۆ پێغەِجەسخەڵکی ئەگەس 
عگە ٌە کبسی دؤیب خەڵک هیچ هیىایەکی لیبِەری دەثێذ ثۆ خەڵکی رش چۆْ ثێذ کە 

 .خەڵکی ثەساِجەس ثەواْ خشاپزش دەثٓثەدڵٕیبییەوە  ، پێیبْ ٔییە
ثەڕێىەثشدٔی  عیّبیو  ثٕەِبکبٔی عیغزەِی عیبعی یەکێکە ٌە ڕاوێژکشدْ -٣٩ 
 :ٌەئیغالِذا دەوڵەد

ڕاوێژی هەس کبسێکی ثکشدایە کە عشوؽزی واثىو   ادپێغەِجەسی خىهەسچۀذە 
ثە هبوەاڵْ و خضِبْ و رۀبٔەد خێضأەکبٔیؾی دەکشد؛ ثەاڵَ ڕاوێژکشدٔی ئەَ عبسە ثۆ 

د دەسۀغبِی خشاپی ٌێ کەورەوە و خۆیؾی پێؾجیٕی ئەوەی دەکشد؛ چىٔکە غەصای ئىؽى
ْٛٚ ٚ ٚەن ڕۆژی ڕْٚٚ كە٘برٕە ڕاٍذ ث ی٘ەِٛٚ ْیفەٚەوبٔیپێؾزش خەوی ثیٕیجىو وە 

٘ەڵٛێَزەی ثٕەِبی وبه ثەڕاٚێژ ووكْ ٌەٍیَزەِی ٍیبٍی  ثەاڵَ ئەٚ ٚیَزی ثەٚ؛ كی
 .ئەٚ كەٚڵەرە ربىەیەكا ثچەٍپێٕێذ، ئەگەه چی ىیبٔێىی وبریْی ٌێ ثىەْ

بػ کۆربییهبرٕی ؽەڕەکە و ٌێکەورە خشاپەکبٔی پ یؼعەسەڕای ئەوە خىای گەوسە
ْاْْلَْمرِْ]دەفەسِىێذ: دەکبد و  فەسِبْ ثە پێغەِجەس  ِْح . وارە: ٌە (1)[َوَشاِوْرُىْم

ثەڕێىەثشدٔی کبسەکبٔزذا ثەسدەواَ ڕاوێژیبْ پێ ثکە و گىێ ثۆ ثۆچىؤەکبٔیبْ ثگشە و 
 ؽکغزی ئەَ عبسە ٌەو کبسە گشٔگە پەؽیّبٔذ ٔەکبرەوە.

چ  دەکشێذ ٌێشەدا پشعیبسی ئەوە ثکشێذ کە ڕاوێژ کشدْ ثۆ پێغەِجەسی خىا 
ٌەالیەْ خىای گەوسەوە ٔیگبی ثۆ ثەهبو عىودێکی هەثىوە، ٌە کبرێکذا ئەو ثەسدەواَ 

 هبرىوە و ئبساعزە کشاوە؟.
و ئبِبٔغی صۆسی  عىود ٌەوەاڵِذا دەڵییٓ ڕاوێژکشدْ ثۆ پێغەِجەسی خىا 

 هەثىوە ٌەوأە:
صیبرش ٌە ثبثەرە ؽەسعییەکبٔذا وەؽی ثۆ دەهبد و  پێغەِجەسی خىدا  -أ  

ثەاڵَ ٌە ثبثەرە کبسگێڕی و ڕاِیبسیی و و دؤیبییەکبٔذا صیبرش کبسی  ؛ئبساعزە دەکشا

                                                           

 (.٩٥٩عىسح آي عّشاْ: اٌَخ ) - ٩
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ٌەعەس ئەصِىوْ و صأیبسی خۆی و هبوەاڵٔی دەکشد؛ گەوسەیی کبسەکەیؼ وای دەخىاعذ 
 . (٩)کە ئەصِىؤی هەِىو الیەک پێىیغذ ثێذ ثۆ ثەڕێىەثشدٔی کبسو ثبسەکبْ

رب عەس ٔبِێٕێذ و پەیبِەکەیؾی ثە ِشدٔی دەیضأی  پێغەِجەسی خىا  -ة
ەکەی ئەوەوە دەعەاڵد کۆربیی پێ ٔبیەد و پبػ ئەو خەڵکبٔێک دێٓ ثۀبوی پەیبِخۆی 

؛ ثۆیە پێىیغزە ثٕەِبکبٔی ثەڕێىەثشدٔی دەوڵەد ثۆ ئەوأەی پبػ خۆی دەگشٔە دەعذ
أە ؽىکّی ٕەوە ربکڕەوب ثەئبسەصووی خۆیبْ و ثۀبوی ئبیداثّەصسێٕێذ و ڕوؤجکبرەوە ر

ِیٍٍەد ٔەکەْ و ثضأٓ کە خىای گەوسە ٌە چۀذیٓ ؽىێٕی لىسئبٔذا فەسِبٔی ثە 
کشدووە کە ڕاوێژ ثە هبوەاڵٔی ثکبد، عب ئەگەس ڕاوێژکشدْ ثۆ ئەو واعت   پێغەِجەس

 و پێىیغذ ثىوثێذ ئەوە ثۆ ئەوأەی پبػ ئەو صیبرش پێىیغززشە و گشٔگزشە.
بوەاڵٔی دەکبد دەیەوێذ گیبٔی پشط ثەه کبرێک پێغەِجەسی خىا  -ط

 کۆڵەکەیکە ئەواْ  ثکبد و ثضأٓ ثەسپشعیبسێزیبْ رێذا دسوعذ هەعزکشدْ ثە
 داهبرىوەکەی.ثەؽێکٓ ٌە ثىٔیبٔذٔەسأی ئێغزب و و ْ ى دەعەاڵرەئثەڕێىەثشدٔی 

دەیىیغذ ٌە ڕێی ڕاوێژکشدٔەوە ئبعۆی ثیشی هبوەاڵٔی  پێغەِجەسی خىا  -ك
ٔە عیبواصەکبْ وا دەکەْ کە وثکبد؛ چىٔکە ثۆچى ێگەؽەی پ فشاوأزش ثکبد و صیبرش

 و ثبؽزشیٕیبْ ثژاسدە ثکبد.ِشۆڤ هەِىو ئەگەسەکبْ ٌەهەِىو گۆؽۀیگبکبٔەوە ثجیٕێذ 
دەکبد کە ڕاوێژیبْ پێ ثکبد  کبرێک خىای گەوسە فەسِبْ ثەپێغەِجەس  -ٖ

هەعذ دەکەْ ثەوەی و  خۆیبْ دەکەْ الی خىای گەوسەو پێگەی ئەوأە هەعذ ثەگشٔگی 
ٔەکبٔیبٔی ال وو ثگشە ثەپێچەوأەوە ثىؤی ئەواْ و ثۆچى خىای گەوسە ٌێیبْ رىڕە ٔییە

 و ِەثەعزە.  گشٔگە
ثهێٕبیە ئەو  پێکشدٔیبْ واصی ٌە ڕاوێژ ؽىد پێغەِجەسی خىا ئەگەس پبػ ئى -ٚ

دڵذا ٌەداخی ئىؽىدی ثەساِجەسیبْ  پێغەِجەسی خىا  کبد هبوەاڵْ هەعزیبْ دەکشد کە
                                                           

و چىؤە عەسووی ثیشە  یش عێی عىپبکەی گىاعزەوەزثۆچىؤی ؽەثجبثی کىڕی ِىّٔٔىؤە: ٌە غەصای ثەدسدا ٌەعەس  - ٩
ئبوەکبٔی ثەدسەوە، ٌە غەصوەی خۀذەق و ٌە کبری هبرٕی عىپبی ثێؾىِبسی لىسەیؼ ثۆ عەس ِەدیٕە ٌەعەس ثۆچىٔی 

 چىؤی خبرىو ئىَعەٌّبٔی فبسعی خۀذەلی ٌەثەسدەَ عىپبی لىسەیؾذا ٌێذا. ٌە پەیّبٕٔبِەی ؽىدەیجییەدا ٌەعەس ثۆ
 چبککشدو ئیؾشاِی ؽکبٔذ. عەٌەِەی دایکی ثڕواداساْ خۆی یەکەَ کەط عەسی
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ّبٔەی پێیبْ ٔەِبوە و گىێ ثۆ ثۆچىؤەکبٔیبْ ٔبگشێذ و ئەِەیؼ زِ هەس ِبوە و
 ثەدڵٕیبییەوە کبسیگەسی خشاپی دەثىو ٌەعەس دڵ و دەسوؤییبْ.

وێژکشدٔەوە ئبعزی صأغزی و ڕۆؽٕجیشی و اٌەڕێی ڕ  ادپێغەِجەسی خى -ى
ثەوەیؼ  و هەڵذەعۀگبٔذ، ثۆ دەسدەکەودهبوەاڵٔی ی یٔی و دڵغۆصوٌێهبرىوی و ثەئەصِى

 و دەیزىأی ٌەو ثىاسەدا عىودی ٌێ دەصأیی هەس یەکەیبٔی ٌەثىاسی خۆیذا یٌێهبرى
 ثجیٕێذ و پؾزی پێ ثجەعزێذ.  

: ڵێذەدٌە پبػ ئىؽىد  دەسثبسەی گشٔگی ثەسدەواِی ثیشۆکەی ڕاوێژکشدْ ذەیع
ؽىسا  ەچىٔى وبد،ۀ ڕاوێژ ەوبس ث پآػ ئەو ؽەڕەەثىو ٌ ۆیخ یِبف  سەِجەغێپ ۆ)خ

 ەیٔاڵرب ۀغبِەئسەد وەئ سرىشد،ەپ یّبٔبٔڵِىعى یضڕی نیە وبٔذاۀبغۆل ٓیخززشەع ەٌ
ٔەوەیەک  ذێوەیەد داۀبغۆل َەٌ غالَیئ َەاڵث دا ڕوویذا؛ەوەڕەؽٌە  ەوٌێکەورەوە 

وە  ،دەگشٔە دەعذ یریەبۆڤِش ِىوەه یریەسوشداەعٌە داهبرىودا  پەوسوەسدە ثکبد کە
ذٔی ٔەوەکبْ و ئبِبدەکشدٔیبْ ثۆ بٔەیگێپیٓ ڕێگب ثۆ ثبؽزشدەیضأی کە  خىای گەوسە

هێٕبٔیبٔە ٌەعەس اڕ پەسوەسدەکشدٔیبٔە ٌەعەس ڕاوێژکشدْ و عەسکشدایەری ِشۆڤبیەری
ئەوەی کە ثبعی ثڕیبسەکبٔی خۆیبْ ثذەْ و دەسۀغبِەکبٔی چۀذ ربڵ و عەخذ ثێذ 

 بْی ثڕیبسەکبٔیٔغبِەسەدو  ەەودەکۀ اعذڕ بْیوبٔەڵەه ْۆچ ٓثگشٔە ئەعزۆ. رب فێشث
گشٔگ  یؼوبٔەبٔیصٔبثٓ و  اعذڕ یشێف ئەواْ رب هەڵە ٔەکەْ ەچىٔى ؛ۆعزەئ ٔەگشەد
ٔەوەیەکی ڕاهێٕشاوی خبوەْ ئەصِىؤی ثەئەِەک پەسوەسدە  عەسۀغبَ ثەِەسعێک ٓییٔ
و صیبٔەکبْ ٌەژیبٔی ٔەوەکبٔذا  و کىسرکشدٔەوەیی هەڵە ێذ؛ چىٔکە کەَ کشدٔەوەث

ثەهبیەکی ٔییە ئەگەس دەسۀغبِەکەی پەسوەسدەکشدٔی ٔەوەیەک ثێذ وەکى ِٕذاڵ 
وەک ثکبد و کبسەکبٔی ثۆ ثەڕێىە ثجبد...ثەسدەواَ پێىیغزی ثەکەعێک ثێذ عەسپەسؽزی 

اڵەی ٔەهێڵیذ ثەپێی خۆی فێشە ڕۆیؾزٓ ثێذ ٌەرشعی ئەوەی ٔەکەوێذ و صیبْ ذئەو ِٕ
بْ پێاڵوەکبٔی ٔەگبد، ٌەَ غەصایەدا هەِىو هبوەاڵْ ثەو پەڕی ئبصادییەوە ثەخۆی ی

ثۆ چىؤی صۆسیٕەی  گىصاسؽزیبْ ٌە ثۆچىٔی خۆیبْ کشد، وە پێغەِجەسی خىدا 
ئەِەیؼ ٌە پێٕبو عێجەعێکشدٔی  پەعۀذ کشد ٌە کبرێکذا عىوس دەیضأی هەڵەیە.
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ٌەعەسکەورٕێکی کبری  ثٕەِبی ڕاوێژکشدٔذا ثىو کە ثەالی پێغەِجەسی خىاوە 
 .(٩)ٌەؽەڕێکذا پێ گشٔگزش ثىو(

هیچ ٌە ئیغالَ و ِێژووە  ثەداخەوە خەڵکبٔێکی ثۀبو ِىعىڵّبْ کە ڕۆِەئ
و پێیبْ  و پەسٌەِبٔی ثە ئێّە دفشۆؽٕەوە یّىوشارید پشؽٕگذاسەکی ٔبصأٓ عیغزەِی

 ،ٌە پێٕبو ئبصادیذائەِە یەکێکە ٌۀبواصەرشیٓ دەعکەورەکبٔی ؽۆڕؽەکبٔی ڕۆژئبوا  وایە کە
ذا هەیە ٌە عىأیبٔەی کە ٌە عیغزەِی دیّىکشاری ئەو وثێ ئبگب ٌەوەی کە هەِى

و ئەو عٕىوس ثەصێٕیبٔەیؼ کە  عیغزەِی ؽىسای ئیغالِیذا ثەصیبدەوە هەیە
 و ئێّە ثبوەڕِبْ پێی ٔییە. ٌەدیّىکشارییەرذا هەیە  ٌە ئیغالِذا ٔییە

ەعەاڵرە و هەس ئەویؼ ئەو کەط و گەي خبوۀی د ئێّە ثبوەڕِبْ وایە کە
دەثێذ ژێشێذ کە ثۀبوی گەٌەوە دەعەاڵد ثەڕێىە دەثەْ؛ ثەاڵَ ثەدەصگبیبٔە هەڵذىداِ

و پبسرێک  عەسوەسی یبعب ثۆ ؽەسعی خىایە و هیچ گەي و ٔەرەوەگەي ئەوە ثضأێذ کە 
ثکبد و ثۆی ٔییە ٌەژێش پەسدەی دیّىکشاعییەد و دەعەاڵری گەٌذا ؽەاڵڵێکی خىا ؽەساَ 
یبخىد  ،یبعبغی ثکبد یبْ ثەپێچەوأەوە ؽەساِێکی خىا ؽەاڵڵ ثکبد و ڕێگەی پێ ثذاد

أە ٌەعٕىوسی دەعەاڵری خىاداْ و وچىٔکە هەِىو ئە ؛عٕىوسەکبٔی ؽەسع ثجەصێٕیذ
 ثەدەسْ ٌەدەعەاڵرەکبٔی خەڵک.

