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 النانی ئیسالم وه زیانی

 لەسەر تاك و کۆ                
 

 :  ووا عید حه سهنووسینی
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 يل ىل مل خل ٱ
 

 

 ٢٠١آل عمران:  َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٢النساء:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 ٠٢ - ٠٠األحزاب:  َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت
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 كی پێشَ

 ظیانی وەالنانی ئیؼالم لەػەض داكىكۆ

 :رێڕەوێك

و  پاةەنووسةىونیت دوواكىكۆم كووۆ ە  ە پێووىە هەض وەكووى كە وەضتطد ووی ئیؼووالم و

و قیا ەدیان، وەالنوانی ئیؼوالم و  زنیا یو دۆؿ  ایەم دێط زەو ەخ پێیەوە زەةێذە

پاةەنووسنەةىونی یووان پاةەنووسةىونێكی ػووەدەییانە ةە هەنووس    پێووىە وەلكووطزن و

 وی  ووایەم كووى طەوەضی زەةێووذە ،ئیهاملكطزنووی الیەنەكووانی دووطم الیەنیوویەوە و

پؼوان... ووىنكە  ؿویطاظە  وانی زەو ەخ وڕ و زا داكىكۆم كۆ ە  ە یزەضزەػەضی

ئەم پەیووا ەم ةووۆ  طەتووایەدی نوواضزووە زاوام لێكووطزوون دووىام پەضوەضزتوواض كە 

ئەتەض نوا ئەوە  ،و لەژیانی داكىكۆیانوسا ةیەەػونێ   هە ىو الیەنەكانی ة طنەةەض

چ وەكووى  ،چ وەكووى دوواكی داوانتوواض ،ةەض ػووعام دووىام تەوضە حەمتەن زەكەونە

 .زی ەل كۆ ە  ەم یادی و چ وەكى زەو ەدی الزەض

 :جۆرن س ێ دوایی صسای

و  ةەوووواكە وەالنوووانی مەض وووان سی  ػوووعام توؿوووذی هەیە كە لەوەنووو -١

 .حىكمڕانیسانو جیهاز  دطاپە و ةەضهە ؼذی له

ػەڕەنجا ی پێەەوانەكاض ذی مەض انی لە وەنسی  ػعام دطم توؿذی كە  -٢

 .دىام تەوضە ز  ەزم
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ػەڕەنجا ی ؾەظەب لێ طد ی دىام لە هەن كە  یوەنسی  ػعام دطم دىای - ٣       

 .ناػۆض  ایەم كى طەوەضیی و لەزنیازا زەضزەكەون یان لە قیا ەدسا زەة ەتەوضە 

ظەض لەو ػعایانە كطز كە ئیؼالم ةۆ پێەەوانەكاضانی زی وساض ذی  پێـرت ةاػامن لە   

و لەةوواضوزەدی  و زەو ەدووی ئیؼووال یسا لەكووادی هەةووىونی كووۆ ە  ە  وواوە كەیزا

ػعا دىاییەكوان  توؿذیەكان و ةاػی ػعا ةۆیە لێطەزا هەض ،دۆیانسا زەوەػنێرن  

 .ػەڕەنجا ی یادیتىون لەمەض انی دىام تەوضە ز  ەضێلە  زەكەی  كە

 :تییەكانعصرو  لەصسا مەبەصتمان

ووىنكە  ،زەة ە ئەنجوا ی توؿوذی الزان لەزی وی دوىام تەوضە ئەو ػعایانەن كە

زی وێكە  ،لەتەڵ توؿوذی دواكىكۆم  طەتایەدیوسا زەتىنجێور كە ەزی ەكە زی ێك

  هت مت خت ُّٱ وەك زەمەض ى ور  ،م تەوضە  طەتی لەػەض دەلو  كوطزووەدىا

  ٦٣الرررررررروم   َّ جغ خض حض جض مصخص  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث

 دىام تەوضە توؿذی دە كوی ةوۆ ػواظانسووە، كە وادە  پاةەنسة  ةەو زی ەوە كە

 ەلعوو ی یەكو ... ةەهوی   الظم و زی ەكە و توؿذی  طەڤ ةۆیەك زەتىنجێ  و

نی ، نەتوؿذی دەلقتىونی  وطەڤ  ئەم زووانە قاةیلی تۆڕی  كلۆجێ  توؿذی

 ئە ە ئەو زیوو ە ڕاػوور و ،زەةێوور ة ۆڕ وور نەتوؿووذی زیوو ەكەؾ و زەتۆڕ وور

 .ضەوایەیە كە دىام تەوضە ةۆ  طەتایەدی زیاضیكطزووە

دووۆم  ،هەض  طەتێوو  ةەپووێەەوانەم توؿووذی  طەتێذووی دووۆم ڕەمذوواض ةكوواخ   

ناػوۆض زەكواخ.. ةەهە وان ؿوێىە ئەتەض زووض  ەوەضم و ناضەحەدی وط دىوؿی كى 

وانی  ڕ دێو ێ وڕ ئیؼال ی نەتطدەةەض و ةەزییسو  لەزی ی دىام تەوضە ڕەمذاضیكطز و



 

7 

لەقووویەم و  ، تووواظییەوەڕ  ئا وووان  و ةەةوووعاوخ و هە ى ؼوووذی و ،پێ اػوووەیەوە و

ناػوۆضم  ەحەدی وڕ نوا  پاةەنسنەةىو، دوۆم دىوؿوی كوى طەوەضم و ەوەیزاةىنەضیذی

 حك  جك مق حق ُّٱ  ەڕووەكى كە دوىام تەوضە زەمەض وىێه ،ػەدر زەكاخ

وادە  هەض كەػوووێ  پـووور ٤٥٧ طرررَ   َّ جم هل  مل خل حل جل مك لك خك

زیو ەكەم نەتوط ذەةەض دىوؿوی ژیوانێكی ظەض دەنو   لەپەیا ەكەم    ةكواخ و

و ناةی وایی حەدزەكط ور،  زژواضزەةێر و لەڕەژم قیا ەدیـسا ةەكى ط وػەدر و

دۆم لە حەنایسا كى ط كطزةىو، دوۆم لو   هاخ ووىنكە لەزنیازا پەیا ی دىایی ةۆ 

دوۆ دوىام تەوضە ػوذەم ،ػوذە ی لەدوۆم كطز الڵ كطزةىو... ئواوا و و كى طڕ كە

ااااا لەكەغ   ئوووووێمە وادە   ٩٪الزدرررررر    َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ   ...ناكا

دۆیان ػذە كاض ةىون... دۆیان ػذە یان لەنەمؼوی  ػذە امن لێ ەكطزن، ةەاڵم هەض

دووىام تەوضە ، ٤٣٤ُرر:    َّ  ىف  نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ ...دۆیووان كووطز

 ...ػذەم لەنەمؼوی دۆدوان  ەكەن زازاةىون كە ئەوەؿی هەض وەكى مەض ان ةەػەض

نەزا ػووذەم لەدۆدووان لەو ان ووا وادە  ٦٩الت:برر    َّ جغ  خسحس  جس مخ جخ محُّٱ

 .زژواضە داضی  و ػذەم كطزنەیان ةىو تەیانسنییە ئەو ئەنجا ە ضەؾ و ئەو ، ەكەن

 مزی وی دوىام تەوضە كە ،دىاویؼور پاةەنوس و اػور وڕ ى امنی ػەض ئە ام  ىػ   

حەمتەن لەةەدذەوەضم  ةۆ زەزا، ئەوە  یو زی ساضە پێی و هەو  دىاناػانە تطدۆدەةەض

وووىنكە دووىام تەوضە هەم لەژیووانێكی ؿووازیسا  ،و ػووەضمطاظم قیا ەدووسایە زنیووا

 زث ُّٱ  ض وىێوەك زەمە ،و تطن ی ةۆ زاةی  زەكاخ هەم پازاؿذی ظەض ێ ێر ویژیزە

 مل  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

 كە یەكە جووواض ئەم حەقووویقەدە لەوانەیە، ٪٬اليحررر    َّ رن مم ام يل ىل
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 ووایەم  زەةێووذە تهەنووس   زەكەو وور یتووى  ڕ ؼووا تەضزوونیوویە ةەض غەقائیووسم و

ةەاڵم واقیػی ڕاػذەقی ەم ناخ و زەض ی  ىػى امنە  !وۆن وایە؟  انیان كەڕ ػەضػى 

ةەزواوە ئووا ئەوە  لێووطە ،ملێ ێر كە ئووێمە لەم كذێووتەزااػووذەكان ئەوە زەػووەڕ ػەض 

 .زەػەملێ ی 

 :دواییەكان لەصسا مەبەصتیغمان

 ػەدذەیە كە دىام تەوضە لەژیوانی زنیوازا زەیهێ ێوذە واضەنىوػە ئەو ئەنجام و   

لەةەضا تەضیانسا ئەو پازاؿر  و زەو ەدە  ىنەەضیفەكان و  ی داكىكۆم كۆ ە  ەڕ 

 و زەو ەدی زی ساضم ئیؼال ی كە  ی داكىكۆم كۆ ە  ەڕ  واكەیە كە زەیهێ ێذە و

 ػوەدذانەم ڕەژم زوایوی كە هەضوەهوا ئەو ػوعا ،ةە ەزەزم دۆم وەلیانسا زەةێر

 ئاػوذە پولە و ئەو پازاؿر و  ی داكىكۆم  ىنەەضیفان وڕ  دىام تەوضە زەیهێ ێذە

 . اونیاػذی دۆم زاڕ دىام تەوضە ةۆ زی ساضانی ػەض  كە یەمةااڵیە كا ەضانی

 :ةەؿەوە زوو ةە لەم ڕوان ەوە ئەم ةەنسە ةاػە زەكەی 

  .ا رسوشتیَاكهَبَیش یَكَم  س 

 .د:اییَاكهَ بَیش  ووەم  سا

 تە ڕ ة كە ئە یـیان زەةێذەوە ةە زوو 

ػووعا دىاییەكووان لەڕەژم زواییووسا... لەتەڵ پووىدذە  ػووعا دىاییەكووان لەزنیووازا و 

هە ى ؼوور  نیەدی ةووعاوخ ووووۆ  ز  یوواةىون لەهوواد ی و ةاػووێكی ڕەژم زوایووی و

 .پێتىونیەوەڕ ةەةاوە
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  ابیس یَکَم

 گَهدەڵی کۆمَڵگَ 

 

  یەکەم: بڕگەی

 صرووعتییەکان: صسا و تاوان

 ،لەتەڵ توؿذی  طەتسایە ،ژیانە ئەم ئیؼال ە وجىز كی توؿذی تەضزوون و   

 ،ژیانی داكىكۆم  طەتایەدی ةەم ئیؼال ە نەةێور ةەهیەوی دوط پاضػوەن  ناةێور

ئاػوىوزەیی و   ەحطووم زەةێر لەئاضا ی و تە  ەیەك لێی  ەحطووم ةێرهەض كۆ 

 ور .. ئیؼوالم ڕ ژیانی دواكىكۆم  وطزن زەةێور ئەتەض ووی زەلەوە ،زازپەضوەضیی

پێساویؼذی ژیانە هەض وەكى وۆن  طەتێ  ڕ ی هەناػەزانی ل  ة یط ور زە ط ور 

ن و  وطەڤ  تەضزوو  یان ئەتەض نەدىاخ زە ط ر )ئەوە ڕ ؼام دىاییە ةۆ ژیوان و

الػوەن  زەةێور  ،پەكی زەكەو ر تةەهە ان ؿێىە ئەتەض لەئیؼالم  ەحطووم ةىو

وەالنووانی هەض ضوك ێكووی ئەم ئیؼووال ە ػووعایەكی  ،ەوەضیی زەةێوورڕ دىوؿووی كووى 

ێ.. ئەوم غەةووس ذی ةووۆ دووىام تەوضە نانى  ێوور زەةێووذە ڕ لەهە ووان ؿووێىەم ز ووذە

و ئوواضەظوو... ئەو  ەظغەةووسم ح، و  وواڵ غەةووسم  ەدلووىوە، زەةێووذە غەةووسم پوواضە

ظیوان  هەض ةتێور هەض هە نەزەكواخ و كەػەم زەیەو ر ةەؾەؿكاضیی زەو ە ەنوس

 ،ظیانی ػا ان ،ظیانی ناووكەػایەدی ،ظیانی دێعانی ،ظیانی دەنسضوػذی ، یڕ ز ذە

ئەو كەػەم لەةەجێهێ انی مەضظە دىاییەكانسا ةەهۆم  ەؿؿىوڵ ةىونی زنیواییەوە 
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ەژانی نعیكی زوادطزا  ەؿوؿى رتیی زەكواخ ڕ ە لەدىام تەوض  تكە ذەضدەم زەةێر

 .دا انسوودط ةتێر

الیەنێكی ئیؼالم ػعایەكی تىنجواوم ةەزوازاز ور وەكوى هەض  ئاوا الزان لەهەض   

 زە الزانێكوی دوط لەػیؼوذمی تەضزوون و ژیوان و ظیوانی ئی ەیوطان ز  یو ەوە كە

وە زەػوەملێ   كە ئە ػعام تىنجاویان ةەزوازاز ر... ئە انە دوا ێك  لەو دوااڵنەم

واخ، ووووىنكە زیوووسوض ی ڕ ئیؼوووالم هەض ةەضەو دەؿوووەنەكطزن و ػوووەضكەود  زە

 .و ڕەژ ةە ڕەژ الیەن طانی ظەض دطزەة   طەتسەػذییە توؿذیانەم دێطدىاظیی و

 :زیناكاری  یەكەم:

 ؿوەضغییانەم نێوىان ئوامطەخ و پەیىەنسم ج ؼی ؾەیطە ػعام توؿذی ظی ا كە   

 ظیوادطە لەو وێوژە ژانوی ظەض و ئواظاض ،ەڕ ڕازە و ةو یەن وو ظەض ال جوۆض ظەض، پیاوە

 .   ١)دییەكادییەم ظی اكاض لەكادی ظی اكطزنەكەیسا وێژدىو

 و ئواظاض ،كادێ  ئامطەدێ  لەظی ا زووتیان زەةێور لەكاضزەكەو ور صزسا: یەكەمین

لە حەاڵڵ ةوىوةێذی   نەدۆؾ زەكەو ر }وەكوى هەضزووتیانێو  كە ،ژان زەی ط ر

 ،كەغ نەمەقەم ةەپێی ئەحكا ی ؿەضع ناكێـوێر ،اوكاضیی ناكاخةەاڵم كەغ ه

 ،تەوضەةووىونی ةووىون و نیوویە لەػووەض ػووىوض كەغ دەم لە  وسا ەكەم نووادىاخ و

لو  ةكەو وذەوە ةوۆیە هە وىو   ویغازەدەن ئامطەدیف حەظم لو  نیویە   وسا ی ظە 

ئەتەض ةەهە ە زووتیوانتىو  ،ێ لەزووتیوانی ئواوام زەتط ورڕ ئامطەدێكی ظی اكاض 

                                         
ااااااەمەڵ مىزاااااااانەىل و مل ەاااااادملێکلل مىزاااااااانەىەى   ب  اااااااەث، ىل  بێااااااا  ٌێ  مل  (1) بێگىومااااااەو ملبلزاااااااذ مل ڵمًەەا

 ەەفرزخەىی ل  ب  ەث.
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  نةەضاةەض  ئواظاضم زەیوان ەو سەزاخ لەةاضدۆم ةتاخ... ئە انە هەضیەكەیان ژان وه

 ئواظاضم ةەضزەوام  وی ژان وڕ وێوژە حەضا ەكە كە وێژدوىو ذی... ئە وام ئەتەض   ةه

ةوو  كەػووانە   وور وڕزەة   ىغانوواخ)ةە  ةووىو، ئەوا  وواوەم زووتیووانی هەضوا

كوۆضپەكەم زەكواخ... دەنها دۆم دەحە مىولی ةەضپطػێذی  كۆضپەكەم زەةێر و

 .ئە انەؾ هەض ػادێكیان ئاظاض كە

وەكووى  ،ئەو نەدۆؿوویانە كەم نووی  كە لەض ووی ظی وواوە ةەوزەةوو ەوە صززسا: دووەمزین

زەیوان نەدۆؿوی دوط  و ذی وڕ ت و  ضەحم)ظوهطم وػەیەالن و ةطی ساضةىونی پعزان 

 ئە ە جوو ە لە نەدۆؿوویە) ،زەةوو  زایكووی دووىوؾ كە لەو ض  ووایەوە كووۆضپەكە و

 . ١)ظ ضەكانی وەكى ئایسزژوا

ژزانوی كە ةوۆوی ئەو دواوانەم كوطز؟ ةەدوایتەدی ئەتەض یئاظاضم و صزسا: صزییەمین

داوەن هاوػەضةىون هەضیەكەیان زەدطػوێر لەكەؿوب ةوىونی دواوانەكە و مەظ  

 انی ەىون و ڕ دێك زەدطػ  پێیان ةعانط ر كە لەز ەضاوكێسان و ،ةىونیان ةەضزەوام

 ،زەةێوور انی پێووىەیلەكەزاضةووىونی كەػووایەدی ان ووووىونیووڕ ئاة عانەكەیووان وێد

 .!ئە ەؾ دطػێكە دا طزن لەز یانسا زە ێ ێر

هە ىەؿوووانسنەوەم هاوػوووەضتیطم  ؿیطاظەپؼوووانی دێعانوووی و صزززسا: چزززوارەمین

ئەتەض  ،كەلەػەض ة اؾەم دۆؿەویؼذی و  ذامنە ةەیەكرتیوی كوطزن زازە ەظض ور

دووۆم ػووەضن كووطز یووان   ێووطزەكە الم ئامطەدووانی دووط ةەحەضا ووی ووظەم ج ؼوویی

                                         
 کل مل ڵەمليڵ ىىزلمل مەحنلج    کلضف ىلکر بىو.  (1)
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ەمذوواضم ڕ ئووامطەدەكە الم ؾەیووطم پیوواوم دووۆم، دووۆم ةەپیوواوانی دووط دێطكووطز، ةە

هەض جووۆضە ڕەمذوواض كی  ،توؿووذیانەیان پەیىەنووسم هاوػووەض ذیان الواظزەةێوور

 ػۆظزاضیی كەةۆ هاوػەضەكەیی زەنى  ێور توؿوذی نا ێ ێور و دۆؿەویؼذی و

ن وواوم لە كەػوێكی دوطە ئیورت وویی...  ازام هەض یەكەیاڕ زەةێذە جۆض   لەزوو 

كەم  یی وڕو ػو  ر ةەػواضزڕ  ذامنەم یەكە جاضیوان لێوسەتۆ  ئەو دۆؿەویؼذی و

یەكرتیی داوانتاض كطزن ةەوەم كە وەكى جواضان نە واوە!!  لىدفی و ظەض ةۆ ەةۆڵ و

تى انی دێسانییە كە ئە ە ػەض زەكێـێر ةۆ ئاژاوەم دێعانی و زەػر لێكتەضازن 

ا ەكانیان كەةە هاوػووەضتیطییەكی نووىێ هووی  الیەكیووان ػووەضتەضزانتىونی   ووس و

 .پاضػەن  ناة ەوە

و دۆؿەویؼوذیەك  ە ػوۆظڕ ةو  و  جوۆض و جویامع)هەض ػەضجێی  صسا: پینجەمین

ظی اكواضەؾ كەػوۆظیان ةوۆ یەكرتیوی زەوێور  هەضیەك لەم زوو ،زضوػر زەكاخ

ئەو دىوؿی ئاظاضم زەضوون و تلەیی لە دۆكطزن زەة ، ووىنكە زەظانو  كەزەةوىو 

ةىوایە نەك ئاوا  ػۆظەیان ةۆ هاوػەضم حەاڵ ی دۆیان دۆؿەویؼذی و ػەضجێی و

 .و هاوةەؿی ژیانی دۆم ةكاخ ةۆ وێژ كی كادی ؾەزض لە هاوػەض

ئەو كەػەم كە وەنس جاض   ظی ازەكاخ ئیرت مێطم واوةطػێذی  صزسا: عەعزەمین

ەضزەوام ةوۆیە ة ،هە یـە هۆؿی الم یەكێكی دوطم نوىێ زەةێور ،ظی اكطزن زەةێر

 ئە ە وام ، ەضجیف نییە زەػذی ةكەو ور هەض هەوڵ زەزاخ و ،لەپـێىیسا زەةێر

یوان ةوژم، وێوژم ج ؼوی دوۆم  هەض ةۆ دۆم و ،  سا ی نەژم لێسەكاخ ةۆ  اڵ و

 جێموذامنە ،ةوىوە هەضوا زەژیی... داكادێ  ةەدۆم زەظانێر پیوط هاوػەض ناتط ر و
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... كەػوویف نیوویە لەپیطیووی و   ووسا ێكی لوو  نەكەودووۆدەوە ةوو  وەوەیە و ،نیوویە

ةێر ةەالیەوە  عم ل  ة ط ر وڕ الواظییسا دع ەدی ةكاخ یان ز  ەوایی ةكاخ یان 

 .ێڕ ئاواؿی ز ذەوە دۆؿەویؼذی ژیا.... هەض وىنكە ة  ػۆظ و ةەظەیی و

تەنوسەڵ  انسنی دێعان وط دێكم لەڕاػذییسا ظی اكاضیی دێكـكانسنی كەػایەدی و   

ىام تەوضە ةە ىػووى امنان زەمەض ووىێ هەضدووىد ی ةووۆیە دوو ،كطزنووی كووۆ ە  ەیە

 ىق يفىف يث ىث ُّٱ  زەمەض ووىێ ،نەكەونەوە! نعیوو  پێـەكیەكانیـووی نەكەونەوە

دوووىد ی  ،نەكەونەوە وادە  نعیكوووی ظی وووا  ٦٥الإرساء   َّ ىك مك  لك اك يق

ض  وووایەكی دوووطاپە...   و ناؿووویطی ە و ةەڕاػوووذی كطزەوەیەكوووی زظ وووى ،نەكەون

پـوووێىیی  ز ەضاوكووو  و كەدوووطغ وض  وووایەكی دطاپوووی ویوووژم جەػوووذەیە 

لێسەكەو ذەوە... ض  وایەكی دطاپوی ڕەمذواض كوطزنە، كەحەمتەن واضەنىوػوی هەض 

 .دطاپە زەةێر

ئیؼووالم لەم ڕوانوو ەوەیە كە ػووعام ػووەدذی لەػووەضزاناوە كە زەتووادە ئیػووسام    

كطزن... كىؿنت ... ةەاڵم ةە ةەضزةاضانكطزن ئەتەض ظی اكاضەكە داوەنی هاوػەضةىو 

ةەاڵم لێطەزا ئا اژە ان ةەو ئەنجا وانەیەدی  ،ن پێـرت لەػعاكانسا ةاػكطزووەئە ە ا

 .كەدۆیان لەدۆیانسا زەة ە ػعام ؿاضاوەم ظی اكاض

 :عەڕابذۆریی دووەم:

ؿەڕاةذۆضیی لەزی وی دوىازا حەضا ە، وەكوى هەض حەضا ێكوی دوط هەض كەػوێ     

كەدۆیووان ئەنجووا ی ةووساخ ؿووایانی ػووعازەةێر ئە ەؾ هەنووس   دووا ی ةەضووواو 

 :لەدۆیانسا زەة ە ػعام ئەم الزانە لەزی ی دىام تەوضە
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نادىانێوور  ،زضك كطزنووی ڕەمذوواضم الػووەن  زەةێوور ةذۆض پەم پێوونزن وڕاؿووە -١

ةوۆ ووىونە   ،ؿوى   و ةەووۆی ەدی ؿویاو ئەنجا توساخ ڕەمذاضم ؿویاو لەكواخ و

ی زەةێذە هۆم وەنوسی  هە ە لێوسان  ةەىوكیـە كە)دىاضزنەوەم پێكێ  ویؼكی 

یووان ڕەمذوواضم دووط كە دەضكیووعم   یووان كیتووۆضزم كۆ نیووىدەض)پیذووی دوواةیػەیەك 

ظەضیـی نەو ر... چ ػعایەك لە ە قىضػذرتە كە كەػێ  ڕەمذاضم ژیطانەم دوۆم 

 !ةكەو ذە ػەض ڕەمذاض كطزنی ؿێذانە؟ واظ ل  ةهێ ێر و

ناؿوذىانێر  ،ەوام نا ێ ێرڕ  اػذەم ڕاػر وڕ ؿەڕاةذۆض كە  ێـكی دىانام ئا  -٢

 ور دوا ڕوەودوی ظەض زەضزەة و هە ە ەكانی ض كذاخ ةۆیە قؼوەم نوا ةەجو  وقؼ

ةەزدوطە  دطاپی ظیادطم ل  زەضزەكەو ور... ووی لە ە و ظیادط ةذىادەوە قؼەم الض

 !كە كەػێ  ڕەژانە یان ؿەوانە دۆم ةذادە حا ەدی الػەن ی واوە؟

كاضەػووووادی هووووادىوۆم ػووووەیاضە ػووووەڕەنجا ی  وزاووڕ م %١٣ظیووووادط لە  -٣

دیانەدوانەم دوط كە  و دواوان وڕ و ؿوۆ ڕ ئە ە ج ە لەو هە ىو ؿە ،ذۆضییەؿەڕاة

اةذۆضەكە نیویە، ڕ ووزەزەن... ئە ە ػعایە، هەض ػعام ؿەڕ اةذىاضزنەوە ڕ ةەهۆم ؿە

 .كۆ ە  ەكەؿێذی ەك وڕ ػعام كەػىكاضو تە

ئەنوووسا انی لەؾ هەیە  اب كووواضی ەضیی ظەض زژواضم لەػوووەض لەؾ وڕ ؿوووە -٤

كە زژواضیوویەكەم نەقووب زەةێوور ةووۆ ئەوالزەكووانی...  ةەپلەیەكووی ئەوەنووسە دووطا 

 ،اةذۆض الػوەن ییان پێوىە زیواضەڕ كە زەةیرن ور   وسا ی ؿوە اوەط كویؿذێكی دێتی 

ئاػوانرت  ةەضپطػێذی نییە و الواظن یان دەضكیعیان كە ە یان حەظیان لەپاةەنسیی و

 .پێەەوانەكاضیی ووزەكەنە هەنس   داوان وڕ 
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وەكى ةەضظةىونەوەم  ،اةذۆضییەوە ز ذەكایەوەڕ  ی ؿەڕ ەض نەدۆؿی  طەڤ لەظ  -٥

زضەنو  هەضغ  ،دەقی وی دوى  تەضانی  ىولوىولەم  ێـو  ،  مـاضم دوى  دی  و

هەنس   نەدۆؿوی جو ەض ... كە توىونەوەم  ،ئاوػانی تەزە ةطی ساضةىون و ،كطزن

اةذۆضم هۆكاضم هەةىون یوان ڕ نەدۆؿی دط كەؿە ةەضەن اضةىونەوەم  یكطەب و

 .ظیادط ةىونێذی

 ظەضةوىونی ةوىؾعوقی  و كی واڵووا ە ووىون و نە وانی وىػور وڕ كاخ ةەمی -٦

پىوكووانەوەم هەػووذی جووىا ێطم و وەلكطزنووی   طزنووی ویووژزان و  ووا ى طانی و

 .ةەضپطػێذی و... هیرت

سەلێوووسانی لەػوووەض هەض جووواض كی  لەةەض ئە وووانەیە كەؿوووەضع ػوووعام جە   

 .اةذىاضزنەوە زاناوەڕ ؿە

 :قوماركاری  صییەم:

كطزنیف وەكى هەض داوانێكی دط ةەزییسم ئیؼوالم ػوعام دوایتەدی دوۆیی قى اض    

ةەاڵم ئەو كاضزانەوەم لێىەم زضوػر زەة  دۆیان زەة ە ػعام توؿوذی  ،لەػەضە

 :وی ... لەوانەض نەتەودی قى ا ژان و  ایەم دەم و زەة ە ئەو ڕەمذاضە و

 ،قى اض كطزنیسا انسووةىونی ئەغؼاةی قى اضةاظ لەكادی  ئا ۆظیی و پـێىیی و -١

دا  ،وىنكە هە ىو هۆؿێكی زەدادە ػەضقى اضەكە و هۆؿی الم هیەی دط نا ێ ێر

 ،قوی  زەی ط ور انسن ةكاخ لەنادیسا ظیادط ضقی هە سەػذێر وڕ ظیادط هەػر ةەزە 

دىاظیی دێووسا ڕ پووا  ەضم ؿووە زایووسەتط ر  پەژاضە   ێر ظیووادط دەم وڕ دووا ةـووسە 
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ظیادط قى اض ةكاخ داةێذەوە  ایە  زاخ وئە انەؾ وایلێسەكاخ كۆ  ە ،زەتەؿێذەوە

 .یان قاظانجی ظیادط ةكاخ

قى وواضوی پووێف ػووادەوەدذی قى وواض كووطزنەكەم ظەضةیووط لەوووۆنیەدی قى وواض  -٢

مێڵكاضییەكووانی زەكووادەوە و هە ووىو دەضكیع كووی لەػووەض  و وضیووایی و كووطزنەكە

ی ئەنجا یـو ،دەضدوان زەكواخ ةە پەضەؿەوە هە ىوكاخ و وظەم ةۆ ،قاظانجكطزنە

او؟ ئەتەض ةطاوە ةىو، ئەوە لەدۆؿەا ییەكسایە كە ڕ یان زە  زوو  ةطاوەیە یەكێكە لە

ئیؼوواضەم ةەضا تەضانووی زەكوواخ، كەهەػووذسەكەن  وواڵ وػووا انیانی دووىاضزووە!! 

لەهەو وی ئەوەزا زەةێور ؿوذێ   اویف زەضوێر، زەكەو ذە ژ طةاضم دەم وڕ كەزە 

هۆؿوەوە  اض... ةەم هەػور و وى ة ێذەوە یوان ةكەو وذەوە ق ڕةەهانە و ؿە ةكاخ ةە

كواض كی دوطم ةوۆ  هە وىو ئەضك و زەةی یر قى اضوی هۆؿی لەؿذێكی دط نیویە و

 .الوە،  ەتەض ئەوانەم كە ةەضزەوا ێذی قى اض كطزنی ةۆ زاةی سەكەن دؼذۆدە

ةەپێوىەضم ظەض  ،ەوانڕ نا  ظیانی قى اضكطزن ؿذێكی ظەض نا ەغقىول و قاظان  و -٣

ئەنجام نیـوانسانی  تەودێكی قى اضكطزن و ةعاوخ و ەوا زیاضم زەكط   هە ىوڕ نا 

 ئی جوا حەػوىوزیی ةوطزن و و قى اضوییەكان زەدادە ز ەضاوك  و ظەض هۆؿساضیی

 م ناؿوەضیفانە و  لمالنو  و  ىنامەػوە)ك  ڕ قی  هە  وطد ، ئی جوا تیوانی پێـوت

لەحا ەدی ؿاضاوە و زیاضیانسا دەضیكی زژایەدیكطزنی یەكرتیوی زەةو   ناكۆكی كە

 ؾەؿووووكاضانە ڕەمذوووواض زەكەن.. كەؾ و و لەیەكرتیووووی زەكەن ک لەكووووۆ ەەت

کە  كطاووىونەزایە ڕ زەةە ةاضوزەدی قى اضوی هە یـە لەم حا ەدانەم  لمالنو  و
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دەنانەخ ئەو كەػەؾ كەةوطاوەیە! ووىنكە  ،كەػیان هەػر ةەةەدذەوەضیی ناكەن

 .ەیەانسنیـی هەض هڕ ئەتەضم زە  زەظانێر كەةەضا تەضان لەپیالنسان زژم و

 ىەةەضم ڕ لەةەضژەوەنسییەدی ةە داكە كەػێ  كە ػىوز لەقى اضكطزن زەكاخ و -٤

كۆزەةێذەوە... هەضكەػێكیان ةیتادەوە  قى اضەكەیە كە پاضەم ڕەنجی هە ىویانی ال

ئە ە جوو ە لەوەم ئووواةىونەم  ،ئەو ض ووژەم قوواظانجی دوووۆم لوو  هە وووسەتط ر

كەػوی دواوەن  ێوع ا یوانە ا   ىەةەضم قى اضەكە، یەكڕ ةەؿساضةىونیان زاوە! جا ةە

 .ةێر یان ظیادط قى اضدانەكە

او ڕ ئەو كاضەػاخ و ناػوۆضانەم قى واضكطزن زەیانذوادەوە كەم نوی  ظەضجواض زە    

ناوواض  ەؿوەم كىؿونت وڕ ژ وط هە ەذێونەیەتەە دۆكىؿونت و ةوطاوەؾ زێذنیەزەتە

ظەضیو ەم  . كی ظەضم پاضەكەم ةوۆ ئە  یەدوی دوۆم ةەكواض ةهێ ێوذەوەڕزەةێر ة

 قووىودی  وواڵ و ، وووىنكە ئەوەم كەدەوەاوان دێعانیووان لەةەضیەك هە ىەؿوواوەڕ زە 

 ئی جا ظیوادط دوی  و ،انسو ذیڕ و زە    سا ێذی ةەپاضەیی هێ او ذیە ػەض ێعم قى اض

 امی دۆیان ةێسەن  ة ، ةە كوى  نەك دا لە اڵ و تو   سا ی زەهێ ێر مـاض ةۆ  اڵ

پەیووسا ةووكەن! ػووەزان پوواضەم  ەتوون  دووا ناواضیووان ةكوواخ ةووكەونە ئوویف و

زەو ە ەنووس ئیفالػووی كووطزووە، پاؿووان  یةەػووەضهامتان ةیؼووذىوە كە قى وواضوی

و زوكان  انسووەڕ ئی جا ئەویـی زە  ،دانىوەكەم مطەؿذىوە و وۆدە دانىوم كط ىە

ظ طم دێعانی مطەؿذىوە... هە ىو جواض كیف هەض ةەئى ێوسم ةوطزنەوە  غەضظە و و

نەزاوە و   یەوە كووۆ یكەةطزووؿوویذوووىنكە  ،انووسو ذیڕ زە  قى وواضم كووطزووە و

یەكیاوان  لەػەزا انسنی... ةەػەضهادی ػەزان قى اضوی زەظانی  وڕ كەودۆدەوە زە 



 

18 

و  ةىوةێوور! ئە ە ةەڕاػووذی ڕەمذوواضم كەػووی ژیووط نەةیؼوور ةەقى وواض زەو ە ەنووس

ئە ە لەهە وىو الیەكەوە ظیوان  ،ئە ە ڕەمذواضم پاضػوەن انە نیویە ،ةەضپطػی نییە

ظیانی  ،ظیانی لەزەػذسانی زەػذان ،ظیانی دێعانی ،ڵ و ػا انلێكەود ە  ظیانی  ا

هاضیكاضیی دە كی... قى واضوییەكی دۆؿەویؼور  ةەظەیی و و لەزەػذسانی ػۆظ

 .ناةیرن ر! هەض ئە ە دۆم ػەدذرتی  ػعایە

وىنكە  ،نازادە وۆنیەدی ػەضن كطزن كەزەیتادەوە تىێ ،قى اضوی زەػر ةەوە -٥

ی ی پىولێو  ا كاضدێو ا ضەلەپێكەیەك ةطزو ذیەوە! ةەتۆ ةە پ ،نەئێـاوە پـذی پێىە

 دیووانەخ و اویووف زەةێوور ض  ووام زظیووی وڕ ژ وواضەیەك زەػووذی كەودووىوە! كەزە 

 ..حا ەدسا هەض القانىونی ڕەمذاض زەكاخ  اؿی ەوە زەتط ذەةەض.. لەهەضزوو

كواضكطزن نە واوە،  حەظم لەڕەنجسان و ،دە ە یـە و قى اضوی كەػێكی ػؼر    

ی ێوور ئەتەضم ئەوەم پوواضەم زەػووذكەو ر ظەضە و ئاػووانە! ئەتەض وووىنكە زەة

هەض ئەوەنسەؾ زەكواخ  ،ظەضە ل  زەیكاخ ناواضم كاضكطزنیف ةتێر ةەناةەز ی و

دەمەدوی  كەكاػتیف نەكوان لەدەم و ،دا پاضەم قى اضكطزنێكی دط پەیسا زەكادەوە

 .پەیساكطزنی پاضەم قى اض كطزنێكی دطیسا زەةێر

توؿذیانەم قى اضوی ةتیور  م ئەم ػعاڕ ضازەوة ضەظام جۆضوئەتەض ویؼذر ؿا   

 ،دە توواضە ، ىملیؼووە، قەضظاضە ئەوەنووسەخ ةەػووە یەكێكیووان ة اػوویر ةعانیوور كە

 ،ەوەپوودەیوواڵ  ،زەضكەو وور ناو ط وور ظەض ،  ووساڵ جووىزایە لە وواڵ و ،دەنهووایە

جێمذامنەم كەغ نیویە... هەض قى اضوییەكور ناػوی لە ػوادەوەدذی یەكە یویەوە 

 .ةەوە زەكەیر قى اضوی كەػایەدییەكی الػەن  و ظیانتەدـە هەػر
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 :بەراز گۆعتی دواردنی چوارەم:

دوووووىاضزنی تۆؿوووووذی ةەضاظ دىوؿوووووتىونی  یصروعزززززتییەكان لەصزززززسا یەكێزززززك

 ،تۆؿوووذی ةەضاظزا زەژم كە لەنووواوەوووكط ەكەیەدوووی... كط ێكوووی ظەض ظەض ت

س جۆض و  ةذۆضم تۆؿذەكە دىوؿی وەن كەةەكىاڵنسنی تۆؿذەكە لەناو ناوێر و

نەدۆؿی زەكاخ ةە دایتەدی لەجى  ەكانیوسا، وەكوى كە وكەم ئەژنوۆ كەدىوؿوی 

 .زەةێر  دطیذی ا)نەدۆؿی 

 ئیذالیوا و لەمەضەنؼا ئە امنیوا و)  م پؼنۆضم دەنسضوػذی زە   زیكؼۆن پیذی و) 

كواضی ەضیی دطاپوی تۆؿوذی ةەضاظ لەػوەض  ،یطم لێهوادىوە ةەضیذانیا وەكى تـذ

ووىنكە  ،ەاڵم لەوواڵدوانی ڕەژهەاڵدوسا ؿوذی وا هەض نیویەة ،هە ىو كەػێ  هەیە

ئە ەیەكە وی    .زی ی تەلەكانی دوىاضزنی تۆؿوذی ةەضاظیوان لو  حەضا وسەكاخ

 .زەمەض ىێ تۆؿذی ةەضاظ  ەدۆن كە یەػعام ػەضپێەی ئەو مەض انە دىاییە

لە ػوویفەدە  ێوو یەك كە  یە،دطیذی ووا)دىوؿووتىونی نەدۆؿووی  صززسا: دووەمززین

 :وەیەدایتەدەكانی ئە

م تۆؿووذی ةەضاظ نادىانێوور ةەضاظ وو  لەم حووا ەدە ۆڕ هووی  پعیـووكێكی پؼوون -١

ةڵ  تۆؿذەكەم ئەو كط ەم دێسانییە كە ئەم نەدۆؿییەم لێىە پەیوسا  ةەزەضكاخ و

ةوووطیذیە لەوەم ئەم كوووط ە لە هەض هە وووىو  لەةەض هوووۆیەكی ػوووازە كە ،زەةێووور

   ۆڕ كە پؼووونزاةرن ووور   اػوووىلكەیەكی ةەضاظ زا هەیە ئەتەض ئەتەضیوووی ئەوە
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ئەوە  انووام وایە هە ووىو  اػووىلكەیەكی ةەضاظەكەم مەحووؽ  تزەدىانێوور وا ةڵوو 

 .كطزووە! ئەوەؾ یەغ ی نە انی تۆؿذی ةەضاظەكە

ە زەدوادەوە ... ووە  هەظاض و پێ ؼوەز ١٥١١) ێی ەم ئەم جۆضە كط ە نوعیكەم  -٢

ئی جوا  ،ؿى  یان لەدى ژا ە وڵمی ەكەم ناوەوەم ضیذۆ ەم  طەتسا ةۆ زاةی  زەةێور

كە زەوو ە  ،م دوى  ەوە ةەلەؿوسا ةەوزەةو ەوەڕ  لێىنەها كط ی نىێ لەض  ام ػوى 

وىنكە ؿى  ی  ،هەضزووكیان زەدەنە ئاظاضت  اػىلكە ئیطازییەكانەوە جى  ەكان و

 ،و زە اضەكوان وؿو  زەكەنەوە  ىولىولەكانی ناو  اػوىلكە ،ةىونیان زەئاوػێ  

 .ئاوا زەة ە هۆكاضم هە ئاوػان

ؼووذا ظانؼووذی ػووەضزەم واضەػووەض كی ةووۆ لەنوواو ةطزنووی ئەم كووط ە ةووۆ دووا ئێ -٣

هەضزەض وووانێكی ةوووۆ ةەكاضهادتێووور دەنوووانەخ نەتەیـوووذۆدە  ،نەزەظضاوەدەوە

 .كە كطزنەوەؿی چ جام لەناوةطزنی

هەنووس    یكطەةووی ةووۆتەنی دێووسایە كە  ئەوەیە تۆؿوذی ةەضاظ صزسای: صزییەمین

ئە وانیف  ،ەضاظەكەزا  اونەدەوەوویان كطزووە و لەجەػذەم ةڕ لەجێی دۆیانسا كە

پێیوسەودط ر  ژەهطاوم ةىونێكی ػەدر كە م ایە زەة ە ةەكىاڵنسنەكە نامەودێ  و

كەزەظتام هەضػكطزن دىوؿی ئاوػان زەكاخ ئەو كەػوەم دىوؿوی   ،ةاضادیفۆز)

وواویانە لەتەزەیسا ڕ نەكط ر ئەم  یكطەةە كە لەكادی پێىیؼذسا واضەػەض ةتێر و

 . اوەم ؿەوڕەژ كسا زەة ە ایەم كىؿذ ی كەػەكەلە نەؿىوا زەكەن و
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كە ةذووووۆضم تۆؿووووذی ةەضاظ لەضووم زەضوونیوووویەوە  ئەوەیە صززززسا: چززززوارەمین

ئە ەؾ دێتی یكطاوە جیاواظیی الیەنوی زەضوونوی زوو  ،انكاضیی ةەػەضزا ز رڕ تۆ 

وەكوى )ۆؿوذی ةەضاظ زەدوىاخ تكۆ ە ێكیوان  ی  یەكورتم كەنعكۆ ەڵ دە كی 

و  ظەض زیوواض  وەكووى  ىػووى امنەكان)ی زووەم نووایذىاخ كووۆ ە  و   ەػویەیەكان

ن هەنس   ؿەضةەخ هەیە كە  طەڤ زەیانذىادەوە هەػر ۆ وىونە  و ۆ... ة  ١)ظەقە

 و  هەنووس   دووىاضزنیف قىضػوو ،ؿووازیی زەكوواخ وىػووذی و ةەلەؾ ػووىوكی و

 كە)ةذۆضیان ػؼر ودە مەڵ زەكەن.... یوان الیەنوی زەضوونوی كەػوانی نەةوادی 

جیاواظە لە ةذۆضانی تۆؿر... دەنانەخ ةذۆضانی جۆضم تۆؿذیف   تۆؿر نادۆن

زەضوونوی  زەضوونی حىؿرتدۆض ظەض جیواواظە لە توؿور و توؿر و ،نظ جیاوا

 دۆض... ئە ە لەدىزم ئاژە ەكانیـوسا وایە... ئەو تیانوساضانەم هەضڕ یان  ە تادۆض

 .و  ىػالیمرتە لەوانەم تۆؿذذۆضن رتزەدۆن توؿذیان هێسی تیا

ڕەمذوواض هەیە...  زەضوون و ۆضم دووىاضزن كوواضی ەضیی لەػووەض توؿوور وجوو   

كواضی ەضیی دوۆم هەیە.. ڕەوؿور نع وی لەةذۆضانیوسا  تۆؿذی ةەضاظیف وایە و

 ةەضتطیوی لەؿوەضەن و)لەػوەض ئوامطەخ نەكوطزنەوە  ة  ؾیطەدی و ،زضوػذسەكاخ

ی هە ووىو ئەو ییووان ةەالوە ئاػووایی زەةێوور! ػووەضنجسانێكی ػووەضپێ نووا ىوغ

 ئەنوانێذی و نیـانسەزاخ ج ە لە تیانی دۆدۆیی و   انەم ةەضاظدۆضن ئەوەكۆ ە

                                         
لمل ڵۆم ڕ زاااااخل، ماااااٍ وااااادە بلێلماااااىو ضاااااێىە ل  جێڵ ٌااااا ه کااااار ووە، مل ىێاااااى و ولێ اااااڵ وو حاااااڵ  ەىاااااە  / ئ  (1)

ێلموەێااە ولێ اااڵ ف د ،یًااا  ، مل ىێاااى و مىزااانەو و ملزااا دا ئلە  وو وو جل   ی اااەو ڵم ل  ەمووىی لەاااەو ڵۆم 

 ڵەقٍ.
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تووىضك زا  وەكووى كە لەػووە  و)نەةووىونی هەػووذی ئی ذوویامم كۆ ە كوواضیی 

 .  ١) زەةیرن ر

ةەاڵم كەػانێكی زەضوون پواك و ڕەوؿور  ،ئە ە ػعام دىاضزنی تۆؿذی ةەضاظە   

و هەػور وؿوكەاڵدىو...  زەكەن نەك ؾیطەخ پىواو جىا ێط هەػر ةە ە ضەػەن و

 ، ێووطز زاؾووان زەكوواخ دووىاضزنی تۆؿووذی ةەضاظ دۆؿەویؼووذی نێووىان ژن و

  سا ەكان و هەػذی ئی ذویام  ةاوك و و زەینىكێ ێذەوە، هەضوەها ػۆظم نێىان زای 

و  زایكیوانەوە... ئە ە جو ە لەپىوكوانەوەم ػوۆظ ؿاناظم ئەوالزەكان ةەةاوك و و

 ووانی ڕ لەػووەض كووطزنەوە... زا وووىون و ػوویفەدی ةەهانوواوە ةەظەیووی ئی ؼووانی و

دوۆ دۆؿىیؼوذ ە ػوعام ئەو  ةو  ؾیطەدوی و كەػایەدی  طەڤ ةۆ ئەم ئەنوانێذی و

تىؿوور ةەضاظ دووىاضزنەیە... ئە ەؾ كووۆ ە ە ػوویفەدێك  لەكووۆ ە  ەم ةەضاظ 

 .زەةیرن    ئەمطیقا لەئەوضوپاة  یان لەئاػیا و)دۆضانسا 

ەضزە ەم ئێؼوذا ئەم پەیىەنوسیەم لەهی  ػەضزە ێكی ضاةىضزووزا وەكوى ئەم ػو   

نەكوطاوە...  ظانؼوذیانە زیطاػوە نێىان دىاضزن و ڕەمذاض و ضەؿر ئاوا وضزەكاضانە و

ئێؼذا كاضی ەضیی یەك پاضوو لەهەض دۆضاكێ  ةێر زەظانط ر كەلەػەض ڕەمذواض و 

ةۆیە هەظاضان جۆض زەض انی ػەزان حا ەخ زضوػر  ،ئی فیػال وی زضوػر زەكاخ

 .كطاوە

                                         
اااا رەمااااەە  انڕاااااەەێ صااااە دا  ذرازااااەر کەکاااا  ذر اەە   رەمااااەە ەەێ     (1) یینەەااااا  صاااا     رە ذوو کەڵەگا

 ەەکتر ناذر .
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كەػێ  ةەئیؼامەوە ةو  الیەنوانە زیطاػوەم كواضی ەضیی دطاپوی تۆؿوذی هەض    

 ةەضاظ لەػەض ةذۆضانی ةكاخ ةوۆم زەضزەكەو ور كە لە هە وىو الیەكەوە ظیوانە و

 .ئەنجا ەكەم دطاپە

 :ئافرەتان بەرەاڵیی پینجەم:

هللا َغلَْيوه   ی)َصول  دىام پەضوەضزتاض مەض انێكی ةەدێعانەكانی پێؿە تەضم دوىا    

 يئ ىئ نئ  مئ  ُّٱمەض وىوم  ،ةۆ هە ىو ئامطەدێكی  ىػى امنیـوە زا كە َم َوَػل  

وادە  لە ا ەكانذانسا مبێ و ەوە و دۆدوان  ٦٦الأحزاب   َّ لك  ىبنب مب زب رب

 تەضزن و ةوو  ػووەضپۆؾ و ،وەكووى ئامطەدووانی جوواهیلییەدی یەكەم لوو   ەكەن

 .ػی ەزیاض

ۆیەدی وەكوى كەواةىو ةىاضم ػەضەكی كواضم ئوامطەدی  ىػوى امن  وا ەكەم دو   

لەةەضا ووتەض ئە انەیووسا  ، ێووطزم  یایەڕ پەضوەضزكوواضم   ووساڵ و تووى  زایوو  و

،  ەتووموی  وا ی لەػوەض ناةێور م   ساڵ وى ةەضپطػێذی دۆةەدێىكطزن یان ةژی

ةواوكی ةەضپطػوی نەمەقە  تلە ا ی ةاوكی ةێور  ەتوومی زەكێرش ر... دا ةە کى

ةەضپطػوە لە زاةی كطزنوی   ێوطزەكەم تكە وىوە  ا ە  ێطزیـوی ، ذی  ەتوون)

قۆنواؾی  تلە ا ی ةواوكێذی كە ،  سا ەكانی هە ىو پێساویؼذییەكی ژیانی دۆم و

و  و تىؿوەكاضییەدی ةوۆ ػوەضةەدۆةىونی  واڵ و  ێوطز پەضوەضزە ئا ازەػاظیی و

 لە وا ە ةاوانییوسا یاضیوسەزەضیی زایكێذوی و .ةەدە ەوە ةىونیوان..   سا ی دۆم و

ەكوى  ەؿوقی و  ە وۆنیەدی دع ەدی ةاوكیسا ةەؿوساضە ولەةەضزەػذییسا پێسەتاخ، ل
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دۆم ئا ازە زەةێر... ئەتەض ةواوك و ةطاؿوی نەةوىو،  ەتووموی  یدع ەدی  ێطزی

 .و هەةىوم زەكەو ذە ػەض نعیكرتی  كەػىكاضیی كاػتكاض

كذێتوی  اينثوكە التاب ال ،كۆ ەاڵیەدییەكانی قییە ی ئیؼال ی ة ە ا)پێـرت لە    

پیووواوان  وازانێوووی  كە ئامطەدوووان و لە وووانەكطز... ةەاڵم ةوووا ةاػوووامن  ە ػوووالماإل

و  ئامطەدیف وەكوى پیواو كواض لەػەضؿێىەیەكی دطم پێكەوە ژیانیان ڕ كەود  كە

 ەتوومكێـووانی  زاوام كاػووتیكطزن و ئەضكووی زەضەوە ةذووادە ئەػووذۆم دووۆم و

یوان وەكى كە ئێؼذا لەواڵدانی ڕەژئاوازا هەیە... كەهەضزووال ،وەكى پیاو لێتكط ر

 .لەزەضەوەم  اڵ كاض زەكەن و ەتوون  اڵ و ژیانیان لەدۆیان زاةەؿكطزووە

 ؟زم زم یان ز  ە كێیە هادىونەدەڕ كە لەم جێ ۆ   ةاؿە ئەو ػعا تووؿذیانە وی

ووىنكە نە  ،الػەن تىونی پەیىەنسم هاوػەض ذی ژن و  ێطزەكەیە صزسا: یەكەمزین

نە ێووطزەكەؾ هەػوور  وزایوو  زەةی ێوور  ژنەكە حەػوواوانە ضە ووی ژنووی  وواڵ و

 وا ێكی ڕاظاوەزا...  حەوانەوەم زەكاخ لەكەنواضم ژنێكوی هێوسیی و یةەػىك ای

ػوۆظیی زایكیوان و ڕنێىانەؿسا   سا ەكان  ەحوطوو   لەةاوەؿوی پ ةێ ى ان لەو

 .پاضػەن ی ئاڕاػذەوانی ةاوكیان

پەیوساكطزن  پاضە ػەڕەنجا ی هەةىونی ةىاضم كاضكطزن ولە ژنە كە  صسا: دووەمین

ئەو هەػذەم ال زضوػر زەةێر كە زەدىانێر ة   ێطزەكەؿی  ت ەتوومكێـان و

 ێووطزەكەؾ ئەوەنووسەم ةەالوە تطنوو  ناةێوور كە  ژیووانی دووۆم ةەضزەوام ةكوواخ و

ژنەكەم لوو  جیوواةتێذەوە  ەتەض لەضووم ةەضژەوەنووسم  وواززییەوە! لەم حووا ەدەزا 
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یووواضم ڕئاػوووان ة پەیىەنوووسیە هاوػوووەضتیطییەكە هە یـوووە لە ەدطػوووییسایە و

لەئیؼوال سا  دی دەاڵقسان كەػەیط ئەوەیە كە ض ژەم حااڵ  ،هە ىەؿانسنەوەم زەزەن

دی دەاڵقسانوسا لەو واڵدوانەزا كە دەاڵقوسانیان  ژەم حااڵ ض  و ئاػانە لەواو ؿەضغییە

 ە وادە ةەضا تەض هەض حوا ەدێكی دەاڵە لەوواڵدوی  ىػوى امنانسا ٧ا١دێسا قىضػە )

 .  ١)دانەم دطزا هەیەواڵ و  حەوخ حا ەدی دەاڵقسان لەو

ئامطەخ لەم حا ەدەم كاض كطزنوی لەزەضەوەم  وا ی دۆیوسا  وامی  صزسا: صزییەمین

ئە ەؾ  ،نا ێ ێر   ێطز، ةاوك، ةطا...) ەتوون كێـانی لەػەض هی  لەپیاوەكانی 

زەةێور دوۆم دوۆم   ػوااڵن ١٥)وایلێسەكاخ  ازام تەیـذۆدە قۆناؾی ةوا ؿتىون 

ەظ ذەوە كە ژیووانی زاةووی  ةكوواخ و وەكووى دۆؿووی كاض وو  ةووس ةەدێووى ةكوواخ و

 .نێطی ەكان ئیف ةكاخ

 انوووسوو ةوووىونی  ،ئوووامطەدی كاػوووتی زەضەوەم  ووواڵ  انوووسووە صزززسا: چززوارەمین

كوواضی ەضیی لەػووەض زەضوونووی زەةێوور نەحەوانەوەم و ەؿووؿىوڵ ةووىونی هووانی 

ژ ذە ػوەض تۆؿوكطزن و ڕ زووتیانتىون و  ساڵ ةەدێىكطزنی نوازاخ، ووىنكە نواپە

ذؼوذ ی تەوضەدوطی  ةە پەک ،ظیانێكی دۆیەدی ئە ەؾ كە ،ەضزەكطزنی  ساڵ پەضو 

یویەكەم دوۆم كە   وسا تىوونە لەهە وان كادیـوسا   ێییو ە)  ویو تطن رتی  ضە 

                                         
 ٪ل حەێلجلەەيڵ ێەوزلمگیرل بىو.٣٢(     ٣١٠٢ئەمەمل جل ق  و مل ئدزادل پە خلوتی ىلمومج مل )   (1)
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وىنكە وەوەنادادەوە و ض وژەم نەوەكوانی زووەم كەم  ،ظیانی كۆ ە  ەكەؿیەدی

 .ەوەزوادط ةۆوىون وؿیكاضیی ػەییس قىدث لەم ةاضەوە زەهێ ی  ، ١)زەةێذەوە

پەیىەنسم نێىان  پؼانی  ؿیطاظەم كۆ ەاڵیەدی نێىان دە كی كە صزسا: پینجەمزین

ةاوك و ئەوالز ئاوا الواظ ةتێر ةەدەئكیس پەیىەنسم دع وایەدی  و و زای   ێطز ژن و

حوووا ەدی ئێؼوووذام  ئە ە ،و پەیىەنوووسم زەػوووذانەم دوووط هەض نا ێ ێووور الواظدوووط

كەغ دع وانی دوۆم ناناػوێر !  و كۆ ە  ەكانی ڕەژئاوایە... دێعان هەلۆەؿواوە

ەكورتم ةەدەلەمۆنێو  ةەػوەضناكەنەوە... ةوۆیە زەةی یور ئەم ی ةەػاڵ كەػوىكاضم

ڕەژم  ةە ڕەژم زایكووان و و  تااڵنذووای )زەالقە تەوضەیە ةە ڕەژم دۆؿەویؼووذی 

ةاوكوووان پیووو ە زەكەن! نەوە لەزوام نەوەؿووویان ةەػوووەضتەضزانی تەوضە زەةووو  

 و كەەظاكانیووان كە ەظاڕ ةووعان  كووى  رن   كەةاپیط وو  زەةیوو ةەزەتوومەن نەنوو  و)

 . !!چ كاضزەكەن؟ كە یـ  لەكى   و

  ووساڵ وووىونەم  تهە ىەؿووانسنەوەم دێووعان ةەالواظةووىون و صززسا: عەعززەمین

ةۆیە ناظانێور ػویفادی  ،ةاوكێذی لەزەػر زەزا ئیقذیسا پێكطزنی كە پێـەوایەدی و

م نێطی ەیوی لەكێوىە ػوۆظم ةاوكوایەدی و هەػوذی ئی وذام و جىا ێطم  پیاوەدی و

لە ا ۆػوووذاكانیەوە یوووان لەئەكوووذەضم  ،ةووواپیطیەوە و لەةووواوك)وەضة ط ووور؟ 

                                         
( ٥/٠(   ئااەو  بااىو، ئلزااالى ەىەف ە  )٣١٠١مل ئەمەمەەااەيڵ مً  ێوىوىاا    مل ئلوموێااە ڕنااڵەل مًاا  ێوىوو مل )  (1)

مًا  ڵ. ێدێلىا   و  ە وو جل ىاىن لکلل  لکێتای  ٢نو، و جل بل چاى م ئاەفرەث مً  ڵ مل ژمەى ەىا   بلمێلە  ەێێا

 (.٣/٠ئلوڕوێە  )

ئااااااەفرەحڵ ئلوڕوێاااااااەەڵ.  ٠٣مًااااااا  ڵ، و جل بلقل ەم  ٩ئااااااەفرەحڵ مىزاااااااانەو مل وااااااى ل ئلوڕوێاااااااە ێلم  وو ئااااااەفرەث 

 مً  ڵا  ەبێذ. ٨-٧ئلمنە مل ەدملێکلل مىزىێنەى   اليڵ کلە  لك ئەفرەحڵ مىزانەو 
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ئە ە هۆكوواضم ػووەضەكی ةعضةووىونی تەنجووی ڕەژئوواوایە، ئە ەیە   ملیمەكووانەوە!

هۆكووواضم زەضكەود وووی ػوووەزان تطوپوووی ػوووەضجازەم وەكوووى )دەنوووامیؽ  و 

 .)مەوظەوییەكان  و )الئىةالی یەكان

ػعا توؿذیانەن كە زەةو ە زەڕەنجوا ی ػو ىوض ةەظانوسنی  ئە انە وىونەم ئەو   

 و كاػووتی زەضێ )كە   ووسا یان لەةەضدووادطم كوواض ئامطەدووان و وەلكطزنووی  ووا ی و

كطزنوی حؼواةادی ڕ پ انسنی ئا ێطەكانی ةەضهەم هێ وان وڕ لەڕاػذییسا هەض ةۆ هە ؼى 

 .ةانكی ػەض ایەزاضەكانە 

حا ەدەكانوسا زەدوىانی  ػوعام  ػعام دطیف ظەضن، هەض یەكە ان لە ػۆضاؾكطزنی 

ةعانی  كە ةۆوی ةەئەوضوپا زە ێ  كیـىەضم پیوط؟ ووىنكە  دطیف ئیعامە ةكەی  )و

اػوذەم ػیاػوی و ڕ ػیؼوذمی ئا  وانی  وڕ ئەتەض ئەو زیسو دێو   ساڵ نادەنەوە..  !

ةوىون ڕ ئاةىوضییەم ڕەژئاوا ةەػەض جیهانسا ظاڵ ةتێر هە وىو  طەتوایەدی ةەضەو ق

 .!زەوێر

 ئە ەم ةاػی زەكەی   ەةەػذامن ووىونەزەضەوەم ةەضزەوا وی ئوامطەخ وهە ىو    

 ێطزو   وسا ەكانی..  ەةەػوذامن ئەوەیە كە كادێو  ئەم  كەم ةایەدسانێذی ةە اڵ و

ئەم هە ووىو ظیووانەم لوو   تكاػووتی كووطزنەم زەض ووی لوو  زەكووط ذە ژیووانی ئاػووایی

 ۆؾ كەنەك وووىونە زەضەوەم حووااڵدی ظەضووضم ئووامطەدی ةووااڵ پوو ،زەكەو ووذەوە

 دەنسضوػووذی و لەةووىاضم توؿووذی دۆیووسا كوواض ةكوواخ )وەكووى  ا ۆػووذایەدی و

 .كۆ نیىدەض و ... هیرت 
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 : )رەعوە( لخۆریییبەرت عەعەم:

هەضوەهووا  ،ةەضدیووو وەضتووطد  ةەضدیلووسان و ،ئیؼووالم ةەضدیلووی حەضام كووطزووە   

لەغ ەدووی لوو  هللا َغلَْيووه  َوَػوول َم   ی)َصول  پێؿە ووتەضم دووىا  ، یوان یطم وتەیانووسنی

)لَعَن رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلََّم الرَّاشَي، واملُرتشيَي، واليرَّاََ،، عَعيال الي     كطزووە
لەغ ەدوی لەو كەػوە  هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ی)َصل  وادە  پێؿە تەضم دىا    ١)ََيشي بَيَنهمي( 

ئەو كەػوەؾ  كطزووە كە ةەضدیو وەضزەتط ر و ئەو كەػەؾ كە ةەضدیو زەزاخ و

 .زەوێر و وەضتطم ةەضدیلسا ز ر و لەنێىان ةسەض كە

 ُّٱ  دىام تەوضە زەضةاضەم زەمەض وىێ تەوضەكان )الكتائط ە و ةەضدیو لەتىناحە   

 جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن

 وادە   وواڵ و ػووا انذان ةەنوواهەە  ەدووۆن و ٤٫٫البقررر    َّ جب هئ مئ خئ حئ

 ضەكووان دووا ةەالم ئێووىەزا ةـووكێ  ەوە وزاوە  ەیووكەنە ةەضدیووو و ةیووسەنە حوواكم و

ن ئە ەم كەهەنوس   كەػوذان ڕ ةەؿێىەیەكی ناهەە  امی كەػانی دطدان ةوۆ ةنەو

زەیكەن دىاضزنی ناهەقیانەم  واڵ و ػوا انی دە كیویە... ئە ە تىنواحە، حەضا ە 

 .زەؿعان  كەدىام تەوضە قەزەؾەم كطزووە ةەدایتەدی كە

                                         
(ر ئەەنااائىئ ئەرەە اى)ض )فاەی (رر اەەر رەە ااىوذرەەهە ەاک  ەەە کە ) راک  ط(  ەیااا >>993ئەحاەەذ )  (1)

َ(نیاایە و )یااەی (رض   زز ل
َ
رس 
ل س
ََ َوا  امزز ل  الرع

َِ ززَّل َوَصزز ع
َس َل َه َ  َ

ع
َل َىزز  ِل  ززو َعززَ  َرصل

َ
(ر ەک اا   3;38ئەاااى ذ ووذ )ر )ل

 ( اەکە  ك جیاو   .9313(ر  ەەور ا ئیبنى  اجه )9839(ر ئەحەەذ ):133)
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ە زەكەو ووذەوە وووىنكە ظیووانی تەوضە ػووعام توؿووذی ظەض لەم دوواوانە تەوضەی   

 و زەو ەخ زەتە  ێر و یەكێكە لە هۆكاضە ػەضەكییەكانی تەنسە ی و ةەكۆ ە  ە

 .لەوەم كەكاضی ەضیی ػلتی لەػەضداك داكی كۆ ە  ە هەیە ج ە ،كلۆضةىون

ئەوەیە كە دە كووی  ذامنەیووان ةەزەػووەاڵدساضان نا ێ ێوور، وووىنكە  صزسا: یەكەمزین

ةەضدیو  امی دە كی ةە هەض  ةەضدێو ناتەنە  امی دۆیان و لەوەز  یازەة  كە ةەة 

 .ودێرڕ ئە ەؾ وازەكاخ حكى ەخ ظوو ة ،پێـێو زەةێر

ةەضدیو ئەوەنسە ةەو زەةێذەوە و وەكى ئاػایی ل  ز ور هە وىو  كە صزسا: دووەمین

كەػووێ  ةەحەتەدەوە ناووواض زەةێوور كەةیووساخ زەؿووێر كاضةەزەػووذان لە ووالوە 

 .لەوالوەؾ ةەضدیلتسەن داكاضیان ضایی ةتێر ام ةكەن وةەضدیو وەضة طن دا كاض 

 ،كەؿوب ةونکە دطػوسان  و ةەضدیلذۆض لەز ەضاوك  و ةەضدیلسەض صزسا: صزییەمین

 . رڕ ةەدایتەدی وەضتطەكە كە زەدطػێر ػعاةسض ر لەػەضیی یان ناوم ةع 

دۆؿی هەػر ةەوە زەكاخ وىنكە  ،ةەضدیلذۆض كەػێكی ػىوكە صزسا: چزوارەمین

دوانىویەك ةكواخ زە وێ   ،جێموذامنەم كەغ نا ێ ێور ،م كطزووەڕ ؿۆ ةەضدیو واو

زیكوۆضم  وا ەكەم؟ ةەضدویلە  ، ر زە ێ  ةەضدیلەڕػەیاضەیەك ةك ،ةەپاضەم ةەضدیلە

پاضەزاضە؟ هە ىوم ةەضدیلە وە هەضوەها... دۆؿی  و قادەكەم ةەضیی؟ ةەضدیلە... دێط

ر و وایلێوس ر ئیورت ودێوڕ الیە نوی زەضوونوی ظیوادط زە یەئە انە زەةیؼذێذەوە ةوۆ

تى  ازاخ ةەوەم ةەالم دە كیویەوە ػوىوكە ئی جوا كە  ،هەػر  طزوو زەضزەجێر

كاضیوان ضایوی  كەغ ضیعم ناتط ور ضقو  زەضزەوێور ئەم دە كوی زەةىؾع  ێور و
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ناكاخ دا ةەضدیلی نەزەن ، دە كیف ئەم زەةىؾع    وىنكە ة  ةەضدیو  امی كەغ 

حەضا ذۆضییە و ئەم ڕەمذاضە الػوەن انەم  ةێ ى ان ئەم ،  ێرڕ كاض ضاناپە نازاخ و

كاضی ەضیی دطاپی لەػەض هاوػەضو ئەوالزو نعیكەكانی زەةێر، وىنكە ئەوانویف 

هانووسەزاخ لەػووەضیی و الیووان ؿوویطی  زەكوواخ، پێووی وایە ئە ە ئوواظایەدییەكە 

ةەضدیلیف وەضزەتط ور وكەػویف نیویە  ىحاػوەةەم ةكواخ ... ووىنكە ئە ویف 

 .!مةەضدیو زەزادە ػەضو ودۆ 

ئەو كۆ ە  ەیەم ةەضدیلسانی دێسا زەةێذە زیواضزە كوۆ ە  ەیەكە  صزسا: پینجەمزین

 ، امی دێسا دوىضاوە ةەهێوع الواظ هە سەلىوؿوێر، ئەضك وزەػوەاڵخ ةو  ػو ىوضن

 وامی  ،وىنكە ةەضدیو هە وىو ػو ىوض كی  وان و ئەضك وزەػوەاڵدی ؿوكانسووە

ن كطزوویوانە ةە وامی كاضةەزەػوذا تئەوەم كە  وامی زەو ەدە ،ةادی ةو  پەضژیو ە

ةاج وەضتطد    ػەضةاظیی و ئە   و ئەوەم زەػەاڵدی زەو ەدە )ػیاػەخ و ،دۆیان

كۆ ە ێوو  زظو  ـووەدۆض كطزوویووانە ةە ووامی داكەكەػووی دۆیووان...  ووامی 

 ی ةەضدیلەوە ةەناهەە لەم زەػذێرن ر و زەزض ور ةەو ... ؿوى  ێ  ڕ داكەكانیف لە

 ،ەاڵدێ  نییە الػوەن ی ڕاػور كوادەوەزەػ ،نییە ػكااڵم  ەظ ىو ان وەضة ط ر

تعیووی  و هۆكوواضم زظیووی و هەظاضان پووڕەژەم حكووى ی زەةێووذە ةووىاض ػووەزان و

 دیووانەخ زەةێووذە جووىا ێطیی و ظوو زەػووذناكی زەةێووذە تێلێذووی و ،واڵدیووانالەه

و  پۆػوور وەضتووطد  ةەنواهەە زەةێووذە ػوویام زەو ە ەنوسةىون زەةێووذە غەتیوس ذی و

یی! كووۆ ە  ەیەك ئوواوا تەنووسەڵ ةىوةێوور لێىەؿوواوە ػوویفادی ػووىاض ووواكی و

 ووىە ڕ زەو ەدێوو  ئوواوا ةن وور ةە ،ظانەڕ واضەنىوػووی هەض لەةەضیەك هە ىەؿووان وزا
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یـوەوە هە یسەكێـوێر یوان ڕكوی لەەو یەكە ی  ضەؿەةام ناحەظم زەض  كلۆضەزاضە

 . ێرڕ هەض دۆم لەدۆیسا ةەالزا ز ر وزە

 :نەكردن جیهاد و دراپەلە بەرهەڵضتی و بەچاكە فەرمان وەالنانی خەوتەم:

و ةەضهە ؼذیكطزن لەدطاپە مەضظ كوی دواكىكۆم نواودۆیی  مەض انكطزن ةەواكە   

ئەم مەضظە پاضػووەن ی  ، ىػووى امنانە كە هە ووىو  ىػووى امنێ  لێیووان ةەضپطػووە

جیهووازیف پاضػووەن ی  ی كووۆ ە  ەم ئیؼووال ی لەنوواوەوە ضازەتط وور ویكەؿووذ

ەوواكە و ةەضهە ؼوذی لەدوطاپە ة مەض ان ، ەدی ئیؼال یو و زە زەضەوەم كۆ ە  ە

جیهوازیف  زادوىضان زەپاض ع ور و  ەدوی ئیؼوال ی لەتەنوسە ی وەو ز كۆ ە  ە و

 .دێكـكانیان ةەهێعم زەضەكی  ان وڕ لەزا

ػعام توؿذی ظەض ػەدر ةوۆ دواكىكۆم  ىػوى امنان ز وذە پێـو  كادێو  ئەم 

 :لەوانە ،مەضظانە ئیهامل زەكەن

زززززی هێزززززز ی  امززززززبەربەر  موصززززززوڵمان ئززززززوممە ی زەلی بززززززوونی -١  ورە و دوژمنززززززان دەرەكز

ا ززی عززەڕی  لەبەرامززبەر روودانیززان .... ئە ە واقیػووی دووڕووان نززاودۆیی واتەو

 هللا َغلَْيوه  َوَػول َم  ی)َصل  ئێؼذام هە ىو وواڵدێكی  ىػى امنانە... پێؿە تەضم دىا 

 ظەض جىان ضوون كطزەدەوە ... هۆكاض و ئەنجوا ی ةەیوان كوطزووە، كە یئەم ػعایە

ََِْهي(َد،  :ەمەض ىێز ييُُْم ِالي،َّرِْت، َوتَييرَْاُُْم ا ُِ َِيِر، َوَر َا اْلبَي ََ )ِإَذا تَيبَي(عَيْعُُْم ِاْلِعينَيِ،، َوَخَذيْ ُ ْ َخْذ
عُييوا ِإَم ِدعييِنُ ْم  ُ َعلَييْيُ ْم ُذا  َا عَيْن،ِعُييُه َ ييجَّ تَيْرِِ َُّ وادە  ئەتەض كەودوو ە ػووەض   ١)َسييلََّ  ا

                                         
(ر صااااا ل  ئەر اااااانیط رە )یاااااەف  موااااا  ذ وذ( ذررەە ى اااااەض 3799(ر ئەااااااىذ ووذ ):;>7ئیەاااااار ئەحاااااەەذ ) (1)

 مەحیحە.
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ةەوانوسن  ؿى   كلكی  ان اكەود  ) ااڵدوساضیی  و ضتانی  وم كااڵ )ةاظ ڕ ئا ىتۆ 

جیهازدان واظلێهێ ا حەمتەن دىام تەوضە ظەلیلییەكذوان  ضاظیتىون )كـذىكا ی  و

 هەضوەهووا  ، ١) وو ەوە ةووۆ زی ەكەدووانڕ نەتە الی ووازاخ دووا ةەػووەضزا زەهێ ێوور كە

َُُّ  لِّطنَّ ليسيي خو املنَ ييرِ  عيينِ  ولُنهييُو َّ  املعييروِ،، )لُييرُُر َّ  : زەمەض ووىێ شييرارَُام،  عليييُ م ا
ُيم  َُ و  وادە  حەمتەن زەةو  مەض وان ةوكەن ةەوواكە   ٢)فيدعو ذي(رُُام في  ُعسيُب(ُا 

ئەتەض نا ةەدەئكیس دىام تەوضە پیواو دطاپەكوانی نواو  ،ةەضهە ؼذی ةكەن لەدطاپە

جوا ئەوكوادە پیواو واكانیـوذان زوغوا  ،دۆدان زەكاخ ةەزەػەاڵدساض ةەػوەضدانەوە

 .ن تیطا ناةێرةكە

 بەدوادا تاریكضزززززززززززززتانی و عیرازەپضززززززززززززان و گزززززززززززززومڕایی فەرزانە ئەم وەلكردنززززززززززززی -٢

)ايي    دطاپەكاضم ةەزوازا ز ر... لەئەػەض زا هوادىوە ئاژاوە و م وێى .... پـدێز 
شييبَّ(نُ م وتييراُم ِهيي(دَاما وي(لوا وإ َّ ذليياي ل يي(َن    رسييوَل  وفسي  طغَييى نسيي( ُام إذا خنيُم

يي( خشييدك ُنييه   رسييوَل هللِاا هللِاا ويي(لل نعييم و  الَّيي   نيسييي بيييِدُّ وخشييدك ُنييه سييي وُ ، ويي(لوا ُو
مل أتُروا مبعروٍ، ومل تنَهْوا عن ُن ٍرا و(لوا واي(َن  ذلياي   رسيوَل هللِاا  إذا خنُم و(لل اي 

ييييي( خشيييييدك ُنيييييها وييييي(لل   وييييي(لل نعيييييم والَّييييي   نيسيييييي بييييييِدُّ وخشيييييدك ُنيييييه سيييييي وُ ، وييييي(لوا ُو
املعروَ، ُن ًرا واملن َر ُعروفً(ا و(لوا وا(َن  ذلاي   رسيوَل هللِاا وي(لل رخعُم  إذا خنُم اي 

ي( خشيدك ُنيها وي(لل ايي  خنيُم إذا خُير   نعم والَّ   نيسي بيِدُّ وخشدك ُنه سي وُ ، و(لوا ُو

                                         
  اااەمە کل ملبلزاااذ مل گلڕ ىلوەماااەىل باااد ی داااە کر ىلکل،  ەىاااە واااد بەڵم اااەو و مەێااا  م و یىج ەمەەاااەو ێلم   (1)

 ملزلم   ًلکل مەوو.
(  رە ئەااااااى  اااااى رەکرور  داااااى ەەەە کاااااکذوور و ذررەە ى اااااەض 938: لجاااااا غ  ر ااااا  ر ئیەاااااا ە  ر ااااایى   رە )  (9)

 حەمەنە.
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املن ر وهنيُم عن املعرو،ا و(لوا وا(َن ذلاي   رسول هللاا و(لل نعم والَّ   نيسي بييِدُّ 
ي وُ ، عِيييوُل هللا تعييي(َمل ُ  ليييييُ   ُتييييينَّ ُيييم فُنيييً، ع يييُ  ا لييييُم فيهيييي( وخشيييدك ُنيييه سييي

 وادە  زادۆ حا ذان ووی ةێور كادێو  ئامطەدانذوان لەػو ىوض زەضزەوو  و   ١) ي اَ  

الوە؟  و جیهازەكەدووان زەدەنە تەنجەكانذووان زەكەونە تىنوواحی تەوضە ةەئاؿووكطا

ضووزەزاخ؟  وا هللا َغلَْيوه  َوَػول َم  یَصل  )غەضظیان كطز  جا ئایا ئەم پێؿە تەضم دىا 

 ،دوىایەم تیوانی   وی ةەزەػوذە لەوەؾ دوطاپرت ضووزەزاخ ةەو ،ةە    مەض ىوم

؟  هللا َغلَْيوه  َوَػول َم  ی)َصول  غەضظیان كطز  لەوە دطاپرت وییە ئەم پێؿە وتەضم دوىا 

ؼوذی ةەضهە  مەض ىوم زادۆ حا ذان وی ةێور كادێو  مەض وان ةەوواكە نواكەن و

 هللا َغلَْيوه  َوَػول َم  ی)َصول  لەدطاپە ناكەن؟ غەضظیان كطز  جا ئەم پێؿە وتەضم دوىا 

ؿذی وا ضووزەزاخ؟ مەض ىوم  ةە  ، ةەو دىایەم تیوانی   وی ةەزەػوذە لەوەؾ 

غەضظیان كطز  لەوە دطاپرت وییە؟ مەض ىوم  زادۆ حا ذان ووی  ،دطاپرت ضووزەزاخ

دطاپە ةەواكە زەةی  ؟ غەضظیان كوطز  جوا ئەم  ةێر كادێ  واكە ةەدطاپە زەةی   و

ؿذی واضووزەزاخ؟ مەض وىوم  ةە و  ةەو  هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ی)َصل  پێؿە تەضم دىا 

دىایەم تیانی   ی ةەزەػذە لەوەؾ دطاپرت ضووزەزاخ غەضظیان كطز  لەوە دطاپرت 

 ەكط ر ووییە؟ مەض ىوم  زادۆ حا ذان وی ةێر كادێو  مەض انذوان ةەدوطاپە پێوس

هللا  ی)َصول  ئەم پێؿە وتەضم  غەضظیوان كوطز  جوا ،ةەضهە ؼذی واكەدان لێسەكط ر

ؿووذی وا ضووزەزاخ؟ مەض ووىوم  ةە وو  ةەو دووىایەم تیووانی   ووی  َغلَْيووه  َوَػوول َم 

                                         
ئ ڵًاى ئلباى  ى اە مل ئلباى ئىماەملل باەێ د  لوە ێێًاەونتی، بل ە زالىل ەکلل ڵەەا بل و ئلو بێگل اەيڵ جێا     (1)

ێًااەونتی، بل ە ێلم ىیاا ل کل  ەفلممىنااذی )ک ااف باااه م   ملماارجه بااەیًار(، ئلبااى  لەاارص مل ئلبااى ێااىمە رەوە ێ

اااااااااەيڵ  و  اااااااااایو. حااااااااااەف ل ە ر  ااااااااااا  سااااااااااو  پرزاااااااااا ەم و وە ملکلل  لکلم ساااااااااای جێاااااااااا   ل ىل   وو پرزاااااااااا ەم و وە ملەا

 فلممىوملحڵی ڵەە بل.
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)ػوى  س ةە ەظنوی   دوىام تەوضە زەمەض وىێ ،ةەزەػذە لەوەؾ دطاپرت ضووزەزاخ

ػوی ەمطاوان دێیوسا  زەكەم كە ئاضام و یەكیان پـێىم ئاژاوە و) دۆم دىوؿی میذ ە

 .ػەضتەضزان ةن

پوولە ةەپوولەم دطاپرتیـووی ئەوەیە كە لەواقیػووی ژیووانی  ئە ە ضووزەزاخ و ئووا   

  ..دۆ انسا زەیتی 

 و كادێووو  هە وووىو لە زیوووس  ئزززوممە  پەرتەوازەبزززوونی و نزززاكۆكی و راجزززوێ ی -٣

 ا نا ێ ێوور دوواض توواظم حەە زوضزەكەونەوە ئیوورت كووۆلكەم هاوةەؿوویان لەنێىانووس

 اظ رن وذەوە كەڕ زەضاوزەض زە وىنكە )ةادب یف ئەوەنسە ظەض و ،لەػەضم كۆةت ەوە

دە كی ػەضم لێذێكسەوێر و وازەظانێر ئە وانە هە وىوم الیەنەكوانی حەقو ... 

)َلمَّي( َووَيَعيْ  بَينُيو ِإْسيَراَِيَي ِ    زەمەض وىێ هللا َغلَْيوه  َوَػول َم  ی)َصول  پێؿە تەضم دوىا 
ُ اْلَمعَ  َُّ َُيُهييوا، َفَب(َلُسييوُلْم َوَواَالُييوُلْم َوَشيي(رَبُوُلْم، َفَ ييَرَا ا ُهْم ُعَلَميي(ُ ُلْم فَيلَييْم عَينيْ (ِصييي، نَيَهييُيْ

َُيْرَذَ َذلِياَي مبَي( َعَ يْوا وََاي(نُوا  وُيُلوَا بَيْعِ ِهْم بِبَيْعٍض، َوَلَعنَيُهْم َعَلى ِلَسي(ِ  َداُوَد َوِعيَسيى ابْيِن 
يي(َلل َا َوالَّييِ   نَيْيِسييي َفَبلَييَ  رَ  ،عَيْعَُييُدو َ  َِ َُُِّ اًيي(، فَي ُ َعَلْيييِه َوَسييلََّم وََايي(َ   َُّ َُِّ َصييلَّى ا ُسييوُل ا

رسوائیلییەكان كەودو ە ئی وادە  كادێو  ةەنوى  ١)بَِيِدُِّ، َ جَّ أتَْطُيُروُلْم َعلَيى اْ َي ِّ َخطْيًرا 

ان دۆیوان كەووی زوادوط ظاناكو ،ظاناكانیان ةەضهە ؼوذیان لێوسەكطزن ،تىناحكاضم

 لەػوەض ػوفطەم دوىاضزن و یان ةەؿساض زەةىون وڕلەكۆ  ةىونەوە ةە هاوزەن یان و

و  ڕاوةۆوىونیانی لێ  جوىزا ةۆیە دىام تەوضە زڵ و ،دىاضزنەوەیان كۆزەةىونەوە

 ُّٱ  ئیورت وەكوى ئوایەدەكە زەمەض وىێ ، لمالنێیان دوێكەوخ و ناكۆكی و زووضكطز

                                         
 ( و ئلفلممىنذی حسٍ غرمب.٢١٠٧جرمذل )  (1)
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 ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ييىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه
 كەودو ە ةەض وادە  ئەو كەػانەكە زیسوض ی كىمطیوان توطدە ةەض ٬٪ – ٫٪املائرد    ٍَّّ

لەغ ەدی دىام تەوضە )زووضدؼذ ەوە لەضەحمەدی دىام تەوضە  ةەهوۆم زوغوام 

 لێیووان كە  الؼووالم امغلوویه)م  ەضیەم ڕ ػووەیسنا غیؼووام كووى  ػووەیسنا زاووز و

ضەوىونیان ةەتىناحكواضم  و لەمەض انی دىام تەوضە وەنجا ی یادیتىونیانتى ض ػە

زەػذسض ژم كطزنە ػەضیەكرتییان ةىو... كەدطاپەیەكیان لەناوزا زەكطا كەػویان  و

ةەڕاػذی كواضو كطزەوەیوان ةەزةوىو.. پێؿە وتەضم دوىا  ،ةەضهە ؼذیان ل  نەزەكطز

 ،زانیـور واػور ةوۆوە پاؿان ڕ  ،ؿانی زازاةىو دا ئەو كادە هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ی)َصل  

ئی جا مەض ىوم  نا، ةەو دىایەم تیانی   ی ةەزەػذە زەة  ئێىە یەكرتیوی لەػوەض 

 .هەقذىاظیی ةەظەضیف ةێر ضاتطن

جیهواز  و ةەضهە ؼذیكطزن لەدطاپە و واظهێ ان لەمەضظەكانی مەض انكطزن ةەواكە   

 ی قیە ووی ئیؼووال  نە ووانی زەػووەاڵخ و ،ةەمەدوواضەدەىونی ئووى مەدی ةەزواوەیە

كە ئە وانە  ،ئى مەدی ئیؼالم ةەم مەضظانەوە ةەنسە  طزنی زی  و ژیان و ،ةەزواوەیە

وىنكە وەكى  طزوو تى تیؼذی  ،ناوم نا ێ ێر نە ان ئى مەدی ئیؼال یف ژیان و

مەض انی دىام تەوضە نەةىوە، وەحی دوىام تەوضەیە كە ئەم ئوى مەدەم ظی وسوو 

 ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ  وەكى زەمەض وىێ ،ضاتطدىوە و ەكطزوو 

وادە  وام ئەو كەػوەم  ٤٥٥الأهعرام   َّ هب خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين

 ئویامن  ظی وسوو ان كوطزەوە و ئوێمە )ةەوەحوی و كە  طزووةىو )ةەكوامطةىونی  و

 واخ )كەڕ نىوضم دىاییامن پو  ةەدـوی داةەضوواو ضەؿو انە ةە نواو دە كییوسا ةو
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ناظانێور  ضیكؼوذانییسایە وئە ە وەكى ئەو كەػوەیە كە لەدا حەق اغ زەضوىوە  ئا

 جح ُّٱ  وۆن لێی قىداضةتێر؟! وام ئەم زووانە وەكوىیەك ؟! هەضوەهوا زەمەض وىێ

وادە  ئەم ئەو  ٥٧الأهفررررررررررررررررررررررال   َّ جف  مصخص      حص مس خس حس جس مخ جخ  مح

  لكەویویەوە وەزەنو  دوىام تەوضە و ایە ی وڕ دان هێ اوە ةەتى ڕ كەػانەم ةاوە

زیس   ةان هێـذذان  زی  و یامنساضیی وپێؿە تەضەكەیەوە وەضن، وىنكە ئەوان ةۆ ئ

زەكەن كە ژیانذووانی پێووىە ةەنووسە... زەدووانتىژ  ێذەوە.. ةەڕاػووذی ژیووانی  ووطەڤ 

 ،ةەدەئكیووس ةەئیؼووال ەوە ةەنووسە ژیووانی  ىػووى امنان ةەدووایتەدی و ةەتـووذی و

و  و ةەضهە ؼووذیكطزن لەدووطاپە ئیؼووال ەكەؾ ةەمەضظم مەض ووانكطزن ةەووواكە

و  ئەزانەكطزنیان یەغ ی  طزنوی ئەكیوس طزنی ئەم مەضظانە وجیهازەوە ةەنسە... وەلك

ووۆن ئەم  هللا َغلَْيه  َوَػول َم  ی)َصل  ةەمەداضەدەىون... ناةی یر وۆن پێؿە تەضم دىا 

وەكوووى لە مەض وووىوزەم )كەؿوووذی   ،زانووواوە مەضظانەم ةە وووایەم قىدووواضةىون

  زەمەض ووووووووووووووىێ كووووووووووووووۆ ە  ەكەزا ضوون زەةێووووووووووووووذەوە كە

َُثَيييُ  َُِّ  ُ ييُدودِ  ىعلَيي الِيي(َِمِ  ) فيهيي(، َاَمثَييِي وَيييْوٍت اْسييَُيَهُموا علَييى َسييِييَنٍ،، فرصيي(َا  والواِويي ِ  ا
َُيركوا علَيى    بَيْعُ ُهْم خْع ل( وبَيْعُ ُهْم خْسَيَله(، َف ي(َ  الَّيِ عنَ   َِ يَن املي( َِْوا ُِ خْسيَيِله( إذا اْسيَُي

ََّ َذَرْونيي( يي( َنِ يييِبن( َذرْ    َُيين فَيييْووَيُهْم، فِيي(لوال لييو خ رُُاييوُلْم ُو َُيين فَيْووَنيي(، فييرْ  عَيُيْ وًيي( ومَلْ نيُييْ ِذ 
يًعييي(  يًعييي(، وإْ  خَذيييُ وا علَيييى خعْيييِدعِهْم َ َيييْوا، وَ َيييْوا يَِ وادە  ووووىونەم    ١)خراُدوا َلَلُ يييوا يَِ

پوواض عەضانی ؿووەضغی دووىا مەض انكوواضان ةەووواكەو ةەضهە ؼووذكاضان لەدووطاپە ئەو 

ى كووۆ ە ە دە كێكووی ناوكەؿووذی  كەػووانەم ػوو ىوضم ؿووەضع زەةەظ وو   وەكوو

نهووۆ ی  ئەوانووی دطیووان لە كەهەنووس كیان لەنهووۆ ی دووىاضەوەم كەؿووذیەكەزان و

                                         
 (.٣٠٩٢بىوەمل )  (1)
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ئەوانەم نهۆ ی دىاضێ هە ىو جاض   ةۆ ئواو هە هێ جوان زەةوىو ةەػوەض  ،ػەضێ

ن كەلەنهۆ ی ػەض   )ةیطكطزنەوەیان یان ز ؼۆظیان یان دێ ەیـنت ڕ ئەوانەزا دێنە

لەجیادی ئەوەم هە ىو جاض   ةەػوەض  ەو ةۆوىونە  كەە ئیو ڕەوؿذیان  تەیانسنی

وایە لەنهوۆ ی  ەحەدیان نەكەی  ةاؿورتڕ ئەوانەم ػەض سا ةەی  ةۆ ئاو ةۆ ئەوەم نا 

دىاضێ لەغاػوذی دۆ وانەوە كىنێو  ةكەیو ە كەؿوذیەكە دوا ڕاػوذەودۆ ئاو وان 

  و  دواڕ ئەتەض ئەوانەم نهۆ ی ػەضێ لەوانەم نهۆ ی دوىاضێ ة ە ،زەػذكەو ر

 ،ئە وانی ػوەض ف ەنە كەؿذیەكە، حەمتەن ئەوانی دىاض ف زەمەودوێ  وكىن ةك

 .ئە انیف نەهێڵ  واةكەن زیاضە ئەوانیف قىداض زەة  و ئەتەض ض ـیان لێت طن و

هەض  ،ةەزییوویەك لێووطەوەیە لەڕاػووذییسا ػووەضواوەم هە ووىو دطاپەكوواضیی و   

ی  هۆكوواضەكەم ةەضهە ؼووذی نەكطزنووی یەكە وو تئی ەیطامێوو  كە زەضكەودووىوە

زەضكەود ی ةىوە... هەض زەكەودىوە و وەلكطاوە داةۆدە زیاضزەیەكی ناو كۆ ە  ە... 

ئەم ئی ەیطامووانە هەضیەكەیووان هۆكوواضن ةووۆ ػووعا توؿووذییەكان كە ئا اژە ووان 

قیە ووی كووۆ ەاڵیەدی  پێووساون... ضاتطد ووی جیهوواز مەودووانی زەػووەاڵدی ػیاػووی و

و   انی ڕەمذواضڕ ن لەدطاپەؾ زاو ةەضهە ؼذی ەكطز مەض ان نەكطزن ةەواكە ،پێىەیە

 .ڕەوؿذی پێىەیە

 :مۆصیقا هۆگری  و دەلیع گۆرانی هەعتەم:

 دەدززززززاتە مززززززر   دەروونززززززی لێگرتنززززززی  گززززززو   بەردەوام و مۆصززززززیقا هۆگربززززززوونی -١

وواالكی كواضكطزن  توى  ط حەظم لەوىػور و داهێنرانەوە.... و صضتی خاڵە ی

ۆضە ئەضكێكی ةذط ذە ػوەض هەض ج ،ةیؼنت زەةێر هەض حەظم لەحەوانەوە و ،ناةێر
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 ،و وظەم ضوو لە ئی ەیطان ظیادط زەكەن وەك لەةىنیاد ان حەظ ،ةەقىضػی زەظانێر

 ڕەمذواضە لەنواو ئوى مەدی ئیؼوال سا زەةێوذە ةێ ى ان دەؿەنەكطزنی ئەم غازەخ و

ةەضظیی كاضكطزن چ جام قىضةانیسان.. ئەوم  ەخمنەةىونی هیم  ایەم ؿل یطیی و

ۆػیقایە ئا ازە نیویە كواخ و ػوا ان ةتەدـوێر چ جوام   ظەض دەضی  تۆضانی و

تیوان... ئە ە یەكە ووی  ػووعام توؿوذی دوواكىكۆم كووۆ ە  ەیە ... ػووەضنجسەضە 

 ێژووم هە ىو تەالنی ػەضظە ی  زەةی یر هەض كا ێكیان ظەض هۆتطم ئاهەن ی 

ةەزڕەوؿوذی ةوىوە...   ۆػیقا ةىو ةێر ظیادطیف دەضیكی زاو  نیؼی و تۆضانی و

میوساكاضییان هوی  دێوسانە اوە...  وانەم كەئاوا ژیاون تیوانی دەةواخ وهە ىو ئە

  ۆػیقا یەكە وی  كەػو  كە ةەپێەەوانەوە )دائێؼذاؾ وایە  هۆتطانی تۆضانی و

  ١).دەػلیم ةەزەػەاڵدساضانی نىێ زەة 

 دنیززززززززززا لززززززززززوتكەی غززززززززززاف بوونیػ غززززززززززاف بوون ... لززززززززززوتكەی ومۆصززززززززززیقا گززززززززززۆرانی -٢

انی ڕ  ۆػویقا ةەز  یواییەوە ئاتواة ةوۆ توۆضانی وهۆتطةىونی كەػوێ   ویضزتییە...

ە قیووا ەدی نظەض زەتوومە ،هووۆتطم تووۆضانی زنیاویؼووذە ،زەةێوور لەڕەژم زوایووی

تەنجی ە )ظەدیوطە م قیوا ەدی ةذواخ  لەیازةێر، چ جام ئەوەم ڕەنجی ةۆ ةساخ و

زڵ و ویژزانوی دؼوذۆدە  هە ىو هوعض و ژیطیوی و ،هۆؿی وىنكە هە ىو هەػر و

ئاهەنو  و ةوۆنەو )هىنەض ەنوسان یان... زیطاػوەم  تۆضانی و ئاواظم ػەض زەە و

 ۆػیقا ةكەیر زەةی یر زووضدطی  كەػە لەئەضك  ژیانی هەض هۆتط كی تۆضانی و

                                         
 ار   و زاىممە و م ڵ اە و  لملو ئلوە و ق عا ئلوڕۆل )ێىىلمملى (ەەەيڵ  ەومووبلمل طەغىجاەيڵ پێطاىول ە  (1)

و  ە ااااەو ضااااىنسی جاااارو، ێلمىومااااەو بل ڵمااااەيڵ حااااەڵ  ەێاااا وی ) کاااای ێلێاااا،لڕ  مااااٍ ئەمااااە ەە بلزااااخل باااااێه  ااااەو بااااەل 

 پ ە ەە(.
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هەض كوواض كی پوو  ةؼوونێطن  ،ظەض قووىضغ ةووۆ كوواض كی دووط زەوێوور ،دەكلیووب و

 هە یـوووە وەكوووى  ەػووور وووواوم ػوووەضیەك زەنێووور و ،ةەنیوووىەوڵی زەیكووواخ

 هەػور و  ۆػویقا دلیواكی هوعض و هوۆؾ و ی توۆضانی واػوذڕ ةە ،دۆزەهەژ  ێر

 .  ١)نەػذە

كوووادی هە وووىو  طەتێكوووی  بەفیزززر یە: كاتیزززان مۆصزززیقا و گزززۆرانی هزززۆگرانی -٣

كوادی ةەضهەم  ،و كاػوتی پاضػەن  ةەػەض ئەضكەكانیسا زاةەؾ زەةێر  كادی كاض

 كە وەهەضوەها ئەو كادەم دوط ،نىػنت كادی حەوانەوە و ،كادی دىاضزن ،زاهێ ان و

ظیووادط  لەو ئەضكەػووەضەكییانە زە ێ ێووذەوە دەضدووان زەكط وور ةووۆ واكؼوواظم و

ضاقیتوىون   ى اضەػوەكطزن ػویفەدەكانی جوىا ێطیی و پێ ەیـنت ةوۆ وەضتوطد  و

اػووذەم ڕ كووۆ ە  ەیەك ئوواوا ئا  ،ؿووذ ی كەػووایەدی ضەؿوو تیط و ػووىوز ەنسڕوزا

 ێوسم دێطیوان  وژن، ئى ڕداكەكانی ةكاخ یان داكەكانی ئاوا پالنوی ڕەژانەیوان زاة

و  و تە ە  ۆػویقا ئە ام كۆ ە  ەیەك هەض دەضیكوی توۆضانی و ،ظەض لێسەكط ر

لەهىوةێر حەمتەن ئى ێسم ةىنیاد انی زەو ەدی پێـكەودىو و كوۆ ە  ەم ضاقوی 

لێ اكط وور... كەػووانی وا هەض ئەوەنووسە پەیووسا زەكەن كە پێووی زەژیوو  كەةەؿووی 

ەػەاڵخ ةوۆ  ەضا وی دۆیوان ) ەتەض حعب وز ةەغ ژیانێكی هاكەظاییان ةكاخ و

 ىووەم ةاؿیان ةسەن  وەكوى  یوسیاوانانی وواڵدوانی زا واوم  ةەكاضیان ةهێ   و

 .دۆ ان 

                                         
ئلگلم ئلو ێلمااىو پااەمە ل بااد  اادم يڵ و مدزاا کە ولمو ىلکاار  ل و ئااەو  بلێااەل بااد   ىلىاار  ل،  اادم يڵ ب اا  و   (1)

 زەو.مدز کە ژەىلەەو  ەمر و مل بر 
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انە: نەوەی گەنزززێەڵێتی مزززایەی دەلیزززع گزززۆرانی -٤ ئەتەض ئەوەم لەػوووەضەوە  الو

ةەز  یواییەوە توۆضانی دەلیوؼ  ،ی كوۆ ە  ەة ی ایەم زواكەودىو ئا اژەیان پێسضا

وؿووەكانی  تووۆضانییەك كە ،ونی تەنجەكووانی كووۆ ە  ەیە ووایەیەم تەنووسەڵ ةووى 

زاوام  زیسوض ی دطاپەكاضم نیـوانسەزەن و ەوؿذی وەػب زەكەن وڕ هە ىوم ةەز 

ی ن وایەم پێـونز ەاڵیی زەكەن، زەة  لەكى وىە ةتێوذەڕ ةە ة  وەمایی و دیانەخ و

وانی ة یاد وووانی ؿاضػوووذانێذی ڕ ضاقیتوووىونی كوووۆ ە  ەیەك كەوووواوە زەو ەخ و

 جوىا ێطیی و ؾیوطەخ و ... ةێ ى ان )ةەضهەم م وا ةۆ كىؿذ ی ظاخ ولێسەكط ر؟

ێ ةە تۆضانیەكوانی ڕ هیممەدی تەنجی پاضػەن ە ةۆیە زوژ  انی هە وىو تەلێو  

و پێىیؼوووذە دێیوووسا  زەزەن و واؾ دەدوووسیطیان زەكەن كە ئە ە ةوووىاضم هوووىنەضە

 .!!پێـكەون

ە وی تەالن هەیە... قی زاةىنەضیور و تۆضانی ظیادط لەیاػا كواضی ەضیی لەػوەض   

)پووێف ئەوەم پوێم ةڵێیوور كوو  یاػووا ةووۆ   پەنوس كی پێـووی انی وی ووی هەیە زە وو 

ووىنكە كواضو ،  ژ ور؟ ڕ  ژ ر، پێم ةڵ  كو  تۆضانیەكانیوان زازەڕ ئى مەدێ  زازە

و ئەوانوویف  و زەضوونە هووعض كوواضدیكطزنی تووۆضانی ڕاػووذەودۆ لەػووەض زڵ و

و  ەةووىونە... تووۆضانی ةەزییووسپەضوەضز كاضی ەضییوان لەػووەض ڕەمذوواض و ڕەوؿوور و

 یؼوذێر كەتانە ةیولەو تۆضانی ئوا و ڕەژ تەلێ  ؿەو ،ۆؿەوە پەیىەػذەه هەػر و

 ژ ووط زەػووذەیی ظەض دێووسا و تیووانی ظەلیلووی و ةاػووامن كووطز زیوواضە هەض پاؿووكۆیە

تەؿاوەیە... ئى مەدێ  ئەوە حا ی تەنجەكانی ةێر نەدـە ػاظانی وۆن زەدوىان  

ةەمەدواضەدەىون  یلێژیو ۆ ... ئوى مەدی وا هەض ةەضەوئەضكی قىضػیان ةذەنە ئەػذ

 .ؾلۆض زەةێذەوە
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 هوىنەض  هە وىو ةەزەوضم كەػوایەدی وو  ۆػویقا ) كەػانی ةىاضم توۆضانی و   

ةایەدیوانە  ئەوەم جو  ،دۆپەضػونت ناوم دۆیانسا زەدوىلێ ەوە، هە وىو ئەنوانی و

نەؾ وێووژو دەوەضم ئە ووا ،و ةەغ هێ ووانەزیی ةەضژەوەنووسیی دۆیووانە زەضكەودوو  و

 .حەظ كە كەةەهی  ؿێىەیەك ةەؿساضیی كۆ ە كاضیی ةەػىوزم ة یاد ان ناكاخ

هۆتطةووىونی تووۆضانی و  ۆػوویقا ةە دەواوم پێەەوانەکوواضە لەتەڵ زیووسوڕێ و  

ئەضکووی پێؿە ووتەضان غلوویهم الؼووالم.. ئەاوان کە ةووۆ ئەوە هووادىون دووا هەػووذی 

 ڕ،تە دێطدوىاظیی ةوذەنە و    و وظەم ةۆةڕ لە طەتسا ةەضپطػێذی زنیا و قیا ەخ 

ةەضەو الیەنی مەػوازو زنیوا ویؼوذی   ۆػیقا ئەم وظانە لەةەضا تەضیانسا تۆضانی و

تى یووان لەزەن ووی  كووۆ ە  ەم هووۆتطانی تووۆضانی كە وڕ وانە كووۆ ڕ ةەن... ةووئە

وۆن واوزەنىقێ   ودۆیوانی لەتە وسا  ،تۆضانیتێژ   زەةێر ةتی ە وۆن ػە ازەكەن

 وانە وۆن وڕ ة ،ػەضەكییەكانی لەتە سا زە ێ ەوە ەڕ ە ز وۆن ةەزەم هاواضەو  ،ةازەزەن

ةەدەواویوی لەوػوەضم  ،هۆؿویان دؼوذۆدە ػوەض وەنس دەضكیعم هە ىو هەػر و

كەدەقىاكاض   لەم ػەضم جە ؼەضەكە توىێ لەقىضئوان زەتط ور  ،جە ؼەضەكەن

تەودوىو،  توالضاو تطدوىو... ئەم  لوكەچ و ئەو هاضوهاج و ،دا ۆؾ ئەم هێسم و

ئی جووا ةووۆخ زەضزەكەو وور كەةەڕاػووذی  ،و لەنووجەم پوو  تەوخ هوواواضئەوزەم ةە

تەودیانووسا ةەدەواویووی  ةووعاوخ و ێ وڕ  ۆػوویقا لەزیووسو  هووۆتطانی تووۆضانی و

  ١).پێەەوانەم ةان ەواظم پێؿە تەضان  غلیهم الؼالم

                                         
اەث  ااا   (1) زااەڵ ململوبلمل مۆژێل جل، ضااێ ا ڕەحنلحااڵ ایسااد  ەڵا  ٢٥ئلملل ضااێ ا ڕەحنلحااڵ بەسااوی  ەەا

 ڕۆژئەو ل ىل  وىو.
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ةەهوووی   :نیزززیە ئزززێمە ئزززوممە ی تزززاكوكۆی  یلەبەرژەوەنزززێی مۆصزززیقا و گزززۆرانی -٥

 و زەو ەخ و كوۆ ە  ە ی زی وساضانەم دواكى كوۆ ەڵ وؿێىەیەك لەتەڵ كەػایەد

ؿاضػذانێذی ئیؼال یسا ناتىنجێر ... وىنكە دە كوی پو  لەپیواوەدی زەكەو ور! 

و دۆؿەویؼذی دواكی  ىػوى امن زەؿوێى  ێر، هێوعم  ەغ ەویوی ئوى مەخ  ػۆظ

 .زە ط  ێر... ئ  ئە ە دۆم تەوضەدطی  ػعام داكى كۆ ە  ەیە

 :یاصاییێا ووباری ر لەكا واصیتەكاری  و واصیتە نۆیەم:

َلُ ْم، خنيَُّهيْم    زەمەض ىێ هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ی)َصل  پێؿە تەضم دىا     ( خْلَلاَي الَِّ عَن وَيبيْ )إَّنَّ
ُُوا عليييه ا َييدَّ، واْذُ  َِ ِفيييِهُم ال َّييِعيُ  خوَيي( َِ ِفيييِهُم الشَّييرِعُ  تَيرَُاييوُُّ، وإَذا َسييَر َايي(نُوا إَذا َسييَر

 َُِّ َِطَْعييُ  عَييَدَل(  فَ(ِطَميي،َ  خ َّ  لييو ا ييٍد َسييَرَوْ  َل ََُمَّ وادە  قەو ەكووانی پووێف ئێووىە    ١)بْنييَ  

و پووایەیەك زظیووی ةكووطزایە واظیووان  ةەوە ةەمەدوواضەدەىون كە ئەتەض دوواوەن پوولە

لێووسەهێ ا، ةەاڵم ئەتەض ةوو  كەغ و الواظ وو  زظیووی ةكووطزایە ػووعایان ةەػووەضزا 

 هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ی)َصل  ادیمەم كەی  ەمس ةەدىا قەػەم ئەتەض م زەوەػنانس... ػا

 .مڕ زظم ةكاخ زەػذی زەة

ئەػووب لەؿووەضیػەدی ئیؼووال سا ئەوەیە كە هە ووىو كەػووێ  لەةەضا تەضیووسا    

انی ةكواخ ڕ یەكؼانە... ئەتەض لەواڵدێكسا حكى ەدێ  یوان زەػوەاڵدساض   حوىكم

 ەناودە كیسا ةوكەن وجىزایی ل ةەاڵم كاضةەزەػذانی لەوەػنانسنی یاػازا مەضە و

ئەویوان  و دۆدط یاػا لە ػەض ئەم ةەەػونێ   و و واػیذەكاضم یان دادط ةەواػیذە

                                         
(، ئ ڵًااااى ٠٨٩٩(، ىلزااااە ڵ )٠٠٢١(، جرمااااذل )٠٢٧٢(، ئلبااااى   وو  )٠٣٨٨(، مىزااااد ه )٢٠٧٥بىوااااەمل )  (1)

 (٣٥٠٧مەیه )
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الزەن، حەمتەن ئەم الػووەن ییەم زازپەضوەضم ػووعام ػووەدذی توؿووذی ا لەػووع 

 .ةەزوازاز ر

 و خزززززززززوكِ میبەصیضززززززززت دەڵكیززززززززیە متمززززززززانەی نەمززززززززانی صززززززززسایانە لەو یەكێززززززززك -١

ایە یف نە ووا ڕ كە تووى  ،ایە ی نا ێ ێوورڕ تووى   ووذامنەؾ نە ووا كە دەصزەاڵتێاران:

 حكى ەخ نادىانێر زەػەاڵدی دۆم مەضظ ةكاخ... ةە ەؾ وەنسەها  ە تەنسم هێع

 .زەػەاڵخ زضوػر زەة  و

انبززاران و تززاوان و ناگیرێزز  تززاوان رێ ززی -٢ وووىنكە ئەو  دەبزز : بوونززێا لەزیززاد تاو

واػیذەكاضیی دۆم ل   وداوانتاضەم ةەةەضدیلسان دۆم لەػعا نەزظ ذەوە ةەواػیذە 

و واػیذە لە داوانكواضم ةەضزەوام  و پلەوپایە زەضةاظ زەكاخ... ةە ەؾ داوەن پاضە

و ةو  نواویف كەػوانێ   ػعایان نیویە... هەژاض زەة ، وىنكە دطػی لێنطػی ەوە و

او ػووعایان ڕ زەزەظ وذەوە واػووذیەم ةووۆ ةووكەن...  ەتەض كە ێكیوان كە ةووۆ ووواوو 

 .ةەػەضزا ةەەػنێرن ر

زززززززیدە -٣ انززززززززێا لەگەڵ ڵكز هەض وەكووووووووى  دەبیزززززززز : ئاصززززززززایی پییززززززززان و رادێزززززززز  تاو

 ،كەغ ػوعانازض ر دۆضهە هاد  الیوان توؿوذی زەةێور! ووىنكە هەض زەیتیو   و

داوان لەكوۆ ە  ەزا وەكوى ؿوەڕاةذىاضزنەوەم نواو ػەضدۆؿوانی لو  ز ور یوان 

ض  ط! نەمؼیەدی دە كوی لەتە وسا ضاز ور.. دوا  و قى اضوی و حەضا ذىاضزنی زظ

ئەقووب  اػووذی ةەتێلێذووی وڕ ػەض  پاةەنووسیی و ادە ئەوەم دوواوان نەكووطزن وزەتوو

 .دطػ ۆكی زەناػێرن ر ێ ەؿكان وپ
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زەػوەاڵخ  ،و هیەی پو  ناكط ور دە كی كە زەةی   یاػا كۆ ە ئەمزان: نەمانی -٤

و واػویذەكاضیی ظەضدوط ! ئیورت ئە وان  ەداوان ظەضةىو  ،هەقی هیەی نییە الواظە و

 ػوەضوەخ و   وساڵ و  واڵ و و وو ڕ ئواة ىو لەژیوان ولەدە كی هە سەتیط ر، هە 

 .!تەنسە ەكەیە ػا انیان زەدطػ ... ئ  ئە ە دۆم ػعایەكی داكىكۆم كۆ ە  ە

ػذە یـیان لێوسەكط ر  زەظان  كە دەبز : ئومێزێ بز  چەوصزاوە و صزتەم ێكراو -٥

و زەظتوام  الم زەػوەاڵخ كەةوۆدە وەنوسی  زەػوذە نادىان  ػكااڵم دۆیان ةتەنە

  ، تلەیوی وةوغ زەڕ یی، ز  یازەة  كەغ نایواخ ةەزەن یوانەوە ةوۆیە وەػذە كاض

 ی ڕ كوانی ضە كەوواوەڕ ت زەة ە قی یان ظیاز زەكاخ و ضە و ،تاظانسەیان ظەضزەةێر

 و ەوە... ئواوا هە وىو ڕ و زەو ەخ هە  ە ؿێ  زەكەن دا لەكۆ ە  ەڕةڵێؼەم ؿۆ 

 .   ئا ازەػاظیی یادیتىون لەنادیسا هە سەتط رڕكەػێ  ة

 ییەن كە واػوویذە و واػوویذەكاضیی و ئە ووانە هە ىویووان ػووعام ئەو تەنووسە    

 .و یاػا لەكۆ ە  ەزا زەیهێ  ەزیی پێـێلكطزنی  ان

 :فێردوازی  و بەزانض  بایەدنەدان دەیەم:

یەكوووی  یەك هەض ةەؿوووێكی ظانؼوووذیە مەضظەكوووان مەضظە، مەضظم غەیووو  كە   

ئووى مەخ دێیووسا  ە ویووان مەضظم كیفووایە ةووىو  ، ىػووى امنان زەةێوور مێووطم ةوون

كەغ  انوایە كەڕ كە ذەضدە تىوە كەزەةىو هەنس   كەغ ةۆ ؿواضەظاةىون لێوی لێت

 ،حەمتەن هە ووىو ئووى مەخ ػووعام توؿووذی ئەم دوواوانە زەةی ێوور ،وای ەكووطزووە

ئى مەدەكە ووانی پێووىە  وه  وڕ دەنووانەخ ئەو ظانؼووذیانەم كە حەضا وو  یووان  ەكوو
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ەیوسا كوطزووە دواوانێكی دوطم م یان دێوسا پڕ ػوەزان كەغ )پؼونۆ  دەضیكتىوە و

  ێڕ ز ذە و حەمتەن ػعام توؿذی لەػەض زەػذە جە ػی ئى مەدە

مێطكطزنوووی ڕەوؿوووذە ةەضظەكوووان  ةۆووووىونە  كە ذەضدە ووویامن لەمێطةوووىون و -

كە ىػى امن زەتە   ە ئاػذی یەكە وی دىاناػوی وػوا ەتىون، حەمتەن نەوەیەك 

هەض دوواكێكی لەئوواظاضو ز ذەكووایەوە كە ڕەمذوواضو ڕەوؿووذی پاضػووەن انە ناةێوور 

ناػووۆضزا زەةێوور وزەؿووتێذەوە ةە ووایەم ئوواظاضو نوواضەحەدكطزنی دە كووی دووط ؿووە  

زەنێذەوە ج ێىزەزاخ ض عم تەوضە و ةە  عان ناتط ور لەةەضا تەضیـوسا داكەكوانی 

 .دطیف وا زەة  هەض داكێ  زەةێذە ػعام ئەوانی دط

 ىحذواجی  ،كیفایەزاؿاضەظاةىونی مەضظ كی    لەمێطةىون ویكە كە ذەضدەم زەة -

ئەوانویف ةەپێوی ةەضژەوەنوسیی دۆیوان ئیؼوذیؿالملان  ، یزەو ەدانی دط زەة تەل و

هە ى ؼور  انكاضیامن لەةوعاوخ وڕ زاوام تۆ  ،مـاض ان زەدەنە ػەض دی  و ،زەكەن

نوواتەی ە ئەو  ،لێووسەكەن یووان ؾەؿووكاضانە مطیىو ووان زەزەن و زەػووذىوضزا یاػووا و

هەضوا ةە ىحذواجی زە وانهێڵ ەوە...  ةكەیو  و ڕئاػذەم پێساویؼوذی دۆ وان زەةو

 .ئە انەؾ هە ىوم هەض ػعان... ػعام ظەلیلكاضیی

 ،زەكەی ەوە ةۆ كذێتی ظیانتەدف ةەناو ئى مەدەكە انسا ةەوةتێوذەوە كادێ  ةىاض -

 و ەزانی كادی دى  سەواضەكاوانە، كە وظەیڕ لێامن زەكەو ر ةەم یەكە ی  ظیان كە

ةەضهە وی   پاؿان ظیوانی زووەم ،واخڕ زە ەڕ ە یسا ةەمێڕەنجیان لەة  ةەضه كاخ و

و ضێ  ظضكەدا ی دى  سنەوەم ئەو جۆضە كذێتانەیە كە كاضی ەضم ػلتی لەػەض زیس

ی ؾػووا و قیە ووی دە كەكە ووان زەةێوور... ئوواوا دە كێكووی ظەض ووان لەضوون و
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یوی ەپەضدەواظ  نواكۆكی و ضاجوىێ و ػەضواوە ؿوەضغیەكاوان  ەحوطووم زەةو  و

وەكوى دوىام  ،ة تەػر زضوػر زەةێور وەنسی  ض ەكە و ،ر زەةێرمیكطم زضوػ

  يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رت ُّٱ  تەوضە زەمەض ووىێ

وادە  ؿووى   ض ەكووان  ەكەون، وووىنكە لێكذووان جووىزا و  ٤٨٦الأهعررام   َّ يف ىف

 ُّٱ   تاظم دىام تەوضەدان زوضزەدەنەوە .. هەضوەها زەمەض ىێڕ زوضزەكەنەوە و لە

 یئەتەض ةووووایەخ ةەزییووووسوض واتە:  ٩٨الأهعررررام   َّ  مص  مخجخ مح  جح مج حج مث هت

  ر وڕ زیوو ەكەم دووىانەزەن دووىام تەوضە ةووۆ هەواو هەوەػووی دۆدانذووان لێووسەتە

م جیواواظ كە هەض یەكێكیوان ةوۆ ئەوانەم ڕ پێ كۆ ەڵ و و داقم و زەدانكادە زەػذە

 ن.ەحەدی وژاڕ نا  دط ةت ە ایەم زەضزەػەضم و

ظانؼووذیەكسا كە ذەضدە تووىوةی  یووان ؿوواضەظاةىونی هەض  ئوواوا لە مێطةووىون و   

ةىوة ە جو  ةوایەدی ئى مەدەكە وان حەمتەن  ه   ەكطوو هەنس   ظانؼذی حەضام و

و كووواضزانەوەم ئەو  ةەهوووۆم كووواض ػوووعام توؿوووذی  و ةووواجی زەزەیووو  كە

 .كە ذەضدە یانە ان ز  ە ػەض ان

**   **   ** 

 ووی نىانووسن ةووىون لەالزان لەزی ووی دووىام تەوضە و كە ذەضدە وووىونە ئە ە زە

 .هەض یەكەیان جۆضەها ػعام توؿذی زضوػر كوطز.. لەپاةەنسةىووانسا پێیەوە كە

 زەةێوذە كە ذەضدی لەمەضظزا ةىوةێور یوان لە ػوىون ەدێكسا كواضزانەوەكەم هەض

 . ایەم زەضزەػەضیامن
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دوا ی زە وامن  وىونە  كادێ  ػیىاك ةەكاضناهێ ی  ةێ ى ان زاووان كلوۆض وۆ ة -

ئووواوا هەضیەكە وووان ػوووەڕەنجا ی  ،نادۆؿووورت زەةێووور ةۆنیـوووی نوووادۆؾ و

 .!كە ذەضدە ییەك ةىوی ە ػەضواوەم ئاظاضزانی زەوضوةەض ان

ێ ێوذە یلێیوان زەتە نەپۆؿی ی هەنسێ كەغ و واظلێهێ انی كوۆ ە  ەاغەوضەخ ز- 

ىنواحی تظەضةوىونی  كە تىونەوەم ؿوەضم و ؿل یطیی پەضوەضزەم ئیؼال یامن و

 .لەوەم مەػازن نەظەض... ئە انەؾ ػعان ج ە

دا ۆؿوتىونی  ،ئویامن كعیوی پێوىەیە ،واظهێ ان لەنى ژكطزن  طزنی ڕەحی پێىەیە -

ػوەڕەنجا ی توؿوذی ئەوە ؾوامڵتىونە  كە ،و زی ساضم پێوىەیە یدی ی دەقىاكاضی

ػوىون ەدی پواكی پێؿە وتەضم دوىا  زووضكەود ەوەیە لەػویطە و لەدىام تەوضە و

لەدىاویؼوذی  لەدىاپەضػوذی و ئەم الزانە لەدىاناػوی و، هللا َغلَْيه  َوَػول َم  ی)َصل  

 ووطەڤ  پەضػووذی وغ وووىونە ػووەضهەواو هەوە ،كووىمطە كەودوو ە ػووەض ؿوویطك و

  ی ؿوەیذان وڕ حوعب پەضػوذی ووىونە ػوەض  ووی  و  اززەپەضػذی و پەضػذی و

 ،ةعضةوووىونە  لكەوتوووىونە ةۆداؾىودوووان... لەزەػوووذسانی ةەهوووام  طەتێذوووی و

ةوۆ  اةىونی قیوا ەدە.. لەزنیاؿوسا لە طەتێذوی الزانەؼوى یض كە ەكەةىونی تىنا  و

 .ئاژە كاضم

ئەتەض دە كوووی ةیانعانیوووایە لەوەالنوووانی ئیؼوووال سا چ ظیوووانێكی تەوضەیوووان    

ةەدەئكیس ضوویان لەؾەیطم دوىام تەوضە  ،لێسەكەو ر ئەتەض ئەقڵیان پ  ةـكایە

نیووان یژزا زڵ و هووعض و و ،ؾەیووطم ض توواظەكەم ئەویووان نەزەتووطدەةەض ،نەزەكووطز

 ی)َصول  ؿى   ؾەیطم پێؿە تەضم دىا  ،اػذە نەزەكطزڕ ةەةەضنا ەم ؾەیطم دىایی ئا 
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نەزەكەودو ... ةەاڵم ػوەڕەنجا ی زووضیوان لەئیؼوال ەكە ئەوانە  هللا َغلَْيه  َوَػل َم 

 ػوذەم لەدۆیوان و ناػۆضزان و هێـذا ظەضن كە زووض لەنىوضم دىایی  و لەژان و

  .ةەدۆیان ةعان  لەدە كی دطیف زەكەن ة  ئەوەم



 

49 

 بڕگَی  ووەم  

  یس  یدی لێڵ و رێگای وێڵڕابیج ق: 

 :یادیبوون لەدوا زیانەكانی یەكەم: داڵی

  ا ۆػوووذا ػوووەیسقىدث ضحووومەهللا ئەم الزانەم لەةەضنوووا ەم دوووىام تەوضە و

وادە  ػوعاكانی توؿوذی  ، جط طوالف حلەؿى  كەود ی وەحی دىایی ناوناوە )غقىةو

 پاةەنووس ە هەض كەػووێ  ةەزییوو ەكەم دووىام تەوضەوە ەةەػووذی ئەوەیە ك ، ووطەڤ

ػووەضن   نەةێوور توؿووذی ةەؿووەض ذی دووۆم ػووعام زەزاخ... ةەؿووێكی دووۆؾ و

 ەكەیسا جاض ضووػووالم و ـووكالخ الەضاكێـووی لەػووەض ئەم ةوواةەدە لەكذێتووی )اإل

 پووێامن ووواكتىو لێووطەزا ةیهێ یوو ەوە وووىنكە ؿوویكاض كی جووىان و ،نىوػوویىوە

كی ژیط ةعو  ە... واقیػی  طەڤ ػوەضزەم زەدوادە هۆؿساضییە هەنجەدێكی ةەهێع و

 یەةەضووواوان كەػووەڕەنجا ی زووضیووی لەوەحووی دووىایی وووۆن ئەم ػووعا توؿووذی

 ێ... زەمەض ىێ  ڕ  ةەؿەضییانەم ز  ە

پـوذی  دوۆم یوادیتىوە و مئەم  طەتە كە ئاوا لە ەنهەجوی دوىام پەضوەضزتواض )

هەواو  ەضػوووذی ولەض  امییەكوووانی ئەو كوووطزووە... ئەم  وووطەتەم كەودوووۆدە دۆپ

هەوەػی دۆم لەدۆم كطزەدەوە دوىا... ئەم  وطەتەم كە دوا ئێؼوذاؾ هەض دوۆم 

 ةو  ض  امیوی... ئوا ،ێ، ة  نەدـوەڕ ێ... ة  زەلیلی ڕ  نەظانانە كەودۆدە ناناػێر و

 ،ة ە او ڕ ؼام هە وىو ژیوانی لەػوەض نەظانوی زا ەظضانوسووە و ئەم  طەتەم زیس

 هە ى ؼوذی دوۆم زیواضیكطزووە و خ و ی دوۆم ةوعاو ڕ هەوەػی ال  ةەپێی هەوا و
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كەودۆدە زەػذسض ژم كطزنە ػوەض توؿوذی ةەؿوەض ذی  وطەڤ كەدوىام تەوضە 

ظەض لووىودتەضظانە پـووذنەل كەودووىوە و لە دووىام  دەلقووی كووطزووە لەػووەضم و

یووادیتىونی لەدووىام تەوضەم  اوە وڕ دووۆم لوو  تووۆ  اوەدەوە وڕ كطزتوواضم هە وو ە

 .!ضەوا زەظانێر ةەڕاػر و

 ،ەم ئەو ض علێ انە دوىاییەم ضەمعكوطزەدەوە كەدوىام تەوضە لێوی نوائائەم  طەت -

ضیعم ئاژە ەوە، كەدىام تەوضە زەیىیؼر ةە طەتی مبێ ێذەوە دۆم  دۆم دؼذۆدە

اػووذەوانی ڕ دووىام تەوضە زەیىیؼوور ةتێوور ةەئەنووساظیاضم ئا  كووطزووە ةەئووا ێط كە

لەوالؿوەوە و  لكەووی زادىاظییەكوانێذی...  دوىا ئا ێط... ئا ێطم لەدۆم كطزەدە

ایەاڵنە ڕ  وواززە پەضػوووذە و  اززەؿووی لەدوووۆم كوووطزەدە دووىایەكی دوووطو توووى 

و دوۆم  زادىاظییەكانی  اززە زەهێ ێذەزم... ئاةىوضم كوطزەدە دوىام مەض انوسەض

و داوەنی زەیىیؼر ةتێذە   لكەوی لەكادێكسا دىام كطزتاض ةۆدە غەةسم ظەلیو و

ةووۆ ئەوەم لەزەػوور كڵێؼووا و ئوواةىوضم... ةەاڵم هەض  و ػووەضوەضم  وواززە ػووەییس

 .!!و كەودە پەضػذ یان قىداضةێر ئاوا وەنسی  دىام دطم ةۆ دۆم زانا

 پیاویف ئاژە ێكی ظةوط ئا ئەم  طەتەم كەئامطەدی كطزەدە ئاژە ێكی نەض ىنیان و -

پەیىەنووووسیەكی نێىانیووووان هەض وێووووژە  هە ووووىو  ەةەػوووور و اؾ كەڕ و هە

و  كە دوىام كطزتواضم پیواو دەوەجەػذەییەكەیانەو ةەغ... ئەوەم لەةیط دوۆةطزە 

و ڕ ئەویوف مە ئوا ،پیطەظ ةێور زەیىیؼر ئەو پەیىەنسیەم نێىانیان پاك و ،ئامطەخ

 ژ ور... زەیىیؼور دێعانوی ئاػوىوزەیان لو  پێو  ڕةەضەكەدی دوۆیی ةەػوەضزا ة

ئەدالقوی  ةت ە ةەضزەوا ێذی ژیوان و ضاقیتوىونی ژیوانی كوۆ ەاڵیەدی و ةهێ ێر دا
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 یوان پێوىەینێذە ەز ان لەػوەض ة یادت ێور ویوذی  طەتایەدیؿاضػوذانێ  طەتایەدی و

ػوۆظم ڕ زەیىیؼر دێوعان ةتێوذە كەژاوەم تۆؿوتىون و ةاوەؿوی پو ،ةتەػذێذەوە

ؿوەونذىونی ةەضهە ە  ئى ێسم زاهادىو... زەیىیؼر ئامطەدەكە ةكوادە پاػوەوان و

م  وعەوە ةەضەو لوىدكەڕ  ةەنوطخ و نایاةەكەم... زەیىیؼر ئامطەخ ةەپاكی و ةەنطدە

ئوا ێطم وێوژ... زەیىیؼور  ئی ؼانی ةەضظةكادەوە نەك ئاوا ةكط ذە كااڵم ج ؼی و

و  ێذی ضاقی كەضەػذە ػەضەكیەكەم ژیان ةیهێڵێذەوە دا ةەضهە ی نواظزاضیةەكاضتە

نەك ئواوا زووض  ،ةذوادە ةەض زەػور - نەوەم ضەػوەنی  وطەتە كە -دایتەدی دوۆم 

نا ەػووئىول  ەؾ وةەضهە ووی ةووۆ وێووژم ج ؼووی ػووەضك لەئی ؼووانێذی دووۆم و

 .ئیؼذیؿالل ةكط ر

هە وىو  ئائەم  طەتەم هە ىو ػیفەدە )ئی ؼانی یەكانی دوۆیی پەك دؼوذىوە و -

و دىانووایەكی دووۆم وەكووى ئووا ێط دؼووذۆدە دووع ەخ ةەضهە هێ ووانی   ڕەنوو  و وظە

تەضم ەو ظە یو ەم  وازز و ڕ ؼا و ة ە ا زیس ژیانی هەض هە ىوم لەػەض ، اززەوە

 ، وواززی  قیە ووی هەض پێ اػووەكانی  اززی ،زاةىنەضیوور و وانی  وڕ دێوو ،ؿووذىوەڕزا

هۆؾ  ئەو هەػر و یانی دۆم كپ كطزەدەوە وتالیەنە هەػذیاضە نەض ىنیانەكانی 

پىوكانوسەدەوە كە دوىام تەوضە ئەم )ئی ؼوان ەم  م عەم دىام تەوضەڕ وئی ذام ةە

دیوفەم و دە و پولە ةەدەلیفە )ةطیكاض م دۆم لەػەضظە ی سا زاناوە... ئا ئەم ض وع

الوە دوا پـوكێكی دوطم  واززم زەػوذكەو ر... ئوا ئەم  وطەتەم زەةوىو  دؼذۆدە

ڕەمذوواضم لەتەڵ ةعاودووی تەضزوونووسا  ةە ەنهەجووی دووىایی ةتعو وور دووا ةووعاوخ و

 ،ةؼاظایە كەوی لەو ئاػذە لىدكەم )ئی ؼان  ذیەوە  طەتایەدی هێ واوەدە دوىاضێ

 .!جاض   ةۆ ئا ێط ذی ةەضهە هێ ان جاض   ةۆ ئاژە ی و
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و  وا ە ەیەكی لەػوەض ػیؼوذمێكی ػوىوكاضم  ئائەم  طەتەم هە وىو ػوەوزا -

ایی  زا ەظضانسووە ةۆ ئەوەم كۆ ە  ەم  طەتایەدییەكە ةكادە ئاژە  ەلێكی ت)ضی

  ىەةەضانی ةان  وڕ ضو ةە ةەضهە هێ  ةۆ دع ەدی وەنس هەظاض كەػێكی زا ەظض  ە

ظیوواز  یەدی ةوو  كەم وػوو سووقەكانی زضاو، دووا هەض هە ووىو ڕەنوو  و وظەم  طەتووا

كووواضتەیەكی ئەم  دووواك و ظاض و ظەوم و ةەێوووذەوە ةەضزەػووور ئەوان... لەهەض

جیهووانەزاة  هەض زەةوو  وەكووى  ەكیوو ە هە ذلووى   دووا ةەضژەوەنووسم  وواززم ئەو 

اقیەكانوووسا ژیوووان ڕ و ئوووىدێلە  و  ووواڵ ػوووىودۆضانە ةهێ ووو ەزم كە لەنىػوووی  ە

هەض هە وىو زەظتاكوانی  ی ویوزەتىظەض   ... كەهە ىو دێىضەكانی ئاةىوضم وزاضا

 .!ضاتەیانسن لەدع ەدی پڕەژە ئیەذیكاضییەكانیانسان

لەكۆداییوسا هەض زەةوىو زوام  .و ػەضتەضزانە ..ڕ  لهى  ئەم  طەتە ػەضكەؾ و ئا -

ایووی كووطزە ض زا دوىزم  طەتووی كووطز ةەدوىایەك و ،دىاپەضػووذی ئەوەم كەودە موطە

ةەضهە هێ وانی  زە دىایەك و اززەم كط  هەواو هەوەػی كطزە دىایەك و دىایەك و

 و ج ؼوی لەدوۆم كوطز دىام ةەضهەم و ظە ی ی ل  ةىو ةەدوىا ،كطزە دىاپەضػذی

 و  ووامی یاػووا و  ژەضەكووانی هەضیەكەیووانی كووطزە دووىام دووطڕ و یاػووا زا ةەدووىا

 وامی دوىایەدی ظەوخ  دا ،و ةەغ پاكە ؿذ ی زان  كە  امی دىام داك وڕ ؼازاڕ 

ئەم هە ووىو دووىا  ةووكەنەوە ةە دووىا... ئووادۆیووان لەهە ووىو  طەتووایەدی  كەن و

زادىاظییەكانیوان زەهێرن وذە  وەكى دوىام تەوضە زەپەضػورت   و قەػذی ەیەم كە

ایی قتىوڵ كطزنە هەض لەةەض ڕ تى  ئەم ػەضتەضزانی و ،ج ... ئەم هە ىو مطەدىاییە

 و  یایەڕ ئیتلیؼووانە دووۆ لەتووى  ن وةووپوواك یووادی  و ئەوە ةووىو كە لەدووىام دوواك

 .!سظنەوەدىاپەضػذی ة
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هەض  ،ئاوام لەدوۆم كوطز كە كوطزم ئەم  طەتەم ئەم هە ىو الزانەم تطدەةەض و ئا

ػعاكانی توؿذی ةەؿەض ذی  طەڤ دۆم .. هەض زەةىو ةاجی  زەةىو ةكەو ذە ةەض

زانەوەم وەحی دىایی ةساخ... ةاجێكی  ە اڵ ػی ئیهاملكطزنی ئیامن و ةاجی وەڕقى 

 .!قىضػی پـذـكێ 

 ػوەض ػوی كەودەػوەض...ڕزاؿوی... ةواجی قى  ػوە ةوساخ وڕى زەةىو ئەو ةاجە ق   

 هێم وی و ػوەض ئاػوىوزەیی و ،و حەوانەوەم ػوەض جەػوذە ،ئەغؼاةی زەضوون و

ەنىوػوی ض وا ػوەض ڕەنجوی زنیواو قیوا ەدی... ػوەض ،و وظەم دىانا ػەض ،تەودی

 .ػەدذی زنیاو قیا ەدی

 ػەم وۆن زا؟ چ ػعایەكی كەودەػەض؟ڕئەم ةاجەقى 

دە ةەناوةان وووانەم تەیـوووذ ە لوووىدكەم ؿاضػوووذانێذی  ووواززم ئەو  ئوووى مە -١

  ١)ةىونیووانڕ كەتەیـووذە  ەدطػووی ق ،ةاجەكەیانووسا.. ةەكە تووىونەوەم وەوەیووان

...ةەكە توووىونەوەم ػووویفادە ةەؿوووەضییەكانیان كەئاػوووەواضەكانی ةەهە وووىو 

نوسەم ڕ ز  یێذیسا تەیـذىونەدە ئاػذی ئاژە ینسەڕ زەو ەدێكیانەوە زیاضە كە وۆن لەز 

ئاػوذی هوعض و ژیوطم  كە رت .. ئە ە ج ە لە كە تىونەوەم ظیطەكی و ان وزاضػذ

ئەو ظانؼذانەم دىزم ؿاضػوذانێذیەكەم لەػوەض  ،ظانؼر زەدادە  ەدطػییەوە كە

 ووانی دووىزم ڕ زیوواضە ػووەڕەنجا ی توؿووذی ئەم كە تووىونەوانە  زا ەظضاوە... كە

 .یەكەیانەیؿاضػذانێذ

                                         
مد اااادو کلزااا ەو  اااا   ٣٢( جلى اااە ٣١٥١گلم و باااێو ث زااااەڵا )مد ااادو کلزاااال، ئل ٣٠( ٣١٠٥ئیخەێ اااە ئێسااااخە )  (1)

  ەمێًێخلوە.
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 وظە ظەكوانی دطیانوسا زەضزەكەو ور وئەو ةاجسانە لە ئاػوەواضم  ور كطزنوی و  -٢

دؼوذ یان ... ناةی یور ڕ پێىیؼذیان ةەپیـەػاظم نییە ةۆ ةەتە ەكان كەو ەككەودى پ

پەژاضەم  لێىنەهوا   ایەم دەم و ةۆدە كە،  ١)چ ة  كاضییەكیان لەناوزا ةەوةۆدەوە

وووىنكە  ،دەمەدووی كووطزوون نازیوواضم زاهادىویووان نقووىو ی دەم و زانیـووذىان كە

ئە ە  ،هەض ةطەوم پێسەزاخ   ەكەیان  لمالنێی  اززم ناوەػذێ ێر وزەةی   كۆ ە

وانی ە مەلؼوەمە ڕ دێو و زیوس كە ،ج ە لە ئاػوەواضم ةۆؿوایی و ةوىزە ەیی ڕەحوی

یە یوكە مەض اػۆن ) ىلەیوس انە ئەو  ەزەنێذ ،ضزانەكانیان دىوؿی كطزوونەػەضت

و   ژیوطم ی واػذە زەكەن.. هەضوەها ج ە لەو هە ىو جۆضە نەدۆؿییە زەضوونوڕ ئا 

 تەلوۆضم و ؿوێذی و  انی غەػوەةی وڕ لەؿێىەكانی  جەػذەییەم كە غەػەةی و

زەػوووووذەجە ػییسا  حەظم داوانكوووواضم الزان و ػەضػوووووەض ذی و نووووا ۆیی و

 .زەضزەكەو ر

اػذە ةەضزەوا ەم ؿاضػذانێذیە  واززییەكەزا زەضزەكەو ور ڕ ئەو ةاجسانە لەو ئا  -٣

كە اززەپەضػوذی هە وىو  ،ەیی زەةواخنوسڕ ز  كە  طەتێذی  طەڤ ةەضەو ئاژە ێذی و

ناهێڵێور  وػۆظ كی جىانی ةەؿەضیی دێسا ووؿ  زەكوادەوە و هەػر  ػیفەخ و

و وێوژم  ەاڵیویەم حەظڕ وانە ئەو ةەڕ هەػذی جىانی ةەؿەض ذی تەؿوە ةكواخ.. ةو

پاضػوەن ێذی نوای ط ذەوە...  ەػوەنێذی وڕ  و ػو ىض كی زاز و جەػذە كەهی  یاػا

 ،الئىةوالێذی تى  ەزان و ،ەاڵیی ػلتیڕ ةە ،ةەضپطػێذیەاڵیی ڕ ةە ،ەاڵیی ڕەوؿرڕ ةە

                                         
(ل بلىا مٍ jetئەم ر بلجە ولحڵ ملزلم ەمڵ ئلماترۆى ا   یێگاەل مد دىلێاە کرن اەمل گرجادجلوە، ەدم،ەى اەل )  (1)

( بلى مًخاااەىلل ێل ل کل  لك کرن ەمم اااەو بلزااالمەوە ىیااا ل  ێلماااىو ٠٠١١مل   ى ناااەم  و زاااىم  و ىلموم ااا   )

 ێ ڵ ئلم اترۆىی ل و چەو ێرەشوی بل ەەم رە ل.ضد
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تىێ دەپكطزن لەحەنام زیكذادۆضیسا... ةێسەن  ةىون لەو ژیوانەم وەكوى تواتەل 

و  ڕەنجوی ؿوەو  طەت ەلی ةۆ زضوػر كطزووە... كە  لێىنەهام وەواؿەكطاو كە

 دوىاضزنەوە و جو ؽ و كە ژیوان دوىاضزن و هەضوا حوا ی كوطاوە ،ڕەژم زەزظض ر

 .!ةەضەاڵییەكەیەدی و پۆؿاك

ػوە ڕاػوذە  اززییەیوسا هەض زەةوىو ئەو ةواجە قى ڕ ئەم  طەتایەدییە لەژ وط ئەو ئا    

و  وا ى طانییەم كەجەن وی جیهوانی لو  ڕ ئەو هە ىو ؿوە ،لەجۆضەها ؿێىە ةساخ

و  لێىنەها لەةطػا  طزوو،  !  لێىنەها كىژضاو ١)كەودەوە كە  لێىنەهام دێسا قەودا

پەكووكەودە...  لێىنەهووام ژ طةوواضم دەم... جوو ە  ػووەقەخ و و  لێىنەهووا ةطی ووساض

ظەضی ەیوان دىوؿوی ؿوەلەل  كە ،دە وۆك ئەغؼاب ضودواو و لە لێىنەها ؿێر و

زەهوواد  یووان دۆیووان زەكىؿوور ! ئی جووا ئەو هە ووىو دەن ووژە )ئەظ ە انەم لێیووان 

دەن ژەم ةەضهە ی كەم ةەقەزەض دەن ژەكانی ةەضهە ی ظیواز! دەن وژەم  ،كەودەوە

دەن ووژەم نە ووانی پوواضەم ػوویىلە لەةانقەكانووسا!  ،ە ةووىونی پوواضەم ةووان كە ەك

دەن ژەكووانی ةەضظةووىونەوەم نووطخ... دەن ژەكووانی  دەن ژەكووانی زاةەظی ووی نووطخ و

دەن ژەكانی ظیوازةىونی ةەضهەم  و تطانی كەود ەوە و زانەو ڵە كە ی ةەضوةىوم و

كە تىونەوەم وەوە  ظیانی ػەض ایەزاضان لەزاةەظی ی نطخ! دەن ژەكانی دێعان و و

و ژ واضەم زانیـوذىان!  خ  كە كە رتنی  لەدەن ژەكانی ظەضةىونی وەوەڕییە)ظو 

 وووو  ضاوووووىونی كێـووووەیە... دەن ووووژەیەك ڕ و زەةە ەالوژ ووووی دەن ووووژەیەڕ تە

و ظەضم  دەن ژەم قىضػورت ز ذەكوایەوە.. هەڕووەكوى جوۆض واضەػەضناكط ر زوو

                                         
( یادمل ملم  ەاىژم ، یاکلمل برمًا  م ٢٨زل ( مد ادو مارۆب بل ) ٠١١جلندە مل یلىگڵ ی دەيڵ  ووەم   )  (1)

 و پلکالوجل 
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كوایەوە، واضەػوەضم  هوادە سظ)واضەػەضم داغىون دەواو نەةىو ئای ەنەدۆؿییەكان

و ػوواضغ هووادە پێـووەوە!   ةا  ووسە  ەالضیووا دەواو نەةووىو ئەنفلووۆنعام ةەضاظ و

كە  ةوو  هیىاةووىونە كە ەكەةووىونی ئەم هە ووىو دەن ووژانە و تەیـووذ ە ة تەػوور و

ظەؾر  ػەكذەم زە اؽ و  طەتی تەیانسەدە ئاػذێكی ظەض زژواضم ػەكذەم زڵ و

دەنوووانەخ لەكوووادی حەوانەوەم  ،انو دوووى   هێ ەضەكووو دەقی وووی دوووى  تەض و

ةەضػێتەضیـسا!! ) طزنی ةەكۆ ەڵ ئا اضەكانی  ەضتەػادی نەدۆؿوی و ڕووزاوم 

كوان و ڕ و ت ىوزەةىونی... ئە ە جو ە لە المواو و ئا و هەواو انی ئاوڕ ػەیاضە و تۆ 

 ،ةەجۆضەها ؿێىە  ەضتیان ةەػەضزا ز ور  ەلەهە ىو الیەكەو   ١)م كاولكاضیی ڕ ؿە

كەودوۆدە  حەقویقەخ و مؼانەییە نازیاضەیەكانی دۆیانیوان لو  ةوۆدەزە ێی هێعە ئە

ئە ە  ،و پواك كطزنیان! ئە ە هە ىوم ػعام یادیتىونیانە لەمەض انی دوىام دواكڕ ق

هۆم تىێ ئاد یانە لەةەضا تەض ةوان ەواظم حەقوی پێؿە وتەضان غلویهم الؼوالم... 

مە  ،رئە ە ئەو ػووعایانەیە كە ةوو  ئەوەم هۆؿووی ةووذەنە ػووەض دىوؿوویان ز وو

 ةێسی ی ... و ؿیطك و ػەڕەنجا ی تطد ەةەضم زیسم كىمط

 ٤٣٫البقررر    َّ يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ُّٱ  دووىام تەوضە زەمەض ووىێ

  ی ڕاػر ةوعضڕ   ذەوە ةەدەئكیسڕ وادە  هەض كەػێ  ئیامنساض ذی ةەكامط ةىون ة ۆ 

 ا زەةێر... ڕ زەكاخ وتى 

                                         
( یلىگاااڵ ىااااەوەجلوە  یاااکلمل ضااالڕل ئلێ اااا ىااااەوودل کل ٠٥١( زاااەڵا م بااار وو   )٠٠٧ئلمرم ااااە مل ماااەوەل )  (1)

   ەىژم .( مد ديڵ جێ ٠٠)
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 ٥٤٤البقر    َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ُّ  هەضوەها زەمەض ىێ

 یەكووی دووط ڕ  و وادە  هەض كەػووێ  نیػمەدووی دووىام تەوضە )زیوو ەكەم  ةەزییووس

ەؿ ی پێ ەیـر ئەوە حەمتەن دوۆم دوۆم ڕ ةە م ذەوە زوام ئەوەم زی ەكەڕ ة ۆ 

 و ػەدذی هەیە...  دىام تەوضەؾ ػعام دىنس ،زەدادە ةەضػعام دىام تەوضە

 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ  هەضوەهووووا

 مح جح مج حج مث هت مت  خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ
الأعرررررررا    َّ مظ حط مض خض  حض جضمص خص حص مس خس حس جسمخ  جخ

كە نیـوانەكانی دۆ اووان  ێو ەیوادە  هەوا ی ئەو كەػوەیان پو  ة ە  ٩٪٤ – ٨٪٤

 ،ةەضزەػوذی ةە  ەم ظەض ان لەػەض هەقیانەدی ةان ەواظم دىایی دؼوذە زای  و

دۆپەضػوذێذی دۆیوسا  وكەووی زوادوط لەدۆؿەویؼوذی زنیوا  ،كوطز  یئەویف قتى 

 ،كەنواضم دؼونت زا ا ی و و ةە  ەكانی ئێمەم لەةەض دۆ نیـانە هە ىو ئایاخ و

ئەتەض  ،یعم مەودانوانەوەڕوىوە  زنەزانی دا كەود ە ئیسم ؿەیذان كەودە ؿى  ی و

و ناوم ظانادىاناػەكان  مبانىیؼذایە زە انذىانی پلەوپایەم ئەویف وەكى پلەوپایە

ةەئى ێسم ظەض ژیوان  ئەو دۆم ةاوەؿی ةەژیانی زنیازا كطز و ةەاڵم ،ةەضظةكەی ەوە

ووىونەم ئەو  ،ؿوى   هەواو هەوەػوی دوۆم كەوخ ،هە نەكطزنی زنیوایی كەودە

 ێذی ویزەضیكەیوور هەض هانكەهووانكە ر ویوووەكووى ػووەتێكە كە ئەتەض ضاوم ة ێ

هیەوی لو  نەكەیور   یر وڕ لێـی تە ،ظ انی لە انسوو ذیسا زەضهێ اوە و هیالكە

وا ظ ووانی زەضكێـوواوە و هانكەهووانكێذی ...  انووسووە ... ظەلیووو و هوویالكە.. هەض 

ئەو كەػانەم كە وەحی ئێمەیوان ةەزضەدؼوذۆدەوە  ،ف ئاوانیدە كانی زنیاویؼذ

 هەض هانكەهانووو  و وەكوووى ػوووەتی پووو  ػوووىوداو  انوووسوون و ،هەض ئووواوان
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ةەغیوعظەخ  و نەئاظاز ،نەئۆقطە زەتطن ،نەزەحەػێ ەوە ،زە ەالػكێیانە... نەدێطزەة 

  .!زەژی

 مه جه ين ىن منخن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حيجي يه  ىه

 يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يبىب نب مب  زب رب يئىئ

وادە  ئەوكەػوانەم ػوىودۆضن ) وا ە ەم ضیتوایی  ٩٪٥ – ٨٪٥البقر    َّ  اك يق ىق

 ،ؿوێر ةعاودوی الئیوطازم زەكەن زەضەوە وەكى یان زەهێرن  ەڕزەكەن  كادێ  لەتۆ 

لێهاد ی كطزةێر )ج ۆكە زەػذی لێىەؿوانسةێر    وەكى كەػێ  ؿەیذان دىوؿی م

نادىان  ةعاوخ و تەوەدوی دۆیوان كوۆنرتەڵ ةوكەن ووىنكە   ادۆالنیان زەةێر و

زەیووانىوخ ئەوە  ،و  ووا ە ەم ػوىوكاضییان پوو  پەػوەنسةىو لەزنیوازا هەض ػوەوزا

ی حەاڵڵ كوطزووە  ی  ومطەؿوذڕةەاڵم دىام تەوضە ك ةەضەواجە ییەكی واك وتكاػ

 ەمهەض كەػێ  كەحىكمی ؿەضغی ػوىوكاضییەك ،ػىوكاضیـی حەضام كطزووە و

ئەوەم كە پێـوورت  ، ووا ە ەم وازەهێ ێوور زەػووتەج  واظ لەػووەوزا و پێووسەتاخ و

 وایەم  ،ةۆم هەیە ةتێوذە دواوەنی ؿوەضغییانەم وەضی طدىوە لێی غەمىو زەةێر و

ایەوە ػوەض ڕ ئە وام ئەتەض جواض كی دوط تە ،ام تەوضەؾ زەةێورلێذۆؿتىونی دوى 

زەیذادەضیعم زەظەدیوانەوە  ػىوكاضییەكەم ئەوە دىام تەوضە لێی قتىڵ ناكاخ و

دووىام تەوضە ةەضەكەخ لە ووا ە ەم ػووىوكاضیسا  ،نە ووطانە دێیووسا زە ێ وو ەوە و

ػوا انی ظەكواخ   واڵ و ،ةە پواضەم ظەكواخ لێوسضاو زەزاخ تەؿوە هە سەتط ر و

ةەضەكەدی دۆم زەدادە ناو... دىام تەوضە كەػانیێكی  ەضكطاو پا فذەزەكاخ ولێس
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 ،تىناحكواضن ن وڕ دۆؿ او ر كەحەضا ی ئەو حەاڵڵ زەكەن، ئەوانە كامطم  لهوى 

 .دىام تەوضە نایەو  

 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

ن هێ وواوە ئەتەض دوواڕ وادە  ئەم ئەو كەػووانەم ةاوە ٬٪٥ - ٫٪٥البقررر    َّ مححض جح

 ىػى امن  هەض وی  ا ە ەیەكی ػىوكاضم ةەزەػوذذانەوە  واوە،  ڕاػر زەكەن و

 ئەتەض ئەم مەض وانەؾ نواتطنە توىێ و ،ةەضزەوام  ەةو  دێیوسا واظم ل  ةهێو   و

ػا ئا ازەة  دىام تەوضە و پێؿە وتەضەكەم   هەضػىوضن لەػەض ػىوكاضیذان زەة

ەؿەیەكی ڕ هە ا ةكەن!پن ێكی ة  ئا انذان ةەضا تەض ةەضجە هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ی)َصل  

 ن.ظەض ػەدذە لەػىوكاضا

  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
جو ە  ، طەڤ هەض هە ىو ظەضەض ەنوسن ،كاخ ةەظە ان و وادە  ػى  س ٦ – ٤العرص   َّ

ةووان ەواظم  یووان هێ وواوە و كووطزەوە واكەكانیووان ئەنجا ووساوە وڕلەوانەم ةاوە

پێوىەم  اظییان ةەوكطزەدەوە و زاوایان لەدە كی كطزووە كەحەە ة اػو  وحەقذى 

 یان لەػوەض ژان وطپـوىو زض ژةوىون وػوەة هەضوەهوا ئەوانەم ئواضام و ،پاةەنسة 

 .ناػۆضم ئەم ض  ایەم دىاویؼذی تطدىوە

 كەوتنە و دی  وەالنانی ییدژوار  لەصەر پضپۆڕان عاهێێی دووەم: داڵی

 :ماددەپەرصتی

ةۆوىونی پێو   ؿواهێس لێوطەزا زەهێ یو ەوە كە هەضیەكەیوان ةەجۆض و  هەنس      

ە ڕەژئوواواییە یجەدوور لەئاػووەواضە زژواضەكووانی  وواززییەدی ئەم ؿاضػووذانێذی
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و كا ەضان ة   زەةىو ؿاز كە ،زەكادەوە كەوۆن لەلىدكەم ؿاضػذانێذی  اززییسان

ذیەكەم زەضوە دطاپەكووانی ؿاضػووذانێ ةەاڵم وووۆن  ووىدتەالن ةەزەػوور ئاػووەواض و

ػووە ان ظیووادط ةووۆ زەضكەو وور ڕناػووۆضم ئەو ةاجووسانە قى  دۆیووانەوە دووا ژان و

 .كەلەػەضەوە ئا اژە ان پێسان

 هەیانە ،و ةاضوزەدی جیاواظەوە زەزو   ـەیپ ؿاضەظایی و ؿاهێسەكان لەئاػر و   

 م ظەض ةەلێكووۆ ی ەوەم ظانؼووذیانە هەیە وڕ دووى ژەضم ئەكووازیمییە و ةوواوە ظانووا و

لەم  و كاضەػوووادانە ةكووواخ كە  ووویەوە واضەػوووەضم ئەم ناػوووۆضڕ  زەیەو ووور لەو

م ڕ مەیلەػىومێكە كەةواوە یەكێكی دطیانؿاضػذانێذییە  اززییەوە زاكەودىون... 

ةەاڵم لەةەض ضەؿ ایی نىوضم هعض و ژیطییوسا ئەو زژواضیویە زەةی ێور  ،ةەزیی  نییە

ةاػ ىوػووێكی  ؿوواهێسم ػووێیەم ،ووم لەكووۆ ە  ەم  طەتووایەدی كووطزووەڕ  كە

ؿوواضەظام  ژیووطم و ظانؼوور هەیە و م ةەزیووی  وڕ ةیط ەنووسم  ىػووى امنە كەةوواوە

اوةۆووىونی ڕ ئەویوف وەكوى ؿواهێسانی پێـوىو لە توؿذی ةەؿەض ذی  وطەتە و

واضەػوەضیی  دۆیەوە هەػر ةەزژواض ذی زەضوەم ؿاضػذانێذی  اززیی زەكواخ و

 و م پعیـووكییەڕ دوواوێكی پؼوونۆ  ؿوواهێسم وووىاضەمؿوویاوم زەدووادە پێـووەاو... 

وانێوذە نەدۆؿوییە ػوەدذەكانی ؿاضػوذانێذی  واززیی ڕ ةەجیسز ذی زكذوۆضانە زە

 ،ؿوویاوم هەضیەك لەنەدۆؿووییەكانە ػووەضزەم و ئەو واضەػووەضانە زیاضیووسەكاخ كە

ةوىاض كی  وانێوذە كێـوەكە كەڕ وانو ەوە زەڕ  ڕەژنوا ەوانێكە كە لەو پێ جە یان

 .ڕەژنا ەوانی ئیؼاضەكطزن و وضژانسنە
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هەظاضان  كىضدەزا هەض ئەوەنوسە ان ؿواهێس ةوۆ زەهێرن وذەوە لەولێطەزا لەم ةاػە    

ەحەد  لەئاػەواضم زژواضم ڕ و نىػەضانەم دەواو نا  ظانا و مەیلەػىون و ةیط ەنس

 . اززییەم ػەضزەم ەیةەزیی ئەم ؿاضػذانێذی

 :كاریل ئەلیكضیط دكتۆر  یەكەم: عاهێێی

داوانوانەم  كواضیی وؿاهێسم دۆم ةەضا تەض ئەو پێەەوانە تئەلیكؼیؽ كاضلیو   

 طەتووایەدی زەكوواخ كە دووۆم نوواوم لێ وواوە )پێەەوانەكاضییەكووانی  ووطەڤ زژم 

 وی پێەەوانەكواضان ڕ  انەم كە حەمتەن ز  ەڕ ئەو ػعا نەتۆ  یاػاكانی توؿر  و

لێوی قىدوواض نواة .. هووی  یەكێكیـوی لوو  ةەزەضناةێور.. پاؿووان ز وذە ػووەض ئەو  و

ڕەنجا ی ئەم هە ووووىو ةوووواضوزەدەم ةەػووووەض  طەتایەدییووووسا هووووادىوە ػووووە

 کطزوویانە  پێەەوانەكاضیانەم

)پووێف ئەوەم زەػوور ةەنىوػووی ی ئەم كذێووتە ةووكەم، هەػووذم   ١١-١١ە ڕ الپە  -

 ، ەحوا ە ةوۆم ةەێوذە ػوەض نوا وسەظانی دەقوطیتە هەض ،ػی كاضەكە كطزةىوڕةەقى 

ةاغ و ئەو  وىنكە لەوە ز  یاةىوم كە كەػێ  هەض زەةێر ،ةەاڵم هەض زەػذم پێكطز

دانە ةذادە ةەضزەػر دە کی،ووىنکە ئەو دە وکە نوادىان  هەضوا ةەضزەوام ةو  ةاةە

و ڕ ؼوووایەم ئێؼوووذا  ەم ػوووەضزەم ةەم زیوووسیئەم ؿاضػوووذانێذی لەؿوووى  کەود ی

كەودو .. ئەم  پؼوان و ؿویطاظە  ان وڕ وىنكە ةەضزەوا تىون یەغ ی زا ، لەػەض ذی

هۆؿویان  و دە كە ظانؼذی ةێ یانەكوان داػوانسوونی پەم ةەوەنواةەن كە هەػور

و ػوەدذرت و  یاػواكانی توؿور دىنوس ،ػ ىوضم یاػاكانی توؿذی ةەظانوسووە

 زەػذىوضم زنیوایی.. ئەم دە وكە پەم ةەوە نواةەن كەناؿوێر و ئا ۆظدطن لەیاػا و
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 ناةێر پێەەوانەكاضیی یاػوام توؿوذی ةكط ور.. نواظان  كە هەضزەػوذسض ژم و

ێ... ئەم دە وكە ڕ  ی ز  ێوذەػ ىوض ةەظانسنێ  ةۆ ػەض ئەم یاػوایانە ػوعام حەمتو

 ،نەوەكانی ئازەم ةن پەیىەنسیە ظەضووضیانەم جیهانی زنیایان و زەة  ؿاضەظام ئەو

زەةوو  زضكووی ئەوە ةووكەن كە پەیىەنووسیەكی توؿووذی پووذەو لەنێووىان ئەم یاػووا 

 ناة  جىزاكواضانە هۆؿیانسا هەیە كە هەػر و كطزن و زضك توؿذیانە و ژیطیی و

ةەاڵم ئەتەض لە طەتێذی  ،هە ىو ؿذێكی زنیا ةااڵدطە، ضاقیرتەكاض ةكەن ..  طەڤ لە

زنیوام ظەض   ێر، هە ىو جىانی ؿاضػذانێذی و ة طە  ەظنێذی ژیوان وڕ زاؿۆضا زە

  .ئە ە ئەم كذێتەم نىوػی زەمەودێر... لەةەض ئا لەنێىزەوێر و نادایانێر كە

 ی ةاضوزەخ وكاضی ەضی یطاػەدی نەوەكانی وو) طەڤ ػەڕەنجا ی   ٣٢٢ە ڕ الپە -

مـاضم كۆ ە  ەم  نیەدی ةیطكطزنەوەم لەژ ط دی  وۆ زاةىنەضیذی ژیانی دۆم و و

... پێـرت ةاػامن كطز كە وۆن ئەم زاةىنەضیذوانە كواضی ەضیی لەػوەض یەیذػەضزە ێ

ىانێر دۆم لەتەڵ كەؿوی ئەم دمتان كە ناو هەػذی زضوػر زەكەن... و  جەػذە و

لەةەضیەك  جوۆضە كەؿوە ةەدەئكیوس ةەضەو دەك ۆلۆژیایەم دۆیسا ةؼواظ  ێر... ئەم

 .هە ىەؿانسنی زەةاخ

ئوێمە دۆ وان ةەضپطػوی ،  ،ظانؼر و ئا ێط ةەضپطػی ئەو حوا ەدەم ئێؼوذام نوی 

ةوعانی  كا یاووان لو   وىنكە نە انعانی یان تى امن نەزا ةەیاػاكانی توؿر دوا

مذاض وان كا یاوان ةۆ ؿیاوە؟ ئێمە پێەەوانەم یاػاكانی توؿور ڕە قەزەؾەیە و

داواوووان كووطزووە، داوانێوو  كە  ،كووطز، ةە ەؾ هە ەم هەضە تەوضە ووان كووطزووە
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ئووازاةی  نؼووینەكانی )زی ووی ظانؼووذی  وەپط  ،هە یـووە ةكەضەكووانی ةەػووعا زەتەن

 . اونڕ ػەڕەنجا ی هێطؿی حەقیقەدی ةایۆلۆجی لە پیـەػاظم 

ظم ةەومە هەض كەػوێ  لێوی ةنطػوێر كەزەدوىا ،ژیان دەنها یەك وەاڵم زەزادەوە   

وەاڵ ەكەم الواظكطزنی دواوەن پطػویاضەكەیە... لەةەض  ،ةاظنە قەزەؾەكطاوەكانەوە

وووىنكە ظانؼووذی  ، ووان زەوێوورڕ  ئە ەیە كە زە ێووی  ؿاضػووذانێذی ػووەضزەم ةەضەو

هی ئێمە نییە، كەودی ە دااڵنكطزنی هەضوی  ةێ یانەكان ةطزونییەدیە داكێكەوە كە

 ةو  مەضە و ،و كوا ە ظیانتەدـوە ەدـوەدێساةىو ة  ئەوەم ةعانی  كا ە ػوىوز ة

و  و تەلۆض الػاض جیاواظم هە ىویامن ةطزووە... ةۆیە داكی  طەڤ ةەضواودەن  و

  .زەظتاكانی كۆنرتەڵ ةكاخ تىناحتاضە... وىنكە نادىانێر دۆم و

موطە  ەیی وڕ )ػیفەدی ةەضواوم داك لەؿاضػوذانێذی ػوەضزە سا ظ وسە  ٣٦ ەڕ الپە -

ئاػووذێكی  لەتەڵ نەظانی ێكووی ظەض و ،وەیووی ژیانووساوىػووذیەدی لەالیەنووی كطزە

لەضووم هعض و ژیطیـوەوە الواظییەكوی ئاؿوكطام دێوسایە  ،زیاضیكطاوم ظیطەكیسا

 . و ڕەوؿر الواظ زەة  هعضو ژیطیف دەػلیم زەةێر ڕەمذاض وىنكە زەةی یر كە

)وازیوواضە ؿاضػووذانێذی ػووەضزەم زەػەوػووانە لەهێ ووانە ةەضهە ووی   ٣٧ ەڕ الپە -

ئواظایەدی... لەهە وىو  ظیطەكوی و دەیواڵ وم دیژ  ی داوەن  ەلەكەم ةیطكەػانێك

ئەزەةوی  ووۆنێذی ئاػوذی ژیوطم و وواڵدێكسا ئەوە دێتی ی زەكط ر كە وەنس ذی و

  .لەةەضپطػانی كاڕووةاضم وواڵدسا لەكە تىونەوەزایە
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 نێذووویەم ػوووەضزە سا ظەض كەم ض وووسەكەو ر كەە)ئوووێمە لەم  ەز  ٣٦ الپەڕە - 

و ڕەوؿر و هە ؼوىكەودیانسا ئیقذیوسا ةە ووىونەیەكی   ی  لەڕەمذاضكەػانێ  ةتی

   .پێـەوایەدی ةااڵم ئەدالقی ةكەن

لەكاضكطزنیانسا هەػر ةە جىانییەكی ػوەضەدایی  )ئەو كەػانەم كە  ١٦٢الپەڕە  -

ػووازەؾ ةێوور ةەدذیوواضدطن لەو كەػووانەم دە وواغی  ی كەم ووووزەكەن ئەتەض 

ە هە ىو هۆؿێكیان هەض الم ظەضدط ةەضهە هێ ان وىنكە ئە ان ،ةەضهێ انیان لەةەضە

ةەو ؿووێىەیەم ئێؼووذام دە كووی لەجووىانی و  ،پێـەػوواظیی ػووەضزەم ،وقوواظانجە

  .زاهێ ان  ەحطووم كطزووە

ووواالكی زی ووی  ىػوور ووو جووىانی یووان  ی ووی ووواالكی ػووۆظڕ)ض ت  ١٦٨ الپەڕە -

 ،واظ زاةو كەػانێ  زەدى قێ ێر كە لەئاػذی دىاضەوەم ژیطیاضیی وهۆؿساضیی ال

 ییەكووانیف لەةەضزەم هە ووىو كەػووێكسا كووطاوەن وڵئەتەضوووی ظانؼووذییە ئەق

  .دى  سنیان ضەدؼاوە... ةەاڵم ئەوەدا ئەو ئاػر نع ییە لەهە ىو ؿى  ێكسا زەةی ی 

ؿووێىاظ كی  ،)ئەو كەػووانەم ػوویامم  ەزەنێذیووان ظیووادط پێووىەیە  ١٦٩ الپەڕە -

دىانایان هەض لەكاضم ئاػوانی وازا  ،زەضزەكەو ر ػۆظیان لێىە ػەضەدایی هەػر و

ان ةووۆ  ؼووۆتەض ةكوواخ... كوواض یژیووانێكی كووۆ ە  ەم ػووەضزە ی ەک ڕتە زەدەنە

ییەكانیان جئووواضەظووە مؼوووێىلۆ   ەتون زەكێـووو  و ،ةەضهە وووسەهێ   ،زەكەن

ملویمە ػوی ە اییەكان  دۆپان  و وەضظؾ و  یز ذۆؿیف زەة  ةەةی ی ،زەهێ  ەزیی

ئاػووان  ەضظ  ز ذۆؿوو  كە ،ا ی هاضوهوواج و پێكووسازانی   ووسڕ وەكووى ؿووە كە

و ئەوەم لەدع ەدیانوسا زەةێور ظوو زەكەو وذە  ؿى  ێكی دط لەؿى  ێكەوە زەتەنە



 

65 

پەضػور و دىنوسودیژ و  ئاػان ةەكاضیسەهێ  ... ئەم كەػانە ئاضەظوو ةەضزەػذیان و

ػوۆظم زی وی و  هەػوذی جوىانی و .غەییاؿ  )هەض دەضیكی وێژەكانی جەػذەن 

  .زا ا طاوە لێیان پاضػەن ی ئەزەةی

و ػویفەدێكی  هۆؿسا زیاضزە نەةىون لەجیهانی هەػر و )پاضػەن   ١٧١ الپەڕە -

  .ئەم ػەضزە ە انە

 . ایەم هەنس   نەدۆؿوی ةەزەنوی )جۆضم ةیطكطزنەوە زەؿێر ةتێذە  ١٧٧ الپەڕە -

كە توىونەوەم هەػوذی  ظەضةىونی ئی فیػاالخ و هێسم نەةىونی ژیانی ػەضزەم و

  ایەم زضوػذتىونی كۆ ە ێ  حا ەدی الػوەن ی و ػىوزەیی ناخ زەة ەئا ئە ان و

 وەنوسەها جوۆض نەدۆؿوی ةەزەنوی لە كوۆ ئەنووسا ی هەضغ و پـوێىم ئەغؼواب و

  یكووطەب زضوػووذیان زەكەن كە ضیذووۆ ەكەزا... هەض وەكووى كە تەنووسەدۆضم و

 م دووى  ەوە زەیووان ەن ... ةەهە ووان ؿووێىە ئاوػووانی تووىضویلە وڕ ی ػووى ڕ وولە

ةەؿوەكانی دوطم   یعە وسان و  ی لەػوىودانەوەم توىضویە وڕ انی هواو نەدۆؿیەك

هە ىویووان زەؿووێر ػووەڕەنجا ی الػووەن ی ژیطیووی و ڕەمذوواض ، كۆئەنووسا ی  یووع

 ،نووی  ەنو  یوان هەضمئەم جووۆضە نەدۆؿویانە زەت ، وایەم زضوػوذتىونیان ةوىوةێذە

خ ئەوەنسە دىوؿی ئی فیػواال  ژیانێكی ػازە زەژی  و و كۆ ە  ەزا كە لەظەض هۆظ

ئەوانەم وەكووى ئە انیـوو  ئەو كەػووانەن كە  ،نوواة  و نوواكەونە دەم ودەمەدەوە

ئەتەض ووی  ،پاضػەن انە ڕەمذاض زەكەن و لەتەڵ دۆیانسا ئاؿنت و نادیان ئاػىوزە

ەو ئەم ػەضزە یـسا ةوژی  ووىنكە ییلەتۆن ە ی ژیانە جەنجا ەكەم ئەم  ەزەنێذ
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پـوێىم ئەغؼواب   فیػواالخ وەم ناخ و ڕەمذاضیان ةۆدە ةەضةەػوذی ئییپاضػەن ی

  .ةۆیان

ووواالكییە مؼوویۆلۆجییەكان )ئەوانەم  )پێىیؼووذە وىػوور و  ٢٧٨-٢٧٧الپەڕە  -

 دووا ،هووۆؾ ةوو  ئەنووسا انی لەؾ ئەنجا یووان زەزاخ  لەزەضەوەم ةوواظنەم هەػوور و

ناةی یور )ؿویكاضیی زەضوونوی  كە ژیطیوی  ،پـوێىم نەةو  دىوؿی الػوەن ی و

 ػووەضنجی ةووۆ دووۆم و ،اػووذە زەكوواخڕ نەدووۆؾ ةەضەو دووىزم نەدۆؿووەكە ئا 

 ،الػووەن ییەكە لەنەدۆؿووەكەزا ظیووادط زەكوواخ ،ا ەدەكەم دووۆم ضازەكێـووێرحوو

اػوذە ڕ هۆؿوی نەدۆؿوەكە ةوۆ زەضەوەم دوۆم ئا  وىنكە ڕاػذرت ئەوەیە هەػور و

ةكوط ذەوە  لەجیوادی ئەوەم ئەوەنوسە ةاػوی نەدۆؿوییەكەم دوۆیی ال  ، ١)ةكط ر

وىنكە ئێمە كادێ   ،كی هەض لەػەض ئەوةێردەضكیع  هە ىو دالێی ةتێذە واهیمە و

تىنجانوسنێكی ڕاػور  ڕ،واالكیامن ةۆ هێ انەزیی ئاوادێو  زەدەیو ە تە وىػر و

 ،لەنێىان كواضم ئەنوسا ەكانی ةەزەن و وەظیفەكوانی هعض انوسا زضوػور زەكەیو 

ئاڕاػذەكطزنی هعض و ژیوطم ةوۆم جۆض و  لەو ئاؿوذییەم  یەكذؼذ ی حەظەكان و

 ر... ةەاڵم  طەڤ هەض وەك دۆم ةەػەض جۆضەها كاڕووةاضیوسا نادی لێىە ةەضهە س

و  ەةەػوذسا  میكطو هەػر و هۆؿیـی ئاوا ةەػوەض وەنوسی  هیوىا ،زاةەؿسەكاخ

كە  ،ةووۆیە ناةێوور  ووطەڤ هەض ةەوەنووسە ئیكذیفووا )ةەغ  ةكوواخ ،زاةەؿووسەةێر

ڕ كىپێكی زەوضوةەضم لەزیمەنوی توؿوذی   وضزەكاضانە ػەضنجسەزادە جىانی و

                                         
وەەااى ئلوەل ئاااێنل ملزاالم  يڵ ىلودضااا    ەێێاایو ئلوە قل ەمە و جاااەق ار ىلوەل وااى   ل، وااادحڵ ملبلم     (1)

بکرە،ڵمااااەجر ولمم ااااڵ ڵمااااار و قرئااااەو وىنًاااا و بل،  ااااەو زاااالمى و ەمە ىلودضااااەيڵ جاااارکل حەێ  ااااەو مل جااااد ور پتاااار 

 وبێالس و بێًەڵەطٍ.
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یوان ةەضهە وی جوىانی زاهێ وانی ، زەض زەؿور و و هەوض ئیـو  و زەضیوا و ا ویو

ظانایان  یان ةەضهە ی ضاقی زیسودێطوانی ی مەیلەػىمان و ،هىنەض ەنسان و ؿاغیطان

ئەنجا ی كاضیوان كەهە وىو  پێـەكی و ػەزان ةەضهە ی ژ ێطیاضیی و لە زەیان و

ڕەنجسان و  ەةاخ وةە كى زەةێر تیانی د ،ؿر زەكەنوتىظاضؿر لەیاػاكانی ت 

نێذە وىونەم پاضػوەن ی... یەدۆؿی ة ە ةەضظیی لەدۆیسا ةەهێعدط ةكاخ دا ووضە

 ور ڕ زەة  لەم داضیكؼذانییەم ػەضزە ی جیهانسا لەزووم ضونواكی نىوض و  ة ە

پێىیؼوذە  ،زەة  هەن اوم ڕاػر ةەضەو زی ساضم هە هێ ێوذەوە ،كەهیسایەدی ةساخ

 و دىاناكانی هەض ةۆ وێژەكانی جەػوذە ووظەنەهیڵێر نەمؼی دۆم هە ىو ڕەن  و 

لەجیهوانی نازیواض  ظەضیی ةەضهەم ػەضن ةكواخ، ةە كوى ضوو و زەو ە ەنسةىون و

ئواوا زەدىانێور پاضػوەن ی  ،دەضكیع ةذوادە ػوەض هێوعم نازیواض )ؾەیوث  ةكاخ و

جەػذەیسا ةذىلقێ ێر، ووىنكە هە ىویوان ضوویوان  و و زڵ و ویژزان لەنێىان هعض

 . ١)ەك ئا ان  زەةێرلەهێ انەزم ی

  حیوصالذؿ ء تەنسەدۆضم )ػى ئە ە هۆكاضم ئەوەیەكە نەدۆؿیەكانی ئەغؼاب و   

داوانكوواضم لەو كوووۆ ە ە ةەؿوووەضییانەزا كە ە كە  ػەضػوووەض ذی و ؿووێذی و و

 ە،نادیان ئاػىزە و ڕەمذاضیان پاضػەن  زاةىنەضیذەوە زا ەظضاون و و لەالیەنی هعض

  . ەوەضانەدط زەژی و ةەدذ داكەكانیـیان ئاػىوزە

                                         
ااەث کل بل ەزااایدێًەيڵ ڕەڵ ملىااا ل واااى   ل، کل  وى اااەل  ێلم  ەێێااای بەساااوی ێ اااى  و ئاااەو حڵ مىزاااىێنەو  (1)  ەەا

 کێاکلل  و ڕۆژبێذ.
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قىداةیووانی قىداةذانەكووان هعضیووان ةەةەضنووا ەم ظەض  )  ووسااڵن و  ١٤٨ الپەڕە -

یان زیاضیوسەكاخ )ةەجۆضەهوا د ەظا  ژن كە یاضم وڕ پىوچ زازە و هی  )ػەدیب  و

الیەنوی  ،ظیطەكییان نوازاخ  تە ەوە  ەؿؿىوڵ زەكط   كەیاض ەدیسەضم ظضن ی و

اػوذەم ڕ و هۆؿی زەتط ر... ئاوا لەزووالوە ئا  ێ لەتەؿەم هعضڕ كۆ ەاڵیەدیـی 

  .قىداةیانی قىداةذانەكان لەتۆؿكطزنسا الواظە   سااڵن و

 ،و ئازاةی پاضػەن ی ج ؼی دطایە كەنواضەوە زاب )زوام ئەوەم كە  ١٨٦ الپەڕە -

ؿوویكاضە زەضوونییەكووان  ،ئەوەداجۆضەهووا نووا ۆیی ج ؼووی ةەضزەوام ةەوزەةێووذەوە

زەكان هە سەػەن ێ   زە ێ  هی  جیواواظییەك لەنێوىان  ێط  كەهە ؼىكەودی ژن و

ػووذە سا نە وواوە... داوانتوواضان لەنوواو جەضتەم قەضەةووا ؿی  و زاز ،اػووذساڕ و  هە ە

دە كیووسا ةەهە ووىو ػەضةەػووذییەكی دەواویووانەوە دوواوانی ئەدالقووی ةەئاؿووكطا 

ئەنجا ووسەزەن و كەػوویف ةەضهە ؼووذیان ناكوواخ... وووىنكە قەؿووەكان زی ەكەیووان 

 ایەم كاػتیكطزن ةەوەم كەجۆضەهوا لێذۆؿوتىونیان ةوۆ جۆضەهوا دواوانی  كطزەدە

 داوانتاضان زاهێ اوە... پیاوانی زی ەكە هە ىو ة ە اكانی زی ەكەیان هەض وەنسە هەض

 و هەوەػی دە وكەكە ؿوێىانس و زی ەكەؿیان ةۆ هەوا ،نسووەمطادێك -لێب پێب ةىو

 ؼوا نیىةەدا ەكانیانوسا كەدە كەكەؿیان ةوۆ زیو ەكە كەػوث نەكوطز!! ةوۆیە لەكڵێ

اػوذەم الیەنوی ڕ ئا  هە ىو هەمذەیەك زەیانتی ی  )ئا ۆژتواضیی  دە كوی زەكەن و

اػوذەكطزنەكانیان هەض ڕ ئا  و ڕەوؿوذییان زەكەن كەغ ةەقؼوەیان ناكواخ و ڕەمذاض

یاض ەدیوووسەضم  ،پیووواوانی كڵێؼوووا ضە وووی پوووۆلیؽ زەةیووو   ،ەزانەڕ كووواخ ةەمیووو

وە ةوووۆ زەپووواض عن كە كۆ ە  ەكوووان ةەو ةەضژەوەنوووسییان ةە زەو ە ەنوووسەكان  و

وىنكە لەقاظانجی )ػەض ایەزاض ەكانە و لە والوەؾ  ،ؿێىەیەم ئێؼذایان مبێ  ەوە
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 وەكوووووى كە هەض ،زەوووووو  و ئووووواضەظووم جە ووووواوەضزا ز ووووو  و لەتەل حەظ

  .ػیاػیەمتەزاضەكان وازەكەن

 ػوووەیطە كە ەنیووویە، ئەو  )ژیوووطم وەكوووى لەؾ ةەهێوووع  ٢٦٤و  ١٨٨-١٨٧الپەڕە  -

ةوووۆیە  ،ؿوووییەكانی ژیوووطم ظەضدوووطن لەهە وووىو نەدۆؿوووییەكانی جەػوووذەنەدۆ

جێ وام ئەو هەظاضانەم  ،نڕ ەكان هە یـە پڕ هێ نەدۆؿذانەكانی دایتەخ ةەؿێر و

زەةىوایە )حیجع  ةكط   ... )غ و پێطغ  زە    لەهەض  دط ناةێذەوە كە لەزەضەوەن و

ؿوێذەكان  كەغ لەزانیـذىانی نیۆیۆضك یەكێكیان پێىیؼوذە لەنەدۆؿوذانەم ٢٢

  . ١)ةذەو رن ر ئەتەض وی ناو ةەناویف ةێر

 لە ویالیەدە یەك طدىوەكوانی ئە طیكوا ةوایەخ ةەنەدۆؿوذانەم ئەغؼواب ظەضدوط

 ،وىنكە ض ژەم نەدۆؿەكانی لەظیازةىونوسایە ،زەزض ر وەك لەنەدۆؿذانەكانی دط

ئەتەض ئوواوا  ،  حووا ەدی نووىێ زادڵووی نەدۆؿووذانەكانی زەكط وور٨٦١١١ػووااڵنە )

ئێؼوذا لەقىداةذوانە و  تەنو  كە یەك  لێىن   ساڵ و ،ؿێر ظەضدطی  زەة  ،واخڕ ة

 .!زضەن  ةێر یان ظوو ،ظانكۆكان  ةە ە نەدۆؿذانەم ؿێذەكان

  ؿوێر ٣٤١١١١زا ژ اضەم ؿێذە ضەػمییەكانی نەدۆؿذانەكان )١٩٣٢لەػا ی    

عم دەضكیو ژ اضەم ئەوانەم م  )پەضكەم یان لەتە ساةىو، یان تەلۆضةىون و ةىو و

 ئەوانەم كە ،  نەدوۆؾ ةوىو٨١٥٨١لەج  واضەػەضە دایتەدەكانسا ) ،هعضیان نەةىو

و ةە ێ وی )ؿوەضەن  ض وسضاةىون لە وا ەوە ةو  ژ اضەیوان  ةەكەمالەدی كەػوىكاض

                                         
 (ە.٠٩٢٣( ضێذ و گلمدم، ئلمل بەسوی )٠٢٢٣٥٠١ەدل ژمەمەەەيڵ زلم  ئلەەجل )  (1)
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تەلۆضەكووانی  دوواوەن موو  و ئەم ئا وواضانە ژ وواضەم ؿووێر و ، ؿووێر ةووىو١١٩٣١)

ەػوومی نوواوم ڕ ەة ئە ە جوو ە لەوەم كە ،نەدۆؿووذانە دایتەدەكووان نوواتط ذەوە

    وسا یف الم ٤١١١١١م )ڕ ةو   كەغ نىتاوە كە ژیطییان نىقؼانە و٥١١١١١)

واضەػەضم ژیطم ناونىوغ كوطاون كە لەةەض كەم ظیطەكوی و ةۆ لیژنەم نیـذامنی 

تەلۆضییان دطاونەدە مێطتەم دوایتەدەوە، ووىنكە لەئاػوذی قىداةذوانەم ئاػواییسا 

 .  ١) نی

قؼوانەكان ظەض لەوە ظیوادطە ووىنكە ئەو ئا واضە ئەو لەڕاػذییسا ژ اضەم ئەقب نى    

 . ػەزان هەظاض كەػ كە ،كەػانە ناتط ذەوە كە ئەغؼاةتان  انسووە

نیـانسەزەن كە  طەتی ػوەضزەم ظەض نوعیكرتە لەپەك كەود وی  ئەم ژ اضانە ئەوە   

ئەم ژ وواضانە قەةوواضەم  ،ػووەضزە ەكانی پێـووی  یهووعض و ژیووطییەوە، وەك لە طەتوو

لەكووۆ ە  ەم ػووەضزە سا  ژیووطم و ژ اضەیووان زەضزەدوواخ كە كێـووەم هووعض و

نەدۆؿییە ئەقڵییەكوان ةەڕاػوذی زژواضییەكوی ،   واضەػەضییسانة لەظیازةىون و

و  تطانەدوا ؿوێطپەنجە )ػوەضەدان  و زژواضییان ظەض لەزژواضیی ػویو و ،واقیػی 

ی ةوۆیە زەةێور ةوایەد ،تىضویلە ظەضدوطە و نەدۆؿییەكانی زڵ و كۆلێطا داغىون و

نەك لەةەض ئەوەم ژ واضەم  ،ظەضدط ةە واضەػەضم ئەم نەدۆؿییە ئەقڵییانە ةوسض ر

ةوااڵوىون  ێ لەپێـنز وڕ ةە كى لەةەض ئەوەم  ،داوانتاضانی كۆ ە  ە ظیادط زەكاخ

ضاقیتىونی ػنی پێؼذان زەتط ر ! زەةو  هە وىو ئەو حەقیقەدەیوان لەةەض وواو  و

                                         
اااااەيڵ( )  (1) ( ٠٣١١١١١ىلمومااااااج کل و جێ ااااااڵ  ەوێلملىااااا  و ێێاااااا   ل و وااااااى ل   ىیطاااااخى ىلکلل ) اااااای بێگەىلەا

 ی ەو بل چەمەزلمە. ەو پێىەسخ ٠/٨کلزل، کلچا 
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داوانتاضانووسا كە وورتە وەك  یووعمڕئەقووب ػووىوكەكان لە ةێوور كە ژ وواضەم ؿووێر و

ڕاػوذە كەػوانێكی ظەضم ئەقوب ػوىوكی داوانتواض  ،ژ اضەیان لەضیعەكوانی تەلوسا

كاڵ كادەوە كەهێـوذا ژ واضەم ئەو  ةەاڵم ئەوە ناةێر ئەوە ان ال ،لەظی سانەكانسان

 .ئاظازن ظەض ظەضن ضەؿ تیطیـیان هەیە و ؿێذانەم كە

 ضان ولووۆ تە ئەقووب نىقؼووان و ی ژ وواضەم ؿووێر ویووتى ووانی دێووسانییە كە ظەض   

ةە و ەیە  ،كىضدی ؿاضػذانێذی ػەضزەم ئەغؼاب  انسووان ةە  ەیە لەػەض كەم و

 ؿووێىەم ژیووانی نووى امن نەةووۆدە هووۆم ػوواؽ و زاةىنەضیوور و لەػووەض ئەوەم كە

 .ػەال ەدی دەنسضوػذی هعض و ژیطیامن

ی اػووذی پطػوویاض كی ػووەیط نیوویە كەةنطت وور  ئایووا كەػووایەدڕ )ةە  ٣١٦الپەڕە  -

 اوە؟ وىنكە هەنس   لەواوز طان تى انیان  و ةیط ەنس لەپیاوانی ػەضزە سا هعضیاض

 ةىدط ر هعضیاضم ةیط ەنوس .. )میذۆضزض عەض  زە    ئەوە ئەمؼانەیە كە. ١)هەیە لە ە

 اوە! وىنكە زانیـذىانی ؿاضەكانی ػەضزەم هە ىویان دەقطیتەن لەالواظیی هعض و 

ڕەمذواض لەنێىانیانوسا ظەض  ئەزەب و یو ةەضظیو عضژیطییانسا لێكسەو .. جیاواظم ه

نییە... ظەضی ەم دە كوی یەكجوۆض و یەك ئاػونت... كوۆ ە  ە ةوۆدە دوێكە ەیەك 

ػوەیطكە  ذامنەؿویان  ،هەػر  طزوو و  ەؾوطووضم لەكەػانی ئەغؼاب  انسوو و

لەتەڵ  ،ةەاڵم ظەض ظوو  انوسوو زەةو  ،ةە دۆیان نە اوە ... دواوەن هێوعم ةەهێوعن

  .ڕەمذاضیـیانسا پا  ەضم ج ؼییان ػەضؿێذانەیەنا ۆیی 

                                         
باااادمل ێلىاااا ێ   ەێاااایو مل زاااالمەجەل زاااال ەل بیسااااخلوە فلمساااالفل ماااار ووە و ژمااااەو ێاااا   فل دلزااااىوفێ ڵ   (1)

 بلمێلە ىلێێًەوە.



