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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
خَْغًفُرُه، وىَؼوُذ ابهللِ  خَِؼینُُو ويَس ْ َهُدُه ويَس ْ  ِنْو وُروِر انَّ احلَْهَد هلِل ََنْ

، َوَنْو  ِّئاِت ٔأْغامِلنا، َنْو ََيِْدِه هللُا فاَل ُنِضلَّ ََلُ نا وِنْو َسی ٔأىُْفس ٍ

وأْٔصيَُد ٔأْن ال اََل ٕاال هللُا وأٔصيَُد ٔأنَّ دمحمًا  . يُْضِلِل فاَل ىاِدَي ََلُ 

  .َغبُدُه ورُسوَُلُ 

َُّلوا هللَا َحقَّ ثُلاِثِو وال   ا اذليَو أَٓننوا اث ثَُهوحُّو ٕااّل ؤأىُُتْ اي ٔأَيه

 ُنسِلهوَن 

َُُّكْ اذلي َخلَلَُُكْ ِنْو ىَْفٍس واِحدٍة وَخلََق ِنهنا   َُّلوا َرب ا النَّاُس اث اي ٔأَيه

َُّلوا هللَا اذلي جَساَءلُوَن ِبِو  َزوََجا وبَثَّ ِنهناُم ِرَجااًل كَثرَيًا وِيساًء واث

 والاْرَحاَم ٕانَّ هللَا اكَن ػلیُُكْ َركيَبًا 

ا اذليَو أٓننوا اثلوا هللَا وكُولوا كَواًل َسديَدًا، يُْصِلْح لَُُكْ ٔأغاملَُُكْ  اي ٔأَيه

 ويَْغِفْر لَُُكْ ُذىُوبَُُكْ َوَنْو يُِطعِ هللَا ورسوََلُ فَلَْد فَاَز فَوَزًا َغظاميً 

ا بؼُد : فٕانَّ ٔأْصَدَق احلَديِث ِكخاُب هللِا، وَخرَي اليَِدي َىْدُي  ٔأنَّ

ووَرَّ الاُنوِر ُنْحَداثُُتا، وُُكَّ ُنْحَدثٍَة ِبْدػٌَة   َّلَّ هللُا ػَلَْیِو َوَسَلََّ صَ  محمٍد 

 . وُُكَّ ِبْدػٍَة َضالََلٌ، وُُكَّ َضالٍَل يف النَّارِ 
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 پێضویک وەرگێڕ

: ئیؿدیسالقە )بغیکاعیی مغۆڤ بۆ (ەللا ەعخمب )ُن ضیؾ ینیواهێڕو جضیصجەوەعی    

زىای پەعوەعصەگاع لەؾەع ػەوی، کە عووهکغصهەوەیەکی ػۆع صووعوصعێژیی )زىایەجیی( و 

 ە: لهی جیۆعیی )هظغي( و لهی کغصەوەیی )غملي(.. صووله )غەبضێخیی(یە(، ئەم جەوەعەف

 : ەیەھ یکەع ەؾ یوکنڕ  ێس _جیۆعییەکە 

کە باؾەکاوی زاوەهێخیی و زەلهکغصن و عۆػیییضان و ـ خواناصیی )الربوبیة(: ١

ؾىوصپێضان و ػیان لێالصان و ژیاهضن و مغاهضن و صەیان ؾیكاث و بىاعیتری 

ؼاوحی مەزلىوناث صەگغێخەوە.. ػۆعیىەی ؾەعپەعقدیاعێتی هەمىو بىون و ؾغەوث و ب

ئایەجەکاوی نىعئان _بەجایبەحی کۆجایی ئایەجەکاهیان_ باؽ لەم ؾیكاجە ػاجیی و 

 کغصەوەییاهەی زىای جاکىپاک صەکەن.

الاؾماء ) كاثیوؾ( و هاو الغبىبیت) ییخێعصگاع ەعو ەپ یەقەب صوو ئەو  عەھئەمە   

 یل  ەل ەک ەگغجىو اهیع ەو  ەللا ەعخم  یەمەیبىىجیئ ەل کانیەقەلەؾ ەک  ە،(كاثهوال

 باث(.زوالا ەاملػغق ضیجىخ) ذێوجغ ەص ێیپ ەللا ەعخم مەیبىىلهیئ

کە بغیخییە لە ؾەملاهضن و چەؾپاهضوی پەعؾتن بۆ زىای  ـ خواپەرصحیی )الالوهیة(:٢

ی و قێىاػێکضا هاوبەش ی بۆ بڕیاعبضعێذ، چۆهیەجییجاکىپاک، بێ ئەوەی لە هیچ عاصو بڕو 

ؾخییەکە بە صڵ بکغێذ وەکى زىاوویؿخیی )ازالم(، کە پێچەواهەکەی حا زىاپەع 

عیایە. یان بە ػمان بکغێذ وەکى قىکغاهەبژێغیی کە پێچەواهەکەی کىقغاهەکغصهە. یان 

بە کغصەوە بکغێذ وەکى ؾىحضەبغصن بۆ زىای گەوعە، کە پێچەواهەکەی چەماهەوەی 

ەمەف لە صەیان و ؾەصان مەػهێخیی و گەوعەیی صاهاهە بۆ ؾەیغی زىای گەوعە. ئ

 عەقخاعصا صەهىێجرێذ.
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( ةوالاعاص ضهاله ضیجىخ)و  یەمەیبىىجیئئیمامی  یل  ەیکە(الالىهیت) عەھئەمەقیان    

 عەگەم ،هییە ێ عاحى  صاەمەل ؽەک یگكتەب ەک ،ەمەیبىىلهیئئیمامی  یل  ەیکە

 .کانڵەجاەعبەؾ ەؾىقەلەیق

اعصان و ئەهجامضاوی ؾەعوەعێخییە کە قاهیضییضان و بڕیـ حاکمێحیی )الحاکمیة(: ٣

)صەؾەاڵحی بااڵی واڵث( بۆ قەعیػەحی زىای گەوعە، لە بىاعەکاوی: )یاؾاصاڕقتن: 

الدكغیؼ( و خىکمڕاهیی: الخکم(و )صاوەعیی بغصهەلی قەعیػەجەکە: الخداکم(.. ئەمە لە 

و باػاهەی ؾیاؾەحی قەعغییضا هییە، جا بىاعی ئیجخیهاصی جێضا بێذ، بەڵکى وەکى صو 

حۆعەکەی جغی جەوخیضەکەیە )زىاهاؾیی و زىاپەعؾخیی(، چىهکە خاکمێخییەکەف 

هەع ئیػخحراقکغصهە بەوەی کە ئەم ماقە )لە هەعس ێ بىاعەکاهییضا( مافی زىای گەوعەیەو 

َخًضا)
َ
ِمِه ؤ

ْ
ِغُى ِفي ُخٌ

ْ
ك ٌُ  

َ
 .٦٢(الکهل/َول

 ؼیالدكغ ) ێ مى ع ەقەص ێیپعخمەەللا ػۆعحاع ب َنى  ضیؾئەمەقیان هەع ئەوەیە کە    

 یعاوەؾ ..(یتالخاکم ضیجىخ) نەڵێص ێیپ ەمەعصەؾ مەتر لیکێهضەھ ەان( و ُوالؿل

 ەل ەکێقەب صەقەعمىێ  ەاهەیھ .بىونێعاحى لەم حۆعە جەوخیضەصا  مەعصەؾ یفەلەؾ

 ەل ەکێقەب ێ عمى ەقەص ەاهیقەھ ە( و یت)الالىھ ەکێقەب ێ عمى ەقەص ەاهەی( و ھتیالغبىب)

 ە(ضیوخە)ج ۆی زەعبەؾ یکێقەب هییە ەو ەل مانیلع  فەمێئ .. (كاثه)الاؾماء وال

 ذێبضع ێپ یدیەبا اجغیجا ػ  ،ذێبەک

کۆی ئەم صیضو جێڕواهحن و پێىاؾاهە صەبىە جیۆعێکی ژیاهبیىییی، کە ؾەملاهضن و    

چەؾپاهضوی کغصەوەیی )غملي: پغاکخحزەکغصن( صەزىاػن، ئەمەف جیۆعێکیتری 

ی کۆمەڵگەو پێکهێىان و ئیضاعەی صەؾەاڵحی ەئاڕاؾخحیهاهبیىییە کە بۆ گۆڕاهکاعیی و 

 :(ڤ( و )بؼاەڵمۆ ( و )کەعهامە)ب ؾیاؾیی صێخە پێكەوە، کە ئەمیل س ێ عوکنی هەیە:
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کە ؾەیض عخمەەللا ػۆعحاع هەع بە )صیً(ەکە یان بە )جەوخیض(ەکە  ـ بەرنامە )املنهج(:١

ەهە پڕۆگغامی صەقەعمىێ مەنهەج، واجە ئەو بەعهامەیەی قىێىکەوجىواوی صیىەکە صەیک

کۆمەڵکاعیی غەنائیضیی ئەهضامان و ئەو جەوخیضەی صەبێخە مایەی بەؾدىیی  پەیىەهضیی 

هێىان ئەهضاماوی جاکىکۆی کۆمەڵ و کۆمەڵگەو صەولەحی مىؾىڵماهان. ئەمە هەمىوی 

 صەبێخە مەنهەجی باهگەواػو حیهاصو بؼاوحی گۆڕاهکاعیی کۆمەڵگەکەیان.

ا هەیە بە )ئىممەث( هاوی صەهێىێذ، صیاعە کە حاعی و  ـ کۆمەڵ )الجماعة(:٢

ئەمەقیان مەبەؾتی لێی )ألامت املؿلمت(ەکەیە کە لە نىعئاهضا هاجىوەو واجای 

کۆمەڵکاعیی غەنیضەجیی صەگەێىێذ، هەک )ألامت الاؾالمیت( کە واجای حىگغاقیایی 

گكتی مىؾىڵماهان صەگەێىێذ، کە لە صوای هاجنی هێزە ئیؿدیػماعییەکاهەوە کغایە 

ػاعاوەی بەصیل بۆ )ئىممەحی مىؾىڵمان(ەکە! ئەم کۆمەڵە ئەو مەنهەحە زىایی 

وەعصەگغن، زۆی پێ پەعوەعصە صەکەن و ؾەعکغصایەجییەکەیان _کە هەع لە زۆیاهە_ 

صەکاث، ئیىجا بە هەمىواهیان بؼاوجێکی  ئاڕاؾخەکۆمەڵکاعییەکە بەو مەنهەحە 

 وەکە.قایؿخەو قیاو پێکضەهێجن بۆ گۆڕاهکاعییە صاواکغا

واجە ئەو بؼاوث و هەڵىێؿخەی جاکىکۆی کۆمەڵکاعییە غەنیضەجییە  ـ بساڤ: )الحرکة(:٣

مەنهەحییەکە لە وانیعی ژیاوی زۆیان و کۆمەڵگەکەیاهضا پێکیضەهێجن، ئەمە ئەو 

ئالییەجەیە کە کۆمەڵکاعە ئىممەجییە غەنائیضییەکە صەیکاجە هۆکاعیی گۆڕینی کۆمەڵگە 

کی ئیؿالمیی و صەؾخىوعی واڵث و ؾیؿخمی خىکمەکەش ی حاهیلییەکە بە کۆمەڵگەیە

صەگۆڕێذ، جا صەیکاجە صاعولئیؿالم. ئاوا صەوڵەحی ئیؿالمیی صعوؾخضەبێذ، ئاوا 

ؾەعوەعێخیی )صەؾەاڵحی بااڵی واڵث( بۆ قەعیػەجەکەی زىا صەبێذ. کە ئەم کۆمەڵگەو 

بۆ بەزخیاعیی  صەوڵەجە صاصەمەػعێذ، ئیتر هەوڵی ئەوە صەصاث کە زحروبێری ؾەعػەمحن

و کامەعاهیی صاهیكخىاهەکەی _کە مەعج هییە هەمىویان مىؾىڵمان بً_ صەزاجەگەڕ، 
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ئەو کاجە هەع یەکە لە جاکى کۆی کۆمەڵگەو صەوڵەجەکە )ماف( و )ئەعک( و 

_صەؾەاڵث(یان صیاعیضەکغێذ و هەع هەمىویان بەنەصەع پێضاوویؿتی زۆیان و 

 مىڵکی هەمىویاهە_ بەعصەکەوێذ..  زێزاهەکاهیان پكکیان لە بەیخىملاُ _کە

کۆی ئەم عەهجەی جاکىکۆی ئىممەجە غەنائیضییەکە _کە بۆجە صامەػعاهضوی    

صاعولئیؿالم_ بغیخییە لە هێىاهەصیی بغیکاعیی )ئیؿدیسالف(ەکەی زىای گەوعە لەؾەع 

 ػەمحن، ئەمەقە ئەو ئەعکەی مغۆڤی بۆ زەلهبىوەو بۆی هێجراوەجە ؾەعػەمحن.. 

ضو جێرواهینی ؾەیض نىجبە عخمەەللا کە لە یەکەمحن کخێبییەوە _بە قێىەیەکی ئەمە صی   

ؾەعەجایی ؾەجدیی_ باس ی لێىە کغصووەو صواجغ لە )في ظالُ الهغآن( و )مػالم في 

الُغیو( و )مهىماث الخهىع الاؾالمي(ەکەیضا _کە کۆجا کخێبی بىو )جەواویییص ی 

 صەکاث.. ژیانهەکغصووە(_ قەعحی صووعوصعێ

ئەم کخێبەی بەعصەؾذ بەقێکیتری کخێبی )َغیو الضغىة في ظالُ الهغآن(ە، کە    

هىؾەعی ؾىعیایی ئەخمەص قائحز زىا پاصاقتی زێری بضاجەوە، ئەو باؾاهەی کە 

پەیىەهضییان بەو ػاعاواهەوە هەبىوە،  لە )في ظالُ الهغآن(ەکەی صەعهێىاوەو کغصوووی 

ىپاک کغصوومً بە کىعصی..  پێل ئەم بە صووبەعگ کخێب. مىیل ؾىپاؽ بۆ زىای جاک

بەقە بەقێکیترمان حاپکغصو بكەعمىو وکغصەوە، کە صەقێذ وەکى پێكەکیی و عێڕەوی 

ئەم صوو بەعگەیتر بێذ. ئەم کخێبەو کخێبی صواجغ هەع یەکەیان لە پێىج ؾەص لپەڕە 

ػیاجغ صەعچىون.. ئەم خەوث ػاعاوەی جیۆعی ؾەیضی عەخمەجیی: )ئیؿدیسالف، 

ی، زىاپەعؾخیی، خاکمێخیی، بەعهامە، ئىممەحی غەنائیضیی، بؼاڤی قیاوی زىاهاؾی

گۆعاهکاعیی( لە هەمىو ئەم بەقەکاوی ئەم کخێبەصان، بەاڵم مً هەوڵمضاوە باؾەکان وا 

عێک بسەم کە لە هەع بەعگێکضا جیۆعییەکە هیكاهبضعێذ، بەاڵم هەعحاعەو جەعکحزی 
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ڕو پڕی صەعکەون و عۆقً و عاقکاواهە ػۆعجغ زغاوەجە ؾەع چەهض ػاعاوەیەک جا بە چ

 بکەن..  ئاڕاؾخەزىێىەع بەعەو مەبەؾتی جیۆعییەکە 

 ئەم کخیبە صوو بەقە. بەش ی یەکەم: چىاع بەهضە:   

 .ەؾبا ىجێ: پ ەوع ەگ یزىا ینی: هاؾ مەکیە یهضەب

 .ەؾبا ىجێ: پ ەوع ەگ یزىا یعؾخنە: پ مەوو ص یهضەب

 .ەؾباىاع : چ ەوع ەگ یزىاخاکمێخیی :  مێیەؾ یهضەب

 یچىاع باس  ەک ذێالىلء والبراء( ص) یحیەو صوژمىا یحیەؾخاۆ ص یباس  بەهضی چىاعەم:

و ضی. صذێص ەو ەضیوخەج مەئ ەیواهگەڕ ل هھاەجهھاو ەج ەک ،یەجیەؾخاۆ ص یکىعث و گغهگ

 انی بىونەو ه بىونەعھەباو ) عەؾەل کێؾەک هەمىو  عەھ عەعامبەب فەمێئ یؿتێى ەڵھ

 .نحعب الػامل الخمضەللو  ەػعاو ەصام (ەىیص مەل ەو ەاهیو صووع  ییکیهؼ 

 بەش ی صووەمی کخێبەکە: س ێ بەهضە:

 بەهضی یەکەم: صیضو عێی باهگەواػی زىاوویؿخییە، کە )بەعهامە(کەیەو خەوث باؾە.

 بەهضی صووەم: کۆمەڵکاعیی ئىممەحی غەنائیضییە، کە هۆ باؾە.

 بەهضی ؾێیەم: بؼاڤی ئىممەحی غەنائیضییە، کە پێىج باؾە.

کەوابىو _وەکى صەیبیىیذ_ زىصی ئەم بەعگەی کخێبەکە ئەو صیضو جحڕواهیىە ژیاهبیىیی    

و حیهاهبیىییەی ؾەیض نىجبذ بۆ عووهضەکاجەوە، بەاڵم بە صڵىیاییەوە بە بەعگەکاهیتر 

 وێىاکەث ل کامڵ صەبێذ ان قاءەللا.
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ی حاعیی. زىای گەوعە لە ؾەیض نىجبی بەڕێؼ زۆقبێذ و ئەم کخێبەش ی بۆ بکاجە زێر    

بیكیکاجە مایەی هیضایەجضاوی ػیاجغی ئێمەو هۆکاعی لێک هؼیکبىوهەوەمان و 

بەگەڕزؿخنی ووػەکاهمان لە پێکەوەهاوی ئىممەجێکی غەنائیضیی و بؼاڤێکی قیاوی 

گۆڕاهکاعیی کۆمەڵگەکەمان، بۆ هێىاهەوەی ؾەعوەعێخیی قەعیػەحی زىای جاکىپاک و 

 خان.. ئامحن.بيیاجىاهەوەی صاعولئیؿالمەکەی کىعصؾ

 وصَّل هللا ػَّل س یدان محمـد وػَّل أ َل وحصبو وسَل جسلامي
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 بەًدی یەکەم

 ًبسیٌی خوای گەورە
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موکيو ابیس  

یيوکردگار ى  ەوروگ یخوا یرويغ چیھ   

 (ل زالو الا ەللا)

 :  انیژ  ینێنھ   

 یەپ ێکؾەک چیھ ەک ەکەیەز حمىعج _ەو ەییبىهەه ەل ەیەو یەکاەھاجى ەک_ لهبىونەز   

 ەیەضا ھیجىاها ەل ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ذێبىجغ  ەیو ەئ یجاچ ،هاباث یکاوىییەێهھ ەب

ِبنَّ ): ێ عمى ەقەص، بۆیە ەعصووهەو گ انیژ  ی کغصگاع هەع زىای گەوعەیە کە  ..بسىلهێىێذ

َىي   َخِبّ َوالىَّ
ْ
اِلُو ال

َ
ـَه ق

َّ
ُِّ  الل

َ ْ
ًَ امل َخيَّ ِم

ْ
غُِج ال

ْ
س َخيِّ ًُ

ْ
ًَ ال ِذ ِم ّ

ُِ
َ ْ
غُِج امل

ْ
ـهُ  ِذ َوُمس

َّ
ُم الل

ُ
ِلٌ

 َ
ى   ط

َّ
و
َ
إ
َ
ق

ىَن 
ُ
ٍ
َ
ق
ْ
ا
ُ
؛ زىای گەوعە کغصگاعی صاهەوێڵەو هاوکی هەمىو بەعهەمەکاوی  ٥٩الاوػام/ (ج

چاهضن و ڕواهضهە، ئەو ػیىضوو لە مغصووەوە صەهێىێذ ومغصووف لە ػیىضوو، ئائەوە 

؟ بۆچی وا ئیكخحرا صەکەن و صعۆی نەصەلص مەخەل یچۆ بزىای پەعوەعصگاعجاهە، ئیضی 

 بە هاوەوە هەڵضەبەؾتن؟!

 ضاکێزخەو ەؾاج هەمىو  عەھەل ە..اهیژ  ەیز حمىعج یو بؼاوح کێؾپەصزەلهبىون    

 ەل ،وجىو ەو ؾغ  ییضێھ یکێڵەو ەصاه ەک ،یەهە مترصاەو کەچغک هەمىو  ەل ،یەهە

 وجىو ەو ؾغ  یییضێھ یکێمەعھەب ەصاهەک کىەعو ە! ھذێص مەعھەب ەو ەكخى ەیگێپ یکێکوەع 

هاو صان و  هاو ەیەیقاعاو  ەاهیژ  مە. ئذێىێھەعصەعصەؾ ەو ەعػ ە باڵوباصەن یکێزخەصع  ەل

 یکییەىێهھ کیە کىەو  ،ەکەزخەو صع  کەعوو  ەیو بؼاوج انیژ  وەئ ،ەکەمەعھەهاوک و ب

ؾەیغی زىای گەوعە  ۆیەب ،ىاباثێپەیپ و ىاکاثێپ یصعک ەوع ەگ یزىا ی غ ەین و ؾوحىوص

. ذێهاػاه ەوجىەو بؼاوث و  ؾغ  انیژ  مەئ ەیعچاو ەؾ لیؾەک ً!ىاػاهێلوای  یچیھ
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 یکاوەاعصیص هەمىو  عەھ مەعصەبەل ەو ەییماو ڕ ى وان ەب ەو ەجۆ کغصیقام ەیجەو ەل یحیەاۆڤمغ 

و  انیژ  ی ىاػ ێو ق یچۆهیەجیی هەمىو  ە. لەؾخاو ەو  مڵەبەئ قضاماوو ۆ ص ؾاوو ەپەخ اهضایژ 

و ەو ەىیژ ێو جى  ىضنێزى  هەمىو  مەئ یصوا صاث،ەضعهجەؾ کانەوجەبؼاوث و ؾغ 

 یس ەک نحمەکیە کىەعو ەھزۆی کە کغصوووی،  ەیواهەىۆڵیکێو ل صواصاچىونەب

وەکى  ،ەو ییەقضاماو ۆ صە، بەو ییەجاؾاو  ی ڕ ەپ وەبو یەکەمحن حاع  یحیەاۆڤمغ 

 ەو ەکیەل  چیھ ەل مەاڵ ب ،ەو ەکاجەرصح، بەو ەخێبەصووعص ،ەو ەصاجەضعهجەؾیەکەمیىجاعیی 

و  عکەئ عەھ ذێو ەکەعصەص ەیى ێل ەیو ەئ هەمىو !! ەکەییىێهھ یکێصاو ەع ەؾ ەهاگاج

 تریئ !ەکەاهیژ  کەه نەکەوجەبؼاوث و ؾغ  یمایؾ عە.. ھەکاهًوجىەبؼاوث و ؾغ  یوەمیص

 عواەھ لیاهیژ  ..عهجضانەو ؾ ەو ەىیژ ێو جى  غاؾاثیص وەەخێو ەکەص ەهاڵ وصاەغ وامەعصەب

 ۆب کضاێجڵەو خا ًێکاث و قى  چیھ ەل ەهایو ژ  کێؾخپەص ەیز حمىعج مەو ئەوامەعصەب

 !ذێؾخەهاو  لیکەیەچغک یش ەب ػاعانەھ

 مەئ مەک یلو_ ەعصووهەگ مەئا ئ .ىاێھ ەو ەمغصو ەل یىضوو یػ  ەوع ەگ یزىا جاصاەع ەؾەل   

 ەل ەوع ەگ ی. زىااڕ ەگێج یاوی. پاقان ژ ذێبضاێج یاویژ  ەیو ەئێب ،بىو ەھ _ەىیمەػ 

 ،ەؾاج مەجا ئ ەو ەکێخپؾەص ەیصووع  ەمەعصەؾ مە!  لنحهاػاه ن؟ۆ ! چیىاێھ ەو ییەمغصوو 

 ەیلیعصەو گعصەگ ھاەهیۆ و جغلاع یو ملھاەهیۆ . ملذێص ەو ەمغصوو  ەل انیژ  ەچغک ەب ەچغک

 عەھ ەمغصوو  ھاەهیۆ مل وەئ ىضوو،یػ  ەیؾخەع ەک ەبىەص ەو ەىضواهیػ  ێیع  ەمغصوو ل

 بؼاوث! ەوهەکەص ەىضواهیػ  ەو ەکێع ەبەاهلیهاو گ ەچىەص ەیهضەو ەب

 ىضوو یػ  ێڵیؾ ھاەهیۆ و مل ذێبەضصعوؾخ ێڵؾ ھاەهۆ یمل صاەچغک یش ەب ػاعانەھ ەل   

و کغصاهەیقەگ ەو ەع ەبەاهلیگ یەؾخەح ەچىوه ەیالهیعصەگ ەهۆ لیجغ  وە! ئمغن ەص

 کانەع ەبەهلایو گ انۆیز انەیکەىیيیبڕۆڵ یصوا هەمىو  عە. ھصاەکەؾخەح ەب انەیقەگ

 ن ۆ ک ەیلیعصەگ ھاەهۆ لیجغ  ەب ەو ەخێبەو ص ذێمغ ەص فەکەؾخەو حەو ەچىەمغصن ص وەع ەب
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ًَ ) ێ:و هى  ِذ ِم ّ
ُِ
َ ْ
غُِج امل

ْ
ِذ َوُمس ّ

ُِ
َ ْ
ًَ امل َخيَّ ِم

ْ
غُِج ال

ْ
س َخيِّ ًُ

ْ
 ەیپ فەوع ەگ یزىا ی غ ەی! ؾ(ال

و ػاها ی جاک و کغصگاع  یزىا هھاەىاکاث!! جلهەز فەوع ەگ یزىا ی غ ەی! ؾىاباثێپ

 کێقد ەیو ەل هًاوؾەؾەص ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ .ذێىێھەص ەو ەمغصه ەل انیژ  یەجىاهاەب

 ەىضوواهیو ػ  ذێگغ ۆ زەل ەواهمغصو و ەلیعصەگ هەمىو  وەئ ەک ،نەبکێل عەبەهلایگ کىەو 

 یاویژ  یکێؾپەص ەک ەکغصوو ەعهەص ەو ەل ی ع ەؾ ؿخاێجا ئ لیؾە! کەڕو گەقەگ ەاهساجیب

 ،ەع یۆ ج عەھ، ەیەھ یعچە! ھانیژ  یزىص یمەکیە یکێؾپەصچجای  ،ەهۆ چ ێڵەؾ مەئ

 !  ەکاهەع ەگەئ ەیعچەو ص ییکەكێپ .. ەیەو ەىیژ ێو جى ەو ەرکغصهحب

 ،جنێبىاؾ _و زىاؾذ ؿذیو  ەل عەصەب_ انیژ  ینێهھ زىاػن ەص ەیهاڵ و ەھ وەئ هەمىو    

 مانەھ عەؾەو ەىێص ،کێبؼاوج ی ع ەگەئ انەیص ەیو ەپىکاه ی.  صواوجىونەک وؾانەؾەص

ـُه ) :ێ عمى ەقەص ەوع ەگ ی. زىاێ هى  ی ع ەگەئ یکغصوێجاوجى  ەوهەکەص ،گىمان
َّ
ُم الل

ُ
ِلٌ

 َ
ط

ْم 
ُ
ٌ   َعبُّ

َ
 ِبل

َ
 ُهَى ل

َّ
َه ِبل

 
اْغُبُضوهُ  ـ

َ
ْيٍء ق

َ
ِلّ ش 

ُ
اِلُو ً

َ
ْيٍء َوِيُل   ز

َ
ِلّ ش 

ُ
ى  ً

َ
 ؛  20٦الاوػام/( َوُهَى َغل

 وامەعصەب ەک ەیەاهیژ  ەیەیز حمىعج وەئ ی ع ەىێھکغصگاع و صا ،ەعصگاع ەعو ەپ یزىا ەو ەئ

 ەعصگاعجاهەعو ەپ یزىا ەو ە! ئەماو ههھاەپ عەھ یص یکاهىییەێهھ هەمىو و  ەو ەخێبەضوپاجصو 

پاک جاکى هێج زىایەک ؾەیغی ئەو هییە، کغصگاعی هەع هەمىو قدێکە، صەی ؾا  ەک

، ئەو ؾەعپەعقدیاعێخیی هەمىو قدێکی جنێملەبؿ ۆب یخاویجیەهضاەو ب عؾتنەپیب

 ..گغجۆجەصەؾذ

و ەى ێق عۆ ػ ەو بػصاۆ رحپ ینىعئاو ەل عحاعۆ ػ  ەو ەمغصه ەل انیژ  یضاوەڵعھەؾ ەیز حمىعج   

 عصوونەگ یباس  یچۆهیەجییو ەى ێق عۆ ػ ەو بع ۆ ػ  ەک کىەعو ەھ ،ەھاجىو  اواػیح یچۆهیەجیی

و  ییزىاهاؾ یحەهینەخ یئاڕاؾخە ییغ یژ  و فۆ ھؼعو ھ ضاهایهەمىو  ەل ەک ،ەکغاو 

 یزىا ییخێکغصگاع  ی واع ەو ئاؾ کانەاعصیص ەکاجەص ۆڤمغ  ەعوو ب ،کاثەص ییعؾخەزىاپ

جا  ،ذێىێؾپەچب ەوع ەگ یزىا ەییىێى ێب و و جاک ذێىێملەؿب ییجیەکسىایەجا  ،ەوع ەگ
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پاک و  یزىاەجاک ەخێبکغ  ذێبەجاک و کغصگاع ص یزىا ەک ذێببل صعوؾخ انەیو ەئ

 وەئ ەبگاج یحیەاۆڤمغ  هەمىو . جا ذێبضع هجامەئ وەئ ۆب کێعؾخيەپ هەمىو و عصگاع ەعو ەپ

 ی تر یکێعؾتراو ەپ چیھ ەو ییەاییىڵصەب ،ییەتر هیکێکغصگاع  ن ۆ چ کىەعو ەھ ەک ەیجەهاغەن

 چیھەب- کەییعؾخەپزىا ەع ۆ ح چیھ ێهاب .ذێبەھ ذێابه یلکغصگاع  یزىا ی غ ەیؾ

. ذێبضع هجامەئ عصگاعەعو ەپ یو پاککغصگاع  یجاک یزىا ی غ ەیؾۆ ب -کەچۆهیەجییو ەى ێق

 ەیعهامەو بباػ ێع  وەىاؾێو پ نحواهێڕج ضویص .ذێعڕعببەص وەئ ۆب هھاەج ییچەملک ێبەص

.. مەخ ی عؾتراو ەو پ مەخ یکغصگاع، زىا ەیو ە. ئؽەو ب ذێر حعبگەو  ەو ەو ەل عەھ انیژ 

 یاویژ  یبؼاوح یکسؿخنیع  یؿاێو ع اؾای ەخێبکغ  لیو ەئ ەیکەنەخ ەجەػیع ەق هھاەج ێبەص

 .ییجیەاۆڤمغ 

 ن ۆ چ تریئ ،کغصوونیجاصیئ ەو ەبىو ەه ەل ،کغصوونیلهەز ەوع ەگ یماصام زىا ەک   

و  یتێکغصگاع ) ضایدێعصگاع ەعو ەپ ەچ ل ؟!نێحکغصگاع صابي یزىا ۆب فەھاوب ذێقەص

 حۆعو قێىاػو چۆهییەجەکاهییضا )زىایەجیی ە.. ھخض( و چ لو اهضنو مغ  ضانعۆػی

 یحەهینەخ ۆز؟! ئازغ زالو یش ەھاوب ەخێبب ذێقەص ن ۆ چ زلىومە.. ئازغ م(عؾتنەپ

و ەىێو ھاو  ەخێکغ ەص ن ۆ چ تریئ ،ذێهاچ مەزلىوم یحەهینەخ ەل یکێجەكیؾ چیکغصگاع ھ

ْيٍء )! ف؟ەو ھاوبھاوجا
َ

لَّ ش 
ُ
َو ً

َ
ل
َ
ِلّ  َوز

ُ
ْيٍء َغِلُم   َوُهَى ِبٍ

َ
هەمىو قدێکی  202الاوػام/ (ش 

 .زەلهکغصووەو بە هەمىو قدێکیل ػاهایەو بەئاگایە

 ەب ػترافیئ ەیو ەئ ذ،ێصڕ بەعصەص ۆب ییخیەڵێاێڕ و گى  ییچەو ملک ذێعؾتر ەپەص ەک ەیو ەئ

 یکێقد هەمىو ع ەھ ەک ،ەکغصگاع  یزىا ەو ەئ ،ذێکغ ەص ییخێع ەو ەو ؾو جىاها ثاڵ ەؾەص

 هییە وەل ەحگ لیتر یعصگاع ەعو ە، پییەتر هیکغصگاع  ەک کىەعو ەھ بىو واەک . ەکغصوو لهەز

ْم ) :ذێوهاب
ُ
ٌ ـُه َعبُّ

َّ
ُم الل

ُ
ِلٌ

 َ
 ُهَى  ط

َّ
َه ِبل

 
ـ
َ
 ِبل

َ
اْغُبُضوهُ  ل

َ
ْيٍء ق

َ
ِلّ ش 

ُ
اِلُو ً

َ
ْيٍء َوِيُل   ز

َ
ِلّ ش 

ُ
ى  ً

َ
( َوُهَى َغل

 .20٦الاوػام /  ٦
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 دەخوازێد:خوایەثیی کردگارێتی 

 ،ەو جاککغصگاع  ەیو ەئ .ەكیخێهەزاو  یجاک ،ضاییخێکغصگاع  ەل ەوع ەگ یزىا ییخێجاک   

 .ەىیزكەب عۆػییعػم و  یهھاەججاکى  لیو ەئ عەھ .ەکێقد هەمىو  یوەزاو هەعزۆی 

 ی ى ێبژ  ۆی ز یکڵمى  ەو لەبىوه یوەزاو  ەو جاکەکغصگاع  ەجاک ەک_ ،ەیەوع ەگ یزىا ەیو ەئ

 چیھ ەل ەەیھ کێقد چیھ ەو ه ؽەک ەه _صاثەص یکاوەجامەزلىون هەمىو ع ەھ

 مەئ ە. حا کذێب یش ەھاوب ضاییضاهعۆػییو  ییخێهەو زاو  ییخێکغصگاع  یکێجەكیؾ

 ذێصاصصواەب یش ەو ەئ ضیئکەج ە، بؾپانەچ وەو ەعووهبىوه ەؿخاهیو ەهەگەڵب ەجەهینەخ

 یکێجەكیؾ چیھەو ل کێحۆ کل چیھەو بەهیەقازىایەجیی  ەک ەقەوع ەگ یزىا هھاەج ەک

 یحەكیؾ وابىو ە. کذێب یش ەھاوب ەیەھ کێقد چیھ ەه و ؽەکەه ضاەیکیەجیەزىا

 یڵییەغاێو گى  ییچەملک ەک ،ەکغصهئاڕاؾخەو  ثەاڵ ؾەو ص ضانیعۆػیی ەک ییخێعصگاع ەعو ەپ

 ە، کیحەیەکەجەػیع ەو قباػ ێو ع ەعهامەب یعگغجنەو  ە، کێیپ ەمبىوهیؾلەکغصن و جۆ ب

اع و کغصگ یزىا ۆب ێبەص عەھ ،ۆی ب ەواو ەج ییخێبضەغ ینیعبغ ەص و و واەج یبىوومیؾلەج

 ..ؽەو ب ذێب عەضعۆػییو  نەزاو 

 ی کغصگاع  ەوع ەگ یزىا ەک کغصەصەه ەو ەل انیهکىوڵی  اهضایجیەیلیحاھ ەل کانەبەع ەغ   

 عەھ انیقهەمىو  ی ى ێو بژ ەاهیهەمىو  ی ع ەضعۆػییو ۆڤەمغ  ی ، کغصگاع ەیەعصووهەگ مەئ

ا صوحىوص ەزىا ل یکڵمى  ی غ ەیتر ؾیکێکڵمى  ەبىون کایىڵص ەو ە. لصاثەص ۆی ز یکڵمى  ەل

 ەو لەوع ەگ یزىا ەل عەھ ،یص یهەزاو ەبىەو ص نەکەضێل ی ژ ێو چ ن ۆ سەیص یعچەھ ،ییەه

 ێکهضەھ ەل ەحگ ،کغصەصەه ەو ەل انهکىوڵی  لیتر یکاهەحاھیلییەج. یحەیەو جییەیەاکڵمى 

 کاهضاەبەع ەغ یحییەلیحاھ ەل ؿالمیئ ەیو ەئ ەک ەیەمەئ عەبەل .یهاویۆ  یؾىقاوەلەیق

 ێیج عؾدىضاەپ یکاوەصعوقم ەل ەک بىو ەاهڕ ۆ گلصان و  وەئ ،ەو ۆ بەص یوو ڕ و ەو عو 

 یەگىا ەک انیجەەكیؾ وەب عزاهکغصبىو،ەبذ ج کەڵێمۆ ک ۆب انیعؾخيەپ ەک وجبىون،ەک

و  نەو زاو کغصگاع  یزىا وەلصەبً ئەم بخاهە  انیاع یعؾدەپ ەیواهەو ئ کًیزىا هؼ  ەل
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 وؿاعێ ەک صابىو ەو ەل انیكیتر ەیکەاهڕ ۆ . لصان و گەو ەهەکەضیاهکیهؼ  ەع ەضعۆػیی

 یئاڕاؾخەو ەضاع یئ یاؾای ەکغصبىو  ەوع ەگ یزىا یحەػیع ەق یاحیحەل انۆیز یتیع ەهصابى 

 ضیمىلخ _نەڵێص باػەهەو چ ێڵعبۆ ػ  ێهضەھ کىەو _ کانەبەع ەغ ە. واجانەیکەگەڵمۆ ک

 انەیکە. لصاهبىو ەه عەضعۆػییو  نەو زاو ع کغصگا یزىا یبىووەھ ەل انڵییهکىو  ،بىونەه

 ەیواهەئ ضایعاؾد ەبىو. ل صاەوع ەگ یزىا ییخێع ەعو ەؾ و ییخێو خاکم ییعؾخەزىاپ ەل

 ەییىیمەک ەب واف عەھ ،هًەىیمەک عەھ نەصەضێل زىاەب ی ڕ ەباو ێب یلف ۆ ڕ مەئ

 یع ۆ ح ەل عەھ ەاع یو ص مەو ػ ەیەھ فۆ ڕ مەئ ەک ەیىدغاقیئ وەئ ۆیەب .ەو ەيىێمەص

و ػ باێع  وؿاێع  یعگغجنەو  ەبىو لیخیبغ  ەک ،ەکاهەبەع ەغ یحییەلیحاھ ەیکەىدغاقیئ

و  كىو ێپ یحاھیلییەح یماەبى ەمە. ئەو ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەل یکغصوئاڕاؾخە ەیعهامەب

ْيٍء ) :کێيێقى  هەمىو  ەل ،ەمەعصەؾ یحییەلیحاھ
َ

ِلّ ش 
ُ
اِلُو ً

َ
ـُه ز

َّ
ْيٍء  الل

َ
ِلّ ش 

ُ
ى  ً

َ
َوُهَى َغل

ْعِى  .َوِيُل  
َ ْ
َماَواِث َوألا اِلُُض الؿَّ

َ
ُه َمه

َّ
اِث  ل ًَ ُغوا ِبأ

َ
ك
َ
ًَ ي ِظً

َّ
اِؾُغوَن َوال

َ
خ

ْ
ََ ُهُم ال ِئ

 
ـ
َ
ول
ُ
ـِه ؤ

َّ
 2 (الل

 ی ؼگاع ێپاع و ؾەعپەعقدیاعو ەکێقد هەمىو  ی کغصگاع  ەوع ەگ یزىا؛  ٢٦ – ٢٦الؼمغ / 

 .نەو ەو ەئ ؾذەصەو ب ون ەئ یھ ی و ەئاؾمان و ػ  ەیىیهجەگ یلی. کلەکێقد هەمىو 

 ىون.ئەواهەی باوەڕیان بە هیكاهەو بەڵگەکاوی زىای گەوعە هەهێىا زۆیان ػەعەعمەهضب

 ەو ەبىو ەه ەل یکێقدگىایە  ەک هەصاوە ێل ەو ەئ یػافەگلقى  جا ئێؿخا کەؽ   

 عە.  ھ(ذێهضع ەهاؾ مێل ەک) کمێقد یەنیىەعاؾخ یوەزاو  ێڵب انی ،ەکغصوو جاصیئ

 ەعصووهەبىون و گ مەئئا ذڵێب ذێهاجىاه ذێبەھ ی کاع ەب ییغ یو و ژ ھؼع  لیکێؾەک

 ەیكاهیه ،ذێکغ ەضێپ ؾذەھ یعچەھ ەچىهک ،ەبىو جاصیئ _ەو ۆیەزەل عەھ_کغصگاع ێب

 عەھ ەک ذێر جێملەبؿ و ذێبىجغ  هییەضاێج یکێقد چی.. ھەر حگبەو ج ثەاڵ ؾەو ص نحو ػاهجىاها

 ..ەضابىو ەیپ وثەکڕێ ەب انی ەو ۆ ز ەل
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 ی تر یکێکغصگاع  ذێهاقکغ  بکاث،ێل ڵیو هکى  ذێهاجىاه ؽەک ەکیەعاؾد لوەز یکێؾخپەص   

 ۆضا بییخێکغصگاع  ەل لیکێقەھاوب ذێ. هاقکغ ذێبکغ یاع یص ۆب ەیوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ

َماِء ): ذێپاک صابجر جاکى  ی کغصگاع  یزىا ًَ الؿَّ م ِمّ
ُ
ٌ
ُ
ْغُػن ًَ ِػُُضُه َوَمً  ٌُ مَّ 

ُ
َو ز

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

ُ
ْبَضؤ ًَ  ً مَّ

َ
ؤ

ْعِى 
َ ْ
ـِه  َوألا

َّ
َؼ الل ه  مَّ

 
ـ
َ
ِبل
َ
ىُخْم َناِصِنحَن  ؤ

ُ
ْم ِبن ي

ُ
ٌ
َ
ىا ُبْغَهاه

ُ
ْل َهاج

ُ
 ەو ەئ؛ بكەعمىو: ٢٦الىمل/ (ن

 ەل ێیەک ؟وحىوص ەو ەخێىێھەیص ێ هى ەلع ە( ؾمانەه یصوا)و  کاثەضێپؾخەص انیژ  یەێک

کغصگاع و  یزىا وەُتر یکیەچما زىا کاث؟ەضىیصاب ۆب ىجانێبژ  ەو ییەو ەو ػ  کانەئاؾماه

 .  جنێملەؿیو ب جنێبھ کاهخانەگەڵب ن ۆ اؾخگع  عەگەئ ەی: صبكەعمىو  ؟ەیەھ عصگاعصاەعو ەپ

 ۆب _یبىوووامەعصەو ب کێؾخپەص_ انیژ  یبىووەھ ی کاع ۆ ھ ذێهاجىاه ؽەک یعاؾتە، بێەڵب

 عصوونەو گ انیژ  ییخێوامەعصەو ب بىونەھ ەچىهک ،ذێىێملەبؿ ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ

 نحواهێڕو جع یۆ ج وەئ هەمىو .. کاثەص ی کغصگاع  یزىا یبىووەھ ەب مبىونیؾلەج ی هاچاع 

 عصوونەگ ۆب ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ی تر یکێکغصگاع  یملاهضوەؾ ەبىون للەقەق ەىاؾاهێو پ

 هەمىو ەل ە. کیعاوەو ەبىوه یؾاحەبؾاج یوامەعصەب یئاڕاؾخەو رحگبەج ییکڕێو  انیو ژ 

تر یکێکغصگاع  ذێبىجغ  ذێهاق .ذێىێملەؾەص یئاڕاؾخەو کغصگاع  یکبىوویە ەو ەکیەل 

 ػمەو ه ییکاع ەوعص هەمىو  وەب ەیع ەو ەبىوه هەمىو  مەئ ەک ،ەیەھ ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ

 ۆیە. بەصعوؾخکغصوو  ەو ەبغصهەى ەڕێو بئاڕاؾخە یکبىوویەو  کسؿتنڕێ یە(ؿخمیؾ)

بىون میؾلە. جًێڵل یضیو صػ ڵۆ ئا ی ع ەگەو ئ کضاھاجًێپ عەھ ؿخاێجا ئ کانەع یۆ و جەىاؾێپ

و  ػمەه وووعص ەى ێق وەب لوەز ییخێوامەعصەو بجاەع ەو ؾ کێؾخپەص ەب جکغصنەهاغەو ن

 ەخێىەێگەص ێک، هەمىو زاوەن هؼ ؾذەبەم ەو ب وامەعصەب وەىضواهیػ  یئاڕاؾخە

 یێهى  ەیو ەىضووبىوهیػ  ەمغصن. ب یصوا ەو ەصعوؾدبىوه ێ هى ەلع ەؾەب جکغصنەهاغەن

 ەیو ەئ ذ،ێبکغ  ضاۆڤمغ  ڵەگەل ەو ەىیپرؾێضا لێهى  ەیو ەىضووبىهیػ  یکاحە.. جا لؾذەبەم

 ەچىهک ،ذێعبگغ ەؾؼا و  ەؾؼاصاه یویەقا یش ەو ەو ئەو ەخێپاصاقذ بضع  ەپاصاقخ یویەقا

. ییەه ەو پاصاقذ و ؾؼاصاهاه ەو ەىیپرؾێل وەئ یحڵەخا و کاث و ًێقى  ایهص یاویژ 
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 ذێبەص عەھ وابىو ە. کەو ەىێصع ەجغ صو ػو  یؾؼا انیپاصاقذ  ەیەوا ھ ی حاع  یچع ەگەئ

 ،بىونى ێپكەضینەغ اهضایجەییلیحاھ ەل بەع ەغ یکاوی. مىقغ ذێبەھ فەو ەىضووبىوهیػ 

و  ی و ەػ  و کانەئاؾماه یتێهەزاو  یحەاڵؾەص وەوع ەگ یزىا یبىووەھ ەل انڵیهکىو 

 ۆب انیقەھاوب مەاڵ ب کغص،ەصەه ەو ەو ەئ نیەل ەل انیعصووهەو گ انیژ  ییر ێو کاعگ ضانعۆػیی

 :ەو ەهەکەکضیهؼ  مانیو ەو ػ  کانەئاؾماه ی کغصگاع  یزىا ەل ەماهە: ئاهىثەیو ص هاەصاص

ـِه )
َّ
ىَن ِلل

ُ
ُهىل َُ ُمىَن. َؾ

َ
ْػل

َ
ىُخْم ح

ُ
ْعُى َوَمً ِقیَها ِبن ي

َ ْ
ًِ ألا

َ ّ
ل مِل

ُ
  ن

َ
ق
َ
ْل ؤ

ُ
بُّ ن ْل َمً عَّ

ُ
ُغوَن. ن

َّ
ي
َ
ظ
َ
 ج

َ
ال

َػِظُِم. 
ْ
َػْغِف ال

ْ
ْبِؼ َوَعبُّ ال َماَواِث الؿَّ ـِه الؿَّ

َّ
ىَن ِلل

ُ
ُهىل َُ ُهىَن.  َؾ خَّ

َ
 ج

َ
ال

َ
ق
َ
ْل ؤ

ُ
ِضِه ن َُ ْل َمً ِب

ُ
ن

 
َّ
ىَن ِلل

ُ
ُهىل َُ ُمىَن. َؾ

َ
ْػل

َ
ىُخْم ح

ُ
ِه ِبن ي ُْ َجاُع َغلَ ًُ  

َ
ِجحُر َول ًُ ْيٍء َوُهَى 

َ
ِلّ ش 

ُ
ىُث ً

ُ
ٍ
َ
ى   ـِه َمل

َّ
و
َ
إ
َ
ْل ق

ُ
ن

ْسَخُغوَن 
ُ
 یکڵمى  ،یەضێج یکێؾەعکەو ھ یەو ەػ  وەئ؛ بكەعمىو:  ٤٥–٤٦مىىن/ ا امل 2( ح

 ن؟ەىاکیاصی یچۆ ؾا ب ەی: صكەعمىو ب ،نەوع ەگ یزىا یکڵ: مى  نەڵێص نەجمەخ ن؟ێک

 چاوەل ی و ەػ  و کانەئاؾماه ەک) ؟ەػهەم یعش ەو  غ کانەئاؾماه یوەزاو  ێک :بكەعمىو 

 .ەاهیهەزاو  ەوع ەگ ی: زىانەڵێص عە( ھکضاێاباهیب ەل ضعاون ڕێق یکەیەهڵئا کىەو  وصاەئ

 ەو ەیەکەىیص ەبو  عؾتنەپیو ها ىاؾًیها ەاهعاؾخع ەؾ یچۆ ؾا ب ەیص :بكەعمىو 

 عەو ھ صاثەصەضڵو صاەیەھ کضاێقدهەمىو  عەؾەب یحەاڵؾەص ێبكەعمىو  کهابً؟ هضەپاب

 ،نەبەص ەمەب ەیپ عەگە، ئجینی بۆ بێيێذ ییەه ؽەک یضیئ ۆی ز ی هاع ەکەبساج کێؾەک

ؾا  ەی: صبكەعمىو  .ەیەوع ەگ یزىا :نەڵێص  ؟ەیەھ یەیھاەع  ەجەاڵؾەص وەئ ێیەک ەمەئ

و  ەکغصوو لهەز انیچیھ ەه ەک ،عؾتنەپەضبخ چەواقەکغاون و  لێلضیص ەهضەو ەئ یچۆ ب

 ن؟ەصەضقەضڵصا ەه

 ەیپاقماو  ەل نحػاهەص واەک بىو ەھ انییىیص یکێع ەباو  وەضینەغ کانەبەع ەغ   

و ەو ۆ بىوبڵکا ۆ ػ  مەاڵ ب ،الؿالم یەبىو غل میبراھئی ضهایؾ یحەئىمم ەیکیەیؿخیزىاوو 

 گغجبىو عا وا ەیکەکەڵز یؾغوقت ەک بىو ەو ەئ یمابىو ەک ەیو ەئ مەاڵ ب ضابىو،یزغاپ ل 

 یزىا ییخێع ەضعۆػییو  ییخێهەو زاو  ییخێو کغصگاع ەوع ەگ یزىا یبىووەھ ەل ڵیىو هک ەک
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 ەىیو هامىمک ذێهاق ەعصووهەگ مەئ ەک ذێب ؿذیو ەهەگەڵل ب انەیو ەو ئ نەکەه ەوع ەگ

و  فەب چیھ ی کغصگاع  ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەكیىیهامىمک ذ،ێبىوبلهەکغصگاع ز ێبەب

َماَواِث ): ذێب یکەیچۆهیەجییو  ثڵەو خا ًێو کاث و قى ەپاعچ َو الؿَّ
َ
ل
َ
ًْ ز َتُهم مَّ

ْ
ل
َ
ِئن َؾإ

َ
َول

َػِؼٍ
ْ
ًَّ ال ُه

َ
ه
َ
ل
َ
ًَّ ز ُهىلُ َُ ْعَى لَ

َ ْ
َػِلُُم َوألا

ْ
ێ ک ە: کذیبپرؾ انێیل عەگەئ ؛ ٥الؼزغف/  (ُؼ ال

 ػاەو قاع  ثەاڵ ؾەصەب یزىا نەڵێصبە جەئکییض  ؟ەکغصوو لهەز ی و ەو ػ  کانەئاؾماه

 کغصوون.یهەڵز

 کانەبەع ە.. غذێکغصبلهەز ەعصووهەگ مەل یکێقد چیھ ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەڵخاەم    

 مەاڵ .. بۆڤەمغ  یؾغوقت یزىص یاواعصیڕ و ب ضانیضیقاھ ەمەئ ەچىهک ،بىونایىڵص ەمەل

 ەڵەیو پەڵەھ یچىووۆ و بضیص کەڵێمۆ و ک ؾخابىونەو  صاییەجاەع ەؾ ەع ەباو  مەل

 ..بىو کغصەزاقحئ ۆب انیاهۆیز

 ەو ەبىو ەه ەل یەاهیو ژ  عصوونەگ مەئ ەک ەیەوع ەگ یزىا ەو ەئ گىمانێب ێەڵب

 هەمىو  ۆب ەیىێى ێب یکییەر حگەهضاػ ەو ئەکغصوو هەڵز یکێقد هەمىو و ەکغصوو جاصیئ

ْهِضًًغا): ەکغصوو یاع یص یکێوجەو بؼاوث و ؾغ ەکھاجێپ
َ
َعُه ج ضَّ

َ
ه
َ
ْيٍء ق

َ
لَّ ش 

ُ
َو ً

َ
ل
َ
وا ِمً . َوز

ُ
ظ
َ
س َواجَّ

ْملِ  ًَ  
َ

ْكًػا َول
َ
 ه

َ
ا َول هُكِؿِهْم َيغًّ

َ
ىَن ِِل

ُ
ْمِلٍ ًَ  

َ
ُهىَن َول

َ
ل
ْ
س ًُ ًئا َوُهْم  ِْ

َ
ُهىَن ق

ُ
ل
ْ
س ًَ  

َّ
 ل

ً
ىَن ُصوِهِه آِلَهت

ُ
ٍ

 َخ 
َ

ىًعاَمْىًجا َول
ُ
ك

ُ
 و

َ
 َول

ً
اة ؛ زىای گەوعەیە کە هەع هەمىو قدێکی  ٦_٦الكغنان /  (َُ

زەلهکغصووەو ووعصەکاعاهە ئەهضاػەگحریی بۆ هەمىو قخەکان کغصووە. بەاڵم ئاوان 

)مىقغیکەکان( لە حیاحی زىای کغصگاع زىایتریان بۆ زۆیان صاها، کە هیچ قدێکیان 

هەث ػیان و ؾىوصیان بۆزۆقیان زەلهىەکغصووەو زۆقیان زەلهکغاون، کە جاها

 هییە، هە مغصهیان لەصەؾخضایەو هە ػیىضووکغصهەوە..

 ەک ذڵێماەصاص انیزىاکاه عەبەلزىایەجیی  یکێجەكیؾ هەمىو  ەوع ەگ یئاوا زىا   

ًئا: نەصعوؾدىاک ِْ
َ
ُهىَن ق

ُ
ل
ْ
س ًَ  

َّ
ُهىَن )!  ًێکغ ەضلهەز انۆیو ز (ل

َ
ل
ْ
س ًُ  چی. ھ(َوُهْم 
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. بگەێجن انیاعاهیعؾدەپ ەجا بخىاهً ؾىوص ب هًەیەهاگ انۆیزەب کێؾىوص

. ذێبەص ی ع ەوعووبەو ص ۆی زۆ ب یاویػ  نەجمەخ بىو ەه ۆی زۆ ب یؾىوص لیکێؾەعکەھ

 لیاهیػ  ەو ه جنێھەؾىوص ص ە. ههییە واهضاەئ یحەاڵؾەص ەل عەھ فەو ەئ مەاڵ ب

 ..انەیو ەىضووکغصهیو ػ  اهضنیژ  ەه ەؾخەصەب انیعاهەبەاهلیگ یمغصو ە! هەو ەهەزەصصووع 

 ی کغصگاع  ن،حزىاه وانەئ ەچىهک ،ەو ەيىێمغصوو بژ  یکێڵخىاهً ؾقها ،بژێجناجىاهً ه

 ..نحهجضاع اڵەؾەص نەزاو 

و ضی، صضان، گىمغانجییەلیحاھ ەل ەچاو کع ەب ەزؿدىەص ەیو ەئ وامەعصەب نىعئان    

 ەک ذێقەص ن ۆ چ !مًیچاونا عۆ ػ  ەوع ەگ یزىا عەعامبەبو ەیەكاهیع ەهدمى  انیؿدێى ەڵھ

و  ًیصژواعجغ ئاوا  یچەک ،نێجىاؾئاوا بىاؾً و ب ەو ەیەىاهێى ێب ەجەكیؾ وەکغصگاع ب یزىا

ى ەللُا  ەیکەع ەمبەؿێو پ ەیکەىیو صەوع ەگ یزىا عەعامبەب ؿذێى ەڵھ ًیزغاپتر 
َّ
َنل

َم 
َّ
ِه َوَؾل ُْ  ن ۆ چ .ەیەعماهەكێو بەقاماهەه عۆ ػ  یکێؿدێى ەڵو ھضیص ەمە! ئجنێهى ەص َغلَ

 ەب ػترافیئ انیقۆ ز عەھ ەیەیوع ەا گزى  وەئ یش ەھاوب ەهەبک ەبخاه وەئ ذێقەص

 !ن؟ەکەص ەکاویؿىىع ێو بھاەع  ەجەكیؾ

 !بن؟ەد کیە کوەو  ن ۆ ( چخلووقەم)خالق( و )

َبُر، : )وؾلم کغص یەغل ەللا یلنزىا  ی ع ەمبەؿێپ ەل انیاع یپغؾ   
ْ
ي
َ
ِ ؤ

َّ
ِب ِغْىَض َّللا

ْ
ه
َّ
يُّ الظ

َ
ؤ

 ََ
َ
ه
َ
ل
َ
ا َوُهَى ز ِ ِهضًّ

َّ
ْجَػَل ّلِِل

َ
ْن ج

َ
: ؤ َُ ا

َ
: یعمىو ەق ؟ەجغ ەوع ەگ انهەمىو ەل کێچ گىهاخ؛  2 (ن

ئەوەیان کە هاوبەف بۆ زىای گەوعە صابىێیذ لە کاجێکضا کە ئەوە زىای گەوعەیە کە 

  زەلهی کغصوویذ.

                                                           

 (.٤٢(، مىؾلیم )٦٦٦٤بىزاعی )  2
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 ەل ذ،ێعؾتر ەبپ ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەک ەجغ ەىاواهێكێعلەو ؾاجغ ڕ زغاپترو گىم ەو ەل یچ

 یەیتر هیکێز ێھ چیو ھ کێقد چیو ھەکغصگاع  ەوع ەگ یزىا ەک یەوا انیكڕیەباو  کضاێکاج

و ضیجا ص صاثەضڵەگەل انڵیو ەھ ەو ەواهگع  مەل وامەعصەب ۆیە! بذێکغصبلهەز یچیھ

ُعوِوي ): ەو ەهەعاؾخک انیکێڕ ها و وثەو چەڵەھ ەیىاؾێو پ ؿذێى ەڵھ
َ
إ
َ
ـِه ق

َّ
ُو الل

ْ
ل
َ
ا ز

َ
ظ
 
َهـ

ًَ ِمً ُصوِهِه  ِظً
َّ
َو ال

َ
ل
َ
ا ز

َ
ىای گەوعە ؛ ئائەمە ئەواهەن کە ز 22/( لهمان..َماط

زەلهیکغصوون، ئاصەی ئەواهەم هیكاهضەن کە زىاکاوی ئێىە زەلهیاهکغصوون! 

ـهُ ): ھاەعو ەھ
َّ
ًَّ الل ُهىلُ َُ ْعَى لَ

َ ْ
َماَواِث َوألا َو الؿَّ

َ
ل
َ
ًْ ز َتُهم مَّ

ْ
ل
َ
ِئن َؾإ

َ
ـِه  َول

َّ
َخْمُض ِلل

ْ
ِل ال

ُ
َبْل  ن

ُمىَن 
َ
ْػل ٌَ  

َ
ُرُهْم ل

َ
ث
ْ
ي
َ
ئەصی کێ ئاؾماهەکان و ػەوی ؛ کە لێیان صەپغؾیذ: ٦٩لهمان / (ؤ

زەلهکغصووە، یەکؿەع صەڵێن: زىای گەوعە، بكەعمىو ؾىپاؽ بۆ زىای گەوعە، بەاڵم 

 ػۆعیىەی ئەماهە پەی بەوە هابەن و هایؼاهً..

 یمىجەمىج ،بىونەاعاهڕ  مضاەاڵ و  ەل مىقغیکاوی غەعەب لەو ؾەعصەمەصا   

 یهاد یحەهاغەن ەک ەو یەاصەضاهەیمەاڵ و  وەو ئاعاقکو  عاؾذ. بىو ەه انیکغصهلێگۆ ز

 .ضاییجیەزىا یكاحیو ؾ ضانی و عۆػییییخێهەو زاو  ییخێکغصگاع  یؾكەو  ەبىو. ل انۆیز

 .(ەوع ەگ یزىا) :وجذ انەیعصەھ

 کضاێقد هەمىو ەگغصکاع ل یزىا یؾتەص یکەڵز ەک ەماهڕ عؾى ەؾ یێح یعاؾتەب   

و  هگەپاعؾ یکێقۆ ھؼعو ھ چیو ھەکێقد هەمىو  ی کغصگاع  وەئ عەھ ەک ػاهًەو ص جنیبەص

 چیھ ەغ ەیبىون! ؾصعوؾد ەو ۆیەزەل عەھ عصوونەو گ انیو ژ  ییەکغصگاع ه  ڵێب ییەئاػاص ه

 ،بێذصعووؾخکغص یعصوووەو گ انیژ  وەئ ەک ەصاو ەىێل ەیو ەئ یلف ؿخاێجا ئ کێؾەک

 ەعصووهەو گ انیژ  مەئ ی کغصگاع  یبىووەھ ەب ػترافیهازىاػن ئ نەھ کێؾاهەک یچەک

 ،ەیەگەڵبێب یکێػاقەگولقى  ێجەهاب عۆ ػ  یکەیەنؿ فەمە! ئنەبک _ەیەوع ەگ یزىا ەک_

! هییەو ەبىو ەه ی کغصگاع  ،ەو ەىێھڕ عؾى ەؾ ەبىوه هەمىو  مەب عصوونەو گ انیژ   ڵێب ەک
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 کێکاهەڵز ەغ ەی.. ؾەغ ەیؾ ەوع ەگ یزىا ییخێکغصگاع  یکغصوهکىوڵی یعاؾتەب

 ەل ۆز و نەکب ییماهضاع یئ ەپكذ ل صواصاچىونەو ب کغصنعاؾۆ و ؾەو ەرکغصهحبێب

ِلّ )!  غن ێى بب ەوع ەگ یزىا ییپاکو جاکى  بىونەھ ەکغصن بػتراقیئ
ُ
اِلُو ً

َ
ْم ز

ُ
ٌ ـُه َعبُّ

َّ
ُم الل

ُ
ِلٌ

 َ
ط

 ُهَى 
َّ

َه ِبل
 
ـ
َ
 ِبل

َّ
ْيٍء ل

َ
ىَن  ش 

ُ
ٍ
َ
ق
ْ
ا
ُ
ى  ج

َّ
و
َ
إ
َ
 هەمىو  ەک ەعصگاعجاهەعو ەپ یزىا ەو ەئا ئ؛  ٢٦ؾاقغ/  (ق

ؾا  ەیص ،وەل ەحگ ذێبیەجیی زىا یاویقا هییە کیەزىا چیھ ەک ،ەکغصوو لهەز یکێقد

 ن؟ەصەلص مەخ ەل یچۆ ب

 یبىووەو ه بىونو  انیو ژ  عصوونەگ ی ع ەبەى ەڕێو بجضاع ەاڵؾەکغصگاعو ص ەوع ەگ یزىا   

مَّ اْؾَخَىي  ): یتێکاهەمەزلىون
ُ
اٍم ز ًَّ

َ
ِت ؤ ْعَى ِفي ِؾخَّ

َ ْ
َماَواِث َوألا َو الؿَّ

َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
ـُه ال

َّ
ُم الل

ُ
ٌ ِبنَّ َعبَّ

َػغْ 
ْ
ى ال

َ
َغاٍث َغل ُجىَم ُمَسخَّ َمَغ َوالىُّ

َ
ه
ْ
ـَ َوال ْم

َّ
ا َوالك

ً
ُبُه َخِشِش

ُ
ل
ْ
ُ ًَ َهاَع  َل النَّ ُْ ي اللَّ ص ِ

ْ
ؿ ٌُ ِف 

ْمِغهِ 
َ
ْمُغ  ِبإ

َ ْ
ُو َوألا

ْ
ل
َ
خ

ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
ل
َ
حَن  ؤ ِ

َ
َػامل

ْ
ـُه َعبُّ ال

َّ
َباَعَى الل

َ
 وەئ عصگاعجانەعو ەپ ؛ ٩٦الاغغاف/  (ج

 عفەغ ەکغصو پاقان للهەز ژصاڕۆ  فەق یەماو  ەل ی و ەو ػ  کانەئاؾماه ەک ،یەیەزىا

 راوێز انەیکیەع ە( و ھصاثعاصە وەق لیژ ڕۆ و ) ذێقۆ پەصاص ژڕۆ  وەبىو، ق غجاڵاب

 وەئ یعماوەق ەب هەمىو  فەر ێؾخەماهگ و ئ عوۆ ز ،ەیەو ەاهیتر یو ەئ یصواەب وجًەؿغ ێب

 ،ەیەھ یعماهضاوەو ق کغصنلهەزماف و جىاهای  وەئ عەھ لە عاؾخییضا چً،ەو ص ًێص

 .انیھاهیح ی عصگاع ەعو ەپ یزىا ۆب یرۆػییحو پ پاک

 عەؾەل یەەو ەئ یقیە، ل ذێزىاجان ب ەیەو ەئ یویەقا ەک ەجاهەعصگاع ەعو ەپ وەئ ەو ەئ   

 ەیعهامەب عەؾە، لبکاثقخاهۆ گ ۆی ز یئاڕاؾخە ەبکاث، بجاهەعصەعو ەپ ۆی ز ەیعهامەب

و ەىوعجاهؾخەص یقخنڕ صا ی او ی، قەخاهیجیەزىا ی او یق ەک ەو ەئ .ەو ەکاجبگغصجاه ۆی ز

ی عماهضاوەق مافیکغصن و لهەز یجىاها وەئ ەچىهک ،ەىاهخاهێه یخکىمکغصو ی ع ەصاصو 

 چیھهییەو  یھاوجا ی تر یکێ(. کغصگاع خىکمڕاهیی یعماوەو ق ییعؾدىەپ یعماوەق)هەیە

 یلؾەک ،یەھاوجا ێب عەھ ضایكیعماهضاهەق ە. لهییە یضایکێجەكیؾ چیھ ێکقەھاوب
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. کەچۆهیەجییو ەى ێق چیھەب، عۆ ػ  ەو ه مەک ەه ،ضاییصهعکغ ەعماهضەق ەل یش ەھاوب ەهاکاج

 )قەعماوی پەعؾتن بێذ یان قەعماوی خىکمکغصن(.. 

کغصن و لهەز ەیگەڵب وەكاهیئاوا ه ضاەیو ەزىاع ەھاجى یمەعصەؾ وەل ەنىعئان ک   

 ەیحاھیلییەج وەئ ەیلکیو ؾاو ەؾاص یکڵەز یكاویه ەیوع ەگ یزىا یحەاڵؾەو صجىاها

 ەیکەجەاڵؾەو صکغصن و جىاهالهەز ەیگەڵو ب ەكاهیه ىاػێق نماەھ عەھ صا،ەص ن ۆ ک

و  ثییەلیحاھ ە! چىهکصەصاجەوە مەعصەؾ یحییەلیحاھ یکەڵزی كاویه ەوع ەگ یزىا

 ەاهبرصهەیص و یجاش ەصاص انیبد ەماهەػ  وەئ ،ەکیەع ەھ ؿخاێو ئوؾاەئ یبغصوەىی پێپەپ

، ذێهغ ەصاص ەیەھ تریزىا ،یەعواەھ ؿخافێ. ئعصگاعەعو ەو پکغصگاع  یزىا ەیلیهؼ ەم

 ۆب ییەڵیاێڕ و گى  ییچەو ملک کاثەعصەعماهضەق ەیەتر ھیزىا ذ،ێعؾتر ەپەص ەیەتر ھیزىا

 انڵیو مىضا ڵما انی ،انۆیز  مەعصەؾ یحیەلییحاھ یھلەئ ؿخافێئ .ذێصع ڕ بەعصەص

 کىەو _ لیواهەئ کضاێکاج ەل ،ەوع ەگ یزىا یش ەھاوب ەو ەهەکە( صانیهضەرمحو بەوع ە)گ

 انیچیھ لیاهمەئ ەیبخاه مەئ ەک ػاهًەص _ەکەهۆ ک ەجیەیلیحاھ ەلکیؾاو  ەکەڵز

! ێحەصاوه انیعماهکغصهەق یماف مەاڵ ب ،هییە انیكیکغصهلهەز یو جىاهاەکغصوو ەىلهەز

 ەیکەلکیؾاو  ەکەڵز کىەعو ەھ ً،ێصو ەص لیماهەئ ەو ەاهێیهى  ەبخ مەئ ی هاو ەب

 ..کغصەعصەص نایعێؿاو  اؾایو  صوانەص ەو ەاهیکاهەػ ۆ رحپ ەبخ ی هاو ەب ن ۆ ک یحاھیلییەح

 جەییەلیحاھ ەل ؿخاێئ ،کغاەص کانەلکیؾاو  جەییەلیحاھ ەل ەک ەکەهۆ ک ەاع یپغؾ ۆیەب   

 عماهکغصهخانەق یماف ەک_ ەى ێئ ەیاهیزىا وەو کام لێ ک :ەو ەخێکغ ەص مەعصەؾ یەکەػ ڵۆ ئا

ئً ) ؟ەکغصوو وؾخع ص ضایو ەئاؾمان و ػ  ەل انیکێقد ێ_حەصاوه ِْ
َ
ُو ق

ُ
ل
ْ
س ًَ  

َ
ىَن َما ل

ُ
ِغً

ْ
ك ٌُ ا ؤَ

ىُهُغوَن  ًَ هُكَؿُهْم 
َ
 ؤ

َ
ْهًغا َول

َ
ُهْم ه

َ
ُُػىَن ل ُِ ْؿَخ

ٌَ  
َ

ُهىَن. َول
َ
ل
ْ
س ًُ ؛  2٥٦_2٥2الاغغاف/ (َوُهْم 

 انۆیو زەکغصوو ەىلهەز انیکێقد چیھ ەک ەوع ەگ یزىا یش ەھاوب ەهەکەص ەواهەچما ئ
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و  نەعکەگۆ مؿ کێؾەک ۆب وجًەعکەؾ کێع ۆ ح چیھ ەهاجىاهً بکە کغاون؟ لهەز

 هابً! ىو جو ەعکەؾ انیقۆ ز

 کاث؟ەىضیصاب یاعاویعؾدەپ ۆب انی ۆی ز ۆب کێوجيەعکەؾ ێ هى  یھ انی ن ۆ ک ەیخکام ب   

هاجىاهً  ثییەلیحاھ یزىاکاو هەمىو ع ەھ ،ەعؾدىەپ یاویقا ەکغصوو یلهەز ەیو ەئ

 یش ەھاوب ەىێبکغ  ەماهەئ ذێقەص ن ۆ .. چًمەزلىون ئەوان زۆیان ،نەبکلهەز کێقد

 !اهضا؟یؾاماه ولصوەو ئ انۆیز یئاڕاؾخە و ییخێهەزاو  ەل عصگاعەعو ەو پکغصگاع  یزىا

 ی غصگاع ک ،ەکغصگاعجاه ەچىهک ،ەعؾدىەو پ عکغصنەضعماهەق یویەقا عصگاعجانەعو ەپ هھاەج

اٍم ): ەییو ەو ػ  کانەئاؾماه هەمىو  ًَّ
َ
ِت ؤ ْعَى ِفي ِؾخَّ

َ ْ
َماَواِث َوألا َو الؿَّ

َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
ـُه ال

َّ
ُم الل

ُ
ٌ  (ِبنَّ َعبَّ

 فەق ەیماو  ەل ی و ەو ػ  کانەئاؾماه ەک ،یەیەزىا وەئ عصگاعجانەعو ەپ ؛ : ٩٦الاغغف/

 یزىا ەکغصوو لهەز ی و ەو ػ  کانەئاؾماه ەک ەیەوع ەگ یزىا ەو ەئ ..کغصلهەز ژصاڕۆ 

 یویەقا وەئ هھاە. جیەغەواعماهەق یویەقا ەک ،جضاعەاڵؾەصو عصگاع ەعو ەو پکغصگاع 

 مەل ؽە.. کؽەو بەکغصهیاع یصعێباػ و ەعهامەو ب قتنڕ صاعێؿاو اؾایو  ییخێخاکم

 !یتێکؿاهیەو ھاوجا وەىێھاوو چجای  ،ییەه یش ەھاوب ضایقەجەكیؾ

ئەوەی  یػتراقکغصویئ ذێبەص نەجمەخ ەوع ەگ یزىا یتێکغصگاع  ەکغصن بػتراقیئ   

 ەو یەایىڵصەب ،ؾپانەچ فەعؾدىەو پ نحهاؾ مەئ ەک ،ەعؾتراو ەپەجاک ەک ذێصواصابەب

 یزىا هھاەج ەک ذ،ێصاصصواەب ییجیەغەوااهعمەو ق ییخێجضاع ەاڵؾەو ص ییخێخاکم یحەكیؾ

. ییکسىاهاؾیە ەیەمە.. ئؽەو بەیەھ یعێؿاو اؾایو ەعهامەب یقخنڕ صا یماف ەوع ەگ

 ەوع ەگ یزىا هھاەج ،ەکغصگاع  ەوع ەگ یزىا هھاەج ەک ەیو ەو ل ابىونیىڵو ص ىانێعھەباو 

.. ەو ەئ یفما عەھ ییخێو خاکم ی بااڵ(حەاڵؾەصؾەعوەعێخیی ) ،یەغەواعماهەو قجضاع ەاڵؾەص

 یەیىێى ێب یكاحیؾ ذێقەص ن ۆ چ ً؟ێبکغ  کیە کەو  لهکغاوەکغصگاعو ز ذێقەص ن ۆ چ

ُو ) ضا؟ییکاهەزلىونەم ەل کێع ۆ حبەع ەب انی ،کێکیە عەبەب ذێکغصگاع بکغ 
ُ
ل
ْ
س ًَ َمً 

َ
ق
َ
ؤ
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ُو 
ُ
ل
ْ
س ًَ  

َّ
َمً ل

َ
ُغوَن  ي

َّ
ي
َ
ظ
َ
 ج

َ
ال

َ
ق
َ
؛ چما یەکێک لە هەبىوەوەو قتی زەلهکغصووە، 2٤الىدل/ (ؤ

 ەاع یپغؾ مەئ یمەاڵ و کى ئەوەیە کە هیچی زەلهىەکغصووە؟! ئێ بۆچی جێىاقکغن؟ ئەمە وە

و  فۆ و ھ ؾذەھ ەل ەاو ی. چما قە(رێزە، هها) ەک ەمەاڵ و  کیە هھاە(ف جییەىکاع یؿخیئ)

 کىە( و زلىومەم)زالو( و ) ەک ذێؾپەبچ ەو ەئ ضاییئاؾا یهگەپاعؾ یکۆڤێمغ  یھؼع 

و ەکغصوو لهەز یو مغصو انیو ژ  ۆڤو مغ  ی و ەو ػ  ەکانئاؾماه هەمىو  مەئ ەیو ەئ کً؟یە

 ۆی و زەکغصوو ە( هلوەز) یچیھ ەک ەکێیەک کىەو  ،ەو ەوحىوص یەدێهىاو ێھ ەو ەبىو ەه ەل

 مەئ یێ.. کى ەیەھ ىاهضاێهەل انیعاوعصکغصهەب ایئا ؟ەػاهەو هخىاهاو لواػ ێب یکێمەزلىون

و  ییخێعؾتراو ەو پ ییخێکغصگاع  ەیجاهەكیماف و ؾ وەجا ئ ؟ەزاله کىەو  ەزلىونەم

ْعَى )! ؟ێوەبض ەیوع ەگ یزىا یەی(یتێخاکم) ییخێغەواعماهەق
َ ْ
َماَواِث َوألا َو الؿَّ

َ
ل
َ
ز

َخِوّ 
ْ
ِبحن   ِبال ِهُم  مُّ

َ
ا ُهَى ز

َ
ِةط

َ
ٍت ق

َ
ك
ْ
ُ وَؿاَن ِمً هُّ ِ

ْ
َو ْلا

َ
ل
َ
ىَن. ز

ُ
ِغً

ْ
ك ٌُ ا  ى  َغمَّ

َ
َػال

َ
 ٦_٦الىدل/  (ح

و  یی، پاکەکغصوو صعوؾخ ییعاؾخو  مەخ عەؾەل ی و ەو ػ ەئاؾماهاه وەئ ەوع ەگ یزىا ؛

 ەپڵۆ ص ەل ۆڤیمغ  ەوع ەگ ی. زىانەصەاعصڕیب ۆی ب ییەیدێقەھاوب وەل ،وەئ ۆب ییىضڵب

 !صاثەضكاهیه ۆی ز زذەؾ یکێز ێهگەڕ ەو ق ییاهڕ ەق جاەو ەئ یچەک، کغصزەله کێئاو 

 ذ،ێوبى بلهەز مەهاھەب هییە کێقد چیھ .ەبىو صعوؾد ثەاهینەخ ەب کێقد هەمىو 

و یەنضاەخ ی ىاو ێپەو لەنەخ ،ەبىو لهەز اویو ق و صعوؾذ عاؾذ کێقد هەمىو 

 ن ۆ چ تری.. ئییزىا یقەخ ەیعهامەب ێیپەب ،ذێبکاع ەب مەخ یؾپاهضوەچ ۆب ذێبەص

چاو  ەل ەللا ەؾىبداه ؟!کاهخانەقەھاوب یماف ەب نەکیو ب نەوجکەػ  ەنەخ مەئ ذێقەص

 .خانییژ ێؾخضع ەو ص ییمکاع ەؾخ ەل خان،ییقامەو ه ییػاهەه ەل خان،ییەاڵ ەع و ب یمینا

 ەو ەبىو ەه ەل ۆڤیمغ  ،ەکغصوو لهەز یاویو ژ  عصوونەو گ ی و ەو ػ  کانەئاؾماه ەک کیەزىا

 چیھ ەلقدێک  چیھ ،هییە وەبىو ەه ضایلهکغصهەز ەل یکێقەھاوب چیھ ە، کەکغصوو جاصیئ

و  عاؾذەو بەنەخ یپ ن ۆ چ ۆی ب جانەضاهاهرکحق مەئ تریئ ،ییەىقەوبھا ضاییکێجەكیؾ
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 کەیەى ێق چیھ ەب ەعصگاع ەعو ەو پکغصگاع  ەک ەیوع ەگ یزىا جن؟ێهاؾەو ص جنیبەص یعەوا

 ..ییەه ی(کیع ەق) و بە هیچ عاصەو بڕێکضاییکێجەكیؾ چیھ ەو ل

 !نیەنا کێشێم یجەقەر ەد ثانهەموو بە 

و ەوع ەگ هضەچ ەک ،ەو ەخێىێھەکغصن صلهەز یماها عەؾەل کیەهمىوهە ەوع ەگ یزىا   

َها ):  ێ عمى ەقەص ەگغجىو ۆ زەل ی ع ەىێھڕ عؾى ەؾ یکىییەێچ هھ ەک ،ەع ەگیگغهگ و کاع  يُّ
َ
ا ؤ ًَ

هُ 
َ
اْؾَخِمُػىا ل

َ
ل  ق

َ
اُؽ ُيِغَب َمش ِى  الىَّ

َ
َباًبا َول

ُ
ُهىا ط

ُ
ل
ْ
س ًَ  ً

َ
ـِه ل

َّ
ْضُغىَن ِمً ُصوِن الل

َ
ًَ ج ِظً

َّ
ِبنَّ ال

هُ 
َ
وُه ِمْىهُ  اْحَخَمُػىا ل

ُ
ىِهظ

َ
ْؿد ٌَ  

َّ
ًئا ل ِْ

َ
َباُب ق

ُّ
ْبُهُم الظ

ُ
ْؿل ٌَ اِلُب  َوِإن 

َّ
 الُ

َ
ىُب َيُػل

ُ
ل
ْ
ُ
َ ْ
 (َوامل

 2؛٤٦الدج/ 

 لیو ەئ ،ؾذەعصەبەزاجەص قًۆ ع  عۆ ػ  یکێجەهینەخ وڕ ۆ گەه یکیەعێؿا یەهمىوهە مەئ   

هاجىاهً  ،نەبەص ۆب انیو ھاواع صاهاون و ھاها زىاجانەب ەى ێئ ەیواهەئ هەمىو  ەک ەیەو ەئ

 .بً. لییکتر یە ی ھاوکاع  انیقهەمىو  عەھ یعچەگەئ ن،ەبکصعوؾد کێكێم

 تیب انی تن،یع ەصابىه یبت انی عصن،ەصاعو ب تیب ،صاهاون  زىاجانەب ەى ێئ یەواهەئ هەمىو    

 ۆب انیھاواع  ەک ،تریاجمەزلىون هەمىو و ەماهەئ هەمىو   .٦نو مغصوو  ىضوو یػ  یؾاوەک

و ەو پلو جىاها ی اع یػاه ی، صاوانەبکێل انیوجيەعکەو ؾ یحەاعمی یو صاوا نەبب

( ەكیڵخاەم ەک) ەو ەببىۆ ک مەعحەؾ انیهەمىو  عەھ عەگە، ئنەبکێل انەیلیهؼ ەم

 ەیەھ اثمەزلىون یعچەبا ھ ر،یەباێبچىوک و ب یکێكێم ..نەبکلهەز کێكێهاجىاهً م

کۆببىەوە،  ەگچک یکێكێم یکغصولهەز یضێئىمەً، بب ی کتر یە ی و ھاوکاع ەو ەخێببۆ ک

 یکغصوهلەز ،ییەه یعقەق لێو گام لێم یلهکغصوەز. نەبکیلهەز صازۆ صەجىاهً

 ىییەێهھ انیهەمىو  .کێخىقتر  انی انی ،ەکێلیق یلهکغصوەز کىەو  عەھ لیکێكێم

                                                           

 او لێکضاهەوەی ئایەجەکە وا لە پاقکۆی ژماعە یەکضا.ماه  2

 یان بتی قەلؿەقەی کۆن و هىێ و ػاوؿتی ؾەعصەم!  ٦
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 یاویژ  ەعاو ەگ ەل ن ۆ چ کێكێم .انیژ  ینێهھ ،ەگغجىو ۆ زەل انەیکەع ەىێھڕ و ؾى ع ەؾ

 ػ ۆ رحپ یاوئنىع  مەاڵ ! بەاو ڕ ەگێج یاویژ  ەو ەکەیەکۆ لکێھ ەل ەک ەکێلیق کىەو  عەھ ،ەاو ڕ ەگێج

 ییوؾاهەؾەو ص ییلواػ  ،کاثەصصالەگەڵ  کضاێكێم یلهکغصوەز ەل انێیکڕ بێک ەک

 انیقۆ ، ھذێىێوزەڕ ص انەیووع  ذ،ێىێقکەص انیو چاو عچاو ەبەو ەزاجەص انیاهۆیز

و عصەو بصاع  تیب ەو زىاکاهخان ب جانهەمىو  عەھ ەب ەى ێئ جاەو ەئ ەک ،ەو ەخێىێصعصاەبەب

ُ ەماث و م ،ەو ەخاهیاع یو ػاوؿذ و ػاه ذیع ەصابىهو  زـەو ق ؽەک و  وجىونەک لى

 ی واػ ەباهگ ەب میؾلەج یچۆ ب تریئ! )ذێىاکغ صعوؾد ێو پ ەکغاو ەىصعوؾد ێپ کخانێكێم

 (.عهاگغن؟ەوؾلم و  یەغل ەللا یلن ەیکەع ەمبەؿێپ یامەیهابً و پ زىا ەیکەىیص

 ی ژ ێواهبەع  یئاؾت ەل یکاوەر حغبەج ەیو ەئ ێب) ۆی ز ی ىاػ ێق ەب ػ ۆ رحپ ینىعئاو

 یایىلز ەخێجا بب ،عچاوەبەزاجەص انیکێكێم  یکغصولهەز ە( باؽ لەو ەزىاع ەخێىێبھ

 ەل ەک نەبکؾدەھ اهضایهازەجا ل ،بکاثباؾ ۆب انیلیق یلهەز ەیو ەئێب ان،یع ەؾ

 ەل ەو ییەایىڵص ەب وجىون،ەک ڵەواعۆ و کەپاچەخؾەص ەهضەو ەئ کضاێكێم یلهکغصوەز

 ترلىولەمکۆڵەواعجغو و  ؾانەو ەؾەص عۆ ػ  کضایەایچلە زەلهی  انی ،کضاێلیق یلهەز

 انیتر یکەییو لواػ  ەع ەب ەو ەاهیەییخێاػ لو  یؾتەھ یقاوۆ زغ  مە.. پاقان لون ەکەص

وُه  :صەقەعمىێ  ەک ،جغەىێھڕ عؾى ەؾ ،ذێىێاهھەیص
ُ
ىِهظ

َ
ْؿد ٌَ  

َّ
ًئا ل ِْ

َ
َباُب ق

ُّ
ْبُهُم الظ

ُ
ْؿل ٌَ )َوِإن 

 هەمىو و  ًێقى  کیە ەىێببر  ەو ەاهیکێع ۆ ح هەمىو ەب انیزىاکاه هەمىو  عەگەئ .(ِمْىهُ 

 ەکەكێم ەل ەو ەئجەهاهەث ىاهً هاج _ڵەخاەم ەک_ ەو ەببىۆ ک انێیل انیکاهەاع یعؾدەپ

 ! یتێو بغصو  ەگغجى عصاەؾەب یؾتەص ەک ەو ەهىەبؿ

 یواهاوەو پاؾىکاع ؾەک هاوەل ؿذیو ەقۆ ز ػاعانەھ ذێجىاهەص ەکەكێم عەھ   

 ەهاجىاهً ببى انیقهەمىو هەع بکاث..  یعگەم ەب میؾلەو ج ذێىێعاقغ  ضایػ ۆ ؿڵص

 ە! بەپىچى چیبچىوک و ھ ەكێم وە! ئەجرزێبچىوک و ب ەكێم وەئ یحەمەڵھ یؾتەعبەب
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و  ًیو گغهگتر  ًیهغزتر ەو ب ییكاهکغاو یه یس ەک ەخێهەیەگەص بۆ کغ یم ھاەهیۆ مل

 وەئ ەگچک ەكێم مەئ ی!یخێاهیو ژ  انیگ ،یتێخڕۆ  ەک ذێهەؾەضێل یقت ًیعجغ ەگیکاع 

 ھاەهیۆ ! ملکاثەص یمغصو ەب میؾلەو جضایػاو  ەب صاثەص ەو گغهگەوع ەو گ لالحەبەػ  ەؾەک

 ەىهیقغ  کىەو  ەک) ذێؾخەپەص ینێزى  ەل  عازىماەو ج جاەگغاهو  لیؾ یبۆ کغ یم

 ضاەیو ەىیڕ ق ڵەگەل لیکێعقدەھ ..(!ەو ىییەێزى  ەخێژ ەڕێضەڵیو ھ کاثەضکىه ەیکەؿخێپ

 !(.لێیىاؾەهضعێخەو یص یکىقدى ەب) ەو ەهىەبؿ لێیهاجىاهً  باثیبو  ذێگغ ەڵھ

 :دێر یربگەو  ییو پاک چاکەب ر ۆ ( ز دیوحە)ث یبەد

 یحەهاغەن ەب _ؿالمیئ ۆب ضایکەڵز یكتێباهگھ ەل_ یدیەبا نحمەکەی ػ ۆ رحپ ینىعئاو  

و  فۆ و ھ ؾذەو ھ میو ناؾپاو ەچ یىاوێھەڕ باو  ەب ،ەکاهەؾەک یعوووەو ص ڵص یهاد

 ەل ەک ەیەو ە. ئەو بىوه انیژ  یؿتیو ەهەگەڵب یکێجەهینەخ ەگغجىو یع ەو  ەک ەیو ەئ یقام

 وەھغػو ئ ەیجەهاغەن مە.. ئذێػع ەمەصاص عەؾەل یاهەییضیوخەج ییخێماهضاع یئ ضایهاز

 ەبىەص هەمىو  ییزىاهاؾ ەیاهیھاەع  ەجەهینەخ وەب یىاوێھع ەو باو  فۆ ھ ەیؾخەھ

 جاەع ە. ؾذێغ هەضاجیبي عەؾەل انییىضاع یص ەیؾەو مىماع  نحواهێڕج ضویو ص کەیەىیمەػ 

 ەک ذێؾپەچەص ل ەیو ەئ ،ذێػع ەمەو گىمان صاص یڵیو صووص ییاڕ اێڕ ب یحەهاغەن وەئ ەک

 مەئ وعەیە.ەگ یزىاؾیكەحی  عەھ ەک ەیەھ ەىێى ێو ب ثەبیجا یکییەخێعصگاع ەعو ەپ

. ذێصواصاصەب انی ،ذێػع ەمەصاص عەؾەل یپاک ییعؾخە، زىاپەجاک ییەزىاهاؾ

و  جەو خ ژووۆ و ع ژ ێهى  ەل) نحه ؾدىضاع ەپ یکاوەصعووقم ەل هھاەج فەکیەعؾدەزىاپ

کاث و  وو ؾاث ع هاەو کەقۆ گ هەمىو  ییخێبضەغ یاویژ  کىەڵ( بکاهضاەکغ یو ػ  کاثەػ 

( و ثەباصیغ) ەخێبەص انیاهیژ  فەو ە.. بەو ەخێگغ ەص کانۆڤەمغ  یوحەبؼاوث و ؾغ  یکێجڵەخا

و  ۆڤمغ  ی کغصگاع  ەک ،ذێصع ەضهجامەئ عؾتراوەپ ەجاک یزىا ۆب هھاەج فەکەجەباصیغ

ْمُغ ): ەعچىو ەص ەو ەو ەل عە( ھمغە( و )ئلوەز) ەک ،ەاهیو ژ  عصوونەگ
َ ْ
ُو َوألا

ْ
ل
َ
خ

ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
ل
َ
 (..ؤ
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؛ ئەعێ، هەع هەمىو زەلهکغصن و قەعماهضەعکغصهەکان مافی زىای  ٩٦الاغغاف/

 گەوعەن.

 ێبەص ەک ،ە( صاو ضیوخەج) ەیجەهینەخ وەب یو گغهگع ۆ ػ  جگاعێئ یکێزیەبا ؿالمیئ   

 ذێبیؾپەچب قضاۆ و ھ ؾذەو ھ عوون ەو ص ڵص ەل ەو ەئ  ڵ ۆ و گ ێ و گىمان و گغ  ییاعاڕ ێب

 چیھ ەو ل کەیەى ێق چیھ ەب ،فەھاوبێو ب وفەسێىپاک و بجاک ەیوع ەگ یزىا ەک

 یکێع ۆ و ح ثەكیو ؾ نیەل  چیھ ەب ڵەکێ( جرکحق) ییخێقەھاوب ذێهاب کضاێجڵەخا

 ەخێو ە( بکرکحق) کێحۆ کل چیھەزىاهاؽ ب یومىؾىڵما ذێهاب .ذێبکغ  ەکە(ضیوخەج)

و  ڵەھاو  ەوع ەگ یزىا ە.. چىهکەو یەوجەبؼاوث و ؾغ  ەیؾەمىماع  انی ،نحواهێڕج ضویص

 یکێجەكیؾ چیھ کێمەزلىون چی.. ھهییە ڕێیھاو  اوڕ و ھاو  فەھاوب وەىێو ھاوو جاھاو 

ک وەکى زىای چىهکە هیچ قدێ.. ییەهو بە هیچ عاصوە بڕێک کضاێقد چیھ ەل ییىاز

ْيء  ل)گەوعە هییە: 
َ

ِلِه ش 
ْ
ِمش

َ
ـَ ي  .22/ یالكىع  (ِْ

 ەل یەدیبغ  ەک ەکغصوو ىایب ی تر یکێجەهینەخ ەپاک و عاؾخ ییەزىاهاؾ مەئ عەؾەل   

 ثەاڵ ؾەص نەزاو  ی عؾتراو ەو پعصگاع ەعو ەو پکغصگاع  یزىا ەب کانەمەزلىون یهضەى ەیپ

.. ەییخێبضەغ یهضەى ەیپ انیهەمىو  یهضەى ەی. پەو ییەغەواعماهەو ق ییخێو خاکم

 چیھ ،ەاهیعؾتراو ەپ فەوع ەگ یزىان و زىا یبضەغ انیهەمىو ع ەھ کانەمەزلىون

 عواەھ یش ەو ەنىعئان ئ .. هییە ىاهضاێهەل ییجیەو زىا ییخێبضەغ ی غ ەیؾ ی تر یکیەهضەى ەیپ

 ەو هییەکاەهیەل  هەمىو  ەل وامەعصەو بەو ەجۆ کغص لێ زذەح ی ع ۆ و ػ ەگغجىو هضەھەب

 چیبىون و گىماهبرصن و ھڵەکێدێل ی بىاع  ەک کەیەى ێق ەب ،اوعاقکو  وون ع ، ەضاو یكاهیه

 .ەو ەجەماو ەبىون هڵیهاخا یێکع ەگەئ

 هەمىو ع ەھ ی واػ ەباهگ ەیع ەو ەو ج کۆ کغ  ەجۆ کغص ەیجاهەهینەخ مەئ ؿالمیئ   

. اهًیهەمىو  ی واػ ەباهگ یش ەھاوب ەیلکۆ ک ەماهەئ (ێبێل انیزىا یلمە)ؾ عانەمبەؿێپ
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 ێبێل یزىا یلمەؾ ەو ەهىخ یماوەعصەؾەل ،ایح ەب ەاهیقەکیەع ەھ ی واػ ەباهگ ەیع ەو ەج

َم  جاۆ ک ی ع ەمبەؿێپ یمەعصەجا ؾ
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
 ەیەھ ۆڕ گەه یش ەھاوب یکێباؾ کیە َنل

 ەک ،ەاهضوو ەیاهگیاع  ەاواهعاقکئاقکغا و  انیقهەمىو  وەبىو  انهەمىو  یدیەباێح ەک

ْحُرهُ ): ًیھاجىو  ەهاؾاهضه وەئ ۆب ەمێئ
َ
ٍه ؾ

 
ـ
َ
ًْ ِبل م ِمّ

ُ
ٌ
َ
ـَه َما ل

َّ
و  ٢٩و  ٩٥( ألاغغاف/اْغُبُضوا الل

 ، هەمىو هەع وا صەقەعمىون.٦٦، املامىىن/٤٦و  ٢2و ٩0، هىص/ ٤٩و ٤٦

 ەیكێھاوک ەمەئ ،یکاوەاجمەزلىون ییجیەبضاەغ و عصگاع ەعو ەپ یزىاىایەجیی ز   

 چىونۆ و ب نحواهێڕج ضویص هەمىو  ەک یەیەؿاێع  وەئ ەمەئ. ەعصوهەبىون و گ یحەهینەخ

 لیمەو ئەجەهینەخ ەجاک ەمەئ.ذێغ هەىاصیب عەؾەل یکێجەغو بؼاوث و ؾ وەىاؾێو پ

 ەه ..ەیەوع ەگ یزىا ییجیەىاز یحەكیؾ ە،چىهکییەه یکچىو ێل وەى ێو ھاوقەىێھاوو 

 یکۆیەکجاکى  چیھ ەل ،وثەبؼاوث و ؾغ  ەه ،ؾذەو ھ فۆ ھ ەه ن،حواهێڕج ضویص

 ؿاێع  مەئ عەؾەو ل ذێھاجبەه ەو ەواهگڕ  مەل عەگەئ ،ذێهاب هگەپاعؾ ضاییجیەاۆڤمغ 

 کێکاج ە،عاؾخو  هگەپاعؾ کێکاج ۆکجاکى  یکێقد هەمىو . ذێػعابەمەصاه ەجەهینەخ

 ییجیەزىا یحەهینەخ ی،یصەخێھاجب ضاێج ەیجەهینەم خەئ ەک ،کاثەص قىهماەه وەقەگ

 وەئ ،ن و ەئ یمەزلىوق مانەو ئەاهیکغصگاع  وەئ ەک .ۆی ب انۆیز ییخێبضەزىاو غ

.. وەئ یحەییغەع  مانەئ وەاهیجضاع ەاڵؾەص یخاکم وەئ ،ن و ەئ یکڵمى  مانەو ئەاهیهەزاو 

 ۆبهیضایەجیی  ڕێی ،ذێيێهاؾەص ۆی ز یبضەغ ەب انیهەمىو هاکاث،  ىاهضاێه ەل انییحىصا

 انیکام ەک انۆیز ەو ەجەصاو  یؾتەعبەؾ مەاڵ ب ،ەو ەجۆ کغص کیە کىەو  انیهەمىو 

 کتریهؼ  ەوع ەگ یزىا ەل ییو چاکؿاػ نىاەجەو ب ڕێ قا ەبکاج یەگاڕێ وەئ ذێو ەیەص

 ەب ؾذەپكدب انی ،ەڕێ غ ێکى  ەبکاج یەگاڕێ وەئ ذێو ەیەص انیكیو کامەئاػاص ،ەو ەخبێب

 یزىا ەیەو ە.. گغهگ ئەئاػاص عەھ ەو ەخێو ەکەص و صوعجغەوع ەگ یزىا یچێعپەگىهاح و ؾ

 ەجەکغصو ەه یاویؾەو  کەکغصوو نبىوڵ ۆی ز یبضەغ ەب کیە کىەو  یاویهەمىو  ەوع ەگ

و  یهضەى ەیو پ انیژ  ەک ەو ەجۆ وهکغصڕ  یاوهەمىو  ۆب ەوع ەگ یزىا ..ۆی ز یکچ انی ڕ کى 
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 یحەو  یماحیغلەج وەعهامەب ێیپ ەو ب جنێػع ەصام ییەخێبضەغ وەئ عەؾەو ماقخان ل عکەئ

 وەئ انیهەمىو  .. جابًەص ثەامین ی ووؾىوع ڕ  صهیاو ی وجى ەعکەؾ ،بًەصعقغاػ ەؾ مۆ ز

 کیە کىەو  انیهەمىو  ەک ،ذێؾپەبچ انیەیمایيخیو ئ ؾذەو ھ ثەهاغەو نەڕ باو 

و  انیهەمىو  یهکغصوەڵز ەل ەوع ەگ یزىا یؿتێى ەڵزىان و ھ کیە یبضەغ

 ییقضاع ۆ ھ انی ،ەکغصوو ییىماڕێ کیە کىەو  یاویقهەمىو و ەبىو کؿاهیە اهضاەیىاؾێپ

 ەب ییاواػ یجێب انۆیوزەعاؾخ یهضەى ەیپ ەب انیقهەمىو  ،ێحەصاوه کیە کىەو  ۆی ز

 مً! یلیکەو و جکاکاع  وەخیواؾ ەببى کخانێهضەھ ەعمىو ەكەیه وەیەھ ەو ەاهۆیز یزىا

 ەل ووع  ەیەھ انۆیو ب جىاهًەص ،ىانێه ی کاع ەخیىاؾێب ۆوزەعاؾخ هەمىو ع ە.. ھها      

 ەیهڵمً ئا ذڵێب کێؾەعکەھ .نەبکێل یو صاوا عؾتنەپیب ۆوزەعاؾخو  نەکزىا

 کاهخانەعؾدىەپ ،همەیەگەو صوغاکاهخان ص مەوع ەگ یزىا وەى ێئ ىانێه یؾتەى ەیپ

 جخانەماهەػ  ،مەکەص ۆو جکاجان ب واثەڕ ضؾخمەص ەوع ەگ یزىا یل ، مً ەو ەمەکەعػصەب

 بىعصهخانێل ڵەیو پؿى  عن ەو  ذ،ێبەقضۆ ز خانێزىاف ل قببمۆ ز خانێمً ل ،مەکەص

 ڕێ و  ىصانیو قغ  ییکاع ەواقەچ ەماهەئ !مەعکەگۆ مؿ ۆب قدخانەھەو ب قمۆ بكغ ێپ

 ًیکاع ێڵق یکغصوەؾەو مىماع  ًیص ەل ەكگىەیگێج یىاوێکاعھەزغاپ ب ەمە.. ئبزعکغصهًێپ

 انیقهەمىو و  ەصعوؾذ کغصوو  کیە کىەو  یاوهەمىو  ەوع ەگ یىاز ەو ەىیص ی هاو ەب

 .. ًێبضو  ضاییجەمزؼ  ەل ۆوزەعاؾخ ەەیھ انۆیو ب ون ەئ یبضەغ

 ەل ییەه یتیبغ  عەھ ەو ەکغصگاع  یزىا ەب ییخێبضەغ یهضەى ەیپ ەکەیەو ەواهگڕ  مەل   

 ەل کەیەى ێقەصا ب عوون ەو ص ڵص ەل ەک ،ییژصاهیو و  ییكیغغ ەم یووحڕ  یکەیەضینەغ

 ىجاک وجاک یکاوییەهضەى ەیپ هەمىو  ؿالمضایئ ەل .. . هاؽەو ب ێبىوبر حگێح کانەى ێق
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 یکاوەو ەه یهضەى ەیپ ۆیەب ،ذێػع ەمەصاص ییەخێبضەغ مەئ عەؾەل لنەگ ۆی ککى جا

  ..2ەز ێھەب ەو ییەکتر ەیەئاوا ب هانمىؾىڵما

 ەیو ەهەکبىوهیصاەل ،ییەجیەاۆڤو مغ  ۆڤمغ  ێیهى  ەیو ەکبىوهیصاەل ؿالمیئ یھاجن   

 ۆب ییخێبضەغ ەب یحەیەو ەو قاصبىوه ۆی ز کىەو  یبضەغ یعؾخنەپ ەل ،ەئاػاص ۆڤیمغ 

 وەو ەکبىوهیصاەل مەئ عەبەل .یھاڕە ی جضاع ەاڵؾەو ص نەو زاو کغصگاع  یزىا

 یاواویپ یحەاڵؾە(و )صؿاڵێک) ؿالمضایئ ەل ذیيیهاب ەک ییەجیەاۆڤمغ  ەیەیو ەئاػاصبىوه

 ەک !چکاثەک ۆی ز ۆب یکەڵز یعصوەگ ەزىاو  ینیص ی هاو ەب ەذ،کێبىوبصعوؾد (ؿاڵێک

 ەل !یەزىا( ڕیکى  ی ع ەىێهى ) ەیگىا ەک ەیەیؾازخ ەجەكیؾ وەب ،کاثەؾخەغصێژ  لنەگ

(مان ییزىا ی)ماف ڵێو بەو یەکاەخێ(بػ ۆ رح)پخىکمڕاهیی  یکێجەاڵؾەص ەک ینیباه ؿالمضایئ

 ەچىهک ،ەضعاو ێپ انیکغصهیع ەوخىکم و صاو  قتنڕ صاعێؿاو اؾای یماف یەىاگ !ێحەصعاو 

 یاواویو پؿاڵێک یەگىا ەک  ،غىػوباەللەزىا(ن  ه ڕی)کى یمزؼ و  ەوع ەگ یزىا یکیع ەق

 عەؾەل ًیزىا یحەاڵؾەص فەمێئ نڵێب لیکاهەع ۆ مپراجیئ ەو ەولقەزىا(ن و ل ی ع ەبێؾ)

 ەه هاهضامىؾىڵما ی ژوو ێم ەل ،ؿالمضایئەل .ەػکغصوو ۆ رحپ یش ەمێئ یخىکم ؿاڵێو ک ی و ەػ 

زىا(  ی ع ەبێ)ؾ یحەاڵؾەص ەه ،کێهضەبەڵو م وثەمؼگ یەصعا (ییزىا یقە)خ یحەاڵؾەص

 ەل ەجضاع ەاڵؾەص ەز ێھصوو  وەئ ؾذەصەبىو وجەک وعوپاەئ ..جضاعانەاڵؾەص یەصعا

 ێیملماله ەل اهضایقۆ زهاو ەو لەو ەوؾاهضەچ انیکەڵز ەک  ی.یاهڕ خىکم ەیع ەصەؾىىعب

 ەملەخ عؾخانەزاچپ ەیمەعصەؾ وەجا ئ كذەڕۆیئاوا ص عەھ ەمە، ئصژواعصا بىون

و  ؿالمیئ ەو ەکیهؼ  ەل ەک مەاڵ ب ،ؿالمیئ یزاک عەؾەکغص انیکاهەعنى ییەع  رکاحصاگ

 صاۆ ز ەڵگەل انی(ینی)ص یؿتێى ەڵھ ضویص ییاهکاع ۆڕ گ یو ۆ ج ،ینیب انیهاهڵمامىؾى 

                                                           

بۆ ؾەیضها هىوح غلیە الؿالم و مىؾىڵماهە قىێىکەوجىوەکاوی هەیە  صەبیيیذ وەلئمان  2

 الؿالم غلیهم میبراھیهىح و ئ ضهاەیؾ یوجىواوەىکێقى  ەیو ەه وەمێئ یؿخاێئ ەیو ەه ىانێه یچع ەگەئ

 .ەىاهێه ڵیؾا ػاعانەھ
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صواجغ  ە(کیجلهە)ػ  (وكًڵ(و )کاعەزۆ ل ماعن ) یکاوەقۆڕ ق ەیع ەکەچ ەبىو  ەک ،ەو ەبغص

 ی ع ەگیکاع  غێژ  ەوجبىوهەک هضەچ اعبىو یص ەک ،هاؾغا (ییؿاػ ؿاڵخیئ ی)بؼاف ی هاو ەب

 ،بىونۆڕیگ ێپ یؿتێى ەڵھ ضویص عۆ ػ  یییؿالمیئ یش ۆ روھحب ییقىڕۆ ضیو صەو ەؿالمیئ

 ەو ه کۆڤێمغ  ەه ەک ًیربىو ێق ەو ەؿالمیئ ە، لنهاەصاص انۆڕیگەو هػ ۆ رحپ ەب ەیواهەل

 ە. لزىا( ی ع ەبێ)ؾ زىا(و ی ع ەىێ)هى  زىا(و ڕیکى ) ذێبىجغ  ێیپ ەیەھ کێجەاڵؾەص

 ە.. لینیب انی(زلىومە)م )زالو(و ىانێه یهضەى ەیپ یحەهینەخ هاهضامىؾىڵماو  ؿالمیئ

 مە..  ئذێبىبەھ یزىا یحەكیؾ کێ(زلىومە)م ەمەؾخەئ ەک ًیربىو ێق ەو ەمؿال یئ

و قاهضەى ەڵھ یکیلۆ کاجکە کیاوی  ەیع ەگیکاع  ەقۆڕ ق وەئ ینێو ەھ ەبىو  ێیەهى  ەقۆ روھحب

 صاەهخەز حب هاوەل یکاوە(ەهىهەیئ) عەکەیپ ەڕی ق لیكتر ێپ ەک ،ەو یەکایەىاێھ یحؿخاهتۆ پغ 

 ..   صعوؾخکغص ڵقخاؾاەھ ەیماو ۆ ب

 ییە:ئازاد ی واز ەبانگ دیوحەث 

 ەک ،ەصاو  ۆی ز یھاەع  ییؿخیو ەهەگەڵب یقەو خ ییصەبەئ ی اع ڕیب ەک ەوع ەگ یزىا   

، ەاهیزىا ە، چىهکعؾتنەپیب ذێبەو صەع ەؾەل انییخێبضەغ یعکەئ کانە(زلىومە)م

 ەک ییەه ەو ەئ عەبە، لەاهیاهڕ و خىکمجضاع ەاڵؾەص ەچىهک ،بً یکاوەعماهەق یچەملک ێبەص

 هەمىو  ە،چىهکذیبەھ وانەئ ییەیعؾخەزىاپ وەب یؿتیى ێپ ؾذەصاڵ با یزىا

 یزىا یکڵمى  ەل چیھ بەن،ب ۆب ەیکاث و ؾاجضا ؾىحض کیە ەل یکاوەاجمەزلىون

 ،ببنیازی ەوع ەگ یزىا ەل انیهەمىو  عەھ عەگەئ ەو ەقەواهەچێپ ەب ن،ەهاکاصیػ  ەوع ەگ

   2.ەوع ەگ یزىا ۆب انیو ػ ؾىوص یەیما ەو هابىەو ەهەىاکمەک ەوع ەگ یزىا یکڵمى  ەل چیھ

                                                           

قەعمىوصە )نىصس ی(یەکەی لەؾەع ئەم یە، (لەکۆجایی ئەم باؾەصا٦بڕواهە پاقکۆی ژماعە )  2

 ڕواهگەیە صەصوێذ. 
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 ەو ل کاثنبىوڵ ەوع ەگ یزىا ییخێبضەجا غ ەکغصوو  ۆڤمغ  ەب یعماوەق ەوع ەگ ی_زىا

 ەوع ەگ یزىا کاث..بتر ئاػاصیکەڵو ز ۆی بکاث جا ز،ەیؾەمىماع  ضایقخاع ەع و ضیص

بکاث و  ی ػگاع ڕ زىا  ی غ ەیؾ ییخێبضەغ ەجا ل ذێعبگغ ەو  ەضیوخەج مەئ ۆڤمغ  ذێزىاػ ەص

 :فەو ە. ئزىا. یضبەغ ەخێبب ەئاػاصاه

 ەیىاؾێو پى ێپك ینیواهێڕو ج وثەچ ەیواهگع و  ێڵل یضیص ەیو ەکغصهعوون ەب_ 2

 .ذێبەص یكیع ەمىهد یش ۆ و ھ ؾذەو ھەڵەھ

 یص یوجەبؼاوث و ؾغ  یکاوەجڵەو خا رۆ باعوو ص ەو ەبىو ووهع  ینیواهحڕو جضیص ەک _٦

 مەئ ی غ ەیؾ عەؾەهابً ل هگەپاعؾ ییو ماصص ییکغ یق یدۆ باعوص ..بًەضهگەپاعؾ

 ..ؽەو ب بًەص ەوع ەگ یزىا ۆب ەک ییەخێبضەو غضیخو ەج

 ییخێجاک ەب ەبىوهەڕ باو  ەک نەکەضێپؾخەص مەکیە ی هگاو ەھ ەب یهەمىو  ەماهەئ_ ٦

 مە.. ئەوع ەگ یزىا ییخێخاکم ییػهەو م ییخێعؾتراو ەپ ییخێو پاکزىای گەوعە یتێکغصگاع 

جا صواجغ  ذ،ێؾپەو ھؼعصا بچ فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەل ەجاو ەع ەؾ ەل ذێبەص ەجەهینەخ

ضا میەو ن ذیع ەو ه باص ە.. لەو ەخێو ەکەعصەصا صەعهامەو بباػ ێع و  ؿذێى ەڵھ ەل

 .. صعەوقێخەوەەص

و  ڵص ەل_ ەو هییەکاەهیەو ل  هضەھڕە هەمىو  ەب_ ەجەهینەخ مەئ ذێو ەیەص ەوع ەگ یزىا   

 فەو ەب ،ذێؾپەضا بچقەکەگەڵمۆ ک ۆی کجاکى  یاویژ  ەجا ل ،ذێؾپەضا بچعوهەص

 یهاو کاعواو ەخێو ەکەص ەو ئاػاصاه ذیبەصنىجاع  کانەهضەب ییخێبضەغ ەل یحیەاۆڤمغ 

 ەل ،ضااهیدیع ەصاب و ه ەل اهضایؿدێى ەڵو ھضیص ەل ە. کەو ەوع ەگ یزىا یکاوەبضەغ

 انیقۆ و ز نەکەصەؾەمىماع  ەوع ەگ یزىا ۆب ییەخێبضەغ وەضا ئاهیجەاڵؾەص وەگەڵمۆ ک

 عصوونەگ ی کغصگاع  ی و ەئ ەک ،ەو ەهەکەضووهع  ەکەواػ ەباهگ ەو ەکغصەو ب نەکەضجەهاغەن

صەبێ صعوقمەکالوی  ەک ەكیو ەئ عەھ ،ەهەو زاو عصگاع ەعو ەپ وەئ عەھ ،ۆڤەو مغ  انیو ژ 
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و ەیەھ ییع ەعو ەو ؾاڵ با یحەاڵؾەصپەعؾخنی بۆ ئەهجامبضعێذ، صیؿان هەع ئەویكە کە 

قەعیػەجەکەی و  ەعهامەببە  میؾلەجصەبێ جاکىکۆی کۆمەڵگەو صەوڵەحی مىؾىڵماهان 

 ؽ.. ئائەمە ئەو جەخیضەیە کە لە هەمىو مغۆڤ صاواکغاوە. ئەو ببن و بە

 وەئ هھاەو ج نەکەصەؾەپاک مىماع جاکى  یزىا ییخێبضەغ ەینىجاعبىاه ۆڤەمغ  مەئ ئاوا   

 ،ن ڕ عهابەزىا ص ی غ ەیؾ یچیھ ۆب ییچەکو مل عؾتنەپەصزىا ،ػاهًەص انیضاع جەاڵؾەص ەب

 یزىا عهاگغن،ەو  کێع یۆ ج و ضیو ص ؽەک چیھ یاؾایو  جنەڕێپعاصە وەئ ەیکەجەػیع ەق

 .. ذێو ەص یئاوا فەوع ەگ

 عەھ کانۆڤەمغ  ەک ەو ەکاجعوون  ەو ەئ ەىیو صضیص مەب ذێو ەیەص ەوع ەگ یزىا   

 ۆب انەیؾىحض ،ەعگغجىو ەو  انەیکەضیو ص ًیص ەیواهەو ئ ون ەئ یبضەغ انیهەمىو 

 یکەڵز ەیکاج وەل ،ەعػ ەب یاؾىوحَ یکێجضاع ەاڵؾەص هەمىو  عەعامبەب انیع ەو ؾیەزىا

زىا  ی غ ەیؾ ۆ. بماون ەزىا ه ی غ ەیؾ یبضەئاػاصن و غ ەماهەئ ،ەجیەهًیعەواها ەییلۆیک

 انیواهەو هاوچ هًەیەاهاگع زىا  ی غ ەیؾ ۆب ەبضاهەغ یص یو ؾىپاؽ و ؾخاەو ەىێمەهاچ

 ..جنێو ەصاهاه انیعؾتراو ەو پ نەو زاو اع کغصگ یزىا ی غ ەیؾ ۆب

 ،ەو ەبىەضکیهؼ  ؾذەصاڵ با یزىا ەل فەو ەب ،کاثەصاواص ێل انەیو ەئ فەوع ەگ یزىا   

 انەیییجیەبضاەغ وەب ەماهەئ ..ەیەاهعاؾخع ەؾ ییخێىضاع یچاک و ص ینىاەج ەمەئ ەچىهک

 ەیو ەکغص ..ی و ەػ  عەؾ ەیو ەصاهکغصهەئاو  یەیما ەبىون ببى ەو ەئ ی او یق ەوع ەگ یزىا ۆب

 ..ًێو ەص یئاوا فەوع ەگ ی، زىاەو ەببىکیهؼ  ەوع ەگ یزىاەل اجغیجا ػ  ،نەکەچاک ص

 ییجیەزىا یحەهینەخ ەب ەىاهێھەڕ و باو  كتنەیگێو ج نحػاه مەبەک ذێػاهەص ەوع ەگ یزىا

و  ییغ ێو بى  ثەر حو ؾضیوخەج یھلەئ ەبىەص ەماهەئ ،ەوع ەگ یزىا ییخێخاکم یحەهینەو خ

 ەیکەىیص ۆو ب نەکەضعزاهەج ەوع ەگ یزىا یحەاڵؾەص ەکغصن لیعگغ ەب ۆب انیجەحىعئ

( و ییزىا ی ع ەبێؾ) یػافەگلقى  انیؾەو ک بًەصەكخڵپا ییەجیەبضاەغ مەئاوا ب.. ًڕێبەضێل
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و  رۆ و باعوص بًەضچاک ەگەڵمۆ ک ۆی کجاکى  ئاواف.. ىاصاثێ( لػ ۆ رحپ یحەاڵؾە)ص

 ..ییخێانڕ  یئاؾت ەخێچەص ەوجىواهەكکێپ انیاهیو ژ  هگەپاعؾ انیمەیین

و ضیوخەج ەیجاهەهینەخ مەئ یکغصوەؾەو مىماع  کغصنەڕ کغصن و باو نبىوڵ

 عوون ەو ص ڵص یبىووؾدەى ەیپ ،ییخێىضاع یص ەیاهاؾخع ع ەپاک و ؾ یزىاکغصوەلوو ڕ 

و ەگەڵمۆ ک یمەیینپابەهضبىووی و ی گەوعەزىا یعماوەقپێی ەب کغصنقخاع ەع  وەنىاو ەجەب

 ییجیەاۆڤمغ  ۆب رێز ەیىیهجەگ ەبىەص هەمىو  ،ەزىاو  یحەػیع ەقەب ثڵەو ەص یؾیؿخم

و  ییجیەەاڵ مۆ ک یو صاص ییهگەو پاعؾ ییکؿاهیەو  یو ماف و ئاػاصؼ ڕێ یؾپاهضوەچ ۆب

و  ییقۆ و زرێز یەیما ەبىەص ە، کاصایصه یاویژ  ەل ییجیەاۆڤمغ  یهجڕە عەؾەبىەص ەزاقحئ

 یزىا یل  یدؿابێب یو پاصاقت ثەامین ەیر حزەػ  یەیو ما ییجیەاۆڤمغ  ییعاهەکام

 ەو ەاهیضاع جەاڵؾخەو ص نەو زاو کغصگاع  یزىا یباوەھغ یو مؼ ڕێو  لىجل ەل ەک ،ەوع ەگ

 ..ذێباع ەص اهضایع ەؾەب

 ەیىاؾێو پەوواهگڕ  ەل ،صاضیوخەج ەیجاهەهینەخ مەئ ییقىاڕۆ  عەبەل ذێبەص   

 و وون ع  ەى ێق وەبو ەوع ەگ یزىا ەب ىانێھەڕ باو  ەیلەؾەم ەىیواهڕ ب، ەو ەؿالمیئ

 ەاواهعاقک ؿالمیئ ەیر حگكخگ یەچۆهیەجیی وەب ،ەکغصوو یعخەنىعئان ق ەیعقغاواهەب

 ەیکەامەیپ هەمىو  ەیىیمەو ػ عێؿا ەک ەیەجەكیؾ وەىاؾێپ مەب ضیوخەج .ەکغصوو یاهیەب

 ھمیغل ەبىو  زىا یعاوەمبەؿێپ هەمىو  ی واػ ەباهگ ەک ەیەضیوخەج وەئ ەو ەئ .ەؿالمیئ

 ییو ؾاق ییپاک ەیعچاو ەو ؾەیەوع ەگ یزىا ەیکەو پاک عاؾذ ەضیوخەج ەو ەئ الؿالم.

 یکاوەو ەه یس ەو ەھواو ەو ھ ىدغافیو ئ ییػاهەه ییع ەگیکاع  ەصواجغ ب ەک ،ییەکسىاهاؾیە

 وەئ ەو ە.. ئەو ەخێعرحعبگەئاوا و  ەضیوخەج وەئ ذێبەص بىو.ێڵو لػ ڵۆ و ئاى ێپك ،وانەئ یاصو 

 ەیو ەىکغصهیصاب وەو ەو هاؾاهضه ۆڤمغ  ەیو ەىوهبکیصاەل یەیما ەبىو  ەک ییەیەزىاهاؾ

 ییخێبضەغ ەو لەو ەبىەصنىجاع  ەضیوخەج وە.. بییو صاصو چاکؿاػ  یو ئاػاصؼ ڕێماف و 
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 ەل ،پاکجاکى  یزىا ییجیەبضاەغ ی عێباػ  عەؾ ەو ەىێصو  بًەئاػاصص ی گەوعەازى  ی غ ەیؾ

 ،ەیکەجەػیع ەو ق ًیص یؾپاهضوەو چەوع ەگ یزىا ییخێخاکم ەو ل عؾتنەپ ەو ل نحهاؾ

 ..صاۆ کى جاک یاویژ  یکاوەىاع ب هەمىو  ەل

 یلیلەػ  گغن،ەصؼ ێع ەپەزىصا صووع  ییخێبضەغەل ۆز ەعػاهەلىجب ەیؾاهەک وەئ   

و  ؽەبذ و ک انەیص ییخێبضەغ یلیلەػ  ؽ،ەک کیە یع ۆ ح کیە کەترن.. هییخێبضەغ

 ەبىەص ەالهیلەو ػ ەهاچاعاه ەواهەئ ..ًمەییو ن ؿخمیو ؾعێباػ و ەعهامەو ب ذیع ەصاب و ه

 ەک ،انۆیز کىەو  یؾاوەک یبضە، غھمەو و ەقؿاهەئ یبضەغ ،ؽەو ەھواو ەھ یبضەغ

 ًەڕێگەضێل ،ەو ەىێمەچەص انۆیب ؾتن،ەو عاصە ،بىو ەو ه ڵۆڵ و ککؼ  اهضایمەعصەبەل

 اؾاوی، نەکەص ی اع یص ۆب انیوقدڕەو عەقخاع  ن،ەبک اهضاۆیکجاکى  یاویژ  ەل ىمککەخەج

 انییجیەەاڵ مۆ و ک ییئابىوع  یدۆ باعوص ،نەصەص عصاەؾەب انیماجیغلەو ج ؿخمیو ؾ عێؿا

 ەیەو ەبً! ئا ئهضەپاب ەو یەكێو پ عگغن ەو  انێیل نەکەضاهیو هاچاع  نەصەص عصاەؾەب

 یزىا ۆب ییخێبضەغ ەل انۆیئاوا ز ەیؾاهەک مە، ئی گەوعەازى  ی غ ەیؾ ۆب ییخێبضەغ

 انەیص ی و قكاع  نحج غێژ  ەجەوجىوهەک ەجاهەاڵؾەضێو ب لیلەهاچاعو ػ  ەاپؿکاهضوو ڕ  ەوع ەگ

 ێل یکێقد انەیکیەع ەھ ەک ،تریمایيخیو ئعێباػ و ھؼع و  فۆ و ھ ذیع ەو صاب و ه ؽەک

 ەل ەهک! چى ذێىۆڕێصەص ێپ یحەعامەو کؼ ڕێو ماف و  یئاػاص ەک ،کاثیب ذێزىاػ ەص

 کانەبەع ەغ ەل یەثیلیحاھ یبت ەک کىەعو ەا!! ھزى  ەببن ب ێل ەیواهەبىو ئعاػیی ەجاو ەع ەؾ

ی گەوعە، کە هەع صەبێ ازى  ی غ ەیؾ ۆب یەیجیەبضاەغ یباج ەمەزىا.. ئ ەکغابىو ب

ی زىا یبەػ ەؾ عەب ەوهەکەص عەضا ھكییواص ی ژ ڕۆ  ەو لەاهیاهیژ  یع ۆ هاؾ ەو ە.. ئبضعێذ

 وَ : )زىا لماهضاثگەوعە. 
َ

ِلًُما َول
َ
اًبا ؤ

َ
ُبُهْم َغظ

ّ
َػِظ ُُ َبُروا قَ

ْ
ُكىا َواْؾَخٌ

َ
ىٌ

َ
ًَ اْؾد ِظً

َّ
ا ال مَّ

َ
ؤ

ِهحًرا
َ
 ه

َ
ا َول ًُّ ـِه َوِل

َّ
ً ُصوِن الل ُهم ِمّ

َ
ِجُضوَن ل ؛ ئەمما ئەو کەؾاهەی کە زۆیان 2٤٦اليؿاء/(ًَ

ەواػی بەگەوعەجغ صەػاوی لەوەی زىابپەعؾتن و لىوجبەعػاهە هەڵىێؿتی صژیان لە باهگ

زىایی گغث، ئەواهە خەجمەن زىای گەوعە ؾؼای ػۆع بەژان و ؾەزخیان صەصاث، حا 
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صەبیجن کە لە عۆژی صواییضا کەؾیان هابێذ زەمسۆعیان بێذ یان پكدیىان و 

 ؾەعزەعیان بێذ.

 یعگغجنەو  یغنیە ەوع ەگ یزىا یامەیپ ەخىکمکغصن ب ەک ەضاو یاع ڕیب ەاهڕ نىعئان بىب   

.. ضایکڵزا هاوەل ڵەاڵو خ عامەخ یکاوەخکامەئ یاهضوەڕ اپەڕ ب، یؾپاهضوەو چ ؿالمیئ

 ەک ەیەوع ەگ یزىازىایەجیی  یاهضوەیاگڕ  ەمەئ ،یتێکغصهەاصیپ ەک ە(ًی)ص یعگغجنەو  ەمەئ

و  ییخێهەو زاو  ییخێو کغصگاع  ییخێعصگاع ەعو ەپ یکێجەكیؾ چیھ ەل یکێقەھاوب چیھ

الا  ە)ل ال یاهضوەیاگبىو ع . کەواەیەکەضیوخەج یاهضوەیاگڕ  ەمە. ئییەضا هییخێخاکم

 ەل عؾتنەو پ عوون ەو ص ڵصەب ەڕباو  :کىەو  ،ەکەصایەؿالمیئ یؾپاهضوەچ لە ە(کەللا

کغصن و ئاڕاؾخە ەل ثەػیع ەقپابەهضبىون بە ئەخکامی و ضاعؾدىەپ یکاوەصعووقم

 ضا..جەاڵؾەو صەگەڵمۆ ک یمعەحەؾخەص ی عەقخاع  یهگەپاعؾ یاگغجنڕ 

 چیھەو بەکغصگاع  ەجاک ەوع ەگ یزىا ەک ەیەو ەئەکە جەوخیض یؾپاهضوەو چ ملاهضنەؾ_ 

و  ملاهضنەؾ ..ییەه یش ەھاوبکغصهضا لهەز ەل کییەدێهۆ و چ ثەكیو ؾەى ێق

و ەى ێق چیھەو بەجضاع ەاڵؾەو صەهەزاو  ەجاک ەوع ەگ یزىا ەک ەیەو ەئ یؾپاهضوەچ

 ..ییەه یش ەھاوبضا ییخێو خاکم ییخێضاع جەاڵؾەو ص ییخێهەزاو  ەل کەچۆهیەجییو  ثەكیؾ

 ی غ ەیؾ ەب کییەکۆ و هاکەكێک چیھ ەیو ەکغصهییکال یەو  ییع ەصاو  یغنیە فەمەئ

و  نەو زاو کغصگاع  یزىا ەچىهک .ذێبکغ  ذێهاب ەوع ەگ یزىا ەیکەجەػیع ەق

 ذ،ێبکغ ێپ یکەڵزخىکمڕاهیی  ەک ەکغصوو یاع یص ەیجەػیع ەق وەئ ۆی ز جضاعەاڵؾەص

 عەگەئ .ذێبکغ ەاصیپ وەئ ەیکەجەػیع ەو ق ذێبکغ ڵنبىو  ەوع ەگ یزىا یعماوەق ذێبەص

و  ییچێعپەؾ ،ەو گىهاح و جاواه ىدغافیئ ەیکەصاهەىهجامەو ئ کغصنەه عەھ کغاەه

 ەیەھ ەیو ەئ یو مافیەو صاهاػاها ەوع ەگ یزىا هھاەو ج هھاەج ە.. چىهکەکىقغ بىون و ییازی

 ەكیو ەئ عەھ هھاەجو هھاەو ج ذێؾپەبچ ضاڵصەجا ل ،بکاثیاع یو صعوؾذ ص عاؾذ ەڕی باو 
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 صاەگەڵمۆ ک ەجا ل ،بکاثیاع یص هگەو پاعؾ عاؾذ یحەػیع ەق ەیەھ ەیو ەئ یماف ەک

 یعماوەق یگغجنەعهەکغصن و و لەو و ەضیوخەضا جاهیعصوکەھ ەل وەئ یعماوە.. قذێؾپەبچ

 نمىؾىڵما ۆیە.. بەیەو ەاهەڕ گەڵھزىاەو لکىقغ  کیە کىەو  اهضایعصووکەھ ەل ،وەئ

 ەب انییعؾخەىاپز یکاوەو صعوقمەؾپاهضوو ەچ ضاڵص ەل انەیکەضینەغ ەک کىەعو ەھ

ضا جڵەو ەو ص ەگەڵمۆ ک یعیوان ەل انیقەکەجەػیع ەو ق ؿخمیؾ ،ەملاهضو ەؾ ەؾەمىماع 

تر( یواهەئ ژووڕۆ و ژ ێ)هى  کانەصعوقمەب ییعؾخەزىا پکە  کىەعو ە.. ھەؾپاهضوو ەچ

 ن،ەکەضییعؾخەزىاپ عەھ یش ەکەجەػیع ەق یؾپاهضوەو چ اهضنەڕ اپع  ەب ن،ەکەص

. ییە(صا هییجەػیع ە)ق یعماوە( و قییجەباصی)غ یماوع ەق ىانێه ەل کیەاواػ یح چیھ ەچىهک

 وەى ێق چیھ ەب ەک ،جضاعن ەاڵؾەو ص نەو زاو کغصگاع  یزىا یعماوەق عەھ انیعصووکەھ

و  نەو زاو و کغصگاع ەپاک.. زىا جاکى ییەه ضایکێجەكیؾ چیھ ەل یش ەھاوب کیەچۆهیەجیی

 هەمىو  ینیص _ ەیکەجەػیع ەو ق ًیص یؾپاهضوەو چییەو ەو ػ  کانەئاؾماه یػاەقاع 

و  ەعهامەو ب ًیص چیو ھ ەعێباػ و ەعهامەو ب ًیص ەجاک غلیهم الؿالم_ ەبىو  یعاوەمبەؿێپ

 ىاکاث..نبىوڵتر یکێعێباػ 

 وەئ هھاەج .ەوحىوص نەزاو  وەئ هھاەج ە.کغصگاع  وەئ هھاەج ،یەزىا ەوع ەگ یزىا هھاەج

 یماف ەک ەیەوع ەگ یزىا هھاەج. ەیەھ ییخێخاکم یو مافەواو ەج ی جضاع ەاڵؾەص

 ذێبەو صەو ەخێىاکغ جەع  یعماوەق ەک ەكیو ەئ هھاەج .ەیەھ یضاهاوعامەخەضاهان و بڵەاڵخەب

 ەى ککەعو ەھ .ًێؼ ێع ەابپصەبێ ع  نەجمەو خصەؾخىوع و عێؿاو اؾای ەببى یکاوەعماهەق

 ەیەھ ەیو ەئ یماف وەئ هھاەو جەنەو خ عاؾذ ی عؾتراو ەپ ەک ەیەوع ەگ یزىا هھاەج

 ۆب ضایکێجەكیؾ چیھ ەل یش ەو ھاوب ذێع بضهجامەئ ۆب یکێعؾخيەپ ەع ۆ ح هەمىو 

ئاوا ئاوا زىا بىاؾً و  ەک ،ەعگغجىو ەو  یکاوەبضەغ ەل یحەػەیب ەوع ەگ ی.. زىاذێهغ ەصاه

 .بنیەڵیاێڕ گى  ەچاهەو ملک نەکنبىوڵ ەیکەجەػیع ەو ق ییخێخاکم ئاوا  و عؾتنەپیب

 ەیى ێبً و پوەقاەب انەیماهەیو پ ثەػەیب مەئ عەعامبەب ەکغصوون کێل یصاواش 
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 ەجەزؿخىه یش ەقەڕەو ھ ییقضاع ۆ ، ھەاهییخێبضەغ ییؾخەبێگغ  ە،چىهکهضبًەپاب

 ەاهیو زؿدکغصاهیھمالیئ انیبىون، ییازی ێیو ل بىونەههضەپاب ەیى ێپ عەگەئ ەک ،لێپ

 ایصه ەیزخەؾؼا ؾ وەئ لیاهمەئ، کغص انیوا کانیەلیؿغائیئى هەب ەک کىەو  ،ەو ەهاع ەک

 :ذێجر ێؾپەچەص عصاەؾەب انیجەامین

ا _ ) ُػُهىِص ًَ
ْ
ىا ِبال

ُ
ْوق

َ
ًَ آَمُىىا ؤ ِظً

َّ
َها ال يُّ

َ
 وەئ ەىاو ێھهجاەڕ باو  ەیؾاهەک وەئ ەیئ؛ 2/ەاملائض(ؤ

 .ؾخىوجاهًەب ەک ییصەيىێبھ جانەؾخاهەبێگغ 

 ):ھاەعو ەھ_ 
ْ
ْهَغ ال

َّ
 الك

َ
ـِه َول

َّ
َػاِئَغ الل

َ
ىا ق

ُّ
ِدل

ُ
 ج

َ
ًَ آَمُىىا ل ِظً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ  خەعام  ًَ

َ
َهْضَي َول

ْ
 ال

َ
 َول

 
ْ
َذ ال ِْ َب

ْ
حَن ال  آِمّ

َ
ِئَض َول

َ
ال

َ
ه
ْ
ِهْم َوِعْيَىاًهاخەعام  ال ِبّ ً عَّ  ِمّ

ً
ال ًْ َ

ىَن ق
ُ
ْبَخؿ  وەئ ەیئ ٦/ەاملائض(ًَ

کغصوون، یعامەخ ەوع ەگ یزىا ەک نەکەمڵەاڵخ ەقخاه وەئ ەىاو ێھجاهەڕ باو  ەیؾاهەک

بگغن و  لیب(ەحەم و ع ەڕەخى م وەججیلخو ػ و ەػضیلهو ػ ) کانەعامەخ ەماهگ ی ؼ ڕێ

 _ەیەوع ەگ یزىا ڵیما ەک، ەیەغبەک یصاهاو ػن ەم ۆب ەک_ ەککەم ەکغصهخان لیىعباهن

 ۆب یچیکغص ھیاع یص ینىعباو ۆب کخانییەعچەو ھ ییع ەؾەبن لوامەعصەو ب جنێھەمێلواػ 

جغؽ  یەیما ەبىقەم. ینىعباو ەهەکیب ەوع ەگ یزىالەبەعزاجغی و  گغن ەمەڵھێل جانۆ ز

و  ڵ ػ ەق یضێئىم ەزىاو ب ی زاجغ ع ەبەل ەک ،زىا ڵیام یجکاعاوەاع یو ػ  انیخاح یناهضوۆ و ج

 ..ەو غىمغ  جەخ ەىێزىا ص یبىعصوێو ل ثەخمعە

ُخْم َؾِمْػَىا ): ھاەعو ەھ_
ْ
ل
ُ
 ن

ْ
م ِبِه ِبط

ُ
ٌ
َ
ه
َ
ِظي َواز

َّ
ُه ال

َ
ان

َ
ْم َوِمُش

ُ
ٌ ُْ ـِه َغلَ

َّ
 الل

َ
ُغوا ِوْػَمت

ُ
ي
ْ
َواط

ْػَىا
َ
َ
َ
ـهَ  َوؤ

َّ
ُهىا الل ـَه َغِلُم  بِ  َواجَّ

َّ
ُضوعِ ِبنَّ الل اِث الهُّ

َ
 یزىا یکاوەجەػمیه یاصی؛  ٤/ەاملائض( ظ

 یؾتەبێگغ  یەکغص ەک ،ذێباصەیل ەكیمەھ خانەیکەماهەیو پ ثەػەیو بەوع ەگ

و ؾخىوع ەص ەکغصه ۆب ەیکەجەػیع ەو قعێباػ  ەکغصه ۆب ەیىیص مەئ ە)ک خانیهضەى ەیپ

َم  ۆی ز ی ع ەبەؿێپ
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
و  مانەیکغصن و پ یؾخەئاڕا یحەو ەن و بهاعص ۆب َنل

و  نەبکێیحەبێو ح هضبًەپاب ەیى ێو پ عگغن ەو  ەیکەىیص ەک عگغجًەو  ێل ینەڵێب
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َم ی زىا ع ەمبەؿێپ
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
 ی واػ ەو باهگ ؼن ێبپاع  ەیکەعغەو ق ًیو ص َنل

 ەى ێئ ەک ذێباصجاهی .نەبکەیاصیپ جاهضاۆ زهاو ەو ل یکەڵزەب بگەێجن ەیکییەزىاهاؾ

َم  ەو ەیەکەع ەمبەؿێپ یێڕ  ەل ەوع ەگ یزىاەب جخانەػەیب
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
وجخان  ،صا َنل

 ەکییەىضاع یص ەاهعاؾخع ەبترؾً و ؾزىاەؾا ل ەیص .نحچەکمل و یەڵاێڕ چاو گى ع ەؾەب

 ەوع ەگ یزىا ەک بكؼاهًیی. هضبىوهەپاب ەى ێو پ ییىضاع یو ص ًیص عەؾەو ؾىوعبً ل نەبک

 .. 2ەكیعووهەو ص ڵص ەیو زخىوع  ؾذەو ه ؾذەھ یػاەقاع 

 .ەكیخێهەزاو  یجاک ،ضاییخێکغصگاع  ەل ەوع ەگ یزىا ییخێجاکلەم عواهگەوەبىو وجمان: )

عػم و  یهھاەججاکى  لیو ەئ عەھ .ەکێقد هەمىو  یوەزاو هەعزۆی  ،ەو جاککغصگاع  ەیو ەئ

 ەو لەبىوه یوەزاو  ەو جاکەکغصگاع  ەجاک ەک_ ەیەوع ەگ یزىا ەو ەئ .ەىیزكەب عۆػیی

 کێقد چیھ ەو ه ؽەک ەه _صاثەص یکاوەجامەزلىون هەمىو ع ەھ ی ى ێبژ  ۆی ز یکڵمى 

 ە. حا کذێب یش ەھاوب ضاییضاهعۆػییو  ییخێهەو زاو  ییخێکغصگاع  یکێجەكیؾ چیھ ەل ەیەھ

 یش ەو ەئ ضیئکەج ە، بؾپانەچ وەو ەعووهبىوه ەؿخاهیو ەهەگەڵب ەجەهینەخ مەئ

و  کێحۆ کل چیھەو بەهیەقازىایەجیی  ەک ەقەوع ەگ یزىا هھاەج ەک ذێصاصصواەب

. ذێب یش ەھاوب ەیەھ کێقد چیھ ەه و ؽەکەه ضاەیکیەجیەزىا یکێجەكیؾ چیھەل

 ەک ،ەکغصهئاڕاؾخەو  ثەاڵ ؾەو ص ضانیعۆػیی ەک ییخێعصگاع ەعو ەپ یحەكیؾ وابىو ەک

و باػ ێو ع ەعهامەب یعگغجنەو  ە، کێیپ ەمبىوهیؾلەکغصن و جۆ ب یڵییەغاێو گى  ییچەملک

 ێبەص عەھ ،ۆی ب ەواو ەج ییخێبضەغ ینیعبغ ەص و و واەج یبىوومیؾلەج ە، کیحەیەکەجەػیع ەق

 (...ؽەو ب ذێب عەضعۆػییو  نەکغصگاع و زاو  یزىا ۆب

 ەو یەیەکاع ەو ووعص ثەههیص هەمىو  وەب ەیعقغاواهەب ەعصووهەگ مەئ یەیزىا وەئ   

 وە. ئذێىێمەصڕ و  ێیل یو واق ذێيیبەضێل یکێقەب کۆڤێمغ  هەمىو  ەک ،ەکغصوو لهەز

                                                           

 .٦٤٤ُ  /بەعگیچاپی یەکحر /شجەقؿحری ابً ک  2
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و  عصون ەگ هەمىو  مەئ ەیضاع یئ ەک یەو صاهاو ػاهاجىاهاەو بجضاع ەاڵؾەص ەهضەو ەئ یەیزىا

 ەو ل کاثەص یئاوەبئاه ێڕییو کاعگ صاثەص عاؾذو  کڕێو  مەخکەم ئاوا ەوحىوصو  انیژ 

و  نەو زاو کغصگاع  ەک یەزىا مەئا ئ ذ،ێئاگاهابێب وحىوص یکێوجەبؼاوث و ؾغ  چیھ

َو : )ییەجیەازى  یاویقا ،ەعؾدىەپ یاویقا ،یەھاەع  ی جضاع ەاڵؾەص
َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
ـُه ال

َّ
ُم الل

ُ
ٌ ِبنَّ َعبَّ

َػْغِف 
ْ
ى ال

َ
مَّ اْؾَخَىي  َغل

ُ
اٍم ز ًَّ

َ
ِت ؤ ْعَى ِفي ِؾخَّ

َ ْ
َماَواِث َوألا ؛ زىای ٩٦الاغغاف/(الؿَّ

پەعوەعصگاعجان ئەوەیە کە ئاؾماهەکان و ػەوی لە قەف عۆژصا زەلهکغص، پاقان بۆ 

 ؾەع غەعش ی زۆی بەعػبۆوە.

و کغصگاع  ەچىهک .ؽەو بەبىو  ۆی ز یؾتەصە(بمغە)ئ (ولوە)ز ەک یەیزىا وەئ

 ۆب یوحەو بؼاوث و ؾغ ەقەو گکاع  یؿخمیو ؾع ەىێو مغ ع ەىێو ژ  نەو زاو عصگاع ەعو ەپ

 ەیضاع یو ئکغصن ئاڕاؾخە ۆب یص یکێجەػیع ەق ەک .ەصاهاو  یکاوەاجمەزلىون مىو ەهع ەھ

و ەخاکم یەزىا وەئ عەھ .ەصاهاو  اهضایژ  ەل ئیضاعەی صەوڵەثو ەگەڵمۆ ک ۆی کجاکى  یاویژ 

 ی صەؾخىوع خىکم و  یؿخمیؾەب کاث،ەصەعصەعو ەپ ەیکەىیص ە.. بەعصگاع ەعو ەپ

و ە(لوە)ز نەزاو  ۆی ز ەچىهک کاث،ەضییع ەو صاو  ییغەواعماهەق یش ەکەجەػیع ەق

 هەبێذ و تریکێکغصگاع  ییەه نحىمکم ەک کىەو  ذ،ێ(بمغە)ئ نەزاو  یش ۆ ز ذێبەعصەھ

 یش ەھاوب ەک ذێبەتر ھیکێ)ئامغ( ذێهابو  ذێو هاقەییه لیىیىمکم ذ،ێب یش ەھاوب

ْمُغ : )ذێبب یکغصوییع ەو صاو  صاهانعێؿاخىکم و 
َ ْ
ُو َوألا

ْ
ل
َ
خ

ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
ل
َ
حَن  ؤ ِ

َ
َػامل

ْ
ـُه َعبُّ ال

َّ
َباَعَى الل

َ
( ج

؛ ئەعێ، هەع هەمىو زەلهکغصن و قەعماهضەعکغصهەکان مافی زىای  ٩٦اف /الاغغ 

 گەوعەن.

و  فۆ و ھھؼع  یؾتەعصەب ەخێبسغ  اعاثیسخیئ ەعپكکاهەو ؾەؾخاهەعبەؾ عەگەئ   

و  ىانێكێل عەؾەصووع ل ،ؽەو ەھواو ەو ھػ ەو خ ییماغکاع ەج ەصووع ل، ۆڤمغ  یؾغوقت

 مەئ عەھ ضیئکەجەب ،ییو هاچاع ع ۆ و ػ زێھەصووع ل ،ییکاع ەواقەو چ ىصانیقغ 
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 هھاەو ج ذێبەضیعاػ ی گەوعە زىا ییخێخاکم ەو ب ذێؾپەچەص ل یەییزىاهاؾ

 .کاثەضقۆ گ ەىیص مەئ یئاڕاؾخە ەب ۆی و ز ذێىێؾپەچەص وەئ ەیکەجەػیع ەق

 یو زىاەو ى یىاؾێپ زىای عەوبەمەل ڵؾا صەچىاعؾػاعو ەھ لێپ ەک کىەعو ەھ

 ەو ییەایىڵصەب ،یەاهبىو ؾدەعبەو ؾئاػاص کانۆڤەمغ  یش ۆ و ھھؼع  عەگەئ .ەو ى عؾخەپێپ

 لێپ ەیکەحاھیلییەج عەؾ ەو ەاهڕ ەگەصەه ئاوا کێکاهەڵز ەصەؾ ەچىاعص یصوا

زىاهاؽ و  ەچىهک ھاث،ەصەهعصاەؾەب انیمەعصەؾ ەیحاھیلییەج مەو ئەصەؾەصچىاع 

 ؽەک تیو بعصەو بصاع  تیب ێ هى ەلع ە.. ئاوا ؾەو ەرکحق ەوجىەکەصەو ه بىونەص عؾذەزىاپ

 انیھغ ەن یحەاڵؾەص تیو ب مایيخیو ئ ؾذەھ تیو بکغ یو قضیص تیو ب زـەو ق

 یکاوەبخ ەک بىونەصایىڵص ەو ە.. لەو ەهەنىعبان بک ەب اهیانۆیزىاو زەب ەو ەکغصەصەه

 : ًڵۆڵو کو کؼ  ثەاڵ ؾەضێصاجاقغاون و ب كىو ێپ یحاھیلییەح یکاوەبخ کىەو  لیمەعصەؾ

ىُهُغوَن _ ) ًَ هُكَؿُهْم 
َ
 ؤ

َ
ْهًغا َول

َ
ُهْم ه

َ
ُُػىَن ل ُِ ْؿَخ

ٌَ  
َ

؛ هە صەجىاهً 2٥٦الاغغاف/( َول

  .. پەعؾدیاعەکاهیان ؾەعزەن و هە زۆقیان ؾەعصەکەون!

و _ )
ُ
ظ
َ
س  َواجَّ

َ
ا َول هُكِؿِهْم َيغًّ

َ
ىَن ِِل

ُ
ْمِلٍ ًَ  

َ
ُهىَن َول

َ
ل
ْ
س ًُ ًئا َوُهْم  ِْ

َ
ُهىَن ق

ُ
ل
ْ
س ًَ  

َّ
 ل

ً
ا ِمً ُصوِهِه آِلَهت

ىًعا
ُ
ك

ُ
 و

َ
 َول

ً
اة َُ  َخ

َ
ىَن َمْىًجا َول

ُ
ْمِلٍ ًَ  

َ
ْكًػا َول

َ
؛ مىقغیکەکان لە حیاحی زىای  ٦الكغنان/( ه

ان زەلهىەکغصووەو زۆقیان کغصگاع زىایتریان بۆ زۆیان صاها، کە هیچ قدێکی

زەلهکغاون، کە جەهاهەث ػیان و ؾىوصیان بۆزۆقیان هییە، هە مغصهیان لەصەؾخضایەو 

 هە ػیىضووکغصهەوە..
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موکيو ابیس ی(١)ۆیپاصک  

 .. ەزحرێھ وب ێوەئ  َل کێض  ێ ن  !وني ضک ێ ن  ىوی خاوەن

هُ )
َ
اْؾَخِمُػىا ل

َ
ل  ق

َ
اُؽ ُيِغَب َمش َها الىَّ يُّ

َ
ا ؤ ِظً ًَ

َّ
َباًبا ِبنَّ ال

ُ
ُهىا ط

ُ
ل
ْ
س ًَ  ً

َ
ـِه ل

َّ
ْضُغىَن ِمً ُصوِن الل

َ
ًَ ج

هُ 
َ
ِى اْحَخَمُػىا ل

َ
وُه ِمْىهُ  َول

ُ
ىِهظ

َ
ْؿد ٌَ  

َّ
ًئا ل ِْ

َ
َباُب ق

ُّ
ْبُهُم الظ

ُ
ْؿل ٌَ ىُب.  َوِإن 

ُ
ل
ْ
ُ
َ ْ
اِلُب َوامل

َّ
 الُ

َ
َيُػل

ْضِعهِ 
َ
ـَه َخوَّ ن

َّ
َضُعوا الل

َ
ِىيٌّ َغِؼٍؼ   َما ن

َ
ه
َ
ـَه ل

َّ
 .(٤٦-٤٦الدج/( ِبنَّ الل

 ەکەجیەئا یگكت یماها

ببن،  یؿتیبێو گى  نەخەڵھ ۆب ێیباف گى  ەو ەجەجراو ێھ کەیەهمىوه ەىیکەڵز ۆھ   

 ەوع ەگ یزىا یاحیحەل ەک_ نەبەص ۆب انیو ھاها ێوەکەص انیھاواع  ەى ێئ ەیواهەئ

 ۆی ب انیقهەمىو  عەباھ ن،ەبکهەڵز کێكێهاجىاهً م یەایصهایصه جاەھ _صاجاهىاون 

 ێل انیکێقد ێکكێم عەگەئ ثەهاهەجبً.  لییکتر یە ی ع ەضیجەاعمیو و ھاوکاع ەو ەببىۆ ک

 وؾاهً،ەؾەو صلواػ  عەو صاواکغاو ھصاواکاع  ەچىهک ،ەو ەهىەبؿ ێیبکاث هاجىاهً لوجەػ 

 یتێاهیقا کىەو و  ییعاؾخەب بىو ەص ەک بىو ەه ل انەیوع ەگ یزىا ی ؼ ڕێ ەواهەئ یعاؾتەب

 ..ەجەاڵؾەص نەو زاو زێھەب ەوع ەگ یبگغن، زىا ی صع ەن

 ەکەجیەئا یکىعح یکەیەو ەىۆڵیکێل

 ۆ( بای)ذ،ێىێاهضو یب ۆوزەاؾخع  جا ،کاثەضكخێباهگھ یکەڵز هەمىو  ەکەجیەئا-2

و ەو ەئاگاصاعکغصه ۆب ە(کھای)آ ی)ھا(.. ضاییکىعص یػماو ەل (ۆ)ھکىەو  ەکغصهباهگ

 . ەو یەل ەجا لبکاث ب ەکەهگەص یل  ۆب ەكاهێاکڕ عهجەؾ

ُ  يمبن) (ُيِغَب ) -٦  ۆی ز ەوع ەگ یزىا عە.. ھەو ەجەجراو ێھ کیەهمىوهە ەواج ە(للمجھى

 ەو ەبساج انەیوع ەگ یزىا یتێػهەم ەیلیهؼ ەم ەیو ەئ ۆب مەاڵ ب ،ەو ەخیىێھەص ەکهمىوهە
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 ،ێیپ فەکەو ەىاهێھ همىوهە کىەڵهاکاث، ب ەکەكێم یکغصولهەز یس باهەع  کەه ،لێپ

و ەؾاصبچىک و  ەباؾ وەل _ەیەوع ەگ یزىا ەک_ ەکە)قاغل( عەبک ەک کاثەضوا باؾ

 ەوع ەگ یزىا ەچىهک ،ەو ەخێىێھەه صاە(رحو خه ەجرر )جاقێوک و بى ؾ یهمىوهە

و ەئاؾاهێپ ەیو ەاهىیو مغاهضن و ژ  اهضنیو ژ  ۆڤو مغ  کانەئاؾماه یکغصولهەز

ِه ): صەقەعمىێ  انەیعباع ەص ُْ ْهَىُن َغلَ
َ
ِػُُضُه َوُهَى ؤ ٌُ مَّ 

ُ
َو ز

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

ُ
ْبَضؤ ًَ ِظي 

َّ
ُل  َوُهَى ال

َ
ش
َ ْ
ُه امل

َ
َول

 
َ ْ
ْعِى ألا

َ ْ
َماَواِث َوألا ى  ِفي الؿَّ

َ
ُُم  ْغل ٌِ َخ

ْ
َػِؼٍُؼ ال

ْ
 ەک ەیەوع ەگ یزىا ەو ەئ؛  ٦٤الغوم/( َوُهَى ال

 ەو ل ەب کەیەو ەلهکغصهەپاقان ز (ەبغصوو ەاهڕ  یی)کغصاع  کاثەص کغصنلهەزبە ؾذەص

 مەاڵ ب ؟ییەچ کێكێم یکغصولهەز یضیئ ،ەئاؾان و ئاؾاهتر  ل ەیمەئ ەک اح.. ەئاؾاهتر 

  .ذێب ىانێه ەیؾخەع ەک ەو ەئبا  !ػاهضنەو ب ێکاوەع ەعبەب ۆب

هُ ) -٦
َ
اْؾَخِمُػىا ل

َ
 ەچىهک .(بگغن  ێل ێی: گى ەقاؾمػىا ل) کەبگغن، ه ۆب ێیباف گى  (ق

 ثەکهییەعاۆ گ ثۆ ز ەک مەاڵ ب ذ،ێب کیە یعاوۆ گلە  ذێو گى  ذڕۆیب صاڕ باػا ەب ذێقەص

ھؼع و  یحەبیجاەب ەواج ..ذێگغ ەضێل ێیگى  ،ەغصوو کعزاهەج یؿخنیب ۆکاجذ ب وەضاو ێل

 .. ێحەصاو  قذۆ ھ

جا  نەبکقل ۆب ێیباف گى  ەو ەجەجراو ێھ کیەهمىوهەوا  ەىیکەڵؾا ز ەی: صصەقەعمىێ 

 ..ێیل عهجضاهخانەؾ وەو ەرکغصهحب یەیما ەخێو بب ذێؾپەبچ قخانۆ ھ ھؼعو ەو ل ؿتنیبیب

ـِه ) -٦
َّ
ْضُغىَن ِمً ُصوِن الل

َ
ًَ ج ِظً

َّ
زىاصا صاجاهىاون و  ەیلیؼ هەم ەل ەیواهەئ هەمىو  (ِبنَّ ال

لصان و  انیو ػ  ىانێھؾىوصکە بۆ ( ە)الیحەكیؾ ەل ،ێحەزىاجان صاوه یحەكیؾ

 : کغاوە انیچىاع  عەھ ەضا باؽ لنىعئاه ەل کىە. و ەعزؿدىەً و ؾجپكخگغ 

ْكًػان) -ؤ 
َ
 ه

َ
ا َول ْم َيغًّ

ُ
ٌ
َ
َُ ل ْمِل ًَ  

َ
ـِه َما ل

َّ
ْػُبُضوَن ِمً ُصوِن الل

َ
ح
َ
چما  كەعمىو ب ؛ ٤٢/ەاملائض(ْل ؤ

 کێاهیػ  چیو ھ کێؾىوص چیھ یوەزاو  ەک عؾتنەپەص کێاهیزىا ەوع ەگ یزىا یاحیحەل

 ؟!جا پێخاوی بگەێجن نحه
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ا) -ب ُهْم ِغؼًّ
َ
ىا ل

ُ
ىه

ُ
ٍ َُ

ّ
 ِل
ً
ـِه آِلَهت

َّ
وا ِمً ُصوِن الل

ُ
ظ
َ
س  ەوع ەگ یزىا یاحیحەل ؛ ٤2/میمغ ( َواجَّ

و  زبىونێھەب یەیام ەبگغن و ببىاهیپكد ەیضێئىم وەصاها ب انیکێاهیزىا

 صەؾەاڵجضاعییان.