 عەسکەورٓ: و کۆڵەکەکبٔی ەکبٌْە هۆکبسە پؾذ ثەعزٓ ثەخىای گەوسە یەکێک -٣٠
کشد ڕاوێژ ثەهبوەاڵٔی ثکبد و   ئەوەی خىای گەوسە فەسِبٔی ثە پێغەِجەس پبػ

و هەِىو هۆکبسە و ڕێکبسە ِبدییەکبٔی عەسکەورٓ ثگشٔە گىێ ثۆ ثۆچىؤەکبٔیبْ ثگشێذ، 
هۆکبس و هبوکبسێکی رش و ثگشە ئێغزب ڕێّٕىوی دەکبد ثۆ ثەس و دەعزەثەس ثکەْ، 

ەک و ثەدەِەوەهبرٕی خىای گەوسەیە و پێی کۆڵەکەی عەسەکی عەسکەورٓ کە کۆِ
ْاْلُمتَػوَكِِّلنيَْ]دەفەسِىێذ:  ُْيُِبُّ ْاَّللََّ ِْإفَّ ْاَّللَِّ َْعَلى ْفَػتَػوَكَّْل َْعَزْمَت . وارە: پبػ ئەوەی کە (2)[فَِإَذا

ڕاوێژد ثەهبوەڵآٔذ کشد هەس ثژاسدەیەکذ پەعۀذ کشد پؾذ ثەخىا ثجەعزە وئیؾی 

                                                           
 .٥٣٩، ؿ٩عٍذ لطت، فً ظالي اٌمشآْ، ط - ٩
 (.٩٥٩عىسح آي عّشاْ: اٌَخ ) - ٠
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ەوسە ئەو خەڵکبٔەی خۆؽذەوێذ کە پؾزی پێ ٌەعەس ثکە و ثؾضأە کە خىای گ
ٌە ئبیەری پبػ ئەویؾذا عەخذ ٌەعەس هەِبْ کبس دەکبرەوە ثەاڵَ ٌە  دەثەعزٓ.

ٔییە ثەڵکى ثۆ کۆی  ثبصٔەیەکی فشاوأزشدا و ئەَ عبس فەسِبٔەکە رۀهب ثۆ پێغەِجەس 
ْ]ثڕواداسأەو دەفەسِىێذ:  ْفَػْليَػتَػوَكَِّل ْاَّللَِّ وارە: ثب ثڕواداساْ پؾذ ثەخىای  .(1)[اْلُمْؤِمُنوفََْوَعَلى
  ثەخىای گەوسە ثەعزٓ. 

خۆؽەویغزبْ دەعزەثەسکشدٔی هۆکبسە ِبدییەکبْ ثەپێی رىأب و پؾذ ثەعزٓ 
ثەدەعەڵآری ثێ عٕىوسی خىای گەوسە دوو کۆڵەکەی عەسەکی عەسکەورٕٓ ثۆ هەس 

ۀذی دؤیبو دواڕۆژی کبیەیەکی ژیبْ کە ِشۆڤ ثیەوێذ رێیذا عەسکەورىو ثێذ و ثەسژەو
دەعزەثەس ثکبد، وە پؾزگىێ خغزٕی هەس یەکێک ٌەو دووأە ٌەعەس ؽیغبثی ئەوی 

ٕی کبسو رشیبْ کەٌێٕێکی گەوسە عەسەرب ٌە رێگەیؾزّٕبْ ثۆ ئیغالَ و پبؽبْ ٌە عەسخغز
پڕۆژەکبّٔبْ دسوعذ دەکبد؛ ثۆیە خىای گەوسە ٌێشەدا فەسِبْ ثە پێغەِجەس و هبوەڵآٔی 

 ئبگبیبْ ٌەهەسدوو ڕێکبسەکە ثێذ و کبسی پێجکەْ.ۆ ٌەِەودوا ثدەکبد کە 
  :ڕەوؽزێکی ثەسصْو عەسِەؽمی هەِىو ئبکبسێکی عىاْ پێغەِجەساْ  -٣٣

یەکێکی رش ٌەهەڵىێغزە ٔەؽیبوەکبٔی دووڕووەکبْ ٌە کبری غەصای ئىؽىددا 
ثکەیٓ کە ثب چبودێشی ئەو چەک و کەٌىپەالٔە : ئەوەثىو کە ٌە ٔێىاْ خۆیبٔذا دەیبٔگىد

هۀذێک ٌەو دەعکەوربٔە ثۆ خۆی   ثب ِىؽەِّەدۀ ،ٌەعىپبی لىسەیؼ عێ دەِێٕێذ
  . و داثەؽی ٔەکبد ثەعەسِبٔذا ثجبد و لۆسخی ثکبد

َْكافََْْوَما] ئەوأذا دەفەسِىێذ:ٔەؽیبوەی  خىای گەوسە ٌە وەڵآِی ئەو هەڵىێغزە
 ٌە هیچ پێغەِجەسێک ٔەوەؽبوەرەوە: ەوار. (2)[اْلِقَياَمةِْْيَػْوـََْْغلَِّْْبَاَْيَْتِْْيَػْغُللَْْْوَمنْْْيَػُغلََّْأفْْْلَِنِبٍّْ

و ڕووی ٔەداوە کە ٔبپبکی و دصی ٌەدەعزکەورەکبٔی ؽەڕ ثکبد و هەس کەط کبسی ٌەو 
 کەی دێٕٕەوە پێؼ چبو. ییعۆسە ثکبد ٌە لیبِەد ٔبپبک
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ٌەعەس ئەَ  یؼ دەخىێٕشێزەوە و [يُػَغل]ٌە ئبیەرەکەدا ثە  [يَ ُغلَ ] وؽەی
وارە: هیچ کەط ثۆی ٔەثىوە ٔبپبکی دەسهەق ثە پێغەِجەسێک ٌە  خىێٕٕەوەیؼ

 گەوسە یخىأبپبکی ثەساِجەس ثە پێغەِجەسێک ثکبد  طەسوەه پێغەِجەسأی خىا ثکبد و
 .یچبو ؼێپ ەوەزێٕێد ەیوەرەبٔیخ دەبِیل ەٌ

 یسدەگێو ث یپبکەث ذێثەه یواوەر ەڕیثبو واداسڕث ۆڤیِش ەغزیىێپهەس ثۆیە 
 بٔذاەیکەبِەیپ یصۆشیو پ واْەئ ەییوسەگ ەڵگەٌ ەک کێربوأ و ەڵەه سەهەٌ ساْەِجەغێپ

 .ەوەکبرۀ کیە
 :ەبسیسپشعەث یبیدؤ یکبٔەوەکشد ِىوەهەث سەساِجەث ژداڕۆدواەٌ ۆڤِش -٣٤
َّْلَْوُىمَْْْكَسَبتَْْْماْنَػْفسٍُْْكلُّْْتُػَوجَّْْثَّ] خىای گەوسە ٌەو ثبسەیەوە دەفەسِىێذ: 
وارە: هەِىو کەعێک ٌەعەس وسدوو دسؽزی کبسەکبٔی ٌێپێچیٕەوەی ٌەگەڵ . (1)[يُْظَلُموفَْ

 دەکشێذ و کەط ٌەو ڕۆژەدا عزەِی ٌێ ٔبکشێذ.
 دەداد کە هەس کەط خىای گەوسە ٌێشەدا ئەوە ثەگىێی هبوەاڵٔی پێغەِجەسدا 

و ٔیەری خۆیبْ ِبِەڵەیبْ  ثەپێی کشدەوەکبْ ٌەوأەی ثەؽذاسی ئىؽىدیبْ کشدووە
داسی خۆیبْ و دووڕووەکبٔیؼ ثەپێی دووڕوویی ڕواثڕواداساْ ثەپێی ث ،ٌەگەڵ دەکشێذ

 و خىای گەوسە هیچی ٌێ ووْ ٔییە. و ثێ ثبوەڕأیؼ ثەپێی ثێجبوەڕی خۆیبْ.خۆیبْ 
کەی ەخۆؽەویغزبْ ڕاعزە ئەَ ئبیەرە دەسثبسەی ئىؽىد هبرۆرە خىاسەوە ثەاڵَ وار

هەِىو کەط و کبد و ؽىێٕێک دەگشێزەوە و ِشۆڤ هەسچی دەڵێذ یبْ گؾزگیشە و 
دەکبد دەثێذ وەاڵَ و پبعبوی کشدٔەکەی ثۆ لیبِەد ئبِبدە ثکبد و ثؾضأێذ کە 

 ٌەلیبِەد کبسەکەی دێٕٕەوە پێؼ چبوی. 
یەکێک ٌەدسووؽّە ٔبواصەکبٔی ٌێپشعیٕەوەی دوا ڕۆژ ئەوەیە کە هیچ کەط ٌەو 

رۀبٔەد ثێجبوەڕو دووڕووەکبٔیؼ خىای گەوسە ٌەو ثبسەیەوە  ڕۆژەدا عزەِی ٌی ٔبکشێذ
َْكاَفِْمثْػَقاَؿَْحبٍَّةِْمْنْ]دەفەسِىێذ:  ًئاَْوِإْف ْاْلِقَياَمِةَْفََلُْتْظَلُمْنَػْفٌسَْشيػْ َوَنَضُعْاْلَمَوازِيَنْاْلِقْسَطْلِيَػْوـِ
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َْحاِسِبنيَْ ْبَِنا ْوََكَفى ِِْبَا َنا ْأَتَػيػْ ثۆ ا رەساصووی دادپەسوەسی دواییذی وارە: ٌەڕۆژْ.(1)[َخْرَدٍؿ
کشدەوەی  ٔبکشێذ وهیچ کەعێک  هیچ عۆسە عزەِێک ٌە وکشدەوەکبٔی ِشۆڤ دادۀێیٓ 

دەیهێٕٕە عەس ثبػ و خشاپی ِشۆڤەکبْ ئەگەس هێٕذەی یەک گەسدیٍەی ثغىکیؼ ثێذ 
ربی رەساصووەکبٔیبْ و پبداؽزەکەی وەسدەگشْ و خىای گەوسەیؼ ثبؽزشیٕی دادوەسو 

 وْ ٔبثێذ. ێەوسدو دسؽزی کشدەوەکبٔی ِشۆڤ هەیە و هیچی ٌٌٌێپشعشاوەو کە ئبگبی 
و دصو گۀذەڵی دؤیب ثضأٓ کە دەعەاڵرەکبٔیبْ  دەعەاڵرذاسأی عزەِکبس ثۆیە ثب
 ،ثەڕووری ،ٌەثەس دادگبی پەسوەسدگبس ثە ڕعىاییْ عجەی و ئەِڕۆ یب ربعەس ٔبثێذ
ٌەعەس هەس دڵۆپە خىێٕێکی ڕژاو، فٍغێکی دەوەعزێٕشێٓ  ،ثێ دەعەاڵری ،ثەعەسؽۆڕی
، هۀبعەیەکی عبسدی خەڵکی ثەرباڵْ ثشاو یبْ غبصێکی ، لەرشە ٔەورێکپبسەی دصساو

عضای کبسەکبٔیبْ ٌێپێچیٕەوەیبْ ٌەگەڵ دەکشێذ و  ،عزەٍِێکشاو و ثەػ ِەیٕەرکشاو
ثەاڵَ خۆ ٌەو ڕۆژەدا پەؽیّبٔی دادی کەط  ؛وەسدەگشٔەوەو ئەو کبد پەؽیّبْ دەثٕەوە

 ٔبداد.
دووڕوو ثێ خەڵکبٔی کبسی  خەڵکبٔی ثڕواداس ثەکبسی ثەساوسدی هیچ کبد  -٣٥

  :ٔبکشێذ ثبوەڕ
ِْمنَِْْبَسَخطٍَِْْبءََْْكَمنْْْاَّللَِِّْْرْضَوافَْْاتػََّبعََْْأَفَمنِْ]خىای گەوسە ٌەو ثبسەیەوە دەفەسِىێذ: 

ََْواهُْْاَّللَِّْ  ،ئبِبٔغی ڕەصاِۀذی خىای گەوسە ثێذ ێعەو بی: ئبەوار. (2)[اْلَمِصيَُْْوبِْئسََْْجَهنَّمَُْْوَم
کشدەوە خشاپەکبٔییەوە خىای گەوسەی ٌەخۆی  ۆیهەثٌەدؤیب  ەو وایە ەعەو وەئ نەو

خشاپزشیٓ ؽىێٕی ِبٔەوەو رىوڕە کشدثێذ و ٌەدواڕۆژیؾذا عضای دۆصەؿ ثێذ کە 
 ؽەوأەوەیە.

خىای گەوسە دەیەوێذ ٌەڕێی ئەَ ئبیەرەوە دڵی ثڕواداساْ ثذارەوە و رێیبْ 
ثگەیۀێذ کە هەسگیض هیچ کبسێکی خۆیبْ ٌە گەڵ کبسی ثەساِجەسەکبٔیبْ ثەساوسد ٔەکەْ 
و وا هەعذ ٔەکەْ کە هبوکێؾەکبْ چىوْ یەکٓ و ئەگەس ئەِبْ ٌەثەدسدا عەسکەورىْ 
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وەرب ٌە ئىؽىددا ؽکغزیبْ خىاسدووە و ئەگەس ئەواْ ٌەثەدسدا ٌە ثێجبوەڕأیبْ کىؽزىوە ئە
 ئەوەرب ئەِبٔیؼ ٌەئىؽىددا هێٕذەی ئەواْ ؽەهیذیبْ داوە و صیبٔەکبٔیبْ چىوْ یەکٓ.

ثەساِجەسیە ثەڕوؤی ىِەسیؼ ٌەگەڵ ئەثى عىفیبْ ئەو ٔبٌە گفزىگۆکەی پێؾەوا ع
ٚ  فٛا)اٌٍٗ( ئێٛە  و گەٚهەی ئێّەیە ٚ فٛا)اٌٍٗ( هەعذ پێ دەکشێذ کبرێک پێی دەڵێذ: 

ٌە ئێّە ٟ وٛژهاٚەوبٔٓ؛ چىٔکە یەوَبْ ٔیئۀغبِی ّەڕەکبّٔبْ و  ٔییە گەٚهەربْ
 ٌە كۆىەفلاْ. ی ئێىەوٛژهاٚەوبٔ ٚ اْلثە٘ەّز

هەڵغۀگبٔذْ ثۆ خۆِبْ و  ثەپێی پێىەسە دؤیبییەکبْهیچ کبد  ثۆیە ٔبثێذ
ثەسەی ثەساِجەس و وارەی عەسکەورٓ وؽکغذ ثکەیٓ؛ چىٔکە ئەو عۆسە هەڵغۀگبٔذٔە 
کبسێکی کىسرجیٕبٔەیە و خىای گەوسە هبوەاڵٔی ٌێ ثەئبگب دێٕێزەوە و پێیبْ دەڵێذ کە ثب 

گەْ کە ئەواْ ثبؽزشْ ٕەعەسکەورٕی ثێجبوەڕاْ ٌە ئىؽىددا ثەهەڵەیبٔذا ٔەثبد و وا رێ
ثۆیە عەسکەورىْ؛ چىٔکە هەِیؾە ثڕواداساْ عەسکەورىْ ٌە هەس عێگەو پێگەیەک ثٓ و 

کەیؼ ٌە ؽەڕێکی چۀذ کبژێشی کىسد و ڕووثەسێکی عىغشافی دیبسیکشاو ێٍِّالٔ
 هەڵٕبیەد و صۆس ٌەوە صیبرش و فشاوأزشە.