 

72 

ئە ووانە ضاو ةۆوووىونی زكذووۆض كاضیووو ةووىون زەضةوواضەم ) ووطەڤ  ةەتـووذی لەم    

الیەنێكووی دووطیف هەیە كە ڕاوةۆوووىونی لەػووەض  ،)ؿاضػووذانێذی ػووەضزەم ەیسا

یىوە كە ئەویف تطن ە، ویؼذامن ةەجیوا ئەم الیەنەیوان زانێوی  كەةوطیذیە لە ڕزەضة

 پەیىەنوسم نێوىان ئوامطەخ و ی ؿاهێسیسانی لەػەض  ەػەلەم ئامطەخ وةۆوىونو اڕ 

و زژواضیی ئەم پەیىەنسیەیان لەػەض )وجىز م دىدمی  طەڤ و كواضی ەضیی  پیاو

 .و ڕەوؿذی الػەن ی ڕەمذاض و لەػەض الیەنی هعض و ژیطیی و پاضػەن ی

ەػوەض  ی  ؿاهێسییە )ظانؼذی یەكەم ةساخ ة  ئەوەم ئوێمە قؼوەم لڕ لێی ە ةا   

 :ةكەی 

)پێىیؼذە ةەةە  ەوە ؿیكاضیی كاضی ەض ذی ژیانی ػوەضزەم   زا زە  ٣٧الپەڕە  لە

لەػەض دىدمی  طەتی ةكەی ... ئامطەدان ظەض ئاػان و ظوو كەود ە ژ طكاضی ەضیی 

و  و ةەهووا  ى اضەػووە و لەزیووس کە انكاضیووانەم ؿاضػووذانێذی ػووەضزەمڕ ئەو تۆ 

ن  ةان ەواظەكانیەوە وىون... زەػتەج  ڕەوؿذی پێـی سا كطزم... ظەض ظوو ةەزە

ژ واضەم زانیـوذىانی تەالنوی پێـوكەودىوم  ،ژ اضەم لەزایكتىوان كە وی كوطز

ؿاضػوذانێذیەكە كەم ةووۆوە، پەیىەنوسیە كۆ ەاڵیەدییەكووان الواظةوىون، ظەضیوو ەم 

كذـان ە ظانؼذییەكان كاضی ەضییان لەػەض نەظەكوی یوان إزەظی ەوە ) زاهێ ان و

امطەدان زضوػر كطز، كە ئامطەدان ئیرت ةەئاظازیی دۆیوان نەهوێڵ  كەم   سا تىونی ئ

 . ..  سا یان ةتێر

و ئامطەخ هەض لەالیەنوسانی كۆئەنوسا ی  )جیاواظییەكانی نێىان پیاو ١١٤الپەڕە  -

  ووسا تىون و وووۆنیەدی ظانیوو ەوە نیوویە، ناتوؿووذی و  پووعزان )ضەحووم  ظاوظێ و
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پێىیؼوذە  ،و تطن رتە ض لەوانە تەوضەدطجیاواظییەكانی نێىانیان ظە  هەضیەكەیان و

 هەض لەػەضەداوە ئەوە ةعانط ر كەجیاواظیی نێىانیان لەدىزم پێكهادەم  اػوىلكە

هێلكەزانی ئامطەخ هەنس    اززەم كیمیایی ةەضهەم  ،ضو ضیـا ەكانیانسایە و زە ا

اةەؿسەةێر... نەظانی ی ئەم دوا ە زةەػەض زوا ةەؿی لەؿی ئامطەدەكەزا  زەهێ ێر و

پیواو وام لەهەنوس   لەةەضتطیىانوانی  وامی  جەوهەضیانەم جیواواظیی ئوامطەخ و

ةۆ یەكؼانتىونی هەض زووكیان زەةێور یەك  ەزاة  كەڕ لەو ةاوە ئامطەخ كطزووە كە

زەػوەاڵدی  یەك جوۆض ةەضپطػوێذی و ةاةەدی هواوةەؾ و و جۆض ةەضنا ەم دى  سن

ذاضیان لەتە سا ةكط ور.. هاوةەؿییان هەةێر، زەة  لەهە ىو ؿذێكسا وەك یەك ڕەم

و زەضوونی ئامطەخ جیاواظییەكی ئیج واض تەوضەم  لەڕاػذییسا پێكهادەم جەػذە

هەض ػووێڵێكی ةەزەنووی  ،لەتەڵ پێكهووادەم جەػووذە و زەضوونووی پیوواو زا هەیە

ئەنوسا ەكانی ةەزەنیـوی ةەهە وان  ،و ػویفەدی  ێیی ەیوی پێوىەیە ئامطەدەكە ػیام

هەػوور... یاػوواكانی  ا ی ئەغؼوواب ولەػووەضوو ئە انەؿووەوە كۆئەنووس ،ؿووێىە

ن ڕ انكاضم ظەضە ل  قتىڵ ناكەن، ڕ ؼام نەتوۆ ڕ مؼیۆلۆجی جەػذەم ئامطەخ تۆ 

خ... ەانیووان ةەػووەضزانایڕ لەةەضحەظم ئەم و ئەو تۆ  ،وەكووى ڕ ؼوواكانی تەضزوون

هەض وەكى كە ناوواضی   ،ةۆیە ئێمە ناواضی  وەكى دۆیان ڕەمذاضیان لەتە سا ةكەی 

اودووی پێكهادەكووانی تەضزوونووسا ةؼوواظ  ی ... ةووۆیە ئەضكووی ڕەمذاض ووان لەتەڵ ةع 

ػەضؿانی ئامطەدوان ئەوەیە كە قواةیلێذی  ێی ەیوی دۆیوان ظیوادط پەضەپێتوسەن نەك 

ئە ە هە ەیە... ضە ی ئامطەدان لەؿاضػوذانێذییسا  ،ةكەنەوە هەو تسەن الػایی نێطی ە

 ان وەلوكەن كەئەضكی دۆیو ةۆیە ناةێر ضەڵ و ،ە ی پیاوان تەوضەدطەڕ ظەض ظەض لە

 ... .و كاضی ەضە زیاض ظەض تطن  و
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 كووی یەكؼووان ةەؿووساضم پێكهوواد ی نوواوكی ڕزایوو  ةەة )ةوواوك و  ١١٥ الپەڕە -

 ،پیذێرناوەكە زەكەن كە هە ىو ػێڵەكانی لەؿوی كوۆضپەكەم لێىەز ور هێلكۆكە

ەدوۆ ڕ هە ىو ئەو پ ،ةەاڵم زای  ظیادط لەو نیىە پێكهادەم ناوكەكە ةەضهەم زەهێ ێر

  وی ەم ةەزەوضم هێلكۆكەوەیە، زایكەكە زضوػذی زەكاخ ... ةۆیە زایو  ضە پالظ 

تەؿووەم كووۆضپەلەكەزا زەةی ێوور وەك  تەوضە و تووطن رت لەپێكهووادە و ظەضدووط و

  .لەةاوكەكە

ئەضكوووی  ةەاڵم ضەڵ و ،كە ە پیووواو لەظاوظ وووسا ظەض ڵییی )ضە   ١١٧-١١٦ الپەڕە -

پەلەكە هە وىو دوۆضاكێكی لەم  واوە ظەضەؿوسا كوۆض ، ان ی ظیادطە ئامطەدەكە نۆ

دۆم لەو  اززە كیمیاییوانەوە وەضزەتط ور كە ةەپەضزەم پااڵود ەكانوسا لەدوى  ی 

م زایكەكە ئەم  اززە كیمیاییانە ةەكۆضپەلەكە هەض لەوكادەزا كە ،زایكەكەوە ز  

ە لزەةەدـێر کە  ایەم تەؿە و نەؿوىوام ئەنوسا ەکانێذی، ئەو کەضەػوذانەؾ 

جەػذە تەكەم كوۆضپەلەكە لەكواضلێكطزنە  كادەوە كەزە زەوضوةەضم کۆضپەلەکە

  ووژن دووۆڕزەی نەؿووىوایسا زەیط ووژن... كە و تەؿووەلە ،كیمیاییەكووان زضوػووذتىون

 وژنە جەػوذەم زایوكەكەوە و ڕحەمتەن زەی ،نایكەنە زەضەوەم جەػذەم زایوكەكە

جەػذەم ئەم واضەػەضیان زەكاخ... زایكەكە لەوالوە دوۆضاك زەزادە كوۆضپەلەكە 

نەةووازا ظیووانتەدف ةوو   ،زوضزەدووادەوە ؿووەوە  اززەكیمیاییەكووانی لوو و لە ال

 ةۆتەؿەم كۆضپەلەكە

ةەاڵم دوۆ ئەم  ،ڕاػذە لەحەقیقەدسا كۆضپەلەكە لەةواوك وزایو  زضوػور زەةێور   

هەض لەجەػووذەم زایووكەكەزایە.. زایووكەكە لەهە ووىو  وواوەم   ەدلووىوقە ؾەضیووتە
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دەنە ؾەضیتەم پعزان )ضەحم یسا  جۆضەها كاضی ەضم ئەم لەژ ط زووتیانییەكەیسا وا

 وژ ذە ڕكە ظەض جاضیف زایكەكە ةەهۆم  اززەكیمیاییەكانەوە كە كوۆضپەلەكە زەی

جو ە لەوەم ڕەژانە  ،جەػذەیەوە دىوؿوی ژەهوطاوم ةوىون )دەػوە مىم  زەةێور

 دووی  و زەضوونووی  لەژ ووط ػووایكۆلۆجی )ئەنووسا ی لەؾ و حووا ەدی مؼوویۆلۆجی و

 . رڕ مـاضم كۆضپەلەكەزا زەتۆ 

ەیط ئەوەیە كە ئووامطەخ لەنێووىان هە ووىو جووۆضە تیانووساضە  ە كساضەكانووسا ػوو

تەؿەػاظیی جەػذەیی دۆم پ  زەتوادە  ،ةەزووتیانتىونی یەكە ی  و زووە ی ی

ةۆیە ئەو ئامطەدانەم   سا یان نەةوىوە لەم الیەنوی كوا ڵتىونی تەؿوەم  ،كا ڵتىون

لەوەم كە ئەوم   ە جو ەجەػذەوە ناتەنە ئەو ئامطەدانەم زوو   سا یان ةىوە... ئە

 .ە دطو ةەئی فیػالرتە لەو ئامطەدەم زوو  سا ی ةىوەڕ   سا ی نەةىوە دىو 

لەهە ووىو  پووىدذەم قؼووان ئەوەیە كە هەةووىونی كووۆضپەلە لەػووكی زایكیووسا كە   

جیواواظە لێوی  یە وزاضیـا ی جەػذە تەكەكەیسا لەزایكەكە جى  الیەنێكی ػێب و

ەكەم لەةوواوكەكەیەوەیە ئەم حووا ەدی لەالیەكووی دطیـووەوە كەنیووىەم پێكهوواد و

 .تەؿەكاضییە كاضی ەضیی لەػەض ئامطەدەكە ظەض زەةێر پێكهاد  و

ةوایەدی  تطن ی ئەضكی   سا تىونی ئامطەدان دا ئێؼذا ةەپولەم ةەغ نەظانوطاوە و   

زووتیوووانتىونەكە دوووۆم ظەضووضەدێكوووی  دەواوم پێووو ەزضاوە، لەكادێكوووسا كە

 ێ ةعضةوىونەڕ  دە... ةۆیە ةەڕاػذی تەلوۆضیی وكا ڵتىونی تەؿەم  ێیی ەیی ئامطە

ێ  یوووان نكوووىو ی لێوووتكەن... لەم  وووكە واةكەیووو  ئامطەدوووان لەزایكوووایەدی هە

 ڕوان ەؿەوەیە كە زەةێر كەوان لەضووم هوعض و ژیوطم و ضاهێ وانی زەضوونوی و
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اػذە ةكط   كە زایكێذی ظەضووضەدێكی پێ ەیـذ ی جەػذەیی ڕ جەػذەییەوە وا ئا 

و  كواض و زژواضم ئەوەیوان ةذوط ذە ةەضوواو كە ئەو ىیؼذە هە ەزەضوونییانە، پێ و

نەةىاضیـیان...  و ئەضكی ئە انە و نەكاض ان دایتەدە ةەدۆیان وڕ ةىاضەم كى  ئەضك و

لەوە ز  یواة  كە هەض یەكەیوان ئەضكوی  ێ   دایاػذەوانان دێت ەڕ و ئا  پەضوەضزەكاض

 ،ە جێتەجێیتكوواخضەوا ئەوەیە كە ػووەضكەودىوان دووۆم پوو  ػوونێطضاوە و ڕاػوور و

ئیووساضەم  طەتووایەدیف زەةوو  ئەم  اػووذەوانانی ؿاضػووذانێذی وڕ نەدـووەوانان وئا 

 یلەةەض ةەضژەوەنوسی حؼاةادی ووضزیان ةۆ ةوكەن و جیاواظیانە ةەهەنس وەضة طن و

  . اززم دێكیان نەزەن

و مێطكواضیی كەانوسا  ) ەتەض ػەیط نییە كە لەةەضنوا ەم وانە  ٣٨٩-٣٨٨ الپەڕە -

ێكی ػووەضةەدۆم دێووسانییە كە ضاتەم ػوویامو ػوویفادە مؼوویۆلۆجی و هووی  ةوواةەد

ژیطییەكانی هەضزوو دىدمەكە ةۆ  سااڵن ةكاخ؟! پێىیؼذە ئەضكە توؿوذییەكەم 

نیویە، ةە كوى لەویوف توطن رت  ض ذەوە ةوۆم كە هەض زووتیوانییەكەڕ ئامطەخ ة ێو

  .تۆؿكطزن و پەضوەضزەكطزنی   سا ەكانە

ەیی ڕ نەویؼووووذە كەظ ووووسە ەوە ئێؼووووذا ةە وووو ە)لەكۆداییووووسا  ئ  ١٧٤الپەڕە  -

ةوۆیە هەةوىونی  ،وواالكی ژیوطم زەتط ور ێ لە وىػر وڕ لە ى اضەػەم ج ؼسا 

 ،تەؿەكاض ذی ؿذ ی هعض و ژیطم وڕػەلیم ظەضووییە ةۆزا تەنسم ج ؼیی ػاؽ و

تەیـووذ ە  ەە كطزنی كووادیی حەظە ج ؼووییەكانیف ظەضووضیووی  لنرت هەضوەهووا كووۆ 

ەزا نالیە پەینێنزنووی ژیووطم.. ةەڕاػووذی )مطەیووس  لەم قۆنوواؾی كووا ڵتىونی زضك و

 ژیوطم و هوۆؾ و كی هەػور واڵئەتەض وی ئەو زەضةاضەم ووا ،ڕاػر ةۆم وىوە
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 پا  ەضم ػێكؼی الم نەدۆؾ زەكاخ نەك ةەتـوذی هوی هە وىو كەػوێ ... كە

هۆؿوە... ةەاڵم  كتىونی هەػور واڵووا زە   پا  ەضم ج ؼی ظەضووضەدی وىػر و

هە وىو كەػوێكسا  و ةەػوەض هە وىو حوا ەخ و ی ةكط ذە ڕ ؼاناةێر ةۆوىونەكان

 ةەهێوعن و زەظتوام هەػور و ةەەػنێرن ر، ةەدایتەدی ئەو كەػانەم لەؾ ػاؽ و

ئە ووانە ظیووادط زەدووىان   ،و دۆؿوویان ووواك كووۆنرتەڵ زەكەن هۆؿوویان ةەكوواضە

ئەغؼواب  انوسوون  الواظن و ئە ام ئەوانەم الػەن  و ، ى اضەػەم ج ؽ ةكەن

زەتوطن دىوؿوی نوا ۆیی ڕاحەظە ج ؼییەكان  ،و زەضوون ئا ۆظن كادێ یان پـێى 

  .  زەة صوشج ؼی )ؿ

 دێوران : وێڵ دووەم: عاهێێی

و مەیلەػووىومی ئە طیكووایی  ئی جووا ةووا ڕاوةۆوووىونی و ووب ز ووىضانذی نىػووەض   

 پیاو كە ناؿێر پێی ةىدط ور زوژ  وی ؿاضػوذانێذی ػوەضزە ە، كە وەضة طی  كە

ةەؿوێىەیەكی  و  ەزەنێذیویەكەم ػوەضزەم ػەضػوا ە ودۆم ظەض ةەپێـوكەود  

زوژ  ساض ذیـی ةەضا تەض ئیؼالم ةەدایتەدی نەؿواضزەدەوە  تـذی زژ ةە زی یـە و

نواوم    ةەغەضەةیكوطاوم كذێوتەكەم كەحالسول الػطةی حو ضای ەیانسووە ... )جا ػ

ەض  یە ةەوكطزەدەوە... هە ىو غەضەةیعانێ  زەدىانێور ةەێوذەوە ػوجاض ضە الەص)ق

ةەدوایتەدی زژ ةە ئیؼوالم  و هە ى ؼذی زژ ةە زیو  و زیس ضاو ةۆوىونی ز ىضانر و

ةەاڵم ئواواؾ  ،نىوػوی ەكانی  و لەتەڵ ئە ەؿسا كە ئە انە ػیفەدی دۆم ،ةتی ێر

  ە كەیووسا وەػووفی ؿاضػووذانێذی ػووەضزەم زەكوواخ كەحلەكذێتووی ) توواه  الفلؼووف

 :ىونی زەهێ ی ەوەەم ئەو كذێتەوە ضاو ةۆوڕ لەدىاضەوە لەوەنسی  الپە
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 ،ە ضەؿووو تیطییامن ظەض ػوووەدەییەڕ )ئە ووو   زا زە ووو ٧م ةەضتوووی ٦ە ڕ لە )الپە

وووىنكە ةەقەزەض ئەوەنووسەم كە لە ئا ێطەكووانی  ،الػووەن ە و  ەغطیفەؿووامن زژواض

ئەو  ،ئاوادووسا هەژاضیوو    ئەوەنووسەؾ لە ەةەػوور ویةەضهە هێ انووسا زەو ە ەنووس

 ،ی ئیامنوساضم هێ واةىویەزمیوتەض  كە ظە انێو  ةوىو پاضػەن ییە ژیطییە نە اوە

ئەو  و ڕ ؼوواكانی ڕەوؿووذتەضظم لوو  ػووەنسووی  و ظانؼووذی ػووەضزەم ة ە ووا

و ڕەوؿوذسا  ڕەمذواض پاضػەن ییەم جاضان لەدە كییسا نە واوە كە لەزاةىنەضیور و

 ،و ئوا ۆظە ئەنانێذذی یە، ةۆیە ناخ پـوێى ەوم وڕ ە نقى ی داكڕ هەةىو... جیهانی ئە 

 الػەن  كطزووە ... ئێمە وا جاض كی دوط ضووە و ڕەوؿذی واو  ڕەمذاض كە ەئە ەؿ

ەحەخ كطزةوىو، ڕ ووم ئەو كێـەیە زەةی ەوە كە )ػىكطاخ م ظەض  ەؿوؿىڵ ونوا ڕ 

ێ ێذە ڕەوؿوووذتەضظم یو ض ووویەم زە وووان ە ةوووطیذیە لەزەظیووو ەوەم ئەوزیوووس كە

یاػوا ة وط ذەوە  یجێ وام ػوعازانەكان ةتێذە واوز طم ظادی ناخ و كە ،توؿذیانە

اضی ەض ذی لەػەض دە كی ظەض نە اوە... ئێمە كلذوىوضە كۆ ەاڵیەدیەكە وان كە ك

یە یئەم ػەضؿوێذ مالوە ەم ػوەضزەم دؼوذۆدەیئەم مەػوازە ؿوێذی لەةەض دادطم ئوا

زیوسم مەلؼوەمیامن لێوب ةوىوە، ة وطە  ئەدۆ ییە پاضػوەن ی پو  نەهێـوذىوی  كە

وە و نواظانی  چ ئیورت یەكذؼوذ ی ئاوادەكاووان لەةەض یەك هە ىەؿوا ،كۆ طةۆدەوە

نواظانی  )ئەولەویاخ  وان  ،ةعاوخ وهە ى ؼذێ  زەة  پێف یەكێكوی دوط ةذط ور

یامنوسا ةكەویو ە جەن ێكوی  دەضیكە لەػادەوەدذێكی ئاؿذیانەم دەیا ،ض كذەی 

هەظاض ػیاػوەمتەزاض ان هەیە كەووی )پیواو كی  ػوەز ،دۆكىژم ةەكوۆ ە امنەوە

ان زەدىانی  ةەزەوضم توۆم ظەویوسا ػئاو ةەدێطاییەكی ة  و  ە  ،ؿ  ناةەی  زانا 

كەووی ةەزادەوە  ،نەزەةیورنا  ی ەوە، ةەؿێىەیەك كە پێـرت دەونیـوی پێوىەڕ ةؼى 
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ناظانی  ضوو ان لەكىێ یە و ةۆ كىێ زەوی ؟ ةیطیـی لێ اكەی ەوە! ناپطػی  زادۆ 

ضوو وووان  زەضوونە ؿوووێىاوەكاوان لەو ووویە كە ةەدذیووواضم وئاػوووىوزەیی زڵ و

و ةەهێعم دۆ وان دۆ اووان ةەضەو مەودوان  ێمە ةە ەػذی هێعدێكطزووە یان نا؟! ئ

  .ةەؾەیطیی زانایی و ژیط ذیف لەزەػر دۆ ان قىداض ان ناةێر ،كێف كطزووە

زاهێ وانی ووۆنیەدی ض  وطد  لەزووتیوانی هوۆم  )زضوػذكطزن و  ١٢٥ا١ الپەڕە -

ی و ڕ ؼوا ئەدالقییەكوان جاضان یاػا ،ی ی ڕەوؿذامنەڕػەضەكی و ڕاػذەودۆم تۆ 

كۆ ە  ە هە ىو پەیىەنسیە ج ؼییەكانی ةەهاوػەضتیطییەوە زەةەػوذەوە، ووىنكە 

ةواوكێذی  ةەؿوێىەیەك كە هاوػوەضتیطم و ، اضەكطزن ةاوكوایەدی زەهێ وایە پوێف

پیواو لەض وی  ،لێكجىزاةىونەوەیوان نەةوى  ەلعوو وی یەكورتم و ةىوةىونە الظم و

 ە ئەوەڕ ئە و ،ەكەودە ػەضةەضپطػێذی ئەوالزم ز هاوػەضتیطییەوە زەةىو ةەةاوك و

پەیىەنووسم نێووىان جوو ؽ كووطزن و وەوەدؼووذ ەوە نە وواوە... واقیػێوو   ،نە وواوە

نەهووادتىو وووىنكە ئەوەدووا هە ووىو  اوووان ةەةیطیانووسایط و ةاپ زضوػووذتىوە ةوواب

ػوەڕەنجا ی نە وانی زاةىنەضیذەكوان  لە ئامطەدوان پەیىەنسیەكانی نێىان پیواوان و

ؼووذە یاػووام ڕەوؿذؼوواظم ئەم حؼوواةادانە ةەغ... پێىی ةووۆدە پەیىەنووسم جوو ؽ و

لەزاهووادىوزا واضەػووەض ةكوواخ كە زاهێ ووانە دەك ۆلۆژییەكووان ةذووادەوە دع ەدووی 

  .پاضػەن  كطزنەوەم ئەو پەیىەنسیانە

دەتەضەم لەض وووی  )ژیوووانی  ەزەنێذوووی زەیوووان كۆػوووپ و  ١٢٧-١٢٦ الپەڕە -

ووۆنیەدییەكی و  و ةىاض هە ىو ض  ا لەكادێكسا كە ،هاوػەضتیطیسا دەل  كطزووە

ةۆ دێطكطزنوی حەظم ج ؼوی ةو  ػو ىوض كوطزەدەوە... پێ ەیـوذ ی كوۆ ئەنوسا ی 
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ةواضم تەؿوەم ئواةىوضم دواكیف زضەنوو   ،ج ؼویف لەجواضان ظوودوط پێوسەتاخ

زەكەو ووذە ػووەضدۆ... ئەتەض لەژ ووط ػووایەم ػیؼووذمی ئوواةىوضم كـووذىكا یسا 

وةێر، لە پەػوەنسةى   اقىوڵ و و یكۆنرتەڵ كطزنی حەظم ج ؼی ؿذێكی كطزەوەی

اتطد ی ج ؼوی ڕ نە واوە، دوۆ  ػەضزە ی ػیؼذمی ؿاضػذانێذی پیـەػواظیی زا وا

ناتوؿذیـووە، وووىنكە ژیووانی دوواكی ژ ووط ػووایەم  لەم ظە ووانەزا قىضػوورتە و

ةوۆ  ،نەك هەض ةوۆ ئامطەدوان ،پیـەػاظیی ػەضزەم هاوػەضتیطیی ظەض زوادؼوذىوە

! ئو  تى وانی دێوسا تەیانسوونەدە دە ەنی ػوی ػوااڵن پیاوانیف كە ژنهێ انی پ 

ػووااڵن  ظەض  ٣١-١٥نیویە كوۆنرتەڵ كطزنوی حەظە ج ؼویەكە لەو  واوە ظەضەیوسا )

ڕەوؿوذی  جوىا ێطیی و زەودوطا زاو  نواكی و ئەوەم لەكۆنسا پێوی ،ػەدر زەةێر

ەكی ینە ا كەؿەض  ی جىانی ئەوە ،ئێؼذا  ایەم تا ذەپێكطزنە ،و پەػەنسةىو ةەضظ

اظم ةەظەضم ظی اكطزنیووانەوە زەكەن و ئێؼووذا پیوواوان ؿووان ،دووطم ئیعامووی ةێوور

زەیانەو وور  ئامطەدووانیف زاوام  ووامی  ىؾووا ەضەكطزنی ج ؼووی دۆیووان زەكەن و

نەةێور... ةوۆیە ئێؼوذا  ػ ىض كیان لەض سا ئەوانیف وەكى پیاوان هی  ةەضةەػر و

 لەؿفطەؿی ػوەضجازە پەیىەنسم ج ؼی پێف هاوػەضتیطم ةۆدە ؿذێكی ئاػایی و

و جێ ایەكسا زەكط ر پوۆلیؽ دەنهوا  وىضاقەةەم  وۆ ەدی نە اوە، وىنكە لەهە ى 

 ،ەم پەیىەنووسیە ج ؼووییەكانیانةةاجووسانەكانیان زەكوواخ، نەك  ووىضاقە ضەػوومی و

ةىو كە توط  ەزضایەوە ... ئێؼوذا ڕ ؿیطاظەم یاػام ڕەوؿذی كـذىكا ی وا كىدى پە

  .ىم لەهە ىو الیەنە ئەدالقییەكانسا زەكاخکذی دەحەكێژیانی  ەزەن

)ناظانی  زوادؼذ ی هاوػەضتیطم ةەضپطػوە لەو دطاپەكواضییە   ١٢٨-١١٧ الپەڕە -

ی  ڕكۆ ەاڵیەدییەم هادۆدەزم یان ئەو حەظە ػەضكەؿەم لەنادامنوسا هەیە كە توۆ 
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و  ی ڕەمذواض یوان الػوەن ،نواةێذەوە ڕواو ان ةە ژنێو  پو مطەژنی زەدىاظ ر كە و

ەوەم دێعانوی زەدوىاظن  ى اضەػوەم جو ؽ لەزەض   ێطزەكوان  كە ضەوەؿذی ژن و

 ،دۆیان ةكەن كە پێیوان وایە هاوػوەضەكەیان قەاڵیەكوی دەػولیمتىوم ةەضزەػوذە

ةووۆیە زەدىاظ وور  ىؾووا ەضە الم پیوواوانا ئامطەدووانی دووط ةكوواخ كە تووىایە لە 

 ى اضەػووەم جوو ؽ لەتەڵ هاوػووەضەكەیسا دىوؿووی  ەلەل ةووىوە و زەدىاظ وور 

كووۆ ەاڵیەدییەم تۆضانكوواضیی ةكوواخ! ةەضام  وو  ظەضیوو ەم ئەو دطاپەكوواضییە 

پاضػووەن ی  دىوؿووی كۆ ە  ەكاوووان ةووىوە، زوادؼووذ ی ژیووانی هاوػووەض ذی و

 زاو   پیؼییەم كە كەػانێ  زوام هاوػەضتیطییف هەض پەیىەنسم دێعانییە، ئەو

هۆیەكەم ضاهاد ی پێف ظەواجیانە لەػوەضم... زەةێور ظیوادط  ، ى اضەػەم زەكەن

 ی و هە ىەؿوانەوەم پەیىەنوسیە ةوعانی  هۆكواضم دوطم ئەم الػوەن وضزةتی ەوە دوا

كوان یەةیط ەنوسە )غەلە انی  دێعانییە وییە، یان هەض ةەوەنسە قەناغەخ ةكەی  كە

جیهووانی پیـەػوواظم  ەك پێـووكەود ەیە انكوواضم وڕ زە ووێ  زەضوەیەكووی ئەو تۆ 

ةەؿووێكی ظەض لەم  لەؿاضػووذانێذی و  ەزەنێذووی ػووەضزە سا زضوػووذی كووطزووە و

یویە و هەض زەةێور قتوىو امن ةێور... ةەاڵم ئوادط دطاپەكاضییە كوۆ ەاڵیەدییە حەمت

 لێووىن كەووی ئە طیكووایی ةەئى ێووسم  ئەوەؾ ؿووەض ەظاضییە كە ضاظم ةووی  نیووى

ەكوانی ڕ ەنە ةەضزەػور دۆ ةوذ پەیوساكطزن دوۆ پواضە دطەؿانسنی ج ؼوی پیواوان و

جا ڕاػذەودۆ ةە ى اضەػەكطزنی ج ؼەكە ةێور  ،كاػتكاضانی ج ؽ لەؿفطەؿی و

... كە لە   ١)ئەزەةوی  ەكـوىن ؿوانۆتەضم و ػی ةەویوطەك وانەوەم ةاڕ یان ةەتێ

                                         
اە رەمااەە ەاا      (1) ەااا  اەرمی ااال ییو اا  و نیضااانر  ە جەمااەە و  ى ا رمەجس ااییەکە   مااەەوی  ەااا  ورها

 ئیسەەەنزە.
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جەنجووا ێذی مەوظام مەظام پیـەػوواظ ذیسا هە ووىو الیەنێكووی ئەم دطاپەكوواضییە 

 .!ی  كطزنت ایەم )كاػ كۆ ەاڵیەدیانە زەةێذە

الیەنی زوادؼذ ی هاوػوەضتیط ذیەكەؾ لەدە ۆكیوسا لەم الیەنە دطاپەكواضییە    

ەكەم یوىنكە هەض پیاو و  كە ژیوانی هاوػوەضتیط ذیكۆ ەاڵیەدییەكە رت نییە... 

ئامطەدوانی  ،زەةی ێور ىضوژانهو ڕەژانە ػەزان زیمەنوی دطەؿوان و ،زوادط زەداخ

 ،ایی زەةی ێورڕ دۆزەضدؼوذ ی دوۆ  و لەنجە و ةەضەاڵ ةەزەیان ؿێىەم ناظ ضووخ و

ػیؼذمی  ،ةىاضم كطاوەم یاػایی  ى اضەػەم ج ؼی لەػەض ؿەقا ەكان زەةی ێر

و واضەػوەضم كێـوە و  ىزەو ەدی ؿاضػذانێذی ةەناوم ئیساضەم كۆ ە  ەنى ی نێ

ناوم دطەوە هە وىو ئاػوانكاضییەكی دطاپەكواضیی ئا وازەكطزووە و كطزوؿوییەدی 

هە ى ؼذێكی ج ؼوی نەتط ور!  ێ لەهی  ةعاوخ وڕ نەدطغ  نەؿەضم و ةەیاػایی دا

ضەظووم و ئوا و ووۆنیەدی دطەؿوانی حەظ و ؿوێىاظ زیاضە ظانؼذیف ػەزان ض  وا

  .ظیادط ةكەونە زاوەكەوە پیاوانی زاهێ اوە دا

 انە ئەدالقییە و ئەم دطاپەكواضییە كوۆ ەاڵیەدییە ڕ )هۆكاضم ئەم زا  ١٣٤ الپەڕە -

ةەتى وانی  و   ،وێژوەضتوطد  هە نەكطزنە ةەضەاڵیانەم  ى اضەػەكطزنی ج ؽ و و

 ،ضمزی وسا زیوسوڕ ی زیو  و هێطؿكطزنەكەم ةوىو ةوۆ ػوەض دێىضەكەم زاضوی  و

كادێ  تەنجەكانی نەوەم نى ی ئەوكوادە كە پاضەپەیوساكطزنیان ةەڕەنجوی دۆیوان 

كوطزنەوە و ئواظازةىونی ةوىاضم جو ؽ  ضێ ةە ،جىضئەدی ظیادطم الپەیسا كطزةوىون

زی وساضم  ةەػەزان ةەهوانە زژم زیو  و ةەضەم زاضوی ەوە و ودۆدێطكطزنیان وىونە

 یكطزە كپ كوطزنەوەم جو ؽ وضوو هەنس   كاضزانەوەم ئەوانیف كە ،وەػذانەوە
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پـذیىانیكطزن لەضەةەنێذی )هاوػەضنەتطد   ةىوە  ەیسانی  لمالنێیەكی ػەدر و 

ظانؼوذییە  ة  ئا وان و هە وىو ةىاضەكوانی ئەزەب وزەضوون اػوی وكۆ ە  اػوی و

تەیـذە ئەو ضازەیەم ژیان ةطیذی ةێر لەج ؽ  دا ،كۆ ەاڵیەدییەكانی دطم تطدەوە

ؿوە  پیواوانی كڵێؼوا لە  ىناقەؿوەم ڕپێف ئەم )ؿۆ  ،نةطیذی ةێر لەژیا ،ج ؽ و

زاةىون كە ئایا دەوقەكطزن لەتەڵ ئامطەدێكسا حەضا ە؟ ئە ام زوادط زەودطا  ئایا  ئەوە

دەوقەكطزنر زض ژكطزووە  داوان نییە ئامطەدێكی جىان ئەو زەػذە جىانەم دۆم ةۆ

ةوۆیە لە  ،یاووا یوان كعةوىو دوا نەڕدۆ زەػذی  اچ نەكەیر؟ ... ئاوا دە كوی )ةاوە

ە ةووو   زایە زەػووور ؿوووەپۆ  هۆؿوووساضم كوووۆنەوە )نەكەم  ةەهە ەزاوان دۆیوووان

  .ئا انەكانی )ئەظ ىونی نىێ م پەیىەنسیە نا ەػئىولەكە

انكاضیانە ةوىو، ڕ هۆكاضم ئەم تى  )جەن ی جیهانی یەكەم كۆدا  ١٣٦-١٣٥ الپەڕە -

 هاضیكواضیی و وىنكە ةاضوزەدی ئەو جەن ە هە ىو زاةىنەضیذێكی یاض ەدیوسان و

پیـەػواظیسا دۆیوان   انوس كە لەػوەضزە انی كـوذىكا ی وڕ ةەهاناوە ووىونی دێك

ەکانی مێووطم ةەڕەاڵیووی ج ؼووی و هەدوو  کووطزن و تطدتووىو... جەنوو  ػووەضةاظ 

 وەحـی ەض ذی کطز، کوادێکیف جەنو  دەواو ةوىو، ئەم هەظاض هەظاض ػوەضةاظانە

جەنوو  ژیووانی  ،رو ڕەوؿوو ةووىون ةەتەضام مەػووازم ڕەمذوواض هوواد ەوە وواڵخ و

ػوەضةطی ی ةەؿوەضم الیوان  ة  نطخ كطز، كىؿونت و لەةەضواوم دە كی ػىوك و

ػوەزان  ةوۆ پێكهێ وانی زەیوان و ةێكاضییوان ػوەضم كێـوا ئاػان كطز... ئە وانە و

جەضیمە كە هە ىوم لەظە ی ەم  زەػذسض ژم وی كۆ ە كاضی تطوپی داوانكاضم و

ةىون ڕ زەهوواخ.... ةوواوە ظەوەزەضوونێكووی ئووا ۆ  و ز ێكووی ضەە و ـووێىپنووادێكی 

 و غەقیسەم زی ی لەهعض ،ەكەم پىوكایەوەیی یهطەةانێذ ةەظەیی و ةەدىام تەوضە و



 

84 

دىاظم ػوەضكەوخ و ڕ زا ؿوەڕ و ؿە زڵ و ویژزانی دە كیسا نە ا، لە لمالنێی دێط

او وەواؿووەكطاو ڕ ةووا ی زەػووەاڵدی ةەػووەض هە ىوانووسا كێـووا... نەوەیەكووی تووى 

قییە وی  ەودە هە ىو جۆضە دطاپەكاضییەكی ئەدالقی وزضوػذتىو كە ةەضەاڵیانە ك

 ،حكوى ەخ كەودە زە ێكوی دوط ێو  و تەل كەودە زە  ،ڕەوؿر زاةەظییە دوىاضێ

ػوەضم هە وسایەوە... كاضتەكوانی ةەضهە هێ وان   لمالنێی وی ایەدی ةەجوۆضم دوط

پیواوان  ،سانە ةەضژەوەنسم تـوذی تى  ة  ،كەود ە هە نەكاضیی ػەض ایە ظیازكطزن

 ،  ساڵ ةسەن نەیانسەو طا دۆ لەةەضپطػێذی دێعان و لەهاوػەضتیطم ةىاضز ودۆیان 

هەنووس كیان وەكووى  ،نى ووىە یةوواضوزەدێكی ػووەیطم كووۆیلەی ئامطەدووان كەودوو ە

ةىونە نێەیطم ئاػان یطم تەنجەكان كە لەناكواو   ـەدۆضم ة  ةەضهەم كەود  و

ەوە...زاهێ وانی كەود ە ةىاض كی ةەضمطاوانی ئواظازم وػەضةەػوذی و )ةەضەاڵیی ی

هیورت  لەئەنجوا ی پەیىەنوسیە ج ؼویەكانیان ةو   كۆنوسەم و نىێ )حەةی  ەنوؼ و

لەوالوەؾ زیمەنەكوانی دطەؿوانی  ،ةەضپطػێذی لەػەض نە واةىو ،دە ی كطزةىون

ڕەژانە هەظاضان زیمەنوی زەكەودە ةەضوواو كە توالضاوم  ،ةوىون ج ؼی  لێىنەهوا

  .پێسەتطخ

هە ووىو ؿووذێ  حەمتەن  ،ە ظە ووانی ئووا ێطەڕ )وووىنكە ئە وو  ٢٢٦-٢٢٣ الپەڕە -

ژیوانی  ، ر ئە انی كۆ ەاڵیەدی ظەض ةوىوە ةەاڵم ئە وانی دواك كەم ةوۆدەوەڕ زەتۆ 

 ،ةەاڵم ئە ووانی ئوواةىوضیی ػووەزان كێـووەم پێووىەیە ،ە لەجوواضانرت  وویزاة جەػووذە

و مطەجە ؼووەضە كە لەهە ووىو ػووادێكی ژیانووسا  هە ىوؿوویان كێـووەم ئووا ۆظ

ر... ئە وام تەنجەكوان كە جوىضئەدی ظیادطیوان ةوۆ  ەدطػییان لێىە زضوػر زەةێو

لەضووم  واززییەوە  ،زضوػر ةىوە، ةەاڵم لەتەنجی ػەضزە انی پێـرت  ەؾطوضدطن
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زەػەوػانە، لەئاةىوضییسا نەظانە، تیانی ةەضپطػێذی هە  طد وی الواظە، جوىضئەدی 

هە وىو جاض و  حەظم هاوػوەضتیطم  ،هاوػەضتیطیی نییە، وىنكە تیطمانی ةەدا ە

  ەتومی هاوػوەضتیطم و ڕەنجێكی ظەض زەزاخ دا یذادە دۆؿەویؼذیەكەوە وزە

 ودێور، ةو  ئى ێوس زەةێور وڕ پێی پەیسا ناةێور زە ژیانی دێعانی پەیسا ةكاخ، كە

 كوی نیوىە ڕو ة زیؼان ػااڵنێكی دوط ڕەنجوسەزادەوە ،زەكەو ذە ئی ەیطان كطزنەوە

ىو.. ئە وانی ەلەزەػوذیەكەم یناوب زاةی  زەكاخ، ژن زەهێ ێر ةەاڵم دۆؿەویؼذ

 .!مەضجی زاةی  كطز ةە طزنی ز ی

ةووىونە  وانی ةووۆیە لەتەڵ هاودە انیووساڕ كەوویف هەضوەهووا.. ةێعاضةووىو لەووواوە   

 و لزاوم ؾەظە ئاػوووان كەودووو ە ،ؿوووەپۆلێكی  ىؾوووا ەضەم ةووو  ئا وووانەوە

پێساهە ووسانەوە.... ئاػوووان ةەجىدێووو  تووۆضەوم دەنووو  هە ذە ەدوووا... ظەض ظوو 

م ةو  ڕ ػە ا دطەؿاو دەمطەزضا... ظەض ئاػوان كەودە دوۆ  نی وةەئاهەن ێكی تۆضا

زەػذاوزەػر پێكطزنی... كەودە  قیە ەكانەوە و ةىو ةەكااڵم ةەض زەػر و كەود ە

ةەاڵم هە ووىو ڕەنجووی   ووى،ةە ووىووەیەكی ةژ ،ةووىاض كی ئوواةىوضم كط كوواضییەوە

م ئە ە وانی زەػذی پیاو نییە ةەدێوىم ةكواخ ةەاڵ ڕ دطایەكاض... ڕاػذە ئێؼذا واوە

زاةى نەضیذێ  ةىو كە هێـذا پیاوان  ىحاػەةەم زەكەن  لەػەض حؼاةی ڕەوؿر و

دۆیوان پێیوان  هە ى ؼوذێ  كە ةوعاوخ و ،ڕەوؿذێ  ،لەػەضم!! لەػەض ڕەمذاض  

 وازەنی  دێعانوی ادۆیان ضایانكێـایە ناوم... كەوی ئێؼوذا كەػویان ئ تطدەةەض و

ەیی  ةوووىوە و ڕ )ػوووەضەكەمێوووطم  ملەتە وووسا پێكەوەة وووێ  ةەةەهوووانەم ئەوە

ةەاڵم )ز ی ز وساضیی   ،)كى ذازەم ە! ئە یف ئاوا زەػذی لە ىووەم دۆم تیطةىو

و ناواض ةىو )ئە ان  كی ج ؼی لەتەڵ پیاو كی )ناواض زا زضوػر ةكاخ كە   طز
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ناوواضم كەػوێكە  ،پیاوە ناواضم جو ؽ نیویە ، ١)زەودط ر )دێعان  پێی هەض ةەناو

ێور دوا ةناوواضم ئوامطەدێكە  ىووەدۆض  ،ە ت ط وركۆ ی قىضػی ژیانی لەتە سا ه

  .ئەویف دەحە مىولی ةەؿێ  لە ەتوومی )دێعان ە كە ةكاخ

دوا  واضەم ، ؿىوم پێتكاخ ئاوا ئامطەدەكە ػەڕەنجام كۆیلەیەكی زەػذكەوخ دا   

یوان ةەزیوی  ڕةاوە ئواظاز ن و یوان )ةیوطکةكاخ... لەكڵێؼاؾ نا... ووىنكە هەضزوو 

 ،ف كواضی ەض ذی ةەػوەض هیەیوان نە واوەیزاةوىنەضیذ و یاػاكانی ڕەوؿور ،نییە

یان ڕاػذرت ةڵێی  تط تەػذیان  ،ئەوەدان لەػا ۆنێكی ؿاضەوەانیسا لێ   اضەزەكط  

واژە زەكەن.. لەجێیەكووسا هەیووتەخ و پیطەظیووی دێووسانییە، هەض ةووۆنی ػیاػووەخ 

ن وػیاػەمتەزاضانی ل  ز ر! زاوەض   لێكیان  اضەزەكاخ... یوان تط تەػوذەكەیا

ةەضزەػور و )ةە ێ وی ؿوەضەن یان لو  وەضزەتط ور كە هەضیەكەیوان ةەم  زەدادە

ەیەوە پاةەنووسةێر.. ئاظازیـوو  هەض كادێوو  ویؼووذیان یتط تەػووذی ةەضژەوەنووسی

 ەوە یان هەضكادێ  یەكێكیان ویؼذی زەػذتەضزاضم ةێر... ئیرت نەةوۆنە  هە یىەؿێ

 ەدۆؿەویؼووذی ون و نە ۆػوویقام هێووسم و نەزوغووا و پیطەظةووایی و ئاهەنوو  و

مێ ووی ڕ نەػووادی ز  ،دووانەوازە و پەیىەنووسم دع ووایەدی نەهەػووذی پەیىەػووذی زوو

 یازتاض و  هوی  ػواخ و ،هەدوا ژیانیوان  اةێور یازتاضةێور الیوان ئاػىوزەیی كە

دۆؿوەا ییەوە زەةوط   ةوۆ  ةعاودێكی لەیاز ناوێور... پاؿوان ةەزەػوذە جە ػوی و

 ... اؿەوم ظاوایەدی.. ئە ە نە كەژاوەم ةىوكێذی و

                                         
ذ  رە  ەڵىێ اێ یە ئیەە ر رار  ووەاەض ئااذر   >;>1ور دک  ە اەەدەانیا رە یاەىو  اەگکدە ەاەضەە  مەەۆێ  (1)

هاااى  هااا  ەڵرە  اەەدەا ەمنیضاااانگ اااارر  ئەگەە  ەەە... نیااایەر ئە ە  ذرایدر اااە  ەە یەەىرنااار  اەە رورنااار ە 

 یەڵکییە و  یچ  ەک. 
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ئێؼووذا زوام تط تەػووذە ػووەضپێیەكەم ؿوواضەوانی ةەػووەیاضەیەك ز وو ەوە  وواڵ!    

  ا یف ػ سوقێكە لەو ػوەز ػو سووقە )ؿوىققە یەم لەػوەضیەك كە ەكەةوىون و

لەحەوؿوەم  ،پێیسەودط ر )غیامضە ا ئاپاضمتانور  !  وا ی ووی؟ كوىدێكە، ةەوىوك

 ض كوىالنەم دوۆؾ و ا ێكسا لەپەنا وەنس زضەدذوێكەوە زضوػور كوطاوە )ةەضا وتە

ڕاظاوەم ػەتەكە اػوەتەكان ! نەةوادەەیە كە ةەتوىڵ ضاظاةێوذەوە نەةێؼوذانێكە 

ظاوایە! لەڕاػذییسا  ةەوەنس ػەوظەیەكی ةەػىوز زاپۆداةێر... ئە ە  ا ی ةىوك و

كوىدە لەػوێڵێكی  زەة  واوم ؿەض ەظاضم ةەضەو ژ طكەن، وىنكە ئەم ػو سوە و

انی ڕ ە... جێوی هە ؼوى ڕ تۆ  یدطوػكانە زە ێ دەػ  و ظی سان زەوێر... ئەم ژووضە

جوىانی نواكەن، هەض  اظ   ەوە وڕ نوای ،ةۆیە ظەض ز یوان پێوی دوۆؾ نیویە ،دێسانییە

ئەم جێ وایە  وا ی  ،دەوەەوییەكی لێتكەن لەتەڵ كەػوایەدی ةەؿوەض ذییانسا نوای

ئێطە وەكى ئەو  ا ە دۆؿوانەم پوێف ةیؼور ػواڵ و لە ەو  ،ػىك ام دێعانی نییە

ة   وڕ ػ دەقە... ػاضز و ... ئێطە ژووض كی ضەە و  ١)زڵ پێی زەكطایەوە ةەضنییە كە

  ةوحذەوە  ا   دىوؿی دە ۆكی )كایهەػذە.. زە ێی ژووضم نەدۆؿذانەیە، كە ز 

نەلێوع ەم ةواضانی  ،لێطە نەةەهاض و تىڵ ز ور ..زەةیر ج ە لەزەن ە زەن ی زەضێ

م ةواضانێكی ز  یوط كە نەتەاڵض وعان و وە ،ی ڕو دۆضەدواوم ظ و نەةەموط ،ظػذان

نەػوێتەضم مێ كوی  و دوۆضە لێوطە نەهواوی  و ،پطوی ئایـە و مامتەم ةەزوازا ز ر

 كووطزنە! ةووۆیە یازتاضییەكووانی ڕ حەوانەوە... ئێووطە ػوو سووقی دەوە و ةووۆ ؿووەو ةە

 . ایەم دەمەخ و زاهێرنانی لەؿ  ،دە ذ 

                                         
ااا ر و ەە ( ماااا  93ذ  ااااکو کاااکذرور کە ااااا  رە ) >9>1و اااێ ذ ىە ناااەر ئەر کەزااا ە  رە ماااا    (1) یزضاااتر ذرها

   یزط جەنڕە جیها ە ەەکەرر کە  ە ىو ا  ذر  ن   ئە کدیا رەو جەنرەذ   ۆە ذووەر یەە ز ط اىو.
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 ،نیویە  یوطئامطەدەؾ دىوؿی ة  ئى ێسم ز ر... ئەم ) اڵ ە هوی  ؿوى  ێكی ز    

ض   نادط ور .. ژن هەض  هی  كەناض كی ةىاضم جىانكطزنی نازاخ، كەلىپەلی دێسا

دا اوەیەكی ظەضكەم دۆم دێسا زەتط ر پاؿان زەضەوەم پ  واكرت زەةێور... ةوۆیە 

الم )زەػووذان  زە ێ ێووذەوە دووا ةەضەةەیووان ز ووذەوە  ،لەػووەضجازە ،لە ەیذووانە

 .!ەػتەج  دەوم قىضػی لێتكەو ر) اڵ ەكەم دۆم... ةەحا ەدێ  ز ذەوە كە ز

 ،نادىانێر پیاػوەیەكی پێوساةكاخ ،زەوێر ؾ هەضوەها ة  ئى ێسانە ز ر وەپیاو    

ناؿوذىانێر  ،و ضەن ێكوی ةەحەظم دوۆم نەةوىوە هی  تۆؿوەو كەنواض و نەدـوە

ةووۆم نیوویە ةع اض وو  ةەزییىاض كیووسا زاكىدێوور... زوام  نادىانێوور و ، وورڕ ةی ۆ 

وەكى ئەو ؿى  ەیەدی كەپێف  اخ ئەم ) اڵ ە هەض اوەیەكی ظەض كەم هەػر زەك

)هاوػەضتیطم  لێی زەژیوا.. جێ واو ض  واكە هەض وەكوى ؿوىققە دەنو ەكەم ئەو 

و ئەم )ژنە  هاوػەضەم جیاواظییەكی ظەضم لەتەڵ ئەو لەؿفطەؿانەزا نیویە  ػایە

پەیىەنوسم )ناؿوەضغی   كە ؿەوانی پێف )هاوػەضتیطم  زەیونزنەوە  وا ەكەم و

هی  ؿذێكی  ،ەػنت! هی  ؿذێ  لەم ) ا ی هاوػەض ذی یەیسا نىێ نییەلەتەڵ زەة

 نەدۆؿەویؼوذی و ،نەدۆؿوی و ئاػوىوزەیی ،هۆؾ نەهەػر و ،دێسا تەؿەناكاخ

یام... زەن ووی كووۆضپەیەكی لێ ایوواخ،   ووسا ێ  ؿووەو   دەةەضیووان ناكووادەوە ذووئی 

! لەكواضم و دطیقانەوەم   سااڵن  ا ەكە هەضاػوان كەن قیژە خ ظیقە وەڕەژ   نای

 و هاوػوۆظ و ەپا ی زەضێ ز وذەوە )ژن  كوی هاوػوەضڕ ؿە قەضەةا ؿی و ػەحر و

ةەدێطهاد ەوەم لێتكواخ  زەػذكادە  لی و ،دۆؿەویؼذی نییە ةێر ةەپێـىاظییەوە

 .نەنكییەوە مێطةىوە و لەزای  ةەضا ی وێـذی نایاةی زەػذی كە لەتەڵ ةۆن و
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زانێی ؟ لەكىێ ةذەو ر؟ لەكوىێ   یەكى لحەظ زەكەی    سا امن هەةێر... ةەاڵم    

ةەدێىكطزنی ة طی ە ئەػذۆ كە  دەنسضوػذی و یاضم ةكاخ؟ وۆن ئەضكی دى  سن و

 .! ەتومی ڕەژانە ان پ  زەةطناةێر كطێ )دانىو  و یةەهەضزووكامن  ەتووم

ةێعاضم  و  ەلەل و   سا یف نەةىو كێـە یاض زەزەن   سا یان نەةێر... كەڕئاوا ة   

 .و ظویطةىون... ػەڕەنجا یف جیاةىونەوەیانڕ ر دا زەةێذە ؿەظیادط زەةێ

 لێكجىزاةووىونەوەیە هەض لەػووەضەداوە )هاوػووەضتیطم  نەةووىو، ئەم پەیىەنووسم و   

پەیىەنسیەكی ناواضم ةىو... ةۆیە نەػۆظم زایكوایەدی لوێكەودەوە و نەجوىا ێطم 

ەم )دێوعان ە نەةوىو... ئ ةاوكایەدی... وىنكە هەض لەػەضەداوە هەػذی ژیوانی دێوسا

ة ە اكوانی  ،ظاضەك دێوعان و نەةىو ةەیەكەم ةی اػواظیی ژیوانی هاوػوەضتیطم و

ػەڕەنجا یـوووی زەػووور لێكوووتەضزان ةوووىو..  ژیوووانی لەدوووۆ نەتوووطخ، ةوووۆیە

ةەلێكجىزاةىونەوەؿیان هە ىو پەیىەنسیەك پؼا، وىنكە پەیىەنسیەكی دع وایەدی 

كوى پواضوە دەدوذەیەك جیاؾ ةىونەوە هەضیەكەیان وە لەػەض زضوػر نەةىو... كە

  ەوە ػەض ڕ ةع اضم پەیىەنسیەكیان لێكطاةێذەوە كەود ە ئە الوالوە... ئاوا زەتە كە

حووا ەدی پووێف )هاوػووەضتیطم یەكەیان و ةێ ى ووان كەغ ؾیووطە لەكەغ ناكوواخ، 

  .وىنكە كادێ  پێكیـەوە ةىون ؾیطەیان لێ  نەزەكطز

ە زەظانووو  ئەنجوووا ی  ی  ئەوانەم وووواكرت لە ئوووێمڕ )ةوووالێ ە  ٢٣٦-٢٣٥ الپەڕە -

نا انەو وور یووان  ئەظ ىونەكاوووان پوو  ةڵێوو ەوە، ةەدەئكیووس ؿووذێ  زەةێوور كە

حەمتەن ئەم  ،انكواضم ظەضەوەیو ڕ ئێمە ةەػەض ؿوەپۆلی تۆ  ،حەظناكەی  ةیتؼذی 

ناواضیـووی  دەػولیم ةووی  وووىنكە  ،ؿوەپۆالنە ةەضەو كۆدوواییەكی حەمتویامن زەةەن
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 و ئە ە المواو ،الزەیو  انی  دۆم لو لەالماوەكە الزەی ، ناؿذى  ػەضةەػر نی  دۆ

 ػیؼذمی پێـىو ضەػم و و  ى اضەػەم نى ی پێیە كە زاةىنەضیر و ؿااڵو كە زیس

ضازەزاخ،ئەوەدووا ) وواڵ  نە ووا )دێووعان  نە ووا )هاوػووەضتیطم  نە ووا ... ةێ ى ووان 

هێووعم ضاكێـووانی ظەضدووطە، وووىنكە ةوو   ،هووادۆدە جێووی كووادی كە یهاوػووەضتیطی

ی  ەزەنی )ضەػمی  ضەواجی ظیادطە، وىنكە ئەضك یػەضتیطةەضپطػێذی   سا ە، هاو

 ڕةەتى  هەیە و كەودۆدە ػەضدەدی دۆم و ،قتىڵ ةێر یان نا ،و  ەتوون كە رتە

ظیوانە... هەض وۆنێو   نیف نیوىاە ةۆ ئامطەدوڕ ةۆ پیاوان ؿەقا ی پان و پۆ  ،واخڕ زە

 نكطزنیڕواووواوە ةێوور دەم وژانووی كە وورتە لەتۆؿووەتیطیی قەیطەیووی  ووا ەوە و

لەتە ووسا زەكوواخ یووان نووا! زوام الػووایی ی كەػووێ  زادووۆ ز ووساضییەكی ػووەضپێی

و پیووواو ةوووۆ ئوووامطەخ ئیووورت ئەظ وووىونی پوووێف  كوووطزنەوەم ئوووامطەخ ةوووۆ پیووواو

)هاوػەضتیطم یـیان ةىوە  ى اضەػوەیەكی ئاػوایی... دەاڵە لەظیواز ةىونوسایە چ 

كێـوووەیەكە؟ قەیوووسم ویووویە؟ هەضیەكەیوووان ةەضا تەض كوووی دوووطم ػوووەضپێی 

ةىون لەةێىەژن و ةێىە پیواو... ط ـەػاظییە تەوضەكان پیكەو ذەوە... ؿاضە پزەػذسە

زەةوو   ،زەو ەخ ناووواض زەةێوور ئاػووانكاضم ظیووادط ةووۆ )هاوػووەضتیطم  ض كذوواخ

 ةوا و ةواوك دەضیكوی ةەضهە هێ وان ... جوا   سا ەكانیان ة ط ذەدۆ...  ازام زایو 

 .زەو ەدیف ئەوەیان ةۆ ةكاخ ! كۆدایی

 :مەودوودی ئەبولئەهالی ۆصتامام صییەم: عاهێێی

ئێؼووذا تووىێ لەؿوواهێسم  ا ۆػووذا  ەوزووزم زەتووطی  كە زەضةوواضەم هەنووس      

هەضوەهووا ئەو ئاػووەواضە زژواضانەم لێوویەوە  ،ە زەزو ووریالیەنووی ئەم ؿاضػووذانێذی
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پەیساةىوە كە هەضیەكێكیان جۆضە  ەدطػییەكی لەػەض ژیانی  طەتایەدی زضوػر 

 .نی ػیفەدە ئی ؼانییەكانی  طەڤلەؿێىانس ئە ە ج ە ،كطزووە

 : ا ۆػذا  ەوزووزیی لەكذێتی )الەجاب ەكەیسا زەمەض ىێ   

ەوانی ڕ پێـووو ظانایوووان و و ئەزەب و اػوووذەوانانی مەلؼوووەمەڕ )ئا   ٦١-٦١الپەڕە  -

ئوووااڵم ئیؼەحؼووواظیان لە ػوووەزەم هەژزەیە وووسا  ظانؼوووذیە توؿوووذیەكان كە

ووم ػیؼوذمێكی كوۆن ةوىو ڕ ةەضوو  ،ةەضظكطزةۆوە وەكى پێـرت ئا اژە وان پێوسا

 و زەو ەدوی زەكوطز، ةەكوۆ ە ێكی ظەض كوۆخ و اػذەم كوۆ ە  ەڕ ةىونەوە كە ئا 

و ػووەدذەوە  و هە ى ؼووذی دىنووس ةەكووۆ ە ێكی ظەض ػووعا ،و ةەضةەػووذەوە ظنجیووط

 كەةىاضم ئاػانكاضیی دێسا کػەدذییە دىنسم و ،كەةىاضم ؿل یطیی دێسانە اةىو

نە واةىو...  انكواضیی دێوساڕ ضم كە ئى ێسم تۆ ەوییەكی زەػەاڵدساڕ دىنس  ،نە اةىو

ژیوطم قتوىو ی  م ئەمؼوانەیی كەڕ و ةواوە ةىو لەؿذی ناواقیػی لەزیسڕ  ی پڕ زیسو 

و توؿذی ةەؿوەضم ةوىون...  اػذەكطزنەكانی ظەض پێەەوانەم هعضڕ نەزەكطز... ئا 

ئەوەم ةاضەكەم ئا ۆظدط كطز ةىو نەدى  سەواضم كۆ ە  ەكەةىو كەػەزان ػا تىو 

زواكەودووىوییەزا وەقتەػووذىوانە وەػووذاةىو... وا حووا ی  نەظانووی و ضوزەدەلەو ةووا

لەةەضا تەضیـووسا  ،ان نیوویەڕ و قوواةیلی تووۆ  كطاةووىو كەئەوەم دێیووسایەدی حەقە

وی ووی  انكوواضم وڕ ػووەضانی ةعاودووی تۆ  و ئەزەب و اػووذەوانانی مەلؼووەمەڕ ئا 

 وقوویەم  ێ وڕ انكوواضیی زیووسو ڕ  ا  اوەنووسم تەالن كەودتووىونە كۆ ە كوواضیی تۆ 

دؼذ ی ووظەكان ةىون ڕ ةەتە ڕەژ دەضیكی كەػتكطزنی نىێ و و ؿەو و ،ػیؼذم

یـوووەیی ڕی ی ڕهێ وووانەزیی یەك ئا وووان  كە توووۆ  ةوووۆ ةەیەك كۆ ە كووواضم و
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پیوواوانی  ؾ ةوىون وڕواقیػەكەةوىو.. ئە وان لە وتەضەوە دەضیكووی ػواظزانی ؿوۆ 

... ظنجیطەكان ةوىون كطزنی كۆخ و كڵێؼاؾ لەوةەضەوە دەضیكی دىنس ػیاػەخ و

و  زازتا دىضدی )ئیجتاضیی  و یادییانیف ةەضەو یلەدع ەدی كڵێؼاوە ةۆ ػەضةاظی

و ضاةىاضزنیوانەوە ةوۆ  نەجیتوعازە زەضەةەتەكوان لەكۆؿو  و دەالض ،ػعام ػوەدر

زا او وەكى كۆیلەم ظە ی  كاضیوان  یةەضػێتەضم كێڵ ەكانیان كە  لێىنەها كەػ

كوىلە ەضتی ةەزەػور زەهێ وا، و ةەضهە ی ظەضیان ةە وامێكی كە وی  دێسا زەكطز

 زەػووەاڵدساضان وی ێكووی دوواوەن ئیمذیوواظةىون و پیوواوانی زی ووی و زەضەةە  و

و   یطادوی دۆ وانە و  وان زەػوەاڵخ و ػوا ان و زەیانىوخ هەضوی هە انە لەناو

و ظەض  زەػذاوزەػر ةەحەە پێامن تەیـذىوە... ةۆیە ظەض دىنس ةەضتطییان لێوسەكطز

 ییەم ئەوانوی ڕ زەةىونەوە كە ئەم دێوىضم زیوسو  ػەدر زژم هە ىو ئەو كەػانە

زەةىون.. ةەضەم ئەوةەضیف دىنسدط لەػوەض  پ  قتىوڵ نەةێر ... ئە ان ػەدذ یطدط

وەوػوانەوەم  ةان ەؿەم قىداضةىون لەػذەم و ػەضةەػذی و  ی ئاظازیی وڕ زیسو 

دىانایووان لەةەضا ووتەض زەػووەاڵدی  وی ووی زەػووەاڵدساضان... ةەاڵم هە ووىو ڕەنوو  و

 .طاوم ةەضا تەضزا دێكسەؿكازاكىد

 زەهاخ ػەدذرت زەةىو، ئیؼەحؼاظان لەزادىاظم ئیؼالحی دوطاظان و  لمالن  دا   

ؿووێكی ڕتەیـووذ ە ةەضپوواكطزنی ؿۆ  انكوواضم ضیـووەییان زەكووطز.. دوواڕ زاوام تۆ 

 ضیـەكێـوووكاضم هە وووىو واقووویػەكەم ةەضا وووتەض ةەزییوووسوض یەوە، ةەقووویەم و

طن  ط) ذ ڕحىكمیەوە.. ئی جا ئەوەنسە ضیعپە زەػذىض و زاةىنەضیذیەوە، ةەػیؼذم و

 ووی ػەضةەػووذی ڕ لە ،وەػووذان كە زاوایووان كووطز هە ووىو كۆػوونێ  الةووسض ر

و نەزاةىنەضیور ضێ لەهوی   نەیاػوا ،نەكۆ ە  ە داكەكەػیسا ناةێر نەزەػەاڵخ و
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ػەضةەػذییەكی داك ة طن، زەة  داك ئاظازةێر لەوەم وی زەكاخ  جۆضە ئاظازم و

وووۆن واظم  ةووۆوی نایكوواخ و ۆن زەیكوواخ؟ وووی ناكوواخ وووو كەم زەیكوواخ و و

 .. .ر زەػر لەػەضةەػذییەكەم وەضزاخێلێسەهێ ێر؟ كەغ ناة

و لەهە وووان كادوووسا ةەػوووىوزةىو ةوووۆ ئەم  ػوووەیط )ئەوەم كە  ٨٧-٨٢الپەڕە -

م تەنجێذیوساةىو ڕ توى  هێـوذا لەػوەضەدام الو ذوی و یـوەییە كەڕانكاضییە ڕ تۆ 

ؿوی ةەناوةوان ی ڕن ةوىو، لەم كوادەزاةىو كە ؿۆ پەیسا ةىونی هۆكاضە  ەزەنییەكا

 دوا ژیانی ئاةىوضیف تەؿایەوە و ػەض ،پیـەػاظم هادەكایەوە كە كەودە زاهێ ان

و  ئە وانە كواضی ەضیی دێوطا ،مڕ زەدوی ئواةىوضیی قۆنواؾەكەم توۆ  و دىاض ةواض

انكوواضم میكووطم و ڕ یـووەییان لەقوویەم و زاةووىنەضیذی كۆ ەاڵیەدیووسا كووطز... تۆ ڕ

 ووانی قیە ووی ڕ ةەضظةووىونەوەم ئاػووذی ئوواةىوضم وزا ەػوواظیی وزاهێ ووانی پیـ

 ػەضةەػووذی دوواك كە كووۆ ەاڵیەدی پووێكەوە ةووىونە هۆكوواضم ػووەضەكی ئوواظازم و

ػیؼذمی ػەض ایەزاضیی لەػەض ة یادرنا... ػەض ایەزاضەكان كەودو ە زا ەظضانوسنی 

 ؿاضە پیـەػواظییەكان ةوىونە  ی ظەةەالحی ةاظضتانی ویو پڕەژەم پیـەػاظ زەظتا

قەضەةوا ؿی پوڕەژەم ةەضهە هێ وان... دوا  زاضایوی و ةاظضتوانی و و یاضڕپایذەدذی ة

دا كۆوكطزن لە الز كوانەوە ةوۆ ؿواض  ،ئەوەنسە ةىونە  ە تەنسم ضاكێـانی دە كی

و ةەضهە هێ وانی  اضزەیەكی  ەدطػویساض ووىنكە  لێىنەهوا كەغ تىنوسةەزییو ةىو

ئە ەؾ وایوسەكطز  ،م كاضتەكواناض کوو لەؿاضەكانسا ةىونە كط  وانسنیان واظلێهێ ا

 ،زەض ووان ،ػووىك ا ،پۆؿوواك ،دووۆضاك ،هە ووىو ؿووذێ  لەو ؿوواضانەزا تووطان ةتێوور

ئا ێطم  ،زاهێ انیف هەض ةەضزەوا تىو ،زەةۆوە نطخ ةەضظدط ،پێساویؼذی ظیادط زەةىو

 .ەكانەوەڕ و زەدطایە ةاظا نى ی ژیانی نىێ زضوػر زەكطا
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ةەدە وووواغتىو، هەض وووووی  وػیؼووووذمە ػووووەض ایەزاضییەكە ظەض ووووواوو ۆك    

 ،ی دۆم قۆضخ زەكوطزیةەضمطاوانكطزنی زەػەاڵدی ئاةىوض و مدۆ  زەػذسەكەوخ ةۆ

و پـوووكی )ةەغ م  زاةەؿوووكطزنەوەم ػوووا ان هەضتیوووع وانەةوووىو كە هەض یەكە

و  نەلەػووىك ا پۆؿوواك و نەلە دووۆضاك و ،نەلەزاهێ ووان و نەلە پوواضە ،ةەضكەو وور

دوا زەهواخ ػیؼوذمی وی وایەدی ظەقورت نەلەكوا ەضانی...  واضەػەض، نەلەجوىانی و

هەژاضیف هەژاضدط... ؿاضیف نەیوسەدىانی  ،زەةۆوە.. زەو ە ەنس زەو ە ەنسدط زەةىو

نەزە وا ةەؿوی ظیوادط  الز وف كەػوی وام دێوسا ،ئەو هە ىو دە كە لەدۆة ط ور

 .!لەتىنسەكە ةەضهەم ةهێ ێر

 و ةژ وووىم ػوووەض پیووواوان و ئامطەدوووان كەودە یػوووەڕەنجا ی ئە ە  ەتوومووو   

و دێعان زەةىوایە ڕەنجی زووػو   ةەدێىكطزنی   سااڵنیف هەضوەها... داوەن  اڵ

ووىنكە دە كوی ةەڕەنجێكوی ظەض زەیوانذىانی هەض  ،اة واخڕ ةەضاةەض ةكاخ دوا پێ

ئواةىوضم  ةواضوزەدی ػوەض ایەزاضان و ،دۆیان ةەدێى ةكەن نەك كەػوانی دوطیف

ناواض ئامطەدوانیف كو   ةۆیە ،زەدىاػر هە ىو كەػێ  لەكاضزا ةێر ژیانەكە وام

كەود ەكواض .. ناوواضیف ةوىون هە وان   ێطززاض لە واڵ هواد ەزەضێ و ةێىەژن و و

  .ئیـی پیاوان ةەنیىكڕ یان ظیادط ةكەن

و  ئە ەؾ ةەضەةەضە زیوس ،پیاو و ئامطەخ لەةوىاضم ئیـوەكانیانسا دوێكەڵ زەةوىون)

زم ةان ەؿووەم ئوواظا ،مڕ لەزاةىنەضیوور زەتووۆ  و ڕەوؿوور هە ى ؼووذی لەزیوو  و

و هە ى ؼوذی مەلؼوەمەیەكی  ئواوا زیوس ،كەػایەدیف ئاواظم ػە ام ڕەژانەةوىو

 ی ة  ئا انی دوۆم  زایو  ئەدالقی نىێ هادە ئاضاوە و هە ىوانی دؼذە ةەضؿەپۆ 
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كەغ ... هە وىو  دوعم و،ئەوالز و ةواوك و  ێطز، دىؿ  و ةطا زایو  ةاوك، ژن و و

نى كەم  مەلؼەمە ەض ایەزاضم وو ةعاودی ػ اػذەوانانی زیسڕ پـێىةىون... ةەاڵم ئا 

 ،ئە ە پێـكەود ە ،زاةىنەضیر زەیانىوخ  پێىیؼر ةە پـێىةىون ناكاخ ڕەوؿر و

ئە ە  ،وێوژ وەضتوطد ە لەدە ەن ،هەػور كوطزنە ةەژیوان ،قۆناؾێكی دطم ضاقیتىونە

زە ەم ػووەض ایەزاضم و ظەن وواو  و ئەم ظەلكوواو ،ضاةووىاضزنە نەك ڕەوؿوور نع ووی

 و ڕووةواضم ةەژ وطزا ز ور و و جۆةواض ە، ئە ە ةەهەؿذەزەظەخ نیی ،ػاظییكطزووە

 ... .زەوێر

ةەضموطاوانرت  ،ةەضزەوا تىو ی هەض ؿەپۆ  ،ػیؼذمی ػەض ایەزاضم كەناضم نەةىو   

لەڕاػووذییسا ةەضەاڵییەكووی ةوو   ،زەهوواخ ئوواظازم دوواكی ظیووادط هانووسەزا دووا ،زەةووىو

ػوەض ایەزاضم  ةەناودە كیسا ةەوزەكوطایەوە )ووىنكە زەػوەاڵدساضانی ػ ىوضةىو

قووایمی كىضػووی زەػووەاڵدیان ةوو  دە تووىون، وووىنكە هێووعم  لە ەحكە ووی و

ةەضهە ؼذكاضیان نە اةىو، زوژ  ایەدیەكەؿیان دؼذتىوە نێىان زاةىنەضیذی كوۆن 

ةان ەؿەم ػوەض ایەزاضم ئەوەةوىو كە  ،زیسم نى ی ڕەوؿذی ػەض ایەزاضانەوە  و

 ێ لەكاػووتیكطزن وڕ و ڕەوؿوور  یاػووا نەضیوور و ناةێوور هووی  ػوو ىض كی زیوو  و

 وازام پاضەپەیوسا  ،حەاڵ ە دۆزەو ە ەنسكطزن ة ط ر،هە ىو هۆكاض   ؿوەضیفانە و

زەكط ر لێىەم ةالەػەض حؼاةی ڕەن  وةەضژەوەنسیی وژیانی كەػانی دطیف ةێور 

زەدىان  واة  و واةكەن... كوۆ ە  ەكە هە وىوم  ضەدؼاوە و ئەوانیف هەلیان ةۆ

 اظازم دوواك پووێف هە ووىو ؿووذێكە، پووێف ووژضایەوە كە ئووڕ ئوواوا ػووەضلەنىێ زا

وىنكە ئەتەض داكەكان ةەضژەوەنسیی دۆیانیان  ،و زەو ەدە ةەضژەوەنسیی كۆ ە  ە

 ەةەػووور   انوووام وایە كوووۆ ە  ە و زەو ەدووویف ةەئووواواخ و هێ وووایەج  ئەوە
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ةووىاضم  ئە ە زەضواظەم دە اغكوواضیی و ،واخڕ ةوو  كێـووە زە كوواض ،تەیـووذىون

 ، اززەپەضػووذی كووطزەوە پیؼووكەیی و و ۆك وزەیووان الكووۆاڵنی ووواو  ئەنووانێذی و

هەضكەغ ئاظاةىایە و پـوكێكی تـوذی ةوۆ دوۆم ةكطزایوادە دوایتەدی.. هەض یەكە 

دۆزەو ە ەنوسكطزن...  لەةىاضم ؿاضەظایی دۆیەوە لەػەض حؼاةی كۆ ە  ە كەودە

ێووسانی پ یػایەدی ضەواجزیەكێكووی دووط كەودە ئیووس ،یەكێوو  كەودە ئەضظەمطەؿوونت

ةەوكوطزنەوە و  نی كاضتە و كطزنەوەم یوانەم ؿەڕاة ۆؿوی وؿەڕاب و زا ەظضانس

ئەتەض وی لەػەض حؼواةی  ،دۆم زەو ە ەنسكاخ مطەؿذ ی دا ی  وڕئاػانكطزنی ك

نەضیذی تـذی كۆ ە  ەكەؾ ةێر ... یەكێكی دط  زی  و دەنسضوػذی و تیطمان و

دووانىوم  ،زایە كاػوتكاضان پواضەم ةەػووىو ،لە والوە كەودە  وا ە ەم ػووىوكاضم

و  ئەم ظەضووە تەوكەیە ةوىو ةە غاظیوا دواوام لو  هواخ ئوا ،ىو پو  مطەؿونتػةە

كەػوووێ  نە وووا دوووى  ی نە ژض ووور ةەیەكێووو  لە ا ە ەكوووانی ػوووىودۆضم.. 

تە یاػوواییان ڕ ةووۆیە جۆضەهووا ةوو ،ػووەض ایەزاضانیف زەػووەاڵدساضم ػیاػووی ةووىون

و زظ و  ػوىوكاضم زەضزەكوطز.. ئە وان لە وال لەةەضژەوەنسم ػىو و ػىودۆضان و

و ضەواج پێسانی كەود ە دە   ضوودكطزنەوە!   اضى م دط لەوالوە ةەقڕ و قۆ ت زەجەض 

و ػوا ۆنی قى واض  ئەوم نەزەووىوە یوانە ،جۆضەها ؿێىاظم قى اض كطزنیوان زاهێ وا

 .!كطزن ةلیذی قى اضم ةۆ زەهادە  ا ەوە

و غە تواضم ڕ ضەم توو ةەكوى  زاضایی ةوىو ئاوا هەض هە ىو الیەنێكی ئاةىوضم و   

  .ی ةۆ ػەض ایەزاضان دێسا زەػىدیرنایڕەنجی دە ك ی وػىودە ەن
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كانەم ػەض ایەزاضییسا كە زەػذسض ژم و ضوودانوسنەوە ڕ كان مڕ ئالەم ػەضزە ی م   

 ةووىاض ،هەو ووی یاػووایی ةەڕەنجووسانی جووىا ێطم و ةە ةووىو ، اؿووی ەوەم ضەػوومی و

ضم لەةوىا ،حا ەدی دە كەكەم دێسا ئیؼذیؿالل نەكطاةێر ؿى   و نە اةىو كاخ و

 ةوۆیە ةەضهە هێ وان و ،و یاػوا ئواةىوضییەوە ةوۆ ةىاضەكوانی زەػوذىوض ػیاػەخ و

ةەضەاڵیوی ڕەوؿور .. هەضیەكەیوان  مطەؿذ ەوەم ػىوكاضم ةۆ ػەضةەػذی دواك و

 و پیـەم دط... هەض زضەدذێكی مەػاز زەیوان لوقە كطاةىوە دەوەضەم كۆ ە ێ  كاض

ةووىاضم ئامطەدووان  الػوو ... و پەلووی لێووسەةۆوە و لەوانیـووەوە ػووەزان وووب و

لم یؿوانۆتەضم ومو نەك هەض ةەلەؿفطەؿی و ،ةەضمطاوانرتی  ةىاضم ئیؼذقالل ةىو

اظانوسنەوە ڕ نەك هەضةەجوىانی و  ،ةەضەاڵكطزنی نەك هەضةەػفىوضم و ،پێسەضكطزنی

و  جۆضەكانی لەنوجە  ۆز لەكانی ةۆن و ئیؿطاپێكطزنی ةەػەزان جۆضم پۆؿاك و و

و ڕ امطەدان كطایە  وایەم زەػذذؼوذ ی قوا تەظ هەض هە ىو ؿذێكی ئ ،ؿێىاظەكانی

 .ػەمذە پاضە ةۆ ػەض ایەزاضانی ػەضێ

و ةىاضەكانی زەضدؼوذ ی ا و ػی ە  و تۆضانی... ؿانۆ ػە ا ؿى  ی لەؿفطەؿی و -

 .ییجەػذە

و  ناویان لێ واةىو كوۆیلەم ػونی  ؿواضەو ؿواض م ةاظضتانی ةەئامطەدەوە )كەڕ دۆ  -

 .و ض كذطاوم نێىزەو ەدی ةۆ زا ەظضا ظتاوواڵخ ةەوواڵدیان پێسەكطا... زە

  ووۆز لی جیواواظە... پۆؿواكی ئاهەنوو  و ؿواك وۆكاضتەكوانی ةەضهە هێ وانی پ -

 پۆؿواكی كەنواض زەضیوا و پۆؿاكی  ا ەوە و پۆؿاكی نىػونت و پۆؿاكی زەضێ و

ؿووێىەم زووضیوو  كە هەضیەكەیووان  ان... هە تژاضزنووی ضەنوو  وڕ تە ػووەیطان و
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)پۆؿوواك ةىو ةەاڵم  ..ةێوور ەضیووعەم ج ؼووی پیوواو ىت ادیؼووێكی كێـووكطزنی ؾ

 .!!زەضدەضیف ةىو

و غیـىەم  لەنجەم ةەناظ و دطیقانەوە و دێكەاڵوم ظەضزەدەنە و ئاهەن  و ةۆنە -

 ..ئیؿطاكطزن

ئەزەةووی  جوو ؽ و دووىلی ز ووساضیی و ،و ڕەژنووا ەم ةالتووۆكی تۆتوواضو كذێووث  -

 .. ەكـىن

وودوی ڕ امطەدێكی نیوىە   و و ەم كە ەنسكێـوی ئوذێكال ی هەض هە وىو ؿوڕ  -

 ..پێىەةىو

هی  ةىاض كی ژیوان نە وا ئوامطەدی دێوسا ئیؼوذیؿالل نەكطاةێور... نەةاػوكطاوانی 

و زووكوان... هەض  زائیوطە نەؿوەقام و ،و ػوەیطان ە نەئىدێو و وێـوذذانە ،ػەضێ

هە ىو ؿى  ێ  ةىوە  ایەم ضاوكطزنی پیواوان... ةەئامطەدوان پواضەم پیواوان دەضج 

ػەضیەك انی ػەض ایەزاضانی ػەضێ  ەضزووكیـیان لەدع ەدی پاضەزەكطا، ڕەنجی ه

هیەیان ئیفالػی نەزەكطز.. هەضیەكەیوان  داوەنی ػەزان كۆ نانیا ةىون و ةىو كە

 .ػەزان لقی دطم ل  زەةۆوە زەیان و

 داكە پەنوایەكی كە ،ةىوةىوە ةادی ة  پەضژی  و ة  كەغ كە كۆ ە  ەم زا او   

و  ةذىانێر ةەضژەوەنسییەكانی دۆیی پ  ةناض ع ر زیس  اةىوم دۆم ل  پەنازاخ و

و ةو   ی ةەهێع وانی ی زاةىنەضیذە كۆنەكەم ةىو كە ڕەژانە زەكەودە ةەضؿەپۆ ڕ دێ

ػوىپام غەضە طە وی  كە ،ئا انی نى ذىاظیی ػەضةاظتە ؿوەیذانییەكەم ةەضا وتەض
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 و ظانؼور و هەةىو، لەهە وىو  ەیسانێكوسا كەودتوىوە لەؿكطكێـوی لەمەلؼوەمە

 ،یوسا لەهە مەدنزنوسا ةوىوضئاةىو و زەػذىوض  هەض وەكى كە لەػیاػەخ و ،ەةسائەز

 ،ضایوسەزا الیسەزا و ،لەهە ىو الیەكەوە نى ذىاظم دەن ی ةەكۆدذىاظم هەلە یتىو

 . ذەوەڕئاػەواضم زەػ وناكی داضیكی الزەزاخ وڕو  هەض وەكى كە

نییەكەم قەنواغەخ ةەدىا قەػەم ظیطەكی ةكىژ لەوەزایە كە ظەض لێعانانە قىضةوا   

ئواظازانەؾ  دەػلیمی ةێر و دۆم ؿێىەم كىؿذ ی دۆم هە تژ ط ر و پێتكاخ كە

  . رڕڕەظا ەنسیی دۆیی ةۆ زەضةت

ئە ووام پیاوەكانیووان، هە ووىو ئەم زیوومەنە  ،)ئەوە حووا ی ئامطەدیووانە  ٣٩-٣٧الپەڕە  -

 ظیووادط زەیانذوادە ػووەض وڵێؼووی جوو ؽ و دطەؿوێ ەضانە ظیادطیووان زەهطوژ  ێوور و

ةەزوازاوىونی، وىنكە حەظم ئاژە ی پەن  دوىاضزووم نواخ كە ئەو  تطةىون وهۆ 

ةەدەئكیووس  ،هەضظانووی زەةی ێوور و یڕاظاوەیوو هە ووىو ئووامطەدە ئوواوا ةەػووفىوضم و

كڵونەم حەظم ػەضكەؿوی  ةەزییمەنێ  زاناكەو ر و ،ةە ى اضەػەیەك ،ةەلەؿێ 

و  اضەػووەو جووۆض كی دووطم  ى  هەض زاوام یەكێكووی دووط یەكێوو  زانووا طكێذەوە و

ىزەةىونێكی دووطە...  ئە وویف وەك هەض ئووا ،زیمەنووی دووطم دطەؿووێ ەدط زەكوواخ

 ازەڕ ةە ىزەةىو ةاظەهطیف ةێر، هەض ئەوم زەو ور و جەػذەیەك كە ةە اززەیەك ئا

 ،ضاهێ انی دوطن م ظیادط.. ةۆیە ؿەیذانیع ەكانی مەػاز هەض دەضیكی زاهێ ان وڕ ة و

ةڵێؼوووەم ج ؼووویف هەض  ، ەوەظیادطیوووان لێسەكێـووو هەض دی ىودطیوووان زەكەن و

پەكووی زەكەو ووور... ةەاڵم ئەم  لەظیازةىونووسا زەةێوور دووا ئەو كوووادەم جەػووذە

دطەؿی ەضانە هەض ةەضزەوا   ونىێ زەة ەوە  لەؿفطەؿی، ملیم، ؿانۆتەضم، كذێث 



 

111 

و هوىضوژ  ەض ...  هانسەض ئەزەةی  ەكـىن و ،و ئا ێطم ج ؼی ڕەژنا ە ،و تۆتاض

كان ئەوەیە كە ةەم هۆكواضانە دی وی ج ؼوی تەنو  ةەهانەم ؿوەیذانیع ە ػەیطە كە

كە سەكەنەوە!! ئە ە ناونانی ؿذە ةەپێەەوانەوە ... وىنكە حەقیقەخ ئەوەیە كە دا 

 و بو مێوو ظیووادط ةتیرن وور ظیووادط زەویؼوورت ر... ئیوورت ئە ە چ ؿووااڵو كی  ەكووط

وەواؿەكاضییە كە كۆ ە  ەكانی تطدۆدەوە؟ ئە ە چ نەدـەیەكی توەوە كە ئواوا 

پەیىەنووسیە كۆ ەاڵیەدییەكووانی هە ذەكانووسووە؟ ئە ە چ  ڕەوؿوور و ىنەضیوور وزاة

اػذە كطزنێكە كە ڕ و ئا  )هىنەض  كە كە لەةەزكاضیی ظیادط نادادەوە؟ ئەوە چ ئیساضە

  .ض عم دە كی؟ ؿەضەن و   ێر لەػەض پاوەنی ڕەن  وڕ ظل زەلەوە وی ێكی تەزە

هێـووذا  - حەظم ج ؼووی غ وو هەوە ةەضەاڵكطزنووی هەوا -ئەم پەدووا كىؿوو سەیە    

كووۆ ە  ە  نەدەوەكووان هە ووسەكۆ ێر و هێـووذا جەػووذەم تەل و ،لەةووطەوزایە

و ڕەنجوی ة یاد ووانی كۆ ە  ەكانیووان  لەدىانووا ڕەژئاواییەكوان تەنووسەڵ زەكواخ و

ژوو زە   ئەم پەدایە ةەنواو هەضتەل و نەدەوەیەكوسا ةەوةتێوذەوە  ێ ،كە سەكادەوە

 و وظەم ژیوطم و  ێ ێر! وىنكە هەضووی هێوعڕ ەیةەز  یاییەوە ز ،حەمتەن زەیذاخ

پێرشزە، ئەم ةەضەاڵییە ج ؼیە زەیفەودێ ێور ...   ایەم  انەوە و جەػذەیی هەیە كە

دێوط لەدوۆ زەةی ێور؟ ووۆن دىانوام  ئیسم كوۆ ە  ە ووۆن ئاػوىوزە زە ێ ێور و

 ئاوەزانكطزنەوەم ػەضظە ی ی زە ێ ێر؟ كەػێ  ئاوا نقوىو ی ئواضەظووم ةێور و

ەدێ ێر، وۆن زەدىانێر پاضػەن  ةێذەوە و ةتێذە ئوا ێطم ڕ م ج ؼی ضایوێژ  حەظ و

ی ة  ئا انی ةەضەاڵیوی  ةەكاضم ة یاد ان؟ كەػێ  ةەالػەن ی كەودتێذە ةەضؿەپۆ 

ةەزەیوان  ،ةەهەظاضان زیومەن هىضوژانوسنی ،ؿوااڵوم دطەؿوانی ڕەژانەم ج ؽ و

و كذێوث  دواةلۆ ؿانۆم و و  ە و ملیم و هۆكاضم زیذ ی حەقیقەدی لەؿی ئامطەخ و



 

111 

 ةەجۆضەهوا ةووعاوخ و جۆضەهوا ػوە ا و  ۆػویقا و توۆضانی و و تۆتواضم دەلیوؼ و

ةەهە ووىو  ةووۆن و ةەضا ەم ػووەضن  ضاكووێف و جلووىةەضتی دووایتەخ و تەوخ و

 و ؿوەو و لەظەدی ج ؼە ێذی .. كەػێ  كە ڕەژانە نقى ی وێژیؿێىاظەكانی  ێی ە

زایە وۆن زەدىانێور هوعض و  ەن ی ئا ازەؿ ؿۆخ و ڕەژ لە ةاوەؿی لەؿفطەؾ و و

 مێطةووىون، ةووۆ ة یاد ووان و ةووۆ ظانؼوور و ڕةیووطم ةذووادە تە ڕەنوو  و ژیووطم و

  .اػذەكطزنی پاضػەن  ةۆ ضاقیتىون؟ڕ ئا 

 ووی لە  ووساڵ ڕ نەدەوەیەك ظیووادط  )مەضەنؼووا لەهە ووىو وواڵخ و  ٧٣-٧٢الپەڕە -

كادێو  جەن وی جیهوانی یەكەم ضوویوسا ووو  ،نەظەكوی هانوسا دؼذ ەوە توطخ و

ػوا ی  ،ا تىو لەػەض یەك ژ اضەم زانیـوذىانی مەضەنؼوا لە كە توىونەوە زاةوىوػ

هەض مەكەم مەضەنؼازا ژ واضەم  ٨٧پێف جەن ەكە لە دەنها ةیؼر هەض م لەكۆم 

لەزایكتىوان لەژ اضەم  طزووان ظیادط ةىو! لەهەض مەكانی دطزا ض وژەم  وطزوو ةوۆ 

  ووساڵ  ١١١)وادە دووا  ةووىو ١١١ا١٧١، لەهەنووس کییان ةووىو ١١١ا١٣١لەزایكتووىو 

جەن ی جیهانی یەكەم ضوویسا مەضەنؼییەكان  كە ،كەغ زە طز ١٧١لەزایكسەةىو 

ان ئەم نەدەوە ةەناوةوان ە كواضی ەضە یوكەود ە حا ەدێكی پـوێىم دەواوەوە، زیذی

ان یوكەضم نییە! زیذیڕ پیاوم ؿە م ةەغ تەنجی جەن اوەضم ةۆ پەیساناةێر وڕ ةەة

ا تەنجیان ظەض ل  ةكىژض ر لەهێطؿوی زووە وی زڕ ئەتەض لەقۆناؾی یەكە ی ؿە

و ػووەضوەضم وواڵدەكە  ئووااڵ زوژ  ووسا پیاویووان نا ێ ێوور ةەضتووطم لەنیـووذیامن و

ةكاخ... ئە ە وام لێكطزن ةكەونە هانسانی   وساڵ دؼوذ ەوە.. حكوى ەخ هە وىو 

 ،و نىػوەض ةیط ەنوس ، زەظتاكوانی ضاتەیانوسن وڕدؼذەتە دىانام دۆم لەهانسانسا

ػیاػوەخ هەض هە وىو  اضةێژەكان كەود ە هاواض و زاز.. پیاوانی زی  وو ود ؿاغیط
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 ،حەاڵڵ ضەوواو  ەكەن .. زەیوانىوخ، حەضام و   ١)زاوام   ساڵ دؼذ ەوەیان زەكطز

ةەپێی زاةىنەضیذی نى امنە! تىێ  یاػاییە و ،ض     ساڵ ظیاز ةكەن ؿیاوەۆ ةەهەض ج

  ساڵ ةوۆ  ضەحمیان ةەكط تسەن وةا ئامطەدان  ، اضەكطزن  ەزەن ةە پەضزەم كەێ ی و

 ػوەضةەظییە و نیـذامن ةوذەنەوە! ئەوم ضەحموی ةەكوطێ زەزاخ جێوی ؿواناظم و

 .ػەضظەنـر كطزنی نەك تلەیی و ، ایەم دەاڵدكطزنە

 ،ئەوەنوسەم دوط ةەضەاڵیوی ج ؼوی دؼوذەوە ناكاوەؾ زە ةێ ى ان ئەم ةاضوزەدە   

ەیانسەپطػووی ةوواوكی كووۆ ە  ەؾ  ن زائیووطەم نفووىغ )زەو ەخ و ةەدووایتەدی كە

 ؟ .  سا ەكە كێیە

ةەػوەض كەػوایەدی تەنجوی مەضەنؼواییسا  )یەكە ی  زیاضزەیەك كە  ١١٣ الپەڕە -

نە وانی هەػوذی  ةەضەاڵیوی و هاخ، زوام ئەوەم ئواوا حەظم ػەضؿوێذی جو ؽ و

 ظیازةىونی نەدۆؿی ػێكؼی لەناویانسا ئەوە ةىو كە دىانوام هعضیوی و دێعانی و

ەوە زازەةوىو... ةووۆیە لەزوام جەن وی جیهووانی یەكە ەوە جەػوذەییان لەكە تووىون

هەػووذیان زەكووطز ةەژ وواضەم ةەغ ػووەضةاظیان ةەو  ىاػووەمادانە زەػوو اكەو ر 

ةووۆیە ناووواض لە ەضجەكانیووان كە كووطزەوە... ئە ە یەكجوواض  ،ؿووذىونڕكەػووىپا زای

یوان وەنوس  و  ەضجێو  ضوویوسا.. هەض جواضە جواض  ضووی ەزا.. ةە كى ظیادط لەوىاض

                                         
(ر مااەنە   ااەر  ها دککذوو  ە رە   ااەر  رەذرەک اىو    دااەکرر 9318(رور ەاا ئز اەا )9:>1ئەڵەانیاا رە )  (1)

ر ماااااەەۆێ حیاااااى ەەە ئەڵەانیاااااا ا داەدااااار و رماااااەذ ( کە   اااااکذر اااااا دە ئەنرااااا و   رهاااااێ333;9;( ذ  )9317رە )

  ە  ە  داەک یەنا  نرر  مىەدا و ع ر ق و ئەرکدقیا ورەگک ە.
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...   ١)ةذووىان  ػووەضةاظ ةەقەزەض ژ وواضەم پێىیؼوور ة ووطن ێكیووان الزەةووطز دووا ەضج

هەض وەكى تەض ی پێىە كە پلەم تەض وا  ،اػذانەیەڕ ةەڕاػذی ئە ە پێىەض كی ػەض 

وظەم  ئە ەؾ وایە و وضزەكوواضانە نیـووان زەزاخ كە ،وضزەكوواضانە نیـووانسەزاخ

  .ژیطم لەئى مەدی مەضەنؼاییسا ةەضەو نە ان زەوێر و یجەػذەی

ةەضەاڵیووی  ەزەنێذووی  ؿووااڵوم جوو ؽ و )زووە ووی  كاضەػوواخ كە  ١١٤ الپەڕە -

ؿیطاظە پؼانی ةىو، كە ئیورت  ػەضزەم ةەػەض مەضەنؼایسا هێ ا، دێكـكانی دێعان و

  .هەػذی ئی ذیامم دێعانی لەنەوەكانیسا نە ا

)ئووى مەدی مەضەنؼووایی وەكووى وودووم ئەوە  وواوەم ؿەػوور ػووا ە   ١٣٢ الپەڕە -

لەظەض  ،وىنكە   سا یان ةەژ اضەم ةەغ ناةێور ،زەكاخ زانیـذىانی كەمةەضزەوام 

 ،ام ژ اضەم لەزایكتىوانڕ ام ژ اضەم  طزووان ظیادط ةىوە لەدێكڕ لەم ػااڵنەزا دێك

لەهەنس   ػا ی دوطزا ژ واضەم لەزایكتوىوان  ،لەهەنسێ ػا ی دطزا وەكى یەك ةىون

لەكادێكوسایە كە ژ واضەم   كی ظەضكەم لەژ اضەم  وطزووان ظیوادطةىو.. ئە ەڕةەة

زا ژ واضەم زانیـوذىانی ١٩٣١لەػا ی  ،جالییەكان لەمەضەنؼا هەض لەظیازةىونسایە

  لێوىن ٣ظەضی ەیوان  ىػوى امن    )كە کانژ اضەم جالییە ، لێىن ةىو ٤٢وواڵخ 

                                         
رە جەنڕاااە جیهااااا ە ذوور ااار  رەەر  اااا ناداااااە ااااىو   ەرەەەنزاااە کە ئەو کەمااااانە  اااا   ذراااانە مااااەە ا  و   (1)

ەغکدباااااال و مااااااە  ا   و  ە  ە   ماااااەە ا     –اەصااااار ە  صاااااە رها ە ذرکە  جس اااااییە  رە ر  اااااا ورەذرگاااااک  

داااو   اااىو   اە یاااور  جس ااییە و  زضااەا رە ر  اصاایا  نەذە ااىوا  ەەااان ىو ەە اااو  اااىو  زضااەا رە ر  اا ال 

 ااش ر ر نەاىو ىواا

(صااااار  جااااااێ صااااا ر هە ماااااەەۆێ حیاااااى ەەە رەەر  اااااا کە  ەمااااا ال کاااااکذ رە  ەە ذوو 9311اەەر ماااااەەکر کە رە )

ذ کە  نر   اخەنەور ئەگەەکا  رە   ااى ەذن یە ماەەی نال نااو  نر   ذریەنەورر ذ و   کک  3ئارکرەە رەەر   ال 

 صە ەنرررەە ط ازەاا
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واخ لەكۆدایی ػەزەم ةیؼذە سا مەضەنؼیەكان ڕ ئەتەض ةاضوزەدەكە هەضوا ة ،ةىو

 ! .زەة ە كە ی ە

ةەغ...  )كەغ وانەظانێر كە ئە ە هەض حا ی نەدەوەم مەضەنؼایە و :١٢٣ ەڕەالپ -

ئە ە حوا ی هە وىو ئەو تەل و نەدەوانەیە كە ئەو زیوسە مەلؼوەمیە ئەدالقیویە  ،نا

  .اػذەیان زەكاخڕ ئا 

ةواةەدێكی  ،ؽ  لەؿواضم زیرتەیذوی ئە طیكواطی)ڕەژنا ەم )مطم پ  ١٣٧ الپەڕە -

ئەوەم ئێؼذا لەناو انسا ضووزەزاخ لەكە تىونەوەم  یسا هادىوە ادی ةەوكطزەوە كە

 هە یـوەیی و - دەؿەنە كطزنوی پەیىەنوسم ظەضةىونی دەاڵقسان و هاوػەضتیطم و

هە وىوم ةە و ەیە لەػوەض ئەوەم كە  ،ئامطەدوان ناؿەضغی نێىان پیاوان و - كادی

وضزە  وىنكە حەظم توؿوذی وەوەنانەوە وان وضزە ،ەی ڕ ئێمە ةەضەو ئاژە ێذی زە

 هەػوذی پاڕاػوذ ی  واڵ و ،نەوەم نوى امن جوڵەوم ةوۆ ؿولكطاوە ،ەمح زەةێوذەوە 

و  دیان ةۆ ةەضزەوا تىونی ؿاضػذانێذی دەضیكە لە هوعضڕەئی ذامم دێعانی و ظەضوو 

 ةەپوێەەوانەوە دە كوی ظەض الئىةوالی پەضوەضزە زەةو  و ،هۆؿی دە كیسا نوا ێ  

و  كوۆ ە  ە اضػوذانێذی وةیط لەوەناكەنەوە كە واضەنىوػی ؿ ،تىێ ةەهی  نازەن

  .واخڕ حكى ەمتان ةەضەوتەؿەػەنسن نا 

 وانە ئەدالقیویە و ئەم ڕ )تۆتاض كی ئە طیكایی هۆكاضەكوانی ئەم زا  ١٢٩ الپەڕە -

زە و   ػو  هۆكواضم ؿوەیذانی ةەضپطػوی ئەم  ،یەم ةاػوكطزووەیةەضەاڵییە ج ؼو

ی  و ىدەنیو هەضػێكیان زەوضیان كە ،ةىونەدە واقیػامن هە ىو دطاپەكاضییانەن كە

   ەدە زەظەخیژیانیان ل  كطزوو
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كە زەةیرن ور  ،ئەزەةیوادی ةەضەاڵیوی ج ؼوی یەكە یان  زاةىنەضیذی زاو  نیؼوی و

دەؿووەنەم  ظەض دێووطا ،جێتووایەخ لەزوام جەن ووی جیهووانی یەكە ەوە ظەض ةووۆدە

 .ةەهە ىو جۆض   ةەوزەةێذەوە كطزووە و

و  نەك هەض لەدطەؿوانی حەظةەضزەوام  كە ،زووە یان  میلمی دیالغوی ػوی ە ایی

 .ةە كى زەضػی كطزەوەیی لەػەض نیـانسەزاخ ،ئاضەظووزایە

 و  ئەوەؾ لەجلوووىةەض  ،ػوووێیە یان  زاةەظی وووی ڕەوؿوووذی ئامطەدوووان ةەتـوووذی

و ج ەضەكێـوووان و  هە ؼوووىكەودیانسا زیووواضە كە ػوووفىوضییان ظیوووازم كوووطزووە

 .دێكەاڵوةىونیان لەتەڵ پیاوانسا لەظیازةىونسایە

 ەن وڕ لەةووطەوزان.. ئەتەض ئوواواة - لەم ڕەژانە انووسا - ۆكوواضەم مەػووازئەم ػو  ه   

ە  ەػویەێذییەم ئوێمەؾ وەكوى یی یان لێ ەتیط ر واضەنىوػوی ئەم ؿاضػوذانێذڕ 

یووان وەكووى واضەنىوػووی  ،واضەنىوػووی ؿاضػووذانێذی ضە انەكووانی لوو  ز وور

و هەوەغ  هەوا نقووى ی زەضیووام حەظم ػووەضكەؾ و ەكانی دووط كەیؿاضػووذانێذی

 توۆضانی و ػە ا و ؿەڕاب و و ڕەژیان دەضیكی ئامطەخ  و ؿەو ةىون و پەضػذی

  ا ونەان یؿاضػذانێذی هەض پاضػەن  نەةىونەوە دا ناةىوخ ةىون و ، ۆػیقا ةىون

 .كۆدایی هاخ .لەناووىو 
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 الغاطئ(: )بن  هبێالرخم   َّهائیغ دكتۆرە چوارەم: عاهێێی

كە  غتوسالطحم  حغائیـوذوۆضە ئێؼذا تىێ ة وطی  لەؿواهێسییەكی پعیـوكی زك   

زەضةاضەم ئەوەم ةی وى ذی لە )تیەن وا م پوایذەدذی نە ؼوا كە ةەنواوم )ضەتەظم 

    ىەیە دۆضاتە  ێرڕ ػێیەم ةە

و ظضومم واهوادەپێف كە لەپـوىوم ڕەژم یەكـوە مەزا ةەومە ػوەضزانی  ةاض)...

ن ووا زەژم..   وویف ە م كە لەئەدطامووی ؿوواضم تییڕ دووادىونێكی پعیـووكی هوواو 

 كەم زەضتوام ڕ  ا كە هواو ڕ ەك ةىو  انوسووةىوم... ةەاڵم وەنوس ػوەضم ػوى هەمذەی

پاؿوان  ،لێكطز ەوە و ظەض پەلەم ةىو، پەدادەیەكی ةەزەػوذەوە ةوىو پواكی زەكوطز

 .لەوێ زانیـذی  ةەلىدفەوە مەض ىوم لێكطزم ةەضەو  ىةەقەكەم و

 وام، ةووۆیە وودووی  یةی وو  وو  ةەال ەوە ػووەیطةىو كە ئوواوا هۆؿووی لەوە ةووىو كە   

 دەػەوضخ نەزەكطز ئاوا مبتی یر؟ زكذوۆضەیە و ڕەژم پـوىوزانی یەكـوە مەیە و

 ..لە ىةەە دەضیكی وێـذلێ انە

ئە وووام  ،حوووا یم ةەپێكەنیووو ەوە وودوووم  ڕەژم یەكـوووە مەیە ئەوە زەظانوووم و -

ظانوویم   ەؿووؿى تىونر لە ووىةەقە كە لەتەڵ ئەو  انووسووةىونەم هەمووذەكەخ كە

 .ەیطەوۆنر ةطزەػەض... ئە یانم پ  ػ

وودی  ئەتەض ةەپوێەەوانەوە ةذتی یوایە ڕاػوذرت زەضزەووىو... كواضكطزن لەڕەژم    

دوواكە هەلووی  یەكـووە مەزا الم ئووێمە ػووەیطە، ئەوەم كە زە تی یوور پێووىەم ئە ە
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لە ىةەە دۆم  ەؿوؿىوڵ ةوكەم ... ئە ە جوۆض كە لەواضەػوەضم  ضەدؼاوە ةۆم كە

ۆ ە ێوو  دووادىونی دووطم هەضوەهووا ك ،پـووێىییەم  وو  زەیەێووژم ەحەدی وڕ ئەو نووا 

 . عم هاوض م كە ئەوانیف ئاوا  ەؿؿىوڵ زەة ڕ ةە

پـێىییەیم پطػوی لەكادێكوسا كە ةواضوزەدی  ەحەدی وڕ كەزەضةاضەم هۆم ئەم نا  -

 .زا ەظضاوە كۆ ەاڵیەدی ئامطەدی ڕەژئاوایی هێسم و

ةەئوواهێكی دە توواضییەوە وودووی  پـووێىیی ئووێمە لەو جووۆضە نیوویە كە ئامطەدووانی  -

هاودە وانم ئەو هەػوذەیە كە  ەحەدی  و  وڕ نوا  ،ەژهەاڵدوی دوێكەوخەوم ڕ ڕ پێـ

پێـوونزم نووى ی ػووەضزە امنە كە  ال ووان زضوػووذتىوە كە ئەنجووا ی پێـووكەود  و

و ةایۆلۆجیووام ئامطەدووان وەكووى هۆؿووساضم  مؼوویۆلۆجیا ظانایووانی كۆ ە  اػووی و

دی ػوەڕەنجا ی لێكوۆ ی ەوە و ةەزوازاووىونی حوااڵ لە )ئی عاض  ضایان ەیانسووە كە

انكاضییەكی لەػوەضدۆ ڕ ةۆیان زەضكەودىوە كە تۆ  ،و مەض انتەض ئامطەدانی كط كاض

جێتووایەخ  ،لەػووەضەدازا ظەض ػووەضن  نەزضاوە ،لەكیووانی ئەو ئامطەدووانەزا ضوویووساوە

وازەظانوطا كە كە توىونەوەم   وسا تىون لەنێوىانی ئامطەدوانی  نەةىو، ووىنكە هەض

 ةوۆ ػەضپـوكی دامطەدوان دۆیوان كە ذەوە ڕ و پیـەزا هۆیەكەم زەتە داوەن كاض

 ،زەیانەو ر زووتیان ةن یوان نوا، ووىنكە ظەضی ەیوان نایانەو ور   وسا یان ةتێور

و پێوىەم دەضیو  ةو ،    ساڵ ةذەنەوە نایانەو ر لەتەڵ كاضكطزنسا زووتیان ة  و

وىنكە كاضم ةەضزەوا یان لەزەػر زەوێور و جێ یطنواة ... ةەاڵم زوام ضاپطػوی 

زیطاػوووەكطزنی وضزەكووواضانەم هۆكووواضم  ئەنجا ەكوووان و ظەض و دى  وووسنەوەم

كە تىونەوەم   ساڵ دؼذ ەوە لەناو ئامطەدانی كط كاض و مەض انتەضزا زەضكەودوىوە 
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 كە هووۆیەكەم ئیذذیوواضم دۆیووان نەةووىوە، ةە كووى دىوؿووتىونی نەظەكیوویە و

 نەزەظضاوەدەوە... ةەدى ژی ەوەم  وىدذەةەضم زەضكەودوىوە كە واضەػەضیـیان ةۆ

ةوۆیە هە وىو  ،نەةوىون كانی نەظەكی )الػقم  ةەهۆم نىقؼانیەكی لەؿەوەحا ەدە

انەوە پەیساةىوە كە ةەػوەض ڕ تۆ  ولەضایان وۆدە ػەض ئەوە كە ئەم جۆضە نەظەكییە 

ةەئەنقەػر ةىوةێر  كە -ئەغؼاةی ئامطەدە كط كاضەكانسا هادىوە  و ژیطم و جەػذە

هۆؿیان هەض لەوە ةىوە  ،ووەزایكێذی ةىاضز دۆیان لەزووتیانی و - یان ةە ەةەػر

 .ةەؿساضم ةىاضم كاضكطزنی پیاوان ةكەن و وەكى ئەوان یەكؼان ة 

یاػووا  ىضییەوە پـووذیان ةەویووضظانی  لەالیەنووی دەظانایووانی ةایووالۆجی )ظی ووسەو     

وادە ئەضكووی  ،توؿووذیە ةەػووذىوە كە زە وو   )ئەضك ئەنووسام زضوػوور زەكوواخ 

، ةوۆیە كە  ١)دەكانی  ێی ەیی لەحەووازازایكایەدی ةىوە ةەهۆم دەل  ةىونی ػیفە

 .واخڕ واظ لەزایكایەدیەكە زەهێ ێر جەػذەم ةەضەو جیهانی پیاو ذی زە

ئەنجوا ی  ئەظ وىون و ،ەوە توطیامنە كوۆ ی ن ظیوادط لەم ئەتەض وۆڕاپاؿان پؼون   

ةووۆیە ةەز  یوواییەوە ةەاڵم  ،دى ژی ەوەكانیووان تەیانووسی ە ظیووادط لەوە دوواقیكطزنەوە و

ؼذەكطزنێكیـوووسا ضایان ەیانوووسووە كە نوووعیكە ةەم ظووانە ضەتەظم  ى لەتەڵ هە 

ئە ەؾ ػیفەدی  ێی ەیوی  ،ەضیكە زەضةكەو ردنەپیاو   ػێیەم )نەئامطەخ ةێر و

 .لەو كەػانەزا زضوػر زەكاخ كە وەظیفەم حەووایەدی زەةی  

                                         
ئاا ەە ا دىونەهانیااا  اە ئە ااانەەەور ورهااى یاا   نە ااێ ذرکەەاارر ذرصااز ن   ووەدااا ە یااى نەە ئەور   مااە   (1)

اااااەەور کە ئەو   رەاەە ئەور  ااور داااااا  اەیاااااى  نیااااایە و ذ ەودناااااانە ااور داااااا  و ەە کە ذ ەک  اااااال اااااا   ەە  ااااااەە  ذرها

 یەڵق ىو ە میفەەەەەها ە ذ ەکە حەوو ..
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 ،لەظەضالوە ةەضهە ؼووذكاضان ڕاػوور ةووىونەوە و وەنووسی  پطػوویاضیان ووضژانووس   

حەظزەكەن   سا یان  ظەضی ەم ئامطەدانی كط كاض حەظیان لەنەظەكی نییە و لەوانە 

ةتێر... یان  كۆ ە  ەم نىێ ئیػذیطان ةە وامی زایوكە كط كواض زەكواخ و  وامی 

كواضكطزنی ةوۆ  یذی وایاػا هەلوی ض كذؼوذ ی زایكو و  ا ەوە زەپاض ع ر و لەكاض

طەدووان لە ووا ەوە ةووۆ ضەدؼووانسووە ... یووان زەیووانىوخ  ظە ووانی هوواد ەزەضەوەم ئام

ةەاڵم  ،ةوىوەڕ كاضكطزن ناتادە وەنوس زەیوان ػوا ێ  كەوەنوس نەوەیەكوی پێوسا دێنە

 .دە ەنی ػیفەدە  ێیی ەكانی ئامطەدان هەظاضان ػا ە ... هەض ناژ ێطض ر

ظانایان وەاڵ وی ئەم پطػویاضە تى انانەیوان وا زاوەدەوە كە حەظكطزنوی ئوامطەدی    

ێ ةوىوە ... دوطغ ودە وی ڕ  ێكوی تەوضەم هواو كط كاض لە  سا تىون هە یـە دە

هیوورت كەهووی  یاػووایەك ةەدەواوم ةوو  دە ووی  ةەضپطػووێذی و كووۆ ی قووىضغ و

داوەن كاضەكان دوا كەیوان  وىنكە ئەوە زیاضزەیەكی ةە  ەنەویؼذە كە ،نەكطزووە

 .زەػكەو ر ژنی  ێطززاض یان زووتیان و داوەن   ساڵ نادەنە ػەضكاض

ئەوە ضایوسەزاخ كە  ،اوەڕ كە ئەم ػویفەدانەم دێوس توۆ ئە ام كىضدی ئەو  واوەیە    

یەكؼوانی  ڕاػذە ئەم  اوەیە كىضدە، ةەاڵم هەض لەم  واوەیەزا ڕەنجوی ئامطەدوان ةوۆ

 ،ەضەقوانەم ةەضزەوام ةەدۆوىانوسن ةەپیواوانلػوىوضةىونێكی كە ةىون ةەپیاوان و

ةی و ئەغؼوا اػذەم ئا ازەةىونێ  ةسادە جەػذەڕ وایكطزووە  ێـ  هە ىو جۆضە ئا 

 .ەنڕ ةەضەو جیهانی پیاو ذی ة ئە ەؾ وایكطزووە ظەض دێطا ،ئامطەدان

دا ئێؼذاؾ واوز طان ةەةایەدەوە ػۆضادی پێـنزم ئەم  ەػەلە زژواضە زەكەن،    

انكاضییەك زەكەن كە لە ێی ییەدوی ئامطەدوسا زضوػور ڕ زیطاػەم هە ىو جۆضە تۆ 
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لەحا ەدەكانی  ،سەكۆ  ەوەةەةایەدەوە ئا اضەكانی نەظەكی وەضزەتطن و لێی ،زەةێر

 پەك كەود ی كۆئەنوسا ی ظاوظ وی ئامطەدوان و ػیؽ ةىون و ،ؿیطنە ان ،نەظەكی

 .هطام ەوەەژنا ەم )ال ڕ كۆدایی لە .هەضوی پەیىەنسم ةەو  ەػەلەیە هەیە 

 صەبڕی(: )مووصا نوصەر و ڕ ژنامەوان پینجەم: عاهێێی

یرسوم  لە ػوذۆكهۆ مەوە دتواضالیىم م )   نىػەض و ڕەژنا ەوانی ڕەژنوا ەم )   

) ا ۆػذایەكی ظانكوۆم   دێییسا زە   ةاةەدێكی نىوػیىوە كە ،)پایذەدذی ػىیس 

وودی ئێمە لەقىداةذانەم ػانەویسا لە دە ەنێكوی ظەض  ،ػىیسم قؼەم ةۆ زەكطزم

 ظەض ضەؿو  و ،و كەەیوان زە ێوی ڕ ظووەوە هە ىو ؿذێ  زەضةاضەم جو ؽ ةەكوى 

 ؼسا نیویە، وێوژم ج ؼوی وەكوى هەض یەكێو  ضاؿكاو... ئێمە كێـە ان لەتەڵ ج

 وەكى وێوژم وێـوذێكی دوۆؾ و دۆؿوی پۆؿواكێكی جوىان و ،لەوێژەكانی دطە

ی  ؿووذێكی ڕڕاظاوەیە .. پەیىەنووسم ج ؼووی نێووىان پیوواو و ئووامطەخ پووێف  وواضە ةوو

 كی تەن  ض وسضاوە ةوۆ كەێكوی تەنجویف ڕ هەض وی ةۆ كى  ،ئاػاییە توؿذی و

 ... .ض سضاوە

 ،ەیە كە )ئاظازم ز ساضم  لەػىیس یەغ ی وەاڵ سانەوەم ج ؽكىضدەم قؼەكە ئەو 

 ،تەزەیە وەكووى وەاڵ ووسانەوەم ةطػووێذی و ،ەیئە ەؾ لەوێ ڕەمذوواض كی توؿووذی

 كنوی نییە دوا هی  ةەضةەػذێ  لەض یسا ،ةیطكطزنەوەیە ەكى وەاڵ سانەوەم ژیطم وو 

 ..دێطةتێر یان ةـاضض ذەوە زاواكاخ و و نەهێڵێر زەضكەو ر و كادەوەة
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ةو  هوی   ،دە اؿوام جو ؽ ةوكەن كۆ ە  ەكەیان وام ةطزوونەدە پێف كە ئاوا   

هەض پیاو و  ئواوا  ض  وطییەك پەیىەنوسم ج ؼوی نێوىان هەض ئامطەدێو  و و پەضزە

 .دە اؿا زەكەن ػازە توؿذی و

لەزەوضم حەوظ كی ئاو  ،هەداو كی دۆؿتىو ،ةىوم ڕەژ   لەةادی )ػكانؼ      

دۆیوان  ػوااڵن هواد  و ١١-٨كۆ ە ێو    وسا ی دە ەن كادێكم ظانی  ،وەػذاةىوم

دۆیان هە سایە ئواوەكەوە... ضووخ و قوىوخ وەكوى ئەو  قىوخ كطزەوە و ضووخ و

 انەكەم ڕ ػادەوەدذەم دێیسا لەزایكتىوةىون.. ظەضم پ  ػەیطةىو... ةەاڵم ػەضػوى 

 قىودی  ێیان ةەضووخ و و دەواو ةىو كە ظانیم تەوضەكانیف وازەكەن... نێط ظوو

ەوە، یەک حەوظ و یەک کەنوواض زەضیوواوە،، ئەتەضوووی غووازەدەن یەك ئوواو  زەووو ە

قوىودی زەوو ە  ةەضووخ وزەضپێیەکی  ایۆ لەپێسەکەن، ةەاڵ کە کەػانێ   ئواوا 

 ایەم ػەضن  ضاكێـوانی كەغ كەػوێ  ػوەض  و لەةەضواوم دە كی ناة ە ئاوەوە

 ! .خا انسا ةانازڕ لەػەضػى 

هێـووذا ؿووىوم نەكووطزووە وووی  ةەزایوو  كە ةووىو كە پطػوویاض ئە ەیە  ئایووا كووەە

دوواض كوواخ ئەوا ى ضووزەزاخ؟ وەاڵم  هووی !! ئەتەض دووىانی دووۆم لەكووۆضپەلەكە ق

زەو ەخ كەموالەدی  ،ئەتەض نەیذوىانی یوان ویؼوذی هەیتێور ،دەواو  یسەزاخ وڕم

پێ ەیانوسنی دوا  دى  وسن و پواضەم ةەدێوىكطزن و ،كوۆضپەلەكەم زەكواخ دۆم و

لەدۆ واض  ،ی زەةێوریاڕ  ذەوە و هە وىو ؿوذێكی ةەدوۆ ةوڕػااڵن ةۆ زە ١٦دە ەنی 

كطزنی ضەػمیانەم ناوەكەؿییسا الضیان لەوەنییە كە ةە ناوم زایكویەوە ةێور یوان 
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كۆ ە  ەكەؿویان  - لەوە كوطز كە یئەتەض ةواوكەكە ئیػذیطامو - ةەناوم ةاوكیەوە

  .هەض ةەواوم ض عەوە ػەیطم زایكەكە و كۆضپەلە زەكەن

 :زژواضانە زەپطػی  لێطەزا ظەض ةەجیسزم و

ئێمەؾ  ئایا وا ز ذە دەیا امن كە ،ػىیس كە یەكێكە لەضاقیرتی  زەو ەدانی جیهان   

 ڕەژێ لەڕەژان زضەن  یان ظوو زەتەی ە ئەو واضەنىوػە؟

 ،لەضیعم پێـەوە ضاقیورتی  زەو ەدوانی جیهوانە ضاقیتىنی ػىیس كە پێـكەود  و   

 .ظانؼذیەكان ؿاهێسم ةۆ زەزەن اػەة نێىزە ەدیەكان و حاؿا هە  ەتطە ئا اضە

وادە  ،جىنەیهی  یرسم ػااڵنە ةۆ دەضدان كوطاوە ٥٢١داكێكی تەل  لەػىیس هەض -

یؼووذی ػووىیسم تەیانووسە لػیؼووذمی حووىكمی ػۆؿیا  ١)لە  ان ێكووسا  جووىنەم ٤٣

 یئەوەؾ ةەمەضظكطزنو ،نە واوە جیاواظییەكی ظەض لەنێوىان دە كیوسا ئاػذێ  كە

ەةەضا تەضیـووسا  ؼووۆتەضكطزنی هە ووىو ئە ووانێكی ةوواجی ظەضدووط و ظیووادط و ل

 .كۆ ەاڵیەدی كە لەواڵدانی دطزا واناةیرن ر دەنسضوػذی و

 هە ىو هاوواڵدیەكی ػىیسم پـكی  ؼۆتەضم دوۆم لەئە وانی دەنسضوػوذی و-

ةەپاضە ڕاػذەودۆ زەیسض ذ  یوان واضەػوەضكطزنی لە  كە ،یاض ەدی واضەػەضزا هەیە

 .اییەڕ نەدۆؿذانە ةەدۆ 

                                         
  انڕانە. ذۆ ە 3193ە ەۆدەر کە ذرهاەە  33;9(ر 9318ئە ە ئز ەا ) (1)
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  ەتووموادی   وسا تىون و اوەدەوە.. كەڕ ەدی زایكانە ةۆ هە ىو ئامطەدێ  ةیاض  -

و ػەضپەضؿذیاض ذی دەنسضوػذی و پێساویؼذی دطە، ج ە لە  ەتوومی  واضەػەض

 .ظیادطە ،  سا ی ظیادط ی ەتووم،   سا ەكە

 .كادی كاضزا ظە انەدی هەیە نىقؼانی لە هەض دىوؿتىونێكی نەدۆؿی و -

ػوىیس   ەدیسانی ةێكاضان لەػىیس لەهە ىو واڵدێكی دط كە رتە و ەضجەكانی یاض  -

 .لەیاض ەدیسانی ة  كاضانسا   زەو ەدەیرتػەدذ

لەوانە  ،ازەیەكووی دەیووا ی زەزاخڕ زەو ەخ یوواض ەدی كووۆ ەاڵیەدی   ووسااڵن ةە -

 ػوااڵن ١٦  جىنەیهی ػااڵنە ةۆ هەض   سا ێ  دا دە ەنی زەتادە )٤١یاض ەدیەكی )

  ١٤ وۆ ەخ كە دوا ) و اییڕ ایی دەنسضوػیذی + هادىوۆم دۆ ڕ + ػەضپەضؿذی دۆ 

 ەتەض ض ژەیەكی ظەض كە وی ضە وعم  ،ایییەڕ ػااڵنی وایە، دى  سنیـی هەضوا دۆ 

  .ةساخ )لەضەوظەا ةادەەم ػاوایان

اییە، لەتەڵ یاض ەدیسانی پاضەم جلىةەض  ڕ دى  سن لەهە ىو قۆناؾەكانیسا ةەدۆ    

م لەةژ ىیووسا پێىیؼووذیانە )وەكووى دووۆضاكی یوواض ەدی دووطم ئیعامووی ةووۆ ئەوانە و

 زوو ػەز و  ٢٥١م )ڕ قەضظم قىداةیان كە حكى ەخ زەیانساد  زەتادە ة ،دایتەدی 

 .ةۆ قىداةیە ػەضكەودىوەكان ه مپەنجا جىنە

 ػو  ػوەز ٣١١م )ڕ ان ةیكادی هاوػەضتیطی ، لەزەو ەخ قەضظ زەزادە هاوػەضان -

 .ةیسەنەوە ةەظیازەیەكی ظەضكە ەوەجىنەیهیان زەزاد  كە لە اوەم پێ   ػا سا 
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زەو ەخ هەض ةوۆ  ،ػێیەكی ئەو ةاجانەم دە كی لەػىیس زەیسەنە حكوى ەخ ٣ا١ -

م  %٨١كە  ،زەكوادەوە یةىاضەكانی زاةی كطزنی كاڕووةاضم كوۆ ەاڵیەدی دەضجو

ةوووىوجەم وەظاضەدوووی كاڕووةووواضم  ،ةەپووواضەیی زەزاخ... تەوضە دوووطی  ةوووىوجە

ووىاض  لێوىن  و ػوی   ػو  ػوەز و٣٣٤ذتىوە )كە ئە ؼواڵ تەیـو كۆ ەاڵیەدییە

ػو   لێوىن  و و ػوی   ػوەز١٣٣زوام ئەو  وەظاضەدی پەضوەضزەیە كە ) ه، جىنەم

لەكادێكووسا ةووىوجەم كۆؿووكی پاؿووایەدی دەنهووا  ئەوە ،جەم ةووىوو ةووى  ه جووىنەم

 .ةىو ه   وىاض ػەز هەظاض جىنەم٤١١١١١)

 یطةووىونی ژیووان وهانووسانەم جێ  لەتەڵ هەةووىونی ئەم هە ووىو ئاػووانكاضم و   

كەوی ژ اضەم ػىیس هەض لەكە تىونوسایە...  ،ةەدذەوەضم داكسا تەودی دێعانی و

زەو ەخ  ةىون زەوێور! لەكادێكوسا كەڕ كە تىونێكی ظەض  ەدطػیساض كە ةەضەو ق

   سا ی دوا دۆم و یؿىوكطزنی كەان زەكێـێر، زوادطیف  ەتووم ی ەتووم

 لوی لێ واوە كە  و ئەوە هەض ةەضە كەوی دێعانوی ػوىیسم ،ظانكۆؾ دەواو زەكاخ

 .!  ساڵ نەدەنەوە

  لەةەضا تەض ئە ەزا

 .هاوػەضان لەةەضا تە ضەةەنان  ژەم هاوػەضتیطم وڕ كە تىونەوەم  -

 .ةەضظةىونەوەم ض ژەم   سا ی ؾەیطە ؿەضغی -

 .!و كەی ػىیسم هاوػەضتیطم هەضناكەنڕ %م كى ٢١كە  لەتەڵ دێتی ی ئەوە   
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هە ووان ػووا یف وووىوە  ،وووىوە قىنوواؾی پیـەػوواظییەوەػووىیس   ،١٨٧١)ػووا ی    

 لەو ػووا ەزا ض ووژەم زایكووانی ؿووىوو ،ػیؼووذمی كووۆ ە  ەم ػۆؿیالیؼووذیەوە

ئا واضم زوام ئەو  ،% ١٦ةە )  زا ةىو١٩٢١كەوی لەػا ی ) ،%  ةىو٧نەكطزوو )

 .لەظیازةىونسایە ػا ەم زەػ ەكەودىوە، ةەاڵم ز  یام كە

 ٧-٦لەجیهانووسا.... لەهەض  ەض ووژەم دەاڵق ض ووژەم دەاڵە لە ػووىیس تەوضەدووطی  -

ئە ە ةەپێوی ئا اضەكوانی کە  ،هاوػەضتیطیسا یەكێكیان ةەدەاڵقوسان كۆدوایی ز ور

ئێؼوذا )پوێف پەنجوا ةەاڵم  ە..وەظاضەدی كاڕووةاضم كۆ ەاڵیەدی ػىیسم كەم ةىو 

  ػوەز ١١١١١١زا لەنواو )  ١٩٢٥)لەػوا ی  ،ئوێمە  وا ظەض ةوىوە مػاڵ لەئێؼوذا

 ١١٤زا ةوىو ةە  ١٩٥٢)زوادوط لە  ،حا ەدی دەاڵە ضوویسەزا ٢٦ـذىانسا هەظاض زانی

وىاضزە حا ەخ لەػوەز  و ػەز ١١٤زا ةىو ةە   ١٩٥٤)حا ەخ لەػەز هەظاض زا و لە 

 .هەظاض كەػسا

% م ئەم جیووواةىونەوەیە لە ةەض ئەوەیە كە ٣١و ضاپۆضدەكوووان زە وووێ   ئا ووواض -

ئامطەدەكانی ناوواضم ؿوىوكطزنەكە  ،مـاضم ةاضوزەخ لەػەضەداوە ناواضم و دی  و

ناواضیف ةەضزەوام ناةێر، لەیاػوام ػىیسیـوسا  یكطزووە.. ةێ ى ان هاوػەضتیطی

و كۆػنێ  لەةەضزەم دەاڵقسانسا نیویە... ئەتەض هەض زوو هاوػوەضەكە  هی  دەتەضە

ئەتەض وی تەض یەكێكیـویان  ،یاضم جیاةىونەوەیان زاةێر كاضەكە ظەض ئاػانرتەڕة

 .یاةىونەوەكە هەض ضووزەزاخزاوام ةكاخ ج

ئواظازییەكی دوطیف هەضوا  ،كە )ئاظازم ز ساضم وج ؽ  ئاوا لەػىیس  ؼۆتەضە    

نەةوىون ! لەػوىیس  ةەدىا ڕ ؼۆتەضە و  امی هە ىوانە كە ةطیذیە لە )ئاظازم ةاوە
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ض كذووطاوم ووواالكی ظەض هەیە كە زژم هە ووىو جووۆضە زەػووەاڵدێكی  كووۆ ەڵ و

ظانكۆكوان  ضكیف هەضوایە...  ا ۆػوذایان قىداةذوانە وكڵێؼان، لەنەضوی  وزانیام

نەوەم نوى ی لەػوەض پەضوەضزە زەكەن..  جیسزم ةەضتطم لەم  امە زەكەن وةەظەض 

لەكادێكوسا  ،وۆ   ،كڵێؼا لەهە ىو ؿى  ێكی ػىیس هەیە، ةەاڵم لە ۆظەدانە زەو 

و ػەضپەضؿوذیاضانی   وىووەم قەؿوە كە زەو ەخ  ەتومی كڵێؼا زەكێـوێر و

ؼا زەزاخ، ةەاڵم كڵێؼاكان دەنها لەةەیانیانی یەكـە امنسا زەضتایان ةوۆ وەنوس كڵێ

  و  وز وەنس پیطەژنێكوی وەكوى نەنكوی  و  و نەنكوی دوۆ ،ػەغادێ  زەكەونەوە

ةەغ... ػوىیسییەكان ةەنوىكذە  دێوسا زە وێ  و مزوغایەكی ةە ئواواظ و  ۆػویقاوە

دە لەهەمذەیەكوسا  وامی زە ێ   ػەغادی كاضكطزن لە كڵێؼا زیاضیكطاوە  ػ  ػەغا

زیو   یوان ةەوە نیویە كەڕ ۆ ەخ )ئیجاظە  وەضتطد یـی دێسایە... ػىیسییەكان ةاوە

 .هۆكاض كی ةەزییهێ انی پێساویؼذی  طەڤ ةێر

كە نەوەم نووى ی ػووىیس و واڵدە  ئە ە دووۆم لەدۆیووسا زیوواضزەیەكی دووطم نووى یە   

ىون ةەدووىا نەةڕ وووىنكە ةوواوە ،ئەػووكەنسناتییەكانی دووط زەدووادە  ەدطػوویەوە

  ووواززە هۆؿوووتەضەكان و ؿوووەڕاب و ضایانسەكێـوووێذە نووواو ةاظنەكوووانی الزان و

 .ىوزەةىون پێیان ئا

ىوزەم ؿوەڕاب یوان  واززەم هۆؿوتەضە  ةاوكیوان ئوا ژ اضەم ئەو   وسااڵنەم كە -

%م   وسااڵنی ػوىیسم ... ١١وادە  ،پێ   هەظاض   سا ە و حەمذا و   ػەز١٧٥١١١)

ئەو  ، واززەم هۆؿوتەض لەظیازیوسایە ؿوەڕاب و هە نەكطزنی تەنجوی ػوىیسم ةوۆ

هەض  ،یسم لە حوا ی ظەض ػەضدۆؿویانسا تطدوىونیىتەنجە هەضظانەم پۆلیؼوی ػو



 

117 

ػوا ی ئەو ١٥ػوا یسا ػو  ئەوەنوسەم پوێف  ١٧-١٥لەنێىان  لەوانەم دە ەنیان وا

پێیوسە ێ  ئەلكەهۆلیؼور  لەنواو  ژ اضەیە ةىوە... ظەض  ەػذتىون ةەؿوەڕاب  )كە

ئە ەؾ حەقیقەدێكوی دوطم  ،واخڕ انسا لەدطاپەوە ةەضە و دوطاپرت زەهەضظەكاضەكانی

زەیەكووی ئەو تەنجووانەم ػووىیس كە   ١١ا١وووىنكە ) ، قانووسووەى  ەدطػوویساضم د

هەنوس   نەدۆؿوی   ىةذەالم نەدۆؿی هعض و ژیوطم و، زەتەنە قۆناؾی ةا ؿتىون

 .جەػذەیی زەة 

 كەودو ەوە لەزیو  و نەةوىون ةەدوىام تەوضە و زووض ڕنیویە ةواوە تى انی دێسا    

 وایەم ؿویطاظە  ظیادط زەةێذە دط زەكاخ وڕ و ئەم حا ەدە زژواضانە ظیادط و ،زی ساضم

 ی .ةىونیف كە رت نییە لێڕ پؼانی دێعان و  ەدطػی ق

ڕەژنا ەوانێكی نەضویجی پێی وودم  زاهوادىوم تەنجوی ئەػوكەنسناتی ةەةو     

 . انەڕ ووم لەزاڕ م ڕ ةاوە

ةوۆ ض  وطد  لەم واضەنىوػوە زژواضە چ نەدـوەیەكی وودم  ئەزم حكى ەدەكان    

 هەیە؟

ةەزەم هەناػە هە كێـانی دە ەوە وودی  هی  ... وىنكە حكى ەدەكەؿوامن ةو     

 .دتاض الیىم   ئیامنە.. كۆدایی ا زی  و

ةاػولێىەكطزنی هەض وەكوى دوۆم  ةەزوازاوىون و تەیە لێطەزا ة  ػۆضاخ وڕ ئەم ة   

ةاػوەكە هەض وەنوس كوىضدیف ةوىو ةەاڵم  ،ەهێڵی هۆؿساضیی )ئی عاض ە ةەج  ز كە

ئەو كەػووانەم پێەەوانەكوواضم ةەضا ووتەض  ،وەػووفی حووا ەدە زژواضەكە زەكوواخ
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 ناؿێر هەضوا ة  ػعا زەضو ... ئە انە ػعام ػەدر و ،یاػاكانی توؿر زەكەن

 ةووا ،ئەتەض وووی زەضواظەم دێطوةێوطم ػووەضظە ی ییان ةوۆ كووطاةێذەوە ،دەدەضنواك 

ةوا  ، ىووەم ظەضیـیان هەةێر ێ  ویاضم ژیانی ڕەژانەؿسا ةژئاػانك لەدۆؿی و

ةەاڵم  ،پێساویؼوذیەكانیان  ؼوۆتەضیف ةێور كی  اززیـیان زاةوی  وذێهە ىو ؿ

و  الزان لەیاػاكانی توؿر ظەض لەػەضیان زەكەو ر... یاػاكانی توؿر دوادط

ةووۆ كەغ نەضم ناةێوور و  ىجووا ەلەم كەغ  ،و واػوویذەكاضییان دێووسانییە دووۆدط

 .اكاخن

 :ئەم یاػایانە ئەوەن كە زكذۆض ئەلیكؼیؽ كاضیو زەضةاضەیان زە     

 لەژ ط ػیؼوذم و هۆؿیان وا هەػر و نەكطزووە كە جەػذە و ئەوانە زضكیان ةەوە)

ئەم یاػوایانەم توؿور ظەض ئوا ۆظدطن لەیاػووا  ن،ەكانسایو یاػوا توؿوذی ڕ ؼوا

 ووكەم ؿاضػووذانێذی ئەم دە ،دطنڕ و نەتووۆ  لە ووانیف  ەحكە وورت زنیاییەكووان و

و  ڕ ؼوووا وازەظانوو  زەدووىان  پوووێەەوانەم یاػووا و ،ئاتوووان ػووەضزەم لەوە ةوو 

  .ض  زػعاؾ نە ػیؼذمەكانی توؿر هە ؼىكەوخ ةكەن و

كوویؽ كاضیووو پێی ەیـووذىوە هەض ئەوەیە كە دووىام تەوضە وەكووى یئە ەم ئەل   

ەوانەم ڕەمذاضكطزن ةەپوێە و ئی عاض ةەدە كی ضاتەیانسووە كە حەظەض هۆؿساضم و

ڕ ؼووووا تەضزوونییەكووووانەوە نیـووووانەم الزانە لە ەنهەجووووی دووووىام تەوضە.. 

  ١)ڕ ؼوواكانی تەضزوون یو پێەەوانەكواضی الزان لە ەنووهەجەكە ،هەضزووكیـویان

                                         
یااااااب( رە اەغاااااار  رە ه ەااااااا ە حەرەاهاناااااار  صاااااا د  حەااااااىذ غکداااااامر ئیەااااااار و یەەیبااااااال  زگەوەااااااە اااااااىننییە )ا    (1)

ّ
س

 ذرەفەە ىوض  ریى   کآ   نثىەر و رقکآ  هى    طىە.
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زەضةوواظ ةووىونیف لەم ػووعایانە  ..ػووعام ػووەدذیان ةەزوازا ز وور... ػووعام دوواكىكۆ

 : ەحا ە

 خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك  ُّٱ  دىام تەوضە زەمەض وىێ

 ٧٧الأهعررررام   َّ  جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل  حي جي ٰه مه جه هن من

 زیو  و ةیطزەدطانەوە پێی )كە كە مێطكطاةىون و وادە  كادێ  ئەوەیان ةیطوۆوە ٧٨–

و پێووىەم پاةەنووسنە ان  ئیوورت زەضواظەم دێطودێطادووی هە ووىو  ؿووەضغیان وەلكووطز

 نیان ةەضەو ئەوئیؼووذیسضاجیان ةووىو، وادە ضاكێـووا ؿووذێكامن ةووۆ وااڵكووطزن )كە

ػەدذەكانیان زەكاخ .. ئیرت كە كەودو ە  ؿایانی ػعا یادیتىونە دطاپەكاضییەم كە

لەناكواوزا تطمتوان ... دؼووذامن ە  ىدۆؿوەا تىون ةەوەم دێیووسان نویػمەخ و و نواظ

و دۆؿووی و زەضةوواظةىون و ئە انێوو  ةوو   لەهە ووى دێووط ةەضػووعام ػووەدر و

كەوخ، ووىنكە ػوىوضةىون لەػوەض یوان دوێڕق  وان كوطزن وڕ ئیرت ة ت ،ئى ێسةىون

ػوىپاغ ةوۆ  ،زەػذسض ژم و ػوذە كاضم... ئواوا كۆدوایی هواد  ػ ىوض ةەظانسن و

 .دىام پەضوەضزتاضم جیهانیان

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص ُّٱ  هەضوەهووا زەمەض ووىێ -

وادە   ٥٧یرر:و    َّ جم هل مل خل حل جل مكلك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف

 اخ ةۆیوووان و ضاظایەوە و كەودەةوووىو لەدێطودێوووط ط ئیووورت كادێووو  ػوووەضظە ی  پ

زەػوەاڵدیان  و ةااڵزەػونت و ةەضزەػذیان، زنیوا ویؼوذان وایانوسەظانی هوی دۆیوانە

داوەنی حەقیقی ظە ی  و دێطودێطادوی  ةەػەضظە ی یسا زەؿكێر یان زەدىان  ةت ە

انكاضم لەڕ ؼاكانیسا ةوكەن، حوىكمی ئوێمەم ةوۆ ڕ زەدىان  ةەكەیفی دۆیان تۆ  و

حاػوەدی  ڕەژ كسا هەض هە وىو ةەضهەم و و دانیامنسا، لەؿەویاضم مەو ڕة ،زەضوىو
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زەدوىوخ ئە ە هەض  ،ناووەكەیاوان  ەمح كوطزەوە، زەدوىوخ ةەزاغ زووضاوەدەوە

امن زەدەیو ە پوێف  دىانی و ةە  ەم ظانی  و نیـانە ئەوەم زو  ی نییە... ئێمە ئاوا

 .هۆؿ  واوم ئەوانەم ةیطزەكەنەوە و داوەن هعض و

كۆدوایی )نەقوب   .مەض وىوەڕاػوذی ... ةەڕاػذی دوىام تەوضە الػظیمصسە هللا    

  .اللە كطزن لەػیس قىدتەوە ضحمە

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

  

وونتىونەوە كە پێىیؼذە هە یـە ڕ انە یپێم وایە داضازەیەك ئەم جۆضە ػعا توؿذی  

  یوا ةتێور كە دواكە ض تواظم لەوە ز دوا ،لەپێـەاوم داكى كوۆم  طەتوایەدی ةێور

زیو ە ڕاػور و  -یە كە ئیؼوالم یو ض یەم دىاویؼذ ػەضمطاظم  طەتایەدی ئەم زیس

هێ وواو ذی... ئە ە دوواكە ڕ ووی ػووەضكەود ی زنیووایی و  - ضەواكەم دووىام تەوضە

ةەضنوا ەم  ێ وڕ زیوسو  ٤٬آ ل معرران   َّ يك نبمب زب  رب يئ ىئ ُّٱ  ضووػىوضم قیوا ەدە

ةەغ... ئیؼوال یف هەض ئەوەیە  نسە، ئیؼوال ە والم دىام تەوضە پەػوە ژیان كە

 ضای ەیانسووە و ةەكطزەوە ػوەملانسو ذی  هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ی)َصل  كە پێؿە تەضم دىا 

وەػنانسنە ة ط ذە  زیسوضێ و وەػنانسو ذی، هەض كەػێكیف ؾەیطم ئەم زی  و و

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ  لێی قتىوڵ ناكط ر ،ةەض

 . ٫٨آ ل معران   َّ  مب

 وون ةوووۆوە كە ؿوووى  كەود ی زی ەكوووانی دوووطڕ سیسانەكانی ػوووەضەوە ێلەؿووواه   

ةادوب  الزضاون و ێ و ڵوی، ووىنكە زی وی نەػور كوطاو وڕ  لێڵی و  ێذە زیسیێ ەدزە
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 ن لە زەضزم ةوو  زەض ووان.. ةووۆیە  ووطەڤ واڕ پوو ،زەػووكاضم كووطاون ،كەودووىون

ژان  م وض ؼالم یان كوى طەوەةەض  ئی یانێكسا ػەضپـكە یەكێكیان ة ط ذەڕیلەزوو 

 . ی دطڕ ناػۆضم زیسو  و

ة  ڕاػور كوطزنەوەم  ،زەةی یر ئێمە ڕاوةۆوىونەكاوان وەكى دۆیان نەقب كطز    

ڕاوةۆوووىونی  ەزای  كەڕ ؿوویكاضییان، وووىنكە لەوةوواوە و ةەزوازا وووىون و هە ە

ئوێمە هەض ویؼوذامن  ،وەودە پێەەوانەم ئیؼالم الم  ىػى امن ضەؿو ە كە هە ە و

ظیادط ةەەػونێر كەةەضام ئەوانویف ئەو ػوعایانە هەن... ػوعام  ەوە ةؼەملێ ی  وئ

 ..الزان  لەزی ی حەە ... لەئیؼالم
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  ووەم   یساب

 ەل  هیا ا سا د:اییَاكن

 :ەوێكڕ رێ

 ػعا دىاییەكان كە لەزنیازا زەة ە واضەنىوػوی الزەضانوی ڕ وی دىاویؼوذی زوو   

 :جۆضن

ی دىام تەوضە كە پـذیىانیكطزنی ئەم زیو ە و جۆضم یەكەم  ػعام زەػەاڵدساض ذ

 .ػەضدؼذ ێذی

اػووذە ةووۆ ڕ جووۆضم زووەم  پـووذ یطم كطزنووی دووىام تەوضەیە ةووۆ ئیامنووساضە ػەض 

 .اوەكانڕ دىالێت

ػوعام توؿوذی ةووىو...  ئەو ػوعایانەم پێـورت ةاػووامنكطزن كە جوۆضم یەكەم     

ن ڕووزاو كو  كوایەوە... یوا ػوەڕەنجا ی پێـوەكیەكانیان هواد ە ئەنجام ةوىون و

 لەئەنجووا ی زضوػووذتىونی هۆكاضەكانیانووسا ضووزەزەن.. ئە ووام  ەةەػوور لەػووعا

ڕاػذەودۆ لەدوىام تەوضەوە ز ور، دواوانەكە  دىاییەكان لێطەزا ئەو ػعایانەیە كە

ئەتەضووی هە وىو ػوعاكان هەض قەزەضم  ،ضازەزاخ و داوانتاضەكە  ەمح زەكوادەوە

 ...  وحیكمەدوی دوىام تەوضەوە ز لەظانؼور ودىانوا و ویؼور و ،دىام تەوضەن

ةەؿووێىەیەك زەةوو  كە  ،زەةوو ە ئەنجووا ی ڕەمذوواض ةەاڵم جووۆض كی ئەو ػووعایانە كە

 .دەزەدىلی دىام تەوضەم ةەئاؿكطا دێسا زەضناكەو ر
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 :ةسەی ە ئەم وىونەیە ضوون ةێذەوە ةا ػەضن  ةۆ ئەوەم ئە ە   

ةە ەؾ  ،   ةە و  و كە نێط ةەنێط ضاظم زەةێر ػعام توؿذی نێطةاظم ئەوەیە   

 .ل  هێرناوە     واظ وەوەنانەوە نا ێ ێر، وىنكە دێعانی )نێط و

یطامەیوان ەةەاڵم قەو ێ  وەكى قەو ی ػوەیسنا لوىوخ غلویە الؼوالم كە ئەم ئی    

ەوەیەكووی نى یووان لوو  ئیجوواز ن ةىونووایە دێووسا ةەوةووۆوە، ئەتەض هەضوا ةەضزەوام

ةەاڵم دىام تەوضە ةەجۆض كی  ،كەیانەػعا توؿذییە ەئە ە ك، زەةىونڕ ق ،نەزەةىو

و ض  ایوانی ژ وطوژووض  زنەكەم زان ةەوەم كە جێ واڕکوط اظاض ػعام قئ ژان وڕ پ

كطزو ةەةەضزەةاضانی ؾەظەب ضیـەكێـی كطزن... هەض هە ان ػعام توؿذی ةىوە 

ةىونیانە، ةەاڵم دوىام تەوضە واضەنىوػوەكەم پێـورت دؼونت ڕ واضەنىوػیان كەق

 .ظەلیلتىونی ةەضزەةاضان كطزنیانسا ی مەودانی وو ژان لەتەڵ ئاظاض

دوىام تەوضە ڕاػوذەودۆ  ئەوەم لێطەوە ةاػی زەكەی  ئەم جوۆضە ػوعایانەیە كە    

 .ط ذە ػەض داوانتاضان و زوژ  انی زی ەكەمێزەی 

دىام تەوضە لەقىضئانی پیطەظزا وەنوسی  ةەػوەضهادی دواكىكۆم داوانتواضم ةوۆ    

 ةەضەن وواضةىونەوەم ةووان ەواظم دووىایی و ةوواغ مەض ووىوی  كە ػووەڕەنجا ی

دطاپەكاضییوان  ػوذەم و زوژ  ساض ذی پێؿە تەضانی دىا غلیهم الؼوالم و ؿویطك و

دووىام تەوضە ؾەظەةووی لێ ووطد  و هەضیەكەیووانی  ؿووایانی ئەو ػووعایانە ةووىون كە

 .ةەجۆض   ػعا مەودانس
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وادوط هەنوس   ز لەػەضیان هوادىوە زەهێ یو ەوە و لێطەزا ػەضەدا ئایەدەكانیان كە   

  .حا ی ؿیكاضكطزن زەدەی ە ةەضزەػر

  تەڕ زوو ةةە ئەم ةاػە زەكەی  

 ە ػعاكانوىونەم  ةڕتەم یەکەم  

 تەم زووەم  ؿیكاضییەكەیەڕ ة
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 بڕگَی یَكَم  

 :چَهد من:وهَیَكی ساد:اییَاكن ەل هیا ا

 :قاروون  -١

 جت هب مبخب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ  دىام تەوضە زەضةاضەم زەمەض ىێ   

 مض خض  حض جض مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت

 حمجم هل مل خل حل  جلمك لك خك حك جك مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ حط

 مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل  من خن حن جن مم خم
 نئ مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي حي جي يه ىه
 ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف ىف يث
 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن
 جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ جخ مح جحمج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب
لەتەلی ػەیسنا  ىوػا ةىو غلیە  وادە  قاضوون كە ٫٥ – ٩٪القصص   َّ خض حض

 زەػذسض ژم ظەضم زەكطزە ػەض تەلەكەم دۆم ةەػذەم و زظی   ،الؼالم

ػا انە  كطزنی ةە اڵ وؿاناظم  ةەلىودتەضظم ودۆةەظلعانی و ،ووەواؿەكاضم

ظەضەكەیەوە ... ئێمە تەنجی ەیەكی ئێج اض ظەضو ةەنطدامن پێساةىو، دەنانەخ 

نەةىایە  كلیلی زەضتام تەنجی ە ) ەدعەن ەكانی ةەكۆ ە ێ  پیاوم ةەدۆ

 ،تەلی دۆؿی ةىون  هەض هە  ەزەتیطان... ڕەژ    ىػى امنانی ةەنىئیرسائیو )كە

میعم  و و دۆؿەا ی هەوا ةا ەزە ذەوە دۆػا ان پێیان ووخ  ئاوا ةە اڵ و

 زەغیە ةە اڵ و و ە، وىنكە دىام تەوضە كەػانی وام دۆؿ او ر كە میعڕ زەض ەة
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لەوەم دىام تەوضە پێذی  ،ػا انەوە لێسەن و دۆیان ةەػەض دە كییەوە ةازەن

 ی دىازا ةتەدـە، یاض ەدی دە كی لێتسە و ڕ ةەدـیىوە دۆؾ هەنس كی لە

هۆؿر  واكؼاظیسا دەضجكە و وضە هەنس كی لەدىاناػی ولەةەضدادطم دىام تە

دۆؾ زەویذەوە  قیا ەخ هەیە و ةعانە كە ێ وڕ لەقیا ەخ ةێر، لەدۆخ  ەتۆ 

و زنیاؿر ةیطنەوێذەوە، پـكی  ةەضزەػر دىام تەوضە... كاض ةۆ قیا ەدر ةكە

كە... هەڕووەكى كە ةپـكی ڕەژم زواییذی ل  زاةی   زنیاییر لەةەض زاػذسایە و

 دێطاخ ةكە و پێذی ةەدـیىوە، دۆؾ دێط تەوضە واكەم وەل كطزوویر و دىام

پاضەو  ا ر  ،داوانەوە و واكە لەتەڵ دە كیسا ةكە،  ەكەوەضە تىنا  و

ئە ە  ى كی دىام ةەدـ سەیە پێذی  ، ەزە ەیڕ لەػەضپێەی مەض انی دىازا ةەم

وودی   و دطاپەكاضیی دۆؿ او ر... كەوی ةەدـیىوە، دىام تەوضە ئەهلی مەػاز

دىانام دۆم پەیسام  لێعانی دۆم، ةەڕەن  و  اڵ  ا ی دۆ ە، دۆم ةەظیطەكی و

ةۆ دع ەدی دۆ م كۆكطزەدەوە... ناةەدـم... دىام تەوضە مەض ىوم   كطزووە و

ەؾەظەةی لەدە كانێكی دطم پێف ئەم  ناظانێر كە دىام تەوضە ك وام ئەو ئەوە

. دۆ ئەوان لەم ؟!دسانكطزن؟! وۆنی ةەمەداضە متطخ، وۆنی دەمطودىونا

ػا ان زازم زان؟ ةىونە  ةەاڵم ئایا زەػەاڵخ و ،و زەو ە ەنسدط ةىون زەػەاڵدساضدط

 ی ػعام قەزەضیی دىام تەوضەزا؟ نەدێط... ئادط زوایی دىام ڕ ةەضةەػذێ  لە

ةۆ ناكاخ و ػعام زەظەدر ةەنؼیث  رتەوضە وەكى داوانتاضانی دط هی  حؼاةێك

 ێ وڕ ػىوضةىو لەػەض زیسو  ةەئا ۆژتاضم نەزەزا و زەكاخ... ةەاڵم ئەو تى ی

ؿكۆوە هادەناو ڕ دۆنىانسن ةە ەوكیتێكی پ هە ى ؼذی وەودی... ڕەژ   ةۆ

و  و زەػذىپێىەنس، حیامیە و  ەوكیتی ظەضم حاؿیە تەلەكەیەوە... دۆم ڕاظاوە



 

127 

و ئاوضیـم پۆؾ...  ەوكیتی  ظیى وڕ ظ  ڕو ةەضپطػانی دەدیفاخ... پ دع ەدكاض

كەغ ؿذی وایان  ةەؿێىەیەك كە كەم ڕ،زەتمەن و  ەؿقەوانی پؼنۆ  ئەػنی

 و ان ز یان ةۆ  اڵ و ػا انیلەدۆؿی زیتىو... ئەوانەم زنیاویؼر ةىون كەةی ی

حەتەدەوە   ان وڕ و  م... ةەػەضػا ی و واە وڕ زاضاییەكەم م زەػەاڵخ و

داوەن  هەضیەكەیان زەیىوخ  ئام دۆظتە   یف وەكى قاضوون ةىو ایە! وەكى ئەو

اػذی ئەو ةەدذی ڕ و ئاػذی ةااڵ ةىو ایە، ةە پلە و  ناو ػا ان و  اڵ و و خاڵ زەػە

 .ظەضم ةەضكەودىوە واكە، ؿانؼی هەیە و

 زی ساضم ةوىون، كە و ؿاضەظایی زی  و قیا ەدذىاظ ةەاڵم ئەوانەم ئەهلی ئیامن و   

 واخ وتى یووان لەو ئووا لەةە ێ ووی دووىایی ز  یوواةىون، لەنوواودە كەكەزا ةووىون كە

  واڵ و پێیان وود   هۆ زا اوی ە ... زەػەاڵخ و ،ةىو دۆظتە دىاظییەم دە كەكە

ػا انی زنیایی لەةەضا تەض پازاؿذی الم دوىام تەوضەزا ویویە؟ پازاؿوذی دوىام 

دەنهووا نوواوم ناظونیػمەدەكووانی لەتەڵ  اوەم ةەهەؿووذە كەڕ تەوضە ژیووانی نەةوو

ػەم ػاضز ةوۆوی هە سەكێـو ؟ ةوۆ هەنا ،ناظونیػمەدی زنیازا هاوةەؿە... زا اوی ە

ةەهووی  كلۆجێوو  ةەهووی  یەكێوو  لەنوواظونیػمەدی ةەهەؿوور  ػووا انێ  كە  وواڵ و

ئێىە ضوودان لەدوىام تەوضەیە و ةەئى ێوسم  ،ةەضاووضز ناكط ر... ئێىە  ىػى امن 

ػووا انەم قوواضوون كە  ڕەظا ەنووسم ئەون ... پازاؿووذی دووىایی ووواكرتە لەم  وواڵ و

 اون وڕ اػوذانەوە كە ةوۆ دوىا لێتوڕ ە ةەو ئیامنساضە ػەض دىام تەوضە دایتەدی كطزوو 

 پیاوواكووانە مەض ووانی دووىام تەوضە جێتەجێووسەكەن... ةەاڵم دووۆ ئە ەؾ ةەالن و

پوواك زەدىاظ وور، لەتەڵ  قووا ەم زەم ناةێوور، ئە ە زی ووساض ذی ووواك و تەظان و
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ؿوووایانی  ندوووۆتط  پاةەنوووسم ةەضزەوام و پـوووىو زض وووژم.. ئەوانەم ةەئووواضام و

 .دىاییە زەة ئەوپازاؿذە

كەقووواضوون لەػوووەضپێەی ةەضزەوام ةوووىو، ةەو یوووادیتىونەیەوە، ةەو تى وووانە    

وایوسەظانی ئەوەم ةەضزەػوذی هەض دوۆم زەػوەاڵدی  تێالنەیەوە ةەضزەوام ةىو كە

ػوا ان و   واڵ و یاض انوسا دوۆم وڕةەػەضیسا زەؿوكێر ووىنكە هوی دوۆیەدی! ة

ضێ... وا ان لێكطز كەػی نەةىو دىا ضە ةتەی ە  ى كی لەػادەوەدذێكسا ةەظە ی سا

دە كانێوو  نە ووا لەو هە ووىو كەػووەم ةەزەوضیەوە ةووىون  ،لەػووەضم ةكووادەوە

زا سەم ةسەن، كەػیان نەةىو ةذىانێر لەػوعاكەم ئوێمە الیوساخ..  الیەن طم ة  و

حاؿویە و  ئاوا لە ػادێكی واودطوكانسنسا دوۆم و ؿكؼذی هێ ا... كە ةەظم و ئاوا

زو  وی ئواوادەدىاظم  و دەالضم مەودوا، ئەوانەم دواكۆؿو   ػا ان و ػەضوەخ و

 زەو ە ەنووسیی وەكووى ئەوةووىون، ز  یوواةىون كە هە ووىو ةووعاوخ و زەػووەاڵخ و

هەض لەدووىام  ،زەو ە ەنووسییەك ژیووان، هە ووىو ةووىون و تەودێكووی تەضزوون و

  ەضم ڕ و ةەغ... ةووۆیە ودیووان ةەڕاػووذی هەض دووىام تەوضە هە ؼووى  تەوضەوەیە

و ةژ ىم  ػا انی ظەض ەتە و هەض ئەو ئەتەض ةیەو ر  اڵ و ط  ژیان و تەضزوون و

دووۆم ةیەو وور، هەڕووەكووى كە هەض  ةەضزەػوور كەػووێ  كە ةەضمووطاوان زەدووادە

مەض وانێكی  ،ػا ان لەكەػوێ  ةؼوذێ ێذەوە  اڵ و كادێكیف ویؼذی زەػەاڵخ و

زەػووتەج  ئەنجا ووسەزض ر.. دووىام تەوضە ةەویؼووذی دووۆم  ةووۆ زەضزەكوواخ و

لەهەنووس   زەتووط ذەوە... ئەتەض دووىام تەوضە لووىدفی  ر وةەهەنووس   زەةەدـووێ

و ةۆ زی ەكەم دوۆیی و دىاپەضػوذی ض  امیوی نەكطزنیایوا، ە نەكطزای لەتەڵ ئێمەزا

ةەمەدواضەخ  ی قواضوون ولئە ؼوا ئێؼذا ئێمەؾ زەةىوی ە دع ەدكاضم قواضوون و
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ن حەمتە ناكاخ و و ػەضكەودىو زەوىوی ... وىنكە دىام تەوضە كامطان ػەضمطاظ

 .هەض ناةىودیان زەكاخ

 :بەرهەمەكان و بیضتان داوەن -٢

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 ٦٦ – ٪٤القمل    َّ خس حس جس مخ جخمح جح  مج حجمث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

هەض وەكى كە  ،تطانی داقیكطزەدەوە وادە  ئێمە ئەهلی  ەككەؿامن ةەنەةىونی و

و  ةێؼذانەكاوان داقیكطزەوە، كادێ  هە ىو پێكەوە پەیامنیانسا داوەن ةاخ و

هەض  ونی  ڕ  ةۆ ػتەی   ةەیانی ظوو زەو  ةۆ  یىە ػى  سیان ةۆ یەكرتم دىاضز كە

 و نەزاضەكان ئاتایان ل  ةێر، نەةازا ة  ئەوەم ةهێڵ  هەژاض ،ن ەوەڕ هە ىوم زە

ةەضهە ەكە  كە ضزةۆیە ؿەو ػى  سیان دىا ،ػەزەقەیان لێتكەن و زاوام دێط ةێ  و

و نەزاضان،  ةاوكیان هە ىو جاض   زایسەنا ةۆ هەژاض و ئەوپـكەم كە ةكەنەوەۆك

 ،دىام پەضوەضزتاضخ مەض انیسا ض ئەو ؿەوەئەویف لەدۆیان ةەؿكەن... ةەاڵم هە

كەودە ةادەكەوە و ڕ لەوكادەزا كە ئەوان لەپطدەم دەوزاةىون، ؿااڵو كی ت

و ضەؿتىو.. ةۆ  وەكى پەض عم ػىودا ،هەضهە ىوم ةەزضەدر و ةەضهە ەوە ػىودانس

ەی ، ئەتەض لەػەض ةە ێ ەكەم ڕ ػتەم ظوو یەكرتیان دەةەض كطزەوە كەهەػنت ةاة

دێطاكەن ظوو ةەی  و ةەضهە ەكە كۆكەی ەوە.. ةەوطپەؾ  ون، ػاؿەودان  ا

 و نەزاضەكاوان ل  ڕاػر نەة ەوە و لەتەڵ یەكرتم زەزوان، زەیانىوخ  ةاهەژاض

زاوام پـكی ػااڵنەم دۆیان ةكەن... زیؼان پەیامنیان ةەیەكرتزا  ةێ ەػەض ان و
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كسا ةێذەوە و هیەیان هە ى ؼذیان ؿو نەكەن، وانەكاخ ةەظەییان ةەهەژاض  كە

 .ةۆ ةەؿی دۆم رض یتسەن ةێ

ػىوداوە، دەػەوضیان نەكوطز... وودیوان   و ةی ییان وا ةەاڵم كە تەیـذ ە ةادەكە   

 ةێؼوذانەكەم دۆ وان نیویە... ةەاڵم كە  امن ل  هە ە ةوىوە، ئە ە ةواخ وڕ حەمتەن 

دىام تەوضە  ەحطوو ی كوطزوون لێوی،  یەكؼەض ظانییان كە ،ز  یاةىون دۆیەدی

 و و و هە ى ؼوووذە زەػوووذەجە ػییەیانە لەهەژاض نیوووان ئە ە ػوووعام ئەو زیوووسظا

و هە ى ؼر وواكرتةىو، ةەاڵم هەض كەودتوىوە  لەوان زیس یەكێكیان كە ،نەزاضەكان

هە ى ؼوذامن ڕاػور ةكەیو ەوە، ةوا دوۆةە ةكەیو ، نەةوازا  و زیوس وودی  ةا ،تە یان

امن ةتیو ەوە، یپەؿو وی ، ةوادطاپرت ان ل  ةەػەضةێر... زان ةەوەزا ة ێ  كە هە ەةوى 

ةووو  دەوؿوووی ةوووۆ دوووىام  ئیووورت هە وووىو پەؿووویامنتىونەوە و وودیوووان  پووواك و

 تلەیوی و پەضوەضزتاض ان، ئەو زازپەضوەض و ئێمە ػذە كاضةىوی ... ئیورت كەودو ە

ةوىو... ةەاڵم هە وىو  ةۆ ەةۆڵ ةەػوەض یەكورتزا كەدەدوام  و  نەةوىو دەدوام دوۆ

زازەنوا   ؼذی ػوذە كاضانەةىون، زانیوان ةەوەهە ى  و داوەن یەك زیس زەیانعانی كە

زەیووانىوخ  ،ەیووان ةووىوڕ و هەی كە ػوو ىوضم حەقیووان ةەظانووس... ةووۆیە هەض واوەیووال

