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 يل ىل مل خل
 

ن   
ِ
َِْاِل س ْعَماِله ا ی ها َوِمْن سَْْ ُروِر س نُْهسْْ ِ تَْغِهُرُهن َونَُيوُا ِهللِە ِمْن شُْْ تَِيیُهُە ونَسْْ ْ ن َمْن االَحْمَد للِە نَْحَمُدُه َونَسْْ ْ

ََ لَُەش س شْْْ  ِلِ  فاَل هاِد داع َعبُدُه یَهِْدِه اللُە فاَل ُمضِْْ   لَُەن َوَمْن یُضْْْ ە َوس شْْهَُد س ن  ُمَحم 
ّْٰ ل  الل

ِ
َە ا َْٰ َ ل
ِ
هَُد س ْن َل ا

 .َوَرُسولُەُ 
 

 40٢س ل عمران:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 

 ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 4النساء:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه

 

 هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 ٠4 - ٠0ال حزاب:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 

ا بَْيُد: لَ َ  س م  لَی اللَُە يَلَْیِە َوسَْْ دص صَْْ َُ ُمَحم  َدَ  الَدِدیِ  ِتتاُب اللِەن َوَيیَر الهَِدَ َهْد ن  س صْْْ
ِ
ر   نفَا َوشَْْ

 ِرشاُلُموِر ُمْدَداثتُهان َوُت   ُمْدَدثَةص ِبْديٌَة َوُت   ِبْديَةص َضاللٌَةن َوُت   َضاَللَةص ِفي اله ا

  



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 5 - 

 

 کی:ەپێش

 يل ىل مل خل
 وێی.ەدر خوا خۆشمە! سوێند به خوا له بی ئیسالمەۆڵڕ ویستم، ەخۆش

ون استی و خواویستی و لێخۆشبو ر وه ەپاڕێمەردگار دەرو ە! له پمەکەویستەو خۆش ەرۆڵ

 . پاشان:شخشێته ئێمه و تۆیەن و دنیادا ببتی له دیەالمەو س

ص  نَْحُن نَ : »رموێتەفەدوره ەخوای گ َن الَْقصَََ َََ  ەئێم» (.3: سََ یو « )ُقصُّ َعلَيَْك أَْحس

 «.وهەگێرینەرهاتت بۆ دەسەب چاکترین و جوانترین

ََته بنانیت رورئان بۆ تا ببێته   ،یەکەر ەمبەتی بۆ پێغەردگاره ناردوویەرو ەپ وتەییه پێویس

َََای تَهەم ئوممەئ پەیڕەوو پڕۆگرامی  ئیتر ا، تموو کاروباری بباته الیەکه ه ؛کەو یاس

َََای َََینیروون و هێمنەی دڵنیایی دەرێنموون بێَت بۆ رێاَای راسَََت و له س دا ەی س

 وه.ەسێتەبح

کانی بۆ ەتییەیه یارمەتەکەر ەو ب و خێرەئ ،ی رۆحی بڕوادارانه ووو بنانه رورئان توێشَََ

و  کهەامیەڵارتنی پەکات بۆ هەداتێ شَََیاویان دەهێنێکیان د ،وهەکَاران نَابڕێتەچَاک

 کات.ەکه خۆڕاگریان دەر دینەکه له س ؛یانشووێکاته تەهان در و بو  ەڵاەب

بهێنێ تسََەدبەك ەدڵنیایی ؛یەکەرچاوه خاوێنەی بڕواداره تا له سََەناگەرورئان پ ؛بنانه

 وه.ەکاتبحی هێدی ۆ ر  ؛کەرێنمایی ،دڵی خۆڕاگر بکات و

َََاتەاڵو کار ەر بەرانبەبی دڵه ەو ەکردنرورئَان رَایمکردن و ئَارام ؛بنانَه  ۆتاک ،کانەس

َََاتەر کار ەرانبەوه بەندییەزامەکه به خۆڕاگری و ر ەنَدەدات تَا بەر دی خێەمژد ه کەس



- 6 - 

 

 وه.ەبجووڵێت

َََتەکانی باو ەتەرورئان باب ؛بنانه َََێوازێکی راس ڵ ەگەل ,کهەرینه له خۆ گرتوو ەڕی به ش

 .گونجاوەڕیش ەو باو  ڵ ئاسانی بیرەگەلو  ەسروشتی مرۆڤ گونجاو 

َََێواز کان ەتییەاڵیەرورئان کێشَََه کۆم؛ بنانه کاندا ەۆخدڵ بارو ەگەێکی گونجاو لبه ش

گرێته ەد ؛سپێردرێەدش کاروباری ژیانی پێەیەو ەو نەئ یەردەرو ەپ ،کات وەر دەسەچار 

 ستۆ.ەئ

کانی ەییخۆشەکان و نەری کێشەسەکانی رورئان بۆ چار ەله روونترین شَێواز  ؛نانهشَب 

ی ، باسَََ-وازەت بۆ بَاناەتَایبەب-ڵکَدا ەڵ خەگەوت لەڵسَََوکەکَانی هەح و گرفتۆ ر 

ُْول ي »: ترموێەفەد ی گەورەخوا .رانهەمبەپێغ بەسَەرهاتی بْرٌَة ِّلأ ْم ع  ه  لََقْد كَاَن ف ي رََصص 

يَ  ُك ذ َشْي و َوُهًدى  ِ   بَيَْن يََديْه  َوتَْفصَ  ََ الذ ي د  ن تَصَْ يثاً يُْفتَرَى َولَك  اِّلَلْبَاب  َما كَاَن َحد 

نُونَ  رهاتی ەسََەب ەڕاسََتی لەب ؛خواەب سََوێند» واتە: .(111: وسََ ی« )َوَرْحَمًة لأَقْومو يُؤْم 

 ەرس ەورئانم رەبێت ئەنە، و و بەئاگا سانی ژیرەبۆ ک ەیەو ئامۆژگاری ه ندەران پەمبەپێغ

 ەهاتوو  ەو ەیپێش خۆ ەل ەک ەیەو ەری ئەڕاستدانەو ببەڵکسترابێت، ەڵبەبێت هك و باسَێ

ئایندا، ەل ەکی پێویستێموو شَتەی هەو ەو جیاکردن وهەر ەروونک و، ات و ئینجی (ر و ە)ت

 «.هێننەڕ دەباو ك سانێەبۆ ک ەتیشەحمەو ر  ارێنم
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 انه:بەسەرهاتم ەئ یگرنگی

خوای  .() صلّی اللّه علیه وسلّمد ەممەیدنا موحەی سیتەرایەمبەر پێغەن له سەڵاەب -1

يه  إ لَيْ : »رموێتەفەددا یووسفی بەسەرهاتوره له ەگ ْن أَنبَا  الَْغيْب  نُوح  َما كُنَت َك وَ َذل َك م 

ْم إ ْذ أَْجَمُعواْ أَْمرَُهْم َوُهْم يَْمُكُرونَ  رهات ەسەم بەر ئەمبەی پێغەئ » (.101: وس ی« )لََديْه 

، ەکانەشاراو  ەرهاتەسەواڵ و بەه ەل ؛ینەکەبۆت نیاا د ەک یووس ی ەیەرگوزشتەو س

یالنیان پ و موویان بڕیاریان داەه ەکك بوویت کاتێەن یووسَََ الی براکانی  ەخۆ تۆ ل

يْنَا إ لَ  : »رموێتەفەدش مووسَََای ەربار ەد«. گێڕاەد ََََ َوَما كُنَت ب َجان ب  الَْغْرب يأ إ ْذ رَض

ُم الُْعُمُر َوَما كُنَت  نذا أَنَشأْنَا رُُروناً فَتَطَاَوَل َعلَيْه  يَن. َولَك  د  اه  َن الشذ ُموَس  اِّْلَْمَر َوَما كُنَت م 

ياً ف ي أَْه   َمْديَنَ  ل ينَ  ثَاو  نذا كُنذا ُمرْسََ  ْم آيَات نَا َولَك  ی ەئ » (.44-44)القصََص: « تَتْلُو َعلَيْه 

یاند ەاگیامی خۆمان ر ەپك بوویت كاتێەشی رۆژئاوای كێوی تووردا نەب ەتۆ ل ؛رەمبەپێغ

ََا ەب اڵم ەب .ەو رووداو ەانی ئو بو ەئاماد ەبوویت لەكێكیش نەیرمانمان پێدا، ەف ،و مووس

ها ەرو ەریاندا، هەسَََەڕی بەنێكی زۆر تێپەمەو ت وهەكای ەمان هێنایەو ەها نەندەچ ەئێم

ََاری  ەبێت تۆ لەنەو  ََتووانی ش ََت"نەدیەم"ناو دانیش كانی ەتەجێ بووبیت و ئایەدا نیش

 «.ینەكەد ەوانەران ر ەمبەپێغ ەین كەر ئێمەڵكو هە، بەو ەریاندا بخوێنیتەسەب ەئێم

َََتییەهََاتووه ه داەم رورئََانەرچی لەی هەو ەر ئەیََه لََه سَََەڵاەب -1 و  ەق و راس

َُّ »: بەتاڵەو  ی درۆەکەوانەپێچ ا لَُهَو الَْقَصُص الَْح َِ ستی ڕاەب » (.21)آل عمران: « إ نذ َه

 «.کانەستو راست و درو ە رهاتەسەب ەیەمەر ئەه

بۆ  و ەالمی خوایەزانیت کەکه د ،وێتەکەردەدك انَه کاتێبەسَََەرهَاتَم ەگرنای ئ -3

ر ەمبەرمََانی راشَََکََاویش بََه پێغەف ،هو ەتەگێڕاو  (H)ی ەکەر ەمبەپَێغ
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(H) َص لََعلذُهْم »وه: ەانه باێڕێتبەسَََەرهَاتَم ەدراوه ئ ص  الَْقصََََ َََُ فَارْص

َََەب ەم جۆر ەوابوو ئەک » (.172)اِّلعراف: « يَتََفكذُرونَ  ی ەو ەبۆ ئ ەو ەر ەباێڕ  ەرهاتانەس

 «.ەو ەنەبکبیر  و (ڕاچڵەکێن)

ی ناڕاست شت، ان تێیدا زۆر بوون وکەبێژ بەسەرهاتکان و ەبەسەرهاتمێکدا ەردەله س -4

وه زۆر ەو تۆڕەکانی ئینتەرنێت نیۆ نیفەلەت ،رادیۆ ،کانەگۆڤار  ،کانەله رێاای نووسَََراو 

ی ەرهاتبەسََکه  ،یهەه کانەسََتدار ەبەجدییه مه راسََته بەسََەرهاتپێویسََتمان به بووه، 

 رانه له رورئاندا.ەمبەپێغ

ست ەبەم .مەت به روونی بۆ باس بکەانبەسەرهاتم ەکانی ئەدا پێویسته ئامانجەبۆیه لێر 

 ن:ەمانەران ئەمبەی پێغبەسەرهاتله 

ێمه رنج به ئەرمانی بیر و سَََەمه رورئانه فەئ رگرتن:ەندوەو پوه ەبیرکردن :مەکەی

َِكذَر أُْولُوا اِّْلَلْبَاب  »دات: ەد بذُروا آيَات ه  َول يَتَ  » (.12 )ص: «ك تَاٌب أَننَلْنَاُه إ لَيَْك ُمبَارٌَك لأيَدذ

کََانی ەتەی ئََایەو ەبۆ الی تۆ، بۆ ئ ەزانََدوو ەدامََانبکە  ەکتێبێکی پیرۆز  ەم رورئََانەئ

َََ ن بیرەخاو  ، هەروەهاوهەنەبکلێانبیریو  وهەنەلێکبَد ی ند و ئامۆژگار ەکان پەو هۆش

کانی رورئان ەتەوه تا ئایەینەکانمان بکەو دڵك بۆیه پێویسَته مێش«. ربارن و تێفکرنەو 

 ین.ەتێبا انهبەسەرهاتم ەواڵ و راستی و واتاکانی ئەربارین و له هەند و ەببیستن و پ

کانی ەتەی سههههوننەوەراندا روونکردنەمبەی پێغبەسههههەرههاتلهه  :مەدوو
 :وێتەکەدستەبەدکان ەکان و تاکەڵەتان، کۆمەی ئوممەربارەردگار دەروەپ
ۆ ند بەرس و پەبێته دتا ب بەسَََەر ئوممەتَانی پێشَََووندا هاتوون،ی ەتَانەو سَََوننەئ

ین. ەرنجیان بدەین و سەتانه بخوێنین و لێیان تێباەم سَوننەبۆیه پێویسَته ئ .بڕواداران
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يالً»: خوای گەورە دەفەرموێت َد ل ُسنذت  اللذه  تَْحو  يالً َولَن تَج  َد ل ُسنذت  اللذه  تَبْد  )  «فَلَن تَج 

، ببێت گۆڕانکاریکانی خوادا ەامرنەو ب یاسََا ەرگین لەئیتر تۆ نابینیت ه » (.43فاطر: 

 «.نەی خۆیان البدەخشەن ەکانی خوا لەرنامەرگین نابینیت یاساو بەه

رانی له ەمبەی رێبازی پێغەوەران روونکردنەمبەی پێغبەسههەرهات :مەێیسهه
ڕاگر ست بوون و خۆەیو ەکه پەواز ەچۆن به بانائەوەی تیدایە کە  :وازدا تێدایهەبانگ

وین: ەینه نموونه و شََوێنیان بکەان بکو ەرمانی پێداوین ئەخواش ف ،ریەبوون له سََ

هْ » يَن َهَدى اللُّه فَب ُهَداُهُم ارْتَد   ِ   (.20)اِّلنعام: « أُْولَئ َك الذ

که  :وێەکەدسهههتەی بااڵ دەراندا نموونەمبەی پێغبەسهههەرهاتله  :مەچوار 

خش و ەرامبش ئاەمەئ .وتووه بڕواداره راسََتاۆکانیانەکران و شََوێنەمبەبریتین له پێغ

خوای  .تینییەوتوواەو شَََوێنک (H)ر ەمبەی بارودۆخی پێغەو ەر ەکهێدی

بُواْ َوأُوُذواْ َحتذ  : »گەورە دەفەرموێت ِأ بَُرواْ َعلَ  َما كُ ن رَبْل َك فَصَََ ٌ  مأ بَْت رُسََُ ِأ َولََقْد كُ

ل   ََََ ن نذبَل  الُْمرْس َل ل َكل َمات  اللّه  َولَقْد َجا َك م  رُنَا َوالَ ُمبَدأ َََْ اُهْم نَص ََ  (.34)اِّلنعام: « ينَ أَت

شَََدا ەو ەڵ ئەگە، لەکراو ەرانی پێش تۆش بڕوایان پێنەمبەبێاومان پێغ ،سَََوێند بێت»

دران،  شەنجەشََکەو ئ یان، ئازارەبوونەنێو بڕواپەر ئەسََەخۆدا گرت لەن بوان دانیاەئ

 یشکهیچ شتێ و، ر بوون پێیەو ەهر ەان بۆهات و بیەوتنی ئێمەرکەنجام سَەرئەتا سَەه

واڵ و ەبێاومان ه ،خوابەسَََوێند  .کانی خوا باۆرێتەرمانەویسَََت و فبتوانێت  ەیین

 «.ەرانت بۆ هاتوو ەمبەپێغ ەلك ندێەناوباسی هەد

و  وهەمنان و کردوشههتی دو ەران رێباز و رەمبەپێغی بەسههەرهات :مەپێنج
ات کەکات و فێرمان دەیتان باسه دەکتری و شەڵ یەگەکانیان لەندییەیوەپ

 وه.ەببینڕوو ەووبڕڵیان ەگەچۆن ل
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 :کانەخشێته دڵەبەوی دەران خۆڕاگری و پتەمبەی پێغبەسەرهات :مەشەش
َََەدیه له روواڵیی دڵدا جێایر ەبیرۆکم ەئ لەکۆتاییدا و  وادارنهنجام بۆ بڕ ەر ەکات که س

َََُ   َما نُثَبأُت ب ه  فُؤَادََك »وانَه: ەنهَا بۆ ئەوتن تەرکەسَََ ْن أَنبَا  الرُّس  َوكُالًّ نذُقصُّ َعلَيَْك م 

ن ينَ  كْرَى ل لُْمؤْم  ٌة َوذ  ٌََ َُّ َوَمْوع  ه  الَْح  ِ ا َك ف ي هَََ د ەممەی موحەئ » (.121)هود: « َوجََ

 واڵیەو ه بەسََەرهات ەل ەو ەگێڕینەشََت بۆ دەوانەموو ئەه (.وسََلّم ەعلی ە)صََلّی اللّ 

دا ەوااڵنەم هەل ەک ەین، دڵنیاش بەزرێنین و دڵنیات بکەدابمدڵی تۆی پێ ەران کەمبەپێغ

 یەو ەها ئامۆژگاری و بیرخسََتەرو ە، هەو ەو ڕاسََتیت بۆ هات و بۆت روون کرایق ەه

 «.باشی تێدابوو بۆ ئیمانداران

 

 ین:ەوه ئاما ه بکەی خوارەم خااڵنەپاشان له کۆتاییدا پێویسته ب

اڵم دووپََات ەب ،وهەکرێتەلََه رورئَانََدا دووپَات دك ێَبەسَََەرهََاتجََار ك نََدێََەه *

 ه.یوی تردا نیەیه لەهك کیاندا سوودێەر یەه هی تێدایه، واته لسوودی ەکەو ەکردن

تێدا  یبەسەرهاتت ەم سَوور ەک ،شَێکی زۆریان له رورئان گرتووهەبکان ەبەسَەرهات *

، رەتەکانی: القصصو سو کەه و بەسَەرهاتی ەکەت زیاتری باسَەسَوور ك ندێەو ه هینی

 .وس ی

َََەبرانی بۆ باس کردووین، ەمبەله پێغك ندێەی هبەسَََەرهاتوره ەخوای گ * ی اڵم باس

رئاندا شیان له رو ەڕاستی زۆره، بیست و شەران بەمبەی پێغەژمار  کردووه.ەموویانی نەه
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 .1ینەکەد ەمانەنها باسی ئەش تەو ئێم ەهاتوو 

نراوه کََه لََه وه  نََاو ەرێکەمبەن بََه نََاوی پێغکََانی رورئََاەتەلََه سَََوور ك نََدێََەه *

ََوور  ََی کراوهەکەتەس ََوور  ،دا باس ََ، هوود، کانی: یوونسەتەکه بریتین له س ،  یووس

 .)علیهم الصالة و السالم(د و نووح ەممە، موحئیبراهیم

 .ووس یو  مووسا ،ئیبراهیم و:کەو  ،درێژهو کان دوور ەر ەمبەله پێغك ندێەی هبەسەرهات *

 ئیسماعی  و ئیسحاق. و:کەو  ،ندێکیان کورتهەی هبەسەرهات *

 لکیف .ەز  ع وەسەی ،ئیلیاس و:کەو  ،زانینەنها ناویان دەوه تەندێکیشیان له رورئانەه *

 توێەناشی ،ییەنکارانه ەگشتایری ورد ێکیکانی رورئان باسکردنەبەسەرهاتستی ەبەم *

ه، بۆیه و ەێتێڕو مێژوو بیانا روارەبکات و به پێی بکَان به وردی باسَََەموو رووداو ەه

. نییە ئێمه بڕۆین به دوایانداو پێویسَََتیش  ەکراو ەر باس نەرۆناغ و کات هك نَدێەه

سه ەوه بەو ئبەڵک ،وینەک وردەهەواڵەکانو  2ن ئیسَڕائیلیاتنابێت شَوێ ەر ئەوەشلەب

 گرین.ەردەو ی لێڵکەیش کەبۆمان که خوا باسی کردووه و ئێم

 !توێیەدر خوا خۆشمەله ب ؛ی ئیسالمەرۆڵ

 عقووبەن یسێحود ەممەال موحەبولعەئ

                                                           
ووە کە ناویان لە روڕئاندا هاتووە، ئەمە لە کاتێکدا نوسََەری بەڕێن )یوشََەعی کوڕی نون(ی لەو پێغەمبەرانە هەژمار کرد 

)یوشَََەعی کوڕی نون( لە روڕئَانَدا تەنهَا ئَاماژەی پێکراوە و بەناوی خۆی ناوی نەهاتووە، بەاڵم لە فەرموودەدا ناوی 

  1 (وەرگێڕ(   )829سەیری ژیاننامەکەی بکە لە الپەڕە: )هاتووە کە پێغەمبەر بووە، بۆ زیاتر بەرچاوڕۆشنی 
 (وەرگێڕئیسرائیلیات: ئەو هەواڵ و بەسەرهاتانەن کە لە جولەکە و گاورەکانەوە دەگێڕدرێتەوە.  ) 1
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 (علیه الصالة والسالمم )ەئاد

 «َف  آَدمَ إ نذ اللَّه اْصطَ  »

 

 الخلقة(:دیهێنان )ەسپێکی بەد

 ی ئیسالم!ەویستم، رۆڵەمنداڵی خۆش

َََتەد وێەتەر دەگەئ َََەا هوه بَەئ ؛ینەپێبکس ری خوا ەمبەپێغ ،بێینتاوه پێیداەر ەر له س

(H) نها خودا ەتادا تەر ەله س واتە: 1 كَاَن اللذُه َولَْم يَُكْن َشْيٌ  َغيْرُُه() :رموێتەفەد

اڵت و ەسَََەیی و دەور ە، بۆیه گبووهەس نەو کەمینه که پێش ئەکەی وەبوو، ئەه بوونی

ی یەز ەخشش و بەوره به دانایی و بەوه. پاشَان خوای گەر شَایانی ئەهێن و جوانی ه

َََتێر ەوی و خۆر و مانگ و ئەویسَََتی ز  .خۆی ویسَََتی جیهان بخولقێنێت و  کانەس

ه جنۆکه و فریشََت ران و مرۆڤ وەبەپووله و ماسََی و گیانلەریاکان و با و گوڵ و پەد

 درووستك ێوێت شتەلَ کات. کاتێکیش خوا بیەخك موو شتێەدیبهێنێت. ویستی هەب

موو ەر هەسەو بەبێت، ئاخر ئەجێ دەسَبەد ویشە: ببه! ئفەرموێتەنها پێی دەت ؛بکات

َََتێکََدا  ُه كُْن فَيَُكونُ  : »توانََایََهبەش يْئََاً أَْن يَُقوَل لَََ ََََ ا أَْمرُُه إ َذا أََراَد ش س: )ی «إ نذمَََ

َََتێەرمانی خوا دەفك ر کاتێەبێاومان ه»(.21 و  جێ بکاتەجێبك رچوو، ویسَََتی ش

َََتبەویش دە، ئەبب :ڵێَتەدی، پێی د ەبیهێنێت نجام ەو ئ دەبێَتوتن ەدواک جێ و بێەس

ی کرد و ەکان و ز ەمری به ئاسمانەیه خوا ئەم شَێو ەر بەه «.بێتەددرووسَتدرێت و ەد

                                                           
  (9301)بوخاری : 1 
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َََ ن و ەور ەکانی خوای گەرۆژه له رۆژ ش ەم شَََەاڵم ئەب ،دیبێنەش رۆژدا بەکَه له ش

وی به ەئاخر رۆژێکی ئێمه بریتییه له سووڕێکی ز  .کانی ئێسَتای ئێمه نینەکوو رۆژ ەو 

بوو نه ەوی هەدا نَه ز ەو کَاتەاڵم لەدات، بەم خۆردا روو دەردەوری خۆی کَه لَه بەد

 ای خو ەو ەر ئەگەنین مرباره نازاەهیچی د، یَان نهێنییهەمەه جیَاوازن و ئواتَەخۆر، ک

ین و واڵی پێداوەوه که خوا هەگێڕمەت بۆ دەو ەنها ئەکردووین. بۆیه منیش تبۆی باسَََ

کَانَدا کََه خوا لێی ەنَاڕۆین بَه شَََوێن نهێنیی ،لَه رورئَانََدا بۆی بََاس کردووین و

 وه.ەتەشاردووین

و رزق و  لََه دوو رۆژدا خوڵقََانََدووه یویەواڵی پێََداوین کََه ز ەوره هەخوای گ

تان ن پێداویسەموو خاو ەکه پێداویستی ه ،هێناوهمەراهەشی له چوار رۆژدا فەکەرۆزیی

له دوو  ویشیەڵ بوو، ئەدا دووکەو کاتەستی دایه ئاسمان که لەکات. پاشان دەدابین د

ان کان چراخەوشاو ەستێره در ەوت ئاسَمان. ئاسمانی خواروویشی به ئەرۆژدا کرده ح

نای شان خۆر و مای ئاسَمان، پاکان و پاراسَتنەیتانەرکردنی شَەهۆی دنیە کرد و کرد

 تی.ەیی خۆیەور ەکه شایانی گك ستانێەستا، و ەرشدا و ەر عەسەو له کۆتاییشدا ب هێنارام

و ەموو شََتێکیش پێویسََتی بەرمانی خوا بوو، هەچی فەملکك موو شََتێەه ؛داەم کاتەل

ان موو ەاڵم هە، بنییەس ەو پێویسَََتی بَه ک نََدهەمەوڵەڕاسَََتی خوا دەبوو، چونکََه ب

يرُ  : »وهەپێویسَتیان ب يُع البَص  م  ثْل ه  َشْيٌ  َوُهَو السذ ك هیچ شتێ»( ؛11شوری:ال« )لَيَْس كَم 

 «.ەرو بینایەویش بیسەر ئەو ناچێت و هەلك ، هیچ شتێەوزاتەی ئەوێن ەل نییە

رووناکی خوڵقاندنی و  جێ بوون که خوا لهەنیشَََتك رێەو ەڵه بوونەله ئاسَََماندا کۆم

ُخل َقت  ): رموێتەفەد (H)ر ەمبەغ. پێ/فریشَََتەکان"المالئکة" نانلێناوی 
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ْن نُورو  ربازی ەس کانە. فریشتدیهاتوونەکان له رووناکی بەفریشَت). واتە: 1(الَْماَلئ َكُة م 

 .(نەکەت دەو رۆژ عیبادو ەون و شەرمانی ئەچی فەو ملکخوا

َََتەد ر وره له ئاگەوتن که خوای گەرکەویدا دەکی تریش لَه نێوان ئاسَََمان و ز یەەس

ان ندێکیەکَان نَابینێَت، هەس جنۆکەک ،ی لێنَان"جنۆکَه"الجن/وی دیهێنَان و نَاەب

یاون ویدا ژەر ز ەدیهێنراوی تریش له سەکارن. وا دیاره بەندێکیان خراپەکار و هەچاک

 نده خوا خۆی باشََترەرچەشََتووه، هو خوێنیان ر  سََتدرێژییان کردووهەو د که خراپه

 زانێت.ەد

إ نأي  »رموو: ەکانی فەێت، بۆیه به فریشتکه مرۆڤ بخوڵقێن ،پاشَان ویسَتی خوا وا بوو

 ُُ َما  َونَْحُن نَُسبأ ُك الدأ ُد ف يَها َويَْسف  ٌ  ف ي اِّلَرْض  َخل يَفًة رَالُواْ أَتَْجَعُ  ف يَها َمن يُْفسَ  َجاع 

ُس لََك رَاَل إ نأي أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُمونَ  َك َونَُقدأ وێت ەمەن دڕاستی مەب» (.30)البقره: « ب َحْمد 

 ەك بریکار ەیتەكەسێكی تیادا دەكان وتیان: ئایا كەفریشَت ،دابنێم ێك2بریکار ویداەز  ەل

                                                           
  (20:)موسلیم  1 

ەر لە هاات( دە با ەی بەرا هێنانی وشتەی ێێنین  و بێکاا  ەە مووکەیی  ب )خوای گەو ە ئازادی مامۆستاا رێکاا  2 

وە بە زمانی کوردی؛ نووسەران زاراوەی )جێنشین(یان بەرامبەر )خلیفة( داناوە. ئەمە سەرەتای نوسینی فیکری ئیسالمییە

بۆ جینشََێتی پێغەمبەری خوا صََلی اللە علیە وسََلم شََیاوە، کە سََەیدنا ئەبوبەکری سََددیَ خوا لێی رازی بێت بوو بە 

کە شوێن و و نییە واللە اعلم، چونخەلیفە/جێنشینی پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم، بەاڵم ئەمە بۆ خوای گەورە شیا

مەننیلە و دەسََەاڵتی خوای گەورە شََتێك نین کە مرۆڤ بیانارێتەوە.. مەبەسََتیش لەم ئایەتە ئەوەیە، کە خوای گەورە 

َََپێرێت؛ کە بریتییە لە َََەر زەمیندا نیشَََتەجێ بکات تا ئەو ئەرکی ئیسَََتیخالفەی پێ بس  دەیەویسَََت بریکَارێك لەس

 .تاکوپاك َ ناسین و ناساندنی خوای1 

َََ پەرستنی خوای تاکوپاك، بە نیازپاکیی و ئەنجامدانی ئەو دروشمە پەرستنانەی پێغەمبەران سەالمی خوایان لێ بێت 2  َ

 .دیارییان کردووە

َََەریعەتی خوای گەورە، تََا دادپەروەریی لە نێوان مرۆڤەکََانََدا بێتەدی3  َََپََانََدنی ش َََەلمََانََدن و چەس  .ََََََ س

  ئاوەدانکردنەوی و بۆ دەستەبەرکردنی نان و ئەمان و خێروخۆشی بۆ مرۆڤایەتی.. َ دەرهێنانی خیروبێری سەرزەمین بۆ4 
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 ەێمئكََاتێكََدا ەل ،نجََامبََداتەتێََدا ئ یێژیڕو تََاوانی تیََادا بچێنێََت و خوێن خراپََه

َََەت َََبیحََات و سَََوپََاس  ؟!زانینەو رێنی تۆ چََاك د درەین و رەكەد اوزاریََتس

 ەییەم وتەئ«. ینانمەمن د ؛ناینانن ەی ئێو ەو ەان ئرمووی: بێاومەاڵمیاندا( خوا فەو ە)ل

ویدا بووبێت یان ەزموونی پێشَََووتریَان لَه ز ەکَه ئ ،خَاتەردەوه دەکَان ئەفریشَََت

تنه. پاشََان شََڕ کاری و خوێنەدیهێنراوه خراپەم بەسََروشََتی ئ کیان بۆ کراوه کهەنیاای

به  ؛بۆ خواین ربڕەردی دەشتی پاکی خۆیان زانیان که پاکی و بێاو کان به سرو ەفریشت

تاره  رسََتشەپ ،دیهاتنه وەسََتی بەبەه مکتا ؛وره زانینی خواەوزاری و به گاسََوپاسََ

 ران.ەو ەدیهێنانی بوونەئامانجی خوایه له ب

وره ەو به گ رستشەڵ ننیکییان له خوا و پەگەکان لەردی بۆ خوا! فریشتەپاکی و بێا

له  ،نشی خوا نیەتدا هاوبانسوه زیاتر نین، له ز ەی خوان و لەندەنها بەاڵم تەزانینی، ب

ستی ەبەوان ئاگاداری مەهیچ نازانن. ئ؛ تیەنها خۆی ئاگاداریەخوا که تدانایی نهێنی 

: نوره پێی وتەبۆیه خوای گ .بوونەی نەو ەدان کردنەی و ئاو و ەزراندنی ز ەکی دامەر ەس

ویدا ەه ز ل کارێكبریکان زانیان که خوا ەدا فریشتەم کاتەل «. إ نأي أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُمونَ »

 کات، بۆیهەددرووستله روڕ ك که مرۆڤێ یکردنەوە،وره ئاگادارەنێت. خوای گەداد

ی بۆ ەجدو پێویسته س ،خشیەپێب یرۆحی خۆیواوی کرد و له ەو تك و پێك رکات رێەه

ٌَ إ ْذ رَاَل َربَُّك ل لْ  : »رموێتەفەدوره ەخوای گ .نەبب ينو  اً ر بَشَ َماَلئ كَة  إ نأي َخال  ن ط  ل ذَا فَ  م 

ن  يْتُُه َونََفْخُت ف يه  م  يَن فََسَجَد الَْماَلئ َكُة كُلُُّهْم أَْجَمُعوَن إ الذ ح  وْ رُ َسوذ د  ي فََقُعوا لَُه َساج 

ينَ  ْن الَْكاف ر  ردگارت به ەرو ەپك کاتێ» (.74-71)ص: « إ بْل يَس اْستَْكبََر وَكَاَن م 

                                                           
 (وەرگێڕئەمە بریکارێتییە نەك جێنشینی.. )

http://new.zadyreman.com/ArticleDetail.aspx?NuserID=2&WtarID=16 
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م کرد تدرووسك جا کاتێ م.ەبکوستدرو روڕ  ەل مرۆڤێكوێت ەمە: من دکانی وتەفریشت

 ،شیخەو گیان و ژیانم پێب پێداکردوم، فوومەنی ئەمن خاو  ەی کەرۆحو گیان و ەو ل

ان رمانی خوایەکان فەموو فریشتەرن. هەبۆ ب کڕنووشیمووتان ەه ەی فریشتەئێو 

کاندا بوو ەناو فریشتەدا لەو کاتەل ەک "،ئیبلیس" ەل ەجا ،یان بردکڕنووشجێهێنا و ەب

 «.ەو ەرینی کافران ەزانی و خۆی خست ەور ەگەخۆی و خۆی ب ەی کردفوو 

 م له خۆڵ:ەخوڵقاندنی ئاد

تا له خۆڵ ەر ەوره سَََەو خوای گ -کانهەموو مرۆڤەکَه باوکی ه-مَه ەکَه ئَادەبریکَار 

ن تُرَابو ث مذ رَاَل لَُه كُن » کرد:یدرووست نَد اللّه  كََمثَ   آَدَم َخلََقُه م  يَس  ع  يَُكوُن فَ  إ نذ َمثََ  ع 

ك ەو  ؛ن خواوهەالیەبوونی عیسََا لدرووسََتی ەڕاسََتی نموونەب » (.42)آل عمران: «  

ََتك خا ەل ەک ،ەم وایەی ئادەنموون  .ەبپێی وت: ب کرد ورمانیەودوا فەو ەیکرد و لدرووس

أَنْتُْم بَنُو آَدَم، َوآَدُم ): رموێََتەفەد (H)ری خوایش ەمبەپێغ«. ویش بووەئ

ْن تُرَابو  إ نذ ) :رموێتەفەدها ەرو ەه .میش له خۆڵهەمن و ئادەئێوه منداڵی ئادە: وات .1(م 

، فََجاَ  بَنُو آَدَم َعلَ  رَْدر  اِّْلَرْض  ؛ َجاَ   يع  اِّْلَرْض  ْن َجم  ْن رَبَْضةو رَبََضَها م  ََ آَدَم م  اللذَه َخلَ

نُْهُم اِّْلَْحَمُر َواِّْلَبْيَُض َواِّْلَْسَوُد َوبَيَْن َذل َك، َوا ْهُ  َوالَْحنُْن، َوالَْخب يُث َوالطذيأُب ". َزاَد م  لسذ

َك  يََث  يَْحيَ : "َوبَيَْن َذلََ  د  ك خۆڵێََەمی لََه مشَََتەوره ئََادەخوای گواتە: ) . 2(ف ي حَََ

ه ر لەش همیەکانی ئادەبۆیه مناڵ ،وهەوی کۆی کردبوو ەموو ز ەکرد کَه لَه هدرووسَََت

 كندێەش و هەر ك ندێەه سپی وك ندێەندێکیان سوور و هەه .وینەشَێوازی خۆڵی ز 

ك ندێەو هك ناپاك ندێەیانه توندگیره، هەو ه یانه ئاسَََانایرهەدان، هەمانەلَه نێوانی ئ

                                                           
  (4112)ئەبو داوود:  1 

  (4223)ئەبوداوود:  2 
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 (.دانەمانەندێکیش له نێوانی ئەخاوێنن و ه

کانی ەتییه جۆراوجۆر نییەنگ و چۆ ەکۆی ر  ؛کرادرووستمی لێەی ئادەو خۆڵەئ ؛واتهەک

ندا. ستیاەت و هنگ و سروشەکان له ر ەمرۆڤ یی جیاوازییشه نهێنەمەر ئەه ،بووك خا

 تەسواڵك ەوه تا و ەبوو ك روڕ، پاشان وش بە ڵی ئاو کراو بووەخۆڵه تێکەم مشتەپاشان ئ

اشان یێکی بێایان بوو، پەستەدا جەم رۆناغەم لە، ئادی لێهات)روڕێکی وشَکی سَور(

رۆڤ ی مەو ر شێەپێکی کرد و له سكوخشَی و رێەوره شَک  و شَێوازی پێبەخوای گ

ََتیەهەنده له بەزانێ چەکه خوا خۆی دك یەەی کرد و ماو ەدئاما ََتدا هێش َهْ   »وه: ەش

ِْكُوراً  يْئاً مذ َََ ْهر  لَْم يَُكن ش َن الدذ يٌن مأ ان  ح  َََ ََان:اْل « )أَتَ  َعلَ  اْْل نس ََتی ەب »(.1نس ڕاس

 «.بوو ناو ببرێتەشتێکی وان ەک ،دا هاتدمیناەر ئادەسەۆژگار بر  ەکی زۆر لەیەماو 

کانی ەرکردەبوو له سَََك کێەکَه ی-ئیبلیس  ؛دا بووەم رۆنَاغەم لەکَه ئَادی ەو کَاتەل

ََووڕمانەو به سََ سََووڕاەڵدەدا هەسََتەم جەئ یور ەبه د -جنۆکه  !یڕوانەوه لێی دەرس

َر اللذُه آَدَم ف ي الَْجنذة  تَرَكَُه َما َشاَ  اللذُه ): رموێتەفەد (H)ر ەمبەپێغ وذ ا صََ لَمذ

ُه، فََجَعَ   ََ َخلًْقا اَل أَْن يَتْرُكََ ا رَآُه أَْجَوَف َعرََف أَنذُه ُخل  ، يَنٌُُْر َما ُهَو، فَلَمذ يُ  ب ه  إ بْل يُس يُط 

به  ؛خشََاندەشََتدا نەهەمی له بەو روخسََاری ئاد خوا سََیماك کاتێواتە: ) .1(يَتََمالَُك 

و  اسَََووڕ ەڵدەوریَدا هەوه، ئیتر ئیبلیس بَه دەهێشَََتییك یەەویسَََتی خۆی بۆ مَاو 

رێکه ەو ەمه بوونەکه ئ یزانی ؛ن ورگ و بۆشاییه له سکیداەی خاو یبینك نی، کاتێڕواەلێید

وره ەپاشان خوای گ .و خۆی له خراپه دوور راناگرێت نییەفسی خۆیدا زاڵ ەر نەبه س

 .(بەبەریا کردی خۆی رۆحدا له ەله کۆتا کاتی رۆژی جومع

                                                           
  (1211)موسلیم:  1 
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 ی خوڵقێندرا؟ەم کەئاد

ََ ) :رموێتەفەد (H)ر ەمبەپێغ ْن يَْوم  َوَخلَ ر  م  اَلُم بَْعَد الَْعصََْ آَدَم َعلَيْه  السََذ

، ف يَما بَْيَن الَْعصْ  اَعات  الُْجُمَعة  ْن سََ اَعةو م  ر  سََ ، ف ي آخ   َ ر  الَْخلْ ، ف ي آخ  َََالُْجُمَعة  ر  إ لَ  َ

و رانی تر ەو ەموو بوونەله پاش ه، سََری رۆژی جومعهەم دوای عەئادواتە: ) .1(اللذيْ   

ََەجومعه له نێوان ع له کۆتا کاتی ََر و ش د به ی کر رۆحخوا ك اتێ(. کودا خوڵقێندراەس

َََەد ؛مََداەر ئََادەب ر ەمبەپێغ .ش دوعََای بۆ کردەور ەو خوای گی جَێ پَژمەبتَس

(H) لّما خلَ اللُه آدَم، ونفخ فيه الرُّوَح عطس فقال الحمُد ) :رموێتەفەد

د اللَه بلذن  الله  تبارك وتعال ، فقال له ربُّك: ، فحم  ك اللُه يا آدمُ  لله  ك کاتێ) واتە: .(رحم 

َََان بََه ویسَََتی خوا یپژم ؛ریََداەی کرد بََه برۆحمی خوڵقََانََد و ەخوا ئََاد ، پََاش

َََ  یەحمت پێ بکات ئەردگاری پێی وت: خوا ر ەرو ەخوای کرد، پ یاوزاریسَََوپَاس

 2(.مەئاد

 وەوە کرد کانیەدا، چاو ەی دەناسََەهکە ك مرۆڤێ بە وته رێ و بووەم کەی ئادەسََتەج

وره ەوای گخ ،بێتەس نەکك ەن جاه یەبەی بۆ دکڕنووشموویان ەانی بینی هکەفریشت

َن  : »رموێتەفەد رَاَل يَا إ بْل يُس َما َمنََعَك أَن تَْسُجَد ل َما َخلَْقُت ب يََد ذ أَْستَْكبَرَْت أَْم كُنَت م 

هُ  ارو َوَخلَْقتََ ن نَذ ُه َخلَْقتَن ي م  نَْ ا َخيٌْر مأ اَل أَنََ ال يَن. رََ نَْها فَل نذَك  الْعََ . رَاَل فَاْخُرْج م  ينو ن ط  م 

يمٌ  ت ڵێەیهێشََت و نایەچی ن ەو ەی ئیبلیس ئەرمووی: ئەخوا ف » (.77-74)ص: « َرج 

ا خۆتت ؟! ئایەم کردوو درووستخۆم  ستیەدوو د ەب ەی کەسەو کەریت بۆ ئەب کڕنووش

َََ ؟یَهەور ەو گ رزەخۆت ال ب ەو ەزوو  ەر لەزانی یَان ه ەور ەگ ەب و ەی: من لیتان وتەش

                                                           
 (2217)موسلیم:  1 

 (.٦٦٣٣ەە موودەرە وا لە یێمزی )(. 3001اێمذي )النووسە ی بەڕکز نوسنوکەیی صحنح  2 
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ََتکردئاگر  ەتۆ منت ل ەنرختر و پیرۆزترم، چونکەو ب چاکتر روڕ  ەت لو ەو ئ ەوو درووس

تۆ ئیتر  ەچونک ،شَََتەهەب ەرچۆ لەد ؛ەرمووی: مادام وایەف ی گەورە. خواەدیهێنَاو ەب

 مهەئ !ارێتبَەوه دەاڵمەم و ەل خیلیەب«. تی منەحمەر  ەل تەوەجمکراو و دوورخراویەر 

چونکه خوا  ،پێبرد یبەخیلی .مەبردنی ئیبلیس به ئادەخیلیب ؛یهیخیلەب یخۆشیەترسی نەم

س کََه ئیبلی ،وه بووەش ئەکەییبەخیلی زانی و رێنی لێارت، ئََاکََامی ەور ەبََه گ

وه، بََه هۆی ەتَکَردەی ر ەکەدنبَر کَڕنَووشَََردگََاری کَرد و ەرو ەپ یرمََانَیَەنََاف

ا» وه وتی:ەییەکەزلنانینەخۆب ن نََذ ُه َخلَْقتَن ي م  نََْ ا َخيٌْر مأ ينو أَنَََ ن ط  ُه م   ؛داەر لێ«. رو َوَخلَْقتَََ

ْج فَاْخُر » دا: ەکار ەشََه خراپەرکەره سََەو ەونبو  مەرکردنی ئەدە رمانی بەوره فەخوای گ

يمٌ  نَْها فَل نذَك َرج  رمانی ەرمانی و ژێرپێخستنی فەبه له سنای نافەز ەرکردن و غەمه دەئ«. م 

 وره.ەخوای گ

رَاَل رَبأ  »ا: وه له ناخی ئیبلیسدەندنەتۆڵه سڵێنی ەکه بووه رق و رین و بەییبەخیلدا ەلێر 

رْن ي إ لَ  يَْوم  يُبَْعثُونَ   ٌ تا ەه ەتم بدەمۆڵ ؛ردگاراەرو ەیتان وتی: پەش » (.36)الحجر: « فَأَن

ش به دانایی خۆی ویسََتی له ەور ەخوای گ«. ەو ەکرێنەمووان زیندوو دەی هەۆژ ر و ەئ

رَاَل »پێبدات که داوای کردبوو:  یەتەو مۆڵەربارێت و ئەی و ەوه بوو داواکەر ئەسَََ

يَن. إ لَ  يَوم  الَْورْت  الَْمْعلُوم   َن الُْمنٌَر  مووی: ر ەخوایش ف» (.32-37)الحجر: « فَل نذَك م 

 ئیتر .«)الی خوا( ەکەو زانراو دیََاریکراو  ەۆژی کََاتر تََا  ،تََدراوانیََتەمۆڵ ەتۆ لده 

يَن. إ الذ رَاَل فَب ع   »رخسَت: ەخۆی دررنەکەی سَته ەبەیتانیش مەشَ يَنذُهْم أَْجَمع   نذت َك َِّلُْغو 

ينَ   ََ نُْهُم الُْمْخلَص بَادََك م  اڵتی ەسََەد ەیتان وتی: سََوێند بەئینجا شََ (»83-82ص: « )ع 

ََنوورت ََ ؛بێس ََەر هەرت بێت هەش  و ەندەب ەل ەجا ،مەردان بکەرگەموویان گومڕاو س

 («.ییەنوانم ەاڵتی ئەسەی خۆتن )دەدەڵبژار ەه ەک ،کانتەدڵسۆز  ەبدەع
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ا ی و ەوانەر ئەگەم ،رکاتەدەێ بڕ  ەکان لەموو مرۆڤەخوات که هەد ئیبلیس سَََوێنَد

مه ەکان. ئەڵبژاردەنَده خاوێنه هەکَه بریتین لَه ب ،ریَانَدا نییَهەاڵتی بَه سَََەسَََەد

ََتی نێوان مرۆڤ و ئیبلیس پەربەخات بەدریەد ََەرسََتش و عیبادەس ی ەتانتی خواویس

 رَاَل »: رموێتەفەدوره ەخوای گ ،ی ژیانهامه رێاای رزگاری و رێسَََەاره، ئردگەرو ەپ

ينَ  نُْهْم أَْجَمع  ن تَب َعَك م  مذ نَك َوم  َذ أَرُوُل. َِّلَْمََلَنذ َجَهنذَم م  َُّ َوالَْح  » (.24-24)ص: « فَالَْح

 ڵێم. سوێندەش دیاستیر ق و ەر حەاستیم و هر ق و ەرمووی: من خۆم حەردگار فەرو ەپ

«. ونەکەشوێنی تۆ د ەی کەوانەموو ئەه ەو ل تۆ ەم لەبکخ پڕ ەبێت دۆز ەد ،زاتی خۆمبه 

دا یه تێو ەکه به ئاگاداریی ،مهەکانی ئادەو ەیتان و نەمَه ملمالنێی نێوان شَََەکَه واتَه ئ

ایه وان ئاشکر ەالی ئ ؛ردگارداەرو ەڵێنی روون و راسَتی پەش له بەکەچن و ئاکامەدرۆ 

خۆی  ییەز ەایه. خوا به بسَََتۆی خۆیاندەبژێرن له ئەڵیدەش هەو رێاایەنجامی ئەئ ،و

رانی بۆ ناردن ەمبەبۆیه پێغ ،وهەیانهێڵێتەئاگایی نفامی و بێەوه بوو به نەر ئەویستی له س

 نێ و بیشیانترسێنن.ەیان بدەتا مژد

 ستی بهەه ،دا وەریدا رووی دەوروبەڕۆیشَت که له دەدا دەو شَتانەم به شَوێن ئەئاد

ی ەخوای وەکی رووڵ بۆ ئەستییویەخۆش !کردەرسووڕمان دەویستی و ترس و سەخۆشَ

و ەردگاری لەرو ەشَََمی پەتی و رێنی لێارتووه، ترسَََێکی فراوان له خەخوڵقَاندووی

م ەر سووڕمان لەسَ بەدەرنا و،یی خۆی ەز ەله ب -وهەتاوانبه هۆی -یتانی ەدا که شَەکات

! وازێتخەانێت و هیوای زیانی بۆ دز ەو به زلتر دەتی و خۆی لەری لێیر ره که ەو ەبوون

 تی.نییەیتان دوژمەی شیم زانەوه ئادەمەکەختی یەو ەسات ەر لەهبۆیه 
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 :ووشی رێزلێنان لە مەزنیی رۆحکڕن

َََ ،ی ژیرمەرۆڵ ی ەو ەبۆ ئ ،کانەرمانی خوایه به فریشَََتەم رۆناغه که فەرنج بَده ئەس

ی ەرز ەم پله بەم ئە. پێویسته بنانیت ئاد-ی رێنلێنانهکڕنووشکه -ن ەم ببەبۆ ئاد کڕنووش

وونه له کی ر ەیەڵاەش بەمەریا؛ ئەکرد به بی رۆحکه خوا  ،وتەکتسەاته دو کەنها ئەت

یی ەور ەر به گەگەم ەوەرز نابێتەرامی بەو مەتدا پلەکه مرۆڤ له دنیاو ریام ،یەو ەر ئەس

ی ەکەرستشەت و پەرز راگرت و مافی عیبادەی برۆحس ەر کەی، بۆیه هرۆحزنی ەو م

ن: ەای لێخۆشبوون و دوعای خێری بۆ بککات داو ەکانی بۆ رام دەوه خوا فریشتەئ ؛دا

ي»  ِ ُروَن ل لذ نُوَن ب ه  َويَْستَْغف  ْم َويُؤْم  لُوَن الَْعرَْش َوَمْن َحْولَُه يَُسبأُحوَن ب َحْمد  َربأه  يَن يَْحم   ِ  نَ الذ

يَن تَابُوا َواتذ   ِ ْر ل لذ لْماً فَاْغف  ْعَت كُ ذ َشْي و رذْحَمًة َوع  ْم عَ آَمنُوا َربذنَا َوس  اَب بَُعوا َسب يلََك َور ه  َِ

يم   گرن، ەڵدەردگار هەرو ەختی پەرش و تەع ەی کەو فریشََتانەئ » (.7)الغافر: « الَْجح 

ن، ەکەردگاریان دەرو ەسَبیحات و ستایشی پە، تەو ەڕێنوسَو ەوریدا دەدەب ەش کەوانەئ

َََبوونیش دەزراویان پێیەهێنو دامەڕی زۆر بەئیمَان و بَاو  بۆ  نەکەتی، داوای لێخۆش

سََت زان ،ی تۆیبانەت و میهر ەحمەردگارا! ر ەرو ەڵێن: پەد ،ەڕیان هێناو ەباو  ەی کەوانەئ

َََتەتۆ، ه یو زانیاری یان ەوبەت ەی کەوانەل ەوابوو خۆش ببە، کەو ەکت پێارتۆتێموو ش

 هاەرو ەون، هەکەو رێبازی تۆ د رنامهەشَیمانن و شوێن بەکانیان پەگوناه ەو ل ەکردوو 

ری ەرمانبەراگرت و ف رزەت برۆحکات ر ە. بۆیَه ه«ەانپَارێن خیش بیَەئَاگری دۆز  ەل

 ن.ەکەکان دوعای خێرت بۆ دەردگارت بوویت فریشتەرو ەپ
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 یی زانست:ەورەگ

وه که وای ەندییەتمەو تایبەب ؛وهەم بۆ ژیان دێته پێشََەپاشََان رۆناغی ئاماده کردنی ئاد

ویدا ەموو ز ەه رەبه س اگرتنڕ سەوای لێکرد شَایانی د ،و ویداەله ز  بریکار لێکرد ببێته

َوَعلذَم آَدَم  » :رموێتەفەدوره ەش بریتییه له زانسَََت؛ خوای گەندییەتمەو تایبەببێت، ئ

ا  كُلذَها مََ َََْ و ەلك کێەی ،کانی فێر کردەر ەو ەموو بوونەهواته ناوی  (.31ة: )البقر « اِّلَس

 :رموێتەفەد (H)ری خوا ەمبەپێغ ،ی که فێری کرد ساڵو کردن بووەانشَت

اَلُم َعلَْيُكْم، رَالُوا : َوَعلَْيَك اْذهَ ) ، فَُق   : السذ نُْهْم ُجلُوسو ْب إ لَ  أُولَئ َك الَْماَلئ َكة  إ لَ  َمََلو م 

يذُة بَن يَك بَيْنَُهمْ  يذتَُك َوتَح  ه  تَح   ِ ، رَاَل : إ نذ َه ، ثُمذ َرَجَع إ لَ  َربأه  اَلُم َوَرْحَمُة اللذه  واتە:  .1 (السََذ

َََتََانََه، کۆمەم! بڕۆ بۆ الی ئەی ئََادەرمووی: ئەوره فەگ خوای ڵێکیََان کََه ەو فریش

ة الله و وعلیکم السالم و رحموانیش وتیان: ە، ئدانیشتوون، پاشان بڵێ: السالم علیکم

کانته ەو ەمه ساڵوی تۆ و نەرموو: ئەردگاری، پێی فەرو ەوه بۆ الی پەڕایەبرکاته، پاشان گ

 (.له نێوان خۆیاندا

 گرن:ر ەوه و ەمەت کرد زانست له ئادکانی پێویسەر فریشَتەوره له سَەگپاشَان خوای 

ر ينَ »  .(31رة: )البق« ثُمذ َعرََضُهْم َعلَ  الَْمالَئ َكة  فََقاَل أَنب ئُون ي ب أَْسَما  َهؤاُل  إ ن كُنتُْم َصاد 

پێ م ەو شََتانەناوی ئ ەی ئێو ەرموون: ئادەانواند و پێی فڕ كانی ەفریشََت ەودوا بەو ەل»

وره ەخوای گ .«؟(ەیەویتان هەی ز ەو ەدانكردنەتوانای ئاو وە ن )ەكەر راست دەگەێن ئبڵ

دانیان به  وانیشەربخات، ئەنانستییان دمەکانی لێکردن تا کەر ەو ەبوونپرسَیاری ناوی 

لَْم لَنَا إ الذ َما َعلذْمتَنَا إ نذَك أَنَت الَْعل  »خۆیاندا نا:  یزانیەن بَْحانََك الَ ع  يمُ يُم الْحَ رَالُواْ سَََُ  «ك 

                                                           
 (.٦٦٣٣ەە موودەرە وا لە یێمزی )(. 3001نووسە ی بەڕکز نوسنوکەیی صحنح یێمذي ) 1 
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، ەتۆی یەر شَایستەردی و سَتایش هەكان وتیان: پاكی و بێاەفریشَت»  .(31ة: )البقر 

تی تۆ ڕاسَََەتۆ فێرت كردووین، ب ەزانین كەد ەو ەنها ئە، تنییەهیچ زانسَََتێكمان  ەئێم

 .«ردگارێكی زاناو دانایتەرو ەپ

ی ەو ەی ئەبار ر ەوه دەئَاگَاداریان بکات ،م داەرمَانی بَه ئَادەوره فەپَاشَََان خوای گ

یی ەور ەگ یەو ەبۆ ئ ،شکاەوان پێی نەیان بداتێ که زانستی ئەواڵەو هەئ ،زانی وەیاندەن

ََتی ەبەم و مەئاد مْ »خات: بر ەد کردنەکەی بە بریکارس ِئ ه  َم ََْ البقرة: )« يَا آَدُم أَنب ئُْهم ب أَس

، «انیكانەناو  ەب رەوەەی تۆ ئاگاداریان بكەم ئادەی ئادەئ :رموویەوسا خوا فەئ» .(33

ََت ََان خوا بانای له فریش َماَوات  »کان کرد: ەپاش ََذ رَاَل أَلَْم أَرُ  لذُكْم إ نأي أَْعلَُم َغيَْب الس

ا كُنتُْم تَْكتُُمونَ  ُدوَن َومََ ا تُبََْ ی پێم ەرمووی: ئەخوا ف» (33البقرة: )« َواِّلَرْض  َوأَْعلَُم مََ

ََنانم ئێو ەوی، دەكان و ز ەنهێنی ئاسََمان ەڕاسََتی من خۆم ئاگادارم بەوتن بەن ی چ ەش

کان ەم الی فریشََتەی ئادەیه رێنو پلەم شََێو ەئیتر ب«. ؟!ەو ەشََارنەن و چی دەخەردەد

َََته: بەردەی مرۆڤ بەپل یرزیەوه. بۆیه بەبوویرز ەب و  وازفێرخی که ەو ەوام به دوو ش

َخيْرُكُْم َمْن تََعلذَم الُْقرْآَن ) :رموێتەفەد (H)ری خوا ەمبەپێغ ،فێرکَار بێَت

هُ َوَعلذ  کیشَََی ڵەبێت و فێری خەدیه رورئان فێر ەسَََەو کەچاکترینی ئێوه ئواتە: ) .1(مََ

 (.کاتەد

بوو که ك ەیەو شَََایانی پله و پایەم ئیتر ئەخشَََییه ئادەوه که خوا بەندییانەتمەم تایبەب

ئیتر  ،کرد جێیەشَتدا نیشتەهەخوا له بی بێت، بۆیه ەکەزنییەیی و مەور ەی گەشَایسَت

 درا: ی پێەم چوار پلەئاد

                                                           
 (.0175(، فەرموودەکە وا لە )بوخاری: 4232)بوخاری: نووسە ی بەڕکز نوسنوکەیی  1 
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 .هێناییە بوونستی پیرۆزی خۆی ەره به دو ەخوای گ *

 ریدا.ەی خۆی کرد به برۆحله  *

 ن.ەی بۆ ببکڕنووشکان دا ەرمانی به فریشتەف *

 کرد.موو شتێکی فێر ەناوی ه *

 

 کرا؟درووستووا چۆن ەح

که  ،وه بووەمی نَا ئەی کَه خوا لَه ئَادەو رێنانەل .ووای خوڵقَانَدەپَاشَََان خوا ح

خۆیشََی  زیەگەر له ر ەه ،نیشَتیدا ئۆرره بارێتەد تا له تکر درووسَت رێکی بۆەهاوسَ

: رموێتەفەدوره ەخوای گ .بێتەبسازێت و له سروشتی بێنار نڵیدا ەگەتا ل ؛خوڵقاندی

ُكَن إ لَيَْها» َََْ ا َزْوَجَها ل يَس نْهََ َ  م  َدةو َوَجعََ ن نذْفسو َواحَ  ِ   َخلََقُكم مأ عراف: )اِّل « ُهَو الَذ

ر ەه و ووهدرووستکردشت ك ەی فس و لهەنك ەی ی لهەئێو  ەک ەیەزات وەخوا ئ» .(122

ووای ەوره حە. خوای گ«ال بارێتەی ئارامی لەو ەئ دی هێنا، بۆەی بەکەویش جووتەل

ی پێی بێت یوام پێویستەردەو بێت و بەلك شێەتا ب درووسَتکردم ەکی ئادەراسَوویەله پ

رد تا له ی کدرووسََتپیشََی ەووی چراسََە(، له پبێت وواەبه حپێویسََتیی م ەئادواته )

ََەدڵی ََان فەوه ننیکتر و الی خۆش ََتتر بێت. پاش يَا آَدُم »ردگار هات: ەرو ەرمانی پەویس

ئْتَُما  ََ نَْها َرَغداً َحيُْث ش ُكْن أَنَت َوَزْوُجَك الَْجنذَة َوكُالَ م  ََْ م ەی ئادەئ » .(34)البقرة: « اس

كوێ ر ەه له ،جێ بنەشَََتو نی رەسَََەرنەدا ژیان بەشَََتەهەم بەرت لەخۆت و هاوسَََ

خۆی و، جێ بو ەشتدا نیشتەهەم له بەئاد«. لیەسەتێرو تەب ەو ەن بخۆن و بخۆنەكەزدەح
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 ی لێژ و چاو چێ لێیه ئارەزوویفس ەرچی نەگرت له هەردەی چێژیان و ەکەر ەو هاوس

يَها اَل تٌََْمأُ ف  إ نذ لََك أاَلذ تَُجوَع ف يَها َواَل تَْعرَى. َوأَنذَك : »رموویەوره فەخوای گ دەبینێت،

َح   ەبێت نەرسَََیت دب ەن ؛شََتداەهەب ەتۆ ل ەدڵنیاش ب» .(112-112)طه: « َواَل تَضََْ

 «.هێنێتەرماش زۆرت بۆ دەگ ەبێت و نەت دتینوو نه ، بیتەجاڵ دەڕ رووت و 

وه که ەردختی لێکەبۆی دیاری کرد و ج و، كدارێەڵستی لێکرد له تارەرهەردگار بەرو ەپ

ينَ وَ » وێت:ەکەتوخنی ن َن الٌْذال م  َجرََة فَتَُكونَا م  ََذ ه  الش  ِ اڵم ەب» .(34ة: )البقر « الَ تَْقَربَا َه

َََت ەچنەگینَا دەون ئەكەم ەختەم در ەننیكی ئ َََان ئاگاداری  .«ەو ەمكارانەرینی س پاش

ا » :رموێَتەفەدوره ەخوای گ، یەکەی فێڵی دوژمنەربَار ەوه دەکرد َِ فَُقلْنَا يَا آَدُم إ نذ َه

ُدو  لذ  َق عََ َََْ َن الَْجنذة  فَتَش َك فاََل يُْخر َجنذُكَما م  ی ەمان: ئجا وت» .(117)طه: « َك َول نَْوج 

شََت ەهەب ە، وریا بن لەتەکەر ە( دوژمنی خۆت و هاوسََە)ئیبلیسََمەڕاسََتی ئەم، بەئاد

 «.ری ببنەدەربەتی و دەگبەتووشی ناخۆشی و ن ەو ەهۆی ەدات، بەرکردنتان نەدەب

ت به ەیەو بناغەکات و ئەیه بێڕێنیت پێدەسَََەو کەژمنی تۆ ئڕاسَََتی دوژمنترین دوەب

َََتزانێت که لێی ەد بچووك کات و له دووی ەیش دەشَََەڕ ەت هەنانەکراوی، تدرووس

کان ەراو زێنەوره له کتێبه دابەه خوای گکانی بێنێته دی. بۆیەشەڕ ەڕێت هەگەدك تێەرفەد

کانی ەو ەم و نەی ئادیتان دژ ەتی شەخت له دوژمنایەکانی جەر ەمبەر زمانی پێغەو له س

ن ەکەیتان دەری شەرمانبەم فەکانی ئادەو ەله نك ندێەشَدا هەمەڵ ئەگەاڵم لەب ،کاتەد

َوإ ْذ رُلْنَا ل لَْماَلئ َكة  » :!مێنێەمه سََووڕ دەری لەش سََەور ەون، خوای گەکەو شََوێنی د

ََ عَ  نأ فََفَس َن الْج  َدَم فََسَجُدوا إ الذ إ بْل يَس كَاَن م  ُجُدوا آ  يذتَُه اسَْ ونَُه َوُذرأ ُِ ْن أَْمر  َربأه  أَفَتَتذخ 

يَن بََدالً ال م  ُدو  ب ئَْس ل لٌَذ ن ُدون ي َوُهْم لَُكْم عََ ا  م   ەبك کاتێ ەئێم» .(40)الکه :« أَْول يََ

 ەل ەجا ،یان بردکڕنووشَََموو ەر هەم، هەرن بۆ ئادەب کڕنووشکَانمَان وت ەفریشَََت
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خی ری یاردگاەرو ەرمانی پەف ەل ەو ەو ەهۆی ئەب ،وکان بو ەی جنۆکەستەد ەل ەئیبلیس ک

یاتی من؟ ج ەری خۆتان لەو یاو  پاڵپشت و یار ەنەی بکەکەو ەن وو ەئ ەک ەوایەبوو. ئایا ر 

 ەوایەکارێکی خراپ و ناڕ  ەندەچ ەن، ئای کەیی ئێو ەمیشََەوان دوژمنی هەحاڵێکدا ئەل

َََت ی یڵەو گوێڕای وهیتانیان داناەشَََك ەجیَاتی خوا دوژمنێکی و  ەل ەک ،مکَارانەبۆ س

 «.نەکەد

 

 وتنی دو من:ەشوێنک ڵهەهبە

و  شتدا بنەهەتی بەو نیعم ی له نازەکەر ەم و هاوسەیتان زۆر رورس بوو ئادەالی ش

م ەدا. ئاد یەو ەندنەسەڵێنی تۆڵەرکرابێت، بۆیه بەدشتی خوا ەهەت و بەحمەویش له ر ەئ

م مرۆڤه و مرۆڤ شتی له ەاڵم ئادەیه، بەغەدەو داره رەوواش زانیان که خواردن لەو ح

ن رَبُْ  »وه و ئیراده و خواستی الوازه: ەچێتەبیر د ْدنَا إ لَ  آَدَم م  يَ َولََقْد َعه  ْد وَ  فَنَس  لَْم نَج 

رت رگەم و ەئاد ەیمانمان لەپێشتر پ ەخوا بێاومان ئێمەسوێند ب» .(114طه: )« لَُه َعنْماً 

( اوهتەر ەر له سەهبیری چوو. ) چیەک ،(ەوەوێتەکەکراو نەغەدەختی رەننیکی در  ە)ک

م ەبوونی ئادۆڤخراپی له مر  سوودییتان ەش. «بینیەلێبڕان و بڕیارێکی توندوتۆڵمان لێوه ن

شی وا ،مەستی کرد به هاندانی ئادەو دوه ەکردوی له دڵدا کۆ ەموو رری ئەه ،رگرت وەو 

 :اتکەیدا راست دەکەوێت و له ئامۆژگارییەڕاستی خۆشی دەم بەیاند که ئەتێا

ينَ » ح  َن النذاص  من  ەسوێندی بۆ خواردن ک» .(11)اِّلعراف: « َورَاَسَمُهَما إ نأي لَُكَما لَم 

ی ەپاشان رۆژ له دوای رۆژ به رس «.و دڵسۆزتانم!!ەئامۆژگارانم بۆ ئێو  ەڕاستی لەب

َوُملْكو َهْ  أَُدلَُّك َعلَ  َشَجرَة  الُْخلْد  »دا: ەمی دەوڵی له خشته بردنی ئادەخۆش و رازاوه ه



- 28 - 

 

 ەکك ەو داراییك مری و موڵەختی نەم در ەبد پێت بڵێم و نیشانت» .(110)طه: « الذ يَبْلَ 

َجرَة  إ الذ أَن تَُكونَا َملََكيْن  أَْو »، «؟!!ەیەرناچێت کامەسەب ه  الشذ  ِ َما نََهاكَُما َربُُّكَما َعْن َه

ينَ  َن الَْخال د  کردوون ەغەدەی لێ رەختەم در ەرتان ئردگاەرو ەپ» .(10)اِّلعراف: « تَُكونَا م 

 «.ن!!مران بەن ەکو لەو ەن ەیەو ە، یاخود بۆ ئەفریشت ەکو ببنەو ەن ەیەو ەر ئەبەنها لەت

بیریشی و،  نەوەبك و داره ننیەڵستی لێکردووه لەرهەرامۆشی کرد که خوا بەم فەئیتر ئاد

َََ  راوەکەیانکەغەدەووا له داره رەو حم ەتی، بۆیَه ئادنییەدوژمەیتَان کۆنەچوو کَه ش

ُه فََغَوى»خوارد:  َََێو ەب ئا» .(111طه: )« َوَعصََََ  آَدُم َربَذ  ەم یاخی بوو لەئاد ەیەو ش

بوو بەن واوەم له خواردن تەئاد «.و رێاای لێ تێکچوو ردگَاری و فریوی خواردەرو ەپ

وت له کاتێکدا ەرکەتی دەور ەزاری کرد، عەرمەتی و شََەحەسََتی به ئازار و ناڕ ەکه ه

َََ ،بینیەیَدەو ن ەو ەو خوا لێیشَََاردبو  َََتیَان کرد بََه ەی دەکەر ەئیتر خۆی و هَاوس س

جَ » :ی رووتیانی پێداپۆشنەستەکان تا جەاڵی دار ەی گەو ەلێکردن ا َذارَا الشذ رََة بََدْت فَلَمذ

ن َوَرق  الَْجنذة   َما م  َفان  َعلَيْه  َقا يَْخصََ  ْوَ اتُُهَما َوطَف  ك کاتێ جا(. »11عراف: )اِّل « لَُهَما سَََ

 ،بەدەرکەوت ەیەو عاریان هیب ەرچی عەه ؛شَََتەیان چەکەختەدر بوومی رو ەتامی ب

َََتیاندایە( دەلەپە)نَاچار ب یب و عاری خۆیان ەشَََت عەهەب کانیەختەاڵی در ەگ ەس

َََیمان بوو ەی پەکەم کَه له کرداره خراپە. ئَاد«پۆشَََیەدائپێَ  شەور ەوه، خوای گەش

اتو فَتَاَب َعلَ فَتَلَقذ  آَدُم م  » لێکی فێر کرد تَا لێی خۆش ببێَت:ەگەوشَََ ه  كَل مََ بَأ « يْه  ن رذ

كی ەو ننای ەنََد وشَََەچ ەو ەردگََاریەرو ەن پەالیەم لەپََاشََََان ئََاد» (.37ة: )البقر 

رگرت و لێی خۆش ەی و ەبََانیش( نناكەخوای میهر  ،وهەكوڵ پََاڕایەدڵ و بە)برگرتەو 

َوإ ن لذْم  أَنُفَسنَا رَاالَ َربذنَا ظَلَْمنَا» ردگار باسی کردوون:ەرو ەن که پەو ەم وشَانه ئەئ «.بوو

ينَ  ر   ََ َن الَْخاس ْر لَنَا َوتَرَْحْمنَا لَنَُكونَنذ م   ەردگارا ئێمەرو ەوتیان: پ»  (.13عراف: )اِّل « تَْغف 
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َََت ، ەو ەتەیەییت پێماندا نەز ەبیت و بەر لێمان خۆش نەگەخۆمان کرد، خۆ ئ ەممان لەس

 .«ندانینەرمەر ەند و ز ەتمەسار ەخ ەخوا ل ەسوێند ب ەڕاستی ئێمەب ەو ەئ

 

 وی:ەر زەزین بۆ سەداب

 و خواش ەو ەشیمان بوو ەخوارد، پاشان پ کراوەکەیەغەدەداره ر ەی کرد و لەڵەم هەئاد

رده و ەرو ەکاری و پەوه ئامادەشَََت مایەهەش که له بەیەو مَاو ەرگرت، ئەی و ەکەتۆب

سََتی و ڵەرهەرمان و خۆپارێنی له بەچی فەملک ؛رەفێرکاری بوو بۆی، فێرکاری له سََ

سَََتی ەبەمك ر بوون لَه دوژمن. کَاتێەز ەزوو و بَه حەز و ئَار ەر حەرانبەاگری بخۆڕ 

َََت گەهەی لَه بەو ەمَان َََتََه کۆتَاییەش رمَانی بََه خۆی و ەوره فەئیتر خوای گ ،یش

ای ڵیاندا. خو ەگەشی لەکەستەیتان و دارودەزن و شەوی دابەر ز ەی دا بۆ سَەکەخێنان

ُكْم ل  » :رموێتەفەدوره ەگ ََُ تََقر  َوَمتَاٌع رَاَل اْهب طُواْ بَْعض ََْ بَْعضو َعُدو  َولَُكْم ف ي اِّلَرْض  ُمس

ينو  ندێکتان دوژمنی ەن هز ەرمووی: ئیتر دابەف ەور ەخوای گ» (.14)اِّلعراف: « إ لَ  ح 

النی هۆی پیەمیش بەی ئادەو ەن ،ن وەی دوژمنی ئێو ەستەدو یتان و دار ە)شندێکتاننەه

ََتەز  ەل ەیەن(، بۆتان هەکەکتر دەی یتیەدوژمنای ەو ەیتانەشََ ن و هۆی جێ بوو ەویدا نیش

م له پاش ەئاد ،زینەوی دابەر ز ەوا بۆ سَََو ەم و حەئاد«. کەیەرابواردن و ژیان تا ماو 

ن که واڵی پێداەهره. خوا هەردگاریشََی بووه بەرو ەیی پەز ەوه و بەسََتایەی هەکەوتنەک

ر ەوێوه سەمرن و رۆژی دواییش لەژین و دەوێدا دەوانه و لەکی ئەر ەوی شَوێنی سەز 

نَْها تُْخرَُجونَ » وه:ەنەکەرز دەب خوا » (.14)اِّلعراف: « رَاَل ف يَها تَْحيَْوَن َوف يَها تَُموتُوَن َوم 

 ەر لەه ،بن( وەدك خا ەڵ بەمرن و )تێکەوێش دەل ،ژین وەویدا دەز  ەر لەرمووی: هەف
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 («.ەو ەبۆ لێپرسین) ەو ەر ەد ەهێنرێنەد ەو ەخینا

سَََت و ۆ رگرت و دەی و ەکەم وانەات و ئادهپێدا رۆنَاغی فێرکَاری کۆتَایی ەێر ئیتر ل

ََینی دوژمن و ەوان وامەردەدا ب رمانی پێەخوا ف ،ری ناسََیەسََەدوژمن و چار  ی ناس

يْطَاُن كََما : »وهەکانی بڵێتەکه به خۆی و رۆڵەکردنر ەهۆی د  يَا بَن ي آَدَم الَ يَْفت نَنذُكُم الشَََذ

ُع عَ  َن الَْجنذة  يَنن  ْن أَْخَرَج أَبََويُْكم مأ َما إ نذُه يَرَاكُْم ُهَو َورَب يلُُه م  يَُهَما َسْوَ ات ه  نُْهَما ل بَاَسُهَما ل يُر 

نُونَ  يَن الَ يُؤْم   ِ يَن أَْول يَا  ل لذ يَاط  َََذ ی ەئ» (.17)اِّلعراف: « َحيُْث الَ تََرْونَُهْم إ نذا َجَعلْنَا الش

 برد ەتخش ەو دایکتانی ل كباو ك ەرو ەبات، هەن ەخشت ەش لەئێو  یتانەم: شَەی ئادەو ەن

کانیان تا ەداماڵینی پۆشاک ەسَتی کرد بەکاتێکدا دەرکردنی دان، لەد ەشَتدا بەهەب ەو ل

 ەبینن، لەد ەئێو  کەیەسََتەیتان و دارودەبدات، بێاومان شََ کترەتیان پیشََانی یەور ەع

 یارو ەب ەو کانمان کردو ەیتانەشَََ ەئێم ەوان نابینن، جا دڵنیابن کەئ ەئێو  ەشَََوێنێکدا ک

 «.ڕ ناهێننەی باو ەوانەری ئەیاو 

 

 که:ەبەسەرهات ەکانیسوود له

که  ،رینەدتیەکانی یارمەیتانەیه که ئیبلیس و شََەترسََیداری هەمرۆڤ دوژمنێکی م -1

بۆیه  ،خەز وان بچنه دۆ ەئك ەن تا و ەردگار بکەرو ەرمانی پەم نافەی ئادەو ەوێَت نەیَانەئ

 به.ەیتان مەڵی شەگوێڕای

و داوای  ریش تۆبهەسەو چار  ەله سروشتی مرۆڤ ؛رامۆشیەو فەڵەپێویسته بنانیت ه -2

 لێخۆشبوونه.
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ی، ڵستەرهەرمان و بەر فەشَت بۆ فێرکاری بوو له سەهەم له بەی ئادەو ەی مانەماو  -3

ََتی مرۆڤ فربوون. ەز ەحەها فێرکاری بەرو ەه ََروش ََکارییهەجا چونکه س تر ئی ،رامۆش

ا دژ زانه، به رۆەمەاناوه که مانای ر کی فێرکاری بۆ دەیەماو ك موو ساڵێەوره هەخوای گ

 هێن کات.ەو بو ەکات تا ویست و خواستی پتەم دراەاڵڵی لێ حەح

 ،اتکەشََی دەله خێرێکی فراوان بێبچونکه  ،یەکەنەڵه و تاوان شََومه بۆ خاو ەه -4

 ی لێبکه.ەبەو کردیشت ت هاتوو ،یتەکەوڵ بده تاوان نەواته هەک

ی ەو ەدنکه رازان ،رەگرێته بەمان رێاه دەمیش هەکانی ئادەو ەیتان بۆ فریودانی نەش -4

 که.ەم و بڕوای پێ زانهەڕاستی مەبۆیه ب ،تاوانه

َََییەی لَه خراپترینی نبەخیل -2 وون و تیاچ ەی نورمی خراپەکەنەکَانه که خاو ەخۆش

 به.ەس مەی به کبەخیلبۆیه  ،کاتەد

اره با بر ەست و واته زانەک ،تیەر زانسَت و کرداریەدەڤ به رگرتنی خوا له مرۆ رێن  -7

 خوا رێنت لێبارێت.

 

 وی:ەر زەملمالنێ له س

چوو، ر ەوی دەو ز ەر ەشت بەهەرانه له بەستی پێکرد، کۆچەوی دەر ز ەم له سەژیانی ئاد

ر ەمبەپێغ ،کانیشی بووه داب و یاساەو ەبۆ نت ەرچوون و هیجر ەتی دەش سوننەمەئیتر ب

(H) ُر َمن َهَجَر ما نََه  ال) :رموێتەفەد موهاجیر واتە: . 1 (لذُه عنْهوالُمَهاج 

                                                           
 (10)بوخاری:  1 
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 .ی لێکردووهیڵستەرهەب خواوا و شته جێدێڵێت ەئ ، کەیهەسەو کەئ

وه، ەو ببێتڕو ەبڕاوه رووبەکی نەمواری و ملمالنێیەڵ ناهەگەوی پێویست بوو لەاڵم له ز ەب

رگ داپۆشَََێت و ەت و خۆی به ج  و بەحمەپێویسَََت بوو بۆ خواردن خۆی خاته ز 

له  مانه وەموو ئەر له هەب ،وی بپارێنێتەی ز ەڵ و دڕندانەژ و ئاەکانی لەخێنان و منداڵ

یتان هۆی ەوام بێت. شەردەی خراپه برۆحڵ ەگەی لەپێویسته له ملمالنێک ؛وهەیاندوایش

خاته مێشکی خۆی ەیاڵی خراپ دەوی خەویش له ز ەر ئەشت بوو، هەهەرکردنی له بەد

 وامه.ەردەو خراپه بەچاک خ بیانبات. ملمالنێی نێوانەو دۆز ەر ەکانی تا بەو رۆڵ

 

 ووه:درووستکردت ەینەختی و مەڕاستی ئێمه مرۆڤمان له سەب

َََیسَََت ؛ویەر ز ەووا بۆ سَََەم و حەزینی ئَادەڵ دابەگەل واوێتی ەو تەر ەمی ژیان بەس

ووا ئاماده بوو تا پێشَََوازی له ەوی خوڵقێندرابوون. حەوان بۆ ز ەچونکه ئ ،رۆیشَََت

اَها َحمَ »بارێت:  یان پێەئۆرر ی ەکەر ەڵ هاوسََەگەکانی بکات و لەمنداڵ ا تََغشََذ لَْت فَلَمذ

َن  ال حاً لذنَُكونَنذ م  ا لَئ ْن آتَيْتَنَا صََََ َه َربذُهمََ ت دذَعَوا اللَّ ا أَثَْقلََ ه  فَلَمَذ يفَاً فََمرذْت بَ  َحْمالً َخف 

ينَ  اك ر  ویش ەی، ئەکەر ەالی هاوسََ ەچوو  ەکەپیاو ك جا کاتێ» (.122)اِّلعراف: « الشََذ

ََکی پڕ  ََوو ەیەلەکۆرپەبوو بس ڕی کرد ەش تێپەکەتەئافر  ،رۆژ( 121ی ە)تا ماو ك کی س

خوا  ەل ەو ژن و مێردەئ ؛چێتەناینی دەو سَََەر ەباری ب ەکك دا، ئینجا کاتێەیەو ماو ەب

َََوێنََد ب ەڵێن: خوایەو د وهەپََاڕێنەد  یبمََانەر منََداڵێکی بََاش و بێ عەگەتۆ، ئ ەس

ردووکیان ەووا هەم و حەئاد «.بینەۆ دسوپاساوزارانی ت ەڕاستی لەب ەو ەخشیت، ئەپێبب

 کانیان زۆر خۆشحاڵ بوون.ەبه هاتنی منداڵ
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 و کوڕ میشَََداەسَََکی دوو  ەی بوو، لو کچێک میدا کوڕەکەووا له سَََکی یەخاتوو ح

َََ ،بووتری کچێکی  ی . می ناونا هابەدوو  ،می ناونا رابی  وەکەم کوڕی یەیَدنا ئادەس

و ەپێی ئ م دانا که بهەکانی ئادەری منداڵرگیەتی بۆ هاوسەکی تایبەوره یاسَایەخوای گ

 كرگیری بکات که به سََکێەو خۆشََکه هاوسََەڵ ئەگەبوو لەبۆی نك ەیاسََا هیچ برای

ی ەکەکڵ خۆشەگەرگیری لەهابی  داوای له باوکی کرد که هاوسك ببوون. رۆژێك دایەل

وه ەڵ ئەگەیویست لەئاخر د ،وهەتیکردەاڵم رابی  ر ەب ،ویش رازی بووەرابی  بکات و ئ

و رق  کوتاڵەیتان خۆی تێهەئیتر ش ،بووهك ڵ خۆی له دایەگەرگیری بکات که لەهاوس

 ی له ناخی رابیلدا چاند.بەخیلو 

یانی ەکەر یەی هیخوا روربان، نەبۆ خوا بکك ەکانی روربانییەمری کرد بَه کوڕ ەم ئەئَاد

ََکەگەوه لەئ ؛رگرتەو   ،ار وجووتی کات. رابی ەد رگیریەهاوسََ دای رابیلەکەڵ خۆش

َََبەڕ بوو. هابی  دەن مەهَابیَ  خَاو  ڕی ەی و چاکترین مەکەجێ چووه الی مااڵتەس

له ك ندێەه و ەکەڵبژارد تَا بیکَاته روربانی، له کاتێکدا رابی  چووه الی کشَََتوکاڵەه

له ك اگرێئ ،نستاەوه و ەڕوانییەردووکیان به چاو ەه ،ی کرده روربانیەوێڵەپترین دانخرا

ی ەکەو به الی روربانییچو ەی هابیلی خوارد و نەکنییەوه، رورباەئَاسَََمان هاته خوار 

یش نها خاوێنەرگرت، چونکه خوا خاوێنه و تەی هَابیلی و ەکەخوا روربَانیی ،رَابیلَدا

 ت.ێگرەردەو 

 رقله  ردچی ناخی پڕ کەمه، کەته هۆی ئەشی بوو شینانی خۆ ەرابی  زۆر تووڕه بوو، د

ترسا و ەاڵم له خوا دەب ،انا بووی دا. هابیلیش زۆر به هێن و تو ەو بڕیاری کوشتنی براک

 ت:ێتخوای گەورە دەفەرمو ی کردووه. ەور ەی بکوژێت تاوانێکی گەر براکەگەینانی ئەد

َما َولَْم يُتََقبذْ  م  » ه  ن أََحد  بَا رُْربَاناً فَتُُقبأَ  م  َأ إ ْذ رَرذ ْم نَبَأَ ابْنَْي آَدَم ب الَْح ُ  َعلَيْه   اآَخر  نَ َواتَْ
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طو رَاَل َِّلَرْتُ  يَن. لَئ ن بََسطَت إ لَيذ يََدَك ل تَْقتُلَن ي َما أَنَاْ ب بَاس  َن الُْمتذق   لَنذَك رَاَل إ نذَما يَتََقبذُ  اللُّه م 

ينَ  َ  إ لَيَْك َِّلَرْتُلََك إ نأي أََخاُف اللَّه رَبذ الَْعالَم  َََەب» (.28-27)المائدة: « يَد  رهات و ەس

 ەو ە، ئەڕاسَََتی ڕوویداو ەب ەک ،وهەر ەبخوێن ەڵکەو خەئ م بۆەی ئادەکەواڵی دوو کوڕ ەه

 ەق بوو، لەر حەسََەل ەرگیرا )کەکێکیان و ەی ەردووکیان روربانییان کرد، لەهك بوو کاتێ

َََتوورەئ رق ەگیرا )چونکەرنەان و شَََیََوی تریەل ،خوا ترس بوو( و ود سَََو ەو ح س

ی: یدا وتەکەشەڕ ەاڵمی هەو  ەویش لەئ ،تکوژمەر دەی وت: هەبراک به ،ناس بوو(ەخوان

ر ەگەخوا ئ ەسَََوێند ب گرێت.ەردەو  ەپارێنکاران روربانی و چاک ەنها لەت ەور ەخوای گ

ََت درێژ ناکەبمکوژیت، من د تایت بۆ من ەدرێژ بک سََتەتۆ د تکوژم، ب کەم بۆ تۆ ەس

هابی   .«ترسمەکان دنییەردگاری جیهاەرو ەپ ا؛ی خو ەسَناو تۆڵەڕاسَتی من لەب ەچونک

ََتی براک يُد أَن » وه که تاوانی براکوژی ئاگره، بۆیه پێی وت:ەکاتادار ی ئاگەویس إ نأي أُر 

ينَ  َحاب  النذار  َوَذل َك َجنَا  الٌذال م  َََْ ْن أَص َك فَتَُكوَن م  ي َوإ ثْم  ل ثْم   (.12ئدة: )الما« تَبُوَ  بَ 

 ەو ەگوناهی من و گوناهی خۆیشتەوێت بەمەڕاستی دەم( بەکردنەنسَتدرێژ ەو دەمن ب»)

. «مکارانەپاداشََتی سََت ەشََەو ەر ئەجێی ناو ئاگر، هەنیشََت ەبیتەوجا دە، ئەو ەیتڕێەبا

ن بانگ و دی رهەکانی بەمنداڵ ، ر بووهەمبەم پێغەی که ئادەو ەر ئەیه له سەڵاەش بەمەئ

می ەڵسََتی سََتەرهەخی پێناسََاندوون و بەشََت و دۆز ەهەو رۆژی کۆتایی و ب کردووه

 لێکردوون.

ویدا ەن له ز م تاوانی کوشتەکەیتان بینی، یەکانی له شَەوڕ له کك کێەی یناریەم الیەئاد

شتن ری تاوانی کو ەنجامدەم ئەکەبووه ی !ی کوشتەکەبرا خاوێنك کارێەروویدا، خراپ

اَل تُْقتَُ  نَْفٌس ظُلًْما إ الذ ) :رموێتەفەد (H)ری خوا ەمبەپێغله ناو مرۆڤدا، 
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ْن دَ  نذ الَْقتَْ  كَاَن َعلَ  ابْن  آَدَم اِّْلَوذل  ك ْفٌ  م  َنذُه أَوذُل َمْن سََ َها ؛ ِّل  ك سێەهیچ کواتە: . 1(م 

ََت ََکێەگەم ؛م ناکوژرێتەبه س ََەکەله تاوانك ر پش مه، ەدی ئاەکەور ەگ ەر کوڕ ەی له س

 . زراندەم جار یاسای کوشتنی دامەکەو بوو یەچونکه ئ

 ،و دایهۆیزووی خەنها له بیری ئار ەبێت تەش دەرکەسك فسی مرۆڤه، کاتێەمه نەاڵم ئەب

َعْت فَ » کات:ەپێشێ  دك موو سنوورێەه ؛ریداەسەیتانی دوژمنیش زاڵ بوو بەکه شَ طَوذ

ينَ  ر  َن الَْخاسَ  َُ م  بَ يه  فََقتَلَُه فَأَصَْ ُه رَتَْ  أَخ  فسی ەنجام نەر ەسَ» (.30)المائدة: « لَُه نَْفسَُ

 ەخست و کوشتی، ئیتر خۆی و ئاسان کرد ەی ال سادەو کوشتنی براک شی هانیداەرکەس

 «.ەو ەندانەرمەر ەند و ز ەتمەسار ەرینی خ

 

 وی:ەر زەم تاوانی سەکەی

ر باوکی ەگەئ ،دانیشت -ڵتانی خوێن بووهەکه خ-ی ەرابی  هابیلی کوشَت و الی براک

نها ەبه ت ، ئێستا چۆنوهەر ەوه هاتنه دەوان پێکەی پرسیاری کرد چی پێ بڵێت؟ ئەربار ەد

و بۆ کوێی  وهەشارێتبی چۆن ەکەرمەباشه تی ەریش نکووڵی لێبکات ئەگەوه؟ ئەڕێتەبا

بوو. بەوی بوو، به خاکسََپاردنی مردوو باو نەر ز ەم مردووی سََەکەمه یەببات؟ ئاخر ئ

مرۆڤ  ەب قەرهەکه د ،ردی بۆ خواەوه. پاکی و بێاەخوالیەی نایه کۆڵ و دەرمی براکەت

 ری سووڕەو سەئدا که ەو کاتەیی به رابیلدا هات و لەز ەبانتره، بۆیه بەله خۆیشی میهر 

پاشَََان  ،وی تری کوشَََتەکیان ئەڕیان و یەی نارد، بوو به شَََرەلەڕەشَََمابوو دوو 

ی تری تێخسََت و خۆڵی کرد به ەکەرەلەڕەشََند و ەویدا کەکه چاڵێكی له ز ەرەلەڕەشََ

                                                           
 (.3335(، فەرموودەکە وا لە )بوخاری : 3147بخار  )وسە ی بەڕکز نوسنوکەیی نو 1 



- 36 - 

 

 ی.ەرمی براکەویش چی بکات له تەئیتر ئاوا فێری کرد ئ ،ریداەس

ا الُْغرَاب  فَأَُوار َ  َسْو َة رَاَل يَا َويْلَتَا »شیمان بوو: ەرابی  زۆر پ َِ ثَْ  َه أََعَجنُْت أَْن أَكُوَن م 

ينَ  م  َن النذاد  َُ م  بَ ي فَأَصََْ متوانی ەمن ن ەو ەمن، ئایا ئ ەوتی: هاوار ل» (.31ائدة: )الم «أَخ 

، ئیتر ەو ەم بشارمەی براکەتا الش ؛هاتەوم لێنەر ئەدەرەم و بەبک ەشَەڕ ەلەو رەئ وکو ەو 

 ،ناشت یەند و براکەویدا کەبۆیه چاڵێکی له ز  «.ەو ەشیمانانەینی پر ەچوو  ەمیشەبۆ ه

کێکیشََیان ەم تیاچوو، یەکانی ئادەله منداڵك کێەگریا. یەوه دەشََیمانییەله کاتێکدا به پ

ی تبار بوو: کوڕێکەفەوه زۆر خەم زیانەمیش به هۆی ئەی برد، ئادەیتان له خشَََتەشَََ

ك ەو  ،نوه بۆ ژیاەڕایەم گەیتان. ئادەوتووی شََەته شََوێنکەبوو  تری و کوڕێکی مردووه

عن ( :کردەدکانی ەو ەو ن ەکه ئامۆژگاری رۆڵك رێەمبەپێغك ەدا، و ەوڵی دەکه هك مرۆڤێ

، رال: رلُت: يا رسوَل الله  ! أ ُّ اِّلنبيا   كان أوُل؟ ! رال: آدُم، رلُت: يا رسوَل الله   أبي ذرٍّ

: كم المرسلوَن؟ ! رال: ثالُث مئةو ! ونبي  كان؟ ! رال: نعم نبي  ُمكلذٌم، رلُت: ي ا رسوَل الله 

َََوبضََعَة عشََ ا غفيرًاَ  (H)رم ەمبەله پێغ ت:ڵێەر دەبووز ەئواتە:  .1(َر؛ جمًّ

رمووی: ەف ر بوو؟ەمبەو پێغەم. وتم: جا ئەرمووی ئادەر کێ بووه؟ فەمبەم پێغەکەپرسی: ی

نی و له ژیاژێکی گرنگ بو رۆژی جومعه رۆ .تهاەحیی بۆ دەکَه و ك رێَەمبەڵێ پێغەب

ر ەو ه وهەر ەودا لێی هاته دەو ل وهەشتەهەدا هاته بوەدا خوڵقێندراو لەو رۆژ ەل ،مداەئاد

وُل ) :رموێتەفەد (H)ر ەمبەپێغ ،شََدا کۆچی دوایی کردەو رۆژ ەل رَاَل رَسََُ

ََ آَدمُ (H)اللذه   ْمُس يَْوُم الُْجُمَعة  ؛ ف يه  ُخل  ََذ  ، َوف يه  : َخيُْر يَْومو طَلََعْت َعلَيْه  الش

                                                           
(، فەرموودەکە وا لە )صَحیُ مشَکاة المصابیُ: 4737صَحیُ مشَکاة المصَابیُ: )نووستە ی بەڕکز نووستنوکەیی   1 

5669.) 
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نَْها َ  الَْجنذَة، َوف يه  أُْخر َج م   ،هەینییەکانتان رۆژی ەزنترین رۆژ ەوره و مەله گواتە:  1(أُْدخ 

  .ردیشدا مەو رۆژ ەرکرا و لەو لێی د وهەشتەهەم خوڵقێندرا و هێنرایه بەدا ئادەو رۆژ ەل

 

 م:ەکۆچی دوایی ئاد

زانست و  وەیسی کوڕی کرد و ئبانای ش ؛یشتەم گەیدنا ئادەی مردنی سَەوادك کاتێ

ی ەکەتییەایر ەمبەپێغ ەکو شََیس درێژه بدات بەینانی فێر کرد تاو ەی که دەرسََتشََانەپ

ت ەکه بچێته خنمەواز ەیَانَدنی باناەتَا لَه پَاش گ ،م کۆچی دوایی کردەم. ئَادەئَاد

 وه تاەویدا باڵو ببوونەموو ز ەکَانی بَه هەش کَه منَداڵەو ەردگَاری، لَه پَاش ئەرو ەپ

ی کوڕی سست شیەوته دەکاروبار ک ،م کۆچی دوایی کردەئادك وه. کاتێەنەدانی کەئاو 

ََی: بەکەواتای ناو  ،ر بووەمبەویش پێغەو ئ ََی خوایه. بۆیه ئەش ََش  ،ان لێنایەم ناو ەخش

 .کوژرانی هابی  خوا پێی بەخشین چونکه له پاش

َََاتەکان تێپەرۆژ  تا  ،یان بووەکان درێژ ەکدا هاتن و رووداو ەکان به دوای یەڕ بوون، س

 وانه کرد.ەر ئیدریسی ر ەمبەخوا پێغ

 

 که:ەەکانی بەسەرهاتسوودله 

1- َََ ۆیه ب ەشَََەڕتان بدات،ڵ براکانت بەگەل داتەوڵ دەیتان وازت لێناهێنێت و هەش

                                                           
ەوە، فەرموودەی هاوشێوەی (، بەاڵم ئێمە بەو لەفنە نەماندۆزیی1074)صحیُ أبی داوود: نووستە ی بەڕکز نوسنوکەیی  1 

 (.854زۆرن، ئیمامی موسلیم ئەو فەرموودەیەی سەرەوەی نەر  کردووە بە ژمارە )
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 ربڕه.ەبراکانت دبۆ  یویستیەو خۆش وهەکەشوێنی م

 مووەو رێاای ه ەکن مرۆڤ تووشیان بوو ەیەخراپ ؛زلنانیەی و خۆببەخیلماح و ەت -2

 کانی تریشن.ەخراپ

ری ناکات ەرامۆش نَاکات و دەی فەکەنَدەییَه، بەز ەبەو بەور ەبَان و گەخوا میهر  -3

ارت بکه ردگەرو ەی پسوپاسبۆیه  ،باریش بێت، ئاخر خوا زۆر خۆڕاگرهرچی تاوانەگەئ

 که.ەم یرمانیەێنمایی کردووی بۆ ئیسالم و نافڕ که 
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 ئیدریس

تَ » يقاً نذب يّاً. َورَفَْعنَاُه َمكَاناً َعل يّاً َواذْكُْر ف ي الْك  دأ  «اب  إ ْدر يَس إ نذُه كَاَن ص 

 

و  ی کََه خوا لََه رورئَانَدا بََاسَََی کردووهەڕێنانەره بەمبەو پێغەکێکَه لەئیَدریس ی

ََی  ەچونکه رورئان ناوی هێناو  ،رزهەفی ەکەتییەرایەمبەت به پێغەبڕواهێنانی تایب و باس

و له خۆڕاگران رێکی راستاۆەمبەی کردووه. ئیدریس پێغەکەییو راستاۆ تیەرایەمبەپێغ

م له ەادره له پاش ئەمبەمین پێغەکەئیدریس ی ؛و. بَه پێی زانسَََتی ئێمَه لَه رورئَانبو 

ڕوایان س بەزار کەزی و هەی بۆ دابەڕ ەیدنا نووحه، سی الپەی سەویدا، باوکی باپیر ەز 

 ،و وریوهسیشه جلی دو ەم کەکەی ،تی وەم نووسَیویەڵەسَیشَه به رەمین کەکەپێهێنا، ی

چونکه  ،بووه، بۆیه پێیشی وتراوه ئیدریسهە یناسیەستێر ەسَیشَه زانسَتی ئەم کەکەی

 کرد.ەمی دەکانی ئادەڕ ەی الپەسەوام مودار ەردەب

م ەادم، ئاخر ئەڵ ژیانی ئادەگەنی ئیدریس هاوکات بوو لەمەشت ساڵی تەد و هەسَێس

ا بوو. ئیدریس له باب  له دایکبوو، له زار سَََاڵ له ژیاندەی هە)علیه السَََالم( ننیک

بوو خوای  ورهەرگرت، کاتێکیش گەمی و ەتای ژیانیدا زانستی شیسی کوڕی ئادەر ەسَ

ََتی خراپەرهەر، بۆیه بەمبەیه پێغیوره کردەگ ڵی ەم گوێڕایەکی کەیەار کانی کرد و ژمەڵس

ََه رمََانەو ف ڵێنی کۆچی داەتییََان کرد. ئیتر بەڵێکی زۆریش دژایەکَۆم ،بَوون ی ب

َََیسَرن، بۆیه کۆچیان کرد بۆ ەوتووانیشَی دا کۆ  بکەشَوێنک ی ەشەوێ باناەو ل مَ

ََته بەو خوا و ر ەر ەڵکی بەخ  و و دینی خوا رهەکرد بك ڵەداوای له خ ،کان کردەرز ەوش

کاری له دنیادا بێن، ەی چاکەرسَََتش و رزگَاری له سَََنای رۆژی دوایی له رێاەپ
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رده ختی کەج ،کاتی پێدانەو رۆژوو ز  ژرمانی نوێەف ،و پارێنگاری رهەڵکی هاندا بەخ

 لێرێکیشََی ەو ئار  سََەرخۆشََکەرموو جۆره ەه ،و جەنابەتوه له ەکردنكپار خۆەسََ

 .نغه کردەدەر

 ،ڵکی کردەتی فێری خنییەتی شارستاەسَه زانسَتی سَیاسَەم کەکەیدنا ئیدریس یەسَ

له  كەیەستەر دەئیتر ه ،زراندەی دامەکەکانی بۆ هۆز ەی شَار ەو ەکردندانەرێسَای ئاو 

َََیر له کاتی ژیانەیَدا شَََارێکیَان بینا کرد و هەکەواڵت َََتا شَََاریان ەد و هەدا س ش

 یشَََکانیەندەله پ ،ر کردووهەد و ئامۆژگاریش ناوی دنە. ئیَدریس به پدرووسَََتکرد

 ن:ەمانەئ

 .«شیمانیەبێته هۆی پەی دەخراپ ؛ڵکێشان وەهۆی ئاخ ه ەبێتەی دنیا دەچاک» *

 ردگاری تکایەرو ەی الی پەو ەئ ،کات وەۆی دیری خەیه سەسەو کەخت ئەخۆشب»  *

 «.کانینەکات کرداره چاکەبۆ د

 «.فرازینر ەی سەمای اوەڕڵ بەگەپشوودرێژی ل* » 

ََەو کاته دەڵکی ئەموو خەی کرداری هەنامك موو رۆژێەه یدنا ئیدریس، ەهاته الی س

کی رامێەوه بۆ مەرزی کردەب خواش ،رز بوو، پاشان کۆچی دوایی کردەی زۆر بەبۆیه پل

 .یوی میعراجدا بینیەله ش (H)ر ەمبەکوو پێغەو  ؛مەند له ئاسمانی چوار بڵ

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

وا بکات و چاکتر زانسََتی به خ رسََتشََی خواەیه زیاتر پەسََەو کەرز بۆ ئەی بەپل -1
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کان ەرز ەم دنیادا کرداره بەبا ل ؛وێەشَََتت دەهەرزی بەی بەر پلەگەکَه واتَه ئ ،بێَت

 ه.یته پیشەبک

که  ،یهەگ و ریشََەکیش پێویسََتی به ر ەیار زانەو ه رانهەمبەزانسََت میراتی پێغ -2

ََت ََتاکەله پل فێرخوازی ەپل ،ی پێ پاراو بکات وەکەزانس ۆیه له وه دێت، بەیەی مامۆس

 وره و راستاۆ بیت.ەتا گ ،وهەبك وره و راستاۆکان ننیەگ

 .ەوەه نابڕێتتێکەسونن ؛ێنموونیی ر ەو ەو باڵوکردن وازەیاندنی باناەکۆچکردن بۆ راگ -3

َََتڕ  -4 َََبەزانسَََت هۆی دانَایی و راس ی ەکەنەیَا بۆ خاو ختی دوو دنەوییَه و خۆش

 ێنێ.ستدەدبە
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 نووح

 «إ نذُه كَاَن َعبْداً َشُكوراً  »

 

 تای الڕێیی:ەرەس

  -ڕیەنده تێپەزانێت چەکه خوا د-ك ەیەر ئیَدریس ماو ەمبەلَه پَاش کۆچی دوایی پێغ

ََ رەهك ڵەخ ََتی بوون، ئەکخواپەر یەله س ََەگەرس  وه تاوان باڵوەیتانەرچی به هۆی ش

َََان کَات تێپەببوو  ره تا ەڵم و ەگەرسَََتی. لەسَََتی کرده بتپەدك ڵەڕی تَا خەوه. پَاش

م بت و ەئ كڵەبنانیت چۆن خ ،تاوه فێر بیتەر ەر له سەکان هەر ەیکەی بت و پبەسەرهات

 رست!ەپەیان دەردانەب

َََاڵ دواەنووح زیََاتر لََه ه  (H)ر ەمبەپێغبوو، ك م لَه دایََەی ئََادزار س

، وبين نوحو وإبراهيَم عشرُة ررونو ) :رموێتەفەد واتە:  .1(كان بين آدَم ونوحو عشرُة ررونو

 مەکەنووح ی .ویان موسوڵمان بوونمو ەودا بوو، هەده مەم و نووحدا ده سەله نێوان ئاد

 .ەزمەرانی ئولولعەمبەکێکه له پێغەی ،ویەر ز ەکی سڵەسوله بۆ الی خەر 

و  ددەن و که ناویا ،ژیانەکانی دەله باپیر ك بێت پێنج پیاوچاك ی نووح لَه دایەو ەر لەب

م پیاوچاکانه دینی راستی خوایان فێری ەئ .سر بووەوق و نو عەس و یو غو ەسوواع و ی

 ؛داەسکورتانیان دەژاران و دەتی هە، یارمخواپەرسَتیدان بۆ ەکرد و هانیان دەدك ڵەخ

                                                           
نووسە ی بەڕکز ەە موودەرەی بە زکادەی )رلهم علی االسالم( هێناوە، بەاڵم ئێمە ئەوەمان نەدۆزکنەوە. بەهەمان سەنەد  1 

 (.3122لة الصحیحة: )السلسبەم ێۆ ە نەقڵ رێاوە رە لە سە ەوەدا هایووە. 
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نیان مبار بوون. له پاش مردەویستن و کاتی مردنیان زۆر خەان دکانیان خۆشیەبۆیه هۆز 

و  ڕیەن تََا لََه یََادیََان بن. کََات تێپدرووسَََتکردرێکیََان بۆ ەیکەڵََه پەکۆمك ڵََەخ

َََان منداڵی منداڵەکَان مردن و منَداڵەرسَََاز ەیکەپ کانیان. ئیتر ەکَانیَان هاتن و پاش

لی ەش هیتانیەش ،کرادرووستکان ەر ەیکەی پەربار ەیاڵی دەی خەفسانەو ئ بەسَەرهات

 سوود نیەرانه خوان و خاو ەیکەم پەڵێ ئەدا که بپیشانك ڵەخسَا، بۆیه وای به خەبۆ ر 

َََتیان کرد به پەویان خوارد و دەڵکیش فریوی ئە، ئیتر خیاننو ز َََتنیانەس دا ە. لێر رس

 ،و ی دێته جوابەکەرسَََتییەکخواپەر یەوره له سَََەنێردرێن و خوای گەران دەمبەپێغ

 رسترێت.ەپەو دەیری ئەغك بێت کاتێەتووڕه د

 

 رستی:ەپکخواەواز بۆ یەنووح و بانگ

َََتەو به پێو  ژیَاەدا دەم هۆز ەنووح لَه نێوان ئ رین تەور ەگ ؛ییشەور ەی گەرینەری راس

اڵم ەب ،بووەندترینیان نەمەوڵەو دك رۆ ەو س رچی پادشاەگەئ ،مه بووەردەو سَەڤی ئمرۆ 

یی لَه پَاکی و ەور ەگ وڵکوو بە ،زاننەوا دك نَدێَەه وکو ەو  نییەمَانَه ەیی بەور ەخۆ گ

 هۆش و دایه که هنرەو بیر و فکرانەهای ئەخواترسَََی و بەدڵ و سَََینه و ل یخاوێنی

َََ و م هنرەهََا هێنی ئەرو ەه ،ەڵیارتوو ەه ر گۆڕینی ژیََانی ەهۆش و ژیرییََه لََه س

ر ەه ،یەکەتییەرایەمبەر له پێغەبوو. نووح بهەی ەمانەموو ئەکَه نووح ه ،ریەوروبەد

َََتَی خَۆی بَڕ  رانی تر پێش ەمبەموو پێغەهك ەو  ،وای بََه خَوا بَووبََه سَََروش

ُكوراً »مَه بوو: ەیی نووح ئەور ەکی تری گەتییَان. هۆیەرایەمبەپێغ ََََ اَن َعبْداً ش ُه كََ  «إ نَذ

 .«پاساوزار بوووکی زۆر سەیەندەڕاستی )نووح( بەب» (.3سرا : )اْل 
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الی ناردیه ك رێَەمبەپێغك ەو و ڵبژارد ەی هەکەپَاسَََاوزار ونَده سَََەوره بەخوای گ

ْن إ لَهو » ی کرد:ەکەواز ەسَََتی به باناەویش دەئ ،یەکەهۆز  يَا رَْوم  اْعبُُدواْ اللذَه َما لَُكم مأ

يمو   ٌ اَب يَْومو َع َِ ر ەه ەل و هۆزم ئێو ەی گەئ» (.42)اِّلعراف: « َغيْرُُه إ نأَي أََخاُف َعلَيُْكْم َع

 ەرسََم لتەاسََتی من دڕ ە، بنییەکی ترتان ەخوای ەو زاتەل ەجا ەرسََتن، چونکەخوا بپ

نووح  م رسته کورتهەئا ب «.خت ببنەکی زۆر سەاڵو سنایەدا تووشَی بەور ەرۆژێکی گ

ر ەێنکی خوڵقەخوای ،وه کردەت و زیندووبوونەئولوهییوڕووی راستی و ەی روو ەکەهۆز 

وه و ەپاشََان زیندووبوون و دایهەرسََتشََه و مردن له رێاەو شَایانی پەنها ئەیه که تەه

 شی تێدایه.ەور ەکی گەوره که سنایەژه گو رۆەئ ،تەریام

 .رەببێت جاه له خوای خوڵقێنك ەنَامومکینَه خوای ؛وهەی روون کردەکەنووح بۆ هۆز 

یه. ەم فێڵەی بردوون و کاتی کۆتایی ئەکی زۆره له خشتەیەیتان ماو ەفێری کردن که شَ

و  وهو رزری دا کردووهچۆن درووسََتی ،ی رێنگرتنی خوا له مرۆڤی بۆ کردننووح باسََ

خنکێنێت ەیری در  و ژەمێکه که ئەنها ستەکان تەی بتنترسەخشیوه، بۆیه پەب پێ یژیری

 کردن. یشی بۆ باسەرانەیکەم پەی ئبەسەرهات ،و

 

 ق و باتڵ:ەحملمالنێی نێوان 

اران ژ ەکه چووه دڵی هەواز ەسته؛ باناەی بوونه دوو دەکەواز ەهۆزی نووح له پاش بانا

ه وه تێیانڕوانی، چونکەدڵییو کان به دو ەن ند و زلهێەمەوڵەچی دەک ،وهەسَََتکورتَانەو د

َََێواز ەر بەه- ەکەی دۆخەو ەڵکی خۆیََان لََه مََانەک ئیتر  ،بینیەد -بووهەی کََه ەو ش

ه تبار کرد که مرۆڤێکەتا نووحیان تۆمەر ەڕ و ئاژاوه دژی نووح. سََەسََتیان کرده شََەد
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ن ر ْوم  »وان: ەئك ەر و ەه يَن كََفُرواْ م   ِ ثْلَنَافََقاَل الَْمَلُ الذ  (.27)هود: « ه  َما نَرَاَك إ الذ بََشراً مأ

نها ەۆ تت ەوتیان: ئێم ،حو هۆزی نو  ەڕ بوون لەبێباو  ەی کەاڵتدار ەسەد ەسَتەو دەجا ئ» 

ََی نەمەرچی نووح جاه لەگە. ئ«بینینەخۆمان د ەلك کێەیك ەو  وه ەختی لەجوتبوو ەش

َََ نهَا مرۆڤێکَهەویش تەکَه ئ ؛وهەکردبوو  ه ل"ك نهَا نێردراوێەت ویەر ز ەو خوا بۆ س

خوا  ا؛بی لێ بژیاەر فریشتەگەئ ،ژینەویدا مرۆڤ دەچونکه له ز  ،نێرێتەد "کانەمرۆڤ

رُ  لذْو كَاَن ف ي اِّلَرْض  َمآلئ َكٌة يَْمُشوَن ُمطَْمئ نأيَن » ناردن:ەر بۆ دەمبەپێغك ەی و ەفریشَت

َما   َملَكاً رذُسوالً َن السذ م مأ ویدا ەر ز ەسەر لەگەپێیان بڵێ: ئ» (.24اْلسرا : « )لَنَنذلْنَا َعلَيْه 

 ەو ەر، ئەسََ ەتەو ژیانیان ببردای ەهاتوچۆیان بکردای ەو ەدڵنیاییەو ب بوونایهەه ەفریشََت

 یامبەرپەو  رەمبەپێغ ەریان کەسََ ەزاندەبەکمان دادەیەفریشََت ەو ەئاسََمان ەر لەه ەئێم

 «.جۆری خۆیان بێت( ەبێت لەد پەیامبەر ە)چونک بێت بۆیان

َََایەخنَه لَه کەران ر ەمبەموو پێغەڵ هەگەبینی لەئیتر وا د  ،گرنەه دکەر ەمبەی پێغیتەس

اوای له دك رێەمبەق و راسَََتی، له کاتێکدا هیچ پێغەش فێڵێکَه بۆ راکردن له هەمەئ

و  رەمبەیََانوت: ئێمََه مرۆڤ و پێغەد وبەڵکوو  ،رسَََتنەکردووه خۆی بپەنك ڵََەخ

 ووپێیان وابتا ەر ە، سَََکێشَََای ەن درێژ کاەوان نووح و کافر ڕی نێەرین. شَََەنەیەراگ

ان کََەوسَََاو ەژاران و چەاڵم کَه بینییَان هەب ،وهەکوژێتەی نووح خێرا دەکەواز ەبَانا

یان کرده وه هێرشەم رواناەئیتر ل .ران بوونەمبەچی پێغەوام ملکەردەکه ب ،کێشێتەراد

 َك اتذبََعَك إ الذَوَما نَرَا» ڵتن:ەکان گوێڕایەژار و الواز ەنها هەوت: تەر نووح و پێیان دەسََ

ب ينَ  ن فَضَََْ و بَْ  نٌَُنُُّكْم كَاذ  َ  الرذأْ   َوَما نَرَى لَُكْم َعلَيْنَا م  لُنَا بَاد  يَن ُهْم أََراذ   ِ : )هود« الذ

نمانن کاەو داماو  ژارەه ەی کەوانەل ەجا"وتوون ەی شوێنی تۆ کەوانەنابینین ئ» (.17

رتان هیچ شتێکی زیات ەها نابینین ئێو ەرو ەه "ن،ەو سَاد مهەو دووربین نین و ژیریان ک
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 «.درۆزنن ەین ئێو ەبەوا گومان د ەئێم وبەڵکوو بێت، ەدا هەر ئێمەسەب

َََ َََەئیتر ئاوا ئاگری ش ان کەو کافر  رسَََایڵاەی هەکەرانی هۆز ەڕ له نێوان نووح و س

ت پێ وێ بڕواەتەر دەگەبۆیه به نووحیان وت: ئ ،نەڵ بکەگەکی لەیەڵەیَان مامویسَََت

 رۆکیەش سَََەئێم ،ژارنەو ه چونکه الواز ،رکهەرت دەوروبەی دەمانەوه ئەئ ،نبهێنی

کانی بیسَََت و ەی کافر ەمانه نامانکرێت. نووح رسَََەڵ ئەگەندین و لەمەوڵەهۆز و د

و له ەوه که ئەاڵمی دانەشا زۆر به جوانی و ەمەڵ ئەگەاڵم لەب ،مانه دوژمنکارنەئ یزانی

َََتییەر هەسَََ َََ ،وان نَاینانن وەکَه ئەق و راس داوای هیچ  شەکەواز ەر باناەلَه س

سڵدا میوانی ەوان له ئەر کات چونکه ئەکان دەناشتوانێت الواز  ،پاداشتێکیان لێناکات

ْن »و: ەمیوانی ئك ەخوان ن بأَي َوآتَان ي َرْحَمًة مأ ن رذ اَل يَا رَْوم  أََرأَيْتُْم إ ن كُنُت َعلَ  بَيأنَةو مأ رََ

ْت َعلَيُْكْم  يََ ه  فَُعمأ نَد  أَلُُكْم َعلَيْه  َماالً إ ْن ع  َََْ أَنُلْن ُمُكُموَها َوأَنتُْم لََها كَار ُهوَن. َويَا رَْوم  ال أَس