  :ەیەّڕصگبسکشدْ و عەسفشاصی ئێ  بِبٔغی عەسەکی ٌە هبرٕی پێغەِجەسئ -٣٦
ِیهشەثبٔی پێغەِجەسی ٌێجىوسدەیی و  و ئەوی خىای پەسوەسدگبس ثبعی عۆص پبػ 
  ئەوەیبْ ثۆ ڕووْ دەکبرەوە کە هبرٕی ئەو پێغەِجەسەثۆ هبوەاڵْ کشد ئێغزب   ثەو

ئبکبسە ثەسصأەوە خەاڵرێکی خىای گەوسەیە و ِٕەرێکی پڕ ٌە ِیهشەثبٔییە و دەثێذ 
ثڕواداساْ عىپبعی خىای ٌەعەس ثکەْ و دەعذ ثە پەیبَ و ثەسٔبِەکەیەوە ثگشْ و رب 
دەرىأٓ ثەسگشی ٌێجکەْ؛ چىٔکە ربکە ئبِبٔغی ئەو ڕصگبسثىوْ و عەسفشاصی ئەِبٔە، ٌەو 

ُلوْأَنْػُفِسِهمِْْْمنَْْْرُسوَّلًِْْفيِهمْْْبَػَعثَِْْإذْْْاْلُمْؤِمِننيََْْعَلىْاَّللََُّْْمنََّْْلَقدْْ]: وێذپێیبْ دەفەسِىثبسەیەوە  ْيَػتػْ
: ەوار. (1)[ُمِبنيٍَْْضَلؿٍَْْلِفيْقَػْبلُِْْمنَْْْكانُواَْوِإفَْْْوا٘تِْْكَمةَْْاْلِكَتابََْْويُػَعلُِّمُهمَُْْويُػزَكِّيِهمْْْآََيتِوَِْْعَلْيِهمْْ

پێغەِجەسێکی ٌەخۆیبْ ثۆ  ەوای گەوسە ِٕەرێکی گەوسەی ٌەگەڵ ثڕواداسأذا کشدووە خى
 ٓیشیٔبؽ یوؽزڕەگەیۀێذ و ٌەربواْ و ثپێ  ئەویبْفەسِىودەکبٔی رب ڕەوأە کشدووْ 
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شۆی غٔهەس چۀذە ثەس ٌەهبرٕی ئەو ، کبدثو فێشی لىسئبْ و عىٕٔەریبْ  کبرەوەث بْیپبو
  وْ. ىگىِڕایی و ٔەفبِی ث

ِٕەری ثبوەڕهێٕبٔیبْ ثەعەس  ئەَ ئبیەربٔە ثۆ دەِکىرکشدٔی ئەو دووڕووأە ثىو کە
و  دەکشد و صِبٔذسێژیبْ ثەساِجەس دەکشد و هۆکبسی ؽکغزەکەی ئىؽىد پێغەِجەسدا 

سپەسچیبْ دەدارەوە و ٌێشەدا خىای گەوسە ثە صیبٔەکبٔیبْ ثۆ هبرٕی ئەو دەگێڕایەوە؛
ڕاعزە و ئەگەس ثەگىێی  دەیڵێٓ پێچەوأەکەیئەوەی ئەواْ پێیبْ دەفەسِىوێذ: 

پێغەِجەسیبْ ثکشدایە هەسگیض وایبْ ثەعەس ٔەدەهبد و ئەوەی ثەعەسیبْ هبرىوە ثەهۆی 
 عەسکێؾی خۆیبْ و عەسپێچیکشدٔی فەسِبٔەکبٔی ئەوەوە ثىوە.

ٌە ئبیەرێکی رشدا ڕاؽکبوأەرش لغە ٌەعەس ئەو هەڵىێغزەی دووڕووەکبْ دەکبد و 
َْىداُكْمْ]دەفەسِىوێذ:  َْأْف َْعَلْيُكْم ْاَّللََُّّْيُنُّ َْبِل ِْإْسَلَمُكْم َْعَليَّ َّْتُنُّوا َّْل ُْقْل َْأْسَلُموا َْأْف َْعَلْيَك َّيُنُّوَف

ْصاِدِقنيَْ ُتْم ُْكنػْ ِْإْف ّياِف وارە: ئەوأە ِٕەری ئەوەد ثەعەسدا دەکەْ کە ِىعىڵّبْ . (1)[ِلَْلِ
وەڕەکەربٔذا دەثىو ثزبٔضأیبیە کە ئێىە ثىوْ!! ثڵێ ئەگەس ئێىە ڕاعززبْ ثکشدایە ٌە ثب

ِٕەرجبسی خىای گەوسەْ کە ِٕی ثۆ ڕەوأە کشدووْ و ڕێّٕىوی کشدووْ ثۆ ثبوەڕو 
 ڕێگەی ڕاعذ.

و دوێٕێ  یدووڕووەکبٔصِبٔذسێژی ثەداخەوە ئەِڕۆ ٔەیبسأی عىٕٔەد هەس هەِبْ 
دووثبسە دەکۀەوە کبرێک دەڵیٓ عىٕٔەد و فەسِىودەکبٔی  ثێ ؽىسِەرییەکبٔی ئەواْ

 ثۆیە پێىیغزە؛ ەْیەکڕیضی ِىعىڵّبٔبْ پەسد دەکصیبدەْ و ئەسکٓ و  پێغەِجەس 
ثێ ئبگب ٌەوەی کە هبوکێؾەکە ثەپێچەوأەوەیە و رۀهب کبس ثەلىسئبْ ثکەیٓ، 

گەیؾزٕی پەسرىاصەییەکەی ئیّە ثەهۆی دوس کەورٕەوەِبٔە ٌەعىٕٔەد و ؽێىاصی رێ
 پێغەِجەسو یبسأی پێؾیٓ ٌە ئیغالَ و دەلەکبٔی لىسئبْ و ثەداخەوە ئەگەس ئەوأە ٌە
ئەٌف و ثێی لىسئبْ رێجگەیؾزٕبیە دەثىو لغەی ئبوهبیبْ ٔەکشدایە؛ چىٔکە خىای گەوسە 

پێکەوە وەک  [َوا٘تِْْكَمةَْْاْلِكَتابَْ]دا ثبعی آي ػّواْ( ی پێؾىوی عىسەری )هەس ٌەو ئبیەرە

                                                           
 (.٩٧عىسح اٌؾغشاد: اٌَخ ) - ٩
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ٌە  لىسئبٔە و [اْلِكَتابَْ] ِەثەعذ ٌە دوأەیەکی ٌێک دأەثڕاو دەکبد و صأشاویؾە کە
  .عىٕٔەرەکبٔی عەسوەسِبٔە یؼ [ا٘تِْْكَمةَْ]

و ڕووخبو هەْ هەسچی ٔەهبِەری  الدەس هەڵێِۆو هەس ٌەو ثەسەیەی ئەوأذا
دەیذۀە پبڵ ئیغالَ عیغزەِە عیبعیە ثىدەڵ و فؾەڵەکبٔیبْ هەیە دەعەاڵرە گۀذەڵ و 

ڕۆژێک  و ِىعىڵّبٔبْ ثێ ئەوەی ئەوأەی ئەو ٔەهبِەرییەیبْ ثەعەس ئێّە هێٕبوە 
ئەوەی کشدثێذ چ عبی یبْ ثبعێکیبْ ثەچبکە ٌەڕۆژاْ لغەیەکی خێشیبْ ثۆ ئیغالَ 

ٕێک کۆِکبسی هەِىو ڕەوؽزە ثەسصەکبْ و ئبکبسە یئبخش ئبیعێجەعێیبْ کشدثێذ. 
دژ  وە ،ۀەکبٔی کۆِەاڵیەری یبعبیی ثبصسگبٔی ئبثىسی ڕاِیبسیعىأەکبْ ثێذ ٌەگؾذ الی

ثێذ ثەهەِىو دیبسدەیەکی دصێى کە صیبْ ثەربک یبْ کۆِەڵگە ثگەیۀێذ و ڕێگە چبسەی 
گىٔغبوی هەثێذ ثۆ گؾذ گشفزەکبٔی ِشۆڤ؛ ثۆ دەثێذ ثەسپشعیبس ثێذ ٌەو هەِىو 

 .؟!!!ٔەهبِەرییەی کە خەڵکبٔی رش ثەعەس ئێّەیبْ هێٕبوە
شفزی ئێّە ئەوەیە هەسچی ثە ٔەژادو ٔبعٕبِە ٔبوی ِىعىڵّبٔی پێىە ثىو ئیزش گ

ٌە ژیبٔیب رۀهب ثۆ ئەگەس چی کەعەکە  ؛ئێّە هەسچی ثکبد ٌەچبوی ئیغالِی دۀبعیٓ
عبسێکیؼ کڕٔىؽیکی ثۆ خىا ٔەثشدثێذ و ثبؽەیەکی ئیغالَ ثەدەِیب ٔەهبرجێذ و 

پڕ ثەدەَ هبواس ثکبد و ثڵێذ ِٓ  و ثێذدژە دیٓ و دووس ٌەخىا  یوی ثەسٔبِەگۆؽکشا
ڕۆژی خغزجێزە عەس یەک ثۆ دژایەری کشدٔی ئیغالَ و  و ؽەو وِىعىڵّبْ ٔیُ 

 ِىعىڵّبٔبْ. 
ەسچی رش ئیغالَ ثشیزییە ٌەو دەلبٔەی ٌەدورىێی لىسئبْ و عىٕٔەرذا هبرىوْ و ه

و  دووأە و صادەی ثیشی ِشۆڤەکبٔە و ٔبکشێذ هەڵە هەیە ٌێکذأەوەیە ثۆ ئەو
کەِىکىسرییەکبٔی ٌەعەس ئیغالَ ثکشێزە ِبڵ. کێیؼ ڕەخٕەی ٌەئیغالَ هەیە دەثێذ 

 .و ؽێىاصی رێگەیؾزّٕبْ ٌە ئیغالَ ِبٔبْئبکبسی ئێّەو ٌەدەق هەیجێذ ٔەک ٌە
ثەثەسپشعیبس  ثۆیە ٔبکشێذ پەیبِی پیشۆصی ئیغالَ و پێغەِجەسە عەسوەسەکەی 

وا ثیش  یؼهەس کەع. بْ کە ڕوودەدادکزشیٓ هەڵەی ِشۆڤەکىثضأشێذ ثەساِجەس ثەثچ
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ثکبرەوە ئەوە دیبسە ٌە وأەکبٔی ئىؽىد ؽبڵی ٔەثىوە و هەِبْ لغەی دووڕووەکبْ 
 دووثبسە دەکبرەوە.

ٌۀبفلا كٚژِٓ ٚ  ْ ثەڵآٌَەڕیيەکبٔی ئێّەكا ثە ڕٚکەُ فەڵکبٔێک ٘ەْ -27
 ٔبپبکٓ: ٚ كٚٚڕٚٚ
 یکبٔەضەڕیٌ ْەه کێکبٔەڵخ ٓیو ثضأ ذێث ِبْۆخەئبگبِبْ ٌ واَەسدەث ەغزیىێپ

و ٔبپبکٓ و  ووڕدوو ٔبخذاەٌ َەاڵث ؛ْەدەد ؾبْیٔ بْۆیخ ىاْیو پؾز عذۆد کەو داەّێئ
ِەرشعی ئەَ عۆسە کەعبٔە ٌە ؛ چىٔکە ْەکەکبسد سەساِجەث ەیسەث یٔذەوەسژەثەٌ

ِەرشعی ثێجبوەڕاْ و ئەوأەی ثەئبؽکشا دژایەریّبْ دەکەْ صۆس صیبرشە؛ هەس ثۆیە خىای 
یەک عىسەری لىسئبٔی ربیجەد کشدووە ثۀبوی ئەوأەوە و ٌەچۀذیٓ عىسەری گەوسە 

صۆس عەخذ ٌەعەس هەڵىێغزە  آي ػّواْ(و )رٛثخ( رشیؾذا وەک عىسەرەکبٔی )
و ثؾضأٓ  ثەدەکبٔییبْ دەکبرەوە رب ثڕواداساْ ٌێیبْ ثەئبگبثٓ و ثزىأٓ ثیبٕٔبعٕەوە

ىؤێکی عشووؽزی و ؽەرّییە؛ چىٔکە عۆسە کەعبٔە ٌەڕیضی ثڕواداسأذا ث وکەثىؤی ئە
ئەِبٔە  -کەثبؽزشیٕی ٔەوەو ّٔىؤەی ثڕواداسیٓ -ئەگەس ٌەڕیضی یبسأی پێغەِجەسدا

ثىٔییبْ هەثىوثێذ و ئەَ هەِىو ڕۆڵە ٔەسێٕییەیبْ هەثىوثێذ ئەوە ثەدڵٕییبییەوە 
 ٌەڕیضی ٔەوەکبٔی دوای ئەوأذا ڕێژەیبْ صیبرشەو ڕۆڵیبْ کبسیگەسرشە.

خىای گەوسە ٌە یەکێک ٌەدیّۀەکبٔی ئىؽىددا ٌەو ثبعە دەدوێذ و پێّبْ 
َْولِيَػْعَلمََْْولِيَػْعَلمَْْاَّللَِّْْفَِبِإْذفِْْاْٗتَْمَعافِْْاْلتَػَقىْيَػْوـََْْأَصاَبُكمَْْْوَما]دەفەسِىێذ:  َْنفَػُقواْالَِّذينَْْاْلُمْؤِمِننَي

َْأقْػَربُْْيَػْوَمِئذٍْْلِْلُكْفرُِْْىمَّْْْلتػَّبَػْعَناُكمِْْْقَتاَّلًْْنَػْعَلمَُْْلوْْْقَاُلواْاْدفَػُعواَْأوِْْاَّللََِّْْسِبيلِِْْحْْقَاتُِلواْتَػَعاَلْواَْْلُمَْْْوِقيلَْ
ُهمْْ  . (1)[َيْكُتُموفَِْْبَاَْأْعَلمَُْْواَّللَُّْْقُػُلوِِبِمِْْْحْْلَْيسَِْْبَِفْػَواِىِهْمَْماْيَػُقوُلوفَِْْلَِلّيَافِِْْمنػْ

دووڕووەکبْ و هەڵىێغزە ٔەخىاصساوەکبٔیبْ دەکبد ٌە ئەَ ئبیەربٔە ثبط ٌە پالٔی 
یەکێک ٌەدیّۀەکبٔی ئىؽىدا و ٌەو کبرەی کەعىپبی ثڕواداساْ و عىپبی لىسەیؼ ٌێک 

( چەکذاس ٌە دووڕووەکبٔی ٣٣٣عەثذوڵاڵی کىڕی ئىثەیی ٌەگەڵ  ) دەسکەورٓ ئەوەثىو
ی عىپبی لىسەیؼ هبوەڵی ثەِەثەعزی ڕوخبٔذٔی وسەی ثڕواداساْ و ثەسصکشدٔەوەی وسە

                                                           
 .(297) ٍٛهح آي ػّواْ: ا٠٢خ - 2
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پیبوێکی  ساَەؽ ڕیوى یڵاڵثذوەعکە دیّۀەکەیبْ دەثیٕی ثڕیبسی گەڕأەوەیبٔذا، 
 ڕیىک یڵاڵثذوەعئۀصبسی ثەڕێضو لغەڕۆیؾزىو ثىو ٌەِەدیٕەدا کە ئەو هەڵىێغزەی 

 ْىشدێٌ یرىبو هبوەڵەکبٔی ثیٕی صۆسی پێٕبخۆػ ثىو، چىوە عەس ڕێگەکەیبْ و  ییەثئى
خضِەکبْ رکبیە کبسی ْ[اْدفَػُعواَْأوِْْاَّللََِّْْسِبيلِِْْحْْقَاتُِلواْتَػَعاَلْوا]گىرٓ:  کبسی وا ٔەکەْ و پێی

ثەس ِەدەْ و خۆربْ و ئێّەیؼ ؽەسِەصاس ِەکەْ،  وا ِەکەْ و پؾزی پێغەِجەس 
، ای گەوسە و پبساعزٕی پەیبَ و پێغەِجەسەکی ثغۀگیٓخى یٕبوێپ ەٌثب پێکەوە  سْەو

یبْ هەس ٔەثێذ ٌە پێٕبو پبساعزٕی ؽبسی ِەدیٕە و ؽەسەفی خۆربْ ثغۀگٓ کە لىسەیؼ 
 ،هەس ٔەثێذ ئێّە کەعىکبسی خۆربٔیٓ و ثەسگشی ٌە ئێّە ثکەْ ۆخصەفەسی پێ ٔەثبد، 

ٔەکبّٔبْ و ٌە دا و  ڵغەد بْ ثەسداوەرەیوبٔەوؽزش و  عپەئ ؼڕەیلى ەژڕۆ عێ ربەوەئ
ثەثێ ئەوەی ؽغبة ثۆ یەک کەط ثکەْ؛ خۆ ئێّە  یبٍٔەوەڕێٕٓەد ّەداێئ یوبٔەثبخ

ثبثە هەس ٔەثێذ ثّێٕٕەوە و  ٌەعەسدەِی ٔەفبِیؾذا ئەَ ثێڕێضییەِبْ لجىڵ ٔەکشدووە.
 ؽەڕ ِەکەْ ثەاڵَ ڕەؽبیی ئێّە صیبد ثکەْ.