ىَهُغوَن )-ج ًُ ُهْم 
َّ
َػل

َّ
 ل

ً
ـِه آِلَهت

َّ
وا ِمً ُصوِن الل

ُ
ظ
َ
س  ەوع ەگ یزىا یاحیحەل ؛ ٤٦/ـی(َواجَّ

 .نەبکيیصاب ۆب انیوجيەعکەؾ ەیضێئىم وەصاها ب انیکێاهیزىا

 ىاویھ وەجا ئ ،ًیاهعؾدەپو صاها ەوع ەگ یزىا یاحیحەل انیبد ەک ەیؾاهەک وەئ   

و  ێکاوەع ەعبەب یكتێباهگھ انیکاهەو بخ انۆیز صاەر ێل .. ییصەيىێبھۆ ب انەیؾخاهەبەم

 ..ذێػ ەبەو ص ەلواػ  ێکەک نەكاهضیجا ه ،کغاون تریی کیەی (ەو ەرقکاهضهح)ب

 یبت ەل ،زىا ەکغاون ب و نەو کاقغان بىون و ھ کیمىقغ  یضێئىمێح ەیواهەئ   

 ی، زىاییو حىاه ییو ئاقخ هگەح یزىا انی ،ەر ێؾخەو ماهگ و ئع ۆ ز انی، عصەصاعوب

 ەک ،ێ و هى  ن ۆ ک یو ػاوؿتەقەلؿەق انی!! ییکاع ەو زغاپ ییغاهکاع ێو و  ؾاثەکاع 

 یىاویلصان و پكد انیػ  و ىانێصھو ؾى  یضێئىمێح ەب اهًیکغصو  ێ و هى  ن ۆ ک یکاویمىقغ 

 ذێص ەمێئ ڵینەئ ەب انەیخڵگا ،جنیاهبەیص مضاەعصەؾ یحەییلیحاھ ەل کىەو  ،عزؿتنەو ؾ

 !ەماو  اعیو هاصزىا ەب مانەڕ ( باو كخاێھ) ەک

و  انۆیز ،و ػاوؿذەڕ روباو حو بەقەلؿەق ەل ،عەکەیپ تیو بعصاع ەکەیپ ی: بتەبخاه مەئ   

 یاحیحە)ل ەو ەرقکاهضهح(و بێکڕ بێ)ک یكتێباهگھ انیکاهەوجىو ەىکێو قى اع یعؾدەپ

 !ەکێكێم صعوؾخکغصوی یباس  ە(کغاون کەو ەؾكکاهضهەص

ً ) عمىونەقەص ،ؿاجاهًیزىاوو  ەک مانیئ ەیع ەب   
َ
ـِه ل

َّ
ْضُغىَن ِمً ُصوِن الل

َ
ًَ ج ِظً

َّ
ِبنَّ ال

هُ 
َ
ِى اْحَخَمُػىا ل

َ
َباًبا َول

ُ
ُهىا ط

ُ
ل
ْ
س ًَ): 
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-(ً
َ
 یعجەم نحمەکیە ەک،ەکغاو  یکاح ەمەئ .ذێماب انیجا ژ  ،صەبەجا ئ ،یەجاەجاھەھ ەواج (ل

 ،نێپۆ ج ەو ە، ئەیەھ ی کغاو یاع یص یکێکاج کێصصاکغصهەخەج هەمىو . ەصصاکغصهەخەج

 ەک ،عەعامبەب ەجەصاو  ەیکغاو  یکێکاج مانیئ ەیع ەب لێرەقضاھخض.  ..ۆصۆ ح ،نێکؿۆ ب

 .ضانەیم ەعهەبىون و ەئاماص وکغصمەجىاهاجان ح ەیک !یەجاەجاھەھ

ُهىا) -
ُ
ل
ْ
س  ەو ەبىهەهەل ە. واجنەبک(لوەزىاکاهخان هاجىاهً )ز یەایصهایجا صه (ًَ

 فەھاوب ەیصماص ەک ،یە(صصاەخە)ج ێکاوەع ەعبەب یمەصوو  یعجەم فەمەئ ..نەبکیجاصیئ

 ماهضاەزىاک ەل مانیجیەزىا یحەكیؾ ەمێئ نەڵێص نیەل  عصوو ەو ھەیەھ ىاهضاێه ەل

 هەمىو  وەئ ەمێئ یزىا ەو ەئ ەباق :عمىونەقەص ماهضاعانیئ ەیع ەب .ەو ى یص

 ەل نەبکصعوؾد کێكێم فەى ێئ ،وحىوصەجەىاو ێھ ەو ەبىوهەه ەل ەیاجاهمەزلىون

 ..ەوجىو ەكکێػاوؿدخان پ ۆز ..جنێھیب ەو ەبىوهەه

ُهىا) قەعمىوی: -
ُ
ل
ْ
س ًَ  ً

َ
 ۆی ، زنەبکیلهەجاماون هاجىاهً ز ؛ەواج (ل

و کاقغاهضا کىقغ  ەیع ەبەل یحیەصژا یاویو گ م ڕ  یقىو  اجغیو ػ ەتر یکێصصاکغصهەخەج

 ..ەڕگەهەبس ەاهیایىڵص راوێز انیو جىاهاەوػ  هەمىو  ەک ،ذێيێقۆ زغ ەص

َباًبا) -
ُ
و  ؾذەق ٢٦.000) :ەڵێص عصامەؾ یػاوؿت ،ەیەصاه کیەو  )هکغة(ە ػاهغاوەه (ط

 وەل نڕۆ .. بکاثەصعقغاواهتر ەب ەصصاکەخەج ەیباػه ەو ە، ئەیەھ لێم ع ۆ ( حػاعەچىاع ھ

و  جانۆ ز یصصاەخەج ..نەبکهەڵز کێكێم ،ەئاؾاه انەیع ۆ ح کامەل ،ەع ۆ ح ػاعانەھ

 عمىونەق ەن؟صئاما.. نەبکصعوؾد کێكێمهاجىاهً  یەجاەجاھەھ ەک ًەیکەزىاکاهخان ص

 ..ػەگ ەو ەئ عػ ەئ ەو ەئ !

و  ىضوونیو ػ  نەھ یلصصاکغاواهەخەج ،صصاکاعەخەج :ەواو ەج ەصصاکەخەج یکاوەعوکى -

 ەیاصیػ  ۆب ،ەیەو کاث کغاو یەؾخضاەص عەبەل ەصصاکەخەج ەیؾخەع ە، کنەئاماص

 : فەصصاکەخەج
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هُ ) -
َ
ِى اْحَخَمُػىا ل

َ
 ذێئازغ هاکغ  جاهىوثەص.. حاعان ەو ەببىۆ ک كخانیزىاکاه هەمىو با  (َول

 یضاویجەاعمی یؾتەص ،ەکێڵێؾ یصعوؾخکغصو یکیع ەز صاۆ ؾکۆ م یکەیەگیجان ەل کیەػاها

صوو  کضایە(هیەاز /ە)چغک  ەل ڕۆ مەئ ۆز ەی.. صن ۆ و ژاپوعوپاەو ئکایمغ ەئ ی تر یاهیػاها ەبگاج

 هەمىو ەل لیکىعص یوامەغ یکەڵو ز انیو ػاها ذێکغ ە( صصۆ صاوهل) ذیگاباێگ اعیمل

 یکێكکیپؼ  ؿخاێئ ۆ.. حا زًێصو ەص ی کتر یە ەڵگەو ل جنیبەص ی کتر یە(پیؾکا) ەب ااصیصه

 _صاەکەاجکغصهیلەمەغ یکاح ەل عەھ_ ایئىؾترال ەل کێکغصهاجیلەمەغ ی ھاوکاع  یضیؾى 

 یکاوەع ۆ صکخ ؾذەعصەب ەیکەقۆ زەه ۆڵەیسیع  هاو ەو ەضیؾى  ەل ەچىهک صاث،ەص

 !!ذێيیبەص ایئىؾترال

 یایژ ۆ لۆ کىەو ج خانییكکیپؼ  یػاوؿت ،ەو ەببىۆ اهضا کزىاکاهخ ەڵگەل جانهەمىو  ەیص

 ..نەصعوؾدبک کێكێبا م جنێبھ لفۆ هگەو ئ یمبابىو یػ  یکاوەصاجاقغاو  ەبخو  مخانەعصەؾ

 کردن :وثەز  ێل یکێشخ کێشێم ر ەگەئ

 ئاؾان و نىعؾتر! یکیەصصاەخەج عو ەىێعؾىعھەؾ ی جغ  یکییەىێهھ فەمەئ

 . ەو ەهىەبؿ ێیهاجىاهً ل ،ذێىێبؿخ ێل انیکێ(ن ۆ )ب لێم عەگەئ :ێ عمى ەقەصکەزحر بىى یئ -

  . ەکغصوو  ییصوا یچۆ ک یػ(2٦٦٩ک/٤٦٦) یڵؾا کەزحربىى یئ

کغا ػضای( ئ٦٥/٤/2٥٢٢) ەل ەک ەللاەنىجب عخم ضەیؾ وەل ڵؾا صەؾ فەق یصوا -

 کاەضجىوق انیلیو ؾجاەو گغاهعازىماەج یش ۆ زەه ھاەع ۆ ح کێكێم جاەو ەئ :ێ عمى ەقەص

 ! ەو ەهەبک عەعامبەب یچیو هاجىاهً ھ ذێگغ ەعصەو  انیيێزى  ەث و ل

 ی عجغ ەىێھڕ عؾى ەؾ ی عەقخاع  لینىجب ضەیؾپەهجا ؾاڵ لە  یصوا یػاوؿت جاەو ەئ مەاڵ ب -

 ێیل ذێهاجىاهغ  لیع ەبەمىزخ ەو ل کاثەضوجەػ  ێکقد ێکكێم ن ۆ چ ەک ،ەملاهضوو ەؾ

 !ەو ەخێهضع ەبؿ
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 ۆ)ب ذێچەص یکێاکع ۆ ز ۆب ەک لێم :ذەڵێص ەگیجان یػمىووەو ئ ییعػاهەو ەىضیػ  یػاوؿت   

 ەع ۆ وحەب ثەبیجا یکێ( ن ۆ عمۆ و گالهض )ھ ٍکاەضیاع یص ەو ەصووع  ەل (کغەق ەهمىوه

 ەقل ەگالهض وەئ ەو یەػ ۆ مل ەل ەکەکغ ەق ەگاجەص ەکع ە. ھکاثصەەئاماص ۆب ەیزىاعصه

و  اثکەضێپ ییایمیک یکێکغصهێکاعل عەکؿیە(و ەکەعاکۆ ز انی) ەکەکغ ەق عەؾ ەخێژ ەڕێص

 نەبضڵو ەبگغن و ھ ەکەكێم عەگەئ ۆیە! بەو ەخێلىقەضەڵیھ ی عؾکغاو ەھەب

 ەک ،ەکغصوو یعؾەھ ەو ەع ەص ەل ە، چىهکەماو ەهجىاهاصاەل ەجاػ  ەو ەىىێبؿخ ێل ەیکەعاکۆ ز

ُ ە)ج کغصنێکاعل ًیهضەچ یحیەزىاعصو   ..ەىاو ێھ عصاەؾەب ی تر ی(قاغى

 ەكخەیگ ە، کەو ەجۆ كخیهەو ه یحێیەچاوث ل ەک ،ذەیکەعصەص ەکەكێم کێکاج ۆج   

با  وابىو ەک ،ەکغصوو یكیعؾەو ھەبغصوو  ۆی ز یپكک وەئ ەجاػ  ذیىڕێككەڵیھ ەکەعاکۆ ز

 ،ەو ەخێىضع ێىاؾێل انیقۆ ب ەجاػ  ەک ،ًباو ڕ ىابیھ کانەزمحیلیو حاھ ثییەلیحاھ یکاوەبخ

 ! نەصعوؾخک ۆب یس یمىهاق ی صاع یەعماەؾ یکێكێم ەیو ەئچجای 

الِ : )ێ عمى ەقەص صاەکەجیەئا ییجاۆ ک ەل ەوع ەگ یزىا ۆیەب
َّ
 الُ

َ
ىُب َيُػل

ُ
ل
ْ
ُ
َ ْ
ػاها  (ُب َوامل

اِلُب ) ێ عمى ەقەص رحؾەمىق ییصؾىوص
َّ
ىُب ) کاهًەاع یعؾدە( پالُ

ُ
ل
ْ
ُ
َ ْ
، اهًیکاهەعؾتراو ە( پامل

 کە ئاوا یەک لەویتر صەؾەوؾاهتر کەوجىوە!

ْضِعهِ ) :صەقەعمىێ صواجغصا  یحیەئاەل پاقان   
َ
ـَه َخوَّ ن

َّ
َضُعوا الل

َ
ِىيٌّ َغِؼٍؼ   َما ن

َ
ه
َ
ـَه ل

َّ
 (ِبنَّ الل

.. ەعاؾخ فەمەئ ضیئکەجەب ..گغثەه انگەوعە یزىا ی صع ەن ەؿخیى ێپ ەک کىەو  یعاؾتەب

، عؾذەپەضاهیبد یچەک ،بىو ەھ ی گەوعەزىاەب انەڕیباو  خؿابەب ەاهییلیوحاھەئ

 انۆیو ز گغثەصەعهەو  انیزىا ینیص یچە، کبىو ەھ ی گەوعەزىاەب یەگىا انەڕیباو 

 یەبكخىوجا عە! گ قذەڕ صاص _مەعصەؾ یحاھیلییەحکى ەو _ انیهاۆیز یاویژ  یعێؿا اؾاوی

 ۆز ؟!نێهەصاص کاقغمانەب ن ۆ چ :بىونەصجغ ڕەجى  ەمێئ یمەعصەؾ ەیماهە، لکاقغن  ەى ێئ

 ەب ەڕی باو  لیاجغ یػ  مانەل ن ۆ ک یحییەلی!! حاھەیەزىا ھ ەک ،ەیەھ مانەڕ باو  فەمێئ



-55- 

 

 انیقەھاوب مەاڵ ب ،بىو ەھ ەوع ەگ یزىا یحەاڵؾەو ص ییخێهەو زاو  ییخێصگاع غ و ک بىونەھ

 یکاوەماهەعلەو پ کۆ ع ەؾ کىەعو ەھ ىضا بۆ صاصەها.قدڕ صاصە صاعێؿا اؾاویو  عؾتنەپ ەل

 یچەک ن،ۆ زەنىعئان صەب ىضێو ؾى ەصاهاو  ەو ەاهیع ەؿپكد ەل انینىعئاه یحیە. ئامەعصەؾ

 !ەکەئاهنىع  یخکامەئ ەل ػاهًەص باقترەب انۆیز یاؾای

 ەب ییئابىع  نەڵێو ص نەکەضڵیەاڵخ وانەئ ،کاثەضعامەخ عابەو قىاینىعئان ؾىو و ػ     

 .ەز ححائ ،عصوولبىو ەھ یهضەػامەع  ەب عەگەئ ىافیػ  .ذێهاچەى ەڕێؾىوصاع ب یباهک ێب

 !!ڵەاڵو ػو  ڵەاڵخ عاوەڕ ک ضعاوێپجۆڵەم ینێو قى  صوکان ەماصام ل لیعابەق

و  ییوو ڕ و صوو  ؿویق یھلەئ انی ،بً رکحکىقغو ق یھلەئ ثیەللیحاھ وابىو ەک   

 ععەق ییع ەعو ەو ؾزىا ییخێو خاکم ییعؾخەزىاپ ۆب یعاؾتەبماصام  ەک ،غغابەئ

 انەیکەجەػیع ەو قەلکغصوو ەو  انەیوع ەگ یزىا ی واػ ە، ماصام باهگاون ڕ بەىێل

. نەکەصۆ صع  اهضایدێىضاع یص ەل وەگغجىو ەه انەیوع ەگ یزىا ی صع ەن ،ەو ەهاع ەکەجەزؿخى 

 ەو ەئ یصوابۆیە  هیچ.. 2چ باکێکی بە زىاپەعؾخیی ئەواهە هەیە؟ ەوع ەگ یزىا بەاڵم ئایا

ِىيٌّ َغِؼٍؼ  ) ێ ى عمەقەص
َ
ه
َ
ـَه ل

َّ
 یجىاها نەو زاو ەز ێھەب ضیئکەجەب ەوع ەگ یزىا مەاڵ ب (ِبنَّ الل

.. ذێبگغ  ێل ڕێی ذێبخىاه انی ذێغ ێبى  هییە کێز ێھ چیھ ذێبى  یکێعقدەو ھیەھاڕە

 ەل کێقد چیو ھ ۆی ز یكێکڕ  غێژ  ەجەزؿخىو  یوحىوص هەمىو  ،ەكیجضاع ەاڵؾەص

 ..ذێعچەص وەئ یكێکڕ و  ثەاڵ ؾەص غێژ ەل ذێبخىاه انی ذێبەھ ۆی ب ییەه صاوحىوص

 : داریندەو ەیپ یکێالباص

  ەيوووصضوَلێ ن  روسَل یووئ

 ەک ،ەو ەخێڕێگەص ەو ەر حقؿەج یھلەئ ی تر یاهیواەكێپ وەجاصەن ەل ەللاەعخم رحزەبىىکیئ   

و  ذێب ەزىاو  ەل نىعئان ذێقەص ن ۆ چ :ووثەص انیماهاهڵمىؾى  ەب کانەوو ڕ کاقغو صو 
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 نحػاهەص ەیبەیغەب ماهضاۆ ز ۆڕیک ەل ەمێئ ەک ؟بکاث لێم وەکڵۆ جاڵحا یباس 

 ەک ،ەو ەزىاع ەهاعص ەیجیەئا مەضا ئاهیعچەعپەب ەل ەوع ەگ یزىا تریئ .ًەیبکاهیباؾ

َها: )صەقەعمىێ 
َ
ْىن

َ
َما ق

َ
 ق

ً
ا َبُػىَيت  مَّ

ً
ال
َ
ِغَب َمش ًْ ًَ ن 

َ
ْؿَخْدِیي ؤ ٌَ  

َ
ـَه ل

َّ
 ؛ ٦٢/ەالبهغ (ِبنَّ الل

 _یحەیەو یەعو ەؾەل ەک فەو ەئ_و ەكىولێم ەب ەهمىوه ییەه عمەق ێیپ ەوع ەگ یزىا

 . ەو ەخێىێبھ

 .. ەجغ ەگچک لێمەل فەكىولێم

َها) ی ر حقؿەج ەل ەللا ەرعخمحزەبىىکیئ
َ
ْىن

َ
َما ق

َ
 :ێ عمى ەقەص صا (ق

 :ەصعوؾدبىو  ل انیچىوهۆ ضا صووبەیو ەکضاهێل  ەل رحقؿەج یھلەئ

و  یؿائیک یچىوۆ ب ەمە. ئجرزترێو ب بچىکتر فەكىلێمەل ە: واجمەکیە یچىوۆ ب -

زىا  ی ع ەمبەؿێپ ەچىهک عمىونەقە. صەکاهەو ەع ەژ ێجى  ەیىیع ۆ و ػ  ییو عاػ  بىغبضەللاەئ

 : یحیەعمىو ە. قیتڵێبا ەک ،ەکغصوو  ەكىلێم ەل بچىکترەب ەیوؾلم ئاماژ  یەغل ەللا یلن

 َحَىاَح َبُػىَيٍت َما َؾ 
َّ

ُُ ِغْىَض َّللا ْػِض
َ
ا ح َُ

ْ
ه ذ الضُّ

َ
اه
َ
ْى ً

َ
 َماٍء()ل

َ
ْغَبت

َ
اِقًغا ِمْنها ق

َ
ى ً

َ
 عەگەئ؛  2ه

 صاەصەه ێل ی ئاو  کێنىم یەببىا یکەیەكىلێم ڵەبا ی صع ەو ن لێک ەوع ەگ یازى  یل  ایصه

  .. کێکاقغ  ەب

و ەجاصەن یچىوۆ ب فەمەئ :و گغهگترجغ ەوع ەگ ەكىلێم ەل ە: واجمەصوو  یچىوۆ ب -

وؾلم  یەغل ەللا یلنزىا  ی ع ەمبەؿێپ :عمىونەقەص ەکەغ یع ەحبىى یئ ی هضکغاو ەؾەپ

)َما : یحیەعمىو ەق ەک ەجرزتر ێؾىک و ب ەكىلێم ەل ەک ەو ەجەو ىاێھ کێکڕ ص ەب ەیهمىوه

 
ُ
ت
َ
ْىي

َّ
ی الك ، ختَّ  ؾّمٍ

َ
ي َول

ً
ط
َ
 ؤ
َ
 َخَؼن َول

َ
 َهّمٍ َول

َ
 َوَنٍب َول

َ
َهٍب َول

َ
ًْ ه ْؿِلَم ِم

ُ ْ
ِهُِب امل ًُ

                                                           

ئەلباهیل عخمەەللا لە: )ؾلؿلت ألاخاصیث  ( صەقكەعمىێ: )خضیث خؿً صخیذ(.٦٦٦0جغمظی )  2

 (صا صەقەعمىێ: ؾەخیدە.٢٤٢ژ/ ٦٥٥ُ ٦خیدت/ بالص
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اه ًَ ا
َ
ًْ زُ  بَها ِم

َّ
غ َّللا  يكَّ

َّ
ها ِبل

ُ
اي

َ
ك جىوش ی هیالکیی و  ەک کێهمىؾىڵما عەھ؛  2(ٌُ

ماهضوویی صەبێذ )با بەکاعی صهیاییكیەوە بێذ ماصام حائحز بێذ(، یان جىوش ی 

هاڕەخەجیی و یاػاعێکی بەعصەوام صەبێذ، یان زەقەث صایضەگغێذ، یان پەژاعەی 

زىای گەوعە  نەجمەخ ،گاثبێپ ی ئاػاع  و ذێچب ضاێپ یکێکڕ صقدێکێتی، جەهاهەث ئەگەع 

 ،ەاو یق کێعقدەھ ەب ەو ەىاهێھەهمىوه وابىو ە. کجە مایەی ؾڕیىەوی گىهاخەکاویصەیکا

 .ذێب لیؼ ێڕێب وک وى ؾ یکەڵز یبا ل 

 مەاڵ ب، )قماقىنھا( ەیعباع ەص فەلەو ز فەلەؾەبىو ل رحقؿەج یھلەئ یچىووۆ ب ەمەئ   

 یچىووۆ ب ەک ،ًیکغصوو قكەک ۆب ی ع ەىێھڕ عؾى ەؾ عۆ ػ  یکێقد مەعصەؾ یػاوؿت

 عەؾەل ەک ەیەو ەئ لیو ە. ئکاثەزجغصێھەب عۆ ػ  مەکیە یچىوووۆ ب یکاوەو ەع ەژ ێجى  ەیىیع ۆ ػ 

گغهگترو  ەیصصاکەخەج ەوع ەگ یزىا ەڵێیص عە!! ھی ژ ەتر صیکێع ەبەاهلیگ ەكىولێم یپكت

 ەو ەئ عمىونەق ەی: ئاصنڵێحب ەک ەمێئ ەیو ەه ؾذەصەجەصاو  ەیکاڵئا وەکغصوو جىهضجغ 

لە زىاکاهخان و  جانۆ ز عمىونە، قکەیەكىلێم کەو ه کێكێم کە.. هصصاەخەج

 یعپكتەؾەل ەک ،نەبکلهەوا ز یکێع ەو ەىضیػ  اجانیژ ۆ لەکىەػاوؿذ و ج قەلؿەقەو

 ..ی ژ ەص ەكىولێم

 

                                                           

 (.٦٥٥٥(، مىؾلیم )٩٦2٤بىزاعی )  2
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(ی ابیس يوکوم٢پاصکۆی ژنارە )  

 ی ع ەمبەؿێ: پ صەقەعمىێ  ذێب عاػیی ێیزىا ل ەڕطبى ەئ ەک 2ضاینىصؾ یکەیەعمىوصەقەل

ا ِغَباِصي ): ەحییعمىو ەق ،ەو ەخێڕێگەص ەو یەعصگاع ەعو ەپ یزىا ەوؾلم ل یەغلەللا یلنزىا  ًَ

ىا
ُ َ
امل
َ
ظ

َ
 ج

َ
ال

َ
ًما، ق ْم ُمَدغَّ

ُ
َىٌ ِْ ُخُه َب

ْ
ي، َوَحَػل ْكس ِ

َ
ى ه

َ
َم َغل

ْ
ل
ُّ
ْمُذ الظ ي َخغَّ ِ

ّ
ْم . ِبو

ُ
ٌ
ُّ
ل
ُ
ا ِغَباِصي ً ًَ  ٌُّ َيا

ُخهُ  ًْ ًْ َهَض  َم
َّ

ْم ِبل
ُ
ْهِضي

َ
اْؾَتْهُضوِوي ؤ

َ
ْم َحاِئؼ   . ، ق

ُ
ٌ
ُّ
ل
ُ
ا ِغَباِصي ً ًَ 

َّ
َػْمُخُه، ، ِبل

ْ
َ
َ
ًْ ؤ  َم

ْم 
ُ
ِػْمٌ

ْ
َ
ُ
ِػُمىِوي ؤ

ْ
اْؾَخُ

َ
ْم . ق

ُ
ٌ
ُّ
ل
ُ
ا ِغَباِصي ً هُ  ًَ

ُ
َؿْىج

َ
ًْ ي  َم

َّ
ْم َغاٍع، ِبل

ُ
ُؿٌ

ْ
ي
َ
ُؿىِوي ؤ

ْ
اْؾَخٌ

َ
ا . ، ق ًَ

 
ْ
ؾ
َ
ِكُغوِوي ؤ

ْ
اْؾَخؿ

َ
ىَب َحِمًُػا، ق

ُ
ه
ُّ
ِكُغ الظ

ْ
ؾ
َ
ا ؤ

َ
ه
َ
َهاِع، َوؤ ِل َوالنَّ ُْ ىَن ِباللَّ

ُ
ئ ُِ

ْ
س

ُ
ْم ج

ُ
ٌ ِكْغ ِغَباِصي ِبهَّ

ْم 
ُ
ٌ
َ
ا ِغَباِصي بِ . ل وِويًَ غُّ ًُ َخ

َ
ىا َيّغِي، ق

ُ
ؿ
ُ
ْبل
َ
ًْ ج ْم لَ

ُ
ٌ ُػىِويهَّ

َ
َخْىك

َ
ْكِعي، ق

َ
ىا ه

ُ
ؿ
ُ
ْبل
َ
ًْ ج ا . ، َولَ ًَ

ْى 
َ
ْم  ِغَباِصي ل

ُ
ٌ ْم َوِحىَّ

ُ
َؿٌ

ْ
ْم، َوِإو

ُ
ْم َوآِزَغي

ُ
ٌ
َ
ل وَّ
َ
نَّ ؤ

َ
ِب َعُحٍل َواِخٍض ِمىْ ؤ

ْ
ل
َ
ى ن

َ
ه
ْ
ج
َ
ى ؤ

َ
ىا َغل

ُ
اه
َ
ْم ، ً

ُ
ٌ ،

ًئا َما َػاصَ  ِْ
َ
ي ق ٍِ

ْ
ََ ِفي ُمل ِل

َ
ْى . ط

َ
ا ِغَباِصي ل ْم  ًَ

ُ
ٌ ْم َوِحىَّ

ُ
َؿٌ

ْ
ْم، َوِإو

ُ
ْم َوآِزَغي

ُ
ٌ
َ
ل وَّ
َ
نَّ ؤ

َ
ىؤ

َ
ىا َغل

ُ
اه
َ
ً ، 

ِب َعُحٍل َواِخٍض 
ْ
ل
َ
َجِغ ن

ْ
ق
َ
ًئاؤ ِْ

َ
ي ق ٍِ

ْ
ًْ ُمل ََ ِم ِل

َ
َو ط

َ
ه
َ
ْم َوآِزغَ . ، َما ه

ُ
ٌ
َ
ل وَّ
َ
نَّ ؤ

َ
ْى ؤ

َ
ا ِغَباِصي ل ْم ًَ

ُ
ي

ْم َوِحىَّ 
ُ
َؿٌ

ْ
ْم َوِإو

ُ
اُمىا فِ ٌ

َ
ىِوي، ن

ُ
ل
َ
َؿإ

َ
َؿاٍن ي َنِػٍُض َواِخٍض ق

ْ
لَّ ِبو

ُ
ُذ ً ُْ ْغَُ

َ
إ
َ
َخهُ ، ق

َ
ل
َ
ا ، َم َمْؿإ

ا ِغْىِضي ََ ِممَّ ِل
َ
َو ط

َ
ه
َ
َبْدَغ ه

ْ
ْصِزَل ال

ُ
ا ؤ

َ
 ِبط

ُ
ِ َُ خْ ِ

ْ
ْىُهُو اْل ًَ َما 

َ
 ي

َّ
َما ِهَي . ، ِبل ا ِغَباِصي ِبهَّ ًَ

ْم 
ُ
ٌ
ُ
ْغَمال

َ
ْم  ؤ

ُ
ٌ
َ
ْخِهیَها ل

ُ
وَ ؤ

ُ
مَّ ؤ

ُ
ْم ، ز

ُ
ٌُ ِ

ّ
ْحًراق

َ
ًْ َوَحَض ز َم

َ
اَها، ق ًَّ ْحَر ِب

َ
ًْ َوَحَض ؾ ْدَمِض ەللَا َوَم َُ لْ

َ
، ق

ْكَؿهُ 
َ
 ه

َّ
ًَّ ِبل ىَم

ُ
ل ًَ  

َ
ال

َ
، ق ََ ِل

َ
 مۆ زەل مییژ ێؾخضع ەو ص مەمً ؾخ ،کاهمەبضەغ ێ ع ەئ؛  ٦(ط

 ییکتر ەیەل مەؾخ ەو ەعئەبەل ،ەعامکغصوو ەخ جاهضاۆ هاوزەل قمەى ێئ ۆب وەعامکغصوو ەخ

                                                           

لی ەللا نەکەی لەپێؿەمبەعی زىاوەیە قؼ ( ئەوەیە کە لەيالهضس  ثیضقەعمىصەی نىصس ی )الخ  2

وەکى _زىای گەوعە : لەگێڕاهەوەیضا صەوجغێذ یە.غلیە وؾلم و ماهاکەی لەزىای گەوعەوە

پێؿەمبەعی  :صەوجغێذ :.. یانصەقەعمىێذیەوە_ ێغلیە وؾلم گێڕاویەجیەوە ل لی ەللانپێؿەمبەعی زىا 

  :ەحیقەعمىویە لی ەللا غلیە وؾلم لەزىای گەوعەوە صەگێڕێخەوە کنزىا 

 (. ٦٩٤٤مىؾلیم )  ٦
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 ،کغصوون مییىماڕێ ەک جانەواهەئ عەگەم ،انڕ گىم جانهەمىو  کاهمەبضەغ ێ ع ەئ. نەکەه

 ،کاهمەبضەغ ێ ع ەئ .مەبکخاهییىماڕێجا  ،نەبکصاوا مً ەل ییىماڕێ یصاوا ؾا ەیص

 مً ەل عۆػی  یصاوا ؾا ەیص ،ضاون ێپ میعۆػی ەک جانەواهەئ عەگەم ،نحبغؾ جانهەمىو 

ؾا  ەیص ،ىمًیقۆ پ ەک جانەواهەئ عەگەم ووجًڕ  جانهەمىو  کاهمەبضەغ ێ ع ەئ. نەبک

 ژڕۆ وو ەق ەى ێئ کاهمەبضەغ ێ ع ەئ. قمۆ صاجاهپ جا ،نەبک مً ەل نحقۆ و پ قاکۆ پ یصاوا

 ،بمەقضۆ ز کێگىهاخ هەمىو  ەمً ل مەاڵ ( بصەکەن و جاوان گىهاح) ەو ەڵەھەوهەکەص

 ەى ێئ ،کاهمەبضەغ ێ ع ەئ .قبمۆ سخاهێل جا ،نەبک مً ەل قبىونۆ سێل یؾا صاوا ەیص

.. بگەێجن مًەناػاهج جا ناػاهج ب ەهەهاقگ ،بگەێجن مً ەب انیػ  ەیو ەئا ػیان ج ەهەهاگ

 ،جانەکۆ و حى ۆڤمغ (رجانحو ئاز ەڵو ە)ئ جاجانۆ ک جاوەع ەؾ عەگەئ کاهمەبضەغ ێ ع ەئ

 ێ ع ەئ ث.هاکااصیمً ػ  یکڵى م ەل چیھ ،بً جانۆ هاوز ی نىاکاع ەجەب یکێؾەک کىەو 

گىهاخکاعو  یکێؾەک کىەو  كخانیع ەو پ ۆڤمغ ، جاجانۆ و کجاەع ەؾ عەگەئ کاهمەبضەغ

و جاەع ەؾ عەگەئ کاهمەبضەغ ێ ع ەئ .مىاکاثەمً ک یکڵى م ەل چیھ ەو ەئ ،جاواهباعجان بً

م و صاواەو ەىڕێبپا مێل ەو ەىێکاث و قى  کیە ەل هەمىو  عەھ ،خانیع ەو پ ۆڤ، مغ جاجانۆ ک

 ەیو ەل چیھ ی،یصەىمێبھ ۆب ەیو صاواک مێب ەو ەکخاهێکیە عەھ یصاوا هگەصەب ،نەبکلێ

 ە)ک ەو ەکیەایع ەص ەخێبسغ  ەک کییەعػ ەصەهىک عەصەنەب عەگەم  ،مىاکاثەک مً یل 

 یکڵمى ەل ەهضەو ەئ عەھ فەى ێئ یصاواکاو ییصەىاهێھ ،ەو ەکاجەضمەک ەاکیع ەص ەئاو ل هضەچ

 جانۆ مً ب وەجاهۆ ز یکاوەو ەکغص عەھ ەیەھ یعچەھ ،کاهمەهضەب ێ ع ە.. ئ(ەو ەکاجەمضەمً ک

 عەھ حا.انیع ەؾەل ەو ەمەبک ضاەڵگەل خؿابخان ییصوا جا ،مەکەماعصۆ و جژماع ەھ

 یقت لیکێؾەک عە، ھکاثبع ەؾ ەل یزىا یؾىپاس  با ،یضاصێج ی ع ۆ ػ  ەیچاک کێؾەک

 . کاثەه ۆی ز ی غ ەیؾ ی تر یؾەک ەل ەییگل با ،یص ی جغ 
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  مەدوو ابیس

 یيوى  نەخاو ەوروگ یخوا یرويغ چیھ 

 )ل مالک الا ەللا(

 یوەزاو  ەجاک فەى ێق مانەھ ەب ،ەوحىوص هەمىو  ی کغصگاع  ەجاک عصگاعەعو ەپ یزىا   

: ن ۆ چ هضوەچ یؿىىع ێب یھاەع  یکییەدێهەو زاو رحگكخگ یکیەدێهە،زاو ەوحىوص هەمىو 

ْعِى )
َ ْ
َماَواِث َوَما ِفي ألا ُه َما ِفي الؿَّ

َ
 ضانیو ەو ػ  کانەئاؾماهەل یعچەھ؛  ٦/یالكىع  (ل

و  عجەم چیھ وییەه ىضاڕیعبەاصع  ەل کێؾىىع  چیھ یەدێهەزاو  مەئ .نەوع ەگ یزىا یکڵمى 

قذ و  چیھەه ،ەقەھاوب ضایچیھ ەو ل ضاێیج ؽەکەه ،ەو ەجۆ گغجەیه کێهضەب

 یەیدێهەو زاو  کڵمى  وەئ ەیى ێھاوق یضاڕیعبعاصەو  یچۆهیەجیی وەى ێق ەل لیکێؾەک

 .ییەه کغصگاع یزىا ی غ ەیؾ یچیھ ی او یق ەک ،ییەجیەزىا ی تر یکێمکەچ فەمە.. ئەیەھ

 هەمىو ع ەھ ی ع ەىڕێؿى ەڵو ھئاگاەب .ەىضوو یو ػ هھاەج .ەپاکجاکى  ەوع ەگ یزىا

 چیھ ەل ؽەو کەاهیهەمىو  عەھ یوەزاو  ۆی عزەھ ە، چىهکەوحىوص یکاوەاجمەزلىون

 یتێقەھاوب ەیکغصهیقەه مە. ئییەه یش ەھاوب ،صاییەدێهەزاو  مەئ یکیجەكیؾ وعاصە و ڕ ب

و  هبىونەزاو ەو ب قبىونەھاوب ەع ۆ ح هەمىو  صاەوع ەگ یزىا یتێهەزاو  ەل

.. ەیەھ ضایکەڵز یاویژ  ی عەقخاع و  ؿذێى ەڵھ ضویص ەل ەک ،ەو ەخێگغ ەص یەکیکضاع ڵمى 

 کىەو  .ەع ۆ ػ  ماهضاڵمىؾى  ی عەقخاع  ضویضهەل ەوع ەگ یزىا ییەیدێهەزاو  مەئ ییخێع ەگیکاع 

 ەچىهک ،ەیەوع ەگ یزىا ی جغ  یکاوەجەكیو ؾ ییخێجضاع ەاڵؾەو ص ییخێکغصگاع  ییع ەگیکاع 

 ەل لییدێهەزاو  یەیھاەع  ەجەهینەخ مەئ ەوع ەگ یزىا ەب ەو ەکەىاهێھەڕ باو  یجاەع ەؾەل

 ەچىهک. ذێگغ ەضێح وجضاەؿىکەڵو ھ ژصانیو ھؼعو و  فۆ ھ و ؾذەھ ەو ل عونەو ص ڵص

 یوەزاو  ؽەک. ەبىو ەه یچیھ ؽەک جاصاەع ەؾ ەل ەک ذێؾپەچەص جضاەهاغەن ەل ەو ەئ
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 ییحاػ ەم یکیەدێهەزاو زاوەن  ،ەیەو ەهاو ەب انیکڵمى  ەک ؿخافێئە. بىو ەه کێکڵمى  چیھ

 وەئ ەچىهک، ەپاککغصگاعو جاکى  یزىا یل  ەکییەدێهەزاو  یحەهینەهاخەیحن. صواجا

 یحەهینەخ ەل یکەڵز وابىو ەک. ەاع یو هاص ؾذەعصەب یکاوەقخ یهینەخ یوەزاو 

 ەڵەیمام انۆیز یهضەو ەعژ ەب ػو ەخ ێیپ ەب ذێهاب ۆیەب ،لًیکەو  کاعو یبغ  اهضاڵیخا

 یکاوەعحەم .نەکبعەقخاع  ەکەکڵمى  نەزاو  یماحیغلەج ێیپ ەب ێبەص. نەبک ییجیەکاڵمى 

 .ەو ەجۆ کغصعوون  ضاەیکەجەػیع ەق ەل ەاقکاواهع  ئاقکغاو یاویهەمىو  ەک ،عەبەبگغه وەئ

 ەکەجەکالەو  ەل ەو ەئ ،ەلو ەبساج ععەق ەیخکاماهەو ئ عجەم وەئ کێؾەک عەھ

 عەھ وەو ەجەقاهضو ەى ەڵھ ەیکە(سالفیؿدی)ئ ییکاع یبغ  ەیکەؾخەبێگغ  وەعچىو ەص

و ەلیکەو  ەه ،جضعاوۆڵەم ەو هەهەزاو  ەه ەچىهک. ڵەباج ،بکاث ەزىاو  یکڵمى  ەب کێقخاع ەع 

 و ییجیەکاڵمى  و عەقخاع و  ۆی ز ێبەص ..راوێاؾپع  ەه وەاع یعقدەعپەؾ ە، هکاعیبغ ەه

 ..نەکەضییع ەا صاو زى  یععەق ێیپ ەب ەک ،ماهانڵمىؾى  ؾذەعصەب ەو ەخێبسغ  یکاوەڵەمام

 ەضینەغ ەل ەکێقەب ەک_ ییخێهەزاو  یحەهینەخەب ىانێھەڕ باو  نحىیبەئاوا ص

 .ەیەھ عغضاەق یکاوەخکامەئ ەو ل نحواهێڕج روحب ەل ییکەع ەؾ ی ع ەگیکاع  _ەکیەؿالمیئ

 یزىا.. ەیەھ ثڵەو ەص وەگەڵمۆ ک ۆی کجاکى  یاویژ  یعیوان عەؾەل یتێع ەگیکاع  وابىو ەک

ْعِى ): صەقەعمىێ  ەوع ەگ
َ ْ
َماَواِث َوألا ُه َما ِفي الؿَّ

َّ
 ەیو ەووهکغصهع  عەھ 22٢البهغة/ (ل

 یقخنڕ صا کىەڵب،هییە ەیکیەؿالمیئ ەضینەغ یاهکغصوەیو ب ییخێهەزاو  یحەهینەخ

 عەؾەل یکاوییەهضەى ەیپ یع ۆ ح ەک ،ییەجیەاۆڤمغ  یاویژ  ییصەؾخىوع  یکیەعێؿا

ً ):  ذێکغ ەصىایب
ُ
ٌ ًَ ْم 

َ
َِ َول

ْ
ل
ُ ْ
َ  ِفي امل ِغٍ

َ
ُه ق

َّ
ً ل

ُ
ٌ ًَ ْم 

َ
ًضا َول

َ
 َول

ْ
ِسظ خَّ ًَ ْم 

َ
ِظي ل

َّ
ـِه ال

َّ
َخْمُض ِلل

ْ
ِل ال

ُ
َون

ُه َو 
َّ
ّ ل ُِ

ُّ
ًَ الظ ِبحًرا ِليٌّ ِمّ

ْ
ٌ
َ
ْرُه ج ِبّ

َ
 وەئ ۆب لییخاؾؾىپاؽ و  ؛ بكەعمىو: الاؾغاء/ااا (َوي

 انیص ەک کىە( و هییە یولصەئ چیھە)ک ەبىو ێل یس ەک ەو هەبىو  ؽەک ەل ەه ەک یەیەزىا

 چیو ھییەه ضاییدێهەوزاو  ییجیەکاڵمى  ەل یص یکێقەھاوب چیھ. نەڵێص کانەکەو حىل
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 اکانیولە: ئ نەڵێص کانەئیؾاب ەک کىە، و ذێبەؾخەغصێژ   جا ،ىاکاثێل یواوەپاؾ لیکێز ێھ

 !ؼن ێپاع ەص ەیکەجەاڵؾەو ص ًیوع ەص ەل

 هەمىو  یوەکغصگاع زاو  یزىا ەک ،ییەضیناغەغ ەجەهینەخ مەئ یربىووحگێح   

 کىەجاو  ،انێیپ ەصعاو  ییکاج ەیى ێق ەب یەضاییکەڵز یؾتەعصەبەل ەیو ەئ وەوحىوص

 ی عەقخاع  ەیکەهەزاو  یئاڕاؾخەو  ثەػیع ەق ێیپ ەب وعە بً وی زىای گەلیکەو و کاع یبغ 

 مەئ یربىووحگێ، حصاەگەڵمۆ ک ۆی کجاکى  یهادەل ەجەهینەخ مەئ یربىووحگێ.. حنەبک ەى ێپ

 یازى  یکڵمى  ەیەھ ضایو ەو ػ  کانەئاؾماه ەل یعچەھ ەک ،ؼعصاھ و فۆ ھەل ەجەهینەخ

 و ڕ ب چیھ ەو ل یجییچۆهیە وەى ێق چیھ ەب ەیکییەدێهەزاو  یش ەھاوب ؽەاعن و کگکغص

 کاثەص کانۆڤەمغ  ەل وا ییەماهیئ ەؿخیو ەهەگەڵب مەئ یربىووحگێح .ییەه ضایکەیەاصع 

 ە، لەاهەیھ خؿابەب وەماعکغاو ۆ ج ەو ەاهیهاو ەب ەیو ەئ ەک نەبکؾدەھ و ثەهاغەن

 ەو ل نەبک ەى ێپ ی قخاع ەع  ەاهییعغەجا ق ،ەصاهغاو  انیل  وەرعاو ێؾپپێیان  ضاییجەهینەخ

 عە.. ھەو ەخێر حگەعصەو  انێیل _ەکغصوو یاع یص ەیکەهەزاو  ەک_ صاکغاو یاع یص یکاح

 یژصاویو و  ؾذەو ھؼعو ھ فۆ و ھ عونەو ص ڵص یهاد ەل ەجەهینەخ مەئ یربىووحگێح

 یهجضاوڕەو ؾىعبىون و ڵ پاەڕەق وەپەڵھ ەیو ەمکغصهەک ۆب ەؾەب ۆی ز ،کاهضاەجاک

 ەجەهینەخ مەئ یربىووحگێح !یهبىووەزاو ەؾامان و ب ەیو ەکغصهۆ ک ۆپؿان ب ێب

 عاػییو  ثەهاغەن نەزاو  یحیەؾاەک یقخنڕ صا ۆب ەؾەب ضاۆیزەل ۆی ز ییەضینائەغ

 ەیپل وەیەؾىوصئا ضاۆیز یهاد ەل ەک ،قغاوانەىیو ؾ ییزەو ؾ كغاوانڵص و فەبەب

 عػجغەتر بیؾاهەکۆ ب ەو ەو بىاعکغصه ضانییجەاعمیو  نحزكەب ەب یص ڵیشخاۆ و ز یعاوەکام

 ەجەكیؾ وەو ئەچىو اهیؾدەصەل ەک ن ۆ هاز ەو ەل مەز ەک او  یؾاوە.. کەو ەخێبەص

 یمایؾ ەبىەو ص بًەعصۆ ػ  کضاەیەگەڵمۆ ک یهضاماوەئ ەل ەک ؿتنیو ەه ایصه ەیهگەپاعؾ

 وەپەڵو ھ ییؿخیاوو یصه یاویگ ەو ییەایىڵصەب ی،یغەقخاع قۆ و ز ییعػ ەب وقذەع 

 ییکۆ و چاوچى ەییؿکیپ ەک نەکەو واصەو ەخێپىکەص اهضاەیکەگەڵمۆ ک ەل ییعؾخەپەماصص
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 لیکاهەؾىوصەو خ لیؾەب ە،کجراوێو بىؾؼ  ون ەز ێن یحەكیؾ ەببى ،کىانیەع ەؾەو پاع 

 !نەلص ێل ۆی هاچاع ببن ز

 ە،کذێص ەو ییەکسىاهاؾیە ەیکەییەكیع  ەجەهینەخ ەل عەھ فەجەهینەخ مەئ

 ییخێهەزاو  ەل وەکغصگاع  هھاەججاکى  یزىا ەک ،ذێؾپەچەص هازضا ەل ەڕی باو  ەجاو ەع ەؾەل

 ەو ەكیکەڵز ؾذەصەب یعچەھ وییەه ضاییجیەکاڵمى  ەل یش ەھاوب ویەهھاەجوحىوصصا جاکى 

 ەوع ەگ یزىا عەھ یهەمىو  ،و هاوباهگهاو  ویەپا وەو ؾامان و پل ڵما ەل ،ەیەھ

ِػؼُّ َمً ) :یىویزكەب
ُ
اُء َوح

َ
ك

َ
ً ح ََ ِممَّ

ْ
ل
ُ ْ
جزُِع امل

َ
اُء َوج

َ
ك

َ
ََ َمً ح

ْ
ل
ُ ْ
ِحي امل

ْ
ا
ُ
َِ ج

ْ
ل
ُ ْ
ََ امل ـُهمَّ َماِل

َّ
ِل الل

ُ
ن

اءُ 
َ
ك

َ
اءُ  ح

َ
ك

َ
ُُّ َمً ح ِظ

ُ
ْحُر  َوج

َ
خ

ْ
ِضَى ال َُ ِضًغ   ِب

َ
ْيٍء ن

َ
ِلّ ش 

ُ
ى  ً

َ
ََ َغل : بكەعمىو  ؛  ٦٢آُ غمغان/( ِبهَّ

 مەو ھ نەزاو  مە)ھ ذیکڵو مى  ثەاڵ ؾەص یوەزاو  ثۆ ز ۆج ەوع ەگ یزىا ەیئ

 فۆ و ج ذیزكەبەص ۆج ،جًۆ ز یکڵمى  اثمەزلىون هەمىو ،(ذیجضاع ەاڵؾەص

 ذیهەڕ صاص لیکڵو مى  ذێو ەبخ ثۆ ز کێؾەک عەھ ؾذەص ەخەیصەص کڵمى  ،ەو ەخیگغ ەص

 عەو ھ ێتەیضەیص ،ذەیبک ی جضاع ەاڵؾەص ێ بى  کذێؾەک عەھ ،ذێو ەبخ کێؾەک عەھ ەل

 کەیەچاک روێز هەمىو .. ذەیکەص یحەاڵؾەضێب ذەیبکیلیلەػ  ێ بى  كذیکێؾەک

 یزىا ەو ەئ .. ذێقکەص کضاێقد هەمىو  عەؾەجىاهاث ب ۆو جیەجضاۆ ز ؾذەصەل

 وەى ێق چیھ ەب ،ییەه یێکقەھاوب چیھ ضایقەجەكیؾ مەل ەمللک()مالک ا ەک ەیەوع ەگ

 نەزاو  ەکاجەیص _یؿتیوو  عەگەئ_ذێبى  یکێؾەک عەھ .کیەعاصە و ڕ و ب یچۆهیەجیی

و  صاثەضێ( پتیاع ػ)ال رعاوێؾپ کىەو  ەیکەجەاڵؾەو ص کڵمى  ثەاڵ ؾەص نەزاو .. کڵمى 

 ەیەو ەواهگڕ  مەل.. ەو ەخێگغ ەعصەو  ێیل ،یؿتیوو  _لیکەچۆهیەجییع ەھەب_ لیکێکاج عەھ

 یهضەو ەعژ ەب ەیغ ێگى  ەب ػو ەخ ػووەئاع  ێیپ ەو ب انۆیز یكەیک ەب ییەه انۆیب یکەڵز ەک

 ە.. چىهکنەبک ەو ەجەاڵؾەو ص ڵماەب عەقخاع ععەق ەیواهەچێپ یعێؿا اؾاویو  انۆیز

 یعجەمو  ماثیغلەجەب ذێبەص. نحه ەکەجەاڵؾەو ص کڵمى  ڵیؾەئ یوەزاو  وانەئ

 عەگەئ .کغصوونیاع یص ۆی ب ەکەجەاڵؾەو ص کڵمى  نەزاو  ەک ،بًهضەپاب ەو ەکەؾخەبێگغ 
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 یعکەئ. ڵەباج انەیکەقخاع ەع  ،کغصاهیقخاع ەع  ەعحاهەم و ماثیغلەج وەئ ەیواهەچێپ

 ؾذەصەل ەیکەجەاڵؾەو ص کڵمى  ،ەو ەهەبکعاؾد ەکەكێھاوک ەماهاهڵمىؾى  یعقاوەؾ

.. ەو ەوع ەگ یزىا ەیکەعغەق ەب هضەو پاب عاؾذع ەؾ یکێؾاهەک ەهەضیو ب جنێعبھەص

ضا ەڵگەل ی جغ ووعص یکێخؿاباج ەو ەئ ضاییصوا ی ژ ڕۆ  ەل مماەئ. یەایصه یخىکم ەمەئ

 ەیکەؾخەبێگغ  یعچەبەکغصو لیقخاع ەع  ععەق ەیواهەچێئاوا پ یچۆ ب ەک ،ذێکغ ەص

 ؟!ییع ەزىصؾ ی عەقخاع  ەوجەک وەو ەقاهضەى ەڵھ

 ەب ەوع ەگ یزىا. یەوا عەھ لیخێجضاع ەاڵؾەص ،و ؾامان کڵمى  ەیى ێق مانەھەب   

 ە)ک وەئ یکاوەعحەو م ماثیغلەج ێیپ ەب ەک ،ذێر ێؾپەص یکێؾاهەک

 وەئ ۆی ز یئاػاص ی خؼ ەم ەب ەوع ەگ یزىا ،نەبکعەقخاع  ێبە(صیحەیەکەجەػیع ەق

 یحیەى یزكەب وەى یهڕ صا یاویو ەل انی ،ەو ەجۆ گغج یاویو ەو ل مەئ ەجەصاو  ەیجەاڵؾەص

 ییەه ۆی ب ؽەو ک یحۆیەز ەوع ەگ یزىا یحەکمیو خ ییو صاها ییػاها ەو ەئ. انیمەب

 یکێز ێھ ەب ،ینۆڕیگ یضاوڵو ەھچجای  ،ذێبگغ  ێل ەیزىڕە انی! ضابکاثێج ۆڕیىگڵئا

 !یععەهاق یاؾىوحَ

 یزىا ەک ەیەو ەئ ،ذێب ؾپاوەچ یضینائەغ یکێؿدیو ەهەگەڵب ذێبەص ەک ەیو ەئ   

 یزىا هھاەج ..ەیەجەاڵؾەو ص کڵمى  ییخێهەزاو  یماف مەئ یوەزاو  _وەئ هھاەج_ ەوع ەگ

 ەب ەی.. پەکەیەو زخىع  وثەبؼاوث و ؾغ  هەمىو ع ەھ ی ئاگاصاع  ػاوەقاع  ەىهکچ ،ەوع ەگ

ـِه َما ِفي ): نحواه ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ،باثەص کێقد هەمىو  یکێقد هەمىو 
َّ
َوِلل

ْعِى 
َ ْ
َماَواِث َوَما ِفي ألا ا الؿَّ

ً
ِدُُ ْيٍء مُّ

َ
ِلّ ش 

ُ
ـُه ِبٍ

َّ
اَن الل

َ
 یعچەھ؛ 2٦٢/يؿاءال (َوً

 کێقد هەمىو ەب ەیپ ەوع ەگ ی،زىانەوع ەگ یزىا یکڵمى  نضایو ەو ػ  کانەئاؾماهەل

 ..و ئاگای لە هەمىو قدێک هەیە باثەص
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 ،ەیەىێى بێجاکى  ەوع ەگ یزىا ەک ذێب وا ەڕی باو  هییە ەهضەو ەئ عەھ یؿالمیئ یضیوخەج   

 یضیوخەج ەچىهک ،ۆڤو مغ  انیو ژ  عصون ەگ عەؾەل ەع ەگیع اک ی ع ەبک یکێضیوخەج کىەڵب

 یضیوخەج ،ییەعؾخەزىاپ یضیوخە.. جیەیخێعصگاع ەعو ەو پ ییخێهەو زاو  ییخێکغصگاع 

و  ڵص کێکاج عەھ ۆیە.. بەوع ەگ یزىا ەیىێى ێبى جاک ییخێجضاع ەاڵؾەص ەب ەکغصهراقحػخیئ

 یکڵمى  ضانیو ەو ػ  کانەئاؾماه ەل یعچەھ ەک ذێگغ ەص ۆز ەل ەجەهینەخ وەئ کێعوهەص

 ەب کێقد چیو ھ باثەص وحىوص هەمىو  عەھ ەب ەیپ فەوع ەگ یو زىا نەوع ەگ یزىا

 ذێهابەقاعاو  ەوع ەگ یزىا ەل کێئاؾد وەاصع  و ڕ ب چیھ ەو ب کەیچۆهیەجییو  ىاػێق چیھ

 ،نێؾپەچەص ەاهییضینائەغ ەجەهینەخ مەئ کێ.. کاجذێعهاچەص یحەاڵؾەص ەو ل

و  ؾپاهضنەچؾەملاهضن و  ۆب ،تریؿدیو ەهەگەڵببە  ەو ەبىەص انۆیز عەتر ھەیهضەو ەئ

 ییخێخاکم ەب کغصنراقحػخیو ئ ییعؾخەو زىاپ ییىاهاؾزۆ ب ،ەکەضیوخەج یحێگحربىوو

 وەب ،ەیکەواػ ەباهگ یاهضوەیو گ ەیکەجەػیع ەق یاهضوەڕ اپڕ و  عگغجًەو و ەوع ەگ یزىا

 .ذێببعاػیی ەیضێئىم

و وصاەئ ینیو جىاه نحػاه غێژ ەل وا کێقد هەمىو  ،ەکێقد هەمىو  یوەکغصگاع زاو  یزىا   

َُ ):  وحىوص هەمىو .. ؽەب
ْ
ـِه ُمل

َّ
ًَّ ِلل ْعِى َوَما ِقیِه

َ ْ
َماَواِث َوألا ِضًغ   الؿَّ

َ
ْيٍء ن

َ
ِلّ ش 

ُ
ى  ً

َ
( َوُهَى َغل

؛ زاوەهێخیی ئاؾماهەکان و ػەوی و هەعچی جێیاهضایە هی زىای گەوعەیە، 2٦0/ەاملائض

 خىک وەئ عەھ ەهەزاو  ی و ەئزىای گەوعە بەؾەع هەمىو قدێکضا بەجىاهایە. 

 کىەو  عەھ (زىا )بما اهُؼ ەللا یامەیپ ەخىکمکغصن ب ەیكێک وابىو ە.. ککاثەعصەص

 ییخێخاکم یویەل  ەل ،ەضیوخەج ی تر یکەیەكێ.. کیەعؾدەو زىاپ زىاهاؾیحن  ەیكێک

جا  ،ؽەو ب ذێبکغ  ەوع ەگ یزىا ەیکەامەیپ ەخىکم ب ذێبە.. صصاەوع ەگ یزىا

 انیژ  کىەو  عەھ ،ی و ەو ػ  کانەئاؾماه کىەو  عەھ انیو گ ؾامان .ذێؾپەبچ ەکەضیوخەج

 ەمەئ.ؽەو بەپاکى جاک یزىا ؾذەصەب ،عزؿتنەپكخگغجً و ؾ کىەو  عەھ ،و مغصن

َُ ): ذێب ؿذیو ەهەگەڵب مانڵمىؾى  یل  ذێبەو ص ەیەضینەغ یحەهینەخ
ْ
ُه ُمل

َ
ـَه ل

َّ
ِبنَّ الل
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ْعِى 
َ ْ
َماَواِث َوألا ِمُُذ  الؿَّ ٍُ ْدِیي َو ِهحرٍ  ًُ

َ
 ه

َ
ـِه ِمً َوِلٍيّ َول

َّ
ً ُصوِن الل م ِمّ

ُ
ٌ
َ
 ؛22٢/ەالخىب( َوَما ل

 ی غ ەیؾ ەى ێ، ئذێىێمغ ەو ص ذێىێژ ەص وەئ ،ەیەوع ەگ یزىا یھ ی و ەو ػ  کانەئاؾماه یکڵمى 

 ھاەع  یحەاڵؾەص ەوع ەگ یزىا ..ىاهخانیو پكداع یعقدەعپەؾ ەخێبب ،ییەه ؾخانەک وەئ

 ): ەیەھ ضایو ەو ػ  کانەئاؾماه عەؾەب یؿىىع ێب
ْ
ِسظ خَّ ًَ ْم 

َ
ْعِى َول

َ ْ
َماَواِث َوألا َُ الؿَّ ْ

ُه ُمل
َ
ل

ًضا وَ 
َ
ْهِضًًغاَول

َ
َعُه ج ضَّ

َ
ه
َ
ْيٍء ق

َ
لَّ ش 

ُ
َو ً

َ
ل
َ
َِ َوز

ْ
ل
ُ ْ
َ  ِفي امل ِغٍ

َ
ُه ق

َّ
ً ل

ُ
ٌ ًَ ْم 

َ
زاوەهێخیی  ؛  ٦الكغنان/( ل

ئاؾماهەکان و ػەوی هی زىای گەوعەیە، زىای گەوعە هە مضاڵی هەیەو هە هاوبەف لە 

زاوەهێخیی و صەؾەاڵصاعێخییضا، چىهکە هەع زىای گەوعە هەمىو قدێکی 

 ئەهضاػەگحریی هەمىو قدێکی بۆ هەمىو قدێک کغصووە.. زەلهکغصووەو

و  ییخێهەزاو  یحەاڵؾەص ،ەجەاڵؾەص یکیەچۆهیەجیی وەى ێق عوۆ ح هەمىو  ەمەئ   

، کغصنێپعەقخاع  یحەاڵؾەص ،(کغصنڕۆڵهتۆ و )ک ییؾخەصاڵ با یحەاڵؾە، صییکضاع ڵمى 

 ۆب ییوقەسێى ب.. پاکو گۆڕاهکاعیی ًۆڕیگ وۆڕ گى ڵئا انی ،كتنێھەو هجاصیئ یحەاڵؾەص

ُؿْبَداَن ): ؿىىع ێو بھاڕە ی جضاع ەاڵؾەص یزىا ۆب ،ؾذەصاڵ و با نەو زاو ەوع ەگ یزىا
َ
ق

ْغَحُػىَن 
ُ
ِه ج ُْ ْيٍء َوِإلَ

َ
ِلّ ش 

ُ
ىُث ً

ُ
ٍ
َ
ِضِه َمل َُ ِظي ِب

َّ
 ێ)ب ییوقەسێى بپاک ؾا ەیص؛  ٤٦/ـی(ال

و  یحۆیەز یھ عەھ کێقد هەمىو  ییخێهەزاو  ەک ،عصگاعەعو ەپ یزىا ۆ(بییبەیغ

 ەىاػ ێقو ەب ەکە(کىثەلە)م ەیووق ..ەو ەىەڕێگەص وەئ یل  ۆب انقخهەمىو 

 ییخێهەزاو  مەئ یقڵەمىج ییخێع ەگیو کاع  ییو گغهگ ەییوع ەو گ ییخێػهەم ەیىێو  ،ەیقدىڕ صا

 ،وحىوص هەمىو  یکاوییەهضەى ەیپ ەیو ەکغصهووهع  ەڵگەل ،ذێكێکەص ییەجضاع ەاڵؾەو ص

 هەمىو  مەئ عەؾەب واوەج یحەاڵؾەص یبىووەھ ەڵگەل ،ەو هییەەو زاو کغصگاع  یزىا ەب

َُ ):صاەوحىوصو ؾامان و  کڵمى 
ْ
ل
ُ ْ
ُه امل

َ
ْم ل

ُ
ٌ ـُه َعبُّ

َّ
ُم الل

ُ
ِلٌ

 َ
 ُهَى  ط

َّ
َه ِبل

 
ـ
َ
 ِبل

َ
ىَن  ل

ُ
ْهَغق

ُ
ى  ج

َّ
و
َ
إ
َ
( ق

 کیەزىا چیھ ،ەو ەئ یھ کڵمى  هەمىو  ەک ،عصگاعجانەعو ەپ یزىا ەیەو ەئائ؛  ٢الؼمغ/

 وجانەئ ی غ ەیؾ وەسؿخى کەپ خانڵنەئ یچۆ ب تری.. ئوەلەحگ ذێبزىایەجیی  یاویقا ییەه

ْعِى یان ) ؟!ەصاهاو زىاەب
َ ْ
َماَواِث َوَما ِفي ألا ُه َما ِفي الؿَّ

َ
َػِظُُم  ل

ْ
َػِليُّ ال

ْ
؛ ٦/یالكىع (َوُهَى ال
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هەعچی لە ئاؾماهەکان و ػەویضان هی زىای گەوعەن، زىای گەوعە بااڵصەؾذ و 

 عونەو ص ڵص ەل ەؿخاهیو ەهەگەڵب ذێبەص ەک ییەضینائەغ ی تر یکێجەهینەخ ەمەئمەػهە.. 

و ییەو ەو ػ  کانەئاؾماه هەمىو  یوەزاو  ەوع ەگ یزىا ەک ،ذێؾپەو ھؼعصا بچ فۆ و ھ

َػِظُُم : )ەػهەو م ؾذەصاڵ با ەوع ەگ یزىا عەھ هھاەو جیەاهضاێیج ەک فەو ەئ
ْ
َػِليُّ ال

ْ
  (..ال

 ەیهضەو ەب عەھ ،بىونڵؾاق انی ،عن و صو  ەجاهەهینەخ مەل ەک نەھ کێکاهەڵز   

 ەک جنێھەضیکاع ەب وا ەڵەھ ەب ،ؾذەعصەبەخێو ەکەؾامان ص انی کڵمى  ەل انیکێپكک

 ەى ێپ انیقخاع ەع  انۆیز یهضەو ەعژ ەب وەىاؾێو پضیص ەیغ ێگى  ە، بنەکەػصەخ انۆیز

و  ن(رعاوێ)ؾپ ەجەاڵؾەو ص کڵمى  وەئ ە،چىهکییەقامەه ەمەئ. نەکەص

 ەک ،ەیەع و ەگ یزىا هی ثەاڵ ؾەو ص کڵمى  ییهینەخ یوەزاو .انیؾدەصەجەصعاوه

 ۆی ز ەک ،ۆڤمغ  ەب ذێزكەبب ەو ەئ. ەو ەخێبگغ یع ەو و  ذێزكەبب لێی ذێجىاهەص

 ەک ەیەوع ەگ یزىا ەو ە.. ئیؿتیو  کێعکاجەھ ،ەو ەخێهەبؿ انیكێل ،ذێو ەیەص

ع ۆ ػ  مەاڵ ب .ذێؾخەبب انی ،کاثاڵوا کضاێجەاڵؾەو ص کڵمى  ەل انیؾدەص ذێقخىاهەص

 !نەکەضلێگۆ ز انی ،ئاگانێب ەجەهینەخ مەل ؽەک

 یحەكیؾ ،ییەه ەکیەدێهەزاو  عەپاک ھجاکى  یزىا ەیەیىێى ێب ەجەكیؾ مەئ   

 ەب ،ەیەى ێپگەوعەی  یزىا ەییوع ەگ و ییػهەم یحەكیؾ، ەیەى ێپ یص یؾخەصاڵ با

و ەکیەیدێهە.. زاو اثصەضكاهیه هھاەججاکى  یزىا ەیکەییەىێى ێب ؿانیص ەک کەیەى ێق

 ەاهعاؾخع ەؾ ەجەهینەخ مەئ کێکاج .ؾىبدان ەللا ..وصاەل وا ،یحەیەو یەزىاع  ەل یعچەھ

 ەل ووڕ  ۆی ز عۆػی و  ػمڕ  ۆب ذێػاهەص ەکەؾەک تریئ ،نؾپەچەص کضاێعوهەو ص ڵص ەل

و  کانەئاؾماه ەل یعچەھ ەک ەبىو صعوؾد ۆب جەواویی یحەهاغەن ەچىهک ،کاثەص ێ کى 

 عەھ فەکەىیزكەو بەجضاع ەاڵؾەص وەو ئەپاکجاکى  یزىا یکڵمى  یەضایو ەػ 

 ):  یحەیەو ۆیەزەل
َّ
ًُ ُهَى الل ِم ُْ َه

ُ ْ
ًُ امل ِم

ْ
ا
ُ ْ
ُم امل

َ
ال وُؽ الؿَّ ُهضُّ

ْ
َُ ال ِل

َ ْ
 ُهَى امل

َّ
َه ِبل

 
ـ
َ
 ِبل

َ
ِظي ل

َّ
ـُه ال
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ُر  ِبّ
َ
َخٌ

ُ ْ
اُع امل َجبَّ

ْ
َػِؼٍُؼ ال

ْ
ىَن  ال

ُ
ِغً

ْ
ك ٌُ ا  ـِه َغمَّ

َّ
ئەوە ئەو زىایەیە کە  ؛  ٦٦الخكغ/( ُؾْبَداَن الل

گەوعە زاوەن صەؾەاڵجە، هیچ پەعؾتراوێک هییە بە خەم بپەعؾترێذ حگە لەو، زىای 

پحرۆػە، کامڵەو هیچ هىنؿاهییەکی هییە، هەمىو مەزلىوناجەکاوی لە ئەمىییضان، 

چىهکە صڵىیان ؾخەمیان لێىاکاث، چاوصێغو قاهیضە بەؾەعیاهەوە، بااڵصەؾخە وجىاهای 

ژێغباعکغصوی هەمىو مەزلىوناجەکاوی هەیە، بەعػیی و مەػهیی هەع هی ئەوەو بەؽ.. 

 وقیی بۆ ئەو لەوەی کە ئاوا هاوبەش ی بۆ صاصەهێن!پاکیی و بێسە

 کىە.. و ەػعاو ەصام عەؾەل ەیکەضیوخەج ەک ەیەاهیکەع ەؾ عێؿا وەل ەمەئ   

و  ثەبیجا یحەكیؾ ییخێهەو زاو  ییجیەکاڵمى  ەک ،یؾپەچ هازضا ەل عەگە.. ئییەخێکغصگاع 

 وەى ێق چیھ ەب یکێقد چیھ کێو قد ؽەک چیکغصگاعن و ھ یزىا ەیىێى ێب

 ،ەیەھ یکێهەزاو  هھاەج ەبىو کایىڵص ەو ەل عەگە، ئهییە کیەعاصە و ڕ ب انی ،کەجییچۆهیە

 ەیەیلۆیک وەئ کىەو  ..بکاث ێ کى ەل ووئایا ع  ەک ذێى ێهاق ێل ی ع ەؾ ،انیصوان و ؾ کەه

 یحەمزؼ و  ێک ەبضاث ب یلئەو  ایئا ەک ەو یەى ێپك وەئ ەخێو ەهاک مە! ئنحهەزاو  ؽەکو صو 

ا َحَػَل ) و هاکغێذ بیضاث بە صوو:ەیەھ یص یکڵێص عەھ ۆز؟ ذێقبى ۆ ز ێیبکاث و ک ێک مَّ

َبْحِن ِفي َحْىِقِه 
ْ
ل
َ
ً ن ـُه ِلَغُحٍل ِمّ

َّ
 کێؾەک چیھ ۆب ڵیصووص ەوع ەگ یزىا؛  ٦/خؼابالا  (الل

 کاث!بعزاهەج یکێؿخيیقىو ۆ زۆ ب وڵەص عەھ ، جاەکغصوو ەىصعوؾد ضاەیىیؾەل

 ەکەؾەک یئاڕاؾخە رتیئ ،ذێؾپەچەضا صعووهەو ص ڵص ەل ەجەهینەخ مەئ کێکاج   

 ذێبەصایىڵص ەو ەل ەچىهک ،ذێڕێگەعصەو  ێزىا پ ی غ ەیؾ ەل ی وو ع  ،بێذضیاع یص ەاهۆڕ گەه

 ییو صاها ییػاها ێیپ ەب ە..قەھاوبێو بەجضاع ەاڵؾەو صەهەزاو  ەک ەیەوع ەگ یزىا هھاەج ەک

 ەک ذێبەصایىڵ.. صذێگغ ها ێل ڕێی لیکێز ێھ چیو ھ ذێزكەبەص ۆی ز یؿىىع ێب یو جىاها

 ەاؾخع  ەىیهاؾ مەب تری.. ئەپاکو جاکى ەیەىێى ێب قضاەو ەل ەک ،ەیەوع ەگ یزىا ھاهەج ەو ەئ

و  لىومەمەو ج ییاباػ یع  ەو صعوؾذ و صووع ل اؾذع  ییعؾخەزىاپ ەخێو ەکەص اجغیػ 
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و مکاع ەؾخ کىەڵب ،جضاعن ەاڵؾەص ەو ه هًەزاو  ەه ەک ەیواهەل ەو ەكێپەبغصهۆ ز

 .. عن ەاکڕ کاعو گىمەواقەچ

کغصگاعو  ی.. زىاصەکاثزىاەوولع .. عەبەخێگغ ەص ییؿخیزىاو  یۆڕ گەه یئاڕاؾخە ئاوا   

 یعچەھ ،ذێبؼعهاب ێل یچیھ ،ذێىێؾخەبى  یؿتیو  ییەه کێز ێھ چیھ ەک ،جضاعەاڵؾەص

 ەو ەخێبگغ  کێؾەک عەھ ەو ل ذێزكەبەص ێیپ ذێبى  یکێؾەک عەھ ،کاثەیص ذێو یەب

 ..ذێبگغ یؾخەص ییەه ؽەک

 تریئ ،ثەهاغەن یؿتیو و ەهەگەڵب ەخێبەا صضعوهەو ص ڵص یهاد ەل ەجەهینەخ مەئ کێکاج   

 هازضا ە.. لذێبەنىجاعص ییع ۆ مسەو جغؽ و ز ھمەو  ی و قكاع  نحج ەل ەیکەهەزاو 

 هضەو پاب عؾذەزىاهاؽ و زىاپ ەخێبە.. ئاوا صصەبێذ هگەپاعؾ ضاەیو ەع ەص ەل ػعاوو ەصام

 ییع ەعو ەؾ ی ع ەهجضڕەو  ەیکەىیص ی باهگسىاػ هەڵگغی زىاو  ەیکەجەػیع ەقەب

و  فۆ ھ و عونەو ص ڵص ەل ەجەهینەخ مەئ عەگەئ ەو ەقەواهەچێپ ە.. بەیکەجەػیع ەق

 ەراهحگڵؾاق انی ،ئاگابىو ێب ێیل ەیکەهەزاو  انی ،ەو ۆ بڵکا انی ،بىو ەرهحگێھؼعصا ح

 ،و زىو  ذیع ەه یلیص ەخێبەص لیمەئ ،ڵؾاق ی تر یکاهەڵز ەیؾەمىماع  ضویهاو صەو ەوجەک

 فۆ ھ ەػوو ب عەگەئ .ؿذیوو ایصه یکەڵز ییکاع ەپەڵھ یهضەابو پ ەگەڵمۆ ک یحۆ ک یهضەب

 یزىا ەپكذ ب ذێبەص ەک ،یەضینائەغ ەجەهینەخ وەئ عەؾەو ەخەڕێهاگ ،ەو ەاجەیه

 ەک ەو ەخێىێاپؿکع  یەماصص ەػیوان وەل ۆی و ز ذێؾخەبب ی جضاع ەاڵؾەو ص نەزاو 

 ..ثییەلیحاھ ی ژاو ێهاو گ ەو ەساجیب تریکێحاع  ەکیع ەز
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  مێيوس  ابیس

 یيوى  رەدرۆزي ەوروگ یخوا یرويغ چیھ  

 )ل عاػم الا ەللا(

 هەمىو  عۆػی  ەک ەکغصوو ؿخیى ێپ ۆی ز عەؾەل ەیو ەئ ەعپكکاهەؾ ەوع ەگ یزىا   

َها ) بکاث:يیصاب کیەىضوو یػ  غَّ
َ
ُم ُمْؿَخه

َ
ْػل ََ َها َو

ُ
ـِه ِعْػن

َّ
ى الل

َ
 َغل

َّ
ْعِى ِبل

َ ْ
ٍت ِفي ألا َوَما ِمً َصابَّ

ِبحٍن  َوُمْؿَخْىَصَغَها لٌّ ِفي ِيَخاٍب مُّ
ُ
و  ًێضا صیو ەػ  عەؾەب ەیواهەئ هەمىو ع ەھ؛  ٢/ھىص( ً

 عەؾەل انیهەمىو  یعۆػیزكان و زؼان(  انی ً،ڕیقەب انی ذێب كتنەڕۆی)ب چًەص

 انیجەو ؾکىه ێجەكخیه ەیگۆڵم وێیەکى  انیبؼاوج ەیباػه ذێػاهەص ەک ،ەیەوع ەگ یزىا

 فەماهەئ هەمىو .. کاثەصع ەگۆ مؿ ۆب صاەىێقى صوو  وەل انەیکیە عەھ ی ى ێبژ  ەک ،ێیەکى 

و ەىضڵو با ەڵو ئاژ  ڤۆ مغ  ەل ی ژ ەص ی و ەػ  عەؾەل ەیو ەئائ ..ماعن ۆ ج جضاەبیجا یاهىس یج ەل

زاک و  ڵیژاێجى  هاو ەل ەیعاهەبەلاهیگ وەئ هەمىو  و.. ھخض. عاثەقەو خ کۆ زك

و  نحؼاهاهەیص ەمێئ ەک ،نەھ عانەو ەىضیػ  یعچە، ھچًەو ص ًێص واصاەو ھئاو  یکاوەىیچ

 ،ەهضەچ انەیو ژماع  لًۆ و پع ۆ ح هضەچ ذێػاهەص ی گەوعەزىاع ەھ ەک ،نحاػاهیها

 انییؿخیى ێو پ ًێکى  ەل ذێػاهەضا، صباهەھغ یم یزىا ییغ ێچاوص غێژ ەوان ل انیهەمىو 

و ىهماقەه وەقەو گ نەضابکەیپ انییى ێبچً جا بژ  ێبەص ێ کى  ۆو بەهضەو چییەچ

 یتێاع یعقدەعپەؾ غێژ ەل وا یهەمىو .. انیمغصه چۆهیەجییو  انیژ  یدۆ و باعوص انێیػاووػ 

 ی غ ەیؾ یجىاها ەل انیبىوهەھ ەب برصنەیپ عەھ عصا،ەضعۆػیو عصگاع ەعو ەو پکغصگاع  یزىا

 ان،ێیػ ىهماو ػاوو قەو ه ەقەگچجای  ان،یوجەبؼاوث و ؾغ  و ًێقى چجای  ،ییەزىاصا ه

و  ضانعۆػی یصە، ئییەه زىاصا ی غ ەیؾ یجىاها ەل ەماهەئ ینی.. ػاهانیکاهەو ەو ه انۆیز

 ینێو قى  کاثەل ییەى ێبژ  هەمىو  مەئ یکغصوىیو صاب انیهەمىو  ی ى ێژ ب یکغصوع ەگۆ مؿ

 !انیضاهعۆػیو  ییغ ێاوصو چ نحػاهچجای  ڵەخاەم یضاھاجنڵاەیز ە! باهضا؟ۆیز
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 ییو صاها ییو جىاها ییػاها ەل ،ەو ۆیەز ییباهەھغ یو م ییخێکغصگاع  ەل ەوع ەگ یزىا   

 _و قكاع نحجضاواو ێب_ ەعپكکاهەؾ ،ەو ۆیەز ییهھاەججاکى  ییجیەزىا ە.. لەو ۆیەز

 ،ەعػکغصوو ەق ۆی زع ەؾەل ەیھاجىواهەهضاڵاەیزەب ەع ەو ەىضیػ  هەمىو  مەئ یضاوعۆػیی

 یمەاڵ و  ەک ،ەکغصوو ىیصاب صاەىیمەػ  عەؾ مەل یاوەیصاهەبەصاه یوەمەج ییى ێبژ 

و  عاکۆ ز ذ،ێب انەیکیەع ەھ یئاوەبئاه یحڵەو خا ًێکاث و قى  یکاوییەؿخیضاو ێپ

 یئاؾاوەب ەک، انۆیب ەصاهاو  صاەاهێیح وەل یاویهەمىو ع ەھ یواەو ھو ئاو ەو ەزىاعصه

 ع ۆ حھاەهیۆ مل وەئ ىانێه ەل انەیکیەع ەھ ەکغصوون کىێلۆ پ ۆب یو واش  ێوەگەیص

 ییڵکا ەب انیھاەهیۆ ! ملیحۆیەز یؿتیى ێپ یعاکۆ ز ەبکاث کضاەیپ ەو ەئ عەھ صاەعاکۆ ز

 یصعوؾخکغصوەان بیتر یھاەهیۆ مل ،یكخنەیگێچاهضن و پ یصوا انیھاەهیۆ مل ن،ۆ سەیص

 وەل کیە عەھ یکاوەکھاجێپ ەیو ەکغصهێو حى ەو ەکغصهیق ەب انیھاەهیۆ مل ،ێیتر لیعاکۆ ز

 ی ىاػ ێزىاعصن و ق یع ۆ و ح ضاکغصنەیپ یع ۆ ح ػاعانەھ ە! بەیەو ەو زىاعصه عاکۆ ز

.. یەوع ەگ یزىا ییخێع ەضعۆػیو  ییخێکغصگاع  ی او یق ەیىێو  ەمە! ئانێیل عگغجًەؾىوصو 

 ەیكاهیه ەمە.. ئنحباهەھغ یو م نحو جىاه نحػاه یکاوەجەكیؾ ییهھاەججاکى  یاویقا ەمەئ

و  ضانعۆػیو  لهکغصنەز مەئ .یەهھاەججاکى  یزىا یقبىووۆ ع ەو پ ثەخمڕەو  ەییػ ەب

 ییو صاهاجىاها یقیەل  ،ەیەز حمىعج ەى ێق وەب ئا اثمەزلىون ەیکغصهیاع یعقدەعپەؾ

 یحەزؼم بۆ ،ەکغصوو لهەوا ز ەیاجاهمەزلىون مەل کێکیە عەھ ەک ..یەهھاەججاکى  یزىا

 هاوەل یڤۆ .. مغ ەکغصوو ع ەبەؾخەص ۆڤمغ  یاویژ  ۆب یاویقهەمىو و  نێبك عانەو ەىضیػ 

 ەک ،ەکغصوو یئاڕاؾخە ئاوصێغیی و و ییغ ێچاوص وەکغصوو لهەوا ز یکەیەى ێقەضا باههەمىو 

و  ىانێو صاھەو ەىیػ ۆ ص یجىاها ذ،ێبەھ ییکاع یق وەو ەىۆڵیکێو لەو ەىیژ ێجى  یجىاها

 ذێجا بخىاه ،ذێبەھ ییکاع ەقەو گ ضانێوپەو بغ  ىانێمھەعھەب یجىاها ذ،ێبەھ یؾاػکغصو

 ییخێع ەو ەزخەبو  یش ۆ و ز رێز ۆو ب ذێعبگغ ەو  نحمەػ ع ەؾ ەیؾخەع ەک ًیعجغ ۆ ػ  ەؾىوص ل

ضا اهیژ  ەل ۆڤەمغ  مەئ ییخێعپغؾە.. بەو ەبکاجعزاهەج یصاوەو ئاو  ییجیەاۆڤو مغ  انیژ 
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 ەوع ەگ یزىا ەو ەئ ،ییەتر هیعاهەو ەىضیو ػ  ییخیاۆڤمغ  یاویژ  یکغصوع ەگۆ کغصن و مؿلهەز

 کەه ،یەضاییىاهێھؾخەصەب یضاوڵو ەھ ەل ،مەئ یتێعپغؾەکغصوون، بیيیصاب

 کاث،ەضاهیى ێزەب ەیواهەو ئ ۆی ز ییؾەکەجاک ەیو ەىاعصهو ز عاکۆ ز ییىاهێھؾخەصەب

 یئاڕاؾخە ێیپەب هجضانڕەو  ییجیەاۆڤمغ  یاویژ  یکاوییەؿخیضاو ێپ یىاوێؾخھەصەها.. ب

 یو صاص ییکؿاهیەو  ییئاػاص ەل یکاوەهغزەب ەمەیین یؾپاهضوەچ ۆب ،ییزىا

ْعَى )ضا.. ماهەهان و ئ ەل انهەمىو  یقبىووەو ھاوب ییجیەەاڵ مۆ ک
َ ْ
ُم ألا

ُ
ٌ
َ
ِظي َحَػَل ل

َّ
ُهَى ال

ْػِنِه  ىا ِمً ِعّ
ُ
ل
ُ
ىا ِفي َمَىاِيِبَها َوً

ُ
اْمك

َ
 ق

ً
ىل

ُ
ل
َ
ىُع  ط

ُ
ك

ُّ
ِه الي ُْ ؛ ئەوە زىای گەوعەیە  2٩امللک/( َوِإلَ

ییەی ئاوا ئاؾان بۆ صەؾخەبەعکغصوون، صەی ؾا پێیضا هاجىچۆ بکەن و عػم کە ئەو ػەو 

و عۆػییی زۆجاوی لێ پەیضابکەن، بكؼاهً کە چاعەهىوؾخان گەڕاهەوەجاهە بۆ لی زىای 

 ەوع ەگ یو زىاەع ەگۆ مؿ ەکەؾەکەجاک ی ى ێبژ  ەک هییە ەو ەئ صاەر ێل ؾذەبەمگەوعە.. 

و  یەڵیمبەج مەئ ذ،ێص ۆی ب صاەه یص یىاهێھؾخەصەب ڵیو ەھ عەگەئ ،نکغصوو ىیصاب ۆی ب

 ەل ەڵەھ ەب ؽەک کێهضەو ھێڵییەضلیص ەمەئ ،ییەه ؾذەبەم ییەؾلب ەو ەکغصهێلپكخ

 ،ەبىو ەڵکێج انێیو ل كخىونەیگێکل( جا)الخى ەو ەکغصه)الخىکل( و پكخ ؾتنەزىابەبپكد

 ی ع ەگۆ مؿ ی ى ێبژ  ع،ەبەخێگغ ەه لیضاکغصهەیپ عۆػی  یکاوەکاع ۆ ھ عەگەئ یەىااهێیپ ۆیەب

 یزىا ەکىان ک ەکاعاهۆ ھ وەئ یصەئ ،ەبىوهیڵیخا ەڵەھ ەمە! ئؾذەصع ەب ەخێص ۆب ییۆ ز

 یکاوەکاع ۆ ھ ەوع ەگ یزىا ذ؟ێبؾخەصەب ەکەعۆػیجا  ،عەبەىێر حبگ ەضاو یعماهەق ەوع ەگ

.. وحىوص یؿخمیو ؾ عێؿاەل کێقەبەب ەکغصوو  یعۆػیو  ػمڕ  یضاکغصوەیپ یضاوڵو ەھ

 ەک ؟ییەچ کانەاجمەزلىون ەیەیووػ  یعاصەو ع ۆ و حجىاها هەمىو  مەل ثەکمیخ ىایگەئ

 ەڵگەل عەقخاع ۆب ۆی ز یؿتیضاو ێپ عەصەنەضا باهەیکیە عەھ ەل ەوع ەگ یزىا

 ەو ەئ ۆب عەگە.. مییػاج ەیقاعاو  یکەیەووػ  ەب یحیەو کغصوو ەى یزكەب ێیضا پیع ەوعوبەص

 ضاۆیز ەیو ەصووعزؿدىۆ زەل انیو ػ  ىانێو ؾىوصھ ییقۆ و زرێز ەل ییەه

 یىاوێکاعھەب ەل ەعپغؾەب کۆڤێمغ  هەمىو .. ەەیو ەئ ۆب ضیئکەج ەب ،ەڵێ! ب؟ەڕگەساجیاهب
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 یکاوەئاؾخ ەل یحیەاۆڤمغ  انھەمىو  ەیووػ ەجا ب ضا،ۆیز یکاوەقاعاو  ەوػ  هەمىو 

 ۆب ،ەکغصوو هەڵز ەو ەئ ۆب ۆڤەیمغ  مەئ ەوع ەگ ی.. زىااڵبا یکاوەپل ەضا بگاجبىوهیانع 

 ..ەصوو کغ یئاڕاؾخەو ەهاعصوو  ۆب ینیص ،بىونیانع  ەیئاؾخاه وەئ

و  یعاؾتو  ثەهینەخ ەمەئ.. ەع ەگۆ مؿ ۆی ز عۆػی  کێمەزلىون هەمىو    

 ەیكێھاوک ێیپ ەب ،ەصاهغاو  صاەعصووهەگ مەئ یکێيێقى  ەل یەعۆػی مەئ ،ەؿخیو و ەهەگەڵب

و  كًیصاه کێؾاهەک ذێهاق ذ،ێکغ ەصضاەیپ ضانڵو ەھ ەو بەصاهغاو  ییزىا

 ەل ن ڕ پ ی و ەو ػ  کانەاؾماهئ مەاڵ ب ذ،ێىێهاباع  ىیػ و ێڕ ئاؾمان ػ  ۆز ن،ەصەهەکڵەو ەھ

و  ماثیغلەج ێیپەب هەمىو  عەگەئ ،یەاهضاێیج لیخێ(ؽەب) یعاصەەب اث،مەزلىون عۆػی 

.. ذێبەصاصیػ  انهەمىو ەل ،ییکتر یە ەب هًەیەگیو ب نەضاکەیپ عۆػی  ییزىا یععەق

 لیضاهڵو ەھ .ی و ەو ػ  کانەئاؾماه عۆػی و  ػمڕ  ەل ەعگغجىەو ؾىوص یعێؿا فەمەئ

 انهەمىو  ۆب ،ییەهضاێج ؽەک ۆب ی جغ ۆ و ززاجغ  ەاهیعێؿا مەئ .یتێتر یکیەعێؿا

 ،ەصاهاو  ۆب یعێؿا ەوع ەگ یزىا ەکبێذ  ەیەى ێق وەبصەبێ  انیضاکغصهەیپ ،ەکیەکى ەو 

 عەھ انیكیعصووکەھ ،ەعامەخ ەک ،یەزىا یععەو قعێؿا ەیواهەچێپ صەها ،ڵەەاڵخ ەک

و  ثەكیؾ ەل مەاڵ ب ضاکغصهً،ەیو پصواەل انەڕ و گ ضانڵو ەھ یؿاێع  ێیپەب

 انیكیعغەق یو خىکم بًەضعامەخ انی ڵەاڵخ ۆیەب ،اواػن یضا حاهیکاهەچۆهیەجیی

 ..ذێبەصاواػ یح

 .باثەص یکاوەاجمەزلىون یکێقد هەمىو ەب ەیپ ەک ،یەػاهاەجاک عصگاعەعو ەپ یزىا   

 فەمە.. ئبکاثخغوومەم ێل یاویؾەک ەیو ەئێب ،صاثەص انیهەمىو  عەھ عۆػی 

و  ۆڤمغ  ىانێه یهضەى ەیپ ینیػاه وەو ەىیػ ۆ ص ەل ەک ییەضینائەغ ی تر یکێجەهینەخ

و  نەکغصگاعوزاو  یزىا ەک ەتر یکێؾدەبێگغ  فەمەئ. ذێو ەکەعصەضا صەیکەکغصگاع 

 مەئ یجەواویی یهضەپاب ەو ۆیەز یویەل  ەل وەئ ەک ەو ەکاجەاصیىڵص کانۆڤەمغ  عەضعۆػی
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 ییچۆهیەجو  ضاکغصنەیپ یعێؿاو  عجەم ،ەکغصوو ىیصاب یاویهەمىو  عۆػی  وەیەؾخەبێگغ 

 یویەل  کىەو _ ذێبەص لیکاهۆڤەمغ  عصاەعامبەبەل ،کغصوونیاع یص ۆب یص یکغصهێپعەقخاع 

و  ضاکغصنەیپیعۆػی ەل ییخێبضەو غ هضبًەپاب ەیى ێپ _ەکەؾخەبێگغ  یمەصوو 

 کاثەىێل انیوا انییو اڵ پڵاەیز و ؽەو ەھواو ەھ ػو ەو خ نەبکچاو ڕەضا ەیو ەىاهێکاعھەب

 ەوجىو ەکاهیؾدەص ەیو ەبؼاهً ئ و وا جنێاپؿکڕ  ەوع ەگ یزىابۆ  ییخێبضەغ ەل ۆز

 .ەاهۆیز یقاو یهجەڕەب

 : ەکردوو یار ید یانهەموو  رۆزی  ەور ەگ یخوا

 ، بەۆی ز ی ع ەصەن ە، بەکغصوو  یاوهەمىو  یػقع  ی ر حگەهضاػ ەئ ۆی ز ەوع ەگ یزىا   

. ەکغصوو متر ەک یاویو ەئ یپكک اجغو یػ  یاویمەئ یپكک  ۆی ز یو ػاوؿذ و جىاها ؿذیوو 

ً ): ذێگىهجەص ضاۆیز ییجیەزىا ەڵگەل ەک ،یحۆیەز ییصاها ەو ەئ
َ
ْػَم مِل  الِغّ

ُ
ْبُؿِ ًَ ـُه 

َّ
الل

ْهِضُع  ٍَ اُء َو
َ
ك  َمَخاع   ٌَ

َّ
ِزَغِة ِبل

ْ
ا ِفي ْلا َُ

ْ
ه  الضُّ

ُ
اة َُ َخ

ْ
ا َوَما ال َُ

ْ
ه اِة الضُّ َُ َخ

ْ
ِغُخىا ِبال

َ
؛  ٦٢الغغض/( َوق

و  اثکەص عقغاوانەب _ػبکاثەخ ۆی ز ەک_ کێؾاهەک ۆب عۆػی  و ػمڕ  ەوع ەگ یزىا

و  ێصاحەضاهیمەک_ ۆی ز ییو صاها ییػاها ێیپەب_ انیكیتر یکێهضەھ ۆب ،ێصاحەص انیع ۆ ػ 

. ییەایصه ییکاج یکێژ ێچ ەو ەهاػاهً ئ ،ًڵشخاۆ ز ێیپ انیکاهەکاقغ  مەاڵ ب ،ەو ەخێگغ ەضاهێیل

 ،ذێبەه ژێچ ەیؾاص یکەیەؾخەع ەک ی غ ەیؾ _ەو ەخێبەضووهع صواجغ _کە  افیصه یاویژ 

 یزىا یػاوؿت ەل، وحىوص ی تر یکاهەقخ هەمىو  کىەو  ییعۆػ و  عػم ..بىو ەتر هیچیھ

 چۆهیەجیی ،انیجڵەو خا ًێکاث و قى  ،انیچۆهیەجیی و ڕ ب وەاصع  ،ن کغاو یاع یص صاەوع ەگ

 ی ع ەصەن ەل انیتر یکێجەكیؾ هەمىو  ،انیعگغجيەى ێلؾىوصو  ىانێمھەعھەو ب ضاکغصنەیپ

و  قکغصنەصابو  بىون ەب یعماوەق ەوع ەگ یزىا ،ھاجىون ەو ەوع ەگ یزىا

ُه ): کاثەصضاێج انیقخاع ەع  وەئ وەضاو اهیکغصهیاع یص
ُ
ل ِزّ
َ
ج
ُ
َؼاِئُىُه َوَما ه

َ
ا ز

َ
 ِغىَضه

َّ
ْيٍء ِبل

َ
ً ش  َوِإن ِمّ

ىٍم 
ُ
ْػل َضٍع مَّ

َ
 ِبه

َّ
 ەمێئ یل  ەیکەىیهجەگ ییەه صاوحىوص ەل کێقد چیھ؛ ٦2الدجغ/ (ِبل

 یزىا مەاڵ ب ..ێ ىاع زەىیر ێىیەص ماعکغاوۆ ػاهغاوو ج یکییەر حگەهضاػ ەئ ێیپ ەب ەمێئ. ذێبەه
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 ۆب ضاەڵگەل قخاعکغصنەع بىون و هەزاو بەو  ضاکغصنەیپ ۆب یعجەم وعێؿا ەوع ەگ

 ػو ەخ ێیپ ەب کەه ،نەکسڕێ انیکاهەضاهڵو ەھ ەاهیعێؿا وەئ ێیپ ەب یکەڵجا ز ،قخىونڕ صا

 عەؾەب ۆی ز یجىاها ییەه کێزلىونەم چیھ وابىو ەک .انۆیز ییهضەو ەعژ ەب ػووەئاع 

 ەو ەئ ذێکغ ەضێپؾخەو ھ ذێجر یبەص یعچەھی. یهینەخ یوەزاو  ەخێو بب ذێبكک کضاێقد

 یاهىوس یو ج ضاثیواع  وەعچاو ەؾ ،یەاڵ با یزىا یل  ەیکەىیهجەگ ی،یخێکڕێب

 یچۆهیەجیی و ڕ ب وعاصەەب کێقد هەمىو  وەیەوع ەگ یزىا یل  هەمىو  یەکییەر حگەهضاػ ەئ

 _کغصوونیاع یزىا ص ی ع ەصەن ەک_ ثەبیجا یحڵەو خا ًێو کاث و قى  ثەكیو ؾ

 عەھ ییەه کێقد چی.. ھزىاصا یکاوەاجمەزلىون عەؾەب ەو ەخێبەقضەصاب وەو ەزىاع ەخێص

 یعێؿاو  عمانەق ێیپ ەب کێقد هەمىو . ەو ەزىاع ەخێھاجب ییر حگەهضاػ ەئێب وەو ۆیەز ەل

 ەؾخەى ەیپ مەاڵ ب ،یەضایو ەػ  و کانەئاؾماه ەل عۆػیی ..ەع ەضعۆػیو  نەزاو  کغصگاعو  یزىا

 _ۆڤمغ  فەواهەل_ ی و ەعػ ەؾ یىوناحلزەم . عۆػییێ هى  ەیو ەاهیو ژ  انیژ  یکێؾپەص ەب

 انی ؟ەعاکۆ .. زییواەھ ،ییئاو ، ییەڵئاژ  ی،یکەوو ع  :ەجهییەۆ و چػ ىاێق عوۆ ح عۆ ػ 

 ای. یەایع ەص یکاوەىیهجەگ؟ ییەو ەػ  یکاهؼاکاو انی؟ ًیمژ ەڵھ انی ؟ەو ەزىاعصه

 چۆهیەجییو ع ۆ ح انی؟! ییەهۆکتریلەو  ئ ییباەو کاع  ییؿیمىگىاج ییخێهۆ چ یکاوەجەػمیه

و کاث و  چۆهیەجییو  ثەییو ماھڕ و بەاصع  ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەک ؟تریجەػمیو هزێھ

 کىە)و  !ذێو ەکەعصەص ەو ۆڤەمغ  ەل انیکێقد ەحاع حاع  ەک ذ،ێهاػاه انیيێقى 

 ..(.وهیتر كکیج ەب عەؾەو چاع ماع  ی ھغ ەژ  ەل عمانەو ص وثەه ەل نحجڕۆ پ یىاوێھمەعھەب

و  كکیج کىەو  ،ەاهیایصه یاویژ  ۆب ەیواهەل ،ەیەو ەاؾماهئ ەل ەک انەیاهیعۆػی وەئ مماەئ   

 یکێقد ەحاع و حاع ەتر عۆػیی ی ز ێو ھەوػ  ع ۆ ح صانەؾ ەک ان،ەیى ێو باعان و ھاوق ییعماەگ

و ەگەڵمۆ ک ۆی کجاکى  یل  ەل ی ى ێو بژ  یعۆػی یمەز ەک ەو ەئ ،ذێکغ ەضقكەک ێل انێیهى 

 ەل کەه ،ەھاجىو  ەو ەجەییلیحاھ ەیىاؾێو پ نحواهێڕو ج ضیص ەل کاثەضصعوؾخ جانڵەو ەص

 ەک_ یپەیضاکغصوی عۆػیی یکاوەکاع ۆ .. ھەوەییىضاع یص یو ھؼع  ًیص یضیص
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 صاەو ەکغصهیجان غێژ ەل عەگە)ئ نەکەص عەگۆ مؿ ەکیەى ێبژ  اعن،یو صائاقکغ _عەبەىێر حگەص

 ەع ەھ ەیىیع ۆ ػ  ەک ،صاثەص ەاجمەزلىون هەمىو  وەئ عۆػی  ەوع ەگ یزىا (.ێیپ ذێبەه

ـُه : )نەضاکەیپ ن ۆ چ انۆیز ی ى ێبژ  هاػاهً عەھ انیع ۆ ػ 
َّ
َها الل

َ
ْدِمُل ِعْػن

َ
 ج

َّ
ٍت ل ً َصابَّ ً ِمّ ّ

ًِ
َ
إ
َ
َوً

ْم 
ُ
اي ًَّ َها َوِإ

ُ
ْغُػن َػِلُُم  ۚ   ًَ

ْ
ِمُُؼ ال  ەک ەیەھ عەبەاهلیگ انهضە؛ چ ٢0الػىکبىث/(َوُهَى الؿَّ

.. صاثەص فەى ێو ئ لیواهەئ عۆػی  ەوع ەگ یزىا مەاڵ هاباث، ب ۆی ز یعۆػی ەب ەیپ

 ضاەیؾاج وەئ ییى ێبژ  یصوا ەو بەو ەع ەصەخێص ؾىکىای ێیح ەل ەیەھ عەو ەضىیػ  ھاەهیۆ مل

 ەو ەل ذ؟ێؼ ێپاع یب ن ۆ چ ذ؟ێگغ ەڵیھ ن ۆ چ ضاکاث؟ەیپ یوۆ چ ؟ێیەکى  ەل ذێهاػاه ،ێڵەو 

 ،ەىکغصوو یصاب ۆب ەیکەاهیژ  عۆػی  هەمىو ( یلهکغصوەز لێ)پ ەوع ەگ یزىا ەک یەئاگاێب

 .. ەغاو صاه ۆی ب ،صووعجغ انی ،ذێب ۆی ز یوع ەص ەیباػه ەل

زىا  ەل ەهضەعچەھ ،ەىکغاو یصاب ۆب یهەمىو  ،یەوا عەھ لۆڤیمغ  ییى ێو بژ  یعۆػیو  ػمع    

 بًەئاگاصێب ەو ە! لنەکەصع ەگۆ مؿ انۆیز ی ى ێبژ  ەک اهًۆیز ەو ەئ ػاهًەص وا کانڵەؾاق

 ییر حگەهضاػ ەئ ەل عەھ یهەمىو  ،کانەضاکغصهەیپ چۆهیەجییو  ییو ئاؾاهکاع کاع ۆ ھ ەک

 ەیەوع ەگ یزىا ەو ەئ .ەکغصوو یاع یص یهەمىو  ەوع ەگ یا.. زى یحەیەو ەیەکیەعۆػیی ەپكک

 مانەو ھ ون ەئ کىەو  لیتر یکێؾاهەک ۆ)ز ەکغصوو یوجىو ەعکەؾ ضایؾخسؿخيەص ەل ەک

 وەئ کىەو  انیكیچیو ھع ەبەگغج انەیضاکغصهەیپ یچۆهیەجییو  ییو ئاؾاهکاع کاع ۆ ھ

و ەصوو کغ یاع یص ۆب عۆػی و ەکغصوو یلهەزهەعچییەکی  ەوع ەگ ی! زىاوثەکەىؾدەص

و  عۆػی  یمەز تریئ ،ەکغصوو یاع یص ۆب یکغصوێپعەقخاع و  ضاکغصنەیپ یچۆهیەجیی وعێؿا

 یمەز ەل ەهضەو ەئ ەک ەحاھیلییەج یھلەو ئ حاھیلییەث ەو ەئ ؟ەع ەبەل یچۆ ب ییى ێبژ 

 ەل عەھ یچەو ک نەصەص اجغیػ  ڵیو ەھ ،ذێو ەؾدبکەص انیاجغ یو جا ػ  ضانییى ێو بژ  عۆػی 

 ەل انیىڵص ەضینەغ یکاوەجەهینەخ ەل ایىڵزىاهاؽ و ص یىضاعاویص مەاڵ ! بضانیع ۆ مسەز

 ۆی ب ەوع ەگ یزىا ،ەع ەگۆ مؿ انیكعۆػیمابً اهضایژ  ەجا ل انیىڵ.. صەکەكێھاوک

و  ذێبەىێڵل انیضیص لیىضاع یص یواوەئ ەیو ەئ ۆب ەوع ەگ یزىا مەاڵ کغصوون، بىیصاب
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 ەیكێوکھا ەل وامەعصەب هاؾان،ەزىاه ی عەقخاع و  ضیص یوژمەو ج نحج غێژ  ەوهەکەه

 بن: مەسێب ەک ەو ەکاجەضاهیئاگاصاع  کانەجەهینەخ

ْهِضُع )_  ٍَ اُء َو
َ
ك ٌَ  ً

َ
ْػَم مِل  الِغّ

ُ
ْبُؿِ ًَ ـُه 

َّ
ِزَغِة  الل

ْ
ا ِفي ْلا َُ

ْ
ه  الضُّ

ُ
اة َُ َخ

ْ
ا َوَما ال َُ

ْ
ه اِة الضُّ َُ َخ

ْ
ِغُخىا ِبال

َ
َوق

 َمَخاع  
َّ

ؾاهەی زۆی ؛ زىای گەوعە پەیضاکغصوی عػم و عۆػییی بۆ ئەو کە ٦٢الغغض/( ِبل

مەبەؾدێتی ئاؾاهضەکاث، بەاڵم  ئەوان )کاقغەکان( هەع بەوەهضەی کە لە صهیاصا 

صەؾدیان صەکەوێذ وا زۆشخاڵ صەبً کە عۆژی صواییان بحر صەچێخەوە، لە کاجێکضا 

  هەع هەمىو ژیاوی صهیا لەچاو ژیاوی صواڕۆژصا کااڵیەکی کەمی چحژەو بەؽ..

ْم وَ _ )
ُ
ٌ
ُ
َماِء ِعْػن ىَغُضوَن. َوِفي الؿَّ

ُ
ْم َما ج

ُ
ٌ هَّ

َ
َل َما ؤ

ْ
ش َخوٌّ ِمّ

َ
ُه ل ْعِى ِبهَّ

َ ْ
َماِء َوألا َىَعِبّ الؿَّ

َ
ق

ُهىَن  ُِ ى
َ
 ەل يخانەڵێب ەک کىەو  عەھ ەیەو ەئاؾماه ەل خانعۆػی؛  ٦٦-٦٦/اثیاع ظال( ج

 فەواهە، لخاهەوەکاهیەضینائەغ ەجەهینەخ عواهگەی ەل) ەھاجىو  ۆب ەو ەئاؾماه

 یکیەیعاؾخو ەنەخ ەمەئ ،ی و ەو ػ  کانەئاؾماه یزىاەب ىضێ( ؾى یعۆػی یيبىوویصاب

 جانۆ ز یکغصوەنؿ ەگىماهخان ل ن ۆ چ کە.. و ًێصو ەص جانۆ ز ەک کىەعو ە، ھەعچاو ەب

 .جًەهینەئاوا خ فەىاهەڵێب مەئ ،ًێصو ەو صەعاؾخەک ییەه

 ی تر یکێجەهینەخ ەچىهک ،ەیەز حمىعج ەیکەکغصهلهەز کىەو  عەھ عۆػی  یقکغصوەصاب   

 ىضایمەػ ع ەؾەل عۆػی  یضاکغصوەیپ یکاوەاع یص ەکاع ۆ ھ ەک صاەو ەئ ڵەگەل .ییەضینائەغ

 ەل ەڕێیەو چاو  کاثەضعقەؾ ىاوصاێپەل یهجڕەو  صاثەص ۆب ڵیو ەھ ۆڤمغ  ەک ،ەػاهغاو 

 یضێئىم ، بەاڵم زىای گەوعە صەیەوێذذێو ەؾکەص ەیکیەعۆػی هجامضاەئ

 یەجییچۆهی عەؾەبساج یىایھمىؾىڵماهەکە بە خىکمی ئاؾماهەوە پابەهضبکاث و 

لەم عواهگەوە  جا ،یضاهاوێل ینێکاث و قى  و ڕ ب وەاصع  وەکنەصەعییە ەقکغصهەصاب

 ی و ەػ  عەؾەل یەکەعۆػی ۆب ەئاماژ  وەكغاو ێک ەو ەئاؾماه ەل ێڵەیھ وەئ ەبضاجعهجەؾ

 کانەعاؾخع ەؾ ەىضاع یص،جنیبیها ماهانڵمىؾى  ی غ ەیؾ ەکێڵێھ ەمەئ مەاڵ ! بکاثەص
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 وەل نىاکاعانەج ڵیص ۆیەب ،ە(ڵگىایؾ) ەیەماژ ئا وەگەڵب وەكاهیه ێڵەھ وەئ نەکەضؾخەھ

و کاث  ًێقى  ەل وا یول ەئ ی ع ەمؿەح ەک ،یەواوصاەج ییایىڵص ەل ەچىهک ،هاصاثل  ێڵەھ

 ەو ەئاؾماه ەل ەوع ەگ یزىا ەک ەخیل  یكکیج کىەو  ێڵەھ مە.. ئەکەعػن یو پكک

 یو ؾىپاس  ییىاهێؾخھەصەب ۆب ذەیصەضهجەع  فۆ و ج ثەکەعۆػی ەپكک عەؾ یەدێزؿخى 

 ،ەصاهاو  ێل یحۆ ز یو پكک ذیکغصو هەلز ۆی ب عەھ کەه ەک ،ذەیکەعصەؾەل یزىا

 ەک نەکەضؾخەھ ماهضاعانی.. ئاوا ئێتەیگەیص ن ۆ و چێیەکى  ەل صەقەعمىێ  كذێپ کىەڵب

و  ڵ.. ئاوا صؽەو بەیەو ەع ەضعۆػیو  نەو زاو کغصگاع  یزىا ەل یهەمىو (و )عػم( وەل)ز

 ەزىاو ەب عەھ ییى ێو بژ  یعۆػی یضێمو ئى  ذێقىەص زىا وەع ەپاک ب یحڕۆ و  عونەص

 ەیپەڵو ھ انیژ  ی و قكاع  نحج ەل ماهضاعیئ یش ۆ .. ئاوا ھؼعو ھؽەو ب نؾتەبەص

 ە.. لذێبەنىجاعص ییؿخیوو ەماصص ییکۆ ؾىوعبىون و چاوچى یکاوییەو نىعؾا ثەؾابەک

 یهجەع  ،ها ،ذێھمالکغصبیئ ەیکەضاکغصهەیپ عۆػی  یکاوەکاع ۆ ھ یبەهەو  كضایکاج مانەھ

 ەهىوع  ەیعچاو ەؾەل ی چاو  مەاڵ ب ،صاثەص ەیکەعۆػی ەپكک یضاکغصوەیپ ۆب لجەواویی

 یکاوەجەهینەخ ی غ ەیؾ ەب ،یضاەیق یحۆ ع و  فۆ ھ ھؼعو و ذێىێهاجغوک ەکییەزىا

 عۆػی و  مانڵمىؾى  یضاکغصوەیپ عۆػیی ىانێه ی اواػ یح ەیەمە..  ئن هاگغ ؾخاع  ضیوخەج

 عەھ لیکاقغ  وەیەکەع ەضعۆػیو  نەو زاو اع کغصگ ەل ی و عو  مانڵ.. مىؾى کاقغ یضاکغصوەیپ

و ػوو ڵییەخا یێو ل باثەص ەجەهینەخ مەب ەیپ ماهضاعیئ ڵیص. !ەیەگاکەڕ و ەل ەل ی چاو 

 ذێهاق ەک ییەىڵؾاق فییەعاؾخ وەل قضاەو ەئ ەڵگە.. لضاەڵیگەل قخاعەع  ەخێو ەکەص

 ەکچىه ،ًێکغ لەو  ەیو ەصاهکغصهەئاو  یکاوەکاع ۆ ھ ذێهاق ،ذێکغ بھمالیئ نحمەعػ ەؾ

، ەع ەؾەل ینیمەعػ ەؾ ەیو ەصاهکغصهەئاو  یتێعپغؾەب ىضاعیص ۆڤیمغ  ەک نحػاهەص

 یزىا ەچىهک ،ەو ییەجیەاۆڤمغ  یحەمزؼ يییە و زؿخ یکاوەراجێز روێز یىاوێعھەصەب

ضا ىیمەػ  عەؾەو لەکغصوو لهەز ەؾخەبەم وەئ ۆب عەھ ەیجاهەػمیه هەمىو  مەئ ەوع ەگ

 انیقۆ و ھو ھؼع  ون عو ەو ص ڵص یکەڵز ذێو یەها ەوع ەگ یزىا مەاڵ ب ،ەکغصوو ەیىیهجەگ
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 نحمەعػ ەؾ ، هابێذ.. بڕۆن.. هاببنڵؾاقزىاەل وەاهعۆػیو  ثەػمیه وەئ عەؾ ەخێبچ عەھ

 ەو ەصاهکغصهەو ئاو  ییى ێو بژ  یعۆػی یکاوەکاع ۆ .. ھذێب ئاؾمانەل ووجانڕ  وەو ەهەکبصاهەئاو 

 ەل ەکیەعۆػی، .. هانەکیەعۆػی ەیعچاو ەؾ ەواهەئ ەک ًػاهەواه مەاڵ ب ،عەبەهبگغ 

 ضاۆیز یچۆهیەجییو  ثڵەو خا ًێو قى  کاث ەل وەکغاو ییر حگەهضاػ ەئ ەو ەئاؾماه

ىَغُضوَن ):  ەگەوعە یزىا ینەڵێب ەمەئ ،ذێو ەکەضخاهؾدەص
ُ
ْم َوَما ج

ُ
ٌ
ُ
َماِء ِعْػن  (َوِفي الؿَّ

 یزىا ینەڵێب نەجمەخ .. ئەمە قەعمایكتی خەقی زىای گەوعەیە.(٦٦/اثیاع ظال

 نحج ەل ماهضاعیئ ڵیئاوا ص ..ییصەخێص ضاۆیز ینێو قى  کاثەل وەو صعوؾخ اؾذع  فەوع ەگ

.. عؾخانەپەصماص یاویژ  ۆی ؾخەپڵەپا غێژ  ەخێو ەو هاک ذێبەصنىجاع  کانەکاع ۆ ھ ی و قكاع 

 چىونزىاو ەع ەب ی کاع ۆ ھ ەب ەو ەهەکەص ضاکغصنەیپ عۆػی  یکاوەکاع ۆ ھ ماهضاعانیئاوا ئ

 ەو ەبىەص کانەکاع ۆ (.. ئاوا ھحۆ ع  ەیقەو گ عونەص ەییو ئاؾىوصەؾخەح ی ژ ێچ ی کاع ۆ ھ)

و ەكاهیه کانەکاع ۆ ھ ەک ذێبەصایىڵص ەو ەلمىؾىڵمان  ئاوا ..(ییکىجەلەم یضی)ص ەیگەڵب

 عەؾەل ێیپ ،ی ژ ەص ی و ەػ  عەؾەئاوا ل ،نەبەص ی کغصگاع  یزىا وەع ەو ب نەو ئاماژ ەگەڵب

ْم ِبْن ): ەع ەضعۆػی ەوع ەگ ی.. زىاصەبێذ ئاؾمان ەل ی وو ع  یەویو ەػ 
ُ
ٌ
ُ
ْغُػن ًَ ِظي 

َّ
ا ال

َ
ظ
 
ًْ َهـ مَّ

َ
ؤ

ْم 
َ
هُ ؤ

َ
ََ ِعْػن ُكىعٍ  َؿ

ُ
ىا ِفي ُغُخٍىّ َوه جُّ

َّ
 ذێجىاهەص ەک ێیەک ەو ەئ ەیئاص؛  ٦2امللک/( َبل ل

 ؟ەو ەگغج خانێل عۆػیی ەوع ەگ یزىا عەگەبضاث، ئخاهعۆػی

 عصوونەگ یکغصولهەز ی اع ڕیب نحمەکیە ەل ،ەو یەکاع ۆ ھ نحمەکیە ەل عەھ ۆڤمغ  یعۆػیی   

 یل،جەامیو جا ن ؿخافێو ئەهضبىو ەب ەو ەوع ەگ یزىا ی اع ڕیب ەب ،ەو ۆڤەو مغ  انیو ژ 

 ۆڤمغ  عۆػی  ەک ەضاو یاع ڕیب ەو ۆڤەمغ  یاویژ  یکێؾخپەص ەل ەوع ەگ ی. زىاذێىێمەص عواەھ

( ی و ەو ػ  کانە)ئاؾماه فەکەىێقى  عصوو ەھ ذ،ێببع ەبەؾخەضا صیو ەو ػ  کانەئاؾماه ەل

 انی ث،بکاخغومەم ێل ی تر یاجمەزلىونو  ەو ۆیەز یكێکع  غێژ  ەساجیب ذێهاجىاه ۆڤمغ 

و ییەه ەو ۆڤەمغ  ەب یهضەى ەیپ ضانعۆػی. ثبکاخغومەم ێل یحیەاۆڤمغ  ۆڤمغ  کێهضەھ
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 یقکغصوەصابو  عۆػییی یکغصولهە.. ز2ۆی ز ۆڤمغ  یؾتەعصەب ەجۆ سؿخەیه ەوع ەگ یزىا

 ،ەجغ ەوع ەگ یحیەاۆڤمغ  هەمىو  عەھ یو جىاهاەوػ  ەل عۆػیی کاهە.ۆڤەمغ  یکغصولهەز لێپ

 ەل عۆػی هاجىاهً  _ھاوکاعبً فەو ەکێپگەع )ئە انیهەمىو  یحیەاۆڤمغ  ەىیهامىمک ۆیەب

 کەڵێمۆ ک ەک ذێبغ ەص ەگىماه وەئ ەلکاهیؾاو  ن ۆ چ تری)ئ .ەو ەبگغه اثمەزلىون

چجای  ،ەو ەبگغه کێجاڵو  یكخىاویصاه عۆػی  جىاهًەص ،زێھ نەزاو  ی صاع یەعماەؾ

 ەئاو ل ەوع ەگ یزىا عەگەئ ە.. باقیەصاەوع ەگ یزىا ؾذەصەل عۆػیی(. یحیەاۆڤمغ 

َمً ) کاث؟ەص نحصاب ۆب انیئاو  ێ، کەو ەخێبگغ  ۆڤمغ 
َ
ْىًعا ق

َ
ْم ؾ

ُ
ي
ُ
ْنَبَذ َمائ

َ
ُخْم ِبْن ؤ ًْ

َ
َعؤ
َ
ْل ؤ

ُ
ن

ِػحٍن  م ِبَماٍء مَّ
ُ
ِجٌُ

ْ
إ  ی و ەعػ ەؾ ی ئاو  ەوع ەگ یزىا عەگەئ ەیئاص؛ بكەعمىو  ٦0( امللک/ًَ

 نیا ..ؾەعێ؟! ەو ەخێىێھەص ۆب اوجانیکاه  وباعو ڕ و ایع ەو ػ ایع ەص ی ئاو  ێک ،بباثڕۆ  هازضاەب

 یکاویە یکەع ەؾ ەجىزم انی، ەو ەخێبگغ  لە گیاهلەبەعان واەھگەع زىای گەوعە ئە

 !؟یان هەهێڵێذ، چییان لێ صێذاهیژ  یکاوەجىزم ەل کێجىزم ەیکھاجێپ

 :ییەه عاکۆ ز عەھ یعۆػیی

 یجاەع ەؾ ەل ەک ،ەجغ ر حو گكخگترڵو نى عقغاواهترەب ەو ەل ع ۆ ػ ع ۆ ػ  عۆػیی یواجا   

 ەک ەو صووعجغ هترۆ و کاجغ یػ  ەو ەل عۆػیی ،ەو ەخێکغ ەص ێل ی ر حضا بیوجيەکێعگى ەب

 ھاەعو ە. ھەو ەخێگغ ەص ییزىا یو بچىکەوع ەگ یکێجەػمیه هەمىو  ە، چىهکذێصضاڵاەیزەب

و ئاقکغاکان اع یص مانهەمىو .. یو پاعاؾخن ضاکغصنەیپ یکاویەیجهیەۆ کغصن و چقەصاب

 یقاو یهجەع  ەب ذێػاهەوا ص ػاهًەه یۆڤمغ  ەک ،عۆػیی ەیکەعقغاواهەواجا ب ەل کًەەیباػه

 انیع ۆ ػ  ەیکەىاهێھمەعھەو ب ىانێکغصن و صاھکاع  ذێػاهەص ، واەکغصوو یضاەیپ ۆی ز

 ەل عۆػی  ەک ێهاػاو ،یتێىاهێو ھەو ەىیػ ۆ ص ی کاع ۆ ھ ەماهەئ ەک ێهاػاو ! واییصجەەىاو ێھۆ ب

                                                           

ؾاجێک بحر لەوە بکەعەوە کە ئەگەع بۆ همىوهە: ئۆکسجحن بەصەؾذ صەؾەاڵجضاعاوی   2

 ی چی لێ صەھاث؟!مغۆڤایەجییەوە بىایە، مغۆڤایەح
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 ۆب ەو ەخەڕێگەص ەو ەكیتر یکیەل  ەل ،یبىووولهەز یجاەع ەؾ ۆب ەو ەخەڕێگەص ەو ەکیەل 

 ی ئاو  ەیو ەئ ذەڵێص مەعصەؾ یػاوؿت ؿخاێئ. یقکغصوەو بەوع ەگ یزىا ییر حگەهضاػ ەئ

 ػاعەھ صەؾ چىاع ەکە، (ەیڤماهگ )ھ یكاوێاکڕ  ی ز ێھ ەاگغجىو ع  نحمەػ  یوو ڕ ع ەؾەل

و ەو ەوجەتر صووعکیکێجغ ەمۆ لیک ػاعەھ هضەچ عەگەئ ەباق .ەصووع  ەو ەىیمەػ  ەل  جغەمۆ لیک

 کەیەهاؾەھ ەمىو ه !ذێچەصڕۆ  نحمەعػ ەؾ ی ئاو  هەمىو  یەوا یماها ا،ۆڕ گ ی صاع ەم

هیچ و  ذێىازىع ێپ یعاکۆ زە، یضاعگەمەع ەؾەکابغا ل ذیيیهاب ،ەکیەعۆػیەپكک

و  ذێىاگغ یع ەو  ەیؾخەح ەو ەهازىاجقلەمەهییەک _جەهاهەث قغووبەصەعماهیل_ 

 ی کغاو یاع یصۆ ب ەوػنع  یپكک ەچىهک ،ەوامەعصەب یصاوەهاؾەھ مەاڵ ، بەو ەصاجەضیع ەص

لەهۆشخۆچىون  ەل لیکڵێباؾا ،ذیمغ ەص ىجایئ ذێبەصواو ەج یص یمەئ ەک.یحۆیەز

 ەو ەکەیەماص یؾىوجاو ەل. یەعۆػیەپكک ۆڤەمغ  مەئ یکێبؼاوج هەمىو ! ذیبضا(قماۆ ک)

 وەو ەرکغصهحب هەمىو .. ییصەخێب ێپ ەیکەبؼاوج و(یژ ع ەىی)ئ ەووػ  ەخێبب جا ،ەھاجىو 

 یکیەچالک چی.. ھیەوەەوع ەگ یزىا یەو لەیػ ۆ مغۆڤ، ع  یکێيیكکغ ێو ج عهجضانەؾ

کغاوو هەلز یش هەمىو  عە.. ھییماصص یعػق یکێپكک ۆب ەو ەخەڕێگەه ییەه ەییؾخەح

، بً یعصوووەگ کانەکاع ۆ .. ھەع ەضعۆػیو  نەکغصگاعو زاو  یزىا ی زكغاو ەب روو حگەهضاػ ەئ

 ،ىانێمھەعھەب یکاوەقخاع ەع  کىەو  بً، نۆڤحمغ  انی  ،تری.. ھو عماەو گ كکیج کىەو 

 ۆڤمغ  کێهضەھ ذێقەص ن ۆ چ تریئ .ھاجىون ەو ییەزىا ی ػ ۆ ع  ەل ەجاو ەع ەؾەل انیهەمىو 

 ییەػ ۆ ع  یسخؿخنەص ۆب کێکاهەڵز ذێقەص ن ۆ چ .. ۆی ز یبضەغ ەتر بکاجیواهەئ

 ەک ی،یاؾىوجَ یکێه ؾاەک یؾتەعصەب ییلیلەػ  ەیلۆیک ەببن ب انۆیز ەیکەکغاو یاع یص

 ؟!!زىا ەجۆ کغص وانەل انۆیز

بؼاوث  ،ھؼعو و فۆ ھ ەو ل عوون ەو ص ڵصەل ییەضینائەغ ەجەهینەخ مەئ یؾپاهضوەچ   

 ییخێع ەضعۆػی ەک ،ذێبەص انیاهیژ  عەؾەل یکەع ەؾ ی ع ەگیکاع  ضاییکەڵز یؿتێى ەڵو ھ

 ؾذەصەب انییػ ۆ ع  ەک بًەاصیىڵص و ؿذیوو ەهەگەڵب ەخێبەل ص انیهەو زاو کغصگاع  یزىا
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 ەل ەچىهک ،نەکەصعەقخاع  ەاهیو ئاػائاػاص ، بۆیەهییەە وع ەگ یزىا ی غ ەیؾ

اءُ ): ەک نایىڵهاجغؾً و ص انەیو ەگغجىعۆػیی
َ
ك ٌَ ْغُػُم َمً  ًَ  ِبِػَباِصِه 

 
ُل ُِ

َ
ـُه ل

َّ
ِىيُّ  الل

َ
ه
ْ
َوُهَى ال

َػِؼٍُؼ 
ْ
؛ زىای گەوعە میهغەبان وهەعمىهیاهە بەعامبەع بەهضەکاوی زۆی، 2٥/یالكىع  (ال

کە زۆی بیەوێذ عۆػیی هەمىو کەؾێک صەصاث، زىای گەوعە بەهێزو بە صەؾەاڵجە.. 

ًَ ) هەعوەیا صەقەعمىێ: ـُه 
َّ
ْحِر ِخَؿاٍب َوالل

َ
اُء ِبؿ

َ
ك ٌَ ؛ زىای گەوعە بێ  ٦2٦/ەالبهغ ( ْغُػُم َمً 

 هەژماعصەکغصن عۆػی ئەواهە صەصاث کە زۆی خەػصەکاث.

ى خێيێقۆ زغ ەص رکحو قضیوخەج ێیملماله ەیكێکضا كعۆػی باس ی ەل ػ ۆ رحپ ینىعئاو   

و ەکغصوو ی(لوە)ز عصگاعەعو ەپ یزىاکە  ەو ەکاهیمىقغ  ینەیػ  ضویص ەزاجەص ەو ەئ

 یحەكیؾبە  ەمەؾا ئ ەیص ،ەو ەکاجەضىضووقخاهیػ  و ذێىێمغ جاهەص ،ەضاو یق(عۆػیی)

 یؿتێى ەڵھ ضویبؼاهً ص ،نەبکعاووعصە( بکانەصاجاقغاو  ەعصەصاعو بە)بخ جانۆ ز یزىاکاو

ْم )؟: عەبەخێعرحبگ ، جاییەخێغ یژ  وەاؾخع  کێهیەچ ل 
ُ
ِمُُخٌ ًُ مَّ 

ُ
ْم ز

ُ
ٌ
َ
مَّ َعَػن

ُ
ْم ز

ُ
ٌ
َ
ه
َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
ـُه ال

َّ
الل

 
ُ
ْم ز

ُ
ٌُ ُِ ْد

ًُ ْيٍء  مَّ 
َ

ً ش  م ِمّ
ُ
ِلٌ

 َ
ْكَػُل ِمً ط ًَ  ً م مَّ

ُ
اِئٌ

َ
َغً

ُ
ا  َهْل ِمً ق ى  َغمَّ

َ
َػال

َ
ُه َوح

َ
ُؾْبَداه

ىَن 
ُ
ِغً

ْ
ك صواجغ  ەک ،ێضاویػ ۆ ع کغصن و پاقان یهەلز یەیزىا وەئ؛ ٦0/الغوم(ٌُ

 یش ەھاوب ەکغصوجاهً ب ەک_ جانەبخاه وەئ ایئا ،ەو ەکاجەضىضووجاهیو ػ  ذێىێجاهمغ ەص

و  ییػهەو م ییوقەسێپاک و ب ن؟ەبک ەواهەکام ل چیھ جىاهًەص _ەوع ەگ یزىا ییجیەازى 

 یعهجەؾ ەوع ەگ یزىا. .نێهەصاص ۆب یش ەئاوا ھاوب ەک یەزىا وەئ ۆب ییىضڵب

 هاجىاهً ەک ،ذێكێکەاصع  انۆیز ڵیو خا انیژ  وەگەڵمۆ ک یعیوان ۆب کانەکیمىقغ 

 کێهکغصهەلز ،ەکغصوو یعوؾدصهەمىو مەزلىوناجێکی  ەوع ەگ یزىا ەک نەبکهکىوڵی

هە ئیجاصکغصوی و  ؼیوان یجاصکغصویئهەبىوە، هە لە  یش ەتر ھاوبیکێز ێو ھ ؽەک چیھ ەک

زىا  نڵێجاجىاهً ب ەک کێػیوان مەعصەب ەاهساجەیصضا. ئاوا نىعئان  اهیاهیژ 

، ًیکغصو ع ەبەؾخەص ۆب ی ػ ۆ ع زىا  ی غ ەیؾ انی مانۆ ز نڵێهاقخىاهً ب ،ًیکغصو ەىیهەلز

 ێل یص یواهەئ یپكک وەکغصوو یهەلز ەوع ەگ یزىا ن ۆ چ ەک جنیبەص فەکیەعۆػی ەچىهک
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 انی ،انیکاهەمەعھەب و انیکاهەخىقتر  انی ،ذێب انیؾدەعصەب یحا زىعما. ەکغصوو یاع یص

 کىەچ و  ،کغصنینىعباه کىەچ و .ذێص انۆیب ەو ەغبەک ۆی ھ ەب ەیو ؾاماه ڵما وەئ

 یکاهماوەىعما و خىقتر و ز مانۆ ز کاهمانەبخ نڵێهاجىاهً ب ،یباػعگاو یهضەبەڵم

 ۆنىعئان ب ۆیەب ەکغصوو ع ەگۆ ؿم یماوعۆػی کاهمانەبخ نڵێ. هاقخىاهً بەکغصوو لهەز

ًَ ): صەقەعمىێ  انیکغصهێجپەهاغەن و دغاحکغصنیئ م ِمّ
ُ
ٌ
ُ
ْغُػن ًَ ـِه 

َّ
ْحُر الل

َ
اِلٍو ؾ

َ
ًْ ز َهْل ِم

ْعِى 
َ ْ
َماِء َوألا  ُهَى  الؿَّ

َّ
َه ِبل

 
ـ
َ
 ِبل

َ
ىَن  ل

ُ
ٍ
َ
ق
ْ
ا
ُ
ى  ج

َّ
و
َ
إ
َ
 یزىا ی غ ەیجغ ؾ یکێکغصگاع  ایئا؛  ٦/َغقا( ق

 یحییەزىا یاویقا ییەه کیەزىا چی؟ ھبضاث ەو یەو ەو ػ  ئاؾمان ەل خانیػ ۆ ع  ەیەھ ەوع ەگ

 یەگىا ەک ؾتنەبەضەڵھ ەبىزخاهاه وەئ یچۆ ب تریئ ،عصگاعەعو ەپ یزىا ەل ەحگ ذێب

 !ەیەھ یش ەھاوب ەوع ەگ یزىا

ی زىا یحەػمیو ههاػ  ەو ییەو ەو ػ  کانەئاؾماه ەل ،ضاکەیەچغک هەمىو  یئاوى ؾاج ەل   

 یباوەھغ یم ەل عەضعۆػیو  نەو زاو کغصگاع  یزىا ەک ذ،ێژ ەڕ ص ضاۆڤمغ  عەؾەب گەوعە

 ەیص ،ذێىێباع ەص یحەبیجاەضا بۆڤمغ  عەؾەو ب یگكتەضا باجمەزلىون عەؾەب ەو ۆیەز

 ەیبکاث؟ صیقەضا صاباجمەزلىون عەؾەبکاث و بلهەز عۆػی ئاوا  ەیەتر ھیکیەؾا زىا

 تریئ ییەه عەگەئ ێبکاث؟ ئ فەصاب یکەڵز ەئاوا ل ۆی ز یو ؾاماو ڵما ەیەھ کێؾەک

! ن؟ەکەص عصاەبەب انیپاکجاکى  یزىا یکاوەجەكیؾ زىاو ەب ەکغصوو  جانەبخاه وەئ یچۆ ب

 ەڵێ: بنڵێ( هاجىاهً بفەمەعصەؾ مەئ یکاوییەلیحاھو)ەمەعصەؾ وەئ یکاوییەلیحاھ

تر یکیەزىا ایئا ، کەیعیوان یکێمەاڵ و و ع ایپغؾ عەب ەسؿدىەیص ەمە. ئییەه ەچىهک ،ەیەھ

 ەب با ذ،ێبە( صرێزە)ه عەھ ضیئکەجەب انیمەاڵ بکاث؟ و يیصاب ییى ێو بژ  عۆػی ئاوا  ەیەھ

 ث،یەها كخاهضاڵیاەیزەب ەک اجغن ڕ گىم ەو ەل ەى ێئ یغنیە فەو ە.. ئنەیڵێه لیؼ قەل

 ێپ مواەعصەب جخانەػمیو هاػوهەیەھ عەضعۆػیو  اعکغصگ یکیەزىا ەک ػاهًەص ەچىهک

 ەک !ەغ ەیزىان! ؾ فەماهەئ نەڵێو صەى یبدخان صاجاق ەولو ەل یچەک ذ،ێزكەبەص

اِلُُض ) :عؾتنەپەزىا ص ی غ ەیؾ ضاقەؿخیو ەهەگەڵب یەػیوان ەجەهینەخ مەئ ەڵگەل
َ
ُه َمه

َ
ل
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ْعِى 
َ ْ
َماَواِث َوألا ْهِضُع  الؿَّ ٍَ اُء َو

َ
ك ٌَ  ً

َ
ْػَم مِل  الِغّ

ُ
ْبُؿِ ْيٍء َغِلُم   ًَ

َ
ِلّ ش 

ُ
ُه ِبٍ ؛ 2٦/یع ى الك( ِبهَّ

و وان  نەوع ەگ یزىا یکڵمى  _ضانیو ەو ػ  کانەئاؾماهەل ەک- یعۆػی یکاوەىیهجەگ یلیکل

و بۆیان  کێؾاهەک صەصاجە ییػ ۆ ع و  ػمڕ  ەوع ەگ یصا، زىاو ەئ ؾذەصەل

 یزىا .ًێو یەها ەک ەو ەخێگغ ەص یص یکێؾاهەک ەو ل ًێو ەیەص ۆی ز ەک ،کاثەضعقغاواهەب

 انی ن،حزكەو ب صعوؾخکغصن ەب :ؾذەصەجۆ گغج یاوضاهیػ ۆ ع  ەیلەؾەم ۆی ز ەوع ەگ

 ،ەیەو ەو زىاعصه عاکۆ ز ی ع ەزكەب ،ەع ەضعۆػی ەوع ەگ یزىا .ەیو ەو گغجى كتنێھەه

 یزىا ی غ ەیؾ یحیەبضاەغ یچۆ ب ؟ەتر یکیەزىا ەل انیوو ع  یچۆ ب یضیئ ،ییەى ێبژ  یحەقالەک

 عەؾەو ەىەڕێهاگ یقکغصوەو صاب عۆػی  عەؾەل بًەضکۆ کها ەک یچۆ ب ن؟ەکەص انیکغصگاع 

جا  ،نەکەص ییکتر یە ۆب لىم ەمەج یچۆ ب یصەئ ان؟یع ەضعۆػی یزىا ەیکەجەػیع ەق

 ! ن؟ەضەڵھ یەکتریی ۆب کێقد ەو ەجەمىەب

 ػ ۆ رحپ ینىعئاو .ًڕێضابکێل یکاوەکھاجێپ ذێهاق ،ەیەکپاعچیە ؿالمضایئ ەل ەضینەغ   

 ،ەوحىوص یوەزاو  ،ەکیەی گەوعە زىا ەک ەو ەجۆ کغصووهع  ەیوع ەگ یزىا ی اع ڕیب

 ن ۆ چ یضیئ ،یەیەهھاەجزىا جاکى  وەئ عەھ زلىوناثەم ی ى ێبژ  ی ع ەكزەو بع ەضعۆػی

و  نەو زاو کغصگاع  یزىا وەئ ذێبىوجغ  ذێگىهجەو ص ذێکغ ەص ن ۆ چ ذ،ێلى ەو ص ذێقەص

 ەو هەع ەضیػ ۆ ع  ەه وەهەزاو  ەو ه ەکغصگاع  ەه ەک ەیەبخ وەئ کىەو  ەع ەزكەو بع ەضعۆػی

 زىا؟ ذێوجغ ەص عەھ انیعصوکەھ ەب ن ۆ چ ؟ەع ەزكەب

 ،ۆڤمغ  ی ى ێبژ  یىکغصویو صابو ەئ یقکغصوەبەبضێو ئىمەوع ەگ یزىا ەواکغصن لصا ی ػ ۆ ع    

 کێقد هەمىو  لێها، پ ،ەو ەخێيێقەبگ هضامىؾىڵما ەل ییخێىضاع یص ەک ییەه ەهضەو ەئ عەھ

 یزىا ییخێع ەضعۆػی ،ەضینەغ یکاوەجەهینەخ ەل ەکێکیە ەوع ەگ یزىا ییخێع ەضعۆػی

 ەوع ەگ یزىا ییخێو کغصگاع  ییخێهەاو ز ەک ىکەو  عەھ ،ەوحىوص یکێؿدیو ەهەگەڵب ەوع ەگ

و  ییخێکغصگاع  یکاوەجەكیؾ کىەو  فەجەكیؾ مە.. ئەوحىوص یکێؿدیو ەهەگەڵب
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ا : )ذێزىاػ ەص ییخێبضەغی، یخێهەزاو 
ً
ْم ِعْػن

ُ
ٌ
َ
ىَن ل

ُ
ْمِلٍ ًَ  

َ
ـِه ل

َّ
ْػُبُضوَن ِمً ُصوِن الل

َ
ًَ ح ِظً

َّ
ِبنَّ ال

ْػَم َواْغُبُضوهُ  ـِه الِغّ
َّ
ىا ِغىَض الل

ُ
اْبَخؿ

َ
هُ  ق

َ
ُغوا ل

ُ
ٌ

ْ
ْغَحُػىَن  َواق

ُ
ِه ج ُْ  ەیواهەئ ؛2٤/الػىکبىث (ِبلَ

 انیکییەػ ۆ ع  صابیىکغصوی یحەاڵؾەص ۆز عؾتنەپاهەیص ەوع ەگ یزىا یاحیحەل ەى ێئ ەک

 خانیى ێبژ  ذێب وەب ضجانێو ئىم نەبک ەوع ەگ یزىا ەل عۆػی  یؾا صاوا ەیص !جانۆ ب ییەه

 لی ئەویل صەگەڕێىەوە.. ئەو بپەعؾتن و ؾىپاس ی بکەم، هەع بۆ بکاث..يیصاب

و  ؽەو کزێھ چیھ ەک ،ەوحىوص یوەزاو  ۆی ز گەوعەیە، یزىا عەھ عەضعۆػیکغصگاعو    

 ێب ەب ،ذێىێضا بىى یعۆػی یکەیەگڕ ب چیھ ەل قخاعەع  ەو ۆیەزەل ییەه ۆی ب کێمەزلىون

 یش ەکەجەػیع ە.. قضاەیکەجەػیع ەق ەوا ل یص یهضەػامڕە ،ەوع ەگ یزىا یهضەػامەع 

 ی و کغصاع و گىقخاع اع ڕیب ەب وؾلم یەغل ەللا یلنزىا  یمبىع ەؿێپ ەک ەیەو ەئ هەمىو 

 ەى ێق عۆ ػ  ەب ییەضینائەغ ەجەهینەخ مەئ ػ ۆ رحپ ینىعئاو ..یحیەؾپاهضوو ەچ ۆی ز

 صاعەقخاع و ضیو ص فۆ و ھو ھؼع  عونەو ص ڵص یهاد ەل ەو ەجا ئ ،ەو ەصاجەضكاهیه

 ۆب .بکاث ضاییکەڵز ی ػ ۆ ع  ەل قخاعەع  ەیەھ ۆی ب ەوع ەگ یزىا هھاەج ەک ذێىێؾپەبچ

 یاویژ  ییخێاهڕ خىکم ەک ذێؾپەضا بچهاهمىؾىڵما ۆی کجاکى  یعیهار و وان ەل ەو ەئ ەیو ەئ

 ی ع ەضعۆػیو  نەو زاو کغصگاع  ی، زىاؽەو بیەهھاەججاکى  یزىا یماف یکەڵز ییئابىوع 

 ی بىاع  ەل یقخنڕ صاعێؿایاؾاو و  ییخێضاع جەاڵؾەو ص ییخێخاکم یماف وەئ عەھ ،یکەڵز

ى جاک یاویژ  ی تر یکاهەهیەل  ەل یقخنڕ صاعێؿایاؾاو  یماف ەک کىەو  عەھ) .ەیەھ كضایئابىوع 

ْل َمً ) :هییە ضاێج یکغصوەقەمىهان ی بىاع  ەمە(.. ئەیەھ اضیكجڵەو ەو صەگەڵمۆ کۆیک
ُ
ن

 ُِّ
َ ْ
ًَ امل َخيَّ ِم

ْ
غُِج ال

ْ
س ًُ ْبَهاَع َوَمً 

َ ْ
ْمَؼ َوألا َُ الؿَّ ْمِل ًَ  ً مَّ

َ
ْعِى ؤ

َ ْ
َماِء َوألا ًَ الؿَّ م ِمّ

ُ
ٌ
ُ
ْغُػن ِذ ًَ

ْمَغ 
َ ْ
ُغ ألا َضِبّ ًُ َخِيّ َوَمً 

ْ
ًَ ال َذ ِم ّ

ُِ
َ ْ
غُِج امل

ْ
س ٍُ ـهُ  َو

َّ
ىَن الل

ُ
ُهىل َُ َؿ

َ
ُهىَن  ق خَّ

َ
 ج

َ
ال

َ
ق
َ
ُهْل ؤ

َ
؛  ٦2/ىوـی (ق

 ۆب خانیى ێو بژ  صاثەضخاهیػ ۆ ع  ەو ییەو ەو ػ  کانەئاؾماه ەل ەیو ەئ ێیە: کبكەعمىو 

 یصەئ ؟ەىو یزكەباهێخپ ەیىیيیو ب ؿتنیب ی ز ێھ مەئ ەک ێیەک ەو ەئ یصە! ئکاث؟ەضىیصاب

 ەک ێیەک کاث؟ەجاصیئ ىضوو یػ  ەو مغصوو ل کاثەصصجایمغصوو ئ ەل ىضوو یػ  ەک ێیەک ەو ەئ
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بۆ  !؟یەؾخضاەصەل یوحىوص هەمىو  ەیضاع یو ئ کاثەص ەاهیو ژ  عصوونەگ مەئ ی ر حبگەج

وەاڵمی هەع هەمىویان صەڵێن: ئەوە زىای گەوعەیە کە ئەواهەی کغصووەو صەیکاث. صە 

 ىو: باقە جغؾێکی زىاجان لەصڵضا هییە؟پێیان بكەعم

ْعِى )
َ ْ
َماِء َوألا ًَ الؿَّ م ِمّ

ُ
ٌ
ُ
ْغُػن ًَ ْل َمً 

ُ
 ی گەوعەزىا یبىووەھ ەل انیهکىوڵی وانەئ ۆ؟ ز(ن

 ەکاع  وەل انیکغصهعەقخاع  یفەه کغص،ەصەه انیکاهەجەكیؾ ەیىیع ۆ ػ  ی ىکاع یئ بىو،ەه

و ضیؾغوقذ و ص ەل ەیىدغاقیئ وەئ مەاڵ ب کغص،ەصەه اهضایو ژ  عصون ەگ ەیوعاهەگ

 ەل رکحق و عؾتنەپ ی بىاع  ەل رکحرک، قحقع ەؾ هییەضابىو، زؿدبىو یوو ع ضا اهیيیواهێڕج

 ەبىو، هڵنبىو  یاوەیکییەعؾخەپزىا ەه ەوع ەگ یزىا ەک ،قدىضاڕ صاعێؿا اؾاوی ی بىاع 

هاؾاهضبىون  یکیمىقغ  ەب صاەکەبىواع  عصوو ەھ ەبىو.. لهضەؾەپ ێپ یاویكیکاهعێؿااؾاو ی

 ..هاؾاهض ەکاهیمىقغ  یقخنڕ صااؾایو ەکاهیمىقغ  ییعؾدىەپ ەب یاویقەکەقخاع ەع و 

 .رکحق ەیبىاعاه وەل ،ەقخاع ەع و ضیص یپاعاؾخن یەاڵ و پاک ن عاؾذ ەیضینەغ

 ی غ ەیؾ ؽەو ک صاثەص انهەمىو  عۆػی و ەیەوع ەگ یزىا ؾذەصەب ەک لیضاهعۆػی

 ۆی ب ەک زىاثەه ەو ەجا ئ ذێهامغ  لیؾەو ک) کە بۆی هىؾغاوە ذێو ەعهاکەب ەیو ەئ

 ذێقەص ن ۆ ! چ؟ەمەئ عەؾەل ذێبذ بکغ  ەیقىکغاه ذێبەص ن ۆ چ تری(، ئەکغاو عزاهەج

 ؽەکەب ی ػ ۆ ع  ەو هەهەزاو ەو هەکغصگاع  ەه ەک ،ذێعڕببع ەزىا ص ی غ ەیؾ ۆب عؾتنەپ

ئً ): ؟ەصاو  ِْ
َ
ْعِى ق

َ ْ
َماَواِث َوألا ًَ الؿَّ ا ِمّ

ً
ُهْم ِعْػن

َ
َُ ل ْمِل ًَ  

َ
ـِه َما ل

َّ
ْػُبُضوَن ِمً ُصوِن الل ََ  َو

َ
ا َول

ُُػىَن  ُِ ْؿَخ
؛ ػۆع قذ لە حیاحی زىای گەوعە صەپەعؾتن کە لە هەمىو ٤٦الىدل/( ٌَ

ئاؾماهەکان و ػەوییضا زاوەوی هیچ عػم و عۆػییەک هحن و هاقخىاهً هیچ بژێىییەک بۆ 

بکاث و ئاوا ىدغاقیئ ەهضەو ەئ ۆڤمغ  یؾغوقت ەک ەغ ەیؾ کەؽ صابیيبکەن!

 ەضاون و هیػ ۆ ع  كترێپ ەه ەک نەبضهجامەئ کێقد ۆب عؾتنەپ ەک ذ،ێبىاو ێكێعلەؾ

 یعؾخنەپەلواػ  فەولو ەلی کەؾێک صابیيبکاث! ى ێبژ  صاھاجىوصاەل ذێکغ ەضكیواهەڕ چاو 

و ەو کغصگاع ەكیواهەئ یزىا ەک نەکەص ەو ەب ػترافیئ انۆیز ەک جنێھەص ەوع ەگ یزىا
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 یعاؾتە.. بیەوصاەئؾدەصەل عەھ انیقهەمىو  عۆػی و  ذێىێمغ ەو ص ذێيیێژ ەو صەهەزاو 

 یؾخکغصەص یکێاهیزىا ۆب ییجیەبضاەغ ،زىاصان یحەػمیو ههاػ  ەل ەک صاەوکاجە.. لەغ ەیؾ

 ! نەکەص انیزىا

ِه :  ەو ەخێڕێگەص ذێب ی اػ ع  ێل یزىا ؾػىصەىىمیئ    ّمِ
ُ
ًِ ؤ

ْ
ُهُه ِفي َبُ

ْ
ل
َ
ْجَمُؼ ز ًُ ْم 

ُ
َخَضي

َ
)ِبنَّ ؤ

 ََ َل طِل
ْ
 ِمش

ً
ت
َ
ه
َ
ىُن َغل

ُ
ٍ ًَ مَّ 

ُ
، ز

ً
ت
َ
ك
ْ
ُ

ُ
ْىًما ه ًَ ْعَبِػحَن 

َ
ِه ؤ ُْ ْغَؾُل بلَ ًُ ، زمَّ  ََ َل طِل

ْ
 ِمش

ً
ت
َ
ؿ ًْ ىُن ُم

ُ
ٍ ًَ مَّ 

ُ
، ز

ِهيٌّ ؤْو 
َ
َحِلِه َوَغَمِلِه َوق

َ
ْخِب ِعْػِنِه َوؤ

َ
ِلَماٍث: ِبٌ

َ
اَمُغ بإْعَبِؼ ً ٍُ وَح، َو ْىُكُش قُِه الغُّ َُ

َ
َُ ق َ

ل
َ ْ
امل

)  ەهاۆیاؾخگع  و ۆ اؾخگع  ەک_وؾلم  یەغل ەللا یلنزىا  ی ع ەمبەؿێپ؛ 2یەمخكو غل َؾِػُض 

 ەو ۆ ج ژۆ ع چل  ەیضا جا واصیکیصا یؾکەل جانەکیەع ە: ھیعمىو ەصوا، ق مانۆ ب_ ەهاؾغاو 

ی کیەعوو ەػ  ەخێبەص ەیەماو  وەئ عەصەنە، پاقان ب(ەگغجىو یکیە صاەکۆ لکێھ ەڵگەل ە)ک

 عەصەنەب ەک ،کەیەقدپاع ۆ گ ەخێبەص ەیەماو  وەئ عەصەنە(، پاقان بە)غله هەڵىاؾغاو

 عصاەبەب یحڕۆ  ەک ،ذێرصع ێهەص ۆب ەیكخیپاقان قغ  ذ،ێبەص غاویحى  یقتۆ گ کیەپاعوو 

 یعگەم یئاکام ینیو هىؾ ی،یى ێو بژ  ی ػ ۆ ع  ینی: هىؾذێبىىؾ ۆب ەیبکاث و چىاع وق

 انی ذێبەضا صییجەخڕەها ەل ایو ئا ،ی ع گىقخا و کغصا ەل قخاعەع و ، (یاویژ  ییجاۆ )ک

 .ذێبەعصەو ەزخەب

 

 

 

 

                                                           

 (.  ٦٢٦٦(، مىؾلیم )٦0٦٢بىزاعی )  2
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 مەچوار ابیس

 یيوى  خشوودبو و س خشوبى ايز _ەوروگ یخواێب نۆڵویت _صدێک  چیھ 

  )ل ياع ول هاقؼ الا بةطن ەللا(

 ەیو ەب ەو ەجۆ کغصووهع  ییؿالمیئ ییىیھاهبیح ینیواهێڕو جضیص یماکاوەبى عصگاعەعو ەپ یزىا

 ەوع ەگ یزىا ی(و ػاوؿذ و جىاها ؿذیو ) عەصەن ێبەب کێوجەبؼاوث و ؾغ  چیھ ەک

َخٍض .. ): ذێهاب
َ
ًْ ؤ ًَ ِبِه ِم ٍ اِعّ

ًَ ـِه  َوَما ُهم ِب
َّ
ِن الل

ْ
 ِبِةط

َّ
ئەو صوو قغیكخەیە  ؛20٦/ەالبهغ (..ِبل

 .ەوع ەگ یزىا یضاوێپێع و  ثۆڵەمبەبێ  ،بگەێجن کێؾەک چیھەب انیػ  هەیاهضەجىاوی

 یؿتیو  ەب بً،ەصع ەگیکاع  وەئ یضاوێپڕێو  ثۆڵەم ەو بزىا یزوحئ ەب لیکاهەکاع ۆ ھ هەمىو 

و  ییضینائەغ ی تر یکێجەهینەخ ەمەئ .نەکەضصعوؾخ واعەو ئاؾ هجامەئ وەئ

 ەمەئ اث.کەضصعوؾخ ەواع ەو ئاؾ هجامەئ وەئ کە ییەخێماهضاع یئ ی تر یکێؿدیو ەهەگەڵب

 ەک ،ضاؿالمیئ ەل ییەخێماهضاع یئ ی تر یکێؿدیو ەهەگەڵو ب ییضینائەغ ی تر یکێجەهینەخ

 .ذێؼاهەیه ەیو ەئچجای  ،ذێببئاگاێب ێیل کیهمىؾىڵما چیھ ذێهاق

 ەو ەئاگغ  ەخەیزەص ؾدذەص ەک ەیەمەبکاث ئىاێو  ەجەهینەخ مەئ ەک ەهو همى  ًیقىتر ۆ ع    

 ەوع ەگ یزىا ی و ػاوؿذ و جىاها( ؿذیو ) عەصەن ێب ەب ەکەؾىجاهضه مەاڵ ب ذ،ێؾىجەص

 فۆ ج یؾتەص ذ،ێبەھ یؾىجاهضو یئاگغ جىاها ەک ەصاهاو  یوا ەوع ەگ یزىا .ووهاصاثع 

 یحەكیؾ _ذێو یەب عەگەئ_ ذێجىاهەص ەوع ەگ یزىا مەاڵ ب ،یەضاێج یؾىجاو یجىاها

 ۆب فەو ەئ ذ،ێصابى ۆج یؾتەص ۆب کییەعگغ ەب انی ذ،ێىێؾخەبى  صاەکەئاگغ  ەؾىجاهضن ل

 یکێز ێھ هەمىو  ..ذیػاهەه جضاۆ ز ەیجڵەو خا ًێکاث و قى  وەل ەهگەع  ەک ەکێجەکمیخ

 عەؾەبۆ ز مەاڵ ب ،یەضاێج ییخێع ەگیکاع  یجىاها وەیەکەئاگغ  کىەو  عصووهضاەگ ەتر لیع ەگیکاع 
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 ەواهڕ ب .نەبکصعوؾد کێقد چیھ عەؾەل ییع ەگیاجىاهً کاع ه _ەوع ەگ یزىا ی ع ەصەن ێب_

 ضهاەیؾ ەک ؾخاهضەو  صاەیەوع ەگ ەو ئاگغ ەل یؾىجاهضو ی ع ەگیکاع  ەوع ەگ یزىا ن ۆ چ

 ذێؾىجەوابىو ه ی ع ەصەن ەوع ەگ یزىا ەچىهک ،ەو یەهاو قڕیضایەؾالم  یەغل انیمیبراھیئ

ًما ): صەقەعمىێ  کەو 
َ

ىِوي َبْغًصا َوَؾال
ُ
اُع ً

َ
ا ه ًَ َىا 

ْ
ل
ُ
ى  ِبْبَغاِهَُم ن

َ
 ۆووجمان: ھ؛ ٢٥/اءیالاهب(َغل

 کىەڵؾاعص، ب عەھ کەؾالم، ه یەغل میبراھیئ عەعامبەب ەب ثەلمەو ؾ، ؾاعصئاگغ

 ..لیاهیز ێب یکێؾاعص

 ەوع ەگ یزىا ی ع ەصەهێبەب مەاڵ ب ،یەضاێج ۆییز ییع ەگیکاع  کێع ۆ ح کێزصاع ێھ هەمىو    

 ەیەى ێق وەب ەضاو ێپ ڕێی ەع و ەگ یزىا کاثەقخاعصەع  ەک ەز ێھ وەئ ذ،ێعهابەگیکاع 

 ذێقخىاهەص ،ەىو یزكەب ێپ ییەیخێع ەگیکاع  وەئ ۆی ز ەوع ەگ یزىا عەھ قخاعبکاث،ەع 

 اعیهاص کێؾەک چی.. ھیەوا لی(بەی)ؾاعیهاص یکێعەقخاع  هەمىو . ەو ەخێعبگغ ەو  ێیل

 ثییەو ماھ ًێکاث و قى  یؾتەعبەب ە)ک ذێػاهەص ەوع ەگ یزىا هھاەج ،ەهۆ چ ذێهاػاه

 کێعماهەص ەیکھاجێپ یچۆهیەجییو  ێنەیو ؾب ىاعیص ەک کىە( و نحػاه یؾتەعبەب ەهابى ۆی ب

 ییع ەگیکاع  ەاعاهیهاص ذێهاجىاه کێؾەک چیھ ەک ،ەىیجىاهەو ه جنیػاه یؾتەعبەب ەمێئ ۆب

 ییکتر یە عەؾەل ىضووفیػ  ەه ەو  ىضوو،یػ  ەل مغصوو  ەتر صعوؾذ بکاث. )هیؾاهەک عەؾەل

 ): صەقەعمىێ  ەوع ەگ یضا(. زىاییاع یو هاصصووع  یحڵەخا ەل
َ

ْكًػا َول
َ
ي ه  ِلَىْكس ِ

َُ ْمِل
َ
 ؤ

َّ
ل ل

ُ
ن

ـهُ 
َّ
اَء الل

َ
 َما ق

َّ
ا ِبل ىءُ  َيغًّ ِنَي الؿُّ ْحِر َوَما َمؿَّ

َ
خ

ْ
ًَ ال ْرُث ِم

َ
ث
ْ
ْؾَخٌ

َ
َب ل ُْ ؿَ

ْ
ُم ال

َ
ْغل

َ
ىُذ ؤ

ُ
ْى ي

َ
ا  َول

َ
ه
َ
ِبْن ؤ

ِمُىىَن 
ْ
ا ًُ ْىٍم 

َ
ه
ّ
ِظًغ  َوَبِكحر  ِل

َ
 ه

َّ
 میه کێؾىوص چیھ یوەمً زاو  و:؛ بكەعمى 2٤٤الاغغاف/ (ِبل

 تری)ئ ەو ەمەصووعبس یمۆ ز ەل ەک م هییەکێاهیػ  هەعوەها صەؾەاڵحی ىمەێبگ یمۆ زەبکە 

 ەب عەگە( مەو ەمەصووعبس ێل اهخانیػ  انی ىمەێبگ ەى ێئ ەؾىوص ب جىاهمەص ن ۆ چ

 اعمیهاص عەگە(. مً ئمب عەگیکاع  بضاثێپ مڕێو  ذێو یەب ە)ک ەوع ەگ یزىا یحەئیقەم

 کمێ)قد کغصەص عجغۆ ػ  رمێز ەیو ە( کغصذێصع ەؾەم بیچ صاھاجىوصاەل ە)ک یەایبؼاه
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 ەڕێ خێب مەزغاپ كذێھەمضەه انی ،تریعەقخاع  انی(  ەیەھ یاویػ  بمؼاهیایە ەک غصکەصەه

 ..ەمەوەکەصئاگاصاع  _ًهمىؾىڵما ەکزەڵکاهێک _ کمێع ەقضۆ ھ هەع( مً صاەلص ێل مۆ ز)

 ،عەبەبگغه کێؿدێى ەڵھ کێاهؾەک ذێقە، صؽەو بیەزىصا یػاوؿت ەل اعیهاص   

 ەکەاع یهاص ەهىوؾەچاع  یچەک ،ێیپ ەو ەهەزەصصووع  انۆیز ەل انیػ  ػاهًەص والەبەعئەوەی 

 ەیو ەئێ، بانیع ەؾەخێص عەھ ەکەاهیػ  انی ،انیػ  بە ذێبەص ەکەؿخێى ەڵھ ەب

 کێؿدێى ەڵھ ذێقە، صەو ەواهەچێپ ەب انی، ذێبىوبەھ ی ع ەگیکاع  ەکەؿخێى ەڵھ

 ەهىوؾەچاع  یچە، کهًەیەگەص انۆیزەؾىوص ب ػاهًەواص لەبەعئەوەی عەبەبگغه

 عەگیکاع  انەیکەؿخێى ەڵھ انی، انۆیب ەاهیو ػ ەیەکەؿخێى ەڵھ ی صژ  ڕاوپڕ پ ەکەاع یهاص

ْم ) :بىو ەه
ُ
ٌ
َّ
ْغه  ل

ُ
ُُ َوُهَى ي ِهَخا

ْ
ُم ال

ُ
ٌ ُْ ِخَب َغلَ

ُ
ْم  ي

ُ
ٌ
َّ
ْحر  ل

َ
ًئا َوُهَى ز ِْ

َ
َغُهىا ق

ْ
ٌ
َ
ن ج

َ
ی  ؤ ی   َوَغس َ َوَغس َ

 
َ
ىا ق ِدبُّ

ُ
ن ج

َ
ْم ؤ

ُ
ٌ
َّ
غٌّ ل

َ
ًئا َوُهَى ق ُمىَن  ِْ

َ
ْػل

َ
 ح

َ
هُخْم ل

َ
ُم َوؤ

َ
ْػل ٌَ ـُه 

َّ
؛ کىقخاع صژی ٦2٢ ەالبهغ  (َوالل

کاقغان )حیهاص( کە خەػی پێىاکەن لەؾەع قەعػکغاوە، بە جەئکییض صەقێذ خەػجان لە 

قدێک هەبێذ، لە کاجێکضا ئەو زێری ئێىەی جێضایە. هەعوەها صەقێذ خەػجان لە 

اجێکضا ئەوە زغاپەی ئێىەی جێضایە، زىای گەوعە صەػاهێذ، و ئێىە قدێک بێذ، لە ک

   هاػاهً..