نأَي أََراكُْم رَوْ  ْم َولَك  الَرُو َربأه  يَن آَمنُواْ إ نذُهم مُّ  ِ ار د  الََذ اْ ب طَََ ا أَنَََ ه  َومَََ مََاً أَْجر َ  إ الذ َعلَ  اللََّ

ند    تَْجَهلُوَن. َويَا رَْوم  َمن َِكذُروَن. َوالَ أَرُوُل لَُكْم ع  َن اللّه  إ ن طَرَدتُُّهْم أَفاَلَ تَ رُن ي م  يَنصَََُ

يَن تَنَْدر   أَْعيُنُُكْم لَن   ِ ٌك َوالَ أَرُوُل ل لََذ َب َوالَ أَرُوُل إ نأي َملَََ ه  َوالَ أَْعلَُم الَْغيََْ َخنَآئ ُن اللََّ

ينَ  يُؤْت يَُهُم اللُّه َخيْراً اللُّه أَْعلَمُ  َن الٌذال م  ْم إ نأي إ ذاً لذم  ه   » (.31-12)هود: « ب َما ف ي أَنُفسََ 

ست کی راەیەرنامەو ب ەر ڕێاەسەر من لەگەنێ: ئەواڵم بدەکانم هەی خنمەنوح وتی: ئ

بم خشََیەیی خۆی پێ بەز ەو ب و چاکه و خێر وهەردگارمەرو ەن پەالیەبم ل درووسََتو 

 ەمان لزۆر ئیەو نَایبینن؟! ئایا ب ەو ەتەشَََاراو  ەئێو  ەل ەمَانە، ئینجَا ئەو ەن خۆیەالیەل

َََتدڵتَانَدا  َََ ەینەین و بتانخەبکدرووس ی بێنارن و لێ ەکاتێکدا ئێو ە، لەیەم رێاەر ئەس

ای م داو ەوازو ئامۆژگاریانەم باناەبری ئ ە)خۆ من( ل ؛کانمەی خنمەخوازیاری نین؟ ئ

ََتم تەهیچ ماڵ و داراییتان لێناک ی ەوانەرگین ئە، من هەواینها الی خەم، کرێ و پاداش
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ن ەگەوان ئەبێاومان ئ ەم، چونکەریان ناکەو د وهەمەناخخۆم دوور  ەل ەبڕوایَان هێناو 

خۆتان  بینم هۆزێکنەئ ەڕاستی من ئێو ەاڵم بە، بەخوای خۆیان، حیسَابیان الی خوایەب

وای ر خەرامبەتیم بدات بەتوانێَت یارمەکێ ئ ؛کَانمەی خنمەن. ئەکەفَام دەگێَ  و ن

 ەم و لەربکەی خوا دەو دۆستان و ئیماندارەر ئەگەسنای خوا بمپارێنێت( ئ ە)ل ەور ەگ

ا الی کانی خو ەنجینەناڵێم گ ؟ خۆ من پێتانەناو ەئَایَا بیرناک ،ەو ەمەخۆمیَان دوور بخ

ها ناڵێم ەرو ەم، هەڕاستی من فریشتەیبیش نازانم، ناشڵێم بەو غ و من شَتی نادیارە من

ردا ەسََەرگین خێریان بەه ەور ەمنرخن، خوای گەک ەئێو  ر چاویەبەی لەو ئیماندارانەب

 ەو کاتە، بێاومان من ئەیەروونیَانَدا هەد ەی لەو ەب ەنَارژێنێَت، خوا خۆی ئَاگَادار 

 «.مکارانمەست ەم( لەر وابکەگە)ئ

رَالُواْ يَا نُوُح رَْد َجاَدلْتَنَا فَأَكْثَرَْت » ماندوو بوون: داڵ نووحەگەل ەکَان لَه کێشَََەزلهێن 

َدالَنَ  ا  َوَما أَنتُم ج  ر يَن. رَاَل إ نذَما يَأْت يُكم ب ه  اللُّه إ ن شََ اد  َن الصَذ ُدنَا إ ن كُنَت م  ا فَأْتَن ا ب َما تَع 

يَُكْم ُهَو  يُد أَن يُْغو  َُ لَُكْم إ ن كَاَن اللُّه يُر  ي إ ْن أَرَدتُّ أَْن أَنَص ح  يَن. َوالَ يَنَفُعُكْم نُصَْ ن  ب ُمْعج 

ڕاسَََتی زۆر ەح بی نووە( وتیان: ئەکەڵکە)خ»  (.34-31د: )هو  «يْه  تُرَْجُعونَ َربُُّكْم َوإ لَ 

ی ەد ،نڵدا کردیەگەت لەرس ەڕ ەو ش ێکانەر ەربەپێویست ب ەری چوویت و زیاد لەسەل

َََەڕ ەه ەک ەمَان بۆ بهێنەو سَََنایەئ یت و ەکەباسَََی د ەمیشَََەیت و هەکەی پێَدەش

ََێنی پێی، ئەد ََتاۆیانیت. نو  ەر تۆ لەگەمانترس ََت ەدەب ەو ەاڵمدا وتی: ئەو  ەوح لراس س

ری ەوسانکەتسەد ەئێو  ،وێتەر بیەگەئ هێنێتەو بۆتان پێش دەنها ئەڕاستی تەو ب ەخوای

وێت ەمرچی بەگەئ ،نێتەیە( ئامۆژگاری و دڵسَۆزیم سوودتان پێناگەخوا نین. )وادیار 

ََەوامیش بم لەردەب ََەر خوا بیەگەر ئامۆژگاریتان، ئەس  ەو ەئ ردانتان بکاتەرگەوێت س

 .«ەو ەبرێنەویش دەر بۆ الی ئەو ه ردگارتانهەرو ەپ ەو زاتەئ
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 ،ر ئاوەکان بووه بڵقی سَََەی کافر ەڵاەموو بەتا ه ،ی بووەکه درێژ ەملمالنێ و پێکادان

َََیَان کرده جنێودان:ەبۆیَه ئیتر د ب ينو » س الَلو مُّ ه  إ نذا لَنَرَاَك ف ي ضََََ ن رَْوم   «رَاَل الَْمَلُ م 

ََتی ئێمەی وتیان: بەکەاڵتداری هۆز ەسََەد یەسََتەد»  (.20عراف: )اِّل  و نێەتۆ ل ەڕاس

 .«بینین!!ەکی ئاشکرادا دەگومڕایی

 

 رزی:ەوشتبەڕخۆڕاگری و پشوودرێژی و 

رَاَل يَا رَْوم  لَيَْس ب ي »وه: ەاڵمی دانەران و ەمبەپێغرزی ەوشَََتی بەب و ر ەدەنووح بَه ئ

يَن. نأي رَُسوٌل مأن رذبأ الَْعالَم  َن اللّه   َضالَلٌَة َولَك  ُُ لَُكْم َوأَْعلَُم م  أُبَلأُغُكْم ر َساالَت  َربأي َوأَنَص

کم ەوم و هۆزم من هیچ گومڕاییەی رەنووح وتی: ئ» (.21-21)اِّلعراف: « َما الَ تَْعلَُمونَ 

راوم. کەوانەر  ەو ەردگََاری جیهََانیََانەرو ەن پەالی ەرێکم و لەمبەمن پێغ وبەڵکو  نییە

ََۆزیتان لەیەگەان پێ رادردگارمتەرو ەکانی پەیامەپ ی من ەو ەم، ئەکەڵ دەگەنم، من دڵس

 زانمەرمووی: من دەف«. ناینانن ەسَََتی خوا ئێو ەیی و بَااڵدەور ەی گەربَار ەینانم دەد

ن با ڵی من بەبۆیه گوێڕای ،نێتەیەگەو چی سَََوودتَان پێد ەی ئێوه لَه چیَدایرَازانج

 وتوو و رزگار بن.ەرکەس

سات له دوای سات و رۆژ له دوای رۆژ  ،یەکەز وازی هۆ ەوام بوو له باناەردەنووح ب

َََاڵ. ه َََاڵ لََه دوای س کََانی خوای بۆ ەتەکردن و ئََایەوام بََانای دەردەروا بەو س

له ك موو جارێەوان هەکردن، کَه چی ئەو بَاسَََی توانَای خوای بۆ د وهەدانەلێکَد

خوای گەورە یَان! ەخنییَه گوێچکەیَان تونَد دەنجەکرد یَان پەداڵمَدا یَان رایَانَەو 

ي لَيْالً َونََهاراً. فَلَْم يَن ْدُهْم ُدَعائ ي إ الذ ف رَاراً. َوإ نأي  : »وێتدەفەرم رَاَل رَبأ إ نأي َدَعْوُت رَْوم 



- 49 - 

 

ْم َواْستَْغَشْوا ث يَابَُهْم َوأََصرُّوا َواْستَكْ  َر لَُهْم َجَعلُوا أََصاب َعُهْم ف ي آَذان ه  بَُروا كُلذَما َدَعْوتُُهْم ل تَْغف 

ت كْ  رَاراً. فَُقلُْت بَاراً. اسَََْ َررُْت لَُهْم إ سَََْ َََْ َهاراً. ثُمذ إ نأي أَْعلَنُت لَُهْم َوأَس ثُمذ إ نأي َدَعْوتُُهْم ج 

ْدكُْم ب أَْمَوالو َوبَن ي ْدَراراً. َويُْمد  َما  َعلَيُْكم مأ اراً. يُرْسََ    السََذ ُروا َربذُكْم إ نذُه كَاَن َغفذ تَْغف   نَ اسََْ

 ؛وازەها ساڵ باناەدەدوای س» (.11-4)نوح: « ُكْم َجنذاتو َويَْجَع  لذُكْم أَنَْهاراً َويَْجَع  لذ 

مم ەکەلەوم و گەرۆژ بانای ر ەو بو ەش ەردگارا من بەرو ەوتی: پ نووح سَکااڵی کرد و

ڕاسَََتی ەبێت. بەنها راکردنیان نەت کردنەی من هیچی زیاد نەکەواز ەچی باناەکرد. ک

 ەتخسَََەیََان دەنجەپ؛ کردن تََا لێیََان خۆش ببیََتەدم بََانا ەکك موو جََارێََەمن ه

رم بوون ەمبینن، زۆر گەدا تا نەر خۆیاندا دەسەکانیان بەجل ،بیستنەتا ن ەو ەیانەگوێچک

بانام  ئاشکرا ەرز بوون. پاشان من بەزانی و لووت بەزل دەڕی و خۆیان بەر بێباو ەسەل

َََتێکم بۆ باس کردن، مەه ەردەڕوونی و بێ پەکردن و )وتارم بۆ دان(. ئینجا من ب وو ش

وام پێم ەردەکانیان(. بەو خێنانتاکه ەکردن )بۆ تاکەم بۆ دەنهێنی رسندێ جاریش به ەه

و زاتێکی ەڕاسََتی ئەب ەن چونکەردگارتان بکەرو ەپ ەداوای لێخۆشَبوون ل ەگوتن ئێو ەد

َََبوو  َََامان و ن ،بارێنێتەم بۆ دەو خوڕ  ەلێنم ە. بَارانتان بەلێخۆش ێ تان پەو ەماڵ و س

 «.ێتهێنەدیدەتان بۆ بەم و جۆگەڵ باخ و باخاتدا، رووبارو چەگەخشێت، هاوڕێ لەبەد

وتبووه ەرڵیشیان کەنای هێنابوو، ئەکانیان ژ ەاڵم دڵەموو مژده و ترساندنێکی دانێ، بەه

 کرد:ەدەبۆیه فامیان ن ،تاریکی

بَاراً. » ََ اللذُه َسبَْع َسَماَواتو ط  ْمَس َوجَ  أَلَْم تََرْوا كَيَْ  َخلَ نذ نُوراً َوَجَعَ  الشذ َعَ  الَْقَمَر ف يه 

يُدكُْم ف يَها َويُْخر ُجُكْم إ ْخرَاجاً. َواللذُه َجَعَ   َن اِّْلَرْض  نَبَاتاً. ثُمذ يُع  رَاجاً . َواللذُه أَنبَتَُكم مأ  سََ 

بُالً ف َجاجاً  ََُ نَْها س لُُكوا م  ََْ اطاً. ل تَس َََ ََ» (.21-15)نوح:  «لَُكُم اِّْلَرَْض ب س رنجتان ەئایا س

هۆی  ە؟! مََانای کردۆتەوو درووسَََتکردوت چین ئََاسَََمََانی ەچۆن خوا ح ەداو ەن
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ََاندوو  وناکی تیایاندارو  ََی داگیرس ی و ەخاکی ز  ەی لەر خوا خۆی ئێو ە. هەو خۆریش

َََان دەو پێی گ دیهێنَاوهەب اتیش رکەناوی، ه ەو ەتانخاتەتانمرێنێت و دەیَاندوون. پاش

 زوویەئار  ەوی بۆ راخسَََتوون. تَا )بەز  ەو خوایەئر ە. هەو ەهێنێتەرتَانَدەوێَت دەبی

َََە. ئیتر ئاوا داوای لێد«کَانداەفراوان ەرێا ەڕێن لەخۆتَان( پیَایَدا با یری ەکردن س

ه سَََتیان لەوان دەاڵم ئەب ،ر بناسَََنەردگاری خوڵقێنەرو ەن تا پەوی بکەئاسَََمان و ز 

 گرت.ەڵنەرستی هەبتپ

 

 ی:ەکەوازەر بانگەرانبەڵوێستی هۆزی نووح بەه

رَاَل نُوٌح رذبأ »وازه چی بوو؟ ەموو ئامۆژگاری و باناەم هەی له دوای ئەکەاڵمی هۆز ەو 

ْون ي َواتذبَُعوا َمن لذْم يَن ْدُه َمالُُه َوَولَُدُه إ الذ َخَساراً. َوَمَكُروا َمْكراً كُبذاراً. َورَالُ   وا اَل إ نذُهْم َعصََ

ُرنذ َوّداً  َِ ُرنذ آل َهتَُكْم َواَل تَ َِ لُّوا كَث يراً َواَل  تَ راً. َورَْد أَضََ َواعاً َواَل يَُغوَث َويَُعوَق َونَسَْ َواَل سَُ

اَلالً يَن إ الذ ضَََ وتی:  ەبۆی ،نجام نووح نائومێد بووەرئەسََ» (.14-11)نوح: « تَن د  الٌذال م 

ماڵ و  ەوتن کەک ەسََانەو کەوان یاخی بوون لێم، شََوێنی ئەڕاسََتی ئەردگارا بەرو ەپ

ی ەخشەو ن ورهەناسَان پیالنی گەبێت. خوانەیاندن زیان نەگەی پێنسَوودان کانیەو ەن

 ەاز لن و ەکەخواکانتان بهێنن!! ن ەن واز لەکەن ەڵکینەسََامناکیان داڕشََت. وتیان: خ

ََوواع و یەو  ََرەق و نو عو ەوس و یو غەدد و س ََیان ەزۆر ک ەوانەبهێنن. بێاومان ئ س س

َََتەردگارا، ئەرو ەگومڕا کرد، پ یاد بێت هیچی تریان بۆ زەها گومڕایی ننەت ەمکارانەم س

 «.ەکەم

واز و هاندان ەشخوازی و باناەر هاوبەوامی له سەردەو ب فێ  و ئازار ەکەاڵمی هۆز ەو 
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و ەر ەی بەکەنجا ساڵ هۆز ەپدوەبوو، نووحیش پشَوودرێژانه نۆسك و کوفر و شَیر ەر ەب

ه  فَ : »شَه کردەخوا بانا يَن َعاماً َولََقْد أَرَْسلْنَا نُوحاً إ لَ  رَْوم  ْم أَلَْ  َسنَةو إ الذ َخْمس  لَب َث ف يه 

ُهُم الطُّوفَاُن َوُهْم ظَال ُمونَ  َِ  ەوانەمان ڕ نووح ەخوا ئێم ەسوێند ب» (.14)العنکبوت: « فَأََخ

نجام ەرئە، سََەو ەندا مایناویاەم لەنجا كەزار سََاڵ پەی، هەكەوم و هۆز ەر رەسََكرد بۆ 

َََتەكاتێكدا ئ ەل ەو ەموویانی پێچایەو زریان هالفاو  بینی یەنووح د «.مكار بوونەوان س

مان ەکردن و ئەو بانای دەبن، ئەر زۆر دەاڵم کافران هەی بڕواداران زیاد ناکات بەژمار 

که ەمەاڵم خەب ،مبار کردەمه نووحی خەئ، ی خۆیان بوونیشەرکەو س ر کوفرەر له سەه

َََبینی و بێهیوایی. جَارێَەبووه ر ەن ه له که ئیتر جاوره نیاَای بۆ نَارد ەخوای گك ش

تبار ەفەو خ خواتەم نەیاند که خەسی تر بڕوا ناهێنێت، پێشی راگەبڕوادارانی ئێستا ک

َك إ الذ َمن رَْد آَمَن فاَلَ تَبْتَئ ْس ب َما كَانُواْ » بێَت:ەن ن رَْوم  َن م  ُه لَن يُؤْم  َي إ لَ  نُوحو أَنَذ َوأُوح 

ك چا ەک ،کرا بۆ نووح ەوانەیامی خوا ر ەحی و پەنجام( و ەر ەس») (.32)هود: « يَْفَعلُونَ 

 انبڕوای ەی کەو ەل ەت جاەکەومەر ەسََی تر بڕوا ناهێنێت لەرگین کەڕاسََتی هەب ەبنان

«. داەان دنجامیەی ئەندانەسەناشیرین و ناپ ەو ەو کردەب ەبەتبار مەفەوابوو خە، کەهێناو 

ْر َعلَ  َورَاَل نُ »ناوچوونی له کافران کرد: ەدا نووح دوعای لەو کاتەر لەه َِ وٌح رذبأ اَل تَ

راً  بَادََك َواَل يَل ُدوا إ الذ فَاج  لُّوا ع   َََ رُْهْم يُض َِ يَن َديذاراً. إ نذَك إ ن تَ اف ر  َن الْكََ اراً اِّْلَرْض  م   «كَفذ

ویدا ەر ز ەسەبڕوایان لبێ ەلك سێەردگارا هیچ کەرو ەئینجا نوح وتی: پ » .«17-12نوح: »

کانی ەندەرچی بەر تۆ وازیان لێبهێنیت هەگەڕاسَََتی ئەب ەونک. چەو تۆویان ببڕ  هێڵهەم

و تاوانبار  کارەر خراپەگە( مەی تاز ەو ەن ەسیشیان لێنابێت )لەک ،ن وەکەگومڕای د ەتۆی

 «.بێتەن

ر ەاڵت حوکمی کرده سەسََەن دەری خوا هات، پادشَای خاو ەدەکار له کار ترازاو ر 
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نَع  الُْفلَْك ب أَْعيُن نَا َوَوْحي نَاَوا»موویان له ئاودا بخنکێنێت: ەکه ه ؛کافران (. 37هود: )« صََْ

بکات. نووح له ناخی  درووسَََت ەور ەکی گەشَََتییەوحدا کرمانی به نو ەدا خوا فەلێر 

واش خ !بووهەو پێشتر دارتاش نەخۆ ئ !شتی بۆچی و چۆن؟ەری سووڕما: کەخۆیدا س

انسَََت و به ز  :؛ واته«َوَوْحي نَاب أَْعيُن نَا »کاندا دێت بۆیه دڵنیای کرد: ەزانێت چی به دڵەد

َََت َََان پێی فدرووسَََتی خوا ەفێرکاری و چاودێری و ئاراس الَ وَ »رموو: ەی بکه. پاش

ْغرَرُونَ  يَن ظَلَُمواْ إ نذُهم مُّ  ِ بْن ي ف ي الََذ اط  ان ( تکََامََەکەکََاتی تۆفََان») (.37)هود: « تُخَََ

تی ڕاسََەب ەنکرچوون و تاوانبارن، چو ەسََنووری راسََتی د ەی لەوانەیت بۆ ئەکەنلێ

َََتەواته خوا هە. ک«ەبڕیَاری خنکَانَدن و تیَاچوونیان بۆ دراو  ەوانەئ مکاران ەموو س

 .کاتەش بن بۆیه با تکایان بۆ نەکەر ەمبەسی پێغەخنکێنێت با خنم و کەد

ڕوان بوو، پاشان ەند ساڵ چاو ەرده کردنی، چەرو ەمام چاندن و پەسَتی کرده نەنووح د

 .ەکەور ەشتیه گەنی کتکرددرووسستی کرده ەکانی بڕی و دەدار 

 

 رزگاری: یشتیەنی کدرووستکرد

ڕین و ەپەناریدا تێدەکان به کەو کافر ەکەشَََتیەنی کدرووسَََتکردسَََتی کرده ەنووح د

 ،ریاەبوو نه د كلێوه ننی رووباریانله کاتێکدا نه  یسََازییە؛تشََەریکی کەیانبینی خەد

ه له م ئاو ەباشه ئ اڵنی؟!ەر وشکەی نووح؟! له سەڕوات ئەشَتیه چۆن دەم کەیسَا ئەد

و  داەی تێدا بکات؟! وتیان: نووح شێت بووه، رارایان لێدەلەی تۆ مەکەشَتییەکوێیه ک

ُع الُْفلَْك َوكُلذَما َويَْصنَ »تی ئێستا بوویته دارتاش!! ەرایەمبەیانوت: دوای پێغەوه دەبه گاڵت

خَ  نُْه رَاَل إ ن تَسَْ ُرواْ م  خ  ه  سََ ن رَْوم  نُكْم كََما تَْسَخُروَن. َمرذ َعلَيْه  َمَلٌ مأ نذا فَل نذا نَْسَخُر م  ُرواْ م 
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يمٌ  ق  اٌب مُّ َِ يَه  َويَح  ُّ َعلَيْه  َع اٌب يُْخن  َِ أْت يَه  عََ ْوَف تَْعلَُموَن َمن يََ ََََ  (.32-32)هود: « فَس

الیدا ەی بەکەهۆز  ەلك تارمێك ر جارێەه ،کهەشََتیەکردنی کدرووسََت ەسََتی کرد بەد»

 ەو ەئ ؛نەکەد ەئێم ەب ەڵتگا ەئێو  ەر ئێستەگەکرد. نووح وتی ئەێ دیان پەگاڵت ؛رینەپەتێد

 «.نەکەد ەئێم ەب ەڵتگا ەچۆن ئێو ك ەین و ەبک ەئێو  ەب ەڵتدێت گاك ش ڕۆژێەڕاستی ئێمەب

َََتیەک  ەواڵی دایەخوا ه ،وهەرمانی خوا مایەڕوانی فەچاو کَه ئاماده بوو، نووحیش ەش

 یه:ەکەسَََپێکی تۆفانەی دەوه نیشَََانەڵی ئڵقو ەوه ئاو هەنووری پڕ ئاگر ەر کات له تەه

ن كُ ٍّ َزْوَجيْن  اثْنَيْن  » ْ  ف يَها م  اَر التذنُّوُر رُلْنَا اْحم  ا َوفََ ا  أَْمرُنََ  (.40)هود: « َحتذ  إ َذا جََ

 وئا ەو ەکەئاگر  ەلپڕ  ەنوور ەت ەل رچووەرمان دەبڕیَارمَان هَات و فی ەو کَاتەتَا ئەه»

َََا وتەئ فوارەی کرد، . رۆژه «ەڵبار ەان هدو ك ەمێی و موو نێرەه ەنووح لی ەمََان: ئوس

ی ەکەتیشەله کەپەڵقوڵی و نووح بەوه ئاو هەنووری پڕ له ئاگر ەله ت !که هاتەکەسَانتر 

 ه نووحرمانی بەخوا ف ،ویەز  رەئیلیش هاته سەر و بانای له بڕواداران کرد، جوب وهەکرد

ح له نوو  !که بکاتەتیسََوار کشََك ەوی نێر و مێیەر ز ەرێکی سََەو ەموو بوونەله ه ؛دا

ه هۆی که تا ببێتەشَََتیەکی خسَََته ناو کەو مێی نێرك ەیەڵ و باڵنده و دڕندەموو ئاژ ەه

و  م و خۆیەکەکانی خسته راتی یەڵ و دڕندە، ئاژ داویەر ز ەکیان له سەڵەچەی ر ەو ەمان

َََێیەباڵند م وەبڕواداران چوونه راتی دوو  ن ی بڕواداراەژمار  ،مەکانیش چوونه راتی س

 (.40)هود: « َوَما آَمَن َمَعُه إ الذ رَل يٌ  » م بوو:ەک

 

 بێت:ەفاداری ئاوا دەویستی و وەخۆش

له ك کێە، یکهەشتییەوت بۆ ناو کەکەنر ەس بۆیه ؛بووەی نووح بڕوای پێی نەکەر ەهاوسَ
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، نەبوو سوارویش ەئ ،خستەردەو بڕوای د وهەشاردەکانیشی الی باوکی کوفری دەکوڕ 

وتن. ەر کەنها بڕواداران سەت ،کهەشتیەهاتنه ناو کەن و نبوو  بڕواڵکیش بێەی خەزۆرین

 س له هۆزی نووح بڕوایان هێنا.ەشتا کە: هرموێتەفەدبباس ەئیبنو ع

اسمان بارانی ئ ،باریەش باران دەشنێکی بێوێنەو به چ وهەر ەوی هاتنه سَەکانی ز ەئاو 

و  ژانەشڵریاکان ەد !وهەر ەهاته سەات له دوای سات دڵ بوون و سەوی تێکەو ئاوی ز 

مەنێکە؟!   دی !وی نورمی ئاو بووەم جار گۆی ز ەکەیشته وشکی و بۆ یەگەپۆلیان دەش

 :خوای گەورە دەفەرموێََتوی! ەز ك ەکی ئَاو بوو نەدا گۆیەکەلَه کََاتی تۆفََانئَاخر 

رْنَا اِّْلَرَْض ُعيُوناً فَالْتََق  الْمَ » . َوفَجذ رو نَْهم  َما  ب َما  مُّ َر. ا  َعلَ  أَْمرو رَ فََفتَْحنَا أَبَْواَب السذ ْد رُد 

رو  کانی ەرواز ەد ەوسَََا ئیتر ئێمەئ» (.13-11)القمر: « َوَحَملْنَاُه َعلَ  َذات  أَلَْواحو َوُدسَََُ

 وکانیاو ەویشَََمان کرد بەموو ز ەه. ەو ەڵ ئاوێکی خوڕدا کردەگەئاسَََمانمان هاوڕێ ل

ك ەیەخوا بو ویسَََتی  ردیرەتوی به ەاوی ئاسَََمان و ز ئڵقواڵنَد، ئیتر ەئَاومَان لێه

و  هختەند تەر چەسََەوسََا نووحمان لەر درابوو. ئەسََەڕاسََتی بڕیاری لەیشََتن، بەگ

یشته لَ ەوه، گەرزتر بوو ەڵکی بە. ئاو له خ(«ەیەکەشتیەست کەبەڵارت )مەهك بنمارێ

 ؛هکەشََتیەک ی!وی داپۆشََەر ز ەموو سََەکان و هەی کێو ەکان و لووتکەی دار ەو پۆپ

ْم ف ي َمْوجو كَالْ » بَال  تَْجر   ب ه  م ەل «.!چیاداك ەپۆلی و ەناو شەیبردن بەد» (.41)هود: « ج 

اَها»رمووی: ەدا نووح فەکات َََ م  اللّه  َمْجرَاَها َوُمرْس ََْ  ەیەوی خواو ناەب» (.41)هود: « ب س

 «.ستانیەرۆیشتنی و و 

و ەچی ئەلێکرد، کاواری دا هەکەتای تۆفانەر ەه سی بوو، بۆیه لەکەرانی کوڕ ەنووح نیا

 کات:ەیمان بۆ دەکەی نووح و کوڕ ەستابوو. خوا باسی گفتوگۆکەو وه ەله دوور 
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ينَ »ی کرد: ەکەنووح بانای له کوڕ  َع الَْكاف ر  َعنَا َوالَ تَُكن مذ  (.41)هود: « يَا بُنَيذ اْركَب مذ

می اڵ ەی و ەکە. کوڕ «!بهەڕاندا مەباو ڵ بێەگەو ل دا سَََوار بَهەڵ ئێمەگەگیَان، ل ەرۆڵ»

ِو  »وه: ەدای َََ َن الَْما رَاَل س ُمن ي م   ََ نا ەی وتی: پەکەکوڕ » (.43)هود: «   إ لَ  َجبَ و يَْعص

رَاَل »وه: ە. نووح بانای لێکرد«!م زریان و ئاوهەت لێمپارێنەو د ەو چیایەالی ئ ەمەبەئ

مَ  ه  إ الذ َمن رذح  ََّ ْن أَْمر  الل َم الْيَْوَم م  اصَََ  مڕۆ هیچ ەنووح وتی: ئ» (.43)هود: « الَ عَََ

ی خوا خۆ ك سَََێەر کەگەم ؛س بپارێنێتەشَََمی خوا کەو خ ەتۆڵ ەل نییە كرێەنادەپ

َن » :ی نێوانیََان بڕاە. گفتوگۆک«!حمی پێ بکََاتەر  اَن م  ا الَْمْوُج فَكَََ اَل بَيْنَُهمَََ َوحَََ

 ،و نێوانیانداەپۆلی ئاو دای بە( شََەم وتووێژ ەوسََا )دوای ئەئ» (.43)هود: « الُْمْغرَر ينَ 

تر نووح جاه ئی ،یانی بڕیەله ناکاو گفتوگۆکك پۆلێە. ش«ەو ەکانەرینی خنکاو  ەجا چوو 

که ەبینی. ویستی خوا وا بوو کوڕ ەدەهیچی ن ؛وتنەکەردەکان که سەالحەبەپۆله ز ەله ش

زانی ەیدەوه. نووح و ەدا هاتەکەیی به باوکەز ەدوور لَه چاوی باوکی نورم بێت، ئاخر ب

 بۆیه خنکا. ،اڵم کافر بووەب ،ی بڕوادارهەکەکوڕ 

له  سەک ،خنکا رێکی زیندوەو ەموو بوونەهك ەیە، دوای ماو کێشَََای ەکه درێژ ەتۆفَان

َََتییه دارینەمَا جاَه له دانیشَََتووانی کەژیَانَدا ن ه که بریتی بوون ل ،ی نووحەکەش

 .كەیەڵ و باڵندەموو جۆره ئاژ ەو هوی ەر ز ەئیماندارانی س

 

 که:ەکۆتایی تۆفان

رمانی به ەپاشان خوا ف ،وام بووەردەب -نازانین مەوداکەیکه ئێمه -ك ەیەکه بۆ ماو ەتۆفان

َور يَ  » :که رووت بداتەویشی وت ئارام بارێت و ئاو ەبه ز  ،بارێنێتەئاسمان دا باران ن
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يَض الَْما  ي َوغ  ي َما ك  َويَا َسَما  أَرْل ع   ەرمان درا بەپاشان ف» (.44)هود: « يَا أَرُْض ابْلَع 

، ەبارێنەس بێت و باران مەمان: تۆش با بی ئاسەناختدا، ئەت با رۆبچێت بەکەوی: ئاو ەز 

 ،وهەستێتەر کێوی جوودی بو ەکه دا له سەشتییەرمانی به کەخوا ف«. رۆچوو ەکەئیتر ئاو 

َي اِّلَْمُر »وه: ەو خاوێنی کرد وهەوی شۆردە. تۆفان ز 1وترێت له عێرارهەکه د َورُض 

لَْقْوم  الٌذ  ينَ َعلَ  الُْجود  أ َور يَ  بُْعداً ل أ واوی ەرێکی و تەرمان بەف » (.44)هود: « ال م 

ك ەری گرت و وترا: دەناەستاو لەجودی و  ر کێویەسەش لەکەشتیەنجامدرا، کەئ

 .«مکارانەی ستەر ەیی خواو تیاچوون بۆ بەز ەب ەدووری ل

َََ ؛کهەڵ کۆتَایی تۆفانەگەل اخی نووح وه بۆ نەلپۆ ەترس و بیمیش بڕاو ملمالنێکه له ش

َََترای ش ەاتو کەتی خوارد. نووح تا ئەفەی و خەکەوته بیری کوڕه خنکاو ەک ،وهەگواس

اگرتن به نەو پ ش بووهەرکەبڕوادارێکی سََ وایدەزانیی کافر بووه، ەکەزانی کوڕ ەیدەن

، بۆیه سۆزی واو بوون بڕیەر له تەیانی بەپۆلیش گفتوگۆکەکێوی به باشَتر زانیوه، شَ

َََا ْن أَْهل ي َوإ نذ َوْعَدَك َونَاَدى نُوٌح رذ : »بَاوکێیتی لَه دڵیدا خرۆش بذُه فََقاَل رَبأ إ نذ ابُن ي م 

ينَ  اك م  َُّ َوأَنََت أَْحَكُم الْحََ ( نووح ەکەی زریانەو ەبوونهێور پَاش ») (.44)هود: « الَْح

خێنانی من بوو، بێاومََان  ەم لەکەردگَارم کوڕ ەرو ەی پەوتی: ئ و خوا کرد ەهَاواری ل

ۆیش تیاچوون( و ت ەرمووت خێنانی تۆ رزگارن لەو )کاتی خۆی ف ەیمانی تۆش راستەپ

ڵێت: وره بە. نووح ویسَََتی به خوای گ«وایانیتەرمَانڕ ەرترینی فەرو ەزانَاترین و دادپ

اڵم خوا ەب ،ڵێنی رزگاری پێدا بوونەی بووه که خوا بەکەواده بڕوادار ەی له خانەکەکوڕ 

                                                           
دڵنیا نین بۆچی نووسَەری بەڕێن دەڵێت لە عێرارە، ڕەناە وای بیسَتبێت لە کورسَتانە، کوردستانیش تەنیا بەو بەشەی  1 

ی )کوردستانی عێراق( دەگرێتەوە، بەاڵم کوردستان پارچە پارچەکراوە و بەش عێراق تێاەیشَتبێت کە باشووری کوردستان

کوردستانی ) وونە سَەرەڕای رسَەی جیاواز دەربارەی؛ کەوتۆتە باکووری کوردسَتانڕ . ئەوە باکووری دەکەوێتە تورکیاوە

 (وەرگێڕتورکیا(. )
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ْن أَْهل َك إ نذ »وه: ەئاگاداری کرد أَلْن  َما لَيَْس يَا نُوُح إ نذُه لَيَْس م  ُو فاَلَ تَسََْ ال  ُه َعَمٌ  َغيُْر صَََ

ل ينَ  َن الَْجاه  ٌَُك أَن تَُكوَن م  لٌْم إ نأي أَع  و ەڕاسََتی ئەب ،ی نووحەئ» (.42)هود: « لََك ب ه  ع 

َََتێکم لێمەبوو، کەنك و کرداری چاەئ ەبوو، چونکەخێنانی تۆ ن ەل  ەکەوابوو داوای ش

یت خۆت ەکەنك کارێ ەم کەکەبێاومان من ئامۆژگاریت د ،نییەی ەربار ەزانیاریت د ەک

 «.ەو ەفامانەرینی ن ەیتەبخ

یه که ەو ەویش ئەیه؛ ئەرسََێکی زۆر گرنگ هەیدا دەکەی نووح و کوڕ ەکەبەسََەرهاتله 

ی نووح ەکەت: کوڕ ی بڵێەکەره نازدار ەمبەدا به پێغەتانەم ئایەوێَت لەیەوره دەخوای گ

ی ەرینەتی راسََیندەیو ەواته خوێن تاکه پەک ،هێناەبوو چونکه بڕوای نەو نەئ ێنانیله خ

ڵی ەێڕایگو  لََه بیروبۆچوونََدا ئەگەر وهەر کوڕی ئەمبەڕی پێغ. کونییەڵکی ەنێوان خ

بێَت با ەکَه بڕوای پێی ن نییەوه ەر ئەمبەکَه بێَت، کوڕی پێغەر ەمبەردگَاری پێغەرو ەپ

ََەجا ََی بێت. لێر ەر گۆش ََته بڕوادار خۆی بێنارەش بڕوا، ێه بلری بکات ەو ب وه پێویس

خوێن ك ەت نبڕوا بێبیرو  یندیەیو ەنها پەنێوان بڕواداران ت یندیەیو ەها پێویسته پەرو ەه

رَاَل رَبأ إ نأي أَُعوُذ » ی کرد:ە. نووح داوای لێخۆشََبوون و تۆبكنگ و خاەزو ر ەگەو ر 

ْر ل ي َوتَرَْحْمن   لٌْم َوإ الذ تَْغف  أَلََك َما لَيَْس ل ي ب ه  ع  ََْ ينَ ب َك أَْن أَس ر   ََ َن الَْخاس : )هود« ي أَكُن مأ

ََتی من پەارم، بردگەرو ەی پەوتی: ئ» (.47 ََتێ ەتۆ ک ەگرم بەنا دەڕاس م ەبک كداوای ش

 ەو ەئ ؛وهەتەیەییََت پێمََدا نەز ەبیََت و بەر لێم خۆش نەگەبێََت، خۆ ئەزانیََاریم پێی ن

َََار ەرینی خ ەچمەد  ،وهەیی پێیَدا هََاتەز ەش بوو و ب. خواش لێی خۆ «ەو ەنَدانەتمەس

ُح اْهب ْط ر يَ  يَا نُو » :زێتەکه دابەشََتییەرمانی پێدا به پیرۆزی و چاودێری خوا له کەف

اٌب  َِ نذا َع ُهم مأ َعَك َوأَُمٌم َسنَُمتأُعُهْم ثُمذ يََمسُّ ن مذ مذ نذا َوبَركَاتو َعلَيَْك َوَعلَ  أَُممو مأ « مٌ  أَل يب َسالَمو مأ

 ەز ەو داب وهەخوار  ەر ەی نووح و ە( وترا: ئەو ەور ەن خوای گەالیەوسا لە)ئ » (.42)هود: 
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ََەبێو ەشََتایی بەچیای جودی بۆ د ەو ل کهەشََتیەک ەل ، ەو ەئێم نەالیەتی لەالمەیی و س

ی ڵکانێکەتۆدان، خ ڵەگەی لەڵکَانەڵ و خەو کۆمەو ئ ر تۆەسَََەتی زۆریش لەکەر ەب

 ی الری وهۆ ەین، پاشان )بەکەریان دەو ەهر ەت بەو نیعم ناز ەدوا دێن و لو ەمەتریش ل

 «.ەو ەن ئێمەالیەبێت لەسۆیان تووش دە( سنای بەو ەبێ بڕواییان

 

 کانی:ەی نووح بۆ منداڵیئامۆ گار

ا باڵو ویدەبه ز  و رداەکانی بەو دڕند موو باڵندهەو ه وهەکه هاته خوار ەشتییەنووح له ک

له نوێ  کیەوییەر ز ەوه تا ژیانێکی نوێ له سەر ەوه، پاشَان بڕوادارانیش هاتنه دەبوون

ڕوا. پڕ له رووناکی و بك سََت پێبکات؛ ژیانێەشََی دەرکەپاش له ناوچوونی کوفرو سََ

 ر وەمبەپێغك ەزانین و ەاڵم دەواو کرد، بەوی تەر ز ەئێمه نازانین نووح چۆن ژیانی له س

کاتی  ارنی رزگارکراو بوو تاکاری بڕوادەردەرو ەریکی فێرکاری و پەخ ،ژیا پەیامهێنێك

بۆمََان  (H)ری خوا ەمبەپێغیََه ەمەشَََی ئکۆتََایی یئََامۆژگََاری ،مردن

بْن ه  : إ نأي ) وه:ەگێڕێتەد ا َحَضرَتُْه الَْوفَاُة رَاَل ال  لذ  اللذُه َعلَيْه  َوَسلذَم لَمذ إنذ نَب يذ اللذه  نُوًحا صََ

، آُمرَُك ب   اَك َعن  اثْنَتَيْن  ، َوأَنْهََ اثْنَتَيْن  َة : آُمرَُك بَ  يَذ َك الَْوصَََ  اص  َعلَيَْ اَل إ لََه إ الذ اللذُه، فَل نذ رََ

ةو  َعْت اَل إ لََه إ الذ اللذُه ف ي ك فذ ، َوُوض  ةو َعْت ف ي ك فذ بَْع لَْو ُوض  يَن السذ بَْع َواِّْلَرَض  َماَوات  السذ السذ

ي  ََ بَْع َواِّْلَرَض ََذ َماَوات  الس ََذ نذ اَل إ لََه إ الذ اللذُه، َولَْو أَنذ الس بَْع كُنذ َحلَْقًة : َرَجَحْت ب ه  ََذ َن الس

، َوب هَ  ، فَل نذَها َصاَلُة كُ أ َشْي و ه  ْرزَُق ا يُ ُمبَْهَمًة رََصَمتُْهنذ اَل إ لََه إ الذ اللذُه، َوُسبَْحاَن اللذه  َوب َحْمد 

 ََّ ، َوأَنَْهاَك َعن  الش َُ ََََ  الَْخلْ بْر  َ ه ر نووح کاتی کۆچی دوایی بەمبەپێغواتە:  .1 (رْك  َوالْك 

                                                           
 (.2204ئەحمەد:  -)فەرموودەکه سەحیحه  1 
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م به ەکەرمانت پێدەم: فەکەسێتی خۆم بۆ تۆ باس دەی وت: من ئامۆژگاری و و ەکەکوڕ 

 ال إله إال» م به ەکەرمانت پێدەوه له دوو شََت: فەمەکەڵسََتیشََت دەرهەدوو شَت و ب

ه تََای  ەوی لەی ز ەرەبەوت تەی ئََاسَََمََان و حەرەبەوت تەر حەگەچونکََه ئ ،«اللََّ

 ،بێتەم رورسََتر دەوه ئەئ ؛ی ترداەش له تاکی«ال إله إال اللّه» دابنرێت و ك ەیەکێشََان

کراوه بێت ەستراوی توند و تۆڵی نەکی بەیەوی بازنەی ئاسمان و ز ەرەبەوت تەر حەگەئ

چونکه نوێژ و ننای  «سبحان اللّه  وب َحمده»ها ەرو ەوه. هەیکاتەد« ال إله إال اللّه» وه ەئ

م لََه ەکەتیشََََت دڵسَََەرهەدات. بەیََه خوا رۆزییََان دەمەو ب رانََهەو ەموو بوونەه

وازی ەانابه ب ،یشته کۆتاییەنی نووح گەمەوا تئیتر ئا .زلنانیەشَخوازی و خۆ بەهاوب

ش ەو ەر ئەر له سەبرد و هر ەسەنیشی وا بەمەموو تەپێکرد، ه سَتیەرسَتی دەکخواپەی

 وحید بوو.ەواز بۆ تەکانیشی باناەوت ، کۆتاکۆچی دوایی کرد

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

 شخوازی.ەکه بۆ هاوبەی پیاوچاکان هۆیەربار ەوی دەڕ ەزیاد -1

 کانه.ەی دڵەو ەکلیلی کردن ؛رزیەوشتبەرمی و ر ەئاسانایری و ن -1

َََتنی خەوحید و پەت ؛كەتییەرایەمبەو پێغ وازەموو باناەمای هەو بنەبنَاغ -3 وا به رس

 نهایه.ەت

گاڵته  هجا ب ،پێویسَََته ئازار بچێژێت ؛و چاکه بانگ بکات رهەبك ڵەس خەر کەه -4

 ت.زێەرگین به ئازاردان نابەق هەوازی هەاڵم باناەب ،تیەکردن بێت یان سووکای
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 رمانی خوایه.ەچی فەردوون رام و ملکەموو گەه -4

خوا  اڵم الیەب ،م و خۆشیان الواز بوونەیان کەران ژمار ەمبەوتووانی پێغەکەشَوێن -2

 نرخترینن.ەرزترین و بەب

سه شایانی ەو کەبۆیه ئ ،ر خوایهەیستی له بوەئیسالمدا خۆش ندی لهەیو ەوترین پەپت -7

کافر  ش زیاتر شََایانی رره کهەو ەڵتر بێت. ئەق گوێڕایەویسََتی زیاتره که بۆ هەخۆشََ

 ریش بێت.ەرگۆشه بێت یان هاوسەبێت جا با جا

ك ەڵەچەز و ر ەگەبێََت ر ەر بڕوای نەگەتی و ئەی خۆیەو ەی کردەکََه گیرۆدەر یەه -2

وودی سَََ ئیبراهیمگرت، ەنر ەڵکیان لێ و ەی نووح کەکەکوڕ ژن و  ،نییە یبۆ  سَََوودی

للّه علیه ر )صَََلّی اەمبەپێغ یتیەله خنمای رازانجیبووتالبیش ەیَانَده بَاوکی و ئەگەن

 .بە جۆرێك پێی نەچیتە ئاگر گرتەر نەوسلم( و 

نده خۆڕاگری ەر چەتی خوایه، هەحمەرووی ر ەیی دەکراو  نجامی خۆڕاگریەر ەسََ -2

 اداشتیش فراوانتره.زۆرتر بێت پ

ناچنه  کانیشەفریشت .رامی کردوونەبۆیه خوا ح ،ترسیدارنەکان مەر ەیکەو پ بت -10

 گی تێدا بێت.ەر و سەیکەپك ماڵێ

تا  ،بنێرێت كرێەمبەپێغك تێەر ئوممەیه بۆ هەو ەتی خواش ئەسونن ،ڕ بوونەکان تێپەساڵ

َََێنێَت و حوکم و فەمژد  ەبکانی خوایان ەیڵسَََتەرهەان و برمەیَان بَداتێ و بیَانترس

 بکات، له پاش نووح هوود هات. خواپەرستنیان فێریو  ەوەبیربهێنێت
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دهوو   

 «َوإ لَ  َعادو أََخاُهْم ُهوداً »

 

 وی:ەر زەشخوازی بۆ سەی هاوبەوەڕانەگ

ی ەو ەوییان له دوای نیشَََتنەز  ؛ڵی نووح رزگَاریان بووەنی هَاو اوی بڕوادار ەپَاش ئ

وی بڕوادار بوون و ەر ز ەڵکی سَََەموو خەدا هەو کاتەبۆیه ل ،وهەدان کردەکه ئاو ەئَاو 

اداره بڕو  ،سَََتی پێکردەکََه ژیََانێکی نوێ دەانبوو. لََه پََاش تۆفََەکََافریََان تێََدا ن

کرد ەان دکانیەو ەکرد و دینیان فێری منداڵ و نەاوزاری خوایان دسوپاسکان ەرزگاربوو 

 کردن.ەکان و چۆنێتی نورم بوونیان بۆ باس دەنجامی کافر ەر ەس ،و

 یشََت:ەگ -که دابوویه نووح-وره ەی خوای گەکەڵێنەڕی و کاتی بەێکی زۆر تێپسََااڵن

اٌب أَل يمٌ » َِ نذا َع ُهم مأ دوا و ەمەڵکانێکی تریش لەخ » (.42)هود: « َوأَُمٌم َسنَُمتأُعُهْم ثُمذ يََمسُّ

( ەو ەواییانڕ هۆی الری و بێ بەین، پاشان )بەکەریان دەو ەهر ەت بەو نیعم ناز ەدێن و ل

کانیان مردن و ەبَاوکان و منداڵ«. ەو ەن ئێمەالیەبێَت لەسَََۆیَان تووش دەبسَََنای 

رامۆش کرد. پاش ەی نووحیَان فەکەڵکی ئَامۆژگَاریەخ ،وهەر ەکَانیَان هَاتنَه بەو ەن

وه بۆ ەڕانەڵکی گەتََا وای لێهََات خ ،بََار و دۆخ خراپتر بوو زۆربَوونَی تََاوان

یتان به فێڵه ەدا، شیال رستیەپله خوا یڵکیەخ ؛رستیەشخوازی و جارێکی تر بتپەهاوب

ق و ەی خۆی یََادی خوای لََه بیر بردن و ئیتر تََاوانبََارانیش لََه رێاََای هەکەدێرین

وأَى أَن »ت: خوای گەورە دەفەرموێالیان دا، ك روونا ُُوا السََُّ ا يَن أَسََ  ِ ثُمذ كَاَن َعار بََة الذ

تَْهن ئُون  َََْ ا يَس انُوا ب هََ ه  َوكََ ات  اللَذ ِيََ بُوا بَ  ِذ َََان ئ» (.10: )الروم« كََ  ەو تیاچوونەپاش
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ت و ەایئ ەبڕوایان ب ەوانەئ ەچونک ،تاوان و گوناهیان کرد ەبوو ک ەوانەنجامی ئەرئەسََ

کانی هۆزی نووح وتیان: ئێمه ەو ەن«. کردەیان پێ دەو گَاڵت هێنَاەکَانی خوا نەرمَانەف

یه بۆ ؛ین که خوا له تۆفان رزگاری کردنەوێ بَا و بَاپیری خۆمَان لَه یَاد بکەنَامَان

رستش؛ ئیتر به ەتا بووه پ بەردەوام بووم رێن لێارتنه ەۆ تاشَین، ئریان بەیکەمانیش پەئ

اریکی ست تەی له دەوی ناڵەو جارێکی تر ز  وه بوون به خواەر ەیکەیتان له پەفێڵی شَ

رََة َواِّْلُولَ »: خوای گەورە دەفەرموێَت ،وهەرز بوو ەب ا لَ لُْهَدى. َوإ نذ لَنَا لَ آْلخ   «إ نذ َعلَيْنََ

ت و دیَاریکردنی بۆ ەی رێبَازی هیَدایەو ەڕاسَََتی روون کردنەب» (.13-11)اللیَ : 

ََەڵکی لەخ ََە. بێاومان دەیەئێم رەس ََنێاڵتی بەس ََبه  ەیەورمان هو س ََەس و  ۆژڕ ەر پاش

َََەئیتر خوای گ«. ر دنیاداەسَََەها بەرو ەتَدا، هەریَام یدنا هوودی نارده الی ەوره س

 و خوا رێنمووییان بکات.ەر ەی تا بەکەومەر

 

 ومی هوود:ەمانه عادن قەئ

ان ن له نێو ەمەحقاف له یەژیا به ناوی ئەدك م هۆزه له شوێنێەهوود له هۆزی عاد بوو، ئ

ا ر ئاودەردووچکه و به سَََەبوو پڕ له بك که بیابانێەوتدا. شَََوێنەمەزر ەعوممَان و ح

ََیان دەیڕوانی، ماڵەد ََەبەو ز  ەور ەواری گەکانیش م و ال ەی ز ەکەر کۆڵەالح بوو که له س

ی ڵکەتواناترین خەو هێن ب و بااڵ ەسَََتەج گەورەییزرا بوو. هۆزی عاد له ەز دامر ەب

ةً » کرد:ەم بوون و شََانازیشََیان پێوه دەردەسََ نذا رُوذ دُّ م  لت: « َورَالُوا َمْن أَشَََ  (.14)فُصََأ

نی ڵ هێەگەاڵم لەب «.!بێت؟ەاڵتی هەسَََەهێنو د ەی ئێمەنَداز ەئ ەب ەیەوتیَان: کێ ه»

کرد و ەدرگرییان لێەرسَََت و بەپەبتیان د ،ش بوو له رووناکیەه مێشَََکیان بێبسَََتەج
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 کرد. هێنەدیان پێەیان و گاڵتەکەر ەمبەپاڵ پێغ یەداەتیان دەری، تۆمەکرد له سەڕیان دەش

تَْكبَُروا ف ي اِّْلَرْض  ب َغيْر  »ق کوێری کردبوون: ەر هەرانبەاڵت بەسَََەو د َََْ ا َعاٌد فَاس فَأَمذ

َأ َورَالُوا َمْن أَشََ  ًة َوَكانُوا الَْح ْنُهْم رُوذ ِ   َخلََقُهْم ُهَو أََشدُّ م  ًة أََولَْم يََرْوا أَنذ اللذَه الذ نذا رُوذ دُّ م 

زانی  ەور ەزل و گەق خۆیان بەناهەومی عاد بەوسا رەئ» (.14)فصلت:« ب ِيَات نَا يَْجَحُدونَ 

 ەو ەایا ئئ ەباش !؟بێتەاڵتی هەسەهێنو د ەی ئێمەنداز ەئ ەب ەیەویداو وتیان: کێ هەز  ەل

ََتی ئەیاننانی بەن ََت ەی کەو خوایەڕاس  ەوان هێنی زۆر زیاتر ەو لەی کردوون، ئدرووس

یان ەمکانی ئێەت و موعجین ەر ئینکاری ئایەه ەوانەراورد ناکرێت( و ئەر بەه بەڵکوو)

 «.؟!کردەد

 

 وحید:ەت یوازخوازیەبانگو هوود 

ُدواْ اللَّ »هوود پێی وتن:  ا رَْوم  اْعبَُ اَل يََ ْن إ لَهو َغيْرُُه أَفاَلَ تَتذُقونَ رََ  )اِّلعراف:« َه َما لَُكم مأ

کی ەخوای ەو زاتەل ەجا ەرستن چونکەر خوا بپەه ؛تمەشیر ەل و عەی گەوتی: ئ» (.24

وه ەیوتەدك رێەمبەموو پێغەمان رسََته که هەه «.خوا ناترسََن؟! ەل ەو ە، ئایا ئنییەترتان 

ان کرد تییەی دژایەکەاڵم هۆز ەب ؛قەاست و هترسانه و ر ەکی نەیەبێ گۆڕانکاری؛ رسَت

ب ينَ »ستان: ەری و ەرانبەو ب َن الَْكاذ  إ نذا لَنٌَُنَُّك م   (.22)اِّلعراف: « إ نذا لَنَرَاَك ف ي َسَفاَهةو و 

ََتی ئێمەب» ََتی ئێمەبینین و بەفامیدا دەنێو ن ەتۆ ل ەڕاس  ەکێکیت لەزانین تۆ یەواد ەڕاس

َفاَهةٌ »وه: ەبی دایەدەئەوان و باڵمێکی جەویش و ە. ئ«کَانەدرۆزن ََََ  «يَا رَْوم  لَيَْس ب ي س

وێ ەتەکه وتیان: ئایا دەواو نیم. هۆز ەفام و ناتەستان وتی: من نەبێ و  (.27)اِّلعراف: 

  !وێ؟ە  پاداشتێکت د !رۆکمان؟ەوازه ببیته سەم باناەب
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اه جوێ وان ناەو هیچی لەر خوایه، ئەو له سەوه که پاداشتی ئەهوود بۆی روون کردن

ته ییەنکانی خوای بۆ کردن، که چۆن کردوو ەتەباسی نیعم !رسَتنەنها خوا بپەی تەو ەل

 کی پڕ خێر و بێرداەویەز  ەخشََیون و لەی پێ بەسََتەهۆزی نووح و هێنی ج بریکار،

ْم َواذكُُرواْ إ ْذ َجَعلَكُ » ی بۆ ناردوون:یوەی ز ەو ەر ەجێی کردوون و بارانی زیندووکەنیشََت

ن بَعَْ  ا  م  طًَة فَاذْكُُرواْ آال  اللّه  لََعلذُكْم تُْفل ُحونَ ُخلَفََ َََْ َ  بَس  «د  رَْوم  نُوحو َوزَاَدكُْم ف ي الَْخلْ

ی دوا ەجێنشَََین ل ەی کردەخوا ئێو  که ەو ەنەبک ەو کاتەا یادی ئج» (.22)اِّلعراف: 

 ەواتەک ،دیهێنانەواو بەو ت و تێر ەور ەوان گەزیاد ل ەو ەسَََتەرووی ج ەهۆزی نووح، ل

 «.رفراز بنەی سەو ەن بۆ ئەکانی خوا بکەتەنازو نیعم یادی

 

 ی هوود:ەوەدرۆخستنەکوفری عاد و ب

 هۆی مه بووهەئ .هێنترنەمووان بەکه له ه ؛ری خۆیان کرد و بینیانەبورو ەیری دەعاد س

ئْتَنَا ب بَيأنَةو َوَما نَْحُن ب تَار ك ي »به هوودیان وت:  ،شََی زیاترەرکەخۆ به زلنانی و سََ َما ج 

ن ينَ  ا نَْحُن لََك ب ُمؤْم  َك َومََ ا َعن رَْولَ  کی زۆر رۆشَََنت بۆ ەیەڵاەب» (.43)هود: « آل َهت نََ

ش ەمری خوایت( و ئێەمبەتۆ پێغ ەین )کەت بکەناعەر ەواوی ئێمەت ەهێنَاوین تَا بەن

ی یتێتبه راسََ نییەئیمان و بڕوامان  ەی تۆ، ئێمەرسََ ەخواکانی خۆمان ناهێنین ب ەواز ل

ُد اللّهَ »وتی: هوود «. تۆ ه  ا تُْشر كُونَ  إ نأي أُشَْ مذ ی ەد» (.44)هود: « َواْشَهُدواْ أَنأي بَر  ٌ  مأ

ی ەو ەیم لرەبێاومان من ب ەت بن کەشایش به ەئێو  ،تەشایم به ەکەڕاستی خوا دەمن ب

 «.ڵ بۆ خواەو هاو ك ریەش ەنەیکەد ەئێو 

رگین ەهرگیناو ە، پێیان وت: هوهەرۆ خسَََتیان به دەکەر ەمبەومی هوود پێغەئیتر ئَاوا ر
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َََتێکی ن ەوه که له گۆڕدایه، بەسَََه زیندوو ناکاتەو کەخوا ئ وا گونجاویان زانی خەش

 كر له خاەر چی پێشَََتر هەگەوه، ئەکاتبزیندوو ك تَه خَاەوه بوو ەمرۆڤ لَه دوای ئ

 !ی کردووهدرووست

 

نههده ەمەوڵەاڵتههداره دەسههههەران دەمههبەدو مههنههانههی پههێههغ
 کانن:ەمکارەست

ه  » وه:ەبینوره وردەخوای گ فەرمایشتەیم ەلك با تۆزێ ن رَْوم   :واته «الَْمَلُ » «.رَاَل الَْمَلُ م 

بینین ەد ،یبینەراندا دەمبەموو پێغەی هبەسەرهاتستانه له ەدەم کاربەئ ،کانەستەدەکارب

وه، ەوسََتنەران دەمبەکانیان دژی پێغەاڵتدار ەسََەنده دەمەوڵەکان و دەرپرسََانی هۆز ەب

نْيَا» کات:ەسفیان دەوره ئاوا و ەخوای گ  ەل» (.33)المؤمنون: « َوأَتْرَفْنَاُهْم ف ي الَْحيَاة  الدُّ

َََامان و  .«رمان کردبوونەو ەهر ەتی زۆر بەو نیعم نَاز ەژیَانی دنیَادا ل له شَََوێنی س

لنانی ز ەکان و خۆبەتەه تایبسََوودبوونی مواەردەماحی بەوه تەو ئاسََایشََ ندیەمەوڵەد

م ەر ئەگەپرسن: باشه مەن و دەکەیری خۆیان دەس رپرسانی هۆزەگرێت. بەرچاوه دەس

َََێَەره کەمبەپێغ و به ەئ بەڵکووئێمه ناخوات و نانۆشَََێت؟ ك ەئێمَه؟ و ك ەو  نییەك س

 هلََ ؛وهەخواتەناَاویََدا دەخوات و لَه رََاپی ژ ەمتریش لََه ئێمََه دەوه کەیەکەژارییەه

و ئێمه له ەرەر هەکات له سەشه دەباشَه ئیتر چۆن بانا ،ڕ و زیوهەکاتێکدا راپی ئێمه ز 

ك کێەکوو خۆمان بین؟! باشه بۆ خوا یەو ك چی مرۆڤێەئێمه چۆن ملک !رین؟ەر ناهەس

 بۆ بنێرێت؟ حیەبژاردووه تا و ڵەی هەله ئێم

بان ەخوای میهر  !یه؟ەدا هەمەر لەرسووڕهێنەهوود پرسَیاری کرد: باشَه   شَتێکی س
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تا  نییەور له ئێوه دو ی نووحیش زۆر بەسەرهاتمنی بۆ الی ئێوه ناردووه بتانترسێنم، خۆ 

 وام له ناوەردەی کَافر بوون خوا لَه ناوی بردن و کافران بەوانەئ ،نەرامۆشَََی بکەف

: رمووی: خوا. وتیانەبا؟ فەهێنیش بن. وتیان: باشه کێ له ناومان دەنده بەرچەچن هەد

 ن.ەکەرگریمان لێدەی خواکانی خۆمان بەد

ََتن ەیپەی دەم خوایانەوه ئەهوود بۆی روون کردن ه خوا وه لەتا له خوا ننیکیان کاترس

کات و هیچ هێنێکی تر له ەرزگَار دك ڵَەتی خەنهَا خوا خۆیەوه، تەخَاتەدووریَان د

 .سوودی وانی لە دەست بێتزیان و  نییەویدا ەز 

تر مکار ەو سََت شََترەرکەکه سََەهۆز  کێشََا،ی ەی درێژ ەکەان هوود و هۆز ملمالنێی نێو 

بار کردنی تەستیان کرده تۆمەد ،وهەدرۆ خست یان بهەکەر ەمبەبوون و زیاتر له جاران پێغ

زانین، تۆ ەۆ دی تەکەپێیان وت: ئێسََتا نهێنی شََێتییك فامی و شََێتی! رۆژێەهوود به ن

َََێتییاەز ەوانیش غەیت و ئەدەجنێو به خواکانی ئێمه د ن بیان لێارتووی و تووشَََی ش

ئْتَنَا ب بَيأنَةو َوَما نَْحُن »کردووی:  ا ج  ا ُهوُد مََ الُواْ يََ ب تَار ك ي آل َهت نَا َعن رَْول َك َوَما نَْحُن لََك رََ

ُد اللّه  َواْشَهُدواْ أَنأي بَر   ن يَن. إ ن نذُقوُل إ الذ اْعتَرَاَك بَْعُض آل َهت نَا ب ُسَو و رَاَل إ نأي أُْشه   ٌ  ب ُمؤْم 

ر كُونَ  َََْ ا تُش مََذ َََنََت ەیەڵاەهوود: ب یەوتیََان ئ» (.44-43)هود: « مأ بۆ کی زۆر رۆش

ش واز ەێمئ ،-ری خوایتەمبەتۆ پێغ ەک-ین ەکت بەناعەر ەواوی ئێمەت ەهێناوین تا بەن

ََ ەخواکانی خۆمان ناهێنین ب ەل ََتێ ەب نییەئیمان و بڕوامان  ەی تۆ، ئێمەرس ی تۆ. یتراس

َََتیان لێەخراپ دەخواکانمان ب ەندێ لەه ەبێَت: وا دیَار ەن ەو ەهیچ نَاڵێین ئ ەئێم  س

ت ەشایەش بەت و ئێو ەشایەم بەکەڕاستی خوا دەی من بەدشاندوویت!! هود وتی: ەو 

 «.ڵ بۆ خواەو هاو ك ریەش ەنەیکەد ەی ئێو ەو ەریم لەبێاومان من ب ەک ،بن
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ر ەبه س یهەاڵتیان هەسەردانه دەم بەزانی ئەن؛ وایاندەمانه بکەیی ئەیر سَاویلکەجا سَ

ه نه شدا کەو ەڵ ئەگەل ،یهەر مرۆڤ هەرییان له سەکاریا ،ی کردوون ودرووستدا ەو ەئ

نده ەمرۆڤ چ ،ی کردووندرووستن و مرۆڤ خۆی ەکەبینن و نه رسه دەبیستن و نه دەد

 !؟ر کافر بێتەگەنده گومڕایه ئەر  چەالوازه و ئ

 

 ردگاری:ەروەی هوود به پەمتمان

َََتََانََد و تۆمەو ەکََه هوودی نەی هۆز ەوڕاو  َََێتی تووڕ ەس وه ەاڵم ئەکرد، بەی نەتی ش

ن ينَ َوَما نَ » ی که وتیان:دسََتانەو  هود: )« ْحُن ب تَار ك ي آل َهت نَا َعن رَْول َك َوَما نَْحُن لََك ب ُمؤْم 

 ییەنئیمان و بڕوامان  ەی تۆ، ئێمەرس ەخواکانی خۆمان ناهێنین ب ەش واز لەئێم» (.43

وه جاه ەمایەبۆ هوودیش نك ەددایه ئیتر هیچ رێاایەحەم تەله پاش ئ«. تۆ یڕاسََتێتیەب

ُد رَاَل إ نأي أُشْ : »ی لێکردنەشەڕ ەویش هەه ئبۆی ،ورهەدنه خوای گنابر ەددا و پەحەله ت ه 

. إ نأي  اللّهَ  ُرون   ٌ يعاً ثُمذ الَ تُن يُدون ي َجم  ن ُدون ه  فَك  ر كُوَن. م  َََْ ا تُش مذ َهُدواْ أَنأي بَر  ٌ  مأ َواشَََْ

ن دَآبذةو إ الذ ُهوَ  ا م  ُت َعلَ  اللّه  َربأي َوَربأُكم مذ رَا و  تََوكذلَْ يَت َها إ نذ َربأي َعلَ  صَََ  ٌِ ب نَاصَََ  آخ 

تَْخل ُ  َربأي رَْوماً َغيْرَكُمْ  ََْ لُْت ب ه  إ لَيُْكْم َويَس  ََ ا أُرْس . فَل ن تََولذْواْ فََقْد أَبْلَْغتُُكم مذ يمو تَق  ََْ س الَ وَ  مُّ

ي ٌ  ْي و َحف  َََ يْئاً إ نذ َربأي َعلََ  كُ أ ش َََ رُّونَُه ش ََُ ی من ەهوود وتی: د» .(47-44)هود: « تَض

ی ەو ەل ریمەبێاومان من ب ەک ،ت بنەشَایەش بەت و ئێو ەشَایەم بەکەڕاسَتی خوا دەب

فێ   ەو ەکانتانەرستراو ەپ ەخۆتان ب ؛خوا ەل ەڵ بۆ خوا. جاەو هاو ك ریەش ەنەیکەد ەئێو 

ێشن بۆ بک ەخشەو نەو ەمووتان کۆببنەرن هەوابوو و ەمووتان، کەر هەن هەو پیالنم لێبک

 ە، کەوو ستەخوا بەڕاسَتی من پشَتم بەب ەن! چونکەدەتیشَم مەدنم، پاشَان مۆڵناوبر ەل
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ََیەردگاری ئێو ەرو ەردگاری من و پەرو ەپ ََت ەدەوی بەجڵ نییەك رێەبە، هیچ گیانلەش س

و ڕێبازێکی راسَََت و  ەرنامەر بەسَََەردگارم لەرو ەبێت، بێاومان پەن ەو ەور ەخوای گ

بێاومان من  ەو ە، ئەیەرنامەم بەئ ەنەکگرن و پشت بەگوێم بۆ ن ەر ئێو ەگە. جا ئەدرووست

 ەدگارم ئێو ر ەرو ەبۆتان و پ ەمندا نێرراو  ەی بەخوایی ەیامەو پ ەرنامەو بەیاندن ئەپێم راگ

 ،ننەیەبا وەبك ناتوانن هیچ زیانێ ە، ئێو ەشوێنی ئێو  ەخاتەبات و هۆزێکی تر دەناو دەل

 «.ەوانایتەو ب موو شتێکدا چاودێرەر هەسەردگاری من بەرو ەڕاستی پەب

یه بتی که پێیان وا ،ستاەمژه و ەوی گەالحی توندڕ ەبەر هۆزێکی ز ەرانبەبك تاره پیاوێ

 و و بیر ستاوهەشان و ەرکەدژی سك یه! تاره مرۆڤێەردین توانای ئازاردانی هەب

ت ەاننەبڕێت. تەردەو بێناری له خۆیان و خواکانیان د وهەکاتەڵ دەبۆچوونیان پووچ

ی ەادو ئامەبهێنن چونکه ئستان به کار ەبێ و ك موو فێڵێەه ،کاتەددایشیان دەحەت

ستووه و خواش ەچونکه پشتی به خوا ب ،ڕ بکاتەیه دژیان شەئاماد ،کانیانهەبیستنی فێڵ

بُون  »یه. ەموو شتێکدا هەر هەهێنی به س ِذ  (.32)المؤمنون: « رَاَل رَبأ انُصرْن ي ب َما كَ

و بڕوایان  زانیزن درۆ  منیان به ەوانەئ ەکچون ەخشەوتنم پێببەرکەردگارا سەرو ەوتی: پ»

هوود  ؛تیدانیەی و دڵنیایی له یارمەکەڵێنەم بڕوادارییه به خواو متمانه به بەب«. کردمەپێن

ڵ ەگەکه لچون ،نها و بێهێنهەدا که تەو ەڵ ئەگەل ،ستێتەو ەی دەکەر کافرانی هۆز ەرانبەب

ی ەکەتەمانەوه که ئەاتکەدبۆشیان روون ،یێنێتەگەوازی خوا رادەردایه و باناەه

وون خوا ر کافر بەمان هەر ئەگەبۆیه ئ ،یاندووهەی گەکەتییەرایەمبەیاندووه و پێغەراگ

و  خۆی له خۆیان یڕوانی سنا بن. ئاوا هوود بێناریەواته چاو ەک؛ هۆزێکی تر دێنێت

ی خوا ی بێاومان سنایست و زانەری بەپشتی به خوای خوڵقێن د،یانەن راگخواکانیا

 وه.ەگرێتەکافران د
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 کان:ەزلزانەنجامی کافران و خۆبەرەس

رد و ستی پێکەویدا دەساڵی له ز ەوشک ،ڵێنی خوا بوونەڕوانی بەی چاو ەکەهوود و هۆز 

ََمان دڵۆپێ ََکیەباراند. رایان کرد بۆ الی هوود و وتیان ئەبارانی نك ئاس ه؟ یه چییم وش

ََبن و ەر بڕوا بهێنن و تۆبه بکەگەیه، ئەرمووی: خوا لێتان تووڕ ەف وون له داوای لێخۆش

بارێنێت و ەبێت و بارانتان بۆ دەخوا لێتان خۆش د ؛وهەڕێنەرستی گەن و له بتپەخوا بک

ْدَراراً »کات: ەهێنتان زیاد د َما  َعلَيُْكم مأ ُرواْ َربذُكْم ثُمذ تُوبُواْ إ لَيْه  يُرْس    السذ َويَا رَْوم  اْستَْغف 

ت كُ  ًة إ لَ  رُوذ ن ْدكُْم رُوذ ينَ َويََ کََانم داوای ەی خنمەئ» (.41)هود: « ْم َوالَ تَتََولذْواْ ُمْجر م 

 ەو ەئاسمان ەوه لەو، ئەبۆ الی ئ ەو ەرێنەن، پاشان باەردگارتان بکەرو ەپ ەبوون لشَلێخۆ 

َََەبارێنێت، هێنو دەتتان بۆ دەکەر ەبَارانی زۆری پڕب  ە، زیاد لکاتەاڵتتان بۆ زیاد دەس

تێکدا کاەل ەم باس و ئامۆژگاریانەگێڕن لەرمەو و اڵتی ئاسََایی خۆتان، رو ەسََەو د هێن

 «.تاوانبارن ەمیشەه ەک

یش یشَی و گاڵته و کوفر، وشکەرکەیان پێکرد و زیاتر رۆچوونه سَەهۆزی هوود گاڵت

وره ەورێکی گەهك رد بوون و کشَََتوکَاڵ مرد. رۆژێەکَان ز ەوز ەزۆرتر بوو، داره سَََ

 ەوە ور ەو له ماڵ هاتنه د ۆشحاڵ بوونوت و ئاسَمانی داپۆشی، هۆزی هوود خەرکەد

رُنَا»وتیَان:  ْمط  ا َعار ٌض مُّ َِ «. بۆمان ەبارانی پێیمه ەوتیان: ئ» (.14)اِّلحقاف: « رَالُوا َه

اٌب أَل يمٌ »هوود وتی:  َِ ٌُ ف يَها َع ي تَْعَجلْتُم ب ه  ر  َََْ خێر ەن» (.14)اِّلحقاف: « بَْ  ُهَو َما اس

کی ەسنایوند که کی تەبایەشەپێش بێت، ر تانه ەلەپ ەیەساتەو کار ەئوه ەئ بەڵکوو، نییەوا

ی کەرمایەرماوه بۆ سەوا گۆڕا، له وشکی و گەش و هەله ناکاو ک«. ەئێشی پێیەئازارو بەب

و و ەو له دوای شََەکه شََیەرزه، باەهاته لك موو شََتێە، هبا هەڵیکردئازار، ەبه هێنی ب

کان، ەوار ەیان برده دناەکه پەهۆز  !کردەر زیَادی دەه ؛ی بووەرۆژ لَه دوای رۆژ درێژ 
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و  وهەستەچووه جەبرد و دەڵ خۆی دەگەرگی لەند، با ج  و بەڵکەوانیشی هەاڵم با ئەب

 کیسََئێك ەبرد، و ەناوی د ەیکوشََت و لەد یەوتاەرچی کەر هەکه بیەبرد، باەله ناوی د

 کرد.ەرزاوی لێد

 خوای ،ستاەبوو، پاشَان به ویستی خوا و  یەشَت رۆژ درێژ ەو هو ەوت شَەکه حیەبا

رُنَا بَْ  ُهَو : »گەورە دەفەرموێت ْمط  ا َعار ٌض مُّ َِ ْم رَالُوا َه يَت ه  ْستَْقب َ  أَْود  ا َرأَْوُه َعار ضاً مُّ فَلَمذ

بَُحوا اَل يُرَى إ الذ  ْي و ب أَْمر  َربأَها فَأَصََْ ُر كُ ذ شَََ اٌب أَل يٌم. تَُدمأ َِ ٌُ ف يَها َع ي تَْعَجلْتُم ب ه  ر  َما اسََْ

اك نُُهمْ  ََََ ينَ  َمس َك نَْجن   الَْقْوَم الُْمْجر م  لَ  َِ  ەڵەپك جََا کََاتێَ» (.14-14)اِّلحقَاف:« كََ

بارانی ەمەیان، دڵیان خۆشبوو، وتیان : ئەکەدۆڵ و ناوچ ەووی کردۆتڕ ورێکیان بینی ەه

َََاتەو کَار ەئوه ەئ بەڵکوو، نییەخێر واەبۆمَان. ن ەپێی ، داتکە بە پەلە بوون ڕووب ەیەس

و ك موو شتێەه ؛بایهەشەر  ەو ە. ئەئێشی پێیەو ب ئازارەکی بەسنایکه  ؛کی توندەبایەشەڕ 

 ەمان جاەسیان دیار نەردگاری، ئیتر کەرو ەرمانی پەفکات به ەکاول دك موو شَوێنێەه

 و وم و هۆزەرەل ەتۆڵ ەسنایان ەو جۆر ەو ب ەیەو شَێو ەر ئابەکانیان، هەچۆڵ و هۆڵ ەماڵ

بَْت َعاٌد فََكيَْ  كَاَن »: رموێتەفەدها ەرو ەه «.سَََێنینەو تاوانکار د النی تاوانبارەگ ِذ كَ

ُع النذاَس كَأَنذُهمْ  . تَنن  رٍّ ْستَم  ْم ر يحاً َصرَْصراً ف ي يَْوم  نَْحسو مُّ لْنَا َعلَيْه  . إ نذا أَرْسََ ر  ُِ اب ي َونُ َِ  َع

رو  نَقع  اُز نَخَْ و مُّ ن یاەکەر ەمبەپێغوایَان به ڕ ومی عَادیش بەر» (.10-12)القمر: « أَْعجََ

ََەن ََناو بنانه  ەرنج بدەکرد، جا س مان چۆن بوو؟ بێاو  ەو یاخیبووانەل ەی ئێمەو تۆڵ س

ی رۆژگارێک ەریان لەسََ ەڵکردەخت و سََاردمان هەو سََ وامی توندەردەکی بەبای ەئێم

و کەرو ەویدا، هەز ەخسَََتن و دانی بپێیەرهێنا و لەبێخ دەمووی لەی هیڵکەشَََومدا. خ

 .«نراوەڵکەو ه دی دارخورمای کلۆرەر

ها نەکی مردوو، تەی دارخورمایەپاشماو ك ەر و ەگەوه مەمایەئیتر له هۆزی هوود هیچ ن
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رە خوای گەو  ،یباتەپروێَت و با دەتَت بۆ برد دسَََەر دەت کَه هەڕواڵەپێسَََتێکی ب

ْم َسبَْع لَيَالو َوثَ »: دەفەرموێت رََها َعلَيْه  خذ . سََ رو َعات يَةو رْصََ ُو صََ ي ا َعاٌد فَأُْهل ُكوا ب ر  ان يََة مَ َوأَمذ

ن  . فََهْ  تَرَى لَُهم مأ يَةو رَْع  كَأَنذُهْم أَْعَجاُز نَْخ و َخاو  وماً فَتَرَى الَْقْوَم ف يَها صََََ َََُ أَيذامو ُحس

ار يَةو  َََەڕ  ەلی عادیش بەگ» (.2-2)الحارّة: « بََ ر ەهێنی وێرانکەکی سَََاردی بەبایەش

ََەح ناوبران.ەل ََت ەوو هەوت ش ََ ەڵیکردەۆژ هڕ ش تبینی ەهێن دەو بوام ەردەریان، بەس

دی ەر كەرو ەوتن هەکەالڵ و پََاڵ لێی دموو ەه ەڵکەو خە( ئەوێ بویتََایەر لەگە)ئ

ََانی دەنراو، چۆن بەڵکەه ڕەگەوە ەدارخورمای ل ََەکەئاس بات. جا ئایا ەق دەوێت و ش

 «.سیان ڕزگاری بووبێت؟!ەسیان مابێت و کەبینیت کەد

 

 هوود و بڕواداران: ڕزگاربوونی

َََت دەربََاز بوونڵی ەهََاو  و بڕوادارانی هوود ش ەمەمکََاران لََه نََاو چوون، ئەو س

 شیەرکەری سََەر هەددای خوا بکات و دەحەی تەو ەیه بۆ ئەرانەنجامێکی دادو ەر ەسَ

ابو : »بنوێنێت َِ ْن َع يْنَاُهم مأ نذا َونَجذ يَن آَمنُواْ َمَعُه ب رَْحَمةو مأ  ِ يْنَا ُهوداً َوالذ ا َجا  أَْمرُنَا نَجذ َولَمذ

بڕیاری تیاچوونی هۆزی عاد  ەهات )ک ەرمانی ئێمەکَاتێکیش ف» (.42)هود: « َغل ي و 

ودا بوون ڕزگَاریشَََمان کردن ەڵ ئەگەی بڕوایَان هێنَابوو لەوانەهوود و ئ ەو ەبوو( ئ

 «.کی زۆر رورس و گران ەسنای ەل ؛وهەیی خۆمانەیی و لێبوردەز ەهۆی بەب
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 که:ەەکانی بەسەرهاتسوودله 

یدعه و بوون تاوان و بەکه زاناکانیش ن ،بێت زانستیش نابێتەز نواەبانار کات ەه -1

وز ەی تاوان ستۆو ما ەنك واز له شََوێنێەر باناەگەبۆیه ئ ،بێتەشَخوازی زاڵ دەهاوب

 به.ەاگا مئوازی خوایی بێەساتێکیش له بانانها ەواته تەبێت، کەد

به  بۆیه بڕوا ،ستهەالحی و هێنی جەبەز ك ەن ؛و هۆشَه و هنر تی بڕواەری پیاو ەپێو  -2

 بیته پیاو.ەخه، دکار ەو هۆشت ب وره بنانه و هنرەگ

 رزەر بەسَََتی سَََەدەندی و کاربەمەوڵەی ئاسَََایش و دەزلنانی له شَََوێناەخۆب -3

ََت دق و ر ەر هەرانبەتاغووتێکه ب ،و ەو ەکاتەد ََتێنێتەو ەێنمایی و زانس ر ەۆیه هب ،وهەس

 زانه.ەئاممان خۆت به زل م .تشەهەله دڵدا بێت ناچێته ب یزلنانیەخۆبك س تۆزراڵێەک

ی ەاغران و بنەمبەوازی پێغەم باناەکەو یك موو مروڤێَەمی ژیَانی هەکەتی یەبَاب -4

 وحیده.ەیان تەکەتییەرایەمبەپێغ

ی تەکات و یارمەی زیاد دەخوا متمان ؛بێتەردگاری هەرو ەی به پەس متمانەر کەه -4

 دات.ەد

ر کات خوا سنا ەی زۆر ئازاراوییه، هشیوارەجامی تاوان زۆر خراپه و ئاسَنەر ەسَ -2

ی ەکەییەز ەب ؛وهەییشی بێتەز ەر بەگەئ ،یه و سنای توندهەن تۆڵەهێن و خاو ەوه بەئ ؛بدات

 نده چاکتره.ەبۆ بك موو شتێەله ه

7- َََ  سَََتیەو نایانداته د یانپارێنێتەکات و دەویسَََتَانی خۆی روتار دەخوا خۆش

 اڵپشتی خوا به هێن و توانا بیت.با به پ ؛ویستی خوا بهەبۆیه خۆش ،کانیەدوژمن
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 ساڵح

 «َوإ لَ  ثَُموَد أََخاُهْم َصال حاً »

 

 یان و بارودۆخیان:ەکەموود؛ باسی ناوچەهۆزی س

ََ ََتاەر ەموود هاتن له باکووری واڵتی عەله پاش هۆزی عاد هۆزی س ََتانی ئێس له  ،بس

ه پێیان کجێ ببوو ەنیشتك ەیەموود له ناوچەژیان. هۆزی سەبووکدا دەنێوان حیجاز و ت

بۆیَه لََه  ،ردا بَارانََدبوونەتی زۆری بَه سَََەوره نَازو نیعمەوت: حیجر. خوای گەد

ََێبەو داری ب ژیان که خورماەشََوێنێکدا د ری و کانی زۆری ەری خسََتبووه سََەر س

ۆداریان وره و شکەڵقواڵ بوو. ئیتر له ئاسَایشێكی زۆردا بوون و ماڵ و کۆشکی گەلێه

ك ەهۆی ر تاکهەگەژیان ئەسنووردا دکی بێەییختەموود له خۆشَبەزی سَوه. هۆ ەکردبوو 

یدنا ەوره سەخوای گ سا ،کردەرست بوون و کوفریان دەبتپ وه بوو کهەویش ئەئ ە؛بوایەن

 ساڵحی نارده الیان.

 

 کات:ەبانگ د رستیەکخواپەیو ەرەی بەکەساڵح هۆز

 ،ووردبرکەیدا به ژیری و دانایی و خاوێنی و پاکی ناوی دەکەیدنا ساڵُ له ناو هۆز ەس

ََت و رێنیان لێدەزۆریان خۆش د ََاڵُ پێی وتنەویس  رَْوم  اْعبُُدواْ اللَّه َما يَا : »گرت. س

ْن إ لَهو َغيْرُهُ  و ەل ەن جاەبک ەور ەڵی خوای گەکانم گوێڕایەی خنمەئ» (.21)هود: « لَُكم مأ

َََتەمه هەئ«. نییەکی ترتان ەهیچ خوای ەزات ران ەمبەموو پێغەیه که بێ گۆڕان هەمان رس
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یه ەم وتەریان لەسَََاڵُ سَََی ەکەق ناگۆڕێت. هۆز ەکو راسَََتی و هەر و ەتوویانه هو 

ات له کەڵسَََتیشَََیان دەرهەو ب نییەڵێت خواکانیان هیچ نرخێکیان ەو دەئ !سَََووڕما

ی خرۆشێك ی ساڵُەکەواز ەبانا !رستنەنها خوا بپەکات تەان پێدرمانیەرسَتنیان و فەپ

 .درووستکرددا ەکەڵاەی له کۆمەور ەگ

ا أَتَنَْهانَا أَن نذْعبَُد »اڵُ پێیان وت: ی سەکەهۆز  َِ ُُ رَْد كُنَت ف ينَا َمرُْجّواً رَبَْ  َه رَالُواْ يَا َصال 

يبو  ا تَْدُعونَا إ لَيْه  ُمر  مذ كٍّ مأ ُُنَا َوإ نذنَا لَف ي شََََ وتیان:  ەکەڵکەخ » (.21)هود: « َما يَْعبُُد آبَا

ئایا  دا شوێنی هیوامان بوویت،ەاو ئێمنەت تۆ لەم باسَانەڕاسَتی پێش ئەُ، بڵی سَاەئ

َََتێ ەیت کەکەمان لێدەو ەرگری ئەب َََ و با ەوین کەبکك شَََوێنی ش وێنی باپیرانمان ش

ی ەکەد ەێمتۆ بانای ئ ەی کەو ەگومانداین ل ەڕاستی لەب ەرستویانن؟! ئێمەوتوون و پەک

ُ اڵکه چۆن بۆ س ؛کانی هۆزی سَاڵُەرنج بده کافر ەجا سَ «.دبینین لێی!!ەبۆالی و ب

َََایەوه و باسَََی کەچنه پێشَََەد ن: تۆ به هۆی زانسَََت و ژیری و ەکەی دەکەتییەس

باشه  ،چوور ەڵه دەمان به هەستا هیواکچی ئێەوه جێی هیوای ئێمه بووی کەراسَتاۆییت

د ەمه رڵبارین؟! ئێەو باپیرمان ه رستنی خواکانی باەسَت له پەی دەکەبۆ داوامان لێد

که ەواز ەری له باناەم هۆزه سََەبووین! ئەن ۆتله ك ەبه هیوای بیسََتنی ئاوا داواکاریی

تی رسەی ساڵُ بۆ خواپەکەشەکات و له باناەق و راسَتی دەسَووڕما و نکووڵی له ه

که  ،رسََتپەیان دەنیام خواەی باب و باپیرانیان ئەو ەر ئەنها له بەبۆچی؟ ت ،ترسََێتەد

 اڵتن!ەسەبتی بێد
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 اڵح:نه پاڵ سەدەتی شێتی دەکان تۆمەدو منکار ەشخوازەهاوب

َََاڵُ بَه خۆڕاگری و روونکَاریی له  مەکی کەیەژمار  ،کهەواز ەی دایَه باناەوه درێژ ەس

َََتیان کردهەبوون و دەڵی نەکانیش گوێڕایەکَان بڕوایَان پێهێنا و ملهوڕ ەالواز  پیالن  س

َََێتی. لەتبََارکردنی بََه جََادووگەگێڕان و تۆم ڵ خََاوێنی و روونََاکی ەگەری و ش

که چون ؛ی بڕوای پێناهێننەکەوو که هۆز اڵم ئاشَََکرا بەب دا؛ی سَََاڵحَەکەواز ەبَانا

ََته باناەگومانیان د کرد ەدیان لێەکرد و داوای موعجین ەتباریان دەی و تۆمەکەواز ەخس

ثْلُنَا»ری خوایه: ەمبەلمێنێت پێغەتا بیس يَن. َما أَنَت إ الذ بََشٌر مأ ر  َن الُْمَسحذ  رَالُوا إ نذَما أَنَت م 

َن ال ر ينَ فَأْت  ب ِيَةو إ ن كُنَت م  اد   ەناسان وتیان: وادیار ەخوان» (.144-143)الّشعرا : « صَذ

رێکی ەشەر بەه ەی کەو ەل ە!! تۆ جاەفێ  و جادووت لێکراو  ەی کەوانەڕاستی لەتۆ ب

 «.!راستاۆیانیت؟ ەر لەگەئ ەبد کمان نیشانەیەڵاەت، بی، هیچی تر نیەئێمك ەو 

ی ەکەواڵی وشتر ەش هەور ەی گکی بداتێ، خواەیەوه موعجین ەدا ساڵُ له خوا پاڕایەلێر 

 كوه. کاتێەر ەوه دێته دەکەردی کێو ەبەر چَاویَانَدا لَه نَاخی تَاشَََەکَه لَه ب ؛پێَدا

ُروَها تَأْكُْ  ف ي »سَََاڵُ پێی وتن:  ؛یان بینیەکەوشَََتر  َِ ه  نَارَُة اللّه  لَُكْم آيًَة فَ  ِ َويَا رَْوم  َه

َِكُْم عَ  وَها ب ُسو و فَيَأُْخ يٌب أَرْض  اللّه  َوالَ تََمسُّ اٌب رَر   ەمەکانم ئەی خنمەئ» (.24)هود:« َِ

َََتر  ر ەسَََەت )لەکی تَایبەیەو نیشَََان ەموعجین  ەب ەکراو  ەن خواو ەالیەل ەک ەیەکەوش

ا وی خوادەز  ەجَا وازی لێبهێنن با ل ،رێتی من(ەمبەخۆی و راسَََتی پێغ اڵتیەسَََەد

 «.ێتنارتاەدك کی ننیەگینا سنایەن، ئەبەستی بۆ نەد ەو ەنیازی خراپەڕێت، بەو ەبل

 ؛نەکەڵاه و موعجینه دەڵکه داوای بەم خەئك ویستم کاتێەی خۆشەش بنانه رۆڵەو ەئ

ك ەیەگینا رسەئ ،وه و گاڵته پێکردن و به فیڕۆدانی کاتهەنها به درۆخسَتنەسَتیان تەبەم
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نانه رگین پێویست به موعجینه ناکات. جا بەوه هەڵ سروشتی پاکی مرۆڤ بخوێنیتەگەل

 یان چییه؟ ئایا بڕوایان هێنا؟! ەو ەیه کاردانەور ەعجینه گم مو ەمانه پاش بینینی ئەئ

 

 ر ساڵح:ەمبەی پێغەموعجیز

 که موعجینه بوو، بۆچی؟ەوشتر 

ته ر چاویاندا وشَََترێکی لێهاەله ب ،ت بووەلك و کێوه رۆژێەردێکی ئەچونکه تاشَََه ب

ی به کانەموو ئاوی بیر ەبن. چونکه هەدك ی وشَََتری تر که له دایەوانەوه به پێچەر ەد

و ەل وتن.ەکەدەکان نەدا توخنی ئاو ەو رۆژ ەکانی تر لەڵەئیتر ئَاژ  ،وهەخواردەدك ۆژێَر 

 یڵکیەموو خەه یشََەدا که بەی شََیر دەندەو ەئ ،خواردەی دەکەموو ئاو ەدا که هەرۆژ 

نه م وشََتره موعجیەخوارد. ئەما به جێاای ئاو شََیریان دەدەکه نەبۆیه که ئاو  ،کردەد

َََترێکی ەتا د ،ناوی بردووه« وشَََتری خوا»ش بَه ەور ەبوو، خوای گ ریخات که وش

رمان ەها نیاای بۆ سََاڵُ نارد که فەرو ەی خوایه. هەموعجین  بەڵکووبووه ەئاسََایی ن

ڕێن بۆ ەیکوژن و لێی گەن و نەدەبێت و ئازاری نەکه نەی کاریان به وشتر ەکەبداته هۆز 

 ؛ننەیەر ئازارێکی پێباەگەئ ؛وهەڕێت، ئاگاداریشَََی کردنەو ەوی خوادا بلەخۆی له ز 

 بێت.ەتووشیان دك کی ننیەوه سنایەئ

موود زۆر ترسَان. وشترێکی پیرۆز ەوه سَەر ەکان هاته دەردەکه له بەتا که وشَتر ەر ەسَ

که له ەتر . وشنییەدا و دیار بوو وشترێکی ئاسایی ەس شیری دەزاران کەه یشَەبوو، ب

کوفر  ی وڕ ەر بێباو ەه سیشیان لەبڕوایان هێنا و زۆرینك ندێەناو هۆزی ساڵحدا ژیا، ه

بڕوا  نییەوه ەن بۆ ئەکەیان دەکەر ەمبەله پێغك ەیەڕان داوای نیشانەئاخر که بێباو  ،وهەمان
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اڵم ەڵکی. بەاوی خچپێشتی له نییەتی پێکردەوه و سووکایەخستندرۆ ەبۆ ب بەڵکووبهێنن 

که چی  کاتەوه رسوایان دەکانەی موعجین ەکانی له رێاەر ەمبەخوا به راسَتاندنی پێغ

 هێنن!!ر بڕوا ناەه

 

 موود:ەڵکردنی سەی ساڵح و پشت تێهەوەبه درۆ خستن

ََەو ەرق لێبوون ََاڵُ له الیەی س ََتر  یەو ەوه گۆڕا بۆ رق لێبوونەڕانەن بێباو ەیدنا س  ەوش

َََاڵُ ەئیتر پالنیان بۆ داد ؛یه بووەور ەم نیشَََانه گەکان رریان لەکافر  ،کهەپیرۆز  ڕێژا. س

کردن و ەو خوا بانای د ەر ەدوا و بەویسَََتی دەرمی و خۆشَََەی بَه نەکەڵ هۆز ەگەل

وه، هیواشَََی وا بوو له ەکردنەکه بوو ئاگاداری دەش که وشَََتر ەکەی موعجین ەربار ەد

ش وامیەردەڕێت، بەو ەی خوادا بلیوەسَََتی له ز ەربەڕێن بۆ خۆی به سَََەکه گەوشَََتر 

باسَََی ناز و  .بنەتووشَََی سَََنای خوا د ؛نەر ئازاری بدەگەوه ئەکردنەئاگاداری د

ََی دەتەنیعم ََیونەخوا پێی ب کرد کهەکانیش ی کانەروویان له رسََ ەکەچی هۆز ەک ،خش

 یانوت:ەوه دەواداران و به گاڵتکرده بڕ ەو روویان د ێشَََتهەجێیان دەرخاند و بەچەد

بأه  » ن رذ ٌ  مأ رْسََ ال حاً مُّ اڵُ س ەزانن کەدوا ەئێو  ەباشَ» (.74)اِّلعراف: « أَتَْعلَُموَن أَنذ صََ

إ نذا »ش وتیان: ەکەڵه الوازه موسََوڵمانەکۆم«. ؟!ەکراو  ەوانەر  ەو ەردگاریەرو ەن پەالیەل

نُونَ  َ  ب ه  ُمؤْم   ەی کەیامەو پەڕدارین بەباو  ەئێم ەو ەدڵنیایی ەب» (.74)اِّلعراف: « ب َما أُرْس 

ون و ی تر له خۆبایی بو ەندەو ەوه ئەکان به تاوانباری خۆیانەکافر «. ەکراو  ەوانەودا ر ەب

يَن اْستَْكبَرُ »وتیان:   ِ َ  آَمنتُْم ب ه  كَاف ُرونَ رَاَل الذ  ِ  ەی کەوانەئ» (.72)اِّلعراف: « واْ إ نذا ب الذ

واتان پێ بڕ  ەی ئێو ەو ەڕواین بببێ ەڕاسَََتی ئێمەزانی وتیَان: بەد ەور ەزل و گەخۆیَان ب
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ََووکای!«ەهێناو  ََی بڕوانوه بەییەزلنانی و تووڕ ەتی و خۆبە. ئاوا به س خۆیان  هێنانیەاس

 تی پێکردنیان.ەکاری دژی بڕواداران و سووکاینها به هۆی دوژمنەت ،نەکەد

 

 که:ەوازەگێڕان د ی بانگبۆ پیالنك ەیەوەکۆبوون

داً فََقالُوا أَبَشَ »و گفتوگۆیان کرد:  وهەبوونکه کۆەکانی هۆز ەرکردەوێکیان سەش نذا َواح  راً مأ

ِأكُْر َعلَ  َي ال . أَأُلْق  ُعرو اَللو َوسَُ رٌ نذتذب ُعُه إ نذا إ ذاً لذف ي ضََ اٌب أَش  ِذ ن بَيْن نَا بَْ  ُهَو كَ القمر: )« يْه  م 

 ە! ئێمخۆمان؟ەوین لەبکك سێەکەشوێنی تاک ەئێم ەوایە، ر ەجا وتیان: باشَ» (.14-14

داین. ئایا  تیگومڕایی و شێڕاستی له ەب ەئێمو کاته ەین، ئەسێکی وا بکەکەر بڕوا بەگەئ

 بەڵکوو، خێر شتی وا نابێتەکرابێت؟ نەانو ەو ڕ ەحی و نیاا بۆ ئەدا و ەنێوان ئێمەل ەراست

 !!«.کاتەیی دەور ەگەز بەو ح ەستر ەکی زۆر درۆزن و خۆپەر کابرایەو هەئ

: تاکه نگ بن و وتیشَیەکیان داوای لێکردن بێدەیان، یەکەیان دایه رسَه و راوێژ ەدرێژ 

: ئاخر کیان وتیەکه بکوژین پاشان ساڵُ خۆیشی. یەتا وشَتر ەر ەیه سَەو ەر ئەسَەچار 

ی سََنای لێکردین. ەشََەڕ ەکه و هەی ئازاردانی وشََتر ەربار ەُ هۆشََیاری داینێ دسََاڵ

َََێَەکیَان خێرا وتی: من کەی َََتر ەناسَََم که دەدك س ه که بکوژێت. ئیتر بەوێرێت وش

 ؛شار کانیەر ەماەرێکه له سَتەماەمه سَتەوه. ئەیان باڵو کردەکەواڵەوه هەخۆشَحاڵیی

َََییان: ئەکَارێکه له ز ەخراپ َََان پرس َََتنەتی دەارمرێ کێ یەویدا. پاش ی دات بۆ کوش

ََتر  ََاردا هەڵه هاوڕێیەکه؟ وتیان: کۆمەوش َعُة رَْهطو : »یهەکی له ش ََْ ينَة  ت س َوكَاَن ف ي الَْمد 

ل ُحونَ  ُدوَن ف ي اِّْلَرْض  َواَل يُصََْ  ەبوو کەه ەسََتەدا نۆ دەو شََار ەل» (.42)النم : « يُْفسََ 
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 و الی چاکهەو ب چاندەد واڵتدا ەیان لەو تۆوی خراپ داەنجام دەو تاوانیان ئ 1حگونَا 

 کاری بوون.ەساد و خراپەی فەستەمانه دەئ«. چوونەدەکاریدا نەچاک

 

 که:ەبڕینی وشتررەجێکردنی تاوانی سەجێب

شتره و له کاتێکدا که و  وداەمان شەله ه ،یان دیاری کردەکەکارییەخراپ کات و شوێنی

کانیان ەر و شمشێر و تیك ەکه له ئاماده کردنی چەکار ەخراپنۆ پیاوه  ؛وتبووەکه خەپیرۆز 

 وه.ەبوون

بَُهْم فَتََعاطَ  فََعَقرَ » اح  دڕیان کرد و هانیاندا  کەسََێکیبانای » (.12)القمر: « فَنَاَدْوا صَََ

اوه نۆ پی«. ری بڕیەو سَََ دا الماری شَََمشَََێریەپ ەویش بێباکانەربڕینی، ئەبۆ سَََ

که ەی چااڵو له ال  وه کهەیان دۆزییەکەکار بوون و وشتر ەستبەکه دەاڵویەکاره گێچەخراپ

رز ەموو له خۆشَََحاڵیدا هاواریان بەوه، هەکیَان تیرێکی نَا بَه راچییەوه، یەڕایەگەد

ََی کرده سََەوه، یەبوو  ََێر هێرش ََمش ََتر ەکی تریان به ش  وزەوی وته ەکه کەری و وش

نی له وه و خوێەو که درێژ بو ەکه بۆ الی وشتر ەسته تاوانبار ەری بڕی. دەجێ سَەسَبەد

 ڵکی پێویست کرا.ەر خەله سبۆیه سنا  ،وی رژاەر ز ەس

 

 

                                                           
زکایێ وشەی "گوناهت" بەرا دەهننێکت، بەاڵم رێدوومانە بە "گوناح" رە هەندکك ێا  بەرا دەهێنێکت، چوناە وانازانن   1 

رو دکدا پنای بزوکنی رو ت لە رۆیاکندا دانێکت، ئەوە  ەنگە لە عە ەبی و ەا ستتننەوە یێاە ی رو دی بووبێت،  لە ڕکزمانی

 )وە گێڕ( پێوکسای بە بەدواداچوونی زکایێکش دەبێت لە رایی یێدا.
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 موود:ەتی سەگێلیی

ه و کەوه و رووی کرده هۆز ەر ەوه له ماڵ هاته دەییەیشَته ساڵُ، بۆیه به تووڕ ەواڵ گەه

َََه م َََتر ەر نەگەوتی: بَاش و  یان پێکردەوان گاڵتەاڵم ئەن؟! بەدەکه نەموت ئازاری وش

َََتمَان، د ەو ەوتیَان: ئ  ر نََاڵێیەگەمَان بۆ بێنَه، مەی تۆیش خێرا سَََناکەئێمَه کوش

ل ينَ »ری خوام؟ ەمبەپێغ َََ َن الُْمرْس ُدنَا إ ن كُنَت م  ُُ ائْت نَا ب َما تَع  ال  راف: )اِّلع« َورَالُواْ يَا صَََ

لێمان  ەی کەشانەڕ ەو هەی ئەئاد ،رانیتەمبەپێغ ەر تۆ لەگەی سَاڵُ ئەوتیان: ئ» (.77

َََاڵُ پێی وتن:  «.ەیت بۆمان پێش بهێنەیکەد َك َوْعٌد كُْم ثَ الَثََة أَيذامو َذل  تََمتذُعواْ ف ي َدار  »س

وبو  ُِ ی سَََێ ڕۆژ ەننڵی خۆتاندا بۆ ماو ەمَاڵ و م ەرابوێرن ل» (.24)هود: « َغيُْر َمكَْ

 «.ەو ەدرۆ ناخرێتەرگین بەو ه ەیمانێکەش پەو ەچن(، ئەتیاد ەکراو دیاری ەو ماو ە)دوای ئ

 

 ڕان:ەر بێباوەدابارینی سزا له س

ۆتایی یشته کەل کرد، رۆیشت و جێیهێشتن، کار گەی و ەکەکه ساڵُ هۆز ەپاش رووداو 

ری ەرێت، دوای سََێ رۆژ سََنای تۆرێنەناویان ب ەڵێنی پێدا پاش سََێ رۆژ لەو خوا ب

 خوا دێت.

 ی، پاشان خۆی وەکەواڵی دایه هۆز ەکانی سناکه هەله نیشانك ندێەی هەربار ەساڵُ د

له کاتێکدا  ڕ بووەێپکه تەیان جێهێشت. سێ رۆژ ەکەمکار ەبڕواداران رۆیشتن و شاره ست

مدا ەکەڕوانی هاتنی بوون. له رۆژی یەکرد و چَاو ەیَان بَه سَََناکَه دەکَه گَاڵتەهۆز 

ش بوون، ەمدا ر ەمدا سَوور بوون و له رۆژی سێیەرد بوون، له رۆژی دوو ەکان ز ەروو 

ه که ساڵُ کانەمان نیشانەمه هەئ ،یشته لووتکهەموود گەینی هۆزی سَئیتر ترس و تۆر
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ڕوانی ەوه چاو ەرز ەکه به ترس و لەم هۆز ەیانی رۆژی چوار ەبەر ە. بباسََی کردبوو بۆیان

 یانوت: بڵێیەرخاند و دەچەدك ەموو الیەو هەر ەریان بەخرۆشا و سەسنا بوون، دڵیان د

 !ئاخر چۆن؟ !سناکه له کوێوه بێت؟

وی و ەموو کێوو ز ەکه هەت بوو، ناڵەوه لەور ەکی زۆر گەیەله ناکاو ئاسمان به هۆی ناڵ

بوو، ك هاوارێ ! تاکه ناڵه وبردنتیا  گیانلەبەرەکانیشیموو ەه د،تێکشکان کیەشَتاییەد

بوون و  كوشك ڕانی هۆزی سَاڵُ به جارێەموو بێباو ەیشَتبووه کۆتایی هەگەهێشَتا ن

وای خ ،که تۆرا بوونەرچه بوو وا له ناڵدڵیَان له ناخیاندا پارچه پا !رچووەگیَانیَان د

ر  إ نذا أَرَْسلْنَ »ت: گەورە دەفەرموێت  ٌ يم  الُْمْحتَ َدًة فََكانُوا كََهش  ْم َصيَْحًة َواح  القمر: )« ا َعلَيْه 

ك ەموویانمان پچڕاند( و و ە)دڵی هك هێنی سامناەنای بەدك ەیەش بەوسا ئێمەئ» (.31

 «.ناومان بردنەلك گژوگیای وش

َََایانی یەسَََناو ەئ وە،ال ەننڵیان بووه کەماڵ و م چوون وموویَان تیاەه یان بینی که ش

الََة َربأي َونََصْحُت »یدنا سَاڵُ پێی وتن: ەکوو سَەوان و ەئاخر ئ ،نبوو   لََقْد أَبْلَْغتُُكْم ر سَََ

ينَ  ح   ََ بُّوَن النذاص ََوێند ب» (.72)اِّلعراف: « لَُكْم َولَك ن الذ تُح  ََتی پەخوا ب ەس یامی ەڕاس

 ەئێو  (ەو ەداخەاڵم )بەڵ کردن، بەگەیاندن و دڵسَََۆزیم لەچَاکی پێڕاگەردگَارم بەرو ەپ

 «.دڵسۆزانتان خۆش ناوێت

ََوێەکەر ەمبەڵ پێغەگەاڵم بڕوادارن لەب ََت و دەکەنیان ش خوای  ،رباز بوونەیان جێهێش

ْن : »تگەورە دەفەرموێتَ نذا َوم  يَن آَمنُواْ َمَعُه ب رَْحَمةو مأ  ِ ال حاً َوالذ يْنَا صََََ ا َجا  أَْمرُنَا نَجذ فَلَمذ

ِو إ نذ َربذَك ُهَو الْقَ  ئ  نْ   يَْوم  ْم خ  يَار ه  يَْحُة فَأَْصبَُحواْ ف ي د  يَن ظَلَُمواْ الصذ  ِ َِ الذ يُن. َوأََخ و  ُّ الَْعن 

أَن لذْم يَْغنَْواْ ف يَها أاَلَ إ نذ ثَُموَد كَفُرواْ َربذُهْم أاَلَ بُْعداً لأثَُمودَ  يَن. كََ اث م   (.22-22)هود: « جََ
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ََاڵُ و ئ ەو ەئ ،کراوداریدیاکاتی ەهات و بڕیاردرا ل ەرمانی ئێمەفك جا کاتێ» ی ەوانەس

رشۆڕیی ەس ەیی خۆمان، لەز ەبانی و بەمیهر  ەڵیدا رزگارمان کردن بەگەبڕوایان هێنابوو ل

. ەستەو بااڵد ەنی هێن ەر خۆی خاو ەردگارت هەرو ەڕاسَتی پەناماندان، بەش پەو رۆژ ەئ

َََامنَاک ەناەو دەجَا ئ و  تاوان ەی گرت کەوانەموو ئەهۆی تیَاچوونیان ه ەی بوو ەس

َََت  ەموویان لەنجام هەر ەبوون، سَََەردگَاریان نەرو ەرداری پەرمَانبەو ف میَان کردەس

 ەی کەو ەئك ەیاندا. و ەبەر ەب ەویدا و تیاچوون لەڕووی ز ەوتن بەکانی خۆیاندا کەشََوێن

بڕوا ود بێمو ەڕاستی هۆزی سەدار بن بژیابن، ئاگاەبووبن و تیایدا نەدا نەو شوێنەر لەه

 ەری، ئَاگََاردار بن بڕیََاری دووری لەرانبەفَا بوون بەێو ردگََاریَان و بەرو ەپ ەبوون ب

 «.موودەیی خوا درا بۆ هۆزی سەز ەب

ر خست ەکانیدا سەڕ ەر دوژمنه بێباو ەی به سەکەر ەمبەڵێ تووشی سنا بوون و خوا پێغەب

یه بێڕێنی به دینی خوا ەسَََەو کەتی بۆ ئەر وایه. سَََنا و سَََووکایەوامیش هەردەو ب

ََوێن ئار  ەکردوو  ََی کفەزووی نەو ش ََەس یه ەنواەییش بۆ ئەور ەوتن و گەرکەوتووه، س

وره و ەا گبه ت ؛کارەبۆیه چاک وە،ن هێناوه و خوایان به راسََت زانیراەمبەبڕوایان به پێغ

 رێندار بیت.

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

 چێت.ەناو دەل یشبه کوفر دەبێت،ت زۆر ەناز و نیعم؛ پاساوزاریوبه س -1

بۆیه  ،کداموو کاتێەله هبووە ران ەمبەفێ  و پیالنی دوژمنانی پێغوا ەناڕ  یتبَاریەتۆم -2

 ما و درۆ.ەتی بێبنەته تۆمەنایان بردوو ەبووه پەیان نەڵاەکه ب
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َََتێنێتکانی به موعجینه ەر ەمبەخوا پێغ -3 بە  ت داەکانیان دەو پشَََتی دوژمن دەڕاس

 .داویەز 

ََیش ەر کەه ،س به تاوان رازیبێت تاوانبارهەر کەه -4  ن بە خراپەکاری بکاتفەرماس

 شه تێیدا.ەهاوب

5- ََ ََەیتان کۆمەش ََیه ەرێکی هەتیدەو یارم ربازەڵه س  ،نەکەر خراپه دەکه راوێژ له س

 ن.ەجێی کەداتێ تا جێبەکانی خۆییان دەخشەفێ  و ن یشیتانەش

6- َََ  ور ەرمانبە! ببیسَََته و فهەڕاڵی و بەخۆنازینشَََی و ەرکەخۆت بپَارێنه لَه س

 وه بێت.ەسیشەن خوارترین کەرچی له الیەگەئ ،ڵی راستی بهەگوێڕای
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 ئیبراهیم

ن يٌب  » يَم لََحل يٌم أَوذاٌه مُّ  «إ نذ إ بْرَاه 

 

 لیل:ەی خئیبراهیم

ڵێنی ەان و بیمەوره پەکَه خوای گ ،کَهەزمەئولولع ەر ەمبەکێکَه لَه پێنج پێغەی ئیبراهیم

 و عیسَََا و مووسَََاو  ئیبراهیمکه بریتین له نووح و  ،ندوونەوی لێ سَََەتونَد و پت

و ەئ ئیبراهیمر بێََت. ەد دروودی خوایََان لََه سَََەممەموح ؛ری ئََازینمََانەمبەپێغ

چی ەک ،ییەنمرۆڤدا  یکی کرد که له تواناەیەو ەیه که خوا تووشَََی تاریکردنەر ەمبەپێغ

 ڕێوه.ەرمانی خوای برد بەبه جوانی و رێکوپێکی ف ئیبراهیمش ەمەڵ ئەگەل

ًة رَان تاً ل لّه  َحن يفاً َولَْم »ی خوایه: ەڵبژاردەویسََت و هەخۆشََ ئیبراهیم يَم كَاَن أُمذ إ نذ إ بْرَاه 

نْيَ  . َوآتَيْنَاُه ف ي الْدُّ يمو ْستَق  رَا و مُّ ه  اْجتَبَاُه َوَهَداُه إ لَ  صَ  َنُْعم  اك راً ِّلأ ر ك يَن. شََ َن الُْمشَْ  ايَُك م 

ينَ  ال ح  َن الصذ رَة  لَم  نًَة َوإ نذُه ف ي اآخ  ر ەڕاستی ئیبراهیم هەب» (.111-110)النح :  «َحسََ

 ڕێکیەموو بیرو بََاو ەه ەل ،رداری خوا بووەرمََانبە  و فەکبوو، ملك تێََەخۆی ئومم

 اوزاریسوپاسها زۆر ەرو ەبوو. هەرانیش نەڵاەموشریك و هاو  ەدوور بوو، لەوت بەچ

ََوماری پتی بێەو نیعم ر نازەرامبەب ەخوا بوو ل و  بژاردڵیەویش هە، ئەو ەیردگاریەرو ەش

خشی و ەمان پێبەدنیادا چاک ەر لەه ە. ئێمدرووسترێنموویی کرد بۆ ڕێبازی راست و 

ََتی چاک ََتی ئەوه. بەمان دایەپاداش . «ەرینی چاکاندای ەجیهانی داهاتوودا ل ەو لەڕاس

تی و رووت و ەتدا پێپەله رۆژی ریام: »رموێَتەفەد (H)ری خوا ەمبەپێغ
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 1.«هبراهیمئیوه ەکرێتەس که پۆشته دەم کەکەکرێن، یەشر دەکراو حەنەتێنەرووت و خ

 

 :ئیبراهیمیی ەورەگ

 ؛ینەبک وەوره لەو رێنگرتنی خوای گ ئیبراهیمزنی ەیی و مەور ەر ئێمَه باسَََی گەگەئ

 :!مێنێتەرمان سووڕ دەس

 و خوا هات.ەر ەوه بەین که به دڵێکی خاوێنەکەدك ئێمه باسی مرۆڤێ -

ل  : »ر خوا پێی وتەکه ه ،كمرۆڤێ - ََْ ََە، د«ەردار بەرمانبە  و فەملك » ؛«مْ أَس  جێەبتس

ينَ »وتی:  لَْمُت ل رَبأ الَْعالَم  موو جیهان ەردگاری هەرو ەسلیمی پەت» (.131)البقرة: « أَسَْ

 «. بووم

 ی ناو ناوه موسوڵمان.ەسه ئێمەم کەکەکه ی ،كرێەمبەپێغ -

وتی دوعای ەسکەد (H)د ەممەرمان موحەمبەکه هاتنی پێغ ،كرێەمبەپێغ -

 و بوو.ەرگیراوی ئەخێر و و 

 تی.ەرانی پاش خۆیەمبەموو پێغەه باپیرییان ك که باو  ،كرێەمبەپێغ -

اٌه »کََاره: ەوبەکََه ئََارام و لێبورده و خۆڕاگر و ت ،كرێََەمبەپێغ - يَم لََحل يٌم أَوذ إ نذ إ بْرَاه 

ن يٌب   ەیەڕاو ەو گ مخۆرەئارام و خەو ب رخۆەسەڕاستی ئیبراهیم زۆر لەب » (.74)هود: « مُّ

                                                           
ن، الی (، بەداخەوە بەو ڕیوایەتە نەماندۆزییەوە، بەاڵم هاوشَََێوەی زۆر 446نووسَََەری بەڕێن نووسَََیویەتی بخار  )1 

يَاَمة  ُحَفاًة ُعرَاًة ُغراًْل...(.( 1852ئیمامی موسلیم بە ژمارە )  بەم شێوەیە هاتووە: )...يُْحَشُر النذاُس يَْوَم الْق 



- 86 - 

 

ل َك نَْجن   »: رموێتەفەدوره ەها خوای گەرو ەه«. بۆ الی خوا َِ يَم. كَ اَلٌم َعلَ  إ بْرَاه  سََََ

ن ينَ  نَا الُْمؤْم  بَاد  ْن ع  ن يَن. إ نذُه م  و دروود و رێن سََاڵو » (.111-102)الصََافات: « الُْمْحسََ 

میش ەتی ئڕاسە. بەو ەینەدەکاران دەپاداشتی چاک ەیەو شَێو ەئا ب ە. ئێمئیبراهیمر ەسَەل

 «.ەیەکانی ئێمەئیماندار  ەندەبەل

ََتێکی گەخوای گ َِ َواتذ : »کاتەمان بۆ باس دەمانەموو ئەزنتر له هەتر و مەور ەوره ش َخ

يَم َخل يالً ََا : « اللُّه إ بْرَاه  ویسََتی خۆی و ەخۆشََ ەی کردۆتئیبراهیمخوا » (.114)النس

هاتووه که خوا ەرێکی تر نەمبەجَا لَه رورئَانَدا بَاسَََی هیچ پێغ «.ەرێنداری کردوو 

ََازینمََان ەمبەر چی پێغەگە، ئئیبراهیملە لَیَلی خۆی جاََه ەکَردبَێَتَیََه خ ری ئ

(H) لی  ەرمون: خەفەلیلی خوایه. زانایان دەویش خەکَه ئ ؛واڵی داوهەه

 ویست.ەواته زۆر خۆش

موو ەرزترین هیوای هەکََه بََااڵترین و ب ،یََهەرزی هەرََامێکی بەوا پلََه و م ئیبراهیم

ووی ز ەکیان ئار ەی که یەو ەاڵم ئەخوایان خۆش بوێت، ب ؛یهەو ەران ئەنجدەو ر  وانەرێڕ 

مه ەئ ،ت بکاتەتایب وەفراوان بکی ەویستییەتی خۆشَی بوێت و خۆشەبێت خوا به تایب

وا بیکاته یه خەیه که شََایستەنده خواناسََەو بەئ ئیبراهیماڵم ەنجێت، بو یاڵدا ناگەله خ

 تی خۆی.ەویستی تایبەخۆش

 

ی یمی منداڵەردەڕاست و سرەرسهتی سهەنی خواپله دایکبوو
 :ئیبراهیم

اری باب  له ش ئیبراهیمیدنا ەر سامی کوڕی نووح. سەوه سەڕێتەگەز دەگەبه ر  ئیبراهیم
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دایَه لَه دایکبووه، له ناو هۆزێکدا که -دیجلَه و فوڕات ڕووبَاریکَه لَه نێوان دوو -

که خۆی  ،مروود بووەن و خوێنڕێژیان به ناوی مکارەکی ستەرسَت بوون و پادشایەبتپ

وو که بتیان وانه بەل ،یشی دارتاشی بووەر بوو، پیشەاز زانی. باوکیشی ناوی ئەبه خوا د

نه رد و داراەم بەری کوڕنووشیان بۆ ئەورو بەموو دەرسَت! هەیانپەکرد و دەددرووسَت

 هۆشی و مانه خوا بن، هنرەبوو که ئەوه رازی نەرگین بەه ئیبراهیمیدنا ەاڵم سەب ،بردەد

َولََقْد »ت: و ەکەکارییه نەفامی و خراپەم نەبۆیه شوێن ئ ،ڕاسَتاندەدەی نەم پڕوپوچانەئ

ينَ  ن رَبُْ  َوكُنذا ب ه َعال م  َدُه م  يَم رُشََْ ڕاسََتی ەخوا بەسََوێند ب» (.41)إبراهیم: « آتَيْنَا إ بْرَاه 

 «.ناسیەومان دەئك چا ەخشی، ئێمەب ئیبراهیم ەندیمان پێشتر بەژیری و هۆشم ەئێم

باوکی  کە ورانه بو ەیکەو پەوه رری لەر له منداڵییەوره بوو له کاتێکدا که هەگ ئیبراهیم

کات و ەد درووسَََتك رێەیکەخۆی پك ی بَاشَََه چۆن مرۆڤێەگەدەتێن ،یتَاشَََیەد

ی ە، د"نەکەرسه د"، نه "خۆنەد"، نه "نۆشنەد"مانه نه ەیری کرد ئەرستێت؟! سەشیپەد

ه کی زۆر ئازاری دا، باشەیەم بیرۆکه ماو ەنن؟! ئەیەگەد سوود و زیان مانه چۆنەباشه ئ

 ر راستی؟ەنیا له سەم به تاری تەڵه بن و ئەر هەکه له سەموو هۆز ەکرێت هەئایا د

کی تێدا ڕاسَََتیدا میحرابێەریان بوو، له ناو ەیکەکی پڕ له پەرسَََتاایەپ ئیبراهیمهۆزی 

ا داوکیڵ بەگەداڵی لبه من ئیبراهیمدانَابوو،  کَانیَان لێەور ەری خوا گەیکەکَه پ ،بوو

کرد. ەدانه در ەم داروبەی ئیاڵتەسەستی به بچووکی و بێدەاڵم هەرسَتااکه، بەچووه پەد

ویش ەئ ،«ل مْ أَسْ »رموو: ەوره پێی فەخوای گ ،ستی پێکردەی دەکەتییەرایەمبەپاشَان پێغ

ينَ »جێ وتی: ەسبەد  (.131)البقرة: « أَْسلَْمُت ل رَبأ الَْعالَم 

ََتی بانەو خواپەر ەکه ب ،وهەسََی خۆی کردەنیکترین کبیری له ن ئیبراهیم  ،ای کاترس
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سَََت ەتا جیهاد و تێکۆشَََانی له رێی خوادا د ،باوکی بوو، بۆیه رووی تێکرد ئەویش

 پێبکات.