وارە: ئێّە دڵٕیبیٓ کە لىڕەیؼ ثۆ  [َّلتػَّبَػْعَناُكمِْْْقَتاَّلًْْنَػْعَلمَُْْلوْْ]ٌەوەاڵِذا گىریبْ: 
ؽەڕ ٔەهبرىوە و ؽەڕیؼ ڕوو ٔبداد، خۆ ئەگەس ثّبٔضأیبیە ؽەڕ ڕوو دەداد ٌەگەڵزبْ 
دەِبیٕەوە، خۆ ئەگەسیؼ ؽەڕ ڕوو ثذاد ئەوە ؽەڕی ئێّە ٔییە و ئێّە هیچّبْ ٌەگەڵ 
لىڕەیؼ ٔییە ئەواْ ثۆ ؽەڕی ِىؽەِّەدو خضِەکبٔی خۆیبْ هبرىوْ ثب ِىؽەِّەدو 

بوەاڵٔی ثچٓ ئەو ثبثەرەیبْ ٌەگەڵ یەکال ثکۀەوەو ئێّە ؽەڕی لىڕەیؾّبْ پێ ٔبکشێذ ه
 و دەگەڕێیٕەوە.

ُهمَْْْأقْػَربُْْيَػْوَمِئذٍِْْلْلُكْفرُِْْىمْْ]خىای گەوسە ٌەوەاڵِذا پێیبْ دەفەسِىوێذ:  ِْلَِلّيَافِِْْمنػْ
َْماْيَػُقوُلوفَْ ئەوأە دسۆ دەکەْ و ٌە . ٚارە: [َيْكُتُموفَِْْبَاَْأْعَلمَُْْواَّللَُّْْقُػُلوِِبِمِْْْحْْلَْيسَِْْبَِفْػَواِىِهْم

و  خىای گەوسە ئبگبی ٌۀیەری دڵیبٔە ثەسەی کىفشەوە صیبرش ٔضیکٓ رب ثەسەی ثڕواداساْ و
ئەوەی ٌەدڵیبٔذا پۀهبٔی دەکەْ صۆس عیبواصە ٌەوەی ثەدەَ دەیڵێٓ و ثبٔگەؽەی ثۆ 

 دەکەْ.
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 هیچ ؽزێکی رش ٔەرشعٓ:گە ٌەخىا ٌە عثڕواداساْ دەثێذ  -٣٨
دەکبد   پێغەِجەس ئەو هبوەاڵٔەی هەڵىێغذ و ڕۆڵی خىای گەوسە عزبیؾی
و  ثشیٓ و ئبصاس ِىوەه یاەڕسەع وداوەکەی ئىؽىد ووکەهەس پبػ ڕۆژێک ٌە ڕ

داوایکشد خۆیبْ کۆثکۀەوەو ؽىێٓ عىپبی   کبرێک پێغەِجەسٔبڕەؽەرییەکبٔیبْ، 
ثەپەٌە هبرٕە  بْیوبٔڵەِبەٌلىسەیؼ ثکەوْ رب رۆڵەی ؽەهیذأی ئىؽىدیبْ ٌێجکۀەوە 

چىوْ و یەک کەعیؾیبْ ٌێ دوا   و ثەدەَ ثبٔگەواصەکەی پێغەِجەسەوە دەسەوە
 ٔەکەود.

دەکبد و ٌەثبسەیەوە  ە ِەسدأەیەی هبوەاڵْغزێىەڵهگەوسە عزبیؾی ئەَ  یخىدا
ُهمَْْْأْحَسُنواْلِلَِّذينَْْاْلَقْرحَُْْأَصابَػُهمَُْْماْبَػْعدِِْْمنَْْْوالرَُّسوؿَِّْْلِلَِّْْاْسَتَجابُواْالَِّذينَْ]: ذێسِىەفەد َْواتػََّقْواِْمنػْ

ثەدەَ ثبٔگەکەی عەسەڕای ئبصاس و ثشیٓ و ٔبڕەؽەرییەکبٔیبْ  ەیوأەئوارە: . (1)[َعِظيمَْأْجرٌْ
هەس یەک  ئێّە پبداؽزی گەوسەی، هبرٓ  ەکەیەوەپێغەِجەس و ثبٔگەکەی خىای گەوسە

 .دەدەیٕەوەو خىا ٔبعبٔە  کبس ٌەو چبکە
  ثىو خۆؽەویغزبْ عەسٔظ ثذەْ ٌێشەدا خۆ فەسِبٔەکە فەسِبٔی پێغەِجەس

ثەاڵَ خىای گەوسە دەیذارە پبڵ خۆی و ثگشە خۆیؾی پێؼ دەخبد رب ئێّەی ثڕواداس 
وەک گىێڕایەڵی   کە گىێڕایەڵی کشدٔی فەسِبٔکبٔی پێغەِجەس ٌەوەی ؽبڵی ثکبد

، ئەِەیؼ ثەڵگەیەکی وایەکشدٔی فەسِبٔەکبٔی خىای گەوسە وایە و پێچەوأەکەیؾی هەس 
رشی دەِکىرکەسە ثۆ ئەو دووڕووأەی دەیبٔەوێذ ٌە ژێش پەسدەی لىسئبٔیجىؤذا دژایەری 

 .و عىٕٔەرەکبٔی ثکەْ  پێغەِجەس
سدەواَ دەثێذ ٌەعەس عزبیؾکشدٔی هەڵىێغزی ِەسدأەیبْ و خىای گەوسە ثە

ْفَػَزاَدُىمَْْْلُكمَْْْٓتَُعواَْقدْْْالنَّاسَِْْإفَّْْالنَّاسَُْْْلُمُْْقَاؿَْْالَِّذينَْ]:  ذێسِىەفەد َْوقَاُلواِْإّيَانًْْفَاْخَشْوُىْم
ٔەخۆؽەکبْ پێیبْ دەگىرٓ . وارە: ئەوأەی کەدووڕوو دەسووْ (2)[اْلوَِكيلَُْْونِْعمَْْاَّللََُّْْحْسبُػَنا

ثۆ ثى عىفیبْ و عىپبی لىسەیؼ خۆیبْ چىٔکە ئە ؛َ عبسە دەثێذ ثەرەواوی ثزشعٓئە

                                                           
 (.٩٧٠عىسح آي عّشاْ: اٌَخ ) - ٩
 (.٩٧٣عىسح آي عّشاْ: اٌَخ ) - ٠
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و ئەِغبسە رب ثەرەواوی ٌۀبوربْ ٔەثەْ دەعذ ٌەکىؽزٕزبْ  ؽەڕی ئێىە ڕێک خغزۆرەوە
ثەڵکى  ؛ثەاڵَ  ئەو لغبٔە هیچ کبسیگەسی خشاپی ٌەعەس دسوعذ ٔەکشدْ .(٩)کۆرب ٔبکەْ

کشدْ و خۆڕاگشی صیبرش کشدْ و گىریبْ: ئێّە خىاِبْ  أەوە ثبوەڕی پزەورشثەپێچەو
و هەسکەعیؼ خىای ٌە پؾذ ثێذ ٌەهیچ ؽزێکی رش عڵ  ٌەپؾزە کە ثبؽزشیٕی پؾزیىأە

 ٔبکبد.
ئەِبٔە ئەوۀذە ثبوەڕیبْ ثەکۆِەک و پؾزیىأی خىای گەوسە پزەو ثىو ٔەک 

دؤیب ٔەثىو؛ ثۆیە خىای گەوسە ٌە ئبیەرەکەدا ثبکیبْ ٌە لىسەیؼ ثەڵکى ٌە هەِىو هێضی 
ٔبفەسِىێذ: لىسەیؼ خۆی ثۆ ؽەڕی ئێىە ئبِبدە دەکبد ٌە کبرێکذا ثبعەکە ثبعی عىپبی 

ثێ ثبک و  ەێذ هەِىو خەڵکی، عەسەڕای ئەوەیؼ ئەواْ ئەوۀذىلىڕەیؾە؛ ثەڵکى دەفەسِ
  یبْ. ێٌْ ەد ثىٕثێ ِ

 ەٌ یچیه رۆِبسیبْ کشددا األٍل( ؽّواء ) ەیصوەغ ەٌو عەسوەسیەی هبوەاڵْ ەئ
یبْ ٔەثیٕیجىو ؽىغزاْ ثەس ٌە ئىؽىد وەئ ەچىٔى ؛ثىوۀ ِزشەئىؽىد و یوبٔییەسەسوەع

ثۆیە عەسوەسییەکی ، و ٌە ئبصاسەکبٔی رێذەگەْ ثەاڵَ ئێغزب ربِی ربڵی ؽکغذ دەصأٓ
ثٓ عەسەڕای ثشیٓ و ئبصسەکبٔیبْ ثەو گىڕو ریٕەوە ئبِبدە  گەوسە ثىو ثۆ ئەواْ کە

 ڕووثەڕووی ئەو عىپبیە ثجٕەوە کە دوێٕێ ئەو ؽکغزە گەوسەیەی ثەعەس هێٕبوْ.
ە ثجەعزێذ خىای گەوسە ؽەڕی خەڵکی ٌەکۆڵ سهەس کەط پؾذ ثەخىای گەو -٣٩

 :دەکبرەوە و ٌەهەسچی دەرشعێذ پۀبی دەداد
ە ِەسدأەیەی هبوەاڵٔذا کە ٌەغەصوەی خىای گەوسە ٌە پبداؽزی ئەو هەڵىێغز

ُْسوءٌَّْْيَْسْسُهمَْْْلََْْْوَفْضلٍْْاَّللَِِّْْمنَْْبِِنْعَمةٍْْفَانْػَقَلُبوا]ەفەسِىێذ: بْ دیپێ ٔىأذیبٔذؽّواء األٍل( )
ی ِەثەعزیبْ ڕەصاِۀذی خىاوارە: ئەوأە . (2)[َعِظيمَْفْضلٍُْْذوَْواَّللَُّْْاَّللَِِّْْرْضَوافََْْواتػَّبَػُعوا

ٔیعّەد و ِیهشەثبٔی  و وەییەذٔگەڕأثەعەالِەری ؛ ثۆیە خىای گەوسەیؼ گەوسە ثىو

                                                           
 اٌمٍظ( ثىو کەهبوەاڵٔیبْ ثیٕی ویغزیبْ ثیبٔزشعێٕٓ و وایبْ پێگىرٓ.ئەِە لغەی کۆِەڵێک ٌە هۆصی )عجذ  - ٩

 (.٩٧٤)عىسح آي عّشاْ: اٌَخ  - ٠
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خىای گەوسە خبوەْ و بْ پێ ثگبد ؾیخۆی ڕؽذ ثەعەسیبٔذا و ٔەیهێؾذ ثچىکزشیٓ صیبٔی
 ِٕەد و ثەخؾؾی صۆسە ٌەعەس ثۀذەکبٔی. 

ٌە پێٕبوی خىادا ثىوە ثىێشی و چبؤەرشعییەی هبوەاڵْ عەسٔظ ثذەْ ثەڕێضاْ ئەو 
خۆ ئەگەس ثزشعبٔبیە و ثگەڕأبیەرەوە ئەوە  ،بْپبساعزٕی هۆکبسی عەالِەری و

خشاپیبْ ثەعەس دەهێٕبْ؛ کەوارە ەیؼ دەگەڕأەوە عەسیبْ و ڕثەدڵٕیبییەوە ئەو کبد لى
رشط هەِیؾە دەسۀغبِەکەی پێچەوأەیە و ڕێخۆؽکەسە ثۆ ڕوودأی ئەگەسە 

سۀغبِە ثەاڵَ ثژاسدەی غیشەد و ڕووثەڕووثىؤەوە ڕێگشە ٌە ڕوودأی دە ؛ٔەخىاصساوەکبْ
خشاپەکبْ، ثەربیجەری ئەگەس ئەو چبؤەرشعبٔە ٌە پێٕبو عەسخغزٕی دیٕی خىاو 

    پەیبِەکەی ئەودا ثێذ.
 ٌێکذأەوەی عىاْ و هەڵێٕغبٔی ٔبواصەی هەیە هێٔذەصبدق ه یسەعفەع پێؾەوا

 ٌەوأە دەڵێذ: لىسئبْ ثۆ
کەهبوەاڵْ  ٔضایەیپێُ عەیشە کەعێک ٌەؽزێک ثزشعێذ و پۀب ٔەثبد ثۆ ئەو  -

؛ چىٔکە گىێُ ٌێ ثىوە [اْلوَِكيلَُْْونِْعمَْْاَّللََُّْْحْسبُػَنا]: گىریبْؽّواء األٍل( ٌە غەصوەی )
ْاَّللَِِّْْمنَْْبِِنْعَمةٍْْفَانْػَقَلُبوا]خىای گەوسە ٌە پبداؽزی ئەو کەعبٔەی وایبْ گىرىە دەفەسِىێذ: 

 .[َعِظيمَْفْضلٍُْْذوَْواَّللَُّْْاَّللَِِّْْرْضَوافََْْواتػَّبَػُعواُْسوءٌَّْْيَْسْسُهمَْْْلََْْْوَفْضلٍْ
یىٔظ ٌە  کە ٔضایەیپێُ عەیشە کەعێک خەِێکی هەثێذ و پۀب ٔەثبد ثۆ ئەو  -

ِْإلَػاهََّْْلَّ]: ربسیکبیی ؽەو و ربسیکبیی ثٕی دەسیبو و ربسیکبیی هۀبوی ٔەهۀگەکەدا دەیگىد
ُْْسْبَحاَنكَْْأَنتَِْْإَّلَّ ثەؽەق  ێکیپەسعزشاو هیچ: پەسوەسدگبسا ەوار .(1)[الظَّاِلِمنيَِْْمنَُْْكنتُِْْإّنِ

 یٌەَ گەسدوؤەدا ثىؤی ٔییە و عگە ٌەرۆ هیچ کەعێک ؽبیۀی پەسعزٓ ٔییە و ئەوە
ثەعەسَ هبد ثەهۆی عزەَ و کبسی ٔبڕەوای خۆِەوە ثىوە؛ چىٔکە گىێُ ٌێجىوە خىای 

َنا]گەوسە ٌەوەاڵِیذا دەفەسِىێذ:  َناهَُْْلوُْْفَاْسَتَجبػْ  .(2)[اْلُمْؤِمِننيَْْنُنِجػيْوََكذاِلكَْْاْلَغمِِّْْمنََْْوجَنَّيػْ
پبؽبْ ِژدە دەدارە  –و  ڕصگبِبْ کشد ەهبِەرییەو ٌەو ٔ هبٔبیەوەوارە: ئێّە هبریٓ ثە

                                                           
 (.٨٧عىسح األٔجٍبء: اٌَخ ) - ٩
 (.٨٨عىسح األٔجٍبء: اٌَخ ) - ٠
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ثە یىٔظ چىٔکە  ەعەسعەَ ثڕواداساْ رب وا هەعذ ٔەکەْ ئەَ ثەخؾؾە ربیجەر
ؽێىەیەیؼ ثەهبٔبی هەِىو ثڕواداسأەوە  وەث سەه -پێغەِجەس ثىوە ثەڵکى دەفەسِىێذ

 دەچیٓ.
پێُ عەیشە کەعێک دوژِٕبٔی پالٔی ٌەدژ ثگێڕْ و پۀب ٔەثبد ثۆ ئەو ٔضایەی  -

داسودەعزەکەی ئبِۆژگبسی دەکشدْ دەیضأی کە کبرێک  -کە خضِە ثڕواداسەکەی فیشعەوْ 
َْبِصيٌْْاَّللََِّْْإفَّْْاَّللَِِّْْإَلَْْأْمِريَْوُأفَػوِّضُْ] دەیگىد: -ثۆ ٌۀبوثشدٔی دادەڕێژْ فیشعەوْ پالْ