 هضەعچەھ ۆڤ. مغ ەػاهغاو ەه ەک اعیهاص عەعامبەب ەیەاهۆڤمغ  یؿتێى ڵەھصیضو  ەمەئ

و  نحػاهەو ه ییلواػ  ەچىهک، ەصواو ەو ەخێىێھەیص وامەعصەب ەیکیەیخێۆڤ، مغ ذێبؼاه

َم  زىا ی ع ەمبەؿێ. پڕێ  ەو ەخێص ۆییز ینیجىاهەه
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
پەیبرصن  هەمىو  وەب َنل

 ەل ،اعیهاص ی و کغصگاع  ەوع ەگ یزىا هؼیکییەوەی لە هەمىو  وە، بەو یەەییزىاهاؾو 

و  کمۆڤێمغ  مً ەک اهضەیگەاصع  یش ەکەکەڵز ەب ؾخاوەو ەصا ص(بەیؾ)اعیهاص عەعامبەب

 ۆب اهمیػ  ە، هەى ێئ ۆب ەه ،ەیەھ مۆ ز ۆؾىوصم ب ە، همەى ێئ کىەو  اعصایهاص عەعامبەبەل

 مۆ ، هاقؼاهم زمانەڕێخێىێصی چ ۆهەوچ بەیهاػاهم ؾ ەچىهک ،ەى ێئ ۆب ەه ،ەیەھ مۆ ز
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هاقؼاهم  ۆیە، بذێبەص ن ۆ و چ یچ کاهمەی عەقخاع هجامە، هاػاهم ئذێعصەؾەب ێل میچ

 مەهضەو ەئ عەھ مەاڵ ب ،انیع ەؾەل مێصع ەصؾؼا انی ،گغمەعصەو  عەؾەل انیپاصاقد

 ەوع ەگ یو زىاەیەو چاکرێز ػاهمەص وا ەک عەبەگغمب ەهؿخاێى ەڵھ وەئ ذێکغ ەضێپ

 ەوع ەگ یزىا ػاهمەص وا ەک ەو ەومەکەصصووع  فەؿخاهێى ەڵھ وەل .ەقۆ سێیپ

َم زىا  ی ع ەمبەؿێ.. ئاوا پەقۆ ىازێیپ
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
، ئاوا هىاهضەص ی عەقخاع  َنل

 فەمەئ ..ھاثەص ەو ەاع یهاص ەل ەک ،بىو ەص ەوع ەگ یزىا ی ع ەصەن یواوەڕ و چاو کغصەضیکاع 

 هەمىو  ،ەجەهینەخ مەئ یاهضوەیاگەڕ ، بەؿالمیئ ی جغی یضینائەغ یکێجەهینەخ

 یزتەح ضیوخەج ەک ،ەو ەخێبەضووهع ن کغصاەڕ بەج رکحقەو ل انڕ بێزىالۆ ب یکێجەكیؾ

و ع ۆ و ح رکحق ۆیماع ەگ ەو ەکیەل  هەمىو  ەضا لؿالمیئ ەل ضیوخە. جەو ەکاجەضێل

 یعیو وانو ھؼع  فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەل کىەو  ، جاصاثەصقحرک  یکاوەیچۆهیەجیی

و ەو ەسێب ەل ڵصاى کڕ ص یكاوێکەڵھ کىەو ) ذێڵهاھ یص یواع ە، ئاؾصاثەضیاڕ  ضاییکەڵز

 ، جاەو ەکاجەزىا ؾاؾضۆ ئاوا ب یکاوەوجى ەىکێقى  ؿالمضایئ ەل ضیوخەج ..(یپاقان ؾىجاهضو

پاک و  ەهضەو ەئ ذێبەص ەوع ەگ یزىا ییجیەزىا ەک ذێؾپەبچ ەو ەئ اهضایهاز ەل کىەو 

 یکاوەجەكیؾ ەتر لیکێقد چیھ کیەچۆهیەجییو ەى ێق چیھ ەب ذێر حابگع  ػ ۆ رحو پىضڵب

 ەیپل جاۆ ک یحیەؾاەک ی صع ەو نؼ ڕێ ثەهاهە.. جذێبەىقەھاوب صاەوع ەگ یزىا

َم  فزىا ی ع ەمبەؿێزىاف پ ی ع ەمبەؿێپ ییخێهضەؾەپ
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
 ەک َنل

 چیھ ەبمىؾىڵمان  ذێ، هابیتێجەبیجا ەیبژاعصەڵو ھەوع ەگ یزىا یؿتیو ەقۆ ز

.. ەو ەخێو ەبک رکحق یجىزن _(کغصاع انی قخاعگى ) عەقخاعچجای _ لڵیص یکەیەزخىع 

ئاوا بێ  انیهەمىو  ەزىا ل یلمەؾ عانەمبەؿێپ یەیواەكێو پؼ ەڕێب ەػاج مەئ ثەهاهەج

 یواوەڕ چاو  ی غ ەیو ؾ وؾاهمەؾە( صبەیؾ) اعیهاص عەعامبەب لیمى ەک ذێهەیەگەضیاڕ 

م و ۆڤمغ  ەى ێئ ەل کێکیە عەھ کىەو  لی. مىذێىاکغ ێپ چمیھ ەوع ەگ یىاز ی ع ەصەن

ًضا: )ذێعهاچەص ێخییۆڤمغ  یؾىىع  ەل مییاع یػاه ەیباػه
َ
 َعق

َ
ا َول ْم َيغًّ

ُ
ٌ
َ
َُ ل ْمِل

َ
 ؤ

َ
ي ل

ّ
ْل ِبِو

ُ
( ن
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 ەیى ێئ ەب کىەجاو  میه کێجضاهیەضایو  ھ انیػ  چیھ یوەمً زاو ؛ بكەعمىو: ٦2الجً/

 ..همەیەبگ

 ەجەكیؾەزىا بصەوجغێذ:  کێزلىونەم هەمىو  ەو ب کۆڤێمغ  هەمىو  ەب کىەعو ەھ   

 وو ەئ یکێجەكیؾ چیھ ەو لەعؾخەبپ وەئ هھاەو جەبىاؾ ەو هییەهھاکاەججاکى 

 ەع ەمبەؿێپ وەب ەى ێق مانەھەب .ذەیصەهاع ڕیب ۆب یش ەھاوب جضاۆ ز یکەییعؾخەزىاپ

َم  یش ەهاػصاع 
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
.. ەابی، ووع ذێب ثۆ زەل قذۆ ھ ،ە: ئاگاصاعبێ ى عمەقەص َنل

 ی قخاع ى ، هار و کغصاعو گؽەو ب ذڕێببێزىا لۆ ب ەک صاەضێپ یعماوە.. قەو ەرکحق ەخیو ەکەه

و ەى ێق چیھ ەب ەک ذێهەیەگیاڕ ، ەو ەکاجبپاک ییعؾخەپو زىا ییهاؾزىا ۆب

 یکێجەكیؾ چیھ عاصەو بڕێک چیھبە  ،کضاێجڵەو خا ًێکاث و قى  چیھ ە، لکەیچۆهیەجیی

َم  حەهابیص ی ە، چىهکذێبیب ەيكیهامىمکو ییەه یزىا
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
 وەبضەغ عەھ َنل

 ذێهاق کێحۆ کل چیھ ەب وییەه ۆی و بەع ەؾەل ەوع ەگ یزىا ۆب ییخێبضەغ یعکەئ

 یوەجاک و زاو  ی کغصگاع  ەوع ەگ یزىا عەھ ە، چىهکذێىبصا ەوع ەگ یزىا ۆب فەھاوب

و  ؾذەصەب انیو ػ ؾىوص یکێع ۆ ح ەمىو هو ەع ەىێو مغ ع ەىێژ  جىاهاوەب ی ع ەضیػ ۆ ع و هھاەج

، کاثەصئاقکغا ی گەوعەزىا ۆب ەیاهعاؾخؾەع  ییخێبضەغ ئاوا ..ؽەو بەو ەئ یعماوەق

 چیھ یو لصاوؾىوص ەع ۆ ح چیھ یاهضوەیگ یجىاها ەک ەو ەکاجەضووهع  انهەمىو  ۆئاوا ب

 عە، ھکاثیب ذێبخىاه کێقد یعچەھ .ییەه ؽەک ۆب ییاع یهاص ەب یکێاهیػ  ەع ۆ ح

 اوائ .کاثیب ذێجىاهەص ۆڤمغ  ەل لیتر یکێکیە عەھ ەک ،یحەیەکیەێخیۆڤمغ  یحەكیؿوەب

و  عوون ، ذێىێػع ەمەصاص ۆی ز یکاوییەضینائەغ ەجەهینەخ عەؾەل ەپاک ەضیوخەج مەئ

ـهُ ) :اوعاقکو ، ئاقکغاقًڕۆ 
َّ
اَء الل

َ
 َما ق

َّ
ا ِبل  َيغًّ

َ
ْكًػا َول

َ
ي ه  ِلَىْكس ِ

َُ ْمِل
َ
 ؤ

َّ
ل ل

ُ
( ن

 ،ىمەێبگ مۆ زەب کێؾىوص چیھ جىاهای ئەوەم هییەمً  و:؛ بكەعمى 2٤٤ألاغغاف/

ؾىوص  جىاهمەص ن ۆ چ تری)ئ ەو ەمەصووعبس مۆ ز ەل کێاهیػ  هەعوەها صەؾەاڵجیكم هییە جا

 ە)ک ەوع ەگ یزىا یحەئیقەم ەب عەگە( مەو ەمەصووعبس ێل اهخانیػ  انی ،ىمەێبگ ەى ێئ ەب
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َم زىا  ی ع ەمبەؿێپ ەک حا(. مبب عەگیکاع  بضاثێپ مڕێو  ذێو یەب
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
 ەک َنل

 چیو ھ انیػ  ەع ۆ ح چیھ یوەزاو  ەک ذێىەێگیاڕ ئاوا  ەعؾدىەپزىاهاؾیحن  و زىا ەیلىجک

 ی غ ەیؾ ەىیهامىمک واەک ،ذێهەیەبگ یکەڵزەب ییاع یهاص ەب کىەجاو  ،ییەه کێناػاهج ەع ۆ ح

 ًێقى  و کاث چیھەو ل کەییدێهۆ و چەى ێق چیھ ەب ،ذێبەھ یەیجىاها مەئ ەوع ەگ یزىا

 ییەه کێع ەضیجەاعمیو زێو ھ ؽەک چیھ ەک ەیەو ەئ قىترڕۆ  فەو ە.. لاضکێجەڵو خا

 یکێؾەک ەب ەوع ەگ یزىا ەیواهەل ،ەو ەخێبگغ  کێکیە ەل کێؾىوص ذێبخىاه

: نىو یهىؾ ەیچاع  ەل ەوع ەگ یزىا ەک ەو ەبساجصوو  ەواهەل کێاهیػ  انی، ذێهەیەگەص

اِق )
َ
ً 

َ
ال

َ
ٍغّ ق ًُ ـُه ِب

َّ
ََ الل ْمَؿْؿ ًَ  ُهَى َوِإن 

َّ
ُه ِبل

َ
 ل

َ
ْيٍء  ل

َ
ِلّ ش 

ُ
ى  ً

َ
ُهَى َغل

َ
ْحٍر ق

َ
ََ ِبس ْمَؿْؿ ًَ َوِإن 

ِضًغ  
َ
؛ وە ئەگەع زىای گەوعە بیەوێذ ػیاهێک بێيێخەڕێذ، هیچ هێزێک 2٤/غغافالا ( ن

هییە، بە هیچ کلۆحێک بخىاهێذ لەؾەعحی لصاث، یان هەهێڵێذ. ئەگەع بكیەوێذ 

چىهکە زىای گەوعە جىاهای بەؾەع هەمىو  زێرێک بێيێخەڕێذ، )ئەوە خەجمەن صەبێذ(

 کانییەضینائەغ ەجەهینەخ ەیو ەل ەحگ یکاوەى ێو ھاوق ەجیەئا مەئقدێکضا صەقکێذ..

 یصوو ەب ،جنێؾپەچەیص قخاعصاەو ع رحو بو ھؼع  فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەو لەو ەهەکەضووهع 

 یکەیەوع ى زخ ًێڵ، هاھنەو ەكیقؿەه یکاویەهگۆ صڕ و ص ییاڕ اع و  یڵیگىمان و صووص

و ػ ەجغؽ و خ ًێڵ، هاھذێىێبم هازضا ەل کێۆڵو گ ێ گغ  ًێڵ، هاھذێبضاڵیصەب لیىماهگ

 ەکەضیوخەج یمبىوویبىون و نار حگێو ح صابیيبىون عەؾەل ییع ەگیکاع  ػالثیىكیئ

 ضاڵص یکیجاع  ەل مانیئ ی هىوع  وامەعصەب یکاوەى ێو ھاوق ەجیەئا مەئ ە، چىهکنەبکصعوؾد

 یراێز یغصوێو ەاڵ ھ یجىاها ،جنێؾپەچەیص هازضا ەل ییەیایىڵص وە، ئنەکەصصاعجغ ەؿڵێب

 ەیع و زخى  ەک ،نەصەص ەیکەهەزاو  ەب نىاەو جواەو ھضیوخەو ج رکحو ق مانیو ئکىقغ 

 ەاهیضینائەغ ەجەهینەخ مەئ یھاجىو ەىبيەل یو جىاها ییقىۆ ع  ،ذێببزو کێگىماه عەھ

 ..نەکەص یؿتیوو زىا ی غ ێچاوص و وانەپاؾ ەجاهەهینەخ مەئ ..نەکەضیكێکەكیع 
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؟ نێهەصاص انۆیز یع ۆ مسەو زاع یعقدەعپەؾەب ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ کێکاهەڵز یچۆ ب   

، زىاۆ ب ەو ەقضاهاهەھاوب ی صژواع  ەڵیهگۆ و گ رکحق ی ػکاو ڵۆ ئا صاوی  ەهەزەصۆ ز یچۆ ب

 ەک کضاێکاج ە؟ لگغجىونێل ڕێیئاوا  انیجضاع ەاڵؾەو ص نەو زاو کغصگاع  یزىا کضاێکاج ەل

و ؾىوص یىاوێھضێئىم یکۆیەھ ەاع یص !ەیەھ ؿالمضایئ ەڵگەل ییجیەصژا ەو ەئ

 ،ەعزؿدىەؾ وەو ەعکغصهەؾەو ل کغصنێل یىاویپكد یضێ.. ئىمەاهیػ  ەیو ەصووعزؿدى

 ..ضاییعاهەو کام ییقۆ ز یکاح ەل یتێو پاعاؾخي ییجەخڕەها یکاح یھاجنەھاهاو ەب یضێئىم

 ھاوڕە یحەاڵؾە.. جىاهاو صؽەب ویەصاەوع ەگ یزىا ؾذەصەل یهەمىو  ەمەئ ۆز مەاڵ ب

 .ون ەئ یؾتەعصەب یلیلەو ػ ەؾخەغصێژ  وحىوص هەمىو  .ەیەھ صاەمەئ عەؾەب ،ییؿىىوع ێب

.. وجضانەو ؾغ  وثابؼ  ەو ماون و ل ضابىونیەپ وەئ یعماوەق ەب اثمەزلىون هەمىو 

 ەیىێى ێب ۆڕیو پؿپػاە، قاع ضاییو صاها ییجىاها و ییػاها ەل ەهھاقەججاکى  ەوع ەگ یازى 

 ؟!هاکاثزىایە  مەئ یمیؾلەج ۆی ز یچۆ ب تری، ئەیەو ەو گغجى نحزكەب

 دەبێ داعیی و موجاهید لەم حەقیقەثە بێئاگا نەبن:

و  ثەاڵ ؾەو صزێھ ییهگاع ەع ەب ی و ە، ئیەجضاییەلیحاھ ەیو ەعوبىهەووبع  ەل ەیؾەک وەئ

 یالویو پالن و پ ییکاع ەواقەجىاهاو چ ی وو ع  ەبو  کاثەص ثییەلیحاھ یقەڕەـللەو ککغ ەم

 ی لقاو  یاگغجنع  ەیئاماص ەو ەػمەو غەراصحو ئ ؿذیو  ەب ی و ە، ئەو ەجۆ بعاؾداؾىوجاهضا َ

 ،اهًیوو ڕ صوو  ەیغ یصا وەؾخەو ص نًڕ  یمکاعاوەؾخ ییژ ێؾخضع ەو ص مەو ؾخؾاصەق

 ،ەیەھ ییەضینائەغ ەجەهینەخ مەئ یؾپاهضوەچ ەب انیؿدیى ێپ اجغیػ  کێؾەک هەمىو ەل

 یزىا.. ذێبەص جضاعەاڵؾەص یزىا ەب یىای، ھذێبەصهضەب ەزىاو  ەب هھاەج یضێئىم ەک

و  اهضنیژ  ی جضاع ەاڵؾە.. صانیو ػ ؾىوص یوەزاو  ی.. زىاجضاعەاڵؾەو ص نەو زاو کغصگاع 

اؾىوجان َ  یحەاڵؾەو ص حاھیلییەث ییکاع ەزغاپ ی صژ  ەیؾەک وەئ ی.. ئامغاهضن

 وە.. ئەیەھ ەمەعھەب ەب هھاەججاکى  ەضێو ئىم ثەهینەخ مەب یؿتیى ێپ هضەچ ەى ەڕیاپع 

 یرکحق یاصاوع و لصان و  ػاهضنەب عەؾەل ەع و ؾىو ەبىو یازی ثییەلیحاھ ەل ەیؾەک
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 یزىاهاؾیحن  ەیاهیضینائەغ ەجەهینەخ مەئ ذێبەص ىوجاناؾَ یمەو ؾخ ثییەلیحاھ

و یضو ھؼعو ص فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەو ل ؿذیو ەهەگەڵب ەخێبىوب ل یجەواوییەب

 عۆ ػ  ێبەص یەئاػا یەصاغ مە.. ئوجبنەعکەص ەاهیئاػا وەو ئاػاصاه ؾپابًەچ ضایؿدێى ەڵھ

 ەل کىەجاو  ،ەو ەخێبىوبؾاؾ _ەو ەاهیضیناەغ ەجەهینەخ وەب_ ەضیوخەج مەئ ۆب ەاواهڕ بێل

 قـەه انی، ذێو ەعکەو کؼو لواػ ص ذێببقل باصاە، هذێب ماهضایئ یمەخکەم یەاڵ ن

 یحیەؾخاۆ و ص هاػولثەج هاو باػهەی ەخێكێکیاع  یلاؾىوجَگىهاح و هاو  ەخێكێکیاع 

گىهاخکاعان و خەجمەن  ەک ذێب ەو ەل یش ۆ ھ وامەعصەب ێبە.. صەو ەحاھیلییەج یھلەئ

 ثەاڵ ؾەص ەکاعػان و ب یزىا یزتەؾ یؾؼا ی صووچاع  کانەسىاعصوو و قکؿخ ىانیػ ەب

 ی و ەئ ەک ذێبىوبایىڵص ەو ەو ل ذێب مەخکەم ڵو ص مینا ێپ ذێبەص ۆیە.. ببًەص

 ەل انیو ػ ؾىوص ەچىهک ،ؽەو بەیەوع ەگ یزىا عەھ صاثەلص انیو ػ  ذێهەیەگەصؾىوص

و  ًێص مەئ ۆب وە( ئیو جىاها ؿذیو )ػاوؿذ و  ی ع ەصەن ێیپ ەب .ؽ.ەو ب وصانەئ ؾذەص

 یؾتەعصەب یلیلەػ  اثمەزلىون هەمىو و ەؾخەصاڵ با فەوع ەگ یزىا ،چًەص وەئ ۆب

 کێجەاڵؾەص چیھ کەیەى ێق چیھەضا بیكیاع ڕیب ە، کصاثەصاع ڕیب ەوع ەگ ی.. زىاون ەئ

 ، یانەو ەبکاج یحڕە انی ذێىێخؾەى یب ەیو ەئچجای ، لصاث ەیکەاع ڕیب ەل ۆی ز ییەه

 ..ذۆڕێگیب

 ۆب ەیاهیضینائەغ ەجەهینەخ مەئ ذ،ێؾپەچەه ضاێج ەیؿخیو ەهەگەڵب مەئائ کڵێص   

 ییؿخیزىاو  ی واػ ەباهگ یيخمایئ ی ز ێو ھو ھؼع  فۆ ھ ەیهار و قى یحەهاغەن ەخێبىوبەه

 یحەؿالمیئ ەیھاصیو ححىھض مەئ ۆڵیک ذ،ێهاگغ ۆ ضا زحاھیلییەج عەعامبەب ەل

و  ذێؾخەضا بى حاھیلییەج ی وو ع  ەل ذێضاهابێج ەیو ەئ یحیەلییو نا انیقا ذ،ێر حىاگەڵھێپ

 ذێبەضیو ەه ضایێج یقاو ایچ ەکێعکەئ فەمە.. ئەو ەىاکاجیب ێ هى ەعلەؾ ەکەؿالمیئ یەاڵ ن

 مەئ ۆیەب ،ەزجغ ێھەب وەل ییعاؾخ عەؾەل ییىضاع یص مەاڵ .. بەو ەخێمەچەص ضاێیج ەو لىجک

 !ۆؾخەئەگغمەص ثەکەواػ ەباهگ ەڵێب ەک اصەوع ەگ یزىا ەب یماوەیپ ۆڤەمغ 
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 ینیمەػ  عەؾ ەیحاھیلییەج وەئ عەعامبەب ،نمىؾىڵما یؿتێى ەڵھ ذێبەص نەجمەخ   

بضاث، ضاۆڵکەب ییؿخیزىاو  یقەخ ی واػ ەباهگ ذێبەص نەجمە، خذێئاواب ەو ەجۆ گغج

 ەو ب ذێهەیەاگڕ  ەو ەیەاهییضینائەغ ەجەهینەخ وەب ەپاک ەضیوخەج مەئ ذێبەص نەجمەخ

 ەک ذێهەیەبگیاع  ەو ەر ێصل یکێهگەص ەب ەؿخیى ێ، پبکاث ێل ی عگغ ەب ەو ەجەحىعئ

 ەى ێق مانەھەب_ ەع ەىێو مغ ع ەىێو ژ  نەو زاو کغصگاع  ەک_ ەوع ەگ یزىا هھاەجو هھاەج

 وەو ەئ یؾتەصەب لیکێؾىوصو  انیػ  هەمىو  ەیؿىىع ێب یخاکم ھاوەڕ  ی جضاع ەاڵؾەص

و  ًیص ذێبەص عەھ ،ەیەھ ضاۆڤمغ  هەمىو  عەؾەب یحەاڵؾەص ەک کىەو  ەوع ەگ یزىا

 ەک بگەێجناع .. ؽەو ب ذێب ەیکەىیص ۆب ییع ەعو ەبً و ؾ ؾذەصاڵ با یش ەکەجەیػع ەق

 ەنڵڕەص ەَاؾىوجەب_ کانۆڤەمغ  هەمىو و ەجەاڵؾەصەب ەوع ەگ یزىا

 ثەهاهە، جەکغصوو ەىلهەز انیچیھ ە، چىهکجًەاڵؾەضێو بلواػ  _ەو ەكیکاهەمکاع ەؾخ

! ەو ەهىەبؿ ێیهاجىاهً ل انیهەمىو ەب ذێىێبؿخ ێل انیکێقد کێكێم عەگەئ ل،یکێكێم

 یزىا عەگەئ ،بگەێجن ؽەکەب انیهاجىاهً ػ  ییلیحاھ یضاعاوجەاڵؾەو ص انَاؾىوج

 ،ذێو ەیەه ەوع ەگ یزىا عەگەئ ،بگەێجن ؽەکەب ؾىوص، هاقخىاهً ذێو ەیەه ەوع ەگ

 مەاڵ ب ،وحىوصصا هەمىو و  ۆی ز یعماوەق عەؾەب ڵەػا ثەاڵ ؾەصەو بەوع ەگ یزىا

 ەللا نلی ەیکەع ەمبەؿێپ ەب ەوع ەگ یزىا ۆیەب ،ًڵؾاق ێیل انی ،اهًهاػ  ەو ەئ ؽەعکۆ ػ 

ُػَىا : )یەوائەمە  ەک ەهەیەبگیاع  ێ عمى ەقەص وؾلم یەغل
َ
ىك ًَ  

َ
ـِه َما ل

َّ
ْضُغى ِمً ُصوِن الل

َ
ه
َ
ْل ؤ

ُ
ن

ـهُ 
َّ
ا الل

َ
 َهَضاه

ْ
اِبَىا َبْػَض ِبط

َ
ْغه

َ
ى  ؤ

َ
َغصُّ َغل

ُ
ا َوه

َ
ه غُّ ًُ ًَ  

َ
و: چما _صوای ؛ بكەعمى ٤2/الاوػام(..َول

ئەوەی کە زىای گەوعە هیضایەحی صایً و عێی زىاهاؾیی هیكاهضایً_ صەزىاػن 

عووبکەیىە ئەو بخاهەی لەحیاحی زىای گەوعە صاجاهىاون، کە هەؾىوصمان پێضەگەێجن و 

 هە ػیان..

َم صەمەمىخ ەیئ
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
 ەل انیؿدێى ەڵو ھضیص هکىوڵی  ،ەهەیەگبعا انێیپ َنل

 ە! کنەکەیبذ ص ۆب ەک ەو ەع ەؾخەبى  انەیییجیەبضاەغ وەئ ی و صژ ەبک ەکەضیوخەج
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و ن کغصوو میؾلەج یاناهۆیز ە، کنەکەضلێ انییجەاعمی یو صاوا ێوەکەضاهیھاواع 

 ەبخاه وەئ کضاێکاجەل ،ەو ەهەبسصووع  ێل انیاهیو ػ  بگەێجنێپ انیؾىوص ەواهەب انیضێئىم

و  زذەصع  انی ،بً عصەو بصاع  ەل بً کێبد ەع ۆ ح عە، ھییەه ؽەک ۆب انیاهیو ػ ؾىوص

و ؾىوص یاهضوەیگەه ەل انیهەمىو  ،مغصوو  انی بً ىضوو یػ  ،ۆڤمغ  انیبً  حً ،ایچ

 ،بگەێجن ؽەکەب ؾىوصو کؼو صاماوجغن بخىاهً لواػ  ەو ەل انیهەمىو  کؿاهً،یە اهضایػ 

و  ًێو قى  کاثەل انیئاگا ەو هۆڤەمغ  یو ؾغوقت بؼاوث ەل انیئاگا ەه ەواهەئ ەچىهک

 ەهک، چى ذێکغ ەضێپ ەیو ەئ عصگاعەعو ەپ یزىا هھاەج ەو ە.. ئەاهیکاهەوجىو ەىکێقى  یحڵەاخ

کاث و  چیھ ەل کێوجەبؼاوث و ؾغ  چیھ ویەو ػاهاو صاهاەجضاع ەاڵؾەو صجىاهاەو بئاگاصاع 

 ی اػ ع  ەوع ەگ یزىا عەگەئ ئەهجام هاصعێذ ەو ەکێمەزلىون چیھ ەضا لکێجڵەو خا ًێقى 

 ..چی.. ھذێهاب ەوع ەگ یزىا یضاوێپێع  ێب ەب کێقد چی.. ھێیپ ذێبەه

 ۆب کێؾىىع  ،صاثەلص مەخ ێیع  ەل ەک کێکاج یو ھؼع  فۆ ھ ،ۆڤمغ  یقس ەه   

 ۆکغصن بییجیەبضاەغ ەخێو ەکەص ەمژاهەو گەلکیئاواؾاو  ،ەو ەخێىێهام ەیکەییخێع ۆ لەگ

ـِه َما) ؛ؾىوص ەو ه هًەیەگەضاهیػ  ەه ەک ،ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ
َّ
ْػُبُضوَن ِمً ُصوِن الل ََ   َو

َ
ل

ـِه 
َّ
ا ِغىَض الل

َ
ه
ُ
َػائ

َ
ك

ُ
ِء ق

َ
ل
ُ
ا
 
ىَن َهـ

ُ
ُهىل ٍَ ُػُهْم َو

َ
ىك ًَ  

َ
ُهْم َول غُّ ًُ ُم ِفي  ًَ

َ
ْػل ٌَ  

َ
ـَه ِبَما ل

َّ
ىَن الل

ُ
ئ َىِبّ

ُ
ج
َ
ْل ؤ

ُ
ن

ْعِى 
َ ْ
 ِفي ألا

َ
َماَواِث َول ىَن  الؿَّ

ُ
ِغً

ْ
ك ٌُ ا  ى  َغمَّ

َ
َػال

َ
ُه َوح

َ
؛ باهێک لە حیاحی 2٤( یىوـ/ُؾْبَداه

ەعؾتن کە ؾىوصیان پێضەگەێجن و هە ػیاهیان لێ صووعصەزەهەوە، زىای گەوعە صەپ

صەڵێن ئەم بخاهە جکاکاعماهً لی زىای گەوعە! بكەعمىو پێیان: چما ئێىە ؾغەوث و 

بؼاوحی قخاهێک بە زىای گەوعە صەڵێن کە ئەو خاڵی ئەاهەی هەػاهیبێذ کە لە 

لەم هاوبەقاهەی بۆی  ئاؾماهەکان و ػەویضان؟! پاک و بێسەوقیی بۆ ئەو زىا بااڵیە

 ەچىهک ،عؾذەپەص انەیجەاهیخۆ ع و ەکۆ حى عصوەصاعوب وەئ ەقاماهەه مەئصاصەهێن.. 

 ەوع ەگ یزىا یل  وەو ەهەزەصووعص ێل انیاهیو ػ  هًەیەگەضێپ انیؾىوص یػاوەاهضیوا

 چما !؟یەجضاەزؼم ەل یکێجکاکاعاه ەک ەىو یؼاهەیه ەوع ەگ یچما زىا ..انیجکاکاع  ەبىەص
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 ەب ەکغصهەخڵگا ..ەز ێئامەخڵگا یکێىاػ ێق ەمەئ !؟ەو ەيىێھەضیر حبەو  انی ێوەصەص ڵیواەھ ەى ێئ

 یزىا یل  انەیبخاه مەئ ػاهًەواص ەو ەاهیکڵێنەئ هەمىو ەب ە، کی ئەوانیاع یقۆ ھؼعو ھ

، ەکاهەکیمىقغ  یقامەه ەمە، ئەو ەخێقەهاو  ەوع ەگ یزىا ەل ەمە! ئازغ ئجکاکاعن  ەوع ەگ

ىَن ) :ێ عمى ەقەص صاەکەجیەئا ەل ەوع ەگ یزىا ۆیەب
ُ
ِغً

ْ
ك ٌُ ا  ى  َغمَّ

َ
َػال

َ
ُه َوح

َ
و .  ؾىوص(ُؾْبَداه

 انیؾىوصکغصن و ػ  یضێئىم ذێبىو هاق واە، کؽەو ب صانەوع ەگ یزىا ؾذەص ەل انیػ 

 ەب کیەىایو ھضێئىمبێذ ها ھاەعو ەھ .ەو ەخێؾتر ەبب ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەلبغصن ب

ببەؾترێخەوە،  _نلصا انیػ  ۆچ ب ذێب ىانێھؾىوص ۆچ ب_ وەەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ

ى ەللُا  ەیکەؿخیو ەقۆ ز ەع ەمبەؿێپ ەب .ىاکاثینبىوڵ ەوع ەگ یو زىاەرکحقچىهکە 
َّ
َنل

َم 
َّ
ِه َوَؾل ُْ َى ) :صەقەعمىێ  َغلَ غُّ ًُ ًَ  

َ
ََ َول ُػ

َ
ىك ًَ  

َ
ـِه َما ل

َّ
ْضُع ِمً ُصوِن الل

َ
 ج

َ
ََ  َول ِةهَّ

َ
َذ ق

ْ
َػل

َ
ِةن ق

َ
ق

حَن  امِلِ
َّ
ًَ الظ ا ِمّ

ً
ی زىای گەوعە هاواع هەکەیخە قدێک کە هە ؛ لەحیاح20٢یىوـ/ (ِبط

صەزاجەوە، ئەگەع واجکغص، ئەوە بە جەئکییض صووع  ذ لێاهیػ ێىێذ و هە ەگضەێپ ثؾىوص

، نەکەوا ص ی کاع  ییقامەه ەب ەک کاهًەکیمىقغ  ەو ەئلەعیؼی ؾخەمکاعاهضا صەبیذ! 

 وەئ ی عیؼ ەخیچەص حەهابیكذ ،ذێبەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەب ضثێئىم حەهابیكذ عەگەئ

لەبەعزاجغی  یو خىکم ذێغ ێهابى  ؽەک ەع و ەگ یزىا یؿاباحیو خع ەى ێپ .ەو ەکاهیىقغ م

 :ئاؾاهىاکاث ؽەک

 ُهَى )_
َّ

ُه ِبل
َ
 ل

َ
اِقل

َ
ً 

َ
ال

َ
ٍغّ ق ًُ ـُه ِب

َّ
ََ الل ْمَؿْؿ ًَ ِلِه  َوِإن  ًْ

َ
 َعاصَّ ِلك

َ
ال

َ
ْحٍر ق

َ
ِغْصَى ِبس ًُ  (َوِإن 

یچ هێزێک هییە، بە هیچ ؛ ئەگەع زىای گەوعە بیەوێذ ػیاهێک بێيێخەڕێذ، ه20٤/ىوـی

مەگەع هەع زۆی. ئەگەع  کلۆحێک بخىاهێذ لەؾەعحی لبضاث، یان هەهێڵێذ،

بكیەوێذ زێرێک بێيێخەڕێذ هیچ هێزێک هییە، بە هیچ کلۆحێک بخىاهێذ قەػڵی زىای 

 گەوعە عەجکاجەوە..
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 عێؿا مەئ ێیپ ە( بیتێکاع ۆ ھ کیەکەكێپکە ، ەکێهجامەئئەمە ، ەکەیەكێھاوک ەمە)ئ   

 عەؾەل عەگەئ .ذیێص انیػ  جىوش ی، عەبەگغج اهذیػ  یکاوەکاع ۆ ھ عەگەئ ۆڕەگەه ییەازى 

 مەل عەگە.. ئذەیکەضو ناػاهج ەڕێ خێص رثێ، زذیب لیرزىاػ ێز ی کاع ۆ و ھ عجەو م ێ ع 

 عەؾەل ثەکەاهیػ  ذێبەه کێز ێو ھ ؽەک چیھ ەب ضثێئىم ذیاجھ انیػ  یجىوش  ەو یەعێؿا

 ..جضاعەاڵؾەص یزىا ەل ەحگ ،لصاث

 ەكێھاوک عەؾ ەى ەڕێبگ ..گغەبەعەم یکاوەکاع ۆ ھ ؟ەوجىو ەکێل اهذیػ  گەعئە   

و  ؿذێى ەڵو ھضیجا ص ،ەوع ەگ یزىا ەیعهامەب عەؾ ەى ەڕێبگ .ەکییەرزىاػ ێز

 ەوع ەگ یزىا ەل ووع  ..ذێب ثەکەوجىەکێل انیػ  ەب ییجاۆ و کەو ەخێاؾخبع  ثەؾەمىماع 

. ذێىێبھ ثەکییەرزىاػ ێز وەع ەو ب ذێبگغ ؾخدەص ۆی ز یلىجك ەجا ب، ثبکاجا نىجاعج ەبک

 .ذیبەه ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ یىایھەب

 _ەوع ەگ یزىا یضاویجەاعمی یصوا_ ەکئەوە بؼاهە ، ەوجىو ەکؾخەص قیذۆ و ز رێز عەگەئ

 .ییرزىاػ ێز یعجەو مکاع ۆ و ھ ییکەكێپ ەب وەیەەبىوهخهضەو پابع ەبەگغجى یهجامەئ ەل

 .ەو ەخێگغ ەه یتێل ەوع ەگ یازى  عەگەئ ،ەو ەخێبگغ  یتێل ییەه کێز ێو ھ ؽەک چیھ ەک ەبؼاه

 .عەبەگغجخ ەک ەەقکەر ێز یەکەكێپ یؾغوقت یهجامەئ .ەیەوع ەگ یىاز ڵیػ ەق ەمەئ

 ەع ۆ ح وەئ ەخەیگەص ەعحاهەم گاوڕێو کاع ۆ ھ مەب .وحىوص یؿاکاوێع  ەل ەکیەؿاێع  ەمەئ

ؾىوص  ،ذیى یهىوؾ ەیچاع  ەل ەوع ەگ یزىا ەیو ەئ ەک ەابیىڵص ەو ەل مەاڵ ب ..ەهجامەئ

و گۆڕی، یان  انۆڕ گ انی گغجًێلڕێ یجىاهایان کەؽ كیمەئ .ذەڕێخێصع ەھ ،انیػ  انی ذێب

ْم : )هییە ەییو ەجکغصهەع 
ُ
ِغّ َغىٌ ًُّ  ال

َ
ل

ْ
ك

َ
ىَن ي

ُ
ْمِلٍ ًَ  

َ
ال

َ
ً ُصوِهِه ق ًَ َػَغْمُخم ِمّ ِظً

َّ
ِل اْصُغىا ال

ُ
ن

 
ً

ْدِىٍال
َ
 ج

َ
 ۆب انیجیەزىا یلف ەک نەبک ەواهەصاوا ل ەیئاص بكەعمىو: انێیپ ؛٩٢/الاؾغاء(َول

، یان وا بکەن کە نۆڕ گیب انی ەو ەهەبسصووع  ێل اهخانیػ  جىاهًها کە ،نەصەضێل

 .ذ؟ەڕێبگ رێزەب جانۆ ب انی ،ەو ەخێجاهگغ ەه
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 ؟ ەکردوو لقەخ انیچیھ ەو ێئ یخواکان چما

 عەؾەل کذێاهیػ  ذێبخىاه انی ذێبەھ ۆی ب هییە صاەوحىوص مەل کێز ێو ھ ؽەک چیھ   

 یحەاڵؾەص ە، کؽەو بەیەوع ەگ یزىا یاهاماف و جى  ەو ەئ ذ،ۆڕێگیب انی ،لصاث

 یلیلەػ  زلىوناثەم هەمىو و ەکێقد هەمىو  یوەزاو   وڵەصا ػاوحىوص هەمىو  عەؾەب

ـهُ ) :نحؾخەعصەب
َّ
ِل الل

ُ
ْعِى ن

َ ْ
َماَواِث َوألا بُّ الؿَّ ْل َمً عَّ

ُ
  ن

َ
اَء ل َُ ْوِل

َ
ً ُصوِهِه ؤ م ِمّ

ُ
ج
ْ
ظ
َ
س اجَّ

َ
ق
َ
ْل ؤ

ُ
ن

ْكػً 
َ
هُكِؿِهْم ه

َ
ىَن ِِل

ُ
ْمِلٍ اًَ  َيغًّ

َ
َماُث  ا َول

ُ
ل
ُّ
ْؿَخِىي الظ

َ
ْم َهْل ح

َ
َبِهحُر ؤ

ْ
ْغَمی  َوال

َ ْ
ْؿَخِىي ألا ٌَ ْل َهْل 

ُ
ن

ىُع  ْیِهْم  َوالىُّ
َ
ُو َغل

ْ
ل
َ
خ

ْ
اَبَه ال

َ
ك

َ
د
َ
ِهِه ق

ْ
ل
َ
س

َ
ُهىا ي

َ
ل
َ
اَء ز

َ
َغً

ُ
ـِه ق

َّ
ىا ِلل

ُ
ْم َحَػل

َ
ْيٍء  ؤ

َ
ِلّ ش 

ُ
اِلُو ً

َ
ـُه ز

َّ
ِل الل

ُ
ن

اُع  هَّ
َ
ه
ْ
َىاِخُض ال

ْ
و  کانەئاؾماه یوەزاو  عصگاعەعو ەپ یزىا ێک : بكەعمىو:2٢الغغـض/( َوُهَى ال

 ەوع ەگ یزىا ییاححەل ەى ێئ ن ۆ چ ەیص بكەعمىو ، ەیەوع ەگ یزىا بكەعمىو ؟ ییەو ەػ 

 نحه کێو ناػاهجؾىوص یوەزاو  ەک ؟زىا ەب ەکغصوو  جانۆ ز ۆب ترجانیکێاعاهیعقدەعپەؾ

 کەو  ییوهاکع و  ییکی؟ جاع کًەی کەو چاوؾاؽ و ىایهاب ای: ئابكەعمىو  جن،ەیبگ یاوۆیز ەب

 وەکغصوو لهەزقدیان  لیواهەصاهاون ئ انیزىا ۆب ەیقاهەھاوب وەئ ەاع یص انی؟ کًیە

ئیتر لەم هێىاهەصا  .ەکغصوو لهەز)ئەم گەعصوون و ژیان و مغۆڤەی(  فەوع ەگ یزىا

زىاکاهیان زەلهیان کغصووە  ەکهاػاهً ئەو مەزلىونەیان  ەکچىو ێج انێیل ئەماهە

 ەوع ەگ یزىاەوەی کە زىای گەوعە زەلهیکغصوون، کاماهەن!! بكەعمىو: کاماهەن و ئ

 .ەکغصوو لهەز یکێقد هەمىو 

ماصام  ە( کنایع ەب ەو ەىاهێقھۆ کغصن و ھدغاحیئ ۆب)ەبپرؾ انێیلپێیان بكەعمىو،    

 ەکەباؾ ەهضەعچە، ھەصاهاو  انۆیز یع ۆ زمەو زاع یعقدەعپەؾ ەب انیزىا ی غ ەیؾ

 یجىاها ەک_ انیزىاکاه ۆصاز ەبپرؾ ەاهێیل مەاڵ ب ،یەئاقکغا ضاێج یقەو ھ ەقىۆ ع 

 ؟ەیەھصووعزؿدىەوەیان  انیػ  گەیاهضن وؾىوص یجىاها ایئا _بىو ەه انیکغصهلهەز

 ضاێیج یقەو هاھەقىڕۆ  صاەعاووعصەب مەل مەخ ەهضەعچەھ ،ەبپرؾ انێیل .رێزەه گىمانێب
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و  ییکیجاع  انی ،یەو چاوؾاؽ واغ ێکى  ی اواػ یح کىەعو ەھ ،ەاع یص ەکییەاواػ یح ۆز ،یەؾىاع 

 !ییووهاکع 

 کىەعو ەھ و ػۆعن؟!ەکغصوو صعووؾخ انیزلىوناجەم لیواهەئ ەیاهیزىا وەئ چما   

 انێیل ەک ییەهن اینەهاھ یەگىا تریئ .ەلهکغصوو ەز ی ع ۆ ػ  یاحمەزلىون ەوع ەگ یزىا

 یزىاکە  ەاهەیکغصوون و کاماهاهیصعووؾد وانەئ یزىاکاو ەزلىونەکام م ەک ذێبچکێج

 انیع ەؾ هییە انینەهاھ ەو ەئ ،ەبىو ەڵکێداهێیو لیەئاوا عەگەئ .غصوونکیلهەز ەوع ەگ

 هەمىو  وەئ ەوع ەگ یزىا جاەو ەئ ..ییەواه ەکەلەؾەم ۆز مەاڵ ب ،ذێبچکێدێل

پێگەیاهضن و ػیان لێ  و ؾىوصەاهێیل یو ئاگاەاهیهەو زاو ەلهکغصوو ەز ەیاجمەزلىون

 انیی! کىا چ؟یچەى ێئ یزىاکاو مەاڵ ب ،یەصاەوع ەگ یزىا ؾذەص ەل صووعزؿدىەوەیان

 ێک ەل انیاهیػ  ؟ەاهضوو ەیگ ێک ەب انیؾىوص؟ نحچ یوەزاو  ؟ەکغصوو صعووؾخ

 انییخێبضەغ یچۆ ب ،عؾتنەاهپەیص یچۆ ب یەواە! حا کؽەک ەل گىمانێ؟ بەو ەجۆ صووعزؿخ

 وابىو ەک پاک؟!جاکى  یوەکغصگاع و زاو  یزىا یش ەھاوب ەکغصووجاهً ب یچۆ ؟ بنەکەص ۆب

 جاهضاەرکحق مەل کخانەیەھاهەو ب ثەهجەھ چیھ هییە، صاەکەلەؾەم ەل کێگىماه چیھ

  هییە..

و  فۆ ھ ەکغصن بیجیەو ؾىوکا انڵینەئ ەب کغصنەخڵگا ەل ەنىعئاه ی ىاػ ێق ەمەئ   

 نحىیبەص وحىوص ەیزلىوناجاهەم هەمىو  مەػۆع ل فەمێو ئ لیواهەئ ەچىهک ..انیھؼع 

و ػاوؿذ و ەقەلؿە)ق مەعصەؾ ێیهى  ی( و بتهاثە)لث و غىػػا و م ن ۆ ک یبت ًیجغ ەوع ە)گ

 ەیاهضهو صو  ی ىاػ ێق مەئ (..نەبکزەله کێكێم ەىو یاهخىاهەیه ەک ،نحىیبە( صێ هى  یضیص

و ضیص ی(ەغەمىعاح) ەو ەضاچىوهێپ ەاهساجیب ەیەواهەل انیدغاحکغصهینىعئان و ئ

و  ؿذێى ەڵو ھضیص ەک جنیبب ەو ەبچىصاۆ زەب ەیەواهە. ل.ەو ەاهیعەقخاع و  ؿذێى ەڵھ

 روێز ػاهًەو وا ص كخىونیصاه ەو ەکێبد اعیصەب ەک ەیەهێاڵ و ەو گ وجەگ عۆ ػ  یکێعەقخاع 
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: هییەوا  جنیبەیص ەاهیكیػیوان ەک ،ەؾخەصەب  یاویؾىوص و ػ  ػاهًەص ! واەؾخەصەب ەڕی ق

ُهْم ) غُّ ًُ ًَ  
َ

ُػُهْم َول
َ
ىك ًَ  

َ
ـِه َما ل

َّ
ْػُبُضوَن ِمً ُصوِن الل ََ ؛ لەحیاحی زىای گەوعە ٩٩(الكغنان/َو

 تن کە هە ؾىوصیان پێضەگەێىیذ و هە ػیاهیان لێ صووع صەزاجەوە.قتی وا صەپەعؾ

 یزىا اهىوثەیص ،ییەو ەو ػ  کانەئاؾماه ی کغصگاع کێ  ەک کغاەضێل انیاع یپغؾ کێاجک   

ِئن ): ەو ەصاجەىمەاڵ وا و  ذێؾاؽ هاق ی غ یپاک و ژ  یؾغوقت ەچىهک .یتێکغصگاع  ەوع ەگ
َ
َول

 
َ ْ
َماَواِث َوألا َو الؿَّ

َ
ل
َ
ًْ ز َتُهم مَّ

ْ
ل
َ
ـهُ َؾإ

َّ
ًَّ الل

ُ
ُهىل َُ ـِه ِبْن  ْعَى لَ

َّ
ْضُغىَن ِمً ُصوِن الل

َ
ا ج ُخم مَّ ًْ

َ
َغؤ
َ
ق
َ
ْل ؤ

ُ
ن

اُث َعْخَمِخِه 
َ
ًَّ ُمْمِؿٍ َعاَصِوي ِبَغْخَمٍت َهْل ُه

َ
ْو ؤ

َ
ِه ؤ اُث ُيِغّ

َ
اِقك

َ
ً ًَّ ٍغّ َهْل ُه ًُ ـُه ِب

َّ
َعاَصِوَي الل

َ
ْل  ؤ

ُ
ن

ـهُ 
َّ
  َخْؿِبَي الل

ُ ْ
ُل امل

َّ
َخَىً ًَ ِه  ُْ ىَن َغلَ

ُ
ل
ّ
ًِ و  کانەئاؾماه ێک ذیبپرؾ انێیل عەگەئ؛ ٦٤( الؼمغ/َخَى

 ذێو یەب ەوع ەگ یزىا ئەگەعەی: صكەعمىو ب ،ەوع ەگ ی: زىانەڵێ؟ صەکغصوو زەله ی و ەػ 

 _نەبەص ۆب انیزىا ھاواع  یاحیح ەل ەک_ جانەاهیزىا وەئ ذێىەێمً بگ ەب کێاهیػ 

 کێر ێز ذێو یەب ەوع ەگ یزىا عەگەئ انی ؟ەو ەهەبسمً صووع  ەل ەاهیػ  وەئ جىاهًەص

كەعمىو ؟ ببگغن  ەوع ەگ یزىا یحەخمەع  ەل ێ ع  جىاهًەص ەى ێئ یزىاکاو ،مً ەڕێیخێىێبھ

 ەمەئ .ؾتنەبب ەوع ەگ یزىا ەپكذ ب ێبەص ؾخىوانەپكذ ب ،ەؾەب ی زۆممزىا مً

 ەک ۆڤەو مغ  انیو ژ  عصوونەگ مەپاقان ئ ..ەهگەو پاعؾغ یژ  یکێؾەک هەمىو  یمەاڵ و 

 ی ع ەىڕێؿى ەڵو ھغ ێو چاوصێڕو کاعگەاهیهەزاو   ۆی و ز کغصوونیلهەز ەوع ەگ یزىا

 صابًەڕەباو  وەل کێکاهەڵز ذێقەص ن ۆ چ ،ەاهیوجەغ بؼاوث و ؾ ی اع یعقدەعپەو ؾکاعوباع 

و ماف و جىاها عصەصاعوب یبت انی ،کۆڤێمغ  انی ،ەوع ەگ یىاز ی غ ەیؾ ی تر یکێز ێھ ەک

و ەو ەخێبگغ  انیمە! لبکاثقەبصا ەوع ەگ یزىا یحەخمەبێذ ع ەھ ەیو ەئ یحەاڵؾەص

 ەل ەیو ەئچجای  ،بکاث ەوع ەگ یزىا ەپغؽ ب ەیو ەئێ! ببضاث یاویو ەب

 ەهضەو ەئ کێکەڵز ذێقەص ن ۆ . چ.یکەڵز ەڕێیخێىێبھ انیو ػ ؾىوص ذێضابییجەاڵؾەص

 یحەخمەع  ی اع یعقدەعپەؾ ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ذێوا بؼاه ذێب ەلکیو ؾاو ەؾاص

 زلىوناثەم ەب انیػ  ذێبخىاه ەک ەیەتر ھیکێز ێھ انی! کاث؟ەصەوع ەگ یزىا یؿىىع ێب
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چما  ؟ەو ەیدێكخى ێھ اضۆیز یىپاکجاک یحەاڵؾەص ەل ەوع ەگ یزىا ەک ەیو ەل ،ذێهەیەبگ

 ؽەک رێزەه ..رێزەه ەو ییەایىڵصەب ؟ەیەھ ەیکڵو مى  ثەاڵ ؾەماف و ص مەئ ؽەک

 ذێهەیەبگ کێؾەک ەب کێؾىوص انی بضاث کێؾەک ەل کێاهیػ  هییە ۆی ب ؽەک ..یحهییە

ئاوا  یەضینائەغ ەجەهینەخ مەئ ەک حا ..ەوع ەگ یزىا یو ػاوؿت ؿذیوو  ێب

 ی غ ەی)ؾ یچ ەب یضێئىم ذ؟ێجغؾەص یچ ەل یؿالمیئ یصاع یکابغا تریئ ەؿخیوو ەهەگەڵب

 مەئ عەگە؟! ئذێهەیەبگێپ یؾىوص انی ،ەو ەبساجصووع  ێل یاویػ  ، جاەیە( ھەوع ەگ یزىا

ھؼع  و فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەل_ ابىونڕ اع و  یڵیصگىمان و صوو  ێب_ ییەیاؾخع 

 کێكەکاوی ذێجىاهەص ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەک باثەضوا گىماه ن ۆ چ تریئ ،ەو ى یؾپەچ

 ەل ەهضەو ەئ ەک وە؟! ئذێڵێھەه یگاڕێ عەؾ یکاوییەجەخڕەها انی ،بکاثؾىوک عەؾەل

 انیو ػ  اهضنەیو مغاهضن و ؾىوصگ اهضنیژ جىاهای و  ییخێهەو زاو  ییخێکغصگاع 

 ەل ڵ؟ ؾیحییەچ یمەز تریئ ،ەابىو یىڵص ؾذەصاڵ با یزىا یحەاڵؾەو صەو ەصووعزؿدى

 .. بکاث ؟ەؾەصەن ێل یزىا یحەخمەع  ذێجىاهەص ێ؟ کذێجغؾەص یچۆ ؟ بەو ەکاجەص یچ

 ؟! ێک

 عاؾذع ەو ؾىضاع یص یماوڵمىؾى  یل  فییەضینائەغ ەجەهینەخ مەئ کێکاج   

 ..ییجاۆ ک ەگاجەل ص یکێقد هەمىو  تریئ ،ؿذیوو ەهەگەڵب ەخێبەص یو ل  ذێؾپەچەص

 ەیكاهیه ،یکغصوەقەمىهان ەچىهک ،هاکاث فەؿخیو و ەهەگەڵب مەئ عەؾەل ەقەمىهان

 انی ەو ەضووعبساجێل یاویػ  ەک ،ذێىێهام کێز ێھ چیھ ەب یضێئىم ،یحەییخێػعاو ەمەصاه

 ەک ەصعووؾدبىو  ۆب یصەصاؾەؾ ەل یحەهاغەن ەچىهک ،ذێىەێبگێپ یکێؾىوص

 یعچەھ ..ذێاکغ ىێپ صاەضاهەیصوو م مەل یکێقد چیھ ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾهێزێکیتری 

 ،ەو ەاهیل ەهاکاث بل  ،ەع ەگیزىاف کاع  ی غ ەیؾ نڵێب ێیپ ەیەھ کۆ عػ ەو ل ڵباج ی ز ێھ

 مەئ ، بەاڵم ئەم،نەڵێصوا  وانەئ ..ەکاهیمىقغ  ینیواهێڕو جضیص ەو ەئ ذێػاهەص ەچىهک

و ) ەو ەخەیبک زێھ ناڵ ق ەل ڵؾ ێبەص :نەڵێص وانەئ .. ووەڕ زاجەص یەیضینائەغ ەجەهیینەخ
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اٍف َغْبَضهُ ): ەڵێص مەئ( ذیبترؾ ێیل
َ
ـُه ِبٍ

َّ
ـَ الل ِْ لَ

َ
ًَ ِمً ُصوِهِه  ؤ ِظً

َّ
ََ ِبال

َ
ىه

ُ
ق ِىّ

َ
س ٍُ ِلِل  َو ًْ ًُ َوَمً 

ًْ َهاٍص  ُه ِم
َ
َما ل

َ
ـُه ق

َّ
؟ ۆی ز ەیکەبضەغ ۆب هییە ؽەب ەوع ەگ یزىا عەگەم ؛٦٢( الؼمغ/الل

 ەب نواە؟ ئەیو ەزؿدىصووع  ێل انیو ػ  اهضنەیگێؾىوص پ ۆ؟ بیعزؿخنەپاعاؾتن و ؾ ۆب

بکاث یاڕ گىم ەوع ەگ یزىا کێکیە عەگەئازغ ئ ،جنێجترؾەص ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ

 عوون  ۆب یحەهینەخ) كاهضاثیه یاؾتع  ێیع  ذێو ەىاکؾدەص یکێع ەكاهضیىێع  ،یەئاوا

 ۆیەب .ەؾەب گەوعەی یزىالەوەی کە  یەایىڵصی گەوعەی هاؾیىوە زىا ی و ەئ .(ەو ەبکاج

 ُهَى َخْؿ ): ذێبەص ەمەئ عەھ یػماو عەؾ یغصێو 
َّ

َه ِبل
 
ـ
َ
 ِبل

َ
ـُه ل

َّ
ُذ  ِبَي الل

ْ
ل
َّ
َىً

َ
ِه ج ُْ ( َغلَ

 مەئ یؾپاهضوەچ یصوا؛مً زىای گەوعەم بەؾە، پكخم بەو بەؾخىوە.. 2٦٥الخىبت/

 ،نحنیەو  ییایىڵص یصوا ،انیبىوهؿدیوو ەهەگەڵبل  یصوا ویەیضینائەغ ەجەهینەخ

 ذێغ ێجغؽ هاو  تریئ ەک ،ذێص (تىیهإمُ)الەییؾىوصو ئا ییمو ئاعا ییمىێھ ،ذێص ییؾىکىا

و کغصگاع  یزىا یهابەح ەب واوەج ەیمخماه ەک ەیەىینیەو  ییایىڵص مە! ئذێو ەکیجىزى

 ی چاو  ەمەؾخەئ ایصه ی ز ێھ هەمىو  ذێص ێل یوا ەک ،کاثەضصعوؾخ ؾذەەصاڵ با

   .2ذێيێبترؾ

                                                           

 ییخێ.. کغصگاع ەهضەب ەوەتر ەکاهیجەهینەخبە  ضیوخەج ەیاهییضینائەغ ەجەهینەخ مەل کێکیە عەھ  2

و  انیػ  ییخێهەزاو  ضاەڵیگەل و ھاوکاث ىجای، ئەیەى ێپ ییخێجضاع ەاڵؾەص ییخێهە، زاو ەیەى ێپ ییخێهەزاو 

.. ییخێاع یعقدەعپەو ؾ ییغ ێو چاوص ییخێخاکم ضااهەڵیگەھاوکاث و ل اىجی.. ئبەواهەوە بەهضە ؾىوص

 ەو ب ؾتنەى ەیپ ەو ەکتر یە ەب ەو ەکیەل  مىو ەھ ە،  لًیاو یمیک یکەیەکھاجێپ یکاوەلیۆ کۆلم کىەو 

ئەو کەؾەی بە ئیماهضاعێخیی ئەم خەنیهەجاهەی ل صەبێخە  .جنێھەکضێپ ەکەضیوخەج مىانەھ

ەؾلیمیان صەبێذ و بەوپەڕی صڵىیاییەوە عەقخاعیان وەلضا صەکاث.. بەڵگەهەووؾیذ ئیتر ػۆع ئاؾان ج

بە.. ئەگەعچی قیاوی ضابماهگەێىەعە ئەو ئاؾخە.. بە لىجكی زۆجمان وەملاهبە عەخمەحی زۆث زىایە 

 ئەوەف هحن، بەاڵم مەعخەمەجێکی جۆ صەماهگەێيێتێ.. ئامحن.
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 ی زىای گەوعەیەؿىىوع ێو بھاەع صەؾەاڵجضاعێخیی و جىاها یضینائەغ ی تر یکێجەهینەخ    

ْبِل ): 2صاوحىوص عەؾەب
َ
ً ن  ِفي ِيَخاٍب ِمّ

َّ
ْم ِبل

ُ
هُكِؿٌ

َ
 ِفي ؤ

َ
ْعِى َول

َ ْ
ِهَِبٍت ِفي ألا َناَب ِمً مُّ

َ
َما ؤ

َها
َ
ْبَرؤ ن هَّ

َ
ْم  ؤ

ُ
اي

َ
ْكَغُخىا ِبَما آج

َ
 ج

َ
ْم َول

ُ
ٌ
َ
اج
َ
ى  َما ق

َ
َؾْىا َغل

ْ
إ
َ
 ج

َ
ال ُْ ٌَ

ّ
. ِل ِؿحر  ٌَ ـِه 

َّ
ى الل

َ
ََ َغل ِل

 َ
ـُه  ِبنَّ ط

َّ
َوالل

 ًُ  
َ

ىعٍ ل
ُ
س

َ
ٍُ ق َخا

ْ
لَّ ُمس

ُ
و  نحمەعػ ەؾ ەل ەک کێجەبیمىؾ وەاڵ ب هەمىو ؛ ٦٦(الخضیض/ِدبُّ ً

 ،ەو ى یو هىوؾەاعصاو ڕیب لهکغصهخانەز لێپ اناهمیهەمىو  ،صاثەووصڕ  جاهضاۆ زهاو ەل

 ەزىاو  ی ع ەصەن ەب کێقد هەمىو  ەبؼاهً ک ەیو ەئ ۆب ،ەئاؾاه ەوع ەگ یزىا ۆب فەو ەئ

 ؾدخانەص ەک بًەىقۆ خڵص فەو ەب ،ذێچەص دخانؾەص ەل ەک ن ۆ زەه ەو ەل مەو زەهضەب

 ەى ێق مەب ئا ..ذێقىاو ۆ ز ی کاع ییو قاهاػ عػ ەو لىوجب ڵاەڕ ھ ەوع ەگ یزىا ،ذێو ەکەص

 وەع ەب عاؾذع ەؾ ی ىضاع یئاوا ص ،ذێبەص نحو صابرحگێح فۆ و ھو ھؼع  عوون ەو ص ڵص

 ..ەمەسێو بەو ئاؾىوص واثەڕ ص ..صەبێذایىڵص ەڕو قرێز ەو ل واثەڕ ص ی گەوعەزىا

 ذێػاهەص ،ێیپ ذێىابهگەلؾ ،ەڕێ خێص یکێر ێز ەک ،ەیەزىاو  ەل عەھ ەڕێ خێب یعچەھ

 ،گاثەضێپ یکێاهیػ  ەک ،کاثەص اجغیػ  یص یؾىپاؽ و ؾخا ۆیەب ،ەیەزىاو  ەو لەجەػمیه

 ەو لەیەو ەکغصهیجان ذێػاهەص ،ێیپ ذێهاب هگەو لؾەو ەخێهابعػ ەب ێل یاڵ ھاواع و ؾکا

 ەک ەیو ەئ عەؾەل کاثەص ی گەوعەزىا یؾىپاس  ەو ئاعامگغاهگغ ۆ ز ۆیەب ،ەیەزىاو 

 ،ەو ەرکحق ەخێو ەهاک اهضایکێجڵەخا چیھ ەل ..بىو ەه ضاەیکەىیص ەل  ،بىو ەه جغەوع ەگ

کغصگاعو  یزىا ییر حگەهضاػ ەئ ەب صاەوحىوص مەل کێقد هەمىو  ەک یەایىڵص ەو ەل ەچىهک

 ەوع ەگ یزىا یو ػاوؿذ و جىاها ؿذیىو ێب ەب کێقد چیھ .ذێچەصەى ەڕێو صاها بػاها

ًئا ِبْن ) :ەو ەىەڕێگەص وەئ یل  ۆب ان هەعهەمىو و  ذێهاب ِْ
َ
ـِه ق

َّ
ًَ الل م ِمّ

ُ
ٌ
َ
َُ ل ْمِل ًَ َمً 

َ
ْل ق

ُ
ن

ْكًػا
َ
ْم ه

ُ
َعاَص ِبٌ

َ
ْو ؤ

َ
ا ؤ ْم َيغًّ

ُ
َعاَص ِبٌ

َ
ِبحًرا ؤ

َ
ىَن ز

ُ
ْػَمل

َ
ـُه ِبَما ح

َّ
اَن الل

َ
 ؛ بكەعمىو:22الكخذ/ (َبْل ً

 ذێبؾخەصەب جانۆ ب یکێقد ەیەھ ێک ،ێ ەڕ خێيێب کخانێاهیػ  یؿتیوو  ەوع ەگ یزىا عەگەئ

 ذێبەھ یگغجنڕێ یجىاها ەیەھ ێک ،کاثب کخانێر ێز یجىوش ئەگەع  انی؟ ەوع ەگ یزىالی 

                                                           

 بەؾەع کاث و قىێً و خاڵەث و ماھییەحی ماصصەو وػەصا.  2
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 یزىا ی غ ەیؾ ەیەھ ێک .یحێیەل یو ئاگا ەکاهخاهەو ەکاعو کغص یػاەقاع  ەوع ەگ ی؟ زىاێیل

 ەکەع ای؟ پغؾێ؟! کەڕێ خێىێو ؾىوص بھ انیػ  ەل کخانێقد ذێبەھ یماف و جىاها ەوع ەگ

 ەب ىانێھەڕ باو  یصاوا ،کاثەص ەوع ەگ یزىاەب بىونمیؾلەج یصاوا ،هاکاث مەاڵ و  یصاوا

 اهضنەیو ؾىوص گ انیػ  یجىاها یبىووەو ھصەؾەاڵجضاعێخیی و  یتێهضاع ەو زاو  یتێکغصگاع 

 ەب میؾلەج عەکؿیە ەک ەیەو ەئ ۆب ەکەاع یپغؾ .پاکًجاکى  یزىا یحاكیؾ ەک ،کاثەص

 ییو ؾؿخ ابىونڕ اع  ،هىاهضن ییؿؿخێو ب ییاڕ اێڕ ب ،ذێببیچەو ملک ذێبب زىا یعماوەق

  کە. کەەو ؾىوص انیػ  یبىووەجىوقى یؾتەعبەب ەهابى ،نەهاص کێصاص چیهىاهضن ھ

 ۆب کڕۆڵێو  ذێهاب ەقاعاو  ەوع ەگ یزىا ەل فەو ەىاهێھ ەھاهەب .ەصعاو ی لەؾەع اع ڕیب

 ی! زىاکاثەصنىجاع  ۆی ز اهىو یو بەھاهەب ەب ذێػاهەوا ص ەک ،ذێيیهاب ەیکەهەزاو 

ِبحًرا) ؛ەکێعەقخاع  هەمىو  ی ئاگاصاع  ەوع ەگ
َ
ىَن ز

ُ
ْػَمل

َ
ـُه ِبَما ح

َّ
اَن الل

َ
 (.َبْل ً

 ،ەى یؾپەچ ضاێج ەو ەجاهەكیؾ مەب ەیوع ەگ یزىا ییکبىوهیە ەیعووهەو ص ڵص وەئ   

 ۆب ەىیها مىمک ،چبکاثەزىا ک ەیکەىیص ی غ ەیؾ ی تر یکێعێباػ و  ضیص ۆمل ب ەمەؾخەئ

 ،هاکاث یوەزاو  یزىا ی غ ەیؾ ەصاواف ل ،ەو ەخێمەک بچاپجاکى  یزىا ی غ ەیؾ

ل  ەیوع ەگ یزىا هھاەج ەچىهک ،جضاعەاڵؾەص یزىا ی غ ەیؾ عەؾ ەهاکاجماصیػخیئ

 زلىومەم یعچەھ ،یەھاەع و اڵ با ی جضاع ەاڵؾەص ەلو ەب ی و ەئ هھاەج ،ەز ێھەو ب نەزاو 

و صووعزؿدىەوە انیػ  یجىاها ییەه کێزلىونەم چیھ ،ەز ێھێو بلواػو کؼ  ەیەھ

 یمەعصەبەل ەحبىع ەچ م تریئ ،ذێبەھ یۆیز ەیاهۆیزەعبەؾ یاهضوەیؾىوصگ

 انیؾەک .مًەئ کىەو  لیواهەئ ۆز .ەو ەخێمەبچ جضاەاڵؾەضێو بلواػ  یکێمەزلىون

  ەل ێ ع و  ذێزكەبەص ەک ەیەوع ەگ یزىا ئەوە ،هییە اهضاۆیز ەل انیو ؾىوص انیػ  یجىاها

 هھاەج زىا.. کىەو  بکاثێخیوو ع  ییەه ؽەک ەب یؿتیى ێپ ماهضاعیئ ۆیەب .ذێگغ ەص انیػ 

 ،ون ەئ یمىخخاج یکەڵ. ز.یکەڵز ەل ەباکێو باػ یيێب ەک یەو ػاهاجىاهاەو بەوع ەگ یزىا

 ەجەهینەخ مەئ ی واع ەئاؾ ەیەى ێق مەب عەھ .ذێب انئەم یمىخخاج وەئ کەه
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 ەل ،ىونیؾپەو ھؼعصا چ فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەل ەک_ ەکەضیوخەج ەیاهیضینائەغ

 یکەیەعهامەب جەواویی یکیەىاێو  _ون ەکەعصەص كضایوجەو بؼاوث و ؾغ  وقذڕەو  عەقخاع

 ەکاج وەئ ،ەو ەهەکەضکؿەغ یحیەاۆڤو مغ  انیژ  یحەبیو جااواػ یو حرحگكخگ

 ..ییکەعػاع ەؾ یکەیەنؿ ەخێهاب ىانێھجماهیەقا

و اواػ یح یكاهضاویو هەو ەکغصهووهع و ضیوخەج عەؾەنىعئان ل ەیکغصهز حعکەج هەمىو  وەئ

 هەمىو  ۆیەب ،یەحییخێع ەگیو کاع  ییو گغهگ ەییوع ەگ عەبەل ،یهەمىو  ەیو ەکغصهصووپاج

و ەو ەخێووعصب ێیل ،بکاثەیغاؾیص ەک ،ذێبؼاه ۆی ز ەیاهیماهیئ یعکەئ ەب ذێبەص کێؾەک

و  ًێکاث و قى  هەمىو  ەو ل ذێىێؾپەچیب ضاییاهیک ەپاقان ل ،بضاثیعهجەؾ

و ضیص ەب ەک ،ەیەاهعقغاو ەماها ب وەئ ضیوخەج ەچىهک ،ذێبىاؾغ  ەیى ێپ کضاێجڵەخا

 ،ەو ەخێگغ ەص ثڵەو ەو صەگەڵمۆ ک ۆی کجاکى  یاویژ  یکاوەهیەل  هەمىو  ینىعئاو یؿتێى ەڵھ

 وو صعوؾذ  عاؾذ یکێهجەع  ێیو صعوؾذ ل اؾذع  یكخنەیگێج ەو ییەایىڵص ەب مەاڵ ب

 .ذێو ەص ییکەع ەؾ
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  مونجێ پ  ابیس

 ىیيو رونێ و نرر ونێ ژ ەوروگ یخوا یرويغ چیھ  

 ي ویمیذ()ل اله الا هى یخ

  و مردن : انیژ 

 یاویقا وەئ هھاەج ،ەیەىێى ێى بضا جاکییجیەزىا یکاوەجەكیؾ هەمىو  ەل ەک ەوع ەگ یزىا

و جضاع ەاڵؾەو ص نەو زاو کغصگاع  ەجاک ەک وەئ .عؾتنەپیب اثمەزلىون هەمىو  ەیەو ەئ

 ی هەیەو ئەمەف مىڵکەوؾىوصگەیاهضوی و  انیػ صوعزؿدىەوەی  یو جىاهاەع ەضیػ ۆ ع 

 ی تر یکێجەكیؾ فەمەئ ،ەو ەئ یھ عەھ لیو مغاهضه اهضنیژ  یجىاها ،ەو ەئ یھ عەھ

 ییخێبضەغ هەمىو  کانۆڤەمغ  ەک ەیەو ەئ یاویو قا یحۆیەز ییجیەو زىا ییخێعصگاع ەعو ەپ

 وەکى یکغصوپیاصەو  ەیکەىیص یعگغجنەو  ەب ،یعؾخنەو پ نحهاؾ ەب .جنەێابگڕ  ۆب یاوۆیز

مىؾىڵماهێخیی _کە  ەک ەیو ەل ەحگ ،(ەللاالا  ەل ال) یضاوییضێقاھ بە ،انیاهیژ  ەیعهامەب

( و مانی)ئصامەػعاهضوی  ەبڕیاعی زىایەجیی زىای گەوعەو غەبضێخیی غەبضەکاهێتی_ ب

لی  ەضینەغ یکاوەجەهینەخ کە ذێىەێگەص مىؾىڵماهبىون ئەوە .ذێهاب ێبەه( ؿالمی)ئ

 ەوع ەگ یزىا هھاەج ەک یضەصاثیضێقاھ ئەم کەؾە بىوهەجە بەڵگەهەوویؿذ. بۆیە

 انیػ  ی ع ەىەیێو گع ەضیػ ۆ ع و جضاع ەاڵؾەو ص نەو زاو کغصگاع  ەک کىەعو ەھ ،ەع ەىێو مغ ع ەىێژ 

ْعِى ): ەو ؾىوص
َ ْ
َماَواِث َوألا َُ الؿَّ

ْ
ُه ُمل

َ
ِظي ل

َّ
ِمُذ ال ٍُ ْدِیي َو ًُ  ُهَى 

َّ
َه ِبل

 
ـ
َ
 ِبل

َ
؛ 2٩٤( ألاغغاف/ل

یەک هییە ، هیچ زىاؽەو بەو ەئ یھ عەھ ی و ەو ػ  کانەئاؾماه یتێهەزاو  ەک یەیزىا وەئ

 ىانێھجماهیەقا .بە خەم بپەعؾترێذ حگە لەو، ئەوە کە ػیىضووصەکاجەوەو صەمغێىێذ

و ھاەع  ەک ،نەىێى ێب ەک ،ذێىێبھ ەوع ەگ یزىا ەیجاهەكیؾ مەب ەڕباو  ەک ،ەیەمەئ
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 چیھ کىەعو ەھ ،هاچً زلىوناثەم یكاحیؾ ەل کضاێقد چیھ ەل انیچیھ ەک ،ؿىىوعن ێب

 ەجەهینەخ ەماهەئ ،ذێهاچ ەجاهەكیؾ مەل ضاکێقد چیھ ەل زلىوناثەم یکێجەكیؾ

 .ەو مغصه انیژ  ەیحمک ەجەكیصوو ؾ مەئ فەواهەل ،نحیزىاهاؾ یکاوییەضینائەغ

 یزىا ی غ ەیؾ ،نەصەووصع  کضاێؾاث و ئاه هەمىو  ەل ووصاون ع و مغصن صوو  انیژ    

 ًیتر یانع  ەک ۆڤەیمغ  مەئ هییە، ؾذەص ەب ەیوصاو ع صوو  مەئ یکێقد چیھ فەوع ەگ

 یکغصولهەز مەعصەبەل ەوجىو ەکوؾاهەؾەو ص لىوُەماث و م ەپاکجاکى  یزىا یزلىوقەم

 مەعصەبەل ەوجىو ەک لیوؾاهەؾەو ص لىوُەماث و م ،ێڵؾ کیە ،ىضووصایػ  یکێڵێؾ

 ەهاباث ک ەو ەب ەیپ ەچىهک ،ذێب فەگچک هضەعچەھ ،کضاێع ەو ەىضیػ  یهینەخ یمغاهضو

 ،یەو ػاوؿذ و جىاهاصا ؿذیو و  ەل ەیکەو مغصه انیژ  ی و ە؟! ئنحچ انۆیو مغصن ز انیژ 

 ۆی ب وەئ هھاەج ەک ..ەهۆ و چیەچ انیژ  ینێهھ ذێػاهەص ػاهای عەهایە. ەک یەیەزىا وەئ

 ەل ،زلىوناثەم ەل ؽەک ەو ەخێبگغ یع ەو و  ذێزكەببژیان  یەضایجىاها ەو لەیەھ

و  ذێزكەبەیص ەک یەەوع ەگ یزىا ەو ەئ ،ەو ەهىەهاؾ کیەىضوو یػ  ەل انیژ  جضاەهینەخ

ِمُُذ ) :ەو ەخێگغ ەضیع ەو  ٍُ ْدِیي َو ًُ ِظي 
َّ
ئەوە زىای گەوعەیە کە ؛ ٤0( املامىىن/َوُهَى ال

 صەژێىێذ و صەمغێىێذ..

چ  ،ەو ەاؾخکاجع و مغصن  انیژ  ەیعباع ەص کانەىیواهێڕو جضیص ذێو ەیەص عصگاعەعو ەپ یزىا   

 ەو ەخێڕێبگ کێکغصهێپعەقخاع  هەمىو جا  ،انیکاهەاع یصها ەجەهینەچ خ ،انیکاهەاع یص ەکاع ۆ ھ

جا  ،(زىای گەوعە یجىاهاو ػاوؿذ و  ؿذیوو  ۆب) هھاەىججاک یزىا ی ع ەصەن ۆب

 یگغجنەڵھ ەبً و لایىڵص ەوع ەگ یزىا ی ؿىىوع ێب یحەاڵؾەو صجىاها ەل ماهضاعانیئ

 اهضایعقاهەؾ یکاوەعکەئ یىاوێھێحەب ەو ل بًەئاؾىوص ضاەیکەىیص ییخێعپغؾەب

 انەی(نحنیە) وەئ وامەعصە. جا بنبب ێاوکڵەڕِ و ص ییاڕ اع گىمان و  یجىوش  باصاەه ،بنمەسێب

 یزىا ی ع ەصەن ێبەب کێقد چیھ ەک ذێؾپەو ھؼعصا بچ فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەل
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بەعهەمی . ییصەخێص ذێهىؾغاب وصاەئ ی ع ەصەن ەل لیکێقد یعچەو ھ ذێهاب ەوع ەگ

 نەمەو ج انیژ  یوامبىووەعصەب انی ،مغصن ئەمەف ئەوەیە کە یەنینی ل صعوؾخببێذ کە

جغؽ و  ە( کنحنیە) ەهەبگ قضاەو ەل جا .یەھاصاەع  ی جضاع ەاڵؾەص یزىا ؾذەصەل عەھ

 ،عگەم ەل عباػکغصنەصۆ و زەو ەقاعصهۆ و ز نەمغصن صواهاز ،ییو ئاگا ییقضاع ۆ و ھ میب

 چیھ .ییەه هضاەمەج ەیو ەکغصهژ ێو صع ەو ەکغصهکىعج ەل یکییەع ەگیکاع  چیو ھەىوصاهیقغ ۆ ز

 .نۆڕ هاگ یص ییجهیەۆ و چ ًێث و قى و کائاڕاؾخەو ەو ەهەجىاکڕە ییزىا ی ع ەصەن کێعەقخاع 

 ی و ەئ ەچىهک ،(ەو صاواکغاو ییەعغەق پاعاؾتنۆ ز ی کاع ۆ ھ ی ع ەبەگغجى یعچەگەئ)

و مغاهضهضا  اهضنیژ  یحڵەخا عصوو ەھ ەل .یەوصاەئ ؾذەصەل فەکەمغصه ،ەصاو  ەیکەاهیژ 

 انیعصووکەھ ۆی ز ییو صاها ییػاها ەب ەچىهک ،ەیییەػ ەو ب ثەخمەع لىجل و  یوەزاو  وەئ

 یحەکمیخ وانەئ مەاڵ ب ،ضانیکەڵز یهضەو ەعژ ەب ەل عەھ انیكیعصووکەھ ،صاثەصاع ڕیب

 چیھ ەب ییقضاع ۆ و ھەژاع ەو پ مەز انی ،ێاوکڵەڕ و ص میب، جغؾى نەىابێپەیپ انیچیھ

 ،ەو ەهەصووعهاز ؽەک ەل عگەم ،نۆڕ و مغصن هاگ انیژ  یهىوس ەچاع  کەیەى ێق

 ەه میب، جغؾى ەچاکتر  ییر ێو صل ییػ ەبەو ه ییگغ ۆ ز وابىو ەحا ک ،ەو ەهەجىاکڕە عەصەنو ػاەن

 ەل ضنو مغاه اهضنیژ  یکێقد هەمىو  ەک تریئ ،ەو ەزاجەصصووع  عگەم ەو ه ذێؼ ێپاع ەص انیژ 

 ی و ەز ثەن کۆ جغؾى ازىای؟ ییەچ یماها ناهضنۆ جۆ و ز ێاوکڵەڕ ص ،یەزىاصا ی ع ەصەن

 ! ذێو ەکەىێل

 ەل ەضینەغ یکاوەجەهینەخ ەترن لیکێکیەو مغصن  انیژ  یحەهینەخ انی ،و مغصن انیژ    

 ذێو ەیەص ەک ،ؿالمًیئ ینیواهێڕو جضیص یکێؿدیوو ەهەگەڵب ،ؿالمضایئ

 اهضایو ھؼع  فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەو ل بگغن یع ەو  ۆی ز کىەو  یکاوەوجىو ەىکێقى 

لە  ەکەاهیجا ژ  ،ەو ەخێببکؿەغ اهضاۆیکجاکى  یعیوان ەل ،اهضایعەقخاع و ضیص ەو ل ذێؾپەبچ

 قًڕۆ  انیکەچۆهیەجییو  ثڵەو خا هاؽۆ ن هەمىو  ،جنییبب ؾیكاحی خەنیهی زۆیەوە

 ەل ەک ،ذێؾپابەل چ انەیکەو مغصه انیژ  یو صعوؾت عاؾذ ەیىاؾێو پ ذێب عچاوەبەل
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 یکییەایىڵص .ذێػعابە( صامنحنیە) ییایىڵص ی غ ەیؾ عەؾەل ذێهاب ؿالمضایئ ەیواهگڕ 

 ەجەهینەخجەوخیض،  ەیەیىاؾێو پضیو صەواهگڕ  مەئ .اعصەئاؾىوص یجەواویی

صەؾەملێجن و صەچەؾپێجن،  _و مغصن انیژ  ەیىاؾێپ اهضایكیهاو  ەل_ کانەیییضینائەغ

 ۆی کجاکى  یاویژ  ەل ؿالمیئ ەیمەخکەم ەاڵن وەئ ەیىیمەػ  ەێخبەص ئاوا غەنیضەکە

و  گڕە ذێبەص ایضەمەػعێىێذ.ص اهضایژ  یکاوەهیەل  هەمىو  ەل ،جضاڵەو ەو صەگەڵمۆ ک

و ەگەڵمۆ ک ۆی جاکىک یحاڵەؾەو ص عکەو ئاصاب و ماف و ئ وقذڕەو عەقخاع  ڕیكاڵی

لەؾەع ئەم خەنیهەجە بەڵگەهەوویؿخاهەی غەنیضەکە  ماهانڵمىؾى  یحڵەو ەص

 .صامەػعێً

 ؿالمضایئ یضیوخەج ی تر یکاهییەضینائەغ ەجەهینەخ ەڵگەل ،و مغصن انیژ  یحەهینەخ

 یکێقد .ۆڤو مغ  انیو ژ  عصوونەگ ەیىاؾێو پ نحواهێڕو جضیص ەیعچاو ەؾ ەبىەص

 عەؾەل یؿالمیئ یحڵەو ەو صەگەڵمۆ ک ۆی جاکىک یاویژ  ڵەخاەم ،ەمەؾخەئ ،ەىیمىمکها

 نەاهییضینائەغ ەجەهینەخ مەئ ەچىهک ،صابمەػعێذ ەو بىاؾاهؿاێبىەماو ع  مەئ ی غ ەیؾ

و  نەو زاو کغصگاع  یزىا یبضەغ کىەو و  جنێھەکضێپ مانڵمىؾى  ییىیبھاهیح ەک

 ەککەم ەل ەیجاهیەئا وەئ) یککەم ینىعئاو .جنێاؾىهاەیص عەىێو مغ ع ەىێژ  ی جضاع ەاڵؾەص

 ،ەو ەکاجەص ەجاهەهینەخ مەئ عەؾەل زحعکەج لیەکەوە هەمىو  لە( ەو ەزىاع ەھاجى

 ،جنێؾپەچەص کانەىاؾێو پ نحواهێڕو جضیص ،جنێهاؾەص ییؿالمیئ ییىیھاهبیح یکاوعێؿا

. (ەو ەجگغ  ینىعئاو ەیع ەووبع و  ڵؾا هەمىو  وەئ ەک) ەاهییع ەگیو کاع  ییگغهگ عەبەل ەو ەئ

 ەىیصەم ەل ەیجاهیەئا وەئ) لیهەصەم ینىعئاو هەمىو  عەھ ،ذیيیبەص ۆیەب

، لەؾەع اهًیژ  یئاڕاؾخە یکاوەهیەو ل ەگەڵمۆ ک یعێؿاو  اؾای ەک (ەو ەزىاع ەھاجى

هەمان بىەماو عێؿاو بىاؾە غەنائیضییەکان صامەػعان، بۆیە ئایەجە مەصەهییەکاهیل 

بەعصەوام و بەعصەوام باس ی ئەم خەنیهەجە غەنائیضییاهە صەکەهەوە

 ..ضاناهەیو ەرزؿدىحبەل
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 ،نجقۆ ع  کێؾەک هەمىو  یل  نەلەؾەصوو م عگەو م نایژ  انیو مغاهضن  اهضنیژ    

 ەؿخیوو ەهەگەڵب انیقەو ەئ كضایکاج مانەھەل ،ًێجر یبەص کێؾاث و کاج هەمىو  ەچىهک

 ەب یەھاەع  ەجەهینەخ مەئ .ًۆڤمغ  یبرصوێپەیو پجىاها ەل عەصەب ەک کێؾەک هەمىو  یل 

 کضاێؾەک هەمىو  عەھ یهاد ەل عهجضانەؾ ًیجغ ەؾاص ەو بەضعاو كاهیه ەى ێق ًیئاؾاهتر 

 مەاڵ ب ،کًیە کىەو  ەو ەکێهیەل  هەمىو  ەل ،ەاهیژ  یوەمیص کىەمغصن و  یوەمی! صەؾپاو ەچ

 ەل ،ذێىێژ ەھەص ؾذەھ و فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص جغەعاهەگیکاع  و مغصن ػووجغ  یوەمیص

 ،کاثەص انیکاهەػالیىكیئو  قانۆ زغ  ەع ۆ ح هەمىو  ەیئاماص ،ذێىێاهىوعوژ ەیص ەو ەهاز

 ەکەؾەک یاویک هەمىو جا  ،ھخض و.. ییایو وع  ییقضاع ۆ و ھ ێاوکڵەڕ وجغؽ و ص مەز ەل

 یمیؾلەو جەاهیژ  یؿتیوو ەهەگەڵب یکێجەهینەخ ەمەئ ەک ،کاثەکغصن صنبىوڵ ەیئاماص

 ەچىهک ،کغاوەنىعئاهضا باؾ ەل ەهضەو ەئ یحەیەاو ڕ بەه ییەع ەگیکاع  مەئ عەبە!! لەب

ِمُُذ ): 2ییەع وو ع ەػ  ەیو ەرزؿدىحب ٍُ ْدِیي َو ًُ  ُهَى 
َّ

َه ِبل
 
ـ
َ
 ِبل

َ
ِلحَن  ل وَّ

َ ْ
ُم ألا

ُ
ْم َوَعبُّ آَباِئٌ

ُ
ٌ  (َعبُّ

 ەک ەوع ەگ یزىا ەل ەحگ ذێبزىایەجیی  یاویقا ییەه کیەزىا چیھ؛ ٤/الضزان

 ەل هھاەج ،یەهھاەججاکى  یزىا ەمەئ .ەكىوجاهێپ یراوحو باوک و باپ جانۆ ز ی عصگاع ەعو ەپ

ـَ ِخحَن ): ەؾخەصەب یو مغصو انیژ  ەک ،ضاییجیەزىا یکێجەكیؾ هەمىو  هُك
َ ْ
ى ألا

َّ
َخَىف ًَ ـُه 

َّ
لل

 یمغصو ەیع ۆ ه ەک ذێكێکەص فەؾەک وەئ یاویگ عصگاعەعو ەپ یزىا؛ ٦٦لؼمغ/( اَمْىِتَها

 .ذێضییجاۆ ک یوەمەج ماوەیو  ێگاحەص

                                                           

ئەوەف حێی ؾەعهجە کە ژیان و مغصن لە  نىعئاهضا پێکەوە باؾکغاون، بەاڵم مغصهەکە   2

بحرزؿدىەوەی ػەعووعییە، چىهکە زەڵکی _لەگەڵ ئەوەقضا کە ػۆع صژواعو کاعیگەعەو کۆجایی بە 

 ھەمىو عەقخاعێک صەھێىێذ_ لێی بێئاگاصەبً!
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 :١یەھاەر  یکێثەقیقەح مردن

 یحەهاغەو ن ذێكێکەص ضاۆڤمغ  یو ھؼع  ؾذەو ھ ڵص یوع ەص ەب کەیەباػه مغصن   

 ڕێ مغصن  ەک) ەجغؾىاک ەزخەؾ یەعاؾد مەئ !ذێعچەص یؾتەص ەل ذێهاجىاه ەک کاثەضێپ

 هەمىو  یوو ڕ و ەوو ع ( ذێهابنىجاع  یؾتەصەل ؽەو ک ذێگغ ەص کێؾەک هەمىو  ەب

 ەل .بکاثیع ەص ذێهاجىاه ؽەک .بکاث ییهگاع ەع ەب ذێهاجىاه ەک ،صەبێخەوە کیەىضوو یػ 

 ،و بچىوکەوع ەگ ەڕێیخێص .٦ذێص ەیک ذێهاػاه لیؾەو کیەكضایکێئان و ؾاج هەمىو 

 ەل کێؾەک هەمىو  ،ثەاڵ ؾەضێو بجضاع ەاڵؾەص ،و لواػزێھەب ،ژاعەو ھهضەمڵەو ەص

 زێھەه ،ذێبەضیمیؾلەو ج کاثەصۆڕ ق ۆب یمل لیکێؾەک هەمىو ! ەکؿاهیە ضایع ەعامبەب

 عاػیی ەه ،ضەبێخەوەلە کۆڵ ەپاع بە  ەه ،غێذکەضنبىوڵجێضا  ییجکاکاع  ەه ،ذێگغ ەضیع ەب

 ەعگەم ی ز ێھ مە! ئصاثەضاصکۆ چ ەیکەع ەعامبەھاث ب ەک عەھ ،ذێصواجغ بکغیذ کە ەص

ى اکج یزىا یعماوەقبە  ،ی گەوعەیەزىا ی ؿىىوع ێب یھاەع  ی ز ێھ مەزلىوقی ەک ەاع یص

 کێزلىونەم چیھ ۆیەب ذێص ەزىاو  ەل ەمەئ .ەیەىێو  ێب بەوقێىەیەف ۆیەب ،ەیەىێى ێب

                                                           

هەث( ھەیە: یەکێکیان عاؾتی ڕێژەیی لە صیضی قەلەؾەقەو صهیای ػاهیىضا صوو حۆع عاؾتی )خەنی  2

)الخهیهت اليؿبیت( یە، کە ھەمىو عاؾدیەکە کە کێل و نەباعەو چۆهییەجیی و ؾىىعو عاصەو بڕی 

ھەیە لە ئاؾذ و قىێً و کاجێکضا کۆجایی پێضێذ، یەکەیەکی پێىان و کێكان و خؿابکغصوی هەیە. 

، ػاهحن، جىاهحن، ػیغەکیی، ئاػایەجیی. وەکى نەباعە، نىعؾایی، صعێژیی، پاهیی، بەعػایی، نىواڵیی

. ھخض، جۆ صەػاهیذ، لە جۆ ػاهاجغ ھەیە، ئەو نىعؾە، جۆ نىعؾتریذ، ئەو .گەوعەیی، بچىوکیی

صەػاهێذ بەاڵم ئەوان ػاهاجغن، ئەوە صعێژە، ئەویان صعێژجغە.. بەمە صەوجغێذ: عاؾتی ڕێژەیی. صووەمیان: 

لُّ بڕو ؾىىعی هییە وەکى کە زىای گەوعە صەقەعمىێ ) عاؾتی عەھایە )الخهیهت املُلهت(: کە عاصەو
ُ
ً

ْىِث 
َ ْ
 امل

ُ
ت
َ
اِئه

َ
ـٍ ط ْك

َ
؛ هەمىو زاوەن هەقـ )عۆح(ێک مغصن صەچێژێذ.. ئەمە 2٤٩( آُ غمغان/ه

خەنیهەجێکە هکىوڵی  لێىاکغێذ، ڕێژەییل هییە. لەم عواهگەوەیە کە صەڵێحن ؾیكەجەکاوی زىای 

 هکە عاؾتی عەهان.گەوعە بێ عاصەو بێ بڕو بێؿىىوعن، چى 

بێذ وەکى مغصن، عاؾخییەکم هەبیيیىوە گىماوی جێضاخەؾەوی بەنغیی عخمەەللا صەقەعمىێ:  ٦

 گىماهێکیكم هەبیيیىە عاؾخییەکەی بؼاهغێذ وەکى مغصن.
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جەؾلیمبىون بە  ەچىهک ،ذێبەىیمیؾلەج _وچىونهضەچێب ێجەؾدبەص_ ذێهاجىاه

ًْ ) :جىاهاەب جاک و یزىا ەب ەبىوهمیؾلەج ،مەعگ َراِقَي. َوِنَُل َم
َّ
ِذ الت

َ
ؿ
َ
ا َبل

َ
 ِبط

َّ
ال

َ
َعاٍم.  ي

َؿاُم 
َ ْ
ْىَمِئٍظ امل ًَ  ََ ى  َعِبّ

َ
اِم. ِبل اُم ِبالؿَّ ِذ الؿَّ َخكَّ

ْ
ِكَغاُم. َوال

ْ
ُه ال هَّ

َ
ًَّ ؤ ؛ ٦0_٦٢الهیامت/( َوظَ

مغصهضا  ەیع ەعؾەؾ ەل) عووەگەگاجەص كاهضاێاهکیگ یکاحەل حۆ ع  ەجا ک ەو ەئ رێزەه

 تری؟ ئذێگغ ەضێل ەیکەمغصه ێیع  ێ؟ کصاثەضیكایق ێک ەی: ئاصذێوجغ ەص ،(بًەص

و  ذێكغ ێکەص یحڕۆ و  ًێصع ەضەڵکباھێج یناچىنىل ،ەیەو ەابىوهیح یؾاح ەک ذێػاهەص

 .ذێکغ ەص ی گەوعەزىا یل  ڵەیواەخ

و  ێگاحیب ێبەص کیەىضوو یػ  هەمىو  ەک ەیجڵەو خا هاؽۆ ن وەئ ،ەمغصه یوەمیص ەمەئ   

 ،ذێبمغ  ًێڵھەهاجىاهً ه ی ع ەوعوبەص یاوو ىضو یػ  ەکام ل چیھ ەک ،ذێب ضایع ەؾەب

 ،ؿذیوو ەقضۆ ز کتریە انیهضەچ ..ەو ەکاجەصحىصا انیکێوا مغصن لهەعصوول صەبیجن 

عۆحی ئەویل صەکێكێذ و  وتریکێکیە یل  ەخێچەو ص باثەص مەئ یحۆ ع  ،ذێص عگەم

 .ذێؾخەهاو و ەوامەعصەب كانێاهکیگ ەل عواەھ تر..یػاعاهەھ ػاعانەھ یل  ۆب ەو ەكیو ەل

 ضاؾەک یھاواعو ژاو وەل بە لی هاڵ ،هاصاث ؽەکەب ێ گى  ،ذێؾخەاهاو ع  ؽەک عەؾەل

 وەئ وم ەئ ەیژاع ەو پ مەز ەل ی چاو  ،ەو ەهاصاج یکەڵز ۆڕیپەو ق نحق ەل ڕ ئاو  ،ەو ەهاکاج

 ەل ػثەخ ۆج ییەه یقەھ ،ییەىزیەباێح ەلو ەب یس ەک یػاەو غەو پغؾ مەماج هییە،

 عمانەق ،کاثەصصاەئ یتێعپغؾەب ،کاثەص ۆی ز یص یئ وەئ ،ذیىێبىؾؼ ەیص انی، ەمغصه

 کىەو  ەڵو قكەقك ی ز ێھ نەزاو  یجضاعاوەاڵؾەص یاویگ عگەم ەک ەغ ەیؾ ،ذێىەڕێپەاصع 

و  ەؾخەعصەؾ ،ەکیە کىەو  انیمىو هە یعگەم ،ذێكێکەئاؾان ص ،هابىوث و گغگً یاویگ

 جنیبەضعگەم ەک ،یؾتەعصەب ەیکەو صاماو لالصەح ،خکىمەخاکم و م ،ەؾخەغصێژ 

 ..ەڵێ. بذڕێبەص ێل انیمخه ،ون ەکەزپض ،بًەصڕ ک صاێیەح وەل عەو ھ ذێقکەضاهیکۆ چ

 ذێبەص هەمىو ھاث  ەک عەو ھیەو صاهاػاهاو جىاها یزىا ی رصعاو ێهو ەعگەم ەمەئ

 ەل ڵؾ ،نەهاک ییمەعزەمخەک ی گەوعەزىا یعاواورێه بن..یمیؾلەو ج ن ڕ بەڵھؾخەص
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ىَن هاکەهەوە: ) كانێکخڕۆ 
ُ
َ ِغّ

َ
ك ًُ  

َ
َىا َوُهْم ل

ُ
ْخُه ُعُؾل

َّ
َىق

َ
ْىُث ج

َ ْ
ُم امل

ُ
َخَضي

َ
ا َحاَء ؤ

َ
ی  ِبط ( َختَّ

 کاهمانەرصعاو ێه عەکؿیە ێ،كتەیگ یمغصو ەیع ۆ ه انیکێکیەع ەھ؛ ٢2/ألاوػام

 .نەهاک اضێج ییمەعزەمخەک ،كًێکەضیاهیگ

 ەیاصع و ڕ ب ەب) ەژماع  ەب ،کغاون یاع یص یص یکاهەهاؾەھ کێؾەک هەمىو  وابىو ەک   

 کضاێجڵەو خا ًێکاث و قى  ەو لەکغاو یاع یص یاویو ژ  نەمەج کێؾەک هەمىو  (..نحکسجۆ ئ

 ەوع ەگ یزىا یو ل ەػاهغاو ەه مەئ ی؟! ل ەیەک ذێهاػاه لیؾەک ،ذێص ێپ انییجاۆ ک

 ەهىا هەخێص ەه ،ذێو ەکەصواص کەیەچغک ەه ذێو ەکەكضێپ کەیەچغک ەه ..ەماعکغاو ۆ ج

 ،ىابًڵؾاق ێیل ،ذێو ەصواهاک ،ەکیهؼ  ،ۆیەوزەعاؾخ ،ەهىؾغاو  ،ەکغاو یاع یص  ،صواەخێص

 یؾاح یواوەڕ چاو  ،نحكاهێکاهیگ یعپغس ەزىا ب ەیكخیقغ  ،ەو ەخێرهاچحب ،ذێىاکغ ھمالیئ

 ی کغاو یاع یص یؾاح ەڵگە! لؾخاون ەو  عگەو مەؾخەص ،نەکەاهضهەڕ اپڕ عماهەق

 ،ەؾاؾ ،ەقۆ ھێب ،ڵەقؿىو ەم ،ەاهیژ  ڵیعناەؾ کەؾەکە ەیکاج وەل ،ىضانھاججاۆ ک

و  ًێو قى  عکاثەھ ەل ،ۆڵەص ەل ەقاز ەل ،ۆڵەچ ەل ەقاع  ەل ،ەقۆ زەه

و ەضعاو ێپ انەیکەعماهەق کانەكخیقغ  ،ذێكغ ێکەص یاویگ ،جاۆ ک یؾاح ،ذێضابیکێجڵەخا

و ەو ەخێکىژ ەص یاویژ  ،لیمتر ەک ەهگڕە ..ضاڵقاؾ یکەیەچغک ەل ،جنەڕێپەضیاع  ێجەؾبەص

 ەیەچغک مەئ لێ! پەمغصوو  ،ەبزاوجێب ،ەؾخەھێب ،ەوجىو ەک جاەو ەئ ..ذێضییجاۆ ک یوەمەج

و و ەئ ..ەوجىو ەک کێقد هەمىو  ەل ؿخاێئ مەاڵ ب ..ىضووبىو یػ  ،بؼواەص ،کغصەضیؾدەھ

 ،ەجغؾىاک ضاۆیز ەل  ۆی ز ەم کاث و ؾاجەکغصن بؾخە!! ھکًیە کەو  کەیەزخەج

 ،ذێص هاکاوەل عۆ مغصن ػ  ەچىهک ،ەعػ ەلەزاجەص ۆڤمغ  یاویک ،ەع ەىێکڵەصاچ ،ەىێمھەز

 ەل ەیو کەیێکى  ەل ذێهاػاهغ  ،ذێجر یهاب ،ذێهاهاؾغ  ەکەكێاهکیگ ،ذێهاػاهغ  ،ەاع یهاص

َرَب ): !(ەکتر یمل هؼ  یگڕە ەل) ەکتر یهؼ  ؾاث ەل ..ەو ەخێبەضنىج کضاڕێپ
َ
ت
ْ
ِض ان

َ
ىَن ن

ُ
ٍ ًَ ن 

َ
ی  ؤ َغس َ

ُهْم 
ُ
َحل

َ
 !ھاکا مغصنەواهەیە ئەحەلیان هؼیکبىوبێخەوە، ؛ ل2٤٩ألاغغاف/ (ؤ
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و  ذێبکیهؼ  ەکەمغصه ذێقەص ەک ذێيێزىعپەص صاەو ەب ی کەؾەکانڵص ەوع ەگ یزىا   

 ،ذێيیهاب وەئ مەو ئ ذێىیبەیص  مەئ) ەکغصوو مینا ۆی ز اعصایهاص ەل وەئ ،ذێبڵؾاق ێیل

 وەئ ذێىػاهچ مە( ئ!ییەجمەخ ضاێیج کكانێو ج ًیػ ەب ەک ەکەیەو ەووبىوهەڕ ووبع  ەمەئ

 ەهگەح وەل یش ۆ ھ کاثەصعەقخاع  ەاهیئاگاێو ب ڵؾاق ەهضەو ەئ مەئ ،ەو ەجۆ کبیهؼ  ێیئاوا ل

و  ضاکغصوو ێپڕیپ کێچاوجغوکاه ەھاکا ب ،ەکغصوو ەهەئاماص ۆب یش ۆ و زهییە یەجمەخ

 ییخێجمەو خ ییخێع ەگیو کاع  ییخێاع یهاص ەل ەهەمیص مە! ئا ئەو ەهاع ەک یەضاڕێیق ییمغصوو ەب

 کێع ۆ ح ەب ،ەو ەجۆ بکیهؼ  وائا یبکاث مغصوؾدەھ کێؾەعکەھ ..ەو ەخێع ضىێزى ەص عگضاەم

 ەعاؾخع ەؾ ی ىضاع یو صماهضاع یئ ەیؾەک وەئ مماەئ ،کاثەصەئاماص ۆب ۆی ز کانەع ۆ ح ەل

و  کانەعػ ەق یىاوێھێحەببە  ،وەپخ ەڕی باو  ەب) کاثەصەئاماص ۆب ۆی جغ زەاهیئاگا

 کەیەاصع  جا ۆیەب ،ییچاکؿاػ و  راثێو زرێو ز یینىاکاع ەگىهاح و ج ەل ەو ەوجىەصووعک

وە ەاهۆیگعاؾخ یکەیەبۆ ج ەب ێبەه ێبەه عەھ ،کاثەص ەوع ەگ یزىا ی ضاع یص ەیئاماص ۆی ز

 ..(ئاماصەیە

 یباس  ەئاوا ب ەک ذێػاهەص ۆڤەمغ  مەئ یحەىىوهەیک یػاەو قاع کغصگاعو ػاهاو صاها یزىا   

 انیخڕۆ و ایووع  انیقۆ و ھ ىضوو یػ  انڵیص کاثەص ىضاعانیص ەوا ل اعیهاکاو هاص یعگەم

و  ًێص ڵؾاقزىاەو لئاگاێو ب مەڕ ڵص لۆڤیمغ  ەیىیع ۆ ػ  گىمانێب مەاڵ ب ،ذێبەصەئاماص

 یوەمەج ییجاۆ مغصن ک ،ذێىڕێقەاهضیاڕ هاکاو  یکێعگەم ەک ذێىێهام ەو ەل انیو ئاگا نەڕۆ ص

 لیعاهەمبەؿێپ ،ەپاکجاکى  یزىا ذێو هامغ  ذێىێمەص ی و ەو ئەکێع ەو ەىضیػ  هەمىو 

ُخىَن. ): کغصاهییضوایچۆ و کو بغصىاێھاهیكیقغ ەج ذێب ێل انیزىا یلمەؾ ُِّ
ُهم مَّ ذ  َوِإنَّ ّ

ُِ  َم
ََ ِبهَّ

َخِهُمىَن 
ْ
س

َ
ْم ج

ُ
ٌ اَمِت ِغىَض َعِبّ َُ ِه

ْ
ْىَم ال ًَ ْم 

ُ
ٌ مَّ ِبهَّ

ُ
 لیواهەو ئ صەمغیذ ؛ حەهابذ ٦0الؼمغ/ (ز

 ەوهەکەص عصگاعجانەعو ەپ یزىا یل  ەل ضاییصوا ی ژ ەڕۆ ل جانهەمىو  عەپاقان ھ ،مغصوون

 ی!!یکۆ و هاک ییکۆ و صاک کغصناڵؾکا
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ى  فەؿخیو ەقۆ و زهاػصاع  ەع ەمبەؿێپ وەئ ،کؿاهًیە هەمىو ع ەمغصهضا ھ ەئاوا ل   
َّ
َنل

َم 
َّ
ِه َوَؾل ُْ  ەل ەتر یکێجەهینەخ فەمەئ ،تر مغصیکۆڤێمغ  عەھ کەو و کغصییضوایچۆ ک ەللُا َغلَ

 ەک ەیضیوخەج وەئ ەیکھاجێپ ەل کێقەب .ەؿالمیئ مەئ یکاوییەضینائەغ ەجەهینەخ

 ماهضاڵمىؾى  یؾتەھ ەل فەمەئ مەاڵ ب .ەو ەکاجەضێل زذەح ەیهضەو ەنىعئان ئ

 یبىوو ی تر ەیهڵئا ،ەهاؾۆ ن ىانێه ڵیقاؾ کىەڵب هییە، ێ ع  ییجاۆ مغصن ک ەک ذێىێؾپەچەص

 یصواەب ەتر کەیکاعاهەو ووعص کغاویاع یص ی تر یکەیەو ەىضووبىوهیػ  ،ذێص صواصاەتر بیع ۆ حەب

 یجاەع ەؾ کێقد یعچەھ ،ییەجاۆ ک ەیكاهیه کێوصاو ڕ  مىو هە ،ذێتر صیهاؾۆ ن كضایو ەئ

 ی(ط)قا یتەڕێؼپیع  ەکیەعێؿا ەمەئ ،ەوحىوص یعێؿا ەمەئ ،ەیەھ یص ییجاۆ ک ذێبەھ

َض ): ییەضاهێج
ْ
ل
ُ
خ

ْ
ََ ال ْبِل

َ
ً ن ٍغ ِمّ

َ
َىا ِلَبك

ْ
اِلُضوَن.  َوَما َحَػل

َ
خ

ْ
ُهُم ال

َ
ذَّ ق ِةن ِمّ

َ
ق
َ
 ؤ

ُ
ت
َ
اِئه

َ
ـٍ ط ْك

َ
لُّ ه

ُ
ً

ْىِث 
َ ْ
 یش ۆ ج ۆب) ەکغصوو ەىيیصاب ؽەک ۆب مانییمغ ەه حەهابذ لێپ؛ ٦٩_٦٦بیاء/ألاه (..امل

ئەوان بە  ذیمغ ب حەهابذ زىاػن ەصوا  وانەچما ئ ،(رتیؾاهەکچجای  ،ًەیىاکيیصاب

 ..ذێژ ێمغصن بچ ذێبەص زاوەن هەقـ )عۆح(ێک هەمىو ؟ یی بمێيىەوەمغ ەه

 ە(جًژ ێچ) مەئ ۆب کێخؿاب کیەىضوو یػ  هەمىو  ەک یە،ضاۆیز ێیحەو لەغاهیژ  هضەچ

 یهاغۆ ن ەک ،ذێىێھەص کیەىضوو یػ  هەمىو  یاویژ  ەب ییجاۆ ک ەک ،مغصن یجنژ ێچ ،بکاث

 ەوع ەگ یزىا وەع ەب هەمىو پاقان  ،ذێىێھەص ێپ جاۆ ک نحمەعػ ەؾ ەیکەکىعج ەقخەگ

 ..ەو ەەڕێىگەص

 :رەفحار رەصەل ییر ەگیو کار  ییضالمیئ یینیھانبیج

 عەؾەل یوجىواوەىکێقى  ەیەضینەغ مەئ ەکو زاڵە حەوهەعییاهەی ەل   

 وانەئ ەچىهک هییە، ێپ انۆیز یقس ەه ۆب انیچیھ انۆیز ەک ەیەو ەئ ،کاثەصەعصەعو ەپ

 ی زاجغ ع ەبەل هەمىو  انیعەقخاع  ،ون ەئ یبضەغ ،نەوع ەگ یزىا یکڵمى  ،نحه انۆیز یھ

 ،نەکەو کىقخاعص هگەو حھاصیحەچىەزىاصا ص ی ىاو ێپەل ەک وانەئ ،ذێبەص وەئ
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زىان و  ۆزىان و ب یھ وانەئ ،ییەه انۆیز ی جغ عزاەبەو ل انۆیز ۆب انیچیھ

و ئاواث و  ؾذەبەم چیھ ،نەکەصھاصیح ی غ ەیو ؾھاصیح ەوع ەگ یزىا ی عزاجغ ەبەل

 یزىا ی ع ەصەن ەب میؾلەج یجەواوییەب انیقۆ ز ۆیەب هییە،ضاێج انۆیز ۆب انیکێئاماهج

و ڵەنبىو  انێیپ ذێب ەهھاو ەججاکى  یزىا ی ع ەصەن ەل لیکێقد یعچەو ھ نەکەص ەوع ەگ

  ،گغن ەضیع ەو  فۆ ئو ئازى  اڵؿکاێبزىث، ەو زىجۆڵەبێو ب ضاُیو ح هگەجێب

 انیعەقخاع  ی ع ەو ەج ەیؾاهەک وەئ مماەئ  .نعاػیح ێیپ ،ذێب کێهۆ عچەو ھ کییەعچەھ

 انیقۆ ھ وامەعصەب ەواهەئ ی.یصەيىێبھ انۆیز ییهضەو ەعژ ەجا ب بؼوون ەص ،ەاهۆیز یقس ەه

 یجەواویی ەب كخاێھ انەڕیباو  ەواهەئ ،انیػ  ەل ەاهیلصاهۆ ز و انۆیز یناػاهج ەل

هازضا  ەل انەیضینەغ یکاوەجەهیونەو خ اون ڕ بەىێزىا ل ۆب یجەواویی ەب ،ەػعاو ەمەصاه

ىاا): هەچەؾپیىوە
ُ
ِخل
ُ
ا َما ن

َ
اُغىه

َ
َ
َ
ْى ؤ

َ
َػُضوا ل

َ
َىاِنِهْم َون

ْ
ىا ِِلِز

ُ
ال
َ
ًَ ن ِظً

َّ
ًْ  ل اْصَعُءوا َغ

َ
ْل ق

ُ
ن

ىُخْم نَ 
ُ
ْىَث ِبن ي

َ ْ
ُم امل

ُ
هُكِؿٌ

َ
؛ ئەواهەی کە کە خەواهەوەیان پێ 2٢٤آُ غمغان/( اِصِنحَن ؤ

زۆقتربىو وەک لە حیهاصکغصن _صەعباعەی ئەو یاوەعاهەی کە حیهاصیاهکغصو 

قەهیضبىون_ صەیاهىوث: ئەگەع بە نؿەی ئێمەیان بکغصایەو گىێڕایەڵماهبىوهایە، 

 ەیزخىع  ەمەئ هەصەکىژعان! صەی ؾا ئەگەع عاؾخگۆن با مغصن لەزۆیان صووعبسەهەوە..

و ەو ەجەبىوهەىؾاؾ ەکییەزىاهاؾ ۆب ەک ەکێؾاهەک ی عػاع ەؾ ەیو گاػاهض ڵص

 ی صووچاع  ەک عەھ ۆیەب ،ەىو یؾپەچەو ھؼعصا ه ڵص ەل یجەواویی ەب انەیکەضیوخەج

 ەک ىابىو ێھەڕ باو  انیوا ەماهە! ئەجوزى ۆڵەب ەوهەکەو ئاوا ص ػن ەبەػوو ص بًەقکؿذ ص

و  نحج غێژ  ەئاوا ل ،ەھاجىو عصاەؾەب انیيیػ ەب ەک ؿخاێئ مماەئ ،ن و ەعبکەؾ ذێبەص عەھ

 نەکەضؾخەوا ھ ،ذێؾخەضەڵھ ێل انیھاواع  ضاییػیوان ینیػ ەو ب ییعووهەص ینیػ ەب ی قكاع 

 ەاجغ یػ  ەو ەل عۆ و قکؿذ ػ  ًیػ ەب ی و اڵ ! جاەگغاه عۆ ػ  ییخێماهڵو مؿى  ییىضاع یص یهغد ەک

 مەاڵ ب ،ًێػ ەبب کضاێهگەح ەل ذێقەص ەک ەو ۆ کغصباهیر حب ەڵێب ،ەو ەکغصەضێل انیر حب ەک

 ەاهعاؾخع ەؾ عەگەئ ەماهە! ئەصواو ەىێب ێیپ ەهضەو ەئ کغصەصەه انیع و ەؾەج
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 وانەئ جنیبەیص کەەضینەغ یکاوەجەهینەخ ییخێؾپاو ەچ ەواهىڕ و بەو ەبچىصاۆ زەب

 انۆیزصیىضاعییان بە جەواوییی لەؾەع  ییع ەگیکاع  ،بىونەهر حگێح زۆیان

 یحیەعکغصاەؾ ػاهًەص واەک ،نییضاەلکیو ؾاو  ییقامەه ەل ەماهەئ . ەکغصوو ەىصعووؾد

 یحیەعکغصاەؾ یاحیح ەل مەئ عەگەئ ،بغصوون یوجاوەق وەع ەب یحیەعکغصاە! ؾکغصنیجىوق

 یپالو ەب عەگە!! ئکىژعاەصەه ؽەک یەبکغصا انیمەئ ەینؿ ەب عەگەئ ،یەبکغصایئاڕاؾخە

 مەل ەواهاڵ مەزەه ەعووهەص ەع ۆ ح مەئ ،کغصبىو ع ەگۆ مؿ انیوجيەعکەؾ یەىایهگەبج مەئ

 ییو جىاها ییو ػاهاەوع ەگ یزىا یحەنىصع  یؾتەص ەب ؾذەھ ەىیمىمکها اهضاەیجاهڵەخا

 ەػعاواهەمەصاه ەؾەک مەئ ،نەبک کانەوجەبؼاوث و ؾغ  یووصاوع  یحەکمیو خعصگاع ەعو ەپ

و کغصگاع  یزىا مەاڵ ب ،ػاهًەص یوجاوەو ق انۆڕ ص ەب ەک ،ەاهەیکە(انیػ ) یل  انیقۆ ھ عەھ

 مەئ ەک ،ەو ەکاجەضاؾخع  ەؿخاهێى ەڵو ھضیص مەپاک ئجاکى  ی ع ەىڕێؿى ەڵھ یزىا ،نەزاو 

و  کسؿتنڕێ ەک ًێص ەو ەو ەلئەم بۆچىوهاهە ػۆع لڕێً،  ،ھمًەو  نؿاهە

 یحەکمیخ ەماهەئ ،ىییەێو مغصن چاول انیژ  ۆب انەیوع ەگ یزىا ەیکەکغصهئاڕاؾخە

 ): 2.ییەه ییزىا ی ع ەصەن یعماوەق ۆب انییکاع یق ،جنیهاب کانەوصاو ڕ  ەیقاعاو 
ُ
ىُخْم ن

ُ
ْى ي

َّ
ل ل

اِحِػِهْم  ًَ ى  َم
َ
ْخُل ِبل

َ
ه
ْ
ْیِهُم ال

َ
ِخَب َغل

ُ
ًَ ي ِظً

َّ
َبَرَػ ال

َ
ْم ل

ُ
ىِجٌ ُُ ْم  ِفي ُب

ُ
ـُه َما ِفي ُنُضوِعي

َّ
ْبَخِلَي الل َُ َوِل

ْم 
ُ
ىِبٌ

ُ
ل
ُ
َو َما ِفي ن َمِدّ ُُ ُضوعِ  َوِل اِث الهُّ

َ
ـُه َغِلُم  ِبظ

َّ
 ە: باق؛ بكەعمىو 2٩٦آُ غمغان/ (َوالل

و ەو ەع ەصەجیەھاجىاەه یحیەعکغصاەؾ یعماوەق ەو بیەبىوها جاهضاۆ ز یکاوڵەما ەل عەگەئ

 صاەى ێئ ؾذەصەل کێکاعوباع  هەمىو و یەکغصاە( ه)ئىخىص جانەکەهگەح ییقضاع ەب

 عەھ ەھاجىو  ییجاۆ ک انیاهیو ژ  نەمەج ەیواهەئ ،ەڕێ ھاجەص عەھ جانەکەمغصه ۆز ،یەبىوا

پاف و  کێؾەک چیھ یگع ەم ،ەهىؾغاو  کێؾەک هەمىو  یلەحەئ ەچىهک ،مغن ەص

                                                           

ػۆع کەس ی بەعؾێبەعی َاؾىوجاهیكمان صی کە بە ئێمەماهاهیان صەووث: ئەگەع کاعوباعەکە   2

ئاوا بێ هاوو  و صەکىژعانهە اؾخەکغصهەکەی( بەصەؾذ ئێمە بىایەئاڕ )هەزكەؾاػیی و ڕاپەڕاهضن و 

 هەصەڕۆیكتن! بێ ئەؾەع
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و  کاث وەل ەک ەکغاو یاع یص ۆب یکێ(ًێکاث و قى ) کێؾەک هەمىو  ،ذێو ەىاکكێپ

و ەل ذێبەص ۆی ز ێیپەو بەؾەک عە! ھذێڵێبھێحەب ایو صه ذێبمغ  ذێبەص صاەىێقى 

 ،باثەیص ۆی ز یهاد یکێع ەىڵپا ،ذێىێھیها ڵپاەب ؽەک ،ەىێقى  وەئ ەبگاج صاەکاج

 ە! بچاعەهىوؾەو  ًێقى  وەئ ۆب کاثەكضێک ۆی ز ۆی ز ذێبؼاه یش ۆ ز ەیو ەئێب

و  کاث وەو ئ ذێيێجڕەاهەیوا ص یچ ۆو بییەچ ێذهاػاه یش ۆ ز ەک ەقاعاو  یکێع ەىڵپا

 ەکەع ەىڵپا مەاڵ ب ،نەهاب ەع ەىڵپا وەب ەیپ انیچیھ مانەئ ،کاثەضاهل حى  انەیىێقى 

 ،صاثەهجامضەئ ێپ ەکەمغصه یحڵەو خا ًێکاث و قى  وەع ەب انیعەقخاع  ،ذێكێکەاهضیاڕ 

 ،ەبىو ەه انییهضەو ەعژ ەبەل ەو ەئ ەک ذێو ەکەعصەصواجغ ص ،بنیمیؾلەج ذێبەص عەھ ۆیەب

و ەو ەکاجەضووهع  اهضایمغصن و ژ  ەیلەؾەم ەل ۆی ز ی ع ەصەن یحەهینەخ ەوع ەگ یزىا

 ماهانڵمىؾى  ەصاجەص ییقضاع ۆ و ھ زاثەعصەص کانەوو ڕ و صوو کاقغ  ێڵیو ل وثەچ یضیص

َها ): وانەئ ێڵیو ل وثەچ ەیىاؾێو پ نحواهێڕو جضیص غێژ  ەوهەبک فەى ێئ نەکەه ەک يُّ
َ
ا ؤ ًَ

ؼًّ 
ُ
ىا ؾ

ُ
اه
َ
ْو ً

َ
ْعِى ؤ

َ ْ
ا َيَغُبىا ِفي ألا

َ
َىاِنِهْم ِبط

ْ
ىا ِِلِز

ُ
ال
َ
ُغوا َون

َ
ك
َ
ًَ ي ِظً

َّ
ال
َ
ىا ً

ُ
ىه

ُ
ٍ
َ
 ج

َ
ًَ آَمُىىا ل ِظً

َّ
ي ال

ََ َخْؿغَ  ِل
 َ
ـُه ط

َّ
ْجَػَل الل َُ ىا ِل

ُ
ِخل
ُ
ىا َوَما ن

ُ
ا َما َماج

َ
ىا ِغىَضه

ُ
اه
َ
ْى ً

َّ
ىِبِهْم ل

ُ
ل
ُ
 ِفي ن

ً
؛ 2٩٢آُ غمغان/(ة

 انیاهۆیز یبغاکاو ەب ەک ،بًەم کانەکاقغ  کىەو  ،ەىاو ێھجاهەڕ باو  ەیؾاهەک وەئ ەیئ

 ،کىژعانەصەو ه مغصنەصەه هگەح ۆب یەچىوهاەو هەو ەجیەبماها ەمێئ یل  عەگە: ئووثەص

 .انیؾىکاع ەک یحەقەو ز مەز یەیما ەخێبەجا ه ەو ەىەڵێوا م

و  مغصنەصەه یەبىوها ەمێئ یل ەل عەگە: ئصەیاهىوث ەک کانەوو ڕ صوو  ەیەینؿ مەئ   

 ینیواهێڕو جضیو ص مانڵمىؾى  ینیواهێڕو جضیص ىانێه یکەع ەؾ یکییەاواػ یح ،کىژعانەصەه

 ەو ەکەییضیائینەغ ەواهگع  ەل انیعصوول ەھ ییىیھاهبیح ،صاثەضكاهیکاقغان ه

 ییکاع یق ن ۆ ؟ چوحىوص یؿاکاوێع و  انیو ژ  عصوونەگ ەواهىەڕ ص ن ۆ چ ەک ،صاثەضكاهیه

 یکاوعێؿا ەکەییؿالمیئ ەضینەغ نەزاو  ؟نەکەص کانەقۆ و هاز فۆ ز ەووصاو ع  ۆب

 ەو هییەکاییەضینائەغ ەجەهینەخ ەیواهگع  ەل یکاوییەکاع یو ق باثەضێپەیپ ەوع ەگ یزىا
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 ن ۆ چ ذێيیبەص یحەنىصع  یؾتەص ،کاثەص ەوع ەگ یزىا یؿتیوو  ەب ؾذەھ ،ووەڕ زاجەص

 ،یەایىڵص ەو ەل ەچىهک ،ەیەو ئاؾىوص مًێھ ڵیص ۆیەب ،ذێىێؼو بەص ەو ەکاهەوصاو ع پكذ  ەل

 ییەه یؾتەبەو مەیەوع ەگ یزىا یو ػاوؿذ و جىاها ؿذیوو  ەب ذێص ی ع ەؾەب ەک ەیو ەئ

و  ذێببیجىوق بىو ەص عەھ ذێبەضیجىوق ەک ەیو ەئ ،بکاث یاویقکؿذ و ػ  یجىوش 

و  وون ع ضیص ەعاؾخع ەؾ ەاهاؾزى  ەىضاع یص مەئ ۆیەب ،بىو مەؾخەئ ێیلصان لۆ ز

و اڵ ؾکا ەخێو ەهاک ،ذێوزڕ ب ذێجر یهاب ؾاجضاەو کاع ەاڵ ب یکاحەل ەؾپاو ەچەضینەغ

 ،ذێهاببىؾغا كضایوجىەعکەو ص وجًەعکەؾو  ییقۆ ز یکاح ەل ،ۆڵ بۆڵەب وزىث ەجزى 

 عەگەئ ڵێها ،ذێهاب یکغصوییقاهاػ   بىو عاػییۆ زەل ،ذێىێهاهى عەقخاع  ەعػاهەو لىوجب ڵاەڕ ھ

 ەک یەایىڵص ەچىهک ،ەو ەاجیو وا بھاجایەوا بچىا انی ،یەکغصاەوام ه انی یەمبکغصاوا

 .بىو ەص عواەھ ەکییەع ەصەن ەهجامەئ

  :رەفحار رەصەل ی ر ەگیو کار  ییضالمیئ یینیھانبیج

 ەیەو ەئ کاثەصەعصەعو ەپ عەؾەل یوجىواوەىکێقى  یەغەنیضە مەئ ەک ەیواهەئ ی ؼ یع  ەل   

 یکڵمى  ،نحه انۆیز یھ وانەئ ەچىهک ،يییەێپ انۆیز یقس ەه ۆب انیچیھ انۆیز ەک

 ەل ەک وانەئ ،ذێبەص وەئ ی زاجغ ع ەبەل هەمىو  انیعەقخاع  ،ون ەئ یبضەغ ،نەوع ەگ یزىا

و  انۆیز ۆب چیھ ،نەکەصو کىقخاع  هگەو حھاصیح ەچىەصا صی گەوعەزىا ی ىاو ێپ

 ەوع ەگ یزىالەبەعزاجغی زىان و  ۆزىان و ب یھ وانەئ ،ییەه انۆیز ی زاجغ ع ەبەل

 انۆیز ۆب انیکێو ئاواث و ئاماهج ؾذەبەم چیھ ،نەکەص ھاصیح ی غ ەیو ؾھاصیح

 یعچەو ھ نەکەص ەوع ەگ یزىا ی ع ەصەن ەب میؾلەج یجەواویی ەب انیقۆ ز ۆیەب ،هییەضاێج

و  ضاُیو ح هگەجێو بەنبىوڵ انێیپ ذێب ەو هھاەجى کجا یزىا ی ع ەصەن ەل لیکێقد

و  کەیعچەھ ،نعاػیح ێیو پ گغن ەضیع ەو  فۆ و ئ و ئاراڵ ؿکاێب زىث،ەو زىج ۆڵەبێب

بۆیە  ،ەاهۆیز یقس ەه انیکاهەعەقخاع  ی ع ەو ەج ەیؾاهەک وەئ مماەئ .ذێب کێهۆ عچەھ

 یناػاهج ەل انیقۆ ھ وامەعصەب ەواهەئ ی،یصەيىێبھ انۆیز یهضەو ەعژ ەجا ب بؼوون ەص
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 ەب ،ەػعاو ەمەصاه یجەواویی ەب كخاێھ انەڕیباو  ەواهەئ ،انیػ ەل ەاهیلصاهۆ ز و انۆیز

: ەبىو ەهازضا صعوؾذ ه ەل انەیضینەغ یکاوەجەهینەو خ اون ڕ بەىێلزىاۆ ب جەواویی

ىا)
ُ
ِخل
ُ
ا َما ن

َ
اُغىه

َ
َ
َ
ْى ؤ

َ
َػُضوا ل

َ
َىاِنِهْم َون

ْ
ىا ِِلِز

ُ
ال
َ
ًَ ن ِظً

َّ
ْىَث ِبن  ل

َ ْ
ُم امل

ُ
هُكِؿٌ

َ
ًْ ؤ اْصَعُءوا َغ

َ
ْل ق

ُ
ن

ىُخْم َناِصِنحَن 
ُ
 ەکێؾاهەک ی عػاع ەؾ ەیو گاػاهض ڵص ەیزخىع  ەمەئ.. 2٢٤( آُ غمغان/ ي

و ھؼعصا  ڵص ەل جەواویی ەب انەیکەضیوخەو جەو ەجەبىوهەىؾاؾ ەکییەؾزىاها ۆب ەک

 ەوهەکەص و ئاوا ػن ەبەػوو ص بًەقکؿذ ص ی صووچاع  ەک عەھ ۆیەب ،ەو ى یؾپەچەه

 ؿخاێئ مماەئ ،ون ەعکەؾ ێبەص عەھ ەک بىو ىاێھەڕ باو  انیوا ەماهەئ زىث،ەجو زى ۆڵەب

 ینیػ ەو ب ییعووهەص ینیػ ەب ی و قكاع  نحج غێژ ەئاوا ل ،ەھاجىو  عصاەؾەب انیيیػ ەب ەک

و  ییىضاع یص یهغد ەک نەکەضؾخەھ وا ،ذێؾخەضەڵھ ێل انیھاواع  ضاییػیوان

 انیر حب ەک ەاجغ یػ  ەو ەل عۆ و قکؿذ ػ  ًیػ ەب ی و اڵ جا وەگغاهع ۆ ػ  ییخێماهڵمىؾى 

 انیوع ەؾەج مەاڵ ب ،ًێػ ەبب کضاێهگەحلە  ذێقەص ەک ەو ۆ کغصب انیر حب ەڵێب .ەو ەکغصەضێل

 ەواهىڕ و بەو ەصابچىۆ زەب ەؾخاهەعبەؾ عەگەئ ەماهەئ ەصواو ەىێب ێیپ هضەو ەئ کغصەصەه

 عۆ ػ  انۆیز ی ع ەگیکاع  ،بىونەرهحگێح وانەئ جنیبەص ،کانەجەهینەخ یتێؾپاو ەچ

 یحیەعکغصاەؾ ػاهًەص وا ەک یەاهضاییەیلکیو ؾاو  ییقامەه ەل ەماهەئ ،ەکغصوو ەىصعوؾد

 یاحیح ەل اهەمەئ عەگەئ .بغصوون یوجاوەقو ەع ەب یحیەعکغصاەؾ ،کغصنیجىوق

 ؽەک ،یەبکغصا انیاهمەئ ەینؿەب عەگەئ ،یەبکغصا انیئاڕاؾخە یحیەعکغصاەؾ

 ەع ۆ ح مەئ .بىو ع ەگۆ مؿ انیوجيەعکەؾ ،یەىایهگەبج انمەئ یپالوەب عەگەئ ،کىژعاەصەه

 یزىا یحەنىصع  یؾتەصەب ؾذەھ ەىیهامىمک اهضاەیجاهڵەخا مەل ،ەقاواهەڵەز ەعووهەص

 .نەبک کانەوجەبؼاوث و ؾغ  یووصاوع  یحەکمیو خع عصگاەعو ەپ یو جىاها ییو ػاهاەوع ەگ

 یوجاوەو ق انۆڕ ص ەب ەک ،ەاهەیک ە(انیػ ) یل  انیقۆ ھ عەھ ەػعاواهەمەصاه ەؾەک مەئ

و ضیص مەئ ،ىپاکجاک ی ع ەىڕێؿى ەڵھ یزىا ،نەو زاو کغصگاع  یزىا مەاڵ ب .ػاهًەص

و  کسؿتنێع  ەک ًێص ەو ەو ەل ،ھمًەو  ەماهەئ ەک ،ەو ەکاجەضاؾخع  ەؿخاهێى ەڵھ
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 یحەکمیخ ەماهەئ ،ییەىێو مغصن چاول انیژ  ۆب انەیوع ەگ یزىا ەیکەکغصهڕاؾخەئا

ی هییە، هاقؼاهً کە یزىا ی ع ەصەن یعماوەق ۆب انییکاع یق ،جنیهاب کانەوصاو ع  ەیقاعاو 

و ەزكەه یهگاهضوەؿەڵپالهضاهان و ھ یحڵەخاو رحگبەج یو کاحبىاع  هەڵبژاعصوی هەُ و 

 یکێؾپەص لێپ یکاح یهەمىو  کغصن.ییعگغ ەو ب برصنرقێھ یچۆهیەجییو زێھ ی کاع یق

 انی رفێھ ،رحگبەج ژو ێو عاو ەزكەه یصوا عەگەئ مماەئ .ەژاهڕ کچێو ج هگەح

 ەل نەجمەخ ەو ەئ ،ەو ەخێب کێهۆ چ عەو ھ کیەچ عەھ ەیکەهجامەئ تریئ ،کغاییعگغ ەب

 روحگبەو ج نحو جىاه نحػاه یؾىىع  ەل مانەماصام ئ ،ەیەو ػاهاو صاها یزىا ی ع ەصەن

 ەماهەئ ،ذێب کیەچ عەھ ەکەهجامەئ تریئ ،ەقخىو ڕ صا انۆیز ەیزكەه هضاژکغصێاو ڕ 

 ەیکەچاک ەر حگبەو جەزكەه ێیپ ەب ەک ذێهاب وا انێیپ ،ذێهاب انەیو گاػهض ەییگل

 ی اع ڕیب ،ەکەهجامەئ یحڵەخا هەعصوو  ەک ػاهًەص ،ها بً،وجىو ەعکەؾصەبىایە  انۆیز

 کێهۆ چ عەھ ،ەو ەخێب وا ىو بەص عەھ ،ەو ەئ یحەکمیو خەیەوع ەگ یزىا یاهەییع ەصەن

 ی ع ەصەن ەیەمەئ، هەع صەبىو وابێخەوە.. بىو یجمەخ ەهجامەئ مەئ ،عەبەاجیراحبگ کاعۆ ھ

، یان وا عەگەو ئ ذێبەو ئاؾىوص مًێھ ماهضاعیئ ڵیبا ص ،جىاهاەو بػاها یزىا ی و اعصعاڕیب

 یەیهگەپاعؾ مەئ ،مبىونیؾلەو ج کغصنعەقخاع  یەیدێهگەؾپاع  مەئ صەعهەچێذ..ئاوا 

 اؾذع  ەیو ەىاهێھەڵھ هگاوەھ یەیما ەخێبەص ،عەبەگغجىکاع ۆ و ھ ؾتنەزىابەبپكد ىانێه

 ەجەهینەخ مەئ ەک  ەیؾەک وەئ مماەئ .ێیپ ذێبەص ەئاؾىوص لیژصاهیو  ،هگەو پاعؾ

ئاوا  ەک ەیؾەک وەئ ،ەىو یؾپەچەو ھؼعصا ه فۆ و ھ عوون ەص ڵص ەل ەیاهییضیئناەغ

و مغاهضن و  اهضنیو ژ  ییخێجضاع اڵەؾەو ص ییخێهەو زاو  ییخێکغصگاع  ەب ەڕی باو 

ها ی گەوعە ئاوا زىا ی و ەئ ،ییەهی گەوعەوە زىا نیەل  ەل وحىوص یاهضوڕ ؿى ەڵھ

 عەھ ،یتێقۆ و ئ ئار عەھ ەچىهک ،ەمباع ەو زاڕ اع و  ێڵل ضیو ص هگەلؾ عەھ ەو ەئ ،ذێهاؾ

 هـئا ،ئاواچىو  ێكەیخ ،بىو ەصەه ەمەئ ەػگۆ ز ،یەبىاەه وا عەگەئئای  ،یتێو ئاھ لەیخ

  .ھاەعو ەھ ەو  . ..ەو ەھاجەصەه وا عەگەئ
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و ضیص ی ع ەگیکاع  غێژ ەوهەبک نەکەه ەک ماهانڵمىؾى  ەصاجەص ییقضاع ۆ ھ ەوع ەگ یزىا   

( ییى ێپك( و )ُەصەح) ەڵەپىوچ ەنؿ وەئ نەکەه ،ەو ەکاقغاه ی کاع یو ق نحواهێڕج

 ضیوخەج ەیىاؾاهێو پ نحواهێڕو جضیص مەئ یکاوەجەهینەخ ەل وانەئ  .ەو ەىاهخاهێهەبساج

 کانیەکەع ەص ەکاع ۆ ھ ەل عەصەب وانەئ ،هاؾًوحىوص ها ی ع ەگیکاع  ی ز ێھ وانەئ ،ًڵؾاق

صووعن  ی گەوعەزىا ەل وانەئ ،واهًەڕ ص کانەوصاو ع  ەل یاهەیجدەؾ عۆ و ػ  نەىابێپەیپ

 ..ەیەکام کغصنێکاعج یهینەخ ی ز ێو هاقؼاهً ھ هییەچاو  عەبەل انیی گەوعەزىا ی ع ەصەن

 وانەئ ییکاع یو قەقەمىهان ەب ێ ع و  ذێبەه انەیهاڵ  ەپىوچ ەنؿ مەل قخانۆ ھ عەگەئ

 ِفي بً: )ەص ثەؾغ ەو خ ەژاع  ەو پ مەز یجىوش  جانۆ ز ،نەبض
ً
ََ َخْؿَغة ِل

 َ
ـُه ط

َّ
ْجَػَل الل َُ ِل

ىِبِهْم 
ُ
ل
ُ
و بغا عەگەئ ەک یەوا انیجەهاغەو ن نحواهێڕو جضیص وانەئ ەچىهک(.. ن

 .مغصنەصەه ێ ع  ەل ،عەقەؾ ۆب یەچىوهاەو هیەبىوها ەو ڵەما ەل عەھ انیکاهەؾىکاع ەک

 انیمغصه ی کاع ۆ ھ ەب ەماهەئا ئ وانەئ ەچىهک !کىژعانەصەه ،هگەح ۆب یەچىوهاەه عەگەئ

 ..کغاویاع یص یوەمەج یھاجن ییجاۆ بىون و کواو ەج ژڕۆ و  عگەم  یئاکام یھاجن کەه ،ػاهًەص

 یچۆ ب؟ ێ ع ەصەهڕۆ ب ڵما ەل انیكدێھ یچۆ ب ەک ەو ەو ەئ ەیژاع ەو پ مەز ەوهەکەئاوا ص تریئ

 یکاوەجەهینەخ ،ًڵؾاق ی گەوعەزىا یحەؾىوهى ەل ەچىهک !ەو ەكدىێھەه انیاهۆیز یل 

 ەخێبەص انۆیب  ،انیکىقخي انی ،انیکاهەؾەک یئاوا مغصو ۆیەب ،هاػاهً ضیوخەج

 ەب ،یەهھاەجکغصگاعو جاکى  یزىا ەب جانەڕ باو  ەى ێئ ،بً وا ذێهاب مەاڵ ب ،عۆ ػ  یکێجەقەز

 ەوع ەگ یزىا ەک ػاهًەص ەى ێئ ،ەو مغاهضه اهضنیو ژ  ضانعۆػیو  ییخێهەزاو  یکاوەجەكیؾ

ی زىا ی ع ەصەن ی اع ڕیب ەو مغصن ب انیژ  ەک ػاهًەص ،ەوحىوص ی ع ەىڕێؿى ەڵھ ەجاک

 ذێهاجىاه ؽەھاث کییجاۆ ک یص یژ ۆ ع  ەک ،ثەیەه ییجاۆ ک ی ژ ڕۆ جا  ذێمغ ها ؽەک ،نگەوعە

و  ًێکاث و قى  ەل کێؾەک هەمىو  ەک انیىڵص ەو ەل ەى ێئ ،صوازاث یلەحەئ

 ەیىیؾ ەب ەى ێئ ذێبەص نەجمەخ ۆیە. بذێص ێیپ یلەحەئ ەک ذێمغ ەص ەییجهیەۆ چو ەب

 ،ەو ەببى ؼاهخانیػ ەغ یمغصو یوو ڕ و ەوو ع  ەوع ەگ یزىا ی ع ەصەن ەب بىن یاػ ع قغاوان و 
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ـِه : )ذێىێمغ ەو ص ىذێىێژ ەص ەوع ەگ یزىا هھاەج ەچىهک
َّ
ى الل

َ
ل ِ
َ

ُخْم ِل
ْ
ِخل
ُ
ْو ن

َ
ْم ؤ خُّ ِئن مُّ

َ
َول

ُغوَن 
َ
ْدك

ُ
؛ بمغن یان بکىژعێً خەجمەن هەع بۆ لی زىای گەوعە 2٩٤مغان/( آُ غج

 ؾذەص ەل مغصن و مغاهضن وا ،صای گەوعەزىا ؾذەص ەل وا اهضنیو ژ  انیژ صەگەڕێىەوە.. 

 یکەەاؾپاعصع  ەیو ەعگغجىەو  یماف یش ۆ و  ز ەى یزكەب ەیکەخۆ ع  ۆی ز ،صای گەوعەزىا

 ەیؾەک وەحا ئ ،ەکغصوو یاع یص ەک ەو ەخێگغ ەضیع ەقضا و ەکاج وەل ،ەیەھ ۆی ز

 ،هگضاەئاھ ەل انی ذێهگضابەح ەل ،ەو ەع ەص ەل انی ذێب ەو ڵەما ەل ەضعاو ێپ ەیکەراو ێؾپ

 ،ەو ەخێر حگەعصەو  ێیھاث ل ەیکەو ەعگغجىەو  ینەڵێب ەک ،عەقەؾ ەل انی ذێضابیکاؾپ ەل

 هەمىو  ،ذێب یحڕۆ  ەیو ەاهێڕ گ ێیع  یؾتەعبەب ذێها جىاه ،ذێزىاػ ەه انی ذێبسىاػ 

 ێ حاع  ،جضاعەاڵؾەو صعصگاع ەعو ەو پ نەزاو  یزىا یل  ەو ەخەڕێگەص لیکێؾەک

 مماەئ .ەکغاو یاع یص ەک ،ەگغهگ ەکەو ەعگغجىەى خۆ ع  یکاح ،ەو ەخێگغ ەعصەو  ێل انیکاهەخۆ ع 

 ناڵ ق ەل عەگەئ ،ذێهاکىژع  ذێبەه هگضاەح ەل عەگەئ ػاهًەص وا ەى ێئ ەک ەیکەىێقى 

 ەک ییزىا ی ع ەصەن یخؿاباح ،ەیەى ێئ یخؿاباح ەو ەئ .ذێهاب وا ،ذێبىوبەه ىضاێقى 

 وەئ هەمىو و  (ییجهیەۆ و چ ثڵەو خا ًێکاث و قى ) ەماعکغاو ۆ و جەکغاو یاع یص

و ع ەقەؾ انی ی،یقۆ زەو ه ییؾاؾ انی ،ضانەیو م ڵما ،نۆڕ گەه اهەی نەصەعجخؿابا

 انی ییژاع ەو ھ یهضەمڵەو ەص کىەو  یحەاڵؾەضێو ب ثەاڵ ؾەص انی ،بىونێحەكخیه

 عەؾەل کەیەى ێق  چیھ ەب انییع ەگیکاع  ،ەییىێیو م ەییىیر ێه انی ی،یو بچىوک ەییوع ەگ

 ەه ،کغاون یاع یص کیە کىەو  ییاۆجو ک کێؾپەص ،ییەه ەو ەهضهەؾ ێل انیو ژ  اهضانیژ 

 ۆب ییجاۆ و ک کێؾپەص ینەڵێب ،ذێو ەکەصواص ییجاۆ ک ەو ه ذێو ەکەضكێپ کێؾپەص

 یل  ۆب انهەمىو  ەیو ەاهەڕ و گ هىوؽەچاع  کىەو  عەھ ،ەکغاو یاع یص کیە کىەو  انهەمىو 

  یؾتەصع ەب  ەو ەچىەص هەمىو  ،ەاهیعەقخاع و  ثییەه ەاواػ یح ەیو ەئ ،انیهەزاو  یازى 

 انی ییووؾىع ڕ و  ییعقغاػ ەؾ انی :ذێکغ ەص ضاەڵگەل انەیو ەىیپرؾێو لجضاع ەاڵؾەص یزىا

 ،ًێصەو ی گەوعەزىا یبەػ ەؾ انی ییهضەػامڕە ەل نەجمەخ ەک ی،یقڕەوو ڕ و  ۆڕییعقەؾ
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 عوۆ لەگ .یکاوەع ۆ و ژان و هاؾ رەػ ۆ ص انی ،یکاوەجەػمیو ه قذەھەب انیو صواف ەو ەل

و ەچاکتر ێپ یحەامین یش ڕەوو ع و  ۆڕییق عەؾ یهىوس ەچاع  ەک ەیەؾەک وەپىوث ئەـللەک

 ێیع  ەک ەیەؾەک وەئ لییغ یو ژ زاون ھؼع  ،عەبەخێگغ ەص ەغ ێضەڵھڕ و پ وثەچ گاێع   وەئ

 انیكیصووکع ەو ھ اهضانیژ  ەل  انیكیصووکع ەھ ،عەبەخێگغ ەص وعییووؾى ڕ و  ییعقغاػ ەؾ

 .بىو  انیصووک عەھ ۆب  یە کەەکەاهیژ  کىەو ع ەھ انیصووکع ەھ ۆب ەکەمغصه ،مغن ەصع ەھ

و ئاػاص اهضایاهیژ  ەل ەک کىەو  عەھ ،لًیلەو ػ  هاچا صاەکەمغصه ەل انیكیکصوو ع ەھ

 وابىو ەک ..اهضاڕێیو صیض یبژاعصوەڵھ ەبىون لؾدەعبەؾ ،بىونعپكکەؾ

 نحواهێڕج ضویص  انی، اعڕیو باعو کغصاع قخى گ  :ەاهیکاهەعەقخاع  یهجامەئ انەیکەهىوؾەچاع 

 .ەو ەصووعهەص ەو ەئ عەھ ەچاهضوو  انییچ ،انیؿدێى ەڵو بؼاوث و ھەڕ و باو 

 

                                                                                                                     : شەب وی گەورەیەخوا صدەد ەب لەجەئ

و ھؼعو  فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەل اقکاوع ئاقکغاو  کێو مغصن کاج انیژ  یحەهینەخ   

 عوهضاەو ص ڵص ەل ی گەوعەزىا ی ع ەصەن یحەهینەخ ەک ذێؾپەچەص عەقخاع ضویص

 عەصەن کێقد یعچەو ھ ذێبەصەؾىوصئا عوون ەو ص مًێھ ڵئاوا ص ،ذێبیؾپەچ

 ڵیص ەچىهک ،ذێبەص ەقغاواهەىیؾ یمبىوویؾلەو ج بىونیاػ ع  ێیح لێپەخێىێھەیص

 ەل وا ەوع ەگ یزىا ییغ ێو چاوص ەییػ ەو بی گەوعەزىا ییصاها ەک کاثەضؾخەھ ماهضاعیئ

 ضویص ەو ھؼعو ل فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص یهاد ەل ەؿخیى ێپ ەمەئ .ەو ەکەع ەصەپكذ ن

 کانەوو ڕ صوو  یواحەواج هاەص ،ؿذیو ەهەگەڵب ەب ذێبىوب ماهضاڵمىؾى  ی عەقخاع 

ىا: )نەڵێص ەک ،بىونییعاػ و ها ەییو گل مەز عەؾەساجەیص
ُ
ِخل
ُ
ا َما ن

َ
اُغىه

َ
َ
َ
ْى ؤ

َ
 عەگەئ(؛ ل
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کىژعانەصەه ایبکغصا انەیمێئ ەینؿەب
 ذێگغ ەاصع  کانەماهڵمىؾى  ەوع ەگ یزىا مەاڵ ب ..2

 انهەمىو  ینیواهێڕج ضویو صەو ەاجەصص کانەوو ڕ صوو  ەل صەع  انۆیز ی چاو ع ەبەو  ل

 ەوجىو ەىکێو قى عباػ ەو ؾەعکغصەؾ وەئ بىو ەصەه ،ەاؾخع  ەو ەئ عەگەئ ەک ،ەو ەکاجەاؾخضع 

ل قاصعُءوا:)صەقەعمىێ  ۆیەب بمغن! انیؾەک ەوواهڕ صوو 
ُ
 َغً  ن

َ
ُم ؤ

ُ
ىُخم  هُكِؿک

ُ
املىَث ان ک

 کۆ ئاػاو جغؾى ،ذێص كخىوصایو صاهضیمىحاھ عەؾەمغصن ب ..2٢٤/ُ غمغانآ (نحاِصنن

 یبرصوجەمەڵھ ەه ،ەگغ ێع  ەکەکۆ جغؾى ەیو ەکغصهڵبىون و ؾع ەػ ەخەب ەه ،انەڕێیخێص

 ەه ،زاثەضواصعگەم یکۆ جغؾى ەه ،زاثەضیكێپ فەکەضیمىحاھ ەیراهێحىام

 مانەگەڵب انەیص کێيێقى  هەمىو  ەل ەاهیژ  یعیوان فەو ەئ ،زاثەضیكێبرصن پرقێھ

و  ژصانیو  ،ذێبەصؾىکىا ەنەھ ەىیواهێڕج ضویص مەب عوون ەو ص ڵص ،ؾذەصع ەب ەزاجەص

 فەمەئ ەک اثکەضؾخەھ ماهضاعیئ .ێبەصەؾىوصئا یەضینائەغ ەجەهینەخ مەهار ب

صوون ع ەگ یکاوعێؿاو  انیبىون و ژ  ،یحەیەکەضیوخەج یؿتیو و ەهەگەڵب ی تر یکێجەهینەخ

 ەباهەھغ یم یزىا ییصاها ،بؼوون ەص ػن ەم  یزىا ی ع ەصەن ێیپ ەب انی هەمىو  ،نەڕۆ ئاوا ص

 کاثەضێؾخپەص عەصەن ێیپ ەب انیژ  ،ذێىڕێؾى ەضاهەڵیھ رحصبەو جغ ینضەو ج یگبەج ەب ەک

 یلکغصوەو و  كتنیصاه ،ذێص ێپ ییجاۆ ک ضاۆیز ینێقى  و کاث ەل لیع ەصەن ێیپ ەو ب

و  ییکۆ جغؾى ،ىازاثیكێپ لیبرصهجەمەڵو ھھاصیو ح هگەح ،صواهازاث عگەم ،ھاصیح

 یزىا جاەو ەئ ،ییەضینائەغ یکێجەهینەخ ەمەئ ،مغصن صواهازاث جًەاڵو ھەو ەکغهڵؾ

 ) :صەقەعمىێ  یؾپاهضوەو چەو ەکغصهعوون  ۆب ەوع ەگ
َ
ىك ًَ  ً

َّ
ل ل

ُ
م ن

ُ
َغْعج

َ
ِكَغاُع ِبن ق

ْ
ُم ال

ُ
َػٌ

 .
ً

ِلُال
َ
 ن

َّ
ُػىَن ِبل َمخَّ

ُ
 ج

َّ
ا ل

ً
ْخِل َوِإط

َ
ه
ْ
ِو ال

َ
ْىِث ؤ

َ ْ
ًَ امل َعاَص ِمّ

َ
ـِه ِبْن ؤ

َّ
ًَ الل م ِمّ

ُ
ْػِهُمٌ ٌَ ِظي 

َّ
ا ال

َ
ْل َمً ط

ُ
ن

                                                           

ئیسىاوی کىعص صەبیؿذ کەبە باوکی قەھیضەکاوی یەکگغجىوی بەزىا نەؾەم ئەمەمان لە   2

ھەجیىو  مىضاڵیان بێىەژن وژهیان ئێمەیان صەووث ئەگەع لەگەڵ ئێمەصا بىوهایە هەصەکىژعان و ئاوا 

ھەع زىای گەوعە صەػاهێذ ئەوە چەهضی زەم و زەقەث بۆ ئەو زاهەواهەصە  ەهێكذ!هەصجێ 

 ضەکغص !! صعوؾخ بەڕێؼاهەو بۆ ئێمەف
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ً
ْم َعْخَمت

ُ
َعاَص ِبٌ

َ
ْو ؤ

َ
ْم ُؾىًءا ؤ

ُ
ـِه َولِ  ِبٌ

َّ
ً ُصوِن الل ُهم ِمّ

َ
ِجُضوَن ل ًَ  

َ
ِهحًراَول

َ
 ه

َ
ا َول ؛ 2٢( ألاخؼاب/ ًُّ

مغصن  ەل نەڵێھ عەگەئکە بؼاهً  وا عەگەئ ،جانۆ ب ذێهاب یؾىوص جًەاڵھ بكەعمىو:

 ی اع ڕیب ەل ەیەھ ێک كەعمىو:! بو ماوەیەکیتریل چێژەکاوی صهیاجان صەمێىێذ بًەنىجاعص

ن؟ کە بسىاػێذ بیهێىێخەڕێخا ،ببنەكێک یش و جى  ذێڵێھەو هۆ زەخێبخاهگغ  ی گەوعەزىا

کاجێک ؟ ێزىاجان بگاح یحەخمەع  ذێڵێھەو ه ذێبگغ  ێ ع  ذێجىاهەص ێک هەعوەها

 ەل ەحگصەعصەکەوێذ کە کەؾیان صەؾدىاکەوێذ _ئاوا صەزىاػێذ پێخاوی بگەێىێذ... 