اػووذانەم ڕ اػووذانە دووۆةە ةكەیوو ، وووىنكە دووىام تەوضە دووۆةەم ػەض ڕ ةاػەض 

دۆةە ةكەی ، ةە كوى دوىام تەوضە دۆةەكە وان لو   تىناحكاضان قتىوڵ زەكاخ، ةا

ەم ةادە ان پ  ةتەدـێر... ةە كى ةۆ ان قەضەةىو ةكادەوە... قتىڵ كاخ و واكرت ل

 ،ەؿویڕ وو ض ؿوەض ەظاضم و  و دوۆةە ةەضەو ضوو ان لەدۆ كوطزووە و دىایەتیان وا

م كەػوانی ڕ اوپڕ ئە ە ػعایە.. ػعام پ ،ةەاڵم دۆةەكاضانە هادىوی ەدەوە، قتىو امنكە

ػوەدذرتە و  ػو ىوض ةەظ و ە، ةەاڵم ةەدەئكیوس ػوعام ڕەژم زوایوی الػەن  و وا
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دطاپەكوواضم دووۆم ةەضزەوام  ایی وڕ لەػووەض تووى  دىوؿووی هەض كەػووێ  ز وور كە

 .ةیعان  ةتەن و ةێر... زەم ػاپەم ةە ە

 :بادەكە دوو  داوەن -٣

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس ُّٱ
 من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق  حق مف
 ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مه جه هن

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه

 لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك

 جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح

و  تفذىتۆم كامطانی  ەككە پەیىەنسم و حاڵ و  ەواد ٧٦ – ٦٥الكِف   َّ حق مف خف

و ئەوم دطیان   ىػى امنانیان ةەوىونەم ئەو زوو پیاوە ةۆ ةەى  ە كە یەكیان كامط

ةىو لە ط پ ةادی ةەةەضهەم و ڕاظاوە ان زاةىوە كامطەكە كە  ىػى امنتىو، زوو

ضە ئە ە وەكى  یىە  و لەنێىان ئەم ضیعەزا)ضیعە زاضدىض ا  و ێیعە ێىم دط ض

كاةطام داوەنی هەضوی  ،ػەوظەواخ  زانەو ڵە و)ةەضزاضانەؿسا وانسن كطاةىو 

ةاخ پێ ەیـنت،  پێىیؼر ةىوایە یان حەظم لێتىایە ئاػان زەػذی زەكەوخ... زوو

ةەهی  ؿذێ  ةەضهە ی  ةەضوةىو یان ظەضةىو، هی  ئامادێكی ةەػەضزانەهاخ و

دا )ضەدذەكانسا هە قىاڵنس جۆةاضیـامن لەنێىان ضیعە ز و كانیاو ،كە ی نەكطز

زیمەنی  پێساویؼذی ةهێ ێذەزم و زاةی  ةێر و كێڵ ەكە ئاوزانی ةاخ و
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ێ  ىػى امنەكەم ڕ ڕەژ   كاةطا كە لەتەڵ هاو  ،اكێف ةتەدـێر ڕ ػەضنج

حاػەدە ظەضەكەم زەكطز، ؿاناظم پێىە  ػەیطم ةەضوةىوم و وىوەةادەكەوە و

وەكى دۆؾ  ىػى امن  ئەوەدا )   كە كەم ووخ  ڕ ە هاو ة و میعەوە زەكطز، ةەهەوا

و  و دع ەدكاض كەػىكاض ػا انەم هەیە، ئەو هە ىو دعم و نیم  ئەو هە ىو  اڵ و

و جىدیاضەم هەیە، لەدۆ زەػەاڵدساضدطم... ئاواػذە كاضانە وىوە  ڕەنجتەض

 ،ةێؼذانە ةەةەضهە ە و وایسەوخ... وودی ئەم ةاخ و اڕ زەتە پێیسا ةادەكەیەوە و

دە كی ظەضم هەیە دع ەدی  لێی ازاخ و ئاوم دۆم  ؼۆتەضە ووىنكە ئاماخ 

وازەظانم  ،ەزانیم ةفەودێرڕ پەضژی ی واكی هەیە، لەوةاوە پاػەوان و زەكەن و

 ،هەداهەدایە هەضوا مبێ ێر! ئەو قیا ەدەم دۆؾ ةاػی زەكەیر واناظانم زاةێر

م... زەظەخ هەض ئەم ژیانەم زنیان.. ئەوەدا    لەةەهەؿذی دۆ سا ةەهەؿر و

 مەوە الم دىام پەضوەضزتاضم ڕ   یف ة ە ،ةێر ئەتەض قیا ەدیف هەةێر و

 .لە ەؾ واكرتم پێسەةەدـە ر  عم ل  زەنط ر وڕ  حەمتەن پێـىاظم زەكط م و

نیانانە لەتە یوسا زەزوا،  ةاؾ تى ی لێ طدتىو، نەضم و ێ  ىػى امنەكەم كەڕ هاو    

خ پێیەدوی ڕ كە ةواوە جوا ،ضم وەاڵ ی زایەوە  ةاؿە دۆ زە ێیر )دوىام پەضوەضزتوا

ناینەضػوذیر؟ ةوۆوی ػىپاػوی  یادی ةىویر لێی؟ ةوۆ ووی نای اػویر و ةۆوی وا

 نوویػمەدەم كەپێووی ةەدـوویىیر؟ ةووۆ وووی وا و ناكەیوور لەػووەض ئەم هە ووىو نوواظ

خ ڕ دووۆخ كووامط كووطزووە؟ ةووۆوی ةوواوە و ةەزەغیوویەخ و و لووىودتەضظ  ەؾووطووض

ةواوكە  ەدۆڵ زضوػور كوطزووە )كەدۆم ل نییە كە ةەدىایەدی ئەو كطزتاضە  ەظنە

پێو ،  ئاوا ض و  و پاؿان دۆم لەد ۆكە ئاو   دەلقكطزووە و ،ئازە ە غلیە الؼالم 

م دەواوم هەیە كە ڕ ظی سوو كطزوودی ةەم پیاوەم ئێؼذا... ةەاڵم  و  ةواوە ظض  و
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و وواوز ط ە.. ةەهوی   ەظیوسەضڕ و دواوەوە،  ئەوە دىام پەضوەضزتواض ە، كطزتواض

كێ  لەهی  ػیفەدێكیسا ناكە ە هاوةەؿی.. ةاؿە ةوۆوی ئەوەنوسە كلۆوێ  هی  یە

 ئەوەنسە ةەةەضهەم و تۆؾ نەةىویر كە كادێ  هادیذە ناوةادەكەدەوە و ةەهۆؾ و

 ئاػىوزەةىویر، ةوۆوی جاض و  نەخ و هەوام ػەضػام و ئاو زیمەن و حاػەخ و

تەوضە حەظ  دووىام وادە  ئەوەنووسەم كە ؟ةووا   الإ جقووى  هللا  )الء  ؿووا ووخ  ) ووا

و ة  و و ەم  زەكاخ ةەدـیى ذی، هی  هێع   نییە ج ە لە هێعم ڕەها و ة  ػ ىض

ئەوالز و نەوەم لەدوۆ كە ورتە،  ڕاػذە     واڵ و ػوا ان و ،دىام داكىپاك.. ةە  

نیػمەدووانە لەدووىام تەوضەوەن...  و ةەاڵم زەةوو  ئەوە ةووعانی  كە هە ووىو ئەم نوواظ

یووادط ةتەدـووێر و هەوضە ةطوػووكەیەك لەوانەیە دووىام تەوضە زوادووط ةە وو  ظ

و هە ىوم ةكاخ ةەقەضەةطووخ...  ةێؼذانەكانی دۆ ةاخ و لەئاػامنەوە ة ێط ذە ػەض

دە كی ل  نەژم... یان  داكەكەؿی ةكادە زەؿذێكی ةێطوونی كاكی ةەكاكی، كە

جۆةاضەكەم ةەنادی ظەویسا ضەوێر و ةەهی  وەػویلەیەك نەدىانیور  ئاوم كانی و

 .وەم دۆؿر هە هێ جیرئاو ةۆ دىاضزنە

و جۆةواضم  ئاو حاػەخ و وانسن و و ةەضهەم و زاض ەواؿتىو... دىام تەوض  هەض   

 هەض  ەلىول زانیـور ةەزییواضییەوە و  اخ و ئی جا ،و هیەی ةۆ نە ایەوە مەودانس

دەمەدوی  ،ةەحەتەخ، هەض ئوادی هە سەكێـوا زەػذی پێكسا زەكێـا... پەؿیامن و

ەم، لەو هە ووىو ڕ و لەڕەنجووی ةەمیوو  وواڵ و ػووا انەكە لەمەودووانی ،لوو  زەدووىاضز

پێىەم دەضیكتوىو، كەووی ئوا ئەوەدوا هە وىوم وؿو   هەو سانە ةەضزەوا ەم كە

 و وڵوی ةەػوەض قەز و تەنسەڵ، ةىوە ةەكوۆدەضەم پوىواو... لو  و وةطی   و ضظیى

هەض ػوەیطم  ،ػیؽ و وؿ  هەاڵدىو كەودىون قەزم ةەػەضیەكسا ؿكاونەدەوە و
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ە... ڕ و زەیووىوخ  واوەیووال ةەحووا م... هەیوو هی ناػووۆضم هە سەكێـووائووا زەكووطزن و

حەیف .. دۆظتە هی  یەكێكم ةەهاوةەؿی دىام پەضوەضزتاضم زانەنایە... ئواوا الخ 

ةێور  ػا ان... لەوالوەؾ كەػی نە ا پىوخ كەوخ..  ىملیؽ.. ة  ػەضوەخ و و

 جىدیواض، دوعم وو  ڕەنجوتەض ،و دع ەدكاض حاؿیە و پێىەنسە ةەهانایەوە... زەػر و

قیذی كادەوە! چ جوام  كەػىكاض... كەغ نە ا... یەكێ  نەةىو زەػر ةسادە ةا ی و

لەدىانام كەػویانسا نیویە... ئواوا  ێ تطد  لەػعا دىاییەكە، كەڕ و  لەػەض كطزنەوە

هەض هۆؿووی الم زەو ە ەنووسم و  ظەلیووو كەودووىوە، كە هەػووذی كووطز  ووىملیؽ و

ض   ةەدەیوا یف ئەم حوا ەدەم نەدؼوذە ةەغ جا ،زەػەاڵدساضم وػەضكەود  ةىو

و  و ةوو  دووىوك كەودووىوە... نەزەو ە ەنووس ا یووازم دووۆیەوە... ئەوەدووا ةێ وواظ

 .نەػەضكەودىو

 :عەممەكە ڕ ژی  صتەمكارەكانی جوولەكە -٤

 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ُّٱ
 ىل مل خل مض خض حض جض مص خص حصمس  خس حس جس مخ جخ مح
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
)ئەم ئایەدانە زەضةاضەم  ٤٩٩ – ٤٩٦الأعرا    َّ ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب

 ،كە زانیـذىانی )ئیلەامەلەػذی   ةىون دە كانێكی جىولەكە )ةەنىئیرسائیو ە

ةەاڵم ئەوان  ،مەض انیان پێسضاةىو كە ناةێر لەڕەژانی ؿە مەزا ضاوە  اػی ةكەن

ڕەژم یەكـە مە  تطد ەكانیان هە سەزایە زەضیاوە و م  اػیڕ دۆ  ؿە امن

 ضایانسەكێـانەوە! ئاوا ةەحؼاب ؿە امن مەض انی دىا جێتەجێسەكەن و
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 وادە  لەجىولەكەكان ةنطػە )ةەدەوغ و ،ی ئاػایی دۆیان ی اػ یەكـە امن ضاوە

 ی ئەوزەضةاضەم ئەو ڕەمذاضە مێڵكاضییە وی زە ێ  كە دە ك دىانجەوە  كە و دیط

پێسضاةىو ڕەژانی  نمەض انیا كە ،ناووەیەم كەناض زەضیا )م ػىوض  زەیانكطز

وىنكە  ،ةەاڵم ئەوان مەض انەكەیان زەؿكانس ،ؿە مە ناةێر ضاوە  اػی ةكەن

و ةاقی  زەضیاكە زەیانتی ی ڕەژانی ؿە مە  اػی ظەضدط و واكرت زەهادە كەناض

كە  نەویؼر داقیتكط  ەوەئاوا زە ا ،ڕەژانی دطم هەمذەكە زوضزەكەود ەوە

  )ةىون ةەػ  ةەؿەوە ،وەنسیان و دا چ ضازەیەك مەض انی دىام تەوضە زەؿكێ  

ةەؿێكی دطیان زژیان  ،مەض انەكەیان ؿكانس ةەؿێكیان كەودەوە ضاوە  اػی و

ةەؿی ػێیە یـیان نەضاویان  ، اػی ةكەن هەو یان زەزا نەهێڵ  ضاوە و وەػذانەوە

وخ و ئەم ةەؿەم ػێیە یان ةەةەؿی زوو یان زە ،كطز نەةەضهە ؼذیـیان  و كطز

ةەضهە ؼذیان زەكطز  ةۆوی ض یان لێسەتطن؟ هەقذان نەةێر ةەػەضیانەوە...  كە

ةۆ ض  طد   ئە انیف وودیان  ئادط لەةەض مەض انەكەم دىام تەوضە و

 لەپێەەوانەكاضییەكەیان... وودیان جا دۆ دىام تەوضە هەض ةەمەداضەدیان زەةاخ و

 ،   )حەوا ەم دىام تەوضەیانكەن ض ػەدذیان زەزاخ، ةۆ دىایان لێ ەػعام 

داوەن غىظض الم دىام تەوضە... دا  تی ەةئە ان وودیان  ئادط دۆ زەةێر دۆ ان 

ةڵێی  دىایە تیان هەو امن لەتە یانسا... ئا ۆژتاضیامن كطزن، ض امن لێ طد ، ةەاڵم 

مەض انەكەم دىام  ا... ئیرت كەهەض ةەضزەوا تىون و ئێمەؾ لەوە ظیادط ان پێ ەكط 

دؼذامن ە ةەض  ،نە ان اػذانە ةەزیی ی دىاوە پاةەنسڕ تەوضەیان مەضا ۆؿكطز و ػەض 

ؾەظەةی دۆ ان... ئەوانە ان قىداض كطز كەةەضهە ؼذی دطاپەكاضییان زەكطز و 
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ێ، وىنكە ئی ەیطامیان ڕ  ػذە یان كطز ػعایەكی ػەدذامن هێ انە ئەوانەؾ كە

 .كطزةىو

الم ةوۆ انەوە ڕ تە ض لىودتەضظانەؾ ڕەمذاضیان كطز و لەجیادی دۆةەكطزن وظە  كە   

ن ةوۆ امئیورت ئوێمەؾ حوىكم ،و یوادیرتةىون ییوان كوطزڕظیوادط  لهى  ،دىام تەوضە

 .ژ ط زەػذە زەضكطزن كە ةت ە  ەیمىونی ظەلیو و

 : (علیَ السالم)قَومی سَیدان ه:وح  -٨

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ُّٱ
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ
وادە   ٤٩ – ٬القمررر   َّ نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف

هە ى ؼوذیان  ەیف قەو ی نىوحیف غلویە الؼوالم هەض هە وان ةوعاوخ وڕ پێف قى 

قؼوەم ناؿویطی یان  ،زەدؼوذەوە ػەیسنا نىوحیان غلیە الؼالم ةەزضە ،تطدتىوە ةەض

یان پێىە زەنوا...  تا ذەیان پێسەكطز، پا ،نىوخ ؿێذە، ض یان پێسەتطخزەیا ،وخەز پ 

ەةوووىو، كەودە زوغووواكطزن لێیوووان... زاوام لەدوووىام ڕ دوووا ئیووورت ظەض لێیوووان دىو 

دىایە تیان،    ة  زەػەاڵخ كەودىوم، دوىایە دوۆ دوۆخ  پەضوەضزتاضم كطز  كە

 ڕلێوع ە ةەدوى  ػەض ذە.. ئێمەؾ زەضواظەكانی ئاػاموان هە ىو وااڵكطز.. ةواضانی

و لە هە وىو الیەكەوە  كانیواو كوطزنە زاةاضم، ظە ی یـوامن هە وىو لو  ةەػەضیان

ئاوم هە قوىاڵوم ظە وی  یەكیوان  هە سەقىاڵنس.. ئاوا ئاوم ةاضانی ئاػامن و  انئاو 

یامن ةێوذەزم كە لویواضم ئەظەڕو دا ة مەض انی ئێمە الماو هەػذا تطخ و ةەویؼر و

ؿى  كەودىوانیامن لەكەؿذیەكە قىداض كوطز كە  نىو  ومەودانسنیانتىو...  د كان و



 

137 

نەةوىو  و تىضیؽ ةىو )وادە كەؿوذیەكە دوۆم هوی ئەوە و پىاظ و دەدذە هەض زاض

ةەاڵم لەژ ووط واوز طیامنووسا  ،الموواوە ة ط وور  دەحە مووىولی ئەو هە ووىو ؿووەپۆل و

ئە ە پازاؿوذی  ،ەیـر... ئە اوان ئواوا قىدواضكطز دوا ػوەضكەود  ةێور ةۆیوانڕ زە

و زەػوذسض ژم  ۆتطم ػەیسنا نىوحە غلیە الؼالم كە ئەوەنسەم دۆم لەةەض كىمطد

و نیـانەم  ئاػەواضیاوان كطز ةەةە  ە ئی جا ةاغ و ،وەوػانسنەوەیانسا ضاتطخ و

 و ئیامن و هە ى ؼذی كىمط ةعاوخ و واضەنىوػی زیسوضێ و زەػەاڵدی دىایەدی و

و ئا ۆژتواضم ة وط ذە  پەنوس و ةۆ هەض كەػێ  ػوەضنجتساخ ،ئیامنساضان كامطان و

 .ةعانە مەض ان و ئی عاض و ػعام وۆن ةىو تىێ.. جا

  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ

و  وادە  یوووواز ٪٪ – ٩٪الأهبیرررراء   َّ ىل مل  يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف

 ةوىون وڕ ةاػی ػەیسنا نىو  ةكە كە پێف جەناةور ةوىو كە لەداوانوسا زوغوام ة ت

 جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱٱ  مەض وىوم )كە ةىونی لەقەو ەكەم كطزڕ ق

ؿووى  كەودىوانیامن  دووۆم و ئووێمەؾ یەكؼووەض زوغوواكەیامن تیووطا كووطز و (،٥٩هر:ح  

ضظتاض كطز كە لەكەؿوذیەكەیسا لەدع ەدیوساةىون... هە ىویاووان لەو كاضەػوادە 

 نقىو تووىونی ئەكیووسیان ةووىو لەالموواوەكەزا و زژواضە قىدوواض كووطز كە تەوضە و

ێ لەپەیوا ەكەم ڕ  ەن و نە انهێـور كوامطان ةەئواوادی دۆیوان ةو ،ػەض انذؼر

ژیووانی... قەو ەكەم قەو ێكووی  ة ووطن، یووان زەػووذی  ەدطػووییان ة ووادە ػووەض

 .و دطاپەكاضةىون، ةۆیە هەضهە ىویاوان لەالماوەكەزا ؾەضە كطز دىاظڕ ؿە
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 :هاد قەومی -٦

  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ
پێؿە وووتەضە  ،وادە  قەو وووی غووواز ٥٤ – ٤٫القمرررر   َّ خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 ووعەكەم دۆیانیووان )ػووەیسنا هووىز غلوویە الؼووالم  ةەزضەدؼووذەوە و زژم ڕ ةە

 زوادوطیف ػوعام ةەژان و وانە وۆن پێـرت هۆؿساضیم زان  وڕ وەػذانەوە.. ةەاڵم ة

ػوەضیان،  نواضزە امنػەدذ مو هىوژ  ةەهاژ و ػەدر و ػەدر.. ضەؿەةایەكی ػاضز

لەداوانوسا ةوۆ دۆپاڕاػوذ یان  ،ؿوىوم ةەڕەژ كی ضەؾ و ةۆیان ةىو ڕەژ كسا كەلە

 انووسن وڕ ةەاڵم ضەؿووەةاكە لەو ـووەوە ضایسەم ، ەوەو ا ی قووى ووو وىوةووىونە ةیووطو

ە  و قەزە زاضدىض ووام ڕ زەیكىؿوونت... ضەؿووەةاكە هەضوا ةەضزەوا تووىو دوواوەكى 

نوم ووۆن هوادە ػوعام ةەژا وانە هۆؿوساضم وڕ  او هە ىو كەود .. ةڕ  دێكـكاو و

 .وی ل  كطزن ػەضیان و

 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص  ُّٱ
 ەؿووەةایەكی ػووەدر وڕ وادە  ئە ووام غوواز ئەوە ةە  ٫ – ٩احلاقرر    َّ  خم حم جم هل مل خل

و هەؿر ڕەژ ةەضزەوام ةىو لەػەضیان  حەوخ ؿەو ةەهێعم زەن ساض مەودێرنان كە

هە ووىو لە ووالوال  ،یووان دووێكەوخڕق ەمەودووان ودووا هەض هە ىویووانی ڕەژ ةەڕەژ ز

و دێكـوكاون... ووام كەغ زەةی یور   اوڕ زەدىوخ قەزم زاضدىض ام  ،كەودتىون

 .ةىونڕ لێیان  اةێذەوە؟! ةێ ى ان  نەدێط .. وىنكە ة ت
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 :صەموود قەومی -٧

 خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ
 ىل مل خل  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه  جه هن من خن حن جن مم

 ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل

وادە  قەو ی ػە ىوز هە ىویان ػەیسنا   ٦٤ – ٥٦القمر   َّ ٰى ٰر ٰذ يي

 ػا ەیان غلیەالؼالم ةەزضە دؼذەوە كە مەض ىوم    نێطضاوم دىام تەوضەم و

قەو ێكی ظەض و كۆ ە ێكی  کە زەیانىوخ وۆن ئێمە ،پەیا ی ئەوم ةۆ هێ اون

هەض  و وەكى دۆ انە و   ؿى   یەك كەغ ةكەوی  كە هەض  طەتێكەیێعةەه

و نەضیذی دۆ ان ةۆ ئەو  زی  و زیس جا ئەتەض ؿى   ئەو ةكەوی  و ،لەدۆؿامنە

او ػەضتەضزان ةىوی ... زیاضە ػەض ان لێـێىاوە یان ڕ واظ ل  ةهێ ی  زیاضە كە تى 

لەناو ئەم هە ىو پیاو ە كە یوام ئەو ئەوەنسە ؿایانی پێؿە تەض ذی ،ؿێر ةىوی 

زەكاخ   اقىاڵنەم ئێمەزا وەحی هەض ةۆ ئەو ةێر؟! نا، وەحی ةۆ نەهادىوە، زضە

ػتەی   )لەڕەژم زواییسا  زەظان   ،و ػنڵەیە لىودتەضظ زضەظن و ،)حاؿام ئەو 

ئێمە وا ئەو حىؿرتەیان ةۆ زەنێطی ،  ،و  ەؾطووض و ػنڵەةىوە ك  لىودتەضظ

زەیكەی ە  ایەم داقیكطزنەوەم  زەكطز .. زەةی ێطی  و هەڕووەكى كە دۆیان زاوایان

جەناةیـر )ػەیسنا ػالح غلیە الؼالم   ،كىمطیان و ڕةاوە ،زضەیان ڕاػر و

زژایەدیان ة طە...  وان ةە كە وییان ةەػەض ز  ی .. ظەضیف ػەةط لەػەضڕ واوە

ڕەژ   ةۆ ئەو  ئاوم ةیطەكە ةەنۆضەیە، ڕەژ   ةۆ ئەوان ةێر و پێیان ةڵ  كە

ةیتاخ،  ةێر و هەض كەػە پـكە ئاوم دۆم ةۆ زیاض یتكط ر و ،حىؿرتە دایتەدیە

و  ەضجەوە پاةەنسة ، زیذیان ڕەژ    یاضڕةەو ة  اوەیەك دۆیان تطخ كە ةەاڵم دا
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 ،نۆضەئاو ةۆ حىؿرتەكە ظەضە... وىنكە نەؿیانسەدىانی نۆضە ئاوەكەم ةىەػذێ  

 كەػەیان ةان  كطز كە ةیطیان لەكىؿذ ی حىؿرتەكە كطزەوە، ڕەژ   ئەو

نسەیان زای  و پێیان ڕ دەتتیطم كىؿذ ی حىؿرتەكەیان ةۆ كطزةىو، ؿمـێطم ة

ػعام ػەدذم وۆن ةىو  م ... جاةعانە هۆؿساضم وڕ ە، ئەویف ػەضم ةڕ ووخ ػەضیت

یەك هاواض كیان لێكطا هەض هە ىو ڕەحیان پێی زەضوىو... زەدىوخ كام  ،ةۆیان

 .و پەض عم ؿێلطاون كىدطاو

 :الضالم ه یە لووط صەیێنا ەومیق -٨

 مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ
 خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت

 لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حم جم هل مل خل حل جل مك

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

وادە  كادێ   ٪٪ – ٩٦ر  احلج َّ رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ،غلیەالؼالم طمطیـذە ةىون هاد ە  ا ی ػەیسنا لىو  نێطضاوەكانی دىام تەوضە كە

زەؿێر دۆدانم پ  ة اػێ  ؟ مەض ىویان  ئێمە ئەو ػعا  ،پێی مەض ىون  الم نەناػ 

اػذی ڕ ئەوەدا ةە ،كە زوژ  ە كامطەكانر تى انیان هەةىو لێی ػەدذە ان هێ اوە

  یڕاػذ ۆؿ یاضم حەقی دىاییامن هێ اوە وڕ  ةیدىام تەوضە مطیـذەم ئێمە كە

 دا ظووە دۆخ و ػا ،كەوا زە ێی ... دىام تەوضە ؾەظەب لەقەو ەكەخ زەتط ر

لەؿاض زەضو .. زوایی   یان نیـانسە ةاڕ و    سا ەكانر ةەؿەو قىداضكە  اڵ و

 ،ە  ەو ڕ نەتە و كۆ ە  ەكە ج  ةهێڵ  و دۆؿر پێیان ة ەضەوە... هە ىو ؿاض
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ەوەضییەوە ط كى  ژان وو  لەقەو ەكەدان نەزەنەوە )وىنكە وا زەكەونە ناػۆض ڕئاو 

ناضز  طەحیامن ةۆ لىو و ەن... ةەضەو ؿام ضەیـنت.. ڕ دطغ ئێىەؾ زاة ط ر ... ة كە

 زەكط ر، ةەضزەةاضان زەكط   و و ژووض كە ػتەی   ةەیانی ؿاضیان ةەػەضزا ژ ط

نی ػعا دىاییەكە لەػەض ئەم قەو ە ةەاڵم پێف جێتەجێكطز ،یان دێسەكەو رڕق

و  ظەض قۆظ ، یىانی ؾەضیتەم هادىوە طةەزڕەمذاضە، ةیؼذیان كە ػەیسنا لىو 

لە ئەضزەنی  ةۆیە ئەهلی ؿاض )ؿاضم ػەزەم كە ،ئەوانیف نێطةاظةىون ،جىان 

  ژزەیان ةەیەكرت ،هاد  طئێؼذایە  هە ىو ةەهە ەزاوان ةەضەو  ا ی ػەیسنا لىو 

نەیانسەظانی  ون نێطةاظم لەتەڵ ئەو  یىانە جىانانەیسا ةكەن كەو ةەئى ێسةى  زەزا

 ،پێی مەض ىون  پیاوم واك ة  ئەوانە  یىانی     طػەیسنا لىو  ،مطیـذەن

هەو سانذان، وودیان   ؾ وڕؿەض ەظاضم  ەكەن... لەدىاةرتػ  و واظةهێ   لەهێ

  هەوا امن  ەتەض ئێمە پێامن نەودتىویر كە ناةێر  یىانر ةێر، ئەتەض هاخ زەة

 ،ئامطەخ  اضە ةكەن مەض ىو  پیاوم واك ة  واظ لەم ڕەوؿذە ةهێ   و ،ةسەیذ  پێی

دىام تەوضە ةەپێؿە تەضم دىا  ،  یف ئا ازەم كەەكانی دۆ ذان ل   اضەةكەم

تۆؾ  زەمەض ىێ  ػى  س ةەژیانی دۆ، ئەوانە ة  هۆؾ و هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ی)َصل  

مذاضیان زەكطز... ةۆیە دىام تەوضە مەض انی ةە جینیو ػەضػەضیانە  ڕە ) ەػر و

لەتەڵ ئەو  ،لەتەڵ هە هاد ی دۆضزا هاواض كی كىؿ سەیان لێكە )جىةطائیو  زا كە

ةەضزم ػفر و ػەدر كە وەكى  ،ةەضزەةاضان زەػذی پێكطز ةەػەضیانسازا هاواضە

وخ، ئی جا دـذی ػىوضەوەكطاوەم ناو ئاتط ةىو... لەهەض كىێ ةىونایە ةەضیانسەكە

و ژووضكطز و هە ىو ان مەودانسن... ئە ە وەنسەها  دانىوةەضەیاوان ژ ط  اڵ و

و نیـانەم دىایەدی دێسایە ةۆ هیسایەدسانی ئەو كەػانەم پەم ةەؿر  ةە  ە
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و ئا ۆژتاضیی ل  وەضة طن... ئ  دۆ  كە پەنس زەةەن و واػەضنجسەزەنە ڕووزاو

  ەوە ڕ زەتە ز   ةۆ ؿام و كە یە،اەیـسڕ  ی قى ڕ لەػەضە  ؿاضە وا ئەم قەوم و

ةۆوی  زەم ػا ،لەةەضواون ن، هێـذا ئاػەواضەكان هەض اون وڕ ةەئێطەزا دێسەپە

واضەنىوػی  دە ی ئەوەم ناكەو ذە ةەض كە ناؿكێر و قىڕەیف ئەقڵی ةە ە

 ئەوانیف وام ل  ةێر؟

  جهين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

و  كاد  مەض انی مەودانیاوان زەضكوطز وادە  ٫٦ – ٫٥ُر:    َّ خي حي جي يه ىه مه

 و ژووضكووطز و ػووىك ایاوان هە ووىو ژ ووط  وواڵ و ێ وڕ  جوو  و ،ةۆیووان وووىو

یەك لەزوام یەك   ژ... كەڕةەضزەةاضاوووان كووطزن، ةەةەضزم ػووىوضەوەكطاوم زەػووذ

 زیواضیكطاوةىو كە كێوی پو  ػوعازەزض ر و نیـان و هەض ةەضزەو ،ةەضیانسەكەوخ

تەوضە دووۆم زیوواضیكطزةىون... دووۆ ئەم ػووعایە لە  دووىام ،وووۆن ةەضیووسەكەو ر

و ةەضهە ؼوذكاضم زی وی دووىام  هەضواػوذە كاض نیویە... كە ەیـویف ةەزووضڕ قى 

 .تەوضەن

 يل ىل مل خل  جف مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص خص ُّٱ

 ىه مه  جه ين ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم

 – ٫٤الأعرا    َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي  ىي مي خي حي جي يه

غلیە الؼالم ةەقەو ەكەم  طكە كادێ  ػەیسنا لىو ضەوە ەةك وادە  ةیط لەوە ٫٧

ةەز  داوانێكی وا قێعەون و اػذی ئێىە  ى اضەػەم تىنا  وڕ دۆیی مەض ىو  ةە

ؿذی وام نەكطزووە، ئێىە ئاضەظووم ج ؼی دۆدان  كەغ پێف ئەوە زەكەن كە

ئامطەدانذان وەلكطزووە،ةەڕاػذی ئێىە ػ ىوضؿكێ  .. ئێىە  ةەپیاوان زەؿكێ   و
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ا كاضیسا زەكەن.. وەاڵ ی ڕ ەییف لە حەڕ ظ سە ەم حەاڵڵ زەضوىون ولەةاظن

 و غلیە الؼالم طیاضزا كە ػەیسنا لىو ڕقەو ەكەم ئەوە ةىو كە لەناو دۆیانسا ة

و لەناو قەو ی دۆیانسا زەضكەن، وىنكە كەػانێك   ؿى  كەودىوانی لەؿاض

انی زەوضوةەضم ئیامنساض  یاض انسا دۆم وڕدۆیان لەنێطةاظم ةەزوضزەتطن.. ئێمەؾ ة

لەضیعم ئەو كەػانە انسا هێـذەوە كە ؾەظەةی  كە ،لەژنەكەم زەضةاظ ةكەی  ج ە

و  وانە ػعاڕ ةەضزەةاضاوان كطزن... ة ،و ةەضػعام ػەدذی كەود  دىایان ل  تیطا

 وۆنە؟ واضەنىوػی داوانكاضان ویە و

 :قَومی سَیدان ش:عَیب علیَ السالم -٬

 رثيت  ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ

 يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل

 خت حت  جت هبمب خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي

 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن جن يم
  يق ىق يفىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ
  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 حج  مث هت مت ختحت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 مظ حط  مض خض حضجض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج

غلوویە الؼووالم نوواضز ةووۆ  امنوادە  ػووەیسنا ؿووىغەیت ٬٦ – ٫٨الأعرررا    َّ مع جع
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یەكێو  ةوىو  ،كی ئەوێ ةىوزانیـذىانی ؿاضم  ەزیەن، كە ؿىغەیث دۆؿی دە 

 دەنهوا ئەو وو لەدوىام تەوضەكەن وڕ تەلۆ..  ةەدە كەكەم مەض ىو  هۆ ،لەدۆیان

 ةنەضػنت، ئێىە هی  دىایەكی حەقیقوی دطدوان جو ە لەو نیویە كە كطزتواض ةێور و

  ىغجیعەم دىاییـذان ةەدایتەخ ةۆ هوادىوە و ةەدایتەدی كە ،ؿایانی پەضػنت ةێر

پەیا ی ئەوم هێ واوە     نێطضاوم دىام تەوضەم و اوە كەزیىودانە و ةۆدان ػەملێرن 

 وامی دە كوی  كێـوانسا حەە ضەوواوكەن و مەض انذان پو  زەزاخ لەپێوىان و كە

ئەم ػەضظە ی ە پێـورت ةەةوان ەواظم دوىایی واكؼواظم  ،كىضدی  ەزەن ةەكەم و

 و دوواوان مەػووازم دێووسا ةەكووىمط ،ةەػووەض زاهووادىوە، ئێووىە  ەكەونە دطاپەكوواضم

ەدان ةەمەض ووانی دووىام تەوضەوە یپاةەنووس ذی  ەكەنەوە... ئەم زی ووساض ذی وةووەو 

 واكرتە ئەتەض ڕاػوذسەكەن  ىػوى امن  و وحەظدوان لەزی وساضم و دێطدىاظانەیە و

 ی دە كوی ڕ    طم  ەكەن،  ەو ە ػەضڕ پازاؿذی دىام تەوضەیە ... جەضزەیی و 

و  م تەوضەػوووا انیان لووو   ەػوووذێ  ، واظ لە زژایەدوووی زی وووی دوووىا  ووواڵ و و

ةەضهە ؼووذیكطزنی ةووان ەواظەكەم ةهێوو  ، واظ لەو كەػووانە ةهێوو   كە  ىػووى امن 

دۆدوان  ةوۆوی كە ،ەؿەم كىؿوذ یان لو   ەكەنڕ هە  ەیانەەوػێ  ەوە و ةىون و

 تواظم ڕ    دا ڕ لێیان ناتە زیسوڕ ی حەقذان نەتطدۆنەةەض كۆڵ لەو دە كە نازەن و

 ةێر كە ػەضزە انێ  ةوىو ئێوىە كەم وڕاػذی دىام تەوضە ة طنەةەض... لە یازدان 

الواظ ةووىون و دووىام تەوضە ظەض و ةەهێووعم كووطزن... زەم ػووەیطم واضەنىوػووی 

 وووۆن ئەوان لەدووىام تەوضە یووادی ةووىون و دێفكووطن كە دطاپەكوواضان ةووكەن و

قوطان  نێطضاوەكانیان ةەزضە زەدؼذەوە.. ئەنجا یان ووی ةوىو؟  ەتەض مەدواضەخ و

 وانی  وڕ و دێ ۆوی ئێىە هەض زەدانەو ر لەػەض هە ان زیسانیان نەةىو؟! ئیرت ةڕ وة ت
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هە ى ؼووذی كىمطی ذووان ةەضزەوام ةوو ؟! پێـوورت هەض لەػووەضەدام هوواد ی  ةووعاوخ و

   ناضزةىوم، كوۆ ە ێكی دوطیف  م ةەوەهێ ا كەڕ كذان ةاوەێپەیا ی   ەوە كۆ ە 

وضة  ػوى  ،و پـوىو زض وژة  دوۆتط یانی پێی نەهێ ا.. زەم ػا ئێىە ةەئاضام وڕةاوە

لەػووەض ػەضدؼووذ ی حەە... دووا دووىام تەوضە الیەك  ،زی ووساضیذان لەػووەض زیوو  و

 ةەػوەضكەود ی ئویامن و دوۆم زاوەضم نێىاووان زەكواخ كە ةەالیەكسا زەدواخ و

كامطان هەضناةىوخ زەةو .. ةو  زەػوەاڵخ  زی ساضان كۆدایی ز ر... وىنكە كىمط و

ةەدىانووایە و  و ظانووا و انوواو زازپەضوەضە، ز .. دووىام تەوضە ڕاػوور و ضەوانزەكەو 

 .زەظانێر وۆن زاوەضم زازپەضوانە ةكاخ زەدىانێر و

وودیوان  هوۆ  ،و میوعم قەو ەكەم ةەهەوا و لوىودتەضظ و ناوزاضانی  ىػذەكتیط   

یان هێ اوە و وەلذوسان، ڕئەوانەم ةاوە یاض انساوە ةەدەئكیس لە دۆخ وڕؿىغەیث، ة

  ەوە ڕ  ەتەض ئەو كادە كە زەتە ،ا مبێ  لەؿاض زەضدان زەكەی ، نا هێڵی  لەناو انس

اظیف ةوی  هەض ڕ و زاةىنەضیذی دۆ ان.. مەض وىوم  ووام ئەتەض نوا  زیس زی  و ػەض

و زاةىنەضیذی جاهیلی دۆدوان؟ جوا ئەتەض  زیس زە انتەنەوە ػەض زی  و  ةەظەضە ل

ئووێمە ئەوە ةكەیوو ، زیوواضە دووىام تەوضە ػووەضم لێـووێىانسووی ... زیوواضە ئووێمە 

ض زیاضە ئوێمە دۆ وان لەزی وی ، ەدی دۆ ان تطدتىوەةەال ەكە ان ةۆ ػەئیؼال ەدیی

دووىام تەوضە ظیووادط دۆؿووسەو ر.. زیوواضە ئووێمە  ىػووى امنتىونەكە ان مـووەةىو.. 

ذتىو... وەواؿووەكاضانە  ىػووى امنێذیامن ضاتەیانووسةىو.. وووۆن ػووةىدذاوووان هە تە

ةە ێ ی پاڕاػوذ ی  ئە ە ان ل  زاوا زەكەن؟! جا ئێمە كە دىام تەوضە لەپـذامنە و

ؿوایانی لوىدفی دوىا ، ئەتەض  ىػوى امنانە ڕەمذاض وان كوطز زی ەكە انی پێساوی  و

ؿكؼووذیامن  ػووەضكەود امن پێسەةەدـووێر، زەنووا لەػووەض ان ناكووادەوە و زەةووی  و
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زەیعانێور ..  دىام تەوضە پەم ةەهەض هە وىو ؿوذێ  زەةواخ و ،ةەػەضزا زەهێ ێر

نیویە.. دوىایە تیوان،  ذامنە وان  ئاتا ىە ة ئێ هە ى ؼذەم ئێمە و دۆ لەم ةعاوخ و

یواضم  ەحكە وی دوۆخ ڕپـذامن هەض ةەدۆةەػذىوە، دىایە تیوان ةەة ،هەض ةەدۆیە

و ػووەضیذە، هەض دووۆ  و قەو ە جاهیلییەكە انووسا ئاؿووكطاكە حەە لەنێووىان ئووێمە

واكرتی  پـذیىان و الیەن طیر.. دىایە تیان حەقامن پ  ػەضدە دا قەو ەكە وان 

ةە زیو ەكەخ ةهێو   و وەكوى ئوێمە  ڕدوا ةواوە ،ێمە لەػوەض حەە ةوىوی ةعان  كە ئ

 ىػذەكتیطانی قەو ەكەم لەناودۆیانسا لێیان ةىوةوىو  ،ةكەن ڵ ىػى امنێذی قتىو 

... هەنووس كیان زەیووانىوخ ئەتەض ؿووى   ؿووىغەیث ةووكەون حەمتەن ڕةە ـووذى 

و  مطی كوى ڕ  وانەوە لەػوەض زیوسو  ػىوض ةوىون لەػوەض ئاوا كە ،ظەضەو ەنس زەة 

 یەك تطد یەوە وەئیرت ةى ەلەضظ  ،زژایەدیكطزنی ةان ەواظم دىاویؼذی یادیتىون و

تیانیووان زەضوووىو... ئەوانەم ؿووىغەیتیان ةەزضە  هەض هە ووىو ةەوۆكووسا هوواد  و

زەدوىوخ  ،و پێف وجىزیان نەةىوە یـەكێف كطان زەدىوخ هەض لەوەڕ دؼذەوە وا

ژیواوە.. ئەوانەم ؿوىغەیتیان  یەم ئەوان هەض كەػوی دێوسا نەڕ  وج   و ئەو ؿاض

ةەزضە دؼووذەوە دۆیووان ظەضەضیووان كووطز.. ػووەیسنا ؿووىغەیث غلوویە الؼووالم زوام 

تەلۆ! ظەضم ةان هێـوذی زی وی  مەودانی كامطانی قەو ەكەم مەض ىوم  ئەضێ هۆ

وون كوطزنەوە و ئەم ڕ جواضم ئەم ةوان ەواظە دوىاییە ةوۆ  ظەض ،دىام تەوضە كوطزن

 وی ڕاػوذم ڕ  ظەضم ئا ۆژتواضم كوطزن و ،یانوسپەیا ەم دوىام تەوضەم پێذوان تە

دان نەهێ ا و ئاوا دۆدان تەیانسە ئەم واضەنىوػوە.. دوۆ ڕ نیـانذانسا، ةەاڵم هەض ةاوە

  یف دەمەدذان لێ ادۆم..    دەمەخ لەكەػانێكی كامط نادۆم كە لەػوەض كوىمط 

 .زە طن زەژی  و
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 :قەومەكەی و فیرهەون  -١١

وادە   ٤٦٣عرررررررا   الأ  َّ  هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق ُّٱ

یسا، هەضوەها ةەكە كطزنوی ڕقاخ وق ػعام قەو ی میطغەووان ةەػااڵنی تطانی و

 .دۆضاكیان ةىو و حاػەدییان، كە زانەو ڵە ةەضهەم و

 مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ ُّٱ
 مل يك ىك  مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت
 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل

 ٤٦٩ – ٤٦٦الأعررررررررررررررا    َّ  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ

زەوووىوە هەض هە ووىو  ا ێكیووانەوە ةوو  ئەوەم  ػووەض كە وادە  الماو ووان كووطزنە

 و حاػووەدیان و ػوەض وانوسن و زانەو وڵە ە وان كووطزەللؿوااڵوە كى  ،ةیانذ كێ ێور

هێطؿوی  ،ةوىو لەئەػون ڕ م پڕ ئەػنێف ةۆ لەؿی دۆیان، هەض پۆؿاكێكیان زەتوۆ 

 ،پێذەمیوان نوى   و ػەض ،قاواؾیان زەوىونە ػەض قا  و ةۆقامن كطزە ػەضیان، كە

ئاویوان لە كوانیف هە تێه جوایە  ،لەدى   كوطزن ڕئاو ان پ ،كطزةىونڕ زەضو ا یان پ

و ئاؿوكطا ةوىون، كەووی  لێیان زەةىوە دى  او.. ئە وانە هە وىوم نیـوانەم زیواض

تەض ذی نەهێ ان ةەپێؿە ڕ ةاوە لەتەڵ ئە ەؿسا هەض ػىوضةىون لەػەض كامطةىون و

  انەوە! ئە جاضە هەضوا داوانكاض ػەیسنا  ىوػا و ػەیسنا هاضوون غلیهم الؼالم و

كە ػعام ػەدذرتیان پێ ەیـر هاواضیان ل  هەػوذا، غەضظم ػوەیسنا  ىوػوایان 

 طەوە و زاوام ل  ةكە ةا ئەم ػعایە ان لەػوەض ڕ كطز كە لەدىام پەضوەضزتاضخ ةنا 

ةەنىئیرسائیلییەكانیـور وەلوسا  ەهێ وی  وز ڕئەتەض الیسا ئێمەؾ ةواوە ،هە  ط ر

زوام زوغواكطزنی  كەوی كە ،ةیانتەضەوە ةۆ داكی كەنػان )لەمەلەػذی   ،زەنێط  
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و  ةە ێ ەكەیوان ؿوكانس ،ػەیسنا  ىوػوا ػوعاكە ان لەػوەض هە  وطد  ةۆ واوەیەك

 داوانەكانی پێـىویان! ئە جواضە تىنا  و و ؿیطك و یەكؼەض كەود ەوە ػەض كىمط

نێطضاوەكاوانیوان ةەزضەدؼوذەوە و دۆیوان  و ةێسی ی و كەود ەوە كىمطكە زیؼان 

ةە  ەكووانی پێؿە تەض ذووی تێووو كووطز، دۆ ە ووان  لەنیـووانەكانی دووىایەدی و

 .مەوداوان  لێكطزنەوە... لەزەضیازا نقىو امن كطزن و

  (١):بەنوئیضرائی ییەكان -١١

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  منزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك
 مث هتمت خت حت جتهب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي
  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج  حج
وادە  لەدەوضادووووسا  ٫ – ٧الإرساء   َّ من خن  حن جن يم ىممم خم حم جميل ىل مل خل

ئێووىە لەوواڵدووی ؿووا سا زووجوواض  ةەنىئیرسووائیلامن ضاتەیانووسةىو كە ةە ةەوەحووی

زەػوذانەم ئاؿوكطا زەكەونەوە  ؿێىەیەكی ةوااڵو دطاپەكاضم و ةە زەكەونە مەػاز

ػوذە ذان دەؿوەنە  ەدؼوێر وڕ هەلوی یەكە ذوان ةوۆ زە كە .ػوذەم زەػذسض ژم و

هە وىو ةەدوۆو  زەكاخ، كۆ ە ێ  غەةسم پیاو واكی دۆ انذان زەنێطی ە ػەض، كە

لێىەؿاوەم ةەظەةوطن، ز  ەػوەضدان، ناووەكەدوان  و ؿیاوم جەن   و لێعان و دىانا

دوووا  ووواوەیەكی  و هۆظەكانذوووان ظەلیوووو زەكەن و دیوووطە دۆدوووان و زاتیوووطزەكەن،

                                         
اااەيڵ ەواااا ن، کل ىەڵىااااەول   (1) بلىااااىی و جل ەااااىڕ و ىلوەل، ئیسااااێ یو جل ەلباااا ، ئ ااااوی و جل ن، و جل ەااااىڕ و ىلوەەا

زل  ىە  لەکىبل )ەد ه  مسرە(، کل  ەڵ ە ەىڕل ێلباىو،  لکێا اەو زال  ىە  ىزابل )ەد اه  مسارە(، ئلزا ا 

 یىملکل ئلە بلمەبەبلو.
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و زەػەاڵدذان پ   زیاضیكطاوم دىایی ئەم حىكمەدان ةەػەضەوە زەةێر.. پاؿان هێع

 و لەم  اوەیانوسا نواظ ،و حوىكم كطزنوی ئێوىە ز وذەوە زەةەدـی ەوە و نوۆضەم هێوع

ە ظەض زەكەیو  ئەوالزدان ئەوەنس ػا ان و نیػمەدی ظەضدان پێسەةەدـی ەوە،  اڵ و

واكؼوواظة   ظەضدووطی  زەةوو ەوە... ئەتەض زی ووساضانە ڕەمذوواضكەن و دووا ةەهێعدووطی  و

ئەتەض كەودیـ ەوە  ،پازاؿذی قیا ەدیـذان  ؼۆتەض زەةێر ێ وڕ  واكیذان ز  ی ە

و دطاپەكاضییەكەم جاضان، ئەوە لەػەضدان حؼێث زەةێر و جو ە لە ػوعام  مەػاز

ؿوسا ظەلیوو زەكەونەوە.. زوام ئەم زووە وی  لەزنیا ،حەمتی زەةێور قیا ەدذان كە

ئەوا  ،دطاپەكواضم ئەتەض كەودتوىونەوە زەػوذسض ژم و ،ەدؼوێرڕ هەلەم ةۆدان زە

زیووو  ئە جواضە هێطؿووێكی دطدوان ز ذەػووەض كە كىؿوذاض كی ظەضدووان لێوسەكەن و

ةەلەؿكطیانەوە زەو ە  دان زەكەن وڕ واوؿۆ  زەةەن و ظەلیو و وػەةایادان زەتطن و

نوواوم، حووىكم  )قووىزغ ەوە، هەڕووەكووى كە جوواضم یەكەم وووىونە ةەیذىملەقووسیؽ

و دىونوام زەكەن و  و زەػەاڵدێكی ئێىە  اةێر دەموط هەضوی هێع زەتطنە زەػر و

ػذە كاضانذان زەمەودێو  .. زوام ئە جواضەؾ دوىام تەوضە ةوىاضم دۆةەدوان ةوۆ 

 ةەظەیوی دوۆم.. ةذانذوادە ةەض زەكادەوە، وىنكە زەیەو ر ضوحمذان پو  ةكواخ و

ئێمەؾ ز یو ەوە ػوەض  ،ئەتەض زیؼان كەود ەوە زەػذسض ژم ودطاپەكاضم و مەػاز

   ١).ػعازانە زەػذە جە ػییەكەدان... زەظەدیف ةۆ كامطان زەكەی ە ظی سان

                                         
اااااەو یااااااەمن ڵ جاااااار ەاااااادبڵًلوە و ڵ ىە ااااااەيڵ پێطاااااا سی ئلێ ااااااا جلفساااااایر  کل جلزاااااالو   (1) ممەو ىلکاااااار ووە یىوملکلەا

اااەمل. فلممىومااااەىلی  ملضەە/فلێلزااااخیو بڵااااًلوە بل وااااەوەو  ەزاااال حڵ بلێ ااااول  ەزااااخ منڵل و زااااخلە و ور پلەا

 ەزااخ منڵەڵ  لکلم ااەو بل ەىضااخسی زاال  ىە ڵەکلممااە )ەد ااه  مساارە(  ەزااتی پێااار  کل وااى ل گلومە یااەمىوث 

ى زاااااااااااااا ەو ونااااااااااااار و کاااااااااااااار  و زااااااااااااالمبەڵ يڵ بلىىئیسااااااااااااااێ ئ د  ەو ەىضااااااااااااااذ و و زااااااااااااالمبەڵ يڵ ىااااااااااااااەم ە زااااااااااااالممەو کل ق

ولێالکلضاااا ەو بل   ااااو  و زاااالبە ل باااار و.. یااااەمل  ووەمااااڵ  ەزااااخ منڵل و فلزااااە   ەو  بل ەىضااااخسی زاااال  ىە 
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 ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ُّٱ

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث

 جل  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جن مم خم حم جم هل مل خلحل

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن

  زت رت يب ىب نب مبزب رب يئ  ىئنئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

لەوەؾ ةكەضەوە كە ػەیسنا  ىوػا غلیە الؼالم  وادە  ةیط ٥٩ – ٥٣املائد    َّ مت

نیػمەدە ةێر كە دىام  و لەو هە ىو ناظ هۆؿذان ةەقەو ەكەم دۆیی مەض ىو  زە

پێؿە تەضانی لەنێىانذانسا  لەیازدان ةێر، كە تەوضە پێذانی ةەدـیىوە و

 كە كاضةەزەػر و ،انڕ و حىكم لێذانی كطزووە ةە زەػەاڵدساض هە تژاضزووە و

ئەوەم دىام تەوضە ةە ئێىەم  ،و دع ەدكاضم ظەضیان هەةىوە زەػذىپێىەنس

                                                                                                        

 

 ح اە )ەد اه  مسارە(  ەزاتی پێاار  کل ئلم اەمە ) بىواذ ىلزار( مل ە ار قلوە بل ضاارن ڵ ێلڵ م و یلىگاەوەمل 

ىیلق یسااااا ەو ڕمەىااااا  و ولێالکلضااااا ەو  بل   اااااو و زااااالبە ە بااااار و باااااد بەباااااو )حااااا ددل مل ێێًاااااە ل زااااالممەو و بل خ

ە ااااار  (. بل ە ئلێ اااااا جلفسااااایرل زااااالم ەە  ەفلمماااااىووی واااااى ل گلومە بل مل   وەزااااابڵ ئلە ملضاااااارە ئاااااەڵ  و 

بلێ اااوەل کااار وە کل  ەچاااًل زااالممەو و جێا اااەو  ەضااااێنو، کل  ەفلمماااى ی ))ەواااە   مًاااە((، بااادمل  ەفلمماااىووی 

لم یەمل  لکلە یەمىوث و ئ نەىا  مەەەيڵ بىوبێاذ، یاەمل  ووەە زال   ىە ەاىململ ەاىڕل وواەبل واى ل ئلگ

 اا  ڕ ڵل بێاااذ، کل چااىو ەد  اااا قى ساااوی وەمگاارث، بل ە ئلملص الزااالىکل..ێلى ێ ڵ جرمااەو  ەفلمماااىووی یاااەمل 

لضاارل ئیسارمڵ  لکلە ێلم زل  ىە ەىملم و مىزانەىەىل و یاەمل  ووەە ئێساخەل  ەوێلحاڵ ئیساێ ئ دل کل م

ااەو یاااکل ملە  جێا  ەضااااێًێذ  و ضاااەو ن، چاااىىال ئلمل  ووەمااایو یاااەمل ێ اااو و  ەزااال ج ەىل، بل ە ئە لجلەا

  وو حەێلجلص  ەفلممىووی ))وإو ە جه ە ىە((، کل  ەضێذ ڵۆمجر مل  وویەم بىوبێذ.
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 كۆ ە ێكی دطم جیهانیانی نەةەدـیىوە ... )لەوەحی و ةەدـیىوە ةەهی  كەغ و

 ،الؼلىم  زەػەالخ، لەنیػمەدی ئاػامنی )امل  و دە   و انی، لەداك وڕ حىكم

ةەناةىودتىونی زوژ  ی  ،لە ىغجیعەم ػەضدؼنت )ةەووؿكایی ةىونی زەضیا 

زەم ػا مەض انی دىام تەوضە  ،زەػەالدی..  ػەض ػەدذذان )میطغەون و

ةە ە ناووە پیطەظەكطاوەكەم دىام تەوضەوە )قىزغ  وجێتەجێتكەن 

 ،هەض زەةێر ةە  دۆ دىام تەوضە لەػەضدانی مەضظكطزووە و ،لەمەلەػذی  

لە مەض انەكە ةهێ  ..  ةەضزەن و واظ لەدطػی زوژ   پـر هە مەكەن و ووضە

اػذی ئێمە ناو طی  ةەی ... قەو ێكی لێیە هە ىو ةەزەن ڕ وودیان   ىوػا! ةە

 ،ناوم ئەوان لەوێ ة  ئێمە ناوی ە دا ،و جەن اوەضم ةەزەػەاڵد  ەهێعو ة كەدە

ئێمە زەوی ە جێ اكانیان!  ،یاضم هەداهەداییامنە .. ئەتەض لەوێ نە انڕئە ە ة

زووكەغ هەض لەدۆیان كە لەوەزەدطػان ئەتەض ئەم مەض انە دىاییەؾ 

م تەوضە جێتەجێ ەكەن زیؼان ػعام زەػذەجە ػی زەزض  .. ئەم زووانە كە دىا

ةەدە كەكەیان مەض ىو   ،ئاظایەدی پێساةىون جىا ێطم و ئیامن و نیػمەدی زی  و

 و ظەةەلالح ، ةەاڵم ؾیطەدی جەن  و لێیان  ەدطػ ، ئەوانە ڕاػذە ةەزەن كەدە

هەض  ،كىؿذاضیان نییە، ئێىە هەض ئەوەنسە ةكەن لەزەضواظەم ؿاض نعی  ةت ەوە

سەة ... پـر ةە دىام تەوضە ةتەػنت، ةەوەنسەم ةذانتی   زەدطػ  و ئێىە ظا 

 كە ، ىػى امن   ذامنەدان ةەةە ێ ی دىام تەوضە هەةێر ئەتەض ڕاػذسەكەن و

 ازام وىونذانی لەػەض مەضظ كطزوون یەغ ی دەئكیسە كە ػەضیـذانسەداخ، زەنا 

 ، حەمتەن وىونە ؿاضدان  ؼۆتەضە، ێەظن و هەلتتناوم ئەتەض ة وۆن زەو ە

 .تەوضەیەوىنكە ةە ێ ی دىام 
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و ة  ئەزەةرت ػەیسنا  ىوػایان غلیە الؼوالم زووانوس   دطػاوانەدط ،ةەاڵم ئە جاضە)

وودیان  هۆ  ىوػا  ةەدىا ئێمە هەداهەدایە، ةەهی  ؿێىەیەك ناوی  و پو  نوادەی ە 

دوىام پەضوەضزتواضخ  ە دوۆخ وڕ ئەو ؿاضەوە  ازام ئەو قەو ەم دێوساةێر... زەةو

ئەتەض دۆو دىاكەخ ػەضكەود  ئێمەؾ  ،یـذىوی جەن  ةكەن... وا ئێمە لێطە زان

 .!!ةەزوادانسا ز ی 

 دم هەض ةەػەض دوۆم اڵ ػەیسنا  ىوػا غلیە الؼالم مەض ىوم  دىایە تیان    زەػە

ئەو )كە پێؿە تەض كوی  ەغؼوىو ە غلویە  هەض زەدوىانم دوۆم و ،هەیە وةطاكەم زا

یان نواوكۆیی نێوىان الؼالم  ناواضكەم ئەم مەض انەم دۆ جێتەج  ةكەی .. دىایە ت

قەو ەكە ان یەكالكەضەوە... دىام تەوضە مەض وىوم  زەم ػوا دوا  واوەم  ئێمە و

وو ػاڵ ئەو داكە پیطەظەیان ل  قەزەؾەةێور، لە  واوەم ئەم ووو ػوا ەزا زەةێور 

 وی ڕ ةەو ... نواهێڵم نە ێ ةعضم لەو ةیاةوانە )م ػوی ا  ةوێ  وڕ  ایی وڕ هەض ةەتى 

 دوۆةە ةوكەن و دی ةەضەن اضةىونەوە پەیسا ةكەن وزەضةاظ ةىون ةسەظنەوە، نەجىضئە

 ةوا ووو ػواڵ و وب و ،ێڕ ە لێیوان تەڕ ةو ،دە پیوطەظەكەوەاڵ زەویو ە وو  ةڵێ  ةاؿوە

   وةەو ... دەمەخ لەقەو وی تىناحكواض وێػەضتەضزان لەو ةیاةانە ةێوطوونەزا ةو

 . ىنەەضیب  ەدۆ

ی دوا پێغەمبەری  یاوەرانی -١٢
ع
َّل  َ )َى 

َس ( َه َ َِ
ع
  :َوَص 

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱ
 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب
 جم يل ىل مل خل  مظ حط مض خض حضجض مص خص  حص مس خس حس جس

وادە  ةیط لەڕەژم ؾەظاكەم  ٪٥ – ٥٨الت:ب    َّ من خن  حن جن يمىم مم خم حم
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و هێعدان ػەضػا تىوةىون و وادان زەظانی  حىنەی  ةكەضەوە كە ةەظەضیی ژ اضە

م كۆویا ٨زوژ   كە ە، حەمتەن ػەضكەودىو زەة  )ػا ی  ازام ئێىە ظەض و 

نیف زوام ناةەضا تەضەكە یەك هۆظم هەواظن ةىو  ىػى ام ، ان ی ؿەووال ةىو

و  ىػى امنەكان زوو هەظاضم ئیعامی امەدەی  ەككەةىو، كە هەض لەن

هە ىویان زواظزەهەظاض وەكساضةىون و هە ىو هەواظن وىاض هەظاض  ،ةەؿساضةىون

ةەاڵم ئەم ظەضییەدان هی  زازم نەزان و وادێكـكان كە ئەو  ،كەغ ةىون 

ػەضظە ی ە ةەضمطاوانەدان لەةەضواو دەن  ةىو، پەنایەكذان ل  نەزەةی یەوە 

دۆدانی ل  قایم كەن، ئەوەنسەدان دطغ ل  نیـذتىو نەدانسەو طا زەضكەون )وىنكە 

 ،دەنیتىوو ئەوةەضم زە ەكەم  ئە ان كەودتىونە زە ێكەوە و زوژ   ئە تەض

 ةەض ،دیطم ئاتطاویـیان دێسەتطد  یاوەضان و داو طە ةەضزیان ؾو زەكطزەوە ةۆ ػەض

 ةەظی  )و پاؿان ئێىە هەاڵد  و ،هەضؿذێ  زەكەوخ زەةىو  ایەم ئاتطكەود ەوە 

 )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم یاوەض   نەةێر كەغ لەزەوضم پێؿە تەضم دىا  وەنس

ئاػىوزەیی ناضزەدىاضەوە ةۆ ػەض  وضە هێم ی وپاؿان دىام تە ، ١)نە ا 

)َصل ی ئیامنساضەكان )ئیرت پێؿە تەضم دىا  و )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم پێؿە تەضەكەم 

زەن  تەوضە  لێی ضاظم ةێر كە مەض انیسا ةە  ا ە غەةتاػی دىا هللا َغلَْيه  َوَػل َم 

  )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم دىا هاواض لە یاوەضان ةكاخ كە پێؿە تەضم  كە ،ةىو

اتطن.. ئیرت هە ىو هاد ەوە و كەود ە ڕ وەضنەوە و دۆ  ، ژزەم ػەضكەود ذان زەزاد 

 ئاوا دىام تەوضە ةەمطیـذەم دۆم كە ،زوژ  یان دێكـكانس  و هێطؿێكی زژ

                                         
اااااەجل ێلم جرزااااااًد   (1) ىەزاااااار بىو، ملو  زاااااال ر ئلوە ل کل ئلبااااااى زااااااىف ەو  وااااااى ل  اااااا  ڕ ڵل بێااااااذ کل جااااااە ئلوەا

 زەجلوەوخل   یالول ئلز،لکلل پێغلمولمل وى ل گرجوىو، ێلوێ  ە   مل ئەگر و جیر  ەمم ەث.
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ػعام ةەژانی  ؾەظەب و نەدانسەةی ی ػەضیذؼنت و كامطانی زوژ  ی زایە ةەض

و  زەػەاڵخ و  اڵ لەزەػذەىونی ئاظازم و ةەزییو تطد  و  وةەكىؿنت ،دۆم

ئەوەؿە ػعام كامطان.. پاؿان دىام تەوضە لەوانەیان  ئا ،ئەوالزیان ػا ان و

اػذانەتطخ... هەضوەها دۆةەم ڕ دۆؿتىو كە  ىػى امن ةىون و ئیؼال ەدیان ػەض 

 .ةەظەییەةە و لە ىػى امنە هەاڵدىوەكانیف قتىڵ كطز... دىام تەوضە لێذۆؿتىو

 نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب  ىب نب مب ُّٱ
 زن رنمم ام يل  ىل مل يك ىك مك لكاك يق  ىق يف ىف يث ىث
آ ل معرررررررررررران   َّ خئ  حئ جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى  ينىن نن من

كادێ  ةەپێوی  ،وادە  دىام تەوضە ةە ێ ەكەم دۆم هێ ایەزم كەپێذانی زاةىو ٤٨٥

نو  مەض انی دىام تەوضە كەود ە جەن ەوە زژیان دا ئەو كادەم لەدطػوانسا لەجە

ضاجىییذووان كەودە نێووىانەوە )ئەوانەم لەؾەظام  ةەظیوو ، نوواكۆكی و وەػووذان و

پاؿان ةۆ زەػوكەود ی ؾەنویمەخ ضاجوىێ  ئىحىززا لەػەض لىدكەم ویاكەةىون و

ةىون، هەنس كیان ؿى  ەكانی دۆیوان جو  هێـور و زاةەظیو ە دوىاضەوە، ئە ەؾ 

)َصل ی ضم دىادان وىنكە مەض انەكەم پێؿە تە ،ةىوە ؿكؼر هێ انی  ىػى امنان 

تىناحتاضةىون ةەوەم كە ةوۆ كوۆكطزنەوەم زەػوكەودی  ؿكانس و هللا َغلَْيه  َوَػل َم 

 جەن  مەض انێكی وا زژواضدان ؿكانس.. ئە ەدان ةەػەضزاهاخ )ؿكؼور هێ وان و

 دۆدان پێی دۆؿەاڵ ةىون كە زوام ئەوەم كە ئەوەدان زەػكەوخ كە ،ةەظی ەكە 

هەؿذانە قیوا ەدی  ئەوان ةىو... هەدانە زنیام زەو ر و ةەظی ی ػەضكەود ی ئێىە و

و تىنوواحی دۆدووان ئە ەم  ػووەڕەنجا ی ڕەمذوواضم هە ەلە دووىام تەوضە  ،زەو وور

دا ڕازە و ئاػذی ئیامنساض ذی دۆدانذوان  ،كطزنەوە ةێر ةۆدانیةەػەضدانسا هێ ا دا داق

ەنوسە دوىام هەض و ،ڕاػوذی ةوكەنەوە لەكى سایە دا دانةعان  هە ە ةۆ زەضكەو ر و
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ػەضپێەی مەض انەكەیان كطز... دىام  تەوضە لە تىناحی ئەو یاوەضانە دۆؿتىو كە

 .لێیان زەةىوض ر لىدفە ةەضا تەض  ىػى امنان و تەوضە داوەن مەظڵ و
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 بڕگَی  ووەم  

  لێكۆڵیيَوە و ش یاكری ئَم من:وانهَ

ػووعام  تەم پێـووىوەوە ئەوە دێتی وی زەكط وور كەڕ لەووىونە قىضئانییەكووانی ةو -١

 ،هەوضە ةطوػووكە ،وەكووى نقووىم ةووىون لەئوواوزا ،دووىایی لەزنیووازا وەنووسەها جووۆضە

دىوؿوی  و كاضەػوادێ  كە ةىو ەلەضظە یان ... لەڕاػوذییسا هەض كێـوە ،نەدۆؿی

 ووطەڤ ز وور یەكووێكە لەئاػووەواضەكانی ػووعام ةااڵزەػووذێذی دووىام تەوضە كە 

تەوضە ئەم دووىام  ،انەوەیەیووةە هووۆم تىناحكوواضم دۆ  ووی دە كووی.. كەڕ ز ذە

 جن مم  خم حم جم هل مل ُّٱ  حەقیقەدەم وەكى ڕ ؼام قىضئانی ةاغ مەض وىوە

ز ذەض ذان هە ىو  و تطمذێ  كە وادە  هەض وی كێـە ٦٣الشر:ر:   َّ هن من خن حن

 وەودی ڕەمذاضم دۆدوانە دوۆ دوىام تەوضە لەظەض تىنوا  و ػەڕەنجا ی الضیی و

و  دواقیكطزنەوە ەوەتطمذەكە ػوعانەةێر ئ و ئەتەض كێـە ،ػەضپێەیذان زەةىوض ر

 ،یازدؼذ ەوەیە، یان ةوۆ ضاقیورت ةوىونی  ىػوى امنەكەیە هۆكاضم پەضوەضزەكطزن و

 و زەؿوێر ةەنواظ ،و كەم وكوىضدی ةێور داقیكطزنەوەؾ  ەضج نیویە هەض ةەكێـوە

 ٦٨الأهبیاء   َّ  من جنمم خم حم جم ُّٱ  نیػمەدی ظەض و زەو ە ەنسم وهەةىونی ةێر

هەةوىون  و ەظمڕ زوام كا ەضانی و ظەضم  زەؿێر ئەم ػعایانەم دىام تەوضە -٢

ئاظازم  وىنكە دىام تەوضە ةەدەواوم ةىاضم ػذە كاضان وكامطان زەزاخ و ،ةێر

ئیامنووساضان ةەضزەوام  دۆیانیووان زەزادوو .. پێؿە تەضانووی دووىا غلوویهم الؼووالم و

ةەاڵم ئەوان لەػەض  ،هۆؿساضم زەزەنە كامطان وػذە كاضان وئا ۆژتاضییان زەكەن

یێوی ڕاػوذیان نیـوانتسض ر ڕ ی و ڵی دۆیان ػىضزەة  و هەض وەنس ڕ  وزیسم لێب 
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ئە ە  ،ز  ەڕ یوان ؿایانی ئەو ػعایانە زەةو  كەڕ اوپڕ وەضی اتطن.. ئیرت لەكۆداییسا پ

 مص خص حص مس خس حس  جس مخ ُّٱ  و ضاؿووكاوانەیە لەم ئایەدووانەزا ئاؿووكطا

 جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض

 مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك

وادە  پووێف  ٧٨ – ٧٥الأهعررام   َّ  جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل  حي جي ٰه

ةەزضەیووان  جەناةوور نێووطضاوم دط ووان ظەض نوواضزووە ةووۆ تەڵ نەدەوەم دووط كە

 هەژاضم و ئووێمەؾ زووووواضم تطانووی و ،نێ ووایووان پێ ەهڕةاوە دؼووذىونەدەوە و

و وەودوی دۆیوان  دوا هەػور ةەهە ە ،زەضزەزاضیوامن كوطزن نەدۆؿی و نەةىونی و

 ،دا دۆةەیان قتىوڵ كواخ ،  ەوەڕ لێی ةنا    ەوە الم دىام تەوضە وڕ ةكەنەوە و ة ە

و ضەؿوو ی نیـووانەكانی پێؿە تەض ذووی نێطضاوانووی دووىام  كەوووی لەتەڵ ئە ووانە

انەوە، وىنكە ز یان ظەض ضەە ڕ انەوە و نەپا ڕ یان نەهێ ا و نەتەڕتەوضەؿسا هەض ةاوە

 و كطزەوە و زیوسو هە ى ؼوذەكانیانی ةەڕاػور و ؿەیذانیف كاض ضەؾ ةىوةىو و و

پەیوا ی  كە ،زوژ  كاضییوان ػانسةىو دا ػىوضة  لەػەض هە ى ؼذی كىمط وان ضەوا

 ی پێؿە ووتەضان غلوویهم الؼووالم ویدىایووان ئیهاملكووطز وتى یووان نەزایە ئا ۆژتوواض

ەظم ڕ عاضیووان، ةىاض ووان ظیووادط ةووۆ ضەدؼووانسن و زەػووەاڵخ و ی هۆؿووساضم وئ

ئیؼذیسضاج  و نیػمەدێ  ظەض ان زان  )دا لەهە ىو ناظ ن پێتەدـی  وةەضمطاونرت ا

ێیانوسضاوە )دۆؿوەا ێذی پدا ئەو كادەم كە ئیرت ظەض دۆؿەاڵ ةىون ةەوەم  ،ةن 

و ناػووۆض.. دووا لە هە ووىو   ەؾووطووضانە  دؼووذامن ە ةەضؿووااڵو كی ناكوواوم ػووعا

هەض هە ىویان  و  ان دێذؼنتڕ انە قڕ ئی جا ةەػعایەكی ة ت ،ئى ێس   ة  هیىاةىون

 .ػذە كاضةىون ناةىوخ ةىون ومەودان... ػىپاغ ةۆ دىام جیهانیان كە
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 كاضەػواخ و و وان ە ناػوۆضڕ نا  لەدىا ةێئاتایان وا دێتی ی زەكط ر كە كامطان و -٣

نواظو نیػمەدەكوان  زەػەالخ و ةەاڵو  ىػیتەدەكان، یان هەةىون و زەو ە ەنسم و

ووزاوم ڕ  وا وەػوووفیان زەكەن كە ضپووواكەوەن، ةە كوووى هە كە لەدوووىام دووواكى

ػەڕەنجا ی هۆكاضو ئەنجوا  ، دەنوانەخ هەنوس   ػواویلكە  ،توؿذیانەم ژیان 

ةیطیان زە   هەض ڕ كەوخ ةىوە! كادێ  ةىو ەلەضظە لەؿى  ێ  زەزاخ نا ێ  ئە ە 

الماو ناووەیەك ضازە ا ێر نا ێ  ةەپێی  و زانایە..كادێ  ظضیان و ػعام دىام ظانا

ضووزەزاخ  هەضوەها هەض كاضەػادێكی دوط كە ،كاضظان وكاضةەجێیە قەزەضم دىام

لەوانەم پێیان زە ێ  )كاضەػادی توؿذی .. دا دۆیان ڕاػذەو دۆ زووواضم نەة  

هی  ؿذێ  ةەة  قەزەضم  هۆؿێ  ةەالم ئەو حەقیقەدە غەقائیسییەوە ناكەنەوە كە

  حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ  دىام تەوضە زەمەض ىێ ،دىام تەوضە ناةێر و ضوونازاخ

 جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق
وادە   ٬٨ – ٬٧الأعررررررررررررررررررررررررررررررا    َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن

زژایەدییوان  ةەزضەیوان دؼوذتێذەوە و پێؿە تەض ان ةۆ هەض نواووەیەك ناضزةێور و

نەزاضم ةىوةێر یوان  دە كەكەیامن ةەوەنسی  جۆض ػعازاوە.. ةەهەژاضم و ىكطزةێذ

 و ەوە الم دوىام دا ة ە   ىدۆةە ةكەن دا هۆؿیان ةێذەوە و ىزەضزەزاضی ةەنەدۆؿی و

  ەوە وغەةس ذی ةوۆ ةؼوەملێ  ... پاؿوان كەدؼوذامن ەوە دۆؿوی ڕ لێی ةنا  تەوضە و

 ،ام كىمطیووانڕ  ێ وڕ ػووەض زیووسو  و ظەض ةووىونەوە، هوواد ەوە وكێـووەكانیان نە ووا

و پێـورت ؿوذی وا دىوؿوی  زەیانىوخ ئەوەم دىوؿامنتىو، كاضەػوادی توؿوذییە

 اةىةاپیطانیـوامن ةووىوە.. ئیوورت )ؾەزضم ظە وانە یە! ةووۆیە ئە جوواضەكە زا ووان ە ةەضة

 .ة  ئەوەم هەػذی پێتكەن ػعایەكی ناكاوم ػەدذیان زضا ،ؾەظەب
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 خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ُّٱ
 وادە  دىام تەوضەیە كە هەوضەةطوػوكەم زەنێط ور و ٤٦الرعرد   َّ  خن حن جن مم

ەق ، ئەوەنوسە ةو  ڕ و ز و ە، ةەاڵم ئەوان ئەوەنوسە كوامطكەػانێكی پ  داقیوسەكادەو 

هەضوا زەظانوو  ڕووزاو كووی توؿووذییە و هەضوا لە دووۆیەوە  ،ئیووسضاك  هووۆؾ و

كواضی ەض ذی هێوعم ةو  و و ەم  زەػوەاڵخ و ضوویساوە..  ىناقەؿە لە هەةىون و

 ة  و و ەیە و و دىام تەوضەزا زەكەن، دىام تەوضە داوەن هێعم ڕەها و ة  ػ ىض

 .یاضزەزاخڕئیطازەم دۆم ةو ؼر ةەوی

هە ى ؼوذی  و ةوعاوخ و زیوس ،و لەدوىا ؾوامڵەوەیە  ىػى امن ةەپەەوانەم كامط -٤

و  زژواض هەض وەنس تەوضە و ،ناػۆض   ةتێر و تطمر و جىزایە، دىوؿی هەضكێـە

وام ض تـووذی ةێوور یووان دووایتەخ، هە ،تەوضە ةێوور یووان تەووكە ، ەدطػوویساضةێر

كطزنەوەم دىام تەوضەیە و پێىیؼذە پیاو واكانە دوۆم داقی لێكسەزادەوە كە ئە ە

ةوۆیە  ،و هە ى ؼوذێكی تىنوا  و ناؿوەضغییەدی لەةەضزا ة ط ر، یوان ػوعام زیوس

حا ەدیـوویسا  لەهەضزوو ،یەكؼووەض دووۆةە زەكوواخ و ضووزەكووادەوە دووىام تەوضە

و زانوووا مێوووطم حەقووویقەدە  زەضوون ئاػوووىوزە و هێمووو ە، ووووىنكە دوووىام ظانوووا

ةعاودوی  ەنهەجوی  ڕ ؼا تەضزوونییەكوانی ةعاودوی تەضزوون وغەقائیسییەكان و 

  منخن حن جن مم خم حم جم هل مل ُّٱ  زەمەض ىێ  ىػى امنی كطزووە، كە

وادە  ئەضێ هەض كە  ٤٩٨آ ل معررررررررررررررررررررررران   َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حيجي ٰه مه جه هن

پێـورتیف كێـوەم  ةەاڵكەدان ةەػوەضهاخ )دێكـوكانەكەم ؾەظام ئىحوىز  كە

 ىػى امن ضووزەزاخ؟ ةۆوی  موۆن ؿذی وا لەئێمەزەدانىوخ   ،ێڕ  دطدان هادتىوە
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زەؿوووكێی  كە  ىػوووى امنی ؟! پێیوووان ةفەض وووىو ئەوە لەدۆدوووانەوەیە... دۆدوووان 

 .مەض انذان ؿكانسووە ؿل یطةىون لەزی ساض ذیسا و

و ئا ۆتواضییەم لێوىە  ئەو پەنس ،و  ىػییەدێكی ةەػەضةێر اڵ ىػى امن هەض ةە   

ػووعام  ەزەظانێوور ئەو  ،پوواك ە دووىام دوواك وزەةوو  ظوو ضووةكووادەو  مێطزەةێوور كە

 پێىیؼذە ظوو هە ؼەن انسنەوەیەكی ڕەمذاضەكوانی ةكواخ و ڕەمذاضم هە ەیەدی و

ةعانێر چ داوانێكی كطزووە، دا دۆةەم لێتكواخ ... ئواوا دوۆم  ىحاػوەةە زەكواخ 

ئە ە وایلێوسەكاخ زەضوون  ،نەك ةەدىام تەوضە ةڵ  ةوۆوی  ،)ةەدۆم زە   ةۆوی

اظیم  وازام لەتىنواحەكەم ڕ زە    دىایە تیان پێی  زوغازەكاخ و ،پاضػەن  ةێر

 ،دوىایە غەةوسم زا واوم دوۆدم ،ػوعاكەیم نەكەودوۆدە قیوا ەخ پاكم زەكادەوە و

پێؿە وتەضم  ،اػوذێذی دىاپەضػوذیەكانمڕ ػەض  ةسە لەػەض دۆةە ضاتطد  و یاض ەدیم

ُُْسي)زەمەض وىێ   )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم دىا  يْن  ِلٍم ُعِ ييُبُه َخًذ،، شيوَْا،  َفَمي( فْووَيَهي( َُي( ُِ
َُّ  َييي( َسييييَِّا(تِِه، َو طَّيييْ  عْنيييُه ُذنُوبُيييُه َاَمييي( َهُييي ك الشَّيييبرُ  َوروَيَهييي(  وادە  هەض  ،  ١)إاَّ َايَّييير ا

دووىام تەوضە  ،كووێكەوە ةووۆ ظیووادطم ةەػووەضزا ةێوورڕ  ىػووى امنێ  لەئوواظاضم ز 

  هە سەوەض  ێر، هەض وەكوى كە زضەدور تىناحەكانی پ دطاپەكانی پ  الزەةاخ و

 .تەاڵكانی هە سەوەض  ێر

يين املُْسييِلَم، ُعِ ييي ُ  )ُيي(  هەضوەهووا - وَا َلييمٍّ وَا ُ ييْ،ٍ  وَا خًذ، وَا  وَصييٍ ، وَا  َنَ يي ٍ  ُِ
ُ  َي( َُّ ،  يجَّ الشَّيوَْاِ، ُعَشي(ُاَه(، إاَّ َايَّيَر ا ين َغمٍّ    كەوادە  هەض  ىػوى امنێ   ٢)َذطَي(َ ُُّ  ُِ

                                         
 (.٣٥٧٠(، مىزد ه )٥٣٠٨بىوەمل )  (1)
 مخبق ەد ه.  (9)
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هەض  ،نەدۆؿیەك هەضدە ێو ، هەض دەمەدێو   انسووةىونێ ، هەض زووواضم هەض

كێكـی ةەض ةكەو ر، هە ىوم ڕ ئاظاض  ، هەض پەژاضەیەك ةتێر، دەنانەخ ئەتەض ز 

 ، وىنكە دىام تەوضە زەیانكوادە هۆكواضم تىنوا  الزان وەوە ذڕ ةەواك ةۆم زەتە

 .ازانی.. لەتىنا  پاكی زەكادەوەڕ 

نِ  الب َُ  ع،الُ  )ُ(  ەض ىێهەضوەها زەم - َن،ِ  املُ  (ِلِه،  يجَّ علَِيى  واملُْ ُِ   نيِسِه وولِدُِّ ُو
( عَليِه ذطياي،   و  ئامطەدی  ىػوى امن ةەضزەوام دىوؿوی كێـوە و وادە  پیاو   ١)هللَا ُو

ػا انیانسا ةێر، دوا زەتەنە  و  اڵ و چ لەئەوالز ،ن چ لەدۆیانسا ةێر،ەحەدی زێڕ نا 

ەكادێ  ةەزییوساضم دوىام تەوضە زەتەن، زەةیو   تىناحیوان پێوىە ئەو ئاػذەم ك

 .نە اوە

   ذەوەڕلێیووان ضاظم ةێوور زەتێوو م ػووەغس لەةوواوكییەوە دووىاڕ  ىػووػەةی كووى  -

ييُي  بيي ًَ  خشييدك  النَّيي(سِ  خ ك  هللاِ  رسييولَ    )وليي ُ  ثييُي ى عُبُلَييى الرَِّ ثييُي ف( َُ َُ ألَّ ا َُ ويي(َل ا َنبييي(
ا(َ    دعِنِه صلًب( اشُدَّ ب ُ ُُّ ، وإ  ا(َ    دعنِيِه روَّي،  ابُليَي علَيى   عَلى  َسِ  دعِنِه ، فر 

يي( عَليييِه ذطيايي،   َُ العبييِد  ييجَّ عىَُاييُه َيشييي علَييى ا رِ( ُو    ٢)وييدِر دعنِييِه ، فميي( عييءُح الييب 

كووطز كە  چ كەػووێ   )َصوول ی هللا َغلَْيووه  َوَػوول َم وادە  غەضظم پێؿە ووتەضم دووىام 

ێور؟ مەض وىوم  پێؿە وتەضان، ەةز كەػێ  ظیادط زووواضم ةەاڵو كێـوەلەهە ىو 

و  پاؿووان زوام ئە ووانەؾ.. هەض كەػووە پاؿووان ئەوانەم زوام ئەوان پێـووەوان و

ەحەدی زەةێوور، ئەتەض ڕ و نووا  ازەم زی ووساض ذییەكەم زووووواضم كێـووەڕ ةەقەزەض 

                                         
 (،  ەفلممى ی )حسٍ صح ح(.٣٢٩٩جرمذل )  (1)
 (،  ەفلممى ی )حسٍ صح ح(.٣٢٩٨جرمذل )  (9)
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وضەدوطم ەحەدی تەڕ و نوا  زی ساض ذییەكەم قایمتىو، پاةەنسةىونی ةەهێعةىو، كێـوە

و ئاػووذی  ئەویووف هەض ةەقەزەض پوولە ،ز ووذەضێ، ئەتەض لەزی ساض ذیـووسا كعةووىو

غەةوسم  ىػوى امن ئەوەنوسە  ،ەحەدی زەةێرڕ و نا  زی ساض ذیەكەم زووواضم كێـە

یەك زانە تىنواحی  واخ وڕ وام لێس ر ةەػەضظەویسا زە دا ،ەحەدی ز رڕ دىوؿی نا 

 .نە اوە پێىە

هللا  ی)َصيلَّ  هللاِ  َرسيولَ  )خ َّ    ذەوەڕاظم ةێور زەتێولێیان ض   دىام غتسهللاڕ جاةطم كى  -
يي(َلل ُيي( لَيياِيا و(لَييْ ل ا ُمَّييى، ا َاَر َ  ُختِّ  علَييى َدَذيييَ  ،َعَلْيييِه َوَسييلََّم  َُُّ  السَّيي(َِِ  فَِ ِفيَهيي(،  ا

(َلل ا َتُسّبِّ ا ُمَّى، فرنيََّه( تُْ ِلُ  َذطَ(َ  َبِا آَدَت، ام( عُيْ ِلُ  الِ يُ  ذَ  ََ ا َِدعيِد فَِ   ١)بَي

دەدیفوی ةوطزە زیوسەنی دوادىو ئوىم  )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم وادە  پێؿە تەضم دىا 

پطػویاضم لێكوطز  ویوذە؟ غەضظیكوطز  ئوا ئەم )دوا  یە  ،لێی ضاظم ةێر ػائیث دىا

قىضػەم هەیە دىا ةەضەكەدی دێ ەداخ.. مەض ىوم  قؼە ةە )دا   ە  ، ووىنكە دوا 

ضەم ئواتط داؿواكی و ەكانی نەدۆؿەكە الزەةاخ، هەض وەكوى كە كوى لێهاد  تىناح

 .ئاػ  الزەةاخ

هە ىو داوانكاض    ،دىاییانەم ةەػەض داكىكۆزا ز رػعا  ەضج نییە ئەم  -٥

وەك  ،لەزنیازا ة ط ذەوە، زەؿێر دىام تەوضە ػعام ػەدذرتیان لەقیا ەدسا ةساخ

 ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ   زەمەض ىێ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه
وادە  وەنسەها  ٤٨ – ٤٤الأهبیاء   َّ نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

                                         
 .٣٥٧٥مىزد ه   (1)
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ػذە كاض ةىون،  و ناووە ان )زانیـذىانی ناووە ان  مەودانس، كە كامط

دە كی  ،لەجێی ئەوان دە كانێكی دط ان ل  هێ ایەكایەوە یـەكێـامن كطزن وڕ

حەمتەن  یان زەكطز وا ػعام دىاییان تەیـذ  وئەو ناووانەكە لەواقیػسا هەػذ

اكەن! مطیـذەكان ةەدەوػەوە ڕ  انەوەم نییە، هەو یان زەزا لەةەضم هە ێ  وڕ تە

دۆؿیەم  نیػمەخ و و   ەوە ػەض ئەو هە ىو ناظڕ ا ەكەن، ة ەڕ پێیان زەود   

و  ةكەونەوە هە نە دەالضە ڕاظاوەكانذان و كۆؿ  و   ەوە ناوڕ دێیسا ةىون، ة ە

زە ێ  زا او دۆ ان، ئێمە  ەةا ی زنیا ویؼذیذان، ئەو ػادە ئیػذیطان زەكەن وڕ ؿە

تى امن  دۆ ان ػذە كاضةىوی ، دۆ ان ػ ىوض ةەظ   ةىوی ، ة  تىێ ةىوی  و

دا ئەو كادەم هەض هە ىویاوان وەكى زضو  ەكاضم  ،لەهی  ئا ۆژتاضییەك نەتطخ

یەوە و نەدۆةەؿیان ل  قتىوڵ ەدؼێرناڕ كطز هەض وایانسەووخ، نەهەلی دطیان ةۆ ڕ ة ت

 .كطا

 مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
وادە   ٩٣الًساء   َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه

یان ڕلێسەزەن كە تىایە ةاوە تەظامی ئەوە ئەضێ ػەضنجر زاوەدە ئەوانەم الن و

ەم پێـرت هەضوەها ةەو پەیا ان ةەو پەیا ە هێ اوە كە ةۆ جەناةر هادۆدە دىاضێ و

الم داؾىودان  هادىون، كەوی لەهە ان كادسا زەیانەو ر زاوەضم دۆیان ةتەنە

لەكادێكسا كە مەض انیان  ،حىكم ةەؿەضغی دىانەكاخ  و زاوەض   كە )هەض یاػا

یان پێیان نەةێر، ةەاڵم ؿەیذان ڕةاوە ؿى   داؾىوخ نەكەون و پێسضاةىو كە

دىوؿی كێـە و ةەاڵیەك  انە كەایان ةكاخ .. دۆ ئەو ڕ زەیەو ر ةەدەواوم تى 

 .و وەودی دۆیانە ز   هەض ػەڕەنجا ی ڕەمذاضم هە ە
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 هنمن خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ
ێ ةوۆ تیوانی ئەو ڕ وادە  دۆ لێم تە ٪٤ – ٤٤املدثر   َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه

 ەم  وىؾیط ڕ )لەػوەض وەلیوسم كوى  کطز ةێكەغ دەلقم و كەػەم كە هەض دۆم داك

  وااڵخ و ػوا انێكی ةەضموطاوانم پو  ةەدـوی )وانوسن و  واڵ و هادە دىاضەوە  و

و ڕ كەلە هە ووىو كووۆ  ،م هەةووىو ڕ كووى  ئەوالزم ظەض )زە ةاظضتووانی هەةووىو  و

 ،تیوطاەو قؼەیان ةەؿواهێسم وەضز ووضیان هەةىو و تى یان لێسەتیطاحع ةۆنەیەكسا 

 و ػوەضوەخ و ػوا ان ودوۆؾ،  واڵ  و ژیانم ةۆ مەضاهەم هێ ا  ژیانێكی ئاػىوزە

و دەنسضوػر، كەوی زەدىاظ ور لەػوەض كوىمطم دوۆیەوە  و دە ەنی زض ژ ئەوالز

ظیووادطم پێتتەدـووم؟ نووا، نەدێووط ئەوە ظەض زژم ةووان ەواظە دىاییەكەةووىو، ظەض 

ػەدذی  كەللەضەقانە ةەضهە ؼذی ئایەدەكانی قىضئانی زەكطز، حەمتەن ػعایەكی وا

ؿی كێـەم هەناػوەم ةوكەم وتیطوتطمذوی زەزەم كە هەض ةەضەو ژووض وىون دىو

 .ێڕ قىضػی ةهێ مە

زەؿێر جۆض كی دطم ئەم ػعادىاییە ظەلیو ةىونی تەلێ  یان دە كانێ  ةێور  -٦

ةەزەػذی تەلێكی دط، یان زەػوەاڵدساضانی دە كوانێكی دوط... ئە ەؾ هەض ػوعام 

 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ  وەك زەمەض ىێ ،دىام تەوضەیە

وادە  دىام تەوضە دىانوام ئەوەم هەیە   ٩٨الأهعرام   َّ  مص  جخ مح  جح مج حج مث

یان لەژ ط پێی دۆدانەوە لێذوان ڕاػور ةێوذەوە، یوان  ،ػەض ػعادان لەةااڵوە ة ێط ذە

 ناػۆض ةذادە ز ی هەنوس كی دطدوانەوە و و هەنس كذان ژان و دەمطەقەدان ةذادە ناو

  .ژ ط زەػذەیان ةكەن
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 ىػى امنان ةەدوایتەدی  ام  طەتایەدی ةەتـذی ودطػێ ەضم ئێؼذ واقیػی زژواض و

 .ةە  ەم حەقیقی ئەم جۆضە ػعایەیە

 طەڤ ةۆ ةەضژەوەنوسیی  دىام تەوضە ئەم ژیان وتەضزوونەم ئاوا دەل  كطزووە دا

ض انوسنی هە وىو  ةەاڵم ئەوەدا  طەڤ لەو طانكواضم و ، طەتایەدی ةەكاضم ةهێ ێر

ی جیهووانی یەكەم و زووە ووسا ؿووذێكسا ةەكوواضم زەهێ ێوور.. هەضوووی كە لەجەن وو

 .ضوویسا نیـانەم ظەقی ئەم ئی ەطامە ةەؿەضییەیە

دىام تەوضە ؾەیطە  ىػوى امنانی ةەػوەض  ىػوى امنانسا ظاڵ كوطزووە... ووىنكە    

 ةووعاوخ و وانی  وڕ و دێوو  ىػووى امنان ةەپێووی  ەنهەجووی دووىام نوواةعو  ، زیووس

 ژن و ڕ زی وی دوىا زانوا  و حىكمیان ةەپێوی نەضیذیان، زەػذىض هە ى ؼذیان، قیەم و

و ةۆ ةەضژەوەنسم دۆم هە ىو ػەضپێەییەك لەزیو ەكەم  و هەض كۆ ە ە هەضیەكە

دووىام تەوضە زەكوواخ، ةووۆیە حەمتەن زەكەونە ژ ووط زژواضم ئەم ػووعایەوە.. ئە ە 

)هەض كەػوێ    كە زە و  واقیػی ئەو پەنسەیە كە ةەناوم دىام تەوضەوە وودطاوە

 ،نە  اػوێر  زەیوذە ە ة سەػور كەػوێ  كە ،ػەضپێەیم زەكاخ زە  اػێر و كە

مەض ىوزە لەم ڕوانو ەوە ظەضن و واقیػوی  ىػوى امنانیف ئێؼوذا وایە...  ئایەخ و

ػەضپێەییان لێكوطز، ئەویوف كەػوانی دىانەناػوی ظاڵ  دىام تەوضەیان ناػی و

 .ةەجۆضەها ؿێىە زەیانەەوػێ  ەوە كطزووە ةەػەضیانسا و

كە ئەم جۆضە ػعایانەم دىام تەوضە زەضةاضەم  دێسەتەی ، ضزو ضاةى  لە انەوە كە -٧

 ىل مل خل ُّٱ  كامطەكان ةە زەػذی  ىجاهیوسان زەمەض وىێ ػعازانی زوژ  ە

 وادە  جەنووووو  و ٤٧الت:بررررر    َّ حن جن يم ىم مم خم  حم جم يل
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ڕ ػەضؿۆ  جیهازیان لەزژ ةەضپاكەن، دىام تەوضە ةەزەػذی ئێىە ئاظاضیان زەزاخ و

ظاڵ زەكاخ، جا ئەو كادە ػىك ایی ػی ەم ؼىایان زەكاخ، ئێىەؿیان ةەػەضزا ڕیو 

 .ۆدەمئزە ێ    ىػى امنان زازەپۆؿێر و

لێطەؿوسا ةوۆ جەدور لێكوطزنەوەم  ئەو ةیطەكەم ظەضجاض ان زووپاخ كطزەوە، ةا   

 :ةیهێ ی ەوە

 .كامط ؾەیطم هۆكاضە  اززییەكان لەڕووزاوەكانسا ناةی ێر -

ەاڵم هۆكوواضم نازیاضیـوویان هۆكوواضە  اززییەكووان زەةی ێوور، ة ،ئە ووام  ىػووى امن -

و  لەتە ووسا زەةی ێوور، كە ةەهووۆم پێؿە ووتەض كەوە زەیان اػووێذەوە كە ڕاػووذ ۆ

هە وىو  ،اػذانە وەػفی هە ىو ؿذێ  ةەپێی ػیفەدی حەقیقی دۆم زەكواخڕ ػەض 

و پەنهوانی ةاػوسەكاخ، ووىنكە ئەو  ةاغ زەكاخ هۆكاضم ئاؿوكطا ڕووزاو   كە

زەؿوعانێر  ەنوسیەكانی هێوعم ظانیوىوە وو پەیى   ی وەحیەوە حەقیقەدی هۆكاضڕ لە

 وطزن ةەػوەكذەم زڵ   هی  ڕووزاو   ةەة  قەزەضم دىام ناةێور ... ةوۆ ووىونە

ػەكذەكە هۆكاضم زیاضم  طزنەكەیە، ةەاڵم هۆكواض كی پەنهوانیف  وزاو كە، كەڕ 

لەڕووزاوەكەزا هەیە كە ڕە  كێـووانی كەػووەكەیە... ڕە  كێـووانەكە ةەهووۆم 

ةووۆ ئێمەیووان  ؿە ووتەضان غلوویهم الؼووالم ناػوویىیان  ومطیـووذەیەكەوە یە كە پێ

وىنكە  ، ان پێكطزوونڕ ئە ە وەحی دىام تەوضەیە، ئێمەؾ ةاوە ةاػكطزەدەوە كە

 .ز ؼۆظن اػر وڕ و ػەض  ڕاػذ ۆ

و  هۆكواض كی  واززم ئاؿوكطا ز  یایە كە هە ىو ڕووزاو و  كە  ىػى امن لەوە   

هۆكاضەكەؾ  ەوەیە... هەضزووهۆكاض كی دطم پەنهانی دێساةێر هەض لەدىام تەوض 
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ةوۆیە  ىػوى امنەكە هەػوذێكی  ،دىانوایی ئەون زانایی و ظانایی و ةەویؼر و هەض

كامطەكە نییەدی ...  ىػى امنەكە دىام تەوضە لە پـر هە ىو  ئیػذیتاضم هەیە كە

 تطانووی و نوویػمەخ و و زەةی ێوور، لەپـوور نوواظ ەتەودووێكەو  و ةووعاوخ و وجووىز

ػوەضكەود ەوە، لەپـور  وزەوە، لە پـور ةەظیو  وػوى  كێـەوە، لەپـور ظیوان و

 جم ُّٱ   ەوەڕلەؾ ػاؾییەوە.. لەپـر هە ىو ؿذێكی )دێط  و )ؿوە نەدۆؿی و

وووواكە هەض داقیذوووان  و وادە  ةەدوووطاپە ٦٨الأهبیررراء   َّ  من خن حن جنمم خم حم

ةەاڵم كامط ظەی  كى طە، هەػذی نادی  ،  ەوەڕ هەض ةۆالم ئێمەؾ زەتە  ەوە ویزەكە

 من ُّٱ  ناةواخ وا ەدییە، پەم ةەحەقیقەدی ژیانی زنیاڕ ضیـی هەض  طزووە و ظانیا

وادە  هەض ضوا ەدێوو  لەژیووانی  ٪الررروم   َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 كە ئەو هە ووىو ژان و ،ةەدەواوم لەژیووانی ڕەژم زوایووی ةێئاتووان زنیوا زەظانوو  و

ێ هەػور ةەوە ناكواخ كە ةەهوۆم زووضم و ڕ دە ەؿی لەژیانیوسا ز وذە ناػۆض و

 .و ؿەضیػەدەكەم ض تاظ تىونێذی لەدىام تەوضە و زی  ویادی



 

168 

 بڕگَی سێیَم  

  لیَىگریییَ د:اییَاكن ەل هیا ا

زوام ئەوە  ئەتەض ػەضن  ةسەیذە حا ەدی غەضەةەكان پێف هاد ی ئیؼوالم ةۆیوان و

لەنێىان  ىػوى امنان  جیهاز كە ئەتەض ػەضن  ةسەیذە هە ىو حا ەدەكانی جەن  و

اػوذە دەقىاكاضەكوانە، ڕ نسا ضوویساوە،  ەةەػذم  ىػوى امنە ػەض ؾەیطە  ىػى امنا و

ػووەضكەود ی  زیوواضزەیەك زەةی یوور كە ظەضیوو ەم جاضەكووان زووپوواخ ةووۆدەوە، كە

اػوووذەكانە ةەػوووەض ظەضیووو ە ڕ حەمتوووی كە یووو ە  ىػوووى امنە زی وووساضە ػەض 

 انییەكانسا... دىام تەوضە ئەم كە ی ە  ىػى امنەؿی هەض دواقیكطزەدەوەڕ كامطەؿە

و  هەض لەػوەڕەنجا ی ڕەمذواضم هە ە ووةاض ؿكؼذی لەػەضزا هێ واون .. كەو جاڕ 

زەػوەاڵخ هەض ةوۆ ئەو  ةەاڵم ئەنجا ی ئەكیوسم ػوەضكەود  و ،وەودی دۆیانتىوە

اػذەةىوە... ئەم زیاضزەیە ئەوەخ ةەضوونوی ڕ كە ە  ىػى امنە زی ساضە ػەض  كۆ ە ە

   ضاوىونی ڕ زەةە   وؿذێكی نائاػایی ةەناو ڕ ؼاكانی  لمالن نیـان زەزاخ كە

نیـووانەكانی پـووذیىانیكطزنی دووىام  و یەكووێكە لەػویام ئیامنووسا هەیە كە كوىمط و

ػەضدؼذ یانە لەزنیازا .. ئە ە الیەن یط ذی دىام تەوضەیە  تەوضە لە ىػى امنان و

ةەضتطییووان  اػووذانە زی ەكەیووان تطدتێوور وڕ ةووۆ ئەهلووی ئیؼووالم ةەو  ەضجەم ػەض 

ظەضدوطە ةذىانط ور لێوطەزا  ووىونە لەػوەض ئە ە لەوە ،لەةەضدادطم دىا لێكطزةێور

 .ةهێرن  ەوە
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 ووىغجیعەم پێؿە ووتەضان غلوویهم الؼووالم و ڕەمذوواضە نائاػوواییەكانی كەضا ووادی    

دوىام  مهە ىو ةە  ەم زیاضم ئەم پـذیىانیلێكطزنەكە ،ئەولیایانی دىام تەوضە

ئەهلی ئیامن و و پاضػەن ە زەضوونییەم كە  ئاػىوزە ئەو هێم ی و ،تەوضەن ةۆیان

نیـوانەیەكی دوطم ئەم پـوذیىانی لێكوطزنەم  ػویام و ،یازم دىا هەػذی پێسەكەن

اتطم و پـووىو زض ووژییەم ئەهلووی ئیؼووالم ڕ دووىام تەوضەن.. ئەو ئوواضا ی و دووۆ 

نیـوانەیەكی دوطم  و ناػۆضزا زەی ى   ، ػیام و ووم وەوػانەوە و ئەؿكەنجەڕ لە

 و ػوویفەدی وا ػوویام ەزان جووۆضپـووذیىانی لێكطزنووی دووىام تەوضەیە ةۆیووان .. ػوو

ز  یوا زەةیور لەوەم كە  هە ى ؼذی  ىػى امنانسا زەةی یر، كە لەهەظاضان ةعاوخ و

ئاػوووىوزەم ئیامنیوووان پووو   ةەز  یووواییەوە دوووىام تەوضە وەل ئیامنساضانیوووسایە و

 .زەةەدـێر

 پویالن و دىانوا و ڕەنو  و ئەتەض ػەضن  ةسەیذە ػوەضجە ی ئەو هە وىو هەوڵ و   

 لێ طد ووی تطدىویووانەدەةەض، كە ةووۆ ڕ یانەم زوژ  ووانی ئەم زیوو ە ةووۆ وەواؿووەكاضی

انەوەم الزەضانوی ڕ یوان ةوۆ تە ، ىػى امنتىونی كامطان ض  طد  لەةەوةىونەوەم و

زضوػور زەةێور كە دەنهوا دوىام  یەقی ور ال ،ئیؼالم ةۆ ئیؼالم تطدىویوانەدەةەض

ووۆن لەتەڵ  ەوىنكە پێر ظەض ػوەیط زەةێور ك ،تەوضەیە كە زی ەكەم پاڕاػذىوە

هە وىوم ضیـەكێـوكطزنی  ەضە دەدەضناكوانەزا كەنلە و ئەو هە ىو ةەضةەػور و

ووووۆنێذی  وەنوووس ذی و ،ئەم زیووو ە هەض لەةوووطەوزایە ، ىػوووى امنان زەدىاظ ووور

كە ئەوە   ىػوووى امنتىون هەض لەظیووواز ةىونوووسایە! دوووۆؾ زەتەیوووذە ئەویەقیووو ە

نكاضم كۆ ە  ەم اڕ تۆ  ژیان و ڕ ؼایەكی تەضزوون و حەقیقەدێكی غەقائیسم و

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  كە دىام تەوضە زەمەض ىێ ةەؿەضییە
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  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن
وادە  كامطان زەیانەو ر نىوضم دوىام  ٦٦ – ٦٥الت:بر    َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

ػىوضە لەػوەض  تەوضە ةەمىو ةكىژ   ەوە !! ةەاڵم دىام تەوضە ةایەدیان پێ ازاخ و

ةوا   ێوذە هە وىو جێویەك، جوایێدۆم )زی ەكەم  ةەكا ڵی زەتە ئەوەم كە نىوضم

ةەكوى طایی وواوم ئەوان ئەم زیو ەم دوىا هەض  ،كامطان هەض پێیوان نوادۆؾ ةێور

لەةطەوو دەؿەنەو ػەضكەود یسایە... ئەوە دىام تەوضەیە كە پێؿە تەضەكەم دوۆم 

دوا  ،ىاظییەوە ناضزووەحەقذ زی ی حەە و   امیی دۆم وڕ ةە  )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم 

ئەتەضووی  ىدیكوان  ،ةااڵ زەػر ةێر ةەػەض هە ىو زی ەكانی دطیسا ظاڵ كاخ و

و زی ووساضانی هەض  پێیووان نادۆؿووە... ةەكووى طایی واویووان دووىام تەوضە ئەم زیوو ە

 .ػەضزەداخ
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 ابیس سێیَم  

 د:اییَاكنسا پا اشت و ڕۆژی  وایی و

پولە ةاػوە كە لەزوام ةاػوی دوىام ةاػی ڕەژم زوایی لەئیؼوال سا زووە وی     

 ةاػامن لەدىام تەوضە كطز و  ١)تەوضە ز ر... ئێمەؾ لەم ظنجیطە كذێتە ة اؾەییەزا

 ئێؼوذا كە لەكۆدوایی ةواغ و و )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػول َم پێؿە تەضم دىا  پاؿان لە

 ، لە ةاػوی ڕەژم زوایوی كۆداییوان پێوسەهێ ی وا ،ةاةەدەكانی ئەو ظنجیطەیە زایو 

 .ئیرت لەوێ جێ یطزەةێر وىنكە ڕەژم زواییف كۆدا قۆناؾی ژیانی  طەتە و

و ووۆنیەدی  ػىوضةىوی  لێطەزا ةاػەكانی ڕەژم زوایی ةەوەنسی  جوۆض ؿوێىاظ   

و  اوةۆوىونی ةیط ەنسانی تەوضەم زەضةاضە ةهێ ی ەوە كە هەض یەكەڕ  ضاتە ةكەی  و

زەضونوسا  زڵ و و هوۆؾ و لەهوعضةەؿێىەیەك ةە  ەم لەػەض هێ اوەدەوە، دا ظیادط 

لەػووەضەدازا هەنووس كامن لەنىوػووی ی ؿووێر ةووسیؼ الووسی  نەوەضػووی  ،ةەەػوونێر

لەنەقوب كوطزنەكەزا  ،زم ضحمهوم هللاو وەضتطدىوە وكۆداییەكەؾ ةەةۆوىونی  ەوز

ةەؿوێىەیەكی ؿویاو كە  ،ناواضةىوی  كە ێ  زەػكاضییان ةەكىضدكطزنەوە ةكەی 

 ەتەڵ توؿوذی ئەم كذێتەؿوسا ة ىنجێور كەل ناوەضەكی ةاػەكە نەؿوێى  ێر و

و كەنواض كی ةاػوەكانی  لەةەض ئەوەیە كە هی  تۆؿوە ،ظەض ان لێىەنەقب كطزوون

 نە ێ ێووذەوە ةە وو ەم لەػووەض نەهێرناةێووذەوە، دووا كووامط ةیووانىوم نە ێ ێوور و

                                         
بلزاااتی ىىزااالمل ڕەحنلحاااڵ ساااو  کخێاااولکل ل کل ىاااەول ىاااەووی )  م زاااەث مً   ااات ێە فااات حاااى    اااى  مل  (1)

 مثرثااااتی ن،  مرزااااى ،  زاااارە(،کل ئلە بەزاااالل زاااالمەوە ەدجااااە بااااەبلحڵ کخێ اااای ) زاااارە(ە کل   حناااا   مااااٍ 

 کر وومل بل ەىم ل.
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تەؿەو پەضوەضزەكواضم ئیامنیـوی   ىػى امنیف ةە  ەم ظیادطم لەزەػذسا ةێر و

 .ةەضظدط ةكادەوە
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ڕگَی یَكَم  ب  

 :َُب:وین ڕۆژی  وایی زەروورەتَ

وانە هێوعم حەقێذوی ڕەژم ڕ )ةو  هللا زەمەض وىێ ؿێر ػەغیسم نەوضەػی ضحومە  

 اكەكاضان ةسادەوە ووپازاؿذی  و قیا ەخ، ناؿێر زەػەاڵدساض   نەةێر كە حەد

 زەةێوور ئەو زەػووەاڵدساضە ظەض  ەظن و ػووعام داوانكوواضان ةووساخ.. ةەدووایتەدی كە

و زەػەاڵخ ضەیـذىوةێر، زەةێر  ةەهێع ،واكە دىاظةێر ر، ظەض ػەدی و عةێڕ ةە

انووسنی... لەم زنیووایەزا كەغ ئەو ڕ ػووىوضةێر لەػووەض پاڕاػووذ ی مەض ووان و ضاپە

ناكوادە یەك  ،زەػەاڵدەم نییە و هەض هە وىو زنیوا لەزەػور كەػوێكسا كوۆةێذەوە

 .  ١) لەزەم زەیەكێ 

ەهوایە، ةو  ڕ  ،وایە ەكى كە لەزنیاؿوسازەػەاڵدی دىام تەوضە لەقیا ەدسا هەڕوو    

لەقیا ەدوسا ئەم دوىام دواوەن  جوا ،ةو  و و ەیە ،ەڕ و ة ازەڕ  و ة  ئەنساظە ،ػ ىوضە

ؿایؼووذەم  ةەظەییـووی ةەؿووێىەیەكە كە ػوویفەدێذی، ضەحووم و زەػووەاڵدە كە ئەوە

ػعازانیـی ئەوەنوسە  دىانام لێذۆؿتىون و ػیفەدی كا ڵی دۆیەدی، ةۆیە مەظڵ و

ئەم ػیفەدانە ئاضا  طم زەدىاظ ر لەػەض پەضوەضزەةىونی ئەو  ،ەظەض و ة  ػ ىوض 

 .م پێ اهێ   یان هاوةەؿی ةۆ زازەنێ ڕ كەػانەم ةاوە

                                         
ل حڵ ملوداااااى ، ئلوماااااەو واااااەمکل و ێلم باااااى مل بلم وم  ىیو..چاااااىىال ئلم اااااەو ملوداااااىقل و  ەبێاااااخل  ەزااااا  (1)

  ەزل ث ز بلحڵ ودمەحڵ.
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كەم ییەزەةێوور ئەوەنووسە زاناةێوور كە كاڕووةوواضم زەػووەاڵدساض ذ ةەدووایتەدی كە -

و زەػەاڵدەكەؾ واةێر كە ئەوكەػانە ة وط ذە  پاضػەن انە ةناض ع ر، زەةێر هێع

ئە ەؾ پاڕاػوذ ی دواوەنێذی زەدىاظ ور، جو ەلەوەم كە  ،ز و   ةوۆ دۆ كەپەنام

 .ئەضكی  ەدلىقاخ زەدىاظ ر زیاضیكطزنی  ان و

 ،و ةو  نیواظن هەض یەكێ  لەػیفەدەكانی دوىام تەوضە كە ڕەهوا و ةو  ػو ىوض   

نەك لەةەض پێىیؼوذی، ووىنكە دوىام تەوضە  ،هە ىو ػیفەدەكانی دطیـی وەلسایە

ؼوذی ةەدەواوكواضم ػویفەدێكی ةێور.. ةەاڵم هەةوىونی پێىی كەم وكىضخ نییە دوا

ة  و  ەم دىام تەوضە لەقیا ەدسا ئەم ػویفەدانەم  زەػەاڵدی ڕەها و ة  ػ ىوض و

 .ةۆیە ناوى رن ر ةەزەػەاڵدی  طەتی زەػەاڵدساض ، یەڕ دطیـی هاو 

و دىانوا و واكەكواضییەم وەلوسایە،  هێع زەػەاڵدی دىام تەوضە ئەو تەوضەیی و   

زاناییەم وەلسایە كە   ەظنێذیەم وەلسایە، ئەو ظانایی و ەخ و ضەحمەخ وعظ یئەو غ

ئەضكوووی هە وووىو  ەدلىوقووواخ ووووی ةوووىوە وكووو  دێیانوووسا  زەظانێووور  وووان و

 ذەوە ةوۆ ڕكە ذەضدە تىوە، زاناییەكەؿی ئەوە زەدىاظ ور  وامی ظەودكوطاو ة ێو

و  زەػوەاڵدساض ذی دوىام تەوضە ،ێ ێریظەودكاضیف ةەػعام ؿیاو ة ە داوەنی و

ػا انی لەة   پازاؿذسانەوە و ػعازانەكەم ئەوە زەدىاظ ر كە تەنجی ەم  ى   و

 و ةو  نەیەن، ئەوەنسە ظەضة  لەظەض ظەضدط وىنكە ػەداوەدەكەؿی ة  ػ ىوضزاضە

  یىانذوانەكەم كە ةەهەؿوذی هە یـوەییە و و  ەیە، ئە ەؾ ئەوە زەدىاظ ور كە

پێساویؼوذیان ئەوەنوسە پۆؿواك و   یىانەكان هە یـە حوعووضن، زەةو  دوۆضاك و
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م تەنجیو ەم  وى كی ڕ پو ظەضةێر كە  ىحذاجی هوی  نەةو .. ئە ە ةەضمطاوانوی و

 .زەضزەداخ

ةوو  و  ەییەكەیووان  ةوو  ػوو ىوضم و كووا ڵتىونی ػوویفەدی دووىام تەوضە و   

ةعانێوور  و داوانكوواضان ة اػووێر و ەضپێەیكاضػووئەوەزەدىاظ وور كە هەض هە ووىو 

ةۆوی، هە ىو ئە انەؾ ةەةە و ەم حاؿوا  و وەنس وۆن و كەم وو  وییان كطزووە

هە  ەتطەوە زەةێر لەزازتوام حەقوسا ةؼوەملێرن  ، ةەؿواهیسییەك كە واقویػەكەم 

پوا  ەضم ؿواضاوەم  و ؿاضاوەییەوە زیوىوە، چ نیویەخ و ةەهە ىو ةەؿێكی ئاؿكطا

و  چ ئەو ئوا ێطانەم داوانەكانیوان پو  ئەنجا وسضاوە، جو ە لەپەنجە وۆض ،ناخ ةو 

 وطەڤ..  ژیوان و ناخ كطزن! هە وىو وجوىز، هە وىو تەضزوون وض  ام دطم ئیؼ

دىام دواك  تەودێ  ؿاهێسم كا ڵێذی ئەم زەػەاڵدساض ذیەیە كە هە ىو ةعاوخ و

 ئەلیكوورتەن تەكەدووط  دووا هە ووىو  ووىمطەزەیەكی تەووكە )لە ،پوواك هەیەدووی و

اػووووەواضم ئەو ئ ووووىمطەزەیەكی تەوضە )ظەةەلالحوووورتی  دووووۆض  هەض هە ووووىو 

 .ػیفەدە ة  ػ ىوضەكانی دطیانی وەلسایە دىانایی و یەن كە ظانایی وزەػەاڵدساض ذ

وىنكە  ،یە لەكۆدا ػ ىوضم دەػەوضكطزنی حاكمێذیـسا ظیادطەیئەم زەػەاڵدساض ذ -

ػ ىوضم نییە...  ەدلىوە دەػەوضم حاكمێذیەكەم ةەضازەم ػ ىوضزاض ذی دۆم 

ئەم  زەكووواخ، ةوووۆیە هوووی  كەػوووێ  پەم ةەػووویفەدی دوووىام تەوضە ناةووواخ..
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 كێـووەكان یەكووال زەػووەاڵدساض ذیە حوواكمە كە لەقیا ەدووسا زاوەضم زەكوواخ و

 .(١) دەػەوضم وضزەكاض ذی ئێمە ظیادطە زەكادەوە.. لەكۆدا

زاوەضم كطزن لەقیا ەدسا لەكۆدا ئاػذی دەػەوضم زازپەضوەضیامنوسایە... ووىنكە    

ازتایی كوطزن ظانا كەػێ  ةۆ لێنطػی ەوە و ز ةەزەػەاڵخ و كادێ  دىام تەوضە و

ڕەمذاضم هەض هە ىو ػادە وەدذەكوانی   ەلەمی دەمؼیالدی نییەخ و ،ز  ێذە پێف

 ژیانی دۆ اض كوطاون .. ةەؿوێىەیەكی ةو  و و ەؾ دۆ واض كوطاون كە قواةیلی هە ە

نە انیان ةەهی  كلۆجێ  نییە... دوىام كواضظان و و ەم  و دێكە تىون و ی ەوەڕوػ

ەزادەوە... ئەنسا انی دوىزم ةەزەن لەتەڵ نیـانی ز هە ىو ڕەمذاضەكانی تطدىوە و

مطیـذەكانسا ؿواهێسم زەزەن... ةە  ەكوان ةەهوی  كلۆجێو  تى انیوان دێوسانییە، 

 .!ةىاضم ئەتەض كی الواظكطزنیان ةەهی  ؿێىەیەك نییە

ةەزەػووەاڵخ لەزنیووازا ةەو دە ووكەم مەض ووىوكە  كوواضظان و دووىام تەوضە و كە   

انذووان هە ووىوم الم دووۆم دۆ وواض زەكەم، و كطزاض ەك ڕەمذوواض )تىمذوواض نیوویەخ و

ەیەكووی ... ڕ یەغ ووی لەهەضیەكێكیـووذان زەپطػوومەوە زەضةوواضەم هەض ؼووقا ە ظە

 و ناةێر ةەهی  ؿوێىەیەك تى وانی دێوساةێر كە كەواةىو ڕەژم قیا ەخ حەمتییە

هە وىو كەػووێ   زانوا زایوسە ەظض  ێر و ظانوا و و ةەزەػوەالخ و دوىام كطزتواض

ةوۆوی  لەهە وىو ڕەمذاض و  زەپطػوێذەوە كە دوۆم و زازتام حەقی زەةادەوە ةەض

                                         
ووضاااااااالل ڵمااااااااەجرەکلص بااااااااد زااااااااًىوم  مل ڕ  ەوبێە  باااااااادمل جلزاااااااالومل ێاااااااا   زاااااااا بلجێ ڵ وااااااااى ل گلومە   (1)

 ىەکل ٍ،بل ە  ەڵ ىیو کل  ی ونًلو.
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و ؿاهیسەكان ضەدكادەوە یان الواظیان كواخ..  واخ كطز؟ هی  وەاڵ ێ  نییە ةە  ە

 .ئەػذە ە

و ةەدىانا لەزنیازا ضای ەیانوس، ةە ێ وی  و كطزتاض دىام زەػەاڵدساض ةەدایتەدی كە -

زەكە ەوە... ػووەضلەنىێ ئیجازدووان زەكە ەوە، كۆدووان  ەؿووەم كووطز كەڕ و هە زا

 و ڕەحی هەضیەكێكیان، كۆكطزنەوەم هەض هە ىو نیویەخ و كۆكطزنەوەم جەػذە

ڕەمذاضم هەض هە ىودوان  ڕەمذاضم هەض یەكێكذان كۆزەكە ەوە، كەواةىو نییەخ و

وە و هە ىوؿویذان  ەو ڕەحی هەض هە ىوؿوذان كوۆزەكە جەػذە كۆ زەكە ەوە و

... هەةىونی قیا ەخ ةۆ  طەڤ   ١)نیـانسەزە ەوە... ئە ەؾ ئاػانە ةۆ دىام تەوضە

یواضەم هەةوىونی قیوا ەدی ڕلەكۆدا ػ ىوضم تطن یسایە ... دوىام تەوضە كە ئەم ة

 .و دىانایەدی وهێع ةە  ەیەكی دطم زەػەاڵدساض ذی  ،زاوە

 ەهە ىو نێطضاو كی دىام زەػەاڵدساض هەوا یان ةەدە كی تەیانسو  ةەدایتەدی كە -

واكوان و زەظەدوی ةوۆ پیاودطاپوان دەضدوان  كە دىام تەوضە ةەهەؿوذی ةوۆ پیواو

ەؿوەم ڕ ظی سوویان زەكوادەوە، هە ةە ێ ی ئەكیسیـی ةەهە ىوان زاوە كە ،كطزووە

ػەدذیـووی لەو كەػووانە كووطزووە كە وەزەنوو  ةووان ەواظم وەحیوویەوە نووایەن 

 زووضە دوىام تەوضەؾ ظەض ظەض لەوە ،ی مەض انی دوىام تەوضە زەكەنەوػەضپێ

نەیتووادە ػووەض، ئەوە لەػوویفەدی كووا ڵێذی دووىایەدی  وةە ێ ێوو  ةووساخ  - حاؿووا -

 وعانەم هەوا وی ئەم ةە ێو ەم دوىام تەوضەیوان ةەدە كوی ڕ ناوەؿێذەوە... ئەو ةە

                                         
ممااى ی وااى ل گلومە ئەزااەو و گاار و  ااەو زااىو  و قىڕسااوی ال ىیاا ل.. ئلوە بااد حااەڵا کر يااڵ ئااێنل ل کل  ەفل  (1)

 ))وێى ملێىو ەد ه((.
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تەیانوووسووە، یەك و زوو نوووی ، ةەهەظاضانووو ...هەض هە ىوؿووویان ةەیەك ؿوووێىە 

اػوووذتىون ڕ ػەض  و زەػوووذناك و هەوا ەكەیوووان تەیانوووسووە، ووووىنكە ئە ی وووساض

 .پێیان ػنێطضاةىو ەكەزا هەض وەكى كەلەتەیانسنی ةە ێ 

 طەتوسا هەظاضان هەظاض  ژیوان و دىام زەػوەاڵدساض لەتەضزوون و ةەدایتەدی كە  -

ؿواهێسم ةو   هە ىو و زیاضزەم دىایەدی دۆیی نیـان زاوە... كە و نیـانە ةە  ە

 ػەضپەضؿووذی و ةوو  ػوو ىوضم ػوویفەدەكانی زەزەن لەكطزتوواض ذی و و  ەیووی و

 لەزازپەضوەضم و ،زانوایی دىانوایی و لەظانوایی و و ،و ژیانوسن  طانسن ضەظیسان و

ةەضەحمی... جا دۆ ئەتەض لەةواظنەم  ى كییوسا جێ وایەك ةەهە یـوەیی  ةەظەیی و

زانواییە  حەمتەن نكىو ی لەم هە ىو ،واضەنىوػی  طەتی ةۆ ةەێذەوە نەةىوایە كە

 .ایە زەكطازازپەضوەضییە ئاؿكط  ةەظەیی و لەم هە ىو لىدب و  یزەكطا، نكىو 

پێوسانی  ةەدـی  و ،دىام تەوضە یو ة  و  ەی ةەدایتەدی ػەداوەدی ة  ػ ىوض -

ئەم ػوویفەدە  ،و نیػمەدوویف ةەؿووێىەیەكی ةەضزەوام و دەواوەدووی زەدىاظ وور نوواظ

 كە ،وجىزم هە یـەیی داوەنەكەم زەدىاظ ر دا نیػمەخ ةەدـی  ةەضزەوام ةێر

 ةتەدرشو ر، حەمتەن ػوىپاغ ونیػمەخ ةەهە ىو كەػێ   ةەم ػەداوەدەؾ ئاوا

ئە ەؾ ئەوەزەدىاظ ور كە ناؿوێر ؿوىكطانە  ،ػذایـكطزنی ةەضزەوام زەدىاظ ور

نوویػمەخ هەض وەكووى یەك ةوو ، هەض پێیانتووسض ر و  و و كووىمطانە ةژ ووطم نوواظ ةژ ووط

 نەػووىپاغ پازاؿووذی هەیە و ،ةىودط وور كەیفووی دۆدووانە ػىپاػووی زەكەن یووان نووا

 ە نا ى كی ە ةۆیە هەض زەةێر ڕەژم قیا ەخ نەكىمطانە ةژ طم ػعام لەػەضە!! ئە

 .یتكط ر مػعام ڕەمذاضزا ةەدەواوم زیاض  هەةێر دازازپەضوەض ذی لەپازاؿر و
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هەةىونی جىانی جىانانە..  ،نەویؼذە ةە  ە لەحەقیقەدە ػەضەكییەكانی ژیان كە   

هەضوەهوا وواكی  ،زەةێر كەػانێ  هەة  جىانی جىان ةتی   وؿاهێسم لەػەضةسەن

و وواك   .. دىام زەػوەاڵدساض یتزەدىاظ ر دە كی ةی ؼاظم واكەكاض ئەوەواك و

كە ئە انە ػیفەدی ڕەهوا و ةو  ػو ىوض ذی ئەم  ،دالقی جىانی واكؼاظ، جىان و و

 پێوی وێژ لە جىانییەكەم ةكەن و ػیفەدە جىانانە كەػانێ  زەدىاظ ر ةی ەن  و

ەژ كوی دوطم ؾەیوطم زەةێور ڕ  ،لەزنیازا دىام داكى پاكیوان نەزیوىوە كە ،ؿازة 

دىام تەوضەم لو   ەژانی زنیا جیاواظە داڕ لەهە ىو ؿذێكیسا لە زنیایی هەةێر كە

 .ةتیرن ر

هە ووىو  ىمطەزادانەیووانەوە كە  ةەو ، ووطەڤ ژیووان و ئەم وجووىزەم تەضزوون و   

هەةووىونی كطزتوواض ذی ةووۆ ئەم وجووىزە  ،ئاػوەواضم كطزتوواض ذی دووىام داكىپوواك 

 . رهەةىونی ڕەژم قیا ەخ زەدىاض 

 لێقەو واوانە ةەهانام زا او و ،داوەنی ئەم وجىزە دىام كطزتاض و ةەدایتەدی كە -

 ز ور.. ئواهی نادیوان زەةیؼوذێر و ز ر.. ئەوانەم پەنام ةۆ زەةەن ةەزەن یوانەوە

ةەهانوام  ئاتام لەدذىوضەم ز یانە.. ئە ەؾ ئەوەزەدىاظ ر كە ،لەویف ؿاضاوەدط

وەنووسە تەوضە و ظەض ةێوور ةەالیەوە  زاواكەم هەض  ىحذوواجرتی  كەػووەوە ةێوور و

ی ؿوو ةە دە ەنیوان لەژیانیانوسا كوىضدە ئاػایی ةێر ةۆم ةهێ ێذەزم.. كە ئاػان و

و ئاوادانەیان ناكاخ، حەمتەن زەةێر ڕەژ كی دط ؾەیوطم ژیوانی  ئەو هە ىو حەظ

و ئاوادانەیانی دێسا ةهێ ذەزم .. ڕەژ و   دىام تەوضە ئەو هیىا زنیایان هەةێر كە

خ ... نە وطییەكە ەو  طزنوی ةەزوازانوای قیوا ەدە ەژانی دە ەن زض ژدط كەةێر لەڕ 



 

181 

كە لەوێ ز ذەزم.. ةاقی حەظەكانی  وطەڤ  و ئاوادە و هیىا دۆم تەوضەدطی  حەظ

ةەزوام  - ػەضدؼوذ ی زیو ەكەم و ج ە لە دۆؿەویؼذی زیساضم دوىام تەوضە -

 .ز   ئە یانسا

دطوكانێكووسا  لەووواو ،انی غەةووسو ئاوادەكوو حەظ هێ ووانەزم هە ىوپێساویؼووذی و   

و زەو ە ەنوس و  ةەمەض انی دىام تەوضە ز  ەزم، وىنكە ةۆ دىام كطزتاضم وجىز

 .ػەدی و ةێ یاظ ئاػانە

یە... ئە ە زوغوام یةەدایتەدی كە ئە ە زوغوام ڕەژانەم پیاوواكوانی  طەتوایەد -

لیلیویەوە كە ةەظە،پیاو واكانی زی ساضە ڕەژانەم پێؿە تەضانی دىا غلیهم الؼالم و

نیػمەدەكوانی ةەهەؿور  و لەنواظ   ەوە دا لێیان دۆؾ ةێر وڕ لەدىام تەوضە زەپا 

دوىام  حەمتەن زەةێر ڕەژم قیا ەخ هەةێر دوا ، ەحطوو یان نەكاخ... كەواةىو

ظەضی ەیوان  تەوضە ئەو ئاوادانەم ئەو دىاناػانەم دێسا ةهێ ێذەزم... ةەدایتەدی كە

 . ی دىاویؼذیسا وێژدتىوڕ ی ظەضیان لەەحەدڕ و نا  لەژیانی زنیایانسا ناػۆض

حەمتەن زەةێر  طەتی داوەن هعض و ژیطم پەم ةەوە ةتاخ كە ئەم زنیوایە دوۆم    

نیویە..  ژیانیف دێیسا ؿذێكی ػەضةەدۆم لە )وجوىز  جوىزا ،لەدۆیسا ةۆدۆم نییە

 اوەیەك دێیوسا  ژیانی زنیا وەكى دانىویەكە )یان وەكى ئىدێلێكە  نیـذەجێیانی دا

ةان یان زەكواخ  ،و ػەدی ەن... دىام پەضوەضزتاض و زەو ە ەنسڕ زوادط زە وزەة  

و جىانیانەم ژیانی زنیا ةۆ ئەوەنی  هە وىو  ةۆ ةەهەؿر ةۆ )زاض الؼالم .. ئەم وێژ

 .ڕەنجێكی  طەتیان لەپێ اوزا ةسض ر
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و ضاةىاضزن نی ، ةەةە و ەم ئەوەم كە ةەؿوێىەیەكی  ڕاظاوەیی زنیا هەض ةۆ وێژ   

زادسەتط ر ةۆیان.. ئەم  پەژاضە هەض ةە لەزەػذسانیان دەم و ژخ پێسەزەن وكادی وێ

ةوۆ نواظ و  زنیا ڕاظاوەیە هەض ةۆ دا كطزنە، ةەضكى ە ةۆ ئەوەم ئیـذیهاخ ةكوط ذەوە

نوویػمەخ و وێووژە نە طەکووانی ئەوال،وێووژم زنیووایی دێووطخ ناکوواخ، وووىنکە کەم و 

ةوۆ  دە زنیاییانە ةۆ ناػوی یان ،کادی ، دە ەنی دۆؾ کەم و کذییە.. ئەم ناظ و نیػمە

 ،پەنسو ئا ۆژتاضم وەضتطد  .. ةۆ ػىپاغ وػذایـكطنی دوىام تەوضەن لەػوەضم

ؿوەیسام نویػمەدە ئەػوڵییەكان ةتێور  دا ،ئە انە ةۆ هىضوژانسنی حەظ و ئاضەظوون

دێطیان لێ ادىض ر و دىوؿوی  كە كۆدایی نایەن و ،ناپى   ظ   وڕ نا     وڕ ۆ تنا كە

اظاوەیی زیمەنەكانی ویژم زنیوا ةوۆ ڕ  لی ناةیر لێیان .. جىانی و ەلىو  م وض ةیێعا

زیمەنەكوانی وێوژم ةەهەؿور ةون، نەك  هانسانی ئیامنساضانە دا غەوزا ی جىانی و

دۆدەضی  كطزن پێیانەوە، ةەجۆض و  كە لە نیػمەدەكوانی  هۆتطم وێژم زنیایی و

ض ووی هە ،ةەهەؿر دۆ ەحطووم كواخ.. هە وىو وێژ كوی زنیوایی كۆدوایی ز ور

 نەك لەحەقیقەدیوسا.. كە ،و  ەیوسا وەكوى وێوژم ةەهەؿوذە و ؿێىەو  لەناو ،لێطەیە

ناویوان  ئەوە هەض ،زەودط ر لەةەهەؿر موەن نویػمەخ هەیە )وەكوى ئە ەم زنیوا 

انێكی ػوولتیان ڕ هووی  جووۆضە تووۆ  هاوةەؿووە... وووىنكە نیػمەدووی ئەوێ حەقیقووی  و

نی زنیوا ةكوادە ووىونەیەكی خ.. دىام تەوضە وام ویؼذىوە كە ژیاەةەػەضزا نای

دۆؿییەكانی زنیا وەكى دۆؿوییەكانی  ةەظاهیط لێكەىوم ڕەژم زوایی.. ةەاڵم نە

ناػوۆضم زەظەدو .. ئە ەم ئێوطە  ناػوۆضم زنیوا وەكوى ژان و نەژان و ةەهەؿنت و

 .ةەغ وىونەیەكەو
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هۆؿوور ةەێوور ةووۆالم  ةووسە و ناػووكە ػووەضنجێكی دە ەنووی ئەو تووى ە جووىان و   

و  زەةیؼذیر.. هەض زووكیان ةۆ  واوەیەكی كوادی لەةەض وواو كەوؿەیەكی جىان 

 ،هە وسەوەض ر زەپطو ر، وؿ  زەةێور و لەةەضز  ، ئەویان ػیؽ زەةێر و تىێ و

 لەػوەض  اوەیەك لەةەضتوىێ و و دا ئە یـیان وؿەیەكە ،ةەاڵم دۆوەكەم زە ێ ێر

ی  ێـوكسا واخ، ةەاڵم لەدانە قىو ەكانڕ ئە یف ةیطزەوێذەوە و زە ،ظ ان زە ێ ێر

 انووام... هەض زووكیووان  دۆ وواضە و زە ێ ێوور.. دووۆم )وەكووى دووۆوم تووى ەكە  و

ضەیـونت، ةەاڵم هەضزووكیوان لەنوادی  لەكادێكی زیاضیكطاوزا ئەضكێكیان ةی وی و

و ةیؼەضانیانسا  اون.. هەض وەكى ئەوەم دۆوزانی تى ەكە و  ێـوكی ئوێمە  ةی ەض

ىوةێور.. هەض زە ێوی  ەدعەنوی دۆؿوی ئەوان دەلو  ة هەض ةۆ پاڕاػذ ی جىانی و

پاڕاػذ ی ئەوانی ... هەض وی لەزنیوازا هەػوذی پێوسەكەیر ةەم توىڵ و وؿوەیەم 

ووىون، ةەاڵم  هاخ و یهەض هە ىوم كادی، لیاڕەها وؿە   لیۆنەها زیمەن و ،ةنێىە

هەض هە ىوؿیان دۆ اضكطاون.. ئە ە ةە  ەیەكە ئەم  طەتە هەضوا هەوانوذە دەلو  

یفی دۆم ةوژم.. ئەزم ئەم هە وىو هەػوذنێكطاوانەم ةوۆوی ةەكە نەكطاوە ةێر و

 ىحاػوەةە كوطا لەػوەض  دێسا دەظن زەكط ر؟  ەتەض ةۆ ئەوە نییە لەڕەژ كوسا كە

نە تیؼر، ةۆنم نەكوطز، ةەضیو ەكەودم،  ڕەمذاضەكانی زنیام نەدىانێر ةڵێر نە سم،

ةڵو  لێوی  ی نەةىو، پەیم پ  نەةطز.. هەض ؿوذێ  لەم ةەهانوانەلێ دا م نەكطز، هۆؿم

وىنكە  لیاڕەها ػێڵی جەػذەم دوۆم ةەزضەم زەدەنەوە... ووىنكە  ،ناكط ر ڵقتى 

هە ووىو ڕەمذاضەكووانی دە ەنووی دۆ وواض كووطاون.. ئە ە لەالیەك.. لەالیەكووی دووطەوە 

ز ر و هە ىو جىانیەكوانی ةەهواض كۆدوایی پو    ەتەض ػەضنجر نەزاوە وۆن پایع

ئەم ةەهاضە كۆدایی هاخ.. ةوىو ةە  كە كاخ و وەظیفەم زەهێ ێر.. ئەوە هۆؿساضییە
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ؿاهێس لەػەض دە كی.. ةەهاضم زاهادىوؾ ؿاهیسە لەػەض دە كوی نوىێ.. دوۆوم 

و  ەوە و وؿەكانی ئەم زی ە زیؼان ةەتى ی نەوەم دطزا زەزض و ەوە ڕ ئەم تىاڵنە زە

هە ى ؼذی دۆیانی ةە ئیامنساض ذی یوان كوامط ةوىون زەضةواضە  ةعاوخ و دا ةتیؼنت و

ةیطدؼوووذ ەوە  واخ .. پوووایعیف زیووومەن وڕ زە م وەضظەؾ ز ووور وئە ،نڕ زەضةتووو

 نیـانسەزاخ و )حىججە  لەػەض ةی ەضان و ةیؼەضان زازەنێور... هە وىو ؿوى   و

دێكی )وجىز  زەیؼوەملێ ێر كە كطزتواضم ەو ت  هە ىو ةعاوخ و ،حا ەدێ  كاخ و

و  ئەم دە وكە ةەضە ،ەاڵنەم  ەدلوىوەڕ   ەضم ئەم ژیان و ڕ و هە ؼى  ئەم )وجىز ە

هانیانسەزاخ كە پیاوواكانە دۆم ةوۆ ئا وازەةكەن  ،اػذە زەكاخڕ ڕەژم قیا ەخ ئا 

دۆ ةكىد  ةوۆ ئەو ةەهەؿوذەم كە هوی    و الوەكی پێیان زەمەض ىێ .. ڕاػذەودۆ

و  كەیەك ةیؼوذتێذی، یوان ةەهوعضەی یان هی  توى ێذؿذێكی نییە هی  واو   زیت

 .هۆؿی هی  كەػێكسا هادتێر

دوا  ،دوۆوم توىڵ نواوكی  یوىە و ةەضهە وی زضەدور و و وانە  ێـكی  طەڤڕ ة   

و ةو    م دوىام دواكى پواك وەنوس ةو  ػو ىوضظهەػر ةكەیر كە ناوم )الەفوی

ةعانیر ظانؼذی دىام ة  و  ە وەنس تـذ یطە كە ئاتام لەهەض هە وىو  و  ەیە، دا

لە هەض یەكێوو  لەم   .. ١)و هە ووىو وجووىز كی دووطە تەودێكووی ئە ووان ةووعاوخ و

                                         
کل ێا   بلمبلزادێ  ملىێاى و واى ل گلومە و ڵ ى سای ویاى ل ملودىقەجلەەى ا   ىیا ل.. ىلماە  ە و ىلەاەث و   (1)

ىلمااااااااااەێ  لث. جاااااااااااد ملو  اااااااااااى ئلو   اااااااااااى مە ا ێل ل،ىەڵ ىیااااااااااذ زاااااااااااول س  ا ڕوو ە  ث، ىەڵ ىیاااااااااااذ ماااااااااااەێ  لحڵ ئلە 

چااااااىىال جااااااد ڵ ى ەمم لەەىااااااذ  ملغل اااااارل وااااااادجلوە  ئلم اتاااااارۆىل چ اااااا ل، چااااااىىال جااااااد ملودااااااىقێ ڵ زااااااًىوم  مل..

وەمگرجاىوە، بل ، وااى ل جاەك و پااەك، یاەمکڵ مااە  ە و ەااەث و مەێ  لجلەاەىل، ێاا   زا بلجێ ڵ زااًىوم  م ىیاا ل، 

 ێ   ڵ ى ەمم لەڵ مل ویى ەوە وەمىلگرجىوە.
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كە دوىام كطزتواض ئەم  ،هاوؿێىەیان وضزةیذەوە زەتەیوذە ئەو پطػویاضەحا ەدانە و 

 ،ڕ ؼواییانە دەلو  كوطزووە ەهە ىو  ىمطەزادانەم )وجىز م ةەو ؿێىە وضزەكاضیی

تەودێوو  لە  ە لەكەدەكەیووسا ضووزەزاخ دۆ وواضم  ةووعاوخ و هەضوووی وجووىز و

ىانی  دوەئە ە ج ە لەوەم كۆدا دەػەوض انە لەة  ػ ىوضم ػیفادی ئەو ل ،زەكاخ

ض ةە  ەؾ لەػوەض ،لە.. هیر لەواوز طم و لەظی سوویی و لەئاتایی و لەظانی  و و

نیـوان  ئەوەم كە ڕەژ كی زاناوە كە ئەم هە وىو ڕەمذواضە ئەنجا وسضاوانەم دێوسا

ةەنەوەم  و كووطزاضم ئەم هە ووىو نەوە تىمذوواض ةووسادەوە .. زەنووا ةووۆوی نیوویەخ و

نیویە لەقیا ەدوسا لێیوان ةنطػوێذەوە كە  طەتایەدیە دۆ اض زەكاخ؟  ەتەض ةۆ ئەوە 

 ةۆوی واخ كطز؟ یان واخ نەكطز؟ وۆن و

دەل  كطزنی ئەم  طەتە و ةەدـی ی پـكی پێساویؼذی ژیوانی، لەدە ەنەوە ةوۆ    

دىانوایەوە ةوۆ  و ەكوانی وظەڕ لەة ،نواضزنی ةۆ ،ەظم، لەجەػذەم ةەكاضەوە ةۆ پەیامڕ 

هە ى ؼر و تەودێكوی..  وخ وةعا هەػذی ةەضپطػێذی.. ةۆ هەض هە ىو نییەخ و

 ئە ووانەم هە ووىو وضزەكوواضانە ةەهەض یەكێوو  لە ووطەڤ ةەدـوویىوە، نیوویەخ و

توێلە وازەظانێور  وام ئەم  وطەتە ئەوەنوسە ػواویلكە و ،ڕەمذاضیـیان دۆ اضزەكاخ

واناظانێور  ةو  هوۆؾ و تۆؿوە واخ؟ وام ئەوەنسەڕ زە ئە ە هەض ةەهەوانذە ز ر و

ةەضپطػێذی ژیانی، هەػذەوەضەكانی، ةوعاوخ  ،ەضةەضپطػێذی قیا ەدی زەكەو ذە ػ

دووطاپەم.. وا زەظانێوور ئەم  ةەضپطػووێذی ووواكە و ،هە ى ؼووذی لەوەحووی دووىایی و

ةو   طە زادانەیەوەمژیان و طەڤ ةەو  لیاڕەها  ى و هە ىو وضزەكاضییەم تەضزوون 

ة  ) میور  ز و     وية  ) ە   و ة  )قیىم  وظة  )حفی )دال   و ة  )ضقیث  و

وادە  وووام  ووطەڤ وازەظانێوور   ٦٩القیامرر    َّ  ين ىن نن من زن رن ُّٱن؟!! ە ڕ زە و
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 هوادۆدە وجوىزەوە و ەڕ ا لەوتۆ ڕ و لەدۆ  هەضوا وەل زەكط ر؟ وازەظانێر ةەهەوانذە

 ێر؟! زە واخ وڕ زە زە ط ر، هەڕووەكى كە كط ێ  ز ر و واخ وڕ زە زەدىاخ و

ئاػوان  ، قوىضغ وظەض، تەوكە و تەوضە نا، نەدێط.. ةەدىا قەػەم لەػەض كەم و   

زەةط وور و واضەنىوػووی هەداهەدووایی لەوێ   ىحاػووەةە زەكط وور، ةەضەو حەد

و قیا ەدەؾ ةەنیؼتەخ دىام تەوضەوە وەكى هاد ەوەم  زیاضیسەكط ر، ئەو حەد

 .ةەهاضم نى یە زوام پایعەكە و ةەدەئكیس ئاػانرتیـە

یەكوانی هەض وی ؿذێ  لەم وجوىزەزا هەیە ةە و ەم ةو  و  ەیوی ػویفەدە دىای   

دووىام تەوضەیە.. هەض یەكێكیـوویان نیـووانەیەكی ض  امییكوواضم قیووا ەدە... هەض 

 و هۆؿی  طەڤ كە ئەودىا كطزتاضەم تەضزوون و یەكێكیان ئەوە زەدادە ةەض هعض

ئوواوا وضزەكوواضانە دەلوو  كووطزووە ػوویفەدەكانی كووادی نووی ، كەم  یژیووان و  طەتوو

 لەهە وىو نیویەخ و  ور وكە ڕەژم قیا ەخ ز وكىضخ نی ، ةە ێ ەكەؿی ئەكیسە

 .تىمذاض و كطزاض   زەپطػێذەوە

هەیەدوی  ەژم قیوا ەخ ةەهەضووی نیـوانەكانیەوە كەڕ و هێ وانی  زاهێ انی حەد

 ةووعاوخ و هە ووىو جووۆضە ژیووان و ە لەدەلوو  كطزنووی ةەهاض وو  ةەوییوون قىضػوورت

 مه جه ين ىن  منخن حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خلُّٱ  تەودەیەوە كە دێیووسایە

نییە...  هی  دىایەكی دط وەكى ئەو وادە  دىام تەوضە ئەوەیە كە ٪٫الًساء   َّ يه ىه

ةەدەئكیس هەض هە ىودان لەڕەژم قیا ەدسا كۆزەكوادەوە... قیوا ەخ ڕەژ وكە كە 

ةەهووی  كلۆجێوو  تى ووان لەهاد یووسا نیوویە، ئوو  كووێف هەیە لەدووىام تەوضە 

نط ور ةە ێ یسا؟! وۆن ئەم دىام كطزتاضە ةەڕاػوذ ۆ ناظا ڕاػذ ۆدطةێر لەزووان و
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وؿەم ڕاػذی مەض ایـذی ئەون و هەض هە ىو كائی اخ نیـانەم  هە ىو وجىز كە

 ضەؿ ی ػیفەدەكانی دىایەدی ئەون؟

 ەووىون وڕ  و دى ژەضەوە و لێكۆ ەضەوانەم ةەظاهیطم زیواضزا ةیط ەنس هە ىو ئەو   

هوعض  و زڵ و كطزووە، هە ىو ئەوانەم ڕەحیان لەتەؿوەزاةىوە حەقیقەدیان زیطاػە

ن ةەحەە ضەؿووو تىوە، هە وووىو ئەوانەم ةەهەواضتەكوووانی دىاناػووویسا واویوووا و

دوىام دواكى پواك  ە جێ یطە ة  تى وانەم كەڕ تەیـذىونەدە ئەو ةاوە ،ةىونڕ دێنە

 زەزادەوە و نی دێوسااپازاؿوذی واكەكواض  پێف و حەمتەن ڕەژم قیا ەخ زەهێ ێذە

 .زەزاخ ػعام دطاپەكاضانی دێسا

ر یةتی  دا ،وەم ظەوم لەحەد كی ةەهاضییساػەضنجتسەضە وۆنیەدی ظی سووكطزنە   

ڕ كىپێو  ووۆن  هەظاض حەدم وضزەكواضانە و كە لە اوەم ؿەؾ ڕەژزا ػ  ػەز

 ژیانوسنەوە یەدی ژیان و  وطزن وۆنو هاد ەكایەوە... وۆن هەظاضان هەظاض حا ەخ و

ئەم هە ىو وجىزە  ضوویسا؟ ئەو دىایەم ئا ووم ئەم ظە ی ەڕ  و و طانسنەوە لەػەض

وۆن دە قكطزنی ؿذێكی دطم الػەدر زەةێر؟ یان پێی  انوسوو  ،ةهێ ێذە زم ئاوا

و ظەوم ئاوا دەل  ةكاخ ووۆن نادىانێور  ئەو هە ىو ئاػامنانە زەةێر؟ دىایەك كە

هەظاض  و قیا ەدە ةهێ ێذەكوایەوە؟ یەكێو  ػوەز دطوكانێ  ئەو حەدونەد ةەواو

پیذێو  هە ە  ،یەكزەػوذەواژەیەك، ووؿوە ،كذێث ة ىوػێر ةو  ئەوەم ضػوذەیەك

  ، ووۆن ڕةكاخ، ة  ئەوەم دێكە یان كاخ یوان پوێكەوە ة ىوػوێ  یوان لێكوساةت

جام ةىودط ر  چ   انسوو زەةێر ێزەؿێر وادەػەوض ةكط ر ةەنىوػی ەوەم كذێت

كىژانووسةێذەوە، وووۆن زەودط وور  نادىانێوور؟ كەػووێ  قەػوویسەیەكی نىوػوویتێر و

 نادىانێر ةی ىوػێذەوە؟!
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 هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من خنحن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ -

 وانە ئاػەواضم ضەحمەدی دىام تەوضە لەم تەضزوون و ژیان وڕ وادە  ة ٨٣الرروم   َّ  مئ

وانە وۆن ئەو ظەوییەم زوام  طزن ظی سوو كطزەوە.. هەض ئەویـە كە ڕ  طەتەزا... ة

 .دىام تەوضە ةەػەض هە ىو ؿذێكسا ةەدىانایە ، طزووم دط ظی سوو زەكادەوە

 م ڕ . ئەم ئەو كەػوەم ةەدێ ەیـوذ ەوە لەیەكەم  ەػوەلەوە لێوطەزا هواو پاؿان.   

لەتە مووسا هادیوور، وانەظانیور ةە  ەكووان هەض ئەوەنووسەن كە ئا اژەیووان  ةىویور و

قىضئوانی پیوطەظ ئا واژە ةەجۆضەهوام وازەكواخ كە لەژ واضە  پێسضا.. نا، نەدێط.. دۆ

انتواخ ةوۆ ةاضەتوام نایەن... دىام كطزتاض ان لەػوەض ئەم ؿوانۆیەم ژیوانەوە زە 

و  نیـوانە زەػەاڵدی هە یـەیی دۆم، هەڕووەكى كە قىضئوان ئا واژەم پێوساوە و

دوىام كطزتواض  ةە  ەم ة  ؿى اضم لەػەض هێ اوەدەوە... كە ئەوە زەػوەملێ   كە

 ذەوە ةە ڕ مەودوووان زەوێووور، زەتوووۆ  كوووادییەم ةەضەو نە وووان و ئەم  ە ووولەكەدە

 ..  كۆدایی.ەةەزیی.ئ  ە لەكەدێكی دطم هە یـەیی ةەضزەوام و
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 بڕگَی  ووەم  

 :ەواهدهَوەی گ:ماهَاكهیانڕ یدوڕای اكفران و 

هووی  ضوك ێوو  لەضوك ەكووانی ةووان ەواظم پێؿە ووتەضان غلوویهم الؼووالم وەكووى    

 پێ ەةىون وڕةوواوە ووم نكووىو ی كووطزن وڕ ووەو ڕ هێ ووان ةەڕەژم زوایووی ڕ ةاوە

زەةی یوور نەوە لەزوام دیطودووىان  دێ ووطد  نەةووۆدەوە... كووامطان  تووا ذەپێكطزن و

ػوىوضن لەػوەضم.. قىضئوانی پیوطەظ  و هە ى ؼونت و نەوەیان لەػەض هە وان زیوس

 :هەنس   لەو هە ى ؼذانەم ةۆ ةاػكطزووی 

وادە  وودیوووان، ژیوووان هەض   ٥٬الأهعرررام   َّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ -

 .و هیەی دط، ظی سووؾ ناكط ی ەوە ئە ەم زنیا انە

دۆڵ  و كوادە  وام ئەتەض ةىوی  ةەدا ٨الرعرد   َّ  جل مض خض  حض جض مص خص حص مس ُّٱ -

 زیؼان ظی سوو زەكط ی ەوە؟!

وادە  ةەهە ووىو ؿووێىەیەكی  ٦٫اليحر    َّ مث جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ -

دووىام تەوضە كەغ لەوانە ظی ووسوو  جەدوور كطزنەوەیووان ػووى  سیان زەدووىاضز كە

 !زە طن ناكادەوە كە

ادە   طەتووی ةێووسی  زە وو   وووام و   ٩٩مررر    َّ خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ -

ەكەم ز ومەوە ڕ ئەتەض  طزم زوادط ةەظی سوویی ز ومەوە ژیوان؟ ةەظی وسوویی لەتوۆ 

 !زەضێ؟
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  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ -

 َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
  طزن و ا زەظان  كەوادە  وام ئەو پێؿە تەضە كە ةە ێ ذان پێسەزاخ و  ٦٫ – ٦٨املؤمٌ:ن  

 ػەض لەنىێ ظی سوو زەكط  ەوە و ،ظمڕ ئێؼقانذان پىواو  ةىون ةەداك ودۆڵ و

ئە ە ئەػذە ە، ئەم ةە ێ ە  ،ةەظی سوویی ز  ەوە زەضەوە؟! ظەض زووضە زووض ڕلەتۆ 

 وو زە طی  وزەژی ، ظی س ئە ەیە كە هەضقؼەیە و هێ انەزیی  ەحا ە، ژیان هەض ئا

پێؿە تەضە غلیە الؼالم  ةىدذان ةەناوم دىاوە هە سەةەػذێر ناةی ەوە... ئەوە )ئەو 

یاضیساوە ظی سوو ان ةكادەوە، ةۆیە ڕاػر ناكاخ كە تىایە دىام تەوضە ةڕ  و

 .م پ  ناهێ ی ڕ ئێمەؾ ةاوە

 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ -

وادە  ئە انیف هەض  ٫٦ – ٫٤املؤمٌ:ن   َّ هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

ئێؼوقاوان  دوۆڵ و و كةىوی  ةەدوا كامطانی پێـىو زە ێ   ئەتەض  طزی  و وەكى

 پێـورتیف ةە ةواوك و ةە ێ ی وا ظەض ةەئێمە و !پىوا، وام زیؼان ظی سوو زەةی ەوە؟

 .ئەمؼانەم كۆنە ةاپیطاوان زضاوە.. ئە ە قؼەم پىووەڵ و

ؼووووذەوە و وادە  ڕەژم قیا ەدیووووان هەض ةەزضەد ٤٤الفرقرررران   َّ  خل حكجك مق  حق  ُّٱ -

 .یان پێی نەهێ اڕةاوە

وادە  ووووووووام   ٩٩المنررررررر    َّ زث رث يت ىت نت متزت رت يب  ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ ُّٱ -

ةنطػ  لەوەم  ةاغ لەڕەژم زوایی ةكەن؟ دا  كۆةۆدەوە كە ئەوەنسەیان ظانیاضم ال
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نواكەن، تى انیوان لەهواد ی قیوا ەخ هەیە و ظەیو   كەم ز ر؟! ئەوانە ڕاػور كە

 .كى طن ةەضا تەضم

وادە  ة   ٤٣السردد    َّ جل مك لك خك حك جك مقحق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ -

 ،زەةیوو ە دوواك ودووۆڵ ەكووان زە ووێ   وووام كادێوو  ظەوم لەدۆ ووان زەتط وور وڕ ةاوە

یوووان ةە ڕػووەضلەنىێ وەكووى  طەتێكوووی دووط دەلوو  زەةیووو ەوە؟ ... ئە ووانە ةاوە

 .زیساضم دىام تەوضە نییە ظی سووةىونەوە و

 ٤٨الصررافا    َّ مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ -

ةوىوی    طزی  و وادە  وودیان  ئە ە وەحی نییە، ئە ە جازووتەضییە، ئێمە كە ٪٤ –

ووۆن جواض كی دوط ظی وسوو زەةیو ەوە؟  ،ظمڕ پطوػكامن  ئێؼ  و دۆڵ و ةەداك و

 وۆن ةاةىپاپیطاوان ظی سوو زەكط  ەوە؟!

 لەڕەژم زوایوی هەض وادە  نا، نەدێط هەض دطػویان ٨٦املردثر   َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍُّّّٱ -

 .نییە

 كواضە ووىنكە پێـوەكی و ،هە ىویوان ظی وسووةىونەوەیان ظەض ةەزووض زەظانوی   

ػەضەداییەكانی ظی سةىونەوەیان ةەئەػذەم زەةی ی، هەض وەكى كە نەدى  وسەواض   

ژ اضەیەكی ظەضم حؼاةاخ ةەزووض زەظانێر، وىنكە هەض ژ واضەم ةەوىوك و كەم 

 .ەم قىضػی  امتادێكی زضك پ  ةكاخنادىانێر هاوكێـ زەظانێر و

زاهێ ەضم ؿەدڕەن ، ؿەدڕەنجی زضوػذكطز، پێیان ووخ ؿایانی  زە ێ  كادێ  كە   

دەاڵدێكی ةەنطدیر، زاوا ةكە... وودی دەاڵدەكەم ةا ئاوا ةێر  ؿەدڕەنجێ  ةهێ  ، 
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لەدانەم یەكە ی ضیوعم ػوەضەوەیسا زەنكێو  تەنوم زانوێ ، پاؿوان زوو ئەوەنوسە 

وە ی ی زوام ئەو، ئی جوا زوو ئەوەنوسەم ئە ویف لەدوانەم زوادوطزا، لەدانەم زو 

ئاوادانەةەدانەم زوام یەكرتم زوو ئەوەنسە زوو ئەوەنسەم دانەم پێف دۆیم ةوۆ 

ووىاض دوانەم ؿوەدڕەنجەكە دەواو زەةێور، ئە ەنوسەم ةوۆ  هەض ؿەػر و زانێ ، دا

ىو، ةوووكەنە دەاڵخ ةەػوووە.. زەػوووەاڵدساضەكەم ةەضا وووتەضم ظەضم پووو  ئاػوووانت

م ضەدب )وەنسكیلۆیەك  زەةێور یوان كە ورت و ظیوادط، ةەاڵم ڕ هەضوایسەظانی ئەوپە

كەكەود ە حؼاةكطزن زیذیان هەض وی زەنكە تەوی ئەو ظە انەم جیهوانی دۆیوان 

ناكووادەوە!  ەتەض زانەو ووڵەم ػووااڵنی دووطم ةووۆ ةهێوو  ! كە ڕ زاة ووێ  دانەكووان پ

 .ناؿكط ر

ن امان ئەنجوا ەكەی وزا ان و ض ان هێ وا كی ػویفاظ هەضوەها زە ێ   ئەتەض كواؾە -

لەػوەضیەك زا ان وانەوە،  لەػەضیەك زانا، پاؿان ئەم ئەنجا ەؿامن زاةەؿوكطزەوە و

 وەنس دەنكیـە  زەكوادە ػیفاضەكە )كە جاض، ئەػذىوضم كاؾەظە ٤٨وەهەضوەها دا 

 ان ! ةێ ى ان دوۆ ئەتەض ئەم ةاػوە الم نەدى  وسەواض     اوەم نێىان ظە ی  و

  ١١-٥م ة وووادە )ڕ ووووىنكە ئەو وازەظانێووور ئەو پە ،ناكووواخڕ اوەةكەیووور ةووو

 ، یان زوو  ەدط.. دەػەوضم ظیوادط ناكواخ، هەض وەنوس ةوۆم  ػانذیمەدطیان  ەدط

 .ةاػتكەیر زە   ئەمؼانەیە، زضەیە، هەض قؼەیە

 ڕەژم قیووا ەدیف وایە... كادێوو  لەپێـووەكی و  ەػوەلەم ظی ووسوو ةووىونەوە و   

م ڕ كووانیەوە ػووەیط زەكط وور، ظەض ةەظەحوومەخ ةوواوەػووەضەداییە نعیكە زیوواضزە
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ظەض  ،پێسەكط ر، ةەاڵم ئەتەض وەكى هەن اوە ژ ێطیاضییەكانی ػەضێ ةوۆم ةەیور

 :م پێسەهێرن رڕ ةاوە ئاػان دەػەوض زەكط ر و

 .ئاوا تـذ یطانە ةۆ  ەػەلەكە ةەی  ةا

 م ةەدىا هەیە یان نا؟ڕ ةەضا تەضەكە ان ةاوە -

  نیـووانساوی  كە وجووىزم هەیە )ظانؼوور دووىام تەوضە هەظاضان ةە وو ەم

  .ناكاخ نكىو ی لەهەةىونی كطزتاض

  دووىام تەوضە ةە وو ەم ظەضم نیـووانساوی  كە ظانووایە و پەم ةەهە ووىو

 .ئاتام لەهە ىو ؿذێكە ؿذێ  زەةاخ و

 ةەدىانایە دىام تەوضە ةە  ەم ظەضم نیـانساوی  كە. 

 طازەیە، ئیو دواوەن ویؼور و دىام تەوضە ةە  ەم ظەضم نیـوانساوی  كە

 .ر زەیكاخى وی ة

 زازپەضوەضە دىام تەوضە ةە  ەم ظەضم نیـانساوی  كە. 