و خىای گەوسە خۆی ئبگبی ٌە  ِٓ خۆَ داوەرە دەعذ خىای گەوسە وارە:. (1)[ِِبْلِعَبادِْ
چىٔکە گىێُ ٌێجىوە خىای گەوسە ٌەوەاڵِیذا ؛ یەریوسدو دسؽزی کبسی ثۀذەکبٔی

َْْمَكػُرواَْْْماَْسيَِّئاتِْْاَّللََُّْْفوقَاهُْ] دەفەسِىێذ: ِِْبِؿ ْاْلَعَذابَِْوَحاَؽ ُْسوُء . وارە: خىای (2)[ِفْرَعْوَف
گەوسە ٌەپالٔە خشاپەکبٔی ئەواْ پبساعزی و دەعذ و پێىۀەکەی فیشعەؤی 

 ثەعەخززشیٓ ؽێىە عضادا.
ئەو عۆسە رشعەیؼ و  ؽەیزبٔەرشعێک ٌە غەیشی خىا عەسچبوەکەی  وهەِى -٤٣

 :خەڵکی ثڕواداس ٔبوەؽێزەوەٌە 
َا]خىای پەسوەسدگبس ٌەو ثبسەوە دەفەسِىێذ:  َْفَلَْأْولَِياَءهُُِْْيَوِّؼُْْالشَّْيطَافَُْْذِلُكمُِْْإَّنَّ

ُتمِْْْإفَْْْوَخاُفوفَِِْْتَاُفوُىمْْ وارە: ئەوأەی ثە ئێىە گىرشا دەسثبسەی خۆ  .(3)[ُمْؤِمِننيَُْْكنػْ
و گىێ  ؽەیزبٔەو دڵەڕاوکێی  ثۆ ٌۀبوثشدٔزبْ رۀهب وەعىەعە ؼەیڕعبصدأەوەی لى

ئەگەس ڕاعذ دەکەْ ٌەثبوەڕەکەربٔذا ٌەِؾزەکبٔی خۆی پێ دەرشعێٕێذ و ئێىەی ثڕواداس 
  .رش ِەرشعٓ هیچیثزشعٓ و عگە ٌەو ٌە خۆربْٔهب ٌەخىای ەرئەوە 

 ۆڤِشخۆؽەویغزبْ ئەِە یەکێکە ٌەکۆڵەکە عەسەکییەکبٔی ثیشوثبوەڕ کە دەثێذ 
و ثەویغزی ئەو  خىای گەوسەیە هیە سەدا هەیەثبوەڕی واثێذ هەسچی ٌەَ ثىٔەو

عب هەس کبد ِشۆڤ ٔبداد. دەعىڕێذ و دەگىصەسێذ و هیچ ؽزێکیؼ ثەثێ ویغزی ئەو ڕو
 ی ٔبرشعێذ.ێچ ؽزێکی رش ٔبکبد و ٌؽیغبة ثۆ هیرەی ٌە ٔبخب چەعپب ەئەو لۀبع

                                                           
 (.٤٤عىسح غبفش: اٌَخ ) - ٩
 (.٤٥عىسح غبفش: اٌَخ ) - ٠
 .(٩٧٥)عىسح آي عّشاْ: اٌَخ  - ٣
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ثزشعێذ و ثضأێذ کەٌێٕێکی کەی ەئەگەسیؼ رشعب ئەوە دەثێذ عەسەرب ٌەثبوەڕ
ئەو رشعەی ٌەدڵذا ثەعەسیذا صاڵجىوە و و  و ٌەو کەٌێٕەوە ؽەیزبْ دصەی کشدوە رێذایە

َا]دەفەسِىێذ: یە دەسثبسەی ئەَ هبوکێؾەدأبوە؛ هەس ثۆیە خىای گەوسە  ْالشَّْيطَافَُْْذِلُكمُِْْإَّنَّ
ُتمِْْْإفَْْْوَخاُفوفَِِْْتَاُفوُىمَْْْفَلَْأْولَِياَءهُُِْْيَوِّؼُْ کەٚاثٛٚ ئەٚأەی روٍی كٚٚژِٓ ىاڵ  .[ُمْؤِمِننيَُْْكنػْ

ثٛٚ ثەٍەهیبٔلا ئەٚأە ِٛهیلەکبٔی ّەیزبْ ثْٛٚ ٚ ئەٚأەیْی عگە ٌە فٛا ٌە ٘یچ 
 ّزێکی رو ٔەروٍبْ ئەٚأە ثڕٚاكاهی ڕاٍزەلیٕە ثْٛٚ. 

  :ی دووڕوو و ثێجبوەڕ ٔەخۆیٓەڵىبٔهەڵىێغزی خهەسگیض خەَ ٌە -٤٩
کەهەس ٌەِەککە ِبثىٔەوە و  -پبػ ؽکغزەکەی ئىؽىد کۆِەڵێک ثۀبو ثڕواداس 

کۆچیبْ ٔەکشدثىو ثۆ ِەدیٕە و ٔبو ثۀبو هەواڵی لىسەیؼ و ثبسودۆخی ؽبسی ِەککەیبْ 
رىؽی ؽکغذ هبرىوە ٌە   کە ثیغزیبْ عىپبکەی پێغەِجەس -دۀبسد ثۆ پێغەِجەس 

و ڕیضی  و گەڕأەوە ٔبو کىفش ئیغالَ هێٕبو هەڵەداواْ واصیبْ ٌە  ثەپەٌە ،ئىؽىددا
صۆس پێی ٔیگەساْ ثىو؛ یەکەَ ٌەثەس  هەواڵەکە گەؽزەوە پێغەِجەس  ثێجڕوایبْ، کە

دووەِیؼ ٌەثەس ئەوەی هۀذێک ٌەوأە چبوی  ،خۆیبْ کە لیبِەریبْ ٌەدەعذ چىو
ْ ٌە ِەککە و هەواڵیبْ پێذەدا و ثەو هۆیەیؾەوە ٌە صۆسێک ٌە وثى پێغەِجەس

 و عەسچبوەی صأیبسییەکبٔی ٌە ِەککە ثەئبگب ثىوْ.  ێٕییەکبٔی پێغەِجەسٔه
ساْ دەدارەوەو پێیبْ اڵْ و ثڕواداەو هبو  دڵی پێغەِجەسخىای گەوسە 

ًئاْاَّللَََّْْيُضرُّواَْلنْْْاْلُكْفِرِْإنػَُّهمِْْْحُْْيَسارُِعوفَْْالَِّذينََُْْيُْزْنكََْْوََّلْ] دەفەسِىێذ: َْْلُمََْْْيَْعلََْْأَّلَّْْاَّللَُّْْيُرِيدَُْْشيػْ
ی پێؾجڕکێ دەکەْ ٌەگەڕأەوە ەئەوأهەڵىێغزی  وارە:. (1)[َعِظيمٌَْْعَذابٌَْْوَْلُمْْْاْْلِخَرةِِْْحَْْحظِّا
 و هەسچۆْ ثێجبوەڕی و عەسدەِی ٔەفبِی هەسگیض ٔیگەسأذ ٔەکبد؛ ئەوأە هەسچیثۆ 

خىای گەوسە دەیەوێذ ٔبثێذ و و خەڵکی ثڕواداس ثکەْ عگە ٌەخۆیبْ صیبٔێکیبْ ثۆ خىا 
ئەوأە ثەدەعزی خۆیبْ خەسِبٔی چبکەکبٔی خۆیبْ ثغىرێٕٓ و ٌۀبو ثجەْ رب هیچ 

 پبداؽزێکیبْ ثۆ لیبِەد ٔەثێذ و ڕووثەڕووی عضایەکی عەخزیبْ ثکبرەوە.

                                                           
 .(٩٧٦) خعّشاْ: اٌَعىسح آي  - ٩
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ڕاعزی  و ثڕواداساْ ئەودا و ثۆ صیبرش دڵذأەوی پێغەِجەس  ٌەئبیەری پبػ
ّيَافِْْاْلُكْفرَْْاْشتَػَرُواْالَِّذينَِْْإفَّْ]و دەفەسِىێذ  دەکبرەوەوْ وڕعۆسە کەعبٔە  ثبوەڕی ئەو ِِْبِْلِ

َْوَْلُمْْْاَّللَََّْْيُضرُّواَْلنْْ ًئا و  کەیبْ رباڵْ فشۆػ کشدووەەئەوأەی ثبوەڕ وارە: .(1)[أَلِيمٌَْْعَذابٌَْْشيػْ
ثەڵکى ثبصسگبْ ثىوْ و  ؛ثڕواداسی ڕاعزەلیٕە ٔەثىوْهەسگیض ئەوأە کىفشیبْ پێ کڕیىە 

هەسچی ثکەْ ٔبرىأٓ صیبْ ثەخىای و ثبصسگبٔییبْ ثە ئبیٓ و پەیبِەکەیبٔەوە کشدووە 
 گەوسە ثگەیۀٓ و خىای گەوسە ٌە دواڕۆژدا ڕووثەڕوی عەخززشیٓ عضایبْ دەکبرەوە.

خۆؽەویغزبْ ثەڕاعزی عەخزە کبرێک خەڵکبٔێکی ثەدثەخذ دەثیٕیذ رب دوێٕی 
خەڵکبٔی دؤیب ویغذ و دژە  داسدەعزیداسییبْ ٌێذەدا کە چی ئێغزب الف و گەصافی ثڕوا

دیٕٓ و ثىٔەرە دەهۆڵکىد و ؽبیەسی ؽەیزبْ و ثەسدەواَ ٌە کۀبڵ و دەصگبکبٔی ثەسەی 
 و دسوعزکشدٔی گىِبٔٓ ٌەدڵی ثڕواداسأذا و ثەساِجەسەوە خەسیکی ئبؽىة ٔبٔەوە

 و ئبصاسیبْ دەدەْ. بْ دەکەْو کبسە ٔەؽیبوەکبٔییبْ ٔیگەسأی ثەهەڵىێغزە ٔبِۆ
ەکبٔذ خەِدەخىێٕیزەوە فێٕکی ثەدڵزذا دێذ و ئەَ ئبیەربٔە ثەاڵَ کبرێک 

ئەَ ئبیەربٔە ثچىکی ئەواْ و الواصی  ،زەوەثێدەکەَ  ذو ئبصاسەکبٔ دەڕەوێزەوە
دەفەسِىێذ ثەهەڵىێغزەکبٔیبْ ٔیگەساْ ِەثٓ و  و پێّبْبد هەوڵەکبٔیبْ دەسدەخ

ڕیضەکبٔزبْ  عىودیؾی هەیە وهەڵگەڕأەوەی ئەواْ ٔەک هەس صیبٔێکی ثۆربْ ٔبثێذ ثەڵکى 
ْ وو هەٌپەسعذ ثى ئەوأە هەس کبری خۆیؾی ِؾەخۆس و ثێزەٌەو عۆسە کەعبٔە پبک دە

خۆیبْ  ئێغزب ڕاعزی ٔبخی ْ ووثى ەثەعزی دەعزخغزٕی دؤیب ٌەگەڵزبْو ثەِ
 و گىصاسؽزیبْ ٌێکشدووە. دەسخغزىوە
ثبعی عضای ئەَ عۆسە کەعبٔە دەکبد پۀب ثەخىا ثە چۀذیٓ  برێکای گەوسە کخى

و  [َعِظيمٌَْْعَذابٌَْْوَْلُمْْ]ضاکەیبْ دەکبد و عبسێک دەفەسِىێذ: عؽێىە گىصاسؽذ ٌە عۆسی 
وارە: عضایەکی صۆس عەخذ و پڕ ٌەئبصاسیبْ  .[أَلِيمٌَْْعَذابٌَْْوَْلُمْْ] عبسێکیؼ دەفەسِىێذ:

 هەیە.

                                                           
 .(٩٧٧عىسح آي عّشاْ: اٌَخ ) - ٩
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و ثێجبوەڕیی ٌەعەس خىدی  ٔیىاْ ثەسەی ثبوەڕ دژایەرییەیو  کشۆکی ٍِّالٔێ -٤٠ 
 خىایە:

ئێّەی ثڕواداس ڕلّبْ ٌەهیچ کەط ٔییە و کەعیؼ ثۀەیبسی خۆِبْ خۆؽەویغزبْ 
پێٕبو ثەسژەوۀذی  و ٌە ٔبصأیٓ و هەسچیؼ دەکەیٓ و دەیڵییٓ ٌە دڵغۆصیّبٔەوەیە

و ئبِبٔغّبْ ئبؽذ کشدٔەوەی خەڵکە ٌەگەڵ خىاو ٔبِبٔەوێذ هیچ  خەڵکی خۆیذایە
و پەیبِەکبٔی خىای گەوسەیؼ ىکەط ٔەثۆ دؤیب ٔەثۆ دواڕۆژ هیچ صیبٔێک ثکبد، هەِ

یؼ ثەعەس پێغەِجەساْ و پیبوچبکبٔذا هبرىوە هەس ٌەو چٌەو پێٕبوەدا هبرىوْ و هەس
 وەدا ثىوە.پێٕب

گشرجێذ ٌەڕاعزیذا عۀگەسی ٌە خىا گشرىە؛ چىٔکە هەسکەعیؼ عۀگەسی ٌەواْ 
و عگە ٌەڕەصاِۀذی ئەو هیچ  ئەوەئەسکی ئێّە رۀهب گەیبٔذٔی پەیبِەکبٔی 

 دا کەزشؾخىای گەوسە ٌەو دوو ئبیەرەی پێ ٔەثىوە؛ ثۆیە ٔییە و ِەثەعزێکی رشِبْ
ئەو ْ ثۆ دەکبد  عەخذ ٌەعەس کبرێک ثبعی هەڵىێغزی هەڵگەڕاوەکبّٔب وثبعّبْ کشد

ًئاْاَّللَََّْْيُضرُّواَْلنْْ] و ٌەهەسدوو ئبیەرەکەدا دەفەسِىێذ: دەکبرەوە خبڵە . ٚارە: [َشيػْ
کەوارە ؽەڕی ئەواْ  ٘ەڵٛێَزی ئەٚأە ٘ەهچی ٚ ٘ەهچۆْ ثیذ ىیبْ ثەفٛا ٔبگەیۀێذ

ٌەگەڵ خىایە ٔەوەک ئێّە و ؽەڕی ئێّەیؼ ٌەعەس خىایە ٔەوک خۆِبْ و پێىیغزە 
 .ثەئبگب ثٓ اوثڕواداساْ ٌەو هبوکێؾەیە رەو

پەیبِی  ثەسٌەوەی چىٔکە پێغەِجەسی خىا  ؛ئەَ ڕاعزیەیؼ ؽبؽب هەڵٕەگشە
کێؾەی  ٔبعشاثىو وە پبک و دەَ جبوەڕأی لىسەیؾذا ثە ڕاعزگۆئیغالِی ثۆ ثێذ ٌۀبو ثێ
ە ثى ثەپەیبِجەس هەِىو ئەو هبوکێؾبٔە الی صۆسثەی کثەاڵَ  ؛ٌەگەڵ هیچ کەط ٔەثىو
و  هەس ٌە دسۆ،   و رۆِەد ٔەِب ٔەیذۀە پبڵ پێغەِجەس خەڵکی پێچەوأە ثىٔەوە

ئەِە  ،و ثىخزبْ و ثەکشێگیشاوی رب دەگبرە ؽێزی و خەڵەفبوی و دەیەهب رۆِەری رش عبد
ڕاعزٕیٓ و رۀهب ثۆ  یبْلىسەیؼ ثبػ دەیبٔضأی ئەو رۆِەربٔە هیچ کەٌە کبرێکذا 