 !انیىاهیپكد و اع یعقدەعپەؾببێخە  _ ەوع ەگ یزىا

و  کاث وەئ وەع ەب ،ڵەػا کاهضاەهىوؾەو چاع ووصاو ڕ  عەؾەب ەک ەیەوع ەگ یزىا ی ع ەصەن   

 ەک باثاهەیص قضاەىاهێو قى  ێ ع  وەب .ەکغاو یاع یص انۆیب ەک باثەص انەیجڵەو خا ًێقى 

 ، کەکىقتن انی ،مغصن ەیکیەجمەخ یییەجاۆ ک ەخێهەیەگاهەیئاوا ص .ەكغاو ێک انۆیب

 ەل .ذێب ێپ ییجاۆ ک ێ و ەو ل ێگاحیب ذێبەص عەھ ،یحییەجمەخ یکێع ەصەو ن ییخێاهیژ  ییجاۆ ک

 ەه وەو ەقاعصهۆ ز ەو ه جًەاڵھ ەه .وجًەکكێپاف و پێب ىضاێکاث و قى  مانەھ

 ذێػاهەوا ص ۆی ز) ذێضەڵھ ی و ەئ .ەیەھ صاەهىؾەو چاع  ًێو قى  ێ ع  مەل اپؿکانۆڕ ز

 یلەحەئ ،ەھاجىو ەه یلەحەئ صاەىێکاث و قى  وەل ضایعاؾدەل هاەص ،(ەو ەزاجەصووعص ۆی ز

 یل  کەو  ەتر گغهگ  یل  ایصهئەمە   .ێ و ەئ ەخێبچ ێبەص عەھ ذێب کضاێيێو قى  اثک عەھ ەل

 وەئ !ەوع ەگ یزىا یل  کەه ،هغزً ەو بژ ێصع  وەئ یل  انیو ژ  نەمەج .ەوع ەگ یزىا

؟ ەیو ک ن ۆ ؟ و چێ کى  ۆ؟ و بذێضەڵھ ی گەوعەزىا ؾذەص ەل  ێک مەاڵ ب ،ذێضەڵھ

 یی گەوعەزىا ی ع ەصەن ذێب کێيێقى ع ەھ ەل .ڵەخاەم یش ەو ەکغصهێلڵاەیز ەمەئ

 .یەضاەیىێکاث و قى  وەل ؿخاێئ ی گەوعەزىا ی ع ەصەن ەب وەئ نڵەؾەئ یەوەیەحی.صواەب

 ەل ەه_زىا  ی ع ەصەن ییەه لیؾە.. ک2ەڕق انیبکاث  انیر ێز یجىوش  ڵەزىا ػا ی ع ەصەن

                                                           

ئەوەف کە قەڕە لە پێىاس ی مغۆڤ زۆیضایە کە قەڕە، چىهکە صاهایی زىای گەوعەی جێضا   2

  هابیيێذ..
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 ،کاثەه) ییەزىاصا ه ی ع ەصەن ێیع  ەل کێؾدەبع ەب  چیھ .ەو ەجکاجەع  _تریؾەک ەلهو  ۆی ز

و  ییقۆ ز ەو لەاؾخع  چبىونەو ملکەنەخ مبىونیؾلەج وابىو ەک .(ثڵەخاەه ،ًێقى ەه

 ەچىهک ،یەواەع  یکێؿدێى ەڵھ ضویص ی گەوعەزىا ی ع ەصەن یکغصونبىوڵ ضاییقۆ هاز

  ..ێیپ ەؾدى ەو پكذ بەوع ەگ یزىا یعماوەق ەب ەبىوهعاػیی

 یضیوخەج یکاوۆڕەگەه ؿاێع  ەل ەکێکیە ییەضینائەغ ەجەهینەخ مەب ىانێھەڕ باو    

ْل ِبنَّ ): ذێهابنىجاع  یێل ؽەو کیەواەع و  اؾذع  یکێجەهینەمغصن خ ەچىهک ی،یؿالمیئ
ُ
ن

ْم 
ُ
ِنٌُ

َ
ُه ُمال ِةهَّ

َ
وَن ِمْىُه ق ِكغُّ

َ
ِظي ج

َّ
ْىَث ال

َ ْ
م ِبَما  امل

ُ
ٌ
ُ
ئ َىِبّ ُُ

َ
َهاَصِة ق

َّ
ِب َوالك ُْ ؿَ

ْ
ى  َغاِلِم ال

َ
وَن ِبل َغصُّ

ُ
مَّ ج

ُ
ز

ىَن 
ُ
ْػَمل

َ
ىُخْم ح

ُ
 زىاػن ەو ص ًێضەڵھ یؾتەص ەل ەیعگەم  وەئ؛ بكەعمىو ٤الجمػت/( ي

 یزىا ثەزؼم ەو ەىەڕێگەپاقان ص ،ن مغ ەو ص گاثەضخاهێپ ضیئکەج ەب ،خانەڕێجەیەه

جان ەواهەئ هەمىو حا  ،ەوحىوص هەمىو  ەل یو ئاگاەاع یصو هااع یص یػاەقاع  ەک ،ەوع ەگ

 یکاوەكێاکڕ عهجەؾ ەىاػ ێق ەل ەکێکیە ەمەئ .ًکغصوو جاه ەک ؾذەعصەب ەو ەزاجەص

 ذێو ەاهیها انی ،ەو ەخێچەضاهیر حب ؽەکع ۆ ػ  ەک ،ووەڕ و ەزاجەص کێجەهینەخ ەک ،نىعئان

 انیهەمەج .ەیەو ەاهیاو صەب عەھ ،ئاگاێب انی ،ێیئاگاصاعبً ل مەاڵ ب ،ذێب ێیل انیقۆ ھ

 ەخێهاب ەوع ەگ یزىا ەل انەیو ەوجىەکصووع  .ەمغصه نەجمەخ ەیکییەجاۆ ک ذێب هضەچع ەھ

 ەوع ەگ یزىا ەلاوی ۆیز ییەه کیەهاەپ ەچىهک ،یؾتەصع ەب ۆب انەیو ەھاجى یؾتەبع ەب

 هەمىو  عەؾەل ەو ەكییایىڵص ەو بەوع ەگ یزىا یل  ەو ەىەڕێگەص عەھ لێی. ەو ەبكاعه

و  کاثەصضاوەل انیکاث و خؿاباجەضاهەیبەمىخاؾ کخانێو کغصاع و گىقخاع ەڕ باو 

. کاثەضیاع یص ۆب انیع ەؾەل انیؾؼا انی ،پاصاقذ ىجایئ ،چاوصێپ ەو ەزاجەص انیهەمىو 

 ێیل زىا ەمىع ەؾ ەل ەو ییەؾغ ەب یوەؾەخ ەل  ەو ەىوؿی ەل یلەطھى  یدمحم ڕیکى  ی ىغاػ م

  ؛ەو ەخێڕێگەص ی(عقىعەم) ەب ذێب عاػیی
َ
ْػل

َّ
ِل الش

َ
َمش

َ
ْىِث ي

َ ْ
ًَ امل ِكغُّ ِم ًَ ِظي 

َّ
ُل ال

َ
ُبُه )َمش

ُ
ل
ْ
ُ

َ
ِب ج

ْؿَعى ٌَ َجَػَل 
َ
، ق ًٍ

ًْ ْعُى ِبَض
َ
ا َغِی ألا

َ
ی ِبط َل ُجْخغَ ، َختَّ

َ
َبَهَغ َصز

ْ
ُب هُ َي َواه

َ
ْػل

َ
ا س ًَ ْعُى: 

َ
ُه ألا

َ
ْذ ل

َ
ال
َ
ه
َ
، ق
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ُه ُخَهام  ِصًِن 
َ
َغَج، َول

َ
س

َ
لِ ي، ق

َ
ظ
َ
ُْ ي َؼ ًَ ْم 

َ
ل
َ
َػْذ ُغُىُههُ ، ق

َ
ُ

َ
ه
ْ
ی اه َماَث ََ َختَّ

َ
 وەئ ؛2(، ق

 ەکیەو ەػ  ؾذەص ەو ل ذێب ی و ەػ  ی عػاع ەن ەکییەى ڕێ کىەو  کاثەصاع مغصن  ەل ەیؾەک

 ێیپ ی و ەػ  ،کضاێکىه ەب کاثەصۆ ز ەو ەقاعصهۆ زۆ ب ەک ىجایئ ،ذێبەصماهضوو  جا ،ذێبەڵھ

 ، ئیتر هەع ئاوا جاکاثەاصع و  ذەڕێپەعصەص ؿانی! ص؟مەکەعػ ەکىا ن ی ى ێع  ێ ع ەئ :ەڵێص

 ! ذێمغ ەو ص ذێپؿەص

 ی گەوعەزىا عەھ فەکەاهیژ  یصوا ،ەیەوع ەگ یزىا ؾذەص ەو مغصن ب انیژ    

ىَن ): ذێىێمەص
ُ
َىاِعز

ْ
ًُ ال ْد

َ
ِمُُذ َوه

ُ
ْدِیي َوه

ُ
ًُ ه َىْد

َ
ا ل ؛ بە صڵىیاییەوە ئێمە ٦٦(الدجغ/َوِإهَّ

 مغێىحن و ئێمە صەبیىە محراجگغیی هیكخەحێیاوی ؾەعػەمحن..صەژێىحن و صە

ْعِى : )هەعوەها
َ ْ
َماَواِث َوألا َُ الؿَّ ْ

ُه ُمل
َ
ِمُُذ  ل ٍُ ْدِیي َو ِضًغ   ًُ

َ
ْيٍء ن

َ
ِلّ ش 

ُ
ى  ً

َ
 (َوُهَى َغل

 ،ذێىێمغ ەو ص ذێىێژ ەص ، ئەویەو ەو ػ  کانەئاؾماه یوەزاو  ؛ زىای گەوعە٦الخضیض/

 و قدێکضا صەقکێذ..زىای گەوعە جىاهای بەؾەع هەمى 

 چیھ ی قضاع ەب ؽەک ەیو ەئێب ،ذێىێزىلهەو مغصن ص کاثەضلهەز انیژ زىای گەوعە    

 ەل انیقهەمىو  عەھ یو مغصو کاثەضیاع یص کیەىضوو یػ  هەمىو  عەھ یاوی. ژ بکاث یکێقد

 وەئ ەیو ەئ .هاکاثضاوەل ی قضاع ەب لیؾەک ،ذێهەصاص اهضاۆیز ینێکاث و قى 

 لیاهیژ  .ەو ەخێىابجەع  یص یکێعماهەو قاع ڕیب چیو ھ ذێبەضێحەبێح وەئ هھاەج ضاێپیعماهەق

                                                           

ەبەعاوی وا لە )املعجم هىوؾەعی عەخمەحی هەع ئەوەهضەی هىوؾیىە(َەبەعاوی. عاؾخە لی َ  2

 (صا صەقەعمىێ: ػەغیكە.٦/٦22(صا..  بەاڵم ئەلػىنەیلی لە )الًػكاء/٢٦٥٤ألاوؾِ ژماعە 

ئەو عیىایەجەیە کە یاوەعێک یان جابیػیيێک یەکؿەع صەقەعمىێ: پێؿەمبەعی  قەعمىوصەی مەعقىوع:

ؾیكەحی وابىو. مەعقىوع زىا نلی ەللا غلیە وؾلم وای قەعمىو، یان وایکغص، یان وای بڕیاعصا، یان 

ؾەخیذ بێذ، ئەگەع یاوەع لە ؾەهەصەکەصا هەبىو )واجە  صەقێذ ئەگەع ؾەهەصی پەیىەؾذ بێذ،

مىعؾەُ بىو( ئەوە ػەغیكە، ئەگەع صوو کەؽ لە عاوییەکاوی هەبىو ئەوە مىههەَیػەو ػەغیكترە 

 وەللا اغلم.
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 ن ۆ چ ذێهاػاه ؽەو کەع ەىێھڕ عؾى ەؾ یکىییەێهھ عەھ یکێؾپەو صجاەع ەؾ کىەو  كخاێھ

 ن ۆ چو  ییەچ ۆی ز ەکەاهیژ  ذێبؼاه کێؾەک ەیو ەئچجای ؟ ذێو صەھاجىو  ەى ێکى  ەلو 

 یزىا ەک ێ عمى ەقەص ەکهییەنىعئا ەنەص ،ییەىێهھ ەمەئ ؟ذێمغ ەص ن ۆ و چ ی ژ ەص کێقد

ِمُذ) :ذێىێمغ ەو ص ذێىێژ ەص ەوع ەگ ٍُ ْدِیي َو ًُ  ُهَى 
َّ

َه ِبل
 
ـ
َ
 ِبل

َ
 ەک ەیەوع ەگ یزىا ەو ەئ(؛ ل

 ی تر یکێبکاث و قد ەمەل هکىوڵی  ذێهاجىاه ؽەک ،ەى یزك ەب کانەىضوو یػ  ەب یاویژ 

 یؾغوقت ذێهاػاه ؽەک ەصازغاو  یکىییەێهھ انیژ  کىە. مغصن و ذێىێملەبؿ ەمەئ ی غ ەیؾ

ی، چىهکە کەؽ هاجىاهێذ یصەخێىێبھ کێمغصه ذێهاجىاه ؽە؟ کەهۆ و چەییمغصن چ

ژیاهێک زەلهکاث، جا مغصهێکیص ی لەصەؾذ بێذ ئیجاصی بکاث! هەمىوان ژیان و 

 هھاەج ەک ەیەھ ینینیە لیماهڵ. مىؾى ؽەو ب جنیبەص وحىوص مغصهەکە وەکى صیاعصەیەکی

ُمىَث ): کاثەمغصن ص ەب عمانەو ق صاثەص انیژ  ەب ێ ع  ەوع ەگ یزىا
َ
ن ج

َ
ـٍ ؤ اَن ِلَىْك

َ
َوَما ً

 
ً

ال حَّ
َ
ا ـِه ِيَخاًبا مُّ

َّ
ِن الل

ْ
 ِبِةط

َّ
 ەوع ەگ یزىا یعماوەق ێبەب کێؾەک چیھ؛ 2٦٩آُ غمغان/(ِبل

 ..ەماعکغاو ۆ ج ەیکەجهییەۆ و چ ًێو کاث و قى ەهىؾغاو  یکێيەڵێب یش ەکەمغصه ،ذێهامغ 

 ،ھاصیحەصوازؿتن لۆ ز و ییؼ ێع ەپەو صووع  ییجەلمەؾ عەؾەو ؾىوعبىون ل میبجغؾى    

 یضاوەیم یبرصوجەمەڵو ھەو ەبىوهوو ەڕ ووبع و  ییگغ ۆ و ز ییجیەئاػا ،صواهازاث ُەحەئ

 ەمەئ ئا .ذێهاباصیػ ى مەک ێل یکێژ ۆ ع  ،ەهىؾغاو  ُەحە. ئنەىازكێمغصن پ هگەح

 ضایچاو ەب وەزىا ز ای !ەناهضوو ۆ ج ۆی ز کۆ جغؾى مەاڵ . بەیەکەع ەبەگغجىگاێع  یحەهینەخ

 ..اثیەه

هازضا  ەل ؾذەبەو مضێئىم یحەهینەخ ەؿخیى ێپ ەقىڕۆ ع ۆ ػ  ەجەهینەخ مەئ    

 مانیئ .ذێقۆ صاپ ەکەماهیئ یاویک ییکاەکاع ۆ و ھ ییصماص یھاویح ذێڵێھەبکاث و هر حگێح

 انیژ  عەؾەبىون لو ؾىوع  ییلیزەجغؽ و ب ی ر حو ػهج ثۆ ک ەل ەو ەجەحىعئ ەب ەؿخیى ێپ

 یعکەئ ەراهێو حىام ذڕێبەص نکاەؾپۆ و کهضەئاوا ک ،ذێگغ ەصۆ ز ضاعهمایئاوا ئ .ذێعچەص
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 ەباکاهێو ب ییهگەو پاعؾ ییئاعام ەئاوا ب .کاثەضێحەبێح ۆی ز ەیاهیماهیئ

ی زىاەبو پكدایىڵص ػاوەئاوا قاع  .عەبەخێگغ ەص مەخ یگاڕێو ەو ەخێىێھەضەڵھهگاو ەھ

 : کانیەضیئناەغ ەجەهینەخ ەل ایىڵص ائاو  گەوعە.

َبَرَػ _)
َ
ْم ل

ُ
ىِجٌ ُُ ىُخْم ِفي ُب

ُ
ْى ي

َّ
ل ل

ُ
اِحِػِهْم  ن ًَ ى  َم

َ
ْخُل ِبل

َ
ه
ْ
ْیِهُم ال

َ
ِخَب َغل

ُ
ًَ ي ِظً

َّ
؛ 2٩٦آُ غمغان/(ال

بكەعمىو: ئەو کەؾاهەی کە لە چاعەیان هىؾغابىو کە بکىژعێً، هەع صەبىو لە 

 هاوحەعگەی ماڵەکاهیاهەوە بە پیی زۆیان بجىە قىێنی کىقدىەکەیان..

م ِمّ )_ 
ُ
َغْعج

َ
ِكَغاُع ِبن ق

ْ
ُم ال

ُ
َػٌ

َ
ىك ًَ  ً

َّ
ل ل

ُ
ْخلن

َ
ه
ْ
ِو ال

َ
ْىِث ؤ

َ ْ
؛ بكەعمىو: هەاڵجً 2٢/ألاخؼاب( ًَ امل

)ئەگەع لە جىاهاقخاهضا بێذ هەڵێن_ هیچ صاصجان هاصاث و خەجمەن مغصهەکە یان 

 کىقدىەکەجان هەع صەبێذ بە جىوقەوە..

ِمُُذ _ ) ٍُ ْدِیي َو ًُ ِظي 
َّ
ىُن  ُهَى ال

ُ
ٍ َُ

َ
ً ق

ُ
ُه ي

َ
ُُ ل ُهى ًَ َما  ِةهَّ

َ
ْمًغا ق

َ
ی  ؤ ض َ

َ
ا ن

َ
ِةط

َ
؛ ئەوە ٢٤ؾاقغ/(ق

زىای گەوعەیە کە صەژێىێذ و صەمغێىێذ، کە قەعماهێکی صەعکغص، هەع ئەوەهضە 

 بكەعمىێ: ببە، صەبێذ.

 .کاثەعصەؾەچاع  ەو ەاهیکاهەچاو ع ەؾەل ەیجاهػالیىكیو ئ ؾذەھ مەئ ػ ۆ رحپ ینىعئاو   

 .ذێهاػاه انیمغصن و ژ  ،ُەحەمغصن و ئ یحەهینەخ ەک ەو ەکاجەضووهع  ێڵەل ەضیص وەئ

 ەل ەک– نانۆ جغؽ و ج ەیوجاهەو چەڵەھ ەػالیىكیئ وەئ ىانێه یهضەى ەیپ ھاەعو ەھ

 ەڵگەل انیکاهەعەقخاع و  جغؾًەه یکەڵجا ز ً_بەضصعوؾخ ھاصصایو ح هگەح عەعامبەب

و بؼاهً  بًەه صاەاوکڵەڕ جغؽ و ص ەل ەهضەو ەئ وەو ەهەکسێع  کاهضایەضینائەغ ەجەهینەخ

 ەمغصه ،ھاث انیژ  ییجاۆ ک یکاح ەک ،یەزىا ی ع ەصەن ێیپ ەو بەیەھ ینێمغصن کاث و قى  ەک

َضةٍ ) ؛یەجمەخ ەک َُّ كَ ىُخْم ِفي ُبُغوٍج مُّ
ُ
ْى ي

َ
ْىُث َول

َ ْ
ُم امل

ُّ
ْضِعيٌ ًُ ىا 

ُ
ىه

ُ
ٍ
َ
َىَما ج ًْ

َ
؛ ٤٤اليؿاء/ (ؤ

 لەهەع کىێیەک بً مغصهخان صەگاحێ، با لە نەاڵو نىللـەی ػۆع مەخکەمیكضابً.. 



-133- 

 

 مانڵمىؾى  ذێهاب .ییەه ضایصاهو و ع  ەل یگىماو ؽەو کەکێجەهینەخ ەکەبىو مغصهواەک   

 ی ع ەصەن ێیپ ەب لیلەحەو ئەلەحەئ ێیپ ەمغصن ب ەک ذێبەه ثەهینەخ ل یش ەو ەئ

و صووع  ەل ەفکەلەحەو مغصن و ئییەه ەیو ەجکغصهڕەو ۆڕەگەزىاف ه ی ع ەصەو نیەزىا

 یمیو نا ییمەخکەم ەب انیهضەى ەیپ .ییەه ەو یەدو ئاق هگەح ەب انییهضەى ەیپ کیهؼ 

 ییؿڵباەع ەن ەب انییىهضەیپ .ییەه ەگاو ڕێو  گاێح ییو ئاؾاهیی ەؾاص انی ،گاڕێو گاێح

 یلەحەئ فەکەھاصیحەچىوه یعماوەق .ییەه ەو ییەر حػاھ ی ز ێو ھ ثەاڵ ؾەو صع ەوعوبەص

 ەو ەووبىوهەڕ ووبع  ەل انەیو ەىیصػ ۆ و زھاصیح ەل نكیایوجىەصواک ،لێپەخێىێهاھ کەؽ

کغصن و ھاصیح یعماوەو قەکێقد ُەحەئ مغصن و یغاحینضە. جصواهازاث انیلەحەئ

 ەل ەکییەهضەى ەیپ .ییەه ەو ەکێپ انیکییەهضەى ەیپ چیھ ،ەتر یکێکىقذ و کىقخاع قد

 یعماوەق ەکەمغصه ەچىهک .کغصنھاصیمغصن و ح کەه ،یەضاەیکەلەحەمغصن و ئ ىانێه

و ماهاێب یکێقد هضەچ تریئ .یتێکغصهێحەبێح یعماوەق یش ەکەلەحەو ئیەی گەوعەزىا

. جنێبىى یؾؿخ ھاصصایح یوامبىووەعصەو ب)قۆڕف(پاکغصن ع ەب ەل ماهانڵمىؾى  یەێحەهاب

 ڵص ەل یاویعمىهەه ەب کانییەضینائەغ ەجەهینەخ ەاهینىعئاه ەىاػ ێق مەب ػ ۆ رحپ ینىعئاو

 ەل .کاثەضاهیر حگێح قضاۆ و ھھؼع  ەل يییەیػبیوان ەى ێق وەو ب ذێىێؾپەچەص عوهضاەو ص

 یجغس  ەک ،کاثەصع ەؾەچاع  کێبىوهڵیاخەڵەگىمان و ھەچغپ و صػ ەچغپ هەمىو 

 .کاثەضیصوژمً صعوؾد ەیو ەبىوهوو ەڕ ووبع و ھاصیح ییقضاع ەو ب ییهگاع ەع ەب

 :ەضحیو ێپ شیبوونر ەز ەح ەب مەڵ ب ەقەمردن ھ  

و  ُەحەو مغصن و ئ انیژ  ەیعباع ەص ەک ەاهیضیئناەغ ەجەهینەخ مەب جکغصنەهاغەن   

و قضاع ۆ ھ انی ،لصاث ؾاثەکاع  ەل ۆز ذێبها مانڵمىؾى  ەک نحه ەو ەئ یماها ،عن ەصەن

 ۆز، ها .عەبەخێگغ ەه ییعگغ ەو ب لصانۆ و ز پاعاؾتنۆ ز ی کاع ۆ ھ انی ،ذێبەه عەػ ەخەب

 ەب یص یعماهەو قەکغصوو یاع یص جەمەویو  ُەحەو مغصن و ئ انیژ  ەوع ەگ یزىا عەھ

و  ًێقى  ەل ژکغصنێهى  ۆب یحەبیجا ی ىاػ ێق ثەهاهەج .عبًەػ ەخەب ەک ەصاو  ماهانڵمىؾى 



-134- 

 

 یعماوەق ەک کىەو  عەھ ە.(الخىف ةال نجغؽ ) ی ژ ێهى  ەک ،ەکغصوو یاع یص هگضاەح یکاح

 .ەعکغصوو ەص ھاصیح یکاوەکاع ۆ و ھرێئام ییؾاػ ەو ئاماص کغصنەئاماصۆ ز ۆ( بیبىوو)واحب

 یعماوەق ،تریکیەل  ەل لیلەحەئ یکغصویاع یو مغصن و ص کًیەل  ەل هەمىو  ەماهەئ

 یحەمەکیو خؾىوص ەاع یص ەک ،ذێبکغ ێحەبێح ەؿخیى ێبىون پع ەػ ەخەو ب ییؾاػ ەئاماص

 یکغصوعەقخاع و  نحػاه مەاڵ ب ،نەزەعصەص ەوع ەگ یزىا ییصاها ەک ،یەضاێج ینێهھ ئاقکغاو

 پاعاؾتنۆ ز ەڵگەل اهضایىاهێه یهضەى ەیو پ ُەحەمغصن و ئ ەڵگەل لیو صعوؾخ اؾذع 

 ،ذێجر ێبىى  ضاێج یتێچەملک ەى ێق مانەھەب ذێبەص صاەکەعبىوهەػ ەخەو ب ییؾاػ ەو ئاماص

 یزىا ییصاها ەک ،یەضاێج انییىێئاقکغاو هھ یحەکمیو خؾىوص انیكیمەئ ەچىهک

 ەیعباع ەص ەؿخیى ێپ مانڵمىؾى  ی عەقخاع و  ؿذێى ەڵھ ضویص .نەزەعصەص ەوع ەگ

 عەھ ەىضاعاهیو ص ذێب ەهگاهەباعؾ اهضایصووکع ەھ ەڵگەکغصن لەڵەو مام انیصووکع ەھ

 یاوو جى و ەىکێقى  ۆی کجاکى ئاوا  مؿال یئ ..یەجەؿالمیئ ەمەئ .ذێب چاوع ەبەل یاویصووک

 .کاثەعصەعو ەپ

 ەک کاثەص وا انەیکیەؿالمیئ ەڵەمۆ و ک ماهانڵمىؾى  ەڵیمۆ ک یئاڕاؾخە ػ ۆ رحپ ینىعئاو   

 فەمەئ .نەبکزخەب ضایىاو ێپ ەل انۆیو ز انیکاهىییەیص ھاەب یپاعاؾخن  عەؾەؾىوعبً ل

 اهضایھؼع و  فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەل ەؿخیى ێو پییەضینائەغ ی تر یکێجەهینەخ

 یەایهص مەئ یاویژ  .. نەبک ضاەڵگەل ی عەقخاع  اهضایقجاکىکۆ  یاویژ  یعیوان ەو ل ذێؾپەبچ

 ،مغن ەص اوزغاپانیو پ اوچاکانیپ ،ذێص ییجاۆ ک ُەحەئ ەب نەمەج ،یەجاۆ کىعث و ک

 ەىو یػ ەب ،مغن ەص ەکەضینەغ یاویضایاهكیگ ،مغن ەص عەھ كخىانیو صاه ضانیمىحاھ

 خغومبىونەو م ییژ ێؾخضع ەو ص مەؾخ ەک کانەر ێو حىامػائا .مغن ەص عەھ لیکاهەلیلەػ 

 ەع ۆ ح هەمىو  ەب ەک ،مغن ەص عەھ لیکاهەع ۆ زڕەق ەکۆ و جغؾى مغن ەص ەو ەهەکەضجەع 

و ەوع ەگ یدیەبا نەزاو  ەیواهەئ.. بىونیاػ ع  ییجیەو ؾىکا ەییؾخەغصێو ژ  ەییلۆیک یکێاهیژ 

 انیزیەباێو گغهگ حەوع ەگ یکێقد چیھ ەک فەواهەو ئ مغن ەص عەھ عػنەبجەمیھ
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 ەجەهینەخ مەئ ..(ەعػاع ەن کێمغصه انی ەکیەع ە)ھ .مغن ەص عەھ لًۆ پەو خییەه

ْىِث : )ەاهیاههەمىو  ی چاو ع ەبەل
َ ْ
 امل

ُ
ت
َ
اِئه

َ
ـٍ ط ْك

َ
لُّ ه

ُ
زاوەن هەقـ )عۆح(ێک صەبی  هەمىو  (ً

 ەل مەاڵ ب .ذێع غ ێهابى  ێل یس ەک .ًێڵھبێح انیژ یان صەبێ ىو مغصن بىۆقێذ. هەع هەم

 ەیکەمغصه ەاهەیھ مەاڵ ب ،مغن ەص هەمىو  ەاؾخع ) ،ەیەھ انیاواػ یترصا حیکەع ەؾ یکێقد

 ەل مەاڵ ب مغن ەص هەمىو  .(یتێزخەؾ یؾؼا یەیما ەاهیقەو ھ یتێجەامین یەیعماەؾ

 وەئ یووؾىع و ع  جىو ەعکەو ؾعقغاػ ەؾ انیکێهضەھ .نحه کیە کىەو  اهضایپاصاقذ و ؾؼا

ْىِث : )یەایصه
َ ْ
 امل

ُ
ت
َ
اِئه

َ
ـٍ ط ْك

َ
لُّ ه

ُ
ً  

ُ
َما ج اَمِت َوِإهَّ َُ ِه

ْ
ْىَم ال ًَ ْم 

ُ
ُحىَعي

ُ
ْىَن ؤ

َّ
اِع  َىق ًِ الىَّ َمً ُػْخؼَِح َغ

َ
ق

اَػ 
َ
ْض ق

َ
ه
َ
 ق

َ
ت َجىَّ

ْ
ْصِزَل ال

ُ
؛ هەمىو زاوەن هەقـ )عۆح(ێک صەبێذ مغصن 2٤٩( آُ غمغان/َوؤ

بچێژێذ، ئیتر پاصاقتی کاعوکغصەوەکاهیكخان لە عۆژی نیامەجضا وەعصەگغهەوە، حا هەع 

 ەپاصاقذ و ؾؼا لکەهاعزغا، ئەوە ؾەعقغاػیی صەؾکەوجىوە.. کەؾێک لە ئاگغی صۆػەر 

 یەهاعصعا و زغاەک رەػ ۆ ص ی ئاگغ  ەل کێؾەک عەھ ،ەو ەخێصع ەص جخضاەامین ی ژ ڕۆ 

 ی اواػ یح ییکەع ەؾ ڵیزا ەمەئ  .ەوجىو ەعکەو ؾعقغاػ ەؾ ەو ییەایىڵص ەب ەو ەئ ەو ەقخەھەب

 .بىو ەھ انیاواػ یح عؿایو ق ناڵ ق یمغصو ەک یەصاەهىؾەچاع  مەل ئا .ۆڤەمغ  یکاوەمغصه

ی زىا ی ىاو ێپەل ەکغصهزخەباهیگ یاویقا ەک ەیەمەئ .ەو ەخێىێمەص ەک یەیەھاەب وەئ ەمەئ

 یىاێو  ۆی ز ەک (ُػخؼَِح ) ەیووق .ذێبکغ جەاڵزىا ئاوا ز یلىجك ەجا ب ،صاگەوعە

 یكاوێاکع  ی ز ێھ رەػ ۆ ص ەیکەىێى ێب ەئاگغ  ەک یەەو ەئ کىەو  عەھ ،ذێكێکەص ەکەهەمیص

و باػهەو بىاعی  کغصنكێک ەیزىلگ یکێع  ەوجەک کێؾەعکەو ھ ذێبەھ

 ەو ەخێكغ عاکێ عەگەم ،ذێصع  ل عەگەم ،ذێىابینىجاع  مىگىاجیؿییاهەی عاکێكاوی،

( صلل یمبن)بە قێىاػی  کەهاعەوە!  یەوا یماهاکەهاعزغا( : خؼَِح ػُ : )ێ عمى ەقەمجھُى

 ،ثصاەضڵو ەھ ۆی ز ،ذێهاجىاه ۆی ز ،نەضیل  ەمىخخاحکە صەگاجە ئەوێ  کێؾەعکەھ

 ەک ێیەک ەز ێھ مە! ئیضاثهاع ەکجا  ەو ەخێكێکیاعایكڕیىێذ و ع  ەتر یکێز ێھەب یؿتیى ێپ مەاڵ ب

جەنىاکاعو  ەوع ەگ یزىا ؟! لەویضایە کەکًیە کىەو مغۆڤً و  هەمىو ئەواهەی لەوێضان 
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 انۆیجگعاڕ و  عانەمبەؿێپکەهاعصان و نىجاعکغصن!  ییجکاکاع  ی کاع ۆ ھ ەکاجەص ؾەعقغاػەکان

مۆڵەحی جکاکاعییان _لەو کاث و قىێً و خالەجە ؾەزخەصا_  اکاناوچیو پ نضایھەو ق

 ،ەصواو یەجراێو ھصعاهاع ەک رەػ ۆ ص یكاوێاکع  ی ز ێھ یوصاەم ەل کێؾەک عەھ پێضعاوە!

 اوە، زغاوەجەهاعصاع ەک رەػ ۆ ص ەل عەھ کەه هە،بىو عقغاػ ەؾ ەمەئ .ەو ەقخەھەب ەخێزغ ەص

 و جۆنحن کۆجایی هاث..عاڕایی و جۆنان  و  ێاکڵەڕ و ص میبجغؾى  ..ەو ەیكقخەھەب

 ەجەػمیو هەو ەواهەو خ رھاجًێزەب ی ویكىاػ ێبىون و پػگاع ع  ەب بىو  ،اۆڕ گ یاپؿکاوۆڕ ز

 یکێهەمیص ؟صاثەكاهضیه ەکەجڵەخا ەکەجیەئا ن ۆ چ ذیيیبەص .قذەھەب یکاوەاو ڕ بەه

 یىاکغصوێو  ئەمە 2و جکاکاعیی و نىجاعبىونەصواو ەو ەىاهێو ھ كانێاکع و  بؼاوثەب ،ىضوو یػ 

 ..ەیەکەجڵەخا یحەهینەخ

 یكاوێاکع  ی ز ێگىهاح ھ عەگە.. مەیەھ یۆیز ییػاج یكاوێاکع  ی ز ێھ لیزەػ ۆ ص ی ئاگغ    

 ەل ییەه تریکێز ێھ یخخاجى م کێؾەک هەمىو  یقس ەه یصە؟! ئییەه ییۆ ز ییػاج

 کىە.. و ییصە؟! بەو ەهاو جاواه ەخێو ەکەجاه ،ەصواو  ەو ەخێكێکیاڕ  ضاویهاع ەک ییگىهاخکاع 

 ،کاثبینىجاع  رەػ ۆ ص یكاوێاکع  ی ز ێھ یوصاەم ەل ەکێز ێھ یجمىخخا جضاەامین ەل ن ۆ چ

 عامەگىهاح و جاوان و خ یكاوێاکع  ی ز ێھ یوصاەم ەل ەکێز ێھ ەب یؿتیى ێپ اقضایصه مەل

 ەب یؿتیى ێپ افیصه مەل ،ەییەػ ەبەب یزىا ڵیػ ەق ەب یؿتیى ێپ ایصه وەل کىەو  .کاثبینىجاع 

و اع گژ ۆ ئام ەبکاج ۆب یچاکاواو یو پ ذێر ێبى ۆب ی راو ێبضاث و هیجیەضایجا ھ ەییەػ ەبەب یزىا

گەوعەصا  یزىا یعماوەق ییچێعپەگىهاح و ؾ ەل ضاەیو ەگغجىۆ ز ەل ەچىهک ،ھاوکاع

پاک و  ی ىضاع یو صنىاکاع ەج یش ۆ ز ەهضەعچەھ ،ەچاکاه ی ھاوکاع  ەب یؿتیى ێپ

 مە.. ئا ئبً ەیکییەخێىضاع یص ی ع ەضیجەاعمی ،ەتر یؾاهەک ەب یؿتیى ێپ ،ذێبعاؾخع ەؾ

 یخؼووع  اصایصهەل ماهضاڵمىؾى  یع و ھؼ  فۆ ھ ەل ذێبەص ،ەزەػ ۆ ص یوهاعصاەک یؾتەھ

 ەچاکتر ل یىضاعاویو ص ییجیەؾخاۆ و ص ییکاع ەڵمۆ ک ییجەعووع ەػ  ەب ؾذەجا ھ) ذێبەھ

 چی.. ھؽەو ب عصگاعن ەعو ەپ یزىا ی عەقخاع و مغصن ماف و  انی.. ژ بکاث( ۆی ز
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 هضەؾەپۆ و زاع لؾ یکۆڤێمغ  .ضاهاکاثێج کەیەى ێق چیھ ەب انییقضاع ەب کێاجمەزلىون

 ،ەوع ەگ یزىا ەب ەجەبیجا ەک انییىێهھ ی بىاع  ەگاجەص ۆی ز یضاوڵو ەھ ەب ذێاهبؼ  وا عەگەئ

 ەچىهک .ذێچەعصەص ەو ییەػاهەه ی تر ەیعصەپ ەل ی ع ەؾ ەھىصێب یهجڕە ی. صواچیھ ەهاگاج

 ،ییەه زلىوناثەم ی بىاع  اعیهاص ەک ەبىو ڵؾاق ەو ەل ،اعیهاص ی بىاع  ەبگاج جا ەضاو یکێهجەع 

 ەولو ە.. لیحۆیەز ینیػاهەو ه نحػاه یؾىىع  ەو ە.. ئیاهەيیجىاه ی بىاع  ەه ،ەاهیيیػاه ی ىاع ب ەه

 نەوع ەگ یزىا ی عەقخاع و مغاهضن ماف و  اهضنی.. ژ ەؿىىع ێب ەک ،ەیەوع ەگ یزىا ینیػاه

و مغاهضن ەو ەاهضهیژ  ضاێؾاث و ئاهک هەمىو  ەل ەک ،ًۆڤمغ  ی عچاو ەب ەیاعصی.. صؽەو ب

 كضایکاج مانەھ ەل مەاڵ ب ،یەضایمەعصەؾ یػاوؿت ەل ،یەضاییغ یو ژ  ؾذەھ ەل ،ذێيیبەص

 یضاوڵو ەھ یصوا کانەع ەهجضعەو ػاها ۆڤەمغ   .ەو ەخێىێمەو ص ەو ەجەماو  ییىێهھ ەب عەھ

 .ًۆڤمغ  یو جىاها نحػاه ەل عەصەب نڵێب بًەچاعصها ،ەیەاعصیصوو ص مەب برصنەیپ ۆب انیع ۆ ػ 

 کغصگاع یزىا ەڵێو ص کاثەضراقحػخیئ ەاهەیحا ھ) .اجًمەزلىون ی جىاها و بىاع  ەل عەصەب

و  اهضنیژ  ەک ەیەھ تریکغصگاع  ەڵێو ص واثەڕ ص ەاهڕ ملھى  ەاهیقەھ ،ذێىێمغ ەو ص ذێىێژ ەص

 ەب رافحػخیئ ەک ەیەو ەئ ترجەهاینەجغو ھەغاهیو ژ ترعاؾخ مەاڵ ( بەؾخەصەب ەیکەمغصه

 ەک کىە.. و ذێو صاها بکغ اػاهاو جىاه ی جضاع ەاڵؾەو ص نەو زاو کغصگاع  یزىا یبىووەھ

و ەؾخەص ەب یاویو ژ  عصوونەگ ێڕییو کاعگ ضانیػ ۆ ع  ە.. کذێيێىاؾەیص ؿالمیئ یضیوخەج

 کێمەزلىون چیو ھ کێؾەک چیھبەؽ. و  ون ەئ ی عەقخاع و مغاهضن ماف و  اهضنیژ 

 ەجەهینەخ عەبەهابغصهەپ ..ەیکەعەقخاع  ەو هەیەکەماق ەه یش ەو ھاوب ی قضاع ەب

 ھاەعو ەو مغصن ھ انیژ  ەڵیجەم یىاوێھەڵھ ەل ەجغ ەاهیػاوؿد ؿالمیئ یکاوییەضینائەغ

 فەمێئ یمەعصەؾ ەیزخەو ەؾاج مەئ جا ۆ.. زعچاوانەب ەیکەوامەعصەب ەو مغصه اهضنیژ 

و مغاهضن  اهضنیمغصن و ژ  یو زىص انیژ  یزىص عەعامبەب یحیەاۆڤمغ هەمىو ئەوەی کە 

 چیھ ە.. باهضایکاع ۆ و ھ ثڵەواع و ەاعصیص یکغصوقكەک یؾىىع  ەل وا عەھ ذێؼاهەیص

 ەیمێ!! ئەبغصوو ەه ەعاهەگیو کاع صژواع  ەاعصیص مە( ئیحییەماھ) یحییەچ ەب ەیپ کێحۆ کل
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 نەزاو  ەیکغصگاع  یزىا وەئ ەک ەیەھ ەو ەب واومانەج یحەهاغەن مانڵمىؾى 

 ،و ؾىوص انیػ  ەب ،ذێىڕێؾى ەضەڵیھ ی زۆی ھاەع  یحەاڵؾەصبە و  ییەو ەو ػ  کانەئاؾماه

 یاویقا ەک ەیەپاکى کجا یزىا وەئ عەھ ،تریعەقخاع  ھاەع ۆ ح ەب ،و مغاهضن اهضنیژ  ەب

 . ییەه ییجیەزىا یاویقا وەل ەتر حگیکیەزىا چیو ھەییجیەزىا

 :دیرزار ەق کێمرن مادام

 ێبەص عەھ لیکۆڤێمغ  هەمىو  .یەکضاێمەزلىون هەمىو  عەھ ێیع  ەو لەکێاع یهاص مغصن   

 ەو ەیەؾاج مەل عەھ با ،ذێبمغ  ەماهاهڵمىؾى  ذێزىاػ ەص ی و ەئ ..ذێ؟ هاػاهەیک .ذێبمغ 

 ەیو ئاماص  ذێب مانڵمىؾى  ضاییکێؾاث و ئاه هەمىو  ەل جا ،ی بژ  ەماهاهڵمىؾى 

 ەب ،لێپەباجەص صاەبىاع  مەل ۆڤمغ  یقس ەه کێهگاو ەھ ػ ۆ رحپ ینىعئاو ..ذێمغصهب

 لیلەحەئ ەکغاو یاع یص نەمە.. ماصام جؿالمیئ یضینائەغ ی جغ  یکێجەهینەخ یەىاؾێپ

 ۆی ز ێیىەیؾب یخؿاب کێقؿەه هەمىو با  و وابى ەک ەص .ەیەھ ۆڕیگەه ینێکاث و قى 

 ذێو ەیەص ای.. ئابسىاثیمكىع  ەو ەع ەمؿەل با ،ذێب ن ۆ چ یهىوس ەچاع  ذێو ەیەص. بکاث

 ذێو ەیە؟ صیدیەباێح ەبکاج یایصه ەیکەاهیژ  هھاەو جەو ەضاجڵپا مانیئ یکاوەعکەئ ەصووع ل

صووعجغ  و ذێو ەعکەؾ جغاڵبا ذێو ەیەص انی؟ ی بژ  یایصه ی ژ ێچ ۆب عەو ھەىیمەػ  عەؾ مەل

 ەبً و ب یدیەباێح هغزترەب یھاەب ذێو ەیە؟ صذێبێچاول ۆی ز ێیىەیجا ؾب ،ذێواهڕ ب

صوو ع ەھ ەل ؟ذێب یەایصه مەل ژجغێصع جغو ەؾىوصو ئاعقغاواهترەب یکێاهیژ  یضێئىم

.. ەکیەع ەھ ُەحەو ئەیەاهیژ  وەئ عەھ انیو ژ ەیەهەمەج وەئ عەھ نەمەج ضاەیکەجڵەخا

 ..ؿذیاوو یصه یاویژ  ەل ەاواػ یح عۆ ػ  ؿذیزىاوو  یاوی.. ژ ەاواػ یح ەکەاهیژ  ی عەقخاع  مەاڵ ب

 یزضاویەبا ەل ەاواػ یح عۆ ػ  ،ەکیەھاەب ەب ؿذیزىاوو  یدیە.. باەاواػ یح ەکەزضاهیەبا   

 ەکەو مغصه انیژ  یعچەگە.. ئاواػن یح لیکاهەهجضاهەع  .. یھاکاوەب ەب ؿذیاوو یصه

و  ی ژ ەزىا ص ەیعهامەب ێیپ ەزىاو ب ۆب کێؿدیزىاوو  ..اهضایجییەماھ ەل کًیەکى ەو 
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 انیتر ژ یکاهەع ەو ەىضەیػ  یو باق ەڵکغم و ئاژ  کىەو  کێؿدیاوو یصه ،کاثەصعەقخاع 

 ەکغاو یاع یص ەلەحەئ ێیپ ەب عەھ انیصووک عەھ ەڵێ؟! بکًیە کىەو  ن ۆ چ ،باثەصەع ؾەب

 ؛ مغن ەص انەیک
ً

ال حَّ
َ
ا ـِه ِيَخاًبا مُّ

َّ
ِن الل

ْ
 ِبِةط

َّ
ُمىَث ِبل

َ
ن ج

َ
ـٍ ؤ اَن ِلَىْك

َ
؛ 2٦٩آُ غمغان/(َوَما ً

و ەهىؾغاو  یکێيەڵێب یش ەکەمغصه ،ذێهامغ  ەوع ەگ یزىا یعماوەق ێبەب کێؾەک چیھ

 صاەک ەو مغصه انیژ  هەمىو  ەل مەاڵ ب.. ەماعکغاو ۆ ج ەیکەجهییەۆ و چ ًێکاث و قى 

 .. انیمغصه ەبىو ه کیە کىەو  انیاهیژ  ەه ،بىوناواػ یح

. صاثەصع ەؾەل ی اع ڕیو ب اثصەضكاهیه انیمغصن و ژ  یحەهینەئاوا خ ػ ۆ رحپ ینىعئاو   

لە صهیاصا هەیاهە_  کانەع ەىضو یػ  ەک_ فەاهؾخەبەم ئەو ئاماهج و یحەهینەخ

و  زضانیەبا کىەو  ەک عووهضەکاجەوە، کانەؿخیوو ایصه ۆڤەمغ  یزضاویەبا هیكاهضەصاث.

 ەک !ی جا بسىاث و بژ  صاثەهجضەع و  ذێزىاػ ەص ەک ە،کغم یؾتەبەمئاماهج و و  هجضانەع 

 ذێو یەها ەچىهک ،ذێبەص ضاێاوکڵەڕ و ص مەجغؽ و ز ەل وامەعصەب ضاەیهجئاماو گاێع  مەل

 کىەو  ذێو ەیەص ەک کێؿدیزىاوو  ەو ەمالقە! ل(ەڵئاژ ) کىەو  کىەڵ! بی ( بژ ۆڤمغ ) کىەو 

 ھاەب ی ىاو ێپ ەل مەاڵ ب ی بژ  ، ی بژ  یکاوەوع ەگ ەزیەبا ۆب مەاڵ بسىاث ب ،ی ( بژ ۆڤمغ )

 عەؾەب انیجەاڵؾخەو صجىاها ەکڵەز ەلۆ صوو پ مەل مکا چی.. ھذێبمغ  ضایکاهەهغزەب

صوو  .یتێؾدەبەو مەگغهگ ێیپ ەک ی ژ ەص ەو ەئ ۆب انەیکیە عە.. ھییەو مغاصهضاه اهضنیژ 

 ثەامین ەب ریەو با ذێو ەص یایصه ەکەؿخیاوو یصه ،عەبەجۆ جگغ  انیكیاواػ یح یگاێع 

و  مًێو ھەؾىوصائ اقضایصه ەو لع ەبەجۆ گغج یحەامین یگاڕێ ەکەؿخیزىاوو  ،هاصاث

 !             ی ژ ەص هگەپاعؾ

: ەؾبداه ،ەکغصوو ەىزەله بێ مەبەؾذ وەواهخەھەل ۆڤەیمغ  مەئ ەوع ەگ یزىا

َرَى ُؾًضي)
ْ
ت ًُ ن 

َ
وَؿاُن ؤ ِ

ْ
ْدَؿُب ْلا ًَ چما ئەم مغۆڤە وا صەػاهێذ هەع وا ؛ ٦٢( الهیامت/ؤَ

 کێؾدەبەم ۆب ۆڤەیمغ  مەئ ەوع ەگ یزىا وەلضەکغێذ و پغؾیاعێکی لێىاکغێذ؟!
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جا  ەکغصوو ەىیلهەز ەوع ەگ یزىا ،بضاث ۆب ڵیو ەھ ضایاهیژ  ەل ێبەص ەک ەکغصوو لهەز

و  ییقامەه ەل کێؾاهەک ییەه ەو ەئ ؿالمضایئ یضیص ەل انیژ  .اثکیھمالیئ وکاث یلەو 

 یوحەؾغ  کەڵێمۆ ک ،ەؾخەبەمێب یبؼاوح کەڵێمۆ ک انیژ  ػاهًەص وا ەو ەاهۆیز یەیؾاص

 مەعھەببەچکەمغۆڤ  ثەاقغ ئ ػاهًەص وا ەواهەئ ..ەضێئىمبێ ی عەقخاع  انی ،ەئاماهجێب

و  ییو حىاهەمەگ عەھ فەعەقخاع صوو  مەئ ىانێه !ذێلىقەضەڵیھ ۆڕ و گ ذێىێھەص

 ،ییەه مانڵمىؾى  یضیص ەمەئ ضیئکەج ەب مەاڵ .. بەیەاهیەڵیئاژ  ی ژ ێو چ ابىاعصنڕ و  ییػ قاها

 ۆب ،یەؿاێع  انەیص ێیپ ەب ،ییەزىا یکێجەکمیخ ەو ەؿالمیئ ەیواهگڕ  ەل انیژ  ەچىهک

 ۆی کجاکى  یؾتەبەم ،ییصەخێص ێپ ەیوع ەگ یکێئاماهج ەک ،ەکەیەعهامەب یؾپاهضوەچ

 ییزىا ی ع ەصەن ێیپ ەب لۆڤیمغ  ،ەبىوه یکێهاؾۆ ن انیژ  .ەهضەبەى ێپ یکاوەو ەه

 ەک کانەهاؾۆ ن هەمىو  ییجاۆ ک .ذێمغ ەو پاقان ص ی ژ ەص کغاویاع یص یکەیەو ماو ەاو یصهەخێص

 یصوا ثەػمیه .ەیەاو ڕ بەه ی تر یکێاهیژ  ،ذێو پاصاقذ و ؾؼاصەو ەىیپرؾێل یصوا

 یو ؾؼا بەػ ەؾ یصوا یع ۆ و هاؾ ەهجەقکەئ ەل انی ،ذێصی گەوعە زىا یهضەػامڕە

 ییەایصهەقخەگ یهاغۆ ن مەئ یحیەاۆڤمغ  ەیو ەه ەب ەو ە.. هذێبەص ی بەصەؾەاڵثزىا

 ،یبىوو ەیکیەکەع ەؾ ەئاماهج ەبگاج ەضێئىم ەب مانڵمىؾى  یکێؾەک ەجاک عەو ھ ن ڕ بەص

و  ۆی ز ۆی کجاکى  ی تر یؾدەبەم کێلەگ ضاییقیەگاێع  وەل .ەیەوع ەگ یزىا یهضەػامەع  ەک

 عۆ ػ  مانڵمىؾى  ینیواهێڕج ضوی.. صییصەخێىێھەص ی گەوعە_زىا یزوحئ ەب_ ەیکەجەئىمم

 یحەهاغەن ەک ،ەھاجىو  ەو ەر حگێح یکەڕیباو  ەل یهەمىو  ،ەاهەیکسغاو ڕێو ەکاعاهەووعص

و  عصوونەگ مەئ پكذەل عەىڕێؿى ەڵھ یو صاهاکغصگاعو ػاها یکیەزىا ەک ەکغصوو  ەو ەب

 ،ەصاو  کێقدهەمىو  ەب مەعھەص ۆییز ەیاهیع ەصەن ی اع ڕیب ەک ،ەیەو ۆڤەو مغ  انیژ 

 ەب ەک ،نەڕۆ ص کیییەجاۆ ک ۆو بەاهیع ەصەن ەاع ڕیب وەئ ێیپ ەل بیو حىص یکاوەقخهەمىو 

و  نحواهێڕج ضویص مەب ەؿالمیئ مەئ کی.. کاجەکغاو یاع یو صاها صػاها یزىا ی ع ەصەن

 ضاێگى ەب ەیماهەئ ،بىو ؾخاەو  ضایيێقى  ًیصووعجغ  ەل یحیەاۆڤمغ  ،ھاث ەو ەىاؾێپ
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 وەع ەب ؿالمیئ مەاڵ . بەو یەؾخاەو ەص انیصژ  ییجىهض ە.. ببىو ڵؾاق انەیىیع ۆ ػ  ەل ،چىو ەصەه

 ییخەڵێئاژ  ەل یاوەیکەییجیەاڤمغو  ەک ،ىاێھ ەیاهییضینائەغ ەجەهینەخ مەئ

و بؼاوث و  ون ەعکەؾ ضایدۆڤێمغ  یکاوەپل ەب ەؿخیى ێپ ەک ،كاهضانیه ێیع و ەو ەکغصحىصا

 ێبەص .ەو ەخێببر حکاهگیە اهضایو ژ  عصوونەگ یوحعەبؼاوث و  یکاوعێؿا ەڵگەل  انیعەوج

و  وثەبؼاوث و ؾغ  هەمىو  ،کانەقخ هەمىو  ەک ؿذیوو ەهەگەڵب ەخێب ل انەیو ەئ

 ەو ەکێپ انیهىوؾؿاػ ەچاع  یهضەى ەیپ ییزىا یکاوعێؿا ێیپ ەب ،وحىوص یکاوەعەقخاع 

 هییە ەو ەئ ۆڤمغ  .انیو ژ  عصوونەگ ەیکسغاو ێع  ییەکاع ەووعص مەل ەکێقد لۆڤی.. مغ ەیەھ

و ع ەوعوبەو ص ۆی ز یوحىوص ەل ەیو ەئێب ،ذێو بمغ  ی و بسىاث و بژ  ذێبکبیصاەل عەھ

و  واثەڕ ص ن ۆ و چەیەھ یچۆ ( ب)وحىوص یتێبیػاه ەیو ەئێب ،ذێكخبەیگ انیکاهعێؿا

 ەل ،ەبێخؿ عەؾەل یکێعەقخاع  هەمىو  ەک ذێبب ڵیخا ەو ەباف ل ذێبەص ۆڤمغ  ؟ەیجاک

و  ی ژ ەو ص ذێ.. صصاھاجىوصا ەل انی ،کاثەیص ؿخاێئ انی ،یتێکغصب ابىعصووصاڕ  یکێکاج عەھ

 ی باػ ێع  وەعهامەب ێیپ ەو ب ذێعؾخەپیو ب ذێزىابىاؾلەوەی کە  ەپغؾع ەب مەاڵ ب ،ذێمغ ەص

 ..ی بژ  وەئ

: ەڕێ خێىێبھ ەیو ەکغصهیجان ھاەع ۆ کغص جا حصعوؾخ ىضایمەػ  عەؾەل ۆڤیمغ  ەوع ەگ یزىا   

( 
ً

ًُ َغَمال ْخَؿ
َ
ْم ؤ

ُ
ٌ ًُّ ْم ؤَ

ُ
َىي

ُ
ْبل َُ  ِل

َ
اة َُ َخ

ْ
ْىَث َوال

َ ْ
َو امل

َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
ُكىُع  ۚ   ال

َ
ؿ
ْ
َػِؼٍُؼ ال

ْ
؛ ٦/(امللکَوُهَى ال

ئەوە ئەو زىای گەوعەیەیە کە مغصن و ژیاوی زەلهکغصووە، جا جانیخان بکاجەوە، صازۆ 

 یزىاخضاعەو لێبىعصەیە.. کێخان کغصەوەی باقتر ئەهجامضەصەن، زىای گەوعە صەؾەڵ

 ە)ک ەكیاهیژ  لێپ یجاەع ەؾ یمغصو ف،ەکەمغصه .ەلهکغصوو ەز یاویمغصن و ژ  ەوع ەگ

 یاوی: ژ ھاەعو ەھ لیاهیژ  ..ەكیجیەاۆڤمغ  هەمىو  یکاوەو ەهجاکى  یاویژ  یمغصو، (ەمەصەغ

 اهضایكیىاهێهەل ،ذێصێکضا ژ ۆ ع  ەل ەک، ەكیصواجغ  ەیو ەاهیو ژ ەىیمەػ  لێپ ی ىجاع یمەکیە

 ەوع ەگ یزىا یهەمىو  ەاهاهیمغصن و ژ  وەژماع  عوۆ ح مەئهەیە..  ایهصو  یاویژ 

 ەل ەتر یضینائەغ یکێجەهینەخ فەمەئ ،کغصوونیجاصیئ ەو ەبىو ەه ەل ،کغصوونیلهەز



-142- 

 

 ەک ىضاعیص ۆڤیمغ  ەهەصەص ی قضاع ۆ ھ یهەمىو  ەک ،ەو ەؿالمیئ یضیوخەج ەیواهگڕ 

بؼاوث و  هەمىو  ەل یئاگا وەىضوو یػ  یکێغ ێچاوص جضاعەاڵؾەصو  نەو زاو کغصگاع  یزىا

 یحەهیص ەب یهەمىو  .ەکغصوو هەلز ذؾەبەم ەب یهەمىو  عەو ھەوحىوص یکێوجەؾغ 

 ییى ێپك وەواهخەو ھ وثەکڕێ صاەوحىوص مەل ذ.ێىڕێؾىو ەضەڵھ ەکسغاواهێع  ییکاع ەوعص

 جاۆ ک لۆڤیمغ  وییەه ؾذەبەمێب انیو ژ هییە انیحىصبؼاوث و ؾغەوحی هەڕەمەکیی و 

 ی عەقخاع  ەجا ب ،ەکغصوو لهەز صاەىیمەػ  عەؾ مەل ۆڤیو مغ  انیژ  ەوع ەگ ی. زىایەیه هاؽۆ ن

 عەؾ ەل انەیگەڵبلە صیىەکەی زۆیەوە  وەو ەبکاجاهیجان انۆیز ی کغصاع  ەب انۆیز

 انیایصوه ی عەقخاع  ضویص ێیپ ەب انی، جا پاصاقذ و ؾؼاووەکغصعەقخاع  انیهۆ چ ەک بگغێذ

 بکاث.یاع یص ۆب

 یو ھؼع  فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەل ەییضینائەغ ەجەهینەخ مەئ یربىووحگێح   

 ۆی ز یوحەؿىوکڵەھ یایووع  ەک ێ،صاحەص یوامەعصەب ییقضاع ۆ ھ ،ەگغهگ ماهضاڵمىؾى 

 هاەص ،ذێب ەوع ەگ یزىا ەیکەجەػیع ەق ێیپ ەب ێبەص ی عەقخاع  و ع گىقخا و ەڕ و با ،ذێب

زىاهاؾاهە  ی (وکغصاع اعگىقخ) ی عەقخاع و  ییؿخیو زىاو  یحهییە ەل ذێهاق .ذێصع ەصؾؼا

 .بکاثعەقخاع  ەاهییعغەهاق و ذێبب ڵؾاق

و  ؾذەھ ضیوخەج ی تر یکاهەجەهینەخ کىەو  ەییضینائەغ ەجەهینەخ مەئ یربىووحگێح   

و  ذێگغ ەضیاع  اعیؾدەھ قضاعو ۆ ھ ذ،ێگغ ەاصع ئاگاصاع  اویو وع  ذیػ  مانڵمىؾى  یش ۆ ھ

، بکاث یععەهاق کضاێيێؾاث و قى  ەل وا بؼاهێذ کە ئەگەع ەک ذێببڵوا ؾاق ذێڵێهاھ

 .ەو ەخێگغ یها ،ئاگا ەب غو ێوصو چاجضاع ەاڵؾەصو  نەکغصگاعو زاو  یزىا یؾؼا ذێوابؼاه

 ییخێصوژمىضاع  _ذێيێىاؾەیص ؿالمیئ یکاوییەضینائەغ ەجەهینەى خکەو _ ەوع ەگ یزىا

 کانەکەحىل کىە)و  انیکغصهصعوؾخ ەل ییەه مانیقەپ ،ییەه انێیل یقڕهاکاث،  ــۆڤمغ 

 ەع ەمبەؿێپ چجای ـەوە،ۆڤمغ  ییجیەعاەبەنع  ەخێو ەهاک ەوع ەگ ی( زىاباەلل طـ وػى  نەڵێص
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و  ەوع ەگ ی(. زىاباەلل طـ وػى  نەڵێص کانییەدیؾەم کىەالؿالم )و  ھمیغل یکاوەؼ ەڕێب

 انۆیز ی عەقخاع  یهضەجا صواجغ پاب ،ەکغصوو هلەئاػاص ز ۆڤیػاهاو صاها مغ و  بانەھغ یم

 کىەو  ۆی ز ــۆڤمغ  ذێو ەیەص ەوع ەگ ی. زىاعەقخاع عەؾەبکاث لاهیهاچاع  کەه ،ەو ەببى

 ی عصگاع ەعو ەکغصگاعو پ کىەو  ەوع ەگ یو زىا ذێبىاؾزۆی  ی گەوعەزىا یبضەغ

 یوحع و ەگغجىو  ــۆڤمغ  ەل ی ؼ ێع  ەوع ەگ ی.. زىاذێبىاؾ ۆی ز ی جضاع ەاڵؾەص

جا  ەوهاعصوو  ۆب یامەیپ وێخیی وهاؾاهض صاتر یعاهەو ەىضیػ  هاوەل ًیچاکتر  ەو بەکغصوو عصاەبەب

 وەئ یاویجا قا ەو ەىضببىڵببە جەنىاکاعییان و  ن ژ ڕێصا انیاهیژ بەعهامەی  ەامەیپ وەئ ێیپ ەب

 ..صاهاون  ۆی ب ەبً کصە ەجەاڵز ؼو ڕێ
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 بەًدی دووەم
 پەرستٌی خوای گەورە
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 وکیوغرب  ٢/١٣١ل  موکيو ابیس

 ەوروگ یخوا وو رووکردى ـۆڤنر  رسوص یت

  )الكُغة وْلالخجاء الی ەللا(

 ەخێو ەکەجا ه ەو ەخێو ەرهاکحبەی گەو  یزىا ،ەغ ەیؾ عۆ ػ  ەزلىونەم ۆڤەمغ  مەئ   

 ەهضەچ ەک ،ەو ەجیەها عصاەبەب یکێقۆ ھ ،ذێبەه ثەبیمىؾ وەاڵ ب جىوش یجا  .ەو یەجەخەِ هاع 

 مەاڵ ب ،ۆی ز یؾغوقت عەؾەخێص صاەکاجاه وەل. ەبىو ههىوم ی و ئیىدحراقضایکاع ەزغاپەل

 ەو ەخێو ەکەص انی، ەو ەخێچەرصحب ەل ۆی ز تریئ ەو ەماهەئ ەوجەک کەیەماو  یەهضەو ەئ عەھ

 ەک ذێبەه وا کێؾەک عەگەم ،ەو ەصاجەضکێج ۆی ز یؾغووقت ییهگەو پاعؾ ییکاع ەزغاپ

 ەیکەییخێڤۆ مغ  یقتو ؾغ  ەک ،ذێضعابقۆ ح نىاەج ەب ،ذێکغابقۆ گ یؿتیزىاو  ەب

 وەعػ ەلەمو لقاوو بى  یؾاحەکاع   یکاح ەل لیهاؾاهەزىاه ەکە غ ەیؾبێذ. اگغجڕ هگەپاعؾ

ِظي ): کغصەضزىاهاؾاهەب انەیخڵگا كترێپ ەک ،نەبەصزىاۆ بھاواع  کضایهؼ  یجغس ەم
َّ
ُهَى ال

َبْدغِ 
ْ
َبِرّ َوال

ْ
ْم ِفي ال

ُ
ُري َؿِحّ ِغُخىا ِبَها َحاَءْتَها  ٌُ

َ
َبٍت َوق ُِّ

َ
ًَ ِبِهم ِبِغٍٍذ َ َِ َوَحَغٍْ

ْ
ُكل

ْ
ىُخْم ِفي ال

ُ
ا ي

َ
ی  ِبط َختَّ

ِخ 
ُ
ُهْم ؤ نَّ

َ
ىا ؤ ىُّ

َ
اٍن َوظ

َ
ِلّ َمٍ

ُ
ْىُج ِمً ً

َ ْ
 َوَحاَءُهُم امل

 
 ِبِهمْ ِعٍذ  َغاِنل

َ
ُه  ُِ

َ
ِلِهحَن ل

ْ
ـَه ُمس

َّ
َصَغُىا الل

 ًَ اِيِغٍ
َّ
ًَ الك ًَّ ِم

َ
ىه

ُ
َىٍ

َ
ِظِه ل

 
ًْ َهـ َىا ِم

َ
د ُْ هَج

َ
ِئْن ؤ

َ
ًَ ل ً ْعِى . الِضّ

َ ْ
ىَن ِفي ألا

ُ
ْبؿ ًَ ا ُهْم 

َ
هَجاُهْم ِبط

َ
ا ؤ مَّ

َ
ل
َ
ق

َخِوّ 
ْ
ْحِر ال

َ
 صاایع ەو ص ییوقکاه ەل یكخيخاویڕۆ  ەک ەیەوع ەگ یزىا ەو ەئ ؛ ٦٦یىوـ/ (ِبؿ

 جانەکیەقدەبا کەقى صەبً و یقتەک ی ؾىاع  صاەکاج وەل ەک ،ەکغصو ئاؾاه

 ەو ەکیەل  هەمىو ەل_ صێذعصاەؾەب اهخانیػع  باوەقڕە ڕپەلکە  ،کاثەصئاڕاؾخە

و  ھاثجاۆ ک انیاهیژ  یاهؼاویوا هەمىو  تریئ _ایع ەص یزتەؾ یلۆ پەق عەبەهو ەکصە

 ەک ،ەوع ەگ یزىا بۆ ەهاعاؾخع ەو ؾەػاهۆ ؿڵص یبغصوھاواعو ھاهاەوجىەک ،بىونواو ەج
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 ەک یچەک ،غثێبژ ەقىکغاهؾىپاگىػاعو  ەىیبەص ذەینىجاعمان بک ەجاع مەئ عەگەئ

    ی لە ؾەعػەمیىضا!ینەو هاھ ییژ ێضع ؾخەص وەەوجىەک ،کغصنیجاع نى 

 ی ع ەؾ ەک ضایعجاهەضێو ب ییع ەو ەغ ێکى  یلۆ پەق یكغاوێکضاکێپ ەڵیهگۆ گ ەب هاؽەزىاه   

 _ىػصاڵئا یکەییجەخەهاع  ەل_ خیییەکەیۆڤێمغ  ییؾغووقخ ەک ،کەیەو ەخێص ێل یایصه

 عەکؿیە ،ێذو ەکەکاعصەل یباصاوەى ێپ ۆز یکێز ێھ هەمىو و  ذێو ەکەىنىوث صعووج

 ەیکەییخێمەزلىون یو ؾغوقت ییو پاک ذڵێماەاصع  ڵیص یهگەو ژ  ۆڵ زاقاک و ز

 جەواویی ەب ەک صەباث ۆب یھاها وا ،کاثەصی گەوعە زىا ەل عوو عەکؿیە

 ی گەوعەزىا ۆب و ھاواع کاثعاصەەبەج ۆی ز یکێجەاڵؾەص هەمىو  ەلو  ذێبەضیمیؾلەج

 ..ەعلصەؾەل مەؾاجەکاع  مەئ یەزىا ..ەضهامەپ یەزىا ..ەکػگاعمع  یە: زىاباثەص

 یزىا ەب  لیماهەیپ انەیص ضاەیجاهەاڵؾەضێب ی ھاهاو ھاواع  ەڵگەل ىییەكیصووع )

 ەاهعاؾخع ەؾ یکییەجیەبضاەغ ػگاعببمڕ  ەمجاع ەئ ذێبعجەق ەک صاثەه یوەزاو 

 عەھ مەاڵ ب. (!ەو ەمەکەضێپؾخەص کانەژ ێهى  ذێبىەڵێب ،مەبکەبۆ ج ذێبجع ەق ،عەبەبگغم

 کو جاه پۆ ج ەیو گغم ًێپژ ئاگغ  ەیو هغکلقاو  ەیھاژ  باوەقەع  ەیوژ  ەیهضەو ەئ

 ڵیو صەو ەبىەصىع ێھ ی ھاهاو ھاواع  ،ذێضییجاۆ ک لیو ەئ ەیو ەهاڵ و لەولهؼ ئاھى  ،واوبىو ەج

 ێ ناژ ەلەپ ەب یەکەیەحی ویقخەک یکكکاهضوێج یصوا ەڵێیص ،ذێگغ ەصەنغ ۆ ئ

 و ثەعو ەؾەل ەک عەھ ،ەو ەجۆ بییئاؾا ڵیص یضاوێھاهک و لەھاهک هاعو ەکەجۆ كخەیگ

 ،ەو ەخێو ەکەصووعص ەکەؾاجەکاع  ەل وەو ەخێبەصایىڵص ییئاؾا یاویژ  یوحەؾامان و ع 

 بىو ەه لیو ەئ ەڵێیص عەو ھ یكىو ێپ یحو ەع  و ؿذێى ەڵھ ضویص مانەھ عەؾ چێخەوەەص

نىعئاهضا  ینێقى  عۆ ػ  ەل ەوع ەگ یزىا ..بغصەص ی گەوعەزىاۆ ب یھاها ڵو ص ڵ کى ەب ئاوا

 یلۆ پەق عەبەوهەکەص ەک ،ذێىێچى ەؿىاعان صیقخەک ەب ەکەڵز ەلۆ پ مەئ یهمىوهە

 ەلۆ پەق عەبەوهەکەص ەک ،ەو ەاکاهیع ەص یهضەهاو  ییو صووعا ییاڵنى  ەل اویع ەص یئاماوێب

ھاواعو  ەوهەکەص ،ذێەبص انەیکیەقدەک یکكکاوێج یمەز اویع ەص یکاوەجغؾىاک
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و ەو ەخێڵێبھؾاؾ انەیکیەقدەک وەو ەکاجبییئاؾا ُ ۆ پەجا ق ،ەوع ەگ یزىا ۆبغصن بھاها

 .ذێبەه ایع ەص یهىونم

و  ؾاثەکاع  هەمىو ەل ەک ،ەیەقامەه وڵەو ؾپ ؾاقڵ عوون ەص ەلۆ پ مەئ ەیهو همى مە ەئ   

 ەل یکەڵز یحەڵخا یوەمیص ەوع ەگ یىا.. زەاهیؿدێى ەڵھ ەو ەئ  کاهضایەجەخەهاع 

 ضاییقۆ ز یکاحەل انیجڵەخا یوەمیصکە  کىەو  عەھ ،صاثەضكاهیه ضایجەخڕەها

و  قامەلواػو ه ەهضەچ ەک ،انهەمىو  ی چاو صێپ ەو ەزاجەص ەىیع ۆ ػ  یحڵەخا .صاثەضكاهیه

 وەوع ەگەوع ەگ ینەڵێب ن ۆ ! چ مًیو چاونا یادیو ڵەپؾ ەهضەچ .قانەى ێب

هەمىو پەیمان و  و نەکەضێل هکىوڵی  انۆیز یئاواح ەكدىەیگ ەکو  نەصەصکغاو ێلزخەح

لە بحر زۆیان صەبەهەوە! چۆن لە کاحی لێهەوماهیاهضا زىای گەوعە  ؾىێىضو بەڵێيێکیان

 ێل یص یو ؾىوص بًەصهضەپاب ەو ەجەهینەخبە   و ع ەبەگغهەص صیىەکەی ێیع  صەهاؾً و

 یکێجەكیؾ انییعؾتراو ەپ یزىا ۆب انییخێبضەغ ەک ،کاثەصاصیػ  انیكی(نحنیە) .نەکەص

 هضە! چواػی لێضەهێجن و صەیسەهەلوەػوو  هضەچ یچەک ،ەنەھ وعەواو  اؾذعەؾەن و ع 

مَّ )!! جنێپؿکەاصع  ەکەییزىاهاؾەل ۆز راێز
ُ
ِه ز ُْ ُه ُمِىًِبا ِبلَ وَؿاَن ُيغٌّ َصَغا َعبَّ ِ

ْ
َـّ ْلا ا َم

َ
َوِإط

ِه ِمً  ُْ ْضُغى ِبلَ ًَ اَن 
َ
َي َما ً س ِ

َ
ْىُه و  ِمّ

ً
ُه ِوْػَمت

َ
ل ىَّ

َ
ا ز

َ
لَّ َغً ِبط ًِ

ُُ هَضاًصا ِلّ
َ
ـِه ؤ

َّ
ْبُل َوَحَػَل ِلل

َ
ن

  َؾِبُِلِه 
ً

ِلُال
َ
ْكِغَى ن

ُ
ْؼ ِبٌ َمخَّ

َ
ْل ج

ُ
اعِ  ن ْصَخاِب الىَّ

َ
ًْ ؤ ََ ِم  یکێاهیػ  ەک عەھ ۆڤمغ  ؛٤( الؼمغ/ِبهَّ

 وەچاهەملک عۆ . ػ ذێىێھەص ەوع ەگ یزىا ۆھاهاو ھاواع ب ذێبەضو مىخخاح ەڕێ خێص

 ەو ەئ ،ەو یەیقۆ ز روێز یەو زؿدکغص(ی)نىجاع  ەک عەھ مەاڵ ب ،ەو ەخێڕ پاەص ێیل ەزىاهاؾاه

 یعاؾتع ەؾ یبضەغ ەب ۆی و زکغصەص یزىا ی ھاواع  كترێپ ەک ەو ەباجەص ۆی ز ی ر حب ەل

( ضاییخؿیو ەو زىق ییػهەم ەل) یش ییەقاەى ێب و ڵییؾپ مەئ ی عباع ەؾ ،صاەضكاهیه ىاز

 ەکىعج وەئ وەغ ێابى ڕ جضا ۆ ز ییخێکاقغ  ە: لبكەعمىو  !ذێصاهەص ەوع ەگ یزىا ۆب فەھاوب

 .ذیبەص انیزەػ ۆ صجۆف لە  ەک ەیەو ەئ هىوؾذەچاع  بەاڵم ،ەژ ێبچ ەژ ێچ
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 ەش:و بیەخوا ەل ی وو ر  ۆڤمر  یپاک یصروشت

 عۆ ضا ػ ی زۆیجىاها وەراصحئ ەیو ەع ەص یکاوەوع ەگ ەؾاجەکاع  عەعامبەب ەل ۆڤمغ  یؾغوقت   

 اڵثبێضەؾەو  لىوُەمماجى  ضایمەعصەبەل کێىنىوجعووج کىەو  ،ذێو ەکەضؾاهو ەؾەص

 وەئ و.گغجبى  یاویو ھؼع  ڵچاو و صع ەب ەک چًەلص هەمىو  ەعصاهەپ وە. ئذێؾخەو ەص

پالهە  ەڵقك ەز ێھ هەمىو  ً.ێصع ەاصع  هەمىو  كدبىو یه ییپاک یؾغوقت ەل ەیػ ۆ جپى ەج

 یەیما ەیواهەئ هەمىو  .هییە انیکییەع ەگیکاع  چیھ ەک ،ون ەکەعصەص یکاوەو اڵ پڵاەیز

 ەب .ن و ەکصەجرر ل ێب ،زێھێب ،ێڕۆڵبىون ب یصوکغ ییقاهاػ  ییخێڵاڕ ەھو بىون ییباۆ زەل

و  ییو گغگى ییمەػ ەن یؾتەھ ەل ۆیەب ..لواػو بێضەؾەاڵجە ەک کاثەضؾخەھ ییواو ەج

لواػیی و صەؾەوؾاهیی  جاو ەل ،ضای زۆییخێجاهەع ەضێو ب ییهاچاع  ەل ،ضاۆیز  ییەڵەبىص

 ەاهعاؾخع ەؾ ،کاثەضێدیوو ع  ەاهۆیاؾخگع  ی،وەکغصگاعو زاو  یزىا ەکاجەووصع  زۆیضا

 ەڕی باو  وەەو ؾپاەچ یکێهاغخەن ەب .ەو ەخڕێپاەص ێیل ەزىاهاؾاه .ذێىێهى ەص ۆب ییخێبضەغ

 یزىا هھاەج ەک ،ذێبەص ضاییایىڵص ەیپلجاۆ ک ەل .ذێبەص ی گەوعەزىا یھاەع  یجىاهاەب

 .صاثل  عەؾەل ەیکەؾاجەو کاع  ییجەخڕەها ذێجىاهەص بانەھغ یو ػاهاو مجىاهاەب وەوع ەگ

 کیەزىا چیھ ەک یەنینی هەیە .بکاثیػگاع ا ع صەزخاهەو ەؾاج وەل ذێجىاهەص وەئ عەھ

 ەبخ ەک یەایىڵص .انهەمىو  ی کغصگاع  یزىا ەل ەحگ ذێب ییجیەزىا یویەقا هییە

 .. چیھ عەھ ،ییەه انیکێقد چیھ یجىاها مەعصەؾ یکاوەصاهغاو  ەو بخ کۆن  یکاوەصاجاقغاو 

و  انیػ  ەک مەاڵ .. بؾاثەکاع وی عاصان و هە لصا ەه ،ەو ەضاهمەاڵ و  ەه ،کغصن ػگاعع  ەه

 ییقۆ ز ەخێو ەکەص ەک ،ذێىێهام و ھؼعصا ؾذەھ و عچاو ەبەل ەیکەؾاجەو کاع  ییجەخڕەها

 کەیەماو  ەک هییەەؾەک وەئ ەمەئ ێیڵەص عەھ !ذێع ۆ گەص، ەو ەجەػمیو ناػاهج و ه

 عەھ ی و ھاواع ، ھاهاوجبىو ەک هاەپێو ب ؽەکێب ،لیلەلواػو ػ  ،عەحاڵى عووج لێپو ەمەل

و زاقاک  ۆڵ و زػ ۆ جى پەج ؿانیوا ص ەیەؾەک وەئ عەھ ەو ەئ ێئ .بغصەص ی گەوعەزىا ۆب

 یؾغوقت یپاک ەیىێو ئاو بىوهەجەوەەکەەڵک ەیکەپاک ەؾغوقخ عەؾەل کڵچو  هگەو ژ 
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و  ییقۆ ز یحڵەخا مەل  ەک ەیەلێو گڵەؾپ ەؾەک وەئ عەھ ەمەئ ێئ .!ٍەو ەجەقغاو ۆ صاپ

 ،ەیەؾەک وەئ عەھ ەمەئ ێ! ئەو ەهاصاج ییىضاع یص ەل کڕێئاو  ضاییەیمىێو ھ ییع ەو ەزخەب

 وەئ عەھ ەمەئ ێ؟! ئەکغصوو قۆ عامەق ەیکەییعؾخەو زىاپ ییزىاهاؾ یچۆ ب یصەئ مەاڵ ب

 ،ەو ەیاڵ لەص ەو ەھاواع  ھاهاوەو بەو یەجال ەص ضاەیکەجەبیمىؾ وەاڵ ب ەل كترێپ ەک ەیەؾەک

 وا یچۆ ب یصەئ .ەجاهەع ەضێو ب ؽەکێب عەھ ؿخافێئ ۆز ؟ەو ەخێڕ هاپا ؿخاێئ یچۆ ب

 .کغصوونقۆ عامەق یهەمىو  زۆ بغصۆجەوە!ر حبەل هەمىو  ەیماهە؟! ئەكػىوع ێب

 وەئ عەھ ەمە! ئەو ەخێغ بسر حب ەیکەؾاجەکاع  و صیمەهەکاوی ثڵەخاباعوصۆر و  ذێو ەیهاق

 ەبىو ک ایىڵص کغصوەص ەیوع ەگ یزىالە  ی ھاواع  ەو ەجەهاغەن هەمىو  ەب ەک ەیەؾەک

 ۆضاهان بهاوبەق ەجۆ وجەک جاەو ەئ یچەک ،ئەو ی غ ەیبکاث  ؾینىجاع  هییە کێز ێھ چیھ

 یمیعاؾەم هاوەصاص ػ ۆ رحو پ ػن ەم ىضوڵب ەب یزلىوناحەم کێهضەھ جاەو ەئ !!ەوع ەگ یزىا

 ەل ەوصاهاو  یبت كىو ێپ ەیکەجەییحاھل کىەو  جاەو ە.. ئصاثەضهجامەئ ۆب انییعؾخيەپ

 و عێباػ  وەلکغصوو ەو  یزىا یحەو  كضایمەعصەؾ یحییەحاھل ە! لەڕێ گەص یوع ەص

 عەؾەجۆ وجەو کەلکغصوو ەو  یکاوىییەیص ھاەب! عەبەجۆ گغج یحاھیلییەح ەیعهامەب

 ەللا یلنزىا  ی ع ەمبەؿێپ جاەو ەئ. باصانۆ و ز ییؿخیو و ایو صه ییماصص یھاەب ەڵەیکەڵک

 واوەكێپ ەجۆ کغص ثەییحاھل یعاوەؾ ی لەقامەه انەیو صەو ەهاع ەک ەجۆ زؿخ یوؾلم یەغل

 یلنزىا  ی ع ەمبەؿێپ یامەیو پ یحەو و  ییؾازىاه ە؟ چىهکیچۆ ! بوانئاڕاؾخەو ع ەابع 

 یحییەحاھل .ذێهاگىهج مضاەئ یمەو ؾخ ییژ ێؾخضع ەو ص ییعەواها ەڵگەؾلم ل و یهغل ەللا

 ضایۆ ز یس ەو ەھواو ەھ ەڵگەل ، حىهکەۆی ز ی واػ ەباهگ و عێباػ  و نحواهێڕج ضویص ەجۆ کغص

، حاک زىای خاون ڵؾى  زىا ۆب کانەعاؾخع ەؾ ەىضاع یص ذێيیبەص یش ۆ ز عە! ھًێؾاػ ەص

 ەیکەع ەمبەؿێپ ًێو قى  ەکغصوو ڵنبىو  انەیکیەخەو و  عؾتنەپەیو ص هاؾًەصەوعە گ

 وەعهامەب و عێباػ ەکجا ەجۆ کغص انەیکەؿالمیئ و وجىونەؾلم ک و یهغل ەللا یلنزىا 

 ەمەئ ..صەپەعؾخێذ ۆی ز لیمەو ئ عؾتنەپەص ی گەوعەزىا ەماهەئ ..انیواػ ەباهگ
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 عەھئەم کەؾە  ..ەعؾدىەپەصصمائەمە  ،ەعؾدىەپ یهضەو ەعژ ەبئەمە  ،ەعؾدىەپۆ ز

 ەب ۆی ز ەمەئ ذێو ەص یحەییحاھل یعزؿخنەؾی زۆی صەوێذ، ڵاضو مى ی ۆ ز یش ۆ ز

 ەیبخاه مەئئەم کابغایە  ..کاثەص ثیەیحاھل یاوع ەؾ اویژ ۆ لۆ ضیو ئاەو ەجەه ینىعباو

 یەغل ەللا یلن انیزىا ی ع ەمبەؿێزىاو پ کانەماهڵمىؾى  مەاڵ ب ..ًێو ەزىقض یعاؾتەب

 ییاواػ یح ییع ەوھەح ڵیاز فەمەئ ..ذێو ەضزىق اجغیػ  کێقد هەمىو ەوؾلم ل

 ..ەاهیىاهێه

 یع ۆ ح انەیص ەیە.ھ یع ۆ و حەى ێق صانە( ؾرکحق) ەوع ەگ یزىا ۆضاهان بقەھاوب   

 ەیکەلکیؾاو  ەرکحق ەیى ێق ەل ەچىهک ،نێصاهاه یرکحق ەب یکەڵز ەک ،ەیەھ ەیقاعاو 

 ای ،ذێىێبھ ضاێپ یؾتەص ۆػییرحپ ۆب ذێبیصاجاق ینیعصەب یکێکابغا بدکە هییە  )ن حاعا

 هەمىو  رکحق .ذێب وا عەھ هییە عجەم (.بباث ۆب ەیو ؾىحضەو ەخێمەبچ ضایمەعصەبەل

 ەل ی ع ەؾ ەک ەکێوجەع و  بؼاوث ماویيخیو ئ ؾذەو ھەعهامەب و عێباػ و  نحواهێڕج ضویص

 یو بؼعکغصوەوع ەگ یزىا ی باػ ێع  ەلصان ل یغنەی لیاڕ گىم .ذێعچەص ەو ییەاڕ گىم

صیضوڕێی جەوخیض  ..ییهاؾەبىون و زىاهێڵو واجە: .. ییخێىضاع یصەنەکاوی چۆهیەجییە خ

 انەیزىا ص ی غ ەیؾ ینیص وەکیەزىا ینیص .ەع ۆ حەمەھ رکحقیەکەو صیضوڕێ و عەقخاعی 

 ەل ەه ضاوڵص ەل ەھؼعصاو ه ەل ەه کێرکحق ەع ۆ ح چیھ ؿالمیئ یضیوخەج ..و ؾەصاهە

 یزىا یؿتیو ەزىقلە و ؾامان  ڵما ذێ. هاقىاکاثنبىوڵکغصاعصا  ەل ەگىقخاعصاو ه

و  ؾذۆ ص ەه ،مانیكدیه ەزاک و ه ەه ولصوەئ ەه صا ببىە هاوبەف. هەعوەهافەوع ەگ

 ،ذێؿتر یو ەزىقض ی گەوعەزىا ەکوەکى  ًێؿتر یوا زىقبى  ذێهاب انیچیھ ،زؼم ەه

 یکێقد عەھزۆقەوویؿخیی  کێؾەک عە. ھی جاکىپاکزىا ۆبهاوبەقضاهاهە  ەو ەها ئەص

 یزىا یؿتیو ەزىق یئاؾت ەل ەک ،ذێبیؾپەچ ڵص ەل وا یەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ

 ەوع ەگ یزىا ۆب ػهضاهاهضاەم ەو ب ییؿخیو ەقۆ ز ەل یش ەھاوب ەو ەئ ،گەوعەصابێذ

 ی ئاگغ  یهىس ەچاع  هجامەع ەؾ .ەعچىوهەص ًیص ەل ەمەئ .ەابىوهڕ گىم ەمە.. ئەصاهاو 
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 ینیص وەکیە زىا ینی. صذێب لیؾاماه و ڵما زوێھ یوەاقضا زاو یصه ەبا ل ،ەزەػ ۆ ص

صیضو  ەل ییعؾخەو زىاپ ییزىاهاؾ ە.اهەیص عؾخانەپؾەو ەھواو ەھ و جضاعانەاڵؾەص

 وەع ەب وەئاڕاؾخە صانەؾ لە صەیان و  رکحق مەاڵ ب ،یەصائاڕاؾخەجێڕواهحن و عەقخاعو 

 عەھ انیكیکاهەع ەبا بک ،صایەئاڕاؾخە ی ىاػ ێقعەقخاع و صعوقم و و هەػاعان  صانەؾ

 ییزىاهاؾ ەب انۆیز یکاوەرکحق لیجەییلیحاھ یھلەو ئ لڕەینى  ۆز هییە.. رکحق نڵێب

 .یػاوەؿالم صال یەغل میابغاھ ضهایؾ ەیکەضیوخەو ج

 ی و ژاع  هگەو ژ  ؽەو ەھواو ەھ یػ ۆ جى پەج ،جنێص ۆڤمغ  ۆب نحج ەک یحەخڕەو ها انیػ    

 هەمىو  ثەدىیم عوۆ هاؾ ،ووەڕ هەزەص یوقتو ؾغ  نەصەصعا هەمىو  یکاوەراقاجحىدیئ

 ەکىڵچ ەؾخەعبەو ب کیجاع  ەعصەپ وەو ئ ێیل ًڵماەصاص ۆڤغ م یکاوەڵەقك ەز ێھ

 -ەیەھ ەک ۆی ز کىەو _ مەخ كذێھەضاهەیه ەک ،نەبەلص ی عچاو ەب ەیؾخىعاهەئ

 وەع ەب وحىوص ەیعاهەگیکاع  ەاعصیص مەئ كذێھەضاهەیه وی ش ۆ پەصاص انیضیص ەک .ذێىیبب

 مىو هە صاو قكاع  ؾاثەکاع  و نحج عوۆ هاؾ یکاح ەل ۆیەب .نەبب ییخێزىاهاؾ

 وەل ۆیەب !ەو ەێخبەضپاک یؾغوقت و صەکەون،ەو ەىێزىؾەص ۆڤمغ  یکاوەلکاو ەى ێپ

ث: باەص وەئ ۆب هھاەج یەاهیاؾخگى ع  ی ھاواع  هاوو ھا ذێيیبەص ی گەوعەزىا صاەؾاجاه

وِجُِخهُ )
ُ
َما ؤ َُ ِبهَّ ا

َ
ا ن ىَّ  ِمّ

ً
َىاُه ِوْػَمت

ْ
ل ىَّ

َ
ا ز

َ
مَّ ِبط

ُ
ا ز

َ
وَؿاَن ُيغٌّ َصَغاه ِ

ْ
َـّ ْلا ا َم

َ
ِةط

َ
ٍم  ق

ْ
ى  ِغل

َ
َبْل ِهَي  َغل

ُمىَن 
َ
ْػل ٌَ  

َ
َرُهْم ل

َ
ث
ْ
ي
َ
ًَّ ؤ ٌِ

 
ـ
َ
 َول

 
 ذێبەص کەیەكێک ی صووچاع  ۆڤمغ  کێکاج؛ ٦٥/( الؼمغِقْخَىت

 عصاەؾەب یماوۆ ز یحەػمیو ه ًەیکەص ی نىجاع  ەک ییصوا یچەک ،ذێىێص ەمێئ ۆھاها ب

 ،یحەەیو ەصهکغ یجان ۆب ەو ەئ ەک ذێـ هاػاهوەیەەمۆ ز یکەغ یػ  ەل ەو ەئ ەڵێص ،ًیژ ەڕێص

 ،ھاثییقۆ ز ،عچىو ەؾەب ەکیەیجەخڕەها ەهضەو ەئ عەـ ھ نەهاب ەو ەب ەیپ نەھ کەؽع ۆ ػ 

و  کًڵچ و ـیپ یکەەپاک ەو ؾغوقخەو ەخێچەرصحب ی ۆ ز یکاوەىەڵێھاهاو ب عوۆ کابغا هاؾ

 ػووەئاع  ػو ەخ یوژمەو ج نحج عەبەو ەخێو ەکەص ەچىهک .ەو ەکاجەص نەگۆ ب

 ەب جا ،ییماهیئ ەیـنىلل وەاڵ ن ەجۆ بەل ه ەیکیەیخێىضاع یو صەو هییەکاەؾەو ەھواو ەھ
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 ضویص ەب ئیتر ی.یاگغجىع  ویی هگەپاعؾو  پاعاؾتن یەیما ەخێبب ەوع ەگ یزىا یعماوەق

 ی عەقخاع  عەؾ ەـێو ەکەص ىجایئ ەوە،خێبەضڵؾاقزىاەو ل ذێچەصڕۆ  ضاحاھیلییەج ی عەقخاع 

 هاػو  ەک ،ذێىاکغ یصەب ضاێج یؿتیو زىاو  ییکاقغان و جغوؾکا یوقتەع و  حاھیلییەث

 مۆ ز ەڵێص، ەىو یزكەب ێیپ ەک ەو ەخێغ زەصر حب یش ەوع ەگ یزىا یکێجەػمیه

 یباس  ەن لو ناعو  کىە! و مضاو ێیو پ ؿخىومیو ى یقۆ زىا ز ەڵێص انی ،ەکغصوو ضامەیپ

ٍم ِغىِضي):  ىثەیص ضایؾدەعصەب ەیکەو ؾاماه ثەعو ەؾ
ْ
ى  ِغل

َ
وِجُِخُه َغل

ُ
َما ؤ َُ ِبهَّ ا

َ
ْم  ن

َ
َول
َ
ؤ

 
َّ
نَّ الل

َ
ْم ؤ

َ
ْػل ُر ٌَ

َ
ث
ْ
ي
َ
 َوؤ

ً
ة ىَّ

ُ
ضُّ ِمْىُه ن

َ
ق

َ
ًْ ُهَى ؤ ُهُغوِن َم

ْ
ًَ ال ْبِلِه ِم

َ
ََ ِمً ن َ

ْهل
َ
ْض ؤ

َ
ـَه ن

؛ ناعوون ووحی: ئەو ؾەعوەث و ؾاماهەی هەمە لە ػاهحن و  ٤٤/ الههو(..َحْمًػا

عەهجی زۆمەوە صەؾخم کەوجىوە! مەگەع هاػاهێذ کە زىای گەوعە لە ؾەعصەماوی 

اعەجضاوە کە لەم بەهێزجغبىون و ؾەعوەث و ؾاماهیكیان پێكىوصا کەؾاهیتری بە قەج

 عصانەعگەؾ یکێؾەک هەمىو  یولەن ەو ەئ ،هییەناعوون  یولەن عەھ ەو ەئلەم ػۆعجغبىو.. 

 ذێػاهەواص صەکاث، ەیواقەچ یقس ەو هصەبێذ  عؾامەؾۆ زەب ەهضەو ەئ ەک ،ڵەەڕاو ھ

 ەى ێو ل ییکەغ یػ  وىاهاج ەل ؟یحەو ۆیەز ینیػاه ەل ەو ەئ ..ەع ەگیگغهگ و کاع  وەوع ەگ ی ۆ ز

و وؾامان  ثەعو ەؾ هەمىو  ذێػاهەص وا ،ەصاماو  ەوەئ؟ یحەیەو یەۆ ز ییجەمیو بل ەیییقاو 

 ،یحەیەو ۆیەز یـتێماهەناع  ەل یییو هاوصاع  ثەاڵ ؾەص زوێھ ولصوەئاؾذ و ئ وەو پل

پەی بەوە  ،ذێىێمەص ئاگاێب ی ئەواهەو هیػمەجەکاهیتر  هەمىو  ەیعچاو ەؾەل ەهاڵ ؾاق

و  لیو ەئ ی ع ەىێھیصەب ،و کغصگاعەوع ەگ یزىا ەکۆش ی هاچێخەوە ؾەع ئەوە هاباث یان ه

 عەھ یـتێ! ناعوهەعاو ۆ گ ۆی ز ەل انی ەقامەه وەئ مەاڵ ب ،یتێقەکەکڵو مى  کانەکاع ۆ ھ

 ەک ییخێھاماهیان و  ییاؾیؾ یحەاڵؾەص ەب ەزىاعصهىو یقغ یە کە یدێوهەرغحق کىەو 

 ؾاصوەق ەیهمىوه ، هەمىوقیاننجضاعاەاڵؾەص ەل ەو ەکبىوهیهؼ  ۆب ەىیص یؿاللیؿدیئ

کاث و  هەمىو  ەو لیەە( همىوهیتێو ھاماه ون ەرغحق کىەو ) یتێناعووه ،ضبىوهًیقاؾ

 یهمىوهە .ىدغاقًیئصەعئەهجامی  ەچىهک .ەو ەوهەکەعصەص ضاییجیەاۆڤمغ  یکاوەو ەه ینێقى 
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و  ثەتر یق یوو ؿبى یپ ەیهمىوه .ًهىاهضێكێعلەؾ و ىانێكێعلەو ؾ انۆڕ گۆ زەل یصەب

 ی باػ ێع  عەؾ ەو ەىێب _هازىاػن  انی_هاػاهً  ئەم حۆعە کەؾایەجییاهە وهً.بى ؼ ێبێڕ 

 ەل ەهجا  عەبوەەچاکان بگغهاو یپ کىەو  ییزىاهاؾ یگاێؾەعلەهىێ ع  و ییؿخیزىاو 

 .هەڕاڵببن ضاییع ەو ەزخەو ب ییزىق ەل ەه ،نەکببؼع  ێ ع  ضاییجەخڕەها

 :ەضحیو و ەنەگەڵب یکێثەقیقەح ەور ەگ یخوا ەکیەیو ەروونکردنهەموو 

 _ەوع ەگ یزىا ەل ەحگ_ کێؾەڕ اصیقغ  چیھ ضاییجەخڕەها وەكێک یکاح ەهاچاع ل ۆڤیمغ    

 یزىا ۆھاواع ب عەکؿیە ۆیەب ،لصاثع ەؾەل ەیکەییجەخڕەها ذێب جىاهاەب ەک ذێيیهاب

اَء ): باثەص ەیوع ەگ
َ
ك
َ
ل
ُ
ْم ز

ُ
ٌ
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ِجُُب امل ًُ  ً مَّ
َ
ؤ

 
َ ْ
ـِه  ْعِى ألا

َّ
َؼ الل ه  مَّ

 
ـ
َ
ِبل
َ
ُغوَن  ؤ

َّ
ي
َ
ظ
َ
ا ج  مَّ

ً
ِلُال

َ
هاچاع  یس ەک ەک ێیەک ەو ەئ ەیئاص؛ ٢٦الىمل/( ن

ی جێبکاث و هاواعو هاهای بۆ بباث، یەکؿەع وەاڵمیضەصاجەوەو بە هاهایەوە صێذ؟ وو ڕ 

ئەوە زىای گەوعەیە کە هاڕەخەجییەکان لەؾەع ئەو  کێ ؾەیغی زىای گەوعە وایە؟ 

 یصوا ەو ەهلصەصاث کە هاواعی صەکەوێ.. هەع زىای گەوعەقە کە کغصوووی بە  کەؾاهە

 کێمەک صە ەی؟ صەیەھ صاەوع ەگ یزىاوەُ تر یکیەزىا.. چما نحمەػ ع ەؾ یەو ەه

 . كکغن ێج

 ەیکەكێو ک ییجەخڕەو ها انیػ  جا ەوع ەگ یزىا عەبەباجەصهاەهاچاع پ ۆڤیمغ 

 هەمىو   وەو ەخێبەصبچىکتر  یوع ەص ەیکەباػه ەک یەصاەکاجاه وەل لیو ەئ ،لصاثع ەؾەل

 یعػگاعبىوو یلەھ وەوماەه یبىوونىجاع  ی بىاع  کاثەضؾخەھ ەک .ذێر حگەضێل یگاکاوێع 

هەبێذ بە  بانەھغ یو مجىاهاەب یىاز ی غ ەیؾ ەب یهگەص وەراو حگ ێل ێیع  ە.چىو ؾخەصەل

 انی ییع ەوعوبەص یکێز ێھ هەمىو  کاثەضؾخەھ ەکجا بەهاهایەوە بێذ..  ،هاگاث هیچیتر

 ەک ..ەماو ەه یىاوی! پكدۆی ب ثیەىاؾدەصەل انیچیھ ًیػ ۆ ؿڵو ص ذێاهىاؾەیص ەیاهو ەئ

صەهگی بە کەؽ هاگاث، یان بەواهە  ،کاثەص ھاوا ،ذێر ێگەصچاو  ضایکیەل هەمىو  ەب
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 ۆی ز کىەو و  گاثەص انێیپ یهگەص یعچەھ صەگاث کە لە جىاهایاهضا هییە بێن بە هاهایەوە!

و  کەیەو ەجۆ ھاجێل یایصه ی ع ەؾ ،ەعجاهەضێب ،ەؾەکێب ذێيیبەص ۆی ! ئاوا زجًەاڵؾەضێب

 یص یع ەوعوبەو ص ۆی ز .ەو یەھاهاەب ذێب ،ەماو ەه ی و ەػ ع ەؾ یکێز ێھ چیھ ەب یضێئىم

و وا کغصبى ەئاماص انەیهگاهەج ی ژ ۆ ع  ۆب ەک ،بىو ەھ انیکێجەاڵؾەص زوێؾامان و ھ یعچەھ

 هییە کێز ێ. ھنەصاصهاص انیچیو ھ ووجىن ەک ەوجەککەو پ وؾانەؾەص یهەمىو 

 ییپاک یؾغوقت صاەزخەو ەؾاج مەل ئا ۆیەب ،ەو یەهگەصەب ذێو ب ذێبجىاهاەب

 یوەزاو  ەک ،اثکەص وحىوص ەیکەع ەگیکاع  جىاهاوەب ەز ێھەجاک ەل ووع و ەو ەخێبەضاؾخع 

 یىاویپكد وەباهەھغ یم ػوۆ ؾەب وەیەھ یھاجنەھاهاو ەب یو ػاوؿذ و جىاها ؿذیو 

ھاواع  لیمەئ تری. ئەصاو  زۆی  یزىاهاؾاوبە  یعزؿخنەپاعاؾتن و ؾ ینەڵێب وەىضاعاهیص

 ی عیؼ  ەجا ل ،کاثەصەبۆ ج راێز ۆیەب صەبێذ، وەب هھاەج یضیئىم .باثەص ەوع ەگ یزىا ۆب

 ە. چىهکذێب ەوع ەگ یزىا یکغصویىاهیپكد یاویو قاەو ەخێب ێیح کاهضاەىضاع یص ەبضەغ

 ەب ەک  _ەیەو ەئ یص یکاهەىێى ێو بهھاەجاک و ج ەجەكیؾ ەل_ وەضاو یيەڵێب ەوع ەگ یزىا

 ی هاع ەک ەخێهەیەاهگەیو ص باثەلص عەؾەل انەیکەییجەخڕەو ها ذێص ەو ەهاچاعاه یاهاھ

 ەوع ەگ یزىاکە  ەیو ەئ عەؾ ەخێص ئاوا یضێئىم لیمەئ .ییجەلمەو ؾ مانەو ئ ییمىێھ

 .. لصاثع ەؾەل ەیکەییجەخڕەو هاەو ەخێبضاێپ ەییػ ەب

 ەل ەکێکیە ەک) بًەضڵؾاق ەییضینائەغ ەجەهینەخ مەل اهضاییقۆ زی کاح ەل یکەڵز   

 ەجەهینەخ مەل انیقۆ ھ اهضایڵیهاؾاق ەل یکەڵز .وحىوص( یکاوەؿخیو و ەهەگەڵب

و جىاها زوێھ ػاهًەص وا ەک کێکاج ۆیەب ..ەیەھ انەیکەىیػاه ڵیؾەئ هاەص ،ذڕێبەص

هێكخا  ەک) نەلصع ەؾەل انەیکەییجەخڕەها جىاهًەص انیکاهەىاهیو پكد وانەپاؾ

 یانەاهز ێو ھەل ەک ،صاەوع ەگ یزىا یل  ەب ەو ەهەهاک ل عە( ھبىونەههاچاع 

 یزىا یل  وەع ەببە هاچاعیی  ،ووجىن ەصاماو ک لواػو  زوێھێب ػاهًەص ەک ،بًەصضێئىمێب

 انیقۆ ھ .رحبەو ەزاجەص انییاؾخع  یئاڕاؾخە ەکییە. هاچاع ەو ەىێص ەوع ەگ
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 ڵەؾەئ وەکەپاک ەؾغوقخ عەکؿیە تری. ئەوع ەگ یزىا ەهەبکوو ع  ەک ەو ەـخێيێصعصاەبەب

پاک و  عۆ ػ  ۆیەب ..ەو ەکاجەص ەیکەضیوخەج یئاڕاؾخە راێ( زهىماەبلین کىەو ) ەکەاهمیئ

 ،ذێعؾخەپەیو پاک ص ذێىاؾەیچاک ص .کاثەص ی گەوعەزىاەلعوو  ەاهیاؾخگى ع 

 یکاح ەل ،ذێبىوب عػ ەبلىج و ڵاڕ ەھ ،ذێبىوب ڵؾاق ،ذێبىوب قامەه كترێپ ەهضەعچەھ

 وەەکاجەصوو ع و ەو ەخێػ ۆ صەص ۆی ز ییخێبضەغ یو صعوؾت عاؾذ یئاڕاؾخە ضاەیکییەهاچاع 

 .صەیپەعؾخێذەاهعاؾخع ەو ؾ ییضصیح ەب عۆ پاک و ػ جاکى  یزىا

 هەمىو  یعیوان ەل ،ەیەھ ضاۆڤمغ  یهاد ەل ەک ،ەبىوه ی تر یکێجەهینەخ ەمەئ   

ئەو  جا ،ێوەىاصێگى  انی ،ئاگانێو ب قامەه ەکەکەڵز مەاڵ ب ،ەیەھ ەیهمىوه كضایکێؾەک

 مەئ ەینىعئاهضا همىوه ەل عصگاعەعو ەپ ی. زىاەو ەکەییهاچاع  ؾاجەوەزخەی صەکەوهە

 وڵەؾپ وەئ ەیهمىوه ەواهەل. ەو ەصاجەضكاهیه عۆ ػ  ەؾاهەک ەع ۆ و ح ثڵەخا

 ھاەعو ەھ ..نەىاکێج ی وو ع  ون ەکەههاچاع  جا ،عؾتنەپیو ها هاؾًەزىا ص ەک ،ەیەاهیقاەى ێب

 ەیى ێپ انی ،هاگغن ۆ ز ی ئەوەکەعهامەب باػو ێع  عەؾەل ەک ەیؾاهەک وەئ ەیهمىوه

 ەکەییهضەو ەعژ ەب یىاوێھیصەپاف ب ی!یصەخێب انیکەییهضەو ەعژ ەب عەگەم ،هابًهضەپاب

 ،ذێىێبىؾؼ ەص ەماهەئ ەوع ەگ ی.. زىاحاھیلییەثو و کىقغ  رکحق عەؾ ەچىەص

ُهم ِمّ ): کاثەص ێل انەیقەڕەھ
َ
ان

َ
ط
َ
ا ؤ

َ
مَّ ِبط

ُ
ِه ز ُْ ِىِِبحَن ِبلَ ُهم مُّ اَؽ ُيغٌّ َصَغْىا َعبَّ َـّ الىَّ ا َم

َ
ْىُه َوِإط

ىَن. 
ُ
ِغً

ْ
ك ٌُ ِهْم  ْنُهم ِبَغِبّ ِغٍو  ِمّ

َ
ا ق

َ
 ِبط

ً
َىاُهْم َعْخَمت ِْ

َ
ُكُغوا ِبَما آج

ْ
ٌ َُ ُمىَن  ِل

َ
ْػل

َ
 ح

َ
َؿْىف

َ
ُػىا ق َخَمخَّ

َ
 (ق

؛ ئەم زەڵکە کاجێک ػیاهێکیان جىوقضێذ هاواع بۆ زىای گەوعە صەبەن ٦٦_٦٦/ الغوم

یان پێضەبەزكێذ، و صەگەڕێىەوە لی ئەو، هەع بەوەهضەی کە عەخمەجێکی زۆی

کۆمەڵێکیان صەکەوهەوە هاوبەقضاهان بۆ زىای جاکىپاک، هەع بۆ ئەوەی کىقغاهە بە 

زىای گەوعە بکەن و قىێً صیىەکەی هەکەون! بڕۆن لە زۆقیی و قاصییخاهضا بً، حا 

 صوایی صەػهً چاعەهىوؾخان چ صەبێذ!
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 انییزىاهاؾ ەچىهک ،هاگغن ۆ زەبێح ەک ،ًۆڤمغ  یعووەصەکاوی ع ۆ ح یوەمیص ەماهەئ   

 ەک، ؽەو ەھواو ەھ ػو ەخ ىانێه ەوان ل .ضااهییکاج یػالحیىكیئ ەوان ل ەكیمەھ ،یەیکاج

 یکاوەجەهینەخ كضایع ەعامبەب ەل ەژاهۆ ع  .ۆڕ گەه ی عەقخاع و  ؿذێى ەڵھ ضویص ەجۆ ب انیێل

_ نەکەصعەقخاع  وانەئ ێیپ ەو ب انیع ەب ەهەبەصهاەپ ضایجەڵخا کێهضەھ ەل ەک_ وحىوص

و  ووصاوع  ەڵگەل ،هگًەلؾ ػعاوو ەمەصاه یعوووەص یوەمیص ەماهەئیهمالضەکەن! ئ

 یکاح ەل ، بەاڵمەو ەبىەضخیو ػ  نێقۆ غ زەو ص بًەصەؿاع یئ انی ،ًێژ ڵەقەص کغصهضاێکاعج

 ھاوڕە ی ز ێھ ەک ،ەو ەخێصر حبەب انیزىا اهضایکاهەنىعؾ ەكێو ک ییجەخڕەو ها انیػ 

 ،ەو ەبضاهەغ یبىوومیؾلەجەب عەکؿیە ، بۆیە یەکؿەع هاهای بۆ صەبەهەوە..ەیەىێى ێب

 اهضاەیجەدىیم وەل هییەتر یکێز ێھ ەک ەیو ەل انییىڵص ەچىهک،نەکەضێدیوو ع  ەاهۆیگعاؾخ

 ..ؽەو ب ذێبەزىا ص انیکێضێئىم هەمىو  ۆیەب .ێیبکاث ل انینىجاع و  ذێب ەو ەاهیھاهاەب

ِل َصَغُىا): نەبەص ۆب ی ھاواع  ەزىاهاؾاه عۆ ػ 
َ
ل
ُّ
الظ

َ
ْىج  ً ِكَیُهم مَّ

َ
ا ؾ

َ
ُه  َوِإط

َ
ِلِهحَن ل

ْ
ـَه ُمس

َّ
الل

ْهَخِهض   ِمْنُهم مُّ
َ
َبِرّ ق

ْ
ى ال

َ
اُهْم ِبل جَّ

َ
ا ه مَّ

َ
ل
َ
ًَ ق ً ُكىعٍ  الِضّ

َ
اٍع ي خَّ

َ
لُّ ز

ُ
ً 

َّ
اِجَىا ِبل ًَ ْجَخُض ِبأ ًَ ( َوَما 

ُ ەق کێکاج؛ ٦٦لهمان/  ۆی ز ی ع ەبێؾغ ێژ  صەیاهساجە( ایچ کەو  انی)وع ەھ کىەو  پى

کە صەیاهگەێىێخە  یچەکی گەوعە صەبەن، ىاز ۆھاواع ب ەاهۆیگعاؾخع ۆ ( ػ یەجغؾەمەک)

 صصاعو ەؾ ەماهەئ یعاؾتەب ث..صاضەهجامەئزۆی  ی ر ێز ی کاع  ی و ئەمان،هەیاهەیوقکاه

 یەکاوجەػمیهاػو ه ەل ڵیهکىو  کغصوی زىای گەوعە،ؾىپاؾ یاحیحەل ن،جەڵێب ێو بڵەؾپ

 .نەکەص

و  ییمىێھ ەو ەاهساجەیص ەوع ەگ یو زىا ذێچەلصع ەؾەل انەیکەییجەخڕەها ەک عەھ   

 اهەی زۆیانكیع ەهدمى  ی ػ ەو خ مەو ؾخ ییقامەه عەبەل انیکێهضەھ ی،یجەلمەؾ

ىَن ) !!و کىقغ رکحق ەو ەوهەکەص
ُ
ِغً

ْ
ك ٌُ ِهْم  ْنُهم ِبَغِبّ ِغٍو  ِمّ

َ
ا ق

َ
 نەواهەئ ەمەئ .. ٦٦الغوم/(ِبط

 وەضینەغ ەیىاؾێپ ،نحواهێڕج ضویص ەجۆ کغصەه انەیکەییضینائەغ ەجەهینەخ ەک

و  ییقۆ ز ەک عەحا ھ .انیژ  ەیعهامەبؼاوث و ب ی باػ ێع  ەجۆ کغصەه ناەیکیەؿالمیئ
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 ەک ،نەکەضقۆ عامەق پێكىویان ەیکێخییەهاچاع  ەو ەخێبەضبیوؿەب انییع ەو ەزخەب

و  رکحکىقغو ق مەصە.. ئاوا بڕییۆ گ ییعؾخەو زىاپ ییزىاهاؾ وەع ەب یاویئاڕاؾخە

 چاکتر ێپ انییەیجیەعەواو ها ییخێقامەو ه کؿخانیجاع  وەو ئەوە صەچىەوەو حاھیلییەج

 ەلئەو صیضەلێلەو ئەو عێ وێڵەیان پێ چاکتر صەبێذ وەک .. یەکەیعؾخەزىاپ ەل صەبێخەوە

کە ییەکىقغکاع  ەل انیػ ە.. خییکاع  نىاەو ج ییخێىضاع یو صەوع ەگ یزىا ەییػ ەو ب ثەخمەع 

 ییهضەپاب ەل کەو  صەبێذ بىونیازی ەل انیػ ەخ ،ییغ ێبژ ەقىکغاه ەل کەو  صەبێذ

 .ییعغەق

و  ًێص ییجەخڕەها یجىوش  ەک یچەک ،نەکەضكیؾخا ەه گغن ەصبغ ەؾ ەه یکەڵز   

 ،کاثەضاهینىجاع  ،ذێص ەو ەاهیھاهاەب ەوع ەگ یزىا ،ذێؾخەضەڵھ ێل انیھاواع 

ؾىپاؽ و  انیمەک ؿانیص مەاڵ ب ی،یع ەو ەزخەو ب ییمىێو ھ ثەػمیهاو ه ەو ەاهساجەیص

ِل ): نەکەضیكیؾخا
َ
ل
ُّ
الظ

َ
ْىج  ً ِكَیُهم مَّ

َ
ا ؾ

َ
اُهْم َوِإط جَّ

َ
ا ه مَّ

َ
ل
َ
ًَ ق ً ُه الِضّ

َ
ِلِهحَن ل

ْ
ـَه ُمس

َّ
َصَغُىا الل

ْهَخِهض   ِمْنُهم مُّ
َ
َبِرّ ق

ْ
ى ال

َ
ُكىعٍ  ِبل

َ
اٍع ي خَّ

َ
لُّ ز

ُ
ً 

َّ
اِجَىا ِبل ًَ ْجَخُض ِبأ ًَ  ی وو ڕ ەووبع  ەک ٦٦لهمان / (َوَما 

 کانەلۆ پەق ەک. ذێب ەى ێپ یاویعگەم جغؾًەو صەو ەبىەص ەهاکاهع ەجەز ەلۆ پەق مەئ

 کىەو  انەیکیەقدەک ەک، ذێقۆ پەصاص مانەئ عەبێؾ کەو  ەو ؾامىاکاه ن و ەکەصاڵ با

 هەمىو  ەل ، کەذێبغ ەو ص ذێص کضایەل  هەمىو  ەبا ؾىوک و ئاؾان بمەص ەیپىقک

 ینىجاعبىووبێهىوصەی  ڵیو ەھ ان صەزاجەبەعچاو،یههىومبىوه ەیىێو  کضاەیەو ەلعبىوه

جغؾىاک  یوەمیص ًیهضەچ ەک_ صاەاهیو ژ  عگەم یکضاصاوێپ یحڵەخا مەلصەبیجن،  انیۆ ز

یان بىو، ز ێھ یەیما یعچەو ھ ذێو ەکەضعووج انیقؿەه _ۆزەخێگغ ەص ىاکڵھى  ەیولەو ح

 ەل انیخۆ ع  نەکەضؾخەھ  ،ن و ەهاک انیایقغ  بەلواػیی صەیاهبیجن، صڵىییاصەبً کە

 ەعووهەو ص فەعکەؾ ەقؿەه مەئ ئا ..یەعگضاەم یولوەح ەل اجغیػ  انەیکیەقدەک

 ەل و ونبى  ىضایهەکێپ ژوێو چ ییقۆ ز ەل ییەایع ەص ەقخەگ مەئ لێپ ەیاهبىو یباۆ زەل

 یػاهضوەعبو و ؾىى  ی ژ ێضع ؾخەجاوان و ص ەیعصەپ انەیو صەو ەهاهیجغ ەص ضاییگىهاخکاع 
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 ی هاو  ەک، ىابىو ێھ اهضاەیو ەرکغصهحو ب فۆ و ھؼعو ھ عوون ەص و ڵص عەؾەب انیعغەق

 صاەلهۆ پەق مەئ عەعامبەبەل یهەمىو  عەھ وا جاەو ەئ، ەو ەربغصبىوهحب ی گەوعەیانزىا

و  یا ؾغوقتو ئا ەئ ..بىو ەه انیاعاؾخيپ و ییواهەپاؾ یو جىاها گغثەه انۆیز کێؾاج

 عۆ ػ  وەو ەجەى یػ ۆ ص انیزىاو ەع ەب یئاڕاؾخە مەاڵ ب .ەوجى ەک عووجىنىوث انییخڤێمغو 

 ەبضاهەو غ یوەکەضیھاواع  ەاهعاؾخع ەو ؾەکغصوو  ی گەوعەزىا ەل انیعوو  ەاهۆیاؾخگع 

کە پێكتر بۆیان صاهابىو.. ئێؿخا  ،نەکەص کێقەھاوب هەمىو  ەل عاەبەج .ەو ەىێع پاەص ێیل

و ەباهەھغ یو مەجەاڵؾەص ەب وەپاکى جاکو ەیەىێى ێب ەوع ەگ یزىاکە  انیىڵص بە جەواویی

کە  نەکەضێل یصاوا ەؿخاهیو زىاو  عۆ ػ  ۆیەب .ذێص ەو یاهەھاهاەب یلو ەئ عەھ

 کانەلۆ پەو ق انیػع  باوەقڕە ،ۆزەخێاهگغ یب ،ذێب ەو ەاهیهگەصەب ،بکاثاهیػگاع ع 

و  صەبًنىجاع  ەیهضەو ەب عەھ مەاڵ .. ببکاثلمخەؾ انەیکیەقدەو ک انۆیز ،ەو ەکاجیضێھ

 و نکغصػگاع ع و  ھاجًھاهاەب وەل انیو چاو صەمێيىەوە قاەو ەب انیکێهضەھ ،هاعەکصەگەهە

 یچع ەگەئکەن، ەص عەؾەل یزىا یؾىپاس  ،کغصهەیان صەبێذەؾىوصو ئاکغصهەوەىمێھ

 یئاؾت ەو ەئهەع باقە چىهکە  مەاڵ ب ،ایبکغصا انیاجغ یػ  بىو ەص یعچەگەئ .ێذب لیمەک

 فەو ەئ ی عباع ەؾ ..وهەجەوەما ییازی قاوەى ێو بڵەتر ؾپیواهەئ مماەئ .ەىوهنبىوڵ یمەکیە

و ()زخاع ەواهەئ یعاؾتەب .کغصەص ەوع ەگ یزىا ەیکەضاهیجەاعمی و ثاڵ ەؾەص ەلی هکىوڵی

 حاعان ەل عۆ قکاهضو ػ  ەى ێق ًیزغاپتر  ەب انیکاهەهماەیپ ،بىون صعەؾ یھلەئ ؾەصصاعن،

 یزىا ەکاجەووصڕ  ضاییجەخڕەها یکاحەل ۆڤمغ  ییپاک یؾغوقت !چىونۆ ع  کىقغصا ەب اجغیػ 

هُخْم ): ەىێى ێو ب جاک یقەخزىای  ،ەوع ەگ
َ
مَّ ؤ

ُ
ْغٍب ز

َ
ِلّ ي

ُ
ْنَها َوِمً ً م ِمّ

ُ
ٌُ َىِجّ ًُ ـُه 

َّ
ِل الل

ُ
ن

ىَن 
ُ
ِغً

ْ
ك

ُ
ە زىای گەوعە بە جەواویی نىجاعجان صەکاث، لەویل ؛ بكەعمىو ک٢٦الاوػام/ (ح

ولە هەع کێكەو هاڕەخەجییەک کە بێخەڕێخان، بەاڵم زۆجان صوای ئەوە صەکەوهەوە 

 هاوبەقضاهان بۆ زىای جاکىپاک.
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 :  ووەڕ خاثەد ێکثەقیقەح ناڕەحەثییەک هەموو 

 انیپاک یؾغوقت ەیواهەچێپ ضاییقۆ و هاز ییقۆ زەل یکەڵز ن ۆ چ نحىیبەص   

 یخنیص ەب ۆڤمغ  ەک ،هییە ضایصوا ی ژ ۆ ع  ەل عەھ ؾاثەو کاع  ییجەخڕەها ۆز ..نەکەصخاع عەق

 عەھ اقضایصه ە. لەو ەخێچصەر حبەل یەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ یکێقدهەمىو  یکاوەاعصیص

 یکێجەاڵؾەص زوێھ هەمىو  ەل ەک ًێص وا ەیوع ەگ یؾاحەکاع  ییصووچاع  یکەڵز ،یەوا

 چیھ عەؾ ەهەهاکماصیػخیئ ،ەوع ەگ یزىا عەبەو ەهەبەهاصەو پ نەکەصاع ەبەج انیایصه

و  غانێضەڵو ھ زذەؾ یش ۆ زەو ه گغجًڕ گ وەعػ ەلەو بىوملقاو  یکاح ەواهڕ ب) ..تریکێز ێھ

 عەکؿیە ەو ەجاهەدىیم مەل کێکیە ی ژاو ێگ ەخێو ەکەص کێؾەک عەھ ..(انەیى ێھاوق

 ەک ذێػاهەص ەچىهک ،یبغصوۆ بو ھاهاەو ەاهڕ پا ەب کاثەضؾخەص ،ەوع ەگ یزىا ەکاجەصوو ع 

 ەک ەیەو ەئ ەیکیەیڵۆڵک مەاڵ ب ..بکاثینىجاع  هییە کێز ێھ چیھ ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ

 ەوع ەگ یزىا لە عەھەک) مانەئ ەو ەخێو ەکەو ص ذێچەص ل ەیکەكێک ەهضەو ەبع ەھ

 .. حاھیلییەثو کىقغو  رکحق عەؾ ەو ەکاجەعصە( ؾزۆیەوەیەحی

و  عگەم یکاوەاع کۆ ھ ەل ەو ەرکغصهحو بەاهییصژواع  ەع ۆ ح مەئ یو صیخن ضاھاجًڵایزەب   

 ۆی ھ ەخێو بب فەعکەؾ یقس ەه ەیو ەاهەڕ گ یەیما ەخێبب ەیەواهەل ،انیخيیص

 ەو ەکغصهر حب وەاهیجەخڕەها مەئ یوجنەکصەع  ەیەهواەل ،بىونقغاواهەىیو ؾ عمبىونەىڵص

لەواهەیە  ،ەوع ەگ یزىا ەییوع ەو گ ۆی ز ییلواػ  ەب ؾخکغصنەھ یەیما ەخێبب انیلێ

 کێحاع  ەیؾاهەک وەئ یل _ ەمەئ ..ەیکەییخێىضاع یصو  ییزىاهاؾ ۆب عبًەضیجەاعمی

 انی .ییەژگاع ۆ و ئامهضەپ ەل ڕپ یعیوان یکێػمىوهەئە_ واو  یؾاحەکاع  عوۆ هاؾ ەجەوجىهەک

زۆیان  ی ھاواع ھاجى  ییلیلەو ػ  ییو لواػ یان بەؾەعصاهاجىوەەعاهۆ هاؾ وەل کە تریؾاهەک

مژی ى مەج ،صاڕ چ یکێصاعؾخاهەل ییػؾخاه یێکو ەق یحو مى ەڵەھ یکؿخاویجاع  .ذێخبیص

ی یؾەکێب ،ههىومبىونپەلىپۆقکان و  اویع ەص یلۆ پەق بەجینی یێکوژمەج صۆڵیکی کپ،

ئەماهەو  ،ییێڵبزعبىون و و ڕێو  ییاڕ گىم ییکیجاع  کاحی لێهەومایی و مىخخاحیی،
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 کێقد هەمىو و  کەیەو ەخىێێصلە جىوقبىواهیان  ایصه هاوقێىەیان ؾەعی 

 وەعصەپ انەیص ۆڤمغ  یل  ەک، یەیکیجاع  ۆی ز لیاع یهاص ..ذێيیبەص ەجاهەاڵؾەضێب

 ەل ۆی ز ەؾاهەکێب صاهاکاو ەل ەک کێؾەک عەھ ..اعصایو هاص ۆڤمغ  ىانێه ەا لو  ؾذەعبەب

، زێرا کاثەص ییو صژواع  ییز ێھیجغؽ و ببە  ؾذەھ، ەو ەخێيیبەص صاەاهییکیجاع  مەل کێکیە

 عو ەؿیب و ع ەىیو ب ثەاڵ ؾەصەب یزىا ۆھاواع بی بکاث ئاڕاؾخەبء ئەوەی کەؽ 

اهُ ): باثەص بانەھغ یم ئاگاوەب ًَّ  ِب
َّ

ْضُغىَن ِبل
َ
َبْدِغ َيلَّ َمً ج

ْ
غُّ ِفي ال ًُّ ُم ال

ُ
ٌ ا َمؿَّ

َ
ا  َوِإط مَّ

َ
ل
َ
ق

ْغَغْيُخْم 
َ
َبِرّ ؤ

ْ
ى ال

َ
ْم ِبل

ُ
اي جَّ

َ
ُكىًعا ه

َ
وَؿاُن ي ِ

ْ
اَن ْلا

َ
 ەوهەکەص اصایع ەص ەل ەک عەھ؛ ٢٤الاؾغاء/( َوً

زىاجان  ەب یان وع ەبەبغصەھاهاجان ص كترێپ ەیواهەئ هەمىو  ەو ەکەیەهگاهەو ج ییجەخڕەها

 ەب انیچیھ نەکبێل انیجەاعمی یصاوا هەعچەهضو لێخان  بًەصؼ ێع ەپ ەو ەصووع  ،نهاەصاص

 عەھ یچەکبەاڵم زىای گەوعە لە لىجكی زۆیەوە نىجاعجان صاکاث..  ،نیەها ەو ەھاهاجاه

 ەوع ەگ یىاز ەل جانوو ع  عەکؿیە مان،ەو ئ ییوقکاه ەكخیەگ خانێپ ەیهضەو ەب

کىقغو گىهاح و  ەل ی ػ ەو خیەقاەى ێب وڵەؾپ غو ێبژ ەکىقغاه ــۆڤمغ  یعاؾتە! بن ێڕ گەعصەو 

 ییػیوان ەب ەک ،ذێقۆ زغ ەص ضاەڵیگەل اجغیػ  ەؾەک وەئ ە،هەمیص ەمەئ.. یەچێعپەؾ

 ەع ۆ ح مەئ ڵیص کە بەؾەع زەلکاهێکیترصا هاجىوە. یتێى یص، یان ەھاجىو زۆی ع ەؾەب

 صاثەضێل وا صاەکەؾاجەکاع  یکێوجەبؼاوث و ؾغ  هەمىو  ەڵگەل ەو ەعػ ەجغؽ و ل ەب ەؾەک

 وەهجەل عەھ ەڵگەل یەکضایەقدەک ەل ەیؾەک وەئ .ەو ەع ەصەخێب ەیىیؾ ەل ەکیع ەز

یان کە نىجاعبىوە لە خاڵەحی واو ئیؿخا  ،ذێزىعپەصصا ڵیص صاەکیەقدەک یکێکاهەج

 جىوثەص ،ینیبصە ەیکیەقدەکئەو کاجەی کە حەولوی بێئاماوی  ..ەو ەخێضیر حب

 جىوثەص ەزاهێھەو ب زذەؾ ەپىلەق وەئ ن ۆ چ ینیضەیبب ،یەباەقەع  مەص یش ەاڵپپىقى 

 ەیػیوان مەئ ەیؾەک وەئ !، چەهض ؾامىاکبىونكًێکەص ەکیەقدەک ەب ۆو ز نڕەجى 

 ەو ەخێضیر حبەو  هضەعچەھ .کاثەص یکاوەوجەع بؼاوث و  ییصژواع  ەب ؾذەھ ەو ى یص

 مەئ ەک ەیهضەو ەب عەھ ..ۆڤەمغ  عەھ ۆڤمغ  مەاڵ ب ..ذێبەضنڵەبەئ و ذێگغ ەیضؾام
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 یماوەئ ینێو قى  ؾاث مەکیە ەیهضەو ەئ عەھ ،لچىو  عەؾەل ەیؾامىاک ەییصژواع 

 یزىا وەوەو ەرچىوهحب یایصه هەڵضەصاجە ەىاهێھعگەم ەهەمیص وەئ هەمىو  ،وثەؾکەص

 یػماو ىاێھەص ۆھاواعو ھاها ب ەیهضەو ەئ مەئ ەک یەیزىا وە. ئذێچەصاصەیل یش ەوع ەگ

جاوان و  ەو ەخێو ەکەص ،ەو ەماهەئ یؾاح مەکیە ەل عەھ ..وثەکەصەه ڵیو ص كکێم یایقغ 

 ەیکەپاک ەوقخؾغ و ع ەبەو ەخێگغ ەص حاھیلییەثو کىقغو  رکحقو  گىهاح ی ویچێعپەؾ

َبِرّ ): ەو ەخێقۆ پەصاص ەییعػ ەو ھ ییاڕ گىم یهگەو ژ  کڵچ وەخڵز ەب
ْ
ى ال

َ
ْم ِبل

ُ
اي جَّ

َ
ا ه مَّ

َ
ل
َ
ق

ْغَغْيُخْم 
َ
وَؿاُن  ؤ ِ

ْ
اَن ْلا

َ
ُكىًعا َوً

َ
 ،ەمکاع ەو ؾخ قامەه غو ێبژ ەکىقغاه ۆڤمغ  یعاؾتەب( ي

و  ثەػەییب و مانەیپ هەمىو  وەل ،عەؾەهاباج یکیيەڵێب چیھ ەک،یەقاەى ێب وڵەؾپ

 ەک یان.ىضاع یص یکىییەیمەک عەگەم، زۆصەبىێغێذ! ەضاو ەیوع ەگ یزىا ەب ەیىاهەڵێب

 ەو ەاهەیکەجەػەیب ەب ەاهعاؾخع ەؾ صەمێيىەوەو انۆیز ینەڵێب وەواص عەؾەل عەھ

 .ًصەبهضەپاب

 یکاوەجەهینەخ ی وو ەڕ ووبع و  ذێبەضووجڕ ەئاوا ئاو  صاەهگاهەج یکاح ەل ۆڤمغ  یؾغوقت   

 کىەو  ن،ى یؾپەچ ضاییهاز ەل ەک ەیجاهەهینەخ وەئ فەواهەل ،ەو ەخێبەص وحىوص

 یكاحیؾ یحەهینەخ نەزاو  یزىا یھاەع و  ییخێجضاع ەاڵؾەو ص ۆی ز ییلواػ  یحەهینەخ

و  نو بى ێئاگال ووحىوص یاهضوڕ ؿى ەڵو ھەوع ەگ یزىا کغصگاعێخیی یحەهینەخ ..ەجیییزىا

 لیع ەلؾاعو مىهد ەهضەچ عەھ ۆڤمغ  یؾغوقت صاەکاجاه مە.. لیکغصوییغ ێچاوص

 ضاەڵگەل پاعؾەهگیان ی عەقخاع  ەاهعاؾخەو ؾ کانەجەهینەخ عەؾ ەو ەخێڕ ەگەص ،ذێبو بى 

 چیھ ەل_ یکێقەھاوب چیو ھ کاثەص ەوع ەگ یزىا ەل ووڕ  واەع و  اؾذع ک و عی ،کاثەص

 عەھ رکحق ذێػاهەص ەچىهک،ذێصاهاه ۆب _کێىاػ ێو قع ۆ و حەى ێق چیھەب، ضایکێجەكیؾ

 ی گەوعەزىا ۆب فەھاوب یصاهاو ەک ذیػاهەص ،ەییغ یژ  یکسؿخنەو پ ەییمژ ەو گ ییع ۆ لەگ

 یزىا یکێجەكیؾ چیھ کێع ۆ ح چیھ ەب کێقد چیھ هییە نحمىمک ەچىهک ،ەییعەواها

 مە. لبًەھ کیە کىەو  یصوو زىا ڵەخاەم ،ەمەؾخەئ وهییە نحمىمک ،ذێبەھ ەیوع ەگ
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و  ییجیەو زىا ییخێعصگاع ەعو ەپ یکاوەجەكیؾ هەمىو  ەب ەوع ەگ یزىا ۆڤمغ  صاەهگاهاهەج

 ەل ەچىهکث، کاەضێدیوو ع  ەاهۆیگعاؾخع ۆ ػ  ،ەو ەخێػ ۆ صەص ەو ەییخێجضاع ەاڵؾەو ص ییخێخاکم

 !صاثەص ەوع ەگ یزىا ەب مانەیپ یصوا ەل مانەیو پ نەڵێب عەؾەل نەڵێب یەضاقەهگاهەج

ىَن ) ثیەئا
ُ
ِغً

ْ
ك

ُ
هُخْم ح

َ
مَّ ؤ

ُ
ْغٍب ز

َ
ِلّ ي

ُ
ْنَها َوِمً ً م ِمّ

ُ
ٌُ َىِجّ ًُ ـُه 

َّ
ِل الل

ُ
؛ بكەعمىو کە ٢٦الاوػام/ (ن

زىای گەوعە بە جەواویی نىجاعجان صەکاث، لەویل ولە هەع کێكەو هاڕەخەجییەک کە 

 ەقضاهان بۆ زىای جاکىپاک.بێخەڕێخان، بەاڵم زۆجان صوای ئەوە صەکەوهەوە هاوب

 وامەعصەب ەک ،ۆڤەمغ  ەیجاهڵەخا وەئ ی ع ەىێھڕ عؾى ەؾ عۆ ػ  یکێكاهێکەىێو  ەمەئ   

گىهاح و جاوان و  ەخێو ەکەص ،واثەڕ صەوە اهیژ  یوحەع  مەص ەب ۆڤمغ ، ەو ەبىەضصووپاج

 عەھی، ەڕۆیضێو ػ  کاعییمەو ؾخ ییژ ێؾخضع ەص ەخێو ەکەص ،ەو ەوع ەگ یزىا ییعماهەكێب

 ،اثەکص انیژ  ەل ژێو چ ذێبەگىهجاو ص رۆ و باعوص هضعوؾذەؽ و جؿاقەل ەى ککەو 

 ذێص یکێؾاج ایئا مەاڵ ب ،کاثەص یحەاڵؾەو صزێو ھ ییبىوهەو ھ ی زۆی بىوو ەب ؾذەھ

و  لىوُەمى ماجو  ذێو ەکب یو ؾاماو ثاڵ ەؾەو صزێھ ەل ُحاەڕ عووجى  ەک ضاڵاەیز ەب

 رحب ؽەک ..ثەیەه ەو یەھاهاەب ؽەبکاث و کھاواع  عەھ ، ئیىجاذێو کەب وؾانەؾەص

 ینیػ  ەوع ەگ یزىا ەیهاؾاهزىا ەىضاع یص وەئ عەگەم ،ەو ەهاکاج ەماهەل

و  ییقۆ و زژێچ هاو ەتر لەیکەڵز وەئ ،ەو ەجەهکغصوو قىعۆ  ڵیص کغصووهەجەوەوعووه

و  ؾذۆ و صؾىکاع ەک هاوەل ،اهضاییو صاعا ثەاڵ ؾەص زوێھ عەبەل اهضاییع ەو ەزخەب

 ی ع ەب ییؾامان و صاعا یبىووەھئەماهە  ؟ذێصضاڵاەیزەب انیوا یکىا ؾاح ن،اهضایعباباهەئ

 ییژ ێؾخضع ەو ص ثەاڵ ؾەو صزێھ ،ڵاەیز ەجیەها انییصاع ەه یکێگغجىون و ؾاج ی چاو 

و  کەچ ی ز ێھ ،ییەه ییلیلەو ػ  ییجاڵەؾەضێب یکێؾاج ەل انیقۆ کغصوون و ھؾىوع  ی چاو 

 ییجاڵەؾەضێب یکێؾاث و ئاه لڵیاەیز ەب ًڵهیها ییع ەوعوبەصو  ۆی ز یهضەى ێؾخىپەص

 ۆڤەمغ  مەھاکا ئ ،ییەه ەوەۆڤمغ  ؾذەصەب وحىوص ەیضاع یئ ۆز مەاڵ ب ،ذێىیبب

و  وثەک ڵحاڕەى ووجع  ،زێھ ڵەیاڕ ەھ مەو ئ ییؾامان و صاعا ەڕۆییضێػ و ژێچ ەیبىو ههىم
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 زێھەه ،هەؾامان ،ذێىێمیەه ێزھ ذێبىجغ  ێیپ یعچەھ ەک ،ەو ییەص کضاێؾاجەکاع  ەل ۆی ز

 ،مایيخیئەه ،بذەه ،یکاوەىیؾخەنزىا ەه ،عبابەئهەو هضەى ێپى ؾخەص ەه ،ثەاڵ ؾەصەه

 ُەپچىاع ع ەھەو بصاەکەژاو ێگ ییاڵنى  ەا لو  لیمەو ئ ثیەها ەو یەھاها ەب ؽەک ،ػاوؿذەه

 یزىا ە؟ لێ صەکاثک ەھاواع ل مەاڵ ب ،کاثەصھاواع  ۆی ز ینیج هەمىو  ەب ،صاەضەڵو ەھ

 ۆج عەھ .. ۆی ج عەھ یەزىا) ،ەو ەکامیقغ  یەزىا :ذێىێھەص ۆب یىچاوێب یھاها ..ەوع ەگ

 یوا ،ذڕێبەعصەص ییخێبضەغ ەالهیلەػ  ەک یوا ،ەو ەخڕێپاەص ەهۆاڵ کؼ  ەک یئا (..ذیجىاهەص

و ەماهیقەپ ەک یئا ..صاثەص نەڵێب عەؾەل نەڵێب هضەچچۆن و  یئا ،کاثەصصاوا عۆ ػ  ەک

 ،کغصیػگاع ع و ەو یەھاهاەھاث ب ای گەوعەزى  ەیهضەو ەئ عەھ یچەک .ەضێئىمەب هضەچ یوا

 راێز عۆ ػ  وە،ەکەكێک ەو ەخێو ەبىو هاکایىڵص ەک ،بىو نىجاع  ەهگاهەج ەل ەیهضەو ەب عەھ

 ەه ،ذێگغ ەیضعمەق ەه ،بىونییازیزىاەو ل ییچێعپەجاوان و ؾ ەو ەخێو ەکەص

 ییعماهەكێهاو ب ەو ەخێو ەکەص ەاهؾى ەناو ەو چ، لؾاع ەراهحھخەمىؾخ عۆ ػ  ..ەو ەکاجەرصحب

! ەو ییەجەخڕەها ەجبىو و ەک بىو ەه لیو ەئ عەھ ەڵێیصی گەوعەو بەصەؾەاڵجەوە، زىا

 ػەلیالهە وکغصەص ەیو ھاواع  بغصنھاهاهەمىوو  وەئ ەک بىو ەه وەئ عەھ عەھ ەڵێیص

 ..انیل  ەئاوا حىاهکغاو  انەڕۆیضێػ  ەیو ەو کغص.. کاع یەوا عە! ھەو یەاڕ پاەص

ئاوا  ػ ۆ رحپ ینىعئاو ۆیە، بەو ەخێبەجاع صووپاجضػاعاهەھ ضاۆڤمغ  ەو لیەهمىوهە ەمەئ   

َىْحِن ) :ەو ەصاجەضیكاهیو هەکغصوو یىاێو 
ْ
َهْحِن از

 
ـ
َ
وا ِبل

ُ
ِسظ خَّ

َ
 ج

َ
ـُه ل

َّ
َُ الل ا

َ
ه   َون

 
ـ
َ
َما ُهَى ِبل ِبهَّ

ًُ َواِنًبا َواِخض   ً ُه الِضّ
َ
ْعِى َول

َ ْ
َماَواِث َوألا ُه َما ِفي الؿَّ

َ
اْعَهُبىِن. َول

َ
اَي ق ًَّ ِة

َ
ُهىَن.  ق خَّ

َ
ـِه ج

َّ
ْحَر الل

َ
ؿ
َ
ق
َ
ؤ

مِ 
َ
ْػَمٍت ق

ّ
ً ِو م ِمّ

ُ
ـِه َوَما ِبٌ

َّ
ُعوَن.  ًَ الل

َ
ْجإ

َ
ِه ج ُْ ِةلَ

َ
غُّ ق ًُّ ُم ال

ُ
ٌ ا َمؿَّ

َ
مَّ ِبط

ُ
غَّ ز ًُّ  ال

َ
ل

َ
ك

َ
ا ي

َ
مَّ ِبط

ُ
ز

َىاُهْم  ِْ
َ
ُكُغوا ِبَما آج

ْ
ٌ َُ ىَن. ِل

ُ
ِغً

ْ
ك ٌُ ِهْم  م ِبَغِبّ

ُ
ىٌ ِغٍو  ِمّ

َ
ا ق

َ
ْم ِبط

ُ
ُػىا َغىٌ َخَمخَّ

َ
ُمىَن  ق

َ
ْػل

َ
 ح

َ
َؿْىف

َ
 (ق

 ەوع ەگ یزىا ەچىهک ەکەن بەصوو،زىا م: یعمىو ەق ەوع ەگ یزىا ؛٩٩_٩2الىدل/

 کانەئاؾماه ەل یعچەھ .مً بترؾً ەل عەھصەی ؾا  .ییەه وەئ ەیىێو هیچ لە و ەکیە عەھ

 ،بێذ ییجیەاۆڤمغ  یوامەعصەب ەیعهامەبصەبێ  ەک ەكیو ەئ ینیص، ون ەئ یھ یەضایو ەو ػ 
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؟! نەکەص ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ ۆب ییخیىضاع یص چما لە ؾەیغی زىای گەوعە صەجغؾً و

هاڕەخەجییەک  ی صووچاع  ەک جاەو ەئ  ،یەوەەوع ەگ یزىالە  ەجاهەھ یکیجەػمیه یچع ەھ

لبغصن و  عەؾەهاڕەخەجییەکەی ل ەک عەھ یچەک ،نەبەص ەوع ەگ یزىا ۆھاها ب بًەص

کۆمەڵێکیان صەکەوهەوە هاوباقضاهان بۆ زىای پەعوەعصگاعیان! جا  ،ەو ەماهەئ ییەزؿخي

 ،ژن ێو بچ ن ۆ بسباقە، ؾا ! ێحەىصاوماه ەک نەبک هاػو هیػمەجاهە هەمىو  وەئ ەیىقغاهک

 ڕێ.ەخیص چاعەهىوؾێکخان چ اهًػ ەصواجغ ص

 هیچ شێوەیەکی شیرک قبووڵنییە:

کە هابێذ زەڵکی صوو زىایان هەبێذ.چىهکە زىای  ەصاو  یعماوەق عصگاعەعو ەپ یزىا   

پەعوەعصگاع یەکێکەو هابێذ هاوبەش ی بپ صابجرێذ.. وێىەی هییە، هیچ هاوبەقێکی لە 

 رکحقهیچ ؾیكەجێکیضا، بە هیچ عاصەو بڕێک، بە هیچ قیىاػو چۆهیەجییەک هییە، بۆیە 

 . ییەه ڵنبىو  کەیەى ێق چیھ ەب

 عەؾەل ەکەؿالمیئ ەک ،ییەؿالمیئ ەیضینەغ یکەع ەو ؾ ییجاەع ەؾ ەیبىاؾ ەمەئ   

و  ییجاک وەئ ذێبەص. ییەه یوحىوص ذێبەه لیمەب ،ذێهاکغ ىایب ەمەئ ی غ ەیؾ

 ەب ماهضاڵمىؾى  هؼعی و فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص یهاد ەل ەوع ەگ یزىا ەییەیىێى ێب

 ەو ه یێڵیل ەه ،و عاقکاو قًۆ ئاقکغاو ع  ،ذێب یؾپەچ یو صعوؾت اؾذع و  جەواویی

هابێذ جێضا بێذ. صەبەێذ  ییاڕ عاهە و  گىمان ەه هابێذ جێضا بێذ. ییػ ڵۆ ئا ەو ه ییى ێپك

 ەوع ەگ یزىا ەک بێذ، نحو صابڕ ۆ گەه و واو ەج یکێجەهاغەنئەم بىەما ئىنىولییە 

ی ئاؾماهەکان و زاوەوی ئەواهەقە وەزاو  لیو ەئ عەو ھەکغصگاع  وەئ هھاەج .یەهھاەججاکى 

ْعِى )کە جێیاهضان: 
َ ْ
َماَواِث َوَما ِفي ألا ُه َما ِفي الؿَّ

َ
و ڕ ەو قرێز لیو ەئ عەھ ؛٦/یالكىع  (ل

ـِه ): ەى یزكەب یحەػمیه
َّ
ًَ الل ِم

َ
ْػَمٍت ق

ّ
ً ِو م ِمّ

ُ
هەمىو مەزلىوناث  ەک ٩٦/لالىم (َوَما ِبٌ

و  نەکەصو ەلعوو  صاەهگاهەو ج ییجەخەڕ و ها انیػ  یکاح ەل _مغۆڤ لە پێل هەمىویاهەوە_
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. صەی کەوایە صە هەع ییەه یھاجنەھاهاو ەب یجىاها وەئ ی غ ەیؾ ػاهًەص ەچىهک ،ؽەب

 ضایجیەاۆڤمغ  ی ژوو ێم لەگەڵ  وامەعصەب ەک ەیىیص وەئ ،عگغن ەو  لیو ەئ یەکەىیص

ًُ َواِنًبا: )ەوامەعصەو بەھاجىو  ً ُه الِضّ
َ
ْعِى َول

َ ْ
َماَواِث َوألا ُه َما ِفي الؿَّ

َ
ـِه  َول

َّ
ْحَر الل

َ
ؿ
َ
ق
َ
ؤ

ُهىَن  خَّ
َ
؛ هەعچی لە ئاؾماهەکان و ػەویضایە مىڵکی زىای گەوعەیە، ئەو ٩٦/لدالى(ج

صیىەف کە صەبێذ زىای گەوعەی پێ بپەعؾترێذ و ببێخە بەعهامەی مغۆڤایەجیی هەع 

 هاجىوە، چما صەبێ لە ؾەیغی ئەو بترؾً؟! لەلیەن ئەوەوە

 فەمەئ ،ذێص ەھاهاو ەب ەوع ەگ یزىا هھاەج ەک ەو ەکاجەضیعووه ەوع ەگ یئاوا زىا    

 ،ییخێکغصگاع  :یتێجغ  یکاوەجەكیؾهەمىو  کىەو . ەپاکجاکى  یزىا ەب ثەبیجا یکێجەكیؾ

ی ػیان و صووعزؿدىەوە ،، مغاهضناهضنیژ  ،ییخێضاع جەاڵؾەص ،ییخێع ەضعۆػیی ،ییخێهەزاو 

 ،نوحىوص یحەهینەخ ن،ەوع ەگ یزىا یحاكیؾ ەماهە. ئگەیاهضوی ؾىوص

 ەیضاع یو ئ عصوونەگ یاهضوڕ ؿى ڵەو ھ ثاڵ ەؾەص ەل ەوع ەگ یزىا ەک ەؿخیو و ەهەگڵەب

 ۆب یش ەھاوب کەیەى ێق چیھەب ذیو هابیەهھاەجى جاک ضاۆڤمغ  یئاڕاؾخەو وحىوص

 ەیەو ەئ لیىیصجانە .ضاییعماهضاهەق ەل ەو هضاییعؾخيەپ ەل ەو هضاییيیهاؾ ەل ەه ،ذێصابجر 

 مەئ عەؾەل اعیڕ ب کۆڤێمغ  هەمىو  یپاک یؾغوقت .یتێهاعصو  ەوع ەگ یزىا ەک

 ذەێىێگەضیعا کیکاج. بەاڵم ەیەھ انییواەو ع  عاؾذ ەب یحەهاغەو ن صاثەص ەجاهەهینەخ

 یحاھیلی وانیعی ی و قكاع  نحج ەک. ذێچەعصەصھەواوھەوەؽ  یكاوێعاک هێزی  ەل ەک

 اثییو ماصص ڕاڵییەو ھ ییؿخیو و ایصه یهگەژ ى کڵو چػ ۆ جى پەج ەل ەک ذ.ێىێهامع ەؾەل

 ەوهەکەص زىاهاؾیحن یصوا ەک نەھ ۆڤمغ کۆمەڵێک  قضاەمەئ لەگەڵ  .ەو ەخێبەضپاک

 ەهگاهەج ەل کغصێل انیو صاوابغص ی گەوعەزىا ۆب انیھاواع  ەیو ەئ یصواە. و ەرکحق

گىهاح و  ەوجىەک ،قاەو و  نحاهز ێؾىپاؽ و پ یاحیح ەل یچەک ،کغصنینىجاع  ،کاثباهینىجاع 

. ها ییەعووصاو ه کجاعیە یکیەهمىوهە فەمەئ ،عەبەگغج انیو کىقغ  رکحق یێجاوان و ع 

 بًەه وا ەواهەئ عەگەم .ەیەھ کضاۆڤێمغ  هەمىو  وانیعی ەل ،ەعچاو ەب یەیهمىوهە ەمەئ
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 ەب ەوە(اهەیکەجەػەیب ەب انییهضەپاب) یماوەیپ ەجاو ەع ەؾ ەن و لعاؾتع ەؾ ی ىضاع یص ەک

 . ەاهضوو ەیعاگ وەصاو  گەوعە یزىا

 یزىا ەکاجەعووص ۆڤمغ  یکێقۆ ھؼعو ھ هەمىو  ،کڵێص هەمىو  صاەهگاهەج یکاح ەل   

 ی غ ەی. ؾییەتر هەکییهاەپ ی گەوعەازى  یل  ی غ ەیؾ ەک کاثەضؾخەھ ەچىهک ،پاکجاکى 

 هەع بەوەهضەی ەک یەقاەى ێب وەڵؾپ ۆڤەمغ  مەئ ماڵ ەب .ییەه عەصەضڵصا فەوع ەگ یزىا

 قخاعەع  صانەؾەب! ێبەلواػ ص ەو ەعصگاع ەعو ەپ یزىا ەب یهضەى ەیپ ییقۆ ز ەو ەخیو ەکەص

 کپاجاکى  یزىصا ۆب فەھاوب و چۆهەجیی و قێىاػع ۆ ح انەیص ەگىهاح و ب ەو ەخێو ەکەص

 انیرکحق ەب ی_یزىا یحەو  ەب یصاوەىێگى  عەبەل وەئ ەک_ رکحق ع ۆ ح انەی. صصاثەصاع یڕ ب

، کە ییحاھیل ی ؾخىوع ەو صابىص یحاھیلی یمایيیو ئ ییلیحاھ ی ع ەباو روحب کىە! و ێذصاهاه

 هەمىو  ەماهەئ بەاڵم  قحرک هحن، چىهکە هاوی زىا، یان هاوی بدیان لێىەهغاوە! ێڵەص ئەو

ی عاؾخییىەصا صاهغاون: نیو ص ەىییعاؾخ یزىا عەعامبەبەل ەک ن،ەىیؾخەن یبذ و زىا

ًُ وَ ) ً ُه الِضّ
َ
ْعِى َول

َ ْ
َماَواِث َوألا ُه َما ِفي الؿَّ

َ
ُهىَن.  اِنًباَول خَّ

َ
ـِه ج

َّ
ْحَر الل

َ
ؿ
َ
ق
َ
ْػَمٍت ؤ

ّ
ً ِو م ِمّ

ُ
َوَما ِبٌ

ـِه 
َّ
ًَ الل ِم

َ
ُعوَن  ق

َ
ْجإ

َ
ِه ج ُْ ِةلَ

َ
غُّ ق ًُّ ُم ال

ُ
ٌ ا َمؿَّ

َ
مَّ ِبط

ُ
و  کانەئاؾماه ەل یعچەھ؛٩٦ل دالى(ز

چما  ،بێذ ییجیەاۆڤمغ  یوامەعصەب ەیعهامەبصەبێ  ەک ەكیو ەئ ینیص، ون ەئ یھ یەضایو ەػ 

 یعچەھ؟! نەکەص ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ ۆب ییخیىضاع یص ی گەوعە صەجغؾً ولە ؾەیغی زىا

ھاها  بًەصهاڕەخەجییەک  ی صووچاع  ەک جاەو ەئ  ،یەوەەوع ەگ یزىالە  ەجاهەھ یکیجەػمیه

 .نەبەص ەوع ەگ یزىا ۆب

 ،ەو ییەکاع ەگىهاح و جاوان و زغاپ ەخیو ەکەو ص صاثەلص ێ ع  ەل ۆڤمغ  یپاک یؾغوقت   

 ،ەوع ەگ یزىا عەبەو ەهەبەصهاەپ صاەهگاهەو جهاڕەخەجیی  یزتەو ەؾاج ەل انیع ۆ ػ  بەاڵم 

جا  زلىوناثەم عەب ەو ەباجەصهاەپ(ذێػاهەبان ه ذێبؼاه) ەلکیو ؾاو ەؾاص یۆڤمغ  ێهضەھ

 وەئ یەگىا ەک ەیو ەئ یاهىو یب ەب ،نەبک ێل یىاویو پكد نێب ەو یەھاهاەجا ب،نەکینىجاع 
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بە هەع  انی ،ەیەھ انییجەبیجا ەیلیهؼ ەو م کًیهؼ  وەەوع ەگ یزىا ەل ەاجاهمەزلىون

و  زـەو قصەعنەم ەھاواع ل ەیواهەئ کىەو بەهاهەیەکیتری ئاوا پىوچەڵ! 