  دووىام تەوضە  ةە وو ەم ظەضم نیـووانساوی  كە زەػووەاڵدساضە و ػووعام

 .تىناحكاضان زەزاخ

 ةەدـووەضم نوویػمەدە و دووىام تەوضە ةە وو ەم ظەضم نیـووانساوی  كە 

 . ...و و زەو ە ەنسە ػەدییە

ظە ی وی لەنەةوىوەوە دەلو  كوطزووە،  ایەم ئاػامنەكان وو ةەدىان ئا ئەم دىا ظانا -

هەض دوۆم لەنەةوىوەوە دەلقوی  ئەوە نییە نەدىانێر  وطەڤ ظی وسوو ةكوادەوە، كە

 .كطزووە
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ئاتوام لەهە وىو  و ةەدىانوایەم پەم ةەهە وىو ؿوذێ  زەةواخ و ئا ئەم دىا ظانا -

 طەتەكان و تەضزیلەم ةەزەنی  تەودێكی وجىزە، زەظانێر ػێب و تەضز ةعاوخ و

 لەكوووىێ زەةووو ، كەواةوووىو كۆكطزنەوەیوووان و ز ووور و ییوووان لووو وزوام زنیوووا 

 دەلقكووطزنەوەم  ووطەتەكە لێیووان ڕەمذوواض كی ػووەدر نیوویە، وووىنكە ظانووایە و

و ة  ػ ىضن.. ڕ ة  ضازەوة ،ػیفەدەؿی وەكى ػیفەدەكانی دطم ةەدىانایە.. ئەم زوو

و ػوێڵی یەكیەكوی  و تەضز زەدىانێور تەضزیولە ،و ةەدىانوایە ئەم دىا  ەظنە، ظانا

 لێـی دێكەڵ ناة  و لێی ةعض ، طزووەكان ةەجیا، هەض یەكەیان هی دۆم كۆكادەوە

 .ناة 

پێساویؼووذی  پـووكی )وجووىز  و ةەدىانووایە، كە ظانووا و ئەم دووىام ةەزەػووەاڵخ و -

هە ىو  ەدلوىوقێكی زازپەضوەضانە ةەؿوكطزووە لێیوان، لەزازپەضوەضیـویەدی كە 

لێی ةنطػێذەوە كە وۆن ڕەمذاضم كوطزووە؟ ووۆن ئەم  و ىحاػەةەم  طەڤ ةكاخ 

كطاةوىو، ووۆنی  ةوۆم زەػوذەةەض و نویػمەدەم دطاةوىوە ةەضزەػوذی و هە ىو نواظ

 واكەكوواض وەكووى دطاپەكوواض لەویووسا؟ هەض لەزازپەضوەضییەدووی كە ةەكاضهێ وواون و

نەناػێ ێر، ووىنكە زازپەضوەضم ئەوە زەدىاظ ور  وامی ظەوخ كوطاو  نەناػێر و

 .ضان ةؼذێرن ذەوە و ةسض ذەوە ةەػذە لێكطاوانلەػذە كا

هێعم ةو  ػو ىوضە، هەقؼوێ ە،  ضەهایە و یو ةەدىانایە كە زەػەاڵد ئا ئەم دىا ظانا -

 ڕ لهوى  یػوذە كاضان هەە لەكامطان و ةەظەیی ضەهایەوەیەدی كە م وض لەزازپەضوە

و نێطضاوەكووانی دووىام تەوضەیووان  ةؼووذێ ێذەوەە كە زژم زیوو ەكەم وەػووذانەوە

 .ؿكەنجەزەزا و ؿى  كەودىوانی زی ەكەییان زەكىؿرئە
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 م ةەدـوووو سەیی وڕ  ووووعە، لەوپەڕ ةە و ػووووەدی و ئەم دووووىام ةەدـوووو سە -

پازاؿذی واكؼاظان ةسادەوە و پـذیىانی ئەو كەػانە ةكاخ  ةەدـی ییەوەیەدی كە

 .ةان ەواظەكەیان قتىوڵ كطز و غەةس ذیان ةۆ نىانس  عیان لەنێطضاوانی تطخ وڕ  كە

داوەنی  كە ،زەػەاڵدساضە و ةەةەظەیی و ظانا و زازپەضوەض ئەو دىا  ەظن وپاؿان  -

هوی   ەدلىوقێو   یواض زەزاخ وڕدۆم ة ئیطازەم ػەضةەدۆم دۆیەدی و ویؼر و

 ور.. ویؼوذی واةوىوە كە ئەم   ەػوەلەیەم ڕ ئیطازەم پو  ة ۆ  نادىانێر ویؼر و

ةوۆ ووی   ێرواخ.. ة  ئەوەم كەغ ةۆم هەةێر لێی ةنطػوڕ ڕەژم قیا ەخ ئاوا ة

ئوواوا ةووىو یووان ئوواوانەةىو؟ چ جووام ئەوەم  ەدلووىوە ةووۆم هەةێوور  ىحاػووەةەم 

 .ةەغ ةكاخ... وىنكە ئەو دۆم  امی لێنطػی ەوەم هە ىوانی هەیە و

ەدە و هەض هە ىویوان هەوا یوان زا ،اوانی دىام تەوضە غلیهم الؼوالمض پاؿان، نێط    

اػەةەكطزنی دێسایە، پاؿان  سایە و  ىحڕ كۆ ە  ەكانیان كە ظی سووةىونەوەیان لە

واضەنىوػوووویف لەوێ زیاضیووووسەكط ر كە ژیووووانێكی هەداهەدووووایی زەةێوووور، 

زەیووان ةە وو ەم   ووعان كەڕ لەةەهەؿووذساةێر یووان لەزەظەدووسا... ئەم پێؿە ووتەضە ةە

زەػووووذناكی هەضیەكێكیووووان لەةەضزەػووووذی  اػووووذی وڕ ػەض  ڕاػووووذ ۆیی و

پەیا ی ئەویوان  سووی  وپاكیان پێ اػان و ةەدەواوم دىام داك ،دە كەكەیانساةىو

 و ضاؿووكاوانە تەیانووسووە، ئیوورت هەض ئەوە  وواوە دە ووكەكە ئاؿووكطا ةەدەواوم و

 .اػذانە پێیەوە پاةەنسة ڕ ػەض  زی ەكەم دىایان ل  قتىوڵ ةكەن و
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 :دوایی ڕ ژی  دەربارەی كافران بۆچوونی و دیێ رەتكردنەوەی

هەنجەدوی كامطەكوانی و  دىام تەوضە لەقىضئوانی پیوطەظزا  ىناقەؿوەم ةەهوانە   

ةەهانەكانی ضەدكطزوونەدەوە  ،یان ةەڕەژم زوایی نەهێ اوەڕكطزووە كە ةۆوی ةاوە

 ئە ەؾ هەنووس   لەو ،ىنڕیووةە وو ەم ة و )ئیقوا ە حووىججە م لەػووەض كوطزوون و

 :ضەدكطزنەوانەیە

 يث ىث  نث مث زث رث يتىت نت مت زت رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ -١

 نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىين ىن
  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب
 وادە  كامطەكان زەیانىوخ ڕەژم زواییامن ةەػەضزا  ٩ – ٦س بأأ   َّ مص خص حص

 ز ذە  پێیان ةفەض ىو  ةەزیی، ةەدىام پەضوەضزتاضم قەػەم ،خ، وىنكە نییەەنای

ئاتام لەهە ىو  ایە وو نازیاض ظان دىام تەوضەكە ةەجیهانی زیاض ، ذانڕ 

ةەقەزەض تەضزیلەیەكیف  ةا ، ذێ ەدلىوقادە، هی  ؿذێكی ل  ةعضناةێر، هی  ؿ

ةێر، تەوضە دطةێر یان تەكەدط، لەئاػامنەكانسا ةێر یان لەظەویسا، ئاتام لێیەدی 

 زا لى  املەفىظڕەمذاض كیان لەدیانىوػی دایتەدسا )لە  و ةعاوخ و هە ىو وجىز و

زوادط پازاؿذی ئەو كەػانە ةسض ذەوە كە  دۆ اضكطاوە.. دائاؿكطایی  ةەضوون و

ةەلێذۆؿتىونی دىام تەوضە لێیان  ،یان هێ اوە و كطزەوە واكەكانیان كطزووەڕةاوە

 علێ انیان ئا ازەكطاوە.. ئە ام ئەو ڕ ةۆ  و نیػمەدێكی ظەضم ةەهەؿر كە و ةەناظ

 كە ،ئێمەزاةىون و نیـانەكانی كەػانەم كە هەض لەهەو ی ةەدا كطزنەوەم ةە  ە
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 ةا ،لەزەػذامن قىداض زەة  وانەظان  كە ةا ،تەضزوونسا نیـاوانساون لەقىضئان و

ظی سووناكط  ەوە.. ةەزیی،  هەض ئاوا ژیانی زنیایان ةۆ وااڵزەةێر و وانەظان  كە

ةەژانیـیان  ػعام ظەض ػەدر و  سوو زەكط  ەوە و  احاػەةە زەكط   ویظ

پێـرت ظانیاضییان  ئەهلی كیذاة  و ػانەم كەكەئەو ئە ام  ،ةەنؼیث زەةێر

یان ةەو حەقە ڕةاوە كەودىونەدە ػەض هیسایەدی دىایی و دطاوەدە پێـەاو و

  امیی دىام ڕ  ی ڕ زەظان  ئەوە زیسو  هێ اوە كە ةۆ جەناةر هادۆدە دىاضێ و

 .ػىپاػكطاوە اظم ڕاػذی دىام ةەزەػەاڵخ وتتەوضەیە، ض 

ە ةەضپەضوووووووی كووووووامطانی زاوەدەوە و ئەم ئایەدووووووانە لەوەنووووووسالیەكەو    

 :زیسوڕاوةۆوىونیانی ةەوەوخ ناػانسووە

 پازاؿوذسانەوەم واكؼواظان و حیكمەدی هەةىونی ڕەژم زوایی زیاضیكطاوە كە - 

و ئەؿكەنجەزانی زوژ  انی دىام تەوضەیە كە زژم پێؿە تەضانی وەػوذانەوە  ػعا

 .و ةەضهە ؼذی ةان ەوەظەكەییان زەكطز

هیەوی  و ةەئاتوایە و و ةەدىانوا زاوەكە ئەو دىایە  ەظنەم ظانوا ئا اژەم ةەوە -ب

یواضم هواد ی ڕة ظەویسا ل  ةطظناةێر و ئاتام لەهە ىو ؿذێكە، ئەو لەئاػامنەكان و

 .ڕەژم زوایی زاوە، كەواةىو هاد ی قیا ەخ حەمتییە

قىضئانی پیطەظ پەیا ی حەقوی دوىاییە، هەض كەػوێ  ظانیواضییەكی كە یـوی  -ج 

ف الیوان یظانایوانی ئەهلوی كیذواة ،زی ساض ذی هەةێر، ئە ە زەظانێر لەػەض زی  و

 .ضەوایە ڕاػر و یەقی ە كە ئەوەم قىضئان زەضةاضەم قیا ەخ مەض ىویەدی حەە و
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 مل خل  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ -٢

 يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل

 يب ىب  نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ

ەیف ڕ  انەوە كوووامطانی قوووى ڕ ػەضػوووى  وادە  ةەدەوغ و  ٬ – ٪سررر بأأ   َّ مت زت رت

 وووی  وووا ی پیاو كذوووان نیـوووانسەی  ) ەةەػوووذیان ڕ ةەیەكرتیووان زەووخ  ئەضێ 

الؿوەدان هەال  زە وطن و زە و  كە  ، هللا َغلَْيوه  َوَػول َم  ی)َصل  پێؿە تەضم دىا ةىو 

هللا َغلَْيوه   ی)َصول  ە؟! ئەضێ ئەم پێؿە وتەضە ػەضلەنىێ دەل  زەكط  ەو  ،هەال زەةێر

ةەناوم دىاوە زەكواخ یوان ؿوێر ةوىوە؟... نوا ئەو هیەوی نیویە، ةەاڵم  زضەَوَػل َم  

 ایی وڕ و ژانووی تووى  لەئوواظاض ،یووان ةەڕەژم زوایووی نیوویەڕةاوە ئەوانەم كووامطن و

 وان ەڕ  وی هەقوی دىاناػوی نواظان  ویویە...  ەتەض نوا ڕ ػەضتەضزانیسان، ووىنكە 

دوا ئاػوەواضم  ،ظەوم و دوىاضم دۆیوان، یوان ئاػوامن و زەوضوةەضم دۆیان، ػەض

و زانایی دوىام تەوضە ةتیو  ... دوۆ ئەتەض ةذوىاظی   ظانایی ودىانا كطزتاض ذی و

ػامنەوە دواو طە ئاةتەی  یان لە ەا ڕ ػعایەكی تـذ یطیان ةسەی  زەدىانی  ةەظەویانس

ض و ئاؿكطا زەیتیو   هە وىوم نیـوانەم ئە ەم زیا ةەضزیان ةەػەضزا ةتاض  ی ... ئا

 . ذەوە ػەض دىاناػیڕ  ەة تەوضەیی دىام كطزتاضن ةۆ كەػێ  غەةسانە

 ی)َصول  ئایەدەكە ةاغ لەوە زەكاخ كە ئەوم هەوا ی قیا ەدی زاونەدو   ەموسە  - 

ػووێر ةاؿووە دووۆ ئەم پێؿە ووتەضە كە هە ىودووان طلێیووان زەپ ، كەهللا َغلَْيووه  َوَػوول َم 

ةىدذوانی پێؿە تەض ذوی ناكواخ، دوۆ  ،و ز ؼوۆظ زەی اػو  اػوذ ۆڕ  ةەزەػذناك و

ؿووێذیف  ناكط وور ةەنوواوم دووىام تەوضەوە هەض لە دووۆیەوە ةووسو ر ... ئوو  دووۆ
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م پو  ڕ نەؿوێذیف ةوىوە كەواةوىو ئەوانەم ةواوە نەةىوە... جا كە نەزضە زەكاخ و

 .ێ ةعضنڕ  و ىاوێو ػەضلێـ اڕ ناهێ   تى 

 ەدلىوقوادی زەوضوةەضیوان  ظەوم و ان وئایەدەكان ػوەضنجیان ةوۆ ئاػوامنەك -ب

ئاػوەواضم دىانوایی  ضازەكێـێر كە هە ىو زەیانتی  ، هە ىویان ڕەژانە زیمەن و

اػذی دىام تەوضە ة اػێر زەةێر ڕ ةە زەةی  ... ئ  ئەو كەػەم كە دىام كطزتاض

زانوایی  نیـانەیەكی دطم ظانایی و ةعانێر كە یـی ةەڕەژم زوایی هەةێر وڕةاوە

 .ەضم دىام تەوضەیەزازپەضو  و

 ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ُّٱ -٣ 

 حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ييىي ني مي زي ري ٰى ين
 حضجض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هتمت خت
 يل ىل مل خل  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض
 َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
كطزنەوە هەیە، و ە كی ە ئەتەض تى انذان لەحەقیقەدی ظی سو وادە  هۆ د ٪ – ٨احلج  

ػڵسا ئێىە ان لەداك وتب زضوػر كطزووە، پاؿان ةەؿێىەم  ەنی ەدۆ ئێمە لەئ

پاؿان كطزوو ان  ةە ظەضوویەكی  ،و )هێلكۆكەم ئامطەخ  زضوػذامن كطزوون پیاو

ۆؿذێكی پاؿان كطزوو ان ەدە پاضوە ت هە ىاتاو ةەزییىاضم پعزان )ضەحم ەوە و

ة   ؿكڵی دەواوم  طەتی لێىە پەیسازەةێر یان نىقؼان زەضزەوێر، دا جىیطاو كە

ةؼەملێ ی ، ةۆدان ضوون  و زەػەاڵدی دۆ انذان ةۆ ة  و  ەیی دىانا ػ ىوضیی و

حەمتەن  ،ػەضەدام دەلقتىونی  طەڤ ةێر ةێذەوە كە ئەتەض ئە ە

 ةۆ یسا دەل  زەكەی  ولەضەحمی زایكلە ظی سووكطزنەوەم ئاػانرتە.. ئاوا كۆضپە
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 اوەیەكی زیاضیكطاو لەو سا ةەظی سوویی زەیهێڵی ەوە، پاؿام وەكى كۆضپەیەكی 

 ٤١-٢٥پذەو زەة  )كەلە  و پاؿان ةە دە ەنرت دا لەؾ ةەهێع ػاوا لەزای  زەة  و

پاؿان هەدانە لەو ظە انەزا زە ط ر پێف ئەوەم ة ادە قۆناؾی  ،ػا یسایە 

 پەككەودەیی و پیطم و ذانە لەوەوزوا ةەضەوهەؿ دەواو ذی زا ەظضاوم و

 زەةێذەوە دا ئیرت وام لێس ر دىانام مێطةىونی نا ێ ێر و ڕدامەو ذی ؿۆ 

 وؿ  و رت ظەوم زەةی   كەیظانیاضییەكانی ل  دێكەڵ زەة  یان ةیطم زەو ەوە... ئ

 ایەم  ظیاززەكاخ و زەةێذە ةاضانی ةەػەضزا زەةاض  ی  زەهەژ ر و ةطی  ە، كە

دۆوم دطم ل  پەیسا  ةەضهەم و  ێی جىان و و سنی جۆضەها ضووەكی نێطضوان

 .زەةێذەوە

  ان زەكاخڕ ئەم ئایەدە ئاوا واضەػەضم تى انی ة  ةاوە   

وۆن ئەوان لەػەضەدازا دواك ةوىون، لەدواكەوە  ضاكێـاون كە ەػەضنجی ةۆ ئەو  - 

 هێ وانی و ةەضهە و كا ڵتىونی جەػوذە  ایەم تەؿە ةىوە ةەضهە هاخ كە ندىاضز

پاؿوان لەهێلكەیەكوی پیذێورناوەوە كوۆضپەلەیەك زضوػوذتىو،  ، ەنی )دۆوم پیاو 

كەوخ...  و الواظ ئی جوا پیوط ،لەزایكتىو، پاؿان تەوضە ةوىو پاؿان ةىو ةە  ساڵ و

ئایوا  ،و ةەدىانا ئەم  طەتەم ئواوا قۆنواؽ ةەقۆنواؽ هێ وا ةەئاتا، ظانا دىام تەوضە و

 لقكطزنەوەم  طەتسا؟زەؿێر ةىودط ر زەػەوػانە لەدە

ةێطوونە،  ظەوم وؿ  و ػەضنجی ةۆ زیاضزەیەكی دطم ةەضواویان ضاكێـان كە -ب

نە اةىو،  طزةىو، لەدی ىانوسا ؿوەقاض ؿوەقاض ةىوةوىو، ةەاڵم دوىام  ػەوظایی دێسا

ظی سووم كوطزەوە، ووام ئەو ىێ لەن ةاضانس و ػەض تەوضە لەئاػامنەوە ئاوم ةەػەضزا
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وە، نادىانێور ػوەضلەنىێ  وطەڤ ەیە  طزووەم ظی سووكطزدىا ةەدىانایەم ئەو ظەو

 ظی سووةكادەوە؟

 زن رن ممام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ -٤

 هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من
 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت
 حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مصخص
ئەم كەػە  ،وادە   ەتەض ئەم  طەتە ٫٦ – ٪٪ي    َّ  مل خل حل جل مك لك خك

و لەةەضواوم  ئێؼقانێكی پىواوم هێ ا لەدە ،م وائیو ةىوڕ غاػی كى  )كە

وانسم و ودی  دۆ پێر وایە كە ئاوا ڕ ة هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ی)َصل  پێؿە تەضم دىا 

ئەوە  ،و  طز  وضزةىوی  دىاكەخ ظی سوو ان زەكادەوە.. ظەض زوژ  ساضانە ژیا

ئێؼذا ئاوا  ێر كە ئێمە ئەو ان لەز ۆپە دۆو   زضوػذكطزووە؟ كەناظان

 ،زەكاخ نكىو   لەظی سووكطزنەوە ػەضػەدذانە زوژ  ساض ذی زەكاخ و

 دەلقتىونی دۆم ةیطوۆدەوە و هادىوە وىونە ةۆ ئێمە زەهێ ێذەوە و زە   ك  ئا

  ئەوەم دۆڵ؟ ةفەض ىو ظ ر و زەةێذە داك وڕ ئەم ئێؼقانە ظی سووزەكادەوە كە زە

و ظانایە  ئاتازاض یەكە ی جاض لەنەةىوەوە ئیجازم كطزووە ظی سووم زەكادەوە، كە

ظی سووكطزنەوەم هە ىو  ەدلىوقێ ... ئەودىایەم كە ئاتطم  ةەدەل  كطزن و

ژ طداكتىونی  ةۆػاظانسوون )زضوػذتىونی نەودیف لەةەضڕ لەزاضم دە

 نیـانەم ظانایی و ەنەوە.. ئە ەكە ئاوا ئاػان ئاتطم پێسەك ،زاضػذانەكانەوە ةىوە 

ظەوم دەل  كطزووە،  دىانایی دىام كطزتاضە... وام ئەو دىایەم كە ئاػامنەكان و

دىانام ئەوەم نییە وەكى ئێىە دەل  ةكادەوە؟  ،كە لەنەةىوەوە هێ اونێذیە ةىون

دىانام نییە ظی سوودان ةكادەوە؟ ةەزیی، دىام تەوضە كطزتاضم ئەو هە ىو 



 

211 

ئاتام لەهە ىوؿیان هەیە... مەض انی دىام تەوضەؾ وایە هەض  ەدلىوقەیە و 

ة  دەوؿی ةۆ ئەو  زەةێر، پاك و، ةتە  ویؼذی ؿذێ  ةتێر پێی ةفەض ىێ كە

حەمتەن ئێىەؾ  دىایە  ەظنەم زەػەاڵدی ةەػەض هە ىو ؿذێكسا هەیە، كە

 .  ەوە الم ئەوڕ زەتە

 وەنس ة  ئەزەةی و ڕاوەة  ة ئایەدەكان ػەضەدا ػەضن  ةۆالم ئەوەضازەكێـ  كە - 

كە ئوواوا زەكەو ووذە ةەضەیەكووی  تەلووۆضە ضقوو ە، وەنووس نەظان و ػووەض ػووەدر و

 .لەو ز ۆپە ئاوە ة  نطدە دەلقی كطزووە كە ،زوژ  ساض ذی ةەضا تەض دىام تەوضە

و هە ى ؼذی زوژ  وساضانەم ئەم كوامطە وایلێكوطزووە كە ظی وسووكطزنەوە  زیس -ب

و وضزەكاضانە  و ژیط ەكادێكسا ئەتەض پاضػەن انەةەؿذێكی ظەض ئەػذەم ةتی ێر، ل

ظی وسووكطزنەوە ةەػوەدر  ،قۆناؾەكانی ػەضنجتسادە وۆنیەدی دەلقتىونی دۆم و

 .ناظانێر

و ئەم هە ىو  ەدلىوقادانەم لەنەةىوەوە ئیجواز كوطزووە،  كطزتاضە دىایەك كە -ج

و ةەةەظەیوویە،  و ةەئاتووایە، زازپەضوەضە ةەدىانووایە، ظی ووسووە و زانووا و حەمتەن ظانووا

دێطودۆؿی  طەتی زەو ر ةۆیە وەحی دۆیی ةۆ ناضزووە، وۆن زەؿێر  طەتێكوی 

 ةیط ئاوا هە ى ؼذێكی زوژ  انەم ةەضا تەض ة ط ذەةەض؟ هەضظە

 ویؼذى ذی دەل  دىام تەوضە ئاػامنەكان و ظەوم دەلقكطزووە، هەض ةەوەنسەم -ز

ە دێوطا مەض وانی جێتەجو  ئەوەنوس ئەو كە ،و یەكؼەض دەلقتىون ةن، مەض انیساوە

ةكط وور وووۆن زەػەوػووان زەوەػووذێر لەظی سووكطزنەوەدانووسا؟ لەتەڵ ویؼووذ سا 
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ئەم )زەةێر ە ةوۆ  ،ةتە، زەةێر رةفەض ى   زەمەض ىێ )كە ،زەةێر مەض ان زەزاخ و

  .حا ی كطزنی ئێمەیە، زەنا لەتەڵ ویؼذساةىوە

 جغمع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ -٥

 لەوە وادە  دۆ كە ٨الرعد   َّ  جل مك لك خك حكجك مق حق مفخف حف  جف مغ

 انە كە زە ێ   ڕ خ پێ اهێ  ، ئەوە ظیادط جێی ػەضػى ڕ  اوە كە ةاوەڕ ػەضخ ػى 

 زەةی ە داك ودۆڵ ػەض لەنىێ ظی سوو زەكط ی ەوە؟ ئە ە ػەیطە كە وام كە

وۆن...  دێ امكطن وۆن یەكە ی   طەڤ ةىوە و دۆؿیان لەویەوە دەلقتىون و

 ن ةەدىام پەضوەضزتاضیان نەهێ اوە، ئەوانە كۆخ  لەتەضزنیانسایە ویاڕئەوانە ةاوە

 .یسا زە ێ  ەوەێئەهلی زەظەد ، ةەنە طم د

ئووایەدەكە حەقیقەدێوو  ضوون زەكووادەوە ئەویووف ئەوەیەكە ئەوانەم ةاوەڕیووان  -

ةەظی سوو ةىونەوە و قیوا ەخ نیویە، لەڕاػوذییسا ةاوەڕیوان ةەدوىام تەوضە نیویە، 

 نكىو ییوان لەهواد ی قیوا ەخ نەزەكوطز، ،ذی دىاناغ ةىونایەوىنكە ئەتەض ةەڕاػ

ة  تى ان هەضز ر.. ئە ە جێ ام  ةە ێ ی ئەكیس ە و  دىام تەوضە زەمەض ىێ كە

ةو  و و ە هەیە، ةەاڵم  ػەضػىڕ انە كە كەػێ  ةڵ  ةاوەڕم ةەدوىام دواكى پواك و

 .!!ظی سوو ةىونەوەم  طزووان هەةێر قیا ەخ و ئەوە ةەڕاػر ناظانم كە

غافر   َّ  حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت ُّٱ -٦

 تەوضە وئیجازكطزنیان لەهویەەوە ظەوم و وادە  دۆ دەل  كطزنی ئاػامنەكان و  ٪٨

یان لەظی سوو كطزنەوەم زوام  ىو تطن رتە وەك لەدەلقكطزنی یەكە جاضم دە كی

 .ناظان  ناةەن و ةەاڵم ظەضی ەم دە كی پەم ةە ە و  طزنیان
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زەضةوواضەم  ،ضییەكی ػووەضەدایی زەضةوواضەم تەضزوون هەةێوورئەوكەػووەم ظانیووا -

 و دێطایووی و ل ەى ةووعاوخ و هێعیووان، دوو  یووان وڕ    وجوو ،ئەػووذێطە ئاػووامنەكان و

هە ؼىڕانیان، زەظانێر كە دەلقكطزنی  وطەڤ ؿوذێكی ظەض ظەض ئاػوانە لە وواو 

دەلقكطزنی ئەوانەزا... ةۆیە ةەڕاػذی نكىو ی كطزنی هەةىونی قیوا ەخ ؿوذێكی 

دىام تەوضە زاوا زەكواخ كە ةوڕەن وػوەضنجسەنە ووۆنیەدی  طە، ةەدایتەدی كەػەی

زازپەضوەضم  و   دىانوایی و پاؿوان لەظانوایی و ظەوم و دەلقكطزنی ئاػامنەكان و

   زە ێم هاد ی قیا ەخ ئەكیسە ةاوەڕ ةهێو  ، زەنوا دۆدوان  كە ،ةعان  وضز ةت ەوە و

 .زەكەن ظەضەض

 مس خس  حس جس مخ جخمح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱ -٧

زەظان  هەضوا ةەهەوانذە  وادە  وام ئێىە وا  ٤٤٩ – ٤٤٨املؤمٌ:ن   َّ مص خص حص

ئێىە ان دەل  كطزووە؟ هی  حیكمەدێ  لەم كاضە تەوضەیە زا نییە؟! وام وا زەظان  

 ةذەون و ةذۆنەوە و ةذۆن و ژیاوان ةۆ زەػذە ةەضكطزن دا هەضوا دەلقامن كطزن و

دەلقیـذانكەم وكىمطانە ةژ طم  ییەكذان نەكەو ذە ػەض؟هی  ةەضپطػێذ اةى طن وڕ 

ػەضپێەی ل  ةكەن؟  ىحاػەةەؿذان نەكەم لەػەضم؟!  ةكەن؟ مەض انذان پێتسەم و

 پاك لەكاضم وا هەوانذە و ةااڵیی ةۆ دىام داك پیطەظم و دەوؿی و ة  نا، پاك و

نی ەە و حەە ڕەمذاض كە هی  دىایەك نییە ؿایاحو هەڕە ەكی ... ةۆ دىام 

 . ەظن و ةەضظ دىایەدی ةێر ج ە لەوم داوەن غەضؿی پاك و

كادێ   طەڤ زەوێذە ػەض ئەو ةاوەڕەم كە ظی سوو ةىونەوە نییە و ةۆالم دىام  -

 و  ىحاػوەةە ناكط ور، ةەكەیفوی دوۆم ووی ةى ور و پەضوەضزتاضم نواتەڕ ذەوە

كە ووۆن ةذىانێر زەیكاخ، وىنكە ظەض ػاویلكانە وا زەظانێر ةۆ ئەوە دەل  ةىوە 
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دوۆم لو  تێوو  ةیط لەهوۆم دەلقتوىونی ناكوادەوە و ،حەظ ةكاخ وا ڕەمذاض ةكاخ

 ،نكوىو ی لەةوىونی زەكواخ زەكاخ، لەڕاػذیسا دىام تەوضە دۆ ەدتواض زەكواخ و

لەكادێكوووسا حەقووویقەخ پوووێەەوانەم ئەوەیە... دوووىام تەوضە ظەض زووضە لەوەم 

یكەن... ةوەكەن  ر ووی زڕ دە كی هەضوا ة  حیكمەخ دەل  ةكواخ و لێـویان ە

ئەم  طەتەم دەل  کوطزووە کە یەکوێکە لە لەو  ەدلىقوادە تەوضە و  دىام تەوضە

  ةەدـیىوە، ڕ ی توى ڕایی پ ةەنطدانەم تەضزوون و ژیان، ناظ و نیػمەدی ظەضم

ڕ ووی هیووسایەدی دىاویؼووذی نیـووانساوە، پێووی مەض ووىوە كە ڕەژ وو  ز وور  و

وۆن زەؿێر واةعانێور دوىام ڕەمذاض كی زەكاخ...   ىحاػەةەم هە ىو نییەخ و

یەوە ضئیورت هەقوی ةەػوە ژیوانی ةوۆ زەػوذەةەض كوطزووە و ،كطزووە یتەوضە دەلق

و ة  و  ەكوانی دوىام تەوضە  و نا ێ ێر؟! ئادط ئە ە لەػیفەدە ة  ػ ىوض نە اوە

و هە ى ؼوذەم  طەتوی ةو  ةواوەڕ ڕاػوذرتةێر  ئەػذە یـە ئەم زیوس ،ناوەؿێذەوە

 .و كطزتاض ناو زا لەمەض ایـذی دىام ظانا

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن ُّٱ -٨

وادە   ٧٣ – ٦٩القیامررررررررر    َّ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب

هوی  ةەضپطػویاض ذییەكی نوادط ذە  زەكط ور و وام  طەڤ وا زەظانێور هەضوا وەل

و پاؿوان ئویهامل زەكط ور؟ مەض وانی واكؼواظم  ئەػذۆ؟! وا زەظانێر دەل  كطاوە

ةەضهە ؼذی دطاپەكاضم لێ اكط ور؟!  ەتەض ئەو د ۆكێو  ئواو نەةوىو   ر وپێ اكط

 هە سضایە پوعزان )ضەحوم ەوە؟ پاؿوان لەدوۆوەكەوە پواضوە تۆؿوذێكی ظەضوو ئاػوا

نێطو ێی لو  كەودوۆدەوە...  پاؿان ئەم  طەتە كا ڵەم ل  دەلقكطا، كە پێكهاخ و
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دىانوام ئەوەم نیویە كاضظانەم  طەتی ئواوادەلقكطزووە   ەتەض ئەو دىا ةەدىانا و

 ! طزوو ظی سوو ةكادەوە؟

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  ژیانەم ةۆ زەػوذەةەضكطاوە  طوڤ ئەم تەضزوون و -

وادە   ەتەض ناةی یوووور وووووۆن دووووىام تەوضە هەضوووووی  ٥٣لقرررر ن   َّ حنَّ جن يم

ڕەمذوواض لەتەڵ  لەئاػووامنەكان و ظەویووسا هەیە ةووۆ  طەتووی زەػووذەةەضكطزووە؟! وا

و ڕ ةووو ةە كوووى ةەو ڕازە و ،هاوؿوووێىەیان ى زاضوةەضز و طەتوووسا نەكوووطاوە، وەكووو

لەػووەض  ،ػووی ەوەم لەتە ووسا زەكط وورطوووۆنیەدیەم نوواظونیػمەدی زضاوەدوو ، لێن

ناظونیػمەدووانەوە ناؿووێر ئەو هە ووىو ئیمذیاظادووانەم  وووۆنیەدی ڕەمذوواضكطزنی ةەو

 ىحاػوەةە نەكط وور لەػووەض هیەیوان، ةووۆیە دووىام تەوضە  زضاوەدو  وەلكط وور و

و هە ؼوىكەودی  ەؿەؿی لێكوطزووە كە زواةەیەكوی ڕەمذواضڕ هە ەد  وةە ێ ی زاو 

 وانێذە وجوىزم دوۆم وڕ ژیانی زنیام لێنطػی ەوەم لەػەضە ... ناةێر واتوێالنە ةو

و  ىحاػوەةەم  واةعانێر زوام  طزنی ئیرت ظی سوو نواكط ذەوە ژیان و تەضزوون و

ولێـوی  ذەوە و كطزاضەكانی ناكط ر... ظی وسووؾ زەكوط  تىمذاض لەػەض نییەخ و

 .زەپطت ذەوە

 ٰذ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم ُّٱ -٩

وادە  كامطەكان لەوە ػەضػوام ةوىو  ٧ – ٥ق   َّ زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 ەمطیـوذ هۆؿسەض كی دىاییان لەناودۆیانەوە ل  پەیساةىوە، كە  طەتە و ةىون كە

 ووور... لەوەؾ ز وەحووویم ةووۆ و نیوویە، كە زەمەض ووىێ  ووو  پێؿە ووتەضم دووىام

زەكوط  .. ةوۆیە  ػەضػا تىون كە پێیسەمەض ىون  ظی سوو زەكط  ەوە و  ىحاػەةە

ظم، ةىوی  ةەدواك ڕ جەػذە ان  وۆن كە  طزی  و ،زەیانىوخ  ئە ە ؿذێكی ػەیطە
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 ەوە پێـو ؟ زەیوانىوخ  نوا، ئە ە  یوزەهێرن  دۆڵ زیؼوان دەلو  زەكوط ی ەوە و و

ە  ەحووا ە، ئەػووذە ە!! ةەاڵم دووۆ ئووێمە پەم پوو  نەةووطاوە... ئە  وو ؿووذێكی زووض 

 و وووۆنی لەالؿووەیان كە كووطزەدەوە و دانەةەدووانە و ظەوم وەنووس زەظانووی  كە

وی لو  هوادىوە؟ دیانىوػوی دۆ واض  و ێلەكى  ضزیلەم جەػذەیان واەتەضزیلە ةەت

هی  ؿذێ   كە هە ىو دێسانىتاو كی زەپاض ع ر... هی  ةعضناةێر و كطزنیامن الیە

 .ةێردێكەڵ ؿذی دط نا

 ةەالیوانەوە زووضە مبوطن و دىام تەوضە ةاػی ػەضػىڕ انەكەیانی هێ وایەوە كە -

و هە وىو ئەوػوێب وتەضیوالنەم  ةون ةەدواك، زوایوی ظی وسووةكط  ەوە ظ   وڕ ة

 ةەةەضیانوسا ةكوط ذەوە و وۆدەوە نوادی ظەوم ةهێرن وذەوە پێـو  و جەػذەیان كە

 ػووێب و زەظانێوور  ئەودووىام تەوضە مەض ووىوم  دووىام تەوضە ) ،دەلوو  ةتوو ەوە

ییان ل  ةەػەضهادىوە، هە ىوم دۆ اضكطاوە.. لەةەض و وتەضزانە لەكى   و تەضزیلە

 ةەدىانوا و ئەوە دەلقكطزنەوەیان  ایەم ػەضػىڕ ان نییە...  ازام دىام كطزتاض و

ەیەكوی ڕ ئاتوام لەهە وىو ظە ،و كواضةەج  ةەئاتوا، ظانوا ظی سوو ،داوەن زەػەاڵخ

وی ل  هادىوە و لەكى یە، كەواةىو كۆكطزنەوەیوان  كە نەةەوم جەػذەیا پەضؾ و

وپواكە كە ظی وسوویان زەكوادەوە و حؼواةادیان  یاضم دوىام دواكڕئاػانە... ئەوە ة

 .لەػەض هە ىو ڕەمذاض كی زنیاییان وەلسا زەكاخ

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ُّٱ -١١

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مهجه ين ىن منخن  حن جن
پطوػكامن  وادە  وودیان  ئایا ئەتەض ئێؼ  و ٨٤ – ٧٬الإرساء   َّزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ
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زیؼان جاض كی دط دەل  زەكط ی ەوە؟ پێیان ةفەض ىو  ةن  ،ةىوی  ةەدۆڵ و پىوا

 و هعضم دۆدانسا ظەض تەوضە و و ئاػ ، یان هەض ؿذێكی دط كە لەزیس و ةەضز ةەزاض

زەكادەوە؟ پێیان ةفەض ىو  ئەوم زە ێ  ك  ػەضلەنىێ دەلقامن  .ػەدذە تطن  و

زە ێ   جا كەم ئەوە   انەوە ػەضةازەزەن وڕ یەكە جاض دەلقی كطزوون، ةەػەض ػى 

 .زەؿێر ظەض ظووةێر  ضووزەزاخ؟ ةفەض ىو

دوىام  ،دۆڵ ظی وسوو ةكوط  ەوە زوام ئەوەم زەة ە داك و پێیان ئەػذەم ةىو كە -

و ئاػ ، یوان هەضؿوذێكی  ضزدۆڵ ظیادطة ، ةت ە ةە مەض ىون  لەداك و یتەوضە پێ

 دط ةەدەیا ذانساز ر  هەوا، ؾاظاخ، ئاو، ضووەك، ئەػذێطە یوان هەض ؿوذێكی دوط كە

ةەاڵم دوىام تەوضە هەض دەلقذوان  ،پێذان وایە كطزنی ةەجەػوذەم  وطەڤ  ەحوا ە

  وژەڕ دىدمەم جەػذەدانی لو  پێكهواخ ةەهە وان  ١٦زەكادەوە )ػەض لەنىێ ئەو 

 پێكهواد ەوەم جەػوذەدان زەكەنەوە  و هەڕووەكوى كەزەیانهێ ی ەوە و ةەؿوساضم 

 .زەكادەوە یەكە ی جاض ڕەحی ةەةەضزا كطزوون ڕەحذان ةەةەضزا

 مت خت حت جت هب مب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ -١١

 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

و  ض كی دەئكیسۆ وادە  ةەهە ىو ج ٧٣ – ٦٫اليح    َّ مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض

دىام تەوضە هی  كەػێ  ظی سوو ناكادەوە!!    سیان زەدىاضز كەز  یاییەوە ػى 

هەضهە ىویان ظی سوو زەكادەوە و  ةەزیی.. ئەوە ةە ێ ی حەقی دىاییە كە

 ىحاػەةەیان زەكاخ، ةەاڵم ظەضی ەم دە كی پەم ةەوەناةەن و ناظان  دىام 

ا ڕ زەكادەوە و زیسو  ظی سوو – ىػى امن وكامط  –تەوضە هە ىو الیەكیان 
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زی ساضم  زەضةاضەم زی  و اواظەكانیان لەقیا ەدسا ةۆ یەكالزەكادەوە كەجی

 .   ةتە، زەةێریظی سووكطزنەوەؿیان ئاػانە، وىنكە ئێمە ةڵێ ،دێیانكەودتىو

 دىام تەوضە ةە ێ ی زاوە كە هە ىو  طەڤ ظی سوو زەكادەوە، ةە ێ ی دىام داك -

دىام تەوضە زەدىاظ ر  ،زم حەمتەن ز ذە ەوایە وڕ  ڕاػر و پاكیف زضوػر و و

و هە ى ؼوذیان لەزیو  و  وەودی زیس هە ىو دە كەكە ظی سوو ةكادەوە و ڕاػر و

 وەنووس ؟ كو  ڕاػوور و ةووىو؟ لەویوسا وەزی وساضم ةوۆ یەكالةكووادەوە، كە كو  هە 

وەنوس؟ دوا هەض یەكەیوان پازاؿور یوان ػوعام حەقوی دۆیوان  ضەواةىو؟ لەویوسا و

دوىا غلویهم الؼوالم ڕاػوذ ۆةىون، وەحوی  ةعان  كە پێؿە تەضانی ةەضكەو ر... دا

 دىاییان ةۆ كۆ ە  ەم  طەتایەدی هێ اةىو، ئەوانەم زژیوان وەػوذانەوە زضەظن و

 و یەكالكووطزنەوەم نوواكۆكی و و دطاپەكوواضةىون... ئەم ظی ووسووكطزنەوە  لهووىڕ

پازاؿذسانەوە و ػعازانەم دىام تەوضە كاض كی قىضغ وػەدر نیویە، ةوۆ دوىام 

ی ێونكە ئەو مەض وان ةەهەض ؿوذێ  ةوساخ ئەوەنوسە ةەػوە كە پتەوضە ئاػانە، ووى 

 .ةفەض ىێ  ةتە... ئیرت یەكؼەض زەةێر

زەضةووواضەم  ئە ە وەنوووس ووووىونەیەكی  ىناقەؿوووەكطزنی قىضئانیوووانەةىو كە   

 مە لەم ةاةەدانەڕ قىضئانی پیطەظ پ ،ظی سووةىونەوەم قیا ەخ وەل كامطانسا زەیكاخ

توووطن ێذیەكەم وەكوووى  م ةاوەڕهێ وووان ولەقىضئانوووسا  ەػوووەلە ، ىناقەؿوووەكطزن

و پاك و وەكى ئەویف تطن ە.. ةۆیە ظەضیو ەم   ەػەلەم ةاوەڕهێ انە ةەدىام داك

ةاػی نێطضاوانی دىاؾ غلیهم الؼالم زەكط ور،  جاض هەض پێكەوە ةاػیان ز ر، كە

 ةۆ ػەملانسنی ئەوە و هۆؿسەضم ڕەژم قیا ەد  و ةاغ زەكط   كە  ژزەزەض هەض وا

ضكووی ػووەضەكییان زوام ناػووانسنی دووىام تەوضە ئەوەیە كە پازاؿووذی ئە ،هووادىون
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زەظەخ ةۆ  ىػى امنان وكامطان ؿوەض   ةەهەؿر هەضوەها ػعام دىایی و دىایی و

 ىػوووى امنان زیوووسوڕ ی پێؿە تەضەكانیوووان غلووویهم الؼوووالم ظانیوووىوە و  ،ةوووكەن

ا ةوۆ نەقوب اتەیانسنی )ئیامن  و )زوغا  یاوان ئاو ڕ دىام تەوضە  ،تطدىویان ەدەةەض

 جض مص خصحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ  زەكاخ كە زەیوانفەض ىو

 مكلك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض
وادە  دوووىایە تیوووان، ئوووێمە تى تؼوووذی  ٤٬٧ – ٤٬٦آ ل معرررران   َّ  هل مل خل حل جل

وپەیا ی وەحوی دوىایی قتوىوڵ  نێطضاو كی دۆ ةىوی  كە زەیفەض ىو  ةاوەڕةهێ   

و  دىایە تیان لەتىناحامن دۆؿوتە و قتىو امن كطز، ػا هێ ا ئێمەؾ ةاوەڕ ان ،ةكەن

مبواوط  ە، دوىایە  و و لەتەڵ پیاوواكانوسا مبوانێژی ە دطاپەكاضییەكاوان زاپۆؿوە

 وعخ غلویهم ڕ تیان، ئەو پازاؿذە ان ةوسەضەوە كە لەػوەض ظ وانی پێؿە تەضانوی ةە

م قیا ەمتوان ؿوەض ەظاضم ڕەژ  ڕ والؼالم ةە ێ ر پێساةىوی ، دىایە تیان واوؿۆ 

 .ةەدیالن نیر دۆ ةە ێ ر زەةەیذە ػەض و وازە دىایە تیان، ئێمە ز  یای  كە ، ەكە

ةەاڵم لێی یادیتىون، نەك  ،كامطانیف كە زیسوڕ ی پێؿە تەضانیان زم و ظانی   

 ةەدىنسم ةەضهە ؼذیـیان كطز و زژم پەیام و ةە كى ظەض ،قتىو یان نەكطز هەض

نكىو ییان لەزیسوڕ ی زی ەكە  نیان وەػذانەوە وؿى  كەودىوەكا پێؿە تەضان و

وادە  دىام تەوضە هی  جۆضە  ٬٤الأهعام   َّ  مت   ىنمن خن حن جن يم ىم مم  ُّ  زەیانىوخ ،كطز

ةۆیە ئە ان ؿایانی ػعام ػەدذی  .پەیا ێكی ةۆ هی   طەتێ  نەناضزەدە دىاضێ

ەدی یف كەود ە ناظونیػمانپیاوواك اػر وڕ زی ساضانی ػەض  دىام تەوضە ةىون و

 نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ  ةەهەؿذەوە

 َّ  مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

اػذەكان وان ڕ وادە  ةەڕاػذی  ىػى امنە پاك وػەض  ٤٬ - ٤٦الاهفطار  
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لەناظونیػمەدەكانی ةەهەؿذسا و كامطە زوژ  كاضەكانیف وان لەئاتطم زەظەدسا 

 ژان و كامطەكان زەو ە زەظەدەوە و ،ەنىوػی هەض زووالیانسەةێر )وادە ئەوە واض 

لەڕەژم قیا ەدسا  زاپڵۆدی یان ةەنؼیث زەةێر كە زادكطزن و ناػۆضم ػىودان و

زا ةەضیانسەكەو ر.. ناؿذىان  دۆم ل   - ػعا ڕەژم زیاضیكطزنی پازاؿر و -

 یذەوە هەضةسظنەوە... دۆ وىظانیر ڕەژم قیا ەخ وییە؟ هەض وەنس ةیطم لێتكە

ةعانیر ڕەژم قیا ەخ وییە؟! ئەوە ڕەژ كە كە  ناتەیذە ئەوەم پەم پ  ةتەیر و

كەغ  هی  كەػێ  ػىوزم ةۆ كەػێكی دط ناةێر، كەغ زازم كەغ نازاخ و

و   ادى ەلىول ... هە ىو دطػاو ةەهانام كەػەوە ناوێر... هە ىو زەػەوػان و

ەؾ هەض ةەزەػر دىام ڕەژ  و مەض انێكی ئەو دۆقیىون... هە ىو كاڕووةاض

 .و ةەغ داكىپاكە

ةوۆ ئا وازەكطزنی  دوۆ هوۆؾ لێتوىونی، لێرتػوان و ةاوەڕةىون ةەڕەژم زوایی و   

كاضی ەضدطی  هێعم وادایی پا نـذی پێؿە وتەضان ةوىو غلویهم الؼوالم،  ةاؿرتی  و

ئاؿووكطاو ضاؿووكاو  كوواضی ەضدطی  پـووذیىانی ئیؼال یـووە.. ئیؼووالم ضەؿوو  و

 ،ێی زی وی دوىام تەوضە ڕەمذواض ةكەیور زەویوذە ةەهەؿورزەمەض ىێ  ئەتەض ةەپ

زەویوذە  زەةیور و اڕ ئەتەض ةەپێی زیو  وزیوسو ض تواظم دوط ڕەمذواض ةكەیور توى 

وژان و ناػووۆض هەیە كە  نوویػمەخ  وظ زەظەدیـووسا نووا زەظەخ... لەةەهەؿوور و

قىضئانی پیطەظ ةەدەمؼیو ضوونی كطزوونەدەوە... قىضئانیف وەحی دىام تەوضەیە 

نیویە، هەضوەهوا پێؿە وتەضم  ەوایی دێساڕ و نا  هە ە ەوایە وڕ  زضوػر و وو ڕاػر 

زەظەدوی  لەهەظاضان مەض وىوزەزا ةاػوی ةەهەؿور و هللا َغلَْيوه  َوَػول َم  ی)َصل  دىا 
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ػووەضواوەم هە ووىو  ػووىون ەد  كە قىضئووان و ،دەمؼوویالدی زاوەدوو  مەض ووىوە و

 .ظانیاضییەكان  زەضةاضەم ڕەژم زوایی
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 بڕگَی سێیَم  

 :ژایین  هیا كێڵگَی ڕۆژی  واییَ

ژیوانی  ج وۆكە ةڕیواضزاوە  ژیوانی زنیوا و دىام تەوضە زوو ژیانی ةوۆ  وطەڤ و   

 ،ڕەژم زواییانی كطزووە ةە ؿى  ی نیـوذەج  ةوىونی هە یـوەیی ،ڕەژم زوایی

 .ئەو یە ەوم ةەضەوڕ ض  ژیانی زنیاؾ كێڵ ەم قیا ەخ و

 هللا ی)َصول   كە پێؿە تەضم دوىا ،ذەوە ڕلێی ضاظم ةێر زەتێ ئیت ى  ەػػىوز دىا -

    مەض ىوم  َغلَيه  َوػل مَ 

ني(ا يل )ُ( ني(   خَ ُي( ولِلدك وادە    ١)وتراهي(  راح ألَّ  شيبرٍ ، هي  اسيُليَّ  ارااي ٍ  إاَّ  اليدك

زنیا وەكى ػوىاض كی ض توىاضم الیوساةێذە ژ وط ػوایەم     ویم لەزنیازاوە ...    و

 .جێی هێـذتێر ر وزضەدذێ .. پاؿان هەػذاةێ

نْيَي( َارنَّياَي َغرِعي      )ُاينْ   هەضوەها زەمەض ىێ - وادە  لەزنیوازا    ٢)َسيِبيٍي  َعي(ِبرُ  خوْ  اليدك

 .وەكى كەػێكی ؾەضیتە ةە یان وەكى ض تىاض  

هەض وووی لەزنیاؿووسا هەیە ئەتەض ةەضاووضز  ،زنیووا جێووی نیـووذەج  ةووىون نیوویە   

ؿذێكی  ،ىوزەییەم لەڕەژم زواییسا هەیەئاػ دۆؿی و ناظونیػمەخ و ةكط ر ةەو

 ،پوێكەوە ةەضاووضز نواكط   نو پوىوچ زەضزەكەو ور... ئەػوڵە هی  ظەض ة  نطخ و

                                         
 (، ئ نەمڵ ئلموەىیظ مل )صح ح  مترمذي(    ئلفلممىنذی ) لح ح(ە.٣٢٧٧جرمذل )  (1)
 (.٣٠٠٣بىوەمل )  (9)
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اوەیە... ڕ نەةو وێژم قیا ەدی هە یـەیی و اوەیە وڕ ة وێژم زنیایی كەم و كىضخ و

ةطاوەم كەم ةەواكرت لەوێژم هە یـوەیی ةەضزەوام  ئەو كەػەم وێژ كی كادی و

كە  و تێلە، ةەاڵم  طەڤ لەم حا ەدەزا وەكوى   وسا ە ػاویلكە نەمام و ذەوە ڕ زەتۆ 

و ةێ انەم پ  واكرت زەةێور وەك  زایكی دۆم النەةىو كەػی نا ۆ و ئەتەض ةاوك

لە ز ؼۆظە زووضە زەػذەكەم!   وساڵ ئەو كەم وتەوكەم ئێؼوذا زەیوسض ذی پێوی 

ەتەض  وطەڤ ظەضەم ةە ێ وی پێوسەزض ر زوایوی ةیوسض ذ ... ئ واكرتە لەو وواك و

یەقی  ةێر كە لەقىضئانی پیطەظزا پێیساوە،  ةە ێ ی دىایی ال ةەڕاػذی زی ساضةێر و

 ،پێیوسضاوەهللا َغلَْيوه  َوَػول َم   ی)َصل  یان لەػىون ەدسا لەػەضظ انی پێؿە تەضم دىا 

لە ةەضزەػذی  و ةەػىوزدط زانانێر وەك لەوەم وا ئە ەم ةەضزەػذی دۆم ةەواكرت

 كووىضخ و وووىنكە زەظانێوور ئە ەم ةەضزەػووذی دووۆم كەم و ،دووىام دوواكى پاكووسا

 :نەةڕاوەیە واك و ةڕاوەیە و ئەوم الم دىام تەوضە هە یـەیی و

و الدوووانە  وادە  ئەوەم ئێوووىە هەدوووانە ٬٩اليحررر    َّ رث نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱ -

ئە وام ئەوەم الم دوىام تەوضەیە ةواقیە و  ىنوا ێ ێذ كۆدایی ز ر، دەواو زەةێر و

 .هەض زە ێ ێر ،هە یـەییە

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -

ئەتەض وی ژیوانی  ،وادە  ةەاڵم ئێىە ژیانی زنیادان پ  پەػەنسدطە ٤٬ – ٤٩الأعر:   َّ  مب

هە یـەییە... ئەم ضوونكطزنەوەیە كە ژیانی زوایی واكرتە  ڕەژم زوایی واكرتە و

غلویهم الؼوالم ةاػوكطاوە...  لەژیانی زنیا پێـرت لەپەیوا ی پێؿە تەضانوی دطیـوسا

 . ىوػازا غلیهم الؼالم هەیە لەپەیا ی ئیناهیم و
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 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

وادە  نا، نەدێط، ئێوىە حەظدوان لەم ژیوانی زنیوایە یە كە  ٥٨ - ٥٣القیام    َّ  يي ىي مي خي

ا كەػوانێ  هەن ةەزەػوذە و ڕەژم زواییذوان وەلكوطزووە! لەڕەژم زواییوس حاظض

وانووو .. ڕ ةوووۆ دوووىام پەضوەضزتاضیوووان زە ضووتەؾ و نوووىوضانی و دۆؿوووەا   و

اون، لە دطغ و ةیمی ئەوەزان ڕ زاتە ضەؾ و  ۆن و ووتطژڕ كەػانێكی دطیف هەن 

 .دىوؿی ػعا و كاضەػادێ  ةن پـر ؿكێ  ةێر

ػوىون ەخ ظەضیوان ووىونە لەػوەض ةو  نطدوی زنیوا  لەةەض ئە ەیە كە قىضئان و   

اوەدەوە كە وێژم زنیا ؿذێ  نییە ئەو هە ىو ڕەنجەم ةۆ ةسض ر، ووىنكە هەض هێ 

هەو ی ةەضزەوا ە  زواةڕاوە... ئەوەم ؿایؼذەم ڕەنجسان و وییەك ةێر هەض كەم و

نواظونیػمەدە  ئەو هە وىو ،پواك  و كە )ج ە لە زیساضم دوىام دواك ڕەژم زواییە

 نەكە ووسەكەن و ەةوو  وظ وو  و نەةووۆتەن زڕ ةوو  و وو ەم دێووسایە كە نەزە نایوواب و

ڕەنجوی ةوۆ نیػمەدوی  و داوەن هوعض ئەوكەػوەیە كە نەزەمەودێ ... جا كەػی ژیط

... تێووو وتەلووۆضیف ئەو كەػووەیە كە نوواظونیػمەدی ةەهەؿوور ڕزەدووادە تە ئەوال

و ظیووان  اوڕ  ذەوە... ةەڕاػووذی ئە ە ةاظضتووانیەكی زە ڕ ةەوێووژم زنیووایی زەتووۆ 

نیػمەدوی قیوا ەخ  ةەوێوژ و ،ػمەدەكوانینی وێژ و لێكەودىوم واقیػییە... زنیا و

نْيَي(   زەمەض وىێ هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ی)َصل  ةەضاووضز ناكط  .... پێؿە تەضم دىا  َُي( اليدك (
َََْعيييُي َخ يييدُُاْم ِإْصيييبَعُه َليييِ ُِّ  َُييي(  ثْيييُي  ،  -َوَخَشييي(َر ََيْيييَس ِالسَّيييبَّ(بَِ،  -ِِف اآلِذيييَرِ  إا ُِ ِِفَ الْيييَيمِّ

ييُ ا  فَيْليَيْنلُييرْ  وادە  وووىونەم زنیووا لە ووواو ڕەژم زواییووسا وەكووى ئەوەیە    1)ِِبَ عَيْرِِ

                                         
 (٠٨١١٨(، ئلحنل  )٠٠١٨(، ئ ڵًى مەیه )٣٢٣٢(، جرمذل )٣٨٥٨مىزد ه )  (1)
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 - زەضیواكە ۆةو پەنجەم ؿایەمتانیـی لەو كادەزا ضاكێـوا - كەػێكذان پەنجەیەك

 .وانێر وەنسم ةەپەنجەوە ز رڕ ة ةكاخ ةەزەضیازا، ةا

م، ڕ و  ااڵدسا دێونەڕ ەم  ڕ ةەةاظا هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ی)َصل  جاض   پێؿە تەضم دىا  -

ةی ی ةعنێكوی توىێ كوىضدی  ،و ئەوةەضەوە ػەضقا ی كاػتی ةىون دە كی لەم ةەض

 هللا َغلَْيوه  َوَػول َم  ی)َصول  پێؿە وتەضم دوىا  ،ێ زضاةىوڕ  طزاضەوە ةىو لەوالیانەوە م

)َخعكُ ييْم َيُِيي ك َخْ  َعُ ييوَ  َلييَ ا لَييُه  م و مەض ووىو  ةەضظم كووطزەوە تووى ەكەم تووطخ و
)ُي( حُِي ك خنَّيُه لَنَي(    ور؟ غەضظیوان كوطزڕزضهە ێو  زەك وادە  كێذان ئە ە ةە ْرَلٍما ِبدِ 

ا  َُيِّي   ، َف ييَ  َوليو  بًي( ِفييِه،  نَّيُه َخَسيايك َُِّ لو ا(َ  َ ي (، اي(َ  َعييْ  بشیٍَ، َوُ( َنْ َنُ  بِها َوا

یە غەیتوی ةوىا ظی وسوو وی ل  ةكەی ؟ ئەتەض ئە ە ،اییف نا انەو رڕ وادە  ةەدۆ 

نْيَي(  مەض ىوم ، چ جام کە  طزووؿە، ئەوە نەةێر كە تىێ كىضدە ،نەةىو َُِّ لَليدك )فَييَوا
ةەدىا قەػەم الم دىام تەوضە زنیا لە ە ةو  وادە   ١)علَيْيُ م  ل ا َخْلَوُ  عَلى هللِا ُِن

 .هەو ی ةۆ زەزەن نطدرتە ةۆدان كە ئاوا پەضەؿ  ةۆم و

ني( إ َّ  )خا  هەضوەهووا مەض ووىوم - َُِّ  ِذاييرُ  إاَّ  ، فيهيي( ُيي( ُلعييو    ُلعونيي،   الييدك يي( ا وااُُّ،  ُو
وادە  زنیا لەضەحمەدوی دوىام تەوضە زووضە )وادە  زنیاویؼوذی    ٢)ُيُعلِّم   خو وع(مل ،

 ەتەض یوازم  ،ئەوم دێـیسایە  ایەم زووضكەود ەوەیە لە ضەحمەدی دوىام تەوضە

 .ومێطدىاظ   اضم و ئەوەم ةەزوایسا ز ر، هەضوەها مێطك دىا

                                         
 (.٣٩٥٧مىزد ه )  (1)
 (، ئ نەمڵ ئلموەيڵ مل )صح ح  مترمذي(    ئلفلممىنذی )حسٍ(ە.٣٢٣٣جرمذل )  (9)
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 هئ مئ خئحئ  جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ  دىام تەوضە زەمەض ىێ

 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 ٥٧ – ٥٦ی:و    َّ جم هل مل خل حل جل مكلك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف

وە، وادە  هۆ دە كی ە ػذەم وزەػذسض ژییكطزنەكانذان هەضػەضم دۆدان زەتط ذە

 ایەم كە ەكەةىونی تىنا  لەػەض ؿانی دۆدان، لەةەض دادطم  وىنكە زەةێذە

 اوەیەك دێیسا زە ێ  ەوە،  و دا كىضدە وا ەكەن، وێژم زنیا كەم و هە نەم زنیا

ئێمەؾ لێنطػی ەوەدان  ئێمەیە و انەوەدان ةۆالمڕ یان ةۆدان زە ێ ێذەوە، پاؿان تە

ذان وەلسا زەكەی ، پازاؿذی واكەدان ةعاوخ و هە ىیؼذێك لەػەض هە ىو نییەخ و

ػعادان لەػەض دطاپەكاضیذان زەزەی ، وىونەم ژیانی زنیا وەكى  زەزەی ەوە و

 ایەم ضووانسنی جۆضەها ضووەكی  ةۆدە ةاضانێكە كە لەئاػامنەوە ةاضانسوو انە كە

 و وەكى زانەو ڵە -ژاوم ظەض لەوەم كە دە كی زەیكەنە دۆضاكیان ڕ و دێكەڕ و

 - تاكانڕ وەكى لەوە -و  ااڵخ ڕ چ لەوەم كە زەةێذە دۆضاكی  ە - وظەػە و  یىە

ػیام وػیفەدی  تىڵ و ضووەك و ةە ،ةاضانە زەضاظ ذەوە ػەضظە ی  ةەو كادێ  كە

لەژ ط  دە كی زنیاویؼر وا زەظان  ئەوە ةەضهە ی ڕەنجی دۆیانەوە وا ژیان و

و كاػتی پێىە زەكەن،  زەػەاڵدی دۆیانسا، هەض كادێ  ةیانەو ر ةەضهەم زەو  ەوە

ةڕیاضم قەزەضیانەم  ،و ئاوادیان پێىە ةەػذتۆوە لەم كادەزا كە ئەوان هیىا ةەاڵم ئا

ػادێكسا وا ان مەودانس  ئێمەم ةۆوىو، لەؿەو كسا ةێر یان لەڕەژ كسا، لەئان و

كىدطاو،  ةىوەوە ةەپەض ع كی وؿ  و ،هەض وەكى ئەوەم ةەزاغ زوضاةێذەوە

و ةە  ەكانی  نیـانە ظاضەكەم زو  ێف نییە! ئێمە ئاوا وزەدىوخ ئە ە هەض ظەوم 
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 و ژیطەكان لێی ةكۆ  ەوە و داوەن هعض دۆ ان ةەدەمؼیو ضوون زەكەی ەوە دا

 .دێفكطن

 ٥٩الرعررررررررد   َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حضجض مص خص حص مس خس ُّٱ -

وادە  ظەض ةەژیانی زنیا ؿاز ان ةىون، كە لەڕاػوذیسا هە وىو ژیوانی زنیوا لەوواو 

 .م زواییسا هەض وێژ كی كەم وكادی نىقؼانە و ةەغ، ةەضزەوام ناةێرڕەژ 

 مئهي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم ُّٱ -

 وادە  وىونەم ژیوانی زنیایوان ةوۆ ةهێو ەضەوە كە ٧٨الكِرف   َّ  هث مث هت مت هب مب هئ

ووەك ڕ جۆضەهوا  ةاضانەیە كە لە ئاػامنەوە زەیتاض  ی ە ػەضظە ی  كە وەكى ئەو داوە

ةەاڵم زوادووط  ،ظەویووف دێووطاو زەةێوور پێووی م ةەةەضهە ووی پوو  پێووسەتاخ وزاض  و

 هە سەوەض  ، ئیرت ةا ةە الوالیانوسا ز  ێور و    وڕ وؿ  هە سەتە ػەوظاییەكانی 

و زوادوط ةەضەو مەودوان زەوێور  دوىام  ةەلە وڕ دە زەةاخ )زنیاؾ وایە  ػوەوظ و

 .تەوضە ةەػەض هە ىو ؿذێكسا ةەدىانایە

وادە   ٩٧العيكبررر:    َّ مه جه ين ىن منخن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

 ەظاقە، هەض دۆ دامەنسنە.. ڕەژم زوایی  ا ی ژیوان  ئەم ژیانەم زنیا هەضیاضم و

نیوویە و لەهووی  ؿووذێكر كەم ناةێوور، ةەاڵم پەم   طزنووی دێووسا ضاةووىاضزنە كە و

 .ةە ەناةەن ... ئام ئەتەض ئە ەیان زەظانی

 يئ ىئ نئ مئ زئرئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ُّٱ -

 يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىب  نب مب زب رب
و  و تا ذە وادە  ئەوە ةعان  كە ژیانی زنیا هەض تە ە ٥٣احلدید   َّ  مك لك اك يق ىق

ؿاناظییكطزنی نێىان دۆدانە ةەظەضم  و جىانی و دۆضاظانسنەوە  ەظاە و یاضم و
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جىدیاض ز ی  كەئەوالزدان... كە لەڕاػذیسا ئە انە وەكى ةاضانێك    اڵ و ػا ان و

نێر... ةۆم پێسەتاخ، ةەاڵم یەپێی دۆؿسەكاخ و ةەهیىایە ةەضهە ەكەم ةۆ پێت ە

زەم ةا...  زەكەو ذە زەپطو ر و  ر وڕ زوایی زەةی ێر وۆن هە ىوم ظەضز هە سەتە

لەزواڕەژزا  ىملیؽ زەكەون و دىوؿی ػعام  ژیانی كامطانی زنیاؾ وایە، كە

 زنیایان كطزةىوە كێڵ ە و نانیف كەػەدذی دىام كاضةەج  زەة ..  ىػى ام

زەػذیان لە لێذۆؿتىونی دىام تەوضە و ضاظیتىونی  ،ەوم قیا ەدیانڕ ض 

 .تیطزەةێر، پازاؿذیان زەزادەوە... ژیانی زنیا ةەڕاػذی هەض وێژم دۆمطیىوزانە

ةەاڵم ئەم حەقوویقەدە غەقائیووسییە، ئەم ڕ ؼووا تەضزوونیوویە دەنهووا  ىػووى امنە    

زیسم ئەوانسا ژیانی زنیا  ةۆیە لەهەػر و ،ەكان پەم پێسەةەناػذە دىاویؼذڕ ػەض 

ووػووىضانە ڕ     ةە ەضتووی ػووەضمطاظییان ئوواظاز ةوون وڕ و ووواوە وەكووى ظی ووسانێكە

پازاؿذیان ةسادەوە... ئە ام كوامط،  ێ ئەوو لە  وةنو پاك ؿاز ةەزییساضم دىام داك

ظەض دە وی  وئەوە هەض واوم لەزنیایە و هەض دۆظتەم دە ەن زض ژم زەدىاظ ر 

 . طزنێذی

  زەمەض ىێ هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ی)َصل  پێؿە تەضم دىا  -

نْي( ِن، ِسْبنُ  )الدك نَّ،ُ  املُْ ُِ َِ ةەهەؿذی  وادە  زنیا ظی سانی  ىػى امن و  ١)ال (ِفِر  و

 كامطە... ةەاڵم كامط لەزنیازا هۆؿی نادادە ػەض ئە ە... كادێ  ةەهۆؿس ذەوە كە

جا ئەو كادە هەػذسەكاخ هە ىو  ،حەقیقەدەكان زەةی ێر ا ز ر وڕەژم قیا ەخ ز

 رئ  ّٰ ِّ ُّٱ  دە ەنی زنیاكەم ڕەژ   یان زوو ةىوە! دىام تەوضە زەمەض ىێ

                                         
 (.٣٩٥٣مىزد ه )  (1)
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  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ
وادە  ئەو ڕەژەم كە مىو زەكط ر  ٤٣٧ – ٤٣٥طَ   َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث

كە داوانتاضان   م هاد ی قیا ەدە.. ئەو ڕەژەنیـانە امیلسا كەڕ ەناكەم ئیؼڕ ةەكە

و  او، دطػاوڕ تەاو ضەؿس زەضپۆقیى لەػاحەم  ەحـەضزا كۆزەكط  ەوە، واو

ویامن ةەدۆ ان كطز... ژیانی  وط  لەتەڵ یەكرتم زەزو   كە دۆقیى... ةەوطپە

ڕەژ   ةىو! ویرت ةىو؟ ئێمە  زنیا ان وی ةىو؟ وەنس ةىو؟ ژیانی زنیادان زە

  اػر دط ە زە  ڕ ئەوەیان كە ظەض )ػەض  ،ئاتا ان لێیانە ەوەم زەیڵێ  وظانادطی  ة

 .ةەغ لەڕەژ   ظیادط لەزنیازا نە اونەدەوە! هە ىو ژیانەكەدان ڕەژ   ةىو

 خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك  ُّٱ -

لێیان زەپطػو   ئەضێ وەنوس  وادە  مطیـذە ٤٤٧ – ٤٤٥املؤمٌ:ن   َّ حب جب هئ  مئ

 انەوە، ژیانذوان ةەػواڵ وەنوس ةوىو؟ ةەاڵم ئەوان زە وێ   وهللا  ػاڵ لەػەضظە ی سا

مطیـذانە ةنطػ  كە  ئەوەنسەكە تىو وا زەظانی  ڕەژ   یان وەنس ڕەژ   ةىو، لەو

زەمەض ىێ  ةەهەض حواڵ ةەز  یواییەوە لەوواو  ،و ڕەمذاضم  طەڤ دۆ اض زەكەن كاض

 .ژیانی زنیادان ظەض كەم ةىوە  اوەم زض ژم  انەوەدان لە ئاتطم زەظەدسا

ةەپێىەضم دىام ظاناو كاض ةەج   طەتێ  ئەتەض هە ىو ظانیاضم زنیام هەةێور    

 دوۆم ةوۆ ئا وازە پەم ةەڕەژم زوایی نەةطزةێر یان ةواوەڕم پێوی نەةىوةێور و و

ژیووانی ڕەژم زوایووی  ةەظانووا هەژ وواض ناكط وور  ووازام واناظانێوور كە ،نەكطزةێوور

 مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ُّٱ  لەژیانی زنیوا وواكرتە

وادە  ئەو كەػانەم ظانؼوذی ؿوەضغییان  ٨٩الرروم   َّ مث هت مت خت حت  جت هب

ان لەڕەژم قیوا ەخ ذودیان ئێوىە كە هەض نكىو یو هەةىو، هەضوەها ئیامنساضةىون و 
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ظی وسوو كوطاونەدەوە  ڕەژم قیوا ەدە و ەةاوەڕدان پێی نەةىو، ئەوەدا، ئەو  زەكطز و

 .نەظان ةىون ةۆم... ةەاڵم ئێىە

 يل ىل مل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث  ُّٱ -

ؿوواضەظام ظانؼووذی وەحووی ةووىون و ئەهلووی  وادە  ئەو كەػووانەم كە ٫٣القصررص   َّ

و  پلە قیا ەدتىون، ةەوانەیان مەض ىوكە زنیا ویؼذانە دۆظتەیان ةۆ اڵ و ػا ان و

 ەوضەدوط وناوم قاضوون زەدىاػر  زا واوی ە، پازاؿوذی دوىام تەوضە وواكرت و ت

پێذوان  ناوم قاضوون، ئێىە ئاهی وی هە سەكێـ  و  ەظنرتە وەك لە اڵ و ػا ان و

 زی ساضن و پیاو واك كە  و وایە ةەدذی واكە! پازاؿذی دىایی ةۆ كەػانی ئیامنساض

كوواضوكطزەوە واكەكووان زەكەن ووواكرتە، ةەاڵم دووۆ ئەوە زەػوور هە ووىو كەػووێ  

ةەنؼیتی  ،ام تەوضە و ةەهەؿذەكەیەدی ڕەظا ەنسم دى  ناكەو ر ئەم پازاؿذە )كە

ػووەةط لەػووەض  كە ،و پـووىوزض ژن دووۆتط ئەو كەػووانە زەةێوور كە ةەئوواضام و

دووۆ لەتىنووا  زەتووطنەوە و پاةەنووسةىون  مەض انەكووانی دووىام تەوضە زەتووطن و

 .)ئیؼذیقا ە  یان ةەضزەوا ە

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىلمل خل ُّٱ -

 رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي
 يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب
 نن من زنرن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق
 ەم دىام ێوادە  ئەو ةە   ٬ – ٩الروم   َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن

 ةەػەض زوژ  انیانسا ظاڵ زەكاخ و پەضوەضزتاض ةە ىػى امنانی زاوە كە

 ی ەم دە كی پەم پێ اةەن وهەض ز ذەزم، ةەاڵم ظەض و یەػەضكەودىوزەة ، حەمت

 ظانیاضییەكیان هەض زەضةاضەم ژیانی زنیایە و ناظان  وىنكە هە ىو ظانؼر و
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لێی ةێئاتان، ةاؿە ةۆوی ةیط   لەدۆیان  ةەغ، ةاوەڕیان ةەڕەژم زوایی نییە و

ەن؟ ةۆوی ڕ ةعان  ةەضەو چ واضەنىوػێ  زە و هۆؿێكیان ةێذەوە ةەض ناكەنەوە دا

قكطزنی ئاػامنەكان و ظەوم نازەن، هەضوەها ئەوانەم ػەضن  لە حیكمەدی دەل

ئاكا ی هەض یەكێكیانی  دىام تەوضە ةەحەە دەلقی كطزوون و دێیانسان كە

وجىزم ةێر، ةەاڵم ظەض  ئانەزا كۆدایی ةە زەةێر لەوػاخ و زضوػذكطزووە، كە

 ،و كامطن لەدە كی ةاوەڕیان ةەزییساضم دىام تەوضە و ظی سوةىونەوەیان نییە

 و قەوم و لهە ى ؼذی ئەو تە و ةعاوخ و ةۆوی ػەضن  نازەنە زیس ةاؿە

ةۆوی ؟ ةۆوی  پێف ئە ان هاد ؟! ةعان  وییان ةەػەض هاخ و دە كانەم كە

 -و ػە ىوز  وەكى غاز -ضیـەكێـكطان؟ دۆ ئەوان  هە ىو ئاوا ةەمەداضەدەىون و

 ئاوەزانی و )ؿاضػذانێذی یان لەئێىە وانسن و ،لەئێىە ةەهێعدطةىون

یان زاةی رتةىو، ةەاڵم وىنكە ػىوضةىون لەػەض  ىپێـكەودىودطةىو... ةژ

هە ى ؼذی كىمطی ی دۆیان، پێؿە تەضانی دىایان غلیهم  ةعاوخ و وانی  وڕ زیسودێ

و نیـانانەم وەحی دىاییان ضەدكطزەوە،  الؼالم ةەزضەدؼذەوە، ئەو هە ىو ةە  ە

... دۆ دىام تەوضە ػذە ی مەودانسنی ةۆیە دىام تەوضە ةەؾەظەةی دۆم تطد ی و

وانێذە ڕ دۆیان ػذە یان لەدۆیان كطز... هەض كەػێ  ة - حاؿا - لێ ەكطزن

زەظانێر كە  ،دەز ىوض لەؿام ئاػەواضم ةەغلەةە  و و ڕئەهطا ەكانی  یؼ

 .و داوەن ؿاضػذانێذی ةىون ەیف ةەهێعدطڕ ئەوانەم پێـىو وەنس لەقى 

وادە  ضوو لەو كەػوووووووانە  ٥٬الررررررريج    َّ يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -

هەض ژیووانی زنیایووان  ە كە پـووذیان لەقىضئووانەكە كووطزووە و تى ی ووازەن  وڕ وەضتێوو

 .!ئەوەیە ئاػذی ظانؼذییان ةەغ... ئیرت ئا زەو ر و
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 هی  ظانیاضییەكیان لەػەض ڕەژم زوایی نییە و نایانەو ر نەةوعان  و ئائە انە كە -

ان هەض زنیاویؼووذییە... ئەوانە  یڕ هە ووىو زیووسو  نەقیووا ەخ جێتایەدیووان ةێوور و

 .جێ ام هەداهەداییان زەظەدە لەدۆؿی قیا ەخ ةێتەؾ زەة  و

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىننن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ -

و  وادە  ئەو كەػەم كە  ەةەػذی لەڕەمذاض )تىمذواض ٥٣الشر:ر:   َّ جب هئ  مئ خئ

ر پازاؿذی زەدىاظ  هەو ی ضاظیكطزنی دىام تەوضە زەزاخ و كطزاضم  قیا ەدە و

و پازاؿوذی ةەضاةەضزەكەیو .. ئەو  ئەوم زەػكەو ر، ةەضەكەخ زەدەی ە ڕەنجیەوە

 ەةەػذی لێی زنیایە، زنیام ةەنؼیث زەكەی ، ةەاڵم لەڕەژم زواییسا  كەػەؾ كە

 .هی  پـكێكی پازاؿر ةەضناكەو ر

 يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

وادە   ٤٬ – ٤٫لإرساء  ا َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي

ڕەنجسانی زەػكەودی زنیایە، ةەنؼیتی زەكەیو   ئەو كەػەم  ەةەػذی لە هەوڵ و

ڕػىایی لەضەحمەدی دىام  مبانەو ر، ةەاڵم زوایی ةەظەلیلی و ةۆ هەض كەػێ  كە

تەوضە زوضزەدووط ذەوە و زەدووط ذە زەظەدەوە... وووىنكە هووی  هەو ێكووی قیووا ەدی 

زضوػور ةوۆ  ڕەنجوی ڕاػور و ەوكەػەم كە هەوڵ ونەزاوە و  ىملیؼە... ئە ام ئ

ووػىوضم الم دىام تەوضە ةێر،  ازام ڕ  ەةەػذێذی  پازاؿذی قیا ەدی زەزاخ و

اػذانە هەو ی ةۆ قیوا ەدی زاوە، ئوێمەؾ نیویەخ وڕەنجەكەیوامن ڕ و ػەض  ئیامنساضە

 .ؿایؼذەم لەػەض زەزەی ەوە و پازاؿذی ؿیاو و ەقتىو 
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  پۆلێكی قیا ەدذىاظ زنیاویؼر و پۆل   پۆلێكی دە كی زوو   

وانی وی ڕ و دێ لەزیوس ،قیا ەدذىاظ ئێج اض تەوضەیە ویاواظم نێىان زنیاویؼر و   

 ،پواكی  زەضوونسا جیاواظن )لەدەقىاكاضم وػوی ە غەقائیسییانسا جیاواظن، لەزڵ و

لەهە ىو  و ڕەوؿذسا جیاواظن... قیا ەدذىاظ هە یـە هۆؿی لەقیا ەدە و لەڕەمذاض

 وایەم پازاؿوذی  زنیاییەكانی زەكادە كاضە ،نێكیسا ئەو پێف زنیام زەداخهەو سا

هەض كاض   لەزنیازا ةكاخ ةە ەةەػذی وەزەػذهێ انی ڕەظا ەنسم دىام ، قیا ەدی

تەوضەزا زەیكوواخ... ةووۆ وووىونە ئەتەض كاض وو  لەتەڵ نى ژ كیووسا نەزەػوواظا، 

لەژیانیـویسا  كە نوى ژەكەم ةفەودێور... نى ژەكەم زەكاخ، نەك كاضەكە ةكواخ و

پازاؿوذی قیوا ەدی  كە ڕزەدوادە تە دىانام لەكواضم زنیاییـوسا وا هە ىو ڕەن  و

 .ێ ێذە ةەهەؿریپێىەةێر دا ةی ە

م ئەةوىضەواحە ڕ لە ەزحی غتسهللا م كوى  هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ی)َصل  پێؿە تەضم دىا    

ُ عبييدِ  )رِ ييمَ   زا مەض ووىوم َُّ َُِّ  ا وادە     ١)خعنميي( خدرَاُييُه ال َّيي ُ  خََخ  ايي( َ  روا ييَ،، بيينِ  ا

م ضەواحە ةێور، لەهەض ؿوى  ێ  كوادی نوى ژم ڕ ضەحمەدی دوىا لە غتوسهللا م كوى 

 .و نى ژەكەم زەكطز ةهادایە حىؿرتەكەم یەخ ئەزا

                                         
( بل ملفاااااااااا ل )محااااااااااه ن مل اااااااااا  ...( ٠٣/٢٣٣( و جلبلڕ يااااااااااڵ )٣٨/٨٥ئ ڵًىەلزااااااااااەکر مل )جااااااااااەمم (ەکلل )  (1)

 (  ەفلممىنذی زلىل ەکلل )حلزلو(ە.٩/٢٠٩ێێًەومەىلجلوە، ێل ثلمڵ مل )م نع  م و ئ ( )

 لوااا    يڵ حىضاااتر فلمماااەو پێااا  ىێتی جاااە ئلژىاااد بًىضاااخێًێخلوە و ىااا ە بێاااخلوە، جاااە ملزااالم  طاااتی بخى ىێاااذ بێاااخل 

 وى مەوە.
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 بڕگَی چ:ارەم  

 :هیشاهَاكین قیامَ 

ێىانیوان ػو ىوضم ن ،كەواةىو زوو زنیا هەیە  یەكیان ئێطەیە و ئەوم دطیان ئەوێ   

زەضكەود ی كۆ ە ێ  نیـانەیە، ةەهاد یان ژیانی زنیوا كۆدوایی ز ور.. ئە وام كەم 

وووىنكە ئەو ظانیوواضییەم  ،زەضزەكەون؟ ئەوە هەض دووىام تەوضە دووۆم زەیعانێوور

 :ةەكەغ نەتەیانسووە

 من خنحن جن مم  خم حمجم هل مل خل حل جلمك لك خك حك جك مقحق مف  خف حف جف ُّٱ -

 ٪٤٫الأعرررررررررررا    َّ  مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هيمي  خي حي جي ٰهمه جه هن

وادە  دە كوووی  ەكوووكە پطػووویاضخ لێوووسەكەن كە كەم نیـوووانەكانی قیوووا ەخ 

الم دوىام  ظانیاضم ئەوە هەض زەضزەكەون؟ كەم قیا ەخ دۆم ز ر؟ ةفەض ىو كە

كادی دوۆم نیـوانیانساخ، هەض ئەویوف زەدىانێور نیـوانیان  دا ،ةەغ تەوضەیە و

هەػوذی  و هوۆؾ و زڵ و هوعضةیمی لە ةیانهێذێذەكایەوە.. قیا ەخ دطغ و ةساخ و

هە ووىو هەض  ظەویووسا تەوضەیە و و هەض هە ووىو  ەدلىوقادەكووانی ئاػووامنەكان 

 .دە یان ل  نیـذىوە لێی

هاد ی قیا ەخ لەناكاوزا زەةێر ... ظەضخ پطػویاض زەضةواضەم قیوا ەخ لێوسەكەن،  

هە وىو ظانیواضییەك  وەكى ئەوەم كە دۆ ظەضؿذی زەضةواضە ةعانێور.. ةفەض وىو كە

اضەم قیووا ەخ هەض الم دووىام تەوضەیە، ةەاڵم ظەض كەغ پەم ةە ەنوواةەن و زەضةوو

 .ةەغ هەض دىام تەوضە زەیعانێر و ناظان  كە
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 حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف ُّٱ -

وادە  كامطەكانی   ٧٩ – ٧٥اليازعا    َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن

زاز ر؟ ةەاڵم جەناةر  كەم  ەككە زەضةاضەم قیا ەخ پطػیاضخ لێسەكەن كە

 ػەضەدا و ،ػادی هاد ی نییە دا وەاڵ یانی پ  ةسەیذەوە ظانیاضیر زەضةاضەم كاخ و

ةەغ، دىام پەضوەضزتاضخ  دەنهایە و و كۆدا ظانیاضم ئەوە الم دىام داك

دۆ ةۆ  ئی عاضیانسەكەیر كە ةەكەػی ضانەتەیانسووە و جەناةر هۆؿسەضم و

 لەم هۆؿساضییە زەكاخ دەنها ئەوانەن كەئەوم ػىوز  ،قیا ەخ ئا ازە ةكەن

 جا ئەو ڕەژەم كە ،و ناػۆضەكانی زەدطػ  و لەػعا ەهۆؿیان الم قیا ەد

 طەتایەدی قیا ەخ زەةی ێر، لەداوانسا دۆؿی زنیایی ةیطزەوێذەوە، هەض وازەظان  

 .ةەضظەدیان وەكى ئێىاضەیەك یان ةەیانییەك ةىوە هە ىو قۆناؾەكانی ژیان و

 یووا ەخ لەناكوواوزا ز وور، ةەاڵم وەنووسەها نیـووانەم هەیە كە ئا وواژەكەواةووىو ق   

ئەوە ةەنیؼتەخ ةڕیاضم دىام تەوضەوەیە،  ،ێی  )ظوو  زە ةەظووهاد ی زەكاخ، كە

ةەاڵم ظووم پێووىەضم  ووطەڤ نیوویە،  ،ةەنیؼووتەخ دە ەنووی تەضزوونەوەیە... ظووە

ىام تەوضە ةەاڵم دو ،نیویە... قیوا ەخ نوعیكە زوو ظووم كادی دە ەنی  طەتێ  و

وادە واقیوا ەخ  ٤القمر   َّ حت جت هب مب خب ُّٱ  زەظانێر وەنس نعیكە.. زەمەض ىێ

زاةێور... )ئەم ئوایەدە ظیوادط لەهەظاض و وىاضػوەز ػواڵ هوادىوە  ...  نعیكتۆوە دوا

  هن من خن حن جنمم خم حم جمهل مل خل حل  جل مك لك ُّٱ  هەضوەها زەمەض وىێ

كەن؟ هەض قیووا ەخ وادە  كووامطانی  ەكووكە ووویاموە ووواوەڕ ی ةوو ٤٫دمحم   َّ مه جه

نیـوانەكانی لە زەضكەود وسان )یەكێو   وا ، اوە... ئەویف لەناكاوزا پەیسا زەةێور

... جوا  )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم لەنیـانەكانی پێؿە تەض ذوی پێؿە وتەضم دوىایە 
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لەناكاو كسا قیا ەدیان ةەػەضزا ز ر، ئیرت یواز كطزنوی چ زاز كیوان  ئەوكادەم كە

 .زەزاخ؟ هی 

)َصول ی ةىداضم ضیىایەدی ػەحیەی هێ اوەدەوە كە پێؿە تەض ذی ػەیسنا  ەموس    

)َصول ی هللا َغلَْيوه  نیـوانەم نعیكوی قیوا ەدە... پێؿە وتەضم دوىا  هللا َغلَْيه  َوَػول َم 

   لەكادی نعیكی قیا ەدوسا   وادە  1)َاهي(تَيْنِ  والسَّ(َع،َ  خَ )بُِعْث ُ   زەمەض ىێ َوَػل َم 

پەنوجەم  وەكى ئەم زوو پەنوجەیە )پەنوجەم ؿوایەمتان و ،ەپێؿە تەضم دىاةىوم ة

 .ناوەنس  نعیكی  لەیەكرتم

یەكیف  ەضجێكوووی هووواد ی ڕەژم ەنیـوووانەكانی قیوووا ەخ ظەضن، هەضنیـوووان   

قىضئانی پیوطەظ  ،خەدا هە ىو نیـانەكان زەضنەكەون ڕەژم قیا ەخ نای ،قیا ەد 

)َصول ی هللا َغلَْيوه  پێؿە وتەضم دوىاؾ   وئا اژەم ةەهەنس   لەنیـانەكان كطزووە 

)َصول ی هللا َغلَْيوه  ئا اژەم ةەوانوی دوط كوطزووە، هەنوس   لەوانەم جەنواةی  َوَػل َم 

)وەكووى لەكذێتووی )الطػووىل زا ةاػووامن  ،ئا وواژەم پێووساةىون زەضكەودووىون َوَػوول َم 

ون ئەوانەم زەضنەكەودووى  ن،هەنووس كی دطیـوویان هێـوذا زەضنەكەودووىو  ،كوطزوون 

ئە ووام ةەنیؼووتەخ دە ەنووی  ،هەنووس   ةەحؼوواةادی كووادی ئووێمە زووضن ،ظەضن

 مم خم ُّٱ  دىام تەوضە زەمەض وىێ ،تەضزوونەوە یان ةەالم حؼاةی دىاییەوە نعیك 

وادە  ڕەژ كوووی الم دوووىام تەوضە  ٪٧احلرررج   َّ ين ىن من خن حن جن يم  ىم

 )نیـانە هەنس   لەنیـانەكانی قیا ەخ پێیان زەودط ر .وەكى هەظاض ػا ی ئێىەیە

 ،تەوضەكووانی قیووا ەخ  كە ةە وواوەیەكی كەم پووێف هوواد ی ڕەژم زوایووی ز وو 

                                         
 بلکلمێك ی ەو ڵم لوە. (٣٩٥٠(، ێلموەێە  مىزد ه )٣٥١٠بىوەمل )  (1)
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و  ەدطػوویساضن، وووىنكە پێـووەكی هوواد ی ڕەژ كووی  و زژواض هە ىویووان تەوضە

 .ئێج اض  ەدطػیساضن

 :نیـانانە زەهێ ی ەوە ئێمە لێطەزا هەنس   لەو   

 :)داببە(كە دەركەوتنی و دۆرئاواوە لە دۆر  هەڵهاتنی -٢ و ١

  زەمەض ووووووىێ)َصوووووول ی هللا َغلَْيووووووه  َوَػوووووول َم  پێؿە ووووووتەضم دووووووىا  -

يي(، اآل تِ  خوَّلَ  )إ َّ  ًِ يين الشَّييْم ِ  طُلُييوتُ  ُذُرو ُُييًيى،  َُْغِرِ يي(، ُِ ابَّييِ، علَييى النَّيي(ِس  وُذييُروُج الدَّ
  نیـانەم وادە  یەكە ی   ١)وَخعيكُهم( ُ( ا(َنْ  وَيْبَي ص(ِ َبُِه(، ف(ُ ْذَر، عَلى إْثرِلي( َورِعبًي( 

زەضزەكەو وور هە هوواد ی دووۆضە لەدۆضئوواواوە، هەضوەهووا زەضكەود ووی  قیووا ەخ كە

هەض  ،ەزا ڕ نیووىە )زاةووتە ەكەیە لەكووادی وێـووذەن اوزا )نێووىان دۆضهە هوواد  و

 . كەم هاخ، ئەوم دطیـیان یەكؼەض ةەزواییسا ز رڕ كا ێكیان پێف هاو 

 ين ىنمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  دووىام تەوضە زەمەض ووىێ   

 ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه
و وەحوی )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم  وادە  ئایا كامطەكان كەپێؿە تەضم دىا  ٤٨٫الأهعام   َّ

  مطیـوذەم ڕەحكێـوانیان نواڕ وواوە ،هەةىونی ڕەژم زوایوی ةەزضەزەدەنەوە و

انی دوىام تەوضەن كە ػوعایان دوا ةواوەڕةهێ  ؟! یوان وواوەڕ ی مەض و ة ادە ػەض

یان واوەڕ ی هەنوس   لەنیـوانەكانی قیوا ەد  كە زەضكەون... ئەو ڕەژەم  ،ةساخ

دۆضهە هووواد ە لەدۆضئووواواوە   كە یەكە وووی  نیـوووانەم هووواد ی قیوووا ەخ )كە

زەضزەكەو ر، ةاوەڕهێ انی ئەو ػادەوەدذە قتىوڵ ناكط ور  وازام پێـورت ةواوەڕم 

                                         
 (.٣٩٠٠مىزد ه )  (1)
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انی ئەنجا  ەزاوە... پێیان ةفەض ىو  ةاؿە ئێوىەؾ و كطزەوە واكەك كاض نەهێ اوە و

 )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم ئێمەؾ هەض واوەڕوانی ... پێؿە تەضم دىا  واوەڕوان ة  و

  زەمەض وووووىێ وون كوووووطزەدەوە كەڕ ةوووووڕتە كۆدووووواییەكەم ئەم ئوووووایەدەم 

ُِييوتُ  )ا َُُِييييَ   يييجَّ  السَّييي(َع،ُ  تَي ِْ َُيلَييي،  َعِليَمييي، ، َدْعَوتُيُهمييي( َعِليَمُييي(ِ ، َع يييوُ  ب ِفَاُييي( ِ  تَي ِْ َُ نَيُهمييي(  ييْ
 ، َُِّ يين َث ثِييَن، ُالكُهييْم عَيييْ،ُعُم خنَّييه َرسييوُل ا يي(ُلوَ  َاييّ ابُوَ ، َورِعيي   ُِ َِّ ََ َد َعيي واِ ييَد  ، و ييجَّ عُيبيْ

ييَبَض الِعْلييُم وَتْ ثُيييَر اليي،َّاِزُل، وعَيَُِيي(َرَا ال،َُّيي(ُ ، وَتْلَهييَر الِيييَ ُ، وَعْ ثُييي ِْ َر اَُييْرُجل ولييو و ييجَّ عُي
بَييُي َصييَدوَيَُُه، و ييجَّ  ِْ َُيين عَي ُْييُي، و ييجَّ َعْ ثُيييَر ِفيييُ ُم امليي(ُل فَيَيِييييَض  ييجَّ عُِهييمَّ َراَّ امليي(ِل  َِ ال

ُُُه عليه ُِوَل ال   عَيْعِر َُُه عليه، فَييَي خَرَا يل به، و يجَّ عَيَُطي(َوَل النَّي(ُس   البُيْنيي(ِ ،  ا :عَيْعِر
يي ُِ َُْغِرِ يي(، و ييجَّ ََيُييرَّ الرَّ يين  َُ (نَييُه، و ييجَّ َتْطلُييَ  الشَّييْمُ  ُِ َُييِا  ييِي فَيِييوُلل   لَييْ ُِ ييْءِ الرَّ َِ ُي ب

َُنُييوا  -فييرذا طََلَعييْ  ورَآليي( النَّيي(ُس   يي ىي  مي خي حي جي ُّٱ خْيَعُييوَ ، فَيي لاَي ِ يينَ  -عَيْعييِا آ

ُِوَُنَّ  َّ  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُِ ِ  ثيَ  السَّ(َع،ُ  ولََُي نَيُهمي(، في  ووْد َنَشَر الرَّ ْوبَيُهم( بييْ
ُِيييوَُنَّ  َيُِيييِه فييي  َعْطَعُميييُه،  السَّييي(َع،ُ  عَيَُب(عَع(نِيييِه وا َعْطِو نِيييِه، ولََُي ِْ يييُي بلَيييَهِ ِل ُِ ووَيييِد اْنَ يييَرَ، الرَّ

ُِوَُنَّ  ُِيوَُنَّ  السَّ(َع،ُ  ولََُي ِِي ِفييِه، ولََُي َُيُه في  َعْسي إم  وويْد رَفَيَ  ُخْاَلَُيهُ  السَّي(َع،ُ  ولو عُِلييُ  َ ْو
وادە  پێف زاهاد ی ڕەژم قیوا ەخ زوو كوۆ ە ی ظەض تەوضەم   ١)فيه ف  َعْطَعُمهي( 

 ىػووى امن زژم یەكرتیووی زەجەن ووێ ، كىؿووذاض كی ظەضیووان لێووسەكەو ذەوە، 

پوێف قیوا ەخ نوعیكەم ػوی ، ةان ەؿەم هەضزوو كۆ ە ەكە هەض یەكێ  زەةێور

وم دوىام تەوضەم .. ػادذەوی زضەظن پەیسا زەة ، هەض یەكەیان زە    و  نێوطضا

ةوىو ەلەضظە ظەض زەةێور، كواخ كەم  انؼوذی ؿوەضغی نا ێ ێور وظ  پێف قیا ەخ

ػوا ان  ػوەضوەخ و ،ذو ە ظەض زەةێور، كىؿونت ظەض زەةێوریزەكاخ و ئاژاوە و م

                                         
 (.٧٠٣٠بىوەمل )  (1)
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ێ ڕ دەنووانەخ دوواوەن ػووا ان زەتە ،ئەوەنووسە ظەض زەةێوور لەدە كووی ظیوواز زەةێوور

ػووا انی  د ..  وواڵ وةیووسا ێوور دوواةةەزوام كەػووێكسا  ىػووذەحەققی ظەكوواخ 

نایەو ور و زە ێوی دوۆظتەم  كەوی كەػەكەم دوط ،زەزادە كەػی دط دۆةەدـانە

دوۆض لەو وىە  كە ،خەخ دوا دوۆض لەدۆضئواواوە هە و ەیەةەجێ اكەم! قیا ەخ نای

 دە كی ةی ییان ئی جا ةەكۆ ەڵ ةواوەڕ زەهێو  ، ئەوەؾ ئەو كوادەیە كە هە هاخ و

الأهعرام   َّ ىئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي  دىام تەوضە زەمەض وىێ

زازم داوەنەكەم نوازاخ،  وازام  وادە  ةاوەڕهێ ان لەو ڕەژەزا قتىوڵ ناةێر و ،٤٨٫

پێـرت ةاوەڕم نەةىوە یان كاضوكطزەوە واكەكانی ئەنجوا  ەزاوە كە ؿوەضع زاوام 

كاػوتكاض  دێوطایە كە زوو لێكطزووە... كە ڕەژم قیا ەخ زاز ر ئەوەنسە ناكواو و

لەنێىانسایە  ا ە ەم لەػوەضزەكەن مطیوام دەواو كطزنوی  وا ە ەكە  قى اؿێكیان

انەوەؿوی نواكەون... كادێو  ڕەژم قیوا ەخ زاز ور ەناكەون، دەنانەخ مطیام پێ

كادێ  ڕەژم  ،كاةطا ؿیطم حىؿرتەكەم زەؿیىوە و مطیام دىاضزنەوەم ناكەو ر

ناكەو ور  ئاو كطزنی حەوظەكەیەدی، مطیوام ئەوەڕ قیا ەخ زاز ر كاةطا دەضیكی پ

دا دێطاویان كاخ.. كادێو  ڕەژم قیوا ەخ زاز ور كواةطا   ااڵدەكەم ةهێ ێذە ػەض

ةیذوىاخ،  كەو ر ةیتواخ ةوۆزە ی وان پاضووەكەم كطزووە، ةەزەػذیەوەیەدی مطیا

 .قیا ەدی ةەػەض زا ز ر
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  لەهەنووووووس   ضیىایووووووادی دووووووطم ئەم مەض ووووووىوزەیەزا هووووووادىوە كە -

ي( وَخهْني(رًا ُُُرو  الَعيَراِ  خْر(ُ  تَيعُيودَ  ) جَّ  وادە  پوێف هواد ی ڕەژم قیوا ەخ دواكی   ١)ًِ

 .ضتەم غەضەةؼذان ػەوظزەةێذەوە و زەةێذەوە ةە ێطؾىظاض و تى ؼذانو ز نیىە

كۆداهوادىون،  زیاضەكە هەنس   لەوانەم مەض ىوزەكە ئا اژەم پێساون، هادىون و   

 هەنووس كی دطیـوویان هێـووذا هەنووس كی دطیووان لەم ػووەضزە ەزا زەضكەودووىون و

 .زەضنەكەودىون

 زەوی  )داببە(كەی دەركەوتنی
(٢): 

 لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ُّٱ  دووىام تەوضە زەمەض ووىێ

زاةتەیەكیوان  ،ئیرت ؿایانی ػوعا زەةو  وادە  كادێ  كە ٫٥المن    َّ ىل مل يك ىك مك

لەظەوییەوە ةوۆ زەضزەكەیو ە زەضەوە كە قؼوەیان لەتە وسا ةكواخ، لەتەڵ ئەوانەزا 

و ةە  وانە  یوان ةەو هە وىو نیـوانەڕەو كە وۆن ئەو كوامطانە ةا ةسو ر كە زەیتی  

 .نەهێ ا كە نیـاوانساةىون

ةەاڵم لەضیوىایەدی  ،ئاؿكطا لەػەض پێ اػەم زاةتەكە نەهادىوە زەقێكی ضاؿكاو و   

 كە ،)جەػاػوە یە  لێی ضاظم ةێر وەػفی زاةتەكە هادىوە كە دە یمی زاضییسا دىا

 ێ  ةىوە، هێ سە دىوك  ةىوە ةەدا اؿاكطزن نەظانطاوە دیطەم ئەهلیث هەیانتىو، ئاژە

                                         
 (.٠٥٧مىزد ه )   (1)
)  بات(ی ێلماىو گ اەىدلبلمنال کل بلزالم ڵەوما   ) بیاب(  ەەاەث، و جل  ەڕو ث، بل ە م ارە   گ اەىدلبلمن ڵ   (9)

َگ( جە ولجل، پێغلمولمل وى  
َّ
ْفِه َوَمم

َ
  هللا َعم

َّ
 کە  ذررەە ى) نەك یىذ  ذ ا ەکە.ر ررذ  ااس ال  اەنە)َصل
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كىێ ػمذێذی.. هەنس   زەمەض وىون، ئەو نیویە ةەاڵم وەكوى ئەوە  كىێ ػەض ذی و

  .لە تى سض ژ   ةەىكرتةىوە )كە

   زەضةوواضەم زاةووتەكە زەمەض ووىێ)َصوول ی هللا َغلَْيووه  َوَػوول َم  پێؿە ووتەضم دووىا  -

ابَّييي،ُ  )ََتْيييُرجُ  يييُي  النييي(سَ  مُ فَيَُِسييي ، الدَّ عليييى َذيييَراِطيِمِهْم ، ألَّ عَيْغُميييُروَ  فييييُ ْم  يييج َعْشيييَىَِ  الِر
ُُُه ُن َخَ ِد املَُخطَِّمَن  زاةوتەكە  وادە  كە   ١)الَبِعَ  ، فيِوُل ِمَّْن اْشَُيَرعْيَُُه ا فيِوُلل اْشَُيَرعْي

پاؿووان ئە ووانە  ،پەیووسا زەةێوور ػووەضلىودی دە كووی زەػوومێر )نیـووان زەكوواخ 

زەپطػ  لەكى ر ی  ر، لێڕوام لێس ر كەػێ  حىؿرت   زەك نسض ژ زەة ، دادە ە

 .مڕ م؟ زە   لەیەكێ  لەلىوخ ػمطاوانم كڕ ك

)َتييرُج الدابييُ، ُيين خعلييم املسيي(ِِد، فبينميي( لييم ايي لاي إذا رنييِ  ل هەضوەهووا زەمەض ووىێ -
وادە  زاةووتەكە لە ەظنوورتی   ووعتەودەوە    ٢)ا رُ(، فبينميي( ُلييم ايي لاي إذ ت ييدَّع  

 انیانسا پێوی  ظە وی  ڕ دە كی لەو حا ەدەیانسا زەة  )لەػەضػى  زەضزەكەو ر، كە

ظە ی  زضظم دێوسەكەو ر و ؿەقاضؿوەقاض  تطژزەةێر، ئەوان لەم حا ەدەزا زەة  و

 .زەةێر

  ٣).  ەظنرتی   عتەودیف كەغتەم پیطەظە لە ەككە

                                         
 ( ئلفلممىنذی )مزًە ه صح ح(.٢٣٣ئلموەيڵ مل )زدسدت  مصح حت(    بل ژمەمە )  (1)
 ( ێێًەونتی، زلىل ەکلل پ ەو يڵ ج  مخنەىل )ثکل(و.٠٧٣/ ٣جلبلم يڵ مل ) وزط( )  (9)
ومەکلل ملکاااال مل ێلماااىو ب ٌ ًیشاااوی ملە زااالم ەمل   ملێلماااىو  ى اااەوە ئەزاااەىل، وەەاااى کل زااالەەجل گل  (3)

ی دااااااااااەىلوە ملڕێااااااااااڵ ئ ٌخلمىێااااااااااذ و پێطااااااااااەى  يڵ ڕ زااااااااااخلوودملوە  ەب نرێااااااااااذ، کل بااااااااااە جرمٍ زاااااااااالەەحڵ ی دااااااااااەو و 

 گلومەجرمًل.  
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 دەركەوتنی و الضالم ه یە مەصیح صەیێنا هاتنەدوارەوەی -٥ و ٤ و ٣

 :مەئجووج و یەئجووج هاتنی و ەججاِد

 مي زي ري ٰى ُّٱ  دىام تەوضە زەضةاضەم ػەیسنا غیؼا غلیە الؼالم زەمەض وىێ   

وادە  كادێوو  ػووەیسنا  ٤٨٬الًسرراء   َّ مب خب حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي ني

غیؼا غلیە الؼالم ز ذەوە ػەضظە ی  هەض هە ىو ئەهلی كیذاب زەة  پێف كۆوی 

یانەوە كە ضەڕەژم زواییـسا زەةێذە ؿواهیس ةەػوەل ،زواییكطزنی ةاوەڕم پ  ةهێ  

 )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػول َم ئایا ةاوەڕیان وەكى جەناةی غلیە الؼالم ةەپێؿە تەضم دىا 

 هێ ایان نا؟

وادە    ٩٤الزدرررررررر    َّ حن حم جم يل ىل مل خل ُّٱهەضوەهوووووووا زەمەض وووووووىێ  -

م هاد ی قیا ەدە، هاد ەدىاضەوەم ػەیسنا غیؼا غلیە الؼالم  ایەم ظانی یا نیـانە

 .هی   تى انێكر لەهاد ی ئەكیسم قیا ەخ نەةێر

 :ەئجووجم و یەئجووج دەربارەی

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت ُّٱ  دىام تەوضە زەمەض وىێ

 ەئجىوج ػ ىوضم ةەضةەػذەكەیان زەؿوكێ    وادە  كادێ  یەئجىوج و ٬٩الأهبیاء   َّ

ە  ێو ئەوە نیـانەم هواد ەزیی ةەزە ێكسا ةەدێطایی ةەوزەة ەوە،  و ةەهە ىو ویا و

 .قیا ەخ زاهاخ حەقەكەم دىام تەوضەیە كەوا

ئە ام زەججال.. ظیادط لە حەمذا مەض ىوزەم ػەحیەی لەػەضە، ةوۆیە هەضكەػوێ   -

ةڵ  نییە، پێی كامط زەةێر.. حا ەدی هاد ی زەججوال )زەججوال  نكىو ی لێتكاخ و
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ەوە ةەنسە ..  غیؼا غلیە الؼالمػەیسنا  موادە ػادذە وی  ةەحا ەدی هاد ەدىاضەوە

 .وىنكە ػەیسنا  ەػیح غلیە الؼالم زەججال زەكىژ ر

زەضكەود وی  هواد ی زەججوال و  ەػویح غلویە الؼوالم و امهاد ی ػەیسنا غیؼو   

دەقووطیتەن لەیەك كادووسان و ضەنوو ە وەنووسی  ػووا ێكیان  ، ەئجووىج یەئجووىوج و

 .لەنێىانسا ةێر

وووىنكە  ، ەئجووىوج ةێوور ةاػووی یەئجووىوج ولەوانەیە ئووا ۆظدطی  ةوواغ لە ووانە    

لێكووۆ ی ەوەم  قؼووەم دەیووااڵخ و ةووۆ وووىون و مەض ىوزەیووان لەػووەض ظەضە و

زووضیـوویان لەػووەض ظەضە... ئەوەنووسەم كە لەزەقەكووانەوە زەظانط وور ئەوەیە كە 

ئە انە زوو قەو ی  طەت ، ژ اضەیان ئێج اض ظەضە، لەػەض ظە ی  زەژی ، نادىانی  

ان كام تەلەن، نادىانی  ؿى  یان زیاضیتكەی ، ئەوەنسە زەظانوی  ی ةڵێی  كام نەدەوە

وىونیوان ةوۆ مەلەػوذی   ةەػەض ناووە ڕەژهەاڵدیەكانی واڵدی غەضەةسا ز و  و كە

 ئە ووام ئەو .ةاػووكطاوە، ئە ە وەكووى یەكووێكە لەنیـووانەكانی هوواد ی قیووا ەخ

 یانوسا ڕ زە ێر ڕەژانە هەو سەزەن ئەو ةەضةەػوذە ةـوكێ   كە لە ضیىایەدانەم كە

ضیىایادی ظەغیف  و وەكى مەض ىوزەوانان زەمەض وىون  ،زضوػذكطاوە ةەاڵم نادىان 

 ةەاڵم قىضئوووانی پیوووطەظ ةووواغ لەةەض ةەػوووذەكەیانسەكاخ كە ،ظەض ) وووىنكەض ن

 ەئجووىوج  ئەوە ػووەضەدام ئەو نیـووانەیەم قیووا ەدە كە یەئجووىوج و ،زەكووط ذەوە

و  ەضةەػذە زیىاضا ؿىضاكەم ویو ەهەنس   زە ێ  ئەو ة ،ةەوزەة ەوە ز  ەزەضەوە و
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ةوواغ لەةەضةەػووذی دووط لەؿووى  ی دووط زەكەن،  ، هەنووس كی دووط ١)ئەو قەو ە لەو وو 

و  هەنس كی دوط مەض ىویوانە ةوطیذی  لەدەدەض ،ةاػیانم كطزووە   ٢)لەدەمؼیطەكەیسا

 ەؾووۆل، هەنووس كی دووط مەض ىویووانە ضەتەظم ئاضییەكووان  كە ئەوضوپاییەكووانی 

ئەتەض  ،انە ةىودط ور هەض ئەوەیەڕ یەكێ  لە انە ناؿوێر ة توػەضزەم لەوان .. هی  

 ،اػذی ویو ەوە هواد ڕ و  ەؾۆل هەیە كە لەناوە دەداض وی هەنس   دەئكیس لەػەض

مەض ىوزەم ػەحیەیف هەن كەؿوذێكی ظیادط وان لەم ضووەوە لەوانەیە لو   زوو

 :زضوػر ةێر حا ی ةكەن ئەتەض دێ ەیـذ امن لەو زوو مەض ىوزەیە ڕاػر و

َُِّ َصيلَّى    ذەوە كەڕلێی ضاظم ةێور زەتێو ظەی ەةی كەی جەحف دىا - )خ َّ َرسيوَل ا
ُ، وعْييي  لِْلَعييَراِ  َُّ َهيي( عَيْوًُيي( َف،ًِعيي( عِييوُلل ا إلَييَه إاَّ ا يين هللاُ عليييه وسييلََّم َدَذييَي َعَلييْ َشييرٍّ وَييِد  ُِ

ُِوجَ  َرْدتِ  ُِن اليوتَ  فُُِحَ  اوْيَُيَراَ  ُِوجَ  َيَْ ْثُي ل وَُْر ِ ُّ، وَ لََّ  إبْصبَيَعْيِه اإلبْيَهي(ِت والَّيت تَِليَهي(، ُِ
َُِّ خفَينَيْهِلياُي وفينَي( ال َّي(ِ ُوَ ا وي(َلل نَيَعيْم إَذا   ُِلُ ل   َرسيوَل ا َِْيٍ،ل فَي و(َلْ  زَعْيَنُ  بْنُ  

 َُ وە ز ە لەضظە ةەدوطغ و)َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم  وادە  پێؿە تەضم دىا    ٣)َاثُيَر اخلُْب

الالە االهللا .. واوەیال ةوۆ غەضەب، لەو   وىوە  ا ی دادىو ظەی ەب، هەض زەیفەض ىو

                                         
ىىزاااااالمل ڕەحنلحااااااڵ ملپلم وناااااا    ىىزاااااا ىنتیی ێلىاااااا ێ  ملێەوڵمەىااااااەيڵ ودمااااااەو چىوبااااااىوىل چاااااایو و ڵۆم   (1)

و ێل ل کل  ەضااااێذ ئلو و  لئ ااااىو و ملئ ااااىو بااااٍ.. گلڕ بااااىوو، بدمااااەو بەزااااار ووو کل  وو جیاااارەل گلومە ااااە

ئلمل  لکێااااااا  مل مەمدزاااااااخە بلمڵەەەىناااااااەو بااااااادل بەزاااااااار  ٍ کل مل   ااااااا ەو ىلکلوە گ ااااااار  لوە..مًیظ )کرن اااااااەم( 

کخێڵااێاه ملزاالم وىنًاا ەوە بلىااەول ) ااجیىو ومااجیىو و مباایو وەرقیدااە بەزاار ئ و(، کل ىىزاالمن ڵ پەکسااخەيڵ 

کل ملبلم ڵۆمل ژمەمەل   ىیطخى يڵ چایو ئلە ضا  ەمە کر بێاذ. بل ە واد  ىىوزیوىول..بل ە مٍ بدچىىه و  ل

چااااااایو مل ڵەماااااااەيڵ ەدىااااااا   ىلئلوەىااااااا ە ڵۆمباااااااىوو و ىلئلو زًىومەضااااااا ەو ێلباااااااىو کل ئێساااااااخە وو جلکل ێل لحاااااااڵ، 

 ضىم /  ى مەکلل چ ًیظ ئلوە زل  زەێیظ  ەبێذ بلمبلزتی ێەجىوچدل ىەوەوە و  ەمەوەل ىلمەوە.
 بلم ڵ گلومە ل. ٠٢ی جلفسیرەکلل ودملحڵ ) زەس ف   مخبسیر( کل ملبلزتی کخێ   (9)
 (.٣٨٨١(، مىزد ه )٧٠٢٥بىوەمل )  (3)
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 ە لەةەضةەػوذەكەم ڕ وی یەئجوىوج وڕ لێیوان نعیكتوۆوە... ئە و دطاپەكاضییەم وا

پەنوجەم   واا یوان كىنتوىو، پەنوجە پوانەكەم وڕ  ەئجىوج ةەقەزەض ئەوەنسەم ل  

غەضظم كطز  ئەم پێؿە تەضم دوىا  ،نسە م ئەوەڕ ؿایەمتانی كطز ةەئا قەیەك )وادە ة

پیاوواكانیـامن لەناوزا هەة  زەؿێر ةەمەداضەخ ةەی ؟  كە )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم 

 .مەض ىوم  ةە   ئەتەض دطاپەكاضم ظەضةىو

و  غەضەب زووواضم ةۆوە لەػەض زەػوذی دەدەض یەكە ی  دطاپەكاضییەكیف كە   

لەػەضزەػوذی ئەو  ضەدام ئەو كاضەػوادەةێر كە ەؾۆل ةىو، وەكى ئەوەم ئەوە ػە

 . ەئجىوج لەنەوەیان ة  قەو ە ضوویسا كە یەئجىوج و

   َلمَّي( نَ،لي ْ )صيلَّى هللاُ علييه وسيلََّم  )خ َّ النيّبَّ   مەض ىوزە ػەحیەەكەم دوط زەمەض وىێ
فِ(َلل لي تيدروَ  خ ك عيوٍت ذلِياَي  ٤احلج   َّ جن يم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ

 َُُّ ُ فييِه آدَت فيُن(دعيِه ربكيُه فيِيوُل   آدُت ابَعيَ و(لوا ا َُّ  ورسيولُُه خعليُم وي(َل ذاَ  عيوت  عُني(د  ا
 ََ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي(  النَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي(رِ  بعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي فيِييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُل خ  راِّ ُو

 َُ ووا يد  إم اَنَّيِ، فييِاَ   النَّي(رِ  إم َوِتْسيعو َ  وتسع،   تسعم(َ،ٍ  خل ٍ  ايِّ  ُن فيِولُ  النَّ(رِ  بَع
ُ علييِه وسيلََّم الَّي   هصيي(بِِه الِوُت  جَّ ُي( خبيَدوا ب ي َُّ َُِّ صيلَّى ا (ِ َ ٍ، فلمَّي( رخ، رسيوُل ا

ييٍد بيييِدُِّ إنَّ ييم ملييَ  َذليُِييِن ُيي( ا(نُيي( ُييَ  شيييٍَ إاَّ   ويي(َل اعَملييوا وخبِشييروا فوالَّيي   نيييُ  َمَّ
ين ُي(تَ  يرِوُج ُو ِيوِت بعيُض بَيا آدَت وبَيا إبلييَ  وي(َل فُسيرَِّ  عيِن ال ُين اثيََّراتُُّ َيِوُج ُو

الَّ   َدوَ  و(َل اعَملوا وخبِشروا فوالَّ   نيُ  َمٍَّد بييِدُِّ ُي( خنيُُْم   النَّي(ِس إاَّ ا(لشَّي(ُِ، 
ابَِّ،  وادە  كادێ  ئەوئایەدە هادە دوىاضەوە كە   ١)  ِنِ  البعِ  خو ا(لرَّْومِ،   ذراِت الدَّ

                                         
(، ئلموااااااەىیظ مل )صاااااا(ح ح  مترمااااااذي(    ئلفلممىنااااااذی )صااااااح ح(ە. ێلموەێااااااە حااااااەکه و ٢٠٣٩جرمااااااذل )  (1)

 ێل ثلمڵ بل ملف ل ی ەو ڵ ممى  لج ەو کر ووە.
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ە  هوووووۆ واد ٤احلرررررج   َّ جن يم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ  زەمەض وووووىێ

 ،زی وساض ذی ةوۆ ةوكەن ػەضڕاػوذانە دە كی ە لەدوىام پەضوەضزتاضدوان ةرتػو  و

)َصول ی هللا وىنكە ةىو ەلەضظەم قیا ەخ ؿذێكی ظەض تەوضەیە.. پێؿە تەضم دىا 

ە چ ڕەژ وكە؟ غەضظیوان كوطز  دوىاو ڕ لەیاوەضانی پطػی  زەظان  ئە وَغلَْيه  َوَػل َم  

ە ئەو ڕەژەیە كە ڕ ظانادطن مەض وىوم  ئە و ه  َوَػل َم )َصل ی هللا َغلَيْ پێؿە تەضم دىا 

سم موزەمەض وىێ  وە دىام تەوضە ةان ی ػەیسنا ئازەم غلیە الؼوالم زەكواخ پێوی

  سم زەظەدیوان ویویە؟ زەمەض وىێموزەظدیان ة ێطە.. زەمەض وىێ  دوىایە تیوان وە

 و نوووۆ كەػووویان ةوووۆ زەظەخ زەوووو .. دووواكە نەوەز و لەهەض هەظاض كەغ نۆػوووەز

 ەلوىول  وان، كەػویان  یواوەضان ظەض واخ و ،ان لو  زەوێوذە ةەهەؿوركەػێكی

ئەوەم لە )َصل ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم  پێؿە تەضم دىا  ظەضزەدەنەیەكی پێىە نە ا.. كە

 ، وژزەؾ ةوسەن كوطزەوەم دۆدوان ةوكەن و و ةی ی مەض ىوێ  ئێوىە كواض ضوویانسا

ەدلىوقووانەزا هەژ وواض زوو   م تیووانی  ەمووسم ةەزەػووذە، ئێووىە لەتەڵ ئەوەةەو 

لەج ووۆكە  ئەو دە ووكەم لە نەوەم ئووازەم و  ەئجووىوج و زەكووط    یەئجووىوج و

مەض ووىوم   ،و دە ەكەیووان ضەوایەوە ئیوورت یوواوەضان تەؾ ةووىونەوە ،زە ط وور

ةەوەم تیوانی  ەموسم ةەزەػوذە  ،ئێىەكاضو كطزەوەم دۆدان ةكەن و ژزەؾ ةسەن

دەنیـووذی حىؿوورت كەوە یووان ژ وواضەم ئێووىە لە ناودە كیووسا وەكووى دووا ێكە ةەال 

ە ىویەكە ةەزەػذی ػىاضییەكەوە.. )وادە ئەوان ئەوەنسە ظەضن ئێىە لەواویانسا  دا

  .دا ێكی كىدطاون

 ەئجىوج ظەضیو ەم زانیـوذىانی  لەم مەض ىوزەوە زەضزەكەو ر كە یەئجىوج و   

لە ەوەیە كە هەنوووسێ كەغ وایوووان لێكوووساوەدەوە كە  ،ػوووەضظە ی  پێكوووسەهێ  
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فط  و صویوان )ة وى اال  ،زەوضوةەضیوان  ووی  و فط ن كەصویان )ة وى اال  ەةەػر لێ

ةەاڵم ئە ە هەض دوىام تەوضە زەیعانێور...  ،)دىدمی ئاضم  هە ىویان ةو  پوێكەوە

ئەوەم لە ەػەلەم یەئجىوج و  ەئجىوجوسا لێوطەزا توطن ە ةاػوتكط ر ئەوەیە كە 

  ی سا ةەوزەة ەوەزەضكەود یان نیـانەیەكی هاد ی ڕەژم زواییە، ئەوانە ةەػەض ظە

زەتەنە مەلەػذی ، ئە ە لەػەضزە ی هاد ەوەم ػەیسنا غیؼواا  ەػویح زا غلویە  و

 .جەناةی زەیانفەودێ ێر الؼالم زەةێر كە

زە ێر ججاڵ  ئەوە تەوضەدطی  ودەدەضدطی  میذو ە  پێی ئە ام زەججال )كە كىضز   

 لویە الؼوالم دواو ئاژاوەم ػەضظە ی  زەةێر، هەض لەػەضەدام ػەیسنا ئوازە ەوە غ

 .ڕەژم زوایی میذەیەكی وا تەوضەو زژواض لەػەض ظە ی سا زەضنەكەودىوە

 دوىام تەوضەؾ ؿوذی ظەض ػوەیط و ،زەججال پیاو كە المی دىایەدی لێوسەزاخ   

ةێوسی  زەتە  ێور كە  لەدە كوی تێوو و نائاػایی لەػەض زەػور زەضزەدواخ و وا

ێ  ػەضڕاػذانە دۆم ةەوەحی ة  و  ەن، ةۆیە ئەتەض كەػ و دىاناكانی ة  ػ ىوض

ةەهوووعض و ژیطییەكوووی پاضػوووەن  دىاناػوووی نەكووواخ  دووىایی ةەهێعنەكووواخ و

ژیووط یەكؼووەض ئەوە  زەكەو ووذە ؿووى  ی، ةەاڵم زی ووساضم ڕاػوور و دێووسەكەو ر و

زضوػور كطزةێور دوۆم  ی طەتو ژیان و وۆن دىایەك تەضزوون و  ر كەڕزەضزەة

او ڕ كەػووێكی تووى  ە وئوواوا نىقؼووان زەةێوور؟ )وووىنكە زەججووال ووواو كی كووى ط 

  .اكاضەڕ تى 

 :ئە ەؾ وەنس زەقێكی دط كە لەػەض ئەم ػ  نیـانەیەم هاد ی ڕەژم زوایی    
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يييينَ  َخْابَيييييرُ  َذْليييي    إم ِويَيييي(ِت السَّيييي(َع،ِ  آَدتَ  َذْليييي ِ  بييييْنَ  )ُيييي( - (ِل  ُِ َِّ هەض لەظە ووووانی   ١)الييييدَّ

ججوال دەلقتىونی ئازە ەوە دواڕەژم قیوا ەخ كەػوێكی تەوضە و ظلوی وەكوى زە

 .دەل  نەةىوە... وادە تەوضەدطی  جەػذەم هەیە

يير  لەضیووىایەدێكی دطیووسا  - ُْ يينَ  َخْابَيييرُ  )َخ (ِل  ُِ َِّ كێـووەیەك نیوویە لەكێـووەم   وادە الييدَّ

 .زەججال تەوضە دطةێر

ََُّ تَب(َرَ  وتَع(َم  )إ َّ  - َِّ(لَ  إ َّ  خا َهْعَوَر، لي َ  ا نَيُه  َن الُيْمي الَعيْنِ  خْعَوُر، املَِسيَح الدَّ َاير َّ َعييْ
نیوویە، زەججووال ووواو كی كووى طە، ووواوم  وادە  دووىام تەوضە كووى ط  ٢)ِعنَيبَي،  ط(ِفيَيي،  

)تَيْعَلُميوَ  خنيه  :ڕاػذی وەكى ةۆ ە دطێ هە ذۆقیىوە... لەضیىایەدێكی دطیسا زەمەض ىێ
يْنُ ْم رَبَّيهُ  َُْ ُُيوُا بَييْنَ َعينييه  يج لن عيَر، خَ يد  ُِ  ايرُّ َعَملَيه  ُين عِيرخُّ ر،اي(ف ََيُيوُت َوِإنَّيُه 

دوووىام پەضوەضزتووواضم ناةی ێووور )وادە  ،كەغ پوووێف  طزنوووی وادە  زەظانووو  كە

ئەو كوواضە  هەض كەػووێ  ودووی  وو  دووىام و ،لەةەهەؿووذسا زەةیرن وور نەك لەزنیووازا

زەججوال لەنێوىان  ،و وواو كی هە ذۆقیتوىو ئەوە زەججوالە  نائاػاییانەم نیـانسا

ە كووامط، هە ووىو كەػووێ  نوواحەظ ةەزەججووال واوەكانیووسا )لەنوواووەوانی  نووىتاو 

 .زەیذى  ێذەوە  ازام ضقی لەڕەمذاضم زەججال ةێر

                                         
 (.٣٩٠٣مىزد ه )  (1)
 ( .٠٣٩( ، مىزد ه )٠٠١٣)بىوەمل   (9)
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(لُ  - َِّ يوَلُهم املَبي( ك  ،ُذراسي( َ  لاملَشرِِ عُِي(ُل ُي( خر(ٍ  ُن خيرجُ  )الدَّ عَُبعُيه خويوات  اير َّ ِو
 ر وادە  زەججال لەناووەیەكی ڕەژهەاڵدەوە زەضزەكەو ر كە پێیسەودط   ١)املطرَّويُ، 

کە نێىواوانیووان پووانە و ڕوو ەدیووان  دە كێكووی ظەض ؿووى  ی زەكەون ،دۆضاػووان

 .ةڵ سە

(َل ُِن عَيُهودِ  - َِّ َبُ  الدَّ ُعوَ  خْلًي( عليهُم الطَّي(ِلَسيُ،  خْصَبه(َ ، )عَيُيْ وادە  حەمذوا هەظاض   ٢)َسبيْ

كەغ لەجووىلەكەم ئەػووفەهان ؿووى   زەججووال زەكەون، هە ىویووان دەیلەػووانیان 

  .و كەە ەةێر )جۆضەكلەػەضزا ز

ايٍ ا وي(لل - ليم  )ليير َّ الن(ُس ُن الدِ(ِل   اَب(ل، ولُ    رسيوَل هللا  فيرعن العيرُا عُو
 زایکی ؿەضی  وودوی  ،وادە  دە كی لەدطػی زەججال هە س   ةۆ ویاكان  ٣)وليي  

لەكوىێ  ئەزم غەضەةەكان لەو ڕەژەزا )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم ئەم پێؿە تەضم دىا 

 .زەة ؟ مەض ىوم  ئەوان كەم زەة 

ثَيَن( َرُسيوُل هللِا   لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە ئەةى ػەغیسم دىزضم دىا - )َصول ی )َ يدَّ

(ِل، عَيْوًُيييي( َ ييييِدعثً( طَييييِوعً  َعيييينِ  هللا َغلَْيووووه  َوَػوووول َم  َِّ ثَيَن(، ويييي(َلل  الييييدَّ َف يييي(َ  ِفيميييي( َ ييييدَّ
َِ(اَ  ْدُذيَ عَ  َخ ْ  عليه ََُرَّت   َولو َيَِْت، َب(ِخ الَّيت تَِليي املَِدعنَيَ،،  ِن َُِهي إم بَيْعِض السِّ املَِدعَنِ،، فَييَينيْ

يييين َذييييْ ِ النَّيييي(ِس، فَيِييييوُل لييييهل َخْشييييَهُد  ييييُر النَّيييي(ِس، َخْو ُِ ييييي  لييييو َذييْ ُِ فَيَيْخييييُرُج ِإلَْيييييِه عَوَُاييييٍ  َر

                                         
(، ئلموااااەيڵ مل )صااااح ح  مترمااااذي(   ئلفلممىنااااذی )صااااح ح(ە. ەموەێااااە ێلممل  مل ملحناااا  ٣٣٢٧جرمااااذل )  (1)

 ضەکر و ضع ب  مىەئىط بل  لح ح ەو ىەزەى ووە.
 (.٣٩٠٠مىزد ه )   (9)
 (.٢٩٢١(، جرمذل )٣٩٠٥مىزد ه )  (3)
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َِّ(لُ  خنَّييييييييييايَ  ثَيَن( َرُسييييييييييوُل هللِا )َصييييييييييلَّی هللا عَ  الييييييييييدَّ َلْيييييييييييِه َوَسييييييييييلََّم  َ ِدعثَييييييييييُه، اليييييييييي   َ ييييييييييدَّ
َِّ(لُ  فَيِولُ  يِرا فَيِوليوَ ل َا، وي(َلل  إ ْ  َخرََخعْيُُمْ  :الدَّ ُُُه، َخَتُش كوَ    ا ُْ وَيَُيْلُ  ل ا، ألَّ َخْ يَيييْ

يياِّ  َُِّ ُيي( ُاْنيُ  ِفييياَي وَي ك َخَشييدَّ َبِ ي ًَ  ُِ ُُيلُيُه ألَّ َُيِْييييِه، فَيِيوُل ِ ييَن َُيِْيييِهل َوا ِْ  اآلَ ، ويي(َلل فَييَي
َِّ(لُ  فُ ِعدُ  ُُيَلُه، ف  ُعَسلَُّ  علييه  َخ ْ  الدَّ ِْ )َصول ی هللا َغلَْيوه  وادە  پێؿە وتەضم دوىا   ١)عَي

زەججوال ز ور، ووىنكە لێوی  ةاػوی زەججوالی ةوۆ كوطزی ، مەض وىوم  كە َوَػل َم 

كی ئەو پیاوووا كواةطایەك كە ،ؿاض زە ێ ێذەوە ناو  ەزی ەوە، لەكەناض حەضا ە ةێذە

دوۆ  ةە زەججوال زە و   ؿواهێسم زەزەم كە ،ظە انەم دۆم زەةێر .. زەوێر ةۆالم

هۆؿوساضم زاوی ەدو   )َصل ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم پێؿە تەضم دىا  ئەو زەججالەم كە

ظی ووسووم  زەجووال ةەدە ووكەكە زە وو   ئەتەض ئەم كوواةطایە ةكووىژم و ،ةەضا ووتەضم

زەیكىژ ر پاؿان ظی وسووم  ،؟ زە ێ   نەدێطةكە ەوە تى انذان لەدىایەدیم زەةێر

كە ظی سوو زەةێذەوە یەكؼەض زە    ةەدىا قەػوەم هوی  كادێو  وەكوى  ،زەكادەوە

ةەضوواو  و ةەهوۆؾ و ە كە ژیوطڕ ةەهەػر نەةىوم وەكى ئە  وون وڕ ئێؼذا ةەضواو 

ئە جووواضە زەججوووال ظەض  ،ضەؿووو م و هەض واؿووواهێسم زەزەم كە ئە ە زەججوووالە

 .ةەاڵم نادىانێر هەو سەزاخ ةیكىژ ر

  لەضیووووىایەدێكی دطیووووسا هووووادىوە كە كوووواةطام پیاوووووواك زەمەض ووووىێ -

َِّ(لُ  )ليي ا ُُرُ )َصيييلَّی هللا َعَلْييييِه َوَسيييلََّم  هللاِ  َرسييولُ  ذََايييرَ  الييي   اليييدَّ َِّ(لُ  ، ويي(َلل فَييَيييْر بيييه  اليييدَّ
َُييْراً  ُن فُيَشييبَُّح، فَيِييوُلل ُذييُ وُُّ وُشييبكوُُّ، فُيوَسييُ  َبْهييُرُُّ وَبْطنُييُه  ، ويي(َلل فَيِييوُلل خَو ُيي( تُيييْ ُِ

َُْيرِِويِه  يجَّ  ين  ُا و(َلل فَيِوُلل خْنَ  املَِسيُح الَ ّ اُا، وي(َلل فيُييْ َُُر بيه فيُيْ َشيُر امِلْاشي(ِر ُِ
َلْيِه، و(َلل ألَّ ََيِْشي ِْ َِ بْنَ ِر َِّ(لُ  عُيَيرَّ ِِْطَعَُييْنِ، ألَّ عِيولُ  الدَّ و(ًَِمي(،  وُيْم، فَيَيْسيَُِو  :ليه بْنَ ال

                                         
  ەو ڵل.( بلکلمێك ی٧٠٢٣(، بىوەمل )٣٩٢٨مىزد ه )  (1)
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ُن ُا فَيِييوُلل ُيي( اْزَدْدُت ِفييياَي إاَّ َبِ ي ًَ ، ويي(َلل ألَّ عِييوُلل   خعكهيي(  :لييه وي(َلل ألَّ عِييولُ  ختُييْ ُِ
َن النَّ(ِس، وي(َلل فَيَيْرُذيُ ُُّ  َِّ(لُ  النَّ(ُس إنَّه ا عَيْيَعُي بَيْعِد  َهَ ٍد ُِ لَِيْ ََبَيُه، فُيْبَعيَي ُي( بيْنَ  اليدَّ

يِ ُ، بيه،  رَوَيَبُِِه إم ِْ َلْييِه فَييَي ِْ تَيْروُيَوتِِه ُح(ًس(، ف  َعْسيَُِطيُ  إلَْييِه َسيِبيً ، وي(َلل فَيَيْرُذيُ  بَيَدعْيِه وِر
ي(لَ  ِِيَي   اََنَّيِ، فَِ ي( خُْل ي( َوَ فَيُه إم النَّي(ِر، وإَّنَّ )َصيلَّی هللا َعَلْييِه  هللاِ  َرسيولُ  فَيَيْيِسُ  النَّي(ُس خَّنَّ

وادە  ئە ە ئەو زەججوالەیە كە    ١)النَّ(ِس َشيه(َدً  ِعْنيَد َراِّ العي(َلِمَن  خْعَلمُ  ل ا :َوَسلََّم 

 زەججال مەض انسەزاخ ،ةاػی لێىە مەض ىوە)َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم  پێؿە تەضم دىا 

ػوكی  پاؿوان ظەض ةەپـور و کە لەػەض ػ  زض ژم ةکەن دوا لەػوەضم ةوسض ر،

  ةواوەڕم پو  زەهێ یور؟ كواةطام پیواو وواك سە یئی جا پێ ،لێیسەزاخ زەكێـێر و

ئی جوا زەججوال مەض انوسەزاخ كواةطا ةە ـواض  ،زەمەض ىێ  دۆ زەججالی زضەظنیر

 ،پیاو ةەنێىان زوولەدەكە زا ز   وزەوو  زوولەخ زەكەن، هەض لەدەم لەالیەك كە

لەدەكوان  زوولەدكطاوەكە زە و   هەػوذە ظی وسوو ةەضەوە، یەكؼوەض ئی جا ةەالؿە

و كواةطا قیور زەةێوذەوە... ئی جوا زەججوال پێیوسە ێذەوە  ةواوەڕم پو   و   ز و ەوە

دووۆ  زەهێ یوور؟ كوواةطام پیوواو ووواك زەمەض ووىێ  ةەضووواو ضەؿوو رت ةووىوم لێوور كە

زەمەض ىێ  دە ذان نەةێور لەزوام  و   زەججالیر، ئی جا ضووزەكادە دە كەكە و

 ور، ةەاڵم ڕػوەضم ةت ئی جا زەججال پەال اضیسەزا دوا ،نادىانێر كەػی دط ةكىژ ر

ی ی  وى كی  نیویە، ةوۆیە ڕو ػوەضة زەة یێر لە لیەوە داؿانی ةە وؽ زەوضەزضاوە

 یووساونەدە ڕم دە كووی وادێووسەكەن كە ، یووان زەزاخڕم  وور وڕقوواوی زەة زەػوور و

)َصول ی ئاتطم زەظەدەوە، ةەاڵم هە سضاونەدە ةەهەؿذەوە.. پاؿان پێؿە وتەضم دوىا 

                                         
( بلملفا ل ی اەو ڵ مل ئلبىزالە  ل واى مملوە واى  مێای ڕ ڵل ٠٨٨٣(، ێلموەێە بىوەمل )٣٩٢٨مىزد ه )  (1)

 بێذ گ ڕ ومەىلجلوە.
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ە تەوضەدوطی  ؿواهێسە الم دوىام پەضوەضزتواضم مەض وىوم  ئە هللا َغلَْيه  َوَػل َم  

 .جیهانیان

)َصول ی هللا َغلَْيوه  لێی ضاظم ةێر زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  حىظەیفە دىا -

َِّ(لِ  ُ  مب( خْعَلمُ  ) َ  مەض ىومَوَػل َم   ََْرِ ِ ، خَ يُدُم( رَْخَ  الَعيْنِ،  الدَّ ُنه، ُعُه نَيْهراِ  
َ  خبْيَيُض، واآل َُّ( خْدرََانَّ خَ يد ، فَيْليَيْرِت النيَّْهيَر الي   عَيراُُّ َرًا ُ( َُِّج، فَِر َذُر رَْخَ  الَعْنِ، َر  أتََ

َ  ارِد ، وإ َّ  ْْ رَْخَسيييُه فَيَيْشيييَرَا ُنيييه، فرنَّيييه ُييي( َِّ(لَ  ولْييييُيَغمِّْض، ألَّ ْلُيطَيييْرِط َِمُْسيييوُح الَعيييْنِ،  اليييدَّ
َُْ ُُييوا   ٍن، ا(تِييٍ  وغَييْ ِ ا(تِييٍ  عليهيي( بََيييَر   َغِليلَيي، ،  ُُييْ ُِ ييَرُ ُُّ ُايييك  ِْ ، عَي نَيْيييِه ايي(ِفر    ١)بييْنَ َعييْ

 ێویە كەلوادە     لەزەججال ظیادط زەظانوم ئەوەم پێیەدوی ویویە؟ زوو جوۆتەلەم 

و ئەوم  ەن.. یەكێكیان هەض ةەوواو زیواضەكە ئواو كی ػونی وػوامەڕ ةەضزەوام زە

ئەو واقویػەم  ودە ئەو ڕەژەوە وهەض كەػوێكذان كە ،كڵونەم ز ور دطیان ئاتطە و

دوۆم  ةی ی ةاةەێذە ناو ئەو جۆتەلەیانەوە كە زەةی ێر ئاتطە، یوا وواو ة ىقێ ێور و

زەججال  ،و ػاظتاضە لێی ةذىادەوە، وىنكە ئەوە ئاو كی ػاضز دێسا نقىوم ةكاخ و

واوم لەدەضەموی لوىودیەوە ظەض قوىضغ نیـوذىوە.. لەنواووەوانی  ،واوم نىػاوە

 .نەدى  ەواض ةۆیان زەدى رن ذەوە و  ىػى امنی دى  ەواض نىتاوە كامط،

ََُُّهُ  خْنَ رَ  وودْ  إاَّ  َنّبٍّ  ُِن )ُ( هەضوەها زەمەض ىێ - وإ َّ  خْعيَوُر، إنَّه خا الَ ّ اَا، ا ْعَورَ  ُخ
نَيْييِه   ، ر  ە هوادىو  وادە  هەض پێؿە تەض   كە  ٢)رَبَُّ ْم ليَ  َهْعَوَر، وَُْ ُُوا  بيْنَ َعييْ

                                         
 (،٠٢٠٥(، ئلبى   وو  )٢٠٥١(، بىوەمل )٣٢٠٢٩(، ئلحنل  )٣٩٢٠مىزد ه )   (1)
( بلملفاا ل ی ااەو ڵ ٣٣٠٥مااذل )( و جر ٠٢٠٣( و ئلبااى  وو  )٧٠٢٠(، ێلموەێااە بىوااەمل )٣٩٢٢مىزااد ه )  (9)

 ێێًەومەىلجلوە.
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هۆؿساضم زاوەدە ئى مەدەكەم كە ئا امن ئاتادان ل  ةێر نەكەونە وەواؿوەكاضم 

واو كی كوى طە، دوىام پەضوەضزتاضدوان  ،زضەظنە كە واو كی كى طە و زەججالەوە

 . )ض ،)ن  ،كى ط نییە، لەنێىان واوەكانی زەججال نىتاوە )ك 

)َصيلَّی َرُسيوُل هللِا  )ذََايرَ   لێی ضاظم ةێر زەتێوڕ ذەوە نەوواػی کىڕم ػە امن دىا-
َِّ(لَ  هللا َعَلْيييِه َوَسييلََّم  فيييه َورَفَّييَ ،  ييجَّ بَنَينَّيي(ُُّ   طَ(ََِيييِ، النَّْخييِي،  َفَخيَّييضَ  غَييَداٍ ، َذاتَ  الييدَّ

ييييييي(َلل ُييييييي( َشيييييييْرنُُ ْما وُيْلنَييييييي(ل   َرُسيييييييوَل هللِا،  ييييييي( رُْ نَييييييي( ِإلَْييييييييِه َعيييييييَرَ، ذلييييييياَي ِفينَييييييي(، فَِ فَيَلمَّ
َِّ(لَ  ذََايييْرتَ  ييي(َلل  غَيييَداً ، اليييدَّ َفَخيَّْ يييَ  فييييه َورَفيَّْعيييَ ،  يييجَّ بَنَينَّييي(ُُّ   طَ(ََِييييِ، النَّْخيييِي، فَِ
يييرُ  َِّ(لِ  َغييْ ََ َ ِبيُبيييُه ُدوَنُ يييْم، وإْ  خَيْيييُرْج  اليييدَّ ََ ِفييييُ ْم، فييير َخْذيييَوُفِا علَيييْيُ م، إْ  خَيْيييُرْج َوَخ

 َُُّ ُُْر   َ ِبيُج نَيْيِسِه، َوا نُيُه  َوَلْسُ  ِفيُ ْم، فَ( ُُْسيِلٍم، إنَّيه َشي(اط َوطَي  ، َعييْ َذِليَيت عَلى ُاييِّ 
ييَرْخ عليييه فَيييَواِتَح ُسييورَِ   ِْ يينُ ْم، فَيْليَي طَ(ِفاَيي، ، َاييَرّأِ ُخَشييبُِّهُه بَعْبييِد العُيي،َّ، بييِن َوطَييٍن، فَميين َخْدرََاييُه ُِ

، فَيَع(َث َيَِ  ِِ يًن( َوَع(َث َِمَ(ًا،   ِعَب(َد هللِا فَي(ثْيبُيُُوا، الَ ْهِ ، إنَّه َذ(رِج  َذلًَّ، بْنَ الشَّْرِت َواْلِعَرا
ثُييُه   ا ْرِ(ا ويي(َلل َخْربَيعُييوَ  عَيْوًُيي(، عَيييْوت  َاَسييَنٍ،، َوعَيييْوت  َاَشييْهٍر،  وُيْلنَيي(ل   َرُسييوَل هللِا، َوُيي( لَبيْ

ُ ْم وُيْلَن(ل   َرُسوَل هللِا، فَ  ُِ ِه َاَر َّ ُِ  لاَي اليَيْوُت ال   َاَسيَنٍ،، َخَتْ ِيينَي( َوعَيْوت  َاُبُمَعٍ،، َوَس(َُِر َخ َّ
فيييه َصييَ ُ  عَييوٍتا ويي(َلل َا، اوْييُدُروا لييه وَييْدرَُُّ، وُيْلنَيي(ل   َرُسييوَل هللِا، َوُيي( ِإْسييَراُعُه   ا ْرِ(ا 

نُيوَ  بيه َوَعْسي َِيْوِت فَييَيْدُعوُلْم، فيُيْ ُِ َِ اْسيَُْدبَيَرْتُه اليّرِعُح، فَييَيْرِت علَيى ال َُِبيُبوَ  ليه، و(َلل َا(ْلغَْي
ُُْمِطييُر، َوا ْرَ( فَيُُيْنبِييُ ، فَيَُيييُروُح عليييهم َسيي(رَِ ُُيُهْم، َخطْييَوَل ُيي( َا(نَييْ  ُذرًا،  ََ فَي ُُُر السَّييَم( فَييَييْر
َِيْوَت، فَييَيْدُعوُلْم فَييَييُردكوَ  علييه وَيْولَيُه، فَييَيْنَ يِرُ،  ُُّ َذَواِصيَر، ألَّ َيَِْت ال َُيدَّ ُُُروًع(، َوَخ َوَخْسبَيَغُه 

َييي(ل عييينْ  َُ ُِِْم، َوََيُيييرك اخلَرِبَيييِ،، فَيِيييوُل  يييَوا ُْ ييين َخ ُِ  َ هْم، فُيْ يييِبُيوَ  ُِمِْيِليييَن لييييَ  هَعْيييِدعِهْم شيييي
ييً  ُِمَُِْلاًيي( َشييَب(ًا، فَيَيْ ييرِبُهُ  ُِ بَيعُييُه ُاُنوزَُليي( َايَيَع(ِسيييِ  النَّْيييِي، ألَّ عَييْدُعو َر ييي ُانُييوَزِ ، فَيَُيُيْ  َخْذِرِِ

طَعُ  ِْ َنمي( السَّْيِ  فَييَي ُهيُه، َعْ يَياُي، فَبييْ ِْ بِيُي َوعَيَُيَهلَّيُي َو ِْ يَيَ، الغَيَرِ(، ألَّ عَيْدُعوُُّ فيُي ْ،لََُيْنِ َرُْ َِ ُه 
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َُْشيَ ، بيْنَ  َِ َشيْرِويَّ ِد َُيْرَذَ، فَييَيْنيِ،ُل ِعْنيَد املَنَي(رَِ  البَيْيَ ي( ُ املَِسييَح ابْيَن  َُّ ََ ا لو َا لاَي ِإْذ بَيَع
ييًع(   ُِ ََُلَ ييْنِ، ِإَذا طَْرطَييرَ رَْخَسييُه َوطَييَر، وإَذا رَفَيَعييُه َهَييدََّر ُنييه َُْهييُروَدتَيْنِ، َوا ِنَيييِ،  ِْ َايَّْيييِه علَييى َخ

َُِهيييي  َُ عَينيْ َُِهييي َ ْييي َُيي(َت، َونَيَيُسييُه عَينيْ ََِييُد رِعييَح نَيَيِسييِه ِإاَّ  ُيَيي(   َايي(للكْ ُلِ ، فيي  َيَِيييك ِلَ يي(ِفٍر 
ُ  َطْرفُُه، فَيَيْطلُُبُه  جَّ عُْدرَِاهُ  َُّ َُْرَذَ وَييْوت  ويْد َعَ يَمُهُم ا ُُيُلُه، ألَّ َيَِْت ِعيَسى اْبَن  ِْ ، فَييَي بَب(ِا ُلدٍّ

 ُ َُّ َنمي( لييو َايي لاَي ِإْذ َخْوَ ييى ا َِِْم   اََنَّييِ،، فَبييْ ) َِ ثُيُهْم بييَدَر يوِلِهْم َوَُيَييدِّ ُِ ُنيه، فَيَيْمَسييُح عيين ُو
ييُ  ِعبَيي(ًدا يل  ِْ ُِِْم، َفَيييرِّْز ِعبَيي(ِد  إم الطكييوِر إم ِعيَسييىل إّأِ وييْد َخْذَر َُِِيي( ، ا عَييَداِ  َ َ ييٍد ب

يييَرِ   يين ُاييييِّ َ ييَدٍا عَيْنِسيييُلوَ ، فَيَيُمييرك َخَواَُِلُهيييْم علَييى َُبَييْ ُِوَج، َوُليييْم ُِ يييوَج َوَُييْر ُِ ُ َيَْ َُّ َُ ا َعيي َوعَيبيْ
َ ، َوَُيَْ ييُر نَييّبك هللِا َطَءِعَّييَ، فَيَيْشييَربُوَ  ُيي( ِفيَهيي(، َوََيُييرك آِذييُرُلْم فَيِولييوَ ل ل َُيي( َُييرًَّ   ييْد ايي(َ   ييِ ُّ  َِ

اَييِ، ِدعنَيي(ٍر َ َ ييدُِاُم اليَييوَت،  يين ُِ ييًرا ُِ ِعيَسييى َوَخْصييَي(بُُه،  ييجَّ َع ييوَ  رَْخُس الثيَّييْوِر َ َ ييِدِلْم َذييْ
ُ عليهُم النيَّغَيَ    رِ  َُّ وَي(ِ ِْم، فُيْ يِبُيوَ  فَيْرَسيى  فَييَيْرَغُ  َنّبك هللِا ِعيَسى َوَخْصَي(بُُه، فيُيْرِسُي ا

ََِييييُدوَ     َاَمييييْوِت نَيْيييييٍ  َواِ ييييَدٍ ، ألَّ عَيْهييييِبُ  نَييييّبك هللِا ِعيَسييييى َوَخْصييييَي(بُُه إم ا ْرِ(، فيييي  
يينُيُهْم، فَييَيْرغَييُ  نَييّبك هللِا ِعيَسييى َوَخْصييَي(بُُه إم هللاِ  ََُُّ َزَمُُهييْم َونَيُيْ َُيي ييَ  ِشييْءٍ ِإاَّ  ُِ َُْو ، ا ْرِ( 
َُطَي  ُ َُّ ُ، ألَّ عُيْرِسيُي ا َُّ ََ ا َُ َشي( ِِ الُبْخِ  فَييَُْيِمُلُهْم فَيَُطْيَرُ ُهْم َ ْيي ًرا َاَرْعَن( ُ طَييْ َُّ ًرا فيُيْرِسُي ا

ََْرِ(ل  يي(ُل لِيي َِ رَُاَهيي( َا(ل،ََّلَيييِ،، ألَّ عُي َُييَدٍر َوَا َوبَييٍر، فَييَيْغِسييُي ا ْرَ(  ييجَّ عَيُيْ ا َعُ يينك ُنييه بَيْيييُ  
ِِْيِيَهييي(، خَ  َُّ(نَيييِ،، َوَعْسيييَُِللكوَ  ب يييَن الرك نْبِيييت َرََرتَييياِي، َورُدِّ  بَيرََاَُييياِي، فَيَيوَُايييٍ  أتَُْايييُي الِعَ ييي(بَُ، ُِ

يِر  َِ يَن البَي َييَ، ُِ ِْ يَن النَّي(ِس، َواللِّ َن اإلِبِي َلَُْ ِيي الِياَي(َت ُِ َيَ، ُِ ِْ َوعُيَب(َرُ    الرِّْسِي،  جَّ خ َّ اللِّ
َنمي( ُليْم َاي لاَي َلَُْ ِيي  يَن النَّي(ِس، فَبييْ يَن الغَيَنِم َلَُْ ِييي الَيِخيَ  ُِ َييَ، ُِ ِْ َن النَّي(ِس َواللِّ َِِبيَلَ، ُِ ال

ُُْسيييِلٍم،  ٍن وَُايييِّ  ُُييْ ُِ ييِبُض ُروَح ُايييِّ  ِْ ُ ِرَيًيي( طَيِّبَييً،، فَيَُْرُذييُ ُلْم َهْييَ  آَاِطِهييْم، فَيَُي َُّ ََ ا ِإْذ بَيَعيي
يييى ِشيييَراُر النَّييي( َِ ُِيييوُت السَّييي(َعُ،  َوعَيبيْ ُِوَ  ِفيَهييي( تَيَهييي(رَُج ا ُُميييِر، َفعلييييهم تَي واتە:    ١)ِس، عَيَُيَهييي(َر

                                         
 (.٣٣٠١(، جرمذل )٢٢٠١(، ئ ڵًى مەیل )٣٩٢٧مىزد ه )  (1)
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 شیامن ەوا ه ن،یکیدد ۆب  ججامەد  باش )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم  رەمبەغێپ کێژ ڕۆ

 ەو ە: ئیرمیوو ەکیدد،   یدەب داەمێئی ەم ەیو ەئ ،ەیەو ەدار خورماکیا   پشام ەکدد م

 کەیەو ێشی ەب ۆتی )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم خیوا  یر ەمبەغێپ ەیوومتا  ئ ؟ەاما یچ

 زمیت  رۆ ک ز ێیو جار  ەو ەکیدد رزتەب رۆ ز  کێیجار  نیکیدد ۆبی ججامتەد  باش

 ید ەییغ ە: مین میرمیوو ە  ،ەیەو ەدارخ خورماکیا   پشیام ەم  تا واما زا  ،ەو ەکدد

 اوتا یاا  ەهاتوو من م ججالەد رەگەبنب، ئ  تووشەک اما ێم متدشەئ اتدیز ججالەد

 اوتا اا  ەهاتوو من م ججالەد شیرەگەئ ،ەو ەمبەد یوو ەڕ ووبڕ من  وکاتەبووو، ئ

 یر ەز ێخوا پار  ،ەو ەامێبب یوو ەڕ ووبڕ و  تێب ۆیخ یبا ئاگادار  کێشەرکەه بووو،ە 

و  یییە  ی شیااڕۆ  کێچیاو  ،ەکیورت اڵبا  کێ جەگ ججالەد ،ەکێن ڵموشو  مووەه

 ەکیکەم  کیەڵبیوو خ کێیاو ی)پ تێچە( دی)عبا امعز  ەب رۆ ز  ەیو ێش ،ێای اب ێ پ

 یتاەر ەشیی  ایییب  ججییامەد کێشییەرکەکددبییوو(، ه   ییاتەو  تییەنیجییاه ەبییوو، م

 ەب ت،ێیبەد ااەییپ داقێیشیاو و ع وا ێی   ابا یب ەم ت،ێاێبخو )امکهف( با   تڕەشو 

  ەاڵ بین، هیاو  دییگێخیوا ج  کا ە یاەب ەیئ ،ەو ەامێی ەد یشیادە  ااییپەو چ اشتڕ 

)َصول ی هللا َغلَْيوه   رەمیبەغێپ ؟ەو ەامێیاێمەد یو ەز  رەشیەم  یاەچ ەی: ماو ا یرمووە 

 ەی یااز ەئ ەب  کێژ ڕۆ ،ەکڵیشا ەی ااز ەئ ەب  کێژ ڕۆ ژ،ڕۆ: چه یرموو ە  َوَػل َم 

 یژ ڕۆ کییوەو  یتیید   کییا ەژ ڕۆ ،ەکەیە ییامەه ەی ییااز ەئ ەب  کییێژ ڕۆ ،ەکێمییا گ

 وەئ ه  َوَػول َم )َصول ی هللا َغلَْيوخیوا  یر ەمیبەغێپ ەی: ئا یرمووە   ەاڵ هاو  ن،ییئاشا

 د،ێیخە:  یرمیوو ە  ن؟ەییبک اییت یژ ێ یو  کیە  هیاەت ەکڵێشا ەی ااز ەئ ەب ەیژ ڕۆ

 ،(تێیبکد ژێ یو  اجێیپ کیااێژ ڕۆو  وەشی رەهە: مە)وات  ەبیک یار یید ۆب ەی ااز ەئ

 ەک ەور ەه کوە: و یرموو ە  اا؟یوەز  رەشەم ە ۆ چ ەیکییەداێ: خا یرمووە   ەاڵ هاو 
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 ێپی  ن ییئ شیوا یەئ کیات،ەد یواز ەبیا گ کڵەخ ێ اەه یال ەامێچەد بات،ەیبا د

 ەب رمیا ە  ،ێاێبیار ەبارا  د کاتەئاشن  د ەب رما ە  ،ەو ە ەدەد  مەاڵ و و  انێهەد

 وەڵەك اتدیز ا یکا ەتاڵ ال ما ەو ەاەڕێگەد ەوار ێئ ت،ێاێو ەڕ د ی وزاەش کاتەد یو ەز 

 کات،ەد یواز ەتد، با گ  کێکا ەڵخ یال ەامێچەد ی دوا ،ەبوو  ڕپ ا یو گووا  ەبوو 

 چیهیی ن،ێیید ڕیكییات و كیی  تووشیی ەیکیەا ەیییب ۆبیی ،ەو ە ەکەد  تییڕە شیوا ییەئ

: تەڵێید ەکیەوەز  ەب ،ەبیوو  دا ێیو  ەک  ەڕۆ د کااێاێشیو  ەب ،یییە  ێپ ا ییکێشاما 

 نێشیو   ی ەه  ۆ چی کیوەو  ێو ەکەد  اێشو  ەکەای جەگ ،ەرخەد تۆ خ ەیای جەگ

 ەکیاتەید و داتەد ێ م دێشمش ەب تێاێهەد کێ جەدواتد گ و ،ەکەد ا ەیکەد یمەئ

 داەوکاتیا ەم ت،ێ ەکەاێیو پ ەو ەامێیبەو چیاک د کیاتەد  با گ ی دوا ،ەدوو پارچ

 ەم  شی   کەیە یار ەم یال ت،ێیدی ەد ویەرەم ڕیکیو  یصیایع ردگارەرو ەپ یخوا

  شیییامەدوو د رەه رددا،ەز   رگیییەدوو ب ەم ت،ێیییز ەبەداد شییی ەمید  تەاڵ رهۆ خییی

 ت،ێتکەد ێم یئاو  یر ەش خاتەداد رەش ێکات ،ەشامیدوو  د ڵ با رەش ەتەخصاموو 

، تێیمدەبکیات و     ۆ بی ەب شیتەه یییە  ەڕێكباو ێب چیه ،ییەمدوار ەیدا  ەڵێ د

 یدوا ەب واتەڕ د صیایپاشا  ع وات،ەڕ بکات ئ ڕب یچاو  ەی اەو ەئ  شەیکە اشەه

پاشیا   ت،ێکوژ ەی(، دنیشامەمە  ەم ەکێ)گو اێ گاتەی)مُّا( د یرگاەد ەتا م ججامااەد

 ەور ەگ یخییوا ەک ویەرەم ڕیکییو  یصییایع یال ۆبیی نێیید کێشییا ەک ەڵەمۆ کیی

 ەم ا ییکا ەپن ەب داتەاێپ ا ڵیواەه ت،ێاێهەد ا اایموچاوەد ەب شتەد ، پاراشاموو 

: تێیرموو ە ەد ێی پ صیایع ۆب تێدێ ەد  حەو  ەور ەگ یخوا داەکات وەم شاماا،ەهەب

 ا ەڵییگەم یییە  یتوا یا سەک ەک ەرخصیاموو ەد وۆ خی  کا ە اەب ەم کەڵێمۆ من ک

 ئجوجیە ەور ەگ ی)طور(، خوا یایچ ەم ەو ەا بکۆیو ک ەز ێب ار  کا مە اەب ت،ێ گەبج
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  ،ەکەد ڕێ  عیرەشیی ەب کییااییەرزاەو ب ۆڵد مییووەه ەب ت،ێییدێ ەد ئجییوجەو م

 ،ەو ە ۆ خییەد مییووەه ەیکەئییاو   ،ەڕۆ د داییییەرەبەط یایییرەد ەب ا یتاکا ەر ەشیی

و  صیای! عبیووێم یئیاو  ەد ێیئ ۆخی نەڵیێئ ەاکیرەد یال ە ەگەد ێکات ا یکا ییەتاۆ ک

 دەشی ەم کیەما گیا یر ەشی ەک تێاێیم یوا کوەتاو  ن،ێدر ەد ۆمار ەگ  کا ەڵەهاو 

 ،ەو ەاڕێپیا ەد ێی خیوا و م ە ەکەد ووڕ    ەاڵ و هاو  صایع ا ،ۆیب ەباشت  ەو ێئ یاار ید

 مید ەئ ا ییمووەه ئجیوج،ەو م ئجیوجیە  منی ۆبی تێدێ ەد کێکدم ەور ەگ یخوا

 رەشی ەم ،یو ەز  رەشی ۆبی ەاکییچ ەم ز ەبەداد   ەاڵ و هیاو  صایپاشا  ع ،ەو ەکەیەب

 ئجیوج،ەو م ئجیوجیە  شیۆ اخ   ۆ بی ەم ەبوو  ڕپ النیئ ییە  نێشو  کێبصام اایوەز 

 ت،ێییدێ ەد کەیەاییاڵبا ەور ەگ یخییوا ،ەو ەاڕێپییا ەخییوا د ەم   ەاڵ و هییاو   صییایع

پاشیا   ت،ێیو یەخیوا ب ەیاێشیو  وەئ ۆبی  ەدەد ا ڕێییو   تێگدەاەڵیه ا یکا ەالش

 یو ەز  ،ەو ەکیاتەپیاک د شتەو د ڵما مووەه ەک تێاێبار ەد کێبارا  ەور ەگ یخوا

: تێیییووتدەد یو ەز  ەپاشیییا  ب ت،ێاێیییم ەیاێئیییاو  کیییوەو  کوەتیییاو  ەو ەامێر ۆ شیییەد

  یارەه رۆ ز   کەڵێمۆ کی کوەتیاو  ،ەو ەاەڕێبگ تەکەتەکەر ەب ،ەاێو ڕ ب رووبوومتەب

 کوەتییاو  ت،ێییبەد رۆ ز  دیشیی  ،ەکەئ ا ۆیییخ ەم رەبێشیی ەیکڵەکێتییو  ەب  ۆ خییەئ

  شیەب کیەما گیا کیات،ەد رۆ ز   کیێکەڵخ ەڵەمۆ کی  شیەب رەددیشی  کێوشت 

 ەور ەگ یخیوا داەوکیاتەم کیات،ەد کڵەیەمیاەبا  شیەب کێیبز  کیات،ەد کێز ۆ ه

 ت،ێشییێکەد کێن ڵو موشییو  ن ییااریئ مییووەه  حییڕۆ  ت،ێییدێ ەد شۆخیی  کێ ۆ بیی

 یال ەچیاەئاشیکدا د ەب ژێار ێگو  کوەو  ،ەو ەااێمەد یو ەز  رەش ەم  کەڵخ  ایخداپت

 .  تێشامەاەڵه تەامیك ما ەئ رەشەم کت،یە
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َ  )لەضیىایەدێكی دطزا لەزوام  - َُي( َُيرًَّ   َِْد ا(َ   يِ ُّ  ألَّ َعِسي ُوَ   يجَّ )  ئە ە هوادىوە  ل
َُين   ا ْرِ(، َللُيمَّ  َِْد وَيَُيْلَن(  ِدِس، فَيِولوَ ل ل َِْ َبُي بَيْيِ  امل َِ َبِي اخلََمِر، َولو  َِ َُيُهوا إم  عَينيْ

َُيين   ال ُُييْي  ِْ ُ عليييهم ُنشَّيي(بَيُهْم َ ُْ ييوبًَ، فَيْلنَي َُّ ، فَييَيييُردك ا َِ ، فَييَيْرُُييوَ  بُنشَّيي(ِ ِْم إم السَّييَم( َِ سَّييَم(
لەقىزػوەا مەلەػوذی ،  ەن دا زەتەنە كێىم )جتو الذمط  كەڕ وادە  پاؿان زە  دُي(َ

ئەوانەم ئاػامنیف ةكىژی ..  ةا ، ە كىؿذامنیزە ێ   ئەوا هەضوی دە كی ػەضظە 

دیووط زەتووطنە ئاػووامن، دووىام تەوضەؾ دیطەكانیووان ةە دى  وواوم ةووۆ  ئیوورت هە ووىو

 .زەتێڕ ذەوە

لەنیـانە تەوضەكانی هاد ی ڕەژم زوایی، ػەزان نیـوانەم  نئە ە پێ   نیـانە   

دوووط هەن كە لەػوووىون ەدسا ةاػوووكطاون، هەنوووسیكیاوان ةی وووی كە لەواقیػوووسا 

و صووالطػىلام هووادىونەدەزم، هەنووس كیان ئێؼووذا وا ز ووذەزم )وەكووى لەكذێتووی

هەنوس    ،اخ زا ضوووان كطزەدەوە، هەنس كیـویان هێـوذا ضوویوان نەزاوەء ال تى

دێ ەیـووذ ی لەم زەقانەیوان لە دۆ  ووسنەوەم ئا اژەكانووسا  كەغ ػوەڕەنجا ی هە ە

 .!كاخ زیاضیسەكاخ ةۆ ضووزانیان یان ة  ةە  ە ،ةەهە ەزا زەوێر

 ەخ زەضزەكەو وور، پووێف نیـووانەم وا هەیە  وواوەیەكی كەم پووێف هوواد ی قیووا   

هاد ەوەم ػەیسنا  ەػیح غلیە الؼالم ةە واوەیەكی كوىضخ، یوان هاوكواخ لەتەڵ 

ووزەزەن، دە كانێو  ڕ  هاد ی جەناةیسا.. هەنس كیف هەن ظەض ظەض لەپوێف ئەوەزا

وایانوووساناوە كە لەیەك كادوووسان.. هەنوووس كی دطیوووان  لەوەزا ةەهە ەزا ووووىون كە

 ، ةەاڵم دە كانێو   ەضج ونیـوانەكەیان الپێـەكی نیـانەم دطن، وەكوى  ەضجو 

هەنس   كەغ زاهێ وانی دەك ۆلۆژیوام ػوەضزە ی زانواوە ةەوەم كە  ،دێكەڵ ةىوە
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زەةو ە نیـوانەم هواد ی ڕەژم زوایوی!! ةێ ى وان ئە ە  ڕەمذاضە نائاػاییەكان  كە

یان  ،ئە ە هەض ظەض ػەیطە ،هەؿە وا زەظانێر ئەم نیـانانە ةە  ەم واكی  ،هە ەیە

ە وووان ةەدطاپوووی کم نیـوووانەم وووواكی دووواكىكۆم ئەو ظە وووانەم ئى مەدەئەوە

 .لێكسەزەنەوە! ئە انە ةۆوىونی هە ەیان لێكسانەوەم الػەن   وهللا اغلم

زی  داز ر ةەضەو الواظدط زەڕواخ دوا ئەو  وىونە هەنس   كەغ وا زەظان  كە ةۆ   

 ەهوووسم ةە ووواوەیەكی كەم پوووێف  ظە وووانەم  ەهوووسم ز ووور، لەكادێكوووسا كە

اد ەدىاضەوەم ػەیسنا غیؼا غلیە الؼالم زەةێر، یان هاوكوادی یەك زەةو ، پوێف ه

 یە ئە وطە یقىػوذەنذ ئەوان ئیؼالم جیهوان زەتوط ذەوە و ضە وا مەدوح زەكط ور و

ةاػوی زووجواض مەدەوی )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم  پێؿە وتەضم دوىا    ١) ىػى امنە

پاؿووان  ەكەم كووامط زەةێووذەوە وىو زوام مەدەووی یةووی یە زەكوواخ، كەواذقىػووذەن

مەدەوی زووە وی پوێف هواد ی ػوەیسنا  ،لەمەدەی زووە وسا  ىػوى امن زەةێوذەوە

 ،دە كانێكی ظەض واناظان  كە زووجاض مەدح زەكط ذەوە ،غیؼایە ةە اوەیەكی كەم

پاؿوان  ةااڵزەػوذتىون و وازیاضە ووۆن ؿاضػوذانێذی هەنوس   نواووە زەضكەودو  و

واخ، ئەم ڕ ئەم ؿاضػذانێذییەم ػوەضزە یف هەض وا ةو و نە ان، زەؿێر پىوكانەوە

ان ةەػەضزا ز ر، هەض وەكوى كە وەنوسی  زەقوامن هەیە ڕ واقیػەم ئێؼذا ظەضم تۆ 

غەضەةؼووذان .. ئە ووانە ئەوە  مو ةەپیذتووىونەوە ئا وواژەم پێووسەكەن )وەكووى ػووەوظ

قیا ەخ هێـوذا  واوەیەكی ظەض )ةەحؼواةادی ةەؿوەضم  نێىان ئێمە و زەتە    كە

ػوىون ەخ ةاػوی  ووىنكە ظەض لەنیـوانەكانی قیوا ەخ كە ، اوە وهللا اغلم ئێمە 

                                         
 (    فلجح کر .٠٥٠٠کل ئلزخلموىێل و ئلزالکلشوی ئیسرموىومل، و جل ضەمل ئیسرە کل مل )  (1)
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كوادی  و لێىە كطزوون هێـذا زەضنەكەودىون، زەضكەود یـیان كادێكی ظەضم  اوە

 .زەو ر

ێذی یضوویانساوە، ةە و ەم  وىغجیعە نیـانانەم قیا ەخ كە زەضكەودىون و ئەو   

 کذێتووی هەڕووەكووى كە لەَوَػوول َم   )َصوول ی هللا َغلَْيووه  ڕەمذوواضم پێؿە ووتەضم دووىان 

 .اخ  زا ضوووان كطزوونەدەوەء و ال تىص)الطػىلا م

ئەو نیـووانانەؾ كە هێـووذا زەضنەكەودووىون، ةاوەڕهێ ووان پێیووان مەضظە، دووىام    

 .وۆنیەدیان وۆن زەةێر ةاضوزەخ و تەوضە دۆم زەظانێر كەم زەضزەكەون و

 .ەیەن وكۆدایی نەیەنخ هەدا هە ىو نیـانەكانی نەقیا ەدیف نای   

ئەویوف  ،كی دطیف پێىیؼذە لێطەزا ةیطم ةذەیو ەوە و جەدذوی لێتكەیو ەوەێ اد   

ئەوەیە كە ناةێوور واقیػووی ئێؼووذا ان وا ووان لێتكوواخ ةەظەض هەنووس   نیـووانەم 

قیووا ەخ لێكتووسەی ەوە و ةەظەض لەتەڵ ػووەضزە سا ةی ووىنجێ ی ، وووىنكە ئووێمە 

توایەدی نواظانی ، زەؿوێر جەن ێكوی  طە  زاهادىوم واقیػوی ئێؼوذام جیهوانی و

كوواخ و ةیتووادەوە ةووۆ ڕ ظەضیوو ەم  طەتووایەدی ق جیهووانی ئەدووۆ ی ضووةووساخ و

 .ػەضەداكانی ؿاضػذانێذی

و  ةەؿوێىاظ ،هەضوەها هەنس   زەقامن هەیە كە ئەوەنسە ظەض ضیىایەدیوان لەػوەضە   

ە، كطزنیوان كوىمط   ینكوىو  ،ضاونەدەوە، ةوىون ةە ) ذەوادوط ڕ وۆنیەدی جیاواظ تێو

ةێ ى ان هەنوس   زەقوی دوط هەن كە ئواوا ) ذەوادوط  نوی ... ئەم ةاػوانە لەكذێوتە 

زیوس كی  و وەكوى كە زەةێور ةەوواوض هە ،غەقائیسییەكانسا هەن، ئەوێ جێتاػویانە
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 نەزم )ئاحواز ەػو ضیوىایەدی یەك ئەوەؿامن لەیازةێر كە ،وانی ڕ دایتەدەوە ةۆیان ة

زیؼوان زەةو   ،و ڕاػذرت زەتە  ێر ەهێعى تى انی ةکنێر، ةە یەانە ناتەڕ  انام ة ت

هەنوس    تىظاضؿكطزنسا ضەواو ةكەی ، كە  ەػەلەم ) ەجاظ یف لەزەػذەواژە و

ێ   و وەكى وىونە هێرناة ەوە.. ئە انە هە وىوم یووؿە زەؿێر  انام وادایی ة ە

 .زەكاض ذی لێكۆ ی ەوە و دى ژی ەوە ان ل  زەدىاظنض پـىو زض ژم و و  هێس ذی و

و ةاػامن وەكى دوۆم هێ واوەدەوە ةو   ةڕتە ێطەزا وەك زەةی یر ظەض زەە وئێمە ل   

هللا زازەنێی  ةۆ كذێتێكی دطم ػەضةەدۆ كە ةەزوام ئەم  ء ئەوە ان ؿا ،ؿەضحكطزنە

 .كذێتەزا ةێر
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 بڕگَی پێٌدَم  

 :حاڵی مرۆڤ  وای مر ن

ا كۆ ە ێو  نیـوانە هەن و ژیانی ڕەژم زواییس نێىان ئەم ژیانەم زنیا ومتان كە   

 ،نیـانانەؿوامن ظانوی كە زەضكەود یان ةە  ەم هاد ی ڕەژم زوایی ، هەنوس   لەو

پىدذی  اوەم نێىان زوام  طزن و پێف  ةاػێكی كىضخ و ئێؼذا جێی دۆیەدی كە

 .ڕەژم زوایی ةكەی 

 :قۆناغە چوار مر   وجودی یەكەم: داڵی

ەض زەكاخ، یان ةەووىاض قۆناؾوسا  طەڤ لەتەؿذی وجىزیسا ةەوىاض جیهانسا تىظ    

 :زەڕواخ

 .قۆناؾی كۆضپەلەیی جیهانی ضەحم -١

 .قۆناؾی ژیانی زنیا -٢

  .قۆناؾی  ةەضظەخ )زوام  طزن -٣

  .قۆناؾی زوام نیـانەكانی قیا ەخ )جیهانی ڕەژم زوایی -٤

جیواواظدطە لێوی  هەض قۆناؾێكی زوایوی  ةەضموطاونرتە لە جیهوانی پوێف دوۆم و   

ڕ ؼوایانەم  و یاػا ڕ ؼاكانیـی جیاواظن لەو یاػا و ،یفاخ وػیامیسالەوۆنێذی ػ

كوۆضپەلەم ضەحموی زایكوی  ،جیهانی زوام دۆم یوان پوێف دوۆم حوىكم زەكەن

دوووىاضزنەوە هەناػوووەزانی ةەؿوووێىەیەكی تـوووذی  ػوووەضةەدۆ نیووویە، دوووۆضاك و
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لەزایكیەوەیەدی.. لەڕ ی زە یەوە نادىاخ، ػەضم ةۆ دوىاضەوەیە، ةە پوێەەوانەم 

ژیانی زنیایەدی.. ژیانی زنیام ةەضمطاوانرتە لەجیهوانی ضەحموی  انی زوادطم كەجیه

زایكی، جیهانی ةەضظەدیف ةەضمطاوانرتە لەجیهانی زنیا وىنكە ةەؿێكە لە جیهانی 

جیهانەكوانی نازیواضم  ڕەژم زوایی... ڕەژم زوایی جیهوانێكی ةەضموطاوانرتی ە و

 .م جیاواظدطەةەدەواوم لەػ  جیهانەكەم پێـىو  لێىە زیاضە و

 وطەڤ لەژیووانی زنیایووسا جیهووانێكی ةەوىككطاوەم قۆنوواؾی ةەضظەدووی هەػوور    

 ،دەیوواڵ دەػووەوضم ژیووانی ةەضظەدووی زەكوواخ لەزنیووازا ةەدەون و ،پێووسەكاخ

لەةەضظەدسا دەػەوضم ڕەژم زوایی زەكاخ.. هەضیەكێو  لەم قۆناؾوانە، قۆنواؾی 

 .ام كۆداییە  ەنع  ض تىاض ذی ةەضەو قیا ەدە كە

اةەدەكەم ئێطە ووان پەیىەنووسم ةەجیهووانی ةەضظەدەوە هەیە، كە  جیهووانی زوام ةوو   

ژیانی زنیاو پێف ڕەژم زواییە، ئوێمە لەكوادی نىوػوذ امنسا و  وایەكی ةەوىوكی 

و  ژیووانی ةەضظەخ زەنووى  ی .. لەكووادی نىوػووذ سا هەػوور زەكەیوو  لەژ ووط ئوواظاض

وودووی ، لووێامن ڕ ئەؿووكەنجەزای ، یووان لەنوواظونیػمەدی دەیا یووسای ، ةطػوویامنە، 

هێعم نائاػاییامن  ،زەزض ر، ضازەكەی  ... یان دێطی ، جىانرتی  پۆؿاكامن لەةەضزایە

هەیە و زەػر زەوەؿوێ ی ، دە كوی لەةەض وان هە وس ر.. ئە ەم لەدەونەكاووسا 

ةەاڵم ةەؿوێىەیەكی  ، امنڕ   ی  وەكى ئەوەیە كە زوادط لەژیانی ةەضظەدسا ز ذەیزەیت

 ڕەحوویف لەهەضزوو حووا ەدی نێووىان جەػووذە و ،كطادطو ئاؿوو واقیػووی و ضاؿووكاو

ةەضظەدووسا جیوواواظە .. دەودوو  ةەؿووێىەیەكی ظەض ضەؿوو   كادەكووانی دەون و

حا ەدەكووانی  طزوووان نیـووانسەزاخ، حا ەدەكووانی ژیووانی ةەضظەدووامن ةووۆ ضوون 
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 یوان دەو ػىن ەخ زەةی وی   وطزن ةەدەو زەكادەوە... ةۆیە ظەضجاض زەقی قىضئان و

)َصول ی هللا َغلَْيوه    یان وەػب زەكەن.. وەكى كە پێؿە وتەضم دوىا ةە طزن زەوى  

 .وادە  دەود  ةطام  طزنە  ١))النَّوُت خذو املوِت   زەمەض ىێ َوَػل َم 

 :دەبی  صە ێنراوەوە دەقی لەڕێی نادیار زانینی دووەم: داڵی

ةاػی جیهانی ڕەحوامن  زا لەظەض ؿى  سا َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل مَ لەكذێتی )الطػىل    

دەوانووسنی  و  وەكووى دەون ةی ووی ،سەؿووىةهێریهەیە پێ كووطز كە هەنووس   زیوواضزە

لێطەؿوسا جەدور لەوەزەكەیو ەوە كە  هیرت.. لەو ف و وا دلیتاػی و  ادیؼی وت ى 

داكە ػوەضواوەم ظانیواضیامن كە زەضةواضەم نازیواض )ؾەیوث  زەزو و  پێؿە وتەضم 

 ػوىن ەدە... دواكە ػوەضواوەم ز  یوا و   قىضئوان وَم )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول  دىایە 

و وەودووی دێووسا نیوویە...  نەكە ىكووىضدی و نەهە ە نەنەظانووی  و كە جێمذامنە ووانە

ػوەملێرناةێر  هادتێور و)َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم  هە ىو ظانیاضییەك كە لەجەناةیەوە 

دوىام تەوضە وەػوفی  ضەوایە.. وىنكە زضوػر و كە لەجەناةیەوەیە ئەوە ڕاػر و

هەضوی زەیفەض ىێ یوان ڕاػوذە ودوۆ وەحوی  ،مەض ىوە كە هەض لەدۆیەوە نازو ر

  زەمەض وىێ ،دىاییە )قىضئان  یان لەژ ط واو ز طم دوىام تەوضەزایە )ػوىون ەخ 

وادە   ٨ – ٦الررررريج    َّ  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱ

لە دىام تەوضە وە ةۆم ز ر،  لەهەواو هەوەػی دۆیەوە نازو ر، ةە كى وەحییە و

 ،ێ ێر كە زەػوذناك و ةەهێوعەیە غلیە الؼالم وەحی پێسەتە جینیو مطیـذەیەك كە

جیوسال قؼوانەدان  لێهادىو وؿیاوە... زوادط زەمەض ىێ  ئیرت ئەو هە ىو جەنو  و

                                         
 اە   ە و اەیهیقە ەدى ەەەیا  ککذوور و مەنەذرکە  )یەی (ر. (1)
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)َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم  زەضةاضەم جىةطائیو زەیكەن كە پێؿە تەضم دىا  لەوییە كە

 !یى ذی... وام هێـذا تى انذان لێیەدی؟ز

وتەیانسنی  وادە لەپاڕاػنت   ٥٧التكر:رر   َّ خس حس جس مخ جخ مح ُّٱهەضوەها زەمەض ىێ  -

 .وەحییە دىاییەكەزا دۆ ەدتاض نەكطاوە، وىنكە وەكى دۆم زەی ە  ێر

لێطەزا جەدذی لێسەكەی ەوە ئەوەیە كە جیهانی نازیاض ةەؿوێكە  زیؼان ئەوەم كە   

غەقائیووسییەكانی ئیؼووالم، ةووۆیە زەةێوور لەكووادی  دێووڕوانی  وپێ اػووەو  لەزیووس

 نەكەی ، ةە  ەیەكیف كە ةاػكطزنیانسا وضیاةی ، ةاةەدێ  ةەة  ةە  ەم زەە ةاغ

هوووادىوە،  )َصووول ی هللا َغلَْيوووه  َوَػووول َم لەپێؿە وووتەضم دوووىاوە  نەػوووەملێرناةێر كە

)َصول ی هللا َغلَْيوه  ةیەوەیەدی ةۆ ان ػەملێرنا كە لە جەنا وەضناتیط ر... دەنانەخ كە

ووۆن ؿوەضحیان  ، زەة  ةعانی  ظانایانی ئیؼالم ووۆن لێوی دێ ەیـوذىون وَوَػل َم 

ەضەوەیەك  انووام مەض ووىوزەكەم ةەلەمووعم دووۆم ڕ وووىنكە زەؿووێر تێوو ،كووطزووە

هەضوەها زەةێور ئەو ڕ ؼوایە ضەوواو  ،اةێذەوە، نەك لەمعم دىزم مەض ىوزەكەڕ تێ

 .ەكانسا حەقیقەدی ظاهیطییانە نەك  ەجاظئەػب لەزەق ةكەی  كە

 :ووداوێكێاب ڕ  لە هۆكار دوو  دەعی  صییەم: داڵی

ێ دێ ەیـذ امنسا نییە لەهەةىونی زوو هۆكاض ةۆ ڕ پێـرت وومتان هی  ض  ط   لە   

 یەكێكیووان  وواززم ةەضجەػووذە و ئەنجا ووسانی ڕووزاو وو  یووان ڕەمذاض وو  كە

 یتوی  ةێور، ةاػولێكطزنی یەكێكیوان وئەوم دطیان نازیواض )ؾە هەػذنێكطاوةێر و

 نەمی هەةىونی ئەوم دطیان ناكواخ، ووىنكە هە وىو هۆكاضەكوان هەض ،زەضكەود ی

ئیؼنادكطزنی یەكێكیان هەةىونی ئەوم دطیوان  ،لەقەزەضم دىام تەوضەوە هادىون
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هۆكوواض كی  وواززم  زەؿووێر نەدۆؿووییەك كە ،ةۆوووىونە  ووطزن ،ةەهێووع زەكوواخ

نی، ةەاڵم ةەدەئكیس هۆكاض كی دطم نازیواضم هەیە كە ةىوةێذە ضووزا هەػذنێكطاو

هۆكواضەكە  مطیـوذەیەك ڕەحوی كێـواوە... هەضزوو ،تیان زەضوىونی كەػوەكەیە

لەةڕیاضم قەزەضییانەم دوىام تەوضەوە ز و ، هەضزووكیوان لەكوادی زیواضیكطاوزا 

  ٤٤السردد    َّ  هن مم خم حم جم هل  مل خل حل ُّٱ  زەة ... دوىام تەوضە زەمەض وىێ

  ئەو مطیـوذەیەم ةەضپطػوێذی تیانكێـوانذانی پو  ػونێطضاوە، تیانذوان وادە  ةڵ

 َّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ  زەكێـێر.. هەضوەهوا زەمەض وىێ

نێطضاوەكاوووان )مطیـووذە   ،هەض كەػووێكیان ئاكووا ی  ەضتووی هوواخ وادە  ٩٤الأهعررام  

 يي ىي مي خي ُّٱ  نواكەن... هەضوەهوا تیانیان زەكێـ  وكە ذەضدە وی دێوسا

 .وادە  هەضكەػێ  كادی  ەضتی هاخ دىام تەوضە زەیمط  ێر  ٧٥الزمر   َّ نت ٰذ

 :جیاوازن  نادیار جیهانی ڕێضای و یاصا چوارەم: داڵی

و ئاؿوكطام  وطەڤ، هە وىو ؿوذێكی  جیهانی نازیاض ظەض جیاواظە لەجیهانی زیاض

ڕ ؼوایانەم  ووىنكە ئەو یاػوا و ،هێ ەضەڕ و ػەضػى  ئەوێ ةەنیؼتەخ ئێمەوە ػەیط

یانی ئێمە زەكەن نادىان  ظەض لەو )وجىز انەم جیهانی نازیاض دەػوەوض حىكمی ك

مطیـوذە ان نەزیوىوە نواظانی   یامن نییە )ئوێمە كەنةكەن، وىنكە ئالییەدی و  اكطز

و ڕ ؼوام دۆ وانەوە زەظانوی  كە  ئێمە لە یاػوا ،وۆن لە ێـكامنسا و  ام ةكەی  

ر ڕەمذاض ةكاخ، ةەاڵم دۆ پعیـكێ  لەیەك ػادسا هەض لەتەڵ نەدۆؿێكسا زەدىانێ

ناةێر واةعانی  مطیـوذەیەك لەیەك ػوادسا نادىانێور لەتەڵ ظیوادط  ،مطیـذە وانییە

ئیؼوذیػاب نەكطزنوی جیهوانی نازیواض  انوی  وظ لەكەػێكسا ڕەمذاض ةكاخ.. ئە ە نە
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)ؾەیث ە.. ئەو كەػەم هی  زەضةاضەم جیهانی ؾەیث ناظانێر هەضووی زەضةواضەم 

 .(١) ضوی زەیڵێر هەض لەدەػەوضادی دۆیەوەیەدیةڵ  هە ەیە.. وىنكە هە

ە... جیهانی نازیواضیف ڕ و ة  ڕازە و ة  ة دىانام دىام تەوضە ضەهایە، ة  ػ ىوض   

، هە وىو ئەوەم زەضةواضەم زەظانوی ، هەض ەهێ ەض ڕ جیهانێكی ػەضةەدۆم ػەضػوى 

زەةوو   ،پێووساوی  ا وویهەو )َصوول ی هللا َغلَْيووه  َوَػوول َم  ئەوەیە كە پێؿە ووتەضم دووىا 

وەػوفی مەض وىون، ةو   ةەڕاػذ ۆم زانێی  و ةواوەڕ ةەهە وىو ئەوانە ةهێ وی  كە

و  و  وا ةۆكێـوانی، ووىنكە ةاػوەكان لەیاػوا و وۆنێذی، ة  پێىانوسن وەنس ذی و

 .ڕ ؼاكانی ڕەمذاضم ئێمە ةەزەضن

 :بارەیەوە لەم دەقێك چەنێ

یەوە هەنوس   ةەوىاض دواڵ ضوون كوطا زوام ئەو پێـەكییە كىضدەم ػەضەوە كە   

زاوەكوانی زوام  وطزنەوە داهواد ی و و ڕ پەیىەنسم  وطەڤ ةە زەە نەقب زەكەی  كە

 :ڕەژم قیا ەخ ضوون زەكادەوە

 حئ  جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى ين  ىن  ُّٱزەمەض ىێ  دىام تەوضە  -١

ئێىاضان  وادە  ؿى  كەودىوانی میطغەون ةەیانیان و ٧٩غرافر   َّ جب هئ مئ خئ

                                         
ااڵ ێل ل کل )بیًااایو و بیساااتو و بااادىار و و چ ااا جٍ و بلمکلوجٍ) یاااش(و وەەاااى مااارۆب پێاااًج   (1) ێلزاااتی  ەمەەا

اااااەث، بااااااد ضااااااتی  ووم )جلزاااااالوم(  اااااەيڵ جاااااارەظ ئیسااااااد عە   ەەا  ەزااااااذ مێاااااا  و(،ملڕێڵ ئلمااااااەىلوە بلضاااااال مە   لەا

 ەەاەث، وەەااى جااد جلزاالوم  ەکل ااذ )جلوتاای پەضاە لحڵ ملم  ااڵ ڕۆە( چاادو بااىوە، چلىاا  ٍ چاادىی لحڵ و    اادم 

لوم  ەکل ااااذ بل )ول ااااەڵ(و )وەێااااه( و )ێلزااااتی ێااااەوبلص(، بل ە ئلمااااەىل ێلم ی دااااەيڵ مااااە  ل جلزاااالوم جلزاااا

اااااااەيڵ و مل زاااااااا بلجل   ەکلو، باااااااادمل ىەجى ىیااااااااذ جلزاااااااالوم بال ااااااااذ کل وااااااااى ل گلومە چاااااااادىل مل زاااااااا بلجل ڵ جی لەا

 کر ە  لەەى   .چىىال جد ئەم  لحڵ مدودگرجسی ز بلحڵ ئلوث ىی ل، جد زًىوم  ممذ.
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 زاز ور مەض وان ةوۆ مطیـوذە زەضزەوێور كەةذەنە ةەض ئاتط.. كادێو  قیوا ەدیف 

 .سەنە ناو ػەدرتی  ؿى  ی ئاتطم زەظەدەوەمڕ تؿى  كەودىوانی میطغەون 

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف ُّٱ  هەضوەهووووا زەمەض ووووىێ -٢

وادە  ئەو  ٧٣الأعررررررررررررررررررررررررا    َّ ني مي  زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم  ام