هەس ثۆیە صۆس عبس ثەثێ ئەوەی هەعذ ثکەْ خۆیبْ کشدٔی پەیبِەکەیەری؛ ٔبؽیشیٕ
ثەدسۆ دەخغزەوە ثەربیجەری ٌە کبری دأىعزبٔەکبٔذا کەرێک دەهبرٓ و دەیبٔگىد 



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 168

 

  
 

 

عەسوەسی و  کەیٕە ثشاگەوسەهەسچیذ دەوێذ ثۆد دەکەیٓ و پێذ دەدەیٓ و ئبِبدەیٓ ثز
ثێ ئبگب  ٕیذ کە دەڵییذ الی خىاوە ثۆَ هبرىوە.هێخۆِبْ ثەِەسعێک واص ٌەو پەیبِە ث

ٌەوەی کە هەس ئبِبٔە خۆیبْ ثە دسۆصْ و دەعزجڕ و خەڵەفبو و ثەکشێگیشاوی ٌەلەڵەَ 
دەدەْ، ثبؽە ئەگەس کەعێک ئەو هەِىو عیفبرە خشاپەی رێذا ثێذ ؽیبوە ثکشێزە 

 وا و ثشاگەوسە؟!! فەسِبٔڕە
ئێغزبیؼ و ٌەداهبرىویؾذا ٍِّالٔێکە هەس هەِبْ ٍِّالٔێ دەثێذ و ثۆ هەِبْ 

ئەوەی  ،ثەهەِبْ ئبِڕاص ثەڕێىە دەچێذ و هەِبْ چبسۀىوعیؾی دەثێذ ئبِبٔظ و
 هیچی رش.  و دەِىچبوەکبٔەودەگۆڕێذ رۀهب ئەکزەس

 :دەثبدٌۀبوی خىای گەوسە ذ ێعۀگەس ٌەخىا ثگش هەس کەط -٤٣
ثبػ ٌێی رێجگەْ  ثێجڕوایبْذ ێو دەث خۆؽەویغزبْ ئەِە ڕاعزییەکی ڕەهبیە

و  وی ثۀذۀبکشێذ؛ چىٔکە هەسچی ٌەَ ثىٔەوەسەدا هەیەی هەِى کەؽەڕی خىا ثەکەط
و ثیەوێذ گەوسەرشیٓ هێض ثەثچىکزشیٓ عەسثبصی خۆی ثەچۆکذا  عەسثبصی ئەوە

کە ڤبیشۆعی کشۆٔبیە  اوی خىای گەوسەثچىکزشیٓ دسوعزکشدەهێٕێذ، ئەوەرب ٌە ئێغزبدا 
 وەو پیؾەعبصییە و رەکٕەٌۆعیب هەِىو چەک و عجەخبٔەو هەِىو صٌهێضأی دؤیبی ثە

و دەعەوعبْ وەعزبوە؛ ئێغزب  ثەساِجەسیذا رۆلیىەەثەچۆکذا هێٕبوە و هەِىو عیهبْ ٌ
ە یٍِىێٕەهب عەسثبصو هزذ عىودی چی پێُ ٔبڵێٓ چەکی ئەرۆِی و صەڕڕە و ثبیۆٌۆعی و

ْيَػْعَلُمْ]ثۆیە خىای گەوسە دەفەسِىێذ:  ؟!و چۆْ دەرىأێذ ثەس ثەو ثەاڵیە ثگشێذ َوَما
ُْىوَْ ِْإَّلَّ ْرَبَِّك . وارە: ثەط رۀهب خىای گەوسە ثۆ خۆی دەصأێذ کە عەسثبصەکبٔی (1)[ُجُنوَد

کە هەسگیض  چىوْو ثەؽزێک ٌۀبو  هەس یەکە ئەوەرب گەالٔی پێؾىو چیٓ وکێٓ وچۆٔٓ.
هەثىوە ثە ثەسد هەثىوە رۀهب  ،هەثىوە ثە ثب ،ثە ئبو ەهەثىو ،ثەخەیبڵیبٔذا ٔەهبرىوە
 ثەدۀگ و هەرب دوایی.

هەسثۆیە کبرێک ٌەؽەڕی ثەدسدا هۀذێک ٌەهۆصەکبٔی عەسەة پەیىۀذییبْ ثە ئەثى 
ٌەوەاڵِذا پێی گىرٓ: ئەگەس  ،و پێؾٕیبسی ئەوەیبْ کشد کە هبوکبسی ثکەْ عەهٍەوە کشد

                                                           
 (.٣٩عىسح اٌّذصش: اٌَخ ) - ٩
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ثبٔگەؽەی ثۆ دەکبد ئەوە کەط   ئەَ ؽەڕە ٌەگەڵ خىا ثێذ هەس وەکى ِىؽەِّەد
و یبسأی ثێذ ئەوە   ٌەگەڵ خىا پێی ٔبکشێذ، خۆ ئەگەسیؼ ؽەڕی ِىؽەِّەد

 خۆِبْ ٌە ؽەلیبْ دێیٓ و پێىیغزّبْ ثەکەط ٔییە.
و  یچ هێضێک هبوربی ٔییەو پؾزئەعزىسیٓ کە ه ئێّەی ثڕواداس ثەو هێضە دڵٕیب

ٌەهەس چشکە عبرێکذا ثیەوێذ دەرىأێذ هبوکێؾەکبْ  ٔبرىأێذ ثەساِجەسی ثىەعزێذ و
 رەواو پێچەوأە ثکبرەوە.

بٔیبْ ییەکثب ثەعەسکەورٕە کبرثٓ  عێگەو پێگەیەکذاٌەهەس ثێجبوەڕاْ   -٤٤
 ثبیی ٔەثٓ:ٌەخۆ

ٌەوأەیە عەسکەورٕە کبرییەکبٔی ثێجبوەڕاْ ٌەئىؽىد و هەسکبد و کبیەیەکی رشدا 
و وپەیبِەکەی ئەواْ  ئەو هەعزەیبْ ال دسوعذ ثکبد کە ئەواْ ٌەعەس ؽەلٓ و ثەسٔبِە

ٌەوأەیؾە ئەو ەو هەِىو ثەخؾؾەیبْ ٌەگەڵ دەکشێذ ثۆیە عەسدەکەوْ وئ ؛ڕاعذ ثێذ
 .جێذالی هۀذێک ثڕواداسی کشچ و کبڵیؼ دسوعذ ثهەعزە ٔەک رۀهب الی ئەواْ ثەڵکى 

: و پێیبْ دەفەسِىێذ ڕاعزذەکبرەوەثۆ هەِىو ئەوأە  خىای گەوسە ئەَ هەڵەیە
َاَْكَفُرواْالَِّذينََُْْيَْسََبََّْْوََّلْ] رٌَْْْلُمَُّْْْنِْليَْأَّنَّ َاِْْلَنْػُفِسِهمَْْْخيػْ . (1)[ُمِهنيٌَْْعَذابٌَْْوَْلُمِْْْإْْتًاْلِيَػْزَداُدواَْْلُمَُّْْْنِْليِْإَّنَّ

ِەثەعذ ٌێی  پێیبْ دەدەیٓثەخؾؾبٔەی  ثێجبوەڕاْ وا رێٕەگەْ ئەو: ثب ەوار. (1)[ُمِهنيٌْ
ثەڵکى عڵەو ؽٍکشدٔە رب صیبرش ڕۆچٓ ٌە ربواْ و ثێجبوەڕی  ؛چبکە کشدٔە ٌەگەڵیبْ

 خۆیبٔذا و عەسۀغبِیؼ عضایەکی ڕیغىاکەسیبْ دەدەیٓ.
ظ ثذەیٓ ٌێشەدا خىی گەوسە ٌە وەعفی عضای ئەِبٔەدا دەفەسِىێذ: ٔئەگەس عەس

ئەِە ئەوە دەگەیۀێذ  ،عضایەکی ڕیغىاکەسیبْ دەدەیٓ: وارە .[ُمِهنيٌَْْعَذابٌَْْوَْلُمْْ]
 ثۆ الؽەیبْ ثێذ؛ ثەڵکى عضایەکی فشە ڕەهۀذە رۀهب عەعزەیی ٔییە و ؿکەعضای دۆصە

کبرێک کەعێک ئبصاس  عبسو کۆی پێکهبرەی ِشۆڤجىؤیبْ دەگشێزەوە؛ چىٔکە هۀذێک 
دەدەیذ کەعەکە ثیؾی کىژیذ ٌەژێش ئەؽکۀغەدا ٔەسِی ٔبٔىێٕێذ و داوای ٌێجىسدْ 
ٔبکبد وٌەڕووی دەسؤییەوە کبسی رێ ٔبکبد؛ ثەاڵَ عضای دۆصەؿ وأییە و هیچ کەط ٔییە 

                                                           
 (.٩٧٨عىسح آي عّشاْ: اٌَخ ) - ٩
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 ڕیغىا و ای گەوسە ٌێشەدا دەفەسِىێذ عضاکە عىکٔەڕوخێذ؛ ثۆیە خى و خۆی ثۆ ثگشێذ
 و عەسؽۆڕیبْ دەکبد ٌە پبی ئەو ربوأبٔەی کە کشدویبٔە.

ثۆیە گشٔگە هەِىو الیەک ئەو ڕاعزیە ثضأٓ کە ئەو عەسکەورٕە کبرییەی دوێٕی 
کبرییە وعەسۀغبِەکی عەسؽۆڕییەکی هەرب  ؽزێکی ثەسەی ثێجبوەڕیو ئەِڕۆی  ئىؽىد

ٌەژێش  و  ضَیالسۆىیع یشیث ەث ذێوەبٔەیئ ەیعبٔەو وەئ ،ێٕێذەههەربیی ثەدوای خۆیذا د
 پەسدەی دیّىکشارییەرذا رۆوی ثێجبوەڕی ثڕوێٕٓ و ٌەپێٕبو رێشکشدٔی ئبسەصووەکبٔیبٔذا

دڵٕیبثٓ ٌەوەی ثبعی  ،ێٕٓهث َەسهەثثۆئەَ ِیٍٍەرە ثەػ ِەیٕەرە  یٔبپبو ەٌ نیەبیدٔ
کۆی چشکە عبرەکبٔی خۆؽییەکبٔی رەِۀی کىسری دؤیبیبْ ثەعضای عەخزی عبرە 

 .(٩)ەدۀەوەدو هەرهەربییەکبٔی لیبِەد ە ٔەثڕاو
 

 

 

                                                           
عبِغ اٌج١بْ ػٓ رؤ٠ًٚ (، رف١َو اٌطجوٞ )ِؾّل ثٓ عو٠و ثٓ ٠ي٠ل ثٓ وض١واٌطجوٞ ) عەسچبوەکبٔی رەفغیشی لىسئبْ: - ٩

عجذ اٌشؽّٓ ثٓ عًٍ إثٓ اٌغىصي ). 091 -٥ٓ ،عجذ اٌٍه ثٓ عجذ اٌّؾغٓ اٌزشوً رؾم١ك:، 2400، 2كاه ٘غو، ط ،٦ط (،آٞ اٌموآْ
ِؾّذ ثٓ عّش ثٓ اٌشاصي ) .٥٩٩ -٤٤٩ٓ ،٩٤٣٤، ٣اٌّىزت اإلعالًِ، ثٍشود، ط، ٩ط، صاد اٌّغٍش فً عٍُ اٌزفغٍش (،ثٓ ِؾّذ

ِؾّذ ثٓ اٌمشطجً ). ٤٤٠-٣٤٤، ٩٤٠٣ٓ، ٣ٓ، ط، كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ث١وٚد٩، ط٨ِفبر١ؼ اٌغ١ت، ط (،اٌؾغٓ ثٓ اٌؾغٍٓ
اثٓ  .٠٨٨ -٩٨٤، ٩٣٨٤ٓ، ٠داس اٌىزت اٌّصشٌخ، اٌمبهشح، ط، ٤ط(، اٌغبِع ألؽىبَ اٌمشآْ، أؽّذ ثٓ أثً ثىش ثٓ فشػ األٔصبسي

، رؾم١ك: ِؾّل ٩٤٩٩، ٩، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ط٠(، رف١َو اٌموآْ اٌؼظ١ُ، طاٍّبػ١ً ثٓ ػّو ثٓ وض١و اٌموّٟوض١و )
داس اٌفىش، ، ٠طً اٌزفغٍش ثبٌّؤصىس، ف(، اٌذس إٌّضىس عجذ اٌشؽّٓ ثٓ أثً ثىشاٌغٍىطً ). ٩٥٤-٩٤ٓ ٌّّ اٌل٠ٓ،ؽ١َٓ 

داس  ،٠ط، إسؽبد اٌعمً اٌغٍٍُ إٌى ِضاٌب اٌىزبة اٌىشٌُ(، اٌعّبدي ِؾّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ِصطفىاٌعّبدي ). ٣٩٣ -٣٣٠ثٍشود، ؿ
، كاه اثٓ وض١و، ٩، فزؼ اٌمل٠و، ط(ِؾّذ ثٓ عًٍ ثٓ ِؾّذ ثٓ عجذ اٌٍه. اٌؾىوبًٔ )٩٩٩ -٧٧ٓود، إؽٍبء اٌزشاس اٌعشثً، ثٍش

 -٨٧كاه اٌفىو، ث١وٚد، ٓ ،٠ط هٚػ اٌج١بْ، (،إعّبعًٍ ؽمً ثٓ ِصطفى اإلعزبٔجىًٌاٌَىعً ) .491 -٤٣٠، ٩٤٩٤ٓ، ٩كِْك، ط
داس إؽٍبء اٌزشاس اٌعشثً، ثٍشود، ، ٩ط، اٌزٕضًٌ فً رفغٍش اٌمشآِْعبٌُ  (،اٌؾغٍٓ ثٓ ِغعىد ثٓ ِؾّذ ثٓ اٌفشاءاٌجغىي ) .221
(، اٌزؾو٠و ٚ ِؾّل اٌطب٘و ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّل اٌطب٘واثٓ ػبّٛه ) .٥٤٤-٤٩٩ٓ ،، رؾمٍك: عجذ اٌشصاق اٌّهذي٩٤٠٣، ٩ط

(، أضٛاء اٌج١بْ ػجل اٌمبكهِؾّل األ١ِٓ ثٓ ِؾّل اٌّقزبه ثٓ . إٌْم١طٟ )٩٧٧ -٦٩، ٩٩٨٤ٓ، اٌلاه اٌز١َٔٛخ، ط، ٤اٌز٠ٕٛو، ط
، كاه ٩، فٟ ظالي اٌموآْ، ط١ٍل لطت اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اٌْبهثٟ. ٩٣٦، كاه اٌفىو، ث١وٚد، ٨ٓفٟ ا٠ضبػ اٌموآْ ثبٌموآْ، ط

ر١َ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ فٟ رف١َو (، ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ٔبٕو ثٓ ػجل اٌٍٗ. اٌَؼلٞ )٥٠٥-٤٥٤، ٩٤٩٠ٓ، ٩٧اٌْوٚق، ث١وٚد، ط
. ٍؼ١ل ؽٜٛ، األٍبً فٟ ٩٥٨-٩٤٥، ٓػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؼال ا٠ٌٍٛؾك، رؾم١ك: ٩٤٠٣، 2خ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد، ط، ِئٍَوالَ إٌّبْ
، ِطبثع ٣(، رفغٍش اٌؾعشاوي، طِؾّذ ِزىًٌ اٌؾعشاوي). اٌْؼوا٩٤٨ٞٚ -٨٦٨، ٩٤٠٤ٓ، ٦، كاه اٌَالَ، اٌمب٘وح، ط٠اٌزف١َو، ط

 . ٩٨٩٤ -٩٧٠٥أخجبس اٌٍىَ، اٌمبهشح، ؿ
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 کۆتایی