 

 که:ەوازەتای بانگەرەس

ََت ەد ،ی بکاتیوڵی دا رازەوه چووه الی باوکی، هەرمییەبانی و نەبه میهر   ئیبراهیم س

که  نییەر وا ەگەم بتانه که، باشه مەیری ئەوتی باوکه گیان س ،ڵبارێتەرسَتی هەله بتپ

يَا أَبَت  »ردی بێایانن؟! پێی وت: ەچونکه داروب ؛و نامانبینن وهەنەاڵم نادەنابیستن و و 

ُر َواَل يُْغن ي َعنَك َشيْئاً  َمُع َواَل يُبْصَ   ەو ەڕێنم! ئەباوکی ب» (.41)مریم: « ل َم تَْعبُُد َما اَل يَسَْ

ََتێ تۆ بۆچی ََتیت کەپەدك ش ََتەن ەرس ََوودێ ەبینێت، نەد ە، نەگوێ بیس کت پێ هیچ س

م ەۆچی ئب ،ئاخر_یه: بۆچیەسَروشَتی راشکاو و سادمه پرسَیارێکی ە. ئ«نێتەیەگەد

ر ەوه، هەنەره بدم پرسیاەاڵمی ئەرستان و ەنابینیت بتپك جا هیچ کاتێ !رسَتی؟ەپەبتانه د

 ن.ەکەڵدەپشت هن و ەکەیان لێبپرسیت را دەمەکات به راشکاوی ئ

ی ەدنی پلکر ویسَََتی به باسَََ ئیبراهیم ؛کردەی تووڕه دیم پرسَََیاره باوکەئ ونکەجا چ

 وه کََه خوا بۆەبۆیََه بۆی روونکرد ،بێنێتََه جۆش یتیەایی سَََۆزی بََاوکََەکەکوڕ 

لْم  َما لَْم يَأْت َك فَاتذب عْ »ڵیبژاردووه: ەتی هەرایەمبەپێغ َن الْع  َك ن  يَا أَبَت  إ نأي رَْد َجا ن ي م  ي أَْهد 

يّاً  رَاطاً َسو  ی ەییو زانیار و زانستەڕاستی ئەنرخم! بەکی بی باو ەئ » (.43)مریم: « صَ 

م ەکەت درێنموویی ،ەوی من بکەیڕ ەپ ەواتە، کەهاتوو ەبێاومان بۆ تۆ ن ؛ەبۆ من هاتوو  ەک

يَا »وه: ەیتانیش ئاگاداری کردەی شەربار ە. د«درووستو رێبازێکی راسَت و  ەبۆ رێا

يّاً  أَبَت   يْطَاَن كَاَن ل لرذْحَمن  َعصََ  يْطَاَن إ نذ الشََذ ی باوکی ەئ» (.44)مریم: « اَل تَْعبُد  الشََذ
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بان و ەی میهر خوا ەل ەیتان یاخییەڕاسََتی شََەب ە، چونکەرسََتەپەیتان مەئازینم! شََ

 .«شیی کردووهەرکەس

ی م پێواەردەب ،دوێََتەڵ بََاوکی دەگەوه لەب و رێن ەدەبََه ئ ئیبراهیمجََا بڕوانََه چۆن 

َََیاره راشَََکاوانه ەاڵمێکی بۆ ئەڵێَت: باوکه گیان! باوکی هیچ و ەد ، هیچی ەنییم پرس

ٌب أَنَت َعْن آل َهت ي يَ »ی وت: ەکەبۆیه به کوڕ  ،تووڕه بێت ەیو ەپێنَاکرێَت جاه ل ا أََراغ 

يمُ  َََان «. خواکََانی من بێناری؟ ەتۆ ل بۆچی ی ئیبراهیمەئ» (.42)مریم: « إ بْراه  پََاش

 «لَئ ن لذْم تَنتَه  َِّلَْرُجَمنذَك َواْهُجرْن ي َمل يّاً »رکردنی لێکرد: ەران کردن و دردباەی بەشَََەڕ ەه

م، ەکەردبارانت دەمان بهێنیت بێاو ەیت و وازنەدەر کۆڵ نەگەڕاستی ئەب» (.42)مریم: 

ََەل ەب بڕۆ ون ََەب«. !وهەتبینمەر نەچاوم هپێش کاره ەم کوڕه چاکە، ئئیبراهیمیدنا ەاڵم س

واوه ەبی تەدەبََه ئ ،ی بََاوکییتەو دژای ی کوفرەوانەبََه پێچ ؛و دایکیك ق بََاو ەهر ەد

يّاً »ی کرد: ەرسَ ُر لََك َربأي إ نذُه كَاَن ب ي َحف  اَلٌم َعلَيَْك َسأَْستَْغف  ساڵوت » (.47)مریم: « سََ

َََبوون و )هیدایەمەڕۆم( لەلێبێَت )وا من د  ردگارم بۆەرو ەپ ەتت( لەوال داوای لێخۆش

 «.وێت و رێنی بۆ داناومەزۆر منی خۆش د ەو زاتەئ ەخوازم، چونکەد

ردگار ەرو ەنها پەو خواویسَََتانه ت ەری و بێنار ەرسَََتی بەیاند که له بتپەپاشَََان رایا 

ن ُدون  اللذه  َوأَْدُعو َربأي َعَس  أاَلذ أَكُوَن ب ُدَعا  َربأي »رستێت: ەپەد َوأَْعتَن لُُكْم َوَما تَْدُعوَن م 

يّاً  ی ەو شتانەو ل ئێوه ەم لەکەنارگیری دەو ک وهەومەکەوا من دوور د» (.42)مریم: « َشق 

 وەر ئەم و هەبەردگارم دەرو ەنها هاناو هاوار بۆ پەرسَََتن، من تەیپەخوا د بری لَه ەک

تنم رسەپ و کات و دوعاەڕۆم نەنجەردگارم نائومێد و ر ەرو ەپ ەوارم کەرسَتم، ئومێدەپەد

که خوا له  یەو هیوایەشَََبوونی بۆ باوکی کرد بداوای لێخۆ  ئیبراهیم «.ربارێتەلێ و 

َََان یاڵم کَه زانەکَانی خۆش بێَت، بەتَاوان ی دوژمنی خوایه ئیتر لێی بێنار بوو. پاش
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وه ەشمەی له کاتێکدا زۆر به داخ و خەکەی، چووه الی هۆز ەکەواز ەی دایه باناەدرێژ 

َََیاری  کانەتی بەربار ەوه؛ دەپاڕێنەون و لێیان دەنەکان دادەیبینی بۆ بتەکَه د ،بوو پرس

اث يَُ  الذت ي أَنتُْم لََها َعاك ُفونَ »لێکردن:  ه  التذمََ  ِ ا هََ رانه ەیکەم پەئ» (.41؟! )اِّلنبیا : «مََ

مََانََه ەبۆ بََه جێی خوا ئ«. رسَََتن؟!ەیََانپەوریََدا دێن و دەدەب ەمیشَََەه ەچین ئێو 

ينَ رَالُوا َوَجْدنَا آبَا نَا لََها َعاب  »وانیش گێالنه وتیان: ەرسَََتن؟! ئەپەد  (.43 : )اِّلنبیا« د 

یان ەمانەئ ەباپیرانمان بینیو  و با ەوتیان: ئێم ، کە(بوو ەو ەیان ئەڵاەنها بەتاڵمَدا )ەو ەل»

 «.ەرستوو ەپ

ویش ەسَََتووه!! ئر ەیان پەم بتانەو باپیریان ئ یه که باەو ەنها ئەرسَََتییان تەی بتپەڵاەب

ب ينو  رَاَل لََقْد كُنتُْم أَنتُمْ »وه: ەکردی روونانیکانەگومڕایی اَللو مُّ كُْم ف ي ضََََ ُُ )اِّلنبیا :  «َوآبَا

«. ئاشکرادا بوون کیەگومڕایی ەل ەو باپیرانی ئێو  ئێوه و باڕاستی ەوتی: ب ئیبراهیم» (.44

َََیاریان لێکرد: ەبَه گومَان ب ينَ »وه پرس ع  َن الالذ َأ أَْم أَنَت م  ئْتَنَا ب الَْح  (.44 : )اِّلنبیا« أَج 

بَ  : »وهەاڵمی دانەو «. یت؟! ەکەد ەیان گاڵت ەهێناو  ەمتت بۆ ئێەریقەڕاسَََت تۆ حەب»

ينَ  د  اه  َن الشذ ِ   فَطَرَُهنذ َوأَنَا َعلَ  َذل ُكم مأ َماَوات  َواِّْلَرْض  الذ بُُّكْم رَبُّ السَذ )اِّلنبیا : « رذ

ردگََارتََان ەرو ەپ ەنم کەیەوێََت تێتََان باەمەد بەڵکووم( ەنََاک ە)من گََاڵت»  (.42

ت ەشایه ل ەڕ ەروباو و بیەر ئەسەمن ل ،یهێناونیدەو ب ەویەکان و ز ەنردگاری ئاسماەرو ەپ

 «.ئاگادارەکانمو 

 

 :ئیبراهیم یکان و خۆڕاگریەڵوێستی کافرەه

جاه له  هەبێتکی ەم جیهانه خوایەوه کرد ئەنکووڵیشَََیان ل ،یان پێکردەکَه گاڵتەهۆز 
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کان و ەتی دایه بەاژ ئام ،وڵیدا رازییان بکاتەوودرێژانه هپش ئیبراهیموان. ەخواکانی ئ

رُّونَ : »وتی ََُ َمُعونَُكْم إ ْذ تَْدُعوَن. أَْو يَنَفُعونَُكْم أَْو يَض ََْ ََعرا :  «رَاَل َهْ  يَس  (.73-71)الش

 ەوێیان لگ ؛نەکەن و دوعا و ننا دەبەبۆ دو هاواریان  هانا ەکك وتی: ئایا کاتێ ئیبراهیم»

 یَان زیَانێکتََان پێ سَََوود ەوانەتوانن ئە؟! یََاخود دەیەکََانتَان هەو داخوازی ەنَاڵ

 «.نن؟ەیەبا

بَْ  َوَجْدنَا آبَا نَا : »و وتیان ی کوێرانهیتەیَان دایَه دوژمنَایەر درێژ ەکَه هەچی هۆز ەک

ل َك يَْفَعلُونَ  َِ  ەبینیو  ی خۆمانمانو باپیران نازانین( با ەو ەئ ەئێم») (.74)الشَََعرا : « كَ

ڕی ەش تی وەاشکاوانه دوژمنایویش ر ەئیتر ئ!!« ین( ەکەش وا دە)ئێم ەئاوایان کردوو 

ا كُنتُْم تَْعبُُدوَن. أَنتُ : »ربڕیەردگار دەرو ەکان و بڕوای به پەخۆی دژی بت ْم رَاَل أَفََرأَيْتُم مذ

ينَ  كُُم اِّْلَرَْدُموَن. فَل نذُهْم َعُدو  لأي إ الذ رَبذ الَْعالَم  ُُ ا  ئیبراهیم» (.77-74)الشَََعرا : « َوآبََ

رانی دێرینیشتان و باپی ش و باەڕاستی ئێو ەب ؟رستنەپەنابینن چی د ەوتی: باشه ئاخر ئێو 

زانم ەدوژمنی خۆمیََان د ەدوژمنی منن، ب ەوانەموو ئەدا چوون(. بێاومََان هەڵەه ە)ب

 «.کانەردگاری جیهانەرو ەپ ەجاه ل

. »ردگاری بۆ باس کردن: ەرو ەپَاشَََان هۆی بڕواهێنَانی به پ ين  ِ   َخلََقن ي فَُهَو يَْهد  الذ

ِ   وَ  . َوالذ يتُن ي ثُمذ يُْحي ين  ِ   يُم  . َوالذ ين  . َوإ َذا َمر ْضُت فَُهَو يَْشف  ين  ُمن ي َويَْسق  ِ   ُهَو يُطْع  الذ

ين   يئَت ي يَْوَم الدأ َر ل ي َخط  ی کردووم درووستی ەو ەئ» (.21-72)الشعرا : « أَطَْمُع أَن يَْغف 

یم تەخشَََێََت و تینویەبەراکم پێ دش خۆی خۆ ەو زاتەکََات. ئەو رێنموییم دەر ئەه

ََکێنێت. کاتێەد ََەو چار ەر ئەهوم، ەکەخۆش دەن ەکیش کش ََیفام بەرم دەس ۆ کات و ش

م ئومێد ەو ەر ئە. هەو ەکاتەودواش زیندووم دەو ەممرێنێت و لەویش دەر ئەنێرێت. هەد

 «. تداەرۆژی ریام ەگوناهم خۆش ببێت ل ەل ەتی کەپێی
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ك وو جارێمەکه، هەواز ەوام بوو له باناەردەوه و بەکانی بۆ روون کردنەئیتر ئاوا راستی

کان ەه بتی لەشەڕ ەوه هەییەی رازی ببن، بۆیه به تووڕ ەو ەکردن بێ ئەڵ دەگەوتووێژی ل

ينَ »کرد:  ك ەیەخشەخوا نەب» (.47)اِّلنبیا : « َوتَاللذه  َِّلَك يَدنذ أَْصنَاَمُكم بَْعَد أَن تَُولُّوا ُمْدب ر 

شتتان جێتان هێشََتن و پەب ەی ئێو ەو ەکانتان دوای ئەبۆ بت ەو ەنێمەدك کێشَم و داوێەد

ان رگری له خۆیەت ناتوانن بەنانەمانه تەم ئەرخەیَانشَََکێنم تَا بۆتَان دە، د«ڵکردەه

 که پێیان وابوو ناتوانێ کارێکی وا بکات.ەچی هۆز ەن، کەبک

 

 کان:ەشکاندنی بت

ژی وه، له رۆەبوونەموو تێیدا کۆ دەبوو که هەیان هەژنێکی سََااڵنەکه جەڵکی شََار ەخ

يمٌ »وتی:  ئیبراهیمیدنا ەدا سََەکەژنەج ق  بۆ  «خۆشََمەمن ن» (.22)الصََافات: « إ نأي سَََ

 که رۆیشتن و رێاایەژنەو جەر ەموو بەڵکی شار هەوه. خەر ەچێته دەڵیان نەگەی لەو ەئ

س ەوڵیدا کەرستااکه و هەیانده پەله خۆی گەپەب ئیبراهیمیدنا ەرسَتاا چۆڵ بوو. سەپ

ۆری بینی خۆراکێکی ز  ،ستاەکان و ەوڕووی بتەرشان و روو ەورێکی نایه سەتیبینێت، ەن

ََار ەکه خ ََەروربانی بۆ بتك ەکه و ەڵکی ش وه پێی ەاڵتبۆیه به گ ،وهەکان هێنابوویانه پێش

و  مانه دارەینانی ئەو دەئ «؟!ناخۆن ەو ەرێ ئەئ» (.21)الصََافات: « أاََل تَأْكُلُونَ : »وتن

رێ ەی بخۆن، ئەهات: بخۆن دەوه دەشمەکه له رین و خەاڵم پرسیار ەب ،ردن و ناخۆنەب

 !بۆ ناخۆن؟

ُقونَ : »وه وتیەکی زیاتر ەییەپاشََان به تووڕ  اڵم ەبۆ و  (.21)الصََافات: « َما لَُكْم اَل تَنط 

ی ەکەور ەنن؟! پاشان تەیەگەد سوودێكر ئێوه ەگەن ئەرگری له خۆتان ناکەو ب وهەنەناد
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اذاً إ الذ كَب  : »ورهەاه بتێکی گکانی تێکشَََکاند جەموو بتەڵارت و هەه َِ يراً فََجَعلَُهْم ُج

ُعونَ   ەل ەجا ،خاش کردموویانی وردو ەئینجا ه » (.42)اِّلنبیا : « لذُهْم لََعلذُهْم إ لَيْه  يَرْج 

اڵم ەویش و ەن و ئە)پرسیاری لێبک ەو بتەبچنه الی ئ ەو ەڕانەگ ەک بەڵکوویان، ەکەور ەگ

الی  تر وەور ەکان گەموو بتەم بته له هەئ«.   و هۆش(رەر ئەو ئیتر بێنَه سَََەو ەداتەن

و ەوه بەاڵوه مەڕایەو و گەر ئەی خسته سەکەور ەت ئیبراهیمزنتر بوو، ەکه مەڵکی شار ەخ

رگری له ەب تەنانەم بتانه تەڵاه روونه ببینن و بنانن که ئەم بەکَه ئەڵکەهیوایَه کَه خ

ََیان ناک ََار گەواو بوو، خەکه تەژنەن. جەخۆیش ََتااەوه و چوونه پەڕانەڵکی ش له  ،رس

َََ !کان شَََکاونەناکاو بینیان بت چنه ەنده گومڕاکان دەنه بده: بەو دیمەرنجی ئەجا س

 کراون! ورد بینن خواکانیان وردەه چی دک ،رستااکانیانەپ

 

 لمێنێت:ەسەکان دەی بتیتاڵەسەبێد ئیبراهیم

ََیاریان له یەڵکەخ ا ب ِل َهت نَا إ نذ َمن فََعَ  هَ »کرد: ەکتر دەکه زۆر تووڕه بوون و پرس َن َِ ُه لَم 

ينَ  ََه کێ وای له خواکانمان کردووه؟! ب» (.42)اِّلنبیا : « الٌذال م  ََتیەباش ی ەو ەئ ڕاس

ََت ەل ەی کردوو ەمەئ ََان بانا«. !!ەمکارانەس ََەڕ ەو ه وازەپاش یر یان بئیبراهیمی ەکەش

ِْكُرُُهْم يَُقاُل لَهُ »کانی کردبوو: ەوه که له بتەهات ْعنَا فَتً  يَ م  ََََ يمُ  س  (.20ا : )اِّلنبی« إ بْرَاه 

 کَه ناوی ،کردنەی پێَدەدواو گَاڵتەکَان دەی بتەربَار ەبوو دك نجێَەگوێمَان لَه گ»

کانیان ەرباز ەو به سََ یان دائیبراهیمکردنی ەرمانی ئامادەجێ فەبتسََە. بۆیه د«هئیبراهیم

َهُدونَ »وت:  َََْ ه  َعلَ  أَْعيُن  النذاس  لََعلذُهْم يَش أْتُوا بَ  وابوو بیهێنن ەک» (.21یا : )اِّلنب« فََ

اداربن و وانیش ئاگە( با ئەو ەین و لێی بکۆڵینەی بکەبە)موحاس ەو ەڵکەرچاوی خەبەب
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 «.بیبینن

ََ ََتااکه، به تووڕ ەیان هێنا بۆ پئیبراهیمکان ەرباز ەس ََیاریان وه لێیانڕوانی و پەییەرس رس

يمُ »لێکرد:  ا ب ِل َهت نَا يَا إ بْرَاه  َِ َت هََ َََ» (.21بیا : )اِّلن« أَأَنََت فََعلَْ تۆ ئایا  ئیبراهیم ەباش

ََتاش سََوورن که ئەئ« ؟!ەکردوو  بە خواکانمان تەمەئ ڵ ەگەوانه خوان!! لەمانه ئێس

ری، ەس یەکەور ەکه و تەور ەی دایه بته گەئاماژ  ئیبراهیمشدا که ورد و پرد بوون. ەو ەئ

ا فَاْسأَلُوُهْم إ ن كَانُوا يَ »وتی:  َِ ُقونَ رَاَل بَْ  فََعلَُه كَب يرُُهْم َه  ئیبراهیم » (.23)اِّلنبیا : « نط 

ن و ەکەد ەر رسَََەگەبپرسَََن ئلێیََان  ە، دەیەزل ەو بتەر کََاری ئەه ،خێرەوتی: ن

 «.ن!!ەگەدتێ

َََیەکەور ەوه خواکان تێکشَََکێندراون و گەوه؛ باشَََه خۆ ئەکَه بیریان کردەهۆز  ان ش

رگری له ەبرد و دارێکن نَادوێن و نابینن و ەمَانَه بەان لێبکَات، ئیَرگریەیتوانیوه بەن

رسَََتییه ەم بتپەڕاسَََتی بەب !رسَََتن؟ەیانپەی باشَََه ئیتر چۆن دەن، دەخۆیشَََیان ناک

َََت الُوا إ نذُكْم أَنتُُم »یََان لََه خۆیََان کردووه: ەور ەمێکی گەس ْم فَقَََ ه   َََ فَرََجُعوا إ لَ  أَنُفس

ن: اخۆی ەنجام وتیان بەر ە، سەو ەدڵی خۆیاندا لێکیان دای ەل» (.24)اِّلنبیا : « الٌذال ُمونَ 

وان دانیان به ەئ ؛ی هێناەکەڵاه بنبڕ ەب ئیبراهیمکه «. مکارنەست ەمیشەه ەڕاسَتی ئێو ەب

تابار ەوه که خۆیان خەتیان کردەوه بۆ گومڕایی و ر ەڕانەاڵم خێرا گەب ،ی خۆیاندا ناەڵەه

ل ْمَت َما لََقْد عَ »وه پێیان وت: ەشییەرکەزلنانی و سەم الوه راست بکات. به خۆبەبن و ئ

ُقونَ َهؤاُلَ   «.ن!!ەناگن و تێەناک ەرس ەوانەئ ەک ەبێاومان تۆ زانیوت» (.24)اِّلنبیا : «   يَنط 

ن ُدون  اللذه  َما اَل يَنَفُعُكْم شَ »تووڕه بوو، پێی وتن:  ئیبراهیمیدنا ەدا سەلێر  ْيئاً أَفَتَْعبُُدوَن م 

ن ُدون  اللذ  لُونَ َواَل يَُضرُّكُْم. أُفٍّ لذُكْم َول َما تَْعبُُدوَن م   ەباش» (.27-22)اِّلنبیا : « ه  أَفاََل تَْعق 
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انێکتان یان زی سوود ەناتوانێت هیچ جۆر  ەجیاتی خوا ک ەرستن لەپەدك ئاخر چۆن شتێ

ن، جا ئایا رستەیپەجیاتی خوا دەل ەش کەو شَتانەسَتان و لەد ەنێت؟! ئۆف لەیەپێ با

ََتان ناخەتێناگ ەو ەئ ََه که ه«. کار؟!ەنەن و بیرو هۆش مانه ەزانین ئەموومان دەوتی باش

و هنرتان له  ر ەئ !رستن؟ەیانپەئیتر بۆ د ،ننەیەو زیان ناگ سوودنابیستن و نادوێن و 

 !کوێیه؟

 

 خستنه ناو ئاگری: و ری خواەمبەپیالن د ی پێغ

م ەئیتر ئ ،تێننڵێنیان دا بیسوو ەوه، بۆیه بەی لێبسێننەکه تووڕه بوون و ویستیان تۆڵەهۆز

ل ي»کرد: ر ەیان دەییانەز ەه بێبرانەماەرمانه سَتەف « نَ َحرأرُوُه َوانُصُروا آل َهتَُكْم إ ن ُكنتُْم فَاع 

وێت ەتانەد ەر ئێو ەگەن ئەتی خواکانتان بدەبیسَََووتێنن و یارمك چا» (.22)اِّلنبیَا : 

َََتیَان کرده ئَامادە. ئیتر د«خواکَانتَان( ین )بۆ پشَََتایریەبکك کَارێَ اری بۆ کەس

 وندموو گەله هك ڵەوه، خەبوو موو واڵت باڵو ەواڵ له هەه .ئیبراهیمیدنا ەسووتاندنی س

ََار ََاخێک و ش ََنادانی کەوه هاتن تا دیمەو ش ََێەنی س ََووکای ؛ببیننك س ی به یتەکه س

 و ند و پڕیان کرد له پووش و پاڵش و دارەڵکەیان هەور ەکردووه. چاڵێکی گ کَانخوا

ی پێ یبراهیمئد تا نیقیان ئاماده کر ەنجەپاشَََان م ،رسَََاندیچیلکه و ئاگرێکیان تیا داگ

َََتەسَََت و راچیان بەکه، ئیتر دەنَه ناو ئاگر ەدفڕێَ اننا، دا دایەکەنیقەنجەوه و له مەس

وون. سََتابەرماکه دوور و ەله ترسََی گك ڵەوه بۆ ئاسََمان و خەرز بوو ەی ئاگر بەبڵێسََ

 کرد.ر ەکه دەر ی بۆ ناو ئاگئیبراهیمرمانی فڕێدانی ەترین پیاوی ئاینییان فەور ەپاشان گ

َََتییئیَ  ەر جوب خێر! ەرمووی: به تۆ نەیه؟ فەکت هەهاته الی و پێی وت: ئایا پێداویس
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ی ەیەور ەم وتَه گەنهَا ئەش تویەردگَارت بکَه. ئەرو ەی داوا لََه پەئیَ  وتی: دەجوبڕ 

 «.َحْسبُنَا اللُّه َون ْعَم الَْوك يُ  : »فەرموو

 

 وه:ەورەن خوای گەرزگار کردن و پاراستنی له الی

اڵم ەب ،که له جێی خۆیدا بووە، ئاگر ەکەنَاو چَاڵی ئاگر ی خسَََتَه ئیبراهیمنیَ ەنجەم

ا يَا نَاُر رُلْنَ »که کرد: ەرمانی به ئاگر ەئاخر خوا ف ،کردەجێ نەرکی سَََووتَانَدنی جێبەئ

يمَ  اَلماً َعلَ  إ بْرَاه  ََََ و  وهەر ەی ئاگر سَََارد بەوتمان ئ» (.22)اِّلنبیا : « كُون ي بَرْداً َوس

نها ەوه، تەبڕی و سارد بوو ر ەد یچیەجێ ملکەسبەش دەکەئاگر  «.بۆ ئیبراهیم ەنیان ببێ

ڕاستی ەو له نا ئیبراهیموه. ەسترابوو ەست و راچی پێ بەی سَووتاند که دەو گوریسَەئ

وره ەبه گ و سوپاسستی کرده ەڕاستی باخێکدایه، دەتوت له ناو ەدا دانیشَت دەکەئاگر 

وام ەردەکه بە، ئاگر ویستیەبوو، دڵی پڕ بوو له خۆشەله دڵیدا نك زانینی خوا، هیچ ترسێ

به  یبراهیمئوه ەکوژایك وه! کاتێەر ناکوژێتەکَان گومانیان کرد تازه هەبوو، بۆیَه کَافر 

ش ەر  ەکەڵی ئاگر ەوان روویان به دووکەوه!! ئەر ەکه هاته دەتی له چاڵەالمەی و سغسا

اڵم ەکانیان سََووتا بوو، بەله جلك ندێەوان هەوه! ئەوشََایەدر ەو رووی دەاڵم ئەببوو، ب

 هاتبوو!ەم هیچی لێنەکانی ئەجل

ينَ »سَََت: ەردی بۆ خوای بَااڵدەپَاکی و بێا ر  ََََ داً فََجَعلْنَاُهُم اِّْلَْخس ه  كَيَْ « َوأََراُدوا بَ 

ََتیان پیالن باێڕن لەئ» (.70)اِّلنبیا :  ََووتان ل ە)ب ئیبراهیم ەوان ویس  ،رن(ەب ناویەس

 مئیبراهیدژی کَان ەڕی کََافر ەشَََ«. سەنََدترین کەرمەر ەز  ەوانمََان کردەئ ەاڵم ئێمەب

 شکستی هێنا. 
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 ڵ کوفر:ەگەقوناغێکی تر ل

نوێ  بوو، رۆناغێکیهەی ەر درێژ ەڕ هەاڵم شەب هێنا،دا شکستیان ەکەڕ ەکان له شَەکافر 

 وه:ەشت بۆ باێڕمەمەستی پێکرد، گوێ باره با ئەیان دەڵ پادشاکەگەل

بوو،  دناوی نمروو  و؛پادشََای بابلی عێراق  ، کەزلنانەرێکی خۆبەماەدا سََتەو کاتەل

َََا ئیبراهیمی ەکەواز ەزانی، بۆیَه له باناەخۆی بَه خوا د  براهیمئیو ویسَََتی بۆ  ترس

ی ەکەخاوێن ەتییەرایەمبەراسَََتی و پێغ ەب ئیبراهیمیدنا ەکه خوایه! سَََ ،لمێنێتەبسَََ

َََتَاەمروود و ەر نەرامبەب َََت ؛س خنَه بکَاته ەویسَََتی ر  ،وهەیەکەمکَارییەبَه هێن و س

وتی: خوای تۆ  مروودەی تێکبشکێنێت. نەکەشییەرکەمروود و سەکانی ناخی نەتاریکیی

يََُت »رمووی: ەم؟ فەکََات کََه من نََاتوانم بیکەچی د ِ   يُْحي ي َويُم   )البقرة:« َربأَي الََذ

به  مروودەن«. ستێنێەو ژیان ددەبەخشَێت ژیان  ەیەو زاتەگاری من ئرد ەرو ەپ» (.142

ا أُْحي ي »وه تێیڕوانی و وتی: ەزلنانییەفَامی و خۆبەن يُت أَنََ منیش ( »142)البقرة:  «َوأُم 

له ی ەکیان هێنا وادەکابرای ؛رمانی داەجێ فەسبە، د«سَتێنمەژیان د م ودەبەخشَژیان 

رام م کابەفامانه وتی: من ئەپاشََان ن ،رمانی دا لێی خۆشََبنەف ،دانی هاتبووەسََێدار 

َََان کابرایك ی ننیَەو ەوه لَه پَاش ئەزینَدوو کرد ا و هێنکی تری ەبوو بمرێَت! پاش

َََتنی در ەف  یرزیەمََه درۆ و لووتبەم مرانََد! ئەم کََابرایەوتی: من ئ ،رکردەمََانی کوش

 .نییەمه ەست ئەبەینانی مەنا خۆیشی دەمروود بوو، دەن

ساندی: ەپەح شتێکی پێوت که ؛مروودی بینیەی نییی و و فێڵبازەمژ ەگ ئیبراهیمك کاتێ

ر ق  فَأْت  » َن الَْمشََْ ْمس  م  َن الَْمْغر ب  فَل نذ اللَّه يَأْت ي ب الشََذ بێاومان » (.142)البقرة: « ب َها م 

ڵی ەه ەرۆژئََاواو  ەتوانیََت( تۆ لەر دەگە)ئ ەد ،هێنێەڵََدەه ەو ەاڵتەرۆژه ەل رۆژخوا 
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یتوانی ەاڵتی کرد و نەسەدستی به بێەو ه ری سَووڕماەڕ سَەدا کابرای بێباو ەلێر «. بێنه

 وه.ەبدات یاڵمەو 

َََ ئیبراهیم  ی تۆەوه دێنێت، دەاڵتەله رۆژه رۆژ وتی خوا ،لمَانَد کَه درۆزنَهەپێی س

ر ەه ،زلنانََهەم خۆبەی ئەئََاواوه بیهێنی؟! دوه و لََه رۆژ ەیتەی کەوانەتوانی پێچەد

ی وتر بناەی له سیرەناتوانێ کاریا ،بهێنێتر هێنێکیش به کار ەوڵ بدات و هەهنده ەچ

ی زانەیدەیشت شکستی خواردووه، زمانی شکا نەبێت. ئیتر پادشاکه تێاهە رۆژ)خۆر(

ڕ ەبێباو  رایی کابەو ەکۆشَََکی جێهێشَََت له پاش ئ ئیبراهیم ،چی بڵێت و چی بکات

 ڕ بوو.سا و کپ و کەپەح

 

 واز:ەکۆچ بۆ بانگ

ی و ند ساڵ که به پشوودرێژ ە، له پاش چەیکەواز ەی دایه باناەدرێژ  ئیبراهیمیدنا ەس

ووتی لی خێنانی و ەس بڕوایان پێهێنا؛ سَََار ەنها دوو کەت ،ڵکی کردەبڕواوه بانای خ

ََ ََت که هۆز ەتێا ئیبراهیمیدنا ەبرازای. س ۆیه بڕیاری ب ،ت بڕوای پێناهێننەی رەکەیش

 1ردیسهەولمیتەب خاکیکه  ،کانەنعانییەک الی بابلی جێهێشت و رۆیشت بۆ ،کۆچی دا

 رست بوون.ەپەستێر ەی ئەکەڵکەخ ،ستینەلەله ف

 

                                                           
هێیتاا بەکاولمەقدک  )مزگەویی ئەقستا( د ووستانەرێابوو، دوایێ پێی دەگەک  رە روڕکای سەکدنا ئنهێاهنم د ووسای  1 

 (وە گێڕدەرات. )
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 ڵ کوفر:ەگەم لەقۆناغی سێی

َََت َََان دەلَه شَََاری حَاڕان نیش و ەر ەبك ڵەوازی خەسَََتی کرده باناەجێ بوو، پاش

ستی ەد یبراهیمئمی ژیانی ەرستی. ئیتر رۆناغی سێیەپەستێر ەرستی و وازهێنان له ئەخواپ

ستی کرد به ەد ،کراوی خوانتستێرانه دروسەم ئەئلمێنێت که ەپێکرد. ویستی بۆیان بس

ڵ ەگەل ؛ادنیَ یو تَاریکی ئََاوابوونلَه پَاش خۆر ك ەیە. ئێوار داڵیَانََەگەکردن لگفتوگۆ 

ا َربأي»کی بینی وتی: ەیەسََتێر ەر که ئەی شََار، هەو ەر ەکه چووه دەڵکەخ َِ نعام: )اِّل « َه

 «. ەردگاری منەرو ەپ ەمەئ» (.72

بێتََه ەوان دەئك ەمیش و ەیََاڵیََان کرد ئەکََه خۆشَََحََاڵ بوون و خەڵکی شََََار ەخ

ََتێر ەئ ََتەپەس ََتێر ەیان ئەوبەمەاڵم که دەب ،رس بُّ اآف  »رمووی: ەما فەکه نەس « ل ينَ ال أُح 

 «.!خۆشم ناوێ ت،ئاوا بێ یەك کەرچیەمن ه» (.72)اِّلنعام: 

ا َربأي : »فەرمووی ئیبراهیمیدنا ەوت سەرکەمانگ دك م کاتێەوی دوو ەش َِ عام: )اِّلن« َه

َن : »یفەرموو بۆیه  داچوو،میش ەیان ئەوبەمەاڵم دەب(. 77 ن ي َربأي ِّلكُونَنذ م  لَئ ن لذْم يَْهد 

الأينَ  ََذ ََوێند ب» (.77)اِّلنعام: « الَْقْوم  الض کات ەردگارم رێنموونیم نەرو ەر پەگەخوا ئەس

 ،وهەێکبداتکه لەویستی بۆ هۆز  ئیبراهیمیدنا ەسَ«. !بمەڵی گومڕایان دەکۆم ەبێاومان ل

َََتێت که دەناپك ەرگین خوایەکه ه َََان نەربکەرس  مێنێت، رووناکی بدات وەوێت پاش

 .نییەرستش ەمه شایانی پەوه، ئەبکوژێت

ا َربأ : »یفەرموو ی پێکرد و ەئاماژ  ،یی بینیەوشََاو ەی به در ە رۆژ نیدا کیاەله ب َِ ا َه َِ ي َه

کَه له ەهۆز «. وان(ە)ل ەتر ەور ەگ ەمەئ ەردگَاری منەرو ەپ ەمەئ» (.72)اِّلنعَام: « أَكْبَرُ 

يَا رَْوم  : »ویرمو ەدا فەو کاتەل ئاوابوو، ی خۆریشەو کاتەیشتن تا ئەگەکه تێنەسَتەبەم
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َماَوات  َواِّلَرَْض َحن يفاً َوَما إ نأي بَر  ٌ  مأ  ِ   فَطََر السََذ َي ل لذ ْهُت َوْجه  ر كُوَن. إ نأي َوجذ ا تُشََْ مذ

ر ك ينَ  َن الُْمشَْ ر شتێ ەه ەریم لەڕاستی من بەب ،مەکەلەی گەئ»(.72-72)اِّلنعام: « أَنَاْ م 

ك زاتێ یگێڕم بۆ ال ەئر ەڕاستی من رووی خۆم و ەخوا. ب ش بۆەهاوب ەن بەیکەد ەئێو  ەک

ومان بێا ،مەهیچی تر ناک ەخوا رووم ل ەل جاه ،دیهێناوه ەب یویەکان و ز ەئاسَََمان ەک

 «.موشریکان نیم ەمن ل

َََتێرانه تەم ئەیَانَد کَه ئەی راگەکەهۆز بَه  و ەر ەبۆیه ب ،کراوی خوانتنها دروسَََەس

 چیەن. کستێرانه خوا نیەم ئەلماندن ئەی پێی سەو ەله پاش ئ ؛رستی بانای کردنەخواپ

وه! ەسێننەدت لێەوتیان: خواکانمان تۆڵ ،وڵیاندا بیترسێننەیان لێکرد و هەشەڕ ەوان هەئ

ونأي ف ي اللّه  َورَْد َهَدان  َوالَ »رمووی: ەف ،ی لَه راسَََتی کردیرگرەر بەویش هەئ أَتَُحاجُّ

َع َربأي ُك ذ شَ  يْئاً َوسَ  اَ  َربأي شََ ر كُوَن ب ه  إ الذ أَن يَشََ كذُروَن.أََخاُف َما تُشَْ َِ لْماً أَفَاَل تَتَ  ْي و ع 

لْطَان رَكْتُم ب اللّه  َما لَْم يُنَنأْل ب ه  َعلَيُْكْم سََُ ََْ رَكْتُْم َوالَ تََخافُوَن أَنذُكْم أَش ََْ  اً َوكَيَْ  أََخاُف َما أَش

َُّ ب اِّلَْمن  إ ن كُنتُْم تَْعلَُمونَ  يَقيْن  أََح مێ و ەدەمەد ەئێو ئایا » (.21-20)اِّلنعام: « فَأَ ُّ الَْفر 

ن ! م؟ەڕاسَََتی رێنموونی منی کردوو ەب ەک ەی خواو ەبار ەن لەکەڵدا دەگەم لەلەموجاد

ر ەگەم ،نن(ەیەزیان ناگ ەش بۆ خوا )چونکەهاوب ەن بەیکەد ەئێو  ەی کەو ەنَاترسَََم ل

وو شتێکی مەردگارم هەرو ەپ یوێ بیکات. زانست و ئاگاداریەردگارم بیەرو ەپ ەکك شتێ

 ەب ەوتانکردو  ەئێو  ەی کەو شتانەترسَم لەمن چۆن د ؟!ەو ەنەبۆ بیر ناک یەد ،وهەگرتۆت

 ەک ،بۆ خوا شەهاوب ەبێاومان شتانێکتان کردۆت ەناترسَن ک ەئێو  ەک ،ش بۆ خواەهاوب

 ەتر ەستایش ەیەستەم دوو دەکام ل ەواتەی کەد ،ەو ەو بار ەبۆتان ل ەنێرراو ەنك ەیەڵاەهیچ ب

ێن نەخوا داد ڵ بۆەئێوه پێویسته بترسن که هاو «. ؟!نزانەهیچ د ەر ئێو ەگەئ ،ترسانەن ەب

 من. ەكن
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رد ککۆچی  ؛س گوێی ناداتێەک بینییاڵم که ەب ,ی داەکەواز ەی بَه باناەدرێژ  ئیبراهیم

ََیسرو ەر ەب ََیسریشتنه ەی خێنانی گەو سار  ئیبراهیمیدنا ە. سمَ اڵ درایه و ە، خێرا همَ

َََیسرته ەهاتوو ك که پیاوێ ،پادشا بۆیه  ،ییهوەر ز ەه جوانترین ژنی سڵەگەو ژنێکی ل مَ

ََەویش تەئ یش ەکەی پیاو ەربار ەن. وتی دەی کەکانی نارد تا ئامادەرباز ەماح گرتی و س

َََیََار بک َََبەر مێردی بوو دەگەن، ئەپرس واڵی دا بََه ەوره هەجێ بیکوژن! خوای گەس

بڵێ برامه  ؛ی من پرسََیاریان لێکردیەربار ەر دەگەی وت: ئەکە، بۆیه به خێنانئیبراهیم

 وییه جاه من و تۆەم ز ەر ئەسَََتی برای دینی بوو(، پێشَََی وت: ئێسَََتا له سَََەبە)م

رست و ەپەد 1ونیانەدا فیرعەو کاتەل مََََیسرڵکی ەموو خە، ئاخر هنییەبڕواداری تێدا 

ته ەم ئافر ە: ئکرد ئیبراهیمکان هاتن و پرسیاریان له ەرباز ەبوو. سَەرسَتیان تێدا نەخواپ

 رمووی: خوشکمه.ەڵتا؟! فەگەکێیه ل

َََیسری پادشای یخاتوو ساره زانك کاتێ یان ی کرد: خوایه گەم دوعایەئ ؛کارهەخراپ مَ

بۆیه  ،وهخۆم پاراستو  یو پاکی ەت هێناو ەکەر ەمبەداری من بڕوام به تۆ و پێغاکوو ئاگەو 

ێژ ستی بۆ الی در ەد ؛یان برده الی پادشَاەسَار ك کاتێ که.ەرمدا زاڵ مەبه سَك کافرێ

َََبەوه، دەکرد چونکه کرد، کردن هَاوار  بە سَََتیەد !ق بووەو ر  سَََتی گۆجەجێ دەس

رسَََا کرا، بۆیه سَََاره تەکانیشَََی هاتن و هیچیان بۆ نەڵەتوانی بیجووڵێنێت، هاو ەیدەن

وه با ەر ەوه: خوایه گیان چاکی کەئیتر پاڕای ،چونکَه وای لَه پادشَََا کردووه ،بیکوژن

 ی گیرا کرد.ەمکوژن، خوایش دوعاکەن

َََتێکی کاتی بووه، جارێکی تر هێرشَََی هێنازانی ەیدەبوو، و ەمێ نەپَادشَََاکه ت  و ش

                                                           
شتتارانی منستتێ دەویێا ەنێعەون، مە ی نننە رە ویێا ەنێعەون؛ مەبەستتت پێی هەمان ەنێعەونی ستتە دەمی ستتەکدنا بە پا 1 

 (  وە گێڕموسا بێت. )
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گرم، بۆیه ەڕێم و رێنیشت لێدەگەبوو، وتی: رزگارم که لێتدك سَتی وشَەجارێکی تر د

َََەبوو ك دوعَای بۆ کرد و چَا کانیدا هاواری کرد و وتی: دووری ەڵەر هَاو ەوه. بَه س

 و ڕاەابۆیََه لێی !یتََانََهەمََه شَََەی من، ئتََه ال ەهێنََاو ەوه، خۆ ئێوه مرۆڤتََان نەنەخ

 ،هێناەن س بڕوایەک ەکك ەیەر بوو. پاش ماو ەخشی که ناوی هاجەکێکیشی پێبەنین ەک

بوو، له ەدەردیس. خاتوو سَََاره منداڵی نەیتولمەوه بۆ بەڕانەی گەکەماڵەو بن ئیبراهیم

َََ نَ »وه: ەنَدی منداڵ بوو، بۆیه پاڕایەزوومەئَار  ئیبراهیمیَدنَا ەکَاتێکَدا س  َهْب ل ي م 

ينَ  ال ح  ََذ ََافات: « الص ََەمناڵێکی چاکم پێ بب ،ردگارمەرو ەپ» (.100)الص  كکاتێ «.ەخش

ََاره بین ََیخاتوو س ََنیاری  ؛زی له منداڵهەی حەکەر ەی هاوس ر ەجڵ هاەگەکرد لبۆ پێش

منداڵی  مەکەی .رگیریان کردەربڕی و هاوسەد ەزامەندییویش ر ەرگیری بکات. ئەوسها

 که ئیسماعی  بوو. ،هاته دنیا ئیبراهیمیدنا ەس

 

 ه:بەسەرهاتم ەئ انیپەند و وانەکله 

ئیسالم  نییەرازی ك ی که خوا به هیچ دینێەو ەئ ،و ماکانی کوفرەبن یهیچ و پووچی -1

 رانه.ەمبەموو پێغەکه دینی ه ،بێتەن

ردنیان ک بۆ رێنمایی یشوڵدانەه ،ر چی کَافریش بنەگەئك و دایَك رێنگرتنی بَاو  -1

 رستی.ەو خواپەر ەب

 کێشێت.ەکه رادەر ەرانبەدڵی ب ،ب له گفتوگۆداەدەئ -3

 ،تچێەبێت له ناو دهەنده هێنیشََی ەرچەق هەناه ،خۆڕاگری و دڵنیایی پێویسََته -4
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 وێت.ەکەردەنده الواز بێت سەرچەه یشرەه

َََیر ەرخسَََتنی نََاهەد ؛وازەمََاکََانی بََاناەلََه بن -4 و ك ق و ئََاشَََکرا کردنی ش

 ون.ەکەڵکی توخنیان نەتا خ ،تینییەوتوواەشوێنک

کاران دێته ەبێاومان پیالن و فێڵی خراپ ،شه بکاتەاگری باناو خۆڕ ەر ەس بەر کەه -2

 چێت.ەو دناەویستانی لەپاراستنی خوا بۆ خۆشکانیان به ەاڵم پیالن و فێڵەرێی، ب

ی ەها جووڵەرو ەر خوا، هەگەم نییەو مراندن  وهەکردننی زینَدوو ەس خَاو ەهیچ ک -7

 وه.ەستی ئەموو شتێکی تر به دەو ه خۆر

بۆیه  .وڵ بداتەه ؛نجامەر ەی گوێ بداته سەو ەبێ ئ ،پێویستهك مرۆڤێموو ەر هەسەل -2

 ق بێهیوای بکات.ەاڵنی هەی گوێڕایەژمار  یمیەنابێت ک

تت ەکانی خوا غیر ەرامکراو ەق حەرهەد ،یهەو ەکانی خۆشََویسََتنی خوا ئەله نیشََان -9

 لێی. تبیەنگ نەرزێت و بێدەبێت و کاتی بینینی خراپه دڵت بلهە

 

 ککه:ەبات بۆ مەی دەکەر و کوڕەهاوس ئیبراهیم

ه کوڕ  ؛ری داەری هاوسَََەرمانی به هاجەفك تا رۆژێ ،وازەی دایَه باناەدرێژ  ئیبراهیم

 رەو هاج راهیمئیبیدنا ە، سا گەشتێك بکەنڵبارێت تەئیسماعیله ه ی کهەکەخۆر ەشَیر 

نه یشَََتەگ و وهەوتنەدانی دوور کەتا له ئاو  ،کی زۆر رۆیشَََتنەیەو ئیسَََماعی  ماو 

یدنا ەککه سَەم له .بییهەر ەی عەکه بیابانی دوورگ ،و دارو گیاکی وشَکی بێ ئاو بیابانێ

بۆ  و ئاویك خۆراك ندێەه ،ی جێهێشََت وەکەخۆر ەی و کوڕه شََیر ەکەخێنان ئیبراهیم
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ڕۆی ەبۆ کوێ د ئیبراهیمی به دوایدا رای کرد و وتی: ەکەوه. خێنانەوتەدانان و دوور ک

ر ەوه. هََاجەدایەاڵمی نەاڵم و ەهێڵی؟! بەدا جێََدەم بیََابََانََه چۆڵ و هۆڵەو ئێمََه ل

 یبراهیمئی یر زانەوه. له کۆتاییدا هاجەدایەاڵمی نەر و ەویش هەوه و ئەی کردەکەپرسیار 

رمانی ەبۆیه پرسیاری کرد: ئایا خوا ف ،رهەرمانی خوای له سَەناکات و ف مه له خۆوهەئ

مان اگای لێواته خوا ئەی کەویش وتی: دەڵێ. ئەرمووی: بە؟ فتیَەمَه بکەپێَداوی ئ

ڵه و ەگەی وتی: ئێمَه تیا ناچین مادام خوامان لەکەزنەره بڕواداره مەبێَت. هَاوسَََەد

ََت تا کێوێ ئیبراهیمی پێداوی. ەرمانەم فەویش ئەئ و منداڵ و و ەوته نێوان ئەکك رۆیش

بذَنا إ نأي أَسْ »وه: ەوه و پاڕایەرز کردەکانی بەسته پیرۆز ەدا دەوه، لێر ەیەکەر ەهاوسَ َكنُت رذ

ن نَ  م  الََة فَاْجَعْ  أَفْئ َدًة مأ يُمواْ الصَََذ نَد بَيْت َك الُْمَحرذم  َربذنَا ل يُق  يذت ي ب َوادو َغيْر  ذ   َزْرعو ع   ُذرأ

ُكُرونَ  َََْ َن الثذَمرَات  لََعلذُهْم يَش ْم َواْرزُرُْهم مأ اس  تَْهو   إ لَيْه  ی ەئ» (.37: ئیبراهیم« )النََذ

ی شیوێکی بێ کشتوکاڵدا ال  ەجێ کرد لەکانم نیشَتەرۆڵ ەلندێ ەردگارمان من هەرو ەپ

. کەنبەرپا ب چَاکی نوێژ ەتَا ب ،ردگَارمَانەرو ەی پەت. ئەکەایراو لێو رێن  پیرۆز ەمَاڵ

کیش ەیەو رو میەموو بەه ەل و یت سََۆزیان ببێ بۆ الیانەا لێبکڵکانێ و ەدڵی خ بەڵکوو

وه ەڕایەگ له بیابان جێهێشت ووانی ەئ ئیبراهیم«. بژێربن ەشوکران بەڵکوو ،رۆزیان بده

 و خوا.ەر ەواز بەیدانی باناەبۆ م

 

 م:ەمزەز

تاو ەه تی کرد، تینینییەسَََتی به توو ەی و هەکەدایکی ئیسَََماعی  شَََیری دا به کوڕ 

ََووتێنەئێجاار گ ََیری دایکیەیان تەکەر بوو، پاش دوو رۆژ ئاو ەرم و س ش واو بوو، ش
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واو بوو، ئیسَََماعی  له ەیان تشَََەکەردووکیان توونی بوون، خۆراکەوشَََکی کرد و ه

ك یشته کێوێەا گله رایکرد تەپەڕێت. بەو دایکیشی رۆیشت بۆ ئاو با گریاەتیدا دنییەتوو 

یان ك ێیان مرۆڤك بیرێ بەڵکوو ؛کردەمالوالی ئەیری ئەوت و سەرکەفا، سەبه ناوی س

یشته ەگ ،هو ەخوار  ەفا هاتەله له سەپەوت، بەکەرچاو نەاڵم هیچی بەببینێت، بك کاروانێ

اڵم ەب ،وتەرکەویشََدا سََەڕوه، بەیانده کێوی مەله خۆی گەپەمجاره بەو ئ ەكیشََتایەد

تی و ەنییر توو ەی هیبین ،یەکەوه بۆ الی کوڕ ەڕایەوت. گەکەرچََاو نەوێش هیچی بەل

ۆیشت داوان ر ەڵەپاشان به ه ،ستاەفا، و ەوه سەیاندەه خۆی گلەپەگری. جارێکی تر بەد

وت جار ەح !م دوو کێوه بچووکَه هَاتوچۆی کردەنی ئوت جَار نێواەڕوه، حەو مەر ەب

شه ەمەر ئەر له بەبێت )هەکان نەردەردووچکه ز ەبوو بەن وه، هیچی لێەرۆیشَت و هات

ََەکان حەحاجیی  و رەی دایه هاجەو ەبۆ یاد کردن ،بڕنەڕوه دەفا و مەوت جار نێوانی س

 یان ئیسماعی (.ەکەور ەره گەمبەپێغ

ر گریان و ەبەی که لەکەوه الی کوڕ ەڕایەگ وییم جَار بَه مَاندو ەوتەر دوای حەهَاج

دا خوا ەاییهیو و کاتی بێەدا، لەواو ماندوو ببوون. لێر ەهات، تەدەرنەنای دەتی دنییەتوو 

ویدا ەویش باڵی الی راچی ئیسماعی  به ز ەئ ،ئیلی ناردەوه، بۆیه جوبڕ ەهات دایی پیاەز ەب

زگار ی ر ەکەو دایک یانی منداڵڵقوڵی و ژەم هەمن ەله ناکاو بیری ز  ،خشاند و چاڵی کرد

، کردەی خوای دیاوزارسََوپاسََوه و ەیخواردەو دکرد له ئاو ەمشََتی پڕ دك کرد، دای

ی راست ەکەسَتی پێکرد، گومانەشَی له ئاو تێر کرد. ژیانێکی نوێ له ناوچه دەکەکوڕ 

ه ژێر ردی بۆ خوا، ئاو لە. پاکی و بێالەتەکمانەوەیەتیا ناچین مادام خوا  بوو که وتی:

 ڕوه و نێوانیان!ەفا و مەله سك ەن ؛ڵقوڵیەوه هەکەچی منداڵرا

و خۆی راکێشاو ەر ەڵکی بەزۆر خك ەیەکه ژمار ەسَتان و ئاو ەو ناوچه و ەکان لەکاروان
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یش بََه ئیبراهیموره بوو، ەپێکرد. ئیسَََمََاعیََ  گ سَََتیەو نََاوچََه دەل دانیەئََاو 

 که هات.ەرسو تا رۆژی تاریکارییه ر ،ڕۆیشتەوه پێوشوێنی کاروباری دەویستییەخۆش

 

 ی ئاشکرا:یتاقیکار

ََك رۆژێ ََ یویدا بینیەله خ ئیبراهیمیدنا ەس ََماعیلی کوڕی س ری ەبەخ !بڕێتەردەئیس

يَ ) ئاخرحیی خوا بووه، ەکه و ەو ەو زانی خ ەو ەبوو  ُْ وی ەخواتە: ) 1(ا اِّْلَنْب يَا   َوْحيٌ َََُر

َََ. 2(ییەحەران و ەمبەپێغ ه کرد، لەنی نرماەنواند و نافەن یهیچ دوودڵی ئیبراهیمیدنا ەس

ی یڵەرمانی خوایه و گوێڕایەمه فەئ ،بڕێتەر نەی سَََەکەرگۆشَََەبا جا وهەپاڕایەخوا ن

   بوو.ەواوی ملکەپێویسته، بۆیه به ت

 يَا بُنَيذ إ نأي أََرى ف ي الَْمنَام  أَنأي»ی: فەرموو ی و راشکاوانه ەکەرووی کرده کوڕ  ئیبراهیم

ينَ  أَْذبَُحَك فَانٌُْر َماَذا تَرَى رَاَل  اب ر  َن الصذ ُدن ي إ ن َشا  اللذُه م   «يَا أَبَت  افَْعْ  َما تُؤَْمُر َستَج 

رت ەسََ ەودا دیم کەخ ەڕاسََتی من لەب ،مەکەویسََتەخۆشََ ەکوڕ » (.101)الصََافات: 

 ەێدراو رمانت پەی فەو ەئ ،گیان ەباب :؟ وتیەڵێی چی و رات چییەد ەرنج بدەجا س ؛بڕمەد

راشکاوانه  و ترساەویشت نەئ «.بمەخۆگران د ەیسَتی خوا لو ەمبینی بەد ەدڵنیاب بیکه،

 ربڕی.ەرازیبوونی خۆی د

ر روو ەی له سََەکەو پشََوودرێژانه و بڕوادارانه کوڕ  هێنا چەرۆیەکی ئیبراهیمیدنا ەسََ

 ردووکیانەه ،بڕێتەری دەسَََکە دا ەو کاتەبێت لەتَا چاوی له باوکی ن ؛پَاڵخسَََت

                                                           
 (1٦٣)بوخا ی    1 
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ا أَ : »رمانی خوا بوونەچی فەملک لََما َوتَلذُه ل لَْجب ين  فَلَمذ ئینجا » (.103)الصَََافات: « سَََْ

 ڕووداەرمَانی خوا( و ئیبراهیم ئیسَََماعیلی بە  بوون )بۆ فەردووکیَان ملکەکَاتێ ه

خوا ئاوا  كر بڕیوه کاتێەی سەکەزانی کوڕ ەیدەو  ئیبراهیمیدنا ەس، «یەز ەر سەس ەخست

يَ »بانای کرد:  ُْ رَْت الرُّ دذ َََ يُم. رَْد ص ن ينَ يَا إ بْرَاه   ََ ل َك نَْجن   الُْمْحس َِ ََافات« ا إ نذا كَ : )الص

 ەو شێو ەا بئ ەڕاستی ئێمەجێهێنا. بەت بەکەو ەبێاومان خ ،ئیبراهیمی ەئ » (.104-104

ی خوا بوو، رمانەڵی فەبری گرت و گوێڕایەس ئیبراهیم. «ەو ەینەدەکاران دەاداشتی چاکپ

وره ەخوای گ ،خشیەداشتی پێبم خوا باشترین پااڵ ەب ؛ر بڕێتەشی سەکەبوو کوڕ ك ننی

ََماعی ەجێا لە ََ یەکەویش له جێی کوڕ ەئ ،ی بۆ ناردەور ەرانێکی گەب ؛ی ئیس ری ەس

 ،وڵمانانژنی موسەم رۆژه بووه جەئیتر ئ ،ربڕین رزگار کردەئیسماعیلی له سخوا  ،بڕی

ه ننیکی ل ،ی میناەمان ناوچەن، له هەکەتێدا د یروربانی ئیبراهیمیدنا ەکوو سەرو ەکه ه

يمَ »ککه: ەم يَن. َساَلٌم َعلَ  إ بْرَاه  ر  . َوتَرَكْنَا َعلَيْه  ف ي اْآخ  يمو  ٌ ُو َع بْ  ِ الصافات: )« َوفََديْنَاُه ب 

ی ەچََاک ەبََاسَََکردن ب ەو. و ەروربََانی ئ ەمََان کردەور ەرانێکی گەب» (.107-102

 .«ئیبراهیمر ەسەالم لە. دروود و سەو ەالنی داهاتوودا هێشتەناو گەئیبراهیممان ل

 

 :ئیبراهیمن خواوه بۆ ەکان له الیەی مردووەوەزیندووکردن

وه: ەپاڕای وه، بۆیهەکاتەکان زیندوو دەویستی بنانێت خوا چۆن مردوو  ئیبراهیمیدنا ەسَ

چۆن  ەنیشَََانم بد ،ردگارمەرو ەپ یەئ» (.120)البقرة: « رَبأ أَر ن ي كَيَْ  تُْحي ي الَْمْوتَ »

نأََولَْم تُ : »رموویەبنانێت و ببینێت. خوا ف ویسَََتی «.!؟ەو ەیتەکەمردوو زیندوو د « ؤْم 

ن لأيَطَْمئ نذ رَلْب ي»وتی: «. !؟ەهێناو ەئایا بڕوات پێی ن» (.تەمان ئایەه) مان ەه) «بَلَ  َولَك 
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دا خوا پێی ەێر ل«. ی دڵنیا بمەو ەوێ( ببینم بۆئەمەاڵم )ئەب !تیەڵێ بڕوام پێیەب» (.تەئای

ِْ أَْربََعًة مأ »رموو: ەف نُْهنذ ُجنْ اً ثُمذ فَُخ رُْهنذ إ لَيَْك ثُمذ اْجَعْ  َعلَ  كُ أ َجبَ و مأ َََُ َن الطذيْر  فَص

يمٌ  يٌن َحك  ْعياً َواْعلَْم أَنذ اللَّه َعن  ده چوار باڵن ەواتەک» (.تەمان ئایەه« )اْدُعُهنذ يَأْت ينََك سَََ

ر ەسََەن لکیاەیەر پارچەهپاشََدا ەل ،یان بکهەپارچ ە( و پارچەریان ببڕ ەئینجا )سََ ەبار 

کە  ،ڵنیابهو د  ەبنان یشكچا ،داوانەڵەهەدێن بۆالت ب ەانایان بکب دواتر ،دابنێك شاخێ

ر ەبڕی و هر ەی سەچوار باڵند ئیبراهیمیدنا ەسَ «.ەجێیەبسَتی کار ەبێاومان خوا بااڵد

ََەن بەی کرده چەکەی ََەر بەوه، هەش ََێکی له س تر  وانیەدوور لك ی کێوێەر لووتکەش

و  وهەڕانەگك ەکان بۆ الی یەشەروویدا: بك ەیەهێناو موعجین پاشان ناوی خوای دانا، 

 ئیبراهیمدنا یەڵفڕین، ئیتر ئاوا سەبه ویستی خوا ه ،ەو ەواو کرایەکان تەی باڵندەستەج

ی ەو ەاڵته و به چاوی خۆی زیندووکردنەسەبه توانا و دك موو شتێەر هەخوا له س یزانی

 بینی.

 

 که:ەاتەکانی بەسەرهسوودله 

کوێوه هاته  : لهئیبراهیمگیَانفیَداترینیَانه، بڕوانه ژیانی  ؛س الی خواەرزترین کەب -1

 نیا بۆ رازیکردنی خوا.ەت ،وه و بۆ کوێ کۆچی کردەر ەد

َََتَانەل -2  ؛یهەو ەئ اله دڵد و زیادبوونی ویسَََتی خواەبێته هۆی خۆشَََەی که دەو ش

یته ەن ناگرگیەواته هەک ،یتەیدیت و راەکات الیدەواز دکه ال ەویستییەخۆش یەكرچیەه

ش خۆ  ەرچی که پێی خۆشََەڕاسََتی خۆی و هەتا ب ،ی خواەرینەویسََتی راسََتەخۆشََ

 تی.ەبێت که رری لێیەر چی نەررت له ه و، وێەن
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که ەیەو ەمه   تاریکردنەئ ،رانی دینهەی تێکۆشەو ەوادا کردی خەروربانیدان له رێا -3

 !بڕێتر ەی سەکەستی خۆی کوڕ ەۆی به ددرێت خەد ئیبراهیمرمان به ەفك کاتێ

یرۆزترین شوێن دایه، پییه که تێەرستییەپو خواەئ یبه پیرۆزیك ر شَوێنێەی هیپیرۆز -4

   ا،لە منگەوتی ترد زار نوێژهەد هەر سەرانبەدا برامەوتی حەله منگ ێكنوێژ ە،یەککەم

 یه!!ەور ەکی گەپیرۆزیی

 زۆرتر بێت ر خواەرانبەبچیت ەنده ملکەرچەه ،ی تۆیهەو توێشََك ەچ ؛و ننا دوعا -5

 وه.ەکاتەد ت لێ دوورەگرێت و خراپەردەخوا زیاتر دوعات و 

ریش ڵکی تەی خسوودپێویسته بۆ  بەڵکوووڵ بدات، ەر بۆ خۆی هەناشێت مرۆڤ ه -6

 تی.نییەکاەمه منداڵەوڵ بدات، شیاوترینیش بۆ ئەه

یش له رەیی هاجی گرت، دڵنیاەرچاو ەوه سەر ەی ئیسماعی  له دڵنیایی هاجیخۆڕاگر -7

َََتی تََایََه ەتََا هەوه و نََاوی بۆ هەی لێکردەرووه خێر ەو دەخوا ئ !وهەئیبراهیم یراس

 مانپارێنێت.ەواته خوا دەکه وتی: ک ،یه به خواەم متمانەر ئەوه له بەهێشت

 

 ی ئیسحاق:ەلیل و مژدەی خئیبراهیمیی ەخشندەب

سََیمای  رەیشََته له سََدا سََێ فرەو کاتەوه بوو، لەنها له ماڵەبه ت ئیبراهیمرۆژێکیان 

دوو  ،ووننگ بەفی  و میکائی . بێدرایسئی  و ئەوی: جوبڕ ەر ز ەمرۆڤی جوان هاتنه س

 و مژده پێدانی، پاشََان چوونه الی هۆزی ئیبراهیمرکیان پێسََپێردرا بوو: هاتنه الی ەئ

 لووت و سنادانیان.
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یناسین، ەنچی ەک ،ڕوانین وه و لێیەرز کردەری بە، سَئیبراهیمکان هاتنه الی ەفریشَت

دن و خێرهاتنی کر ەو ب اتسەه ،وهەاڵمی دایەمیش و ەان کرد و ئالمیەوان له پێشَدا سەئ

ه که گرت، بۆیَەزۆر رێنی لَه میوان د ئیبراهیمزانی رێبوارن! ەوه، وایَدەژوور  نییەبرد

ََتن و هاته دەمۆڵ ،دانیشََتن  راهیمئیبوه و خێرا چوو به دوای خێنانیدا. ەر ەتی لێخواس

ێی وت: سێ پ ئیبراهیم ،رسَپی بووەدا پیرێژنێکی سَەو کاتەانی که لیشَته الی خێن ەگ

رێبوار له ماڵمانن. پرسََیاری کرد: کێن؟ وتی: هیچیان ناناسََم، بێاومان له شََوێنێکی 

! خێرا نییەکانیان ەر جلەریش لَه سَََەفەواری سَََەچی ئَاسَََەوه هَاتوون، کەدوور 

ن بێت یان برسََییا رەناە ،ربڕه، چونکه میوان و رێبوارنەویان بۆ سََەڵەکی رەیەکەێر گو 

ان بڕی، ریەناوی خوایان هێنا و س ،ڵبژاردەوی هەڵەکی رەیەکەگوێر  ئیبراهیمژار بن. ەه

 ر سََفره بانگ کرد، خۆیشََیەکانی بۆ سََەمیوان ئیبراهیمو  کراە ئاماد و خوان سََفره

کان. پێی وتن: ەوه بۆ میوانەشی برده پێشەکەکه برژاو ەتیان بکات و گوێر ەستا تا خنمەو 

ستی به خواردن کرد تا هانیان بدا، ەخۆشی د ،نەست پێبکەد وەرموون به ناوی خواەف

ست له ەن دیچیاچی بینی هەخۆن، کەکانی کرد تا دڵنیا بێت که دەیری میوانەپاشَان س

)الِاریات: « أاََل تَأْكُلُونَ »رمووی: ەوه و فەکردك ی ننیەکەخواردن ،نەکَه نَادەخۆراک

ر ەه یشَدا بینیەمەڵ ئەگەچی لەک .رموون بخۆنەی فەد«. !؟ناخۆن ەو ەرێ ئەئ» (.17

يَفةً »دا: ەلێر  !ناخۆن نُْهْم خ  له داب «. !وسا لێیان ترساەئ » (.12)الِاریات: « فَأَْوَجَس م 

َََتەو نَاوچَه دەریتی ئەو ن اردنی میوان خو ك ر کاتێەه ؛ژیاەی لێدئیبراهیمکه  ەکییەش

 ماڵ.نەیێنێته خاو ەابك ەیەوێت خراپەیەوه بوو دەواتای ئ ە،خواردایەن

ن تا هاتنه ییبینەمانه له ناکاو هاتنه الی، نەئ !کان سووڕما بووەری له میوانەس ئیبراهیم

ر هاتوون ەفەناسراویشن، به سەبوو، نەل و واڵخێکیشیان پێ نەپولەری، هیچ کەالی س
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ترس و  !نەکه نادەله خواردن تسەئێستاش د ،نییەریان پێوه ەفەواری سەکه چی ئاسَ

ََبیمی  ََار یوه بینەرز کردەری بەزۆر بوو، س ه. وا دایەکەڕی ژوور ەپوەی خێنانی لەی س

ََت ََکیان خوێندوو ەدیاربوو فریش « اَل تََخْ  »کیان پێی وت: ەوه، بۆیه یەتەکان دڵ و مێش

 «.ەترسەم» (.12)الِاریات: 

تم ەرێ من داو ەی: ئفەرموو و راستاۆیانه و راشکاوانه  وهەرز کردەری بەسَ ئیبراهیم 

کم ەیەوێ خراپەتانەن، دەسََتی بۆ نابەچی دەک ،ۆ خواردن و به خێرهاتنم کردنکردن ب

ئێمََه نََاخۆین چونکََه ئێمََه  ،ئیبراهیمی ەنی و وتی: ئەکیََان پێکەی !ن؟ەتووش ک

لْنَا إ لَ  رَْوم  لُو و »ی خواین، ئێمه ەفریشت نێرراوین  ەڕاستی ئێمەب»  (.70)هود: « إ نذا أُرْس 

 «.لی لووتەر گەبۆ س

ی کوڕێکیان ەژدکان مەنی. پاشان فریشتەپێکبۆیه و ساره گوێی له گفتوگۆکه بوو خاتو 

رْنَا»عقووبه: ەناوی ی ،بێتەویش کوڕێکی دەئ ،ەکه ناوی ئیسحار ؛پێدا َها ب ل ْسَحاَق فَبَشذ

ن َوَرا  إ ْسَحاَق يَْعُقوَب  پاش  ەل ،ئیسحاق ەپێدا بمان ەش مژدەئێم» (.71)هود: « َوم 

يَا َويْلَتَ  »وتی:  ،سووڕما ریە. خاتوو ساره س(«هکوڕی ئیسحار ەوب )کعقەی ەئیسحاق ب

يٌب  ا لََشْيٌ  َعج  َِ ا بَْعل ي َشيْخاً إ نذ َه َِ م ەباشه من چۆن ل» (.71)هود: « أَأَل ُد َوأَنَاْ َعُجوٌز َوَه

ه؟! نەمەیشم به تەکەر ەزۆکیش بووم و هاوسەکه ن ،بێەدا منداڵم دەنی پیرییەمەت

ْن أَْمر  اللّه  رَْحَمُت اللّه  َوبَرَكَاتُُه َعلَيُْكْم أَْهَ  : »وهیەاڵمیان داەو  کانەفریشت أَتَْعَجب يَن م 

يدٌ  ج  يٌد مذ ت ەحمەرمانی خوا؟! ر ەف ەمێنێ لەرت سوڕدەتۆ س» (.73)هود: « الْبَيْت  إ نذُه َحم 

وا خڕاستی ەب ،یتی ئیبراهیمەی ئال و بەر بێ ئەسەکاتی زۆری خواتان لەر ەو ب

 .«ەفراوانەکراوی چاکسوپاس
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جاه له  هیمئیبرایدا، ەکەر ەو هاوس ئیبراهیمبوو له ژیانی ەنك یه شتێکی بچوو ەم مژدەئ

ریشی ەی هاوسەسار  .بووەن منداڵی تری ،دووره واڵت جێیهێشَتبوولە ئیسَماعی  که 

َََییەنی درێژی ژیََانی هََاوبەمەو تەل ری ەویش هََاجەر ئەببوو، هەمنََداڵی ن ،داەش

ساره خۆ  اڵمەریش ئیسماعیلی بوو، بەو هاج ئیبراهیمری ەی خۆی کرده هاوسکەنین ەک

ی ەکەز ەبوونی رۆژگََاریش ئََاگری حڕ ەتێپ ،کردەز لێََدەبوو، زۆریشَََی حەی نمنََداڵ

وا بوو، ئاوا  یەکەمێردو و ەنی پیری. ویستی خوا بۆ ئەمەیشته تەتا ئاوا گ ،وهەکوژاندەن

یان ەان مژدکەبوو؛ فریشتەنش ەمەر ئەه !اپێدر  انی کوڕیەندا مژدەمەکانی تییەله کۆتا

ت! بینێََەویش دەکَه سَََاره ئ ،عقووبَهەنَاوی ی ،بێَتەیشَََی کوڕێکی دەکەکوڕ  یەدا

ڕ ئاوا وه، که چی له پەکی زۆری کرد، پاشََان بێهیوا بوو، پاشََان بیری چوو ەخۆڕاگریی

 وه.ەسڕێتەمووی دەخوا ه

ن  أَبَ »ی: فەرموو وه ەر سووڕمانەخۆیشَی به سَ ئیبراهیمیدنا ەسَ سذ رْتُُمون ي َعلَ  أَن مذ َي شذ

ُرونَ  َََأ بَُر فَب َم تُبَش ؟! پیر بووم ەکاتێکدا ک ەن لەدەئایا منگێنیم پێد» (.44)الحجر: « الْك 

ينَ : »وتیان«. نێ؟!ەدەکم دەیەئیتر   مژد َن الَْقان ط  َأ فاَلَ تَُكن مأ رْنَاَك ب الَْح ََذ الحجر: )« بَش

به  مئیبراهی«. ەبەنائومێدان م ەجا ل ،(دێتەدی)و  ەاستر  پێت ەی داومانەو مژدەئ» (.44

ِلُّونَ »ی: فەرموو بڕواوه  ََذ ن رذْحَمة  َربأه  إ الذ الض  ەجا کێ ل» (.42)الحجر: « َوَمن يَْقنَُط م 

ی ەکەمژد مئیبراهییدنا ەس«. گومڕایان؟ ەل ەبێ بێجاەردگاری نائومێد دەرو ەبانی پەمیهر 

 که زۆر خۆشحاڵ بوو.ەڵێندراو ەۆ هاتنی منداڵه برگرت و بەوه و ەختییەبه خۆشب

کان ەتی فریشیو زان وهەهێدی بوو  ئیبراهیمیدنا ەی سەڕاوکێکەرسَووڕمان و دڵەکه سَ

هۆزی  ڵێیبوتی:  ،کانەڵ فریشتەگەوته گفتوگۆ لەن، کەبەهۆزی لووتی برازای له ناو د

کان ەتاڵم فریشَََە! ب؟ندێکیانی رێنموون کردبێتەلووت بڕوایَان هێنابێت یان هوود ه
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رَى »رمانی خوایه: ەمه فەیاند که ئەتێیَانا َََْ يَم الرذْوُع َوَجا تُْه الْبُش ا َذَهَب َعْن إ بْرَاه  فَلَمذ

ا إ نذُه رَ  َِ يُم أَْعر ْض َعْن َه ن يٌب. يَا إ بْرَاه  اٌه مُّ يَم لََحل يٌم أَوذ . إ نذ إ بْرَاه  ا ف ي رَْوم  لُو و لُنََ اد  ْد يُجََ

ا  أَْمرُ  اٌب َغيُْر َمرُْدودو  جََ َِ ْم عََ َك َوإ نذُهْم آت يه  ئینجا کاتێ ترس و » (.72-74)هود: « َربَأ

رێی ەتەمەی لووت دەکەلەی گەبار ەشی بۆ هات،  ئینجا لەکەمژد الچوو و ئیبراهیمبیمی 

ی ەخوا بوو. ئەرم و ڕوولەرخۆو دڵنەسََەڕاسََتی ئیبراهیم لەب ەکردین. چونکەڵ دەگەل

 ،و وهرچو ەردگارت دەرو ەرمَانی پەڕاسَََتی بێاومَان فەب ،م کَارهەل ەنوازبهێ ئیبراهیم

فتوگۆکه کان کۆتایی به گەی فریشََتەوت«. ڕاوه دێتەگەکی نەسََنای ەوانەڕاسََتی بۆ ئەب

 وتن.ەڕێکەو هۆزی لووت و ەر ەکانیش بەنگ بوو، فریشتەبێد ئیبراهیمهێنا، 

 

 ماڵی خوا: کردنیبینا

َع ل ل»ککه بوو: ەله م ،نا کرارسَََتی بیەپبۆ خواك وتێەم منگەکەی نذاس  إ نذ أَوذَل بَيْتو ُوضَََ 

ينَ  لَْعالَم  ِ   ب بَكذَة ُمبَاَركاً َوُهًدى ل أ  ەدانراو ك م ماڵێەکەڕاسَتی یەب» (.22)آل عمران: « لَ لذ

 و پیرۆزکراوه ەک ،1دایهەککەم ەل ەک ەیەو مَاڵەئ تێیَدا؛ ڵکیەخ یرسَََتی(ەبۆ )خواپ

َي اللذُه َعنُْه رَاَل عن أَبَا ذَ )«. انیانبۆ جیه ەرێنموونیی  َََ ، أَ ُّ رُلُْت : رٍّ رَض وَل اللذه  َََُ : يَا رَس

                                                           
 بەراە؛ کەرێاە لە ناوەرانی مەراە. مەراە بەچەند شێوەکەك لەقو ئاندا ناوی ھایووە، لەوانە  1 

للَُّه ا الَِّذي كَفَّ أَيِْديَُهْم َعنُْكْم َوأَيِْديَُكْم َعنُْهْم ِبهَطِْ  َمكََّة ِمْ  بَْعِد أَْن أَظَْفَێكُْم َعلَيِْهْم وَكَانَ  َوُهوَ لە ستتوو ەیی ەەیح  مەراە   -

 ِبَما یَْعَملُوَن بَِصيێًا.

لَْعالَِميَ .إِنَّ أَوََّل بَيٍْت ُوِضَع لِلنَّاِس لَ لَِّذي ِبهَكََّة ُمهَ لە سوو ەیی ئالی عنمێان  بەراە   -  اَ كًا َوُهًدى ل ِّ

ُق الَِّذي )وایە  داکای شوکنەران( لە سوو ەیی ئەنعام  ( ئومولقو ا )بە عە ەبی  أم القێي - َصدِّ َوَهتَذا كِاَاٌب أَنزَلْنَاُه ُمَها ٌَك مُّ

 آلِخێَِة يُْؤِمنُوَن ِبِه َوُهْم َعلَى َصالَیِِهْم يَُحاِەظُوَن.بَيَْ  يََديِْه َولِاُنِذَ  أُمَّ الُْقَێى َوَمْ  َحْولََها َوالَِّذيَ  يُْؤِمنُوَن ِبا

يْاُوِن لە سوو ەیی ین   ( شا ی د نناکی )بە عە ەبی  الهلد األمي  -  (ێڕوە گ)َوَهَذا الْهَلَِد اأْلَِميِ .  َوطُوِ  ِسيِني َ َوالاِّيِ  َوالزَّ
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؟ رَاَل َمْسج   ُد الَْحرَاُم. رَاَل : رُلُْت : ثُمذ أَ   َع ف ي اِّْلَرْض  أَوذَل؟ رَاَل: الَْمْسج  ُد دو ُوض  : الَْمْسج 

 َََ نَةً  َل:. رُلُْت: كَْم كَاَن بَيْنَُهَما؟ رَا( َََََاِّْلَرْص َََ واتە: لە ئەبوزەڕەوە )ڕەزای  .1(أَْربَُعوَن س

م جار ەکەوت یەپرسَی: کام منگ (H)رم ەمبەڵێت: له پێغەد خوای لێبێت(،

َََتویدا ەلَه ز  : رموویەی پاشَََان؟ فە. وتم: ئرامەوتی حەمنگ: رموویەکرا؟ فدرووس

 .: چ  ساڵرموویەند ساڵ له نێوانیاندا بوو؟ فە. وتم چرساەوتی ئەمنگ

ر ەدایه، هویشەزنترین شوێنی ز ەو له پیرۆزترین و مەوتەزنترین منگەرام مەتی حو ەمنگ

واش مان و هێمنی و خەوه بیکاته شَََوێنێکی پڕ له ئەلَه خوا پاڕای ئیبراهیمو کَاتَه ەئ

اڵم ەب درووستکردرسَتی ەی بۆ خواپەکەس بوو ماڵەم کەکەم یەیدنا ئادەریارت. سَەو 

یدنا ەحیی بۆ سَََەما. بۆیه خوا و ەواری نەم ئاسَََەی پاش ئادەموو سَََاڵەو هەدوای ئ

هاوکاری  و ئیسَََماعی  به ئیبراهیموه، ەی خوا بینا کاتەکەنَارد تا ماڵه دێرین ئیبراهیم

يُ  »بینَایان کرد: ك ەی َماع  َََْ َن الْبَيْت  َوإ س َد م  يُم الَْقَواع   (.117)البقرة: « َوإ ْذ يَرْفَُع إ بْرَاه 

 «.ەو ەکردەرز دەیان بەعبەکانی کەسماعی  بناغو ئی ئیبراهیم ەکك کاتێ ەو ەر ەبیربک»

ان دا، شوێنی یەنداز ەئوڵێکی ئێجاار زۆر و بێەسماعی  هیدنا ئیەو س ئیبراهیمیدنا ەسَ

نایان بۆ ت هێەحمەردیان بۆ تاشی و به ز ەکان بەند و له شاخەڵکەیان هەکەکانی ماڵەپای

 ن.ی موسوڵماناەبێته رووگەکه تا رۆژی کۆتایی د ،نەواو کەتا بیناکه ت ،عبهەک

َََتێکیَان له خوا داوا نەعبەلَه کَاتی بینَای ک وه ەڕانپا ەد بەڵکووکرد، ەدا هیچ پَاداش

يُع الَْعل يمُ »: !ربارێتەو یان لێەکەو ەکرد م  نذا إ نذَك أَنَت السَََذ  (.117رة: )البق« َربذنَا تََقبذْ  م 

یان ەو ە. پاڕان«ناری زاەر تۆی بیسََەڕاسََتی هەب ،مان لێ گیرا بکهەیەو ەم کردەئ ەخوای»

                                                           
 (.3366)بوخاری:  1 
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َكنَا َوتُْب  »ی بوو: ەدرێژ  ْسل َمًة لذَك َوأَر نَا َمنَاس  ًة مُّ يذت نَا أُمذ ن ُذرأ َربذنَا َواْجَعلْنَا ُمْسل َميْن  لََك َوم 

يمُ  ری ەرمانبەف ەب ەمان بکردووکەه ەخوای» (.112)البقرة: « َعلَيْنَا إ نذَك أَنَت التذوذاُب الرذح 

مان رسَََتیەێااکانی خواپر  ری خۆت وەرمانبەفەب ەبکك لێەشَََمان گەو ەن ەل و، خۆت

شیمانی و ەپ ریەر تۆی گیراکەڕاستی هەب ،مان گیرا بکهەشیمانی و تۆبەپ و ەنیشان بد

ْم »بوو: ەر بۆ خۆیان نەیان هەو ەپاڕان«. بانەمیهر  نُْهْم يَتْلُو َعلَيْه  ْم رَُسوالً مأ َربذنَا َوابَْعْث ف يه 

اتَ   يمُ آيََ يُن الَحك  ْم إ نذَك أَنَت الَعن  ْكَمَة َويَُنكأيه  تَاَب َوالْح   (.129)البقرة:  «َك َويَُعلأُمُهُم الْك 

ردا ەسَََەبکانی تۆیان ەتەخۆیان، ئایەل ەبنێر ك رێەمبەکَانمَاندا پێغەو ەنَاو ن ەل ەخوای»

( كاهێونموو گەه ە)ل ەو ەان بکَاتکیتَاب و دانَایییَان فێربکَات و پَاکیَ ،وهەبخوێنێت

 «.توانای داناەرتۆی بەبێاومان ه

 ،کردنەله پاش کاریش دڵخۆشََی د ،میانەبووه هاودەد نناکانیان له کاتی کارکردنیاندا

ر ەله سََ ئیبراهیمیدنا ەبێ ئاوا بێت. سََەوره دەڵ خوای گەگەندی لەیو ەسََت به پەه

ََتاەو ەدك ردێەب ََەعبه هەبینای ک یو پێکیك تا رێ ،س ََکانی له ەیپێناێنێت، جێەڵس ر ەس

م ەردەکه له ب ،ئیبراهیمرامی ەڵێن مەیه که پێی دەو شَََوێنەر ئەمه هەئ ،وهەکه مانەردەب

 عبه دایه.ەک

کردن جەڵکی بۆ حەخ ؛دا ئیبراهیمرمانی به ەوره فەعبَه ئَامَاده کرا، بۆیه خوای گەک

موو ەیانده هەنای گەاڵت و هێنی خۆی دەسَََەوره به دەبَانَگ کَات، ئیتر خوای گ

ن كُ أ فَجٍّ َوأَذأن »ڵکی: ەخ رو يَأْت يَن م  ام  االً َوَعلَ  كُ أ ضََََ أْتُوَك ر جََ الَْحجأ يََ اس  بَ  ف ي النَذ

َو  ي  ەب و ەپیاد ەالت ب دێن بۆ ،جکردنەڵکیدا بۆ حەناو خەب ەجاڕ بد» (.17)الحج: « َعم 

 .«ێند ەو ەکی دوور ەموو رێاایەه ەل ەی( کەو ەر ئەبە)ل ،موو وشترێکی الوازەه یسوار 
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کاری و بڕینی موو تاریەو هەله پاش ئ ،یشته کۆتاییەگ ئیبراهیمشانی ر ەرکی سەدا ئەلێر 

ك ێموو مرۆڤەڕاسََتی هەکه ب ،وهەله کۆتاییدا سََاتی مردن هاته پێشََ ؛وارانهژ رۆناغه د

 به رازیبوون و ،ئیبراهیمیَدنا ەرگ هَاتَه الی سَََەی مەفریشَََتك وه. کَاتێَەگرێتەد

ر ەرتاسەنێکی دریژی سەمەله پاش ت ،تڵی رۆیشەگەردگار لەرو ەزرۆیی دیداری پەتام

 ردگار.ەرو ەو پەر ەواز بەچی و خواویستی و باناەملکلە 

 ی بێت.ەکەوادەو خان ئیبراهیمر ەخوا له س یو پیرۆزیساڵو  دروود و

 

 که:ەەکانی بەسەرهاتسوودله 

ر ەه سنشََوه، دێەخۆنەخۆن و نه دەکانی خوان، نه دەنده رێنلێایراو ەکان بەفریشَت -1

 ن.ەناک یشخوا یرمانیەناف رگینەۆڤ، هسیمای مر 

چۆن  لی ەرانه، بڕوانه خەمبەت پێغەبه تایب و کارانەوشَََتی چاکەیی ر ەخشَََندەب -2

 وه.ەی هێنایه پێشەکەو ەڵەکه رەگوێر 

اره له وه، بڕوانه سَََەناۆکی ئیسَََالمدا جێی نابێتەرهەهیوایی و نَائومێَدی له فبێ -3

 ش.یزۆکیەبێت له پاش نەدا منداڵی دینی پیرێژنیەمەت

 کات.ەشتدا بۆ ئاماده دەهەوه، خوا ماڵێکی له بەبۆ خوا بکاتك س ماڵێەر کەه -4

زرۆی دیداری خوا ەوه تامەئ ،ڕ بکاتەرسََتشََی خوادا تێپەنی له پەمەس تەر کەه -5

 بێت.ەد
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 ئیسماعیل

َق الَْوْعد  َوكَاَن رَُسو » يَ  إ نذُه كَاَن َصاد  تَاب  إ ْسَماع   «الً نذب يّاً َواذْكُْر ف ي الْك 

 

 لیل بۆ منداڵ:ەی خەوەپاڕان

ری خوا ەدەکه به ر ،کانی ترەکوو رۆزیەکَه و ەخشَََشَََێکی خوایَه، رۆزییەمنَداڵ ب

َُ َما يََشاُ  يََهُب ل َمْن يََشاُ  إ نَاثاً َويََهُب »خشرێت: ەبەد َماَوات  َواِّْلَرْض  يَْخلُ ل لذه  ُملُْك السذ

ُِّكُوَر. أَْو يُ  اُ  ال ََََ يرٌ ل َمن يَش يماً إ نذُه َعل يٌم رَد  اُ  َعق  ََََ ُجُهْم ذُكْرَاناً َوإ نَاثاً َويَْجَعُ  َمن يَش  «نَوأ

 وێەرچی بیەوی، هەکان و ز ەی ئاسمانیتەشایدپا ەر بۆ خوایەه» (.40-42)الشَوری: 

وێ کوڕی ەیب یشسەر کەبۆ ه ،خشێتەبەوێ کچی پێدەسێ بیەکر ەهێنێ. بۆ هەدیدیەب

زۆکی ەن سی بوێەر کەه .خشَێتەبەپێد ەو ەکەیەو کچی ب وڕک یشیان ،خشَێتەبەپێد

یی ەی تووڕ ەڵاەبوونی منداڵ بەبوون و ن«. ەاڵتدار ەسََەڕاسََتی خوا زانای دەکات. بەد

َوَما أَْمَوالُُكْم َواَل أَْواَلُدكُم ب الذت ي : »خوای گەورە دەفەرموێَت !نییەیَان رازیبوونی خوا 

نَدنَا زُلَْف  بُُكْم ع  ََب« تَُقرأ ََتێکانەدارایی و منداڵ» (.37أ: )س  و پله ەنین الی ئێمك تان ش

 «.ەو ەنەبکك تان ننیەپای

ََامان و منداڵی خۆش دەب ََتی خۆی س ََروش م دوانه ەوێ، ئاخر ئەاڵم مرۆڤ به پێی س

 َهْب رَبأ »وه: ەندی منداڵ بوو، پاڕایەزوومەیش ئار ئیبراهیمی ژیَانن. بۆیَه ەو ەر ەرازێن

ينَ  ال ح  َن الصَذ «. ەخشەردگارم منداڵی چاکم پێ ببەرو ەی پەئ» (.100صافات: )ال« ل ي م 

ێکی خۆڕاگری له ی کوڕ ەگرێت مژدەردەکاران و ەی چاکەو ەش کَه پاڕانەور ەخوای گ

 خۆڕاگری و"ا به که خو  ،که ئیسَََماعیلهەکوڕ  !ش سََاڵیدا پێداەشََتاوشَََەنی هەمەت
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کات و ەد ی بۆ نوێژ بانگەکەوادەکه خان ،کاتەسفی دەو  "یڵێنەبپشوودرێژی و راست

 ره.ەدایکیشی خاتوو هاج

ی که ەتو کاەئ ؛وهەڕوو بوو ەتی رووبەینەم مەکەڵ یەگەل ،ئیسَََماعی  هاته دنیاك کَاتێ

له پاش  ؛ی زۆر بوویشەکەتیینییەدا جێیهێشتن، که توو ەکەڵ دایکی له بیابانەگەباوکی ل

به  و ویداەراچی دا به ز  ؛ڕوهەفا و مەیکی له نێوان سَََی داەکەوڵَدانەوت جَار هەح

 ڵقواڵ.ەم هەمن ەویستی خوا ئاوی ز 

رده ەرو ەسََپی پەوه، ئەبی مایەر ەی عەله نێو دوورگ ،خوا ویسََتیك ئیسََماعی  تا کاتێ

 که.ەی ناوچیدانەمیش بووه هۆی ئاو ەمن ەکرد، ئاوی ز ەد

 

 ئیساعیل: بۆ الیلیل ەخ سەردانی

 ،بوو هور ەجێ بوون، ئیسََماعی  گەکان نیشََتەو خێڵ ەو ەکه مانەند کاروان له ناوچەچ

َََ ری خوا ەمبەپێغ ،ی بََاوکیشَََی هََاتََه دیََداریئیبراهیمکرد و  یرگَیَریەهََاوس

(H) يُ  يُطَال ُع تَر كَتَُه ، فَلَْم ) :رموێتەفەد َماع  ََْ َج إ س يُم بَْعَدَما تَنَوذ فََجاَ  إ بْرَاه 

ي لَنَا. ثُ  أََل اْمَرأَتَُه َعنُْه فََقالَْت : َخَرَج يَبْتَغ  يَ ، فَسََََ َماع  ْد إ سَََْ ْم يَج  ه  أَلََها َعْن َعيْشَََ  مذ سََََ

. رَاَل : فَل َذا َجاَ  َزْوُجك   . فََشَكْت إ لَيْه  ةو دذ َو َوش  ي ، نَْحُن ف ي ض  ْم، فََقالَْت : نَْحُن ب َشرٍّ َوَهيْئَت ه 

يُ  كَ ا َجاَ  إ ْسَماع  . فَلَمذ اَلَم، َورُول ي لَُه يَُغيأْر َعتَبََة بَاب ه   َشيْئًا فََقاَل : أَنذُه آنََس فَارْرَئ ي َعلَيْه  السذ

ا، فََسأَلَنَا َعنَْك فَأَْخبَرْتُُه، َوَسأَلَن ي  َِ ا َوكَ َِ ْن أََحدو ؟ رَالَْت : نََعْم، َجاَ نَا َشيٌْخ كَ َهْ  َجا َكُْم م 

ْي و  اك  ب شَََ . رَاَل : فََهْ  أَْوصَََ ةو دذ نَا ؟ فَأَْخبَرْتُُه أَنذا ف ي َجْهدو َوشََ  ؟ رَالَْت : نََعْم،  : كَيَْ  َعيْشََُ

اب َك. رَاَل : َذاك  أَب ي، َورَْد أََمرَن ي أَْن  َة بََ اَلَم َويَُقوُل : َغيأْر َعتَبََ َََذ َك الس أََمرَن ي أَْن أَرَْرأَ َعلَيَْ
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يُم مَ  نُْهْم أُْخرَى، فَلَب َث َعنُْهْم إ بْرَاه  َج م  . فَطَلذَقَها َوتَنَوذ ، الَْحق ي ب أَْهل ك  ثُمذ  ا َشاَ  اللذُه،أُفَار رَك 

ي لَنَا. رَاَل : كَ ْدُه، فََدَخَ  َعلَ  اْمَرأَت ه  فََسأَلََها َعنُْه فََقالَْت : َخَرَج يَبْتَغ  يَْ  أَتَاُهْم بَْعُد فَلَْم يَج 

. َوأَثْنَْت  ْم، فََقالَْت : نَْحُن ب َخيْرو َوَسَعةو ْم َوَهيْئَت ه  ه  ، فَ  أَنْتُْم ؟ َوَسأَلََها َعْن َعيْش  َقاَل : َعلَ  اللذه 

َما طََعاُمُكْم ؟ رَالَت  : اللذْحُم. رَاَل : فََما َشرَابُُكْم ؟ رَالَت  : الَْماُ . رَاَل : اللذُهمذ بَار ْك لَُهْم ف ي 

لذَم : " َولَْم يَُكْن لَُهْم يَْومَ  -اللذْحم  َوالَْما    لذ  اللذُه َعلَيْه  َوسَََ ، َولَْو كَانَ رَاَل النذب يُّ صَََ ِو َحب   ئ 

َما أََحٌد ب َغيْر  َمكذَة إ الذ لَْم يَُواف َقاُه  ل َذا رَاَل : فَ  -لَُهْم َدَعا لَُهْم ف يه  ". رَاَل : فَُهَما اَل يَْخلُو َعلَيْه 

ا جَ  . فَلَمذ يه  يُثْب ُت َعتَبََة بَاب ه  اَلَم، َوُمر  يُ  رَاَل :َجاَ  َزْوُجك  فَارْرَئ ي َعلَيْه  السََذ َماع  َهْ   اَ  إ سََْ

ُن الَْهيْئَة   يٌْخ َحسََََ ْن أََحدو ؟ رَالَْت : نََعْم، أَتَانَا شََََ أَلَن ي َعنَْك  -َوأَثْنَْت َعلَيْه   -أَتَاكُْم م  فَسََََ

. رَاَل : فَأَْوَصاك  ب شَ  أَلَن ي : كَيَْ  َعيُْشنَا ؟ فَأَْخبَرْتُُه أَنذا ب َخيْرو رَالَْت : نََعْم،  ْي و ؟فَأَْخبَرْتُُه، فَسََ

اَلَم َويَأُْمرَُك أَْن تُثْب َت َعتَبََة بَاب َك. رَاَل : َذاك  أَب ي، َوأَنْت  الَْعتَبَُة، أَمَ  َََذ رَن ي ُهَو يَْقَرأُ َعلَيَْك الس

َكك    ََ ََواتە: . 1(أَْن أُْمس ََماعی  یرگیریەپاش هاوس که  یەکەهات تا رۆڵ ئیبراهیم ،ئیس

ی کرد، ەکەر ەبوو. پرسیاری له هاوسەوه نەله ماڵ اڵم ئیسماعی ەببینێت، ب جێیهێشَتووه

َََان دەر ەتَه دەوتی: چوو  ی ژیَان و بارودۆخیان ەربَار ەوه رۆزیمَان بۆ بهێنێَت. پَاش

له دۆخی  ییەداین، گلەناانەوتی: زۆر خراپه، ئێمه له تهاوسەرەکری  .پرسیاری لێکرد

ََاڵو ەت هاتەکەر مێردەگەوتی: ئ ئیبراهیمخۆیان کرد.  و پێی بڵێ  نهەیەی منی پێباوه س

 كسَََتی به شَََتێەبڵێی هك ەو  ،وهەی باۆڕێت. که ئیسَََماعی  هاتەکەماڵ2رازوونیەد

ا یاوێکی ئاو پەپیر  ،ڵێەی وتی: بەکەهاته ماڵمان؟ خێنانك سێەبۆیه وتی: ئایا ک ،کردووه

َََیاری لێکردین، هەربار ەو ئَاوا هاته المان، د ی ەربار ەواڵم پێدا. پاشَََان دەی تۆ پرس

                                                           
 (3364)بوخاری: 1 
 ه: سەردەرانه، ئەو کاریتە و تەختەیەی کە لەسەر دەرگاکەیە بۆ ئەوەی تووندی بکات.دەرازوون وات -2
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ََیاری لێکردم، وتم له مژیانم ََماعی  وتی: ئەتی و هەینەان پرس ی هیچ ەژاریداین. ئیس

وتیشَََی:  ،منەیەبا رمانی پێدام سَََاڵویت پێەڵێ، فەکردی؟ وتی: بەکی نەئامۆژگاریی

یا رمانی پێداوم لێت جەف ،وه باوکمهەت باۆڕه. ئیسَََماعی  وتی: ئەرازوونی درگَاکەد

 و ژنێکی تری هێنا. اڵری داەت، ئیتر تەوادەوه الی خانەوه، بڕۆر ەببم

بوو، چووه ەوه نەاڵم ئیسماعی  له ماڵەوه الیان بەڕایەستا، پاشان گەو ك ەیەماو  ئیبراهیم

َََیاری ئیسَََماعیلی کرد، وتی: چوو ەکەر ەوه بۆ الی هاوسَََەمَاڵ وه ەر ەته دەی و پرس

ی خۆتان چۆنن؟ پرسیاری ژیان و بارودۆخیانی کرد. وتی: ەوڵمان بۆ بدات، وتی: ئەه

ََیداین و  له خێر ئێمه ََو خۆش ََوپاس ن وتی: خواردنتا ئیبراهیماوزاری خوای کرد. س

یان وتی: خوایه گ ئیبراهیمتَان؟ وتی: ئاو. ەو ەی خواردنەه؟ وتی: گۆشَََت، وتی ئیَچی

ََی: ئەت و پیرۆزی بخەکەر ەب ََت و ئاویان. وتیش ََەگەیته گۆش وه ەاته تەکەر ەر هاوس

ك ات. کاتێتۆڵ کو ی تۆندەکەی ماڵرازوونەرمانیشَی پێبده دەف ،نهەیەسَاڵوی منی پێبا

یاوێکی پ ،ڵێەی وتی: بەکەر ەهاته ماڵمان؟ هاوسك سَێەوه وتی: ئایا کەئیسَماعی  هات

َََیماجوان هاته المان َََیاری د-که به چاکه ناوی بردەژن- س  ،ی تۆ لێکردمەربار ە، پرس

واڵم پێدا، وتیشََی: ژیانتان چۆنه؟ وتم له خێر و خۆشََیداین. ئیسََماعی  وتی: هیچ ەه

زوونی راەرمانی پێدای دەف و، یاندەڵێ، سَََاڵوی تۆی گەکردی؟ وتی: بەی نیمۆژگارئا

انی رمََەی، فەکەرازوونەوه بَاوکمَه، تۆیش دەیَت. وتی: ئەت تونَد و تۆڵ بکەدرگَاک

 وه.ەپێداوم بتهێڵم

م ەکەی یکه له تاریکاری ،یدنا ئیسَََماعی ەاای سَََێکی تر هاته ر ەییپَاشَََان تاریکار

َََەوی بینی جاەخ ئیبراهیمکََاتََه بوو  وەویش ئەئ ،تَتَر بَووەحَمەز   یەکەرگۆش

کی پڕ ربڕی و به ناخێەد یریەرمانبەجێ فەسبەویش دەبڕێت، ئیتر هاته الی و ئەردەس
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نَ »وه به باوکی وت: ەرستییەو خواپ له بڕوا ُدن ي إ ن َشا  اللذُه م   يَا أَبَت  افَْعْ  َما تُؤَْمُر َستَج 

ينَ  اب ر   ەدڵنیا ب ،بیکه ەرمانت پێدراو ەی فەو ەگیان ئ ەباب» (.101)الصَََافَات: « الصَََذ

َََ«. بمەخۆگران د ەویسَََتی خوا ل ەمبینی بەد ك کَه! مرۆڤێبکَه ەاڵمی کوڕ ەیری و ەس

بێت و باوکیشَََی دڵنیا ەرمانی خوا ئەچی فەاڵم ملکەب ؛رێَتدبڕ ەری دەزانێَت سَََەد

 مبینی.ەوه دەوه که به خۆڕاگرییەکاتەد

ا» لَمََ َََْ ا أَس مه ەئ، «  بوونەردووکیان ملکەا کاتێ هئینج» (.103)الصَََافَات: « فَلَمَذ

دا ەو ساتەوه، لەخشی و هیچ له خۆت نامێنێتەبەدك موو شتێەیه، هەرینەئیسالمی راست

واو بوو، ەکه تەکات که تاریکارییەد ئیبراهیمخوا بانای  ؛کاتەرۆکَه ئَاماده دەکَه چ

ه هێشتا کك ێژنی هۆز ەمان رۆژ بووه جەی خسته بری ئیسماعی ، هەور ەکی گەروربانیی

 وی که موسوڵمانن.ەر ز ەته سەهاتوونەن

ی بََه دواك ەتییەینەم ،و کوڕ بووك وتنی بََاو ەرکەکََه سَََەنجََامی تََاریکََارییەر ەسَََ

ه م دوو پیَاوه لەڕاسَََتی ئەوه، بەوان مَایەی ئەچی نَاوی چَاکەکی تردا، کەتییەینەم

 کاران بوون.ەراستاۆیان و چاک

ویش له ەاڵم ئەب ،وێنهبێ یو له تاریکاریانی باوکی پڕ بو کوو ژیەژیانی ئیسَََماعیلیش و 

باسی  .ن دێتابۆ خوا لێبڕ  یتاریکاری ؛ربڕینیەس یرچوو. له پاش تاریکاریەد نموویاەه

 ،اتبک درووسَََتك رمانی پێداوه ماڵێەپێی وت: خوا ف ئیبراهیمشَََمَان کرد که ەو ەئ

 تتدام.ەربڕی و وتی: له خنمەیی خۆی دەویش ئامادەئ

 وك وه باو ەپاڕێینەمێنێ! له خوا دەد سَََووڕ یلێ رەڕه سَََو کوك م بَاو ەی ئیهَاوکَار

 کار کات.ەکان چاکەکان رێنمایی بکات و منداڵەدایک
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 عبه:ەکردنی کدرووست

تری کردووین، شََتێکی گرناەی بۆ نەعبەکردنی کدرووسََتوره باسََی کاتی ەخوای گ

ا تََقبذْ  بذنَ رَ »کات: ەی ددرووستیه که ەسەو کەی ئەو ەباس کردووه که خواویستی و پاڕان

يُع الَْعل يمُ  م  َََذ نذا إ نذَك أَنَت الس  ،ەمان لێ گیرا بکەیەو ەم کردەئ ەخوای» (.117)البقرة: « م 

وان ەکی ئەر ەستی سەبەخات که مەردەمه بۆمان دەئ«. ری زاناەر تۆی بیسەڕاستی هەب

 ،رێترباەر لێیان و ەو بین رەوه بوو که خوای بیسەردگار بوو، ئەرو ەوه بۆ الی پەڕانەگ

ََتی و خواپڕی خواویەپوەش ئەمەئ ََتی و لەس ََییهەرس و  ادەوڵیان دەوان هەئ .خواترس

ََتیان ەکەبڕی و ماڵەردیان دەب : !رێتبایر ەی لێیان و ەو هیوایەنها بەت ؛کردەد درووس

ل َمًة لذَك » َََْ س ًة مُّ يذت نَا أُمذ ن ُذرأ َك َوم  ل َميْن  لََ َََْ ا ُمس ا َواْجَعلْنََ  ەخوای» (.112)البقرة: « َربذنََ

 ریەرمانبەفەب ەبکك لێەشَََمَان گەو ەنلَه  ری خۆت وەرمَانبەف ەب ەردووکمَان بکەه

 «.خۆت

ات وابک ؛نەکەردگار دەرو ەداوا له پ ؛و رۆژهەزنترین موسَََوڵمانانی ئەترین و مەور ەگ 

وان ەردگاردایه. ئەرو ەی پەنجەکان له نێوان دوو پەزانن دڵەچی خۆی بن، ئاخر دەملک

 ،ربارێتەو  وه لێیانەپاڕێنەن و دەکەکه بینا دەن، ماڵەکەرستش دەپبه خاوێنترین شێواز 

َََان د ،نەکەیی خوا دەز ەپَاشَََان داوای موسَََوڵمانێتی و ب ی تێکەوه ئوممەپاڕێنەپاش

 رستان زیاد بکات.ەی خواپەتا ژمار  ؛ربهێنێتەوان دەی ئەو ەموسوڵمان له ن

ۆ خوا بك ماڵێ .خاتەدر ەوڵ و هیوای دڵی ئیماندار دەه ؛و ئیسماعی  ئیبراهیمی ەنناک

ی ریکەوه خەڕ به خۆیەریده و بیروباو ەدا کَاروباری عەو ەڵ ئەگەل ،نەکەد درووسَََت

ََانمان دەکردوون، ئ َكنَا »ڕه: ەباو ی خوا هێمای بیرو ەکەدات که ماڵەمه پیش  ََ َوأَر نَا َمنَاس
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يمُ  رسَتیمان نیشان ەخواپ ڕێااکانی» (.112)البقرة: « َوتُْب َعلَيْنَا إ نذَك أَنَت التذوذاُب الرذح 

و ەئ«. بانەشیمانی و میهر ەری پەر تۆی گیراکەڕاستی هەب ،بکه ایمان گیر یمانشەپ و ەبد

دا ویەخۆشَََه له ز رخه چۆن پێتەیت، بۆمان دیمان پیشَََان ده که پێی رازەرسَََتشَََەپ

 رستش بکرێیت.ەپ

ْم وَ  َربذنَا»ن: ەکەبێت ننا دەڕ دەپاشان بیر و هۆشیان له کات و ساتی خۆیان تێپ ابَْعْث ف يه 

ينُ  ْم إ نذَك أَنَت الَعن  ْكَمَة َويَُنكأيه  تَاَب َوالْح  َك َويَُعلأُمُهُم الْك  اتَ  ْم آيََ نُْهْم يَتْلُو َعلَيْه  والً مأ َََُ  رَس

يمُ  خۆیََان، ەل ەبنێر ك رێََەمبەکََانمَانََدا پێغەو ەنََاو ن ەل ەخوای» (.129)البقرة:  «الَحك 

 ەو ەبکات کیتاب و دانایییان فێربکات و پاکیان ؛ەو ەتردا بخوێنێەسَََەنی تۆیان بکاەتەئای

که  ،ووگیرا بك م ننایه کاتێەئ «.توانای داناەرتۆی بەبێاومان ه ،موو گوناهێک(ەه ە)ل

تی نََارد )دروودی خوای لََه ەرایەمبەبََدوڵاڵی بََه پێغەدی کوڕی عەممەخوا موح

 ربێت(.ەس

ی جیاوازی بۆ ردێکەی دا بەکەرمانی به کوڕ ەف ئیبراهیمیشََته کۆتایی، ەکه گەبینای ماڵ

کانی ەردەه بی جیاواز بێت لەکەناەواف، وتی با ر ەسََپێکی تەبهێنێت تا ببێته هێمای د

خۆی  یێنله شو  ی)الحجر اِّلسود( ەکەشەرده ر ەب ئیبراهیم ؛وهەڕایە، که ئیسماعی  گرت

ری ەبمەێغ. بۆیه پئی ەرمووی: جوبڕ ەف !گیان؟ بەوه کێ بۆی هێناوی باەو، وتی: ئدانا بو 

که له ەشەرده ر ەبواتە:  .1(الحجُر اِّلسَودُ من الجنذة  ) :رموێتەفەد (H)خوا 

  .وه هاتووهەشتەهەب

 ،ی پێکردستەرسَتان و موسَوڵمانان دەپکخواەوافی یەعبه، تەبوونی کدرووسَتله پاش 

                                                           
 (.277)ترمنی:  1 
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َن النذاس  تَْهو   إ لَ »وه: ەوتەمَان ننای جَارانی دەیش هئیبراهیم َدًة مأ ْ  أَفْئَ  اْجعََ مْ فََ « يْه 

یری ەا س. ج«یت سۆزیان ببێ بۆ الیانەڵکانێ وا لێبکەدڵی خ بەڵکوو» (.37)إبراهیم: 

ك تێهیچ شکە  ،کهەزوویەی  و ئار ەم :بیداەر ەله زمانی ع« َهوی»یه بکه، ەو ەو لێکدانەئ

 زوویەو ئََار  زەیََه، حەعبەش بۆ الی کەزوو ەم ئََار ەڕی ئەپوەئ .سَََتیەربەنََابێتََه ب

وتی ەس منگەر کەبینی هەوه هاتووه. دەم ننایەعبه لەردنی کتکەموسَََوڵمَانان بۆ زیار 

ۆیه زرۆتره، بەو تام له جاران تینووتر ؛وه واڵتی خۆیەڕێتەگەکات و دەت دەرام زیار ەح

 کانەو هۆش م، هنرەمن ەعبه و ز ەنه کەکەدوه روو ەزرۆییەکان به تامەه دڵش کەر جار ەه

و ەوونی ئبدرووست ؛ه پاش خوائاخر ل !و ئیسَماعی  ئیبراهیمونه بیری ەکەر دەکسَەی

ینوێتی م تەمن ەو کاته ز ەوه. تا ئەڕێتەگەوان دەیی ئەور ەبۆ گ ؛و ئاوهەڵقواڵنی ئەمَاڵه و ه

 خوا لە ئیسماعی  ڕازیبووە! دات کهەتی دەشای ؛وهەکاتەدك خۆشی چاەبات و نەالد

 

 ڕازیبوو:ێلند و ەزامەئیسماعیلی ر

وانبێژانه ەی ر یبەر ەبه زمانی ع ؛وهکردو  سََوارچاکیی ئەسََپیسََه ەم کەکەیسََماعی  یئ

کات ەت و نوێژ و ز ەو عیبادەر ەی بیڵکەنی خەمەموو تەهلە  هەروەها ی کردووه،ەرسََ

 َواْذُكرْ »کرد و زۆریش خوا ویست بوو: ەوام دوعا و ننای دەردەبانگ کرد، خۆیشَی ب

َق الَْوْعد  َوكَاَن رَُسوالً اد  يَ  إ نذُه كَاَن صََ َماع  تَاب  إ سَْ اَلة  ف ي الْك   نذب يّاً. َوكَاَن يَأُْمُر أَْهلَُه ب الصذ

يّاً   ََ نَد َربأه  َمرْض كَاة  َوكَاَن ع   ،رورئاندا باسََی ئیسََماعی  بکه ەل» (.44-44)مریم: « َوالنذ

ری خوا ەمبەو پێغو نێرراو ەئ ، وەکانیدا راسَََتاۆ بووەڵێنەان و بیمَەپ ەو لەبێاومَان ئ

 ،کاتدان وەنوێژکردن و ز  ەس و کَاری بەنان و کخێ ەدا بەرمَانی دەف ەمیشَََەبوو. ه
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 «.ندی بووەزامەی ر ەردگاری جێاەرو ەالی پ ەمیشەه

ی ەئیسَََماعی ، بۆیه رۆڵوه به ەگاتەد (H)ری خواش ەمبەکی پێغەڵەچەر 

رباره ەلێوه و  وشتتیەمای ر ەپێوه بکه و بن یشانازی !ی تۆیهەور ەمه باپیره گەئ ؛ئیسَالم

 ن:ەمانەکه ئ

 ندی.ەامز ەڕی دڵخۆشی و ر ەپوەبه ئ ،کانیەرمانەرگرتنی فەو و  بۆ خوا چیەملک :مەکەی

 ویست وەو کوڕی خۆشَك له نێوان باو  ،بانانهەی جوان و میهر ەڵەو مام فتارەر  :مەدوو 

 ژیردا.