هە ى ؼوذی  و سزیو ،نیـانەكانی وەحیامنیان ةەزضەدؼوذەوە و كەػانەم كە ةە  ە

ةەهی  جۆض   زەضواظەكانی  ،لىودتەضظانەیان ةەضا تەض ةان ەواظم دىایی تطدەةەض

ئاػامنیان ةوۆ نواكط ذەوە و پێـوىاظم لەڕەحیوان ناكط ور )ةەپوێەەوانەم ڕەحوی 

ةەهی  ؿوێىەیەكیف ئى ێوسم  ،ج  وڕ ی ئاػامنی ةۆ زەكط ذەوە   ىػى امنەوە كە

ئەوەم حىؿووورت )یوووان توووىضیؽ  ووووىونە ةەهەؿوووذیان ناةێووور،  ەتەض زوام 

 ەحوا ە .. ئواوا ػوعام داوانتواضان زەزەیو ەوە كە ئواوا  ةەكىنەزەضظیسا ةەێور )كە

 .یادیتىون و لەدىا زیسوڕ ی كىمطیان تطدەةەض

)َصيلَّی هللا )َدَذيَي َرسيوُل هللِا   لێی ضاظم ةێر زەتێوڕ ذەوە دادىو ئىم ػەلە ە دىا -٣
َمَ، َووَيْد َشي َّ َبَ يُرُُّ، فرْغَمَ يُه، ألَّ وي(َلل إ َّ اليركوَح إَذا وُيِبَض تَِبَعيُه علَيى خَُِ َسيلَ  َعَلْيِه َوَسلََّم 

الم ئەةوى  دەدیفوی ةوطزە )َصل ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم وادە  پێؿە تەضم دىا   ١)الَبَ ُر 

)َصول ی هللا لەػەضە ەضتساةىو  واوم ظەە ةىوةىو، پێؿە وتەضم دوىا  ػەلە ە )كە

                                         
 (.٢٠٠٨(، ئلبى   وو  )٠٠٩٨(، ئ ڵًى مەیل )٩٣١ه )مىزد   (1)
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و مەض وىوم   وواوم نىقانوس پێڵىوم واوەكانی ةوۆ هێ وایە دوىاضێ و َوَػل َم َغلَْيه  

 .(١) كادێ  ڕە  زەضزەوێر واویف ةەزوایسا زەوێر

)َصول ی هللا ئەةى هىضەیطە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -٤

ُنى َخَتِ  ُ َ ُ، الرحي  مەض ىومَغلَْيه  َوَػل َم   ََ، فيِوليو ل )إذا ُ ِ َر املُ  ِ، ََبرِعيرٍ  بي ي(
ي ( عنياِي إم َرْوِح هللِا وَرَْيي(ٍ ، وراٍّ غيِ  غ يب(َ ، فُخيرُج اَرْطيَيِ  رِعيِح  ُِ َُْر ي راُيً،  اذُرِِ
َِ، فيِوليو ل ُي( َخْطيَيَ   امِلْساِي،  ج إنه لَيُن(ِولُُه بعُ هم بعً (،  ج َيتيوا بيه خبيواَا السيم(

نَن، فَلُهيم َخَشيدك فرً ي( بيه ُين ل ُّ اليّرِعَح اليت ِي(َت م ُين ا  رِ(   فييرتو  بيه خرواَح امليُ 
ييُدُت عليييه، فيسييرلونهل ُيي(ذا فعييي فيي    ا   ُيي(ذا فعييي فيي    ا   فيِولييو ل  ِْ خ ييدِام بغ(َبييه عَي
َُي( خاتايم ا   فيِوليو ل ويد ُذِليَ  بيه  َدُعوُُّ ى فرنيه اي(    غَيمِّ اليدني(، فيِيولل ويد ُي(ت، َخ

ِه اُ(وع ُِّ يي إم ُخ ُُْه ُ َ ُ، العي اِا مِبْسيٍح، فيِوليو ل اذُرِِ ِ،   وإ  ال (فَر إذا ا ُُِ َر ى َختَي
َُْسييخوطً( علييياِي إم عيي اِا هللِا  ييي  –سيي(ذطً،  ييييٍ،،  ييج -عيي، ِو ِِ ، فُخييرُج اييرَنْيَ ِ رعييِح 

  ٢)َيتييو  بييه اَا ا رِ(، فيِولييو ل ُيي( َخنْيييَ َ ليي ُّ الييرعَح    ييج َيتييو  بييه خرواَح ال ييي(ِر 

ةوه  مال   وه ز حوم هڕ  ةه م ـذهیمط كطز،ێپ یػذ زه یـانێك و ڕ  امنساضیض ئ ته ئه  وادە

و  ضه ، ةووه وضه تووه مدوىا منووس ظا ه هڕ و  ضه ضووىو ةووه   زه  ووێ زه ،یػوون یكێـومیئاوض 

 ینۆ ةو  یؿرتۆنذۆ ة  ةه رێو ضزه زه م الؿه له  كه وحهڕ  ، هیین  هڕ دى   كه   ضزتاض  ضوه په

                                         
ەەک ااا  رەو نە  ئا ااااذر  مااااەە ه ەاااا ە   داااا ە  ا  ماااەا  ە  عىماااەا ە   اەە اااا  ااااىو ەحەاااه هللار اااا     (1)

گ اام  ەور کە رەه ەااا یااىرەهە  دانیاار ض رە ووەرکەذ   ەمااەااىو ذر ااا  و ذردىورورماا  ال ااا  ەەك اەەەکەااا  

ااااو ماااەەک ی ە ااااار  ااایرەکە  کااااکذ و داااااو  ە وااام ر  ەەو  اەداااااو ە وم  اااە گ صااااە  مااااە فەکەور ذرکاااکذر رەناها

رەماااااەە هىەماااااییەێ ذ نیضاااااە و  وو   ەە رەو) ااااااىور دااااااو   اااااک نەذرەکوهانااااارر ئااااااو  رە  اااااەککذ  کەو  و 

 ه ک  ذو  ە ککذ.
 ( ئلفلممىنذی زلىل ەکلل )صح ح(ە.٠٥٧٣ئلموەيڵ مل )جخرمج مط ەة  یبەب ح(   بلژمەمە )  (9)
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ض  داكى ةوه كان، ـذهیمط ىانێن له ر کطەسێپ یػذ زه و هئ ۆػر ة و زه له  ؼ ،یك   وه

،   هوادىوه مو  ض ظه ػوه له  كوه  ؿوهۆنوس د وه  نوهۆ و ة   ئه  ێ ن زه ةه زه یئاػامن مضتا زه

  ػوه و كه لوه فیوان ئه ، هێیل یامنساضانیئ یحڕە   كه م و ئاػامنه ئه  نه ةه زه م كه حهڕە 

  جوای، ئ مال ۆةو ەو ەذەڕ وتەو ز ەةوىو ەال ن یکێػوەک ك هیو  واوه ۆة  كه ؿرتنۆذ ز

 ێویل ێ  جواض   وێ كوطز؟ زه یوو نە مو ایوكطز؟ ئا یو نە م این ئا كه زه  ل ماض یپطػ

 ۆووىو ةو   وێ الدوان؟ زه  هادتىونوه وان نه ئه م ئه     ، زه ةىوه ایزون ی  ده له  ڕ  ته

 یـوانێك و ڕ  واڕ ةو  ض ة ته ئه ،ناو ئاتط  له ید هیطةىونی ێج ی  ؿى  ، هی)هاو  هیهاو

   وێ زه  پو  م كف وه )ئوه  ێكف  ةوه مال   وه ئاظاضزان ز یكان ـذهیكطز مط   پ یػذ زه

 ەة کانەـذی ، مط ؿهۆناد نۆ و ة ڕز  ضە ظ   و  ىو زضوػر كطاوه  له  م كف ه )ئه ، ؼح 

، جا  وضه ته مدىا مةىون و ػعا نه ماظ ڕ و  ةىن هڕ و دى  ضه ضوىو  ةه زه   ێ زه ەکەحڕە 

   لو ینۆ ةو  یؿورتۆناد   طزاضةوىو كوه م الؿوه ینۆ ك ةو وه رێوو ضزه زه  حوهو ڕ و  ئه

 م كوه نه تهۆ ة  نوهۆ   ة  ێ زه کانەـذین، مط ةه زه ییو ظه مضتا ض زه داكى ةه ر،ێو ضزه زه

 ن.  ةه زه یانیواڕ ة  ة یحڕە  ی یو ؿى ضه ةه  جایئ ، ؿهۆنس ناد وه

)َصول ی هللا پێؿە تەضم دوىا دادىو غائیـە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە  -٥

ََ هللا ايرَُّ هللا   مەض وىومَغلَْيه  َوَػل َم   ين ايرَُّ لِي( ََ هللا خ ي َّ هللا لِي(َُُّ ُو )ُين خ ي َّ لِي(
ير برحي،  ن إذا ُبشِّ لِ(َُُّ، ول    نّبَّ هللال خاراليُ، امليوِتا وي(لل ليي  اي لاي، ول ينَّ امليُ 

نُيييه خ ييي َّ لِييي(َ هللا فر ييي َّ  يييوانه ِو ييير بعييي اا هللا  هللا وُر هللا لِييي(َُّ، وإ َّ ال ييي(فر إذا ُبشِّ
ََ هللا ف يرُّ هللا لِي(َُُّ  وادە  هەض كەػێ  حەظم لەزیوساضم دوىام    ١)وسخطِه ارُّ لِ(

                                         
 (.٢٠٥٨(، ئ ڵًى مەیل )٠٨٢٧(، ىلزە ڵ )٠١٣٧(، جرمذل )٣٣٨٠(، مىزد ه )٣٥١٧بىوەمل )  (1)
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هەض كەػوێ  حەظم  ،تەوضە ةێر، دوىام تەوضەؾ حەظم لەزیوساضم ئەو زەةێور

لەزیووساضم دووىام تەوضە نەةێوور، دووىام تەوضەؾ حەظم لەزیووساضم ئەو ناةێوور، 

ضظم كووطز  ئەم پێؿە ووتەضم دووىا،  ەةەػووذر ئەوەیە حەظم لە ووطزن ناةێوور؟ غە

زەكەو وذە  كە    نا، ئەوە نییە، ئەوەیە كە  ىػوى امنێ   وژزەم زەزض ذوممەض ىو 

ةەهەؿذی ةەنؼویث  دىام تەوضە لێی دۆؿسەةێر و ةەض ضەحمەدی دىام تەوضە و

ؾ حەظم ئەوكوادە دوىام تەوضە ،حەظم لەزیوساضم دوىام تەوضە زەةێور ،زەةێر

پێوی زەودط ور  ػعام دىام زەزض ذ  و  یكامطیف كە هەوا ،لەزیساضم ئەم زەةێر

ةوۆیە  ،حەظ ةەزییوساضم دوىام تەوضە ناكواخ ،ێ طدىوەلدىام تەوضە ؾەظەةی  كە

 .دىام تەوضەؾ حەظ ةەزییساضم ناكاخ

اَِْلييييُد،  َواْوَشيييَعرَّ  ال َّييييْدُر، َوَ ْشيييَرجَ  الَبَ ييييُر، َشيييَخ َ  )ِإَذا  لەضیووووىایەدێكی دطیووووسا -
ََ هللِا،   َِي( ََُُّ، َوَُين َايرَُِّ ِل ي( َِ ُ ِل َُّ ََ هللِا، َخَ ي َّ ا َِي( َُين َخَ ي َّ ِل َوَتَشنََّبِ  ا َص(ِبُ ، َفِعْنيَد ذلياَي 

 ََُُّ ي( َِ ُ ِل َُّ  نانىقێرن ور، كە وادە  كادێ  واو )لەػەضە  ەضتوسا  ظەە زەةێور و َايرَُِّ ا

طكە ةەلەؿوساز ر و پەنجەكوان ضەە  ىو ػی ە نیذەنیذی ڕە  كێـانی ل  ز ر و

ئەو كادە هەض كەػێ  حەظم لەزیساضم دىام تەوضە ةێر، دوىام تەوضەؾ  ،زەة 

هەض كەػووێكیف حەظم ةەزییووساضم دووىام تەوضە  ،حەظم لەزیووساضم ئەو زەةێوور

 .نەةێر دىام تەوضەؾ حەظم ةەزییساضم ناةێر

 وتەضم دوىا ئەةى ػەغیسم دىزضم دىا لێوی ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە -٦

ييَع ِ  )إَذا  مەض ووىوم )َصوول ی هللا َغلَْيووه  َوَػوول َم  ُِ يي(لُ  فَ(ْ ََُمَلَهيي( اَِنَيي(زَُ ، ُو َِ علَييى  الرِّ
ُُوِأ، وإْ  َا(نَييْ  غييَ  َصيي(ِ ٍَ، و(لَييْ ل    ُُوِأ، وَييدِّ خْعنَيي(ِوِهْم، فييرْ  َا(نَييْ  َصيي(ِ ًَ، و(لَييْ ل وَييدِّ
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َعَهييي( اإلْنَسييي(ُ  وعْيَلَهييي(، خعْيييَن عَيييْ َلُبوَ   َييي(ا عَ  ْسيييَمُ  َصيييْوتَيَه( ُاييييك شييييٍَ إاَّ اإلْنَسييي(َ ، وليييو  َِ
پیوواوان زەیووذەنە  وادە  كادێوو  جەنوواظەم  ووطزوویەك ئا ووازە زەكط وور و  ١)َلَ يِعَ  

ئەتەض كەػوەكە پیواو وواك ةىوةێور ڕەحەكەم  ،ػوذانڕةیتەن ةۆ تۆ  ػەضؿان دا

ىو زە    وام داكم ةەػەض ئەتەض واؾ نەة ،ێ  ەج یزە ێر پێـمتذەن، ظەض مب ە

 ئەوە ةۆ كوى ی زەةەن؟ هە وىو ؿوذێ  هواواضەكەم زەةیؼوذێر جو ە لە وطەڤ و

 .ئەتەض  طەڤ تى ی لێتىایە ةطوػكە لێیسەزا ،ج ۆكە یان ج ە لە طەڤ

)َصول ی هللا َغلَْيوه  ئەنەغ دىا لێی ضاظم ةێر زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -٧

ييَ  ِ  وَيييْءُِِّ َوتَيييَومَّ َعْنييُه َخْصييَي(بُُه َوِإنَّييُه لََيْسييَمُ  وَيييرَْت )ِإ َّ اْلعَ   مەض ووىومَوَػوول َم   ُِ ْبييَد ِإَذا ُو
ييدٍ  ََُمَّ ييِي  ُِ ُِييوُل ِ  َلييَ ا الرَّ َُيي( ُاْنييَ  تَي ُِييواِ ل  ِعَدانِييِه فَييَي ِْ ََُلَ يي(ِ  فَييُي ُِِْم ِإَذا اْنَ ييَرُفوا َخاَتُُّ  ا نَِعيي(

ُِييوُلل َخْشييَهدُ  ُن فَييَي ُّيي( اْلُمييْ ُِ ييَن النَّيي(ِر  فََر َعييِدَ  ُِ ِْ َُ يي(ُل لَييُهل اْنلُييْر ِإَم  َِ َُِّ َوَرُسييولُُه، فَييُي َخنَّييُه َعْبييُد ا
ُِييوُلل ا  َُّيي( اْلَ يي(ِفُر َخِو اْلُمنَيي(ِفُ  فَييَي يًعيي(  َوَخ َنَّييِ، فَييَيَراُمَيي( يَِ َْ ييَن ا َعييًدا ُِ ِْ َُ ُ بِييِه  َُّ َخْدِر   َخبْييَدَلاَي ا

ُِيييوُل النَّييي َُييي( عَي يييْن ُاْنيييُ  َخوُيييوُل  ييي(ُلل ا َدرَعْيييَ  َوا تَيَلْييييَ ، ألَّ ُعْ يييَرُا مبِْطَروَيييٍ، ُِ َِ (ُس ِفييييِه، فَييُي
ََِلْنِ  َُْن عَِليِه ِإاَّ الثيَّ وادە  كادێ  كەػوێكی   ٢)َ ِدعٍد بَيْنَ ُخُذنَيْيِه فَيَيِ يُح َصْيَيً، َعْسَمُعَه( 

ێڵ ،  ی جەنوواظەكەم جێیووسەهڕ ەكەیەوە و دە ووكەكەم هوواو ڕ  ووطزوو زەدووط ذە تووۆ 

ەنەوە، ئی جووا زوو مطیـووذە ز وو ە الم، ڕ زە زەن ووی پێەوەكانیووان زەةیؼووذێر كە

)َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم  زایسەنیـێ   و لێتسەپطػ  كە زەضةاضەم ئەو پیاوە  ەمس 

 ،نێطضاو ذوی وی زە ێیور؟  ىػوى امن یەكؼوەض زە و   جەنواةی غەةوسم دوىایە و

                                         
 (.٠٩١٨(، ىلزە ڵ )٠٢٨١بىوەمل )  (1)
( بل ەااااااااااىمحڵ ٠٧٥٣(، ێلموەێااااااااااە ئلبااااااااااى  و  )٣١٥١(، ىلزااااااااااە ڵ )٣٨٧١(. مىزااااااااااد ه )٠٢٧٠بىوااااااااااەمل )  (9)

 ێێًەوملجی لوە.
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ئەوەدوا  ،ەظەدوسا ئەتەض ةواوەڕخ نەهێ ایواوانە ؿى  ی پێـوىوخ لەزڕ سە ێ  ةیجاپێ

یىیذەدەوە ةەؿى  ێكی دط لە ةەهەؿذسا.. هەضزوو ؿوى  ەكە ڕدىام تەوضە ةۆم تۆ 

وو لەوەاڵ سا زە و   نواظانم،   ویف هەض ئەوەم زەوخ ڕ ئە ام كامط و زوو  ،زەةی ێر

نەویؼذر، پاؿان ةە  پێیسەودط ر  نەظانیر و ،دە كی زەضةاضەم ئەو زەیانىوخ كە

ؿێكی ئاػ  یەك زانە زەزض ر ةەنێىان هەضزوو تى ەكەكانیوسا، هواواض كی ىوەك

ج وۆكە  زەوضوةەضەم زەةو  جو ە لە وطەڤ و هەضوی ؿوذێ  لەو ،ل  هە سەػذێر

 .هە ىو زەیتیؼنت

)َصول ی هللا ئەةى هىضەیطە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -٨

خزرويي(ِ ، عِيي(ل   ييدم(ل  خسييودا ِ  ُل يي( ِ  امليييُ  خاتُُّ  وُييِءَ  )إذا  مەض ووىوم َغلَْيووه  َوَػوول َم 
ي ا فيِوُل ُي( اي(ُ  عِيوُلل ليو  املُْن ُر واآلذر الّنِ ُ ، فيِواِ ل ُ( انُ  تِوُل   ل ا الِر
عبييُد هللِا ورسييولُه، خشييهد خ  ا إلييه إا هللاُ وخ   ا عبييدُُّ ورسييولُه، فيِييوا ل وييد انيي(ّ نعلييُم 

 عُيْيَسح له   وءُِّ سبعوَ  ذراع(   سبعَن، أل عُنوُر له فييِه، أل عِي(ُل ليُهل خناَي تِوُل ل ا، أل
ِ، العروِس الي   ا عووليُه إا خ ي ك  ْ  إم خللي فرذءُلما فيِواِ ل مَنْ انُو من، فيِوُل خرِِ
  خللُه إلييِه،  يج عبعثَيُه هللاُ ُين ُ يبعُه ذلياَي، وإ  اي(  ُن(فِي( وي(لل  عيُ  الني(َس عِوليو 

فِلييُ  ُثلييُه، ا خدر ، فيِييوا ل وييد انيي( نعلييُم خنيياَي تِييوُل ذليياَي، فيِيي(ُل لييَرِ(ل الَُِامييي 
َُُعييّ ا  ييج عبعثييُه هللاُ ُيين ُ ييبعِه  عليييِه، فَُيْلَُييام عليييِه، فُخُلييُ  خُيي عُه، فيي  عيي،اُل فيهيي( 

 ەوە، زوو مطیـوذەم ضەؾ وڕ وادە  زوام ئەوەم  طزوویەك زەدوط ذە توۆ    ١)ذلياي 

 ،ةەیەكێكیووان زەودط وور ) ووىنكەض  و ةەوم دطیـوویان )نەكیووط  ،الم ؿووی  ز وو ە

                                         
رماااذل  ەمباااەمەل ئلفلممىناااذی )حساااٍ غرماااب(، ئلمواااەىیظ مل (، ج٢٠٠٧(، ئ ڵًاااى ح ڵواااەو )٠١٧٠جرماااذل )  (1)

 )صح ح  مترمذي(   ئلفلممى ی )حسٍ(ە.
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غەةسم دىام تەوضە  لێیسەپطػ   وی زە ێیر زەضةاضەم ئەو پیاوە؟ زە    زە ێم كە

هی  دىایەك نیویە ؿوایانی دوىایەدی ةێور جو ە  نێطضاو ذی، ؿاهێسم زەزەم كە و

و  غەةووسَوَػوول َم   )َصوول ی هللا َغلَْيووه  لەدووىام تەوضە و ؿوواهێسیی زەزەم كە  ەمووس 

ەكەم ةوۆ ڕ پاؿان تۆ  ،وازە ێیر نێطضاوم دىام تەوضەیە.. پێیسە ێ   زە انعانی كە

ةوۆم  زض ژیوی جێ واكەم  و ةەضمطاوان زەكط ر حەمذا ةاڵ ةەحەمذوا ةواڵ )پوانی و

 مەوە ناوكەػوىكاضم دوا ڕ ضەؿ  زەكط ر، پاؿان پێیسەودط ر  ةذەوە  زە    ةاة ە

 ی   نا ةذەوە، هەض وەكى ةىوك كە زوام دەود وی دۆؿویپێیسە ێ ،هەوا یان ةسە  

دۆؿەویؼذرتی  كەػی ةەناظەوە دەةەضم زەكادەوە.. ئیرت ئە یف ئواوا زەةێور دوا 

ةوىو زە و   توى م  ووڕ ئەتەض زوو  ،ئەو كادەم دىام تەوضە ظی وسووم زەكوادەوە

 ،لێیتىو دە كوی ؿوذێكیان زەضةواضەم زەووخ،   ویف وام ودوۆدەوە، ئیورت نواظانم

ەكەم لو  و و  ز وذەوە )ئە والوالم ڕ سە ێ   زە وانعانی وا زە ێیور ئیورت توۆ پێی

ژ  ، ئیورت ڕ پەضاػوىوەكانی دێكوسە وو ەكەم ةەػەضزا لێ  نعی  زەةێذەوە  دواڕ تۆ 

 .و ئاظاضزا زە ێ ێذەوە دا دىام تەوضە ظی سووم زەكادەوە هەض ئاوا لە ئەؿكەنجە

ازەیەؿووی لەتە ووسا  زا ةەػووەنەزم )حەػووەن  ئەم ظیالوػوو دەةەضانووی لە ) -

ن تنييو  ال يي   عنييد رخسييه وال،هيي(  عيين َيينييه وال ييوت عيين َم(لييه   هێ وواوەدەوە )إ  املييُ 
ليييه، فييي تی ُيين وبييي رخسييه فُِييول ال يي   لييي  ُيين وبلييي  وفعييي اخليي  واملعييرو، عنييد ِر

وادە   ىػوى امن   1)ُدذي، وه ا ُن هي ِه، عِيول الي   فييهل ليي  ُين وبليي ُيدذي 

 ڕەژوو ظەكاخ الم ڕاػوذی و ى ژەكانی لەالم ػەضیەوە زەة  وەكەیسا نڕ لەناو تۆ 

                                         
( ذررەە اااى)ض )اماااناذ، ح ااار(ر ئەر اااانیط )یاااەف  89/ 3(ر  ەيثە اااە )138/ 3ەەاە   اااە رە )طومااا ( )  (1)

 ( ذررەە ى)ض )ح ر(ر.3891 رترغفم و رتر فم( )
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و واكەكانی الم هەض زووقواوییەوە، هەضؿوذێكی  كاضوكطزاضم دێط الم وەپی و

الم ػەضیەوە ةۆ ةێر نى ژەكانی )وەكى پاػەوان  زە ێ  الم   ەوە ض  انییە هوی  

الم  ولە ووالوال  ئوواظاض كی پوو  ة ە رن وور، هەضوەهووا ڕەمذوواضە واكەكووانی دووط كە

 .ناهێڵم ظیانی پێت اخ قاویەوەن هەضیەكەیان زە ێر الم   ەوە ض  انییە و

هووانی دع ەدكوواضم ػووەیسنا غىػووامنی کووىڕم غەمفووان دووىا لێووی ضاظم ةێوور  -٩

ي هللاُ عنه عثم( ُ  )ا(   مەض ىوم ُِ عب ي  جَّ عبِييَّ  يَُيه فِييي ليهل  وءٍ  على وو  إذا ر
، وت اُر الَِء فُب ي ا فِ(لل إّأِ ِ عيُ  رسيوَل هللِا صيلَّى هللاُ  ت اُر اَنََّ، والنَّ(َر ف  تب ي

عليه وسلَّم عِوُلل الُِء خوَُّل ُن،ٍل ُن ُن(زِل اآلذرِ  ، فير   ي( ُنيه فمي( بعيدُّ خعسيُر ، وإ  
مل عْنُج ُنه فم( بعدُّ خشدك ، و(لل وِ عُ  رسوَل هللِا صلَّى هللاُ علييه وسيلَّم عِيوُلل ُي( رخعيُ  

   زەوەػوذا، ڕ وادە  كەػەیسنا غىػامن لەػەض تۆ    ١)نلًرا و ك إاَّ والُِء خفلُ  ُنيه ُ

زەةىو غەضظیان كوطز  كەةاػوی ةەهەؿور و ڕ ضیـی ةەمط ێؼ  دە ظەض زەتطیا، دا

زەكط ر زەتطیر؟ مەض ىوم توى م ڕ ةاػی تۆ  زەظەخ زەكط ر ناتطیر، كەوی كە

یەكە وی   ڕةوىو كە زەیفەض وىو  توۆ  َػول َم )َصول ی هللا َغلَْيوه  وَ لەپێؿە تەضم دىا 

و كێـوەكانی ڕ هەض كەػێ  لەحؼاةادی توۆ  ،قۆناؾە لەقۆناؾەكانی ڕەژم زوایی

داضةىونی لەقۆناؾەكوانی زوادوطم ئاػوان زەةێور، هەضوەهوا توى م ى قىداض ةتێر، ق

زەیفەض ووىو  هەضتیووع هووی  )َصوول ی هللا َغلَْيووه  َوَػوول َم  لێتووىو كە پێؿە ووتەضم دووىا 

 .مەنێكم نەزیىوە لەزیمەنی  طزن دطػ اكرتةێرزی

                                         
(، ئلمواااااەيڵ مل )صاااااح(ح  مترماااااذي( ٠٣٣٧(، ئ ڵًاااااى ماااااەیل )(، ئلفلمماااااى ی )حساااااٍ غر اااااب٣٢١٨جرماااااذل )  (1)

 ( ئلفلممى ی )حسٍ(.٠٨٧٨)
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اوەدەوە  زەمەض وىێ  ڕ یەكێكە لەوانەم ضیىایەدەكەم لەهانییەوە تێ ضەظی  )كە   

هانی مەض ىوم  تى م لێتىو جاض   ػەیسنا غىػامن دوىا لێوی ضاظم ةێور لەػوەض 

 :ە ؿیػطەم زەمەض ىوڕ    ئەم ز ڕ تۆ 

ن تَيُج ِمهنا تَيُج ِمن ِذي َعظميَ  )
ِ
ّّن ل آأذاُُلَ انِجیا     فَا

ِ
ّل فَا

ِ
  ١) َوا

َُيرَّ   لێیان ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە ئیت ى غەةتاغ دىا -١١ َُِّ  َرسيولُ  ) )َصيلَّی هللا َعَلْييِه  ا
يييَرْعِن،َوَسيييلََّم   ييي(لَ  علَيييى وَيبيْ َُّييي( لييي ال َف ييي(َ  ا  إنيَُّهمييي( :فَِ ييي( عُيَعييي ََّاِ    َابِيييٍ ، خ لَيُيَعييي ََّاِ ، ُو
َُِّه اثْينَيييْنِ،  َعْسييَُِىُ  َُّيي( ليي ال َف يي(َ  ََيِْشييي النَِّميَمييِ، ألَّ َدَعيي( بَعِسيييٍ  َرطْييٍ  َفَشيي يين بَيْولِييِه، وَخ ُِ

َبَسيي(    ٢)فَيغَييَرَس علَييى ليي ا واِ ييًدا، وعلَييى ليي ا واِ ييًدا، ألَّ ويي(َلل َلَعلَّييُه خُيَيَّييُ  عْنهميي( ُيي( مَلْ عَيييْ

زا دەدیفوی ةوطز، ڕ ةەالم زووتوۆ  َوَػول َم )َصول ی هللا َغلَْيوه  وادە  پێؿە تەضم دوىا 

ةەزییووسم  ،ە ئێؼووذا ئەؿووكەنجە زەزض وو ڕ مەض ووىوم نیـووذەجێیانی ئەم زووتووۆ 

ةەزیووی،  ،لەػووەض ؿووذێكی تەوضە ئەؿووكەنجە نووازض   ،نیـووذەجێكان دۆیووان

 یەكێكیان زووظ انی لەنێىان دە كیسا زەكطز، قؼەم ةۆ ئەم ،لەػەضؿذی تەوضەیە

پاؿووان زاوام  ،ان دووۆم لە یعكووطزن پوواك ەزەكطزەوەو ئەو زەةووطز، ئەوم دطیـووی

هێ ایان كىضزم ةەزوولەدەوە و لەدێكیوانی لەػوەض ئەم  م كطز، كەڕ لقەزاض كی دە

مەض ىوم، ئەم لقە زاضانە  ەكەم دطیان وڕ ەیان زاناو لەدەكەم دطیان لەػەض تۆ ڕ تۆ 

 .یان لەػەض ػىوك زەكەنضو ئاظا م زە ێ   ئەؿكەنجەڕ دا ئەوكادەم ةەدە

                                         
و ەەض )ئەگەە رەكزضاەكا ە گا   ذرە اا  ایاە ئەور ذەااەر رەك ماێ گە ئ ەڕااە گەوەر ذرە ا  ىوداەر ئەگەە ناا   (1)

 گى انگ و نیە  ىەاە  یە(.
 (.٧١(، جرمذل )٢٠(، ىلزە ڵ )٣١(، ئلبى  وو  )٣٩٣(، مىزد ه )٣١٥٣بىوەمل )  (9)
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)َصول ی هللا دادىو غائیـە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -١١

ييييييييييييْغطًَ،، ولَييييييييييييْو   لِْلِييييييييييييءِ  )ِإ َّ   مەض ووووووووووووىوم َغلَْيووووووووووووه  َوَػوووووووووووول َم  َُ
ًي( خ د   ا(  ِِ ْنه(، َ ْنهي( َ َ( ُِ ەوؿواضم ڕ  و  تۆ ڕ وادە  هە وىو تۆ   ١)ُعي(ٍذ  بْينُ  سيعدُ  ُِ

 .زەةىو سم کىڕم  ىغاظئەتەض كەػێ  ل  ةەزەضةىوایە، ػەغ ،هەیە

)َصيلَّی هللا َعَلْيييِه )خ َّ النييّبَّ   لێیووان ضاظم ةێوور زەتێووڕ ذەوە ئیت ووى غەةتوواغ دووىا -١٢
 وليييييييييييييييو و(ِعيييييييييييييييد  عليييييييييييييييى ويييييييييييييييءُِّ  ُعييييييييييييييي(ذٍ  بييييييييييييييينَ  سيييييييييييييييعدَ  عيييييييييييييييوَت َدفَييييييييييييييينَ  َوَسيييييييييييييييلََّم 

ُُييمَّ  ُعيي(ذٍ  بيينُ  َسييْعدُ  لََنَبيي( الِييءِ  ُسييرَل،ِ  خوْ  الِييءِ  فُنَيي،ِ  َُيينْ  خ ييد   َ َيي( لييو ويي(لل َُييمًَّ، ألَّ  ولِييْد 
م دىا لێوی ضاظم ةێور ظ وادە  پێؿە تەضم دىا ػەغسم کىڕم  ىغا   ٢)ُخْرِذيَي َعْنيُه 

مەض ووىوم  ئەتەض كەػووێ   ەكەم زانیـوور وڕ لەػووەض تووۆ  ،ناؿوور )زموو  كووطز 

زەضةاظ ةىوایە حەمتەن ػەغسم کوىڕم ڕ ، یان لەكێـەم تۆ ڕلەداقیكطزنەوەم تۆ 

و پاؿووان ؿوولی كووطزەوە  ەؿوواضم زاڕ ەكەم ئەویووف تۆ ڕ  ىغوواظ زەةووىو، ةەاڵم تووۆ 

 .لەػەضم

)َصول ی ػەملانی ماضػی دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -١٣

يهِ   مەض وىوم هللا َغلَْيه  َوَػل َم  َُِّ ذي   ُين صيي(ِت َشيْهٍر ووي(ُِ ين  ،)راُط عيوٍت   سيبيِي ا ُو

                                         
( ئلفلممىنااااذی )مزااااًە ه صااااح ح(، ٣/٥٩٩ئلحاااانل  )بەزااااًە  ی اااا (، جلبلڕل مل )مسااااً  ەناااار( بلژمااااەمە )  (1)

 ( ئلفلممىنذی )صح ح(ە.٣٠٨١ئلموەىیظ مل )صح ح    ەمع( بل ژمەمە )
بلژمااەمە جلبلم يااڵ مل ) وزااط(     ەفلممىنااذی )وإزااًە  میەمااه  مثکااەث(، ئلموااەىیظ مل )صااح ح    ااەمع(   (9)

 (  ەفلممىنذی )صح ح(ە.٥٢١٣)
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وادە  ػەن ەضنـووی ی یەك    ١)عييوِت الِي(ُييِ،  ُيي(َت فيييِه ووييَي فُنييَ، الِييِء وَُّنِّييَي لَييه عملُييُه إم

هەض  ،ؿووەو نووى ژم یەك  انوو  ڕەژ لەپێ وواوم دووىازا ووواكرتە لەڕەژووتووطد  و

 پاض عضاو زەةێور و ڕذ ە )كێـەكان م تۆ یكەػێ  لەػەن ەض نـی یسا مبط ر لەم

زەةێر دا  و نەؿىوازا پێـرت زەیكطزن هەضوا لەتەؿە و كطزەوە واكەكانی كە كاض

 . ەخڕەژم قیا

ةوىو دوىا   ەتووە )پێـەوایەكی تەوضەم داةیػی ە، قىداةی دادىو غائیـوە -١٤

 ان پطػوی )ئیت وى غوى ەض دىالێیوان ضاظم  لێی ضاظم ةێر  زەمەض ىێ  لەغتسهللا

 رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ  ةێوور  كە وووی زەمەض ىویوور زەضةوواضەم ئەو ئووایەدە

دووووىازا كووووىژضاون ئەوانەم لەڕ ووووی  وادە  وانەظانوووو  كە ٤٩٬آ ل معرررران   َّزيمنزن

  .... طزووة 

زەضةاضەم )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم  مەض ىوم  ئێمەؾ پطػیاض ان لە پێؿە تەضم دىا 

يْو،ِ    )َخْرَواُ ُهيمْ   كطز، لە وەاڵ سا مەض ىوم َُُعلََِّي،  الَعيْرِش،  ُذْ يٍر، طَيْ ٍ  َِ َي( وَيَن(ِدعيُي  َُ
ََْت،  َُ َشيي( ييَن اََنَّييِ، َ ْييي ََِن(ِدعييِي، فَيي(طََّلَ  إليييِهم رَبيكُهييُم اطَِّ َعييً،، َتْسييَرُح ُِ ألَّ أتَِْو  إم تِليياَي ال

َن(،  َُ ِشييايْ ييَن اََنَّييِ، َ ْييي يي(َلل لييْي َتْشييَُيُهوَ  شيييًا(ا ويي(لوال َخ َّ شيييٍَ َنْشييَُِهي َوَحْييُن َنْسييَرُح ُِ فَِ
يي( رََخْوا خنيَُّهييْم لَييْن  َُييرَّاٍت، فَيَلمَّ ، فَيَيَعييَي ذليياَي  ِييْم ثَييَ َث  يين َخْ  ُعْسييرَُلوا، ويي(لوال   َراِّ رَُاييوا ُِ عُيُيْ

َُيَ    نُرِعُد َخْ  تَيُردَّ َخْرَواَ َن( ِْ ََ  جَّ نُي َس(ِد ِْ َُرًَّ  ُخْذَر،، فَيَلمَّ( رََخ، َخْ  لييَ  ُيْم    َخ َسبيِلاَي 

                                         
( بل ٠٩٠٢(، ەمواااااەىیظ مل )صاااااح ح  مترماااااذي(   ئلفلمماااااى ی )صاااااح ح(ە، مىزاااااد نیظ )٠٣٣٥جرماااااذل )  (1)

اااَ  ملفااا ل ی اااەو ڵ ێێًاااەوملجلوەی 
َ
 ٍ اااٍز   َ ااا  ٍ ٍ َ
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 َااا  
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يي،  تُرُِاييوا  َِ لە ػووی ەم ةا  ووسەم ػووەوظزا كە  وادە  ڕەحووی ئەو ؿووەهیسانە وا   ١)َ (

ایتەدیووان هەیە و ز وو ەوە ةەغەضؿووی دووىام تەوضەوە دووۆ هە سەواػوو ، جێ ووام د

زەو ، هەض كادێ  ویؼذیان ةام ةا ی دۆیان لەةەهەؿوذسا ئواوا  ةەةەهەؿذسا ز   و

 و ةەغەضؿوی دوىام تەوضەوە ئواو عان زەةو  و زەزەن، پاؿان ز  ەوە ئەو جێ ایانە

ەپطػوێر  حەظ لێیوان ز دىام تەوضە جاض و  دۆیوان نیـوانسەزاخ و ،زەحەو  ەوە

 ئێمە ئواوا هەض كواخ و حەظ لەوی ةكەی ، كە لەوی زەكەن؟ زە ێ   دىایەتیان جا

زەوی ؟...  ػ  جاض دىام تەوضە ئاوا  هەضؿێىەیەك مبانەو ر ةەةەهەؿذسا ز ی  و

زاواكاضییەك دەقسیم زەكەن، زە ێ  دىایە  زەظان  وەل اكط   دا لێیان زەپطػێر، كە

یذەوە ةۆ جەػذەكاوان ةەی ەوە ژیوان دوا جواض كی ڕێتیان زە انەو ر تیاوان ة 

ان یدىام تەوضە كە زەةی ێر هوی  پێساویؼوذیەك ،دطیف لەپێ اوم دۆزا ةكىژض ی 

 .ر ڕ سەتەیاننییە لێ

)وتِيييييييييييرُ    زا ئە ەؾ هوووووووووووادىوە  مصدط ووووووووووو)لەضیوووووووووووىادەكەم  -
ييييين( وييييد خ  وَتييييءُُّ  السَّيييي تَ  نبيَّنيييي( يييييَ  رَُ و ان وادە  زەؿووووذىاظی  ػووووە   ٢)عنَّيييي(  وُر

 .لێامن ضاظیتىون اظی  وڕ هەوا ی ةسەیذ  كە ئێمە  ێ یر ویةەپێؿە تەضەكە ان ة ە

)َصول ی هللا َغلَْيوه  ئەنەغ دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دوىا  -١٥

نْيَي(، َولَيهُ   مەض ىومَوَػل َم   يَ  ِإَم اليدك َنََّ،، َيُِي ك َخْ  عَيْرِِ َْ َُ( َخَ د  عَْدُذُي ا َُي( َعلَيى اَ ْرِ(  )
َُرَّاٍت، ِلَم( عَيَر، ُِن ََُي َعْشَر  ِْ نْيَي( فَييُي َ  ِإَم الدك ٍَ، ِإاَّ الشَِّهيُد، عَيََُمنَّ َخْ  عَيْرِِ ْن َشْي ف يي  ُِ

                                         
 ( بلملف ل ی ەو ڵ ێێًەومەىلجلوە.٣٣٧٧( و ئ ڵًى مەیل )٢١٠٠(، ێلموەێە جرمذل )٠٨٨٧مىزد ه )  (1)
 ( و  فلممىنذی )حسٍ(ە.٢١٠٠جرمذل )  (9)
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ةەقەزەض هەض ووی  وادە  هی  كەػێ  نییە كە وىوةێذە ةەهەؿوذەوە و   ١) الشيه(د 

 ،وە ةوۆ زنیوا، جو ە لەؿوەهیسحەظ ةكواخ ة ەڕ وذە لەزنیازا هەیە ؿوذی هەةێور و

ئاوادەدىاظە ة ەڕ ذەوە ةۆزنیا دا زەیانجواضم دوط لەپێ واوم دوىازا ةكوىژض ذەوە... 

 .کە وەنێ  ڕ عم لێ یطاوە وىنكە زەةی ێر كە

َُِّ   غەومی کىڕم  الی  دىا لێی ضاظم ةێر زەمەض وىێ -١٦ )َصيلَّی )َصيلَّى َرُسيوُل ا
نَ ، هللا َعَلْيِه َوَسلََّم  ِِ ْن ُدَع(َِهِ َعَلى  اللَُّهمَّ اْغِيْر َلُه، َواْرَحُْه، َوَع(ِفيِه، َواْعيُ   : "(زٍَ  َفَيِيْلن( ُِ

ييَن اخْلَطَي( َ  ِِّيِه ُِ ، َواليثيَّْلِج، َواْلبَيييَرِد، َونَي َِ ُُْدَذلَييُه، َواْغِسيْلُه ِاْلَميي( يْ    َاَميي( َعْنيُه، َوَخْايرِْت نُيُ،لَييُه َوَوسِّ
َِّيييى الثيَّيييْوُا اْ َبْييييَيُض  يييْن َخْلِليييِه، عُينَي يييًرا ُِ يييْن َدارُِِّ، َوَخْليييً  َذييْ يييًرا ُِ َنِ ، َوَخْبِدلْيييُه َدارًا َذييْ يييَن اليييدَّ ُِ

يْن َعيَ اِا النَّي(ِر   وي(ل  َِيْءِ، َوُِ يْن َعيَ اِا اْل َنَّيَ،، َوَخِعيْ ُُّ ُِ َْ يِه، َوَخْدِذْليُه ا ِِ يْن َزْو ًرا ُِ ( َذييْ ًِ َوَزْو
 ََ )َصوول ی هللا وادە  پێؿە ووتەضم دووىا   ٢)(َذلِيياَي اْلَميِّيي َ  عييو،ل َ ييجَّ َ َنيَّْيييُ  َخْ  َخُاييوَ  َخ

و  ةوۆم كوطز زوغایەم كە  طزوویەك كطز، لەو نى ژم جەناظەم لەػەضَغلَْيه  َوَػل َم  

 دۆؿوتە و یئەوە ةىو كە مەض ىوم  دوىایە تیوان لێو ،كطزانلێیەوە لەةەض  ئێمەؾ

 ، عم  یىانسض ذی لێت وطەدىایە تیان ض  ،لەػعاخ الیسە ،تىوضەةضوحمی پێتكە، لێی 

لە تىناحەكووانی  ةیـووۆ، وا و دەضظە و ةەمووط ةەئوواو جێووی ةەضمطاوانووی ةۆػوواظكە و

وەپە وی پواك زەكوط ذەوە، دوىایە  زاؿۆضە هەض وەكى كە پۆؿاكی ػونی لەوڵو  و

و كەػوىكاض و هوا زەن انێو   تیان  ا ێكی ةۆ زاةی كە لە وا ەكەم دوۆم وواكرت

 هاوػووەض كی ةەنؼوویتكە ووواكرت  وو هاوزەن ووانی دووۆم ووواكرت لەكەػووىكاض

                                         
ی ااااەو ڵ  ( بلملفاااا ل ٢٠٣١( و ىلزااااە ڵ )٠٣٠٢( و جرمااااذل )٠٨٧٧(، ێلموەێااااە مىزااااد ه )٣٨٠٧بىوااااەمل )  (1)

 ێێًەومەىلجلوە.
 ( بل ملف ن ڵ و .٩٣٢ىلزە ڵ و جرمذل، مىزد نیظ )  (9)
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پەنایوسە و لەئواظاضم ئواتطم ڕ و ئاظاضم تۆ  لەئەؿكەنجە لەهاوػەضەكەم دۆم و

 .زەظەخ ةیناض عە.. غەون زەمەض ىێ  دۆظتەم زەدىاػر    ئەو  طزووە ةىو ایە

)َصول ی هللا َغلَْيوه  ئەنەغ دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دوىا  -١٧

يَن الَعْبييِ، والَ َسيِي، واَُييْهِ واَُيَرِت والُبْخييِي،   ەیفەض ووىوزَوَػوول َم   )اللَُّهييمَّ إّأِ خعُيوُذ بيياَي ُِ
نَيِ، املَْييي( واملَمي(ِت  ين ِفُيْ َِْءِ، وَخُعوُذ باَي ُِ وادە  دىایەتەیوان   ١)وَخُعوُذ باَي ُِن َع اِا ال

پیؼوكەیی،  وپیطم  دە مە ی، لەدطػان و ػؼذی و پەنازەتطم ةەدۆ لەة  دىانایی و

، پەنازەتطم ةەدۆ لەهە ىو ڕئاظاضم تۆ  ئەؿكەنجە و لە دىایە تیان پەنازەتطم ةەدۆ

 . طزن میذ ەیەكی ژیان و

)َصول ی هللا دادىو غائیـە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -١٨

رت واملغيرت، )اللهيم إأ خعيوذ بياي ُين ال سيي واُي  لەزوغایوسا زەیفەض وىو َغلَْيه  َوَػل َم 
يين شيير فُنيي، الغيين  يين فُنيي، النيي(ر وعيي اا النيي(ر، ُو يين عيي اا الِييء، ُو يين فُنيي، الِييء، ُو ُو
ن شر فُن، اليِر، وخعوذ باي ُن شر فُن، املسيح الدِ(ل، اللهم اغسيي عيا ذطي(    ُو
مبيي(َ الييثلج والييءد، ونيي  ولييّب اميي( نِييي  الثييوا ا بيييض واعييد بييا وبيين ذطيي(   اميي( 

وادە  دووىایە تیووان پەنووازەتطم ةەدووۆ لەػؼووذی    ٢)شييِر واملغييرا اعييدت بيين امل

لەمیذو ەم ئواتط،  ڕ، لەػعام تۆ ڕقەضظاضةاضم، لەمیذ ەم تۆ  لەپیطم و  ی،ودە مە

 ،ػا انی ظەض ژانی ئاتط، دىایە تیان پەنا ةەدۆزەتطم لەمیذ ەم  ا ساضم و و لەػعا

                                         
(، ئلحاانل  ٥٠٩٥(، ىلزااە ڵ )٢٠٨٥(، جرمااذل )٠٥٠١(، ئلبااى   وو  )٣٧١٣(، مىزااد ه )٣٢٣٧بىوااەمل )  (1)

(٠٢٧٨٣.) 
 (.٠٥٠٢(، ئلبى   وو  )٥٠٣٣(، ىلزە ڵ )٢٠٩٥(، جرمذل )٥٨٩(، مىزد ه )٣٢٣٨بىوەمل )  (9)
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... دوىایە تیوان ، لە دطاپەكواضم میذو ەم زەججوالهەژاضملەدطاپەكاضم میذو ەم 

ةـووۆ، ز ووم دوواو   كەضەوە هەڕووەكووى كە  و دەضظە تىناحەكووانم ةەئوواوم ةەمووط

تىنووا  ئەوەنووسە  پۆؿوواكێكی ػوونی پوواك زەكەیووذەوە.. دىایەتیووان نێووىان  وو  و

 .ڕەژئاوا زووضكەضەوە ةەقەزەض زووضم ڕەژهەاڵخ و

ەػەلەم زوام ػەضنجسان لەم زەقانە زەة  هەض دەئكیس لەوە ةكەی ەوە كە ئە ە     

 ەػەلەیەكی زیسودێڕوانی ی مەلؼەمی نییە  ،كاضوكطزەوە ئەنجا سانە ةاوەڕهێ ان و

كطزنوی ڕاوةۆووىون ةێور لەػوەضم.. هەض كەػوێ   ڕو ئوا ىتۆ  قاةیلی  ىناقەؿوە

ةاوەڕم ةەدىام تەوضە و ةەپێؿە تەضم دىا هێ اةێر، هەض زەةێر ةواوەڕ ةەم ةاػوە 

ئێمە ةاوەڕ وان ةەدىانوام ةو  ػو ىوضم  وىنكە هەض لەػەضەداوە ،نازیاضانە ةهێ ێر

ةوۆ ئوێمەؾ ظەضووضم نیویە  ،ػوەدر نیویە دىام تەوضە هێ اوە كەهی  ؿذێكی ال

ةاوەڕەؿوسام كە  و ووۆنە؟ لەو وەنوس لەهە ىو ؿذێكی جیهانی نازیاض ةنطػوی  كە

 ،ةطزن و ضەزز و ةەزەلی ئەم ةاػوانە و هێ ان و كادێ   ىػى امنان كەود ە  ىناقەؿە

كەتى وان و زوو  ،زی وساض ذییان ػوەدەی كەوخ وەڕیوان كعةوىو، كەكادێ  كە ةا

ز ییان دێكەوخ... واضەػەضم ئە ەؾ ظیادط ضەووىون نیویە ةەةاػوەكانسا، ةە كوى 

)َصول ی هللا ةەناػی ی ػەضڕاػذانەم دىام داكى پاكە، ةەناػی ی پێؿە وتەضم دوىا 

یواوەضانە پێوىەم  خ و... هەض كەػێ  دىاویؼوذانە زیو ەكەم وەضتوط  َغلَْيه  َوَػل َم 

لەم ةاػوانەزا  پاةەنسةىو، پێىیؼذی ةەضەوىونی وەاڵ وی ئەو پطػویاضانە ناةێور كە

و ػوەنەز و ووۆنیەدی ؿوەضحیان   ەتەض پطػیاض لە انوام وؿوە ،خ زەكط ذەوەى ق

یەقی ی ةەػیفادی ة  ػو ىوض  و زەنا كە ئەو ةاوەڕ ،ةكاخ كە كە ێ  الم ئا ۆظة 

 )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم پێؿە یەضم دوىام  ەیە وپاك ه و ة  و  ەم دىام داك و
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ئیرت زەة  ئەم ةاػانەؾ قتىوڵ كواخ كە ةەقىضئوان  ،ةەڕاػذ ۆدطی   طەڤ ظانیىوە

 .وػىون ەخ ػەملێرناون

ووم یەك ڕ ووەو ڕ  ووع وەكووى زوو ئووى مەد  ڕ یوواوەضانی ةە وووىونەم ئووێمە و   

ظانیىیووانە  ەدطػووییەكە  ئى مەدێكیووان كە ئەوانوو  ،ةووىوة ەوە كاضەػووادی زژواض

ئووى مەدی  ،ووم وەػووذاونەدەوە و ةەػووەضیسا ظاڵ ةووىونڕ لەكى ووىە ز وور ضووەو 

 ؿویكاض  ەػەلەكە و لێكسانەوە و  یقىو  ئێمەؾ كەودۆدە  ىناقەؿەیەكی ظەض و

 و دووا كاضەػووادەكە ةەػووەضیانسا هووادىوە ،ةاةەدەكووان ةەزەلووی ةوواغ و و زو ضەز

 .نەمەوداون دىام تەوضە پەنایساون و ض انسوونی،  ەتەض كە ێكیان نەةێر كە

لەض  ووام ػووەنەزم ػووەحیەەوە  زەم ػووا هووۆ دە كیوو ە ةووائەوەم كە نازیوواضە و   

وەكوى دوۆم  ةوا ،پوێامن تەیـوذىوە)َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم  لەپێؿە تەضم دىاوە 

 ،دەػلیمی ةی ، ةا وۆنیەدیەكانیـویان نەظانوی  ةاوەڕ ان پێی ةێر و وەضیت طی  و

 . ی دىاناػییەڕ ڕاػذە اوەڕهێ ان پێیان جەوهەضم ئیامن ودۆ ة

ةەئی ؼوان هەض ؿووذێ  لەم حەقیقەدوانە زەةیؼووذێر  لێكوۆ ەضەوەم پاضػووەن  و   

 :زەةێر ةاوەڕم پێی پذەودط

 ووطەڤ  هەنووس   زەنوو  هەیە ئوواژەڵ زەیتیؼووذێر كە نەویؼووذە كە ئەوە ةە وو ە -

ە كووووى لەجووووۆضم ة ،نایتیؼووووذێر، نەك هەض لەةەض زووضم دوووواوەن زەنوووو ەكە

ؿووەپۆلەكانی، وووىنكە  ووطەڤ وەنووسی  جووۆضم زیوواضیكطاو لەؿووەپۆلی زەنوو  

تەكەدطیوان تەوضە دوط  ،زەةیؼذێر و لێكیان جیازەكادەوە، ةەزەض لەو جۆضانەیوان
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ناةیؼذێر.. ئەو كەػانەم داوەن ئەػپ و ئێؼرتن زەظانو  كە ئەم جوۆضە ئواژەاڵنە 

 ، وورڕ و ڕەمذاضیووان زەتۆ  نػووذان هە ى ؼووذە زەكەڕو تۆ ڕ زەتەنە نعیوو  تووۆ  كە

 . نا ەیان ةێر وىنكە ئەوان زەؿێر تى یان لەئاظاضم  طزووەكان و

ئەو زیاضزەیەؿوی  ،هەض كەػێ  دە كی جیاواظم لەكوادی ػوەضە ەضتسا زیتێور -

و پیاوواكوان لەحوا ەدی تیوان  و ػویفادی ئیامنوساض ػیام حاڵ و دێتی ی كطزووە كە

دطاپەكاضانوسا..  ماػو  و ػویفادی ةێوسی  و اڵ وػویام وحلە ەكێـانسا ظەض جیاواظ 

 .ا هە  ەتطەؿیان جیاواظییەكانیان حاالزوام  طزنی هەض زوو  پێف  طزنیان و

ن ایووئەهلووی جیهاز دوواةیػی  و ضان وەزیطاػووەم  ێووژووم یوواو  ئەو كەػووانەم كە -

و  ووطزووم  هێ ەض لە واقیػوی هەنووس   كووىژضاوڕ كوطزووە ةەػووەض هووادی ػەضػووى 

ػوووەض لەنوووىێ  كە لەزوام زەیوووان ػووواڵ  طزنیوووان كەنەوەڕ  ىػوووى امنسا زەتێووو

دەض ەكانیانیان زیىوە، ئاػایی نەةىوە.. هەیانتىوە هی  ؿوذێ  لەجەػوذەم كە وی 

ةۆتەنیـی نەكطزووە... هی  ناووەیەك لەواڵدوی  ىػوى امنانسا نیویەكە  ،نەكطزووە

ەكی ویط  اةێذەوە... زاػذان وڕ زە اوزەم نەیان ێ زەیان ةەػەضهادی وایان نەزیتێر و

 .دەیا یف نی 

 پواضاو وڕ ػوااڵنیف هەض وەكوى دەودوىو دە هەیە كەزوام  ان  و وەنسەها الؿە

زوام  ئە ە جووو ە لەةوووۆنی دۆؿوووی ؿوووەهیس، پوووێف زمووو  كوووطزن و  ، ١) ووواون

 .هە سانەوەؿیانڕ تۆ 

                                         
   ىاااااااا مالل زاااااااال  پێطاااااااانلمگل بااااااااىومٍ ملبلمەل کلێلو ىااااااااەيڵ  ەمو ڵەل زاااااااادێنەيڵ  ٢/٠٩٩٠مل مااااااااەىگڵ   (1)

ااااااەيڵ بلەاااااااش وەزاااااااخەبىومًلوە، ىلك بل ئىمێااااااا ل ضااااااا ەى يڵ، بلێ اااااااى بلئىمێااااااا ل  )ملکلمەاااااااىکلوە(،  ژل جەىالەا
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پیاوواكان زیىیانە لەحواڵ  ةەػەضهادی حەقیقی هەیە كە زەیان حااڵدی واقیػی و   

  زەمەض وىێ )َصل ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم پێؿە تەضم دىا  ،ەخةاضوزەدی ئەهلی ةەضظ  و

َِ    ولييوِب م وتَيَ،عكييدُام  ييرك ُ  )لييوا  ەو ەئ ضەة ەل ضەتەوادە  ئ  ١)خ َييُ   ُيي( َلسييِمْعُُمْ  ا ييدع

 دوانەو ەئ ەو ەئ نەةوک ضەػوەل مازیوظ ەمو قؼو رێوة یقوەلەق یدىوؿو ذان ز ةاەن

 .ؼذمیتەی   ز ەک ؼریةەز

                                                                                                        

 

ێ  مساخلفە  و وسخٌ ەو جە  مەىکتر بکلىل زدێنەيڵ و ولێ  بخى ىٍ  ەمچاٍ..  وو بر ماەو  ا  ضالێ   باىو )ضا

و ەەك  ر   م  ٍ )ەىزنەو( ێلێل يڵ(، جلممڵ ێلم ووک ەو کلوجواىوىل ئەزاتی بلمە لەاڵ  وژماٍ و ىلجاى ىر  

جلمملەەى ەو بدێنارێخلوە  و وە.. و ضا ە ٍ..  و ل مەىا  و قساىم ەاەك زال   ل ئاەمدڵ ە ملگلڵ باەوکه و چلىا  

ااەك زااال    مل وومەوە بل باااەوکه و پیرێاااا   چاااىوىل ى م اااڵ ىاااەوچلکل کل ڕەباااە لل زاااىێەل ە ر  اااا  ااا     ىر باااىو، ەا

ئەو يڵ وجوىو کل ئە ملو ضىنًل   ل.. ئاەو ىیظ چىوباىوىل الل ئلفسالمل بلمێرساوی ضاىنًلکل و ووجوىوماەو پاێظ 

اااەبر ل ئلفساااالم وجوااااىول ضاااااى و  مەىاااا  و ى ىنااااك  وو ضااااى ىنەو م اااارە   ەااااىژم و، ێااااەجىومٍ بااااد مل خلەەى ااااەو، ەا

ێطنلمگل.. ملمەو قسال لك و ملو قسال لك  و یاەم وجواىول ێلم ووک اەو ىلبىوو )مىولممب( بىوو، و جل پ

مىولممااااب بااااىوو، بل ە مااااىولمم ی ەااااىم  ىلبااااىوو، بلێلمحااااەڵ  و ەااااڵ جلممااااڵ ێلم ووک ااااەو  ەمێێًااااەبىوىلوە، 

اااااەك  اااااار   ماااااا  سی مەحنلحااااااڵ  زااااااوحەو ن ێلم ووک ااااااەو ێاااااا   ىلضااااااێى بىوو، جلندااااااە ەىىێااااااك مل  ااااااىن الل ەا

ااااااااەبر ل ئلفسااااااااالم ڵماااااااااەجر  ەمبەمە اااااااااەيڵ  مووزااااااااادوىوبىو، کااااااااا وە  ئلفغەىی لکلضااااااااا ەو ملگلڵ  فاااااااااٍ کر باااااااااىو.. ەا

پرزااایوىوو، بەوکیطاااه پێااای وجواااىو، ون ێلم ووک اااەو پێطااانلمگلل بااا ووجًلوەل ئیسااارمیو و ئلوە اااەو ) ااار  

اااەيڵ بااااد ڕناخساااادوىوو جااااە م لمل ااااا  اااەبر ل ئلفساااالم بلڕناااا ەوە جلمملەا  ماااا  ٍ(ە مل ئلفغەيسااااخەىلوە ێااااەجىوە.. ەا

ظ بلزااااال ەمەل زااااالمبەڵل ودماااااەو گل ەىااااا بىومەو..  لکێاااا  ملێەوڕن اااااەيڵ باااااەوکه  ە اااااىوث ئلفسااااالمەکل وااااى مێ

ىاااەوچلو يڵ  اااار   ماااا  سی مااااەا کاااار ووە و ووجااااىنتی بلڕ زاااتی ئلمااااەىل ضاااالێ  ل وااااى و، بل ە بااااەوکه جلئا اااا ل 

 ململ ىلکر ەوە.  
 (.٣٣٣٩٣( و ئلحنل  )٣٠٥ئ ڵًى مەیل )  (1)
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ئیامنووی  هەیە كە ئوویامن ةەهێووع دووط زەكوواخ... ةەاڵم كەػووێ  كەظەضةاػووی وا 

ادە تونە ةێور و ةەهێعدوط)َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػول َم  ةەمەض ىوزەكانی پێؿە تەضم دىا 

یەقی ، ةەم ةاػانە هەضناتاخ... پێىیؼوذە  وىضاجەغەم ةواوەڕم دوۆم ةكوادەوە و 

 وە ڕەمذواض كە لەیواوەضان وئیامنی نىێ ةكادەوە... قەیسم وییە دۆ ئیامن نوى كطزنە

ػوویطە و   ەلەكووىودی قىضئووان و  یدوواةیػی ەوە هووادىوە كە ةە ػووەڕەنجسانی قووىو 

 .ژیان و ػىون ەخ زەةێر، لەتەڵ وضز ػەڕەنجسانی تەضزوون
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 بڕگَی شَشَم  

 :حاڵی مرۆڤ  وای زیيدووب:وهَوە

انی یەكێو  لەدەوەضە ػوەضەكیەك ئێؼذا تەیـذىی ەدە ةاػوی ڕەژم زوایوی، كە    

 ،و ووۆنیەدی وىونەناویوان پێف ئەوە ،نیـذەجێیانێذی زەظەخ و ةاػی ةەهەؿر و

لەتەڵ ظنجیطەم ڕووزاوەكوانی، هەض لەزەػونێكی حەدەوەدوا ووىونە ةەهەؿوذی 

 ییوىونە زەظەدی زەظەدیوان، ةو  ووىونە نواو دەمؼویالدی ضاجوى  ةەهەؿذیان و

نە ێ ێوور  ەةاػووێكساؿەضغ اػووانەوە كە هەض كادێوو  زەقووی ػووەملێرناو ل ظانایووان و

زەؿووێر  نوواكۆكی ػووەضهە سەزاخ.. لێطەؿووسا هەض زەە زەهێ یوو ەوە و ضاجووى یی و

 ةەغ... ئەم زەقووانە زەكەیوو  ةەزوو وؿووەم تطانووی هەنووس كیان ؿووەض  ةكەیوو  و

ەةاػووی ةەهەؿوور وزەظەخ،  پووۆلەوە  یەكەم ةاػووی زەػوونێكی قیووا ەخ دووا تەیـذ

 .انحا ی زانیـذىانی زەظەخ و زووەم  ةاػی ةەهەؿر و

 :د زەخ یان بەهەع  گەیغتنە تا قیامە  دەصپێكی یەكەم: داڵی

 قیامە : ڕاگەیانێنی صەرەتای -١

 ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  دىام تەوضە زەمەض ىێ 

زەكط وور ةە  یەكە ی جوواض مووىو وادە  كە ٩٫الزمررر   َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه

لێیانسەزاخ    لەوكادەزا ةطوػكەظەویسا زەة كەزا هەض وی لەئاػامنەكان و ١)ناڕەكە

دووووىام تەوضە لێیووووان ةەزەضزەكوووواخ )وەكووووى  زە ووووطن،  ەتەض ئەوانەم كە و

                                         
 گلومەل  ە ل، وەەى ڵوڕىە فىول پێ    ەکرنذ. کلڕەىەی ملئلزا   قدچا  (1)
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پاؿووان ةەمووىوم زووە جوواض هەض هە ووىو  ووطزوویەك  ،دع ەدكوواضانی ةەهەؿوور 

وووواوەڕوانی  ظی وووسوو زەةێوووذەوە و لەػووواحەم  ەحـوووەضزا كوووۆ زەكوووط  ەوە و

 .واضەنىوػیان زەكەن

)َصل ی هللا َغلَْيه  ظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا ئەةى هىضەیطە دىا لێی ضا -

وييي خربعيوَ  عوًُي(ا وي(ل خبيو لرعيرَ ل خبييُ ،  ،)ُي( بين النيخُين خربعيو َ   مەض وىومَوَػل َم  
 َِ ويي(ُلوال خربعييوَ  شييهًراا ويي(َلل خبيييُ ، ويي(لوال خربعييوَ  سيينً،ا ويي(لل خبيييُ ، أل عنيي،ُل ُيين السييم(

َ  فينبُيييوَ  امييي( عنبييي ُ  البِيييُي،ولي  ُييين اإِلنسييي(  شييييَ إا عبليييى إا عليييم  وا يييد  وليييو  ُييي(
 ،ە)وو  ەکەمىو  ضزووەه یىانێن :وادە   ١)الِي(ُيِ، عبُ  ال نِ ، ُنه عُراُ  اخلليُ  عيوت 

 ؟  ووو  انو انیووود م، ێ  نوامض وىو ەم ژ؟ڕەووو  ەط ەیهوىض  ةوىوەئ ەم  ئانیوود

  پاؿوان مض وىو ەپاؿوان م ،م ێ  نوامض وىو ەم ؟ڵ  وو ػواانیوود م، ێ  نامض ىو ەم

 نۆ وو کەو  ەو ەة ەز وظەػ یکە د ر،ێ  ةاض ەز ەو ەئاػامن ەل  ێةاضان ەوض ەت مدىا

 کیە ەل ەجو  ر ظ ەڕ ن ەک ەڤ ط  ەل ییەن فیکێؿذ  یه ،ەو ەذێةەز وظەػ  ڵەو ەزان

 مژ ڕە ەل ەو ە  رن ێهەکوسێپ کانەزضوػوذکطاو  ەو ەو ەل ،ەیە ەکێوکل فیووەئ ؼ ێئ

 .دساەا یق
 مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ  ێدىام تەوضە زەمەض وى  -

 جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف مغجفجغ مع جع

ەنوووواكەزا )مووووىوم ڕ زەكط وووور ةەكە وادە  كە مووووىو ٨٦ – ٨٤يرررر    َّ خم حم

ەكانیان ةەظی سوویی ز و ەزەضەوە ڕ زووە ی جاض  ئیرت هەض هە ىو  طزووەكان لەتۆ 

                                         
 (.٩٩/  ٢٩٠/ ٠(، مەم ك )٠٠٣ا  ٠٠٠/ ٠(، ىلزە ڵ )٣٩٥٥(، مىزد ه )٠٨٠٠بىوەمل )  (1)
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 ،ەنڕ تەوضە زە و هە ووىو ةەهە ەزا وان ةەضەو ػوواحەم  ەحـووەض ةووىالم دووىام

كوو   كامطەكووان هاواضیووان لوو  هە سەػووذێر كە ئەم هوواواض زا وواو دۆ ووان ئەوە

زەػوەاڵدی  زەضەوە؟! ئی جوا كەواقویػەكە و هێ وانییەڕ لەتوۆ  ظی سووم كطزی ەوە و

دووىام تەوضە زەةیوو   هەض دۆیووان زە ووێ   ئە ە ئەو ةە ێوو ەیە كە دووىام تەوضە 

نێطضاوەكانی دىام  و هادەزم.. ڕاػذە زەكادەوە.. وا هە ىوان ظی سوو زاةىوم، كە

وایوووان زەمەض وووىو.. ةە ووو  ئووواوا هەض هە ىویوووان ةە  تەوضە ڕاػوووذیان كوووطز كە

 .هاواضلێكطزنێ  ةەظی سووكطاوەیی ئا ازەةىون ال ان

 ػاحەم  ەحـەض  -٢

بررررررررررررررراُ    َّ جب هئ مئ خئ حئ  جئيي ىي ني مي زي ري ُّٱ - وادە  ئەو   ٧٫اإ

  ، ڕ و ئاػوامنەكانیف زەتوۆ  ط ور ةەدواكی ظە ی ێكوی دوڕ ڕەژە ػەضظە ی  زەتۆ 

ةەزەػوەاڵدسا  لەةەضزەػذی دىام دواك و ، طزووەكانیف هە ىو ظی سوو زەكط  ەوە

 .زەة ەوە ئا ازە

 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ -

 حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم
ةىو ەلەضظە تەوضەكەم ، وادە  كادێ  ظە ی  زەلەضظ ر  ٫ – ٤الزلزةل   َّ  هب مب خب

ؿذی دط  ظەوم هەضوی لەنادیسایە لە طزوو و  قیا ەدی ةەػەضزاز ر حەد و

دۆقیىو هاواضزەكاخ  وی  كامطم داػاو و ،و ز  ەػەض ضووم زەضەوە زەضزەكادە

نكىو ی لێسەكطز... جا  قەو اوە؟ وىنكە ئەو ظی سوكطزنەوە ةەواقیػی زەةی ێر كە

س ةەػەض دە كییەوە كە چ كاض كیان ێةێذە ؿاهةؼذێكی ظە ی  زە ئەو ڕەژە هەض

دطا ، وىنكە دىام تەوضە لەو ڕەژەزا مەض انی پێسەزاخ  لەػەض كطزووە؟ واك و
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اػذەم ڕ و حؼاب دە كەكە ئا  ةسە.. جا زوام حەد كە ؿاهێسم لەػەض دە كەكە

 زەزض ذەوە و زوام ئەوەم كاضوكطزەوەكانیان نیـان ،  ا زەكط  ڕ  زوو

ئەوم  ەتە سا زەكط ر، ئیرت ئەوم ػەضمطاظە ةۆ ةەهەؿر ولێنطػی ەوەیان ل

ةعاوخ و  زیسوضێ و حىكمی هەض یەكێكیان ةەپێی نییەخ و ،ڕػىایە ةۆ زەظەخ

هەض كەػێ  ةەقەزەض تەضز  ،و كطزاضم دۆم زەضوىوە هە ى ؼر وتىمذاض

)دۆظ    كاضم دێطم كطزةێر هادۆدەوە ةەضواوم و پازاؿذی لەػەض زضاوەدەوە 

 یف ةەقەزەضتەضز   كاضم دطاپی كطزةێر دطاوەدەوە ةەضواوم وهەض كەػێك

 .وەضتطدىوە ػعام دۆیی لەػەض

وادە  زەضةوووواضەم واضەنىوػووووی  ٤٣٨طرررَ   َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱ -

دووىام تەوضە وییووان لێووسەكاخ؟ ةفەض ووىو  دووىام  ویاكووان لێوور زەپطػوو  كە

 پاؿوان نەوواڵ و ،  ێ نوا پەضوەضزتاضم هەض هە ىو دەدر زەكاخ، هیەیان ةەپێىە

ویوا.. هە وىوم  و و توطز زەڵ وؿیىم ل  زەةیرن ر نەةەضظایی دەپوۆ كە وۆ ی و

 .دـر زەةێذە یەك ئاػذی ض   و

وادە  لەوڕەژەزا  ٧ – ٦القارع    َّ  نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ُّٱ -

ةەزووم  زەوو  و كە ڕەژم قیا ەدە هە ىو دە كی وەكى پۆلەكوىللە هەض ز و  و

ەن، ناظان ةۆوی .. لەو ڕەژەزا ویاكان وەكى لۆكەم ؿویكطاوە ڕ یەكرتزا ةەو ڵی زە

ەوە دوا ێذزەةڕ وۆ ییەكانی ظەوییان پو  پو یان دىضم ؿەكطاو ؿی زەة ەوە و واڵ و

 .ڕاػر زەةێر ػەضظە ی  دەدر و

 َّ  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ -

كەػوێ  نادىانێور هواد  و  ڕەژم قیا ەخ زا ز ر هی  وادە  كادێ  كە ٨ - ٤ال:اقع   
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ةذووادەوە، وەكووى لەزنیووازا كامطەكووان نكىو ییووان  واقیػوویەكەم ةەزضە وزانەڕو 

و كوو   لەوڕەژەزا زەضزەكەو وور كەكوو  ؿووایانی پلەةەضظیوویە ،لەهەةووىونی زەكووطز

ك  زەظەدی؟ كادێ  ظە ی  ز ذە لەضظە،  ك  ةەهەؿذی زەةێر و ،ؿایانی پلە نع یە

 .و دۆ ی ةەضةەو ە دۆظزەة  ،داؾ زەة  و ویاكان ووضز

وادە  كادێووووووو  ئاػوووووووامن  ٪٦الرررررررر ن   َّ جغ  مع جع مظ حط مض خض ُّٱ -

 ڕەنوووی هە قڕوووواو زضظم دێوووسەكەو ر و زنیوووا وەكوووى ؿوووەقاضزەةێر و ؿوووەقاض

 . رڕ زازەتە ػىوض

وادە  ئەو ڕەژە کە ئاػووامن  ٤٣ – ٬الطرر:ر   َّ خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ُّٱ -

 ضز و دۆظ و پەضؾ و ةەو زەة ەوە.پێکساز ر و پێ  زەدىاخ، کە ویاکان زەة ە تە

وادە   ٤٣ – ٪القیامررر    َّ مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ -

 انووسا وواوظەقتىو لەوەم كە ةەزضەم زەظانووی و ڕ و  و كادێو  لەػەضػوا ی و واە

وظی وسووةىونەوەیەدی ...  قیا ەخ  وزاو كی واقیػی )كەڕ  ئاوا لەةەض واوم ةۆدە

دیـوو  غەكووؽ ناكووادەوە كادێوو  دووۆض و  انوو   ر وكادێوو   انوو  داضیكووساز 

هاواض زەكاخ  ئەم هواواض ةوۆ  كۆزەكط  ەوە ئەو ڕەژە  طەڤ ػەضم لێسەؿێى ر و

 كىێ ضاكەی ؟

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱ -

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
 َّ لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب
وادە  كادێ  دۆض وەكى غە ا ە ةەزەوضم دۆیسا لىول زەدىاخ و  ٤٧ – ٤التك:رر  

 كادێ  ئەػذیطەكان لەج  و ڕ ی دۆیانسا نا ێ   و ،ضوناكیەكەم نا ێ ێر

ةەضووم  و داؾ زەة  و كادێ  ویاكان وضز ،دىاضەوە زەكەونە پێكساز   و
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م لەدە كی زەكاخ حىؿرت  ةیمی قیا ەخ وا كادێ  دطغ و ،ظە ی ەوە نا ێ  

نسەم ڕ كادێ  ز  ،نەیەو ر ةەنطدرتی  ػا انیان ةىوە  وەلكاخ و زووتیان )كە

كێىانیف ةۆ هەە لێؼەنسنەوەیان لەیەكرتم كۆكطانەوە )كە زوام ئەوە زەة  

كادێ   ،و ةڵێؼەیان ز ر كادێ  زەضیاكان زەة ە كڵنەم ئاتط ،دۆڵ  ةەداك و

سە ةەواڵ ز ذەوە كادێ  كەی   سا ی ظی  ،ض  ەوە ةۆالؿەكانڕ ڕەحەكان زەتێ

ةە چ داوانێ  كىژضاوە؟ )ةۆ ػەضظەنـذكطزنی  لێیسەپطت ر كە پێـی و

دیانىوػی  هەض كەػەو كادێ  نا ەم ئەغامل ةەوكطایەوە و ،ةكىژەكەیەدی 

  ر وڕ كاضوكطزەوەكانی زنیایی دۆیی زضای .. كادێ  هە ىو ؿذێكی ئاػامن زەتۆ 

و كڵنەكەم لطمەلطمی ڕ و ت ەیەهی  لەجێی دۆیسا نا ێ ێر، كادێ  زەظەخ ئا از

 ،و ئا ازەم پێـىاظیی نیـذەجێیانی زەةێر كادێ  ةەهەؿر ػاظكطاوە ،ز ر

 طەڤ  ئە انە لە ەوزام وەنسەها كادی جیاواظزا ضووزەزەن  و )كادێ  ئا

 وانێذە كاضوكطزەوەكانی دۆم كەڕ ةیم و ز ەضاوكێىە زە زەیانتێ یر ةەدطغ و

 .ەم دۆم هەػر پێسەكاخدطاپ و لەزنیازا كطزوونی.. واكە

 َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ -

 كە ،پەخ زەةێوور وادە  كادێوو  ئاػووامن زضظم دێووسەكەو ر و لەخ و ٨ – ٤الاوشررقاق  

هەقە واؿتێر ... كادێ  ػوەضظە ی   ،ایە ی دىام كطزتاضم زەةێرڕ  لكەوانە تى 

 زەضەوە د یسا زەةێور هە یوسەزادەكە هەضوی لەناوا ،ةەضمطاوانرت زەةێر زەكـێر و

 كە ،  یان زەزاخ و وەلیوان زەكواخڕو واظیان لێسەهێ ێر )وەك ل  ةێعاضةىونیان م

 .واةێر یـەقایە ی مەض انی دىام تەوضە زەةێر .. هەڕ  لكەوانە تى 
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  دەڵكی: خاڵە ی -٣

لێیوان ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  ػەهلی کىڕم ػوەغس دوىا -

َُييييييِ،  النَّيييييي(سُ  )َُيَْشييييييرُ   مەض ووووووىوم هللا َغلَْيووووووه  َوَػوووووول َم  )َصوووووول ی ِِي( عَييييييوَت ال
ََ  خْر(ٍ  علَييييى ََ، بَيْي يييي( ُِْرَصيييي،ِ  َعْيييييرا ، َا وادە  لەڕەژم   ١)ليييييَ  فيهيييي( َعلَييييم  َ َ ييييٍد  النَِِّيييييِّ

قیا ەدسا دە كی لەػەض ظە ی ێكی دەدر و ػنی  ەیولەو ػوىوض كوۆ زەكوط  ەوە 

ضاوە زەةێور، هە وىو ظەوم نیـوانەم ػو ىوضزاضم كەداكەكەم وەكى ئاضزم ةێوژ 

 .كەػی دێساناةێر

)َصول ی هللا لێیان ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  ئیت ى غەةتاغ دىا -

غُيْرًا، خول اخللي  عنسيی إبيراليم  )َيشر الن(س عوت الِي(ُي، عُيرا ً   مەض ىومَغلَْيه  َوَػل َم  
وادە  لەڕەژم قیا ەدووووسا   ٤٣٧الأهبیرررراء   َّ زب  ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ُّٱ اخلليييييي، أل وييييرخل

یەكە وی   ،دەدەنە نەكوطاوم كوۆزەكط  ەوە هە ىو دە كوی ةەضووخ وقوىودی و

پۆؿاكی لەةەض زەكط ر ػەیسنا ئیناهیم زەةێر غلویە الؼوالم، پاؿوان  كەػێ  كە

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ُّٱ  ئەم ئایەدەم دى  وسەوە)َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم  پێؿە تەضم دىا 

وادە  هەڕووەكوى كەیەكە وی  جواض دەلقوامن كوطز، زضوػوذی  ٤٣٧الأهبیاء   َّ زب  ّٰ

 .زەكەی ەوە

                                         
 (.٣٧٩١(، مىزد ه )٣٥٣٠بىوەمل )  (1)
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)ُهَشيروَ   يي(ً  عيراً  غييرًا، فِ(لَي  اُيرخ  ل خعب ييُر   لەضیووىایەدێكی دطیووسا زەمەض ووىێ -
ُهْم عَيْوَُاِيٍ  َشيْر   عُيْغِنييِه  ينيْ يِرٍ  ُِ ُْ وادە  لەڕەژم   ١)بعُ ن( َعورَ  بعٍضا و(َلل   ف نيُ، ِلُ ييِّ ا

قیا ەدوووسا هە وووىو ةەپێوووی پەدوووی و ضووخ وقوووىوخ وةەدەدەنە نەكطاویوووی 

 حەدزەكط  ، ئامطەدێ  پطػی  وام غەوضەدوی یەكرتیوی زەةی وی ؟ مەض وىوم  هوۆ

 كەغ نواپەضژ ذە ػوەض لەوڕەژەزا هەض هە ىو پەضەؿی حوا ی دوۆیەدی )و ،مەن

  .دە اؿاكطزن

يي ً ويي(لل   رسييوَل هللاا ويي(ل هللا )  ئەنەغ دووىا لێووی ضاظم ةێوور زەتێووڕ ذەوە - خ َّ ِر
هيييها ، ٦٧الفرقررران   َّ جي ىن من خن حن جن يمُّٱ تعييي(مل خَيشييير ال ييي(فُر عليييى ِو

هييِه عيييوَت  لِن   الييدني(، ويي(در  عليييى خ  َيشيييُه علييى ِو ويي(للخلي  اليي   خُشيي(ُُّ عليييى الييِر
 ىن من خن حن جن يم ُّٱوادە  كاةطایەك زەضةاضەم ئەم ئایەدەم   ٢)الِي(ُي، 

)َصول ی هللا  ملەپێؿە تەضم دوىا ،لەػەض ضوویان حەد زەكط    وادە ٦٧  الفرقان َّ جي

 ئایا كوامط ةەػوەض )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم پطػی  ئەم پێؿە تەضم دىا َغلَْيه  َوَػل َم  

 )َصوول ی هللا َغلَْيووه  َوَػوول َم وو زەڕواخ لەڕەژم قیا ەدووسا؟ پێؿە ووتەضم دووىا ڕ 

واخ، ڕ ایەم وایلێكووطز كە لەزنیووازا لەػووەض زووقوواچ ةوومەض ووىوم   ەتەض ئەو دووى 

 .واخڕ ة ووڕ نادىانێر وام لێتكاخ لەڕەژم قیا ەدسا لەػەض 

)َصل ی هللا َغلَْيه  ئەةى هىضەیطە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

، )َُيَشُر النَّي(ُس عيوَت الِي(ُيِ، ث ثيَ، خصين(ٍ،ل صينًي( ُشي  مەض ىومَوَػل َم   ًَ (ً ، وصينًي( رُابي(
                                         

( بلملفاا ل ی ااەو ڵ ٠٠٣٠٧( و ىلزااە ڵ )٣٨٥٩( و مىزااد ه )٣٥٣٧(، ێلموەێااە بىوااەمل )٢٢٢٣جرمااذل )   (1)

 جلوە.ێێًەومەىل
 (.٢٨١٦( و موص یِ )٤٧٦١بوداری )  (٢)
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ييييييييوِلهم، وصيييييييينًي( علييييييييى ييييييييوِلِهم ويييييييييَيل   رسييييييييوَل هللِا، وَايييييييييَ  َيشييييييييوَ  علييييييييى ِو ا  ِو
ييوِلهم، َيشييَيهم علييى خ  علييى ويي(در   خوييداُِهم علييى خُشيي(لم الَّيي   إ َّ  :ويي(لَ  ييم  ِو خُيي( إهنَّ

وِلهم ايَّ  َدٍا وشوَْاٍ،  وادە  دە كوی لەڕەژم زواییوسا زەكوط  ە ػو    ١)عَِّوَ  بِو

 ،ووڕ پووۆلێكیف لەػووەض  ەن، پووۆلێكی دووط ػووىاضم وڕ زە پووۆل  پۆلێكیووان پیووازە

 ووڕ ئەوانە وۆن لەػەض  )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم غەضظیان كطز ئەم پێؿە تەضم دىا 

ةەپو  ةوڕەن دىانوام ئەوەؿوی هەیە  ەن؟ مەض ىوم  ئەوم وا دەلقی كوطزن كەڕ زە

وویوان ڕ ەن هەض هەوڵ زەزەن ڕ ەز ووڕ لەػوەض  كە ،وایان لێتكاخ لەػەضوو ةوڕەن

 .زضكی ػەضض یان الزەن و لەةەضز

)َُيَْشييُر النَّيي(ُس علَييى ثَيي ِث   زەمەض ووىێ )َصوول ی هللا َغلَْيووه  َوَػوول َم پێؿە ووتەضم دووىا  -
َر   َطراَِييَ ، راِغبِييَن راِلبِييًن، واثْنيي(ِ  علَييى بَِعييٍ ، وَث ثَيي،  علَييى بَِعييٍ ، وَخْربَيَعيي،  علَييى بَِعييٍ ، وَعَشيي

َُ وي(ُلوا، وُتْ يِبُح  ِِيُي ُعُهْم َ ْي َُ اتُوا وَت ِِييََُّيُهُم النَّ(ُر تَِبيُ  ُعُهْم، َ ْي عَلى بَِعٍ ، وَهُْشُر َب
َُْسْوا  َُ خ َُ خْصَبُيوا، و ُِْسي ُعُهْم َ ْي وادە  لە ڕەژم قیا ەدوسا دە كوی   ٢)ُعُهْم َ ْي

دطػان هەض زەكط  ە ػو  پوۆل.. ناواضة  لە پێیان نادۆؾ ةێر و پێیان دۆؿتێر و

یەك حىؿورت، یوان  یان ػو  كەغ و ،زوو كەغ زووكەغ ػىاضم حىؿرت   زەة 

یووان ةەزەكەغ یەك  ،یووان پێوو   كەغ و حىؿوورت   ،یەك حىؿوورت وووىاض كەغ و

لەتە یانوس ػوەضەدەوم قەیلوىولە  ، ئاتط ةەضەو  ەحـەض پێەیوان ئەکواخ،حىؿرت

ذەوە، ةەیانی لەتە یانسا ێةۆ دەو زە ێ  ؿەو لەتە یانسا ،ە  زەؿكێ ێرڕ )پێف نیىە

 .و ڕەژ لەتە یانسا زەة  وادە ؿەو ،ڕەژ زەكادەوە و ئێىاضەیان لەتە سا زەكاخ

                                         
 (،  ەفلممىنذی )ح  ث حسٍ(.٢٠٠٣جرمذل )  (1)
 (.٣١٨٥(، ىلزە ڵ )٣٥٣٣(، بىوەمل )٣٨٣٠مىزد ه )  (9)
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  خەعر: ڕ ژی  -٤

 حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ُّٱ  دوووىام تەوضە زەمەض وووىێ

 هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ
جینیو )جىةطائیو  ةەئاػامنسا ةەضظ  ەكان ووادە  مطیـذ ٤٣ - ٧املعارج   َّ  مم خم حم جم

و ةۆیان نیویە  زەتەنە ئەو ج  ئاػامنەم  ەنع  ایانە زەة ەوە ةەضەو دىام تەوضە دا

زەكەو ذە ػەضكامطان لەڕەژ كسا زەةێر  نادىان  ظیادط ةڕەن... ػعام قیا ەخ كە و

اضانەیان هە ى ؼذی زوژ  س كە پەنجا هەظاض ػاڵ زض ژە، ئاضا ت طە لەػەض ةعاوخ و

ەحەدیی ڕ نوا  غاجی وع ی لەتە سا نەةێر و ئی و ةۆ ەةۆ  ئاضا ییەكی جىان كە ػكااڵ

 ەزە.. ئەوانە وازەظانو  هواد ی ژان و ناػوۆضم قیا ەدیوان لێوسووضە،  نیـوان دێسا

م دىاوەیوان لو  ڕ ڕەژم قیا ەخ ئاػوامنەكان وەكوى ظ و ،ئێمەؾ وازەةی ی  نعیكە

اوە.. ڕەژ كوی ئەوەنوسە دطػو اكە كە لۆكەم ؿیكط  ز ر، ویاكانیف وەك دىضم و

 .هەض یەكە  ەؿؿىو ی حا ی دۆیەدی ،خەكەغ ةەهانام كەػی دطەوە نای

وادە    ٩ – ٧املطففرررررررررررررر    َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جع مظ  حط مض خض حض ُّٱ -

و  ظەض تەوضە ظی وووسوو زەكوووط  ەوە لەڕەژ كوووسا كە وانووواظان  كە  ەتەض ئەوانە

ط  ەوە و زەهێرن و ەوە ةەضزەػور دوىام  ەدطػیساضە... هە ىو  طەڤ ظی سوو زەكو

 .پەضوەضزتاضم جیهانیان كە لێنطػی ەوە وەل هەضیەكێكیانسا زەكاخ

مەض وىوم  ئەوەنوسە  لێیان ضاظم ةێر ئەم ئایەدەم دى  وسەوە و ئیت ى غى ەض دىا -

لەناػۆضزا زە ێ و ەوە كە هەنوس كیان لەئواضەقی لەؿوی دۆیوسا دوا ئاػوذی نیوىەم 

 .ركەكانی نقىوم زەةێەتى 
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  زەمەض ووووووىێ )َصوووووول ی هللا َغلَْيووووووه  َوَػوووووول َم پێؿە ووووووتەضم دووووووىا  -

َع،   َُُّ  عُِللكُهييييييييمُ  )َسييييييييبيْ ، وَشيييييييي(اط  :ِبلكييييييييهُ  إاَّ  ِبيييييييييَّ  ا عَييييييييوتَ  ِبلِّييييييييهِ    تَيَعيييييييي(َم  ا َُيييييييي(ت  َعييييييييْدل  إ
، ِعبَييي(َد ِ    َنَشيييرَ  َُِّ َُُعلَّييي    ا يييي  وَيْلبُيييُه  ُِ يييَ ِ  َهَييي(اَّ    وَر ُِ ِد، وَر ِِ ،   املََسييي( َُِّ َُمعييي( علييييه  ا ِْ ا

ي(َلل إّأِ َخَذي(،ُ  َُْنِ ٍ  وَيَ(ٍل فَِ َرَخ   َذاُت  ُْ ُِي  َدَعُُْه ا ََُّ، وتَيَيرَّوَ( عليه، وَر َِ  ا ُِيي  َتَ يدَّ وَر
يييي  ذََايييرَ  ا بَ يييَدَوٍ، فرْذَي(َلييي(  يييجَّ  ُِ ََُّ  تَيْعلَيييَم َِمَ(لُيييُه ُييي( تُيْنِييييُ  ََيِينُيييُه، وَر َُيييْ  َذ(لِيًييي(، فَيَي( ا

نَي(ُُّ   رێنەانوسیزا ۆمد مض ەتێػ ط ژ  ەل ەوض ەت مدىا نەه ەڵ ۆ ک وخەحوادە    ١)َعييْ

دووىازا  یضػووذ ەپ ەل  ێوونجەت ەو  ض،ەضو ەزازپ یکەیەضکطزە  ػووساییووزوا مژ ڕە ەل

 غەزوو ک ەو  ،ەو ەودە ووعت ەة رێووة ػوورەى ەیپ  وویز   وواو یپ ەو  ر،ێووةىوة ەوض ەت

 ەو  ،ەو ەةتوو  ایووو ج ەو ەةت ۆکوو ەو ەئ ضەػووەو ل ر ووةىو  ؾۆدوو انیووکرتیەدووىا  ضەةەل

ةکواخ  ەڵتەل م وایظ تکواخێل مو جىان زاوا یەوپاەپل نەداو  یکێدەئامط    او یپ

 ەو ەذ ـواض یةکواخ و ة   وطێد  ێػوەک ەو  دطػوم،ەدوىا ز ە   و  لرڵێة فیوەئ

 ەو  ،یدیەىیدـوەة یاػوذڕ  یػذەز ەک ەمو ەة  ظانەن یپەو یػذەز ەمو ەئ کىەداو 

 .رێة مواو  ەل ؼ ێمط دىا ةکاخ و  مازی یینهاەد ەة  ێػەک

)َصيلَّی هللا َعَلْيييِه )وييَي ِلرسييوِل هللِا   ئەةووى ػووەغیس دووىا لێووی ضاظم ةێوور زەتێووڕ ذەوە -
)َصيلَّی ل عوت  ا(  ُِِدارُّ ََخسَن خْلَ  َسينٍ،، فمي( خطيوَل لي ا الييوَت  فِي(ل رسيوُل هللِا َوَسلََّم 

ين ل وال   نَيسي بَيِدُّ، إنَّه ليُ هللا َعَلْيِه َوَسلََّم  ِن  يج ع يوَ  خذي َّ علييه ُِ َخيَّيُ  عليى املُي ُِ
َُ ُوبٍ، ُع لِّيه(   اليدني(  )َصل ی هللا َغلَْيه  وادە  وودیان ئەم پێؿە تەضم دىا   ٢)ص ٍ  

                                         
 (.٠١٢٠(، مىزد ه )٠٠٣٢بىوەمل )  (1)
ر رە (ذ  ذررەە ااى)ض )امااناذ، ح اار(13/373 ەەااغ  رزو ئاار ئ نااەمڵ ئلحاانل  و  یى اا  ، ێل ثلمااڵ مل )  (9)

 ەدى ەەە یە ەک ط ) رعی (ر.
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 پەنجوا هەظاض ػوا ە چ ڕەژ كوی زض وژە؟! مەض وىوم ةەوم كە ڕەژ و  كە َوَػل َم 

 ە لەنووى ژ كی مەضظ كەو ئاػووانرت  تیووانی   ووی ةەزەػووذە ةووۆ  ىػووى امن ػووىوكرت

 .لەزنیازا زەیكاخ

 :ڕەفتار و دیێ گیر دەبوونی -٥

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين  ىن  ُّٱ  دوووىام تەوضە زەمەض وووىێ   

وادە  هە وووىو  وووطەتێكامن  ٤٧ – ٤٦الإرساء   َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

تىمذواض و كوطزاضم دوۆم  و ڕەمذاضەكانی دۆم كوطزووە، نیویەخ و طەزەم كاضیت

 م ةۆ زەهێ ی ەوە پێـ  كەاض ەوەیە، لەڕەژم قیا ەدیـسا كذێتێكی دۆ اضكةەتەضزن

 ڕەمذاضانەم دۆم دێوسایەكە لەزنیوازا كطزوونوی، زەةی ێور وا هە ىو ئەو نییەخ و

ةەئاؿكطا ةۆم زەهێ ی ەوە ةەضزەػر... پێـی زەودط ر  كذێتەكەخ ةذوى  ەضەوە و 

 .دۆؿر  ىحاػەةەم دۆخ ةكە

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زترت

وادە  ئێمە دۆ ان  طەتامن  ٥٦ – ٤٩ق   َّ ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل

دۆیسا  یو ز یسا ز ر و كە لەز  زەؿعانی  چ وەػىەػەی  ةەهعض دەل  كطزووە و

لەهەض  ،زە ێر، وییە... ئێمە لەؿازە اضم دى  ی ال لی نعیكرتی  لێیەوەؿذێ  

لەػەض ؿانی  لەهەض كادێكسا ةێر زوو مطیـذەكانی ئێمە كە ؿى  ێ  ةێر و

لەػەض ؿانەكانی  ،واوز طیی زەكەن ؿانی وەپی  وەلیسا زەة  و ڕاػر و

 ازانە هەض لەمع كی لەزەم ةێذەزەضەوە یەكؼەض ئەو پاض عەضە ئا ،زانیـذىون
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قىضػی تیانكێـانر  زەی ىوػ  ... هە ىو ڕەمذاض كی دۆ اضە.. ئەوا ػەدذی و

دىوؿی هە ىو كەػێ  ز ر... دۆؾ  ػەض... حەقە و  طزنر تەیـذە و  تەیـذ

 لێسەضةاظ ةىونیر نییە.. كادێ  ةۆ ظی سووكطزنەوە مىو ةىاضم هەاڵد  و

ەوضە ةەكامط و دىام ت ەناكەزا زەكط ر، ئیرت ئەوە ئەو ڕەژەیە كەڕ ةەكە

 یان... ڕەژم پازاؿذی ڕ ز ذەوە  ةڕیاض ساوە و مەض ىوةىو كە ی ىػى امن

 هەض كەػێ  كە و ڕەژم ػعام دطاپەكاضانە.. ئەوا ڕەژم حەدە و پیاوواكانە

ڕ ی   یانە لەتە یسا ز ر وڕ یەكێكیان هاو  ،ز ذەوە پێـ  زووانی لەتە سایە

 ئەوم دطیـیان ؿاهێسە و ،ەحـەضم زەةاخ ػاحەم  ةەضەو نیـان زەزاخ و

ؿاهێسیی لەػەض ڕەمذاضەكانی زەزاخ ... جا ةەكامط زەوودط ر  ئەضێ لەزنیازا ظەض 

تى ر نەزەزایە دا ئاوا ؾامڵ یطانە هێرنایەوە پێف و  ،لەم ڕەژە ةێئاتاةىویر

تىؿیامن لەػەض هعضو زڵ و هەػذر الزا دا ئاوا ةەواوم دیژم  پەضزەم ة  هۆؾ و

لەزنیازا نكىو یر لێسەكطز... مطیـذە  سووە ةتی یر كەدۆخ ئەو واقیػە ظی 

 .ةەضزەػر هێ او ەدە واوز طەكەؿی زەمەض ىێ  ئەوەدا دىایە وا ئا ازەم كطزووە و

 رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -

 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت  ىت نت مت زت
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب
 هل مل خل حل جل مك لك خك حكجك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص
 هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم

وادە   ٪٦ – ٤٦احلاق    َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل مك لك هش مش هس مس  هث مث

ەناكەزا زەكط ر دا  طزووەكان ڕ ةەكە جاض كی دط )ةۆ زووە ی جاض  مىو كادێ  كە
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ةەػەضدۆیسا  هەضوی پێىەیەدی ةەضظةۆوە و ظی سووةت ەوە... ظەوم ةەویا و

 ،الواظ زەةێر ئاػامن زضظزەةاخ و، ایەوە، ئەو كادە ئیرت قیا ەخ زاز ر ڕ زا

 زەوەػنت و  اوەوە ةەضیعڕ ظە ی ی زا مطیـذەكان لە الوالم ئاػامنی پـێى و

ضزەؾ غەضؿی دىام تەوضەیان ةەػەض ؿانەوە هەؿر مطیـذەم هە تژا

هە  طدىوە... لەو ڕەژەزا هە ىودان ةۆ  ىحاػەةەكطزن زەهێرن  ەوە پێف و هی  

پەنهانییەك زەضزەكەو ر.. نا ەم  ؿذێكی ؿاضاوە نا ێ ێر، هە ىو نهێ ی و

هەضكەػێ  نا ەم كطزەوەكانی  ،ئەغامل لەةااڵوە ز ذە دىاضێ ةۆ ػەضدە كەكە

و نا ەم  تطدەوە  ئەوە دۆؿەا ە یذی ڕاػذی )ةەزەػذی ڕاػذدۆیی كەودەزەػ

وان ، ئەنجا ی ڕەنجی واكم ةتی  ،    ڕ زە   ة ئەو زەزاخ و ئەغاملی نیـان ئەم و

یەقی م لەهاد ی قیا ەخ هەةىو، هەو مسەزا ةەضزەوام دۆ ی ةۆ ئا ازە ةكەم... ئیرت 

ە، دىام تەوضە لێی ی ضاظیی لەژیانی نى  ،و ؿاز انە وو ػىوضڕ و  ئە ە ػەضمطاظ

لەةەهەؿذی ةااڵزایە، ئەو ةەهەؿذەم كە ةەضم زضەدذەكانی  ضاظم ةىوە و

پێ ەیـذىون و ئاػان ز  ەةەض زەػر ةۆ لێكطزنەوە )ةەزانیـذ ان و ضاكـانیـەوە 

پێیان زەودط ر  ةذۆن و غامێذذان ةێر... ةذۆنەوە نۆؿی تیانذان  ،لێسەكط  ەوە 

ەنجی ڕەژانی ضاةىضزووم ژیانذانە... ڕ  ضێ وةێر ئە ە پازاؿذی نییەخ و زیسو 

ئە ام ئەو كەػەم كەنا ەم ئەغاملی هادۆدە زەػذی وەپی، ةەزەػذی وەپی 

پەؿیامن و زا اوو ڕػىایە، هەض  ،اػذی ڕ تطدى ذییەوە )وىنكە ناوێذە زەػذی 

زە   دۆظتە نا ەم ئەغاممل نەزضایاد  وحؼاةادی وام ةۆ نەكطایا.. دۆظتەم ةە طزن، 

ئاػەواضم نەزە ا )!   نەزەةىو ەوە! دۆظتە زەمەودانم و ظی سوو ە طزم ودۆظتە ز

 و و ووظە نەهێع ػا انم زازم زاووم و ئێؼذا ویم زەػەاڵدە؟ هی  .. نە اڵ و
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هیەیان هی  جۆضە  ،و ةەهانەم.... هە ىویم مەوداوە ةە  ە دىانام، نەظ انعانی و

ەضؿذیاضم زەظەخ زەضزەوێر ػىوز كیان پێ ەتەیانسووم.. پاؿان مەض ان ةۆ ػەضپ

    ڕظنجیطكەن و ةەضەو زەظەخ ضایف كە زەػ یطیتكەن... زەػر وتەضزنی كۆخ و

حەمذا ةاڵ زض ژةێر..  تەػذ ەوە كەیم هە سەنە ناو ئاتطەوە، ةەظنجێط كیف ةڕ دىو 

ئە ە ةاوەڕم ةەدىام تەوضە نەةىو.. ئە ە جاض   كەػێكی هان ەزا دۆضاكێ  

و  ڕػىا زا او و ةێكەغ و ەةۆیە لێطەو  ، ە   ة و نەزاض ةەدە كی هەژاض

جەضاغادی  م لێ ازەنەوە... دۆضاكەكەم كێم وڕ دعم ئاو   ىحذاجە، كەػىكاض و

 ،زەدىادەوە و كێاموە زەدىاخ و ةەزەنی ژ ط ئەؿكەنجەم زەظەدیانە.. ئەو دى  او

 .ئە ە ئەوەیە كە ةەنؼیتی كامطان زەةێر

 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ  ُّٱ -

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث
وادە  ئەضێ هۆ  ٤٨ – ٩الاوشقاق   َّ حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري

 دۆ ، رڕ  زەیكەیر ز ذەوە كطزاض    كە  طەڤ ةعانەكە هەض ڕەمذاض   )تىمذاض و

 و ادە دێطەنجسە زەیر، ةەزییساضم دىام پەضوەضزتاضیـر زەتەیر، ئیسم ئەو كڕ 

ةۆ زەضزەكاخ..  حىكمی هەضیەكەیانر ةەجیا لەڕەمذاضەكانر جىزا زەكادەوە و ڕؿە

حؼاةادێكی  ئیامنساضە نا ەم ئەغاملی ةەزەػذی ڕاػذی زەتط ر و هەض كەػێ  كە

زەوێر و ةەدۆؿەا ییەوە  ةۆیە لەةەهەؿذسا ز ر و ،ئاػانی وەلسا زەكط ر

ە ام ئەوكەػەم نا ەم ئەغاملی الم كەػىكاضە ئیامنساضەكەم... ئ زەوێذەوە

 زەةی ێر ڕػىایە و كە ،كامطەكان  لەپـذەوە وەضزەتط ر كە ةەزەػذی وە  و

 زوغام مەودان لەدۆم زەكاخ، هەض و واضەنىوػی زەظەدە، هاواضزەكاخ و زا اوە
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و  ظەض ةەكڵنە واوەیالیەدی، وىنكە حەمتەن زەدط ذە ئاتطم زەظەدەوە كە

   ةاوەڕةىو، تى انی نەزەةطز كە قیا ەخ زاز ر وةڵێؼەیە.. وىنكە ئە ە ظەض ة

و دعم  ظەلیالنە ز ذەوە ةەضزەػذی دىام تەوضە... ئە ە لەناو كەػىكاض

وغەدەدیسا  ەؾطووضةىو، ؿى   هەواو هەوەػی كەودتىو، دۆم ةەظل زەظانی و 

و  تى ی لەةان ەواظم دىایی نەزەتطخ.. ةەاڵم ةێ ى ان دىام تەوضە ئاتام لەزیس

 .ی ةىوهە ىیؼذ

 وادە  ئەوە  ٥٬اجلاثیررررررررررررررررررررررررررررررر    َّ حف جف مغ جغ  مع جع مظ حطمض خض حض جض مص ُّٱ -

دیانىوػوووەكاوانە كە ةەحەە ؿووواهێسیذان لەػوووەض زەزاخ، ئوووێمە هە وووىو ئەو 

ئەوەدوا  ڕەمذاضانەم لەزنیازا زەدانكطز لەػوەض ان زەنىوػوی  و هە امنوسەتطخ... ئوا

 .لەةەضزەػذانسا هە ىوم وا

 (:خضاب و ەقخ) وەرگرتنەوە وماف  پرصینەوە -٦

  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف ُّٱ  دوووىام تەوضە زەمەض وووىێ -

 ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل  هن من خن حن جن مم خم حم
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن  يم
 رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
وادە  ئەو ڕەژە )قیا ەخ  كە زوژ  انی دىام   ٥٦ – ٤٬فصرلت   َّ ىت نت مت  زت

زەتەنە ئواتطەكە  جوا هەض كە ،وةەپواڵ زەةوط   ةوۆم ەوە  طزا دێوسا كوۆزەكط لەئات

وییوان كوطزووە ..  زینت وپێؼذیان ؿاهێسییان ل  زەزەن كە هەػذەوەضم ةیؼنت و

ةەپێؼذی دۆیان زە ێ   ةۆوی ؿواهێسیذان لێوسای ؟ زە وێ  دوىام تەوضە هێ وای یە 

ئەو دوىایەم  ،قؼەكطزنێذیە نهێ او  قؼە كە هە ىو ؿذێكی مێطم زوانسن كطزوە و
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هە ىو ؿذێكیف هەض ةوۆالم  هە ىو ؿذێكی لەیەكە ی جاضزا دەل  كطزووە و كە

ػەضپێەیذان لەمەض انی دوىازا  داوان و ئەو زەتەڕ ذەوە... كادی دۆم لەزنیازا كە

یوان  ،زەدانكطز، ة  ئەوەم ةرتػو  یوان ؿوەضم ةذان ط ور و ضاؿكاو زەكطز ئاؿكطا

و ئەنوسا انی  ادوان نەزەظانوی كە ظی وسوو زەكوط  ەوەو  ،النی كەم ةەنهێ ی ةیكەن

ئەوەنسەؾ  ،و پێؼذی دۆدان ؿاهێسیذان لەػەض ةسەن و واو لەؿی دۆدان  تى ەكە

دىام تەوضە دۆم ئاتام لەهە ىو ڕەمذاض كذوانە...  تێو ةىون وادان نەزەظانی كە

ئێووىەم تەیانووسە ئەم  ىو كەن ةووةەزتى انییەدووا ئووادط ئەو ةوو  ةوواوەڕم و تێلووی و

 ئاوا ظیانذان لێكەودىوە. زا اون و و ظەلیو و ئاوا ڕػىا ةەمەداضەدەىونە كە

 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّٱ  هەضوەها دوىام تەوضە زەمەض وىێ

وادە  دەضاظووم  ٪٧الأهبیرررررررررررررررراء   َّ رت  يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ

زازتەض ذی لەڕەژم قیا ەدسا زازەنێی ، ةەهی  ؿوێىەیەك  یەكال كطزنەوەم حەە و

لەكەغ ناكط ر، هەض كەػێ  ڕەمذاضم ةەقەزەض زەنكە ظیوعانەیەك كطزةێور ػذەم 

پطػوی ەوەكان زەتوطی ە  ئەوەنوسە ةەػوە كە دۆ وان حؼواةاخ و ،زەیهێ ی ەوە پێف

 .زەػر

هەض کەػوێ   ؼوقالە ظەڕەیەك )ةەقەز  وادە  ٪الزلزةل   َّ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ -

ەوە، هەض کەػوێکیف تەضزم دۆظ  دێط و  ةکواخ زەیهێ یو ەوە ڕ وی و زەیتی ێوذ

  ؼاقالە ظەڕەیەك دطاپە ةکاخ زەیهێ ی ەوە ڕ ی و زەیتی ێذەوە.

و  وادە  هە ووىو ئەو تىمذوواض ٥٦الفرقران   َّ زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ -

 كطزنی نەةوىو، هەض  ەةەػذیان دىام تەوضە و ضاظم كطزاضانەم لەزنیازا كطزیان و

 .هی  نطدێكیان ناةێر ە زەزەی  وڕ هە ىوم ةەمی
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)ُين نُيوو، ا سيَ(ا عي َِّا،   زەمەض وىێ )َصل ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم پێؿە تەضم دىا  -
 ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱ فِلُ ل خلييَ  عِيوُل هللال

وليييَ  خ ييد  َي(سييُ  عييوَت الِي(ُييِ، إا  ،فِيي(لل إَّنيي( ذليياي العيير(ُ  ،٬ – ٪ الاوشررقاق  َّ اك يق
لەتە سا ةكط ور و ىناقەؿوەم دێوسا ةكط ور  وادە هەض كەػێ  حؼاةادی  ١)للياَي 

 ُّٱ  حەمتەن ػعازەزض ر، دادىو غائیـە مەض ىوم  ئەزم دوىام تەوضە نوامەض ىێ

 ،٬ – ٪ الاوشرررررقاق  َّ اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت

ز وذە  مەض ىوم  ئەوە لەكادی حەدزایە زەنا هەض كەػوێ  )زوادوط كە  ىحاػوەةە

 .اػەةە ةكط ر ةەمەداضەخ زەوێرپێـەوە  ئەتەض وضزەكاضانە  ىح

)وليييي  خ يييد  عنييي(وُ، ا سييي(َا عيييوت الِي(ُيييِ، إا   لەضیوووىایەدێكی دوووطزا زەمەض وووىێ -
وادە  هەض كەػێ  لەحؼاةادێیسا  ىناقەؿوەم لەتە وسا ةكط ور )هە وىو   ٢)عُي َِّا 

ؿووذێكی پێەەوانەكوواضم ةەتىنووا  لەػووەض ة ىت وور  زەضناوێوور و حەمتەن 

 .ئەؿكەنجە زەزض ر

 )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم )اني( عنيد النيّب   ەغ دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوەئەن -

وي(لل ُين  (طبي، العبيد  ،ف ياي فِ(لل لي تدرو  ِمي( خُييايا وي(لوال هللا ورسيوله خعليم
را خمل جتيرأ ُين اللليما وي(لل عِيولل بليى، وي(لل فيرأ ا خِيي، الييوت عليى  ربه فيِيولل  

، فيِيييوُلل اييييى بنيسييياَي الييييوَت عليييياَي شيييهيًدا، وال يييراِت ال ييي(تبَن نيسيييي إا شييي(لًدا ُييياِّ 
ُشيييهوًدا، فيخيييُُم عليييى فييييِه، وعِيييوُلل  را(نيييِه انطِيييي، فُنطيييُ  هعم(ليييِه، أل خيلَّيييى بينيييُه وبييين 

                                         
 (.٣٠٣٣( جرمذل )٢١٩٢(، ئلبى   و  )٣٨٧٣(، مىزد ه )٠١٢بىوەمل )  (1)
 (.٣٨٧٣(، مىزد ه )٣٥٢٧بىوەمل )  (9)
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وادە  لەدع ەدووووی   ١)ال يييي ِت، فيِييييوُلل بعييييًدا ل يييينَّ وسيييييًِ(، فعيييين نَّ انييييُ  خَُييييُي 

پێكەنی پاؿان مەض ىوم  زەظانو   هللا َغلَْيه  َوَػل َم  )َصل یپێؿە تەضم دىازا ةىوی  

 )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم ةەوی پێسەكەنم؟ غەضظیان كطز  دوىاو پێؿە وتەضم دوىا 

 ،و دوىام پەضوەضزتواضم مەض وىوم لەزووانوسنێكی نێوىان غەةوس ،واكرت زەظانو 

الدو ەزاوم؟  غەةسەكە ةەدوىام تەوضە زە و   دوىایە تیوان  ەتەض لە ػوذە كاضم

   نا ەو ور  غەةسەكە زە    زەم ػا ،مەض ىوم  دىام تەوضە زەمەض ىێ  ةەزیی

ە هەض دوۆخ ڕ ؾەیطم دۆم ؿاهیس ةێر لەػەضم! دىام تەوضە زەمەض ىێ  ةاؿە ئە 

 عەكوان )مطیـوذەكان زا... ئی جوا ڕ دۆخ، لەتەڵ ؿاهیسە ةە زەكە ە ؿاهیس لەػەض

ئەنسا ەكانی  ،ةسو   لەؿی زەزاخ كە مەض ان ةەئەنسا انی اخ وکزە ی قەپاخ زە

كەم؟ و  وی كوطزووە زەزاخ كە وەنس تىنا  و ضەلەؿی هەضیەكەیان ؿاهێسم لەػ

پاؿووان ض  ووام قؼووەكطزنی زەكووط ذەوە ةەئەنووسا ەكانی لەؿووی زە ێوور هەم 

 .!   ةەضتطیم لەئێىە زەكطز ظ  !  دۆڕ  .. ةڕەن هەض لێم زووضة  )زاوئەوالدط 

)َصول ی هللا اظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا ئیت ى  ەػػىز دىا لێی ض  -

َُ( تَييُ،ولُ  )ا  مەض وىوم َغلَْيه  َوَػل َم  ين آدتَ  ابينِ  وَيَد ربِّيه،  يج ُعْسيَرَل  عنيدِ  عيوَت الِي(ُيِ، ُِ
ين خعين ااُسيبه وِفييَم  عن ََخٍْ ل عن ُعُميرُّ ِفييَم َخفْينَي(ُّا وعين شيب(بِه ِفييَم َخبْيَ ُّا وعين ُ(لِيه ُِ

وادە  هە ووىو  طەتێوو  كە زەوێووذەوە ةەضزەػووذی   ٢)ُيي(ذا َعِمييي فيميي( َعِلييما خنيِييها و 

دە ەنی  پێ   پطػیاضم لێ ەكط ر  پطػیاضم لێسەكط ر كە واخ داڕ دىام تەوضە نا 

                                         
 (.٣٩٣٩مىزد ه )  (1)
 ( ، ئلموەىیظ مل )صح ح  مترمذي(     ەفلممى ی )صح ح(ە.٣٠٠٣جرمذل ) (9)
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و  ەیـر؟  اڵ وػا انی وۆنی پەیسا كوطزڕ لەویسا ةطزەػەض، تەنجێذییەكەم وۆن 

 ظانؼذەكەم وی پێكطز؟ لەویسا دەضجی كطزەوە و

)َصول ی یت ى  ەػػىوز دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دوىا هەض ئ -

َ ييى بَيييْنَ   مەض ووىوم هللا َغلَْيووه  َوَػوول َم  ِْ َُيي( عُي َُيي( َُيَ(َسييُ  بِييِه اْلَعْبييُد ال َّييَ ُ ، َوَخوَُّل  )َخوَُّل 
 َِ )َُ غەةووسم لەػووەض  ىحاػووەةە زەكط وور  وادە  یەكە ووی  ؿوور كە  ١)النَّي(ِس ِ  اليدِّ

لەوێ یەكوال  لەنێوىان دە كیوسا ةوىوە و یەكە ی  كێـەیەكیف كە ،ى ژەكانێذین

 .وەضتطد ەوەم  امی كىژضاوە ،  ەى زەكط ذەوە د

)َصل ی هللا َغلَْيه  ئەةى هىضەیطە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

ُِ   زەیفەض ىو َوَػل َم  َُْللَم،  َ ِذيِه  َُْن َا(نْ  ِعْنَدُّ  ْنيه ) ٍَ فَيْليََُيلَّْليهِ ُِ ْن َشيْي ِه َخْو ُِ ُِ ْن ِعْر
َُْلَلمُِيِه، وإ ْ  َِيْدِر  ْنُه ِب  اْليَيْوَت وَيْبَي َخاَّ عُ وَ  ِدعَن(ر  َوَا ِدْرَلم ، إْ  َا(َ  َلُه َعَمي  َص(ِلح  ُخِذَ  ُِ

ْن سيَِّا(ِت صي(ِ ِبِه، َفُيِميَي َعَلْييِه  وادە  هەض كەػێ   وامی   ٢)مَلْ َعُ ْن َلُه  َسَن(ت  ُخِذَ  ُِ

ە تەضزنی دوۆیی پو  ڕ ةا ئە  ،وو ةێر یان لەهەض ؿذێكی دطڕ ةطاكەم لەػەضە لەئاة

كە  ،نەزضهەم ئوواظاز ةكوواخ، پووێف ئەوەم ڕەژ وو  ةێوور نەزی وواضم زازم زەزاخ و

 ئەتەض كطزەوەم واكی هەةىو ةەقەزەض  وامی ةوطاكەم لەواكەكوانی هە وسەتطن و

زەیوذەنە  نەةىو، لەدطاپەم ةوطاكەم هە وسەتطن وزەیسەنەوە ةەو، ئەتەض واكەؿی 

 .ػەضؿانی ئەم

                                         
 )صح ح(ە. (، ئلموەيڵ  ەفلممى ی٢٩٩٠ىلزە ڵ )  (1)
 (.٣٠٠٩بىوەمل )  (9)
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قەدازە لەػەمىانی کىڕم  ەحطیعەوە زەتێڕ ذەوە كە پیاو و  پطػویاضم لەئیت وى  -

)َصول ی هللا َغلَْيوه  لێیان ضاظم ةێر كطز، كە ویر لەپێؿە تەضم دوىاوە  غى ەض دىا

 ،مەض ووىوم ؟زەضةوواضەم وطپەوووط  )نجووىم م )قیووا ەخ  ةیؼووذىوە َوَػوول َم 

يين خَ ييدُُامْ  )عَييْدنُو  زەیفەض ووىو َاييَ ا وَاييَ اا  خَعِمْليي َ  :رَبِّييِه  ييجَّ َعَ ييَ  َانَيَيييُه عليييه، فَيِييولُ  ُِ
يييرِّرُُُّ، ألَّ عِيييوُلل إّأِ َسيييَُيْرُت  َِ فَيِيييوُلل نَيَعيييْم، وعِيييوُلل َعِمْليييَ  َايييَ ا وَايييَ اا فَيِيييوُلل نَيَعيييْم، فيُي

ََ خْغيِ  نْيَي(، وَخ وادە  یەكێكذان كە لەدىام پەضوەضزتاضم   ١)ُرَلي( لياَي الييوَت َعَلْياَي   الدك

ئەو ةەضەحمەدوی دوۆم زاینۆؿویىوە، دوىام تەوضە  نعی  زەةێذەوە ةەؿێىەیەك كە

لەغەةسەكە زەپطػێر  كاض كی ئاواو ئاواخ كطز وایە؟ زە    ةە و ، دوىام تەوضە 

ەض وىێ   و  ئاواؿر كطز وایە؟ زە و   ةە و  دوىام تەوضە زەم زەمەض ىێ  ئاوا و

 .ەؾ لێر دۆؿسەةم لێیڕ ةۆدم پۆؿی وا ئە  لەزنیازا ػرتم كطزیر و

)َصول ی هللا ئەةى هىضەیطە دىا لێی ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە  پێؿە وتەضم دوىا  -

ا ِدْرَلييَم لييه وا  َُيين ِفيني( املُْيِليي ُ  :ويي(لوا املُْيِلييُ ا ُي( )َختَييْدُرو َ   مەض ووىوم َغلَْيووه  َوَػوول َم 
يين املُْيِليي َ  ِيي(َلل إ َّ َُُيي(َت، ف َُييِ، بَ يي ٍ  وِصييي(ٍت وزَايي(ٍ ، وَيَِْت وييْد َشييََُم  ُِ ِِي( َُّييت َيَِْت عَييوَت ال ُخ

ييييييَرَا ليييييي ا، فيُيْعطَييييييى  َُ ليييييي ا، ووَييييييَ َ، ليييييي ا، وَخَاييييييَي ُيييييي(َل ليييييي ا، وَسييييييَياَي َدَت ليييييي ا، و
ييين لييي ا ييين َ َسييين(تِِه، ولييي ا ُِ َ يييى ُييي( علييييهَ َسييين(تِِه، فيييرْ  فَِنيَيييْ  َ َسييين(تُُه وَيْبيييَي خْ  عيُ  ُِ ِْ، 
وادە  ئایا زەظان  ك   وایەپىوخ   ٢)َذط( ُلْم َفطُرَِ ْ  عليه، ألَّ طُرَِح   النَّ(ِر  ُِن ُخِذ َ 

) وىملیؽ م نواو ئوێمە ئەو كەػوەیە كە  خ) ىملیؽ ە ؟ غەضظیان كطز   وایەپىو 

مەض ىوم  ایەپىوخ ئەو كەػوەیەكە لەڕەژم  ،ػا ان ناپاضەم هەیە نەػەضوەخ و

                                         
 (.٧٥٠٠بىوەمل )  (1)
 (.٣٠٠٨(، جرمذل )٣٥٨٠مىزد ه )  (9)
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ا ز ذە پێـ ، نى ژ و ڕەژوو و ظەكادی هەةوىوە )ظەدیوطەم وواكەم ظەضە  قیا ەدس

و ةىدذانی ةوۆ ئەو هە تەػوذىوە،  وا ی ئە وی دوىاضزووە و  ةەاڵم ج ێىم ةە ساوە

 ةەو ززەزض ور و لەوم زاوە، ئیورت لەواكەكوانی ةەم و لەم ،دى  ی ئەوم ضؿوذىوە

انووی زەػووذی ووواكەم نا ێ ێوور، ئی جووا لە دووطاپەم ؾەزض لێكطاو  زەزض وور، دووا

 وسەزض ذە زەظەدەوە ڕزوایوی م دوا ،زەدوط ذە ػوەض دطاپەكوانی ئەم هە سەتیط ر و

 .پێیان

)َصول ی هللا َغلَْيوه  هەض ئەةى هىضەیطە دوىا لێوی ضاظم ةێور لەپێؿە وتەضم دوىاوە  -

َِ  )لَُُييييَ دك َّ   زەتێوووڕ ذەوە كە مەض وووىوم َوَػووول َم  ُِيييو َُيييِ،،  يييجَّ  خْلِلهييي( إم اُ  ِِي( عَيييوَت ال
، لِلّشيي( ِ  عُِيي(دَ  َِ يينَ  اََْلييي( ييْرََِ  الشَّيي( ِ  ُِ َِ وادە  لەڕەژم قیا ەدووسا زەةێوور هە ووىو   ١)ال

 امێكی دىضاو ةسەنەوە ةەداوەنی، دەنانەخ هەقی ةەضانێكی ة  قۆچ لەةەضانێكوی 

 .قۆوساض زەػێرن ذەوە

لَْيوه  )َصل ی هللا غَ ئەةى ئى ا ە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

َُّيت سيبعَن خلًيي( ا  سي(َا علييهم   مەض وىوم َوَػل َم  )وعيدأ رُِّ خ  عُيدِذَي اَنَّيَ، ُين خ
وادە  دووىام   ٢)وا عيي اَا ُييَ  ايييِّ خلييٍ  سييبعوَ  خلًييي( وثيي ُث َ ثييي(ٍت ُيين َ ثييي(ِت رُِّ 

حەمذا هەظاض كەغ لەئى مەدەكەم ة  لێنطػوی ەوە  پەضوەضزتاضم ةە ێ ی پێساوم كە

                                         
( ٣٠٣١(، جرمااااااااذیظ ێێًااااااااەوملج لوە کل ئلموااااااااەيڵ مل )صااااااااح ح  مترمااااااااذي(   بلژمااااااااەمە )٣٥٨٣مىزااااااااد ه )  (1)

  ەفلممى ی )صح ح(ە.
)صااح ح  مترمااذي(   بلژمااەمە  (. ئلموااەىیظ مل٣٣٢١٢(، ئلحاانل  )٠٣٨٣(، ئ اا و مەیااه )٣٠٢٧ مترمااذل )   (9)

 (  ەفلممى ی )صح ح(ە.٣٠٢٧)
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، وە ػو  لەتەڵ هەض هەظاض كیانوسا حەمذواض هەظاض كەػوی دوط ،ادە ةەهەؿذەوەةذ

 و  یف ةەزەػذی پەضوەضزتاضم.

)َصل ی هللا َغلَْيه  ئەةى هىضەیطە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

َُّيت ُِن اََنَّ،َ  )عَْدُذيُ   مەض ىوم َوَػل َم  يَر    ُخ ُعو َ  ُليمْ  ُزُْ َََ   (،خْلًيي َسيبيْ ُِيوُلُهْم إُي( َُ ُو ُتِ يي
َْ ييٍن ا َسييِد ك عَيْرفَييُ  ََّنِييَرً  عليييه،  يي(َت ُعّ (َشييُ، بييُن َِ لَييَ، البَييْدِر وويي(َل خبييو ُلَرعْيييَرَ ل فَِ ََِمييِر لَييْ ال
َعْلييييييُه ُيييييينهْم ألَّ ويييييي(َت  ِْ َََْعلَييييييِا ُيييييينهْم، ويييييي(َلل اللَُّهييييييمَّ ا َ خْ   َُّ ، ادُْت ا َُِّ فِيييييي(َلل   َرسييييييوَل ا

ييي ُِ ييينَ  ي  َر َِاَي  ييي(  ُِ َََْعلَيييِا ُييينهْم، فِييي(َلل َسيييبَي َ خْ   َُّ ، ادُْت ا َُِّ ا ْن ييي(ِر، فِييي(َلل   َرسيييوَل ا
وادە  كۆ ە ێكی حەمذا هەظاض كەػی لەئى مەدەكەم زەو ە ةەهەؿذەوە،   ١)ُعّ (َشيُ، 

ه ی صوضوویان وەكى ضووم  ان ی وىاضزە زەزضەوؿێذەوە، غىكاؿەم کىڕم  یە

 و مەض ىوم  ئەم پێؿە تەضم دوىا ەكی ةەػەضەوە ةىو، ةڵ سم كطزئەػەزم، غەةای

مەض وىوم   ،، زوغام ةۆ ةوكە دوىام تەوضە مبذوادە ضیعیوان)َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم 

و مەض وىوم  ئەم  پاؿان پیاو كی ئەنؼاضم هەػذا ،دىایە تیان ةیذەضە ضیعیانەوە

دىام تەوضە مبذادە  زوغا ةۆ   یف ةكە ةا  )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل مَ پێؿە تەضم دىا 

 .ضیعیان مەض ىوم  دەواو غىكاؿە پێـر كەودەوە

)خ َّ ِر ً وي(لل   رسيوَل هللال إ َّ يل   دادىو غائیـە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە -
ِملواِن ع  بونا وخيونيونا وعع يونا، وخشيُمُهْم وخشير ُم، ف يي  خَ ُينهما فِي(َل النيّب 

ل إذا ا(َ  عوت الِي(ُِ، َيسُ  ُ( ذي(نوَ  وع يوَ  واي بوَ  وعِ(بياَي ی هللا َعَلْيِه َوَسلََّم )َصلَّ 
إ ليييم، فييير  اييي(  عِ(بُييياي إ ليييم بِيييدر ذنيييو م اييي(  اي(فًييي(، ا لييياي وا عليييياَي، وإ  اييي(  

                                         
 (.٣٠٣(، مىزد ه )٣٥٠٣بىوەمل )  (1)
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عِ(باي إ لم دو  ذنيو م، اي(  ف ي ً لياي، وإ  اي(  عِ(بُياي إ ليم فيِو ذنيو م، اويُ َّ 
عيي عهُيُ  وعب يي، فِي(ل ليُه ُم ُناَي ا يُي ِو ل )َصيلَّی هللا َعَلْييِه َوَسيلََّم لي ي، فُنيى الِر

 مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّٱ خُيي( تِييرخ وييول هللا تعيي(مل

يل   رسول هللا، ُ( خِد يل ٪٧الأهبیاء   َّ رت  يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ ا فِ(ل الِر
وادە  كواةطایەك غەضظم   ١)خ يرار ُو اَ شييًا( ذي ًا ُين ُيي(روُهم، خشيهد  خهنيم الهيم 

 كوطز كە  و  وەنوسی  كوۆیلەم هەیە كە )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػول َم پێؿە تەضم دىام 

ةەزضەم زەدەنەوە و لە وواڵ وػووا انم زە اؿوو ەوە وػووەضپێەیم زەكەن،   وویف 

لێیووان زەزەم، ئەم حووا ەم وووۆن زەةێوور؟ )وادە حؼوواةادم  ج ێىیووان پوو  زەزەم و

مەض وىوم  لەڕەژم  )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػول َم پێؿە تەضم  ،زەةێر  لەقیا ەدسا وۆن

 ػوەضپێەی كوطزن و زواییسا حؼاةادر ةە تى طەم ڕەمذاضەكانە، ةەپێی  اؿوی ەوە و

و  ازەڕ ػعاكانی دۆ زەةێور ئەتەض ػوعاكانر ةەقەزەض  ةەزضەدؼذ ەوەكەم ئەوان و

نە امیوان لەػوەضخ  ،زەویرم داوانەكانیان ةێر ئەوە یەكؼانە و ػەال ەخ زەض ڕ ة

ئەتەض ػوعاكانر لەداوانەكوانی ئەوان كە ورت  ،زەةێر و نە امر لەػەضیان زەةێر

و ووواكە ةووۆخ حؼوواب زەكط وور، ئەتەض ػووعاكانر  ةێوور، ئەوە زیوواضە ةەدێووط

كواةطا  ،لەداوانەكانی ئەوان ظیادط ةێور، ئەوە ةەقەزەض ظیازەكانور لێسەػوذێرن ذەوە

)َصول ی هللا َغلَْيوه  پێؿە وتەضم دوىا  ،و تطیوان یوالواوە كەودە ،كەودە كەناض كەوە

 نەدى  وسەدەوە كە خپێی مەض وىو   ەتەض مەض ایـوذەكەم دوىام تەوضە َوَػل َم 

                                         
(، مىىااااااذمل  ەفلممااااااى ی زاااااالىل ل ممااااااى  لحڵ ئلحاااااانل  و جرمااااااذل ٢٠٣٥(، جرمااااااذل )٣٣٠١٠ئلحاااااانل  )  (1)

 (    ەفلممااااااى ی٣٥٢٠پل ىەزاااااخل و گ ڕەوەمەەەى ااااااەو جااااا  مخنااااااەىلو، ئلمواااااەىیظ مل )صااااااح ح زااااانو  مترمااااااذي( )

 )صح ح(ە.
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 ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّٱ  زەمەض وووووىێ

كاةطا غەضظم كوطز  ئەم پێؿە وتەضم دوىا  ،٪٧الأهبیاء   َّ رت  يب ىب نب مبزب رب يئ

ئەوان هەض جیاةىونەوە ان ةێر لەیەكرتم... زەم  و وازەظانم واضەػەضم نێىان   

 .هە ىویانم ئاظاز كطز... دەواو هە ىویان ئاظازن جەناةر ؿاهێسةە كەوا ػا

 :خەعر ڕ ژی  تری  خاڵە ی هەنێێك -٧

ی دوا پێغەمبەری  و دوا بینینی
ع
َّل  َ )َى 

َس ( َه َ َِ
ع
 :َوَص 

)خ َّ ًَسييي(     ئەةوووى ػوووەغیسم دوووىزضم دوووىا لێوووی ضاظم ةێووور زەتێوووڕ ذەوە -
َُيِ،ا  رَبَّني( نَييَر، لييْ  هللِا، َرسيولَ  وي(لوال   )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػول َم  هللاِ  َرسيولِ  َزَُنِ  ِِي( عَيوَت ال
ُت يي(ركوَ    ُرْ عَييِ، الشَّييْمِ   ليييْ  :ل نَيَعييْم ويي(لَ )َصوول ی هللا َغلَْيووه  َوَػوول َم  هللاِ  َرسييولُ  ويي(لَ 

لَيَ، البَيْدِر َصيْيًوا لييَ  اللَِّه َِ  َصْيًوا لي ََِميِر لَييْ ا ولْي ُت (ركوَ    ُرْ عَِ، ال َ  ُعه( َسي(ا 
ا وييي(لوال ا   تَبييي(َرَ  وتَعييي(َم عَيييوَت  هللاِ  وييي(َلل ُييي( ُت ييي(ركوَ    ُرْ عَييي،ِ  هللِا، َرسيييولَ  فيهييي( َسيييي(ا 

َُِ، إاَّ ام( ُت (ركوَ    ُرْ عَِ، خَ ِدِم(، إذا ا(َ  عَيْوتُ  ِِي( َُّيٍ، ُي(   ال َُُ ذِّ   لِيَيَّبِيْ  ُاييك ُخ َُِ، خذََّ   ِِي( ال
يييى خَ يييد  اييي(َ  عَيْعبُيييُد غييي َ  َِ يييَن ا ْصييين(ِت وا ْن ييي(ِا إاَّ  هللاِ  ا(نَيييْ  تَيْعبُيييُد، فييي  عَيبيْ ُسيييْبي(نَُه ُِ

َُييين اييي(َ  عَيْعبُيييدُ  ََُّ  عَيَُسييي(َوطُوَ    النَّييي(ِر،  يييجَّ إذا مَلْ عَيْبيييَ  إاَّ  ِِ  ا ييين بَييييرٍّ وفييي( ٍر وغُيييءَِّ خْليييِي ُِ
يييييُُْم تَيْعبُيييييُدوَ ا وييييي(لوال ُانَّييييي( نَيْعبُيييييُد ُعَ،عْييييييَر  ييييي(ُل ُيييييْمل ُييييي( ُانيْ الِ ُييييي(ِا، فيُيييييْدَعى اليَيُهيييييوُد، فيُِ

َيي َ  هللِا، ابْيينَ  ُُْم ُيي( اَتَّ يي(ُلل َاييَ بْي َُُّ  فيُِ غُييوَ ا ويي(لوال َعِطْشيين(  ا يين صيي(ِ َبٍ، وا ولَييٍد، َفميي(ذا تَيبيْ ُِ
ِِن(، فيُ  رَبَّنيي(،   يي( َسييراا  ََيِْطييُم بَيْعُ ييه( ف(ْسيي شيي(ُر إليييِهم خا تَييرُِدوَ ا فُيْيَشييُروَ  إم النَّيي(ِر َارهنَّ

يُُْم تَيْعبُيُدوَ ا وي(لوال ُانَّي(  (ُل ُيْمل ُي( ُانيْ بَيْعً (، فَييَيَُس(َوطُوَ    النَّ(ِر، ألَّ عُْدَعى النَّ (َر،، فيُِ
(ُل ُْم، َاَ بيْ  هللِا، نَيْعُبُد املَِسيَح اْبنَ  َ َ فيُِ َُُّ  ُُْم ُ( اَتَّ (ُل ُيْمل ُي(ذا  ا ُِن ص(ِ َبٍ، وا وَلٍد، فيُِ

غُييوَ ا فَيِولييوَ ل َعِطْشيين(   ِِن(، ويي(َلل فُيشيي(ُر إليييِهم خا تَييرُِدوَ ا فُيْيَشييُروَ  إم  رَبَّنيي(، تَيبيْ ف(ْسيي
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( َسراا  ََيِْطُم بَيْعُ يه( بَيْعً ي(، فَييَيَُسي(َوطُوَ    النَّي(ِر  ي َهنََّم َارهنَّ َُين اي(َ  َِ جَّ إذا مَلْ عَيْبيَ  إاَّ 
ََُّ  عَيْعبُيدُ  ييَن الَّييت  ا ٍر خاتُلييْم َراك العيي(َلِمَن ُسييْبي(نَُه وتَعيي(َم   خْدَا ُصييورٍَ  ُِ ِِ يين بَيييرٍّ وفيي( تَعيي(َم ُِ

ٍَُّ، ُ( ا(َنْ  تَيْعُبُد، و(لوال   َبُ  ُايك ُخ َُِلُروَ ا تَيُيْ ف(رَْون( النَّي(َس    رَبَّن(، رََخْوُُّ فيه( و(َلل َفم( تَينيْ
ْنيياَي ا  ُِ َُِّ ُهْم، فَيِييوُلل خَ رَبكُ ييْم، فَيِولييوَ ل نَيعُييوُذ ا ييَر ُيي( ُانَّيي( إليييِهم، ومَلْ ُن ي(ِ بيْ َِ نْي( خفْي اليدك

َِِليَ ، فَيِيولُ  َُرَّتَيْنِ، خْو ثَي ًا،  يجَّ إ َّ بَيْعَ يُهْم لََي ي(ُد خْ  عَينيْ َُِّ شيًا(  يَن ُ  لييْ  :ُنْشِرُ  ا ْم بييْ
َُين اي(َ  َعْسيُبُد َُِِّ  َِيى  ٍِ في  عَيبيْ َنُه آعَ،  فَيَُيْعرُِفونَُه  (ا فَيِولوَ ل نَيَعيْم، فُيْ َشيُ  عين سي( وبييْ

َِ نَيْيِسيييِه إاَّ خِذ َ  ييين تِْلِييي( ُِ  َُُّ ًَ إاَّ  ليييه ا ًَ ورِ  َُييين اييي(َ  َعْسيييُبُد اتِِّييي( يييى  َِ السكيييُبوِد، وا عَيبيْ
َعيييَ  َِ  َُُّ يي ا َِ ً، واِ ييَدً ، ُالَّميي( خراَد خْ  َعْسييُبَد َذييرَّ علَييى َوييي(ُُّ، ألَّ عَيْرفَيعُييوَ  ُرُ وَسييُهْم َبْهييَرُُّ طَبَي

َُييرٍَّ ، فِيي(َلل خَ رَبكُ ييْم، فَيِولييوَ ل خنْيي َ  ألَّ  رَبكنيي(، ووييْد َهَييوََّل   ُصييورَتِِه الَّييت رََخْوُُّ فيهيي( خوََّل 
َهييييينََّم، وهَِييييييك الشَّييييي َِ َِْسيييييُر علَيييييى  ي(َعُ،، وعِوليييييوَ ل اللَُّهيييييمَّ َسيييييلِّْم، َسيييييلِّْم وييييييَيل ُعْ يييييَرُا ا

َُ،ِلَّيي، ، فيييه َذطيي(ِطيُ  وَا لِيييُ  وَ َسيياي  َتُ ييوُ   هللِا، َرسييولَ    َِْسييُرا ويي(َلل َدْ ييض   يي( ا ُو
، وايي(ل نُييوَ  َاطَيْرِ، الَعييْنِ، واي(ْلبَيْرِِ ّرِعِح، بَنْبيٍد فيهيي( ُشيَوْعَ ،  عُِيي(ُل ُي( السَّييْعداُ ، فَيَيُميرك املُْ ُِ

ُُْرَسيييي ، وَُْ يييُدوس    َِر  َُُسيييلَّم ، وَ ْيييُدوش   (ِوعيييِد اخلَْييييِي والرِّاييي(ِا، فَنييي(ٍج  واييي(لطَّْ ِ، وَارَِ
ين خَ يٍد َهَشيدَّ  ينُ م ُِ َن النَّ(ِر، َفوالي   نَيْيِسيي بيَيِدُِّ، ُي( ُِ ُنوَ  ُِ َهنََّم،  جَّ إذا َذَلَ  املُْ ُِ َِ

 َِ ِْ يييي( َُييييِ، إِلْذييييواهِنُِم الَّييييِ عَن   النَّيييي(ِر،  ُُن(َشييييَدً  َُِِّ   اْسُِ ِِي( ِنَن َُِِّ عَييييوَت ال ييييَن املُييييْ ُِ ا َيييي ِّ ُِ
ُُْم،  رَبَّنيي( :عِولييو َ  َُيين َعيييَرفْي ييوا  ُِ يي(ُل ُيييْمل خْذِر اييي(نُوا َعُ ييوُُوَ  ُعنيي( وُعَ يييلكوَ  وََيُبكييوَ ، فيُِ

ًِ( اَ  ُِوَ  َذْل ثِي ًا وَيِد خَذيَ ِت النَّي(ُر إم ِنْ يِ  سي(وَيْيِه، وإَم فَيَُُيرَُّت ُصَورُُلْم عَلى النَّ(ِر، فُيْخِر
ييْدُ ْ    رَبَّنيي( :رُْابَيَُيْييِه، ألَّ عِولييو َ  َِ عُييوا فَميين و َُْرتَنيي( بييه، فَيِييوُلل اْرِِ ِِييَي فيهيي( خَ ييد  ِمَّييْن خ ُيي( َب

ًِي( َاثِي ًا، ألَّ  ُِيوَ  َذْل ُِوُُّ، فُيْخِر ين َذيْ ٍ فيرْذِر ي(َل ِدعني(ٍر ُِ ثِْ مَلْ نَيَ ْر فيهي(  رَبَّني( : عِوليو َ وَيْلبِيِه ُِ
ييين َذيييْ ٍ  ييي(َل ِنْ يييِ  ِدعنييي(ٍر ُِ ثِْ يييْدُ ْ   وَيْلبِيييِه ُِ َِ عُيييوا فَمييين و َُْرتَنييي(، ألَّ عِيييوُلل اْرِِ خَ يييًدا ِمَّيييْن خ

ًِي( َاثِي ًا، ألَّ عِوليو َ  ُِيوَ  َذْل ُِوُُّ، فُيْخِر َُْرتَني( خَ يدً  رَبَّني( :فرْذِر ا، ألَّ عِيوُلل مَلْ نَيَ ْر فيهي( ِمَّيْن خ
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ييي( َاثِييي ًا ألَّ  ًِ يييوَ  َذْل ُِ ُِوُُّ، فُيْخِر ييين َذيييْ ٍ فيييرْذِر ييي(َل َذرٍَّ  ُِ ثِْ يييْدُ ْ   وَيْلبِيييِه ُِ َِ عُيييوا فَمييين و اْرِِ
ُووِأ  ييي ا  رَبَّنييي( :عِوليييو َ  يييًرا  وَاييي(َ  خبيييو َسيييِعيٍد اخلُيييْدِر ك عِيييوُلل إْ  مَلْ ُتَ يييدِّ مَلْ نَيييَ ْر فيهييي( َذييْ

َِ فيييي(وْيَر ُ  ُُْمل ا َييييدع   نت مت زت رت يب ىب نب مبزب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱوا إْ  ِشييييايْ

َُُّ  ، فَيِييولُ ٧٣الًسرراء   َّ رث يت ىت يييَّل َشييَيَعِ  املَ ََِ ييُ،، وَشييَيَ  النَِّبيكييوَ ، وَشييَيَ   ا عيي،َّ ِو
يييَن النَّييي(ِر، فُيْخيييرُِج ُِ  يييِبُض وَيْبَ يييً، ُِ ِْ نُيييوَ ، ومَلْ عَيْبيييَ  إاَّ خْرَ يييُم اليييرَّاِحَِن، فَييَي ْنهييي( وَيْوًُييي( مَلْ املُْ ُِ

ِِيييِهْم   نَيَهييٍر   خفْييواُِّ اََنَّييِ، عُِيي(لُ  ييًرا وَيي ك وييْد عيي(ُدوا ُحًَميي(، فيُيْل نَيَهييُر ا َييي(ِ ،  :لييه عَيْعَملُييوا َذييْ
يييِي السَّيْيِي، خا تَيَرْوهَني( َتُ يوُ  إم اَ َبيِر، خْو إم الشَّييَبِر،  ُِيوَ  امي( ََتْيُرُج ا ِبَّيُ،   حَِ فَيَيْخُر

ْنهيي( إم اللِّييِّ َع ييوُ  خبْيييَيَضا فِيي(لوال ُي( َع يي يي( َع ييوُ  ُِ وُ  إم الشَّييْمِ  ُخَصييْيِيُر وُخَذْيِ يُر، ُو
يييوَ  اييي(للكْ ُلِ    رِوييي(ِ ُِم اخلَيييواِ ُ،  هللِا، َرسيييولَ    ُِ َارنَّييياَي ُاْنيييَ  تَيْرَعيييى الب(ِدعَيييِ،، وييي(َلل فَيَيْخُر

 َُ َُُّ  الَّيِ عَن خْدَذَلُهيمُ  هللاِ  عَيْعيرِفُيُهْم خْليُي اََنَّيِ، َليُ اَِ ُعَُِي( اََنَّيَ، بغيِ  َعَميٍي َعِملُيوُُّ، وا َذييْ ٍ  ا
ُُُميوُُّ َفهيو َلُ يْم، فَيِوليو َ  ُُوُُّ، ألَّ عِوُلل اْدُذُلوا اََنََّ، َفم( رََخعْي َُني( ُي( مَلْ تُيْعيِ   رَبَّني(، :َودَّ خْعطَييْ

يييَن العييي(َلِمَن، فَيِيييوُلل َلُ يييْم ِعنيييِد  خفْ  ييين لييي ا، فَيِوليييوَ ل  خَ يييًدا ُِ خ ك شييييٍَ  رَبَّنييي(، َ يييُي ُِ
يي(َ ، فيي  خْسييَخُ  علَييْيُ م بَيْعييَدُُّ خبَييًدا  يين ليي اا فَيِييوُلل رُِ   ێووکانە دوادە    ١)خْفَ ييُي ُِ

 ژزاڕەزوا ەل ایووو، ئا)َصووول ی هللا َغلَْيوووه  َوَػووول َم دوووىا  مض ە وووتەؿێپ ەم  ئانیووووود

 ایوئا ،ە و   ةمض وىو ەم  َغلَْيه  َوَػل َم )َصل ی هللا ضە تەؿێپ  ؟ی یةەز ضزتاض انەضو ەپ

 ؟یویەن   ووض ەو ه ظۆ د  یه  ێکاد زاەڕە ى ین ەل ضۆ د ی ی یة ەة تاخەسێپ انذانیظ

 ر؟ێوةەن کەیەضزەپ  یه ەک ەو ەک ؿیە ی ان  ی ی یة ەة تاخەسێپ انذانیظ ایئا ەو 

 انذانی  ظمض ىو ە، م)َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم دىا  مض ە تەؿێپ ەمئ طێدەن انیض ىوەم

 ەة  اتواخێپ انذانیظ ەمو ەئ کىەو  ضەه ژزاڕەزوا ەل ضزتاضەضو ەپ ی ی یة ەة  اتاخێپ

                                         
 (.3;1(ر  ىممیگ )>73:اىیاە  )  (1)
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ةانو     وژێةان ت ر ز ییزوا مژ ڕە  ێو  ان  ، کاد ضۆ )دە زووان مەئ ی ی یة

 غەک کىەدوواو  ضػوور،ەنەیز ەک ر ووو ەةک ەو ەئ   ؿووى   ێوودە مئى  ضە  هکوواخەئ

نوواو  ەذ ووو ەکەز م وىو ەه ضەکەیووپ ةوور و ەل رێضػوذتەپ مدووىا ەل ەجوو  رێو ێنا 

 ەل ەضػوذىو ەپ مدوىا ەک رێةەن ەو ەئ ەػەک وەل ەج  رێناة غەک کىەداو  ،ەو ەئاتط 

 کووانەکە وواون، جىل کووانەکەتوواوض و جىل ەل ەموانەو ل کوواضەو دطاپ کوواضەواک

دىا وان  ڕمکى  مط ەی  غىظ  ە ێئ ضػر؟ەپەز ذانی  ور وودطەز انێیپ  ، کطەةان س

 یعانوێد ەن ضزتواضەضو ەپ مدوىا ەکوطز ووىنک دوانە زض   ر وودطەز انێیپ پطػر،ەز

 ەمئ ە ىو وانی  د ە وێئ ن؟ەکەز یوو م  زاوار ووودطەز انێیوپ ،ڕکى  ەو ن ەةىو ەه

   دطەز فێپ ؟مض ەػ ۆناو  ة ۆ  ةر کطەز ۆة انەیئا اژ  ە،تسێئاو ان پ ضزتاض،ەضو ەپ

 ر،ێ ێؿوکەکسێد یک نوسەه یک نوسەه ،ە)تاب  ەم  و ەة ەک خەظ ە ز مئاتط  وەض ەة

و  ر وکطەز کوانەتاوض  یپاؿان ةوان  خ،ەظ ە ز مناو ئاتط  ەو ەة ەضزەة نەڕە ز  ێکاد

دىا وان  ڕمکوى  مؼوای  غ ە وێئ ازا؟یوزون ەل ەضػوذىو ەپ ذانی  ور وودطەز انێیپ

 یعانوێد ەن ضزتواضەضو ەپ مدوىا ەکطز، ووىنک دانە   زض ر وودطەز انێیپ ە،ضػذىو ەپ

 ،ە ىو ووانی  د ە ووێز فیوانووەئ ن؟ەکەز یووو مزاوا ؼووذاێئ ف،ڕیکووى  ەو ن ەةووىو ەه

 فێپو ؟مض ەػو ۆناو  ةو ۆ  ةر وودطەز انێیو پ ر کطەز ۆة انەی. ئا اژ ەتسێئاو ان پ

 یک نوووسەه یک نوووسەه ،ە)تاب  ەم  وووو  ەة ەک خەظ ە ز مئووواتط  ۆةووو   دوووطەز

 غەک نەڕە ز وانەئ خ،ەظ ە ز مناو ئواتط  ەو ەة ەضزەة نەڕە ز  ێکاد ر،ێ ێؿکەکسێد

 کواضانەواک ەل ەضػوذىو ەپ انیضزتاضەضو ەپ ەک رێةەن ەػانەک وەئ نهاەد ەو ەذێ ێنا 

 ۆةو ر ز ضزتاضەضو ەپ مدىا زاەکاد وەل ،ەکەو جىل تاوض ەمو پاؿامو  کاضانەو دطاپ

  ر وض ىو ەمەز ضزتواضەضو ەپ ،ەانیىیناػو ازایوزون ەل ەک ەى ێؿو  یکرتینوع ەة ان،یال
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 ازایووزون ەل ەک ودوو ەک ەو ەئ ی  ؿووى   ێوودەئى م  ووىوەه ن؟ەکەز یووو ەڕ یووواو 

 یکوە د ەل ازایوزون ەل ەمێئو ضزتاض وانەضو ەپ ەم  ئ ە ێز فیوانەئ ،نایضػذتىوەپ

ةووىو،  انێیووپ امنیؼووذیىێپ ضە ظ  کووساێکاد ەل کووطزنەن امنیدڕ یەو هوواو  ەو ە یاةىویووج

 نواە  پ ە وێز فیوانوەئ م،ەى ێئ مضزتاض ەضو ە     پر ض ىو ەمەز ضزتاضەضو ەپ مدىا

و  ەزاو ەن اضڕیوة  خۆ ةو امنە هواو  کەیەى ێؿ  یه ەة ضزتاضەضو ەپ ەمئ ۆد ەة  یتطەز

 وەل امنان  ىػوى  ەل ێنوسەه دواەه  ،ە وێواز جاضێػ انیزووجاض   ،ەیناز یـیاضڕیة

 یدذەو ػو یتطانو ضەةەل انیوپاک ەڕمطوةواو یة ەل ەو ەة ەز امنیؿەپ ەکیضەد زاەکاد

 ىانێن ەل ەیەه کەیەـانین  یه ای  ئار ض ىو ەمەز ضزتاضەضو ەپ ەیە.و ەکطزنیداق وەئ

 ضەػوەل ەضزەپ زاەکواد وەل ،ە و   ة ە وێز فیوانوەئ ؟ەو ەة اػ  ێیدا پ وزاەو ئ ەى ێئ

 ەو ەػووەذیو ئ مظ ۆ ؼوو ز ەة ەک ازایووزون ەل یوویەن غەک  یهوو ر، ووزض ەالز م)ػوواە 

 ەمػوىجس ەک زاخەسێوپ ەم ڕ و زضتاضەضو ەپ مدىا اللیئ رێدىا ةطزة ۆة ەمػىجس

 رێوةطزة ضکطزنەو نواوز اڕیو ۆةو ەمػىجس ازایزون ەل ییەن غەک  یه ەو  ر، ض ەة ۆة

 ەمػوىجس ر و یەة ضکاخەه ،ەپاضو کیە ەة کاخەز یپـذ ضزتاضەضو ەپ مدىا اللیئ

 مدوىا ،ەو ەنەکەز ضظەة انیضەػو امنان پاؿوان  ىػوى  ر، و ەکەپـذا ز ەة ر ض ەة ۆة

 مدووىا ،ەانیىیناػوو ازایووزون ەل ەک ەیەمى ێؿوو وەئ ضەػووەل   یووةەز ضزتوواضەضو ەپ

 ۆدو ە وی  ة ە وێز فیوانوەئ ،مەى ێوئ مضزتواض ەضو ە     پر ض ىو ەمەز ضزتاضەضو ەپ

 ەة ە ڕ و ر، ونطەزاز ەو ەدەظ ە ز ضەػەة طاخیػ مپاؿان پطز ،رەیمێئ مضزتاض ەضو ەپ

  رێووة ضەػووەل انیوودىا یال ەدووىا )ػوو یضانووە تەؿێپ ر، ووزض ەکووطزن ز خەماغەؿوو

 ەمئ انیووود ،رەیوةک انیدەال ەػ یەدىا ر،ەیةک انیدەال ەػ یە  دىاض ىونەمەز

و  ەؼوکی  دلمض ىو ەم ؟ییەو طاخیػ مپطز َوَػل َم  )َصل ی هللا َغلَْيه  دىا  مض ە تەؿێپ
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  ە ێو ۆ ک ەو  ،ەیەى ێوپ مض ە ێمڕ  یقىالب و و   ر، ناتط ۆمد مض ەػەل کانێیەپ

  جوسە)ن ەل ە  کغسانە)ػو ر وودطەز ێویپ ر وات ەسە وه ایپ یؿذ ەک ەیەه یکڕ ز 

 ،ەو ەذەڕ ووپەووواو دطوکووان ز کووىەو  ەانەیووه ە،و ەنەڕ پەز سایضەػووەة امنووساضانیئ ،ەیەه

 کوىەو  ەانەیوه ،ە وس ةا کوىەو  ەانەیوةا، ه کىەو  ەانەیه ،ەةطوػک ەوض ەه کىەو  ەانەیه

 مظتواض ڕ  ەانەیه ر،ێةەز مظتاض ڕ و  ەو ەذەڕ پەز ەازیپ ەة ەانەیه ػپ،ەئ یػىاضواک

 خ،ەظ ە ز منواو ئواتط  ەو ەذێةەضزەة ەانەیه ،ەوؿاو ڕ  مو واو  مەو ز ؾەل مەاڵ ة رێةەز

 یانیوت ەمو ەة  س ػوى  ر،ێوةەز انیوتاضظ ڕ ئاتط  ەل انی ىوەه امنساضانیئ ەک کىەداو 

 کەو  ەمکە ام یزاواکطزن ضەػەل ییەػىض ن ەنسەو ەئ کذانێکیە  یه ەػذەزەة ی  

 ۆةو ؿوتىونۆذێل مزاوا ەمو ەئ ضەػوەػوىضن ل ساییزوا مژ ڕە ەل امنساضانیئ ەمو ەئ

 توطخەز انیژووڕە ە انەئ ضزتاضەضو ەپ ەمئ  ە ێئاتطزان، ز ەلکە  نەکەز انیةطاکان

 ەک   ێووضةەز ەوانە  ئر وووودطەز انێیووپ کووطز،ەز انیـوویجەو ح کووطزەز انیووژ و نى 

 ،ەهوادىو  ێویپ ەمى یوئواتط دوا ن ەانەیوه ەک   ێهەضزەز ضە ظ  یکێکانە د ان اػ ،ەیز

 ە واو ەن غەک  یهو ضزتواضەضو ەپ ەم  ئ ە ێپاؿان ئ ،ەهادىو  ۆمژنەئاتط دا ئ ەانەیه

 ەو ە ەڕ   ة ر ض ىو ەمەز ضزتاضەضو ەپ  ،ی ێةه انیضەکطز ز امنێپ ض انرەم ەموانەل

 ،  ێووةه مض ەز ةووىوەه سا یووز ەل طێوود   وو اض یز  ە ؼووقا ەة ی وویة کذانێػووەضکەه

 ەل ـورێهەن ػوامنەک ضزتواضەضو ەپ ەم  ئ ە وێپاؿان ز   ،ێهەضزەز ضە ظ  یکێكە د

  ر وو ى ض ەمەز ضزتواضەضو ەپاؿان پ  ،ی ێةه انیضەکطز ز ض انرەم ەمو ەناو ئاتطزا ل

 ةوىوەه سا یز ەل طێد  اضیز ڵ ؼقا ىین ەمنساظ ەئ ەة ی یة کذانێػەضکەه ەو ە ەڕ ة 

 ػامنەک ضزتاضەضو ەپ ەم  ئ ە ێپاؿان ز   ،ێهەضزەز ضە ظ  یکێکانە د   ،ێةه مض ەز

 ضزتواضەضو ەپاؿوان پ  ،ی وێةه انیوضەکوطز ز ض انرەم ەمو ەناو ئاتطزا ل ەل ـرێهەن
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 سا یوز ەل طێود کەڕەیەظ   ە ؼوقا ەة ی یة کذانێػەضکەه ەو ە ەڕ   ة ر ض ىو ەمەز

 ضزتواضەضو ەپ ەم  ئ ە وێپاؿان ز   ،ێهەضزەز ضە ظ  یکێکانە د   ،ێةه مض ەز ةىوەه

 .  ی ێةه انیضەکطز ز ض انرەم ەمو ەناو ئاتطزا ل ەل ـرێهەن ػامنەک

 ەدیەئوا مەئ نەنواک مەیەقؼو مەة ەڕةواو  ضەتە  ئمض وىو ەم مدوىزض  مسیغەػ ةىەئ

 َّ رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مبزب رب  يئ ىئ نئ مئُّٱ  ەو ە   ةذوووى 

 ضەتەناکواخ، ئ مەػوذ ەڕڕەظ   ێ  ؼوقا ەمنوساظ ەئ ەدوىا ة یاػذەڕ ةوادە   ٧٣ء  الًسرا

 ەوض ەت یپازاؿوذ ەو ۆیەدو نیەال ەو ل کواخەز مض ەضاةەة نوسەو رێوةەه کەیەوواک

 . رێدـەةەز

کووطز،  انیدەماغەؿوو کووانەدەکیالئە   ر ووض ىو ەمەز ەوض ەت مدووىا زاەکوواد وەل

 ەل ەجو   واەن غەکوطز، ک نایدەماغەؿو امنوساضانیکطز، ئ انیدەماغەؿ ضانە تەؿێپ

 رێو ێهەضزەز ضە ظ  یکێکوانە و د ەو ەئواتط  ەدوادەئ یو  و ر،ێةەن ەدـ سەة مدىا

 ێویپ ؿورەهەة مىاض ێول ەل  و ووةاض ڕ نواو  ەانذادەیز ،ەکطزوو ەن انەیواک عیضتەه

 مذواو ینواو ل ەل وۆ دو کىەو  ەو ەض ەز ە  ز ەووةاض ڕ  وەل ،ەو ەانیژ مووةاض ڕ  ر وودطەز

و  ضزەظ  ەض ۆ دو ضەةەل ەک ەمزاض  وەئ انیو ەمضزەة وەئ ۆة   یناة ایئا ر، و ەڕ الماوزا ز

 مض ە وتەؿێپ ەمئ انیووود ر؟ێوةەز ینػ ەض ەتێػ ط ژ  ەل ەمو ەئ مەاڵ ة ر،ێةەز وظەػ

 وو ەضزە  جوا زمض وىو ەم ؿور،ەضوزەتىنس و ز ەل ەکطزوو  ریؿىان ە ێیئ ضەدىا ه

 ەانو ەئ ەو ەان اػو ەیز ؿورەهەة یکوە د ەیەه ەـوانین انیوضزنەت ەل م طواض  کىەو 

 ەیەكو ەکوطز  یهو ەمو ەئ  ةو ەو ەؿذەهەة ەدیەدىا دؼذىون ەدىان ک یئاظازکطاوان

  ر وض ىو ەمەز ضزتواضەضو ەپاؿوان پ دؼوذتىو،ەن فێپو انیکەیەواک  یه ەو  ن،ەةک

 ضزتواضەضو ەپ ەم  ئ ە ێئ ،ەیەى ێئ یه ەو ەئ ی یة کذانێؿذ ضەه ەو ەؿذەهەناو ة ەةە 



 

318 

 ان،یووهانیج ەل ەى یدـووەةەن کرێػووەک  یهوو ەة ەک ەى یدـووەة ەمێئوو ەة کرێؿووذ

 ەم  ئ ە وووێئ ،ەیەةاؿووورتدان ه ؾەو ە ووو  ل م  الر وووض ىو ەمەز ضزتووواضەضو ەپ

 وزواە ەل ذووان،ێةووىونم ل ماظ ڕ   ر ووض ىو ەمەز ؟ەةاؿوورت  ەو ەل یجووا ووو ضزتوواضەضو ەپ

 .ناةم ڕەدى  ذانێل عیضتەه

)َصول ی هللا هەض ئەةى ػىغیس دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

َُين َعشييَيُ   )إ َّ  م مەض ووىو  ه  َوَػول َم َغلَْيو ينهم  ين الني(ِس، ُو َُين َعْشيَيُ  للِياي(ِت ُِ ين خُيت  ُِ

يِي،  يج عيدذلوا اَنيَ،  َُين َعْشيَيُ  للِر نهم  َُن َعشَيُ  للُعْ َبِ،، ُو نهم  وادە    ١)للِبيلِ،، ُو

دكوا )ؿوەماغەخ  لەدوىام  لەڕەژم قیا ەدسا كەػوانێ  لەئوى مەدەكەم هەن كە

دكوا ةوۆ  دكا ةۆ هۆظ   زەكواخ، هەیوانە ةۆ كۆ ە ە دە كی زەكەن، هەیانەتەوضە 

كەػە  زەكاخ، هەؿیانە دكا ةۆ یەك كەغ زەكاخ دوا زەوو ە  ٥١غىػتە )كە رت لە

 .ةەهەؿذەوە

دىام لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم  ءم کىڕم ئەةىلجەزغا غتسهللا -

  ىوممەض ووووووووووو )َصووووووووووول ی هللا َغلَْيوووووووووووه  َوَػووووووووووول َم دوووووووووووىا 

يييٍ  بشيي(َع،ِ  اَنَّيي،َ  )عيدذيُ  ُِ َُّييت ُين ر َُِّ سيواَ ا ويي(َلل  ، يييمٍ  بيا ُيين َخاثيرُ  خ وييَي   رسييوَل ا
وادە  ةەكەػوووێ  لەئوووى مەدەكەم دە كوووانێكی ظەض دوووط لەهوووۆظم    ٢)سيييواَ  

غەضظیوان  ،دكایان لەدوىام تەوضە ةوۆ زەكواخ )ةەنىدە یم  زەو ە ةەهەؿذەوە كە

                                         
(، وە  ەضااااااابلممى ی )حساااااااٍ(ە، بل ە ئلمواااااااەيڵ مل )ماااااااع ف  مترماااااااذي(    ەفلمماااااااى ی ٣٠٠١جرماااااااذل )  (1)

 )مع ف(ە.
( و ئلضااااااابلممى ی )حساااااااٍ صاااااااح ح  مغرماااااااب(، ئلمواااااااەىیظ مل )صاااااااح ح  مترماااااااذي(   بل ٣٠٢٨جرماااااااذل )  (9)

 )صح ح(ل ىەزەى ووە.
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كەػوێكی ؾەیوطم جەنواةذە؟  )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم كطز  ئەم پێؿە تەضم دوىا 

 .مەض ىوم ةە   كەػێكی ؾەیطم دۆ ە

 )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػول َم جاةط دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

ييييَن النَّيييي(ِر الشَّييييي(َعِ، َاييييرنيَُّهُم الثَّعيييي(رِعُر، وُلييييُ ل ُيييي( الثَّ   مەض ووووىوم عيييي(رِعُرا ويييي(َلل )خَيْييييُرُج ُِ
ەنجا ی دكووا )ؿووەماغەخ  ةۆكطزنیووان ض وادە  كووۆ ە ە دە كێوو  ػووە  ١)ال َّيغ(بِيُ  

 . ػیؽ الواظةىون هە ىو وەكى كىولەكەم ةاضی  و ،لەئاتطم زەظەخ ز  ەزەضەوە

 )َصيلَّی هللا َعَلْييِه َوَسيلََّم )سيرلُ  رسيوَل هللا   ئەنەغ دىا لێی ضاظم ةێر زەتێوڕ ذەوە -
 عوت الِي(ُ،، فِ(لل خَ ف(عي إ  ش(َ هللا، ولي ل فيرعن خطلُبيايا وي(لل خول ُي( خ  عشيَ  يل

تطلبييا علييى ال ييراط، ولييُ ل فيير  مل خلِيياَي علييى ال ييراطا ويي(لل فيي(طلبا عنييد املييي،ا ، 
ولُ ل فر  مل خلِاي عنيد امليي،ا ا وي(لل في(طلبا عنيد ا يو(، فيرأ ا خذطيْ لي ُّ الث ثي، 

كوطز كە لەڕەژم  )َصل ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم ە تەضم دىا وادە  زاوام لەپێؿ  ٢)ُيواطن 

غەضظم  ،هللا زەیوكەم ءن ؿواإ قیا ەدسا ؿەماغەدم ةۆ ةكاخ مەض ىوم  ةە و  ةاؿوە 

غەضظم كوطز   ،كطز  جا لەكىێ ةەدع ەدور ةو ەم؟ مەض وىوم لەالم پوطزم ػویطاخ

ەوە ئەزم ئەتەض لەوێ ةەدع ەدوور نەتەیـووذم؟ مەض ووىوم لەالم دەضاظووم كووطز

غەضظم كوطز  ئەزم ئەتەض الم دەضاظووەكەؾ ةەدع ەدور نەتەیـوذم؟  ،كێـانەوە

                                         
 (.٠٩٠(، مىزد ه )٣٥٥٨بىوەمل )  (1)
(   ٠٩٨٠( و  ەفلمماااااااى ی )حساااااااٍ غرماااااااب(، ئلمواااااااەىیظ مل )صاااااااح ح زااااااانو  مترماااااااذي( )٣٠٢٢جرماااااااذل )  (9)

  ەفلممى ی )صح ح(ە.
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مەض ووىوم  الم حەوظم كەوػووەض زە تی یوور، وووىنكە  وو  ئەو ػوو  ؿووى  ە جوو  

 .ناهێڵم

)َصول ی هللا َغلَْيوه   ىؾیطە دىا لێی ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -

نَن ع  مەض ووىوم َوَػول َم  وادە    ١)ليى ال يراِط عييوَت الِي(ُيِ،ل َراِّ َسيلِّْم َسييلِّْم )ِشييَع(ُر امليُ 

هىدامی  ىػوى امنان لەڕەژم قیا ەدوسا لەػوەض پوطزم ػویطاخ ئەوەیە كە زە وێ   

 .   ەضەوەڕ دىایە تیان ةەػەال ەدی... ةەػەال ەدی )مباننە

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ  دووىام تەوضە زەمەض ووىێ -

 لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب
  ٥٪ – ٩٫مررر    َّ مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يكىك مك

وادە  ػى  س ةەدىام پەضوەضزتواضخ ئەوانەم نكوىو ی لەهەةوىونی ڕەژم زوایوی 

 ةاوەڕیان پێی نییە لەتەڵ ؿوەیذانەكانسا كۆیانوسەكەی ەوە )هەض كەػوەو زەكەن و

ەض ووۆك ةەظەلیلوی پاؿوان هە ىویوان لەػو وؿەیذانەكەم دۆم لەدەكسا زەةێور 

ظەض دووۆم  پاؿووان لەهەض كۆ ە ێكیووان ئەوەیووان كە ىةەضا ووتەض زەظەخ ضازەتطی وو

و زوژ  كاضانە ةەضهە ؼذی زی ی دىام زەكطز لەنواو هە ىویانوسا  نیـانسەزا ةەئاظا

ػوىوكایەدی پێكوطزن  ةەیەك ةەجۆضەهوا ؿوێىەم ظەلیلوی ویەك   ی ، ئی جوا  ڕازەڕ 

 توسض ذە زەظەدەوە و ڕكو  ؿوایانرتە لە پێـوسا م دۆ ان زەظانی  ،پۆلێ یان زەكەی 

 ،یو  تةی ك  زوام ئەو... ئێىەؾ هەض یەكێكذان حەمتەن هەض زەةو  ةێو ە زەظەخ و

ةەاڵم زوادوط  ،ئە ە ةڕیاضم حەمتی دوىام تەوضەیە و هەض زەةو  جێتەجو  ةكط ور

                                         
( ٢٢٩٨(، ئلموااااااااەىیظ مل )مااااااااع ف    ااااااااەمع(    بلژمااااااااەمە )٠/٠٧٣(، ئ ڵًااااااااى ح ڵوااااااااەو ))٣٠٢٣جرمااااااااذل )  (1)

  ەفلممى ی )مع ف(ە.
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ػووعام ئاتطیووان  اػوور قىدوواض زەكەیوو  وض كووىمط زەپا ئەوانەم دۆیووان لەؿوویطك و

 ةەظەلیلوی و كوىمط هەضوا  ی  ػذە كاضان، ئەهلوی ؿویطك وڕ لێسەتە ،رةەضناكەو 

 .مبێ  ەوە لەػەض وۆك لەزەظەدسا ضاتیط   و

 كەوصەر خەوزی
(١): 

)َصل ی هللا َغلَْيه  ئەةى هىضەیطە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

َُّت َعَليَّ  )َترِدُ   مەض ىوم َوَػل َم  ََ وَ  ا َيْوَ(، ُخ يُي ِإبِيَي  عْنيه، النَّي(سَ  َخُذودُ  َخ ُِ امي( عَيُ وُد الرَّ
ييييِ  ُِ ِإبِِليييِه وييي(لوا   نَيييّبَّ هللِا َختَيْعرِفُينَييي(ا وييي(َلل نَيَعيييْم َلُ يييْم ِسييييم( ليَسيييْ  َ َ يييٍد غييي ُِاْم  عييين الرَّ
، َولَُيَ يييدَّ َّ َعييياِّ طَ(ََِيييي َعلَييييَّ  تَيييرُِدو َ  ُُيييوَِ ييين آَاِر الُو ِليييَن ُِ ََُبَّ ييينُ م فييي  َعِ يييُلوَ ، غُييير ا  ُِ  ،

، فَيِييييوُلل َولييييْي تَييييْدِر  ُيييي( َخْ ييييَدثُوا  َُلَييياي  يييين َخْصييييَي(ُِ  فُيِبيبُييييِا  ُِ َِ فيييرُووُلل   َراِّ َلييييُ َا
  ویف ض یوان  ،الم ةوۆ ػوەض حەوظم كەوػوەض وادە  ئى مەدەكەم ز و ە  ٢)بَيْعيَدَ ا 

ؿورتەكانی كەػوێ  حى لەدە كی دطیوان جیوازەكە ەوە، هەض وەكوى كە پێسەزەم و

غەضظیان كوطز  جوا ئەم پێؿە وتەض م  ،دۆم لەحىؿرتم كەػێكی دط هە ساو ط ر

زە ان اػیذەوە؟ مەض ىوم  ةە   هەض یەكەدوان ػویامم  )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم دىا 

  وویف ةووۆ ؾەیووطم ئێووىە نوواةم، ئێووىە كە ز وو ە  ، ىػووى امنێذی پێىەزیوواض زەةێوور

جوىانە،  پێذوان ػونی و و زەػور و نىضانیەػەضحەوظەكەم    ناووەوانذان ػنی 

كۆ ە ێوو  دە كووی دووط هەض  ،ةەهووۆم ئاػووەواضم زەػوو ى ژ تطد ذووانەوە وازەةوو 

 و دیووژانە ض یووان لێووسەتطن و نایووانهێڵ ، ظەض دىنوس هەو وسەزەن ةوو ەنە حەوظەكە و

                                         
کلوزااالم، چااىىال  لکێااك مل جلفساایرل ))مىااە ملەو ًااەك  م اااىثر(( ئلە  مل ەىم  اا   ێلم  ەوجرنااذ حلوڵل  (1)

 حلوڵە ل، بل ە ەىثر و جلی ڵۆم.
 (، بىوەمەظ بلملف ل ی ەو ڵ ێێًەوملج لوە.٣٠٧مىزد ه )  (9)
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مطیـوذەیەك  ،  یف زە ێم  دىایە تیان ئەوانەؾ لەؿى  كەودىوانی  و   ،ناتەن 

 تاظ كی ڕ و  كە ئادط جەناةر ناظانیر زوام كۆوی زواییر چ زیسوەاڵ م زەزادەوە 

 .دطیان تطدەةەض

)وُليُ ل   َرسيوَل هللِا، ُي( آنِيَيُ، ا َيْوِ(ا   دىا لێوی ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە ڕەشئەةى  -
َِ وََاوَ  ين َعيَدِد ُ ُيوِت السَّيَم( ََُمٍَّد بَيِدُِّ آَلنِيَيُُيُه َخْاثَييُر ُِ لَيِ، و(َلل َوالَِّ   نَيْيُ   اِاِبَهي(، َخَا   اللَّييْ

ييَ،اَاِ   َُين َشيِرَا ُنهي( مَلْ َعْلَميْر آِذيَر ُي( علييه، َعْشيَخُ  فييه ُِ املُْلِلَمِ، املُْ يِيَيِ،، آنِيَيُ، اََنَّيِ، 
َُيي(ُ ُُّ  يي(َ  إم َخعْيلَييَ،،  ثْييُي طُولِييِه، ُيي( بييْنَ َعمَّ ُُييُه ُِ َُيين َشييِرَا ُنييه مَلْ َعْلَمييْر، َعْر ييَن اََنَّييِ،،  َخَشييدك  ُِ

ييَن الَعَسييِي  ييَن اللَّييَهِ، َوَخْ لَييى ُِ ًُي( ُِ )َصوول ی هللا وادە  غەضظم پێؿە ووتەضم دووىام   ١)بَيَي(

كوطز كە پەضزادەكوانی حەوظم كەوػوەض ووۆن ؟ مەض وىوم  ةەوەم  َغلَْيه  َوَػول َم 

ةو  تەؿوەم ئاػوامن  تیانی   ی ةەزەػذە پەضزادەكانی لەئەػذێطەم تەؿوەزاض و

هەض  ،لەؿوەو كی دواضیكی هەػواو )ةو  هەوض زا زەضزەكەون م كەظیادطن، لەوانە

كە  پلىوػوكی لەػوەضە جاض كی دط دی وىوم ناةێور، زوو وەیان ةذىادەێكەػێ  پ

ژ ووو ە ڕ زووپلىوػوووكەوە زە لەو وةووواضم ةەهەؿوووذەوە ئاویوووان ةوووۆ ز ووور وڕو لە