ایەی کە ٌەعبییەی ٔیعّەد و ثەخؾؼ و ِیهشەثبٔی ئەودا عىپبط ثۆ ئەو خى
 دسوود و ڕەؽّەد ثۆ عەس گیبٔی پبکی پێغەِجەس  ،پبیبْ ۀەدەگهەِىو کبسە ثبؽەکبْ 

 و گؾذ خێضاْ و هبوەڵ و ؽىێٕکەورىأی رب ڕۆژیی دوایی.
خۆؽەویغزبْ ٌە کۆربیی ثبعەکەِبٔذا گشٔگزشیٓ دەسۀغبَ و ڕاعپبسدەکبٔی 

پێذەکەیٓ و ثەَ ؽێىەیەی الی  دەخەیٕە ڕو، عەسەرب ٌە دەسۀغبِەکبٔەوە دەعذ
 خىاسەوە:

 دەرەنجامەکان:

ٌەثەه و   غەىای ئٛؽٛك یەکێکە ٌەگؤگزویٓ ڕٚٚكاٚەکبٔی ژیبٔی پێغەِجەه  -2
ربیجەد ووكٚە ثە  ی(آي ػّواْ( ئبیەری ٍٛهەری )92فٛای گەٚهە )گؤگی غەىاکە 

 ڕٚٚكاٚ ٚ  ثەٍەه٘برەکبٔی. ثبٍىوكٔی
ی ئٛؽٛك ٌەالیەْ لٛڕەیْەٚە فوە ڕە٘ۀل ٚ ٘ۆوبهەوبٔی ٘ەڵگیوٍبٔلٔی ّەڕ  -0

 ثبىهگبٔی، کۆِەڵآیەری. ،٘ەثٛٚ ٌەٚأە: ئبییٕی، ڕاِیبهی، ئبثٛٚهیئبِبٔغی عیبٚاىی 
ٌەكاِێٕی چیبی وۆچی  ( ی2ّەٚاٌی ٍبڵی ) (21ٌەڕۆژی ّەِّەی )غەىاکە   -2
 .ڕٚیلا كائٛؽٛك
هەواڵی پێگەیؾذ کە لىڕەیؼ ثۀیبصە هێشػ ثکبرە عەس  برێک پێغەِجەس و  -4

هەسچۀذە  ،ڕوثەڕوثىؤەوەیبْ ئبِبدەکشدِەدیٕە هبوەڵەکبٔی ئبگبداس کشدەوەو خۆیبْ ثۆ 
؛ ثەاڵَ پبػ ئەوەی ڕاوێژی ثّێٕٕەوەپێی ثبؽجىو ٌۀبو ِەدیٕە  پێغەِجەسی خىا 

، ئەویؼ ڕێضی چٕە دەسەوەی ِەدیٕەثەهبوەاڵٔی کشد صۆسیٕەیبْ ثۆچىٔیبْ واثىو ث
 ٌەثۆچىٔەکەیبْ گشد و ثڕیبسی چىؤە دەسەوەیبْ دا.

ٚ ٍٛپبی لٛڕەیِ یەکَبْ ٔەثٛٚ،  پێغەِجەه  رەهاىٚی ٘ێي ٌە ٔێٛاْ ٍٛپبی  -1
( ریشهبوێژیبْ ٥٣( صسێپۆػ و )٩٣٣( ئەعپ و )٠( عەسثبص و )٧٣٣) عىپبی پێغەِجەس

( ئەٍپ ٚ 022( ّٚزوٚ )2222( ٍەهثبى ٚ )2222) ٌەگەڵجىو، ٌە ثەساِجەسدا عىپبی لىڕەیؼ
 ( ریو٘بٚێژیبْ ٌەگەڵجٛٚ.222( ىهێپئُ ٚ )722)
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ٔەخؾەیەکی عەسثبصی رۆکّەی داڕؽذ و ٔەخؾەکە صۆس  پێغەِجەسی خىا   -9
عەسکىرىأە ئبِبٔغەکبٔی خۆی پێکب و هبوەڵآْ عەسەڕای کەِی ژِبسە و پێذاویغزییەکبٔی 
ؽەڕیبْ عەسەرب ؽکغزیبْ ثەعىپبی لىڕەیؼ هێٕب؛ ثەاڵَ دوارش و ثە هۆی هەڵەی ثەؽێک 

، دەسۀغبِەکبْ رەواو پێچەوأەوە ثىؤەوە و ِىعىڵّبٔبْ صیبٔێکی هبوێژەکبٌْە ریش
صۆسیبْ ثەسکەود و پبػ ٌىرفی خىای گەوسە ئەگەس دٌێشی و ِەسدایەری پێغەِجەسی 

 ٔەثىایە ٔضیک ثىو ٌەو ؽەڕەدا ریب ثچٓ. خىدا 
ٔێکی صۆس بوێٕە و داعز صۆسێک ٌە هبوەاڵْ ٌەو ؽەڕەدا ٔەثەسدییەکی ثێ  -7

رۆِبس کشد؛ ثەڵآَ دەسۀغبَ و ٌەپێٕبو پبساعزٕی  ەؽبٔی پێغەِجەس ٔبواصەیبْ ؽبٔج
ئەوەی ِبوە ٌەدەعزّبیە و دەعکەورەکبْ ثڕیبسی پبؽەکؾەیبْ ٌەؽەڕەکە داو پؾزیبْ دا 
ثە چیبی ئىؽىدەوە و عىپبی لىڕەیؼ چیزش ٔەیزىأی پێؾڕەوی ثکبد و ٌەوێذا ؽەڕەکە 

 کۆربیی هبد.
ٌۀبو  ەثەعزیبْ ثىو خىدی پێغەِجەس عىپبی لىڕەیؼ ٌەو ؽەڕەدا صۆس ِ  -1

ذا بٔثجەْ و کۆربیی ثەدەوڵەری ئیغالِی ٌەِەدیٕە ثهێٕٓ و ٌەوپێٕبوەیؾذا لىسثبٔی صۆسی
ثەاڵَ عەسکەورىو ٔەثىوْ؛ دوارش صۆس ٔبِەسدأە و دووس ٌەهەِىو ٔەسیزێکی عەسثبصی و 
ِشۆڤبیەری داخی دڵی خۆیبْ ثە الؽەی ؽەهیذەکبْ ڕؽذ و صۆس دڕٔذأە رەسِەکبٔیبْ 

 ؽێىأذْ. 
ثىو ثۆ هبوەاڵْ و عەسەڕای  هەسچۀذە غەصای ئىؽىد ربلیکشدٔەوەیەکی عەخذ  -3

( کەعیؼ ٌەهبوەڵآٔی ؽەهیذ ثىوْ و ٧٣ثەعەخزی، ) جەس ثشیٕذاسثىؤی خىدی پێغەِ
و کەِئۀذاَ ثىوْ؛ ثەاڵَ ئىؽىد ثەهەسچی  ژِبسەیەکی صۆسی رشیؾیبْ ٌێ ثشیٕذاس

ەیؼ هیچ کبَ ٌە ئبِبٔغە ڕپێىەسی عەسثبصی هەیە ؽکغذ ٔەثىو؛ چىٔکە لى
 ووخب.عەسثبصییەکبٔی خۆی ٔەپێکب و رۀبٔەد وسەی ثڕواداسأیؾی ٌەو ؽەڕەدا پێ ٔەڕ

و هبوەاڵٔی عەسەڕای  پبػ رەواو ثىؤی غەصاکە ثەیەک ڕۆژ پێغەِجەس  -22
ثشیٓ و ئبصاس و ٔبڕەؽەرییەکبٔیبْ، ثەِەثەعەری رۆڵەکشدٔەوە ؽىێٕی عىپبی لىڕەیؼ 

 کەورٓ؛ ثەاڵَ عىپبی لىڕەیؼ ٌەثەسیبْ هەاڵرٓ و ٔەیبٔزىأی ڕوثەڕویبْ ثجٕەوە.
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ی ربڵ دەسدەکەوێذ ثەربیجەری هەسچۀذە ئىؽىد ٌە ڕوکەؽذا صۆس ئەصِىؤێک -22
ٌەو لۆٔبغە هەعزیبس و ٔبعکەدا کە عەسەربی دسووعزجىؤی دەوڵەری ئیغالِی ثىو؛ ثەاڵَ 
ٌە ٔبوەڕۆک و ڕاعزییذا لىربثخبٔەیەکی صۆس گەوسە و پڕ ثەهب ثىو ثۆ هبوەاڵْ ثەربیجەری 

 و ثڕواداساْ ثەگؾزی.
ثەثێ گەڕأەوە ثۆ ئىؽىد فێشِبْ دەکبد کە رێگەیؾزٓ ٌەدەلەکبٔی لىسئبْ  -20

عزەَ و ِەؽبڵە؛ چىٔکە بو عىٕٔەرەکبٔی ئ عەسچبوەکبٔی عیشەی پبکی پێغەِجەس 
؛ کەوارە ثۆ رێگەیؾزٕی الیعی ژیبٔی ئەوەوەصۆسثەی ئبیەرەکبٔی لىسئبْ پەیىەعزٓ ثەو

ئبیەرەکبْ دەثێ ثگەڕێیٕەوە عەس ئەو والیعە و ڕووداوەکبٔی، ئەوأەیؼ ٌەعەسچبوەکبٔی 
گىِبٔخغزٕە عەس ئەو  وا رۆِبسکشاوْ؛ ثۆیە هەس هەوڵێک ٌە پێٕبعیشەو عىٕٔەد

 عەسچبوأە هەوڵە ثۆ گىِبٔخغزٕە عەس دەلەکبٔی لىسئبْ و ثبعکشدٔی ثەعەسهبرەکبٔی. 
ئىؽىد ؽێىاصێکی رش ثىو ٌەعەسکەورٓ ثەعەس ؽەصەکبٔی ٔبؿ و دڵ و  -22

دەسخغزٕی ڕووی دەسوؤذا، هۆکبسێک ثىو ثۆ ربلیکشدٔەوە و پبکشدٔەوەی ڕیضەکبْ و 
ڕاعزەلیٕەی دۆعذ و دووژِٕەکبْ، ئبِڕاصێک ثىو ثۆ ٔىأذٔی ؽەهبِەد و گەیؾزٓ 
ثەپٍەی ثەسصی ؽەهبدەد، دەسواصەیەک ثىو ثۆ گەیبٔذٔی کۆِەڵێک وأەی کشداسی 
ٌەثىاسەکبٔی ثیشوثبوەڕ و ئبساِگشی و خۆڕاگشیذا، ئەِبٔەو صۆسێک وأەی رش کە ٌەَ 

 ثەسهەِی ئەَ داعزبٔە ِەصٔە ثىوْ. وْاِبس کشپەڕرىوکەدا ثەپێی رىأب رۆ
  ڕاسپاردەکان: 

پێذاچىٔەوە ثەو رێڕوأیٕە ڕوکەػ و ثبٔگەؽە ثێ ثٕەِبیبٔەی کەهەِبٔە  -٩
کە هەس یەکەِبْ الفىگەصافی ئەوە ٌێذەدەیٓ کە  ،دەسثبسەی کەعبیەری پێغەِجەس 

؛ ثەاڵَ ثەداخەوە ئەَ ٌە هەِىو ؽزێک ال ٌە پێؾزش و خۆؽەویغززشە پێغەِجەسِبْ 
ەالوارێک یبْ ِەوٌىدٔبِەیەک یبْ ؽبڵەرێکی ٕخۆؽەویغزییەی ئێّە رب ئێغزب عٕىوسی 

یفی رێٕەپەڕأذووە و ٔەثىوەرە دایٕەِۆ و ثضوێٕەس ثۆ هەڵىێغذ و طعب
ئەَ عۆسە خۆؽەویغزییەیؼ ثۆ لیبِەد دادی کەط ٔبداد و هەڵغىکەورەکبّٔبْ؛ 
 ؽەفبعەری ثۆ ٔبکبد.



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 174

 

  
 

 

ئبوێزەثىؤی ڕاعزەلیٕە ٌە گەڵ کەعبیەری  و  ۆ ژیبٔی پێغەِجەسگەڕأەوە ث -٠
و گىفزبس و ڕەفزبسەکبْ و ِبِەڵەکبٔی ٌەگەڵ دۆعزبْ و ٔەیبسأی و پبثۀذثىؤی رەواو 
ثەکۆی عىٕٔەرەکبٔی ٌە کۆی کبیەکبٔی ژیبٔذا چ وەک ثۀذە و خىأبعێک یبخىد ثبوکێک 

ێّٕبیەک یبْ عەسکشدە و پێؾەوایەک، یبْ هبوعەسێک یبْ هبوڕێیەک یبْ ِبِۆعزب و ڕ
 ثەؽێىەیەک کە کەعبیزی ئەو ٌە کەعبیەری هەس ربکێکّبٔذا رەواو ڕۀگ ثذارەوە.

و دأبٔیبْ ٌە   ذاْ ثەعەسچبوەکبٔی عیشە و عىٕٔەرەکبٔی پێغەِجەسیگشٔگ -٣
؛ رب پشۆگشاِەکبٔی خىێٕذٔذا ٌە گؾذ ٔبوۀذ فەسِی و ئەهٍی و ئبکبدیّییەکبٔذا

 .داهبرىوِبْ پێی ئبؽٕب ثٓ و ٌێی ثەهشەِۀذ ثٓٔەوەکبٔی 
هەوڵذأی پێؾەوایبْ و ِبِۆعزبیبٔی ئبییٕی و ثبٔگخىاصاْ ثۆ ٌەثێژٔگذأی کۆی  -٤

ٔەی کە ٌەعەسچبوەکبٔذا هبرىوْ و ثژاسدەکشٔی ثەهێضرشیٓ و ائەو فەسِىودە و ڕووداو
کبسهێٕبْ و دسووعززشیٕیبْ و ثاڵوکشدٔەوە و کبسپێکشدٔیبْ و دووس کەورٕەوە ٌە ثە

 الواص و هەڵجەعزشاوەکبْ.و ثبثەرە ثەڵگەهێٕبٔەوە ثەعەسچبوە 
وەاڵِذأەوە و دەِکىرکشدٔی هەِىو ئەو ثۀبو ِغىڵّبٔبٔەی کە ٌەژێش پەسدەی  -٥

و ژیبٔی پڕ ٌەفەڕ و  لىسئبٔیجىؤذا گىِبْ ٌەعەس فەسِىودەکبٔی پێغەِجەس 
 عەسچبوەکبٔی دسوعذ دەکەْ.

 ڕەوأذٔەوەی عەسعەَ ئەو گىِبٔبٔەی کە ٌەعەس کەعبیەری پێغەِجەس  -٦
 و اددەد ٔبؽیشیٕکشدٔی هەوڵیدسوعذ دەکشێٓ  و ثەسگشرٓ ثەو هێشؽە ٔبڕەوایبٔەی کە 

ڕوؤکشدٔەوەی ڕاعزییەکبٔی ژیبٔی وەکى خۆی ثەؽێىەیەکی ثبثەرییبٔە و دووس ٌە هەِىو 
پشۆعەی هبوعەسگیشییەکبٔی و  ثەربیجەری ٌەعەس پشعیعۆص و دەِبسگیشییەک، 

پبعبوەکبٔی و غەصا و ثەسیەککەورٕەکبٔی ٌەگەڵ ٔەیبسەکبٔی و عەسعەَ پشعەکبٔی رش کە 
ْ و ڕووی ڕاعزییەکبٔی رێذا ەیغالَ گىِبٔی ٌەعەس دسوعذ دەکئٔەیبسأی  ۆئەِڕ

 دەؽێىێٕٓ.
ٌەکۆربییذا ِبوە ئەو ثڵێُ کەِٓ ٌەِبوەی ٔىوعیٓ و عەسلبڵیُ ثە ٔىوعیٕی ئەَ 
ثبثەرە ثەڕاعزی چێژی صۆسَ وەسگشد ٌەوەی کەثۆ ِبوەیەک ژیبَ ٌەگەڵ ژیبٔی ئەو 
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هبوەڵە ئبصیضأە ٌەخضِەد ئەو عەسوەسە ئبصیضەدا و رىأیُ ثۆ ِبوەیەکی چۀذ کەِیؼ 
 ثکەَ. ثێذ هەعذ ثەخۆؽی و ربِىچێژی ئەو ژیبٔە

ؽەسەفی دیذاس و الیەق ٔەثىویٓ کە ٌەخىای گەوسە داواکبسَ کە ئەگەس ٌەَ ژیبٔە 
ثجڕێذ، ثە ٌىرف و کەسەِی خۆی ِەصٔەِبْ پێ  خضِەرکبسی ئەو پێغەِجەسە 

 ثّبٔجبرە ئەو ئبعزەی کە ٌەلیبِەد ثەو ؽەسەفە ؽبیەْ ثیٓ و ثەدیذاسی ؽبد ثجیٓ.
ەو چێژەی ِٓ ٌەَ ثەسهەَ و ثەو هیىایەی کە ئێىەی ثەڕێضیؼ هەِبْ ئ

 ثەعەسهبرە وەسثگشْ و ٌەدوعبو ٔضا خێشەکبٔزبْ  ٌەثیشِبْ ٔەکەْ.
 