 انیقۆ زەجا ه ،نەبەص اوچاکانینىجب و پ اویولەئ ۆھاواع ب ای ،نەبەجغ ص یاویێحەكخیه

 انیایقغ  انی( عچىونەص ،ناػاهج ،ڵ)مىضا زكًەببێپ انیجەػمیه انی ەهەوە،کچاک

 ضاەیجاهەڵخا مەل ەلصاه ًیص ەل ەمەئ ..ەرکحق ەمەئ ..نەبکاهیعػگاع  ەاههگەج ەو ل ون ەک

 یمەعصەؾ یکاویمىقغ  ەیکەراقحىدیو ئ رکحق ی ىاػ ێق ەل ەو صژواعجغ صجغ ەو بزغاپتر

 یانهاەپ اهضاەیهگاهەج ەجەڵو خاەل کانەپاکؾغوقد ەكیع ەدمىه ەچىهک ،ثییەلیحاھ

 مەئ بەاڵم  ڕیی،بەعصەص ۆب یانیخێبضەغ فەاهعاؾخع ەپاک و ؾجاکى  یزىا عەبغصەوەبەص

و  ریەمكاو  شێق ۆھاواع ب اهضایقەجاهەلخا وەل ی صواجغەو صاماواه قامەه ەکیمىقغ 

ُم ): ەوع ەگ یزىا ۆب کەه ،نەبەص انیایولەئ
ُ
ْخٌ

َ
ج
َ
ْو ؤ

َ
ـِه ؤ

َّ
اُب الل

َ
ْم َغظ

ُ
اي

َ
ج
َ
ْم ِبْن ؤ

ُ
َخٌ ًْ

َ
َعؤ
َ
ْل ؤ

ُ
ن

ى
ُ
ْضُغىَن ِبن ي

َ
ـِه ج

َّ
ْحَر الل

َ
ؾ
َ
 ؤ
ُ
اَغت ِه ُخْم َناِصِنحَن. الؿَّ ُْ ْضُغىَن ِبلَ

َ
 َما ج

ُ
ِكل

ْ
ٌ َُ ْضُغىَن قَ

َ
اُه ج ًَّ َبْل ِب

ىَن 
ُ
ِغً

ْ
ك

ُ
يَؿْىَن َما ح

َ
اَء َوج

َ
 یکیەهاکاوصا ؾؼا ەل عەگەئ ەباقبكەعمىو:  ؛٦2( الاوػام/ِبن ق

 ەاع یپغؾ مەئ نەکەضعاؾخ عەگەئ ،ھاثعصاەؾەب جخانەامین انی ،ێكتەیزىاجان گ

 ە؟ بەو ەىیپاع ەزىا ص ی غ ەیؾ ەو ل نەبەزىا ص ی غ ەیؾ ۆا بھاه ایئا :ەو ەهەبضماڵ ەو 

کاث و  بعػگاعجاه ەکەهگاهەج ەجا ل نەکەص زىای گەوعە ەھاواع ل عەھ ەو ییەاییىڵص

 قخانەھاوب ەک ەو ەخیچەصر حبەل جانەو ەئ هەمىو  ەؾاج وەئ ،لصاث عەؾەل جانەکەاهیػ 

 ەل انیىڵص ەک اصایصه یکیؾاجەکاع  ەیو ەبىوه ووڕ ەعووب ەل ەى ێئ ەواج .هاەزىا صاص ۆب

 جانۆ ز ی چاو  ەب جخانەامین یکاوەهەمیص عەگ یصەئ ،نەبەزىصا ص ۆھاواع ب ،یەکاواهیػ 

ھاهاو  ەکاج وەئ ،کاثەص ضالەگەڵخؿاباجخان  عەعو ەػاهاو صاصپ یزىصا ەک خانیو ػاه ینیب

 ەو ەخێچەصر حبەل كخانیواهەئ ەؾاج وەئ ،ها ضیئکەج ە؟! بنەبەزىاکاهخان ص ۆھاواع ب

 ..نەکەص انیكیکاهەعؾدىەزۆیان و لە پ ەل اڕ ەبەج
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چ  ،یتێو صژواع ەهگاهەو ج ؾاثەکاع  لەگەڵ ەپاک یؾغوقت ەیو ەووبىوهڕ ەعووب ەمەئ

ی.. یصوا ی ژ ۆ ع  یکاوەهەمیو صەوع ەگ یزىا یؾؼا یچ ھاجن ،ذێب ییایصه ینێػ ەصلخ یؾاحەکاع 

 ،ەو ەخێبەص ەؾامىاکاه ەهەمیص مەئ ی هگاع ەع ەب ۆوزەعاؾخ ەک ۆڤمغ  یؾغوقت

 یکاوەجەهینەخ ۆوزەعاؾخ ەچىهک ،ذێقکەص ۆی پلى ەپ ،ذێگغ ەیؾام ص ،ذێکڵەچەاصع 

و  ۆی ز ییلواػ  یحەهینە)خ ،ذێىیاهبەیص و چاو ع ەبەخێص _انۆیز کىەو - یوحىوص

 یزىا ەییىێى ێب یؿتیو و ەهەگڵەب یحەهینەخ ،یبذ و زىاکاو ییهابىوج یحەهینەخ

 ی کغصگاع  یزىا ەب ؾذەھ ۆڤمغ  صاەؾاجاه وە( لعەهاصەو پلجضاع ەؾەو صعصگاع ەعو ەپ

 ێل ێیع  رقاثىدحیگىهاح و ئ بەاڵم ، یتێى یهاؾ لیو ەو ئ یتێصواهضو  كترێپ ەک ،کاثەص

 ەیناژ ەلەو پەوجىو ەک ؽەکێو ب زێھێو بهاەپێب صاەکەهگاهەج ەل ەک ؿخاێئ .بؼعکغص

 ەوع ەگ یزىا ی غ ەی. ؾییەه یس ەڕ اصیقغ  ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەک یەایىڵص ،یحییەنىجاعبىوه

 و اثکەص یکاوەغ یػوو ەبذ و زىا ج ەل اڕ ەبەج صاەزخەو ەؾاج وەل ۆیەب .ثیەها ەو یەھاهاەب

.. کاثەضقۆ عامەق ەیکییەدێیرکحق ثەهاهەج .کاثەص ەوع ەگ یزىا ەل عوو اهەعاؾخؾەع 

بىو زۆی  عەھ ،بىو ەھ ی تر یزىازۆی بىو  عەھ ەک ذێىێهام ەو ەل یش ۆ ھ جاواهضا ەل

 ی ۆ ز جاوەل ؿخاێئ جاەو ەئ بەاڵم  ،صاەضهجامەزىا ئ ی غ ەیؾ ۆب یەعؾخاهەپبد یمیعامؿەم

 هەمىو  ەل اڕ ەبەو جەکغصوو قۆ عامەق ییجیەرکاحو ق رکح. قەو جەەرچىوهحب یزىاکاو

 ؿخاێئ ،ییهاز ەیکەقاعاو  ەجەهینەخ عەؾ ەو ەجوەاڕ ەو گ ثاکەص یكىو ێپ یکیقخاع ەع 

و  انیو ژ  عصوونەگ ی و کغصگاع  ێتیکغصگاع  ەیەھ کیەزىا ەک ەیەھ ی واو ەج یحەهاغەن

 ،ەضاع جەاڵؾەص ەیەھ کیەزىا .ەوحىوص هەمىو  یوەو زاو ەهەزاو  ەیەھ کیەزىا .ەۆڤمغ 

  وەئ ی ع ەصەهێب ەب انیچیو ھەیەھ کضاێوجەو ؾغ  بؼاوث هەمىو  عەؾەب یحلەؾەص

 ،ذێصەھاهاو ەب وەئ ، کە هەعەیەھ کیە. زىاییصەهیەها (وەئ یو جىاها ؿذی)ػاوؿذ و و 

 ییەیاع کەو زغاپ رکحق وەئ  .اثیبکگاع جا عػ  ،ەو ەخڕێپاەضێیو لەغصوو کێدیوا عوو  ۆیەب

 ەل انییزىاهاؾ یکپا یو ؾغوقت یلس ک یکێيیو چ ژەهگ ەبىوبىوه هەمىو  غصیکەص
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 مەاڵ ب .بىو یقۆ صاپ یؾغوقت کڵو چػ ۆ پىجەج کێيیچ .ضابىو ىاؾیەکەوە ؾل  هەمىو 

 بەعبەؾخەەىیچ وەئ هەمىو  یژاهضەوا ھ ڵەکاهض،چیاع  ەکە کەهگاهەج ی ز ێھەب ی ز ێھ

 ەجەهینەخ ەمەئ .ەو ەوجەکع ەص ؿانیص یەکەکپا ەؾغوقخ .ووزاقبىو و وعصبرصیصعػ 

ی ئەمەیە، نىجاعبىوو ی اع کۆ ھ ەک یو ػاوەو ەییو هاؾ وثەکع ەوا ص ،بىو  یهاد ەیکەقاعاو 

 ەل ی عوو  کپا یقتو ؾغ  ەک ەیایىڵص ەکچىه ک،ى پاکجا یزىا ەجۆ غصیکئاوا عوو  ۆیەب

 .ؽەو ب یەزىا
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 مەدوو ابیس

 تيوان ەوھاانوب ەوروگ یخوا یرويغ

 ٦/2٦٥ُ   )ل مجیب الا ەللا(

ِغٍب  ): صەقەعمىێ  ەوع ەگ یزىا   
َ
ي ن

ّ
ِةِو
َ
ي ق ََ ِغَباِصي َغِنّ َ

ل
َ
ا َؾإ

َ
ا  َوِإط

َ
اِع ِبط  الضَّ

َ
ِحُُب َصْغَىة

ُ
ؤ

ُضوَن  َصَغاِن 
ُ
ْغق ًَ ُهْم 

َّ
َػل

َ
ِمُىىا ِبي ل

ْ
ا ُُ ْؿَخِجُُبىا ِلي َولْ َِ لْ

َ
 اهمکەبضەغ عەگەئ؛ 2٤٢/ةالبهغ ( ق

 مەکەضنبىوڵ ەؾەک وەئ یغاو صو  مکیمً هؼ  ەو ەئ ،غصک ذێمً ل ەیعباع ەص انیاع یپغؾ

 ۆب ەیکییەاع کچم و صاواصەەو یەهگەصەب ،اثکەضێو صاوام ل اثکەوغا صص ەک

مً  ەب انەڕیبا باو . ًب مەاڵ و  یواوەڕ چاو  ەو ەمى ەو لەو ەىڕێبپامً  ەبا ل ی،یصەىمێھصە

 .پخەبێذ، جا عێىمایی وەعگغن و پێبگەن

 ؾاعصو ؾاف و قحریً یوهمەق یکێجیەئا .ەع ەىێھڕ ؾى ع ەو ؾغ ەیؾ عۆ ػ  یکێجیەئا ەمەئ   

 .ەیەى ێپ ییهگەھاوص یػ ۆ و ؾ ییؿخیو ەقۆ ز یصاەؾ .ماهضاعیئ ڵیص عەؾ ەخێىێژ ڕ پەص

. صاثەص عوون ەص ەب یەیؾىوصو ئا حۆ ع  ەب ەقى .اثکەضزكەپ ییایىڵص ەیقەگ

 صاەهاػصاع  صاەقەک مەمان لڵمىؾى  .جنێؾپەچەص رتمەکخەم نحنیەو ەمخماه فەماهەئ

 ،یەیػ ەب ەلی، هؼیکیی یهضەػامەع  ەلصەکاث، هؼیکیی  ۆی ز یزىا ەلهؼیکیی  ەب ؾذەھ

 ی. زىانو بى وڵنبى  ەیمخماه ەلهؼیکبىون  ،ثەخمڕە ەل هؼیکیی ،يبىونیمەئ ەلهؼیکیی 

 عمىو ەكەی. هەو ەع ەبض انیمەاڵ ئاوا و  هابذەح ،پغؾًەص ذێلەی واهەئ عمىو ەكەیه ەوع ەگ

 ەیکەمەاڵ و  ۆی ز بڵىض واڵ با یزىا یهابەح ..کە هؼیکم مىو ع ەبك انێیپ هابذەح

 ىڵکەب .ؿخمیبەص نەک، صاواەخاهێل مێگى  عمىو ەكەی. ههؼیکممً  :ەو ەصاه زۆو ەعاؾخ

ا َصَغاِن ) :ەو یەصا ەو ەل راجغێز ەیکصاوا یماڵ ەو 
َ
اِع ِبط  الضَّ

َ
ِحُُب َصْغَىة

ُ
و ضعوق وەئ ەمەئ .(ؤ
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 ێیپە زىاییەکە ماڵ ەو و  ییعقخەعپەؾ وەچاهضوو  ەیکەو ۆ ج (مانیئ) ەک ەیەكدىەیگێپ

 . ەاهضوو ەیگ

و ضیص ەکجا ی،یجیەاۆڤمغ  ەیعهامەب ەخێبب ەبىو یعاػ  ێیپ ەوع ەگ یزىا ەک ەیىیص مەئ   

بە  .ذێهەیەگەضێیاهپ انیاڵ باەع ەھ یؾتەبەم ۆب یاوو وجى ەکىێقى  ەک ەیەعهامەو بباػ عێ

 ەحەهھەم مەئ ی غ یەؾ .ذێىەێگەضێپ یکەڵز ییەزىا ەحەهھەم مەئصڵىیاییەوە جەنها 

 ێیپ غیو ژ  ـڵبا یکەڵز. ەکر حق یوکیؾى  ڵنەىقغ و ئو ک یۆعیلەو گەحاھیلییەج ییاڕ گىم

و  یۆیاؾخگع و  یینسىاػ ەخو (قاصەع ) ەخێىەێهاگ ڤۆ تر مغ یکێحەهھەم چیھ .هابً ی اػ ع 

 ۆڤمغ  عەگەئ ەک ،ەکێضێئىم عصگاعەعو ەپ یزىا ەیو ەمضاهەاڵ و  .(ییع ەعو ەو صاصپ ییواەع 

و  اثکەضوڵنبى  یصوغا فەوع ەگ یزىا ،ذێضابهجامەئ ۆب ییخێبضەغ ەماهضاعاهیئ

 ەیکەمەاڵ و  ەل ەلەو پ نەکب ەکصوغا ەاهیع ەؾەل مانەئ. ۆی ز یؾتەبەم ەخصەیگەێىێ

 عەصەن ەب یهضەى ەیپ انیاهکییەصازىاػ  ییصەىاهێو ھەو ەمضاهەاڵ و  ەک، چىهنکەەه

 ییر حگەضاػ هەئ یکێقد هەمىو  ەک ،ەیەھ ەو ەوع ەگ ی( زىایو جىاها ؿذیو و  ػاوؿذە)ب

 ضاۆیز ی او یق یحڵەو خا ًێاث و قى ک ەو لەصاو  عەؾەل ی اع ڕیب وەەغصوو ک

 یصەهەؾ ەب ەو ەىوهەیمىمبىیئ ەل ەماحى یبىو ئ یظو جغمبىصاوصەئ .ییصەخێجر ێھەص

ەحی: یعمىو ەق ەک ەو ەجەاو ێڕ گ ذیب ی عاػ  ێیزىا ل ەوەاهییقاعؾ یملاوەؾ ەل پؿاوەه

ِه پێؿەمبەعی زىا  ُْ ى ەللُا َغلَ
َّ
َم  َنل

َّ
َػبُض  : )بّن صەقەعمىێ  َوَؾل

ْ
 ال

َ
یْؿَخخي ؤْن ًیْبُؿِ

َ
ەللًا ل

اِئَبحِن(
َ
ُهَما ز َحُرصَّ

َ
 ق

ً
حرا

َ
ُه قیهَما ز

ُ
 یکێبضەاث غضەکعمەق ەوع ەگ یزىا؛ 2بلیِه َیَضیِه َیْؿإل

                                                           

(، 2٦٤٤(، ئەبىصاووص )٦٦٤٢٩هىوؾەع عخمەەللا هەع ئاوا هێىاوێخییەوە. عاؾخە: ئەخمەص )  2

(  ئەلباوی عخمەەللا لە )صخیذ 2/٤2٤(، خاکم )٦٤٢٩(، ئیبىىماحە )٦٩٩٤جغمظی )

(صا صەقەعمىێ: ؾەخیدە.. ئەم قەعمىوصەیە عیىایاحی جغیص ی بە ؾەهەصی حیاواػەوە 2٤٩٤الجامؼ/

م بِ هەیە، کە ػۆعیىەیان صەچىەوە ؾەع ؾەملاوی قاعس ی زىا لێی عاػی بێذ. لەواهە: ) م َحّي يٍغ
ُ
ن عبٌ
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صەؾتی  ضێئىمێب مەئ ث،اکببیوؿەب یکێر ێجا ز ەو ەخڕێپاەص ێیل بەعػکغصووەو یؾتەص

لێی  و اثکەوغاصص ەک یەل  ەیؾەک وەئ ی ؼ ێع  ەهضەو ەئ ەوع ەگ یزىا ەواج ..ەو ەاجکبجەع 

 ..ەو ەخڕێپاەص

 پؿاوەه یصەهەؾ ەب ەو ییەمیصاع  یواغبضالغخم یڕ ى ک یغبضەللا ەل یظجغم_ 

زەوبان، غبضەللای کىڕی ئیمامی ئەخمەصیل بە ؾەهەصەوە لە ا یەجیەاهضوو ەیگ

ى ێؿەمبەعی زىا گێڕاوێخییەوە کە پ ذێب عاػیی ێیزىا لغىباصەی کىڕی نامیخەوە 
َّ
َنل

َم 
َّ
ِه َوَؾل ُْ ًْ َعُحٍل ُمْؿِلٍم َیضُغى ەللَا َغؼَّ َوَحلَّ  ەللُا َغلَ هِغ ألاْعِى ِم

َ
ی ظ

َ
قەعمىوی: )َما َغل

یَػِت َعِخٍم( ُِ
َ
ٍم ؤو ن

ْ
ْم َیْضُع بةز

َ
َها، َما ل

َ
ل
ْ
ىِء ِمش  َغْىُه ِمً الؿُّ

َّ
ل

َ
اُه، ؤو ک  آجاُه ەللُا بیَّ

َّ
؛ 2ِبَضْغَىٍة بل

 ەیەوع ەگ یزىا خەجمەن اثکصوغا ب صاەىییمەػ  عەؾ مەل کێماهڵىؾى مهەع 

بەنەصەع صاواکەی زۆی زغاپەی لی  انی ،ییصەخێىێھەص ۆی و ب اثکەضیراحگ

   .٦ذێبو بى ەه ڕەق ەیکصوغا صووعصەزاجەوە، بەو مەعحەی 

ِه زىا  ی ع ەمبەؿێپ ەک ەھاجىو  ضایزاع ى و ب میمىؾل یخیخؾە عصوو ەھ ەل    ُْ ى ەللُا َغلَ
َّ
 َنل

َم 
َّ
لم ٌْؿَخجْب  :عمىو ەكەیص َوَؾل

َ
ي، ق ض َصغىُث َعّبِ

َ
ُُ ن م ٌْعجْل: ًُهى

َ
م َما ل

ُ
َخِضي

َ
ْؿخَجاُب ِل ٌُ (

                                                                                                                                                    

 
ً
ن ًغصهما نكغا

َ
ِه ؤ ُْ ِه ِبلَ ًْ َض ًَ ْرِمِظّي وخؿى( ٌؿخخي مً َغبضه ِبطا عقؼ  ِ

ّ
ُبى َصاُوص َوالت

َ
ْخمض َوؤ

َ
 ەَواْبً ماح هؤ

ي َكاِعس ِ
ْ
َكاث َغً ؾلَمان ال ْؾَماء َوالّهِ

َ ْ
َبْیَهِهّي ِفي ألا

ْ
َخاِيم َوَصدخُه َوال

ْ
  ..َوال

(، 2٦٦٢٩(، ئەخمەص )٦٦٤2اوێخییەوە. عاؾخە، لی جغمظی )هىوؾەع عخمەەللا هەع ئاوا هێى  2

ْضُغى ِبَضْغَىٍة لە عیىایەجەکەی لی ئیمامی ئەخمەصصا صەقەعمىێ  (..٦٤٤٦َەبەعاوی ) ًَ ًْ ُمْؿِلٍم  : )َما ِم

م  
ْ
ـَ ِقیَها ِبز ِْ  َعِخٍم  ،لَ

ُ
َُػت ُِ

َ
 ن

َ
ٍر  ،َول

َ
ال
َ
اُه ەللُا ِبَها ِبْخَضي ز

َ
ْغُ

َ
 ؤ

َّ
ْن  : ِبل

َ
ا ؤ هُ  ِبمَّ

ُ
ُه َصْغَىج

َ
َل ل َعجَّ

ُ
ْن  ،ح

َ
ا ؤ َوِإمَّ

ِزَغةِ 
ْ

ُه ِفي ْلا
َ
ِزَغَها ل ضَّ َها ،ًَ

َ
ل
ْ
ىِء ِمش ًَ الؿُّ  َغْىُه ِم

َ
ْهِغف ًَ ْن 

َ
ا ؤ ىا .َوِإمَّ

ُ
ال
َ
ِثُر  : ن

ْ
ٌ
ُ
ا ه

ً
ُر  .ِبط

َ
ث
ْ
ي
َ
َُ : ەللُا ؤ ا

َ
( قێذی ن

 (صا صەقەعمىێ: ؾەخیدە.٩٦٤ئەلباوی عخمەەللا لە )صخیذ ألاصب املكغص/

ؾخەمکغصن و ؾەعکەوجً لە ئەهجامضاوی گىهاخضا یان زغاپەزىاؾتن بۆ مىؾڵمان و  یغاصو   2

 وەللا اغلم.هاوقێىەیان 
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 عەھ ێڵەه ،نەکەىێل ەیلەپ ەیعحەم وەب ،ذێبەصراحگبکاث وغاص؛ هەع کەؾێکخان 2(ِلي

 .ذێراهابحو گ مەکەصصوغا

ى ەللاُ لە ؾەخیخی مىؾلیمیكضا هاجىوە کە پێؿەمبەعی زىا    
َّ
َم َنل

َّ
ِه َوَؾل ُْ   َغلَ

ْؿخْعِجلْ قەعمىوی: ) ٌَ ْم 
َ
ُػِت َعِخٍم، َما ل ُِ

َ
ْو ن

َ
م ًضُع بِةزٍم، ؤ

َ
ْؿَخَجاُب ِللَػْبِض َما ل ٌُ  ُُ  ل ًَؼا

 َُ ا
َ
؟ ن ُُ ِ َما الاْؾِخْعَجا

َّ
َُ َّللا ا عُؾى ًَ ْؿَخِجُُب  :ِنَُل:  ٌَ َع 

َ
م ؤ

َ
ل
َ
ْض َصَغْىُث ق

َ
ْض صَغْىُث، َون

َ
: ن ُُ ُهى ًَ

ْؿخَ  َِ َغاءَ لي، قَ َضُع الضُّ ، وٍَ ََ ِل
َ
؛ صوغای مىؾىڵمان گحراصەبێذ، بەو مەعحەی ٦(ْدِؿُغ ِغْىض ط

صوغا بۆ ئەهجامضاوی گىهاح هەکاث، یان صوغا لە زؼمەکاوی زۆی هەکاث، کە ببێخە 

هۆی صەهگضابڕاهیان لە یەکتریی. بەو مەعحەف کە پەلەی جێضا هەکاث. غەعػیاهکغص: 

ن چۆهە؟ قەعمىوی: ئەوەیە کە بڵێ هەع صوغام کغصو ئەی پێؿەمبەعی زىا پەلەجێضاکغص

گحراهەبىو، پاڕامەوەو صاوامکغص، هیچ صاوایەکم هەهاجەصیی. ئیتر زەقەث لەوە بسىاث و 

 واػیل لە صوغاکغصن بهێىێذ!

 ،ًەیکبێل یو صاوا ًەیکبێج ی وو ع جا  ،اثکەصاڵ وا ۆب اهمانکەعواػ ەص اعکعصەعو ەپ یزىا

 یغا، صو اثکەصراحاهمان گکصوغا ەصاهاو  ۆی ز عەؾەل ەک ذێهەیەگراصەێپ قمانەو ەئ

و  ڵاەڕ ھ ەیؾاهەک وەئ ەصاجەص لییقضاع ۆ ه .ەو ەخڕێپاەص ێیل ەک ێکؾەکع ەھ

ان کو لىوحك یۆڕیعقەؾ انیهىؾەچاع ەک نەکصوغا هاو  ػاهًەوع ەگەبۆ و ز عػنەبلىوج

ْم ) :ەو ەزەػ ۆ ص ەچىەو ص ەبىوهلیلەو ػ 
ُ
ٌ
َ
ْؾَخِجْب ل

َ
ُم اْصُغىِوي ؤ

ُ
ٌ َُ َعبُّ ا

َ
ًَ  َون ِظً

َّ
ِبنَّ ال

 ًَ َم َصاِزِغٍ ىَن َحَهىَّ
ُ
ل
ُ
ْضز َُ ًْ ِغَباَصِحي َؾ ِبُروَن َغ

ْ
ْؿَخٌ : یعمىو ەق عصگاعجانەعو ەپ؛ ٢0/ؾاقغ( ٌَ

 نەکها مییەعؾخەپزىا مەئ اهضاییعػ ەبلىوج ەل ەیواهەئ ،مەکەضنبىوڵ خانێل نەکصوغاب

 ەک ،ەیەھ ی ۆ ز یئاصاب لیغصهکصوغا .. بًەضلیلەػ  ضاێیو جەو ەزەػ ۆ ص ەچىەص نەجمەخ

                                                           

 (.٦٤٦٩(، مىؾلیم )٩٥٤2بىزاعی )  2

 (.٦٥2٤مىؾلیم )  ٦
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 ەمخماه ،ذێغ کزىابۆ و بزىا ەل ەاهۆیعاؾخگ وەؿخاهیو و زىا ذێبەص ،ذێغ کبچاو ەع  ذێبەص

 ەو ەئ ڵێب ەک ،اثکبیاع یص کەیەى ێق ەیو ەئێ، بذێبەھ ەیو ەمضاهەاڵ و و  بىونڵنبىو  ەب

 صاەهضەو ەئ ەیماو  ەل ێڵب ەک اثکبیاع یاث صک انی ،ەمەکصوغا یرابىووحگ ەیكاهیه

.. نحغصن هکاغصو  یبەصەئ ەل ەماهەئ ..جمضاڵەخا ناڵ ق ەل انی، ذێبەصراحگ مەکصوغا

 ضاۆیز ەل ۆی زکە بؼاهیذ صوغاکغصن  ەیەو ەغصن ئکصوغا یئاصاب ەل ھاەعو ەھ

 یزافحئ یکێڵػ ەق یش ەو ەمضاهەاڵ و  ،ەو ەئ یضاویجەاعمیو ەوع ەگ یزىا یغصوکیاع کھاو 

ْخِمُل : )عمىو ەكەیص ێب ی اػ یێی ع ل یغمغ زىا ضهاەیؾی.. حۆیەز
َ
 ؤ

َ
ي ل ِ

ّ
َما  بو َحاَبِت َوِإهَّ ِ

ْ
َهمَّ ْلا

 َمَػهُ 
َ
َحاَبت ِ

ْ
ِةنَّ ْلا

َ
َغاَء ق ِهْمُذ الضُّ

ْ
ل
ُ
ا ؤ

َ
ِةط

َ
َغاِء ق ْخِمُل َهمَّ الضُّ

َ
 ەیو ەمضاهەاڵ و  یمەمً ز؛ 2(ؤ

 ەل ەوع ەگ یزىا عەگەئ ػاهمەص ،ەمکەەغصهکصوغا یزىص یمەز ،ییەاهم هکصوغا

ڵە، ص یولەن ەمەئ.. ذێبەص ضاەڵگەل یص یرابىوهحگ ،غصمکیوجىو ەکع ەؾ صاەکەغصهکصوغا

 ی غ ینضەج کێاجک ەکێؾەک ڵیص مەەئ ،عصگاعەعو ەپ یزىا ەب ەیەمخماه ەمەئ .زىاهاؽ صڵی

 یاحک ەوع ەگ یزىاصڵىیاقە لەوە کە اث و صەکصوغا ،اثکەص  کەصوغا یرابىووحگ

 ەیؾاهەک وەئ مماەئ .ذێبەصراحگ ، ئیترذێىێؾاػ ەص ەو ەکێپ یرابىووحو گەکصوغا

 یؾؼا ،ەو ەىڕێبپا ییەکبچىو  انێیپ ،نەی گەوعە بکزىا ەل ووع  ێ و ەاهیو ها عػنەبلىوج

 ەل ەاهیلبىوهیلەػ  انەیکەؿخێى ەڵھ ی صژ  ەاهینەخ ی خاع قەو ع  انەیکەعەقخاع  ڕی پاو ڕ پ

و  لیلەػ لەوێ . .صەکەون  ؾتراوەبێپى ؾخەص وۆڕ قچاو  وۆڕ قع ەؾ ێ و ەل ،زضاەػ ۆ ص

 ەو ەئ.. ەو ەاهیل ەاث بکب کیەل  ، بەاڵم کەؽ هابێذەو ەىڕێپاەص عەھ صەبً، ثەاڵ ؾەضێب

 ضاکبچىو  ینیمەعػ ەؾەی ىعجک ایصه مەل ەک پىوجاهەیەى لج ەؾەک وەئ یهىوس ەچاع 

                                                           

هىوؾەعی عەخمەحی هیچ ئاماژەیەکی بە ؾەعچاوەو ؾەهەصی ئەم نەولە هەکغصووە، لە چەهضیً   2

( و انخًاء 22/2٦2، وەکى )قخذ الباعي/ ئیبىىخەحەعی غەؾهەلویکخێبی ؾەعچاوەصا صۆػیمەوە

/ )مضاعج الؿالکحن ( وبەاڵم هەع بە بێؿەهەص. وەکى:٦/٦٥٥الهغاٍ املؿخهیم/ ئیبىىجەیمییە 

 (..٦/20٦ ئیبىىلهەییمی حەوػییە
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 ،غصبىو ک اهضایلىوجەب یقىو  خانەیق ەک! نەوع ەگ یػاوەضاهیبىون و وابىو  ییباۆ زەل

 انۆیز اصایصه ک و بێجرزەیؾىو  ەاهیژ  مەل. فۆ پىچ و ب ییقاهاػ  ەل غصبىو کڕ پ یاوەیىیؾ

 وەو ەىڕێبپا ی گەوعەزىا ەو لەو ەهەکبعػ ەبؾدەبىو صیهگەه انێیپ ابىو ۆڕ گێوا ل

 یاوکەصاجەو مىقغ  عصوونەو گ انیژ  چاوەل ەک ەاهقامەه مەئ .ون ەئ یبضەغ ەک جنێملەؿیب

 وەوع ەگ یزىا ییػهەو م یەیوع ەگ ئاوا مەؾغووعاهە یچەک ن،بىو ەه چیوحىوصصا ھ

 ضایكڵیاەیز ەب جیان هەعنیامە!! چیھ عەھ ثەامین ەو ەئ !غصبىو کھمالیئیان اع گغصک

! بحریان هەصەکغصەوە کە عاؾخە هەیەو صێذ؟! ئەصی ئەگەع عاؾدبىو، هاث؟! ھاثەصەه

چ و  یەکیلیلەػ  چ زضاەػ ۆ ص ەلوگەڕێجراهەوە بۆ ئەوێ. حا ئەو کاجە صەػاهێذ 

 ڕی پو اڕ .. پیتێؿدێپەبڕ و پیەواەو ع  مەخ یکیەؾؼا ییعاؾخە.. بذێژ ێچەص ۆڕییەکقچاو 

 .یحەیەکەبىهڵاەڕ و ھ ییعػ ەلىوجب

 کە:ر یخوا ش ی ر ەیغ ەل ەو ەانڕ پا

 ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەک، چىهەغصهکبزعێڕ و  ییاڕ گىم ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەل ەو ەاهڕ پا    

هُ ): ییەه یصوغا  ەیو ەمضاهەاڵ و و  رابىونحگ یجىاها
َ
َخِوّ  ل

ْ
 ال

ُ
ْضُغىَن ِمً ُصوِهِه  َصْغَىة ًَ  ًَ ِظً

َّ
َوال

ْيٍء 
َ

ُهم ِبص 
َ
ْؿَخِجُُبىَن ل ٌَ  

َ
اُه َوَما ُهَى ِبَباِلِؿِه  ل

َ
 ق

َ
ـ
ُ
ْبل َُ اِء ِل

َ ْ
ى امل

َ
ِه ِبل ُْ كَّ

َ
ِِ ي َباِؾ

َ
 ي

َّ
َوَما ُصَغاُء   ِبل

 ٍُ
َ

 ِفي َيال
َّ

ًَ ِبل اِقِغٍ
َ
ٍ
ْ
پاڕاهەوەی خەم  ،ەنەخ ەوع ەگ یزىا ەل ەو ەاهڕ پا؛ 2٦/الغغض(ال

 چیھ ەو ەىڕێپاەص ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەل ەیؾاهەک وەئ، هەع ئەوەیە کە لەو بێذ

 جا صەکێكێذعا ؾذەص ەک ەیەؾەک وەئ کەو  انیقهمىوهە ،ەو ەعهاگغهەو  کێماڵ ەو 

 مەاڵ ب ،یمەص ەخێىگێیجا ب ،ذێىجێھەڵھ یؾتەص عصوو ەھ ەب ڕو پ کێئاو  ەخێهەیەگیب

 ەخێىەیگكییب ەو ه ذێىجیھەڵھ ەکەئاو صەجىاهێذ  ە)ه .ذێهاجىاه اثکەص هضەعچەھ

 .ەهکغصبزعێع و  یێڵیو و  ییاگىمغ  عەھ ،یەئاوا عەھ لیاقغاهک ەیو ەاهع پا! (یمەص
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 یکیەصوغا یوەمیص .ەاو و او صو و بؼو  یکێهەمیص ،اثکەضیىاێو  ەکەجیەئا ەیهەمیص مەئ   

 ی و ھاواع ع ۆ ػ  یکەیەو ەاهڕ و پاصوغا  ضایع ەعامبەب ەل ،ەیەاهییایىڵو ص ییؾپاەو ئ مًێھ

 قضاەر ێل .ەو ەىڕێپاەص انیاهکەبخ ەل ەھىوصێب ەک ،ەاهکیمىقغ  اهەیقۆ ع ەپەب غاهاث وى م

 ،ەو ەاجکەص ۆی ز ەیکەحەهھەو م ًیص ی واػ ەباهگ یحەاهینەخ ەل ضیکئەج ەوع ەگ یزىا

هُ . )ەیەھ عۆ ػ  ەیکچێع  یجەهھەو مع ۆ حعاو ۆ ح ینیو صع ۆ ػ  ەیقەباهگ ضایع ەعامبەب ەل ەک
َ
 ل

َخِوّ 
ْ
 ال

ُ
 ەوع ەگ یزىا ەل ەک ،ڵەو و نبى واەع و  اؾذع  ەو ەاهڕ صوغاو پا ع ۆ ح کیە .(َصْغَىة

 چیھەو بەهاصعوؾخ .ڵەباج ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەل ەو ەاهڕ پا .ؽەو بەیەو ەاهڕ پا

. ذێبەصراحگ ەک ەكیو ەئ هھاەو جەنەخ ەو ەاهڕ پازىاەل هھاەج .ذێىەێهاگ کێؾدەبەم

ا و صا ەب _ەعەقخاع و  ڵص یەاهۆیاؾخگع  یغصوکێوجع  ە_ک ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەل ەو ەاهع پا

 یاوی ەو ەاهڕ پازىاەل .ۆی ب صەبێذ ییخێبضەغضاوی و وكاهەمىخخاحاه یکێغصهکێل

 ەمەل ە.. حگوەئ یحەخمەو ع ی ئەو یىماێو ع و ەئ یحەاعمی یصاوا ،وەئ عەؾ ەغصهکػخماصئی

 ەو ەئ ی غ ەیؾ ،ییەههەبىوەو  یوو رابى حگ یکێضێئىم چیو ھەاصعوؾخهو او یقەه ،ەلباج

 ەل ەک جنیهاب ەؾاهەک وەئ ڵیخا عەگە.. مەچیو ھھاەبێب ەک.. چىهەع ەصەو ھەیو ػاوجاو ەق

 ؟ەو ەىڕێپاەزىا ص ی غ ەیؾ

 ،ەژاو ڵەق و و اکڕبزەڵھ گهە.. ع ەغصوو کژ ێصع  یؾتەص انیکێکیەوا ە: ەیوهمى ه وەئ ەواهىڕ ب    

 کییەاەڕ ج یصوغا راێزراێو زەناهضوو ەصاچ یمەئاو ص کێپڵۆ ص یضاەیق یکیەىىو یى جکەو 

هایگاحێ.  یؾتەص ،صعێژجغبکاث جا بیگەێىێخە ئاوەکە یؾتەصهەع هەوڵضەصاث  ،اثکەص

مؿذ جا پڕیاهکاث لە ئاو، بەاڵم صەؾتی هاگاجە ئاوەکە! هەعصوو صەؾتی کغصووە بە 

هەوڵضەصاث صەؾخەکەیتری بگاجە ئاوەکەو لىێچێک ئاو و  ضەکاثمینا یکێؾدەص

 ەه ی.یصەخێىێبھ ێکیضێئىم صەعهایاث، جاؾىوکە ێپ یص یکێنىم هەڵهێىجێذ و هاجىاهێذ!

..  ذێغ کەص پاثەن ۆب یمەص ەو ه ذێىێکجغو ەضێل ی چاو  ەو هەکەئاو  ەگاجەص یؾتەص

ضان و هجەع  ەل ەه و ذێو ەکەص کغصنصوغا ەل ەه .ەوامەعصەب وا عەھخاڵەجەکەش ی 
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 هضەعچەھ. .ؿىوصێب یضاوڵو ەھ صانەؾ ..ەکەئاو  ۆب كتنیھاو لەپ وغصن کژ ێضع ؾخەص

 و و ار ێج یچجا هاگاث، یاهضوکكیخێىى یج یضێئىمبە  وەکەئاو  ەىاگاجیؾخەص اثکەص

 ەب انیضێئىم. یەئاوا ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەل لیاهکەکیمىقغ  ەیو ەاهڕ پا .یبىووپاعاو 

و  نەکەصصوغا هضەچ عەھ .ەو ى ؾخەب ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾەب انیپكد ،یەزىا ی غ ەیؾ

 یئاواح ییصەىاهێھ یجىاها ..نحه ەغصک انیاهکزىا ەکچىه  ،نەکها چیھ ەب چیھ ەو ەىڕێپاەص

ی ەو ەهاڕ صوغاو پا ەیو ەضاهمەاڵ و  یجىاها ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەکچىه ،ییەه انیواهەئ

 وجضاەبؼاوث و ؾغ  یکێجڵەخا هەمىو  ەل وحىوص هەمىو  هیچ مەزلىونێکی هییە..

 هەمىو  .ون ەؾغ ەو ص بؼونەص وەئ یعماوەق ەب ن وو جىاهاػاها گغصگاعو  یزىا ەیؾخەصغ ێژ 

 ە_ک لیهمىؾىڵما .نەوع ەگ یزىا یعماوەق یچەکمل انیو ژ  عصوونەگ یاوکاؾای ێیپ ەب

 وثابؼ  ەو ب اثکەزىا ص یعماوەق یەڵیاێڕ گى  -انیو ژ  عصوونەگ ەیصاجاهەمىقغ  وەل ەکێکیە

 ی کاقغ  مەاڵ ب. ذڕێبەصع ەص کىپاکجا یزىا ۆب ییچەکمل ۆی ز ەیاهییعغەق یوحەؾغ  و

 غێژ  ەلهەع وا  ،ذێب كضایوحىوص ەل هضەچ عەھ ،ذێهاه ێمل ل ذێەکغ هجا هاچاع  ڕ ى همل

 ییەئاػاص ه ؽەک ضاەیکەییع ەصەن ەقەب ەل.. صاەوع ەگ یزىا ییعغەو ق ییع ەصەن یعماوەق

ْغًها: )ذێبەه چەکمل
َ
ْىًغا َوي

َ
ْعِى َ

َ ْ
َماَواِث َوألا ْسُجُض َمً ِفي الؿَّ ٌَ ـِه 

َّ
 ؛ 2٩/الغغض(...َوِلل

 یزىا ۆب ەؾىحض ییهاچاع ی بێذ یان بە یقۆ ز ەب ەیەھ ضایو ەو ػ  انکەئاؾماه ەل یعچەھ

 .نەبەص ەوع ەگ

 یاوکەبەع ەغ یاعاوح ەیکلیؾاو  ەى ێق وەل عەھ ەوع ەگ یزىا ۆضاهان بقەھاوب   

قغیکاهیتر هەیە. ەها حۆع قحرک و مى هضەچ   ێذ،و ەکعهاەص ؿالمضایئ یمەعصەؾ

 نەزاو  انی .ەوع ەگ یزىا یش ەھاوب ەب ەغصو ک انیضاعاهجەاڵؾەص ەک مىقغیکاهێک هەن

کاهیان کغصووە بە ەؾاماه نەزاو  ەهضەمڵەو ەییەکاهیان یان صجیەەاڵ مۆ ک ەئاؾخ وەپل

جا  ،بًەضاهیضێئىمێو ح نەکەضێج انیو عو  یی ئاواجەکاهیانزىاو بەعصەوام بۆ هێىاهەص

 ەل ؾاهًو ەؾخەو ص ثەاڵ ؾەضێب عەھ انیقهەمىو  مەاڵ ب ،نەکبنبىوڵ انیصوغاو صاوا
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 یجىاها ییەهجێضا  انیؾەک ەکچىه ،اهضایاهکەاع یعؾدەپ یصاوا یهینەخ ەیو ەضاهمەاڵ و 

ِل ) :یاعاویدعؾەپ ەلچجای  ،ذێبەھ ۆی ز ەل ەیو ەزؿدىصووع  انیو ػ  اهضنەیگؾىوص
ُ
ن

ـِه 
َّ
ً ُصوِن الل ًَ َػَغْمُخم ِمّ ِظً

َّ
ْعِى َوَما  اْصُغىا ال

َ ْ
 ِفي ألا

َ
َماَواِث َول ٍة ِفي الؿَّ عَّ

َ
َُ ط ا

َ
ه
ْ
ىَن ِمش

ُ
ْمِلٍ ًَ  

َ
ل

ِهحرٍ 
َ
ً ظ ُه ِمْنُهم ِمّ

َ
ُهْم ِقیِهَما ِمً ِقْغٍى َوَما ل

َ
 ەواهەؾا ل ەیص ؛ بكەعمىو:٦٦ إ/ؾب (ل

 ضایو ەو ػ  ەئاؾماه مەئ هەمىو  ەل ەک ەصا،ضێل انۆ ب انیخیجیەزىا یلف ەک ەو ەىێع بپا

 ەل، نحه ەوع ەگ یزىا یش ەھاوب لیکەیەى ێق چیھ ەب و نحه لیکێعصەگ ڵەؿهام یوەزاو 

ِل ) :ھاەعو ەھ.. اثکها ێل انییىاهیپكد ، زىای گەوعە ئەاووی صاهەهاوەوضاکێقد چیھ
ُ
ن

ْملِ  ًَ  
َ

ال
َ
ً ُصوِهِه ق ًَ َػَغْمُخم ِمّ ِظً

َّ
.اْصُغىا ال

ً
ْدِىٍال

َ
 ج

َ
ْم َول

ُ
ِغّ َغىٌ ًُّ  ال

َ
ل

ْ
ك

َ
ىَن ي

ُ
ٍ  ًَ ِظً

َّ
ََ ال ِئ

 
ـ
َ
ول
ُ
ؤ

اَبهُ 
َ
ىَن َغظ

ُ
اق

َ
س ٍَ ْغُحىَن َعْخَمَخُه َو ٍَ َغُب َو

ْ
ن
َ
ُهْم ؤ يُّ

َ
 ؤ
َ
ت
َ
َىِؾُل

ْ
ِهُم ال ى  َعِبّ

َ
ىَن ِبل

ُ
ْبَخؿ ًَ ْضُغىَن  اَب  ًَ

َ
ِبنَّ َغظ

وًعا
ُ
اَن َمْدظ

َ
ً ََ  انییجیەزىا یلف ەک ەو ەىڕێبپا ەواهەؾا ل ەیصبكەعمىو: ؛ ٩٤ء/ؾغاالا (َعِبّ

 ەهبگۆڕ  ەیکئاڕاؾخە انی ،ەو ەهەسبع و صو  ێل خانکێاهیػ  چیھ جىاهًەص ۆصاز ،ضاون ێل ۆب

 کیهؼ  انەیوع ەگ یزىا ەجا ل وەەىڕێپاەص زىایاهەیان وەل ەواهەئ ؟تریکێؾەک عەؾ

 ی گەوعەزىا یؾؼا ەل یانو لصاه یەیػ ەو ب ثەخمەع  یضێئىم ەب !ەو ەهەکب

 با لێی بەخەػەعبً. ەزخەؾپەعوەعصگاعی حەهابذ  یزىا یؾؼا ..ؾتنع ەپاهەیص

 انی ،هھاەجى کجا یزىا یش ەھاوب ەاجکەضاعان صجەاڵؾەص ەیەھ کیمىقغ  ھاەهضەچ  

 نەکەص ێل انیصاواو  کىپاکجا یزىا یکیع ەق ەاجکەص انکەهضەمڵەو ەص ویەپاو ەپل نەزاو 

  ی ئائەواهەیە!!یع ەعو ەو صاصپ ثەمخەع  ەب انیىایھ ،ەاهیێپ انیضێئىمو ەو ەىڕێپاەص ناێیلو 

 انیترؾاهێل .ەکر حق ەوهى بێپ ىایھ مەئ .ەکر حق ەپیىەبەؾدىضێو ئىمەو ەاهڕ صاواو پا مەئ یئ

بؼاهً  ەیو ەئێب ،نەکەص انەیؾەمىماع  ەژاهۆ ع  ؽەک عۆ ػ  ەک ،نەقاعاو  یکر حق .ەکر حق

 ەک ێوەبضێیگى  ەیو ەئێب انی ،بىون کیمىقغ  ەکبؼاهً ۆ زەب انی ،ەکر حق ەک

 ەیو ەه یکیيێاث و قى ک هەمىو  ەل ەیەھ ێکحا  ،نەکەصک ر حق ەیؾەماع مى 

 ی غ ەیؾ ەل یکغصوو صوغاەو ەاهڕ و پاصوغا ەک ،ذێب اجغڕ گىم ەؾەک وەل ضاییجیەاۆڤمغ 
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و ەپل عەھ ەل_ ییەه کێؾەک چیھ ئێ زۆ ئەمە ئاقکغاو صیاعە کە ؟ەیەوع ەگ یزىا

 یجىاهای هەیە، هە ەو ەاهضمەاڵ و  یمافهە  ەچىه ،ەو ەصاوا  بضاج یمەاڵ و  _ذێب ضایەکیەپا

 ذێهاجىاه ،ەو ەبەیؾ ەل،ضاییاع یهاص ەل مەاڵ ب ،ؾذەص ەجبضا یکێقد ذێجىاهە)ص.. ەو ەئ

و ڕ ب ؾىىعو چیھ ،یەھاەجىاهاو ػاهینی ع  ەک ەیەعو ەگ یزىا هھاەج. (ییص ەخێىێبھ یصاوا

 ) صاهاهغێذ: یجىاها ۆب کێئاؾدو ەاصع 
َّ
ْضُغى ِمً ُصوِن الل ًَ  ً َيلُّ ِممَّ

َ
ًْ ؤ  َوَم

َّ
ـِه َمً ل

ىَن 
ُ
اِقل

َ
اَمِت َوُهْم َغً ُصَغاِئِهْم ؾ َُ ِه

ْ
ْىِم ال ًَ ى  

َ
ُه ِبل

َ
ْؿَخِجُُب ل  ەؾەگ وەل ێک ؛٩/الاخهاف( ٌَ

. زۆ ًیكؾاهو ەؾخەص ەهضەو ەئ ەک ،ەو ەخڕێپاەص ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەل ەک ەاجغ ڕ گىم

 ۆب انیچیهاجىاهً ھ نەکب ێل انیو صاواەو ەىڕێبپا انێیل ثەامین ی ژ ۆ ع جا  عەگەئ

 !ؿتنیابڵً، بێئاگان و هؾاقهییەو  انیاهکو صاواصوغا ەلئاگاقیان  عەھی. یصەيىێبھ

 یاویل  عصوو ەھ ، زىای گەوعەنەوع ەگ یزىا یاحمەزلىون مانەى ئکەو  عەھ لیواهەئ

 ێ)ل انەیعؾدىەپ مەئ یچۆ ب تریئ ،ەغصو کەىلهەز انیماهەئ وانەئ ۆز .ەغصو کلهەز

 ؟نبىوڵبکەن انیاهکصوغا پێىەصەبەؾدىەوە جا نایضێو ئىم نەکەضعزاهەج ۆب (ەو ەاهڕ پا

ْم _ )
ُ
ٌ
ُ
ال
َ
ْمش

َ
ـِه ِغَباص  ؤ

َّ
ْضُغىَن ِمً ُصوِن الل

َ
ًَ ج ِظً

َّ
ىُخْم  ِبنَّ ال

ُ
ْم ِبن ي

ُ
ٌ
َ
ْؿَخِجُُبىا ل َِ لْ

َ
اْصُغىُهْم ق

َ
ق

و ەو ەىڕێپاەص انێیل ەوع ەگ یزىا یاحیحەل ەى ێئ ەیواهەئ ؛2٥٦( ألاغغاف/َناِصِنحَن 

ە ص ،نەى ێى ئکەو  عەھ ،نەوع ەگ یزىا ی غاو کلهەز یبضەغ عەھ نەکەص ێل انیصاوا

 خانکیەو صوغا ییصەيىێبھ ۆاهخان بکبا صاوا نەکەضاؾخع  عەگەئ نەکب ێل انیصاوا

و  ذێب عصگاعەعو ەپ یزىا ەل ێبەص عەھ غصنوجێکو ع و ەو ەاهڕ غصن و پاکصوغا .نەکرابحگ

 ) :یحۆیەز ەوع ەگ یزىا یعماوەق ەو ەئ ،ؽەب
ُ
 ؤ

َ
ْم ج

ُ
ٌ  ْصُغىا َعبَّ

ً
ت َُ ْك

ُ
ًغا َوز غُّ ِدبُّ  ًَ ًُ  

َ
ُه ل ِبهَّ

 ًَ ْػَخِضً
ُ ْ
جان ۆ زپەعوەعصگاعی  یزىاەل ییؾپاەئ ەو بەچاهەکمل؛ ٩٩( ألاغغاف/امل

 یزىا ،(ەچغپ ەب انی جاهضاۆ ز ڵیص ە)ل ذێب ینێو هھەچاهەکغصهخان باملکصوغا ،ەو ەىڕێبپا

 )هەعوەها صەقەعمىێ:  .ذێىاو قۆ ز یاعاوکژ ێضع ؾخەو ص ًێػ ەبع و ؾىى  ەوع ەگ
ُ
ْم ْصُغىا ؤ

ُ
ٌ َعبَّ

 
ً
ت َُ ْك

ُ
ًغا َوز غُّ ًَ َ

ا  ج
ً
ْىق

َ
ِخَها َواْصُغىُه ز

َ
ْعِى َبْػَض ِبْنال

َ ْ
ْكِؿُضوا ِفي ألا

ُ
 ج

َ
. َول ًَ ْػَخِضً

ُ ْ
ِدبُّ امل ًُ  

َ
ُه ل ِبهَّ
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َمًػا
َ
ْخِؿِىحَن  َوَ

ُ ْ
ًَ اْل ِغٍب  ِمّ

َ
ـِه ن

َّ
 ەو بؾؼا ەل ەو ەجغؾەب؛ ٩٢/غغاف( ألا ِبنَّ َعْخَمَذ الل

زىای گەوعە صەؾخضعێژکاعاوی زۆقىاوێذ.  ،ەو ەىڕێزىا بپا ەل ەو ەخپاصاق یضێئىم

مەکەوهەوە زغاپەکاعیی لەؾەعػەمیىضا صوای ئەوەی چاکؿاػیی جێضاکغا. بە جغؽ و 

  .هؼیکە انکچااو یپ ەل ی گەوعەزىا یحەخمەئىمیضەوە لە زىای گەوعە بپاڕێىەوە. ع 

و  نحاجک لیاجمەزلىون ،ذێىێمەص عەھ بىوەو عەغصگاع ھک یزىا ەصڵىیاصەبحن کئاوا    

 ..ەو یەاکەىێتر صیجەهینەخ ًیهضەچ ەو ییەضینائەغ ەجەهینەخ مەل ..جنێهام

 ئەحەدییەجی خوای گەورە:

 وەئ هەمىو  عەھ یضێئىم ەل_ ذێصعصاەؾەب انیماهەو ه ەعگم ەیواهەئ هەمىو    

 یزىا ،هھاەجى کجا یزىا ەهەکوبعو  ذێبەص _ذێؼع ێپاع ەص انیوحىوص ەک صاەقخاه

 ی و ەو ئ چًەص هاەق وەع ەب هەمىو  اثمەزلىون ەکچىه ،مغەو ه یەیكیمەھ یو و ىضیػ 

اٍن. ) :ەکى پاکجا یزىا عەھ ەوەخێىێمەص کجا وەکجا
َ
ْیَها ق

َ
ًْ َغل لُّ َم

ُ
و ً

ُ
ََ ط ى  َوْحُه َعِبّ

َ
ْبه ٍَ َو

َباِن. 
ّ
ِظ
َ
ٌ
ُ
َما ج

ُ
ٌ ِء َعِبّ

َ
ِيّ آل

َ
ِبإ
َ
َغاِم. ق

ْ
ي ِ

ْ
ُِ َوْلا

َ
َجال

ْ
ُه َمً ِفي الال

ُ
ل
َ
ْؿإ ْعِى ٌَ

َ ْ
َماَواِث َوألا ْىٍم ُهَى  ؿَّ ًَ لَّ 

ُ
ً

َباِن 
ّ
ِظ
َ
ٌ
ُ
َما ج

ُ
ٌ ِء َعِبّ

َ
ِيّ آل

َ
ِبإ
َ
ٍن. ق

ْ
إ
َ
 هاەق وەع ەب ەىیمەػ  عەؾەل یعچەھ ؛ ٦0 -٦٤/الغخمً(ِفي ق

 عصگاعثەعو ەپ یزىا ،ذێىێمەص ەک ەعصگاعجەعو ەپ یزىا ی و عو  هھاەج ،ذێچە(صمانە)ه

و ؼ ێع  یاویقا ،ذێغ کەه یعماوەق یچێعپەو ؾ ذێبگغ  یەڵیاێڕ گى  ەیەو ەئ یاویقا ەگ

 ەل ەى ێئ ەک ،ەو ەهەزەصۆ صع ەب ەوع ەگ یزىا یکێجەػمیچ ه تریئ .ەییدێػهەو مغ ینضەج

 صاوا ەژاهۆ ع  نضایو ەو ػ  انکەئاؾماه ەل ەک کێغ یژ  هەمىو ! نو بى مو ههى  وصاەئ یحەػمیه

 انیهەمىو هەع  یصاواو  گاثەاصع  ضایاهکەاجمەزلىون هەمىو ەب یلو ەئ ،نەکەص وەل

 ەو لەغ یژ  یعچەھ.. ەو ەهەزەصۆ صع ەب عصگاعجانەعو ەپ یزىا یکێجەچ وػم تریئ .ییصەخێىێھەص

لەو  یاوکەییؿخیضاو ێپ یو صاوا اثکەص ەوع ەگ یزىا ەل وعو  ی ژ ەص ضایو ەو ػ  انکەئاؾماه

 وەئ ی غ ەیؾ ،ؽەو ب ذێکغ ەص وەل عەھ کغصنصاوا وەو ەاهڕ صوغاو پا ەکچىه ،صەکاث
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جا  یحییەه ۆی ز وەئ ەچىه ،ذێبهضەب ەى ێپ ییجەلمەؾ و انیژ  ەک ذێغ کها ێل یکێقد یصاوا

 هابىو ەق، ذێبەصهاەو ق ەکێمەزلىون ۆی ز وەئ ەکچىه،اثکیجا ب ذێهاقخىاه،،ضاثیب

هُ ): ییەه یصاواصوغاو  یراگغصوحگ یو جىاها ماف
ُ
ل
َ
ْؿإ  وەلهەع  ،پغؾًەص وەل عەھ، (ٌَ

 یو صوغاصاوا یغصوکراحگ یماف و جىاها وەئ هھاەج ەکچىه ،ەو ەىڕێپاەص وەل ،نەکەصاصاو 

 وەئ اث.کهااو ڕ بىایھ یاعاوکێاث و صاوا لکهاضێئىمێب یزىاػاوصوغا ەک ەو ەئ هھاەج ،ەیەھ

 ێیع  نەجمەخ ،ەبزعبىو ێل ێیع  ەو ەئ گىمانێب اثکەص وەئ ی غ ەیؾ ەصاوا ل ەک ەیؾەک

و ەاو ێڕ عگەو  وەل ی و عو  ۆیەب ،ەماو ەه اؾذع  ی عەقخاع  و ون عو  یضیص،ەچى کێج ێل یاؾتع 

اث و کبراحگ صوغا ذێهاجىاه لیمە! ئ ثەاڵ ؾەضێب ییەکىو هابەق ەجۆ غصکیو عو 

 هاەو قەع ەو بەمىخخاح ەومەزلىون ەکەزىاػ ى صوغاکەو  ەکچىه،ییصەخێىێبھصاوا

 نەزاو  ی عصگاع ەعو ەپ یحەییصەخەئ ،ەگغصگاع  یزىا ی(ثەییصەخە)ئ ەمەئ.. ذێچەص

  .ەییەكیمەھ ی ضاع جاڵەؾەص

ضا خەنیهەجێکی بەڵگەهەوویؿخە، ئەم ئەخەصییەجە لە هادی صُ و صەعوون و هؼعو هۆق

لە صیضو جێڕواهیىضا لێکضاهەوەی وحىوصە، لە بؼاوث هەڵىێؿخضا بەعهامەی ژیاهە.. 

ئەخەصییەث ؾەعەجای ئیماهضاعییە. ئەمە ئەو خەنیهەجەیە کە وێىەو هاوقێىەو 

هاوجای هییە، لە عاؾخییضا هیچ وحىوصێک لە بەعامبەعییضا وحىوص هییە، چىهکە هەمىو 

جەکاوی وحىوص هەبىووی زۆیان بە قەعماوی ئەو وەعگغجىوە، بە نەصەعی ئەو مىقغەصا

هاجىوهەجە کایەوە. بە )ویؿذ و ػابؿذ و جىاها(ی زىای واخضو ئەخەص هاجىوهەجەصیی.. 

یەک وێىەی هییە. چۆهیەجییبە هیچ عاصەو بڕو قیىاػو  ئەخەصییەحی زىای گەوعە

ی ئەو بکەعی عەها هییە. هیچ قدێک ئەخەصێخیی بکەعێخییەکەش ی هەع وایە. هیچ ؾەیغ 

کاعیگەعیی لەؾەع هیچ قدێکیتر _بە نەصەعی ئەو هەبێذ_ هییە. ئەوە هەع بە ویؿذ و 

 ػاوؿذ و جىاهای ئەوە کە هەهضێک قذ کاعیگەعییان لەؾەع هەهضێکی قدیتر هەیە..
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ئەمە یەکێکە لە خەنیهەجە غەنائیضییەکاوی جەوخیض لە ئیؿالمضا، کە پێىاؾەو    

 ڵیىەوەی گەعصوون و ژیان و هەبىووی مغۆڤی لێىە هاجىوە..لێکۆ 

 قخاعصاع و ضیو ھؼعو ص فۆ و ھ عونەص وڵ ص ەل ییەضینائەغ ەجەهینەخ مەئ کێکاج   

و صەبێخە بەڵگەهەوویؿذ. کاجێک جەقؿحری )وحىوص( بەم خەنیهەجە  ذێؾپەچەص

هؼعو چاو  غەنائیضییە صەکغێذ، هەمىو لێڵیی و چڵکىیی و ژەهگىژاعێک لەؾەع صڵ و

لصەچێذ. ئیتر هەعچی پەیىەهضییەک بە ؾەیغی زىای گەوعەوە هەبێذ صەپچڕێذ، 

حگە لەواهەی زۆی عێیپێضاون.. هەعچی صیضو جێڕواهحن و پێىاؾەیەک کە وا بؼاهغێذ لە 

ی و قێىاػصا یان لە عاصەو بڕێکضا هاوبەش ی ئەخەصییەحی زىای جاکىپاک چۆهیەجیی

هامێىێذ، چىهکە هاوبەقضاهان صەبێذ بۆ زىای  ، لە صڵ و هؼعو عەقخاعصاصەکاث

جاکىپاک.. کاجێک ئەخەصییەحی ػاث و ؾیكاث و ئەخەصییەحی کاعیگەعێخیی بکەعاهەی 

زىای جاکىپاک لە صڵ و هؼعو عەقخاعصا حێگحرصەبێذ، ئیتر قىێىکەوجىوی ئەم 

 خەنیهەجە غەنائیضییە لە هەمىو )جەغەللىناث(ێک جەبەڕا صەکاث. پەیىەهضی زۆی بە

هەمىو پەیىەؾدێکەوە صەپؿێيێذ، مەگەع ئەواهەی کە زىای واخیضو ئەخەص 

عێیپێضاوە.. ئاوا هۆگغی زىای پەعوەعصەگاع صەبێذ. ئاوا صڵ و هؼعو عەقخاعی مىؾىڵمان 

بۆ زىا ؾاؽ صەبێخەوەو بۆ غەبضێخیی ئەو قیاوصەبێذ.. ئاوا _صوای پاکبىوهەوەی لە 

ییەحی زىای گەوعەصا ئەخەص هەمىو پەیىەهضیی و  پەیىەؾدێک کە لەگەڵ

یەکىەگغێخەوە_ لێبڕاواهە بۆ زىاپەعؾخییەکەف لێضەبڕیذ.. ئاواو هەع بەم قێىەیە لە 

هەمىو خەػەکاوی زۆی صەعصەچێذ، خەػی بۆ هیچ خەعامێک هاچێذ و وا زۆی 

جەؾلیم بە زىای زاوەوی صەکاث کە جغس ی لە هەمىو قدێک صەڕەوێخەوەو هەؾذ بە 

چىهکە ئەخەصییەجەکەی زىای گەوعەی بە یەنحن ؾەملاهضووەو ئەماوی جەواو صەکاث. 

 بە پاک و پىزخیی چەؾپاهضووە..
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ؾەیغی چۆن صاوا لە کەؾیک )ئەخەصییەث(ی زىای گەوعەی ل چەؾپابێذ، ئیتر    

زىای جاکىجەنها صەکاث، کە لەوە صڵىیابىوە کە هیچ ؾیكەحی هیچ قدێک بە هیچ عاصەو 

یەک لە ؾیكەحی زىای واخیضو ئەخەص هاچێذ.. چۆن بڕیک و بە هیچ قێىاػو چۆهیەجی

زىای زاوەوی _بە لە گەیغی زىای جاکىجەنها صەجغؾێذ، کە یەنینی هەیە کە 

زۆی_ بێسەمیکغصووە، جا لە هیچ قدێک )ئەخەصییەحی(ی بکەعێخیی )قاغیلییەث(ی 

 هەجغؾێذ!

 قخاعصاع و ضیو ھؼعو ص فۆ و ھ عونەص وڵ ص ەل یەیضینائەغ ەجەهینەخ مەئ کێکاج   

 ەو ی گەوعەزىا یحەییصەخەئ ەل .ەواهگع  ەخێبەص ۆب ەیجەهینەخ مەئ ،ذێؾپەچەص

 ەیو ەئ ،ذێىێهگەؾەضەڵھ ەوع ەگ یزىا یحەییصەخەئ ەب کێقد هەمىو  ڕواهێذ،ەص

 صاەوع ەگ یزىا ی(ثەییلیقاغ یحەییصەخەئ)و  (كاثیؾ یحەییصەخەئ) ەڵگەل

  .ەرکحق ضیئکەج ەب ەو ەخێگغ ەىکیە

 عصوونەگ مەل یعچەھ ؿذیو و ەهەگەڵب ەخێبەص مانڵمىؾى  یل  ەجەهینەخ مەئ کێکاج   

ی زىا یؾتەص تریئ، ذێػاهەص انیزىا ی ع ەصەن ەب گىمانێب ذێىیبەیص صاۆڤەو مغ  انیو ژ 

 هەمىو  پكذ ەلی گەوعە زىا یؿتیو صەبیيێذ.  ەو ەکێمەزلىون هەمىو  پكذ ەل گەوعە

 ەیىاؾێو پ نحواهڕێو جضیص مەل وامەعصەب ەک ىجایئ .هەؾذ پێضەکاث ەو ەکێصاو عو 

، بکەعێکی گەیغی زىای گەوعە هابیيێذوثەؾغ صەکەوێخە بؼاوث و  ەو ەجیەهینەخ
 ەل. 2

 هەمىو  ەو ل ذێيیبەص ی گەوعەزىا یؿتیو ػاوؿذ و و وحىوصصا جىاها یصاحەقغ ى م هەمىو 

 ەیپل ەقەو ەئ  .ذێيیبەص ەوع ەگ یازى  ییع ەصەن یعماوەصا قحىوصو  یاوکەوصاو ع 

 ..عاؾذ و صعوؾذ ییزىاهاؾ

                                                           

لە  وا صەػاهً زىای گەوعە گەعیی، کەۆقی)وخضة الىحىص(ی ؾییەی کر بەو ؾیكەجە قح کهە. 2

  وناجەکاهیضایە.مەزلى 
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 ،ضاکىپاکجا یزىا یحییەصەخەئ یەع ەگیاع ک ییەخێع ەکب مەئ ینیيیب لەگەڵ  مىؾىڵمان    

 یێکصاجەقغ ى م چیھ ،اثکەص ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ییع ەگیاع کو  ێخییع ەکب ەل وڵییى که

 ۆزەعبەؾ زلىوناثەم یعەقخاعێکو  وثەبؼاوث و ع  چیھ یان ،ێکوصاو ع  چیص و ھو حى و 

 یزىا یحییەصەخەئ ی ع ەصەن ۆب ەو ەخڕێەگەص انیهەمىو  یو بؼاوحوحىوص .ذێيیهاب

 ەاع یڕ ب ەیباػه ەو هاجىاهً لییەه انۆیوحىوص بی صاحەقغ ى م ەام لک چی. ھکىپاکجا

نىعئان  ەک ەضیوخەج ەیجیەهینەخ وەئ ەمەئ ..عچًەغصگاع صک یازى  یاوکییەع ەصەن

 یغصوێکاعجکو کاع ۆ و ھوحىوص وامەعصەو بەو ەاجکەص ێل یزتەح وامەعصەب

زىای  یو ػاوؿذ و جىاها ذؿیو  ۆب ،ەوع ەگ یزىا ی ع ەصەن ۆب ەو ەخێڕێگە(صانکەاعصی)ص

ـَه َعَمى  ) :صەقەعمىێ  ەو ەیەعواهگ مەل گەوعە، کە
َّ
ًَّ الل

ٌِ
 
ـ
َ
َذ َول ُْ  َعَم

ْ
َذ ِبط ُْ ( َوَما َعَم

عاؾخییەکەی ئەوە حەهابذ هەبىویذ کە  ،كذیھاو  ؛ حەهابذ کە جحرەکەث2٤/الاهكاُ

وابىو  ەیراصحئ ەوع ەگ یزىا ەو ەئ ،كذیھاو  ەیکەر حجبىو  ەوع ەگ یزىا ەو ەئ، ذهاویكد

ـِه ) .. هەعوەها:ذێکێبپكاهیبگاث و ه
َّ
ًْ ِغىِض الل  ِم

َّ
ْهُغ ِبل ؛ 20/الاهكاُ (َوَما الىَّ

اَء ؾەعکەوجً هەع لە زىای گەوعەوەیەو بەؽ.. هەعوەها: )
َ
ك ٌَ ن 

َ
 ؤ

َّ
اُءوَن ِبل

َ
ك

َ
َوَما ح

ـهُ 
َّ
اَن َغِلًُما  الل

َ
ـَه ً

َّ
ًُماِبنَّ الل ٌِ  ەى ێئ ۆی زەعبەؾ ی ػ ەخەب کێقد چیھ؛ ٦0/الاوؿان(َخ

غاو کئاق ی اع کۆ ھ ەک ،ەع ۆ ػ  ەى ێھاوق ی تر یجیەئا.. ذێزىاػ ەه ەوع ەگ یجا زىا ،ذێهاب

 یش ۆ ز عەھ یعچەگەئ ،ەوع ەگ یزىا ی ع ەصەن ۆب ەو ەخێڕێگەص لیاهکەاعصیصنهێىیی 

 ییمىێو ھ یەیئاؾىوص هەمىو  ەماهەئ .نەکەص ەقخاعاهەع  وەئزۆجان  ەى ێئ صەقەعمىێ 

هەمىو  ذێبمەسێب ەک ەوەهەکەص ایىڵص ەیو ەل اجغیمان و ػ ىڵمىؾ یڵص ەهەصەص اجغیػ 

قدێک بە پێی ویؿذ و ػاوؿذ و جىاهای زىای گەوعە بىوەو صەبێذ، بؼاوث و ؾغەوحی 

هەمىو قدێک بە قەعماوی نەصەعییاهەی ئەوە، با صڵی بە هیچ قدێکی ؾەیغی زىای 

هیچ زاوەن هێزێکی ؾەیغی زىای گەوعە هەجغؾێذ، با گەوعەوە پەیىەؾدىەکاث. با لە 

ئۆنغەگغجىواهە بەعامبەع کاعەؾاث و هاؾۆعی عوصاوەکان و کاعیگەعییان زۆبگغێذ، 
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چىهکە هیچ هۆکاعێکی ژیان و گەعصوون و مغۆڤ ؾەعبەزۆ هییە، هیچ قدێک بەصەع لە 

قەعماوی نەصەعییاهەی زىای گەوعە هییە..
2 

 ە بەرنامەی ژیانی مرۆڤە:ئەم ئەحەدییەثەی خوای گەور 

ئەم ئەخەصییەجە صەبێخە صیضو جێرواهحن و پێىاؾە. هەع وەکى کە صەبێخە عواهگەی    

لێکضاهەوەو قیکاعیی کە لە هەمىو لیەکەوە گەقە بە صڵىیایی و یەنینی ئیماهضاعان 

 :صەصاث

بەعهامەی پەعؾخنی زىای جاک و ئەم ئەخەصییەجەی زىای گەوعە بەعهامەیە: ـ 2

زىای گەوعە هییەو  ایە، کە هیچ قدێک خەنیهەحی بىووی وەکى خەنیهەجیی بىوویجەنه

ک بە وێىەی کاعیگەعێخیی نەصەعی زىایی هییە، کە ؾیكەحی خییەهیچ کاعیگەعێ

یچ ویؿذ و ئحراصەیەک هییە وەکى ویؿذ و ئحراصەی زىای گەوعە هئەخەصییەجێتی. 

و بڕو بە هیچ قێىاػو بێذ، بۆیە هابێذ پەعؾتن بە هیچ قێىەو بە هیچ عاصە

بۆ ؾەیغی زىای گەوعە بکغێذ.. هەمىو حۆعو قێىاػو عاصەو بڕێکی  چۆهیەجییەک

پەعؾتن هەع صەبێذ بۆ زىای گەوعە بکغێذ و بەؽ، هاقبێذ بە هیچ کلۆحێکیل 

 هاوبەش ی لە هیچ عاصەو بڕێکضا بۆ صابجرێذ.. 

                                                           

کە زىای گەوعە صاواصەکاث ، قىێيیترصا باؾمان لێىە کغصووە لە ئەمە ئەو صیضە مەلەکىجیەیە کە  2

بەو ؾیكەجەیان  ەنکو ب صیغاؾەی صیاعصەکاوی گەعصون و ژیان و مغۆڤ (و مىؾىڵمان)کاقغ  مغۆڤ

ماهبحن ڵؾى ى هجامضا مئە جا لە ،زىای گەوعە ەیەجە بێىێىەییبەڵگەن لەؾەع ئەو ئەخەصی ئەماهە ەک

غلیه الؿالم ان )مىنىحن( بڕواهە چۆن بۆ ؾەیضها ئیبراھیم و ىیابى ڵص ىە ئاؾتییضا بگەیصیىضاعێخی و لە

ىِنِىحَن ) :قەعمىوی
ُ ْ
ًَ امل ىَن ِم

ُ
ٍ َُ ْعِى َوِل

َ ْ
َماَواِث َوألا ىَث الؿَّ

ُ
ٍ
َ
ِغي ِبْبَغاِهَُم َمل

ُ
ََ ه ِل

 َ
ظ
َ
؛ هەع ٤٩/الاوػام (َوي

ی گەوعە لە ئاؾماهەکان و ػەمحن )صیاعصەکاوی گەعصوون و ژیان(صا هیكاوی ئەئاوا صەؾەاڵحی زىا

 ئیبراهیم صەصەیً، جا بچیخە عیؼی ئەو کەؾاهەوە کە گەیكخىوهەجە یەنحن )صڵىیایی جەواو(..
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زىای گەوعە، لە  ـ ئەم ئەخەصییەجەی زىای گەوعە بەعهامەیە: بەعهامەی عووکغصهە٦

زۆقیی و هازۆقییضا، ؾەعپكکاهەو هاچاعاهە، بە خەػو هاهضان بێذ جان بە هەڕەقەو 

جغؾاهضن، لە هێمىیی و ئاؾایكییضا بێذ یان لە جەهگاهەو کێكەصا بێذ، لە زێرو هاػو 

هیػمەجضا بێذ یان لە هەبىوهیی و گغاهیی و کىێغەوەعییضا بێذ، صەبێذ عوو هەع لەو 

ئىمێض هەع بەو ببەؾترێذ و بەؽ. صاوا هەع لەو بکغێذ و بەؽ. پكذ بکغێذ و بەؽ. 

هەع بەو ببەؾترێذ و بەؽ، صەها گغهگیی و هغر و ؾىوصی ئەوە چییە کە زەڵکاهێک 

عووبکەهە قخاهێک کە لە خەنیهەجضا )وحىوص(یان هەبىوەو بە ویؿتی زۆقیان 

)وحىوص(ە کاجییەکەی ، کە قەهاف صەبً هاجىاهً پاعێؼگاعیی لە هەهاجىوهەجە بىوهەوە

کەوابىو ئەوەی بەعەو قەها صەڕواث هی ئەوە هییە عوویخێبکغێذ و  زۆیان بکەن!

 حێئىمێضی هێىاهەصیی هیىاو ئاواث و مەبەؾذ بێذ..

ـ ئەم ئەخەصییەجەی زىای گەوعە بەعهامەیە: بەعهامەی وەعگغجً و عەقخاعکغصهە، ٦

ەڵىێؿتی عاؾذ و عەوا، هەع صەبێ لە چىهکە وەعگغجنی صیضو جێڕواهحن و عێباػو بؼاوث و ه

بەعهامەی زىای گەوعەوە بێذ، جا لیەهەکاوی )غەنیضە( و )غیباصەث( و )قەعیػەث( و 

پەعوەعصەی ئىممەحی ))صابىهەیذ( و )ماف و ئاصاب( و )گەقەی کۆمەڵکاعیی جاک( و

ی کۆمەڵگە(کەی بە پێی وەحی زىایی ئاڕاؾخەگۆڕاهکاعیی( و )ئیضاعەی صەوڵەث( و  )

ووهبکاجەوەو بیساجە بىاعی کغصەوەوە.. ئەماهە )یان ئەو لو و چاڵهەی لێیان صەبێخەوە( ع 

، چىهکە جەنها ئەو زاوەوی لە ؾەیغی زىای گەوعەوە وەعبگحرێً هاقێذ هیچیان

لە یان ئەوەی  یە، چ لە صڵ و صەعوون عەوا )وحىوص(ی خەنیهیی و خەنیهەحی عاؾذ و

ی بؼاوث و ؾغەوحی وانیػەکەصا عەقخاع لە ئەوەی ، چ صەچەؾپێذهؼعو ژیغییضا 

 ..هیكاهضەصعیذ
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ـ ئەم ئەخەصییەجەی زىای گەوعە بەعهامەیە: بەعهامەی بؼاوث و کاعکغصن بۆ زىای ٦

. چىهکە لەم ەحیگەوعە، بەعهامەی گەیاهضوی باهگەواػی زىاوویؿخیی و عووهکغصهەوەی

یهەجە ئەخەصییەجەوە زەڵکی باهگضەکغێذ بۆ وەعگغجً و صڵىیابىون لە خەن

غەنائیضییەکان و عەقخاعکغصن بە پێی ئەوان. ئەمەف پاکبىوهەوەی قىێىکەوجىوان 

لە چڵک و پێىاؾەی هەڵەو و لە صەزىاػێذ لە لێڵ و پێڵیی صیضی پكێىیی و ئاڵۆػیی 

صابىهەعیتی کىقغو لؾەهگیی و زىاعوزێچیی عەقخاعی قحرک و گىهاح و چەپەڵیی 

لە یان جىوەکاوی وا صەکاث کە صڵقىێىکەو  یئاڕاؾخەؾەعپێچیی.. ئەم ئەخەصییەجە 

)قحرک و عیاباػیی بەصگىماهیی و هەڕاڵیی و لىوجبەعػیی و هاوقێىەیان( بە پاڵكخەی 

لە صەؾخضعێژیی و ؾخەم و جاوان و بکەهەوەو عەقخاعیان اکپصەعوون )جەػکیەی هەقـ( 

ان خەعامسۆعیی و چەواقەکاعیی بە )عەوقتی عەؾەن(صووعبسەهەوە، جا کەؾایەجیی

پاعؾەهگ عاگغن.. ئاوا کەؾەکان بۆ زىای گەوعە ؾاؾضەبىەوەو بۆ صیىەکەی لیضەبڕیً 

 و نیامەجسىاػاهە صەکەوهە حێبەحێکغصوی ئەعکەکاوی ئیؿدیسالف.. 

ئەم ئەخەصییەجەی زىای گەوعە بەعهامەیە: بەعهامەی پەیىەهضی بەؾخنی صڵ و  ـ ٩

پەیىەهضییەک کە واهەوە..صەعوون و هؼعو هۆش ی مىؾىڵمان بەم )وحىوص(ە بەعقغا

لەؾەع بىەماکاوی پێکەوەؾاػان و گىهجان و هاوؾۆػیی و هاعیکاعیی صعوؾذ صەبێذ.. 

هەعوەها لەگەڵ ژیاوی هەمىو گیاهلەبەعاهضا، کە هەمىوی بە پێی )مەنهەج(ی زىای 

زاوەن صەؾەاڵث و ػاهاو صاها صەبێذ، چىهکە وحىوصی هەمىوان بە قەعماوی نەصەعیی 

ن.. هەمىو وحىوص لەم صیضە ئەخەصییەجەوە حێڕێؼن چىهکە هیػمەحی ئەو پەیضابىو 

زىای گەوعەن و زەاڵحی میهغەباهیی زىای کغصگاعو پەعوەعصگاعن بۆ ئەم مغۆڤە، بۆیە 

 صەبێذ نەصعػاهاهە عەقخاعیان لەگەڵضا بکاث..
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 ـ ئەم ئەخەصییەجەی زىای گەوعە بەعهامەیە: بەعهامەیەکی عانیی ئاػاصاهەیە، کە صەبێذ٢

لەؾەع ئەم ػەمیىە بچىوکەصا بچەؾپێىضعێذ. لەم ژیاهە کىعجەصا هیكاهبضعێذ.. 

ژیاهەکە زۆش ی کااڵی چێژەو کاجییە، ػۆع بەهغر هییە، بۆیە قىێىکەوجً و قەڕەپاڵکغصن 

لەؾەعیی عێبزعکغصهە..هەع لەم عواهگەقەوەیە کە قىێىکەوجنی ئەم پەیامەی 

وی بەؾەع خەػو ئاعەػوو و ئەخەصییەث ئەوە صەزىاػێذ کە قىێىکەوجىوەکا

هەواوهەوەؾیاهضا زۆیاهضا ػاڵ بً و بەعبەؾخەکاوی چێژو خەػو ؾىوصو بەعژەوەهضییە 

صهیاییەکان عێ لەوە هەگغن کە صەبێ ئەم بۆ زىای گەوعە بؿىڵخێذ و بۆ صیىەکەی 

لێببڕێذ.. بێگىمان ئەمە زەڵىەجکێكان و وەلکغصوی صهیا هییە.. ئەمە گۆقەگحریی و 

خەػو ؾىوصو بەعژەوەهضییەکان کە غصن هییە لە چێژو زۆمەخغوومک

ئەمە پێ پڕصەبێخەوە.. جاکىکۆی کۆمەڵگەو صەوڵەجیان  ضاوویؿخییەکاوی کاث و قىێنیپێ

زۆصػیىەوەو هەاڵجً هییە لە عووبەڕووبىوهەوەی ژیان و کۆؾپەکاوی عێی کامەعاهیی، کە 

ۆقیگەعێخیی هییە، ی ناػیئەمە باهگەو بە ؾەعکەوجنی باهگەواػە زىاییەکە صێىەصیی..  

.. ئەمە حىهضو حیهاصە، ئەمە عەهجضاوی بەعصەوام و زەباحی ئەمە ػوهضی صهیاییە

هەپؿاوەیە بۆ بەعػکغصهەوەی ئاؾتی مغۆڤایەجیی مغۆڤ و وااڵکغصوی ژیان بەڕووی 

هەمىواهضا.. ئەمە بؼاوجە بەم صیىە، بە ئىمێضی بەحێهێىاوی ئەعکەکاوی بغیکاعیی زىای 

ع ػەمحن، کە ئەعکێکیاوی صامەػعاهضوی زیالقەث و ؾەعوەعێخیی گەوعە لەؾە

یەجیی حیهان بکەوێخە صەؾذ ئەو غەواقەعیػەجەکەیەحی، جا ؾەعکغصایەجیی و پێك

ئىممەجە غەنائیضییەی بۆ زىا ؾىڵخاون و بۆ صیىەکەی لێبڕاون و هەوڵی صابیىکغصوی 

کمی صیىەکەوە..  ئەمە هان و ئەمان صەصەن بۆ ئەو کەؾاهەی هاجىوهەجە ژیغ ئااڵی خى 

عػگاعکغصوی مغۆڤایەجییە لە قحرک و کىقغو گىهاح و جاوان، بە عووبەڕووبىوهەوەی هەک 

بە صووعکەوجىەوە لێیان و زەڵىەجکێكاوی چۆڵەواهیی.. ئیؿالم زەڵىەجکێكاوی هاوێذ.. 

صووعەپەعێؼگغجً و هەاڵجً و زەڵىەجکێكان ئەعکەکاوی بغیکاعێخییەکە هاهێيىەصیی. زۆ 
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ئیؿالم عێگای  واهێخیی مغۆڤایەجییان پێ بەصەؾدىایاث..ئاڕاؾخەەوێخیی و پێكڕ 

عووبەڕووبىوهەوەی کۆمەڵگەو صەؾەاڵحی حاهیلییەحی هەڵبژاعصووە، ئەگەعچی 

نىعؾترو صژواعجغەو هێىاهەصیی ئاماهجەکەش ی صووعجغە.. بەاڵم ئیؿدیسالقەکە بەم 

 چۆهیەجییە هەبێذ هایاجەصیی..

ای صەؾپێکەوە مغۆڤ بەزۆی صەهاؾێيێذ، بەو ؾیكەجەی کە ئیؿالم هەع لەؾەعەج   

مەزلىونێکی عانییەو زىای کغصگاعو ػاهاو صاها لە عۆحی زۆی بەبەعصاکغصووە، جا 

قیاوی هەڵگغجنی پەیامی زىایی بکاث.. ئەمە وەعگغجً و ؾەملاهضن و چەؾپاهضوی 

ی صیىەکە، یەکەمحن هەهگاوی عێباػی وەخییە.. حێگحربىو ئەمە لی قىێىکەوجىواو

یەکەمحن هەهگاوی ؾەعکەوجنی صیضو جێرواهحن و پێىاؾە وەخیەکەیە بۆ گەعصوون و 

ژیان و مغۆڤ.. ئیىجا ئەم مغۆڤە کە ئاوا زىای گەوعە صەهاؾێذ، بەو قێىاػە عاؾذ و 

عەوایە صەیپەعؾخێذ کە هێرعاواوی زىای گەوعە ؾەلمی زىایان لێ بێذ 

عی پاعؾەهگی هێرعاوەکاوی زىای گەوعە پەعوەعصە عووهیاهکغصۆجەوە.. ئیىجا لەؾەع عەقخا

.. ئاوا صەجىاهێذ پەیامەکە بێذبجا قیاوو قایؿخەی هەڵگغجنی پەیامی زىایی  ،صەبێذ

وەعگغێذ و پێىەی پابەهضبێذ و بە کۆمەڵگەکەی بگەێىێذ و لە صەؾەاڵحی ؾیاؾیی و 

حێهێىاوی خىيمغاهییەکەقیضا بیچەؾپێىێذ.. ئەمەف صاواکغاوەکەیە لێی.. ئەمە بە

ئەعکەکاوی ئیؿدیسالقەکەیە کە بۆی زەلهبىوەو بۆی هاجۆجە ؾەع ػەمحن، بە پێی 

ىا ِمْنَها َحِمًُػا)قەعماهە زىاییەکە کە قەعمىوی: 
ُ
َىا اْهِبُ

ْ
ل
ُ
َمً  ن

َ
ي ُهًضي ق ِنّ م ِمّ

ُ
ٌ ىَّ َِ ِج

ْ
إ ًَ ا  ِةمَّ

َ
ق

ىَن. 
ُ
ْدَؼه ًَ  ُهْم 

َ
ْیِهْم َول

َ
 َغل

 
ْىف

َ
 ز

َ
ال

َ
ِبَؼ ُهَضاَي ق

َ
 ج

َّ
ْصَخاُب َوال

َ
ََ ؤ ِئ

 
ـ
َ
ول
ُ
اِجَىا ؤ ًَ ُبىا ِبأ

َّ
ظ
َ
ُغوا َوي

َ
ك
َ
ًَ ي ِظً

اعِ  اِلُضوَن  الىَّ
َ
؛ پێمان وجً )بە ئاصەم و خەواو ئیبلیـ(  ٦٥_٦٤البهغة/  (ُهْم ِقیَها ز

صابەػهە ؾەعػەمحن، خەجمەن پەیامی مىخان بۆ صێذ، هەع کەؾێک بە عێىماییەکاوی 

عصووی هەبێذ و هە زەقەث بۆ صاهاجىوی مىەوە پابەهضبێذ ئەوە هە جغس ی لە عابى 

بسىاث. ئەمما ئەواهەی پەیامی مً وەعهاگغن و ئایاث و بەڵگەکاوی مً 
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، ئەواهە صەبىە هیكخەحێیاوی صۆػەر و بە هەمغیی جێیضا بەصعۆصەزەهەوەو کاقغ صەبً

 صەمێيىەوە..

ە لەبەع ئائەمەیە کە ؾەعەجای باهگەواػی ئەم صیىە، هەع جەئکییضکغصهەوەیە ل   

)جەوخیض( و لە خەنیهەجە غىنائیضییەکاوی، چىهکە صەیىویؿذ ئەم خەنیهەجاهە لە 

صڵ و صەعوون و هؼعو هۆف و عەقخاعو عەوقذ و صاب و هەعیذ و بؼاوث و هەڵىێؿتی 

و  ثەكیو ؾ ؾلەو  مەب جاکىکۆی قىێىکەوجىواهییضا بچەؾپێىێذ.. چىهکە جەوخیض

 انیو ژ  عصوونەگ ی(رحقؿەجلێکضاهەوە ) پێىاؾەوو  ڵص ەڕی باو  ەخێبەص ەو ەیەاهەجهینەخ

 ..ییجیەاۆڤمغ  ەیگەڵمۆ گ ۆی کى کجا یاویژ  ەیعهامەو بباػ ێع  ەخێبەئاواف ص عەھ ..ۆڤمغ  و 

ها  ..ژصانیو  یبزاوحێب یکەیەضینەغ انی کیی،ەعػاع ەؾ یکەیەنؿ ەخێهاب ؿالمیئاوا ئ

لو و  وەیەبىوهێل الثیقؿەئ مماەئ.. ەو ەخێگغ ەص ەکەىیص هەمىو  ؿالمضایئ ەل ەضینەغ

 ،ەیەکەىیص یغصوکەاصیپ یؾغوقت هەمىو  ەو ە(ئیػەثع ەق یاوکەامکخەئواجە ) ێیل ڵچ

 ەیعهامەو بباػ ێع  ەب یغصوکو ەگەڵمۆ ک ۆی کى کجا یوقتەو ع قخاع ەو ع  عوون ەو ص ڵص ەل

 ..(جضاڵەو ەو ص ەگەڵمۆ گ ە)ل انھەمىو 

 اهضایژ  یاوکەهیەل  هەمىو  ەل ەک ەیەو ەئ ذێهاؾغ ەضێپ یؿالمیئ ەیضینەغ ەک ەیو ەئ   

 وەئ عەؾەل انیژ  هەمىو صەبێذ  ەبەعصەوام حەزذ لەوە صەکاجەوە کو ەو ەجۆ بڵو نى ى ڵنا

 کەه ،ذێجر ێؾپەچەص ەک ،ەقەکەییەو ەغصک ەعهامەب ەکەضینە. غذێػع ەصابم ەیەضینەغ

 یعاهضوەاپع و  قتنڕ صاعێؿا اؾاوی ەل ەکەضینەغ ..انکەکجا یهاد ەیکەڕ ەو باو ضیص عەھ

 یکێهیەل  مىو ەه ەل ەکەضینەغ ی واع ەئاؾ.. ەو ەخێو ەکەعصەغصهضا صیکیع ەو صاو  امکخەئ

 ەب ەکچىه ،ذێو ەکەعصەصکەیضا ەجڵەو ەصئیضاعەی و ەگەڵمۆ ک یئاڕاؾخەم و کخى 

 ەو ب ذێهاؾغ ەص ەکەضینەغ ەب .ذێغ کەص انیژ  یاوکەهیەل  هەمىو  یئاڕاؾخە ەکەضینەغ

 یزىا کەە ەیو ەئ عەبەل .ەھاجىو  ەو ەکەضینەغ ەل عەھ ەک ،ذێغ کەضمکخى  ەکەجەػیع ەق
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 ەلضا یەکە، هەع وەکە کە ییخێجضاع ەاڵؾەو ص ییخێهەو زاو  ییخێغصگاع ک ەل لیعصگاع ەعو ەپ

مەزلىوناحی ئەو صەپەعؾتن و غەبضێخیی بۆ ئەو  هەمىو و ەکیە عەھ ضایقیەکەیجیەزىا

 کاهیانەؾخەبەم ییصەىاهێھ ۆئاواث و ب ییصەىاهێھ ۆمىخخاحبىون و ب یاحکەلصەهىێجن و 

 ذێص ەو ەاعاهاکصاو  یصاوا مەصەب لیو ەئ عەھ کەن،ەصاوا ص وەو ل نکەەو صەعووو ل عەھ

ؾیكەث و  مەل ..اثصابیىضەک انیاهکییەؿخیضاو ێو پ ییصەخێىێص انیاهکەئاواج و

 .2هییە یش ەھاوب ضیکئەج ەو بیەهھاەجى کجا ضایقەعەقخاع 

 

 

                                                           

بّيِ ئیبىىغەبباؽ زىا لێیان عاػی بێذ صەگێڕێخەوە: )  2
 الىَّ

َ
لل

َ
ىُذ ز

ُ
الُم ب : ًاملسو هيلع هللا ىلص قهاُي

ُ
َُ ؾ ُم ِ

ّ
ي ؤغل ِ

ّ
و

لماٍث 
َ
ََ : اخَكِظ ً ِجْضُه ججاَه

َ
، اخَكِظ ەللا ج ََ ْدَكظْ ًَ ُِ ەللا، ەللا  ذ قاؾإ

ْ
ل
َ
وإطا اؾَخػْىَذ ، بطا َؾإ

ًْ باەلِل  (؛ عۆژێک لە پكذ پێؿەمبەعی زىاوە ملسو هيلع هللا ىلص ؾىاعی گىێضعێژێک بىوبىویً، پێمی قاؾَخِػ

ی گەوعە بپاعێؼە، زىای گەوعەف جۆ صەپاعێؼێذ، عۆڵە چەهض ووجەیەکذ قێرصەکەم: زىاقەعمىو: 

زىای گەوعە بپاعێؼە، صەبیيیذ زىای گەوعە عووبەڕووجە، ئەگەع لەبەع پێىویؿخییذ صاوای 

قدێکذ کغص، لە زىای گەوعە صاوابکە، ئەگەع یاعمەجیذ صەوویؿذ، هەع لە زىای گەوعەی صاوای 

 بکە..

ە هێىاوەجەوە، هەمىو قەعمىوصەکە ئاوایە: هىوؾەعی عەخمەحی هەع ئەوەهضەی لە قەعمىوصەک   

بّيِ )
 الىَّ

َ
لل

َ
ىُذ ز

ُ
لماٍث  : ًاملسو هيلع هللا ىلص قهاُي

َ
ً َُ ُم ِ

ّ
ي ؤغل ِ

ّ
الُم بو

ُ
ِجْضُه : اخَكِظ ؾ

َ
، اخَكِظ ەللا ج ََ ْدَكظْ ًَ ەللا 

 ََ ُِ ەللا، ججاَه ذ قاؾإ
ْ
ل
َ
ًْ باەلِل ، بطا َؾإ  لوإطا اؾَخػْىَذ قاؾَخِػ

َ
ت مَّ

ُ
ؤْن ى احخمػذ غلى ، واغلم ؤنَّ ألا

ََ ، لم ًىكػىى بًىكػىى بص يٍء  َخَبُه ەللا ل
َ
 بص يٍء نض ي

َّ
وَى بص يٍء ، وإِن ل ًغُّ ًَ ، لم احخمػىا غلى ؤْن 

 بص يٍء نض يخبُه ەللا 
َّ
وى بل ََ ًًغُّ  غلُ

ُ
ُخل ِذ الصُّ ( هىوؾیىێتی:  جغمظی ، ُعِقَػِذ ألانالُم وَحكَّ

ژماعە   ٦/٩٤٩ؾەخیدە.. عاؾخە لی جغمظی ) گێڕاوێخییەوەو صەقەعمىێ: قەعمىوصەیەکی خەؾً و

(صا صەقەعمىێ ٤٥٩٤( قێذی ئەلباوی لە )صخیذ الجامؼ/2/٦٥٦(یەو لی ئیمامی ئەخمەص )٦٩2٢

 ؾەخیدە. 
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 ابیس سێيوم

 ٢/١٤٥ل وو بوس گوورەي ثواانو ىێزی رەىا ىی خوای 

 ة الا باەلل()ل خُى ول نى 

و  ییخێبضەغ ەک ،نەوع ەگ یزىا ییخێعصگاع ەعو ەپ یکاوەجەكیؾ ەل ثەاڵ ؾەجىاهاو ص زوێھ  

 ذێجر ێبھەڕ باو  ەک ەیەو ەئ ىانێھەڕ باو  یکاوەئاؾخ نحمەکیە ەل ،نەکەص ؿذیى ێپ عؾتنەپ

الا  ةل خُى ول نى ) ەل فەمەئ  ،ؽەو بیەزىا یھ یەکجىاها زوێھ هەمىو  ەک بەوەی

 ، جاکغصەرصێق یاومىؾىڵماهوؾلم  یەغل ەللا یلن عەمبەؿێپ ەک ،ذێو ەکەعصە( صا صەللبا

 عۆ ػ  حاع عۆ ػ  .2انیداجیؾبەو ج عػمانەؾ یغصێو  ەهەکیو ب نەبکێپ ەوع ەگ یزىا یاصی

                                                           

ئەبى مىؾای ئەقػەعی زىا لێی عاػی بێذ صەگێڕێخەوە کە پێؿەمبەعی زىا نلی ەللا غلیە وؾلم   2

 
ْ
ج
َ
ى ي

َ
ََ َغل

ُّ
ُصل

َ
 ؤ

َّ
ل
َ
ِت؟ پێی قەعمىو : )ؤ َجىَّ

ْ
ُىىِػ ال

ُ
ًْ ي  بلی یاعؾُى ەللا. ناُ قهلذ:ٍز ِم

َّ
 ِبل

َ
ة ىَّ

ُ
 ن

َ
َُ َول  َخْى

َ
: )ل

 ِ
َّ

ک لە گەهجیەهەکاوی بەھەقدذ گەهجیەهەیەصەؾکەوجنی ی ( مخكو غلیە.واجە : ئەعێ عێِباّلِل

َُ وَ )ئەوە عػم کغص: بەعێ وەەللا ئەی پێؿەمبەعی زىا. قەعمىوی : ؟ غەهیكاهىەصەم  َخْى
َ

 ل
َّ

 ِبل
َ
ة ىَّ

ُ
 ن

َ
ل

( یە ِ
َّ

هەمىو قەعمىوصەکە لی  ..و ھێز ھی زىای گەوعەیەو بەؽیً گۆڕا ەکیجىاهای واجە ھەمىو  .ِباّلِل

ا بىزاعی ئاوایە: ) ىَّ
ُ
ٌ
َ
َم ِفي َؾَكٍغ، ق

َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
ِبّيِ َنل

ا َمَؼ الىَّ ىَّ
ُ
: ي َُ ا

َ
ُ َغْىُه، ن

َّ
َي َّللا ی َعض ِ ِبي ُمىس َ

َ
ًْ ؤ َغ

 
َ
َم: ِبط

َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
ِبيُّ َنل َُ الىَّ ا

َ
ه
َ
ا، ق

َ
ْره بَّ

َ
ا ي

َ
ْىه

َ
ْضُغىَن »ا َغل

َ
 ج
َ
ْم ل

ُ
ٌ ِةهَّ

َ
ْم، ق

ُ
ُكِؿٌ

ْ
ه
َ
ى ؤ

َ
اُؽ اْعَبُػىا َغل َها الىَّ يُّ

َ
ؤ

ْضُغىَن َؾِمًُػا َبِهحًرا
َ
ًْ ج ٌِ

َ
اِئًبا، َول

َ
 ؾ

َ
َنمَّ َول

َ
ْك « ؤ

َ
ُُ ِفي ه ى

ُ
ن
َ
ا ؤ

َ
ه
َ
يَّ َوؤ

َ
ى َغل

َ
ح
َ
مَّ ؤ

ُ
 ز

َّ
 ِبل

َ
ة ىَّ

ُ
 ن

َ
َُ َول  َخْى

َ
ي: ل س ِ

 ًْ ز  ِم
ْ
ج
َ
َها ي ِةنَّ

َ
، ق ِ

َّ
 ِباّلِل

َّ
 ِبل

َ
ة ىَّ

ُ
 ن
َ
َُ َول  َخْى
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ْل: ل

ُ
، ن ـٍ

ِْ ًَ نَ ِ ْب
َّ

ا َغْبَض َّللا ًَ  " : َُ ا
َ
ه
َ
، ق ِ

َّ
:  ِباّلِل َُ ا

َ
ْو ن

َ
ِت " ؤ ُىىِػ الَجىَّ

ُ
ي
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 میەن ھاوەب ۆب انیهگاهضهەؿەڵھ ۆیەب ،بًەصئاگاێ( بوحىوص) زێھ یحەهینەخ ەل ؽەک

 ەو ێیەپیان یهضەى ەیپهێزو زاوەن زوێھ ۆب انەیىاؾێپ ضویص کەچ صەبێذ و کىعث

 و اؾذع  ەاهی. هاػاهً کامنەکەص کاهضاەز ێھ ەڵگەل ەڵەمام ەهگاهەلؾ تریئ ،ذێبەضێڵل

 ی ز ێھ ۆیەب ؟جنێکاعبھەب انیهۆ چ انی؟ ن ۆ و چ عگغن ەو  انیکام ەل یهاػاهً چ ؟یەواەع 

عوون  یکەیەى ێق ەب .ەنبەص انەیزكخە( ػوو لجانەخکىم یحەاڵؾەو )ص  جضاعانەاڵؾەص

 یؿىىعو جاکێب ی ز ێھ ەل انیبىوهڵؾاق ەل ەچىهک ،نجێترؾاهەیئاؾان و ػوو ص نحڵێب جغ

 جىاهًەو ص جىاهان زوێھ نەزاو  جضاعانەاڵؾەو ص ثەخکىم ػاهًەص وا صاەوع ەگ یزىا

و ەو ەهەکەضکیهؼ  ێل انۆیز لیماهەئ ۆیەب .نەبک صاەىیمەعػ ەؾ مەل کێقد هەمىو 

 انی جغؾًەضاهێیل انی ەچىهک ،ەو ەواهەئ ی ػ ەخ یبڵنا ەهەزەص انیػوو ەئاع  ػو ەخ

 ەو ەهەسبصووع  ۆزەل انیػ  ماهضاەئ ی ز ێھ یەیؾا غێژ ەل ذێو ەاهەیص ویەاهضاێیخاهیماغەج

 .نەبکاهییاػ ع  جا ،نەکەص ۆب انەییمو ما انیل  ەچىەص .جنەێبگ یانۆ ز ەب ؾىوص انی

 ەل ۆجا ز نەکەضاهیجەزؼم ەبضاهەغ ی.یصەىيێبھ ۆب انییهضەو ەعژ ەب جا  نەصەضەڵھ اهضاێیپ

 !نەهاعصەک انییقاهضەؾخى ەص

 یتێع ەگیکاع  غێژ  ەوهەکەص ۆیەب .ەز ێھ ،ڵؾامان و ما ػاهًەص وا عحاعۆ ػ  لیتر یؾەک عۆ ػ    

 ەیضێئىم وەب ،ەو ەهەکەضکیهؼ  کانەهضەمڵەو ەص ەل ۆز ەى ێق مانەھ ەب وو ەئ

 ػاهًەص وا ەماهەئ .ؼن ێبپاع  انەیزغاپ ەل ۆز انی ،ییصەيىێل بھ انیاهۆیز ییهضەو ەعژ ەب

 .کاثئاڕاؾخە انیژ  ذێجىاهەص انی ،ەیەضا ھو ئاؾخەپل عەؾەب یحەاڵؾەص ؾامان وەپاع 

 ەب نەصەضكڵیو ەھ .ەو ەهەکەضکیؾاماهضاعان هؼ  ەل ۆز نجغؾا ەل انی بغؾان ەل ۆیەب

 ذێبەص یحەاڵؾەص ەیز ێھ وەئ یوەزاو  ەببى جا ،نەکبهضەمڵەو ەص ۆز ذێب کەیەى ێق عەھ

                                                                                                                                                    

ُىىِػ الَج »
ُ
ًْ ي ز  ِم

ْ
ج
َ
ِلَمٍت ِهَي ي

َ
ى ً

َ
ََ َغل ُّ

ُصل
َ
 ؤ
َ
ل
َ
ِ ؤ

َّ
 ِباّلِل

َّ
 ِبل

َ
ة ىَّ

ُ
 ن

َ
َُ َول  َخْى

َ
ِت؟ ل (، ٢٦٤٦بىزاعی ) («ىَّ

 (.2٦٩٤مىؾلیم)
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 عەؾەب زۆ جىاهًەص ەو ێیەع  مەل ػاهًەص ! واکاثەص ەو ەکاهەو قخ ؽەک ەب ەڵەو مام

 .جنێپەبؿ ضایاهع ەؾەب ەپاع  یحەاڵؾەصەب انۆیو ز جنێبىى  صاعاهضاەه

 زوێھ ڵیؾەػاوؿذ ئ ػاهًەص و وا صصاثەص انیى یػاوؿذ قغ  ی ز ێھ نەھ لیتر یؾەک عۆ ػ    

 هەمىو  ەیعچاو ەؾەب ،ییەصاعا ی ز ێو ھ ثەاڵ ؾەص ی ز ێھ ڵیؾەػاوؿذ ئ ،یەجىاها

. کاثەصەاعؾی زصاێھ یولوەح ەل ۆی ز یكەیک ە( ب)ػاها ػاهًەص واەک ػاهًەص ی تر یکێز ێھ

 هەمىو  ػاهًەو واص ن ۆ زەص ەاهیکاج ەییەژ ڕێ ەز ێھ مەئ ی ى یقغ  انیهەمىو  ەماهەئ

 ی عەقخاع و  نەکەضلیلەػ  ۆوا ز ..ەیەھ ەیماهەئ ەک ەیەؾەک وەئ یھ کێجەاڵؾەص

و  اعن یعؾدەپ وەلیۆ ک ەڵێیص جنێهى ەص ەزاهێھ مەئ یوەزاو  ۆب ییەڵیاڕ ێو گى  ییچەملک

 ەوهەکەػوو ص ەماهەئ .نەکبصاەئ ەضاهیغاب یعؾخنەپ یمیعاؾەم ەعػ ەق انیع ەؾەل

ئەو پلەو پۆؾذ و و ػاوؿذ و  ییو صاعا ییاؾیؾ یحەاڵؾەص نەزاو  یؾتەصغ ێژ 

.. حا هەیە جاکەو صەکەوێخە صەؾذ جاکیتری وەکى زۆی، یان ەزاهێھ مەئ یاهەهضەبەڵم

ڵ هەیە صەکەوێخە صەؾذ کۆمەڵێکیتری وەکى صەکەوێخە صەؾذ کۆمەڵێک.. کۆمە

 ؾذەعصەب ەخێو ەکەص زۆی، یان صەکەوێخە صەؾذ صەوڵەجێک.. صەولەث هەیە

 مەئ ..زێھػل یکێجڵەو ەص ێیگى ەلەهڵئا ەیلۆیک ەیتر.. بەعصەؾخەکان صەبىکێجڵەو ەص

 نەزاو  یوع ەص ەل انۆیز ،مۆ م یوع ەص ەیپىلەپ کىەو  ،لیلەػ کۆیلەی  کىەو  فەضاهیغاب

 ەل ۆز انی ی،یصەىيێبھ یهضەو ەعژ ەب ەو یەیخێبضەغ یەیگاێع  ەل جا ،ن ێڕ گەص کانەز ێھ

 ،ەو ەجۆ چیاهر حب انی ،هاػاهً ەماهە.. ئؼن ێبپاع  ەزصاعاهێھ وەئ یقاهضوەى ؾخەو ص ییکاع ەزغاپ

 عەو ھەکغصوو صعوؾخ ەیگچکاه ەز ێھ مەئ ەیجاناه ەز ێھ وەئ ەک ەیو ەل ًڵؾاق انی

 ی ز ێھ ەک بًەص ئاگاێب ەو ەل .ەیەوع ەگ یازى  یؿىىع ێب ی ز ێھ ،یەؾخضاەصەل یاویهەمىو 

 یو جىاهاەکغصوو جاصیئ ەیزاهێھ مەئ ەک ەجضاع ەاڵؾەصىپاک و جاک یزىا یھاەع 

 .ەکغصوو یغ ینضەج ۆی ز ەک کاثەصئاڕاؾخە انیوا وەصاو  انیبؼاوج ەب ێیو ع  ىونیزكەبێپ

 انی ەڵمۆ ک انیبً  کجا_ ەکغاواهیاع یص ەگچک ەز ێھ وەئ عەبەبغصههاەپ ەک بًەضڵؾاق ەو ەل
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 یکەیەع ەقەخ ەک ەکڵۆ جاڵ.. حاەیەکڵۆ جاڵحا یووەج عەب ەهابغصهەپ کىەو  -ثڵەو ەص

 ۆی زۆ ( بو )زاهى  فەو ک کیلەب .ذێؼ ێبپاع  ۆی ز ذێهاجىاه وەز ێھێب وەگچک

 ەوع ەگ یزىا عەگەم ،نحه ؼعاوێپاع  ەیکۆڕەجو  ون ەج ەو ه ۆی زەه ە! ککاثەضصعوؾخ

 کێؾەک ەباق ێ. ئذێيێوجەقەص یش ۆ و زەو ەصاجەضیکێج زێھ ًیبچىوکتر  هاەص ،ذێؼ ێپاع یب

 ەزاجەص ۆز ن ۆ چ ،بباث وەئ یھاەع  یحەاڵؾەو صەوع ەگ یزىا یؿىىع ێب ی ز ێھ ەب ەیپ

ِل ؼێذ: )ێپاع یب جا ەکڵۆ جاڵحا یووەج عەب
َ
َمش

َ
اَء ي َُ ْوِل

َ
ـِه ؤ

َّ
وا ِمً ُصوِن الل

ُ
ظ
َ
س ًَ اجَّ ِظً

َّ
ُل ال

َ
َمش

ًخا ِْ ْث َب
َ
ظ
َ
س ُبىِث اجَّ

َ
َػىٌ

ْ
  ال

ْ
ًَ ال ْوَه

َ
ُمىَن َوِإنَّ ؤ

َ
ْػل ٌَ ىا 

ُ
اه
َ
ْى ً

َ
ُبىِث ل

َ
َػىٌ

ْ
ُذ ال ِْ َب

َ
ىِث ل ُُ الػىکبىث (ُب

 ۆب انیتر یاع یعقدەعپەؾ ەوع ەگ یزىا یاحیح ەل ەک ەیؾاهەک وەئ یهمىوهە ؛٦2/

 ضاییاؾخع  ەل ،ذێهەصەو ەکێپ ۆی ز ۆب کیەزاهىو  ەک نەکڵۆ جاڵحا کىەو  ،وەصاها انۆیز

 وانەئ عەگەئ ،ەیەکڵۆ جاڵحا ڵیما ڵما ًیلواػجغ  ،ەىی( لواػجغ ڵەما مەئ انی) ەزاهىو  مەئ

 ەهضەجان چَاؾى  یعووحەبەح زوێھ ەوع ەگ یزىا ەللا ەبداهى ؾ) .و بؼاهً نەببێپ ەیپ

 !(.ەو ەکاجەصلواػ  وەگچک

و  فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەل ،صاثەضیكاهینىعئان ئاوا ه ەک ەػهەم ەجەهینەخ مەئئا   

 ەک ،بىو یؾپەچ ( واذێب ی اػ ع  انێیزىا ل عانەاو ی) ماهضاعاهضایئ یمەکیە یلۆ پ یھؼع 

 صاەمەعصەؾ وەل ەیز ێھ هەمىو  وەل کێز ێھ چیھ .ی و ەػ  عەؾ ی ز ێھ ًیزجغ ێھەب ەبىوه

 ەجەهینەخ مەب ەع ماهضایئ ەلۆ پ مەئ ..راحگەىێپ انەیز ێھ مەئ ی ع ەب ،بىو ؾدەصاڵ با

و  زذەکغصن و جیو ەه ێپ انیعػ ەبیلىوج ون اصاع  انیهەمىو  عەھ وەەیاهیضینائەغ

 ەجەهینەخ مەئ ەک ،ەقەػغەو مىؾخ مەک ەماهضاع یئ ەلۆ پ مەئ .مانع  انیاهیجاعاح

 یھاەع  ی ز ێھ ینیو هاؾ نحػاه عەؾيییەو زؿخ کغصنەكخڵپا ینیواهێڕج ضویص ەیاهیضینائەغ

 ەک صا،ەماهەػ  وەئ یکاوجەیەع ۆ مپراجیئ زوێھ عەؾەب ىاێھ انیرقێھ ی وا لقاو گەوعە یىاز

 . گغثەصەه اهضایلۆ پەق عەبەل ۆی ز ییعباػ ەؾ یکەیەللـو نى ەاڵ ن چیھ
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 یعوووەو ص ڵو ص ؿذیو هەو ەگەڵب ەب بىو بىو  اهضاییهازەل ەاهػهەم ەجەهینەخ مەئ   

و  ًیکتر یباع  ، جااەڕ گ اهضایيێزى  ەب ەاهػهەم ەجەهینەخ مەئ ،ییایىڵص ەل نبىو کغصڕ پ

ن کغ بىو ەواه ەاهجەهینەخ مەئ! ەجەهاغەن مەل کغصڕ پ یاوەیؾخەح ی ماع ەص ًیکىعجتر 

 بىو ەه کێقد ەمەئ ..ؽەو ب ذێبەھ ێیپ انەڕیو باو  ذێب هضاایػماه عەؾەب هەع

 ەب ەک ی لێهاث،ەکیەخەو  یخنیص کىەو  کێجەهینەخ ەب بىو  ەمە.. ئنەبکەیقەمىهان

جا  ،وؾلم یەغل ەللا یلنزىا  ی ع ەمبەؿێپ ۆب ذێػ ەبەصاص ەزىاو  ەل ینیاهبەیص ییهینەخ

 ەک کێجەهینەخ ەب بىو  ەو ەئ ..قبکاثۆ تر گیکاهەجەهینەخ ەب ەماهضاع یئ ەلۆ پ مەئ

 .ضاڵاەیز ەب ەه ،ھاثەص قضاۆ ھ ەب ەه مەئ ی غ ەیؾ ەک بىو ەھ یخؼووع  ەهضەو ەئ

صان ەضڵ.. صاؽەو بەییعقخەعپەزىا ؾ یعقتەعپەؾ هھاەج ..ؽەب وەز ێزىا ھ ی ز ێھ هھاەج   

 هضەعچەھ ،هییەز ێھ ،یەزىا ی ز ێھ ی غ ەیؾ یعچە.. ھؽەو بیەزىاصا ی هاع ەک ەل هھاەج

 هضەعچەھ ..ەوث و لواػ بى ها وەڵەبىص عەھ ،ذێو ەکبع ەص ژێضع خؾەو ص ؾذەصاڵ و باەوع ەگ

 و مڵو ػو ەو ەوؾاهەچ ی کاع ۆ ھقێىاػو ئامێرو  یعچەھ ،ذێىێػ ەببو ؾىىع  ذێمکاعبەؾخ

 ەکڵۆ جاڵحا ەل انیقۆ و زەیەکڵۆ جاڵحا ڵیما یهەمىو  عەھ ،ذێبەھ ەیهجەقکەئ

 ەک هییەجغ ز ێھەب ەىییقەک ەو صاو  ون ەج وەل انیعووجەبەح زوێھ هەمىو  لواػجغن..

 ەجەهینەخ مەب ەیپ ،قًەعکەو ؾ ییازیو  قامەه ەواهەئ مەاڵ ب ،یحیەى یچى ەکڵۆ جاڵحا

ُمىَن : )نەهاب
َ
ْػل ٌَ ىا 

ُ
اه
َ
ْى ً

َ
ُبىِث ل

َ
َػىٌ

ْ
ُذ ال ِْ َب

َ
ىِث ل ُُ ُب

ْ
ًَ ال ْوَه

َ
 .(َوِإنَّ ؤ

 ،ەو ەىەبص ع ۆ هاؾ وەهجەقکەو قكاعو ئ نحج ی صووچاع  ەک یؿتیو زىاو  یاڵ ئا یگغاوەڵھ   

 ەنەھ ،ەو ەبىەص ەمەو مىؾاو  ًیع ۆ گێو ع  بغصنەزكخ ەل ھاەع ۆ ح یوو ڕ و ەو ع  انی

 ثەهاهەج ذێهاق ،ؾتنەاو ع  عۆ ػ  عهجضانەؾ ۆب صاەػهەم ەجەهینەخ مەئ مەعصەبەل

 ەک- کضاێجڵەً و خاێؾاث و قى  هەمىو  ەل ەچىهک ،ەو ەخێبچاهیر حبەل لیکێؾاج

 ،ەیەػهەم ەجەهینەخ مەب انیؿدیى ێپ _ەو ەىؾدەو ەص کانەصوژمى ەاواػ یح ەز ێھ عەعامبەب
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 ەخێص ؿخکاعەڵعھەب ی ز ێھ انەیص .نۆ ڕ ب ضاییقىاۆ ع  عەب ەو ل ابگغن ع  ەى ێپ ۆی زەک

 انیمەئ ،ذێڕ ۆ گەص ێپ ێیع  انیو ەئ ،یەکیان هەوڵی عیكەکێكکغصهیان صەصاث .انەیؼ ێو 

 ەماهەئ مەاڵ ب ..، ئەویان ووعەیان صەڕوزێىێذذڕێاهکیب صاثەص ەڵگەل انڵیو ەھ

 قاف و ەوهەج ەوع ەگ یزىا یؿاباحیخ ەل انیەمىو ه .نەکڵۆ جاڵحا یەڵیاڕ  یهەمىو 

 ەو ەضینەغ ەیواهگع  ەل ەزاهێھ مەئ هەمىو .. نی حاڵجاڵۆکەکەەکەؾاص ەىیقیەک

و  ڵص ەل ەػهەم ەییضینائەغ ەجەهینەخ مەئ ەک یەوا کێکاج ەمەئ ..لواػن  و مەک وەگچک

 .ۆڕ گەه روحگیح یؿتیو و هەەگەڵب ەخێبىوب ماهضاعصایئ ی عەقخاع و و ھؼع  فۆ و ھ عوون ەص

 .کاثەضا صەڵگەل ی عەقخاع  ەاهعاؾخع ەو ؾ ذێهاؾەص ەجەهینەخ مەئ ییعاؾخەب ەک کێکاج

 ی ز ێھ ،ھاەع  ی ع ەگیؿىىعو کاع ێب ی ز ێھ ەک ذێبەضلصعوؾخ ی(نحنیە) ەک ەیکاج وەئ

 ..یەباتر کاو یز ێو ھیەزىا

 .ذێکغصب یهگاهضوەؿەڵو صعوؾذ  ھ اؾذع  ەکاعاهەووعص ەک کاثەصعەقخاع ئاوا  کێکاج   

و جضاع ەاڵؾەکغصگاعو ص یزىا ەک ەیو ەل صەبێذایىڵو ص کاثەضؾخەھ ەک ەکاج وەئ

 یچۆ ب یتێپكد ەزىا ل یەایىڵص ەحا ک ..یەضایلەو  وەپكخ ەلوحىوصی  ەیھاکەع  ەز ێھهەزاو 

 ذێب ی صژ  هییە کێز ێھ چیھ وابىو ەک ،ذێلضابەو  یزىا ە؟ کذێجغؾەص یمەعصەب ی ز ێھ ەل

 ەل ،ەؾخاو ەو  ضایوو لە ع  ەک کێعووجەبەح زوێھ یعچە. ھذێىێؾخەى یب ذێو بخىاه

 کێؾەک عەھ ..ـذێهاب وهییە انیکێواع ەو ئاؾ کغصنێکاعو کاعج چیھ .نحىچیھ جضاەهینەخ

 ؟!ذێبغاصەگىم ن ۆ ؟ چذێبەبؼعص ن ۆ ؟ چذێقکەص ن ۆ چ ذێب پكذەل ەیوع ەگ یزىا

ْم ): صەقەعمىێ ماهضاعان یئ ەب ەوع ەگ یزىا
ُ
ي َمَػٌ

ّ
ـُه ِبِو

َّ
َُ الل ا

َ
ىای ؛ ز2٦/ةمائض(..َون

 ێیع  ، ئەویتێؾەب وەلضایە ەیوع ەگ یزىا ەیو ەئ گەوعە قەعمىوی مً وەلخاهضام. ئێ

و  ذێىاچکێج ێل ی ع ەؾ .ذێىابێڵبؼعهاکاث و و  ێ و ع  ذێبؼعهاب زحعگەھ ،صاثەضكاهیه

 ی و قكاع کاع  نحج وەدىیق .ذێىابجەخڕەها ذێبضاوەل ەیوع ەگ یزىا ی و ەئ ..ذێهاباڕ گىم

 ەکیهؼ ی گەوعە زىاەل ی و ەئ ،ەکیهؼ  ێیل یغنەی یەاضوەل ەیوع ەگ یزىا ی و ەئ .ىاکاثێج
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. ؽەک ەخێهاصع  ییاۆڕ ز ەب عواەھ ەلضابىوهەو  وەئ مەاڵ ب .ەو جى و ەؾغ  وەو ئاؾىوص مًێھ

 ەمەئ ۆز ؟ذێو ەکەضیؾدەص ن ۆ چ ذێبەه یویەقا ەیؾەک وەئ .ەجەاڵز ەمەئ

 یبیوؿ ەکاجیها ییکاع ەخیواؾ وەخیواؾ انی ،ییجیەؾاەک ی ؼ ڕێو  ییجیەؾخاۆ و ص ییجیەزؼما

 جضاعو ەاڵؾەکغصگاعو ص یزىا یلضابىووەو  ..ەیەھ یعجەم کاعو ۆ ھ ەلضابىوهەو  مەئ .ؽەک

 ػضایوان ەل. عؾتنەپەیص ییاؾخع  ەب ەک ەیەؾاهەک وەئ ۆب بانەھغ یػاهاو صاهاو م

 ۆو ب خاون ڵؾى  زىا ۆب ەک ەیواهەئ .ەملاهضوو ەؾ ی گەوعەزىا ۆب انییخێبضەغ

 ی ىاو ێپ ەو لەاهضوو ەیاگڕ  انییؿخیو زىاو  ی ػ واەباهگ ەباکاهێو ب اون ڕ بێل ەیکەىیص

 ی وو ع  ەل ەگغاهۆ و ز نەکەضباجەز ضاەیکەجەػیع ەق ییع ەعو ەؾ یؾپاهضوەچ

 ضیئکەج عۆ نىعئان ػ  ەک ەییضینائەغ ی تر یکێجەهینەخ ەمە.. ئؾخاون ەو  کاهضاەؾخەعبەب

 و عەقخاع و ھؼعو  فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەجا ل ،کاثەضیباؾ وامەعصەب .ەو ەکاجەص ەمەل

 وەوع ەگ یزىا ىانێه یهضەى ەیپ ی تر یکێجەهینەخ ەمە.. ئذێؾپەبچ وجضاەع 

ؿىىعو ێب ی ز ێھ ەب ەیەماهضاع یئ ۆڤەمغ  مەئ ی و ەپخ یهضەى ەیپ ەمەئ. ەماهاهڵىؾى م

 ۆی ز ی ؼ یع  ەب ەماهضاعاهیئ مەئ ی ؼ یع  ەوع ەگ یئاوا زىا .وەەوع ەگ یزىا ەیىێى ێب

 ەب انیو کاعوباع  عکەئ .ذێهەصاص ۆی ز یئاڕاؾخە یمەعھەب ەب وانەئ ی عەقخاع  .ذێهاؾەص

 ەىضاعاهیص وەئ ۆی ز یلىجك ەب ەوع ەگ ی. زىاذێػاهەص ۆی ز ئەصاکغصوی قەعماهەکاوی

و  ێڵو ق النیپ یعچەھ .کاثەضبێخؿ ۆی ز یصوژمن ەب انیکاهەو صوژمى ۆی زەخێگغ ەص

 انیوو ڕ و ەوو ع  ەوع ەگ یزىا بەکاعیضەهێجن، ماهانڵمىؾى  ی و صژ ەیەھ انییکاع ەؾازخ

 ەو ۆیەز ەییوع ەو گ لىجل ەل ەوع ەگ یزىا ..ەو ەکاجەضەڵیو پىچەو ەخێؾخەو ەص

ُػُغوَن : )ی عمى ەقەص
ْ
ك ٌَ هُكَؿُهْم َوَما 

َ
 ؤ

َّ
َضُغىَن ِبل

ْ
س ًَ ًَ آَمُىىا َوَما  ِظً

َّ
ـَه َوال

َّ
اِصُغىَن الل

َ
س ًُ )

؛ صەزىاػن زىای گەوعەو مىؾىڵماهان هەڵخەڵەجێجن، بەاڵم زىای گەوعە ٥البهغة/

جىوف زۆیاهەوە، بێ ئەوەی زۆیان هەؾتی پێبکەن هەڵخەڵەجاهضهەکەیان صەکاجەوە بە 

 صەبىەوە بە صاوی زۆیاهەوە!
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 ۆب یماهضاعاویئ ەیلیهؼ ەم ەواهڕ ! ب ەکغصهیھاوکاع  ػوۆ و لىجل و ؾ ەییوع ەگ مەئ ەواهڕ ب   

چ  ەجۆ اهضەیگ یاویجەهینەو خ ؿذێى ەڵو ھ انۆیز ەواهڕ ؟ بەو ەجۆ عػکغصەب ێ کى 

 یزىا ی( ل مانیئ) نەزاو  ەبؼاه ە،یەک ە(مانیئ) یؾكەو  یهەمىو  ەمەئ ؟کێئاؾد

و  ًیجغ ەوع ەگ ییخێماهضاع یئ ییاؾخع  ە.. بەهاصعاو ەو پ ؿذیو ەقۆ ز ؼو ێڕ ەب ەهضەچ ەوع ەگ

 ێیل یؾتەص عاؾذع ەؾ ىضاعو یص یماوڵمىؾى  ەک ،ەجەهینەخ ًیجغ اڵو با ًیؼجغ ێع ەب

 یهاد ەل یەییەؾىوصو ئا ییمىێو ھ ییایىڵص وەئ ەک ەیەێخییماهضاع یئ مە.. ئەربىو حگ

ؾبدان  ؟!!ێیەکى  جا وەهضەچ ی ع و ؾىى  ذێهاػاه یش ۆ ز ەک کغصووەوا صعوؾخ ماهضاڵىؾى م

 ھاوەع  ی ز ێھهەزاو  جضاعو ەاڵؾەص ی کغصگاع  وەوع ەگ یزىا ەک ەو ەع ەبک ەو ەل رحب. ەللا

و  هگەح. ۆی ز ەیكێک ەب ەکغصوو  ەیضاعاهماهیئ مەئ ەیكێک ن ۆ چ ،عو ؿىى ێب

 ویەاهضایؼ یع  ە! لۆی ز یوژمنص ەب ەو کغصو  یاویصوژمى .ۆی ز یعکەئ ەب ەکغصوو ی اویھاصیح

 ەو ەؼ ێع  ەب نێگلەص ەک .کاثەضئاؾاه ۆب انیبؼاوج یکێعکەئ هەمىو  ویەاهضایلەو 

 عەوبەئ ەیع ەب تریئ ،ەیەکەع ەب یحەهینەخ ەمەئ ەک ! حاۆی ز یل  ۆب ەو ەکاجەضاهیعػ ەب

و  ییکاع ەواقەو چ ییکاع ێڵو ق کانەقەعکەؾ صۆڕاوو  و او ڕ ۆ گ ەبضەغ ەیع ەب ،یەچ

 ەیەو ەعػکغصهەو ب لضابىونەو  ی ؼ یع  وەچاو ئ ەل نحچ ەماهە؟ ئصانەهجەقکەو ئ ئاػاعصان

 .بان؟ەھغ یم و ؾذەصاڵ با یزىا ی هاع ەک ۆب

 هەمىو  ەب یزىا یوحىوص ەماهضاع یئ ەلۆ پ وەئ یش ۆ و ھؼعو ھ عوون ەو ص ڵص   

ی زىا ەیکییەھاەع  ەز ێھ یپكتڵپا ەب انیؾدەھ ،بىو ینەچ ڵص ەل ەو هییەکاەجەكیؾ

ئاواف  .بىو  ؿذیو و ەهەگەڵب یحەهینەخ انیل  یکاوەجەكیؾ هەمىو  عەھ .کغصەص گەوعە

. ەو ەجەقخىهیڕ صا ێ هى ەعلەؾ ەىیص مەئ کغصەضاهیؾدەھ ،کغصەص ضاەڵگەل انییعەقخاع 

 .ەکیهؼ  انێیل ەوع ەگ یو زىا ؿتنیبەص  اڵبا یزىا ەیوق ،ترن یکێجىایکائ ؿخاێئ ەماهەئ

 غێژ ەل ۆوزەعاؾخ .ەیەوع ەگ یزىا یدیەباێح انیکاهییەاهکاع ڕ ۆ و گعەقخاع  و انیژ  هەمىو 

 ەوع ەگ یزىا ەگاجەص ۆوزەاؾخع  انیصاواو ەچغپ واڵ ؾکا .وصانەئ یتێاع یعقدەعپەؾ
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 ێجەبێح ،اکاثىھمالیئ انیصاوا فەوع ەگ یزىا .هییە صاەىاهێو هەل ؽەک !ۆی ز

 ە. بەو ەصاجەضاهیمەاڵ و  کیو هؼ ۆ وزەاؾخع  ۆی ز عەھ ،ذێر ێهاؾپ ؽەک ەب یص یصهغ ک

 ەل ەچىهک ،بىون عووهضاەص ەییؾىوصو ئا ییخعۆ  ی ژ ێچ ەل ەاهاع ئیماهض مەئ ییاؾخع 

و  ثەخمەع  ەب انیؾدەھ .بىونەواو ەخ ضایهاع ەک ەل .بىون ػهضاەم یزىا ییهگەصھاو 

و ھؼعو  عوون ەو ص ڵص یىضوو یػ  یکێػیوان ەب انیؾدەھ .کغصەص یػ ۆ و ؾ ثەکەع ەب

و ەػگۆ ز کەه ،ابىو ػضیوان ەل انیکێقد هەمىو  .کغصەص انیاهیژ  یبؼاوح و عەقخاع و  فۆ ھ

 ،ی بەعؾێبەعانقکغ  روحبک ەه  ،ی جەوەػەلنھمەو و  ڵاەیز کەه ،ی ماجىمەلىولنئاواح

 مەب انیؾدەھ ضاەکەی زۆیاهػیوان ەل ،ها ..ی ئەکخەعانكاهضاویهىاهضن و ه کەه

 .کغصە( صوحىوص) ەیػهاهەم ەجەهینەخ

 پضان:ێوچان و بێب یھادیج

 یاویژ  ییهینەخ یێکػیوان ،کاثەىاصێو  ەکنائیضییەی ئىممەجە غەعیوان ػ ۆ رحپ ینىعئاو   

 ،کاثەضباؾ مانیو ئکىقغ  ىانێه یئاماوێب ێیملماله یحەهینەخ ،صاثەضكاهیه ۆڤمغ 

 و ؿخانیو و زىا یاچىووڕ کەڕێبصەو  ُحیضا و هگەح .ڵو باج مەخ ىانێه ێیملماله

 ەجۆ کغص ەکەڵز وەل انۆیز مەهاھ ەب ەک ،ی و ەعػ ەؾ یکاوەعػ ەو لىجبڕ ملھى  ەاؾىوجَ

 ەیجاکەع ەؾ .ەچىو ڕۆ  ژووصاێم ییاڵنى  ەب ،ەهۆ ک ێیەملماله مەئ !ثەاڵ ؾەص یوەو زاو زىا

 هەمىو و ەقغاواهع ەب ەیکەو ەووبىهەڕ ووبع  ی بىاع . ەیەو یەجیەاۆڤمغ  ی ژوو ێم یجاەع ەؾ ەل

 ۆب ەچاهەملک یهەمىو  عە( ھوحىوص) ەچىهک .ەو ەجۆ گغج یاویژ  هەمىو و  نحمەعػ ەؾ

 مەاڵ ب .نەکەصی گەوعە زىا یص یؾخا کانۆڤەغ م هەمىو  .باثەضهىقڕ کی گەوعە زىا

 وەگەڵبەل وەعییەمەکاقغبىون و ص مکاعەو ؾخ قامەو ه فەعکەؾ ۆڤیمغ  کەڵێمۆ ک

 صاەنىعئاه مەل عە. ھەو ەهەزەصۆ صع ەب یحەو  و نەکەص صاەع ەو ەگ یزىا یکاوەكاهیه

 ەیع ەصووب ەل ەک ،ێیەچاول مانەهگەح مەئ ییجاۆ ک .نحىیبەص ێیەملماله مەئ یهىوس ەچاع 

 ؿخانیو زىاو  ەیع ە.. بەقىۆ ع  یهجامەئ مەاڵ ب ،ەكیوامەعصەو بصەعکغەجىوە عصاەعامبەهاب
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 وەواػ ەعجەپ یکێکەڵز ەڵەمۆ ک عەعامبەب ەیع ەو بەژ ێصع صووعو  عۆ و ػ ەعقغاواهەب

 ،جًاڵوو  یجضاعاوەاڵؾەص عواڵەث ەب ،یانکاقغبىوهەب عػ ەبلىوج ،ڵاەڕ ھ ییازیزىاەل

 مەاڵ ب ،ەیەو ەوع ەصەب انیو ؾامان و ؾىپا ثەاڵ ؾەص ،ەیەو ەؾخەص ەب انیجىاها زوێھ

 ،ەاهیو بىؾؼ  نحو ن م ع   یس یهكەج عەھ ذێکغ ەضاهێیپ یعچە. ھاون ۆڕ ص ،هابىوجًو  ىو ێپك

 .ی هەمؿتێى ەڵھ ضویو صی عاؾذ و عەواەكاهیه وەگڵەب کەه

 ەزاجەو ص لیقؿەج ەو ب ییو ئاقکغا وون ع  ەب عۆ ػ  فەجەهینەخ مەئ نىعئان   

باف  اهضایػیو ھؼعو وان فۆ و ھ عوون ەو ص ڵص ەلجا  ،یؿخاویزىاو  ی چاو صێپ

 یقەخ ی واػ ەباهگ واائ ێیەپ انەیکەضیوخەج یاڵ و ئا نحصاغ ەیؾاهەک وەجا ئ، ذێؾپەبچ

 ڕی ب وەاصع و ەو ەبىهوو ەڕ وبعو و  یکاوەع ەو ب ێملمالو ڵیؾەبؼاهً ئو  جنەێگاع  ییزىا

 ەل ڵەیباج وەئ ًػاهەه وا ،ذێبەه زێھەل ب انڵیباج ی ز ێ.. جا ھنحو چ هضنەچ کانەز ێھ

 هگەح یولوەح وەز ێھ نەزاو  یەؾخضاەصەل ییر حػاھ یکێز ێھ ىضاێکاث و قى  یکەیەماو 

نىعئان  ەک نەواهەئ ؿذیو و ەهەگەڵب یحەهینەخ هییە، ثەهینەخ ەمەئ ،ها ..ەو ەباجەص

و ەىیتر اؾخع ػاهاجغو  ەوع ەگ یزىا ،یەزىا یلمەنىعئان ک. کغصوون ەى ێل یباس 

 ثەاڵ ؾەو صزێھهەزاو  وەوع ەگ یزىا .کغصوون ۆب یکاوەجەهینەخ ەیىاؾێپ ەاهۆیاؾخگع 

 ەیوع ەگ یزىا مانڵمىؾى  ..بکاثێل یانیىاهیو پكد ذێب ماهضاڵمىؾى  وەُ ەؾەب

اٍف َغْبَضهُ ) ؟ذێجغؾەص یچ ەل ذێلضابەو 
َ
ـُه ِبٍ

َّ
ـَ الل ِْ لَ

َ
ًَ ِمً ُصوِهِه  ؤ ِظً

َّ
ََ ِبال َ

ىه
ُ
ق ِىّ

َ
س ٍُ َوَمً  َو

 ًْ ُه ِم
َ
َما ل

َ
ـُه ق

َّ
ِلِل الل ًْ ؛ مەگەع زىای گەوعە بۆ پكدیىاهییکغصوی  ٦٢الؼمغ/ (َهاٍص  ًُ

غەبضی زۆی بەؽ هییە؟ ئەوان بە ؾەیغی زىای گەوعە حەهابذ صەجغؾێجن! ئازغ 

کەؾێک زىای گەوعە گىمڕای بکاث، بە هیچ کلۆحێک عێىمایەکی صەؾدىاکەوێذ عێی 

، ضاییز ێھەب زوێھ و ەییؾاص ەل ،ەو ەپخ ەڕی باو  یضاوكاهیو ه ىاکغصنێو  ەمەئهیكاهبضاث.. 

 ی ع ەمبەؿێپ یپاک ڵیص ەل یەیهمىوهەو ەىێو  وەئ کىەو  عەھ .ضاییخڵێو نى  ڵو نا ییقىڕۆ  ەل

 هەمىو  ڵیص ەئاواف ل ێبەص ەک، جرابىو ێزكەوؾلم ه یەغل ەللا یلنزىاصا 
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 ععەق ییع ەعو ەو ؾەگغجىو ەڵھ یزىا یامەیماصام پ ،ذێؾپەبچ کضاێماهڵمىؾى 

  .ەگغجىو ەڵھ یؿتیو زىاو  ی واػ ەباهگ ضویوخەج یاڵ ماصام ئا .ذێىێؾپەچەص

 ەیو ەکغصهعوون  ۆب ،ەماهڵمىؾى  صیضو عێی ی صەؾخىوع  ەک ەػ ۆ رحپ ەنىعئاه مەئ   

 چیھ ەب یؿتیى ێپ ،ەؾەب مانڵمىؾى  ۆب انیکغصهێپعەقخاع و  ؾپاهضنەو چ کانەجەهینەخ

 ،ەو ەجۆ کغصووهع  ۆب یکێقدهەمىو نىعئان  .ذێتر هابیکێضیص اویژ ۆ لۆ ضیئا و صەؾخىوع 

 ییگغ و ئاعام ییگغ ۆ ز یحەووع ەع و ػ  ییؿخیو زىاو  یاؾتع  یگاێع  ،باثەز ی صووع  یگاڕێ

 حاھیلییەثو و کىقغ  رکحق یزىاػاوەڕ ق ەیع ەو ب ێ ع  یکاوەؾخەعبە. پاقان بییع ەؾەل

 ەز ێھ هەمىو  یو هاؾاهضو ڵو باج مەخ ىانێه ەیاو ڕ بەه یهگەو ح ێملمالو یحەهینەو خ

 .. ەو ەاهییعەقخاع  و ؿذێى ەڵو ھضیص یوپال  و ۆ کجاکى  یهاد یكاحیؾ ەب ،کانیەوجَاؾى 

 ەجەهینەخ كضایکاج مانەھ ەل .ەهاؾاهضوو  مانڵمىؾى  ەب یهەمىو نىعئان 

 ەکغصوو صعوؾخ هازضاەل ییایىڵص وەو مخماهەباؾکغصوو  ۆب ەقىاهۆ ع  یص یکاهیەضینائەغ

اٍف َغْبَضهُ .. )ەؾەب یو زىاش ەپكخ ەل یزىا ەک
َ
ـُه ِبٍ

َّ
ـَ الل ِْ لَ

َ
  ۆب ەوع ەگ یزىا عەگە؟ م(ؤ

 ،ەؾەبئەو  ەحا ک ،ەؾەب ەوع ەگ یزىا ضیئکەج ە.. بییصەب؟! هییە ؽەب ۆی ز یبضەغ

 لیمەو ئیەلضاەو  ەیوع ەگ ی؟ ماصام زىایەچەل ی؟ جغس یحییەچ یمەز مانڵمىؾى  تریئ

 ەمەگىمان ل ێ؟ کیەچەب یباک تریئ ،کاثەصصاەئ ەاهعاؾخع ەؾ ۆی ز ییخێبضەغ یعکەئ

 جىاهاوەکغصگاعو ب ی؟ زىاێذ، ئەوی بەؾەگەوعەی وەلضاب یزىا عەگەئ ەک ،کاثەص

 یو ػاوؿذ و جىاها ؿذیوو  ی ھغ ەن غێژ  ەل وحىوص هەمىو  عەھ ەک ،ئاگاەب جضاعو ەاڵؾەص

ًَ ِمً ُصوِهِه ) :؟جنێجترؾەص یچ ەب یضیئ یە،وصاەئ ِظً
َّ
ََ ِبال

َ
ىه

ُ
ق ِىّ

َ
س ٍُ  !!(َو

 ەل کێؾە؟ حا کیچ ەو ل ذێجغؾەص ن ۆ چ ،یەلضاەو  یزىا ذێبایىڵص کێماهڵمىؾى    

 هەمىو  ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ ێ؟ ئذێجغؾەص زلىومەم ی ز ێھ ەل ذێب زىاصا ییخێواهەپاؾ

بن مەح کێضاهێل انیػ  عەؾەل ئەگەع هەع هەمىو مەزلىوناث ..ەمەزلىون بىوهەوەع
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 .ەجەهینەخ ەمە.. ئنەبک چیکاعػان ھ یزىا ی ع ەصەن ێب ە( هاجىاهً بیكەمەؾخەئەک)

 .ذێهاو  ەیو ەبىوهڵنى ى ڵو نا ضاُیحو  گهەح .نائاؾػۆع و  وون ع  عۆ ػ  یکێجەهینەخ

 پكتیو ەیەوع ەگ یزىا ەو ە. ئىییەکەع ەگ ەیو ەىیژ ێجى  وەو ەىۆڵیکێل ،ەؿخیو و ەهەگەڵب

 یعچەھ ایئا .ەو ەکاجەص ی ع ەؾەو ل ذێؼ ێپاع ەیص ،زاثەضیع ەؾ وەگغجىو  ەیؿخیو زىاو  وەئ

 غێژ ەل ەک  ،نەبض ەؿخیو زىاو  وەل کەیەبع ەػ  جىاهًەص ەیەھ ی( ِمً ُصوِهِه )

؟! کە صیمەهەکە ئاوا عۆقىە، ئیتر چ گىماهێک لە ذێبزىای گەوعەصا  ی اع یعقدەعپەؾ

کاعەکەصا هەیە؟ خەجمەن ویؿتی زىای گەوعە ػاڵضەبێذ، نەصەعی زىای گەوعە 

 .ًێهابؼو  ازى  ی ع ەصەن ێبەب( ِمً ُصوِهِه ) هەمىو هەع  نڵەؾەئ ؾەعصەکەوێذ.