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

 تی بدات.ەرستی یارمەر خواپەکه له س ،کارەوه له خوا بۆ منداڵی چاکەپاڕان -1

َََیارکردن د و، ەو ەن باوکییەاری منَداڵ له الیبَی کَارو دواداچوونبە -1 ی ەربار ەپرس

 بارودۆخی.

له ناو  هۆی ؛تی خواەهیوایی له نیعمبێك ەرو ەته، هەکلیلی نیعم یاوزاریسَََوپاسَََ -3

 تی.نییەچوو 

 ی گرێ و گۆڵ و پاداشتی فراوانه.ەو ەکردن ؛رستیەکانی خواپەله پیرۆزیی -4

 رگیراوه یان نا.ەوێ و ەکەردەکه تا بۆت دەمت دڵ خۆش ەو ەبه کرد -4

ََتی ەو ر  وحیدی خاوێن رێااەت -6 ََماعی  بوو، ئو  ئیبراهیموش که ەولجو  ەوان نەئیس
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 بوون و نه گاور.

 چونکه دروشمی ئیسالمه. ،بی زمانی رورئانه، بۆیه بیپارێنهەر ەزمانی ع -7
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 لووت

لْماً  »  «َولُوطاً آتَيْنَاُه ُحْكماً َوع 

 

 وی:ەڵکی زەکارترین خەبۆ الی خراپك رێەمبەپێغ

ََەمبەپێغ ََ ؛كخوا ناردییه الی هۆزێ .بوو ئیبراهیمیدنا ەر لووت برازای س اری که له ش

مَانََه ەرَدیس دوور بووه، ئەیتولمەڕێ لََه ب ەۆژ ڕ ڵێن سَََێ ەکَه د ،ژیَانەدوم دەسَََ

اتر یمووانیش زەڕی بوون، له هەر بێباو ەڵکی له سَََەکارترین و سَََوورترینی خەخراپ

َََتییان دەڕ دەو ب دوودەگیێتی َََتیاران دەمانه رێیان به گەکرد. ئەوش تیان ەانگرت، خیەش

ََەموو جۆره تاوانێکی نەکرد و هەد ََه. س ََراویان کردبووه پیش یدا وڵەیدنا لووت هەناس

بداته هنر و هۆشَََه ك تیشَََ ،وه وەبکَاتك کَانیَان چَاەخۆش و دڵَه رزاو ەنَاخَه ن

 کانیان.ەتاریک

 

 رستی:ەوه بۆ خوا پەن لووتەالی که لهەوازی هۆزەبانگ

إ نأي  أاََل تَتذُقوَن.»وه پێی وتن: ەبانییەبَه میهر  ،و خوا بَانَگ کرد وەر ەی بەکەلووت هۆز 

يُعون   اتذُقوا اللذَه َوأَط  يٌن. فََ وٌل أَم  َََُ خوا  ەل ەئایا ئێو » (.123-121)الشَََعرا : « لَُكْم رَس

ََن  ََتی من پێغەخۆ نا پارێنن؟! بکه ناترس خوا  ەل ەواتە. کەمینم بۆ ئێو ەێکی ئر ەمبەڕاس

ََه ەی کردنیڵسَََتەرهەلووت ب«. نەمن بک یڵیەبترسَََن و گوێڕای  و دوودەگێتیوه ل

 ،اکاتن کاری دوودەگیگبیر ەن تەخاو  وه مرۆڤی ژیریەکردنوونڕ کاری، بۆیشی ەخراپ
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ُروَن. أَئ نذُكْم لَتَأْتُوَن »پێی وتن:  َة َوأَنتُْم تُبْص  شََ نأَسا  الرأَجاَل َشْهَوًة مأن ُدون  الأَتَأْتُوَن الَْفاح 

ْ  أَنتُْم رَْوٌم تَْجَهلُونَ  َََرین ەو کار ەئ ەئایا ئێو » (.44-44)النّمَ : « بََ  ەزۆر خراپ و ناش

 ەالی پیََاوان ل ەچنەد ەڕاسَََتی ئێو ەئََایََا ب ،چۆن !زانن؟ەبینن و دەد ەئێو  ەک ،نەکەد

 «.زاننەفام و نەڵێکی نەل و کۆمەگ ەئێو  ەزوو؟! دیار ەجێهێنانی ئار ەتان بۆ بەجیاتی ئافر 

دایه که نیان تێیَان نوانَد، پێیَان نَاخۆش بوو پیَاوێکی خاوێیرزەکَه لووتبەاڵم هۆز ەب

ۆی کرد پیاوچاکی خاوێن بەبوو، گومانیان د کرمێ و گەنیناخیان  .کاری ناکاتەخراپ

آَل لُو و  ُجواأَْخر  »کتر کرد: ەهاواریان له ی !رکردنهەدواته سنای ەک ؛له ناویانا بژی نییە

ن رَْريَت ُكْم إ نذُهْم أُنَاٌس يَتَطَهذُرونَ  ََوێنک تلوو » (.42)النم : « مأ وتووانی( ەو خێنانی )ش

ی ەو ەدم کر ەگرن )لەرادك سانێکن خۆیان پاەوان کەڕاسَتی ئەب ،نەرکەتان دەکەشَار ەل

 («.ەئێم

ا دوڵیََەکرد، لووتیش زۆر هەد کََاری دوودەگییََانکََه بََه ئََاشَََکراو بێ نهێنی ەهۆز 

ی ەکەوادەاڵم جاه له خانەب ،ق رێنمَاییَان بکَاتەو هەر ەی رزگَار کَات و بەکەهۆز 

شََدا ەمەڵ ئەگەاڵم لەڕان بوو، بەشََی له بێباو ەکەوه ژنەهێنا، به داخەس بڕوای پێ نەک

ی ی سََناەشََەڕ ەکه بترسََێنیت و هەوڵی دا هۆز ە، لووت هبووەهیوا ن بێکۆڵی نەدا و 

اب  ا»ڕخوازانه وتیان: ەانی و شز ەچی به راسَتیان نەک ؛خوایان لێبکات َِ للذه  إ ن ائْت نَا ب َع

ر ينَ  اد  ََََذ َن الص َََت م   ەر تۆ لەگەئ ەسَََنای خوامََان بۆ بێن» (.12)العنکبوت: « كُن

 «.!راستاۆیانی

بن له ئازاردانی، بۆیه داوای له ەوام دەردەی بڕوا ناهێنن و بەکەهۆز  یدا لووت زانیەلێر 

کرد. خوا سَێ فریشََته که  ای گیر ەخواش نناک ؛ریانداەری بخات به سََەخوا کرد سَ
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کان پێشتریش ەدوم، فریشتەئی  و میکائی  و ئیسڕافیلی نارده شاری سەبریتین له جوبڕ 

رێی ەتەمەد ئیبراهیم. جا ەوونی ئیسَََحاریان دایدایکبەی لەو مژد ئیبراهیمچوونه الی 

مه ەیاند ئەناوان تێیاەاڵم ئەب ،سَََنادانی هۆزی لووت دوا خَات بەڵکووڵ کردن ەگەل

و ماڵی ەر ەدوم و بەیشتنه سەکان گەوان بڕوا ناهێنێت. فریشتەس لەرمانی خوایه و کەف

له ەپ لووت به !نەمەم تەنجێکی کەند گەلووت رۆیشتن و له شێوازی مرۆڤدا بوون، چ

يٌب »و پیرییان رۆیشَت و له ناخیشَیدا وتی: ەر ەب ا يَْوٌم َعص  َِ  ەم رۆژ ەئ» (.77)هود: « َه

 «.!ختهەرۆژێکی س

ََار ەلووت ه ََار ەیتوانی. خەاڵم نەب ،وهەمێننەکه نەوڵی دا رازییان کات له ش که ەڵکی ش

ن هات ئازاریاەدك کَاتَه میوان، بۆیَه که رێبوارێەس نەرجیَان بۆ لووت دانَابوو کەم

و  ارکەم شاره خراپەڵکی ئەکانی وت: خەندین جار به فریشَتەیدنا لووت چەدا. سَەد

َََیەیتوانی پەاڵم نەب ،پیسَََن ڵ ەگەوه لەرز ەوه، بۆیه به نهێنی و ترس و لەمَانیان کاتش

ی چاوی ەکەاڵم ژنەیانبینێت، بەس نەوڵیدا کەوت، هەرێکبەوه ەو ماڵەر ەکَانی بەمیوان

یان بداتێ ەو سێ پیاو ەواڵی ئەکه تا هەجێ رۆیشت بۆ الی هۆز ەسبەوت، بۆیه دەپێیانک

 که له ماڵی لووتن.

یش وەیان لێکرد، ئەکەداوای سێ پیاوه میوان وه،ەر ەکه خێرا هاتن، لووت چووه دەهۆز 

ات ي ُهنذ أَطَْهُر لَُكْم فَاتذُقواْ اللَّه َوالَ تُْخنُون  ف ي : »رموویەاڵمَدا فەلَه و  ا رَْوم  َهؤاُل  بَنََ يََ

يدٌ   َََ نُكْم َرُجٌ  رذش يْف ي أَلَيَْس م  کانی منن ەکچ ەوانەم ئەکەلەی گەئ» (.72)هود: « ضََََ

سن و خوا بتر ەی لەاڵڵن بۆتان، دەو حك پا ەوانەی بوو( ئەکەکانی هۆز ەستی کچەبە)م

یشتووتان ەاو تێ ئاخۆ پیاوێکی ژیر ،وهەکانمەی میوانەبار ەن لەکەئابڕوم مو بێ رشۆڕەس

: ووهڵارتەی دڵی لووتیان له خۆدا هەکەتەفەم و خەموو خەم رسََتانه هەئ«. ؟!ەتێدا نیی
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کانی ەاڵم رسَََەدی ناکرێ له ناوتانا؟! بەبك ؟ تاره پیاوێنییەرێ ئێوه پیَاوێکتان تیا ەئ

ه مێشک ،کان وەدڵه مردوو  ،کان وەخۆشَەره نەر سَروشَته الدەله سَ یریەهیچ کاریا

 !بووەن یانکانەلۆر ەگ

 

 کان:ەوڵی پشتگیری میوانەه

چی پێ نها خۆی هیەی به تیاڵم زانەب ،کان بکاتەوڵیدا پشتایری میوانەموو هەلووت ه

تبووه هۆز و تایفه هابێو له ناویاندا بێاانه بوو، ە، ئسَََتی به الوازی کردەنَاکرێَت. ه

ی ەرگاکوه، دەوه چووه ژوور ەییەبوو پشََتی بارێت. لووت به تووڕ ەناویان، کوڕیشََی ن

وت له و. لو که بو ەڵکەدانی خەرکەنین و له دەداخست و پشتی رایم کرد و گوێی له پێک

وه ەئ !دانیشََتبووننگ و هێدی ەکه بێدەنچی سََێ میواەک ی؛رز ەلەتدا دەفەم و خەخ

ێت، یاننانیوه ناتوانێت بیانپارێنەیان پێکردووه؛ نەوان متمَانەدا کَه ئەزیَاتر ئَازاری د

ًة أَْو رَاَل لَْو أَنذ ل ي ب ُكمْ »هیواییدا وتی: دا، لووت له کاتی بێیانگار ەد که زیاتر لهەهۆز   رُوذ

يدو  د  َََ ان ی ەدا هێنێکم ببوایەر ئێو ەرانبەب ەل ەوتی خۆزگ» (.20)هود: « آو   إ لَ  ُركْنو ش

 «.ەنام پێ ببردایەپ ەکی رایم ببوایەنایەپ

نای ەوایێت پکی رایمی ببەنایەکان بپارێنێت یان پەخواز بوو هێنێکی بێت میوانەئَاوات

ر ەمبەپێغ ،نََای خوایََهەکََه پ ،نََای رََاییمەنََای برده پەڕاسَََتیش پەرێََت، بەپێ ب

(H) يدو يَرَْحُم اللذُه لُوطًا لقَ ): رموێتەفەد . واتە: 1(ْد كاَن يَأْو   إل  ُركْنو َشد 

                                                           
 (.1٥1، )موسلنم  (7٣33ەە موودەرە وا لە )بوخا ی  (. 3107نووسە ی بەڕکز نوسنوکەیی  بخا ي ) 1 
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 .کی رایمەیەنای برده داڵدەڕاستی پەب ،تی خوا له لووتەحمەر 

 زینی سزاو تۆڵه:ەداب

 ؛ام بوونجەر ەکانی بێ سَََەکه وتەر ەمبەو پێغ ڕیەوپەئیشَََتَه ەکَه گەناَانەتك کَاتێَ

َََتَان و تێیاناەوتنَه جووڵَه و لَه پڕ هەکَان کەمیوان ته ەای بردوو نەو پەکه ئ ؛یاندەس

لُواْ إ لَيَْك »و: ەکی رایم و پتەیەداڵَد  َََ ُ  َربأَك لَن يَص َََُ  (.21)هود: « رَالُواْ يَا لُوُ  إ نذا رُس

رگین ەه ،ردگاری تۆینەرو ەنێرراوی پ ەڕاسَََتی ئێمەب ؛ی لووتەکان وتیان ئەفریشَََت»

ه کین! له پڕ درگاەخۆ، ئێمه فریشََتەت مەفەترسََه و خەی لووت مە. ئ«الی تۆ ەنەناگ

َََیان کرده ژوور  نه که هاتەوه، که چی کوتوپڕ کوێراییان داهات، له ماڵەشَََکا و هێرش

ر بوون: ئی  کوێەر ی جوبەبه ئاماژ  ،وهەته ژوور ەکرد چوونەمانیان دوه له کاتێکدا گو ەر ەد

. َولََقْد صََََ » ر  ُِ اب ي َونُ َِ ورُوا َع ُِ نَا أَْعيُنَُهْم فَ ه  فَطََمسَََْ يْف  بذَحُهم بُْكرًَة َولََقْد َراَوُدوُه َعن ضََََ

ر   تَق  سَْ اٌب مُّ َِ کانیان لێکرد. ەبێاومان داوای میوان ،خواەسوێند ب» (.32-37)القمر: « َع

اومان بێ ،خواەکانم. سوێند بەشەڕ ەژن سناو هەبچ ەش چاویانمان کوێر کرد. دەجا ئێم

 .«یانداەبەر ەب ەریان لەس ەوام هێرشی بردەردەکی بەسنای

رێت و ڵباەی هەکەوادەو خانەش ؛ووت و ئامۆژگارییان کردکان روویان کرده لەفریشت

ََار بڕوات ََتن کێو ەدر ەناێکی تۆرێنەڵه دە، جا کۆمە دەرەوەله ش  !رزهەته لکان دێنێەبیس

ر ەه ،یرهەکی سەمه سنایەئ .بێتەکه نەبا تووشی سنای هۆز  ،وهەکاتەسَیشَیان ال نەک

کاره و ەراپڕ و خەی بێباو ەکەیاند که ژنەی! تێشیانابێته هۆی روودانەماشَا کردنی دەت

زێت؟ ەبەی خوا دادەر ئێسََتا سََناکەبێت. لووت پرسََیاری کرد: هەتووشََی سََناکه د

 یانه.ەره بەساتی سناکه ب ؛وهەوانیش ئاگاداریان کردەئ
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 بڕوادارانوه، لووت و ەبوو ك یان ننیەبەر ە، بەوەر ەله شَََار چوونه د وادارنو بڕ  لووت

َََان ف ؛وهەوتنەدوور ک اف لََها »ات: رمَانی خوا هەپَاش ََََ ا َجا  أَْمرُنَا َجَعلْنَا َعال يََها س فَلَمذ

يدو  يَن ب بَع  َن الٌذال م  َي م  نَد َربأَك َوَما ه  َمًة ع  َسوذ . مُّ نُضودو ي و مذ جأ َجارًَة مأن س   «َوأَْمطَرْنَا َعلَيَْها ح 

وژێر ر ەان سمەو شوێنەئ ،ناو بردنیان(ەهات )بۆ ل ەرمانی ئێمەف ەجا ک» (.23-21)هود: 

 !باریەکداو بێ بچڕان دەدوای یەب مان داباراند بە سََەریاندا؛زیخی گڵین ەورد ،کرد و

 «.ەو ەمکارانەست ەل ە( دوور نییەو )سنایەئ و وهەردگارتەرو ەکراو بوون الی پەنیشان

وی ەله ز  )مدنهم السَََبع( یانیەکەوت ناوچەحئی  به باڵی ەر رموون: جوبەفەزانایان د

 کانی ئاسََمانەکه فریشََت یەندەو ەوه بۆ ئاسََمان، ئەرز کردەیانی بمووەه ،ندەڵکەه

وی ەو ز  هر ەژووری کردن و بوە! پاشان ژێر ن!بیستەکانیان دەشێر ەڵەگ و کەنای سەد

وه ەردی ئَاگرین له ئاسَََمانەبَه ب ؛یَانەو ەوتنَه خوار ەڵ کەگەفڕێی دان، هَاوکَات ل

تی خۆی ەردی تایبەو بەکەیر ەبوو، هك سێەت به کەتایبك ردێەر بەباران کران، هەردەب

 کانیان وێران بوو.ەما و شار ەسیان نەوت، هۆزی لووت له ناوچوون و کەکەردەب

وه، ەی که ال بکاتەو ەریش بوو لەز ەحەبیسَََت، بەکی دنَاناێکی ترسَََەدەناەلووت د

ق بوو! ەو ر ك ویا وشََەر لەکه کرد و هەناەی دەرچاو ەی چاوی له سََەکەر ەهاوسََ

فَأَْخرَْجنَا َمن كَاَن ف يَها : »رموێتەفەدانی هۆزی لووت کەی شَََار ەربار ەوره دەخوای گ

يَن يََخافُو   ِ لذ يَن. َوتَرَكْنَا ف يَها آيًَة ل أ ل م  َن الُْمسََْ ن يَن. فََما َوَجْدنَا ف يَها َغيَْر بَيْتو مأ َن الُْمؤْم   نَ م 

اَب اِّْلَل يمَ  َِ ََار ەبوو لهەرچی ەئینجا ه» (.37-34)الِاریات: « الَْع بڕواداران  ەل داەو ش

 ویش ماڵیەبێت ئەماڵی موسَََوڵمان نك ەی ەل ەبێجا ،مَانَدی تێیداەرمَان کردن. نەد

ََان ندەپ لووت بوو. ََت بۆ ئەکمان تێدا بەیەو نیش ََنای ب ەل ەی کەوانەجێهێش ئازار ەس

 :خوای گەورە دەفەرموێتکوو ەو  ،وهەرگین ناسَََڕێتەکه هەیەمه نیشَََانەئ«. ترسَََنەد
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ب ي و » َََ قيمو َوإ نذَها لَب س ََتاش خەله رێاای :واته (.72)الحجر: « مُّ  ڵکی پێداەکدایه که ئێس

لُونَ : »رموێتەفەدها ەرو ەڕوات. هەد يَن. َوب اللذيْ   أَفاََل تَْعق  ب ح  صََْ م مُّ  «َوإ نذُكْم لَتَُمرُّوَن َعلَيْه 

انیاندا کەر شوێنەسەڕۆن بەکان( دەیشییە)روڕ  ەڕاستی ئێو ەب» (.132-137)الصَافات: 

که ەوت شار ەڵێن: شَوێنی حەزانایان د«. ئایا ئیتر ژیر نابن؟! ،وداەشَەو ب یانیانداەب ەب

له  ،هکەی )چێاالی( ئاو یی سََوێر و تاڵه، چڕەکەره، ئاو ەرسََووڕهێنەکی سََەیەریاچەد

 ،یهەردی کاننای توواوه هەدا بەکەریاچەریاکان زۆرتره، له ناو دەی ئاوی سوێری دیچڕ

او بووه، رسََیسََتێری داگەتیرێژئ ؛ی لووتی پێ لێدرای هۆز ەردانەو بەخات ئەریدەکه د

 کانی هۆزی لووته.ەمان شار ەستین هەلەله ف« البحر المیت»مردوو ی ەریاچەڵێن دەد

مان، ەراندا نەو ەری ژیَان و زینَدەو ەهۆزی لووت لَه نَاو چوو، لَه بیر  شَََوێنەواری

واڵی ەه و هیمئیبرالووت رووی کرده  ،وهەکاری پێچرایەکانی خراپەڕ ەله الپك ەیەڕ ەالپ

زانێت. ئیتر لووت ەکَه دەواڵەه ئیبراهیمریشَََی سَََووڕمَا کَه ە، سَََەی دایەکەهۆز 

 و خوا.ەر ەی بەکەواز ەی دایه باناەدرێژ  ئیبراهیمکوو ەرو ەه

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

خنه له ەڕ کَار بن، بۆیه ەخۆی خراپ ووكەڵکی و ەموو خەکَار پێی خۆشَََه هەخراپ -1

 گرن!ەپاکان د

 ننیکه. "سنای گشتی"زینی ەکات داوێنپیسی به ئاشکرا کرا دابر ەه -2

 ڵیەئاژ ك ەمرۆڤ و  ،بێتەسََروشََت پیس د و دڵ کوێر ؛ر کات تاوان زۆر بێتەه -3
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گ ەالی خوا له سََ ؛هۆشََیدار بیرو ەزووی زاڵ بێت به سََەئار  سەرکەبۆیه ه !لێدێت

 خراپتره.

 وه.ەیتەخی لێ دوور ەت و خراپزار بیپارێنیله ئا ؛یهەو ەاڵت ئەسەکانی بێدەله ماف -4

 !رهەرسووڕهێنەا له تاوانباران سی خو ەتۆڵ یتوندی -5

6- َََ نََاوبردنی ەل ،و و خوا رهەواز بەی بََاناەو ەبریتییََه لََه مََان ،وتنی دینەرکەس

 کانی.ەمنژ دو

اران و کەنها چاکەخوا ت بەڵکووزی تَاوانبَار له تۆڵه نایپارێنێت، ەگەو ر ك ەڵەچەر  -7

 رێنێت.پاەخوازان دەچاک

رام ەزووی حەن ئار ەرگین خَاو ەکَات، بۆیَه هەڕ دەو ک زوو دڵ کوێرەو ئَار  زەح -8

 وتوو نابێت.ەرکەس
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 ئیسحاق

يَن. َوبَاَركْنَا َعلَيْه  َوَعلَ  إ ْسَحاَق » ال ح  َن الصذ رْنَاُه ب ل ْسَحاَق نَب يّاً مأ  «َوبَشذ

 

ََ ََار ئیبراهیمیدنا ەئیسََحاق کوڕی س ََەه له س و ەی له دایکبوونی ئەمژد ری،ەی هاوس

ن ئاوا رورئا .که چوون بۆ سََنادانی هۆزی لووت ،و سََاره ئیبراهیمفریشَتانه دایان به 

رَُك ب ُغالمو َعل يمو »باسَی ئیسَحاری کردووه:   ەڕاستی ئێمەب» (.101)الصَافات: « إ نذا نُبَشَأ

ڵکی ەخ كرێََەمبەخوا کردیََه پێغ«. دایکبوونی( کوڕێکی زانََا ە)ل ەینێ بەدەت دەمژد

 وه.ەئ وەچەیعقووبیش له ەیدنا یەو س کردەرێنمایی دك ی چاەو ەو کرد رهەب

دا ەکەمژد ن، لهەدەی دەکان مژدەله دایکبوونی ئیسَحاق رووداوێکی نائاساییه، فریشت

 ،ندین ساڵ له دوای ئیسماعیلی برایەعقووبه! پاش چەیشی هاتووه که یەکەناوی کوڕ 

وو، عقووبی کوڕی زۆر خۆش بەبوونی ئیسحاق و یدایکەش به لەله دایکبوو، دڵی سار 

 میاناڵ ەی چۆن و ەکەدار نین هۆز ی ژیانی ئیسَََحاق نازانین و ئاگاەربار ەاڵم ئێمه دەب

کاران ەتی له چاکەرموویەیدا فەکەیَه کَه خوا لَه کتێبەو ەزانین ئەرچی دەوه، هەتەداو 

ًة َوكُاّلً»بوو:  اف لََ اَق َويَْعُقوَب نََ حََ َََْ ُه إ س ا لََ ينَ  َوَوَهبْنََ ال ح  ا صََََ  (.71)اِّلنبیا : « َجَعلْنََ

ی ەداواک ەزیاد )ل ەب ،عقووبەئیسحاریش( ی ەئیسَحاق و )ب ئیبراهیم ەخشَیمان بەب»

 «.كپیاوی چا ەموویانمان کرد بەه داوای منداڵێکی کرد( و ەئیبراهیم ک
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 که:ەەکانی بەسەرهاتسوودله 

ندی، بڕوانه ەزامەکَات له ر ەخوا دڵی پڕ د ؛ری خوا رازی بێَتەدەس بَه رەرکەه -1

 نه درێژه!ەمەو تەچۆن منداڵی به ساره دا له پاش ئ

رساندنیانه ت ،و چاکه وەر ەڵکه بەوتووانیان رێنمایی خەران و شَوێنکەمبەرکی پێغەئ -1

 1کان.ەله خراپ

 

 

 

  

                                                           
اێد، ورندا لە مەراە رەعهەکان د ووسانووستە ی بەڕکز ئاماەەی بەوە نەدا رە وەروو چۆن سەکدنا ئنسماعن  لەگە  با 1 

سەکدنا ئنسحاقنش لە قودسدا مزگەویی ئەقسای د ووسااێدووە. ئنسماعن  روڕی سا ەکە، ئنسحاقنش روڕی هاێە ەکە 

و کەرەم مندا ی ستتتەکدنا ئنهێاهنمە، هاێە  لە مەراە بوو، ستتتا ەو لە قودس، ئەمانەو پێیتتتاێ بە د کنی باستتتاێان. 

 (وە گێڕ)
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 عقووبەی

لْمو لأَما َعلذْمنَاهُ » و ع  ُِ  «َوإ نذُه لَ

 

تریشَََی  یەکەرانه، ناو ەمبەبَاوکی پێغ ،هیمئیبراعقووبی کوڕی ئیسَََحَاری کوڕی ەی

ی له ەدی کردووه: مژ ەر ەمبەم پێغەی ئبەسەرهاته، خوا باسی سێ رۆناغ له َ"ئیسڕائی "

ی له ەکەیی، باسی ئامۆژگاریی داپیرەو سار  ی باپیریئیبراهیمدایکبوونی که خوا دایه 

 دا.یووسفی بەسەرهاتکاتی مردن و باسی له 

نذ »ا به چاکه باسی کردووه: دا خو یووسَفی بەسَەرهاتله  لْمو لأَما َعلذْمَناُه َولَك  و ع  ُِ َوإ نذُه لَ

نی زانسَََت و ەعقووب خاو ەڕاسَََتی یەب» (.22: یووسَََ « )أَكْثََر النذاس  الَ يَْعلَُمونَ 

قووب عەی«. ڵکی نازاننەی خەاڵم زۆربەب ،فێرمَان کردبوو ەئێم ەچونک ،زانیَاری بوو

سَََا که عی ؛ئیسَََڕائیلهنیەرانی بەمبەموو پێغەو ه ەکەوەچو دوازده  یووسَََ بَاوکی 

کانی زۆر ەیبینی تاریکاریەد ؛یەکەد ئیبراهیمیدنا ەیری ژیانی سەئاخرینیانه. که تۆ سَ

پاشان وا  ،سَت هێناەد بەندی خوای ەزامەموویاندا ر ەه چی لهەک ،رنەرسَووڕهێنەسَ

 ،ب کهعقوو ەی ییری ژیانەکانیشَََیدا. سَََەو ەریتێکی گشَََتی له نەمه بووه نەدیاره ئ

ر ەگەوێت مەر ناکەس تێیدا سەکه ک ؛وهەبینیتەکان دەمان تاریکارییه دژوار ەشدا هێو ەل

 ی خوا.ەوشاو ەر د یویستیەن بڕواو ویست و خۆشەسی خاو ەک

ر تاریکاری ەگەتی، ئەکه خوا له دڵدا چاندووی ،منداڵ شتێکی سروشتییه یویستیەخۆش

ََ ََاڵچ یو توند بوو، دووری دژوار کیەتاریکاریی ئیبراهیمی ەکەربڕینی کوڕ ەس ی ە  س

ره ەمبەپێغ مەین ئەیر کەره سەو  !ر دژوار بووەشی هەپاشان براک یش له باوکی ویووسف
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ی کوڕی یووسفت به ەبار ەعقووب سەوه. یەم تاریکارییه بوو ەڕووی ئەنازداره چۆن رووب

ََی م ََەوره بوو، بەکی گەتییەینەتووش مان گار رد ەرو ەپ ت،ر گبری ەاڵم خۆی راگرت و س

َََ یووسَََ ی که ەو ەکه، لەوه له رووداو ەکاتەئاگادارمان د ویسَََتترین دارایی ەخۆش

َهبُو »رمووی: ەن فەی براکَانی بیبەو ەر لەعقووب بوو، بۆیَه بەی ِْ اْ ب ه  إ نأي لَيَْحنُنُن ي أَن تََ

ََ « )َوأََخاُف  ََتی دڵتەب» (.13: یووس ََ  ەئێو بم که ەمبار دەنگ و خەڕاس رن ەب یووس

ی ەدات، دەرچاویدا ئازاری دەمَانی له بەر نەواتَه ه«. ترسَََمەد ڵ خۆتَان( وەگە)ل

 !ڵێن: گورگ خواردی؟ەدا که پێی دەو کاتەوه لەیتەتوانی بیر له حاڵی بکەد

چ بێََت کََه لََه توانََای هیەڵوێسَََتێکی دەره هەمبەم پێغەردی بۆ خوا! ئەپََاکی و بێا

وه، ەشارنەکه دەراستیی وانەزانێت، الی روونه ئەکانی دەتی کوڕ ەانی. به خنییەدا باوکێک

تََعاُن َعلَ  َما »ڵێت: ەاڵم دەب يٌ  َواللُّه الُْمسَََْ بٌْر َجم  ُكْم أَْمراً فَصََََ وذلَْت لَُكْم أَنُفسَََُ بَْ  سََََ

ُفونَ   ََ ََ « )تَص ََەناپ ەم کار ەروونی خۆتان ئەدڵ و د بەڵکوو» (.12: یووس ی بۆ ەندەس

د، نەسَََەو پك تنێکی چائارام گر  ەگرم( بەئَاسَََان و جوان کردوون. )وتی جا ئارام د

ێوه له توانای ک ؛کهکنەمه خۆڕاگرەئ«. نەکەی باسی دەو ەر ئەسەل ەرمەتیدەخواش یارم

يٌ  ی جوان )یڵێن: خۆڕاگرەکوو زانایان دەجا و  !نییەکانیشَدا ەرز ەب یه ەو ەئ (فََصْبٌر َجم 

تی ەینەتا م ،ی کردیعقووب خۆڕاگرەیر ەمبەبێت، پێغەڵدا نەگەکی لییەەهیچ نَاڵَه و گل

 یووس  ی تری که برایەکەکوڕ  کییان کرد بۆ بردنیەیەسبەکانی دەم روویدا. کوڕ ەدوو 

مه ەوه الی، ئەڕانەو گەچی بێ ئەتی دانێ، کە، باوکیشَََی مۆڵلە دایَك و باوکەوە بوو

 م دژوارتره.ەکەساتی یەکراو بوو که له کار ەڕواننەساتێکی چاو ەکار 

ْ  َسوذلَْت بَ »وه: ەڵێتەمان وته دەته، هڵوێسەمان هەر هەکه له سەکار ەره چاکەمبەچی پێغەک

يٌ   فسی خۆتان کارێکی بۆ ەن بەڵکوو» (.23: یووس « )لَُكْم أَنُفُسكُْم أَْمراً فََصبٌْر َجم 
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ونی ڵ زیادبو ەگەجا ل«. جوانی ەب ەخۆداگرتنەچارم دان ب ەجوان )و ئاسان( کردوون بۆی

َعَس  : »ڵێتەبێت و دەوا زۆرتر دئومێدی به خ ،کاتەزووش زیاد دەو ئار  و هیوا تیەینەم

يمُ  يعاً إ نذُه ُهَو الَْعل يُم الَْحك  ْم َجم  خوا  یەو ئومێدەب» (.تەمان ئایەه« )اللُّه أَن يَأْت يَن ي ب ه 

رسته ەاپم خو ەپاشان ئ«. ەدرووستو زانای کار ەر ئەڕاستی هەب ،ەو ەموویانم بۆ بهێنێتەه

ن يَا بَن يذ اذْ »ڵێت: ەخۆڕاگره بڕواداره د يه  َوالَ تَيْأَُسواْ م  ن يُوُسَ  َوأَخ  ُسواْ م   ْوح  رذ َهبُواْ فَتََحسذ

ن  ی ەعقووب وتی ئەی» (.27: یووس « )اللّه  إ الذ الَْقْوُم الَْكاف ُرونَ  ْوح  رذ اللّه  إ نذُه الَ يَيْأَُس م 

 ەلبن ەنائومێدیش م ؛ی بناننەو براک یووس واڵی ەڕێن و هەجا با ؛کانم بڕۆنەکوڕ 

ی ەوانەل ەبانی خوا جاەحم و میهر ەر ڕاستی نائومێد نابێ له ەب ،بانی خواەیی و میهر ەز ەب

 «.بێبڕوان ەک

زا ەندی به رەزامەویستی خوا و ر ەپاداشَت و خۆش یڕوانیەژیانی به خۆڕاگری و چاو 

کی ەر رووناکییەگەم ؛رەهاته دەله زاری نك ەیەبَات، وشَََەد رەسَََەو بەری ئەدەو ر

له  ،وه بووەی ئەکەناوی پیرۆز و جوانه. جا له پاداشَََتی خۆڕاگریی وشَََاوه، بۆیهەدر 

 ی هاته دی.ەکەونەوه الی و خەڕانەکانی گەموو کوڕ ەنیدا هەمەکۆتایی ت

ََەرو ەه مان بۆ  ،ی دراوهەکەی که به مردنەم ئاماژه کورتەعقووب لەی ییها بڕی خواترس

و ەر ەب یەکەواز ەبانا ،ڕواتەوه دەرگەدا که به پیری مەو کاتەعقووب لەوێت. یەکەردەد

 ؛ریکی ناکاتەبه خۆوه خك سَََاتی ژیانیدا هیچ شَََتێ رامۆش ناکات. له کۆتاەخوا ف

و ەی ئەکەر ئیسَََالم و دینەرگی له سَََەکانی له پاش مەی که کوڕ ەو ەر دڵنیایی لەگەم

َر يَْعُقوَب الَْمْوُت إ ْذ رَاَل ل بَن يه  َما »وه: ەمێننەد َهَدا  إ ْذ َحضَََ ن بَْعد   أَْم كُنتُْم شََُ تَْعبُُدوَن م 

داً َونَْحُن لَُه ُمْسل ُمو  يَ  َوإ ْسَحاَق إ لَهاً َواح  يَم َوإ ْسَماع  « نَ رَالُواْ نَْعبُُد إ لََهَك َوإ لََه آبَائ َك إ بْرَاه 

 ەب کاتێ ،رگدا بووەمەر ەسَََەعقووب لەبوون کاتێ ی ەئاماد ەئَایا ئێو » (.133)البقرة: 
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ََتن؟ )ئەپەکانی وت دوای من کێ دەکوڕ  رانت و باپی و با وانیش( وتیان: خوای تۆەرس

رداری ەرمانبەف ەئێم و خوایه ەکتا ەک ،و ئیسماعی  و ئیسحاره ئیبراهیم ەک ،رستینەپەد

 «.وینەئ

 

 رگدا:ەمەرەی له کاتی سەکەئامۆ گاریی

مه ەنێکی پڕواتایه، ئەدیم ؛رگداەمەر ەکانی له سَََەعقووب و کوڕ ەی نێوان یەنەم دیمەئ

وه؟ ەاتکەرراڵی کردووه؟ بیر له چی دەدا سەم کاتەلك دات،   شَتێەکه گیان دەویمردو 

تی ەالمەکه به سََاغ و سََ ؛رگی لێی دڵنیا بێتەوێ پێش له مەیە  شََتێکی گرناه که د

َن َما تَْعبُُدو  : »وهەدۆزییەدا دەم رسََتەم پرسََیارانه لەاڵمی ئەو  !ڵکی؟ەموو خەگاته هەد

ن بَْعد   ن ماەایه، هرراڵی کردووه، باسََی ئیمان به خو ەرگدا سََەمەر ەیه له سََەمە؟ ئ«م 

عقووب ە. ی«نَْعبُُد إ لََهَك َوإ لََه آبَائ َك : »عقووب وتیانەکانی یەوێنه. کوڕ کی و بێەر ەباسی س

وه ەندی و دڵنیاییەزامەکانی، بۆیه به ر ەاڵمی کوڕ ەوه له و ەدڵنیَا بوو، نَاخی هێَدی بوو 

 ردگار رۆیشت.ەرو ەو دیداری پەر ەب

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوود له

ژگاری و ئامۆەر ەکانی بەواده و منداڵەداتێ و خانەگرناترین باس که مرۆڤ گوێی د -1

 ئیمان به خوایه. ؛کاتەد

َََتەئ -2 وحیََد و ئیسَََالم و ەت ؛نێتََه منََداڵیەەگەسَََوود د ەئیەرینەو میراتییََه راس
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 !؟خواترسی   میراتێکهەئای ل .خواترسییهەل

ۆ م تََاریکََارییََه بەئ"کََارانََه، ەران و چََاکەمبەکی ژیََانی پێغەمََایەتََاریکََاری بن -3

ت ەحمەرووی ر ەد ،کََهەجََا لََه پََاش تََاریکََاریی "!ئََازاردانك ەیََه نەو ەخََاوێنکردن

 وه الی.ەدیینڕاەعقووب دوور بوو، پاشان خوا گەله ی یووس وه، ەکرێتەد

ی ەکەف به کوڕ ەلەه سََََََََلك کێەیی منداڵه! یی پارێنراوەمای ؛كباو  یکاریەچاک -4

 .1ی تۆ بپارێنمەو ەم بۆ ئەکەاڵهی زۆرتر نوێژ دەویستم! و ەوت: کوڕی خۆشەد

کرێت، چونکه هیوای دنیایی و ەرگدا دەمەر ەیه له سَََەو ەخَاوێنترین ئامۆژگاری ئ -5

 .نییەتێدا  یڵکیەخ یپاساوزاریوس

با له ئێسَََتاوه تۆماری بکات، چونکه هاتوو له  ،یهەکی هەس ئَامۆژگَارییەر کەه -6

 وه.ەهاتەرگدا بیری نەمەر ەس

 

 

 

 

 

                                                           
ەڕێن هەر وا و بەبێ سَەرچاوە هێناویەتی، ئەمە لە سەعیدی کوڕی موسەیبەوە ڕیوایەت کراوە، کە وای بە نووسَەری ب 1 

 .https://kalemtayeb.com/hekam/item/19930( 438کوڕەکەی وتووە. )جامع العلوم والحکم/ 
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 یووسف

ن رَبُْ  ب الْبَيأنَات  »  «َولََقْد َجا كُْم يُوُسُ  م 

 

 :یووسفی ەکەونەخ

َب يه  يَا أَبت  إ نأي: »کاتەپێدسَتەی خواوه دەرموودەم فەکه بەبەسَەرهات  إ ْذ رَاَل يُوُسُ  ِّل 

ْمَس َوالَْقَمَر َرأَ  َََذ َر كَْوكَباً َوالش ََََ ُت أََحَد َعش ينَ َرأَيَْ د  اج  ََََ  (.4: یووسَََ « )يْتُُهْم ل ي س

 ەومدا یازدەخ ەڕاسََتی من لەب ،گیان ەباب :باوکی وت ەب یووسََ کاتێ  ەو ەر ەخبیریان»

َََتێرهەئ کََه ەچکۆل ەکوڕ  «.!بردمەیََان بۆ دکڕنووشَََو مََانََگ و رۆژم بینی؛ بینیمن  س

و  ەوه پلەونەم خەی لََه پشََََت ئیعقووب زانەوه، یەگێڕێتەی بۆ بََاوکی دەکەونەخ

کان له ەێر ستەئ ،یهەو ەونی منداڵ ئەڕی خەوپەئاخر ئ ،یهەم کوڕه هەوره بۆ ئەکی گەیەایپ

« بیردانەسََی خاو ەک»ی که له شََێوازی ەو ەاڵم ئەب ،سََتیدا بن و یارییان پێبکاتەر دەب

ی ەکەونەی کرد خیمه شتێکی جیاوازه، بۆیه ئامۆژگارەئ ؛نەبۆ بب یکڕنووشبیانبینێت و 

ی له ەاکو بر  یووسَََ ئَاخر  لە دایکییەوە، بوونەن کَه برای ،وهەگێڕێتەبۆ براکَانی ن

ن و ەپێبب ییبەخیلن و ەکه تێباەونەعقووب بوون. جا ترسا براکانی له خەژنێکی تری ی

يُدواْ لََك كَيْ : »بۆیه ،ننەیەئازارێکی پێبا يَاَك َعلَ  إ ْخَوت َك فَيَك  ُْ داً رَاَل يَا بُنَيذ الَ تَْقُصْص ُر

يْطَا ب ينٌ إ نذ الشَذ ت ەکەو ەخ ،ی کوڕی شیرینمەوتی ئ» (.4: یووس « )َن ل إل نَسان  َعُدو  مُّ

یتان ەی شَََڕاسَََتەب ،نەفێ  و پیالنێکت لێبک ەو ەهۆیەبك ەو ەن ،بۆ براکانت ەو ەر ەگێڕ ەم

 .«میەبۆ ئاد ەدوژمنێکی ئاشکرای

به دین و  یندیەیو ەمه پەی ئیزان ؛بوو ئیبراهیمعقووب کَه کوڕی ئیسَََحَاری کوڕی ەی
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ری ەدەسََه بێت که درێژ ەو کەئ یووسََ کرد ەڕوانی دەیه، بۆیه چاو ەوه هەکارییەکچا

 وه هاتووه.ەئیبراهیمیه که له ماڵی ەکەزنجیره پیرۆز 

 

 ن خواوه:ەڵبژاردنی له الیەه

يث  َويُت مُّ ن ْعَمتَُه َعلَيَْك َوَعلَ » ي   اِّلََحاد  ن تَأْو  ل َك يَْجتَب يَك َربَُّك َويَُعلأُمَك م  َِ  يَْعُقوَب   آل  َوكَ

يَم َوإ ْسَحاَق  ن رَبُْ  إ بْرَاه  َها َعلَ  أَبََويَْك م  ش خوای ەیەو شێو ەب» (.2: یووس « )كََما أَتَمذ

 كنََدێََەه ،رێتی( وەمبەت )بۆ پێغێََبژێرەڵتََدەکََات و هەردگََارت تۆ دیََاری دەرو ەپ

ها ەرو ەه ،کاتەواو دەردا تەسەی خۆیت بکانەتەکات ونیعمەوت فێر دەی خەو ەلێکدان

ََەب ََتر نیعمك ەرو ەعقوبیشََدا، هەکانی یەو ەر نەس ڵندی ی بەپای و ەت و پلەچۆن پێش

ي   »واتای «. ئیبراهیم و ئیسَََحَارن ەک ،بَاپیرانَت ەخشَََی بەب ام و زانینی ئاک :«تَأْو 

َََ يَث  »ی ەئ .کَانَه پێش روودانیَاننییەی پێبردنی نهێەنجَام و پەر ەس اد  یه؟ یچ«اِّلَحََ

وه. ەێکبداتکان لەونەیتوانی خەد یووسَََ ه به دوا ئیتر و ەل .ونەوتوویانه: بریتییه له خ

َََ یووسَََ واته  ،کانەی تر وتوویانه: واته رووداو نَدێکەه کانی ەنجامی رووداو ەر ەس

َََان ەزانی و خوا بَه نیاَا بۆی دەد يمٌ : »عقووب وتیەینَارد. پَاش « إ نذ َربذَك َعل يٌم َحك 

له کۆتاییدا زانست و دانایی  «.ەردگارت زاناو دانایەرو ەڕاسَتی پەب » (.تەمان ئایەه)

ََی کردەز ەی گرت و به حەکەونی کوڕ ەگوێی له خك وره. باو ەپاڵ خوای گ یەدا بۆ  ریش

 ڵی بوو.ەیش گوێڕاییووسفوه، ەبراکانی باێڕێت
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 و:ەد  ب یووسفپیالنی براکانی 

بُّ إ لَ  حَ إ ْذ رَالُواْ لَيُوُسُ  َوأَُخوُه أَ »یان کرد: ەوه رسەو پێکەی ئەربار ەد یووس براکانی 

ب ينو  نذا َونَْحُن ُعْصبٌَة إ نذ أَبَانَا لَف ي َضالَلو مُّ  یووس براکانی ك کاتێ» (.2: یووس « )أَب ينَا م 

ََتی ەوتیان: ب ََ ڕاس ََ ەئێم ەل الی باوکمان ،یەو براک یووس ََتەنازدارو خۆش ترن، ویس

َََتی بََاوکمََان لەهێنین، بەڵێکی بەکۆم ەکََاتێکََدا ئێمەل َََ ەڕاس کی ەیرلێشَََێواویەس

ڵه م دوو منداەکات رێن لەڵه دەباوکمان ه ؛هێنینەڵێکی بەئێمَه کۆم«. !ەئَاشَََکرادای

 گرێت.ەد سوودن ەڵه پیاوێکی خاو ەزیاتر له کۆم

َََاً يَْخُ  لَُكْم َوْجُه أَب يُكمْ »کیان پێشَََنیارێکی کرد: ەی َ  أَو  اطْرَُحوُه أَرْض َََُ  «ارْتُلُواْ يُوس

( ََ ََتەن له دەخۆتان رزگار ک» (.2: یووس ن با باوکتا ؛وهەنەخی، بیکوژن یان دووریس

ی باوکی ال  یووس ویستی ەیتان خۆشََەییه! شَبەخیلمه ە. ئ«نها چاوی له ئێوه بێتەت

بۆ  شَََیەو ەدوور خسَََتن !وهەنەکه بیر له کوشَََتنی بک ،کاتەنده الیان رورس دەو ەئ

وه ەنها بۆ ئەت !ن؟ەکەم کارانه بۆ ئەکوو کوشتنی وایه! باشه ئەر و ەشَوێنێکی نادیار ه

مان، پاشان ەه ئمووی بداتەکه هەویستییەو ئیتر خۆشَ ەو ەیبینێت و بیری بچێتەباوکی ن

ينَ »کار!!: ەن و ببنه چاکەمَانیش تۆبَه بکەئ ال ح  ه  رَْوماً صََََ ن بَْعد  مان ە)ه« َوتَُكونُواْ م 

وتی:  ؛ترساەا دانابوو یان له کوشتن ددیی له دڵیەز ەبك کێکیان که خوا تۆزێەت(. یەئای

واته ەی کەد ،ستیەوێت رزگارتان بێت له دەتانەبه کوشَتنه؟ ئێوه د ی  پێویسَتباشَه 

ته بایەوه و دەگرێتەڵیدەهك بێَت، کاروانێەڕ دەوه کَه کَاروانی لێوه تێپەنَه بیرێکەبیخ

ََوێنێکی دوورو نادیار له باوکمان:  طْهُ »ش َ  َوأَلُْقوُه ف ي َغيَابَة  الُْجبأ يَلْتَق  ََُ  الَ تَْقتُلُواْ يُوس

ل ينَ بَ  يذارَة  إ ن كُنتُْم فَاع   (.10: یووس « )ْعُض السذ
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زانین ەوه دەمەل ،وتەرکەوه سەی دوورخستنەبیرۆکییه ئامانج و ەگەی کوشتن نەبیرۆک

وان ەخێریشَََیان تێدا مابوو، ئاخر ئك ندێەاڵم هەب ؛ییانبەخیلڵ خراپه و ەگەبراکَان ل

رد ویان کرده باوکیان و داوایان لێکران بوون. بۆیه رو ەمبەی پێغەو ەرزاده و له نەمبەپێغ

وه، ەنەای کله باوکی جی بێت؛ كر شێوازێەویست به هەیانەڵیان بنێرێت. دەگەل یووس 

ُحونَ »سََتی پێکرد: ەگفتوگۆ د َ  َوإ نذا لَُه لَنَاصََ   «رَالُواْ يَا أَبَانَا َما لََك الَ تَأَْمنذا َعلَ  يُوسََُ

 ؟!وهەوسفیو ی ەبار  ەدڵنیا نیت ل ەئێم ەل ،ەچیت ەو ەئ ،ی باوکهەوتیان: ئ» (.11: یووس )

ئێمه  برای یووس . شیاوه «وێتەوین و زۆر خۆشمان دەزۆر دڵسۆزی ئ ەڕاستی ئێمەب

ی؟! بۆ تەوێت و ئاگامان لێیەی لَه کاتێکدا خۆشَََمان دەکەمَان پێنەبێَت و تۆ متمَان

لُْه »: کردن بۆ خۆیشََی باشََهیاری وه و ەر ەدەڵمان یاری بکات؟ هاتنەگەناینێری ل أَرْسََ 

ڵمان با به ەگەل ەیانی بینێر ەب » (.11: یووس « )َمَعنَا َغداً يَرْتَْع َويَلَْعْب َوإ نذا لَُه لََحاف ٌُونَ 

اگامان ین و ئەکەبێاومان زۆر پارێنگاری لێد ،و یاری بکاتەمەخۆی بخوات و گ دڵی

 «.بێتەلێی د

ََتەی ََێوازێکی ناڕاس ََتی به ش ََ  یەربار ەکه د ،نێتەیەوخۆ تێیاناەعقووب ویس  یووس

ََی دنییەی پێیان ەمتمان ََم گورگ بیخوات: ە، وتیش َهبُ »ترس ِْ واْ ب ه  رَاَل إ نأي لَيَْحنُنُن ي أَن تَ

ئُْب َوأَنتُْم َعنُْه َغاف لُونَ  ِأ م ەباوکیان وتی: من زۆر غ» (.13: یووس « )َوأََخاُف أَن يَأْكُلَُه ال

ََەن، دەبیب ەی ئێو ەو ەمارێت لەد ەژار ەو پ لێی  ەئێو  ەکاتێکدا کەوات لم گورگ بیخترس

 !م و ئازاره بۆمەبێت خەر چاوم نەی که له بەو ەر ئەه، «ئاگانبێ

جا چۆن  ،نڵه پیاوێکیەو وتیان: ئێمه کۆم وهەتکردەی باوکیان له گورگ ر ەکەوان ترسەئ

و جێاای  گورگ نایخوات .تی نینەنی پیاو ەوابێت ئێمه خاو ر ەگەبین لێی؟ ئەئَاگا دبێ

ُرونَ » :یەنیم ەخ ئُْب َونَْحُن ُعْصبٌَة إ نذا إ ذاً لذَخاس  ِأ  (.14: یووس « )رَالُواْ لَئ ْن أَكَلَُه ال
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 ی خستنه ناو بیر:یتەینەم

که وا ەبەسََەرهاتری خوا روو بدات و ەدەتا ر ؛کانیدا رازی بووەله ژێر تینی کوڕ ك باو 

ا َذَهبُواْ ب ه  »وێت!: ەیەوه که خوا دەبڕواته پێشََ َوأَْجَمُعواْ أَن يَْجَعلُوُه ف ي َغيَابَة  الُْجبأ  فَلَمذ

ُعُرونَ  َََْ ا َوُهْم الَ يَش َِ ْم َه أَْمر ه  ه  لَتُنَبأئَنذُهم بَ  ا إ لَيَْ ك جا کاتێ» (.14: یووسَََ « )َوأَْوَحيْنََ

و ە، لەو ەکەبیر  یناو تاریکای ەنەبیخ ەک ،یەو بڕیار ەر ئەس ەموو هاتنەو ه یان بردیووسف

یت، ەدەبراکانت د ەدا بەئایندله  ەرهاتەسَََەم بەواڵی ئەه ەک :بۆ نارد دا نیاَامانەکَات

. رۆژی «نەسََتی پێناکەو ه وهەبیریان چۆت ەخۆیان نابێت و ل ەوان ئاگایان لەئك کاتێ

َََت، بیرێکیََان هەیَان برد بۆ دیووسَََفدوایی  بڕا، ەدەت کَاروانی لێنەڵبژارد کََه رەش

 ،بێتەری دو رزگاەکه ئ ،نارد یووس ای بۆ که، خوا نیاەڵیانارت و خستیانه ناو بیر ەه

 ترسێت.ەواته نەک

نَا» نَد َمتَاع  َ  ع  َُ َوتَرَكْنَا يُوسََُ تَب  ََْ ا  يَبُْكوَن. رَالُواْ يَا أَبَانَا إ نذا َذَهبْنَا نَس شَََ ُُواْ أَبَاُهْم ع   َوَجا

ر ينَ  اد  نو لأنَا َولَْو كُنذا صََََ ئُْب َوَما أَنَت ب ُمؤْم  ِأ بو فَأَكَلَُه ال  ِ ه  ب َدمو كَ يصَََ  ُُوا َعلَ  رَم   «. َوَجِ

ی ەگریان. وتیان ئەالی باوکیان د ەهاتن ،داهاتك تاری ەپاشان ک» (.12-12: یووس )

َََتین پێشَََبڕکێمان د ەڕاسَََتی ئێمەڕێنمَان بەبَاوکی ب الی  مانیووسَََفو  کردەرۆش

 ەمیشەاڵم تۆ هەالماری داو خواردی، بەپ ەکەوسا گورگەئ ؛جێهێشتەمان بشتومەکەکان

یان دا شَََەندێ خوێنی سَََاختەهڕاسَََتاۆش بین.  ەرچی ئێمەگەئ ؛یتەبڕوامان پێناک

ی رهاتبەسََەته الی باوکیان، ەهاتوون«. هێنایانه الی باوکیان و یداەکەر کراسََەسََەب

اڵم ەب ،نو درۆیه داڕێژ ەوه، رق و رین وای لێکردن ئەی بۆ باێڕنەکەکراوی گورگتدروس

ڵ ەگەل یووسَََ تی پێدان ەعقووب مۆڵەتاوه که یەر ەسَََر له ەه ە،ر هێدی بوونایەگەئ

ترسَََان ەبوو، دەیََان نیلََه بوون و خۆڕاگرەپەاڵم بەکرد! بەدەوایََان ن ،رنەخۆیََان ب
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ر ەله سَََ یهەڵاەر بەش هەکەی گورگبەسَََەرهات، تەوەوێەکەنسَََتەتێکی تریان دەرفەد

ان و ەچی ئەک ،ری کردبوونەز ەوه بََه حەکردنیََان، لََه کََاتێکََدا دوێنێ بََاوکی لەلەپ

ل ەو  ووسََ یا بڕۆن دیانی ەوان بۆ بەگونجاو بوو ئەی شََتێکی نەنکووڵیان لێکردبوو. د

 ر ئاواەی هوشَََداری پێدابوون! هەربَار ەکَه بَاوکی د ،و گورگَه بیخواتەئ تَا نەک

ی بیریان بێت ەو ەبێ ئ ؛کرد ساختەڵتانی خوێنێکی ەیان خیووسفی ەکەیش کراسەلەپەب

ه ڵتانی خوێن بوو! لەبه سََاغی هێنا که چی خروا ەیان هەکەکه بدڕێنن! کراسََەکراسَ

َوَما أَنَت  »: !وهەکردەختی له درۆکردنیان دەکه ج ؛کانیشیاندا شتێکیان وتەکۆتایی رس

ر ينَ  نو لأنَا َولَْو كُنذا َصاد   «.ب ُمؤْم 

َََەاڵیەو ب یخواردووهەگورگ ن یووسَََ  یعقووب زانیەی ََه س ََاو ەکیََان ب و  ەرهێن

َََتیشَََیَان بەسَََەرهَات َََ ئامادەێکی نَاڕاس  که ،ڵ کردنەگەی لەکردووه، بۆیه وا رس

ۆیشی ها خەرو ەه !ی خراپی بۆ رازاوه و جوان کردوونفسَیان کارێکەن ؛نێتەیەتێیانا

بَْ  »خوازێت: ەتیش لَه خوا دەر، یَارمەبەگرێتەد یرێاَای پشَََوودرێژی و خۆڕاگری

يٌ  َواللُّه الْمُ  ُفونَ َسوذلَْت لَُكْم أَنُفُسُكْم أَْمراً فََصبٌْر َجم   (.12: یووس « )ْستََعاُن َعلَ  َما تَص 

ی بۆ ئاسان و جوان کردوون. )وتی ەندەسەناپ ەم کار ەروونی خۆتان ئەدڵ و د بەڵکوو»

ی ەو ەر ئەسەل ەرمەتیدەند، خواش یارمەسەو پك ئارام گرتنێکی چا ەگرم( بەجا ئارام د

 «.نەکەباسی د

لُواْ َوار َدُهمْ » يذارٌَة فَأَرْسََ رُّوُه ب َضاَعًة  َوَجا ْت سََ ا ُغالٌَم َوأَسَََ َِ َرى َه فَأَْدلَ  َدلَْوُه رَاَل يَا بُشَْ

ينَ  د  َن النذاه  َم َمْعُدوَدةو َوكَانُواْ ف يه  م  َرْوُه ب ثََمنو بَْخسو َدَراه  ََََ ُه َعل يٌم ب َما يَْعَملُوَن. َوش  «َواللَّ

 ،نارد ئاو بهێنێتیان ەکەر ەاوهێنهات و ئینجا ئك وسا کاروانێەئ» (.21-19: یووسَ )

 ەهات یووس و ئا بری ەل ،ەو ەر ەس ەهێنایك ، کاتێەو ەکەناو بیر  ەی داهێشتەکەتڵەئیتر س
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 ەو ەیان شاردیووسَف !الوێکه ەمەئ ؛بێت ەمژد ەڵکینەوتی: خ ییکابرا بینك ، کاتێەو ەر ەد

 ەی کەنواەو کارو کردەب ەو ئاگای ش زاناەور ەی فرۆشتن، خوای گەتسەر ەک ەو کردیان

َََیسرم ەکاندا لەشَفرۆ ەبازاڕی کۆیل ەنجام )بردیان و( فرۆشَتیان لەرئەن. سَەیکەد َ، 

َََتنیََدا هیچ گرناییََان پێن ەم، لەمێکی کەنََد درهەرزان، چەنرخێکی هبَه  و  داەفرۆش

 «.ماع بوونەمتەک

ََیسرو ەر ەبك کاروانێ رێژ، وره و دوورودەکه، کاروانێکی گەهاته الی بیر  ،ڕۆیشتەد مَ

ڵواسی، ەهەخۆی پێو  یووس که شۆڕۆ کرا، ەت  بۆ ناو بیر ە، سڵبارنەسَتان تا ئاو هەو 

مژده  ؛شاڵیکێەی پڕ بووه له ئاو بۆیه هزانەیدەی شۆڕ کردبووه و ەکەتڵەی سَەسَەو کەئ

 ؛وهەتەس منداڵێکی بدۆزیایەر کەکاته هو ەمَه کوڕێکَه! جا به یاسَََای ئەبێَت خۆ ئ

ایی اڵم دو ەڵ بوو، بتا زۆر پێی خۆشََحاەر ەوه سََەی دۆزییەسََەو کەی، ئەبووه کۆیلەد

ر ەرکی بوو بۆی و زۆریش منداڵ بوو، بۆیه بڕیاری دا هەچونکه ئ ،وهەلێی سَََارد بوو 

ََیسریشته ەگ فرۆشان و ەیشت خێرا بردییه بازاڕی کۆیلەخۆی لێ رزگار کات. که گ مَ

 اڵت بوو.ەسەن دەکه دیار بوو خاو  ،ییکڕك م فرۆشتی. پیاوێەبه نرخێکی ک

یانی می ژەرزی دوو ەیان و ەمەسَََتی پێکرد، ئەم دەات و دوو م کۆتایی هەکەی ییتەینەم

 بوو.

 

 تی:ەتی کۆیالیەینەم

ُه َولَداً » َِ ي َمثَْواُه َعسََََ  أَن يَنَفَعنَا أَْو نَتذخ  َر ال ْمَرأَت ه  أَكْر م  صَََْ ن مأ تَرَاُه م  ِ   اشَََْ َورَاَل الذ

َ  ف ي اِّلَرْض  َول نَُعلأَمُه  َََُ ل َك َمكذنأا ل يُوس َِ يث  َواللُّه َغال ٌب َعلَ  أَْمر ه  َوكََ ي   اِّلََحاد  ن تَأْو  م 
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نذ أَكْثََر النذاس  الَ يَْعلَُمونَ  ََ « )َولَك   ەی کڕی لیووسََفی ەسََەو کەجا ئ» (.11: یووس

ی ەو ەئومێدی ئ، به ەم الو ەی ئەشوێن وجێا ەل ەی وت: رێن بار ەکەر ەهاوس ە، بمَیسر

ان جێایرکرد میووسف ەیەو شێو ەی خۆمان، ئا بکوڕ  ەینەنێت، یان بیکەیەسَوودمان پێبا

و  ەو ەبََداتك و لێََەین چۆن خەش فێری بکەو ەدارمََان کرد، بۆ ئەویََدا و پََایەز  ەل

َََەب ەزاڵ ەور ەخۆی تێباََات، خوای گك ەوری و ەکََانی چواردەرووداو  و  ر کََارەس

 .«نازانن ەمەڵکی بەی خەاڵم زۆربەکانی خۆیدا، بەرمانەف

ا، له باوکی تی پێکر ەوه، خرایه ناو بیر، سَََووکایەتییەیوته زیندانی کۆیالەک یووسَََ  

کی ەابرایک و فرۆشرێتەکه له بازاڕ دك ەیەبووه کۆیل، رهێنراەکه دەوه، له بیر ەخرای دوور

ََیسر  هێن و  بێ یووس کات ئیتر ەست ئەهك موو مرۆڤێەنی، هەی و بووه خاو کڕیی مَ

ی ەو ەئ !!هیەو ەستەیاڵ و هەخی ەوانەچشتێکی تره و به پێ اڵم راستیەب ،اڵت کراەسەد

ی ەله رێا  یووسیژه بوو که ەم پەکەله راستیدا ی ؛تی و کێشه بووەینەزانین مەئێمه واد

ویش ەوه و ئەیەکەنەچێته دڵی خاو ەوت. بڕوانه چۆن دەکر ەییدا پێیدا سەور ەزنی و گەم

ینه ەبێت بۆمان یان بیکەی هسَََوود بەڵکووڵێ: رێنی لێباره ەی دەکەچۆن بَه خێنان

اڵتێکه له ەسَََەن دە، خَاو نییەمیش ەسَََێکی کەم پیَاوه خۆ کەڕی خۆمَان. جَا ئکو

ََەد ََراڵتدارانی ەس ََََیس ََاەزیر ەزیرێکه له و ە، و مَ ت نێەکه رورئان ناوی د ،کانی پادش

 بوو. سرمَیزیرانی ەو رۆکەدا سەو کاتەزین لەه که عیەو ەراستترین بۆچوون ئ«. زینەع»
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ن خوای ەالی ویههدا لهههەلههه ز یووسههههفردنی کدارەجێگیر و پههای
 وه:ەورەگ

بێت، ەده در ەرو ەپك اڵتدارێەسەدار کرد، له ماڵی دەویدا پایەی له ز یووسفئیتر ئاوا خوا 

بێت: ەسر پێویستی پێدََََپادشای مك کات و رۆژێەکانی فێر دەونەی خەو ەخوا لێکدان

نذ أَكْثََر النذاس  الَ يَْعلَُمونَ »  .«َواللُّه َغال ٌب َعلَ  أَْمر ه  َولَك 

هُ »کات: ەد یووس ر ەخشَشَی خۆی له سَەردگار باسَی بەرو ەان پپاشَ ا بَلََغ أَُشدذ  َولَمذ

ن ينَ  ل َك نَْجن   الُْمْحسَ  َِ لْماً َوكَ  یووس  ەکاتێکیش ک» (.11: یووس « )آتَيْنَاُه ُحْكماً َوع 

ایی و وایی و دانەرمانڕ ەی فەش پلەئێم ؛ڕی تونَدوتۆڵیەوپەئ ەیشَََتەیشَََت و گەپێا

ََار  ََمان پێبز ەزانیاری ش ََی، هەایی باش ََێو ەر بەخش ََتی چاکش ەیەو ش ان کار ەپاداش

 «.وهەینەدەد

 (H)ری خوا ەمبە، پێغی خۆی بووەمََانەجوانترین پیََاوی ز  یووسَََ 

َي يُوُسُ  َشطَْر الُْحْسن  ) :رموێتەفەد  یووس کان به نییەموو جواەی هەنیو واتە:  .1(أُْعط 

تی ەعموره نیەی کردبوو. خوای گی تر جوانەندەو ەناخی ئ یخاوێنی و پاکی . اَر خشەب

ََار  :كەجۆراوجۆری و  ََزایەش ََێوازی رس ََکردنی راكەی له دنیاو بارودۆخی، ش  ،رەێش

 خشیبوو.ەرزی پێبەب یەکیتیەسایەپاکداوێنی و ک ،دانایی

 یووس  یشتەبۆ الی رێنی لێارتووه، تێا یووسَ ی خوا به ناردنی یی زانەکەنەخاو 

، بۆیه کردییه تیەسَََه له ژیانیدا بینیویەرین کڕێنتەتدارترین و خۆڕاگرترین و بەمَانەئ

ی ەکەیری کرد و به خێنانەکوڕی خۆی سََك ەو  ،ی و رێنی لێارتەکەرپرسََی ماڵەب

                                                           
 (.162(. لە سەحیحی موسلیمیشدا هاتووە بە ژمارە )686)ئەحمەد:  1 
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ُه َولَداً »وت:  َِ ي َمثَْواُه َعَس  أَن يَنَفَعنَا أَْو نَتذخ   «.أَكْر م 

 

 زیز:ەی عەکەرەی هاوسیتەینەم

ه کاتێکیشدا ل ،م دژوارتر بووەکەه یکه ل ،پێکردستیەد یووس می ەی دوو یتەینەپاشان م

َو ف ي َوَراَوَدتُْه الذت ي هُ »رابوو: َخشەی راست و زانستی پێبیرەوه که داو ەڕووی بوو ەرووب

ه  َوَغلذَقت  اِّلَبَْواَب َورَالَْت َهيَْت لََك  ی ەتەو ئافر ەجا ئ» (.13: یووسََ « )بَيْت َها َعن نذْفسََ 

ی ببات و دڵی رابکێشێت بۆ ال  ەخشَت ەل ووسَ یوڵیدا ەه ،ماڵیدا بوو ەل یووسَ  ەک

ه ک«. !بکه ەو خۆت ئاماد وهەپێش ەر ەرگاکانیشَی داخسَت و وتی: و ەموو دەخۆی، ه

ََتبەر  یووسََ  ََیماش جوان بووەدەئەو ب رزەوش ی موو مرۆڤێکەئیتر دڵی ه ؛ب و به س

ڵ ەگەوتیان لەڵسوکەزین هەکوڕی عك ەموو و ەزیندا هەکێشا، جا چونکه له ماڵی عەراد

بۆ  وو،بوه، بۆیه دڵی لێی چوو ەببوو ك ر لێی ننیەدەبەدی له راەکەر ەئیتر هاوسََ ،کردەد

م ەڵ کێ؟ ئەگەاڵم چۆن و لەڵ بکات! بەگەل یشیویست داوێنپیسیەویسَت، دەخۆیی د

اَذ اللّه  رَاَل َمعَ »ی وت: ەکەڕی دانایی و راشکاوانه به خاتوونەوپەڕێنه له ئەره بەمبەپێغ

ُُ الٌذال ُمونَ إ نذُه َربأي أَ  گرم ەوتی: پانا د یووس » (.13: یووس « )ْحَسَن َمثَْواَ  إ نذُه الَ يُْفل 

هََا ەرو ە، هەو ەتەرووی لێکردوومەردگََارم دەرو ەپ ەم، چونکەکََاری وانََاک ،خوا ەب

نیام من دڵ ەچونک ،م؟(ەکەتی لێ دەمدا )چۆن خیانڵەگەل ەفتاربوو ەر شَََت چاکەکەمێرد

 «.رفراز نابنەمکاران سەست

اَن َربأه  » ا لَْوال أَن رذأَى بُرْهََ ه  َوَهمذ ب هََ ْت بَ  ْد َهمَذ یده ەبووعوبەئ (.14: یووسَََ « )َولَقََ

یازی که نەڵێت: پێشَََخسَََتن و دواخسَََتنی تێدایه؛ واته: ژنەته دەم ئایەی ئەربار ەد
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دیبا نیازی ەردگاری نەرو ەی پەڵاەیش بیووسَََفر ەگەئ ،کرد یووسَََ ڵ ەگەل یڵیەتێک

کانی دوایی ەتەران و ئایەمبەڵ بێتَاوانی پێغەگەفسَََیره لەم تەکرد. ئەڵ دەگەل یڵیەتێک

ينَ »گونجێت: ەد نَا الُْمْخلَص  بَاد  ْن ع  وَ  َوالَْفْحَشا  إ نذُه م  ر َف َعنُْه السَُّ ل َك ل نَصَْ َِ ان مەه« )كَ

َََێَو ەب ئََا» (.تەئََای لێی  ەیەرچی تََاوان و خراپەی هەو ەمََان کَرد )بَۆ ئەیەو ش

 «.ەیەکانی ئێمەپاک و ەڵبژاردەه ەندەب ەو لەڕاستی ئەب (.ەو ەینەخدوور

ش ەمەکانی خوایه، ئەڵبژارده خاوێنکراو ەنده هەله ب یووس  ؛خاتەری دەته دەایَم ئەئ

ڵبژارده ەنََده هەب ەل یووسَََ یتََان رزگََاری بووه. مََادام ەلمێنێََت لََه شَََەیسَََەد

م گفتوگۆیه ەپاش ئ ریدا. لهەسەب نییەاڵتێکی ەسەیتان هیچ دەدیاره ش ،کانهەخاوێنکراو 

رگاکه ەو دەر ەله بەپەبۆیه ب ،ی به باشَََتر زانیوهەکەبه جێهێشَََتنی ژن ؛یووسَََ دیاره 

مه ەر ئتا بیارێت و ئیتەیااتێ هەزین دەی عەکەاڵم ژنەوه، بەر ەرۆیشَََتووه تَا بچێته د

ن ُدبُرو »دات: ەروو د ُه م  َََ يص ْت رَم  تَبََقا الْبَاَب َورَدذ ََُ ََ « )َواس ََ» (.14: یووس ام نجەر ەس

ۆ داخستن( ویش بەو ئ ەو ەبۆ کردن یووسَ ) ەرگاکەردووکیان پێشَبڕکێیان کرد بۆ دەه

مارۆی ەنه گم ژ ە. ئ«دڕاندی ەو ەپشت ەی گیر بکات و لەکەکراس ەستی لەی دیتوان ەکەژن

ت و و ەرگاکه به دوویدا رێکەی بااته دەو ەر لەب ،الیەرۆشت ل یووسَ داوه، جا که 

 ات لێی.کەتا بۆ الی خۆیی راکێشێت و ران ،گرتوه ەی له پشتەکەبه توندی کراس

ََتاۆ هەکرێتەتی خوا دەحمەرووی ر ەدا دەلێر  ََتیەوه، جا بڕواداری راس  ر کات پێویس

يأَدَها لََدى الْبَاب  »وێت: ەکەبێَت خوا فریای د ََََ َََا ەئ» (.تەمان ئایە)ه« َوأَلَْفيَا س وس

له  کهەری ژنەا هاوسخو «. ی هاتنەکەدا تووشی مێردەرگاکەمی دەردەب ەردووکیان لەه

یان له ەکەری ژنەوخۆ هاوسەوه راستەرگاکه کرایەنێت. که دەیەگەکاتێکی گونجاودا د

تا  بکاتدرووسَََتك تێەم ژنَه چی بکَات؟! نَاچاره خێرا تۆمەدا بینی. ئەرگَاکەر دەب
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ا  رَالَْت َما َجَن »جێ وتی: ەسََبەی، بۆیه دەربار ەبێت دەی گومانی خراپی نەکەر ەهاوسََ

اٌب أَل يمٌ  َمْن أََرادَ  َِ َو اً إ الذ أَن يُْسَجَن أَْو َع ئاخۆ  ەوتی: باش» (.تەمان ئایە)ه« ب أَْهل َك سَُ

ند ەی بەو ەل ەتدا بکات، جاەکەڵ خێنانەگەل ەویستبێتی خراپ ەک ەچی ەسەو کەسنای ئ

وێت وا بۆ ەیەرمانه! دەمکارانه و بێشەئاوا سَت«. ئێش بدرێتەکی بەبکرێت یان سَنای

ََ ََنایەرهەی دەڵێ خراپەرخات که بەی دەکەر ەهاوس ََنیار ەق کراوه، خێرا س کیش پێش

ڵێ: ەزین دەبدات، به ع یووسَََ الماری ەیی خۆیدا پەزین لَه تووڕ ەعك ەو ەکَات نەد

 باشترین سنا زیندانه.

َي َراَوَدتْ : »کاتەکه ئاشکرا دەراستیی یووس  ؛وایهەته ناڕ ەم تۆمەله پاش ئ ن ي َعن رَاَل ه 

ي کی ەیەبه رست«. رێتەم بەخشت ەو ویستی لە( ئنییەخێر واەن») .(12: یووس « )نذْفسَ 

تی خوا ەرمدا یاە. لێر نییەوام وایه و پێویستی به زۆر وتن ەردەق و راستی بەکۆتا! جا ه

ََ بۆ  ََایەد یووس ََێەتی کەگات، به ش ََتی ەکه، خوا هەی ژنەوادەله خانك س ق و راس

ێته ب یووسَََ ر بێتاوانی ەسَََرچاو له ەی روون و بەڵاەتا ب ،وەر زمانی ئەخاته سََەد

َن »وه: ەیدانەم َدرَْت َوُهَو م  ن رُبُ و فَصَََ ُه رُدذ م  يصََُ ْن أَْهل َها إ ن كَاَن رَم  ٌد مأ اه  َد شَََ ه  َوشَََ

ر ينَ  اد  ن الصذ بَْت َوُهَو م  َِ ن ُدبُرو فََك يُصُه رُدذ م  ب يَن. َوإ ْن كَاَن رَم   (.17-12: یووس « )الَكاذ 

واری ەدیاره ئاسََ ،وه دڕابووەر له پێشََەگەن، ئەکه کەکراسَ یریەسََ :که وتیەتەشَای»

 کات وەو راسَََت دەالماری داوه و ئەپ یووسَََ تی و ەکه له خۆیەرگری کردنی ژنەب

ن ەله الی هیووسفوتنی ەواری شوێنکەوه ئاسەئ ،وه دڕاوهەر له پشَتەگەدرۆ، ئ یووسَ 

 .«و درۆەکات و ئەراست د یووس وه و ەکەژن

ا َرأَى رَم  » يمٌ فَلَمذ  ٌ كُنذ إ نذ كَيَْدكُنذ َع ن كَيْد  ن ُدبُرو رَاَل إ نذُه م  ُه رُدذ م  َََ ََ « )يص  (.12: یووس

ڕاستی ە: بی وتەکەژن ە، بەدڕاو  ەو ەپشت ەل یووس ی ەکەی بینی کراسەکەمێردك کاتێ»
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زۆر  ەو پیالنی ئێو  ەخشَََەو ن کهەڵە، بێاومان فێ  و تەی خۆتانەخشَََەپیالن و ن ەمەئ

َََ«. ەیەور ەگ کرد و تووڕه ەهاواری ن ،تی کردووهەی خیانەکەی ژنیکه زانەر ەکَه هَاوس

ََەریتی چینی دەبوو، داب و نەن ََک اڵتدارەس ڵ ەگەرمی لەوتوو وایکرد زۆر به نەو پێش

نان، کر و فێڵی ژ ەوه بۆ مەدڕانەی گەکەفتاری ژنەوه، بۆیَه ر ەڕوو بێتەکَه رووبەرووداو 

 یه.ەور ەوه که فێڵی ژنان زۆر گەوه کردەختیشی لەج

ا»و وتی:  یووسَََ پاشَََان رووی کرده  َِ ُ  أَْعر ْض َعْن َه َََُ  (.12: یووسَََ « )يُوس

ات: کەکه دەژن ی. پاشََان ئامۆژگاری«کهەر باسََیشََی مەو هەو ەر ەکه له بیر بەرووداو »

ئ ينَ » اط  َن الْخَََ ك  كُنََت  م  ك  إ نََذ نبََ  َِ ر   لََ  تَْغف  َََْ تۆش داوای » (.تەمََان ئََایەه« )َواس

ناهباران و گو  ەڕاستی تۆ لەب ەچونک ،تەکەو تاوان ڵهەه ەل ەبک لێخۆشَبوون و لێبوردن

 «.یتچووانداەڵەهەب

 

 که:ەی  نانی شاریتەینەم

ی و ەکەن ماڵ ژنەوه، کابرای خاو ەکوژایەکه نەاڵم فیتنەم کۆتایی هات بەکەرووداوی ی

، ێنێتکه کۆتایی پێبەنها داوای کرد باسەو تەوه، ئەکردەجودا نك ەی له یەکەتکار ەخنم

و  تکارەویش له کۆشَََکێکدا که پڕه له خنمەئ-ك تێەنی ئَاوا بابهێنَااڵم کۆتَایی پێەب

تری  کانیەیشََته کۆشََکەو رۆژه گەر ئەوه، هەکه باڵو بوو ەتەمه. بابەسََتەئ -راوێژکار

بۆ رسه و  ژچێەکەیان به بابەتێکی زۆر بەم چینه رووداو ەکانی ئەژن، اڵتدارەسەچینی د

 ،رینهر و خەم و خەفەتی راستەو با م چینه له کارەیانی ئش بوونی ژەباس زانی! جا بێب

ابڕوو داته ئەت دەکی تایبەگرنایی ؛بوونیَان به کایه و بەزم و رسَََهك ریَەخهەروەهَا 
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َََایەچوونی ک کاریدا رسَََەی پوو  رەواج ڵ بێەگەوام لەردەکان! جا بەتییه ناودار ەس

که باڵو ەواڵە. همانز ر ەی سەخۆشەدەبێته بنێشَتن و ریسَواییەکان چوو ئابڕوو  بێت،دە

ه  رَْد َشَغَفَها ُحبّاً إ نذا »وه: ەکرای ُد فَتَاَها َعن نذْفس  ين  تُرَاو  ينَة  اْمَرأَُة الَْعن  َوٌة ف ي الَْمد  َورَاَل ن سَْ

ب ينو  الَلو مُّ نگ و ەم دەئ ،ناوشار وانەیەلك پاشان ژنانێ» (.30: یووس « )لَنَرَاَها ف ي ضََ

َََیسرزینی ەی عەکە! ژنەیر ەان: سوتیشی ەیان بیسَت بۆیەباسَ رم و ەن ەوێت بەیەد مَ

ََ ََێت بۆالی خۆی، بەکەرنجی الو ەنیانی س ََتی ئەی خۆی رابکێش ی ەکەویندارییەڕاس

َََ ەو ژنەئ ەبێاومان ئێم !ەداگیرکردوو  یکانی دڵیەڕ ەموو پەبۆی ه کی ەنییەردارگەله س

ََکرادا د ێکی تر وه بۆ ماڵەله ماڵێک و مێکی ترەوه بۆ دەمێکەکه له دەواڵەه«. بینینەئاش

نذ »زین: ەی عەکەوه ژنەیشَََتەتَا گ ،وهەگوێنرای لَْت إ لَيْه  ََََ نذ أَرْس َعْت ب َمْكر ه  م  ََََ ا س فَلَمذ

توانج و  مَََََیسََرەزینی ی عەکەژنك جا کاتێ» (.31: یووسََ « )َوأَْعتََدْت لَُهنذ ُمتذَكأً 

 .«کردنەادمکی خۆشی بۆ ئاەیەو جێا شوێنیاندا ەناردی ب ؛ەوانی بیستی ئەکەنپال 

وه ەمەکََه سََََاز بکََات، لەوره لََه کۆشَََکەگ خوانێکیەزین بڕیََاری دا ی عەکەژن

نها ەاڵتداران بوون، ئاخر تەسََەیان کردبوو له چینی دەی رسََەو ژنانەوێت ئەکەردەد

ه خۆن، بۆیەوه و دەنەدەدیاریشَََه پاڵ د ،ەکرێنکان بانگ دەکۆشَََک خوانیەوان بۆ ئ

 ەکیشیەو ەموو جۆره خورادن و خواردنەه ،دنبۆ ئاماده کر  راخەری نەرمیپشت و پاڵ

َدةو  »رۆی زۆر تیژی دانا: ەچ ،ادشَََەکەپاڵ خۆراکه دانراو ە. للەگەڵیدا َوآتَْت كُ ذ َواح 

كأيناً  نُْهنذ سََ  ر ەه .ەشََی بانگ کرد که باسََیان کردبوووانەموو ئەه ت(.ەمان ئایە)ه« مأ

َورَالَت  »هاته الیان:   یووسَََتکردنی گۆشَََت یان میوه بوون که ەریکی لەیان خەکەی

نذ   ەو ەر ەد ەر ەی و ەو وتی: ئاد یووس  ەرمانیدا بەئینجا ف» (.تەمان ئایە)ه« اْخُرْج َعلَيْه 

ا َرأَيْنَُه أَكْبَرْنَهُ ». «بۆ الیان گرنایان  و ەور ەگ ەبینیان بك جا کاتێ» (.تەمان ئایە)ه« فَلَمذ
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يَُهنذ َورَطذعْ » ا!مریان سََووڕ ەسََ یووسََ له جوانی «. زانی له » (.تەمان ئایە)ه« َن أَيْد 

ا إ الذ ». «سَتی خۆیان بڕیەکان دەرۆ تیژ ەناکاو به چ َِ ا بََشراً إ ْن َه َِ َورُلَْن َحاَش ل لّه  َما َه

يمٌ  ٌك كَر  َََیََان: پََاکی و بێا» (.تەمََان ئََایەه« )َملَََ موو ەه ەدووری ل ردی وەوتیش

ََتك ەواوییەنات ََایس ََتکردی ەمەئ ەک ،ەی خوایەش نها ە، تنییە مرۆڤە مە! ئەوو درووس

له ك ندێەوێت هەکەر دەوه دەمەجا ل«. !نییەو هیچی تر  ەڕێن ەکی جوان و بەیەفریشََت

رسووڕمانه ەس مەوه. ئەڵکەم خەکان هاتبووه ناو ئەرسَتییەکخواپەبیروبۆچوونی ئایینه ی

ك ش رێەکەتی و میوانییەستی داو ەبەریاندا هات و مەوه به سەیووسفله بینینی جوانی 

نشتی ەرز ەیان کردووه سەڵەوه که هەستیان وه بیریان بهێنێتەی دەم زامەکه ئ ،مه بووەئ

 زینیان کردووه.ەی عەکەژن

 سووڕر ەس یووس وان له جوانی ەوتووه و ئەرکەر ژنانی هاوچینیدا سەسەی بیکه بینەژن

دا  بڕیاریشََی ،ریانداەی کرد و شََانازی کرد به سََەژنێکی براوه رسََك ەماون، بۆیه و 

ِ   لُْمتُنذن ي »رازی بکات:  یووسَََ  بەڵکووی ەکەوڵدانەێژه بداته هدر  ل ُكنذ الذ َِ رَالَْت فَ

َن  َجنَنذ َولَيَُكوناً مأ َم َولَئ ن لذْم يَْفَعْ  َما آُمرُُه لَيُسَََْ تَْعصََََ ه  فَاسََََ ف يه  َولََقْد َراَودتُُّه َعن نذْفسَََ 

ينَ  ر  اغ  و  ەلۆم ەئێو  ەک ەیەسََەو کەئ ەو ەئ وتی: ەکەئینجا ژن» (.31: یووسََ « )الصََذ

ی ەتخش ەوڵمدا لەخوا بێاومان من هەسوێند ب ،ەو ەیەبار  ەکرد لەنشَتی منتان دەرز ەسَ

ی ەو ەر ئەگەخوا ئ ەسوێند ب وخاوێنی ویست،ك ر خۆی گرت و پاەو هەچی ئەرم، کەب

م ەکەبێت و بەلی  دەکرێت و ز ەند دەڕاسَََتی بەب ەو ەیکات، ئەم نەدەرمَانی پێَدەمن ف

 «.کرێتەاشا دمەت

وڵ ەتا ه ،ردگاری کردەرو ەتیی له پەداوای یارم یووس دا ەم داواکارییانەر ئەرانبەله ب

که  كمرۆڤێك ەو  یووسََ  !تووش بێتك ەو ەن ەوە،کانی لێ دوورخاتەو تێکۆشََانی ژن
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بوو، بۆیه ەرز نەی خۆی لووتبەکەوه و به پاکداوێنییەپاڕای ؛ناسێتەبوونی خۆی دمرۆڤ

ا يَْدُعونَن ي : »ردگاری کردەرو ەاتری پداوای چاودێری زی مذ ْجُن أََحبُّ إ لَيذ م  رَاَل رَبأ السأ

ل ينَ  َن الَْجاه  نذ َوأَكُن مأ ُب إ لَيْه  َََْ ر ْف َعنأي كَيَْدُهنذ أَص َََْ  (.33: یووسَََ « )إ لَيْه  َوإ الذ تَص

 ەی کەو ەل ەویستر ەال خۆشەردگارم من زیندانم لەرو ەی بیست وتی: پەمەئکه  یووس »

و له  یتەکەڕزگَارم ن ەوانەی ئەکەڵەفێَ  و ت ەر لەگەن بۆی، خۆ ئەکەوان بَانام دەئ

 یلم بۆەمنیش م ەیەوانەل ؛یََتەدەیََت و الم نەکەربََازم نەکََانیََان دەخشَََەپیالن و ن

 .«ەو ەفام و گوناهبارانەرینی ن ەپاشان بچم ،مەزوویان بکەببێت و ئار  درووست

ێ دوور کانی لەگاته فریای و فێڵی ژنەد ؛وماوانهەسَََی لێقەکه فریادڕ  ،ردگاریشەرو ەپ

يُع الَْعل يمُ : »وهەخاتەد م  رََف َعنُْه كَيَْدُهنذ إ نذُه ُهَو السََذ تََجاَب لَُه َربُُّه فَصَََ  :یووسََ « )فَاسََْ

ان و فێڵی ژن ەکەڵەت ەو ل ی گیرا کردەنناک ،چوو ەو ەهانای ەردگاری بەرو ەجا پ» (.34

ََتی و الیدا، چونک ََتی هەب ەپاراس ََ ەو زاتەر ئەڕاس م ەا ئ. ج«ەو زانای ەری نناکانەبیس

اتری ی زیەو ەکان بووه یان به دوورخسَََتنەکردنی ژنیوایان به بێهیَه ەو ەدوورخسَََتن

ئیتر  .ر دووکیانەیان به ه ،نەکەر نەله س یریەتا هیچ کاریا ،له فریوخواردن یووس 

ت ەایی پێنایمیش کۆتەێیستی پێکرد. سەد یووسَ می ەی سَێییتەینەو م خوا رێنی لێنا

َََبەر دەگەم َََت پێَدەم دەجێ چوار ەس  یتیەینەم کۆتَا مەتی چوار ەینەاڵم مەکَات بەس

 ه.یووسفدژواری 

 

 وه:ەچوونه زیندان ییتەینەم

ش ەکەکات. هۆی زیندانەپێدسََتەوه دنییەبه زیندانی کرد یووسََ رزه له ژیانی ەم و ەئ
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م ەئ نیەکانی بوو، خاو ەاوچینو ژنه ه زینەی عەکەو ژن یووس واڵی ەی هەو ەباڵوبوون

کردنی دانیزینلە اه ج ؛وهەدۆزییەکان نەنگ کردنی زمانەکیان بۆ بێدەمااڵنه هیچ رێاای

ن بَْعد  مَ »رامۆش بکرێت: ەکه فەبەسََەرهاتتا ئیتر  ،م الوه بێتاوانهەئ ا َرأَُواْ ثُمذ بََدا لَُهم مأ

ينو  ُجنُنذُه َحتذ  ح  ی ەڵاەب ەی کەو ەدوای ئ ەپاشََان ل» (.34: یووسََ « )اآيَات  لَيَسََْ

ََەزۆریان بینی ل ََ ر ەس ر ەهك ەیەزانی تا ماو ك چا ەوت و وایان بەرکە، بۆیان دیووس

دۆخی  ،اتدەمان پیشان دەمەردەم سەته کورته ئاوا دۆخی ئەم ئایەئیتر ئ«. نەندی بکەب

کان و دۆخی ەاڵتەسَََەن دەکَان و دۆخی چینَه خاو ەنَاوخۆ لَه کۆشَََک یڵیەنَدەگ

ها زیندانه، نەکاندا تەاتۆرییتاڵته دیکەسََەکان له دەری کێشََەسََە! جا چار اتۆریتدیک

رکرد به بێ ەبوونیان درمانی زیندانیەمه، فەر ئەتێکه له سەیش شاییووسَفی بەسَەرهات

دا که کەیەڵاەکێشَََه. جا له کۆم، زۆر به ئاسَََانی و بێەكرییەتباری و دادو ەهیچ تۆم

یر ەجا س !زیندانی بکرێتك بێتاوانێ ئاساییه ؛ندین خوای جۆراوجۆر حوکم بکاتەچ

دیاره وا !نیویان بیەی ئیکانی بێتاوانەڵاەی بەو ەڵ کرد له پاش ئەگەیَان لەمەیَه ئەو ەئ

 ین.ەکەی ئیزیندانك ەیەوتیان: بۆ ماو 

ندان، وه چووه زیەله خۆشحاڵییك و ننی روونێکی ئارامەو د به دڵێکی خۆڕاگر یووس 

َََێوێنیەکانی و گێر ەڵەو هاو زین ەی عەکەچونکَه لَه پاداگرتنی ژن  ؛کانەار تکەخنم یش

کرد و بیری ەد تیەنها عیبادەو شوێنێکی ئارام  بوو تێیدا به تەرزگاری بوو. زیندان بۆ ئ

مان یووسفی زیندانی ەکەبەسەرهاتوره ەوه. جا خوای گەکردەکراوی خودا ددرووستله 

ُه َوَدَخَ  َمعَ »ه: رسََەند و دەکی پڕ له پەچونکه راسََتیی ،کاتەتاوه بۆ باس دەر ەله سََ

ُ  فَْوَق  ُر َخْمراً َورَاَل اآَخُر إ نأي أََران ي أَْحم  ْجَن فَتَيَاَن رَاَل أََحُدُهَما إ نأي أََران ي أَْعصََ  السََأ

ن ينَ  َن الُْمْحسَََ  يل ه  إ نذا نَرَاَك م  نُْه نَبأئْنَا ب تَأْو  ي ُخبْناً تَأْكُُ  الطذيُْر م   (.32 :یووسَََ « )َرأْسَََ 
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کێکیان ەبوو( یوێکی بینیەیان خەکەریە، )هەو ەندیخانەب ەوسا دوو الوی تریش خرانەئ»

کرد، ەددرووسترابم لێ ەگوشی و شەترێم د ،ومداەخ ەبینی لەوتی: بێاومان من خۆمم د

 ەو ەرمەر سەسەنانم ب ەک ،ومداەخ ەبینی لەڕاسَتی من خۆمم دەوی تریشَیان وتی: بەئ

 ە، چونکەونەم خەی ئەو ەلێکدانەب ەاگادارمان بکخوارد، ئَەلێی د ەگرت بَاڵنَدەڵَدەه

و  ی پیاوچاکی و خێرەمه نیشَََانەئ«. خوازانیتەچَاک ەبینین تۆ لەد ەڕاسَََتی ئێمەب

 ؛وتەکر که چاویان پێیەکه هە. دوو زینَدانیینییەکَه شَََاراوه  ،تَهەپیرۆزی و عیبَاد

تیان: ئێمه تۆ به و . کردنیان کرده پرسیار تسەر دەکسەبۆیه ی ،ی چاکییان تێدا بینیەنیشان

ی ەکەونەیان خەکەر یەرت، ئیتر هەواری دیاره له سَََەچونکه ئاسَََ ،بینینەدك پیاوچا

مێنێت که به لەپێویسَت بوو بیس ،وهەاڵمیان بداتەی و ەو ەر لەاڵم بەوه، بەخۆی بۆ گێڕای

واز ەونی الیه. جا شََێوازی باناەی خەو ەو زانسََتی لێکدان ەو ەداتەاڵم دەوه و ەزانسََت

م رێاایه بۆ ەکەمه یەلمێنێت. ئەخۆی بسََ ێتیینەواز شََایەر له باناەه بوایه، پێویسََت

ََ (H)ری خواش ەمبەهََا پێغەئ ،وازەرگرتنی بََاناەو  َََتی ك کََاتێ ویس

ُ  )رمووی: ەی بکات فەکەوازی هۆز ەبانا ْف ََََ ن س أَرأَيْتُْم إْن أْخبَرْتُُكْم أنذ َخيْاًل تَْخُرُج م 

؟ رال ر يذ دأ َََ ، أكُنْتُْم ُمص يٌر لَُكْم بيَْن يََدْ  هِا الَجبَ    ِ بًا، راَل: فلنأي نَ  ِ بْنا َعلَيَْك كَ وا: ما َجرذ

يدو  ه داوێنی سپسوار لەئك ەیەستەمێ ئێستا دەواڵتان بدەر هەگەئایا ئ: واتە. 1(َعِابو َشد 

ََََرگین درۆمان لەڵێ، ئێمه هەوتیان: ب ،ن؟ەکەم پێدەون متمانەکەدر ەوه دەو کێو ەئ ه تۆ َ

تا ەر ەواته س .مەدەد کی توندتان پێەسنای یمن هوشَداری یەد: رموویەبیسَتووه. فەن

يُكَما الَ يَأْت  : »رموویەی کرد. فەمان شێو ەیش به هیووسَفرخسَتن راسَتاۆیه، ەبۆی د

يل ه  رَبَْ  أَن يَأْت يُكَما ََ « )طََعاٌم تُْرزَرَان ه  إ الذ نَبذأْتُُكَما ب تَأْو  هیچ خواردنێکتان » (.37: یووس

                                                           
 (.4971(، بەخنمەتی گەیشتین لە )بوخاری: 4687یویەتی بخار  )نوسەری بەڕێن نوس 1 
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 ەی باََاتەو ەپێش ئ ،ەو چۆن ەیزانم چیەمن ن وبََدرێََت رخواردتََان ەد ەت کەبۆ نََای

 «.التان

ی که ەکەیکیەر ەرکه سەستی ئەربەبووه بەخسا، زیندان نەوازی بۆ ر ەلی باناەپاشَان ه

نُوَن ب ا»وازه، بۆیَه پێی وتن: ەبَانا لذَة رَْومو الذ يُؤْم  ا َعلذَمن ي َربأي إ نأي تَرَكُْت م  مذ ا م  لّه  لَذل ُكمََ

َحاَق َويَْعُقوَب َما كَاَن لَنَا أَن  َََْ يَم َوإ س ِئ ي إ بْرَاه  لذَة آبَ رَة  ُهْم كَاف ُروَن. َواتذبَْعُت م  اآخ  َوُهم بَ 

نذ أَكْثََر النذاس  الَ  َََْ   اللّه  َعلَيْنَا َوَعلَ  النذاس  َولَك  ن فَض ْي و َذل َك م  ََََ ن ش ر َك ب اللّه  م  َََْ نُّش

ُكُرونَ   ،ردگارم فێری کردوومەرو ەی پەو ەل ەندێکەه ەو ەئ» (.32-37: ووسَََ ی« )يَشَََْ

وایان خوا ناهێنن و بڕ  ەڕ بەباو  ەک ەومێکم واز لێهێناو ەی رەرنامەڕاستی من بەب ؛بنانن

و ئیسحاق و  راهیمئیب ؛و باپیرانم ی باەرنامەشوێنی ئایین و ب بەڵکوو. ەتیش نییەریام ەب

ك ریەو ش ڵەهاو  ەینەبکك شتێ ەهیچ جۆر  ەبۆ ئێم ەوا نییەرگین ر ەوتووم، هەعقووب کەی

اڵم ەیش، بڵکەر خەسەو ل ەر ئێمەسەل ەتی خوایییەزڵ و رێنی تایبەف ەش لەو ەبۆ خوا، ئ

 «.نەاوزاری ناکسوپاسڵکی ەی خەزۆرب ەو ەداخەب

ی ەار ربەو خوا بانای کردن، دەر ەزی خۆی بۆ کردن و بەگەو ر ك ەڵەچەباسی ر  یووس 

ی لێکردن به رۆژی دوایی بڕوا بهێنن. پاشَََان شَََداوا ،نشَََیرکیش هوشَََداری پێدا

ُد » ر پرسیارێکی لێکردن:ەکسَەی تََفرأرُوَن َخيٌْر أَم  اللُّه الَْواح  ْجن  أَأَْربَاٌب مُّ بَي  السأ يَا َصاح 

ارُ  جۆر و ەمەکی هەند خوایەاڵنی زیندانم، ئایا چەی هاو ەئ» (.32: یووسَََ « )الَْقهَذ

وو مەر هەسَََەنها و زاڵ بەو تك کی تاەکترن، یاخود خوایرسَََترێن( چاەجیاوازی )بپ

دا بنێن و رەوه وای لێکردن دان به هەندی و خواویسَََتییەئیتر ئاوا به پاب«. شَََتێکدا؟

کانی ەرستراو ەوه رری پەزاییەکی و شار ەمان زیر ەردگار بن. پاشَان به هەرو ەچی پەملک

ن ُدون  »وه: ەخاته دڵیانەیری خوا دەغ ا َما تَْعبُُدوَن م  كُم مذ ُُ يْتُُموَها أَنتُْم َوآبَِ ه  إ الذ أَْسَما  َسمذ
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يُن الْ  لْطَانو إ ن  الُْحْكُم إ الذ ل لّه  أََمَر أاَلذ تَْعبُُدواْ إ الذ إ يذاُه َذل َك الدأ َََُ ن س ا م  ُه ب هََ َقيأُم أَننََل اللَّ

نذ أَكْثََر النذاس  الَ يَْعلَُمونَ   ەل ەرسََتن جاەیپەد ەرچی ئێو ەجا ه» (.40: یووسََ « )َولَك 

(، ەڕۆکیان نییەنها ناون و ناو ەو بَاپیرانتَان ناوتان لێناون )ت نهَا خۆتَان و بَاەخوا، ت

َََەل ەکردوو ەن ەوانەکیشَََی ر ەیەڵاەو هیچ ب ەرازی نَیَی ەو ەرگَیَن خَوا بەه ر ەس

، ەی تر نییسەی کەخوا شایست ەل ەوایی جاەرمانڕ ەڕاستی حوکم و فەکردنیان، بند ەسەپ

ی ەامرنەشه ئایین و بەو ەر ئەرسَتن، هەپەسَی تر نەخۆی ک ەل ەجا ەیشَی داو رمانەف

 و نازانن ەم راستیانەڵکی ئەی خەاڵم زۆربەنرخ، بەو ب درووستند و راسَت و ەسَەپ

 .«ئاگانلێی بێ

ی وازی خۆ ەی هێَدی و گفتوگۆی روون و خاوێنی هنر و پاکی باناەڵاەب یووسَََ 

ر له ەتا ب ،وهەی دۆزییەکنییەێنمایی دوو زینداتی فێرکاری و ر ەرفەئاوا د ،پیشَََان دان

َََیر ەزیندانی ع َََان له ك زین له زیندانی ش اریدا کەچاک ڕیەوپەئرزگاریان بکات. پاش

ا أََحُدكَُما فَيَْسق ي َربذ »: وهەکانی دایەاڵمی پرسیار ەکانی هێناو و ەکۆتایی به رسَ ُه َخْمراً أَمذ

لَُب فَتَأْكُُ  ال ا اآَخُر فَيُصَْ ِ   ف يه  تَْستَْفت يَان  َوأَمذ َي اِّلَْمُر الذ ه  رُض  ن رذأْسَ  : یووس ) «طذيُْر م 

ی شَََا و رزگار دپا مەیاێڕی ەبێتەد ەو ەگوشَََی ئەونیدا ترێی دەخ ەتان لەو ەئ» (.41

و  رەسەل ەدرێت و باڵندەخا  د ەوی تریشیان لەکات، ئەش دەرابی پێشکەبێت و شەد

 شەو ەر ئەو ه ەکانتانەونەی خەو ەلێکداناڵمی ەش و ەمەخوات، ئیتر ئەروخسَََاری د

 . «ەبڕیار دراو 
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 :مهیسروه بۆ پادشای ەله زیندان

كَْر َربأه  فَلَب َث ف ي » يْطَاُن ذ  ََذ اُه الش َََ نَد َربأَك فَأَنس نُْهَما اذْكُرْن ي ع  ِ   ظَنذ أَنذُه نَاجو مأ َورَاَل ل لذ

ن ينَ  َع سَ  ْجن  ب ضَْ یانی کرد که رزگار ەو ەی ئیمۆژگارئا یووس » (.41: یووسَ « )السَأ

ر، چما ەبرده سەی نەکەاڵم ئامۆژگارییەبوو، وتی باسی دۆخی من الی پادشا بکه، بەد

ند ەچ ووس یوه، بۆیه ەو کاروباری له بیر بردبێت یووس ك ژیانی پڕ زرق و برری کۆش

ردنی کەمه رێنلێنان و بژاردە. ئ«وهەهاتەوه و کابرا بیری نەسَََاڵی تر لَه زینَداندا مای

ر ەخسََته سََەی نیووسََفری پێداویسََتی ەسََەبوو، ئاخر چار  یووسََ زیاتری خوا بۆ 

کانی ەنده بڕوادار ەوێت پێداویستی بەیەوره دەوام خوای گەردە، جا بكەیەندەسَتی بەد

 ری بکات.ەسەنها خۆی چار ەت

وایی ەرمانڕ ەوه بۆ فەتییەوه بۆ ئاسََایش و له کۆیالیەناانەدا خاڵی گۆڕانکاری له تەلێر 

وه و ەگێڕێتەی دەکەر ەوروبەبۆ دك ونێەی خۆیدا خەکەدات. پادشاکه له کۆشکەو درو 

َجاٌف »وه: ەنەکات لێکیدەداوا د َمانو يَأْكُلُُهنذ َسبٌْع ع  َورَاَل الَْمل ُك إ نأي أََرى َسبَْع بََقرَاتو س 

اتو يَا أَيَُّها الَْمَلُ أَفْتُو  َََ رو َوأَُخَر يَاب س ََْ نبُالَتو ُخض ََُ بَْع س َََ يَ َوس ُْ يَاَ  إ ن كُنتُْم ل لرُّ ُْ ا ن ي ف ي ُر

وت ەح ەک ؛ومدا بینیمەخ ەڕاسَََتی من لەپادشَََا وتی: ب» (.43: یووسَََ « )تَْعبُُرونَ 

نمی ەگەوت گوڵەخوران، ح ەو ەو الواز  ڕەناََای لەوت مەن حەالیەو لەڵەمََاناََای ر

م بۆ ەو ەم خەزایان ئەو شَََار  ی زاناەوتی وشَََکیشَََم بینی، ئەو جوان و ح وزەسَََ

 ،ریەوروبەمڕاستان و پیاوانی ئایینی دەاڵم دە. ب«ەو ەنەدەون لێکدەر خەگەئ ەو ەنەێکبدل

ََتیان دەزانی یان هەیاندەیان ن ،وهەدایەیان لێکنەکەونەخ ، بۆیه ونێکی خراپهەکرد خەس

 .نییە یەو ەڵه و لێکدانەڵ و پێکەونێکی تێکەمه خەوه، وتیان: ئەنەترسان لێکید
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 جێەبتسە، دکه که له زیندان ئازاد ببووەراباێڕ ەه شیشَتەی پادشَا گەکەونەواڵی خەه

 ووس یی بۆ کرد، وتی: یووسَفو باسَی  وه، خێرا چووه الی پادشَاەی بیر هاتیووسَف

یهێنمه تم پێبده بچمه زیندان و بەوه، مۆڵەت لێکبداتەکەونەتوانێت خەسََێکه دەتاکه ک

كََر بَْعَد أُمذ »الت:  نُْهَما َوادذ ِ   نََجا م  لُون  َورَاَل الذ يل ه  فَأَرْسَََ  : یووسَََ « )ةو أَنَاْ أُنَبأئُُكم ب تَأْو 

44.) 

ی پادشای ەکەونەبکات، خ یووس ی نارد بۆ زیندان تا پرسیار له ەکەڕاباێڕ ەپادشا ش

ویسََت یەچونکه د ؛وهەکانی پادشََا بۆ گێڕایەو وت ەمان رسََتەم و کووڕی و به هەبێ ک

َُ ال »به  یووس که ەراباێڕ ەش که بێت. جاەونەری خەرابەبك که رێەو ەلێکدان ي دأ ناو  «صأ

َُ أَفْت نَا يُوُسُ  أَيَُّها الصأ : »ی راستی زۆر لێبیستراوهەکه رسك ەراستاۆی :واته ،باتەد ي دأ

َجاٌف َوَسبْع  ُسنُبالَتو ُخْضرو َوأَُخَر يَاب َساتو لذَعلأي  بٌْع ع  َمانو يَأْكُلُُهنذ سََ بْع  بََقرَاتو سَ  ف ي سََ

عُ  م ەڵی راستاۆم، ئەی هاو ەئ یووس » (.42: یووس « )إ لَ  النذاس  لََعلذُهْم يَْعلَُمونَ  أَْرج 

ن ەالیەو لەڵەوت مَاناای رەونێکی پَادشَََادا( حەخ ە)ل وه.ەر ەمَان بۆ لێکبَدەونەخ

 وزەنمی سەگ ەوت گوڵەی حەبار  ەها لەرو ەخوراون، ه ەو ەو الواز  ڕەوت ماناای لەح

 ،کیڵەبۆ الی خ ەو ەڕێمەی باەو ە، بۆ ئەو ەر ەمان لێكبدبۆ ك وتی تری وشەو جوان و ح

 .«اڵم بناننەتا و 

دا پێویسته ەیه، لێر ەه یووس یشتووه که پادشا پێویستی به بۆچوونی ەو کاته گەئێستا ئ 

نذ أَكْثََر النذاس  الَ يَْعلَُمونَ »وه: ەبهێنممه وه بیر ەئ :  یووسََ« )َواللُّه َغال ٌب َعلَ  أَْمر ه  َولَك 

 ەمەڵکی بەی خەاڵم زۆربەکانی خۆیدا، بەرمانەر کارو فەسەب ەزاڵ ەور ەخوای گ» .(11

کرده ەکه چی ئازادبوونی ن ،ونی پادشا پرسیاری لێکراەی خەربار ەد یووسَ  .«نازانن

موو ساڵه ەو هەکرد که ئەشی نەکەراباێڕ ەی شەرکۆنەت سەنانەکه، تەو ەرجی لێکدانەم
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  یووسََکانی ەجا رسََ ،کهەونەی خەو ەێکدانوت جاه له لەله یادی کردبوو، هیچی ن

َل تَْنَرُعوَن رَا»ریش بوو: ەسەئامۆژگاری و فێرکاری چار  بەڵکوو ،بووەوه نەنها لێکدانەت

ن بَْعد   ا تَأْكُلُوَن. ثُمذ يَأْت ي م  مذ ُروُه ف ي ُسنبُل ه  إ الذ رَل يالً مأ َِ ن يَن َدأَباً فََما َحَصدتُّْم فَ ل َك ذَ  َسبَْع س 

بْ  ن بَْعد  َذل َك َعاٌم ف يه  سََ نُوَن. ثُمذ يَأْت ي م  ا تُْحص  مذ ْمتُْم لَُهنذ إ الذ رَل يالً مأ َداٌد يَأْكُلَْن َما رَدذ  ٌع شَ 

ُرونَ  ی پادشََای ەکەراسََپارد یووسََ » (.42-47: یووسََ « )يَُغاُث النذاُس َوف يه  يَْعصََ 

َََیسر ؛یاندەتێا َََیسرت، بێەتی دەکەر ەوت ساڵی پڕ پیت و بەح مَ م ەابێت لکان نەییمَ

ساڵ و بێ داهات ەوت سََاڵی وشکەوه حەن، چونکه له پاش ئەسَباڵوی بکەدا دەماو 

شََی که بخۆن. وتیەوت سََاڵه پێشََوو ەی حوتکەەدا پاشََەم ماو ەبێت لەوه، دەدێته پێشََ

َََترین رێاا بۆ  ارن تا ڵیبەوه هەیەکەبه گوڵ ؛یهەو ەکه ئەخ  و دانەی دپاشَََەکەوتبَاش

وه و ەی لێکدایەکەونەخ یووسَََ وه ەییەور ەئَاوا به جێاری و گبێَت. ئیتر ەخراپ ن

ه کەن باشََه و چۆن سََامانەدا چی بکەکەر دوو بارودۆخەئامۆژگاریشََی کرد که له ه

 بپارێنن.