پوانی  ،هەض كەػێ  لەئاوم حەوظەكە ةذىادەوە ئیرت دی وىو نواةێذەوە ،حەوظەكەوە

ظەكە وەكووى زض ژییەكەیەدووی  وواوەم الیەكووی ةەقەزەض  ەػووامەم غى ووانە حەو 

 ئاوەكەم لەؿیط ػنیرتە ،ەػذی   دازەتادە قىزغ )لەواڵدی غى انی ئێؼذاوە ةۆ مە

 .و لەهەن ىی  ؿیطی رتە

                                         
( بل کلمێاااااااا  ی ااااااااەو ڵل ێێًااااااااەوملجی لوە، ئلموااااااااەىیظ مل )صااااااااح ح ٣٠٠٥(، جرمااااااااذل )٣٢١١مىزااااااااد ه )  (1)

 ە. مترمذي(    ەفلممى ی )صح ح(
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)َصل ی هللا َغلَْيوه  ئەةى ػەغیس دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

َُّيي( خْلييُي النَّيي(ِر الَّييِ عَن ُلييْم خْلُلهيي(، فييرنيَُّهْم ا ََيُوتُييوَ  فيهيي( وا ََيْيَيييْوَ ، )  مەض ووىوم َوَػوول َم  َخ
ُهُم النَّييي(ُر بيييُ نُوِ ِْم، خْو وييي(َل َتطييي( ُلْم، فرُييي(تَيُهْم إُ(تَيييً،  يييجَّ إذا اييي(نُوا  وَلِ يييْن َس  خصييي(بَيُيْ

َُيب(َِ  َُيب(ََِر  ََ ِ ْم  َر، فَيبُيثكيوا علَيى خهْني(ِر اََنَّيِ،، ألَّ وييَيل   خْليَي َفْيًم(، ُخِذَ  الشَّي(َعِ،، َفِبي
َِيْوِت،   َن ال ُِي  ُِ يِي السَّْيِي، فِ(َلل َر بُيُُوَ  نَب(َت ا ِبَِّ، َتُ وُ    حَِ اََنَِّ،، خِفيُ وا عليهم، فَييَينيْ

ە ام نیـوذەجێیانی زەظەخ ئ  ١)وْد اي(َ  الب(ِدعَيِ،   )َصلَّی هللا َعَلْيِه َوَسلََّم َار َّ َرسوَل هللِا 

نەظی وووسوو، ةەاڵم ػوووەڕەنجا ی  یوووساةىون، نە طزووةوووىون وێزەظەدوووی  ود كە

تىناحەكانی دۆیان دطاونەدە زەظەدەوە، ةوۆیە دوىام تەوضە مەض وانی  طانوسنیان 

ض  وا زەزض ور ؿوەماغەدیان  ،وظ ى زەة ە دە كە ،ةەیەكجاض هە ىو زە طن زەزاخ و

 ،هە وسەزض  ە نواو ڕووةاضەكوانی ةەهەؿوذەوە   وئیرت پۆل پۆل زەهێرن  ،ةۆ ةكط ر

پاؿان زەودط ر هۆ ةەهەؿذیەوانان هاوكاضییان ةكەن، یاض ەدیوان ةوسەن ةەدوۆضاك 

 یسەة ەوە ةە طەتوةو   و ڕ ووةاض زەڕ ەم كەناض ڵپێسانیان، ئیرت هە ىو وەكى زانەو 

هللا )َصول ی ەكە وودی  هەض زە ێی پێؿە وتەضم دوىا ڕ ػاؽ .. كاةطایەك لەئەهلی كۆ 

و وواك  لەالزێ ةىوە ... )وادە ؿاضەظایە كە زانەو ڵەم كەناض ئاو دێوطا َغلَْيه  َوَػل َم 

  .و رڕ ػاؽ زە و

)َصول ی هللا هەض ئەةى ػەغیس دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

يَن النَّيي(ِر، فُيْيَبُسي  مەض ووىوم َغلَْيووه  َوَػوول َم  نُييوَ  ُِ وَ  علَييى وَيْنطَيَرٍ  بييْنَ اََنَّييِ، )خَيْلُيُ  املُْ ُِ
ِكيوا ُخِذَ   بُوا ونُي نْي(،  جَّ إذا ُلي ِّ نَيُهْم   الدك َُل(ملُ ا(َنْ  بييْ َِ ك لِبَيْعِ ِهْم ُِن بَيْعٍض  والنَّ(ِر، فيُي

                                         
 (.٠٨٥مىزد ه )  (1)
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 ََ ََُمَّيٍد بيَيِدُِّ، َ ََ يُدُلْم خْليَد، مبَْن،ِلِيِه   ا نَّيِ، ُنيه مبَْن،ِلِيِه  ُْم   ُدُذوِل اََنَّيِ،، َفوالي   نَيْييُ  
نْي(  وادە   ىػووى امنان لەئوواتطم زەظەخ قىدوواض زەةوو ، ةەاڵم لەػووەض   ١)ايي(َ    الييدك

زەظەدوسا تیوطزەزض   دوا هەض یەكەیوان لەپێـوێلكاضیی  پطز كی نێىان ةەهەؿر و

زەیسادەوە و ئەوم  امی لەػەض دە كی دطە  ئەوم  امی لەػەضە ، ان پاكسەةێذەوە

 ،و دواو   زەةو  پوا فذە لەػوذەم و  وامذۆضم پاكوسەة ەوە و كە ئیرت ،زەیسض ذەوە

ض  ایان پێسەزض ر ةە ە ةەهەؿذەوە، ةەو دوىایەم تیوانی  ەموسم ةەزەػوذە هەض 

ڕ ی دۆم لەةەهەؿوذسا و ؿواضەظام ض  واكەیەدی ظیوادط  یەكەیان وازەوێذە ج  و

 .لەوەم ؿاضەظام وىونە  ا ەوەم ةىوە لەزنیازا

)َصول ی هللا ی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا ئیت ى  ەػػىوز دىا لێ -

ْنهيي(، وآِذييَر خْلييِي اََنَّييِ،   مەض ووىوم َغلَْيووه  َوَػوول َم  يي( ُِ ًِ )إّأِ َ َْعلَييُم آِذييَر خْلييِي النَّيي(ِر ُذُرو
ُل اْذَليْ  ف(ْدُذيِي اََنَّيَ،، فيَ  َُّ ًوا، فَيِوُل ا َن النَّ(ِر َابيْ ُِي  خَيُْرُج ُِ َيْرتِيهي(، فُيَخيَّيُي إلَْييِه ُدُذوًا، َر

َ،، فَيِييوُلل اْذَلييْ  ف(ْدُذييِي اََنَّييَ،، فَيَيْرتِيهيي(  َْ َُيي  ) َُ ييْد َِ ييُ  فَيِييوُلل   َراِّ و َ،، فَييَيْرِِ َْ َُيي يي(  خهنَّ
َ،، فَيِيييوُلل اْذَليييْ  ف(ْدُذيييِي  َْ َُيي  ) َُ يييْد َِ يييُ  فَيِيييوُلل   َراِّ و َ،، فَييَيْرِِ َْ َُيي ييي(  فُيَخيَّييُي إلَْييييِه خهنَّ

 ََ نْي(ا ثيي(ِل الييدك ُْ ثْييَي َعَشييَرِ  خ يي( خْول إ َّ ليياَي ُِ ث(ُِ ُْ نْي( وَعَشييَرَ  خ ثْييَي الييدك فَيِييوُلل  ،نَّييَ،، فيير َّ ليياَي ُِ
يياِّ وَخنْييَ  املَِليياي يياِّ خْول َتْ ييَياُي ُِ َُِّ  ،ُ َتْسييَخُر ُِ ييْد رََخعْييُ  َرسييوَل ا َِ )َصوول ی هللا َغلَْيووه  فَل

َُْن،ِلَيً، َُِياَي  جَّ بََدْت نَوا َوَػل َم  ُ ُُّ، وا(َ  عِوُلل ذاَ  خْدَا خْلِي اََنَّيِ،  وادە   و    ٢)ِِ

لێوی ز وذەزەضەوە، و كۆداكەػوی ةەهەؿوذی كە  زەظانم كۆدا كەػوی زەظەدوی كە

و و  لەزەظەخ ز وذە  ان وڕ  ا لەػوەض كلاتۆ توكواةطایەك ةە ,زەوێذە ةەهەؿوذەوە

                                         
 (.٣٥٢٥بىوەمل )  (1)
 (.٢٥٠٧(، ئ ڵًى مەیل )٠٨٣(، مىزد ه )٣٥٧٠بىوەمل )  (9)
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وە، ئەویووف ز ووذە زەمەض ووىێ  ةووڕە، ةەووۆضە ةەهەؿووذە زەضەوە، دووىام تەوضە پێووی

جێی ئەونە اوە! ةوۆیە زەتەڕ وذەوە و زە و    ە لەدە   وڕ ةەهەؿر و وازەظانێر پ

ز ووذە  ،ە، دووىام تەوضە زەمەض ووىێ  ةووڕە ةەووۆضە هەؿووذەوەڕ دووىایە تیووان ةی وویم پوو

وازەظانێر پڕە لەدە  ، ةۆیە زەتەڕ ذەوە وزە    دىایە تیان پڕە..  ةەهەؿر و هەض

ئەوەنووسەم  و زە ضە ةەهەؿووذەوە ةەقەزەض زنیووادووىام تەوضە زەمەض ووىێ ةووڕە، ةەووۆ 

كواةطا زە و   دوىایە تیوان توا ذەم  ،ئەوەنسەم زنیاخ زەةێور زنیاخ هەةێر یان زە

ئییت ى  ەػػىوز زەمەض وىێ  پێؿە وتەضم دوىام  ،پێسەكەیر كە دۆ زەػەاڵدساضیر

ەض وىوم  ةی ی واپێكەنی كە دط كانی زەضكەوخ... ئی جا م )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم 

 .ئەوە كە رتی  ئاػذی ةەهەؿذیەوانانە كە كە رتی ی هەیە

)َصول ی هەض ئیت ى  ەػػىوز دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دوىا  -

َُيرًَّ ،   مەض ىوم هللا َغلَْيه  َوَػل َم  َُيرًَّ ، وَعْ بُيو  ُِيي ، فَيْهيَو ََيِْشيي  َُين عَيْدُذُي اََنَّيَ، َر )آِذيُر 
ييْد وَتْسييَيعُ  َِ ْنيياِي، ل َُييرًَّ ، فييرذا ُيي( ِ(َوَزليي( الَُيَيييَ  إلَْيهيي(، فِيي(َلل تَبيي(َرَ  اليي   َ َّيي(ِأ ُِ ُه النَّيي(ُر 

ييَن ا وَّلِييَن واآلِذييرِعَن، فَيُُيْرفَييُ  لييه َشييَبَر  ، فَيِييوُلل خْ   ُ شيييًا( ُيي( خْعطيي(ُُّ خَ ييًدا ُِ َُّ خْعطيي(ِأ ا
ََْسيَُلِ  ، خْدِنِا ُِن ليِ ُّ الشَّيَبَرِ  َف ييَّل َراِّ ُ عي،َّ ِو َُّ ين ُ(َِهي(، فَيِيوُل ا يَّ بِللِّهي(، وَخْشيَرَا ُِ

، وعُع(ِليُدُُّ خْ  ا َعْسيرََلُه  َرلي(، فَيِيوُلل ا،   َراِّ َُُ ه( َسيرَْلَُِا َغييْ   اْبَن آَدَت، َلَعلِّي إ َّ خْعطَييْ
َر ليه علييه، فُيْدنِ  َرل(، ورَبكُه عَيْعِ رُُُّ  نَُّه عَيَر، ُ( ا َصبيْ ْنهي(، فَيَيْسيَُِليك بِللِّهي(، وَعْشيَرُا َغييْ ييِه ُِ

يين لييِ ُّ  ، خْدنِييِا ُِ ييَن اُ وَم، فَيِييوُلل خْ  َراِّ يين ُ(َِهيي(، ألَّ تُيْرفَييُ  لييه َشييَبَر   لييي خْ َسييُن ُِ ُِ
َرل(، فَيِيوُلل   ابْيَن آَدَت، خمَلْ تُع(ِليدْ  ِأ خْ  َ ْشَرَا ُِن ُ(َِه(، وَخْسَُِليَّ بِللِّه(، ا خْسرَُلاَي َغييْ

َرليي(، فُيع(ِلييُدُُّ خْ  ا َعْسييرََلُه  ْنهيي( َتْسييرَُلِا َغييْ ُُيياَي ُِ َرليي(، فَيِييوُلل َلَعلِّييي إْ  خْدنَيييْ ا َتْسييرََلِا َغييْ
ْنهي( فَيَيْسيَُِليك بِللِّهي(، وَعْشيَرُا  َر ليه علييه، فُيْدنِييِه ُِ َرل(، ورَبكُه عَيْعِ رُُُّ  نَّيُه عَييَر، ُي( ا َصيبيْ َغييْ
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ين ُ(َِهي(، ُِ  ، يَن اُ ولَيَييْنِ، فَيِييوُلل خْ  َراِّ ألَّ تُيْرفَيُ  ليه َشيَبَر   ِعْنييَد اِا اََنَّيِ، ليي خْ َسيُن ُِ
َرلي(، فَيِيوُلل   ابْيَن آَدَت،  خْدِنِا ُِن لِ ُّ َ ْسَُِليَّ بِللِّه(، وَخْشَرَا ُِن ُ(َِه(، ا خْسرَُلاَي َغييْ

َرليي َرليي(، ورَبكييُه عَيْعييِ رُُُّ خمَلْ تُع(ِلييْدِأ خْ  ا َتْسييرََلِا َغييْ ، لييِ ُّ ا خْسييرَُلاَي َغييْ (، ويي(َلل بَيلَييى   َراِّ
ْنهي( فَيَيْسيَمُ  خْصيواَت خْليِي اََنَّيِ،،  ْنهي(، فيرذا خْدَُُّ ُِ َر له عليه(، فُيْدنِيِه ُِ  نَُّه عَيَر، ُ( ا َصبيْ

، خْدِذْلِنيهيي(، فَيِييوُلل   ابْييَن آَدَت ُيي( َعْ ييرِعِا  ييياَي خْ  ُخْعِطيَيياَي  فَيِييوُلل خْ  َراِّ ُِ ْنيياَيا خعُيْر ُِ
ييياِّ وَخنْيييَ  َراك العييي(َلِمَنا َفَ يييِياَي ابيييُن  ، خَتْسيييَُيْهِ،ُ  ُِ ثْيَلهييي( ُعهييي(ا وييي(َلل   َراِّ نْي( وُِ اليييدك
َُيِياَي َرسيوُل  يمَّ َتْ يَياُي، وي(َلل َلَ ي ا  َُْياُي فِ(لوال ُِ مَّ خ َُْسُعوٍد، فِ(َلل خا َتْسرَُلوِأ ُِ

 َُُّ َُيييِياِي َراِّ هللِا َصيييلَّى ا ييين  يييمَّ َتْ يييَياُي   َرسيييوَل هللِا، وييي(َلل ُِ  علييييه وسيييلََّم، فِييي(لوال ُِ
ْنيياَي،  يياِّ وَخنْييَ  َراك العيي(َلِمَنا فَيِييوُلل إّأِ ا خْسييَُيْهِ،ُ  ُِ العيي(َلِمَن ِ ييَن ويي(َلل خَتْسييَُيْهِ،ُ  ُِ

َُ ويي(ِدر    ەک او یووپ ەو ەذؿووەهەة ەذێوووەز ەک غەک دوواۆ کوادە    ١)وَلِ يياِّ علَييى ُيي( خشيي(

 یض ەت مو ەاڵه   و جاض  ر و ەکەز  ساەز ەة   و جاض  واخەڕ ز ییئاػا   جاض 

 مظتواض ڕ و  سایضەػوەة ەڕمنێود  ێکاد زاخ،ەز مو ئاظاض  ر ز ۆة یدەظ ە ز مئاتط 

 وەئ ەض ە ظ  یدــوە  ةرە ێوو ز کاخەز خەظ ە ز یک طەیو ػ ەو ەزادەز  ڕ ةىو ئاو 

 ەة یکێؿوذ ضزتاضەضو ەپ مدىا یاػذەڕ کطز، ة ظتاضڕ  ۆد ەل ی   ەک ەمضزتاض ەضو ەپ

 ان،ییوداۆ ک ەو ن  انیـوێپ ەن ەى یدـەةەن یػەک ەة کەیەى ێؿ  یه ەة ەى یدـە   ة

 میکنع ەدذەزض  مەل ضزتاضەضو ەپ ەم  ئرە ێئ ر، زض ەز ـانین یکێدذەزض  زاەکاد وەل

   ە.و ە ۆ ةذ ەمکەئاو  ەل ،ەو ەم و ەةە ەمکەض ەتێػ ط ژ ەةا ل ەو ەةک

 مزاوا دـومەةت  پو خەو ەئ ضەتەئ مەئواز ەمو ەن ەم  ئر وض ىو ەمەز ضزتاضەو ەض ەپ

 مزاوا ەک زاخەسێوپ یامنوەیپ ضزتواض،ەضو ەپ ەم  نوا ئرە ێز، رەیکەز ؾە ەل ەج 

                                         
 (.٠٨٧مىزد ه )  (1)
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 مدىانوا  ظانوەئ ەووىنک کواخەز ڵقتوى   ل مغىظض  فیضزتاضەضو ەپ، کاخەن ادطیظ

 ەمکەض ەتێػو ضەةەو ل ەو ەکوادەز یکوینع ەکەدوذەزض  ەل ،مض ەػەل ییەن یئاضا  طد 

 ەجىانرت  ر زض ەز ـانین مدط  یکێدذەپاؿان زض  ،ەو ەدىادەز ەمکەئاو و  ەو ەذ و ەحەز

 ەةووا ل ەو ە ەةووک کمینووع ەدووذەزض  وەل ضزتوواضەضو ەپ ەم  ئرە ێووز م،ەکیە ەمو ەل

دطخ  یەیه مزاوا ە ەل ەج  ،ەو ەم و ەةە ەمکەض ەتێػ ضەةەو ل ەو ە ۆ ةذ ەمکەئاو 

 .مەناک  ل

 یؿذ مزاوا ەک زاەن مێپ امنرەیپ ەمئ مەئاز ەمو ەن ەم  ئر ض ىو ەمەز ضزتاضەضو ەپ

 یؿوذ مزاوا ەو ە ەةوک کورینع ؾەدوذەزض  مەل ضەتە  ئر وض ىو ەمەز ر؟ەیکەدط ن

 ضزتواضەضو ەپ کواخ،ەدوط ن یؿوذ مزاوا ر وتطەضزەو   لو یامنوەی. پرەیکەز فیدط

 ەل ،مض ەػووەل یوویەن یئوواضا  طد  مدىانووا  ظانووەئ ەوووىنک کوواخەز ڵقتووى  مغووىظض 

 ەمکەئوواو  ەل ،ەو ەذ ووو ەحەز ەمکەض ەتێػوو ضەةەل ،ەو ەکووادەز یکووینع ەکەدووذەزض 

 ؿوورەهەة مضتوواەز مال ر ووزض ەز ـووانین مدووط  یکووێدذەپاؿووان زض  ،ەو ەدووىادەز

 ؾەدوذەزض  مەل ضزتواضەضو ەپ ەم  ئرە ێوجوىانرت، ز ـىوێپ ەمکەدذەزض  ضزووەهەل

 مزاوا ،ەو ە ۆ ةذو ەمکەئواو  ەل ،ەو ەم وو ەةە ەمکەض ەتێػو ضەةەل ،ەو ە ەةوک کمینع

   .مەناک  دطخ ل یەیه

 یەیه مزاوا ەک زاەن مێپ امنرەیپ ایئا مەئاز ەمو ەن ەم  ئر ىو ض ەمەز ضزتاضەضو ەپ

دوط  یەویه مو زاوا ە ەئ نهواەد مەاڵ ة ضزتواض،ەضو ەپ ەمئ ە    ةرە ێز ر؟ەیکەدط ن

 یویەن یئواضا  طد  مدىانا  ظانەئ ەوىنک کاخەز ڵقتى  مغىظض  ضزتاضەضو ە. پمەناک
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 ەل  یتوى  ەو ەکوادەز یکوینع  ێوکاد ،ەو ەکوادەز یکوینع ەکەدوذەزض  ەل ،مض ەػەل

   ە.و یەناو ەمبذ ضزتاضەضو ەپ ەم  ئرە ێز ر،ێةەز ؿرەهەة یکە د ین ەز

زاواکووطزن  ەل ەمک ر؟ ووو ەز ریووو مەئوواز ەمو ەن ەم  ئر ووض ىو ەمەز ضزتوواضەضو ەپ

 رێوپ فیدوط ەمنوسەو ەو ئ ایوزون  ىوەه ەمنساظ ەئ ەة ریةەز ماظ ڕ  ایئا ر؟یػذەو ەئ

 ۆدوو کوواێکادەل رەیووکەز  پوو مەذ تووا ایووئا ضزتوواضەضو ەپ ەم  ئرە ێووز دـووم؟ەةت

 ؟یانییهانیج  ىوەه مضزتاض ەضو ەپ

 م،ینووەکێپ یوۆ ةوو نەنوواک  لوو اضمیپطػوو ایوو  ئامض ووىو ەم ،ینووەکێپ ػووػىزە  ت ووىیئ

)َصول ی هللا َغلَْيوه   ضە وتەؿێپ ەیەى ێؿو مە  ةمض ىو ەم ر؟ینەکێپ یوۆ   ةانیض ىوەم

 یووەة  َوَػول َم  )َصول ی هللا َغلَْيوه   ضە وتەؿێپ ەم  ئض وىوەم انێیوپ ،ینەکێپ َوَػل َم 

 ەکەنوسەة  ێوکاد ،انیوهانیج مضزتواض ەضو ەپ ی وینەکێپ ە  لمض وىو ەم ر؟ینەکێپ

 ؟یانییوهانیج  وىوەه مضزتواض ەضو ەپ ۆدو کواێکادەل رەیکەز  پ مەذ ات ای  ئایوود

 زاەو ەئ ضەػوەة ەیەدىانوام ه کوىە ة م،ەناک ۆد ەة ەذ      تامض ىو ەم ضزتاضەضو ەپ

 .ر و ەمب ەک

)َصول ی هللا َغلَْيوه  اظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا ػەملان دىا لێوی ض  -

َيَواٍزل ِبْسيِم هللِا اليرَّْحَِن اليرَِّ يِم، َليَ ا ِاَُي(ا  ا)  مەض ىوم َوَػل َم  َنَّيَ، َخَ يد  ِإاَّ َِ َْ  عَيْدُذُي ا
نَّيً، َع(لِيَيً، ُوطُوفُيَهي( َدا َِ َن هللِا ِلُييَ ِ  بْيِن فُيَ  ، َخْدِذلُيوُُّ  وادە  كەغ ةەةو  )ةؼوم   ١)نِيَيً، ُِ

هللا الطحم  الطحیم  ناوێذە ةەهەؿذەوە، نوا ەم ةوۆ زەنىت ور نوا ەیەك لەدوىام 

                                         
(، ێلموەێااە  ٣٥٢(، بلید کااڵ مل )  موعااث و مٌطااىمی   ٣٣/ ٧( و مل )  وزااط ی  ٣/٨٨جلبلڕ يااڵ مل )  ميویااری    (1)

 ێێًەوملجی لوە و  ەفلممى ی )ال  ثڵذ(. (٣/٩٣٩ئ ڵًى  لوڵل مل ) معدو  یخًەێ(تی
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ةەێذە ةەهەؿوذی ةوااڵوە كە لێكوطزنەوەم  تەوضەوە زەضةاضەم مەنی کىڕم مەن ةا

 .ةەضهە ی زضەدذەكانی ئاػانە

ل ی هللا َغلَْيوه  )َصوئەنەغ دىا لێی ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -

َُيين خنْييَ ا   مەض ووىوم َوَػوول َم  َُييِ، فرْسييُْيُُِح، فَيِييوُل اخليي(ِزُ ل  ِِي( )آِت اَا اََنَّييِ، عَييوَت ال
لَيياَي  ييْرُت ا خفْيييَُُح َ َ ييٍد وَيبيْ ُِ ََُمَّييد ، فَيِييوُلل بيياَي ُخ وادە  ز وومە ةەض زەضتووام   ١)فييرُووُلل 

زەضتوواوانی ةەهەؿوور  ،نەوەةەهەؿوور لەڕەژم زواییووسا زاوا زەكەم زەضتووا ةووكە

ئیورت زەمەض وىێ   ،)َصل ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم زەپطػێر  جەناةر كێیر؟ زە ێم  ەمس 

   .مەض انم پێسضاوە ةەجەناةر زەػذنێتكەم ةۆ كەػی دط پێف جەناةر ناكە ەوە

املوو ه   زا ؿووەضحی ئەم  ػوواغ يال حئەوە لێووطەزا ظەضووضە ةیڵێووی  كە لە )ػلؼوول

 ەوە ووان لەػووەض كووطزوون ویدى ژن ػووىون ەمتان كووطزووە و ئووان وزەقووانەم قىض 

لەوێ  ،جە اغەمتان لەػەض هێ واونەدەوە ام پێـەوایانی ئەهلی ػىون ەخ وڕ زیسو 

ؿوویكاض هەیە كە حەظ ووان نەكووطز لێووطەزا ةهێرن وو ەوە، نەةووازا ظەض  ظەض ةوواغ و

ەةوازا لێوطە ن ،لەوةىاضە زەضوێر كە لێطەزا ةۆم دەضدان كطاوە زووضوزض ژ ةتێذەوە و

ـوامن نەةێور وەاڵم ةوسەی ەوە و ڕ  ج  و ةىاضم  ىناقەؿەیەك ةكەی ەوە و كاخ و

 .ةە  ەؿەضغییەكان دا تەنس ةكەی 

 

 

                                         
 (.٠٩٧مىزد ه )  (1)
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 :ذاڵی  ووەم  حاڵی  ۆزەدییان و بََُش تییان

 :د زەدیان خاڵی و د زەخ

 د زەخ: باس ی

 َّ  خن حن جن ممخم حم جم هل مل  خل ُّٱ  دووىام تەوضە زەمەض ووىێ 

ػوووىودە ەنیەكەم هەض  ۆدوووان لەو ئووواتطەم زەظەخ ةنووواض عن كەوادە  د ٥٧البقرررر   

 .ةەضزە كە ةۆ كامطان ئا ازەكطاوە جەػذەم دە   و

 يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ ُّٱ -

 مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق
 َّ مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني

ؿێىاظ كی ئەؿكەنجەیە  ةۆ ئەو  ە،وادە  وەیو )زە ێكی زەظەدیان  ٦٬ – ٥٫املرسرال   

لەڕەژم  كە ،نێطضاوانوووی ةەزضەزەدەنەوە كەػوووانەیە كە زی وووی دوووىام تەوضە و

 ،و هە ى ؼذە زوژ  كاضیەدان وەضتوطن قیا ەدسا پێیانسەودط ر ةڕەن ػعام ئەو زیس

ڕەنە نوواو ةوو ،ناةێوور ئەوە ةەووواوم دۆدووان ةتیوو   كە زەدووانىوخ نیوویە و ةووڕەن و

هەض ناوم ػێتەضە، زەنا نەػایەیەكی ةوۆ حەوانەوە  ئەوػێتەضە ػذیكەم زەظەخ كە

و زوكە ی زەظەخ زەتێڕ ذەوە... ػایەیەكی ة  ػایەم دوىزم  و كڵنەڕ دێسایە نەت

وان ە زەظەخ ڕ هی  ػىز كی ةەهی  ؿێىەیەك نیویە، ةو نازاخ و هی  زاز زەظەدە كە

قەزەض كۆؿكێكی تەوضە زەةێر... زە ێوی كە هەض پطیـكێ  ئاتط كە زەیهاو ر ةە

زەدەنەوە..  زی وی دوىا ةەزضە حىؿرتم ظەضزةاوە.. هەم وەیو ةۆ ئەو كەػانەم كە

و یەك  نىدقیووان ةەػوورتاوە ،دێیووسان و ئە ەدووا، ئە ە ڕەژم قیووا ەدە و واقیػووێكە

 پوىوچ و هێ وانەوەم غوىظضم هوی  و  یان پێ ازض ر ةكەونەڕ خ، ەوضدەیان لێىەنای
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ی  یووان ڕدذە.. هووی  غىظض كیووان نیوویە.. ئیقووا ە حووىججە )ةەهووانە ةةەهووانەم ػووا

زی ی دىا تەوضە ةەزضە  و دەواوةىوە.. هەم وەیو ةۆ ئەو كەػانەم كە لەػەضكطاوە

زەدەنەوە.. هەم داوانتوواضی ە، ئەوەدووا ئە ە ڕەژم زوایوویەكە زە ووانىوخ ڕەژم 

 دەاڵخ وو حووىكمی  ػووعا و زیوواضیكطزنی پازاؿوور و و دووطاپە هەاڵو طزنووی ووواكە

ئەوانەم پێف ئێوىەؾ..  و ػعایە.. ئەوەدا وا هە ىوداوان ل  كۆكطزەدەوە  ئێىەؾ

حىكمذان ضەؿو  ةوۆ زەضزەوێور.. مەض وىون  هەض هە ىودان  ىحاػەةە زەكط   و

وو... وام زەدوىان ؟ ڕ ەە ةىون، ةیذەنەحئێىە لەػەض  ئەتەض هەنجەدێكذان هەیە كە

 .ةەهی  ؿێىەیەك ،هیەذان هەیە؟ نەدێط

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ -

وادە  ئەم ئەو كەػانەم ةاوەڕدان هێ واوە  ٩التحرر    َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

  ووووسا ذان لەئوووواتطم زەظەخ كەنوووواضزەن، ئوووواتطم زەظەخ   وووواڵ و دۆدووووان و

ةەضزە، ئەو مطیـوووووذانەم  ػوووووىودە ەنییەكەم هەض جەػوووووذەم دە كوووووی و

، ػوەضپێەی مەض وانی دوىام تەوضە ەق ڕ ز  و ژدیو  ػەضپەضؿذیاضی  هە ىو دىنس

 .ناكەن، هەض مەض انێكیان پێتسض ر جێتەجێیسەكەن

ەهووا ض وادە  ئووێمە جۆ  ٤٦ – ٤٥املزمرر    َّ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ُّٱ -

ەهوا جوێامن لەزەظەدوسا ةوۆ ئەؿوكەنجەزانی كوامطان ض ظنجیط وان هەیە، جۆ  كۆخ و

 .ضوویان ناوێذە دىاضێهەیە... ػعام ةەژاوان هەیە... دۆضاكێ  زەدۆن كە لەتە

وادە  دووووۆ  ٦٣ – ٪٥املرررردثر   َّ يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ُّٱ -

وىظانیر ػەقەض )زوظەخ  وۆنە؟ زەظەخ ةكىژم  ە طە.. هەض كەػێكی دێكەو ور 

زەیكووواخ ةەػوووىودىو... هیەوووی لووو  نووواهێڵێذەوە... ةەاڵم ػوووەضلەنى ف ةوووۆ 
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ضەم ئواتطدێتەضزانی  وطەتە... و كوى  ئەؿكەنجەزانەوە ظی سوو زەكط ذەوە... زەظەخ

 .دىنسودیژم ةەػەضەوەیە نۆظزە مطیـذەم ةەهێع و

دىام تەوضە وەكى كە ةڕیاضیساةىو  ٦٣ق   َّ حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك ُّٱ -

ةىویر؟ ڕ ظەخ زەپطػێر  پە كە، لەزۆ ج  زەكاخ لە داوانتاضانی  طەڤ وڕ كە زەظەخ پ

 !زەظەخ زە    هی دط اوە؟

)َصول ی هللا َغلَْيوه  اظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دوىا ئەةى هىضەیطە دىام ض  -

َهينََّم   مەض ىوم َوَػل َم  َِ ين َ يرِّ  يْ،ًَا، ُِ ُِ ين َسيْبِعَن  يْ،َ  ُِ ُِ )َرُُاْم لِ ُّ الَّت عُوِوُد ابيُن آَدَت 
يَلْ  عليهي( بُِ  ي( ُف ِّ َُِّ إْ  ا(َنْ  َل (ِفَيً،   َرسوَل هللِا، و(َلل فرهنَّ يْ،ًَا،  و(لوال وا ُِ ْسيَعٍ، وِسيَُِّن 

ثْيُي َ ّرِلي(   مذواەح ەل ەکێؿەة رێ ێؼیتطەئیزا مەئاز ینەة ەمئاتط  وەئ  وادە  ١)ُالكهي( ُِ

 ەػەة اؾیزون مئاتط  ضەه دىاەة  س   ػى انیض ىوەم نەاڵ هاو  خ،ەظ ە ز یض ەت یؿەة

 م  ئاتط م ىو ض ەم )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم  ضە تەؿێپ، ػىودان و دطػانسن  ۆة ەػە)ة

 مئواتط  کىەو  یـیکێؿەة ضەه ا،یزون مئاتط  ەل ەادط یظ ؾەة ۆو ن ػرەؿ ەة خەظ ە ز

 .ەض ەت ایزون

ئەةى ػەغیسم دوىزضم دوىا لێوی ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -

ُِ   مەض ىوم )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم  يُدٍر، ِاثَيُ  اييِّ  خربعي،ُ  النَّي(رِ  )لسيراد ُ  ُسي   ِيدارٍ  ُِ
چییوار شییوڕا دەوری دۆزەخیییا  داوە، پییامەوی هەر شییوڕایەك وادە    ٢)سيينً،  خربعيين

 بەكەد چه شاڵ ڕێ کدد ە.

                                         
 ( بل ملف ل ی ەو ڵ.٢٣٣٥(، بىوەمەظ)٣٨٠٢مىزد ه )  (1)
 (، ئلموەيڵ مل )مع ف  مترمذي(    ەفلممى ی )مع ف(ە.٣٥٨٠جرمذل )  (9)
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)َصول ی هللا ئیت ى  ەػػىوز دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -

ُعو َ  ُيييي( )عيُييييْ َتى النَّيييي(ِر عَوَُايييي ٍ   مەض ووووىوم َغلَْيووووه  َوَػوووول َم  ُيييي    زُِيييي(ٍت، خلْيييي َ  َسييييبيْ
ُعو َ  زُِيي(تٍ  ُاييِّ  ََُركوهَنيي(  خلْيي َ  َسييبيْ زەظەخ زەهێرن وور  وادە  لەڕەژم زواییووسا كە  ١)َُلَيياٍي 

 حەمذوووا هەظاض جوووڵەوم لووو  ةەػووورتاوە، هەض جڵەو ووو  حەمذوووا هەظاض مطیـوووذە

 .ایسەكێـێرڕ 

)َصول ی هللا َغلَْيوه  ئەنەغ دىا لێی ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -

َُ،ِعٍد،  جَّ َعَ َ  َراك الِعي،َِّ    ەض ىومم َوَػل َم  ُِوُلل لْي ُِن  َِى فيه( وتَي َهنَُّم عُيْل َِ )ا َت،اُل 
يياَي، وا عَيي،اُل    ُِييوُلل وَييْ  وَييْ ، بِع،َّتِيياَي وَاَرُِ ييَ،ِو  بَيْعُ ييه( إم بَيْعييٍض وتَي َُييُه، فَييَينيْ فيهيي( َوَد

ًِ(، ف ُ ُ( َذْل َُّ َْ ا وادە  ةەضزەوام دە كوی   ٢)ُيْسيِ نَيُهْم َفْ يَي اََنَّيِ، اََنَِّ، َفْ ي   جَّ عُيْنِش

دووا ئەو كووادەم  ،زەظەخ هەض زە وو   ةاةێوور و داوانتوواض زەدووط  ە زەظەدەوە و كووامط

زە و     ۆ ە زەةێر وڕ و ت خ پێیەكی پێسازەنێر، ئیرت و   ز ذەوەاڵ دىام ةەزەػە

 ی زەدوط ذەزەػەاڵخ و ض عخ ةەغ.. ةەهەؿذیف هەض دە كو ةەةەػمە وكۆدایی... 

ناو و هێـذا ؿى  ی ظەضم ةەدا ی دێسا اوە، دا دىام تەوضە دە كانێكی دوطم ةوۆ 

 .لەوێ نیـذەجێیان زەكاخ دەل  زەكاخ و

 

 

 

                                         
 (.٣٥٧٢(، جرمذل )٣٨٠٣مىزد ه )  (1)
 (.٧٢٨٠(، بىوەمل )٣٨٠٨مىزد ه )  (9)
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  د زەدیان: یس با

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ُّٱ  دىام تەوضە زەمەض ىێ -

 مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت متخت  حت
 ٦٩فاطر   َّ حك جك مق حق مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حضجض

وادە  ئەوانەم كە زیسوڕ ی كىمطیان لەزنیازا توطدەةەض زەدوط  ە نواو ئواتطم   ٪٦ –

و ئوواظاض  لەئەؿووكەنجە زەظەدەوە، نەئەوەیە حووىكمی  طزنیووان ةووۆ زەضوێوور و

 ةەەو وو ەوە، نەئەوەؿووە ةووۆ ػووادە وەدذێكووی كە وویف ژان و ضظتاضیووان ةێوور و

 اكەو  ئواتطە لەو ە ىو كوامط كە.. جوائە ە ػعام ه ،ئاظاضیان لەػەض كەم ةكط ذەوە

.. هواواض ڕؿوەپۆ  ؿوی   و نوا ە و زەكەونە واوەیوال و هاواضیان ل  ةەضظ زەةێوذەوە

ؿەضخ ةێر ئیورت  ،و قىداض انكە زەض انهێ ە زەكەن  دىایە تیان، ضظتاض انكە، لێطە

 ی ەوە ػوەض ئەو ڕ هەضتیط نواتە ،مەض انر پێساون هەض كطزەوە واكەكان ةكەی  كە

جا پێیان زەودط ر  وام دە ەنێكی ظەض ان نەزاةىون   ،ە دطاپانەم زە انكطزنكطزاض 

دێفكطی ذوان نەةوىو؟  و كادێكی دەواودان لەةەضزەػذسانەةىو؟ كواد  ةیطكوطزنەوە و

؟ ةەزیی... زەم ػا ةیەێژن،  هۆؿساضم نەزان  ەتەض نێطضاوم دىادان ةۆ نەهاخ و

 .ە ػذە كاضان هی  پـذیىانێكیان ناةێرڕ ئە 

 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ  هەضوەهووا -

ةاوەڕیوووان ةەئایەدەكوووانی  وادە  ئەوانەم كە ٨٩الًسررراء   َّ ين ىن نن من  زن رن ممام

هەض  و كامطةىون لەزاهادىوزا زەیانذەی ە ئواتطم زەظەدەوە، جوا وەحی ئێمە نەهێ ا

 ظیوادط ژان و كادێ  پێؼذی لەؿیان هە قطوا پێؼذێكی دطیان ةەةەضزازەكەی ەوە دوا

 .زانایە ئاظاضم ئەؿكەنجەةەێژن... دىام تەوضە ةەزەػەاڵخ و
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 حي جي يهىه مه جه ين ىن منخن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

 يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي
وادە  دىام تەوضە لەڕەژم زواییسا ةە كامطەكوانی قوىضەیف   ٦٫الأعرا    َّ  مب زب رب

 لەج وۆكە و ووىون ێف ئێىەهاد  وزەمەض ىێ  ئێىەؾ ةە ە ضیعم ئەو كامطانەم پ

هە ىودوان ةەو ە زەظەدەوە... جوا هەض كۆ ە ێكیوان زەوو ە  ةىوة  یان لە طەڤ و

   ویادوان كوطز ڕ ئاتطەكەوە نەمطی  لەكۆ ەاڵنی پێـوذۆیان زەكەن كە ةوۆوی تى 

تەیانس... دا ئەو كوادەم هەض هە ىویوان لەزەظەدوسا  واضەنىوػە ةەزەو ئێمەدان ةە

اػوذەوانانی ڕ ئا  ەوان وڕ و پێـو ا ؿى  كەودىوەكان ةەػوەضكطزەكۆزەكط  ەوە، ئی ج

دىایەتیوان  وازام  دۆیان زە ێ   دەدام ئێىەةىو وا ان ل  ةەػوەضهاخ.. زەم ػوا

 و ئواظاضم زەظەدیوان ةوۆ زوو ناػوۆض اكطز، دوىایە ژان وڕ ئەوان ئاوا ئێمەیان تى 

ةەض زەكط ور، ةەضاةەضكە، دىام تەوضە زەمەض ىێ  ةۆ هەض زووالدان هەض زوو ةەضا

اػذەوانەكان ةەوانی دط زە ێ  ڕ ەو و ئا ڕ ئی جا پێـ ،پەم پێ اةەن ةەاڵم ئێىە ناظان  و

نیویە لەئوێمە وواكرتن، یوان  كەئێىە ةەهوۆم ئوێمەوە كوامط ةوىون،  انوام ئەوە جا

ئێوىە هەڕووەكوى یەكوی  ...  واكەدان ةەػوەض ئوێمەوە هەةێور! ئوێمە و اوەدی ویپ

ةەهوۆم  ةەێوژن كە ژانی ػعا دان ئاظاض وال هەضزوو دىام تەوضە پێیان زەمەض ىێ  

 . ذانڕ ڕەمذاضم دۆدانەوە هادۆدە

 جك مقحق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس ُّٱ -

 زوو دە كوی زەةو ە وادە  لەڕەژم زواییوسا كە ٪٤٣ – ٤٣٩ُ:    َّ جل  مك لك خك حك

ئواتطم  كڵوۆڵ كەودوىون ئەوە لەنواو پۆلی ةەدذەوەض و كڵۆڵ... ئە ام ئەوانەم كە

ةەنە ووطم  ،هەم زەن ووی نووعم ،و زەن ووی ةڵ ووسم لێىەز وور هەم نووا ە زەظەدووسان كە
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 ظەویوی كە لەئاتطم زەظەدسا زە ێ  ەوە... ةەقەزەض  اوەم دە ەنوی ئاػوامنەكان و

 ور یوان ڕ ئەوكادەم دىام تەوضە ةیەو ر ةی ۆ   انەوە ) لیۆنەها ػاڵ  دا لەزنیازا

و هەض وییەكی ةى ر ةۆم  ةەزەػەاڵدەكۆدایی پ  ةهێ ێر... دىام پەضوەضزتاضخ 

 .زەكط ر

 َّ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب ُّٱ -

بررراُ    وادە  كووامطە داوانتاضەكووان زەةی یوور كە لەو ڕەژەزا )ڕەژم قیووا ەخ   ٨٣ - ٧٬اإ

پووێكەوە ةەػوورتاونەدەوە )یەك  ظنجیووط كووطاون و لەتەڵ ؿووەیذانەكانیانسا كووۆخ و

 زەتط وور و ڕظەض ظوو توو ان قەدووطانە )كەپۆؿوواكی ةەضیوو ،حىكمیووان وەضتطدووىوە! 

 .زەكاخ زە ىواویان ةڵێؼە و كڵنەم ئاتط ةەضەو ػەض زضەن  زەكىژ ذەوە  و

 يق  ىق يفىف يث ىث نث مث زث رث  يتىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ -

 وادە  ئێمە ئاتط كامن ةۆ كامطەكان كطزووە ةەػعام كىمط ٥٬الكِرف   َّ مك لك اك

زاون، كە هانواو هواواض  زەوضم و ةڵێؼوەم لەهەض ووىاض الوە و داوانیوان كە كڵونە

وەكوى ضەنوی قطوواو  زەةەن دا ئاویان مطیادەن، ئاو كی ظەض جۆؿیان زەزض ذ  كە

وویوان زەةطژ ور ةەدی وی، ةەڕاػوذی ئواتط كی ڕ زە یان نعی  زەكط ذەوە  هەض كە

 .و نەض ىنیانی لێتڕاوە زژواض و ػا  اكە و واضەنىوػێكی ػەدذە كە ػۆظ

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زنرن مم ام يل ىل ُّٱ -

 حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبهئ
واضەنىوػی ةەز ةۆ ئەو  وادە  ػعاو ئەؿكەنجەم زەظەخ و  ٬ – ٩املكل   َّ مظ حط مض خض

 هە سەزض  ە هێ اوە، جا كادێ  كەنەكەػانەیەكە ةاوەڕیان ةەدىام پەضوەضزتاضیان 

 ان  قى وپ زەزاخ وڕکاتطەكە )وەكى ئاتطپژ    ةى ناو ئاتطە ػەدذەكەیەوە زەةی   ئ
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 ەییە، كەڕ ە ودوىو ڕ هەناػە زانەوەم  زەكى ێر، هە م وهەاڵو كی لێسەضزەوێر كە

ةوىوە،  ەڕ پاضوە ةتێر، ئەوەنسە لەكوامطان دوىو  قانسا ةذەقێذەوە و پاضوەڕ دەضیكە لە

یووان  ووسەزض ر، لێڕؿوذ یانە... هەض پووۆلە داوانتواض كی دێفڕوواوەڕ ی هەلووی زاخ پێ

زەپطػێر  ئەزم لەزنیازا هۆؿسەضدان ةۆ نەهاخ؟ كەغ نەةىو ئاتازاضدوان ةكوادەوە 

هەوا یان زای و ، حەظەضیوان زای و ، ةەاڵم ئوێمە  لەم ڕەژە؟! زە ێ   ةەزیی.. هاد  و

ةەزضە ان دؼذ ەوە و وومتان ؿذی وانییە، وومتان دىام تەوضە وەحوی ةوۆ كەغ 

یەوە ئوێمە ئا ۆژتواضم نواكەن، هەض نەناضزووەا ئێوىە لەػوەضواوەم وەحوی دوىای

 .!زیاضزان ئێىە دۆدان لەتى ڕاییەكی ظەە و ،لەدۆدانەوە وازە ێ 

وادە  ئێمە ظنجیطو كۆمتوان ةوۆ كوامطان  ٧الإوسران   َّ خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ -

زەظەدێـوامن ةوۆ  .. ە زەظەدەوەرشو ضاكێ ئا ازە كطزووە دوا پێیوان ةتەػورت  ەوە و

 .لەدىایادییان ئا ازەكطزووە

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ -

 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس
 وادە  ةەڕاػذی زەظەخ وواوەڕ یە و ٦٣ - ٥٤اليبأأ   َّ  لك خك حك جك مق حق مف خف

حەمتەن زەوو ە  ػ ىوض ةەظ  وانە و  یلەػەض ڕ ی كامطانە، زوا ەنع  ، یەڕ واوم لە 

 ،حەوانەوەیووان دێیووسا زەةێوور ەوە.. نەدەو وهەداهەدووایی دێیووسا زە ێ وو  نوواوم و

ئاهێكیوان ةكوادەوە ةەةەضزا.. هەضووی زەیانوسض ذی  دوىاضزنەوەیەك كە نەدۆضاك و

یووان كووێم ودى  وواوم دكوواوم جەػووذەم  جۆؿووە ةیذووۆنەوە هەض ئوواوم زاخ و

 ڕاوپوڕ پ ،ئەؿكەنجەزضاوانی زەظەدیانی دطە.. ئەوە ػعایانە و زەة  دێیوسا مبێ و ەوە

ئەوان لەزنیووازا ةاوەڕیووان  ،و هە ى ؼووذی زوژ  كوواضانەم دۆیووانە ةەضا ووتەض زیووس
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 ، ىحاػووەةەكطزنیان نەةووىو ةەهوواد ی قیووا ەخ نەةووىو، دطػوویان لە لێنطػووی ەوە و

و هە ى ؼذی زژیوان ةەضا وتەض  پەیا ی دىایان ظەض زوژ  ساضانە ةەزضە زەدؼذەوە

و  زیوس یەخ واػذەم دىاناػان تطدتىوە ةەض.. ئێمە هەض هە ىو نیڕ ئا  ئا ۆژتاضم و

ةعاوخ و هە ى ؼذێكیاوان وەكى دۆم پاڕاػذىوە، هە ىویامن لەدیانىوػسا دۆ واض 

هە ىو ان ةۆ هە  طدتىون، دوا لەڕەژم  ،فىظ زا نىػیى ان حكطزووە، لە )لەوحىملە

ئە ەؾ  ،و هە ى ؼوذان ةوىو زیس قیا ەدسا ئاوا ةەواویانسا ةسض ذەوە كە ئەوە ئێىە و

و ژانذوان ظیوادط  و ئواظاض ز ر ػوعا ةیەێژن دا .. زەم ػاپطػی ەوە وػعا ان ئێمە و

 .زەكەی 

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ -

وادە  ئایووا هەوا ووی ڕەژم  ٪ – ٤الغاشرر ی    َّ  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

دۆقی  لێی هە ىو  ەدلىقادێ  زازەتط ر  ةیم و دطغ و قیا ەدر پێ ەیـذىوە كە

 ،ڕػوىا زەةو  و ظەلیوو وڕ ڕەژەزا دە كانێو  هەن واوؿوۆ  پۆؿێر؟ لەوزایانسە و

سەزض  ە نواو ئواتطم ڕ وظنجیطیـو .. م ؿەدەكسضاوم كوۆخ و  انسوون و هیالك و

زاڵ  ك وڕ ؾەیوووطم ز  ،جۆؿووویان ةەتەضووزا زەكط ووور ئووواوم زاخ و ،ةەكڵووونەوە

ؼ  یورضحىؿرتیف لەزنیازا نەیسەدىاضز   كێ  كەڕ دۆضاكێكی دطیان نازض ذ  .. )ز 

 .نەدێطیان زەكاخ زەؿیذۆن نەػىوزم ةۆ جەػذەیان زەةێر و   كە،غاقىل

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ -

وادە  لەو ڕەژەزا زەظەخ  ٥٩ - ٥٦الفجر   َّ ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه

زەةیرن ر، ةۆیە  طەتی كامط  ئا ازە زەكط ر... زەةێذە واقیؼ و پێف و زەهێرن ذە

هێ ا،  وی ةەدۆم كطز؟ چ واضەنىوػێكی ةەػەضدۆیسا وە كەئەوكادە ةەهۆؿس ذە
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ػادەوەدذە هی  ػىوز كی ةۆم  هۆؿهاد ەوەم ئەو ةیطزەكادەوە ةەاڵم ةیطكطزنەوە و

و لەزنیازا كطزەوەم واكم  و هەض زە    دۆظتە ةاوەڕم ةهێ ایە ناةێر .. پەؿیامنە

زی ساضم  ا زی  وا ایەدەوە ةۆ زنیا دڕ ة ە ةكطزایە.. دۆظتە ض  ایان ةسا ایە و

دۆم  ة ط ەةەض.. ةەاڵم داظە لەزەػذەىو.. دىام تەوضە نایسادەوە ةەكەغ و

 .ػعانەزاةێر ػعام زەزاخ كە كەػێكی دطم وا  ىحاػەةەم زەكاخ و دۆم وا

 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُُِّّّٱ -

وایسەظانی وادە  ئەم  طەتە كامطە  لهىڕەم  ٬ – ٧اهلمز    َّ  ىف يث ىث نث مث زث رث

دەوە ةەضزەػذامن.. نا، نەدێط ەنای ػەضوەخ و ػا انی دە ەنی زض ژ زەكەن و

 ،هەضوی دێكەو ر دێكیسەؿكێ ێر  سەزض ذە ناو ئاتطم زەظەدەوە كەڕم ز ذەوە و

 دۆ وىظانیر ئەو دێكـكانە وۆنە؟! ئەوە هەض ةەئاتط كی كڵنەزاضم وایە كە

 .لەهەض وىاضالوە زەوضم زاون

 رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ  ەمەض ىێدىام تەوضە ز -

دىاكەخ  وادە  ئەو كامطانە زە ێ   زەم ػا ةا ٦٬الأهبیاء   َّ يت ىت نت  مت زت

ئەتەض زەیانعانی لەڕەژم زواییسا وییان ل   ،ػعا ان ةساخ ؾەظەمبان لێت ط ر و

وۆن كڵنەم ئاتط ؿااڵو ةۆ  ةەػەض ز ر وایان نەزەوخ.. ئەتەض زەیانعانی كە

نادىان  دۆیانی ل  ةناض عن وایان  پـذەوەیان ل  زەتط ر، كە  ێر ووویان زەهێڕ 

 .نەزەووخ

  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ُّٱ -

 َّ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
پۆؿوواكی ئاتطی یووان  وادە  ئەوانەم زیووسوڕ ی كىمطیووان تووطدە ةەض ٥٥ – ٤٬احلررج  
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 ،و پێیووانەوە زەةؼووكێر  كەوە تە اضەیووان زەزاةەةەضزازەكط وور )لەهە ووىو الیە

نە ئوواوەكە ئوواتطەكە  جۆؿوویان ةەػووەضزا زەكط وور )كە لەػەضیـووەوە ئوواوم زاخ و

 ةە ؿووێىەیەك زەدووط  ە ،ذەوە و نە ئوواتطەكەؾ ئوواوەكە زەكوواخ ةەهە ووم ێزەكووىژی 

پێؼور وتۆؿوذیان  هەناویوان هەیە ةذوى ذەوە و هەضوی ناخ و ةەضدی ی تەض ی كە

 ر.. هەض ةەػووەضیانسا زەكێرشوو  ةاضم ئەوەؾ وەكىؿووی ئاػوو ةنژ وور .. ػووەض 

و    ەوەێووڕض دۆقىدوواضكەن زەت و دۆضاپؼوكێ   كوادێكیف كەلەداوانووسا هەو یانووسا

پێیوان زەودط ور هەض  ،دەمەدەوە ژان ودەم وو هە ان ئەؿكەنجە  زەهێرن  ەوە ناو

 .(١) زاپڵۆدی  ةەێژن ةطژان و پلەم ػىدان و زەةێر كۆدا

 هن من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك  ُّٱ -

 وادە  هەض كەػوووووووێ  ػوووووووەڕەنجا ی ظەضم و ٤٣٧ – ٤٣٦املؤمٌررررررر:ن   َّ  مه جه

كە ەكەةىونی تىناحەكانی دام دەضاظووم واكەكانی ػوىوك ةوىو ةوىو )ووىنكە 

انوسووە، ظیانیوان لە ڕ دۆیوان زە  دام ةەضا تەض ظەض قىضغ ةوىوە  ئەوە ئەوانەن كە

وویووان ڕ  وو ەوە، ؿووااڵوم ئوواتطم زەظەخ دۆیانووساوە، لەزەظەخ زا ةەنە ووطم زە ێ

هە ووسەقطوێ ێر، ةەؿووێىەیەك ػووا  اك زەةوو  لەیووان ةووۆ ػووەضەوە هە ووسەتەڕ ذەوە 

و زانەكانیان ظەە  لێىیان ةطژاوە لێىیان ةۆ دىاضێ.. ل  و )ئەنجا ی ػىودانسنی  و

 .زەضكەودىون

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خل حل جل مك لك خك  ُّٱ -

الفرقررران   َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن

                                         
ب ااااااىوك و ئەزااااااەو) (ئلە حااااااەێلجل ئلوە ل کل ەدملێێااااااك کلس  ااااااەو کلزااااااێك  ەکلونااااااخل بلم ىنااااااىوىلل   (1)

 ( پدلل گلمم ل و پەمچل ئەزٍ وەەى چلەىضل ئەزًل کل بلم ەکلونذ  ٠١١،١١١ىەپەێنێك کل )
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وادە  ةۆ ئەو كەػانەم هاد ی ڕەژم زواییان ةەزضە زەدؼوذەوە ئواتط كی  ٤٧ – ٤٤

هەض كە ئوواتطەكە ئەو كووامطانە لەزووضەوە  ،زژواض ووان ةووۆ زانوواون ظەض ػووەدر و

ە ةوىو تى یوان لەهەناػوەزانەوەم ةەكڵونەم ڕ زەةی ێر وەكوى كەػوێكی ظەض دوىو 

 –وەكوى ةەؿوەضیف  -كطزنوی ػوىدانی دۆیوسا لەتەڵ لطمەلطن  ئاتطەكە زەةێر كە

 ر... جا كە ئەو كامطانە كەكوۆخ ڕەةىون زەضزەةڕ هەناػەم پەن  دىاضزووم دىو 

 ووسەزض  ە جێیەكووی دەنوو ە ةەضەوە هەض لەزەظەدووسا، ڕظنجیطكووطاون ةەلێـوواو م و

قىدواضة ...  مبطن، ڕەحیان زەضوێر و ەحەدی دۆیانسا زوغا لەدۆیان زەكەن داڕ لەنا 

ە ڕ پێیوان زەودط ور ئە و ،نەحا ەدەكەؿیان لەػەض ػوىوك زەةێور  طن وةەاڵم نەزە

زاوام جۆض كی  طزن  ەكەن.. زاوام هەض هە ىو جۆضەكانی  وطزنیف ةوكەن هەض 

 .نە طن ة  ػىوزە، وىنكە زەةێر هەض لەوحا ەدەزا مبێ  ەوە و

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ُّٱ -

زاوا ةكەیر    پەلەخ لێسەكەن كە ظوووادە ٨٨ – ٨٧العيكب:    َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ػعایان ةساخ، ناظان  كە ئواتطم زەظەخ  دىام تەوضە ةیانذادە ةەض ؾەظەةی دۆم و

و ئواظاض  ەجڕەژم زواییە  كە ئەؿوكەن وۆن تە اضەیانسەزاخ... ڕەژ   ز ر )كە

ئاظاضیان  پێیانەوە دی ی ژان و و لەژ ط یاننۆؿێر كە لەػەض ػەضاواز ،ةیان ط ذەوە

پێیان زەودط ر زەةیەێژن .. ئە ەیە ئەنجا ی ئەو ڕەمذاضانەم لەزنیازا  ر... جاةۆ ةێ

 .زەدانكطز

 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ُّٱ -

 خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين
 ناظونیػمەدە )كە وادە  ئەو ةەهەؿر و ٩٫ – ٩٥الصافا    َّ  مج حج مث هت مت
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زا ةاػكطاوە  واكرتە ةەنؼیث  طەڤ ةتێر یان زضەدذی  ٦١-٤١لەئایەدەكانی 

دا رتی  زضەدذی ةیاةانی دىها ەانەجساغەضەةؼذانی ةىو كە ظەض  ظەققىم )دفر و

و  ی  )كامطەكان ڕ ظەقىو ە لەزەظەدسا زە ئاژە یف نەیانسەدىاضز  ئێمە ئەو

وە دىام تەوضە مەض ىوم  ئادط ئە ،و ر ڕ ئاتطزا زە ووەك لەڕ وۆن  زەیانىوخ  جا

اكطزنی كامطانە... ةۆ داقیكطزنەوەم هە ى ؼذیانە، دا ئەوەیان لەػەض ڕ ةۆ ظیادط تى 

ةاوەڕیان ةەپەیا ی دىایی نییە... ظەققىم زضەدذێكە لەة ی هەضە  ةەەػنێر كە

وواوە، هێـىوم ةەضم وەكى ػەضم ؿەیذانەكانە... لەو ڕەژەزا ڕ زەظەدسا  یدىاض 

 لەو ظەققى ە ةذۆن )كە ناواض زەة  ئا و ئەم كامطانەكە زەدط  ە ئەو زەظەدەوە

 لەداو كە ئە ان الناكەن ةەالیەوە !! جا ،ظەض لەو ظەقىو ەم زنیا جیاواظ دطە

لەتەڵ ئەو  زەكەن! پاؿان ئاوم زادی ةەػەضزا زەكەن كەڕ ةطػێذی تەزەیانی ل  پ

ئاظاضم ةەضزەوام.. ئەم  زەة ە ایەم ژانەػ  و ظەققى ە دىضاوەزا دێكەڵ زەة  و

ژانهێ ەؾ ئاػان لەةەضزەػذیانسا نییە... لەوج   دىاضزنەوە ػەدر و ك ودۆضا

زەتەنە ظەققى ەكە ... ئی جا ةەزوام ئاوزا  زەظەدەم دێیسان زەة   اوەیەك ةڕەن دا

غەوزاڵ ة  دا ئەو )حە یم ە ئەو ئاوە زادەا جۆؿە لەكى ەیان ةەتەضووزا 

  .ەحیم اكەم دۆیان لە )جێزەكط ر.. ئی جا زەهێرن  ەوە ةۆ ج

 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ -

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب

وادە  زضەدذی ظەقىوم كە  ٨٣ – ٧٦ادلذان   َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف

لەناوەنسم زەظەدسا ضوووە و ةەضەكەم وەكى ػەضم ؿەیذانەكانە، زەةێذە دۆضاكی 

زەتادە  ض داوانتاضن، هەض كەظە   لهىڕەكان كە و كامط و ػذە كاض تىناحكاض و
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تەزە  هەض وەكى ئاوم جۆؾ قى پ زەزاخ و ،تەزەیان وەكى ظەیذی ضەؾ ز ذەكىڵ

كان زەودط ر... ەجا ةە ظەةانییە )ػەضپەضؿذیاضم زەظەخ  ،زازەپڵىدێ ێر

 و ػەدر ضایكێـ  و ڕػىایانە ةەاڵم دىنس و ئەوػذە كاضە  لهىڕە ة طن 

و  ئی جا ئەو ئاظاض ،ەناوەنسم زەظەدساهە یسەنە ناو ئاتطەكەم جەحیمەوە ل

ةەضزەوا ە... جا  كۆدایی هاد ی نییە و وەػذان و ئەؿكەنجەم ةذەنە ػەض كە

 و ؿكؼذی زەضوون و هەػذی ناةىودیسایە و ئەوانە ئەو لەو حا ەدەم ژانی جەػذە

 عیر! وەكى كە ڕ ةە م.. جەناةر داوەن زەػەاڵخ وەپێیسە ودط ر  زەةیەیژە ز

 ئە ە ئەو ڕەژ ..یەێژە ػەضەك تیان ة زنیازا وا  ەزحر ةكەن )زەحەظخ زەكطز لە

و تى انذان واةىو كە ظی سووةىونەوە  نەزەهێ ا ئاظاضەیە كە ةاوەڕدان پێی و ژان و

 .هەض نییە

وادە  وام ئەو كەػەم لەو هە ىو   ٤٨دمحم   َّ هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ُّ -

ض وىون  وەكوى ئەو كەػوەیەكە پێـورت ةاػوی مە ناظو نیػمەدەم ةەهەؿذسایە )كە

لەتەڵ  ةەتەضووزا زەكط ور كە  یلەئاتطم زەظەدسایە و نە طە... كە ئواوم لەكوى 

 !لەخ لەخ زەكەو ر؟ هەض قى ێكیسا ض ذۆ ەكانی پێی زەپؼێر و

 ٧٫ – ٪٧القمرررر   َّ جي ٰه مه جه هن من  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّٱ  -

لەڕەژم زواییسا زەدط  ە  ،ژیانا ڕ لەزنیازا تى  وادە  كامطە  لهىڕە داوانتاضەكان كە

پێیوان     ورشو وو لەئواتطزا ضازەكێڕ ئاتطم ظەض ةەكڵونەوە... لەو ڕەژەزا لەػوەض 

 .زەودط ر زەپێىەزانی زەظەخ ةەێژن

 مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حجمثُّٱ -

وادە  ئەو نیػمەدووانەم ةاػووكطان )لەئایەدەكووانی  ٨٫ – ٨٨ص   َّ  مع جع مظ حط
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دىاظەكان ڕ  ىػووى امنان زەةێوور، ئە ووام ػوو ىوض ةەظ وو ە ؿووەۆ   ةوو٥٤-٤٩پێـووىوزا 

هەض زەؿوە ە  زەظەخ زەةێر ةەنیؼیتیان و ،حەمتەن واضەنىوػێكی ةەزییان زەةێر

ةا ئەم ئاظاض  ،نیـذەج  ةىون ىك ا وػزژواضە ةۆ   ام ػەدر وێاػذی جڕ ناوم، ةە

ظودوواوم جەػووذەم  ةادىاضزنەوەیووان هەض ئوواوم جووۆؾ وكووێم و ،و ژانە ةەێووژن

و  وەنسەها جىوخ جۆضم دط لەو ئەؿوكەنجە ظەدیانی ژ ط ئەؿكەنجەةێر... كەزە 

 .دىاضزنەوە  ەدطػیساضانەیان ةەنؼیث زەةێر دۆضاك و

 ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

وادە  داوانتاضان  ٪٪ – ٧٪الزدر    َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جي يه

زەتەنە ئەوەم  ەض ػىوك ناكط ر، دا، ئەؿكەنجەیان لەػنلەئاظاضم زەظەدسا نە ط 

دە ۆك... دۆ  ةێسەن  و او زەة  هاواضیف ناكەن، هەضوا كپ وڕ ئەوەنسە هیىا ة

هاواض    ئێمە ػذە امن لێ ەكطزوون، دۆیان ػذە یان لەدۆیانكطزووە... كە

زە ێ   زە زاوا ةكە لەدىام پەضوەضزتاضخ! )لەو ف  لەپاػەوانی زەظەخ زەكەن و

كە ئەوە دىام تەوضەیە و دىام ئەوانیـە، یان ئەوەنسە ة  ةاوەڕیان وانییە 

 ةكاخ!  ةا ۆئى ێسن زەیانەو ر ػەضپەضؿذیاضم ئەؿكەنجەكەیان دكایان ة

ئەویف وەاڵ سەزادەوە  نا، ةڕیاضم دىام تەوضەیە كە  ،یەكجاضم مباوط  ێر

 .زەةێر هەض ئاوا لەئەؿكەنجەزا مبێ  ەوە

 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱ -

 مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 ىل مل خل  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل
 خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
وادە  ئەوانەم كە ةەزەػذی وەپیان نا ەم  ٨٩ – ٧٤ال:اقع    َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
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لەناو ئاتطەوە  كی تەضم كەدەوژ ی ةایە ئەغاملیان وەضزەتطن.. زەكەونە ةەضدی  و

 ،جۆؾ ئاو كیان زەزض ذی لەكىوڵ و ،ةەپێؼذیانسا تىظەضزەكاخ هە سەكاخ و

تەضە وىنكە ێهەضناوم ػ ، كەڕو لەػێتەض كسا زەة  ػێتەضم زوكە ێكی ضەؾ و

و  ئە انە پێـرت لەژیانی زنیایانسا لەناظ ،و نەزیمەنی جىانە ئەم نەمێ كە

ػىپاػ ىظاضم دىام تەوضەیان  ێذیان نەظانی ونیػمەدساةىون، ةەاڵم قەزضم غام

نەكطز، ةەپێەەوانەوە ػىوضةىون لەػەض  نەكطز، زی ساضانە ڕەمذاضیان پێیەوە لەػەض

 ئێؼ  و دۆڵ و و كزەیانىوخ  وام ئەتەض ةىوی  ةەدا ،داوان تىنا  و ؿیطك و

ػەضلەنىێ ظی سوو زەةی ەوە؟! یان ةاوةاپیطاوان كە پێف ئێمە  ،ظمڕ پطوػكامن 

پاؿی ، كەػانی ػەضەدام   طزوون... پێیان ةفەض ىو! كە پێـی  و ژیاون و

زەػنێكی  طەتایەدی و كۆداكەغ هە ىو ظی سوو زەكط  ەوە... هە ىو 

 و ب و اوڕ زەهێرن  ەوە ڕەژم زوایی زیاضیكطاو.. پاؿان ئێىە ئەم تى 

ئەو  لەج  پەیا ی دىایی ةەزضەزەدەنەوە.. زەدط  ە زەظەدەوە و ػەضتەضزانان كە

ةذۆن كە لەناوەنسم  مناظونیػمەدانەم زنیادان زەة  لەزضەدذەكەم ظەققىو 

زەكەن و وەكى حىؿرتم دی ىو تەزەم ل   ڕجا ووضتی ل  پ ،واوەڕ  زەظەدسا

زەكەن! .. ئا ئە ە ئەوەیە كە ةۆیان زانطاوە و لەڕەژم زواییسا دەقسیمیان ڕ پ

 .!زەكط ر

وادە  ئوووا  ٧٧ – ٧٦  الرررر ن َّ مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم ُّٱ -

ئەوەدا وىونەدە  ئە ە ئەو زەظەدەیە كە داوانتاضە  لهىڕەكان ةەزضەیان زەظانی... ئا

م ڕ تو لەةەض و  انسوو زەةو  كە ،زەو  ئەؿكەنجەم ز   و ناویەوە و لەداو ژان و
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پولەم  لەكۆدوا زەظەدسا دی ىوزەة .. ئاوم لەكىو یان زەزض ذو .. ئواوم جوۆؾ كە

 .كىاڵنیسایە

)َصل ی هللا َغلَْيوه  ػەغیس دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا ئەةى  -

)إذا اي(َ  عيوُت الِي(ُيِ، ُخِتَ امليوِت اي(ل بِ، ا ُليِح، فيووَيُ  بيَن اَنَّيِ،   مەض ىوم َوَػل َم 
و خ َّ خ ًدا ُي(َت والنَّ(ِر، فُي َبُح َولم عنلُروَ ، فلو خ َّ خ ًدا ُ(َت فرً ( مل(َت َخلُي اَنَِّ،، ولَ 

وادە  لەڕەژم قیا ەدووسا  ووطزن زەهێرن ووذە پووێف وەكووى    ١) يي،ًَ مليي(َت َخلييُي النَّيي(ِر 

زەظەدسا ضازەتیط ر، هە ىو ئەهلوی  لەنێىان ةەهەؿر و ،ػاؾە ةەضانێكی جىان و

ض ر.. ئەتەض كەػوێ  ڕ هەض لەو وسا ػوەضزەة ئەهلی ةەهەؿر زەیتی   كە زەظەخ و

 ، وطزن نە وا  مبطزنوایە ةەهەؿر زەةىو لەدۆؿویانسا )كە لەدۆؿیسا مبط ر، ئەهلی

دەمەدسا مبط ر، ئەهلوی زەظەخ زەةوىو كە لەدەم  ئەتەض كەػێكیف هەةا لەدەم و

 و هەض لەػوعاو ئواظاض زا زە ێ و ەوە ودەمەدسا مبطزنایا .. )ووىنكە ئیورت ز  یوان كە

  . طزنیان نییە

هياي، ايبٍ، خُليٍح، فيني(ِد ُني(ٍدل   )فيي تى امليوِت ا  لەضیىایەدێكی دطیوسا زەمەض وىێ -
بو  وعنليرو  فيِيوُل ُيمل ليي تعرفيو  لي اا فيِوليوَ ل نعيم، لي ا امليوُت،  خلي اَنِ، فيشَر
بو  وعنلييروَ  فيِييوُل ُييمل لييي تعرفييوَ   والهييم وييد رآُُّ، ألَّ عنيي(د  ُنيي(ٍد   خلييَي النيي(ِر فيشييَر

بيَن اَنييِ، والنيي(ِر، ألَّ عِييوُلل    لي اا فيِولييو ل نعييم، لي ا املييوُت، والُهييم ويد آلييُي، فييي بحُ 
، أل وييرخل  ، و  خليي النيي(ِر ذلييود  فيي  ُييوت   يل ىل مل خل ُّٱخليَي اَنييِ،  ذلييود  فيي  ُييوت 

                                         
 ( بل ملف ل ی ەو ڵ ێێًەومەىلجلوە. ٣٨٠٩( و مىزد ه )  ٠٠٥٢بىوەمل )  ەەدەك رە  (،٣٥٥٨جرمذل )  (1)
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وادە  لەڕەژم   ١)وخشييييييي(ر بييييييييدُِّ إم اليييييييدني(  ،٦٬مرررررررر    َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم

یەكێو  هواواض  ،ضانێكی جوىان وػواؽ زەهێرن وذە پوێفەزواییسا  طزن ةەؿێىەم ة

 ،وانو ڕ زە ەكاخ  ئەضێ هۆ ئەهلی ةەهەؿور.. هە ىویوان ػوەضةەضظ زەكەنەوە وز

پێیووان زە وو   زەظانوو  ئە ە ویوویە؟ زە ووێ  ةە وو   ئەوە  ووطزنە، وووىنكە هە ىویووان 

پاؿوووان هووواواض زەكط ووور  ئەضێ هوووۆ ئەهلوووی زەظەخ، هە ىویوووان  ،زیىیوووانە

ةە و ، ئەوە  وان ، پێیان زە    زەظان  ئە ە وییە؟ زە وێ ڕ زە ػەضةەضظزەكەنەوە و

زەظەدوسا  وطزن  ئی جا لەنێىان ةەهەؿر و ، طزنە، وىنكە هە ىویان پێـرت زیىیانە

و  وطزن   ر، پاؿان ةەدە كی ةەهەؿر زەودط ر  ژیانذوان هەداهەدواییەزض ڕ ػەضزەة

پاؿان  ،و  طزن نە ا ئی جا ةەئەهلی زەظەدیف زەودط ر  ژیانذان هەداهەداییە ،نە ا

 يل ىل مل خل ُّٱ  ئەم ئوایەدەم دى  وسەوە  َغلَْيه  َوَػل َم )َصل ی هللاپێؿە تەضم دىا 

یهێو ەضەوە كە  وەةیوط وادە  كوامطانی  ەكوكە ٦٬مر    َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم

حەتەخ  لێیوان زەةێوذە ڕەژم پەؿویامنی و  یوان وڕ  ڕەژم زوایی حەمتەن ز وذە

هەض یەكە  مەض انەكووانی دووىا هە ووىوم زەوەػوونێرن ر و لەوێ كە ،هە كێـووان

اضەنىوػی دۆم زەظانێر، ئەم كوامطانە هەػور پێوسەكەن كە لە چ ةێئاتاییەكوسا و

 .ةىون كە ئاوا ةاوەڕیان نەهێ ا

)َصل ی هللا َغلَْيوه  ئەةى ػەغیس دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

ٍر ع  مەض ىوم َوَػل َم  ََّ غليي ُنهمي( دُ(غيُه ُين )إ َّ خدا خلُي النَّ(ِر ع اًا عنُعُي بنعلِن ُن 

                                         
( 11319( و نەماا ە رە ) ر اد   ررواري( )3189(ر  ەەور ا ەک ا   ) >7;9( و  ىممیگ ) 7:33ە  )اىیا  (1)

 ( اەکە  ك جیاو  .11399و ئەحەەذ )
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وادە  ئەوكەػەم كە لەزەظەدسا ئەؿكەنجەم لەهە ىویوان كە ورتە   ١) رارِ  نَيْعَلْيِه 

تەض و  زە واؾی  كەػێكە جىودێ  نەغلی ئاتطی ی لەپێوسایە، كە ئەوەنوسە زاخ و

 .پێسەكى ێر

)َصول ی هللا َغلَْيوه  ػە ىضە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -

يينهم ُيين أتذييُ ُّ النَّيي(ُر إم   مەض ووىوم ل َم َوَػوو )إ َّ ُيينهم ُيين أتذيي ُُّ النَّيي(ُر إم اعبيييِه، ُو
يينهم ُيين أتذييُ ُُّ النَّيي(ُر إم ترووتييِه  وادە  لەزەظەدووسا ئەوانەم كە لەنوواو   ٢) ب،تييِه، ُو

ػومذی لەئواتطەكەزایە،  هەیوانە دوا ،قىلەپێكانی لەئاتطزایە ئاتطەكەیسان، هەیانە دا

 .لەئاتطزایە ئێؼقانی ػەضؿانیا د هەؿیانە

)َصل ی هللا َغلَْيه  ئەةى هىضەیطە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

ثْييُي ُخُ ييدٍ   مەض ووىوم َوَػوول َم  ييْرُس ال يي(ِفِر، خْو َُا ال يي(ِفِر، ُِ ُِ َُِسيي َُ   ،) ْلييِدُِّ  ِِ وِغلَييُ  
كە وتەم كوامط ةەقەزەض ویوام یوان  وادە  دوطێ )زانوی پـوذەوە م كوامط  ٣)َث ٍث 

ػو   و ەیـذ ی ػێیە.. )ػ  ؿوەوڕ  ئەػذىوضم پێؼذیـی  اوە ،ئىحىزم ل  ز ر

 . ڕەژ

)َصول ی هللا َغلَْيوه  ئەنەغ دىا لێی ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -

ِِيل ممەض ىو  َوَػل َم  ين خْليِي النَّي(ِر عَيوَت ال نْي( ُِ َُيِ،، فُيْ يَبُ    النَّي(ِر )عيُيْ َتى هَنْيَعيِم خْليِي اليدك )
 َُِّ َُيرَّ بياَي نَِعييم  وَي كا فَيِيوُلل ا، وا ًرا َو كا لْي  َغً،، ألَّ عُِ(ُلل   اْبَن آَدَت لْي رََخْعَ  َذييْ َصبيْ

                                         
 (.٣٠٠مىزد ه )  (1)
 (.٣٨٠٥مىزد ه )  (9)
 (.٣٨٥٠مىزد ه )  (3)
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َغً،   اََنَّي نْي(، ُِن خْلِي اََنَِّ،، فُيْ َبُ  َصيبيْ ، وعُيْ َتى َهَشدِّ النَّ(ِس بُيْ ًس(   الدك ي(ُل   َراِّ ِ،، فيُِ
َُِّ   َراِّ ُيي(  َُييرَّ بيياَي ِشييدَّ   وَيي كا فَيِييوُلل ا، وا لييهل   ابْييَن آَدَت لييْي رََخعْييَ  بُيْ ًسيي( وَيي كا لييْي 

لەزنیوازا  ز و   كە ی زەظەدویوادە  كەػوێك  ١)َُرَّ ُ بُيْ س  َو ك، وا رََخْعُ  ِشدًَّ  َو ك 

زەةەن، پاؿان لێیسەپطػو   ئەضێ  زەظەدساهەض لەناظونیػمەدسا ژیاةێر، جاض كی ةە

ۆؿیر زم؟ جاض   نیػمەدێكر وێـور؟ زە و   دنەوەم ئازەم، هەضتیع لەژیانذسا 

و  و دۆؿویم نەزیوىوە... كەػوێكی زا واو هەض تیع دێوط ،دىایەتیان  نەدێط، وهللا

پاؿوان  ،زەةەن ةەهەؿوذساو جواض كی ةە ةەهەؿوذییە ڕەنجسەضم زنیایی زەهێ   كە

ەحەدی و كى طەوەضیور ڕ وەم ئازەم  هەضتیع لەژیانی زنیادسا نا لێیسەپطػ   ئەضێ نە

دىایەتیان قەخ نادۆؿویم   اض   كەودیذە نادۆؿییەوە؟ زە   نەدێط .. وهللاجزم؟ 

 .ێڕ  نەهادۆدە

 

 

 

 

 

 

                                         
 (.٣٨١٧مىزد ه )  (1)
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  انیحاڵی بََُش تی  بََُشت و

 :بەهەع  باس ی

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  دىام تەوضە زەمەض وىێ -

 ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خنحن
وادە   ژزە ةسە ةەو كەػانەم كەةاوەڕیان هێ واوە  ٥٨البقر    َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ

كەمەض انەكووانی دووىاو پێؿە ووتەضم دووىان  و كووطزەوە واكەكانیووان ئەنجا ووساوە )

   كە دوىام تەوضە ةەهەؿوذانێكیان ةەنؼویث زەكواخ كە)َصل ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم 

ەژ طزا زەڕواخ، هەض كادێ  دۆضاكێ  ا  یىەیەكی ةەهەؿور و جۆةاضیان ة وةاضڕو 

زە ێ   ئ  هەض ئە ە ةىو پێـرت دىاضز ان،  –وىنكە وا زەظان  لێكسەو   –زەدۆن 

ةەاڵم لەڕاػذیسا یەك جۆض نی ، هەضوەها هاوػەضم پاكژیان ةەنؼیث زەةێور )پواك 

 .یسا زە ێ  ەوەێةەنە طم د و پیؼی  و لەحەیع

)َصول ی هللا  ەػػىوز و ةاوەضانێكی دوطم پێؿە وتەضم دوىا   ىئیت غەةتاغ و ت ىیئ 

 ،لێكسەو  ةەاڵم دا یان وەكى یەك نییەا ووزڕ ەن  و ڕ مەض ىویانە  لە َغلَْيه  َوَػل َم 

ئەوە ضام ضەةیػوی  ە،دا یوان جیواواظ   ىجاهیس زەمەض ىێ  ضەن یوان لێكوسەوێر و

یووام ةەهەؿوور یووط زەمەض ووىێ  تثیەحیووام کووىڕم ئەةووى كە ،کووىڕم ئەنەػیـووە

و ةەضظاییەكووانی  ؼووك ... ئەو  یووىەیەم ةەػووەض ةەهەؿووذیەوانانسا  ظەغووفەضانە

 زە وێ   ئو  ئە ە هەض ئەوەةوىو كە ،زوادط ةۆیان زەهێ  ەوە ض ر زەیذۆن، كەڕ زەتێ

 ، کویە نى وویان ووڕ  دىاضز ان، دع ەدكاضەكان زە ێ   نا ئە ە ضەن  و هێ ادان و

ظەیس زەمەض وىێ  نواوم  یىەكوان زەظانو  كە غتسالطحامنی کىڕم ، دا یان جیاواظە
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هەض  ةەاڵم ةۆیوان زەضزەكەو ور كە –وەكى ئەوانەم زنیا  –ئە ە ػێىە ئەوە هەناضە 

 .ام ئیت ى جەضیطم دەةەضیـەڕ  ناویان هاوةەؿە زەنا دا یان ظەض جیاواظە.. ئە ە

آ ل معرررررررررران   َّ خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل  ُّٱ -

ە لێذۆؿووتىونی دووىام پەضوەضزتاضدووان دووا ئەو ێ وو یوادە  دێووطاكەن دووۆ ة ە ٤٦٦

ةەهەؿذەدان ةەنؼیث ةتێر كە  ەػامەم نیىان هەض ئاػذێ  لە ئاػوذەكانی وەكوى 

  . ةۆ دەقىاكاضان زانطاوە  ەػامەم نێىان ئاػامنەكان و ظەوییە و

ئایەدەكە ةە  ەیە لەػەض هەةىونی ةەهەؿور لەحوا ەدی ئێؼوذازا، هەنوس   كەغ 

ەهەؿور ةەو هە وىو ةەضموطاوانیەیەوە ئێؼوذا هەیە.. ةەاڵم پێیان ػەیطە كە ووۆن ة

ةەهەؿوووور لەػووووەضووم حەودەم دەةەقەم  ئەتەض دەػووووەوضم ئەوە ةووووكەن كە

ئاػامنەوەیە و ػەضةانی ةەهەؿر ة یوانی غەضؿوی دوىام تەوضەیە، ئاػوامن ةەهەض 

كەواةوىو ئاػوامن ظیواز  ،وىاضالوەیە، وىاض وێوىەم ةواظنەؾ لەدیوطەكەم زض ژدوطە

ە، ئیوورت ئەتەض پـووکی  ىػووى امنێ  لە ةەهەؿوور دی ئووێمە ةەضمووطاوانلەدەػووەوضا

ةەوەزەض نێووىان ظەوم و ئاػووامنی یەکە وویف ةێوور ظەض نیوویە لەووواو ةەضمطاوانووی 

 .ئاػامنسا

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث ُّٱ -

ةە وووێ   وادە  ئەو ةەهەؿوووذەم كە ٤٨دمحم   َّ هت  مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين

ؿەضغییەكان  ئەنجا سانی كاضە ەدەقىاكاضان زضاوە كە زەةێذە پازاؿذی زی ساضم وة

 ،وةاضم ئاوم ػاظتاضم دێسایە كە هەضتیعاو هەضتیع ئواوەكەم نەلویذ  زەةێورڕو 

كە هەضتیوعاو ، وةواضم دوطم دێوسایە ؿویطەڕو  ور، ڕ ةوۆنی زەتۆ  دوام و نەضەن  و

 اضم دوطم ؿوەڕاب كەوةو، ڕو  ورڕ دوا ی ناتۆ  نادطؿێر و هەضتیع دطا  ناةێر و
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 ،ظیانیان پێ اتە  ێر  و پێی  ەػر ناة   ایەم وێژو لەظەدی ؿەڕاة ۆؿانێذی )كە

 وةاضم دط لەهەن ىی ی پا فذەكطاو... ئە ە ج ە لەو هە وىو جوۆضە  یوىانەم كەڕو 

زوام لێذۆؿتىونی دوىام تەوضە ةەو كەػوە دىاناػوە ػەضڕاػوذانە  دێیانسان كە

 .زەزض ر

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ -

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
 مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مليك ىك مك  لك اك
 حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني
  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج
 خل  حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل خن حن جن مم خم حم جم هل مل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم
 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى
وادە  ةۆ ئەوانەم لەزەػەاڵدی دىام  ٫٪ – ٧٩الر ن   َّ  مت زت رت يب ىب نب

پەضوەضزتاضیان زەدطػ ، ةۆ هەض یەكێكیان )یان ةۆ هە ىویان  زوو ةەهەؿر 

 نیػمەدێكی دىا زەكەن وج ۆكە كىمطانەم چ  ئیرت ئێىە ئەم  طەڤ و ،هەیە

دىام تەوضە ةەنؼیتی ئەو كەػانەم  ةەزضەم زەدەنەوە؟ ئەو زوو ةەهەؿذەم كە

دۆیان تطدىوە  و زووض زەكاخ كە مەض انی دىام پەضوەضزتاضییان جێتەجێكطزووە

ةاداخ  ةەهەؿذە پڕە لەناظونیػمەخ، لە ةاخ و لەةەضهە ؼذیەكانی... ئەم زوو

 یػمەدێكی دىام تەوضە ةە زضە زەدەنەوە؟ ئەم زوووػەوظایی... ئیرت هەوا ی چ ن

 كانیاوم ػاظتاضم دایتەدییان دێسایە كە ةەضزەوام هە سەقى ێ  و ةەهەؿذە زوو

 چ نیػمەدێكی دىام تەوضە ةەزضەزەدەنەوە؟ ئەم زوو  یەن، ئیرت ئێىە هەواڕ زە
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ی ئیرت ئێىە هەوا ی  چ نیػمەدێك ،و وؿ ڕ دە ،ةەهەؿذە لەجۆضەها  یىەم دێسایە

دىام تەوضە ةەزضە زەدەنەوە؟ ةەهەؿذیەوانانی ئەم زوو ةەهەؿذە لەػەض دەدذی 

و دەن   ئاوضیـمی ئەػذىوض ةەجۆضەها زیتاج و حەوانەوە زەة ... كە

ةەػىنسغ زاپۆداوە... ةەضوةىو ی حاظو ةەزەػذەوە نعیكە  ضاظ رناوەدەوە و

تەوضە ةەزضە ولێكطزنەوەم ئاػانە.. ئیرت ئێىە هەوا ی چ نیػمەدێكی دىام 

حۆضییان دێسایە...  دەالضم جىان كە ن لەكۆؿ  وڕ زەدەنەوە؟! ئەم زوو لەهەؿذە پ

هەض حۆضییەكیف دایتەخ ةەهەض كەػێ  ةىو ئیرت لەحەنام پیاوم دطزا واوم 

هە ىو كەی پاك  ،یە ین واو لەزەض وانێر )وڕ ةۆؾەیطم پیاوم دۆم نا  هە  ایاخ و

نەلەج ۆكە...  ن نەكەودىوە... نەلە طەڤ وپێـرت كەغ زەػذی ةەضیا اظاوەن وڕ  و

ئیرت ئێىە هەوا ی چ نیػمەدێكی دىام تەوضە ةەزضەزەدەنەوە؟ حۆضم ئەم 

  طواضم و ەضجانی ػان و ػنی وػۆ  ، زە ێی یاقىوخ و زووةەهەؿذە ناػ  و

ئیرت ئێىە هەوا ی چ نیػمەدێكی دىام تەوضە ةەزضەزەدەنەوە؟ وام  ،لىوػ 

واكە نییە؟! ئیرت ئێىە هەوا ی چ نیػمەدێكی دىام پازاؿذی واكەكاضم هەض 

ةەهەؿذی دطیف هەن  ةەهەؿذانەوە زوو تەوضە ةەزضەزەدەنەوە؟ لەدىاض ئەم زوو

پیاوواكان .. ئیرت ئێىە هەوا ی  و زی ساضانی ػەضڕاػر و كە هەض ةۆ ئەهلی دەقىا

ەهەؿذەؿیان پڕە ة چ نیػمەدێكی دىام تەوضە ةەزضەزەدەنەوە.. ئەم زوو

كە لەزووضەوە ضەؿسەكەنەوە، ئیرت ئێىە هەوا ی چ  ڕةادی و وظایی ولەػە

 كانیاوم ػان و نیػمەدێكی دىام تەوضە ةەزضە زەدەنەوە؟ لە انیـسا زوو

ئیرت ئێىە هەوا ی چ  ،ةەؿێىەم مىاضە )نامىضە  هە سەقى ێ  ػاظتاض هەن كە

.. و زاضدىض ا ن لەةادی  یىەڕ نیػمەدێك  دىام تەوضە ةەزضەزەدەنەوە؟ پ
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لەهەناض.. ئیرت ئێىە هەوا ی چ نیػمەدێكی دىام تەوضە ةەزضەزەدەنەوە؟ 

ئیرت ئێىە هەوا ی چ  ،جىان هەیە نەض ىنیان و لە انیـسا دع ەدكاضم ةەئەزەب و

 نیػمەدێكی دىام تەوضە ةەزضەزەدەنەوە؟ حۆضییەكان ػنێ ەم واویان ظەض ػنیە

 كۆؿ  و لە ضیەكەیانهە جىان  و و واو تەؾ و و ضەؿێذی واویان ظەض ضەؿە

  طواضم لەػەزەمی دایتەخ ةەدۆیسایە و دەالضم دۆیسایە، هەض وەكى كە

ئیرت ئیىە چ نیػمەدێكی دىام تەوضە ةەزضەزەدەنەوە؟ ئەم حۆضیانە  ، عضاوەض پا

دایتەد   ... پاك و ەنەلەج ۆكە ةەض نەكەودىو  پێـرت زەػذی كەػیان نەلە طەڤ و

ئیرت ئێىە چ نیػمەدێكی دىام تەوضە  ةەوكەػانەوە كە ةەنؼیتیان زەة ..

 جىانی و ناظونیػمەخ وڕ ةەهەؿذە پ ةەزضەزەدەنەوە؟ ئەم ةەهەؿذیانە لەو

احەخ پا سەزەنەوە و وێژ ڕ ئیؼ دۆؿیەزا ةەؿاز انی لەػەض دەدذی حەوانەوە و

ةۆیان زەػذەةەضكطاوە... ئیرت ئێىە چ نیػمەدێكی  لەهە ىو ؿذێ  وەضزەتطن كە

ناوم دىام  ةەضظم ةۆ پیطەظم و  ەظنی و دەنەوە؟! پاك ودىام تەوضە ةەزضەزە

 . عو ڕ پەضوەضزتاضخ.. دىام داوەن تەوضەیی 

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  دوووىام تەوضە زەمەض وووىێ -

وادە  دەقىاكووووووووواضان  ٦٩ – ٦٤اليبرررررررررأأ   َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

لەةەهەؿوووذسا ان یوووپاةەنوووسةىوانی ؿوووەضع  جێ ایەك )زی وووساضانی ػەضڕاػووور و

ةادووادی  اخ وةووةە  ر كە دووایتەدە ةەػووەضمطاظانی ػووەضكەودىو كەرشوو پێسەةەد

و ڕ دێیوسایە  ە و  دو ئەو حۆضیوانەم كە ،ػەوظە زاپوۆداوە  ێىە و ةەضوةىوم و

زەنۆد ور ةو  ئەوەم  زەكط ور و ڕئەو ؿەڕاةەم لەو یە، پێكی ل  پ ،هاودە ەن 

نەلەكوادی ؿوەڕاب  ،ەو وذەوەلێتك مهی  ئاػەواض كی دطاپی وەكى ؿەڕاةی زنیوا
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و نوواكۆكی نیوویە... ژیووان  ژضاوە ژضاو و ێەالوژ ڕ تە ،نەلەزوام ئەوزا نۆؿوویسا و

نەزضەم دێوسا زەكط ور.. ئە ە  نەقؼەم نواةەجێی دێوسازەكط ر و ،هێسییە ئە ان و

دىام پەضوەضزتواضخ  پازاؿذی دىام تەوضەیە ةۆیان كە جۆضەها نیػمەدی ظەضە كە

 دێیانوسایە و یهەضوو ظە وی  و دواوەنی ئاػوامنەكان و ةڕیاضم لەػەضزاوە، دوىام

 .لەنێىانیانسایە

غىةازەم کىڕم ػا ر دوىا لێوی ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -

يٍ، امي(   مەض ىوم )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم  يٍ، ودِر ٍ، ُ( بَن ايِّ دِر )إ َّ   اَنَِّ، ُ(َ، دِر
ين فووهيي( بين السَّيم(َ وا ر(، واليييرد ي، ُنهيي( تيبَّيُر خهني(ُر اَنَّييِ، ا ربعيِ،، ُو وُس خعليى دِر

وادە  ةەهەؿر ػوەز پولەیە، نێوىان   ١)ع وُ  العرُش، فرذا سرلُُم هللا فسرلوُُّ الييردوَس 

ظەویویە، میوطزەوغ  هەض پلەیەك ةۆ پلەیەكی دط وەكوى  ەػوامەم نێوىان ئاػوامن و

غەضؾ  ،ضەكەم ةەهەؿور ز و ؿى  ی هەضەةااڵم ةەهەؿذە، لەو وىە ووىاض ڕووةوا

 .ئەتەض زوغادان كطز ةڵێ  دىایە میطزەوػامن پێتتەدـیر ،لەػەضوو میطزەوػەوەیە

ئەةى  ىػام ئەؿػەضم دوىا لێوی ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -

يْن ُل ْ   مەض ىوم )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم  َنَِّ، خَلَْيميً، ُِ َْ ِن ِ  ا  ،لُي ٍ  َواِ يدٍ  ُووَّفَي،ٍ )ِإ َّ لْلُمْ ُِ
ييي ً  َِ ِسييُكوَ  ُِ َيي(   السَّييم( ييه( ، طُوُُ ِن ِفيَهيي( َخْللُييوَ ، َعطُييوُ، َعلَييْيِهُم  )و  رواعيي،ل عُر لْلُمييْ ُِ

وادە  هەض  ىػووى امنێ  لەةەهەؿووذسا وووازض كی   ٢)فَيي َ عَيير، بْعُ ييُهْم بَيْع يي(ً  ،املُييْ ُِنُ 

 ضەو ئاػووامن )لەضیووىایەدێكی دووطزا كەلەیەك  طواضیووسا هەیە كە ةەضظیوویەكەم ةە

                                         
  ح(ە.(، ئلموەىیظ مل )صح ح  مترمذي(  ەفلممى ی )صح٣٥٢٠جرمذل )  (1)
 ( بلملف ل ی ەو ڵ ێێًەوملج لوە.٣٥٢١(، ێلموەێە جرمذل )٠٨٧٩(، بىوەمل )٣٨٢٨مىزد ه )  (9)
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زض ژیی الیەكی  ؿەػر  یلە..  ىػوى امن لەةەهەؿوذسا كەػوىكاضم هەن و هوادى 

ان ی یووةی  وۆیووان هەیە، ةەاڵم كەػوویان كەػووێكی دطیووان نوواةی   )لەحا ەدێكووسا كە

 . نەؿیاوةێر

عي  َرُسيول هللا   ىغاظم کىڕم جەةەل دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە -  ی)َصيلَّ  ) َِ
يي( علييى   هللا َعَلْيييِه َوَسييلََّم  ًِ ُِييول ُيين صييلى ال َّييَلَوات اخْلميي  َوَصيي(َت شييهر َرََُ يي(  َايي(َ  َ  عَي

َُ َولدته   اْذيُرج فيروذ  النَّي(سخا أَ  َرُسول هللا  ول ُ  وهُك خُ هللا ا  عْغير َلُه ل(ِرا َووعد َ ْي
نَّ، ُ(ََ، دَ رف ،دت النَّ(س عْعمُلو َ  ،وَ(َل َا  َْ َِ،  ِ  ا َُي( بَين السَّيَم(َ  ،َر َُييْنِ ُثيي  َِ َبن اي َدَر
َهييي( الييييردوسخو  ،ر(وا  نيْ ييي، ُِ َِ َهييي( ع يييو  اْلَعيييْرش َوِليييي  ،ع لييي( َدَر وسييي  َشيييْيَ ِ  خَوَعَلييْ
نَّ، َْ َه( تيبر  ،ا نيْ نَّ،خَوُِ َْ وادە  توى م لێتوىو   ١)ذا َسيرَْلُُم هللا فَ(ْسيرَُلوُُّ الييردوس رفي ،هن(ر ا

زەیفەض ووىو  هەض كەػووێ  هەض پێوو    )َصوول ی هللا َغلَْيووه  َوَػوول َم پێؿە ووتەض دووىا 

 ووامی لەػووەض دووىام  ،نووى ژەكەم ةكوواخ و  ووان ی ضە ەظانەكە ةەڕەژووةێوور

جا هیجطەدی كطزةێر یان هەض لەوؿى  ەزا  اةێذەوە  ،تەوضەیە كە لێی دۆؿی ةتێر

 َغلَْيوه  َوَػول َم  )َصول ی هللاغەضظم كوطز  ئەم پێؿە وتەضم دوىا  ،كە لێی لەزایكتىوە

ڕەنجوی قیوا ەخ  ێ ةواڕ ەزەضێ وهەواڵ ةسە ە دە كی؟ مەض ىوم  نا، لیێان ەمةە

ظیادط ةسەن، وىنكە ػەز ئاػر لەةەهەؿذسا هەیە، كە  ەػامەم نێىان هەض ئاػذێ  

و ظە ی ە... ةااڵدطی  ئاػذی ةەهەؿر  نةۆ ئاػذێكی دط وەكى  ەػامەم نێىان ئاػام

لەناوەنوووسم ةەهەؿوووذسایە  غەض ئەوەوەیە، میوووطزەو غەضؾ لەػووو میطزەوػوووە، كە

                                         
 (٣٥٢١جرمذل )  (1)
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ئەتەض زاوادووان  ،وةاضەكووانی ةەهەؿوور ز وو ڕو اػووذی ئاػووذی ةووااڵ  لەو ووىە ڕ )ناوە

 .لەدىام تەوضە كطز زاوام میطزەوػ  ل  ةكەن

)َصل ی ػەهلی کىڕم ػەغس دىالێیان ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

َ ، ا عَْدُذلُيُه   مەض ىوم هللا َغلَْيه  َوَػل َم  )ِ  اََنَّيِ، َرَ(نِيَيُ، خبْييَواٍا، ِفيَهي( َاا  ُعَسيمَّى اليرَّ َّ
وادە  ةەهەؿر هەؿور زەضتوام هەیە، زەضتایەكیوان پێیوسەودط ر   ١)إاَّ ال َّي(َُِموَ  

 .دایتەدە ةەڕەژووەوانان، ؾەیطم ئەوان كەػی دط لەو ىە ناوێذە ژووضەوە ،ضەییان

)َصل ی هللا َغلَْيه  ا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا ئەةى هىضەیطە دى  -

َُِّ   مەض وىوم َوَػل َم  ين خبْييَواِا اََنَّيِ،ل   َعْبيَد ا ، نُيوِدَ  ُِ َُِّ يْنِ   َسيبيِي ا َِ َُين خنْيَييَ  َزْو (
ين َاِا ال َّيَ ِ ، وَُين اي ين خْليِي ال َّيَ ِ  ُدِعيَي ُِ ، فَمين اي(َ  ُِ ر  ََِهي(ِد ل ا َذييْ ين خْليِي ا ُِ  َ)

ين خْليِي  ِ ، وَُن ا(َ  ُِ َي(ِت ُدِعَي ُِن َاِا الرَّ َّ ََِه(ِد، وَُن ا(َ  ُِن خْلِي ال ِّ ُدِعَي ُِن َاِا ا
يي   َرسيوَل  ُ عْنيهل هَُِ خنْيَ  وُخُِّ َُّ يَي ا ُِ ي(َل خبيو َبْ يٍر َر ين َاِا ال َّيَدَوِ،، فَِ ال ََّدَوِ، ُدِعَي ُِ

 )ُ َُِّ ين تِلياَي ا بْييَواِا ا َُيُرورٍَ ، َفهيْي عُيْدَعى خَ يد  ُِ ين  ين تِلياَي ا بْييَواِا ُِ َُن ُدِعَي ُِ عَلى 
ييو خْ  َتُ ييوَ  ُينهْم  ،ويي(َلل نَيَعيمْ  اُالَِّهي( ُِ  ؿووذی لە وواڵ و وادە  هەض كەػووێ  زوو  ٢)وَخْر

 لەزەضواظەكوانی ةەهەؿوذەوە ةان وسەكط ر كە ، ى كی لەپێ واوم دوىازا ةەدـوی

 جوا هەض كەػوێ  ئەهلوی جیهواز ،و ؿایانی هاد ە ژووضەوەیر خ كطزكاض كی دێط 

ةێوور  ةێوور لەزەضتووام جیهازییەكووانەوە ةان ووسەكط ر، هەض كەػووێ  دێطەو ەنووس

ةێور،  و ػەزەقەوە ةان سەكط ر، هەض كەػێ  ئەهلی ڕەژوو لەزەضتام ئەهلی دێط

                                         
 (.٢٣٥٧بىوەمل )  (1)
 ( بلملف ل ی ەو ڵ.٣٠٢٨( و ىلزە ڵ )٠١٣٧(، ێلموەێە مىزد ه )٠٨٩٧بىوەمل )  (9)
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نا ئەةوى ػەیس ،ضە ژووضەوەۆ لەزەضتام ضەییانەوە ةان سەكط ر كە مەض ىو لێطەوە ةە

 )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم ةەكط دىا لێی ضاظم ةێر پطػوی  ئەم پێؿە وتەضم دوىا 

، هووی  ظەضووضەخ نیوویە کەػووێ  لەهە ووىو و ةوواوكمەوە ةەقىضةانوور ةووم ةەزایوو 

زەضتاکان ةەێذە ژووضەوە )وادە هەض کەػێ  لەزەضتایەك ةەێوذە ةەهەؿوذەوە ئەوا 

ئایا زەؿێر كەػوێ  لەهە وىو  ەهەؿذە ،ةەئا انجی دۆم تەیـذىوە، کە وىونە ة

زەضتاكانەوە ةانو  ةكط ور؟ مەض وىوم  ةە و ، هیوىازاضم جەناةور یەكێو  ةیور 

 .لەوانە

)َصول ی هللا َغلَْيوه  ئەنەغ دىا لێی ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -

يرآ   بَيْي ي  مەض ووىوم َوَػول َم  ْءعيُي علييه السَّي ُت و  عييِدُِّ ُِ ِِ َُ، )َخاتأ  َُ فيهي( نُْ ُي،  َسييْودا )
ييَّى ِلَُُ يوَ  لياَي  ُُه( عليياَي ربكياَي عي،َّ ِو ْءعُيا و(لل ل ُّ اَُُمعُ،، عَيْعِر ِِ فِلُ ل ُ( ل ُّ   

ين بَعيِد َ  وي(لل  ،عيًدا، ولِوُِاَي ُِن بَعِدَ ، َتُ وُ  خنَ  ا وَُّل، وَتُ يوُ  الَيهيوُد والنَّ ي(َر، ُِ
َُن َدَع( ربَُّه فيه( تٍ  ليو ليه َوْسيم  إاَّ َخعطي(ُُّ ُ( لَن( فيه(ا و(لل فيه( ذ   َل ُ  مى فيه( س(ع،  

ييين َشيييرٍّ ليييو علييييه  َِْسيييٍم إاَّ ادكِذيييَر ليييه ُييي( ليييو َخْعلَيييُم ُنيييُه، خو تَيَعيييوََّذ فيهييي( ُِ ُُّ، خْو ليييي  ب إ َّ
نيهُ  ين َخْعلَيَم ُِ ( لي ُّ النك َُيُ، وليُ ل ُي ،َُ ُوا  إاَّ َخع(َذُُّ، خو لي  عليه ُ ُيوًا إاَّ َخعي(َذُُّ ُِ

ُِوُت عوَت اَُُمع،ِ  َُ فيه(ا و(لل ل ُِّ السَّ(عُ،، تَي ِت عنَدَ، وحن نَيْدُعوُُّ  ،السَّودا ولو سيُِّد ا  َّ
َيَ    اََنَّيِ،  ،  اآلِذرِ  عوَت املَ،ِعيدِ  ييَّ اَتَّ وليُ ل ملَ َتْدُعونَيُه عيوَت املَ،ِعيِدا وي(لل إ َّ ربَّياَي عي،َّ ِو

ْساٍي َخبْيَيَض، فرذا ا(  عوُت اَُُمعِ، نَيَ،لَ وادً  َخفْيَيَح  ين ِعلِّيِّيَن عليى   -تب(َرَ  وتَعي(َم  - ُِن ُِ ُِ
ََِْلسوا عليهي(، أل َ ي َّ املَني(ِبَر  ََ النَِّبيكو   جَّ  ) ُاْرِسيِِّه، ألَّ َ  َّ الُ ْرسيَّ مبَن(ِبَر ُِن نوٍر، ِو

عِو  دِّ ََ ال ِّ َُ خْليُي اََنَّيِ،  بَ راِسيَّ ُِن َذَلٍ ، ألَّ ِ( ََِيي ََِْلسيوا عليهي(، ألَّ  َُ  يجَّ  والشكهدا
ََِْلسييوا عليى الَ ِثيييِ ، فيَيََُبلَّيى ُييم ربيكُهييم ِهييِه،  -تبي(َر  وتعيي(َم  -  يجَّ  ِْ  يجَّ عَنلُييروا إم و
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َيييييك اييييرا ََ ُُُ ْم وْعييييِد ، وَخْ َْمييييُ  عليييييُ ْم نِْعَمييييت، ليييي ا  َُت، ولييييو عَِييييوُلل خَ الَّيييي   َصييييَدوْي
ُلُ يييم َايييراُت،  ييي(َي ُخِ لكُ يييم دار ، وخََ ييييَّل رُِ ييي(، فَيِيييوُل عييي،َّ ِو فَسيييلوأ، فَيْسيييرَلونَُه الرُِّ
فَسلوأ، فَيْسيرَلونَُه،  يجَّ تَنَُِهيَي رْغبَييُُيُهْم، فيَيْييَُُح ُُيم عنيَد ذلياَي ُي( ا عين  رَخْت، وا ُخُذ   

ييد ِْ يين عييوِت اَُُمعييِ،، ألَّ َعْ ييَعُد ِ َعيْ ، وا َذطَييَر علييى وْلييِ  َبَشييٍر، إم ُِ ُُْنَ يَرِ، النَّيي(ِس ُِ اِر 
عِوَ ، َخ ِسييُبُه ويي(لل  -تبيي(َر  وتعيي(َم  - الييرَّاك  ييدِّ َُ وال ِّ علييى ُاْرِسيييِِّه، فَيْ ييَعُد ُعييه الشكييَهدا

ََ ا َفْ ييَم فيييه وا َوْصييَم، خْو  ُووتَييٍ،  ييُ  خْلييُي الغُييَرِ، إم غُييَرِفِهْم، ُدرٍَّ  بي يي( ََ، خْو وعَيْرِِ َحييرا
ََُُُدلِّيَييي،  فيهييي( ِر(رُلييي(، فيهييي(  ُُطَّيييرَِد   فيهييي( خهن(رُلييي(،  ََ، ُنهييي( ُغَرُفهييي( وخبواُ ييي(،  يييدٍ  َذ يييرا َِ زَبَيْر
ُُه(، فليسيييوا إم شييييٍَ َخْ يييَوَج ُييينُهم إم عيييوِت اَُُمعيييِ،ى ليَييييْ،دادوا فييييِه اراُيييً،،  ُِهييي( وَذيييَد خزوا

ِهيييهِ  ِْ وادە    ١)  عيييوَت املَ،ِعيييدِ  ى ولييي لاَي ُدِعيييَي -(َر  وتعييي(َم تبييي - ولِيَييي،دادوا فييييِه َنلَيييًرا إم و

ػوامی پێتوىو كە  جینیو )جىةطەئیو  غلیە الؼالم هوادە الم، ئواو  ەیەكی ػونی و

دا ێكی ضەؿی دێساةىو، وودم  ئەضێ جینیوو ئە ە ویویە؟ مەض وىوم  ئەوە ڕەژم 

ى مەدەكەخ ئ دىام پەضوەضزتاضخ ةۆم زیاضیكطزوویر دا ةۆ جەناةر و هەی یە كە

زیوانیف زوام  و ئێؼذا و زوادط جەناةر یەكە ی  زەةیور جوىلەكە ،ةتێر ةەوەژن

و ةوۆ زیانەكوان  ةوۆ جوىلەكە ؿوە مە ەژنە وججەناةور )وادە ةوۆ جەناةور هەی وی 

لەجینیلوی پطػوی  وویامن  )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم پێؿە تەضم دىا  ،یەكـە مە 

و ئاػوىوزەیی... ػوادەوەدذێكی دێوسایە    دێطلەوڕەژم هەی یەزا هەیە؟ مەض ىوم

هەض كەػێ  دێیسا زاوام ؿذێكی واكە لەدىام پەضوەضزتواضم ةكواخ، ئەتەض  كە

لەواضەم نىتاةێر ةەنؼیتی زەةێر ئەتەض لەواضەؿی نەنىتاةێر یان پـكی ئەو 

                                         
 م و جلبلڕل مل ) ماویار( و) وزاط(،ئلموەىیظ مل (، ێلموەێاە بلڵڵ ٠/٠١٢مىىذمل مل ) مترغ ب و مترێ اب   (1)

)صااااااح ح  مترغ ااااااب(    ەفلممااااااى ی )حسااااااٍ مغیااااااره(، ێلموەێااااااە  یى اااااا   ێێًااااااەوملجی لوە و پ ااااااەو يڵ زااااااالىل ل 

 ممى  لجلکلل )صح ح(و.
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ئەتەض  ،زاواكەم ةوووۆ هە وووسەتط ر ةوووۆ ؿوووذێكی ةاؿووورت ةوووۆم انەةێووور ئەو 

لەووواضەم   ط وور ةەدووىام پەضوەضزتوواضم لەؿووذێ  كەانەوەكەیووسا پەناةڕ لەپا 

ةەاڵم زاواكەم ةووۆ  ،ڕ ووی یووان ئەویووانی ز ووذە ضێ نىتاةێوور حەمتەن نووایهێ ێذە

هە سەتط ر ةۆؿذێكی دطم  ەدطػییساضدط لەو... وودم  ئەزم ئەم دا ە ضەؿە ویویە 

دێیسا؟ مەض ىوم  ئە ە ػادەوەدذێكی دطم هەی ییە كە لەهە وىو ڕەژانوی هەموذە 

و تطن رتە، ئێمە لەڕەژم زواییسا پێیسە ێی  ڕەژم  ەظیس )ڕەژم نیػمەدی  تەوضە

وودم  ةۆ وی ئێىە ناودان ناوە ڕەژم  ەظیوس؟ مەض وىوم  ووىنكە دوىام  ،ئیعامی 

 هە ىوم  ؼكە،  ؼكی ػنی كە تەوضە كە زە ێكی لەةەهەؿذسا دەلقكطزووە كە

و ةوااڵییەم دوۆیەوە ڕەژم هەی ی زاز ر )ةەپێی كادی زنیا  دىام پەضوەضزتاض لە

مطیـوووذەكان زەوضم  ،ز وووذە ئەو زە ە  ؼوووكە لەػوووەض كىضػوووی دوووۆیەدی و

ر هە ىو دەدیب ێپێؿە تەضان زضووزم دىایان لەػەض ة ،كىضػییەكەیان دەنیىە

لەػەض  ی تەضم نىضانی ضیعكطاو لەةەضزەػر دوىام تەوضەزا زازەنیـو  و  ز    و

ەض ىێ     ةە ێ ی ڕاػذی دۆ م ووم دىام تەوضە... دىام تەوضە زەمڕ وان ە ڕ زە

ؿونت، ئێؼوذاؾ ئێوطە ڕ واوم ةەػوەضزاەنیػمەدوی دوۆدم ةەد وەلذانسا هێ وایەزم و

زاوا ةوكەن ئی جوا هە وىو زادىاظییەكوانی دۆیوان  ،جێ ام ض علێ طد ی   ە ةۆدان

 و ئاضەظوو ئاوادەكانیان ز  ەزم، هەض ووی زەیتیو   لەوەیە كە زاوا زەكەن، دا حەظ

هۆؿوی هوی   هوی  توى یەك نەیتیؼوذىوە و ةەزڵ و نەیسیىوە و هێـذا هی  واو  

 طەتێكسا نەهادىوە دا ئەو كادەم ئیرت هەضیەكەو ةەو ئواوادەوەم دەضیو  زەةێور 

ةەضظ  ةۆم هوادۆدەزم.. ئی جوا دوىام پەضوەضزتواض لەػوەض كىضػویەكەیەدی و كە

جینیوو  پیاو واكانیف هە ىو ةوااڵزەو .. وازەظانوم زەةێذەوە ةۆ ةااڵ.. ؿەهیسان و
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زەوو ەوە جێ وام ػوىك ام دۆیوان كە  مەض ىوم  ئی جا ئەهلی ةەهەؿر هەضیەكە

 و ظوةەضجەزم ػەوظەؿوی ە.. زیوىاض یاقىودی ػىوض ژووضەكانیان  طواضم ػنی و

وةاضیان ةەژ طزا زەڕواخ،  یوىەم زضەدذەكوان ڕو و  جۆةاض و زەضتاكانی هەضوان و

 ع ەدكوواضم دووۆم هەیە وو د دەالض وو  هاوػووەض ةىونەدەوە، هەض كۆؿوو  وڕ ؿووۆ 

و دۆؿووییەم  و دەقووسیطع  وڕ  دێیوسایەدی..  ىحذوواجی هوی  ؿووذێ  نوی  جوو ە لەو

ؿوواز انرتةكط     ووعم ظیادطیووان لوو  ة یط وور وڕ  ڕەژانووی هەی ییووان نەةێوور، دووا

ەم یةەو ڕەژم هەی یو ئە ەیە كە ووم دوىام تەوضە... لەةەض ئواڕ ةەدە اؿاكطزنی 

  .یػمەدی ئیعامیقیا ەخ ودطاوە ڕەژم  ەظیس )ڕەژم ناظون

لێیوان ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە   ػاویەم ةاپیطم ةىهعم کوىڕم حەكویم دوىا -

)إ َّ   اَنَّيِ، َبير العسيِي وَبير   مەض وىوم )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم پێؿە تەضم دىا 
َِ ألَّ تنشييُ  ا هني(َر بعييُد  ضیووایەكی وادە  لەةەهەؿووذسا زە  ١)اخلميِر، وَبييُر اللييِه، وَبييُر امليي(

و زەضیوایەكی ئواو هەیە كە  زەضیوایەكی ؿویط زەضیوایەكی ؿوەڕاب و هەن ىی  و

 .وةاض جىێ زەةێذەوەڕو لەوانەوە 

)َصول ی هللا َغلَْيوه  دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  ضەشئەةى  -

ن(بِيُ  اللكْ لُي  مەض وىوم َوَػل َم  َِ   ٢)َ ، وإذا تُراُ ي( امِلْسياُي )    ُخْدِذْليُ  اََنَّيَ،، فيرذا فيهي( 

وە زیوذم توى ەظ ةەػوەض كۆؿوكیەوەیەدی ەوادە  ؿەوم  یػطاج ةطزیاوە ةەهەؿوذ

                                         
 (، ئلموەىیظ مل )صح ح  مترمذي(    ەفلممى ی )صح ح(ە.٣٥٧٠جرمذل )  (1)
 (.٢٠٩(، بىوەمل )٠٣٢مىزد ه )  (9)
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یەكنوواضوە  ووطواضییە، دوواكی  ةووىو وەكووى تووى ەظ  كەڕ )وادە ػووەضةانەكەم د

 .ةەهەؿذیف  ؼ  ةىو

 ةاػی ةەهەؿذیان: 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  دووووىام تەوضە زەمەض ووووىێ

 ٨٫ – ٨٨يررررررر    َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من

ژیانیوان ؿواز انانە  اةوىاضزنی دۆیانوسان وڕ  و وادە  ئە ڕە ةەهەؿذیەوانان لەوێوژ

هەقیووان ةەػووەضیانەوە نیوویە.. ئە ووان  ژ  ە ػووەضحا ی زەظەدیووان وڕ زەڕواخ، نوواپە

اظاوە ڕ كۆم ػووەلەػووەض  دۆیووان و هاوػووەضانیان لەژ ووط ػووایەم حەوانەوەن و

هەض ووی زاوا ةوكەن  كیان لەةەضزەػذسایە ویە، لەهە ىو جۆضە  یىەپا یانساوەدەوە

ئە وانی دوىام تەوضەزان، ووىنكە ػوەوم دوۆیی  ةۆیان ز ذەپێف.. لەئواضا ی و

 .ئاػىوزەم كطزوون لێكطزوون و هێم  و

 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جتهب مب خب حب جب  هئ مئ خئ  ُّٱ -

 مغ جغ مع جعمظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ
 خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خكحك جك مق حق مف خف حف جف
زوام ئەوەم لەئایەدەكانی پێـىو زا ةاػی نێطضاوانی دىام  ٩٦ – ٨٬مر    َّ هن من

تەوضە هاخ غلیهم الؼالم هەضوەها یاوەضانیان، هادە ػەضةاػی نەوەكانی زواییان 

و لەدىاپەضػذی  نى ژیان واظلێهێ ا زەمەض ىێ  نەوەیەكی دط ةەزوایانسا هاخ كە و

ةێ ى ان  ىػى امنیف زەتط ذەوە   زیانە كە و ةىون )ةاػی جىولەكە ػؼر

ئاضەظووم  ىنەەضیفی دۆیانەوە، ةۆیە حەمتەن  وكەود ەناو هەواو هەوەغ و

لەزوا ڕەژزا زەو ە زەظەدەوە، ج ە لەوانەیان كە دۆةە زەكەن و ةاوەڕم 

ە زەو  ئە انەیان و زا ەظضاویان زەةێر و كطزەوە واكەكان ئەنجام زەزەن
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 زەدط  ە ئەو ةەهەؿذانەوە كە و ةەهەؿذەوە و هی  لەپازاؿذیان كەم ناكط ذەوە

دىام  یهطەةان ةە ێ ی ةەغەةسە پیاو واكەكانی زاوە كە ةەنؼیتیانی زەكاخ، 

قؼەم ة  ج   ز ذەزم... لەةەهەؿذسا ظەض ةڵێی و ةە ێ ی دىام تەوضە حەمتیە و

 م ەزەةی مطیـذەكان و تىمذاض و وؿەم نەض ىنیانی ةەئ ناةیؼنت، هەض ػەو وض ع

  ساضانەم پیاوواكان زەةیؼنت.. دۆضاك ودىاضزنەوەیان هە یـەییە وزی

هەض  ئێىاضانی زنیا ةۆیان ئا ازە زەكط ر )ج ە لەوەم كە ةەكادەكانی ةەیانیان و

ئەم ةەهەؿذە زەةەدـی ە ئەو غەةسانە ان  ،كادێ  حەظكەن لەةەضزەػذیانسا زەةێر 

 .دەقىاكاضم پیاو واك  وكە زی ساضم ػەضڕاػر 

 يل ىل مل يكىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث  ُّٱ -

وادە  ئەو كەػانەم ةاوەڕیان هێ واوە  ٨٬ – ٨٫العيكب:    َّ ىن نن من زن رن  مم ام

و  وةواضڕو  و كطزاضە واكەكانیان كطزووە لەةەهەؿذێكسا نیـوذەجێیان زەكەیو  كە

. ةەڕاػووذی پازاؿووذی یووسا زە ێ وو ەوە..ێةەنە ووطم د جۆةاضیووان ةەژ ووطزا زەڕواخ و

كاضاكان تەوضەیە، ئەوانەم ةەئاضام و پـىو زض ژانە زی وساض ذیان ضاتوطخ  ئیامنساضە

 .ةەڕاػذی پـذیان ةەدىام پەضوەضزتاضیان ةەػذتىو و

الكِف   َّ حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس ُّٱ -

ەنجا ووسا كووطزەوە واكەكانیووان ئ و وادە  ئەو كەػووانەم ةاوەڕیووان هێ ووا  ٤٣ – ٪٤٣

ئاػووذی ةەهەؿووذەكانی میطزەوػوویان ةەنؼوویث زەةێوور، وەكووى ض علێ طد ووی ظەض 

 دێیانوسا زە ێ و ەوە و لە هوی  ؿوذێكی ةێعاضنواة  و مةەنە ط  دەقسیمیان زەكط ر و

 .ناظونیػمەدێكی دط ةەهۆم  ەلەل تطد ەوە ن، یان ةە ە ػەضڕ هەو تسەن ةی ۆ 



 

354 

 مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت ُّٱ -

 مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض
 يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  حل جل مك لك خكحك جك مق حق
وادە  ئەوانەم زی ساض ذی  ٨٪ – ٦٪الزمر   َّ يه  ىه مه جه ين ىن منخن حن جن

دەقىاكاضةىون، ةەلىدفەوە پۆل پۆل ةەضەو ةەهەؿر  ػەضڕاػذانەیان تطدتىوە ةەض و

ووزا ةۆ ڕ زەةط  ، هەض كە زەتەنە نعیكی زەةی   زەضواظەكانی ةەهەؿذیان لە

 زەكەن و زە ێ  ػەوم دىادان ل  ةێر و ل  كطاوەیە و زەضتاوانەكان پێـىاظیان

 اسةەنە طم دێی مەض ىون ةە ە ةەهەؿذەوە كە ة  دەم ة  و ،ةەدێطةێ 

دىام تەوضە  الەمس  كە ،زە ێ  ەوە... ئەوانیف ػىپاػی دىام تەوضە زەكەن

ةهێ ێذەزم و ئەم ةەهەؿذەم پ   ةەؿایانی ئەوەم ظانیی  كە ةە ێ ەكەم دۆیامن ةۆ

 ةەی  و ةەكەیفی دۆ ان دێیسا ةێی  و ةتی ە داوەن پـ  دێیسا و ةی ی  كە ەواڕ 

 كاضاكان تەوضە و  ەظن و دێیسا نیـذەج  ةتی  .. ةەڕاػذی پازاؿذی ئیامنساضە

ػىپاغ  یع لە زەوضوةەضم غەضؾ وەػذاون وڕمطیـذەكانیف زەةیرن   ةە ،ةەنطدە

 زاوەضم هە ىو كەػێ  كطاوە و زازپەضوەضانە ،وضە زەكەنوػذایـی دىام تە

 .ةڕیاضم حەە ةۆ هە ىوان زەضوىوە... ػىپاغ ةۆ دىام پەضوەضزتاضم جیهانیان

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ -

 نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ
 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث

 َّ جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن

پاةەنسانی ؿەضغ    وادە  دەقىاكاضان )كە زی ساضانی ػەضڕاػر و ٥٧ – ٪٤الط:ر  

ؿاز ان  ةەوەم  ىضاةىاضزنسان و لەظەخ و لەناظونیػمەدسان، لەةەهەؿذسا لەوێژ
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ئەؿكەنجەم  دىام تەوضە پێی ةەدـیىون، زوام ئەوەم ةەلىدفی دۆم لەژان و

انی زان ... ةذۆن غامێذذان ةێر، ةذۆنەوە نۆؿی تیانذان ةێر، ئە  زەظەخ الیسان و

و كطزاضدان  تىمذاض نییەخ و ئە ە پازاؿذی ڕەنجی زنیام دۆدانە كە

ؿەضغییانەةىو.. لەػەض دەدذی ضیعكطاوم حەوانەوە ػذاضیان تطدىوە ... 

واو جىانی  هاوػەض ان ةەنؼیث كطزوون، لە حۆضییەكانی ةەهەؿر، واوتەؾ و

ةەهەؿذیان ةەنؼیث زەةێر   طزن و . ئەو كەػانەم ئیامنساضانە ژیان ودایتەخ..

ئە ان ضەیـذىون   ڕێ زیسو  لەػەض   ساڵ و وەوەو نەوەكانیـیان )كە

هە ىویان دۆؿەااڵنە  ێ   ویهە ىویانیان لێطە )لەةەهەؿذسا  پێسەتە

ة  ئەوەم ڕەنجی  ،ی ڕكۆزەكەی ەوە.. ة  ئەوەم یەكێكیان لەیەكێكیان زاة

ـیان ةەكەم ةعانی  یان لێی كەم ةكەی ەوە.. هە ىو كەػێ  تیطەزەم كەػی

پیاو دطا   كاضوكطزەوەم دۆیەدی... پیاو واك پازاؿذی واكەكانی زەزض ذەوە و

لەناظونیػمەدسان، هیەیان ل   ػعام دطاپەكانی وەضزەتط ر.. ةەهەؿذیەوانان كە

ان ةەنؼیث زەةێر جۆضم تىؿذی وای و  ر، ةەضزەوام  یىەم نى یان پێسەتاخڕناة

 ،دۆم زاوام ةكاخ كە هەضیەكەیان حەظم لێیەدی، ة  ئەوەم  ىحذاجی ةێر و

ض علێ طد  لەیەكرتم پێكی ؿەڕاةی ةەهەؿر دەقسیمی یەكرتم زەكەن..  ةۆ

نىانسنی ڕەمذاضم  ناةێذە  ایەم ػەضدۆؿی و الػەن تىون و ؿەڕاةێ  كە

 ی زنیاوە.. ئەوانەم ئیعغاجكطزن، ةەپێەەوانەم ؿەڕاةی حەضا ەالوژێ وڕ تە

و نەض ىنیان ، جىان ،  دع ەدیان زەكەن، هە ىو دع ەدكاضم تەن  و ةە ئەزەب

 پاض طضاون وەكى  طواضم ناوػەزەمی زەػر لێ ەزضاو... )وادە ػىوك وػەلیم و

 . ة  نطخ نی 
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 حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ُّٱ -

 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص
 - ٧٥الأعرا    َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خمحم جم هل مل خل حلجل مك

و كوطزەوە واكەكانیوان ئەنجا وسا ئەهلوی  ةاوەڕیان هێ ا وادە  ئەو كەػانەم كە  ٧

 ،ئێمە ظیاز لەدىانام كەغ زاوا ناكەی  ،یسا زە ێ  ەوەێةەنە طم د ةەهەؿر زەة  و

 امن لەزڵ وو كیوو ەیەك ةووىؾع ئەوانە كە زەووو ە ةەهەؿووذەوە هە ووىو جووۆضە ضە و

 ووةاضیوان ةەژ وطزا زەڕواخ.. جواڕ و  لەةەهەؿذسا جۆةواض ،زەضوونیانسا زەضكێـاون

ػىپاػی دىام تەوضە زەكەن زە ێ   الەمس  ػىپاغ ةۆ ئەو دوىایەم هیوسایەدی 

زەتەیـوذی  ئەتەض دوىام تەوضە  تەیانسنییە ئەم حا ەدە، ئێمە ووۆن ةە ە زای  و

یطضاوانی دىام تەوضە غلیهم الؼالم ڕاػذیان ةەڕاػذی ن ،دۆم هیسایەدی نەزای ایە

و ةەضنا ەیان ڕاػر و ضەواةوىو.. جوا ةانو    تاظڕ و  مەض ىو، حەقیان هێ اةىو، زیس

هەض ةوۆ  هەضةوژی .. ئەم ةەهەؿذەؿوذان لو  پیطەظةێور و ،زەكط  ، دۆؿوەاڵ ةو 

 .لەزنیازا كطزدان  ئەوە پازاؿذی ئەو كاضە ؿەضغییانەدان ةىو كە ،دۆدان

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ -

 جح مجحج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
و كطزەوە  وادە  ئەو كەػانەم كە ةاوەڕیان هێ ا ٦٤ – ٦٣الكِف   َّ جس مخ جخ مح

واكەكانیان ئەنجا ساوە پازاؿذی دۆیانی لەػەض وەضزەتطن، ئێمە پازاؿذی هی  

پازاؿذی ئەوانە ةەهەؿذانێكە  ،ةێرنازەی  كە كطزەوەم واكی كطز كەػێ  ةەظایە

و جۆةاضیان  وةاضڕو  دێیسا ئاػىوزە زەژی .. ةەهەؿذانێكەكە دێیسا زەتون و كە

اظ   ەوە، ڕ دۆیانی پێسە م دێسا زەپۆؿ  وڕ ان دـڵی ظ یةەهەؿذی، ةەژ طزاز ر
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ػذنە  إئاوضیـمی دەن  )ػ سغ  و ئەػذىوض ) و ەها پۆؿاكی زیتاجض جۆ 

 هە ىوم لەػەض ػەكۆم نەضم و اوەزا زازەنیـ  كەلەكەژاوەم ڕاظ  ،زەپۆؿ 

هە ىو  ةەقەزضە، كە واك و جىان زا ەظضاوە... ةەڕاػذی پازاؿذێكی دۆؾ و

 .و ضاةىاضزنە لىدكەم حەظ زم وز ذەوێژەكانی  طەتی دێسا 

  حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ -

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حن جن مم خم حمجم هل مل خل

كوطزەوە واكەكانیوان  و ادە  ئەو كەػوانەم كە ةاوەڕیوان هێ واوەو  ٥٧ – ٥٦احلج   َّ يم

وةاضیووان ڕو  و ئەنجا ووساوە دووىام تەوضە زەیانذووادە ةەهەؿووذانێكەوە كە جۆةوواض

 ووطاوضم پۆؿوواكی ئاوضیـوومی دێووسا  جووۆضە دـووڵی ظ ووطی  و ةەژ ووطزا زەڕواخ و

اظ   وو ەوە... ئە ووانە لەزنیووازا ض  امیووی كطاةووىون ةووۆ ڕ دۆیووانی پوو  زە زەپۆؿوو  و

ةەڕاػذی وػەضڕاػذانە تطدیانەةەض... دىام تەوضەؾ  دىاپەضػذی كە دىاناػی و

 .لەػەض ض تاظە جىانەكەم دۆم ضای طد  هیسایەدی زان و

 يل ىل مل يكىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث  ُّٱ -

ةاوەڕیوووان  وادە  ئەو كەػوووانەم كە ٨٬ – ٨٫العيكبرر:    َّ ىن نن من زن رن  مم ام

نجا ووساوە حەمتەن زەیووانذەی ە ةەهەؿووذەوە، كووطزەوە واكەكانیووان ئە و هێ وواوە

ووةاضیان ةەژ وطزا ڕ  و جۆةاض دەالضم ڕاظاوەزا نیـذەجێیان زەكەی  كە لەكۆؿ  و

ەوە... ؿوووایانیانە.. ئە ە ةەڕاػوووذی  زەڕواخ... ةەنە وووطم لەةەهەؿوووذسا زە ێ ووو

یلی ئیامنووساضە ػەضڕاػووذەكاضاكانی ةقووا تووطن ە و و جووىان و پازاؿووذێكی ؿوویاو

كاضیان ةوۆ  زی ساضیان ضاتطخ و زض ژانە زی  وو پـى  انەم كە ئاضام وئیؼال ە.. ئەو 
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اك ةو  ة  ذێلەهە ىو ؿ پـذیان ةەدىام پەضوەضزتاضیان ةەػر و زی ەكە كطز، كە

 .ةىون

وادە    ٦٤فصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلت   َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّٱ -

حەظدووان لێیەدووی  ةەةەهەؿووذیەوانان زەودط وور  هەضوووی ز ذووان زەیذىاظ وور و

زەػذذان زەكەو ر، هەضوی زاواكاضییەكذان هەةێر ةۆدوان ز ذەجو ..  لەةەهەؿذسا

ةەةەظەیوویەوە ةووۆ  ئە ووانە هە ووىوم لەدووىام تەوضەوە، لەدووىام لێذۆؿووتىو و

 .ض علێ انذان زانطاوە ةۆدان

 خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ -

 جض مص خص حص مس  خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت
 خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خضحض
وادە  هۆ غەةسە  ىػى امنە پیاوواكەكانم ئە ڕە  ٦٪ – ٩٫الزدر    َّ  جل مك لك

 ،نەدە ی زاهادىودان ةذان ط ر، ة  دەم ة  نەدەمەدی ضاةىضزوودان ةذۆن و

و نیـانەكانی دىایەدی  ةاوەڕیان ةەةە  ە ئاػىوزەة .. ئە انە ئەو كەػانەن كە

 ىػى امنانە ژیان و  ةىو، كەژیانسا  هێ ا تەضزوون و دىام تەوضە )لەوەحی و

 عەوە ڕ هاوػەضانذان ةە دىاناػانە  طزن.. مەض ىون ةۆ ةەهەؿر.. دۆدان و

دىاضزنەوەیان ةۆ  و دىانی دۆضاك و ػفطە ،پێـىاظم زەكط  ، ةەدێطةێ 

ػىضاحیەكانی  زەلكە و ن، هەضوەها پەضزاخ وڕ ئا ازەكطاوە، زەمط )قا  ەكانی لەظ 

ئێىە  لێیەدی و زیذ ە ەض وی ؿذێ  وێژم دام وهەض وی زڵ حەظكاخ لێیەدی، ه

ةەنە طم دێیسا زە ێ  ەوە ... ئەم ةەهەؿذەدان پێـكەؾ ةێر، پیطەظدان ةێر، 

ؿایانی ، ئە ە پازاؿذی ئەو زی ساض ذیە ػەضڕاػذیەدانە، ئە ە پازاؿذی 
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 كاضوكطزەوە واكەكانذانە.. ؿازة  .. هەضوی  یىەیەك حەظم لێسەكەن هەیە و

 .یذۆنة و ەظەض 

  ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ -

 هت  مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 ٪٨ – ٨٤ادلذرررررررررران   َّ حض جض مص خص حص مسخس حس  جس مخ جخ مح جح مجحج مث

پاةەنوسانی ؿوەضع  لەجێ وام ئە وانی  وادە  دەقىاكاضان )زی ساضانی ػەضڕاػر و

ىانوسان، زیمەنوی ج ئواو و و كانیواو نیـذەجێییسان، لەةەهەؿذانێكی ةەضموطاوان و

كە ةەپێووی حەظم دۆیووان  ئەػووذىوضە ئاوضیـوومی دەنوو  و پۆؿوواكیان زیتوواج و

لەیەك ، هاوػەضیان لەحۆضییەكانی ةەهەؿر ةەنؼیث ةوىوە كە  ووڕ زەینۆؿ .. و 

جىان  .. دع ەخ زەكط  ، زاوام هەضؿوذێ  ةوكەن ةۆیوان  واوضەؾ و واوتەؾ و

پەیسا ناةێور  كی لێىەجۆضەها دۆضاك،  یىەم ئە ی  كە هی  نەدۆؿییە ،زەهێرن ر

لەئە انوسان، ووىنكە  دطغ لەظەض دوىاضزنی نیویە.. ةەهەؿوذیەوانان ئاػوىوزە و و

وێـوذىوە ئیورت ةەػوە..  دە ی  طزنیان نە اوە، وىنكە  وطزنەكەم یەكە یوان كە

ةیموی زەظەخ  و دوطغ و دىام تەوضە لەڕەژم زواییـسا هە ىویانی لەئەؿكەنجە

دىام تەوضەیە.. زەػذذؼوذ ی ئەم ئەنجوا ە  ی و مەظ  واكە الزاوە.. ئە ە لىدب و

 .ةەڕاػذی ػەضمطاظم وػەضةەضظم وػەضكەود ێكی تەوضەیە

 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ ُّٱ -

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جض مص خص حص مس خس حس
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن
  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
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 من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

پێؿە تەضان غلیهم  ەوانی ػەضەدایی )كەڕ وادە  پێـ ٧٣ – ٤٣ال:اقع    َّ هت مت خت حت

 پازاؿذیان ظەض دطە و ،یاوەضانی نعیكیان   ئەوانە لەدىام تەوضە نعیك  الؼالم و

ئەم پۆلەیان كۆ ە ێ  لەئیامنساضانی  ،انە لەناظونیػمەدی ةەهەؿذسان عدطن، ئەو ڕ ةە

ڕ ی  ج  و )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم و كە ی ەیەكی ئى مەدی  ەمسن  ئى مەدانی دط

نیػمەدی  پازاؿر و ئە انە دایتەدرتە.. هەض لەةەهەؿذسان، ةەاڵم ئاػر و

و  ؿ  و دەالضم جىان و كەژاوەةەضزەػذیان ةااڵدطە.. لەةەهەؿذسا نیـذەجێ  لەكۆ

ووم یەكرتم ڕ ووةەڕ و جۆضەها جىانی...  و تەوهەضڕ ػەكۆم ڕاظاوە ةەظ 

جىانیان  ،زانیـذىون، پا یانساوەدەوە و حەواوەن، دع ەدكاضەكانیان تەنجی جىان 

كەلىپەلەكانی ؿەڕاب  و ػىضاحی و زەلكە پەضزاخ و خ پێ  واو ڕ نا 

وةاض كی جاضییە.. ڕو ێ اةڕ ر وىنكە دىاضزنەوەیان ظ ڕی  ... ؿەڕاةیان ل

نەوەكى   ەػر ناة ، نەػەضیان پێی قىضغ زەةێر نەلەؿیان و هەضزەدۆنەوە و

دۆضاكیان...  ؿەڕاةی زنیاؾ پاضػەن یان لەزەػر زەوێر پێی ...  یىە و

م ەو تۆؿذی جۆضەها ةا  سە لەو  هە ىوم دایتەدە... جۆضەها  یىەم داظە

 واوضەؾ و اوػەضانیان  هە ىو واوتەؾ وهەضیەكەیان حەظم لێسەكاخ... ه

جىان .. پاك  زەػذی كەػیان پێـرت ةەضنەكەودىوە، وەكى  طواضیی ناوػەزەمی 

ئە ە پازاؿذی ئەم پۆلە دىاناػەیە كە لەزنیازا مەض انەكانی  ،دۆم پاض عضاون

ەمذاض ڕ  نییەخ و و زضوػر جێتەجێسەكطز.. ئە ە پازاؿذی زیس دىایان ڕاػر و

حەوانەوە و ػىك ام  زاض م دە ەنیانە... لەةەهەؿذسان، لەئە ان وو كط  )تىمذاض

ناةەجێی دێسا  قؼەم دطا  و ةەهی  جۆض   زەن ە زەن  و ،ئاضا سان هێسم و
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ناةیؼنت .... وىنكە دىام تەوضە ػەوم لێكطزوون، مطیـذە پێـىاظم لێكطزون 

ضەن... ةەدێطهاد ی لێكطزوون... هە ىوؿیان پیاوواكی ڕاػذ ۆم دىام تەو  و

 .پا فذەم ةەضزەػذی دىام داوەنیان  هە تژاضزەم هیسایەخ و

ەوان، ةەاڵم لەئاػوذی ڕ  زی وساضم ڕاػور و هەض دىاناغ و ئە ام پۆلی زووەم كە    

پۆلی پێـی  كە ورتن، ةەاڵم هەض لەةەهەؿوذسان، هەض لەناظونیػمەدوسان.. هە وىو 

پێوىەنییە، هوی  كێكوی ڕ هیەیوان ز  وەكی زەوضوةەضیان ةۆنذۆؿ  وڕوو  زضەدر و

 یوىەم ةەضزاضم  ،ناةێور پەلێ   وایەم هوی  جوۆضە ئاظاض و  نیویە و و ل  و قەز

م ةەضزەوام، ئوواوم ڕووةوواضم هە یـووە ڕ و پووۆ  نیـووذىو... ػووایەم پووان و هێـووىو

هیەیان لەتەڵ  یىەم زنیازا  و نەناتاوم زنیا، كە ، جۆضەها  یىەم ناتاوییجاض

ییە ... هە وىو  یوىەیەك دواظەیە، هیەیوان ناوەكانیان ن ػیفەدی هاوةەؿیان ج ەلە

و  و ػووەكۆم زاپووۆدا كەژاوە مەضؾ و نووطاوە، پووێذەن وڕ پێـوورت هیەووی لێ ە

دوىام تەوضە  و پاك و جىان كە ؿو.. هاوػەضانی ز  یط و ةەجۆەها قى اؿی نەضم

هەض كو  زە ێو   )ئەتەض ووی هاوػەضانیـویان  دایتەخ دەلقی كطزوون، كەو  و

 ئە وووان و ەض یەكەیوووان هوووۆتطم پیووواوم دوووۆیەدی، نەه ،لەتە یانوووسا زەدەون 

نەپیاوەكانیان واوةاؿقاڵ نی ... واویان لەؾەیطم هاوػەضم دۆؿەویؼذی دۆیوان 

و هاوػوەضن.. ئە وانەؾ  و هاونواظ اظڕ نییە... ؿەیسام یەكرتن.. هواودە ەن ، هواو 

دىام تەوضە ةۆ ئەو پۆلە دىاناػەم ػاظ كوطزوون كە پێیوان زەودط ور یواوەضانی 

و دىاویؼووذی    ئە ووانە دە كووانێكی زی ووساض صووەاب الیمووی ی ڕاػوور )زەػووذ

و دىاویؼوذی ئوى مەدی  ەموس  ئى مەدانی پێـىون، لەتەڵ دە كوانێكی زی وساض

 .كە ئاوا پازاؿر زضاونەدەوە )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم 
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 :و ئاػذی پازاؿذیان جیاواظە  ىػى امنانی هە ىو ػەضزە ێ  لەناو دۆیانسا پلە

وادە  ئەو كەػووووانەدان كە   ٤٤اجملررررا ةل   َّ  هث مبهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱ -

لەوەحوی دوىاییەوە كەودتێوذەوە   و داوەن ظانؼذی ؿەضغی  )كە ةاوەڕیان هێ اوە

 .و ئاػذی جیاواظدطیان هەیە پلە

)َصل ی هللا َغلَْيوه  ئەةى ػەغیس دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

َ  هي)إ َّ خلي اَنَِّ، ليىاَوَ  خلَي الُغر، ُن فووهم، ام( تيىاَوَ  ال و   مەض ىوم َوَػل َم 
الدكر  الغ(بر   ا فِ  ُن املشِر إم املغرِا لُي(ُِي ُ( بينهم، وي(لوال   رسيوَل هللا تلياَي 

ي(ل  آُنُيوا ا  و  َِ ا عبُلغه( غ ُلما و(َلل بليى، والي   نيسيي بييدُِّ ِر صيدَُّووا ُن(زُل ا نبي(
وانو ، ڕ دەالضە ةااڵكانی ػەضوویان زە وادە  ةەهەؿذیەكان ةۆ كۆؿ  و  ١)املرسيلَن 

زەضزەكەو وور و لەدووۆض هەاڵدووی  وەكووى ئەػووذێطەم پطؿوو  ساض لەئاػووۆوە كە

زەو ، هەػر ةەو جیاواظییە ظەضەم  )زنیاوەاالم ڕاػذی  طەتەوە  ةەضەو دۆضئاوا

)َصل ی هللا َغلَْيه  ظم پێؿە تەضم دىایان یاوەضان غەض  ،ئەوان زەكەن نێىان دۆیان و

و ئاػذە ةوااڵیە هەض ةوۆ نێطضاوانوی دوىام تەوضەیە و  كطز كە زیاضە ئەو پلە َوَػل َم 

كەػووی دووط نای وواد ؟ مەض ووىوم  ةەزیووی، ةەو دووىایەم تیووانی   ووی ةەزەػووذە 

ةاوەڕیووان ةەدووىام تەوضە هێ وواوە و  پیوواوانێكی دووطیف زەی ەنوو  لەوانەم كە

 .ؿى  یان كەودىون ی دىایان ةەڕاػذ ۆ ظانیىوە ونێطضاوان

                                         
 (.٣٨٢٠(، مىزد ه )٢٣٥٣بىوەمل )  (1)
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)َصل ی هللا َغلَْيه  ئەةى هىضەیطە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

لَيَ، البَيْدِر، ألَّ الَّيِ عَن  )  مەض ىوم َوَػل َم  ََِميِر لَييْ َرٍ  عَْدُذُلوَ  اََنَّيَ، علَيى ُصيورَِ  ال إ َّ خوََّل ُزُْ
َُِ ُهْم علَييى خَشييدِّ عَيلُييونيَ   ََ َُِ لَبَُْا  ببو  ، ََ َََوَل ببو َُِ لَبَُب  ََ ببإَضي ، ُ لَبَ وَّببو ََ إَض ء َِ َكوَْكبب د ر ِّيٍّيد ا سََّمبب

، ْْشَاببإَل       ََ ُ  ا ْ ُييوُج عُييوُد الطِّييي ِ  ََيََُْخط ببو ُرُلُم ا لُييوَّ  ،اليي ََّلُ ، وَرْشييُيُهُم امِلْسيياُي، وَوَيي(ُِ
ُهييُم ا ُييوُر الِعيي ُِ ييٍي واِ ييٍد،وَخْزَوا ُِ علَييى ُصييورَِ  خبِيييِهْم آَدَت، ِسييُكوَ  ِذرَاًعيي(    ُن، علَييى َذْلييِ  َر

 َِ وویان نىوضانی ڕ زەو ە ةەهەؿذەوە  وادە  یەكە ی  زەػذە  ىػى امن كە  ١)السَّيَم(

وویوان ڕ  زەزضەوؿێ ەوە، وەكى  ان ی وىاضزە، پاؿوان زەػوذەم زوام ئەوان كە و

ان لەوێ  یوع نواكەن، پیؼوایی یةەهەؿوذی ،ەةێوروەكى زضەوؿواوەدطی  ئەػوذێطە ز

ە، ئاضەقی ڕ زاهێ انیان لەظ  ؿانەم قژ ،ەناكەن، وڵمیان ناةێرڕ ةە ؿەم  ناكەن، دب و

 لە )غوىز ە،و ةوۆنی دوۆؾ ػواظكطزنیان  ئاتطزانی ةؿوىضز ،لەؿیان زەةێر ةە ؼ 

 ، ةووهاوػوەضیان حوۆضییە، هە ىویوان لەػەضؿووێىەم یەك جوۆض پیواو زضوػور زە

 .ؿەػر ةاڵ ةااڵیان ةەضظ زەةێر ىەم ئازە ی ةاوكیان كەلەػەض ؿێ

َِ   لەضیىایەدێكی دطزا زەمەض ىێ - ين ورا ُُخك س(ِوِهم( ُِ ُ(ِ ، عُيَر،  َِ )ِلُ يِّ واِ ٍد ُنهْم َزْو
 ََُّ يينَيُهْم وا تَبيي(ُغَض، وُيلُييوبُيُهْم وَيْليي   واِ ييد ، ُعَسييبُِّيوَ  ا ييَن ا ُْسييِن، ا اْذييُِ َ، بييْ  اللَّْيييِم، ُِ

 ژنیوان زەةێور كە وادە  هەض یەكێ  لەةەهەؿذیەوانەكان یەكوی زوو بُْ يَرً  وَعِشيي ( 

ی ةەلەكیووانەوە ذانیووان لەوزیووىوم تۆؿووڕ لىوػوویسا  ووۆدی ئێؼووقانی  لەناػوو  و

 ،یەكرتم ناةىؾع    ،ناكۆك ناة  ةەهەؿذیەوانان لەناودۆیانسا ضاجىێ و ،زەةیرن ر

                                         
 (.٢٥٠٢(، ئ ڵًى مەیل )٣٨٢٠(، مىزد ه )٢٢٣٧بىوەمل )  (1)
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 زنیایان  ػىپاغ و یئێىاضان )ةەكاد ن ویەك زەةێر، هە ىویان ةەیانیا ز یان وەكى

 .ػذایـذی دىام تەوضە زەكەن

لێیوان ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  جاةطم کىڕم غتوسهللا دوىا -

ُيلُيوَ    مەض وىوم )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم  )إ َّ خْليَي اََنَّيِ، َيَُْالُيوَ  فيهي( وَعْشيَربُوَ ، وا عَيُيْ
َ  وَرْشيح  َاَرْشيِح وا عَيُبولوَ   ُِشي( وا عَيَُيَغوَّطُوَ  وا ََيَُِْخطُوَ  و(لوال َفم( اُل الطَّع(ِتا وي(َلل 

وادە  ةەهەؿووذیەوانان   ١)امِلْسيياِي، عُيْلَهُمييوَ  الَّْسييِبيَح والَّْيِميييَد، اميي( تُيْلَهُمييوَ  اليينيََّيَ  

ع نواكەن،  یو ،ةە ؿە یان هەةێور زەدۆنەوە ة  ئەوەم دب و لەةەهەؿذسا زەدۆن و

زەدۆن؟ )دوىاضزنەكە ووی  پیؼایی ناكەن، وڵمیان ناةێر، غەضظیان كطز  ئەزم كە

ئواضەە كطزنەوەیوان هە وىو زەةێوذە  ؼو  )ةوۆنی  ل  ز ر؟  مەض ىوم  قوطقێ ە و

هللا اكن یوان وا لەزەم   الەموس  )لەضیوىایەدی دوطزا ود ی ػتەانە هللا و دۆؾ  و

 .وؿذی زەةێرز ذەزەضەوە، وەكى هەناػەزانەوەیان ت 

ئەةى ػەغیسم دىزضم دىا لێی ضاظم ةێر هەضوەها ئەةى هىضەیطە دىا لێوی ضاظم  -

ُُني(ٍدل   مەض ىوم )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم ةێر تێطایانەوە كە پێؿە تەضم دىا  )عُن(ِد  
وتُيوا خبَيًدا، فَي لاَي وَيْولُيُه عي،َّ إ َّ َلُ ْم خْ  َتِ يكوا ف  َتْسَُِموا خبًَدا، وإ َّ َلُ ْم خْ  َهْيَيْوا في   َُ 

ييَّ  وادە  لەةەهەؿذسا   ٢) ٧٦الأعررا    َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم ُّٱل ِو

 هەداهەدایە نەدۆؾ ،زەزاخ كە لە ەوزوا هە یـە لەؾ ػاؽ زەة ڕ وییەك جا ڕ جا 

ئە ەیە مەض ایـوذی  ،هەداهەدوایە نوا طن زەةو  و نواكەون، لە ەوزوا هەض ظی وسوو

الأعرررا    َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم ُّٱ  ەمەض ووىێز کە دووىام تەوضە

                                         
 (.٠٠٨٠٥(، ملحن  )٣٨٢٥مىزد ه )  (1)
 (.٢٣٠٣(، جرمذل )٣٨٢٧مىزد ه )  (9)
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ەنجا ی ئەنجا سانی كاضم وواكی ر ػە وادە  ئەم ةەهەؿذەدان ل  پیطەظةێر كە ٧٦

 .دۆدان ةەنؼیتذان ةىوە

، )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم )اني( عنيد رسيوِل هللا   جاةط دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە -
ََِمييَر، اَ  لل ِإنَُّ ييْم َسييَُيَرْوَ  رَبَُّ ييمْ فنليير إم الِميير ليلييَ، البييدِر، وويي( ًَ َاَميي( تَيييَرْوَ  َلييَ ا ال عييي(

ُكوَ  ِ  ُرْ عَُِِه، ِإِ  اْسَُطَْعُُْم َخْ  اَ تُيْغَلُبوا َعَلى َصَ ٍ  وَيْبَي طُُلوِت الشَّيْمِ  َووَيْبيَي ُغُروِ َي(  ُتَ (
وادە     ١) ٦٬ق   َّ نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱألَّ وَييييييييييييييَرَخل  ،فَييييييييييييي(فْيَعُلوا

ةىوی  دە اؿام  وان ی كوطز،  )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم لەدع ەخ پێؿە تەضم دىازا 

ئاؿووكطایی  ؿوەوەةىو، مەض وىوم  ئێووىە لەڕەژم زواییوسا ئواوا ةەضوون و ووىاضزە

 ،ئاوا زەیتی  ، تى انذان لەزیذ یوسا ناةێور دە اؿام دىام پەضوەضزتاضدان زەكەن و

پێف دۆضئاواةىون نى ژەكانذوان ةوكەن، پاؿوان  دۆض هە هاد  و جا دا زەدىان  پێف

وادە   ٦٬ق   َّ نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱ  ئەم ئووایەدەم دى  ووسەوە

پێف دۆضئاواةىون ػىپاغ وػذایـوی دوىام پەضوەضزتواضخ  پێف دۆضهە هاد  و

 .ةكە

ُي اَنَّيِ،   )بيني( خْلي  زەمەض وىێ )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم پێؿە تەم دوىا  هەضوەها -
وَسُهم فرذا الرَّاك ود خشرَ، عليِهم ُن فوِوِهم ُم نور ، فرَفعوا َر َُ  لفِي(لَ  ،نعيِمِهم إْذ سطَ  

 َُِّ  ،٨٫يررر    َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ لالسَّيي ُت عليييي م   خْليييَي اَنَّيييِ،، وييي(َل وذلِيياَي ويييوُل ا
ٍَ َُن النَّعيِم ُ( داُوا عنلُروَ  إلييِه  يجَّ و(َل فينلُُر إليِهم وعَنلُروَ  إليِه ف  علَُِيُوَ  إم شي

                                         
 (.٠٧٣٩(، ئلبى   وو  )٠٠٧(، ئ ڵًى مەیل )٣٥٥٠(، جرمذل )٣٢٢(، مىزد ه )٥٥٠بىوەمل )  (1)
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ڕ ةەهەؿذییەوانان لەناظونیػمەدیانسا زەة  لەپو وادە  لەوكادەم كە  ١)َيُِبيَ  عينُهم 

 ن، زەةی   دىام پەضوەضزتاضە وڕ نىوض كیان لێىەزەضزەكەو ر، هە ىو ػەض هە سەة

ةێور ئەم  زەمەض وىێ ػوەودان لو  ،ػوەویان لێوسەكاخ لێیانەوە زەضكەودوىوە و

 مي ُّٱ  ئە ە ئەو ػەوەیەكە دىام تەوضە زەضةواضەم زەمەض وىێ ،ئەهلی ةەهەؿر

وادە  ػووەو   لەدووىام پەضوەضزتوواضم ةەةەظەیوویەوە..  ٨٫يرر    َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 .پاؿان پەضزە زەكەو ذەوە نێىانیان

)َصول ی هللا ػىهەیتی ضە ی دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دوىا  -

ُ تَبيي(َرَ  وتَعيي(َمل   مەض ووىوم َوَػوول َم  َغلَْيووه   َُّ )إذا َدَذييَي خْلييُي اََنَّييِ، اََنَّييَ،، ويي(َلل عِييوُل ا
ييَن النَّيي(ِرا  نيي( ُِ ُِوَلنيي(ا خمَلْ تُييْدِذْلن( اََنَّييَ،، وتُيَنبِّ تُرِعييُدوَ  شيييًا( خزِعييدُُاما فَيِولييوَ ل خمَلْ تُيبَييييِّْض ُو

يييَّ ويي(َلل فَيَيْ ِشييُ  اِ بيي(َا، َفميي( ُخْعطُيي ِييْم عيي،َّ ِو ييَن النَّلَييِر إم َر ِّ   ٢)وا شيييًا( خَ يي َّ إليييِهم ُِ

وادە  كادێ  ةەهەؿذیەوانان زەو ە ةەهەؿذەوە دىام تەوضە لێیان زەپطػێر  ئایوا 

ووخ ػوونی ڕ هووی  ؿووذێكی دووطم ظیادطدووان زەو وور؟ زە ووێ   دىایەتیووان  ەتەض 

 ةەهەؿوور ونەدذؼووذىی ەدە  و ػووەضمطاظخ نەكووطزی ؟  و ووػووىوضڕ نەكووطزی  )

ئیوورت پەضزەم نێووىان  ،لەزەظەخ ضظتوواضخ نەكووطزووی ؟ )ئیووسم ویرت ووان ةى وور؟ 

هی  ؿذێكیان ةەالوە دۆؿرت ناةێر وەك لەزیذ ی  ،دىام تەوضە زەةی   الزەزض ر و

 .دە اؿاكطزنی دىام پەضوەضزتاضیان و

                                         
(، ێلموەێااە ێلەثلمااڵ ٩٨( و ملفاا ەکلص  ااا ئلمل، ئ ڵًااى ئل ااڵ  وى ااە مل ) اابت    ًاات( )٠٨٠ئ اا و مەیااه )  (1)

( ٢٢( بلکلمێاااااااااك ی اااااااااەو ڵل، ئلمواااااااااەيڵ مل )ماااااااااع ف  باااااااااٍ ماااااااااەیل(   بل ژماااااااااەمە )٧/٠١٠مل )م ناااااااااع  م و ئااااااااا ( )

  ەفلممى ی )مع ف(ە.
 (.٣٥٥٣(، جرمذل )٠٨٠مىزد ه )  (9)
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   یر:و َّ جي جم يل ىل مل  ُّٱ )ألَّ تَي  ليِ ُّ اآلعَيَ،ل  سا هادىوەییىایەدێكی دطڕلە -

وادە  ٥٩یر:و    َّ جي جم يل ىل مل  ُّٱ  وادە  پاؿان ئەم ئایەدەم دى  وسەوە  ٥٩

كەػووانەیە كە كووطزەوە واكەكانیووان كووطزووە و ظیووازەؾ ئەو پازاؿووذی ووواكە ةووۆ 

 .ة  و  ەیە پاك و ووم دىام داك وڕ وەضزەتطن... ظیازەكەؾ دە اؿاكطزنی 

)َصول ی هللا َغلَْيوه    ىؾیطە دىا لێی ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا -

َُ بَيْعيَد   مەض ىوم َوَػل َم  ََِيي ُِيي   َُْن،ِلَيً،، وي(َلل ليو َر ُُوَسى رَبَُّه، ُ( خْدَا خْلي اََنَِّ،  )َسَرَل 
، ايَ  ووْد نَيَ،َل النَّي(ُس  (ُل لهل اْدُذِي اََنََّ،، فَيِوُلل خْ  َراِّ ُ( ُخْدِذَي خْلُي اََنَِّ، اََنََّ،، فيُِ

ُُلُييوِ  َُنيي(زِ  يين  َُِليياٍي ُِ ُُْليياِي  ثْييُي  َُييى خْ  َع ييوَ  ليياَي ُِ يي(ُل لييهل ختَيْر َِِْم، فيُِ ُْم، وَخَذييُ وا خَذيي ا َُ
ثْيلُيييُه، فِييي(َل    ثْيلُيييُه وُِ ثْيلُيييُه وُِ ثْيلُيييُه وُِ ، فَيِيييوُلل لييياَي ذلييياَي، وُِ ييييُ  َراِّ ُِ نْي(ا فَيِيييوُلل َر اليييدك

، فَيِوُلل ل ا لاَي وَعَشرَ  يُ  َراِّ ُِ َسِ،ل َر ث(ِلِه، ولَياَي ُي( اْشيَُيَهْ  نَيْيُسياَي، ولَي َّْت اخل(ُِ ُْ ُ  خ
َُْن،ِلَييييً،ا ويييي(َلل ُخولَاِيييياَي الَّييييِ عَن خَرْدُت  ، فيييرْع ُلْم  ، ويييي(َلل َراِّ يييييُ  َراِّ ُِ نُييياَي، فَيِييييوُلل َر َعييْ

ََُُيُهْم بيَييِد ، وَذَُْمييُ  عليهيي(، فَيلَييْم تَيييَر َعييْن ، ومَلْ َتْسييَمْ  ُخُذ  ، ومَلْ خيَْ  طُييْر علَييى َغَرْسييُ  َاييرا
ييَّل  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ وَيْلِ  َبَشٍر، و(َل غرسل وُِْ داوُُه   ِاُ(ِا هللِا عي،َّ ِو

وادە   ىػووووا غلوووویە الؼووووالم لەدووووىام   ١) ٪٤السرررردد    َّ مب خب حب جب  هئ مئ

نوع رتی  ئاػوذی لەةەهەؿوذسا هەیە، ووی هەیە؟  پەضوەضزتاضم پطػی  كەػێ  كە

دسا زوام ئەوەم هە ىو ئەهلی ةەهەؿر لەڕەژ قیا ە مەض ىوم  ئەوە كەػێكە كە

ڕ ی دۆیان ئەویف ز ور پێیوسەودط ر  دوۆؾ ةەوۆضە ةەهەؿور  و ػەض ج  زەو ە

ةوىوە؟ ڕ هە وىو دانىوەكوانی پ زە    ةەاڵم دىایە تیان، ووۆن ةەومە ةەهەؿور كە

جێووی دووۆم و پێساویؼووذی ژیووانی دۆیانیووان  هە ووىو كەػووێ  وووۆدە  وواڵ و

                                         
 ى ەەەەکە   ىممیەە.(ر ئە ە ەد;>31(ر ەک    )>;1 ىممیگ )  (1)
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یوور ةەقەزەض یەكێوو  لەپاؿوواكانی زنیوواخ وەضتطدووىوە؟! پێیووسەودط ر  حەظ زەكە

 زەمەض ووىێ  ةاؿووە ةووا ئەوەنووسەخ هەةێوور و ،هەةێوور؟ زە وو   دىایەتیووان ضاظیووم

ئەوەنسەم دطیف.. لەپێ جە ی  جاض زا كواةطا  ئەوەنسەم دطیف و ئەوەنسەم دطیف و

ئەوەنوسەم دطیـور  و زە دوىام تەوضە زەمەض وىێ  ئەوە ،زە    دىایەتیان ضاظیم

 ،هەدتێور زەةێور وواوخ پێوی ضەؿو  زەةێور زەیذىاظ ر و هەضوی ز ر ،هەةێر

پاؿوان ػوەیسنا  ىػوا غلویە الؼوالم مەض وىوم  ئەزم  ،زە    دىایە تیوان ضاظیوم

ةووااڵدطی  ئاػووذی لەةەهەؿووذسا هەیە، وووی هەیە ؟ دووىام  دىایەتیووان كەػووێ  كە

تەوضە مەض ووىوم  ئەوانە ئەو كەػووانەن كە ویؼووذىو ە ةەزەػووذی دووۆم ض عیووان 

ازاؿذیان ةسە ەوە... دۆم كۆدام ةەةڕیواضم دەاڵدكطزنیوان زاوە... ئەوەم لێت طم و پ

ةیطوهۆؿوی ةەنە نەتىێ ةیؼذى ذی و ةەوانی زەةەدـم ؿذێكە كە نەواو زیى ذی و

ڕاػذی   ەضەوەكانی ضیىایەدەكە  زەمەض ىێڕ ؾەضغ )یەكێكە لەتێ ، طەتسا هادىوە

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ  ئەوە ئەو ئووایەدەیە كە دووىام تەوضە زەمەض ووىێ

انێوور ئەو نازیوواضەم ةووۆم زانووطاوە ظ وادە  كەغ نا ٪٤السرردد    َّ مب خب حب جب  هئ

زڵ پێی دۆؿسەةێر.. ئە ە پازاؿذی ئەو  وییە لەوەم كەواوم پ  ئۆقطە زەتط ر و

 .كاضوكطزەوە ؿەضغییانەیەكە كطزوویانە

 َغلَْيوه  )َصل ی هللائەةى هىضەیطە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كەپێؿە تەضم دىا  -

لَييى ثِي(بُييُه وا عَيْيييَن َشييب(بُُه   مەض ووىوم َوَػوول َم  َعُم ا عَيْبييَرُس، ا تَيبيْ َُيين عَييْدُذُي اََنَّييَ، عَييينيْ ((١  

                                         
 (.٣٨٢٣مىزد ه )  (1)
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، لێیوان ةێعاضناةێور، وادە  هەض كەػێ  ةەێذە ةەهەؿذەوە لەناظو نیػمەدسا زەةێور

 .پیطناةێر واخ وڕ تەنجێذیەكەم نا  پۆؿاكی كۆن ناةێر و

)َصول ی هللا هىضەیطە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  هەض ئەةى -

ُُيوَُ   مەض ىوم َغلَْيه  َوَػل َم  لُيُ  الَو َُ عَيبيْ ِن َ ْيي يَن املُيْ ُِ لُيُ  ا ِْليَيُ، ُِ وادە  دـوڵی   ١))تَيبيْ

ئوواوم زەػوو ى ژم  اظانووسنەوە دووا ئەو ؿووى  ەم  ىػووى امن زەتووط ذەوە كەڕ دۆ 

 .پێ ەیـذىوە

ُُسيِلٍم   م کىڕم غتسهللا م ػىلە ی دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوەغىدتە - )ُ( ُِن 
 ََ ين خعِّهي( شي( ين خبيواِا اَنَّيِ، الثَّم(نييِ، ُِ ََ إاَّ تلَِّيوُُّ ُِ َن الولَيِد مل عبُلغيوا ا ِني َيوُت َله ث ث،  ُِ

لەڕەژم  ،وادە  هەض  ىػووى امنێ  ػوو    ووسا ی پووێف ةا ؿتىونیووان مبووطن  ٢)دذييَي 

ا لەهەض هەؿر زەضتاكانی ةەهەؿذەوە ةان  زەكط ر، لەهەض كا ێكیوانەوە زواییس

 .ةیەو ر زەوێذە ژووضەوە

ي  ُِن خليِي الِ ُي(ِا   قەم دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوەڕ ظەیسم کىڕم ئە - ََ ِر )ِ(
مى والَّيي   إم النَّييّبِّ فِيي(َلل   خا الِ(سييِم  تيي،ُعُم خ َّ خلييَي اَنَّييِ، َيالييوَ  وَعشييَربوَ ا ويي(لل نَعيي

َِميي(ِت، ويي(لل  ييٍيى   ا اييِي والشكييرِا وا ُِ َ  ُاييِ، ر ييٍد بيييِدُّ، إ َّ خ ييَدلم ليُيْعطَييى وييوَّ مَّ َُ نَيييُ  
يييُ،  َِ يييُ،، ولييييَ    اَنَّيييِ، خًذ،ا وييي(لل ت يييوُ   ( َِ فييير َّ الَّييي   َيُايييُي وعشيييَرُا ت يييوُ  ليييُه ا (

                                         
 (.983 ىممیگ )  (1)
(، ئلموااەىیظ مل )صاح ح مبااٍ مااەیل(    ئلفلمماى ی )حسااٍ(ە. مىىااذمەظ مل ) مترغ ااب ٠٣١٠ئ ڵًااى مااەیل )  (9)

( و ٠٢٨٠( ێێًاااااااەوند لوە و  ەفلمماااااااى ی )مزاااااااًە ه حساااااااٍ(. ێلموەێاااااااە بىواااااااەمل )٢/٠٠٨و مترێ اااااااب( بلژماااااااەمە )

 ( بلملف ل ی ەو ڵ ێێًەومەىلجلوە.٠٧٣٢٩لحنل  )( و ئ٠٨٧٣ىلزە ڵ )



 

371 

يين ِلييوِدلم ارشييِح امِلسيياِي، فَي ييُمُر ب وادە  كوواةطایەكی   ١)طنُييه خ ييِدلم َرشييًي( عييييُض ُِ

)َصول ی هللا َغلَْيوه  یان زیان  هادە دع ەخ پێؿە تەضم دوىا  ئەهلی كیذاب )جىلەكە

الموی ئەوە لێوسەزەیر كە توىایە لەةەهەؿوذسا  پطػی  ئەضێ ئەةىلقاػم دۆ و َوَػل َم 

زەدۆنەوە؟ مەض ىوم  ةە  ، ةەو دىایەم تیانی  ەموسم  ەهەؿذییەكان زەدۆن وة

 پیواوم لەدوىاضزن و ، هەض یەكێكذوان هێوعم ػوەزَصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم )ةەزەػذە 

 كوواةطا پطػووی  ةەاڵم ئەو كەػووەم كە ،و جیامغكووطزن و حەظ زەزض ذوو  دووىاضزنەوە

لەةەهەؿذیـسا وىونە ػەض ئاو  ،زەدىادەوە پێىیؼذی ةەوىونە ػەضئاوە زەدىاخ و

ێر كە لەپێؼذیانەوە ةەؿوێىەم نییە؟ مەض ىوم لەجیادی وىونە ػەض ئاویان وا زەة

 .ئاضەە ةەاڵم وەكى  ؼ  ز ذەزەضەوە وتەزەیان ػیؽ )دا ی  زەةێذەوە

ػەیسنا غى ەضم کىڕم دەدذاب دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم  -

َُّيرُ فيُيْبِليُ ، خْو فُيْسي  مەض وىوم )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػول َم دىا  ين خَ يٍد عَيَُيَو ينُ م ُِ ِبُ  )ُي( ُِ
يييًدا عبيييُد هللِا وَرسيييولُُهى إاَّ فَُُِييييْ  ليييه  ََُمَّ ُ وخ َّ  َُّ ُُيييوََ ألَّ عِيييوُلل خْشيييَهُد خْ  ا إلَيييَه إاَّ ا الَو

 ََ يين خعِّهيي( شيي( وادە  هەض كەػووێكذان زەػوو ى ژ تطد ووی   ٢)خبْيواُا اََنَّييِ، الثَّم(نِيَييُ، عَيْدُذُي ُِ

) ْؿوَهس   ْن ال إلَوَه إال    پاؿان ةڵو  دەواو كاخ، یان زەػ ى ژ   ةەدەواوم ة ط ر و

ًسا غتس  هللا  وَضػىل ه   َەم  زەكوط ذەوە  هەض هەؿر زەضتاكەم ةەهەؿذی ةوۆ ،هللا   و ن    

 .دا لەهەضكا ێكیانەوە ویؼذی ةەذە ژووەوە

                                         
(  ەفلمماى ی ٢٨٢٩(، ئلموەىیظ مل )صاح ح  مترغ اب(   بلژماەمە )٠/٢٨٠مًذمل مل ) مترغ ب و مترێ ب( )  (1)

)صااااااااح ح(ە، ێلموەێااااااااە ئلحاااااااانل  و ىلزااااااااە ڵ  بل زاااااااالىل ل )صااااااااح ح(، حااااااااەکنیظ ێلم ئااااااااەو  مل ) یسااااااااخ مك( 

 ێێەوملجی لوە.
 (.٣٢٠مىزد ه )  (9)
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)اللهيم اِعليا ُين الُيوابن، لەڕیىایەدێکی دط صیسا زوام ؿایەمتانەکە  زەمەض وىێ  
، وادە  دىایەتیان مبذەضە ضیعم ئەو کەػوانەوە کە دۆةەیوان ُطهيرعن واِعلا ُن امل

 کطزووە، دىایە مبذەضە ضیعم ئەو کەػانەوە کە پاك و ػەضڕاػنت.