 یوحەبؼاوث و ؾغ  ۆی ز ییلەػ ەئ ییر حگەهضاػ ەئ ەب ،ۆی ز ی ع ەصەن ەب ۆی ز ەوع ەگ یزىا   

اؾىث َ) فەعکەو ؾ ییازی ەیەکیصەقغ مى  ن ۆ چ تریئ ،ەکغصوو ماع ۆ ج ی(وحىوص) هەمىو 

 ەوع ەگ یزىا یو ػاوؿذ و جىاها ؿذیو  ێبەب جىاهًەص (یهضەى ێو پ ؾذەو ص

 ؟بگەێجن ەضیمىحاھ یەصاغ ەؿخیزىاوو  وەب کێاهیػ  ەیو ەئچجای ً؟ێببزو

 ذێبەص وەئ ،ەیەھ ۆی ز یکاوەعاؾخع ەؾ ەبضەغ یعزؿخنەؾ یماف و جىاها ی و ەئ

 ) :ذێعؾتر ەبپ
َ

ْهًغا َول
َ
ُهْم ه

َ
ُُػىَن ل ُِ ْؿَخ

ٌَ  
َ

ُهىَن. َول
َ
ل
ْ
س ًُ ًئا َوُهْم  ِْ

َ
ُو ق

ُ
ل
ْ
س ًَ  

َ
ىَن َما ل

ُ
ِغً

ْ
ك ٌُ ؤَ

ىُهُغوَن  ًَ هُكَؿُهْم 
َ
و ەکغصوو ەىلهەز یچیھ ەک عؾتنەپەص کێقد ایئا؛ 2٥٦ألاغغاف/(ؤ

 ۆب انیکێوجيەعکەهاجىاهً ؾ ۆز ەعؾتراواهەپ وەئ لهکغاون؟ەز انیقۆ ز

 یلف ەیواهەئ مماەئ !ییەه انیقۆ ز یوجنەعکەؾ ان بۆیؾىوص ثەهاهەج ،نەکبع ەگۆ مؿ

هاجىاهً  ،و لواػن  ثاڵ ەؾەضێو ب زێھێب انیهەمىو  عەھ ،ذێصع ەضێل ۆب انییجیەزىا

 تریئ ێئ ،انیكیکاهەقامەه ەوجىو ەکىێقى  ۆب ەه ،انۆیز ۆب ەه ،نەبکيیصاب کێوجيەعکەؾ

  !ن؟ەوع ەگ یزىا کىەو  لیواهەئ ذێجغ و زىاو بى  ەىێبکغ  ذێقەص ن ۆ چ
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بۆ پاعاؾتن، بۆ  لیز ێھ. ؽەو بەگەوعەی یزىا ی ز ێؿىىع ھێھاو بعە ی ز ێھ   

ِةنَّ ) :وەئ ی غ ەیؾ کەه ،ذێکغ ەصاوا ص وەلؾىوصهێىان یان صووعزؿدىەوەی ػیان، هەع 
َ
ق

ـِه َحِمًُػا
َّ
 ِلل

َ
ة ِػؼَّ

ْ
 یکڵماف و مى  ییخێع جضاەاڵؾەص هەمىو  عەھ؛ 2٦٥اليؿاء/(ال

 ۆب ەػگۆ ز کۆڤێمغ  یقس ەه ەک کێخيؿعزەو ؾ ییىاهیپكد هەمىو  .ؽەوبیەزىا

 وەئ .ؽەو بیەزىا  ،ذێبەھ یعزؿخنەؾ یکیەجىاها هەمىو  ەک ،ذێبسىاػ  یبىووەھ

 ەب یضێو ئىم ذێؾخەهاب وەپكذ ب ەیؾەک وەئ.ەیەبغاو  ذێؾخەبەص وەپكذ ب ەیؾەک

 ەک ەیؾەک وەئ ..ەجەهینەخ ەمەئ ..ەلیلەػ  و ثاڵ ەؾەضێب عەھ ،ساثیع ەؾ ەو ەئ ی غ ەیؾ

 ەک ،ەیەھ یکیەگاێع  ەجاک ،ذێببئاػاص یەیؾخەغصێو ژ  ییلیلەو ػ  ەییلۆیک ەل ذێزىاػ ەص

 ی غ ەیؾ ەل یئاػاص ی و ەئ. هھاەججاکى  یزىا ۆب ییەجیەبضاەغؾەملاهضن و چەؾپاهضوی 

 ،ۆڤغ مەل ەمەزلىون ی تر یز ێھ انەیص یەؾخەصغ ێژ  وەلۆیک ،ذێو ەصا صزىاۆ ب ییخێبضەغ

 ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ ۆب ییخێبضەغ ..تریػخباعاجیئەل، جغؽەل ما،یخيیئەل ذ،یع ەصابىهەل

و زێھ وەل ەبىوهئاػاص ،ەوع ەگ یزىا ۆب ییخێبضەغ مماەئ. ەیۆڕیو چاوق ییؾخەغصێژ 

 ی غ ەیؾ ەکچىه ،ذێکغ ەصاوا ص ەوع ەگ یزىا ەل ثاڵ ەؾەص زوێھ ..حاهیلییاهە ەجاڵەؾەص

 .ثاڵ ەؾەص ەه وەیەھ ی ز ێھ ەه وەئ

 ەصوژمى ەل زێو ھ ػاهًەص مانڵمىؾى  ەب انۆیز ەیؾاهەک وەئ ڕۆ مەئ یئا   

  ،ؾتنەبەص وانەئ یحاڵەؾەص زوێھ ەو پكذ ب گغن ەعصەو  ەو ەؿالمیئ یکاوەزخەعؾەؾ

یان ؿدیى ێپ هضەچ .ەیەھغەنائیضییاهە  ەجەهینەخ مەئ یاوهجضع ەؾ ەب انیؿدیى ێپ هضەچ

.. ماهًڵو مىؾى  نەکەضاؾخع  عەگەئ ،جنێى سیو بەو ەووعصببى ەػ ۆ رحپ ەنىعئاه مەل ەبەوەی

 وەاػ یيێب ەوع ەگ یزىا هاەص بن..ب ڵیزىا خا یامەیپ ەل ذێو ەاهەیصعاؾخەو  ئەگەع

 ها.. انی ذێبگغ یع ەو  ئەوەی چجای، ەو ەخێببوعص ەیکەنىعئاه ەل ییەه ؽەک ەب یؿتیى ێپ
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 ابیس چوارەم

 ٢/١٥١ل وو بوسگوورەي حرس و بمی ىور َل خوای

 ىف الا مً ەللا()ل زكیت ول ز

 فۆ و ھ ن و عو ەو ص ڵص ەل ەػهەم ەنەخ وەئ ؿالمیئ ەیاهییضینەغ ینیواهڕێو جضیص   

 ەل کیە عەھ .ەیەھ ەو ەوع ەگ یزىا ەب یهضەى ەیپ ەک ،ذىێێؾپەچەصھغػصا 

 ێبەص هەمىو  .عن و ؿىى ێب ییضینائەغ یکێجەهینەخ ەوع ەگ یزىا یکاوەجەكیؾ

 ەک ەجاهەكیؾ وەتر لیکێکیە. نؾپەچب ماهضاڵى مىؾ یحەهاغەن ەل ەؿخاهیو و ەهەگەڵب

 ەوع ەگ یزىا ۆب ەیماهیئڕ پ ڵەص وەئ ەک ەیەو ەئ ەییضینائەغ ی تر یکێجەهینەخ

 هەمىو  یوەزاو  زىای گەوعە ەچىهک .ذێهاجغؾ ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەل ،ەو ەجۆ بؾاؾ

 ەمە. ئا ئهەمىو وحىوصەکەیە یوەزاو  ەوع ەگ یزىا ەچىهک ذێهاجغؾ یکەڵزە. لەکێقد

ُهُم ) ؛ەو ەصاجەضیكاهینىعئان ه کىەو  ەهمىؾىڵما ییهگەپاعؾ ییجیەؾاەک
َ
َُ ل ا

َ
ًَ ن ِظً

َّ
ال

ـُه َوِوْػَم 
َّ
ىا َخْؿُبَىا الل

ُ
ال
َ
َؼاَصُهْم ِبًَماًها َون

َ
ْىُهْم ق

َ
ك

ْ
از

َ
ْم ق

ُ
ٌ
َ
ْض َحَمُػىا ل

َ
اَؽ ن اُؽ ِبنَّ الىَّ الىَّ

َىِيُُل 
ْ
وجً وا ضەاهێیو پ ە لیانھاجىصە یکەڵزکە  ەیاهئیماهضاع  وەئ؛2٤٦/ُ غمغانآ(ال

و جغؽ و  نەبک ۆب انیخؿاب ،ەو ەجەبىهۆ ک عجانەؾەکغصهرقێھ ۆب عۆ ػ  یکێکاهەڵز

 هەمىو و کغصوجغ ەپخ یاومەئ ی ڕ ەباو  ڵەواەھ مەئ مەاڵ ب ،لێیان عگغن ەو  جانۆ ز ی ع ەػ ەخ

 ..ەؾخەصەکاعب ًیباقتر  ەوع ەگ یزىا .ەؾەمان بی گەوعەزىا انیوج

و زێھەب وەوع ەگ ەب ۆی ز یاوو وجى ەکىێو قى  عبابەو ئ عانەاو ی ەک ەخاهەیق ەو ەئ    

 .ەع ەگۆ مؿ یوجىاوەىکێقى  ییبىوهڵو ػا وجًەعکەؾگىایە  ەک صاث،ەضكاهیه جضاعەاڵؾەص

و  ؾذەھ ەکاجەیص ضاییکەڵز ڵیص ەواث و لەواج ەڕی ق ەکاجەص ەزخىعاه مەئ وەئ
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 جىاهًەص ،ن ضاع جەاڵؾەو ص ن ز ێھهەزاو  خانەیق ەیجاهَاؾى  وەئ یەگىا ەک زغۆف،

 مماەئ .بً واهضاەئ ەیزاه ەماصام ل ،ەو ەهەسبصووع  لێ انیاهیػ و  بگەێجن یکەڵزەبؾىووص

 ێپ انیکێاهیػ  ەع ۆ ح هەمىو  جىاهًەص وانەئ واەئ ،انیؿخکاع ەڵعھەب ەبىوه عەگەئ

 ییکاع ەئاوا زغاپ .کاثەضقغاواه یزىاػاوڕ ەق باػهەی کاعیگەعێخییئاوا  خانەی.. قبگەێجن

 ەیؾخەغصێژ  بۆ ئەوەی ،کاثەصەواقەچ یکەڵو ز ذێىێوزەڕ ص ەئاوا وع  .ەو ەکاجەصاڵو ب

 ،انیع ەعامبەب ەو ەکاجەعػهەب ییػاڕەها یهگەص ؽەجا ک .بًۆ مەؾخەص، جا بکاث انیجاهَاؾى 

 ەژ ڕۆ پصژایەجیی  صاثەىڵو ەھ ؽەجا ک کاث،ەه انیکاهەمکاع ەؾخ ەعەقخاع  ڵیىو هک ؽەجا ک

 ، یانانیع ەعامبەکغصن بقۆڕ و قەو ەاهەڕ گەڵووھع  ەل چجای بکاث، انیکاههییەخاەیق

 ) :ەخاهەیق یوامەعصەب یهجەڕ کاع و  ەو ە. ئانیكکغصهێکەكیع 
ُ
ف ِىّ

َ
س ًُ اُن 

َ
ُ ُْ ُم الكَّ

ُ
ِلٌ

 َ
َما ط ِبهَّ

ِمِىحَن 
ْ
ا ىُخم مُّ

ُ
ىِن ِبن ي

ُ
اق

َ
ىُهْم َوز

ُ
اق

َ
س

َ
 ج

َ
ال

َ
اَءُه ق َُ ْوِل

َ
 ەب ەک ،ەخاهەیق ەو ەئ ؛2٤٩/غمغان ُ(آؤ

 مخانەز .جًەاڵؾەصبەو زێھهەو زاو ئاػا یەگىا ەک ،ذێيێجاهترؾەص یکاوەو وجى ەىکێقى 

 خانەیق .هًمىؾىڵماو  نەکەضعاؾخ عەگەبترؾً ئ مً ەل .جغؾًەم انیكێل و ذێبەه

 ڵباج ەک، ەو ەئ یناػاهج ەل .یحۆیەز ییهضەو ەعژ ەو بەعهامەو بەژ ڕۆ پ نەزاو 

 یکغصوەهەقەج .کاثەضچەک وەئ یکاوەژ ڕۆ پ ۆب یکەڵز یعصوەو گەو ەکاجەضقكۆ ز

ئاػاو  ییزىاػ ع ەو قەجا زغاپ ،ەخاهەیق یناػاهج ەل و جاوان ییکاع ەو زغاپ ییهاؾەزىاه

و  ذێهەبؿەع ەپ انییمکاع ەو ؾخ ییژ ێؾخضع ەجا ص ون،ەعکەص جىاهاەجا ب اعبً،یص زێھەب

 یضیص ذێڵێهاھ یحَاؾى  ی ز ێھ ەچىهک .ەخاهەیق یناػاهج ەل ەمەئ .بًاع یص ژحجىهضوج

 یکێز ێھ صاباەه ذ،ێو ەعکەص ەاقکاواهع و ئاقکغا ییؿخیو زىاو  یو بؼاوح ییزىاهاؾ

 ییهضەو ەعژ ەب ەل ۆیەب .ذۆڕێبگ ەکەییجَاؾى و  ییخاهەیق ەكێھاوک ەو یەکاەخێب ماهضاعیئ

 یحەاڵؾەو صەهضڕ و بەکىقىض هێزی نەزاو  ڵباج یھلەئ ەک ەجاهَاؾى و  خانەیق

 ەخێبب ؽەک ذێڵێهاھ ەچىهک، ەع ەؾەچاع  ەمەئ ەو ەجاهَاؾى  یضیص ەل .بًەاهەییػ ەبێب

 انیکاههییەخاەیق ەژ ڕۆ پ یػخکغصوەکغصن و قلواػ  ڵیو ەھ ؽەک .(ەػ ەمىغاع )بەعهەڵؿخکاع
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 بغن،ەصۆ زەلو مخ ،بًەضکپ ناهضهضاۆ و ج میبجغؾى  ییجاعما غێژ ەل هەمىو هاصاث و 

و  ذێبەضقۆ ز خانەیق ی تر یکاهەو وجى ەىکێقى  هەمىو جان و َاؾى  ۆب ێ .. ئاوا ع بًەصڕ ک

 ەیو ەب ەڵشخاۆ ز خانەی. قذێبەص ەقکەقاگ ێیپ خانەیق ەک جنێهى ەص ەاهعەقخاع  وەئ

 ەکەڵز وەل انەیچاک .جنێهاؾەصل باج ەب مەخ  و مەخەب ڵباج یکاوەو وجى ەىکێقى 

 ییاهەڕ زغاپ و قاو یپ ەب انیاوچاکاهیپ .ەچاک ەجەل کغصوه انەیزغاپ وەغاپز ەب ەو و کغص

 ەماهقاص خانەی. قەهاؾاهضوو  اوچاکیپ ەب انیكیژکاێؾخضع ەصو زغاپ او یو پەهاؾاهضوو 

بەو قێىەو  ،ەو ەهەکەصاڵو ب ییاڕ و گىم ییعەواو هاؾاصەق  یکاوەوجى ەىکێقى  ەیو ەب

 یصاەو ؾەکغصوو کپ انینەخ یهگەص ەیو ەب ەعاهە. کامیتێؿخى یو  مەئچۆهیەجییەف کە 

 ەو ەکیەل  هەمىو  ەل ییعەواو ها مەو ؾخ ذێص ەڕەیه ڵو باجەقۆ زام ییر ێو حىامصاص

 ی ع ەاو مەح ەل انۆیجان زَاؾى  ذێيیبەص ەک ،ەیەئاؾىوص خانەی. قەو ەصاجەضهگەص

 .نەصەص ییچاکؿاػ عێگغجنی و رێز یوکغصكێکەكیع  ڵیو ەزىاو ھ ەجۆ کغاو کغصەواقەچ

 ،بکاثاهییؿخەڵعھەب ذێغ ێهاو  لیؾەک ،ەو ەهەکەصاڵو ب وامەعصەب لییزىاػ ەڕ و قەزغاپ

 صاهیانلصان و عا ۆب ھاصکغصنیحچجای  ،انیيۆڕیگچجای  ،ەو ەخەڕێگەڵھ انیو و ە ع ل انی

بکاث ػخەق انڵیباج ذێغ ێبى  کێکەڵز ەیو ەئچجای . ثەاڵ ؾەو صاع یغ ب یکاوەهضەبەڵم ەل

و ەاهضاو یهاع ەک ەک ،ەو ەخێيێبىاؾ مەبکاث و خقكەک انییکاع ەواقەچو 

 ،ەباػ ڵێق خانەی. قبًەههضەپاب ەیى ێو پ ىاؾًەیه یکەڵجا ز ،ەکغصو اهیقۆ پەعصەپ

 یجاهضوەڵەخەڵو ھ بغصنەزكخ ەو ل ىصانیقغ  ی ىاػ ێق ػاعانەھ ،ەزاهێل یکێکاع ەواقەچ

 ۆی و ز کانەژ ڕۆ پواحیهەی  ەکاجەصزۆی و ئەوان  یاوو وجى ەىکێث و قى َاؾى . .ەیەھ

 ڵیص ەزاجەجغؽ ص ۆی ز ەیؾەؾى ەو  ەب وصاەمجاۆ ک . جاکاثەضمینا ەو ەاهیپكدەل

و  کانەصال لەح یباػو  ەب ،یکاوەو وجى ەىکێقى  ینیؾڵۆ و صاپگىعػ  ەب ىجای. ئەو یەکەڵز

 ی! زىانوو ترؾاهضەیه ی ۆ ز ەیکەؾەؾى ەو  ەک ذێىێنۆ جەص ەواهەئ یکاوەجَاؾى  یکەچ

و  خانەیق .کاثەضقكەک هانمىؾىڵما ۆب ڵەباج ەژ ڕۆ پ وەئ هەمىو  صاەر ێل ەوع ەگ
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 عەؾەب کەیەعصەپ چی. ھووەڕ زاجەص یڵیحاڕەى ووجەڕ ب انیاهو وجى ەىکێجان قى َاؾى 

 .صاثەضكاهیه نەھ ەک کىەو  انیجەهینەخ .ذێىێهام ەو ەاهییکاع ەواقەو چ ێڵو قکغ ەم

 ،یحهییەکاەجاهضهەڵەخەڵھ ی ىاػ ێو ق ڵكایق وەقك ەو ەئ ،ەخاهەیق ەو ە: ئا ئێ عمى ەقەص

 ەک ،یحۆیەز یوجىاوەىکێقى  یجان و ھاهضاوَاؾى  یىاوەڵو ھ ۆی ز یکاوەؾەؾى ەو  ەو ەئ

 عەؾەل وانەئ ەعاؾخ ەى یاهؼاهیوا یکەڵز ەیىیع ۆ ػ  ەک ەو ەجۆ برصاهیو ەگغ  ەو ەب هھاەج

 یحەهینەو خ انۆیز ەو ەئ جانەو ەئ مەاڵ ! برزىاػن ێز وانەئ ،زن ێھهەزاو  وانە. ئنًەخ

 وەژ ڕۆ پ ەو ەئ هەزكەیان، وەژ ڕۆ پ ەو ەئ ،انیؿدێى ەڵو ھ نو چى ۆ ب ضویو ص ثییەه

ماصام  ەی.. صەییکاع ەهضڕ و ص ییزىاػ ڕ ەق یهەمىو  عەھ ەک ،انەیعهامەب

 انەیژ ڕۆ پ ،ون ەکەماهیيێقى  ،ػاهًەم انیعاؾد ەب تریئ ،وثەعکەص ۆب اهخانیجاهەهینەخ

 ەک مترن ەک ەو ەل عۆ ػ  وانەئ یعاؾتەب ،جغؾًەم انێیل وصواەمە. لنەزەعمەؾ

 یومىؾىڵما هییە انەیو ەئ یحەو حىعئ کًۆ جغؾى عۆ ػ  ذ،ێبترؾ انێیل نمىؾىڵما

 ەجەهینەخ ەجەكیؾ ی بەەوع ەگ یزىا کێهمىؾىڵما.. جنێػ ەبب نىاؽەخ ییؿخیو و زىا

 ی ز ێھەب یو پكت ذێیبڕ بع ەص ی جاکىپاکییزىا ۆب ییجیەبضاەو غ ذێبیهاؾ ەو هییەھاکاەع 

 !ذ؟ێجغؾەص ەماهەل ن ۆ چ ،ذێؾخبەب ھاەع  ی ز ێھهەزاو  یزىا یو ى ھاجەبيىەل

 ەیەز ێھ وەئ ،ێیل ەکغصهع ەػ ەو خ ییقضاع ۆ ھ یویەقا ،ەترؾاهێل یویەقا ەک کێز ێھ ەجاک   

 یزىا ی ز ێھ لیو ەئ ،ەیەھ صووعزؿدىەوەی انیو ػ  اهضنەیگؾىوص یجىاها ماف و ەک

 وەل ەک ضایاهەکاج وەل ،ؾًجغ ەص ێیل هانمىؾىڵما ەک ەیەز ێھ وەئ ەو ەئ ..ؽەب وەگەوعەی

 ۆز هییە ىضایمەػ ع ەؾەل کێز ێھ چیھ. ضانییز ێھەب ەڕی پ وەل انۆیز جغؾًەص ەز ێھ

 یوجىاوەىکێقى ن هێزی ث و َاؾى  ی ز ێھەو ه خانەیق ی ز ێھ ەه .ذێبگغ  انیع ەعامبەب

ا): )خانەیق
َ
ىُهْم َوز

ُ
اق

َ
س

َ
 ج

َ
ال

َ
اَءُه ق َُ ْوِل

َ
 ؤ

ُ
ف ِىّ

َ
س ًُ اُن 

َ
ُ ُْ ُم الكَّ

ُ
ِلٌ

 َ
َما ط ىُخم ِبهَّ

ُ
ىِن ِبن ي

ُ
ق

ِمِىحَن 
ْ
ا  ەک ،ذێيێجاهترؾەص یکاوەو وجى ەىکێقى  ەب ەک ،ەخاهەیق ەو ەئ ؛2٤٩/غمغان (آُمُّ

بترؾً  مً ەل .جغؾًەم انیكێل و ذێبەه مخانەز .جًەاڵؾەصبەو زێھهەو زاو ئاػا یەگىا
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ْىِن : )(. هەعوەها صەقەعمىێ .هًمىؾىڵماو  نەکەضعاؾخ عەگەئ
َ
ك

ْ
ْىُهْم َواز

َ
ك

ْ
س

َ
 ج

َ
ال

َ
( ق

 ؛ لەوان مەجغؾً، لە مً بترؾً..٦ملائضة/ا

 یحەهینەخ کىەو  ھاکانەب قخاعو ەع  ضویص زوێھ هەمىو جا  ەھاجىو  ۆیەب ػ ۆ رحپ ینىعئاو   

 ەل ەوع ەگ یزىا .یکەڵز یؾتەعصەب ەبساج كانێکنەخ ی عاػوو ەو ج کاثبەىاؾێپ انۆیز

 عەگیع کا ی ز ێھ کیە هھاە(صا جوحىوص) ەل ەک ؿذیو و ەهەگەڵب ەکاجەص ەو ەئ ەجاو ەع ەؾ

و ەهغزەب صاەىیمەػ  عەؾ مەل لیکیەھاەب .ەیەوع ەگ یزىا ی وع ى ؿىێب ی ز ێھ ەک ،ەیەھ

 یزىا ی ز ێھ ەک ەیو ەبىو لایىڵص کێؾەک عەھ .ە(مانی)ئیھاەب ەک ذێکغ ەص ۆب یخؿاب

 ەبا ل .ذێىێمەه کێقد چیھ ەو لەى ێق چیھ ەب یکێجەقەز ەع ۆ ح چیبا ھ ەپكخەل

 گەوعەی یزىا ی ز ێھ کێؾەک عەھ.. ذێب لیکەچێب زوێھێلواػو ب كضایر حػاھ

 یماوەئ ەه، ذێپكذ ب ەل یاش یصه ی ز ێھ هەمىو  عەگەئ ذێبؼاه ێبەص ذ،ێبع ەعامبەب

 کێؾەک عەھ (..مانی)ئ  ھاەعو ەھ ..ەییؾىوصئاهە و  ییئاقخ ەو ه ذێو ەکەضؾخەص

و ژاع ەبا ھ ،ەکغصوو ع ەگۆ مؿ یکێر ێز هەمىو  یەوا یماها ،ذێبەھ ی(مانی)ئ

 یەوا یماها ذ،ێکغصبیلەو و  ذێضابؾخەص ەل یماویئ لیکێؾەک عەھ ذ،ێب لیکىعجؾخەص

 فەمە.. ئذێب بىوفەو ھهضەمڵەو ەص كضایر حػاھ ەبا ل ڕێ،ەخێص یکەیەزغاپ هەمىو 

  .ەیەکەؿالمیئ ییضینائەغ ی تر یکێجەهینەخ

 ەبىو واجەصعوؾذ ه عاؾذ و ەکەضینەغ عەگە. ئەکەضینەغ ەل ەگىػاعقخ عؾتنەپ   

 _جەنها لەو_ و ەوع ەگ یزىا ە.. جغؾان لییەهعاؾذ و صعوؾذ  یش ەکەییعؾخەپزى 

 نەجمەخ ۆیە.. بە(مانی)ئەیکھاجێعوکً و پ عػوەق کىەڵبعەقخاعێکی ئحزاقیی هییە، 

 ەل ۆی ز وەو ەخێکغصبؾاؾ ی گەوعەزىا ۆب یعؾخنەپ ێخیی و هییەحی پاکییبضەغ ذێبەص

ضا، چ قۆ ھ ھؼعو ضا، چ لەعووهەص و ڵص ەچ ل ،ەو ەخێکغصبپاک رکحق یکێاع ىژ هگەژ  هەمىو 

 نمىؾىڵما وەرکحق یکێع ۆ ح ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ ەل لیجغؾاه.. ضاییو بؼاوج قخاعەع  لە
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 ەڵگ ەل وامەعصەنىعئان ب وەیەقاعاو  یکێرکحق ەو ە. ئەو ەبکاجکپالەویل  ۆی ز ذێبەص

 ییپاک ەب ەکەضینەغ ذێبەص ەک، ەو ەکاجەضێل یزتەح قخاعصاەو ع ەضینەغ یباس 

 انیچیھ ەب ەڵکێ(جکێد)قذێ.. هاقؽەبً و ب ەی گەوع ىاز ۆب ییپاک ەب لی(ثییەو)ه

 ەک ذێهاجغؾ ۆڤمغ  ەل ذ،ێهاجغؾ ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ ەل مانڵمىؾى  ببێذ.

 عەگەئ .ذێبەه لییەڵیغاێگى  یچع ەگەئ ،ەز ێھهەزاو  یزىا ییچەملک یبض(ە)غعەھ

 یکەڵز ەل انیجغؾ و ذێؾپابەچەل ه انیقەجاهەهینەخ مەئ ەک بًەھ کێکاهەڵز

بترؾً  ەوع ەگ یزىا ەل ەنەخ ەک ،ەاهۆیز یوحەچ یؿتێى ەڵھ ضویص ەو ەئ ذ،ێبەھ

ْىَنُهْم ) :ؽەوب
َ
ك

ْ
س

َ
ج
َ
ِمِىحَن  ؤ

ْ
ا ىُخم مُّ

ُ
ْىُه ِبن ي

َ
ك

ْ
س

َ
ن ج

َ
َخوُّ ؤ

َ
ـُه ؤ

َّ
الل

َ
 انێیچما ل؛ 2٦الخىبت/ (ق

 ..ماهًڵو مىؾى  نەکەضعاؾخ عەگەئ ،بترؾً ێیل ەهتر یەقا ەوع ەگ یزىا ۆ؟ زجغؾًەص

بە هیچ  هضامىؾىڵما یش ۆ و ھؼعو ھ عوون ەصو  ڵص ەل ذێهاب ەک ەو ەیەعواهگ مەل

 ..ذێبەھ ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ۆب کێيێقى کلۆحێک هیچ 

 ن،حه کخانێقد چیھ یوەزاو  ەواهەئ .ییەه ەو ەع ەؾەب بضجانەغ یکێجەاڵؾەص ەع ۆ ح چیھ   

 ەو ل ذێبچ اهضایل ەب لخانەیمهابێذ  ان،یهاع ەک ەوهەبک ان،ەیع ەب ەوهەبک ذێهاق ۆیەب

و  همەمً زاو  ن،او ەئ کەجغؾم ه یویەقا مً ،ەو ەوهەوعکمً صو  ەیکەامەیپ

و  ایصه یکێاع کاعوب هەمىو  .هەع مىم هەک ئەوان)وحىوص( یؿىىع ێب ی جضاع ەاڵؾەص

ىِن : )ەمى یل  جخانەامین
ُ
اق

َ
ىُهْم َوز

ُ
اق

َ
س

َ
 ج

َ
ال

َ
 یھاەب .زىا بترؾً ەل جغؾًەم ەواهەل( ق

 ذ،ێىێمەزىا ه ی غ ەیؾ  ەغؽ لج کاثەوا ص ەک ،یەصاەر ێئا ل ىانێھڕ ەباو  و ییخێهمىؾىڵما

 یزىا .ل بچىوک بً یکاوەَاؾىوج کاثەص ەیکەهەزاو  ەوا ل ەوع ەگ یزىا ەل جغؽ

صوژمىاهضا  یچۆهیەجییو  ییخێهضەو چ یینەغ ڵو ص ییخێع صژوا عەعامبەب ەل ەوع ەگ

 ەو ل ؽەک ەل ذێترؾب ەوع ەگ یزىا ەل هھاەج ەیؾەک وەئ ەاو یقەه ەو ە.. ئکاثەضیئاػا

 لە زىای گەوعە بێذ و بەؽ.. ذێبەص عەجغؽ ھ ۆیە.. بذێتر هاجغؾیکێمەزلىون چیھ

ەجیی مغۆڤە. ئەمما نامچی و قمكێر، ئەوە ئاؾدێکی جغؽ لە زىای گەوعە لیەقی مغۆڤای
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هؼم و پلە صابەػیىە، کەؾاهێک مىخخاجی صەبً کە صەعووهیان هؼمە، کە ئاؾدیان هؼمەو 

گەوعەییە، عێؼە، قایاهترە صڵی بۆ  ئیماهیان کؼە.. جغؽ لە زىای گەوعەو جەنها لەو،

جەعزان بکغێذ.. جغؽ لە زىای گەوعە ئەوەیە کە لە کاحی ئاقکغاو نهێىییضا، لە هادی 

 کەؾەکەصا حێگحربىوبێذ..

ئەوی زىای گەوعەی صۆػیىەجەوە چۆن صەجغؾێذ؟ لە چی صەجغؾێذ و لە کێ؟ لە    

هەکەی زىای گەوعە_ کاجێکضا کە هەعچی هێز لە وحىوصصا هەیە _ؾەیغی هێزە جانا

هەمىوی لواػییە.. لە صەؾەاڵجێک صەجغس ێ؟ لە کاجێکضا کە هەعچی صەؾەاڵث لە 

وحىوصصا هەیە _ؾەیغی صەؾەاڵجە جاناهەکەی زىای گەوعە_ هیچیان مایەی جغؾاهضن 

هحن.. صڵی مىؾىڵمان صبێ نەاڵو نىللـەی ئەو ئیماهەی بێذ کە وا جێیضا عواوە کە هەع 

ن هەجىاهً بیلەنێجن، چجای ئەوەی هەڵیکێكً و زاوەهەکەی هەمىو هێزی ؾەعػەمح

ببەػێجن.. صڵی مىؾىڵمان بە زىاث گەوعەوە پەیىەؾخە. زىای زاوەنهێزی عەهای 

ەصیی، کە بەؾەع هەمىو قدێکضا ػاڵە، کە لەؾەع هەمىو هێزێکەوەیە.. ئەػەلیی و ئەب

یگەێىێخە پلەی صەقێذ جغؾێک صایچڵەکێىیذ، هێزێک بیهەژێىێذ، بەاڵم هامىمکیىە ب

بەػاهضوی، چىهکە صژواعیی هەعچەهض جغؾىاک بێذ مەعگ هازاجە پێل ئاکام )ئەحەُ(ی 

زۆی. ئاکامی مەعگ بەصەؾذ زىای ژێىەعو مغێىەعە، بۆیە هاقێذ مىؾىڵمان _ئەوی 

لە بەعەی حیهاصیكضایە_ هەڵێ.. هەڵهاجً لەبەع زاجغی ماهەوەی ژیاوی.. لە کاجێکضا ئەو 

صن بە صەؾذ زىای گەوعەن و ئەحەُ _کە کۆجایی جەمەهە_ کاث و صەػاهێذ ژیان و مغ 

قىێً و خاڵەحی زۆی هەیە.. کاحی صیاعیکغاوی زۆی هەیە، کە هە پێكضەکەوێذ و هە 

صواصەکەوێذ.. قىێنی زۆیی هەیە، مەیضاوی حیهاص بێذ، یان هاو نەاڵو نىللـەی 

یضا بێذ، یان لە مەخکەم و غاؾیی.. خاڵەحی زۆیی هەیە، لە کۆڕی ئاهەهگ و زۆقی

زەڵىەجگایەکی چۆڵ و هۆڵ. بۆیە هاقێذ مىؾىڵمان بۆ ژیان هەڵێ.. ئەمەف وەهەبێذ 

ىعؽ بێذ و لە جىاهاصا هەبێذ. ها.. مىؾىڵماهیل هەع مغۆڤەو عووبەڕووی ئەعکێکی ن
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صوژمنی صەبێخەوە کە هەع وەکى زۆی مغۆڤً. لەم لیەهەوە هەعصوولیان وەکى یەکً، 

اون، بەاڵم لەوصا حیاواػن کە مىؾىڵماهەکە بە هێزی بێؿىىوعی لەؾەع ػەمیيێک وەؾخ

ئەبەصیی زىای گەوعەوە پەیىەؾخە، هێزی زىای جاکىپاک، زىای بێىێىە کە بەؾەع 

هەمىو قدێکضا ػاڵە.. مىؾىڵمان ئەو خەنیهەجە غەنائیضییەی ل بۆجە 

گەوعە  بەڵگەهەوویؿذ کە ئەگەع ژیا، بۆ زىای گەوعە صەژی، ئەگەع بمغێذ بۆ زىای

صەمغێذ، لە هەعصوو خاڵەجەکەقییضا هەع بەعەوە زىای زاوەوی صەگەڕێخەوە.. 

قەهیضبىوهییص ی بەعػبىوهەوەیەحی بۆ پلەی قایاهبىووی زەاڵحی زىایی.. کەوابىو لە 

هەمىو خاڵەجێکییضا هەع بغاوەیە، هەع لە صوژمىەکەی بەهێزجغە.. لەبەع ئائەمەیە کە 

ع ؾەزذ و صژواعەو ؾؼای نىعؾە. زىای گەوعە ؾؼای هەاڵجً لە بەعەی حیهاص ػۆ 

ْصَباَع. َوَمً ) صەقەعمىێ:
َ ْ
ىُهُم ألا

ُّ
َىل

ُ
 ج

َ
ال

َ
ُغوا َػْخًكا ق

َ
ك
َ
ًَ ي ِظً

َّ
ِهُُخُم ال

َ
ا ل

َ
ًَ آَمُىىا ِبط ِظً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ ًَ

 
َ
ى  ِقئ

َ
ًزا ِبل ْو ُمَخَدِحّ

َ
ٍُ ؤ ِهَخا

ّ
ا ِل

ً
ق  ُمَخَدِغّ

َّ
ْىَمِئٍظ ُصُبَغُه ِبل ًَ ِهْم 

ّ
َىِل َواُه ًُ

ْ
ـِه َوَمإ

َّ
ًَ الل ٍب ِمّ ًَ َ

ْض َباَء ِبؿ
َ
ه
َ
ٍت ق

ُم  ِهحُر  َحَهىَّ
َ ْ
ـَ امل

ْ
؛ ئەی ئەو کەؾاهەی باوەڕجانهێىاوە، ئەگەع جىوقخان 2٢/( الاهكاَُوِبئ

بىو بە جىوش ی کاقغاهەوە _ئەگەعچی ئەوان بە لێكاویل هاجبن_ پكدیان حێ هەکەن و 

ان جێکاث و هەڵێ ئەوە بەع ؾەػەبی لێیان هەڵىەیەن. هەع کەؾێک لەو عۆژەصا پكدی

چاعەهىوس ی ػۆع زغاپ صەبێذ، مەگەع  زىای گەوعە صەکەوێذ و صەزغیخە صۆػەزەوەو

ێک لەو قىێىە کكابێخەوە جا لە لیەکی جغەوە هەڵماجبکاجە ؾەع صوژمً یان زۆی کەؾ

 بگەێىێخە لی مىحاهیضاهیتر..

 نموونەیەکی صەیر:

صەکاث و لە نىعئاهضا صەیگێڕێخەوە، کە وەکى صیدىە زىای پەعوەعصگاع همىوهەیەک وێىا   

بە چاو.. هەؾذ بە خاڵەحی صەعووهیی و حەؾخەیی ئەو کەؾاهەی جێضا صەکغێذ کە 

صیضو جێڕواهحن و پێىاؾەیان لەؾەع خەنیهەجە غەنائیضییەکان صاهەمەػعاوە، یان 

و  هێكخا لەؾەعیان حێگحر هەبىون.. صوای هیكاهضاوی خاڵەجیان، ئەو صیضە لێڵ
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جێڕواهیىە جێکەڵىپێکەڵەو ئەو پێىاؾە چەوجاهەیان بۆ عاؾخضەکاجەوەو خەنیهەحی مغصن 

و ژیاهیان صەزاجەبەعچاو. خەنیهەحی ژیان، مغصن، ئەحەُ، نەصەع، زێروقەڕ، 

 ەکاجەل ص انیکاهەجەهینەؾىوصوػیان، ؾەعکەوجً و بەػیً، بەهاو نییەمەکان.. خ

 یکێىاػ ێق ەب ەک_ کضاێجڵەو خا نەمیص ەیو ەراهێگ ەل انیقهەمىو  ؿذ،یو و ەهەگەڵب

ًَ ِنَُل : ). صەقەعمىێ کاثەباؾض _عەگیکاع  یکیەیجیەهۆ و چ ی یژ ێواهبەع  یعاق ِظً
َّ
ى ال

َ
َغ ِبل

َ
ْم ج

َ
ل
َ
ؤ

ِغٍو  ِمّ 
َ
ا ق

َ
ُُ ِبط ِهَخا

ْ
ْیِهُم ال

َ
ِخَب َغل

ُ
ا ي مَّ

َ
ل
َ
 ق

َ
اة
َ
ً ىا الؼَّ

ُ
 َوآج

َ
ة

َ
ال ِنُُمىا الهَّ

َ
ْم َوؤ

ُ
ٌ ًَ ِض ًْ ىا ؤَ كُّ

ُ
ُهْم ي

َ
ُهْم نْ ل

 
ً
ت َُ كْ

َ
ضَّ ز

َ
ق

َ
ْو ؤ

َ
ـِه ؤ

َّ
ِت الل َُ كْ

َ
س

َ
اَؽ ي ْىَن الىَّ

َ
ك

ْ
س ًَ  

َ
ْىل

َ
َُ ل ِهَخا

ْ
َىا ال ُْ

َ
َخْبَذ َغل

َ
َىا ِلَم ي ىا َعبَّ

ُ
ال
َ
َون

خِ 
َ
ُمىَن ق

َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ج

َ
ى  َول

َ
ه ًِ اجَّ

َ ّ
ْحر  مِل

َ
 ز

ُ
ِزَغة

ْ
ِلُل  َوْلا

َ
ا ن َُ

ْ
ه ْل َمَخاُع الضُّ

ُ
ِغٍٍب ن

َ
َحٍل ن

َ
ى  ؤ

َ
َىا ِبل

َ
ْغج زَّ

َ
. ؤ

ً
ُال

َضةٍ  َُّ كَ ىُخْم ِفي ُبُغوٍج مُّ
ُ
ْى ي

َ
ْىُث َول

َ ْ
ُم امل

ُّ
ْضِعيٌ ًُ ىا 

ُ
ىه

ُ
ٍ
َ
َىَما ج ًْ

َ
 ثەواهەئ ڵیخا؛ ٤٥_٤٤اليؿاء/ (..ؤ

و ەو ەو کىقخاع بگغهەو ەعهگاعبىوهەب ەل ؾذەص وجغاەص انێیپ كترێپ ەک ەعچاو ەب ەل

 نەبض جانۆ ز یکاحەو ػ  نەبک جانۆ ز ی ژ ێهى . ئێىە )لەم نۆهاؾەجاهضا( ەو یەهاو  ەوهەکەم

 یچەک (ەو ەهەبکمەک ی کتر یە عەؾەل ثییەلیحاھ جحن و قكاعی  بً و ەو ەکتر یە یمەزەب)

ی زىا ەل ەیهضەو ەئ عەصەنەب انیکەڵێمۆ کغا، کعػ ەق عەؾەل انیھاصیح ەک ،ییصوا

 مەل یچۆ ب یەىوث: زىااهەیص !لیاجغ یػ  ەجغؾان! بگغ صە یلصوژمىاه ەل جغؾانەص گەوعە

ىایەحێ و یبضا كذیتر یکەیەماو  باەص ً؟یکغصعػ ەق عەؾەل حەهگ و حیهاصث صاەکاج

 ۆب ەچاکتر  ییصوا ی ژ ۆ ع  ،ەمەک ییایصه ی ژ ێچ كەعمىو:!! بیەبىا لیمەک با ،ایەسؿخجصوا

 عەھ ەل .ذێوجەها ق کەیەى ێق چیھ ەب نخانەھ . بێسەمبنجغؾً ازى  ەل ەیؾاهەک وەئ

 ..كضابًیمەخکەم عۆ ػ  ەیلـنىل وەاڵ ن ەل یعچەگەئ ،ێگاحەبً مغصهخان ص لێکى 

 یکێکەڵز ەڵەمۆ ک ن،حؾخەو ەص صاەکەڵز ەڵەمۆ ک مەئ عەعامبەب ەل عهجضانەؾ ۆب   

 ەجەهینەخ ەیىاؾێو پ نحواهڕێج وضیص كخاێھ ەک ،مەل ەمخماه ڕ کؼو ەباو 

 ییع ەگێکاع  كخاێھ ەماهەئ ،ن بگغ ۆ ز ەاهیو ماو ەىو یؾپەچ ەه ضاڵص ەل انیکاهەییضینائەغ

  ..ییەه اقخاعصەو ع  ڵص ەل جەواویی ەب انیضیوخەج
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 ەماهەئ یؿتێى ەڵو ھضیص لە ۆی ز یعؾامەؾ ەجاو ەع ەؾ ەل عصگاعەعو ەپ یزىا   

 یکێجغؾ صان.. ۆهام یکێمیبجغؾى  ەل !ىونینۆ ج کًێکەڵز ەڵەمۆ ک ەماهەئ ..ذێڕ بەعصەص

 ؾذەو ھ ڵص ەصوژمً ل یجغس  انەیهضەو ەئ ن ۆ چ هاەص .ناجغؾاو  ییئاؾاخاڵەحی  ەصووع ل

 انێیل ەماهەئ ەیواهە! ئەوع ەگ یزىا ەل انیاهجغؾ ی غ ب ەبگاج ەک ،ذێؾپەچەص فۆ و ھ

 ن ۆ چ ێئ .انۆیى زکەو  ۆڤیمغ ، ًۆڤمغ  عەھ ەقکاو یان ع ەعامبەب انیکۆ و چ ىونینۆ ج

 ی ز ێھ یوەزاو  وجىاهاەو بکغصگاع  یزىا ەجغؽ ل یئاؾت ەبگاج ەماهەجغؽ ل ذێقەص

و  ذؾەھ ەئاگا ل ەب ،ی و ەو ػ  کانەئاؾماه ی ع ەىێؿىع ەڵھ ی.. زىاعەگیؿىىوع و کاع ێب

 _وەئ ی ز ێھ ەهاگاج کەه_ کێمەزلىون چیھ ی ز ێھ ە(! کوحىوص)یوحغەو بؼاوث وؾ ؾذەه

 ی ز ێھ ەل ىاػصاێق ی وچۆهیەجیی ڕو و ب ەو عاص ثەكیؾ چیھ ەل کێحڵۆ ک چیھ ڵکى بەەب

 ذێبەص ن ۆ چ ذ،ێقەص ن ۆ چ، ذێهاچ ؽەک یؾؼا ەل یش ؾؼا ، کەذێهاچ ەوع ەگ یزىا

ضَّ : )ذ؟ێباجغ یػ  ەوع ەگ یازى  یجغس  ەلچۆن صەقێذ جغؽ لە مەزلىونێکی 
َ
ق

َ
ْو ؤ

َ
ؤ

 
ً
ت َُ كْ

َ
 ؽەک ەو ل ذێجغؾەص ێیو لەىاو ێھگەوعە  یزىا ەب ی ع ەباو  ەیؾەک وەئ ..(ز

 یکەڵز ەئاوا ل ن ۆ چ ،یەضاڵص ەل ی گەوعەیزىا یؾام یەؾەک وەئ ذ،ێهاجغؾ

ئاوا  ذێقەص ن ۆ چ! ەچىوهحۆ و ع  ژانڵەو ق نحنۆ ج ەیپل جاۆ ک ەمە! ئذ؟ێجغؾەص

 ەلوا  ی ڕ ەباو  ەجاو ەع ەؾ ەل ەقغووػ ەم ەک ،زلىومەم یمیبجغؾى  ی ع ەگیکاع  غێژ  ەخێوجبەک

و ەیەوع ەگ یزىا عەھ یهینەخ ی جضاع ەاڵؾەو صجىاهاەو بزێھهەزاو  ەک ذێیبؾپەچ ضاڵص

 .ؽەو ب ذێب وەل عەھ ێبەص میجغؾىبؾام و  ۆیە. بؽەب

 :یەضخیخواوو  ی واز ەبانگ یصروشت ەدوژمن ل یبوونەھ 

کاث و  هەمىو  ەل گىمانێب ،ععەق ییع ەعو ەؾ وەوع ەگ یزىاخاکمێخیی  یاهضوەیعاگ   

 لێ ی ؿخکاع ەڵعھەبصوژمنی  ػاعانەھ کضاێئىممەج هەمىو  ەیو ەه ەو لکضاێيێقى 

. هە پێی عاػی صەبً و هە جەؾلیمی ییەه انڵینبىو  ەک نەھ ػاعانە.. ھەو ەخێبەضعاؾخ

و  عامەخ یؾاماو نەزاو  روحکبەو مىؾخ یاؾىوحَ ی جضاع ەاڵؾەص صانەؾصەبً.. 
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 انیکاهیەوپاەپل کىەو  ػەوجکغاویان یو ؾاماو ثەاڵ ؾەص ەک نەھ ی مىجغیلهضەمڵەو ەص

و  اهضانڵیباج ػمەحی ەل ەک ەیەھ انیكیهضەى ێو پیەخاق ػاعانە! ھەو ەجەماو  ۆب راثحم ەب

و  رۆػییحپ نەھ لیتر یػاعاهەھ .ًێڕ ەو ەلەص وانەئ یعامەو خی یخێکاع ەواقەچ عەؾەل

ئەماهە مىمکحن هییە هەعوا لێگەڕیً  .نەکەصعصاصەوعی ؾە ەب انی(پحرۆػیی) ەیعماهەز

صەؾەاڵث و ؾامان و پلەوپایەو هاوو مەهؼیلەیان لەصەؾذ صەعبهێجرێذ. ئەماهە کە 

حۆعەها ؾیكەحی زىایەجییان بۆ زۆیان ػەوجکغصووەو زىایەجیی زىای گەوعەیان 

 پەکسؿخىوە _بە جایبەحی لە صەؾەاڵجضاعێخیی و ؾەعوەعیی و یاؾاو عێكاصاڕقتن و

خىکمڕاهیی و صاوەعییضا_ بى هیچ قێىەیەک نبىوڵىاکەن زۆیان و صەؾخىوعو یاؾایان 

لصعێذ و قەعیػەحی زىایان بەؾەعصا بچەؾپێىضعێذ.. ئەماهە کە هەػاعان 

بڕگەیاؾایان لە بەعژەوەهضیی صەؾەاڵث و ؾامان و عابىاعصوی زۆیاهضا صاڕقخىوەو 

ەیل و ؾەقایان صەؾخەبەعەو بەؾەع زەلکەکەیاهضا چەؾپاهضووە.. ئەماهە کە ک

ژیاهیان مؿۆگەعەو صەؾەاڵجیان حێگحرەو زەڵکی بەعصەؾدیان کۆث و ػهجحرەو ؾخەم و 

صەؾخضعێژییەکاهیان بە عەقخاعی یاؾایی و خەعامسۆعییان بە صاصی کۆمەاڵیەجیی 

هاؾاهضووە، بە جەئکییض عێگاهاصەن قەعیػەحی زىایان بەؾەعصا بچەؾپێىضعێذ.. 

صوژمىکاعاهە صەبىەوەو  ڵؿخکاع صەبً و ؾەعؾەزخاهەف عووبەڕووخەجمەن هەع بەعهە

 عەقخاعصەکەن..

لە لیەکیتریكەوە _حگە لەم صەؾەاڵجضاعە ؾخەمکاعو خەعامسۆعە گەصەػلهە_    

هەػاعاهیتری چەواقەکغاوو ئەهلی چێژو هەواوهەوەؽ هەن، هەػاعان مىهدەعیل و 

عییکغصوی ئەم باهگەواػە زىاییەو قڕەزۆعو بەعەاڵ هەن، هەمىو صەبىە بەعەی بەعەبگا

وی زىاوویؿخیی غەواؾەعؾەزخاهە قەڕی مان و هەماوی صەکەن، جا هەهێڵً پێك

پاکؿاػیی و چاکؿاػیی زۆیان بە صیىەکە بکەن. چىهکە صەػاهً ئەم صیىە قۆڕش ی 

پاکؿاػیی و چاکؿاػیی و صاصی کۆمەاڵیەجییە. قەعیػەحی یەکؿاهیی و صیاعییکغصوی 
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عک و صەؾەاڵحی هەمىو کەؾێکە، کە بە عووهیی جێیضا ؾىىوعی ماف و ئە

صیاعیکغاوە..صەػاهً ؾؼای قەعع جىهضو ؾەزذ و بىبڕەو لەؾەع هەمىوان 

صەچەؾپێىضعێذ. بۆیە بە صڵىیاییەوە صاغیاوی زىاوویؿخیی صەیان بەعەی 

بەعهەڵؿخکاعیی )مىغاعەػە(یان لێ نىجضەبێخەوە. ئەمە بێجگە لە صەیان مەڵبەهضی هێزی 

کیی و هاوەکیی کە بە پێی ؾغووقتی قحرک و کىقغو حاهیلییەجیان صژی هەمىو صەعە

 حۆعە زێرزىاػیی و چاکەکاعیی و صاصپەعوەعییەک صەوەؾدىەوە..

زىای گەوعە صەیؼاوی کە عاگەیاهضوی خاکمێخیی و حەؾپاهضوی ؾەعوەعێخیی    

ەعەی قەعیػەجەکەی لە چەهضەها لیەهەوە صژایەجییضەکغێذ. صوژمىاهێکی ػۆع ب

صژایەجییکغصهیی صەگغن، بۆیە خەجمەن صەبێذ هەڵگغاوی مەشخەڵی صیىەکەو 

پاؾەواهان مىنەصصەؾاث و پێكغەواوی زىاوویؿخیی عووبەڕووی ئەم بەعاهەی صوژمىان 

حىامێراهە لە ؾىىوعی زۆیاهضا زىاهاؾاهە زۆیان لە بەعامبەعیاهضا بگغن و ببىەوەو 

ی ئەمبزاوث و هەڵىێؿخەی گۆعاهکاعیی . ئەمەف ئەوە صەزىاػێذ کە باجعایاهگغن 

پێىیؿذ صەکاث ئاػایاهە  و عیكەییە بضەن، لە گیان و ماڵیان، لە زىێً و ؾاماهیان

ْىِن )هەڵىێؿتی پێؿەمبەعاهە بگغهەبەعو هەجغؾً: 
َ
ك

ْ
اَؽ َواز ُىا الىَّ

َ
ك

ْ
س

َ
 ج

َ
ال

َ
؛ ٦٦املائضة/ (ق

 لە زەڵکی هەجغؾً، لە مً بترؾً..

ؿخیی. هاقێذ بە هیچ قێىەیەک لە زەڵکترؾان ببێخە ئائەیەمەیە عێگای زىاووی   

بەعبەؾتی عێی ؾەعوەعیی قەعع و خاکمێخیی صیىەکە، حا ئەو زەڵکە َاؾىوجە 

صەؾەاڵجضاعە ؾخەمکاعەکان بً )کە هایاهەوێذ جەؾلیم بە ئەخکامی قەعع ببن و 

 صوژمىاهە بەعامبەع باهگەواػەکە وەؾخاوهەجەوەو صژی ئەوەن کە خاکمێخیی بۆ زىای

گەوعەبێذ، چىهکە صەڵێن صیً لە صەوڵەث حىصایە( یان ئەو صەولەمەهضە مكەزۆعاهە 

بً کە ماڵ و ؾاماهیان بە گەهضەڵیی و صػیی و گؼیی ماقیىەجەوەو لەؾەع خؿابی 
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نىوحی زەڵکە مىؾخەػغەقکغاوەکە ببىن بە بەعهەمهێنی ؾاماهیتر.. ئەماهە کە کلکیان 

یان عغەق یخکامەئ.. ئەماهیل هاهێڵً ەضاو گغێ ضاییاؾیؾ ییضاع جاڵەؾەصلەگەڵ 

ەو ەخێع ضهەبؿ لێ زەڵکەکەیان ی کغاو وجەػ  یو ؾاماو ذیىضع ێؾپەبچ عەؾەل
2.. 

 یؾتەبع ەب ببێخە تریکیکەڵز چیھ ەل انی (ەو ەکێپ انیهەمىو  عەھ) ەواهەجغؽ ل ذێهاب   

 یویاقا ەوع ەگ یزىا جەنها ..اهضایژ  یعیوان ەل ەوع ەگ یزىا یحەػیع ەق یؾپاهضوەچ یێع 

 ەیەى ێیپ انەیهاهمىؾىڵما ی هاو  ەیواهەل کێهضەھ ذ.ێبترؾ یێمان لىڵمىؾ ەیەو ەئ

 یھلەو ئ صاعانەضاعان و پاع جەاڵؾەوا ص نحىیبەص ەک ،ذێگغ اهەیص ییایصه یماعەج

 ەو ب انیجەزؼم ەچىەص لیماهەئ ،ذێیؾپەزىا بچ یحەػیع ەق ێ و ەاهیها ؽەو ەھو واەھ

 ەبىەص)ئاگایاهە یان بێئاگایاهە  وەو ەهەکەضکیجغ  ێل انیاهۆیز ێقەلکلکەلىم و ەمەج

هەع وەکى کە لەم ػەماهەو  ییەکاوی صەؾەاڵث(!جَاؾى  هەڵؿىڕێىەعاوی پغۆژە ەل کێقەب

لە هەمىو کاث و قىێيێکیترصا کەؽ و لیەوی وا صبیجرێذ، لەواهەی پییان صەوجغێذ: 

و ؾخىوع ەصنىعئان و  ،نەکەضاحەڕ زىا ھ ینیص ەماهە(! ئًی)عحاُ الض ًیص یاواویپ

بۆیە زىای گەوعە  !قًۆ قغ  ەص ایصه هەعػاهبایی یکێهغزەب ی گەوعەزىا ەیکەحەهھەم

 )بە هەمىوان صەقەعمىێ: 
ً

ِلُال
َ
َمًىا ن

َ
اِحي ز ًَ ُروا ِبأ

َ
ت
ْ
ك

َ
 ح

َ
؛ ئایەجەکاوی مً ٦2البهغة/(َول

و  مەؾخ هەمىو  وەئ عەؾەل ەماهەئ )صیىەکەم( بە هغزێکی کەم مەقغۆقً..

                                                           
و  ئەم قحرغەون  صەوعی ؾەعی واهەی زەعماهەی پحرۆػییان بەى ە چەناوەؾضاع"صیى"ھەعوەھا ئەو   2

ىو ھەعوەھا ئەو ھەم ..صاون  کیان بۆیھەمىو خەعام یێخیڵو قەجىای خەاڵێكاوەصاکەهاهناعو 

و ىاو لێ قێ ؾەع قەعع چییەو غەیبە چییە! ئەو بەھا چییەو ًهاػاه عەاڵیاهەیمكەزۆعە بە

یەکاوی عاگەیاهضن یو لۆجکىقغ  قاغحران ئەو بەؾخە و مەنامە صڵێىەوە کە یقغیىصعاواهە

ىاهەزىاعەوەی یویؿخاهەو ھو زىا کە ھەمىوی لە صژایەحی بؼاوحی گۆڕاهکغای وە،کغصو حىاهیاه

 و پایە ػەوجکغاوەکاهیان..لە صەؾەاڵث و پلە ،ؾخەمکاعاهە
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ان جَاؾى  ەیو کىقغ  رکحق هەمىو  وەئ عەؾەل ،بًەضهگەضێب جڵبا ەیییژ ێضع ؾخەص

! ییقۆ قغ جىاەق ەوهەکەص ەو ەئ ی عباع ەؾ انیكیع ۆ ػ  ،ًێهاصو  مەخ ەل ،نەکەصڕ کۆ ز

 یکێزكك ەب انی ،انەیکەچو مى  یبىوووامەعصەب ی زاجغ ع ەبەل ،عنۆ خغاشەم ەچىهک

 ۆب انیو ػلەبەن ی هاػهاو  انی ،ەواهامڕ ب پۆؾذ وەپل یىاوێھؾخەصەو  ۆب انی ،عامەخ

 .انجَاؾى بەعصەعگای  ی ع یەقا  ەهەکەصۆ و پىچ ز مەبچىک و ک ییهضەو ەژ ع ەب یصیەىاهێھ

اهضا جَاؾى  یئاڕاؾخە و ؽەو ەھواو ەھ ەڵگەجا ل ەو ەرهێگەضەڵھ ەعمىوصەو ق ثیەئا

 چیھ !ن ڕ کەص رەػ ۆ صو  قًۆ قغ ەص ەکەىیصبەو عەقخاعاهەیان  ەماهەئ .جنێهجى گیب

 ەل ثەاهیز مەاڵ بهاؾێجراوە، اهە پاکؾدەص ەیؾاهەک وەئ یحەاهیز ەاگاجه کەیەزغاپ

یان (ًی)عحاُ الض یقاکۆ پ وەو پلاػهاو ه ەیواهەئ ..2کەنەص انیکاهەرصعاو ێؿپێپ وەعاؾپاعص

 ەک فەو ەئ عەھ کەه ،نەکەضلەو  مەخ ی واػ ەو باهگ ثەاهیز ەوهەکەص انیع ۆ ػ پێىەیە 

 یچەک ،یەصاکغ ؿالم  بالھم یغل عانەمبەؿێپ ەب انیضایهخیو ئیەهاو بى ژ ێبنەخ بىو ەص

 ەماهە.. ئنەصەضەڵھ اهضایباھى ى قاهەب مەهاخ ەان و بجو َاؾى  یوەژ هاڕ ػو و  یحۆ ل ەبىەص

 عو ەلص کەه ،یەهاو بى  ععەق ییع ەعو ەؾو  ًیص ییخێخاکم یبؼاوح ی و ڕەكێپ بىو ەص

 یعگاەعصەب  ڵیجاەب ًیصو  نحو زائ فۆ قغ ۆ ز کەه ،ـیپەمامەغو  لیع ەمىهد

 چجای ن،ەبکراقحىدیئ انیقۆ ز بىو ەصهە  ەماهە..  ئڕ ھى مل یاووجَاؾى  واعان کمەؾخ

 _جضاعەاڵؾەص یَاؾىوح یکغصویو عاػ  انۆیز یس ەو ەھواو ەھلەبەعزاجغی _ ئەوەی

 .. نەبک یاوو وجى ەىکێقى  وەکەىیص ەب رافحىدیئ

 ۆب کێخؿاب عبً،ەػ ەخبە ەماهەل ذێبەص ییؿخیو زىاو  یوغەواكێو پ ؿالمیئ یاویصاغ   

 وەکەضیوخەج ەیو ەکغصهعووه عەؾەؾىوعبً ل ێبەص .نەکەه جضاعانەاڵؾەص ەجغؽ ل

                                                           

 مەاڵ صاث بەضكاهیه ثەاڵ ؾەضێب یو ػاهاهاچاع  ەیى ێق ەب ۆی ز ە، کەبػػاەکلیئەوە ھەڵىێؿتی گ  2

 ایح ەب انەیکیە عەھ ە، کەکغصو قەصاب انۆڵیو ع ەکسؿخى ێضا ع جو َاؾى  ەڵگەل یؿتێى ەڵھ ەو ەغ ێژ  ەل

 .ذێب جییەکەَاؾى  ەژ ۆ پغ  ی ع ەواوکەج ،ذێىیبب کۆڵێع 
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و ەوع ەگ یزىا ەل هھاەبترؾً، ج ؽەک ەل ذێهاب ..ععەق ییع ەعو ەوؾ ًیص ییخێخاکم

 یهاوەو ەکێپ و ەیکەواػ ەاهگب یاهضوەیگ ۆب بژاعصوونەڵیضاون و ھیجیەضایھ ەک، ؽەب

 ): ەیکەجەػیع ەق یؾپاهضوەچ و ەیکەئىممەج
ْ
س ٍَ ـِه َو

َّ
ِث الل

َ
ىَن ِعَؾال

ُ
ؿ
ّ
َبِل ًُ  ًَ ِظً

َّ
 ال

َ
ُه َول

َ
ْىه

َ
ك

ـهَ 
َّ
 الل

َّ
َخًضا ِبل

َ
ْىَن ؤ

َ
ك

ْ
س ئەواهەی پەیامەکاوی زىای گەوعە صەگەێجن و لە ؛ ٦٥ألاخؼاب/( ًَ

 هیچ یەکێکی ؾەیغی زىای گەوعەف هاجغؾً..

 :ێڕ ر ەص یکانەصپۆ و ک ییژ ێدر پشوو 

 ۆو بی گەوعەزىا ی ىاو ێپ ەل ھاصیح ن،ەعپابکەب ھاصیح ماهانڵمىؾى  ذێبەص نەجمەخ   

 :ەىیمەػ  عەؾ مەل ضاییجیەاۆڤمغ  یعیوان ەل ەوع ەگ یزىا یجەهھەم یوؾپاهضەچ

ِئٍم )
َ

 ل
َ
ْىَمت

َ
ىَن ل

ُ
اق

َ
س ًَ  

َ
ـِه َول

َّ
َجاِهُضوَن ِفي َؾِبُِل الل ؛ )ؾەعەجای ئایەجەکە ٩٦املائضة/(ًُ

صەقەعمىێ: ئەی ئەو کەؾاهەی باوەڕجانهێىاوە، هەع کەؾێکخان لە صیىەکەی پاقگەػ 

بە زۆی صەگەێىێذ، چىهکە زىای گەوعە نەومێکیتر  )مىعجەصص( ببێخەوە، ػیان

صەهێىێخە قىێنی ئێىە کە زىایان زۆقضەوێذ و زىای گەوعەف ئەواوی زۆقضەوێذ، 

جىهضوجحژ صەبً بەئحراصەو زۆبەکەمؼان و هەعمىهیان صەبً بەعامبەع مىؾىڵماهان و 

بەعامبەع بە کاقغان و( لە پێىاوی زىای گەوعەصا حیهاصصەکەن و لە لۆمەی 

 ەل کەه ،اهضاۆیز ی ىاو ێپ ەل کەصا، هی گەوعەزىا ی ىاو ێپ ەل لۆمەکاعاهیل هاجغؾً..

ها،  ..اهضایػ ەگەجىزم و ع  ی ىاو ێپ ەل کەه ،اهضایلەگ ی ىاو ێپ ەل کەه، اهضایكخماهیه ی ىاو ێپ

 یزىا ییخێخاکم ماف و صەؾەاڵحی ەکغصن براقحػخیئ .ؽەو بی گەوعەزىا ی ىاو ێپ ەل

 ییصەىاهێھ ۆب ،ەیکەىیص یکاوەخکامەئ یاهضوڕ ەو عاپ یەکەجەػیع ەق ییع ەعو ەو ؾەوع ەگ

و  جنەێگەعاص ەھاصیح مەئ ەک ماهانڵمىؾى  یە..یجیەاۆڤمغ  یش ۆ ز روێز

 ەوع ەگ یزىا ۆب ..ذێهاب ضاێج یاوۆیز ی.. پكکؽەو بەاهیزىا ۆب ،نەکەضەیؾەمىماع 

کاعان ەمۆ ل ەیمۆ ل ەل و نەکەصھاصیزىاصا ح ی ىاو ێپ ەل مانە.. ئضاهانیقەھاوبێب

 چیهاکاث و ھ انیجىاهج ؾؿد روحج ،ەو ەىاکاجاهیؾاعص عەقەوجەجاه وەزىەجغؾً، ع ها



-222- 

 

 ضاییکەڵز ەیکەاجىو عاھ ەجەغاص ەڵگەل یچۆ ب بترؾً؟ یچ ەل .ذێيێترؾاهیها لیکیز ێھ

 کانەى یػ ەب عوون ەص کىەو - جنێبؿاػ ۆ ز ضاحاھیلییەج یعیوان ەڵگ ەل ێبەص عەگەئ ن؟ێعاب

 ییؿخیو و زىا ی واػ ەباهگ ەب ، کەییعاهکاع ۆ گ یەگایێع  مەئ عەؾەوجىەک یچۆ حا ب _نەڵێص

 ینیص ەک ەماهەئ ؟صەکغێذ ذێب عەؾەل انیزىا یلمەؾ عانەمبەؿێپ ی کاع  ی ىاػ ێو ق

 ن ۆ چ تریئ ،بژاعصوونەڵیھ ەیکەامەیپ ۆب ەوع ەگ یزىا کغصوون و ەیعصەعو ەزىا پ

 اوھەب ەب ،یوحەبؼاوث و ع  ەب ،ی قخاع ەع  ضویص ەب ؟ەو ەبىبیعاػ  ثییەلیحاھ ەب ذێبەص

و ەگغجىو ەڵھ انیزىا یامەیپ ەػاهەبەه روێصل مانەئ ی؟!یخێو خاکم ؿخمیؾ ەب ،یمەیین

 مەئ یگاێع  ەو لەاهضوو ەیعاگ انیعغەق ییع ەعو ەو ؾ ًیص ییخێخاکم ەو ەجەحىعئ ەب

 یمىولەخەو جەؾىوک و ئاؾاه ێپ انیکێؾدەعبەب عو ەمپەو ل پؾۆ ک هەمىو  صاەئاماهج

 وەمۆ ل ەل ن ۆ چ ، ئیترەکغصوو ع ەؾەل انیکێصوهاهەعاو  وەهجەقکەو ئع ۆ هاؾ هەمىو 

و  یەڵیمبەو ج ییکۆ جغؾى بە لی ل ن ۆ ! چجغؾً؟ەص ىانیكعوەبێؾ ەیزىەع 

 ەو ب یکڵەز یئاماهج ۆب انەیوػ  وەوع  مانەئ ۆ! ز؟ەو ەهەکەص واهضاەئ ییخێعوزاو ەووع 

 ەکەڵز ەیهضاو گاػ  ەییگل وەمۆ ل یمەز جاڕ، ەگ ەجۆ زؿخەه یکەڵز ەیپاع 

 بؼاوث و وقذەو ع  قخاعەع  و جنیواهڕحو جضیص کىەو  عەھ ەک مانەئ ..ذێب انەیکەکۆ جغؾى

وعەو وػەقیان  و ییکاع ەڵمۆ ک ی ع ەىڵپا ضیئکەج ەب ،ەگغجىو ەو  زىا ەیکەىیص ەل انیوجەو ع 

 یکەڵز ەیو زىجۆڵەب ەل یچۆ ب تری.. ئەعگغجىو ەو  ەو ەییؿخیو و زىا یپاک یحییەه ەل

و ەؾخىو ەب وەب انیو پكد ەىو عگغجەو  ەو ەوع ەگ یزىا ەل انیز ێھ ەک مانەبترؾً؟! ئ

 کێؾەکع ەھ ەکەڵز وە. حا ئیەکەڵز یروجىاهجحو جەنؿ ەب انیباک چ ،ەو ەب انیضێئىم

 مانەئ بً.. کێجیەیو قاعؾخاهضیو ص ًیص عەھ ەب عەؾ ،ذێب کێهۆ عچەھ انیػیوان و بً

 ..كًیو صاهاه ىاؾًەڵھ وانەئ ەینؿ ەو بەو ەاهیل  ەب نەل هاک

 ۆب مانخؿاب ،کغصچاو ەع  ماناهیقخاع ەع  ً،یاجغؾ یکەڵز یەنؿ ەل ەمێئهەع کاجێک    

هەع کاجێک  ،ثعگغ ەو  هضەھ ەب ماناهیھاەب و صابىەػاعاو  ،کغص انیکڵؾامان و مى 
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بە  کێکاج ن،ێهەصاص یاوۆیزبەهغزیی  یھاەب ەب انو ەئ ەک بینی گغهگئەواهەمان بە 

 یکەڵز ەیماهەئ کێکاج ،نێحهەصاص انیؿدێى ەڵھ ۆب باعیػخیئو  ًیى ێپەص انو ەئ ی ع ەى ێپ

 انی بێذ،بؼعکغص ماهمانۆ ز یھاکاوەو بەىاؾێضوپیص ضیئکەج ەب کە عەبەىیگغ ەص

یان هیكاهەی  ڵ بىوبێذ..ەکێو پ ەڵکێج مانێل انیً، بکغص ناملەً و و بضاهاعماهەک

! و؟ەئ یھاکاوەو بؿاێو ع ع ەى ێکىا پ هاەص !ەى ییع ۆ گ مانەکییەزىا ە(جەهھە)مئەوەیە کە 

 .کاثبماهێڵضلیص یکەڵز نحڵێبھ ذێهاب ەمێ! ئو؟ەئ یکاوەباع یػخیئو ەىاؾێو پەکىا ػاعاو 

. نحىێبىاؾ و نحبىاؾ ععەق ەیىاؾێپ ەب .نحبهضەپاب ەو ەماهۆ ز یجەهھەم ەب ذێبەص

 ەو صاهاو ػاها یزىا ەل لەبەعئەوەی ،ەنەخ یەماهضاۆ ز ەیکەىیص ەل ەیو ەئ ەچىهک

 ینیڕ ۆ گ .ەو ەجۆ کغصیهعوو  وەئ ەک ەیەو ەئ ڵباج ،یتێهاؾاهضو  وەئ ەک ەیەو ەئ مەخ .ەھاجىو 

 وەبا ئ ،ەىدغاقیئ _وجىن ەککێع  ی ع ەؾەل یکەڵز خؿاب ەب ەک-تر یکێقد عەھ ۆب ەمەئ

 یێو ع  ضیص ەاهیدێو کغصب ذێگغجباهیع ەو  ھافەهیۆ بً، با مل ؽەک ھاەهیۆ مل فەکەڵز

 کیو هؼ صووع  ەل ەو ەئ .نۆ بغ  ی ع ەؾەل ذێب لڵیؾا صانەو ؾەو ەه انەیبا ص ،انۆیز

و بؼاوث و ەو ػاعاو ەىاؾێو پ نحواهرێو جضیص ەمێئ .ذێبەھ ەمێئ عەؾەل ییع ەگیکاع  ذێهاب

 ەو ەماهۆ ز ەیکەىیص ەل مانۆ ز ەیضاع یو ئ ؿخمیو ؾ میەو نھاەو ب ذیع ەو صابىه وثەع 

.. نێحصاهاه ی زاوەهمانزىا ۆب فەھاوب اهضایچیھ ەو ل ًیهضەپاب ەو ەاهێیو پەعگغجىو ەو 

 ۆی ز ی غ ەیؾ ەیماهەب ػترافیئ ەک ،یهاؾاهضوو ؿالمیئ ەک نەعاهەى ێپ وەئ ەماهەئ

 ەل انی ،وجضاەبؼاوث و ع  ەل انی ،کغصایو قضیص یھاویح ەل ێ هى  یکێجراو ێصاھ عەھ هاکاث.

 ..ەقؼ ەع  ،یەلؿایئ ،ەیەجکغاو ەع  ،ذێبەه ؿالمضایئ ەل یکێڵؾەئ ،صائاڕاؾخەو باػ ێع 

 .ذێبەص مەخ یهضەئاوا پاب ذ،ێبەص ەعصەعو ەپ ەؿخێى ەڵھ ضویص مەئ عەؾەل نمىؾىڵما

 یو ؾاماوەپاع  ەه .ون ەرغحق یحەاڵؾەصەل ەه ذێجغؾەص کاعانەمۆ ل ەیمۆ ل ەل ەه ۆیەب

 ەمەئ ..نەکەضەیواقەچ یلعاهەگحاصوو هە ھامان و  یحاصوو  ەه صاثەضیى یناعوون قغ 

 و بژاعصوونیڵەػاهاو کاعػان ھ یزىا ەک ،ییەؿخیو زىاو  یواوەكغ ێو پ یڕ ۆ گەه یحەكیؾ
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و ػ ەبەو هرێحىام نەماهە.. ئانۆیؾخەئ ەجۆ زؿخزۆیی  ەیکەواػ ەباهگ یتێعپغؾەب

 ەجەهینەخ ی ع ەؼ ێپاع  ەببى نەو ەئ ی او یق ن،عاؾتع ەو ؾژێنبەو خغ ێو بى  جغؽەچاوه

 .کانەییضینائەغ

 ڵىمىضاڵما یجغس  لیو ەئ ی،یؿخیزىاوو  یواوەغ كێپ ێیع  عەؾ ەخێص ەک ەیەتر ھیکێجغؾ   

 ضاییجیەاۆڤمغ  یاویژ  ەل ی ع ەگیکاع  .ەچىو ۆ ع  ؾخضاەهى ؾخەھ ەل فەمە. ئەؾىکاع ەو ک

 ەب زؼم ؾىکاعو ەک ەک ەبىو  وا ەوع ەگ یزىا یؿتیو  ەچىهک ،ەصعوؾخکغصوو 

 ،بنؾخەى ەیپ ەو ەییکتر یە ەب ەو ەؼ ێع و  یؿتیو ەقۆ و زػ ۆ ؾ ی ز ێھەب یکیەهضەى ەیپ

و  نێب ەو ەکتر یە یمەز ەب ،نەوکەپخ ەییواصەزاه یمایيخیئ یؾتەھ ەب انەیراػ حق

 ەبىەص عحاعۆ ػ  لیواهەئ عەھ مەاڵ .. بەو ەهەبک ی کتر یە عەؾەل ،بچً ەو ەکتر یە هگەصبە

ْحغ  : )گغان ۆڵیو ک ؾذەبع ەب
َ
ـَه ِغىَضُه ؤ

َّ
نَّ الل

َ
 َوؤ

 
ْم ِقْخَىت

ُ
ُصي

َ
ْول

َ
ْم َوؤ

ُ
ٌ
ُ
ْمَىال

َ
َما ؤ هَّ

َ
ُمىا ؤ

َ
َواْغل

 بًەص جانەو ەؾاعصبىوهن و ضاۆڵک یەیما کاهخانەولصەؾامان و ئ؛ ٦٤/( الاهكاَُغِظُم  

کە پەیامەکە  جانەواهەئ ۆب یەل ەل ەیوع ەگ یپاصاقت ەوع ەگ یزىا .ابًیوع  ..ەکەىیص ەل

 اهە هەڵضەگغن..عاؾخؾەع 

 ی کاع  یکاوەعکەئ ەل هىاهضن ییمەعزەمخەک یەیما ەبىەص کاعى ؾەحاع ک عۆ ػ    

 صاعانەپاع  یماعەو ج َاؾىوث ی و قكاع  نحج غێژ  ەوهەکەص لیواهەئ ەچىهک ،ضاییؿالمیئ

 ی واػ ەباهگصاعی  یکابغا ەک عەھ .كانیع ەمىهد ی ػ ەو خ کاعانەواقەچ ەیواقەو چ

و  نەکەضڵەھ ییاهکاع ڕ ۆ گ یئال   ییؿخیزىاوو  ویغەواكیپ و ذێهەیەگەعاص مەخ

و  نحج هەمىو  غێژ  ەوهەکەص ،عغًەو ق ًیص یواوەپاؾ ەک جنەێگەضیعا ضانیمىحاھ

 ضەگلێذ،ێل انەیصاوؿه یؾىاعچاک ،ذێصع ەضێل انیع ۆ ػ  یاویػ ەوە.. حاھیلییەج ی قكاع 

 لیواهەئ ،ەو ەىێجر ێوؾەچەص انیاهخبابەو ئ ؾذۆ ص ،ذێصع ەص ەهجەقکەئ انیڵمانى او یپ

 ..ًێصع ەصهاع ەو قكاعو ک نحج غێژ  ەىێزغ ەص ،ًێکغ ەضخغوومەم ،ًێصع ەصؾؼا ً،ێر حگەص
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 ەو ەو ەوؾاهەچ هەمىو  عەبەل ۆی ز ەکەضیمىحاھ ەک  ەکغاو واهڕ ەچاو  کىەو  عەحاع ھع ۆ ػ 

  ی اع یسخیئ ەب ەچىهک ،ذێگغ ەص _ەوع ەگ یزىای زاجغ  عەبەل_ کضاێهو بى خغوومەم

 انی ،ەیکەع ەحاع ھاوؾع ۆ ػ  بەاڵم  ،ەبژاعصوو ەڵھ یەیگاێع  مەئ ۆی ز ەیهئاػاصا

 نەکیب لیواهەئ .نەهاک ەواهەوؾاهضهەچ مەئ یمىولەخەج یکاوەڵمىضا

 وا ەیەواهەل ۆیەب ..کی جەخەممىلی هاکەنو باو  کیزىقک و بغاو صا ،ی تر یکاهەؾىکاع ەک

 کێمەک هێمىییەک بۆ ئەوان بهێڵێخەوە، جا و مانەئ باقتر وایە ئەم ەک ینیەػ  ەخیب

 ەهگاهەپاعؾ ،ەو ەخێبعصاەبەب انیکێئاھ کىڵەب ،بکاثؾىوک عەؾەل انیقكاع 

لە  کێهضەھ ەهگەع  ەو ەر حل ئا..ییەه ەجان قاعاو َاؾى  ەل فەمەئ..ەو ەبىبێحەكخیه

 کىەڵب ،صاغییەکە یصوژمن ەببى کەه ،ذێب ەصوژمىاه انیؿدیى ەڵھ کەؾىکاعو زؼمان

 ەساجاهەیصوژمً ص. ذێو ەیەصوژمً ص ەک  ذێبەص ەو ەئ انەیکەعگغجىەو  ؿذیى ەڵھ

 ەقەواهەل .ەو ەخێىێھەضاهیکاع ەب ەکەضیمىحاھ ی و صژ ەو ۆیەز یپالو وەزكەه

 یؾتەعبەب ەببى انیکێهضەھ ذێقەص ەماهەئ ..صوژمً ەببن ب ێیل انیکێهضەھ

و  ییصەخێىێبھ ەکەئاماهجو  ۆی ز ێیح ەخێهەیەبگ ەکلئا ًێڵھەه ەک حیهاصەکەی،

 ەل ذێقەص کىەو  عەھ ..ەو ەهەبکیؾاعص ذێقەص ..بکاثيیصاب ەکەعغەق ییخێع ەعو ەؾ

 کضاێلخا ەل لیمەئ ەیەواهەل .2نۆڕ بگ ی پێەکەعێباػ  ..عەبەتر بگغهیکێؿدێى ەڵھ جغؾاهضا

 انیکاهەجەهینەخ و صا بکاثلەگەڵ  انەیقەمىهانیان  ،کاثباهیئاڕاؾخە ذێجىاهەه ذێب

و  انییصاغ ەصاجەص ییقضاع ۆ ھ ەوع ەگ یزىا ەک ەیەهماەئ عەبەل .ەو ەبکاجووهع  ۆب

                                                           

 اناػولیهئەهضامی کۆمەڵێکی ؾاػقکاع کە جە تر _پێل ئەم_ بىوبىەهەهضێک صاغییوەکى ئەوەی   2

 بێذ!لە خەنیهەجەکان کغص
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 یەیما ەببى کاهخانەواصەو زاه زانحز ێش ەص ،ابًیوع  ەک ،ضانیو مىحاھ نغەواكیپ

 .. 2(ەدىی)ق

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لە صیىەکە،  بێذ ەپاقگەػبىهەو حۆعو ئاؾذ و پلەی حیاواػە؛ صەقێذ قیدىەف لە نىعئاهضا   2

وەکى  صەقێذ صاهاوی کۆڵی حیهاص بێذ، صەقێذ ؾاعصبىوهەوە بێذ لە هەڵگغجنی پەیامی زىایی، هەع

و کەؾىکاعمان  ڵو مىضا ڵما زىای گەوعە ..بێذلواػبىووی ئیماهضاعێخییەکە کە صەقێذ هەع 

 ..ئامحن ..بگغێخەزۆ
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 مونجێ پ  ابیس

 ٢/١٥١ل  ە دەبوسرتێتوروگ یخوا وب ىورپضت 

 )ل جىکل الا غلی ەللا(

 نحمەکیە ەو لەضیوخەج یکاویەکەع ەؾ ەجەكیؾ نحمەکیە ەؾتن لەبزىاەبپكد   

 انیعصگاع ەعو ەپ یزىا ەپكذ ب هانمىؾىڵما .ەهمىؾىڵما یعقاوەؾ یکاوەعػ ەق

 ەؾدىەبێپپكخ مەئ ەوع ەگ یزىا یتێکبىوهیە ەب ىانێھەڕ باو  ..ؽەو ب ؾتنەبەص

ىَن ): 2ذێگغ ەص قضاهانەھاوب ەل ێ ع  كضایکاج مانەھ ەل ذ،ێزىاػ ەص
ُ
ل
َّ
َخَىً ًَ ِهْم  ى  َعِبّ

َ
 (َوَغل

 یزىا ەب ەڕی باو  نمىؾىڵما؛پكذ بە زىای پەعوەعصگاعی زۆیان صەبەؾتن.. ٦/هكاُالا 

  کێدق زوێھ و ؽەک چیھ ەک ەبىو  ایىڵص ەو ەل ،یکاوەكاجیؾ هەمىو  ەب ،هێىاوە ەوع ەگ

 مەل لیکێقد چیاث و ھکها ۆی ز یجىاها و ؿذیو  ەب کێعەقخاع  صاە(وحىوص) مەل

 ەل یبىووەھ ەچىهک وث،ەؾغ  ەه وەیەھ یبؼاوح ەه ەوع ەگ یزىا یؿتیو  ێبەب صاەوحىوص

 چیھ ەل ذێهاق .ذێوبەب اهنەج لیؾدىەبپكد ذێبەص ۆیەب ،ەىو ب ەو ەکغصگاع  یزىا نیەل 

بە ؾەیغی زىای  و پكذەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەخێبکغ وو ع و کغصاع( )گىقخاع  کضاێعەقخاع 

 کێماهىڵمىؾ هەمىو  یل  ێبەص ەؾخەھصیضو پێىاؾەو و ڕ ەباو  مەئ ..ذێؾتر ەبب گەوعە

 ەكیمەو ھ ذێىێو ەهەهصا ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ ۆب ی ع ەجا ؾ ،ؿذیو و ەهەگەڵب ەخێبىوب

و  ذێب ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ ەب یضێئىم ەه .ی بژ  مًێھ وەؾىوصئا اویىڵص ،ی بژ  عػ ەعبەؾ

                                                           

واجە هاقێذ بە ھیچ قێىەیەک و لە ھیچ کاث و قىێً و خاڵەجێکضا، بە ھیچ بڕو ڕاصەو چەهضێخیی   2

بە نؿەف هابێذ بىجغێذ:  صاهغێذ. جەهاهەثو چۆهیەجییەک ھاوبەف بۆ زىای گەوعە لەم بىاعەصا 

    )پكخم بە زىاو جۆ بەؾخىوە( چىهکە قحرکە، هاوبەقضاهاهە بۆ زىای گەوعە.. وعیابً.
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 ییجیەؾاەک ضاییقۆ و هاز ییقۆ ز ەجا ل ،ذێف بترؾی گەوعەزىا ی غ ەیؾ ەل ەه

 ەقۆ و ھ ؾذەھ مەئ ..نەکەه یهگەلؾ ییبىوهەو ه ییبىوهەو ھ ذێاگغ ع  ۆی ز یهگەپاعؾ

 عۆ ػ  کانەعکغصەو ؾ نغەواكێو پ ییصاغ ۆب مەاڵ ب ،ەعووعییەػ  کێهمىؾىڵما هەمىو  ۆب

 ..نەگاکێع  یلیلەکاعوان و ص یهگەكێپ یعپغس ەب ەچىهک ،ػەعووعییترە

و  نحواهێڕج ورحب یماکاوەبى جن،یو ص مانیئ یکاوەبىاؾ ضیوخەج یکاوەجەهینەخ   

 .ەاهیکێک یە عەھ یکاویەصازىاػ  ەل ؾتنەبىازەبپكد بؼاوجً.هەڵىێؿذ و 

ىَن ): ؽەو ب ذێب ەوع ەگ یزىا ەبهەع  ێبەص ەکەؾدىەبپكد
ُ
ل
ّ
ًِ َخَى

ُ ْ
ِل امل

َّ
َخَىً َُ

ْ
ل
َ
ـِه ق

َّ
ى الل

َ
 (َوَغل

؛ با ئەو کەؾاهەی پكذ صەبەؾتن، پكذ بە زىای گەوعە ببەؾتن.. 2٦/میابغاھ

ا َغَؼْم ): یەکضاێاع ڕیو ب قخاعع  هەمىو  ەل فەمەئ
َ
ِةط

َ
ـِه ق

َّ
ى الل

َ
ْل َغل

َّ
َخَىً

َ
ِدبُّ  َذ ق ًُ ـَه 

َّ
ِبنَّ الل

ِلحَن 
ّ
ًِ َخَى

ُ ْ
ئەگەع ویؿذ و ئحراصەث هاجە ؾەع ئەهجامضاوی قدێک، ؛ 2٩٥ُ غمغان/آ(امل

پكذ بەزىای گەوعە ببەؾخەو بیکە. زىای گەوعە ئەو کەؾاهەی زۆقضەوێذ کە 

 هەمىو  ەل ەقۆ ز ێیپ ی گەوعەزىا ەک یەەجەكیؾ وەئ مەەئپكذ بەو صەبەؾتن.. 

 ەپكذ ب ماهضاعانیئ ..ەهاهمىؾىڵما یحەبیجا یمایؾ ەو ەئ .ذێبەھ کضاێهمىؾىڵما

 .ؾتنەبها ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ

 وثەع  یهگەپاعؾ یؾاەغ ؾتنەبزىاەبپكد ضاییؿالمیئ یىییبحیهاه و نحواهێڕج ضویص ەل   

ی ع ەصەن ەبىون بمیؾلەو ج کانەکاع ۆ ھ یکغصوەئاماص یغنیە ؾتنەبزىاەبد.. پكەعەقخاع و 

 ..(ەوع ەگ یزىا یجىاها ػاوؿذ و و ؿذیو  ەبزىایی، )

صیضو عواهگەی حیهاهبیىیی ئیؿالمیی پاعؾەهگییەکی جەواوی صیاعیکغصووە، لە هێىان    

 ەک ،ذێؾپەچەص ل  ەیؿخاهیو و ەهەگەڵبئەم پكدبەزىابەؾدىەصا، کە نەهاغەحی 

 كضایع ەعامبەب ەل. ؽەو ب واثەڕ ص عصگاعەعو ەپ یزىا ی ع ەصەن ەب کێقد هەمىو 

 یجەواویی ەهجامضان بەو ئ وجًەعکەؾ یکاوەکاع ۆ ھ ێبەص ەک ،ەقەکەىیص یعماوەق
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 ذێبەضا صماهڵمىؾى  ۆڤیمغ  یکاویەچالک هەمىو  ەل ەع ەمؿەصوو ح مەئ ..عەبەىێر حبگ

 ..و صەعکەوێذەو ەخێبکؿەغ

 بەاڵم  .ذێص ەو ەکاهەکاع ۆ ھ ەل هجامەئ ەک ،یەصا وا(وحىوص) ەل ەوع ەگ یزىا یؿاێع    

 یزىا عەھ ەکەهجامەئ ی ع ەبک ی.یصەىيێهاھ کانەهجامەئی (وحىوص) کانەکاع ۆ ھ

 ەک ،ؾذەصەخێب ەهجامەئ وەجا ئ ،ەصاو  کانەکاع ۆ ھ ی ع ەبەگغجى ەب یعماوەق ەک ،ەیەوع ەگ

 وجًەعکەؾ یکاوەکاع ۆ ھ هەمىو  ی ع ەبەگغجى ەب یعماوەق ەوع ەگ ی)زىاێذ.. زىاػع ەص

 یزىا ەو ەئ، (ییەه ەو ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەل وجًەعکەؾ ەک  صەقەعمىێ  بەاڵم  ،ەصاو 

 ۆڤمغ  ەل ەیو ەئ .کانەکاع ۆ ھ  یکغصوێو کاعل نکسؿتیع  ەکاجەص کانەهجامەئ ەک ەیەوع ەگ

 ەماهەئ ،ون ەئ یعکەئ ەماهەئ ،ەکاهەکاع ۆ ھ ی ع ەبەگغجى ،ەهجضاهەع  ،ەضاهڵو ەھ ەکغاو صاوا

 ەوع ەگ یزىا ەو ەئ ەکەهجامەئئەمما  ،بە گغێبەؾخەکەوە ون ەئ ییهضەپاب یعجەم

و  ەیک (ۆی ز یو ػاوؿذ و جىاها ؿذی)وو  ۆی ز ی ع ەصەن ەو ب ۆی ز یؾتەص ەێخییجى گغ 

 عەصەن ەب .نەوع ەگ یزىا یل  کانەهجامەو ئ هىؽەچاع  .ووڕ ەساجەیص ذێو یەب ن ۆ چ

 ڕەب وەعاص وەب ،ییصەيىێص ؿاکانێع  یکاوەعحەو م بًەصقاصاع ەو  یکاوەبضەغ ەیهضەو ەئ

 ..ذێزكەببێپ  انیاجغ یػ  ەو ۆیەز یلىجك ەل عەگەم ،کاثەضبیوؿەب انیهجامەئ

و  عوون ەو ص ُص ەل یؿالمیئ یضیوخەج ەک ییەضینائەغ ی تر یکیجەهینەخ فەمەئ   

 ەقخاع ەع  ەاگغجىڕ هگەپاعؾ مەئ .ؿذیو و ەهەگڵەب ەکاجەیمىؾىڵماهضا ص ی قخاع ەو ع رحھؼعو ب

 ییصەىاهێھ یکاوەکاع ۆ ھ ذێجىاهەص جا ەک ەیو ەل ەعپغؾەب ەمالو ەل ..ەیەکەصاواکغاو 

حیهاصو چاعەؾەعو ؾەقەعو.. و  یکاؾب کىە)و  عەبەخێاهگغ ەیصحیضصی  و ذێىێؾاػ صە

 وەى ێق و ڕ ببەو زىاصا هىؾغاون و  ی ع ەصەن ەل کانەهجامەئ ەک ذێػاهەصهخض( بەاڵم 

 ەیاگغجىڕ هگەپاعؾ مەئ ..صاثەص عەؾەل انیاع یڕ ب ەوع ەگ یزىا ەک ەو ەىێص یەیجیەهۆ چ

ػەعووعییە  عۆ ( ػ گەیاهضنگغجىەبەعیی هۆکاعەکان بەئەهجام)و (پكدبەزىابەؾتن)
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 .ذێؾپەاهضا بچڵممىؾى  یحەهاغەن ەل ییو ەپخ و ییقىۆ و ع  یجەواوییەب

 ۆب ذێب یکەع ەؾ ی ع ەىڵماهضا پاڵمىؾى  یؾتەھ ەل ذێبەص ەکەؾدىەزىابەبپكد

 مەعزەمخەک کاهضاەکاع ۆ ھ ی ع ەبەگغجى ەل عەگەئ ذێػاهەص ەچىهک ،ەکەع ەبەگغجىکاع ۆ ھ

 *. 2ذێو ەىاکؾدەص ەیکەکغاو وااص ەهجامەئ بێذ،

 ەبکاج ی صیاعیکغاوکەییجەهیۆ چ ذێهاق عەبەخێگغ ەص جەواوییەب کانەکاع ۆ ھ ەک مىؾىڵمان

 لیو ەئ یعماوەق ەو بهییەضا ۆیز ؾذەص ەل ەکەهجامەئ ەها چىهک .ەکەهجامەئ یتێجمەخ

 فەو ەئ ..ەیەوع ەگ یزىا یؿتیو  ەب ەو ەئ .ەو ەخێب وا ذێبى  یوۆ جا چ ،ییەه

 ەک ؿذیو و ەهەگەڵب بۆجە هازضاەل ەیو ەئ ىڵمانمىؾ . ٦ەییضینائەغ ی تر یکێجەهینەخ

 ،ەوحىوص یوەزاو  ،ەیەکەاهیو ژ  ۆڤو مغ  عصوونەگ ی کغصگاع  ەوع ەگ یزىا

 وەئ یصاؾت ەل ؾىوصو  انیػ  ،ێتیع ەىێمغ  و ع ەىێژ  ،یتێع ەگیکاع  ی ع ەبک ،یتێع ەىڕێؿى ەڵھ

 ،ڵەػا لیو ەئ ی ع ەصەن هھاەج ،ییەه عەصەب وەئ ی ع ەصەن ەل کێقد چیھ ،یەصا

 ،ەو ەئ یبضەغ لیماهڵمىؾى  ،ەؿىىوع ێب واڵ با یص یز ێھ ویەجىاهاەو بجضاع ەاڵؾەصەچىهک

 ییماهضاع یئ وەب ەکەهمىؾىڵما مەاڵ ب ون،ەئ یبضەغ ەک ترۆڤیمغ  هەمىو  کىەو 

                                                           

 عۆ عۆػیی ػ  یضیئىم ەب ذێهاق عەبەگغجەهیی هۆکاعەی پەیضاکغصوی بژێىی واو ەجبە ئەگەع ھۆکاعی   2

و  قوەن و پاقان مو ؾاما کەو چضیمىحاھ ییکاع ەئاماصە ل یوجنەعکەؾ یکاوەکاع ۆ ھ عەگەئ ذ،ێب

 عەگەئ؟ ذیزىاػ ەص وجًەعکەؾ ن ۆ چ ،عەبەگغجەه  هگەح یکاوەصاواکغاو  ەب برصنەیو پ نحػاه

کبىوهەوە چا ەڕێیچاو  ن ۆ چ ،ىاێھەکاعهەب انی زپیکغاو یاع یص ڕی بە و ب انۆیز یکاحە ل یکاوەعماهەص

 ەک ەیە،کەكیھاوک ەو ەئ ذ؟ێعبچەص ذیزىاػ ەص ن ۆ چ ،کغصەهی عەؾ عەگەئ لینىجاب ذ؟ێبەص

 .عەبەخێگغ یو ب ذێبگغ یعا هگەپاعؾ ذێبەمان صڵمىؾى 

ئەم ػۆعحاع مىؾىڵماهیل زەمی لێ صەزىاث کە بۆچی ئەهجامەکە وا هەبىو؟ لە عاؾخییضا   ٦

لەوەصا بەعپغؾحن کە هۆکاعی ئەوەمان لەؾەعە و ىهکە ئێمە چپغؾیاعە لە حێی زۆیضا هییە، 

ەو عاپەعاهضن و ئاڕاؾخەو چاوصێغیی زۆمان، ئەهجامەکە عاؾذ و صعوؾذ بگغیىەبەع، بە پێی هەزك

 .بەاڵم  چۆهیەجیی ئەهجامەکە، زىای گەوعە صیاعیضەکاث
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 یؾتەھ ەب .ەکهؼی زىا ەل ەزىاو  ەیکەجەػیع ەق ەب ەو ەیەهضبىوهەو پاپ یتێىضاعاع یوص

 مەئ مەاڵ ب .ەو ەعغەق ییع ەعو ەو ؾ ًیص ییخێخاکم ی واػ ەباهگ ییخێعپغؾەب

 یهجامەئ یکاوەکاع ۆ ھ ی ع ەبەگغجى ەبىون لغكىو ەم ۆب ذێى ڵێپایها ییەیکیزىاجغ ەل

 صاثەىكڵیو ەھ عەگەئ ەک ڵاەیزەخێىێبھ یوا ذێهاب ەییکیهؼ زىاەل مەزىاػعاو.. ئ

 ذێچىػاه وەئ !ەهىؾغاو  ەیچاع  ەل ەچىهک ،ؾذەصەخێص ییزىا ی ع ەصەنەب ەیکەهجامەئ

و باػ ێع  ەبکاج ەکەىیص کاث،بعەقخاع  زىا ینیص ێیپ ەبغؾە پع ەمان بڵى مىؾها؟  انی ەهىؾغاو 

 یەڵیاێڕ و گى  چەملک ذ،بێهضەپاب ەو ێیەپ ەؾخاهەعبەؾ ێبەص ،ۆی کاکى ج یاویژ  ەیعهامەب

 جەواویی  یهجەع  بکاث،ێحەبێح ۆی ز یقاوع ەؾ یکاوەعکەئ ذ،ێب ععەق یکاوەعماهەق

 مەئ .ذێب ەکەعاو زىاػ  ەهجامەئ یاویجا قا ،ەڕگەبساج جەواویی ەیو وػ ەوع بضاث و 

 :ذێؾخەبەص ەوع ەگ یزىا ەب پكذ ەىضاعاهیو صع ەبەخێگغ ەص ەاهعاؾخع ەؾ ەکاعاهۆ ھ

ىَن )
ُ
ل
ّ
ًِ َخَى

ُ ْ
ِل امل

َّ
َخَىً َُ

ْ
ل
َ
ـِه ق

َّ
ى الل

َ
؛ با ئەو کەؾاهەی پكذ صەبەؾتن، پكذ 2٦/میابغاھ (َوَغل

 بە زىای گەوعە ببەؾتن..

 ی غ ەیؾ ە_ل کێقد چیھ ەب یضێو ئىمەو ەخێبەپاکض نمىؾىڵما ی عەقخاع  ضویص ئاوا   

و  ؾذەو صەؾخەى ەیپ ەو ی گەوعەزىا ەب ۆوزەعاؾخ ڵیص ،ەو ەخێؾخەبها -ەوع ەگ یزىا

 چیھ ەب ،کەچۆهیەجیی وەى ێق چیھ ەب یکیەىایھ ەع ۆ ح چی. ھەیەو ەکاهەکاع ۆ ھ ەب یهجەع 

 ىایھ یکەیەاصع  وەى ێق عوۆ ح عەھ یبىووەھ ،ییەه ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ ەب ،کەیەاصع  و ڕ ب

ئاوا  ،یەهاەق ،ەلواػ  ،ەزلىونەزىا م ی غ ەیؾ ە.. چىهکەرکحق ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ ەب

و  صاثەضڵو ەھ ئاوا ذ،ێؾخەبەص ی گەوعەزىا ەپكذ ب و صاثەهجضەع  نمىؾىڵما

 یزىا ەب یىایو ھەڕ گ ەزاجەص ەیو وع ەوػ ئاوا  ،گەوعە صەبێذ یزىا ەب یضێئىم

 یش ەکەهجامەئ ..ثاکر حگ کانەهجامەئ ەل یؾتەص ۆی ز ییو صاها ییػاها ەب ەک ەیەوع ەگ

 ذێػاهەص ەچىهک ،یتڵێص ییو ئاعام ییمىێو ھ ەییؾىوصئا یەیما عەھ ذێب کێهۆ چ عەھ

  .بىو ەصەهاو یق ۆی ب ەى ێق مەئ ی غ ەیؾ
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.. ؽەو بەیەھ ضاییؿالمیئ یىییبحیهاه ەل ەک ،ەع ەىێڕهعؾى ەؾػۆع  یکیهگەپاعؾ ەمەئ   

 صاەکغصههگەپاعؾ مەل کیەمایيخیو ئ فۆ ھؼعو ھ چیھ  ،ییع ەقەب یکڵێص چیھ

 ە..بىو ەهوجىو ەعکەؾ

پكذ  ێ عمى ەقەص صاەکەجیەئا ییجاۆ ک ەل ەوع ەگ یزىا ەکەماهڵمىؾى  ییایىڵص ەضێػ  ۆب   

ََ ): ەؾەو زىاقذ ب ؾذەبب ی گەوعەزىا ەب ِبّ ََ ِمً عَّ ُْ ىَحى  ِبلَ ًُ ِبْؼ َما  اَن  َواجَّ
َ
ـَه ً

َّ
ِبنَّ الل

ِبحًرا. 
َ
ىَن ز

ُ
ْػَمل

َ
 ِبَما ح

َّ
ى الل

َ
ْل َغل

َّ
َىً

َ
  ـِه َوج

ً
ـِه َوِيُال

َّ
ى  ِبالل

َ
ك
َ
 ەو ەبک ەو ەئ ًێقى  ؛  ٦-٦الاخؼاب/(َوي

 ەحەهھەم مەئ ێیپ ەب کانەکاع ۆ ھ ،ذێص ثۆ ب ەو ەعصگاعجەعو ەپ یزىا ەل یحەو  ەب ەک

 ە.. پكذ بنەکەیص ەک ەجاهەاهعەقخاع   وەئ ی و ئاگاصاع ػاەقاع  ەوع ەگ یزىا  ،ەعگغ ەو 

 ێپ ەیاؾپاعصع  ەک ،ەییخێلیکەو  ی او یق ەوع ەگ یزىا ەچىهک ،ەؾخەبب ەوع ەگ یزىا

 ؛ێ عمى ەقەص یگكت ەب لیهاهمىؾىڵما ۆب. ذێىەێبگ هجامەئ ەب ۆو کاعث ب ذیر ێبؿپ

ِمِىحَن )
ْ
ا ىُخم مُّ

ُ
ىا ِبن ي

ُ
ل
َّ
َخَىً

َ
ـِه ق

َّ
ى الل

َ
 ؾتن،ەبب ەوع ەگ یزىاەپكذ ب؛ ٦٦/ەاملائض( َوَغل

  ..هًمىؾىڵماو   نەکەضاؾخع  عەگەئ

    ەو یەدێماهضاع یئ یکاوەحع ەم ەل ؾتنەب زىاەوابىو پكذ ب ەک   

 :ەرکیش ەور ەگ یخوا ی ر ەیغ ەب دێئوم

 یزىا ی غ ەیؾ ەب انیکێضێئىم اهضایقۆ و ھؼعو ھ عوون ەو ص ڵص ەل ەک ەیؾاهەک وەئ   

 کێقد هەمىو  لێپ ،ەؾخىو ەب کضاێقد ەزىا ل ی غ ەیؾ  ەب انیپكد ەک ،ەؾخىو ەب ەوع ەگ

 .ەو ەخێبزىا پاک ۆب انیو ھؼع  ڵجا ص ،صەعبهێجن اهضایھؼع  و ڵص ەل ەکاعاهۆ ھ وەئ ذێبەص

و ەىضوو یػ  ڵەص وەئ ،ی گەوعەزىا ۆب ڵەص ەیو ەپاکبىوه ،ەیەمەئ مەکیە یکێؾپەص

ْذ )بۆجەوە: زىا پاک ۆب یجەواوییەب ەک ەاع یؾدەھ
َ
ـُه َوِحل

َّ
ِيَغ الل

ُ
ا ط

َ
ًَ ِبط ِظً

َّ
ِمُىىَن ال

ْ
ا
ُ ْ
َما امل ِبهَّ

ُه ػَ 
ُ
اج ًَ ْیِهْم آ

َ
ْذ َغل َُ ِل

ُ
ا ج

َ
ىُبُهْم َوِإط

ُ
ل
ُ
ىَن ن

ُ
ل
َّ
َخَىً ًَ ِهْم  ى  َعِبّ

َ
؛ ٦الاهكاُ/( اَصْتُهْم ِبًَماًها َوَغل

 انڵیص جراێل ھ انیزىا ی هاو  عەگەئ ەک نەؾاهەک وەئ عاؾذی ؾەع هاومىؾىڵما
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و  ضێئىمو  ذێبەصوجغ ەپخ انەڕیباو  ەو ەخێجر ێزى ەل ص انیزىا یکاوەجەیئا ەک ،ذێهەچەعاص

 هھاەپكدذ جن. ؾتەبەص وەپكذ بویی بە جەواو  ذێبەصی گەوعە بەهێزجغ زىاەب انیىایھ

ی زىاەب هھاەپكخان ج ..ەو ەکاجەص ێل یزتەح ەکەخیئا ەیواژ ەؾخەى صکەو  ،ەؾخەببب وەب

 ییجەاعمی یصاوا عاؾذع ەؾ یهاومىؾىڵما. جنێهەزىا صام ۆب فەھاوب ،نەکبمینا گەوعە

 صاەکەجەیئا یصواەب ئیبىىکەزحر عخمەەللا یمامیى ئکەو  انی. نەکەص وەل عەھ کەمۆ و ک

 ی غ ەیؾ ،ؾتنەهاب ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەب ضێئىم ە:)واج :صەقەعمىێ  ضاییر حقؿەج ەل

 یىاوێھیصەب یصاوا و،ەئ ی غ ەیؾع ەب ەهەهاب هافەپ ،ذێهاب ؾذەبەم ێپ انیو ەئ

 وەئ یپاصاقت ی غ ەیؾ یپاصاقت ۆب ەػگۆ ز ،نەهاک وەئ ی غ ەیؾ ەل انیكیکاهییەؿخیضاو ێپ

ئەگەع ئەو وای  ،ذێواب بىو ەص عەھ ەبىو  ەک ەیو ەئ ػاهًەص ەچىهک زىاػن،ها

 یزىا ،ەبىو  ەو ەئ عەھ یتێؿخى یو  ەوع ەگ یزىا ەیو ەئ ،هەوویؿخایە، هەصەبىو وابێذ

 لیؾەک ،ییەه وەئ یش ەھاوب لیؾەک ،یحۆیەز یکڵمى  ی کاعوباع  ی ع ەىڕێؿى ەڵھ ەوع ەگ

 راێز عۆ ػ  یکغصوەبەمداؾ ەوع ەگ یزىا. ەو ەخێبچ وصاەئ ی اع ڕیب ەب ییەه ۆی ب

 ؾتنەبزىاەب: )پكدعمىو ەق ەیصعخمەەللا  غیەحىب ڕیکى  یضیغەؾ ..ثصاەضهجامەئ

 یزىا یبىووکیە ەل ەک ،ەصاواکغاوک ەپاک ەییؿخیو زىاو  ەمەئ ئا ..(ەڕەباو  ی ع ەو ەج

 مەئ وەئ یهھاەج یعؾخنەپ ،ەیەوع ەگ یزىا یعؾخنەپ  ەمەئ ،ەھاجىو  ەو ەعصگاع ەعو ەپ

 ،کێعوهەو ص ڵص ەىیمىمکها یکێقد ەهکچى  ،ەبىو ەىەڵکیج یرکحق ەک ەیەییؿخیو و زىا

و  ذێابعوو  ضاێج ی گەوعەزىا ۆب یپاک و عاؾذ و صعوؾت یضصیوخەج ،کێقۆ و ھھؼع 

 ،ذێبەھ ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەب یکێضێئىمیان  ،ذێؾخەبگەوعە یزىا ی غ ەیؾ ەپكذ ب

 كمانیى وجکەو  ..ەو ەخێببضاێج ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەب یکیەىایھ ێیحیان 

و  هجەو ع کاع ۆ ھ یکغصولەو و  ىانێھ ێواػ ل یهاما واوەو ج عاؾذ یؾخنەبزىاەبپكد

 یکاوۆیەھ هەمىو مان ىڵمىؾ ،ع،هاەبەخێگغ ەه ۆھ هییە ەو ەئ یماها هییە، ضانڵو ەھ

و  ییماهضاع یئ ی تر یکێعحەم ەک ەو ەهیەل  وەل ،عەبەخێگغ ەوؾذ صعاؾذ و صع  نضاهجامەئ
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 ێیپەب_ ەوع ەگ یزىا یعماوەق یەڵیاێڕ کغصن و گى چەملک .ەیەوع ەگ یزىا ی تر یکێعػ ەق

 ،ذێؾخەهاب ەکاعاهۆ ھ وەپكذ بمىؾىڵمان  مەاڵ ب .2ەتر یکێقخاع ع  _ەوع ەگ یزىا قەعماوی

 یزىا ەب عەھ یىایو ھ ضێپكذ و ئىم کىەڵب ،ابێذه انیىایھەب ع،ەؾەهازاج انیضێئىم

 یکا ث و ئاماهجڵخاؾ یمغاص ەک ەو ەخێىێبھ ۆوا ب ەیکەهجامەئ ەک ەیەوع ەگ

 یزىا ثصاەص ەکەهجامەئلەؾەع  اعڕیب ی و ەئ ەک یەایىڵص ەو ەل ەچىهک صیی..ەخێىێبھ

و  ؾذەعصەب یەدێزؿخى  وەکغصوو لهەز یص یکاهۆیەھ ەک ،ەع ەصەن نەو زاو کغصگاع 

ماهضا ىڵمىؾ یش ۆ و ھ ؾذەھ ە. لصاثەصع ەؾەل ی اع ڕیب ،یحۆیەز یل  فەکەهجامەئ

بە مەعجی  کانەکاع ۆ ھبەعپغؾە لەوەی  مەئ ..ییەه هجامضاەو ئکاع ۆ ھ ىانێه ەل یهضەى ەیپ

 ەمە. ئذێضییجاۆ ک ەیکەکاع  فەمەب ..ەو ەئ یعکەئ ەمەئ ،عەبەخێبگغ زۆیان 

 یکێعماهەق یاهضوەڕ اپڕ  ،بىو  ییەڵیاێڕ و گى  ییچەملک مەەئ ..یو کغصەکەییعؾخەزىاپ

 کێز ێھ چیو ھەیەوع ەگ یزىا یل  ەکەهجامەئ ..واوەج ،ییصیەىاێھ ،بىو  ی گەوعەزىا

 وو ھؼع  ڵص اوائ .هاکاث صاەوع ەگ یزىا  وەُ ییخێێهۆ و چ ییخێهضەچ یاعصاوڕیب یش ەھاوب

 ثەخمەع  یویەقا وەو ەخێبەضپاک ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ  یعؾخنەپ ەل نمىؾىڵما ی عەقخاع 

 .ذێبەص ەوع ەگ یزىا ییغ ێو لىجل و چاوص

 ،ەڕێیخێص کەڕێق انی رێز یعچەھ ەک یەایىڵص ەو ەل مانڵمىؾى  ەک ەیەو ەواهگڕ  مەل   

 ەڕێ خێب یکەییعچەھ ۆیەب ،ەاو هىؾغ  ەیچاع  ەل وەیەوع ەگ یزىا ی ع ەصەن ەب یهەمىو 

 َما ): ذێؾخەبەضێپ یپكت اجغیو ػ  کاثەصاجغ یػ  ەوع ەگ یزىا ەب یضێئىم
َّ

ِهَِبَىا ِبل ًُ  ً
َّ
ل ل

ُ
ن

ا
َ
ه
َ

َىا ُهَى َمْىل
َ
ـُه ل

َّ
َخَب الل

َ
ِمُىىَن  ي

ْ
ا
ُ ْ
ِل امل

َّ
َخَىً َُ

ْ
ل
َ
ـِه ق

َّ
ى الل

َ
 یەجاەھجاەھ كەعمىو:ب؛ ٩2الخىبت/ (َوَغل

 یزىا ەک ،ەهىؾغاو  مانەچاع  ەل ەک ذێبەه ەو ەئ لالیئ ذێىابجىق کمانێقد چیھ

                                                           

ؾەیضها غىمەع زىا لێی عاػی بێذ ویؿتی لە قاعی غامىاؽ)لە قام( صەعچێذ، کە جاغىووی جێضا   2

باڵوبىوبۆوە، غەعػیاهکغص لە نەصەعی زىا ھەڵضێیذ؟ قەعمىوی : لە نەصەعی زىاوە بۆ 

 عێکیتری زىا ھەڵضێم.   نەصە
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 وەئ .نەکبمینا وەب انیپكد ماهانڵؾا با مىؾى  ەیص ،یتێى یهىوؾ عمانەعو ەؾ وەوع ەگ

 .ؾتنەبب وەب عەو پكذ ھ ذێب انیضێئىم ێیبا ح

 ەب ؾتنەبپكد ھاەعو ەھ ،ێیبىون لایىڵو صەوع ەگ یزىا ی ع ەصەن ەکغصن بجەهاغەن    

 یکێکاع ۆ ھ هەمىو  ذێهاگغ  مىؾىڵمان ەل ی ع  ێیون پبى ىایھەو بەوع ەگ یزىا

ُهم ) :ەاقکاو ع ئاقکغاو  ەوع ەگ یزىا یعماوەق ەچىهک ..عەبەخێبگغ  ییؾاػ ەئاماص
َ
وا ل ِغضُّ

َ
َوؤ

ةٍ  ىَّ
ُ
ً ن ْػُخم ِمّ

َ
ا اْؾَخُ ؛ هەع هێزێک کە لە جىاهاجاهضا هەیە صەؾتی بسەن، ٢0/الاهكاُ(مَّ

 ی گەوعەزىا یعماوەق ەیؾەک وەئبۆ عووبەڕووبىوهەوەیان ئاماصەی بکەن.. 

 ەىاکاث کاؾدع و ەؾخىو ەبەه ەوع ەگ یزىا ەب یپكت ییعاؾخەب ەو ەئ کاثىاێحەبێح

 یؿاکاوێع  ەل ەؾەک وەئ .عەبەگغجەص یکاوەکاع ۆ ھ هاەص ،ەیەھ ەوع ەگ یزىا ەب یضێئىم

 ی جغ ۆ ززاجغو  ەک ،ەصاهاو  یۆڤو مغ  انیو ژ  عصوونەگ ۆب ەک ،ەكخىو ەیگەىێج ەوع ەگ یزىا

 ەک مانیپاقان ػاه ..ییەه ضاێج ینیضێب ىضاعو یص ىانێه ی اواػ یو حییەه اضێج ؽەک ۆب

 ..ییلواػ ڕ ەباو  کەه ،یەیو ەپخڕ ەو باو  مانیئ ی صازىاػ  وەكاهیه ؾتنەبزىاەبپكد

 ەوع ەگ یزىا ..ەو ەبکاجمەک ێیل کەه ،کاثەصاصیػ  مانیئ یەیعماەؾ ەل عەبەگغجىکاع ۆ ھ

 لیو ەئ ،یتێؾەب ێؾتەببێپ یپكت ؽەک عەھ ،ەؿىىع ێو باڵ با ی ز ێو ھ ثاڵ ەؾەص نەزاو 

 ەهەزاو زىا وەئ یعماوەق ەب عەھ بەاڵم  ،یتێؾەبئەو کەؾە  ذێبگغ  کێؾەک عەھ یپكت

 وەئ ەبکاث ک ەو ەئ یحەقالەک ذێجىاهەص ێک هاەص ،عەبەخێبگغ  کانەکاع ۆ ھ ذێبەص

ی زىا یضێئىم ەب عو ەب ەبگغ  کاعۆ ھ ..ؽەک ؟یؾتەصەخێص ذێسىاػ ەیص ەیهجامەئ

اْغبُ ) :ەبگەوعە
َ
ِه ق ُْ ْل َغلَ

َّ
َىً

َ
 .. عەؾ ەبک یماصیػخیو ئ ەعؾخەزىا بپ؛ 2٦٦(هىص/ْضُه َوج

ِهُِب هەعوەها: )
ُ
ِه ؤ ُْ ُذ َوِإلَ

ْ
ل
َّ
َىً

َ
ِه ج ُْ پكخم بەو بەؾخىوەو بۆ لی ئەویل ؛ ٤٤( هىص/َغلَ

 ُهَى .. هەعوەها: )صەگەڕێمەوە
َّ

َه ِبل
 
ـ
َ
 ِبل

َ
ـُه ل

َّ
ُهْل َخْؿِبَي الل

َ
ْىا ق

َّ
َىل

َ
ِةن ج

َ
ُْ  ق

َ
ُذ َغل

ْ
ل
َّ
َىً

َ
َوُهَى َعبُّ  ِه ج

َػِظُِم 
ْ
َػْغِف ال

ْ
 ،صاەه ثەکەواػ ەباهگ ەب انێیگى  وکغصەڵھ انیپكد عەگەئ؛ 2٦٥/( الخىبتال
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 ،ەؾخىو ەب وەپكخم ب ،ییەه وەل ەحگ کیەزىا چیھ ەک ،ەؾەم بی گەوعەزىابكەعمىو: 

 .کەیەەػهەم ەعقەغ یوەزاو  وەئ

و عصگاع ەعو ەپ یزىا ەب ؾتنەبپكد ەل مانڵمىؾى  ەیعهامەب باػو ێع  ەیەمەئ   

 نەزاو  نەر حو ػاھ بًۆ و کع ۆ ػ  ەهضەعچەھ یکەڵز .ؽەب وو ەئ عەؾ ەکغصهػخماصیئ

 ذێهاق ،زىان ی غ ەیؾ عەھ لواػن، عەھ ً،مەزلىون عەھ ،کًەڵز عەھ بً، اعیزصێھ

ُهَى َخْؿُبهُ )؛ بً ضێئىم ێیح
َ
ـِه ق

َّ
ى الل

َ
ْل َغل

َّ
َخَىً ًَ ْمغِ  َوَمً 

َ
ـُ ؤ ـَه َباِل

َّ
ِلّ  هِ ِبنَّ الل

ُ
ـُه ِلٍ

َّ
ْض َحَػَل الل

َ
ن

ْضًعا
َ
ْيٍء ن

َ
 جەواوییەب لیو ەئ ،ذێبەص ەوع ەگ یزىا ەب عەھ ؾتنەبپكد؛ ٦الُالم/ (ش 

 ۆی ز یعماوەق ەوع ەگ یزىا ەچىهکی، یع ەؾەخێکغصب یماصیػخیئ کێؾەک عەھ ۆب ەؾەب

 ،ىاصاثێل ۆڵیک ،ىاکاثیلەو  ڵهاچەى یه ،هجامەئ ەخێىەێگەص کاع ،کاثەصواو ەج عەھ

 ینێو قى  کاث ەل ییصەخێص ذێصاباع یڕ ب یکێقد عەھ ،ذێهابماهضوو  ێیىاکاث و لیلھمایئ

 یتێؿخبیوو  وەئ ەیو ەئ ذێبەص ،ەصاو ع ەؾەل ی اع ڕیب ەیییجیەهۆ و چ ییخێهضەچ وەب ۆی ز

 ..ەز ێھەو ب ڵػا یھاجىو ەىبيەل ی ز ێھ عەؾ ەماصکغصهیػخیئ ،وەب ؾتنەبدكپبێذ.. بىو 

و  ذێهابکلۆحێک  چیھەب ذێو ەیەه لیو ەئ یعچەھ ،کاثەیص ذىێب یعچەھ ەوع ەگ یزىا

 .هایاجەصیی

 یزىا یکاوەجەكیؾ ،ەو ى یهاؾگەوعەی  یزىا ەک عاؾذع ەو ؾىضاع یص یومىؾىڵما   

 قضاۆ و ھھؼع  عونەو ص ڵص ەل _ؿذیو و ەهەگەڵب ییضینائەغ یحەهینەخ کىەو _ ەیوع ەگ

 ،ەو ەهاکاج وصاەئ ی غ ەیؾ یل  ەب و لەو ەئ عەؾەل یکێاصمیػخیئ هەمىو  ەک ،ەو ى یؾپەچ

 ەتر لیکێز ێھ چیو ھ ذێؾخەهاو  وەئ ی غ ەیؾ ەب یىایو ھهییە وەئ ی غ ەیؾ ەب یضێئىم

 یزىا ەل ەحگ ،ەو ەخێببمىێو ھ ذێبگغ ەنغ ۆ ئ ضاییهاع ەک ەل مەئ ەک هییەصا وحىوص

 ەیکەواػ ەو باهگعێباػ و  ًیص ۆب یمەئ ۆی ز ی ؼ ێع لىجل و  ەب یەیزىا وەئ ،پاکجاکى 

ـِه : )ذێؾخەهاب وەبپكذ  ی مىؾىڵمانمەئ ن ۆ چ ..ەضاو جیەضایھ
َّ
ى الل

َ
َل َغل

َّ
َخَىً

َ
 ه

َّ
ل
َ
َىا ؤ

َ
َوَما ل
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َىا
َ
ا ُؾُبل

َ
ْض َهَضاه

َ
و ەوع ەگ یزىا عەؾ ەىەیکەه ماصیػخیجا ئ ەماهیچ یچۆ ب؛ 2٦میابغاھ(َون

و ضیص مەئ ۆبو هیضایەجیضاویً  ًیکغصوو ییىماێع  ۆی ز وەئ ەک ،نحؾخەبەىێپ یپكت

 ۆب ،ەعػ ەق نمىؾىڵما عەؾەل نؾتەزىابەبپكد ەیو ەل ەحگ وابىو ەک مان؟ێیەع 

 ەییەوع ەو گصع ەو نؼ ێ.. ع ەیەوع ەگ یزىاەب عەھ یضێئىم ەک ،ییەقاصاع ەو  لیهمىؾىڵما

ِمُىىَن ): ەو ەب عەھ یىایو ھزىاغەبضی  ەجۆ ب ەک
ْ
ا
ُ ْ
ِل امل

َّ
َخَىً َُ

ْ
ل
َ
ـِه ق

َّ
ى الل

َ
. ٩2الخىبت/ (َوَغل

 ،ەو ى یهاؾ یقو زلى ەزالو و م ەچىهک ،ەؾخىو ەبی گەوعە زىا ەب یپكت نىؾىڵمام

 ە. لنو ى یؾپەچ فۆ و ھو ھؼع  عونەو ص ڵص ەل یضیوخەج یکاوەییضینائەغ ەجەهینەخ

 ەیزىلگ ەب یکغصووو ەوع ەگ یزىا ەک ،ەو كخى ەیگ ۆڤو مغ  انیو ژ  عصون ەگ یؿاکاوێع 

 مىو ەبە  ه ەی(وحىوص) مەئ ەوع ەگ یزىا ەک ذێػاهەص ..انیوجەبؼاوث و ؾغ 

و ەو ەاهیجییەو ماھ ًێو کاث و قى  ییخێهۆ و چ ییخێهضەچ هەمىو  ەب ،ەو هییەکاەصاجەمىقغ 

ْيٍء ): ەکغصو یاع یص ەکاعاهەووعص ،ەو ەاهیىاهێه یهضەى ەیپ هەمىو  ەب
َ

ِلّ ش 
ُ
ـُه ِلٍ

َّ
ْض َحَػَل الل

َ
ن

ْضًعا
َ
ضا، ییخێهضەچ و ڕ ب وەاصع  ەل ،ەکغاو  ییر حگەهضاػ ەئ کێقد هەمىو  وابىو ەک ٦/المُالـ(ن

 ەل ،ضایجییەماھ وەکھاجێپ ەل ،اضیيێو قى  کاث ەل ،ضایجەڵو خاەى ێق و چۆهیەجیی ەل

و ەواهخەھ یکێقد چیھ انیژ  و عصوونە.. گضایکێقد هەمىو  ەضا، لیهجامەو ئ یکەكێپ

 کێقد چی. ھهییە یوحىوص عەھ وثەکێ. ع ەو ى بەه کێوجەکێع  ی بىاع  هییە، ضاێج یؿابیدێب

 انی ،ذێب یعووەو ص ەؾخەو حەکھاجێپ یەوا لۆڤیمغ  یھاوی.. حییصەجۆ ھاجەه ەو ەو ۆ ز ەل

 فەعهامەو بەبىو  ەعهامەب ەب یهەمىو .. یاویژ  یؾاث و کاح انی یش ۆ و ھ ؾذەو ھ کغیق

 کاثەضیلەو  ەکاقغاه انی عەبەخێگغ ەیص ەهاهمىؾىڵما ەكیئاػاص ،ەاو غ صاه یاویژ  ی عەقخاع  ۆب

بەعپغؾێخیی صیضو ڕەقخاعو بؼاوث و عەوحی زۆی صەکاث.. ئەم مىؾىڵماهە  یىلممەخەو ج

 ومى زلەم ەپكذ ب ن ۆ چ تریئ ەقىۆ ع ل  ی(وصوحى )ئاوا هەمىو خەنیهەجەکاوی 

 !ن؟ۆ چ ذ؟ێؾخەبەص
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 یە:اینڵد ڕێیو  دید ەل نموصوڵما

 _نمىؾىڵما یمەزلىوق یبضەغ کىەو _ ۆی ز ،یەایىڵص ۆی ز ێیع و ضیص ەل نمىؾىڵما   

و ع ەىڕێؿى ەڵو ھضاع جەاڵؾەو ص نەو زاو کغصگاع  ەک ەى یهاؾ وا یش ەوع ەگ یو زىاەى یهاؾ

 وەو وجى ەؾغ  ،ەقۆ خڵص ەیکەییخێبضەغ ەب ،ەوحىوص ی ؿىىوع ێب یجىاهاەو بػاهاو صاها

 ەک یتێى یػاه ،ەو ؾخى ەبێپ یپكت ەاهعاؾخع ەو ؾیەایىڵص یوەزاو  یزىا ەل ..ەقاصماه

 ،ەیکەىیص عەؾیەدێو زؿخى ەکغصو ییىماێع  ەو ۆیەز یلىجك ەل ی ع ەكاهضیىێع  یزىا

 ەیھؼع  و ڵص وە.. ئکاثەضبیوؿەب یوجنەعکەو ؾ ذێبەص یص یع ەضیجەاعمی نەجمەخ

 ی قخاع ەع  ۆی ز یعقتەعپەؾ ەب و کاثەضیغ ێچاوص ەوع ەگ یزىا ەک کاثەضؾخەھ

 یەایىڵص ەچىهک ،ەمىێھ و هگەو پاعؾػعاو ەصام نەجمەخ ،کاثەضێپ نەصەعیاهەی زۆی 

 یعوؾتعاؾذ و ص ی هگاو ەو ھ ۆی ز یعاؾت ێیع  عەؾیەدێزؿخى  ەوع ەگ یزىاکە 

 ذ،ێىێمەص ؾذەى ەیپ ەو ی گەوعەزىا ەب ەھؼع   و ڵص مەئ نەجمە.. خەو ەخێىێھەضەڵھێپ

 عػوەعبەؾ  ،ەع ەو ەزخەب و قاصمان و عانەکام ،ەقضاع ۆ ھ ئاگاو ەو ب ىضوو یػ ئەمە 

 ن ۆ چ ڵەص مەئ ذ؟ێعػ ەلەص صااهەزلىوناجەم عەعامبەب ەل ن ۆ چ ڵەص مەئ ..ەر ێصل و رێحىام

 یهاەق یعش ەػڤجاج و  ەب ەو ەخێڕ ۆ گەص ی گەوعەزىا ییخێبضەغ یەیگاێع  ضویص وەئ

ؾىوعن لەؾؿەع  و ییخێبضەغ یمایيخیئ و ؾذەھ ەل ەپغ  ەو ھؼع  ڵص مەاؾىوجان؟! ئَ

صیضو عێ. چۆن صلەزىعپێ و عاڕاییان لە قدێکضا بۆ صعوؾخضەبێذ، چجای بغصوی 

 کێهضەچ عەھو  نەھ کییەعچەھ ێ ع  ی ع ەمپەو ل ؾپۆ و ک ؾذەعبەبگىماوی زغاپ! 

چ  .ذێبا ب ،ەکێهۆ چ عەھ ،ەکییەعچەىوث ھَاؾ ی ز ێھ .بًەھ عەبا ھ ،نەھ

 ەب ەک ەکیەمایيخیئ و ؾذەو ھ فۆ و ھو ھؼع  عونەو ص ڵص عەؾەل یکییەع ەگیع کا

 !؟ەگغجىو  ی هاع ەزىاصا ک یحەخمەع  ی هاع ەک ەل وەكخىو ەیگێپ ی گەوعەزىا ییخێبضەغ

 ییع ەبەگغجى ەڵگ ەل ەیکغصههگەپاعؾ و ؾتنەبزىاەبپكد یحەهینەخ مەئ     

 ۆب  ەجاو ەع ەؾ ەل ەک ۆزەخێگغ ەیو ص کاثەص ێپ یؾتەھ کڵێص ،ضانهجامەئ یکاوەکاع ۆ ھ
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و  ذێپاک بىوبجاکى  یزىا یكاحیؾ یمیؾلەج ەجاو ەع ەؾ ە.. لەو ەخێبىوبزىا پاک

 یبؼاوح ەل ەک یەئاگاەو بایوع  ػیذ و اجغیػ  انیو ەئ ،قضاەهاڵ ص مەهاو ئ ە.. لۆی ب ذێبخاڵؾى 

و  ثییەلیحاھ ینیڕ ۆ گ یکیع ەز ەک_ انیمەئ ..یەىوجضاَاؾ ەیو ەهگاعبىوهەع ەب

 ەڵەمام جغەىضواهیػ  _ەکىقغ  و رکحق یلصان وعاصاو یکیع ەو ز یتێکاهماەبى یکغصوۆڵیهک

ُ ەو ە)ج ەڵگەل  ەل ەژاهۆ ع  ،ەوع ەگ یزىا عەؾ ەکاجەص ماصیئػخ اجغیػ  ..کاثە(صا صکى

 ەل فەو ەبضاث.. ئ ێپجا ئیضامەی حیهاصەکەی  ،ەخۆ ع  یؾىوح ەب یؿتیى ێو پ یەضاێلماهم

 ییاڵنى  یهاد ەلحئهاصییە  ەىضوو یػ  ڵەص مەئ .بەؾخىوە ەیوع ەگ یزىا ەب ذێص ەو ەضێئىم

 ۆب یؿتێى ەڵو ھ ضیص ەک کاثەص ۆی ز یزىا یئاڕاؾخە و ؾذەص ەب ؾذەھ ضاۆیز

 ۆب ێیع  ەک کاثەص ێپ ؾذەزىا ھ یهىع  ەو ڵییەص یاڵ نى  ە.. لکاثەضكاهیؾدىەص

 ەب ڵەص مە.. ئکاثەص(ععە)ػ  ضاێج ییػ ەبەو ه ییر ێو صل ییز ێھەب یؾتەو ھەو ەکاجەضقىۆ ع 

 ە.. چىهککاثەص یهگەصزىاهؼیکیی وهاو ەل ەب ؾذەھ .. ڵەص ەع ۆ ح مەئ هھاەج یەئاگا

 ەؾدىەپكدب مەئ ۆب ڵیص لیكتر ێو پەؾخىو ەزىا ب ەب یپكت وانەع  عاؾذ و

 صاهییەعصوو ەگ ییەضینائەغ ەجەهینەخ مەئ ُەو  ؿخاێئ ۆیەب ،ەو ەجۆ کغصپاک

ؾاث  وەاهىضوو یئاوا ػ  ڵەیص مەئ ..ەػعاو ەصام وەو ئاؾىوص مًێھ ەک ی.. ئاکاثەصقخاع ەع 

 عەھ ؟ەو ەکاجەضڵىوجان ؾَاؾ ەل ن ۆ چ ،ەؾخەى ەیپ ەزىاو ەب ەراصحئ ێیهال ملم یؾاح ەب

 حەلالصو صاپڵۆؾێىەعاهیاهەوە.. جىاها و  زوێھ هەمىو  ەب ن،حمەػ  عەؾ یىوحَاؾ هەمىو 

 ەل ن ۆ چ ،ذێکغصب یقىهماەو هەقەگ ی گەوعەو بۆ ئەوزىا یىاویپكد ەئاوا ب کڵێص   

 ەل ەز ێھ وەئ عەعامبەب ەل نحچ ەىوجاهَاؾ وە! ئکاث؟ەص ڵو مغصن ؾەهجەقکەو ئؾؼا

: ؟ەؾخىو ەبێپ یپكت ەو ە(نحنیە)ەب مەئ ەک صا،کغصگاع  یزىا ەیؿىىوع ێب ەھاجىو ەىبي

َىا)
َ
ا ُؾُبل

َ
ْض َهَضاه

َ
ـِه َون

َّ
ى الل

َ
َل َغل

َّ
َخَىً

َ
 ه

َّ
ل
َ
َىا ؤ

َ
حا چیماهە؟ بۆچی پكذ بە ؛ 2٦ابغاهیم/ (َوَما ل

 ئەو عێىمایی ئەم عێباػەی زۆماوی کغصوویً؟!زىای گەوعە هابەؾخحن کە 
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 ەباهەھغ یم ئاگاەبو  ىضوو یو ػ زێھەى بزىا جاکى پاک وەب یپكت ەو ەىینیە ەبمىؾىڵمان    

ْذ ِبَدْمِضهِ ) :صەقەعمىێ  ەک ،ەؾخىو ەب ُمىُث َوَؾِبّ ًَ  
َ

ِظي ل
َّ
َخِيّ ال

ْ
ى ال

َ
ْل َغل

َّ
َىً

َ
؛ ٩٤/الكغنان(َوج

 یزىاەپكذ ب ..ەبک وەئ یص یو ؾىپاؽ و ؾخا  ذێهامغ  ەک ەؾخەبب ەىضوو یػ  وەپكذ ب

 ەیو ەئ ،ذێمغ ەص ەیەھ ىضوو یػ  یعچەھ ..ذێمغ ەص اثمەزلىون هەمىو  ..ەؾخەبب ىضوو یػ 

 ەل عگەهاجىاهً م ەیواهەئ عەؾ ەخەیبکماصیػخیئ ەیکەه ..ەیەوع ەگ یزىا ذێهامغ 

 انیێپ ضثێئىم ..بًەص انیلەحەئ ەب میؾلەج ەجاهاڵەؾەضێو بەو ەهەصووعز انۆیز

، و مغصن انیژ  ی گاع کغص یزىا ،ەؾخەبب ی گەوعەزىاەب پكذ ،هانەق ەواهەئ ،ذێبەه

پكذ  ..ەع ەگۆ مؿ یمغصو ەک ،ذیؾخەبەه مەزلىوم ەپكذ ب ..عەىێمغ  عو ەىێژ  یزىا

ـِه ).ی گەوعەث بەؾەزىا ، بە جەئکییض ەؾخەبب ی گەوەزىاەب
َّ
ى الل

َ
ْل َغل

َّ
َىً

َ
ـِه  َوج

َّ
ى  ِبالل

َ
ك
َ
َوي

 
ً

پكذ بە زىای گەوعە ببەؾخە، زىای گەوعە بۆ پكذ پێ بەؾتن  ؛٦ألاخؼاب/ (َوِيُال

 ماصیػخیئ ،ەر ێئاگا بؿپەب یزىا ەباعث بکاعو  هەمىو  ..ؾضاەک یل ەب ەو ەخەیکەلهبەؾە.. 

 ،ەبمەسێب وەئ ییجىاهاەبلە  ،ەبایىڵص وەئ ییػاها ەل ،هھاەجاکى  یزىا ییعصاهاەؾ ەع ەبک

ـَ ): !؟ییەه ؽەب وثە..چما ئەؾەب ثو ەئ ،یەئاگاەب ػاوەقاع  وەئ ،ەؾخەبب وەپكذ ب ِْ لَ
َ
ؤ

اٍف َغْبَضهُ 
َ
ـُه ِبٍ

َّ
ًَ ِمً ُصوِهِه  الل ِظً

َّ
ََ ِبال َ

ىه
ُ
ق ِىّ

َ
س ٍُ ًْ َهاٍص  َو ُه ِم

َ
َما ل

َ
ـُه ق

َّ
ِلِل الل ًْ ًُ ( َوَمً 

 ەیکەبضەغ پكذ پێ بەؾتن و ؾەعپەعقدیاعێتی ۆب ەوع ەگ یزىا عەگەم؛ ٦٢الؼمغ/

 یزىا کێؾەک عەئازغ ھ !نێجغؾەص ثی گەوعەزىا ی غ ەیؾەب نواەئ ؟هییە ؽەب

 .؟ی ع ەكاهضیىێع  ەخێبب ەیەھ ێک ،بکاث یاڕ گىم ەوع ەگ

و  ؾتنەبێپو پكخ کغصنێپەهو مخماەوع ەگ یزىا ۆب کێباع کاعو  هەمىو  ەیو ەراهێگ   

 عەؾەل ی ماهضاع یئ ڵیص ەک ،ەابىوهیىڵص ۆڕیگەه یکیەعێؿا ،وەئ عەؾەماصکغصهیػخیئ

 صاەژاهڕۆ  ەیؾەمىماع  ەل و ؿذیوو ەهەگەڵب یحەهینەخ ەخێبەص ێیل ەک ،ذێکغ ەضقۆ گ

و  ذێؾپەچەص یل  اجغیػ  ی،یع ەؾ ەماصکغصهیػخیو ئ ؾتنەبێپپكخ چۆهیەجیی یػاەقاع 

 مەئ ڵەیص وەئ ..یوحەبؼاوث و ؾغ  یکێؾاث و ئاه هەمىو  ی ع ەىڵپا ەخێبەص ۆی ب
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 هەمىو  ،ەو ەییەؾىوصو ئا ییایىڵص وەمخماه ەڕی پ وەب ذێؾپەچەص ضاێج ەیجەهینەخ

 ەچىهک ،ؽەو ب ذێبەص وەب یکێضێئىم هەمىو  ،ذێر ێؾپەص یوەزاو  یزىا ەب یکێوباع کاع 

 یوا ..یەایىڵص یص یعزؿدىەو ؾ ییىاهیپكد ەل ،ەمەسێب وەئ ییو صاها ییجىاها و ییػاها ەل

ُ کەو ە)ج مەب وەماهو قاص ڵشخاۆ ز ەک ،یەئاگاەب ڵەص مەل و عػ ەعبەؾ و هگەپاعؾ ە(ى

َخىَ ) :یەئاػا َُ
ْ
ل
َ
ـِه ق

َّ
ى الل

َ
ِمُىىَن َوَغل

ْ
ا
ُ ْ
ِل امل

َّ
 چ ..ەؾەب ەؾدىەبزىاەبپكد مەئ. ٩2الخىبت/ (ً

 یەزىا وەئ ی غ ەیؾبە پكذ  کاثەص ەو ەئ یمىخخاج ەماهڵمىؾى  مەئ قدێک

 ەو بجىاها ەب ەوع ەگ یزىا ۆز ازغئ زىا؟ ی غ ەیؾ عەؾ ەبساج یضێئىم یچۆ ؟بذێؾخەبب

و یەصاها وجىاها ەب ،ۆزەجۆ گغج ییو پاعاؾدى ییخێهیواەپاؾ ..ەقضاع ۆ ھ ئاگاو

 یزىا ؟!اثمەزلىون عەؾ ەبکاجماصیػخیئ ەحبىع ەچ م تریئ صاث،ەضكاهیىێیع 

 چیو ھ ذێهاببؼع  ێل اەصوحىوص مەل یچیھ ەک ،عەؿیو بع ەىیب یزىا ،اڵو باجضاع اڵەؾەص

 ،ۆزەجگغمەصکە  ەضاو یكماهڵمىؾى  ەب یماوەیپ ،ذێهاب وەئ ی ع ەصەن ێبەب کێقد

 !ەبمەسێب ،ەمى یضیغا يذعزؿخەؾ ؼم،ێجپاع ەص ،واهخمەپاؾ ،غجمێچاوص

 

 :نەکیب دێدصحەدەل حانی! چەنیووثطاغهۆ 

کغصگاعو  یزىا ەب ؾتنەبپكد ەیییضینائەغ ەجەهینەخ مەئ یؾپاهضوەچ یصوا   

 ڵیص ەل پكذڵپا وصاهاو  ىضوو یو ػ جىاهابە ، زىایعو ؿىى ێب هێزی ەب حیەاڵؾەص نەزاو 

و   ییخێضبەغ یمایيخیئ یؾتەھ یصوا وصا،ڵخاؾى زىاۆ و ب عاؾذع ەؾ یومىؾىڵما

 ًیو ص ییخێخاکم یاهضوەیو عاگ ییؿخیو و زىا ی واػ ەباهگ یگغجنەڵھ ەییو ئاماص ییعػ ەبەوع 

 عەؾەخێو ەکە( صضانیضی(و )قاھەغى ە)ص (وانەی( و )بلؽە)ب یعکەئ عع،ەق ییع ەعو ەو ؾ

 ،ەاهیو ئاقکغا مىجەمىجێب_ ەعاقکاواه ەکەضینەغ یکاوەجەهینەخ ەک ،نمىؾىڵما

 یاویعووجەبەو حزێھ یو جغس ەو ەکاقغان بکاج ەل ڵؾ ەیو ەئێب ،ذێىەێگبعا _هاەپى چێپێب
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َُ ن): ذێضابڵص ەل ؼَّ
َ
ِظي ه

َّ
ـُه ال

َّ
َي الل ىِظُغوِن. ِبنَّ َوِلِیّ

ُ
 ج

َ
ال

َ
مَّ ِيُُضوِن ق

ُ
ْم ز

ُ
اَءي

َ
َغً

ُ
ِل اْصُغىا ق

َخاَب  ٌِ
ْ
ْؿ  ال ٌَ  

َ
ْضُغىَن ِمً ُصوِهِه ل

َ
ًَ ج ِظً

َّ
اِلِخحَن. َوال ى الهَّ

َّ
َخَىل ًَ  َوُهَى 

َ
ْم َول

ُ
ْهَغي

َ
ُُػىَن ه ُِ َخ

ْؿَمُػىا ٌَ  
َ

ُهَضي  ل
ْ
ى ال

َ
ْضُغىُهْم ِبل

َ
ىُهُغوَن. َوِإن ج ًَ هُكَؿُهْم 

َ
  ؤ

َ
ََ َوُهْم ل ُْ ُغوَن ِبلَ

ُ
ىظ ًَ َغاُهْم 

َ
َوج

ْبِهُغوَن    ًکغصوجاه صاهاون و زىاجانەب ەیواهەئ هەمىو بكەعمىو:  ؛2٥٤-2٥٩/(الاغغافًُ

 ىجایئ ضاهخان،ییجەاعمی ەهەکباهگ انیهەمىو  ،ەوع ەگ یزىا ییجیەزىا یش ەھاوب ەب

 خانیضا)چیاهضهەڕ عاپ ەل نەبەم ێ ڕ ەچاو  کێؾاج و ن ێڕ بگصژ  مپاله جانهەمىو ع ەھ

 ەیامەیپ مەئ ەک یە،ەوع ەگ یزىا ماع یعقدەعپە( مً ؾنەکیب ،ذێضؾخەصەل

 ،نەبەص ۆب انیھاها ەى ێئ ەیماهەئ .ەچاکاهاو یپ ی اع یعقدەپەؾ ۆی ضاهاعصووم، زێپ

 چیھ نەبکێل انیكیجیەضایھ یصاوا ەک .ذیعهازغ ەؾ یپ انیقۆ ز ،نەساهعجەهاجىاهً ؾ

 ! جنیبەاڵم  هاب ،واهًڕ ەص ثۆ ب ،بًەضهڵبەئ ینیبەحا ص !ؿتنیهاب

 ی ع ەمبؿێپ .ثەییلیحاھ عەعامبەب ەهمىؾىڵما یاهضوەیعاگ و ؿذێى ەڵھ ضویص ەمەئ   

 _بىو ضاێپ یعماوەق ی گاع عصەعو ەپ یزىاکە  ەیى ێق وەبنلێ ەللا غلیه وؾلم _ زىا

و زىاکان  عەعامبەب کغصوێپ ۆی ز یماوەػ  یحەییلیحاھ ێیعکاهەعبەو باهضەیگیعا

 : )نەو یەؾخاەو  ەو ەیەوع ەگ (صصاەخە)ج مەب ،انیعاهەؾ
َ

ال
َ
مَّ ِيُُضوِن ق

ُ
ْم ز

ُ
اَءي

َ
َغً

ُ
ِل اْصُغىا ق

ىِظُغوِن 
ُ
 ئەمە لە کاث و قىێيێکضایە کە هێكخا مىؾخەػغەف بىو لە مەککە! (ج

 اهضاەڵیمۆ ک وۆڕ و ک ییؿڵباەع ەن ەیعمەگ ەل ،عوون  ی ژ ۆ ع  ەئاقکغاو ب وەهعاقکاوا ئاوا   

 ،نەسیکیە ەخاهڵو ەو ھ هجەجىاهاو ع  یعچە. ھنەکیب ،ذێضؾخەصەل خانیچ ەک اهضەیگیعا

و  کغصنەواقەو چ ییکاع ڵێق یکێىاػ ێق یعچەھ ،ەڕگەهەسیب ەیەجىاهاجان ھ وەوػ  یعچەھ

و  مەػ  ەئاوا ب !!واهکغصنەڕ چاو ێب ،ێجەبؾدەص ،اعکەهەسیب ەیەھ بغصهخانەزكخەل

 کێؾەک عەھ ەک ،ۆی ز ی ضاع جەاڵؾەص یىاویپكد یزىا ەب ەو ەمخماه ەڕی پ وەب ،یینەع 

 ەئاوا لێذ، ڕ ببێل ەیکەعغەو قضیوخەج ی واػ ەباهگ ۆو ب ێذؾخەببێپ یپكت ەاهعاؾخع ەؾ
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 نەکەضیچ ذیبەه جىانەمى ..ذێبەضمەسێب ثییەلیو کىقغو حاھ رکحق ەیو ەکاعصاه

َخاَب ): !!نەکیب ٌِ
ْ
َُ ال ؼَّ

َ
ِظي ه

َّ
ـُه ال

َّ
َي الل اِلِخحَن  ِبنَّ َوِلِیّ ى الهَّ

َّ
َخَىل ًَ  ،یەیقىۆ ع  مەب ئاوا ..(َوُهَى 

 ەو بى و بى  ەچىهک ،نكتیەگەضێوعصو صعقذ و ج انیهەمىو  عەھ ەیئاؾاهاه ەعؾخ مەب

ِه  صاەبژاعصەڵھ ەهابەح مەب یقەخ ی ػ واەباهگ ەک ،ەوع ەگ یزىا ی ع ەصەن ُْ ى ەللُا َغلَ
َّ
 َنل

َم 
َّ
 مەئ ەیغ ێپاک و بى ؾدەو صۆ ؾخگعا ەرصعاو ێه مەب ەیو نىعئاه یحەو  مەب ..هاعصبىو  صا َوَؾل

 ەى ککەو  عەھ ەچىهک ،ەو ەکغصهەضعووه ۆب یحییەلیحاھ ەیجڵبا وەئ و ؿالمیئ ەینەخ

َم  ەع ەمبؿێو پ امەیپ مەبىو ئ وا ی ع ەصەن
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
بىو  وا یص یع ەصەن ،ذیر ێبى َنل

و زێھ ەل ڵو ؾ ذێىەیبگ یحیەیلیحاھ ئەهلی ەو ئاقکغاو عاقکاو بۆ زو ەخعاؾ ەک

 ەک اهضبىو ەیعاگ یێپ زىای گەوعە ەچىهک ،ەو ەکاجەه انیێکەمۆ کەلەو گ ثاڵ ەؾەص

 قمەکەىیو ص ذیبەو ص وثەعکەو ؾ ثەلمەؾ ەک ذیى یهىؾ مەچاع  ەل ەک ،ەمبەسێب

 ۆی ى زکەئاوا و  ،ذیکغصوو ێپ عماهمەى مً قکەو  مەاڵ ب ،ەو ەخێبەصاڵو ب کضایەل  هەمىو  ەب

 یاکاوچاو یپ ەک یەصابى  یش ەمژص ..ەىەیعاگ یحەو  ەیجاهەنیەنەخ مەئ ەئاقکغاو عاقکاواه

 انەیکەو نىعئاه ڵخابًؾى زىاۆ ماصام ب ثزاەضاهیع ەو ؾ ذێؼ ێپاع ەص یص یع ەبوعو ەص

 ییع ەو ع ەو ؾ صیًخاکمێخیی  ەک بێذ، و پەیامەکەی وەکى زۆی بگەێجن،عگغجەو 

 ..یحەەیکەجەػیع ەق

َم ی صوای پێؿەمبەعی زىا صیضو هەڵىیؿذ و بەلغی مىؾىڵماو   
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
لە  َنل

و خاڵەجێکی هەوەی مىؾىڵماهاهضا عاگەیاهضوی زیُابی ئیؿالمیی هەمىو کاث و قىێً 

ىِظُغوِن. ِبنَّ وَ )هەع ئەمەیەو هەع ئاوایە: 
ُ
 ج

َ
ال

َ
مَّ ِيُُضوِن ق

ُ
ْم ز

ُ
اَءي

َ
َغً

ُ
ِل اْصُغىا ق

ُ
ـُه ن

َّ
َي الل ِلِیّ

َخاَب  ٌِ
ْ
َُ ال ؼَّ

َ
ِظي ه

َّ
اِلِخحَن  ال ى الهَّ

َّ
َخَىل ًَ ؛ بكەعمىو: هەمىو ئەواهەی 2٥٩ألاغغاف/ (َوُهَى 

کغصووجاهً بە زىای زۆجان باهگیاهکەن و بۆ پیالهگێڕان لە صژم کۆیاهبکەهەوە، 

 چاوەڕواوی هیچ مەکەن و بیکەن. ؾەعپەعقدیاعی مً زىای گەوعەیە کە نىعئاهەکەی

 هاعصۆجەزىاعەوە، هەع ئەویل ؾەعپەعقدیاعی پیاوچاکان صەکاث..
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خەجمەن زىاوویؿذ کە باهگەواػی زىایی هەڵگغجىوە، صەبێ ئاوا جەبەڕا لە    

ىیؿخە ئاوا حاهیلییەث بکاث و لە ئىمێضبەؾتن بە هێزی ؾەعػەمحن هیىابڕاوببێذ. پێ

ڵە، گەهضە حی کىقغەؾەاڵحی کىقغ بکاث. صەؾەاڵای هێزو صبە چاوی ؾىوکەوە جەماق

ەهض نەبەو ػۆعو بەهێز صیاعبێذ.. لە خەنیهەجضا هحزی بێڕەگ و عیكاڵە، لواػە، هەعچ

کىقغ کلۆعە، بەعەو قەهایە.. مىؾىڵمان صەبێ هەمیكە همىوهەی مێكەکەی 

لەبەعچاوبێذ، کە ئەگەع هەع هەمىو مەزلىوناث کۆببىەوە هاجىاهً مێكێک 

ێکیان لێبؿەهێذ، بە هەمىویان هاجىاهً لێی زەلهبکەن، جەهاهەث ئەگەع مێكێک قد

هُ )بؿەهىەوە!: 
َ
اْؾَخِمُػىا ل

َ
ل  ق

َ
اُؽ ُيِغَب َمش َها الىَّ يُّ

َ
ا ؤ ًَ  ً

َ
ـِه ل

َّ
ْضُغىَن ِمً ُصوِن الل

َ
ًَ ج ِظً

َّ
ِبنَّ ال

هُ 
َ
ِى اْحَخَمُػىا ل

َ
َباًبا َول

ُ
ُهىا ط

ُ
ل
ْ
س وهُ  ًَ

ُ
ىِهظ

َ
ْؿد ٌَ  

َّ
ًئا ل ِْ

َ
َباُب ق

ُّ
ْبُهُم الظ

ُ
ْؿل ٌَ   ِمْىهُ  َوِإن 

َ
َيُػل

ىُب 
ُ
ل
ْ
ُ
َ ْ
اِلُب َوامل

َّ
 ۆب ێیباف گى  ەو ەجەجراو ێھ کەیەهمىوه ەىیکەڵز ۆھ؛ ٤٦الدج/  (الُ

 ەک_ نەبەص ۆب انیو ھاها ێوەکەص انیھاواع  ەى ێئ ەیواهەببن، ئ یؿتیبێو گى  نەخەڵھ

 عەباھ ن،ەبکهەڵز کێكێهاجىاهً م یەایصهایصه جاەھ _صاجاهىاون  ەوع ەگ یزىا یاحیحەل

 عەگەئ ثەهاهەجبً.  لییکتر یە ی ع ەضیجەاعمیو و ھاوکاع ەو ەببىۆ ک ۆی ب انیقهەمىو 

 عەو صاواکغاو ھصاواکاع  ەچىهک ،ەو ەهىەبؿ ێیبکاث هاجىاهً لوجەػ  ێل انیکێقد ێکكێم

 بىو ەص ەک بىو ەه ل انەیوع ەگ یزىا ی ؼ ڕێ ەواهەئ یعاؾتەب وؾاهً،ەؾەو صلواػ 

 ..ەجەاڵؾەص نەو زاو زێھەب ەوع ەگ یبگغن، زىا ی صع ەن یتێاهیقا کىەو و  ییعاؾخەب

ًخا)هەعوەها:  ِْ ْث َب
َ
ظ
َ
س ُبىِث اجَّ

َ
َػىٌ

ْ
ِل ال

َ
َمش

َ
اَء ي َُ ْوِل

َ
ـِه ؤ

َّ
وا ِمً ُصوِن الل

ُ
ظ
َ
س ًَ اجَّ ِظً

َّ
ُل ال

َ
َوِإنَّ  َمش

ُمىَن 
َ
ْػل ٌَ ىا 

ُ
اه
َ
ْى ً

َ
ُبىِث ل

َ
َػىٌ

ْ
ُذ ال ِْ َب

َ
ىِث ل ُُ ُب

ْ
ًَ ال ْوَه

َ
 وەئ یهمىوهە ؛٦2الػىکبىث /(ؤ

 کىەو  ،وەصاها انۆیز ۆب انیتر یاع یعقدەعپەؾ ەوع ەگ یزىا یحایح ەل ەک ەیؾاهەک

 مەئ انی) ەزاهىو  مەئ ضاییاؾخع  ەل ،ذێهەصەو ەکێپ ۆی ز ۆب کیەزاهىو  ەک نەکڵۆ جاڵحا

 .و بؼاهً نەببێپ ەیپ وانەئ عەگەئ ،ەیەکڵۆ جاڵحا ڵیما ڵما ًیلواػجغ  ،ەىی( لواػجغ ڵەما
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بەؾخىوەو ئیػخیماصی لەؾەع ئەوە. زىاوویؿذ بە صڵىیاییەوە پكتی بە زىای گەوعە    

ئیتر ئەم لیەهگغو پكدیىاهاهەی حاهیلییەث صەجىاهً چی بەعامبەع بکەن؟! ئەماهە لە 

ەهاهەث ئەگەع هەؾذ و هۆف و وعەی مىؾىڵماهضا چ کاعیگەعییەکیان هەیە؟ هیچ.. ج

ژێغ ئەقکەهجەو ئاػاعەوە.. زۆ ئەم لەوەف صڵىییایە، کە ئەوەف بە پێی بیكیسەهە

باهگەواػە  ی بۆزىالێبڕاوعی زىای صاهاو بەجىاهاو بەئاگا زۆیەحی، کە ئەمنەصە

زىاییەکەی ئەوی هەڵگغجىوە.. وەهەبێذ زىای گەوعەو بەصەؾەاڵث ؾەیغی کاث و 

هەجىاهێذ نىجاعیبکاث! وەهەبێذ زىای گەوعە ئەمی وەلکغصبێذ و هەقی بەؾەعیەوە 

کەی و قىێىکەوجىوەکاوی ىەبێذ! ها زىای گەوعە زۆی بەڵێنی ؾەعزؿخنی صیماهە

صاوەو بەڵێىیص ی بەحێیە.. بەاڵم کۆؾپی ؾەعڕێ و هاؾۆعو هاڕەخەجییەکاهیل  صیىەکەی

.. مایەی جانیکغصهەوەی ئیمان و پاعؾەهگبىون و صاکىجاوی مىؾىڵماهاهە مایەی زۆگغیی

و ئاعامگغیی و عاصەی بۆزىالێبراهە.. بۆ کۆکغصهەوەی بەڵگەی ػیاجغیكە لەؾەع 

، جا کاجێک بە ؾەػەبی زۆی صەیاهگغێذ حەلالصان و صەؾذ و صائحرەکاهیان َاؾىوجان و

و بەصاصی زۆی صاصگاییان صەکاث، هیچ هەهجەجێکی بەعگغییکغصهیان لە زۆیان هەبێذ.. 

 زىای گەوعە بە صڵىیاییەوە صەیاهگغێذ و لە صەؾتی نىجاعهابً..

خاوی لێیان صەصاو زەڵکاجەی مىقغیکەکان ؾەیضها ئەبىبەکغ زىا لیی عاػی بێذ لەو    

زىێيیان کغصبىو، بەو قێىەیەی کە قاهیضەکان صەیاهىوث صەمىلىوحی لێک 

یان صەصاو هەمىویان لە هەمىو لیەکییەوە لێ حىصاهەکغاوەجەوە لەبەع زىێً، بە

جغیً کەؾایەحی عیؼ بەؾەعو عوویان صەکێكا، بەاڵم ئەم پیاوە زىاوویؿخە چاکە _کە بە

َم مبەعی زىا ئىممەجەکەیە لە صوای پێؿە
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
_ لە بىضەؾدیاهەوە  َنل

 َم  ّبِ عَ ؤّيِ صەیكەعمىو: )
َ
 ْخ ا ؤ

َ
َمَک.... َک َم ل

َ
ْخل

َ
َمَک.. ؤّيِ َعّبِ َما ؤ

َ
ْخل

َ
واجە: زىایە 2(ؤّيِ َعّبِ َما ؤ

                                                           

 .٦٥٢ُ 2، ؾحرة ابً هكام ب٦/٥٩ابً يشحر: البضاًت والنهاًت   2
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لەژێغ  زىایە جۆ چەهض بەؾەبغیذ.. زىایە جۆ چەهض بەؾەبغیذ.. جۆ چەهض بەؾەبغیذ..

 نییەصا هەع ئەوەی صووپاجضەکغصەوە.ئەو صەؾخضعێژیی و ؾخەم و صڵڕەاعی جحن و قك

چىهکە لە هادی صڵ و صەعوون و هؼعو هۆقیضا ئەوەی ل یەنیيبىو کە زىای گەوعە بە 

صاهایی زۆی عێی بەو صڕهضاهە صاوە ئاوای لێبکەن، مخماهەی بە جىاهای زىای گەوعە 

بەاڵم لەوەف  صەؾدیان، کاث لەهەبىو کە صەجىاهێذ عێیان لێبگغێذ و ئەمیل نىجاع 

و بىاعی جانیکغصهەوەی ئیماهە.. ی پێؿەمبەعاهە غلیهم الؿالم صڵىیابىو کە ئەمە عێ

گىماوی لەوەف هەبىو کە بەڵێنی زىای گەوعە عاؾخەو صێخەصیی، مىؾىڵماهان هەع 

 ؾەعصەزاث.. 

و ىضێسى ینىعئاه صاەغبەک ڵاپ ەل ەک ذێب ی اػ ع  ێیزىا ل ؾػىصەم ڕیکى  یغبضەللا   

 یجىاوەضەیه کغصەص یهضەعچەھ ییصوا ضعاێل ەیهضەو ەئ ،بؿتنیجا ب ڕی بەڵھ یهگەص

 ەک ەیکاج وەئ مەؾەن زىاەب عمىو ەكەیص ەییجەخڕەها مەئ یصوا ..ێعپەؾ ەو ەخێؾخەھ

 ل ەیو ەئ ەچىهک.. نحػاهەص جمەاڵؾەضێب لواػو  ەبػیاجغ  کێؾاج هەمىو  ەصام لضەاهێیل

و  ەوع ەگ یزىا ەیکەواػ ەباهگ یحیەصوژمىا کێؾەک عەھ ەبىو ک ؿذیو و ەهەگەڵب

 ەوع ەگ یزىا ە.. چىهکەىو یػ ەب ،ەلیلەػ . ەاو ۆڕ ص ،بکاث ەیکەع ەمبەؿێپ یؿتەڵعھەب

 ..کاثەضیجیەصژا ەوع ەگ یزىا ەیؾەک وەئ ڵیخا ەب الەیواو  ..ەو ەکاجەضیجیەصژا

 بىو  ەػیبەع  ڕیکى  ەیغىجب ی صعاو ەضڵصا ذێب ی اػ ع  ێیل زىا ػغىونەم ڕیکى  ی غبضەللا   

 لڕەینى  ۆیەب ،کغصەص ێل ی عگغ ەب وە( ئلڕەینى  یوجاوَاؾى  ەبىو ل کێکەیەک)

وا زىقک و بغا  یػاو ەللاو بضەغ ەک مەاڵ ب ،ذێهەیەبگێپ ی ئاػاع  یجىاوەضەیه

 ەیکەماهەئ ،كضانڕەینى  یلالصاوەح ەیهجەقکەو ئئاػاع  غێژ  ەل یکاوەماهڵمىؾى 

 ێجەبؾدەص انیػاه کانەکیمىقغ  ەک .ەو ەع ەصەھاج وەئ ڵیما ەل وەو ەکغصجەع  ەیغىجب

 صاەغىجب ەیکڵەما مەعصەبەل عەھ بغصو ۆب انەیهضاهڕ ص یحەمەڵھ انیکڵێەمۆ ک
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 ەو ەخێع ەبگ کغصێل یو صاواەو ەع ەصەھاج ە.. غىجبچىو ؾخەصەل یکێچاو  ضاێل انەیهضەمەئ

 کضامێکیە یحەماهەئ ە: مً ل یعمىو ەق غبضەللا مەاڵ ب ،پێكىوی ەیکەماهەئ وەضڵصا غێژ 

 بىو ەه ەمەئ یھ ثەچاو  وەئازغ ئ مەکەؼ یوث: بغاػا ئاػ  ێیپ ە.. غىجبەجتر ەاڵؾەصەب ۆج ەل

 یویەقا كمیجغ  ەیکەچاو  مەؾەن زىاەب، : هایعمىو ەق غبضەللا ،ذەیبضیؾخەصەئاوا ل

  ..ذێوجەزىاصا بك ی ىاو ێپ ەل ەیەو ەئ

 ەمتر ەخکەم وەاو غ ک ەوع ەگ یزىا یماوەئ وەضڵصا ەبىو کایىڵص ەو ەل ەؼ ێع ەب ەع ەاو ی مەئ   

ىاکاث و یلەو  ەوع ەگ یىازەبىو کاقیىڵص .ۆڤمغ  یماوەئ وەضڵصا ەل کەو 

 وەئ ەصاهەهجەقکەو ئع ۆ هاؾ مەب .ذێبىوب كضاەیئاػاع  وەل باوە، ەکاجەضیع ەؾەل

 یویەقا كمیجغ  ەیکەچاو  مەؾەن زىاەب، ها: )یعمىو ەق ەک ذێىەیگەاصع  ە(نحنیە)

 ..(ذێوجەزىاصا بك ی ىاو ێپ ەل ەیەو ەئ

 یؾتەعصەبەل ەک ییؿخیو زىاو  ەیو ڕەكێپ ەىضاع یص ەو ەه وەل کًیەهمىوهە ەماهەئ   

 .بىونەعصەعو ەپ ضایخەو  یعقتەعپەؾ غێژ ەل ،وؾلم یەغل ەللا یلنزىاصا  ی ع ەمبەؿێپ

 .قکغابىونۆ وؾلم گ یەغل ەللا یلنزىا  ەیمبەؿێزىاو پ یئاڕاؾخە ەب ەماهەئ

 ضویص وەئ عەھ لیواهەو ئ ؿذیوو ەهەگەڵب ەبىوبىو ل  انیکاهەییضینائەغ ەجەهینەخ

، کە زىای گەوعە وەکى قەعماوی زۆی بە پێؿەمبەعی اهضەیگەص ناەیلؾەو ب ؿذێى ەڵھ

َم زىای 
َّ
ِه َوَؾل ُْ ى ەللُا َغلَ

َّ
ىِظُغوِن. ) قەعمىوبىو: َنل

ُ
 ج

َ
ال

َ
مَّ ِيُُضوِن ق

ُ
ْم ز

ُ
اَءي

َ
َغً

ُ
ِل اْصُغىا ق

ُ
ن

َخاَب  ٌِ
ْ
َُ ال ؼَّ

َ
ِظي ه

َّ
ـُه ال

َّ
َي الل ى ِبنَّ َوِلِیّ

َّ
َخَىل ًَ اِلِخحَن  َوُهَى   2٥٩ألاغغاف/ (الهَّ

 یصوا ،لڕەینى  ەیەیو ەوؾاهضهەچ وەهجەقکەو ئ ییگغ ڕێ هەمىو  وەئ یصوا ەباق   

 ەک) ییو ھاوکاع  ثەؾابەک یکێع بىا هەمىو  ەل انیکغصهخغوومەو م ماهانڵمىؾى  یواڕ باص

و اهضیزا یقەبەع  ڵیؾا ێس  انیکغصهخغوومەو م ییو گغاه (ن ۆ بس صاع یەاڵ گ هاچاعبىون

 یصواجغ چ مەاڵ ! ببىونماهڵ( مىؾى ؽەک ەصواهؼ  هھاەج) ؽەک ەصواهؼ  صاڵەؾا ێس  وەل
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و  لیلەػ  ێو ک ێک ؾذەص ەوجەک ییجیەواەكێو پ ییجضاع ەاڵؾەص و وجًەعکە؟ ؾضایو و ڕ 

 ی ر حپ وەع ەب ن ۆ چ وجًەعکەؾ ەک ەضیقاھ ژوو ێ؟ معچىو ەصىاو ێو ب وثەکاو ۆڕ ص و ییػ ەب

ِبنَّ )  و:بى  ەوع ەگ یزىا ەیکەىەڵێب فەو ەئ ..كذیەڕۆ ص یییراێزەب ەقاهەػغەمىؾخ وەئ

َخاَب  ٌِ
ْ
َُ ال ؼَّ

َ
ِظي ه

َّ
ـُه ال

َّ
َي الل اِلِخحَن  َوِلِیّ ى الهَّ

َّ
َخَىل ًَ ؛ ؾەعپەعقدیاعی مً 2٥٩ألاغغاف/ (َوُهَى 

زىای گەوعەیە کە نىعئاهەکەی هاعصۆجەزىاعەوە، هەع ئەویل ؾەعپەعقدیاعی 

 ،ثاڵ ەؾەص ۆب ەو ەییخێقەػغەخو مىؾ ییخغومەم  ینىهاغ ەئاوا  لپیاوچاکان صەکاث.. 