تی ەکەر ەباسَی ساڵێکی تریشی کرد که پیت و ب ،ی پادشَاەکەونەزیاده له خ یووسَ 

 ،یووس وه ت بوو درابو ەی تایبهاتبوو، زانستیێکەی پادشادا نەکەونەمه له خەتێدایه، ئ

 پێ دڵخۆش بکات. یڵکیەتا پادشا و خ ،کهەراباێڕ ەویش دایه شەئ

 

 :یووسفکان به پاکی ەپێدانانی  ندان

! اوه، پادشا زۆر ترسەی بۆ گێڕاییووسفکانی ەو رس وه الی پادشاەڕایەکه گەراباێڕ ەشَ

کََات و ەدبََاسَََی رووداوی داهََاتوویََان بۆ  !م زینََدانییََه چیََه و کێیََه؟ەئ ئََاخۆ
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رجی ئازادی، بۆیه خێرا داوای ەپاداش و م یڕوانیەکات بێ چاو ەدریشیان فێر ەسەچار 

ََ « )َورَاَل الَْمل ُك ائْتُون ي ب ه  »کرد:  ََا خێرا «ی بچن بۆم بهێننەئاد» (.40: یووس . پادش

پادشَََا چووه زیندان،  پەیامبەریرکرد، ەکردنی دەو ئاماد یووسَََ ی یرمَانی ئازادەف

ََمان ەنازانین ه ََتی تایبەدەراباێڕه یان کاربەش ووه الی یه، چەم جۆره کاروبار ەتی ئەس

وه ەیکردتەر  یووس اڵم ەوه بۆ دیداری پادشا. بەر ەو داوای لێکرد خێرا بێته د یووسَ 

ا َجا ُه ا»: !یەکەتاوانییلماندنی بێەر له پاش سَەگەوه مەر ەله زیندان بێته د لرذُسوُل فَلَمذ

ْع إ لَ  َربأَك  نذ َعل يمٌ  رَاَل اْرج  ه  يَُهنذ إ نذ َربأي ب َكْيد   «فَاْسأَلُْه َما بَاُل النأْسَوة  الالذت ي رَطذْعَن أَيْد 

: ، وتییووسَََ الی  ەیشَََتەی پادشَََا گەکەکراو ەوانەر  ەکك کاتێ» (.تەمان ئایە)ه

ستی ەی دکاتی خۆ  ەتانەو ئافر ەو جا پێی بڵێ: هۆی چی بوو ئ بۆ الی پادشا ەو ەڕێر ەبا

و  ەکەڵەت فێ  و ەل ەئاگای ەردگارم بەرو ەر پەڕاستی هەبڕی و برینداریان کرد؟! ب خۆیان

 .«پیالنیان

ئارامی و دڵنیایی له دڵیدا جێایر کرد، جا  یووس وره بۆ ەبی خوای گەدەرده و ئەرو ەپ

م ەکەڵوێستی یەوێت: هەکەردەڵوێستدا دەرده له جیاوازی دوو هەرو ەم پەواری ئەئاسَ

: بڕۆ بۆ ڵێتەم که دەڵوێستی دوو ەه .ەی وت: الی پادشَا باسم بکەکەراباێڕ ەکه به شَ

که ەستی خۆیان بڕی! جیاوازییەو ژنانه چی بوو که دەرهاتی ئەسەالی پادشا و بڵێ: ب

ه ئاخر پێشَََتر ئاگای ل ؛وهەسَََتی کرده لێکۆڵینەیَه. ئیتر پَادشَََا خۆی دەور ەزۆر گ

ه  رَاَل َما َخطْبُُكنذ إ ْذ َراَود»بوو: ەکه نەرووداو  پێی » (.41: یووس « )تُّنذ يُوُسَ  َعن نذْفس 

ََتخ ەل یووسََ ویسََتتان  ەوا ئێو ەتان چی بوو کاتێك کەگرنا ەو کار ەوتن: ئ رن ەب ەش

ر ەدووه تا بی کر ەکەبەسەرهات. دیاره پادشا پرسیاری «بوو؟(ەو هیچ تاوانێکی هە)ئایا ئ

ََیاری له ژنەوه بەله لیکۆڵین دانیان به  وانیشەکرد، ئکان ەرچاوی روون بێت، بۆیه پرس
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ََتیدا نا:  و و »راس ََُ ن س موو وتیان: ەه» (.تەمان ئایە)ه« رُلَْن َحاَش ل لّه  َما َعل ْمنَا َعلَيْه  م 

 «.ەزانیوو ەو ن ەدیو ەن کمان لێەو ناشرینیی ەڵەه ەهیچ جۆر  ەئێم ،خواەنا بەپ

کاوانه شراك موو شتێەتا ه ؛ویستەی خۆش دیووسَفوه که ەو ژنه دێته پێشَەدا ئەلێر 

َن »باس بکات:  ه  َوإ نذُه لَم   ََ َُّ أَنَاْ َراَودتُُّه َعن نذْفس َحَص الَْح ين  اآَن َحصََْ رَالَت  اْمَرأَُة الَْعن 

ر ينَ  اد  ۆ ب نییەوت و هیچ هۆکارێکیش ەرکەدا راسَََتی دەلێر » (.تەمان ئایە)ه« الصَََذ

مه ە. ئ«انهو له راسَََتاۆیەرم و ئەی بەو نکووڵی، من ویسَََتم له خشَََت ەو ەشَََاردن

و، ئاخر ەی ئیی خۆی و پاکی و بێتاوانی و راستیر تاوانبارەواوه له سەتیدانێکی تەشای

لَْم  َذل َك ل يَْعلََم أَنأي: »وهەبۆ الی خۆی راسََت کاتك ڵەوێت تۆبه بکات و نیاای خەیەد

ه که لبنانێت  یووسََ تا  ،بۆیه وا دانم به راسََتیدا نا» (.41: یووسََ « )أَُخنُْه ب الَْغيْب  

َََان ل«. مەتی لێنَاکەم و خیَانەودا درۆ نَاکەبوونی ئەن َََتَه خَاوێنانەم هەپَاش دا ەس

َم َربأَي »گرێت: ەڵدەنااوێکی تر هەه و   إ الذ َما َرح  ارٌَة ب السُّ ي إ نذ النذْفَس ِّلَمذ َوَما أُبَرأئُ نَْفس 

يمٌ  ڕاستی ەب ەم، چونکەکری ناەفسَی خۆم بەمن ن» (.43: یووسَ « )إ نذ َربأي َغُفوٌر رذح 

ی یبانەردگارم میهر ەرو ەپ ەکك فسَََێەر نەگەو تاوان، م ەڵەهبە  ەر ەرماندەفس زۆر فەن

 «.ەبانەمیهر ردگارم لێخۆشبوو ەرو ەڕاستی پەپێکردبێت، ب

 و یووسَََ ر دینی ەته سَََەزین چوو ەی عەکەن که ژنەخەردەمان بۆ دەو ەکان ئەتەئای

ر ەبڕوای به خوا هێنا و چووه س یووس  کردنیرست، له پاش زیندانیەکخواپەته یەبوو 

ُك َورَاَل الَْمل  : »کرار ەد یووسََ کردنی ر ئازاد ەرمانی پادشََا له سََەو. پاشََان فەدینی ئ

ينٌ  يٌن أَم  ك  ا كَلذَمُه رَاَل إ نذَك الْيَْوَم لََديْنَا م  ي فَلَمذ  (.44: ووس ی« )ائْتُون ي ب ه  أَْستَْخل ْصُه ل نَْفس 

نیکانی من ن ەم بۆخۆم و لەکەتی دەی بچن بۆم بهێنن، تایبەوتی: ئادرمانیدا ەفپادشََا »

استی تۆ الی ڕ ەمڕۆ ئیتر بەوتی: ئ ،ڵ کردەگەی لەشا رسد)هێنایان و( پاك بێت، جا کاتێ
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ی پادشَََا پاکی و زانسَََتی ەو ەپاش ئ «.ڕیەو باو  ەی متمانەو جێا ەنی پلەخاو  ەئێم

ی ەیشت و رسڵی دانەگەلك تاوه، کاتێسەزن و ەر پیاوێکی مەرانبەزانی ب ،ی بینییووسف

وه که الی ەردکبۆیه دڵنیای ،تی زانسَََتهەی تێیدا بینیویەو ەوت ئەرکەبۆی د ،ڵ کردەگەل

رَاَل اْجَعلْن ي َعلَ  »چی پێ وت؟:  یووسَََ ی ەبێت. ئەماندا دەو زۆر رێنداره و له ئەئ

يٌ  َعل يمٌ  ََ « )َخنَآئ ن  اِّلَرْض  إ نأي َحف  ََ » (.44: یووس ََو  یووس یت ەبمک ەتی: پێم باش

ڕاسَََتی من ە، بەم واڵتەوی ئەر ز ەکان و سَََامانی سَََەنجینەر گەسَََەلێپرسَََراو ببه 

وت: یەبرد و نەاوزاری بۆ پادشََا نسََوپاسََکڕنوشََی  یووسََ «. رێکی زانامەپارێن 

َََتاوچییەو  ،ی بچووکی تۆمەندەنَابَت و من بەنَدرێژی بۆ جەمەت  کان الیەکوو ماس

نها داوای شَََتێکی لێکرد که به رای خۆی ەو تەئرگین! ەن!! هەیکەکان دەمکار ەسَََت

 نێت.ەیەباك ڵەی داهاتوودا کاری تێدابکات و کەکەیرانەتوانێت له رەد

 مَیسرڵکی ەخ مووەر هەگەتی: ئەوه که پادشا وتوویەگێڕێتەیدا دەکەفسیر ەروڕتوبی له ت

ََەبەبوون. جا مەش نەکراو جێاا متمانەدەیان پێنەم کار ەوه ئەکۆ ببوونایێت ََا تی پس ادش

اڵتدار له ەسَََەکردنی چینی دتەخیَان ئَاخرری بوو، ەوروبەاڵتَداری دەسَََەچینی د

ر ەی له سیووسفی تر ەندەو ەی پادشا ئەپێدانانم دانەیه. ئەور ەکی گەیەتدا کێشَەمانەئ

ََوور کرد تا ەکار  ََرکه س ََََیس ورڕییه رزگار کات. که م راتەری لەوروبەو واڵتانی د مَ

رکی ەئ وبەڵکو بوو، ەی خۆی نسوودو ك ڵەد بۆ کی له پادشا کر ەو داواکارییەئ یووس 

ََییەخۆراکدانی گ ََاڵ دەکانی بۆ حەله برس ََتۆ، بابەگرته ئەوت س ََتیدا که له ر ەتەس اس

 وه.ەیووسفن ەبوو له الیك ەگیانفیدایی

يُب ب رَْحَمت نَا َمن » اُ  نُصَ  نَْها َحيُْث يَشََ أُ م  َ  ف ي اِّلَرْض  يَتَبَوذ ل َك َمكذنأا ل يُوسَُ َِ ا  َواَل نذشَ َوكَ

يَن آَمنُواْ َوكَانُواْ يَتذُقونَ   ِ لذ رَة  َخيٌْر ل أ ن يَن. َوَِّلَْجُر اآخ  يُع أَْجَر الُْمْحسََ  -42 :یووسََ « )نُضََ 
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اکی خ ەدارمان کرد لەو پای و جێایر یووس  ەاڵتمان دا بەسَەد ەیەو شَێو ەئا ب» (.47

بوو، ەوت و بۆی ساز دەکەد ستیەدا دەو واڵتەویست لەکی دەیەو پای ەر پلەدا، همَیسر 

َََێََەر کەه َََتەر دەه ك؛س ت و ەحمەر  ەین لەکەری دەو ەهر ەوێََت بەبمََانك ەیەس

 ژی دواییرۆین. بێاومان پاداشتی ەناد ەزایەکاران بەکانمان و پاداشتی چاکەخششەب

ی ووسفیئیتر خوا «. پاراستەو خۆیان د ەڕیان هێناو ەئیمان و باو  ەی کەوانەبۆ ئ ەچاکتر 

َََیسََررپرسََی سََامان و ئابووری ەاڵتدار کرد، بووه بەسََەو د دارەویدا پایەله ز   و مَ

کارزان  و زانا کەجا چون ،وته کارکردنەدا کمَََیسر له  یووس زیران. ئیتر ەرۆکی و ەس

 ما.ەن مَیسر یر ئابووریەله سك ئیتر ترس و بیمێ ؛بووك ستپاەو د

 

 ی:ەکەدێن بۆ کۆشک یووسفبراکانی 

وه، ەپێش رڕی هاتنهو کانی راتەکۆتاییان پێهات و سَاڵ کان زۆر زووەو بێر  سَاڵه پڕ خێر

ها باری نەکاتدا تك ەله ی یووس ڵێن: ەدا بوو. دیووسفسَتی ەموو کاروباریش له دەه

َََترێکی د َََامََان و دارایی بەر کەبوو هەس، وا نەکك ەدایََه یەوش موو ەه بوایەس س

نای بخاته ەسر ویستی پا یووس . تێکەوتباوانی تریش رڕیان ەو ئ باکانی بکڕیەخۆراک

 ورڕی.تی راەکەو کاته درێژ ك ڵەکانی خەنێوان پێداویستیی

َََیسََروه هاتن تا له ەشََتەله د یووسََ براکانی  َ  »بکڕن: ك خۆرا مَ َوَجا  إ ْخَوُة يُوسََُ

ُرونَ  ََ « )فََدَخلُواْ َعلَيْه  فََعرَفَُهْم َوُهْم لَُه ُمنك  ََ  (.42: یووس ََبەد یووس جێ براکانی ەس

ێسََتا سََتی و ئەمێکه بوو رزگاریان ببوو له دەوان دەیانناسََی، ئەوان نەاڵم ئەناسََی، ب

ََتینەڵەو له ف ەو ەناانەوتبوونه تەک ََرله ك وه هاتن بۆ خۆراەس ََََیس ََف، مَ ش به ییووس
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ان اڵم یازده وشََتریەب ن،بوو  ەی براکان دەوه. ژمار ەیناسََنەدوا نەڵیان دەگەلك شََێوازێ

له ك ێکەله رێاای ی ؛تکاەی بَه زمانی عیبری خۆی رسَََه نەو ەبۆ ئ یووسَََ پێبوو. 

ك ێسَََه و باری وشَََترەرکەوه پرسَََیاری لێکردن: به پێی یاسَََای ئێمه هەکانەرگێڕ ەو 

ی ەکەرگێڕ ەبه و  یووسََ سََین. ەسََن؟ وتیان: یازده کەند کەینێ، ئێوه چەدەخۆراکی د

یان: کا سَََیخوڕ بن! وتەڵ ئێمه جیاوازه، نەگەوت: پێیان بڵێ: زمان و پۆشَََاکی ئێوه ل

 ووس یموو کوڕی باوکێکین که پیره مێردێکی خاوێنه. ەڕ نین، هسَوێند به خوا سیخو

وتیان: ئێمه دوازده برا  !سَََن؟ەی خۆ ده کەین، دەوه: ئێوه وتتان یازدەپرسَََیاری کرد

وێ و ەیه باوکمان زۆر خۆشی دەکی تریشمان هەشت تیاچوو، برایەکمان له دەبووین ی

راسََت  وتی: چۆن بنانم ووسََ ییمان هێناوه. ەکەناتوانێت لێی دوور بێت، ئیتر وشََتر 

پێی یاسََا  وتی: به یووسََ ڵبژێره که پێی دڵنیا بیت. ەهك ەن؟ وتیان: خۆت رێاایەکەد

َََێەینَه کەنَادك ئێمَه خۆرا ی ەکەتان بهێننه الم تا خۆراکەبێت، براکەکه ئاماده نك س

ْن أَب يُكْم أاَلَ تََرْوَن أَنأي أُوف ي الْ »مێ: ەبَد ئایا  (.42: یووسَََ « )َكيَْ  ائْتُون ي ب أَخو لذُكم مأ

و براکانی  یووس وتووێژی ؟! ەواو ەو ت م تێرەو پێوان ەڕاستی من چۆن کێشانەنابینن ب

ر اڵم جارێکی تەکات، بەم جاره چاوپۆشَََی دەیاندن ئەتێیا یووسَََ بوو، هەی ەدرێژ 

 هێنن هیچ خۆراکێکیان ناداتێ.ەشیان نەبراک

ا»ین: ەین بَاوکی رازی بکەدەوڵ دەوتیَان: ه لُونَ رََ اُه َوإ نذا لََفاع  ُه أَبََ ُد َعنَْ نُرَاو  ََََ  «لُواْ س

شََی دانێ، که ەکانی پێدان و زیادەبار  یووسََ یان ەکەعدەله پاش و (. 21: یووسََ )

ْم رَالُواْ يَا أَبَانَ »وه واڵتی خۆیان و چوونه الی باوکیان: ەیشَََتنەگ ُعوا إ لَ  أَب يه  ا َرج  ا فَلَمذ

ا الَْكيُْ   نَذ بۆ الی باوکیان وتیان: باوکی  ەو ەڕانەگك جا کاتێ» (.23: سَََ یوو « )ُمن َع م 

کان ەار ی بەو ەرلەبراکان چوونه الی باوکیان ب«. ەکراو  ەغەدەمان لێ رەڕێنمان، پێوانەب
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ََمان نەکبرا بچوو ر جاری داهاتوو ەگەوه، وتیان: ئەنەبک ََََیسََرزینی ەنێری عەش  مَ

« َحاف ٌُونَ َوإ نذا لَُه لَ »عقووب: ەی ڵێنێکی نوێیان دایهەخۆراکمان ناداتێ، له کۆتاییشَََدا ب

ی عقووبەڵێنََه دڵی یەم بە. دیََاره ئ«!رین بۆیەڵێن بێََت پََارێن ەب» (.تەمََان ئََایە)ه

رَاَل »دایان! بۆیه وتی:  یووس ی ەربار ەڵێن بوو که دەمان بەچونکه ه ،وه جۆشەهێنای

ن يََه  م  نتُُكْم َعلَ  أَخ  ا أَم  ه  إ الذ كَمََ ْ  آَمنُُكْم َعلَيََْ اف ٌََاً َوُهَو أَْرَحُم  هََ ُه َخيٌْر حَََ اللَّ ُ  فَََ رَبَْ

ينَ  م  م ەتان پێ بکەروا متمانەبی باوکیان وتی: ئایا هو عقو ەی » (.24: یووسََ « )الرذاح 

اکترین خوا چ ەواتەی برای؟! کیووسفر ەسەم پێکردن لەپێشتر متمانك ەرو ەری هەسەل

 «.ەبانانەبانترینی میهر ەو میهر ەر ئەه ەر ەپارێن 

َََان ب ی ەو پار ەبێنن، له پڕ بینیان ئر ەکان دەغ  و دانەوه تا دەکانیان کردەراکان بار پاش

 براکان !یانەکەته ناو بار ەخراو  ؛کَه دابوویانەغَ  و دانەکَه و دەکَه لَه بری خۆراک

کڕین ك ی بردبوومََان بۆ خۆراەو پََار ەلََه چَوونََه الی بََاوکَیََان، وتیََان: ئەپەب

ر ەگەکه ئیتر خۆراکمان پێ نافرۆشَََن ئیه ەو ەمه ئەوه بۆمَان، واتَای ئەتەڕێنَدراو ەگ

یََانََد ە، تێیََاناکێشََََای ەکََانی درێژ ەعقووب و کوڕ ەین. گفتوگۆی یەبەمََان نەبراک

یست یانوەژارییان، دەوان و هۆی هەی ئسوودبێته رێاری ەی دەکەویستی کوڕ ەخۆشَ

ََیان براکەخۆراکی زیاتر ه ََێواز دەڵبارن. وتیش ََترین ش ، باوکیان پارێنینەمان به باش

ه که له و ەکەر به هۆیەگەوه، مەی بهێننەکەن کوڕ ەڵێن بدەی بەو ەرجی ئەبه م رازی بوو

يُر أَْهلَنَا َونَْحَفُ  أََخانَا َونَنَْداُد َكْيَ  »بێت: ەواندا نەسَتی ئەد ه  ب َضاَعتُنَا رُدذْت إ لَيْنَا َونَم   ِ َه

لَُه َمَعُكْم َحتذ   ََ يٌر. رَاَل لَْن أُرْس  ََ يرو َذل َك كَيٌْ  يَس َن اللّه  لَتَأْتُنذن ي ب ه  إ الذ أَ  بَع  ن تُؤْتُون  َمْوث قاً مأ

ا آتَْوُه َمْوث َقُهْم رَاَل اللُّه َعلَ  َما نَُقوُل َوك يٌ    ەتەو ەئ» (.22-24: یووس « )يَُحاَ  ب ُكْم فَلَمذ

ی( ەمان بدەتی براکەر مۆڵەگەبۆمَان و )تۆ ئ ەو ەتەڕێنراو ەگ ەیەلمَان هەپلوەرچی کەه
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پََارێنین و بََاری ەشَََمََان دەس و کََارمََان، براکەهێنین بۆ کەرۆزیی زۆر دو رزق

َََترێکیش زیَاتر د َََانەو بار ەنین، ئێهەوش َََتێکی ئاس رگین ەعقووب وتی: هە. یەش ش

ێاومان ب ەخۆن( کەن )سَََوێند نەدەیمانێکی خواییم پێ نەتَا پەڵتَانَدا نَاینێرم هەگەل

َََەبََدرێن و هیچ د ەور ەر دەگەبۆ الم، م ەو ەبیهێنن  كمێنێََت. جََا کََاتێََەن ناڵتتََاەس

 ەاودێر و چ عقووب وتی: خوا خۆی ئاگادارەو سوێندیان بۆ خوارد، ی ەیان دایەکەیمانەپ

 «.ەر داو ەسەبڕیارمان ل ەی کەیمانەو پەب

َََان باوکیان ئامۆژگاری وه ەکەیەرواز ەله د -ه پیاو بووندز که یا-موویان ەکردن ه یپَاش

انی بوو، ی پێبردنیبەخیلترسی دزی و کێشن یان ەس رانەرنجی کەتا س ،وهەچنه ژوور ەن

عقووب بوو که خوا باشَََتر ەمه خواسَََتێکی دڵی یەترسَََا و ئەئێمه نازانین له چی د

 زانێت چی بووه.ەد

 

 وه:ەهێڵێتەی الی خۆی دەبراک یووسف

ا َدَخلُواْ َعلَ  يُوُسَ  آَوى إ لَْيه  أََخاُه »یان هاتن: ەدز ر یاەه یووسَ مجاره براکانی ەئ َولَمذ

کان ەکوڕ  ەکك کاتێ» (.22: یووسََ « )َل إ نأي أَنَاْ أَُخوَك فاَلَ تَبْتَئ ْس ب َما كَانُواْ يَْعَملُونَ رَا

ی: تێکدا( وتەفرس ەخۆی و )ل ەل ەو ەکردك ی ننیەبراک ؛یووسَ بۆ الی  ەو ەژور  ەچون

ی ەوتەکو ڵسََەو هەبێت بەمت نەو خ خۆەت مەفەی براتم، جا خیووسََفڕاسََتی من ەب

ی. تەرخسَََت که برایەش گرت و بۆی دەی له باو ەبراک یووسَََ . «!دیانکر ەوان دەئ

ََەدمه ەبێاومان ئ ََتنه ەکه گ جێەبتس ََریش ََََیس ََەئداوه، ەرووی ن مَ ی گینا براکانیش

ك ەیەچار  یووس یاننانی. ەداوه، بۆیه براکانی ن کی روویەنامەمه به پەوه. ئەیانناسیەد
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ْم : »وهەی الی خۆی بهێڵێتەکبچووکەی برا ەو ەوه بۆ ئەدۆزێتەد از ه  ا َجهذنَُهم ب َجهَََ فَلَمََذ

يه   َقايََة ف ي َرْح   أَخ  ََأ ََ )« َجَعَ  الس ََ ك جا کاتێ» (.70: یووس ی بۆ ەوبنەبارگ یووس

ی پادشا ەکەجامه زێڕین کردکانی ەستەردەرمانی به بەف ؛خشینەو خۆراکی پێب ەو ەپێچان

انی که بوو. براکەدانغ  و ەی دەکه بۆ پێوانەجام .«یەنَه ناو باری براکەبَه نهێنی بخ

ی رۆیشَََتن بوون. که چی ەو کااڵکانیان ئامادك گرتنی خۆرار ەلَه پَاش و  یووسَََ 

يُر إ نذُكْم لََسار رُونَ »کان داخران: ەرواز ەناکاو دەل  (.تەمان ئایەه« )ثُمذ أَذذَن ُمؤَذأٌن أَيذتَُها الْع 

 !«.ڕاستی دزن!ەب ەی کاروانچییان ئێو ەرز وتی: ئەنای بەد ەبك ەچییڕ پاشان جا »

َََتَان، هەکَان و ەکَاروان ُدونَ »یش وتیان: یووسَََفو براکانی ك ڵەموو خەس اَذا تَْفق   «مذ

کان ەرباز ەڕێن و چیتان ون کردووه؟! سََەگە  رووی داوه و بۆچی د (.71: یووسََ )

َواَع الَْمل ك  »وتیان:  ُد صَُ و بۆی ەی پادشامان لێ ون بوو ەکەجام» (.71: یووسَ « )نَْفق 

َََترێەس بیهێنێتەرکەجا ه «.ڕێینەگەد َََتدا باری وش ینێ. ەدەخۆراکی دك وه له پاداش

تیان: کان و ەوانەهاتووین! پاسَََەوه وتیان: ئێمه بۆ دزی نەبه پاکان یووسَََ براکَانی 

ۆشه فێری کردبوون پرسیان: پێتان خ یووسَ کوو ەڕێین. جا و ەمووتان باەپێویسَته ه

 !که چۆن سنا بدرێت؟ەدز 

ی ەسَََەک وەی ئەکرێته کۆیلەس دزی بکات دەرکەدا هەئێمبراکَان وتیَان: له ئایینی 

یاسای ك ەن پێنینەسەرتاندا دەی خۆتان به سەی لێکردووه. وتیان: ئێمه یاساکەکەدزیی

 ە؛بوایەوره نەی خوای گەر ەسەم چار ەر ئەگەبێ دز زیندانی بکرێت. خۆ ئەکه د ،مَیسر

 وه.ەی الی خۆی بهێڵێتەتوانی براکەیدەن یووس 

 کردی کانەرباز ەرمانی به سَََەدا رووی دا، بۆیه فیووسَََفر چاوی ەله ب م گفتوگۆیهەئ
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َََ َََان باری برا ەتا باری براکانی باەر ەس له  سَََ یوو . براکانی بچووکەکەیڕێن پاش

که ەو پێوانبێت. له ناکاەیان نەککەبرا بچوو مابوو ەس نەبێتَاوانی خۆیان دڵنیا بوون، ک

ی ەرکراو براکەبڕیار د !وهەر ەایه دکه هێنر کەبرا بچوو کَه لَه باری ەوه و جَامەدۆزرای

 و.ەی ئەبه پێی یاساکه بووه کۆیل یووس 

رَالُواْ »ن: ەبک یووسََ  یەوایکرد لۆم ؛تەبوونیان له تۆمتکردنی براکان به رزگار سََەه

ن رَبُْ   رََق أٌَخ لذُه م  ر ْق فََقْد سََ و دزی ەر ئەگەبراکانی وتیان: ئ» (.77: یووس « )إ ن يَسَْ

«. !ردووهک یشََی بێاومان پێشََتر دزیە( چونکه براکنییەوڕمان رسََو ەبکات )جێی سََ

 ره لََهەم بەنََه پََاڵ ئەدەکََه دەبێََت، ئیتر دزییەتی دزی رزگََاریََان دەوان لََه تۆمەئ

تبََار کرا بوو، ەیش بََه منََداڵی بََه دزی تۆمیووسَََفعقووب، ئََاخر ەکََانی یەمنََداڵ

بۆ  یووس تر یئ ،رستەپەنی دیبوو بتێکی زێڕهەبوو: پوورێکی  ەمەشی ئەکەبەسَەرهات

 تی.ەی که دزیویپاڵ یەتیان داەچی تۆمەک ،رستێەیپەگۆڕینی خراپه لێی داشارد با ئیتر ن

ی، بۆیه زۆر نه پاڵەیدەی بیست که براکانی دەتەم تۆمەی خۆی ئبه گوێ یووس یدنا ەس

َكاناً َواللُّه »ی داشارد و له دڵی خۆیدا وتی: ەکەمەاڵم خەب !مبار بووەخ ْعلَْم أَ أَنتُْم َشر  مذ

ُفونَ  موو ەه ەسانێکی باش ناچن، جا خوا خۆی لەک ەل ەئێو » (.77: یووس « )ب َما تَصَ 

ه جنێویان م رسەویست بەیدەن یووس «. نەکەیڵێن و باسی دەد ەی کەو ەب ەس زاناتر ەک

ی ەکەتەی تۆمەسَََەو کەتََه خراپترن لەم تۆمەویسَََتی بڵێََت: ئێوه ب بەڵکووبََداتێ، 

وا کاتێکدا خەل ،سَََی بێتاوانەنه پاڵ دوو کەدەتی دزی دەچونکَه ئێوه تۆم ،نەدەلێَد

 م.ەزانێت، نه من دزیم کردووه نه براکەکان دەراستیی

ڵێنێکی ەکه ب ،وهەوتنەعقووب کەسَََتیان کرد رزگاریان بووه، پاشَََان بیری یەبراکان ه
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اً إ نذ لَُه أَب»! زینەی عەزین بهێننه جۆش: ئەبوون، بۆیه ویستیان دڵی عوەرگرت لێ یتوند

ن ينَ  َن الُْمْحس  ِْ أََحَدنَا َمَكانَُه إ نذا نَرَاَك م  يْخاً كَب يراً فَُخ م ەڕاستی ئەب» (.72: یووس « )شََ

، بهێڵەرەوە وەی ئبر ەل ەئێم ەلك کێەی ەواتە، کەیەسَََااڵچووی هەباوکێکی پیری ب ەکوڕ 

تی: هێدییانه و  یووسَََ . «زانینەخواز دەو چاکك پیاوچا ەتۆ ب ەبێاومَان ئێم ەچونک

تر له  سێکیەیدا بووه و کەکەی پادشا له بار ەکەین جامەل کەسَه و ەو کەوێت ئەتانەد

 ین.ەمه و ئێمه نایکەمه ستەئ !و بارین؟ەجێاای ئ

ا »ێن: وه چی به باوکیان بڵەڕانەوه که گەوتنَه بیرکردنەهیوا بوون، بۆیَه کبراکَان بێ فَلَمذ

يّاً رَاَل  واْ نَج  ََُ نُْه َخلَص واْ م  ََُ تَيْأَس َن اسََْ ْوث قاً مأ َِ َعلَيُْكم مذ كَب يرُُهْم أَلَْم تَْعلَُمواْ أَنذ أَبَاكُْم رَْد أََخ

َ  فَلَْن أَبَْرَح اِّلَرَْض َحتذَ  يَأَْذَن ل ي أَب ي أَْو يَْحُكَم اللُّه  َََُ ن رَبُْ  َما فَرذطتُْم ف ي يُوس اللّه  َوم 

ُعواْ إ لَ   يَن. اْرج  ْدنَا إ الذ ل ي َوُهَو َخيُْر الَْحاك م  رََق َوَما َشه  أَب يُكْم فَُقولُواْ يَا أَبَانَا إ نذ ابْنََك سََ

يَْر الذت ي أَرْبَلْنَ  أَل  الَْقْريََة الذت ي كُنذا ف يَها َوالْع  يَن. َواسَََْ  ٌ ا ف يَها ب َما َعل ْمنَا َوَما كُنذا ل لَْغيْب  َحاف 

رُونَ  اد   ەل ،پادشَََا ەنائومێد بوون ل ەکك جا کاتێئین» (.21-20: یووسَََ « )َوإ نذا لَصََََ

ی ە، ئەاشیان وتی: بەکەور ەگ ،وهەو راگۆڕین ەچپ ەستیان کرد بەبۆ خۆیان د ەو ەنارێکەک

 ەب ەی کردوو رگرتوون و خوایشەیمانێکی لێ و ەڕاستی پەبێاومان باوکتان ب ەتاننانی کەن

یالنتان گێڕا پ و یووس  ەچیتان کرد ب ەک ەپێشَتریش ئاشکرای ؟!ەو ەرتانەسَەت بەشَای

دات، ەتم دەتا باوکم مۆڵەجێ ناهێڵم هەب ەمین و واڵتەرز ەم سەرگین ئەدژی، ئیتر من ه

 ەو ەڕێنەرانه. باەش چاکترینی دادو ەو زاتەم بێت، ئسوود ەبدات لك رمانێەیاخود خوا ف

 ەکردوو ئێم ت دزیەکەڕێنمان، بێاومان کوڕ ەی باوکی بەبۆ الی باوکتان و پێی بڵێن: ئ

زا نین. ەکان شَار ەو نهێنیی ەشَاراو  ەل ە، ئێمەزانیومان ەی کەو ەل ەجا ەبوو ەلێن ئاگامان

ی ەئێم ەک ەش بپرسەو کاروانەی لێ بووین، لەئێم ەک ەش بپرسەو شار ەڵکی( ئەله )خ
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 «.ینڵێین و راستاۆشەراست د ەو ەدڵنیاییبه  ەئێم ،ەو ەهاتین ەو ەتێدا بووین و پیک

ََکاوی هەڕێنەکه داوای لێکردن باەور ەبرا گ ن ەپێبد واڵیەوه بۆ الی باوکیان و به راش

ویانه وان دیەمه رووداوێکه ئەئ ،ی گیراوهەکەی دزی کردووه و بَه تاوانی دزییەکەکوڕ 

اداری مه شََتێکی نهێنییه و ئێمه ئاگەئ ،ر بێتاوان بێتەگەاڵم ئە، بن لەسََەریتەو شََای

َََیار له کاروانییەریش گومَانَت هەگەنهێنی نین، ئ نها ەه ته، خۆ ئێمه بکان بکەیه پرس

 ڵ بوو.ەگەبووین و کاروانی ترمان زۆر لەن

عقووب ەه، یو ەعقووب گێڕایەیان بۆ یەکەیان کرد و رووداو ەکەور ەی برا گەبراکان به رس

يٌ  »وه وتی: ەت و گریانەفەگوێی دانێ و به خ وذلَْت لَُكْم أَنُفُسُكْم أَْمراً فََصبٌْر َجم   «بَْ  سََ

 نییەارم ، جا چەێکخستوو ر خۆتان پیالنێکی ترتان  ەو ەدیسَان بەڵکوو» (.23: یووسَ )

شَََدا ییووسَََفیه که له کاتی ونبوونی ەمان رسَََتەمه هەئ «.بێتەکی جوان نەخۆگریی

َََت خوا ەم جََار ەاڵم ئەوتبووی، ب ی بۆ ەو دوو براک یووسَََ یََان هیواشَََی خواس

يعاً إ نذهُ ََ َعس»وه: ەڕێنێتەبا ْم َجم  يمُ    اللُّه أَن يَأْت يَن ي ب ه   (.تەئای مانە)ه« ُهَو الَْعل يُم الَْحك 

 ەو زاتەئ ڕاستیەموویان شَاد ببم، بەهەو ب ەو ەموویانم بۆ بهێنێتەردگار هەرو ەپ ەئومێد»

 .«ەو دانای زانا

کی ەندییەو یەمه ئومێده به خواو پەئ !م پیاوه پیره؟ەم تیشَََکه له کوێوه دای له دڵی ئەئ

اگای بوو خوا ئواو بڕوای ەتی خوا؛ ئەحمەی و ر یەور ەستکردنه به گەڵی و هەگەوه لەپت

َسَف  َوتََولذ  َعْنُهْم َورَاَل يَا أَ »وه: ەهێنێته پێشَەله کاتی خۆیدا دك موو شَتێەتی و هەلێی

يمٌ   ٌ َن الُْحنْن  فَُهَو كَ ْت َعيْنَاُه م  ََذ َ  َوابْيَض ََُ ََ « )َعلَ  يُوس ََا چوو ەئ» (.24: یووس  ەوس

انی کەی نازدار، چاو یووسَََفی داخم بۆ ە: ئوتی ،ەو ەوتەو لێیان دوور ک ەو ەنَارێکەک
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ر ە، هت و ئێشداەفەئاخ و داخ و خ ەما لەو بینینی ن و ئاوی سَپی تێنا ڕاەڵاەسَپی ه

 . «ەو ەخواردەی خۆی دەژار ەم و پەخ

ی ەکەتەفەم و خەکات کۆڵی خەست دەوماوه، هەزێنی باوکێکی لێقەکی دڵتەیەمه وێنەئ

ووه نها چەتەڵی نین، بۆیه بەگەری لەوروبەی دەداڵن مەڵارتووه و ئەنهَا خۆی هەبَه ت

م ەکه ل ،ڵداەه -یووس - یەکەویستەکوڕه خۆشَ یو هاواری بۆ دووریك ەیەتاەڵو ەخ

 ،وه بیریەیشی زیاتر هێنایەکبچووکەتی کوڕه ەفەکردبوو، خەدا له بیری نەموو سَاڵەه

چاوی له  . گریانی زۆر وای کردنیشَََتەس و کاری دادەنهَا دوور لَه کەبۆیَه بَه ت

بینی: ەیدەر چاوی ئیتر نەهاته سك ەیەردەوه، پەستدان ببێتەست بدا یان ننیکی له دەد

يمٌ »  ٌ َن الُْحنْن  فَُهَو كَ ْت َعيْنَاُه م  يمٌ ». «َوابْيَضَََذ  ٌ ی ەکەمەکه خك مبارێەخ :بریتییه له «كَ

 بردهیەبوو دك ەی سَََکااڵیەکەگریا، گریانەدەس نەعقووب الی کەبۆیه ی .رنَاخاتەد

 زانی.ەیدەیری خوا نەس غەالی خوا و ک

داریان پێدا یان کرد و هوشەرکۆنەکانی کوێر بووه، بۆیه سەکانی بینییان چاو ەپاشان کوڕ 

َن »بات: ەخۆی لَه نَاو د َََاً أَْو تَُكوَن م  َ  َحتذ  تَُكوَن َحرَض َََُ ِْكُُر يُوس رَالُواْ تَالله تَْفتَأُ تَ

ينَ   یووسََ ر وازناهێنیت یادی ەخوا تۆ ه ەێند بوتیان: سََو » (.24: یووسََ « )الَْهال ك 

 .«بیتەتیاچووان د ەوێت یاخود لەکەکت دەیت تا وات لێدێت پەبەیت و ناوی دەکەد

ََتیەی یەکەاڵمەو  ََتن، ئەی بۆ دەکەگریان یعقووب هۆی راس ََکااڵی خۆی ەرخس و س

: ێنڕ ەوان نازانن، بۆیه با لێی گەزانێت که ئەدك ی خوا شتانێەربار ەو د باته الی خواەد

ن » يه  َوالَ تَيْأَُسواْ م  َ  َوأَخ  ن يُوسَُ واْ م  سَُ ن اللّه  إ نذُه الَ يَيْأَُس م   ْوح  رذ يَا بَن يذ اْذَهبُواْ فَتََحسَذ

ن ەڵخەو گوێ ه ەو ەکانم بچنەوتی: کوڕ » (.27: یووس ) «اللّه  إ الذ الَْقْوُم الَْكاف ُرونَ  ْوح  رذ 
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ڕاسََتی ەب ەبن، چونکەی خوایش نائومێد میبانەو میهر  سََۆز ەی، لەو براک یووسََ بۆ 

 .«ڕەباو ێناس و بەسانی خوانەک ەل ەجا ،خوا یبانیەو میهر  سۆز ەس نائومێد نابێت لەک

تی خوا ەحمەخَات کَه به ر ەردەی دەو هیوایەوه ئنییەکَاەمەعقووب لَه روواڵیی خەی

بََا  ێن،ڕ ەمردووه، بۆیَه بََا براکَان بڕۆن و بۆی باەن یووسَََ زانێََت ەو دەتی، ئەیەه

کان ەیانه. کوڕ ەردگَار هەرو ەوه بێَت کَه بَه پەو هیوا پتەدا ئەم رێاەرێنمَایشَََیَان ل

 وتن.ەێکەڕ ب مَیسرو ەر ەربڕی و ئاماده بوون و بەڵییان بۆ باوکیان دەجێ گوێڕایەسبەد

زین له ەو عەر ەله رێاای رۆیشتن ب یووس وت، براکانی ەێکبەڕ  مَََیسرو ەر ەکاروان ب

 تی باوکیان وەفەژاری و خەه ،روونیدا بوونەبووری و دبَارودۆخێکی زۆر خراپی ئَا

له  یووسَََ چوونه الی ەوه. دەهێشَََتبوونەت هێنی بۆ نەفەم و خەهێرش هێنَانی خ

: تخوای گەورە دەفەرموێکڕا. ەدەمیان پێبوو، هیچی پێ نەکی زۆر کەیەکَاتێکَدا پَار 

يُن مَ » ا َدَخلُواْ َعلَيْه  رَالُواْ يَا أَيَُّها الَْعن  ْنَجاةو فَأَْوف  لََنا فَلَمذ ئْنَا ب ب َضاَعةو مُّ رُّ َوج  نَا َوأَْهلَنَا الضُّ سذ

ر ينَ  دأ ْق َعلَيْنَا إ نذ اللَّه يَْجن   الُْمتَصَََ دذ  ەیشََتنە)گك کاتێ» (.22: یووسََ « )الَْكيَْ  َوتَصَََ

هاتی ەس و کارمان نەو ک ەنابی پادشا ئێمەوتیان: ج ؛یووس گای ەبار  ەو( چوونمَیسر 

ڵ و بێ ەڵ و پێکەلێکی تێکەل و پەوک ەریی زۆرمََان تووش هََاتوو ەو ەرانی و کوێر و گ

، بێاومان ەو خێریشمان پێ بک ەبۆمان بپێو  ەچیمان پێویست ەواتە، کەنرخیشَمان هێناو 

ََتی خێرخوازان د ََواڵ بک«. ەو ەداتەخوا پاداش تی بخوازن و ەن و یارمەوایان لێهات س

 .وێتەی خۆش دەندەخشەسانی بەخوا کوه ەبیریان هێنایەدڵی راکێشن، بۆیه و 

ڵ کردن بێ ەگەی لەبه زمانی خۆیان رسَََ یووسَََ واندا له ناکاو ەی ئەم بارودۆخەل

لُوَن. رَالُواْ أَإ نذَك َِّلَنَت »رگێڕ: ەو  يه  إ ْذ أَنتُْم َجاه  َ  َوأَخ  َََُ ا فََعلْتُم ب يُوس ْ  َعل ْمتُم مَذ اَل هََ رََ
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ا َِ يُع  يُوُسُ  رَاَل أَنَاْ يُوُسُ  َوَه َ  َوي ْصب ْر فَل نذ اللَّه اَل يُض  ي رَْد َمنذ اللُّه َعلَيْنَا إ نذُه َمن يَتذ أَخ 

ئ ينَ  ن يَن. رَالُواْ تَاللّه  لََقْد آثَرََك اللُّه َعلَيْنَا َوإ ن كُنذا لََخاط   (.21-22: یووس « )أَْجَر الُْمْحس 

فام ەن ەئێو  كی کاتێەبراکو به  وسَََ یو  ەچیتان کرد ب ەبیرتان ەوتی: ئَایا زانیتان و ل»

ت؟! وتی: ییووسفڕاست، بۆچی تۆ ەوتیان: ئایا ب !بوو؟ەدڵدا ن ەبوون و ترسی خواتان ل

بَان رێنی لێناوین و ەڕاسَََتی خوای میهر ەمَه، بەش براکەمەم و ئیووسَََفڵێ، من ەب

 ەو ەئ ،و خۆگر بێت تاوان ەی خۆپَارێن بێَت لەو ەنَدی کردووین، بێاومَان ئەمەهر ەب

یان: نادات. ئینجا براکانی وت ەزایەخوازان بەکاران و چاکەڕاستی خوا پاداشتی چاکەب

ڕاستی ەب ەدا، ئێمەر ئێمەسەب ەرێنی تۆی داو  ەور ەڕاستی خوای گەخوا بەسَوێندمان ب

 .«دا چووین و گوناهبارینەڵەهەکاتی خۆی ب

َََیسَرزینی ەع به  ،پرسیاری لێکردن یووس ق ەرهەیان دەو ەی کردەربار ەکوتوپڕ د مَ

ڕ بوو، ەه. سَََااڵنێکی زۆر تێپیووسَََفڵ کردن بۆیه زانیان ەگەی لەزمانی خۆیان رسَََ

رمان و خواسَتی خوا هاته جێ، خستنه ناو بیری ەوه و فەڵ بوو ەوان پووچەی ئەکەفێڵ

شی ەو ەنتخساڵت، دوور ەسەوایی و دەرمانڕ ەو ف ەر ەوتنی بوو بەرکەسپێکی سەد یووس 

ڵوێستی ەوان له هەو. ئێستا ئەبۆ ئ یووس اتری ویستی زیەبووه هۆی خۆشَ ؛له باوکی

 ستاون.ەدا و یووسفداواکاری و خرۆشاندنی سۆزی 

َََ  که ناخیانی ،خاتەردەمێکی داپۆشَََراو دەتاباری خەکان و دانپێدانانیان به خەوش

ه یان لێبسََێنێت، بۆیه سََوێندیان بۆ خوارد کەوه تۆڵەکردەوه دەتێکداوه، چما بیریان ل

ی داناوه، بۆ داواکاری لێخۆشبوونیش ەور ەرخستووه و به گەس ریانداەوی به سەخوا ئ

نیای مه کردووه، ئیتر دڵەسََتی بەه یووسََ تاباری خۆیاندا نا. بۆیه دیاره ەدانیان به خ

ينَ »وه: ەکردن م  ُر اللُّه لَُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرذاح  َََ« )رَاَل الَ تَثَْريَب َعلَيُْكُم الْيَْوَم يَْغف  :  یووس
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، خوا ەر نییەسەنشتێکتان لەرز ەمڕۆ ئیتر هیچ سەبێت ئەمتان نەوتی: خ سَ یوو » (.21

رکۆنه و ەهیچ س«. ەبانتر ەبانان میهر ەموو میهر ەه ەل ەو زاتەلێتان خۆش بێت، بێاومان ئ

وتن: ەن وه. پێیەمایەله دڵی مندا نك و هیچ گرێ و گۆڵێ نییەرتان ەله سك ەتۆڵه و سنای

ویش ەا ئج ،وه خوا لێیان خۆش ببێتەپاڕای بەڵکووم، تانبوور ەبم و دەمن لێتان خۆش د

ت ەایترین نیشََانه و ئەور ەم لێخۆشََبوونه گەرگیراوه. ئەی و ەو ەو پاڕان ره و نناەمبەپێغ

 بوو له لێخۆشبووندا.

 

 وه:ەڕێتەگەعقووب دەبینایی ی

باوکی  زانێتەکات، دەواو دەڵ براکَانیدا به باسَََی باوکی تەگەگفتوگۆی ل یووسَََ 

َََەبینَایی لَه د َََیان نت دس تی و ەاڵم دڵی الی باوکیەب ،کردبووەاوه، خۆ پێشَََتر باس

 ،یووس ی ەکەنێرێت: کراسەی خۆیی بۆ دەکەزرۆی بووه، بۆیه جارێکی تر نیشانەتام

ه بات کەکه ال دەواری کراسََەراسََته و ئاسََ یووسََ ی ەکەیان کراسََەم جار ەاڵم ئەب

يص  »ن: ند و پێیداەی داکەکەکراس یووس  ،ڵتانی خوێنی درۆ بووەخ ا اْذَهبُواْ ب َقم  َِ ي َه

ينَ  يراً َوأْتُون ي ب أَْهل ُكْم أَْجَمع  م ەبڕۆن ئ» (.23: یووسََ « )فَأَلُْقوُه َعلَ  َوْجه  أَب ي يَأْت  بَصََ 

ك او چاوی چ ەو ەڕێتەگەووی باوکمدا بینایی بۆ در و  رەسََەن بەرن و بیدەم بەکراسََ

 «.گشتیەب س و کارتانم بۆ بهێننەموو کە، پاشان هەو ەبێتەد

َُ يُوُسَ  »وه: ەڕایەستین گەلەو فەر ەکاروان ب ي ُد ر  يُر رَاَل أَبُوُهْم إ نأي َِّلَج  ا فََصلَت  الْع  َولَمذ

عقووب که له ەرچوون، یەد مََََََیسَََرر که له ەه (.24: یووسَََ )« لَْوالَ أَن تَُفنأُدون  

َََتین بوو وتی: ەلەف مه ەن ئڵێەن ر له ناختانداەگەم! ئەکەد یووسَََ من بۆنی  بەخواس
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وه ەه دوور کات لەزرۆییه وادەم تامەئ !زاننەم به راست دەکەو رس ەیەوتەککەپیرێکی پ

رَالُواْ تَاللّه  إ نذَك لَف ي »وه: ەاڵمیان دایەی و ەکەر ەبورو ەی. دەویسَََتَان بکەبۆنی خۆشَََ

يم   الَل َك الَْقد   خواەالی بوون وتیان: سوێند بەل ەی کەسانەو کەئ» (.24: یووسَ « )ضََ

َََ ەر لەبێاومَان تۆ ه ان ز ەوان نە. ئ«ی خۆتدایت!!ەکەکۆن ەیاڵەردانی و خەرگەناو س

 ه!یویستی چیەزانی خۆشەیاندەبوون، ن

ا أَن َجا  الْبَ »روویدا:  ،زانیەگونجاویان دەو نشیاو ەوان به نەی ئەو شتەاڵم ئەب يُر فَلَمذ ش 

يراً   ََ ه  فَارْتَدذ بَص ََ « )أَلَْقاُه َعلَ  َوْجه  ََت و ەگ ەکەر ەهێنەمژد ەئینجا ک» (.22: یووس یش

وب عقو ەدا یە. لێر «!ەو ەڕایەخێرا بینایی بۆ گرووخسَََاریدا؛ ر ەسَََەی دا بەکەکراسَََ

رَاَل أَلَْم أَرُ  لذُكْم إ نأي أَْعلَُم »کات: ەزانێت باس دەی خوا دەربار ەی دەو شتەئ یراسَتی

َن اللّه  َما الَ تَْعلَُمونَ  ََتی ئەوتن بەمن پێم نوتی: ئایا » (.تەمان ئایەه« )م  من  یەو ەڕاس

 ووس یی بەسَەرهاتنێکی تر له ە. پاشَان دیم«ناینانن؟! ە، ئێو ەن خواو ەالی ەینانم لەد

 وه.ەدێته پێش

 

 و درێژ: دیداری ئازیز له پاش لێکبڕانێکی دوور

ا َدَخلُواْ فَ »که دێته دی: ەونەوه ئێستا خەسَتی پێکرد و ئەدك ونێەکه به خەبەسَەرهات لَمذ

ن يَن. َورَفََع أَبََويْه  َعلَ  َعلَ   ا  اللُّه آم  َر إ ن شََََ صََْ َ  آَوى إ لَيْه  أَبََويْه  َورَاَل اْدُخلُواْ م  يُوسََُ

ن رَبُْ  رَْد َجَعلََها َربأي َحّقاً  يَاَ  م  ُْ يُ  ُر ا تَأْو  َِ داً َورَاَل يَا أَبَت  َه جذ َََُ ُه س الَْعرْش  َوَخرُّواْ لََ

َن بَي إ ْذ  ْيطَاُن َورَْد أَْحسََ ن بَْعد  أَن نذنَغ الشذ َن الْبَْدو  م  ْجن  َوَجا  ب ُكم مأ َن السَأ أَْخرََجن ي م 

يمُ  يٌ  لأَما يََشاُ  إ نذُه ُهَو الَْعل يُم الَْحك   (.100-22: یووس « )بَيْن ي َوبَيَْن إ ْخَوت ي إ نذ َربأي لَط 
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َََیسََر ەیشَتنەموویان گەه ەئینجا )ک»  ەو دایکی هێنایك ، باو  یووسََالی  ە( چوونمَ

ََیسرۆ رن بەکجاری و ەیەبێت بلەسەر ر خوا ویستی ەگەننیکی خۆی و پێی وتن: ئ ، مَ

رز ەباوکی ب وك وسَََا دایەجێ ببن. ئەرانی نیشَََتەڕی شَََادی و ئارامی و کامەوپەب

، مووان کڕنووشََیان بۆ بردەی خۆی، هیتی و حوکمڕانەختی پادشََایەر تەبۆ سََ ەو ەکرد

 ەک ەاموسەی ئەکەونەی خەو ەلێکدان ەمەئ ،ڕێنمەوتی: باوکی ب ،ی دیەمەئ ەک یووس 

ڕاستی ەب !رچووەڕاسََت دەدی و ب ەردگارم هێنایەرو ەبێاومان پ اتەو ەمنداڵی بینیم، ئەب

زیندان رزگاری کردم،  ەلك سَََۆز بوو بۆم، کاتێەڵَدا کردم و بەگەی لەچَاک ەو زاتەئ

یتَان نێوانی من و براکََانمی ەی شَََەو ەدوای ئ ەو ەهێنَای ەو ەبیََابَان ەی لەئێو  اتَەو ەئ

و ە، بێاومان ئوێتەیەد ەکك رشتێەبۆ ه ەلوتفو  سۆزەردگارم بەرو ەڕاستی پەتێکدابوو، ب

 «.ەو دانای زانا ەزات

َََ نوێنێت و نه ەزلنانی دەی دێته دی، نه خۆبەکەونەسَََت و خەرنج بده ئێسَََتا هەس

َََ َََیان ناهێنێتەکەڵەت هەنانەکات و تەرکۆنه دەبراکَانی س ن وای رگیەه وه بیریان،ەش

رد و به و دایکی له بیر کك ی راسََتاۆیه. پاشََان براکان و باو یووسََفو ەکرد! ئاخر ئەن

ردگََاری و ننای بۆ خۆی کرد لََه پََاش ەرو ەوه رووی کرده پەکی رووڵەخواویسَََتیی

تَن ي رَبأ رَْد آتَيْ »و: ەڵ ئەگەبانی خوا لەو سَتایشََی خوا و دان پێدانان به میهر  سَوپاس

َن الُْملْك   نُيَا م  َماَوات  َواِّلَرْض  أَنَت َول يأي ف ي الدُّ َر السذ يث  فَاط  ي   اِّلََحاد  ن تَأْو  َوَعلذْمتَن ي م 

ينَ  ال ح  ْقن ي ب الصذ ل ماً َوأَلْح  رَة  تََوفذن ي ُمسَْ ڕاستی ەب ،ردگاراەرو ەپ» (.101: یووس « )َواآخ 

ََایدتۆ پا ََیم و لەتیت پێبەش ََار ەی خەو ەلێکدان ەخش ری ەهێندیەی بەکردم، ئزات ەو ش

اکارم تدا، داو ەو ریام دنیا ەری منیت لەناو یارو یاو ەوی، تۆ پشت و پەکان و ز ەئاسمان

َََڵمََانی بممرێنیََت و بمخ ەب ەک وانی کََار ەنیََت بەیەو بما ەو ەرینی پَاکََان ەیتەموس
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 .«چاکان

مرد که  كبه شێوازێ یووس  ،کرد اموو نناکانی تری گیر ەهك ەی و یووسفی ەخوا نناک

 و ستایش بوو. سوپاسی ەستشای

 

 که:ەەکانی بەسەرهاتسوودله 

ه پڕ له چونک ،کاننەه رورئانییبەسَََەرهاتکان، ەبەسَََەرهاتجوانترین و چَاکترینی  -1

 کارین بۆ موسوڵمانان.ەردەرو ەو پ سوودرس و ەد

 تی.ەرایەمبەشێکه له پێغەونی راست بەخ -2

 ەکەتەو نیعم کردنی نازەو باس ن وهەشَََاردن ؛یبەخیلله رێااکانی الدان و رادانی  -3

 یه.ەکەبەخیلالی 

 .ییەناڵم برا بۆ برا وا ەی له خۆی چاکتر بێت، بەکەپێی خۆشه کوڕ ك موو باوکێەه -4

اوانیشدا له کاتی ت ،یهەرتدا هەاڵتی به سەسەوه بێت خوا دەمدا ئاگات لەله کاتی ست -5

 تبینێت.ەد

ۆش س که خۆی پێی خەرکەیداته هەو د خششی خوایهەتی و رێنمایی بەرایەمبەپێغ -6

 بێت.

م و ەاڵتداری بێخەسََەووچی زۆر له ناو چینی دپی پڕوەتی و ناپاکی و رسََەبێغیر  -7

 تدا زۆره.ەت و بێ عیبادەفەخ
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ڕواته ب ،وایه ڕۆیشتوو)جاری(ئاوی ك ەرو ەستێت، هەواز ناو ەوازخواز له باناەنااب -8

ر ناوچاوانی ەله زینداندا. له س سَ یوو کوو ەو هەر  ،ینێتەگەد سَوودك ر شَوێنێەه

 «.ر  کراوهەوره و ەبۆ خوای گ»وازخواز نووسراوه: ەبانا

 ئومێدی الچوونی زۆره. ؛تین و فشار ڕیەوپەئگاته ەناانه دەترە دا ەو کاتەل -2

تی خواوه ەحمەله ر  ؛ر کات خۆڕاگر بوویەوام چاکه، هەردەئَاکامی خۆڕاگری ب -10

 ننیکی.

تۆ لە  . لە لێخۆشبوونییهەمی لێکردووی خێر و چاکەی ستەسەک وەلێخۆشبوون ل -11

 ئەو؛ لێخۆشبوونی خوا هەیە بۆ تۆ!

به و داوای ەو له خۆبایی مێ گۆڕ ە، بۆیه مەوە پەیوەستنیانەکەکان به کۆتاییەکردو  -11

 له خوا بکه.ك نجامی چاەر ەس
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 ییوبەئ

 «ُد إ نذُه أَوذاٌب إ نذا َوَجْدنَاُه َصاب راً ن ْعَم الَْعبْ »

 

تی ەینەاڵ و مەڵکی تووشههههی بەموو خەران زیاتر له هەمبەپێغ
 بن:ەد

ََالمر )ەمبەپێغ ََالة والس ََدُّ الناس  بالً  اِّلنبياُ ، ثم اِّلمثُ  ) :رموێتەفەد( علیه الص أش

ََێەموو کەران له هەمبەپێغواتە:  .1(فاِّلمثُ   ََی مك س ََ ،بنەتی دەینەزیاتر تووش ان پاش

ڵکی ەییوب خەئ .وان و چاکه کارانی خوارترەکارانی خوارتر لەان چاکپاش ،پیاوچاکان

ڕومََااڵت و ەزار و مو ویەخشَََی، ز ەکی زۆری پێبەم بَوو، خوا دارایی و رۆزییۆ ر 

 و منداڵی زۆر بوو. تکارەخنم

 

 کار:ەییوبی زۆر تۆبەئ

 تووشیك سێەکك ر کاتێەندی پێشینیان، بۆیه هەته پەزنه بوو ەره مەمبەم پێغەخۆڕاگری ئ

ره به چاکه و ەییوب خۆڕاگر به. خوای گەئك ەڵێن و ەپێی د ؛بێَتەوره دەکی گەتییەینەم

بینیمان  ەئێم» (.44)ص: « إ نذا َوَجْدنَاُه َصاب راً ن ْعَم الَْعبُْد إ نذُه أَوذاٌب »ییوبی هێناوه: ەناوی ئ

و ەبوو، بێاومَان ئك پێَوكو ڕێك کی چََاەیەنَدەئَارامار بوو، بەو ب ڕاسَََتی خۆگرەب

اری و اوز سوپاسوام به ننا و ەردە. واته ب«ەردگار ەرو ەدڵی الی پ ەمیشَەو ه ەکار ەوبەت

                                                           
 (.221)سەحیحی جامیع: 1 
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َََتایشَََکردنی له ەکەوه الی خوا، خۆڕاگرییەڕایەگەخۆڕاگری د ی هۆی رزگاری و س

 ن خواوه بوو.ەالی

کوو ەوه زۆرن؛ و ەم بار ەش لەفسََانەوه، ئو کردەییوبی دیاری نەی ئەکەخۆشََیەرورئان ن

 1زانێت.ەاڵم خوا خۆی چاکتر دەی پێستی زۆر خراپی گرتووه، بخۆشیەڵێن نەی دەو ەئ

وی به ەکی زۆ پتەکرد، بڕوایەو سََتایشََی خوای د سََوپاسموو کاتێکدا ەییوب له هەئ

 ؛بوو كرێەمبەپێغ ،کردەرسَََتی بانگ دەپو خواەر ەڵکی بەوامیش خەردەبوو، بەخوا ه

 دا.ەدك ڵەی پیشان خەو چاک رستیەکخواپەیرێاای 

 

 ییوب:ەئ یتاقیکاری

ی ەکەیه زۆر ندیەمەوڵەوه، بۆیه له پاش دەییوب تاری بکاتەوره ویستی وا بوو ئەخوای گ

کانی ەتەر نیعمەله س بەڵکووکرد، ەن ا سووپاساوزارییییوب نەوه، ئەی لێارتەکەدارایی

ی یرر خۆڕاگەاڵم هەس ما. بەکانی مردن و بێکەکرد. پاشان منداڵەپاسی خوای دوتر س

ان له وه. پاشەکردەم نەکئەوی مه هیچ له بڕوای ەئ ،اوزاریسوپاسی دایه ەو درێژ  کرد

لە ه ما جاەندامی ساغی بۆ نەبوو، تا وای لێهات ئ خۆشیەها نەدا تووشی جۆر ەستەج

                                                           
شَََێوازی روئان لە باسَََکردنی هەر شَََتێك ئەوەیە؛ ئەوەندەی باسَََدەکات کە پیویسَََتە، وەکوو؛ ناونەهێنانی یارانی  1 

ییە، ەخۆشییەکە تەوەری باسەکە نئەشَکەوت، یارانی ئوخدوود و پیاوە ئیماندارەکەی ئالی فیرعەون... لێرەشَدا خودی ن

بەڵکوو ئارامییەکی جوانی سََەیدنا ئەییوب لە ئاسََتی ئازارەکانی نەخۆشََییەکە مەبەسََتەکەیە. موسََوڵمان بە گشََتی و 

فێرخوازانی زانسَتی شَەرعی بە تایبەتی، پیویستە سوود لەم شێوازە جوانەی رورئان وەرگرن، بەدووی ئەوەدا بچنەوە کە 

ەگەر خۆیان سەرراڵ بکەن بە شتە الوەکییەکانەوە؛ بێاومان بەشی پێویست کاتیان بۆ نامێنێتەوە بۆ سَوودی هەیە بۆیان، ئ

 (وەرگێڕتێاەیشتن لە شتە سەرەکی و پێویستەکان. )
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ََدا له ەمەڵ ئەگەدڵ و زمانی. ل ََش ََوپاس ََتش نەاوزاری و پس ژاری و ەبڕاو له هەرس

 ژیا.ەیشدا دخۆشەن

ََ ََی بەببوو  دانەییوب به ئیمان ئاو ەیدنا ئەجا دڵی س ََەردەوه و زمانیش ر ەوام بوو له س

ی که ەکەخێنانلە وه جاه ەوتنەلێی دوورکك ڵەموو خەپاس و ستایشی خوا. ئیتر هوس

ی ەکەخۆشەره نەی بۆ هاوسَەکەکرد و پار ەدك ڵەتی به خەخنم ؛کردەد یرسَتیەرپەسَ

 .هێناەد

 

 که:ەتییەینەزۆربوونی م

اگری له و خۆڕ  سوپاسنها به ەزمانی تاڵم ەب ؛ییوب پڕ بوو له ئێش و ئازارەی ئەستەج

َََەد دەبوو، ی زۆرەکەڕا، ئازار ەگەرێی خوادا د  ڵیدا ئازارەگەشَََی لەکەر ەیبینی هاوس

ت و سَََامان و منداڵ و ەویش له پاش ژیانێکی پڕ له ناز و نیعمەئاخر ئ !کێشَََێتەد

 کرد.ەخۆی کاری د وتبووەژار کەئێستا ه ؛زووەئار 

ر که رورستە. دۆختر دەبوور زۆر ەییوب هەڕوای ئشَدا خۆڕاگری و بەمەڵ ئەگەاڵم لەب

َََیەی نینەبوو، پََاش درێژخََای َََان و گومَانیََان کرد ك ڵََەخ ؛ییوبەی ئەکەخۆش ترس

مانیش، ەوه بۆ ئەیاوێنێتەیارێت و دەشی دەکەو ژن دەرد)گوازراوە(یەی ەکەخۆشَیەن

ك خۆرا ر و پارهی چۆن بێ کاەوه ئەبیری کرد !تر رێارییان لێکرد کاریان بۆ بکابۆیه ئی

 وه.ەختی دۆزییەکی سەوه تا رێاایەزۆری بیر کرد !ی؟ەکەخۆشەره نەبداته هاوس

ن و خََاوێ و لََه بری خۆراکێکی زۆر کََانی رژی ررتََانََدەلکەییوب پەی ئەکەخێنان
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ی و ەکەردوه الی مێەڕایەوه گەاڵتداران و به خۆشحاڵییەسەله دك کێەفرۆشتییه کچی ی

ََیاری کرد: ئەردەخۆراکی نایه ب ََتی. پرس وو ویش ناچار بەئ !ت له کوێ هێناوه؟ەمەس

 ڵکم کرد.ەتی خەوه، وتی: خنمەبشارێت ەکەراستیی

شََدا ژاریەکرد و له هەر زۆری دەییوب هەی ئەکەخۆشََیەڕ بوو، نەسََااڵنێکی زۆر تێپ

شََی دایه ەر درێژ ەی، هەکەفادار ەره و ەهاوسََلە جاه  ؛كس و کارێەبێ هیچ ک ،ژییاەد

 موو کاتێکدا.ەاوزاری خوا له هسوپاسخۆڕاگری و 

و کَاتَه ئێجاَار زۆری کرد کَه ئاگای له گفتوگۆی دوو پیاو بوو؛ ەییوب ئەئَازاری ئ

ندین ەوه چەیکردووه، ئاخر ئەس له دنیادا نەییوب تاوانێکی کردووه کەکیَان وتی: ئەی

تبار ەفەمه زۆر خەییوب بەیی پێدا نایه و شََیفای نادات. ئەز ەخۆشََه و خوا بەسََاڵه ن

ی خراپ ەیاڵ و ختوور ەیتان ویستی به خەشك کاتێ ر بوو؛زۆرت ەکەر ها ئازاەرو ەبوو. ه

 گرت.ەاڵم گوێی بۆ نەوه، بەله خۆڕاگری دووری کات

َََتنی پەییوب درێژ ەی ئەکەخێنان ، بۆیه كکانی بۆ دابین کردنی خۆراەلکەی دایه فرۆش

خوارد تا  هێنێت، ئیتر سََوێندیەم خۆراکه له کوێوه دەییوب پێی داگرت که بنانێت ئەئ

گۆچان  دەوه سەبوو ك ر چاەگەخوات، سوێندیشی خوارد ئەڵێت لێی نەی نەکەراسَتیی

برد ی ال ەکەرپۆشەوه سەت و داخێکی زۆر ەفەی به خەکەی. خێنانەکەر ەبدات له هاوس

 ار بوو.تبەفەبۆیه زۆر خ ،و چی کردووهەر ئەله س یییوب زانیەئ ،پیشان دا یریەو س
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 تی:ەینەمییوب و الچوونی ەی به کوڵی ئەوەپاڕان

وه و به ەردرز کەستی بەو د ستاەنها و ەکان، به تەوه چووه شاخەییوب بۆ پاڕانەیدنا ئەس

ينَ »وه وتی: ەدڵێکی پڕ لَه بڕوا و خۆڕاگریی م  رُّ َوأَنََت أَْرَحُم الرذاح  ن َي الضَََُّ َََذ  «أَنأي َمس

 ەل، تۆش ەو ناخۆشَََیم تووش بوو  ڕاسَََتی من ئازارەب ،ردگاراەرو ەپ» (.23)اِّلنبیا : 

 .«س دلۆڤانتریتەموو کەه ەو ل بانترەس میهر ەموو کەه

َََ َََاڵم ەو خۆڕاگری و ئَازاری ئ موو واتََاکَانی بڕواەکَانی هەوش و درێژه  دوور ەس

 یەو ەم جار داوای چاکبوونەکەموو سَََاڵه بۆ یەم هەڵارتووه، له پاش ئەی هەدژواران

ٌ  اْركُْض ب ر جْ »رموو: ەوره پێی فەخوای گ ،رگرتەکرد و خواش لێی و  ََََ ا ُمْغتَس َِ ل َك َه

رَاٌب  پێی ە، بەسَََتەش دوعا و ننامان گیرا کردو وتمان: هەئێم» (.41)ص: « بَار ٌد َوشََََ

رمانی پێدا له ەخوا ف«. ەو ەبۆ خۆشَََتن و خواردن ەئاوێکی سَََارد ەو ە، ئەخۆت رابک

ێی خۆی شۆرد و ل ،جێ وایکردەبتسەویش دەدا خۆی بشَوات، ئەکەکانیاوێکی شَاخ

 ؛وهەبوو ك وا چا ،ماەکه نەتییەینەم ،ی الچووەکەخۆشََیەیسََتی خوا نو به و ەو ەخوارد

بَيْنَا أَيُّوُب ) :رموێتەفەد (H)ر ەمبەپێغبووه! ەخۆش نەد نەت رو تو ەکَه د

، فَنَاَداُه َربُُّه : يَ  ، فََجَعَ  أَيُّوُب يَْحتَث ي ف ي ثَْوب ه  ْن َذَهبو ُ  ُعْريَانًا فََخرذ َعلَيْه  َجرَاٌد م   َََ  ايَْغتَس

نَ  ب ي َعْن بَرَكَت َك  ْن اَل غ  نذت َك، َولَك  ا تَرَى ؟ رَاَل : بَلَ  َوع  َك َعمَذ  . 1(أَيُّوُب، أَلَْم أَكُْن أَْغنَيْتَُ

ریدا ەبه سََ 2ی زێڕینەکوللك ڵێەو رووت بوو، له پڕ کۆم شََۆردەییوب خۆی دەئواتە: 

. خوای یەکەکیخسَََتنه ناو پۆشَََاەیان و دەو ەسَََتی کرد به کۆ کردنەرژێندرا، ئیتر د

                                                           
 (.٠٧٢(، ەە موودەرە وا لە )بوخا ی  ٠٧٢نووسە ی بەڕکز نوسنوکەیی  بخا ي ) 1 
ََلەی راستەرینه بوون و جەستەیان له زانایان له لێکدانەوەی ئەم فەرموودەیه دوو رای -2 ان هەیه: هەندێك فەرموویانه کولَ

 زێڕ بوو، هەندێکیش فەرموویانه: زێڕ بوون له سەر شێوازی کولَله، نەك کولَلەی راستەرینه و گیاندار. )وەرگێڕ(
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ڵێ ەوتی: ب !ه؟کردوو ەنیاز نبینی بێەی دەو ەییوب ئایا تۆم لەی ئەوره بَانای لێکرد: ئەگ

  .یهەه تی تۆەکەر ەر پێداویستیم به پیرۆزی و بەاڵم من هەب ،ییتەور ەسوێند به گ

ََ ََاغ و بەیدنا ئەبارودۆخی س ََتی خوا گۆڕا، بووه پیاوێکی س وانا، خوا تەییوب به ویس

ا لَُه َوَوَهبْنَ »: خوای گەورە دەفەرموێت ،خشََیەو ماڵ و منداڵیشََی پێبوه ەدارایی پێدای

اب   ُْول ي اِّْلَلْبََ كْرَى ِّل  ا َوذ  نَذ ًة مأ َعُهْم َرْحمََ ثْلَُهم مذ ُه َوم  َََا هەئ» (.43)ص: « أَْهلََ موو ەوس

تی بوو ەبانی تایبەت و میهر ەحمەر  ەو ەی تریش، ئەندەو ەخشََی و ئەکاریمان پێبسََو ەک

 «.کانەهۆش و ن بیرەموو خاو ەیش بۆ هیرە، یاداو ەو ەن ئێمەالیەل

 ر بوو.ەسەکه پێویستی به چار  ،بووهەك ەیەاڵم کێشەب

 

 شکاندنی:ك ەکه، نەفا به سوێندەو

وه، ەنی له پاش چاکبوو ەکەد گۆچان بدات له ژنەییوب سوێندی خواردبوو سەیدنا ئەس

 !ی؟ەکەفاداره خۆڕاگر ەو  م سوێنده بێنێته جێ و بدات له ژنهەوه: چۆن ئەاڵم بیری کردەب

 :ی بێنێته جێەکەحیی بۆ نارد سوێندەوره و ەخوای گ

ر ب بأه  َواَل تَْحنَثْ » ََْ ْغثاً فَاض  ََ َك ض ِْ ب يَد  ََەف (.44)ص: « َوُخ د لَ رێحانه ەرمانی پێدا س

 یەکەم سَََوێندەم جۆره هەی. ئیتر بەکەر ەوه بدات له هاوسَََەکجار بەڵارێت و یەه

إ نذا »کات: ەییوب دەدا. جا خوا ئاوا به چاکی باسی ئەر نی ئازاەکەم ژنەشَکاند و هەن

اب راً ن ْعَم الَْعبُْد إ نذُه أَوذاٌب  ََتی خۆگرەبینیمان ب ەئێم» (.تەمان ئایەه« )َوَجْدنَاُه صَََ و  ڕاس

 ەمیشَََەه و ەکار ەوبەو تەبوو، بێاومان ئك وپێو رێکك کی چاەیەندەئَارامار بوو، بەب
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َََدا نەکی کرد کََه لََه توانََای کەوب خۆڕاگرییییەئ«. ەردگََار ەرو ەدڵی الی پ وو، بەس

شت و ەهەه؛ بو ەتوانی، ئیتر خوایش پاداشتی خێری دایەیدەس نەئازارێکی کێشا که ک

 کانی.ەتەنیعم

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

 ،کول نابێت رگینەه ،شمشێرێکی تیژه ،وێەرگین ناکەسپێکی خێرایه هەئ ،خۆڕاگری -1

 وێ.ەکەست دەتی دەوایەی پێشبه خۆڕاگری و دڵنیای

رین رووی خێر ننیکه، تاریکتەی دەو ە، کرانڕیەوپەئتی بااته ەینەاڵو مەر کات بەه -2

 یه.ەر له سپێدەبك و تۆزێەساتی ش

 تی.ەیەی بڕواکێتیی راستەنیشان ،یەکەر ەت بۆ هاوسەفاداری ئافر ەو  -3

یان  ،اتی کار بکەکەبێت به پێی سوێندەد ؛خواردك ر شتێەس سوێندی له سەرکەه -4

دان له کاتی تەفار ەپاراستنی سوێند و ک .ت بداتەفار ەبێت کەد ،ی کردەوانەر پێچەگەئ

 کانی خوایه.ەوشمو زانینی در ەور ەگەله ب ؛ادشکاندنی سوێند
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 ولکیفلز

ْن اِّْلَْخيَار  » ْف   وَكُ   مأ  «.َوَذا الْك 

 

بە بووه  ڵێن:ەد بەرپا دەکرد.ی د نوێژ ەسك موو رۆژێەزنه، هەرانی مەمبەولکیف  له پێغز 

َََتۆگەفیَ )ئەک  ێداونپڵێنی ەب ،ریەیدا به دادو ەکەکردن لَه نێوان هۆز ریەی داو ر(ەس

 1ولکیف .ز وه، جا وایکرد و ئیتر ناویان نا ەهێڵێتەدا پێویستییان نەمەل

: ناوی به چاکه هێناوه دارانەمبەڵ پێغەگەولکیفلی کردووه و لز وره بَاسَََی ەخوای گ

َماع  » ََْ َن َوإ س يَن. َوأَْدَخلْنَاُهْم ف ي َرْحَمت نَا إ نذُهم مأ اب ر  ََذ َن الص ْف   كُ   مأ يَس َوَذا الْك  يَ  َوإ ْدر 

ينَ  ال ح  ، ەو ەر ەولکیفلیش بکز سماعی  و ئیدریس و ئییادی  » (.22-24)اِّلنبیا : « الصذ

َََ ەموویانمان خسَََتەه ەو ئاراماران بوون. ئێم وان له خۆگرەل ەکەریەه ی ەایژێر س

یاوه م پەئ «.و پاکاننك چا ەل ەوانەڕاستی ئەب ە، چونکەو ەبانی خۆمانەت و میهر ەحمەر 

 ەرگرێکی داد ەو داو ك حیی بۆ نَاردوون، پیاوێکی چاەرانَه بوو کَه خوا و ەمبەو پێغەل

رانه ەو دادو  خاتستەکانیان دەسوودسَتۆ و ەڵێنی دا کاریان به چاکی بارێته ئەبوو، ب

وه ەتی پێمََان و زیََاتر لەی داویەربَار ەیََه خوا دەواڵەو هەئمَه ەرییَان بکَات. ئەداو 

 نازانین.

                                                           
 ەرانی نارات،نووستتتە ی بەڕکز لێێەدا و لە ێێی یێکش هەندکك زاننا ی دەخایە ڕوو، رە ئاماەە بە ستتتە چاوەی قستتت 1 

خۆشی لەسە ەیا ەە مووی رە ئەوەندە وە دەگێک  رە لە سە چاوەی د ووساەوە پێمان گەکیاووە و پیت بە ئنسێائنلنات 

نابەستتان ، وا ئەزانن  گێنب بوو ئەمانە بگەڕکنێابانەوە بۆ ستتە چاوەرەکان، ئێمەو بەپێی یوانا هەو ەدەک  بنانگەڕکنننەوە 

 (وە گێڕبۆ سە چاوەراننان. )
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 که:ەەکانی بەسەرهاتسوودله 

 ریەڵکی. به دادو ەڵ خۆیان پاشََان خەگەم لەکەی ،ی پیاوچاکانهەری نیشََانەدادو  -1

 بێت.ەاڵت جێایر دەسەی دەکەکۆڵ

 .تی خواەحمەی ر ەکاری هۆی چوونی مرۆڤه بۆ ناو بازنەخۆڕاگری و چاک -2

 وك ڵەی خەرکردنی کێشَََەسَََەچار  ؛وهەکاتەدك ی مرۆڤ له خوا ننیەو خێراتانەل -3

 تیدانیانه.ەیارم
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 یوونس

َن الُْمرَْسل ينَ »  «َوإ نذ يُونَُس لَم 

 

 یان:ەکەرەمبەڵ پێغەگەوا لەینەڵکی نەی خیتەد ای

رێکی ەمبەژیا، پێغەله مووسََ  د داواەینەڵکی نەڵ خەگەل زەننون،یدنا یوونس یان ەسََ

اڵم ەکردن، بەکرد و باسَََی رۆژی دوایی بۆ دەو ئیمان بانگ دەر ەڵکی بەخ ،ڕێن بووەب

 شَََایەنیی که یزان ؛وون، ئیتر یوونس لێیان بێهیوا بووو خراپتر ب هێناەوان بڕوایان نەئ

ئیتر داوای له خوا کرد سنایان ڕی، ەر بێباو ەچونکه سَوور بوون له سَ ،سَنای خوان

 ڵێنی سنایشی دانێ پاش سێ رۆژی تر.ەردا ببارێنێت و بەسەب

 

رچوونی یوونس بههه ەلههه پههاش د ؛یەکەههێهنههانی هۆزبهڕوا
 وه:ەییەتووڕ

و بێهیوا  ە، تووڕ کهەمکار ەبۆ جێهێشتنی شاره ستنەبوو رمانی خوا ەڕوانی فەیوونس چاو 

ۆیه که خوا یه، بەکەیامەیاندنی پەنها راگەو تەرکی ئەکات و ئەڵه دەینانی هەبوو، بۆیه ن

وا زانی خەیدەی جێهێشت و نەکەی کرد؛ شار ەلەپ ؛داتەکه سنا دەبۆ نارد هۆز  حییەو 

 دات.ەسنای د

ََتنی یوونس ََار ەخ ،پاش رۆیش ََی وتەکه کۆ بوونەڵکی ش ی ەکەواز ەو بانا ەوه و باس

، ئیتر دڵیان كننی کیەڵێنی سنایەی بەربار ەکانی دەت وته کۆتاییەیوونسیان کرد، به تایب
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 !یان کردەشی و تۆبەرکەم و بێدینی و سەوه له ستەشیمان بوونەپڕ بوو له ترسی خوا، پ

ردگاری یوونس و بڕوای پێبهێنن، بۆیه چوونه دۆڵ و ەرو ەرنه پەنا بەوه پەوتَه دڵیَانەک

َََتەد ڵ و ەکان و ئاژ ەو منداڵك وه، دایەشَََکاوییو دڵ کَان بَه گریَان و سَََکَااڵەش

َََتیان کەموو دە، پَاشَََان هوهەجودا کردك ەکَانیَان لَه یەبێچوو  رده گریان و ناڵه، س

و  رکانیان هاواەمنداڵ ش له تاوەکەڕومااڵتەو ماناا و م وشتر ؛کان هاواریان کردەدایک

 رتن.گر ەو ی لێەکەوه و تۆبەتی لێکردنەحمەرووی ر ەدا خوا دەم ساتەل !یان بووەریژ 

َََتەد ن ەکەڕوانی دەی چاو ەو سَََنایەوه و هاواریان له خوا کرد لەرز کردەکانیان بەس

و فرمێسکیان به مو ەکانی سَنایان بینی، بۆیه هەکییەت که پێشَەتایبەات، برزگاریان بک

ی البرد و ەوه، سَََناکەاڵمی دانەدا بوون تََا خوا و ەم بَارودۆخەر لەه ،ڕژانََدەخوڕ د

یی ەتووڕ  یان بهەکەر ەمبەرچوونی پێغەله پاش د ،کانی یوونسەییاڵترزگاری کردن؛ هاو 

َعَها فَلَْوالَ كَانَْت رَْريٌَة آَمنَْت فَنَفَ »: دەفەرموێت خوای گەورە ا،بڕوایان هێن ؛وهەو نائومێدیی

نْيَا َوَمتذْعنَاهُ  نْ   ف ي الَْحيَاَة الدُّ اَب الخ  َِ ْفنَا َعنُْهْم َع َََ ا آَمنُواْ كَش ْم إ يَمانَُها إ الذ رَْوَم يُونَُس لَمذ

ينو  یان ەشََەڕ ەی هەو شََارۆچکان و شََارەڵکی ئەخ ەبوایەجا د» (.98یونس: « )إ لَ  ح 

ڕی هیچ ەاو اڵم بەبۆیان، ب ەخش بوایەیان سَََوودبەکەڕ ەو باو  ەڕیان بهێنایەلێکرابوو باو 

ََوودی پێن  ؛ڕیان هێناەباو  ەکك کاتێ ،بێتەومی یوونس نەر ەل ەجا ؛یاندنەگەکامیان س

ت ەو نیعم ناز ەلك ەیەڵارتن و تا ماو ەر هەسەژیانی دنیادا ل ەرشَۆڕیمان لەسَنای سَ

 .«رمان کردنەو ەهر ەب
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 دا:ەکەنگەهەیوونس له سکی ن

 ریا بۆەناری دەی، رووی کرده کەکەپَاش تووڕه بوون و رۆیشَََتنی یوونس له شَََار 

ۆلی ئاو پەوته رێ، شەشتی کەک ،بووك ەشتییەک یوێ سوار ەراکردن له سَنای خوا، ل

َََتیان کرد ئەکَانی هەموو دانیشَََتوو ەدا، بۆیَه هەبَه تونَدی لێی د  ،نبەوه نورم دەس

َََتیوانەک ن با ەدکانتان فڕێەی بار ەین، ئادەکك مَان سَََوو ەکەبێَت بَار ەتی: دکَه و ەش

َََتیوان هاواریەبوو. کەی نسَََووداڵم ەب ،یان کردەموو به رسَََەن. هێخنکەن  کرد: ش

 !ریاوهەنه دەیخەرچوو دەس دەر کەناوی ه تیروپشك دەکەین،

ََتیوانەموویان ناوی خۆیان دایه کەه ََەکه، ئەش ََی دەویش ناوی س نا، هێر ەیدنا یوونس

رچوو، بۆیه هیچ ەر ناوی یوونس دەمیش پشَکی هاویشت و هەم و سَێهەی دوو جار 

َََ ؛بووەنك ەیەچَار  ی اڵم دانیشَََتووانەب ،ریاکهەیدنا یوونس بۆ ناو دەجاه فڕێدانی س

ََتییەک ََەکرد، بەیان نەم کار ەکه ئەش ه ناو یدنا یوونس خۆی فڕێ دایەاڵم له کۆتاییدا س

ْن الُْمْدحَ »ریاکه: ەد اَهَم فََكاَن م  يَن. فَالْتََقَمُه الُْحوُت َوُهَو ُمل يمٌ فَسََ -141)الصافات: « ض 

َََا بەئ» (.141  ەلدا بوو که ەوانەرینی ئ ەی کرد، لتیروپشَََکی یدارژ ەنَاچاری بەوس

َََتیروپشَََکەکە َََ ەکاتێکدا کەرووتی دا، لك ناێەهەوتن. ئینجَا نەکەرنەدا س ایانی ش

 «.یی بووەنشت و گلەرز ەس

ی ەو ەێ ئب ،رمانی پێدا یوونس رووت بداتەکه، فەیشََتیەناێکی نارده پاڵ کەهەخوا ن

ی کرد له سََتەیدنا یوونس هەجێ رووتی دا. له پڕ سََەسََبەنێت، بۆیه دەیەباپێئازاری 

ی ەستەاڵم جەستی کرد مردووه بەهك ند ساتێەدا جێایر بووه، بۆ چەکەناەهەسَکی ن

م ەوه لەدنکر وته بیر ەی بۆ خوا برد، پاشَََان ککڕنووشَََزیندووه، ئیتر  یجوواڵند و زانی
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و سکی ریا و ناەو روواڵیی دو ەو له سَێ تاریکیدا بوو: تاریکی شەدا! ئەشَوێنه نامۆی

 وەئ ؛ی کردووهەڵەوت هەرکەبۆی د ،ی خۆی زانیەکەیوونس بََه تََاوان ە!کەناەهەن

ََار ەی بێ فەکات ََتی کرده نوێژ کردن و پاکیەئیتر د ،ی جێهێشََتەکەرمانی خوا ش  س

 دا.ەکەناەهەه سکی نکاری لەتۆب و، ربڕین بۆ خواەد

گاری شََت رز ك ەاڵم یەب ،وهەدا بمێنێتەکەناەهەشََیاو بوو تا رۆژی دوایی له سََکی ن

 أَنذُه كَاَن فَلَْواَل »: !و دوعا و ننا ربڕین بۆ خواەردی دەبوو له پاکی و بێاکَه بریتی ،کرد

يَن. لَ لَب َث ف ي بَطْن ه  إ لَ  يَْوم  يُبَْعثُونَ  بأح  ْن الُْمسَََ ر ەگەخۆ ئ» (.144-143افات: )الصََ« م 

َََانەو کەل َََبیحَات و یادی خوا دەت ەک ەبوایەن ەس سَََکی  ەل ەو ەمایەد ەو ەن. ئەکەس

 «ەو ەکرێنەد مووان زیندووەه ەک ،كدا تا رۆژێەکەناەهەن

کرد:  پرسیاری له خۆی ،ناێکی نامۆی بیستەڵه دەدا کۆمەکەناەهەیوونس له سکی ن

َََبیحەنای تەمه دەئحیی بۆ نارد: ەه؟ خوا و یناانه چیەم دەئ کانی ەر ەو ەکردنی بووناتس

َََبیحەتك رێەو ەموو بوونەریایه، ئاخر هەد وته ەبۆیه یوونسَََیش ک ،کاتەخوا د اتیس

الذ »برد: ەر نەربڕین و تۆبه کردن به سەردی دەاکی و بێاپ سَبیحکردن و ساتێکی بێەت

ينَ  َن الٌذال م  انََك إ نأي كُنُت م  بْحََ َََُ َه إ الذ أَنََت س هیچ  ،ردگاراەرو ەپ» (.27نبیا : )اِّل « إ لََ

َََتراوێەپ  ەمن ل ڕاسَََتیەب .ەر بۆ تۆیەردی هەپاکی و بێا .تۆ ەل ەجا ؛نییەق ەهك رس

َََت رمََانی بََه ەرگرت و فەی و ەتََا خوا نناک ،ی پێََداەروا درێژ ەه«. مکََاران بوومەس

کی ەیەدایه دوورگوه و یوونسی فڕێەمی کردەنار بڕوات، ئیتر دەو ک ەر ەکه دا بەناەهەن

ن ينَ »وه: ەڵچۆ  ي الُْمؤْم  ل َك نُنج  َِ َن الَْغمأ َوكَ اُه م  يْنََ ُه َونَجذ ا لََ تََجبْنََ َََْ اس  (.22)اِّلنبیا : « فََ

ێی ت ەی کەیەناانەو ت ەژار ەم و پەو غەچووین و رزگارمان کرد ل ەو ەهَانایەش بەئێم»

 .«ینەکەش ئیمانداران رزگار دەیەو شێو ەوتبوو، بەک
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 ،ادەریاکەناری دەوه، خوا له کەر ەکه هاته دەناەهەنخۆش و الواز له سکی ەیوونس ن

، یوونسََی له تیشََکی خۆر پاراسََت ؛اڵکانی پانهەی بۆ روواند که گەور ەی گەکەکوول

يمٌ »وه: ەشََی خوارد تا تینی تێهاتەکەر ەئیتر یوونس له ب ق  نَاُه ب الَْعرَا  َوُهَو سَََ ِْ . َوأَنبَتْنَا فَنَبَ

ينو  ن يَْقط  َجرًَة مأ  کی بێەچۆڵیی ەودوا فڕێماندایەو ەل» (.142-144)الصافات:  «َعلَيْه  شََ

مان بۆ ەور ەی گەکەکی کولە. ئینجا روو و ماندوو خۆشەن و بێهێن ەو ەختەو در  گژوگیا

 «.یاندەپێا

ی بۆ حیەخوا و  ؛رپێەستایه سەوه و هەبوو ك ئیتر خوا له یوونس خۆش بوو، جا که چا

وان بڕوایان هێناوه و بتیان ە، ئاخر ئتەکەس و کَار ەوه بۆ الی هۆز و کەڕێر ەنَارد: با

َََتََا بۆ تۆ دەفڕێ داوه، ئ وه بۆ ەڕایەڕوانی تۆن. یوونس گەڕێن و چََاو ەگەوان ئێس

موو ەیان هبۆ ال ۆتەوەهات ئێستابوون، رسَت ەموویان بتپەکه جێیهێشَتن ه ،یەکەشَار 

 !کردەهاواریان له خوا د

ك ەیەبۆ ماو  ،وازییان لێکردرمی پێشەی به گەکەهۆز  ،یەکەواز ەوه بۆ باناەڕایەیوونس گ

سَََاڵوی خوا له یوونس بێت له ناو  ،له ناویاندا ژیا ؛ر بووەکَه خوا ویسَََتی له سَََ

 راندا.ەمبەپێغ

ْن ): رموێَتەفەد (H)ری خوا ەمبەپێغ ي ل َعبْدو أَْن يَُقوَل: إ نأي َخيٌْر م  ا يَنْبَغ  مََ

تتا ەیوونسی کوڕی مه َاڵ من لەبڵێ: و  نییەبۆی ك ەیەندەهیچ بواتە:  .1(يُونَُس بْن  َمتذ 

ێت، د السَََالم(وه )علیه الصَََالة و ەری نازدارمانەمبەمه له بێفینی پێغەجا ئ .چاکترم

ی ەو پای که پلهەرموودەاڵم فەمه، بەی ئادەو ەی تێکڕای نەور ەو زاته پیرۆزه، گەگینا ئەئ

                                                           
 (دا.3143شتینە خنمەتی لە بوخاری )ینووسەری بەڕێن نوسیویەتی متفَ علیە، گە 1 
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 دات.ەیوونسمان پیشان د

 

 که:ەەکانی بەسەرهاتسوودله 

ی ەکەبینێََت هۆز ەدك کََاتێََ ،بێََتەت دەمََدا لەی لََه خبڕواداری راسَََتاۆ دڵ -1

 کارن.ەخراپ

السَََالم( ی )علیَه الصَََالة و ەکەر ەمبەو پێغ خۆڕاگری و پشَََوودرێژی الی خوا -2

 تن.ەویستن و هۆی خێری دنیا و ریامەخۆش

3- َََ  ییڕوانەبێ چاو  ؛نێتەیەواز راگەباناك موو موسَََوڵمانێەر هەپێویسَََتَه لَه س

 .ەکەینجامەر ەس

ن و نا بردنه هێەپ ە؛ربڕینەو ناڵه د دا تۆبه کردن و هاوارەناانەوادار له تی بڕ ەچَاک -4

 اڵتی خوایه.ەسەد

ێت و بەدا له یادی دەناانەس له کاتی خۆشیدا له یادی خوادا بێت، خوا له تەرکەه -5

 گاته فریای.ەد

 .نییەك تی هیچ شوێن و کاتێەتایب ؛وه له خواەو پاڕان ننا -6

گرێت و خراپه له داواکار ەردە، ننا و نییەزنتر ەو مەس لەزنه و کەردگَارمان مەرو ەپ -7

 کات.ەکار ربووڵ دەی تۆبەبات و تۆبەالد
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 یبەشوع

 «َوإ لَ  َمْديََن أََخاُهْم ُشَعيْباً  »

 

 فتار:ەڕو رەدین بریتییه له باو

 رستی وەکخواپەنها باسی یەکه دین به ت ,خاتەردەمان بۆ دەو ەیب ئەی شوعبەسەرهات

فتاریش ەو ر  وهەر کردەکانیان له سَََەرییه چاکەبێت کاریاەد بەڵکوو، نییەت ەییئولوه

 وێت.ەرکەد

َعيْباً رَاَل يَا »ن: ەدیەڵکی مەیبی نارده الی خەوره شََوعەخوای گ َوإ لَ  َمْديََن أََخاُهْم شََُ

ْن إ لَهو َغيْرُهُ  یبی ەنیش شوعەدیەبۆ هۆزی م» (.24)اِّلعراف: « رَْوم  اْعبُُدواْ اللَّه َما لَُكم مأ

 ەرستن، چونکەنها خوا بپەت ;لمەو گ وم و هۆزەی رەویش پێی وتن: ئەبرایانمان نارد، ئ

 «.نییەکی ترتان ەخوای ەو زاتەل ەجا

َََاری مەر ەهۆزێکی ع :نەدیەڵکی مەخ ی ەلََه نََاوچ بوون، نەدیەبی دانیشَََتووی ش

َََام، لَه ننیَەم یََان «کَهیەئ»م هۆزه ەی هۆزی لووت. ئەکەریََاچەدك عَانی واڵتی ش

ریشَََیدا داری تر زۆرن و ەو ب ورەکه له د ,ورهەکه بریتییه له دارێکی گ ,رسَََتەپەد

 ،ته و رێار بوون وەمانه چەا. جا ئکدەوه به یەتەریان کردوو ەدا سەکەور ەڵ داره گەگەل

 بوون.ك شدا ناپاەڵەله مام
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 کرد:ەدا فێڵیان دەن له پێوانەدیەڵکی مەخ

کیان ەر کات کااڵیەرکردبوو، هەدا ناویان دەله پێوانکه ەڵەبَه فێ  و ت ،نەدیەڵکی مەخ

ََیان ەار گرت، که پەردەمتر له مافی خۆی و ەکرد و کڕیار کەفێڵیان د ەکردایبکێشََانه  ش

َََەر فێڵبازییان دەه ەبدای  ،نەدیەڵکی مەیبی نارده الی خەیدنا شَََوعەکرد. جا خوا س

 ران.ەبمەی پێغڵێن: وتاربێژ ەوانبێژ بوو، بۆیه پێی دەو ر  رزەوشتبەپیاوێکی ر 

 

 وه:ەکاتەیان بۆ روون دەکەوازەیب بانگەشوع

ی تیڵسەرهەو خوا بانای کردن و بەر ەو ب ستاەن و ەدیەڵکی مەوڕووی خەیب روو ەشوع

َََتنی ئەردن له پلێک ْن إ لَهو َغيْرُهُ »یکه: ەرس تی ەابمه بەجا ئ«. يَا رَْوم  اْعبُُدواْ اللَّه َما لَُكم مأ

َََتەاموو بَانەکییَه لََه نََاو هەر ەسَََ َََ ،داەرینەوازێکی راس و ەر ەواز بەتَا بََاناەر ەس

ر ەانه همەئ ؛وهەواو باڵو ببوو ەت یتەهامەی کێشََه و نەو ەڵ ئەگەرسََتی. جا لەکخواپەی

ر دزی و زۆ ەیان دەخوارد و له کێشَََانه و پێوانەڵکیان دەکرد و مَافی خەرێارییَان د

ََتییه؛ که یەکخواپەی یماەاڵم بنەکرد. بەی تریشََیان دەخراپ ك ڵەتیی خرسََەکخواپەرس

ر ەس رنج لهەموو سەوازدا هەبۆیه له بانا !بێتەکانیشیان راست دەڵەمام ؛راسَت بوو

َََتییَهەکخواپەی َََان بۆ کرد ،رس َََەپَاش ی کردنر ەسَََەکانی تر و چار ەکییەر ەوه و نَاس

 1کان.ەخۆشیەن

                                                           
وەنەبێت مەبەستتت لە کەرخواپە ستتای، یەنها ئولوهننەت بێت، وەروو رە الی مەدخەلننەران زکایێ یۆخاێاوەیەوە، کان  1 

ن... ئەمانە و یێ گێنگنی پێ ئەدە بووبننەت و حارمێای بێت، وەروو الی ئەوانەی گێنگی بە سناسەت و ێنهاد دەدەن زکا

بەشەرانی یێکش لە یەوحنددا؛ نە ێێی موساوەمە و نە ێێی رەنا خسان ! بە اوو دەبێت هەمووی پێاەوە وە بگنێکت و 

بە ێەستتتاە باێکتت و بگەکەنێکاەوە بە خە ای یێکش. ئەوەی وای رێدووە هە  رۆمە ێتك و ێومگەکەك لە ێومگەرانی 
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وی نََاردووه بۆ رێنمََایی کردنیََان و لََه بری ەوه کََه خوا ئەپََاشََََان بۆی لێکََدان

وان ەئ ،یهەو ەی ئەکەواز ەئامانجی بانا! وان ناوێتەتێکی لش هیچ پاداشََەکەواز ەبانا

واْ »رمووی: ەیب فەشََوع بدۆزنەوە و وەریارن.رێاای راسََتی خواناسََی   َوالَ تَنُقصََُ

يطو  ح  اَب يَْومو مُّ َِ ينَاَن إ نأَي أََراكُم ب َخيْرو َوإ نأَي أََخاُف َعلَيُْكْم َع اَل َوالْم  ْكيََ  (.24)هود: « الْم 

 تانبینم و رزق وەدك چاەڕاسَََتی من بەو کێشَََاندا، ب ەپێوان ەن لەکەی مڕ م و کوەک»

 ەئێو  ،نرچەرمانی خوا دەف ەر لەگەترسم ئەخۆشیدان، بێاومان من د ەو ل ەرۆزیتان باش

 «.بنەمارۆتان بدات و لێی رزگار نەگ ەببن کك تووشی سنای ڕۆژی

ََی ی ََتی، پێغەکخواپەله پاش باس ََتەر ەمبەرس ََی مامەکه راس ۆژانه کانی ر ەڵەوخۆ باس

َََتپاکی و دادو ەکَات، باسَََی دەد َََییان دەوان کەئاخر ئ ؛ریەس کرد و مافی ەمفرۆش

                                                           
رخواپە سای باەنە یەوە ی سە ەرنی باس و خواس و پەکام و بانگەوازکان؛ ئەوەکە رە پێیاێ عەقندە و کەرخواناسی و کە

لە الکەن خە ای یێەوە ئەو بتاستتتانە رەنتا خێاون، دوایێ لە رتا  و را دانەوەدا ئەوە د ووستتتاهۆیەوە، رە هە  رەس بۆ 

  ئەدات گێنگی بە پڕرێدنەوەی پڕرێدنەوەی بۆشتتتاکی رەستتتانی ێگە لە خۆی؛ رتا ەرەی ئەو وازلێتدکنتت و یەنها هەو 

بۆشتاکنەرە بدات! ئەورات ئەوکش بۆشتاکنەك بەێێدکتێت لە پەکام و بانگەوازەرەکدا، رە راستتانی یێ دک  پڕی دەرەنەوە، 

ئتاواو بەزۆ ی دەرەونە دەاکەینی کەراێی! چوناە هە  رەس را ی خۆی پێ زە ووی و یەواوە، بەاڵم دەبێت بانگەواز 

ەروو چۆن بانگەوازەرەی سە ەیای هاینی ئنسالم گیاگنێ بووە، دەبێت دەست بە هەموو ێومگە گیتاگنێ و رامڵ بێت، و 

ستە ەرننەرانی کەرخواپە ساننەوە بگنێکت، یاوەروو نەوەکەك کان رۆمە ێای وا د ووست بننەوە، رە بە ێوانی ئنسالمنان 

ێ و یەننا لە باستتتەرانی هاوا رێدنە قەب لە خۆکتاندا ێێهەێی رێدبێت و بانگەوازکكی رامڵ و یەواوکیتتتی بۆ باەن، نەك

یەوەسوول؛ رە بەشێا  لە ئولوهننەت، کان  زق  ۆزی و خالقێانی خوا؛ رە بەشێا  لە  بووبننەت، کان بوون و نەبوون و 

چۆنننەیی ئەندامەرانی و ئنستانوای خوا؛ رە بەشێا  لە ئەسماو سنفات، بە اوو هەموو ئەو بەشە گێنگانەی یێی ئنمان 

ە، رە قو ئتان و ەە موودە بتاستتتنتان دەەە موون و دەرێکت هە  رەستتتێك باەوکاە شتتتنێرەوە یێناندا! وەروو  و عەقنتد

خۆشتتەوکستتای و یێس و یەوەراول و ئنستتانعانە و...هاد. ستتووپاس بۆ خوا؛ ئێمەو لە زادی هەو مانداوە مەنهەێێای 

چێت، لە رەستتاکەیننەری پا ستتەنگنان لێدە   گیتتاگنێی وا بخەکنە ڕوو، رە ەێێخوازان دوای یەواورێدن و ێێهەێێاێدنی؛

ەاێ و رێدا  و گوەاا کناندا، نەك یەننا لە عەقندەکاندا، بە اوو پا سەنب و رامڵ لە هەموو ئەوەی پێوکساە بنانزانێت؛ لە 

ی نعەقندە و ەناێ، قو ئانەوانی، ەە موودەوانی، شتە عناسی، ئاداب، بانگەواز، یەزرننەی نەە ، سنێەی پێەەمهە ان، ەکا

 (ە گێڕو پێیەواکان، سناسەی شە عی، زانساە ئوسوو ی و قەواعندکنە ئەرادکمننەران و هاوشێوەکان، والحمد للە. )
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 یی و جوامێر ەر و  وست ەدڵ و د یوشَتێکی پیسه، خاوێنیەمه ر ەخوارد؛ ئەڵکیان دەخ

ژمار ەدا هتنله کڕین و فرۆشَََك یان به لێنانینێەم کار ەن ئەدیەڵکی مەبَات. جا خەالد

مه ەرخسَََتن ئەیَان هَات و بۆی دەکەر ەمبەاڵم پێغەیَه! بکیەکرد؛ پێیَان وا بوو زیر ەد

کی ەوه تووشی سنایەمەیه به هۆی ئەوه هەترسی ئەیاندن مەرشَۆڕی و دزییه، تێیاەسَ

ژیانی  چێتهەچۆن د ؛تیەیب هێناویەی شَََوعەتییەو ئیسَََالمەرورس ببن. جا بڕوانه ئ

 ؟!کاتەت چاودێری کڕین و فرۆشتنیشیان دەنانەت ،وهەڵکەخ

ََوعەکەهۆز  الَتَُك »وه و وتیان: ەتکردەویان ر ەی ئەکەواز ەیب باناەی ش َََ َعيُْب أَص ََُ  يَا ش

ا  إ نذَك َِّلَنَت الَْحل يُم الرذ  ُُنَا أَْو أَن نذْفَعَ  ف ي أَْمَوال نَا َما نَشََ يدُ تَأُْمرَُك أَن نذتْرَُك َما يَْعبُُد آبَا « ش 

ین وازبهێن ەئێم ەک کاتەرمانت پێدەت فەکەیَب، ئَایا نوێژ ەی شَََوعەئ» (.27)هود: 

ان زووی خۆمەئار ەماڵ و سََامانماندا ب ەرسََتوویانن، یاخود لەو باپیرانمان پ ی باەو ەل

م ەتر ئ)ئیت ین ژیریەڕاسَََتی تۆ زۆر هێمن و خاو ەب ئاخر خۆ !ین؟ەچیمان بوێت بیک

 ؛بستنەکاران پشتی پێدەوام خراپەردەیه که بەڵاەمان بەمه هە. ئ«یت؟(ەکەرسَانه بۆ د

 ی باەوانەموو شتێکدا به پێچەبینی له هەری بووه! دەو باپیریان له س ی باەوشتەو ر ەئ

ی ەایینو ئەگرن بەسَََت دەد ؛واز دێتەاڵم که باسَََی باناەب ،وهەجووڵێنەو باپیریان د

ڵ ەگەی لەو ەر ئەرَه، له بەی هەو ەر ئەلَه بك ەن ، ئەمەشری بوونەان لَه سَََوانیَبَا

ََەئار  ََیان دەکەۆ دزییڵاه بەکه چۆن ببیر ەزوویاندایه. جا س نذْفَعَ  »: ڵێنەد ،وهەهێننەش

ا  ََََ ا نَش ا مََ  حەز بکەینی خۆمَانََه و ەبێََت، پََار ەرََت نەبڵێی: تۆ هك ەو « ف ي أَْمَوال نََ

 یسووتێنین!!ەد

وه ەوواڵیڵیان جەگەونیانی لمر ەر به نەاڵم هەن، بەکەی پێدەیری کرد گاڵتەیب سەشَوع

ی روونی ەڵاەر بەیاندن له سەتێیا ،وهەکۆڵییەکانیان و لێی نەکردنەدایه گاڵتەو گوێی ن
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َََێََت و بَاناەق دەرێکََه هەمبەو پێغەتی، ئەردگَاریەرو ەپ و ەکَات. ئەوازی بۆ دەنَاس

َ  رَاَل يَا رَْوم  أََرأَيْتُْم إ ن كُنُت َعلَ »ی خۆی. سوودناکات بۆ ك ڵسَتییان له هیچ شتێەرهەب

ناً  نُْه ر زْراً َحسَََ بأي َوَرزَرَن ي م  ن رذ يُد  بَيأنَةو مأ يُد أَْن أَُخال َفُكْم إ لَ  َما أَنَْهاكُْم َعنُْه إ ْن أُر  َوَما أُر 

تَطَْعُت َوَما تَْوف يق ي إ الذ ب اللّه  َعلَيْه  تََوكذلُْت َوإ لَيْه  أُن يُب  ََْ الََح َما اس ََْ  (.22: )هود« إ الذ اْل ص

ینی و بۆتان ر منتَان بەگەنێ ئەواڵم بَدەه ،کَانمەوم و خنمەی رەوتی: ئ بیَەشَََوع»

َََەل ەوت کەرکەد َََنم لك کی رێَەیەرنَامەر بەس ر ەو ه ەو ەردگارمەرو ەن پەالیەو رۆش

ََیەالیەل ََی داوم ەو ەن خۆش ی ەغەدەوێت رەتێ، منیش نامەرزق و رۆزی جوان و باش

بێت ەن نها چاکسازیەم. من هیچم ناوێت تەکەن ەئێو ك ەچی خۆم و ەم، کەشتێکتان لێبک

بێت، پشت و ەستی خوا نەدەب نییەس ەستی کەدەرم بی توانام، رێکخستنی کاەگوێر به 

َََتوو ەو بەر بەنََام هەپ بڵێََت: من خۆم ك ەو «. ەو ەڕێمەگەویش دەر بۆ الی ئەو ه ەس

وێت ەیەو دەی ئەو ەخشَََیوم. ئەیَه، خوا رزری پَاکی پێبەنَدم و سَََامَانم هەمەوڵەد

 ؛ماوه چاکسَََازنەوان له بنەران، ئەمبەوازی پێغەیه راسَََتی باناەمەچاکسَََازییه، ئ

 ت.ەکان و ژیانی گشتی و تایبەکان و دڵەچاکسازی مێشک

ستیان ەر هەوڵی دا کار له سەه ؛ی بینیەکەهۆز  یشی و نکووڵیەرکەیب سەشوعك کاتێ

له ناوی  كرمانێەکه چۆن خوا به ف ،تانی پێشَََووەبیرهێنانی ئاکامی ئوممەبه و  ؛بکات

ای وه رێاەوونی کردر  ،نووح و هوود و ساڵُ و لووتی کرد بۆیه باسی هۆزی ،بردوون

 یه بۆ الی خوا.ەوه و تۆبەڕانەگ ؛رزگاری

اَب رَْوَم نُوحو أَْو رَْوَم ُهودو أَْو رَْوَم » َََ ثُْ  َما أَص يبَُكم مأ  ََ َقار ي أَن يُص َويَا رَْوم  الَ يَْجر َمنذُكْم شََ 

ُرواْ َربذُكْم ثُمذ  تَْغف  . َواسَََْ يدو نُكم ب بَع  ُو َوَما رَْوُم لُو و مأ ال  يٌم َوُدودٌ صََََ  «تُوبُواْ إ لَيْه  إ نذ َربأي َرح 

کات ەڵ مندا واتان لێنەگەتیتان لەناکۆکی و دژای ،وم و خنمانمەی رەئ» (.20-22)هود: 
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خۆ هۆزی  !ش ببێتەتووشََی ئێو  ؛ی تووشََی هۆزی نووح و هوود و سََاڵُ بووەو ەئ

َََبوونیش لنییەزۆر دوور  ەو ەلووت لێتََان و  نەان بکردگََارتََەرو ەپ ە. داوای لێخۆش

ردگاری ەو ر ەبۆ الی خوا، بیاومان پ ەو ەڕێنەپاشان با ،کاریەتاوان و خراپ ەوازبهێنن ل

له  شی و سووربوونەرکە. واته س«ەسۆز و دلۆڤانە، زۆر بەبانەیی و میهر ەز ەبەمن زۆر ب

ێشَوو کانی پەهۆز ك ەن و و ەرمانی خوا بکەکات نافەواتان لێئ ؛کردنی منتیەر دژایەسَ

 ڕێن.ەوه بۆ الی خوا و له من گەڕێنەه بابۆی ،سنا بدرێن

ا تَُقو »ڵکرد و وتیان: ەیب پشتیان لێهەاڵم هۆزی شوعەب مذ ُل َوإ نذا يَا ُشَعيُْب َما نَْفَقُه كَث يراً مأ

يفاً  ی ەو باسانەی ئەزۆرب ەین لەتێناگ ەیب، ئێمەی شوعەئ» (.21)هود: « لَنَرَاَك ف ينَا َضع 

ی که وتیان ەو ە. ئ«ناو خۆمانداەبینین لەالواز دی تۆ به ڕاستەش بەیڵێیت، ئێمەتۆ د ەک

وان ەئ ،ق بووەبێاومان درۆ و ناه« ینەڵێی لێی تێناگەی دەو شَََتانەشَََی زۆری ئەب»

تاو ەرد که له هکەی دەو راستییانەو باسی ئەیشتن، ئاخر ئەگەیاننانی و تێدەبێاومان د

 روونتر بوو.