 
 

 ٚآفو كػٛأب أْ اٌؾّل ٌٍٗ هة اٌؼب١ٌّٓ
 

 پڕۆفیغۆس
 بڵؼٕد. خبٌیذ ِىؽەِّەد 

 صأکۆی عٍێّبٔی -ِبِۆعزبی کۆٌێغی یبعب
 هەواسی صأکۆ -ثەکشەعۆ

 ٠٣٠٩-٣-٣٣ثەساِجەس  ٩٤٤٩ –ؽەعجبْ  -٦ڕۆژی دووؽەِّە 
 ی پێؼ ٔیىەڕۆ ٩٩:٣٥کبژێش: 
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 پێڕستی سەرچاوەکان

 

 سەرچاوەکانی ڕاڤەی قورئان:یەکەم: 

 كاه اٌفىو، ث١وٚد. هٚػ اٌج١بْ، (،إعّبعًٍ ؽمً ثٓ ِصطفى اإلعزبٔجىًٌاٌَىعً ) -٩
داس إؽٍبء ، ِعبٌُ اٌزٕضًٌ فً رفغٍش اٌمشآْ(، اٌؾغٍٓ ثٓ ِغعىد ثٓ ِؾّذاٌجغىي ) -0

 .، رؾمٍك: عجذ اٌشصاق اٌّهذي٩٤٠٣، ٩اٌزشاس اٌعشثً، ثٍشود، ط
، اٌّىزت صاد اٌّغٍش فً عٍُ اٌزفغٍش(، عجذ اٌشؽّٓ ثٓ عًٍ ثٓ ِؾّذإثٓ اٌغىصي ) -2

 .٩٤٣٤، ٣اإلعالًِ، ثٍشود، ط
ِفبر١ؼ اٌغ١ت، كاه اؽ١بء اٌزواس  (،ِؾّذ ثٓ عّش ثٓ اٌؾغٓ ثٓ اٌؾغٍٓاٌشاصي ) -4

 .١٣وٚد، طاٌؼوثٟ، ث
ر١َ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ فٟ رف١َو والَ (، ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ٔبٕو ثٓ ػجل اٌٍٗاٌَؼلٞ ) -1

 . ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؼال ا٠ٌٍٛؾك، رؾم١ك: ٩٤٠٣، 2، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد، طإٌّبْ
 .٩٤٠٤، ٦ٍؼ١ل ؽٜٛ، األٍبً فٟ اٌزف١َو، كاه اٌَالَ، اٌمب٘وح، ط -9
 .٩٤٩٠، ٩٧، فٟ ظالي اٌموآْ، كاه اٌْوٚق، ث١وٚد، طث١ٍٟل لطت اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اٌْبه -7
ً اٌزفغٍش ثبٌّؤصىس، داس اٌفىش، ف(، اٌذس إٌّضىس عجذ اٌشؽّٓ ثٓ أثً ثىشاٌغٍىطً ) -1

 .ثٍشود
 .(، رفغٍش اٌؾعشاوي، ِطبثع أخجبس اٌٍىَ، اٌمبهشحِؾّذ ِزىًٌ اٌؾعشاوي)اٌْؼواٚٞ  -3

(، أضٛاء اٌج١بْ فٟ ا٠ضبػ اٌّقزبه ثٓ ػجل اٌمبكهِؾّل األ١ِٓ ثٓ ِؾّل إٌْم١طٟ ) -22
 اٌموآْ ثبٌموآْ، كاه اٌفىو، ث١وٚد.

، فزؼ اٌمل٠و، كاه اثٓ وض١و، كِْك، (ِؾّذ ثٓ عًٍ ثٓ ِؾّذ ثٓ عجذ اٌٍهاٌؾىوبًٔ ) -22
 .٩٤٩٤، ٩ط
عبِغ اٌج١بْ ػٓ رؤ٠ًٚ آٞ (، رف١َو اٌطجوٞ )ِؾّل ثٓ عو٠و ثٓ ٠ي٠لاٌطجوٞ ) -20

 .عجذ اٌٍه ثٓ عجذ اٌّؾغٓ اٌزشوً ، رؾم١ك:2400، 2٘غو، طكاه  (،اٌموآْ
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(، اٌزؾو٠و ٚ اٌز٠ٕٛو، اٌلاه ِؾّل اٌطب٘و ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّل اٌطب٘واثٓ ػبّٛه ) -22
 .٩٩٨٤اٌز١َٔٛخ، ط، 

، داس إسؽبد اٌعمً اٌغٍٍُ إٌى ِضاٌب اٌىزبة اٌىشٌُ(، اٌعّبدي ِؾّذ ثٓ ِؾّذاٌعّبدي ) -24
 ثٍشود.إؽٍبء اٌزشاس اٌعشثً، 

(، اٌغبِع ألؽىبَ اٌمشآْ، داس اٌىزت اٌّصشٌخ، ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ أثً ثىشاٌمشطجً ) -21
 .٩٣٨٤، ٠اٌمبهشح، ط

، كاه اٌىزت ٠(، رف١َو اٌموآْ اٌؼظ١ُ، طاٍّبػ١ً ثٓ ػّو ثٓ وض١واثٓ وض١و ) -29
  .، رؾم١ك: ِؾّل ؽ١َٓ ٌّّ اٌل٩٤٩٩ٓ٠، ٩اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ط

 
 سیرەت و سوننەت:دووەم: سەرچاوەکانی 

، ِئٍَخ 2،2404، طا١ٌَوح إٌج٠ٛخ ٚاٌلػٛح فٟ اٌؼٙل اٌّلٟٔأؽّل أؽّل غٍُٛ،  -27
 اٌوٍبٌخ، ث١وٚد.

(، ١ٍوح اثٓ اٍؾبق، كاه اٌفىو، ث١وٚد، ِؾّل ثٓ اٍؾبق ثٓ ٠َبه اٌّطٍجٟاثٓ اٍؾبق ) -21
 ، رؾم١ك: ١ًٍٙ ىوبه.2231، 2ط
اٌٖؾ١ؾخ، ِىزجخ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ، اٌّل٠ٕخ ك. أووَ ض١بء اٌؼّوٞ، ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ  -23

 .2334، 9إٌّٛهح، ط
، كاه طٛق إٌغبح، (، ٕؾ١ؼ اٌجقبهِٞؾّل ثٓ اٍّبػ١ً أثٛ ػجلاٌٍٗ اٌجقبهٞاٌجقبهٞ ) -02
 ، رؾم١ك: ِؾّل ى١٘و.2330، 2ط
 .2409، 01اٌجٛطٟ )ِؾّل ٍؼ١ل هِضبْ اٌجٛطٟ(، فمٗ ا١ٌَوح، كاه اٌفىو، كِْك، ط -02
، 2421، 2(، كالئً إٌجٛح، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، طأؽّل ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓاٌج١ٙمٟ ) -00

 .ك. ػجل اٌّؼطٟ لٍؼغٟرؾم١ك: 
(، عٛاِغ ا١ٌَوح، كاه اٌّؼبهف، ِٖو، ػٍٟ ثٓ أؽّل ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ؽيَاثٓ ؽيَ ) -02

 .2رؾم١ك: اؽَبْ ػجبً، ط
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كاه اٌّؼوفخ، ، ٔٛه ا١ٌم١ٓ فٟ ١ٍوح ١ٍل اٌّو١ٍٍٓ(، ِؾّل ثٓ ػف١فٟاٌقضوٞ ) -04
 .2401، 2ث١وٚد، رؾم١ك: ١٘ضُ ٘الي، ط

 .094 -004، 2، اٌوؽ١ك اٌّقزَٛ، كاه اٌٙالي، ث١وٚد، طٕفٟ اٌوؽّٓ اٌّجبهوفٛهٞ -01
اٌٖالثٟ(، ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ: ػوٗ، ٚلبئغ، ٚرؾ١ًٍ أؽلاس،  ِؾّل ِؾّل ٍٟػاٌٖالثٟ ) -09

 .2403، 7كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، ط
، اٌٖؾ١ؼ ِٓ أؽبك٠ش ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ(، ِؾّل ثٓ ؽّل ا٠ٌٖٛبٟٔ أثٛ ػّو،اٌٖٛیبٔی ) -07

 .2420، 2، طِلاه اٌٛطٓ ٌٍْٕو
، 2422، 0، كاه اٌّؼبهف، اٌمب٘وح، طاٌلهه فٟ افزٖبه اٌّغبىٞ ٚا١ٌَواثٓ ػجل اٌجو،  -01

 رؾم١ك: ك. ّٛلٟ ض١ف.
، ٌٕفبئٌكاه ا، ٕؾ١ؼ ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ(، اثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل ثٓ ؽ١َٓ اٌؼٍٟاٌؼٍٟ ) -03

 .2421، 2ػّبْ، ط
، 2379(، ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، طاٍّبػ١ً ثٓ ػّو ثٓ وض١واثٓ وض١و ) -22

 رؾم١ك: ِٖطفٝ ػجل اٌٛاؽل.
 .2(، اٌوؽ١ك اٌّقزَٛ،  كاه اٌٙالي، ث١وٚد، طٕفٟ اٌوؽّٓ اٌّجبهوفٛهٞاٌّجبهوفٛهٞ ) -22
: ِؾّل ٗفوط أؽبك٠ض، 2407، 2، فمٗ ا١ٌَوح، كاه اٌمٍُ، كِْك، طِؾّل اٌغياٌٟ اٌَمب -20

 .ٔبٕو اٌل٠ٓ األٌجبٟٔ
ٍجً اٌٙلٜ ٚاٌوّبك، فٟ ١ٍوح ف١و اٌؼجبك، ٚموو ، ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف اٌٖبٌؾٟ اٌْبِٟ -22

، 2، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، طفضبئٍٗ ٚأػالَ ٔجٛرٗ ٚأفؼبٌٗ ٚأؽٛاٌٗ فٟ اٌّجلأ ٚاٌّؼبك
 .بكي أؽّل ػجل اٌّٛعٛك، ػٍٟ ِؾّل ِؼٛٗػ، رؾم١ك: 2424
 .2400، 9، اٌوٍٛي اٌمبئل، كاه اٌفىو، ث١وٚد، طِؾّٛك ١ّذ فطبة -24
إٌَّل اٌٖؾ١ؼ اٌّقزٖو ثٕمً اٌؼلي ػٓ (، ٕؾ١ؼ ٍَُِ )ٍَُِ ثٓ اٌؾغبطٍَُِ ) -21

(، كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ث١وٚد، رؾم١ك: ِؾّل فئاك ػجل اٌؼلي اٌٝ هٍٛي اٌٍٗ 
 اٌجبلٟ.



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 179

 

  
 

 

، كاه اٌمٍُ، اإلّبهح اٌٝ ١ٍوح اٌّٖطفٝ ٚربه٠ـ ِٓ ثؼلٖ ِٓ اٌقٍفب، ِغٍطبٞ ثٓ ل١ٍظ -29
 ز١ؼ.ِؾّل ٔظبَ اٌل٠ٓ اٌف، رؾم١ك: 2429، 2كِْك، ط

ِزبع األٍّبع ثّب ٌٍٕجٟ ِٓ األؽٛاي (، اأؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ػجل اٌمبكهاٌّمو٠يٞ ) -27
ِؾّل ػجل ، رؾم١ك: 2402، 2خ، ث١وٚد، ط، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّٚاألِٛاي ٚاٌؾفلح ٚاٌّزبع

 .اٌؾ١ّل ا١ٌَّٕٟ
، 20(، ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ، كاه اثٓ وض١و، كِْك، طػٍٟ أثٛ اٌؾَٓ ثٓ ػجل اٌؾٟإٌلٚٞ ) -21

2401. 
اٌوٚٗ األٔف فٟ ّوػ (، ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػجل اٌٍٗ ثٓ أؽّل ا١ٌٍَٟٙاثٓ ْ٘بَ ) -23

ػّو ػجل اٌَالَ رؾم١ك:  ،2402، 2، طوٚدكاه اؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ث١، ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ
 .اٌَالِٟ

ِطجؼخ ِٖطفٝ (، ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ، ػجل اٌٍّه ثٓ ْ٘بَ ثٓ أ٠ٛة اٌؾ١ّوٞاثٓ ْ٘بَ ) -42
 .آفوْٚ رؾم١ك: ِٖطفٝ اٌَمب ٚ ،2271، 0، اٌمب٘وح، طاٌجبثٟ اٌؾٍجٟ

، 2األػٍّٟ، ث١وٚد، ط(، اٌّغبىٞ، كاه ِؾّل ثٓ ػّو ثٓ ٚالل اٌَّٟٙ األٍٍّٟاٌٛاللٞ ) -42
2423. 
ػ١ْٛ األصو فٟ فْٕٛ اٌّغبىٞ ٚاٌّْبئً (، ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّلا١ٌؼّوٞ ) -40

 .2424، 2كاه اٌمٍُ، ث١وٚد، ط ،ٚا١ٌَو
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 ٣٤.................................................................................................:ەِضەؽ یذثىؤیهەؽ -٩٧
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  ٢١٧............ ٍەهکەٚرٓ پبكاّزی كٚٔیبیە ٚ ٌێقۆّجْٛٚ ٚ ثە٘ەّذ پبكاّزی لیبِەد: -02



 پڕۆفیسۆر: خالید موحەممەد صاڵح                                                   كان و وانه  ئوحود وێستگه  - 183

 

  
 

 

 ٢٢٤ ....................................:ْەثک ڕٚاجێث یکبٔەڵف یەڵیاێڕگٛ ٚاكاهڕث یکبٔەڵف ذێثٔب -02
 بكایكٚٔ ەٌ يیهگە٘ ذێث ْۆهچەٚ ٘ ٔلەهچە٘ بْیآرەڵٍەك یٍٕٛٚه ڕٚایبْجێث -00

 ٢٢١.......................................................................................................:ٚ ٔبثٓ ٓیٔ ەئبٍٛٚك
 ٢٢٥.....:یكەٕێٚ ك اٍزٓڕ ّبٔبْڵٍِٛٛ یهفَزٕەٍەث ەٚهەگ یفٛا یکبٔەٕەڵێث ِٛٚە٘ -02
ّکَذ ٚ  یکبهۆ٘ ٓیروەٚهەگ ٚاكاهاْڕث ٛاْێٔ یکۆٚ ٔبک ەییٚاىەهرەپ  -04
 ٢٢٥ .................................................................................................................ەبٔیٔبٚچٛٚٔەٌ

ٚ  بَەیپ هەٍەث کبّٔبْەڵە٘ ِبٔلاۆف یپبهاٍزٕ ٕبٚێپەٌ ٓەیكۀ ڵٚە٘ يیهگە٘ -01
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