 ییجیەواەكێو پ ییخێجضاع لەؾەص ۆب ،لەینىع  ینێکاث و قى  یلحەؾەصهەع  کەه

َاؾىوث  ێهضەھ !و بى چەک یعصوەگ ێک ؟ێپغ ێژ ەوجەو ک یاهضۆڕ ص ێک ..ییجیەاڤمى 

 ەوجەک یگكت یحەاڵؾەص مەاڵ ب.. نەبکوڵنبى  ؿالمیئ بىن یاػ ع  انیتر یواهەو ئ ەڕی پ یلکەؾ

 ییجیەواەكێپ ی..یػ ەعکەم یکێجەاڵؾەص ..کغەبىبئە ضهاەیؾ ؾذەصکەوجە  ؟ێک یس ەص

ؾػىصو ەم ڕیکى  یغبضەللا ضهاەیؾ یؾتەص ەوجەک فایصه ییخێىاؾغەع ق

 ەب عەص ھو ؾػى ەمئیبىى  انهمىؾىڵما ەیو ەه یەایصهایصه جاەھ ەک ،تریکاهەخغومەم

  !ێنهەصاص واەكێپ

و  ؿذێى ەڵھ ویضص مەب کضاەەیو ەو ه ثەڵو  خا ًێکاث و قى  چیھ ەل ؿذیو و زىا   

 صڵىیاییە هەبێذ هاگاجە ئەو ئەهجامە کە خاکمێخیی صیً و وەخماهم مەب وەلؾەب

 ذێبەه فەجو ؼابو  وثەع و  ػمەغ مەب ..ەاوچاکاهیپ ییخێو ڕەكێو پ ععەق ییع ەعو ەؾ

َخاَب ) :ذێگغ ەڵھ ەامەیپئەم  ذێاههاجى  ٌِ
ْ
َُ ال ؼَّ

َ
ِظي ه

َّ
ـُه ال

َّ
َي الل َخَى  ِبنَّ َوِلِیّ ًَ اِلِخحَن َوُهَى  ى الهَّ

َّ
( ل

 و ێلوژ ەڕەگ و ذێىێبىى  یحیەهضاڕ ص ەهضەعچەھ ،ەو ەکاجكقۆ ز ەهضەعچەھ جڵبا

 یووى بو زپ نو بى ڕ ون و کى بکپ هجامەع ەبکاث ص ییؿخیو زىاو  یباهگ عەعامبەب اوع ژ ەاو ع ژ 

 عەھ عەبەخێبگغ  ییزىاػ ەڕ و ق ییکاع ەواقەو چ ییاڕ گىم ەهضەعچەھ.. ەو ەخێيیبەص ۆی ز

 یەۆ ب ..ذێيیبەص مەخزێرزىاػیی  یوجنەعکەؾ ەو یەیلیلەػ  ەب هجامەع ەو ؾەو وجى ەک

 یاهضوەیاگع  ەل انیعقاهەؾ یاوکەعکەئ و ن ڕ بب ێیەع  مەئ ەباکاهێب ەؿخیى ێپ ؿخانیو و زىا
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 و ععەقی یع ەعو ەو ؾ ًیص ییخێخاکم ەک ،ئاماهج ەهەگەص جا ،نەبکێحەبێح صاەکەىیص

 ەجەهیخه مەئ ذێبەص عەھ.. ەكاهضاهیه اوچاکانیپ ییخێو ڕەكێپو  یکەڵز ییعاهەکام

 یزىا، وحىوصی ؿتیو و ەهەگەڵب ەب ەو ەخێهان ببمىؾىڵما یل  ێ هى ەعلەؾ غەنائیضییاهە

 یکاوۆ ھ ؿخانیو زىاو  ذێبەص یەۆ بی. یصەو ەخێب ەهجامەئ وەئ ذێزىاػ ەف وع ەگ

 ذێبەص ،ەییکیژ ۆ و ل ییؾغوقخ ،ەقىۆ ع  وەئاؾاه ؿالمضایئ ەل ضیوخەج ..عەبەو ەبگغه

 وی گەوعەزىالەبەعزاجغی  ،ەو ھاجى  ەو ی گەوعەزىا ەلکە  کێکاعوباع  ھەمىو 

 یەزىا وەپكذ ب عەھ ذێبەص ەوە.خێبضع هجامەئ ی گەوعەزىا یؿتیو ەزىقۆ ب

.. عەبەخێر حبگ ەکەزىاػعاو  ەهجامەئ یکاوەکاع ۆ ھ ەكیػع ەق مەاڵ بەؽ.. ب وەوەخێؾتر ەبب

 ەبگاج ەو ڕێیە مەل ذێبەص کۆڤێمغ  ھەمىو  .هییەع ەصەب ەهگەؾع پا ەكێھاوک مەکەؽ ل

 انی ذێبەصر حگ ەکەهجامەئ ەل انیدؾەص صاەیەو ەه وەل انۆیز ایئا مماەئ ..ەهجامەئ وەئ

 یىاوێھێحەب یصاوا ەؿخاهیو و زىا. ەیەوع ەگ یزىا یل  ەیکەهجامەئ وەاع یهاص ەو ەئ ها؟

 ی ؼ یع  ەل كاهضانیى... ئەهجامهجامەئ ی وو ەڕ زؿدى کەه ،ەکغاو ێل انیاهکەعکەئ

و ػاهاو صاها یزىا ی اع ڕیب، ەپاکجاکى  یزىا ی ع ەصەن ەو ەئ ،ییەه اهضائەو  یکاوەعکەئ

 ەزاجەص صاەجڵەو خا ًێو قى  کاث وەو لەییجەهیۆ چ وەب ەکەهجامەئ ەک ،یەجىاهاەب

 ( و)الخىکل ؾتنەبزىاەبپكد :و گغهگع ەگیکاع  ..اوچاکانیپ یؾتەعصەب

 ..ەکەیە(بالؾباب ظ)الاز ەکەع ەبەکاعگغجىۆ ھ

 ەو ەژووع ەو چىو کغصەاڵع ەب صاەکەوجەمؼگ ەیوقەخ ەل ەیکەخىقتر  یغغابەئ یکابغا   

زىا  ی ع ەمبەؿێپ .ذێؼ ێبپاع  مۆ ب ،ەؾخىو ەب ەوع ەگ یزىا ەپكخم ب یووح :ژکغصنێهى  ۆب

ْل ): عمىو ەق ێیوؾلم پ یەغل ەللا یلن
َّ
َىً

َ
َها َوج

ْ
 وەو ەع ەؾخەبی: ب ەواج2(اْغِهل

                                                           

هىوؾەعی عەخمەحی هەع ئەوەهضەی هىؾیىوە: )جغمظی لە ئەهەس ی کىڕی مالیکەوە زىا لێی عاػی   2

. بەاڵم جغمظی زۆی صەقەعمىێ: )خضیث ؾغیب(.. قێذی ئەلباوی عخمەەللا بێذ گێڕاوێخییەوە(. عاؾخە

 (صا صەقەعمىێ: خەؾەهە.٦/٦0٥ە )صخیذ ؾجن الترمظيل
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 ضێو ئىم ییخێع ەؾ ەماصکغصهیػخیئ ەک ؾتنەزىا ب ەپكذ ب وابىو ە.. کەؾخەببزىاەبپكد

  . اغلم وەللا ..عەب ەگغجىکاع ۆ ھ ەب ەؾخەى ەیپ ی،یخێؾخيەب ەى ێپ
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 یەمێبەًدی س

 ١١١/ ٢حبکویتی خوای گەورە  ل
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  موکيو ابیس

 یسالنی ئ  یدەس خوور سااكینێ ر 

 یت(الاؾالم یتالضؾخىع  یتغ ظالى) 

 

ْم ):  ێ عمى ەقەص ەوع ەگ یزىا   
ُ
وُه َوَما َنَهاي

ُ
ظ
ُ
س

َ
ُُ ق ُؾى ُم الغَّ

ُ
اي

َ
ُهىا َوَما آج اهَتُهىا َواجَّ

َ
َغْىُه ق

ـهَ 
َّ
اِب  الل

َ
ِػه

ْ
ِضًُض ال

َ
ـَه ق

َّ
ى ەللُا ؛ هەعچی قدێک کە پێؿەمبەعی زىا ٤لخكغ/ا(ِبنَّ الل

َّ
َنل

َم 
َّ
ِه َوَؾل ُْ قەعماهخان پێضەکاث، یەکؿەع وەعیگغن و عایپەڕێجن، بەعهەڵؿتی  َغلَ

و بكؼاهً کە هەعچییەکیكخان لێضەکاث، جىزنی هەکەون. لە زىای گەوعەف بترؾً 

 زىای گەوعە زاوەن ؾؼای بەژان و ؾەزخە.. 

( صا ؿالمضایئ ەل اؾاصاهانی) ەیچاو  عەؾەل زذەح ەک یەیەؿاێع  وەئ ەمەئ   

 وەماصص هەمىو  ەب یؿالمیئ ی ؾخىوع ەکاجضا ص مانەھ ەل ،ەکەیەعچاو ەؾ ەک ..ەو ەکاجەص

 یحەاڵؾەص ەک) اؾای ییع ەعو ەؾ ،ەػعاو ەصام یەؿاێع  مەئ عەؾەل ەو ەییکەیەگڕ ب هضوەب

نىعئان و ی کاوەخکامەئ ەک ،ذێص ەو ەو ەل ؿالمضایئ ە( لەیەگەڵمۆ و ک ثڵەو ەص یاڵ با

 ە. هوؾلم ھاجىون یەغل ەللا یلن ەزىاو  ی ع ەمبەؿێپ ەل انیعصووکەھ ەعمىوصەق

 یس ەک ەچىهک ،نەبک یەعێؿا مەئ یچێعپەهاجىاهً ؾ ەكیلەز ەو ه ەکەجەممئى 

 ەللا نلیزىا  ی ع ەمبەؿێپ ەیواهەچێپ هییە ۆی ب ذێکضابیەیپا وەپل عەھەل مانڵمىؾى 

 ؼو ێع  ەو هەیەھ ییاؾای ییع ەعو ەؾ ەه قذیڕ صا عەگەئ ،ذێژ ڕێصا عێؿا اؾاویوؾلم  یەغل

 ێل ەیکیەیجیەع ەعو ەؾ ەک ییەهەى ێپ ەیپكخڵپا وەئ ەچىهک ،هضکغصنەپاب یماف
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 عەھ ،ذێبەه جخضاەنىعئان و ؾىهلە  یکەیەگەڵب : ئەگەعتریکیەماها ەب) ذێگغ ەعصەو 

 .(ییەئاؾا یؾاوەک ییئاؾا یکەیەنؿ

 یکاوییەصەؾخىوع  ەىیواهێڕج عویۆ ج هەمىو  عەھ ەیواهەچێپ ەییؿالمیئ عێؿا مەئ   

 ەیعچاو ەؾەب ئىممەث ەک فەواهەئ .قخىونیڕ صا ۆڤمغ  ەک ،ەییجیەاۆڤمغ 

 ثەاڵ ؾەص اؾاوی ەیەھ ۆی ب ُەگ ەیەو ەئ انیؾدەبەم ەک ،نێهەصاص کانەجەاڵؾەص

 اهضنڕ ەاپع  یکێهەهجىمەئ عەو ھ ذێژ ەڕێضیصا ذێى ب یکیەاؾای عەھ ،بکاثیاع یص

 ،بژاعصەڵھ انی ،قذڕ صا یص یکێقد یچ عەھ، ذێغ ێبژ ەضەڵیھ ،ذێبى  یکێ(ثەخکىم)

 ؿالمی.. ئهییە ؿالمضایئ ەل ەو ەئ ..ەیەھ ییخێع ەعو ەو ؾ ییخێجضاع ەاڵؾەص ییخێعغەق

و  قتنڕ صااؾای) کانەجەاڵؾەص ەیعچاو ەؾ صەقەعمىێ  اقکاوع و  قًۆ ع 

کە  ەیەجەػیع ەق وەئ ..ؽەب وەؿالمیئ یحەػیع ە( قییع ەو صاصو  کغصنێحەبێحاؾای

 ی ؼگاع ێپاع  ی ع ەؾەل ەؿخیى ێپ ئىممەثو  یتێىاو ێوؾلم ھ یەغل ەللا نلیزىا  ی ع ەمبەؿێپ

 واەكێپ ،صاەکغصهێحەبێپاعاؾتن و ح مە. لبکاثێیحەبێح ۆی ز کىەو و  بکاثێل

 ..ەئىممەج ی ع ەىێ(ف هى ەكیلەز)

 وعێؿا چیھ هییە ۆی ب ەک ەیو ەب ،کاثەؾىىعصاعص ممەثئى  یکاوەماق یەعێؿا مەئ   

 ێیع  ەخێص ەیاهێیهى  ەلەؾەم وەل مماەئ ..عبکاثەص ععەق ەیواهەچێپ کێماجیغلەج

 ،ذێبەه عغضاەق ە( ماصام لەو ەخێکغ ەص ڕپ ێپ ینێکاث و قى  یؿتیى ێپ ەک) ەکەئىممەج

 اؾاویا زىاص یحەػیع ەق ەڵگەو ؾاػاو ل ۆی ز یهضەو ەعژ ەب ێیپەب ەیەھ ۆی ب ثەئىمم

 کىەڵب ،هییە ەکیەعغەق عێؿا یو لصاو ًیع ۆ گ ەمەئ ..عکاثەص ۆب یماحیغلەج وعێؿا

 ەو ەخێڕ ەگەص عەھ کێماجیغلەو جعێؿا اؾاوی هەمىو  یحییەغەعحەم ەچىهک ،لهێکە لەو

 ەیواهەچێپ ەماجیغلەج وعێؿا اؾاوی وەئ یکەیەگڕ ب عەگە.. ئمەکیە ڵەیؾەئ وەئ عەؾ

 ..ڵەباج ەچىهک ،ەو ەخێبەصلؿایئ ەو ەییایىڵص ەب ،ەو ەخێبب ەکەیڵیؾەئ اؾای یکێله
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 ەو ەئ .یەصاەکغاو یاع یص ەى ێچىاعچ مەل _یتێع ەىێهى  ەكیلەز ەک_ ەکەجەئىمم یحەاڵؾەص

و  ؿخمیؾ یعچەھ ،ییەه مەئ کەو  کێؿخمیؾ چیھ وەاواػ یع حۆ ػ  یکێؿخمیؾ

 ڵەیؾەئ عێؿا  مەئ  ەڵگەل  ،ەىاو ێھیمەعھەب یحیەاۆڤمغ   یژوێم  کە کێصەؾخىوع 

 عێؿا ەب ەکەمخؿیؿوو صەؾخىوع  ؿالمضایئ ەل ..ەیەواهەچێپ  ضایؿالمیئ ی ؾخىوع صە

 یحەو  ەک ذێژع ڕێصاب ی ع ەؾەل انیژ  ەیەى ێق وەب ذێبەص ،ەهضەب ەو ەهکاهییەعصو ەگ

 یهەمىو  ەک ، ذێبؿاػ  صاەکەاهیو ژ  عصون ەگ یؾغوقت یبؼاوح ەڵکەل جا ،ەو ەجۆ کغصیهعوو 

صەبێذ مغۆڤ پێىەی پابەهضبێذ  یەیاعێؿ اؾاوی وەئ ەن..وع ەگ یزىا ی ع ەصەن ەب عەھ

بکغێذ، هەع ئاڕاؾخەو بؼاوث و عەوحی کۆمەڵگەو ئیضاعەی صەوڵەحی مىؾىڵماهاوی پێ 

بؼاوث و  یعێؿا اؾاوی ەک ىکەو  عەھصەبێ ئەوە بێذ کە زىای گەوعە صیاعیکغصووە.. 

 کاهضاهییەعصو ەگ ؿاێع  لەگەڵ لۆڤیمغ  ی قخاع ەئاوا ع  ،ەکغصو یاع یص ییعصوهەگ یوحەع 

 ییع ەو ەغ ێو کى  ییع ەؾەعصەص یەیما ەبىەه جا ،ًێكغ ێکىاکێپو  ذێو ەکەکضێع  ەجاواهگىه

 .واثەڕ ه عەصەھ ەب ڤۆ مغ  یکاوەهجەع و  ییجیەاڤمغو 

 یزىا یضاهان مافعامەخبە و  انضاهڵاڵەخەب ەک ەعکغصو ەص ەیو ەئ ی اع ڕیب ەىیص مەئ   

 ێبەب ،ەیەوع ەگ یزىازىایەجیی  یێتهضەجمەبیجا یحەكیؾ ەچىهک ؽ،ەب وەیەوع ەگ

 یزىا هھاەج ەو ەئ ئەویان خەعامە. هاقێذ بىجغێذ ئەوە خەاڵلەو ەعمایكتی زىاییق

 ۆی ب ؽەک ..یکەڵز کەه ،کاثەضیاع یص ییجیەاۆڤمغ  ۆعام بەو خ ُەاڵخکە  ەیەوع ەگ

 ەیکەجەػیع ەق یخىکم ەو ەئ ەک ؼاهێذب عەگەم) بکاثیاع یص خەاڵڵ و خەعام ییەه

 مەل ەوع ەگ یزىا .ەییضینائەغ ی تر یکێجەهیخەخ وەپاکجاکى  یزىا یماف ەمەئ (یەزىا

 کێحۆ کل چیھ ەب ذێهاق .ذێصابجر  ۆب یش ەھاوب ذێهاق وەیەىێى ێى بجاک ضایقەجەكیؾ

 ععەقەبصژ  یماحیغلەج وعێؿا اؾاویبکاث و وجەػ  ۆی ز ۆب ەماق مەئ ذێبضع  ؽەک ەب ێ ع 

 وێضص عەؾەل ەو ەئ ەماق مەئ یوەزاو  ەبکاج تریهؾان کەای ۆی ز کێؾەک عەھ .کاثصەعب

 اؾاوی عەھ.. ەکیقغ ى م وەحاعاه ەیکەحاھیلییەج ی قخاع ەع  وەىاؾێو پ نحواهێڕج
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ان مىؾىڵماه  ذێو هاقڵەباج _ذێب زىا ەیکەىیص ەیواهەچێپ  مەماص_ عکغصەص یکیەعێؿا

 یەقدىڕ اؾاصای یمافئەم  ؽەک ەجاو ەع ەؾ ەل عەھ ەچىهک ،ذێهضبەپاب ەیى ێپ  ذێهاب

 مەئ وؾلم یەغل ەللا یلنزىا  ی ع ەمبەؿێپ ۆب ەو ەكیخەو  یھاجن یجاەع ەؾەل.. ەو بى ەه

 ەیواهەچێپ یکیەؿاێع  اؾاوی هەمىو  وەو ەجەلؿاکغاو یئ ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ ۆب ەماق

 ەو ەاهێیپ کێهمىؾىڵما چیھ و ێجرانهاؾ ڵباج ە(بثە)نىعئان و ؾىه ەکییەخەو 

 ەو ەکێؾاهەک ەل کًێصەؾخىوع  و صابو ؿاعێو اؾای ەماهەئ ەیباع یػخیئ وە، بماەهضهەپاب

 ،ەو بى ەه کەیەى ێق چیھ ەبیان صەؾخىوع  اؾاوی یکغصویاع یقتن و صڕ صا یماف ەک ەو ھاجى 

 .قؼن ەع  ون،ھاجى  وەەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەل مەماص

 وەئ ەیەوع ەگ یزىائەو ماقەی  ەیعباع ەص ەک ەکغصهیاع یص خەاڵڵ و خەعام یعێؿا مەئ   

 ۆی کاکى ج یاویژ  هەمىو  ،ەقغاواهع ەب عۆ ػ صەعصەکەوێذ،  ضاجێ یەیەیىێى ێو ب ییجاک

 ەل ەه خەاڵڵ و خەعامی یکغصویاع یص یماف کێؾەک چیھ ۆیەب، ەو ەخێگغ ەص ییجیەاڤۆ مغ 

 ەل ەو ه ییخێر حعگەھاوؾ وەو ەو زىاعصه عاکۆ ز ەل ەه ،ەیەھ باػصاێع  وەعهامەب و ەڕ روباو حب

 ەل ەو ه نو بى ێحەكخیه عو ەقەو ؾ ثەؾابەک ەل ەو ه ییحىاه ەل ەو ه قاکۆ پ

 ەل ەه و یحیەەاڵ مۆ ک یصاب و ئاصابو  وقذەع  و عەقخاع لە هە  و انڕ و صاب ؾتنەبیهضەى ەیپ

 یاؾای ییەه ۆی ب ؽەجغصا ک یکێهیەل  چیھ ەل ..کغصهضایاع یص ثاڵ ەؾەو ص عکەو ئ ماف

 .کەیەى ێق چیھ ەو ب کێقخاع ەع  چیبىاعو ھ چیھ ەل ،ذێژ ڕێصا یحەو  ەیواهەچێپ

خەاڵڵ  ەک ،کاثبع ەص یحیەاۆڤمغ  یاویژ  ۆب کیەاؾای کێهیەل  ػگاوەو ص ؽەک عەھ   

 ماماص ،ەوع ەگ انیبچىک  ،عۆ ػ  انی مەک، خەعام خەاڵڵبکاث انی ،بکاثخەعام

 کێهضەھ ھاث کێکاج ؿالمیئ ..ىییەنبىوڵ ،ذێبی گەوعە زىا یحەػیع ەق ەیواهەچێپ

 کێمەک ەب ، یانانۆیز کىەو _ کاهضاەبەع ەغ هاو ەل یتیع ەئاصاب و ه باػو ێصعوقم و ع 

و  ییوجەچ وەڵەھ ەیو ەعاؾخکغصه ەماهەئ ،ەو ەكخێھ _ەو ەکغصهیؾخکاع ەص
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 ضویص ەل ؿالمیئ و.اهبى ەیھ ەک ەیو ەئ یهگغجنیەل  کەه ،نو بى  وانەئ ئیىدحراقاجەکاوی

 ێکػیوان کەه ،قذڕ صازۆی  یحەػیع ەق یعێؿا اؾاوی و صەؾخىوع  ەو یەۆ ز ینیواهێڕج

  وەو هەکغ یؾخکاع ەص ییصوا ەیواهەئ .ذێکغصبیوڵنبى و بە هاچاعیی  ذێبو بى 

ن و و بى  ی ۆ ز ەوع ەگ یزىا یعماوەق ضاڵؾەئ ەل  ،کغصنوڵینبى  نای ،ەو ەسؿدىیکێع 

 انی ی،یکاع و ؿى ێب ینیڕ کی ەڵەمام وعواەقاومەؾ وەغبەک یوافەج کىە)و  .بىوناۆڕ گ

 ..اویپ ژن و ییجیەکاڵمى  ییخێهەزاو ؾەییضەکاهیان، یان  وەلیکى  ییجیەاڤۆ مغ  ییخێکؿاهیە

 ؿالمیئ ەچىهک ان،ۆیز اویکەبڵنا وعێؿا عەؾ ەو یەاێڕ گ ەیماهەئ (ھاەعو ەھوە

 ەو ەئۆ ب ؿالمیئ !ذێبکغ  ییکغصهوڵنبى  ی و هاچاع ەو ەخیکغ جبنى  ێل یکێػیىاکاث وانڵو نبى 

 ەو ى ھاج ەو ەئ ۆب ؿالمیئ ذ،ێقۆ صاپ ی غاع ى بەیبکاث و غەىیپ حاھیلییەث ەھاجى ەه

 و صاب و صەؾخىوع  اؾاوی و عەقخاع  ویضو ص ذێكێبکەڵھ ەو ڵەكایع و  گەع  ەل حاھیلییەث

 ەچىهک اؾا،ی و صەؾخىوع  ەبکاث ب ۆی ز ی قخاع ەع یضو و ص اصاثع صاث و  ل یمەیین

 کانەبضەغ ذێزىاػ ەو صەىاو ێھ یس یو زال ثەبیجا یکەییعؾخەزىاپ کىەو  عەھ ؿالمیئ

 اؾاوی و صەؾخىوع  ..یەوا عەھ ضایقەکەجەػیع ەق ەل ن،ەبک ەیؾەماع ى م ەاهعاؾخع ەؾ

 یکاوەجى و ەکىێقى  ذێزىاػ ەص وەىاو ێھ ۆی ز ییؿخیو و زىا یس یو زال ثەبیجا ێیع 

 کىەو  عەھ ەرکحق یانكیمەئ ن،ەبکەڵکێج یحەییلیحاھ ەب کەه ن،ەبک ەیؾەماع ى م

 انیكیکو عصو ەھ .ەرکحق کاهضاەییعؾخەزىاپ یکاح ەل ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ یعؾخنەپ

 ەکیهاهبیىییەکەن، ح ینیواهێڕروجحب یرکحق کىەو  عەھ (عؾتنەپ یرکح)ق و (اؾای یرکح)ق

 نەزاو  ،ییخێکغصگاع  : لەضایکاهەجەكیؾ ەل کێکەی ەل ەوع ەگ یزىا ۆب ەضاهاهقەھاوب

 عەھ ەل رکحق تر.یواهەئ ون ضایػ ۆ هضن و ع مغاو  اهضنیژ  انی عەها، ییخێجضاع لەؾەص

 .قؼەەع  وەکیە کىەو  اهضایکێؾ

 ینیواهێڕو جضیصکە  کىەو  عە)ھ کغصیاع یصی خەاڵڵ و خەعام یکاوەخکامئەئاوا  ؿالمیئ   

 عێکسؿخنی ر وۆ باعوص ەع و ؾخى ەو صیضص مەئ عەؾەل ىجایئ. (کغصیاع یص ی ۆ ز هبیىییاهیح
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 یکەیەصەقغ ى م هەمىو  ؿالمیئ صعوؾخکغص. ۆی ز یحڵەو ەص یەضاع یئ وەگەڵمۆ ک

 عەؾەل یماهاوڵى ؾى و مکغصیاع یص ۆی ز ی(ثەػیع ە)ق (وثەباصی)غ (وغەنیضە)

کغصن و جەهاغەن عەؾەل ىو عبو ؾى  ەو ىییەھاج ی ژ ۆ ع  مەکیە ەل ؿالمیئ کغص،ەعصەعو ەپ

 یکاوغەنائیضییە ەجەهینەخؾەملاهضوی  ۆب وامەعصەب ،ەیىیییبحیهاه مەبکغصن راقحػخئی

 ەیقەهانى م ەل وامەعصەب (ثەػیع ەو ق ثەباصیو غغەنیضە): ەکەعوکى  ێس  عەھ

 مەئ یکاوەهیەل  وامەعصەب ،نکغصەص ی(غاجدی)ئ ەو ەکیەل  هەمىو  ەل ،و کاهضابى ەییلیحاھ

ًْ َخغَّ ): انیچاو  لێپ ەو ەزؿخەص ەیکىو ع  ێس  ْل َم
ُ
َغَج ِلِػَباِصِه ن

ْ
ز

َ
ِتي ؤ

َّ
ـِه ال

َّ
 الل

َ
َم ِػٍَىت

ْػِم  ًَ الِغّ َباِث ِم ُِّ
َّ
 یکاوهییەحىا یعامکغصوەخ یماف ێک كەعمىو ب؛ ٦٦غغاف/(الا َوالُ

 ؟ن کغصو یهەڵز ی زى  یکاوەبضەغ ۆب وەئ ەک، ەیەھ ەیوع ەگ یزىا یؾخکغصەص

 کێچ ماق ەب وانەئ ..ەکغصو عیایص وەئ ەک ،خەاڵڵ ەیو ەو زىاعصه عاکۆ ز ھاەعو ەھ

اِغٍم )هغوەها صەقەعمىێ:  !ن؟ەکەضیعامەخ
َ
ى  َ

َ
ًما َغل يَّ ُمَدغَّ

َ
وِحَي ِبل

ُ
ِحُض ِفي َما ؤ

َ
 ؤ

َّ
ل ل

ُ
ن

ْخَم ِزجِزًغٍ 
َ
ْو ل

َ
ْؿُكىًخا ؤ ْو َصًما مَّ

َ
 ؤ
ً
َخت ُْ ىَن َم

ُ
ٍ ًَ ن 

َ
 ؤ

َّ
َػُمُه ِبل

ْ
ُ مً  كەعمىو:ب ؛2٦٩الاوػام/ (ًَ

 خانیزىاعصه ەى ێئ ەبکاث کخەعام ەو ەئ ىمیهاب کەیەگڕ ب ەو ھاجى  مۆ ب ەک صایەخەو  وەل

  ..عاػەب یقتۆ و گ ًێو زى  و بى ەو ەمغصاع  عەگەم ،ەعامکغصو ەخ

نىعئان  ،ھاجًەص ەو ڵیەؾەئ عێؿاو ەواهگع  وەل ەیاهو ەهو هگاعبى ەع ەبو  ڵیىو هک مەب   

 ەجەهینەخ وەئ ەک ،ەو یەصاەص یحاھیلییەح ی عەقخاع و اؾایو  ؿذێى ەڵو ھضیص یعچەعپەب

 یضاهاوعامەخبەضاهان و ڵخەاڵەب یماف ی و ەئ ەک ؿذیو و ەهەگەڵب ەکاجەص ەییضینائەغ

 ەب ۆی ز ەهضەعچەھ ، کۆڤێمغ  چیھ.. ۆڤمغ  کەه یەو بەؽ.ەوع ەگ یزىا ەیەھ

 ەل_ هییە ھاەع  یجىاها نەو زاو ماصام کغصگاع _ هییە ۆی ب ؽەک ..ذێىیبب جضاعاڵەؾەص

 ەه ک،ێزبحخ ەه ،کەیەؾخەص ەه ،ۆک ەه ،جاک ەه ،ذێژ ڕێصاب عێؿاو اؾای ەو یەۆ ز

 کیەعێؿاو اؾای عەگەمی. یجیەاۆڤمغ  هەمىو  عەھ ەه ک،ێئىممەجو  ُەگ ەه ک،ێيیچ

 ەیعچاو ەؾ ەو لەو ەخێکبگغ یەصا ی گەوعەزىا یحەػیع ەو ق ثەاڵ ؾەص ەڵگەل ەک ذێب
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 یکغصویاع یعامکغصن صەو خ کغصنڵاڵەخ ەچىهک ..ذێغابجىێھەڵھ ەو ەجەنىعئان و ؾىه

ن و بى  ەوع ەگ یزىا یحەػیع ەق ەکەهاوچ یعێؿاو ااؾی عەگەئ ۆیەب.. جنیص ً.. جەػیع ەق

 عەگەئ زىاصان، ینیص ەل ەیکەکەڵز یەوا یماها ەو ەئ ،نو رابى حعگەو  ەو ەکەىیص ەو ل

 عێؿاو اؾایئەو  کێؾاهەک ،و زىا بى  یحەػیع ەق  ەیواهەچێپ یانع و ؾخى ەو صاؾای

 ینیص ەل ،هحنزىاصا ینیص ەل ەکەکەڵز ەو ەئ ،انۆیب و ى بقدڕ صا انەیواهەچێپ

 ..کاهضانەع ەصاهاؾای

 ،ەییجیەزىا ییکەع ەؾ یکێجەكیؾ ،ەییجیەزىا یکەع ەؾ یکەیەكێک ەیەكێک مەئ     

 یاویژ  ۆب کغصنیاع یص ەعهامەو بباػ ێو ع عێؿاو اؾای ،ەیەکەىیص یمکەو چع ەو ەج ەقەمەئ

 ەب کاثیب کێؾەک عەھ ؽ،ەب وەیەوع ەگ یزىا یماف ییجیەاۆڤمغ  ەیگەڵمۆ ک ۆی کجاکى 

 ۆب یش ەھاوب ەو ەئ ،کێلەگو ەؾخەو ص نحو چ زبحخ ی ۆ کى اکج یماف ەب انی ،ۆی ز یماف

و ۆ ى کجاک وەئ ینیص عەؾ ەجۆ چو ەماو ەصا هی گەوعەزىا ینیص ەو لەصاهاو  ی گەوعەزىا

 ەیواهەچێپ ەیعهامەو بباػ ێع  ؿاوێو ع اؾای کە ە،لەو گەؾخەو ص نحو چ زبحخ

 ..ەیەکەىیص ی ع ەوھەح ەیكێک ەمەئ ،ەیەکەىیص یکۆ کغ  ەمە.. ئەو ى قخڕ صا ۆب انییعغەق

 مەئ ێیکى  ەل ۆازص ،نەبک انۆیز ڵیخا یماقاەج اصایصه هەمىو  ەل هانمىؾىڵما با

 یو ئاؾتڕ بو ەاصع  بابؼاهً ؟نهضەپاب ەو ەىیص مەب هضەچ صان؟ەیەكێک

 یضاوێل لف  عەؾەعن لو ؾى  عەھ ماماص ؟ەهۆ و چەهضەچ انەیکەییدێهمىؾىڵما

 !!یێخیهمىؾىڵما

 :نییە ژکردنێنو  ر ەھ نید

 عەھ ًیص ..ؽەو ب ذێؾپەبچ ضایکەڵز یژصاویو  ەل هییە کێجەهاغەو نەڕ باو  عەھ ًیص   

 فەاهییهضەى ەیپ وەئ ثەهاهەج .ذێکغ ەص ێ و ەو لەر ێل ەک ،هییە کانەعؾدىەو پژ ۆ ع و ژ ێهى 

 ەو ەل ًیص .ەوەخێؾخەبەصەو ەکێپ ەکە(ثەباصی)غ (وەضینە)غ ەک (هھاەجە)ب هییە
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 (ثەباصیو غ ەضینە)غ فەهاهیەو ل ەئ کضاەیەعهامەب ەل ًیص. ەرجغ حو گكخگعقغاواهترەب

 ھەمىو  عەھ. ەو ەخێگغ ەص لییجیەاۆڤمغ  ۆی کجاکى  یکاویەچالک هەمىو  وەو ەخێگغ ەص

 یتێصاع نىاەج ی(مانی)ئییؾخەى ەیپ ە(بثەػیع ەو ق ثەباصیو غەضینە)غ لیکاهەهیەل 

 ذێبەص ەک ،ەو ەخێؾخەبەص ەو ەکە(ضیوخە)ج ەب یھەمىو  عەھ ،ەو ەخێؾخەبەص ەو ەکێپ

 ضیوخەج ..ؽەو ب ذێعبگغ ەو  ەو ەوع ەگ یزىا ەل هھاەج (ثەػیع ەو ق ثەاصبیو غەضینە)غ

 یش ەو ھاوبەعؾدىەپ ی او یق ەک ،ەییه ەیىێو و ەکیە ەکهاؾیی بەو ؾیكەجەی واجا زىا

 وەعصگاع ەعو ەپ ەوع ەگ یزىا ،هییە ەیماق وەئ ؽەو کەضاعو خاکمجاڵەؾەص ەک ،هییە

هەع هی زۆیەحی و بەؽ.  غصنکییؿخەڵعھەو ب عماهضانەق یحەاڵؾەص نەزاو  وەعؾتراو ەپ

 چیھ ەب ذێهاب ەک ،ەمەنیی صەؾخىوع و عێباػ  وەعهامەو بعێؿاو اؾای یکغصویاع یص فەمەئ

 ەڵگەل ذێهاق ەک کىەو  عەھ ،ذێصابجر  ضاێج ی گەوعەزىا ۆب انیقەھاوب کەیەى ێق

جاک و  یزىا ەڵگەل ذێهاقب ەک کىەو  عەھ ذ،ێعؾتر ەبپ لیتر یکیەزىا صاەوع ەگ یزىا

 یماف ..ی(کیع ە)ق ەخغێبک مغێىەعێکیترو ع ەىێو ژ ع ەضییػ ۆ کغصگاعو ع  نضاەھ ی عؾتراو ەپ

 ..ؽەو بیەزىا یمافهەع  لیقدىڕ صا اؾای

و  کغصنیاع یصەعهامەقتن و بڕ صااؾای ھەمىو زىاصا  ینیص ەیواهگع و ضیص ەل    

 ەک ،یەخەو  ەک ،ذێب ەو ەعگغجىەى ێل ەیعچاو ەؾ ەجاک وەل ذێبەص ێککغصهئاڕاؾخە

 عێؿا عەؾەل ذێبەص ییصەؾخىوع و اؾای یکەییچالک ھەمىو  ،ەیەع و ەگ یزىا یماحیغلەج

و  ماثیغلەج ە:واج (ذێر حگەعصەو  ەو یەخەو  ەل کێقد ھەمىو ): ذێژع ڕێصاب ەکڵەؾەئ

 ەل ذێبەص نمىؾىڵما ەیگەڵکىم ۆی کى جاک یکێع اخقەع  ھەمىو  یئاڕاؾخە وەعهامەب

 و وثەع و  نحواهێڕج وصیض ەیعچاو ەؾ ضیوخەج ەچىهک ..ؽەو ب ذێبکەوە ە(ضیوخە)ج

 ۆی بکەؽ  وۆڤەمغ   ۆی کجاکى  ی عێباػ  وەعهامەو بعێؿا  واؾایو  ذیع ەو صاب و هعەقخاع 

 ەل ەک ە(لیصە)ب هییەن حمىمک ەچىهک ذ،ێىێبھ ۆب ی(لیصە)ب ضاث ولب یێل هییە
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 ەل کەە(لیصەو )بەو ى ھاج ەو صاهاو ػاها یزىا ەل ەکڵەؾەئ ذ،ێب جغو ایق ەک ە(ڵؾە)ئ

 ..ەوە هاجىوەػالیىكیئ نەو زاو ەقەڵەو ھ ػانەو ه مەزلىوم ۆڤیمغ 

 ییکتر یە ەل (ثەػیع ە)ق (وثەباصی)غ (وەضینە)غی اوڕ ضابکێل  وەو ەهصغ کێى ح   

 ێب_ ەو ەاهیواهو ص ەب نو بى هضەپابەى ێو پ عگغجًەو و  ىضنێزى  ،ەىیمکى مها

 ەیکھاجێپ انیکێؾ عەھ ەچىهک ،بکاثڵیو زىا نبى  هییە مىمکحن  _انەیکەىیمەھێؾ

 یحەؿالمیئ یمەعھەب ەمەؾخەو ئ ییصەجیەها انیاهو صو  ەب ەکەکھاجێپ ن،ەکەىیص

 یل و صو ، نەقۆ گێؾ یل  ێس  کىەو  ەکەکھاجێپ ێس  عە)ھ ..یحیەاۆڤمغ  ؾذەعصەبەبساج

 . (ەگىقێؾ کەه ێڵھ ەخێبەص انكییکێکیە ،ەگىقێؾ کەه ،ەقۆ گ ەبىەص

و صیض ھەمىو  ذ،ێص ەو ەکەضینەغ ەل ییؿالمیئ ییىهبیاهیح یکەیەصەقغ ى م ھەمىو    

 ذ،ێصغەنائیضییەکاهەوە  ەجەهینەخ ەل ڤۆ و مغ  انیو ژ  عصون ەگپێىاؾەیەکی و  نحاهوێڕج

 ەو ەکهییەامیئ ەواهگع و ەضینەغ ەل عەھ یحیەاۆڤمغ  ۆی کى جاک یکاوەییهضەى ەیپ ھەمىو 

و  ییو ئابىع  ثەاؾیؾ یکاوەماجیغلەو جعێؿاو اؾایو  ؿخمیؾ پاقان ذ،ێص

و  ذێر حگەعصەو  ەى ێل یکاوەییجەڵو ەىصێه ەییهضەى ەیو پ ییزالنەو ئ ییجیەەاڵ مۆ ک

 ەو ە(کەضینەغ ە)ل ەو ەکەچاو ەؾ ەل ضاییاؾخع  ەل کانەماجیحػل ھەمىو  ..ذێژع ێڕ ەصاص

و ەگەڵمۆ و کۆ کجاکى  ەیاهییهضەى ەیپ وەئ ھەمىو   ..راون حعگەو   ییکەلو  انیۆ وزەاؾخع 

ئاوا  ..ًێص ەو ەیەکیەضینائەغ ەىیواهێڕو  جضیص ەل عەھ  ،صاثەضێگغ  ەو ەکێپ  جانڵەو ەص

 ۆکجاکى  یاویژ  یکێهیەل  ھەمىو و ەو ەخێگغ ەص ڤمغو  یچالک یکێهیەل  ھەمىو  ەکەىیص

و  ژصانیو  ەیکە(ثەجەػیع ەو )ق(ثەباصیو )غ(ەضینە)غ ەب ؿالمیئاوا ئ ..کاثەصئاڕاؾخە

 ەڵەمامو وصاەئاوا ؾ ..کاثەصئاڕاؾخە ەیکەجڵەو ەو صەگەڵو کىم یکاوەجاک ی قخاع ەع 

 ەل ەچىهک. .ییعؾخەزىاپ ەبىەص ییو ئابىع  ثەاؾیؾ ی قخاع ەئاوا ع  ،ییعؾخەزىاپ ەخێبەص

 ..ەیەھو )چاوصێغیی یاؾا( ەاهییعغەق ی قخاع ەع  فەو ەع ەص ەل وەیەھ ییکاع نىاەج هازضا
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 ەک، کاثەضیئاڕاؾخە ەهگاهەو پاعؾ کاثەصكخەڵپا وقذەع و  ژصانیو  ؿالمیئاوا ئ

ئازغ  ..ەکییەزىا ە(جەهھە)م ێیپ ەب ،ەاهیژ  یعکغصوەهگەو ل ػعاهضنەصام ەیکەهجامەئ

و کغصگاع  یزىا_ ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ذێو هالى  ذێو هاب ذێهاق کەیەى ێق چیھ ەب یەۆ ب

 وەعهامەب ، یانذێب نحواهێڕو جضیص :ذێژ ڕێصا یحیەاڤۆ مغ  ۆب (جەهھە)م _عؾتراوەپ

و ەگەڵمۆ ک یئاڕاؾخەیان  ،عێؿاو صەؾخىوعو اؾای انی، عەوثبؼاوث و  انی ،صەؾخىوع

 ەڵگەجا ل ،ذێب ەزىاو  ینیص ەل ذێبەص عەھ یھەمىو  ەماهەئ ..ثڵەو ەصئیضاعەی 

 یحڵەو ەو صەگڵۆو کۆمەئاوا جاکى ک ..ەو ەکبگغهیە صاەکهییەعصو ەگ (ەضینە)غ (وثەباصی)غ

 ..نەڕۆ ص ثەامین وەع ەب ەو ەییدێعپغؾەب یؾتەھ ەب و بًەصزىاەلوو ڕ  کانڤەۆ مغ  ییوانیػ

 ەیکەضیخو ەج ی(ەضینە)غ ەل ەک ؿالمیئ ی(جەهھە)م ینیواهێڕج ویضص ەیەمەئائ   

 یەیضینائەغ یکەیەكێک قتنڕ اؾاصایو صەؾخىوع  ەیكێک و وابى ەک ..ەھاجى  ەو یەۆ ز

 عامەخ و کاثەضیاع یصخەاڵڵ  ەوع ەگ یزىا. (ثەاؾیؾ کغو یق ێیعاحى  کە)ه

و  کاثەضعماهەق  ەوع ەگ یزىا کاث،ەصەؾەصەن و صاثەضێع  ەوع ەگ یزىا ،ذێيێهاؾەص

 مەل و بچىک_ەوعو ە_گ کانەباؾ وەلەؾەم وەكێک ھەمىو  عەھ ..کاثەضییؿخەڵعھەب

 ۆی کجاکى  ی (و کغصاعقخاع گى ) عەقخاعو  ژصانیو  ..2کؿاهًیە صاەییضیائنەغ ەكێھاوک

 :ێ عمى ەقەص ەک ،ًێػع ەصابم ەڵؾەئ عێؿا مەئ عەؾەل ذێبەص ثڵەو ەص وەگەڵمۆ ک

 عەھ ..ۆی زەخێبگغ  یتێعغەجا ق (ذێب ییزىا یحەو  ێیپ ەب کێقد ھەمىو  ذێبەص)

                                                           

صەؾەاڵجضاعێک کە پێچەواهەی قەعیػەحی ئیؿالم ؾەیاعەی  کەؾێک مىؾاصەعەبکاث، یاؾای  2

ھەع عەقخاعێکی کىقغیىەو حیاواػی هییە لە یاؾایەکی لیەوی ؾیاؾیی یان عێؿایەکی صاوەعیی )نەػائی( 

.. هەمىویان عەقخاعی کىقغیجن و مایەی مىعجەصص وەکى ئیلؿاکغصهەوەی قىعاو پەکسؿخنی ػەکاث

بىوهً، ھەع کە وەکى عێگغجنی لە هىێژکغصن و باهگضان کىقغی گەوعەن و بکەعیان لە صیً و ئىممەث 

 صەبەهە صەعەوە وەللا اغلم. 
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 واػەباهگ وەعهامەب باػو ێع  انی عکغصن،ەضماجیغلەج وعێؿا اؾاوی یماف کێؾەک

 انی ،تریکێؾەک ەضاجیب انی ،ۆی ز ەبضاج ،قتنڕ صا صەؾخىوعو  ؿخمیؾ انی ،کغصنیاع یص

و کاقغو زىا ەجۆ کغص زەڵکە وەل ی زى  ەو ەئ ،کێئىممەجو  ُەاعث و گپو ەؾخەص

 ەماجیغلەج وەئ یعکغصوەصەب ذێبو ن بى مىؾىڵما كترێپ عەگە)ئ بىوە کیقغ ى م

 (..ەو ەجۆ بصصەجع مى  ەاهییعغەقها

 ەکێقەب کەیەوەضیوخەج ەیکھاجێپ .ؽەو بەیەوع ەگ یزىا یماف قتنڕ صاعێؿاو اؾای   

 ەو ەئ ،ۆی ز ی غ ەیؾ ۆب انی ،بکاثوجەػ  ۆی زۆ ب ەماق مەئ کێؾەک عەھ ،ییهاؾزىا ەل

و ەػاهضو ەبزۆیی  ییخێبضەغ ی ع و و ؾىى ەوع ەگ یزىا ییجیەزىا عەؾەجۆ کغص ییژ ێؾخضع ەص

 مەئ کێؾەک عەھ ذ،ێقىاو ۆ ز یژکاعاوێؾخضع ەص فەوع ەگ یزىا ووە.کغص ییژ ێضع ؾخەص

کاقغ صەبێذ  ەو ییەایىڵص ەب _ذێب کضاێكاهیو هاوهەو ػاعاو هاو  عەھ غێژ ەل_ بکاثوجەػ  ەماق

 و قڕی بەؾەع ئیؿالم و ئىممەجەکەیەوە هامێىیذ..

 ،ییعؾخەو زىاپ ییزىاهاؾ ەیكێک ەکاجەص قتنڕ صااؾای ەیكێک ػ ۆ رحپ ینىعئاو   

 ،ەوع ەگ یزىا ییجیەزىا ەب ەکغصهجەهاغەن ەک ەڕباو  ی.یخێىضاع یو ص ییخێماهضاع یئ ەیكێک

 ەب ،ەعؾدىەپ یویەقا وەئ هھاەو جیەضاێج ەجیییزىا یكاحیؾ ەوع ەگ یزىا هھاەج ەک

و  قتنڕ صااؾای یکێماق هەمىو  وەخاکم ەوع ەگ یزىا هھاەج فەى ێق مانەھ

 یزىا ییخێخاکم ەقەو ەئ  ..ؽەب وەکپاجاکى  یزىا یماف ،کغصنیع ەو صاو  ییغەواعماهەق

 .ەوع ەگ

 ۆڤمغ  ذێهاق ەک ەیەو ەئ ماهضاعیئ یعکەئ ەکاجەیص ىانێھەڕ باو  ەیعػاهەق وەل کێکیە   

 ۆب انی ،انۆیز ۆب ییجیەزىا یکێجەكیؾ چیھ _نەوع ەگ یزىا یبضەغ انیهەمىو  ەک_

 مەل .ەیەىێى ێى بجاک اهضاێیج عصگاعەعو ەپ یزىا ەک ەیواهەل ،نەبضاع ڕیتر بیؾاهەک

 ەبکاث کعامەخ کێقد ییەه ۆی ب کێحۆ کل چیھ ەب کۆڤێمغ  چیھ ەک یەەو ەیەواهگڕ 



-264- 

 

 ەب ەوع ەگ یزىا ەبکاث کڵاڵەخ کێقد انی ،ەضاهاو ڵیاڵەخ ەب ەوع ەگ یزىا

  .2ەهضەب ەو ەییجیەزىا ەیكێک ەب اؾاصاهانی ەیكێک ەچىهک ،ەضاهاو یعامەخ

 ی ع ەضییػ ۆ ع و گاع کغص ەوع ەگ یزىا ەچىهک ،ەیەوع ەگ یزىا یماف قتنڕ صااؾای   

بؼاوث و  یەعهامەو بعێؿا اؾاوی ەک ەیەماق وەئ یوەزاو  ۆی ز وەئ ۆیەب ،ەکاهۆڤەمغ 

 یاوۆیز ۆب یانۆ ز کانۆڤەمغ  کە، هصیاعیبکاث ییجیەاۆڤمغ  ۆب صەؾخىوعو  ؿخمیؾ

 ێیپ ەب ۆی ز کڵمى  نەزاو  ەک یەعەواو  عاؾذ پیی هەم و کۆڤێمغ  هەمىو  .ژن ڕێصاب

 ەمەل هکىوڵی  ؽەبکاث، ک ەو ۆیەز یؾاماو ەب وفەڕ ؾەج ۆی ز ییهضەو ەعژ ەب ضویص

 ،ەع ۆ لەو گ قامەه یەوا یماها ،ذێبەه مەخ ێیو پ بکاثێل ڵیو کى ه کێؾەعکەھ ،اثکها

 .هاصاث مەو هاخ مەخ ەب ێ گى  وەر حھخەمىؾخ انی ،ەعػ ەجبو لى  و ڵاەڕ ھ انی

 وەیەھ ەو ەب انەڕیباو  _ناؾتڕ ع ەو ؾ هگەپاعؾ ۆڤیمغ  ەک_ لیهاهمىؾىڵما

 ۆب ەو ەئ کاث،ەص ەو ەیەکەکڵمى  ەب عەقخاع ن ۆ چ، ەئاػاص کڵمى  یوەزاو  ەک نەکەضػتراقیئ

 ەچىهک ،ەوع ەگ یزىا یماف عەؾەهەهاک ییژ ێؾخضع ەو ص نەصەاعصڕیب فەوع ەگ یزىا

 ەڵگەل ەوع ەگ یزىا ییجیەو زىا ییخێهەو زاو  ییخێکغصگاع  ەب ىانێھەڕ باو 

 عوون ەو ص ڵص ەو ل کًیە ەصژ ب ەوع ەگ یزىا یحەاڵؾەماف و ص عەؾ ەکغصهییژ ێؾخضع ەص

و او عاقک ئاقکغاو لینىعئاه یکاوەنەص .اػێًهاؾ ەو ەکێپ اهضاڵمىؾى م یش ۆ و ھؼعو ھ

 یاهضوەڕ اپع  ەبکاث ل کۆڤێمغ  یەڵیاێڕ گى  کێهمىؾىڵما عەھ عمىونەقەص ەاهڕ بىب

 ەیقدىڕ صااؾای یماف وەئ ەؾەک وەئ ەبکاث کئیػخحراقو عغضاەق ەیواهەچێپ یکیەاؾای

 صصەعجو مى  ذێىێمها نمىؾىڵما ەو ەئ ی گەوعەیە_زىا ینیص ەیواهەچێپ_کە  ەیەھ

ىَن ): ەو ەع ەصەخێچەص ەکەئىممەجو  ًیص ەل ەوەوخێبەص
ُ
ِغً

ْ
ك
ُ َ
ْم مل

ُ
ٌ ْػُخُمىُهْم ِبهَّ

َ
َ
َ
 (َوِإْن ؤ

 ەب ەو ەئ نەکڵو نبى  انیاؾاکاهیو  ن ڕ عببەکاقغان ص ۆب ییچەملک عەگەئ ؛2٦2الاوػام/

                                                           

 فەو ەئ ضا،ییجیەو زىا ییخێعصگاع ەعو ەو پ ێخییکغصگاع  ەل ەوع ەگ  یزىا یکبىوویە ەئیػتراقکغصن ب  2

 ..ەیەھ یقخنڕ صااؾای یماف ەوع ەگ یزىا  هھاەج ەک ذێبکغ ػتراقیئ ەک ذێزىاػ ەص
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 یاؾایو صەؾخىوع  ۆب نمىؾىڵما ییخیەڵێاێڕ و گى  ییچەملک .کًیمىقغ  فەى ێئ ضیئکەج

 ی عیؼ  ەخێچەو صەو ەع ەصەباجەص یؿالمیئ ەل _صاەاهییاؾای ەگڕ ب مەل_کاقغان 

کاقغان  ەصا ب _ەیەوع ەگ یزىا یماف ەک_ ەیکەقدىڕ اصاؾای یماف ەچىهک ،ەو ەکاهیمىقغ 

 .کانیو مىقغ 

ْػُخُمىُهْم بِ : )2ێ عمى ەقەص ەو ەباع  مەل ەللا ەعخمئیبىىکەزحر   
َ
َ
َ
ىَن َوِإْن ؤ

ُ
ِغً

ْ
ك
ُ َ
ْم مل

ُ
ٌ  ەمەئ( هَّ

وا ): ێ عمى ەقەص ەک ەیەوع ەگ یزىا ی تر ەیکەكخیعماەق کىەو  فەمەئ ،ەرکحق
ُ
ظ
َ
س اجَّ

ـِه 
َّ
ً ُصوِن الل ْعَباًبا ِمّ

َ
ْخَباَعُهْم َوُعْهَباَنُهْم ؤ

َ
 :انۆی( زینیص یاواوی)پ ماملەکاوی ؛٦2/الخىبە (ؤ

و مافی خەاڵڵکغصن و ازى  ەکغصبىو ب ەوع ەگ یزىا یاحیح ەل انیکاهەبیاھع  وەقەن

 ڕیکى  یصە)غ ەلئەم ئایەجەصا  ی ر حقؿەج ەل خەعامکغصهیان پێضابىون. ئیمامی جغمظی

 )کغص:  ؿالمالو  ةال اله یەغل یزىا ی ع ەمبەؿێپ یعػ ەغ ەک ،ەو ەخێڕێگەص ەو ە(مەخاج
َ
َُ ن  ا

 قُه 
ْ
  ُذ ل

َ
 ؤهَّ  هُ ل

َ
 ىَ ْؿ ا ل

َ
  ْم ُه ُض بُ ػْ ا و

َ
َُ ن   ا

َ
 ؤ
َ
ـَ ل  َم  مىَن غِّ َد ًُ  ِ

َ
  ەللاُ  لَّ َخ ا ؤ

َ
 غِّ َد خُ ق

َ
 ِد ٍُ وَ  هُ مىه

ُّ
 مَ غَّ ا َخ َم  ىَن ل

  ەللاُ 
َ
 ِد خُ ق

ُّ
 ل

َ
  هُ ىه

َ
َُ ن   ا

َ
 ُه ق

ْ
 بَ  ُذ ل

َ
 ل

َ
َُ ى ن   ا

َ
 خِ ق

ْ
؛ ئێمە هەماهضەپەعؾتن. قەعمىوی: ٦(ْم هُ تُ اصَ بَ غِ  ََ ل

                                                           

 . ٩٢٤، ُ ٦020چاپی چىاعەم/ صاع املػغقە، بحروث، –بەعگی ک/ چاپی یەکشحرجەقؿحری ابً   2

 

ىِفيُّ خضزىا )عاؾخە. هەمىو عیىایەجەکە لی جغمظی ئاوایە:  ٦
ُ
ٍ
ْ
ِؼٍَض ال ًَ ُخَؿْحُن بً 

ْ
الترمظي: خضزىا ال

ُذ الىبي غبض الؿَّ  ِْ جَ
َ
ْغَحَن غً ُمْهَػِب بً َؾْػٍض غً َغِضّيِ بً َخاِجٍم ناُ ؤ

َ
ِل بً ؤ ُْ َُ

ُ
ِم بً َخْغٍب غً ؾ

َ
ال

 في ُؾىَعةِ 
ُ
ْهَغؤ ًَ ًَ َوَؾِمْػُخُه 

َ
َىز

ْ
ََ هظا ال َغْح َغْى

ْ
َهٍب قهاُ ًا َغِضيُّ اَ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلص وفي ُغُىِهي َنِلُب  مً ط

 
 َبَغاَءة

ْخ 
َ
وا ؤ

ُ
ظ
َ
س ىا اجَّ

ُ
اه
َ
ُهْم ً نَّ ٌِ

َ
ْػُبُضوَنُهْم َول ٌَ ىا 

ُ
ىه

ُ
ٍ ًَ ُهْم لم  َما ِبنَّ

َ
ِ ناُ ؤ

َّ
ْعَباًبا مً ُصوِن َّللا

َ
ىا َباَعُهْم َوُعْهَباَنُهْم ؤ

ُّ
َخل

َ
بطا ؤ

ُه بل 
ُ
ْػِغق

َ
 و

َ
ِغٍب  ل

َ
 ؾ

 
ی هظا َخِضًث ُمىُه( ناُ ؤبى ِغِس َ ُمىا غلیهم قِئا َخغَّ ىُه وإطا َخغَّ

ُّ
لهم قِئا اْؾَخَدل

ْغَحَن لِـ ِبَمْػُغوٍف في الخضًثم
َ
 بً ؤ

ُ
ل ُْ َُ

ُ
ِم بً َخْغٍب َوؾ

َ
ال جغمظي لی .ً خضًث غبض الؿَّ

(یە. ئەمەف هەهضێک ؾەعچاوەو ؾەهەصیتر کە هەمىویان بە خەؾەهیان ٦0٥٩ژ٩ُ٦٤٤)ب

صاهاوە، بە جەقؿیل باؾیان هاکەم، بەاڵم لەبەع گغهگی بەڵگەکە وا هێىامەوە: لی َەبەعاوی 

(، ئیمامی َەبەعیی لە ٦02٦٤ژ20ُ٦22٢(، بەيهیهی لە )الؿجن الکبری ب٦2٤ژ2٤ُ٥٦)ب
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مەگەع ئەوەی کە زىای گەوعە خەاڵڵیکغصبىو، ئەوان بە خەعامیان صاهەهابىو، ئیىەف 

گەوعە خەعامیکغصبىو، ئەواوی ؟! ئەوەف کە زىای گىێڕایەڵییخان صەکغصن

خەاڵڵیاهضەکغصو ئێىەف گىێڕایەڵییخان صەکغصن؟! غەعػمکغص: بەصیی، وابىو. قەعمىوی: 

 ئێ ئەوە پەعؾدىەکەیاهە..

وا ) ەکەجیەئا ەیعباع ەصکە  ەو ەخێڕێگەص  2ەو ییەصؾىوص ەل ئیبىىکەزحر عەھ     
ُ
ظ
َ
س اجَّ

ً صُ  ْعَباًبا ِمّ
َ
ْخَباَعُهْم َوُعْهَباَنُهْم ؤ

َ
ـِه ؤ

َّ
 انەیوع ەگ یزىا ەیکەبێ: کخعمىو ەكەیص (وِن الل

 عەھ کغص،ەص انۆیز صیىیی یاواویپ ەل انیەاؾخڕ ئاو  ی ژگاع ۆ ئام یو صاواەلو  ەزؿدبىو 

ًها َواِخًضا) :ێ عمى ەقەص ەوع ەگ یزىا ەک کىەو 
 
ـ
َ
ْػُبُضوا ِبل َُ  ِل

َّ
ِمُغوا ِبل

ُ
 ەل؛ ٦2الخىبت/(َوَما ؤ

 .عؾتنەبپ اهنەجاک و ج یزىا هھاەج ذێبەص ەک ضعابىو ێپ  انیعماهەق ەک کضاێکاج

 انیعصووکەھ ەک ئیبىىکەزحر ەیو ەکضاهێل فەو ە( و ئییصؾىوص) یچىووۆ ب ەمەئ   

 ەل ھاەعو ەھ ەو ەکاهڕەو بىباو عاقکو ائاقکغ  ەنەص ەل ەاهڕ و بىباو عاقکئاقکغاو 

 لیو ەئ ەک ،ەگغجىو اهیع ەو ( الهالة والؿالم یەزىا )غل ی ع ەمبەؿێپ ەیکەو ەکضاهێل

                                                                                                                                                    

(، ئیبىىغەبضولبەڕ لە: ٦٦٥٦٢ی جەوبە(، ئیبىىئەبی قەیبە لە: )املهىل ٦2جەقؿحری ئایەجەکەصا )

(، ئیمامی ئیبىىجەیمییە لە ػۆع ٦/٢٢(، زەجیبی بەؾضاصی لە: )الكهیه واملخكهه ٦/٥٤٢)الجامؼ 

(، لە: ٦٤ُ٦٤٦، ب٤ُ٢٤، ب٥٤ُ 2هێىاوێخییەوە وەکى: )مجمىح الكخاوی بکخێبییضا بە بەڵگە 

( لە: )الجىاب الصخیذ ملً 2/٦٢٤، 2/٥( لە: )بنخًاء الهغاٍ املؿخهیم ٩/٦٦٦)الكخاوی الکبری 

( و لە: )بؿیت املغجاص 2/٢0( لە: )ؤولیاء الغخمً وؤولیاء الكیُان ٦.٦٤٦، ٦/2٤٦بضُ صیً املؿیذ 

عخمەەللا لە: )صخیذ ئەلباوی ىێ: قەعمىوصەیەکی خەؾەهە، صووعوصعێژە.. ( صا صەقكەعم٦٥٤.2

 صەقەعمىێ: خەؾەهە. (صا ٦/٩٢ؾجن الترمظي 

الؿضي: ػاهاو قەعمىوصەوان و قەعغىاؽ و جەقؿحرەواهێکی .  ٤2٥: ُ رکشحابً  ەیکەر حقؿەج  2

وی الؿضي یە.. ک کۆچی صوایی کغصووە. هاوی ئیؿماغیلی کىڕی غەبضوڕەخما2٦٤جابیػیىە کە لە 

 هاوڕێی ئیمامی وەکیعی کىڕی حەڕاخە کە مامۆؾخای ئیمامی قاقیػیی بىوە.. عخمهم ەللا..
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 کێؾەک عەھ ەک  ەو ەهەکەص ەو ەل زذەح هەمىو  .ەیەاهڕ و بىباو عاقکغاو ئاقک

 یکەیەلەؾەم ەل ذ،ڕێعبەص ییعغەها ق یعێؿا اؾاوی ۆب یییەڵاێڕ و گى  ییچەملک

 ضاڵؾەئەل عەگەئ .ەصاهاو  ەوع ەگ یزىا ۆب ەڵیو ھاو ەکیمىقغ  ذێب قضاەگچک

و ەو ەع ەصەجۆ چ ەکەؿالمیئ ەل ەیعەقخاع  وەب بێذ، ئەوەکغصیوا بىوبێخى نمىؾىڵما

 ی( و لفەللا الا ەان ل ال قھضؤکاث )ھاواع  عەھ ۆی ز ۆبا ب ەو ەرکحق ەجۆ وجەک

 ەو ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەل یعێؿا اؾاوی ەچىهک ،. مىقغیکەبضاثێل ییخێهمىؾىڵما

 ..ەو ى ڕیعبەص ییعغەهاق یاؾای ۆب یییەڵاێڕ و گى  ییچەملک ،ەعگغجىو ەو 

ە و خەنیهەجە غەنائیضییاهە مەئ ەیواهگع  ەل وەناهەص  مەئ ییقىاۆ ع  عەبەل ەک   

 عەؾەب ەک ،ەرکحو ق حاھیلییەث عەھ نحىیبەص ،ڕۆ مەئ ینیمەعػ ەؾ ەىیواهەڕ ص

 ەک کێؾاهەکلی  عەگەم ،هیچ هابیيیذ رکحو ق حاھیلییەث ی غ ەیؾ ..ەیەو یەجیەاۆڤمغ 

 یزىا .کغصوون ی ؼ ێع ەپەصووع  ەرکحق و حاھیلییەث وەو ل یوو پاعاؾخى  ەوع ەگ یزىا

 ..ییەه ڵو نبى  یػەیوان وەئ ەوع ەگ

 ەل انیزىا یماف ىضایمەػ ع ەؾەل ەک ەکغصوو  ە( اهعبابؤ) وەل یؿتەڵعھەب ەوع ەگ یزىا   

 وەئ ەک ەو ەجۆ کغصیووهع  اوعاقکو  قًۆ ع  ەوع ەگ یزىا ،ەکغصوو وجەضا ػ قدىڕ صااؾای

 انیکیەعێؿا اؾاوی چیھ ۆیەب ،ەوع ەگ یزىا ییجیەزىا عەؾ ۆب ییەژ ێؾخضع ەصیان ەعەقخاع 

 ەع ۆ ح عەھ .یکغصوێپییع ەصاو  ەه ،یکغصوێحەبێح ەه ،یقخنڕ صا ەه ،ىاکاثڵو نبى 

و  اهضنەڕ اپڕ و  اؾاصاهانی) صاەبىاع  ێس  وەل کیەع ەھ ەل یکێکغصهێپعەقخاع کغصن و ڵو نبى 

کە  کێؾەک ضەیگغێخەوە، مەگەع خىکمی خاڵەحیرکحو قکىقغ خىکمی ( صا ییع ەصاصو 

 ..ذێهاچاع کغاب یکغصونبىوڵ عەؾەل

و  ییجضاع ەاڵؾەص یماف ،ەیەھ یتێعصگاع ەعو ەپ یماف ەک یەەوع ەگ یزىا هھاەج     

 ،یحۆیەز یحەبیاج ی تر یکێجەكیؾ ەک خاکمێخییو  کغصنئاڕاؾخە وەضاع یو ئ اهضنڕ ؿى ەڵھ
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 عەھ کاث،ەضعامەو خ ە(عصگاعەعو ە)پ ۆی ز وەئ ..یحیەاڵ باصەؾەاڵجضاعێخیی  ەیكاهیه

 ەک کىەو  عەھ عصگاع،ەعو ەپ ًیهضەچ کەه ،ذێب( عصگاعەعو ە)پ لیو ەئ ذێبەص

 ەل لیخاکم ەو قغ  ییجیەزىاەو قغ  ییخێعصگاع ەعو ەپەقغ  ذێهاق ،ییەه ییخێکغصگاع ەقغ 

ْم ): ذێبەھ ضاەیکەىیص
ُ
ٌ ُْ ْم َغلَ

ُ
ٌ َم َعبُّ ُل َما َخغَّ

ْ
ج
َ
ْىا ؤ

َ
َػال

َ
ْل ح

ُ
ًئا ن ِْ

َ
ىا ِبِه ق

ُ
ِغً

ْ
ك

ُ
 ح

َّ
ل
َ
 (ؤ

ان لێی بكەعمىو: وەعن با ئەوەجان پێڕاگەێىم کە زىای پەعوەعصگاعج؛ 2٩2الاوػام/

 یزىا ۆب فەھاوبخەعامکغصوون، کە هیچ قدێک هەکەن بە هاوبەش ی زىای گەوعە.. 

 ،ەػعاو ەصام عەؾەل ەیکەضینەغ ەک ەیەىیمەػ  ماوەبى وعێؿا وەئ ەمەئ .نێهەهصا ەوع ەگ

 کێجەاڵؾەو ص عکەماف و ئ هەمىو ھاجىون،  ەو ەمەل ععەق یکاوەكیکلەج عػوەق هەمىو 

 .ذێؾپەبچ یەعێؿا مەئ کێقد هەمىو  لێپ ذێبەص .ذێکغ ەضیاع یص یەعێؿا مەئ ێیپ ەب

 ،کانەكیکلەو جعػ ەق ەیو ەووهکغصهع  لێپ ،ییؿخەڵعھەو ب عمانەق یکغصویاع یص لێپ

 یؾیؿخم وەضاع یئ یػعاهضوەصام لێپ ث،ەاڵ ؾەو ص عکەماف و ئ یكاوێعکو ؾىى  لێپ

 کێعەقخاع  اعو ڕیب هەمىو  لێپ ،ییع ەخىکم و صاصو  یالحیقؿەج لێپ ،کغصنەاؾخڕ ئا

 ە(نێهەهصا ەوع ەگ یزىا ۆب فە)ھاوب ەیعێؿا مەئ یوؾپاهضەچ ..کغصاع( انی ذێبخاع )گىق

 یتێعصگاع ەعو ەپ ەب ػترافیئ یکەڵز ذێبەص ەو ەکێؾپەص ەل ،ەعػ ەق ،ەؿخیى ێپ ،ییەعوع ەػ 

 یزىا هھاەج ؽ،ەب وەیەوع ەگ یزىا یماف ەو ەئ ەک نەبضاع ڕیب ن،ەبک ەوع ەگ یزىا

بکاث،  ضاۆڤمغ  یکغصهەەاؾخڕ ئاو  انیو ژ  وونعصەگ مەل عەقخاع ەیەھ ەیو ەئ یماف ەوع ەگ

 ەل وابىو ەک ن.صاەوع ەگ یزىا ؾذەص ەل ەکانکاع ۆ و ھ ییع ەصەن یھاویح هەمىو  عەھ

 ییخێخاکم یماف ەوع ەگ یزىا ھاهەج ەببن ک ەو ەب میؾلەج ەکەکەڵز ذێبەص ەجاو ەع ەؾ

 ەک ،ۆی ز ەیکەجەػیع ەق ەب کغصنییع ەو صاصو  ییاهڕ و خىکم قتنڕ صااؾای یماف ،ەیەھ

 عەھ ەک بًەصایىڵص ەو ەل ن،ەکەص ضاەڵگەل ەڵەیمام ەاهاؾخڕ ع ەو ؾ بًەص ەو ەب میؾلەج

 انكییؿخێى ەڵھ ضویص ەل ضاییصوا ی ژ ۆ ع  ەل ،انییخێىضاع یو ص انیکاهەییعؾخەزىاپ کىەو 
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و  گغن ەعصەى پاصاقخ هضانەپاب ،ەو ەخێپغؾغ ەص ی گەوعەزىا ییخێخاکم  عەعامبەب

 ؾؼا.. کاعانیچێعپەؾ

 یوحەع و عەقخاع و  فۆ و ھؼعو ھ عوون ەو ص ڵص ەل یەضینائەغ ەجەهینەخ مەئاوا ئ   

صاهان و اؾای) ییخێخاکم یکێهیەل  هەمىو  ەک ذ،ێؾپەچەص هاهضامىؾىڵما ۆی کجاکى 

 ەو ب کەیەى ێق چیھ ەب کێؾەک چیھ ؽ،ەب ویەزىا ی( مافکغصنییع ەو صاصو  ییاهڕ خىکم

 ەب هاەص ،ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەبضاج ەماق مەئ ییەه ۆی ب ،کێئاؾد وەاصع  و ڕ ب چیھ

 .ەو ەع ەصەخێچەص ؿالمیئ یئىممەحو  ًیص ەل ضیئکەج

 :ەرصخنەپ یرکیش و ەدیقەع یرکیش کو ەو  شییخێحاکم یرکیش

 یرکحق یخىکم مانەضا ھكیێدیخاکم ەپاک، لجاکى  یزىا ۆب ەضاهاهقەھاوب ەک رکحق   

م ەئ یماو ەعصەب ەیو ەرزؿدىحب ەب ؿخمانیى ێپ ەمێئ ،ەیەھ ضاییعؾخەزىاپ وەضینەغ ەل

 یکغصوڵێو ل ًیص یهاعصاوەک ەل کانەخاهەیق یهجەع  ەو ەصاز ەب ەچىهک ،ەیەھ ەػاهیاعیی

 ەوع ەگ یزىا ییخێخاکم ەیكێک ۆیەب م،ەعھەبەجۆ ھاج اهضایئاگاکغصهێو ب ىضاعانیص یضیص

 ەکەىیص ەل كتنەیگێج ەچىهک ،ەماو ەه ضاۆیز ینێقى  ەل وەجراو ێزؼ ص ەضینەغ ەیكێک ەل

 ،ەماو ەه ەو ۆیەز ی کغ یق یکاوەییکەع ەؾ ماەبى ەیواهگع  ەو ل ۆی ز ەیىاؾێو پضیص ەل

 ،ەماو ەه صاەکەییضینائەغ ەکھاجێپ ەل ۆی ز ەیکەیڵیؾەئ ەىێقى  ەل ەکەییخێخاکم ۆیەب

 یؿتەڵعھەب نحىیبەص ەک لیکاهەر ێو حىام ثەر حؾ ەب ەىضاع یص ثەهاهەج ەک ەیەمەئ عەبەل

 عؾتنەپڵەی هە یکێصعوقم ەیؾەمىماع و  ییغ ێو و لع  وەڵەو ھ ەضغیو ب رکحق

هەوڵی  انی ،وقذەع  یکیەهگەلؾ ەیو ەکغصهعاؾخ عەؾەعن لو ؾى  انی ،ەو ەهەکەص

 ،ەو ەؾدىەو ەص ی ع ەعامبەب ەاهیئاػا وەاهاؾخڕ ع ەؾ ن،ەصەص کێاعصهى عامسەخ یگغجنێع 

 ییر حقلگ صاەکەضینەغ ەل ەیلیجغ ەو م ًێو قى  ییخێخاکم عەؾ ەخێص ەکەكێک ەک یچەک

 مەئ ذیيیبەص !ەو ەؾخەهاو  ضایو عو  ەل فەاهیزالنەئ ییەکاع ەواهەچێپ وەئ کىەو  جن،ێهى ەص
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 ی وو ع  ەل یچەک ،ەو ەؾدىەو ەص کاهضایەکەلو  ە(عە)مىهک ی وو ع  ەل ەػاهۆ ؿڵص ەر ححىام

 یکەیەگەڵمۆ ک ۆی کجاکى  یاویژ  ەک ەجغ ع ەمىهک ەو ەل یچ !نحه وا صاە( کەوع ەگ ەع ە)مىهک

 ەکەضیوخەج یکەع ەؾ یکەیەکھاجێپ ەک ؟!ذێػع ەمەصاه ضیوخەج  عەؾەل نمىؾىڵما

 چیھ ەیو ەئ لێپ_ ەجاو ەع ەؾ ەل عەھ ەوع ەگ یزىا .ەیەوع ەگ یزىا ییخێخاکم

 نوو ؿپاعصیاع و  نوو کغصێل یصاهاو(رکح)ق یؿتەڵعھەب _عبکاثەص یکەڵز ۆب کێعماهەق

 ەب عوون عچاو ەب یجاک ەک یەیەماەو بىەواهگڕ  وعێؿا وەئ ەو ەئ .نێهەصاه ۆب یش ەھاوب ەک

 ەک کاث،ەضؾخەى ەیپ ەى ێپ یوهامىؾىڵما ڵیەمۆ ک ەک ،ەو ەخێؾخەبەص ەو ەوع ەگ یزىا

 ضابً وپاکجاکى  یزىا وەُ ەیەواهگڕ  وعێؿا مەب مەخکەم یکەیەى ێق ەب ۆکجاکى  ێبەص

 ەوع ەگ یزىا بەؾدىەوە.ب ەو ەکغصگاع  یزىاوەحی  ەب انیژیاهو  انیۆ ز یوحىوص

 باػو ێع  ەهەبک ەیکەىیص ەک انیؾدەص عەب ەجۆ زؿخۆیی ز ییخێو خاکم ییزىاهاؾ

 یەییضیناغەغپێىاؾە  مەئ عەؾەل انیاهیوا بؼاهً ژ  ذێهاق ،ەؾخىوعص وەعهامەب

 ذێهاق !هًمىؾىڵمان و ی گەوعەازى  ینیص عەؾەو واقبزاهً ل جنێػع ەمەص( صاهو حى و )

و خىکم و  اؾاصاهانی) ییخێخاکم عەؾەل انیوجڵەو ەو صەگەڵمۆ ک ۆی کجاکى  یاویژ 

 نەو زاو  ىضاعن یواف بؼاهً ص عەو ھ جنێػع ەصابم ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ (ییع ەصاو 

و  ػووەئاع  ػو ەخ ەیغ ێگى  ەب انیاهیژ  ذێهاق .بًەص ثەامین ەیلیجغ ەپاصاقذ و م

و  نەکەاؾخڕ ئا یععەهاق ینیواهێڕو جضیص ەب انکەیەگەڵمۆ و ک نەکسێع  ییهضەو ەعژ ەب

 ینێقى  ەهەبس رکحق ەیو ەئچجای  ن،ەبک ەکەپاک ەضیوخەج ەب ەڵکێو کىقغ ج رکحق

 ەل ؾیؿخمو صەؾخىوع  ەهەبک لجیەییلیو حاھ مانیئ ی( لیصە)ب ەهەبک رکحو قضیخو ەج

 .ەىیهامىمک ەمەئ ،ەکەؿالمیئ یاحیح

ئەو یىێقى  ەل ،ذۆڕێبگ ەیکەاؾخڕ ئاو  ھانیح ی وو ع ھاث جا  ەو ەئ ۆب ەىیص مەئ    

 ەجاو ەع ەؾ ەل عەھ ەک ،ێیح ەخێىێتر بھیکێهیەل  وەع ەو بتریکیەەاؾخڕ ئاحیهاهێکیتر بە 

 ۆب صەؾخىوع ییع ەعو ەؾ وەجضاع ەاڵؾەص ەوع ەگ یزىا ەک ذێبکغ  ضاێج یػترافیئ
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 انیو کىقغ  رکحق ی صەؾخىوع ، کە انَاؾىوج یحەاڵؾەصبۆ  کەه ،ەو ەئ ەیکەجەػیع ەق

 ضاێج ەیوع ەگ یزىا هھاەج ەک ەو یەکاەخێب کێھاهیح ێذ.. صەبێ ىێبم ؾذەصاڵ با

 کێبضەغ ذێو هاب ذێ(، هاقعؾتنەپ ەیکەر حو واجا گكخگ عقغاوانەماها ب ە)ب ذێعؾتر ەبپ

 ەو ه عؾتنەپ ەل ەو ه كاثیؾ ەل ەه ،یەکەیضایجیەزىالە  ەوع ەگ یزىا یش ەھاوب ەخێبکغ 

 ذێبى  یکێؾەک عەھ ۆی ز ەوع ەگ یزىا ەک کێھاهیح .ضاییخێاکمخهە لە و  ثەاڵ ؾەص ەل

و  ًێو قى  ێ ع  صاێیەهى  ەھاهیح مەو ل عؾذەزىاپ ەکاجیبکاث و بینىجاع  عؾتنەپبضەغ ەل

 ؼو ەڕێبو  ذێب ؾذەعبەؾ ضاێج ۆڤیمغ  ەک کێھاهیح .صیاعیبکاث یعکەماف و ئ وەاؾخڕ ئا

 یزىا ی غ ەیؾغەبضێخیی  ەل ئاػاص ،ۆی ز یس ەو ەھ واوەھ ەئاػاص ل ،ی ئاماهضا بژ  ەل

 ەب ەبکاث کەاصی( پەللا الا ە)ل ال یعێؿاجا  ەھاجىو  ەو ەئ ۆب ەىیص مەئ ..یوەزاو  یپاکجاکى 

 یؾپاهضوەچ وەو ەغصهوهکعو  ۆب ی گەوعەزىا یعاواورێه یحیەاۆڤمغ  ی ژوو ێم ییژاێصع 

 عصگاعەعو ەپ کىەو  کیەزىا چیھ ەک ەیو ەکغصن بػتراقیو ئ انیضضیقاھبۆ  ھاجً،ەص

 ەکغصن بػتراقیئ یاوی ەمەئ .هییە ییجیەزىا یویەقا ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ چیو ھییەه

 یغنیە ەمەئ ع،ەضییػ ۆ و ع  نەو زاو کغصگاع  یزىا یؿىىع ێب ییخێخاکم واڵ با یحەاڵؾەص

 ێیپ ەب، ۆڤمغ  ۆی کجاکى  یاویژ  یکغصوەاؾخڕ ئاو  کسؿتنێع  ەجییچۆهی ەب یکغصوعەقخاع 

 وەوع ەگ یزىا ییخێغصگاع ک ەب ذێکغ ەضػتراقیئ ەک ىکەو  عەھ ئەو،  ەیکەجەػیع ەق

خاکمێخیی  یغنیە ەمەئ .(صاوحىوص) هەمىو  عەؾەب ،وەئ ییع و ؿىى ێب ییخێجضاع ەاڵؾەص

 ەواج زۆی..ع ەصەننەػاو  ەب ەیکیەیخێخاکم کىەو  عەھ ،ەیکەجەػیع ەق ەب ەوع ەگ یزىا

 ەک یەەو ەیەواهگع  مەل ئەو.. ەیکەعهامەو بباػ ێع  و ًیص ەب یکاوەبضەغ یکغصوییاهڕ خىکم

 ذ،ێبەضا ھییخێکغصگاع  ەل یش ەھاوب ەوع ەگ یزىا ەک هییە صاەڕەباو  وەل نمىؾىڵما

 چیھ ەب یش ەھاوب ذێهاب صیؿان ذ،ێبەھهاوبەس ی  ضایكیىعؾدەپ ەل ذێهاق وابىو ەک

و  اهضنیکغصن و ژ لهەز ەل ن ۆ چ کىەو  عەھ ..ذێبەھ ضایكییدێخاکم ەل کێحۆ کل

و ػمان و  ڵصکە بە ) ەب کاهضاەعؾدىەپ ەلکە  کىەو  عەھ ،ییەههاوبەقێکی ضا مغاهضه
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صاهان و اؾای ەل) ضاكیخێخاکم ەل ەىیهامىمک ،ییەههاوبەقێکی ( صەکغێً ەؾخەح

 وەى ێق چیھ ەب هاوبەقێٍی ەع ۆ ح چیصا ھ لیکغصن(ییع ەخىکمکغصن و صاصو 

 ەصعوقم) ( وکانییەضینائەغ ەجەهینە)خ نمىؾىڵما ذێبەص ..ذێبەھ کەهیەجییچۆ 

 ؽ،ەو ب ذێعبگغ ەو  ەوع ەگ یزىا ەل عە( ھکانییەاؾای ەگڕ ( و )بکانەییعؾخەزىاپ

 ەیبىاع  ێس  مەل کێکیە ەل ەوع ەگ یزىا یماف کێَاؾىوج چیھ ذێڵێبھ ذێهاقب

 .بکاث ییهگاع ەع ەب ذێبەبکاث و صوجەػ  ۆی ز ۆصا ب(ثەػیع ەو ق ثەباصیغ وەضینە)غ

و و کىقغ  رکحق ەمەئ ،ەوع ەگ یزىا یماف عەؾ ۆب ییەژ ێؾخضع ەص ەمەئ ەچىهک

 ێئ .ەػعاو ەصام عەؾەل ەیىیص مەئ ەیەیىیمەػ  ماوەبى وعێؿا وەئ ەیەمەئ ئا. ەحاھیلییەج

 ؟!!ێ کى  ەل ییجیەاۆڤمغ  ڕۆیمەئ یعیو وان ێ کى  ەل ەمەئ

 ەاؾخڕ ئاو  یژ ۆ لۆ ضیئا و ەڕ روباو حو بضیصو  ًیص ھاەهضەچ ۆب .ەبىو ڕ صابڕ صاب یحیەاۆڤمغ     

 ەل هکىوڵی و  جنیضێو بضیمىلخ انیکەڵێمۆ ک .ییەلیحاھ عەھ یهەمىو  ەک ،ەبىو قەبصا

و ەقىۆ ع و اع یص ەماهەئ ی!! خىکمییەه عەھ نەڵێو  ص نەکەص ی گەوعەزىا یبىووەھ

 وڵی هکى  عؾتن،ەپصە عصەو بتر صاع یکەڵێمۆ ک ..(نًەىجلم ی کاقغ  ەک) ذێهاو   ەیو ەووهکغصهع 

 ەل ەک ىکەو  عەھ .یش ەھاب ەب ەکغصوو  انیتر یزىا مەاڵ ب ن،ەکزىا ها یبىووەھ ەل

 ..ھانیح ی تر ەیو هاوچ ًێقى  ەل انی ،ًێجر یبەص هایقغ ەئ یهضەىضؾخان و هاو یھ

 ۆب انیقەھاوب ەو ەهۆ ک ەل عەھ ەماهەئ ان،یص وەکە(ن: حىلخابیک یھلەتر )ئیکەڵێمۆ ک

 قضاەو ە! لەیەھ ڕیکى  ەوع ەگ یزىا یەوا انەڕیباو  ەک ەیو ەب ،ەصاهاو  ی گەوعەازى 

 ەوع ەگ یزىا یاحیح ەل انۆیز ەیکەىیص یاواویو پەقەمالم و ن ەبىون ک کیمىقغ 

و  چەو ملک یەڵاێڕ گى  لیماهەو ئ ێحەصاوه انیعامکغصهەو خ کغصنڵەاڵخ یماف وەصاهاو 

 ن،تعؾەپەص انەیاهیزىا وەئ لیماهەئ اهً،یکاهەماجیغلەج وعێؿا اؾاوی ی ع ەىەڕێاپڕ 

 .نەهاک ۆب انیژ ێو هى  نەهاب ۆب انەیؾىحضچی ع ەگەئ
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 یزىا ییخێخاکم ەک ەیو ەب ،یەجضاییەلیو حاھو کىقغ  رکحق ەل ەک ڕۆ مەئ یحیەاۆڤمغ    

و ضی( و صزمحالیقۆ ( و )ؾییصاع یەعماە)ؾ وەئ ێیح ەو لهاع ەک ەجۆ زؿخ ەیوع ەگ

 ضااهیع ەبێؾ غێژ ەل انیاهۆیز یاویژ  یدۆ و باعوصەىاو ێصاھ ی تر یؾیؿخمو صەؾخىوع 

 رەوەن.تەیو ػاعاو هاو  ھاەع ۆ ( و حییع ۆ کخاجیص( و )ییمىکغاؾی)ص ی هاو  ەب ەوکسؿخىو ڕێ

 ەیىیمەػ   ماوەبى وعێؿا ەل انەیاهؾیؿخمو صەؾخىوع و ضیص مەب هەمىو  فەماهەئ

و  یۆهان یعؾخاوەبدپ کىەو  انڵیخا .نحه زىاصا ینیص ەو ل عچىونەص ییعؾخەکسىاپیە

 انۆڤیو مغ  انیو ژ  عصوونەگ ەیىاؾێو پ نحواهێڕو جضیص انۆیز ۆب انۆیز ەک ،ەماهۆ ع 

 یاویژ  یکسؿخنڕێ ۆب ەو ەییلیحاھ یەواهگع  ەل انیصەؾخىوع  وعێؿا اؾاویو  قذەڕ صاص

 ەهاو ۆ زەل انیهاو  ەک نەھ لیجیەاۆڤمغ  ی تر یکەڵێمۆ . کزؿذەکضڕێ انۆیز ۆی کجاکى 

! ەنو ەکاهە(خابیک یھلە)ئ یصوا ەب هگاوەھەبهگاو ەو ھ ێپەبێپ ە(! کنمىؾىڵما)

 ەچىهک کان،ەبضەغ ینیص عەؾەجىوهەو چ عچىونەص ی گەوعەزىا ینیص ەل لیاهمەئ

و صەؾخىوع و عێباػ   ،یحەیەکەجەػیع ە( و قجەهھە)م ەوع ەگ یزىا ینیص

 وەهضەب ینیص ێتی.هاعصو  یحیەاۆڤمغ  ۆی کجاکى  یاویژ  یکسؿخنێع  ۆب ەک ،یحەیەکەؾیؿخم

 ۆب ەک ،ەهایکاهەؿخمؾیو صەؾخىوع و باػ ێع  ،ەاهیکاهعێؿا اؾاوی(و جەهھە)م فەلۆیک

 .ەقخىو ڕ یاهصا انۆیز ۆی کى کجا یاویژ  یکسؿخنێع 

 ۆب ەیىیص مەئ ەک مجاعەکیە ەیماهەػ  وەئ عەؾ ەو ەجەاو ەڕ گ کەلەق یعدەچ   

 جضاییەلیحاھ ەب ییجیەاۆڤ.. مغ ەیەمەعصەؾ وەئ کىەو  ؿخاێئ ،ھاث ضاێج یحیەاۆڤمغ 

 ی و ڕەێو پەکغصوو وەل انیزىا ینیص ماکانیيخیو ئ نیەو ل  ەڵمۆ ک هەمىو  عەھ .ەو ەجۆ چۆ ع 

 ەیو ەهو ووبى ەڕ ووبع  یمەکیە یماوەصع ەؾ ەو ەجۆ ھاج ێ هى ەلع ەؾ لینىعئاه .نحه

نىعئان  ێ هى ەلع ەؾ .انیوو ەڕ ووبع  ەھاج صاجاع ىیمەکیە ەلکە  کىەو  عەھ ی،یجیەاۆڤمغ 

 نحمەکیە ەل .ەو ەکەؿالمیئ ەیباػه ەو ەبساج ەبزعێع و  ێڵو  ەییجیەاۆڤمغ  مەئ ذێزىاػ ەص

 ەحا ک ،یکاوییەضیئناەغ ەجەهینەخ یهاؾاهضو ەب ،ەو ەکەضینەغ ەل ،ەو ەکێؾخپەص
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 عەؾ ەو ەاهساجەیتر صیکێپاقان حاع  ،ەو ییەخێماهضاع یئ ەیباػه یەيزؿخ کغصو ەیو ەئ

 .پێكىوی ەیکەؾیؿخمو صەؾخىوع  وعێؿا

و  ذێھاجب ،ییەه ییژوو ێم یکەیەماو  حاھیلییەث ..ەزۆ و باعوص ثڵەخا حاھیلییەث   

. ەكاو ێک ىضایمەػ ع ەؾ یکیەل  هەمىو  عەؾەب ڵیبا یلییەثحاھ ڕۆ مەئ .ذێبىوب واوەج

 یکێؿخمیو ؾصەؾخىوع و  ذیع ەصاب و ه اویژ ۆ لۆ ضیو ئا نیەو ل  ەڵمۆ ک هەمىو 

 ۆی ز یوحىوص حاھیلییەث کضاەیەگەڵمۆ و ک ثاڵ و  هەمىو  ەل ،ەگغجىو ۆ زەل یمەعصەؾ

 ییخێخاکم ەچىهک ،ەػعاهضوو ە( صامبضەغ عەؾەل بضەغخاکمێخیی ) یعێؿا عەؾەل

 .ەو ەهاع ەکییەجۆ و زؿخەو ەجۆ کغصجەع  ییزىا یھاەع 

حاهیلییەث ) ەک ەػعاو ەصام ەىیمەػ  ماوەبى وعێؿا وەئ عەؾەل مەعصەؾ یحاھیلییەح   

تر ۆڤیمغ  ەل ۆڤمغ  ەک  کەیەى ێق ەب ،ذێژ ڕێصا ۆڤمغ  حاھیلییەث( ذىێێبؿاػ  ۆڤمغ 

 ذێڵێهاھ وەقؼ ەع  ێپ ی( ەوع ەگ یزىا یحەػیع ە)ق مەعصەؾ یحاھیلییەحا، زى  ەخێبب

 ەیکییەحاھیلییەج ی ع ەوھەح ەمەئ .ذێبؾخضاەص ەل ییخێع ەعو ەؾ واڵ با یحەاڵؾەص

 ع ۆ ح انەیص ذ،ێىێهى ەصۆ ز ضاچۆهیەجیی وەى ێق انەیص ەل یچع ەگەئ ،ەكیمەعصەؾ

 انەیص ،ەیەھ یع ۆ عاوحۆ ح یكاحیؾ ماویو ؾهاو  انەیص ،ەیەھ یكاویههاو  وئااڵ  ماویيخیئ

 مەاڵ ب .ەیەھ یجىلحەکەو ج ەڵپۆ و ج ەڵمۆ ک انەیص ،ەیەھ ی و ێڕەع  و چىونۆ ب وەؾەصع ەم

 عەؾەل انیژ  هابێذ ەک ،حاھیلییەث ەیکیەکەع ەؾ عێؿا عەؾ ەو ەچىەص انیهەمىو 

و  ییخێاکمو خ ییجیەزىا ەیو ەجکغصهەع  فەو ەئ .ذێػع ەابمص یحەو 

 یحەلیحاھ نحەڵێص ەک ەقەع ەى ێپ مەئ ێیپ ەب ەیەوع ەگ یزىا ەیکیەیخێجضاع ەاڵؾەص

 مەل ییجیەاۆڤمغ  یاویژ  وەى یقۆ صاپ _ەو هییەکاەىێکاث و قى  ەب_ ڕۆیمەئ یمەعصەؾ

 هھاەج عەھ ،ەى ینەچ ضایهو بى  یملاهضوەؾ ەل لیؿالمیو ئەییلیحاھ ضاەیمەعصەؾ

 (.یحڵەو ەو صەگەڵمۆ ک یبىووەھچجای ) یبىوو یهضواملەؾ
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 مەدوو ابیس

 داڕێژەسااي ەوروگ یخوا روھ

 ٦/2٢٤: ُ )ل مكغع الا ەللا(

 :مەردەص یجاھیلییەج

 کىەڵ، بژوو ێم یکاوەع ۆ حەب ع ۆ ح ەماو  ەل ذێعابىعصوو ب یکەیەماو  ێبەه ەو  ثییەلیحاھ   

 مە. ئذێو ەعکەص ضاێج ییعؾخەپۆڤمغ  ەک کێؾخىوع ەص وەعهامەب مىو ەھ ەل ییەخیبغ 

. ذێو ەکەعصەص ییئاقکغا ەب ضاییجیەاۆڤمغ  ڕۆیمەئ یکاوەگغامۆ پغ  مىو ەھ ەل فەجەكیؾ

 ۆی ز کىەو  ۆڤیمغ  ەل ۆڤمغ  ،صاڕۆ مەئ ینیمەػ ع ەؾ یکاوەگغامڕۆ پ مىو ەھ ەل ەچىهک

 . گغن ەعصەو  ذیع ەهزىو  ؿاوێع  اؾاوی باػو ێع  وەعهامەب اوڕ رو حو ب ییژ ۆ لیۆ ضیئا

 ەب ەک ەکێجییەلیحاھ .ەو یەماکاهەبى مىو ەھ ەب ەجییەلیحاھ ەمەئ .ەیەمەئ لیجەییلیحاھ

 ەل انیتر یکێهضەھ انیکێهضە، ھذێعؾخەپەص ضاێج ۆڤیمغ  ۆڤمغ  ،ەى ێق ًیئاقکغاجغ 

 ! عؾتنەاهپەیص وەصاهاو  ەوع ەگ یزىا یاحیح

 ؿالمضایئ ەل ە. چىهکذێعػگاع بىو ب ضاێج ۆڤیمغ  ەک ەاهیژ  یکێگغامڕۆ پ هھاەج ؿالمیئ   

 یزىا ەل انیدیع ەهزىو  ؿاوێع  اؾاوی باػو ێع  وەعهامەاو بڕ رو حو ب ییژ ۆ لیۆ ضیئا یکەڵز

 ۆب هھاەج انیكییەڵیاێڕ گى  .جنێو ەهەصاص وەئ ۆب هھاەج لیع ە. ؾگغن ەعصەو  ەو ەعصگاع ەعو ەپ

. ؽەب و نەکەضچەک وەئ ەیکەؿخمیؾ ۆب هھاەج انیكی. ملەو ەئ ەیکەجەػیع ەق
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 ەقەمە. ئعؾذەزىاپ ەجۆ ب وەبىو یعػگاع  ییعؾخەپۆڤمغ  ەل ۆڤمغ  ؿالمضایئ ەل ەچىهک

 ..2جضاییەلیحاھ یکاوەع ۆ حەعبۆ ح ەىاػ ێو ق ؿالمیئ ىانێه ەوا ل ەیاهێیڕ صوو  وەئ

 یزىا یعاواورێه هەمىو  ینیص یکەع ەؾ ەیكێک کىەڵ، بەىیص مەئ یکەع ەؾ ەیكێک      

 ێک ەک بىو ەو ەئ عەھ ؿخاێجا ئ ەو ەژوو ێم یجاەع ەؾ ەل عەھ ذێب ێل انیزىا یلمەؾ ەوع ەگ

( کغصنەاؾخڕ ئاو  ثەاڵ ؾەص) ییخێعصگاع ەعو ەو پ ییجیەزىا ن؟حمەػ  عەؾ یزىا ەخێبەص

 مەئ یکێقەب هەمىو  ەو ەخێبضع  کێهۆ چ عەھ ەاع یصوو پغؾ مەئ یمەاڵ و  ذ؟ێب ێک یماف

 عەؾ یکەڵز هەمىو  عەھ ،یکەڵز ۆی ککى اج یاویژ  ی کاعوباع  ذ،ێؾخەو ەص عەؾەل ەیىیص

 ێک ذ؟ێب نحمەػ ع ەؾ یزىا ێککە  ،وەؾخاوە ەاع یصوو پغؾ وەئ یمەاڵ و  عەؾەل نحمەػ 

 ەف لەھاوبێب ،ؽەب وەیەوع ەگ یزىا ذێغ بىج عەگەئ ؟نحمەػ  عەؾ ی عصگاع ەعو ەپ ەخێبەص

 عەگەئ .ییەدێهمىؾىڵماو  ؿالمیئ ەمەضا، ئییخێعصگاع ەعو ەپ ەل فەھاوبێب ضا،ییجیەزىا

 ەواج هاوبەقاهێکی جغیل هەن کە وەکى زىای گەوعەن یان بەؾضاعی ئەم ؾیكەجەیحن،

 ەمەئ ن،ەکەصزىای گەوعە  ەیکییەخێعصگاع ەعو ەو پ ییجیەزىا یش ەتر ھاوبیاجمەزلىون

 .و نابیلی نبىوڵ هییەەبىوهو کىقغو کاقغ  رکحق

 یەوا یماها ەمەئ ؽ،ەبً و ب ی گەوعەزىا یماف ییخێعصگاع ەعو ەو پ ییجیەزىا عەگەئ   

 ەب ۆڤمغ  ەکاج وەئ ەچىهک ،ەوجەع و عەقخاع و  نحاهوێڕج ضویص ی(جەهھە)م وەئ ەیکەىیص

و  ییچەملک ەک ذ،ێؾخەضەڵھ ەوع ەگ یزىا ۆب ۆی ز ییخێبضەغ یعکەئ

 یوجنەىکێقى  و عؾتنەو پ نحهاؾ ەب ،کغصگاعییان یزىا ۆب ەاهیکغصهیییەڵاێڕ گى 

 ەوع ەگ یزىا ەچىهک ن،ێىبصا ۆضا ببىاعێکیاه چیھ ەل یش ەبھاو  ەیو ەئێب ،ەیکەىیص

 ەب ۆی ز ەوع ەگ یزىا ،ۆی زمغۆڤ  کەه کاثەضیاع یص ۆڤمغ  ی عێباػ  وەعهامەب

                                                           

ئەم صوو بڕگەیەی ؾەعەوە لە ؾەعەجای بەعگی یەکەمەوە هەنڵکغاوە، چىهکە مامۆؾخا ئەخمەص   2

 قائحز وا هێىابىویەوە.
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 ەب ،ێصاحەص انۆڤیومغ  عصوونەگ ەیىاؾێو پ نحواهێڕج ضویص ەکەەضینەغ

و  ذیع ەصاب و ه یش ۆ ز هەع ،ێصاحەص انیاهیژ  ی صەؾخىوع  وعێؿا اؾاوی یش ەکەجەػیع ەق

 یژیاوجا  ێ،صاحەص یانەاؾخڕ ئا وەضاع یئ یؾیؿخمو صەؾخىوع و  صرۆ و باع   مییەن ھاوەب

 ػو ەو خ چىونۆ ب ضویص ێیپ ەب کەه ن،ەسبکێع  ەییزىا ە(جەهھە)م مەئ ێیپ ەب انۆیز

 ان،یکێلەو گ نحچ انی ،انێیجانکم وەؾخەص انی ،ۆڤمغ  یجاک کێهضەھ ییهضەو ەعژ ەب

 کێئاؾد اوع  و ڕ ب چیھ ەب کەچۆهیەجیی وەى ێق چیھ ەبهییە  انۆیب انیچیھ ەماهەئ

 یکەع ەؾ یكاحیؾ ماویؾ ەمەئا ئ .ژن ڕێبصا یحیەاۆڤمغ  ۆب ییعغەهاق ی( جەهھە)م

 ییجیەزىا عەگەئ مماەئ یەحی.یخێهضەجمەبیو جاەوع ەگ یزىا ییخێعصگاع ەعو ەو پ ییجیەزىا

 یماف ەىێبکغ  ً_اهەیییخدێهضەجمەبیو جا ثەكیؾ ماویؾ وەب_کە  ەکییەخێعصگاع ەعو ەو پ

 انی ،ەیەمەزلىون وەئ یماف هھاەج ذێچ بىجغ  ەوع ەگ یزىا یناحى زلەم ەل کێکیە

 یحیەاۆڤمغ  یاویژ  ی(جەهھەم) ئاوا وقً ەھاوب صاەماق وەل ەوع ەگ یو زىاو ەئ ذێبىجغ 

 ی غ ەیؾ ۆب کىەڵب ،ذێهاب ەوع ەگ یزىا ۆب صاەو ەل ـیزال ییخێبضەغ ذ،ێبکغ  ی ع ایص

و  ی ۆ ب ۆڤمغ  ییخێچەو ملک یییەڵاێڕ گى  ەل ییەخیبغ  یص ییدێبضەغوجمان  ،ەكیو ەئ

 یقخنڕ و صا کغصنییاع یص ی قضاع ەب فەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ مەاڵ ب ،ەیکەىیص یوجنەىکێقى 

 یەاؾخڕ ئا وەضاع یئ یؾیؿخمو صەؾخىوع و  رۆ و باعوص میەن ھاوەو ب ذیع ەصاب و ه

صیضو  یێپ ەب انۆیز ییجیەاۆڤمغ  یاویو ژ  ژن ڕێبصا جەهھەم ەک ،ذێبەھ ەیگەڵمۆ ک

 انی ،ذێگغجبەه انیع ەو  ەو ەزىاق ەیکەىیص ەل با ن،ەکسێڕ  بەعژەوەهضیی زۆیان

 کانەکغاو یاع یص ۆڤەمغ  یو ماف ثەاڵ ؾەص ەماصام ل ،ییەه یضەین ذ،ێب لییعغەهاق

 ینیص ەو ەئ ،هییە ییجەؿالمیئ ەمەئ ..ەھاجىو  ەو ەلەو گ نحو چ زبحخ انی( مانەعلە)پ

و ەوع ەگ یزىا ەل ەبىوهییازیو  حاھیلییەثو و کىقغ  رکحق ەمەئ ،ییەه ییؿخیو و زىا

 .ەیەو ەػبىوهەلصان و پاقگ  ًیص ەل و عچىونەص ثەاڵ ؾەص ەل
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 ی ع ەبەگغجى انی .ەؿخێى ەڵو ھضیص یحەهینەخ ەمەئ ،ەیەکەكێھاوک وەكێک ەمەئ   

و و ەئ ینیص ی غ ەیؾ ی ع ەبەگغجى انی و،ەئ ییخێبضەغ ەب بىونییاػ ع زىاو  ەیکەىیص

 یکێهیەل  هەمىو  ییەىعحەم ..ەکەىیص ەل لصان ، یان بەەکەىیص یلصاوبە  و،ەئ ییخێبضەغ

 ی(ەاؾخڕ ئا( و )ؾیؿخم( و )واػە( و )باهگثەػیع ەق)( و ثەباصی( و )غەضینە)غ

 یوحەع بؼاوث و  وەىاؾێو پضیص ەل کىەو ) ییىیضێب ەب ذێبو بى  ەکەجڵەو ەص وەگەڵمۆ ک

 ییعغەهاق یکەیەگڕ ب یوىاێو ھ ییعغەق یکەیەگڕ ب ەلصان ل کىەڵ(، بەیەھ ضایوؿدۆ مۆ ک

 .ییەه ییؿالمیئ ەک ی،ەکەػیوان عەؾەخىکمضان ل ۆب ەؾەب یهاؾاهضو عێؿا اؾاوی ەو ب

 ،ەیکەجەػیع ەق هەمىو  ەل انی ،ەکەىیص هەمىو  ەل ەلصاه ەکەىیص یکەیەگڕ ب ەلصان ل

 ،ًیص یکاوەکھاجێپ ەل کێوکىع  عەھ یاهضوەڕ پەاهع و  بىونەههضەو پاب گغجًەعهەو  ەچىهک

 یهضەى ەیپ ەکەلەؾەم وەیەکەىیص عەھ لیعغەق ەچىهک ،ەکەىیص یزؿخنهاع ەک یغنیە

 یو ماف ییاهڕ خىکم یو ماف قتنڕ اؾاصای یماف ە)ب ەیەھ وەەوع ەگ یزىا ییخێخاکم ەب

و  ییجیەزىابە  ەهضبىوهەگغهگ پاب ە(، چىهکەیکەجەػیع ەق ەکغصن بییع ەصاو 

 ەل ەیو ەئێب ،ەو ەاهیکاهەو و صاواکغا ثەكیؾ هەمىو  ەب ،ەو ەوع ەگ یزىا ییخێعصگاع ەعو ەپ

 ەکەقەھاوب ذ،ێصعاباع ڕیب ضاێج ەوع ەگ یزىا ۆب انیقەھاوب اهضایکەیەگڕ ب چیھ

 ،ەیەمەئ عەؾەخىکم ل .زىاصا ییخێخاکم ەڵگەل قضاعەب انی ،ذێصاهغاب ۆزەعبەؾ

 ..یتێهمىؾىڵما یضاوێل ػافەگى قل هابێذ، یان  انۆیز ەلکە  یؿالمیئ ی هاو  عەؾەل کەه

 ؟ەعگغجىو ەو  عصەگێئاوا پاک و ب انیزىا ینیص ،ەصاهاو  نمىؾىڵما ەب انۆیز ەیماهەئ ایئا

 ! اهضا؟ێیج ەصاهاو  ی گەوعەزىا ۆب انیکیع ەق انی

 ەیکەهمىؾىڵما ەئىممەج ێیو پ عصنەگ ەل ەوع ەگ یزىاکە  ەیر حو ػهج ثۆ ک وەئ   

 ی تر یکێاهئىممەج یعصوەگ ەل ەوع ەگ یزىا كترێپ ەک ،ێیل نکغصیئاػاص وەو ەکغص

 زىاو ینیص یگغجنەڵھ ەل مبىونەعزەمخەک ەک مەاڵ ب ،ەو ۆ کغصب یص یكتر ێپ

و  عصنەگ ەو یەضان و کغصیؾؼا ەوع ەگ یزىا ،ێیپ ییاهکاع ۆڕ گ یو بؼاوح هضبىونەپاپەى ێپ
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 وەئ ەر حو ػهج ثۆ ک مەئ .ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ییخێبضەغ ەو ەوجىەو ک انێیو پ ؾذەص

 ەب هضبىونەو پاپ بىونیاػ ع  ییخێبضەغ ،ۆڤمغ  ۆب ۆڤمغ  ییخێبضەبىو، غەیییخێبضەغ

 یییەڵاێڕ و گى  ییچەملک یغنیە ییخێبضەغ ۆیان.ز کىەو  یبضەغ ی صەؾخىوع  وعێؿا اؾاوی

و  ۆڕییوقو چا ییلیلەػ  ەب بىونعاػیی یغنیە ،ۆی ز کىەو بۆ مغۆڤی  ۆڤمغ  ەییؾخەغصێو ژ 

 انی ،کضاێمجان وەؾخە)خؼب( و ص یئاؾت ەل انی ،کضاێ(ضەی)ؾ یئاؾت ەل ییبىو ەه

 مەب ەیئىممەج مەئ ەوع ەگ یزىا .ۆی ز کىەو  ًۆڤمغ  عەھ ەک کضاێيیچ ؾذەعصەبەل

ْیِهْم ) :کغصنىجاع  ییەخێبضەغ وەل ەىیص
َ
ْذ َغل

َ
اه
َ
ِتي ً

َّ
َُ ال َ

ال
ْ
ؾ
َ ْ
ُؼ َغْنُهْم ِبْنَغُهْم َوألا ًَ ٍَ ( َو

 ەو ەکاجێل انەیر حو ػهج ثۆ ک وەجاکى ئ رصعاێه ەو ەئ ۆب ەک ەیع ەمبەؿێپ وەئ؛ 2٩٤ألاغغاف/

 ۆب ەک ەیەییخێبضەغ وەئ :نىعؽ و گغان ی ر حو ػهج ثۆ ک بىون.و بى ەصۆرحگ ەیى ێپ ەک

 ەىیص مەب ۆی ز یلىجك ەب ەوع ەگ یزىا ەک ەیو ەئ ذ،ێکغ ەص ی گەوعەزىا ی غ ەیؾ

و  ییچەملک ۆب ،ۆی ز ییخێبضەغ ۆب ەو هییەىاێھی کە ەو ەب ،لبغص یهاومىؾىڵما عەؾەل

 ،ەیکەىیص ۆب انیاهكاهضیىێع  ەب کغصنینىجاع  ..ۆی پاک زجاکى  یزىا ۆب عەھ ییەڵیاێڕ گى 

 یش ۆ ھؼعو ھ ەکەضینەغ ەب ەوع ەگ یئاوا زىا .ەیکەجەػیع ەق ەب هضبىونەپاپ ۆب

 ەب ،زىا ی غ ەیؾ ەل ەو ەکغصهەكخڵپا یعوووەو ص ڵص ەکەباصیغ ەکغصن، بػگاع ع 

 نىجاعکغص. حاھیلییەث ەل یاویجو عەبؼاوث و  ەیکەجەػیع ەق

 : یەیئازاد ەور ەگ یخوا ۆ بعەبدێحیی  

صاب  وعێؿا اؾاویپێىاؾەو  ضویص یعگغجنەو  ەل ییەخیبغ  ەک_ ەوع ەگ یىاز ۆب ییخێبضەغ   

 _ەو ەوع ەگ یزىا ەلخىکمڕاهیی  یؾیؿخم کغصوی کۆمەڵگەوئاڕاؾخەو  مەییو ن ذیع ەو ه

 ەل ەئاػاصبىوه ،یەیجیەاۆڤمغ  ییؾخەعبەؾ یکێصؾپ ڵیزا ،ۆڤەمغ  یئاػاص ەیلىجک

و  ھمەو  وەقؿاهەئ یحاڵەؾەص ەل ەبىوهػگاع ع  مکاعان،ەان و ؾخَاؾىوج یحەاڵؾەص

 ەل ذ،یع ەصاب و ه ی ر حو ػهج ثۆ ک ەل ەبىوهؾدەعبە! ؾمیجغؽ و بو  ییباقڵاەیز یھاویح

 ییخێبضەغ ،ەاڵع ەب یس ەو ەھواو ەو ھ فەعکەؾ ی ػوو ەو ئاع  هگەلؾ ی ػ ەخ یحەاڵؾەص
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 ەک کێجەاڵؾەو صزێھ هەمىو  ەل ەبىوهػگاع ع  و ییؾخەعبەو ؾ یئاػاص ەوع ەگ یزىا ۆب

 .هھاەججاکى  یزىا ی غ ەیؾ ۆکاث بەضچەملک گەوعە یزىا یبضەغ ۆڤیمغ 

 ی صژ  ەو لەو ەهەکەضاڵویب کانیمىقغ  ییەیزىاػ ەڕ و ق ییکاع ەو زغاپؾاصەق وەئ   

 نىاوەو ج ععەق ەصژ بصەوەؾدىەوە پێی، کە  ضیخو ەج یکاوییەضیناغەغ ەجەهینەخ

 یاجىاه کێکاج ؾاصەق .ەصژواع  وەوع ەگ جگاعێئ یکێؾاصەق ن،ەصەضێپیحعەوا ییخێىضاع یص

 ەب ىانێھەڕ باو  ەک ذێبەص ییاکغصهڕ گىم یحەاڵؾەو ص ییخێع ەگیکاع  ی و بىاع ەو ەبىوهاڵو ب

 یکێهاز یؾلب یکێبىوهەڕ و باو  ییگكخ ی اع یػاه ەبىەص کانییەضیناغەغ ەجەهینەخ

 انۆیوجەئ یکەییخێع ەگیکاع  چیھ صاۆ کجاکى  ەیژاهۆ ع  یژیاوو  ؼیوان یایصه ەل ەک ،ثەمیھێب

 یەدێهمىؾىڵما مەئ نڵێحب انی) ییەؾلب ییەخێماهضاع یئ مەئ .ذێىێهام ضاییاهکاع ۆڕ گ ەل

وا  کىڵەب ذ،ێگغ بع ەو  ذێو ەیەص ی گەوعەزىا کىەو  ەکەضیوخەج ذێو یە( هاەیەاهیغغابەئ

  یایصه ەل ییخێع ەگیکاع  ۆیە! بکاثەضێل یصاوا ەکەییلیحاھ ەػیوان کە ذێگغ ەضیع ەو 

ویؿخىویاهەو ان جَاؾىو  ەک ەییؾمەع  یێکؿالمیئ یعگغجنەو  ەچىهک .ییەه ػضایوان

 ە( لذێب عەؾەل انیزىا یلمە)ؾ  عانەمبەؿێپ ەیؿالمیئ وەئ کەه ،ەکغصوو اهەیىاؾێپ

 ! ەاهیىاو ێھ ەو ەوع ەگ یزىا

و  ییجیەزىا ەب ەمبىوهیؾلەج .ەیەکەضیوخەج ی،یخێىضاع یو ص ًیص یعجەم نحمەکیە   

و  ییخێکغصگاع  ەو صعوؾذ ب عاؾذ یجکغصوەهاغەن ،ەوع ەگ یزىا ییخێعصگاع ەعو ەپ

و  اهضنەیگؾىوصو  انیو ػ  ضانیعۆػیو مغاهضن و  ضنژیاهو  ییخێجضاع ەاڵؾەو ص ییخێهەزاو 

 نمىؾىڵما یؾاؽ ل  یکەییزىاهاؾ نەجمەخ ،ەوع ەگ یزىا یھاەع  ی ز ێػاهاو جىاهاو ھ

 یػعاهضوەصام ..کاثەص ەوع ەگ یزىا ییجیەزىا ەب ثەهاغەن عەکؿیە ەک ،کاثەضصعوؾخ

 ەپاک کجاکى  یزىا ۆب ەاهاؾخڕ ع ەؾ ییخێبضەغ یاهضویەاگع  یغنیە ،ەیەى ێق مەب ضیوخەج

 ەب هضبىونەکغصن و پابنبىوڵو  عؾتنەو پ نحهاؾ ە.. بی گەوعەازى  ۆب هھاە.. جیتێهیەقا
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و  ذیع ەو صاب و ه وقذەع و عەقخاع و  نحوهێڕو جضیص ەب ،ەو ەیەکەحەهھەم یئاڕاؾخە

 هەمىو  یگغجنع ەو  ەواج ضیوخەج .ەو ەیەکەجەػیع ەق یؾیؿخمو صەؾخىوع  وعێؿا اؾاوی

 ۆب ییخێبضەغ ەک ،ەو ەوع ەگ یزىا ەل هھاەج ،ەو ەوع ەگ یزىا ەل کێعەقخاع  اعو ڕیب و ەڕ باو 

 ەوع ەگ یزىا ۆب هھاەج عجەمێب یییەڵاێڕ و گى  ییچەملک ذ،ێو هاب ذێهاق وەئ ی غ ەیؾ

 .ذێو ەکەعصەص ضاەیکەىیص یاهضوەڕ اپڕ و  هضبىونەکغصن و پابڵو نبى  ەل ەک ذ،ێع ڕ بەعصەص

و  ژیانو  عصوونەگ ۆب ەیىاؾێو پ نحواهێڕو جضیص یعگغجنەو  یەعچاو ەؾ یکەؾە وەئ

 ەیماهەئ ی تر ەیعچاو ەؾ یکەؾە وەئ .ییەه نمىؾىڵما ەیەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ۆڤمغ 

 ی گەوعەزىا یکەؾە وەئ ەکیمىقغ  ،ەکغصوو  ەوع ەگ یزىا ەیکەىیصەب ەڵکێج

 ی ر تیزىا یکەؾە وەئ .ەکاقغ  _ذێو ەیەص ەوع ەگ یزىا ەک ەیەیى ێق وەب_ ذێعؾخەهاپ

 یعگغجنەو  ەیعچاو ەؾ ەوع ەگ یزىاوەحی  یکەؾە وەئ .ەکیمىقغ  ذێعؾخەپەص وەلضا

 یکەؾە وەئ. ەکاقغ  ،ییەه ییخێخاکم یؾیؿخمو صەؾخىوع  وعێؿا اؾاویو  وثەع  و عەقخاع 

 ،ەاعصاو ڕیب ی تر یع ەو صاصو  انڕ و خىکمڕیژ صااؾای  صاەوع ەگ یزىا ییخێمخاک ەڵگەل

 .ییەخێو خاکم عؾتنەو پ ییىیھاهبیح ەیو عچاەؾ ەوع ەگ یزىا هھاەج ەچىهک .ەکیمىقغ 

و  ییخێجضاع ەاڵؾەص انی ی،یخێهەو زاو  لهکغصنەز ەل عەگیکاع  ی تر یکێز ێھ ەکغصن بػتراقیئ

پەعؾخنی زىای  ەڵگەل کێقد یعؾخنەپ ەک کىەو  عەھ .ەرکحق ،و مغاهضن ضنژیاه

 ەل انی ،ەیو ەاهڕ پاێو ل کغصنێووجع  ەل انی ذ،ێعکىغضا ب وەؾىحض ەل .ەرکحق جاکىپاکضا،

 عؾتنەو پ ییىیھاهبیح ەیرکحق ع ۆ صوو ح مەئ بێذ. ضاییکغصه ۆب ییکغصن و نىعباهواقەج

 ەک ذێوا صاه کێؾەک عەھ ،ییە(صا هییخێ)خاکم یرکحق گەڵەل انیکەییاواػ ییح چیھ

 ییع ەخىکم و صاو  یعێؿا اؾاویو  ذیع ەصابى ه انیم، ییەو نھاەب وعێؿا اؾاوی ذێقەص

 ەمەئ .ەکیغ قمى  ،ذێعبگغ ەزىاف و  یحەػیع ەو ق ذێبگغ ع ەو  ەو ەی گەوع زىا ی غ ەیؾ ەل

 ی و هاو  عػمانەؾ یغصێو  ..ضاکغصهئاڕاؾخە ەیبىاعاه وەل بۆ زىای گەوعە، ەضاهاهقەھاوب

 انییع ەگیکاع  ی گەوعە،زىا ییهھاەجو جاکى  ەییوع ەگ ەکغصن بػتراقیئ وەهاهمىؾىڵما
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 ،ییەلبؾ یماویئ ەمەئ .ییەه یکغصوەىنبىوڵ وەرکحق مەئ یتێػیوان عەؾەل

 یکغصونبىوڵ ەه ،یەضاەڵگەل یهاد یینىاکاع ەج ە! هەییجەو غاصڕ ؾؾاعصو  یکێهبىهمىؾىڵما

ا(: )ەیەاهیغغابەئ یماویئ ەمە)ئ! ییاهضهەڕ اپڕ و  هضبىونەو پاب ععەق ْغَغاُب آَمىَّ
َ ْ
ِذ ألا

َ
ال
َ
ل  ن

ُ
ن

ًَماُن  ِ
ْ

ِل ْلا
ُ
ْضز ًَ ا 

َّ َ
ْمَىا َومل

َ
ْؾل

َ
ىا ؤ

ُ
ىل

ُ
ً ن ٌِ

 
ـ
َ
ِمُىىا َول

ْ
ا
ُ
ْم ج

َّ
ْم  ل

ُ
ىِبٌ

ُ
ل
ُ
 ؛2٦( الدجغاث/ِفي ن

 :نڵێب .ەىاو ێھەىجاهەڕ باو هێؿخا  ەى ێئ كەعمىو ب انێیپ ،ەىاو ێھماهەڕ : باو وجیان کانەغغابەئ

 عەگەئ وە..ى یؾپەچەه خانڵص ە( لمانی)ئ كخاێھچىهکە  ،ییەدێهمىؾىڵما رمانحػاھ

 انھاصجیو ح ثەجغ یھ مان،ەصەىغغابەئ یەبىوها ماهضاعاهضایئ یئاؾت ەل ویەایؾپەبچ

 ە(مانی)ئ مەئ !صیىضاعییو  ی عەقخاع  ەیووػ  ەب بىو ەص رجاهضاحاھػ  ەل ییخێماهضاع یئ کغص،ەص

و  ڵص ەل ەکغصوو  ۆڤمغ  ەل یصاوا ەوع ەگ یزىا ەک ییەه ەو ەئ ەع ەگیکاع ها ڕەؾؾاعصو 

و بؼاوث و صاب و  وثەع  ەل ەیکییەخێع ەگیو کاع  ذێؾپەبچ ضایقۆ و ھؼعو ھ عوون ەص

 .ذێو ەعبکەص ضایجڵەو ەصئیضاعەی  وەگەڵمۆ ک یئاڕاؾخە وعێؿا اؾاویو  ذیع ەه

 یبىووەھ ێب ەب _ەو هییەکاەکھاجێپ وەصەو مىقغ  فەب هەمىو  ەب- ەعصووهەگ مەئ   

 ەى ەڕێب ییعێؿاپێک و ى کێع ئاوا  ییەه نحمىمک ،عەگیئاگاو کاع  ەجىاهاو ب ەب یکیەزىا

 یکیەزىا ێب ەب ەكڵیخاەم ،ییصەخێھاجب کێکغصگاع  ێب ەب يییەىیمىمک ى کەکەو  واث،ڕ ب

صوو زىا  ذێهاقکغ  ذ،ێب وامەعصەب ەکاعاهەئاوا وعص ىضووفیػ  ی ع ەىڕێؿى ەڵئاگاو ھەب

 کیە کىەو  لیعماهەق بً،ەھ ی وەکىیەکصوو زىا ڵەخاەم ،ڵەخاەم یی. صوو زىا.بًهە

ا: )نەعکەص
َ
َؿَضج

َ
ك
َ
ـُه ل

َّ
 الل

َّ
 ِبل

 
اَن ِقیِهَما آِلَهت

َ
ْى ً

َ
 ەل لیتر یکیەزىا عەگەئ؛ ٦٦ألاهبیاء/ (ل

و  چىونەکضێج ی و ەو ػ  کانەئاؾماه ەو ییەاییىڵص ەب ،یەبىاەھ ضایو ەو ػ  کانەاؾماهئ

 ەک ەیەو ە( ئیەضاۆڤمغ  یضیص ەل کىە)و  لییجیەزىا یحەكیؾ ًیاعجغ یص. بىونەضزغاپ

 ،ػاهًەه ی گەوعەزىا یبضەغ ەب ۆز کێؾاهەک عەگەئ .وەئ یبضەغ ەببى کانۆڤەمغ 

وەکى کە  صاوحىوص ەل ەً، چىهکهاػاه انۆیز یزىا ەب وعفەگ یزىا یەوا یماها

 کانەغابض .ەیەھ لی(غبىصە)غابض( و )م ەو یەاییىڵص ەب)زالو( و )مەزلىوم( هەیە، 
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 یئاڕاؾخە ییەڵیاێڕ گى  ەک ،ەو ى ڕیعبەص ەوع ەگ یزىا ۆب انییخێبضەغ ەک نەواهەئ

 یکاوەبضەتر غیکیەماها ەب .نەکەضێحەبێح یکاوەعماهەق ەچاهەو ملک بًەصوەخیەکەی 

و  مەییو ن عێؿا اؾاویو  ذیع ەو صاب و ه وثەع و بؼاوث و  نحواهێڕو جضیص ەوع ەگ یزىا

و  بًەصهضەپاب ەیى ێپ وەاهڵیو ى نب گغن،ەعصەو  ەو ەوع ەگ یزىا ەل هھاەج انیصەؾخىوع 

 فەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ یماحیغلەج وەوع ەگ یزىا ی ر حؾ یبضەغ ەهابى .نەکەضێیحەبێح

و  عؾتنەو زىاپ زىاهاؾیحن  ەقەو ەئ .نەهاک ەوع ەگ یزىا یععەو ق ًیص ەب ەڵکێج

 عەھ ەل ییکاع ەواهەچێپ ەک ،ضیوخەج ەیەو ەئ .ێیکغصن پػتراقیئ وەوع ەگ یزىا ییخێخاکم

 ا،ص( ثەػیع ە)ق ەل انی ،(صاثەباصی)غ ەل انی ذێ(صا بەضینە)غ ەل ،ەرکحق اهضایکێکیە

 (..ععەق ەکغصن بییع ەو صاصو  ییاهڕ و خىکم قتنڕ صااؾای ؛ە)واج حیەیەکەییخێخاکم ەک

 ەیوا یماها ذێعبگغ ەو  ەو ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەل ەماجیغلەج وئاڕاؾخە مەئ کێؾەک عەھ

 یکەڵز ەب ەیوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەل ی تر یکیەزىا انی ،ەهاو اص ۆی ز ۆب ی تر یکیەزىا

 هەمىو  وەئ .ەحاھیلییەجو و کىقغ  رکحق فەو ەئ .انیو ەئ یبضەغ ەجا ببى ،ەهاؾاهضوو 

 یبىوو عۆ ػ  ،یە(ییزىاە)قغ  یبىووەھ ەیکۆ ھ ،ذێجر یبەص ھاهضایح ەل ی(ەؾاصە)ق

 ەو ەو ەل ییەزىاػ ەڕ و ق ییکاع ەو زغاپؾاصەق مەئ .ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ۆب ییەخێبضەغ

 یػماو ەزىاو بەجۆ تر کغصیکاهەکەڵز یباق ەل انۆیز کێؾاهەک انی کێؾەک ەک ەھاجىو 

! نەبک ەمێئ ییجیەزىا یحەاڵؾەص ەب ػترافیو ئ نەبک ەمێئبۆ  ییجیەبضاەغ نەڵێص ڵخا

 کغصهخاهمانیع ەو صاصو  ییاهڕ مو خىکاؾای یقخنڕ و صا ییىیھاهبیح یکغصویاع یص یماف ەمێئ

: ثو ى ەیص ەک ون ەرغحق کىەو  ،ذێاهضبەیگەىیاڕ  لیػماه ەبا ب ،ییەجیەزىا ەمەئ .ەیەھ

ى  )
َ
ْغل

َ ْ
ُم ألا

ُ
ٌ ا َعبُّ

َ
ه
َ
َُ ؤ ا

َ
ه
َ
؛ قحرغەون وحی: مً پەعوەعگاعی بااڵجاهم، گەوعەو ٦٦الىاػغاث/( ق

؛ قحرغەون صەیىوث: حگە لە زۆم وا هاػاهم ٦٤وجاهم..یان: )( الههو/نؿەڕۆیكخى 

 زىایەکیترجان هەبێذ ملکەچیی و گىێڕایەڵیی بێچەهضوچىون بۆ قەعماهەکاوی صەعببڕن..

 انی ،اهمیهەو زاو  ەکغصوو صعوؾخ میو ەو ػ  کانەمً ئاؾماه وثەضەیه ون ەرغحق
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 و ع ەصاو خاکم و و ژ ڕێصااؾایمً  ىثەیص کىەڵب ،ەیەھ اهضایع ەؾەب جمەاڵؾەص

مً  ۆب جخانەباصیغ کێهضەزىاقخاهم و ھ وابىو ەک ،مەى ێئ ی کاعوباعی ع ەىڕێؿى ەڵھ

 .نەبک

 ەڵگەل یوکغصوەاڵ کێو ج ییوهەرغحق یاؾای ەب بىونیاػ ع  ،ەکىقغ  ەمەکغصن بػتراقیئ   

 ون ەرغحق ۆب کێعؾخيەپ ەع ۆ ح عەھ یکغصومینضەج ەک کىەو ع ەھ .ەرکحق ،زىاصا یععەق

 یکغصوێپیقضاع ەب انیعصووکەھ .ەرکحق صا_ەوع ەگ یزىاوەُ  ێکقەھاوب کىەو _

 ەقەمەئ .ضاییخێخاکم ەچ ل ،ضایعؾخيەپ ەچ ل ،صاەوع ەگ یزىا یماف ەل ًمەزلىون

 .ەکەؾاصەق ی لقاو  ەیعچاو ەؾ

 ۆب عؾتن،ەزىاپ ۆب ن،حکىاؾەیەزىاب ۆب ەکغصهكخێباهگھ ییؿخیو زىاو  ی واػ ەاهگب   

و  ەییىێى ێب یصا مافضیوخەج ەیع ۆ ح ێس  مەل وەئ هھاەج ەک ،ەوع ەگ یزىا ییخێخاکم

و ەڕ باو لیەهێکی  چیھ ەل ،کەچۆهیەجیی وەى ێق چیھ ەب ذێهاق .ەیەھ ییقەھاوبێب

 ۆب اهضایچیھ ەل یش ەھاوب کێئاؾد وەاصع  ڕو ب چیھ ەب، کغصاع( انی ذێ)گىقخاع ب صاعەقخاع 

 ذێ.. هاقکێع ەمبەؿێپ ەو ه رصعاوێه ەه عص،ەب ەو ه صاع ەو ه ی ع ەپ ەو ه ۆڤمغ  ەه .ذێجر بصا

 عە( ھذێب ێل انیزىا یلمە)ؾ لیعاهەمبەؿێپ .ًمەزلىون هەمىو  ەچىهک .ذێو هاب

 ەیکەىیص یاهضوەیگ ۆبىون، ب ەوع ەگ یزىا یەڵیاێڕ و گى  اؾذڕ ع ەؾ یبضەغ

 یکەڵز ۆب ەوع ەگ یزىا یھاەع  ییخێو خاکم عؾتنەو پ نحجا هاؾ ،بژاعصنەڵیھ

 یکاوەجەكیؾ ەل کێکیە ەل ،ەوع ەگ یزىا یش ەھاوب ەببى کەه .ەو ەهەبکووهع 

 مەئ ۆب انەیکەکەڵز لیواهەئ .ضاییخێخاکم انی ی،یجیەزىا انی ،ییخێعصگاع ەعو ەپ

 یزىا اب عن ەو  ەک بىو ەو ەئ انیهەمىو  ی واػ ەباهگ .کغصەضكخێباهگھ ەپاک ەضیوخەج

 ..زىا ەکاجەه یکەڵز ەل ۆز ؾمانەو ک ًیعگغ ەو  ەیکەىیو ص نحعؾخەپاک بپجاکى 
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 ؟ەهمىؾىڵما ێک ،ەکغصوو  یومىؾىڵما ەیىاؾێپ ەاهڕ و بىباو اقکع  عۆ ػ  ەوع ەگ یزىا   

 ی غ ەیؾ ۆب عؾتنەو پ عؾتنەپەص ەاهاؾخڕ ع ەپاک ؾجاکى  یزىا ەک نەواهەئ هانمىؾىڵما

 اؾاوی یو ماف ذێصاهاه ی گەوعەزىایاحی ح ەتر لیؾەک انیؾەو ک نەىاصهجامەئ وەئ

 وەئ ەمەئا ئ .ێضاحب ۆی ز یضیص ێیپ ەب یکغصوییع ەو صاصو  ییاهڕ و خىکم صاهانعێؿا

 ەهاؾغاون، ک ەیى ێپ ھاهضایح ەل ەک ،ەهاهمىؾىڵما ەیو هاؾغاو اع یص ەجەكیؾ

 انیژیاه ەیعهامەب ەک ،ەو ەکاجەصایح نحمەػ ع ەؾ یجاوەللیم هەمىو  ەل انەیکەئىممەج

 کەڵێمۆ ک عەو ھ کێؾەعکەھ ..ترصایاهئىممەجو  ُەگ ەیعهامەب هەمىو  ەڵگەل ەاواػ یح

 ،ذێبەه انیجەكیؾ ەمەئ لیکەڵێمۆ ک عەھ .هًڵمامىؾى  ،ذێب انیجەكیؾ ەمەئ

 .نەبض ێل یتێهمىؾىڵما یلف عەبا ھ .نحه نمىؾىڵما

 ؿالمیئ ،ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ۆب ییجیەبضاەغ ەل ۆڤەمغ  ی ع و ؿىى ێب یکییەئاػاص ؿالمیئ   

 ضویص هەمىو  ەل یکەڵز ن،ئاػاص ضایؾدەصغ ێژ  ەل کانۆڤەمغ  ەک ەکێؾیؿخمو ضیص ەجاک

 انیتر یکێهضەھ انیکێهضەضا ھىیمەػ ع ەؾ ێیو هى  ن ۆ ک ییاهڕ کمخى  ی تر یکاهەؾیؿخم

 کضاێکاج ەل .ذێاهبەیھ بىونعاػیی ای ضاون،ێپ انییخێخاکم یحەكیؾ ەیو ەزىا، ب ەجۆ کغص

 ی ىاػ ێق ًیتر یانع  ەل ۆڤمغ  ەیهاهازىاص ەب مەئ .ؽەب وەیەوع ەگ  یزىا یماف ەمەئ

 ًیغ غەوججاکو  ًیصژواعجغ لە  ەک کىەو  عەھ ،ەیەھ مضاەعصەؾ ییمىکغاؾیص

 کانۆڤەمغ  ەک ەیەمەئ ییخێعصگاع ەعو ەپ یحەكیؾ نحمەکیە .ەیەھ جضاییەع ۆ کخاجیص

بؼاوث  وەعهامەو ب باػێع  یکغصویاع یص یماف یغنیە فەو ەئ .جنەێابگع  ۆب یاوۆیز ییخێبضەغ

 ییاهڕ و خىکم اؾاصاهانی) ییخێو خاکم مەییو ن ذیع ەصاب و ه وعێؿا اؾاویو واػ ەو باهگ

 هەمىو  ەل ڕۆ مەئ ەک ەماق مەئ .جاکىپاک یزىا ەب ەو ەهە( بضععەقەکغصن بییع ەو صاصو 

 رکحق یکاوەى ێق ەل کەیەى ێق ەب یکەڵز ىضایمەػ  عەؾ یکاوەجڵەو ەو ص ؾیؿخم

 یاوەیکەگەڵمۆ ک یئاڕاؾخەو  ثڵەو ەص ەیضاع یئ ەک ،ؽەک کەڵێمۆ ک ؾذەص ەجەاهیصاو 

و  عمانەق یەڵیاێڕ و گى  چەملک فەکەکەڵو ز نەکەضێپ ضیخو ەج ەصووع ل
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صاب و  وەعهامەو بعێباػ و  وثەع و بؼاوث و  نحواهێڕو ج ضی! صبًەص انیکاهیەیؿخەڵعھەب

 ەڵەمۆ ک وەل عەھ انییخێخاکم ی صەؾخىوع  وعێؿا اؾاویو  مەیین ھاوەو ب ذیع ەه

 وەئ .بًەضا صحاھیلییەجو کىقغ و  رکحق ەل عصوولەھ فەمەب گغن،ەعصەو  ەو ۆڤەمغ 

 ذێجر یبەه لیؾەبا ک ن،ەکەکەڵز یزىا ەهوائاڕاؾخە ییەضاع یئ ەجضاع ەاڵؾەص ەڵەمۆ ک

 .ن ڕ بب عەؾ ۆب انیاهو نىعب نەبک ۆب انیژ ێو هى  نەبب ۆب انەیؾىحض ەک

 ییەخێبضەغ مەل یکەڵضا زؿالمیئ یئاڕاؾخەو  ؾیؿخم یەیؾا غێژ  ەل هھاەج   

 ەو ل نمىؾىڵما ەیگەڵمۆ ک هاوەل  انیو ژ  ؿالمیئ یعگغجنەو  ەب انیهەمىو  بً،ەصػگاع ع 

 جضاعن ەاڵؾەص انیهەمىو  ەچىهک بً،ەضا ئاػاصصؿالمیئ یحەػیع ەق ییخێع ەعو ەؾ یەیؾا

)وەکى زاوەن مەنهەحەکە(، بێ صەؾەاڵجیكً )وەکى وەعگغاوی مەنهەحە زىاییەکە( 

 وعێؿا اؾاویو  ذیع ەصاب و ه وەعهامەو بباػ ێع و  نحواهێڕج ضویص هەمىو چىهکە 

 مەل انیقمىو هە عەھ .ؽەب وەعگغجىو ەو  ەو ەوع ەگ یزىا ەل انیمکخى  ی صەؾخىوع 

 کؿاهً،یە صاەکەجەاڵؾەو ص ثەػیع ەو ق ًیص ەیبىوه عەعامبەئاػاصبىون و ب

 ییخێبضەغ ەل انیهەمىو ئاوا  .ەیەوع ەگ یزىا ەک ،جًەاڵؾەص کیە یچەملک انیهەمىو 

و  عؾتنەو زىاپضیوخەج ییخێع ەعو ەؾ یەیؾا ەبىون و لػگاع ع  ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ

 یاویڕێصوو  ەقەمەئ ئا ک،یع ەكێب یهھاەججاکى  یزىا یبضەغ ەجەبىوه صاەکەجەػیع ەق

 وەب ؿالمیئ وەو هییەجاکاڵەخا وەى ێق هەمىو  ەب حاھیلییەث ،حاھیلییەثو  ؿالمیئ

 .ەو یەەجەبیجاکى جا ەجڵەخا

 :ەشییر ەو دادو  ییانڕ و حوکم اصادانانی نید

 ی عێباػ  وەعهامەب ەییجیەکغصو  ەوع ەگ یزىا ەک ەیؾیؿخم وەضاع یئ وەل ەییخیبغ  ًیص   

 ەک ەیە(جەهھە)م وەئ ەىیص مەئ ژن،ڕێصاب عەؾەل یاوۆیز ی جاکىکۆ  یژیاوجا  ییجیەاۆڤمغ 

 یزىا هھاەج .جاکىکۆ بکاث یاویژ  یکاویەچالک هەمىو  عەھ یعقتەعپەؾ ذێبەص
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 ویەزىا ەچىهک .ؽەب وەیەھ ەی(جەهھە)م مەئ یکغصویاع یص یماف لیعصگاع ەعو ەپ

 چیھ ەل ەیى ێھاوق وەیەىێى ێب ەک کىەو  عەھ ،ییەه ضاییخێو خاکم عؾتنەپ ەل یش ەھاوب

 یکیەجیەعکغصاە)ؾ یکغصوییەڵیاێڕ و گى  وجًەىکێقى  ًیص .ییەه کضاێجەكیؾ

 ەیغ ێگى  ەو ب ؾذەصەجۆ وجەک یحەاڵؾەص ە(جەهھە)م وەئ ێیپ ەب ەک ،ە(ؿذیو زىاو 

 یزىا ۆب جەواویی ییخێبضەغ ەک ەیییجیەعکغصاەؾ مەئ .کاثەصئاڕاؾخە فەکەىیص

 کێبضەغ کىەچىون و و هضەچێب ی و ەئ ەیکە(جەهھە)م ،ەاهضوو ەیاگع  جاکىپاک

 ەب ییەجیەعکغصاەؾ مەئ ذ،ێزىا صاهاه ۆب ضایکێقەب چیھ ەل فەو ھاوبەعگغجىو ەو 

 ەیگەڵمۆ ک کاث،ەصعەقخاع  وەئ ێیپ ەب وەیە( جەهھە)م مەئ یمیؾلەج جەواویی

 یۆیز ەب ثەبیجا یکیەجیەعکغصاەؾ ەک ،ییەجیەاۆڤمغ  یکەیەگەڵمۆ ک لیهمىؾىڵما

 کیە ەکییەجیەعکغصاەؾ وەگەڵمۆ ک :عصوولەھ ،ەھاجىو  ەو ۆیەزى ێه ەل عەھ ەک ،ەیەھ

 جً،ەػیع ەق کیە یمیؾلەو ج عؾتنەپەزىا ص کیە .ەیەھ انیقەھاوب ەیضینەغ

 ەکەییجیەعکغصاەؾ یؾتەصع ەؾەل ەکەگەڵمۆ ک صاەؿالمیئ مەئ یکێپؾەص یمەعصەؾەل

( ثەػیع ەق( و )ثەباصی(و )غەضینە)غ جەواویی ەب ەکەگەڵمۆ ک _ضعابىو جیەضایھ ەک_

 نلی زىاف ی ع ەمبەؿێپ .بىوبىو  ەوع ەگ یزىا ییخێخاکم ەب میؾلەج ،عگغجبىو ەو  ەیکە

 ەکغصەص ەیو ەئ کغصوەص ییجیەواەكێپ و ییجیەعکغصاەو ؾ ییخێو ڕەكێپ وؾلم یەغل ەللا

 مەئ .ھاثەص ۆی ب ەو ەپاکجاکى  یزىا ەل یحەو  ەب ەک ثڵەو ەص وەگەڵمۆ ک یئاڕاؾخە

 ەو ەوع ەگ یزىاخاکمێخیی  ەب ەک_ ەی(ثەػیع ە( و )قثەباصی(و )غەضینە)غ

 ییخێع ەگیکاع  وؾلم یەغل ەللا نلیزىا  ی ع ەمبەؿێپ یکغصوییضوایچۆ ک وەماو  _ەؾخەى ەیپ

 ەیعچاو ەؾ _ذێو ەکەعصەصصا (ثەى)نىعئان و ؾىه ەل ەک_ ەکەىیص .بىو ەه عەؾەل

 یصاھاجىو  ەصواجغو ل یکاوەمەعصەؾ هەمىو  ەل وەماهەػ  وەل .ەکیەئاڕاؾخە هەمىو 

 _عگغثەو  یتێ(نمىؾىڵما) یحەكیؾ ەک_ ەکەگەڵمۆ ک .ذێىێمەص عواەھ كضایجیەاۆڤمغ 

 فەمەبىو، ئ ی گەوعەزىا ەیکەىیص یکغصوێحەبێو ح هضبىونەو پاپ عگغجًەو  عەبەل
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 یمەکیە یماوەعصەؾ کىەو  ەکەىیص ەک کەیەگەڵمۆ ک عەھ یحەكیؾ ەب ەو ەخێبەص

 ێب ەب .ەو ەخێ( بىاؾغ نمامىؾىڵبکاث، جا )ێیحەبێو حەو ەخێهضبەپاب ەیى ێو پەو ەخێگغ بع ەو 

 یتێهمىؾىڵما .(نمىؾىڵما ەیگەڵمۆ ک) ذێهاوجغ  ێیپ ەر حگكخگ ییەخێىضاع یص مەئ

 ەب ،ەکەىیص یکغصوێحەبێو ح هضبىونەو پاب عگغجًەو  :ەیەو ەعحەم مەب ەگەڵمۆ ک

 وەکەىیص ییاهڕ خىکم وەکە(ثەػیع ەو )ق(ثەباصیو )غ(ەضینە)غ یکغصوڵو نبى 

و  کغصنڵو نبى  یکێجەكیؾ هەمىو  ەب ،یکاوەاع ڕیب یکغصوڵو و نبى  یل  ەو ەىاهێیهیع ەصاو 

 یغل ەللا نلی یەزىا ی ع ەمبەؿێو پی گەوعەزىا یخىکم ەچىهک .یاهضوەڕ اپع و  بىونیاػ ع 

 یزىاخاکمێخیی و  ؿذیو ەهەگەڵب ەجۆ ل ب انەیکەضیوخەج ەک_ هانمىؾىڵماو  وؾلم

 ەچىهک  ،ًیاػ ع  ععەق یل  ەو ەبرصهییع ەصاو  ەب _ییضینائەغ یحەهینەخ ەجۆ ل ب انەیوع ەگ

 یبىون و پاصاقتڵو نبى   ەک،یتێکغصهیاػ ع  یضێئىم وەوع ەگ یزىا ۆب ییەخێبضەغ یهىاهضو

 .ەیەى ێپ یحەامین اویصه

 .یەوا لی( بىوهنمىؾىڵما) یعجەم .ەیەو ە( ئمانی)ئ ەیىاؾێپ .یە( ئاواًی)ص یماها   

 ەکەىیصئاوا  .ەو یەکاەىێو ص ذێجر ێھەکضێئاوا پ ەئ لی( ؿالمیئ یحڵەو ەص وەگەڵمۆ )ک

 ەجەكیو ؾ ؾلەو  مە( بمانیو ئ ًی)ص عەگەئ .جاکىکۆ یاویژ  ەیعهامەو بعێباػ  ەخێبەص

و  عصوونەگ ەیىاؾێو پ نحواهێڕو جضیص ەهابى ەکاج وەئ ،جرانێؾپەچەه انەیاهینىعئاه

 صاڕ ؾؾاعصو  یکێقۆ و ھ ؾذەھ ەؾاکاع ل وەؾاص یکەیەى ێق ەب کىەڵب ان،یژ 

 ەیو ەئێو ھؼعصا صاکىجً، ب ڵص ەب ڵكاڕیى گەع  ەیو ەئێب ،ەو ەخێىێمەص ەاهو ؾخى ەنبەچ

 ێیملماله ی ع ەىڵپا ەببى ەیو ەئێب ،ییاهکاع ۆڕ گ ەیوػ  وەوع  یزؿخنەڕ گەب یەیما ەببى

 ەک ،بًەص عصەبڕەز کىەئاوا و  .ؿالمیو ئ حاھیلییەث ض،یوخەو ج رکحق مان،یکىقغو ئ

 !نەضیاهل  انۆیز ینێقى  ەل ذێجىاهەو لواػ ص مەک یکێز ێھ هەمىو 
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 ن،ێؾپەچەه ەاهینىعئاه ەىاؾێپ مەبىون( بهمىؾىڵماو  مانیو ئ ًیص) عەگەئ   

 ەل ەیکەع ۆ ػ  ۆ ػ  وەىاهیػ ەب یکێمىجەو مىج ییکەػاع ع ەؾ یکێقد ەخێبەبىون صهمىؾىڵما

 عەھ انی ،ذێىێمەه فەو ەحاع ئع ۆ ػ  ەهگڕە ەک ذ،ێو ەکەعصەص صاڕ ؾؾاعصو  وەلەپ یکێژ ێهى 

و  مانیو ئ ًی)ص ەک کضاێکاج ە! لذێو ەعکەص ىضایؼاههمىؾىڵماەبۆ و ز ضانێللق ەل

 ەیعهامەب و عێباػ  ،ۆڤەو مغ  ژیانو  عصوونەگ ەیىاؾێو پ نحواهێڕج ضویبىون( صهمىؾىڵما

 ی صەؾخىوع  وعێؿا اؾاوی ،ەوقخەع و عەقخاع  یتیع ەه ھاوەب ،ییەاهکاع ۆڕ گ یوحەع بؼاوث و 

 یهەمىو ئاوا  مەاڵ ب .ەجڵەو ەصئیضاعەی  وەگەڵمۆ ک یهگەپاعؾ یئاڕاؾخە ،ەخىکم

و  مانیو ئ ًیص ەگەڵمۆ ک ەو ه ثڵەو ەص ەه و ۆ کەجاک و ه ە)ه هاعەک ەخێزغ ەص

 ۆب ی تر ەیىاؾێپ انۆیو زەلو  ەهەسەیو ص عهاگغن ەو  ەکهییەنىعئا ەبىوههمىؾىڵما

 ەو ەقەدتراقیئ هەمىو  مەب !!بًەضیاػ ع  انۆیان بَاؾىوج یکغصوەىاؾێپ ەب انی !نەکەص

 ۆان بَاؾىوجو  انۆیز ییەححاھیلیو ھەواوھەوەؽ  یواحەصەئ ەبىەص کىەڵب ؾتن،ەهاو 

و  ىضاعانیص ەیکعەواو  عاؾذبىون( همىؾىڵماو  مانیو ئ ًیص) ەیو ەهگاعبىوهەع ەب

 .!!!کانەؿخیو و زىا ەكخىو ەیگێج ەهمىؾىڵماو  ماهضعاعانیئ

 هەمىو  ران،حگەعهەو  ەو ەاهینىعئاه ەىاؾێپ مەبىون( بهمىؾىڵماو  مانیو ئ ًی)ص عەگەئ  

و  ییزىاهاؾ ەصووع ل ەگەڵمۆ ک یکاوهییەەصەم ەغاو کسڕێو  ییجیەەاڵ مۆ ک یکێکسؿدێع 

 کىەو  لیماهەئ بىو ەص ەک ون،ەکەعصەص ەهاهمىؾىڵما ی عەقخاع و  ییماهضاع یئ یمایؾ

 ویەراهاحعگەو  ەو یەخەو  ەیعچاو ەؾ ەل ،یەوهازىا بى  ۆب ەکەییجێیەو خاکم ییعؾخەزىاپ

 ەبىون( لهمىؾىڵماو  مانیو ئ ًی)ص یماهاکاو ەک مەاڵ ب .یەكاهبضعاهایه اهضایژ  یعیوان ەل

و  ییؿخیو و زىا ەل فەگەڵمۆ ک ەیاهییجیەەاڵ مۆ ک ییەچالک مەئ جن،ێضا هامۆیاهز ێیح

 ەل لێپ ەبغصهۆ زهىاهضن و ۆ و ز ییاباػ یع  ێیبرکێک ەبىەو ص جنێزىا هام لەبەعزاجغی 

 ییع ۆ عامسەو خەو ەىیماقەپاع  یەیما ەبىەص انی ان،ۆیکغصن بییوو ڕ و صوو  جضاعانەاڵؾەص

 ەعپكکاهەو ؾ ؿالمیئ ی صژ  حاھیلییەث ێیملماله یواحەصەئ ەبىەص ەماهەئ لیحاع ع ۆ و ػ 
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 کانەعاؾخ عەؾ ەهمىؾىڵماو  ىضاعانیص ەان و صژ بَاؾىوج ی ر ێو ئامعباػ ەؾ ەبىەص

 !ەو ەؾدىەو ەص

و  هاؾغانەه ینىعئاو ەیػاعاو  کىەبىون( و همىؾىڵماو  مانیو ئ ًی)ص عەگەئ   

 بً،ەص یاهضوەڕ اپع و  هضبىونەپاپەى ێو پ ؿالمیئ یکغصونبىوڵ ەیكاهیه ەک جرانێهاؾەه

 یکاوەخکامەو ئ ذێؾخضابەص ەل ییعغەق ییخێع ەعو ەؾ ؿالمیئ ەیو ەئ یاحیح ەل ەکاج وەئ

 ێیپ ەب یهەمىو کغصن ییع ەو صاصو  ییاهڕ و خىکم اؾاصاهانی ەیو ەئ یاحیح ەل ً،رێجەڕێاپع 

 ەو یەیؿخیو زىاو  ەل ەگەڵمۆ و ک ثڵەو ەص یئاڕاؾخە ذ،ێبی گەوعە زىا ەیکەجەػیع ەق

 هاعەکەىێزغ ەص ععەق یکاوەخکامەئ هەمىو  ذ،ێبی گەوعە زىالەبەعزاجغی ذ و ێب

 ەبىەص یهەمىو  ییع ەو صاو  مانەعلەپ ث،ەو خکىم ثڵەو ەص یکاوەر حو صائکسغاو ێع  ػگاوە)ص

 ەل ەوع ەگ یزىا ییخێخاکم ەب ػترافیئ انیچی( و ھحاھیلییەثو  رکحکىقغو ق یػگاەص

و صەؾخىوع  وعێؿا اؾاوی ىابًیاػ ع و  نەهاک غصهضاکییع ەصاو  ییاهڕ و خىکم اؾاصاهانی

 ەو ەب انەڕیباو  ەماهضاعاهیئ بىو ەص ەک کضاێکاج ەل .عبگغن ەو  ەو ەوع ەگ یزىا ەل خکامەئ

 وەىێى ێب ضا،ییخێعصگاع ەعو ەپ یکاوەجەكیؾ ەل ەىێى ێو ب جاکىپاک یزىا ەک ذێبەھ

و  ضاییخێمخاک یکاوەجەكیؾ ەل ەكیقەھاوبێب عؾدىضا،ەپ یکاوەصعوقم ەل ەقەبو ھاێب

 ەیواهەچێپ یماحیغلەج وعێؿا اؾاوی کێهیەل  ػگاوەو ص ؽەک چیھ ذێهاق و ذێهاب

 ەچىهک .ذێىێؾپەچیب ەیو ەئچجای  ،ذێب ی اػ ع  ێیو پ ذێعبگغ ەو  ەو ەؾەک ەل ععەق

 ەڵگەل ییجیەصژا ەک ەقضاهاهەھاوب انی ،ەیەوع ەگ یزىا ییخێخاکم ەیو ەجکغصهەع  ەو ەئ

 !ەیەھ بىون(همىؾىڵماو  مانیو ئ ًی)ص یکاویەضینائەغ ەجەهینەخ

و  اؾاصاهانی ەیكێک ەمەئ ،ەهىؾؿاػ ەو گغهگ و چاع صژواع  عۆ ػ  یکەیەكێک ەمەئ   

 ەل گغن،ەصەعچاو ەؾ ەو ەڕەباو  ەل ً،ێص ەو ەضیوخەج ەل ەک ،ەکغصهییع ەو صاو  ییاهڕ خىکم
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 ییخێو خاکمی یجیەو زىا ییخێعصگاع ەعو ەپ یحیەو عمى ەق ەک جغاون هێىەڵھ ەو ەکەضینەغ

 .ؽەو ب نەوع ەگ یزىا یماف

و  ییخێکغصگاع  ە)ل ضایكاجیػاث و ؾ ەل ەیەوع ەگ یزىا ەییىێى ێب ەک_ ییخێعصگاع ەعو ەپ   

.. و نحزكەبؾىوصو  انیو ػ  ضانیعۆػیو مغاهضن و  اهضنیو ژ  ثەاڵ ؾەو ص ییخێهەزاو 

 یکاوەبىاع  عوۆ ح هەمىو  ەل ەیەوع ەگ یزىا ییخێقەھاوبێب ەک ییجیەزىاصا، ھخض.(

ػمان  ەب بىون،ێپ ضێو ئىم ؾتنەبزىاەبو پكد ییؿخیزىاو  کەو  ضاڵص ە)ل عؾدىضاەپ

و  جەوخ ژووۆ ع و ژ ێهى  کىەو  عەقخاع ەھخض. ب.. و کغ یو ػ  كکغصنی: ؾىپاؽ و ؾخاکىەو 

 یکاوەعەقخاع  ەل ەیەوع ەگ یزىا ییهھاەججاکى  ەک ییخێخاکم، (..راجکغصنێو زرێو زھاصیح

 ەیو ەکالکغصهیە یاعصاوڕیبکغصن و ییع ەو صاو  کغصنو خىکم قتنڕ صااؾای) ضاییخێخاکم

 کغصنڵو ى نب ەمەئ ..ۆڤەمغ  ییکەع ەؾ یکەیەكێکهەمىویان  ەاهمەئ ،ھخض.(. ..و یکۆ هاک

 ەكێک مەئ ییکەع ەؾ ی ع ەو ە. ججاکىپاک یزىا ۆکغصن بییخێبضەغ ەل ەبىوهیازی انی

 :ذێو ەکەعصەص صاەاع یپغؾ مەئ یمەاڵ و  ەل ییەضینائەغ

ی زىا یحەو  ێیپ ەب ییکۆ هاک ەیو ەکالکغصهیەو  ییع ەکغصن و صاو وخىکم اؾاصاهانی ایئا -

 وەهاعصوو  ەیبژاعصەڵھ یعاوەمبەؿێو پەیەوع ەگ یزىا یامەیو پ ًیص ەک_ ذێبەص گەوعە

 جن،ەێبگ یکەڵز ەب نعەواو  عاؾذ ەک عگغجىونەى ێل یحەػەیو ب مانەیو پ نەڵێب

 یوایو ػاها عغىاؾانەو ق انیواەكێپ هەمىو و  ەاهیاهضوو ەیگ نعەواو  عاؾذ لیواهەئ

 ەؾخىو ەب ضایعاهەمبەؿێپ وەوع ەگ یزىا ەڵگەل انیؾدەبێگغ  لییکاههییەئاؾما ەىیص

و  جنێؾپەچەص ەیکەجەػیع ەو ق عؾتنەپەیص ەاهاؾخڕ ع ەو ؾ ؼن ێپاع ەص ەیکەىیص ەک

 ایئا _نێصاهاه ۆب ضاییخێخاکم ەل ەو  ه ضاییعؾخيەپ ەل ەو ه ضاییيیهاؾ ەل ەه یش ەھاوب

 ییهضەو ەعژ ەو ب نحواهێڕو جضیص ێیپ ەب انی، ەیەمەئ ۆب صەؾخىوع اؾاوی ییع ەعو ەؾ

 یکەڵو ز انۆیز یؿتیضاو ێپ انی ،ھەواوھەوەؽ ەیغ ێگى  ەب ەک ؟ۆڤەمغ  ەل کەیەؾخەص
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ان َاؾىوج ؾذەعصەب یو ؾاماو ثەاڵ ؾەص یپاعاؾخن ۆو ب ژن ەڕێصاصاؾای ،انیع ەوعوبەص

 ىونچۆ و بضیص ەل ەک ،نەکەص انۆیز ی صەؾخىوع  اؾاوی ێیپ ەب ییع ەو صاو  نەکەضخىکم

 ییهضەو ەعژ ەو ب ضیص ەل انی ،ەھاجىو  ەو ەاهیراهحو باب و باپ انۆیز یتیع ەو صاب و ه

و  ثەاڵ ؾەص زوێھ نەزاو  ەجەبىوه کضاێماهەعصەؾ ەل ەک ىوە،ھاج ەو یەکەع ەص یزاوێػلھ

 ؟ەماهەئ ییخێخاکم انی ڵەو نبى  یانعغەق ییخێخاکم ایئا ،ییهکاع اڵ و جا ییو صػ  وجکغصنەػ 

( یەزىا یحەػیع ەق یؾپاهضوەو چ عؾتنەپ ە)کخاکمێخیی و  ییجیەازى  ایئا تریکیەماها ەب

 ویەزىا ۆب عؾتنەپ کێهضەھ انی کاث،ەص ثڵەو ەص وەگەڵمۆ ک ی جاکىکۆ  یژیاو یئاڕاؾخە

 ؟!یکەڵز ۆب لییدێخاکم

و ضیص ێیپ ەب انی یەزىا ەیکەىیص ێیپ ەب ییع ەکغصن و صاو و خىکم اؾاصاهانی ایئا   

 ؟ەصعاو  انێیپ انی ەکغصوو وجەػ  انیجیەزىا یماف ەک ،ۆڤمغ  کێهضەھ ەیىاؾێو پ چىونۆ ب

 :ەیەکێملمالن ی ر ەو ەث ییحێحاکم

 یویەقا ییەتر هیکیەزىا چیھ ویەزىا وەئزىصی  عەھ ەک ێ عمى ەقەص ەوع ەگ یزىا_ 

 ەک ەقەوع ەگ یزىا ییجیەو زىا ییخێصگاع ەعو ەپ ێیپ ەب ێ عمى ەقەص .ذێب ییجیەزىا

 کغصوون،یاع یص ۆی ب وەئ ەک ون ەبک ەجەػیع ەو ق ًیص وەئ ینێقى  یکەڵز ذێبەص

 ەک ذێب ێل انیزىا یلمەؾ عانەمبەؿێپ .بکاث ییاهڕ خىکم ذێبەص وەئ ەیکەجەػیع ەق

 ەوجىو ەىکێقى  وەئ لیواهەئ یخاکم و صوا ەهىو بەص ەهاثص ۆب انەیکیەخەو 

صەبىوهە زەلیكەی  ،ەزىاو  ەیکەجەػیع ەق ەب بىون هضەپاب ەک ەیاواهیق ەؿخیو و زىا

 یکەع ەؾ یکەیەكێک ەمەئ یؼاهە. ؾەلمی زىایان لێ بێذ..ئەو پێؿەمبەعە بەڕ 

 چیھ ەب ۆیەب ،ەرکحو ق ضیخو ەج ەیكێک ەمەئ ێ عمى ەقەص ەوع ەگ یزىا .ەیەکەضینەغ

 ەک_ ەبخاهئەو  هەمىو  ن ۆ چ کەو  .ذێبکغ  ضاێج ذێهاب ەیمەو مىؾاو  هاػوُەج کێحۆ کل

و  ًێجر ێبكک ذێبەص _یعؾخنەپ یش ەھاوب ەصاهغاون و کغاون ب ەوع ەگ یزىا لەحیاحی



-293- 

 

و  ًێلصع  لییدێخاکم یکێجەاڵؾەو صصەؾخىوع  وعێؿا اؾاوی هەمىو  ێبەص .ًێلصع 

 کە.ەگەڵمۆ ک یواوئاڕاؾخەو صەؾخىوع  ەخێبب ەوع ەگ یزىا ەیکەجەػیع ەق هھاەو ج ًێصع اع 

 چیھ ەو ل کێحۆ کل چیھ ەو ب ذێبکغ ێحەبێح ەکیەیعؾخەزىاپ کىەو  ەو ەئ ێبەص

 یکغصوەڵکێج ەب ی،یصەخێجر ێھەه ضاێج یرکحق کیەعاصە وەگڕ ب چیھ ەو بکضاەیەلەؾەم

ی. هابێذ ئەمە بکغێذ، چجای یعغەهاق یعێؿا اؾاوی لەگەڵ ععەق کاویەخکامەئ

 ەک کیەعێؿا اؾاوی یعچەھ ..هضبًەپاب بەو بڕگە قحرکییاهەوە کێکەڵز ەیو ەئ

و  ًێلصع  ذێبەص ن.)بتەحاھیلییەجو کىقغ و  رکحق ذێب ثەنىعئان و ؾىه ەیواهەچێپ

 (.ًێاصع ع 

 ،ەو یەکێهضەھەع و  نیەو ل  فەب هەمىو  ەب ەیەكێک مەئ ێ عمى ەقەص ەوع ەگ یزىا_ 

و  حاھیلییەث ێیملماله ،ەضیوخەو ج رکحق ەیو ەووبىهەڕ ووبع  ،ەماهیو ئکىقغ  ەیكێک

 وجً،ەکێع  ەه ویەضاێج یهاػولەج ەه ..یەنىاەو جھەواوھەوەؽ  یاچىووڕ کەڕێبەص ،ەؿالمیئ

وڵ بێذ نبى  انیو ەئ انی ؟قؼەع  انیو ەو ئوڵ بێذ نبى  انیمەئصەبێ  ..ىانێه یؿتێى ەڵھ ەه

 ەؿخیو و ەهەگەڵل ب انیکاهییەضیناغەغ ەجەهینەخ ەیهاهمىؾىڵما وەئ عەقؼ.. انیمەئ و

 ەه و نەبەلص ێل ییتپ کیە ەه ؽ،ەو ب نەکەزىا ص یزىا یحەػیع ەو ق ًیص ەخىکم ب

 ەب ەواهەئ نکاەو قاؾه کانەکاع مەو ؾخ کانەکاقغ  مماەئ .نۆڕ گەضێل ەیکۆ گڕ ب کیە

و جضاع ەاڵؾەخاکم و ص ۆیەب ن،ەکەضخىکم ی گەوعەزىا یععەق ی غ ەیؾ

 ماهضان،یئ ەیباػه ەن و لی گەوعەزىا یععەو ق ًیص ی ع ەىەڕێاپع  انی لیؾخاهەصەکاعب

 انیقەکەکەڵز .کىقغصان ەیباػه ەترن و لیصەؾخىوع  وعێؿا اؾاوی ی ع ەىەڕێاپع  انی

و یەزىا یحەػیع ەق_ئەگەع  گغن ەضیع ەو  کانەع ەو صاو  ییخاکم و ناػ  ەل ەیو ەئ

، نضاماهیئ ەیباػه ەو ل هًمىؾىڵما ەو ەئ _ەو ەهەکەکالصیە ێپ یاوۆیز یکاویەکۆ هاک

و یەوەزىا یحەػیع ەق ی غ ەیؾ ەل گغن ەضیع ەو  ەیاهییاؾای ەاع ڕیب وەگڕ ب وەئ ئەگەع

 ەیباػه ەو ل ماون ەه نمىؾىڵما ەو ەئ ،صەکەهەوەکال یە ێپ انیاهۆیز یاویکاهیەکۆ هاک
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 ێیح و ێ ع و بىاع  اهضایىاهێه ەو لییەع ەمؿەح یؿتێى ەڵصوو ھ ەمەئ ..کىقغصان

 وەھاهەبهە  ،یەەگەڵب نەزاو کەؽ  ەه ،ەػىػع وەزاو  ؽەک ەه ،ییەتر هیؿدێى ەڵھ

و  ڵما انی مۆ ز ییهضەو ەعژ ەب عەبەئازغ ل ڵێب عەگەئ ،ذێر حگصەع ەو  لیؾەک یاهىو یب

 یەؿخێى ەڵو ھخاع عەقو ضیصئەم  ەک_ ەوع ەگ ی! زىاتر وامکغصیؾاهەک انی ڵمىضا

 ییهضەو ەعژ ەب ذێػاهەچاکتر ص ۆی ز وەییکەڵز ییهضەو ەعژ ەب یػاەقاع  _ەکغصوو صاوا

 ەب ۆی ز ەیجەػیع ەق مەئ ۆیەب ەوع ەگ یزىا ..یەضایچ ەل وەهۆ چ یکەڵز ییکیەکیە

 ۆز ی.یصەخێب یکەڵز ییهضەو ەعژ ەجا ب ەهاعصوو  ؾەلمی زىایان لێ بێذ عاهضاەمبەؿێپ

 ەوع ەگ یزىا ی ع ەصەن ەل یکەڵز یجىاها ییاهاو ص ییػاەقاع  ەیىاؾێو پضیص

 ییەه ۆی ب ؽەک .ضاییهضەو ەعژ ەب یکغصوییاع یص ەل ًب جغجىاهاەب وانەجا ئ ،نحجغهەقاو ەى ێل

 انی ،ۆی ز یس ەو ەھواو ەضاث و ھبل  ی گەوعەزىا یحەػیع ەوا ق ەیھاهەب ەب

 ،تریکێؾاهەک یھ انی ،ی ۆ ز ی صەؾخىوع  وعێؿا اؾاوی ەتر بکاجیؾاهەکهەواوهەوەس ی 

 ەمً ل ڵێب ذێهاجىاه ەمەئ باث،ەص مانۆ ز ەل ی ۆ ز ییهضەو ەعژ ەب ەب ەیپ اجغیػ  ەچىهک

 ەو ل ێ کى  ەل کەڵز یهضەو ەعژ ەب ػاهمەص ەو ػاهاجغ و چاکترم ک ػاجغەقاع  ەوع ەگ یزىا

 انی ذێ)گىقخاع ب کێعەقخاع  ەب کێؾەعکەھ ،یص ەىمێھەص انۆیب وەهضەو چ یەضایچ

 ەب ڕی و ق ەو ەع ەصەخێچەص ؿالمیو ئ مانیئ ەیباػه ەل ،بکاث انی ،ڵێوا ب یکێکغصاع( قد

 .ذێىێهام ەو ەؿالمیئ

 ەمەؾخەئ ،ەو ەببىۆ ک کضاڵێص ەل ی گەوعەزىا یحەػیع ەق یلکغصەو و  مانیئ ڵەخاەم       

 کضاێعوهەو ص ڵص ەلی گەوعە زىا یحەػیع ەق ەب بىونەىیاػ ع و  ییخێهمىؾىڵما

تر یؾاهەک ییخێهمىؾىڵمالفی  نای ،انۆیز ییخێهمىؾىڵما یلف ەیواهەئ ..ەو ەبگغهکیە

زىا  ینیص ذێو ەاهیبکاث، ها انییع ەصاو  ی گەوعەزىا یحەػیع ەىابً قكیاػ ع و  نەصەضێل

 وعێؿاو اؾای ەب ،ععەق یل  وەەىيێهب ییع ەهازىاػن صاو  انی ذ،ێب جضاعەاڵؾەو صع ەعو ەؾ

 ەواهەئ ەهەوە!کالبکیە انیو ەب انیکاهیەکۆ هاکصەیاهەوێذ و  نعاػیحان َاؾىوج ی صەؾخىوع 
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 ثەاڵ ؾەصەػاهاو ب یزىا ەچاک بؼاهً ک عۆ ػ  ێبەص ەواهەئ ن،حه نمىؾىڵماو  نەکەصۆ صع 

ِمِىحَن ) :ێ عمى ەقەص انەیعباع ەص
ْ
ا
ُ ْ
ََ ِبامل ِئ

 
ـ
َ
ول
ُ
ئەواهە هەع مىؾىڵمً هحن! ؛ ٦٦املائضة/ (َوَما ؤ

 کىەڵب ذ،ێجر ێؾپەبچ عەؾەل انیزىا یحەػیع ەق ذێو ەاهیها ەک هییە ەو ەئ عەھ ەو ەئ

 ەب عەھ ەماهەئ ذ،ێجر ێؾپەبچ لیتر یکەڵز عەؾەل ەوع ەگ یزىا یخىکم هابً لیاػ ع 

 یکەػاع ع ەؾەب ەهضەچ عەھ ن،حضا هماهیئ  ەیباػه ەل ەماهەئ ن،حىیاػ ع  ەکەىیص ییخێخاکم

بکاث و اهییع ەصاو  ی گەوعەزىا یععەق ًابه ی اػ ع ماصام  مەاڵ ب ،جنەێگەصعا یتێهمىؾىڵما

 ەواهەئ ێ عمى ەقەص ەاواهعاقکاقکغاو ئ کەەجیەئا .کاقغن  ،ەو ەکالبکاجیە انیکۆ هاک

 ): ێ عمى ەقەص ەک ەتر ەیکەجیەئا یخىکم کىەو  عەھ ەمەئ .نحىهمىؾىڵما
َ

ََ ل  َوَعِبّ
َ

ال
َ
ق

َذ  ِْ ًَ َ
ا ن مَّ هُكِؿِهْم َخَغًحا ِمّ

َ
ِجُضوا ِفي ؤ ًَ  

َ
مَّ ل

ُ
َنُهْم ز ُْ َجَغ َب

َ
ُمىَى ِقَُما ش

ّ
ٌِ َد

ًُ ی   ِمُىىَن َختَّ
ْ
ا ًُ

ْؿِلًُما
َ
ُمىا ح

ّ
َؿِل َُ ؾىێىضبێذ بە زىای پەعوەعصگاعث ئەماهە _ئەگەع ؛ ٢٩اليؿاء/(َو

حەهابذ هەکەهە صاوەعی هێىاهیان، ئیمان   _کێكەو عاحىێیان بکەوێخەهێىاهیاهەوەو

ەکەیذ ضصەعهابەن و بە مىؾىڵمان هەژماع هاکغێً، صوای ئەوەف کە حەهابذ صاوەعییاه

ەهضچىون و خىکمەکەصەعصەکەیذ، صەبێ جەؾلیم بە خىکمەکەث ببن و بێچ

بە  گغێىگۆڵێک لە صڵیاهض بمێىێذ،لە بەعامبەع خىکمەکەجضا وەعیبگغن، ئەگەع 

 ،ەو ەخێگغ ەص فەکەکەڵو ز جضاعانەاڵؾەص ەخىکم مەئ مىؾىڵمان خؿێب هاکغێً..