ندی ەیو ەئاخر پ ،ردی بۆ خواەپاکی و بێا«. زیدا الواەتۆ له ناو ئێم»پاشان پێیان وت: 

وان الواز بوو، ەی ئەیب به پێوانەوه چییه؟! پاشَََان شَََوعەرەواز و هەمَه به باناەئ

کََان ەنَدەمەوڵەاڵم دەوتبوون، بەکَان شَََوێنی کەسَََتکورتەژار و دەنهَا هەچونکَه ت

و  ا هێننەیه، دەڵەرێکی هەمه پێو ەوه. جا ئەر تاوان مانەزلنانییَان نواند و له سَََەخۆب

َََەڕ ەکان هەتی. جا کافر نییەکاەر ەمبەڵ پێغەگەویش لەاڵت بَه خوایه و ئەسَََەد یان ەش

ينو »لێکرد:  ا ب َعن  ا أَنََت َعلَيْنََ اَك َومََ َك لَرََجْمنََ ر ەگەخۆ ئ» (.تەمان ئایە)ه« َولَْوالَ رَْهطَُ

تێکت اڵ ەسَََەو د بێت تۆ هیچ تواناەنەو  !کردیتەردبارانمان دەب ە؛بوونایەکانت نەخنم

 .«رمانداەسەبێت بەه
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 ی:ەکەیب و هۆزەملمالنێی شوع

ی و له وشتی گفتوگۆیان گۆڕ ەوان ر ەئ ؛وهەی هێنایەکەی بۆ هۆز ەڵاەیب بەشوعك کاتێ

د و بۆ فتاری کر ەرمی ر ەر به نەیب هەاڵم شوعەشه کردن. بەڕ ەوه گۆڕان بۆ هەگاڵته کردن

َََیارێکی لێکردن: ەو ەرکردنەبەخ ي أََعنُّ َعلَيُْكم مأ  رَاَل يَا رَْوم  »ی مێشَََکیان پرس َن أَرَْهط 

ه   و  توانا ەب ەو ەالی ئێو ەس و کارم بەئَایَا ک ،و خنمَانم ی هۆزەئ» (.21)هود: « اللَّ

بێت لێی بترسَََن، له ەیه دەهێن ەو زاتَه بەردگَار ئەرو ەپ«. خوا؟! ەل ەاڵتَدارتر ەسَََەد

 ترسن.ەواده و هۆزی من مەخان

ه  لَنُْخر َجنذَك  رَاَل »کرد:  ەواو تووڕ ەنی تەدیەڵکی مەمه خەئ ن رَْوم  يَن اْستَْكبَُرواْ م   ِ الَْمَلُ الذ

لذت نَا ن رَْريَت نَا أَْو لَتَُعوُدنذ ف ي م  يَن آَمنُواْ َمَعَك م   ِ ی ەستەد» (.22)اِّلعراف: « يَا ُشَعيُْب َوالذ

 سوێند ،یبەی شوعەوتیان: ئ ؛یەکەومەر ەرزیان کرد لەی لووتبەوانەئ ؛اڵتدارانەسەد

 ەان بین، یەکەرتان دەد مانەکەشار  ەڵتدا لەگ ەل ەڕیان هێناو ەی باو ەوانەخۆت و ئ تبێ

 «. مانەکەئاین نێو ەو ەڕێنەزووی خۆتان باەئار 

بۆ دینی  وهەڕێنەرگین ناگەه ؛وتووانی من له پاش رێنمایی خواەیب وتی: شوێنکەشَوع

وه، ەر ەد ەدڵی بهێننر ناتوانن بڕوا له ەاڵم خۆ هەب ،نجهەشَََکەو ئ ر به زۆرەگەئێوه، م

َعيْ »وتووانی بترسََێنن، بۆیه وتیان: ەوڵیان دا شََوێنکەپاشَان ه باً إ نذُكْم إ ذاً لَئ ن  اتذبَْعتُْم شََُ

ُرونَ  و ەئ ڕاستیەون، بەیب بکەشوێنی شوع ەر ئێو ەگەخوا ئەب» (.20)اِّلعراف: « لذَخاس 

 .«نداننەرمەر ەز  ەل ەئێو  ەکات

ر کاری؛ ئیتەڕی و خراپەر بێباو ەوور بوون لَه سَََوان سَََەی بوو، ئەملمالنێکَه درێژ 

هێنا،  وتن و بڕوایان به خواەکه کەر ەمبەشوێن پێغك ەیەستەسته: دەکه بوونه دوو دەهۆز 
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 وڵیەکه هەر ەسََته بێباو ەوه. جا دەڕی مانەشََی و بێباو ەرکەر سََەله سََك ەیەسََتەد

ن خوارد ستیااڵم که شکەی خۆیان دا، بەکەیان بۆ دینەو ەڕانەترسَاندنی بڕواداران و گ

يٌط. إ نذ َربأي ب َما تَْعَملُوَن مُ »یب پێی وتن: ەریان. ئیتر شوعەتین و فشَاریان خسَته سَ ح 

يه  َوَمْن ُهَو  اٌب يُْخن  َِ ْوَف تَْعلَُموَن َمن يَأْت يه  َع ٌ  سََ َويَا رَْوم  اْعَملُواْ َعلَ  َمَكانَت ُكْم إ نأي َعام 

بُواْ إ نأي َمعَ  ٌب َوارْتَق  اذ   ەردگارم ئاگادار ەرو ەڕاسَََتی پەب» (.23-21)هود: « ُكْم رَر يٌَب كََ

 ەنََدەن چەکََاری خۆتََان بک ەئێو  ،و خنمََانم ی هۆزەن. ئەدەنجَامی دەئ ەی ئێو ەو ەب

َََە، منیش کََاری خۆم لەیەتوانََاتََان ه وال ەمەم، لەدەنجََام دەی خۆم ئەرنََامەر بەس

ََەوێت و دەکەردەد ََنای بۆ دێت و س ََۆڕ رەزانن کێ س  ە، ئێو ەدرۆزنکات، کێش ەد ش

 «.ڕێمەڵتاندا چاو ەگەڕاستی منیش لەب ،رێ بنەچاو 

 

 بات:ەمکاران له ناو دەستك نگی سامناەد

رمانی ەکه جێبهێڵن، پاشان فەکه خۆی و بڕواداران شار  ،یب ناردەحیی بۆ شوعەخوا و 

يَن آَمنُواْ َمَعُه ب  »خوا هَات:   ِ َعيْباً َوالذ َََُ يْنَا ش ا َجا  أَْمرُنَا نَجذ يَن َولَمَذ  ِ ت  الذ َِ نذا َوأََخ رَْحَمةو مذ

يَن. كَأَن لذْم يَْغنَْواْ ف يَها أاَلَ بُْعداً لأَمْديََن كََما ْم َجاث م  يَار ه  بَُحواْ ف ي د  يَْحُة فَأَصَََْ  ظَلَُمواْ الصَََذ

َدْت ثَُمودُ  یب ەهات بۆ تیاچوونیان، شََوع ەرمانی ئێمەکاتێکیش ف» (.24-24)هود: « بَع 

 یی و لوتفی خۆمان رزگارمان کردن وەز ەهۆی بەب ،ڵیداەگەوایان هێنابوو لی بڕ ەوانەو ئ

ن و شَََوێ ەموویان لەجا ه ،ەو ەو بێ بڕواکانی گرت ی تیاچوون تاوانکارەنگ و نرکەد

، ژیابنەوێ نەلك ەرو ەیاندا. هەبەر ەب ەچۆکدا هاتن لەی خۆیَانَدا تیَاچوون و بەجێا

 .«والتر چووەو ەموود لەسك ەرو ەوالتر بچێت هەو ەن لەدیەمك ەئاگاداربن، د
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َََ ن خۆیان تێدا ەدیەڵکی مەهَات، خەدەنك ەرمی کرد و فێنکَاییەوا زۆر گەتَا هەر ەس

و  ی بارانەژدور شار، ئیتر مەری خسَته سَەوره سَێبەورێکی گەگرت. پاشَان هەدەن

که ەر و ەوه، له پڕ هەدا کۆ بوونەکەور ەڵه هەموو له ژێر پەدا، هەدك ەرمایان به یەمانی گەن

اێکی نەرزا و دەوی به توندی لەریاندا، پاشََان ز ەی باراند به سََەئاگر و بڵێسََپارچه 

 کانی کێشا.ەموو گیانەوه هات و هەله ئاسمانك سامنا

ێی ریان! چما پەری خستبووه سەوه هات که سێبەور ەڵه هەو پەنگ بوو، لەدك ەنها یەت

َََان لَه پڕ ؟!بَارێنێَتەکرد بَارانیَان بۆ دەیَاڵیَان دەدڵخۆش بوون و خ ان ییزان پَاش

ناه ەکار کۆتایی پێهات و د !له رۆژێکی زۆر ناخۆشدانك کی ترسناەوڕووی سنایەروو 

که ەناەد ،وتەک دامەو له شوێنی خۆیدا به دەکەر یەو ه ەو ەموویانی گرتەکه هەسامناک

 ق کرد.ەو ر ك رێکی وشەبەموو گیانلەه

 

 یب و بڕواداران:ەبوونی شوعقوتار

ه وه بەیب الی کردەیدنا شوعەکه بووه وێرانه. سەن مردن و شَار ەدیەڵکی مەموو خەه

وڵی دا ەموو هەو هەخواردن، ئََاخر ئەتی بۆ نەفەاڵم خەب ؛داەکەڵکی شََََار ەالی خ

نا بوون و سەوه و تووشی ئەتیان کردەوان ر ەکانی ئەخۆشەاڵم دڵه نەب ،رزگاریان بکات

االَت  أَبْلَْغتُُكْم ر سَ  يَا رَْوم  لََقدْ »وه وتی: ەیب له دوور ەیدنا شوعەیان بوو. سَەکه شَایسَت

ينَ  ََََ  َعلَ  رَْومو كَاف ر  ُت لَُكْم فََكيَْ  آس حَْ ََََ وم و ەی رەئ» (.23)اِّلعراف: « َربأي َونَص

یاندن و ەچاکی پێڕاگەردگارم بەرو ەکانی پەیامەڕاسََتی پەب ،خوا ەسََوێند ب ؛تمەشََیر ەع

تتان ەفەخ«. ؟!ڕنەباو  بێ ەکك ومێەم بخۆم بۆ رەڵ کردن، ئیتر من چۆن خەگەدڵسۆزیم ل
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یَب و بڕوادارن لَه شَََاره ەکَافران؟! بۆیَه شَََوع ۆخۆم ببت ەفەبۆ نَاخۆم، چۆن خ

ان وتبوون. پاشَََەرکەمندا سَََژ ر دوەوه له کاتێکدا به سَََەوتنەکه دوورکەتێکڕووخاو 

ێری واو کرد و فەکانی تەوتوو ەڵ شََوێنکەگەری ژیانی لەفەکانی سََەیب رۆناغەشََوع

وات اڵ ەس .کار بوونەر چاکەیب هەتا مردنی شوعوانیش ەئ ،وازی کردنەکردن و بانا

 یب بێت.ەر شوعەو دروودی خوا له س

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

، یەنیوت ەرسَََتشَََی ناو منگەر پەدین ه ،وهەگرێتەکانی ژیان دەنەموو الیەدین ه -1 

 .ەیەو ەو کرد ڕەڵه و باو ەمام بەڵکوو

بێت روونی ەد ؛وهەرامەێکی حتَه کار ەوتوونەکك ڵَەی خیبینك ر موسَََوڵمَانێَەه -2

 بکات.لێڵستیان ەرهەوه و بەکاتب

ََوڵمان نابێت گاڵته به خ -3 ََەد بەڵکووبکات، ك ڵەموس رانه ق بێت و ژیەر هەبێ له س

 وه.ەروونی کات

ی دڵ وان چاکساز ەڵکه، ئەی خیوتووانیان چاکسازەران و شَوێنکەمبەئامانجی پێغ -4

 کانن.ەو مێشک

ی ەکەر ەرانبەپێی دۆخی بەب ؛یََهەو ەوازخواز ئەی بََانایشَََتوویەلََه ژیری و تێا -5

 بهێنێت.کار ەشێوازی جیاوازی گفتوگۆ ب

َََێواز ك کێَەی -6 َََاندن و ه ؛وازەکَانی رێاری لَه بَاناەلَه ش شَََه کردنه له ەڕ ەترس
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 وتووانیان.ەوازخوازان و شوێنکەبانا

وه ەداتەی دەکەاڵمی فێڵەو  ؛س فێ  له خوا بکاتەرکەیه؛ هەو ەسَََنا له جۆری کرد -7

 تۆڵه و سنایه. ەنیشای ؛م بکاتەدا ستەس له کێشانه و پێوانەر کەه ،و
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 )و هاڕوون( مووسا

ي» ئَْت َعلَ  رََدرو يَا ُموَس . َواْصطَنَْعتَُك ل نَْفس   «ثُمذ ج 

 

 :مووسابوونی ەورەگ

َََیسَرڵکی ەخ ت بۆ ها یووس رست بوون، جا که ەکاندا بتپەونەمی فیرعەردەله س مَ

ََیس بانگ کرد  رستیەکخواپەیڵکی بۆ ەخ ،ستی بووەو سااڵنێکی زۆر کاروبار به د رمَ

ڵی ەکژیان و تێ مَیسرعقووب هاتن و له ەی یەوادەوانیش بڕوایان هێنا. پاشان خانەو ئ

می ژیانی ەردەله س ،رستی بوونەکخواپەوه فێری یەوانەکه لەڵکەخ ،کان بوونەییمَیسر

 وه بۆ کوفرەڕانەکان گەییمَیسر ،یووس پاش مردنی اڵم ەدا موسوڵمانانه ژیان. بیووسف

َََیسرعقووب که هاتبوونه ەی یەو ەن ی جاران.ەکەو بێدینیی  ؛ببوون وانەڵی ئەو تێك مَ

ووب عقەی یەو ەوه. جا نەرستی مانەر خواپەندێکیان له سەندێکیان گومڕا بوون و هەه

 یوو وتەرکەس کیشداەیەر پیشەبوو، له هەی جۆراوجۆریان هەواو زۆر بوون و پیشَەت

 کان بوون.ەییمَیسری ەمتمانجێ

ی ەو ەی نیرست، پادشاکه بینەیانپەدك ڵەکه خ ،مَیسربووه پادشای ك رێەماەپاشان ست

یسڕائی  له ئ نیەیه. بەسێنن و دارایی و سامانیان هەره دە( پئیسڕائی  بەنیعقووب )ەی

کوشت و ەیانی دکانەپیاو  ،اڵت کرانەسەوساوه و بێدەدا چیەم پادشاەاڵتی ئەسَەژێر د

وه هۆی ی بو ەو ەجا ئ !کی زۆردا بوونەیەڕاسََتی له کێشََە، بكەنین ەکرده کەکانی دەژن

ی نهێنییان واڵێکەگوێی لێبوو باسََی هك پادشََاکه جارێ ؛وه بووەی زۆرتریان ئیتەینەم

َََەئیسَََڕائیََ  د نیەکََانی بەلََه کوڕ ك کێََەیوت: یەکرد کََه دەد  ونەاڵتی فیرعەس
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 ئیسَََڕائیََ  نیەکََانی بەموو کوڕ ەه ەرکردرمََانی دەفون ەبۆیََه فیرع !ڕووخێنێََتەد

پێیان  ونەکانی فیرعەراوێژکار ك ەیەجێ کرا. پَاش مَاو ەش جێبەکەرمَانەف ،بکوژرێن

مه ەئ ،ڕێنبەردەکانیشََیان سََەنەمەتمەمرن و کەئیسََڕائی  خۆیان د نیەکانی بەوت: پیر 

ََڕائی  و الوازبوونی  نیەناوچوونی بەبێته هۆی لەد ََرئیس ََََیس وونی مبەکبه هۆی  مَ

ربڕێن و ەسك کانی ساڵێەرکرێت: کوڕه له دایکبوو ەرمان دەچاکتر وایه ف ،وهەکرێکاران

 رێکی باش زانی.ەسەی به چار ەمەون ئەزیندوو بن. فیرعك ساڵێ

هاڕوونی به ئاشََکرا هێنایه دنیا،  ،کوژرانەدەکان نەدا که کوڕ ەو سََاڵەل مووسََادایکی 

َََا ،کوژرانەد ەکَاندا کَه کوڕ ەو سَََاڵەاڵم لەب مه بووه هۆی ترس و ەی بوو، ئمووس

وێکی ەدا. پاشََان شََەوه شََیری پێدەبۆیه به دزیی ،ترسََا بیکوژنەڕاوکێی دایکی، دەدڵ

ي»که تێیدا خوا نیاای بۆ نارد:  ،ڕ کردەپیرۆزی تێپ ع  ه  فَل َذا َوأَْوَحيْنَا إ لَ  أُمأ ُموَس  أَْن أَرْض 

يه  ف ي الْيَمأ َواَل  ْفت  َعلَيْه  فَأَلْق  َن الُْمرَْسل ينَ خ  لُوُه م   « تََخاف ي َواَل تَْحنَن ي إ نذا َرادُّوُه إ لَيْك  َوَجاع 

ََص:  ََادایكی  ەئێم» (.7)القص ََ ەك ەوەمان ئاگاداركردمووس ك جا كاتێ ،یری بداتێش

َََیَت پەم َََ ەن !وهەڕووبار  ەر ەفڕێی بد ؛پێی بنانرێت ەی كەو ەیَدا كرد لەترس  ەن ەبترس

ین ەیكەشدا دەئایندەبۆ الت و ل ەو ەیاێڕینەڕاستی دەب ەێمئ ەچونك !تیشی بۆ بخۆەفەخ

 «.كانەیامدار ەپ ەر ەمبەپێغ ەلك كێەی ەب

ََادایکی  ََان چووه  سََندوورێکی ئاماده کرد، شََیری پێدا مووس ََتیه ناوی، پاش و خس

وو له پڕ ب ؛سَََۆترین دڵه له دنیاداەکه بك دڵی دای !کهەناری نی  و خسَََتیه ناو ئاو ەک

انتره، بەو میهر ەل مووساینانی خوا بۆ ەاڵم دەوه، بەخاته ئاو ەی دەکەکه کوڕ  ،مەو خ ئازار

رمانی ەخوا ف ،وهەکەکه خرایه ئاو ەر که سندوورەو نیلیشه. ه مووساردگاری ەرو ەخوا پ

ك ەر، و ەمبەغبێته پێەڵارتووه که دەوه، چونکه منداڵێکی هەهێدی ببن کردکان ەپۆلەبه ش
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ی ەو ەبوونرمانی هێدیەروا فەوه، هەبێتك فێن یمئیبراهر ەله س کرد رمانی به ئاگرەچۆن ف

 اینا.دا دەکەنار ئاو ەوێ له کەون و لەیاندییه کۆشکی فیرعەتا گ کرد،به نیلیش 

 کی بڕوادارسێەک ،وهەیەکەی مێردەوانەپێچەکه ب-ون ەی فیرعەکەر ەدا هاوسنییەیاەو بەل

بوو، ەی نمنداڵیشکه بۆ پیاسه. ەهاته باخی کۆشک -مخۆر بووەیی و خاوێن و خەز ەبەو ب

 بێت.بوه بوو منداڵی ەموو هیوای ئەه

 

 وه:ەونەچێته ناو کۆشکی فیرعەد مووسا

وه و ەییان دۆزیەکەسَََندوور داله ئاو  ،نەکانیان پڕ کەکان چوون گۆز ەکەنین ەکك کَاتێ

ََت ََەراس وه ەوه. که کردیانەنەرمانی دا بیکەون، فەی فیرعەکەر ەوخۆ بردیانه الی هاوس

 یمووساویستی ەوه، خوا خۆشەچووه دڵی یویسَتیەو خۆشَوت ەک مووسَاچاوی به 

تی سەوه و دەری بوو ەبەخ مووسا ،ریهێناەد ەکەروونی، بۆیه له سندوورەخسته دڵ و د

 بوو. انیانیەپێویستی به شیرخواردنی ب ،و، برسی بو نکرده گریا

ََ ََیاری ەش گرت و چووه الی فیرعەی له باو ەکەون مناڵەی فیرعەکەر ەهاوس ون، پرس

َََیر ەکرد: ئ ویش ەیان بۆ کرد. ئەکەئیتر باسَََی سَََندوور !ت لَه کوێ بوو؟ەخۆر ەم ش

مسَََاڵ ەئ ییەنوه ەرمان ئەر فەگەئیسَََڕائیله، م نیەمه له بەییانه وتی: بێاومان ئەز ەبێب

 کانیان بکوژرێن؟!ەمنداڵ

 َورَالَت  اْمَرأَتُ »وه لکاند: ەی به سََنایەکەی هاواری کرد و به توندی مناڵەکەر ەهاوسََ

َََرُرذُت َعيْنو لأي َولََك اَل تَْقتُلُوُه عَ  ف رَْعْونَ  ُه َولَداً َ َِ  (.2)القصص: « سََ  أَن يَنَفَعنَا أَْو نَتذخ 
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نیش وونی بۆ مڕ ی خۆشحاڵی و چاوەمای ەیهێشت و وتی: هیوادارم ببێتەی نەكەخێنان»

كوڕی  ەینەیكەنێت، یان دەیەدا سَََوودمان پێ باەئایندەڵكو لەیكوژن، بەو بۆ تۆش، م

تی پێدا ەی کرد و مۆڵەوه، بۆیه به رسَََەیبیرهێناەونی و ەفیرع یاڵیدمنو بێە. ئ«انخۆمَ

 ی.ەکەخێو کات له کۆشکەکه بەمنداڵ

تانی ەئافر  ردکرمانی ەکه فەیان، بۆیه ژنرگ وە بەەستی کردەجارێکی تر له برسا د مووسا

و  دار خو ەشیری هیچیانی ن مووسَاو  سَیان هێناەندین کەاڵم چەب ،نەکەر ئامادەشَیرد

عَ » ،زانی چی بکاتەیدەون نەی فیرعەکەبۆیه ژن !گریاەر دەه  «َوَحرذْمنَا َعلَيْه  الَْمرَاضَََ 

 «.رام كردەومان حەل ەر ەتی شیردەرچی ئافر ەه ەئێم» (.11)القصص: 

 ڵکووبەبوو، ەرۆش نەپەب مووسای ەکەخواردنەون بۆ شَیرنەی فیرعەکەر ەنها هاوسَەت

 ،وهەه نیلتیەو خستووی ەندوو ەڵکەتوت دڵی هەد ،اگریەد تبار بووەفەروا خەدایکیشی ه

 بەینێسََما. بۆ ەی نەکەواڵی له کوڕه چکۆلەکه له ئاوی نیلدا ون بوو، ئیتر هەسََندوور

واڵی ەی هەو ەون بۆ ئەبوو بچێت بۆ کۆشَََکی فیرعك ریَەخَت بوو دڵی بتۆرێ، خەو 

گری و ااڵم خوا خۆڕ ەب !ی لێکردووهیچ ەوه کەبۆیََان باێڕێت ،ی بََدات پێیََانەکەکوڕ 

یه ەبیرۆک وەستی لەوه و دەبوو  هێدیوه، ئیتر ەکرد ئارامیخشَییه دڵی و ەتوندوتۆڵی ب

ۆ بۆ : به ئارامی بڕ مووسای ەکەوتی به خوشَک ؛وه بووەکردی ئك نها کارێەت ،ڵارتەه

اڵم ئاممان ەب ؟هاتووه براکەتدا رەبه س یوڵ بده بنانی چیەون و هەنار کۆشکی فیرعەک

َُ : »تبیننەن بَ بَطْنَا َعلَ  رَلْب َها  َوأَصَََْ فُؤَاُد أُمأ ُموسََََ  فَار غاً إ ن كَاَدْت لَتُبْد   ب ه  لَْواَل أَن رذ

ُعُرونَ  َََْ رَْت ب ه  َعن ُجنُبو َوُهْم اَل يَش يه  فَبَصَََُ َََأ ُْخت ه  رُص ن يَن. َورَالَْت ِّل  َن الُْمؤْم   «ل تَُكوَن م 

ۆر كی ز ەبۆشََایی تی وەتاربێ ەسََتی بەه مووسََاوسََا دایكی ەئ» (.11-10)القصََص: 

 ەئێم رەگەئاشكرا بكات ئ ەكەبوو ڕاز ك ریەڕاستی خەروونی خۆیدا، بەدڵ و د ەكرد لەد
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پاشان  .ەیەڵێنی خوا هەب ەبڕوایان ب ەبێت ك ەسَانەو كەتا ل ە؛كردایەزراو نەدڵیمان دام

 شَیەباو ەی بمووسَا) ەو ەنارێكەك ەشَوێنیدا. ل ەی وت: بڕۆ بمووسَای ەكەخوشَكەب

 «.كردەن ەو ەستیان بەوان هەوه( بینی، ئەێكتەئافر 

 

وه الی ەڕێنێتەگەتی دەالمەبه سههاو و سهه مووسههاوره ەخوای گ
 دایکی:

شی امووسواوی بیست و ەی به تەکەواڵەوت، هەڕێکەبهێدییانه  مووسای ەکەخوشَک

ن چی ریان سووڕماوه و نازانەموویان سەه یی بیست، بینیەکەوه بینی و گریانەله دوور 

نێ و ەکتان پێ بناسَێنم شَیری بدەیەوادەرێ خانەکانی وت: ئەوانەبه پاسَ ن. بۆیهەبک

ُه : »؟!نەتی کەو خنمخێو ەب ُه لَُكْم َوُهْم لَََ تو يَْكُفلُونَََ ْ  أَُدلُُّكْم َعلَ  أَهََْ   بَيََْ ْت هَََ الَََ فَقَََ

ُحونَ  خێو ەۆ بتان بەو مناڵەئ ەئایا ناونیشانی ماڵێكتان پێ بڵێم ك» (.11)القصص: « نَاص 

 .«!بانیش بن بۆی؟ەو میهر  دڵسۆز ؛نەبك

ه که ئامادەر ەدەداوای لێکرد ژنه شیر  !مه زۆر خۆشحاڵ بووەون بەی فیرعەکەر ەهاوسَ

ی ویش شیر ەڵ خۆی بردی، ئەگەوه الی دایکی و لەڕایەگ مووسای ەکەکات. خوشَک

وه هاواری کرد و وتی: ەون به خۆشََحاڵییەی فیرعەکەژن !دیر اجێ خو ەسََبەو د ەدای

اداشتێکی ش پەئێم ،وه المانەپاشَان بیهێن، ه تا کۆتایی شَیرخواردنیڵ خۆت بیبەگەل

 ؛یوه الی دایکەڕانەی گمووسََاکردنی، ئیتر ئاوا خوا ەردەرو ەینێ له بری پەدەزۆرت د

 خوات و بنانێتەم نەخ ، ئیتروده بێتروونی ئاسَََو ەو دە و ەتا چاو و دڵی رۆشَََن بێت

ه  » ڵێنی خوا راسََته:ەب َ   فَرََدْدنَاُه إ لَ  أُمأ كَْي تََقرذ َعيْنَُها َواَل تَْحنََن َول تَْعلََم أَنذ َوْعَد اللذه  َح
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نذ أَكْثَرَُهْم اَل يَْعلَُمونَ  ََێو ەب» (.13)القصََص: « َولَك  بۆ الی دایكی تا  ەو ەگێڕامان ەیەو ش

و الی  خواتەت نەفەئیتر خ ،ببێت ەدیتنی ئاسَََوودو دڵئارام بێت و چاوی به  دڵنیَا

تی سە( نازانن و هەڵكەو خەی )ئەاڵم زۆربە، بەق و راستەڵینی خوا هەب ەك ،روون بێت

 .«نەناك پێ

ڵی سََتی ماەی رادمووسََاو  گەیاندە پایان رۆناغی شََیردانی کۆتایی مووسََادایکی 

 َوأَلَْقيُْت َعلَيَْك : »خوای گەورە دەفەرموێت .ویستەموو خۆشیان دەوه. هەون کردەفیرع

نأي َول تُ  نََع َعلَ  َعيْن يَمَحبذًة مأ ژێر  ەتا ل ،رتداەسەویسَتیم رژاند بەخۆشَ» (.32)طه: « صَْ

ێری ویسَت، ئێستا به چاودەخۆشَید ؛یبینیەس دەرکە. ه«ببیت ەور ەمندا گ یچاودێری

َََای ەردەرو ەبوو. پەرده دەرو ەترین کۆشَََکی دنیََادا پەور ەخوا لَه گ لَه مََاڵی  مووس

َََیسراخر ئ ،کارو فێرکارەردەرو ەله پدا پڕ بوو ەو کاتەکه ل ،ستی پێکردەوندا دەفیرع  مَ

نیا. اڵتترین پادشَََای دەسَََەدەونیش بەترین واڵتی دنیا بوو، فیرعەور ەدا گەو کَاتەل

تواناکاندا ەکاره بەردەرو ەستی پەر دەیدا له بەکەله ماڵی دوژمن مووساویستی خوا وابوو 

 !بێتوره بەگ

 

 که:ەەکانی بەسەرهاتسوودله 

 مووساکی و خوشك باسی دای .که بۆ خوا لێبڕابێت ؛شهشایانی ستایك سَێەنها کەت -1

وه. ەایکه پیرۆز م دەسََترابوو بەکه بەوه، چونکه رۆڵه ئیمانییەی باوکییەوانەپێچەکراوه ب

 یی روڵی له ژیاندا.ەور ەو گك دای یشه بۆ گرنایەها ئاماژ ەرو ەه

 وه.ەڵکەخاته دڵی خەشی ئەکەویستییەخۆش ؛بوێتسی خۆشەرکەخوا ه -2
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ێکی چی منداڵەزانی کەون خۆی به خوا دەفیرع ،اڵتنەسەکان بێدەرەتراوه ناهرسەپ -3

 بوو!ەن

تَا خوا به  ،رده بووەرو ەی خوادا پدوژمنونی ەلیموڵاڵ لَه مَاڵی فیرعەی کمووسَََا -4

 و له ناوی ببات.ەستی ئەد

هێنی  خوا ەوە،رمانی خوای کرد و خستیه ناو ئاو ەف یڵیەگوێڕای مووسَاکه دایکی  -5

خوا بێت  یڵیەس گوێڕایەرکەجا ه .وهەڕاندەوه بۆ گەشی به رێن ەکەه دڵی و کوڕ خشییەب

 نێرێت.ەوه رزری بۆ دەکراو ەنڕوانەدات و له شوێنی چاو ەد یتیەیارم

 

 هێزی:ەنی بەمەگاته تەد مووسا

َََا َََینانی کوڕی فیرعەوره بوو، دەونَدا گەلَه مَاڵی فیرع مووس  ینەو له ب نییەون ەش

ی ەو ەش: نەبێته دوو بەی دەکەکه واڵت ،وره بووەم راستییه گەر ئەسَەو لەئیسَڕائیله. ئ

 ،وه هاتوونەستینەلەله ف یووس می ەردەئیسَڕائیلن و عیبرین و س نیەعقووب که بەی

ََیسرماوه ەکانیش که له بنەونەریبتییه فیرع ی نێوان ەڕ ەو ر ڕەوام شەردەو بەین. جا ئمَ

 بینی.ەی دەم دوو تارمەئ

ينََة » ْن أَْهل َهاَوَدَخَ  الَْمد  ين  َغْفلَةو مأ ڵكی ەتی خەفڵەكاتی غەل» (.14)القصص: « َعلَ  ح 

َََ ەشَََاردا خۆی كرد ب َََا. «رام و بازارداەش له ك ڕا، پیاوێەگەدا دەکەله شَََار  مووس

رای الواز داوای تی، کابەڕیەئیسَڕائی  ش نیەله بك ڵ پیاوێەگەکانی بینی لنییەو ەفیرع

جێ ەسَََبەد ودا  بۆکسَََێکی لە ریبتییکە -بوو هێنەکه ب-ش مووسَََای لێکرد. یتەیارم
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وه. ەاتویستی دووری ک بەڵکووکوژێت، بمکار ەویست کابرای ستەیدەخۆ ن !کوشَتی

ب ينٌ »وتی:  ؛چی رووی داوه یئیتر که زانی ضَََ    مُّ يْطَان  إ نذُه َعُدو  مُّ ْن َعَم   الشَََذ ا م  َِ « َه

ڕاسَََتی ەویسَََت بیكوژم( بەمدەیتان پێی كردم )من نەشَََ ەم كار ەئ» (.تەمان ئایە)ه

رَبأ إ نأي ظَلَْمُت »پاشََان هاواری له خوا کرد: «. ەو ئاشََكرای یتان دوژمنێكی گومڕاەشََ

َََنَفْ  ْر ل يَ ي فَاْغف  خۆم كرد  ەمم لەڕاسَتی ستەمن ب اردگار ەرو ەپ» (.12)القصَص: « سَ 

ێی . خواش ل«ەخشََەو بمب ەم كوشََت، لێم ببوور ەو كابرایەرچوو ئەسََتم دەد ەلك كاتێ

يمُ »خۆش بوو:   .ت(ەمان ئایە)ه« إ نذُه ُهَو الَْغُفوُر الرذح 

مکار ەو کوشتنی کابرای ستك ڵەخوای کرد و له ئازاردانی خ یاوزاریسوپاس مووسَا

ََیمان بوو ەپ ينَ : »وهەش لُْمْجر م  يراً ل أ ََص: « رَاَل رَبأ ب َما أَنَْعْمَت َعلَيذ فَلَْن أَكُوَن ظَه  )القص

ر ردا رژاندم، من ئیتەس ەتی لێخۆشَبوونت بەو نیعم ا مادام ئاوا نازردگار ەرو ەپ» (.17

 .«پشتیوان بۆ تاوانكاران ەرگین نابمەه

 

 وه:ەکه به ترس و بیمەله شار مووسارچوونی ەد

ينَة  َخائ فاً يَتَرَرذُب » َُ ف ي الَْمد  بَ ََْ ی ەو ەو شََەوه ئەبه ترس و بیم» (.12)القصََص: « فَأَص

که له دووی ك ەبوو، دۆخی کَابرای مووسَََامَه دۆخی ەئ «.هو ەڕ کرد و رۆژی کردەتێپ

 !کاتەر دەوروبەوام چاودێری دەردەترسَََێت، بەنااوێکدا دەموو هەڕێن و له هەگەد

 !ران بووەسێکی کوشتووه، بۆیه زۆر نیاەئاخر ک

و  ڕەته ناو شچێەبێت و نەمکاران نەپاڵپشتی ست ، کەردگاریەرو ەڵێنی دا به پەب مووسا

چوو ەی پێنەنەو ەچی ئەک ێت،ی بەکەکانی هۆز ەچییەله ئاژاو ك کێەپشتی یوه تا ەیانەرڕ 
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ڕی ەشك ەونییەڵ فیرعەگەش لەم جار ەئ ،ای دوێنێی بینی که رزگاری کردبوور کابر ەه

ییه، بۆیه چەم کابرا عیبرییه ئاژاو ەی ئیزان مووساکرد. ئیتر  مووسَاکرد و هاواری له ەد

ب ينٌ  إ نذَك لََغو    »وه پێی وت: ەییەبَه تووڕ  كی ەڕاسَََتی تۆ كابرایەب» (.تەمان ئایە)ه« مُّ

ََ ََكرایتەو گێچ ناێنەڕ ەش ََا. «ڵاێڕی ئاش ا به وه تەی وت و چووه نێوانیانەمەئ مووس

َََیسرکابرای  له ترس و  بۆیه ،داتەو دەزانی لەیدەکه و ەچی عیبرییەک ،یدا بکێشێتمَ

وه ەئ :کرد و وتی یێنباسی کوشتنی کابرای دوێ ؛ییەز ەبێنێته ب مووسای ەو ەبۆ ئ ؛ادبیم

 ێنێیدو  و بیری ماەیی نەجێ تووڕ ەسبەد مووسابۆیه  و بکوژیت؟!ەئك ەوێ منیش و ەتەد

تی ئیتر پََاڵپشَََ بووڵێنی داەب، هەروەهََا ی لێکردەکرد و چۆن تۆب یوه کََه چیەوتەک

خۆ  اڵمەوتََه داوای لێخۆشَََبوون کردن. بەوه و کەڕایەگ بۆیەشبێََت. ەتََاوانبََاران ن

 !ی کوشتووهەی دوێکەکابراک مووساست ریخەمژه دەکابرای گ

را بکوژی کََاب یزانی ؛کردەڕی دەکََه شَََەڵ عیبرییەگەوێََدا لەکََه کََه لەونییەفیرع

شاردا  مووەی له هەکەواڵەجێ هەسبەبۆیه د !بووه مووسای رۆژی پێشتر ەکەییمَیسر

وه به ەڕی شَََار ەو پەکی بڕوادار لەئاشَََکرا بوو. کابرای مووسَََای یو نهێن ەو ەکردباڵو 

َََیسری کرد له مووسای یداوان هات و ئامۆژگارەڵەه ون و ەچونکه فیرع ؛رچێتەد مَ

 !وێ بیکوژنەیانەی دەکەستەدارود

ُروَن ب َك ل يَْقتُلُوَك » َع  رَاَل يَا ُموسََََ  إ نذ الَْمََلَ يَأْتَم  ينَة  يَسَََْ ْن أَرْصََََ  الَْمد  َوَجا  َرُجٌ  مأ

يَن. فَ  ح  اصَََ  َن النَذ َك م  اْخُرْج إ نأي لََ َن الَْقْوم  فََ ن ي م  ا َخائ فاً يَتَرَرذُب رَاَل رَبأ نَجأ نْهََ َخَرَج م 

ينَ   ەلەپەپیاوێك ب ەو ەڕی شَََار ەوپە( لكەیەدوای ماو ») (.11-10)القصَََص: « الٌذال م 

َََتەدڕاسَََتی دارو ە( بەو ە)فریای خۆت بك مووسَََای ەهات و وتی: ئ ون ەی فیرعەس

ێاومان ، بەێڵجێ بەب ەو ئێر  رچۆەد ەو تا زو  كێشن تا بتكوژن،ەد ەخشَەدانیشَتوون و ن
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و  مالەیری ئەر سە، هەو ەترس و بیم ەرچوو بەشار د ەل مووسادڵسۆزانم بۆ تۆ.  ەمن ل

مكار ەومی سََتەسََت رەد ەردگارا لەرو ەیوت: پەد ەو ەر خۆیەبەكرد، لەوالی خۆی دەئ

ستی ەنقەیانویست سنای کوشتنی ئەد ،مکار بوونەڕاستی ستەوانه بە. جا ئ«ەرزگارم بك

 .ڵه کوشتیەستێکی له کابراوه ناو به هەو دەله کاتێکدا ئ ؛پێننەردا سەسەب

 

 وه:ەله کوشتن مووسابوونی رزگار

گۆڕی، ەن یوبەرگون، جلەچوو بۆ کۆشکی فیرعەجێهێشت، نبەی مَََیسر له ەپەب مووسا

واری بێت بوو سەبرد، واڵخێکیشی پێنەری نەفەی سەگرت و هیچ توێشەڵنەخۆراکی ه

کی ەرۆیشََت و رێاای ە،واڵی دایەر که کابرا هەه بەڵکوو ،بووەاروانیشََدا نو له ناو ک

اریشی بوو م جەکەبوو، یەستی شوێنێکی دیاریکراو نەبەر. مەناسراوی گرته بەو ن نامۆ

 ر.ەشت و دەوته دەنها کەبۆیه به ت ،وهەر ەچووه دەد مَیسرنها له ەبه ت

 

 که:نییەەدیەڵ پیاوه مەگەل مووسا

ووه وخۆ چەن، راستەدیەیشته شاری مەکی وه دوونراو رۆیشت تا گسێەکك ەو  مووسا

 ،داتکه دانیشَت پشوو بەوه، الی بیر ەی دۆزییەور ەڕا، بیرێکی گەو بۆ ئاو گ ەکەشَار 

 کانیەپیاو ك ەو ەن ؛ر ترسَََیشَََی له دڵدا بووەدا. هەیَان لێ ئاو دەکەمَااڵت یشكڵەخ

 کانی له پێەاو پێاڵو دانیشَََت و پشَََووی دك لَه ژێر دارێ !وه بنەون بَه دوایەفیرع

ت ببوو. هیچ ەت و پەرد و دار لەر بەی سَََەموو رێاابڕینەو هەکه به هۆی ئ ،وهەکرد



- 221 - 

 

ََەو خواردنك بوو پێاڵو و خۆراەی پێنەپار  ََوان  كڵێەیری کرد کۆمەوه بکڕێت. جا س ش

ك ڵەڕی خەڵی مەا تێکت ،وهەگێڕنەکانیان دەڕەو دوو ژنیشی بینی م داەکانیان ئاو دەڕ ەم

 بن!:ەن

ُم اْمَرأتَيْن  وَ » ن ُدون ه  ُقوَن َوَوَجَد م  َََْ َن النذاس  يَس ًة مأ ه  أُمَذ َد َعلَيَْ ْديََن َوجََ ا  مََ ا َورََد مََ لَمَذ

وَدان   ُِ ڵكێكی بینی ەخ ؛نەدیەی مەكەئََاو  ەیشَََتەگك كََاتێََ» (.13)القصَََص: « تَََ

 ەو ەكانیانەڕ ەخۆیان و مەب ەتی بینی كەدوو ئَافر  ەو ەوالشَََەدا، لەكَانیَان ئَاودەمَااڵت

ََتابوونەرێن و ەپەدوور  ََا«. س ََتی کرد دوو ئافر ەه مووس ََتییەنجەته گەس ان به که پێویس

تیتان ەتوانم یارمەو وتی: د داگرتو چاوی ەو ەوه چووه پێشَََەبەدەتییه، بۆیه به ئەیارم

ن تا واو بەکانیان تەڕ ەکان له ئاودانی مەڕوانین شَََوانەکیَان وتی: ئێمَه چاو ەم؟ یەبَد

َََتا ئاویان نادەی بۆ هەوتی: ئ ین.ەکَانمان ئاو دەڕ ەش مەئێم تر  یەکەن؟ خانمەر ئێس

َر الرأَعا »کان ببین: ەاڵوی پیاو ەوتی: ئێمه ناتوانین تێک )القصص:  «اَل نَْسق ي َحتذ  يُْصد 

. «نەكەو چۆڵی ن ڕۆنەكان نەتا شَََوانەین هەمان ئاوبدەكەناتوانین مااڵت ەئێم» (.13

ََا ََ مووس ََوانتەم دوو ئافر ەوه سََووڕما که ئەری لەس پیاو  وا باوەچونکه  !ڕنەم یه ش

 !ن؟ەکەوتی: باشه بۆچی ئێوه شوانی د مووسا !رکێکی رورسهەئاخر ئ ،ڕ بێتەشوانی م

وا من  جێ وتی:ەسَََبەد مووسَََام کاره بکات. ەکیان وتی: باوکمان پیره و ناتوانێ ئەی

 .ن بۆ دەدەمئاوتا

ر ەیان له سەور ەێکی گردەکان بەیری کرد شوانەکه، سەوه بۆ الی بیر ەچووه پێش مووسا

ئاخر  !و الی برد ڵارتەی هەکەردەب مووساچی ەک ،که داناوه به ده پیاو الناچێتەبیر 

ئَاودان و  کَانی بۆەڕ ەنهَا الیبَات. ئیتر مەبَه ت یهێن بوو، بۆیَه توانیەپیَاوێکی زۆر ب

که: ەر ری داەوه بۆ سێبەڕایەوه شَوێن خۆی، پاشَان جێیهێشَتن و گەی خسَتەکەردەب
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َق  لَ » و  كانی بڕداەشوان ەردانەم مووسا» (.14)القصَص: « ُهَما ثُمذ تََولذ  إ لَ  الٌأ أ فَسََ

 .«كهەر ەژێر سێب ەڕێی كردن، دوایی پشتی تێكردن و چوو ەو ب یانی ئاوداەكەمااڵت

ْن  »دا یادی خوای کرد: ەو ساتەبرسی و ماندوو بوو، ل مووسا رَبأ إ نأي ل َما أَننَلَْت إ لَيذ م 

يرٌ  َخيْرو  ردا ەسَََەو بێری زۆرت ب ڕاسَََتی تۆ خێرەردگارا بەرو ەپ» (.تەمان ئایەه« )فَق 

 .«خششی زیاترمەژارم و ئاتاجی بەاڵم هێشتا هەرژاندووم، ب

ی: کیََان وتەوه! یەوه الی بََاوکیََان. بََاوکیََان وتی: ئیمڕۆ زوو هََاتنەڕانەکََان گەکچ

م ەکەوت: کچ . باوکی پێیکانی بۆ ئاو داینەڕ ەکانی تر مەله شوان لەپێشڕێن ەپیاوێکی ب

تا « كاتەباوكم بانات د » (.25)القصَََص:  «إ نذ أَب ي يَْدُعوَك »بڕۆ بۆ الی و پێی بڵێ: 

َقيَْت لَنَا»پێتبدات:   ەو ئاودانی مااڵت ەو چاكەپاداشََتی ئ» (.تەمان ئایە)ه« أَْجَر َما سَََ

وه ەنەدەسه دەو کەوشَتی پیاوچاکانه، پاداشَتی ئەمه ر ەجا ئ«. نجامداەت ئەبۆ ئێم ەك

و  تاسەوه و ەرمە، به شَمووسَاکه چوو بۆ الی ەله دوو کچك کێەتی پێکردوون. یەخنم

خست. ریشی داەوت و سەێکبەڕ ڵی ەگەو ل ستاەه مووسَایاند. ەی باوکی راگەکەیامەپ

وا ندی خەزامەر ر ەنها له بەت بەڵکوودابوون، ەکانی بۆ ئاو نەڕ ەو بۆ پاداشَََت مەخۆ ئ

 وایکرد.

یب ەر شوعەمبەم پیاوه پێغەڵێن: ئەسسیران دەله موفك ندێەکه. هەپیاو ەیر یشتنه الی پەگ

ڵێن: ەدك نَدێەه .ڵێن: برازای بووهەدك نَدێَەه .ی زۆر ژیَاوهەکەبووه لَه پَاش هۆز 

ێمه یب. ئەڵێن: پیاوێکی بڕوادار بووه له هۆزی شَََوعەندێکیش دەئَامۆزای بووه و ه

 کار بووه.ەپیاوێکی چاکەزانین پیر ەنده دەو ەر ئەه

و رێنی لێارت، پاشَان پرسیاری کرد: له کوێوه هاتووی و بۆ  که خۆراکی بۆ داناەپیاو 
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اَل تََخْ  »ش وتی: ەکەمووی باس کرد. پیاو ەش راشَََکاوانه همووسَََاڕۆی؟ ەکوێ د

ينَ  َن الَْقْوم  الٌذال م  ست ەد ە، تۆ ئیتر ڕزگارت بوو لەترسەم» (.14)القصَص: « نََجْوَت م 

 ەو ەنێ. بۆیه هێدی بوو ەوان ناتاەو ئ نییە مَیسرر به ەناوچه سم ە. ئ«مكارەومی ستەر

ی ەو ەئستا بڕوات. پێش ەه ،شی کردەکەی پیاو سوپاسخوای کرد و  یاوزاریسوپاسو 

 رَالَْت إ ْحَداُهَما يَا أَبَت  »کَان به چرپه به باوکی وت: ەلَه کچك کێَەی ؛جێیَان بهێڵێَت

تَأَْجْر  رُْه إ نذ َخيَْر َمن  اسََْ تَأْج  ينُ اسََْ كان ەكچ ەلك كێەی» (.12)القصََص: « َت الَْقو  ُّ اِّْلَم 

 ەاریت بتۆ بی ەكك سَََێەڕاسَََتی چاكترین كەب ەكرێی ناگریت، چونك ەبۆ ب ەوتی: باب

َََتپاەمین و دەهێنو ئەب ەم پیَاو ەكرێ، ئ وێت ەمانەباوکه گیان د«. یەەپاكروونەو دك س

 ،یاوهمه چاکترین پەاره، ئم پیاوه به کرێ بەیَت، بۆیَه ئەمَان لَه کۆڵ بخەکنییەشَََوا

 .كستپاەم دەهێنه و هەم بەچونکه ه

که به ده  ،ی البردەکەر بیر ەردی سَََەنها بەتەوتی: ب !باوکی وتی: چۆن زانیت به هێنه؟

َََتپاکه؟ەی چۆن زانیت دەچێت! وتی: ئەزۆر الدەپیَاو ب پاش  وه لهەتیکردەوتی: ر  !س

رتبوو، گدا چاویشی داەو ماو ە، لبێتەوه بڕوات با له کاتی رۆیشتندا چاوی له من نەمن

 ستپاکه.ەو دڕاستی چاو ەب

یه؛ ەچی؟ من پێشَََنیارێکم هەو پێی وت: بۆ کوێ د مووسَََاوه بۆ الی ەڕایەکه گەپیاو 

یی، ەته مار یەبیک نییەشت ەزانم پار ەرگیری بکه، دەم هاوسَەم دوو کچەلك کێەڵ یەگەل

 ؛اڵر کردیشته ده سەگەی، ئەشَت سَاڵ شَوانیمان بۆ بکەه ،وه بێتەی ئەکەییەبا مار 

يُد أَْن »م: ەوێ ئَازارت بدەوێ و نَامەمن تۆم خۆش د ،تیَت کردووهەپیَاو  رَاَل إ نأي أُر 

َك  ند  ْن ع  َججو فَل ْن أَتَْمْمَت َعْشراً فَم  َحَك إ ْحَدى ابْنَتَيذ َهاتَيْن  َعلَ  أَن تَأُْجرَن ي ثََمان َي ح  أُنك 

َذ َعلَيَْك  ََُ يُد أَْن أَش ينَ َوَما أُر  ال ح  َن الصََذ ا  اللذُه م  َََ ُدن ي إ ن ش تَج  َََ  » (.17)القصََص: « س
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 ،مەكب ەت لێ مار ەم دوو كچەلك كێەزاوای خۆم، ی ەم بەبتك ەباوكیان وتی: من پێم چاك

ر ەس ەساڵیشت برد ەر دەگەیت، خۆ ئەشَت ساڵ الی من كار بكەی هەو ەرجی ئەم ەب

ر ەگەمبینیت ئەزۆرت بۆ بهێنم، د م وەوێت بێنارت بكە، منیش نَامەی خۆتەچَاكوه ەئ

 «.بمەچاكان د ەوێت لەخوا بی

ر کام ەری، هەته له سەمه گرێبسَتێکی نێوان من و تۆیه و خواش شایەوتی: ئ مووسَا

 رَاَل َذل َك بَيْن ي َوبَيَْنَك أَيذَما اِّْلََجلَْين  »وه ئازادم بڕۆم: ەر له پاش ئەم برده سەو دوو کاتەل

يُْت فاََل ُعْدوَ   ەیمانەم پەوتی: ئ» (.12)القصص: « َوك يٌ   اَن َعلَيذ َواللذُه َعلَ  َما نَُقوُل رَضََ

مم ەتبا س ؛واو كراەم بۆ تەو ماوانەركام لەاڵم هە، من پێی رازیم، بەنێوان من و تۆدای ەل

ََایەور ەكرێت و ئازادبم، خوای گەلێ ن ری یڵێین و بڕیاەد ەی كەو ەب ەت و ئاگایەش ش

 «.ینەدەر دەسەل

اڵم ەب ،ردکان کەله کچك کێەڵ یەگەی لیرگیرەهاوس مووسا ،یهەو ەلمێندراوه ئەی سەو ەئ

که، ەوه الی پیاو ەند سَََاڵ مایەیش نازانین چیه، به روونینَازانین کامیانه و ناوی چی

وه، ەکه مابێتەبێت ماوه زۆرتر ەد بێت؛ ییزنەیی و مەور ەو گ مووسااڵم به پێی سروشتی ەب

کارانه و ەوه که چاکەیان مایەو ماو ەرمووی: ئەبباس کرد فەپرسَیاریشیان له ئیبنوعکه 

ََتێەمبەر پێغەگەئاخر ئ ،ترهەفادارانەو  ََەبڵێت دك ری خوا ش ده سََاڵ  بۆیه ،رەیباته س

 1ی کرد.ەکەتی پیاو ەخنم

 

                                                           
ِّلجلَين  سألُت جبريَ  أ ذ ا)نووسَەری بەڕێن هەروا بەبێ سەرچاوە هێناویەتی، شێخی ئەلبانی بە سەحیحی ناساندووە.  1 

هما  ( بە سەحیحی ناساندووە.3591ێخی ئەلبانی لە )سەحیحولجامیع: ش . (رض  موس ؟ رال: أكَملَهما وأَتَمذ
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 ن خواوه:ەله الی مووسای یچاودێر

َََپێَده بڕواتَه دەگەلك موو رۆژێَەوه بوو هەئ مووسَََاکَاری  وه بۆ ئاودان و ەر ەڵ س

ۆی هێن و توانای خەخوا ب ،وهەینەسَََتین و بیر کەدا بو ەکان. جا با لێر ەڕ ەڕاندنی مەو ەل

ریا ەوه تا ئێستا. خستیه ناو دەخۆرییەمی شیر ەردەله س ،داڕشت مووساکی بۆ ەیەخشەن

ێنی هاته ری، به نهەونی خسته سەویستی ژنی فیرعەوه، خۆشَەون بیارنەتا ماڵی فیرع

 ؛ۆ ناردون بەی فیرعەوادەێکی بڕواداری له خانسێکی کوشت، خوا پیاو ەو ک ناو شَار

تا  مَََََیسََری ەشََت و بیابانەموو دەو هەبڕوات، ل مَََََیسََری کات له یتا ئامۆژگار

پیاوه پیره کۆی  وەڵ ئەگەبوو، پاشان لەیشدا پاراستی که توێشه و خۆراکیشی پێنەدینەم

 هرکََەنجََامی ئەوه بۆ ئەڕێتەتََا ده سَََاڵ بََه کرێی بارێََت و پََاشَََان با ؛وهەکرد

پاردنی ر له راسەب ،یهەو درێژی چاودێری و ئاراست مه هێڵێکی دوورەی. ئەکەکییەر ەس

َََ و چََاودێریزموونی ەئ ؛کََهەرکەئ  ەزموونی تۆبەئ ،ڵََهەزموونی هەئ ،ویسَََتیەخۆش

 ،تیەتی و برسَََییەریبایەزموونی غەئ ،دوونانەزموونی ترس و بیم و راو ەئ ،وهەڕانەگ و

 ،ورانهەزموونه گەم ئە! جا ئكش ژیانی کۆشَََتکردن و شَََوانی له پاەزموونی خنمەئ

ا زانست ی خو ەو کاتەیشته ئەتا گ ،ست و زانستی ترەزموونی ورد و هەخۆیان پڕن له ئ

 خشی.ەب و دانایی پێ

واوه له ەی تکوویەی پێویسَََتی به توێشَََەکەنەرکێکی رورسَََه، خاو ەتی ئەرایەمبەپێغ

َََتەگَاته رۆناغی و ەتَا د ،یپێبردنەزموون و پەئ وا ر بۆیه خەه یی،ی خواەحی و ئاراس

و ەرکێکی رورس بوو، ئەش ئمووسَََایامی ەکات. پەرده دەرو ەکَانی پەر ەمبەخۆی پێغ

و سََاته ەموو پادشََاکانی ئەکه له ه ،مکارەونی تاغووتی سََتەراو بوو بۆ الی فیرعنێر 

یی ەستەردکه له جامی ژێك رابوو بۆ رزگارکردنی هۆزێمکارتر بوو. نێر ەو ست رزترەلووتب
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رکێکی ەئ كوه! رزگار کردنی ئاوا هۆزێەیخواردەو، وایلێهاتبوو به شَََیرینی دتێراو ببو 

 دژواره.

ڵدان و ەو ژیانی هك ودا بخاته نێوان ژیانی کۆشەوه هات مەبۆ ئ ،کهەزموونی ده ساڵەئ

ََەو ئ وازەبۆ بانا ََەرکه رورس یه، ەۆی هی خیتەریتی تایبەداب و نك کانی. ژیانی کۆش

َََتنی ئەتی چەرایەمبەاڵم پێغەب ێکیان موو جۆر ەکه ه ،کێکداڵەو زامه له پێناو خ ازارش

ی پڕه تەرایەمبەپێغ ه، به هێنو الواز و...رم و نیان و تووڕ ەژار، نەند و هەمەوڵەتێدایه؛ د

و ئازاردا  ختیەر سەنشینان زۆر ناتوانێت خۆی له باڵم دڵی کۆشکەرکی رورس، بەله ئ

 بارێت.

َََاڵه ئەئ ئێشَََێکی خوازراو بوو بۆ خۆڕاگری و زموونێکی گرنگ بوو، ژان و ەم ده س

ڵارتنی ەی هەی ئَامادمووسَََامَه ەئ ،فسەن یرزیەزلنانی و لووتبەرزگَاری لَه خۆب

ردوون له ەو گ اڵتەسەوه و تێفکران له دەتێکیش بوو بۆ بیرکردنەرفەکه کرد. دەتەمانەئ

ون ەدوور له فیرع مووسامه ده ساڵ بوو ەو درێژدا. ئ وانی دوورەکاتی شَوانی و له ش

که ەسرکه رور ەی ئەتا ئاماد ،ڕی کردەی تێپەکەس و کار ەی و واڵت و کەکەستەو دارود

 بێت.

ییدا کۆتا ی غوربەتەیزموونەم ئەب ، پاشتتانرەکانی برده سََەزموونەموو ئەه مووسََاکه 

له ژێر  وسََامو بینین چۆن ەئیتر ئاوا د ،میەکەوه بۆ شََوێنی یەڕاندییەخوا گ بوو؛واو ەت

 که.ەرکەه و ئاماده کرا بۆ ئردەرو ەپ داخوا یچاودێری

َََیسرو  ەر ەی بمووساك ەیەباشَه   بیرۆک وه ەله کاتێکدا به ترس و بیم ؛وهەڕاندەگ مَ

َََییەو مەچۆن ئ !جێیهێشَََتبوو؟ وێ ەل !تی؟نییەڕواەی لََه بیر کردبوو کََه چََاو ەترس
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ۆن گوێی چ مووسا ، هێشتابیکوژێت ننڕواەی چاو ەکەستەڵ دارودەگەونی لێیه لەفیرع

َََیسروه بۆ ەڕانەر گەنه و سَوور بوو له سَماەدایه ئەن ه یەور ەوه خوای گەڵێ ئەب !؟مَ

ی و ەکەکار سَََو ەوه بۆ الی کەڕایەیَان گەم جَار ەئ ت،ێَهێنەڵَدەکَانی پێ هەناَاو ەه

ڵ ماڵ ەگەرگرت تا لەزووری و ەتی له خەمۆڵ مووساوه. بۆیه ەی له بیر بردەکەترسَییەم

 بڕوات. مَیسرو ەر ەی بەکەو منداڵ

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

ن، ەدەکه دەواز ەناوبردنی باناەوڵی لەن که هەهك انێدوژمنوازدا ەلَه رێاَای بَانا -1

 یه.ەر کاروباری خۆیدا هەاڵتی به سەسەاڵم خوا دەب

 ؛ناسێتست بەبەبێ رێااو مەها دەرو ەه، هوو پێویسَتی به توێشك شَتیارێەموو گەه -2

 بێت.ەنا تووشی ماندوویی و ئازار دئەگەر 

کارکردنیشََی  .وهەبێت له ماڵ بمێنێتەد ؛ڵی پیاوان ببێتەتێک نییەت شََیاو ەئافر بۆ  -3

 ر به پێی پێداویستی.ەگەم ؛نییەشیاو 

َََت تیَدانی الوازەیَارم ،تیەلَه واتَاکَانی پیَاو  -4 ن زنتریەمَه له مەئ ،ملکێراوهەو س

 کانی پیاوانه.ەوشتەر 

 ون.تێکی پێکردو ەخنمی ەسەک بۆ ئەویه ەو ەپاداشت دان ؛وشتی پیاوچاکانەله ر  -5

وه ەداخەکه ب ؛ەوشَتی ئیسالمەرم ر ەرم کردنیدایه، شَەیی ژن له شَەجوانی و رازاو  -6

 مڕۆ لێمان ون بووه.ەئ
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 تێ.یەمانی بدەوه و ئەیتەترس و بیمی لێ دوور ک ؛یهەو ەله رێنگرتنی میوان ئ -7

 

 ڵاڵ:ولیمەی کمووسا

َََا َََەر ە ور ەوت، هەڕێکبەی ەکەوادەڵ خَانەگەل مووس مَانایان داپۆشَََی و  کَانەش

کی رما و تاریەسَتی پێکرد و دایکرده باران و سەش دەتریشَقەور ەنگ بوو، هەز ەو ەشَ

ری ەپاشان س !رزاەلەستا و دەوه و ەرسَووڕمانەبۆیه رێاای ون کرد. به سَ ،زۆرتر بوو

به ماڵ و  !ی بینی، زۆر خۆشَََحَاڵ بووەور ەئَاگرێکی گ ەوەو لَه دوور  ەو ەرز کردەب

ا ر لێره دانیشن تەوه. وتی هەڕوان بن تا دێمەکرد، چاو  دیەم برێکگمنداڵی وت: من ئا

ان بڵێسه رێاام پیشان بدات یك سێەبێنم یان کك واڵێەه بەڵکوو ؛کهەڕۆم بۆ الی ئاگر ەد

تی سَََەی به دەکەوت، گۆچانەێکبەڕ که ەو ئاگر ەر ەخێرا ب مووسَََام. ەس خەدك ئاگرێ

به ناوی  كیشته دۆڵێەتا گ روا رۆیشتەموو گیانیشی خووسابوو. هەراسَتی گرتبوو، ه

َََە. ل)طوی(تووا َََتێکی س ، بووەن لێ ەکیو بَای رمَاەسَََهیچ  ؛یری بینیەو دۆڵََه ش

ور َك َمن ف ي النذار  أَن بُ : »تا بانای لێکرا ،وهەکه بوو ەئاگر  یكننی !کی بێوێنه بووەهێمنایی

ينَ  اَن اللذه  رَبأ الَْعالَم  بْحََ َََُ ا َوس ناو ەی لەسَََەو کەیرۆزه ئپ» (.2)النّم : « َوَمْن َحْولَهََ

خوای  ەردەو بێاك پََا ، وەەوریََدایەدش لََه ەو ەئ و، ە(دایەکە)روونََاکیی ەکەئََاگر 

 «.ردگاری جیهانیانەرو ەپ

 وخۆ کاری له دڵیەبوو، راستك وره و سامناەکه گەناەرزا، دەسَتا و لەله پڕ و  مووسَا

ی ەستەو جی کرد ەکەیری ئاگر ەسَ !بینیەسَی نەوه کەکیەموو الەکرد. الی کرد به ه

که زۆر ەکه گڕی ئاگر  !وزی بینیەدا دارێکی سەکەڕاسَتی رووناکیەئاخر له ناو  ،رزاەل
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وه که به سَََووتان ەی داری تر ەوانەبه پێچ ؛کردەش زۆری دەکەوزایی دار ەبوو سَََەد

وه. پاشان ەسَتی راسَتییەله د ؛ری رۆژئاواوه بووەکه له کێوێکی بە. دار ەوەبێتەش دەر 

 «.يَا ُموَس »ار بانای کرد: ردگەرو ەو پ رزاەیش لیوەز 

ََا  (.11)طه: « إ نأي أَنَا َربَُّك : »رموویەخوا ف !ڵێەب وه و وتی:ەرز کردەری بەسََ مووس

فَاْخلَْع »رمووی: ەردگارم! خوا فەرو ەی پەڵێ ئە. وتی: ب«!ردگاری تۆمەرو ەمن پ ەدڵنیاب»

س  طًُوى دذ الَْواد  الُْمقََ َك بَ  َك إ نَذ  ە، چونکەنەکانت دابکەپێاڵو » (.تەمَان ئایەه« )نَْعلَيَْ

ی له پێ کانەکوڕنووشََی برد و پێاڵو  مووسََا«. دۆڵی پیرۆزی تووادایت ەبێاومان تۆ ل

ْع ل َما يُوَح . إ نذن ي أَنَا اللذُه اَل إ لََه إ الذ »رمووی: ەردگار فەرو ەوه. پەکرد َوأَنَا اْختَرْتَُك فَاْستَم 

اَلةَ  ََذ يَها ل تُْجنَى كُ ُّ نَْفسو ب َما  أَنَا فَاْعبُْدن ي َوأَر م  الص اَعَة  اَت يٌَة أَكَاُد أُْخف  ََذ كْر  . إ نذ الس  ِ ل 

ُن ب َها َواتذبََع َهَواُه فَتَرَْدى نذَك َعنَْها َمْن الَ يُؤْم  دذ َََُ َع . فاَلَ يَص َََْ  من» (.12-13)طه: « تَس

َََتەئ بۆ ەجا گوێ بار  ،تی(ەرایەمبەتی و پێغەرایەڵمبژاردوویَت )بۆ ڕابەه  ەی لەانو ش

م، من خوام، هیچ (ەڕاسَََتی من )اللّ ەنرێت. بەیەگەپێَت راد ەحی و نیاَاو ەی و ەرێا

نجام ەچاکی ئەکانیشَََت بەو نوێژ  ەسََترەر من بپەه ەواتەمن، ک ەل ەجا نییەك ەخوای

ََەتا ه ،ەبد  ەیکر دێت، ننەو ه ەیەڕێو ەت بەیاد بێت. بێاومان رۆژی ریام ەمنت ل ەمیش

وڵ و کۆشََشََی ەو ه ەو ەکرد و ی کارەگوێر  ەبك سََێەموو کەی هەو ەبۆ ئ ەو ەبیشََارم

َََانەو کەڵیت ئەیە. نەو ەپَاداشَََت بدرێت َََو  نییەت ەریامەڕیان بەباو  ەی کەس ێنی و ش

َََتییەوتوون )لەزووی خۆیان کەئار  َََا تیادەئ ەن، چونکە( وێڵت بکەو راس یت و چەوس

 «.یتەکەر دەر ەز 
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 کان:ەم موعجیزەکەتی و یەرایەمبەسپێکی پێغەد

 گرت و گوێی دابووهەردەحیی خوایشی و ەزۆرتر بوو، هاوکات و  مووسارزی ەترس و ل

ين َك يَا ُموسَََ : »رمووەپێی ف ،کردەردگاری که بانای لێدەرو ەپ  (.17)طه:  «َوَما ت لَْك ب يَم 

ڵ ەگەی لەباشََه خۆ خوا رسََ !زۆرتر ترسََا«. ؟ەو ەتسََتی راسََتەدەیه بیچ ەو ەی ئەئ»

 !کات؟ەسَََتی گۆچانه؛ ئیتر بۆ پرسَََیاری لێدەی دەمەت ئزانێەو دەکات و چاکتر لەد

اَ  أَتََوكذأُ َعلَيَْها َوأَُهشُّ ب َها َعلَ  »یه. وتی: ەی هەکی دانایانەبێاومان هۆی َي َعصََََ رَاَل ه 

ي َول َي ف يَها َمِر ُب أُْخرَى ردا ەسَََە، خۆمی بەمەکەگۆچان ەو ەوتی: ئ» (.12)طه: « َغنَم 

یشم سََتێکی ترەبەند مەکانم، چەڕ ەرێنم بۆ مەاڵ بو ەگ تا ،تدا(خەدر ەیماڵم بەم و )دەدەد

د: و پرسََیاری لێکر ەئ !ردگاری بووەروەچۆن هۆگری پ مووسََا. جا بڕوانه «ەیەتێیدا ه

اڵم ەمه، بەکەوه گۆچانەوه: ئەاڵم بداتەوه؟ ئاسََایی بوو و ەتسََتی راسََتەه به دیوه چیەئ

ََت ەدیەدوێ، بۆیه نەردگار دەو ر ەڵ پەگەوه کرد لەدا، درکی بەی به گفتوگۆکەدرێژ  ویس

 ڵ خوا گفتوگۆ بکات.ەگەکرد زیاتر ببیستێ و زیاتر لەزی دەح ،واو ببێتەت

ََََ »رمووی: ەخوا ف ا يَا ُموس هََ  ویشەئ«. مووسَََای ەئ ەدێی ڕف ەد» (.12)طه: « أَلْق 

ه کَه ب ،الحەبەو ز  ەور ەپڕ بووه مَارێکی زۆر گەدا، ل ی فڕێەکەجێ گۆچَانەبتسَََەد

وه. ەکردەله رایکرد الی نەپەگرت و بەخۆی ن مووسَََام جاره ەوه. ئەاڵیجوو ەخێرایی د

ََََ  اَل تََخْ  إ نأي اَل يََخاُف لََد ذ »وه: ەنَا خوا بَانای لێکردەناَاوی دەروا هەه يَا ُموس

لُونَ   الی ەران لەمبەڕاستی پێغەب ە، چونکەترسَەم مووسَای ەئ» (.10)النم : « الُْمرْسََ

 «.نییەمن ناترسن و بیمیان 

َها َواَل »رموو: ەوه. خوا پێی فەجوواڵیەر دەه ەکەسَََتا، مار ەو و  ەو ەڕایەگ مووسَََا ِْ ُخ
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ا اِّْلُولَ  يرَتَهَََ  َََ ا س يََُدهَََ نُع  ََََ  یخۆی ووكە، و ەترسَََەو م ەبیار » (.11)طََه: « تََخْ  س

بە  ەوەجێ بوو ەسََبەو د ەکەسََتی دایه مار ەوه دەرز ەبه ترس و ل مووسََا. «ەو ەینەکەلێد

 !ی خۆیەکەگۆچان

 

 ست:ەی دەعجیزمو

ْيب َك اْسلُْك يََدَك ف ي جَ »رموو: ەی فمووسَاخوا به  ،وهەسَتی پێکردەپاشَان گفتوگۆکه د

َن الرذْهب   ُمْم إ لَيَْك َجنَاَحَك م  و و َواضَْ ْن َغيْر  سَُ ا  م  ئینجا » (.31)القصص:« تَْخُرْج بَيْضََ

. «یبەبێ ع و ەڵەپ رد و بێەكی سَََپی بێاەیەشَََێو ، به ەو ەڵتەبن باخ ەر ەسَََتت بخەد

م ەوه، جا چونکه ئەوشایەدر ەمانگ دك ەریهێنا، و ەو د دا کردیڵەستی به باخەد مووسَا

ر وه، ئیتەو هێدی بوو ت ێر دڵی دانەسََتی له سََەرمانی پێدا دەش ترسََا، خوا فەجار 

چی ەکبێت ملەیه دەوره هەوه کارێکی گەمانەی له پشت ئیواو دڵنیا بوو، زانەت مووسَا

 بێت.

 

 ون:ەوازی فیرعەن خواوه بۆ بانگەیراسپاردنی له ال

ونیانی مر ەون و به نەرمانی پێدا بڕوات بۆ الی فیرعەف ەیە؛م دوو موعجین ەخوا له پاش ئ

ََیرمانیەف، و خوا ەر ەبانای کات ب ََڕائی  و ی نەپێبدات خۆی و ب ش تا له  ،تل کاەئیس

ََر ََاکه. ەوییه پیرۆز ەو بڕۆن بۆ ز  ەو ەر ەد ەچنب مَََََیس  ونەترسََی خۆی له فیرع مووس

ونی و ڕ وه، داواشی کرد ها ەترسم بمکوژنەو د ەکیانم کوشَتوو ەرخسَت و وتی: من یەد
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کە وه ەبدات و ببێته پاڵپشَََتی. خوا دڵنیای کرد یتیەڵیَا بنێرێَت تا یارمەگەبراشَََی ل

شدا توانای موو شتێکیەر هەبینێت و به سەبیستێت و دەدك موو شتێەبێت، هەڵی دەگەل

ك موو کارێەند هیاەنێت، تێیاەیەچ ئازارێکیان پێناگون هیەفیرع ەوەیه. دڵنیاشی کردەه

خوا سََینه فراوانی کات و کاروباری بۆ  ، کەننای کرد مووسََادا ەوه. لێر ەسََتی ئەبه د

 .ئاسان کات

 

ي» ڵبژارد و بۆ خۆی ەی هەکەیامەیاندنی پەی بۆ گمووساخوا  «:َواْصطَنَْعتَُك ل نَْفس 

ناناسین  امووسس جاه له ەکه ک تهەیبش رێنلێارتنێکی زۆر تاەمەی کرد، ئەردەرو ەپ

وه ەڕایەگ امووس ،یەکەڵبژاردنەتی و هەرایەمبەپاش پێغ !ست هێنابێتەدبە ەییەم پلەئ

 وتن.ەێکبەڕ  مَیسرو  ەر ەی و بەکەوادەالی خان

َََیسرو  ەر ەب مووساکه  وه، ەکردەزانێت بیری له چی دەخوا خۆی د ،ناەنااوی دەه مَ

و بۆ ردگاری له کۆڵ نابو ەرو ەتی پەمانەئێسَََتَا ئ سَََتی پێکردبوو،ەرۆژانێکی دژوار د

 مووساه. مەردەو سەمکاری ئەکارترین ستەترسیدارترین و خراپەی مەو ەڕوو بوونەرووب

اکات، سَََت نەئیسَََڕائیلی راد نیەینانی بێ ملمالنێ بە، دون تَاغووتهەینانی فیرعەد

اڵم خوا ە، برەبگرێته ەزلنانی دەڵوێستی نکووڵی و خۆبەی هەکەواز ەینانی دژی باناەد

اْذَهبَا إ لَ  »ونیانی: مر ەوازکردنی به نەون و باناەرمَانی پێَدابوو بۆ چوونه الی فیرعەف

َِكذُر أَْو يَْخشَََ . رَااَل َربذنَا إ نذنَا نََخا  أَن يَْفرَُ  ُف ف رَْعْوَن إ نذُه طََغ . فَُقواَل لَُه رَْوالً لذيأناً لذَعلذُه يَتَ

واَل َربأَك َعلَيْنَا أَْو أَ  َمُع َوأََرى. فَأْت يَاُه فَُقواَل إ نذا رَسََُ ن يَطَْغ . رَاَل اَل تََخافَا إ نذن ي َمَعُكَما أَسََْ

اَلُم َعلَ  َمن  اتذبَ  ََذ بأَك َوالس ن رذ ئْنَاَك ب ِيَةو مأ بُْهْم رَْد ج  ِأ رَائ يَ  َواَل تَُع ََْ ْ  َمَعنَا بَن ي إ س  ََ  عَ فَأَرْس
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ََتی ئەب ەون، چونکەردووکتان بچن بۆ الی فیرعەه» (.47-43)طه: « الُْهَدى  ەو لەڕاس

َََنوورد رمی و جوانی ەنردووکتان به ە. هەتی ترازاو ەندایەب سَََنووری ەو ل ەرچوو ەس

یََدا روونەد ەربارێََت، یََان ترس لەری و ەی یََاداو ەو ەن، بۆ ئەڵََدا بکەگەگفتوگۆی ل

مارمان ال ەترسََین پەاسََتی دڕ ەب ەردگارا؛ ئێمەرو ەو هاڕوون وتیان: پمووسََاجێبارێت. 

 نین(، یََان زیََاترەیەتی پێ راباەکەیََامەی پەو ەرێََت )پێش ئەنََاومََان بەبََدات و ل

ڵتاندام، ەگەڕاسََتی لەمن ب ؛ترسََنەرمووی: مەف ەور ەخوای گ !شََیی بکاتەرکەسََ

ن ەیالەردووکََامََان لەه ەبینم. ئینجََا بچن بۆ الی و پێی بڵێن: ئێمەبیسَََتم و دەد

ن، سناو ڵماندا بەگ ەبا ل ەی ئیسڕائی  ئازاد بکەو ەکراوین، ن ەوانەر  ەردگاری تۆو ەرو ەپ

َََتَی ئَێَمە، بەدەئََازاریََان م ن ەالی ەتی لەی تََایبەڵ مَوعجین ەگەهََاوڕێ ل ەڕاس

ت ەیدایشوێنی ه ەبێت ک ەسانەو کەر ئەسەکراوین، ساڵویش ل ەوانەڕ  ەو ەردگارتەرو ەپ

 .«وتوونەک ەرینەو رێبازی راست

ون ەدا بوو، فیرعدەمر ەسَََتی له بەربەزاران بەکَه هکَه بوو ەرکَه دیَاریکراو ەمَه ئەئ

وه ەهێشتنەکانی دەکردن، ژنەپێد یو بێااری ەکۆیل نییەدا، کردبوو ەئیسڕائیلی سنا د نیەب

یشته ەگ امووستی خۆین! ەدارایی و سامانی تایب وەک بڵێیتبڕین، ەر دەکانی سەو کوڕ 

د: ستی پێکر ەدیدار د !ونەوخۆ چوونه الی فیرعەخۆی و هاڕوونی برای راست ؛مَیسر

رَائ يَ  » ََْ ْ  َمَعنَا بَن ي إ س  ََ يَن. أَْن أَرْس وُل رَبأ الَْعالَم  ََُ ََعرا : « إ نذا رَس  ەئێم» (.17-12)الش

 ەین کەکەردگَاری جیهَانیَانین. داوات لێَدەرو ەردووکمَان نێردراوی پەڕاسَََتی هەب

 .«بن ادەڵ ئێمەگەیت با لەائی  ببیت و ئازادیان بکڕ ی ئیسەو ەرداری نەستبەد
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 ون:ەو فیرع مووسادیداری 

 َه  فَُقْ  »رمانی پێدابوو: ەخوا فك ەون، و ەرم و نیانی چووه الی فیرعەزۆر به ن مووسا

يََك إ لَ  َربأَك فَتَْخشَ  َََلذَك إ لَ  أَن تََنكذ . َوأَْهد   ەپێی بڵێ: باش» (.12-12)النازعات: «  َ

بێََت؟!  تََا  ەو جوان و پوخت كفتََارت پََاەروون و کردارو ر ەنََاکرێََت دڵ و د ەو ەئ

«. ؟ێتبەت هەو زاتەردگارت، تا ترسََی )سََنای( ئەرو ەم بۆ ناسََینی پەرێنموویت بک

رستی. ەکخواپەی یشتی خوا، پێویستیەهەیی و بەز ەباسی خوای بۆ کرد، باسی ب مووسا

مه ەئ شتیش، جا بۆەهەنی بەتوانێ ببێته خاو ەه و دمَیسر نی ەو خاو ەئ ؛وه داەی بەئاماژ 

ه وه گوێی دایەدڵی و گاڵتەون بَه نابەترسَََی. فیرعخوالەجاَه  نییەر ەه سَََهیچی لَ

رمووی: ەف !؟وێەون پرسیاری لێکرد: چیت دە! پاشان فیرعە، پێی وابوو شێتکانیەرس

 !ڵ بنێرهەگەم لئیسڕائیل بەنی

 ؛وه بووەئ مووساون له ەفیرع یریەو ەکۆتا بیر  !م داواکارییه سووڕماەری لەون سەفیرع

ََک ََان ریبتییەردەرو ەیدا پەکەله کۆش نده ەرچوو. جا چەکی کوشََت و دەیان کرد، پاش

 !؟ی ئێسََتا له پاش ده ساڵەیەور ەم داوا گەری و ئەو ەوداکه زۆره له نێوان کۆتا بیر ەم

ََی کرده و ەون دەبۆیه فیرع ََتی ئەوتی ئ ،ی رابردووەو ەبیرهێنانەس یه که به ەو ەمه پاداش

ی و ەن بکماەکەئایین یتیەسَََتَا بێی دژایوه بوو ئێەبۆ ئ !مَان کردی؟ەردەرو ەوه پەرێن 

و ەری ئیەغك ەرده بوویت و خوایەرو ەیدا پەکەستی که له کۆشکەه یەو پادشَاەدژی ئ

کاوانه ناڵێ راش ،کاتەوه باسی کوشتنی کابرای ریبتی ئەها به سامەرو ەه !رسَتی؟ەبپ

ينَ َوفََعلَْت فَْعلَتََك الذت ي فََعلَْت َوأَنَت م  »ڵێ: ەد ؛کت کوشَتەکابرای الشََعرا : )« َن الَْكاف ر 

ورن و ناشک ەدایت کەسانەو کەینی ئر ەتۆ ل ەکردت! دیاره ک ەشت کرد کەو ەئ» (.12

 .«تی نازاننەپاداشتی پیاو 
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اڵم ەب ،ت هیچ بڵێتو ناتوانێەوه ئیتر ئەتەداو  مووسَََااڵمێکی بَه ەو  وایَدانَاون ەفیرع

الأينَ رَاَل فََعلْتَُها إ ذاً َوأَ »وته رسه: ەوانبێژانه کەر  َن الضذ م ەو کار ەئ»  (.10)الشعرا : « نَا م 

ْفتُُكمْ . »«بووهەم ەکەمارگیریم بۆ هۆز ەزان بووم و دەچونکه ن ،کرد ا خ  نُكْم لَمذ  «فََفَررُْت م 

ده ئیتر خوا خێری کر  .«رمدا بێنن بۆیه رامکردەبه سك ەاڵیەترسَام ب». (11)الشَعرا : 

ل ينَ » «رەمبەغخشَََیم و کردمیَه پێەپێب یم و ژیریەهر ەب ََََ َن الُْمرْس مان ە)ه« َوَجَعلَن ي م 

 .ت(ەئای

َوت لَْك ن ْعَمٌة تَُمنَُّها َعلَيذ أَْن َعبذدتذ بَن ي »کات: ەواو دەوی تەمان پتەکانی به هەرس مووسا

رَائ يَ   ََْ ََعرا : « إ س تۆ  ەک ؛یتەکەردا دەسََەتم بەمن ەتەو نیعم ناز ەو ەجا ئ» (.11)الش

من له  بوونیەردەرو ە. پ«!!لیلت کردوون؟ەی خۆت و ز ەندەب ەدۆتی ئیسڕائیلت کر ەو ەن

کوشََت، ەد کانیانتەو کوڕ  ەئیسََڕائیلت کردبووه کۆیل نیەوه بوو بەر ئەماڵی تۆدا له ب

ه ی بەکەت دەیه منەمەر ئەله ب ،و هێنرامَه ماڵی تۆ ەریَاو ەئیتر دایکم منی خسَََتَه د

 !ی تۆ؟ەکەور ەکارییه گەیه چاکەمەرما؟ ئەس

 

 ژی نێوان ئیسالم و کوفر:وتووێ

ينَ »وه: ەکەون هاته ناو باسَََەدا فیرعەم کاتەل )الشَََعرا : « رَاَل ف رَْعْوُن َوَما رَبُّ الَْعالَم 

رَبُّ : »وتی مووسََا«. ؟کێیە جیهانیانردگاری ەرو ەون وتی: باشََه، پەئینجا فیرع» (.13

ور ن   َماَوات  َواِّْلَرْض  َوَما بَيْنَُهَما إن كُنتُم مُّ و ەوتی: ئ مووسََا » (.14)الشََعرا : « ينَ السََذ

 ؛ەنێوانیاندای ەرچیش وا لەو ه ەویەکان و ز ەموو ئاسَََمانەری هەدیهێنەب ەردگار ەرو ەپ

 ی و بََهەکەر ەوروبەون رووی کرده دە. فیرع«بنەن و دڵنیََا دەکەبڕوا د ەر ئێو ەگەئ
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ُعونَ »وه وتی: ەگاڵت تَم  ك ەو «. ڵێت؟!ەد گوێ ناگرن چی ەو ەئ» (.14)الشََعرا : « أاََل تَسََْ

دایه ەگوێی ن امووسی بیبیسََتن. ەبیسَتووه؟ د تانمه نامۆتر ەل ی پێبکات و بڵێت:ەگاڵت

عرا : )الشََ« َربُُّكْم َورَبُّ آبَائ ُكُم اِّْلَوذل ينَ »کانی دا: ەی به رسََەی و درێژ ەکەگاڵته کردن

ََاپیرانی ەرو ەش و پەردگََاری ئێو ەرو ەردگََاری مَن پەرو ەپ» (.12 ردگََاری بََاوو ب

 .«ینیشتانهدێر

َ  إ لَيُْكْم لََمْجنُونٌ »و وتی: ەکەڵکەون رووی کرده خەفیرع  َََ ِ   أُرْس ولَُكُم الََذ َََُ « إ نذ رَس

 .!«ەشێت ەکراو  ەوانەر  ەی بۆ ئێو ەر ەمبەو پێغەڕاستی ئ ەب» (.17)الشعرا : 

لَْمْشر ق  رَبُّ ا: »واو کردەکانی تەی و رسەکەدایه گاڵته کردنەش گوێی نەم جار ەئ مووسا

لُونَ وَ  اڵت و ەردگاری خۆرهەرو ەپ» (.12)الشَََعرا : « الَْمْغر ب  َوَما بَيْنَُهَما إ ن كُنتُْم تَْعق 

 ەنەخر  و بیروهۆشتان بەر ئەگەئ ،ەنێوانیاندای ەوا لەک ەشەو شتانەموو ئەو ه خۆرئاوا

ََََ »ون وتی: ەفیرع«. کَار! ا يَا ُموس بُُّكمََ َََ» (.42)طه: « فََمن رذ  ،مووسَََای ەئ ەباش

بوو، ەت نستهێنانی زانسەون بۆ وه دەی فیرعەکەجا پرسیار «. ؟!ەکێی ەردگاری ئێو ەو ر ەپ

ِ   أَْعطَ »وه: ەاڵمی دایەبه جوانی و  مووسَََااڵم ەکرد. بەی دەگاڵت بەڵکوو  رَاَل َربُّنَا الذ

ُه ثُمذ َهَدى ْي و َخلْقََ ََََ موو ەه ەک ەیەو زاتەردگارمان ئەرو ەوتی: پ»  (.40)طه: « كَُ ذ ش

چاکی ەتا ب ە، پاشََان رێنموویی کردوو ەوو درووسََتکردتی و رێکوپێکی ەتایبەبشََتێکی 

َََت رانه، رێنماەو ەموو بوونەری هەدیهێنە. ب«وری خۆی ببینێتەد و ەئ وانیانه،ەو ئاراس

َََتێَەو هەر ەب َََایەردەو ب ەویش ئاگای لێیانەر ئەیَانبَات و هەدك موو ش  ته لهەوام ش

 ریان.ەس

وه: ەکرد پرسیاری ،بووەون نەی فیرعەکەپووت ر مێشکهەری له سەکه هیچ کاریاەرسَت
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ا بَاُل الُْقُرون  اِّْلُولَ » اَل فَمََ و پێش ەو ەل ەی کەڵکەموو خەو هەی ئەئ» (.41)طه: « رََ

د نووانەرزی دەر لووتبەون هە. فیرع«؟! ەنجامیان چۆنەر ەتیاچوون، چیان لێهات و سََ

ََاو  ََی نەدایەاڵمی دەش و مووس ََوو بکاتکانی پێەو ەوه تا وای لێکرد باس ََ ،ش  امووس

ندَ »ی پێشوووەوانەم نەالی خودا دیاریکراوه، ئك موو شتێەه ەوە:واڵی دایەه لُْمَها ع   ع 

ابو  َََیوهەیەکانیانی له نامەو ەموو کردەخوا ه»( 41)طه: « َربأي ف ي ك تََ الذ »، «کدا نووس

ئاگای  ەینیك هیچی لێ ون نابێت و هیچ شتێ»؛ ت(ەمان ئایە)ه« يَضَ  ُّ َربأي َواَل يَنَس 

ك وو شتێمەدوایی هی پێشوو ەو ەی نەربار ەون دڵنیا کات که خوا دە. تا فیرع«بێتەلێن

 وتێنێت.ەکات و پاداشتیان نافەکانیان تۆمار دەو ەزانێت و کردەد

ِ   َجَعَ  لَُكُم اِّْلَرَْض َمْهداً »واو کرد: ەردگار ئاوا تەرو ەی پەربار ەکانی دەرس مووسا الذ

لََك لَُكْم ف يهَ  ن نذبَاتو َشتذ . ُكلُوا َوسََ َما   َماً  فَأَْخرَْجنَا ب ه  أَْزَواجاً مأ َن السَذ بُالً َوأَننََل م  ا سَُ

نَْها  يُدكُْم َوم  ا َخلَْقنَاكُْم َوف يَها نُع  نْهََ ُْول ي النَُّه . م  اتو ِّلأ َك َآيََ اَمُكْم إ نذ ف ي َذلَ  َواْرَعْوا أَنْعََ

ارًَة أُْخرَى  وکو ەو  ەبارهێناو  ەبۆ ئێو  یویەز  ەی کەو زاتەئ» (.44-43)طه: « نُْخر ُجُكْم تََ

 ەم هێناون، لەراهەی تیادا بۆ فەها رێاەها جۆر ەرو ە(، هەو ەوێنەحەری دەسَََە)ل ەالنک

کی پێ ەهََا جووت روو ەنََدەچ ەو ەهۆیەب ەزێنێََت، کەبەبََاران داد ەو ەئََاسَََمََانیشَََ

نن، ڕێەو ەنیشَََتَان بلکََاە(، مَااڵتەتەکەر ەم و بەرهەو بەبخۆن )ل ەڵکینە. خەرووانَدوو 

 ەند. ئێمەو هۆشم سانی ژیرەبۆ ک ەیەی زۆر هەو نیشان ەڵاەدا بەو شتانەل ڕاسَتی ئاەب

ن ناوی، پاشا ەو ەینەتانخەک( دەیە، )دوای ماو ەوو درووستکرد ەوییەم ز ەر لەمان هەئێو 

ۆ الی ونی بەرنجی فیرعەس مووسا«. ەو ەهێنینەرتان دەد ەویەو ز ەل ەجارێکی تر دووبار 

ََا، تێیاەکانی خوا له گەنیشََان و  ەدوو خۆلقانك یاند خوا مرۆڤی له خاەردووندا راکێش

َََدا دەلََه ریََام ،كوه بۆ خََاەڕێنێتەشَََیاەد و واتََه زینََدو ەوه لێی. کەهێنێتەریََدەتیش
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و  سََتێتەو ەرۆژی دوایی له پێشََاای خوادا دك موو مرۆڤێەیه و هەکیش هەیەو ەبوون

له  نیان پرسََیاریان لێبکات و حسََابیانکاەو ەی کردەربار ەتا د ؛ونیش له ناویانداەفیرع

 ر بکات.ەس

د ەرەب كاڵتی تاغووتی له هیچ شتێەسەبوو؛ ئاخر دەی پێ خۆش نەم رسَانەون ئەفیرع

وازخوازان ەد باناەرەس بەله هیچ ک ،کان ناترسێتەدڵی کان و بێداریەو ەتەهۆشیاری ن

ی ەرو ر ەئك ەڵناگرێ و ەسََیش هەرق له ک رری نابێتەوە،و ئاگاداری  و هۆشََیاریەر ەب

ون ەبۆیه فیرع !!وهەکاتەر دەبەکان خەوتوو ەروونه خەی دڵ و دەسەو کەگرێ لەڵیدەه

واو ەو ت ی راشکاەشەڕ ەشی به هەو لێی تووڕه بوو، گفتوگۆک ستاەه مووسازۆر رری له 

ِْ »یان نامێنێت: ەڵاەی بەو کاتەمکارانه ئەکی ستەمه چەجا ئ !کرد َت إ لَهاً رَاَل لَئ ن  اتذَخ

ُجون ينَ َغيْر   َن الَْمسَْ ون سوێندی خوارد و وتی: ەفیرع» (.12)الشَعرا : «   َِّلَْجَعلَنذَك م 

 ەمەتخەرداری بیت، دەرمانبەخوای خۆت و ف ەیتەسَََێکی تر بکەمن ک ەر جاه لەگەئ

 .«مەکەو زیندانیت د ەو ەکانەندکراو ەرینی ب

بۆیه  ،تیەیایەو براکخۆی  تەكەو خوا ل ەر ەمبەو پێغەئاخر ئ ،رخۆ بووەسەل مووسااڵم ەب

رَاَل »رخسََتنی موعجینه بوو: ەکه د ،ون رازی بکاتەوڵی دا به شََێوازی نوێ فیرعەه

ب ينو  ْي و مُّ ئْتَُك ب شََ و شتێکی  ەڵاەر بەگەئ ەوتی: باشَ مووسَا» (.30)الشَعرا : « أََولَْو ج 

ََان بد ََکرات پیش ََا. «؟مەئاش ََتەر چاوی دارودەون له بەفیرع مووس خاته ەی دەکەس

وه ەداتێ ئەون گوێی نەر فیرعەگەجََا ئ ،هێنهەی بەڵاەنی بەو خََاو ەئ ،وهەوودامََانڕ ەل

ر ينَ »دیاره ترسََاوه:  اد  َن الصََذ ون وتی: ەفیرع» (.31)الشََعرا : « رَاَل فَأْت  ب ه  إ ن كُنَت م 

 .!!«؟یتەکەاست در ر ەگەئ ەنجامی بدەکرێت ئەی بنانم چیت پێدەئاد
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َََبەد مووسََََا لََه ەپەکََه ب ،الحەبەبوو بََه مََارێکی ز ی فڕێ داو ەکەجێ گۆچََانەس

لێره  ،وهەوشایەدر ەمانگ دك ەو  ؛ریهێناەڵی و دەستی خسته باخەوه، پاشان دەجوواڵیەد

َََانه، ئێمه جادووگ ەمه جادوو ەوه هاواری کرد: ئەنینەون به پێکەفیرع ری ەو زۆر ئاس

 یه!ەزۆر له تۆ چاکترمان ه

 

کانی ەرەگو جادوو مووسهها ؛وهەڕوو بوونەمی رووبەقۆناغی دوو
 ون:ەفیرع

له  ون راوێژیەفیرع کە سَََتی پێکردەو کاته دەئ ؛ق و بات ەمی نێوان هەرۆنَاغی دوو 

ْن »ی خواست: ەکەر ەبو ور ەد يُد أَن يُْخر َجُكم مأ ٌر َعل يٌم . يُر  ا لََساح  َِ رَاَل ل لَْمإَل  َحْولَُه إ نذ َه

ْحر ه  فََماَذا تَأُْمُرونَ  ُكم ب س   ە( بەو ەمایەون )هیچی بۆ نەفیرع» (.34-34)الشعرا : « أَرْضَ 

!! ەزایەرێکی زاناو شار ە( جاودووگپێغەمبەرەم )ەری خۆی وت: ئەوروبەانی دو دانیشتو 

 ەرمانتان بە، فەو ەیەکەهۆی جادوو ەرتَان بکَات بەوی خۆتَان دەر ز ەسَََەوێَت لەیەد

 ەلوانیش ەی ئسوودیان، ەکەواڵت یورووژێنێت بۆ پاڵپشتیەی دەکەر ەوروبەد«. !؟چییه

ََەی دەو ەمان ََیان خاو دایه ەکەاڵتەس ََەن دەچونکه خۆش ه تۆش ب :بۆیه وتیان ،اڵتنەس

. جََا لََه ئََاکََامی ورووژانََدن و -کََاریەلََه پََاش ئََامََاد-وه ەاڵمی بََدەجََادوو و 

ََیدانەم يَن. »ون وتیان: ەی فیرعەکەترس ر   ََ ْ  ف ي الَْمَدآئ ن  َحاش  ََ ْه َوأََخاُه َوأَرْس رَالُواْ أَْرج 

رو َعل يمو يَأْتُوَك ب ُك أ  ك تێەون وتیان: مۆڵەی فیرعەستەددارو  » (.37-32)الشعرا : « َساح 

ڵکی ەا خکان تەموو شار ەستانی هەدەبۆ کارب ەرمانیش بنێر ەی، فەو براک مووسا ەب ەبد

ی رچەران هەرمََانبەی فەو ەبۆ ئ !ەوەینەن بکئََاگََاداریََا ەکەپیالن ەو ل ەو ەنەکَۆبک



- 239 - 

 

 «.بۆت بهێنن ەیەزا هەری شار ەجادووگ

َر »وه بوو: ەات دیَاری کرا که رۆژی خۆڕازاندنکَ ََََ ينَة  َوأَن يُْحش ُدكُْم يَْوُم النأ رَاَل َمْوع 

ًح   ،بێت ەو ەوتی: کاتی دیاریکراومان رۆژی رازاندن مووسََا» (.59)طه: « النذاُس ضََُ

َور يَ  » :وته رێەکك ڵەموو خەئیتر ه«. ەو ەڵکی کۆبکرێتەناَاودا خەکَاتی چێشَََتەل

ُعوَن  ل لنذاس  َهْ   ْجتَم  َحرََة إ ن كَانُوا ُهُم الَْغال ب ينَ أَنتُم مُّ  (.40-32)الشعرا : « لََعلذنَا نَتذب ُع السذ

ی با کۆ ە. د«؟!ەو ە( کۆ نابنەن و شانۆیەم دیمەڵکی وترا: ئایا )بۆ دیتنی ئەخ ەپاشان ب»

ك ڵەجا خ !دا ببینینمووسار ەران به سەوتنی جادووگەرکەوین، با سَەکەوه دوا نەببین

 وه. ەبنەدم جۆره شتانه کۆ ەوام بۆ ئەردەب

ا َجا  ال»وه له پاداشت: ەبوونون بۆ دڵنیاەکانیش چوونه الی فیرعەر ەجادووگ َحرَُة فَلَمذ سذ

رَْعْوَن أَئ نذ لَنَا َِّلَْجراً إ ن كُنذا نَْحُن الَْغال ب يَن.  الُوا ل ف  َن الْ رََ ب يرَاَل نََعْم َوإ نذُكْم إ ذاً لذم   .«نَ ُمَقرذ

ون، وتیَان: ئَایََا ەران هََاتن بۆ الی فیرعەجََادووگك کَاتێََ » (.41-41)الشَََعرا : 

 !ێ بێاومانڵەون وتی: بە؟! فیرعەو ەوتین و بردمانەرکەس ەر ئێمەگەبێت ئەپاداشتمان د

له  خۆرن،ەمشََك ڵێەوان کۆمەئ «.بنەننیکانی من د ەل ەو ەڕای ئەر ەدا سََەو کاتەل ەئێو 

، نییە وهەڕ ەو باو  ی به بیریندەیو ەیان پەکەکَار  ،گرنەردەداشَََت و یَان پَاەکەبری کَار 

َََتەونیش مژدەمه دڵنیا بن و فیرعەوێت لەیانەد  ؛داەدی خۆیان پێەکەی زیاتر له پاداش

 زانێ!ەو خوا د جا خۆی به پادشا کراوانی من؛بنه ننیکەڵێ دەد

 ؛هاڕوون هاتن و مووسا .یڕوانیەونیش دەئاماده بوون و فیرعك ڵەدا که خەکەیدانەله م

َََتیانەلی دەپلوەکانیش به کەر ەها جادووگەرو ەه تیان: ن! بۆیه و ەوه. دڵنیا بوون براو ەس

ا أَن نذُكوَن أَوذَل َمْن أَلَْق » َي َوإ مََذ ا أَن تُلْق  َََتبەیََان تۆ د» (.24)طََه: « إ مََذ و  ەکََاربەس
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َََ ە، یان ئێمەی خۆت فڕێ بدەکەگۆچان «. ؟ینەدەین و فڕێی دەکەسَََت پێدەتا دەر ەس

پێشدا  ەل ەئێو  ،خێرەن» (.22)طه: « بَْ  أَلُْقوا»وه: ەاڵمی دایەوه و ەرزییەبەبه ور  مووسَا

به  و سََوێندیان کانیان فڕێداەران گۆچان و گوریسََە. بۆیه جادووگ«نەسََت پێبکەد

نذة  ف رَْعْوَن إ نََذ »ون خوارد: ەیی فیرعەور ەگ الُوا ب ع  يذُهْم َورَََ صَََ  الَُهْم َوع  بَََ أَلَْقْوا ح  ا لَنَْحُن فَََ

 ەیەو گۆچانیان ه ت و گوریس و دارەرچی پەوانیش هەئ» (.44)الشََعرا : « الَْغال بُونَ 

وین و ەکەدر ەس ەر ئێمەبێاومان ه ؛ونەاڵتی فیرعەسەتی و دەیارم ەو وتیان: ب فڕێیاندا

 «.ەو ەینەیبەد ەر ئێمەه

اس  َواْستَرَْهبُوُهْم َوَجا وا َسَحُرواْ أَْعيَُن النذ »که پڕ بوو له ماری جۆراوجۆر: ەله پڕ شَوێن

يمو   ٌ ْحرو َع  َََ و ویسَََتیان  ڵکی کردەچَاوی خ ەجَادوویَان ل» (.112)اِّلعراف: « ب س

زۆر  یانەکەبێ بنانین جادوو ەد«. ئەنجامدایان ەور ەکی زۆر گەبیَانترسَََێن و جادووی

 امووسَََوه. ەڵکیان جادوو کرد و ترس و تۆرینیان خسَََته دڵیانەوره بوو، چاوی خەگ

وَس »کانی کرد و ترسَا: ەگوریس و گۆچان یریەسَ يَفًة مُّ ه  خ  )طه:  «فَأَْوَجَس ف ي نَْفسََ 

 «.روونیداەدڵ و د ەلك ترسێ ەستی کرد بەه مووساوسا ەئ» (.27

ين َك اَل تََخْ  إ نذَك أَنَت اِّْلَْعلَ . »وه: ەردگَار دێَت به هاواریەرو ەدا پەلێر  َ  َما ف ي يَم  َوأَلْ

نَعُ  ُر َحيُْث أَتَ تَلَْقْ  َما صََ اح  ُُ السذ رو َواَل يُْفل  اح  نَُعوا كَيُْد سََ  (.22-22)طه: « وا إ نذَما صََ

ڕ ەباو  و رن، تۆ بیرەر ناهەوان له سەری و ئەر هەتۆ له س)وتووی، ەرکەتۆ س ،ترسهەم»

ایت و ری خو ەمبەو پاداشَََتی دنیا. تۆ پێغ ەوان پڕوپوو  و پار ەڵه، ئەگەو راسَََتیت ل

ن کَه له ناو ەکەدك رێَەو ەت بَه بوونەوان خنمەی، ئەکەو بَاناَه دەو ئ ەر ەبك ڵَەخ

وان ەئ یەمەین؛ ئەدەت فڕێ ده، ئێمه شکستیان ئەکەترسَه و گۆچانە؛ بۆیه م(چێتەد

 .«وتوو نابێتەرکەرگین سەر هەجادووه و جادووگ
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َََا َََبەی فڕێََدا و دەکەدڵنیََا بوو، گۆچََان مووس رووی دا.  ەکەور ەجێ موعجینه گەس

و  ڕەکان کرد که هاتبوون بۆ شەر ەست و ویژدانی جادووگەر هەله س که کاریەموعجین 

ویدا ەر ز ەو رسته باس ناکرێت! بۆیه به سەیان به وشەکەدۆخ ،سَخسَتنی پاداشتەد

داً رَالُوا آَمنذا ب رَبأ َهاُروَن َوُموَس »یان برد: کڕنووشَوتن و ەک َحرَُة ُسجذ َي السذ )طه:  «فَأُلْق 

ََا ئیتر جادو ەئ» (.70 ََرووداو  ەران خران بەوگوس یتر وتیان: ئ !یان برد بۆ خواکڕنووش

 .«مووساردگاری هاڕوون و ەرو ەپبه  ەتینمان هێناو ەڕێکی بەباو  ەئێم

ست ەق و راستییه له هەرووناکی ه ؛کانداەر دڵەق و راستییه به سەوتنی هەرکەمه سەئ

َََتیەران خۆیَان چَاکتر لَه هەجَادووگ ،و هنردا زانن، بۆیه ەیان دەکەکار  یموان راس

جادوو  وسامو ی ەمەوه زانیان ئەهێنابووی، به دڵنیاییش مووسایان ناسی ەو ەچاکتریش ئ

م رووداوه ەواو. ئەچی تەوه گۆڕان بۆ ملکەناارییەر ەران له بەوه جادووگەمەئیتر ل ،نییە

و  ووسامردگاری ەرو ەران بۆ پە  بوونی جادووگەملک !رزاندەونی لەختی فیرعەپڕ تەل

ی ەو ەکردنتاڵەوه بۆ بەکرابوونوه کۆ ەکانەموو شَََار ەوان له هەاتێکدا ئلَه کَ ؛هَاڕوون

رزی ەیری لووتبەردگار! جا سَََەرو ەمان پەو ه ەر ەو هَاڕوون ب مووسَََاوازی ەبَانا

 کان:ەر ەی موسوڵمانبوونی جادووگیرەون و کاریاەفیرع

 

 ران:ەون له جادووگەی فیرعەشەڕەه 

نَْها رَاَل ف رَْعْوُن آَمنتُم ب ه  رَبَْ  أَن آ » ينَة  ل تُْخر ُجواْ م  َكرْتُُموُه ف ي الَْمد  ا لََمْكٌر مذ َِ َذَن لَُكْم إ نذ َه

ْوَف تَْعلَُموَن.  ينَ  أَْهلََها فَسََََ لأبَنذُكْم أَْجَمع  الَفو ثُمذ ِّلُصََََ ْن خ  يَُكْم َوأَْرُجلَُكم مأ  «ِّلُرَطأَعنذ أَيْد 

ن ی مەو ەوه پرسیاری کرد: پێش ئەرسووڕمانەون به سەفیرع» (.124-123)اِّلعراف: 
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ق ەو هەر ەب تانەو ەڕانەیه بۆ گەرکی ئێو ەبڵێت: ئك ەو  !م بڕواتَان هێنَا؟ەتتَان پێبَدەمۆڵ

ێوه له مه فێڵێکه ئەدات: ئەی دەکەرزییەربارن! پاشََان درێژه به لووتبەت له من و ەمۆڵ

به  اوسمو وتنی ەرکەس !وهەر ەنه دەی ببەکەڵکەی خەو ەبۆ ئ ،ان کردووهتدرووستشاردا 

کات: ەی کوشََتن و بڕینیان لێدەشََەڕ ەدا پیالنی پێشََووتری خۆتانه! ئیتر هەر ئێو ەسََ

مووتان ەبڕم، پاشان سوێند بێت هەد (پەراست و چ)کانتان ەست و راچەسوێند بێت د

 .«!مەدەخاچتان د ەواسم و لەڵدەه

بڕینی  ه وشەڕ ەگوێ ناداته ه ؛بێتەئیمان دڵنیا د یدا که له راستیەو کاتەاڵم مرۆڤ لەب 

انی ر ژیەسَََەتایی بەی هەو ەمان ،ەو ەخاته پێش ژیانەی دەکەڕ ەمکاران و بیروباو ەسَََت

 ەوتیان: )ئێم» (.114)اِّلعراف: « رَالُواْ إ نذا إ لَ  َربأنَا ُمنَقل بُونَ : »بژێرێتەڵدەمَانَدا هەن

 کیەڕوایمه بە. ئ«ەو ەڕێینەگەردگارمان دەرو ەر بۆ الی پەه ەڕاسَََتی ئێمە( بنییەباکمان 

 .مردن بن یەکات زۆرتر ئامادەبێت وادەکان دەڵی دڵەی تێکەو بڕوایەو جێایره، ئو ەپت

وه الی خوا،   تۆ ئێسَََتا ەڕێینەگەر دەیَه: ئێمه هەمەرانیش ئەی جَادووگەجَا رسَََ

 ڕێی و دوایی خۆمان بمرین.ەبمانکوژی،   لێمان گ

نذا إ الذ أَْن آَمنذاَوَما تَ »ن: ەخەردەکان راستی ملمالنێکه دەره بڕوادار ەپاشَان جادووگ ُم م   نق 

ا َجا تْنَا  ەو ەل ەجا ،نییە ەئێم ەکت لەتۆ هیچ بێناریی» (.112)اِّلعراف: « ب ِيَات  َربأنَا لَمذ

مان ە. ئ«بۆمان هاتك کاتێ ەردگارمان هێناو ەرو ەکانی پەو موعجین  ەڵاەب ەڕمان بەباو  ەک

یان ردگارەرو ەای خۆڕاگری له پداو  بەڵکوون، ەیَان ناکەکەیی لَه دوژمنەداوای لێبورد

ينَ »ن: ەکەد ْغ َعلَيْنَا َصبْراً َوتََوفذنَا ُمْسل م  ۆگری ردگارا خەرو ەپ» (.تەمان ئایە)ه« َربذنَا أَفْر 

 و م هنرەر ئەرانبە. تاغووت ب«ەموسوڵمانێتی بمانمرێن ەو بەردا بڕێژ ەسَەو ئارامیمان ب

ََەڕ ەبۆیه ه ،وهەاڵمیان بداتەو مێنێت؛ خۆ ناتوانێت ەهۆش و دڵنیاییه واری وڕ د ی ەکەش
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 واسێت.ەڵیاندەدی دارخورمادا هەدێنێته جێ و به ر

 

 پیالنێکی نوێ:

ی ردگار باسَََەرو ەپ ،سَََتی پێکردەق و بَات  دەرۆنَاغێکی نوێ لَه ملمالنێی نێوان ه

ََانی دەپیالناێڕانی ک اَل َورَ : »یەکەو هۆز  مووسََاکات دژی ەون دەری فیرعەوروبەس

ن رَْوم   رََك َوآل َهتََك  الَْمَلُ م  َِ ُدواْ ف ي اِّلَرْض  َويَ ُر ُموَس  َورَْوَمُه ل يُْفس  َِ َ اف: )اِّلعر « ف رَْعوَن أَت

ن ەدەد ونەهانی فیرع ؛گێڕنەون پیالن دەهۆزی فیرع یەکانیریشَََسَََپی داەلێر  (.117

ن و رستەڕێی خوا بپەگەی دەکەو هۆز  مووساڵێن: باشه له ەو بڕواداران؛ د مووسادژی 

ڵێن ە. دیەور ەردگاری گەرو ەرسََتشَََی خواکانی تۆ بهێنن؟! له کاتێکدا تۆ پەواز له پ

ََییەمه مەئ ََته تۆڵ ؛یه بۆ واڵتەور ەکی گەترس ََێنیت. ئەبۆیه پێویس ََانه ەیان لێ بس م وش

رَاَل : »ردک رەی دەکه کرد و بڕیارێکی دڕندانەترسییەستی به مەونی ورووژاند، هەفیرع

تَْحي   ََْ نَُقتأُ  أَبْنَا ُهْم َونَس َََ ُرونَ س ا ُهْم َوإ نذا فَْورَُهْم رَاه  َََ  ونەفیرع» (.تەمان ئایە)ه« ي ن س

کوژین، ەکََانیََان دەزۆری کوڕ ودوا بََه ەمەل ؟!هێنین(ەوتَی: )چَۆن وازیََان لَێََد

ََیان بەئافر  ََتی ئێمەب ،کی( وەنین ە)بۆ ک ەو ەهێڵینەزیندوویی د ەتانیش ََەب ەڕاس ریاندا ەس

 .«ینەان لێناکیزاڵین و چاوپۆشی

 

 کان: ەر بڕیارەرانبەڕواداران بخۆڕاگری ب

ََنا دڕندانه بۆ بەئ ََڕائی  نوێ ن نیەم س ََەئیس ََا یمی منداڵیەردەبوو، له س ََمووس دا ش
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رَاَل : »یەکەهۆز  یسَََتی کرده ئامۆژگاریەد مووسَََارکردبوو؛ بۆیه ەبڕیارێکی وایان د

ينُوا ب اللّه  َواْصب ُرواْ إ نذ اِّلَرَْض ل لّه  يُو  ه  اْستَع  ه  َوالَْعار  ُموَس  ل َقْوم  َباد  ْن ع  َبُة ر ثَُها َمن يََشاُ  م 

يَن   ەکی و پشتیوانی لەی وت: داوای کۆمەکەبه هۆز  مووسا» (.128)اِّلعراف: « ل لُْمتذق 

َََتی ز ەخۆدا بارن و ئََارامار بن، بەن و دان بەخوا بک و  ەوی موڵکی خوایەڕاس

 «.ەرێنکارانر بۆ پاەهنجامیش ەرئەکانی، سەندەب ەوێت لەبی ەس کەرکەه ەیسپێرێت بەد

و دڵیان  ن بوونەمەتمەڵه الوێکی کەکۆم ؛رانەاڵم بڕواداران له پاش کوشتنی جادووگەب

ن ف رَْعْوَن »پڕ بوو له ترسی سنا و ئازار:  ه  َعلَ  َخْوفو مأ ن رَْوم  يذٌة مأ فََما آَمَن ل ُموَس  إ الذ ُذرأ

ْم أَن يَْفت نَُهْم َوإ نذ ف رَْعوْ  ر ف ينَ َوَملَئ ه  َََْ َن الُْمس الو ف ي اِّلَرْض  َوإ نذُه لَم   (.23)یونس: « َن لَعََ

 ەترسََان لەکه دك ند الوێەچ ەل ەجا ،هێناەن مووسََا ەڕی بەس باو ەنجام کەرئەسََ»

یان ەنجەشکەربهێنن و تووشََی ئازارو ئەسَەاڵیان بەب ەک ،یەکەسَتەن و دارودەفیرع

 ەو لەڕاسَََتی ئەویدا، بەز  ەزانی لەو بڵند د ەور ەگەون خۆی بەڕاسَََتی فیرعەن، بەبک

 .«سنوورترازاوان بوو

َََا ه ون له دڵیان بێنێتەوڵی دا هَانیان بدات و خۆڕاگریان بکات و بیمی فیرعەه مووس

ن رَبْ   أَن تَأْت ينَا : »ییَان لَه دۆخی خۆیَان کردەکَه گلەاڵم هۆز ەب ،وهەر ەد ينَا م  رَالُواْ أُوذ 

ئْتَنَا د  َما ج  ن بَعَْ َََتانه ئاماژ ەئ (.112: )اِّلعراف« َوم  ن تێدایه: ئێمه کی گرنایاەیەم رس

ه سنا ر لەگۆڕاوه و هەئێستاش که تۆ هاتووی بارودۆخمان هیچ ن و پێشَتر سنا دراین

یریان و وه بەهێنایەکانی، خوای دەی دایَه ئامۆژگارییەکَه درێژ ەڕێن ەره بەمبەپێغ !داین

وی بۆ ەر ز ەوان له سەئ تییبریکارێکه  ،شی کردەو ەسَت، باسی ئەبەوه دەو ەهیوایانی ب

َََرَاَل عَ »تاریکارییه:  سََ  َربُُّكْم أَن يُْهل َك َعُدوذكُْم َويَْستَْخل َفُكْم ف ي اِّلَرْض  فََينٌَُر َكْيَ  َ

ََا» (.تەمان ئایە)ه« تَْعَملُونَ  ناو ەتان لەکەردگارتان دوژمنەرو ەپ ەوتی: ئومێد وای مووس
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 «.ن!!ەکەاردچۆن ک ەئێو  ەکات کەیرتان دەا سوسەویدا، ئەز  ەل بریکار ەببات و بتانکات

 

 :مووساون بۆ کوشتنی ەپیالنی فیرع

 نێکی تریەکات، دیمەمان بۆ دمووسَََای بەسَََەرهاتنێکی تری ەرورئَان باسَََی دیم

ۆ کات بەی دەکەر ەوروبەون و دەباسی راوێژی فیرع ،ق و بات ەی هەو ەبوونڕوو ەرووب

ينَُكْم  َورَاَل ف رَْعْوُن َذُرون ي: »مووساکوشتنی  َل د  أَرْتُْ  ُموَس  َولْيَْدُع َربذُه إ نأي أََخاُف أَن يُبَدأ

ادَ  ََََ َر ف ي اِّْلَرْض  الَْفس ون وتی: وازم لێبهێنن با ەئینجا فیرع» (.12)غافر: « أَْو أَن يٌُْه 

 ەترسم کەڕاسََتی من دەب ەردگاری بکات، چونکەرو ەپ ەر هاوار لەبکوژم، با ه مووسَا

َََ ەکی و خراپەر ەباۆرێََت! یََاخود دووبدین و ئََاینتََان  واڵت و  ەو شَََۆڕ ل ڕەو ش

 .«رپا بکات!!ەویدا بەرز ەس

ََ ََیاوه! فیرعەم رسََه نەیری ئەجا س  ؛هوییەر ز ەکاری سََەترین خراپەور ەون که گەش

کردنی ەبه ئاراست مووسا پێی وایەکاری بکات! ەویدا خراپەله ز  مووساترسم ەڵێت: دەد

ت و داەشی دەکەر ەوروبەکات! جا هانی دەاری دکەخراپ ؛رستیەکخواپەو یەر ەبك ڵەخ

ينَُكمْ »وان: ەداته پاڵ ئەش دەکەدین َل د  سََت بهێنێ و ەدeپشََتایریان و ەیو ەبۆ ئ، «يُبَدأ

 نێ.ەی بدمووساتی کوشتنی ەمۆڵ

: تبەس رانەنابەری پەنادەاڵت و پەسَەن دەردگاری خاو ەرو ەپبە  پشَتی مووسَااڵم ەب

ُت ب  » ِْ اب  َورَاَل ُموسََََ  إ نأي ُع سََََ ُن ب يَْوم  الْح   )غافر:« َربأي َوَربأُكم مأن كُ أ ُمتََكبأرو الذ يُؤْم 

اری ردگەرو ەپ ەک ؛ردگاری خۆمەرو ەپ ەگرم بەنا دەش وتی: بێاومان من پمووسا» (.17

 «.ێتبەن ەڕۆژی لێپرسینەڕی بەباو  کە كزلنانێەو خۆب رزەموو لووتبەه ەل ،ەشەئێو 
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َََتێنَدرێەعی فیر ەکەخَت بوو بیرۆکەو   ون ەله هۆزی فیرعك ر پیَاوێَەگەئ ،ون بڕاس

ڕوادار که پیاوێکی ب ئاماژە بەوە دەکاتنها ەت ؛کاتکه رورئان باسَََی ناوی نا یە،بواەن

ی ەۆکدا که بیر ەو کۆڕ ەل ،وهەشَََاردەی دەبڕواکله کاتێکدا که  ،کهەبوو. پیَاوه بڕوادار 

زیاتر  امووستی: خۆ و  ،لماندەی سَەکەیی بیرۆکەسَاویلک ؛باس کرا مووسَاکوشَتنی 

جا  !اوهر هێنەی روونی له سەڵاەتی و پاشان بەردگاریەرو ەپ« اللّه»وتووه که ەی نەو ەل

 تاوانی ،ر درۆ بکاتەگەئ. کاتدەکات یان راسََت دەدرۆ  مووسََایه: ەدوو ئیحتمال ه

ر راسَََتیش بکات و ئێمه ەگە، ئنییەتی و شَََایانی کوشَََتن ەر خۆیەی له سَََەدرۆک

ٌن َورَاَل َرجُ »کات رزگارمان بێت؟!: ەی که باسی دەو سنایەلئیتر چۆن  ،بیکوژین ؤْم  ٌ  مُّ

ن ْد َجا كُم ب الْبَيأنَات  م  ُه َورََ ُه أَتَْقتُلُوَن َرُجالً أَن يَُقوَل َربأَي اللَذ انََ ْن آل  ف رَْعْوَن يَْكتُُم إ يمََ  مأ

بُُه َوإ ن يَُك صَ   ِ باً فََعلَيْه  كَ بأُكْم َوإ ن يَُك كَاذ  ُدكُمْ رذ ِ   يَع  بُْكم بَْعُض الذ راً يُص  (. 12ر:)غاف« اد 