 )أل عرفي  نليرُّ إليی السيم(َ   الم ئیام ی ئەحمس و ئەةوىزاووز ئەم ظیوازەیەؾ هەیە -

 .خزوغاكە زەكا وادە  زوام ؿایەمتان هێ انەكە ػەیطم ئاػامن زەكاخ و

َُّيَر فر َسيَن الُوُيوََ، ألَّ   لەضیىایەدێكی دطم ئیام ی ئەحومەززا زەمەض وىێ - َُين َتو (
 .و(ل ث َث ُرَّاٍتل خشَهُد خْ  ا إلَه إاَّ هللاُ    

)َصول ی هللا َغلَْيوه  ئەنەغ دىا لێی ضاظم ةێور زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -

ُن   اَ :مەض ىوم َوَػل َم  َُِّ )عُعَطى املُ  َ  ا ا وََاي ا ُيَن اَمي(ِت ، وييَيل   رسيوَل ا نَِّ، ووَّ
 ،ٍَ)ُ  َ وادە   ىػى امن لەةەهەؿذسا دىانوام ج ؼوی   ١)خَو عطيُ  ذِلاَي ا و(َلل ععطى ووَّ

 غەضظیان كطز جا ،ةذىانێر ػەضجێی )جیامع  ةكاخ ئەوەنسە و ئەوەنسەم زەةێر كە

زەدىانێور؟ مەض وىوم  دىانوام ػوەز  َوَػل َم  )َصل ی هللا َغلَْيه  ئەم پێؿە تەضم دىا 

 .پیاوم زەزض ذ 

                                         
 (، ئلموەىیظ مل )صح ح  مترمذي(    ەفلممى ی )حسٍ صح ح(.٣٥٢٣جرمذل )  (1)
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ُ علييِه   ئیت ى  ەػػىوز دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە - َُّ َُِّ صيلَّى ا )وي(َل يل رسيوُل ا
وادە    ١)وسيييييلََّمل إنَّييييياَي لَُنلُيييييُر إم الطَّيييييِ    اَنَّيييييِ، فُشيييييَُهيِه فَيِخيييييرَّ بيييييَن عيييييدعاَي ُشيييييو   

دە اؿوام  پێی مەض وىوم  لەةەهەؿوذسا كە )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم ا پێؿە تەضم دى 

حەظخ لێووی زەةێوور  ةەػووىوضەوەكطاوم ز ذەدووىاضێ ةووۆ  ةا  ووسەیەك زەكەیوور )و

 .ةەضزەػذر

)َصول ی هللا َغلَْيوه  حىظەیفە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێوڕ ذەوە كە پێؿە وتەضم دوىا  -

ََْ   مەض ىوم َوَػل َم  ، وَ(َل َخبُو َبْ ٍرل ِإنيََّهي( لََن(ِعَمي،  َ  َرُسيوَل )ِإ َّ ِ  ا ثَ(َل اْلَبَخ(ِتِّ ُْ ًرا َخ نَِّ، طَييْ
ا وَيي(َلل َخنْيَعييمُ  َُِّ َُييْن َيَُْاُلَهيي(، َوَخنْييَ  ِمَّييْن َيَُْاُلَهيي( َ  َخَا َبْ ييٍر  ا َهيي(  نيْ وادە  لە ةەهەؿووذسا   ٢) ُِ

زوو ػوەنا ی هەیە و  ەةێور )كەةا  سەم وا هەیە ةەقەزەض حىؿرت كی دۆضاػانی ز

ػووەیسنا ئەةووى ةەكووط دووىا لێووی ضاظم ةێوور پطػووی  جووا ئەم  ،پێیووسەودط ر ال ووا 

تۆؿوذەكەم ناػوكە؟ مەض وىوم ناػوكرتە  )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم پێؿە تەضم دىا 

 .زەیذۆیر لەتۆؿذی ئەو كەػەم زەیذىاخ.. دۆؾ لەوانەم كە

                                         
(، بى اااااال رل مل ٠١/٠٠٧(، ێل ثلمااااااڵ مل )م نااااااع  م و ئاااااا ( )٠/٢٨٢مًااااااذمل مل ) مترغ ااااااب و مترێ ااااااب( )  (1)

(، وە ێلمزااێا ەو  ەفلمماىوو حل یساالکل )ماع ف(ە، ێلموەێااە ئلموااەيڵ مل ٨/٣٢٥)مجحاە    يیاارة  ی(ارة( )

 مترغ ب( و )زدسدت  مضع بت(    ەفلممى ی )مع ف ی  (.)صح ح  
حااەکهی )مااع(ف(ە، چااىىال )فضااو بااٍ  ەيخااەم( ملزاالىل ەکل    ێل ل، بل ە ئلحاانل  مل ئلىلزاالوە بل   (9)

َه( ملفااااا ل ی اااااەو ڵ بل )صاااااح ح(ل ێێًاااااەوملجل لوە کل پێغلماااااولم 
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ُِيي ُين خليي   ایەوەڕ ێوئەةى هىضەیطە دىا لێوی ضاظم ةێور ت - )اي(  عُييدَّث وعنيدُّ َر
يي  اسييُرذ  ربَّييه   اليي،رت، فِيي(لل خلسييَ  فيميي( شيياَ ا عِييولل بلييى، ول يين  ُِ الب(دعيي، خ َّ َر
ُخِ  ك ذلاي، في َذَ  له، فيبُ ر، فيب(در الطْرَ، نب(تُه واسُي ي(دُّ، وت يوعرُّ خُثي(َل اَبي(ل، 

ُكل إنياَي لين فيِول الرا سبي(نه، دوَناَي   ابن آدت، فرنه ا  عشِبُعاَي شييَ، فِي(ل ا عيرا
جَتَييييَدُّ إا وُيَرشييييي( خو خن يييي(ر ، فييييرهنم خصييييي(ا زرت، فرُيييي( حيييينل فَيَلْسيييين( هصييييي(ا زرت، 

وادە  پێؿە تەضم دىا   ١) ج بَيَدْت نواِي ُّ  )َصلَّی هللا َعَلْيِه َوَسلََّم ف ِياَي رسوُل هللا 

كاةطایەكی ئەهلی ةیاةوانیف لەدع ەدیوسا  ،ن زەزواةۆ یاوەضا )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم 

مەض ووىوم  لەةەهەؿووذسا  )َصوول ی هللا َغلَْيووه  َوَػوول َم زانیـووذتىو، پێؿە ووتەضم دووىا 

  وام ةوساخ زانەو وڵە دۆوكواخ )!  ڕ  كاةطایەك زاوام لە دىام تەوضە زەكاخ كە

 دىام تەوضە پێی زەمەض ىێ   ەتەض هەض وی حەظخ لێیەدوی زەػوذر ناكەو ور؟

ةیكە..  زە    ةەزیی، ةەاڵم هەض حەظم لەوانسنە.. دىام تەوضە پێی زەمەض ىێ  ةڕە

 كواخ ؿوی  زەةێور، ظەضز زەةێور وڕ واوپ و  ێر هەداڕ  ۆ ەدی زەزاد  زانەو لە زە

دوىام تەوضە زەمەض وىێ   ،دەض انی ل  هە وسەزادەوە ةەقەزەض ویوا ،زەیسوض ذەوە

 ئەغوطاةیف وودوی  زەم ئەو پیواوە ػوائام نەوەم ئازەم ةەهی  دێطناةیر.. كاةطام 

ئەهلوی كـوذىكاڵ نوی ..  ناكەی  و یان ئەنؼاضم، وىنكە ئێمە دۆو قىضەیـی ةىوە

 .واپێكەنی كە دط كانی زەضكەود  )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم پێؿە تەضم دىا 

                                         
 (.٣٢٠٨بىوەمل )  (1)
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)ةەهەؿوذیەوان ئەتەض   ئەةى ػەغیسم دىزضم دىا لێوی ضاظم ةێور زەمەض وىێ -

انەوەم ڕ لەؿوویطة ونی   ووساڵ كووطز، زووتیووانی و لەزایكتووىون وحەظم لەهەةووى 

 .  ػادەوەدذێ  ظیادط ناةاخ، هەض وەكى حەظم كطزووە ةۆم ز ذەج 

َُِّ   هەض ئەةى ػەغیسم دىزضم دىام ل  ضاظم ةێر زەمەض ىێ - )َصيلَّی )َخ َّ َرُسيوَل ا
، َسييَرَل ابْييَن َصيييَّ(ٍد َعييْن تُيْربَييِ، ا هللا َعَلْيييِه َوَسييلََّم  ْسيياي  َذيي(ِل   ُِ َُ يي(َلل َدْرََُ يي،  بَيْيَ يي( َِ َنَّييِ،، فَي َْ
 َُِّ َِ(َل َرُسوُل ا َِ )َصلَّی هللا َعَلْيِه َوَسلََّم فَي )َصول ی هللا وادە  پێؿە وتەضم دوىا   ١)ل َصيَد

ووۆنە؟  پطػویاضم لە ئیت وى ػوەییاز كوطز كە تڵوی ةەهەؿور ویویە و َغلَْيه  َوَػول َم 

مەض وىوم  ،،  ؼوكی دوالیؽ )دەواو ەی ةو  پە ەیەکی دوۆدەیػنی  غەضظم كطز

 .ڕاػر زەكاخ

)َصل ی هللا َغلَْيه  ئەةى هىضەیطە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا  -

َا،َ  ِبلِّه(   الرَّاِا ُ  َعِس ُ  َشَبَرً ، اََنَّ،ِ    )إ َّ  مەض ىومَوَػل َم  طَُعه(، ا ع(ٍت، ُِ ِْ واوْييَر ُ  عَي
ُُمْ  إ ْ  وا وادە  زضەدذێووو  لەةەهەؿوووذسا هەیە كە   ٢) ٦٣ال:اقعررر    َّ مك  لك اكُّٱ :ِشيييايْ

حەظزەكەن ئەو  ،واخ دەواوم ناكواخڕ ػىاضم  اوەم ػەز ػاڵ ةەػوێتەضەكەیسا ةو

و ڕ و پوووۆ  ػوووێتەض كی پوووان  وادە ٦٣ال:اقعررر    َّ مك  لك اك ُّٱ  ئوووایەدە ةذوووى   ەوە

 .زض ژكطاوە

، )شيبر  اخلليد   ىوە كەپێوی زەودط ورلەضیىایەدێكی دطم ئیام ی ئەحومەززا هواد   

 .زضەدذی نە طم :وادە

                                         
 ی ەو ڵ ێێًەوملج لوە. ( بل ملف ل ٣٩٣٨(،ێلموەێە مىزد ه )٠٠٢٨٩ئلحنل  )  (1)
 (.٢٥٠٥(،  بٍ مەیه )٢٣٩٢(، جرمذل )٠٨٨٠بىوەمل )  (9)
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َُِّ خْو َرْوَ ي،    زەمەض وىێ )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػول َم پێؿە تەضم دىا  - )غَيْدَو     َسيبيِي ا
ر   ُ  َوَدُه   اََنَِّ،، َذييْ ُِ َُْو َِ(ُا وَيْوِس خَ دُِاْم، خْو  ( ِفيَه(، وَل نْيَي( ُو َن الدك ر  ُِ نْيَي( َذييْ يَن اليدك ُِ

ي(  ََْت اليدني( ُو َُي( َِ خْليِي اََنَّيِ، اطََّلَعيْ  إم خليِي ا ر( َ َ َرَخً  ُِن ِنَس( ُْ ( ِفيَه(، ولو خ َّ ا ُو
نَيُهمي( ِرَيًي(، ولََنِ ييُيَه(  َْت ُ( بييْ ََ ي( ِفيَهي(  -عَيْعيِا َِخَ(رلي(  -فيه(، وَلَم نْيَي( ُو يَن اليدك ير  ُِ   ١)َذييْ

لەپێ اوم دىازا ةكط ر وواكرتە  اد ەوەیەكی ڕ ی جیهاز كەوادە  ضەیـذ ێ  یان ه

ازەم دیطوكەوانی یەكێكذان یان ةەقەزەض جو  ڕ و لەهەض وی دێیسایەدی، ةە لە زنیا

ئەتەض  ،و لەهەضوووی دێیووسایەدی پێووی یەكێكذووان لەةەهەؿووذسا ووواكرتە لەزنیووا

ئامطەدێكی ةەهەؿر ػەیط كی دە كی ػەضظە ی  ةكاخ هە وىو زنیوا و هەض ووی 

 ،زەتووط ذەوە ةووۆنی دۆؿووی هە ووىو زنیووا ێیووسایە پێووی ضونوواك زەةێووذەوە ود

 .دێیسایەدی و هەضوی كە ػەضپۆؿەكەم ػەضم واكرتە لەهە ىو زنیا

پاؿوان ڕەژم  جیهانی ةەضظەخ و ةەهێ انەوەم ئەم زەقانە كىضدە ةاػێكی  طزن و   

ـوانی و دەضاظووم كێ هەضوەها ةاػی لێنطػی ەوە ،و نەد ان كطز حەد زوایی و

و  ی ەوەم پطزم ػیطاخ و حەوظم كەوػوەضڕپە و دطاپەم هە ىو كەػێ  و واكە

حوا ی  هەنس   ةاػی ناظونیػمەدی ةەهەؿور و وىونە زەظەخ و وىونە ةەهەؿر و

نە انىیؼوور  كە ،حووا ی زەظەدیووان و ژانووی زەظەخ و ةەهەؿووذیان و ةاػووی ػووعا

ن لەظنجیوطە كذێتوی دەمؼیالدی ةسەی  ، دەمؼیالدی هە ىو ئەم ةواغ و ةاةەدانە وا

و ڕ ؼووام  ػوواغ مووی املوو ه   زا ةوواغ كووطزووە لەتەڵ ةاػووی ة ە وواال ح)ػلؼوول

 ەػوەلەم  ەؿ ایی حەقیقەدە غەقائیسییەكانوسا كەڕ  دێ ەیـذ ی ئەم زەقانە لەةەض

                                         
(  ەفلمماااى ی )صاااح ح(ە، وە بىواااەمل و مىزاااد ه ٠٢٠٥(، ئلمواااەيڵ مل )صاااح ح  مترماااذي( )٠٣٥٠جرماااذي )  (1)

 بلضێ ڵ حل یسلکل ەو ێێًەوەجلوە.
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 ەجاظ  یـامن دێسا ضەواو كطزوون، هەضوەها پەیىەنوسم هەض زەقێو   )حەقیقەخ و

حووىكم  و ضازەیەم كە نی ئەو ػوو ىوضزیوواضیكطز ةەكۆ ە ەزەقەكووانی دووۆیەوە و

لەػەض )ضیىایەدی ؾەیطم  ذەوادط  زا زە ەظض ور ... هەضوەهوا ووۆنیەدی پوێكەوە 

تىنجانسنی ئەو زەقانەم كە لەزیمەنی ئاؿكطایانسا وانیـوانسەزەن كە جیاواظییوان 

هوعض  لەنێىانسا هەةێر.. هەضوەها وۆنیەدی دێ ەیـذ ی ئەم زەقانە لەنێىان وەحی و

ظنجیطەزا ةەدەمؼیو ةواغ  ... ووەنسەها ةاػی دطم ئىػىلی كە هە ىو لەوو ژیطیسا

كطاون لەتەڵ ضەوانسنەوەم ظەض تى وان و وەاڵ وسانەوەم پطػویاضەكانی ػوەضزەم 

 وع ةعانێور ڕ دى  ەضم ةە ةۆیە ئە انە ةاػسەكەم دا ،ةاةەدەكانی زەضةاضەم غەقیسە و

ە ةووىاضم ئێووطە هەض لێووطەزا واةەكووىضدی ةاةەدەكاوووان هێ وواوەدەوە، وووىنك كە

 ...و هیرت ان كطزووە زض ژم ؿەضحی ئەم زەقانە و ئەوەنسەةىو، لەوالؾ ةەزووض
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  بڕگَی حَوتَم 

 :ڕۆژی  وایی حَقیقَتێكی عَقائیدی و ڕێسایَكی وج: ە

ڕەژم زوایی ةەهەؿر و زەظەخ یەكێك  لەػەضەكیرتی  هۆكواضم ػوەضكەود ی    

و  ةەهەؿور یوان كوىمط ئیؼوالم و ، یانێو ڕ زوو   وطەڤ زەدوادە ػوەض ئیؼالم كە

 یەیووان زەتووط ذەةەض؟ زی ووساضم ةەئیؼووالم ةەضەو ڕ كووام  زەظەخ؟ جووا وویووی وڕ زوو 

واضەنىوػی ةەهەؿذە، زیسوڕ ی كىمط و زووڕووییف ةەضەو ئاتطم زەظەخ زەةواخ 

ئە ە  ،دەیووا نەوم نیوویە وەكووى كامطەكووان زە ووێ  ئە ە وەهووم و ،كیووسەئدە .. ئە ە

ػەوضادی )قۆناؾی ػەضەدام تەؿوەم  طەتوایەدی  نیویە زیسودە ئەمؼانەم كۆن و

 .ەكان زە ێ تئەزی وەكى مەیلەػىون و

كوواضی ەضدطی   ػووەضەكیرتی  و  ەػووەلەم قیووا ەخ زووە ووی  تەوضەدووطی  و   

حەقیقەدی )وجىز ە زوام ةاوەڕ هێ وان ةەدوىایەدی دوىام داكىپواك.. ةاوەڕهێ وان 

و پێؿە تەضانی دىایە غلویهم  وةەقیا ەخ لقێكی ػەضەكی پەیا ی هەضیەك لەنێطضا

  كە كذێتوی الصوىل الثالثوحالؼالم.. هەض كەػێ  كذێتی یەكە وی ئەم ظنجیوطە )

 ةذوى  ێذەوە  ە)َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػول َم كذێتی )الطػىل  )هللا یە و كذێتی زووەم كە

وووىنكە  ،دێووسا نیوویە یزەظانێوور كە ةاوەڕهێ ووان ةەڕەژم زوایووی ػەضپـوو  ةووىون

ەیەكە ووی   نیوویە، دووىام پەضوەضزتوواض ك وجووىزە و تى ووانی دێووسا ڕ ؼووایەكی

 ڕاػوذ ۆیە كە .اػوذەوانێذیڕ ئا  و دواوەنی وجوىزە و كطزتواض حەقیقەدی وجىزە و

وزاوەكووانی كووطزووە... ئەم ةاػووانەؾ ڕو مەض ووىویەدی هەیە وحەمتوویە، ةاػووی لە
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ةەهوی   ،ـوذىوەةەدە كی تەی )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم لەض  ام پێؿە تەضم دىاوە 

نیویە..  )َصل ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم كلۆجێ  تى ان لەڕاػذ ۆیی پێؿە تەضم دىاؿسا 

زوژ  ووانی ػەضػووەدذی زیوو ەكەم هەض لەػووەضەدا داكۆدووایی وەحووی هەض پێیووان 

 زەووخ  جازووتەضە، ػیەط ةاظە، ؿوێذە، ػوەضەكایەدی زەو ور،  واڵ و ػوا ان و

ةەاڵم هوی   ،ئوانی مێطزەكواخ.. وەهەضوەهوازەو ە ەنسیی زەو ر، كەػێكی دوط قىض 

یەكێكیووان جاض وو  لەجوواضان نەیووانىوخ  زضەزەكوواخ... حاؿووام ئەو.. وووىنكە 

 .ػەضڕاػذێذیەكەم نەةىو تى انیان لەڕاػذ ۆیی و

هواد ی قیوا ەخ هۆكواض كی ػوەضەكی ػوەضكەود ی  ئەم ز  یاةىونە لەهەةىون و   

ەم پـىو زض ژم ودوۆتطییەدی، ةان ەواظم دىایی و ئاػىوزەیی  ىػى امنە...  ای

 ىػوووى امنان لە زنیوووازا  ػوووەضكەود ی ئیؼوووالم و ةەالیەوە تطنووو  نیووویە كە

 ىػى امنان ةەهۆم ئەم یەقی ەیانەوەیە كە دوۆ لەةەض  ،ظووةەزەػذس ر یان زضەن 

ێذییەم زوژ  انیانسا زەتوطن.. قتىو یوانە ظیوانی ینسەڕ ز  ئەو هە ىو زوژ  ساض ذی و

زی وساض ذییەكەیان  ػا انیان لێتكەو ور ةەاڵم زیو  و اڵ و  دە ەن و ژیانی زنیا و

 ز  یاةىون؟ ةەوی وا لەكەزاض نەة ، یان الواظ نەة  .. ةۆوی و

و دىنوسیان ةەهەةوىونی دوىام  ةەوەحی دىایی...  ىػى امنان ةواوەڕم زا ەظضاو   

هی  ػیفەدێكی ئەو ةەهوی   تەوضە هەیە، ةەػیفەدەكانی دىایەدی هەیە، ز  یان كە

ةوۆیە ز  یوان  ،نیویە و وۆنیەدییەك لەهی   ەدلىوقێكوسا و ةەهی  ؿێىاظڕ ە و ةڕاز

كە  ةەزەػەاڵدەیە و   و  ەیە.. ئەم دىام ظی سووة و داكە و یەكە دىام تەوضە كە

ةو   ئەوە كە ئاوا ئاڕاػذەم كطزوون كە زی ساض ذی    ةكەن و ،وەحی ةۆ ناضزوون

  ، زەوەوػوووێرن  ەوە، ةەاڵم دەم ةووو  لەپـوووذیىانیم لێذوووان.. زە وووطن، زەكوووىژض 
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ذوان  ؼوۆتەضە،   ػەضمطاظییەكەیذان  ؼۆتەضە، پازاؿذی  ػەضكەود ی قیا ەخ و

ئەوان  ئێىە پازاؿر و ز  یاة  لەقیا ەدسا ئێىەؾ و زوژ  انیـذان ز  مەوە پێـ  و

ئیرت ؿوەقێ   ،ئەم یەقی ەیە كە لەز ی  ىػى امنانسا زەوەػنێر ػعام وەضزەتطن.. ئا

ەؿۆقێذی لەػەضم.. لەڕوان ەم ئەم ڕ ە سەزەن كە ؾەیطە  ىػى امن ؿەلەو زنیایە ه

كواو  دەقىاكاض هە وىو زنیوام ال جۆضە دىاناػیەوەیە كە  ىػى امنی ػەضڕاػر و

ةایە، وىنكە زەظانێر قیا ەخ یەغ ی ووی... زەظانێور ڕەظا ەنوسیی دوىام تەوضە 

زان نییە.. دۆ مطیى  ةەهەؿر یەغ ی وی.. ئە ە دۆ یەغ ی وی.. زەظانێر پازاؿر و

وەواؿەةىون نییە... ئە ە یەقی ە.. ز  یا ةىونە  هە ذە ەدانسن نییە... ػاویلكەیی و

 ووطەت ..  ژیووان و ڕ ؼووام وجووىزم تەضزوون و لەحەقوویقەدە غەقائیووسییەكان كە

و زنیاویؼوذانی  وەػوناوە ةوۆیە زنیوا  ىػى امن ئەم حەقویقەدە غەقائیوسییانەم ال

   ذە پێكطزنیـی نازاختىێ ةەتا  ةەهەنس وەضناتط ر و

 رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ُّٱ -

و ڕوان ەم كامطانسا جوىان كوطاوە و  وادە  ژیانی زنیا لە زیس ٥٤٥البقرر    َّ نب  مب زب

ز وور كە ةاوەڕیووان  كەػووانە تطنوو  ةووىوە ةووۆیە تا ذەیووان ةەو پێیووان ػووەضەكی و

زی ساضانی  اڕەژزا زەةیرن   كە.. ةەاڵم لەزو ەةەڕەژم زوایی هێ او  ةەدىام تەوضە و

ئەوانەوەن، لەةەهەؿووذسا زەةوو  و ئەوانوویف و دەقىاكوواضان لەػووەضو  ػەضڕاػوور و

كە تا ذەیان ةەةیاللی  لەزەوەدسا )ئایەدەكە لەػەض ػەضانی قىڕەیف هادەدىاضەوە

 . لێیان ضاظم ةێر زەكطز ە ی و غە امضم کىڕم یات دىاڕ ػىهەیتی  جەةەؿی و

 جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱ -

 يل ىل مل خل هس مس  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي
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 ٦٩ - ٥٬املطفف    َّ  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

جەهو و هاوكاضانی  تا ذەیان ةەو  و داوانتاض )وەكى ئەةى وادە  كامطانی  لهىڕ

 ،یرت ئەوان و ػەملان و غە امض و لزەكطز كە ةاوەڕیان هێ اةىو )وەكى ةیال كەػانە

م واویان لەیەكرتم ڕ كادێ   ىػى امنێ  ةەالیانسا دێسەپە ،پێیان پ  زەكەنی 

د  ڕ و الق ؿانیان ةۆیەكرت هە سەدەكانس )وەكى ظ انی لەؾ ةۆ تا ذە زازەتطخ و

 انەوە ناو كەػىكاضڕ زەم ةا پێیان ضاةى طی !  كە زەؿ ە ان ئا اژەم یەكرتم كەی

ایەوە دا ئەوانیف ةەتا ذەكطزن ڕ ن زەتێیان ةەؿاناظییەوە ئە ەیاڕكۆ  و دێعان و

ئە انە كادێ   ىػى امنانیان زەةی ی وىنكە زیسوڕ ی  ،ةە ىػى امنان دۆؿەاڵ ة 

ةاوەڕیان ةە  ەمس  اةىون كەڕ كىمطیان وەقتەػذىوانەتطدتىو زەیانىوخ ئە انە تى 

ر.. جادۆ هێ اوە كە تىایە نێطضاوم دىایە و وەحی ةۆ ز  )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم 

و پاض عەضم  و ػەضپەضؿذیاض دىام تەوضە ئەم كامطانەم نەكطزووە ةەواوز ط

و كاڕووةاضیانسا دەزەدىل ةكەن زەم ػا ئەوەدا   ىػى امنان دا ئەوەنسە لەڕەمذاض

و  لەؿى  ی واكرت لەڕەژم قیا ەدسا ئە انیف ةەكامطان پێسەكەن ەوە .. ئە ان كە

تا ذەم قىضغ  ا پا یانساوەدەوە وزاظاوەو لەكەژاوەم ڕ  حەواوەدط لەػەض ػەكۆ

الواظم  ظەةىونی و ػىایی وڕم حا ەدی ڕ وان لەو پە ةەو كامطانە زەكەن كە

ئایا كامطان  ،لەكامطان پێەەوانە زەةێذەوە یسا... ئاوا هە ى ؼذی زنیاڕوػەضؿۆ 

 .و پڕاوپڕم داوانەكانیان تەیـنت؟! ةە   ةەدەئكیس ەواڕ ةەػعام 

 حيجي يه ىهمه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

 رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
 ىق يف ىف  يثىث نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نبمب زب
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق
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 مثهت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 حم جمهل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جفمغ جغ
وادە   ٨٤ – ٧٧الأعرا    َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن مم خم

پێیان زە ێ   ةەڕاػذی  ةەهەؿذیەكان ةەدەوػەوە زەظەدییەكان ةان  زەكەن و

ئایا ئێىەؾ ئەو ةە ێ ەدان  ،كە دىام تەوضە پێی زاةىوی  یئێمە ئەو ةە ێ ە ان زی

 .. ئەوان پازاؿذی دىام دىام تەوضە ةەئێىەؿی زاةىو؟ زە ێ   ةە  زیی كە

 ژم ى دو لەنێىان و  م،و ئەؿكەنجە ئە انیف ػعا تەوضەیان ةەنؼیث ةىوە و

لە لهىڕان و  ،ئەوانسا یەكێ  هاواضزەكاخ زەم ػا لەغ ەدی دىا لەػذە كاضان

ةەضەن اضم ةان ەواظم دىایی زەكەن و هەوڵ زەزەن  كاضان.. كەیزەػذسض ژ

دۆیان كامطن  كە ،ئی ەطامی دێسا ةكەن ةیىەػذێ   یان لەزیسوڕ ی دۆم الزەن و

زەظەدییانسا پەضزەیەكی  لەنێىان ةەهەؿذییان و ،زەیانەو ر دە كی دطیف كامطة 

 لەنێىان ةەهەؿر و ؿىضام ئەغطامە  لەئەغطامیف )كە ةەضةەػر هەیە )كە

و ضوا ەدیانسا  ان ةەػیامیزەظەدی ةەهەؿذیان و زەظەدسایە  دە كانێ  هەن كە

زەظەدیانیف  دۆؿەا   و ووػىوض وڕ ەؿذییەوانان زیاضە كە زەناػ ەوە، ةەه

ػەوم  و دە تاض.. ئەغطامیەكان هاواض لەةەهەؿذییەكان زەكەن كە ووتطژڕ 

دىادان ل  ةێر.. حەظیانسەكطز ئەوانیف ةەىونایەدە ةەهەؿر ةەاڵم ةەنؼیتیان 

و كطزەوەم واكیان ةەغ نەةىو دا ة ادە ئەو ئاػذەم ئەو  نەةىو )وىنكە كاض

 ن وڕ وویان ةەالم زەظەدییەكانیـسا وەضزەتێڕ  ضة طن  كەەپازاؿذەم دێسا و 

  ە انذەضە ضیعم ػذە كاض ،اظی  ةەةەؿرڕ زەیانتی   لەداوانسا زە ێ  دىایە تیان 

و كامطم  لهىڕم زەظەدییانەوە... كەػانێكی ئەغطاةی كەػانێكی ناػیاوم 
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یفەدی دایتەدییان پێىە و ػ ةىونەدە زەظەدی ا یان ػیام زنیایان ةان سەكەن كە

پێیان زە ێ   ئەضێ دۆ ئێىە زەػەاڵدساضةىون، دە كانێكی ظەضدان  زەةی   و

ػىوز كیان نەةىو ةۆدان؟ ئەزم  ةەزەوضەوە ةىو ئەوە كىان؟ ةۆوی زازیان نەزان و

دۆدان  ةیطدان ز ذەوە كە پێذان زەودطا  ىػى امن ةن، وۆن لىودتەضظیذان زەنىانس و

وودەكانەوە! ئەوەدا ڕ و  ەؾڕ یعێ  ىػى امنە ڕ ێ ەةلەوەم  ةەتەوضەدط زەظانی

و ڕەمذاضە میطغەونییەدان زەةی  ەوە... ئا اژە ةۆ  ىػى امنان  ئەنجا ی ئەو زیس

ئەوانە ئەو  و ةەو  ىػذەكتیطانەم زەظەخ زە ێ   ئا زەكەن لەةەهەؿذسا

دىام  كەػانەةىون كە ئێىە ةەهە ىو ةەهایەكذان ػى  سم ئەكیسدان زەدىاضز كە

دەوە )وىنكە لەژ ط ئەؿكەنجەم ەنای تەوضە الناكاخ ةەالیانەوە و ةەظەیی پێیانسا

 عم لێ اون، لێیان دۆؾ ةىوە و دؼذىنیەدیە ڕ ئەوەدان دىام تەوضە  ،ئێىەزاةىون 

ةەهەؿذەكەیەوە.. پێی مەض ىون  ةفەض ىون زادڵی ةەهەؿر ة ، دەمەخ 

 ... یئاػىوزە ةژ ن هێم  ودەم لەزاهادىودان  ەدۆن.. ةڕە  اةطزوودان وڕ لە

 زەظەدییەكان لەداو حا ەدی ػەدذی دۆیان زاوا لەةەهەؿذییەكان زەكەن كە

واكە ان لەتە سا ةكەن وكە ێ  ئاو ان مطیادەن، یان ژە ە دىاضزنێكامن 

دىام تەوضە پێیتەدـیىون... ةەاڵم ئەوان  نیػمەدانە ةسەن  كە لەودۆضاك و

دىاضزنەوەم ةەهەؿذی لەكامطان  ۆضاك ولەوەاڵ یانسا زە ێ   دىام تەوضە د

 لەزنیازا تا ذەیان ةەزی   و و لىودتەضظ، كە حەضام كطزووە.. كامطانی  لهىڕ

ظەض ةەزنیا  و زی ی دىایان زەكطزە  ایەم پێكەنی  و زی ساضم زەكطز

وا ئێمەؾ ئە ڕە ئیهاملیان  هە ذە ەداةىون... قیا ەدیان هەض لەةیطنەةىو... زەم ػا

ناهێڵی  كەغ ةەهانایانەوە ةەێر، وىنكە  زەظەدسا وەلیان زەكەی  ولە زەكەی  و
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ةە  ەم  نیـانە تەضزوونیانە زەكطز كە نكىو ییان لەو هە ىو ئایادی وەحی و

 .و هە ى ؼذیان ةەێژن ػعام زیس قیا ەخ ةىون... ةا پاك و و هەةىونی دىام داك

 حم جم يل ىل مل خل  هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه ُّٱ -

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم
 رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
وادە  ةەهەؿذیەوانان  ٩٤ – ٨٣الصافا    َّ يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت

 یەكم ڕ و ژ زەكەن، یەكیان زە    ئەضێ    لەزنیازا هاو ى وود لە ناودۆیانسا كە

 ةەدەوغ و وةىونەوە زەكطز، كەهەةىو نكىو ی لەهەةىونی ڕەژم زوایی و ظی سو 

وەحی هەیە؟!  و و دىانجەوە ةە  ی زەووخ  وام دۆ ةاوەڕخ ةەپێؿە تەض ذی دیط

 ئێؼ  و دۆڵ و و ةىوی  ةەداك ةاوەڕخ ةەڕەژم زوایی هەیە؟ وام ئەتەض  طزی  و

ػی ەوە و  ىحاػەةەكطزنیان ةۆ پازاؿر وػعا طپطوػكامن پىوا، ػەضلەنىێ ةۆ لێن

ەكط ی ەوە؟! ئی جا ةەهاوزەن ە ةەهەؿذییەكانی زە    دىدىا وەضتطد  ظی سوو ز

حا ی  ةعانی  لەكى ی زەظەدسایە و ن ةعانی  زەیسەظی ەوە، داڕ لەتە مسا واوة ێ

زە     لەناوجەضتەم زەظەدسا، ئی جا ئەم هاواضم لێسەكاخ و وۆنە... زەظییەوە، وا

ف لەدـذە   ی ةیطخ ز ر لەزنیازا ویر زەووخ؟ ةەدىا قەػەم دەضی  ةىو

 ةەضیر و وەكى دۆخ ة  ةاوەڕم ةكەیر ةەاڵم ػىپاغ ةۆ دىا كەتطمتی 

ێ الةسەم دا ئاوا وەكى ئێؼذام دۆم ل  لەػەض ڕ نەیهێـر لە وهیسایەدی زام و

 .زی ساضم زی  و خ.. ػىپاغ ةۆ دىا لەػەضنیػمەدی ئیامن وەنەی

سا زە ێ   ةاؿوە ئیرت  طزن نە اوە لەناودۆیان ةەهەؿذیەوانان لەدۆؿی ئەوەم كە   

ئیورت دەواو؟ ئیورت  ئیرت كەػامن نا طی ؟ هەض ئەو  طزنەم زنیا ان ةىو، وێـذامن و
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دە ووی ػووعاو ئەؿكەنجەؿووامن ناةێوور؟! ئەم جووۆضە پطػوویاضانە ةە دۆؿووەا ییەوە 

ةە   ئیرت هە وىو ؿوذێ  دەواو ةوىو...  ەدطػوی  دۆؿیان ز  یان كە زەپطػ ، كە

ػوەضمطاظییە... ئەوە  اػوذی ئە ە ػوەضكەود  وڕ هی  ؿذێ  نە ا.. ئی جا زە ێ   ةە

 ك  ) ىػواةەقە  وڕ ةوادە كی لەػوەض ئە ە ةوكەونە پێـوت ةەدذەوەضییە، زەم ػوا

 .ك  ) ىنامەػە م یەكرتمڕ كێت

 ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىقيف ىف ُّٱ -

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى
 حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حجمث

 حم جمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ
 خم حم جم يل ىل مل خل  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جنمم خم
 – ٧٬ص   َّ ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم

وادە  ئەم ةاغ و ەزحە )لەئایەدەكانی پێـرتزا ةاػی پێؿە تەضانی دىا غلیهم  ٩٧

 دەقىاكاضان )زی ساضانی ػەضڕاػر و ةعان  كە االؼالم زەكاخ  ةیطدؼذ ەوەدانە د

پاةەنسةىوانی ؿەضع  لەڕەژم زواییسا پێـىاظییەكی ؿیاویان لێسەكط ر و 

زەدط  ە ةەهەؿذانێكەوە كە هەض لەزووضەوە  ،پازاؿذی دایتەدی زەزض  ەوە

ةۆنی ةەهەؿذیان لەزووضەوەؾ  ووزا ةۆ زەكط ذەوە )داڕ زەضواظەكانی ةەهەؿذیان لە

 ڕ ی دۆیان، كۆؿ  و ج  و زەو ە زیمەنی تـذی ةتی    كە ێر وةەػەضزا ة

و لەكەژاوەم نایاةسا  دەالضم ڕاظاوەیان ةۆ ئا ازە زەكط ر، لەػەض ػەكۆ

ةۆیان زەدط ذەوە ةەضزەػر ..  و ؿەڕاب زاوا زەكەن و جۆضەها  یىە پا سەزەنەوە و

یاوم واویان لە حەنام ؾەیطم پ واوتەؾ كە واوضەؾ و ؿەن  و حۆضم ؿۆخ و

دە ەنی الویسان،ئا  وان ، هە ىو لەیەكڕ ةۆ پیاوانی دط نا  خ وەدۆیانسا هە  ای
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ئە ەم کە ةۆدان ةاػسەکط ر ةە ێ ی دىام تەوضەیە کە پێذانسەزاخ کە لەڕەژە 

هی   ةەضزەوا ە و ئە ە ةۆ دەقىاكاضانە.. كە ،ان پێسەةەدـێریذهە ىو زواییسا 

و ػ ىوض  خ... ئە ام ةۆ ػذە كاضنەكە سەكا ناظونیػمەدێكی نەكۆدایی ز ر و

ان ئەوە زەظەخ واوەڕ یانە، واضەنىوػێكی ئیج اض دطاپیان زەةێر، زەدط  ە   ةەظ 

 ژان و یان... ةاەو ػەكۆم حەوانەو  زەظەدەوە، ئاتطم زەظەخ زەةێذە كەژاوە

ئاوم زنیا، ئاوم  اةی ةەهەؿر وڕ لەجێی ؿە و ناػۆض ةەێژن، ةا ئەؿكەنجە

و ئاوم  لەجێی ؿەڕاب و هەن ىی  وؿیط نسا ةكط ر، ةاكىاڵوم جۆؾ ةەتەضوویا

لەجەػذەم ژ ط  و دى  اویان ةەتەضووزا ةكط ر كە ظوداو ةەهەؿر كێم و

دىاضزنەوەكانی دطیـیان هەض لەم  دۆضاك و   .. ةاڕ ئەؿكەنجەم زەظەدییان زەوۆ 

 و زەظەخ ػەوە زەكط   و كە پۆل پۆل ةەضە لەهەض جۆض   جىودێ  جا ،جۆضانەة 

و لەزوام ػەضەكە زنیاییەكەیانەوە زەة ..  یانە پێـذۆزەزض  ، هەض پۆلەڕػىا

 ةەػەضانیان زەودط ر ئەوەدا كۆ ە ێ  لەؿى  كەودىوانی زنیام دۆدانذان وا

ةەدۆدان ةىون! زە ێ    ػەض ةەزواوە، پێـىاظیان لێتكەن! ػەویان لێتكەن، دۆ

ة  هە ىویان هەض هەضوی  ا زەكەن لێیان  زەم ػاڕ ػەویان ل  نەةێر )دەةە

زەو ە ناو ئاتطەكەیەوە... ؿى  كەودىوەكانیان زە ێ  ػەو  ئەهلی زەظەد  و

لەدۆدان نەةێر، ئێىە داوانتاضم ڕاػذەقی ەن، ئێىە ئێمەدان دىوؾ كطز.. ئێىە 

جىان كطزی   هە ى ؼذی  كىمطدان ال و ةعاوخ و و ةەضنا ە ض تاظ )زیسودێڕوانی  و

 ... ةەڕاػذی ةڕیاض كی ییاض انسا لەتە ذان ةمطیىدان زای ... ئێمەؾ ةڕ و

دطاپامنسا... ئی جا زە ێ   دىایەتیان، دىام پەضوەضزتاض ان )!  هەض كەػێكیان 
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و ئاظاضم زووةەضاةەض كە... لەم  ةێسی یامن ةىو دىایە ػعا هۆكاضم تى ڕایی و

 .ةسە زەظەدەزا زوو ئەوەنسەم ئێمەم ئەؿكەنجە

ؿووى  كەودىوانیان لەیەك جووێ ەم  ... ػووەضان وكامطەكووان لەو حا ەدەیانووسان   

ن ةوعان  كەػوێكی ڕ غىظضم كەػیان قتىوڵ نەةىوە، ئی جوا وواوزەتێ زەظەدسان و

لەوانەم زەیان اػی  لەزنیازا ةەضواو ناكەو ور .. لێكسەپطػو   ئەضێ  ان ىػى امنی

تەلۆض وووان زەظانوووی ،  نەظان و و كەػوووانێ  هەةوووىون لەزنیوووازا ئوووێمە ةەالزەض

 ی پیوواودطاپ ، ةووۆوی كەػوویان نوواةی ی ؟ ) ەةەػووذیان  ىػووى امنەوا انووسەظان

زا اوەكووانی زنیووایە  كووىان ئەوانەم تا ذە ووان پێووسەكطزن و زە ووانكطزنە  ووازەم 

 پێكەنی ؟ ئێمە نایانتی ی ، یان لەةەض واونە اون؟ مـقیاخ و القطد  و

وزەزەن لەواقیػوسا ضو  و وەاڵ انە حەقویقەد  و و پطػیاض  ىناقەؿە ئەم حا ەخ و   

و هە ى ؼووذی  ئوواوا زیووس –ئەهلووی زەظەدوو   كە–ئەتەض وووی كووامطانی ػووەضكەؾ 

 .زوژ  ساضییانەیان ةەضا تەض تطدۆدەةەض

 جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب ُّٱ -

 جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ

 ىل مل خل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف

 – ٪٧ر  غاف َّ يه  ىه مه جه ين ىن من خنحن جن يمىم  مم خمحم جم يل

 و  ىػذەظغەمی ؿى  كەودىویان لەیەك جێ ام زەظەدسان و  ىػذەكتەض )وا ٨٣

ە قؼەیانە كەك  ةەضپطػە لەم واضەنىوػەیان  وادە  هەض زووال لەئاتطم ڕ ؿە

ە دۆ ةەظلعانەكانی زنیایان زە ێ   ض زەظەدسا  ىناقەؿەیانە  الواظەكان ةەزەػەاڵدسا

هەو ێكامن  ی ، زەةەضتطییەكامن لێتكەن ودۆ ئێمە لەزنیازا ؿى  كەودىوم ئێىەةىو
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ئەوانەؾ كە زەػەاڵدساضم  .ةۆ ةسەن و ةەؿێكامن لەم ئاتطەم زەظەخ لەػەض الزەن

لىودتەضظ ) ىػذەكتیط  ةىون زە ێ   جا دۆ ئێمەؾ وەكى ئێىەی ، هەضوای  

ةۆ ئێىەم ةكەی ... هە ىو ؿذێ   لەزەظەدسا و هیەامن ةۆدۆ ان پێ اكط ر دا

 ىػى امنان  ،ە، دىام تەوضە زاوەضم نێىان ةەنسەكانی كطزووەكۆدایی هادىو 

وئێىەم كامطیف دطاوی ەدە ئەم زەظەدەوە...  دطاونەدە ةەهەؿذەوە و ئێمە 

دادیفەوە پێیان زەمەض ىون  ةاؿە لەزنیازا  ػەضپەضؿذیاضانی زەظەخ ةەدەوغ و

 و ةە  ە ونێطضاوانی دىادان ةۆ نەهاخ؟ زە ێ   ةەزیی.. زەمەض ىون   ەتەض هە ى 

ئە ان  وون نەكطزەوە؟ زە ێ   ةەزیی.. جاڕ نیـانەیەكی پێؿە تەض ذیان ةۆدان 

  ەوە... زوغا ةكەن... دىام تەوضەؾ ڕ زەمەض ىون  زەم ةاؿە، لەدىام تەوضە ةنا 

ا ڕ قیا ەدسا هەض تى  ةڕیاضیساوەكە )زوغام كامطان وەكى نەةىونێذی  .. لەزنیا و

 .زە ێ  ەوە

  خك حك جك مق حق مف خفحف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱ -

  هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك

  ىه مه جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل

  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 ٦٦ - ٦٤سرررررررر بأأ   َّ زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئىئ نئ مئ

وادە  ئەتەض ػوووذە كاضانی كوووامط زەةی یووور كە ڕػوووىایانە الم دوووىام تەوضە 

ەقؼووووەزان، ڕ و ؿە ، لەتەڵ ؿووووى  كەودىوەكانیان لە ىناقەؿووووەوەػووووذێرناون

الواظ و ة  زەػەاڵخ ) ىػوذەظغەن  كطاةوىون ةەػوەضەكە  ؿى  كەودىوەكان ك

و لوووىودتەضظ ) ىػوووذەكتیط ەكان زە وووێ   ئەتەض ئێوووىە ئێمەدوووان  زەػوووەاڵدساض
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انەكطزایە، ئەتەض ئێووىە ض  ووام  ىػووى امنێذیذان لووێامن نەتطدتووا، ئووێمەؾ ڕ تووى 

زی ساضیامن زەكطز، ةەاڵم ئێىە نەدانهێـوذی ،  ىػوذەكتیطەكان  زەةىوی  و نام ىػى 

ةەالواظ كطاوەكان زە ێ   وام ئێمە هۆكواضم كامطةىونذوان ةوىوی ؟ ئوێمە ض  ا وان 

نەزان كە هیووسایەدی دووىایی وەضتووطن؟ نووا، نەدێووط، ئێووىە دۆدووان نەدانسەویؼوور 

... الواظكطاوەكووان  ىػووى امن ةوون، دۆدووان نەدانسەویؼوور ةەزیوو ەكەوە پاةەنووسة 

و ڕەژ  وەاڵ ی دۆةەظلعانە زەػەاڵدساضەكانی زنیایان زەزەنەوە كە ةە   ئێىە ؿوەو

 ،نەهێڵ  زەن ی زی ساضەكاوان ة اد  پالنسانان ةىون كە دەضیكی وەواؿەكاضم و

ئێووىە زەدانىیؼوور ئووێمە كووامط ةووی ، زەدانەویؼوور لەةاوەڕهێ ووان ةەدووىام تەوضە 

 ؿذیرتدان ل  كطزةىوی ە دىا )مەلؼوەمە زاة ێ ، ئێىە هاوةەؿی ةۆ زووضكەوی ەوە و

هە وووووىو  ،و هەوەغ و...  نەدەوە و نیـوووووذامن و ةووووور و هەوا و ظانؼووووور و

و هە ى ؼووذی وا  ةووۆوی زیووس ن، حەتەخ زەكێـوو  كەڕ پەؿوویامنتىونەوە زەضزەةوو

نەزضاوە!  ػوعا كامطانەیان تطدەةەض؟ هەض یەكەیان زەیەو ر وا دۆم نیـوانساخ كە

و لەژان و ناػووۆضزان.. هە ىویووان وووىنكە كووامط ةووىون، كۆدیووان ةەاڵم هە ووى 

و ڕەمذاضم زنیوایی دۆیوان وەضزەتوطنەوە..  ظنجیطةەنسن.. ػعام زیس لەتەضزنسایە و

 !قاةیلە پازاؿر ةسض  ەوە؟

 حي جي يهىه مه جه ين ىن منخن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

 يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي
 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب
ئێىەؾ  وادە  ةەم كامطانەم ػەضزە ی جەناةیـر زەودط ر كە ٦٬ - ٦٫الأعرا    َّ

و  ةە ە ضیعم ئەو دە كە كامطانەم لەئى مەدانی پێف ئێىەزا هە ان زیس

زوژ  كاضانەیان زژم وەحی دىایی تطدەةەض.. ئێىەؾ هەض  هە ى ؼذی كىمطیان و
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هەض زەةێر ةە ە  ضەنىوػذان زەظەدە ووا -ج ۆكە   طەڤ و - وەكى ئەوان

ناوییەوە... جاهەض كۆ ە ە كامط   زەدط  ە زەظەدەوە تلەیی و تاظانسە ةەضا تەض 

تىایە ئەوان  ایەم تى ڕایی  ن، كەڕ نەوەم ضاةىضزووم دۆیان وكامطانی دطزەضزەة

ئە انتىون دا ئەو كادەم هە ىو كۆ ەڵ ةەكۆ ەڵ ةەزوام یەكسا زەو ە زەظەدەوە 

ئەوانەم زوادط )ؿى  كەودىوە  ،و دۆ ەدتاضكطزنی یەكرتم ەقؼەڕ نە ؿەزەكەو 

 ىػذەظغەمەكان  زەضةاضەم ئەوانەم پێف دۆیان ) ىػذەكتیطەكان  زە ێ   

و نەیانهێـر زیسوڕ ی  اكطزڕ ئەوانە ةىون كە ئێمەیان تى  دىایە تیان، ئا

ىام تەوضە دىایە زوو ةەضاةەض ئەؿكەنجەیان ةسە، د زی ەكەم دۆ ة طی ە ةەض، ػا

ػعام زووةەضا تەض ةۆ هەض زووالدانە، ةەاڵم ئێىە ئاتادان  زەمەض ىێ  ئەؿكەنجە و

و ئەؿكەنجەم یەكرتم نییە... ئەوانەم پێـرتیف ةەوانەم زوام دۆیان  لەػعا

لەزنیازا  واكەدان لەتەڵ ئێمەزا نەكطزووە كە زە ێ   دۆ ئێىە پیاوەدی و

 ! دۆؿذان ةەضژەوەنسم دۆدان ةەقؼەدان زەكطزی ؿى  كەودىو ان ةىون و

 ی.. كەواةىو ئەو ئەؿكەنجەیەم دۆدان ةیلەؿى  كەود ی زیسوڕ ی ئێمەزا زە

و هە ى ؼذی دۆدان دىوؿذان ةىوە... )ئاوا هەض  ةەێژن كە ػەڕەنجا ی زیس

 . ا لەالیەكەم دطیان زەكاخڕ الیەكیان دەةە

 لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث  مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّٱ -

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك
 مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي
وادە   ٪٤٩ – ٤٩٨البقر    َّ  حض جض مص خص حص مس خسحس جس مخ  جخ مح جح مجحج

 هاوةەؿیان لەدۆؿەویؼذی و كادێ  ئەو كەػانەم ػذە یان كطزووە )ةەوەم كە

ەضزا زەزض ر نساز  ةۆ دىام تەوضە زاناوە  ػعام ڕەژم زواییان ةەػ ەظنێذیسا )ال 
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زەػەاڵخ و الواظن..  ناػۆضم زەظەخ زەوێژن، زەظان  وەنس ة  ئەؿكەنجە و و

و زەػەاڵدێ  هەیە هەض هی دىام تەوضەیە.. زەػەاڵدی ة   هەضوی هێع زەظان  كە

دىام تەوضەؾ داوەن ػعام ةەژانە... ئەتەض  ،ة  و  ەیە ػ ىوض هی دىام داك و

دىام تەوضە داوەنی هێعم ة   ةىوایە كەئەم ػذە كاضانە لەزنیازا هۆؿیان لەوە

و هاوةەؿیان ةۆ  و زەػەاڵدی ڕەها و ػیفەدی ة  و  ەیە، ئەقڵیان پێسەؿكا ػ ىوض

 پاك زانەزەنا، ةەاڵم جاض   هە ى ؼذەیەكی ژیطانەیان نەكطز.. دا و دىام داك

و هەض  ە قؼەیانەڕ لەناو دۆیانسا ؿە تەیـذ ە ئەم واضەنىوػە... ئێؼذاؾ وا

ئەؿكەنجەم  ئەوم دطیان دۆ ەدتاض زەكطز... كادێ  ػعام دىایی ویەكەیان 

هی  پەیىەنسیەكی زنیایان پێكەوە نا ێ ێر )وەكى  زەظەخ ةەواقیػی زەةی   و

 ،زەكاخ لەویرتیان اڕ حعةایەدی  جا هەضیەكەیان دەةە دع ایەدی و

ؿى  كەودىوەكان زە ێ   ئاخ ئەتەض زەضمەدێكی دط ان ةۆ زەتىنجاو هەلێكی 

ێ ی .. دا ةەئاؿكطا ةڵێی  یةەض ذی دۆ ان لەو ةەضپطػانە ضاتە ەدؼا داڕ ان ةۆ زەدط 

الیەن یطییان ناكەی ، وىنكە ئەوان ئاوا لەقیا ەدسا  ئێمە لەتە یانسا نی  و

دەحە ىولی ةەضپطػێذیامن ناكەن! ئاوا دىام تەوضە  ایان لێكطزووی  وڕ دەةە

زازیـییان نازاخ، وىنكە  پەؿیامنتىونەوە، كە زەیانذادە حەتەخ كێـان و

 .زەضەوە ةەهی  كلۆجێ  لێی نایەنە لەزەظەدسا ةەنە طم زە ێ  ەوە و
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   ابیس چ:ارەم

 و ی بۆ ڕۆژی  واییو مامۆس تا مَو  و ش یاكریی  ید

.. الەضواضج اإلػوال یحهللا  نا یلكەیەكی ةەنواوم )  ا ۆػذا  ەوزووزم )ضحمە   

و   انوواڕ ەض ڕەژم قیووا ەدە، پووةەؿووێكی لەػوو هووا  نىوػوویىوە كەئ ػؼووها و تاز

ؿویكاضەكانی ئەو  ةەػىوزە، پێم ةاؿتىو ئەم ةاػەم زوایی ةوۆ زیوسوڕاوةۆوىون و

 :دەضدان ةكەی .. ئەو زەمەض ىێ

 :دوایی بەڕ ژی  باوەڕ

ةوۆیە پێـوی وودوطاوە ژیوانی  ، ەةەػر لەڕەژم زوایی ژیوانەوەم زوام  وطزنە   

ەیەكوی قىضئانوسا ةاػوێكی ڕ ە الپەزوایی و ڕەژم زوایی،  ا ی زوایی.. زەتومەنە ل

وەنسی  جاض جەدور لەحوا ەخ  نەهادتێر، وىنكە قىضئان ةەضزەوام ةاػی زەكاخ و

جووا ةە  ،هەػووذسا ةەەػوونێر  ووژزان و و زڵ و ػوویفەدێكی زەكووادەوە دووا لەهووعض و

 یوان حویكمەخ و ،ةاػكطزنی تـذی ةێر، یوان ةەةە و ە لەػوەض هێ وانەوەم ةێور

ام لو  ز  یواةىونی كطزةێور... ةەضزەوام دەئكیوس یوان زاو  ،تطن ی ةیطدؼوذتێذەوە

اؿوكاویف زەمەض وىێ كە ڕ و  لەػەضحەمتێذی هواد ی ڕەژم زەكوادەوە و ئاؿوكطا

زەةێر، ڕەن  ةەدەػاض زەةێر، هی  كطزەوەیەكوی لو   ئەوم نكىو ی لێتكاخ كامط

 .ظیانی تەوضەؾ  ەحطوو تىونە لەػەضمطاظم قیا ەخ ،قتىوڵ ناكط ر

وادە  ئەو كەػوانەم  ٪٤٧الأعرا    َّ مئ  ميزي ري ٰى  ين ىن نن من ُّٱ -

پێیووان واةووىو كە  ةە وو ەم ئایەدەكووانی ئێمەیووان ةەزضەدؼووذەوە و نیـووانە و كە
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و كطزەوەكانیوان  ظی سوو كطزنەوەم ڕەژم زوایی ڕاػر نییە، ئەوانە هە وىو كواض

 .پىووەڵ ةۆدەوە

تەوضە وادە  ئەو كەػانە كە زیساضم دوىام  ٦٤الأهعرام   َّ ٰى  ىثنث مث زث رث يت ىت ُّٱ -

 .)ظی سووكطزنەوەم ڕەژم قیا ەخ یان ةەزضەزەدؼذەوە ظەضەض ەنسةىون

ةاػكطزنی ڕەژم زوایی ةەم ؿێىە ةەضمطاوانەم كە لەقىضئانسا هادىوە، تطن ێذوی    

 و وەػوووب و ووووىنكە ئەم پێ اػوووە ،ئەم كێـوووەیە و كووواضی ەض ذی زەػوووەملێ ێر

وەاڵ وی ئەو هە وىو لەقىضئانسا هوادىون، لەڕاػوذیسا  ػیفەدانەم ڕەژم زوایی كە

ز  .. ةۆیە زەؿوێر ةڵێوی   ظیه ی  طەتساةە پطػیاضە ػەضەدایی و توؿذیانەن كە 

 . نوەاڵ ی پطػیاضە توؿذییەكا
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 بڕگَی یَكَم  

ێياهَ بَڕۆژی  وایی  :پارسَىگی ژایین اتك:كۆی مرۆڤ بَابوەُڕ

 :مر   صروعتییەكانی پرصیارە یەكەم: داڵی

دەمەخ زەكواخ وەك لەدۆؿوی، هەػور  دەم وهە ىو كەػێ  ظیادط هەػور ةە   

ئە ە ئاػواییە  ،هەةوىونی كوى طەوەضم ظیوادط زەكواخ وەك لەنویػمەخ و ةەئاظاض و

وووىنكە توؿووذی  ووطەڤ دووۆم وایە... وووىنكە هەضؿووذێ  ظوودووط هەػوور و 

ژیوطم  هەػذەوەضەكانی دىوؿی ػەز ە )ؿۆك  ةكاخ ظیوادط ةیوطم زەهەژ  ێور و

 ەى ؿذێكامن زەػر زەكەو ور ناپطػوی  لەكى و كەزەدادە كاض... ناةی یر ظەض جاض 

هاخ؟ وۆن هاخ؟ ةۆوی هاخ؟ داكەم ال وان زە ێ ێوذەوە؟ ةەاڵم كادێو  ؿوذێكامن 

قوا ەیەكی ةیوطهەژ   زەیوان  ظوو دەمەدی لێوسەدۆی  و لەزەػر زەوێر، ظەض و

زەووضوژ  ێذەوە كە ةۆوی لەزەػوذامن ووىو؟ ووۆن  جاض ئەم جۆضە پطػیاضانە ان ال

تەیـوذە زەػوذی كو  ؟  ەزەػذی كطزی ەوە؟ ووی لو  ةەػوەض هواخ ومەودا؟ ك  ل

زەةێر ئێؼوذا ووۆن ةێور؟ دوۆ ةڵێیور زەػوذامن ةكەو وذەوە؟ لەم ڕوانو ەوەیە كە 

ئەوەنسە پطػیاض زەضةاضەم لەزایكتىونێ  ناووضوژ  ی  ةەقەزەض ئەوەنسەم پطػویاض 

وای ...  طزنیف  زەضةاضەم  طزنی كەػێ  زەووضوژ  ی .. زەضةاضەم دىزم ژیان و

وۆن هاخ؟ ةەاڵم پطػیاضم ظەض زەكەیو  زەضةواضەم  ژیان وییە و ظەض ناپطػی  كە

مام زەكەی ەوە هەنوس   پطػویاضم )وجوىز  هەض  زوام  طزن.. ةێ ى ان كە  طزن و

 زەپطػی  ئەم جیهانە وییە؟ ئەم ژیانە ووۆن زەػوذی پێكوطز؟ كو  هێ وایە ،زەكەی 

كە ێوو   ،ەنڕ ۆضە پطػوویاضانەزا زەكووایەوە؟ ةەاڵم كەم كەغ ظەض ةەزوام ئەم جوو
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قواڵ  و داوەن زیسومیكطم قىوڵ ةەزوام وەاڵ ەكانیانوسا زەڕەن و دە كی ةیط ەنس

نەدى  وسەواضان  و قىوڵ زەة ەوە دێیانسا.. ةەاڵم  وطزن هە وىو كەػوێ  ةیط ەنوس و

و ژەهط كی دا ی زەةی   ئەتەض ووی  ةیطم لێسەكەنەوە، وىنكە هە ىویان ةەكێـە

 طزنی كەػوێكی نعیو  لەڕووزاو كوی ز وذەظ   یوان ئاػواییسا  نەؿیانەێـذىوە!

ووىنكە زەةی ێور ئەو كەػوانە ئیورت نواةیرن  ەوە، جوىزایی  ،رێژ  ضوظەضؿر زەو 

 و و هەژاض، پیاو و ژن، ةەهێوع ةەىوك زەو ە ەنس كۆداییە.. پاؿان زەةی   تەوضە و

ەهوا دەم ض و وۆنیەدییەكانی  وطزن جۆ  و ؿێىاظ الخ هە ىو زە طن... ظەضم هۆكاض

پەژاضە لەنادی هە ىوانسا زضوػر زەكاخ، پاؿان هە ىو كەػوێ  زەدوادە ژ وط  و

زەةو  دێیوسا مبط ور..  هەػذی ئەوەوە كە ئە یف ڕەژ كی وام ةەػەضزا ز ور كە

ێ، ةۆیە ئە یف هەض زەة   لی ةۆ ڕ  وىنكە ز  یایە هە ىو ظی سوویەك  طزنی ز ذە

ەةێر كە ئەم زیمەنانەم  طزنوی ئەم  ەض  زض ژكاخ.. لەوانەیە لەزنیازا كەػێ  ن

و وەاڵ ی دوۆم  ئەم  پطػیاض نەیهێ ێذە ػەض ئەو لە الوالیەوە پـێىم نەكاخ و و

 طزنە دۆم وییە؟ زوام ڕە  زەضوىونی ئەم كەػەم، ةۆ كىێ وىو؟ ووی لەپـور 

 !ؿذە؟ ئەم هە ىو  طزنەوەیە؟ ئایا هیەی ةەزوازا ز ر یان  طزن دۆم كۆدا

و  ەؿوۆكی ةێور یوان ضەؿو تیطڕ  ذی  هە ىو كەػێ  غەوام وئەم پطػیاضانە تـ   

لەدە كی دط... جىدیاض كی نەدى  وسەواضیف  ،زەپطػێر.. لەدۆم ةیط ەنسةێر هەض

زەپطػو ، ئە ە جوو ە  و ظانایوانیف هەض ئوواواڕ پؼوونۆ  مەیلەػوىون و زەپطػوێر و

ەؿوو تیطم هەض وەنووس   ةێوور ڕ  هەض یەكێوو  ئاػووذی دى  ووسەواضم و لەوەم كە

طم دایتەدی لەنادی دۆیسا ةۆ زضوػر زەةێر... هە ىو كەػوێ   وازام پطػیاضم د



 

395 

ووةووىونەوەم هەض زژواضییەكووسا ڕ ووةەڕ ژیطیووی ػوواؾە ظیووادط زەپطػووێر، لەتەڵ 

 .!و ظیاز زەكەن پطػیاضەكانی زەووضوژ  ەوە

هەض ػادێكی ڕەنجێكی دێوسا  ػەض كە ن زەیتەی ەامئەم ژیانە كىضدەم هەض یەكێك   

كی دێسا ئەنجا سضاوە، دەنانەخ ئەو ػوادانەؾ كە پێیانوسە ێی  دطاوە، ةعاودێڕ ةەتە

 ئەوەم پێیسە ێی  كادی زەػوذتەدا ی و ،تەود  و وەػذان، لەڕاػذییسا هەضةعاود 

وظەیان دێوسا زەدط ذەكواض.. هەض و ةێكاضم، لەحەقیقەدسا كاضكطزنیان دێسا زەكط ر، 

ەضن كوطزووە، یەكێ  لەم كاضانەؾ كاضةەػەضزاكەودىویەكی زەو ر، ووظەخ ػو

ەنووجەكە ڕ  و وووىنكە ووظە ،دؼووذىوە حەمتەن لەڕەمذاض كووساةىوەڕ ڕەنجوور ةەتە

پێـوووەكی  ةوووۆ هووواد ەزیی ئەنجا ێووو .. هە وووىو ڕەمذاض ووو  ةەضهە ە، هە وووىو 

یووان دووطا ؟ حەمتەن زەةێوور ڕەنجووی  ووواكە ةەضهە ێكوویف حووىكمێكی هەیە كە

 ەنجووی دطاپەكوواضیف ةەضهە ووی دطاپووی لوو ڕ ووواكیف ةەضهە ووی ووواكی هەةێوور 

ةەواك ا دوطا  نواتاون  ةەضهە انە كە ئ  دۆ هەض زەةێر ئەم ڕەن  و ،ةكەو ذەوە

ػعایان هەةێر... ةەاڵم ئایا ئێمە لەم ژیانی زنیایە انسا پازاؿوذی ڕەنجوی  پازاؿر و

ةەضهە ە واكەكەم وەضزەتطی ؟ ئایا ػعام ڕەنجە دطاپەكاوان ةوۆ ةەضهە ە  واك و

 ةەزكاضییەكاوان وەضزەتطی ؟

ةەزكواض هە وىو دە ەنوی  ماػو ، ػەضػوەضم و ێ وڕ ایەكی  ىنەەضیب، ال كاةط    

ةەؿووێىەم  مو ڕەنجوی ةەز ػوعام هەنووس   ڕەمذواض ،لەدطاپەكاضیوسا ةەػوەضزەةاخ

ةەاڵم ػووەزان و هەظاضان ڕەمذوواضم  ،و ئوواظاض وەضزەتط وور كێـووە نەدۆؿووكەود  و

ؿووی ژیانەكە ةەزم دووطم هەیە كە هووی  ػووعایەكی لەةەضا تەضیووسا وەضنەتطدووىوە و
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كەغ پێوی  هەضوا ةطزەدەػەض... ةوۆ ووىونە هەظاضان دواوانی ةەنهێ وی كوطزووە و

م هەضوا زەظانو  پیاووواكە! ض ػەیط ئەوەیە كە ػەزان كەػی زەوضەوةە ،نەظانیىوە

وىنكە حەقیقەدی ڕەمذاضەكانی ناظان ، كەػیف نییە پەم ةەهە وىو ڕەمذاضەكوانی 

زیتێوور ةەاڵم ئەو  زم لێووىەةطزةێوور، ئەتەض هەنووس   كەغ هەنووس كی ڕەمذوواضم ةە

ناناػووێر كە ئەم ؾەزضم لێكووطزووە، ةیـی اػووێر نادىانێوور  ووامی ةووۆ  كەػووە

ئەویان لەوالوە ةەؾەزضلێكطاوم  و  وەضتط ذەوە.. ئە یان لە الوە زەضةاظ زەةێر و

واخ ئایوا زەؿوێر ئەم ؾەزضكواضە هەضوا ڕ زەنێر! ئەتەض ژیانی كۆ ە  ەیەك ئاوا ة

دەمەخ ةذوۆن ةو   ەض و ؾەزضلێكطاوانیف ػەةط ة طن وةەؾەزضكطزن ژیان ةتادە ػ

 ەؾووسوض ذی ئەویووان  ئەوەم ئەنجا ێكیووان هەةێوور؟ ةاؿووە كەم ؾەزضم ئەم و

ئە ە ووووىونەیەكی ظەض ةەوووىوكە ةەنیؼوووتەخ هەظاضان هەظاض  ؟كۆدوووایی ز ووور

ڕەمذوواضەوە كە كەػووێ  زەیكوواخ! )هەض كەػووێ   لیۆنێوو  ڕەمذوواض ة ى  ێوور، 

  لیواض ڕەمذواض زەنوى   ؟ وواكە ةو  پازاؿور و لێىن وزانیـذىانی ؿاض   وەنس  

 . واخ؟ڕ دطاپە ة  ػعا زەةێر ة

پیاوواكووانە  ەوؿووذتەضظ زەناػووی  كەڕ  هەضیەكە ووان وەنووسەها كەػووی ز نوواك و   

ەیـونت، ئایوا هەض ڕ  ڕەمذاضیان زەكطز، لەهە وىو دە ەنیانوسا هەض واكەكواضةىون و

ئە ە جوو ە لەوەم  ،دەواووا ووطزن و ةوو  پازاؿووذی واكەیووان ػووەضیان نووایەوە و 

دە كیووان  دە كووانێكی ناحەظیووان كطزەوەواكەكانیووان ةەدووطاپە ناػووانسوون و

وەواؿەكطزووە ةەضا تەضیان ! ئایا ئەم هە ىو ڕەمذاضە وواكە هەضوا ةەهەزەضووىو؟ 

ویژزانوی دۆیوان ئاػوىوزە  ئایا زەؿێر ةىدط ر پازاؿذەكەیان ئەوەةىوە كە ظە یطو
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اض تەلووێكە زەضةوواضەم ڕەمذوواضم كەػووێ ... ئەزم دەواو! ئە ە پطػووی كووطزووە و

 یەدی وی؟اژیانی نەوەكانی  طەت زەضةاضەم هە ىو جیهان و

ز وذە  -ةەهە وىو نەوەكوانیەوە  -پطػیاضم دط زەضةاضەم واضەنىوػی  طەتوایەدی   

و دوىدم و  پێـەوە.. واضەنىوػی ئەم هە ىو دە كە وی زەةێر؟ ئەم هە وىو جوۆض

وییووان لوو  ةەػووەض ز وور؟ هە ووىو زەةی ووی   نەاتیانووةوو   ضەتەظم تیووانلەةەضان و

جێیوان، زضەدور و زاضػوذان  ز  ە دە كانێ  زە طن، دە كانێكی دط لەزایكسەة  و

 زضەدر وزاضػذانی دط ز ذە جێیان، هە ىو جۆض كی تیانلەةەضان زە طن و زە طن و

ةەضزەوا ە.. كو   ز وذەوە ؿوى  یان! ظنجیطەیەكوی  وطزن و ژیوانە و لەهە ان جوۆض

 زەوا ی زاوەدو ؟ ئەم ظنجیوطەیە هەضوا زەڕواخ ؟ هەض ئوا قەم لو  زەپؼوێر وةەض 

ئا قەم نى ی ةۆ زضوػر زەةێذەوە ة  ئەوەم ظنجیطەكە كۆدوایی پو  ةێور؟! ئەزم 

ئەم هە وىو  ،ە؟ ئەم ئواوە؟ ئەم هە وىو هێوعە توؿوذییەیوناكیڕو ئەم هەوایە؟ ئەم 

ز  ێوذەةەض، پاؿوان ةەضهە وی پو   م زەداخ وڕ ووظەیەم كاضتەم تەضزوون ةەتە

ژیان.. ئایوا ئە وانە  پێكانەم تەضزوون وو    ڕ و یاػا  ڕ ؼا نەظم و ئەم ػیؼذم و

خ؟ كۆدوایی نوایەن؟ ەنای انكاضییان ةەػەضزاڕ هە ىو نە طن؟ هەضوا زەة  و هی  تۆ 

ػووەضەدام هەةێوور  )هە ووىو ؿووذێ  كە ؟ ەتەض دە ەنێكووی زیاضیكطاویووان نیوویە

ن زەؿێر ئەم )وجىز ە ةەضمەضاوانە ةەو هە ىو ئیرت وۆ  ،حەمتەن كۆداییـی هەیە 

 خ؟ەپێكهادانەوە ػەضەدایان هەةىوةێر و كۆداییان نەی

ئیؼالم ئەم كێـە ئا ۆظەم واضەػەضكطزووە... لەحەقیقەدسا ةاوەڕةىون ةەهەةىون    

ەكانی ئەم ةىاضەن.. ةەاڵم پوێف ڕ هاد ی ڕەژم زوایی وەاڵ ی هە ىو وپطػیاضە و و
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وە كە وووۆن ئیؼووالم وەاڵ ووی ئەم هە ووىو پطػوویاضانەم ئەوەم ةێیوو ە ػووەض ئە

 طەتایەدی وۆن  وایە ةعانی   طەڤ و لەةاوەڕهێ ان ةەقیا ەدسا كۆكطزەدەوە، ةاؿرت

ازەیەك ڕ و ڕاػوذە! ئایوا دوا چ  قەناغەدیان ةەدۆیان كطزووە كە وەاڵ ی دطیان پێویە

ن ةەڕەژم ازەیەكویف ڕاػوذە؟ یوان هەض هەاڵدو ە لەةاوەڕهێ واڕ چ  ئەوە وەاڵ ە؟ دوا

 !زوایی؟

 ڕ ژی  هەبوونی دەربارەی مر   صاوی كەییەكەی نكووڵییە دووەم: داڵی

 :دوایی

 وطزنیف  ،هەنس   كەغ زە ێ   ژیان هەض ئە ەیە كە ئێؼوذا لەزنیوازا زەةیرن ور   

ئواژەڵ  و نە انە، هی  جۆضە ژیانێكی دطم ةەزوازا نایاخ، نەژیانی  وطەڤ و كۆدایە

هووۆؾ،  و نەڕە ، نەهەػوور و ەضانی دووط، نەجەػووذەظی ووسەو  نەژیووانی ضووەك و و

 :هیەیان نا ێ   ،و ئەنجام نەهۆكاض نەةەضهەم و

وادە  ئەوانە زە ێ   هەض ووی هەیە  ٦٨ادلذران   َّ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس ُّٱ -

دەواو.. دوووۆ ظی وووسوو  یەك  وووطزنە، هەض ئە ەیە كە زەیەێوووژی  و و نیووویە، هەض

 ! ەوەةیناكط ی ەوە ػەضلەنىێ ةەو 

وادە  وودیووان هەض وووی  ٥٧اجلاثیرر    َّ مت  نئمئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ -

زە وطی ، ئەوم زەؿوامنفەودێ ێر  نییە، هەض ئەم ژیانەم زنیا انە، زەژیو  و هەیە و

 .كاضەػادەكانێذی ظە ان و

زەؿووڵێ  ئەم كوواضتە كوواضی ەضەم تەضزوون كە ئووێمەؾ دێیووسا زەژیوو  وەكووى    

و  لەكوواض اهەدووایی ةەنە ووطم زە ێ ێووذەوە وئەةەزم هەد  ەكی ەیەكووی ئەظەلووی و
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 قوایم و نە انی نییە، ئەوەنوسەؾ  ەحوكەم و ةەضهە ی دۆم ةەضزەوا ە، كۆدایی و

 .دۆم دۆم نى سەكادەوە ةەهێعە زضظم دێ اكەو ر، الواظ ناةێر، الػەن  ناةێر و

یوان ڕئەو كەػانەم كە ئاوا زە وێ  لەةەض ئەوە وانوا ێ  كە ةە و ەم ظانؼوذی ة ت   

زەظانوو  كە زوام  ووطزن هووی  ؿووذێكی دووط نیوویە،  و دەئكیووسن و ػووذەوەیەةەزە

 جێ یطیوان نیویە كە ئەم كواضتە تەضزوونویە هە یـوەییە و ظانیاضییەكی ڕاػر و

 و نە انی نیویە.. ةە  ەیوان نیویە، ةەاڵم ئیػذیامزیوان كوطزەدە ػوەض هەػور و كۆدا

ووىنكە هەػور  نڕ ةۆیە ئەم ةۆ وىونەؾ زەضزەة ،ةیطكطزنەوەم دۆیان ػەضنجسان و

 –وەكووى زە ووێ   –ةە هووی  ؿووذێكی زوام  ووطزن نوواكەن و ةەووواوم دۆؿوویان 

نەكطزووان ةەؿوذێ   الػەنكتىونی ػیؼوذمی تـوذی نواةی  .. ةەاڵم ئایوا هەػور

 ةە  ەم نەةىونێذی؟

دۆ زەدىانی  نكى ی لەهەةىونی ؿوذێ  ةكەیو      و ئەتەض ئە ە پێىەضةێر، دۆ   

زەػذلێسانی هەػذامن پێ ەكطزووە... جوا كە واةوىو هێـذا ةەواونە انسیىوە و ةە كە

 ،هێـذا ؿذێكم ةەضظنەكطزەدەوە ةڵێم وجوىزم نیویە ەوایە كەڕ  زضوػر و ڕاػر و

كەواةىو ئەو كادە ؿوذێ  وجوىزم زەةێور كە زەیتیو م یوان زەػوذی لێوسەزەم یوان 

و هەػوذم پێ ەكوطز، نیویە یوان  زەػوذم لێو ەزا هەػذی پێوسەكەم، ئەتەض نە وسم و

زو  وی زیوم، هەض زو  و  دەلو   ڕووةاضەم كە كەواةىو زەؿێر ةڵێم ئەو ،نا ێ ێر

و وۆدە جیهانی نەةىوەوە... )نەةىوؾ هەةىونە!  ئەتەض واةڵوێم  ةىو، ئێؼذا نە اوە

ةڵو  قؼوەكەخ ڕاػوذە؟ ئەتەض وەاڵ ەكە  كەػێكی ژیوط هەیە ةواوەڕم پێتكواخ و

ێكووی ژیووط ئەوە ئەزم ةووۆوی دە ك –ةێ ى ووان هەض ةەنەدێووط زەةێوور  –ةەنەدێووطە 
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 و نە وانە و كەػانێ  زە وێ    وطزن كۆدوا ةەڕاػر زەظان  و ةاوەڕم پێسەكەن كە

نكوى ی كوطزنم  هی  ؿذێ  لەزوام  طزنەوە نییە، ةوۆوی ئە ە ةەڕاػور زەظانو  و

لە انەوەم ڕووةاضەكە ةەڕاػر نواظان ؟ دوۆ هەض وەكوى ئەوەم كەغ نەووىوةێذە 

ئە وڕە نكوىو یم لەةوىونی كوطز   م وػەض ڕووةاضەكە )زوام ئەوەم    زو    ةیو 

نە وانە..  و كەػیف لەزوام  طزنەكە نەهادۆدە ةۆالم ئە وان دوا ةڵو   وطزن كۆدوا

زضوػوور  ةووۆوی ئەم كەػووانەم نكووىو ی ژیووانی زوام  ووطزن زەكەن ةەڕاػوور و

و نە وان  زضوػر ناظانط   كەزە ێ   طزن كۆدا ئەو كەػانە ةەڕاػر و زەظانط   و

كەم ئە وان ةە و ەم  النوی )وجىز م ةەزوازا ز ر؟! دوۆ ةە كى قۆناؾی دطم ،نییە

 .ظیادطیان هەیە وەك لەنكىو ی كاضان

هەػور  نە وان ةەةە و ەم زیونت و هەض وەكى كە ناؿێر حىكم لەػوەض  وطزن و   

هەػر پێكطزن حوىكم لەػوەض  پێكطزن ةسض ر، هەضواؾ ناؿێر ةەةە  ەم زینت و

 .ژیانەوە و ظی سووةىونەوەم زوام  طزن ةسض ر

ةىدط وور كوواضتەم كوواضی ەضم  ەواةێوور كەڕ  زضوػوور و ئەتەض ئەوە ڕاػوور و   

و نە طە وىنكە كەغ نەیسیىوە یان هەػذی پێ ەكوطزووە كە  تەضزوون هە یـەییە

ەوا زەةێور ڕ زضوػور و  نە ێ ێر، كەواةىو ةۆوىونی   ویف ڕاػور و ةفەودێر و

نامەودێور و  و ێور ڕ ةەهێوعە نا  ئەم كۆؿوكە ئەنوساظیاضییە قوایم و ئەتەض ةڵێم ئوا

هەػذم پێ ەكطزووە ةفەودێور  هەداهەدایە هەض زە ێ ێر، وىنكە   یف نە سیىوە و

م لەزاهوادىوزا ێةڵو الواظییەكم دێوسا نەزیوىوە دوا الضم و و نە ێ ێر و هی  زضظ و
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و ةیط ەنوووس  نا ێ ێووور.. ئەتەض وام ووخ ئایوووا دە كوووانێكی ژیوووط ودێووور وڕ زە

 !اوةۆوىونەكەم زەة ؟ڕ ةۆوىونەكەم ةەڕاػر زەظان ؟ دەػلیم ةە

 :دوایی بەڕ ژی  نەبوون باوەڕ یدراپ كاریگەری  صییەم: داڵی

ا )ئویجامع  نوعیكە كە ڕ و ةیط ەنوسان لەكوۆ  زانوا زیسوڕاوةۆوىونی مەیلەػىن و   

 یؼذمە  ەحكە ەم ئێؼذایەوە ڕەژ   ز ر كەػژیانە ةەو  زە ێ  ئەم تەضزوون و

ظانایانیف لەػوەض ئەو ةۆووىونە لەم ػەضزە ەزا  ،كۆدایی ز ر پاضػەن  زەةێر و

ئەةەزییویە...  تەضزوون هە یـوەیی ئەظەلوی و زەیوىوخ ژیوان و كۆنە نە اون كە

ةیط ەنسیف هەض هەن كە زە ێ   طزن كۆدوایی  و مەیلەػىن و ةێ ى ان هێـذا ظانا

هوی  جوۆضە  تەضزوون هە یـوەییە و زوام  وطزن ظی وسووةىونەوە نیویە و ژیانە و

ە  وةۆوىونەؿوویان هەض لەػووەض ئەو ةە وو ە نووا ەغقىو اڕ ئەم  ،ژیووانێكیف نیوویە

 .ةاػامنكطز ؿذىوە كەڕزا

زەةی وی   ،و ةۆوىونە )ة  ةاوەڕە  كادێ  وضزەكاضانە ز ی ە ػەضؿیكاضم ئەم زیس   

 هوی  جوۆضە ز  یوایی و ،لەظیان ةەوالوە هوی  ػوىوز   ةەدواوەنەكەم ناتە  ێور

ةوۆ  ،زەوضوةەضم ناتە  ێور  ةە ێئە ان ئاؿذی و ئاػىوزەییەك ةەدۆم و هێم ی و

ئە ە جو ە  ،زەػذذۆدؼونت نسانەم هە نەكطزن وڕ  طەتایەدیف زەةێذە تیانێكی ز 

و هۆؿوی  طەتوسا  نییە كە ةەهوعض وەاڵ ی هی  پطػیاض كی لەوانە دێسا لەوەم كە

 .لەوانەم پەیىەنسیان ةەژیان و  طزنەوە هەیە ،زەو  ز   و
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و كطزاضم ژیانی  تىمذاض ى ؼر وهە  ةعاوخ و ەوؿر وڕ و  ئەتەض  طەڤ ڕەمذاض -

و   ژ ر كە )وجىز  هەض ئەم ژیانەیەڕ دێڕوانی ە زا و ڕەژانەم دۆم لەػەض ئەم زیس

 :ناةێر حا ەخ ةەزەض و نە انە، لەزوو  طزن كۆدا

 و غەقیووسە )ةوو   ئەتەض ةوواضوزەدی زەوضوةەضم تىنجوواو نەةووىو، ئەم زیووس

ضەكەؿی ػەضزەكێـ  پەژا پەژاضەم زەكاخ و دەم و ةاوەڕییە  دىوؿی دەم و

كەودو ، ووىنكە زەةی ێور هە وىو ئەو كواضە  ةەضزان و ةۆ ة  ئى ێسم و ووضە

واكانەم كطزنی هی  ةەضهە ێكی ةەػوىوزیان لێو ەكەودەوە، هە وىو ڕەنجوی 

و یاض ەدیوسان ػواضز  واكؼاظیەكەم ةەهەزەضوىو.. ئیرت لەكاضم دێطم وواكە

ػؼذی و هەقی ةەػەض  زەةێذە واالكی واكؼاظیەكەم ال وىػر و زەةێذەوە و

 .و حا ەدێكەوە نا ێ ێر ڕووزاو هی  كەغ و

 كەػێ  نییە لەم ژیانەزا لەم جیهانەزا زەػر ةسادە ةا ی و ی ێرزەة كادێ  كە

 كەغ ناةی ێور لەػوەض امەكانی هە وساد  و لەوەوػانەوە ضظتاضم كاخ، كە

وووىنكە  ،ەنجێوورڕ زە ػووذە ی ػووذە كاضانی لەػووەض الزاخ، ز ووی زەؿووكێر و

 –و پاضػوووەن    ڕاػوووذ ۆ كە –ێووور هەظاضان هەظاضم وەكوووى دوووۆم زەةی 

 م ناظونیػمەدوسان وڕ لەناػۆضزان، كەوی ػوذە كاضانیف لەوپە وەوػاوەن و

و الػەن ی زەوضوةەضیـیان هەضوا.. هە ىو ئاظازن، هەیانە، ضازەةوى طن،  الزەض

ژیانیان لەةەضزە وسا وااڵیە، زەػوذیان لەهە وىو پێـوكەود ێ  تیوطە، هە وىو 

ةەكەیفی دۆیوان  م و ؿاز انی زنیایان لەةەضزەػذسایە وڕ اض كی ةەدذەوەهۆك

زەدۆنەوە و زەپۆؿ ...  وى كی ظەضیوان هەیە، ػوەضةاضم ئە وانەؾ  زەدۆن و

ظەودكووطزن هەیە  ۆػووی  وڵزاپ زەػووەاڵدساضن، هەضوووی هێووعم زەػووذسض ژم و
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و یەكؼوەض  ةڕیاضیوان لەػوەض ػوەضوواوە قؼوەیان ةڕیواضە و ،ةەزەػوذیانەوەیە

ةەكووىضدی هێووعم  ،زەػووذسض ژییە هە ىوؿووی هەضػووذەم و ،تەجێووسەكط رجێ

 ناةىوخ و هێعم دێطدىاظیف ظەلیو و ػەضكەودىوە و دىاظم ةااڵزەػر وڕ ؿە

 .نەةىوە

  ةەپێەەوانەؿەوە  ئەتەض ةاضوزەدی زەوضوةەضم تىنجاوةىو، ةەكەیفوی دوۆم

هەوەػوی  نسە و غاظیوا، هەواوڕ حەمتەن زەةێذە ز  ،و زەػەاڵدساض ةىو ةىو، ئاظاز

ووووىنكە  ،نەەضیفەكوووانیەوە زەةێووورى ةەزوام حەظە   دوووۆم زەپەضػوووذ  و

ێ ڕ ناةێور  و دێوڕوانی ە )ةو  ةواوەڕە یەوە وازەةی ێور كە لەڕوان ەم ئەم زیس

اةىاضزنێ   ەحوطووم ةتێور، ووىنكە هەضووی ڕ  و نیػمەخ و ةساخ لەهی  وێژ

ةە لەةەض زەػووذیایەدی ژیووانی زنیووایەدی، ژیووانێكی دووطم لەپووێف نیوویە، دووا 

و ئاوادەكووانی لەوێ ةێوو ەزم.. ةووۆیە ةەهە ووىو ؿووێىەیەك  ئى ێووسةێر دووۆظتە

ػوا انی  زەػذسض ژم ةەػذە كاضم ناظانێر، ظەوخ كطزنی  واڵ و ،هە نەیەدی

 ووامی دە كووی پێـووێو زەكوواخ،  ،تىنووسەیی زەظانێوور دە كووی ةەئوواظایەدی و

 .نا ێ ێر ال یوویان زەدكێ ێر، دع ایەدیڕ  ژ ر، ئاةڕ دى  یان زە

لێوسەةێذە ڕەنجوی پیواوەدی ڕەژانەم، ؿوەضم لەهوی   یدطاپەكواضی م وةەزكاض 

ناكاخ، لەهی  دەضی  ناةێذەوە، هی  ؿذێ  ةەحەضام ناظانێر، ػەزان ؿوێىاظم 

ەوا زەظانێوور، ةەهە ووىو ؿووێىەیەك دووۆم ڕ  مطیووىوزان ةەڕاػوور و مێڵكوواضم و

ە جىا ێط ذی جىانی و ةەهێع زەكاخ، دۆ زەةادە پێف.. ئەوەم ةەالیەوە واكی و

 عە، ةەناو ةوان ە، ةەزەػوەاڵدە، ڕ لەناو دە كیسا زەضكەو ر كە ةە ئەوەیە كە وا

 زەو ە ەنسە، ةەدىانایە... وىنكە هەض یەكێ  لەم ػیفەخ و وەػفانە دێطەوەزەض
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ػوذە ەكانی  زەػذسض ژم و ێ  .. داوان ویػىوزم ظیادطم پێسەتە زەة  ةۆم و

و نەیكواخ ئەوە لەةەض  ةەدطاپەكاضم ناظانێور، ئەتەض لەؿوذێ  ػوب ةكوادەوە

ػعایەكی یاػوایی زنیوایی ةوسض ر، یوان  ئەوەیەدی كە زەؿێر كەؿب ةتێر و

و پلەوپووایەم  نوواو و دەنسضوػووذی یووان ةە وواڵ و ػووا ان و ظیانێوو  ةەجەػووذە

 .ێ ێر، زەنا لەهی  ناتەڕ ذەوەیة ە

ی كادێو  ةەالوە یو جوىا ێط و ةۆوىونی ةێر واكە و دێوط كەػێ  كە ئەوە زیس -

 ئەتەضنا ئەم ػیفەخ و وەػوب و ،ػىوز كی زنیایی ةۆم هەةێر ةێر كەتطن  زە

و ةەزكوواضم و ڕەمذوواضە  تەلووۆضییە، ئە ووام دووطاپە ڕەمذوواضانەم ةەالوە تێلێذووی و

 ،داوانەكانی هە ىو ةەالوە تطن  زەةێور  وازام ػوىوزم زی یاییوان ةوۆم زەةێور

ەزض ر زەظانێوور ػووعاز  ى اضەػووەیان ناكوواخ كە كادێوو  ػووب زەكووادەوە لێیووان و

ەوایوی ڕ   ر.. زەنا  ەػەلەم حەە و ڕاػر و زضوػذی وڕ لەػەضیان یان ناوم نەظ 

 .ةەالوە قؼەم ةەدا ە

قەػەم ةەدىا كۆ ە  ەیەك لەزنیازا لەػوەض ئەم زیوسودێڕوانی ە زضوػور ةتێور،    

و ڕەوؿووذی دوواكىكۆم لەػووەض ئەم  و ڕەمذوواض زەػووذىوض ػیؼووذم و زاةىنەضیوور و

 ەظض ووور، حەمتەن ةەهاوداییەكوووان و وەػوووفەغەقیوووسە )ةووو  ةووواوەڕم  یە زامب

ووىنكە  ،او زەةێورڕ واداییەكانی ئواوەژوو زەةو ەوە، هە وىو ؿوذێكی ال هە ەوتێو

 و یاػوام ڕەمذواضم دواكىكۆم لەڕوانو ەم ئەنوانێذی و ة ە اكانی ڕەوؿر ڕ ؼوا

و جىا ێطم ئەوكادە ةەوواك   ژ ر، واكە و واكؼاظم و دێطڕ ەػەنسییەوە زازەپدۆ

الػوەن ێذی وا  و دطاپەكاضم و دطاپە ،ةەغ  اززم هەةێر و ػىوزم زەظانێر كە
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پێ اػە زەكاخ كە ظیوانی  واززم زنیاییوان لێوسەكەو ذەوە.. زضە و وەواؿوەكاضم 

ظیوانێكی ةەزوازا  وهە ذە ەدانسن ةەالیەوە تىنا  ناةێور  ەتەض لەو كادوانەزا كە

ەؿتێذە ڕاػوذی ػا ان یان ناو و پلەوپایە.. ز ظیانی جەػذەیی ةێر یان  اڵ و ،ز ر

ەوایووی ئەتەض ػووىوزم ةەزوازا هوواخ، زەةێووذە جووىا ێطم و ڕ هەە و  زضوػووذی و و

 ةەناوةان ی ! زەةێذە ػیفەدێكی پێـەوایەدی )میكطم و ػیاػوی و هە كەودەم و

 داوانێ  وادە اؿا زەكط ر.. كەغ ظی وا واناةی ێور كە ئاةىوضم!  هە ىو تىنا  و

اةوىاضزن، ڕەمذواض كی ةاؿوە، ڕ و  جەػوذەتىناحە، ةە كى ةوطیذیە لەوێوژم  داوان و

 .ةێر كە ظیانێكی جەػذەیی لێتكەو ذەوە  ەتەض لەوكادەزا دطاپە

پووىدذەم قؼووە ئەوەیە كە  ووازام  ووطەڤ دطػووی ئەوەم نەةێوور كە ڕەمذوواضە    

دطاپەكانی ػعایان لەػەضە  و ڕەمذاضە واكەكانی پازاؿوذیان ناةێور، ژیوانیف هەض 

ػووىوزم ئووانی و  ؾەیووطم ئەوەم ناةێوور كە ئە ەیە كە زەیتووادە ػووەض، دە وواغی

زەػذەةەجێی كطزەوەكانی زەػكەو ر،  ازام ةاوەڕم ةەڕەژ كی دط نییە كە دێیسا 

ػووعام لەػووەض ڕەمذوواضە دطاپەكووانی  پازاؿوور لەػووەض واكەكووانی وەضزەتط وور و

 ور ڕ  ور.. ةەؿوێىەیەكیف نای ۆ ڕ زەزض ر، حەمتەن ةەها واداكانی ڕەمذاضم زەتۆ 

ةە كوى ڕاػوذرت ئەوەیە كە  ،ۆ ە  ەم  طەتایەدی دێسا ةێرو ك دع ەدی زەوضوةەض

وانی ە )ةوو  ةوواوەڕییە  ڕ دێوو و هەض كووۆ ە  ەیەك داكەكووانی لەػووەض ئەو زیووس

داكەكووانی ةوو ەنە ئەو ئاػووذە نووع ەم  ئاوادەدىاظةێوور هە ووىو زامبەظض  ێوور و

 ئەنووانێذی، ةێ ى ووان ئەوە كووۆ ە  ەیەك زەةێوور كە وورت لەكووۆ ە  ەم ئوواژەڵ و

 .ذاننسەم زاضػڕ ز 
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نییە كە ڕەمذاضم واكە ػىوزم ل   زەؿێر كەػێ  لێطەزا ةڵ   زنیا هەض ئەوەنسە   

 هەض ئەوەنوسە نیویە كە ،و ڕەمذاضم دطاپە ظیان ةەداوەنەكەم ة ە  ێر ةكەو ذەوە

 ووی، ةە كووى  ەػووەلەیەكی تطنوو  هەیە كە ڕ ظیووانی زنیووایی ز ووذە  قوواظان  و

ئە ەؾ پازاؿذە، وىنكە كەػوێ   ،ئاػىوزەةىون یان پـێىةىونی ویژزان )ظە یط ە

و واكؼاظم زەنى  ێر ئاػىوزە زەةێر .. ویژزانوی هێمو ە  ڕەمذاضم دێطدىاظانە كە

ةەپێەەوانەؿەوە كە دطاپەكاضم زەكاخ زڵ و زەضوونی دوۆم  ،)ظە یطم  ىضداحە 

میط  زەكاخ، ئە ەؾ دوۆم ض قطجنىقىضوی ویژزان )و  ئا ۆظم و دىوؿی پـێىم و

سەؾ ةوۆ پازاؿور وػوعا ةەػوە!! هەض ئە ەؾ ةوۆم زەةێوذە لەدۆیسا ػعایە.. ئەوەن

ەهوا ض زووض كەود ەوە لەدطاپەكواضم.. لەوەاڵ وسا زە وێم ! جۆ  پا  ەضم واكؼاظم و

ػەضپێەی هەیە كە ػىوزە  اززییەكەم و وێوژە جەػوذەییەكەم  داوان و تىنا  و

ضوەها دێیسا تى  ازادە نىقىضوی ویژزان.. هە ةۆ ةكەضەكە ئەوەنسە ظەض و ةەنطدە كە

ةىدط ور  دێطدىاظم واؾ هەیە كە  طەڤ زەیكاخ ظەض لەوە تەوضەدطە كە واكە و

ەحەدی ڕ زەم ةاؿە ویژزانی پێی ئاػىوزە زەةێر.. ئە ە ناةێذە پازاؿذی كۆ ە ێ  نا 

 و واكوانەزا هوادىونەدە ئەنجا وسانی ئەو دێوط ی ڕ لە زەضزەػەضم كە پـێىم و و

 ێوذە پازاؿوذی ئەو هە وىو ڕەنو  وئاػوىوزەیی ویوژزان ظەض لەوەكە ورتە ةت ، یڕ 

كادێو  وضزەكواضانە ػوەضن  لەویوژزان زەزەیور،  زژواض ذیە.. ئە ە ج ەلەوەم كە

و ڕەوؿور زضوػور  حەقیقەدی ئەضكی ویژزان ئەوە نیویە كە دەػوەوضادی ڕەمذواض

و ڕ ؼووا ئەدالقیووانەم ةەالیەوە  ئەضكووی ویووژزان ئەوەیە كە ئەو ة ە ووا ،ةكوواخ

ەػوەكەزا زضوػوذی ةكواخ كە ةەپەضوەضزە كوطزن و پەػەنسةىون ظیادط لەنوادی ك

 .و ڕ ؼا قیە یانە اهێ انی زەةێر لەػەض ئەو ة ە اڕ  مێطةىون و



 

417 

كادێوو  كامط وو  ػووەزان جووۆض ڕەمذوواض زەنى  ێوور ویژزانووی ئوواظاضم نووازاخ،    

وێكی لێ اتط ر! ةەاڵم هەض لەو ڕەمذاضانە كە غوازەدەن  ىػوى امن نایكواخ، ڕ نىقى 

 ظوو زەكەو ذە ژ وط ،حەضا ە، تىناحە ێكیانەوە و ظانی كەةەاڵم ئەتەض كەودە یەك

ظوو هەػوور ةەهە ەم دووۆم زەكوواخ.. ةووۆیە هەض  و ویژزانووی و دی ووی ةوواوەڕ

م و ئە ە ڕ و دێڕوانی ووی وادووام دووۆم تووۆ  كووۆ ە  ەیەكی ئی ؼووانی ئەتەض زیووس

و دووطاپە، حەمتەن  و پێووىەضم ووواكە كوواضی ەضیی دووۆم دؼووذە ػووەض پێ اػووە

ژزانی داكەكان زەةێر.. ةە انایەكی دط ویژزانی داكەكوان كاضی ەضیـی لەػەض وی

و زیووسم  نادىانێوور ئاػووىوزەیی و هێم ووی ةەضهەم ةهێ ێوور كەزەةی ێوور ڕوانوو ە

ڕ ؼام ڕەوؿذی ةە ئاڕاػذەیەكی دطزا زەڕەن... ویژزان  و ة ە ام قیەم و كۆ ە  ە

ػوێكی ةۆیە هەةوىونی كە ،ناتط ر الماوەم ڕەژانەزا دۆ دەوژم و لەةەض ئەودی  و

و هەقذوىاظ لەكوۆ ە ێكی ئەنوانی و زادوطاوم  اززیوسا  وۆ هەق داوەن ویوژزان و

 .ظەحمەدە.. هەؿتێر ةەضزەوا تىونی ظەحمەخ زەةێر
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 بڕگَی  ووەم  

 :رواح( بَ ی: ابوەڕب:ون بَڕۆژی  وایی هییَۆح )تياخس الأ ڕ كێیی ڕجێگۆ 

 :چییە؟ رواح(لا  )تناسخ  حڕ  كێیڕ جێگۆ  یەكەم: داڵی

كادەزا كە هەنس   زە ێ  ئاػىوزەیی ویژزان پازاؿذی ڕەمذاضم واكەیە هەض لەو    

و هەضزووكیـویان لەزنیوازان، ئە ە  و نىقىضوی ویژزان ػوعام ڕەمذواضم دوطاپەیە

لەجێیەدوی... هەنوس   كەػوی دوط ةاوەڕیوان  ةەزیلی ةاوەڕةىونە ةەڕەژم زوایی و

ئەم ةواوەڕ  ،قیوا ەخكێی ڕە  ڕاػذرتە ةتێذە ةەزیلی ةاوەڕهێ وان ةەڕ وایە كە جێ ۆ 

 .كێیەم ڕە  ئاػىوزەییە وهەض لەزنیاؿسایەڕ ةە جێ ۆ 

 ئە ووانە زە ووێ    ووطزن نە ووان نیوویە، ةە كووى زەضوووىونی ڕەحە لەكەػووێكسا و   

كەػەكە زە ط ور  –ە ڕە  لە یانەوە زەضزەوێر ،زادڵتىونی جەػذەم یەكێكی دط

 ط ور... ئەم ةەاڵم ڕەحەكەم زەوێذە پەیكەضم یەكێكی دوطەوە، ووىنكە ڕە  نا –

 .كێیەؾ هەض لەژیانی زنیازا زەةێرڕ جێ ۆ 

ڕەحەكەم دێوسەوێر  زە ێ   جەػذەم زووەم یان ڕاػوذرت ةڵێوی  قوا تی زووەم كە

هە ى ؼوووذەیەكە دووواوەن جەػوووذەم یەكەم  و ةوووعاوخ و تىنجووواوم ئەوڕەمذووواض

و پاضػەن  ةىوةێور  هەػذتەضظ كطزو ذی... ئەتەض كەػەكە لەژیانسا پیاو واك و

و  ضاتطدتێر، زوام  طزنی ڕەحەكەم زەوێذە وی ی ةااڵدط حەكەم ةەضظ عم ڕە ڕ  و

دا ئاوا وی  ةەوی  ةەضظزەةێذەوە... ئە ام ئەتەض  ،زەوێذە جەػذەم كەػانی ؿیاودط

 دێووڕوانی  و و ةەزكاضةىوةێوور، زیووس لەژیانووسا الػووەن  ةىوةێوور، پیوواو دووطا  و
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ە وی ی دىاضودط زوام  طزنی جەػذەم ڕەحەكەم زەوێذ ، ى اضەػەم نعم ةىوةێر

ووەكەوە... ةوۆیە زەةێور ڕ و وی  ةەوی  زەڕواخ دا زەوێذە جەػوذەم ئواژەڵ یوان 

ةەێور نەك  هە ىو كەغ پاضػەن انە دوۆ پەضوەضزە ةكواخ دوا ڕەحوی ةەضەو ةوااڵ

 .ةەضەو ئاژە ێذی

ػوعام ڕەمذواضم  وطەڤ هەض  و پێ اػوەم ئەم غەقیوسەیە پازاؿور و ةەپێی زیوس   

ةەغ... ووىنكە  ڕەحەوە هەیە و ؾ ةەجیهوانی ڕەوؿور ولەزنیازایە، پەیىەنسیەكە

 جاض ةۆ جاض زەو ە قوا تی جیواواظەوە... ئە ەیە پازاؿور و ڕەحەكان ز  ە زنیاوە و

 .ػعام دە كی

  اوەیەكی  ێژووم  طەتایەدی هاخ كە ئەم زیسە غەقائیسییە ةەػەض هە ىو زیوس   

و ةیط ەنوسانی زنیوام  نازا و دێڕوانی ێكی دطزا ظا تىوةىو، ظەضی ەم مەیلەػىون و

و  ئە ە زیوس ،كێی ڕە  ةوىونڕ و وةۆوىونەم جێ وۆ  ئەو ػەضزە ە لەػەض ئەم زیس

 –ةوىو، ظەضیو ەم مەیلەػوىومانی یۆنوان   ةۆوىونی )میؼاتۆضغ  و )ئی تیعكلیؽ

و ةواوەڕە ةوىون ...  ةیوط و لەػەض ئەم زیوس –پێف هاد ی ػەیسنا غیؼا غلیە الؼالم 

 ،و ةەهووازاةىو  ووعڕ لەضیووعم پێـووەوەم  –ػوویەێذی پووێف  ە –ە انیـووسا ڕ لەنوواو 

یف ڕةیط ەنسانی كۆنی  یؼو زەیؼەملێ ێر كە مەیلەػىون و ئاػەواضیف هەیە كە

ةەهوووۆم هەنوووس   هۆكووواضم زەضەكیووویەوە  ،و ةۆوىونیوووان ةوووىو هەض ئەوە زیوووس

نواوزی ی جىلەكەكانیـوەوە... ةەاڵم لەم ػوەضزە ەم ە ووىو  كاضی ەض ذی ئەم زیسە

نها لەناو هەنس   زی وی هی سػوذان و زەوضوةەضیوسا هەیە، وەكوى ئێؼذام ئێمەزا دە

هۆظم ػوەضەدایی  لەهەنس   دیطە و ،جی یایی ةىزایی و ؿى  كەودىوانی ةطاهامیی و
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هەضوەها لەهۆظە ضەػەنەكانی  ،و ئەمطیقام ناوەنس هەیە ئەمطیقا وەكى  ەزەؾەؿقەض

زەوضوةەضم  و و ئە طیكووام ةاؿووىض ضتەم ئەنسەنیؼوویاو ئىػوورتالیا و هەنووس   ز

ةاوەڕیوان  و پێـوكەودىو وەلیوانكطزووە و ئە اظەنسا... ةەاڵم تەالنوی دى  وسەواض

ئیؼالم.. هەضوەها  ةەدایتەدی زوام ةەو ةىونەوەم  ەػیەێذی و ،نە اوە ةەؿذی وا

هوعض و ژیوطم، ةەدوایتەدی دوطیف  و ةۆوىونی میكطم و زیس پێـكەود ی ظانؼر و

كێی ڕ ػازە نە اون ةاوەڕیان ةەجێ وۆ  ە كی واد لەم ػەضزە ەم ؿاضػذانێذیسا كە

 .ڕە  هەةێر

دەنووانەخ ئووێمە كادێوو  ػووەضنجسەزەی ە  ێووژووم ئەم غەقیووسەیە لەزی ەكووۆنە    

هوووی  وجوووىز كی لە  ئەػوووڵییەكانی هی سػوووذانسا، ةووو  تى وووان زەةی وووی  كە

كی كۆنووسا نیوویە، ئەوەم ئاضییەكووانی ئەو ظە ووانە ةاوەڕیووان پێووی ةووىو یع )هی سە

زەیووانىوخ   ووطەڤ زوام ئەوەم ئەم زنیووایە ةە ووطزن جێووسەهێڵێر،  ئەوەةووىو كە

و  ةوۆ ئەو كەػوانەم واكؼواظ مهە وىو  ژیوانێكی دوطەوە كە ةەظی سوویی زەوێذە

و  حەوانەوەیە، ةووۆ ئەو كەػووانەؾ كە ةەزكوواض دێطدىاظةووىون نوواظونیػمەخ و

پاؿوان ئەم  ،ئاظاضزەةێر و ئێف دىاظةىون لەزنیازا هەض ئەؿكەنجەم ةەژان وڕ ؿە

ی ةەیەكجاض ةەػەضزاهاخ، ةۆیە لەقۆنواؾی یجەوهەض مانكاض ڕ و ةیطوةاوەڕە تۆ  زیس

ی ڕە  زەةی ی ، ئەویوف وەكوى ێكڕ زووە ی كذێتە هی سییە كۆنەكانسا ةاػی جێ ۆ 

و  زیووسم زی ووی نووا، ةە كووى وەكووى زیووس كی مەلؼووەمی... ئەوەم زوام دووى ژی ەوە

  ووام ڕ انكوواضییە لەڕ لێكووۆ ی ەوە ةاػ ىوػووەكان تەیـووذىون  ئەوەیە كە ئەم تۆ 

 ،)زەضواض ەوە وادە نەدەوەكۆنەكانی هی سػذانەوە دێكەڵ ةەزی ی ئاضییەكوان ةوىوە

هەنس   دى ژەضەوەؾ زە ێ  هەنس   لەوی ەكانی دىاض یی ئاضییەكوان لەػوەض ئەم 
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ك  زەكواخ، مەیلەػوىومانی )ةوطاهام  لە وانەوە ڕ ڕە  جێ وۆ  زیوسەةىون كە زی  و

 زوادوووط ئەو هە وووىو دێوووىضودێڕوانی  و ىوە وو دێڕوانی ەیوووان وەضتطدووو ئەوزیوووس

 وةوىوە.. ووىنكە ئەوەؾ ػوەملێرناوە كەاڵدەیااڵدانەم دێكە اوةۆوىون و وەهم وڕ 

و دێڕوانی وووی  زیوووانەدی ةوووىزاییف لەػوووەضەدایەوە ةەدەواوم زووضةوووىو لەزیوووس

 .جێ ۆڕكێی ڕە ، هەض وەكى كە ئێؼذاؾ لەكذێتی كۆنی ةىزائیع سا هەیە

دێتی ی زەكط ر كە ئەم زی ە لەقۆنواؾە  نەكانی ةىزائیسا ئەوەلەدى  سنی كذێتەكۆ    

و دێڕوانی ووی ئەوەةووىو كە )وجووىز  وەكووى  ػووەضەداییەكانی زەضكەود یووسا زیووس

ػەضەوژووض زایە، ئەم  ان وڕ ةەضزەوا یف لە تۆ  ةەضزەوام زەڕواخ و ڕووةاض كە و

جیهوان  زە و   و ةۆوىونە زوادط لەڕوان ەیەكی غەقیسەیی دوطزا زەضكەوخ كە زیس

و وووۆنیەدی  ةەؿووێىە ڕەحەیە كە هەض ئەم دوواكە ،هەض هە ووىو یەك ڕەحووی دێووسایە

 قا وث لەزوام قا وث ةوۆ دوۆم هە وسەةژ ط ر.. ئە ە ئەوە جیاواظ زەضزەكەو ور و

كۆنەكانی هی سػذان  وونسەكادەوە كە ئەوظانؼذیەم لەض  ام وەحیەوە ةەنەدەوەڕ 

ةۆ جواض  ەكانی ئەم نەدەوانە جاضزضوػر ةىو، ةەاڵم زوادط نەو  تەیـذتىو، ڕاػر و

ا... پاؿوان ڕ وا توۆ ااوةۆوىونی دۆیانیان دێكەڵ كطز، دوا ئوڕ  و تى ان و لێكسانەوە

 ..دێكە تىو یمەلؼەمیەؿ ئەو زیسە

و زووضەوە ئەم زیووسەم  ئوواوا لەكۆ ە ێوو  ػووەضواوەم زیووسودێڕوانی ی جووىزا   

ى ووانی ت لەػووەض ةۆوووىون و ةەزیووانەدێكی مەلؼووەمی كە جێ ووۆڕكێی ڕە  ةووىو

 .زا ەظضاوە دەیااڵوم
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 :ڕ ح كێیڕ جێگۆ  لەهەقیێەی ەدنەگرانەڕ  عیكارییەكی دووەم: داڵی

 ییە ةەدەمؼیو جێ وۆڕكێی ڕەحوی لو   ىناقەؿوە ةكط ور، تئێطە جێتاػی ئەوە   

هە وىوم  ةەاڵم ئەوەنسە ئا اژەكطزن ةەػوە ةوۆ هەنوس   ڕاوةۆووىونی ػوەیطم كە

ةەدەواوم پووێەەوانەم هووعض و  ، كەةۆوووىونی دەیووا ی زا ەظضاوە لەػووەض وەهووم و

 .ظانؼذی لەزنیام  طەتسا تەیـذۆدی زژم هە ىو ئەنجا ێكە كە ژیطییە و

وومتان كە ئەم زیوسە غەقائیوسیە زە و    وطەڤ پازاؿوذی كطزەوەكوانی هەض لەم    

كوطزاضم   ازام داوەن تىمذاضم ؿویطی  و زنیایەزا زەػر زەكەو ذەوە، ةەوەم كە

ػوەضزەكەو ر، ئەتەض تىمذواضم  ضەو وی ەكوانی ةوااڵةەػىوزە ڕەحوی ةە جىان و

ڕەحەكەم ةەضەو وی ەكانی دوىاضوو  ،ظیانتەدف ةىو كطزاضم دطا  و ناؿیطی  و

 وەكوێكەوە.. ئە ە دوۆم لەدۆیوسا پازاؿور وڕو زەوێذە ئاژە ێو  یوان  زەوێر، دا

 .ػعایە

ەوەوە ووەك ئەنجوا ی ةەزكواضی ، لڕ  و دێڕوانی ە، ژیانی ئواژەڵ و ةەپێی ئەم زیس   

 ەووۆدەڕ ڕەحیوان  زضوػر ةىون كە دە كانێكی ةەزكاض ظەضیوان دطاپەكوطزووە و

وەكسا دۆم تطدۆدەوە.. كەواةىو ئواژەڵ ڕو و دىاضودط دا لەئاژەڵ و  وی ی دىاضودط

ئەوانەم ئێؼذا  ،ك ژیانیان لەڕەحی ةەزكاضانەوە هادىوە... ةەپێەەوانەؿەوەڕووەو 

 ضن وىنكە كەػانی پێف دۆیان تىمذواضلەػەض ظە ی  زەژی ، ةۆیە ةەؿە  طەت  و

و كطزاضم جىانیان كطزووە و لەڕەحیانەدی ئواژەڵ و ڕووەكەوە ػوەضكەودىون ةوۆ 

 .كاضزا ز  ەوە دىاضێز ةااڵدطیف زەڕەن یان لەةە ةەؿەضم و ڕەحی و



 

413 

و ڕوان ەیە ةاوەڕهێ ان ةەهەنسێ ؿذی دط زەدىاظ ر كە زژم  ةاوەڕهێ ان ةەم زیس   

 :وەكى ،ظانؼنت هعض و ژیطم و

ناظانط ور ػوەضەدام  م ةاظنەیەكی ةەدواڵ زەدىاظ ور كەڕ جێ ۆڕكێی ڕە  ػى  -١

ڕوانو ەوە ژیوانێكی پێـورتم  وىنكە  طەڤ لەو ،كەم كۆدایی ز ر كەم ةىوە و

و ئەو  ئێؼووذا ئوواژە ە وەكووی ةووىوە، ئەو ئوواژە ەؾ كەڕو ئوواژە ی یووان،  هەةووىوە كە

ژیووانێكی  هەةووىوە كە ئێؼووذا ڕووەكە حەمتەن ژیووانێكی پێـوورتیان ڕووەكەم كە

و ضەیـوذ ی ةو  كۆدوا  ةەؿەضم ةوىوە... ئە ەؾ ظنجیوطەیەك هواد ی ةو  ػوەضەدا

 .ژیطیف دەػلیم ةەم جۆضە دەیااڵدانە ناةێر ،زەدىاظ ر كە دەواو ناةێر

ێ ێور كە یضوا  ە هەض ئەوە ناتەد اػور ال جم جێ وۆڕكێی ڕە  )زوض ڕ ئەم ػى  -٢

لەم قوا تەوە زەوێوذە ئەو قا وث یوان  ئەو ڕەحەم لەم لەؿەوە زەوێذە ئەولەؾ یان

ووەكە یان لەیەكێ  لەوانەوە ةۆ ئەم  وطەتە، ئە ە ڕ لەم  طەتەوە ةۆ ئەو ئاژەڵ یان 

 ڕەحەكەم ئەةەزم  زەدىاظ ر... ئەم هەضةوىونەؾ هەض ةوۆ هەضةىویی )ئەظەلی و

و  و قا تەكانیـە، وىنكە دوۆ زەةێور كەضەػوذەم جەػوذە ە، ةە كى ةۆ جەػذەینی

ڕەحەكەیان دێەىوةێر )لەػەضەدازا   ئەةەزم  ة  دا ضةىو )ئەظەلی وهە ؾقا تەكە

كۆدایووان ناةێوور،  دووا لەكۆداؿووسا ڕەحیووان دێەێوور... لەم حا ەدەؿووسا ػووەضەدا و و

ئەةەزم   كەضەػذەكان  هەضةوىو )ئەظەلوی و كەواةىو زەةێر هەضزووكیان )ڕە  و

نییە، زەة  ةوۆ  و ڕەحە هەضةىویەكەؾ هەض ةۆ ئەم جەػذە ،ئە ەؾ نا ى كی ە ،ة 

 ،ؿىوام جەػذەیان پێىە ةەنوسەەن و تەؿە هە ىو ئەو كەضەػذانەؾ ة  كە  ان و

ژیطیامن زە و   ،ظانؼذە و دیـ  و... ئە ەؾ پێەەوانەم ژیطم و و هەوا وەكى ئاو
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هە وىو  نا ێ ێر، وىنكە ػوەضەدام هەةوىوە و كادێ  ز ر كە ئەم ػیؼذمی دۆضە

 . ١)ۆدایی ز ر، ظانؼذی ػەضزە یف وازە  كەواةىو ك ،ڕەژ   لێی كەم زەةێذەوە

داكەكوانی  ئاژەڵ و هە ىو ػیفەدێكی ڕووەك و زاةرن ر كە زان ةەوە پێىیؼذە -٣

ػوویفەدی   ووطەڤ لەجەػووذەیانەوە هووادىوە، وەػووفی جەػووذەیانە نەك وەػووب و

غەقائیسییە ػەیطە، كادێو  ڕەحێو  لەجەػوذەم  زەضوونی... ةەاڵم ةەپێی ئەم زیسە

 وووۆدە ةیط ەنووسةىوە، كەوووی كە و ةەهەػوور و  ووطەتەكە ژیووط طەتێكووسا ةووىوە، 

 ،كواضی ەضەم نە واوە ڕووەكەوە یان ئواژە ەوە ئەم جەوهەضە ئی ؼوانییە تطنو  و

 كە ةووۆدە م ةعاودووی ػەضةەدۆؿووی لەزەػوور وووىوەەئیووطاز دەنووانەخ ویؼوور و

 .!!وەػناو ڕووەكێ  یان زضەدذێكی قیر و

 نیەخ و ویؼر و ك ةەكاضز   كەدطا  لەڕاػذیسا ةۆ كطزەوەیە ووؿەم واك و -٤

یووان دووطا  لەم  ووواكە میكووط مەض ووانی پێووساون، حووىكمی ڕەمذوواضم  ووطەتیف كە

ویؼور  و ئەم نیویەخ ،ػعا لەػەض ئە ەةێر  ەمطووظە پازاؿر و ڕوان ەوەیە، كە

 -ةەپێوی زیوسم جێ وۆڕكێی ڕە   -ومیكطەؾ لەڕووەكسا نییە، ئیرت وۆن زەؿوێر 

و دواوەن  ب ةێور ةوۆ  وطەڤ یوان لە وطەتە ژیوطلێىە نەقو نئاژەڵ ڕەحیا ووەك وڕ 

 میكطەوە ةەێر ةۆ ئەوان؟

                                         
ەل گلممااااڵ و ڕووىااااەەڵ و  ەىاااا ، ککااااه(ل  اااا   ەبێااااخل ووڵ ٢٣ڵ يسااااتی زاااالم ەە  ەڵاااا  واااادم ێلمااااىو ڕۆژنااااك )  (1)

کلو بااااااااىو ڕۆژ بلڕۆژ مێاااااااای کلمااااااااا ەبێخلوە و ێ ێااااااااا ىااااااااە لجلوە زااااااااالم، ڕۆۆژنااااااااك  ێااااااااذ بلپێااااااااای  ەزااااااااەل  ووەماااااااااڵ 

)جرمد   ًەم ك( کل  ەڵ  گلممڵ ملجلىل گلمملکلەەىلوە  ەچێذ باد جلىل زاەم ەەەو جاە ێاەوکێظ  ەباٍ، وەەاى 

 ەفلمماااى ی ))م    مطااانش ەاااىمث((، و جلی ئلگلم  لك گلمە  ەباااٍ، ئ تااار ىاااە ەو و وەمىاااەگرو، واااى ل گلومەص 

 ودم ەىژ  لوە و جیط ڵ ىلمە.
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ئەتەض ژیانێوو  لەزوام ئەم ژیووانی زنیووایەم  ووطەڤ ئەنجووا ی ژیووانی زنیووام  -٥

ەنجا ی كطزەوە دطاپەكاوان هەض دطاپەكواضم ض ێ ێر كە ػەینەةىوةێر، ئەوە زەتە

ی ةەئواژە تىون  ازام ئەنجا ی كطزەوە دطاپەكاوان واضەنىوػێكی دطاپ زەةێر كە

و  و واضەنىوػوە دوطاپەوە زیؼوان وواكە ووەك ةىونە، ئیرت ووۆن لەو دوطاپەڕ ةە و

كە  واكؼاظم ضووزەزاخ دا ڕەحامن ةێوذەوە وی ەكوانی ػوەضێ ؟! ةە  ەنەویؼوذە

زووجواض زانیویە... دەػوەوضكە  خ ... ئەوەؾ لەجاض   ژیان وەواكە لەدطاپەوە نای

جەػووذەیەكی دووطم دطاپەكوواض كەوە، وووىوةێذە  –دطاپەكوواضم  لەةەض –ڕەحێوو  

ئیورت ئە ە ووۆن وواكەم لێوسەضزەكەو ر  ،و دىاضودط لەو ف دڕاظاوە ةۆ دىاضودط

ةیهێ ێووذەوە ػووەضەوە.. كەواةووىو ظەضیوو ەم هەضە ظەضم  طەتووایەدی  ةەضازەیەك كە

 واكؼواظ زەةو  و كە ی ەیەكی زەتمەن وواك و ةىونەوە زەڕەن وڕ هەض ةەضەو ؿۆ 

كەودو ەوەم  ئاوا ڕەحی كاةطایەكی ماػ  ئى ێسم ةااڵ ر! ڕەحیان ػەضودط زەكەو 

ةێوذەوە ػوەضێ،  نییە، ئەتەض لەجەػذەم یەكە یوسا نەیذىانیتێور وواكە ةكواخ و

 !ەزەوێرڕ وىاضە سا هە حەمتەن لەجەػذەم ػێیەم و

 .(١)  ە ڕەحی  طەڤتڕەحی ئاژەڵ ة پاؿان ئەػذە ە ڕەحی ڕووەك و   

                                         
ملڕو ىاااکلل ئلو ەلق اا ە لوە  ەێێااایو ڕۆ ااا ڕووەك و ڕۆ اااا ئااەژەڵ،  ەىاااە ڕووەك و ئااەژەڵ ڵمًااا ووو، بل ە   (1)

بااد ەاادمێل  ەفلممااى    ڕۆحااەو جێاا   ىیاا ل، ڕۆ  ضاادێال و ڵمًاا ونتی ضاادێ ڵ جاارە، ىەب ٌ ااذ پێغلمااولمل وااى  ) (

 ڕۆژ( ڕۆ ا بلبلم    ەکرنذ، ود پێطتر ەدمێلکل ێلبىو، ڵمً ووبىو.. ٠٣١ و ل )
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 هەن ئەنجوا ی ڕەمذواضم وواك و ئێؼوذا كەزەةێر ةـنطػی   ئایا ئەم  طەتانەم    

كطزاضم جىانی كێ ؟ ئەنجا ی ڕەنجی ةاؿی چ وێ وێك ؟! ةێ ى وان پطػویاضم وا 

 .ة  وەاڵم زە ێ ێذەوە

 :ذاڵی سێیَم  اكررگَری عَقیدەی جێگۆڕكێیی ڕۆح ەلژایین مَ ەین

وازەكەن  ەحواڵ ةێور  ج ە لەم هۆكاضانەم ةاػكطان، هۆكواضم دوطیف هەن كە   

ةەڕاػوذی ةوعان ،  وانی ی جێ ۆڕكێی ڕە  ةوكەن وێڕ و د طم ةاوەڕ ةەزیسهعض و ژی

وووىنكە ئێؼووذا هەم ظانؼوور ظیووادط پێـووكەودىوە، هەم ئەظ ووىونی ووواالكییە 

میكووطیف لەالیەنووی دۆیووانەوە ظەض ضەهەنووسم  میكطییەكووان ظەضةووىوە، ظانؼوور و

 ئەوانەم كە ،یان زەضدؼوریو پىووە و غەقیسەم جێ ۆڕكێی ڕەحیان داودىێ كطز

هەض  تۆؿووەتیطەكان  كە و هووۆظە  وواوە، دیووطە ەسزیوو ئێؼووذا ةاوەڕیووان ةەم زیوو  و

زواكەودىویی  واونەدەوە... ئەم ةیوطو ةواوەڕە ةەهە وىو  انوام  ذى  سەواضم ونةە

و ةەظ وو ە... غەقیووسەم  ودێوو ە، ػؼوور كوواضڕ  زواكەودووىوییە، وضە م ووایە وؿووە

ژیانی داكىكۆم  ةەڕاػذی )ئەهەنؼا ؾ لەزیسم جێ ۆڕكێی ڕەحەوە پەیساةىو كە

وتەالنوی ئەم غەقیوسەیان دێوسا ةەوةوۆوە وضەیوان  دیوطە ئەو كۆ ەڵ و ،پەك دؼر

ووةووىونەوە و ئوواظایەدی و ػووەضةاظ ذییان نە ووا، هێعەكووانی ڕ ووةەڕ ودووا، تیووانی ڕ 

ئەوەنسە دۆیان لەدوۆضاكی ػوەضەكی توطدەوە دوا  ،و زەضوونیان پىوكایەوە جەػذە

و ةەىوك ، وظەم لەؿیان كەم ةۆوە  الواظ پێكهادەم جەػذەیان الواظةىو.. هە ىو

 وە )جەػوذەیی وڕو و الیەنی دێفكوطی  و وواالكی ظەی یوان هەضنە وا، لەهەض ػو  

هەض كەػێ  هێطؿی  ،ئاػان زەكەود ە ةەضزەػر میكطم یەوە ظەلیو و زەضوونی و
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ةەجەػوذەؾ نە وان، یوان  ػەض.. ةۆیە یان ةەیەكجاضم لەنواو ووىون و دەەةكطزنای

 .زیسەیان نە ا دىانەوە، وىنكە ئەو زی  و و كۆ ە  ەم دطةىون و لدێكەڵ ةەتە

یەكێكی دط لەظیانەكوانی غەقیوسەم جێ وۆڕكێی ڕە  ئەوەیە كە ػەضػوەدذانە    

و   ەزەنێذی زەكاخ و ةەظەضە لو  ؿوى  كەودىوانی ةەضە زژایەدی ؿاضػذانێذی و

یەكوان اظوەیڕ و  زەةو  واظ لەزنیوا ازەكێـوێر، كەڕ دە ىەدكێـان  تۆؿەتیطم و

ةەضەو وی ەكوانی ةااڵیوان ةوتەن.. لەةەض ئەوەم  ةهێ   دا ڕەحیوان پواك ةوكەنەوە و

ػەضواوەم هە ىو  ئاضەظوو پێیان وایە كە حەظ و زیسە ؿى  كەودىوانی ئەم زی  و

تىنواحەوە... دواوان و  و وازەكاخ دە كی ةكەونە داوان و دطاپەكاضییەكی زنیایە

ام نا ێ ێوور لەو جەػووذە پیؼووە ڕە  دىانوو تۆنوواحیف ڕە  پوویؽ زەكەن  دووا

ةوۆ جواض ڕە   ةۆیە زەوێذە جەػذەیەكی پواكرتەوە.. جواض ،داوانكاضانەزا مبێ ێذەوە

ئەم كى طەوەضییە زەوێژ ر كە جەػذەم داوانتاضان ةەػەضیسا زەهێ  .. ةۆیە ئەتەض 

كەػووێ  ةەدەواوم ةەػووەضدۆیسا ظاڵ ةێوور، حەظ و ئاضەظووەكووانی ةنووىكێ ێذەوە، 

ئوۆدەم  ةەپوێەەوانەوە ڕەحوی ؿواز ان زەةێور و پیؽ ناةێر وئەوەنسە ةەتىنا  

زەتوادە  زەكاخ! ةۆیە ةەئى ێسە لەو جەػذەپاكەوە ةۆ جەػذەم پاكرت هە كـێر دا

 .ئاػذە ةااڵكانی ڕە 

اقیتوىون ئەوەیە كە ڕەحوی ڕ  ئواظازم و یڕ ی ػوەضمطاظی زیسە ةەپێی ئەم زی  و   

پە ی زنیاویؼذی ةتێر .. وىنكە وە نەهیڵێر دێكەڵ ةەوڵ  و ةەپاكی ةهێڵێذەوە و

ەپا ی  ى كووایەدی ةووىو، ئیوورت ڕ دووێكەڵ ةەؿووە هەض كەػووێ  كەودە زنیاویؼووذی و

ایسەكێـو ە ڕ ئاضەظووەكوانی  و حەظ و دەوژ ی ڕاظاوەیی زنیا دی  و زەكەو ذە ژ ط
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 ایەم لەزەػوذسانی پواكێذی ڕەحوی... هەض  و ناویانەوە ئاوا زنیا ةۆم زەةێذە میذ ە

لەتەڵ  اناتط ور وڕ ذە دەنكایی زەضیام زنیا ویؼذیەوە، ئیورت دۆ ئەوەنسەؿە ةكەو 

ەكانیسا زەڕوادە ناوەنووسم قووىاڵیی... ةووۆیە زە ووێ   ئەو كەػووەم زەیەو وور  ؿووەپۆ 

 پاكرت ةهێڵێذەوە زەة  دۆم واك كۆنرتەڵ ةكاخ و نەهێڵێر حەظ ڕەحی ةەپاكی و

ض  واؾ ةوۆ ایكێـ ە زنیاویؼذیەوە.. ةاؿورتی  ڕ  و ئاضەظوو ػەضم ل  ةـێى    و

 ئەوە تۆؿەتیطم ئەؿكەودێكە.. دۆزووضدؼذ ەوەیە لە ؿواضو تىنوسم دە كوی و

وووىونە زاضػووذانێ  و ةەػووەضةطزنی ژیووانێكی ػووازە ةەاڵم پوواك لەتىنووا ... ئەوم 

 واناكاخ زەةو  لەپواك ةوىونەوەم ڕە  ةو  ئى ێوس ةێور، ووىنكە پواكێذی ڕە  و

و  ەوانەم لەؿوواضناػوواظ  .. ئ هەو ووی زنیووایی پووێكەوە قەضەةووا ؿی دە كووی و

ز وور  و ئاضەظووەكانیووان  دووا نقووى ی حەظ تىنسەكانووسا هە وونەم زنیاویؼووذیانە و

 ەنجام زەوو ەض ػوە   ام زەضةاظةىونیان ل  زەتیط ور وڕ  ڕەحیان پیؼرت زەةێر و

 .!ووەكەوەڕ  یعم ئاژەڵ وڕ

 ؿاضػوذانێذی و زیس كی وا زەؿێر ةتێور ةەپوا  ەض كی  ەزەنێذوی و ئایا زی  و   

و دێڕوانی ووی زەةێوور، زەةوو   زیووس نەدەوەیەم ئووا ئە ە زیوو  و ئەو پێـووكەود ؟

 !و زەو ەدی لێتكط ر؟ اقیتىونێكی كۆ ە  ەڕ واوەڕوانی چ ئاوەزانی و 

ظانؼور زەوەػوذێذەوە  و زیسم جێ ۆڕكێی ڕە  پێەەوانەم هوعض كادێ  زی  و   

 وىنكە نەك هعض و ،ؿاضػذانێذیسا حەمتەن زەؿتێذە ةەضةەػر لەڕ ی پێـكەود  و

زەینووىوكێ ێذەوە...  ووى كی  نیوویە  ةە كووى پەكووی زەدوواخ و ڕژیطیووی نادووادە تە

،  وى كی  نیویە لەهوی  ڕادە تەةذووظەیوان پو   و ةیطوهۆؾ ظیور كوادەوە و وضە
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 ئواةىوضم و تەؿەونەؿوىوام ػیاػوی و  ایەم كۆ ە كاضم و الیەنێكەوە ةتێذە

ێوذە دیوۆض كی هەضوام لو  ز ور، زەة پێـنزم دەك ۆلۆژم.. لەم حا ەدەؿویسا كە

و  هوی  كواضی ەضییەكی لەػوەض ڕەمذواض مەلؼەمی ناونواواد ی كذێتەكۆنەكوان و

 .و زەو ەخ نا ێ ێر ڕەوؿذی داكىكۆم كۆ ە  ە

زیووسە ئەوەیە كە هووی  ؿووذێ  تىنوواحەكە  یەكێكووی دووط لەكێـووەم ئەم زیوو  و   

نەظەضكطزنووی  نەكەماضەدووسان و نە زاوام لێتووىضزن و  ذەوە! نەدووۆةەكطزن وڕناػوو

دێطاخ! ئەم هە ى ؼذە ػەدذە وا زەكاخ كەػەكەم كە كەودوۆدە تىنواحەوە دێطو 

 ظیوادط ةەتىنوا  و انەوەم نە ێ ێور، ةوۆیە ئیورت قیطوػویام لێوسەكاخ وڕ ڕ ی تە

و  نووی حەظطزڕەنجووی دێطك كۆدووایی ژیووانی هەض لەهەوڵ و ەزەوێوور، دوواڕ داوانووسا 

 ،ػا ان هەةێور زەیەو ر وەنسی  ةەضاةەضم دطم  ى   و ئاضەظووەكانیسا زەةێر و

 ،وووىنكە ئەوەم لە ێـوو  زەوەػوونێر كە ئیوورت نادىانێوور ڕەحووی پوواك ةكووادەوە

 دوا ،ەكوێكەوەڕوو نەهێڵێر ةەێوذە ئاژە ێو  یوان  نادىانێر ڕەحی زەضةاظ ةكاخ و

ظیوادط لە )پواكی  و  -كە ةەضزەوام ة  ئى ێوس زەةێور  - ظیادط لە ە ة  ئى ێس ةتێر

 .!و )دطاپی  زەةێر )پیؼی ظیادط نقى ی  زەكەو ذەوە و )واكی  زووض
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 بڕگَی سێیَم  

ێيان بَڕۆژی  وایی ەلڕواىگَی ئیسالمَوە  :ابوەُڕ

 :مێژوو  بەدرێژایی باش و پیناصە یەك یەكەم: داڵی

كۆدوایی  زی ی ةەؿەضیر ةی ی زەضةاضەم  وطزن و و دێڕوانی ی زوو طە دۆ زیسێدا ئ   

 و ظانؼووذیەوە الواظن و ضهەضزووكیووان لەالیەنوی هووع    ١)ذر پێكوطزػووهە زنیوا، كە

وىنكە هوی   ،ەواییان ناػەملێ ێرڕ زضوػذی و  نەژیطم نەظانؼذی ػەضزەم ڕاػر و

یە ةۆ پطػیاضە توؿذییەكانی  وطەڤ زەضةواضەم ین ڕاػذیان پ  وەاڵ ێكی ؿیاو و

 ووطزن و كۆدووایی یووان ةەضزەوا ێذووی وجووىز.. هەضوەهووا زەضةوواضەم ةووىونی  ژیوان و

 طەتوایەدی  ظانؼر زە ێ  ڕەژ   ز ر نەجیهوان و و هعض جیهان كە  طەتایەدی و

زیوو ە ناؿووێ  ةتوو ە  تەضزوون زە ێ ێوو  .. ئە ە جوو ە لەوەم ئەم زوو نەژیووان و و

 .و زەو ەدی ػەضزەم و ڕەوؿذی داكىكۆم كۆ ە  ە ػەضواوەم ئاڕاػذەم ڕەمذاض

 :ة اػێ ی  ئێؼذا ةا زیسودێڕوانی ی زی ێكی دطخ پ    

 : ىێئؼال ە  زەمەض  ئەم زی ە )كە

هەوەكى كە هە ىو ؿذێكی ةەضواوم زنیایی ئاكا ێكی هەیە، دە ەنێكی هەیە،  -١

و حەمتەن لەػووادە وەدذێكووسا كۆدووایی پێووس ر.. زەؿووتیرن ر كە  زەیتووادە ػووەض

ئاػەواضەكانی جەػذەیەدی... ئە ە وەكى دواك دواكی  كۆداییەكەم نە انی دۆم و

                                         
 ملبلزتی    ل ێلمبىوەڵ )ئلڵە ا و ئلبل ل( ژمەو و گلم ووو و    ل یێگدڕکێی ڕۆحل.  (1)
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ادەوەدذێكیف هەیە كە تیانەكوان... ةەهە وان ؿوێىە ػو و ةو  ظی سەوەض  طەڤ و

ژیووان و  طەتووایەدی دێووسا كۆدووایی ز وور، حەمتەن ئە ووانیف لە زوام  تەضزوون و

ػیؼذمێكی دطم )وجوىز   ژیان و ،ئاػەواضیان نا ێ   ان دۆیان ویكۆدایی پێهاد ی

ػویامم ػیؼوذمی توؿوذی  لەهە ىو الیەنێكیویەوە لەػویفەخ و ز ذە پێـی كە

 .ظ زەةێرو تەضزوونی ئێؼذا جیاوا ژیانی زنیا

 ووطەڤ  ژیووان و هە ووىو ػیؼووذمی تەضزوون و دووىام تەوضە زوام ئەوەم كە -٢

 ػیؼذمی نى ی وجىزیوان ز  ێذەكوایەوە، زازتوایەك زازە ەظض  ێور و  ر وڕ زەتۆ 

لەدوواك دوواكی  ووطەڤ زەپطػووێذەوە و وضزەكوواضانە  ىحاػووەةەیان زەكوواخ، زوادووط 

و جوۆضم  ەم ظەضئە ویف ةەتوى ط  كە)هەضیەكەیان ةەپێی ئەو حىكمەم زەزض ور 

و  ژیوانێكی نوى ی جەػوذە  دطاپی ژیانی زنیام  طەتەكان زەةێر ڕەمذاضم واك و

 تىمذواض زازتاییكطزنەزا هە ىو نیویەخ و ڕە  زەػر پێسەكادەوە.. لەو زەضوون و

جووىێ  ڕو ؿووە ، دێووطزەکێرشوو   و كطزاض وو  وضزەكوواضانە زەهێرن ووذە پێـووی و

 پازاؿوذی لەػوەض وەضزەتط ور وزەكط  ەوە و ئەو كەػەم واكەكانی ظەضدطةێور 

 ئەو كەػەم دطاپەكوانی ظەضدطةێور ػوعایان لەػوەض وەضزەتط ور... )دكواكطزن و

 . لێذۆؿتىونی دایتەدیف هەیە

ةوۆیە ژیوانی  ،كێڵ ەم ژیانی ڕەژم زواییەدی ژیانی زنیام  طەڤ پێـەكی و -٣

 ،دەواو و ظەضە ژیووانی زوایووی هە یـووەیی و كە ە و  زنیووا كووادییە و كووىضخ و

كطزەوەكانی زنیایی  طەڤ هەضلێطە لەزنیوازا زەضناكەو ور،  و جا ی هە ىو كاضئەن

 ةە كووى هەض هە ووىوم لەڕەژم زواییووسا زەضزەكەو وور، وووىنكە هە ووىو ةووعاوخ و
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ةوۆیە لەژیوانی زنیوازا  ،حىكمیان لەػەض زەضزەوێر تەودێ  زەهێرن ذەوە پێـ  و

نجا ەكان لەزنیازا اونی ئەنجا ەكان ةكاخ، وىنكە زەؿێر ئەڕ ناؿێر  طەڤ واوە

مێڵكاضیی دێسا ةىوةێر... ئەوەم لەژیانی زنیایوسا توطن ە  ،دەواو نەة ، نىقؼان ة 

لە قیا ەدسا  و ڕ ؼاكانی واكەدىاظم ةێر، دا ئەوەیە كە ڕەمذاضەكانی ةەپێی ة ە ا

 .ػەضمطاظةێر

ئەو زیو ە  ێوژووییەیە كە پێؿە وتەضان  ،و دێڕوانی ێذوی ئەو زی ەم كە ئە ە زیوس   

قىضئوانی  ،یهم الؼالم لەدىام تەوضەوە ةۆ تەل و نەدەوەكانی دۆیانیان هێ واوەغل

پیطەظ كۆم هە ىو زیسوڕاوةۆوىونەكانی پێؿە تەضانوی لەڕ وی وەحوی دوىاییەوە 

 نیـوانەم تەضزوونوی و لەدۆتطدىوە... قىضئانی پیوطەظ ةە و ەم ظەضم وەحوی و

 انی وی دوۆم، ةاؿورتدێڕو  ەوایوی وڕ  زضوػذی و هێ اوەدەوە لەػەض ڕاػر و یژیان

وایە هەنس   لەم ةە  انە ةتی ی  پێف ئەوەم ةەیو ە ػوەض ةاػوی كواضی ەضم ئەم 

و زەو ەخ و پێكهێ وانی ؿاضػوذانێذی  زی ە لەػەض پاضػەن ی داكىكۆم كۆ ە  ە

وۆن ئەم زی ە ةەو ڕوان ە غەقائیوسییەم دوۆم دواك  اقی ػەضةەدۆم دۆم... كەڕ 

و كۆ ە كوواضانە وظەم  پەضوەضزەكووطزدوواكی ؿووى  كەودىوانی دووۆم پاضػووەن انە 

م و ڕ انكاضم ضیـەییسا كە كۆ ە  ەم جاهیلی توۆ ڕ دؼنت لەةعاودێكی تۆ ڕ ةەتە

 .ؿاضػذانێذی دۆم لەػەض زا ەظضانس زەو ەخ و

اییێا ڕ ژی  باس ی و لەپیناصە قورئان عێوازی  دووەم: داڵی  :دو

 ةواوەڕ ەئەو كادەم كە قىضئانی پیطەظ زاوام لەدە كی ػەضزە ی وەحوی كوطز ك   

و  و هەنجەدووی ئەو دە ووكە، هەض وەكووى ةەهووانە ةەڕەژم زوایووی ةهێوو  ، ةەهووانە
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زا نكوىو ی ەڕاػذرت ةڵێی  ئە انەم لەم ػەضزە  ،هەنجەدی ئەم دە كەم ئێؼذاةىو

 و وىاضػوەز پوێف هەظاض وەكوى ئەو كوامطانەن كەض لەهەةىونی قیا ەخ زەكەن هە

ؿوى     هە وىو كواخ و ػاڵ نكىو ییوان لەهەةوىونی قیوا ەخ زەكوطز.. دە كوی

 ةەغ كە زە ووێ  ژیووطم و ةەهانەیووان هەةووىوە و لەهە ووىو ػووەضزە ەكانسا هەض ئەو

زە ێ  وۆن ةاوەڕ وان  ،هەػر ةاوەڕ ةەوەناكەن كە زوام  طزن ژیانێكی دط هەةێر

 ئێؼو  و دوۆڵ و جەػذەیان ةۆدە دواك و واةێر كە ئەوانەم پێف ئێمە  طزوون و

و تەضز ةەوةوىونەدەوە ...  و هەوازا وەكى دوۆظ پطوػكی پطواو و ةەناو داك و ئاو

  ئە انە وۆن یەكسەدط  ەوە چ جام ظی سوو ةىونەوەیان؟

وادە  وودیوووان  ووووام ئەتەض ٤٣السررردد    َّ جل  مقحق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ -

ةعضةوىو، ووام جواض كی دوط   طزی  و جەػذە ان ةەداك ودۆ ی ظە ی سا ةەوةۆوە و

 !دەل  زەكط ی ەوە؟

وادە  وودیووان  وووام ئەتەض  ٧٬الإرساء   َّ  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ُّٱ -

 !ئێؼقاوان پىوا، وام ػەضلەنىێ دەل  زەةی ەوە؟ ةىوی  ةەداك و دۆڵ و

 ةووىوی  ةەدوواك و وادە  وووام ئەتەض  ووطزی  و ٦ق   َّ يي ىي مي  خي حيجي يه ىه مه ُّٱ -

 .ؿذێكی ظەض زووضە... ئەػذە ە دۆڵ ظی سوو زەكط ی ەوە؟ نا، ئەوە

و پوىضاو  ئێؼوقانی پوىواو دە  ئەوە كێویە كەاو  ٫٪ير    َّ  ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ -

 ظی سوو زەكادەوە؟!

 :مەلەكوو ی دیێی و صەرنج و قورئان -١

ةووۆ دێ ەیـووذ ی  قىضئووانی پیووطەظ هەض لەػووەضداوە زاوام لەدە كووی كووطز كە   

 زیاضزەكوانی تەضزوون ةوسەن، ةوا ػەضنجی زیومەن و ةە  ەكانی ظی سووةىونەوە ةا
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فوؽ  وضزةتیو ەوە و ةەزیوس كی  ەلەكوىودی  ن مواە وآ و دوۆ ) كانی ئاػۆلەئایەدە

 ظانووایی و وان ە زانووایی وڕ ان لەزوام حیكمەدووی دەلقتووىونی زیوورتاوەكە  ةووڕ )تە

 مف خف حف جف  مغ  ُّٱ  دىانووایی دووىام تەوضە دووا حەقیووان ةووۆ ضوون ةتێووذەوە

نیـانەكاوانیان لەئاػۆم  و وادە  ةە  ە ٨٦فصلت   َّ مم  مكلك خك حك جك مق حق

پواك  و دوىام دواك ةۆیوان زەضكەو ور كە تەضزوون و لەدۆیانسا نیـانسە زەی  دوا

 .ەقەحڕەژم زوایی  پێؿە تەض ذی حەقە، كە حەقە، كە

وادە  ئەوە ةووۆوی ةەزییووس كی   ٤٫٨الأعرررا    َّ حص مب  خب حب جب هئ مئ ُّٱ -

 وى كی دوىام تەوضەن، دوا  ػەضنجەوە دە اؿوام ئاػوامنەكان و ظەوم نواكەن كە

 .دەل  ةىون ةۆوی وا  ر كە وۆن وةۆیان زەضكەو 

وادە   ٤٣٨ی:سررررررررررررررف   َّ مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱ -

دوىایەدی دوىام   ەظنوی و نیـانەم تەوضەیی و و ئەضێ زەةی یر وەنسەها ةە  ە

ن، ة  ئەوەم ڕ ظەویسا زەةی   كەوی هەضوا ةەالیانسا دێسەپە تەوضە لە ئاػامنەكان و

 .!ەالیانەوە، ةە كى اللىودانە پـذی دێسەكەنةكەن ة نجی لێتسەن، ة  ئەوەم الض ػە

ئەوەم ئەم ئایەدانە و هاوؿێىەكانیان جەدذی لێوسەكەنەوە ئەوەیە كە ئێوىە، هوۆ    

تەضزوون نوازەن  دە كی ە ةۆوی وضزەكاضانە ػەضن  لەم هە ىو زیاضزانەم ژیوان و

 ووةەزەوضەدووانەوەیە و ڕەژانە زەیتی ووی ... ئەتەض ژیووطانە ػووەضنجیان ةووسەن، ظ  كە

 ازەڕ زەتەنە ئەوەم كە ئەوانەم ئێىە زەیانتی   ةەؿێكی هەضە تەكەم زیاضزەكانە، 

 و دێووڕوانی  و هووعض  كووی ئێج وواض كە ە، وووىنكە هەػووذەوەضەكانی ئێووىە وڕة و

پەم ةە )وجىز ةتووواخ.. ئەتەض  ةەزوازاوىونذوووان ئەوەنوووسە ةەضموووطاوان نیووویە دوووا

وەم ئێىە زضكوی پێ واكەن هەض وضزەكاضانە ػەضنجذانسا زەتەنە ئەو قەناغەدە كە ئە
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ناؿێر لەدۆدانەوە نەمی هەةىونیوان ةوكەن.. ئێوىە ئواوا زەتەنە ئەو  ظەض ظەضە كە

 ەضج نییە هە ىو )وجىز دان ةۆ هادتێذە ژ طةاضم ئەظ ىون و ةاظنەم  قەناغەدە كە

ظانوایی دوىام  و زانوایی و ظیادط لێتكۆ  ەوە ظوودوط دىانوا ظانیاضیذانەوە.. ةەاڵم دا

و ئاڕاػوذەوانی  دىام كطزتاض ظی وسووە و وواوز ط ن ةۆ زەضزەكەو ر، كەتەوضەدا

 ةیوطةكەنەوە لەتەوضەیوی و وان  وڕ ژیانەیە.. ئێىە ة ػاخ ةەػادی ئەم تەضزوون و

وان ە پێكهوادەم ڕ ژیوان .. ةو وان ە تەضزوون وڕ هێعم دىام تەوضە.. ةو زەػەاڵخ و

  اژەدان ةوۆ زەكەیو  وڕەحی دۆدان، ػەضنجتسەنە ئەوانەم ئا و زەضوون و جەػذە

 وان  ةۆم.. ئاوا حەقذوان ةوۆ زەضزەكەو ور، ئواوا زەظانو  كەڕ زە ێی  وضزەكاضانە ة

ڕاػذە پێؿە وتەضم  )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم دىام تەوضە حەقە، وەحی حەقە،  ەمس 

 دووىایە و حەقە، ئەوانەم زەضةوواضەم ڕەژم زوایووی ةاػوویان زەمەض ووىێ ڕاػوور و

پێؿە وتەضم دوىا  قىضئوان حەقە و وون زەةێوذە كەڕ اوا ةۆدوان حەقە.. ئ زضوػر و

 .ڕاػذ ۆیە )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم 

 :نییە مەخاڵ زینێووبوونەوە -٢

قىضئووانی پیووطەظ زاوا لە دە كووی زەكوواخ كە ةیووط لەكطزاض وو  ةووكەنەوە كە    

ێوىە ئە ەم ئ لەدەلقكطزنی ئاػامنەكان و ظەویوف ئاػوانرتە، پێیوان زەمەض وىێ ئوا

ظی ووسوو كطزنەوەدووانە، ناؿووێر زووضدطةێوور لەهەػوور و  ةەئەػووذە ی زەظانوو  كە

ڕە  ةەةەضزاكطزنی... ئە ەم  هۆؿذانسا وەك لەدەلقكطزنی یەكە ی جاضم  طەڤ و

و توطن رت و  ةەهەػذەوەضەكانذان هەػذی پێوسەكەن لەحەقیقەدوسا ظەض وضزەكواضدط

پەم  ضكووی پێ وواكەن.. ئێووىەةەاڵم ئێووىە ز ،ئووا ۆظدطە وەك لەظی ووسووةىونەوەم ئێووىە

  ژیانە ناكەن ةەوضزەكاضم دەلقتىونی ئەم تەضزوون و
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 يئ ىئنئ مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ -

وادە  ئەوە دووىام پەضوەضزتوواضە كە  ٥الرعررد   َّ زت رت يب  ىب نب مب زب رب

و پایەم زیواض لەئێوىەوەم  اتطدىوە، ة  ئەوەم كۆ ەكەڕ ئاػامنەكانی لەػەضدانەوە 

و  وان ی  ێذە ژ ط، پاؿان وىوە ػەضغەضؿی دۆم.. دىام تەوضەیە كە دوۆضدؼذت

كادی زیواضیكطاوم دۆیوان  لەدع ەدذانسان، هەض یەكەیان دا ةۆ زەػذەةەضكطزوون و

و مەض انی دۆم ةوۆ هە وىو  لەكاضزا زەة ، دىام تەوضەیە كە ئاڕاػذەوانی وجىزە

 زض ژم ةۆ و ن ةە زووضایذ ەدلىوقێ  زەضزەكاخ، هەض ئەویـە كە ئایەدەكانی دۆ

ژیانذوان نیـوان  زیاضزەكوانی تەضوون و )ئەحكا ی قىضئوان  و و وون زەكادەوەڕ 

ڕەژم  ز  یواة  كە یەقی ذان ةەزیساضم دىام تەوضە ةۆ زضوػر ةتێور و زەزاخ دا

 .و هەضزەی ەن  زوایی هەیە

ن ئەو وادە  وام دەلقكطزنی ئێىە ػەدذرتە یا ٪٥اليازعا    َّ ىث  نث مثزث رث يت ىت نت ُّٱ -

 .ای طدىوەڕ پاضػەن   ئاػامنەم كە دەلقی كطزووە و

ازەكێـ ، ةەو ڕ و هاوؿێىەكانیان ػەضن  ةۆ دەلقكطزنی ئاػامنەكان  ئەم ئایەدانە   

 دىنوسودۆ ی و هە ىو ئەػذێطانەم دێیوسایە، ةەو هە وىو ڕ كوىپێكی پەیىەنوسم و

ن هەض ب و ئەػووذێطەیەكسا.. یوواەو كەوك لەنێووىان هەض دووۆض  ەحكە ێذیوویەم وا

 ئەوانەم دێیانووسان و كووۆ ە ێكی دووط.. ػووەضنجسان لەئاػووامنەكان و كۆ ە ێوو  و

كاضییەم لەػەضم زضوػر ةىون ەئەوػیؼذمە وضز پەیىەنسم نێىان پێكهادەكان و

 تەضزوونیەكوووان زەڕەن.. ئەم ػیؼوووذمە توووطن رتی  و ڕەژانە ةەپێوووی ڕ ؼوووا و

و ظانوایەم  ضە ةەدىانواقایمرتی  ػیؼذمی وجىزە، ئەو دىا زەػەالدسا تەوضەدطی  و

هە وىو ئوان و ػوادێ   ؿوذىون وڕػیؼوذمی ةوۆ زا ئەم ئاػامنەم دەل  كطزووە و
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لەهوی  وطكەیەكوسا هوی  یەكێكیوان دەلەلێكوی  ئاتام لە ةعاودی هە ىویانە.. كە

ػەزیەكی واودطوكادێ  دىام تەوضە لەهیەیان ؾامب ناةێور.. ئوا  كە ،دێ اكەو ر

 م هە ىو پێكهادەم ئاػامنی پێكەوە ةەػوذۆدەوەةەزەػەاڵدەم ئە ئەم دىا تەوضە و

، ةوو  ئەوەم  ١)ای طدووىون، ةوو  ئەوەم پووایەیەكی لەژ ووطزا ةێوورڕ و لەػووەضودانەوە 

ئەم دوىایەم كە  ودێر! زەم ئاڕ  ەدطػیذان هەةێر كە ئەػذێطەیەكذان ةەػەضزا زە

 و ئەم هە ىو ) ەدلوىوە انەم ةەوؿوێىە وضزەكواضییە  ەحوكە ە دەلو  كوطزووە

ئاتام لێیانە، نادىانێر  طزوو ظی وسوو ةكوادەوە؟! كەم ئە ە  زاناون وػیؼذمی ةۆ 

  ەغقىولە؟

 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت ُّٱ -

دىایەم  نازەن كە ئەو وادە   ەتەض ػەضنجی ئەوە ٬٬الإرساء   َّ  ام يل ىل مل

وە؟! دىام و ظە ی ی دەل  كطزووە دىانام نییە وەكى ئێىە دەل  كادە ئەم ئاػامنانە

ظانایی  دىانایی و تەوضە زاوا ان لێسەكاخ لەقىواڵیی ئاػامنەكان ةكۆ ی ەوە.. دا

ةۆ  ،ةۆ ظەوم ،ازەكێـێرڕ ةەاڵم ػەضنجیف ةۆ نعیكرت  ،ئەو ان ةۆزەضكەو ر

   ەدلىوقادی ةەضواو.. ةۆ دىزم  طەڤ

 مج حج مث هت مت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّٱ -

 ػووەضنجتسەن و فەض ووىو  ةەػووەضظە ی سا ةەوةتوو ەوە، ةووڕەن ووادە  ة ٥٣العيكبرر:    َّ

ةۆدوان زەضكەو ور  لێتكۆ  ەوە، ةعان  لەػەضەدازا  ەدلىوقاخ وۆن زضوػذتىو؟ دوا

                                         
ناااار مەىکاااا   ڵ يسااااتی فیو ااااك و گلم ووىًەسااااوی زاااالم ەە  ەڵاااا  ئلگلم ئلگلمل ئلوە   ىرنااااذ کل ەاااادێلکل ملژ   (1)

( ملجاااااار و ەاااااادێلکل لك   بناااااار  جااااااە ٢  بنرێاااااذ ملی ااااااەحڵ ێ ااااااول ڕ کێطااااااەيڵ ىێااااااى و مەىاااااا  و ڵەماااااایو،  ە اااااای ێلم )

 ىلکلونخل وى م .
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وان ە ڕ كطزووە... ة و پاك ئەم هە ىو  ەدلىوقانەم لەنەةىوەوە ئیجاز كە دىام داك

ادوطیف دوىام تەوضە كە یەكە ی جواض دەلقوی كوطزوون، زو  ،دە كی پێف دۆدان

 .ظی سوودان زەكادەوە.. دىام تەوضە ةەػەضهە ىو ؿذێكسا ةەدىانایە

وادە  یەكێكی  ٦٦ير    َّ ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ -

ان ذوظەویویەیە كە زیذ   ػوەضنجە، ئەوجو دط لەونیـانانەم لەةەضواوم  طەتە، كە

 و  وەك زیواضزەم  وطزن ێظی سووم كطزەوە )لەهە ىو ؿوى    طزةىو ةەاڵم ةەةاضان

ووواوانە  ئی جووا ئەو هە ووىو ةەضوةووىو ەم لووێكەودەوە )ػووا انی  ژیووان ەوە لەةەض

 .ڕەژ لێیسەدۆن و ؿەو ووەكە  كەڕ ئاژە یف ػەضواوەكەم ػا انی 

 هي مي خي حي جي ٰهمه جه هن من خنحن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ -

ةەظەیی دىام تەوضە كە ةەهە وىو  وانە ئاػەواضم ضەحمەخ وڕ وادە  ة ٨٣الرروم   َّ  مئ

 وانە ةاضان، وۆن ئاوا دوىام تەوضە ظەوم زوام  طزنوی ظی وسووڕ زیاضە، ةؿذێكەوە 

ەهوا دوۆضاكی ض ةەةەضهە وی جۆ  زەكادەوە پێی، ووۆن زەیكوادەوە دواكی ةەپیور و

ظی ووسووكطزەوە  یئوواوا ظەویوو ئوواژەڵ.. ئووادط ئەو دووىا تەوضەیەم كە  ووطەڤ و

ػەةەیان لەڕەژم زواییـسا  ىحا زەیەو ر  طزوو ظی سوو ةكادەوە و زەؿذىانێر و

 .دىام تەوضە ةەػەض هە ىو ؿذێكسا ةەدىانایە ،و ڕەمذاضیان ةكاخ لەػەض زیس

 حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

ظانوایی دوىام  و نیـانەكانی دطم زەػوەاڵخ و وادە  لەةە  ە ٦٬فصرلت   َّ ىي مي  خي

 ەضظ وور وةوواضانی ةەػووەضزا زەةاض وور زەل ةووطی  ەیە كە تەوضە ئەو ظەویە وؿوو  و

وانوسنی ڕووەك... ئەوم ظی وسووم ڕ  ایەم  زەةێذە زەجمێر، ئی جا مـەڵ زەةێر و
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وكەضەوەم  طزووؿوە.. دوىام تەوضە ةەػوەض و ظی وس كطزەوە هەض ئەو دوىایەیە كە

 .هە ىو ؿذێكسا ةەدىانایە

 ٬فاطر   َّ جخ مح جح مجحج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ُّٱ -

 ازەزاخ وڕ  ةووا هەوض ،ةاهە ووسەكاخ سەزاخ ووادە  دوىام تەوضە ئەوەیە كە مەض انوو

وایە ئاوز طم ةكط  .. ئواوا نواووەیەكی  ویؼذی دىا زەیتادە ػەض ئەو ؿى  ەم كە

ظەویویە  وطزووەكەم پو  ظی وسوو زەكەیو ەوە، زوام  زەكەی  و  طزووم پ  پاضاو

زەیكەیوو ە دوواكی وانووسن و  ،واڕ ةێووطوون ةووىو هیەووی لێوو ەزە ئەوەم وؿوو  و

 .ها دۆضاك ... ظی سووكطزنەوەؾ لەڕەژم زواییسا هەض ئاوایەەض ةەضهە هێ انی جۆ 

ووەك، ةۆ هەواوةوا ةوۆ ئواو.. ةوۆ نوعیكرت ڕ لەئاػامنەكانەوە ةۆ ظە ی ، ةۆ ویا، ةۆ    

 .ةۆ دىزم  طەڤ ،لەهە ىان

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ -

 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هتمت  خت حت جت هب مب خب حب
 ڕوادە  ئێمە  طەتامن لەدىالػەم قوى  ٤٩ – ٤٦:ن  املؤمٌ َّ خض حض جض مص خص حص مس

و  ػەیسنا ئازە ە غلیە الؼوالم  زوادوط وەوەیوامن كوطزە د ۆكێو  ئواو دەلقكطز )كە

ەحمی ئامطەدەكەزا جێ یط ان كوطز، پاؿوان كطز وانە ظەضوویەكوی هە وىاتاو، ڕ لە

و وەكووى پوواضویەكی جىوضاو ووان  وە هە ىاتاوەكە ووان تەوضە كووطزو پاؿووان ظەض 

و ئێؼوقانەكە ان ةەتۆؿور زاپۆؿوی،  زوام ئەوە ئێؼقاوان دێسا دەلقكطز ،لێكطز

و  پیوطەظم ةوۆ دوىام ةەضظ پاؿان جۆض كی دطم دەلقامن ةەػەضزا هێ ا... پواكی و

ەوادط لەهە وىوان.. پاؿوان ئێوىە ڕ  ڕاػر و ،ةااڵ كە هە ىو ؿذێكی دەقسیط كطزووە

 .ئی جا لەڕەژم زواییسا ظی سوو زەكط  ەوە زە طن و
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 ٫٪يررررر    َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن  ُّٱ -

ی کىڕم وائیو  ئادط ك  ئا ئەم ئێؼقانە ظی سوو زەكوادەوە صوادە  وودی )غا ٬٪ –

دۆڵ؟ ةفەض ىو ئەوەم یەكە ی جواض دەلقوی كوطزووە ظی وسووم  زەةێذە داك و كە

 .زەكادەوە

 حي جي يه ىه مهجه ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

و ئاػوو ، یووان هەض  و ةەضز پێیووان ةفەض ووىو  ةوون ةەزاضوادە   ٨٤ – ٨٣الإرساء   َّ زئ  ميخي

زە وێ  كو   ،ػوەدذە تطن  و و هعضم دۆدانسا ظەض تەوضە و ؿذێكی دط كە لەزیس

 .ػەضلەنىێ دەلقامن زەكادەوە؟ پێیان ةفەض ىو  ئەوم یەكە جاض دەلقی كطزوون

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ -

 ةىوەئاو ن  ێكۆ د  وەئ ضەتە وادە   ٧٣ - ٪٦القیام    َّ  مح جح مج حج مث هت مت خت

ئاػوا  ضووەظ  یكێؿوذۆت ەپواضو ەو ەكەو ۆ دوەپاؿوان ل ؟ەو ە حومەپوعزان )ض  یەسضاە ه

... ەو ەدۆ ودوەك  لو ێیطو ێن ەك لقكطا،ەد  ل ڵەمكا  ەتە ط  مەو پاؿان ئ كهاخێپ

 یویەن ەمو ەئ مدىانوا ەزوو لقكط ەئواواد ەتی ط  ەمو كاضظان دىاناەدىا ة وەئ ضەتە 

 !؟ەو ەةكاد  سووی طزوو ظ

وادە  ئەتەض تى انذوووان  ٨احلرررج   َّ  جك يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق ُّٱ -

لەظی سووكطزنەوە هەیە، ئەوەدان لەیازةێر كە ئوێمە ئێىە وان لەدواك دەلقكوطزووە 

 . زەؿت ەوە ةەداك دەلقكطزنەوەدان ئاػانە )كە

 مظ حط مض خض حض جض مص خص  حصمس خس حس جس مخ جخ ُّٱ -

 م اؿوا .. ده   ێنواه ض  ته ؿهێپ  و ةه دىزا ةه  ڕ ة  و ةاوه زه  بو  نۆ وادە  و ٥٫البقر    َّ

  لوه و قانوس دى   وه ةىون و  طزنوه نوه  لوه م ىهێوئ نۆ وو  ن که دىزا ةکه ماض ڕیو ة کاض
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و  ئوه یضانوسن تىظه و ایوزن  هاد وه مزوا  جایئ  ،یدـ ةه  پ یانیژ کذانسایزا یحم هڕ 

 دوسا ا هیق مژ ڕە  لوه  جایئ ر،ێ  داوط زه دط یک جاض  دان،ۆ ة  کطاوهیضایز  که م انهیژ

   . وه  هڕ  ته و زه ئه مال ۆض ة هه فی، زوا وه کاده زه  سوودانیظ

كوطزەدەوە  وادە   طەڤ ةیطم لەوە ٤الإوسان   َّ  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ -

ذێ  نەةوىو ةواغ ػەضزە انێ  ةىو ئەو دەل  نەكطاةىو؟! هەض هی  نەةوىو.. ؿو كە

 .ةكط ر

قىضئانی پیطەظ زوام ئەوەم لەػەزان ئایەدی قىضئانسا ئاوا ةان هێـذامن زەكواخ    

ژیان  قىو تىونەوە لەنیـانەكانی تەضزوون و و قاڵ و ةۆ ػەضنجسان و وضزةىونەوە

ةو   دواك و دەنهوایە و هەضیەكەیان ةە  ەم دىایەدی دىام تەوضە و  طەڤ كە و

 ازەكێـووێر كەڕ ەوەم ػووەضنجامن ةووۆ هەػووذنێكطاوەكان و  ەیووی ئەون، زوام ئ

انە ان زەدوادە ڕ زەو .. ةە  ەیەكی ة ت لەةەضواو ان ز   و هەػذیان پ  زەكەی  و

 .ةەض واو كە پەیىەنسیەكی ظەض ةەهێعم ةەهعض و ژیطیامنەوە هەیە

لەنەةووىوەوە ةووىوە،  زەمەض ووىێ دەلوو  كطزنووی ظی ووسووان لەػووەضەداوە كە    

هیەەوە قىضػرتە لەظی وسووكطزنەوەیان .. ووىنكە یەكە وی  جواض ئیجازكطزنیان لە

هووی  وجىز كیووان نەةووىوە، هە ووىو ةەؿووێكی وضزەكوواضانە دەلوو  كووطاوە، ئە ووام 

و ةەغ.. ئەوەؾ ةۆ دوىام تەوضە كە  ظی سووكطزنەوەیان، لەڕاػذیسا كۆكطزنەوەیە

ن و ةەدىانووا و ظانووایە قىضػوورت نیوویە لەدەلوو  كووطزنەكەم یەكە ی جاضیووا كطزتوواض

ؾەیطم ئە انەؾ ةۆ دىام تەوضە قوىضغ  ظی سووكطزنەوە و )ةێ ى ان دەلقكطزن و

دىام تەوضە هۆؿی زو و ەضان  ،نییە، ئەوە ةۆ ئێمەم ؿەض  زەكاخ  ػىكی دێسا و
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ػەدر نەةىوةێور،  ازەكێـێر كە ئەتەض دەلقكطزنی یەكە ذان قىضغ وڕ ةۆ ئەوە 

ەوە وەكووى ئەوەیە كە حەمتەن ظی سووكطزنەوەؿووذان ػووەدر ناةێوور.. وووىونەم ئ

 ،زضوػذیـوی زەكواخ ،دىانی ی هەةێر ػەیاضەیەك زضوػوذتكاخ كەػێ  ظانی  و

ئایووا  ەغقووىولە ةڵێووی  ئەتەض ئەم ػووەیاضەیە لەةەضیەك هە ىەؿووا ئەم زضوػووذكاضە 

  ١)نادىانێر یان ناظانێر ػەیاضەكە زضوػذتكادەوە ؟!

نووام كطزتوواضم و زا دووىام ظانووا كەواةووىو زەةێوور ئیػذیووطان ةەوە ةووكەن كە   

زەوضوةەضم لەنەةووىوەوە دەلوو   ظەوم و  ووطەڤ و ئاػووامنەكان و تەضزوون، كە

تەوجێذیویە  م وڕ تەلوۆ  ،زەداوط  ێر، زەؿذىانێر ظی سوودان ةكوادەوە كطزووە و

 .ەنىێ ظی سوو ةكادەوەلئەتەض ةڵێ  نادىانێر ػەض 

وادە   ٤٬العيكبررررررررر:    َّ زي ري ٰى ين ىن نن منزن  رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ -

وۆن دوىام تەوضە لەػوەضەداوە  طەتوی دەلو  كوطز یوان  وان ە ئەوە كەڕ  ەتەض نا 

و وەكوى  وۆن لەػەضەداوە دۆدانی دەلقكطزووە؟ ئ  پاؿانیف ظی سوودان زەكادەوە

 .دۆدانذان لێسەكادەوە.. ئەوەؾ ةۆ دىام تەوضە ئاػانە

 وادە  ئەوە دووىام تەوضەیە كە ٪٥الررروم   َّ زت مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ -

پاؿان  لەػەضەداوە دەلقذان زەكاخ و ا  طەتی دەل  كطز ا یان ئێؼذا كەلەػەضەداز

 .ئاػانرتە ظی سوویان زەكادەوە، ئەوەؿی ال

وادە  وووووووام لەدەلقكطزنووووووی  ٤٨ق   َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق ُّٱ -

نواةی ...  یەكە ی جاضزا  انسوو ةىوی ؟ ةێ ى ان ةەظی سووكطزنەوەؿویانسا  انوسوو

                                         
بێگىومااەو زاال ەمەکل ) ااًع(ە ىلك )ودااق(، چااىىال ێلمااىو کلمەزااخلەەيڵ مل )ویااى (   و و ملىلبااىوەوە   (1)

 ىلێێنر وو.
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الیوان ئەػوذە ە ػوەضلەنىێ دەلو   لەتى انسا دىل زەدوۆن وةەاڵم ئە انە دۆیان 

 .ەوە ةكط 

 :ئاصانە بەبەرداكردنەوە ڕ ح -٣

ووم زی ووساضانی ئیؼووالم زەوضووژ رن وور ئەوەیە كە ڕ ووەو ڕ تى ووانێكی دووط كە    

دوۆڵ، یوان جەػوذەم مەودواوە،  زە ێ ، كادێ  جەػذەم  طزووەكان زەةێذە داك و

ئێؼووقانی كەودووۆدە ػووكی  ی تۆؿوور ولەئوواوزا نقووىوم ةووىوە و هەض كووىدێك

زەكط ذەوە.. یوان ئەو  ئە ە وۆن كۆ ، اػییەكەوە یان ػكی تیانساضانی دطم ئاوم

و كڵىكوۆم زا وطزووە، یوان زوام  طزنوی ػوىدێرناوە و هە وىو  كەػەم ػىوداوە

ةەوةۆدەوە یان هەیە لەداكێكی ملمی ی ةیاةانوسا  دۆ ە ێف و لەؿی ةۆدە زوكەڵ و

و  ةوۆظ م هە وساوەدەوە وڕ دوۆڵ و زەیانجواض هەوا توۆ  ةەدواك وزم  كطاوە، ةىوە 

ئە ووانە وووۆن كووۆزەكط  ەوە و ڕەحەكەم  دووۆ ەكەم ةە ووالوالزا ةووطزووە.. ئووا

 یەكە جاضیان ةەةەضزازەكط ذەوە؟!