 ۆب انیکیەل  عەھ .بًەصکاقغ هەبً،  ععەق یخىکم ەب میؾلەج انیکیەل  عەھ

 .بًەصکاقغ  ،ععەقع ەؾ ەو ەىەڕێگەه انیىاهێه ێییحى اع  وەكیو ک ییکۆ هاک ەیو ەکالکغصهیە

 ەکەنەص .ذێبەصکاقغ  ،ذێبەىیاػ ع  ێیپضاو اهیکیەل  عەھبکەوێذ بەؾەع  ععەق یخىکم

 ەک صاثەص ەؾاهەک وەئ هەمىو  یبىووغ کاق یخىکم ەاهڕ ىبو باو عاقک ئاقکغاو ،ەقىڕۆ 

و  قتنڕ اؾاصایو  ییاهڕ خىکم ی جضاع ەاڵؾەص ەخێبب ی گەوعەزىا یععەق هایاهەوێذ

 .یل ەبرصهییع ەصاو 
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 ەضیص ییکەع ەؾ یکەیەكێک ەک کىەو  عەھ .ەیەىیص مەئ یکەع ەؾ ەیكێک ەمەئ   

 انیکەڵز یخىکم ەیاهصەؾخىوع  ؿاوێع  اؾاویو  ذیع ەصاب و ه مەئ .ەیەکەییضینائەغ

 یئاوا ل  ەک ،ەکاهەکیمىقغ   ییباػ ێڵو ق ییکاع ەواقەچ یهەمىو  ذێکغ ەضێپ

 عەواو صعوؾذ و  عاؾذ ەصوون و بکغ یاهتر حىاهەیلکیو ؾاو  انۆیز یکاوەوجەىکێقى 

و  ییهضەو ەعژ ەب وەکەکەڵز انۆیز یعامەم ەكدىەیگ ۆب ەک واهًەئ ەو ەئ .اهًیؾاهضو اه

 انیژ  یرکغصوحصمەو ج ًیص ینۆڕیگ .نۆڕ گەضێل انەیکەىیو ص نەکەضلێكێپ انیماق

ماف  تریئ ،کضاێج انی ،ەو ەقاعص ەکەکەڵز ەل انەیکەىیص ەک ەچىهک .هضنەب ەو ەکتر ەیەب

 ەک ،ەیەکام ۆی ز یماف ی ع و ؾىى  ذێهاػاه ؽەو ک بًەضەڵکێج کانەجەاڵؾەو ص عکەو ئ

 ۆب یکێان پكکَاؾىوج ەک ذێبەضیاػ ع  ەو ەب ەو ەقەمەل ،ەکغصوو یاع یص ۆی ب ەوع ەگ یزىا

ْیِهْم ِصًَنُهْم )!! نەصەضەڵھ
َ
ِبُؿىا َغل

ْ
ل َُ ؛ جا ؾەعیان لێ بكێىێجن و 2٦٤( الاوػام/ِلُحْرُصوُهْم َوِل

 یکەڵز یل  ەکەىیص ەککەیان لێ جێکەڵىپێکەڵ بکەن، جا گىمڕاببن! جەێگەیكخنی صیىە

 انیو ماق ًێهاکغ ەواقەئاؾان چ صەبً، ئەو کاجە یوەخکامەئ یػاەقاع  ،ذێبقىۆ ع 

 ەهضەو ەئ حاھیلییەث یعێؿا اؾاوی مەاڵ ب ،ەقىۆ ع زىا ئاؾان و  ینیص ەچىهک ذ،ێهازىع 

 اصیو ػ  مەکلیێی ئاؾان  وەجەخمەػ  یعکغصوەضێعلەؾ ،ەع ۆ حەمەو ھع ۆ و ػ  ەڵکێپى ەڵکێج

 .ەو ەخێصع ەکضێل جضاعانەاڵؾەص ییهضەو ەعژ ەو بھەواوھەوەؽ  ػو ەخ ێیپ ەب انی ،ذێکغ ەص

 .ەع ۆ حەمەو ھع ۆ ػ  انیىاهێه ی اواػ یح وەع ۆ ػ  یکیەوصاەم حاھیلییەثو  ؿالمیئ ىانێه

 ىضایمەػ  عەؾەل ەوع ەگ یزىا ییجیەزىا ەھاجىو  ەو ەئ ۆب ،ییەزىا یکێ( جەهھە)م ؿالمیئ

و عؾتراو ەو پکغصگاع  یزىا ۆب انۆیز ییخێبضەغ یعکەئ ۆڤمغ  هەمىو و  ذێؾپەبچ

 یکێبڵنا ەل یییەایصه ەؾخەبەم مەئ ؿالمیئ .بًەىییازیو  ن ڕ عببەص جضاعەاڵؾەص

 انییخێبضەغ ەک ی،یصەخێىێھیەضا صییجیەاۆڤمغ  یکەیەگەڵمۆ ک ەل ذ،ێژ ەڕێصاص ضاوانیػی

 ەعبىون و بىون بانىج کییەع ەگیو کاع زێو ھ ثەاڵ ؾەص هەمىو  ەل وەماو ەه ضاێج ؽەک ۆب

 یزىا یحەػیع ەق .ىاکاثاهیخىکم ی گەوعەزىا یحەػیع ەق ی غ ەیؾ .ؽەزىاو ب یبضەغ
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تر یکیەماها ەب.. خاکم ی باػوو  وزێھ کەه ،ەاهیهەزاو  یزىا ییخێجضاع ەاڵؾەص فەوع ەگ

 یزىا یماف ۆیەب زاث،ەکضێع  انیژیاه ۆی ز ییجیەزىا ەزىان و زىاف ب یبضەغ هەمىو 

و  ھمەو  وەقؿاهئە ی ز ێھ ەو ل ذێبکغ ئاػاص انیو هاز ًێئاػاصبکغ  یکاوەبضەغ ەک ەیەوع ەگ

 ەل  ،بنبػگاع ع  هضەؾەهاپ یتیع ەه صاب و ی ر حو ػهج ثۆ ک ەن، لبنىجاعب ییباقڵاەیز

 یؾیؿخمبن و بػگاع ع  مکاعەؾخ یجضاعاوەاڵؾەص ەییؾخەصغ ێژ  وەو ەوؾاهەچ

 ینىعس   یدۆ باعوص غێژ  ەىێزغ ەه انی ذ،ێىێمەه عەؾەل انیجاهڵەو ەص ەیو ەوؾاهەچ

 یما ەماهەئ ..ذێبکغ ێپ انییو ئاػاص ؾذەعبەؾ ەل انیهاػولەجا ج ،ەو ییەو صاعا ییئابىوع 

 ەک . کەؾێکەو ەوع ەگ یزىا ییخێبضەغ ەوا ب لییکەع ەؾ یئاػاص ن،ببئاػاص ەاهۆیز

 مەب ؿالمیئ .ەىاو ێؾخھەصەب ییئاػاص کاثەضؾخەھ ،ؽەزىاو ب یبضەغ ەخێبەص

 ..ۆڤمغ  هەمىو  ،ۆڤمغ  یػگاعکغصوع  ۆب ەیەاهیھاهیح یکێواػ ەباهگ ەک یحەیەباع یػخیئ

 عەؾەب یقەو خ رصاثحگ کضاەیەهاوچ ەل ۆز ،ییەه ەییهاوچ یکێجڵەو ەص یجەهھەم ؿالمیئ

و  انۆیز یبضەغ ەهەبک انئىممەج جضاعانەاڵؾەص ذەڕێگێو ل ذێبەه ەو یەجیەاۆڤمغ 

 ؿالمیها ئ .ڕێع ەؾ ەهەبس انەیو ەوؾاهەو چ ییکاع ەواقەو چ ییکاع ێڵق ھاەع ۆ ح

و جا  ذێىێؾپەپچ کضاەیەگەڵمۆ ک یاویژ  یکێػیوان ەل ۆی ز ەیکەجڵەو ەص ذێو ەیەص

 یخىکم یەیؾا غێژ ەل .ەو ۆیەز یەیؾا غێژ  ەخێىێھیئاػاص بکاث و ب ۆڤمغ  ذێخىاهب

 یکەڵز هەمىو زىاف  یحەػیع ەق ،ییەه انییاواػ یح یکەڵضا خاکم و زؿالمیئ

 یکێيێقى  عەھ ەل ،یو ؾپ فەع  ،ژاعەو ھهضەمڵەو ەو صووع، ص کی: هؼ ەو ەخێگغ ەص

 .کاثەص انیهەمىو  یخىکم ععەق کیە وەع ەگۆ مؿ انیبً ماق صاەکەجەاڵؾەص

 یکێکاهەڵز یبضەغ یکەڵز ەو ەئ ضایع ەقەب یجاوڵەو ەص یەیؾا غێژ  ەل مماەئ   

 ەیجضاعاهەاڵؾەص وەل انیصەؾخىوع  وعێؿا اؾاویو  ذیع ەصاب و ه ەچىهک .ؾتنەصەکاعب

 ،ەکغصوو یاع یص انیکێجەاڵؾەو ص عکەو ئ مافهەمىو  وانەئ ،ەعگغجىو ەو  ەو ەکەجڵەو ەص

 ۆب اؾای ەیەھ ۆی ب ەک بضاثێل ەماق وەئ یلف کێؾەعکەزىا، ھ ەبىون ب وانەل وانەئ
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 یحەاڵؾەماف و کاعو ص اهضوون،ەیاگع  ۆب ۆی ز ییجیەزىا ەو ەئ ،ذێژ ڕێصاب یکەڵز

 لیکێؾەک عەها، ھ انی ذێاهضبەیگیاع  ەنؿ ەحا ب .اهضوونەیگێپ ۆییز ییجیەزىا

 ەجۆ ب ەو ەئ ،ێذبیاػ ع  یکاوەخکامەئ ەو ببکاث  ەجەاڵؾەماف و کاعو ص وەب ػترافیئ

 ییخێبضەغ ذێهاب ی حا هاو  و حەؾپاهضووە.ەملاهضوو ەؾ ۆب ەیکەییجیەزىا یو ماف یبضەغ

 ذ،ێبجر ێل انیو زىابضەغ ی غ ەیؾ ی هاو  عەگەئ .ذێبىاێل ی تر یهاو  انی ییجیەو زىا

 اؾاوی ەب ەىیمەعػ ەؾ مەئ ،ذۆڕێهاگ هیچ لیەکیان یۆڵع  یحەكیؾ صاەر ێل ەکهەهاوها

 ی ع ەىڵپا ذێبەص ەک ،جاکىکۆ ییػاج ی غ ێچاوص ەب کىەڵب ذ،ێچاک هاب کسؿتنڕێ وعێؿا

 مەئ .یەنىاەج ،هار ییەیػاج ەغ ێچاوص مەئ ،ەکەصەؾخىوع  اؾاوی یکغصوێحەبێح ییژصاهیو 

 فۆ و ھو ھؼع  ن عوو ەصو  ڵص ەک ذێيیبەص ۆی ز ییػاج ی غ ێچاوص ۆڵیع  کێکاج فیەنىاەج

 جىاهاوەبصەؾەاڵجضاعێخیی  ەل وەػ ۆ رحپ ەصەؾخىوع  وعێؿا اؾاوی مەئ ەبً کصاەڕەباو  وەل

 .ەكیکاهڵەص یحەو زخىع  ؾذەو ه ؾذەھ یػاەقاع  ەک ،ەھاجىو  ەو اڵ با ی غ ێوصئاگاو چاەب

 ەل ،ەیەنىاکەج ەک ،ۆی ز یهاد یکییەغ ێچاوص غێژ  ەوا ل ماهضاعیئ یجاک ەک صاەجڵەخا مەل

 ی غ ێئاگاو چاوصەب ن و ػاهاوەو زاو کغصگاع  وەوع ەگ یزىا ی غ ێچاوص غێژ  ەل وا ضایكیھؼع 

 ذێػاهەص ەهاکاث، چىهک ەکەصەؾخىوع  وعێؿا اؾاوی یچێعپەؾ ضیئکەج ەب .ىضووصایػ 

 ەیراصحو ئ ؿذیو  ەیواهەچێپ ییچێعپەگىهاح و جاوان و ؾ ،ەوع ەگ یزىا ەل ەجەاهیز

 یو ئاگا یحێیەل ی چاو  فەوع ەگ یزىا .حنەیکەجەػیع ەق ەیواهەچێپ ،ەنوع ەگ یزىا

 یش ەبەو مىخاؾ کاثەصماع ۆ ج عەؾەل ەیکەعەقخاع و  ثهییە .ەیەکییەچێپ عەؾ ەل

 یزىا ەھاث کرصاحبەب ەیو ەئ ەک عەھ یەنىاەج نەزاو  ەؾەک مەئ ی.یع ەؾەل کاثەص

و اؾای ەک ،بکاثعەقخاع  ععەق ەیواهەچێپ ذێو یەب ەک ذێگغ ەیضعمەق ،ذێىیبەیص ەوع ەگ

 ێاوکڵەڕ ص ەخێو ەکەو ص ذێعػ ەلەص یش ەل ،یحەیەکەییؿالمیئ ەجەڵو ەص ی صەؾخىوع  ؿاوێع 

 ..ػۆث کەمضەبێخەوە ییگىهاخکاع  یحەو حىعئ
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 ەیکھاجێپ ،ەهۆ چ ذێػاهەص انیؾغوقد ،یتێکاهەبضەغ یػاەقاع  ەوع ەگ یزىا   

 ەگىهجاو  کیەاؾاەیگڕ چ ب  ذێقؼاهەص ،ەکغصوو لهەز یاویعووهەو ص ەییؾخەح

؟ ذێگغ ەاهضیاع  هگەو پاعؾ ییصەخێىێص انیئاواج یچ ؟ەاهیاهیژ  ی ؾاػاو  یو چاهضاەڵیگەل

 ۆب ۆی ز عەھ ەکێؿخمیؾ وەعهامەب ،یحۆیەز ی صەؾخىوع  وعێؿا اؾاوی فەکەجەػیع ەق

 ەو ەکاجەص انیصاهەئاو  ییکاع نىاەج ەک کانڵەص ذێػاهەص ،ەقخىو یڕ صا ۆڤمغ  یهضەو ەعژ ەب

 یچێعپەؾ مترەک بً،ەصهضەپاب ەیى ێپ اجغیػ  ،ێبەل ص انەیکەجەػیع ەق ی ؼ ڕێ عجغۆ ػ 

 ییەه نحمىمک ەک یؼاوەیص ۆی ز ی ع و ؿىى ێب یػاوؿت ەب ەوع ەگ یزىا .نەکەصضاێج

 ەیکڵە( صمانی)ئ كترێپ ەگەئ ذڕێببیع ەص کێجەػیع ەق ۆب ؼڕێو  ییەڵیاێڕ و گى  ییچەملک

 ەک ،کاثەصهضەپاب ەوەعغەقبە  ۆی ز یکاوەعەقخاع  کێؾەک .ذێخاهضبڵى ؾەزىا ه ۆب

 ەجەهینەخ ڕپ ڵیو ص ثەهاغەن ڕپ یئاوا ھؼع  ،ەو کغصو  یینىاکاع ەج یهضەپاب ڵیص كترێپ

ی گەوعە زىا یحەػیع ەق ێیپ ەب ەک ەکغصوو  ەو ەئ ەیئاماص انەیکەؾەک کانییەضینائەغ

 ەک ذێجر یبەص ەیەو ەقەواهگع  مەل ..ذێب هضەپاب ەو هییەکاەخکامەئ ەو ب عەقخاعبکاث

و  لیؾاو ئا ـیلۆ پ یػگاەص یهضەچ یکغصوێحەبێو حاؾای ەبىون بهضەو پاب ؼگغجًێع 

ؾؼاو  ەب یؿتیى ێپ هضە!! چذێو ەص یغبەو ق ییایضیو م ی ضاع یو ئ ییاؾای ی غ ێچاوص

 ەغاهێچاوص ػگاوەو ص ؽەک مەکام ل چیھ ەهکچى  .ەیەنىعؽ ھ ییژ حجو جىهضو  ىضانیػ 

 انیقۆ ھ کێکاج .ًڵؾاق ەکەؾەک ەو ل نحھؼع ه یواوەزكەو ه عوون ەو ص ڵص ی ئاگاصاع 

! ەو ەکاجەیجا ه نەصەضیؾؼا ەکاج وە! ئەکغصوو  ەیکەواهەچێپ ەعەقخاع  ەک عەؾ ەهەزەص

 یهىاهضوو  ییصگىماهەب عەؾ ەکاجە( صغێو چاوص)جاواهکاع  نیەل  عصوو ەھ گىمانێب فەمەئ

 .ی کتر یە یکغصوییجیەو صژاػبغ  ی عەقخاع 

 ەل ،ػگاکانەو ص ـیلۆ پ ییغ ێچاوص لێپ ەک یەصاەو ەل ؿالمیئ یؾیؿخم یوجنەعکەؾ   

 ەک ،ەؾپاهضوو ەچ ی( نىاەو ج مانی)ئ ەکیەػاج ەغ ێچاوص هضامىؾىڵما یجاک یهاد

  ..ًیرزىاػ ێز یواوئاڕاؾخە
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 مێيوس  ابیس

 ٢/١١١: ل سوو بەيووروگ یخوا نایف ییدێ حاک 

 )ل خاکم الا ەللا(

 ذ،ێهاب یوحىوص ەکەىیص ،وەئ ێبەب ەک ەیەھ ییع ەوھەح یکێجەهینەخ ەىیص مەئ   

 یوجنەىکێو قى  ەیکەجەػیع ەق ۆب کغصنییەڵیاێڕ و گى  ییچەملک ەل ییەخیبغ  لیو ەئ

 یل  ەو ەبرصهییع ەو صاو  وؾلم یغل ەللا نلیزىا  ی ع ەمبەؿێپ ەیاهاؾخڕ ع ەؾ

 یکاوەكێک ی ع ەؾەو چاع  ییکۆ هاک ەیو ەکالکغصهیە ۆب ،ثەنىعئان و ؾىه یکاوەخکامەئ

 ەیضیوخەج وەئ یکاویەیضینائەغ ەجەهینەخ ەل ەکێکیە ەجەهینەخ مەئ .یکەڵهاو ز

 هھاەج ەب ەک ،ەوع ەگ یزىا ییجیەزىا یکاوەجەهینەخ ەل ەکێجەهینەخ .یتێىاو ێھ ؿالمیئ

و  چەو ملک یەڵاێڕ گى  یبضەغ ەخێبب ی ۆ ب ۆڤو مغ  ذێعؾتر ەبپ ەیەھ ەیو ەئ یماف وەئ

 یماف وەئ عەھ ەک ەیەو ەئ ەکەییجیەزىا یحەهینەخ .یکاوەعماهەق یوجىو ەىکێقى 

 ەیەھ ەیو ەئ یماف وەئ عەھ ەى ێق مانەھ ەب ،ەیەھ یکاوەبضەغ ۆڤەمغ  عەؾەل یعؾخنەپ

و  نەبکێپ یاوۆیز یخىکم یکاوەبضەجا غ ،بکاثیاع یص ۆب انیخکامەو ئ ثەػیع ەق

 ببن.  یکاوەاع ڕیب ەب میؾلەج و نەبکێپ یاوۆیز یکاوەكێک ی ع ەؾەچاع 

 .اهضاێیج ەیەىێى ێو بهھاەججاکى  ەک ەیجاهەكیؾ وەب ،ەیەوع ەگ یزىا ینیهاؾ :ضیوخەج   

 ەل ەک ،یحۆیەز ەیىێى ێو ب یحەبیجا یحەكیماف و ؾ ەک ەییخێخاکم فەواهەل

 یزىا ەک کىەو  عەھ .ذێو ەکەعصەص ضایجیەاۆڤمغ  یاویژ  ەل ضاەیکەجەػیع ەق یؾپاهضوەچ

 ەک_ لۆڤیمغ  اهضا،یو ژ  عصوونەگ هەمىو  عەؾەب ،ەجاک وەىێى ێب ی جضاع ەاڵؾەص ەوع ەگ

 ۆب ی جاکىکۆ  یاویژ  یکسؿخنێع  یعێؿا ەوع ەگ یزىا _ەاهیو ژ  عصوونەگ مەل ەکێقەب
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 ەیکەىیص یعگغجنەو  ەل فەمەئ .بً یەڵیاێڕ و گى  چەملک وەئ یبضەغ کىەو  ێبەهاون و صصا

 .ذێبەص یل ەو ەبرصهییع ەو صاو  کغصنێپن و خىکماهضەڕ اپع بىون هضەپابەى ێو پ

 یخىکم .ەو ەجۆ كخێھەه ییػ ڵۆ و ئا ڵێل ەب ضاۆڤمغ  یاویژ  ەل یکێقد چیھ ەوع ەگ یزىا   

 ەمىخخاج بً بچً ل یکەڵجا ز ،ەغصوو کەه هماُیئ یۆڤمغ  ی جاکىکۆ  یکێعەقخاع  چیھ

و  ابیها یکێجەػیع ەق ەوع ەگ یزىا .بگغصنیع ەو  ەو ییەزىا یحەو  ی غ ەیؾ ی تر ەیعچاو ەؾ

 یکەیەكێک ەع ۆ ح هەمىو  ی ع ەؾەچاع  ەک ،ەو هاعصو  ەکەئىممەج ۆب یحەبیو جارحگكخگ

خاکم  ەب ەوع ەگ یزىا ی غ ەیمً ؾ زىاػن ەچما ص): یەضاێج لیقؿەج ەب یکاوۆڤەمغ  ىانێه

 (؟ەو ەزىاع ەجۆ هاعص ەو ەالجیقؿەج هەمىو  وەب ەینىعئاه مەئ ەک وەئ م،ێيبصا عەو صاو 

 وەئ م،ێيبصا عەخاکم و صاو  ەب ەوع ەگ یزىا ی غ ەیمً ؾ زىاػن ەچما ص؛ 22٦الاوػام/

 مەئ یصوا تریئ ؟ەو ەزىاع ەجۆ هاعص ەو ەالجیقؿەج هەمىو  وەب ەینىعئاه مەئ ەک

ػاهاو صاها  یزىا ذ؟ێبەص ییاؾای ی تر ەیعچاو ەؾ ەب یؿتیى ێپ ۆڤمغ  ەالجیقؿەج

 انی کێؾەک ذێقەص تریکغصوون، ئاهەیب ۆب کمێقد هەمىو  یخىکم ذێعمى ەبك

 ەى ێل ی صەؾخىوع  ؿاوێع  اؾاوی ، جاۆڤەمغ  ی تر ەیعچاو ەؾ ەب ؿخمانیى ێپ نڵێب کێؾاهەک

 ەک وەئ م،ێيبصا عەخاکم و صاو  ەب ەوع ەگ یزىا ی غ ەیمً ؾ زىاػن ەچما ص)! ً؟یعگغ ەو 

 یکێاع یپغؾ ەمەئ( ؟ەو ەزىاع ەجۆ هاعص ەو ەالجیقؿەج و هەمى  وەب ەینىعئاه مەئ

، ەو ەخێڕێگەیص وؾلم یەغل ەللا نلیزىا  ی ع ەمبەؿێپ یػماو عەؾەل ەک ،ەیەکغصهاههکىوڵی

 یزىا ی غ ەیؾ ی تر یکێع ەخاکم و صاو  زىاػن ەص ەى ێئ ن ۆ چ ەک ەیو  ەل ەکغصههکىوڵی

 ەب اث؟!بک، یان صاوەعییماهخىکمبکاث مەبکیاع یص جضاعەاڵؾەو ص نەو زاو کغصگاع 

 هەمىو  ەل ،ەوع ەگ یزىا ییخێخاکم عەؾەل ەصاهاع ڕیکغصن و بػتراقیئ تریکیەماها

 یحەكیؾ مەل ەوع ەگ یزىا ییهھاەججاکى  ەب ەكیکغصهػتراقیئ ەک کىەو  عەھ کضاێعەقخاع 

 ەوع ەگ یزىا یەیھاەع  ییەخێخاکم مە: ئێ عمى ەقەص لیتر یکیەواجا ەب .ضایقەییخێخاکم

 ذێو هاقییەکغصن هع ەؾەل ەنؿ یلیناب وۆڕەگەه یکێؿدیو و ەهەگەڵب کضاێقد هەمىو  ەل
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و ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ییخێخاکم یکغصوییقەه ەک کىەو  عەھ .ذێبکغ  ەیقەمىهان

 .ؾذەصاڵ با یزىا ی غ ەیؾ ەصاهان بع ەخاکم و صاو  ەل ەكیکغصههکىوڵی

 ەكێو ک ذێبکغ  ێپ یکەڵز ییع ەصاو  جا ەو ەزىاع ەجۆ هاعص ەینىعئاه مەئ ەوع ەگ یزىا   

 مەئ .ۆی ز ینێقى  ۆب ەو ەخێعێڕبگ ێپ یقەخ وەو ەخێکالبکغ یە ێپ یاویىاهێه یکاویەکۆ هاک

 ییجیەو زىا یخیێجا خاکم ،ییع ەو صاو  ییاهڕ خىکم ی صەؾخىوع  ەب ەکغصصوو  ەینىعئاه

 لیقؿەج ەب ۆیەب ەیامەیپ مەئ .ذێجر ێێؾپەبچ ێیو پ ذێجر ێملەبؿ ێپ ەیوع ەگ یزىا

 ەب ذێبەص ەک_ یکەڵز ییع ەو صاو  ییاهڕ خىکم یکاوەییکەع ەؾ عێؿاجا  ەو ەزىاع ەجۆ هاعص

 کانیەگكد ەع ەؾەجا چاع  ذ،ێبکغ یاع یص ێپ _بً ەوع ەگ یزىا یو خىکم ععەق

 ی جاکىکۆ  ی عەقخاع  یکاویەکەع ەؾ ماەبى یالحیقؿەج یخکامەئ ھاەعو ەھ .ؾخضابًەصع ەبەل

و  ییو ئاقخ ییجیەەاڵ مۆ و ک ییئابىع  و ثەاؾیؾ یکاوەبىاع  ەل ،ثڵەو ەص وەگەڵمۆ ک

 اؾاوی ی تر یکەیەعچاو ەؾ ەب یؿتیى ێپ نمىؾىڵما ەک ەیەو ەواهگع  مەل .ھخض..و هگەح

 یکاوەو ەه هەمىو  ییؿخیضاو ێپهییە  عجەم ذەڵێص ەک ەیؾەک وەئ مماەئ .ییەه صەؾخىوع

 عێؿا ەب ەیپ ەک ،ەػاهەه ی و ەئ ەینؿ ەو ەئ ذ،ێب ل ژووصاێم یکێهاؾۆ ن ەل یحیەاۆڤمغ 

 ەؾەک وەئ ذ،ڵێب عەھ ۆی ز ۆحا با ب ،هاباث ەىیص مەئ یکاوەالجیقؿەج ەییکەع ەؾ

 یاویھاهیح ی عصگاع ەعو ەپ یزىا ەچىهک .ەبىو ( کاقغ باەلل طوػى ) ەیەنؿ وەب گىمانێب

و  قتنڕ صااؾای ە)لخاکمێخیی  یکاوەكێک ەک ذێو ەکەعصەئاوا ص .ەو ەجۆ زؿخۆ صع ەب

ٌُ : )نەضینەغ ەیكێ(  کضاییع ەو و صا ییاهڕ خىکم  ًَ ِظً
َّ
ََ ال ْدُؼه ًَ  

َ
ُُ ل ُؾى َها الغَّ يُّ

َ
ا ؤ َؿاِعُغىَن ًَ

ىُبُهْم 
ُ
ل
ُ
ِمً ن

ْ
ا
ُ
ْم ج

َ
َىاِهِهْم َول

ْ
ق
َ
ا ِبإ ىا آَمىَّ

ُ
ال
َ
ًَ ن ِظً

َّ
ًَ ال ْكِغ ِم

ُ
ٌ
ْ
 ەیکەعاو رێه ەیئ ٦2املائضة/(ِفي ال

 نەڵێص یکەػاع ع ەؾ ەک ەیواهەبىون! ئکاقغ  ۆب ەاهەیلەپ ەک ۆزەم ەواهەل ثەقەزىا ز

 ەاهەیلەوا پ ۆیەب ،ەگغجىو ەهۆ زەل ەڕی باو  یکێواع ەئاؾ چیھ انڵیص مەاڵ ب ،ەىاو ێھماهەڕ باو 

 زەم لەواهە مەزۆ.. بىون!کاقغ  ۆب
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 اجغیػ  ضیوخەج یکاوەع ۆ و حەکەضینەغ ەیکھاجێو پ ییخێخاکم ەیكێوا کئا   

 ذێبەص عەھ وابىو ەک .ەجضاع ەاڵؾەص وەهەزاو  ،ەیەزىا ھ کیە .ەو ەخێبەضووهع 

ان و و خىکمض قتنڕ صااؾای ەواجخاکمێخیی  .ذێب وصاەئ ؾذەص ەل هھاەج لییدێخاکم

 یعکغصوەؾەچاع  ھاەعو ەھ .یکەڵز یاویژ  ی کاعوباع  یبغصوەى ەڕێب وەضاع یو ئ عکغصنەصاع ڕیب

 ی گەوعەزىا ەک ىکەعو ەھ ذێبەص ەک ذێزىاػ ەص ەو ەئ فەمەئ .انیىاهێه یکاویەکۆ هاک

 هھاەو ج ذێخاکم ب یش ۆ ز عەھ ێبەص ،ەجضاع ەاڵؾەص وەهەزاو  وەکغصگاع  ،ەکیە

 .ذێبکغ ع ەؾەچاع  ێپ ەیكێو کصەؾخىوع  وؿاعێ اؾاوی ەخێبکغ  لیو ەئ ەیکەجەػیع ەق

 ێبەص یە،ەیەىێى ێو ب زىا جاک وەئ ۆب عەھ ەک لیییەڵاێڕ و گى  ییچەملک وابىو ەک

 ەو ەئ ،ەبىوههمىؾىڵماهیكاهەیەکی جغی  فەو ەئ ،صەؾخىوع ەخێبکغ  یش ەکەجەػیع ەق

گىهاح و جاوان و  فەمەئ ەیواهەچێپ .یتێعگغجيەو  وەکەضیوخەج ەب ەىاهێھەڕ باو 

 ،ەحاھیلییەجو و کىقغ  رکحق ەوع ەگ یزىا ەیعهامەب ی غ ەیؾ ەخىکم ب .ییەچێعپەؾ

 مانەیو پ نەڵێب ەوع ەگ یزىا ەک ەیەىیص وەئ ەو ەئ .ەو قاؾهبىوه مبىونڵکاقغبىون و ػا

 جن،ێؾپەچیو ب بگغن یع ەو  ێبەص ەک ی ع ەؾەل ەعگغجىو ەو  ۆی ز یکاوەبضەغ ەل یحەػەیو ب

 یەکەىیو صضیوخەئاوا ج ەک ،ەهاعصوو  ەو ەئ ۆب ذێب ێل انیزىا یلمەؾ یص یعاهەمبەؿێپ

و  عگغجًەو  ەل عپغؾًەب انیقەکەهمىؾىڵما ەئىممەجو  انیقۆ و ز جنەێبگ یکەڵز ەل

 وی یاهڕ و خىکم قتنڕ صااؾای یکاوەبىاع  هەمىو  ەل ،یؾپاهضوەو چ ێیبىون پىضاع یص

 .ذێب ەواڕ عماهەو قع ەعو ەو ؾجضاع ەاڵؾەزىا ص ەیکەىیص ذێبەص عەھ وابىو ەک .ضاییع ەصاو 

 یكاهضاویو هەوع ەگ یزىا ییخێخاکم یؾپاهضوەچ ەواج ،ەکەىیصخاکمێخیی    

الا  ە)ل ال یصەىاهێھ ەواج ،ەوع ەگ یزىا ییهھاەجاک و ج ییجیەو زىا ییخێجضاع ەاڵؾەص

 .ضاییجیەاڤۆ مغ  یاویژ  یعیوان ە( لەللا
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 زىا( یامەیپ ەکغصن بزىا( و )خىکم ینی)ص ىانێه یهضەى ەیپ یتێجمە: خییەخێجمەخ مەئ   

 ،ەع و ؿىى ێب ی جضاع ەاڵؾەو ص نەو زاو کغصگاع  ەوع ەگ یماصام زىا ەک اثیها ەو ەو ەل عەھ

 ویەعەواو  عاؾذو رحگكخگ واوەج نەجمەخ یش ەکەىیص وابىو ەک ،یەجىاها ەػاهاو صاهاو ب

 ەیخکاماهەو ئصەؾخىوع  وعێؿا اؾاویو  نحواهێڕو ج ضیص وەئ هەمىو  ەل ،ەاوجغ یق وباقتر

 ،ەییخێجمەخ وەئ یکاوەکاع ۆ ھ ەل ەکێکیە ەمەئ .ەقخىو ڕ صا انیاهۆیز یاویژ  ۆب ۆڤمغ 

و  مەکیە یعێؿا ی،یکەع ەو ؾ مەکیە ی کاع ۆ ھ یە.یکەع ەؾ ەه وەمەکیە ی کاع ۆ ھ ەه مەاڵ ب

 ییخێع ەعو ەو ؾ ییخێخاکم ەکغصن بػتراقیئ ەک ەیەو ەئ یەیجمەخ مەئ ییکەع ەؾ یماەبى

 ییجیەزىا یکغصوییقەکغصن و ههکىوڵیو ەوع ەگ یزىا ییجیەزىا ەب ەکغصهػتراقیئ ،ععەق

 ەیکهییەواەماها ػماه ەقەمەئ .ضاییخێو خاکم عؾتنەپ ەل ،ەیەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ

 ەب ؿالمیئ ەیەو ەئ ھاەعو ەھ .کغصنمیؾلەجۆ ز ە)الاؾخالم( واج ەل یەدیبغ  ەک ،(ؿالمی)ئ

 ەل ەییخیبغ  ەک  ،ەو ەجۆ کغص ێل انیزخەح کانەىیص هەمىو  ەک یش ەکەماها  ػاعاو 

 ییجیەزىا یکغصونبىوڵو ەوع ەگ یزىا ەب بىونییاػ ع  ینڕیعبەص ەبىون، واجهمىؾىڵما

 ۆو چ ب ۆی ز ۆچ ب ییجیەزىا یضاوێلقل  ەل اکغصنەڕ بەبىون و جاەڕ بەو جەوع ەگ یزىا

 ەل ەاکغصهەڕ بەج و ابىونەڕ بەج ھاەعو ەھ .ەعو ەگ یزىا ی غ ەیؾ  ی تر یو قد ؾانەک

 و خىکمکغصن ثەػیع ەق یحەاهینەخ ەب ەکغصهػتراقیو ئەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ییخێخاکم

 ۆب ییخێبضەغ ڕی و بىباو عاقکئاقکغاو  یاهضوەیاگع  یغنیە فەمەئ .یکغصوێپییع ەو صاو 

 .ەواڕ عماهەو قو اعؾتر ەپ یزىا ۆب جضاع،ەاڵؾەو ص نەو زاو غصگاع ک یزىا
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 :١کافرن  ،ییەن قبووڵ انیخوا ییحێحاکم ەیوانەئ 

 انی !ەمۆ ز یھ ڵێو ب ذێعگغ ەو  ی گەوعەزىا ەیکەجەػیع ەق کێؾەک ذێهاق     

 لیصەؾاصەؾ ەبا ل ،ەاومىێھ ەو ەمۆ ز یچىووۆ ب ەل ڵێب یکەڵز ەو ب ذێعگغ ەو  یکەیەگڕ ب

 ؿالمیئ ەل ثەهاهەج .ەھاجىو  ەزىاو  یععەق ەل ەک ذێىێمەه صاەو ەو گىمان ل ذێب مەخ

 ی صەؾخىوع  ؿاوعێ اؾاوی یقخنڕ صاچجای  ذێىاکغ نبىوڵ ؽەکەل فەعەقخاع  مەصا ئ

 یحەػیع ەق یلبغصوچجای  ،ییەىڵو نبى  انیقەو ەئ. ەكیه ەک ؿالمیئ یحەػیع ەق کىەو 

و کىقغ  یهەمىو  ەماهەئ .نۆڤحمغ  ی صەؾخىوع  و ێ ع  اؾاوی یىاوێو ھی گەوعەزىا

 .٦ًبىوهکاقغ  ی ع اقخەع 

 ەییجیەاۆڤمغ  یعکەئ ویەزىا ی( مافییع ەو صاو  ییاهڕ و خىکم اؾاصاهانی) ییخێخاکم   

و ئاقکغاو  قًۆ ع  .جنێػع ەبمیو صا جنەێگیاڕ  هانمىؾىڵما عەؾەل ەعػ ەو ق ذێبگغ یع ەو 

 ذێملەبؿ ێپ ەیوع ەگ یزىا ییجیەجا زىا ذ،ێب ەزىاو  ییخێخاکم ی هاو  ەب ذێبەص اوعاقک

 ییخێع ەعو ەو ؾەوع ەگ یزىاصەؾەاڵجضاعێخیی ماف و  ەب ػترافیجا ئ .ذێؾپەو بچ

جا  ،ذێب ەوع ەگ یزىا ۆب ەؿاهیو مىزل ـیزال ەمەئ ێبەص .ذێبکغ  ەیکەجەػیع ەق

 ،ەوع ەگ یزىا ییخێبضەغ عەؾ ەو ەىێبً و بع انىج یعؾتەپۆڤغ م ییخێبضەغ ەل یکەڵز

                                                           

ئەمە حگە  ەؾەع خىکمڕاهییەکەیە.( ئایەجیان ل٤٢) ،ەی( ئایەث لەؾەع خاکمێخی٩00)ػیاجغ لە   2

 ( قەعمىصە!٦000لە )

لبغصوی قەعیػەث و خىکم پێىەکغصن و پەکسؿخنی خىکمی قەعع ھۆکاعێکی کاقغبىوهە. ھێىاوی   ٦

یاؾاو عێؿاو صەؾخىوعی هاقەعغیی لە قىێنی خىکمە قەعغییەکە ھۆکاعێکیتری کاقغبىوهە، 

ری کاقغبىوهە. کەوابىو ػۆع لە َاؾىوجاوی چەؾپاهضوی یاؾاو صەؾخىوعە کىقغیىەکەف ھۆکاعێکیت

یان صەوجغێذ: مىاٍ الخکم( کاقغن، با هاویكیان مىؾىڵماهاهە ێؾەعصەم بە ھەع س ێ ھۆکاعەکە )کە پ

 بێذ، یان لفی مىؾىڵماهێتی لێبضەن!.
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 ەل ەیکەعغەق یؾپاهضوەو چەوع ەگ یزىا ییخێخاکم ەکغصن براقحخػیئ ەل فەو ەئ

 .ؽەو  ب ذێبەص ی و ەػ  عەؾ

 کێؾەک عەھ ەک ذێص ەزىاو  ییخێخاکم ەیییخێجمەخ مەل ڕەبىب ییەزىا ەخىکم وەئ   

. ەقاؾه .ەمکاع ەؾخ .ەکاقغ  ،ەو ەزىاع  ەییجیەهاعصو  ی گەوعەزىا ەک کاثەىخىکم ەو ەب

 ییعغەهاق یخاکم ع ۆ ح ێس  یحەكیؾ ێس  ەمەئ کەه ،یەضاێج ەیکەجەكیؾ ێس  عە)ھ

 بً!(

اِقُغوَن )_ 
َ
ٍ
ْ
ََ ُهُم ال ِئ

 
ـ
َ
ول
ُ
إ
َ
ـُه ق

َّ
َُ الل هَؼ

َ
م ِبَما ؤ

ُ
ْدٌ ًَ ْم 

َّ
 کێؾەعکەھ ؛٦٦/ةاملائض(َوَمً ل

 .کاقغن  ەواهەئ ،ەو ەزىاع یەێخیهاعصو  ەع و ەگ یزىا ەک کاثەه ەو ەب ییاهڕ خىکم

ىَن _ )
ُ
امِل

َّ
ََ ُهُم الظ ِئ

 
ـ
َ
ول
ُ
إ
َ
ـُه ق

َّ
َُ الل هَؼ

َ
م ِبَما ؤ

ُ
ْدٌ ًَ ْم 

َّ
 کێؾەعکەھ ؛٦٩ املائضە(َوَمً ل

 .مکاعن ەؾخ ەواهەئ ،ەو ەزىاع یەێخیهاعصو  ەع و ەگ یزىا ەک کاثەه ەو ەب ییاهڕ خىکم

 _( 
ْ
ََ ُهُم ال ِئ

 
ـ
َ
ول
ُ
إ
َ
ـُه ق

َّ
َُ الل هَؼ

َ
م ِبَما ؤ

ُ
ْدٌ ًَ ْم 

َّ
اِؾُهىَن َوَمً ل

َ
 کێؾەعکەھ ؛٦٤ ەاملائض(ك

 یزىا ی باػ عێ ەل ەواهەئ ،ەو ەزىاع یەێخیهاعصو  ەع و ەگ یزىا ەک کاثەه ەو ەب ییاهڕ خىکم

 .ەصاو  انیل  ەوع ەگ

 ی گەوعەزىا یحەػیع ەق ەب ەک ەیؾاهەک وەئ یکاقغصاهاو ەب ەیقىۆ ع  ەخىکم مەئ   

 یل  ەو ەهەهاب ییع ەو صاو  نجێؾپەچەکىقغ ص ی صەؾخىوع  وعێؿا اؾاویو  نەىاکخىکم

 ییەىڵو ى نب انەیو ەئ .ەرەقؼ ێپ انیزىا ییجیەزىا ەک ەیەو ەئ عەبەل ی گەوعە،زىا یععەق

 .ذێب ەوع ەگ یزىا ی( مافلەبغصه ییع ەو صاصو  ییاهڕ مکو خى  اؾاصاهانی) ییخێخاکم ەک

 یؿتێى ەڵھ یاهضوەیاگع  وەنؿ ەب هییە عجەم انەیقؼکغصهەع و  کغصنەىڵو نبى  مەئ

 یػماو .ەضاو اهیكاهیه ػضایوان ەو لەاهیملاهضو ەؾ ەو ەکغص ەب ەمەئ ،ها ذ،ێب انییؾمەع 

 یزىا .گىػاعقذ وەنؿ ی اع ڕیب ەل ەجغ ەاواهعاقکو  قًۆ rو زجغ ێھەب وصاوع  ەیىێو و  ڵخا
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 مەئ عەبەل کاث،ەضاهیؾكەو قاؾو( و  مڵو ػا)کاقغ  یکاوەجەكیؾ ەب ەک فەوع ەگ

 یزىا ییجیەزىا یقؼکغصوەع  ەک ،ەیەوع ەگ یزىا ییەیخێخاکم ەیو ەقؼکغصهەع 

 ییاهڕ و خىکم قتنڕ صاعێؿا اؾاویجا  ،ییەجیەزىا یحەاڵؾەماف و ص یوجکغصوەػ  وەیەوع ەگ

 انرۆػیحپ یکەیەعماهەجا ز جن،ێعغەبك _بە یاؾا کىقغیىەکاهیان_ انیکغصهییع ەو صاو 

 یو خىکم کاثەضػخەق انەیکییەکاع ەواقەچ ەوع ەگ یزىا مەاڵ ب .جنێزكەبى وعصاەصەب

و گغهگ صژواع  ەكێک وەئ ەمە. ئصاثەص عصاەؾەب انیبىوهقاؾه بىون ومڵبىون و ػاکاقغ 

 ۆی ز یپاک یقەص ھاەهضەچ ەو بەو ەکاجەضیووهع  ػ ۆ رحپ ینىعئاو ەک ەیەع ەگیو کاع 

 اویصه ی هىؾؿاػ ەچاع  یکێؿدێى ەڵو ھضیص ەکاجیقەو ص صاثەضكاهیه ەکەجەهینەخ

 مەئ ؽەک عەھ .(ییخێهمىؾىڵما) یعجە( و مییخێماهضاع ی)ئ ەیىاؾێپ ەکاجەیص .ثەامین

و  ییاهڕ و خىکم اؾاصاهانی) ەو ەیەکەكیػ ەو  ێعس ەھ ەب ەیوع ەگ یزىا ەیییخێخاکم

 یص ی( وحىوص) کىەڵب ەیکەجەاڵؾەخىکم و ص عەھ کەه ،ذێبەىڵو نبى  ێ( پکغصنییع ەصاو 

 ییخێخاکم وەى ڕیپچ ۆی ز ۆب ییجیەزىا یماف ەچىهک ،هییەاەڕ ق یکێکاقغ  وهییە ییعغەق

 .ەکغصوو وجەػ 

 كخىانیصاه ۆو ب جضاعانەاڵؾەص ۆب ،ەجەامین اویصه ی ؾؿاػ و هى ەچاع  یکەیەكێک ەمەئ     

ماها  ەب) ەکغصهەىخىکم ەاو عاقک وڕبىب ییەزىا ەخىکم مەئ ی کاع ۆ ھ. ەکیە کىەو 

 جضاعانەاڵؾؿەص .ەو ەع ازى ەییخێهاعصو  ەوع ەگ یزىا ەیو ە( بییخێخاکم ەیکەر حگكخگ

 لیکاهەخىکمکغاو  ەكخىاهیصاه .جنێؾپەچیو ب جنێملەؿیو ب ذێب انڵیو بى ن ذێبەص

 انییكیکیەل  چیھ .جنێملەؿیب _اهضاۆیزهاو ەل یؾپاهضوەچ ەب_و  ذێباهڵیو نبى  ذێبەص

تر ی(لیصەبو ) بًەىییاػ ع  ی گەوعەزىا ییخێخاکم ەب هییە انۆیب (ُەان و گجضاع ەاڵؾەص)

 کاع.ع ەؾ ەخێىێبھ
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 ییو گغهگ ییخێع ەگیو کاع  ییخێصژواع  ذێجر ێو بىاؾەو ەخێبکغ ێل ی ر حب جاەھ ەیەكێک مەئ   

 وەئ .ذێزىاػ ەص ؾاػو هى ەچاع  یؿتێى ەڵو ھضیص ەمەئ ەچىهک .ذێو ەکەعصەص ی اجغ یػ 

 عەبەل ەک ەاع یص ،ەیەكێک مەنىعئان ل  ەیزخەو ؾو جىهضع ۆ ػ  ەو ەکغصهێلضیئکەج

 . ضاجەامین اویصهیەحی لە یخێع ەگیکاع 

 وەو گغهگ گغجىو ع ەگیو کاع صژواع  عۆ ػ  ەیییخێخاکم ەیكێک مەنىعئان ئ   

و صژواع  لیواهەئ ،ەکۆیەھ ًیهضەچ عەبەل نەجمەخ ،یتێهاؾاهضو  ػؾؿاو هى ەچاع 

 انیەهىؾؿاػ ەچاع  ەؿخێى ەڵو ھضیص مەئ ەک بً یچ ەکاعاهۆ ھ وەئ ۆصاز .و گغهگًع ەگیکاع 

 انەیص نحىیبەص ً،ەیصەص کانهییەنىعئا ەنەص یعهجەؾ کێکاج ؟ەو ەجەؾتراو ەب ەى ێپ

 .ەو ەهەکەضووهع  ەیەكێھاوک وەئ ەک نەھ ییکەو لو ۆ وزەعاؾخ ی کاع ۆ ھ

 ییجیەزىا ەب ەمبىوهیؾلەکغصن و جػتراقی: ئەییخێخاکم مەئ یگغهگ ۆی ھ نحمەکیە   

 ەیضاع یو ئاع ڕیو بعەقخاع  یو ماف ییخێجضاع ەاڵؾەو ص ییخێعصگاع ەعو ەپ ەو بەوع ەگ یزىا

 چیھ ذێهاب .ؽەبً و ب هھاەججاکى  یزىا یماف ذێبەص ەک ی،یجیەاۆڤمغ  ی جاکىکۆ  یاویژ 

 و ڕ ب چیھ ەو ب ثڵەخا چیھ ەل وەى ێق چیھ ەب ذ،ێکغ ب ەماق مەئ یش ەھاوب کێمەزلىون

بىون( )کاقغ  ەیكێک ەکەكێک ەک ەیەو ەر ێل .یقؼکغصوەع  انی یکغصوڵو نبى  انی ..کیەعاصە

 ە.کە(ؿالمی)ئ یعگغجنەو  انی ،(حاھیلییەث) عەؾەل ەیەو ەماه ،ەبىون( همىؾىڵماو )

 ەكێک مەئ یکاوڵەو لو و چ ڵؾەئ ەل یکەەو ەکغصهزخەح هەمىو  لینىعئاه

 .یەەییضینائەغ

و  عصوونەگ هەمىو  ۆی ز ەچىهک .ە(وحىوص) هەمىو  یوەزاو  .ەهەزاو  ەوع ەگ یزىا _

 ەل ێعکەو ھ یعچەھ .ەاهیهەزاو  یش ۆ ز عەھ وابىو ەک .ەلهکغصوو ەز یکاوۆڤەو مغ  ژیان

 مەئ یش ەھاوب کێمەزلىون چیھ .کغصگاعن  یزىا یکڵمى  ضانیو ەو ػ  کانەئاؾماه
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 ەه ن،ەو گچک مەک یقت یوەزاو هە  .ییەه جاکىپاک یازى  یەی(یتێهە)زاو  یحەكیؾ

 .اهًیكییدێهەزاو  یش ەھاوب ەه ن،ەوع ەو گع ۆ ػ  یوەزاو 

 ۆڤەیمغ  مەئ لیو ەئ عەھ .ەلهکغصوو ەز ەیعصوهەگ مەئ. ەکغصگاع  ەوع ەگ یزىا _

 یحەزؼم ەل ەکسؿخىو ێع وا  ەیعصووهەگ مەئ یوحەبؼاوث و ؾغ  یؾیؿخم .ەکغصوو لهەز

هە  ،ییەه یش ەھاوب .ەیەىێى ێب ضاەیییخێکغصگاع  مەل وەجاک ەوع ەگ یزىا .بً صاۆڤەمغ  مەئ

 .کاهضاەوع ەو گع ۆ ػ  یلهکغصوەز ەل ، هەکاهضاەو بچىک مەک یلهکغصوەز ەل

 ەل ضایکغصهعەقخاع  ەل ەجاک ۆی ز .ە( وحىوص) یاڵ با یحەاڵؾەص نەزاو  ەوع ەگ یزىا_ 

 مەئ یماف .ەع ەضییػ ۆ ع و  نەو زاو کغصگاع  ەک ەیجەكیؾ وەب ،ضاۆڤو مغ  انیو ژ  عصوونەگ

 ضا،ییو صاها ییو ػاها ییجىاها ەل ەجاک ەوع ەگ یماصام زىا .ەیەھ ەیئاػاصاه ەکغصهعەقخاع 

 ون ەئ ی عەقخاع و مغاهضن  اهضنیژ  ،یەوصاەئ ؾذەصەل انیو ػ ؾىوصگەیاهضوی و  ضانییػ ۆ ع 

 چیھ ەب ەیاهعەقخاع  مەل کێقەب چیھ یش ەھاوب اثمەزلىون ەل کێؾەک چیو ھ

 هییە ەو ەئ ی او یق کێمەزلىون چیھ وابىو ەک ،اکاثه کەیەاصع  و ڕ ب چیھ ەو ب کەیەى ێق

 .ذێر ێبؿپ ێپ ەی(وحىوص) مەل کێقەب ەیضاع یئ

 ۆی ز ەه .ییەه ۆی ز ؾذەصەب یش ۆ ز عۆػی  کێمەزلىون چیھ .ەع ەضیػ ۆ ع  ەوع ەگ یزىا _

و  نەو زاو کغصگاع  جاکىپاک یزىا .ەکغصوو  ۆییز بیوؿ ەب یش ۆ ز ەو هەکغصوو یلهەز

 .عۆ ػ  ەو ه مەک ەىاصاث هعۆػیی کێؾەک چیھ .یتێعاهەو ەضىیػ  هەمىو  ی ع ەضعۆػیی

و  ثەكیؾ مەب ەکغصهػتراقیئ ؿالمضایئ یضیوخەج ەل جاکىپاک یزىا ەب ىانێھەڕ او ب   

 یێڕیکاعگ ،ییخێجضاع ەاڵؾەص ،ییخێهەزاو  ،ییجیە: زىاەوع ەگ یزىا ەیاهییخێهضەجمەبیجا

 ی غ ەیؾ وەجاهەكیؾ مەل کێکیە عەھەل ەوع ەگ یزىا .ۆڤو مغ  انیو ژ  عصوونەگ

 وعاصە وەى ێق چیھ ەب کضاێعەقخاع  چیھ ەل یکێقەاوبھ چیو ھەیەىێى ێى بجاک ضایقەماهەئ

 وەىێى ێى بجاک یزىا ەب ەبىوهمیؾلە: جلی( ؿالمی)ئ .ە(مانی)ئ ەمەئ ،ییەه کڕێب
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 وەىێى ێى بجاک ەوع ەگ یزىا ەچىهک .یکاوەعماهەق ۆب ەچکغصهەکغصن و ملکییەڵیاێڕ گى 

 وەل .صا(وحىوص) ەیضاع یو ئ ییخێجضاع ەاڵؾەو ص ییخێهەو زاو  ییخێکغصگاع  ەل ەقەھاوبێب

 یکغصوئاڕاؾخە وەضاع یئ یماف ەوع ەگ یزىا هھاەج ەک ،ییەجیەاۆڤمغ  یاوی: ژ فەوحىوص

( ؿالمیئو ) جنێھە( صمانیئ) ەیؾاهەک وەئ .ەیەھ ەیکەییجیەاۆڤمغ  ی جاکىکۆ 

 ەیکێڕییەو کاعگەع ضایزىاو ئ یاڵ با ییخێجضاع ەاڵؾەص ەب ػترافیئ ذێبەص نەکەضنبىوڵ

 ضاەیکەىیص ییخێع ەعو ەؾەل ەک ،ەوع ەگ ی( زىاییخێ)خاکم ەل ییەخیبغ  یکێقەب ەک ن،ەبک

 یغنیە .هییە بااڵجغ لەو کێصەؾخىوع و اؾایو زێھ چیھ یغنیە ییخێع ەعو ەؾ .ذێو ەکەعصەص

و اع ڕیب وئاڕاؾخە ەب یکەڵز هێىان یکغصوییع ەو صاو  ییاهڕ و خىکم اؾاصاهانی

 .ەھاجىو  ەزىاو  ییجیەزىا ەل ەیکەییخێع ەعو ەؾ ەک ،ذێبەص ععەق یکاوەخکامەئ

 هەمىو  لێپ ،ەوع ەگ یزىا ەیکەجەػیع ەق یکغصوێحەبێو ح هضبىونەو پاب کغصننبىوڵ

و زىایەجیی  یصاوەاعهڕیب ،ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ەب ەئیػتراقکغصه یکغصوعەقؼ  کێقد

 ەک ،ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ۆب ییەخێو خاکمکاعگێریی و صەؾەاڵجضاعێخیی و  ییخێاع گعصەعو ەپ

و ڕ ب وەى ێق چیھ ەب ،صاەاهو عەقخاع  ماف مەل ییەه ەوع ەگ یزىا یش ەھاوب ؽەک چیھ

 ذێقەص ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾزىایەجیی  ەیکغصهعەقؼ و  کغصنەىػتراقیئ مەئ .کیەعاصە

 هییەگغهگ  .هییە انیاواػ یح ذ،ێکغصاع ب ەب ذێقەص ەک کىەو  عەھ ،ذێػمان ب ەب

 اؾاوی ەل ھاەعو ەضا، ھعەوجبؼاث و  ەل یملاهضوەؾ ىجایئ صا،ع عەقخاو ضیص ەل یتێکغصهعەقؼ 

 .ضاییع ەو صاو خىکمڕاهیی ن و اؾاصاهای ەل صا،صەؾخىوع  وعێؿا

 ،یحییەخێهضەؾەو پ ییخێو باقخاکمێخیی : ییەخێخاکم مەئ یگغهگ ۆی ھ نحمەصوو    

 ەچىهک ن،ەوع ەگ یزىاخاکمێخیی  ڕی اوپڕ پ یؾكەو  ەماهەئ ،یەجمەخ ضویئکەج فەمەئ

ِت ): ەچاکتر  وەئ ی غ ەیؾخاکمێخیی  ەل ەوع ەگ یزىاکمێخیی خا َُّ َجاِهِل
ْ
َم ال

ْ
ُدٌ

َ
ق
َ
ؤ

ىَن 
ُ
ْبؿ ىِنُىىَن  ًَ ًُ ْىٍم 

َ
ه
ّ
ًما ِل

ْ
ـِه ُخٌ

َّ
ًَ الل ًُ ِم ْخَؿ

َ
ًْ ؤ  یچما خىکم؛ ٩0/(املائضةَوَم

 ەوع ەگ یزىاخاکمێخیی  ەل ێکخاکمێخیی !( رە؟چاکت ێپ انیو ەئ) ذێو ەص انییحاھیلییەج
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 مەئ یکاوەجەهینەخ ەل ییایىڵص ەیپل ەجۆ كخەیگ انەڕیباو  ەک کێکاهەڵز ۆب ەچاکتر 

 .  ؟ەو ەوع ەگ یزىا ەل یھاجن وەىیص

و ەوع ەگ یزىا ی(جەهھە)م ەک ەیو ەئ عەؾەل واوەج یاعصاوڕیو بواو ەج یئیػتراقکغصو   

 یکەیەو ەو ه ًێکاث و قى  هەمىو  ینیهضجغ ەؾەو پ ًیو باقتر  ًیچاکتر  وەئ (یتێ)خاکم

 ،ەؾؿاػ و هى ەچاع  یکێؿدێى ەڵو ھضیص انیكیمەئ ،اهضایکێجڵەخا هەمىو  ەل ،یەیجیەاۆڤمغ 

لف  ذێهاجىاه ۆڤمغ  ەچىهک .ذێػع ەصام عەؾەل ی)کىقغ( انی( مانیئ) یخىکم ەچىهک

 ەصووع ل_ انییخێخاکم یحەاڵؾەماف و ص نەھ کێؾاهەک ەک بضاثێل ەو ەئ یػافەو گ

 ییع ەو خىکم و صاو صەؾخىوع  و ػ اعێب اؾاوی نڵێب ەیو ەئچجای  ،ەیەھ _ەوع ەگ یزىا ینیص

 ۆی ب ؽە! کەوع ەگ یزىاخاکمێخیی  ەل ،ەهتر ەؾەو پچاکترو باقتر ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ

 چیھ ەل ذ،ێبهیج مغۆڤێک  ی عێباػ و  ؿذێى ەڵو ھضیص ەمەئهابێ  .ڵێب ەمەئ ییەه

 ڵێب کێؾەعکەھ .ییەه ەیجەاڵؾەماف و ص مەئ ؽەک ضاییجیەاۆڤمغ  ی ژوو ێم یکێهاؾۆ ن

 ەو ەئ ،ەاهەیھ ثەو ئىمم نحچ انیخؼب  انی ۆڤمغ  ەؾخەص ناڵ ق انی ،ەمەمً ھ

 ذ،ێمێىصا ب(ؿالمی( و )ئمانی)ئ ەیباػه ەل ییەه نحمىمک وییەلیو حاھو کاقغ  کیمىقغ 

ی زىا ەل یەگىا ە( کـیبلیئلقلیضاهەکەی  کىەو ) ەضاهێللق ەو ەئ ەچىهک .ڵەخاەم

 ناڵ ق یھ انی) ۆی ز ەیکییەع ەو صاو خىکمڕاهیی و صەؾخىوع  وعێؿا اؾاوی وەجغ ػاها گەوعە

چاکترو  ەوع ەگ یزىاخاکمێخیی  ە( لەیکەجەو ئىمم نحخؼب و چ انی ۆڤمغ  ەیؾخەص

 ەب ەی( پوانەئ انی) مەئ ەیو ەئ عەبەل یە! گىاەهتر عەواو رعاؾت ،ەهضجغ ەؾەو پباقتر

 ەبىو لئاگاێب ەوع ەگ ی!! چما زىانەبەص ێ هى  ەیو ەو ه ًێکاث و قى  یکاویەیؿخیضاو ێپ

 یؼاوەیئاگاصاع بىو، ص انی! کان؟ێى ه ەو ەو ه ًێکاث و قى  یکاوییەؿخیضاو ێو پ مانەػ  یھاجن

 واڵ هانى  یکێعەقخاع  ەمە! ئهاەصاه ۆب یعێؿا اؾاوی کغصویھمالیئ مەاڵ ب ذێوا ص یکێماهەػ  ەک

و  ییػاها ەل ،ەوع ەگ یزىا یػاوؿت ەل ۆیەوزەعاؾخ یکێو جىاهجع ەقەج وەجاه ،ەى ێصػ 
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و  رکحو قکىقغ  عەھ ،ذێبضع كاهیه ەو ەکغص ەب انی ذێػمان بىجغ  ەب ەو ەئ و،ەئ ییصاها

 .ییەه انێی( صا حؿالمی( و )ئمانی)ئ یکاوەباػه ەل وەحاھیلییەج

 !؟ەچاکتر  ەور ەگ یخواحاکمێحیی  یچۆ ب

 ییخێهضەؾەو پ ییخێو باق ییخێچاک یکێهضەھەع و  نیەل  هەمىو  ەب ەیپ ەجەخمەػ  عۆ ػ    

 یکاوەهیەل  کىەو  ععەق یکاوەخکامەئ یحەکمیخ ەچىهک ذ،ێببر  ەوع ەگ یزىاخاکمێخیی 

و ع ۆ ح لیکەڵز ،ەو ەىابىووهع  یکەڵز هەمىو  ۆ( بثەباصی( و )غثەضینە)غ ی جغ 

 مەل ینیص یکەیەگڕ ب یحەکمیخ ذێقەص .ییەه ەو ەه کیە لۆڤیمغ  ۆز .ەاواػ یح انیئاؾد

 یکاوەو ەه ەل ەک ،ەو ەخێبىوبعووه یکەڵز هەمىو  ۆب انی ،کێکاهەڵز ۆب صاەمەعصەؾ

 ون ع ۆ بىون ػ قكەک ەمێئ ۆب ؿخاێئ ەک فەهاهیەل  وەئ ذ،ێبىوب ەقاعاو  كترێپ

 عەؾەل ینیبێج کێهضەھ ذێقەص مەاڵ ب ً.ێباؾبکغ  انیهەمىو  صاەر ێل ذێهاجىاهغ 

 : 2ووەڕ ىەیبس ضایکاهەخکامەئ ەل ؿالمیئ یحەػیع ەق یحەکمیخ

 

 :ەر یگشحگ یکەیەرنامەب تەعیر ەش _١

 ی جاکىکۆ  یاویژ  یکێهیەل  مىو هە ە،ر حگكخگ یکەیەعهامبە ەوع ەگ یزىا ەیکەجەػیع ەق

 هەمىو  یكبرصێو پ ییکاع ەقەو گ کغصنئاڕاؾخەو  کسؿتنێع  .ەجڵەو ەو صەگەڵمۆ ک

 یۆڤمغ  ینێکاث و قى  یکێجڵەخا هەمىو  یخىکم ەچىهک .یەیجیەاۆڤمغ  یاویژ  یکێهیەل 

 .یەجاکىکۆ  یوحەبؼاوث و ؾغ  یکەچۆهیەجییو  ىاػێق هەمىو  یئاڕاؾخەو یەضاێج

 یەاهییػیوان یبرصوەیو پ نحػاه ەل ەچىهک ،ەیەاهیػاوؿد یکەیەامعهەب ؿالمیئ یحەػیع ەق
                                                           

بؼاهە کە ؾەیض عخمەەللا ػاعاوەی قەعع یان قەعیػەث بە پێىاؾەکەی ؾەلەف بەکاعصەهێىیذ   2

هەمىو صیىەکەیە، هەک بە ماها ػاعاوەکەی ؾەصەکاوی صوایحن کە جایبەجکغا بە  کە بە ماهای

 .ئەخکامەکاوی قیههـ
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و  چۆهیەجیی وەکەقخ یحەهینەخ .ەھاجىو  ەو ەکاهەجڵەو خاووصاو ع قذ و 

 ەب ىجایئ .ًۆڤمغ  یاوکەییؿخیضاو ێپ یػاح یؾكەو  ەک ،ەکغصوو ێپصعک ەیکەییؿخیضاو ێپ

 ،ەکغصوو صەع  عەؾەل ییگكخ یععەق یکێخىکم ،انیهەمىو  ەیهگاهەپاعؾ یچاوکغصوەع 

 یحڵەخا ەک ،لیتر یيێکاث و قى  ۆب ،ذێب ضاێج ییخێوامەعصەب یحیەلیناب ەک

 یخکامەئ ییخێئاؾاه یکەع ەؾ یکڵێزا ەمەئ .ەو ەخێبەضصوپاج ضاێج انەیکەییؿخیى ێپ

 یحەهینەخ ،ەھاجىو  ەو ەکەػیوان ییهینەخ یکەییػاوؿخ ەل ؿالمیئ یحەػیع ەق ..ەعغەق

 ەک ،عصوونەگ یکاوەصاجەمىقغ  ەیکھاجێپ یتؾغوق ،ی هاو  یکاوۆڤەمغ  یاویو ژ  عصوونەگ

 هەمىو  ەل ،ەکۆڤەمغ  ییجەهینەخ ەب برصنەیپ ەڵگەل ن،ەو ەکۆڤەمغ  یوع ەص ەب

 عێؿا کىەو  کانەییعغەق ەخکامەئ ۆیەب ،ەو هییەعوو ەو ص ەییؾخەو ح ییکغ یق یکێهیەل 

و کاث و  نەڕۆ ص انۆیز ی و ؾاػاو او یق یؾغوقت ەیزىلگ عەؾەل ،کاهًهییەعصوو ەگ

 یکێخکامەئ چیھ . لەبەع ئەمەیە کەکاثاه کانعێؿا ڵیؾەئ عەؾەل ییع ەگیکاع  ًێقى 

 ییعغەق یکێخکامەئ چیھ ذ،ێب انیژ  و عصوونەگ یؾغوقت ەیواهەچێپ ذێجر یهاب ەکەىیص

 وە،ەواهەچێپ ەب .کضاثێج ۆڤمغ  ییکاع ەقەو گ ییو چالک مانەئ ذێبکغ ئاڕاؾخەوا  ییەه

و  عصوونەگ ەب ۆڤمغ  یهضەى ەیپ ذ،ێگغ عاصە کاهضاەییهضەى ەیپ هەمىو  ەل ییهگەپاعؾ

و  ەگەڵمۆ ک ،ەگەڵمۆ و ک ۆڤمغ  یهضەى ەیپ ،ەو ۆڤەمغ  ەب ۆڤمغ  یهضەى ەیپ ،ەو ەاهیژ 

 یکەیەى ێق ەب یهەمىو  جان،ڵەو ەو ص ثڵەو ەو ص ثڵەو ەجاک و ص ھاەعو ەھ کان،ەگەڵمۆ ک

 کضاێقد هەمىو  ەل ییچاکؿاػ  وەع ەو بەکسؿخىو ێع  ەرزىاػاهێز وەعاهەعو ەصاصپ

 ەچىهک ذ،ێجر یترصا هابیکیەئاڕاؾخەو صەؾخىوع  وەعهامەب چیھ ەل ەو ەئ .کاثەصئاڕاؾخە

 ۆڤمغ  ەیئاقکغاک ەاهیک ۆب یخؿاب عەھ ،قخىونڕ یصا ۆی ز ەک ۆڤمغ  یکاوەعهامەب

 ەو ەکێپ کغیو قضیو ص عوون ەو ص ەؾخەح ەىو یخىاهەیه ەچىهک ،یحەیەؾخەح ەک ،ەکغصوو 

ترصا بکاث و ۆڤیمغ  ەڵگەل عەقخاع ەصوژمىاه عۆ ػ  کێؾەک ذێقەص ۆیەببکاث )ئاڕاؾخە

 ی عەقخاع  ۆب ەیەواهەل کانییەع ەقەب ئاڕاؾخە اؾاوی!( ەو ەخێگغ یب اؾای ذێڵێھەه
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 بەاڵم ذ،ێبو گىهجاو کغایاع یص یکێقد عەعامبەب کغاوصایاع یص یکەیەماو  ەل ؽەک کەڵێمۆ ک

 .2ذێزىاػ ەص ەو ەکغصهێو هى  ذێىێهام ی ع ەگیػوو کاع 

 کانەییجیەؾاەک ی اواػ یهاجىاهً ح ەچىهک کانییەع ەقەب ەصەؾخىوع  ؿاوێع  اؾاوی   

 ەل یچالک کێهضەھ ەک نێهەصاص کەیەاعصیص ۆب کیەاؾای ذیيیبەص ن،ەکبچاو ەع 

 ێل یغاوێچاوص اؾاوی ی چاو  ەک مەاڵ ب ذ،ىێێؾخەو ەص _ؾؼا یجغس  ەل_ ؾضاەک کێهضەھ

 .!ی بغس ی لی صەێذگىعگوەکى  ذێبەضڵؾاق

و  ییػاج ییغ ێو چاوص کانەؾەک یاویک هەمىو  ەچىهک کاهضا،ەییع ەقەب عێؿا اؾاوی ەل   

 کانییەهضەو ەعژ ەب وەكێک وەاعصیص یكاوێکضاکێو پ ژانڕ کچێو جاواػ یح ییعووهەص

 ەیو وػ  ًێژ ڕ چەکضێج عۆ ػ  جانڵەو ەص وەگەڵمۆ ک و جاکىکۆ  ییهضەو ەعژ ەب ون،ەکەعصەضنەػ 

و  جرانەڕێاپع  ژو ڕێاؾاصای ییؾخۆ ضۆڤمغ  ذ،ێچەصع ەصەھەب کترصایە ێیکڕ بێک ەل انیع ۆ ػ 

 جگاعێئ یکەییؾخۆ ضۆڤمغ  .ەىضاعاهیص ی(نىاەو ج مانی)ئ ەب ًێهاکغ عاوعصەب ەکەکەڵز

  ..ضاییخێىضاع یص ییع ەگیچاو کاع  ەل ەو ؾؿخ مەک

 

 :ەگرثوو ۆ خەل یینموونە یکییەر ەرو ەدادپ تەعیر ەش _٢

 هەمىو  یضاویعۆػی ەک ،ەھاجىو  ەو ەع ەعو ەو صاصپػاهاو صاها یزىا ەل ەچىهک ەىیص مەئ

 ىجایئ ان،یاصکغصهیهماو ػ ى قەه وەقەگ ان،یپاعاؾخي ھاەو ع ەھ ،ۆزەجۆ گغج یکێوع ەىضیػ 

                                                           

وەکى یاؾاو ئاڕاؾخەکاوی صژ بە حگەعەو قەعاب و ماصە بێھۆقکەعەکان، کە   2

ھەعچەهض یاؾا جىهضە لەؾەعیان، بەاڵم چىهکە چاوصێغی ػاجیی )ئیمان و جەنىا( هییە، 

بە جغؾاهضهێکەو بەؽ، صیاعصەکە هەک چاعەؾەع هاکاث، بەڵکى کاعیگەعی یاؾایی ھەع 

 هاجىاهێذ عێ لە جەقەهەکغصهیص ی بگغێذ!
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 یزىا یکؿاهً ل یە انیقهەمىو  ،انەیکیەع ەھ ۆب ۆی ز ەیاهیع ەصەن یکغصوئاڕاؾخە

 ؽەک ۆب ی جغ ۆ و ززاجغ  کغصوونیاع یص ۆب یش ەکەجەػیع ەق یخکامەئ ەک ۆیەب ،ەوع ەگ

 ،ەصاو  انیۆ ز ییؿخیى ێپ کىەو  یاوەڕ ق یکێو کاقغ  کێع ەمبەؿێپ عۆػی  .ەوو کغصەه چاوەع 

 ئاؾان یاویكیعصووکەھ ی ع ەؾەچاع  ذ،ێبەص انیعصوول ەھ جىوش ی یش ۆ زەه

 ەیکهییەاەڕ ق ەکاقغ  وەکغصوو ەىیاع یص ەکەع ەمبەؿێپ ۆب ی ع ەؾەچاع  ؾذ،ەعصەبەجۆ زؿخ

 .الیلەخاقا و  ،. هاکغصبێذ خغومەم ێل

 ەل -یەچ ەب یؿتیى ێپ ۆڤمغ  ذێػاهەص_چىهکە  ەوع ەگ یزىا ەو ەکیەل  ەل   

 ییخێع ەعو ەصاصپ ەک ذێػاهەص ەوع ەگ یزىا گىمانێب ،ەع ەعو ەصاصپ ەچىهک ،ەو ەكیتر یکیەل 

 یزىا ەو ەكیتر یکیەل  ەل .ذێبەص عەبەؾخەص انھەمىو  ۆب لیهۆ و چەهۆ چ وەهضەچ

 ەب نەجمەخ ،ەکاهۆڤەمغ  هەمىو  ی عصگاع ەعو ەو پ نەو زاو کغصگاع  ەک ەوع ەگ

 ەخکامەئ ۆیەب .کاثەص اهضایاهھەمىو  ەڵگەل کؿانیە ی عەقخاع  ۆی ز ییخێع ەعو ەصاصپ

 ەک فەو ەئ عەبەل .گغن ەصۆ زەل ییەع ەعو ەػاوؿذ و صاصپ یحەكیؾ مەئ یص یکاهیەعغەق

 یضاوییجەاعمیو  کغصنییو ھاوکاع  ییجیەاۆڤمغ  ی ؼ ڕێو  ییئاقخ وەىضڵپاک و ب ەوع ەگ یزىا

 وەڵەھ ەو صووعن لەو ەهەکەضکؿەغ ەو ەئ عەھ یص یکاهەخکامەئ ،ەقۆ ز ێپ یاوییکتر یە

 غو ێو لعو  ی ػ ەو خھەواوھەوەؽ  ەل ن صووع  ی،یکاع ەواقەو چ ییژ ێؾخضع ەو ص مەؾخ

 عەھ ىان،ێھەڵھو کىعج ییمەعزەمخەو ک ییػاهەه ەصووعن ل ف،ەعکەؾ یهضەػوومەئاع 

 اؾاوی ەل اواػیح ەیى ێق انەیص ەب ەماهەئ ی.یر حزخگەؾ ییژ حججىهضو  ەصووعن ل ەک کىەو 

 ػو ەخ ەهً لهاجىا کانۆڤەمغ  ەچىهک ون،ەکەعصەضا صکاهییەع ەقەب ەصەؾخىوع  وعێؿا

 .صووعبً ەو ەاهیؾخاهەصەو کاعب هگغانیەو ل  انۆیز یػالحیىكیو ئ ییهضەو ەعژ ەب

 وەعهامەب یقخنڕ صا یئاؾت ەل عەھ بً اعیقۆ و ھ کەغ یػاهاو ػ  هضەچ عەھ کانۆڤەمغ 

 عاؾذ ەب ەیپ جەواویی ەهاجىاهً ب ەک یەیماها وەب ػانەه ،ەو ەيىێمەص ػانەه صاصەؾخىوع 

 ذ،ێبەه ؽەک کیەبا  ن،ەبب ییجیەاۆڤمغ  ەیگەڵمۆ ک ی جاکىکۆ  یکغصوئاڕاؾخە ییعەوا و
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 کىەبً، )و  ػاعانەھ بً،ەه صانەبا ؾ ،(کانەماهەعلەپ کىەو ) ذێب ؽەک انەیص

 ەئاؾخ وعاصە غێژ  ەوان ل عە(، ھجانەللیو م نحچ کىەو )بً  ن یۆ مل ەبا ب ،(کانەپاعج

 ییهضەو ەعژ ەب ییهگەعچاوجەو ب ػالثیىكیئ یکاوەییهگەو لؾ نحػاهەه یکاوەاواػ یح

و ػ ەخ وەىاؾێو پضیص ەجەخمەػ  ثەهاهەج ەک اهضا،یهگغاهیەو ل  انۆیز یکاوەزىاؾدى

 !کەیەىێبکغ چجای  ،ذێسغ بکڕێ انیکیەمایيخیئ یؿتێى ەڵو ھ ییهضەو ەعژ ەو ب ػاُیىكیئ

 ەل کەو  ەزختر ەؾ کضاێخؼب ەل ک،ێخؼبچجای  ،ەجەخمەػ  کضاێماهەعلەپ ەل ەمەئ)

و  ُەگ لیجیەاۆڤمغ  ۆز کضا،ێجەللیم ەل کەو  ەجتر ەمخەػ  لضاەگ یکێيیچ ەل ک،ێيیچ

 .2(نحه یش ەکییەجیەاۆڤمغ  یکەیەو ەه ثەهاهەج ن،حه کێجەللیم

 یکێجەػیع ەق عصگاعەعو ەپ یزىا ەیکەجەػیع ەق مە: ئەو ؾاػاو کسغاو ێع  ثەػیع ەق_ ٦

 ی صژ  ییەه ضاێج یکەیەگڕ )ب ەؾاػاو  هضاو عصو ەگ یبؼاوح ەڵگەل یکاوەخکامەئ ،ییەعصوهەگ

 ەو ەوحىوص ێڕی و کاعگ ەییػ ەب ەػاهاو ب یزىا ەل ە( چىهکذێب ەىگیژ  ی صژ  ،واەھ ی صژ  ،ئاو

 ،ەکغصوو یاع یص ۆب یبؼاوث و کاعکغصو یعێؿاو ەغصوو کلهەز یعصوووەگ ۆی ز ەک ،ەھاجىو 

 ۆب یص یوجەبؼاوث و ؾغ  ەیعهامەو ب ەکغصوو لهەز ۆڤیمغ  ۆی ز ەک کىەو  عەھ

                                                           

و ؾیاؾەث بکاث صەبیيێذ بە صەگمەن ک وعصەکاعاهە صیغاؾەی مێژووی قکغو یاؾاھەعکەؾێ  2

 ڵلە ؾەص ؾاهەیە کە ڕێؿایەک یان ؾیاؾەجێک  قیکغێک یان قەلؿەقەیەک یان بڕگە یاؾاو

مەصعەؾەی قەلؿەفی( ئەڵماهیای هىێضا ئاؾەواعێکی قەیلەؾىف )جۆ ئێؿخا لە  .ێذبىو جێپەڕ ب

عکی ؾەعکغەی گەوعەی ئەڵمان بؿما .ھیگڵضا هایبیىیذ قۆبنهاوەعو  قیسخەو هیچە لە ؾەعصەمی

کە کاُع ماعکـ ھاث ی چکە .یضا قەلؿەقەی ھیگڵ لە زىێىضهگاکاوی ئەڵماهیاصا بسىێجرێذبڕیاع 

ماعکؿێتی ھەعەؽ  ،ھێىاقەلؿەقەی پغاگماجحزمی کە ویلیەم حیمـ  !اصاع قەلؿەقەی پێل زۆی 

لە  !ەوەیصا جیۆعەکەی زۆی ڕاگەیاهض، ویلیەم حیمس ی ؾڕی(2٥٦٦کە لە ) ئەبغھام ماؾلۆ !پێھێىا

ی صاب و هەعیذ و ؾیؿخەم و صەؾخىع  و بۆچىون و جێڕواهحن و پێىاؾاهەقەوەیەکێک لەم صیض ھەع

 ؿخا کاع بە هیچیان هاکغێذ! جایبەث بەزۆی هەبىو.. کىان؟ ئێ
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 عصوونەگ ەؾىوص ل ذێبخىاه ەصوو لهکغ ەوا ز یص ۆڤیمغ  ەوع ەگ یزىا ۆیەب .ەکغصوو یاع یص

 ەلهکغصوو ەوا ز یص یعصوهەگ .ەو ەخێىێبھ کاعەب ییجیەاۆڤمغ  ییقۆ و زرێز ۆو ب ذێعبگغ ەو 

 وەعهامەب ێیپ ەب نیەل  عصوو ەھ ەعحەم مەاڵ ب ذ،ێب عەبەؾخەص ضاۆڤمغ  ؾذەعصەبەل

 ەل ۆڤمغ  کەه ،ذێبەھ ىاهضاێه ەل انیو ھاوکاع  ًێببزو ەوع ەگ یزىا یعێؿا اؾاوی

 .ذێىێبھکاع ەب کانهییەعصوو ەجىاها گ ضاۆیز یس ەو ەھواو ەو ھ ییخێهاهەو ئ ییػ زىاەڕ ق

 ۆی ز ەاو ەڕ گەه ێیل عواەھ ،ەصعوؾخکغصوو  ۆڤیمغ  ەک ەوع ەگ یزىا ەک ەیەمەئ عەبەل

 ەع ەمبەؿێپ ەب کىەڵب ذ،ێژ ڕێصا ۆی ز ۆب عەوثبؼاوث و  ی صەؾخىوع  وەعهامەو بباػ عێ

 چۆهیەجییو  یعووهیعچاو ەب ۆب ۆی ز یامەیپ _ۆڤو مغ ەكخیقغ  ەل_ ضاۆیز یکاوەؼ یػ ەغ

 .ەهاعصوو  ۆب کغصنعەقخاع 

 ەل ،جضاڵەو ەص وەگەڵمۆ ک یىاوێکھێپ ەل ۆڤمغ  یعەوحبؼاوث و  ەک ەو ەیەواهگڕ  مەل   

 ەوع ەگ یزىا ەیکەج(ەهھەم) ێیپەب ەؿخیى ێپ ،ضاەیضاع یو ئصەؾخىوع خاکمێخیی 

 ەو ەولقەل ،ذێب یعاػی انیێل ی گەوعەبً و زىا ییعغەق یکاوەعەقخاع جا  ،بکاثعەقخاع 

و ەو زغاپ ییغاهکاع ێو  یەیما ەو ببى غێًكێک ەه عصوونەگ یبؼاوح ەو ب بً ەهایهو و صع ەگ

 یبؼاوث و ؾغوقت ەڵگەل یکاوەعەقخاع  ەو یەایىڵصەب کغصەه یوا عەگەئ ،ییزىاػ ڕ ەق

و کاهؼاو  کەوو ع  واوەئاووھ یکضاوێج یەیما ەخێبەو ص ًێهاؾاػ  عصووهضاەگ

زغاپ  انیهەمىو  ضاۆیز ییخێهاهەئ ەل ەچىهک ،ؾغوقذ ی تر یکاهەصاجەمىقغ 

 ەیکەىیص یؾپاهضوەچ ەک ذێبىجغ  ذێجىاهغ ەص ەو ەقەیەگواهڕ  مەل عە. ھ2ذێىێھەصکاع ەب

                                                           

وەکى صػە ؾەعمایەصاعە ػەبەلالخەکاوی عۆژئاواو جااڵهکغصوی هەوث و ؾاػو ئەڵماؽ و یۆعاهیۆم و   2

ىوعی ئاؾیاو قەوجاهضوی ئۆػۆن و قصاعؾخاوی ئەماػۆن و ئەقغیهاو با زغاپکغصوی ؾەصان

  ژەهغاییکغصوی صەعیاکان و.. هخض!
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 انەیص ەل ییەجیەاۆڤمغ  ەیگەڵمۆ ک یػگاعکغصوع  ەیکەجەػەیقخاکمێخیی ص ەىاهێھەزىا ب

 .2ەکغصوو اهیصعوؾد کانەع ۆ زڕەق ەزىاػ ەڕ ق وەهضڕ ص ۆڤەمغ  ەک ییصژواع 

 :ەۆڤمر  یئازاد ی رێباز  تەعیر ەش _٤

 ی غ ەیؾ ۆب کغصنیدێبضەغ ەل ،ۆڤەمغ  یػگاعکغصوع  ەیعهامەب ەجاک ەىیص مەئ ەک ووجمان   

 ۆب ۆڤمغ  ەیییخێبضەغ وەترصا ئیکەیەعهامەو بعێباػ  ضویص هەمىو  ەل ە،کەوع ەگ یزىا

 ەیکەىیص ەل هھاە. جذێبیڕ ۆ گ انیاهیككیبا هاوه ،ذێجر یبەئاؾان ص ۆی ز کىەو  ۆڤمغ 

 یزىا ی غ ەیؾ ۆب ییچەملک ەچىهک ،ؽەو ب نەوع ەگ یزىا یبضەغ ۆڤمغ  ەک یەزىاصا

 یزىا یخکامەئ ەب یاویهضکغصهەپاب یزىا ماف ەیکەىیص هھاەو ج ن ڕ عهابەص ەوع ەگ

 زىا ی غ ەیؾ ۆب ییخێبضەو غ ییعؾخەپۆڤمغ  ەل یکەڵز ؿالمیئاوا ئ ..ەیەھ وەەوع ەگ

 ەیىێو  کضاێجەكیؾ چیھ ەل ەک ..ؽەو بهھاەججاکى  یزىا یبضەغ ەاهکاجەیو ص کاثەئاػاصص

 کىەو  عەھ ..هییە یش ەھاوب كضاییدێخاکم یکیەعێؿاو  عؾتنەپ یکێصعوقم چیھ ەو لییەه

 ەجەكیؾ ەلخاکمێخیی  و ووجمان کەەو ەکغص زخمانەحاع ح ًیهضەچ ن ۆ چ

 یماف مەلهێک ل کەڵێمۆ و ک ؽەک عەھ ،ەیەوع ەگ یزىازىایەجیی  یکاوەییهضەجمەبیجا

 انی ،تریؾاهەک ە( بضاجضاییع ەصاو  یان لە ییاهڕ خکىم یان لە هاناؾاصایلە ) یەدێخاکم

 یبضەغ انی ،ەؾاهەک وەئ یبضەغ ەجۆ کغص یکەڵز ماهای وایە کە ،بکاثوجەػ  ۆی زۆ ب

و  انۆیز ،ەهاو صا ەوع ەگ یزىا ەیلیجغ ەم ەل_ ۆی ز انی_ ەیؾاهەک وەئ ەچىهک .ۆی ز

 عەؾ ەجەچىوه و ماون ەه زىاصا ینیص ەل انیکاهەؾخىوع ەص وعێؿا اؾاوی یوجىواوەىکێقى 

 فمەەئ ..نەکەضکمى خ ععەق ی غ ەیؾ ەب ەیعاهەو صاو  انڕ خکىم عو ەاؾاصاهی وەئ ینیص

 .ەجییەو حاھلو کىقغ  رکحق ؿالمضایئ ەل ضاهییکاەى ێق هەمىو  ەل

                                                           

یاهضا لە کۆی قەف ملیاعو هیى مغۆڤی ؾەعػەمحن یەک ملیاعیان کە لە ؾایەی ؾەعمایەصاعییەکە  2

 عۆژاهە جاکە صۆلعێکیان پێ پەیضاهاکغێذ!
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 ەمەئ ..ؽەب و ذێب ەوع ەگ یزىا ۆب ذێبەصخاکمێخیی  ەک اهضەیگیاع  کێکاج ؿالمیئ   

 وەع ەجا ب ،ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾ ییخێبضەغ ەل ،بىو  ۆڤمغ  ییػگاع ع  ی(انەیب) یاهضوەیاگع 

 ۆب ەی(انەیب) مەئ ەاواهعاقک ؿالمیئ ..ەو ەىێب ەوع ەگ یزىا ەیاهاؾخڕ ع ەؾ ییخێبضەغ

 . بىو  ۆڤمغ  یووى کبیصاەل یاهضوەیاگع  ضایعاؾد ەل ە.. کعکغصەص ۆڤمغ  یوو ؾدبى ەبع ەؾ

 ەیكێک ًیعجغ ەگیو کاع  ًیو گغهگتر  ًیصژواعجغ  ەل ەییضینائەغ ەجەهینەخ مەئ   

 ەیكێک ،ۆڤەمغ  ییخێبضەو غەوع ەگ یزىازىایەجیی  ەیكێک ەچىهک ..یەەضینەغ

 یؾپاهضوەچ ەیكێککە  کىەو  عەھ ،هییەکؿایەو  یئاػاص یؾپاهضوەو چ ملاهضنەؾ

 هىێی یکبىوویصاەلعاگەیاهضوی  ەبگغ  ،ۆڤەمغ  یػگاعبىووع  ەیكێک، ییەصاصو چاکؿاػ 

 !.ؿالمیو ئ حاھیلییەثو  مانیکىقغو ئان هێى  ەیكێکبۆجە  ەک ەقەمەعئەبە. لۆڤەمغ 

 ،ەجڵەخا حاھیلییەث.. ذێبىوبواو ەو ج ذێھاجب هییە ژوو ێم یکێهاؾۆ ن حاھیلییەث   

 ەڵگەل ثییەحاھل .ەؾخىوع ەوص ؾیؿخم ،ەخیع ەصابى ه ،ەبؼاوج ضویص ،ەزۆ باعوص

 یحەكیؾ ًینتر ەػ .. ەیەھ لیحاھیلییەج نو بى ەھ ەماهەئ ەک .یەضایماکاهەبى یبىووەھ

و  ەوع ەگ یزىاغەبضێخیی  ۆب کەه ،ۆڤمغ خاکمێخیی  ۆب ڤەۆ مغ  ەیو ەاهێڕ گ ثییەھلحا

 .. ەجڵەو ەص وەگەڵمۆ ک ی جاکىکۆ  یئاڕاؾخەۆ ب ەیکەجەػیع ەق و انیژ  ۆب ەیکەعهامەب

 یھەواوھەوەس حا  ،ؽەو ەھو واەھ یوکغصوەیڕەپ ۆب ەییکەڵز ەیو ەاهێڕ گ ثییەحاھل

 یس ەو ەھواو ەھ ک،ێيیچ انی ذێب کێخؼب یس ەو ەھواو ەھ ،کەڵێمۆ ن کای ذێب کێجاک

 عەھ انیهەمىو  هییە، انییاواػ یح ی،یجیەاۆڤمغ  یکەیەو ەه انی ذێب کێجەو ئىمم ُەگ

  ەیواهەچێپ ەک نەکەصعەقخاع  کیەئاڕاؾخە ێیپ ەماصام ب ،ًحاھیلییەجو کىقغو  رکحق

 یس ەو ەھواو ەھ ػووەئاع .. ییخێبضەو غ ییعؾخەو زىاپ ًیص ەجۆ ب ەکەڵز وەو لەعغەق

 ەب یتێکغصو  ی گەوعەزىا یحەػیع ەق یاحیحەل اؾاوی ەجۆ کغص یکەڵێمۆ ک ییان ه ۆی ز

 یکەڵز ییهضەو ەعژ ەب ذێو ەیەص ۆی ز یخؿاب ەب ەچىهک ،خاکمێخیی ی ؾخىوع ەص
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حا  ،یەضاەیکەىیو چ و خؼبەؾخەو ص ۆی ز ییهضەو ەعژ ەب یپاعاؾخن ەل ەک ،ذێؼ ێبپاع 

 یعا انی ،مانەعلەپ ەیىیع ۆ ػ  یاع  انی ،یحیەکاۆ ع ەؾ یماحیغلەج ذێهاوهاب یکاوعێؿا اعو ڕیب

 .ەییعغەهاق ەو ەؿالمیئ یل ەب ەک ەیەو ەگغهگ ئ ،هییە ی اواػ ی! حُەگ

 ییخێؾمەع  کضاێماهەعلەپ ەل کێلەگ انی کێيیچ یعاوەىێهى  ەیؾخىوع ەص اؾاوی وەئ   

و  رکحق کێقخاع ەع  ،ذێب کەڵێمۆ جانم و ک و ؽەک عەھ ییهضەو ەعژ ەب ەل  ،ێوەصەص

 یحەػیع ەق ەل کەه ،ەھاجىو  ەو ییەهضەو ەعژ ەب ػو ەخ ضویص ەماصام ل ،ەییکىقغو حاھل

و  نحػاهەه ەل یانۆ ز ەىو یاهخىاهەیه _ًۆڤمغ  ەک_ ەىو قخڕ اهیضاهەک فەواهەئ.. ەزىاو 

 ەو ەؾەو ەھواو ەو ھ ییػاهەه ەل انەیاؾاکی، چىهکە نەبکنىجاع  انۆیز یس ەو ەھواو ەھ

 یاؾای ؾخىوعو ەص ی هاو ەبا ب ،ەھاجىو  ەو ەکىعج و مەک یکێچىوهۆ و بضیصەل ،ەھاجىو 

 .یاهەی پێضعابێذ.. ئەمە هایکاجە قەعغیییعغەق رۆػییحهاوو پو  ذێهغابەیەاگع  ەو ەكیلەگ

 یکێعەقخاع  ەمەئ .نەکەعصەص عێؿا اؾاوی  ەو ەکێلەگ ی هاو ەب کێکەڵز ەڵەمۆ ک   

 با.. ەھاجىو ەه ەو ەؿالمیئ یحەػیع ەق ەل وەاع ڕیماصام ب .ەکىقغ  انیقەکەکاع  وەییلیحاھ

 یاؾایو  ییومەن یمنەئ یاؾاکاوی کىەو  ،ذێبجر ێل یص یهگگغ  وەوع ەگ یحەكیهاوو ؾ

 ییػاهەه وھەواوھەوەؽ  ەل ەک ەیەو ەگغهگ ئ ،هییە یەکەگغهگ هاو  .ھخض.. و ییجڵەو ەىصێه

 یزىا یحەو  ەک ،ەو ەؿالمیئ یحەػیع ەق ەل کەه ،ەھاجىو  ەو ۆڤەمغ  ییو کىعج مەو ک

 .ەوؾلم هاعصوو  یەغل ەللا نلیی ع ەمبەؿێپ ۆب ەیەوع ەگ

 یزىا.. ەعصگاع ەعو ەپ یزىا یعماوە( قیەکەعقغاواهەب ماهاەب) ؿالمیئ یحەػیع ەق   

 هەمىو  ۆب.. انیکاهەو ەه و جانەئىمم ی کغصگاع ، کانەڵەمۆ ک ی و کغصگاع  ۆڤمغ  ی کغصگاع 

 یهضەو ەعژ ە. بهییەضاێتر جیؾەک یخؿاب عەؾەل یس ەک ەیزاجغاه ،ەهاعصوو  ییجیەاۆڤمغ 

.. جضاڵەو ەص ییهضەو ەعژ ەب ەل انی ،ۆک یهضەو ەعژ ەب عەعامبەبەل ذێهاگغ عچاو ەجاک ب

 ەوع ەگ یزىا ەچىهک ،ذێبەه ی تر یکەیەو ەه یقەو ھ ذێؼ ێهاپاع  کەیەو ەه ییهضەو ەعژ ەب
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 ەیجەػیع ەق مەئ ەوع ەگ یزىا.. ەکؿاهیە ل یص ییجیەاۆڤمغ  هەمىو و ەاههەمىو  یزىا

.. نحچ یکاوەییؿخیضاو ێو پ ییهضەو ەعژ ەب وێیەو کیەچ ۆڤمغ  ەک ذێػاهەص ۆی ز ەهاعصوو 

 انییچ یعماوەق ،ەزغاپ یچو  انۆیب ەچاک یچ ذێقؼاهەو ص ذێػاهەص ۆڤمغ  یحەهینەخ

 ەوع ەگ یزىا ،ەاهیػیاه ەلەک بکاثێل انییچ یؿتەڵعھەب وەاهیناػاهج ەل بکاثێپ

  ذێبؼعهاب ێل یکێهضەھڕەو  فەو ب نیەل  هیچ و ذێػاهەص یهەمىو 

 ،ەکغصوو یاع یص ییجیەاۆڤغ م یوحەو ع  بؼاوث ۆب ەیعهامەػاها ب وەوع ەگ یزىا ەو ەعئەبەل   

 یۆڤمغ  ،ی بژ  صاجاکىکۆ  یکێجڵەو خا مەعصەو ؾ ًێقى  عەھ ەل ،کۆڤێمغ  هەمىو  ۆب

کغصوون و یلهەزىا ز انیهەمىو  ،کؿاهًیە ەوع ەگ یزىا یل  کێيێکاث و قى  ھەمىو 

 کىەو  عەھ لیواهەئ بً، ەیکیەخەو  یەڵیغاێو گى  چەملک ەک ضاون ێپغەبضێخیی  یعماوەق

بً و  هضەپاب ەیى ێو پ عگغن ەو  ەیکەعهامەئاواف ب عەھ ذێبەص ،عؾتنەپەزىا ص ەک

 اؾاوی یەڵیغاێو گى  چەملک انی ،ژن ڕێصا انۆیز ۆتر بەیعهامەب هییە انۆیب.. جنێؾپەچیب

 ەل ەاپؿکاهڕ ۆ ز وەکییەخێبضەغ ەل ەبىوهییازی ەو ەئ ەچىهک ،بً یععەهاق یعێؿا

 کانۆڤەمغ  عەؾەل عۆ ػ  ییصژواع  فەمەئ .. ەو کاقغبىوهەوع ەگ یزىا ینیو ص ثەاڵ ؾەص

 انیو ژ  عصوونەگ عەؾەل ییخێصژواع  ھاەعو ەھ ،ۆڤمغ  هەمىو  عەؾەل.. کاثەضصعوؾخ

َؿَضِث ): ؾاصەو ق ییکاع ەزغاپ یەیما ەخێبەو ص کاثەضصعوؾخ
َ
ك
َ
ْهَىاَءُهْم ل

َ
َخوُّ ؤ

ْ
َبَؼ ال ِى اجَّ

َ
َول

 ًَّ ْعُى َوَمً ِقیِه
َ ْ
َماَواُث َوألا هەواوهەوەس ی ئەوان ؛ ئەگەع خەم قىینی ٤2ىىن/( املامالؿَّ

 بکەوجایە، بە صڵىیاییەوە ئاؾماهەکان و ػەوی و هەعچییەک کە جییاهضایە. زغاپضەبىون..

کغصن و خىکم و اؾاصاهانی ەل ەک) ەوع ەگ یزىا ی غ ەیؾخاکمێخیی  وابىو ەک   

 ەحگ ،ییەزىاػ ەڕ ق ؾاصوەو ق ییکاع ەزغاپ ەیعچاو ە( ؾذێو ەکەعصەکغصهضا صییع ەصاو 

نىعئان  یکاوەنەص کىەو  ،ە( و کاقغبىوهؿالمیئ( و )مانیئ) ەیػهبا ەل ەعچىوهەص ەیو ەل

 .ەو ەهەکەص ێل یضیئکەج
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 : کاتثەواویی ۆڤمر  ثا ییەنوقضان ن ەور ەگ یخوا یجەعیر ەش

 یاؾای یعػکغصوەو ق ثەػیع ەق یکغصویاع یص یماف ەک ەیەهیەل  وەئ عصگاعەعو ەپ یزىا   

 ): ەیەھ
َّ
َُ الل هَؼ

َ
َنُهم ِبَما ؤ ُْ م َب

ُ
اْخٌ

َ
َخِوّ  ـهُ ق

ْ
ًَ ال ا َحاَءَى ِم ْهَىاَءُهْم َغمَّ

َ
ِبْؼ ؤ

َّ
د
َ
 ج

َ
؛ ٦٤املائضة/(َول

بەوە خىکمی هێىاهیان بکە کە زىای گەوعە بۆی هاعصوویخەجە زىاعەوە، قىێً 

هەواوهەوەؾیان مەکەوە، ئەوان صەیاهەوێذ ئەو خەنەی لە لی زىای زۆجەوە بۆث 

 ی ع ەمبەؿێپ ۆب ۆوزەعاؾخ ەکەعماهەق هاجىوە، بسەیخە کەهاعەوەو کاعی پیىەکەیذ!

لث و  ەىێص ەک ذەیبک (کخاب یھلەئ) ەینؿ ەب ەیکەه ەک لموؾ یەغل ەللا نلی یەزىا

 ثەبیجا ەکەجیەئا مەاڵ ب.. (ەاهەیھ انۆیز ەک ەیو ەب) یذەبک انیىاهێه ییع ەصاو  ێ و ەاهەیص

 ی ژ ۆ ع ا ج ،ذێىێمەص ییگكخ ەتر بیجیەئا کىەو  عەھ وەو ەیەو ەزىاع ەھاجى ی کاع ۆ ھ ەب ذێهاب

 ەللا نلیصا زىا ی ع ەمبەؿێپ یمەعصەؾ ەل ەک کێخىکم.. ەو ەخێىێمەص عواەھ لیجەامین

و  اثیها ەجاػ  لیخەو و ەؾپاو ەچ یحەو  ەب ەچىهکذ. ێع ۆ هاگ ،ذێجرابێؾپەوؾلم چ یەغل

جا  اثیتر هایکێامەیپ.. اثیوؾلم ها یەغل ەللا نلیزىا  ی ع ەمبەؿێپ یصوا ەتر لیع ەمبەؿێپ

 یحەػمیه فەو ەو بەبىو ڵکام ەکەىی. صذێىێبھ ضاییخەو  یکاوەکامخەئ عەؾەب ییاهکاع ڕ ۆ گ

 مەئ ەک بىو عاػیی ەوع ەگ ی. زىاەژاو ع  ماهاهضاڵمىؾى  عەؾەب جەواویی ەب ەوع ەگ یزىا

 ەیکەجەػیع ەو ق ثەباصیغ وەضینەغ ێیپ ەب. )ذێب ماهانڵمىؾى  یاویژ  ی(جەهھەم) ەىیص

 وعێؿا اؾاوی و ذیع ەو ه و صاب وثەو بؼاوث و ع  وقذەع  و عەقخاع و  نحواهێڕج ضویص

تر یلهەگەب ەیکەواػ ەو باهگ ژن ڕێصا انۆیز ۆی کجاکى  یاویژ  ی ؾخىوع ەو ص ؿخمیؾ

و  کەیەگڕ ب ینیڕ ۆ گ ەب یؿتیى ێپ ،ییەه ضاێج یو کىعح مەو کەبىو  واوەج ەکەىیص . (بگەێجن

 ەوع ەگ یزىا.. ۆی ( بلیصەب) یقخنڕ و صا تنؿهاعزەکجای چ ..هییەلبغصن  ێل وەزاقحئ
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 مانڵمىؾى  یحەئىمم.. ەؾەب یتێهاعصو  ەنىعئان ک یحیەئا جاۆ جا ک ەیو ەئ ەک یؼاوەیص

 یکغصوئاڕاؾخە یخکامەو ئرحگكخگ یتێهاعصو  ەیو ەئ ەک یػاو.. هییە ەو ەل اجغیػ  ەب یؿتیى ێپ

 روێز ەیعچاو ەؾ ەجۆ و ب انۆیب یەضاێج یحەڵو ەصئیضاعەی  وەگەڵمۆ ک ی جاکىکۆ  یاویژ 

 ثەامین جا .. ًیبژ  کضاێيێکاث و قى  عەھ ەل ،ۆڤمغ  یکاوەو ەه هەمىو  ۆب ییقۆ ز

 عەھەل ی اهکاع ۆڕ گ .. ەکەجەئىمم یجەهھەو م ًیص ەخێبب ەک و بى عاػیی ۆیەب .ەاهیؾەب

 ثەو ئىمم ًیص ەل ەیکەع ەو بکەئاقکغاو عاقکاو  ی کىقغ _ یلصاوچجای _ ضایکەیەبغگ

 کێؾەک عەھ   . نەکەىیص یؿتیو و ەهەگەڵبەک جراون ێملەؾ ەچىهک.. ەو ەع ەصەباجەص

، چجای لصان و عاصاوی_ قڕی بەؾەع بکاث ەکەىیص یۆڕیگەه یکیەعێؿا عەھ ی خکاع ؾەص

 وەئ عەگە!! ئ ەماهڵمىؾى  ەکمىؾىڵماهێدییەوە هامیىیذ، با هەػاعان حاعیل هاواعبکاث 

 یچەب یصەئ ،ذێبەهکاقغ  ەیعەقخاع  وەب عەگە؟ ئییەکىقغ چ یصەئ ذێبەکىقغ ه ەعەقخاع 

 ەب وە؟ ئذێهەیەگەص یچ وەیەکام ەیکەییدێماهڵى ؟ مىؾەصژواعجغ  ەو ەل ی؟ چذێبەصکاقغ 

 ًیکىقغ  ی کغصاع  ۆ!! زماهمڵمىؾى  ەڵێص ەنؿ ەو ب صاثەلص ؿالمیئ یخکامەئ ەو ەکغص

 . ەزجغ ێھ ەب ەنؿ ەل ەو ەکغص ىضایزكەب ماهاەل ەچىهک.. ًیقغ ى ک ی گىقخاع  ەل ەاوجغ عاقک

 وەل حیەیەو ەىیصػ ۆ ز عغضاەق ەیو لصاه ًۆڕیگ مەل ،ۆی زەل ىانیعگغ ەب ەینؿەڕەق   

 ەل لصانۆ کغصن و زماهاەکغصن و کلکلیئى ەج ،ەر حو گكخگڕبىب اوو عاقکئاقکغاو  ەخىکم

و ماها  مەص یکغصوێپ ىدغافیلصان و ئ یضاوڵو ەھ ،ععەق یکاوەؿخیو و ەهەگەڵب عێؿا

 ەک هییەنىعئان  ەیکڕەبىب ەاع ڕیب عەؾەل انیکییەع ەگیکاع  چیھ  ،کانڵیەؾەئ

 ەک کاثەه ەو ەخىکم ب ەیؾەک وەئ ێ عمى ەقەص اواقکع و ئاقکغاو  قًڕۆ  یکەیەى ێقەب

  : (ًڕێل  ،مکاعن ەؾخ ،کاقغن ) ەواهەئ ەو ەزىاع  ەییخێهاعصو  ەوع ەگ یزىا

اِقُغوَن )_ 
َ
ٍ
ْ
ََ ُهُم ال ِئ

 
ـ
َ
ول
ُ
إ
َ
ـُه ق

َّ
َُ الل هَؼ

َ
م ِبَما ؤ

ُ
ْدٌ ًَ ْم 

َّ
 کێؾەعکەھ ؛٦٦/(املائضةَوَمً ل

 .کاقغن  ەواهەئ ،ەو ەاع زى یەێخیهاعصو  ەع و ەگ یزىا ەک کاثەه ەو ەب ییاهڕ خىکم
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ىَن _ )
ُ
امِل

َّ
ََ ُهُم الظ ِئ

 
ـ
َ
ول
ُ
إ
َ
ـُه ق

َّ
َُ الل هَؼ

َ
م ِبَما ؤ

ُ
ْدٌ ًَ ْم 

َّ
 کێؾەعکەھ ؛٦٩ (املائضەَوَمً ل

 .مکاعن ەؾخ ەواهەئ ،ەو ەزىاع یەێخیهاعصو  ەع و ەگ یزىا ەک کاثەه ەو ەب ییاهڕ خىکم

ََ ُهُم )_  ِئ
 
ـ
َ
ول
ُ
إ
َ
ـُه ق

َّ
َُ الل هَؼ

َ
م ِبَما ؤ

ُ
ْدٌ ًَ ْم 

َّ
اِؾُهىَن  َوَمً ل

َ
ك
ْ
 کێؾەعکەھ ؛٦٤ ەاملائض(ال

 یزىا ی باػ عێ ەل ەواهەئ ،ەو ەزىاع یەێخیهاعصو  ەع و ەگ یزىا ەک کاثەه ەو ەب ییاهڕ خىکم

 .ەصاو  انیل  ەوع ەگ

 ەب انیبىوهەههضەپاب ۆب غىػع نەزاو  ەهەکەصۆ ز کێکاهەڵز یؼاوەیص ەوع ەگ یزىا   

 ەؾخەصەو کاعبوث َاؾى  ۆب ەو ەىاهێھاهىو یب ەوهەکەص انی ،ەو ەەیکەجەػیع ەق

 نەبضىو یقغ  یکەڵز نەصەضڵو ەو ھ ًێص لیکاهەکاع ەواقەچ ەک یؼاوەیص .کانەكیع ەمىهد

و  نڕ ۆ بگێل _وجانَاؾى  ی عزاجغ ەبەل_ انەیوع ەگ یزىا یەکەاو عاقکو  قًۆ ع  ەو خىکم

و  صەؾذو  وجانَاؾى  ەک یؼاوەیص) !!ەو ەخێهاگغ  مانڵمىؾى  ەجاهیەئا مەئ نڵێب

و  ذێجر ێع ەاپع  کانەخکامەئ ەیىیع ۆ ػ  ذێقەص ۆز ەیص نەڵێو ص ًێص انیکاهەهضەى ێپ

و  جنێھەص مەعصەؾ انی ن ۆ ک یعغىاس ەق کێهضەھ یچىووۆ ب اوع  انی ،صواجغ ۆتر بیواهەئ

 کێهضەھ ذێقەص ەک یؼاوەیص ەوع ەگ ی! زىا(یحەو  یکاوڕەبىب ەجیەئا ینێقى  ەهەسەیص

ەن لص ععەق یویەل  ێهضەھ زضاۆ باعوص ی و قكاع  نحج غێژ ەل لیاؾخع ع ەؾ یماوڵمىؾى 

و کاقغ و  کیمىقغ  ەع ەعامبەو ب انۆیز ىانێه ەل ەک ەو ەهػ ۆ ( بض!فەھاوب ەیلکۆ ک) و

 ەللا نلی ەیکەع ەمبەؿێپ یەصا ی قضاع ۆ ھ ەوع ەگ یزىا ۆیەب .. ەیەھ کاهضاییەلیحاھ

 غێژ  ەوهەکەئاگاصاعبً ه. نەصەله ڕێ ەعاؾخ ەل ابًیووع  ەک ەیکەجەوؾلم و ئىمم یەغل

 ەل یزتەؾ ەیقەڕەھ ەوع ەگ یزىا ثەهاهەج.. ەو ەاهیؿدێى ەڵکغصاعو ھ اعو ڕیب ییع ەگیکاع 
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 انەینؿ ۆب ێ گى  ذەیکەه ەکغص کوؾلم  یەغل ەللا نلی ەیکەؿخیو ەقۆ ز ەع ەمبەؿێپ

 : 2(تقخىهاوها ) یاویچىوهەوەمەصە! بذەیکبعمەه ذؿدێى ەڵو ھ ذەیبکقل

ـهُ )_
َّ
َُ الل هَؼ

َ
َنُهم ِبَما ؤ ُْ م َب

ُ
اْخٌ

َ
ْهَىاَءُهْم  ق

َ
ِبْؼ ؤ

َّ
د
َ
 ج

َ
َخِوّ َول

ْ
ًَ ال ا َحاَءَى ِم ؛ بەوە ٦٤املائضة/(َغمَّ

خىکمی هێىاهیان بکە کە زىای گەوعە بۆی هاعصوویخەجە زىاعەوە، قىێً 

هەواوهەوەؾیان مەکەوە، ئەوان صەیاهەوێذ ئەو خەنەی لە لی زىای زۆجەوە بۆث 

  هاجىوە، بسەیخە کەهاعەوەو کاعی پیىەکەیذ!

( _ 
َ
َنُهم ِبَما ؤ ُْ م َب

ُ
ِن اْخٌ

َ
ٌِ َما َوؤ ْكِخُىىَى َغً َبْػ ًَ ن 

َ
ْعُهْم ؤ

َ
ْهَىاَءُهْم َواْخظ

َ
ِبْؼ ؤ

َّ
د
َ
 ج

َ
ـُه َول

َّ
َُ الل هَؼ

 ََ ُْ ـُه ِبلَ
َّ
َُ الل هَؼ

َ
بەوە خىکمیان بکە کە زىای گەوعە هاعصوێخییەزىاعەوە، ؛ ٦٥( املائضة/ؤ

قىێً هەواوهەوەؾیان مەکەوەو صیضو بۆچىووی ئەواهذ پێ پەؾەهض هەبێذ، هۆقذ 

 ..صیىەکەث لهەصەنخەقی ێذ لە هەهضێک ئەخکامی لە زۆث ب

ِلُم  _ )
َ
اب  ؤ

َ
ِهَُبُهْم َغظ ًُ ْو 

َ
 ؤ

 
ِهَُبُهْم ِقْخَىت

ُ
ن ج

َ
ْمِغِه ؤ

َ
ًْ ؤ اِلُكىَن َغ

َ
س ًُ  ًَ ِظً

َّ
ِع ال

َ
ْدظ َُ لْ

َ
( ق

 با ئەو کەؾاهەی کە پێچەواهەی قەعماوی زىای گەوعە عەقخاعصەکەن،؛ ٢٦الىىع/

صەها صوایی جىوش ی قیدىە )لەصیً لصان( صەبً و  بەخەػەعبً هۆقیان لە زۆیان بێذ،

 ؾؼای ػۆع بەژان صەیاهگغێخەوە..

 ،ذێصضاڵصەب ەک یەەیەزخىع  وەئ ەلصاه مەخەل مەل یجغس ەم ێج ی هگاو ەھ نحمەکیە   

و  ًیص با ،ەو ەکاجبۆ ک فەھاوب ڵیزا ًیهضەچ عەؾەل یکەڵز کاثەػصەخ مانڵمىؾى  ەک

 ػو ەخ ىجای! ئنەکەجاڵوو  یکەڵز عەھ هەمىو  ۆز ،ذێاواػبیح انیماقیيخیئ و عێباػ  ضویص

و  ًیص ەیواهەچێپ ەک ،عانەعامبەب یؿتێى ەڵھ کێهضەھ ەل هگبىونەضێب یؿتیو 

 ی عەقخاع  ییئاؾاهکاع  ەک خکامضاەئ  کێهضەھ یل  ەکغصن بلەیم ىجایئ .. ەیەکەجەػیع ەق

                                                           

کە لە  نىعئاهضا بۆ لصاهە لە ئیؿالم، لصاوی جەواوبێذ کە هەڵگەڕاهەوەو مىعجەصصبىوهەوەیە،   2

 یان کەمبىوهەوەی پابەهضیی بە صیً و کؼبىووی صیىضاعیی..
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 ەىبب ذێقەص ەماهەئ.. ھاجبن هاؾغاوبً ەو ەکێىاؾاهعغەق ەل ەک ثەبیجا ەب ،یەضاێج

 ەاهیئاگاع ۆ ػ  ماهانڵمىؾى  یصاع عەگەئ ەک ،(ەو ەىاهێغىػعھ) ی هگاو ەھ نحمەکیە

 !.(هاػوُەج ەو ەمەمىؾاو  ەو ەخێو ەکەص ەراهحو )قلگ واثەڕ ص ەو یەمەصەب کاثەهعەقخاع 

؟ یکڵەز ی کغصگاع  یزىا ەل ەػاهاجغ  وەئ ەک ڵێب ذێب میناچاو  ەهضەو ەئ ەیەھ ؽەک ایئا   

 ای؟ ئایکەڵز ی کغصگاع  یزىا ەل کەو  ،یکەڵز عەعامبەب ەتر ەیػ ەبەب وەئ ەک ڵێب ذێجىاهەص

ػاهاو  یزىا ەل کەو  باثەص یکەڵز ییهضەو ەعژ ەبەب ەیچاکتر پ وەئ ەک ڵێب ذێجىاهەص

 ەوع ەگ یزىا ڵێب ەو ەییو ڕ ئابێب ەجەحىعئ وەب ذێجىاهەص ای؟! ئایکەڵز ی عصگاع ەعو ەو پصاها

 خکامەو ئ لێپەخێص ییجیەاۆڤمغ  ۆب ێ هى  ییؿخیضاو ێو پ ێ هى  یحاڵخا ەک یػاوەضەیه

 ێککەڵز صاەماهەػرحئاز مەل ؿخاێو ئەبىو ەقاعاو  ی گەوعەزىا ەل ەک ،ذێزىاػ ەص

 نەکغصگاعو زاو  یازى  ەک کضاێکاج ە؟ لڵێب ئاوا ەیەھ ؽەک ای؟! ئانەبەضێپ ەیپ ەیەھ

 ی ع ەمبەؿێپ جاۆ ک  ،زلىوناثەم هەمىو   عەھ یػاەو صاهاو قاع ػاها یزىا  ،ضاعجەاڵؾەص

 جاۆ ک ەخێجا بب ،ضاهاعصێپ ۆی ز ەیکەو نىعئاههاعص ییجیەاۆڤمغ  هەمىو  عەھ ۆب ۆی ز

 یاوۆیز یعیوان یاویژ  جا. ییجیەاۆڤمغ  هەمىو  ۆی کجاکى  یكاهضاویىڕێ ۆب ییزىا یامەیپ

و ەوەخێىێمب ییجاەجاھەھ ۆڕیگەه ەب ەیکەجەػیع ەقەک ضایكیاع ڕیب .. جنێػع ەصام عەؾەل

 کێؾەک ەک ەغهىولەم ایئا.. ذێب ییجیەاۆڤمغ  یکەیەو ەو ه ًێکاث و قى  هەمىو  ی او یق

و  نحػاه ەل ػاجغن ەػاهاجغو قاع  ۆی ز کىەو  یو هىنؿاو قامەه ی تر یؾاهەک ەک ڵێب

 یکێقد ەمەئ یەئا عصگاع؟ەعو ەپ یزىا ەل کەو  ،ضایکەڵز ییهضەو ەعژ ەب صابیىکغصوی

 . ؟ڵەنبىو  ی اع یغ یژ 

 ذێڵێهاھ و زاثەص ییخێع ەعو ەؾ ەل ەوع ەگ یزىا ەیکەجەػیع ەق ەک ەیؾەک وەئ   

 ەعەقخاع  مەئ ەیھاهەو ب ثەهجەھ ەل ی،یصەخێب ییخێع ەو صاو  ذێبکغ ێپ یخىکم

 یکێجەػیع ەو قەلصاو خاکمێخیی  ەل یزىا ینیص ە؟ ک ذڵێب یچ ذێجىاهەصصا ییەصوژمىکاع 
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 ی عصگاع ەعو ەپو  نەکغصگاعو زاو  یزىا یخىکم.. یێحەجەىاو ێھ ییلیحاھ

 ەب ەکغصوو  ۆی ز یس ەو ەھواو ە! ھێیح ەجەىاو ێھ ییلیحاھ یخىکم هاعو ەکەجەضاو ەڵھ

 انیتر یکێلەگ ەیقەلؿەو ق چىونۆ ب ضویص انی ،ؾخىوعەص وعێؿا و عێباػ 

 _ەاو یژ  ژووصاێم یکێهاؾۆ ن ەل ەک_ انییجیەاۆڤمغ  یکەیەو ەه ەیعهامەو بکغصووەەىاؾێپ

و کىقغو  رکحق ەک ەمەئ .. ثاڵ و خاکمێخیی  صەؾخىوعو  ەیعچاو ەؾەب وەکغصو 

 ەیھاهەب ەبکاج یچ ذێو ەیەص ی گەوعەزىا یپاک یحەػیع ەق ینێقى  ەجەىاو ێھ یحییەحاھل

بە جایبەحی ئەگەع پێكتر مىؾىڵمان بىوبێذ، یان هاوی ؟! ەیکەکىقغ  ەعەقخاع 

؟ کغصمیهاچاع  ەکەزۆ : باعوص ەڵێصمىؾىڵماهاهەی هەیەو لەهاو مىؾىڵماهاهضا صەژی؟! 

:  ەڵێص؟ ؿذیو ەضیوا مەکەلە: ئازغ گەڵێ؟ صبىو ەڵکێج ێل کاهمعێؿاو ەچکێع  و عێباػ  ەڵێص

 ی تر یاهىو یب انەیو ص ەماهەئ .. ؟وامکغص جغؾانەصوژمىاهضا بىوم و ل ی و قكاع  نحج غێژ ەل

 ۆی ز ڕی بىبحیضصیی و و  اعمن یعماوەق ەک ەوع ەگ یزىا چما.. ىو یػ ەب ەیىاهیضێب

و  ییاهڕ و خکىم اؾاصاهانی) انیجاڵو خاکمێخیی  ێبەص ەک ماهاهضاڵمىؾى  عەؾەب

 ەوع ەگ یزىا عەگە؟ میػاوەصەه ەیماهەئ ذێبئەو  ەیکەجەػیع ەق ێیپە( بانییع ەصاو 

 کێکاج عەگەم !و قكاع؟ نحج غێژ  ەهەاهسەیو صەع ۆ ػ  انیصوژمى ماهانڵمىؾى  یػاوەضەیه

 چیھ ەل ڵو ؾ جنێؾپەبچ ی گەوعەزىا ی(جەهھەم) ەک ضانێپ ەیجىهض ەعماهەق وەئ

 ێیپ ە؟ چما کىییەنبىوڵ انەیمەئ نەھ عۆ ػ  یکێکاهەڵز ەک یػاوەضەیه ،ەو ەهەکەه

و ەگەڵمۆ ک ی جاکىکۆ  یاویژ  ییجاەجاھەھ ەیعهامەب ەعغەو ق ًیص مەئ عمىونەق

 ێ هى  ییؿخیضاو ێو پ ییاع یو ػاه وجًەكکێپ یێهى  یهاغۆ ن ەک یػاوەضەیه بێذ، جخانڵەو ەص

ئاوا جىهضو  ەوع ەگ یزىا کێکاج عەگە؟ مذێزىاػ ەص ییعغەق یخکامەو ئەو ەكێپەخێص

 مەکیەخەو  یکەیعێؿا چیھ ەل نەکەه ەک کغصنێل ەیقەڕ ەو ھ ێصاو ییقضاع ۆ ھ زذەؾ

 ضیئکەج ەب ی،یصەب؟ ذێص ماهاهضاڵمىؾى  عەؾەب ییلواػ  یهاغۆ ن ەک یػاوەضەیه ،نەلص

 ؟یؼاوەیص
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 .ەئاػاص ذێگغ ەصەزىەع  ن ۆ چ ،یحۆیەز یكەیک ەو ەصاجەضمەاڵ و  ن ۆ چ مانڵمىؾى  ی غ ەیؾ   

 وەئ نەصەضێل یتێماهڵمىؾى  یػافەگلقى  ەیواهەئ انی ،مانڵمىؾى  ذێقەص ن ۆ چ مەاڵ ب

 وا ن ۆ ؟ چخاکمێخیی یـیع ەعو ەؾەل ی گەوعەزىا یععەق یلصاو ی غىػع  ەهەبک ەھاهاهەب

 ەل انەیکەىیص ەک ەو ەيىێبھ ەواهەئ ۆب ەھاهەب انی ،نەبسخاکمێخیی  ەل ەکەىیص ػاهًەص

 عگغجًەو  ؿذێى ەڵھ ضوی؟ صن ۆ ؟ چماون  مانڵمىؾى  عەھ كخاێھ ،ەزؿخى خاکمێخیی 

 ەه ەنبىوڵ ضاێج ییع ەو ەمەص ەه.. ەماهیکىقغو ئ یعصوبژاەڵھ یاوڕێیصوو  صاەیەكێک مەل

و  ثەباصیو غەضینەغ ەب) ەنبىوڵ یؿالمیئ انی.. زغۆ ئازغو ئ وەقەمىهان

 یحاھیلییەح انی (ەزىاو  ەیکەجەػیع ەق ییخێع ەعو ەو ؾخاکمێخیی  ەب ،ەو یەجەػیع ەق

 انی ذێغ ێبژ ەضەڵ( ھمانیئ)یان  ..یەضاێیج ەک ەو ەکێو کىقغ  رکحق هەمىو  ەب ،ەنبىوڵ

 ەیواهە؟ ئحاھیلییەث یخىکم انی ەنبىوڵ ێپ ەیوع ەگ یزىا یخىکم ..()کىقغ

 ی ویع ەو صاصو  ییاهڕ و خکىم اؾاصاهانی ەل) ەلو ەهەزەص ی گەوعەزىا ینیصخاکمێخیی 

 عەؾەل وەماو ەه ەو ەئؿالم عەؾەب انڕیق .. مکاعن ەؾخ .کاقغن  ەواهە( ئەو ەهەزەضیع صوو 

 ،ەنبىوڵ یاناهیکاهەىیکىقغ  ەعەقخاع و  انو ەئ ەک فەکەڵز وەئ.. ترن یکێيیو صعێباػ 

 . ماون ەه مانڵمىؾى 

 :ەمانڵموصو   یرشانەص یرکەئ ەییدیقائەع ەثەقیقەح مەئ ەیو ەکردنروون 

و  ؾذەو ھ فۆ و ھ عوون ەص ھؼعو ەل ەهىوؾاػ ەچاع  ەییضینائەغ ەكێک مەئ ەؿخیى ێپ   

 ەل ،ذێب اڕ اع و  ڵصووص ذێهاق ،ذێب مینا روحگێو ح قًۆ ع  ماهضاڵمىؾى  یمایيخیئ

 یکەڵز ەغاهێبى  ەؿخیى ێپ .. مضاەعصەؾ یکەڵز وانیعی ەل ضایؾپاهضهەو چەو ەکغصهعووه

 ەل انیؿدێى ەڵو ھضیص ێیپ ەب_و  ذێىیبب ەو ەییضینائەغ ەجەهینەخ مەئ ەیواهگع  ەل

 عەؾەل ەکەییعغەق ەخىکم ەراهێصل ەؿخیى ێپ ث.کاب انییىێلۆ پ _زىا ینیصخاکمێخیی 

  :ذێىێپؾەبچ ەىیص مەئ یو صوژمن ؾذۆ ص
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 یزىاخاکمێخیی  ەل ێکخاکمێخیی !( رە؟چاکت ێپ انیو ەئ) ذێو ەص انییحاھیلییەج یخىکم

 یکاوەجەهینەخ ەل ییایىڵص ەیپل ەجۆ كخەیگ انەڕیباو  ەک کێکاهەڵز ۆب ەچاکتر  ەوع ەگ

و  عوون ەو ص ڵص ەل ەییضینائەغ ەجەهینەخ مەئ جا ؟ەو ەوع ەگ یزىا ەل یھاجن وەىیص مەئ

 جەواوییەب _ذێو ەیەنىعئان ص کىەو _ ماهضاڵمىؾى  یمایيخیو ئ ؾذەو ھ فۆ و ھھؼع 

 یضیص ەجەخمەػ  .ذێؾخەبى هگەپاعؾ مانڵمىؾى  ەیكێھاوک ەجەخمەػ  ،ذێؾپەچەه

 کێل ڵو باج مەخ ذێبخىاه ەجەخمەػ  .ذێب عەواو  عاؾذ ینیواهێڕو ج عوون ؾاف و 

 ضاییؿخیزىاو  یعاؾت یئاڕاؾخە ەب هگاوەھ کیە ذێبخىاه ەكیجەخمەػ  عۆ ػ  .ەو ەبکاجحىصا

 ەل یەیضینائەغ ەكێک مەئ عەگەئ ..(ذێڕ بب ەىیص مەئ یباحەز ی عێباػ  یکێهاؾۆ ن)و  واثڕ ب

 ذێو هاکغ  ذێو هاق ذێهاب ،ەییم اهضایژصاهیو  ەل ،ەو یەما ێڵیل ەب عصاەماو ەح ینەیػ  ضویص

 ەؾكەو  مەئ یاویبً و قا مانڵمىؾى  ذێو ەاهەیص_کە  صاەؾاهەک وەئ ینەیو ػ ضیص ەل

 ەب ذێهاق .. ەو ەـخێيێبم ؾخىو ەنبەچو  ىو ەیو م ێڵل وا عەھ _بً ەػ ۆ رحپ ؼو ێع ەو ب ػن ەم

 انی ،نحىیبب ییکەلو  ەب ەیەكێک مەئ اهضایکێجڵەو خا رۆ باعوص چیھ ەو ل کێحۆ کل چیھ

 !!  ەو ەخێبەضعووه ۆی صواجغ ز نڵێب

 وعێؿا اؾاوی ەب اهضایایصه یاویژ  ەل ە( ککانەلەو گ جضاعانەاڵؾەص) یکەڵز کێکاج   

 ی غ ەیؾ یل  ەجۆ بغص انیاهۆیز ییع ەصاو  وەکغصوو اهیخىکم حاھیلییەث ی ؾخىوع ەص

 کیەاؾایو  ععەچ ق ێیپ ەب جضاەامین ەل واهًەڕ چاو  ،ی گەوعەزىا یحەػیع ەق

 ۆڤمغ  ەیکەحاھیلییەج ی ؾخىوع ەص وعێؿا اؾاوی ەیگڕ ب ێیپ ەب ای؟ ئاًێبکغ ییع ەصاو 

 ەوع ەگ یزىا ەیکهییەئاؾما ەجەػیع ەق ێیپ ەب ای؟ ئاًێصع ەضو خىکم ًێکغ ەضییع ەصاو 

  !؟کغصاهیلەو و ەو ەهاع ەکەاهیکغصو زؿداهیھمالیئ اصایصهەل ە؟ کصەبێذ
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 یزىا ەک ذێبەه صاەو ەل انیگىماه کێحۆ کل چیھ ەو ب ابًیىڵص ەو ەل یکەڵز ێبەص   

 ەیکەىیو ص ثەػیع ەق ەل انیؿدێى ەڵھ ضویص ێیپ ەب جضاەامین ەل ەوع ەگ

 اصایصهەهاعصن و ل ۆی ب ەک فەجەػیع ەق مەئ یخکامەئ ێیپ ەب عەھ ..کاثەضاهییع ەصاو 

 وەئ یکاوەعماهەق ێیپ ەب انیاهیژ  بىو ەص ەک ،کاثەضاهییع ەصاو  انیؾدەعصەب یەزؿدبىو 

 ەیغ ێگى  ەب انیجاڵوو  خاکمێخیی و  انۆیز ىانێه ەڵەیمام قخاعو ەو ع  نەکبسێع 

 ەیضینەغ ێیپ ەب انیيیواهێڕج ضویص ەک کىەو  عەھ .جنێبؿاػ  ەىیص مەئ یکاوەخکامەئ

 ییؿالمیئ ی(ثەباصیغ) ێیپ ەب انییعؾخەؾاػاهضو زىاپ ەىیص مەئ یضیوخەج

 کانەییعغەق عێؿا ێیپ ەب انیكیجڵەو ەو صەگەڵمۆ ک ی جاکىکۆ  یاویبىو ژ ەص .کسؿدبىو عێ

و  نەضبهجامەئ ەهاڵ ؾاق یکەییعؾخەزىاپ و ڕ ؾؾاعصو  یکەڕێباو  ەمالو ەل کەه ،یەقخاڕ صا

و کىقغ  رکحق عەؾەل ثییەحاھل ی صەؾخىوع  وعێؿا اؾاوی ێیپ ەب انیاهیژ  ًێڕ ەگێل

 مەو ئ ًێکغ ەص ەبەمىخاؾ انیهەمىو  عەھ ەک هییە صاەو ەگىمان ل چی!! ھذێکبسغ ێع 

 ذێبەص کێقد نحمەکیە _ەەیوع ەگ یزىازىایەجیی  یکۆ کغ  ەک_ فەییضینائەغ ەكێک

 .. ذێکغ ەص ضاەڵگەل ەیعباع ەص انەیو ەىیپرؾێل ەک

 یزىا ەبً کایىڵص ەو ەل ،ەضاو مەڵەنە( لمانڵمىؾى ) ەب انۆیزکە  ەیکەڵز مەئ ێبەص   

 انەیکەضیوخەج کیەعاصەچ جا  ەک ،کاثەص ضاەڵگەل انیخؿاباج ەکاعاهەووعص عۆ ػ  ەوع ەگ

 انیهۆ چ ،عگغجبىو ەو  ەؿخاهیوو ەهەگەڵب ەو هییەکاەییضینائەغ ەجەهینەخ ەب ۆی ز کىەو 

و  ن ۆ چ ەو ەواهەچێپ ەب انی.. چاوکغصەع  ەهضەچ انییسىاهاؾکیەکغصو  ضاەڵگەل عەقخاع

! ؟بىو ەھ ییزىاەقغ  ەن باەڕیو باو  گغثەعهەو  انەیاهییضینائەغ ەجەهینەخ مەئ یچۆ ب

 زوێھ و ؽەک ًیهضەچ وەئاؾماه یزىا ەوع ەگ یزىا ەبىو ک وا انیجەهاغەن یچۆ ب

 یزىا یش ەزىان و ھاوب فەماهەئ یەگىا ەک ،صاها ىضایمەػ  عەؾەل انیزلىونەم

 ؟ ضاییخێو خاکم عؾتنەپ ەل نەوع ەگ
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 انی ،ۆڵ جىهضو ج یکێؿدێى ەڵھ ضویص هەمىو  انیهەمىو  عەھ ەو ەییایىڵصەب   

و  ذێكغ ێکەص ۆب ییزىا یصاص ی عاػوو ەج ەب انەیکەضینەغ ی جراو ێى ێققلى 

 ضصایوخەج ەڵگەل هضەو چ ن ۆ چ ایئا ەک ذێجا بؼاهغ  ،ذێجر ێهگەؾەضەڵھ انیکاهەقخاع ەع 

صا (ثەباصیغ وەضینەغ) ەل انیزىا ینیص کەیەگەڵو ب مەچ ھ ەو ب یچۆ ب ە! ک؟ؾاػاوبىو 

و  ییاؾیؾ یؿخمیو ؾەلو  ەزؿدبى  انەیکە(ثەػیع ەق) یخکامەئ یچە؟ کعگغجبىو ەو 

 ەل انیڕ باػا وەڵەمام وصاوەؾ یو ناهىو ییجیەەاڵ مۆ ک یتیع ەو صاب و ه ییئابىوع  یعێؿا

 ەل انیکاهیەیهضەى ەیپ یچۆ ب ەک ەو ەخێپغؾەص انیێ؟! لعگغجبىەو  ەزىاو  یحەػیع ەق ی غ ەیؾ

 یچۆ ب ؟گغثەعهەو  کانیەیضینائەغ یحەهینەخ ەل ؿذێى ەڵھ ێیپ ەب ەو ەکەىیص عواهگەی

 ەوع ەگ یزىا کضاێکاج ەل ؟هاەصاص ەوع ەگ یزىا ۆب انیقەھاوب صاەهاهیەل  هەمىو  مەل

 وی یعؾخەزىاپ ەل ذێهاب وهییە کضاێجەكیؾ چیھ ەل یش ەھاوب ەک اهضبىونەیاگع  ێیپ

 ضاۆیز ەیکەنىعئاه ەل اصایصه ەل ەاواهعاقک عەگەم . نێصابى ۆب یش ەھاوب كضاییدێخاکم

؟ ىییەنبىوڵ کێبڕ و ەعاص چۆهیەجییو ەى ێق چیھ ەب ی(رکحق) ەک اهضبىونەیگەاهع  ێیپ
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لەوە زۆقىابێذ کە هاوبەش ی بۆ صابجرێذ، ئەمما لە ؾەیغی ئەوە، لە هەع کەؾێک 

 زۆقضەبێذ کە زۆی بسىاػێذ..

 وەوع ەگ یزىا یخؼووع  ەو ەچىە( صکانەلەو گ جضاعانەاڵؾەص) ەکەکەڵز ئاوا   

و  ثەاڵ ؾەص لیؾەک.. کاثەص کضاێؾەک هەمىو وەُ  ۆی ز یخؿاباح ەکاعاهەووعص

 ەل ،ذێبەص ۆی ز ەوع ەگ یزىا هھاەج ،ذێىێهام ؾخضاەص ەل ییع ەخىکم و صاو 

ْؾَغُع : )یەراێز كضایمىواهەھ کغصن و لێپرؾیىەوەیەبەمىخاؾ
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