ی وت: ئیمڕۆ هێن و ەکەبه هۆز  کە ئیمانەکەی خۆی شَََاردبووەوە، کَهەپیَاوه بڕوادار 

ر سََنای خوامان تووش بێت کێ رزگارمان ەگەی ئەدایه، ئەسََتی ئێمەاڵت له دەسََەد

ينَ : »!کات؟ەد ر  ن بَأْس  اللذه  إ ْن  يَا رَْوم  لَُكُم الُْملُْك الْيَْوَم ظَاه  رُنَا م  ََُ ف ي اِّْلَرْض  فََمن يَنص

 .(12)غافر: « َجا نَا

ََ ََاردەی دەکەئیمان کەبوو چونك ر بوو، پیاوێەکه رازیکەکانی پیاوه بڕوادار ەوش  ؛وهەش

، بۆیه ەنییش مووسَََانارانی ەوێت و له الیەونی خۆش دەفیرع کە بووەن گومانیان لێ

رَاَل »دا: شەمەڵ ئەگەاڵم لەڵێت، بەون وا دەاڵتی فیرعەسَەزانی بۆ پاراسَتنی دەوایاند

اد   ب يَ  الرذشَََ يُكْم إ الذ سَََ يُكْم إ الذ َما أََرى َوَما أَْهد  ون به ەفیرع (.12)غافر: « ف رَْعْوُن َما أُر 

و  ەر ەئێوه بە ککه ەرای ، وەیهەتی ئێمەمه رای تایبەوه وتی: ئەرزییەزلنانی و لووتبەخۆب

 .یهەڵەکی تر هەموو رایەکات و هەی درزگاری رێنمای
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که رازی ەاڵم پیاوه بڕوادار ەب ،کَانی کردەون رسَََەبوو، فیرعەواو نەمَه تەگفتوگۆکَه ب

ثَْ  يَْوم  »کانی دا: ەی به رسەبۆیه درێژ  ،بووەن ِ   آَمَن يَا رَْوم  إ نأي أََخاُف َعلَيُْكم مأ َورَاَل الذ

 . َ  َدأْب  رَْوم  نُ اِّْلَْحنَاب  ثَْ يَُد ظُلْماً م  ُه يُر  ا اللَذ ْم َومََ ه  د  ن بَعَْ يَن م   ِ ادو َوثَُموَد َوالَذ وحو َوعََ

 . اد  بََ لْع  . ل أ اد  اُف َعلَيُْكْم يَْوَم التذنََ ا رَْوم  إ نأي أَخََ ْن َويََ َن اللذه  م  يَن َما لَُكم مأ يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدب ر 

ل    اللذُه فََما لَُه م   مو َوَمن يُضَْ . َعاصَ  ن رَبُْ  ب الْبَيأنَات  فََما ز لْتُْم ْن َهادو َولََقْد َجا كُْم يُوُسُ  م 

ل َك يُضََ  ُّ  َِ والً كَ ه  رَسََُ ن بَْعد  ا َجا كُم ب ه  َحتذ  إ َذا َهلََك رُلْتُْم لَن يَبَْعَث اللذُه م  مذ كٍّ مأ ف ي شَََ

رْتَاٌب.  ر ٌف مُّ ََْ يَن يَُجاد  اللذُه َمْن ُهَو ُمس  ِ لْطَانو أَتَاُهْم كَبَُر َمْقتاً الذ ََُ لُوَن ف ي آيَات  اللذه  ب َغيْر  س

ل َك يَطْبَُع اللذُه َعلَ  كُ أ رَلْب  ُمتََكبأرو َجبذارو  َِ يَن آَمنُوا كَ  ِ نََد الذ ه  َوع  نََد اللَذ -30)غافر: « ع 

ََم رۆژێکتان بەکه وتی: بێاومان من دەپیاوه بڕوادار » (.34 ََەترس و ەئ وو کەربێت و ەس

ََەی بەرۆژ  ََوودا هاتەبار ەنال ەومەو ر ر گرۆەس ََەب ەی کەو ەو ئو کەو  ،کانی پێش ر ەس

بێت خوا ەنەوانَدا هاتن، جا و ەدوای ئەی بەوانەموود و ئەومی نووح و عَاد و سَََەر

ََتەبی من  ،زموم و هۆ ەی رەئ .ونیان بکاتو تیاچ ەز بەکان بکات و حەندەب ەم لەوێت س

 ەی کەۆژ و ر ەئ ،ەو ەو باناکردنتان بۆ لێپرسین ەناڵ و رۆژی هاوار ەترسَم لەڕاسَتی دەب

ن و ەردانن، نازانن چی بکەرگەموو سََەه ،نەکەڵدەڵدێن و پشََت هەری هەبەموو لەه

مڕای ش خوا گو ەو ەشم و رینی خوا، ئەخ ەناتان بدات لەپ نییەس ەکوێ، ک ەنەروو بک

ی یت و رێنمووەسَََی تر ناتوانێت هیدایەوه، هیچ کەکَاری خۆیەهۆی خراپەبکَات ب

ۆ هێنان تا ی زۆری بەو نیشان ەڵاەب یووس ڕاستی کاتی خۆی ەخوا بەبکات. سوێند ب

و  ەرنامەو بەر ئەرامبەگوماندا بوون ب ەوام لەردەچی بەک ؛رەبرێبازی خواناسی بارنه 

رگین ەواو هەوسا وتتان: ئیتر تەفاتی کرد، ئەی و ەو کاتەتا ئەبۆی هێنابوون، ه ەی کەئاین

و  شەرکەسََانی سََەخوا ک ەیەو شََێو ەر بەری تر نانێرێت، هەمبەم پێغەخوا دوای ئ
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ی ەبار ر ەن دەکەو گفتوگۆ د ەلەموجاد ەی کەسانەو کەکات. ئەو راڕا گومڕا د گوناهکار

و  ەلەادم موجەکیان بۆ هاتبێت، ئەیەڵاەی هیچ بەو ەکانی خوا، بێ ئەرمَانەت و فەئَای

و ەر بە، هەئیمَانیان هێناو  ەکش ەوانەالی خوا و الی ئ ەو تَاوانزۆر بێنراو  ەگفتوگۆی

سَََتوور و ەئرزلنان و ر ەن دڵێکی خۆبەموو خاو ەر هەسَََەنێت بەخوا مۆر د ەیەشَََێو 

 «. مکارداەست

َرُجٌ  »: !رهەرسووڕ هێنەس اا دەهێنێت،ی بهەم پیاو ەی خوا بۆ ئەسَفەو و ەڕاسَتی ئەب

نٌ  ؤْم  مه ەئ ؛پاڵ هشی بدرێتیسفی بڕواداریەو جا ره و ەرسووڕهێنەتی سەس  به پیاو ە؛ و «مُّ

 ی دەگات!کە پێ مرۆڤه یزنیەی مەلووتک

کانی ەڵاەو ب ەو ەچێته ناخی مێژوو ەدکانی کۆتاییدا رۆ ەکه له رسَََەجَا پیَاوه بڕوادار 

دات ەهوشداریشیان پێد ،داتەی دەکەون و هۆز ەش پیشَانی فیرعمووسَاراسَتاۆیی 

وا و خ اهێنَەکَانیَان نەر ەمبەکَان بڕوایََان بَه پێغەلەن. ئَاخر پێشَََتر گەدەئَازاری ن

 وه؟ مێژوویەوینەموود. بۆ دوور کەعاد و س ،هۆزی نووح :کووەو  ؛توونای کردنفرو ەت

َََیسَر  ؛ێنانکانی بۆ هەڵاه روونەب یووس ی: ەکەر راستاۆییەیه له سَەڵاەخۆی ب مَ

تووشی  خت بووەی و ەو ەله پاش ئ ،بڕوایان پێهێنا دواتر ،گومانیان لێکردك ڵەچی خەک

دا ەکەڕ ەر زۆرینه بێباو ەسََەی بەکەمینه بڕوادار ەام خوا کو ەردەسََنا ببن. له مێژوودا ب

َََ َََامناەرخسَََتووه و کَافرانی له ناو بردووه به تۆفان و دەس ی ئێمه ەئ و...ك نای س

ه هۆی ون نَابێتەڕوانی چی بین؟ لَه کوێوه بنانین پشَََتایری کردنمَان بۆ فیرعەچَاو 

َََت ، کەکردوون یکََه رازیەنََاوچوونمََان؟ ئیتر وا دیََاره بڕوادار ەل  مووسََََانی کوش

 یه و نابێت بکرێت.ەنجامی خراپی هەر ەس
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وه: ەێڕێتگەمکارمان بۆ دەزلنانی ستەونی خۆبەاڵمی فیرعەوره باسی و ەپاشَان خوای گ

َماَوات  فَأَطذل َع إ لَ َورَاَل ف رَْعْوُن يَا َهاَماُن ابْن  ل ي َصرْحاً لذَعلأي أَبْلُُغ اِّْلَْسبَاَب. »   أَْسبَاَب السذ

ب ي   َوَما كَيُْد إ لَه  مُ  رَْعْوَن ُسوُ  َعَمل ه  َوُصدذ َعن  السذ ل َك ُزيأَن ل ف  َِ باً َوكَ وسََ  َوإ نأي َِّلَظُنُُّه كَاذ 

 ،داەکەپیاوه بڕوادار  انەیی رسََەرمەو گەل ئا» (.37-32)غافر: « ف رَْعْوَن إ الذ ف ي تَبَابو 

ی ەو ە، بۆ ئەبک درووسَََترزم بۆ ەی هامان کۆشَََکێکی بەهامانی وت: ئ ەون بەفیرع

 ەوێو ەکان، تا لەبۆ ئاسَََمان ەو ەرزبوونەهۆکاری ب ؛وێەسَََت بکەهۆکارم دك نَدێَەه

ََ ََار نییەوم و نهێەرکەس ََ ،زا ببمەکان ش ََاردانێکی خوای ەتا س ینم!! م و بیبەبک مووس

ون ەرعکان الی فیەناشیرین ەو ەکاروکرد ەیەو شێو ەب ئا !ەدرۆزن ەمن دڵنیام ک ەندەرچەه

َََت و  ەل و، جوان کرا َََترێبََازی راس ی ەخشَََەالدرا، بێاومََان پیالن و ن درووس

 .«ەردایەر ەز  ەر لەون هەی فیرعدرووستنا

وازی ەق و راستی الدات و دان به باناەدات خۆی له هەوڵ دەجارێکی تر تاغووت ه

ََتیدا نەکخواپەی ََەنێت. جا بەرس ََتی جێی س ََووڕمانه ئەڕاس رڵی ەمه فام و ئەر ئەگەرس

م ەب دامووسَََاخوای  ەدوایڕان بەون له گەکراوه فیرعەڕپێنەون بێَت. زۆر بَاو ەفیرع

ََیسرکانی ەونەفیرع !ی بووبێتیجد ەب ەیەشێوازه ساده و ساویلک انستیان له بیر و ز  مَ

َََتێکَدا بوو نها ەت وهەکەمه له الیەڵیَدا ناگونجێت. بۆیه ئەگەیَاڵَه لەم خەکَه ئ ،ئَاس

کی سَََێەرخات کەی وا دەو ەبۆ ئ ی تریشَََەوەکەله الی ،کردن و رابوواردن بووهەگاڵت

 ی بۆ خوایەو ەڕێت بۆ ئەڵباەکَات پێیَدا هەدك ەیەیژ ەو داوای پەئ ،ن ویژدانَهەخَاو 

 !وه!ەکبجا بیری لێ ،ڕێتەبا مووسا

به  کانی کۆتایی خۆیەکه راشَََکاوانه وتەپیاوه ئیماندار  ،م گَاڵتَه جاڕییهەلَه پَاش ئ

ِ   آَمَن يَا رَْوم  اتذب ُعو »: دا گوێیاندا . َورَاَل الذ اد  ب يَ  الرذشََََ كُْم سََََ ه   ن  أَْهد   ِ يَا رَْوم  إ نذَما َه
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ثْلََها  َ  َسيأئًَة فَاَل يُْجنَى إ الذ م  . َمْن َعم  َي َداُر الَْقرَار  رََة ه  نْيَا َمتَاٌع َوإ نذ اْآخ  َمْن وَ الَْحيَاُة الدُّ

أُ  ٌن فََ ال حَاً مأن ذَكَرو أَْو أُنثَ  َوُهَو ُمؤْم  َ  صََََ َك يَْدُخلُوَن الَْجنذَة يُْرزَرُوَن ف يَها ب َغيْر  َعمَ  ْولَئَ 

 . . َويَا رَْوم  َما ل ي أَْدُعوكُْم إ لَ  النذَجاة  َوتَْدُعونَن ي إ لَ  النذار  ابو ََََ س َكُْفَر ب اللذه  ح   تَْدُعونَن ي ِّل 

لٌْم َوأَنَا أَْدُعوكُْم إ لَ  الْ  . َوأُْشر َك ب ه  َما لَيَْس ل ي ب ه  ع  ار  ين  الَْغفذ ه  اَل َجرََم أَنذَما تَْدُعونَن ي إ لَيْ َعن 

ر ف يَن ُهْم أَْصَحا رَة  َوأَنذ َمرَدذنَا إ لَ  اللذه  َوأَنذ الُْمسََْ نْيَا َواَل ف ي اْآخ   ُب لَيَْس لَُه َدْعَوٌة ف ي الدُّ

 . ِْكُُروَن َما أَرُوُل لَُكْم َوأُفَوأُض أَْمر  النذار  تَ بَاد     إ لَ  اللذه  إ نذ فَسَََ يٌر ب الْع  افر: )غ« اللذَه بَصََ 

 ،مەکەی هۆز ەوتی: ئ و ەرس ەو ەهات ەئیمانی هێنابوو دووبار  ەی کەسەو کەئ» (.32-44

رازی و رفەم بۆ ڕێبازی سََەکەتان دیرێنمووی ،نەی من بکەرسََ ەب ،ونەشََوێنی من بک

 ەل ەینها بریتیەت ەم دنیایەی ئبێاومَان ژیَان ،موم و هۆزەی رەکَاری. ئەو چَاک ەچَاک

و شَََوێنی ئومێد و ەر ئەه ؛ڕۆژ و داهاتووەڕاسَََتی ژیَانی پاشَََەم، بەرابوردنێکی ک

َََانەارتن و حارامئَ نها ەت ،کی کردبێتەیەڵەو ه تاوان یەو ەبۆ ئیمَانداران. ئ ەیەو ەس

 ەل ەی کردوو ەچاک ەش کەو ەسێنرێت، ئەی لێدەی خۆی تۆڵەکەو گوناه ەڵەر هەدەرەب

 ەو ەشتەهەب ەچنەد ەوانەزراون، ئائەڕی دامەنی باو ەخاو  ەکاتێکدا کەتان لەو ئافر پیاوان 

ی ەخشرێت. ئەبەشنیان پێدەچەمەجۆر و هەمەه یحساب رزق و رۆزیێو بێسنوور و ب

بۆ  یرفرازیەم بۆ رزگاری، بۆ سَََەکەد ەخۆ من بَانای ئێو  ؟!ەچیی ەو ەئ ،وم و هۆزمەر

خ! بانام ەدۆز  یردانیەرگەناسی، بۆ سەوانن بۆ خەکەبانای من د ەچی ئێو ەشت، کەهەب

ََەمێنێت و هاو ەخوا ن ەڕم بەن تا باو ەکەد و  ەڵاەم، بێ هیچ بەریکی بۆ بڕیار بدەڵ و ش

و  ەستەااڵدزۆر ب ەک ،كم بۆالی زاتێەکەکاتێکدا من باناتان دەل ك؛ەزانستی و زانیاریی

ن بانگ م ەێو ئ ەی کەو ەئ ،نییەو گومانی تێدا  ە. شَََتێکی راسََتەزۆریش لێخۆشََبوو 

تیشدا، ەامری ەل ەدنیادا، ن ەل ە، ننییەك ەیەرنامەواز و بەنی هیچ باناەخاو  ،ن بۆ الیەکەد
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اوانی ش تەوانە، ئەیەور ەمان بۆ الی خوای گەو ەڕانەگ ەک ؛ینەیاد بکەش نابێت لەو ەئ

َََنوورترازاون ەش و لەرکەن و سَََەدەنجام دەزۆر ئ  ەخن. جا لەجێی دۆز ەنیشَََت ؛س

کانم ەار ش من خۆم وکارو بەیاد، ئێستاک ەو ەی منتان بێتەم رسانەدێت ئك دا رۆژێەئایند

 «.انیکەندەب ەب ەبێاومان خوا بینای ەستم، چونکەبەو دەست خواو پشت بەد ەمەدەد

ستێ و ەن بوو ریاەتانه و له سەم ئایەرنج بداته ئەسی ئیماندار سەڕاسَتی پێویسَته کەب

ی ەربار ەات دکەڵوێستی پیاوانی بڕوادار دەئاخر راشَکاوانه باسی ه ؛وهەبیریان لێبکات

ت و سَََپاردنی کاروباریان به خوای ەو ریام ها تێڕوانینیان بۆ دنیاەرو ەکان، هەرووداو 

ێیهێشتن. پاشان جەو ب م وشه بوێرانه کۆتایی پێهێناەکانی بەکه رسەوره. پیاوه بڕوادار ەگ

-استی وره پار ەگ اڵم خوایەب ،نەی کەوتن ویستیان تووشی خراپەندێکیان دوای کەه

فََورَاُه اللذُه َسيأئَات  َما َمَكُروا َوَحاَق ب ِل  »: -پارێنێتەکانی دەنده بڕوادار ەوام بەردەبك ەو 

اب   َِ  ەی پاراست لەژیر  ەو ئیماندار ەئ ەور ەجا خوای گ» (.44)غافر: « ف رَْعْوَن ُسوُ  الَْع

ووش ختیان تەی زۆر سکەونیش سنایەی فیرعەسَتەدیان، دارو ەپیالنی خراپ و دڕندان

 .«بوو

 

 :مووساون بۆ ەکردنی فیرعەنڵیەگوێڕای یشومی

و  ووساموه، ئیتر ەهێشتەکوشت و ژنانی دەر، پیاوانی دەی برده سەکەشەڕ ەون هەفیرع

ََنایەکەهۆز  ََەی س ََەڕ ەونیش له گومڕایی و هەر بوو، فیرعەکی زۆریان له س ی کردنەش

ن ر  یاەر ئەوه سَََەبێن بەڵکوو ،ها سَََنای کردنەخۆیدا بوو، بۆیه خوا تووشَََی جۆر 

ی کردنی ئامۆژگار  ؛سێکداەر کەختی زاڵ بوو به سَەدبەاڵم که گومڕایی و بەب ،بترسَن
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ن يَن َونَْقصو مأن »: خوای گەورە دەفەرموێت !نییەسََوودی  نَا آَل ف رَْعوَن ب السََأ ِْ َولََقْد أََخ

ِذكذُروَن. فَل َذا َجا تُْهُم  يأئٌَة يَطذيذُرواْ الثذَمرَات  لََعلذُهْم يَ بُْهْم سَََ ه  َوإ ن تُصََ   ِ نَُة رَالُواْ لَنَا َه الَْحسَََ

نذ أَكْثَرَُهْم الَ يَْعلَُموَن. َورَالُواْ َمْهَما تَأْ  نَد اللُّه َولَك  َعُه أاَل إ نذَما طَائ رُُهْم ع  نَا ب ه  ت  ب ُموَس  َوَمن مذ

َحرَنَا ب َها فََما نَْحُن لَ  ن آيَةو لأتَسَََْ َ  م  ُم الطُّوفَاَن َوالَْجرَاَد َوالُْقمذ لْنَا َعلَيْه  ن يَن. فَأَرْسََََ َك ب ُمؤْم 

ينَ  ْجر م  تَْكبَُرواْ َوكَانُواْ رَْوماً مُّ الَتو فَاسََْ َفصََذ َم آيَاتو مُّ َفاد َع َوالدذ -130)اِّلعراف:  «َوالضََذ

ونمان ەلی فیرعەکان و گەو وتو ەشَََوێنک ەڕاسَََتی ئێمەب ،خواەسَََوێند بێت ب» (.133

ََََاڵێکی گرانی و نەی چەگَیَرۆد ی رزق و رۆزی و ەو ەنمبووەهََاتی و کەنََد س

. جََا ەو ەنەرگرن و بیربکەنََد و ەکێن و پەوان دابچڵەی ئەو ەبۆ ئ ؛کََان کردەروبوومەب

 ەێمو ئ ەری خۆمانەح ەمەڵێن: ئەد ەو ەئ ؛کیَان بۆ بێَتەیەو چَاک خێرك کَاتێَ ەوانەئ

 مووسااڵ پ ەنەدەئۆباڵ و شوومیان د ؛کیان تووش بێتەر ناخۆشیەگەین، خۆ ئەشایست

 ،ەیەان هییشبینەشبینی و گەرچی ر ەڕاسَتی هەئاگادار بن ب !ڵیدا بوونەگەی لەوانەو ئ

ون ەن و ناینانن. )فیرعەتێناگ ەم راسََتیانەیان ئەاڵم زۆربە، بەیەن خواو ەالیەمووی لەه

مان سََتەاوبتا چ ەو موعجین ەڵاەب ەر چیمان بۆ بهێنیت لەی( وتیان: هەسََتەو دارو د

 ،سپێەئ ،ەلَکول ،اڵی الفاوەش بە! جا ئێمتۆ ەر بڕوادارنین بەه ەئێم ەو ەئ ؛ی پێیەلێبک

وون ی ر ەڵاەها بەندەچ ەوانەکاتێکدا ئ ەل ،ریانەس ەو خوێنمان نارد بۆری جۆراوجۆر

َََتەزانی، بوره ەزل و گو خۆیان به  ان کردیَرزیەر لووتبەوان هەچی ئەبوون، ک ی ڕاس

 .«بارو تاوانکار بوونومێکی تاوانەر

و  مووساو  و بترسنبەڵکو  ؛کاتبوکێشه ەر ێون تووشی گەی فیرعەوادەخوا ویستی خان

َََتاندنی پێغ یەم سَََناەهَا ئەرو ەن. هەل بکەبڕواداران و  ی یتەرایەمبەهَاوکات بۆ راس

دا ەونانەم فیرعەر ئەبه س یساڵیەورڕی و وشکتندین سَاڵی راەش بوو، بۆیه چمووسَا
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ك ڵەخ ی تێکەوت،راتی كمیوه و خۆرا ،می کردەبوو، ئاوی نی  کك شوی و ەز  ،زاڵ کرد

َََیَلە  م ەئ ندیەیو ەکَان پەونییەچی فیرعەکی زۆر روویَدا. کەورڕییمَان و رَات دابرس

وه بۆ ەهێنان نوبیاستیان کرده ەزانی، بۆیه دەی خۆیان نەکەمکارییەنه و کوفر و ستیاسنا

ََی چاک ََناکان. که تووش یان ەکه چی که خراپ ،ی خۆمانهیانوت: مافەبوون دەدك ەیەس

ری ەتی و له ژێر سنییەاڵ ەو هاو  مووسَا یمه به هۆی شَومیەیانوت: ئەبوو دەتووش د

 واندایه!ەئ

 یلیوایکردووه، به گێ مووسای ەکەیانوت جادوو ەرزی کردبوون، دەتاوان تووشی لووتب

وه ەی بتەهێناوی مووسََاکه ەیەم وشََکسََاڵییه نیشََانەئ ، کەوهەکردەخۆیان وا بیریان د

ق ەخۆش و دڵی ر ەت بڕوای پێناهێنن! جا مێشَََکی نەکَات، بۆیه رلێ بجَادوویَان 

 ؛وه. بۆیه خوا سَََناکانی زۆرتر کردەداتەزووی خۆی لێکدەکَان به ئار ەروا رووداو ەه

ی بۆ ەوللئیتر تۆفان و ک ،نەک ئازادئیسَََڕائی   نیەو ب وه بۆ الی خواەڕێنەاب وبەڵکو 

له  ؛کرد امووسکان داوایان له نییەو ەفیرعئەوکات  ن.بۆق و خوێ ،سپێەناردن، پاشان ئ

 ، کەداەڵێنیان دەموو جارێکیش بەه ،وه له سَََنا رزگاریان بکاتەردگاری بپاڕێتەرو ەپ

 .ڵ بنێرنەگەنی ئیسڕائیلی لەب ؛رێتەر البەیان له سیەم سناەر ئەگەئ

وان ەئ چیە، کەرێتر البەیان له سەکرد سَناکەردگاری دەرو ەداوای له پ مووسَائیتر 

ا كََشْفنَا َعنْهُ »وه بۆ دۆخی جاران: ەڕانەگەشکاند و دەیان دەکەڵێنەبك موو جارێەه ُم فَلَمذ

ال ُغوُه إ َذا ُهْم يَنُكثُونَ  اڵکانمان ەبك جاکاتێ» (.134)اِّلهراف: « الرأْجَن إ لَ  أَجََ و ُهم بََ

َََتن، ئەگەوان پێی دەئ ەبَردن بۆ کََاتێکی دیََاریکراو کەر الدەسَََەل را خێ ەو ەیش

ی راست ر رێەهاتنه سەکان نەییمَیسر. «!ترازانەسنوور د ەو ل شکاندەکانیان دەیمانەپ

أَلَيَْس »: !یهیاند که خواەون رایاەفیرع ،وهەوانە، به پێچانیان نەبووکەڵێنەفایان به بەو و 
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ن تَْحت ي أَفاََل تُبْص   ه  اِّْلَنَْهاُر تَْجر   م   ِ َر َوَه صَْ َََل ي ُملُْك م  ی ەئ» (.41خرف: )الن « ُرونَ َ

ر ەب ەش بەم رووبارانەو ئ ەم واڵتەوای ئەرمانڕ ەف ،مَیسرمن پادشای ئایا لم، ەوم و گەر

 ووسََامیاند ەراشََیا «.ی من نابینن؟!ەاڵتەسََەم دەڕوات نیم؟ ئایا ئەکانمدا دەکۆشََک

ينٌ »ژاریشه: ەو ه ەرێکی زۆر درۆزنەجادووگ ِ   ُهَو َمه  ا الذ َِ ْن َه َواَل يََكاُد  أَْم أَنَا َخيٌْر مأ

ن َذَهبو أَْو َجا  َمَعُه الَْماَلئ َكُة ُمْقتَر ن ينَ  و رٌَة مأ ََْ َي َعلَيْه  أَس -41)النخرف: « يُب يُن. فَلَْواَل أُلْق 

و  کی الوازەییتەسایەو ک ەی ناوبانای نییەسَەو کەنابینن من چاکترم ل بەڵکوو» (.43

ََراو ەن  ەو ەت؟! جا ئنێەیەڵکی تێباەخك انێت چابتو  ەنیی ەوانەو ل ەزمان پاراو نیی ،ەناس

هاتن بۆ ەڵیدا نەگەل ەبۆ فریشت ەو ەیان ئ ،ش ناکرێتەپێشک زێڕینیی ابازنزێڕ و بۆچی 

 .«لێکردنی؟!وازکردن و پشتیوانیەبانا

 یڕێنیبێون ەفیرع (.44)النخرف: « فَاْستََخ ذ رَْوَمُه فَأَطَاُعوهُ »: رموێتەفەدوره ەخوای گ

 !ڕیربەچییان بۆ دەر ملکەاڵم هەب ؛وان کردەئ نەیمرۆڤا یداهاتوو ئازادی و  ،ر ەبه ئ

 ؛کار بوونەمانه چونکه خراپەاڵم ئەب !؟نییەر ەرسََووڕهێنەوتنێکی سََەمه شََوێنکەئایا ئ

 وه.ەکردەدەنك ەو خراپی خۆیان له یك چا

نُْهْم فَأَْغرَرْنَاُهْم أَ : »رموێَتەفەدوره ەخوای گ ُفونَا انتََقْمنَا م  ََََ ا آس يَن. فََجَعلْنَاُهْم فَلَمذ ْجَمع 

ينَ  ر  لَفاً َوَمثاَلً ل آْلخ   ەیان تووڕ ەئێمك رمووی: جا کاتێەخوا ف» (.42-44)النخرف: « سََََ

َََتانەیان هەو رری ئێم کرد َََ مان لێەش تۆڵەئێم د؛س  ەموویانمان لەر هە، هەوەندنەس

د و نەکان و پەنای تیاچوو ەپێشَََ ە. جا کردمانن بنکرد مانو نورم ریَادا خنکَانَدەد

 «.وانەڵکی تری دوای ئەت بۆ خەعیبر 
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 ی:ەکەون و هۆزەله فیرع ؛و هاڕوون مووسادوعا و نزای 

دا ە، لێر ڵناگرێتەمکاری هەست له ستەون بڕوا ناهێنێت و دەوت فیرعەرکەبه ئاشکرا د

َلُه مَ َورَاَل ُموَس  َربذنَا إ نذَك آتَيَْت ف رَْعْوَن وَ : »ون کردەو هاڕوون دوعایان له فیرع مووسَا

ْم َواشْ  ْس َعلَ  أَْمَوال ه  لُّواْ َعن َسب يل َك َربذنَا اطْم  نْيَا َربذنَا ل يُض  ينًَة َوأَْمَواالً ف ي الَْحيَاة  الدُّ ْد دُ ز 

يبَت دذْعَوتُُكَما فَاْستَق   اَب اِّلَل يَم. رَاَل رَْد أُج  َِ نُواْ َحتذ  يََرُواْ الَْع ْم فاَلَ يُؤْم  َما َوالَ يَعلَ  رُلُوب ه 

يَن الَ يَْعلَُمونَ   ِ ب يَََ  الََذ ََََ ِنأ س ننای کرد و وتی:  مووسََََا» (.22-22)یونس: « تَتذب عَََ

ی ەرێاو ەحاڵ و جێاماڵو ، تەژیَانی دنیادا ناز و نیعم ەڕاسَََتی تۆ لەردگَارا، بەرو ەپ

 ەو شتانەئ ،ردگاراەرو ەی، پەکەسَتەون و دارودەفیرعەب ەخشَیوو ەت بەخۆش و رازاو 

دگارا! ر ەو ەی تۆ وێ  و گومڕابن، پەرنامەو ب رێباز ەڵکی( لە)خ ەی کەو ەئهۆی  ەتەبوو 

خۆشی  ەست بە)تا ه ە، دڵیان باوشََەو ەر ەو کوێری بکەتونا بکفرو ەماڵ و سَامانیان ت

رمووی: ەردگار فەو ر ەپ !بیننەدئێش ەو ئازاری ب تا سناەڕ ناهێنن هەباو  ەمانەن(، ئەکەن

 ر رێبازیەسَََەوام بن لەردەر بەه ەاڵم ئێو ەرگیرا، بەردووکتَان و ەبێاومَان دوعَای ه

َََتراسَََت و  ق نازانن و ەح ەون کەکەم ەوانەت و شَََوێن رێبازی ئەی هیدایدرووس

 ووسَََامچما به  ،یەکەر ەمبەپێغ ێتییکار ەردەرو ەداته پەوره درێژه دە. خوای گ«نافامن

يبَت دذْعَوتُُكَما»: ؟کهەمك ریەوه خەونەڵێَت: خۆت بَه فیرعەد ه و لبەڵکوو  «رَاَل رَْد أُج 

يَما »تدا به: ەبیری خۆت و براک تَق  َوالَ : »ێداتەکی توندی دییەپاشََان هوشََدار ،«فَاسََْ

يَن الَ يَْعلَُمونَ   ِ  .«تَتذب َعِنأ َسب يَ  الذ

یان بکات: ەردەرو ەپ مووسَََارمانی دا به ەخوا ف ؛کَه بڕوایَان هێنابوو ەیەو ەو نەجَا ئ

يه  » ْصَر بُيُوتاً َواْجَعلُواْ بُيُوتَُكْم ر بْلًَة َوأَر يُمواْ  َوأَْوَحيْنَا إ لَ  ُموسََ  َوأَخ  ُكَما ب م  َ ا ل َقْوم  أَن تَبَوذ

ن ينَ  ر  الُْمؤْم  الََة َوبَشَأ  ەل تا ،یەو براک مووسانارد بۆ  نیاامان ەئێم» (.27)یونس: « الصَذ
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َََیسََر   و رسََتیەشََوێنی خواپ ەنەش بکەو ژوورانەئ ؛نەبک ەئامادك ند ژوورێەدا چمَ

 ەب ەش بََدەن، مژدەنجََام بََدەچََاکی ئەکََانتََان بەنوێژ  :پێمََان وتن ،نەرووی تێبک

 که کۆتایی پێهات.ەرۆناغ ،رده بوونەرو ە. ئیتر که ئاماده و پ«ئیمانداران

 

ون و ەن فیرعەدوونههانی لههه الیەاوڕو  مووسههههای ەوەرەدەچوون
 وه:ەکانیانەربازەس

وه ەر ەه دبڕۆن مَیسرئیسڕائی  له  ینەودا خۆی و بەنارد که به ش مووساحیی بۆ ەخوا و 

وێنیان کانی شەرباز ەون و سەواڵیشی دانێ فیرعەله پاش رێکخستن و ئاماده کاری، ه

یشَََته ەکان گەواڵەریا ببات. هەناری دەو کەر ەی بەکەرمانی پێدا هۆز ەبۆیه ف ؛ونەکەد

ی کەپایوکان نارد سََەرمانی بۆ شََار ەف !ی رایانکردووهەکەو هۆز  مووسََاکه  ،ونەفیرع

ََوێن ەو ەوه بۆ ئەنەوره کۆبکەگ ََای ش َ  ف رَْعْوُن ف ي »ون: ەی بکەکەو هۆز  مووس َََ فَأَرْس

ُرونَ  يٌع َحاذ  َمٌة رَل يلُوَن. َوإ نذُهْم لَنَا لََغائ ٌُوَن. َوإ نذا لََجم  رْذ  يَن. إ نذ َهؤاَُل  لَش  ر  « الَْمَدائ ن  َحاش 

هێن  ەکََان کەاردی بۆ شَََار نََ ،واڵی زانی(ەه ەون )کەفیرع» (.56-53)الشَََعرا : 

ََتەد ەوانەو وتی:( بێاومان ئ . )جاڕی داەو ەنەکۆبک ََتیان ەمن و زوو باڵبەکی کەیەس س

متان ەکردووه. )خ ەیان تووڕ ەو ئێم ەشَََییان کردوو ەرکەسَََ ەوانەڕاسَََتی ئەین. بەکەد

 «.و ئاگادارین موومان بێدارەه ەبێت( بێاومان ئێمەن

 مووسانێت که ەیەگەکه تێدەڵکەوا خ ؛نێتەیەگەگشتی راد یباشیەون ئامادەدا فیرعەلێر 

ك شی به سوو ەکەی. جا کار ەکەتییەکراون بۆ پادشایەکی گومان لێنەترسییەم ەکەو هۆز 

َََان باس کرد ئیتر  !یان کردووینەچونکه تووڕ  ،وینەکەاڵم بۆیه شَََوێنیان دەب ،و ئاس
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ت. و ەک یەکەو هۆز  مووساله شَوێن ەپەوه و بەکانی کۆ کردەرباز ەموو سَەون هەفیرع

ۆتا مه کەیدا رۆیشََتن. ئەکەو هۆز  مووسََارچوون و به شََوێنپێکانی ەوان له واڵت دەئ

وه ەر ەریکردنه دەکان دەزێنەموو باخ و کانی و خەه ەرچوونیان بوو له واڵت و ئیتر لەد

 ؛اتکەوتنی بڕواداران دەیان بۆ شَََوێنکەو ەر ەوه! بۆیه که باسَََی چوونه دەڕانەگەن و

ات: رمانی پێشخەم و نافەتا سنای ست ،کاتەشیان دەنجامەر ەم سەوخۆ باسَی ئەراسَت

رَائ يَ  » َََْ ل َك َوأَْورَثْنَاَها بَن ي إ س َِ . كَ يمو . َوكُنُوزو َوَمَقامو كَر  ن َجنذاتو َوُعيُونو اُهم مأ أَْخرَْجنََ « فََ

 ەل رهێناەیمان( دەستەدون ودارو ەیه فیرعەو شَێو ە)ب ەئینجا ئێم» (.42-47)الشَعرا : 

خۆش  یەێار  و ەی جۆراوجۆر و جێاەنجینەنێو گ ەل ،کانەاخات و کانیاو ناو باخ و ب

 «.ی( ماڵ و سامانیانەنی )زۆربەخاو  ەی ئیسڕائیلمان کرد بەو ەدا. نەو رازاو 

ك نیش ننیو ەکانی فیرعەرباز ەریا، سەی د/رۆخراخەیشته رەکانی بڕی تا گەرێا مووسا

ریایه ەوه دەۆر ترسان، له پێشیانز  مووساپێدان؛ بۆیه هۆزی  ئاگاداریشییان ،وهەبوونەد

ڕ ەشتوانن شنا ،نییەشیان پێ یریایەشَتی و ئامێرێکی دەهیچ ک ،وه دوژمنەو له پاشَیان

رز ەندێکیان هاواریان لێ بەبۆیه ه !کنەڵه ژن و مناڵ و پیاوێکی بێچەئاخر کۆم ،نەک

 .«چووینتیا ەمیشتن و ئێەڕاستی پێماناەب» (.21)الشعرا : « إ نذا لَُمْدَركُونَ »وه: ەبوو 

 

 ردگاری:ەروەی به پەو متمان مووسا یخۆڕاگری

ََا  !اریردگەرو ەاڵم دڵی پڕ بوو له متمانه به پەب ؛بێتەزانی چۆن رزگاری دەیدەن مووس

ت. له کۆتا بێەکات و ئاگای لێی دەی دەردگار ئاراستەرو ەبن؛ ئاخر پەدڵنیا بوو رزگار د

 (.23)الشعرا : « وَس  أَن  اْضر ب بأَعَصاَك الْبَْحرَ فَأَْوَحيْنَا إ لَ  مُ »حیی خوا دێت: ەساتدا و 



- 258 - 

 

یه بۆ«. داەریاکەد ەت بماڵه بەسَََاکەع ەب ەک :مووسَََاحیمان نارد بۆ ەو  ەوسََا ئێمەئ»

يم  »و موعجینه روویدا:  داکێشایپێ  ٌ ََ فََكاَن كُ ُّ ف رْقو كَالطذْود  الَْع  (.تەئای مانەه« )فَانَفلَ

ی ەور ەپۆلی گەش ەدرا ب ەور ەرامێکی دەو شَ ەر رێاەه ،ق بووەریا شَەجێ دەسَبەد»

َََتََه روویََدا کََه الی خەئیتر ئ«. زن وابووەو م ەور ەکێوی گك ەو  ەک ،ئََاو ك ڵََەو ش

: ببه و ڵێتەپێی د ؛بێتك ر شَََتێەسَََەاڵم که خوا ویسَََتی لەب ،گونجاوو نامومکینهەن

 بێت.ەد

وه ەالیو مال ەل کانەپۆلەبوو، ش درووستدا ەریاکەڕاستی دەاڵن له ناو ەکی وشَکەرێاای

َََتَانەدوو دیوار و ك ەو  َََائیتر  !س وه رۆیشَََتن و ەم رێاەله لەپەی بەکەو هۆز  مووس

 ...ردی بۆ خواەپاکی و بێا .نیشتیانا بوونەکانیش له تەپۆلەش

 گرێت؟ەردەند و ەس پەبێت؛ ئایا کەون نورم دەفیرع

َََتََه کەون گەفیرع َََای بینی، چََاوی لێبوو ەیەم موعجین ەریَا و ئەنََار دەیش  و مووس

ر ەکسەش یویە، بۆیه ئكەیەدا رۆیشتن به بێ هیچ گێره و کێشەریاکەی به ناو دەکەۆز ه

ریا ەله د امووسك کانی دا به دوایاندا بڕۆن. کاتێەرباز ەرمانی به سەوت و فەشوێنیان ک

ْم ُجنٌد َواتْرُْك الْبَْحَر رَْهواً إ نذهُ »روا به جێبهێڵێت: ەریاکه هەرمانی پێدا دەخوا ف ،ڕ بووەتێپ

جێ ەریا بەد ،ەو ەڕینەریا پەد ەخۆت و ئیمانداران ل ەجا ک» (.14)الَدخَان: « ْغرَرُونَ مُّ 

ون و ە. فیرع«کی خنکێنراون تیایداەپایوس ەوانەڕاستی ئەب ەچونک ،وااڵکراوی ەب ەبهێڵ

کانی ەلپۆ ەریاکه دا شەرمانی به دەخوا ف ؛دا بوونەریاکەاستی دڕ ەکانی له ناو ەرباز ەسَ

ه خوا ب اوەڕیشب ،رزی خنکاەشََی و لووتبەرکەسََ .نورمی کردن ریاندا وەبدات به سَ

 رزگاری بوو.
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ِ   آَمنُت أَنذُه ال إ ل َه إ الذ»خنکێت و رزگاری نابێت وتی: ەریکه دەخ یون که بینیەفیرع  الذ

ينَ  َن الُْمْسل م   ەی کەو ەڕم هێنا بەوا ئیتر باو » (.20)یونس: « آَمنَْت ب ه  بَنُو إ ْسرَائ يَ  َوأَنَاْ م 

من ئیتر  و ەڕیان پێهێناو ەی ئیسََڕائی  باو ەو ەن ەی کەو خوایەل ەجا نییەك ەهیچ خوای

وتی  وبەڵکو  ؛نێتەیەخۆی راگ یبوو بڕواداریەوه نەنها ئەت«. چانمەموسڵمان و ملک ەل

 چیشم.ەموسوڵمان و ملک

کاتی مه ەئ ؛زلنانینهەرزی و خۆبەموو لووتبەو هەله پاش ئ !بووەاڵم هیچ سوودێکی نەب

ينَ »بوو: ەڵبژاردن نەه د  َن الُْمْفسََ  يَْت رَبُْ  َوكُنَت م  ئایا » (.21)یونس: « آآَن َورَْد َعصَََ

دا ەوانەرینی ئ ەڕاسَتی پێشتر یاخی بوویت و لەکاتێکدا بەهێنیت!( لەڕ دەئێسَتا )باو 

ه و ئیتر واو بوو ەی تۆ تەکاتی دیاریکراوی تۆب«. چاند؟!ەیان دەتۆوی خراپ ەبوویت ک

َََتەنها جەار نَابیت؛ ترزگَ ان. ند و ئامۆژگاری بۆ داهاتوو ەوه تا ببێته پەمێنێتەت دەس

 .دا خۆی رزگار بکاتەوڵی دەویش هەئ ،وه وەونەمی فیرعەکرده دەئی  روڕی دەجوبڕ 

لما أْغرََق اللُه فرعوَن رال: آمنُت أنه ال إلَه إاّل ): رموێتەفەد (H)ر ەمبەپێغ

ُِ من حال  البحر   الِ  آمنْت به بنو إسرائيَ ، رال جبريُ : يا محمُد ! فلو رأيْتَن ي وأنا آُخ

ه في فيه، مخافََة أن تُْدر كَه الرحَمةُ  وتی:  ،دَونی خنکانەخوا فیرعك کاتێ: . واتە1(فأُدسُّ

َََتراوێەهیچ پ ؛وا ئیمانم هینا سَََڕائی  ئی نیەبێت بەردگاره نەرو ەو پەئ نییەق ەهك رس

 بوو چۆنەه من دَََر چاوت لەگەئ ،دەممەی موحە: ئڵێتەئی  دەبڕوای پێهێناوه. جوبڕ 

 . وێت!ەیی خوا بکەز ەر بەی بەو ەوه له ترسی ئەمیەکرده دەله دەریام به پەد لَمیروڕ و 

َن النذاس  َعْن آيَات نَا لََغاف لُونَ » يََك ب بََدن َك ل تَُكوَن ل َمْن َخلَْفَك آيًَة َوإ نذ كَث يراً مأ الْيَْوَم نُنَجأ  «فََ

                                                           
لە سونەنی یێمزی، الی  (3107گەکیاننە خزمەیی بە ەما ە )(. 3031نووستە ی بەڕکز نوسنوکەیی  سەحنحی یێمزی ) 1 

 (.410٣شێخی ئەلهانننش لە صحنح الجامع دا بە ەما ە )
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َََەئ» (.21س: )یون و  نََدەو پ ەموعجین  ەین تََا ببێتەکەی تۆ رزگََار دەمڕۆ ئیتر الش

و  تەئای ەڵکی لەی خەڕاسَََتی زۆربەاڵم بەۆ دێن. بت ی دوایەوانەئَامۆژگَاری بۆ ئ

 ەوە،کەاخ ئاو ر ەونیان خسته رەی فیرعەستەکان جەپۆلە. ش«بێئاگان ەکانی ئێمەموعجین 

یان ەو ەوره باسَََی کاردانەئیتر خوای گ ،ونیانی له ناو بردەموو فیرعەپَاشَََان خوا ه

بات. هیچ ەی له ناو دەکەاڵتەسَََەو دك ون و کۆشَََەی خوا فیرعەو ەناکات له پاش ئ

وه. ەتەکاندا سَََڕاونەرووداو  یواوی له مێژوو ەڵێی به تەد ،نازانین یانەربار ەدك شَََتێ

 بوون. مووساڵ ەگەکات که لەو بڕوادارانه دەنااو باسی ئەنااو به هەاڵم هەب

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەودسوله 

 ،اتکەکانیان بۆ ئاماده دەپارێنێت و هۆکار ەویسََتانی خۆی دەوره خۆشََەخوای گ -1

 وه ننیکتره.ەپاراستنی خوا لێت ،نده له خوا ننیکتر بیەرچەه

نها ەر ئێمه پێویسته تەله س ،کاتەوێت رسه دەر چۆن بیەر کات و هەردگار هەرو ەپ -2

 کردن.ەڵبژاردووه بۆ رسەی همووسادن. جا خوا بڕوای پێبهێنین به بێ شوبهان

َََیاو دەت -3 َََتۆ بارن و بەکان له ئەرکه رورسَََەتوانن ئەنهَا بڕوادارانی ش ر ەرانبەس

 کان خۆڕاگر بن.ەئازار 

 مووان بوێرترن.ەوه له هەن کردەران و زانایانی خاو ەمبەپێغ -4

انی کردن و ۆروربخ ؛ی بچێژێتەکنییەس له واتاکانی ئیمان تێباات و شََیریەرکەه -5

 بێت.ەکێشان له رێاای خوادا الی ئاسان دئازار 
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وکمی وتنی حەکه و شََوێنکەڵکەی خیترسََیدارترین شََت الی تاغووتان ئاگادارەم -6

 1وه.ەوانەن ئەخوایه له الی

 

 کان:ەییمهیسرر ەون له سەفیرع یریەکاریگ

ڵ ەگەاڵم لەبوتووانی خنکا، ەکان و شَََوێنکەییونەفیرع یچَاو بەر ون مرد و لَه ەفیرع

َََتەوه، زۆر ئەمایك ڵەر خەری له سَََەکاریا دامردنیشَََی ی ەموو سَََاڵەم هەمه لەس

ن له ناخی و ەبووبێت. جا فیرعەنك ڵەر خەی له سَََیرەکاریا ەڕێنیییی و بێەسَََتەژێرد

ون ەفیرع .نینیبیەکانی دواییدا دەتەبوو له ئایدرووسَََتکردئیسَََڕائیلدا شَََتێکی  نیەب

 وای کردبوو ،یانی تێکشکاندبوورۆحیری خوا کردبوو، ەیی بۆ غەستەوانی فێری ژێردەئ

 ی خۆیانامیفەزانی و نەبۆیه به ن !!بێڕێنی پێکردوونئەو کەسََانەیان خۆشََبووێت کە 

رد. سََتی پێکەدا دەمانەڵ ئەگەل مووسََای ەو کێشََ یان زۆر ئازار دا. ئیتر ئازارمووسََا

 مه بوو:ەمینیان ئەکەی

 

 و الڕێیی:ەرەنو ئیسڕائیل بەزی بەح

                                                           
ە دە با ەی رۆمە ناسی، هە وەها ئەو رانهانەی دە با ەی رۆمەلناسی بۆ ئەمە ەێێخوازان ڕکنماکی دەرەک  بۆ خوکندنەو  1 

و ساکاۆلۆەکای ێەماوە کنەوە نوسێاون کان شناێاونەیەوە بە دەنب و  ەنب، لەوکوە یێدەگات یاغوویان چۆن ئا اساەی 

ران، خۆشتتمان رننەێەماوە  دەرەن بە ێۆ کك بۆکان دەستتاەمۆ بێ و نەیوانێت بە ئاگابێاەوە و بنێباایەوە لە شتتاە ستتە ە

هەندکای لە ئنستاای باشتوو ی رو دستااندا دەبننن ، لەوانە  بێستناێدن، پە یاێدن، دابەزاندنی ئاستای  ۆشنهنێکمان و 

ستتتە قا اێدنمان بە شتتتاە رەم و الوەرننەرانەوە و...هاد. لە ئاکەیەرانی دوایێکیتتتدا دەبننن  چۆن بوونی دەستتتەاڵیێای 

 ە گێڕ(و واو زاکە دەرات، چووناە ساکاۆلۆەکا و رەساکەیننەران یێاچووە! )ەنێعەونی، دوای خۆشی نەوەکەری یە
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َنامو لذُهْم رَالُواْ يَا ُموَس  وَ » رَائ يَ  الْبَْحَر فَأَتَْواْ َعلَ  رَْومو يَْعُكُفوَن َعلَ  أَصََْ َجاَوزْنَا ب بَن ي إ سَْ

ٌة رَاَل إ نذُكْم رَْوٌم تَْجَهلُونَ  ا لَُهْم آل هََ ا إ لَهَاً كَمََ ودوا ەو ەل» (.132)اِّلعراف: « اْجعََ  لذنََ

 ەکك ڵکێەخ ەوت لەرێیان کك ، دوای تاوێەو ەڕاندەپ ەریاکەد ەائیلمان لڕ ی ئیسَََەو ەن

 ،مووسای ەکیان( وتیان: ئەیەستەرسَتن، )دەیانپەو د ەو ەخوالنەکانیاندا دەوری بتەدەب

ێی وتن: پ مووسا!! ەیەکیان هەند خوایەچ ەوانەو ئو کەو  ەبک ئامادە ەکیش بۆ ئێمەخوای

 .«!فامنەدزانن و نه ەدومێکن نه ەر ەڕاستی ئێو ەب

ون و ەتی و ئازاری فیرعەئیسََڕائی  له سََووکای نیەدا زانیمان بەکەبەسََەرهاته لك ەو 

و ەر ەکَانی خنکاند و بنییەو ەیَانَدا فیرعژیَان، ئیتر خوا لَه پێش چَاوەیَدا دەکەهۆز 

دا مووسار ەبمەری حوکمی پێغەئیمان و له سێب یتا له رێنداری ،کی خاوێن بردنیەوییەز 

یان بۆ زەوێت حەکەدك ر چاویان به بتێەینی هبەد ؛مێنێەرت سووڕ دەچی سَەک ؛نیبژ

 !چێتەرستی دەبتپ

ََتا له پێش چاویان بووەی دەموعجین  ن بتیان یڕەوه تێپەنار هۆزێکەکه له ک ،ریاکه هێش

ایی ن رێنمەپاسََی خوا بکوربڕن و سََەزایی دەناڕ  ەیو ەئ لە برییش مانەرسََت، ئەپەد

م هۆزه ەئك ەویش و ەئ و داوایََان لێکرد مووسََََاروویََان کرده  ؛کردوون بۆ ئیمََان

می ەردەردن له سرستی کەوه بۆ رۆژانی بتپنییەمه بردەئ ،رستنەکیان بۆ دانێت بیپەخوای

ا كَانُواْ يَْعَملُوَن. رَاَل أََغيَْر »وتی:  مووسَََاوندا، ەفیرع ٌ  مذ ا ُهْم ف يه  َوبَاط  إ نذ َهؤاُل  ُمتَبذٌر مذ

لَ  يُكْم إ لَهاً َوُهَو فَضََذ وُمونَُكْم اللّه  أَبْغ  ْن آل  ف رَْعوَن يَسََُ يَن. َوإ ْذ أَنَجيْنَاكُم مأ ُكْم َعلَ  الَْعالَم 

يمٌ   ٌ بأُكْم َع ن رذ ا كُْم َوف ي َذل ُكم باَل  مأ ََََ تَْحيُوَن ن س َََْ اب  يَُقتألُوَن أَبْنَا كُْم َويَس َِ َوَ  الَْع َََُ  «س

 ەڵەوچوونه و پووچناەژین لەتێیدا د مانهەی ئەو ەئبێاومَان » (.141-132)اِّلعراف: 

رتان بۆ کی تەخوا خوای ەل ەبێجا ەوایەی ر ەوتی: ئایا ک مووسایانکرد. ەوان دەی ئەو ەئ
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ڵیبژاردوون و رێنی ەدا هەم جیهََانەڵکی ئەنََاو خەل ەو زاتەئ ەکََاتێکََدا کەبخوازم، ل

َََتەددارو  ەرزگََارمََان کردن ل ەن کەش بکەو کََاتەزیََاتری لێنََاوون؟! یََادی ئ ی ەس

ی ەزۆرین ەکی دڕندانەیەشێو ەدان، بەیان دەنجەشَکەناسَۆرترین ئ ەکك کاتێ ،ونەفیرع

کی(، ەنین ە)بۆ ک ەو ەهێشَََتەشَََیان دەکانی ئێو ەتەکوشَََت و ئافر ەیان دەکانی ئێو ەکوڕ 

 «.ەو ەردگارتانەرو ەن پەالیەبۆتان ل ەیەه ەور ەکی گەیەو ەاڵو تاریکردنەشدا بەو ەل

َََیەمی بەکەرۆنََاغی ی زگََار کردنی کََه ر  ؛کۆتََایی پێهََات مووسََََای ەکەتیەرپرس

َََتەئیسَََڕائی  له ژیانی ژێرد نیەب و  ونەسَََتی فیرعەر دەیی و سَََنا بوو له سَََەس

م ەئ ییان بۆەکه ئامادەاڵم هۆز ەو واڵتی پیرۆز، بەر ەها بردنیان بەرو ەه ،کَانیەربَاز ەسَََ

ریکاری پێی دینی خوا. تاەویدا بەی خوا له ز بریکَارێتیرکی ەبوو؛ ئەیَه نەور ەرکَه گەئ

 ؛رسَََتنەپەر که هۆزێکیان بینی بت دەه ،مهەر ئەه بوو له سَََڵاەوره ترین بەم گەکەی

کی ەیەنامر ەرزا. بۆیه پێویسَََت بوو له پێشَََدا بەرسَََتی له دڵیاندا لەکخواپەڕی یەباو 

تی ەمۆڵ یه خواەرنامەم بەر ئەکه. له بەتەکاری ئوممەرده و ئامادەرو ەوردیان بۆ بێت بۆ پ

ی ەتا ئاماد ،مووساکاری بوو بۆ ەردەرو ەپ 1م جێژوانهەی دانا، ئەکەندەڵ بەگەدیداری ل

يَقاُت »یه بێت: ەور ەڵوێسَته گەم هەئ َوَواَعْدنَا ُموسََ  ثَ الَث يَن لَيْلًَة َوأَتَْمْمَناَها ب َعْشرو فَتَمذ م 

 َََ ُْ َوالَ تَتذب ْع س ل  ََْ ي َوأَص يه  َهاُروَن اْخلُْفن ي ف ي رَْوم  َََ  ِّلَخ  يَن لَيْلًَة َورَاَل ُموس يَ  ب  َربأه  أَْربَع 

ينَ  د  وی تر ەش ەد ەدا و بمووسَا ەومان بەڵێنی سَی شَەب» (.141)اِّلعراف: « الُْمْفسَ 

 ەک ،واو بووەردگاریدا تەرو ەڵ پەگەل مووساواوکرد، ئینجا کاتی گفتوگۆی ەمان تەکەماو 

: ئیتر هاڕوونی برای وت ە)پێش رۆیشتنی بۆ کێوی توور( ب مووساو، ەچ  ش ەیشَتەگ

                                                           
لەوە ئەچێت هەندێک کەس وا بیربکاتەوه که وشَەی جێژوان تەنها بۆ کۆبوونەوەی ئەوینداران و خۆشەویستان بەکار  1

 (وەرگێڕزمانی عەرەبییه. )ی «میقات»دەبرێت؛ بەاڵم ئەمه هەڵەیه. جێژوان هەمان 
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شوێن  یتەکەو ن ەوری چاکسازی ببینەتمدا دەشر ەوم و عەناو رەل ەجیاتی من ب ەتۆ ل

 .«نەری تۆوی خراپەچێن ەویت کەبک ەوانەرێبازی ئ

 

 ردگاری:ەروەو دیداری پەرەب مووسارۆیشتنی 

م ەل .وەر نرا و بووه چ  شەوی تریشی له سەو بوو، ده شەکاری سی شەرۆناغی ئاماد

کرد و خۆی له کاروباری دنیا ەئاماده د کهەخۆی بۆ دیداره دیاریکراو  مووسادا ەیەماو 

ََی ئەدوور گرت. خوای گ ََەوه دەوره باس ََی ش ََاتی بۆ ەو مۆڵەکات که س  ،دانا مووس

که ەه ماو ، کوەتی کێشاەبرسی ە وڕۆژوو بوو ەدا بەیەم ماو ەل مووساڵێن: ەسسیران دەموف

اته ر بخوی تەرمانی پێدا ده شََە. خوا فووەسََیواکی کردك به توێکڵی دارێ؛ واو بووەت

ی بۆ یڵەی گوێڕایەو ەدا بۆ ئەکەین له ناو هۆز َکرده جێنش هاڕوونی برای مووساری. ەس

 ر بوو.ەمبەویش پێغەربڕن، ئەد

ڵ ەگەی لەش که خوا رسەو ەوه، بەله خوا ننیکتر بوو  گرتنپاش چ  رۆژ رۆژوو  مووسا

ََەد ََتیەکرد خۆش ََۆزێەئێمه نازانین   ه ،بۆ خوا زۆرتر بوو یویس ی له دڵك سََت و س

ََ ََەب ،ی داوای له خوا کرد بیبینێتەو کاتەدا بوو ئامووس ََەاڵم زۆر جار خۆش  یتیویس

خوایی  ەکەویستییەر خۆشەگەی ئەحاڵ بکات، ئەکات داوای شتی مەنێوان مرۆڤ وا د

و  ی رووڵیویسََتەدات؟! خۆشََەوسََا چی روو دەئ ؛ویسََتییهەی خۆشََەبێت که بناغ

ه ل مووسَََاوایکرد  ی؛کانەوامەردەته بەیی و رێنی خوا و نیعمەور ەهیوای زۆرتر بَه گ

 وه که بیبینێت.ەردگار بپاڕێتەرو ەپ
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 بۆ بینینی خوا: مووسای ەوەپاڕان

يَقات نَا َوكَلذَمُه َربُُّه رَاَل رَبأ أَر ن ي أَنٌُْر إ لَيَْك » ا َجا  ُموَس  ل م  جا » (.143)اِّلعراف: « َولَمذ

َََتردگاریشَََی گفتەرو ەمان و پەکەهات بۆ جێژوان مووسَََاك کاتێ ی وخۆ ەوگۆی راس

 ماشَََاتەتا تێر ت ،ەخۆتم نیشَََان بد ،ردگارم(ەرو ەی پەوتی: )ئ ؛نجَامَداەڵَدا ئەگەل

ردگار بنبڕ و ەرو ەاڵمی پەاڵم و ەداوای له خوا کرد، بك زۆر سََاده و پا مووسََا. «!مەبک

: که کۆتایی هاتەوشَََه باسَََك ەبه ی (.تەمان ئایە)ه« لَن تَرَان ي»ر بوو: ەکۆتَاییهێن

 من نابینی. -ونیادالە دو – رگینەه

وو، دادی خوایی ب ؛وهەکردایێتەی روون نەمەو زیاده ل ەی بووتایەمەنها ئەر خوا تەگەئ

ََتەم هەاڵم ئەب ََەی ئێره هەڵوێس ََتی خۆش ََتییهەڵوێس ََتی  ،ویس ََامبۆیه خوا ویس  ووس

ێت. جا س ناتوانێت له دنیادا خوا ببینەچونکه ک ،نابینێت رگین خواەنێَت کَه هەیەتێا

نێت: بیەش خوا دمووسََاوه ەئ ؛ر خۆی گرتەگەکه کات، ئەیری کێو ەسََرمانی پێدا ەف

ا تََجلذ  َربُُّه ل لَْجبَ   َجَعلَُه » ْوَف تَرَان ي فَلَمذ تََقرذ َمَكانَُه فَسَََ ن  انٌُْر إ لَ  الَْجبَ   فَل ن  اسََْ َولَك 

قاً  ع  َََ َََ  ص ََەب » (.تەمان ئایە)ه« َدكّاً َوَخرذ موس  رەگەجا ئ ،ەبک ەو چیایەیری ئەاڵم س

اری ردگەرو ەپك بینیت. جا کاتێەودوا تۆش من دەو ەوا لەئ ؛ی خۆیَداەجێا ەل ەو ەمَای

ی سَََووتاند و وردوخاشَََی کرد، ەکەالی کرد، کێو ەجەو ت داەکەخۆی نیشَََانی کێو 

َََا َََتێَە. هیچ ک«هۆش خۆی چوو ەوت و لەش کمووس ر ەنََاتوانێَت لََه بك س و ش

رهََات و رێکی ەش وای بََه سَََەکەوتنی نووری خوادا خۆ بارێََت، بۆیََه کێو ەرکەد

 خۆ چوو. هۆشیش له مووساکه بوو، ەوییەز 

ن ينَ » بَْحانََك تُبُْت إ لَيَْك َوأَنَاْ أَوذُل الُْمؤْم  َََُ ا أَفَاَق رَاَل س ه و ەکه هات (.تەمان ئایە)ه« فَلَمَذ
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له دنیادا  بتوانێتك سێەتری کەور ەوه گەردی بۆ تۆ، تۆ لەر هۆش وتی: پاکی و بێاەس

 ییت.ەور ەم بڕواداریشم به تۆ و گەکەم کرد و یەکەم له داوا کارییەوا من تۆب ،تۆ ببینێت

 

 ڵبژاردنی:ەبۆ ه مووسای خوا به ەمژد

 ؛وه و راسَََتی کردەیدا ناو بڕوای تازه کردەکەڵەی کرد و دانی به هەتۆب مووسَََاکَه 

ی ەبۆیه مژد ،یَهەخشَََنَدەزن و بەپێویسَََت بوو زۆرتری پێ بَدرێَت، ئَاخر خوا م

 ،وونیانی له پاش رزگاربەکەشی بۆ نارد بیبات بۆ هۆز ەرنامەب ،مووسا دا بە ییڵبژاردنەه

ي »: خوای گەورە دەفەرموێت رَاَل يَا ُموَس  إ نأي اْصطََفيْتَُك َعلَ  النذاس  ب ر َساالَت ي َوب َكالَم 

ينَ  اك ر  َن الشذ ِْ َما آتَيْتَُك َوكُن مأ ڕاستی ەب ،ساموو ی ەرمووی: ئەف» (.144)اِّلعراف: « فَُخ

ڵ ەگەو گفتوگۆکردنیشَََم ل ەو ەکانمەیامەهۆی پەڵکیدا بەناو خەل ەڵبژاردوو ەمن تۆم ه

ََیویت بەکم پێبەرچیەتۆدا، جا ه و  ەنەیەباایو ر  ەوی بکەیڕ ەو پ ەتۆڵی بیار توندو  ەخش

اوای به و دی پێمداوی رازیەشەو بەواته ب«. ەاوزاران بسوپاس ەوام لەردەو ب ەمیشەه

 که.مەزۆرتر 

ًٌَة »وه: ەی بۆ روون کردەکەرنامەان واتای بپاش ْوع  ن كُ أ َشْي و مذ َوكَتَبْنَا لَُه ف ي اِّلَلَْواح  م 

ينَ  ق  يُكْم َداَر الَْفاس  واْ ب أَْحَسن َها َسأُر  ُِ ةو َوأُْمْر رَْوَمَك يَأُْخ َها ب ُقوذ ِْ ْي و فَُخ يالً لأُك أ شََ  «َوتَْفصَ 

ی یتێکمان بۆ تۆمار کردبوو، ئامۆژگارەموو بابەه ەلکاندا ەوحەل ەل» (.144)اِّلعراف: 

ی ەوابوو ئە، کكتێەموو بابەو هك موو شََتێەبۆ ه ەو ەها روونکردنەرو ەواو، هەت و تێر

 ەب ە: کەشَََت بدەکەومەر ەرمان بەو ف ەویَان بکەیڕ ەو پ ەتونَدی بیَانار ە: بمووسَََا

َََێو  َََ ەر ەووبدا خانەئایند ەن، لەوییان بکەیڕ ەریَان بارن و پەو  ەجوانترین ش وێنی و ش



- 267 - 

 

موو شََتێکی ەکاندا هەوحەله ناو ل«. مەدەرچوانتان نیشََان دەسََنوورد ەو ل تاوانبار

ت ەریعەش یان وەکه له بەرنامەها ئامانجی بەرو ەه ،که بووەرنامەت به بەتێدابوو که تایب

که  ؛که و گۆڕینی سروشتیانەتەردگار بۆ چاکسازی دۆخی ئوممەرو ەکانی پەو ئاراسَت

 نی کردبوو!ەاو و بۆگیی رز ەستەژێرد

د ەر س بهەموو جیهاندا کەردگاری کۆتایی پێهات، له هەرو ەڵ پەگەل مووسای ەژوانا

تباری ەفەخ ،ی پێداەکەی هۆز ەربار ەواڵێکی دەردگار هەرو ەاڵم پەبوو، بەو خۆشحاڵ نەئ

 َك َوَما أَْعَجلََك َعن رَْوم  : »خوای گەورە دەفەرموێتوه الیان. ەڕایەوه گەییەکرد و به تووڕ 

َََ . رَاَل فَل نذا رَْد فَتَنذا رَْوَمَك  لُْت إ لَيَْك رَبأ ل تَرْض َََ . رَاَل ُهْم أُواَل  َعلَ  أَثَر   َوَعج  يَا ُموس

فاً  بَاَن أَسََ  ه  َغضََْ . فَرََجَع ُموسَََ  إ لَ  رَْوم  ر  ُّ ام  لذُهُم السََذ َك َوأَضَََ ن بَْعد   (.22-23طه: ) «م 

ر ەسەوان لەوتی: ئ مووساجێهێشت؟ ەت بەکەومەدو رت کر ەلەبۆچی تۆ پ مووسای ەئ»

دگار ر ەرو ەردگارم لێم رازی بیت. پەرو ەی پەهاتم تا تۆ ئ ەلەپەب ەڕۆن، بۆیەرێبازی من د

ومڕای ، سامیری گەو ەدوای هاتنی تۆ تاریکرد ەتمان لەکەومەر ەرمووی: بێاومان ئێمەف

َََان   تێکیەفەی و داخ و خیەتووڕ ی به ەکەومەبۆ نَاو ر ەو ەڕایەگ مووسَََاکردن. پَاش

 «.ەو ەزۆر 

 

 سامیری: یگێڕیەئا او

وه ەستەوڕاتی به دەکانی تەوحەوه، له کاتێکدا لەخوار  ەکه هاتەی کێو ەله لووتک مووسا

وڕاتی پێداوه که خوا به ەڵی دواوه و تەگەردگاری لەرو ەبوو، زۆریش خۆشحاڵ بوو  پ

َََیویەد ََََ ، فَقَ )دا هاتووه: ەرموودەئاخر له ف ،تیەسَََتی خۆی نووس اَل آَدُم: أَنَْت ُموس
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ه   ، َوَخطذ لََك التذْوَراَة ب يَد  ه  اَك اللذُه ب َكاَلم  طَفََ ی ەی وت: ئمووسَََام به ەئادواتە: . 1(اصَََْ

بۆ  سََتی خۆیەوڕاتیشََی به دەت دا و،ڵیەگەڵبژاردووه بۆ وتووێژ لەخوا تۆی ه مووسََا

جۆش و کوڵ بۆ  تدا هاتبووهەفەیی و خەمَان کَاتَدا دڵی لَه تووڕ ەلَه ه .نووسَََیوی

 الیر ئاخ ؟!تبار بووهەفەند تووڕه و خەچ مووسَََاوه ەکجا بیر  ،یەکەبَارودۆخی هۆز 

َََەئ ؛یەکەی هۆز ەردەرو ەتی بۆ پەی داویەوڵەموو هەو هەر ئەلَه ب وابوو ر ەوان لَه س

 بن.ەو دەرێبازی ئ

ئیسڕائی   نیەب :که ئاوا بووەرووداو  .سامیری روویدا فیتنەیر که جێیهێشتن ەاڵم هەب

کانی ەکه ژن ،کانیان پێبوونییەو ەو زیوێکی زۆری فیرعێڕ ز  رَمَیسرچوونیان له ەکاتی د

ََڕائی  به ئ نیەب ََََیرمانیان پێدرا له ەرگرتبوون، که فەت لێیان و ەمانەئیس ََرمَ  ،بڕۆن س

ََپرسیاریان له زان ،ڵیان گرت، جا که خوا رزگاری کردنەڵ خۆیان هەگەل  ؛رداکانیان کَ

ان رمانیەوانیش فەڵ خۆیَان هێنَاویانه؟ ئەگەق لەی بَه نَاهەو زیو  ڕێم ز ەن لەچی بک

َََتەکانیش دەوه، ژنەنەپێَدان خێرا لَه خۆیانی بک  کێکیموڵچونکه  ،جێ وایانکردەبس

َََامیری ەح  و ەو ەڵارتەمووی هەه -لَه زانََاکَانیََان بووك کێََەکَه ی-رام بوو، ئیتر س

َََامیری بدرووسَََتکردکی پێ ەیەکەگوێر  یتر ئ ردتََاشَََێکی کََارزانیش بوو،ە. جََا س

ََتکردی وا ەکەکەگوێر  ََێوازێ ،ر بادا دایناەهۆڵ بوو، له بەی ر ەکەناو  درووس که  كبه ش

وه ەبوو ەناێکی لێدەوه و دەر ەهاته دەوه دەوه و له لووتیەچووه ناو ەباکه له کونی دواوه د

 رینه.ەی راستەکەنای گوێر ەدك ەو 

له ك دا مشََتێەریاکەی دەسََامیری له کاتی موعجین  ،وه بووەم بۆڕه ئەڵێن هۆکاری ئەد

                                                           
، ڕکواکەیی هاوشێوەشی (710٤، ەە موودەرە وا لە ئەبو داوود )(701٤ی بەڕکز نوسنوکەیی  صحنح ابي داود )نووسە   1 

 (.1٣٥1( و، الی ئنمامی موسلنمنش بە ەما ە )٣٣1٤الی ئنمامی بوخا ی هەکە بە ەما ەی )
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ی ەکەڵی زێڕ ەدا تێکەکەکەکردنی گوێر ەڵارت و له کاتی ئامادەئیلی هەپێی جوبڕ  شََوێن

که سامیری له ێبەسەرهاتمه ەاڵم ئەوه! بەبوو ەی لێدەرینەو بۆڕه راستەکرد و ئیتر بۆیه ئ

 ،بوو خۆی یپاڵوییاڵەمووشی خەی باس کرد و همووساو بۆ  ریهێناەستی خۆی دەبند

ْم رَْوالً َواَل يَْمل ُك لَُهْم َضرّاً َواَل نَْفعاً »: ەرموێتخوای گەورە دەف ُع إ لَيْه   «أَفاََل يََرْوَن أاَلذ يَرْج 

 کیانەیەاڵمی هیچ رسَََەو  ەیەکەو گوێر ەنازانن ئ ەمانفَاەو نەجَا ئَایَا ئ» (.22)طَه: 

ی ەکەو کرات. پاشَان سَامیری دروس«؟!نییەێکی بۆتان سَوودیان  رەر ەهیچ ز  ،ەو ەنادات

 ئیسڕائی  دا! نیەب یۆی پیشانخ

ه! شمووسَاو خوای  ەمه خوای ئێو ەی سَامیری؟ وتی: ئەمه چیه ئەپرسَیاریان کرد: ئ

اری؟! ردگەرو ەی پەبۆ ژوانا ەو چوو ەکاتێکدا ئەیه لمووسامه خوای ەوتیان: جا چۆن ئ

و ەردگاری له کاتێکدا خوای ئەرو ەبیری چووه رۆیشََتووه بۆ دیداری پ مووسََاوتی: 

م و ەد وه و لهەوه چووه ناو ەکەڕینێکه ز ەهات و له کۆمی گوێر ك ەدا بایەم کاتەل یه.ەلێر 

وتنه ەک مناڵك ەئیسَََڕائی  و  نیەکه بۆڕاندی، ئیتر بەکەوه و گوێر ەر ەوه هَاتَه دەلووتی

 ،ینیبوویان به چاو بەموو موعجین ەو هەرست! له کاتێکدا ئەیان پەکەکەراوو ریژ و گوێر 

 ساتدا گۆڕان.ك ەچی له یەک

ۆیه زۆر ب رسََتن،ەپەکی زێڕین دەیەکەئسََڕائی  گوێر  نیەهاڕوون ئاگادار بوو بك رۆژێ

ش: ەو بکه بوونه دو ەاڵم هۆز ەدانێ. ب یڵستی لێکردن و هوشداریەرهەب ،تووڕه بوولێیان 

ی یامۆژگارو ئ ستاەڕاستیاندا و ەکی کافر. هاڕوون له ناو ەیەو زۆرین کی بڕوادارەیەمینەک

رگرتووه، ەفامیتان و ەڵکی له نەو تاریکاری بوون، سامیری ک ەاو کردن: ئێوه تووشی ئاژ 

ی بانەردگَاری میهر ەرو ە، خوای ئێوه پنییەش مووسَََاو خوای  نییەمَه خوای ئێوه ەئ

ن رَبْ »ڵم بن: ەم بۆیه گوێڕایمووسایه و منیش جێنشَینی ەور ەگ ُ  َولََقْد رَاَل لَُهْم َهاُروُن م 
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يُعوا أَْمر  يَا رَْوم  إ نذَما فُت نتُم ب ه    (.20)طه: « َوإ نذ َربذُكُم الرذْحَمُن فَاتذب ُعون ي َوأَط 

َََتەپەکەگوێر   ی ەرێژ ر دەو هەاڵم ئەوه، بەتکردەی هاڕوونیان ر ەکەکَان ئامۆژگارییەرس

 ڕ کرد و گوێیََانەوان خۆیَان لێ کەچی ئەوه یَادیََان، کەکَانی هێنَایەپێَداو موعجین 

يَن َحتذ  »وو بیکوژن: ختیش بە، الوازیشَََیان کرد و و ەدایەن   رَالُوا لَن نذبَْرَح َعلَيْه  َعاك ف 

 ََََ َع إ لَيْنَا ُموس وریدا دێین و ەدەرگین وازی لێناهێنین و بەوتیان: ه» (.21)طه: « يَرْج 

 !«.ەو ەرێتەگەخۆی د مووساتا ەرستین هەیپەد

ێی ل نییەباەر رمی و میهەم نەر ئەر له بەو نیانتر بوو، ه رمەن مووسَََادیَاره هَاڕوون له 

 درووست ترەور ەکی گەیەئاژاو ك ەو ەکه بشکێنێت نەوێرا بتەیدەترسان، هاڕوونیش نەدەن

یه یتەسایەو کەب مووساینانی ەبێت. د مووساڕوانی ەی به باش زانی چاو ەمەببێت، بۆیه ئ

دا ەکەکەوێر گ یور ەش به دەکەکه کۆتایی پێبهێنێت. هۆز ەتوانێَت کێشَََەوه دەیەهێن ەب

 یور ەبوو که به دلێیان  ی، گوێیەکەوه بۆ الی هۆز ەهاته خوار  وسَََامو ڕان! ەپەڵدەه

ََاکه بینیان ەڕان! هۆز ەپەڵدەدا هەکەکەگوێر  ََتانەئیتر و  ؛وهەتەهاتوو  مووس ََام !س  ووس

ن بَْعد  َ »هاواری کرد:  َما َخلَْفتُُمون ي م  ََََ تێکتان ەئای   خیان» (.140)اِّلعراف: « ب ئْس

َََینیتَان کردم! کانی ەوحەپَاشَََان رووی کرده هاڕوون و ل .«لێکردم،   خراپ جێنش

چونکه  ،وا بوور خەی له بەکەییەزۆر تووڕه بوو، تووڕ  !ویەر ز ەوڕاتیشی فڕێ دایه سەت

 اته.سەمه کار ەرست، ئەپەکەته گوێر ەته بوونەموو ناز و نیعمەم هەمانه له پاش ئەئ

ََََای ەو ەئ الی خۆی پێی وا بوو رۆنََاغێکی  ،وه بووەکرد ئەی زۆر تووڕه دمووس

وه تاەر ەر له سَََەوت پێویسَََته هەکر ەچی بۆی دەمَانه بڕیوه، کەڵ ئەگەی لەردەرو ەپ

. رستیەکخواپەیوه له ەخت کردنەو جك ی شیر ەو ەتاڵ کردنەوه: بەبێتك ریەڵیان خەگەل
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ستی ەد امووس ،داەییەم تووڕ ەکات مرۆڤ خوێنی بێته جۆش، له ئاکامی ئەمه وا دەئیتر ئ

يَا َهاُروُن َما َمنََعَك إ ْذ »و هاواری لێکرد:  ڕایکێشاو ریشی هاڕوون و به توندی  دایه رژ

َت أَْمر   يَْ لُّوا. أاَلذ تَتذب َعن  أَفََعصََََ وون چی وای ڕ ی ها ەئ» (.23-21)طه: « َرأَيْتَُهْم ضََََ

چی وای  !!بینیتن ئاوا گومڕا بوون؟ك یت، کاتێەکەنگ بیت و( هیچ نەلێکردیَت )بێَد

. «!رمانی من یاخی بوویت؟!ەف ەیَت؟! ئایا لەکەمن نلە ڕێبَازی وی ەیڕ ەلێ کردیَت پ

ی امووسرمانی ەئایا هاڕوونیش ناف !ت تۆیش هاڕوون؟ەنانەکات: تەپرسَیار د مووسَا

تاوان  که لهك سێەهێشتوون؟ کەنگ بووه؟ چۆن جێی نەبێد یەەم ئاژاو ەکردووه؟ چۆن ل

 شه تێیدا.ەنگ بێت هاوبەبێد

ان ردووکیەی که هەو ەتی ئەدات به حورمربەرو ریشی بەوه سەپاڕای مووسَاهاڕوون له 

ا ابَْن أُمذ رَاَل يَ »: مووساستی ەله دایکێکن، جا بۆیه ناوی دایکی هێنا بۆ هێنانه سۆزی ه

ي  ََ ِْ ب ل ْحيَت ي َواَل ب َرأْس و  ەگر ەریشََم م ،وون وتی: کوڕی دایکمڕ ها » (.24)طه: « اَل تَأُْخ

 «.ەکێشەرژم رام

ترسَََاوه  ،ووهبەش رازی نەکەرسَََتییەپەکەدووه، به گوێر کر ەرمانی نەم نافەیاند ئەتێیا

ها ەرو ەه رپرس بووه لێیان،ەبڵێت: چۆن به جێیهێشتوون که ب مووسَاجێیان بهێڵێت و 

يُت  إ نأي»ش ناڕازی بێت: مووساوه خوێن بڕژێت و ەڕوویان ببێتەر رووبەگەترسَا ئ َخش 

رَائ يََ  َولَمْ  َََْ َت بَيَْن بَن ي إ س  . هاڕوون زۆر بهت(ەمان ئایە)ه« تَرْرُْب رَْول ي أَن تَُقوَل فَرذرَْ

ختیش بووه بیکوژن، داوای لێکرد ەو و  ەکََه الوازیََان کردوو ەیََانََد هۆز ەرمی تێیاەن

 یتیەدا سَََووکایەکەکات و له ناو هۆز ەخۆش ن دوژمنمه دڵی ەردات و بەسَََتی لێبەد

تُلُونَن ي ْضَعُفون ي َوكَاُدواْ يَقْ إ نذ الَْقْوَم اْستَ »وان: ەئك ەو  نییەك مکارێەو ستەکات، خۆ ئەپێن

ينَ  ْت ب َي اِّلْعَدا  َوالَ تَْجَعلْن ي َمَع الَْقْوم  الٌذال م   .(140)اِّلعراف: « فاَلَ تُْشم 



- 272 - 

 

ََا ََتەله تووڕ  یزانی مووس ََت هاڕوون چاکتریەی کردووه، تێاەمی له براکەییدا س ن یش

 لێخۆشبوونی بۆ خۆی و و داوای رداەستی لێ بەدا، بۆیه دەو دۆخەڵوێسَتی بووه لەه

ينَ »ی کرد: ەبراک م  َك َوأَنَت أَْرَحُم الرذاح  ا ف ي َرْحَمتَ  لْنََ ي َوأَْدخ  ْر ل ي َوِّلَخ  اَل رَبأ اْغف  « رََ

ردووکمان ەو ه ەشَََم خۆش ببەخۆم و براک ەل ،ردگاراەرو ەوتی: پ» (.141)اِّلعراف: 

 .«تبانتریەو میهر  سۆزەس بەموو کەه ەتۆ ل ،ەو ەبانی خۆتەت و میهر ەحمەنێو ر  ەر ەبخ

رزا ەلەیی دەر تووڕ ەکه هێشََتا له بك ناێەی و به دەکەرووی کرده هۆز  مووسََاپاشََان 

ْدكُْم َربُُّكْم َوْعداً َحَسناً أَفَطَاَل َعلَيُْكُم الَْعْهُد أَْم أَرَدتُّْم أَن يَح  ذ َعلَْيُكْم »وتی:  يَا رَْوم  أَلَْم يَع 

أَْخلَ  بأُكْم فَََ ن رذ ٌب مأ َََََ د  َغض ْوعََ  ر ەگەم، مەکەومەی رەوتی: ئ» (.22)طََه: « ْفتُم مذ

 !تدا(؟ەیامو ر دنیا ەت لرفرازتان بکاەسَََ ەدابوونێ )کەڵێنی چاکی نەردگارتان بەرو ەپ

ن ەالیەشَََم و رین لە؟ یَاخود ویسَََتتان خەزۆری پێچوو  ەیمَانەڵێن و پەو بەئَایَا ئ

 ەتانبردەمن ن ەی دابووتان بەڵێنەبو ەئیتر ئ ەرتاندا، بۆیەسەدابارێت ب ەو ەردگارتانەرو ەپ

ی پێداون شتەهەڵێنی بەو ب ەخشیوه و مژدەتی به ئێوه بەو نیعم . باشه خۆ خوا ناز«رەس

رن؟ گەشََمی خوا دەی خەرگەوه؟ بەتان بیر چوو ەمەباشََه ئ ،رسََتنەو بپەئك رجێەبه م

نێت ەیەگەکات و تێیاندەیان دەر کۆنەکی خێرا سەیەبه ئاماژ  مووسا !ئاخر بۆ واتان کرد؟

ينَ »ڵێت: ەوه دەکی زیاتر ەییەپاشان به تووڕ  ،ند خراپ بووهەیان چەکەکار   ِ واْ إ نذ الذ ُِ  اتذَخ

ينَ  ل َك نَْجن   الُْمْفتَر  َِ نْيَا َوكَ لذٌة ف ي الَْحياة  الدُّ ْم َوذ  بأه  ن رذ ٌب مأ الُُهْم َغضََََ يَنََ ََََ َ  س جَْ  «الْع 

ن ەیالەدا لەئایندەرسََت لەیان پەکەکەگوێر  ەی کەوانەڕاسََتی ئەب» (.141)اِّلعراف: 

 ەبێت لەشیان دەتییش بەجاڵەلیلی و خەگاتێ و ز ەشَم و رینیان دەخ ەو ەردگاریانەرو ەپ

َََێو ەر بەژیَانی دنیادا، ه  ەم خواو ەدەدرۆ ب ەک ەو ەینەدەد ەوانەش پاداشَََتی ئەیەو ش

 .«ستنەبەڵدەه
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ََەهۆز  ََت و زانەکه س ََ ،یان کردووهەور ەکی گەیەڵەیان هیریان داخس م ەه له پاش ئباش

ان چ  رۆژ الی مووساباشه  !رستن؟ەپەکه دەوان هاتوون گوێر ەی خوا ئەتەموو نیعمەه

تی ەمََانەخوا ئك ی هۆزێََەو ەوه ئََاوا بیََانبینێََت؟ کردەی کََه هََاتەو ەمََا بَۆ ئەن

 ویدا پێدابێت ئاوایه؟ەله ز  رستیەکخواپەی

ش ەکەز ئاخر هۆ  ؛رووی کرده سَََامیری مووسَََاوتنی بێتاوانی هاڕوون، ەرکەپَاش د

 بێت که سامیری بوو.ەکه نەکی ئاژاو ەر ەما تاوانباری سەس نەریان داخست و کەس

 

 که:ەری ئا اوەکتدروس ؛سزای سامیری

ر  ُّ »رووی کرده سََامیری و وتی:  مووسََا ام  َََ وتی: » (.95)طه: « رَاَل فََما َخطْبَُك يَا س

ۆ وای بنانێت ب وێتەیەد«. ؟ەنجامت داو ەئ ەک ەچیی ەرناکەتەخ ەو کار ەی سامیری ئەئ

ی ەو ەئ» (.22)طه: « بَُصرُْت ب َما لَْم يَبُْصُروا ب ه  »که چیه؟ سَامیری وتی: ەتەکردووه و باب

ی بینیوه کات! شََتێکەکان دەسََەزلنانی ئاوا له کە. جا خۆب«یانبینیەوان نەمن بینیم، ئ

ر ەوه به سی بینیئیلەم جوبڕ ەئ ەیانناسیوه! گوایەوان نەیاندیوه، شتێکی ناسیوه ئەوان نەئ

ََپەئ ََتێکدا نانێت م ،وهەیەکەس ریدا: ەب کرێت بهەی گیان دەو ەر ئەگەکه را  به هیچ ش

ول  » ْن أَثَر  الرذسَََُ ًة مأ ُت رَبْضََََ ڵارت ەم هەو خۆڵەلك مشَََتێ» (.تەمان ئایە)ه« فََقبَضَََْ

ل َك َسوذلَْت ل  »:  «م کردەکەڵی زیو ەتێک ئی  پێیدا رۆیشتبووەجوبڕ  َِ تَُها َوكَ ِْ يَََنَفْ ي فَنَبَ « س 

ی ەفسََەن وەی پێکردم؛ ئەمەفسََم ئەڵێ نەب ،ەکەدایه ناو زیو ئیتر فڕێم (.تەمان ئایە)ه

 گرێت.ەردەو ك ی هێشتا شیر ەفسەو نەوێت، ئەی خۆش دەو پلناو 

، بۆیه بووەوه نەی سََامیری پڕوپوو  بوو شََایانی باس و لێکۆڵینەکەجا چونکه رسََ
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 نییە گرنگ ،ری دا به ناو چاوانیداردگاەرو ەنها حوکمی پەوه و تەکۆڵییەلێی ن مووسَََا

ی ەڕ گرنگ نییه بۆ ،ڵارتووهەله شَََوێن پێی هك ئیلی دیوه و مشَََتێَەسَََامیری جوبڕ 

َََامیری تێی کردبوو، گرنََگ ەو کونەوه بوو یََان ئەم خۆڵەکَه بَه هۆی ئەکەگوێر  ی س

یه که ەمەئ ،ی تووشََی ئاژاوه کردووهمووسََایه هۆزی ەو ە، ئەی سَامیرییەکەتاوانباریی

اَس َوإ نذ : »کاتەری تێدا دەداو  مووسََا سَََ رَاَل فَاْذَهْب فَل نذ لََك ف ي الَْحيَاة  أَن تَُقوَل اَل م 

َفنذ   َََ ِ   ظَلَْت َعلَيْه  َعاك فاً لذنَُحرأرَنذُه ثُمذ لَنَنس َك الذ داً لذْن تُْخلََفُه َوانٌُْر إ لَ  إ لَه   ف ي هُ لََك َمْوع 

 ەژیاندا بڵێیت: ب ەبڕۆ تا ماوی لەوت: د یسامیری( ە)ب وسامو » (.27)طه: « الْيَمأ نَْسفاً 

یاری کاتێکی تریشََت بۆ د ەک ەوه. دڵنیاش بەبنەمك ون و ننیەکەلێم مك ەیەهیچ شََێو 

وریدا ەدەب ەک ەشََت بدەرنجی خواکەرباز ببیت، سََەرگین ناتوانیت لێی دەه ەک ەکراو 

ناو  ەینەین و بیخەبکالی ەالهەبێت بیسََوتێنین و هەرسََت، دەتپەو د ەو ەسََووڕایتەد

 .«ەریاو ەد

ی به وه، سامیری ویستەنها بمێنتەتەر سامیری کرد که له دنیادا بەری له سەداو  مووسا

ستی، بۆیه ر ەپەکەر گوێر ەوه له سەئیسَڕائی  گومڕا کات و کۆی کردن نیەی بەکەئاژاو 

. ئایا وەی ئەربار ەکه بوو دەر ەمبەری پێغەمه داو ەی بوو، ئەکەر تاوانەرانبەشی بەسناک

َََینێکی پێسَََتی خراپی گرتەسَََامیری ن وه؟ ئێمه ەبوو ەنك س لێی ننیەئیتر ک ،خۆش

 ؟اته دیه چۆن هڵاەرکردنی له کۆمەی سامیری و دەکەنیاییەت ،نینازانین و ئاگادار نی

َََازانین ەنهََا دەت َََنََاکی بۆ دانََاەسَََنای مووس رکراوی و ەئََاخر ئیتر بََه د ،کی ترس

َََیو  ی ننیکنەدەبووەوەس لێەوه ژیََا، کەتییەی و سَََووکََایەیدوورخَراو   توخنیش

بێته و ویسَََتی بەتی توندتره. ئەتی و سَََنای ریامەیەمه سَََنای دنیاکەئ نەدەکەوتەوە،

اڵم ەزانن، بەی دەور ەگرن و به گەرێنی لێدك ڵەری ناسراو که خەکی داهێنەیەرکردەس
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 وه.ەنابێت كس لێی ننیەرکراوی که کەنیایی و دەت ،سنا درا ەوەیەکەی ویستەوانەبه پێچ

 

نی ەلهه ناو ب رسههههتیەکخواپەیبهه  مووسههههاههاوار و بهانگی 
 ئیسڕائیلدا:

خسََته ناو ئاگر، به  ەکەیکەو گوێر  سََتاەه مووسََا ،ی له سََامیریەو ەپاش لێبوون

ه و ەن فێڵخوازانەالیەی لەو خوایەریََاوه. ئەوت و فڕێی دایََه دەکەشَََی دانەو ەتووان

إ نذَما »ا: ڵدەبانای ه مووساان پاش ،ریاوهەفڕێ درایه دك مێشَێەبووه خۆڵ؛ رسَترابووەپ

لْماً  َع كُ ذ َشْي و ع  ِ   اَل إ لََه إ الذ ُهَو َوس  دڵنیابن  ە: ئێو ەڵکینەخ» (.22)طه: « إ لَُهُكُم اللذُه الذ

انسََتی ، زانیاری و ز نییەکی تر ەو خوایەل ە، جاەی(ەنها زاتی )اللّ ەردگارتان تەرو ەپ ەک

َََتێکی گرتۆتەه ەوزاتەئ  رزیەزنی و بەن مەوره و خََاو ەردگََاری گەرو ە. پ«ەو ەموو ش

 اڵت.ەسەبتێکی بێدك ەن ،یهەخوای ئێو 

ی ەکەکی رزگاری بوو، رووی کرده هۆز ەر ەی فڕێ دا و له تاوانباری سەکەبت مووساکه 

َََتەیََانََدن هەو تێیا تیشَََی دا بََه ەرفەدك ەی ،میََان لََه خۆیََان کردووهەموویََان س

ئیسڕائی   نیەاڵنی بەگوێڕای :وه بووەش ئەکەتەرفەد ،کان بۆ تۆبه کردنەرسَتەپەکەگوێر 

ه  يَا َوإ ْذ رَاَل ُموَس  ل َقْوم  »: خوای گەورە دەفەرموێت یان کردبوو،رمانیەوانه بکوژن نافەئ

ْجَ  فَتُوبُواْ إ لَ  بَار ئ ُكْم فَارْتُلُواْ أَنُفَسُكْم َذل   كُُم الْع  ْم َخيٌْر كُ رَْوم  إ نذُكْم ظَلَْمتُْم أَنُفَسُكْم ب اتأَخاذ 

يمُ  نَد بَار ئ ُكْم فَتَاَب َعلَيُْكْم إ نذُه ُهَو التذوذاُب الرذح   ەتەو نیعمەیادی ئ» (.44)البقرة: « لذُكْم ع 

 ەڕاستی ئێو ەم بەكەوم و هۆز ەی رەوم و هۆزی خۆی وت: ئەر ەب مووساك كاتێ ەو ەنەبك

رتان ەدیهێنەبۆ الی ب ەو ەێنڕ ەی باە، دەخۆتان كردوو  ەمتان لەست ەرستییەپەكەو گوێر ەب
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َََت ەو ەبكوژێت(، ئ رتاوان تاوانبان و ئینجا خۆتان بكوژن )بێەبك ەوبەو ت بۆتان،  ەر باش

حم و ەڕ ەب و رگرەو  ەوبەئێجاار ت ەو زاتەنها ئەڕاستیدا تەرگرت، لەی و ەپاشان خوا تۆب

 .«ەدلۆڤان

 ،یان بووەکەاواناڵم شیاوی تەب ،بووك رستان سامناەپەکەر گوێر ەله س مووسای ەسَناک

ڵ و ەاژ م بێدارییه له ئەکه ئ ،و هۆشه ی هنریردانی ژیان و بێدارەدەهەرستی بەئاخر بتپ

َََتنی بێداری هنر .وهەکاتەکانی جوێ دەایانبێ َََتنی ؛و هۆش جا سَََنای کوش  کوش

وه. ەجوێ ناکاتك ەکان له یەئیتر مرۆڤ شََت ،ر  و هۆشەئاخر له پاش ئ ...یهەسََتەج

ێیاندا و وه پەیی هاتەز ەرورس. پاشان خوا بك ەیه، سنایەکەاواننای تەبۆیه سَناکه له ر 

ُب »له کۆتاییدا:  لێیان خۆش بوو وسَََ  الَْغضَََ َكَت َعن مُّ ا سَََ  (.144)اِّلعراف: « َولَمذ

ه ک ،ر خوا بووەله ب مووسَََای ەکەییە. تووڕ «وەەو و هێور ب مووسَََایی ەتووڕ ك کَاتێَ»

َََایَانی رێنگرتنه. ەییەپیرۆزترین تووڕ  ۆ الی چوو ب ،وهەبوونپاش هێدی سَََاموو وه و ش

َََیەرپەب ن و ڵیارتەوه و هەوتەوڕات کەکََانی تەوحەبیری ل ؛کََهەکیەر ەتییََه سَََەرس

 وه.ەست پێکردەوازی دەبانا

َِ اِّلَلَْواَح َوف ي نُْسَخت َها »: خوای گەورە دەفەرموێت وَس  الَْغَضُب أََخ َكَت َعن مُّ ا سََ َولَمذ

يَن ُهْم   ِ لذ ْم يَرَْهبُونَ ُهًدى َوَرْحَمٌة ل أ هێور  مووسایی ەتووڕ ك کاتێ» (.144)اِّلعراف: « ل َربأه 

 ت وەحمەتوێیََدا رێنموویی و ر  ەل ە، کەو ەڵارتەی هوڕات(ەکََانی )تەوحە، لوەەو و ب

 ەستیانەبەترسن و مەردگاریان دەرو ەپ ەل ەی کەوانەبۆ ئ ەو ەوشایەدر ەبانی تیادا دەمیهر 

 .«نجێتەڕ ەلێیان ن
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 ئیسڕائیل: نیەر بەه بۆ سکەی کێوەوەرزکردنەب

 ،ەو ەنوڕاتی بۆ خوێندەکانی تەوحەوه، لەپێکردستەی له پێناو خوادا دەکەجیهاد مووسا

َََ یه ەو ەر ئەرسَََووڕهێنەچی سَََەند بن. کەوه پابەوی پێیەرمانی پێدان به پتەتا فەر ەس

َََان بێت ەوحەرمانی لەر فەگەوتیان: ئ ،ڵ کردەگەنَدو چوونیان لەکَه چەهۆز  کان ئاس

َََاین! گرەری دەو  نَد جَار دووپَاتیََان ەچی چەربارن، کەمووی و ەوتی: نَا ه مووس

رز ەریان بەر سەور له سەهك ەکان دا کێوێکیان و ەرمانی به فریشتەئیتر خوا ف ،وهەکرد

َََەم کێوه دێتَه خوار ەگرن ئەرنەمووی و ەر هەگەوه، جََا پێیَان وترا: ئەکرد ر ەوه بََه س

ریان ەرد و سیان بکڕنووشن، ەبب نووشکڕ رمانیان پێدرا ەریان گرت و فەرتاندا، ئیتر و ەس

ْورَُهْم َوإ ذ نَتَْقنَا الَْجبََ  فَ »کرد: ەیان دەکەیری کێو ەوه سەوی ناو به ترس و بیمەر ز ەله س

ةو َواذْكُُرواْ َما ف يه  لََعلذُكْم تَتذ  اكُم ب ُقوذ ا آتَيْنََ واْ مََ ُِ ْم خَُ ُه َوار ٌع ب ه  ٌة َوظَنُّواْ أَنَذ ُه ظُلَذ أَنَذ « نَ ُقو كََ

جێی خۆی  ەکێوی توورمََان ل ەک ەو ەر ەش بکەو کََاتەیََادی ئ» (.171)اِّلعراف: 

َََەب ەو ەرزمان کردەشَََوێنی خۆی ب ەو ل نَدەڵکەه ، جا كورێەهەڵەو پو کەریاندا و ەس

ی پێمان ەو ەئیتر ئ ەوسا پێمان وتن( دەریاندا، )ئەسَەوێت بەکەد ەوایاننانی ک ەوکاتەئ

َََنوور د ەتونَدی بیارن و لەخشَََیون بەب پێمانداون  ەی کەرمَانَانەو فەئ ،چنەمر ەس

 «.خۆتان بپارێنن ەی ئێو ەو ەبۆ ئ یادتان بێت ەل ەمیشەه

کی ەیەر پََاش بینینی موعجین ەگە  نََابن مەمََانََه ملکەیشََََت ئەتێا مووسََََائیتر 

ی یی پێویسََت بۆ رازیبوونەدات بێداری و پوختەروو دك مه کاتێەئ !رەرسََووڕهێنەسََ

نهَا به ەکَه ت ؛مووسَََای ەکەبۆ نَاخی هۆز  وهەڕێتەگەش دەمەبێَت، ئەهنر و هۆش ن

َََتیەپەکەاڵم تاوانی گوێر ەبن. بەسَََت رازی دەموعجینه و هێنی ه ێ روا بەکه هەیرس

 بوو.ەری نەکاریا
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 وره:ەس بۆ جێژوانی خوای گەفتا کەی حەوەرەد ەچوون

ه پیاوه زۆر سََی لەفتا کەن، پاشََان حەتۆبه بک کردئیسََڕائی   نیەرمانی به بەف مووسَا

ی تان و داواەو ەن له کردەو تۆبه بک ڵبژارد و وتی: بڕۆن بۆ الی خواەن هکَانیَاەچَاک

ارن، تان خاوێن رابەستەڕۆژوو بن و خۆتان و جەوانی تر، بەن بۆ ئەلێخۆشَبوونیش ک

که ەو له کێ مووساکه که خوا دیاری کردبوو. ەوه بۆ دیدار ەر ەڵیان چووه دەگەش لمووسا

ڵ ەگەبوو ل مووسَََاکه گوێیان له ەسَََەکفتَا ەڵی دووا و حەگەوه و خوا لەبوو ك ننیَ

يَقات نَا»کرد: ەی دەردگاری رسََەرو ەپ يَن َرُجالً لأم  بْع  : )اِّلعراف« َواْختَاَر ُموسَََ  رَْوَمُه سَََ

 .«ردگارەرو ەبۆ جێژوانی پڵبژارد ەی هەکەومەر ەفتا پیاوی لەح مووسا» (.144

چی ەموو ژیاندا، کەڵارتنی بڕوا له هەسَََه بۆ هەکی ئاوا بەیەوێت موعجین ەکەردەوا د

و داوای بینینی خوایان کرد! وتیان: بیسَََتمان و  ەو ەوتنەکەمه نەکه بەڵبژاردەفتا هەح

َن لََك َحتذ  نَرَى اللذَه َجْهرَةً »وێ بیبینین! راشَََکاوانه وتیان: ەمانەد  «يَا ُموسََََ  لَن نُّؤْم 

ََای ەئ» (.44)البقرة:  ََ ەكو بەڕت پێناهێنین تاو ەرگین باو ەه ،مووس وی چا ەكراو بئاش

ان به شته ندی دڵیانمەیو ەری و پەره، دڵڕ ەساتێکی تۆرێنەمه کار ەئ«. بینینەخۆمان خوا ن

له  نه!!ڵێی کایه کردەد .ینەزۆر ساده وتیان: بڕوات پێناک ،داتەوه پیشان دەکانەماددی

مووه: ەم هەله پاش ئ ،ته، پاش رزگاربوون له سنای خواەو نیعمەموو نیشانەم هەپاش ئ

 ئیتر داواکَارییَه ،بێَتەشَََماین دەسَََت خەدا خوای بَااڵ دەین! لێر ەپێنَاک بڕوات

َََیاو ەن َََامناەیەرز ەلەبوم ،وهەاڵم درایەر و ەکی تۆرێنەکه به سَََنایەش دان و لێیك کی س

ووه، رهاتەکه چیان به سەسەفتا کەی حیزان مووسای مراندن. ەستەو ج رۆحجێ ەسبەد

َََتاەه ،تی خواردەفەڵبژارده و چاکترینیشَََیانن!! بۆیه زۆر خەمَانَه هەئ و له خوا  س

ی و نها به هۆی کاڵفامەوان بۆ بینینی خوا تەوه لێیَان خۆش بێَت، داواکَاری ئەپَاڕای
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 رزه بوون.ەلەرگه بۆیه ئاوا تووشی بومەنها مەی تەکه سناکك ەگێلیی ،وه بووەرییانەدڵڕ 

ن رَبُْ  َوإ يذ »وه: ەوته پاڕانەک مووسا ئَْت أَْهلَْكتَُهم مأ َفَهارَبأ لَْو ش    اَ  أَتُْهل ُكنَا ب َما فََعَ  السُّ

ْر لََنا َواْرَحْمنَ  َي إ الذ ف تْنَتَُك تُضَ  ُّ ب َها َمن تََشا  َوتَْهد   َمن تََشا  أَنَت َول يُّنَا فَاْغف  نذا إ ْن ه   ام 

نًَة َوف ي ا ََََ نْيَا َحس ه  الدُّ  ِ ا ف ي َه ْب لَنََ يَن. َواكْتَُ اف ر  رَة  إ نذا ُهْدنَا إ لَيَْك َوأَنََت َخيُْر الْغََ  «آخ 

وانیشت ەپێشتر منیش و ئ ەر بتویستایەگەخۆ ئ ،ردگاراەرو ەپ » (.142-144)اِّلعراف: 

 ەمە؟ ئەمان کردوویانەفامانەو نەئ ەی کەو ەهۆی ئەیت بەبەناو دەل ەبرد، ئایا ئێمەناو دەل

َََتێَ ێت پێ گومڕا و ەی بتەو ەئ ەبێت کەکی زاتی تۆ نەیەو ەنها تاریکردنەت نییەك هیچ ش

ی، جا ەنَای ئێمەر تۆ پشَََت و پەیَت، هەدەتی دەوێَت هیَدایەش بتەو ەیَت، ئەکەد

، تۆ چََاکترینی ەو ەییََت پیََامََانََدا بێتەز ە)داواکََاریَن( لَێمََان خۆش ببیََت و ب

تیشََدا، ەامری ەمان بۆ پێش بهێنیت و لەدنیادا چاک ەل ەرانی. داواکارین کەچاوپۆشَیک

 «.الی زاتی تۆڕاستی رێنموویی کراوین بۆ ەب ەئێم

 

 :(H) دەممەموح یتیەرایەمبەی پێغەمژد

َََا َََبوونی د ەو ەئاوا پاڕای مووس ی ەکەئیتر خوا له هۆز  ،ربڕیەو تۆبه و داوای لێخۆش

کَان پَاش مردن و زیندوو ەڵبژاردەوه. هەخۆش بوو و لَه پَاش مردن زینَدووی کردن

ی دەممەی موحواڵی هاتنەی مێژوودا گوێیان له هەر ەرسووڕهێنەم سَاته سَەل ،وهەبوون

يُب : »خوای گەورە دەفەرموێت !(H)بدوڵاڵ بوو ەکوڕی ع اب ي أُصََ  َِ رَاَل َع

يَن هُ   ِ كَاَة َوالذ يَن يَتذُقوَن َويُؤْتُوَن النذ  ِ َعْت كُ ذ َشْي و فََسأَكْتُبَُها ل لذ م ب ه  َمْن أََشا  َوَرْحَمت ي َوس 

يَن يَتذب ُعونَ   ِ نُوَن. الذ ا يُؤْم  ات نََ ِيََ نَدُهْم ف ي  بَ  ُدونَُه َمْكتُوباً ع  ِ   يَج  يذ الذ وَل النذب يذ اِّلُمأ َََُ الرذس
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الَْمْعُروف  َويَنَْهاُهْم َعن  الُْمنَكر  َويُح  ُّ لَُهُم الطذيأبَات  َويَُحرأمُ  أُْمرُُهم بَ  يَ   يََ  التذْوَراة  َواْل نْج 

رَهُ  ُع َعنُْهْم إ صَََْ ََََ َث َويَض ِئَ  ُم الَْخبََ يَن آَمنُواْ ب ه  َعلَيْه   ِ ْم فَالذ انَْت َعلَيْه  ْم َواِّلَْغالََل الذت ي كََ

َ  أُنن َل َمَعُه أُْولَئ َك ُهُم الُْمْفل ُحونَ   ِ ُروُه َواتذبَُعواْ النُّوَر الذ -142)اِّلعراف: « َوَعنذُروُه َونَصَََ

ت(، ێب ەوێت و )شایستەبم ەم کەکەدك سێەم تووشی کەو تۆڵ رمووی: سَناەف» (.147

َََتێکی گرتۆتەبََانیم هەت و میهر ەحَمەر  ت و ەحمەو ر ەودوا ئەمە، جََا لەو ەموو ش

َََانەو کەم بۆ ئەدەد یم و بڕیَار ەکەم تۆمَار دەبَانییەمیهر  ی رواو پارێنکار ەت ەی کەس

 ەکانی ئێمەرمانەت و فەئَایواو بَه ەڕی تەبَاو  ەیش کەوانەن و ئەدەکَات دەز  ،نەکەد

ی ەو ەون، ئەکەد ەوار ەخوێندەن ەر ەواڵدەه ەر ەمبەم پێغەشَََوێنی ئ ەی کەوانەهێنن. ئەد

ََراو ەد ەک و  ەچاکەدات بەرمانیان پێدەوڕات و ئینجیلدا، فەت ەوان لەالی ئ ەبینن نووس

 ،کاتەاڵڵ دەبۆیان ح ەو چاکك پاك ەرچییەه ،کاتەیَان لێدەو خراپ تَاوانی ەغەدەر

رشانیان ەسەکان لەناینەرورس و س ەرکەئ ،کاتەرام دەلێیان ح ەرچی پیس و ناپوختەه

ڕیان ەی باو ەوانەبات، جا ئەریان بوو الی دەسله  ەش کەو کۆت و زنجیرانەبات، ئەالد

وتوون ەک ەنوور  وەو شََوێنی ئ ەو پشََتایریان کردوو  ەو پشََتیوانییان لێکردوو  ەپێهێناو 

 .«و رزگارن رفرازەس ەوانەر ئەه ؛ەکراو  ەوانەڵیدا ر ەگە( و هاوڕێ لەرورئان ە)ک

پَاش ژیانی  ،م هۆزهەدرایَه ئ (H)رمَان ەمبەهَاتنی پێغی ەئیتر ئَاوا مژد

ر ەمبەغتی پێەرایەمبەس له کاتی پێغەر کەی تێَدایَه کَه هەو ئَامَاژ ەڵێی ئەنوێیَان؛ د

 بێته ژیانێکی نوێ بۆی.ەمه دەئ ،ڵی بێتەگوێڕای (H)ددا ەممەموح
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 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

 ربێژی.ەبریتییه له راستی و ه ،رینهەراست یتیەپیاو  -1

 ی.ەکەنەشمی خوا دێنێت بۆ خاو ەتاوان، سناو کێشه و تین و فشار و خ -2

 ت.ێبەمه خۆڕاگر دەه بۆ موسوڵمان؛ بوو متمانه به خوا گرناترین و چاکترین توێش -3

ڕوویان ەپێویسته به توندی و بنبڕی رووب ،چێتەو الڕێیی د ەر ەزیان بەی حەو داڵنەئ -4

یش ینیانرمو ەو توندی له شوێنی خۆیدا بێت و ئارامی و ن هێن یهەو ەبۆیه ژیری ئ ،وهەببیت

 له شوێنی خۆیدا.