ەوانسنەوەم ئەم تى انە ڕ  زیسەكانی دط ةۆ هەنس   كەغ لەؿى  كەودىوم زی  و   

رت ڕەحی  طزووەكە ةێوذەوە ژیوانێكی یكجاض  زەیانىوخ   ەضج نییە ةۆ ئەوەم كە

دط هەةێر، ةە كى هەض لەم زنیایەزا وزەؿێر ةێذە ناوجەػذەیەكی دوطم كەػوێكی 

نە واوە!  دوۆڵ و ةوىوە ةەدواك و دطەوە، نەك ةێوذەوە نواو جەػوذەم یەكە ەوە كە

ةوادڵە.. قىضئوان جەدور  كێی ڕەحە و هەضڕ ةێ ى ان ئەوە هەض زیى كی دطم جێ ۆ 

لەڕەژم زواییسا ةەظی وسوویی  جەػذەم هە ان كەػەكە ڕە  وزەكادەوە كە  لەوە

زەظانێور هە وان جەػوذە  زەهێرن  ەوە پێـەوە.. وىنكە دىام تەوضە زەدىانێور و

ڕەحەكەم ةكووادەوە ةەةەضزا.. دووۆ  و تەضزم تەضزوونووسا كووۆ ةكووادەوە و لەدووۆظ
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ە  اززەیە نەمەوداوە، هەضوا لەتەضزوونوسا.. ةـوفەودایە دوىام تەوض  جەػذەكە كە

ظانێ ووی  ػووەضلەنىێ دەلقووی زەكووطزەوە، ةەاڵم  ەظنێذووی دووىام تەوضە، دووىانی  و

تەضزیلەم هەض جەػوذەیەك لەكوى یە و ووی  و تەضز لەوەزایە كە زەظانێر ػێب و

 تەضز ػوێب و زەؿذىانێر كۆم ةكادەوە.. دۆ دوىام تەوضە ئەو  ،ل  ةەػەضهادىوە

لەزەضیوازان یوان  ،لەظەویوساوتەضزیالنەم ل  ةعضناةێر، زەظانێر لەئاػوامنسان یوان 

یوان وان لەةێ یانەكانوسا.. تەوضەیوی  ووەكوساڕ ئاژەڵ و  لەجەػذەم دطم  طەڤ و

 َّ زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ  دىام تەوضە لە ەزایە ةۆیە زەمەض ىێ

وادە  ةەدەئكیس ظانیى انە كە ظە ی  وۆن لەجەػذەیانی كەم كطزەدەوە و ووی  ٧ق  

 ١).. ن الیە كەهە ىو ؿذێكی دێسا پاض عضاوەل  كطزوون، ئێمە دیانىوػێكام
 

 هل مل خل حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ -

وادە  دووىام تەوضە  ٨٬الأهعررام   َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم

ةەضەو  هە ووىو ئەو ض  وواو هۆكوواضانە زەظانێوور كە وكلیلووی ظانی ووی نازیوواضم الیە

ێ ێر كە ؾەیوطم دوىام ؾۆكەوە  زەتەو ج  مطیـذە نازیاضەكان )لەئێىەم  طەڤ و

 نایعان ، دىام تەوضە پەم ةەهە وىو ؿوذێكی وؿوكانی و تەوضە زضكی پێ اكەن و

                                         
(، و جل بلجلئا  ، ٰرەزذ پێ ەەەث و بل و     کر  مل ڕ بر وو )(  ٰذبێو ىل زلمەجەل ئە لجلکل بل )  (1)

( ئلە جلئا   کر ىل مل ڵ ىیو م رە   بد ئلوە ل رئِّ ّٰ   ی  ىمەو  ەڵ ىیو.. یکلملوەل مل ەدجە      ەفلممى ی )

کل  ىمەى ەو ب ڕێذ کل وى ل گلومە ىلك ێلم  ەجى ىێذ ەدب ەجلوە،  ەض  ىێذ زێڵ و گلم ل یلزخلەەو 

 ىل  مل يك ٹٱٹٱُّٱىلجل ەى .. جلئا  ل ولمق و ە ده  ملئە لحڵ جرەط    ەب ٌ ذ، وەەىی کلوجىو 
يسض  َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل

 ، زلمى  ەمە ئلە جلئا  ە ملڵ ىیًلکل چلى  ملیێی ودم   لحڵ..>: - ;:
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نازیاض نییە، تەاڵیەك لەزضەدذێ  ناكەو ذە دىاضەوە ئویلال  زەةاخ، ؿذێكی ال زەضیا

یان  لەؿى  ی ؿێساض ىزەیعانێر، زانی زانەو ڵەیەك لەداضیكی وی ەكانی ظەویسا ةێذ

 .و زیاضدەضزا دۆ اضن ئاتام لێیەدی... هە ىوم لەدیانىػێكی زیاض وؿكانی

ئایەدە و هاوؿوێىەكانی الةطزنوی ئەو ةەزووض ظانیو ەم ڕەژم   ەةەػر لەم زوو   

 و ةیطم دە كیسا، قىضئانی پیطەظ زەیەو ر ةەوكەػانە ةؼوەملێ ێر كە زواییە لەزیس

وةىونەوە ئەوە نیویە ظی وسو  هۆم ػەضەكی نكىو ی كطزنذان لەهەةىونی قیا ەخ و

نیوویە، نەئەظ ووىونی  انەدووان الیە كەڕ و ظانیوواضم ة ت ةە  ەدووان ةەزەػووذەوەیە كە

دە كوی  ێ ێور ویظانی وی یەقی وی ة ە نەهۆكاض كی دوط كە و نەزینت ةەضزەػر و

ةە  ەیەتذوان ةەزەػوذەوە نویە، هەیە و  ،خەو نوای ەیز  یاكاخ كە ڕەژم زوایی نی

دەػوووەوضم  وانووو  وڕ كىضدتیوووانە زە نیووویە هەض هوووعض و ژیوووطم دۆدوووانە كە

ظی سووةىونەوەكە ناكەن، وىنكە ةەواونەدانسیىوە، زەدانەو ر وەكى ةەوواو  وطزن 

نییە..  نەةىوە و زەةی   ظی سوو ةىونەوەؾ ةتی  ، ئەوەؾ لەةڕیاضم دىام كطزتاضزا

زە ووطن، هە ووىو  ن وئەوانەؾ كەو ةووۆیە كادێوو  پێیووان زەودط وور ئەوانەم  ووطزو 

زە وێ  لەتەڵ  ظی وسوو زەكوط  ەوە، ئە وان ةەزووضم زەظانو  و لەڕەژم قیا ەدسا

 و لەڕاػذیسا هەض ئەوەیە كە پێەەوانەم زیوس ،قیاػسا ناتىنجێر هەػر و ژیطم و

ظیوادط  و نەضیذی دۆیانە.. پێیوان زە ێوی ، یەك كە ێو  ظیوادط ػوەضنجسەن و زاب

 ةواوەڕ زن ودەػوەوض نەكوط  قىوڵ ةت ەوە، ئەوجا زەةیو   كە ئەو لەدێفكطی سا قاڵ و

زوام ةەزوازا ووىون زضك  ،هە ەیە نەةىونە ةەظی سووةىونەوە لەجێی دۆیسا نیویە و

لە ) ى كی  ادووسایە..  ةەوە زەكەن كە ئەوەم ةەالدووانەوە  ەحوواڵ ةووىو، وانیوویە و

زەةییؼوونت ةاوەڕدووان پێووی هەیە وووىنكە لەتە یانووسا  ئە ەم ئێؼووذا زەیتی ووی  و
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ةوىون و  ی ئاػایی ةىوە الدان، لەكادێكسا كەاهادىون، دىودان پێىەتطدىوە و زیذ ڕ 

ةە و ەم ةەهێوعم ض  یـوانسانی  تەودیوان ئاػوایی نیویە و ةوعاوخ و  اهییەخ و

كوی ێزەوێرن ور زوایوی ةەؿوێىە زضەدذ وانە زانەم دۆو و  كەڕ ڕەژم زوایی .. ةو

زەتادە پعزان )ضەحم  كەووی ةە طەتێكوی   ١)تەوضە ز ذەوە زەضەوە.. د ۆكێ   ەنی

 زەضەوە  ۆلیكیۆ ی زووتاظ )ئۆكؼجی  و هایسضەجی   یەكوسەتطن و وەكا ب ز ذە

 تواظ.. لەوالوە هە وم هە سەػوذێر و ز ۆپێ  ئاو زەكط ذەوە ةەزوو ،پێكسەهێ   ئاو

ەیـوذىو، ڕ و ئواوم  و ةەموط... ةوڕوانە زەضیوا دەضظە و پاؿان ةواضان و زەةێذە هەوض

مەظا ةەضموطاوانەزا ةو  ئەوەم  ةعاودیان، پەیىەنسیان لەو ةڕوانە  لیۆنەها ئەػذێطە و

پەیىەػووذێكی زیرتاویووان لەنێىانووسا هەةێوور.. هەض هە ووىو ةەپێووی ڕ ؼووام دووۆم 

وونازاخ... ئێىە ڕ ازە، نەیەك جۆض هە ە ڕ ، نەیەك ڕ ر، نەیەك ػاخ، نەیەك ةڕ زەتە

ةەالدانەوە ئاػایی ةىوە.. ةۆیە واناظان   اهادىون، ظەضدان زیىوە وڕ لەتەڵ ئە انەزا 

 ان ةێوور، وووىنكە ڕەژانە زەیووانتی  ، ڕەژانە دیـووكی دۆضدووان ڕ جێووی ػەضػووى 

 هێ ەض زەدان واد  وض لێسەزاخ ةەاڵم ةەزوایسا ناو ەوەكە ةە چ كطزاض كوی ػەڕػوى 

یهانێكی وەكوى ج ! ئاو، هەوا، هێعم ضاكێـان، جەػذەم دۆدان )كەەوەنس ةەػىوز

  نەزیایە ەحكە ە!  دەػەوض ةكەن ئەتەض ئە انەدان پێـرت تەضزوون ةەضمطاوان و

زە ا؟ هەض وەكوى ڕ زەیتیو   وەنوس ػوەضدان ػوى  یەكە ی جاض ةىوایە كە و ئێؼذا ةۆ

پێوی ةڵوێ  ئوێمە لەػوەض ظە وی   ئەوەم ةەتطیامن كەػێكذان لە ) ەضیر  زیتێر و

هەظاضان جاض لەقەةاضەم دۆم  یەك زانەدۆو زەوێ ی ، زوادط ةۆ ان زەةێذە زضەدر و

                                         
ێلم  لکێا ااااااااەو ملگلڵ ( پێااااااااًج زاااااااال  ێلڵ م حل ااااااااى يڵ ملىلوەااااااااڵ جێاااااااا   ل و  ەضااااااااێذ ٥١١،١١١کل )  (1)

 ێێد دکلکلل ئەفرەجلکل   بڵًل مرۆاێك  
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ەضهەم زەهێ ێر، ئوێمەؾ هوی  نواكەی ، هەض تەوضەدط زەةێر و هەظاضان دۆوم دط ة

ةەضهە ەكە زەو ی ەوە! ةەالیەوە ظەض ػەیط زەةێر، ووۆن ؿوذی  دۆوەكە زەوێ ی  و

 ەضیوور ؿووذی وام نەزیووىوە، ػیؼووذمی ئەوێ  ووزەزاخ؟ وووىنكە ئەو لەػووەضڕ وا 

ػەضػىڕ انەم كاةطام  ەضیذوی، هەض وەكوى  ئەو ،وەكى ػیؼذمی ػەضظ ی  نییە

یە لەظی ووسووةىونەوە.. حەمتەن ئەویووف زە وو  ؿووذی وا ػەضػووىڕ انەكەم ئێووىە

وەكوى ئێوىە زە وێ  ووۆن زوام  وطزن ض  ەحا ە، وۆن دۆو   زەةێذە زضەدذێو ؟ هە

ەنجا ی ض ەنجا ی نەظانی ە نەك ػەض  انەكە ػەڕ ػەضػى و ظی سوو زەةی ەوە؟! هەضزو 

 ەنجا ی ظانوی  وض ەنجا ی نەظانی ە، نەك ػوەض ظانی ، ةۆیە نكىو ی كطزنەكەؾ ػە

م پێنزن نكىو ی كطزنذان لەظی سووةىونەوە و هاد ی ڕەژم زوایی هەض ئاوایە.. پە

ةووۆوییە، زەتەنە ئەنجووا ێكی  ئەتەض حەقیقەدووی نكىو یكطزنەكەدووان ةووعان  كە

 .نعیكرت لەحەقیقەخ

و ظانؼوذی ػوەضزەم، ناةی یور وەنوس  ةڕوانە هەض زاهێ انێكی نوى ی دەك ۆلۆژیوا   

 ،ە ەوةەض )ئیـاغە، ػواضووخ، ئی ذەضنێور... ؿذێكی  ەحاڵ ةىو پێف ػەز ػاڵ ل

ئێؼووذا دە كووی ةەئەػووذە ی زەظانێوور زەؿووێر زوام ػووەزەیەك یووان  ئەوەؾ كە

زضوػر نیویە  ڕاػر و ... كەواةىو ناؿكط ر و ١)ؼەزە ةتێذە ؿذێكی ئاػاییجزوو 

                                         
( اەهاە  ناا ە  کۆێ یاە ئاماا ە ) ۆ ا  ( کە رە ئاىە م یە یزان  9318/;رەەا رەکدر  ەو     اانڕە   ااکذوو )  (1)

  ااا  ذر  نزاااەر و اانە   یى نەهاااا   13ئەمااە رر رە اکۆک ااال  یاااەەەی ال اەلجییاااا کە رە ) مااەەو ا ( ذ ناااک ورض 

ەەدر  یە   ذرهاا  ەاا صاەش  انای ذریه و اەەورر یاماەی ە  ورەذرگک اە و نااو ە  ااە ذرهااا  و  ووەرکە رەما

مااااااگ( اەە ر.. ورە ااااااە  ۆە ە   183کیماااااا دە( و ) 19نیضااااااا  ذرذ ررەگە   یااااااى نەکەذ  ەااااااا  ووەرکە ذر و  ... )

 یکمیاەرها  ذرذ ەەوراا
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ووزانووی ضەخ ناكووادەوە، ڕ كە نكووىو ی لەڕووزاو وو  زەكەن كە ژیووطم ئەتەضم 

لەض  ام كەػانی   ی ڕەژم زوایی ةكط ر لەكادێكسا كەناؿكط ر نكىو ی لەهاد

 .لەڕ ی وەحیەوە ئاتازاض كطاونەدەوە لێی  عەوە هەوا یسضاوە، كەڕ و ةە ڕاػذ ۆ

لەزیوسەوە زیواض نیویە، یوان  ؿاضاوەیە و یەكە ی  هەن اوم ػەملانسنی ؿذێ  كە   

ط ور اتیڕ لەجێی دۆم  لەوزیىوم هەػذەوەضەكانەوە هەػذی پێ اكط ر ئەوەیە كە

لەدۆوە نكىو ی ل  نەكط ر.. ةۆیە قىضئانی پیطەظ ةەؿێىاظم ضەوانتێوژم دوۆم  و

ظانیواضم  ڕوانو ەم هوعض و ژیوطم و و ئەوە ضەدسەكادەوە كە هەنس   كەغ لە زیس

 .دۆیەوە نكىو ی لە هاد ی ڕەژم زوایی زەكاخ

هاد ی ڕەژم زوایوی پێساویؼوذیەكی  لەهەن اوم زووە سا ئەوە زەػەملێ ێر كە   

 .هەةىونی لەپێـرتە وەك لەنەةىونی ضەكی  طەتە و ةۆم زەػەملێ ێر كەػە
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 بڕگَی چ:ارەم  

 :ێژراوەڕ ا ژاین  اانایهَ سیس متی گَر وون و

 :دا دانایی و ئەرك لەنێوان خەقیقە  یەكەم: داڵی

لەڕاػذیسا ػەملانسنی پێىیؼوذی  وطەڤ ةەةاوەڕهێ وانی ةەڕەژم زوایوی لەػوەض    

 وطەتە زەػوذكطزم  ژیوان و ەوەػذێر )ئایوا ئەم تەضزوون ووەاڵ ی ئەم پطػیاضە ز

و زانووایە، یووان هەض دووۆم لەدۆیووسا    ەضم ةەدىانوواڕ زضوػووذكاض كی هە ؼووى 

و ئا وان   نەدـوە دفواە  ةو  زانوایی وواإل  محسصو كەود  )الڕ  كەوخ یان ةەڕ ةە

 . زضوػذتىوە؟

زە و   ئەم ةاوەڕم دەنها ةە ظانؼذی ئەظ وىونی هەیە   طەتی  اززم )ةێسی   كە   

دووۆم  ،و ئا ووان  دەلقووی نەكووطزووە   ەضم ةەنەدـووەڕ تەضزوونە زانووا و هە ؼووى 

ڕ كەودووو  دەلووو  ةوووىوە... هە وووىو    وووام ڕ وووكەوخ وڕ  لەدۆیوووسا ةەهەضزوو

پێكهادەكانی )وجىز  پێكەوە وەكى ئا ێط و  كواضزەكەن، هەض كادێو  پەیىەنوسم 

ػوذا، ػیؼوذمی یاض ەدیوسان وە لەهاضیكواضم و (Energy) و ووظە نێوىان  واززە

 .تەضزوونیف دێكسەوێر

الڵ  وڕ كە و لەم ڕوان ەوە ئەوە زەةێوذە ةە  ەنەویؼور كە )وجوىز  كی كوى ط   

ةو   هۆؾ و ة  هەػر و ة  هعض و ژیطم و ػیؼذمی ئەم تەضزوونە ة  ظانؼر و

  وىە! كەواةوىو ئەوە تێلێذوی وڕ زانایی زەةاخ ةە ئیڕازە و ة   ەةەػر و ویؼر و

 ەةەػور  ةەزوام ئا وان  و كە –لەڕوانو ەم ةێوسی ەكانەوە  –كوطزنە   انسوو دۆ
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و دوۆم دوۆم دەلو    یر.. )وجىز  ةو  ئا وانجەڕ لەدەل  ةىونی تەضزوونسا ة ە

 .كطزووە

و ةۆوىونە )ةێسی ی یە ظانؼذیە ئەظ ىونییە  اززییەكان  كەواةىو ةەپێی ئەم زیس   

 (Tebological Caumtion) هەض ئەوەنسە نییە كە لەئەضكی لێكسانەوەم هۆكواض

پێكهادەكانی )ةۆوی  زضوػوذتىون،  ةۆ ان لێكسادەوە تەضزوون و زەضوىوةێر كە

ەالوژم ڕ ان لەزوام وەاڵ ی )ةۆوی  تەلۆضم وتەڕ ةە كى زە   ةیطلێكطزنەوە و تە

دووۆ دامەنووسنە! وووىنكە ئەوانە زە ووێ   ئەم تەضزوونە و هەضوووی كە دێیووسایە،  و

وویوساوە، هەضلەدووۆوەیە، ڕ ەوە دوا ئێؼووذا لە ئەظەل تەودێوو  كە هە وىو ةوعاوخ و

نە ەةەػور..  ڕ كەوخ یان ڕ كەود ێكی دۆیی تەضزوونە، نەئا انجی لێی هەیە و

ةىوە، ةە كى ةی ی  ئەضكی )مؼیۆلۆجی   واززەیەكی دوایتەدە ەن واو ةۆ ةی ی  دەل 

 ةوۆ لێكوۆ ی ەوە و ػوەضنجسان و ،لەواوزا هەیە..  ێـو  ةوۆ ةیطكوطزنەوە نیویە كە

ز ور ئەضكێكوی  و ویؼوذەم لە ێـوكەوە و ػوۆظ نییە، ئەو میكوط ۆظػ هەػر و

لەؾ )پەنكطیواغ  ةوۆ هەضغ  هەض زەة  واةێر، هەض وەكوى كە دۆیەدی و ی اززی

زەضزەكەنە زەضەوە... ئە انە ئەضكی   ژ ر، یان تىضویلەكان  یعڕ كطزنی دىاضزن زە

ػوذێ  ئەنسا انی لەؿ .. تەضزوونیف ئەضكی دۆم جێتەجێوسەكاخ، دوۆض ةە ەةە

دیـ  ناةەدـێر،  ان  ةۆ ئا انجێ  دیـ  غەكؽ ناكوادەوە.. ئواو ةە ەةەػور 

و  دی ووى ذی زەؿووكێ ێر.. وەهەضوەهووا )ةەزیووسم ةێووسی ی دوواوەن ئەم زیووس نیوویە كە

لێكتوسض ذەوە كە  ةۆوىونانە  ئەوە هە ەیە كە ئەضكە توؿوذییەكانی تەضزوون وا

ئە ووانەوە هەیە، یووان حیكمەدێوو  لەپـوور  ئا ووان  ئەنجا ووسەزض   و ةە ەػوور و
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و  ەةەػور  و نەدـوە تیوطتو ةەدە و هۆؿیاض و ژیط ةىودط ر زضوػذكاض كی ظانا

 .ػەضپەؿذیاضم ئەم ئەضكە توؿذیانەیە

و ةۆوووىونی ئەم جووۆضە كەػووانەیە كە ةاوەڕیووان دەنهووا ةەظانؼووذی  ئە ە زیووس   

... ئەتەض كەػوێ  غةە ویؼوذە و و زنیام هەػور ئەظ ىونی )دەجطیتی  هەیە كە

لەقیا ەخ  ووڕ اػذی زەظانی ئیرت هی  پا  ەض كی ناةێر كە ڕ ةە لەم ةاوەڕەزاةىو و

ةكوواخ، وووىنكە لەالیەكەوە ةوواوەڕم پێووی نیوویە و لەالیەكووی دووطەوە وازەظانێوور 

هە وىو ػیؼوذمی پێكهادەكوانی  پێىیؼذی پێی نیویە...  وازام لەو ةواوەڕەزایە كە

ئیوڕازە زەڕەن،  یؼور وتەضزوون دۆیی )ظادی ن و ة  ئا ان  و  ەةەػور، ةو  و

 ئەم تەضزوونەم ئواوا تطدوۆدە ،هەػور نەهوۆؾ و توؿر كە نەظانؼوذی هەیە و

وةووواضانە وەكوووى لەغووواةەم   وووسااڵنە... ض و كا پێكهوووادە دوووۆ... ئەم تەضزوون و

ەالوژێ زضوػوذتىون، نەؿومێ   هەض ڕ پێكهادەكانی تەضزوون هەض لەدوۆوە، ةەتە

ئەم  ،و ػازە كە ئیرت نا ێ ێور ەكەوەكى هەض ؿذێكی دطم ت ،ة   ەةەػر نا ێ  

نیویە دوا وواوەڕوانی  یژیطیو و ئا وانجە هەػور و و ةو  نەدـوە توؿذە كوى ط

زازپەضوەض ذی لێتكط ر، ئەم  طەتە لەزەػر توؿذسا وەكى لەغاةەكەیە لەزەػر 

   ! ةۆیە  وطەتیف ڕ هەضزووكیان ئەوم زەػذیان ة  ئا ان  هە سەػى  ،  سا ەكەزا

 یان دطا ؟ اپطػێذەوە كە واكی كطزووەكەغ لەڕەمذاضەكانی ن

ةەپێی ئەم زیسە )ةێوسی ی یە  وەاڵ وی پطػویاضەكە ئەوەیە  نەدێوط ئەم تەضزوونە    

ةوۆ  هوی  ؿوذێكی ةەزانوایی و و ةەهەػور و ویؼوذی نیویە و زضوػذكاض كی ژیط

ئە ە وەاڵ ەكە ةێر، ئیرت ػاویلكەییە پطػیاضم دوط   ەةەػذێ  دەل  نەةىوە.. كە



 

442 

و ػوعام  زازپەضوەضم ةكط ور یوان زەضةواضەم پازاؿوذی وواكە ەم وزەضةاضەم ػوذ

 .نییە نەلەو زنیازا كە دطاپە، نە لەم زنیایە و

و ةۆوىونە لەتەڵ هعض و ژیطیسا یەك اتط ذەوە... هی  ةە  ەیەكوی  ةەاڵم ئەم زیس   

هەضووووی  ،ژیوووطم یوووان ؿووواهێسییەكی ظانؼوووذی الیەن یوووطم لووو  نەكوووطزووە

ئێؼوذا كەػوێكامن نەزم  هەض ئەوەیەكە زە ێ   ئێمە دوالەةەضتطیكطزنیسا زەودط ر 

ەك لەپـوور یزانووای ةڵوو   وو  تەضزوونووم دەلوو  كووطزووە! پەم ةەوەؾ نوواكەی  كە

دەلقتىونی ئەم تەضزوونەوە هەةێر، هەضوا زەةی ی  هادۆدەكایەوە و دوۆم ئیوسا ە 

و زانووایەك هەةێوور  دىانووا ةەضزەوا ە ةوو  ئەوەم زەػووەاڵخ و ةەدووۆم زەزاخ و

پێىیؼذیـوامن نیویە  كطزنیسا و م ةكاخ.. پەم ةەئا انجیف ناةەی  لەدەل ئاڕاػذە

 .ةیعانی 

پەم نەةوووطزن ةەئا وووانجی  ةەاڵم نەظانی وووی هێوووعە كووواضی ەضەكەم تەضزوون و   

دەیا كە  و ئا انجە... وا نییە لەػەض نەةىونی ئەو هێع دەلقتىونی تەضزوون ةە  ە

ێوور ةەضزەوام كوواؾەظ زەوێووذە زەةی    ووسا ێ  ػووەیطم واپذووانەیەك زەكوواخ و كە

كاؾەظەكان ةەؿر  لەوالوە ظەضی ەم پێكهادەكانی زەجىو ێ  و  ەكی ەیەكەوە كە

لەػەض نوىتاوەیی ز و ە زەضەوە، ئەو هەض وازەظانێور ئە ەؾ لەغواةەیەكی تە ە 

 پێكطزنە ةەاڵم تەوضەدطە لەوانەم دۆم.. ناظانێر ئا ان  لەهە ؼوىضانی  ەكیو ەكە

دێوطا زەةعو ور  ن وییە؟ زەةی یر ئەم ئا ێطە وەكى ئاوا دێطاو واپكطزنی كاؾەظەكا

 ز ور، دواكەكەم ژ وطم زەلەضظ ور... پەم ةەةوعاوخ و زەن ێكی ظەضیـی لێوىە

هە ؼىضانی هی  پاضوەیەكی واپەكە ناةواخ.. زضكوی ئەوە ناكواخ كە ئەم هە وىو 
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لەضظەیە ةە ەةەػووذی ووواپكطزنی ئەو كوواؾەظانەیە...  ةووعواخ و زەنوو ە زەنوو  و

و هەػذی كوىضدی دوۆم وازەظانێور ئەو هە وىو پواضوە  ا ەكە ةەهعضم تەكە  س

ە ةەڕ كەوخ یوان ةەڕ كەود ێكوی  ەجهوىول زضوػور ةو  ەضەكە و كاؾەظ كانعا

 ئەم ةووعاوخ و لەپـوور ئەم وووا  و ... واناظانێوور كەڕةووىون و كەودووىونەدە تە

 وانەزم ظانوا هەیە كە ةوۆ هێ و ةەدىانوا و هە ؼىڕانەوە كەػێكیا كەػانێكی ژیوط

 ڕ ەةەػذێ  ئەم واپذانە و كذێث واپكطزنەیان زا ەظضانەووە و دؼوذىویانەدە تە

هە وىو پواضوەیەكی وواپەكە  ناظانێور كە ،ػەضپەضؿوذیاضم زەكەن و واوز طم و

و  ةەلێعانی  و ةەپێوی نەدـوەیەكی ئەنوساظیاضم  یكوانیكی لەو جێویەزا زانوطاوە

ان زەدطػووێر یووان نایەو وور لەپاضوەیەكیـووی ةەوانووی دووطەوە پەیىەػوور كووطاوە كە

 ور، ناؿوذىانێر وواپەكە ةىەػوذێ ێر ... زەم ػوا دىدوىا ڕ هەةێر، نادىانێر ةی ۆ 

و وودی  ئەم  ەكیو ەیە كەغ زضوػوذی نەكوطزووە،  ئەتەض ئەم   سا ە ڕاػر ةۆوە

ةەهوی   و ةەدىاناؾ لە پـذیەوە نییە و و ظانا كەػی ژیط و ڕكەغ نەیذؼذۆدە تە

و كەغ  ەم كادەزا زانەنطاوە، هەض دوۆم هوادۆدە ئێوطەو ل  ەةەػذێكیف لەم ؿى  ە

ةیذادەكوواض... ئەتەض ئەم   ووسا ە لەػووەض  ةەو وضزەكوواضییە زضوػووذی نەكووطزووە و

قؼەكانی ةەضزەوام ةێر تەوضەكانی زەوضوةەضم وی زە ێ ؟ ئیػذیوطان ةەقؼوەم 

و ةیط ەنوس  ئوێمە هە ە... ئایوا كەػوی ژیوط ڕاػوذی و دۆزە ێ      سا ەكە زەكەن و

زە   ڕاػوذە  واپكطزنەكە ةەڕاػر زەظانێر و ؼەم ئەو   سا ە زەضةاضەم وا  وق

 و ظانؼذیانەیە؟! وانێ ێكی ژیطانەڕ زو دێ و زم ئە ە دیۆض

 وواپكطزن و و هە ى ؼوذی   وسا ەكە ةەضا وتەض ووا  و پێ اػە و ئەتەض زیسوڕا   

و  پێ اػوە و اڕ ةەدىانایانی پـذیەوە قتىڵ نەكط ر، قتىوڵ نەكطزنی زیوسو  ظانایان و
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 زە وێ  ئەم تەضزوونە تەوضە هە ى ؼذی ئەو كەػانە لەپێـرتە قتىوڵ نەكط ور كە

زانوام لەپـوذەوە  ظانوا و  كىپێكە دالقێكی ةەدىانوا وڕ و  ةەضمطاوان و وضزەكاض و

هە ووىو  ،هە ووىو تەضزیلەیەكووی لەویووف تەكەدووط نیوویە.. ئەم تەضزوونەم كە

و  و ظانوا ةىونی كطزتاض كی ةەدىاناانەم هەڕ ةەىوكرت لەو ةە  ەم ة ت ئەدۆ ێ  و

و ػەضپەضؿووذیاض و  ئیووطازەیە.. كطزتوواض كی ظی ووسووم ووواوز ط دوواوەن ویؼوور و

ئاڕاػوووذەوانی ػووواخ ةەػوووادی ئەم ةوووىونەوەضەیە... ةوووا   وووسا ە كەم ژیوووطییە 

 وطەتە تەوضە  ػاویلكەكەؾ هەض لەػەض قؼەم ناةەجێی دۆم ةەضزەوام ةێر... ةا

ووىنكە كەػوی  ،ة  لەػەض قؼەم ناةەجێی دۆیوانئەقب ةەىوكەكانیف ةەضزەوام 

ةیط ەنووس كە ػووەضنجی ةەضمطاوانووی ئەم تەضزوونە زەزاخ، یووان زیطاػووەم  و ژیووط

و ئا ۆژتاضم قوىو ەوە ػوەیطم  ةەواو كی پەنس یەكێ  لەپێكهادەكانی زەكاخ و

ازضوػور  و وضزەكاضییە زەكاخ ةۆ ػادێكی كە یف تى وانی ل ەی كىپێكیڕ ئەم 

ةەدىانا هەیە... ئەوەم  و زانا و ئەم تەضزوونەوە كطزتاض كی ظاناناةێر كە لەپـر 

ەالوژێ ڕ ةىودط ر هەض لەدۆوە دەل  ةىوە و دوۆم ةەتە و هۆؿسا ناوێر كە ةەةیط

 وواوز طم لەپـوذەوە نیویە و  و ظانا و ظی وسوو هی  هێع كی زانا ئاڕاػذەزەكاخ و

ەم پ  قتىوڵ ناةێر ئەو  ، ىەڕ واخ ةەڕ ئیطازەم هی  هێع كی زەضەكی نا  ةەویؼر و

ائەم تەضزوونەم هە ىو ؿذێكی ةەئەنساظەم تىنجاو دەلو  ةوىوە،  ةىدط ر ئ كە

و ؿووێىاظم ػوواظاو  و وووىنیەدی ؿوویاو زضوػوور ةووىوە، ةەهۆكوواضڕ ةوو و ازەڕ ةە

و  وواوز ط و ظانوا و هوی  هێع كوی زانوا كاضزەكاخ، ئە ە هەض لەدۆیەوە هادىوە و

 .ئاڕاػذەوانی لەپـذەوە نییە
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  كىپێكە ةەضزەوا ەم لەػوەض كۆدوا ئاػور وڕ ئەم تەضزوونە ةەئەنساظە  ەحا ە    

و ةەپێوی  ػ ىوضم ظانایی و زانایی و وضزەكواضم زضوػور ةىوةێور كە هەض ؿوذە

ةو   ەةەػور  ة  ئا ان  و ة  حیكمەخ و ،خاو ڕ زە پێىیؼذی دۆم دەل  ةىوە و

 ةێور وةەضزەوام ةێر.. ئەػذە ە هەضوا ةەهەوانذە زضوػر ةىو  زضوػر ةىوةێر و

 .!واخڕ زضاةێذە زەػر دۆم وۆن زەڕواخ ةاة ئیهامل كطاةێر و

و ڕوان ەزایە  ضو لێڵی زیس ئا ۆظم می  پـێىم و لەوەاڵ ی ئەم ػەضتەضزانی و   

قىضئووانی پیووطەظ ػووەزان ةە وو ە لەػووەض هوواد ی ڕەژم زوایووی زەهێ ێووذەوە و  كە

و  ەةێور زیوسڕەژم قیا ەخ پێساویؼذیەكی ةەؿوەضییە... ةوۆیە ز زەیؼەملێ ێر كە

 ؼووذی  طەتووی ژیووط لەػووەض ئەوە زامبەظض وور كە ئەم  ى هە ةووعاوخ و دێووڕوانی  و

ڕ كووىپێكە ةەمەض ووانی دووىایەك هووادۆدە زم... دووىایەكی  تەضزوونە ةەضموطاوان و

ئاتام  و ػەضپەؿذیاض كە و ةەدىانا، دىایەكی ظی سوو واوز ط و زانا كطزتاضم ظانا

هە ووىو  تەودێكووی ةووىونەوەضە و ولەهە ووىو وجووىزە.. ئاتووام لەهە ووىو ةووعاوخ 

ةەضزەوا ە لەدەلقكطزنسا.. ئەػوذە ە،  مەض انێكی لەزاناییەوە هادىوە.. دىایەك كە

ةو  حویكمەخ ئەم تەضزوونەم زضوػور كوطزووە   ەحا ە ئەوەم ةوسض ذە پواڵ كە

 .. وەلیلال )حاؿا

 : ژ ر زەمەض ىێڕ زازە قىضئان زوام ئەوەم ئەم ظە ی ە میكطییە غەقائیسییە   

 – ٤٤٨املؤمٌرررررر:ن   َّ مص جخمح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱ -

ال وان؟ !    ەوەڕ نواتە وادە  وام وازەظان  هەضوا ةەهەوانذە دەلقامن كوطزوون و ٤٤٩
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و كوواضةەج  كە ئەوە لەػوویفەدی  زەػووەاڵدساض ةەضظم ةووۆ دووىام حەە و پوواكی و

 .دىایەدی ئەو ناوەؿێذەوە ؿذێ  هەضوا ة  حیكمەخ زضوػر ةكاخ

 وادە  وام  طەڤ وا زەظانێر دەل  كوطاوە و ٦٩القیام    َّ  ين ىن نن من زن رن ُّٱ -

 هەقی ةەػەضەوە نا ێ ێر؟! ئاوا وەلسەكط ر و

 مل خل  مي خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ -

ظەوم و ئەوانەم  وادە  ئێمە ئاػوامنەكان و ٧٣ – ٦٫ادلذان   َّ حم جم يل ىل

كوطزووە... هە وىویامن ةەحەە دەلو  لەنێىانیانسا هەضوا ةۆیاضم پێكطزن دەلو  نە

ەهام دوىام تەوضە، ةەاڵم ڕ و  نیـانەم ػیفەدی ة  ػ ىض و ةت ە ةە  ە كطزووە، دا

زیساضم هە ىویان ڕەژم  یةەاڵم كاد ،نایعان  ناةەن و ظەضی ەم دە كی پەم ةە ە

و  و ةەزكوواضان لەزیووس و ڕەمذوواضم ةەز قیووا ەخ زەةێوور، ڕەژم هەاڵو طزنووی زیووس

 .واكؼاظان ڕەمذاضم واك و

 مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ُّٱ -

و هە ى ؼوذی  وادە  ئەضێ جاض   ةیطیان لەزیس ٫الروم   َّ زت رت يب ىب  نب

ئەوانەم وان  دۆیووووان نەكووووطزەدەوە كە دووووىام تەوضە ئاػووووامنەكان و ظەوم و

 دێفكوطن و ةۆوی دەل  كطزووە؟ دۆ ةەحەە دەلقی كوطزون دوا لەنێىانیانسا وۆن و

پواك، ئەم ئاػوامن و ظەوم و  ەدلىوقادوانە  و سەنە دىانا و ظانایی دىام داكػەضنج

ةۆ كادێكی زیاضیكطاو دەل  كطاون، ةەكۆدایی هاد ی كادەكە ئە وانیف كۆداییوان 

 ئەتەض ووی ظەض دە و  هەن ةاوەڕیوان ةەظی وسووةىونەوەم قیوا ەخ و ،پ  ز ور

 .نییە زیساضم دىام تەوضە
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لێوسەكەنەوە ئەوەیە كە هوۆ دە كیو ە، ئەتەض ئێوىە  ئەوەم ئەم ئایەدانە جەدذوی   

 كادێو  ز ور كە دوا و ژیوان ةەضزەوام زەةێور و وازەظان  ػیؼذمی ئەم تەضزوونە

ةو  ئەوەم  ،نا ێ ێر، ة  ئەوەم هوی  ئەنجوا ێكی لو  ةكەو وذەوە دێكسەوێر و

دە كووی دێوسا ظی ووسوو زەكووط ذەوە و  ىحاػووەةە  ڕەژ كوی دووطم ةەزوازا ةێوور كە

وونووازاخ، ئەوە ظەض ڕ ە و ینیوو ەض ئێووىە واتى ووان زەةەن ؿووذی وائەت ،زەكط وور

تەضزوون تە ەم  ئەوە تى ووانێكی ظەض تووێالنەیە، دووۆ ژیووان و ،ةەهە ەزاوووىون

كواضةەجێىە  و ةەدىانوا و ظانا لەدىام كطزتاض و   سااڵن نییە، وانەظان  ڕەمذاضم وا

و پواك هەیە و  ەهام دىام داكڕ ػیفەدی  زەضزەوێر.. ئەتەض ةاوەڕدان ةەهەةىون و

زەةێر ةەو هوعض و  كىپێكیە دەل  كطزووە، زەم ػاڕ  ئەو ئەم تەضزوونەم وا ةەو

ظانؼوذەم پێیوساون زەوضوةەضم دۆدوان ة اػو .. پەم  هێعم ةیطكطزنەوە و ژیطم و

ةـوعان  كە هوی  تەضز كوی ئەم  ،ؿاضەظاة  ژیان ةتەن و ةەڕ ؼاكانی تەضزوون و

كمەخ دەلو  نەكوطاوە، ناؿوتێر ةو  ئەنجوام و ة  حی ةىونەوەضە هەضوا ةەهەوانذە

ةوعان  كە  وطەڤ ةاؿورتی   ەدلوىوقی  ..ڕەمذاضەكوانی ةەدوایتەدی  وطەڤ و ،ةێر

تەودێكووی ئەم ػووەضظە ی ە  لەػووەضظە ی ، هە ووىو ةووعاوخ و یەدووىام تەوضە

 و ڕەمذاضم ئەوزایە، ئەویف دىانام هعض و ژیوطم و لەدع ەدی پاضػەن تىونی زیس

 هوۆؾ و وضیوایی زضاوەدو ، ویؼور و دىانوام هەػور و ةیطكطزنەوەم زضاوەدو ،

 ئوواظازیی زضاوەدوو ، ووظە و ػەضپـووكی و ػەضةەػووذی و ،ئیووطازەم زضاوەدوو 

اقیتوووىون ػوووەضكەو ر.. ڕ  ةەضەو كوووا ڵتىون و دىانوووایەكی ظەضم زضاوەدووو  دوووا

ئەػووذە ە..  ەحووا ە... هەضوا ةەهەوانووذە دەلوو  ةىوةێوور و وەلكطاةێوور، وەكووى 

ةوو  ةەضپطػووێذی كوواض ةكوواخ دووا  و هەػوور و زیووس دەە ةوو  ئووا ێط كی ضەە و
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لێووی  زەوێووذە جیهووانی مەنوواوە.. ئیوورت ضە ووی دەواو ةتێوور و لەكاضزەكەو وور و

هە ى ؼوذێكی ظەض ػواویلكانەیە،  ةعاوخ و و دێڕوانی  و نەپطت ذەوە .. ئە ە زیس

 .ناةێر ةی ط ذەةەض.. وىنكە ةەز  یاییەوە قیا ەدی لەپێـە

 :داناییەوە لەڕوانگەی ژیان و دوونگەر  چارەنووس ی دووەم: داڵی

و ةو  حویكمەخ  ژیانە ةەهەوانذە و جێ یطةىو كە ئەم تەضزوون و كە ئەوە ظانطا   

 ،واخڕ هی  ڕەمذاض و  ةو  ئەنجوام نوا  ىو كەةلەوەؾ ز  یایی پەیسا دەل  نەةىوە و

پطػیاضم زووەم ز ذە پێـەوە كە زە    ةەپێی ئەو زاناییەم لەپـور دەلقكطزنوی 

 ژیانەوەیە، چ واضەنىوػێكی دطم ؾەیطم نە ان )غەزەم  هەیە؟ ون وئەم تەضزو 

قىضئووانی پیووطەظ وەاڵ ووی دەمؼوویلی ئەم پطػوویاضە ةەؿووێىەیەك زەزادەوە كە هەض    

لێوی ز  یوا  هعض كی پاضػەن  ةیتیؼذێر قەناغەدی پێسەكاخ و ژیطییەكی ػاؽ و

یاضەكەخ ةاهەنووس   لە وەاڵ ووی پطػوو ،ةەدەواوم پێووی ئاػووىوزە زەةێوور زەةێوور و

ػوەضنجتسەضە  ،ژیان ووی زەةێور لەقىضئانسا نیـانتسەم كە واضەنىوػی تەضزوون و

زەوو ە قۆنواؾێكی   طەتسا ز و  و ژیان و ةەػەض تەضزوون و انكاضییەكان كەڕ تۆ 

 .دطم ةىونەوە

الأحقرا    َّ مئ نيمي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن ُّٱ  دىام تەوضە زەمەض ىێ

كەدێیانسان ئێمە ةەحەە دەلقامن كوطزوون ئەوانەؾ  ظە ی  و وادە  ئاػامنەكان و ٦

 .دا اوەیەكی زیاضیكطاو زە ێ   و
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وادە  دووووووۆضو  ووووووان امن  ٥الرعررررررد   َّ زت ىئنئ مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ُّٱ -

هەضهە ىویووان )ئەػووذێطەكان  ةەضەو كووادێكی زیوواضیكطاوم  ،زەػووذەةەضكطزووە

 .كۆدایی ز ر دە ەنیان زەڕەن كە

 :زەػنێكی ڕەژم قیا ەدە كە زەكاخ كەانكاضییە تەضزوونیەڕ پاؿان و  ام تۆ    

 – ٤الاهفطررررار   َّ ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

وادە  كادێ  ئاػامن زضظم دێسەكەو ر و زەقڵیـێر، كە ئەػذێطەكان ؿویطاظەیان  ٧

ڕ زەضیاكان هە وىو دوێكەڵ ةەیەكورتزەة  وتو كە ،زەكەون پێكساز   و زەپؼێر و

 ەكانیان هە یانوسەزەنەڕ ظی سوو زەة ەوە و تۆ  ڕتۆ كە هە ىو نیـذەجێیانی  ،زەتطن

 .زەضەوە

وادە  كادێوووو   ٦ – ٤التكرررر:رر   َّ يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱ -

ودیـووكی نا ێ ێوور، كادێوو  ئەػووذێطەكان  پووێ  زەدووىاخ  دووۆض لووىول زەةێوور و

 وێ  ڕ ویاكان زە كادێ  كە ،زەكەون ةەیەكساز   و پەیىەنسیان پێكەوە نا ێ ێر و

 .زەیانتاخ زەة .. ةاو وضزوداؾ 

 انوسا ئەةوڵەە ڕ و  وادە  كادێ  واو لەواە و ٫ – ٪القیام    َّ حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ -

 ، ێر.. زنیوا داضیو  زاز ورڕ زەةی ێر تەضزوون ةەػەضیەكسا زە )ظەە  زەةێر، كە

 .وىنكە  ان  دیـ  غەكؽ ناكادەوە و لەتەڵ دۆضم دا ۆؿسا ةىون ةەیەك

وادە كادێوووو   ٤٣ – ٫املرسررررال    َّ خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ -

كادێووو  ئاػوووامن زضظم  ،ئەػوووذێطەكان دوووا ۆؾ زەةووو  و لەتەؿوووانەوە زەكەون

 . ێ  و وضزوداؾ زەة ڕ ؿەقاض ؿەقاض زەةێر، كادێ  ویاكان زە دێسەكەو ر و
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 یەك ظەضةە )لێووووووسان  زضا وادە  كە ٤٧احلاقرررررر    َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ -

 .زەة  پێیویاكان هە ىو وضزوداؾ  لەظە ی  و

بررررررررراُ    َّ جب هئ مئ خئ حئ  جئيي ىي ني مي زي ري ُّٱ - وادە  ڕەژم  ٧٫اإ

 ر ةەداكێكی دوط )دواكێكی ػونی و ڕ قیا ەخ ڕەژ كە كە ئەم ػەضظە ی ە زەتۆ 

وەكووى لەمەض ووىوزەم  ،ةەضی ووسا و پوواك زەةێوور لەزەؿووذێكی پووان و دەدوور و وضز

 یوووانڕهەضوەهوووا ئاػوووامنەكان هە وووىو ئا ىتۆ  ،ةىدووواضم و  ىػووولیمسا هوووادىوە 

هە ىو ز  ە زەضەوە... ز  ە حعووضم دىام دواك  ڕةەػەضزاز ر و نیـذەجێیانی تۆ 

 .ةەزەػەاڵخ دەنها و و

هە ووىو ئەم ئایەدووانە جەدوور لەوەزەكەنەوە كە ئەم تەضزوونە، ةەم ػیؼووذمەم    

انی جەوهەضیووی ةەػووەضزا ز وور... ئەم ڕ تووۆ  ئێؼووذایەوە ةەنە ووطم نووا ێ ێذەوە و

  ووسەكەن وكەڕ  وواوەیەكی زیوواضیكطاو  ادییە، دوواتەضزوونە كووادییە، ئەم ژیووانە كوو

ةەاڵم  ،ژیوانیف زەوو ە قۆنواؾێكی دوطم ةوىونەوە دەواو ةوىو تەضزوون و  اوەكە

ئەػوذێطانەم ئێؼوذا ةەپێوی  و  انو  و ئەم دۆض ةەػیؼذمێكی دطەوە.. حەمتەن ئا

 پەیىەنوسیان پوێكەوە هەیە، وانوا ێ  ، دوۆض زەڕەن و ػیؼذمێكی  ەحكەم ز   و

هێووعم ضاكێـووان  زەكووىژ ذەوە،  انوو  نازضەوؿووێذەوە و  ێوور ودیـووكی نا ێ

  ، قەةاضە ظیاز زەكواخ ڕ هە ىو زەتۆ    لەنێىان ئەػذێطەكانسا نا ێ ێر وحةیشاج)ال

.. ةەاڵم ئە ە  انام ئەوە نییە كە نوا ێ  ... ةە كوى ئەوە   ١)هەنس   زەپىوكێذەوە و

ێكی دوطم )وجوىز  و ةەپێی ػیؼوذم انكاضییەكە ةەجۆض كی دطڕ زەػەملێ   كە تۆ 

                                         
   بااااااىوە پێاااااای  ەێاااااا و )پیربااااااىويڵ گلم ووو و مر يااااااڵ زااااااوحەو ن، ئێسااااااخە ڵ م وە لك ملگلم ووىًەزاااااا    پل اااااا (1)

 ئلزخ رە(.
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نجێور .. ئەوە ػیؼوذمێكی نوىێ ى زەةێر كە لە تەڵ ئەو قۆناؾەم ةوىونەوەضزا ة 

 خئ حئ  جئيي ىي ني مي زي ري ُّٱ  زەةێر وەكى دوىام تەوضە زەمەض وىێ

براُ    َّ جب هئ مئ  .٧٫اإ
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 بڕگَی پێٌدَم  

 :سیس متی ڕۆژی  وایی

 :بااڵترە دنیا ژیانی لەصیضتمی دوایی ڕ ژی  صیضتمی یەكەم: داڵی

وووۆنە؟ ئووێمە  زەڕواخ ویوویە و یووا ئەو ػیؼووذمەم ڕەژم زوایووی لەػووەضئا   

وػویفادی ئەو  ػویام دەمؼیالدی ناظانی  ةەاڵم قىضئان ةاػوی وەنوسی  ووۆنیەدی و

هعض و ژیوطم ز  یازەكوادەوە كە ػیؼوذمی ئەوێ ضاقیورتە،  كطزووە، كە مػیؼذمە

 دەىونی ػیؼوووذمی ژیوووانە ةەضەو قۆنووواؾی كوووا ڵتىونی.. ئەوو ەڕ ووووىنكە پێـوووذ

نوا ێ  .. ووىنكە  نىقؼانیانەم لەػیؼذمی ژیانسا زەةیرن ر لەوێ دەواو زەكط   و

و دوطاپە، جوىا ێطم و زەنیئوی، ئویامن و كوىمط، دەقوىا و  ، وواكەڕؿە و لەوێ دێط

لێ   ڕەوؿر هە ىوم ةەپێی پێ اػەم دىایی زەنات   و هەواوهەوەغ، ڕەمذاض و

 ئیوطازە هۆؾ و ویؼور و ەػر وو ه نیاظ جىزا زەكط  ەوە... هەض هە ىو نییەخ و

لێكجووىزا  زڵ و ویووژزان زەنووات   و ئی فیػاالدەكووانی هووعض و ضە و و و ػووۆظ

زەكێرش  ... دىام  نطدیان ةۆ زازەنط ر... هە ىو هە سەػەن ێرن   و زەكط  ەوە و

وادە   ٦٩الإرساء   َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك ُّٱ  تەوضە زەمەض ووووىێ

هەػوذی زڵ  هە وىو ئە وانە ةەضپطػوێذیان  هوۆؾ وةیطكطزنەوە ) زینت و ةیؼنت و

لەػووەضە و داوەنەكانیووان  ىحاػووەةە زەكووط   لەػووەضیان لەػووەضوۆنیەدی ةەكوواض 

 هێ انیان لەواكەكاضیسا یان لەدطاپەكاضیسا؟

 مبزب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّٱ -

وەضم وادە  لەڕەژم زواییووسا دەضاظووم حەقووی زازپەض  ٪٧الأهبیرراء   َّ رت  يب ىب نب
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زەكێـوی ، ةو  ئەوەم هوی   نییەخ و ڕەمذاضم هە ىو كەػوێكی پو  زازەنێی  و

هەضڕەمذاض ووو  ةەقەزەض تەضز ووو  )یوووان  ،جوووۆضە ػوووذە ێ  لەكەغ ةكط ووور

كە ئووێمە دۆ ووان  ئەوەنووسە ةەػووە ،ظیووعانە یەكیف ةىوةێوور زەیهێ یوو ەوە پێـوو 

 .لێنطػی ەوە زەكەی 

 جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام ُّٱ -

وادە  لەو ڕەژەزا لەڕەژم  ٬ – ٫الأعرررررررررررررررررررررا    َّ خب حب جب هئ مئ خئ  حئ

 ،هە ؼەن انسنی ةۆ زەكط ور قیا ەدسا هە ىو ڕەمذاض   ةەحەقیانەخ زەكێرش ر و

هەض كەػووێ  دووام دەضاظووم واكەكووانی قووىضغ ةووىو، ئەوە ػووەضمطاظە، هەض 

دۆیووان  كەػووێكیف دووام دەضاظووم واكەكووانی ػووىوك ةووىو ئەوە لەوانەیە كە

 .انسووەڕ زە 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من ُّٱ -

هەض  وادە  لەو ڕەژەزا لەڕەژم قیا ەدسا دە كی پەضدەواظە زەةو  و ٫ – ٩الزلزةل   َّ  هب

زەظەخ یان ةۆ ةەهەؿر  ووىنكە دەضاظووم كێـوانی  یەكە ةەالیەكسا زەڕواخ )ةۆ

ە هەض كەػووێ   ؼووقا  ،دە كووی كاضەكووانی دۆیووان زەةی وو ەوە ڕەمذوواض زانووطاوە و

واكەم كطزةێر زەیتی ێذەوە، هەض كەػێكیف  - ةەقەزەض دۆظ و تەضز   - ظەضەیەك

  ١).ەیەك دطاپەم كطزةێر لەوێ زەیتی ێذەوەڕ ةەقەزەض  ؼقا ە ظە

                                         
ئێسخە کل مل ى ە   ێلمىو ڕەفخەمن ڵ ونًلگیر ول زیًلمەەڵ پێظ زل  زەڵ  ەب ٌ ًلوە کل ئلکخلمەەەيڵ   (1)

مر ووو و بىوو بلوەك و ودڵ.. وى ل گلومەص  ەفلممى  ئێىە کر ەوە چەك و ور پلەەىخەو  ەب ًٌلوە.. 

  ەمە ئێسخە ملگلم ووى   جدمەمە، چىىال مە  ە بىوە و بىوە بلوڵە.. ئلە  و ىلص ىەفلوج و،  ب ٌ ًلوەل.. کل

کل  ١١ق:  َّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف  ُّٱبل ە بێو ىل ئە لجلکلل  و جر 

   ەمە زیسخمی   خسی مرۆب ملو  پێطالوجىوجر بىوە و ڵمەجر  ەب ٌێذ.
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كە لەم زنیوازا نوایتی  ، لەوێ  لەػیؼذمی ڕەژم زواییسا هە ىو ؿذێكی ؿاضاوە   

 ە توؿذیانە نا ێ   كەزەةێر و زەةیرن ر، وىنكە ئەم ڕ ؼا  اززیی زیاضو ئاؿكطا 

لەم زنیازا ةىونەدە ةەضةەػذی ڕ ی زیذ وی ئەوؿوذانە.. لەڕەژم زواییوسا دەنوانەخ 

دىانوام  ػۆظیف ة  پەضزە زەةیرن ر، وىنكە ػیؼوذمی ئەوێ جیواواظە و هەػر و

  يف  ُّٱ  دىام تەوضە زەمەض ىێ ،انی پێـنیی ةەػەضزا هادىوەڕ ئێمەؾ لەزیذ سا تۆ 

 ةوو  وادە  ةەڕاػووذی دووۆ لە ە ٥٥ق   َّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

و ئیرت نواهێرن  ەوە پوێف!  ڕەمذاضانەخ ئەنجا سا و ئاتاةىویر، وادسەظانی ئەم كاض

 ئەوەدا ئە ڕە پەضزەم ػوەضواومتان الزاوە ،ئاتاةىویر دۆ لە ػیؼذمی قیا ەخ ة 

و هە ىو ؿذێ  زەةی یر.. وىنكە ئە ڕە هی  ؿذێ  لەكەغ ؿواضاوە  و واوخ دیژە

 .ێرناة

قیا ەدە ز  ەوە ػاحەم    ئەو ڕەژە كەەواد ٤٫احلاقر    َّ يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ -

هی  ؿذێكذان ل  ؿاضاوە ناةێور.. هوی  نهێ یویەك نا ێ ێور كە  و حؼاب و حەد

هە وووىو ڕەمذاض ووو  ةەةووواضوزەدی  ،زەضنەكەودتێووور... ئووواوا هە وووىو ؿوووذێ 

ایی كطزنوسا كەغ زەوضوةەضییەوە ةوۆ ةتی یو ەوەم زەهێرن وذەوە پوێف، دوا لەزازتو

 .نەكط ر دۆ ەدتاضكطزنەكانی ةۆ  ینكىو 

اییێا ڕ ژی  لەصیضتمی دووەم: داڵی  :ادەگەێنرێ ڕ  ئەنجامەكان دو

 لە تەڵ هوعض لەػیؼذمی قیا ەدسا ئەنجا ە حەقیقیەكانی ڕەمذواض زەضزەكەون كە   

و ڕ ؼا  اززییەكانی زنیا نا ێ   و وەكوى  و یاػا هۆكاض ،زازپەضوەضیسا زەػاظ   و

وەكووى كە  ،كوواضی ەضم هووۆم دووطەوە ئەنجووا ی ڕەمذوواضم زنیووایی نوواكەونە ژ ووط

لێوطە هێوع ظەضە ناهێڵێور  ووزەزاخ.. كەڕ لەػیؼذمی ژیانی ةەؿەضم ئە ڕە انوسا 
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 ةەەػونێر.. ةوۆ ووىونە لەزنیوازا زەیوان هۆكواض هەیە كە زازپەضوەضم ةؼەملێر و

 ضةواظ زەكواخ وەوا زەضزەكواخ، ػوذە كاض ةێذواوان زەڕ  ر، ػعام نوا ڕ حىكم زەتۆ 

 غەدەخ و و نواوزاضم و پلەوپوایە ػا ان و وەوػاوە داوانتاض زەةێر ! لێطە  اڵ و

لىػی و زضەكطزن  ظ ان وەواؿەكاضم و مطیىوزان و هێعم ةەضزەػر و نەػەب و

زەیوان هۆكواضم دوط هەیە  دەزەدىالخ و و و دكا دعم دع ێ ە و ةەضدیو و ەیذو واػ

ەكوان زەضكەو ور.. هوی  لە وانە و ییضە حەقیقەوام ڕەمذواڕ كە ناهێڵێر ئەنجوا ی 

هاوؿووێىەیان لەػیؼووذمی قیا ەدووسا كاضی ەضییووان ناةێوور، نەلەػووەض هێ ووانەوە 

و نەلەػوەض  و زاوەض نەلەػەض زازتا نەلەػەض ؿاهێسەكان و پێـەوەم ڕەمذاضەكە و

 :و ئەنجا ەكان... ةەواوم زڵ ػەضنجسەضە ئەم ئایەدانە ةڕیاض

وادە  ئەوێ  ٦٣آ ل معررررررررررررررران   َّ ٰى خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

هێورناونەدەوە  ڕەژێ )قیا ەخ  هە ىو كەػوێ  ڕەمذواضە واكەكوانی زەةی ێور وا

 .پێف، هەضوەها ڕەمذاضە دطاپەكانی

وادە  هە وووىو كەػوووێ   ٥٨آ ل معرررران   َّ رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب ُّٱ -

 حىكمی دوىایی لەػوەض هە وىو ڕەمذواض كی ،حؼاةی دۆم لەتە سا كطاوە هەە و

 .زەوىوە... ػذە یان لێ اكط ر

وادە  لەوێ، لە قیا ەدسا هە ىو كەػوێ   ٦٣ی:و    َّ مج جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ -

 .لەزنیازا كطزوونی تیطەزەم ئەو ڕەمذاضانەم پێـىوم زەةێذەوە كە

البقررررررر    َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ -

كە هی  كەػێ  زازم كەػێكی  وادە  دطػی ئەو ڕەژەدان لەةەضةێر )قیا ەخ  ٧٫

كەغ ةوۆم  دكام كەغ قتوىوڵ ناةێور و نادىانێر ةەێر ةەهانایەوە و دط نازاخ و
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ەدووی كەموواضەخ ةووساخ، یووان ةەؿووێىەیەك حووىكمی دطاپەكووانی دووۆم یو نی نیوویە

 .نازض ر، هەض كەػێ  ػعام ةۆ زەضوێر زەةێر ةیەێژ ر  ر... كەغ زا سەڕ ة ۆ 

 خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض ُّٱ -

 وادە  كە ٤٣٦ – ٤٣٤املؤمٌرررررر:ن   َّ مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك

 ظی ووسوو زەةوو ەوە، ةەهووی  كلۆجێوو  دع ووایەدی و ەنووازا زەكط وور وڕ مووىو ةەكە

كەغ  ػووەض ؾەیووطم دووۆم و ژ ذەڕ كەػووایەدیان لەنێىانووسا نا ێ ێوور، كەغ نوواپە

ام ویور لو  هواخ؟... هەض كەػوێ  دو لەكەػی دط ناپطػوێذەوە  ئەضێ وۆنیور و

دەضاظووم واكەكانی قىضػتىو ئەوە لەضیعم ػەضمطاظانسایە، هەضكەػێكیف دوام 

ةىونەدە  انسووە، كەڕ دۆیان زە  دەضاظووم واكەكانی ػىوك ةىو ئەوە لەوانەیە كە

 .ةەنە طم دێیسا زە ێ  ەوە ئەهلی زەظەخ و

 – وادە  ئەو ڕەژە ٫٬ – ٫٫الشرررررررررررررعراء   َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -

 ػوا ان ػوىوزیان ةوۆ دواوەنی زەةێور نە  وساڵ و ڕەژ كە كە نە اڵ و - ەخقیا 

ئوویامنەوە هووادۆدەوە  ڕكە ةەز ێكووی پوو ڕەژەزا ئەو كەػووە ػووەضمطاظە ئەوالز... لەو

 .و زووڕوویی كىمط ػەلیم لەؿیطك و و پاك، ز ێكی ػاؽ و ةەضزیساضم دىام داك

 مم خم حم جم هل  ملخل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف ُّٱ -

وادە  ئەوەدوووا وا  ٬٧الأهعرررام   َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هنمن خن حن جن

ؿووى  كەودىو هوواد ەوە  ةوو  غەدەخ و ،هە ىودووان دوواك دوواك ةوو  كەػووىكاض

یەكە ی جوواض دەلقووامن كووطزن، هەض ئوواوا  وەكووى كەض ةەضزەػووذامن.. ئەوەدووا هە

و ةێكەغ.. هەض ووی  الواظ و ة  زەػەاڵخ، ةێ اظ قىوخ و ووخ وڕ هادىونەدەوە  

 وان ةەدـیتىو لەژیانی زنیادانسا ئەوەدا هە ىویذوان جو  هێـور وپێذا ئەوم كە
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 ةوو  واػوویذەن و هیەیذووان لەتەڵ دۆدووان نەهێ ووا... ئەوەدووا هە ىودووان ةووێكەغ و

زەدانىوخ دكا ان الم دوىام    لەتە ذانسا هادتێر )ةذەكانذان كەیدكاكاض   ناةی 

 ەوضە وكوووىا ئەوانەم كطزةىودوووان  ةەهاوةەؿوووی دوووىام ت ،تەوضە ةوووۆ زەكەن 

كەػوووىكاضدانەوە   زەداننەضػووونت؟ هوووی  پەیىەنوووسیەكذان نە ووواوە... نەةەدوووعم و

 و هە ىویوان و وب ،ؿى  كەودىوانذانەوە، نەةەدىا قەػذی ەكانذانەوە نەةەػەضان و

 ئاواػەضتەضزان كەودىون.. هە وىو ئەوەم كە زەدوانىوخ ئوێمە وەلیان كطزوون و

 .هەض الن و تەظان زەضوىو  ؼۆتەضی ! دكاكاض ان الم دىام تەوضە هەیە و

وادە   ٦املمتحيرررررررررررررررر    َّ ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم ام  يلىل مل يك ىك مك ُّٱ -

 نەوەدووان لەڕەژم قیا ەدووسا زازدووان نووازەن و و و نەئەوالز كەػووىكاض نەدووعم و

دوىام  ،زەكوادەوە ێ  ، وىنكە دىام تەوضە هە ىودان لێ  جىزایػىوزدان پێ اتە

 .یەكطزەوەیەكذان ةی ا و تەوضە ةەهە ىو كاض

عررررب    َّ حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل ُّٱ -

وادە  ڕەژم قیا ەخ ڕەژ كە كە لەداوانسا دە كی لەةطام دۆم هە وس ر،  ٪٦ – ٦٧

و ئەوالزم... نەةووازا یەكێكیووان زاوام  ازەكوواخ، لەهاوػووەضڕ ةوواوكی  لەزایوو  و

ژ ذە ڕ نواپە و  ەؿؿىولی كێـەم دوۆیەدی و یاض ەدی لێتكاخ ! وىنكە هەضكەػە

 .نعیكرتی  و ز ؼۆظدطی  كەػی نعیكی ػەض

 :كام ە دوایی ڕ ژی  صیضتمی صییەم: داڵی

یەكێوو  لەنىقؼووانیە ػووەضەكییەكانی ػیؼووذمی ژیووانی زنیووام ئووێمە نەةووىونی    

دەاڵدی توؿوذی و پازاؿوذی ؿویاوم ڕەمذواضە، پازاؿوذی زنیوایی ظەضجواض هوی  

ا .. لەم زنیوایەزا زەةی یور پەیىەنسم ةەڕەمذاضم ةكەضەكەوە نیویە، ػوعاؾ هەضوەهو
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و ئاضەظووەكانی ز  ێذەزم  ازەةى ط ر، هە ىو حەظڕ و نیػمەدسایە و  كەػێ  لەناظ

و ڕەمذواضم وواكی  لەةەض ئەوە نیویە كە كواض ،ؿێىە دع ەخ زەكط ور جۆضەهاو ةە

یە، ووىنكە زەةیرن ور كواةطا ػوذە كاض كی ەكطزووە و ؿایانی ئەم هە ىو پازاؿوذ

 و ػو ىوض ةەظ و  و و ظەودكاضە، حەضا ذۆض زظ ،ەػذسض ژكاضەز ةەزەػەاڵدە، ظا م و

لەةەضا وتەض حوا ەدی  ،و نیػمەدوی زنیواییەوە داوانكاضە، كەوی ئاوا كەودوۆدە نواظ

ؿووى  سا زەةی یوور پیوواو ووواك ،  ئە یـووسا  لیۆنەهاكەػووی دووط لەهە ووان كوواخ و

 ن كەووی لەكۆدوا ئاػوذی هەژاضم و،ػەضڕاػور واكؼاظن، ز نواك و ،دێطدىاظن

كۆدووایی ژیانیووان هەضوا لەكى طەوەضیووسا  وەوػووانەوەزان، زا وواون و دووا اضم ونەز

 .!زەة ، ة  ئەوەم هی  پازاؿذێكی ئەو هە ىو واكییەیان وەضتطن

ئەم الػوووەن ییە پێىیؼوووذی  ،كوووطزنەوە هەیەڕ ئەم نىقؼوووانیە پێىیؼوووذی ةەپ   

و  عضئەم ػذە كاضییە پێىیؼذی ةەزازپەضوەضم هەیە.. ه ،ةەپاضػەن كطزنەوە هەیە

ئەم ػیؼذمە زنیاییە  حەقذىاظم ئەوە زەدىاظ ر كە ژیطم ویژزان، زازپەضوەضم و

 زازم ڕاػوذەقی ە.. پێىیؼور زەكواخ كە ةكط ذە ػیؼذمێكی حەە و ض ر وڕ ة ۆ 

 ئەؿووكەنجە دەاڵخ و ػووعا و ةڕیوواضم پازاؿوور و جێووی كە ػیؼووذمێكی وا ةێووذە

.. هەض زەةێور ئەم  ذهەض كەػەو ؿایانی ویویە ئواوا ةیوسض  پەضواضانە ةساخ وززا

ػیؼذمە الػەن ەم زنیا ڕاػر ةكوط ذەوە قىضئوانی پیوطەظ  وژزەم ئە ەم زاوە... 

 .ػیؼذمی ڕەژم زوایی زازپەضوەضم دەواو كا ڵە مەض ىویەدی كە

وادە  وام  ٥٫ص   َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ُّٱ -

كانیوان كوطز و كوطزەوە واكە ةاوەڕیوان هێ وا ئێمەؾ زەةێر ئەو  ىػوى امنانەم كە

مەػوووازةىون  یەكؼوووان كەیووو  ةەو كەػوووانەم هەض دەضیكوووی دطاپەكووواضم و
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دطاپەكوان و  دەقىاكواضان و لەػەضظە ی سا؟ ووام زەةێور زی وساضانی ػەضڕاػور و

 ج ؟ وۆن وازەكەی ؟! تىناحكاضان ةذەی ە یەك ئاػر و

 مغجغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ -

دواوان و تىناحیوان زەكوطز  كەػوانەم كەوادە  یان ئەو  ٥٤اجلاثیر    َّ مف خف حف  جف

و كطزەوە واكەكانیوان  وازەظان  زەیانذەی ە ضیعم ئەو كەػانەوە كە ةاوەڕیان هێ ا

و پازاؿذی قیا ەدیـویان   طزنی زنیاییان وەكى یەك ةىو؟ دا پلە زەكطز؟ وام ژیان و

ػوذە كاضانە ةڕیواض  یەكی ل  ةێور؟! وەنوس الػوەن انە حوىكم زەضزەكەن و وەكى

ن ! )كامطەكووانی قووىڕەیف زەیووانىوخ ئووێمەؾ زی ووساضی ، ئووێمەؾ لەڕەژم زەزە

 . !زواییسا وەكى ئەو  ىػى امنانە پازاؿر وەضزەتطی 

و ئاػذی ةەتى طەم  وادە  هەضیەكەیان پلە ٤٦٥الأهعرام   َّ حي ينىن من خن حن ُّٱ -

 .كطزەوەكانی ةۆزیاضم زەكط ر، لەةەهەؿذسا ةێر یان لەزەظەدسا

 یوادە  ةەهەؿوووووووووذ ٬٤ – ٬٣الشرررررررررعراء   َّ يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ -

ئا وازەكطاو لەزی وساضانی ػەضڕاػور و دەقىاكواضان نعیو  كوطایەوە و زەظەدوویف 

 .نیـان كامطانی داوانتاضزضا

 )َصل ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم ئە ە ػیؼذمی ڕەژم زواییە، وەكى كە زی ەكەم  ەمس    

نێطضاوانوی دوطم دوىام  وو ةاػی زەكواخ، كە زی وی هە وىو پێؿە وتەضان  پێ اػە

تەضزوون وازەةیو    تەوضەؿە ػەال ی دىایان ل  ةێر.. ئە وام ئەو كەػوانەم كە

ةو   كۆ ە ێو  ڕووزاوم ڕ كەودوی ةو  ئەنجوام و وەكى تە ەم   وسااڵنە كە كە

و دیایوسا زەػەوػوان كەودوىون.. ئە ە  ة   ەةەػذە، یوان  ەدە وێكە حیكمەخ و

هەض  ژ ىە زەػر پێوسەكاخ ووەالڕ . لەتەو هە ى ؼذێكی غەةەػییە. ةەڕاػذی زیس
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 ةە و ە لەو م كۆدایی ز ر.. ئەوانە لەم ةاػانەم قیوا ەخ وى پـێ ەالوژێ وڕ ةەتە

 زضوػور نیویە و و نیـانانەم زی ساضان ةاػی لێوىە زەكەن هیەیوان پو  ڕاػور و

 قتىوڵ نەكوطزنەكەؾ ظیوادط لە نەظانوی  و ،نایانەو ر هی  وەػفێكی قتىوڵ ةكەن

و  ةیط ەنوس تەضظییەوەیە، نەك لەةە  ەم هعض و ژیوطییەوە ةێور كەلىود  لهىڕم و

 .هۆؿیاضان قتىو یان ةێر

ةاوەڕیوان وایە كە ئەم ةوىونەوەضە  ی ی زی ی  وتكەػانەم داوەنی ژیان وئە ام ئە   

ةە كوووى دوووىام  ،هەض لەدوووۆیەوە ةەڕ وووكەوخ و ڕ كەودووو  زضوػووور نەةوووىوە

و  اضةەج ، دوىام ظی وسوو وواوز طو ك و زانا پاك دىام ظانا و پەضوەضزتاضم داك

وان ە ةە  ەكوانی هەةوىونی زواڕەژ ڕ ػەضپەؿذیاض دەلقی كطزووە .. ئە انە كە زە

 قەناغەدیان ظیادط زەوەػنێر، وىنكە لەو ةواوەڕەزان كە ةاوەڕیان پذەودط زەةێر و

زەةێوور ػیؼووذمێكی كووا ڵی  ڕەژم زوایووی ظەضووضەدێكووی زازپەضوەضیوویە.. هەض

 كوایەوە كە ضم لەجیادی ػیؼذمی الػەن ی زنیوایی ةێوذەزازپەضوە حەقذىاظم و

ةەهە ىو ؿێىەیەك ئى ێسم زازپەضوەض ذی  اقیرتةێر وڕ  ،دەواو ةێر، پێـنزدطةێر

دەواوم پ  ةێذەزم..  ازام ژیانێكی دطم زوام  طزن هەةێور پێساویؼوذی  وطەڤ 

 اك وپ و هەض ةەغ ةێر.. وىنكە ةاوەڕةىون ةەدىام داك ةەم ڕەژە لەوە ظەضدطە كە

   ەضم ئەم ةىونەوەضە، ئەو ئى ێوسەم دێوساڕ و هە ؼى  و كاضظان، دىام كطزتاض زانا

زیاضم ةكاخ دا لەدە كی ةنطػێذەوە.. دا پازاؿوذی  ڕەژ كی دط ةەهێعدط زەةێر كە

 .پیاوواكان ةسادەوە و ػعام پیاو دطاپان ةساخ
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ێ ی  یەتەایوسڕ و  اؿوكاڕ و  ئەوەم لێطەزا ظیادط جەدذوی لێوسەكەی ەوە و ئاؿوكطا   

 ػیؼووذم و و ةوواغ و وەػووفەم قىضئووان ةووۆ ڕەژم زوایووی و ئەوەیە كە ئەوپێ اػووە

و ژیطم زووضةێر وەكى  اززییەكوان  ةاضوزەدی ئەوێ كطزو ذی ؿذێ  نییە لەهعض

هعض و ژیطم ةەظەضووضەدوی زەظانێور ..  زە ێ ، ةە كى هە ان دا ی جەوهەضییە كە

 ط زەوەػونێ ێر، ظانؼوذی قوىوڵ وظانؼذیف ظیادط ةەضەو پێف ةەێر ئە ە ظیاد دا

 .جێ یط، نەك دیۆضم ػەدەی و دۆنەتطدىو
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 بڕگَی شَشَم  

 :ُێياهَ بَقیامَ ڕ وەابمرۆڤ پێ:يس یت بَ

هواد ی زوام  هەةىونی ڕەژم زوایی و زووەوە زەضزەكەو ر كەط تانەم ضاةڕ لەم ة   

ە وەك ةووواوەڕپێكطزنی ؿوووایانرت  ئەم ژیوووانەم زنیا وووان ؿوووذێكی  وووى كی ە و

زانووایی ڕەژ كووی وا  حوویكمەخ و و ژیووطم و لەةوواوەڕپێ ەكطزنی، وووىنكە هووعض

ةە ەضجێو   -ظانؼور  ئاظازةێور و زەدىاظن، ژیطم ةە ەضجێو  ػواؽ و ػوەلیم و

قىضئوان  ؿوێىەیەم كە ێ لە ةاوەڕهێ ان ةەڕەژم زوایی ناتطن ةەوڕ  - حەقیقی ةێر

سەزاخ ةوۆ ةواوەڕ یوانه و ژیوطم زەكواخ و ظیادط  ىناقەؿەم هوعض نیـانیساوە، كە

 .دۆ ئا ازەكطزن ةۆم پێهێ ان و

لێطەزا پطػیاض كی دوط ز وذە پێـوەوە  وەنوس پێىیؼوذیامن ةەڕەژم زوایوی هەیە؟    

كوی ئویامن؟ ةوۆوی قىضئوان ێوك ڕ ةۆوی ئیؼالم ةاوەڕهێ وانی ةەقیوا ەخ كوطزەدە 

و زەػوونێكی  ئەوەنووسەم جەدوور لێكووطزەدەوە؟ ةووۆوی لەػووەضەدام ةووان ەواظ

ػووادی ژیووانی  ووطەڤ هەض دەئكیووسم  كۆدووا نەوە ةاػووی زەكوواخ دووا ىػووى امنتىو 

 ىػوى امنێذی لەكەغ قتوىوڵ ناكواخ ئەتەض ةواوەڕم  لێسەكادەوە؟ ةەؿێىەیەك كە

و  ەؿوەم ئەوەم لێكوطزووە كە ئەتەض ةواوەڕم پێ ەهێ ێور كواضڕ پێی نەةێر... هە

 .كطزەوەكانی پىووەڵ زەة ەوە

ػووىن ەخ  قىضئووان و زوایووی كە ئەتەض ةەوضزم ػووەضنجتسەی ە ةاػووەكانی ڕەژم   

زەكەن، ئەتەض ةەةایەدسانەوە لێكۆ ی ەوەم جیوسزییان زەضةواضە ةكەیو   ةاػی لێىە
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 ەغوطیفییەوە  ئیؼالم ةاػی ڕەژم قیا ەخ دەنها لەزیسم مەلؼوەمی و كە ی زەةی 

 ،و ڕەوؿوذێكی  ىػوى امنەوە ناكاخ، ةە كى پەیىەػذی زەكادەوە ةەهە ىو ڕەمذواض

 ور كە ڕ ة ۆ  ؼاظانە وایلێسەكاخ هە وىو هە ؼوىكەودی واةەؿێىەیەكی واضەنىػ

ةووۆیە كوواضی ەضم  ،و داوانتوواض نەةێوور لەقیا ەدووسا ةەضپطػووێذی نەكەو ووذە ػووەض

ةاوەڕهێ ووان ةەڕەژم زوایووی لەػووەض  ىػووى امن ئیج ووا ظەض و تووطن ە وووىنكە 

و ڕەمذاضیسا زضوػر زەكاخ.. جواضێ هەض لەػوەضەداوە  یـەیی لەزیسڕنكاضم ڕ تۆ 

و ةوۆم هەیە ةەكەیفوی  وانەظانێور لەژیانیوسا ئواظازە  امنە زەكاخ كەلەم  ىػى  وا

 لەژ وط واوز طیوسایە و ةعانێور كە دۆم هەضوی ویؼر ةیكواخ... نوا، زەةو  ئەوە

هە ى ؼوذێكی لەػوەض  ةوعاوخ  و تىمذواض و كوطزاض و نیواظ و هە ىو  ەةەػور و

هەض هە ووىوم ةووۆ زەهێرن ووذەوە پێـووی و  ىحاػووەةە زەكط وور  زەنىت وور و

ئەم قەناغەدەم ةەنادسا ةۆ زضوػذتىو، هەػر زەكاخ واوز ط كی  ػەضیان... كەلە

لێوی جیانواةێذەوە.. ئی جوا زەكەو وذە ػوەض ئەو  ادی  لەتە وسایە وشدۆیی )ضقیث 

ةەنسە..  ةاوەڕە كە ػەضمطاظم یان ڕػىایی زاهادىوم ةەڕەمذاضەكانی ژیانی زنیایەوە

ػووەضمطاظ  ووػووىوض وڕ ا ەدووسا ئەتەض لێووطە پیاوواكووانە هە ؼووىكەودی كووطز لەقی

 .ڕػىا زەةێر ووضەؾ وڕ زەةێر، ئەتەض پیاودطاپانە هە ؼىكەودی كطز لەقیا ەدسا 

ةواوەڕەوە.. ئەتەض كەػووێ  ةواوەڕم ةەهوواد ی ڕەژم  ةەپوێەەوانەم ئەم كەغ و   

 و ػەضةەػوذە ةەضپطػیاض ذی ئەوێ نەةىو هەضوا ڕەمذاض زەكاخ كە ئواظاز زوایی و

ةووىاضم هەةێوور لەهووی   خ  ووازام لەدىانایووسا ةێوور وو هەضوووی ةیەو وور زەیكووا

 ناتەڕ ذەوە، هەػر ةەةەضپطػێذی ڕەمذاضم ناكاخ، دە ی قیا ەدی لەةەضناةێور و

 لەئەنجووا ی كاضەكووانی نادطػووێر، وووىنكە ةوواوەڕم وانیوویە كە ئەوە ةكوواخ كە



 

464 

 و پازاؿذی لەػەض وەضزەتوط ذەوە، یوان دوۆ لەوە پێیسەودط ر واكە ؿذێكی واكە

و  وەضنەتط ور.. ئەم ةواوەڕم ةەم زیوس ەودط ر دطاپە دا ػوعام لەػوەضز الزاخ كە

 .دێڕوانی ە نییە ةۆیە ناكەو ذە ژ طكاضی ەض ذییەكەیەوە

و ئواواخ نادوادە ػوەض  ةواوەڕم ةەڕەژم قیوا ەخ نیویە، هیوىا ئەو كەػەم كە   

ەض ػوولەقیا ەدووسا پازاؿووذیان لە كطزاضەكووانی زنیووام كە و ئەنجووا ی تىمذوواض

ەنجا ی ڕەمذاضەكووانی ض كە لەزنیووازا ػووە ػووىوزەیە ض ووواوم لەووەضة ط وور.. هە

 زەػر نادوادە ئواتطەوە لەةەض ئەوەیەدوی كە نادىاخ و ژەهط زەػذی زەكەو ر، كە

و  كادێو  لەزضە ظیوانی دوۆیەدی.. ةەهە وان ؿوێىە ئەنجا ە زنیاییەكەم  وطزن و

و دطاپەكاضییەكوووانی دوووط  ظی وووا و زووظ وووانی و ؾەزض و دیوووانەخ و زەلەػوووە

و  ەتط ذەوە لەةەض ئەوەیەدی كە كاضزانەوەم ظیانتەدـیان لەزنیازا لەػەض نواودۆز

لەڕەژم زواییووووسا  ةەضژەوەنووووسییەكانی زەةێوووور نەك لەةەض ئەوەم حەضا وووو  و

 ىحاػووەةە زەكط وور لەػووەضیان.. لە ەیووان نادطػووێر.. ةووۆیە لەهووی  دووطاپەیەك 

 واةعانێور كەكسا هەلی زظیوی ةوۆ ض كەو ور و ێؿى   ناتەڕ ذەوە.. لەهەض كاخ و

ئەتەض ظانی دە و  واویوان لێیەدوی یوان زوادوط كەؿوب  ،كەغ نایتی ێر زەیكاخ

ػعا زەزض ر لەػوەضم ناو ط ور ةیكواخ ووىنكە ةەضژەوەنوسم لەزەػور  زەةێر و

دطاپەكواضانەم  زەوێر.. لەم وىونەوە ةڕوانە هەظاضان هەظاض ڕەمذاضم الػەن  و

 .ەیانكاخ ا وۆن دێطا زەدطم كە ئەتەض واوز طم لەػەض ن

ئەوەم لێوووطەزا زەی ەی ووو  ئەوەیە كە ئەو كەػوووەم ةووواوەڕم ةەقیوووا ەخ هەیە    

ئە وام ئەو  ،ى ةەپێی زی ەكەم زەةێرکدطا  لەدۆیەوە ناكاخ، ةە  پێ اػەم واك و
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دوطا  لەدوۆیەوە یوان  كەػەم ةاوەڕم ةەقیا ەخ نییە حەمتەن پێ اػوەم وواك و

زەضكەود ی ئەنجا ە نعیكەكەم  لەهاوزیسوزی ی دۆیەوە زەكاخ.. پا  ەضم نادیـی

 .ڕەمذاضەكەیەدی نەك ئەنجا ی قیا ەدیانە

 ىحاػوەةەكطزنی ئەوێ  ةاوەڕم ةەهواد ی ڕەژم زوایوی و ئە ام ئەو كەػەم كە   

هەیە، هەض ئەوەنسە نییە كە ئى ێسم ةە ةەؿێ  لەئەنجوا ی ڕەمذاضەكوانی لەزنیوازا 

لە  ەنجا ەكووانێذی كەتطن وی ئ تەوضە و ػووەضەكی و هەیە، ووىنكە ئى ێوسم هەضە

ڕەمذوواضم زنیووام ةەهیووىام زەػذذؼووذ ی  ،ڕەژم زواییووسا زەػووذی ةكەو وور

ةوعاوخ  و دێڕوانی  و ةەضژەوەنسم زنیایی نییە، ئەوەم پێی تطن ە لەزنیازا كە زیس

 وةاضض كا ،هە ى ؼذەكانی ؿەضغی ة  دا لەقیا ەدسا پازاؿذیان لەػەض وەضة ط ر و

ةعانێوور پازاؿووذیان لەػووەض  ظانێوور كەو ڕەمذوواضم زنیاؿووی كادێوو  ةەووواك زە

ةعانێوور لەڕەژم زواییووسا ػووعا  كووادێكیف ةەدطاپیووان زەظانێوور كە ،وەضزەتط وور

ئاتط ػىدێ ەضە  زەزض ر لەػەضیان لەزنیازا هەض وەكى كە ز  یایە ژەهط كىؿ سەیە و

زووظ وانی و  و ؾەزض و دیوانەخ و و زەلەػوە كە زضە ةەهە ان یەقی ویف ز  یوایە

ػووعام ػووەدذیان  ضییەكووانی دووط هە ىویووان ڕەمذوواضم زژواضن وو دطاپەكا ظی ووا

و ئواتطەكە  دوۆم لەژەهوط وەكوى كە -لەقیا ەدسا لەػەضە ةۆیە ةەهە ىو ؿێىەیەك 

 ،ظیانیوان هەیە دۆم لەم ڕەمذاضە دطاپانەؾ الزەزاخ وىنكە ز  یوایە كە –الزەزاخ 

یە كە ز  یووا ،ئوواو ػووىوزیان هەیە ةووۆم ز  یووایە كە نووان و ةەهە ووان ؿووێىەؾ كە

زازپەضوەضیف ػىوزیان ةۆم هەیە.. ز  یوایە كە هە وىو ڕەمذواض كی  زەػذناكی و

ئەنجا ێكی لەدىدمی دۆم هەیە واكی وواكی لێوسەكەو ذەوە و دوطاپیف ػوعام 

ەؿووتی  ڕ ةەزوازا ز وور، ئەتەض لەزنیاؿووسا ووواكی لەواكەكاضییەكووان نەكەو ووذەوە 
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زپەضوەضم قیا ەدوسا زا ووىنكە زەظانێور لەػیؼوذمی زازپەضوەضم حەە و ،ناةێر

 .ؾەیطم پازاؿذی ناةێر

و ڕەوؿووذی  قیووا ەدذىاظ ڕەمذوواض لەم ڕوانوو ەوەیە كە زی ووساضم ػەضڕاػوور و   

و حەقذوىاظە،  و ز ؼوۆظە، زازپەضوەض ةەوەموا ،و ػەضڕاػوذە پاضػەن رتە، ڕاػذ ۆ

ئەتەضوی هی  پازاؿذێكی ئەم ڕەوؿوذتەضظییەم لەزنیوازا وەضنەتط ور الػوەن  

، وووىنكە هیووىام ةەپازاؿووذی دووىام تەوضەیە... تەوضەدووطی   وورڕ ناتۆ  ناةێوور و

 ػوذەم و و ةو  وەموایی و و زەلەػوە دۆؿوی لەزضە ،اظیتىونێذیڕ پازاؿذیـی ل  

لەزنیووازا  ئەتەضووی ز  یوواؾ ةێور كە ،هاوؿوێىەیان زوضزەدووادەوە زەػوذسض ژم و

تەوضەدووطی   ،قوواظانجی زەػووذسەدەن .. وووىنكە لەػووعام دووىام تەوضە زەدطػووێر

 .اظی ەةىونێذیڕ ػعاؾ ل  

و ةەڕەژم  ئە ە  انووام ئەوە نیوویە كە هەض كەػووێ  ةوواوەڕم ةەظی ووسووةىونەوە   

 ا ی ةێر لەهە ىو دیۆض   زەضةاضەم توؿر ودو هۆؿی  زوایی نەةىو، ئیرت زیس

 و ةە كى  انام ئەوەیە كە لەڕەژم زوایی ةێئاتایە یوان ةو  هوۆؾ ،زوام توؿر

قیا ەدی، وىنكە وازەظانێر ئەو ةەضپوطغ  و تى  ازادە هی  ةەضپطػێذیەكی تۆؿە

و دە اغی زووضدطم  اظییەڕ نییە، ةاضوزەدەكە وام دىاػذىوە! یان ةەژیانی زنیام 

نییە، یوان ةەزنیوا هە ذە ەدواوە و وازەظانێور ژیوانی زنیوا هە وىو ؿوذێكە.. ةەاڵم 

ة  هیمەدە، ػىوزم كە ی زنیایی پو  پەػوەنسدطە لەػوىوزم  لەڕاػذیسا زیسلێب و

 هەوڵ ةۆ ئەوالم نازاخ، وىنكە ئەوەنسە نەةۆدە جێتوایەدی دوا وەم قیا ەخ ونەةڕا

هواد ی ةكواخ...  و زیطاػەم هەةوىون و  انسووةكاخ! دا ةكۆ ێذەوە دۆم ةەزووزا
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ػەدەیانە دۆم ل  ة  دەم كطزووە! زە   م قیا ەدی ةەػەضزا نایواخ! ئەم كەػوە 

لەنطدانووسنی ةەهووا و  نطدووی هەض ةووۆ ؿووذی ةەضزەػووذی زنیووایی زانوواوە و ةەهووا

قیا ەدییەكان دۆم تێو كطزووە.. دۆم  ەحطووم كوطزووە..  ەحوطوو ە لەڕ ؼوا 

 ایسەتطن،  ەحطوو ە لەپازاؿوذی قیوا ەدی كەڕ پاضػەن   ئەدالقییەكانی زنیا كە

لەػەض ئەو ڕ ؼا ئەدالقیانە زا ەظضاوە.. ةۆیە ئواوا لەزنیوازا  ەؾوطووضانە ڕەمذواض 

پێىیؼوذی ةەقیوا ەخ  ێر هە ىو زنیوا هوی ئەوە وزەو ە ەنسە وازەظان زەكاخ، كە

ێوور ڕةهەض ئەوەنووسەم زەوێ لەزنیووازا دێطوپ هەژاضە، ووواوم كووىضدتی ە و نیویە.. كە

ظیوانی حەقیقوی  ةەػێذی و تىێ ةەقیا ەدی نازاخ! ئەم كەػە ػىوزم حەقیقی و

   دێكە تىوە.. ظەضی ەم جاض واكە ةەوواكە ناةی ێور ولدطاپەم  واكە و ،ناناػێر

وووىنكە لەڕوانوو ەم ةەضژەوەنووسم دووۆیەوە پێ اػووەیان  ،ةەدووطاپە ناةی ێوور دووطاپە

ػاویلكەیی و تێلێذی زازەنێر ..  و هە ى ؼذە ةەنەما ی و قىضئان ئەم زیس ،زەكاخ

 ةووۆیە ةوواوەڕنەةىون ةەڕەژم زوایووی زەكووادە هۆكوواضم ػووەضەكی ئەو نەمووا ێذی و

ەؾووطووضم و و ڕەوؿوور وەكووى   و هە ووىو ػوویفەدە ةەزەكووانی ڕەمذوواض ەیتێلێذیوو

زەػووذسض ژم و .. دطاپەكاضییەكووانی دووط... قىضئووان  دە اغكوواضم و لووىودتەضظم و

ظە وی  ةەظانوسنانە زەزاخ و ئا اژە ةەهە وىو ئەم جوۆضە ڕەمذواضە الػوەن ە ػو ىوض

هۆكواضم هە ىویوان ةواوەڕنەةىونەكەیە  زەیؼوەملێ ێر كە ةكەضەكانیان زەكواخ و

 :ةەڕەژم زوایی.. ةۆوىونە

ڕم ةەڕەژم زوایی نەةىو، یوان ػوەدەیانە زەیوىوخ هەیە، ةەاڵم ةاوە  طەڤ كە -١

واناظانێوور لەژ ووط  كەػووی وا ،نەزەكووطز دووۆم ةووۆ لێنطػووی ەوەم ئەوێ ئا ووازە
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واوز طیسایە، یان ػتەی    ىحاػەةە زەكط ر، وازەظانێر ژیوانی زنیوا هەض ئە ەم 

 .ئەنجا ی نییە كە ةەضزەػذێذی و

ە  وووام  ووطەڤ وازەظانێوور ةەهەوانووذە واد ٦٩القیامرر    َّ  ين ىن نن من زن رن ُّٱ -

 هەضوا هەوانذەؾ وەلسەكط ر؟! دەل  كطاوە و

ووووام وازەظانووو   وادە  ٤٤٨املؤمٌررر:ن   َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱ -

 هەضوا ةەهەوانذە دەلقامن کطزوون و ناتەڕ  ەوە ال ان؟!

وادە   ٪ – ٨الررررب    َّ زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك ُّٱ -

 طەتە ػاویلكەیە وازەظانێر هی  یەكێ  دىانام ةەػوەضیسا ناؿوكێر؟! ئەضێ ئەم 

 )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم ەموسزا  زە   ػوەضوەخ وػوا انێكی ظەضم لەزژایەدوی 

دەضج كطزووە.. ووام وازەظانێور هوی  یەكێو  نەیوسم؟! ةەزییوی... دوىام تەوضە 

 .هە ىوم لەػەض دۆ اض زەكطز زەیتی ی و

ەیە كە ةاوەڕم ةەڕەژم زوایی نییە و نایەو ور دوى ژی ەوەیەكی ئەم كەػە ػاز -٢

و  هە ووىو وظە ،لەػووەض ةكوواخ یووان ػووەدەیانە زە وو  هەیە، ةەاڵم تووى ی پێ ووازاخ

 ،زەداخ و واوم هەض لەوێژەكوانی زنیوایەڕ دىاناكانی ةۆػىوزم زنیایی دۆم ةەتە

ئەنجوا ە وازەظانێر ئەوانەم زەػذی لێیان تیطزەةێر  لەػاویلكەیی دۆؿیسایە كە

و ةۆووىون  ەها زیوسض هە ەیەوە جۆ  لێب و ڕوان ە كۆداییەكان .. ةۆیە لەو ەیحەقیقی

دووىام تەوضە زەضةاضەیووان  ،ەوا زەتووط ذەةەضڕ نووا  و هە ى ؼووذی هە ە ةووعاوخ و و

 :زەمەض ىێ
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وا ەدووی ڕ وادە  دەنهووا  ٪الررروم   َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ -

 .زوایی ةێئاتانزەنا لەهەوا ی ڕەژم  ،ژیانی زنیا زەظان 

 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

ئى ێوووووسیان  وادە  ئەو كەػوووووانەم كە ٫ – ٪یررررر:و    َّ خي حي جي يه ىه  مه

ةەزیساض ان نییە )وىنكە ةاوەڕیوان ةەقیوا ەخ نیویە، یوان ػوەدەیانە زە وێ  هەیە، 

ژ ةەژیانی زنیا ضاظم ةىون لەجیوادی ژیوانی زوا ڕە ناكەن  و ةەاڵم دۆم ةۆ ئا ازە

ئەوانەم  ،پێووی تەودووىون ةەزنیووا ز ذۆؿووتىون و لێووسەكەن  كە  ینكووىو  )كە

 ئەوانە ةەهوۆم ئەو ،لەػوەض دەوحیوسن  ةێئاتواةىون نیـانەكاوان )كە و لەةە  ە

داوانوانەم  دێیكەودىون، ةەهوۆم ئەو تىنوا  و و زووڕووییەوە كە كىمط ؿیطك و

ئەوێ جووو   ،وە ى اضەػوووەیان كوووطزوون، حەمتەن زەدوووط  ە ئووواتطم زەظەدە كە

 .ػىك ایان زەةێر

 وادە  ئەوانە ژیووانی زنیووا ةووىؾطام كووطزوون و ٨٤الأعرررا    َّ  جي جمهل مل خل ُّٱ -

 .هۆؿیان لەهیەی دطنە اوە

وادە  نا، نەدێط، ئێىە ژیانی زنیادان  ٥٤ - ٥٣القیام    َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

 .زەو ر و قیا ەدذان وەل زەكەن، هەو ی ةۆنازەن

وادە  ةەاڵم ئێووىە ژیووانی  ٪٤ – ٤٩الأعرر:   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -

هەض  و واكرتە ةەاڵم لەڕاػذیسا ژیانی ڕەژم زوایوی وواكرتە و زنیادان پ  لەپێـرت

 .زە ێ ێر، وىنكە نەةڕاوەیە

حؼوواب  ، ووی ؾەیووطم ئەویذو نەز وضةووىون ةەزنیوواو ئەنجووا ی توؿووذی  ەؾط  -٣

و  ةەها  ەغ ەویەكوانی ڕەمذواضوا ەدی زنیایی، كە تىونەوەم ڕ نەكطزن ةۆ ؾەیطم 
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قییە ە كۆ ەاڵیەدییەكان زەةێر ... وىنكە تطن ێذی هەض ةەزەػكەودی  ڕەوؿر و

و ڕ ؼوووا  هەض ئەوم ةەالوە ةەنوووطخ زەةێووور، ةوووۆیە ة ە وووا زنیوووایی زەزاخ و

  تطنوو  نوواة ،  ەتەض ةەجۆض وو  لەجۆضەكووان لەدع ەدووی پووئەدالقییەكووانی 

 .زنیاویؼذییەكەیسا ة  زەنا، نا

 ظیانتەدـ ، ئەو ةەواك و و ڕوان ەوە ئەو ڕەمذاضانەم دۆیان لەدۆیانسا ةەز لەم   

ػىوزةەدـیان زەةی ێر  ازام ػىوزم دۆم دێسایە )وەكى لەؿفطەؿی ئوامطەخ كە 

 ةەپێەەوانەؿووووەوە، ئەو ڕەمذوووواضانەم ووووواك و ،پاضەكەیووووان وەضة ط وووور  ئەو

دۆم دێسا نیویە ظیانتەدـیان زەةی ێر  ازام ػىوزم  ػىوزةەدـ ، ئەو ةەدطا  و

ێ و وڵەوە دوۆم لەهە وىو ڕ  لەم زیوسە لێوب و ،)وەكى زضوػر كطزنی  عتەودێ  

ەژەیەكوی دطاپەكواضم ڕ پـوذیىانی لەهە وىو پ پڕەژەیەكی واكؼاظم زەةى ط ر و

 .(١) زەكاخ

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ -

وادە   ٤٣٨ – ٤٣٦الكِررررررررررررف   َّ خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ

 اةووووىون وڕ ةفەض ووووىو  ئەضێ پێذوووواضاتە  م كە ئەو كەػووووانە كووووێ  كە تى 

ةەضهە ووی ڕەنجووی  كاضوكطزەوەكانیووان لوو  وەضنەتیووطا؟ ئەوانە ئەو كەػووانەن كە

                                         
و چااەکل و چەکساەڵم لکل، زاالمچەوەل  ەزااە و ڕێسااە و  ەزااخىومل ق اەملجخى ڵل زاالمچەوەل ێلمااىو و اار  (1)

 ەوێلث و بًلمااااااەل ق  لمااااااڵ ەاااااادملێکل و ڕێسااااااەل ڕەفخااااااەم و ڕەوضااااااتی جااااااەك جااااااەەڵ ولێایطاااااال.. پل ىەىاااااا   لەەيڵ 

جەەىەدل ەدملێکل و  ەوێلث ملڕو ىاکلل ق اەملجخى ڵم لوە  ەبلزاترێذ و ێلێ ەوەضاێخلوە، ىلك پل ىەىا ل 

 لو ىلضاااالوەی بااااێو ىل و ق عااااا ڵم( ااااوە  ى ااااە وەسااااخلەەيڵ زاااالم ەە، بلێاااا   پل نااااەو و ز ەسااااوی و ئااااەبىومل.. بلپێ

 بلێ و و ڕن ىجٌێ ڵ ودض ەىلوە پەبلى  ىەبٍ ئلگلم بلمژەوەى ل مە   ەو ملضدێ ڵ جر  بىو..
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وواكەیە و  وایان زەظانی ةەضهە ی دێطدوىاظم و هەض زنیایان پىووەڵ زەضوىو كە

انوواةىو كە پازاؿووذی لەػووەضوەضزەتطن! ةەاڵم وازەضنەوووىو، ئەوان دۆیووان وایووان ز

لەوەحوی  كاضم واكسەكەن، ةەاڵم وىنكە ةاوەڕیان ةەئایەدەكانی دىام تەوضە )كە

وون زەكطایەوە  نەهێ ا.. ةاوەڕیان ةەزیساضم ڕ ەكانسا یزیاضزە تەضزوونی و نیـانە و

 و دىام تەوضە نەةىو، ةاوەڕیان ةەظی سووةىونەوە و قیا ەخ نەةىو، ئیرت ئاوا كواض

 .و زازم نەزانكطزەوەكانیان پىوكایەوە 

 يل ىل مل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث  ُّٱ -

 َّ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام
وادە  كادێو  قواضوون ةەزیمەنووی زەو ە ەنوسم دووۆیەوە زەضكەوخ،  ٫٤ – ٫٣القصرص  

ئەوانەم زنیاویؼر ةىون ةەػەضػوا ییەوە وودیوان  ئوام دوۆظتە ئوێمەؾ وەكوى 

و ناوم وەكى ئەو وان ةوسضاةایا،  پلە و  اڵ و ػا ان و ەقاضوون زەو ە ەنس ةىوی ای

ظەضم هەیە... ةەاڵم ئەوانەم دواوەن ظانؼوذی  ةەڕاػذی قواضوون ةەدذوی وواكە و

ؿەضغی )ظانیاضییەكانی وەحوی  ةوىون مەض ىویوان  زا واوی ە، ئەوە ووی زە وێ ؟ 

پازاؿووذی دووىام تەوضە ووواكرتە ةووۆ ئەو كەػووانەم ةاوەڕیووان هێ وواوە و كووطزاضە 

 .ەكانیان كطزووەواك

وادە  ئەو كەػوووووانەم  ٧المنررررر    َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ -

هەواوهەوەػویان   ی  حەظم ػوەضكەؾ وڕ ةاوەڕیان ةەڕەژم زوایی نەهێ ا لێسەتە

دۆیان ةە واكیان زەظانو  ..  ةكەونە داوانەوە كە جىانكەن و ڕەمذاضە ةەزەكانیان ال

 .ضم واك زەكەن، ةەاڵم وانیەپێیان وایە كطزا ئەوان لێیان دێكە تىو و
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وادە   ٨٩ – ٨٨املؤمٌرررر:ن   َّ مك  لك خك حك جكمق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط ُّٱ -

و وەوەیەم لەزنیوازا پێیوان  ئەوالز وام ئەوانە وا زەظان  ئەو ػەضوەخ و ػوا ان و

ظوو وەزەػر زەدەی ، ئە ە  ةەضژەوەنسییان ئاػان و ػىوز و زەةەدـی  ةەضهەم و

ةواظنەم  ایانسەكێـی ەڕ  ە؟ نا، ئەوە ؿێىاظم ئیؼذیسضاجامنە كەهە ىوم لەقاظانجیان

اض ذییەكانیوان کەنجام ؿایانی ػعام حەقی ةەز ض ػە زنیاویؼذیەوە و  ەؾطووضم و

 .زەة 

ئەحكا ی ؿەضع قتوىوڵ  كەػی وا ة  ةاوەڕ ةەقیا ەخ ئەػذە ە ڕ ؼام زی  و -٤

ڕەمذاضم وواكە  و  ذیپێیسەودط ر ڕەوؿذتەضظ  وەنسە، ةە كى كەەةكاخ، نەك هەض ئ

پێیسەودط ر پاضػوەن انە هە ؼوىكەوخ ةوكە پێوی ضەموعە،  ی نییە، كە ة ى  ە قتىو 

تى  وازاد ..  و ڕاػذرت زەظانێور یوان كەلولەضەقە و و واكرت وىنكە دۆم ةەظانادط

و  و دێڕوانی ێكی ةادڵی پ  قتىو ە، هە ىو ڕەمذواض كەوی لەةەضا تەضزا هە ىو زیس

ەوا ڕ هە ى ؼووذێكی نووا  ەدووۆ و ةەهە ووىو ةووعاوخ وڕەوؿووذێكی ناپەػووەنس زەتط ذ

زی ووساضم پاةەنووسةىون و  ػەضػووا ە و زەی ووط ذەةەض! وووىنكە زەظانێوور زیوو  و

دەنواظوول  لەزەػوذسان و ،پاضػەن ی ، قتىڵ كطزنی زی  قتىڵ كطزنوی قىضةانیوسانە

و ئاضەظووەكانی ژیوانی زنیوا... قىضةانیوسانی تەوضەم  كطزنە لەهەنسێ حەظ و وێژ

كە لەهە وىو ؿوذێكسا ةەضژەوەنوسم ڕەژم زوایوی زەدوادە پوێف  ەوەیەزی ساضم ئ

لەةەضدوادطم قیوا ەدی  ئاػوان زەػوتەضزاضم زەةێور و ةەضژەوەنسم زنیاییەوە، كە

 .نایەو ر
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نكىو ی لەهەةوىونی ڕەژم قیوا ەخ زەكواخ، غوازەدەن ئەنوانی  ئەوكەػەم كە   

یوان دەنواظول  ناةێور لەپێ واوم كەػوێكی دوطزا قىضةوانی ةوساخ، ئا وازە زەةێر و

قوی لە هە وىو زاواكواضییەكی زیو  ڕ  لە امێكی دۆم ةوۆ كەػوێكی دوط ةكواخ و

سا.. ةەكىضدی زاواكواضم یزاوا ةكاخ قیا ەخ پێـرت ضەواو ةكط ر دێ زەةێذەوە كە

دووىام تەوضە   و زنیاویؼوور لەجە ؼووەضم ةەضا ووتەضم زیوو  لەجە ؼووەض كە

 :زەمەض ىێ

 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ -

 ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث
  حئ جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم

 و نیـانەیەكی هیسایەدسان و وادە  هە ىو ةە  ە ٪٤٧ – ٤٧٩الأعرا    َّ مئ خئ

 وان ە زی  وڕ ةەلىودتەضظییەوە زە   ام ڕاػر لەو كەػانە الزەزەم كەڕ   امیی ڕ 

و  وىنكە ةەناهەە ئەو زیس ،زەم زی ساضم و غەةس ذی دىام تەوضە )هیسایەدیان نا

هە ى ؼذە  ەؾطووضانە زەتطنەةەض، ئەوانە هەض ئایەدێكی وەحی یان 

 ةتێذە  ایەم هیسایەدسان و هەضنیـانەیەكی تەضزوونی ضەمعزەكەنەوە كە

  تاظم هەقی دىاویؼذی زەةی   دۆم ل  الزەزەن وڕ و  ةەضنا ە كە ، ىػى امنێذیان

 و یادیتىون ةتی   زەی طنەةەض  ى ؼذێكی لەدىاو هە نای طنەةەض، كەوی هەض زیس

نیـانەكانی ژیان و تەضزوونیان  دۆ زەكەنە داوەنی! وىنكە ةە  ەكانی وەحی و

لێیان  ةەزضە زەدؼذەوە كە وەػفی ػیفەدەكانی دىام تەوضە زەكەن و

ئەو كەػانەم ئایەدەكانی ئێمەیان ةەزضەدؼذەوە و ةاوەڕیان  ،ةێئاتازەةىون

هەض وەنس  -نەهێ ا، هە ىو كاضو كطزەوەكانی زنیایان  ةەزیساضم قیا ەخ

 .پىووەڵ ةۆدەوە -واكەةىوة  
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حەمتەن لەهە وىو  –ػواضواوەم ةەزكواضییە  كە –ةاوەڕنەةىون ةەڕەژم زوایوی  ٥

 و دێوڕوانی  و لەزیوس ،ەهەنسەكانی ژیانی كەػوەكەزا غەكوؽ زەةێوذەوەڕ  الیەن و

هە وىو  ۆضم پەیىەنوسیەكان ولەجو لەڕەمذاض و ڕەوؿور و هە ى ؼر و لەةعاوخ و

 :ناةی یر دىام تەوضە وۆن زەمەض ىێ ،واالكییەكانیسا

وادە   ٥٥اليح    َّ ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك ُّٱ -

زەضوونیووان هە ووىو ؿووذێ   ئەو كەػووانەم ةاوەڕیووان ةەڕەژم زوایووی نیوویە، زڵ و

 و نكوىو ی لەحەقیقەدەكوانی وەحوی زەكواخ  و ظەض لوىودتەضظ ضەمعزەكوادەوە )و

 .ةەزەغیەن

وادە   ٦٬القصرررص   َّ ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك  ُّٱ -

 و ةەهەوا ػەضةاظەكانی ڕەمذاضم لىودتەضظانەیان نىانوس حاؿیە و میطغەون دۆم و

 .  ەوە ال انڕ وایانسەظانی ناتە وەحییان ضەدكطزەوە و - ةەناهەە ظەض -و میعەوە 

 وور، هە وونەم ڕ زەتۆ  ڕەمذاضیـووی لەتەڵ دە كیووسا ةێ ى ووان هە ؼووىكەوخ و -٦

ةەپێـوێلكطزنی  زنیایی ظەضدط زەةێر و ئەنانیانە هە ىو ؿذێكی ةۆدۆم زەو ر ةوا

 . امی ةەضا تەضانیـی ةێر

  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ -

وادە  زەظەخ ةووۆ ئەو كەػووانەم ػووىوك كێـوو   ٨ – ٤املطففرر    َّ ىل مل خل جع مظ

و  ێ  ةۆدۆیووان زەةێوور ةەدەواوم كێـووانەلەدەضاظووم  ا ە ەیانووسا، كادێوو  ؿووذ

ةووۆدە كی دووطیف زەةێوور ػووىوكرت زەیكێـوو  و كووىضخ  پێووىانەم زەكەن، كە

 ز  یووا نووی  كە ڕەژ وو  ز وور ظی ووسوو زەكووط  ەوە و زەینێووىن.. وووام ئەوانە لەوە
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 و ػوا  اك و ةەڕاػوذی ڕەژ كوی تەوضە  ىحاػەةە زەكوط  .. ڕەژم قیوا ەخ كە

 .ەزژواض 

 ضیاةوواظ و ،ةەضووواودەن ە ێ و ووب وڕ  لێووب و ەؿووە، زیووسڕ ز  ەە وڕ كەػووی وا ز وو   

ػوىوزم  ز  یوا نەةێور كە ناةەدـوێر دوا دۆهە كیـە، هیەی لەزەػر ناةێذەوە و

 .پێسەتادەوە

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ -

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
ە زەظانێر وۆن ڕەمذاض وادە  ئەضێ ئەو كەػە ناةی یر كە زی  ةەزض   ٪ – ٤املاع:ن   َّ

ةەظەیی ةۆم ناجى ێر؟ زەةی یر  زەنێر و زەكاخ؟ زەةی یر وۆن پاڵ ةەهەدیىەوە

هانی دێطەو ەنسم زەزاخ؟! وەیو )زە ێكە  نە دێط زەكاخ و هەضتیع نە كە

ػعایەكیەدی  ةۆ ئەو نى ژدى  انەم لەنى ژەكانیان ة  ئاتان..  لەزەظەخ یان جۆضە

 .!یاض ەدیسانی كەغ ناة ئا ازەم  ئەوانەم ضیاةاظم و

نایەو وور  ػوو ىوضم حەە زەةەظ  ێوور و كووىضدەم ةوواغ ئەوەیە كە  طەتێوو  كە   

 دطاپەكواضییەوە، كەػوێ  كە ەها دواوان وض دەػلیمی ةتێر ةێ ى ان زەكەو ذە جۆ 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ  ةاوەڕ ةەزواڕەژ ناهێ ێر ئا ازەیە هە وىو زەػوذسض ژییەك ةكواخ

غ ةاوەڕهێ وووان ةەڕەژم زوایوووی ةەزضەنادوووادەوە، وادە  كە ٤٥املطففررر    َّ يئ ىئ نئ

 .و ػ ىوضةەظ    ەتەض تىناحكاض كی زەػذسض ژكاض

 ػوویفادیانە لەوانەم كە ئەوە هەنووس   لەػوویام و هەةووىونی كەػووانی ئوواوا كە   

 و جكەغ نادىانێر نكىو ی ل  ةكواخ  ەتەض تەو  ،ةاوەڕیان ةەڕەژم زوایی نییە
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زەیان  وا لەهە ىوكاخ و ؿى  ێكسا هەن و و ة  تىێ ... زەنا كەػانی  ىػذەهذیط

لێسەةیرن ر، ئە ام  –لەحا ەدی ة  زەػەاڵدییانسا  –اڵیان ى ناق ڕەمذاضم وا ػیفەخ و

هوی  ػویفەدێكی  طەتایەدیوان پێوىە  نوسە وڕ زەة  هەض زەةو ە ز  ضكادێ  زەػەاڵدسا

ذی ویؼو زنیا و ڕەمذاض   لەػەض كە هە ىو زیس - ئێمە لەم ػەضزە ە انسا ،نا ێ ێر

نادىانی  ةڵێی  ئەوكەػەم ةواوەڕم  ظەض ان ةی ی كە -  اززەپەضػذی زا ەظضاوە و

ةۆیە ةەقەنواغەدەوە زە ێوی   ،واكؼاظةێر ةەڕەژم زوایی نییە زەؿێر حەقذىاظ و

 .زازپەضوەضم پێ اكط ر ئەو كەػەم ةاوەڕم ةەقیا ەخ نەةێر پاػەوانی حەە و
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 بڕگَی حَوتَم  

ێيان بَڕۆژی  وایی انیَهَ ی ا پَروەر حَق و  :ی ێب ابوەُڕ

دێڕوانی وی ئیؼوال ر نیـوانسەم كە ووۆن ئەم ڕەمذواضانە  و زیوس ئێؼوذا وەضە ةوا   

و  واكؼواظم زەكوادە ػویام ظم ور ەة وۆن ڕەوؿور پاضػەن  ئاڕاػذەزەكاخ، كە

ئا ازەن لەةەضدوادطم  لە )ئەنانێذی  قىداضیان زەكاخ و ػیفادی ؿى  كەودىوانی و

و وێوژم  و حەظ ػوىوز ەهوا ةەضژەوەنوسم وض م دىام تەوضە زەػر لەجۆ ڕەظا ەنس

 .  ڕ كەػانی دطم لێ ە زنیاییان هە  طن و ةۆ

 لەپەضػذ یسا توۆؾ زەةێور و كادێ   ىػى امن ةەدىاویؼذی پەضوەضزەزەةێر و   

هووی   ز  یووا زەةێوور كە ،زەةێوور ػووىون ەخ پووا فذە زەضوونووی ةەقىضئووان و زڵ و

و  ە تطن  نییە دا ظیادط لەقیا ەخ هۆؿوی ةذوادە ػوەضئەنجا ێكی زنیایی ئەوەنس

ناػوۆضانەم لەژیوانی  كێـوە و ەحەدی وڕ زەةێور ئەو نوا  ةوساخ.. ز  یوا ڕەنجی ةوۆ

 زنیایسا لەةەضدادطم دىام تەوضەم زەیەێژ ور هوی  نوی  ةوۆ ػوەضكەود ی زیو  و

اظیكطزنوی دوىام تەوضەم...  ىػوى امنی دىانواغ پاضػوەن ە، ڕ  زی ساضیەكەم و

دۆ نادادە حەضا ەوە، ئا ازەم دەناظول كوطزنە  حەاڵڵ لێ  هە ساو ط ر و حەضام و

قىضةانیسانە، ظەض  ةەدـی  و  امی دۆم ةۆ كەػانی دط، ئا ازەم لێتىضزن و لەظەض

 ەپاڵ لەػوەض زنیواڕ و ناهێڵێر ةت ە پا  ەضم ؿە و حەظەكانی دۆم زەتط ذەوە لەوێژ

ڕەوؿر و پا فذەكطزنی زەضوون  و اتطد ی ڕەمذاضڕ پاضػەن   ویژەكانی زنیا.. ةۆ و

تەؿەم ڕەحی دۆم واظ لەظەض ةەضژەوەنسم زنیایی ةۆكەػانی دط زەهێ ێر ةو   و

 ەیی وڕ لێوی ةتێوذە دوىو  زضوػر ةتێر و ئەوەم لەنادیسا هەػذی  ەحطوو ێذی ال
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 ڕەمذواض زڵ نەض ىنیان و ە وقی .. زەم ػا دىدىا كەػێ  ئاوا ویژزان ئاػىوزە وڕ 

و تیانفیوسا پەضوەضزە  عیوو ةو  هەواو م ۆؾ  ەغـوەضدو و ڕەوؿر پاضػوەن  و

ػوعام دوىایی نەةێور؟! ئایوا  پازاؿر و زەةێر ئەتەض ةاوەڕم ةەڕەژم قیا ەخ و

ػووعام ئەوێ نەةێوور ئوواوا  پازاؿوور و ئەتەض كەػووێ  ةوواوەڕ ةەڕەژم زوایووی و

لێتووىضزوو و ةەهێووع پەضوەضزە زەةێوور؟! ةێ ى ووان   ةەهێووع و ئیووطازە پاضػووەن  و

ێ ةكط ذەوە ةۆ ئەم زی ە دا دواك دواكی كوۆ ە  ە ڕ ةىو حەمتەن زەة  نەدێط.. كەوا

ةكادە دا ی جەوهەضم ژیانی  ةاوەڕهێ ان ةەقیا ەدیان ال كە ئاوا پەضوەضزە ةكاخ و

 ةتێذە ئا انجی ةااڵم ژیان.. ڕەظا ەنسم دىام تەوضەیان ال زنیایان، دا

كە ئیؼوووالم  ةووۆ ئەم پاضػووەن  پەضوەضزەةووىونەیە و لەةەض ئەم كوواضی ەض ذی  

ئەوەنسەم جەدر لەةاوەڕهێ ان ةەڕەژم زوایی كوطزەدەوە كە جو ە لە ةاوەڕهێ وان 

ئاػوذەم ةایەدوسانە كە  وك ێكی دطم ئیامن ناتادە ئەو پلە وڕ ةەدىام تەوضە، هی  

 .وك ە هەیەڕ ةەم 

ئی جووا وەضە ةووا ئەوەخ نیـووانسەی  كە ئیؼووالم وووۆن زاوام لەؿووى  كەودىوانی    

ووووۆن قیوووا ەدذىاظانە  لەتەڵ ڕەژم زواییانوووسا ةوووكەن وكوووطزووە كە ڕەمذووواض 

و پێىەپاةەنوسییەخ  هە ؼىكەوخ ةكەن.. پاؿان ئاػەواضم كاضی ەض ذی ئەم ةاوەڕ

 زەو ەدسا ةذەی ە پێف واو دا ز  یا ةیر كە و ػیفادی داكىكۆم كۆ ە  ە و لەػیام

دووۆ ئا ووازەكطزن ةووۆم ژیووان پاضػووەن انە  ةەةوو  ةوواوەڕةىون ةەڕەژم قیووا ەخ و

 :واخڕ ا ن
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 :ەچاوبكرێ ڕ  لەدنیا زیاتر دەبی  و لەپیغترە دوایی ڕ ژی  یەكەم: داڵی

یەكە ی  حەقیقەدێ  كەقىضئان ةایەدی پێسا لەم ةىاضەزا لە ێـكی  ىػى امنانی    

ةەەػنێ ێر ئەوە ةوىو كە ةوعان  ئەم زنیوایە  ەنع  وام كوادی ػوىك ایانە، ژیوانی 

لەزوام  وطزن ةوۆم  یوانێكی دوطە كەڕاػذیف ئەم ژیانەم زنیایوان نیویە، ةە كوى ژ

و ةەنە ووطم دێیووسا  هە یـووەییە لەژیووانی زنیووا ووواكرتە و ظی ووسوو زەكووط  ەوە كە

و  ناػوۆض  ذەوە، ژان وڕوێژم ئەوێ ناة ناظونیػمەدی ئەوێ حەقیقی  و ،زە ێ  ەوە

ناػوۆضم  نیویە، ئەوانەم ڕەژم زوایوی ژان و ئەؿكەنجەؿی وەكوى ئواظاضم زنیوا

 ةۆیە زەة  ئەوە واك ةعان  كە ،كەغ پێیان نا ط ر ڕاوەن كەئاظاضم نەة حەقیقی و

و  و ڕاظاوەیی زنیا هە ذە ەدا ةەوێژ هەض كەػێ  كەودە هە نەكاضم زنیاویؼذی و

و ڕەنجووی ةووۆ ژیووانی زنیووام  هە ووىو ووظە و ئاضەظووەكووانی و كەودە زوام حەظ

ػمەدوی نواظو نی و یئاػوىوزەی ڕئەوە ژیوانی پو ،و قیا ەدی ئویهامل كوطز دؼذەكاض

 ةاظضتانییەكەم ئیفالػوی كوطزووە.. ئەو كەػوەؾ كە انسووە وڕ ڕەژم زوایی زە 

 نەزاض و و وازەظانێر ظیانی تەوضە ئەوەیە كە لەزنیوازا  وایەپىوخ ةتێور و هەژاض

یسە ةكەو ر ئەویف ةەهە ەزا وىوە، وىنكە ظیوانی تەوضە ئەوەیە كە لەڕەژم ضپە

 دووىام تەوضە زژواضدووطی  وزواییووسا لێیتكەو وور، زەػووذكەود ی ڕەظا ەنووسم 

و    ێر تەلەوۆڕ قیوا ەدی ةوسە  ةتوادەوە و كاضی ەضدطی  ظیانە.. ئەو كەػەم زنیوا

نەپەم  تەو وووڵە.. ووووىنكە نەئەقڵوووی ةەزنیوووا و قیوووا ەخ ؿوووكاوە و تە توووۆڵ و

 ان ةطزووە و نەزانایانەؾ ڕەمذاضم کطزووە.. زا او هەم زا او..ةەحەقیقەدی
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 وون كطزەدەوە وڕ ضاؿكاو  ەؿ  وڕ و  ئاؿكطاظەض  قىضئانی پیطەظ ئەم حەقیقەدەم

ی حەظم  نەدۆن.. ئاتازاضة  ؿەپۆ  وضیاة  مطیى هۆؿساضیی زاوەدە  ىػى امنان كە

زنیایی لەقیا ەدذوان زووض نەدوادەوە، ووىنكە زەمەودوێ .. ئایەدەكوانی حەظەضزان 

 :لەوانە ،ظەضن

ذی وادە  ةەڕاػوو ٩٧العيكبرر:    َّ مه منخن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

لە ڕەژ  حەقیقوی وا نی ەظاقە، ژیوا یواضم و ئەم ژیانەم زنیا هەض دۆ دامەنوسن و

 .زواییسا

وادە  ةفەض ىو وێژ و حەظەكانی زنیوا  ٪٪الًسراء   َّ مح مث هت مت خت حت  جت هب مب -

ناظونیػمەدەكووانی ڕەژم زوایووی ووواكرتە ةووۆ  وێووژ و ،ؿووذێكی كە وو  ،هووی  نووی 

 .دەقىاكاضە زی ساضم ػەضڕاػر و كەػێ  كە

الت:برررررر    َّ  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نثمث زث رث يت ىت ُّٱ -

اظیتىون ةەژیوانی ڕەژم زوایوی؟ ڕ ةىون ةەژیانی زنیا لەجیادی  اظمڕ وادە  وام   ٦٫

 .ظەض كە ە ئادط دۆ وێژ و حەظم زنیا لەواو ناظونیػمەدی ڕەژم زواییسا هەض

وادە  ئێىە ژیانی زنیادوان  ٪٤ – ٤٩الأعر:   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -

 .نەةڕاوەیە ێـرت زاناوە وەك لەژیانی ڕەژم زوایی كە واكرتە ولەپ

 خب حب جب هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن ُّٱ -

وادە  هە ىو كەػێ  زەةێور  ٤٫٨آ ل معرران   َّ مج حج مث هت  مت خت حت جتهب مب

و ڕەمذاضدوان  ػوعام كواض دا ی  طزن ةەێژ ر، پاؿان لەڕەژم زواییوسا پازاؿور و

دطایە ةەهەؿذەوە ئەوە  زەظەخ زووضدطایەوە و وەضزەتطنەوە، هەض كەػێ  لەئاتطم
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كۆدا ئاوادەكانی هوادۆدە زم، ژیوانی زنیادوان پو  تطنو  نەةێور،  ػەضمطاظةىوە و

 .وىنكە ژیانی زنیا هەض ایەم مطیىزانی نەمؼی دۆدانە

 وادە  ئەو كەػوووانەم كە ٤٤٩ُررر:    َّ هل مل خل حل جل مك لك  خك حك  ُّٱ -

 اضم  )ؿوى   ػوذە كاضم كەودو   وػذە ك و كەود ە هێ ا واظیان لەكاضم واكە

 .ةەڕاػذی داوانتاضةىون ،اةىاضزنیسا كطزڕ و  ەییان لەوێژم زنیاڕ ظ سە

وادە   ٤٨الزمرررر   َّ زث رث يت ىت نت  مت زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ -

انووس، كە ڕ   ووسا یان زە   وواڵ و ةفەض ووىو ظەضەض ەنووس ئەو كەػووانەن كە دۆیووان و

ی  تیطنەةىو، ظەضەض ەنسم تەوضە زەػذیان لەه لەڕەژم زواییسا  ىملیؽ كەود  و

 .ئاؿكطا ظیانی دە ەنیان لێكەوخ .. ئەوەیە ظیانی تەوضە و ئەوانەن كە

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ -

وادە  ئە ووام ئەو كەػووەم كە لەػوو ىوضم  ٧٤ – ٪٦اليازعرا    َّ خف حف جف مغ جغ مع  جع

ةىو وەك لەژیوانی ڕەژم ژیوانی زنیوام پو  لەپێـورت  و زی وساضم زەضووىو زی  و

لەزەػەاڵدی  ئە ام ئەو كەػەم كە ،و ج  ػىك ایەدی ئەوە زەظەخ  ەنع  ا ،زوایی

حەضام توطدەوە، ئەوە ةەهەؿور  و نەمؼی دۆم لەدطاپەكواضم و دىام دۆم دطػا

 .و ج  ػىك ایەدی  ەنع  ا

 يئ ىئ نئ مئ زئرئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ُّٱ -

 يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىب  نب مب زب رب
 ەظاە  ژیانی زنیا هەض یاضم و وادە  ئەوە ةعان  كە ٥٣احلدید   َّ  مك لك اك يق ىق

 ؿاناظیكطزنی نێىانذانە ةەظەضم و دۆضاظانسنەوە و دۆدامەنسنە، جىانی و و

نەوە.. ئەم ػەضػا یەدان  و وەوە و ئەوالز ػا ان و هەةىونی  اڵ و ػەضوەخ و
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ةەةاضان دۆؿەاڵ  ی جىدیاضانە كەز ذۆؾ ةىون ةەوانە وەكى ػەضػا تىون و

ةەاڵم زوادط  ،و  ێرڕ تژوتیا زە ،زەة ، ةاضانەكە ةەضةىو یان ةۆ زەهێ ێذە ةەضهەم

ظیى.. لەڕەژم ڕ زاضم  و كۆدەضە لىوپىوؾ وپپاؿان زەةێذە   ر وڕ ظەضز هە سەتە

اظیتىونێذی.. ڕ ةەژانە یان لێذۆؿتىونی دىام تەوضە و  و زواییـسا ػعام تەوضە

 ..پێی  ایەم مطیى و دۆ هە ذە ەدانسنە انی زنیا هەضةەڕاػذی ژی

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ -

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هتمت خت  حت جت هبمب خب حب
 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حصمس خس

وادە  هەض وی ئەوەم دە كی حەظم لێسەكەن جىان و  ٤٨ – ٤٧آ ل معران   َّ  خك حقمف خف

 و ػەضوەخ و ئەوالز   ساڵ و لە ئامطەخ و تردطاونەدە ةەضزەػ كطاون و ڕاظاوە

  ان ا ئەػنەؿێی نایاب و  ااڵخ )حىؿرت و ،و ظیى ػا انی تەنجی ەكطاو، لەظ ڕ

ةەضهە ی كـذىكاڵ.. ئە انە هە ىو كااڵم وێژم  وانسن و ةعن  و وڕ و  ە

 زنیایی ، ةەاڵم كۆداز  .. ئەوەم الم دىام تەوضەیە )لەةەهەؿر و

ػەضمطاظم زەی ەن ..  ػىوضم ووو ڕ كرتە ةۆ ئەوكەػانەم ةەناظونیػمەدەكانی  وا

 ةفەض ىو لەوانە ةاؿرتدان پ  ةڵێم؟ ئەوەیە كە ئەو كەػانەم زی ساضم ػەضڕاػر و

ةەهەؿذانێكیان ةەنؼیث زەةێر كە  ،لەدىام پەضوەضزتاضیان زەدطػ  دەقىاكاضن و

ا زە ێ  ەوە، ةەنە طم لەناظونیػمەدەكانیس و ڕووةاضیان ةەژ طزا زەڕواخ و جۆةاض

پیاو حەظنەكاخ  پاك لەحەیع )لەهەض ؿذێكی دط كە ،هاوػەضم پاكیان زەةێر

 ػەضةاضم ئە انە ڕەظا ەنسم دىام تەوضەیە كە ،لەهاوػەضەكەیسا هەةێر 

 .زەػذیان زەكەو ر
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ەوانتێژییە ڕ قىضئان ةەؿێىە   ەةەػر لەمێطكطزنی ئەم ةاةەدانەم ڕەژم زوایی كە   

یان زەمەض ووىێ ئەوەیە كە ؿووى  كەودىوانی ئیؼووالم جۆضاوجۆضەكووانی دووۆم ةاػوو

هەػوذیان  و ویوژزان و هوعض خ كە زنیوا زڵ وەهۆتطم زنیا نەةو  و وایوان لو  نەی

میوووساكاضانە  زنیایوووان ػوووىوك ةێووور و  یةە كوووى ئا وووازەة  كوووۆ  ،زاپۆؿوووێر

دۆیان ػەضڕاػذانە  زی ساضیان دا انی زی  وةةەضژەوەنسییەكانی دۆیان ةكەن ةەقىض 

نەوو ە ضیوعم  ػوەضمطاظة  و ةوكەن .. دوا م هە یـەیی قیا ەخ ئا ازەةۆ ةەدذیاض 

و پەؿویامنتىونەوە هوی   ظیوانلێكەود ی هەداهەدواییە ظەضەض ەنسانی قیا ەدەوە، كە

 ازام ةاوەڕیان ةەدىام تەوضە  ئیؼالم زاوا لە ىػى امنان زەكاخ كە ،زاز   نازاخ

یوان قتوىڵ كوطزووە، زەةو  ةەڕەژم زوایی هێ اوە،  ازام پەیا ی پێؿە تەضم دىا و

ئیقذیوسا ةەنێطضاوانوی دوىام تەوضە غلویهم الؼوالم  ظەض ةەجیسزم زی ەكە ة طن و

ظەضە ڵوی ةەمەض وانی  و ػەضپـكانە ةو  ناوواض ةوىون و زەة  دۆةەدـانە ،ةكەن

هە ى ؼوذێكی زی وساضانە  ێ و ةوعاوخ وڕ هە ىو زیوسو  دىام تەوضەوە پاةەنسة  و

ذیوواضییە هە یـووەییەم قیا ەدیووان ةووۆ زاةووی  زەػذذؼووذ ی ئەو ةەد ة ووطنەةەض كە

اتطن دا لەكى طەوەضم قیا ەخ ڕ و ڕەوؿذیان پیاوواكانە  زەكاخ... پێىیؼذە ڕەمذاض

دىد ی ئەو ؿذانە نەكەونەوە  زەةێر كە ظیانی ئەةەزم كەناضزض  .. ئەوەؾ ةەوە و

 زوون، ةواةەضهە ؼوذیان لێكوط  )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم كە دىاو پێؿە تەضم دوىا 

 .و ةڕاوەیە لەظاهیطیـیانسا ػىوزیـیان ةۆم هەةێر، وىنكە ػىوزم زنیایی كادییە

 :دەگرێتەوە ڕەفتارێك هەموو  صسا و پاداع  و پرصینەوە دووەم: داڵی

لەنوووادی  ىػوووى امنیسا  قىضئوووان ةوووایەدی پێوووسەزاخ و حەقیقەدوووی زووەم كە   

ئەوەیە كە هەض  ،ڕەژم و زەیكووادە هەػووذێكی ظی ووسووم ؿووەو زەوەػوونێ ێر و
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 ئەتەض وووی ظەض -تێوور یلەزنیووازا زە و ڕەمذاض وو  كە تىمذوواض نیوواظ و نیوویەخ و

الم دىام تەوضە لەدیانىوػێكی دوایتەخ  لەػەضم زەنىت ر و - ةەنهێ یف ةێر

كە  - تەوضە ةێور یوان ةەوىوك -هی  ؿذێ  نیویە  -ةەهەض  طەتێكسا هە سەتیط ر 

لە ڕەژم زواییووسا ئەم دیانىوػووی  نەنىت وور... هووی  ... پاؿووان وەل ةكط وور و

هەض ووی  ،لەزازتام دىام تەوضەزا زەكوط ذەوە ڕەمذاضەم ةۆ زەهێرن ذەوە پێـ  و

لەػوەضم  - ةەضز و و زاض و هەوا ئاو - ؿى  ی ڕەمذاضەكەیسا ةىوة  ؿذێ  لەكاخ و

قواوی دۆؿوی ز و ە قؼوە.. هەض  زەػور و و وواو دەنوانەخ ظ وان و ،ؿاهێس زەة ە

و ؿواهێسم لەػوەض  ڕەمذاضەیەوە ةىوةێر ز ذە تۆ ەیىەنسم ةەوئەنسا ێكی لەؿی پ

وووووۆنییەدی ڕەمذوووواضەكە زەزاخ.. پاؿووووان ئەم ڕەمذوووواضانەم ةووووۆ زەدووووط ذە 

ڕەمذواضە واكەكوانی  ،نیواظیف زەكێـوێر نییەخ و ػەضدەضاظوویەكی دایتەخ كە

لەدایەكی دەضاظووەكەزا زازەنط   و ڕەمذاضە دطاپەكانی لەدایەكەم دطیسا .. ئەتەض 

 ضزەوێور وەو ػەضمطاظانسا ز ووػىوضڕ ام واكەكانی قىضػرتةىو ناوم لە ضیعم د

ئەتەض دام ڕەمذاضە  ،زەدط ذە ةەهەؿذەوە ةەدذیاضم هە یـەیی زەػر زەكەو ر و

زەدوط ذە  و ةىو ئەوە زەوێوذە ضیوعم ظەضەض ەنوسانی زا واوەوە دطاپەكانی قىضػرت

 ژان و لەكووى طەوەضم و زەظەدەوە و ةەنە ووطم دێیووسا زە ێ ێووذەوە، هەدووا هەدووایە

 .ناػۆضزا زەةێر

و ةەدەنهوا دوۆم زەوێوذە  وون زەكادەوە كە هەض كەػەڕ قىضئانی پیطەظ ئەوەؾ    

وەكوى  ،ةەضزازتام دىایی و هی  هۆكاض كی هێوعم زنیوایی ػوىوزم ةوۆم ناةێور

كەػویف نادىانێور لەدوۆیەوە  ،ػوا ان  اڵ و ەوە ەك، یان پلەوپایە وڕ  نەػەب و

 .)ؿەماغەخ  كاض  ةتێر ةەدكا ةێر و
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ەوانتێژم  ەحوكەم، ڕ ةەؿێىاظم  ،ئەم ڕووزاوانە لەقىضئانسا ةەدەمؼیو ةاػكطاون   

 لەهەض ئاػووذێكی دى  ووسەواضم و - هە ووىو كەػووێ  ةەاڵم ػووازە و ئاػووان كە

وەنوس  ةوا ،هۆؿی ةەەػونێر ویژزان وو و زڵ  لەهعض دێیت اخ و - ەؿ تیطیساةێرڕ 

قىضئوان ووۆن ئەم  ەؿ  ةێر كەڕ الخ  واو دائایەدێكر وەكى وىونە ةذەی ە پێف 

 :ةاػە ؿەض  زەكاخ

 :مر   ڕەفتارەكانی نیغانێانەوەی چۆنیە ی -١

 يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب ُّٱ -

وادە  دیانىػوووی ڕەمذووواض )نوووا ەم  ٧٬الكِرررف   َّ زن ىلمل  يك ىك مك لكاك يق ىق

ن زەةی یور جوا كوامطا ،زەیانسض ذەوە ئەغامل م هە ىو دە كی زەهێرن ذەوە پێف و

لەنووا ەم ئەغاملیانووسا دۆ وواضە،  زەدطػوو  كە ةیمووسان، لەحووىكمی ئەوە لەدووطغ و

 -هاواضیان ل  هە سەػذ   وام واوەیال ةەحا امن، دۆ ئەم دیانىوػوە هوی  ؿوذێكی 

زەةیو    نەةىاضزووە! هەضهە ىوم حؼواب كوطزووە.. ئواوا -نەتەوضە و نەتەكەم 

 .اضكطاوم هێرناوەدەوە ةەضزەػذیانهەضوی ؿذێكیان لەدە ەنیانسا كطزةێر ةەدۆ 

 :لەصەری  لەظ ئەنێامانی عاهێێیێانی -٢

 -وادە  ڕەژ وو  ز وور  ٥٧اليرر:ر   َّ حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ -

چ  زەػر و قاوی دۆیان ؿاهێسییان لەػەضزەزەن، كە ظ ان و كە – ڕەژم قیا ەخ

 .ڕەمذاض كیان پێكطزوون

 ىل مل خل  هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل ُّٱ -

 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل
 َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
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 ،ڕەژم قیا ەخ زاز ر و زەهێرن  ە ةەض زازتام دىایی وادە  كە ٥٥ – ٥٣فصلت  

زیذ ی دۆیان، پێؼذی دۆیان ؿاهێسییان لەػەض زەزەن كە چ  ئا ێطەكانی ةیؼنت و

ذان لەػەضزای  یؿاهێس ةۆوی وا  ان زە ێ ةەپێؼذی دۆی ڕەمذاض كیان كطزووە، جا

ئەو دىام تەوضەیە هێ اونیەدە قؼەكطزن، كە هە ىو ؿذێكی هێ اوەدە   ؟! زە ێ 

ةۆالم ئەو  ئەو دىایەم كە لەیەكە ی جاضزا دەلقی كطزوون و ،زووان

پێ ەزەظانطان  كە ،تىناحذان زەكطز ةەنهێ ی نەدانسەكطز كە ،  ەوەڕ زەتە

 زینت و ةێئ اةىون لەوەم كە ئاوا ةیؼنت و ،زەكطزەوە ةاػذان ان وڕ لێ ەزەتە

دىام تەوضە  ان لێسەةێذەوە ةەؿاهێس لەػەضدان، تى انذان وازەةطز كەدپێؼذی دۆ 

 .!ئاتام لەظەض ڕەمذاضدان نییە لەوانەم زەدانكطز

وادە  ؿووووووووواهێسییان  ٤٦٣الأهعرررررررررام   َّ حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ -

 .لەػەضدۆیانسا كەكامطةىون

زازتام حەقی دوىایی  لەتەڵ هە ىو  طەتێكسا زەو ە ؿاهێسانەن كە ئە انە ئەو   

ووی زەةێور؟ ئەوە  لەڕەژم زواییسا... ئە ام هە ى ؼذی دە كی لەزازتاكە ووۆن و

 :وونیسەكادەوەڕ ئایەدی دطم قىضئان 

وادە   ٬٧الأهعرررررررررررررام   َّ  مئ  ملخل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف ُّٱ -

یەكە ی جوواض  ال ووان، هەض وەكووى كەانەوە ڕ یەكە تە ئەوەدووا هەض هە ىودووان یەكە

 .هەضوی پێامن ةەدـیتىون وا جێذان  هێـر ،دەلقامن كطزةىون

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين  ىن  ُّٱ -

وادە  هە ىو  طەتێكامن تیطەزەم ڕەمذاضەكانی دۆم  ٤٧ – ٤٦الإرساء   َّ مت  خت حت

ژم قیا ەدیف ڕە ،ةەئەػذۆیەوە هە ىاتاوە كطزووە و هەضوی كطزو ذی وا
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 نىتاوە و هە ىو ؿذێكی ئەوم دێسا دیانىوػێكی ةۆ زەهێ ی ەوە پێف كە

ویر كطزووە؟!  ةەویف زەكط ذەوە.. دیانىوػەكەم دۆخ ةذى  ەضەوە ةعانە

دۆؿر ةەػیر ةۆ  ىحاػەةەكطزنی دۆخ، وىنكە دیانىوػی ڕەمذاضەكانر الیە و 

 .ر مطیىةسەیرؿاهێسیف هەض لەدۆد  و واػیذەكاضیف نییە و ناؿذىانی

 :ناب  كاریگەر دادگایەدا لەو دسمایە ی و رەچەڵەك -٣

و نعیكوی  وادە  دع ایەدی كەػىكاض ٦املمتحير    َّ ري مم ام  يلىل مل يك ىك مك ُّٱ -

دكوا  ،نادىان  واػیذەدان ةوۆ ةوكەن نەوەدان هی  ػىوز كذان پێ اتە    و و ئەوالز

 .)ؿەماغەخ یـیان ةۆ ناكەن ئەتەض كامط ةىون

و  ىدیكەكووووووان  وادە  كووووووامط ٤٫غررررررافر   َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -

 .قؼەم ل  وەضة یط ر نەدكاكاض   كە نەدۆؿەویؼذێكی ز ؼۆظیان زەةێر و

 ،ػووا ان نە وواڵ و –قیووا ەخ  –وادە  ئەو ڕەژە  ٫٫الشررعراء   َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ -

 .نەئەوالز ػىوزیان ناةێر

 :ب  گچكەظ چەنێ هەر دەكیغرێ  ڕەفتارەكان هەموو  -٤

 مبزب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّٱ -

لەڕەژم زواییووسا دەضاظووم حەقووی زازپەضوەضم  وادە  ٪٧الأهبیرراء   َّ رت  يب ىب نب

زەكێـوی ، ةو  ئەوەم هوی   نییەخ و ڕەمذاضم هە ىو كەػوێكی پو  زازەنێی  و

هەضڕەمذاض ووو  ةەقەزەض تەضز ووو  )یوووان  ،جوووۆضە ػوووذە ێ  لەكەغ ةكط ووور

كە ئووێمە دۆ ووان  ئەوەنووسە ةەػووە ،زەیهێ یوو ەوە پێـوو ظیووعانە یەكیف ةىوةێوور 

 .لێنطػی ەوە زەكەی 



 

488 

  م ڕەمذاض زەة ڕ ة و ازەڕ پازاؿر ػعا هەض ةەقەزەض   - 

وادە  ئە ڕە هەضپازاؿذی ئەوە وەضزەتطنەوە كە  ٥٫اجلاثی    َّ خص حص  مس خس حس جس ُّٱ -

 .كطزوودانە

ئەو ڕەمذاضانەم  یوادە  هەض یەكەیان ةەپێ ٤٦٥الأهعرام   َّ حي ينىن من خن حن ُّٱ -

 .كطزو ذی پلە وەضزەتط ر

 وووىە ووووىونی ڕ ئە ەؾ ووووۆنیەدی ةە ئە ە زازاتوووام دوووىاییە لەقیا ەدوووسا و   

هۆؿوووی  قىضئوووان ةەم ةاػوووكطزنانەم زەیەو ووور هەػووور و ەكوووانێذی كەض كاضوةا

كطزاضەكوانی  و تىمذاض و نیاظ ئاتام لەنییەخ و  ىػى امنی ةەضزەوام ةذادە ػەض و

م قیوا ەخ وەكوى زازتوام زنیوایی نیویە، لەوێ ةەهوی  ووىنكە زازتوا ،دۆم ةێر

 ئەوێ وەكى ئێوطە ،كلۆجێ  دۆم پ  نازظض ذەوە و حاؿام لەهی  ؿذێ  ةۆناكط ر

واخ! ڕ نییە زازتا ةڵ   ازام ؿواهێس لەػوەض ڕووزاوەكە نیویە دۆ ادتواض ئواظازە ةواة

  وطنواكەونە ژ  نادطػ  و ،دێكەڵ ناةێر هیەیان ال ناكەن و ؿاهێسەكانی ئەوێ زضە

 نەدەویوان هەیە و ،پۆلیؼوی ئەوێ مطیـوذەن ،و حەظ وكەوە اضی ەضم هی  هێوعک

كواضی ەضم  نەزەؿكەونە ژ ط ،و نەكۆ سەزەن نەلەكاض دۆزەزظنەوە ،نە انسوو زەة 

قیووان لێوور هە سەػووذێر... ڕ نە ز ووذەوە و نەةەوەییووان پێذووسا ،دە ەوە دووطغ و

 هەػور و  ەةەػور و ولەزەػذیـان قىداض ناةیر..  ەلەمی ڕەمذاضەكانر نیویەخ 

دۆ ەدەكانور زازپەضوەضانە زضاونەدە  ،ـذی دێسا دۆ واضەیدذىوضەكانی ز  نەػر و
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ظەضە .. لەوێ ةەهوی  كلۆجێو   وى كی  نیویە  پا ر، ظانطاون و ةە  ەیان لەػوەض

 .(١) واكەكاض لەپازاؿر  ەحطووم ةتێر دطاپەكاض لەػعا زەضوێر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
اااەيڵ ئااااىمنلجلوە کل  اااای مێ رزاااایًلوە  ەچااااًل   (1)  ەێااااێهی ێلىاااا ێك  ە  ێلو کل جااااە ولجٍ بلێلىاااا ێك پ ەوچەەا

  ەقەىلل ىىزلمەظ ێێًەوملجی لوە بێگىمەو  ەمبەمەل ولێا ل بلگطتی... )ىىزلم(، بلێلضذ، ئلو
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 بڕگَی َُش تَم  

ێيان بَڕۆژی  واییس:و ەاكین  : ابوەُڕ

ئاوا زەةی یر ئیؼالم ةاوەڕهێ انی ةەڕەژم زوایوی كوطزەدە پا نـوذێكی ةەهێوعم    

پاڕاػذ ی ػیؼذمە ؿەضغییەكەم.. ةاػەكانی ڕەژم زوایوی  انسنی ئەحكام وڕ ضاپە

و ژیوطم  لەالیەكەوە هعض ،و دطػیان لەدۆتطدىوە الیەنی حەظ لەئیؼال سا هەضزوو

و ئاضەظووەكوانی ةەپازاؿور  حەظ ن كە ڕەمذاضم واكە ةكاخ دوا ىػى امن هانسەزە

و ژیوطم هانوسەزەن  لەالیەنی زووە یـەوە هوعض ،وەضتطد ەوە لەػەضیان ةهێ ێذەزم

 نەكەو ووذە ةەضػووعام دووىام تەوضە كە دووۆ لەڕەمذوواضم دووطا  ة ووط ذەوە دووا كە

ەكوانی  ی.. ةەم پێیە زەةی یر جێتەجێكطزنی ئەحكا ڕ حەمتەن لەئەنجا یانسا ز  ە 

حا ەدێكسا پێىیؼذیان ةەزەػوەاڵدی حكى ەدێو   ؿى   و ئیؼالم لەهە ىو كاخ و

 وووىنكە ةاوەڕهێ ووان ةەدووىام تەوضە و ،ایاننەض  ێوورڕ  هێووعم ئیجطائووی نیوویە دووا و

هەػذی  ەػئىلیەدی قیا ەدی لەنادی هەض  ىػوى امنێكسا ةوۆدە  ةەڕەژم زوایی و

ةەكەػەكە  ةەهێعم ؿاضاوە كە و زەػەاڵدێكی واوز طم ظادی و ویژزانێكی ةەئاتا

دۆیەوەیەدی..  ىػى امنەكە هەػر زەكاخ ئەنسا انی لەؿی دۆم لەػەضم زەةو ە 

وواوز طم دوىام تەوضە دوۆم.. ةوۆیە  ج ەلە ،و دیانىوغ مطیـذە ؿاهێس، ج ەلە

 ،لەنادی  ىػى امنسا ئەم واوز طە ظادییە زەةێوذە پوا  ەضم ئیامنیویە ظادیویەم نوادی

 ،وواكە هانیوسەزاخ لەػوەض ئەنجوا ی قیوا ەدی.. كە ە ػەضةەضزەوام هۆؿی زەداد

ةەدووذەوەضم حەقیقووی هەداهەدووایی قیا ەدوور  ؼووۆتەض  دووا كرتةەاڵپێیووسە ێر وووا

 ،ةەغ ،پێیسە ێر، نەكەیور لەػەض زووضكەود ەوە لەةەزكاضم هانیسەزاخ و ،كەیر
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دۆة طەوە دا ژان و ناػۆضم حەقیقی هەداهەدایی زەظەدر ةەنؼویث نەةێور... ئەم 

  وادە  لەدووىا ةرتػوو ،  دقووىا هللا)إ ضئووانە ةەضزەوام ةەم  ىػووى امنە زەمەض ووىێ  )قى 

 .زی ساضم ػەضڕاػر ة ، ةەؿەضغەوە پاةەنسة 

ةەزیوووساضم دوووىام تەوضە  وادە  ةـوووعان  كە ٥٥٦البقرررر    َّ حق  حفجف مغ جغ ُّٱ -

 .زەتەنەوە... هۆؿذان لێی ةێر

 وطزن  جەنو  و جیهواز وةڕوانە وۆنیەدی هانسانیان لەػەض قىضةانیوسان، لەػوەض  

ئەتەض كوىژضان  لەپێ اوم دىام تەوضەزا، ةڕوانە ووۆن قەناغەدیوان پێوسەكاخ كە

لە ەنعیلەیەكووی ظەض  نووا طن، ةە كووى زەػووذیان لەژیووانێكی نە ووطم تیطزەةێوور و

 :پاك زەة  و دایتەدسا الم دىام داك

وادە  ةەو  ٤٨٧البقرررررررررررررررر    َّ ىن من خن  حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -

لەپێ اوم دىام تەوضە زا زەكوىژض    ە وێ   وطزن، ووىنكە ئەوانە  كەكەػانەم 

 .ناظان  ظی سوون، ةەاڵم ئێىە پەم ةەژیانەكەم ئەوان ناةەن و

 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ -

 ٣٪٤ - ٤٩٬آ ل معررررررررررران   َّ  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ

كوىژضاون  –لەةەضتوطم زی ەكەیوسا  –ا وادە  وا تى ان نەةەن ةەوانەم لەڕ ی دىاز

ەظییووان ةووۆ ڕ ضظە و  الم دووىام پەضوەضزتاضیووان  و  ووطزووة ، نووا، ظی ووسوون و

 ووژزەزەن  دۆؿووەا   ةەوەم دووىام پەضوەضزتاضیووان پێتەدـوویىون و ،زەوێوور

نەدە ووی  ةەوكەػووانەم هێـووذا لەزنیووازان كە نەدەمەخ لەضاةىضزوودووان ةذووۆن و

 .زاهادىوؿذان هەةێر
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 ،اتوطن، ػوەةطدان هەةێورڕ ەوە جىا ێطانە زەمەض ىێ  دوۆ ڕ ە ةەم پێـدىام تەوض  -

و ضەحمەدووی دۆیووان  ئەوانەم ئوواضا  طزەة  دووىام تەوضە زضوز ،پـووىوزض ژة 

ئاػوىوزەیان زەكواخ.. وەلیانوسا زەةێور، مطیـوذەم  هێم  و ةەػەضزا زەةاض  ێر و

 انیان زەزاخ وػذانە ظیادط هڕنییە كە ئەم ئا  دۆیان ةۆ زەنێط ر.. تى انی هی  دیسا

ائیلیەكانی ئواظادط ڕ وەكى كە كە ی ە دوۆتطەكەم ةەنىئیؼوض ئاظادطیان زەكاخ .. هە

هەض وەنووسە ظەض لەزوژ وو  كە وورتن، ةەاڵم  تەیانووسنیە ئەو قەنوواغەدەم كە كووطز و

 ىب ُّٱ  وىنكە ةە ێ ی ػەضكەود ی پێوساون ،دىام تەوضە ػەضیانسەداخ ز  یان كە

البقرررررررررر    َّ  لك يفىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب

ةاوەڕیان پذەوةىو ةەوەم كە ةەزیساضم دىام تەوضە زەتەن  وادە  ئەوانەم كە ٥٧٬

وویساوە كە زەػذەیەكی كە وی ئیامنوساض ظا توىوة  ڕ مەض ىویان  ئەضێ وەنس جاض 

دىام تەوضە ویؼذی لەػوەضم زەةێور  ةەػەض ظەضی ەیەكی ة  ئیامنسا، كادێ  كە

 .مەض انسەزاخ ةتێر و

-  مـاضیان هەض وەنسە لەػەض ر، دی  وێ یان هەض وەنس ظەضةڕ ەحەدی ڕ نا  

دۆتط زەة ، وىنكە  نەزاضم ةەێژن، هەض ةەئاضام و ػەض ا و ظیازكاخ، تەض ا و

ةەضهە ؼذی مەض انی دىام  ةەظی  و زەظان  پازاؿذی دۆتطد ەكە تەوضەیە و

الت:ب    َّ ىث رثيت ىت  نت مت زت ُّٱ  ػعام ةەژانی پێىەیە انسنی ػەدذرتە وڕ انەپەض  تەوضە و

٫٤ 

 :ةتەدـ  و ز  یاة  لەپازاؿذذان ةەدـی  هانیان زەزاخ كە ةەضزەوام لەػەض -
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و  وادە  هەض دێوووووط ٥٪٥البقرررررر    َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ -

 لێ اكط ور كە ػوذە ذان ةەوە دێطادێ  ةكەن دىام تەوضە پازاؿوذیذان زەزادەوە و

  .  دەم ة ةۆدان نەنىت ر یان پازاؿذی لەػەضوەضنەتطنەوە )ة

نەكەن  ەؿەیان لێوسەكاخ كەڕ ةەدیو زەضو ، هە و واوو ۆك و كەیؼناؿهێڵێر پ -

 :واة 

 مه جه هن من خن حنجن مم خم حم جمهل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ُّٱ -

دووىام  ػووا انەیانسا كە وادە  ةووا ئەو كەػووانەم لەو  وواڵ و ٤٫٣آ ل معررران   َّهتجيٰه

ةووا  ،ایتەدـوو  لێووین پیؼووكەن و ەظیلووی دێووسا زەكەن وڕ تەوضە پێیتەدـوویىون 

و ػا انەكەیان ناهێڵ   وانەظان  ئە ە كاض كی واكە ةۆیان كە زەیكەن )تىایە پاضە

زەػوور تطد ەوەیەیووان هە ووىو ػووعام  ئەو پیؼووكەیی و ةەدیلووی و ،ةكوواخ  كەم

و دێوطادەم  دێوط لەػەضە و دىام تەوضە لەڕەژم قیا ەدسا ئەو پـوكە ظەكواخ و

یووان زەكووادە دووۆە وكووۆخ و زەیكووادە ضیانتىو ةیتەدـوو  و نەیانتەدـووی لێەلەػوو

 .زەة  پێىەم ڕػىا هەض تەضزنیان و

 ا  هە  وطن وتوپێیان زەمەض ىێ دىد ی حەضام  ەكەون، زەػر لەػىودۆضم )ضی -

 ُّٱ   ىحاػوەةەدان زەكواخ لەػوەضم الم و   ەوەڕ حەمتەن زەتە ةرتػ  كە لەدىا

 ٥٫٤البقر    َّ  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل ملخل  حل جل مك لك خك

زەزاخ لەػەض ةاضػىوکی زنیا.. پێیان زەمەض ىێ  واودان لە  ا ی زنیواوە هانیان  -

نەةێر، دۆظتە ةەهەةىونی کامطان  ەدىاظن و ز ذان ةۆ  اڵ و ػا ان و زەػوەاڵخ 
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و ناویان لێ ەزاخ.. ڕوودان لەدىام دواك و پواك ةێور و ػەضڕاػوذانە زی وساض ذی 

 ةکەن و ةەئە ێسم پازاؿذی دىام تەوضەة ، زەمەض ىێ 

 مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ -

 َّ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك
انەكێـوێر ةوۆ ڕ ر نج اڵ وػا انیان ػوەض  وادە  حا ی كامطان و ٤٬٫ – ٤٬٩آ ل معرران  

ئێووىەؾ  ةاظضتانیووان زەڕواخ و كاػووتی و زنیاویؼووذی كە زەػووەاڵدیان هەیە و

كۆدووایی ز وور،  سایە وێژ كووی كووادی كە ە وهەژاضونەزاض... ئەوەم ئەوانووی دێوو

ةەاڵم ئەو كەػوانەم  ،ةەڕاػذی جێیەكی دوطاپە ەنجا یـیان زەظەخ زەةێر كەض ػە

 ةەهەؿوذیان ةەنؼویث زەةێور كە ، طزن زی ساضانە ژیان و لەدىام دۆیان دطػان و

پووڕە  ةەنە ووطم دێیووسا زە ێ وو ەوە.. كە و ڕووةاضیووان ةەژ ووطزا زەڕواخ و جۆةوواض

ئەوەم الم دىام  ،ةەدایتەخ دىام تەوضە ةۆم ئا ازە كطزوون كە ،لەناظونیػمەخ

 .(١) تەوضەؿە ةۆ پیاوواكان واكرتە

                                         
 (وە.٢٩٠م رە   ىىوزیًلکلل مەمدزخە ملو وو ل جلو و بىو، مل الپلڕە )  (1)
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  وا ووتَ

  وام ةەهەؿور ڕ  ،ئە ە ڕەژم زواییە، كە كۆداییەكەم ةەهەؿور یوان زەظەدە   

 دۆكۆنرتەڵ كطزنە، دوۆضاتطد  و ئیؼال یف زی ساضم و ،پاةەنسةىونە ةەئیؼال ەوە

  وووام ڕ و هەوەغ  هەوا ،حەظم  ىنەەضیوووب و هەوەغ و وادوووۆتطد ەوەیە لەهە

 .زەظەدە

وادە   ٧٤ – ٧٣اليازعررررررررررا    َّ خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ -

نەمؼووی دووۆم  لەزەػووەاڵدی دووىام پەضوەضزتوواضم زەدطػووێر و ئەو كەػووەم كە

ئەوە ةەهەؿووذی ةەنؼوویث زەةێوور،  ،ػەضڕاػووذانە زی ووساض ذی زەكوواخ زەتط وور و

 .ؿى  ی ػىك امةەهەؿر زەةێذە 

)َصل ی هللا َغلَْيه  ە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە پێؿە تەضم دىا ڕ ئەةى هىضەی -

)مليي( ذلييَ  هللا اَنييَ، ويي(ل َءعيييل اذليي  فيي(نلر إليهيي(، فيي لَ  فنلييَر   مەض ووىوم َوَػوول َم 
ذليْ  في(نلر هي( امل ي(رُِّ، فِي(َلل اإليه( فِ(َلل وع،ُتاي ا عسيمُ   ي( خ يد  إا دذلهي(، فييَّ 

إليه(، ف لَ  فنلر إليه( فِ(لل وع،تاي خلشيُ  خ  ا عدذله( خ يد ، وملي( ذليَ  هللا الني(َر، 
ذلييْ  فيي(نلر إليهيي(، فيي ل  فنليير إليهيي( فِيي(لل وع،تيياي ا عسييمُ   يي( خ ييد  اويي(ل َءعيييل 

ي   :فيدذله(، فييَّه( الشهواِت، فِي(ل اذليْ  في(نلر إليهي(، في ل  فنلير إليهي(، فلمَّي( ِر
وادە  كادێوو  دووىام   ١)ُنهيي( خ ييُد إاَّ دذلهيي(  سييلمَ لل وع،تيياي لِييد ذشيييُ  خ  ا عُ ويي(

                                         
(، ئلمواااااەىیظ مل )صاااااح ح زااااانو مل ااااا)   و (   ئلفلمماااااى ی )حساااااٍ ٠٧٠٠(، ئلباااااى   وو  )٣٥٣١جرماااااذل )  (1)

 ( بلملف ل ی ەو ڵ ێێًەومەىلجلوە.٨٣٠٨( و ئلحنل  )٢٧٣٢صح ح(ە، ێلموەێە ىلزە ڵ )



 

496 

ػووەیطیكە،  تەوضە ةەهەؿووذی دەلوو  كووطز ةەجینیووو )جىةطائیووو م مەض ووىو  ةووڕە

 ػووى  س ةە ەظنووی و  پاؿووان مەض ووىوم ،ػووەیطم كووطز جینیووو دەدیفووی ةووطز و

ناوم )ئەوەنوسە  كەػێ  ةتیؼذێر ةەهەؿر وۆنە حەمتەن زەوێذە هەض ،زەػەاڵدر

دوىام تەوضە  ،ؿوایانی ئەوە زەةێور ةذوط ذە ةەهەؿوذەوە  كاضم واك زەكواخ دوا

دەنوی، مەض وىوم  ةطەػوەیطیكە، جینیوو  كێـوە ەحەدی وڕ زەوضم ةەهەؿذی ةەنا 

 ،زەػوەاڵدر و ػوەیطم كوطز، پاؿوان مەض وىوم  ػوى  س ةە ەظنوی و دەدیفی ةطز

  ایوسا ڕ ەحەدییەكوانی ڕ لەنا  كەغ نەوێذە ناوم )وىنكە زەدطػم كەغ نەی اد  و

ةۆ داقیكطزنەوەم ةاوەڕن زەكەون .. كادێ  دىام تەوضە زەظەدی دەلو  كوطز  كە

ةەجینیلی مەض ىو  ةڕەػەیطیكە، جینیوو دەدیفوی ةوطز و ػوەیطم كوطز، پاؿوان 

كەػێ  ةاػی ئەم زەظەدە ةتیؼذێر  زەػەاڵدر، هەض مەض ىوم  ػى  س ةە ەظنی و

 ؿوایانی ئەوە دواوان زەپاض ع ور دوا سە دوۆم لەتىنوا  و)وادە  ئەوەن ناوم ذەێناو

 دەنی و و ئاضەظوو دىام تەوضە زەوضم زەظەدی ةەحەظ ،زەظەدەوە  ناةێر ةذط ذە

پاؿوان مەض وىوم   ،و ػەیطم كوطز ػەیطیكە، جینیو دەدیفی ةطز مەض ىوم  ةڕە

 زەدطػم كەغ لێی زەضةاظ نەةێر و هە وىو ةوكەونە ،زەػەاڵدر ػى  س ةە ەظنی و

 .ناویەوە

)َصل ی هللا َغلَْيه  پێؿە تەضم دىا  ئەةى هىضەیطە دىا لێی ضاظم ةێر زەتێڕ ذەوە كە -

وادە  زەظەخ   ١))ُ يَّييِ  النَّيي(ُر ِالشَّييَهواِت، وُ يَّييِ  اَنَّييُ، اليييَم (رُِّ   مەض ووىوم َوَػوول َم 

                                         
( پەضااااالو پێشاااااوی ێلم وو ڕزااااااخلکل کااااار وە، وە الل بىوااااااەمل ٣٨٣٢(، الل مىزااااااد نیظ)٧٥٢١ئلحااااانل  )  (1)

(( بل کلمێك ی ەو ڵل ێەجىوەی ٣٠٨٧)  ي ملك رَُ
َ
 

َّ
َاُ  َ ََحُجبت الجن م

َّ
 َر ي ةش

َّ
 .)َحُجبت اةن
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 كێـووە ەحەدی وڕ و ئاضەظووەكووان زەوضزضاوە و زەوضم ةەهەؿووذیف ةەنووا  ةەحەظ

 .زضاوە

ض  ام زەظەخ دۆؿە، هە ىوم وێوژە  دێكە توىونی پیواو و ئوامطەخ، ػوفىوضم    

 ، اؿوی ەوە هە ەجوۆض زظم و ،حەضا ذوۆضم ؿوەڕاب و ،جو ؽ وظی ا، نێطةواظم و

و  ة  ئەزەةی ةەضا تەض زایو  ،ةەضپطػێذی دۆزظی ەوە لەئەضك و ،مێب ؾەؿكاضم و

زوژ  وایەدی  ،ڕەوؿور م وتى  ەزانە قویە ػەضػەض ذی و ،زضاوػ  دعم و ةاوك و

 زی وساضان و ، ج ێوىزان ةەزیو  و)َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم و پێؿە وتەضم دوىا  دىا

 وێوژم حەضام، لەػوذە كاضم و زژایەدیكطزنیان.. ض  ام زەظەخ پڕە لەضاةوىاضزن و

 لە واظهێ وان لەپاةەنوسم زیو  و ،لەجێتەجێكطزنی حەظەكوانی نەموؽ ،زەػذسض ژم

و  زنیاویؼذی.. هاوكواضم زەػوەاڵدساضانی داوانكواض پەضػذی و ضەدىاپەضػذی.. پا

  ام زەظەخ یەغ ی توطد ەةەضم هەضووی ؿوەیذان ڕ و وەوػێ ەضان...  جەضزە و زظ

 :هەوەغ و كەود ە ػەض هەوا ةطیذی  لە واظهێ ان لەدىاناػی و ذۆؿە كەیپێ

وادە   ٨٬مرررررررررررررررررررر    َّ هت  مت خت حت جتهب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ُّٱ -

و  پێؿە تەضان غلیهم الؼالم نەوەیەكی دط ةەزوایانسا هاد  كە نوى ژلەزوام نەوەم 

واضەنىوػوی ئە وانە  ،و هەوەػی دۆیانەوە و كەود ە هەوا دىاپەضػذیان وەل كطز

 .زەظەدەوەیە حەمتەن كەود ە

 حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ -

 كە -وادە  ڕەژ و  ز ور  ٥٣الأحقا    َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن

 پێیوان زەوودط ور  وا ازەتیط   وڕ كە كامطەكان ةەضا تەض ئاتطم زەظەخ  - قیا ەدە
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ژیوانی زنیادوان  ،كە دێیساةىو كۆدوایی هواخ هە ىو وێژەوە دە ەنی زنیاؿذان ةەو

و  ةەكەیفی دۆدوان ڕەمذواضم حەضا ذوان كوطز وێژ و لەظەدذان لێكطز و ةەػەضةطز و

ذوان یظەلیل ە ػوعام ڕػوىا ةوىون وزەم ػا ئە وڕ  ،ػەضپێەی مەض انی دىادان كطز

 و میعەوە ڕەمذاضدوان زەكوطز، ظەض و ةەهەوا زەوێژن، وىنكە لەزنیازا ظەض لىودتەضظ

 زی وساضم دەوەالةوىون و و لەزیو  و ةەناهەە پـذذان لەپەیا ی دىام تەوضە كوطز

 هە ووىو داوانووانەزا كە ژان ةەێووژن لەػووعام ئەو و زەم ػووا ناػووۆض..  یووادیتىون

 .زەدانكطزن

و  لە ونەضڕ كۆػنە، پ و كەنسڕ پ قىضغ و   ایەكی ػەدر وڕ   ام ةەهەؿر، ڕ    

دىاپەضػووذییەوە..  ةەدىاناػووی و ةەضزەوا ە یةەضةەػووذە.. لەالیەكەوە پاةەنووسی

 و زی وساضم و دوۆتطد ەوەیە لەحەظ و میكط و غیتازەدەوە .. ظیكط ووو ڕەژ  ةەنى ژ

ە ،ةااڵپۆؿوویی ضظم وغووازەدەن ئاػووان زەػووذسەكەون.. ڕەوؿووذتە وێووژم حەضام كە

نەدۆضاكی    ام ئیؼالم نەؿەڕاةی دێسایە وڕ دێكەڵ نەةىونی پیاوان و ئامطەدانە.. 

و  نى ژ ،ئەضكە ڕپ ی ام ةەهەؿر قىضغ وڕو  ا ی حەضام..  و نەپاضە حەضام، نەظی ا

و  ةەووواكە مەض ووان حەج و ،ظەكادووسانە  وواڵ ةەدـووی  و ،و ؾىػووڵە زەػوو ى ژ

  كی زژواضە..  لمالنێووووی ئەهلووووی ةادووووب وو جیهوووواز ةەضهە ؼووووذی لەدووووطاپە

و تى ڕاییە.. ئاضا  طد ە لەػەض وەوػانەوەم  كىمط ووةىونەوەم ناحەە وڕ ووةەڕ 

و زووڕوو  ةەزی .. زووضكەود ەوەیە لە ىجا ەلەم كامط زەػەاڵدساضانی ةادب و زژ

  ام ةەهەؿر دۆكۆنرتەڵ كطزنێكی جیسزم ػواخ ةەػوادی ڕ ماجیطان...  ماػ  و

هۆؿوووە ةوووۆ  هەػووور و ئیوووڕازە و زەضوون و اضكطزنی جەػوووذە ودە ەنە، ناوووو

ػوىون ەدی پێؿە وتەضم دوىا  ػویطە و ،جێتەجێكطزنی مەض انەكوانی دوىام تەوضە
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پـووىوزض ژییەكی ئێج وواض قىضػووی  ،اتطد ەڕ .. دووۆ  )َصوول ی هللا َغلَْيووه  َوَػوول َم 

 .. امن نی ةەضزەوا ە... ةەاڵم هە ىویان لەدىانازان.. هیەیان ةەزەض لەدىانام  ىػى 

لەدىانووام كەغ  وادە  دووىام تەوضە ةەزەض ٥٫٩البقررر    َّ  مي جخ مح جح مج  حج مث ُّٱ -

 .زەدىانێر نادادە ػەض ؿانی.. ئەوەنسەم ةەػەضزا زەزاخ كە

پێساویؼوووذی ڕ وووی دىاناػوووی   ،كۆػووونانە هە وووىو ظەضووضیووو  و ئەم كەنوووس -

 :ػەةطن و ةۆداقیكطزنەوەم ةاوەڕ

 ٤٧٥آ ل معرررررررررررران   َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم  ُّٱ -

وادە  وام وا زەظان  هەضوا ةەئاػان زەو ە ةەهەؿوذەوە؟ ئەزم ناةێور دوىام تەوضە 

 ةەػووەةط و ئەوانەؿووذان كە جیهازیووان كووطزووە و ئەوانەدووان لوو  هە تژ ط وور كە

و پـىوزض ژةىون... )دىام تەوضە زەظانێر ئەوانە كوێ  ةەاڵم  دۆزەةێور  اتطڕ دۆ 

 .ئەوانە ة ات  

 -ئە وووڕە  وا وادە  ئەوەدوووا ٤٤٤املؤمٌررر:ن   َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ -

دۆتطد یوانم زاوەدەوە.. ةەڕاػوذی   و  پازاؿوذی ػوەةط توطد  و -لەڕەژم زواییسا 

 .ئە ڕە ئەوان ػەضمطاظن

  ووام ئەو ڕ  زەم ػوواهۆ  ووطەتی ە.. دە كیوو ە...  ىػووى امنی ە لەدووىا ةرتػوو  و   

و  پەیا ی ئەوانیوان هێ وا لؼالم هاد  وة طنەةەض... نێطضاونی دىام تەوضە غلیهم ا

هۆؿساضییان زەضةاضەم زەظەخ پێسان و   ژزەم ةەهەؿذیان زان  و ،تەیانسیان پێذان

 .ػەض ڕ ی دىاویؼذی ةكەونە م... زەم ػاڕ ةیانىودانیان ة و ةەهانە
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ظە وان ةێور  دوا هێعم ظادوی دوۆم.. كە ئە ە لەكۆداییسا زە ێی   ئە ە ئیؼال ە و

ئیؼالم زی وی دوىام تەوضەیە و هێوعم ظادوی لەدۆیوسا دەلو   كە وونرتزەةێذەوەڕ 

 .داخڕ وضەم نەوەكانی ظیادط ةەتە و و وظە نىێ ةێذەوە مبێ ێر و كطزووە كە

كەناضیذواخ دوۆم ظەضەضزەكواخ،  ئە ە ئیؼال ە.. هەض كەػێ  نەی وط ذەةەض و   

ێر ةوۆم زەؿ و ػعا زەزض ر لەػەضم.. زەؿێر لەزنیایسا پێی ة ى رن ر و داوانتاضە

 .هە  یط ر ةۆ ڕەژم زوایی

ئەوم ةۆدوواك زەودط وور ةووۆ كۆ ە ەكووانی  طەتووایەدیف هەضوایە.. پاةەنووسةىون    

و ػووەضمطاظم قیووا ەدی پێووىەیە، وەالنووانی ئیؼووالم  ةەئیؼووال ەوە كووا ەضانی زنیووا

 .و ڕػىایی قیا ەدی پێىەیە كى طەوەضم زنیا

 رث  يتىت نت مت زت رت يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ -

وادە   ٥٬الكِف   َّ مك لك اك يق  ىق يفىف يث ىث نث مث زث

ةاوەڕ  ةفەض ىو حەقذان لەدىام پەضوەضزتاضدانەوە ةۆ هادىوە، جا ك  حەظزەكاخ ةا

ئێمە ئاتط كی  ،زیسوڕ ی كامطةىون ة ط ذەةەض ةهێ ێر و كێف حەظزەكاخ ةا

 ،ەنجا ی یادیتىونیان لەزی ی دىا زەو ە ناویەوەض كە ػە ػەدذامن ةۆ كامطان زاناوە

ةەهی  كلۆجێ  ڕ ی  ەیان زەزاخ وڕ و ةڵێؼەم لەهە ىوالیەكەوە تە ا  كڵنە كە

ئاو كی كىاڵویان  ،زاوام ئاو زەكەن و هاواض ز    و زەضةاظةىونیان ناةێر، كە هانا

 ووڕ  ،و قى پ زەزاخ، ةەنعی  كطزنەوەم لەزەم وەكى ظەیذی قطوا زەزض ذ  كە

دطاپە.. ةەڕاػذی ج   دطػ اك و و زەةطژ  ێر ... ةەڕاػذی دىاضزنەوەیەكی زژواض

 .زژواضە  یەكی ػەدر وڕ  و
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 يل ىل مل  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ -

كووطزەوە واكەكووان  – وو   و نێووط –وادە  هەض كەػووێ   ٪٬اليحرر    َّ رن مم ام

كوا ەضانی ڕ مبط ر، لەڕەژم زواییسا ژیانێكی پو ئەنجا تساخ و ئیامنساضانە ةژم و

پازاؿوذی ئەو ڕەمذواضە واكوانەم كەكطزوونوی حەمتەن  دۆؿی ةەنؼیث زەكەی  و

 .ةەواكرتی  ؿێىە زەزەی ەوە

ػوالم  .. ةە ەؾ كۆدوایی الەمس  ئواوا هوادی ە كۆدوایی ةاػوەكانی كذێتوی )اإل   

ػوالم  اإل - )َصول ی هللا َغلَْيوه  َوَػول َم ػوىل طال -الصوىل الثالثوح  هللا ةەظنجیطەم )

 .ئا ی  ،ىوڵ كاخ لێامنزەهێ ی ... زاوا كاضی  دىام تەوضە قت

و ػوىون ەدی  ػویطە ظانی ی دۆ ان ئەوەنوسەم كە لەدىاناػوی و ةەپێی دىانی  و   

دێ ەیـذىوی ، هەو امنوساوە ئەم ظنجیوطە  )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم پێؿە تەضم دىاوە 

و  ةوڕتە ةواةەخ و زضوػر ة ... ئەتەض لەةاغ و ڕاػر و پىدر و نىوػی ە پاك و

یتێور زاوام ڕی ، ةاؾ حا ی نەةىوةی ، ةەهە ە زەض ان ةةزاوىو  ةەهە ە دا ێكیـسا

حا ەدێكیـوامنسا هەض زەةێور  لێتىضزن لەدىام تەوضە زەكەیو ... لەهە ىوكواخ و

و  زاوام لێذۆؿوتىونی لو  ةكەیو .. هیوىازاضم لەهەض جێیەكوسا پیاوواكێوو  هە ە

ىقؼوانیەكانی ن كەلوێ  و هەوا وم ةوساد  دوا وەودیەكی ةی وی   ەدتواضم ةكواخ و

 .و زوغام دێطم ةۆ زەكەی  ػىپاػە یةكە ەوە... كاضم ئەویف جێڕ پ
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 :سڕێبە دوێنەری 

كىضدر زم زەضةواضەم دوىام تەوضە و  ةاةەدی پىدر و لەم ظنجیطە كذێتەزا ةاغ و

 -هللا   و ئیؼالم ) ەةەػذی ػ  كذێتەكەیە )َصل ی هللا َغلَْيه  َوَػل َم پێؿە تەضم دىا 

ظانؼور ووۆن ةەئاڕاػوذەم  ژیوطم و هەػذر كطز كە زیو  و ػالم  وإلا -الطػىل 

 وژن، ووۆن جیهوانی نازیواض ةەجیهوانی زیواض و ڕ ئیؼالم كەػایەدی  ىػى امن زازە

و پێەەوانەكاضییەكیان  هی  دەن ژە واقیػەوە پەیىەػر زەكەنەوە، ةەؿێىەیەك كە

یقەدی غەقائیوسم كۆدا ةەظنجیطەیەك حەق لەنێىانسا نییە... زەةی ێر وۆن زەػنێ  و

ةەیەك ... زەةی یر وۆن ةەئاڕاػذەم ئەم زی ە داكی  ڕ ؼام تەضزوونی زەتەنەوە و

 ژض ور و هە وىو ڕ و زەو ەدوی ةەضپوطغ زا زە كوۆ ە  ەم ئاػوىوزە پاضػەن  و

هوواوكێف توؿووذی  ووطەڤ ئاڕاػووذە  لەػووەض ػیؼووذمەكانی ئەم زیوو ە دەضیووث و

و كاضی ەضةێور زەؿوێر  تـوذ یط ئاوا كا ب و زەكەن... زەم ػا دىدىا زی ێ  ئە

 ةىودط ر لەدىام تەوضەوە نەهادىوە؟!

ةۆیە زاواخ لێسەكەم زوام دى  سنی ئەم ػو  كذێوتە تەؿوذەكەخ ةەضزەوا وكە    

   دوايوالػمو االػال  ء والت ا جلەتە امنسا و ةاةڕەی  ةەضەو ظنجیطەم )می مقە السغى 

عو ی .. زەم ػوا ةەضەو ئەو و ةوۆ ئەم زیو ە كۆ ە كواضانە زەةو ةعانی  وۆن ةەم زی ە

 .ظنجیطەیە

 .والەمس  ضب الػاملی 
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 تَواو ب:و

 امحلد هلل رب العامل 

 ی هی:ەڕۆ٣٣ ٤٥سَعا   ٬/٥٣٤٨/٪٤ –ك ٧/٤٥/٤٧٦٩ئَمڕۆ 

َُزار و  ووسَ  و بیست و یَك( ەم  ڕۆژی  ٤٥٥٤ەل زیيداین کۆىگ  فیيگَری هَروجیی کَ ڕۆژی )

 ڕۆژ( ٥٣ماىگ و  ٧ساڵ و  ٦ڕۆژ، واتَ  ٥٣و  ماىگ ٧٣زیيدامنَ کَ  ەاكتَ )

بَفَزڵی د:ای اتك و پاك و ایرمَتیی ئَو ەلوەرگێڕاین ئَم کتێبَ انایبَی ش ێخ سعید ح:ی )ر َ هللا( 

 ب:ومَوە 

 ( ڕۆژ٥٩بَ )

 ( ەیَم لپَڕەیَ کَ ەل زیيدان ه:وس ی:مَ وامحلدهلل٫٤٤٪کۆات لپَڕەی ئَم کتێبَ ژمارە )

ڕۆژ ڕۆژاین شَممَ و  ٩٫/٤٥٫ڕۆژ( ەل  ا گا ب:وم و  ٩٣ڕۆژ(  وو ماىگ ) ٤٥٥٤ەلم ژمارەیَ ا )

 َُر د:ێيدوومَتَوە. -یَکشَممَی ئَجمارەمَ کَ تێمدا هَه:وس ی:ن

 ڕۆژ ه:وس  ٤٣٬٥= ٤٥٫ – ٤٥٥٣

 ( ڕۆژ ه:وس ی:ە٤٣٬٥( لپَڕەکَم بَ )٫٤٤٪کَواب:و )

 ی کۆمپی:تَر٤٥،٤٨لپَڕە ڕۆژاهَ =  ٤٨،٪= ٫٤٤/٤٣٬٥٪

 ی کۆمپی:تَر٪،٤َڕەیَیک  ەستٌ:وس = َُر لپ

٪٫٪٤٦،٥= ٪،٤*  ٫٤٤،٪ 

 لپَڕەی کۆمپی:تَری لێ خب:ێًٌَوە ٤٥ُی:ا ارم د:ێيَران ُميمَتیان َُبێت و ڕۆژی 

ئێس تاش اكیت  وو ڕاك  ه:ێژی ش:کراهَ بژێریی د:ای گَورەیَ کَ ئاوا ەلوەرگێڕاهیدا سَرکَوت:وی کر م 

 وامحلدهلل.

 ( قَڵَم جایف ئاوام تَواو کر ووە بَ ه:وس ٤٥٧( ە کَ پێیدەه:ومس، واتَ )٤٦٨* ئَمَ قَڵَمی ژمارە )

 س:پاس بۆ د:ای اتك و پاك
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