 ه.رۆح یکاریەئاماد یەرۆژوو روتابخان -5

 ر خوایه.ەنها له بەیان تەکەییەڕ ەاڵم توو ەبن، بەمرۆڤی تر تووڕه دك ەرانیش و ەمبەپێغ -6

نای ەله ر شَََی ەبینێت، سَََناکەت سَََنا دەر لَه ریامەر لَه دنیَادا بەتَاوانبَار ه -7

 تی.ەیەکەتاوان

ََه کتێب (H)ری ئََازینمََان ەمبەتی پێغەرایەمبەی پَێغەمَژد -8 کََانی ەل

ر ەگەه ئم کتێبانەوتووانی ئەر شَََوێنکەڵاه بێت له سَََەی بەو ەبۆ ئ ،رابردوودا هاتووه

 یان بینی.ەکەتییەرایەمبەپێغ

 

 ی مانگاکه:بەسەرهات

ردن کەی دەردەرو ەو پ فێر ،خواو ەر ەکردن بەوه، بانای دەیدا مایەکەله ناو هۆز  مووسا
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وون، ب وان زۆر الڕێەاڵم ئەب ،تاڵتداریان بکاەسََەویدا جێایر و دەیویسََت له ز ەو د

که ئاوا ەبەسەرهات ؛وێتەکەردەوه جوان دەی مانااکبەسەرهاترمانیان له ەنکووڵی و ناف

ی سَََکََااڵیََان ەکەوادەوه، خََانەنََد دۆزرایەمەوڵەکی دەیتی کََابرایەمك رۆژێََ :بوو

ََیاندەوه و نەدکر رز ەب ََتوویەش ََانایان برده ەپك تی، کاتێەزانی کێ کوش ویش ەئ ،مووس

ر ەسَََك ەی ماناایەکەرمان بداته هۆز ەرمانی پێدا فەردگاری. خوا فەرو ەنَای برده پەپ

بَُحواْ بََقرَةً »ببڕن:  ِْ ه  إ نذ اللَّه يَأُْمرُكُْم أَْن تَ  وەیادی ئ» (.27)البقرة: « َوإ ْذ رَاَل ُموسَََ  ل َقْوم 

 ەدات كەرمانتان پێدەی وت: بێاومَان خوا فەكەومەر ەب مووسَََاکَه  ەو ەنەکَاتَه بك

 «.ر ببڕنەسك ەماناای

ی چەبڕن، کەری دەوت سەرچاویان کەم ماناا که بەکەمانه یەئ ی بۆ دەچێتمرۆڤ وا

ََەد ََاندو چوون! ەوه چەیان کردتس ویش ەئ !کاتەیان پێدەتبار کرد گاڵتەیان تۆممووس

ََەزانەیان پێبکات و له نەر گاڵتەگەنای به خوا برد ئەپ ََی کێش مه ەکه بەکان بێت، وتیش

ل ينَ »بێت: ەر دەسََەچار  َن الَْجاه  نَا ُهنُواً رَاَل أَُعوُذ ب اللّه  أَْن أَكُوَن م  ُِ مان ە)ه« رَالُواْ أَتَتذخ 

 .ت(ەئای

مه ە، ئییەنوه ەڵکەی به دۆخی ئاسایی ژیان و نێوان خیندەیو ەو پ ەیەمه باسی موعجین ەئ

اڵم جا ەن. بڵ بەیه گوێڕایەو ەئیسڕائی  ئ نیەو داواکراو له ب ەن خواو ەرمانێکه له الیەف

جینه نها موعەت !دا بووه؟ەم هۆز ەر ژیانی ئەاڵتی به سەسَەکان دەهۆ ئاسَاییك   کاتێ

ََ ََووڕهێنەس ََای زاڵەر ەرس ََەر کان یاس بۆیه ئیتر رووداوی  ەدا،مانەژیانی ئ بوون بەس

 .ەنییر ەرسووڕهێنەش سەمانااک

ََڕائیله، ه نیەمه بەئ ََوکەئیس ََەگەوت لەڵس ََەو کەیه، ئەڵیاندا کێش باریان  و ی کارەس
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تباری ەشت و ئێستاش تۆمەچەکه ئازاری د مووساك ەو  ،چێژێتەست ئازار دەبارێته د

تی، ەوه گاڵته ناکات و به راسَََتیەکاتەاڵم روونی دەکات. بەیان پێدەی گاڵتەو ەن بەکەد

َََیار د ،یانەکەو چوون ندەچیان دا به الڕێی و ەچی درێژ ەک کی ەن: ئایا ماناایەکەپرس

يأن لَّنا َما رَالُواْ ادُْع لَنَا َربذَك يُبَ »ته؟ ەیان شتێکی تایب ،دیومانه یەاڵنەم ئاژ ەر لەئاساییه ه

يَ   (.22)البقرة: « ه 

َََیار  مووسَََا ریان و ەویش رورسَََی کرد له سَََەو ئ ردگارەرو ەی برده الی پەکەپرس

رَاَل »: ێچووبنه پیره نه  ،ندهەکی مامناو ەوتی ماناای ،زۆرتر باس کردکانی ەندییەتمەتایب

ا تُؤَْمرونَ  افَْعلُواْ مََ َك فَََ ار ٌض َوالَ ب ْكٌر َعَواٌن بَيَْن َذلَ  ا بََقرٌَة الذ فََ ُه يَُقوُل إ نذهََ مََان ەه« )إ نَذ

 .(تەئای

چۆنه؟ بۆ  یەکەناەی ر ەیان پێدا: ئەچی درێژ ەدا کۆتَایی پێبێَت، کەپێویسَََت بوو لێر 

رم ەێکی شنەمانه هیچ الیەه؟ ئیچی ەم ماناایەنای ئەردگاری ناپرسێت ر ەرو ەله پ مووسا

تێکی ن که بۆ شەرم بکەبوو شەی راناگرن، دەکەڕێن ەره بەمبەق خواو پێغەرهەب دەدەو ئ

. (22البقرة: « )رَالُواْ ادُْع لَنَا َربذَك يُبَيأن لذنَا َما لَْونَُها»وه: ەنه کێشەخەد مووسَاوا سَاده 

رَاَل إ نذُه يَُقوُل إ نَّها »: رموێتەفەدویش ەکات و ئەردگاری دەرو ەش پرسََیار له پمووسََا

ينَ  ر  رُّ النذاظ  ََُ ْفرَا  فَار ٌع لذْونَُها تَس ە خوای گەور وتی:  مووسََا» (.تەمان ئایەه« )بََقرٌَة صَََ

َََاكە، تەردی تۆخەن ناەكی ر ەمَاناََای ەو مََاناَایەت: ئدەفەرموێَ ی دڵخۆش رانەمََاش

 .«كاتەد

َََیار دەمەڵ ئەگەل ،شَََی دیاری کردەکەناەوه ر ەئ ان وه، ئاخر لێیەنەکەش دوباره پرس

ا  اللذُه : »!تێکچووه ابََه َعلَيْنَا َوإ نذا إ ن شَََ َي إ نذ البََقَر تَشَََ رَالُواْ ادُْع لَنَا َربذَك يُبَيأن لذنَا َما ه 
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ُدونَ  واوی بۆمان روون ەتەتا ب ەردگارت داوا بكەرو ەپ ەوتیان: ل» (.70)البقرة: « لَُمْهتََ

و  ەچوو و لێمان تێک ەیەکام یەم گاەڕاسَََتی نازانین ئەب ەچونك ،ەیەبنانین كام ەو ەبكات

ت رێنموویی ر بێەسەر خوا ویستی لەگەئ ەڕاستی ئێمە، بەو ەمان بۆ نادۆزرێتەو ماناایەئ

 «. گرینەردەو 

رَاَل : »کووڕییه و مەو بێ ک غکراوه، سا ەکه جووت و ئاودێری پێنەوتی: ماناای مووسَا

َيَة ف يَها )البقرة:  «إ نذُه يَُقوُل إ نذَها بََقرٌَة الذ َذلُوٌل تُث يُر اِّلَرَْض َوالَ تَْسق ي الَْحرَْث ُمَسلذَمٌة الذ ش 

بۆ  انڕ ەیان کرده گتسَََەریان، ئیتر دەیان بووه هۆی رورسَََی له سَََەکەزدانە(. پاگ71

 ریان بڕی.ەوه و کڕییان و سەدۆزییانك تیوێەله کۆتاییدا الی منداڵه هکی ئاوا، ەماناای

دوو و زین ی کابراەستەڵارت و دای له جەی هەله گۆشَتی مانااکك ەیەپارچ مووسَا

وه. ەه و مردسەویش وتی فاڵن کەت کێیه؟! ئەکەپرسیاری لێکرد بکوژ  مووسَاوه، ەبوو 

ینی و دوویشیان به چاوی خۆیان بی مر ەو ەبوونی زیندوو ەئیسڕائی  موعجین  نیەئیتر ب

 .که کۆتایی پێهاتەکێش

َأ »یان: ەبییەدەئو بێەیری ئەجا س ئَْت ب الَْح موو ەو هەله پاش ئ (.تەمان ئایە)ه« اآَن ج 

وه و خواش رورسَََی کرد له ەتەحمەیان خسَََته ز ەکەر ەمبەوه پێغەپرسَََیاره که به هۆی

ر ەبڵێی بك ەت پێداین! و ەرینەراست واڵیەئێستا ه ڵێن: ئاەیان دەکەر ەمبەبه پێغ ؛ریانەس

ا كَاُدواْ يَْفَعلُونَ »کردن! ەڵ دەگەی لەوه گَاڵتەل ا َومََ بَُحوهََ َِ  ئیتر» (.تەمان ئایە)ه« فََ

 هەرگین ە،بوایەیی خوا نەز ەر بەگەئ .«تواننەن و نەکەکه نەبوو کار ك ریان بڕی و ننیەس

ا إ ن َشا  َوإ نذ »ێت که وتیان: وه هاتبەمەیان لەکەبوونچێ رزگار ەوه ئەوه! لەدۆزییەیاندەن

 .«اللذُه لَُمْهتَُدونَ 
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َََائیتر ئَاوا خوا   كرکاتێەرمان، هەش و نَافەرکەتێکی سَََەی نَارده الی ئومممووس

ویسَََته له توت پێەد ؛بوێرانەکرد و پێی رادەیان دەکەوانەرمَانێکیَان پێبَدرایێ پێچەف

ڵێی ەێی دڕ که پەدفەبمنداڵێکی ك ەپێشدا بیاۆڕن و ەوترێت لەرچی پێیان دەریان هەسَ

نه له مندااڵ  یشیەرکەاڵم سەب !سَتێت و...ەڵدەڵێی دانیشَه هەنیشَێت و دەسَته دادەه

نیشن و یانویست داەد ،کان بووەمژ ەگ یکاران و گێلیەی خراپەی خراپەناویاندا له شێو 

 و پارله بوو!ك کانیان بخۆن که پیاز و نیسەخۆراکه خۆش

 

 و خزر: مووسای بەسەرهات

و باسی  واو خ ەر ەکردن بەئیسڕائیلدا وتاری دا، بانای د نیەله ناو ب ووسامرۆژێکیان 

وێاران له گك کێەواوبوونی یەی زۆر جوان بوو، پاش تەکەکردن، دیاره وتار ەری بۆ دەه

وتی:  مووسََایه له تۆ زاناتر بێت؟! ەویدا هەس له ز ەوه کەری خوا ئەمبەی پێغەوتی: ئ

چووزانی  تۆ مووسارێ ەالی پرسیاری لێبکات: ئ ئیلی ناردهەجێ خوا جوبڕ ەبتسَەنا. د

 نێت؟!ەخوا زانستی خۆی له کوێ داد

ََََا کی لََه شَََوێنی ەیەنََدەئیََ  پێی وت: خوا بەی کردووه، جوبڕ ەلەپ یزانی مووس

َََائیتر  !یَه له تۆ زاناترهەه داەریَاکەی دوو دەو ەکارتنەی ی زی بۆ زیادکردنەح مووس

بچێت؟  نده زانا. پرسیاری کرد چۆنەم بەئڵێنی دا کۆ  بکات بۆ بینینی ەزانست چوو، ب

وه ەیان کرایگك رشوێنێەوه، له هەتێکەبەبخاته سك ەرمانی پێدرا کۆ  بکات و ماسییەف

َََییەبَه ب ۆ ب مووسَََاوێیه. ەکه لەکار ەنده چاکەب ،ریاەدا و رۆیشَََته ناو دەکەری ماس

ش پا ؛وعی کوڕی نوون بو ەڵیدا که یووشەگەسخستنی زانست رۆیشت و الوێکیش لەد
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َََا َََیە. الو یشرەمبەپێغ بە بوو مووس هیچ  وتن.ەوه رێکەڵارت و پێکەی هەکەکه ماس

ََان ََوێنەیەنیش ََیەو ەی زیندوو بوونەموعجین لە بوو جاه ەکه نەکیان له ش که و ەی ماس

 ریاکه.ەی بۆ ناو دەو ەڕانەگ

 !ها به رێوه بێتەرچی ساڵەگەئ ،نده زاناکهەڵ بەگەر دیدار لەسَوور بوو له س مووسَا

َوإ ْذ رَاَل ُموسَََ  ل َفتَاُه اَل أَبَْرُح َحتذ  أَبْلَُغ َمْجَمَع الْبَْحَريْن  أَْو »: دەفەرموێت خوای گەورە

َي ُحُقبَاً  ی خۆی وت: من ەکەڵه الو ەهاو ەب مووسَََاك کَاتێَ» (.20)الکه : « أَْمضَََ 

دوو  ەی کەو شَََوێنەئ ەمەگەها رۆژم پێ بچێت تا دەنَدەر چەگەڕۆم، ئەم و دەنَادکۆڵ

. «ڕێمەگەڕۆم و دەکی زۆر دەیەنجَام، یَاخود ماو ەئ ەمەگەگرن یَان دەد كەی ەریَاکەد

و  وو، راکشارێااکه ب ماندووی مووساریاکه، ەنیشت دەردێکی تەبەتاش الپاڵییشتنه ەگ

ریاکه و ەناری دەهاته کك پۆلێەر ما. شَََەبەخەکه بەالو  ت،بَداك وزێَەنەویسَََتی و 

و ئاوی نا رەرتار بوو بۆ و ەو ەو گیانی تێهات ەکەریا دای له ماسَََییەی ئاوی دەپشَََک

َِ َسب يلَُه ف ي الْبَْحر  َسَرباً »ریا: ەد ی ەرێا و ەو ەیزیەڵبەهکه ەماسیی» (.21)الکه : « فَاتذَخ

َََیی«رەبەریای بۆ خۆی گرتەنَاو د ای ی جێاەکه بۆ ناو ئاو نیشَََانە. رۆیشَََتنی ماس

 پیاوچاکه زاناکه بوو.

چوو  ش بیریەکە، الو وهەریاکەته ناو دەکه چوو ەینانی ماسییەستاو نەو هەله خ مووسا

َََییەکبەڕێبۆیَه  ،وهەبۆی باێڕێت َََان ەکەوتن و مَاس َََایَان بیر چوو. پاش یری ب مووس

ن »ستی به ماندوویی کرد: ەوه و هەوتەی کەکەخواردن ينَا م   رَاَل ل َفتَاُه آت نَا َغَدا نَا لََقْد لَق 

باً  َََ ا نَص َِ َفر نَا َه مان ەکەی خواردنەی وت: ئادەکەڵەهاو ەب مووسََا» (.21)الکه : « سَََ

دا ەم کاتەئیتر ل«. و ماندوو بووینك زۆر هیال گەشتەماندام ەڕاسَتی لەب ە، چونکەبهێن

َََیی ەو ەوتەکَه کەالو   و دا مووسَََاواڵی به ەریاوه، ئیتر هەکه چۆن چووه دەبیری ماس
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ََ ی ەو ەئکه. ەی رووداو یرەرسََووڕهێنەڵ سََەگەوه، لەتەیتان له بیری بردوو ەوتیشََی ش

کی ەیەدا و نیشانی دڕ پێەکەکه ئاو ەی ماسیییبین ؛یر بووەع بینیبووی شتێکی سەیووشَ

 !له پاش خۆی جێهێشت

یه که ئێمه ەو ەمه ئەئ» (.24)الکه : « رَاَل َذل َك َما كُنذا نَبْغ  : »مه خۆشحاڵ بووەب مووسا

که ەالو  و مووسََایه، ئیتر ەی شََوێنی زاناکەکه نیشََانەرۆیشََتنی ماسََیی .«وێتەمانەد

ََ ،ەی پێشََوویانکەوه شََوێنەیشََتنەوه و گەانڕ ەگ  ،بوووتەکه که لێی خەردەبەالی تاش

ن »وه: ەوێ پیاوێکیان دۆزییەل نَا َوَعلذْمنَاُه م  ند  ْن ع  نَا آتَيْنَاُه َرْحَمًة م  بَاد  ْن ع  فََوَجَدا َعبْداً مأ

لْماً  ُدنذا ع  َََنا ەکانی ئێمەندەب ەلك ەیەندەب ەوێ بەل» (.24)الکه : « لَذ  ەل ەک ،بوو ئاش

خۆمانمان  ییتەی تایبیزانست و زانیار ،ورمان کردبو ەو ەهر ەی خۆمان بیتەتی تایبەحمەر 

 «.خشیبووەپێ ب

ی له کاتێکدا خۆ  ،وهەی خنریان دۆزییەکەو الو  مووساحیحی بوخاریدا هاتووه: ەله س

َََیبووکانی ەبه جل ری له ژێر ت ەکەییەکانی و الکیەکی خسَََتبووه ژێر پێە، الیداپۆش

رخست و وتی: له کوێوه هاتووی ەویش رووی خۆی دەئ ،ساڵوی لێکرد مووسا. ریەس

ی ەنی ئیسڕائی ، ساڵوت لێبێت ئەی بمووسام. خنر وتی: مووسَاو تۆ کێی؟ وتی: من 

ی سَََه تۆ ەو کەوتی: ئ !ناسَََی؟ەوتی: چۆنم د مووسَََائیسَََڕائی .  نیەری بەمبەپێغ

 ؟مووسَََاوێ ەبۆ الم، چیت د پێناسَََاندووم که منی به تۆ ناسَََاندووه و تۆی ناردووه

ذب ُعَك َعلَ  أَن تَُعلأَمن  »وه وتی: ەرێن  ڕیەوپەئنیانی و رمو ەبه ن مووسا رَاَل لَُه ُموَس  َهْ  أَت

داً  ََْ ا ُعلأْمَت رُش مذ یت شََوێنت ەدەتم دەپێی گوت: ئاخۆ مۆڵ مووسََا» (.22)الکه : « م 

ڵکی ەک ەڵکووبی، ەشانمی بدیت و نیەمنیش فێر بک ی فێرکراویتەو زانستەتا ل ،ومەبک

َََتدایەوڕاتت له دەت نییەس ەوه بە. خنر وتی: جا ئ«؟کَاروبَارمدا ەرگرم لەلێ و  و  ەس
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َي َصبْراً »!: ؟مووسای ەئ حیت بۆ دێتەو  يَع َمع  ڕاستی ەب» (.27)الکه : « إ نذَك لَن تَْستَط 

 .«ڵ مندا خۆڕاگر بیتەگەرگین ناتوانیت لەتۆ ه

ََك مێەک ََەرنج بدەس ََیار ر جەینه س ََای ەکەیاوازی پرس  رمی و نیانی وەن ەکه ب ؛مووس

 مووسا نێت کهەیەگەکه وا د ؛ی خنرەکەاڵمه بنبڕ ەڵ و ەگەل ،وه درکاندیەبەدەڕی ئەوپەئ

ینانێت؛ که خنر نا مووسای ەکەزانست ووكەرو ەه ،و تێبااتەی ئەکەناتوانێت له زانست

تۆ له  یەته دیارانو شەچونکه ئ !ریشَی خۆ ناگریتەتۆ زانسَتی من نازانیت و له سَ

انی ز ەکرێ نەڕوان دەی دڵت رازی ناکات، بۆیه چاو ەکەی پێدیرەر زانستی من داو ەس

 م نابێت.ەکەر زانستەم چیه و ئیتر خۆڕاگریت له سەیکەی دەو کارانەهۆی ئ

ڵی بێت ەگەتی بدات لەکانی خنری بیست و جارێکی تر داوای لێکرد مۆڵەرس مووسَا

ي لََك أَْمراً »: وتی مووسََاوه فێر بێت؛ ەو لێی اب راً َواَل أَْعصََ  ا  اللذُه صَََ ُدن ي إ ن شَََ تَج   «سَََ

 هیچ ەبم و لەر بێت خۆڕاگر دەسَََەر خوا ویسَََتی لەگەمبینیت ئەد» (.22)الکه : 

وت  یمووساوه! خنر به ەبێتەلیموڵاڵ چۆن له خۆی دە. بڕوانه ک«رناچمەرمانێکت دەف

 ،مەکەی تا خۆم بۆت باس دەکەلێنپرسََیاری هیچ شََتێکم  ،مەدەتت دەمۆڵك رجێەبه م

 وتن.ەوه رێکەئیتر پێک ،ربڕیەبوونی خۆی دەش ئامادمووسا

َََتییەوتنه رێ، کەدا کەکەنَاری ئاو ەو خنر بَه ک مووسَََا  شەهات و وتیان ئێمك ەش

ش ووسامیان له ەن، خنریان ناسی بۆیه سواریان کردن و بۆ رێنگرتنی خنر پار ەکسوار 

 مووسا ؛نوتەکمان دوور ەه لەکشتییەکانی کەانیشتوو ر که سوار بوون و دەگرت. هەرنەو 

َََتییەکردنی کریکی کونەخنر خ یبینی فڕێی دایه ناو  و ەو ەکی لێکردەیەختەیه، تەکەش

ی سوارکرد و ەمر ئێەرانبەبشتییه بێەم کەنی ئەلێکرد و وتی خاو  ینکووڵی مووسا !ریاەد
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ئْ رَاَل أََخرَرْتَهَ »ت!: ەیکەخراپی د تۆ رێنی لێارتین و ئێسَتا َت َشْيئاً ا ل تُْغر َق أَْهلََها لََقْد ج 

 .(71)الکه : « إ ْمراً 

اگری پێشتر وتی ناتوانێ خۆڕ ك ەکه و  ،وهەخاتەد مووساکه بیری ەکار ەنده چاکەدا بەلێر 

بْراً »بکات:  َي صََ يَع َمع  تَط  ش وتی بیرم مووسا(. 71)الکه : « رَاَل أَلَْم أَرُْ  إ نذَك لَن تَسَْ

يُت َواَل »کَه!: ەبَه و لێم رورس مەێم زین مچووه و تکَایَه ل  َََ ن ي ب َما نَس ِْ رَاَل اَل تُؤَاخ 

راً  ْن أَْمر   ُعسَْ ْقن ي م  وه ەرم. پێکەم خۆڕاگر به له سەکە، داوات لێد(73)الکه : « تُرْه 

که ەر یەتا ماندوو بوون و ه ،کردەلێد یارییانمنَدااڵن ك یشَََتنَه بَاخێَەرۆیشَََتن گ

ََتن ََت! ەپڕ پیاوچاکەدا لەم کاتەوه، لەرۆیش ََاکه منداڵێکی کوش مه   ەڵێت: ئەد مووس

رَاَل أَلَْم » :وه ناتوانێت خۆڕاگر بێتەهێنێتەویش دووباره بیری دەتاوانێکی کردووه؟! ئ

ي َصبْراً  يَع َمع  وه به ەچوونش بیر ەم جار ەئ مووسا. (74)الکه : « أَرُ  لذَك إ نذَك لَن تَْستَط 

رَاَل إ ن »یه جێم بهێڵی: ەاری تر پرسََیارم کرد بۆت هجك ەڵێت یەبات و دەهۆکار ناو د

ر  ِْ ن لذُدنأي ُع بْن ي رَْد بَلَْغَت م   (.72)الکه : « اً َسأَلْتَُك َعن َشْي و بَْعَدَها فاََل تَُصاح 

ی بۆچی زانەیدەن مووساوه، ەبەخیلوه رۆیشتن تا چوونه گوندێکی ەو خنر پێک مووسَا

ان واو بوو، بۆیه داوای خۆراکیەوه. خۆراکیان تەننمێەوێ دەوێ رۆیشتوون و بۆ لەبۆ ئ

ریاندا هات و چوونه ماڵه ەو به سَََەیاندانێ. شَََەچی نەک ،و گونده کردەڵکی ئەله خ

 امووسوه. ەکردك ی چاەکەی داڕمێت، ئیتر خنر دیوار ەکەخت بوو دیوار ەو ك رووخاوێ

 ،ی نینتەارمو شایانی ی دەستنوراونم گونده ەکی ئڵەری سووڕما، وتی خەم کاره سَەل

َت َعلَيْه  أَْجراً »: !ت بۆ کردن؟ەم کار ەر ئەرانبەببۆ بێ ِْ ئَْت اَلتذَخ . (77ه : )الک« رَاَل لَْو ش 

َََتَه کَار کۆتایی پێهات، بەئیتر ب ا ف رَاُق بَيْن ي»که وتی: ەکار ەنده چاکەم رس َِ « َوبَيْن َك  َه

 «.ەی نێوانی من و تۆیەو ەی جیابوونەواد مهەئئیتر » (.72)الکه : 
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تر ئێستا کانی، بۆیه ئیەی ئاکامی پرسیار ەربار ەد مووسادابووه  یکه هوشَداریەپیاوچاک

 ؛رسَََووڕمانیەو کردی و بووه هۆی سَََەی ئەو کارانەموو ئەوه بوو. هەکاتی لێکدان

 وەزانرێت الی ئەکان نەرمانی خوا بوو. جا که هۆکاری کار ەمووی به ویسَََت و فەه

 (.21)الکه : « َوَما فََعلْتُُه َعْن أَْمر  »خنر وتی: بن. بۆیه ەڵ دەی نازانێت تێکەسَََەک

 .«رمانی خوا بووەبوو به نیاا و فەخۆ به زانست و ژیری خۆم ن»

کانی ەی رووداو ەو ەی سنوورداره. پاشان لێکدانەکەلماند که زانستەی سمووساخنر به 

ڕاستیدا ەلاڵم ەب ،ساتهەیان کار ەکەشتییەکردنی کزانن خراپەکه وادەشتییەن کەکرد: خاو 

 دات وەدڕ روو ەوێت که شَََەکەردەکَه دەتەدا نیعمەو کَاتەیَه، لەتێکی شَََاراو ەنیعم

شََتییه ەم کەاڵم ئەگرێت، بەکاندا دەشََتییەموو کەر هەسََەسََتبەو ناوچه دەپادشََای ئ

وه: ەمێنێتەم ماڵه دەی رزری ئەرچاو ەکات و ئیتر سََەد )تەرك(لەکان و ەژار ەی هەخراپ

ينَُة فََكانَْت » ف  ا السََذ ل ٌك  أَمذ يبََها َوكَاَن َوَرا ُهم مذ اك يَن يَْعَملُوَن ف ي الْبَْحر  فَأَرَدتُّ أَْن أَع  ل َمسَََ

ينَةو َغْصباً  ُِ كُ ذ َسف   (.72)الکه : « يَأُْخ

وون وره بەساتێکی گەزانن تووشَی کار ەکه وادەو دایکی منداڵه کوژراو ك ها باو ەرو ەه

چونکه  ،یه بۆیانەور ەتێکی گەحمەمنداڵه ر و ەاڵم مردنی ئەب ،یان کوژراوهەکەکَه تَاران

 ،ڵیانەگەه لکار ەنی پیرییاندا زۆر چاکەمەوه که له تەداتەخوا منداڵێکی زۆر باشیان پێد

َقُهَما »وه: ەکەی منداڵه کوژراو ەوانەبه پێچ ينَا أَن يُرْه  نَيْن  فََخش  ا الُْغاَلُم فََكاَن أَبََواُه ُمؤْم  َوأَمذ

 .(20الکه : « )طُْغيَاناً َوكُْفراً 

و زیوی دوو منداڵه  ڕێله ژێریدا ز  ؛ماندوو کردەی پێو  مش که خۆ ەکەدیوار  ،هَاەرو ەه

ََََار درابوو، ئەتیو حەه  ینەیەنجەو گەئ ؛بڕووخێََتبََا ل کرداەی و ەکەر دیوار ەگەش
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ڵکی ەوه کەیەکەکارییەهۆی چاکەخوا ب ،بووك وت، جا چونکه باوکیان پیاوچاەکەردەد

ان یََینەکەنجەوره بن و خۆیََان گەویسَََتی خوا وابوو گ کََانی، ئیترەیَانََده منََداڵەگ

ينَة  َوكَاَن تَْحتَُه كَنٌن لذُهَما َوكَاَن »بهێنن: ر ەد َداُر فََكاَن ل ُغاَلَميْن  يَت يَميْن  ف ي الَْمد  ا الْجَ  َوأَمَذ

ُهَما َويَْستَْخر َجا كَنَن  بأَك أَبُوُهَما َصال حاً فَأََراَد َربَُّك أَْن يَبْلَُغا أَُشدذ ن رذ : )الکه « ُهَما َرْحَمًة مأ

یی خوا بوو، به ویست و خواستی ەز ەت و بەحمەکه کردی به ر ەی پیاوچاکەو ە. ئ(21

ع »: مووسَََاکانی دا به ەواڵی رووداو ەئیتر ئاوا ه ،بووەخۆی ن ط  يُ  َما لَْم تَسَََْ َذل َك تَأْو 

لَيْه  َصبْراً  گیرا ەدەخۆت بۆ ن ەی کەو شتانەئ یبوو راز و نهێنی ەو ەئ» (.تەمان ئایەه« )عذ

 «.دانەنجامم دەئك کاتێ

 رسی لێوه فێر بوو:ەدوو د مووسااڵم ەب ،که رۆیشتەکار ەنده چاکەپاشان ب

ن ەاو وه خەکەموو زانایەروو هەچونکه له سََ ،بێتەخۆبایی نەی لەکەبه زانسََت :مەکەی

 یه.ەزانستێکی تر ه

کََات و ەلََه نەبێََت و پەی هب و رێن ەدەئ ڕیەوپەئ داردگََاریََەرو ەڵ پەگەل :مەدوو 

 دوێت که نازانێت.ەنك ی شتێەربار ەد

 

 :دائیسڕائیل له بیابانی سینا نیەب

ََا ََینا ەی گەکەهۆز  مووس یی ەز ەاڵم بە، ب-و ئاوهك که بیابانێکی بێ دارو خۆرا-یانده س

َََێبەی بۆ ناردن و هەواڵەڕ ەو ک زۆەو گ ەو نییەخوا گرت ه ریان. جا کەوریشَََی کرده س

ڵقواڵ، ەهو دوازده کانیاوی لێ ردێکا کێشاەی به بەکەگۆچان مووسا ،بووزۆریش توونیان 
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ََڕائی  دوازده ب نیەئاخر ب ڵ ەگەچی لە. کكره بابێەبۆ بك ەر کانییەه ،باب بوونەر ەئیس

مان له ز ەم خۆراکه ماندوو بووین و حەوتیان ل ،وتنه الڕێییەته کەو نیعم موو نازەم هەئ

َََیسر ۆراکی ه خکو پارله و نیسکه  و سَیر پیاز  :خوای گەورە دەفەرموێتی بوون. مَ

ا تُنب ُت اِّلَرُْض » مذ دو فَادُْع لَنَا َربذَك يُْخر ْج لَنَا م  َوإ ْذ رُلْتُْم يَا ُموَس  لَن نذْصب َر َعلََ  طََعامو َواح 

لُوَن الذ  تَبْد  ََْ ل َها رَاَل أَتَس َََ َها َوبَص  ََ َها َوَعَدس ِئ َها َوفُوم  ن بَْقل َها َور ثذ ِ   ُهَو م  ِ   ُهَو أَْدنَ  ب الذ

ا َسأَلْتُمْ  ْصراً فَل نذ لَُكم مذ ك كاتێ ەو ەنەبك ەتەو نیعمەیادی ئ» (.21)البقرة: « َخيٌْر اْهب طُواْ م 

ك جۆرێ نهاەتەناگرین و ب ەئۆرر ك جۆر خۆراك ەر یەسەرگین لەه ەتان وت: ئێممووسا ەب

رزق و رۆزی و  ەل ەردگََارت بكەرو ەپ ەداوا ل ەو ەرئەبەن، لینی رازی نیەمەخوارد

و ك سََو نی و سََیر یارەیی وخەكی پارلەروو  ەبهێنێت ل مەرهەویمان بۆ بەبوومی ز رو ەب

ی یجیاتەگرن لەردەواو و ەخ و ناتەایبمەشََتی ك ەچۆن ئێو  ەپێی وتن: باشََ مووسََاپیاز، 

ََتی ل ََتر؟ و چاكترەش ََارێەداب ەد !و باش ََینا بك زن بۆ ش ( ئینجا جێبهێڵنە)بیابانی س

 «.وێتەكەستتان دەن دەكەی داوای دەو ەڕاستی ئەب

 

 :٢ی پیرۆزیوەبوونیان بۆ زی داخڵەوەتکردنەڕ

َََا ڵ ەگەو ل ەو ەرمانی پێدان بڕۆنه ژوور ەرَدیس برد، فەیتولمەو بەر ەی بەکەهۆز  مووس

ََ ََتووانی ش ََان لەڕ بکەدانیش ََتەن و پاش  ،تر بوو کیەمه تاریکارییەجێ بن، ئەوێ نیش

 ن.ەڕ بکەرست شەڵ هۆزێکی بتپەگەران لئیمانداك ەبوو و ەمجاره دەئ

انی کەتەنیعم مووسَََاوه. ەکانەوییه پیرۆز ەوه بچنَه ز ەتیَانکردەر  مووسَََااڵم هۆزی ەب

                                                           
  (.وەرگێڕکاتێك باسی زەوی پیرۆز دەکرێت، مەبەست پێی: بەیتولمەردیسە. ) 1 
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لُوكاً »وه بیریَان: ەهێنَای ا رَْوم  اذْكُُرواْ ن ْعَمَة اللّه  َعلَيُْكْم إ ْذ َجَعَ  ف يُكْم أَنب يَا  َوَجَعلَُكم مُّ يََ

ا لَْم يُؤْت  أَ  ينَ َوآتَاكُم مذ ن الَْعالَم  ََیر ەوم و عەی رەئ» (.10)المائدة: « َحداً مأ یادی  ،تمەش

َََ ەل ەو ەنەتی خوا بکەو نیعم ناز ، ەێناو م هەراهەدا فەناو ئێو ەرانی لەمبەپێغ ەرتان کەس

ی سََەکەب ەخشََیو ەی بەئێو  ەی بەو ە، ئەڵخسََتوو ەناوتاندا هەها پاشََای زۆری لەرو ەه

 .(«ەمەردەو سەئی )ەشومار بێ ەڵکەو خەل ەخشیوو ەبەتری ن

ن یناچ مەێو ئ ەیەو ناوچەمکار لەترسین، ئاخر هۆزێکی ستەڕ دەوان وتیان له شەاڵم ئەب

يَن َوإ نذا لَن نذْدُخلََها َحتذَ  يَْخرُُجواْ »ڕۆن: ەوان نەتا ئ ََََ  إ نذ ف يَها رَْوماً َجبذار  رَالُوا يَا ُموس

نَْها فَل نذا َداخ   نَْها فَل ن يَْخرُُجواْ م  ڕاسَََتی ەب ؛مووسَََای ەوتیان: ئ» (.11)المائدة: « لُونَ م 

وانی ەا ئناوی ت ەرگین ناچینەه ە، بێاومان ئێمەو دلێری تێَدای رزەو ب ڵکێکی ئَازاەخ

وێ ەناوی و ل ەچینەد ەبێاومان ئێم ەو ەرچوون لێی، ئەوان دەر ئەگەچن، جا ئەرنەلێَد

و هاڕوون، له  مووسَََاپاڵ هاتنه  -زیاترك ەن-که ەس لَه هۆز ەنهَا دوو کە. ت«بین!!ەد

سی ەنها دوو کەت مووساوه! ەر ەهاتنه د مَیسرس بوون له ەزار کەد هەشسەکاتێکدا ش

الَن  رَاَل َرجُ »ن: ەکه رازی بکەوڵیاندا هۆز ەش هەسەم دوو کەئ !ی جیهاد بنەبینی ئاماد

ُم ا َما اْدُخلُواْ َعلَيْه  افُوَن أَنَْعَم اللُّه َعلَيْه  يَن يَخََ  ِ َن الَذ لْبَاَب فَل َذا َدَخلْتُُموُه فَل نذُكْم َغال بُوَن م 

ن ينَ  ؤْم  ه  فَتََوكذلُواْ إ ن كُنتُم مُّ ترسَََی  ەی کەوانەس لەدوو ک» (.13)المائدة: « َوَعلَ  اللَّ

 ،بوونخشَََیەواوی پێ بەتی ئیمان و دڵنیایی تەو نیعم خوا ناز ، وەدڵدا بووەخوایان ل

ََار ەرواز ەد ەوتیان: ل ََ ەبچن ەو ەی ش بێاومان  ەو ەئ ەو ەو دیو ەئ ەچوون ەر کەه ،ریانەس

 .«ئیماندارن ەێو ر ئەگەستن ئەخوا بب ەواوی پشت بەت ەبێت بەوتوون. دەرکەس ەئیتر ئێو 

َََ نیەاڵم بەب و جََاره هۆزه ەئك ەش و ەم جََار ەئ ،نۆکنەئیسَََڕائیََ  بََه گشَََتی ترس

َََتەبتپ ان به ویمانه خو ە، ئهێناوه شَََکسَََتیان ەو له ناو  یَان بینی نَاخیان رزاەکەرس



- 294 - 

 

ق ەرهەبی دەدەئ اڵم بۆ بێەن، بەڕ بکەبوو شََەبۆیه له توانایاندا ن ،یی گرتبووەسََتەژێرد

َََابه  !بووەردگاری توانایان هەرو ەو پ مووسَََار ەمبەپێغ فَاْذَهْب أَنَت »یان وت: مووس

ُدونَ  ات ال إ نذا َهاُهنَا رَاع  َك فَقََ گ نەردگارت جەرو ەبچۆ خۆت و پ» (.14)المائدة: « َوَربَُّ

ئاوا !«. !نجامین(ەرئەڕێی سََەدا دانیشََتووین )چاو ەڕاسََتی ئا لێر ەب ەن دژیان، ئێمەبک

 راشکاوانه! 

َََا اڵم ەون مردووه بەڵێ فیرعەن، بەدا نََایەی بََه الی چََاکەکەی زانی هۆز ەو ەب مووس

 ،وهەێتببك کی زۆره چاەیەو پێویسَََتی به ماو  ەر ناخیان ماو ەکانی له سَََەرییەکاریا

 یه، ننایشی لهەم همەاڵتی خۆم و براکەسَەنها دەمن ت :و وتی رردگاەرو ەرووی کرده پ

َََیرەوه. خوا داو ەو دووریََان خََاتەی کرد کََه خوا لەکەهۆز  ََه س م ەر ئەی کرد ل

ردان بن تا ەرگەکه چ  سَاڵ س ؛ن ببووەئیسَڕائیله که ناخیان بۆگ نیەب /جیلەی"ەو ەن"

وه ەاخس لَه نەکَه ک ،نکی تر بێنَه جێاَایَاەیەو ەبمرن یَان پیر ببن و ن ەیە"و ەن"م ەئ

ال  رَاَل رَبأ إ نأي»: خوای گەورە دەفەرموێت ،بێتەڕیان هەبێتن و توانای شدیڕووخانەن

ينَ  ق  ي فَافْرُْق بَيْنَنَا َوبَيَْن الَْقْوم  الَْفاس  ي َوأَخ  وتی:  مووسا» (.14)المائدة: « أَْمل ُك إ الذ نَْفس 

ََتی من دەب ،ردگاراەرو ەپ ََەڕاس ََەب ەاج نییەاڵتم ەس یتر بێت، ئەمدا نەر خۆم و براکەس

 .«ەیەپیشمەو ست تاوانکار ەڵکەو خەل ەو ەیتەبکجیا ەئێم ەداواکارین ک

َََ َََتیەردانی دەرگەرۆژانی س و ەی ئەکەکی داخراودا، کۆتاییەیەڕان له بازنەپێکرد، گس

یانی و ئێواره، ەب ،رۆژ ،وەئامانج، به شڕانی بێەستیان پێکردبوو، گەوه دەشَوێنه بوو لێی

 ردان بوو.ەرگەر  و دڵیان سەن ئۆ چك ەردان بوون و ەرگەله بیاباندا س

یی پێدێت. ئیسڕائی  له رورئاندا کۆتا نیەڵ بەگەل مووسایدنا ەی سبەسەرهاتدا ەئیتر لێر 
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و  زم بووه، خۆی راگرتەرانی ئولولعەمبەله پێغ مووسََایدنا ەین سََەدەتی دەئێمه شََای

ا له و دروودی خو ی ساڵو ەچی دوایی کرد، ئجێهێنا تا کۆ ەی بەکەرکەجیهادی کرد و ئ

 بێت. مووسار ەس

 

 :مووساکۆچی دوایی 

جاَ  َملَُك الَمْوت  إل  ُموسََ  عليه ): رموێتەفەد (H)ری ئازینمان ەمبەپێغ

الُم َعيَْن َملَك  الَمْوت  فََفَقأَها، راَل  ْب َربذَك راَل فَلَطََم ُموس  عليه السذ الُم. فَقاَل له: أَج  السذ

يُد الَمْوَت، َورَْد فََقأَ فَ  لْتَن ي إل  َعبْدو لَك ال يُر  ََََ رََجَع الَملَُك إل  الله  تَعال  فَقاَل: إنذَك أَرْس

يُد  يُد؟ فلْن كُنَْت تُر  ْع إل  َعبْد   فَُقْ : الَحياَة تُر  َعيْن ي، راَل فَرَدذ اللذُه إ لَيْه  َعيْنَُه َوراَل: اْرج 

ْع يََدَك  يُش بها َسَنًة، راَل:  الَحياَة فَضََ ، فلنذَك تَع  ن َشْعرَةو ، فَما تَوارَْت يَُدَك م  عل  َمتْن  ثَْورو

، رَْميًَة  ة  ََََ س َن اِّلرْض  الُمَقدذ تْن ي م  ، رَبأ أَم  يبو ن رَر  ْه؟ رَاَل: ثُمذ تَُموُت، راَل: فاآَن م  ثُمذ مََ

وُل الله   َََُ ، راَل رَس نَْدُه ِّلََريْتُُكْم رَبْرَُه إل  جان ب  : واللذه  لو أَنأي ع  (H)بَحَجرو

َد الَكث يَب  اِّلْحَمر   نَْ ، ع   َ ي و وتی: مووسَََارگ هَاته الی ەی مەفریشَََتواتە:  .1(الطذر 

کوێری  و داەکەکێشای به چاوی فریشت مووسااڵم ەوه. بەاڵم بدەردگار و ەرو ەرمانی پەف

کت ەیەندەته الی بەوه الی خوا، وتی: تۆ منت ناردوو ەڕایەکه گەکرد. پاشَََان فریشَََت

وی: رمو ەو ف ەو ەکردك وێ بمرێت و چاوی منیشََی کوێر کرد. ئیتر خوا چاوی چاەنای

ستت ەه دو ەوێ ئەر ژیانت دەگەوێ؟ ئەم و بڵێ: ئایا ژیانت دەکەندەوه بۆ الی بەڕێر ەبا

نده ەو ەوت ئەنده له تووکی مانااکه کەرچەر هەستت بە، دكەر پشَتی ماناایەبخه سَ

                                                           
 (.٠٦٧٠(،  )موسلنم  1٦٦٢، ەە موودەرە وا )بوخا ی  (3٥11بەڕکز نوسنوکەیی بخا ي ) نوسە ی 1 
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تره. مریت. وتی: مردنی ئێستا چاکەی پاشان؟ وتی: پاشان دەوتی: ئ یت.یژەسَاڵی تر د

ری خوا ەمبەپێغ«. و بممرێنه ەکەوییه پیرۆز ەوه له ز ەر ەخێرایی ننیکم کەردگارا بەرو ەپ

(H) ان یم نیشََەکەگۆڕ  ەوێ بوومایەر لەگەسََوێند به خوا ئ: »رموێتەفەد

 .داکانەوور ردووچکه سەڵه بەو له پاڵ کۆم داەنیشتی رێااکەدان له تەد

ه خۆی که، نەوییه پیرۆز ەته ز ەچوو ەن مووساکه  ،وهەر ئەیه له سَەڵاەیه بەرموودەم فەئ

ی ەدا بمرێت و خواش نناکەکەوییەز ك وه له ننیەله خوا پاڕای بەڵکووی، ەکەو نه هۆز 

 وه.ەیەکەکار ەو هۆزه پیسه خراپ مووساخسته نێوان  یئیتر ئاوا خوا جیاوازی ،رگرتەو 

 

 ه:بەسەرهاتم ەئکانی ەسوودله 

ََانەکۆچکردن بۆ و  -1 ََەرڕ ی ەرگرتنی زانسََت نیش ََتی فێرخوازانه و جۆرێکه له س اس

 جیهاد.

ََتاکەو ەله گرناترین هێماکانی فێرخواز له خۆبوون -1 ََ ،یەیه بۆ مامۆس ی ەکەتتا زانس

 وه.ەننیکبوونویستی و لێەربارێت و ببێته هۆی خۆشەو 

تانی یەوه له شََەبیرچوون ،وهەچێتەدکانیشََی بیر ەجار مرۆڤ شََته گرناك ندێەه -3

 یه.ەو ەدوژمنت

و سانیش له خواوه پۆشراەکان زۆر جار له زاناترین و ننیکترین کەهۆکاری رووداو  -4

 مێنێت.ەد

 پارێنرێت.ەو دایکی دك باو  یکاریەمنداڵ به چاک -4
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 ندازه و ئاستی خۆی.ەاڵم به ئەب ك،ڵەرگرتنی پۆزش و داوای لێبوردن له خەو  -2

 .1برەتا رەم هەڵەڵ رەگەڵێت: لەد دەحمەئیمام ئك ەو کۆتاییه؛ فێرخوازی بێ -7

َََاتَدا دێت و نیعمەت لَه پۆشَََاکی کَار ەحمەجَار ر كنَدێەه -2 رگی ەت له ژێر بەس

 تیدا.ەینەم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نووستتتە ی بەڕکز هە وا بەبێ ستتتەچتاوە هێنتاوکەیی، ئنهنولجەوزی لە )المنتاقح االمام احمد(دا هێناوکەیی بەم چەن  1 

ه أنت قد بلەت هذا المهلغ، وأنت إِمام شتتتێوەکەك، لەوانە  قتال صتتتالح   أى  ێ  مع أَبي محهێة، ەقال له  يا أبا عهد اللَّ 

 55المسلمي . ەقال  مع المحهێة إلى المقهێة. "المناقح" ئنهنولجەوزی ال
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 عەیووش

ََ )موسی( ب َفتَاُه يُوَشَع بْن  نُونو »  1«َوانْطَلَ

 

 ع کێیه؟ەیووش

ر ەس شه که خوا لهەر ەمبەو پێغەرۆیشت بۆ الی خنر، ئ امووسڵ ەگەیه لەو الو ەڵێن ئەد

 انەڵ دانیشتوو ەگەڕیان لەو ش ەو ەر ەهێنایه د داله بیابانی سینا ئیسڕائیلی بەنی یداستەد

َََت و ئیتر خوا  ەو ەتیََانکردەر  مووسََََاکََه هۆزی  ،کََه کردەکََانی شََََار ەمکََار ەس

ه ل یسََڕائی ئ بەنیس له ەریان. کەرامی کرد له سََەکردن و چ  سََاڵ حردانیەرگەسََ

ین که وتیان با بچ ،دوو پیاو لە جاه دا،مووسََاڵ ەگەوه لەر ەهاته دەکه نەردانییەرگەسََ

ع ەن یووشیاێککەڵێن: یەسسیران دە. موفەداو شار ەمکارانی ئەڵ سَتەگەین لەڕ بکەشَ

ََەرماندەو ف رەمبەته پێغەبووه که دوایی بوو  رمانی ەی خوا فەوییەو ز ەو ئ ەر ەپا بوی س

 ه.و ەداوه بچنه ناوی

بکات و  ئیسَََڕائی  بەنیربازی به ەشَََقی سَََەم مووسَََارمَانی دابووه ەجَا خوا ف

يباً »یان بۆ دابنێت: ەرماندەف نُهُم اثْنَْي َعَشَر نَق  يثَاَق بَن ي إ ْسرَائ يَ  َوبََعثْنَا م  َِ اللُّه م   َولََقْد أََخ

الََة َوآتَيْ  كَاَة َوآَمنتُم ب رُُسل ي َوَعنذرْتُُموُهْم َوأَرْرَْضتُ َورَاَل اللُّه إ نأي َمَعُكْم لَئ ْن أَرَْمتُُم الصذ ُم تُُم النذ

ن تَْحت َها اِّلَنَْهاُر  لَنذُكْم َجنذاتو تَْجر   م  يأئَات ُكْم َوِّلُْدخ  َََ رَنذ َعنُكْم س ُكَفأ ناً ِّلذ َََ ََاً َحس اللَّه رَرْض

ب   نُكْم فََقْد َض ذ َسَوا  السذ سوێند بێت بێاومان » (.11)المائدة: « ي   فََمن كََفَر بَْعَد َذل َك م 

                                                           
 (122)بوخاری:  1 
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جا خوا ڵبژاردن، ئینەرمان تێدا هەراب ەرگرت و دوانن ەائی  و ڕ ی ئیسەو ەن ەیمانی لەخوا پ

کانتان ەر نوێژ ەگەخوا ئ ەڵتَاندام، سَََوێند بێت بەگەڕاسَََتی لە: من بەرموون کەپێی ف

رانی من و ەمبەموو پێغەه ەڕ بهێنن بەن و بََاو ەکََات بََدەن و ز ەنجََام بََدەچََاکی ئەب

 ەو ەئ ،ر خواەبەڵکی لەخەن بەبدك وپێو جوان و رێکك رزی چاەن رەپشََتیوانییان لێبک

َََیتان لێدەکَانتَان خۆش دەڵەو ه تَاوان ەبێاومَان ل  ەمەتانخەم و دەکەبم و چاوپۆش

َََتەهەکانی بەباخ ی ەو ەڕوات، جا ئەکانیدا دەختەژێر در ەها رووبار بەندەچ ەک ،ەو ەش

است و و رێبازی ر  ەڕاستی رێاەب ەک ەمانای وای ەو ە، ئەئێو  ەڕ بێت لەباو  ودوا بێەو ەل

که  ؛ندوونەسَََ که خوا لێیەڵێنەرجی بەکه به مەیمانەبینین پە. د«ەتێکچوو  وانی لێەر 

ََ ران ەمبەموو پێغەن و بڕوا بهێنن به هەکات بدەن و ز ەن و نوێژ بکەکەن و رانەڕ بکەش

و ەوڕاتدا داوه لەله ت ی هاتنیەکه خوا مژد، (H)د ەممەوه تا موحمووساله 

 هێنرابوو.ەردا نەدا که هێشتا گۆڕانکاری به سەکات

ند به ەت پابەخواز، رسَََوود تکَار و ەکَه...خیَانەجوولوامی ەردەخووی بك ەاڵم و ەب

بوون و به ەند نەوه پابەکەڵێنەڵێنی خوا نین، بۆیَه نکووڵیَان لێکرد و گۆڕییَان و به بەب

ََت پێغەنقەئ ََتەمبەس يَن آتَيْنَ »: خوای گەورە دەفەرموێت؛ وهەرانیان به درۆ خس  ِ اُهُم الذ

َذ َوُهْم يَْعلَُمونَ  نُْهْم لَيَْكتُُموَن الَْح يقََاً مأ ا ُهْم َوإ نذ فَر  ا يَْعر فُوَن أَبْنَََ ُه كَمَََ اَب يَْعر فُونَََ تَََ  «الْك 

ََیوون پێغەی كتێبمان پێ بەوانەئ» (.142)البقرة:  ََلّی اللّ ەمبەخش ََلّم( و  ەعلی ەر )ص س

ََەد ََن، بێاومان دەکانی خۆیان دەچۆن منداڵك ەرو ەه ،نناس ََتەناس و ەوان ئەلك ەیەس

 «.ەی خوایەشنانن فرستادەكاتێكدا دە، لەو ەشارنەد ەراستیی
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 پیرۆز: یویەردانی و رۆیشتنیان بۆ زەرگەرچوون له سەد

َََ َََ ئیسَََڕائیلی بەنیع ەیووش ز پیرۆ  یویەو ز ەر ەو ب ەو ەر ەردانی هێنََایََه دەرگەلََه س

ك ۆشکه شارێکی زۆر رایم و پڕ له ک ،ریحاەو ئەر ەئوردونی پێبڕین ب یچەموتن، ەێکبەڕ 

وه ەر ەوی پیرۆز هاته دەو ز  ەر ەپاشان که ب ،مارۆی داەش مانگ گەباڵخ بوو. شەر ەو ر

: رموێتەفەد (H)ری خوا ەمبەپێغ .وتووانی داناەرجی بۆ شََوێنکەند مەچ

َع اْمَرأَةو وَ ) َََْ ، َواَل آَخُر رَْد بَنَ  اَل يَتْبَْعن ي َرُجٌ  رَْد َملََك بُض ا يَبْن  يُد أَْن يَبْن َي ب َها َولَمذ ُهَو يُر 

ٌر و اَلَدَها  ٌ ا يَرْفَْع ُسُقَفَها، َواَل آَخُر رَد  اْشتَرَى َغنًَما، أَْو َخل َفاتو َوُهَو ُمنْتَ واتە: . 1(بُنْيَانًا َولَمذ

ندا ڵ مەگەلك پیَاوێَی: ەکەران جیهَادی کرد و وتی بَه هۆز ەمبەلَه پێغك رێَەمبەپێغ

ڵ بکات و تا ئێسَََتا ەگەرجێیی لەوێت سَََەیەرێکه و دەنی هاوسَََەت کَه خَاو ەیەن

تووه، گر ەی نەکە)سەر (رەو س ەو ەبکاتك وێت ماڵێەیەدك سێەها کەرو ەیکردووه، هەن

 .«ڕوانه بنێتەو چاو کڕیوە ڕ یان وشتری ئاوسی ەمك سێەها کەرو ەه

ا؛ رجێکی بۆ خواویسََتی و خۆڕاگری دانەه مڵەیه کۆمەرماندەره فەمبەم پێغەئیتر ئاوا ئ

 ،بێتەت نسَََەیو ەکه پەناەیدانی جەملە وه جاه ەوه بوو دڵ به شَََتێکەگرناترینیان ئ

ه وه سووره لەئ ،ست بێتەیو ەوه پەمانەدڵی بك سَێەر کەگەژن و ماڵ و سَامان. ئك ەو 

 تی.ەی خۆیایسوودوه بۆ الیان و له بیری ەڕێتەی باەو ەر ئەس

نئیراده بوون ەخواویسَََتی خََاو ك ڵێََەکََانی کََه کۆمەربََاز ەڵ سَََەگەکََه لەر ەمبەپێغ

ع و ەمابوو یووشَََەی نەدنَەو ەبوو. ئ هەینیکَه رۆژی ەکۆتَایی اەکەنەوتن، جەڕێکبە

                                                           
َََیویەتی بخار  )  1 َََلیم دۆزییەوە بە ژمارە 2956نووسَََەری بەڕێن نوس (، فەرموودەکەمان بەو دەرە الی ئیمامی موس

 (.3124بە ژمارە ) (، هاوشێوەشی الی بوخاریدا هەیە1747)
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ممه ەش رۆژی شەکەو جوول- ئاوا بێتخت بوو خۆر ەاڵم و ەب ،ونەرکەکانی سەرباز ەس

ئیتر  چێت،ب سََتەله د یانەکەوتنەرکەع ترسََا سََەبۆیه یووشََ -ڕەن نه شََەکەنه کار د

تێنه له سََەروام، خوایه بیو ەرمانپێدراویتی و منیش هەیری خۆری کرد و وتی: تۆ فەسََ

 وه.ەردیسی گرت و چووه ناویەیتولمەستا تا بەجێ خۆر و ەبتسەرم، دەس

خواوه  ییاوزارسوپاسچی و ەش و ملکو به کوڕنو  کرد ئیسڕائی  بەنیرمانی به ەخوا ف

ََار  طذةٌ : »رمانی دا بڵێنەکه، فەبچنه نێو ش  کانی خۆمان و باووەموو تاوانەله ه :واته« ح 

 باپیرمان خۆش به.

 

 :ئیسڕائیل بەنیکانی ەله تاوان

 ەو ەنه ژوور وه چوو ەرزییەیان وت و کرد: به لووتبەکەرمانەی فەوانەپێچ ئیسڕائی  بەنی

ریان ختی کردن، تاوانی باوو باپیەکی سەشَیان گۆڕی! بۆیه خوا تووشی سنایەکەو وت

َوإ ذْ ر يَ  » :خوای گەورە دەفەرموێترزی؛ ەکانیان لووتبەیی بوو، تاوانی منداڵەستەژێرد

داً نذغْ  طذٌة َواْدُخلُواْ الْبَاَب ُسجذ ئْتُْم َورُولُواْ ح  نَْها َحيُْث ش  ه  الَْقْريََة َوكُلُواْ م   ِ ْر لَُهُم اْسُكنُواْ َه ف 

ن ينَ  يُد الُْمْحس  يئَات ُكْم َسنَن  پێیان  ەک ەو ەر ەبک ەو کاتەیادی ئ» (.121)اِّلعراف:  «لَُكْم َخط 

پشتیدا  و ورەد ەب ەی کەروبوومانەو بەجێ ببن و لە( نیشتە)رودس ەدا کەم شار ەوترا: ل

 داوای لێخۆشََبوون ،زووی خۆتان لێی بخۆن وەئار  ەویسََتان بك ر شََوێنێەه ەل ەیەه

 ەجَا ل .ەرێنەڵو ەه کَانمََان لێەو گونَاه ەبلێمََان خۆش  ،ردگَاراەرو ەپ :ن و بڵێنەبک

کانتان ەو گوناه ەڵەه ەل ەئیتر ئێم ەو ە، ئەو ەژوور  ەبچن ەو ەکوڕنووش ەب ەو ەی شار ەرواز ەد

 .«ەو ەینەدەکاران پاداشتی زیاتریان دەدا چاکەئایندەبین، لەخۆش د
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کانیان ەر ەمبەوان پێغەبوو، ئاخر ئەن ئیسَََڕائی  بەنیمین تَاوانی ەم و دواهەکەمَه یەئ

ان ندێکیەه ؛كەیەڕ ەڵه الپەوڕاتیشَََیان کرده کۆمەدا، تەئازار د امووسَََوام پاش ەردەب

َوَما »ان: ڕیشیەو باو  یانده بیرەیان گیەجاڕەم گاڵتەئ ،شاردەیان دادەخست و زۆرینەردەد

تَ  َذ رَْدر ه  إ ذْ رَالُواْ َما أَننََل اللُّه َعلَ  بََشرو مأن َشْي و رُْ  َمْن أَننََل الْك  ِ  رََدُرواْ اللَّه َح   اَب الذ

ا  يَس تُبُْدونََها َوتُْخُفوَن كَث يراً َوُعلأْمتُم مذ َجا  ب ه  ُموسََََ  نُوراً َوُهًدى لألنذاس  تَْجَعلُونَُه رَرَاط 

ْم يَلَْعبُونَ  ه  ُه ثُمذ َذرُْهْم ف ي َخْوضَََ  كُْم رَُ   اللَّ ُُ ا  » (.21)اِّلنعام: « لَْم تَْعلَُمواْ أَنتُْم َوالَ آبََ

یان: خوا وت ەنا، چونکەگرت، رێنیان بۆ دانەدری خوایان نەکو پێویست رەو ( ەکە)جوول

َََەزانََدوو ەبەس دانەهیچ کتێبێکی بۆ هیچ ک ی ەو کتێبەی کێ ئەئ ە، پێیََان بڵێ: بََاش

ڵکی، ەتیش بوو بۆ خەو هیدای کاتێکدا نوورەهێنَای )بۆتان(، ل مووسَََا ەزانَد کەداب

ڵکی ەدڵتان بێت نیشانی خەی بەو ەئن و ەکەی دەپارچ ەش و پارچەب شەب ەچی ئێو ەک

ڵێ ها بەرو ەه ،ر و رورئان(ەمبەی پێغەربار ەت دەتایبە)ب ،ەو ەشارنەن و زۆریشَی دەدەد

ر خوا ەتاننانی، پێیان بڵێ: هەو باپیرانتان دبَاو  ەن ەئێو  ەن ەشَََت فێرکران کك نَدێَەه

 و تََاڵەب ەبََا ل ەودوا وازیََان لێ بهێنەو ەو فێریشَََی کردوون، ل ەزانََدو ەخۆی دایب

 .«ن!!ەو یاری بک ەمەی خۆیاندا رۆبچن و گدرووستنا

ی ەکه له دوورگ ئیسَََڕائی  کانیەو ەکَاتَه نەدوره روو ەخوای گ ەییەم وتەجَا کَه ئ

ر ەیان به سوه که چەبێتەدوه روونەئیسڕائیل بەنیوه له مێژووی ەئیتر ئ ،ژیانەبی دەر ەع

 ووه هۆی سنادانیان.ش بەمەئ ،ی خۆیان گۆڕیویانهسوودپێی ەوڕاتدا هێناوه و بەت

َََتەڕانەگ ئیسَََڕائیَ  بەنی  کانیان زۆر کرد، له پاشەمکردن لَه خۆیان، تاوانەوه بۆ س

واو ەا تهایان لێکوشَََتن تەندەکانیان تاوانیان کرد و چەر ەمبەمجار دژی پێغەکه ئەکتێب

يثَارَ »: خوای گەورە دەفەرموێت ،دڵمان داخراوه ق بوون و وتیان:ەدڵڕ  م مأ ه  ْم هُ فَب َما نَْقض 
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ْم رُلُوبُنَا ُغلٌْ  بَْ  طَبََع اللُّه َعلَيْ  ًَّ َورَْول ه  اَ  ب َغيْر  َح ُم اِّلَنْب يََ ه  َورَتْل ه  ات  اللَّ ِيََ م بََ َها َوكُْفر ه 

نُوَن إ الذ رَل يالً ْم فاَلَ يُؤْم  َََا : « ب ُكْفر ه  یمََانشَََکَانَدن و ەهۆی پەئینجَا ب» (.144)النس

و ەئ ،و ەو ەوانەن ئەالیەران لەمبەری پێغەناهەو کوشتنی ب اکانی خو ەتەئایان به یڕیەباو بێ

ََ ََیان کەیەرس ََمی لێارتە)خوا خ ؛ەیەرگی پێو ەو ب ەداخراو  ەڵێن دڵی ئێمەد ەش ن و ش

 ەنََاو  خوا مۆری بەڵکوویڵێن، ەد ەوانەئ ەک نییە ەو جۆر ەخێر بەن ،فرینی لێکردن(ەن

َََەب بێت ەمێکیان نەک ەر بۆیە، جا هەو ەبوونیانڕ ەبَاو هۆی بێەروونیَانَدا بەر دڵ و دەس

 .«ناهێننڕ ەباو 

 

 ریاندا:ەکان به سەمکارەزاڵکردنی پادشا ست

ڵ کرد به کانی زاەمکار ەپادشَا ست یریەدڵڕ  ؛رانەمبەپێغی رمونیانیەوره پاش نەخوای گ

ان مندوژ سََتی ەی ژێر دەوسََاو ەکوشََتن و چەکردن و لێیاندەمیان لێدەریاندا، سََتەسََ

مابوو؛ جێەو هاڕوون ب مووسای تێدا بوو که له ەو ەو، ئیمانیشَیان پێبو ەبوون. تابووتی پ

َََتەوڕاتی تێَدا مابوو که له دەکَانی تەوحەلَه لك نَدێَەڵێن هەد مکاران و ەسَََتی س

ڕدا ەه شََڕیان، که لەدایه ژیان و شََەد یکه پیرۆزیەبوختانچییان رزگاری ببوو. تابووت

ت له وڕاەکرد و تمیان له خۆیان ەوان سَََتەاڵم کَه ئەب ،وهەکردنەبوو هێمنی دەپێیَانَد

ویش ەڕێکدا ئەبۆیه له ش ،کانیشی بێفایده بووەی نووسراو ەو ەئیتر مان ؛ڵایراەدڵیاندا ه

 تیاچو.

 ئیسڕائیلی بەنیرمانده خواویسته که ەم فەع کۆچی دوایی کرد، ئەر یووشەمبەدا پێغەلێر 

هۆی ەب ئیسَََڕائی  بەنیزۆر الیان رورس بوو. بارودۆخی  کە كوتنێەرکەیانده سَََەگ
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ری ەمبە. پێغرێکی تر بێته الیانەمبەوه خراپ و خراپتر بوو، بۆیه پێویست بوو پێغەاوانت

 اڵم چۆن؟ەب ؛داهاتوو داوود بوو

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

یه ەندەرێاای جێایرکردنی ب ،و اندادوژمنر ەوتنه به سەرکەرێاای س ؛خواویسَتی -1

 ن خواوه.ەله الی

ر ەبێته هۆی رورسی و ئازار له سەد ،رمانی خواەر فەرانبەبرزی ەرمانی و لووتبەناف -2

 نده.ەب

ه به ردا هاتوو ەسەوڕات و ئینجی  گۆڕانکارییان بەت ،داتێەواڵمان دەوره هەخوای گ -3

 وه.ەی رورئانەوانەپێچ

چی و ەملک ،یََه وەنََدەرزی و لََه خۆبََایی بوون هۆکََاری تیََاچوونی بەلووتب -4

 ته.ەحمەۆکاری ر ر خوا هەرانبەمنانین بەکەخۆب

 یی خوای به دوادا دێت.ەشم و تووڕ ەخ ؛کانی خواەرمانەق فەرهەفێڵبازی د -5
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 داوود

 «َواذْكُْر َعبَْدنَا َداُووَد َذا اِّْلَيْد  إ نذُه أَوذاٌب  »

 

 :ئیسڕائیل بەنیستی ەدەبنه کاربەپادشاکان د

ََ ََەد ؛عەپاش کۆچی دوایی یووش ََاکەوته دەک نی ئیسََڕائی ەاڵتی بەس ََتی پادش ان، س

 كەیك ەی رانیانەمبەبوون و پێغەر خراپتر دەچی هەکردن کەرانیش رێنمَاییان دەمبەپێغ

یاندا. رەمکاری له خۆیان زاڵ کرد به سەکی سَتەڵه پادشَایەکوشَت، بۆیه خوا کۆمەد

ستدا که ەتا تابوتیشیان له د ،دائیسڕائیل بەنیر ەشَکسَت له دوای شکست هات به س

 ،کهەو هَاڕوونی تێَدابوو. پَاش تیَاچوونی تَابوت مووسَََای ەوادەخَان یەجێمَاو ەب

َََایەسَََەکران. کات ب ەشئاوار  ،ی تر دۆخیان خراپ بووەنَدەو ەئ  کیەرچوو تا پادش

و  مکاریە. جا که سَََتئیسَََڕائی  بەنیرۆکی ەمکار به ناوی جالووت بووه سَََەسَََت

َََانَدنەچ یان ەکەر ەمبەپێغداوایان له  ؛ی زۆری کرد و له چاکبوونی بێهیوا بوونەو ەوس

َََتەیەرمَانَدەکرد ف م ەن. ئێمه ناوی ئەڕ بکەکه شَََەمکار ەکیَان بۆ دابنێَت با دژی س

 ره نازانین.ەمبەپێغ

ملێکراو ەر ئێمه سََتەگەیان و پرسََیاریان کرد: باشََه مەکەر ەمبەچوونه الی پێغك رۆژێ

َََامان نین؟ فڵێەرمووی: بەنین؟ ف : رموویە. وتیان: باشَََه ئێمه ئاواره و بێ ماڵ و س

ێناو ودا له پەبا له ژێر ئااڵی ئ ،کمَان بۆ دابنێەیەرمَانَدەوایَه فەی کە. وتیَان: دڵێەب

 وه.ەبارینر ەمان و ەکەوییەین و ز ەڕ بکەخوادا ش
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ََینەدك که که چاەر ەمبەپێغ ََەگەوتی: دڵنیان ئ ؛یناس ََەر جیهاد له س ت بێت رتان پێویس

ََم فەد !نان؟ەجەد و و رکراەکه دناین ەوتیان: جا چۆن ناج !نانەجەرز بێت و نەترس

ته ەی سَََا خوا تالووتی کردوو ەرمووی: دەف ەکەر ەمبەپێغ !ئَاواره و بێ حاڵ و باڵین؟

که  یەنیواده ەو خانەرۆکمان له کاتێکدا لەبێته سَََەو چۆن دەرۆکتان. وتیان: جا ئەسَََ

! ؟نییەنََدیش ەمەوڵەهََا دەرو ەهوودا( هەکََانی یەو ە)ن ،وهەوێتەکەپََادشَََایََانی لێََد

َََانەو لَه ئێوه زانَاتر و بەاردووه، ئڵبژ ەوی هەرمووی: خوا ئەف ی ەهێنتره. وتیََان: نیش

کان ەریشَََتوه که فەگێڕێنێتەتان بۆ دەکەرمووی: تابوتەه؟ فیَی چیەکەتییەرۆکَایەسَََ

 ڵیانارتووه.ەه

 

 وه:ەکاتەکه خاوێن دەریز ،تاقیکاری

ڕ دژی ەپای تالووت ئاماده بوو بۆ شووه، پاشان سەکه هاتەو تابووت که روویداەموعجین 

تالووت ك رۆ ەتی کرد. سََنییەسََتیان به توو ەو درێژ. ئیتر ه کی دوورەپایووت، سََجالو 

وه، ەر ەبڕواته د مانداله رین  ؛وهەس لێی خواردەر کەیه، هەهك رووبارێوتی: له رێماندا 

ا فَ »وه: ەڵ من بمێنێتەگەل ؛می راداەنها له دەو ت ەو ەخواردەسیش لێی نەر کەه َصَ  فَلَمذ

نأي َوَمن لذْم يَطَْعْمُه فَل نذُه  طَالُوُت ب الُْجنُود   نُْه فَلَيَْس م  رَاَل إ نذ اللَّه ُمبْتَل يُكم ب نََهرو فََمن َشر َب م 

نُْهمْ  ُه إ الذ رَل يالً مأ نَْ بُواْ م  ر  ََََ ه  فَش د  ًة ب يَََ نأي إ الذ َمن  اْغتَرََف ُغرْفََ ئینجََا » (.142)البقرة: « م 

 ەب ەو ەکاتەو پێی وتن: بێاومان خوا تاریتان د ەو ەکردربازانی جیاەکاتێکدا تالووت سەل

ی مەی لََه دەو ەئ ،(ەو ەڕێتەو )با نییەلََه من  ەو ەی لێی بخواتەو ە، جََا ئكرووبََارێََ

«. !بێتەمێکیان نە، کەو ەیان لێیان خواردە. زۆربەربازی منەڕاستی سەب ەو ەئ ،داتەراد
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اری تا ی کرده تاریکەمەت ئوه. تالوو ەر ەپاکه چوونه دویان له رینی سەئیتر ئاوا زۆرین

 ؟گرێتەی دتنییەر توو ەوه و خۆی له سَََەتی و کێ ویسَََتی پتەڵیەبنانێت کێ گوێڕای

ََەئ ََەاڵم تەب ،س بوونەزار کەد هەوان س ََێس ََێنده ک دەنها س ََیان مانەو س که  ،وهەس

 و بوێر بوون. موو دلێرەمانیش هەئ

ن بوو، هێەو ب زۆر ژمندووه، له کاتێکدا ەم مایەکی زۆر کەیەی تالووت ژمار ەپاکوله س

پا وم سەر ئەسَتیان به الوازی کرد و وتیان: جا چۆن زاڵ بین به سەندێکیان هەبۆیه ه

ن ف ئَةو رَل  »ن خواوه دێت: ەالیەوتن لەکر ەاڵم بڕواداران وتیان: سەب !دا؟ەیەور ەگ يلَةو كَم مأ

ًة كَث يرًَة ب ل ْذن  اللّه   ْت ف ئََ َََتەار دها جەندەچ» (.249)البقرة: « َغلَبََ م زاڵ بوون ەی کەس

 .«رمانی خواەفەی زۆردا بەستەر دەسەب

 

 که:ەوانه بوێرەداوود پاڵ

داوای  وت وەرکەوه دەکەنگ و چەرگی ئاسنینی جەبه ب ،کهەمکار ەپادشا ست ؛جالووت

وانه ربازانی تالووت ترسان، جاه شەموو سەڕ بکات، هەش داڵیەگەسێکی کرد بێت لەک

وا به ینانی بڕ ەوه. داوود بڕوادار بوو، دەم هاته پێشەوو، ئڕێکی منداڵکار که داوود بەم

 .نییەسته گرنگ ەو جك ەو چ ردوونداەیه له گەرینەخوا هێنی راست

 ەپاکوی سەرماندەبێته فەد ،س جالووت بکوژێتەر کەڵێنی دا: هەرۆکیان بەتالووتی س

لووت جا یویستەبوو، دەمه نەاڵم داوود زۆر گوێی لەری، بەکاته هاوسەشی دەکەو کچ

ڕی ەتی به داوود دا بڕوات بۆ شەمۆڵك رۆ ەڕ بوو. سەباو مکار و بێەبکوژێت چونکه ست

 جالووت.
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وو، کی پێبەرََانییەرد و رۆچەو پێنج بك وه لَه کََاتێکََدا گۆچََانێََەداوود هََاتََه پێشَََ

یری و رەی به داوود کرد و به فەوه هات و گاڵتەناییەرگی جەو بك ەجَالووتیش به چ

و  ەر ەی و بەکەرانییەی خسَََته رۆچەور ەردێکی گە! داوود بنیەکدەی پێَەکەالوازیی

ر ەرسووڕمانی هەم رووداوه بووه هۆی سەئ !جێ کوشَتیەبتسَەو د جالووت فڕێی دا

موو ەی هەو ەوت له پاش ئەرکەپای تالووت سَََوسَََتی پێکرد و سَََەڕ دەدوو ال، شَََ

َََبوون و یارمەربَاز ەسَََ ان و د یتیەئیتر یارم ،کرددەتییان له خوا ەکَان داوای لێخۆش

ْغ »: خوای گەورە دەفەرموێت ،ری خستنەس ه  رَالُواْ َربذنَا أَفْر  ا بََرُزواْ ل َجالُوَت َوُجنُود  َولَمذ

يَن. فََهنَُموُهم ب ل ْذن  اللّه  َورَتََ  َدا وُد وُ َعلَيْنَا َصبْراً َوثَبأْت أَرَْداَمنَا َوانُصرْنَا َعلَ  الَْقْوم  الَْكاف ر 

ا ُ  َجالُوَت َوآتَاهُ  َََ ا يَش مذ ْكَمَة َوَعلذَمُه م   ەلك کاتێ » (.141-140)البقرة: « اللُّه الُْملَْك َوالْح 

ۆگری ردگارا خەرو ە)ننایان کردو( وتیان: پ ،ستانەو  ەو نییەربازاەو س وتر جالو ەرامبەب

 ەبخ رمانەو س ەو بک زراەکانمان دامیەروون و( پێە، )دڵ و دەخشەببو ئاراماریمان پێ

ن شََکری جالووتیاەرمانی خوا لەف ەوسََا ئیتر بەڕاندا. ئەوم و هۆزی بێباو ەر رەسََەب

خشی ەتی و دانایی پێبەپادشای ەور ەودوا خوای گەو ەزاند و داوود جالووتی کوشت، لەب

 .«کرد رچی ویستی بوو فێریەو ه

 

 نی ئیسڕائیل:ەداوود پادشای ب

 یتیەایتی و پادشََەرایەبمە، خوا پێغئیسََڕائی  بەنیداوود بووه پادشََای ك ەیەپاش ماو 

ستشدا ر ە، له پنبوو ك نەکانیشَی تەخشَی. داوود بااڵکورت و چاوشَین بوو، موو ەپێب

ڕۆژوو ەبك ڕۆژێا رۆژن ،و پارێنگار بوو زاەو شار  هێن و له کاروباری ئیسالمدا زاناەزۆر ب
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و جوان  نایشی زۆر خۆشەبوور. دەبوو. خوا کتێبێکی پیرۆزیشی بۆ نارد به ناوی ز ەد

َََ ەناەبَه دك کَاتێَبوو.   کانەکَان و بَاڵنَدەکێو  ،وهەخوێنَدەبووری دەی ز ەکەخۆش

، بڕیەردەخوا د یان بۆ)تەسبیحات(ردیەڵی پاکی و بێاەگەکان لەبۆیه کێو  ،یانبیستەد

َََتان و گویێان لێدەو ەکانیش دەباڵند بَاُل » :!وهەوتەزیکریان د داڵیەگەگرت و لەس يَا ج 

ب ي َمَعُه َوالطذيْرَ  ََبأ: « أَوأ ََی ەکان تەکان و باڵندەی کێو ەئ» (.11)س ََتایش ََبیحات و س س

 .«ەو ەڵدا بڵێنەگەل

ر ەنااو ەکان زۆر رورس بوون و جەناییه ئاسنینەرگه جەڕ زۆر بوو، بەدا شەمەردەو سەل

َََێوازێکی نوێی بەوه هەتوانی بََه دڵی خۆی پێیەیَدەن رگی ەڵجووڵێََت. بۆیََه داوود ش

ووڵێت و جبر ەنااو ەدایه جەتی دەڵی ئاسنین بوو، مۆ ەکه له ئاڵق ،درووستکردنای ەج

يَد. َوأَلَنذا لَهُ »مه بوو: ەردەو سەئ ینایەرگی جەچاکترین ب ،شَی بپارێنێتەسَتەج  الَْحد 

يرٌ  رْد  َواْعَملُوا َصال حاً إ نأي ب َما تَْعَملُوَن بَص  ْر ف ي السَذ اب َغاتو َورَدأ -10)سبأ: « أَن  اْعَمْ  سََ

َََنیشَََمان بۆ نەرو ەه» (.11 ، هبک درووسَََتدامان ەر ەڵغانی دەر ،ەرم کردوو ەها ئاس

 ەی چاکەو ەکرد و ڵکێش بکه. کارەهککیان تێەی ەو ل ەپێکی رێك بخکانی به رێکوەڵقەئ

ی ەپاکو. به ویسَتی خوا س«تانەو ەو کرد کار ەمن بینام ب ەن، دڵنیاش بن کەنجام بدەئ

فرۆشتن تا ەشی دوتوو بوون، لێیەرکەس بوویان پۆشیەرگەم بەناێکدا که ئەموو جەله ه

ُكْم فََهْ  »ر: ەرێته سَەی ژیان بەکەبه پار  ن بَأْس  نَُكم مأ نَْعَة لَبُوسو لذُكْم ل تُْحصَ  َوَعلذْمنَاُه صََ

اك ُرونَ  کردنی زرێ و درووسََتدمان فێری و داو  ەها ئێمەرو ەه» (.20)اِّلنبیا : « أَنتُْم شَََ

 .«بن؟!ەاوزار داسسوپ ەایا ئێو بتانپارێنێت، ئ داڕ ەکاتی ش یتوندوتیژی ەڵغان کرد تا لەر

 !خواردەشََانی خۆی دەنجەر  شََدا؛تیەتی و پادشََایەرایەمبەڵ پێغەگەر داوود لەمبەپێغ

ن أْن ): رموێَتەفەد (H)ری خوا ەمبەپێغ ، َخيْرًا م  مَا أكََ  أَحٌد طَعاًما رَطُّ
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، وإنذ نَب يذ اللذه  داُودَ  ه  ن َعَم   يَد  ه   يَأْكَُ  م  ن َعَم   يَد  الُم، كاَن يَأْكُُ  م  َََذ . واتە: 1(عليه الس

شََََانی خۆی بێََت، ەنجەی کََه ر ەو ەخواردووه لەس خۆراکێکی چََاکتری نەهیچ ک

ََتی پێغەب ََانی خۆی دەنجەنها له ر ەری خوا داوود تەمبەڕاس مووان ەالی ه .یخواردەش

 !کانیشەڵ و کێو ەو ئاژ  ەدکان، الی باڵنەنها الی مرۆڤەتك ەویست بوو، نەخۆش

موویان ەانیدا، هدوژمنر ەری خسََت به سََەاڵتی داوودی جێایر کرد و سََەسَەخوا د

انسََتی خشََی، ز ەپێب یریەو زانسََتی داو  تی زۆرتری پێداەترسََان، پاشََان نیعمەلێید

َوَشَدْدنَا  »ر: دگەرێکی پادشَای داەمبەئیتر بووه پێغ ،ت ق و باەی هەو ەکردنكجوداەیەل

طَاب  ُملَْكُه َو  ْكَمَة َوفَْصَ  الْخ  هێن کرد ەیمان بەکەتیەشایدپا ەئێم» (.10)ص: « آتَيْنَاُه الْح 

 .«خشیەجێمان پێبەرمانی بەو ف ەت و دانایی و رسەو حیکم

 

 ری داووددا:ەله کۆڕی داو

ی یمانەسََولك کرد. رۆژێەکانی دەری کێشََەنیشََت و داو ەڵکدا دادەداوود له نێوان خ

 ،اتنه کەس، دوو ئەوکات که منداڵێکی چکۆله بوو ،بوووه ەنیشَََتیەکوڕیشَََی لَه ت

ك وێەم کابرا شَََەڕی ئەم ،ری خواەمبەی پێغەن کشَََتوکاڵ بوو. وتی: ئەکیان خاو ەی

. داوود به کابرای ووەموو هێشَََووه ترێکانمی خواردەم و هەکەته ناو کشَََتوکاڵەچوو 

ی ەبدنتی پێکاەڕ ەڵێ. داوود وتی: پێویسته مەکات؟ وتی: بەڕی وت: راست دەن مەخاو 

 ی خواردوویانه.ەو کشتوکاڵەله جێاای ئ

                                                           
 .(1071(، ەە موودەرە وا لە )بوخا ی   ٣٣12نووسە ی بەڕکز نوسنوکەیی بخا ي ) 1 
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 ؛-ا بوورگرتبوو پێدەی به میرات له باوکی و ەو ەخوا زانسََتێکی زیاده ل-یمان که ەسََول

ت؟ ەکەیرەیه داو یی چەوتی: ئاد !دایەەم کێشََەم لەکەکی تر دەرییەوتی: باوکه من داو 

ََول ََتوکاڵی ئەڕ ەن مەڵێم خاو ەیمان وتی: من دەس  داڵیەگەبارێت و لڵەم پیاوه هەکه کش

ان بباته کەڕ ەش مەکەن کشَََتوکاڵەوه، خاو ەخۆیان لێدێتك ەبێت تا دارترێکان و كریەخ

َََیر ك ڵَەالی خۆی و ک ربارێَت؛ جَا کَه هێشَََووه ترێکان ەی و ەکەلَه خوری و ش

وه بۆ ەڕێنێتەکانیش باەڕ ەسَََت و مەوه دەکه بیانارێتەن کشَََتوکاڵەوه خاو ەیشَََتەپێا

بۆ خوا که ژیری  سَََوپاسکی زۆر چَاکَه، ەرییەاو مَه دەی. داوود وتی: ئەکەنەخَاو 

َوَداُووَد َوُسلَيَْماَن إ ْذ يَْحُكَمان  ف ي الَْحرْث  إ ْذ نََفَشْت ف يه  َغنَُم الَْقْوم  َوُكنذا »خشیوه به تۆ: ەب

ينَ  د  اهَ  ََََ ْم ش ه  ك کاتێ ەو ەر ەیمانیش بکەیادی داوود و سَََول» (.72)اِّلنبیا : « ل ُحْكم 

 ەو ەوونبتیایدا باڵو  ڵکیەو مَااڵتی خ ڕەم ەکك و کێڵاَه کَاتێَەئ یەربَار ەبڕیَاردرا د

ری و ەاو و دەر ئەسََەت بووین لەیش شََایەیاند، ئێمەگ ەکەاڵکێ ەزیانیان ب ،وو ەشََەب

 .«وانەی ئەبڕیار 

 

 ی داوودی تێدایه:یکی تر که تاقیکارەیەکێش

دا ەکەتاسر ەکرد، دوو پیاو به دیواری پەی نوێژی دەکەرستشەداوود له شوێنی پك رۆژێ

اَل تََخْ  َخْصَمان  بََغ  »وه و وتی: ەکیان هێمنی کردەداوود هاواری کرد و ی ،رانەڵاەه

رَا    َوا  الصََأ نَا إ لَ  سَََ ْط َواْهد  ط  ََْ َأ َواَل تُش نَا َعلَ  بَْعضو فَاْحُكم بَيْنَنَا ب الَْح ص: )« بَْعضََُ

َََتەو الی ەیەکمان هەیردووکمَان ناکۆکیەه ەترسَََەم» (.11  کمانەالیمی له ەکمان س

نی هیچ ەیََت و الیەبََدنێوانمََانََدا بڕیََار  ەری لەرو ەدادپ ەب ە، داواکََارین کەکردوو 
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ی: داوود وت «.درووستی راست و ەبۆ رێا ەگریت، رێنموویشَمان بکەسَێکمان نەک

ي لَُه ت ْسٌع َوت ْسُعوَن نَْعَجًة َول َي نَْعَجٌة وَ »م وتی: ەکەه؟ کابرای ییکێشه چی ا أَخ  َِ َدٌة اإ نذ َه ح 

طَاب   لْن يَها َوَعنذن ي ف ي الْخ  م ەم برایەڕاسَََتی ئەکێکیان وتی: بەی» (.13)ص: « فََقاَل أَكْف 

شَََم ەڕ ەو مەڵێت: ئەچی پێم دە، کەیەڕم هەمك ەنها یەاڵم من تەب ،ەیەڕی هەدونۆ مەو ەن

ََەرێ، بەبد ََەو ەئداوود بێ «.وت بکاتەوێت لێم ز ەیەی زل و زۆرزانی دەرس ی ەی رس

ه  »ببیسَتێت پێی وت: ویان ەئ سوێند » (.24ص: « )لََقْد ظَلََمَك ب ُسؤَال  نَْعَجت َك إ لَ  ن َعاج 

َََتەو برایەخوا بێاومَان ئ ەب ی تۆ ەکەڕ ەم ەوێت تاکەیەی دەو ەمی لێکردوویت بەت س

تر ن. ئیەکەکتر دەم له یەکان سََتەله هاوپشََکك ێزۆر «. کانی خۆیەڕ ەر مەسََ ەبخات

 یستێت.ی ببەڵاەی رسه و بەو ەمی کردووه بێ ئەی ستەو ەویان کرد بەر ئەری له سەداو 

م دوو ەئ ییببێته هااڵو، ئیتر زانك ورێەهك ەمان! و ەدوو کَابراکَه ن یداوود لَه پڕ بینی

وو ری دەکه داو  ،نێەی بدەرسَََەو د ندەو پەوه هاتوون ئەپیاوه فریشَََته بوون و بۆ ئ

که ەڕ ەدونۆ مەو ەن نەو چما خا .ردووکیان ببیستێتەی هەی رسەو ەکات پێش ئەن نەالی

 ش و داوای لێبوردن کردن.و وته هانا و کوڕنو ەراست بکات. بۆیه ک

 

 کار:ەو الڵه و تۆب ەداوودی زۆر به پاڕ

ََبوونی دەردەداوود ب ََی کرد:  ،کردەوام داوای لێخۆش ََتایش تا خوا لێی خۆش بوو و س

َن » نَدنَا لَنُلَْف  َوُحسََْ ی ەیەڵەو هەش لەئێم» (.14)ص: « َمِبو فََغَفرْنَا لَُه َذل َك َوإ نذ لَُه ع 

و  ەاو خۆشترین جێ ەیەویسَتانی ئێمەننیکان و خۆشَ ەو لەخۆش بووین، بێاومان ئ

ربڕی ەردی بۆ خوا دەرسَتشی کرد و پاکی و بێاەداوود پ «.ەکردوو  ەمان بۆ ئامادەرێا
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 (H)ری خوا ەمبە، پێغبووەڕۆژوو دەبك ڕۆژێا تَا کۆچی دوایی کرد، رۆژنَ

يَاُم َداُودَ ): رموێتەفەد يَام  إ لَ  اللذه  صَ  ویستترین رۆژوو الی ەخۆشواتە: . 1(أََحبُّ الصَأ

 وه.ەخوێندەنگ دەفتا دەبووریشی به حەز  .داوودهخوا رۆژووی 

 

 داوود:کۆچی دوایی 

ی ەکەموو درگََاکََانی مََاڵەوه هەر ەچووه دەت بوو، کََه دەن غیر ەداوود زۆر خََاو 

رۆیشت و درگای ك وه. رۆژێەهاتەی تا دەکەوادەچووه الی خانەدەس نەخست، کەداد

وتی:  ڕاستی ماڵدایه!ەله ناو ك ی پیاوێیی داو بینەکەری ماڵەی سەکەداخست، له پڕ ژن

و کابرای  ەو ەپڕ داوود هاتەل !!مووی داخراوه؟ەرگا هەو د ەمه له کوێوه هاتوو ەباشه ئ

ابێته و هیچ نم له پادشَََاکان ناترسَََم ەسَََەو کەوتی: من ئ !وه تۆ کێی؟ەبینی، وتی: ئ

خوام.  رمانیەچی فەو ملک ەرگی، ئامادەی مەستم! داوود وتی: به خوا تۆ فریشتەربەب

س ەزار کەیان هەبوو، د د سََاڵەسََ، تەمەنی پیرۆزی داوود کۆچی دوایی کرد ك کاتێ

 ڵێن: له پاشەویست بوو، دەی بوون، ئاخر زۆر خۆشَەکەرمەی تدنی خاکسَپار ەئاماد

 بوون.ەرۆش نەپەنده بەو ەس ئەبۆ ک ائی ئیسڕ  بەنیو هاڕوون مووسا

ی بانگ کرد کانەیمان باڵندەڵکی ئازاردا، بۆیه سولەدا تیشکی خۆر خەکەردنله خاکسپا

 ،بووك ر تاریەوی له سەری تا ز ەریان خسته سەر داوود، سێبەنه سەر بخەو وتی: سێب

 وەو ل كڵەر خەنه سەر بخەوه سێبەیمان پێی وتن: له الی خۆر ەهات، سَولەئیتر بای ن

وو که م شَََت بەکەمه یەڵییان کرد، ئەوانیش گوێڕایەو ئ ەو ەونەکالوه که با دێت دوور 

                                                           
 (.2٥11، )موسلنم   (10٤3، ەە موودەرە وا لە )بوخا ی   (1072نووسە ی بەڕکز نوسنوکەیی بخا ي ) 1 
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 یمان بینیان.ەله پادشایی سولك ڵەخ

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

 اڵ.ەکاته بەت دەو نیعم ەکی خێرایەتوغیان و ناشکوری سنای -1

نی کارەله هۆکا ؛ێرێتبژەڵدەس پێی خۆش بێت هەرکەکَانی هەدیهێنراو ەخوا لَه ب -2

 زانسته. یش؛ڵبژاردنەه

 ن خواوه دێت.ەالیە، لنییەکاری ەبه ئامادتەنها وتن ەرکەس -3

 و.بو ەڕۆژوو دەبك رۆژێاکه رۆژن ،ویستترین رۆژوو الی خوا رۆژووی داوودهەخۆش -4

 کات.ەویستی دەوێت و خۆشەخۆشید ؛ری خوا بێتەرمانبەس فەرکەه -5

 بیستێت.ەر دوو ال دەی هەکات تا رسەله نەپ ،یهەو ەری ئەله ئادابی داو  -6

 ر کوێوه هات.ەوه بچۆ له هەرەونبووی ئیمانداره، بۆیه به پیری ه ؛ژیری -7

نتره، با ەمەتمەوه بێت که له تۆ کەسێکیشەن کەرباره با له الیەق و ئامۆژگاری و ەه -8

 منداڵی خۆیشت بێت.
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 یمانەسول

 .«وَد ُسلَيَْماَن ن ْعَم الَْعبُْد إ نذُه أَوذاٌب َوَوَهبْنَا ل َداوُ »

 

 تی و پادشایی:ەرایەمبەیمان میراتگری پێغەسول

 «َوَور َث ُسلَيَْماُن َداُوودَ »: خوای گەورە دەفەرموێتر داووده، ەمبەیمان کوڕی پێغەسَول

تی و ەرایەمبە، میراتی پێغ«یمان جێنشَََینی داوودی باوکی بووەسَََول» (.12)النّم : 

َََایی، نپََا َََاك ەدش  ووبەڵک ،نََابرێََتران میراتیََان لێەمبەچونکََه پێغ ،مََانمیراتی س

 .درێتان ناسیەخنم و ک بە نهاەژاران، تەه بۆبێته خێر ەیان له پاش خۆیان دەکەسامان

َدرَةٌ ) :رموێتەفەد (H)ری ئازینمان ەمبەپێغ َََ ئێمه  .1(اَل نُورَُث، َما تَرَكْنَا ص

 .بێته خێراتەهێڵین دەی جێی دەو داراییەئران میراتمان لێ نابرێت، ەمبەپێغ

ڵی د  که ترسَََی خسَََتبووه ۆ مایەوە،هێنی به میرات بەکی زۆر بەپایویمان سَََەسَََول

یَدنا داوود ەبوو کَه سَََهەاڵم رَایمی ەب ؛كزۆر سَََوو  ییناەرگی جەب .وهەاندوژمنَ

ََت ََاییدرووس ََولەور ەکی گەی کردبوو. خوا پادش ََتر به کەی دایه س ََی ەیمان که پێش س

ْر ل ي رَبأ اْغف  »گرت: ر ەی لێ و ەئاخر نناک !تەس تا ریامەواتریش نایداته کد ،دابووەن

ْن بَْعد   ََحدو مأ ي ِّل  ْب ل ي ُملْكاً الذ يَنبَغ  و  ەلێم خۆش بب ،ردگاراەرو ەپ» (.34)ص: « َوهََ

 .«دوای خۆم ەسی تر لەدات بۆ کەست نەد ەک ەخشەاڵتێکم پێببەسەد

                                                           
اکەیی یێ الی ئنمامی بوخا ی و موستتلنم و ەە موودەرەمان بە زکادەی )نح  معیتتێ االنهنا ( نەدۆزکنەوە، بەاڵم بە ڕکو  1 

 (.17٥7، )موسلنم   (3023ئەبو داوود و یێمزی و ئەحمددا هەکە، الی )بوخا ی   
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ێ رکی پەکردن و ئەڵ دەگەی لەزانی و رسَََەکانی دەڵەو ئاژ  ەیمان زمانی باڵندەسَََول

ََپاردن: ەد ا لَُهَو »س َِ ْي و إ نذ َه َََ ن كُ أ ش ََ الطذيْر  َوأُوت ينَا م  َورَاَل يَا أَيَُّها النذاُس ُعلأْمنَا َمنط 

ُ  الُْمب ينُ  و  کراوین ەفێری زمانی باڵند ەئێم ەڵکینەی خەوتی: ئ» (.12)النّم : « الَْفضََْ

یمان ەول. س«ەزڵ و رێنێکی ئاشکرایەر فەه ەمەڕاستی ئە، بەشتێکمان پێدراو موو ەه ەل

 کات.ەد یاوزاریسوپاسکات و ەیی خوا دەور ەست به گەوام هەردەئاوا ب

 

 یمان:ەی خوا دایهێنان )رامی کردن( بۆ سولەو شتانەلك ندێەه

ۆ رام ی بەکردبوو، جنۆکەسََی نەپێشََتر بۆ ک ،و رام کردەجنۆکه: خوا شََتێکی بۆ ئ -1

َفاد  »کرد:  َََْ يَن ُمَقرذن يَن ف ي اِّْلَص . َوآَخر  يَن كُ ذ بَنذا  َوَغوذاصو يَاط   (.32-37)ص: « َوالشَََذ

و  بیناسَََاز ەموو جۆر ەه ەتاوزاری، لەخنم ەکَانیشَََمَان کردەیتَانەهَا شَََەرو ەه»

ََترابوونەکۆت و زنجیر بەندێکی تریش بەریا. هەوانێکی ژێر دەلەم ََ«ەو ەس یمان ەول. س

 ەو ەسََتنەیبەن و دەکەد یرمانیەکات که نافبزیندانی  ەو جنۆکانەبوو ئهەی ەو ەهێنی ئ

نُْهْم َعْن أَْمر نَا » ن:ەدەو سَََنای د ْغ م  ُ  بَيَْن يََديْه  ب ل ْذن  َربأه  َوَمن يَن  نأ َمن يَْعمََ َن الْج  َوم 

َحا ن مذ اُ  م  . يَْعَملُوَن لَُه َما يَشََََ ير  ع  اب  السَََذ َِ ْن َع رُْه م   ِ َفانو كَالَْجَواب  نُ يَب َوتََماث يَ  َوج  ر 

اتو  يََ  َََ ُدورو رذاس َََبأ: « َورَُ  ەل ەندێکمان بۆ راهێنا کەکانیش هەجنۆک ەل» (.13-11)س

َََتیدا کار بکەردەب رچێت ەد ەرمانی ئێمەف ەی لەو ەردگاری، جا ئەرو ەتی پەمۆڵ ەن بەس

کان بۆیان ەجنۆکی یرەپ ەی بویسََتاییرچەیمان هەچێژێت. سََولەخی پێ دەسََنای دۆز 

َََتََ ی ەور ەڵی گەنجەو م وزەو ح رەیکەرسَََتی و پەشَََوێنی خواپ ەکرد، لەددرووس

 «.و ناجووڵێت ەزراو ەی خۆی دامەجێا ەل ەک ،كجۆرێەب
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ك ۆشئیتر ک ،  بوونەموو ملکەدا، بۆیه هەخوا سنای د ەبکردای یرمانیەس نافەر کەه

 وستدرو یان ەور ەڵی گەنجەجام و م ،واندا شیاو بوو( وەتی ئەریعەر )که له شەیکەو پ

 هێنا.ەردەرجانیان دەریا مراوری و مەچوونه بن دەندێکیان دەکرد، هەد

َُ فََسخذ »که با بوو:  ؛یمان رام کردەوره شتێکی تریشی بۆ سولەبا: خوای گ -2 ي رْنَا لَُه الرأ

اَب  رام هێنا  ننامان گیراکرد و بامان بۆ ەئێم» (.32)ص: « تَْجر   ب أَْمر ه  ُرَخا  َحيُْث أَصَََ

ا به ئیتر ب«. ویسَََتیك رشَََوێنێەرمی هاتووچۆ بکات، بۆ هەنو به ەرمَانی ئەبَه ف ەک

 یمانەگرت؛ سَََولەردەڵکی لێ و ەنادا کەویش له جەهات و ئەیمان دەرمانی سَََولەف

رمانی ەری و فەپاکه بچنه سودا به سەرمانی دەبوو، فهەی ەور ەێکی دارینی زۆر گفەرش

 ست.ەبەو بیبات بۆ شوێنی م ڵبارێتەکه هەفەرشدا به با ەد

طْر  »کانی پێدا: ك ەکردنی کانیاوی مس: خوا مسَیشَی و  وانەر  -3  «َوأََسلْنَا لَُه َعيَْن الْق 

فێری کرد چۆن  ،م وەی دا بەخشََییه باوکی مسََی توواو ە، چۆن ئاسََنی ب(11)سََبأ: 

 بارێت.ر ەڵکی لێ و ەک

 !تبووو جنۆکه و باڵنده پێکها مرۆڤیمانه که له ەی سولەپاکوتانه سەم نیعمەپا: لوس -4

وو، هێن بەکی زۆر بەیمان پادشََایەباسََمان کرد. سََولك ەزانی و ەی دەو زمانی باڵندەئ

 وه.ەیەکەهێن ەپا بووی به سەاڵتدارترین پادشای ز ەسەد

َر ل ُسلَيَْماَن ُجنُو : »خوای گەورە دەفەرموێتکان: ەڵەزانینی زمانی باڵنده و ئاژ  -5 ُدُه َوُحش 

َن الْج   الَْت نَْملٌَة يَا م  نأ َواْْل نس  َوالطذيْر  فَُهْم يُوزَُعوَن. َحتذ  إ َذا أَتَْوا َعلَ  َواد   النذمَْ   رََ

َم  ُعُروَن. فَتَبَسََذ ََْ لَيَْماُن َوُجنُوُدُه َوُهْم اَل يَش َمنذُكْم سََُ اك نَُكْم اَل يَْحط  أَيَُّها النذْمُ  اْدُخلُوا َمسَََ

كاً  و  ەجنۆک ەبوو لەیمان هەشکری سولەو ل ربازەرچی سەه» (.12-17)النّم : « َضاح 
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ۆتاییان ک و اتەر ەسەموویان بەو ه رین ەو نمایشیان کرد ب ەو ەکۆکران ەو باڵند مینادەئاد

های ە)هاواری کرد و( وتی: ئك ەیە، مێروولەدۆڵی مێروول ەیشَََتەتا گەکیان گرت. هەی

ازانی ربەیمان و سَََەسَََول وکو ەو ەن ەو ەکانتانەر ەبەلەماڵ و کون و ک ە، بچنەینەمێروول

َََتتان پێناکەکَاتێکَدا هەل ؛نەپێشَََێلتَان بک هاواری  ەگوێی ل ەیمان )کەن. سَََولەس

 «.نیەگرتی و پێک ەنەخەردەز  ،بوو( ەکەمێروول

ا»وانبێژ بووه: ەو ر  کی ژیرەیەلوو ر رموون   مێەفەزانَایَان د «: َهاأَيُّ » بَانای کرد،«: يََ

َمنذُكمْ »رمََانی دا، ەف«: اْدُخلُوا»، کردنەوە ئََاگََاداری وه، ەڵسَََتی کردەرهەب«: اَل يَْحط 

لَيَْمانُ » ََُ ََتی«: َوُجنُوُدهُ  »، هێنا ییتەناوی تایب«: س ُعُرونَ »، هێنا یناوی گش ََْ «: َوُهْم اَل يَش

 نی.ەی بیست و پێکەکەلوو ر ی مێەیمان رسەوه. سولەو عوزری هێنای ەڵاەب

کانیان ەدوو ژن کوڕ : وێترمەفەد (H)ری خوا ەمبەزانست و ژیری: پێغ -6

رد، ی تۆی بەکەی وت: کوڕ هاوڕێکەکیَانی رفَانَد، به ەپێبوو، گورگ هَات و کوڕی ی

وا  ویشەبۆیَه سَََکَااڵیان برده الی داوود و ئ !ی تۆی بردەکەوی تر وتی: نَا کوڕ ەئ

نی یماەیانه، پاشان چوونه الی سولەکەور ەهی ژنه گ ؛که ماوهەی و کوڕ ەری کرد ئەداو 

وو م بََه دەم کوڕه( بکەکم بۆ بێنن بََا )ئەرۆیە، وتی: چەواڵیََان دایەهکوڕی داوود و 

ئیتر  !وهەکوڕی ئ ؛تی خوات لێبێتەحمەکَه ر ەیَان وتی: وا مەکەچکۆل !بۆیَان ەوەتەل

 .یهەکەری کرد کوڕی چکۆلەویش وا داو ەئ

 

 ڕ:ەو باو رۆش بۆ بیرەپەهودهودی ب

 ، جا بۆنییەود ئاماده ی هودهیی کرد، بینەپَای باڵندویمَان داوای سَََەسَََولك رۆژێَ
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کانی ەانیتەیمان شەئیتر سول ،گرتەردەڵکی له هودهود و ەوی کەی ئاوی ژێرز ەو ەدۆزین

َن »یمَان وتی: ەکَه. سَََولەرهێنَانی ئَاو ەنَارد بۆ دەد ا ل َي اَل أََرى الُْهْدُهَد أَْم كَاَن م  مََ

ائ ب ينَ  و خۆی  نییە ەبۆچی من هودهود نََابینم؟ یََاخود لێر  ەو ەئ» (.10)النّمََ : « الْغَََ

يداً أَْو َِّلَْذبََحنذُه ». بۆیه زۆر تووڕه بوو: !«ەکانەنادیار  ەو ل ەو ەتەدزیو  د  َََ اباً ش َِ بَنذُه َع ِأ َِّلَُع

ب ينو  م ەختی بدەکی زۆر سەبێ سنایەسوێند بێت ئ» (.11)النّم : « أَْو لَيَأْت يَنأي ب ُسلْطَانو مُّ

جێ هودهود ەبتسەد «.بێت بۆ الم ەکراو کی ئاشەیەڵاەب ەبێت بەری ببڕم، یان دەیان سَ

َََتاو وتی: ەیمان و ەر سَََولەرانبەئاماده بوو، ب يدو فََقاَل أََحطُت ب َما لَْم »س فََمَكَث َغيَْر بَع 

ينو  ن َسبَلو ب نَبَلو يَق  ئْتَُك م  ْط ب ه  َوج  کرد )هودهود هات ەڕێی نەزۆر چاو » (.11)النّم : « تُح 

َََ ە، من لەزانیوو ەپێََت ن تۆ ەی من پێم زانیو ەو ەو( وتی: ئ کی واڵێەه ەو ەئەبەواڵتی س

 «.م بۆ هێناویت!درووستراست و 

َََتەسَََتی ژێردەم هودهوده به بێ هەجَا بڕوانه چۆن ئ ڵ ەگەیی و داماوی رسَََه لەس

 کان.ەمکار ەی پادشا ستەوانەکات، به پێچەوی دەترین پادشای ز ەور ەگ

ه چََاوی تۆوه دووره، چونکََه لََ ،ئََاگََای لێیواڵێكم بۆ هێنََاوی بێەهودهود وتی: ه

 «إ نأي َوَجدتُّ اْمَرأَةً »ن: ەمەئم بۆ هێناوی له یەبەواڵی شََاری سََەمن ه ،ناهزۆریش گر 

 ناوی«. کاتەواییان دەرمانڕ ەفك تێەوت ئافر ەرکەڕاسَََتی من بۆم دەب» (.13)النّمَ : 

ن كُ أ شَ »وایانه. ەرمانڕ ەف (.تەمان ئایەه« )تَْمل ُكُهمْ » ،یسهەلقب  ْي و َولََها َعرٌْش َوأُوت يَْت م 

يمٌ   ٌ ََەخوا هێنو د (.تەمان ئایە)ه« َع ََتێکی بۆ رام ەو ه اڵتێکی زۆری پێداەس موو ش

ْوَمَها َوَجدتَُّها َورَ »یه. ەزیویشی ه و ڕێو رازاوه به ز  ەور ەوایی زۆر گەرمانڕ ەختی فەت کرد.

ن ُدون  اللذه   ْمس  م  یان ەجدو ی سەکەهۆز  وخۆی  ەبینیم ک» (.14)النم : « يَْسُجُدوَن ل لشذ

 رستن.ەپەکانی خۆر دەر ەوروبەو دو ەئ«. خوا بری ەبرد بۆ رۆژ لەد
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يْطَاُن أَْعَمالَُهمْ » ََذ ََ (.تەمان ئایە)ه« َوَزيذَن لَُهُم الش  رزەیتان گومڕای کردوون، لووتبەش

ه، و ەتەیتان له رێاای راست دووری کردوونەاڵم شەرن، بەر هەسَەزانن لەبوون و واد

ََیانق ناناەبۆیه ه ََن و نایش ب ي   فَُهْم اَل يَْهتَُدونَ »وێت. ەس ََذ ُهْم َعن  الس دذ َََ مان ە)ه« فَص

ن و ەبەوش بۆ خۆر دو کوڕن«. ەگرتوو ەرنەتیان و ەداون و هیدایێاَا الیَر  ەل» (.تەئَای

يم  »ن: ەرسَتشی خوا ناکەپ  ٌ و ەخوا ئ»(.12)النّم : « اللذُه اَل إ لََه إ الذ ُهَو رَبُّ الَْعرْش  الَْع

ََی دەلێر «. ەیەور ەزن و گەختی مەنی تە، خاو نییەکی تر ەو خوایەل ەجا ەک ەیەتزا ا باس

ََی عەرش دەع ََتر باس ََی بەکات چونکه پێش ََی کردەلقرش ََەتا ک ،یس ََامەس س به  رس

 پ و تۆزێکه.ەرشی خوایا تەر عەرانبەبێت، چونکه له بەیس نەلقی بەکەرشەع

ََول ََەس ََەیمان س ََووڕماەری له رس ََا بێت. ەنئاخر باو  !کانی هودهود س بوو ژن پادش

َََتێتەپەخۆر د ، کەچیبێتهەتێکی ەو نیعم موو نَازەهك هَا چۆن هۆزێَەرو ەه  !رس

رَاَل »ه: و ەخستەکرد و به درۆشی نە، بۆیه بڕوای پێن!اشَی سَووڕمەکەختەری له تەسَ

ب ينَ  َن الَْكاذ  َدرَْت أَْم كُنَت م  نَنٌُُر أَصََ ودوا ەمەل ەیمان وتی: ئێمەسول» (.17)النم : « سََ

مه ە. ئ«رینی درۆزنانیت ەیت یان لەکە، تا بنانین راست دەو ەکۆڵینەی تۆ دەو گوفتار ەل

ْذَهب ا»وتی:  ،یەدەری و ژیرییه که پێش زانسَََت و ئاگاداری بڕیار نەدادو  ڕیەوپەئ

ُعونَ  انٌُْر َماَذا يَرْج  ْم ثُمذ تََولذ َعنُْهْم فََ ْه إ لَيْه  أَلْقَ  ا فََ َِ اب ي هََ تََ م ەبڕۆ ئ» .(12)النم : « بأك 

ا( خۆت کدەنایەپ ەو پاشَََان )ل ەرچاودا( بۆیان فڕێ بدەشَََوێنێکی ب ەو )ل ەبب ەیەنام

که فڕێ ده الیان و ەنام«. نەکەدك ڵێن چی و   باس و خواسێەد ەو بنان ەشَار بدەح

 بێت.ەاڵمیان چی دەنایان ببیستی که و ەاڵم با دەب ،ستهەخۆت دوور بوو 
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 کانی:ەزیرەو وئەبەی خێرای شا نی سەوەکۆبوون

ََ ََاژن له س ََت و پیاوماروواڵنی هۆزیش به دەکەختەر تەش ڕ وه، له پەریەبر و ەی دانیش

رَالَْت يَا أَيَُّها »و وتی:  ەو ەو خوێندی ەو ەویش کردیەری. ئەی خسَته سََەکەهودهود نام

م  ا لَيَْماَن َوإ نذُه ب سَََْ ن سَََُ يٌم. إ نذُه م  َي إ لَيذ ك تَاٌب كَر  . أاَلذ الَمََلُ إ نأي أُلْق  يم  للذه  الرذْحَمن  الرذح 

ينَ  ل م  َََْ ڕاسَََتی من ەێنداران بر ی ەوتی: ئ» (.31-12)النم : « تَْعلُوا َعلَيذ َوأْتُون ي ُمس

َََول ەل ەکەڕێنم بۆ دانراوه. نََامەو ب کی پیرۆزەیەنََام نََاوی خوای  ەو ب ەو ەیمََانەس

مان رن موسوڵەبن و و ەزانن و لێم یاخی مەم ەور ەگە. خۆتان بەیەو ەبانەی میهر ەخشندەب

ۆ به وخەی راستەکەر ەوروبەدات خۆی و دەرمانی پێدەف ،ه بووکەری نامەمه دەئ«. ببن

 ،ڵ بکَات و رازییَان بکََاتەگەوڵ نَادات وتووێژیَان لەدا هەچی بێنََه الی. لێر ەملک

امه مه له نەن. ئەسَََت بکەجێ خۆ رادەبتسَََەدات که دەرمانیان پێدەنها فەو تبەڵکوو 

 ه.وه دیار ەکەراشکاو 

وام مشَََوری ەردەبچون  ؛یر بوووه، جا زۆر ژەی خوێندەکەی بۆ هۆز ەکەشَََاژن نام

َعًة أَْمراً َحتذ  تَْشَهُدون  »خواستن: ەلێد  «رَالَْت يَا أَيَُّها الَمََلُ أَفْتُون ي ف ي أَْمر   َما كُنُت رَاط 

ی چ یە؟یراتان چ ،ی رێندارانەبووانی وت: ئەئاماد ەیس بەلقئینجَا ب» (.31)النّمَ : 

ن بووبن و راتاەلێی ئَاگَادار ن ەتَا ئێو ەه ەداو ە، خۆ من هیچ بڕیَارێکم نەم بَاشَََەبک

رد له وایک ەکەڕخوازی بوو، راشکاوی نامەاڵمی پیاوماروواڵن شەو «. دابێتەری نەسەل

يدو َواِّْلَمْ »هێنن: ەن بەکبسََت ەخۆبایی بن و ه د  ةو َوأُولُوا بَأْسو شَََ  رُ رَالُوا نَْحُن أُْولُوا رُوذ

ينَ   نی هێنەخاو  ەئێم ەزانیت کەوتیان: خۆت د» (.33)النم : « إ لَيْك  فَانٌُر   َماَذا تَأُْمر 

   ەێفکر و ت ەو ەر ە، بیر بکەرمانی تۆیەرمانیش فەتیژین، فو اڵتی توندەسَََەو د و توانَا

دا خۆت اڵم له کۆتاییشََەناین، بەی جە. ویسََتیان بڵێن: ئێمه ئاماد«یتەدەدك رمانێەف
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 ی.ەکەردەخۆت بڕیار دزانی و ەد

ََاژن له ف ََولەکەی ژیرتر بوو، نامەکەواکانی هۆز ەرمانڕ ەجا وادیاره ش ر یمان زیاتەی س

ی ەکەوه له نامەنای بکَات، بۆیه زۆر بیری کردەی جەوه تَا ئَامَادەکَاتبوایکرد بیر 

ََول ََتر ناوی ئەس ََەم کەیمان، پێش ََی دەی نەس ََتبوو، بۆیه هیچیش و  هێن یەربار ەبیس

 کێنێت.ی تێکبشەکەنده زۆر بێت واڵتەو ەی ئەکەاڵتەسەانی، چما دز ەدەی نەکەاڵتەسەد

ََ ََاژن س ََتی به الوازییان کرد، چونکه وتیان: ەری کرد و هەبورو ەیری دەش ْمُر َواِّْلَ  »س

ينَ  »، «إ لَيْك    ەو ەی کردەکەڵکەها بیری له ئاسایش و خۆشی ژیانی خەرو ەه«. َماَذا تَأُْمر 

َََ َََییەڕ بیانخاته مەو ترسَََا ش له  به چاکتر زانی ییه له ناخی خۆیدا ژیریوه، بۆەترس

ََوکەنیانی هرمو ەبۆیه بڕیاری دا به ن ،ترسََیەن نێرێت، کی بۆ بەیەدیەوت بکات و هەڵس

یمان ەبڵێی ویستی سولك ەوێت. و ەکه سَامانی دنیای دەوه پادشَایەریارت ئەر و ەگەئ

ی ەکەت و باسَی سامانی واڵتێب /چاوچنۆككبژۆ سَێکی دڵەوه. وتی چما کەتاری بکات

 ەومەکەی دنێرم و ئیتر لێەی بۆ دەدیەبۆیه وتی ه ،مَای تێکردبێتەمنی بیسَََتبێَت و ت

ََیخوڕی ەو ەچنه واڵتەکانیشََی دەها نێردراو ەرو ەوه. هەمانەئ  واڵیەن و هەکەبۆ د یو س

 .ڵوێستی کۆتایی خۆی دیاری بکاتەتوانێت هەئیتر د ،هێننەی بۆ دەپاکوخۆی و س

 ،ناێنمەڵسەیمان هەستی پادشا سولەبەویست و موێ ەمەشاژن به پیاوماروواڵنی وت د

وه ەر بچنه واڵتێکەگەچونکه پادشَََاکان ئ، وهەنەکەڕ نەبیر له شَََك کردن جارێ یرازی

وتی:  ،نبەیی و سنادا دەستەترسی ژێردەرۆکانیشی زیاتر له مەسَ ،گۆڕنەبارودۆخی د

ُدوَها َوجَ » ََََ الَْت إ نذ الُْملُوَك إ َذا َدَخلُوا رَْريًَة أَفْس ل َك يَْفَعلُوَن. رََ َِ لذًة َوكَ نذَة أَْهل َها أَذ  َعلُوا أَع 

ُع الُْمرَْسلُونَ  رٌَة ب َم يَرْج  يذةو فَنَاظ  م ب َهد  لٌَة إ لَيْه  ڕاستی ەوتی: ب» (.34-34)النم : « َوإ نأي ُمرْس 
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و  ە، وێران و کاولیان کردوو ەو ەکانەو دێهات شََار ەچووبنك شََاکان کاتێدشََکری پاەل

یان ەو شوێنەاڵت و پیاوی ناوداری ئەسەن دەسَانی خاو ە، کەیان چاندوو ەخراپتۆوی 

ن. بەرواش دەن و هەکەد ەو جۆر ەو ب ەیانەپیش ەو ەئ ەمیشَەه ،ەلی  و ریسَوا کردوو ەز 

م بنانم ەکەڕێ دەکیان بۆ بنێرم، جا چاو ەدیاریی ەک ەمن بڕیَارم داو  ەو ەرئەبەبێاومَان ل

«. بێََت(ەیمََان چۆن دەڵوێسَََتی سَََولە)و ه ەو ەهێننەواڵێکم بۆ دەکََان   هەر ەنوێن

 یمان.ەیشته پادشا سولەیس گەلقی شاژن بەکەدیەه

 

 یمان:ەننه سولەیەگەکه دەدیەکان هەنێردراو

یمان ەیان هێناوه، سولەدیەهاتوون و ه بەلقیسیمان که نێردراوانی ەیشته سولەواڵ گەه

سَََت ەدەداری و ی ئاگاەکەاڵتەسَََەی دەربار ەی کردووه تا دەمەبۆیه شَََاژن ئ یزانی

د ناتوانن ەبیران رنەاڵم خاو ەیمان دیاری بکات. بەی سولەربار ەڵوێستی دەتا ه ،بهێنێت

ََتوانن بەتیش بن چۆن دەنده بلیمەر چەن بیران هەجا خاو  ،زێننەران ببەمبەپێغ ر ەه س

 یه؟!ەون که زانستی خوایی هەرکەحیدا سەن و ەخاو 

ناو  یس چوونهلقەکانی بەن، نێردراو موو واڵت دا ئاماده بەیاندنی به هەیمان راگەسََول

موو ەبوو، ئیتر زانیََان هك ەموو شَََوێنێکی پڕ لََه چەبََاخَێَکَی چَڕوپَڕ کََه ه

َََێکه. بینیان له سَََەوه چڵەیمانەیَان له چاو واڵتی سَََولەکەنَدییەمەوڵەد پای وپووش

 ندرێت.زێەکه نابەپایومه سەئیتر زانیان ئ !یهەیماندا شێرو پڵنگ و باڵنده هەسول

یان: ئێمه و وت ەو ەپێش ەیسیان هێنایەلقن بی شاژ ەکەدیەوه هەکی زۆر رمێەپاشَان به شَ

َََەب ،چی تۆ نَابینەملک َََتیەم هەڕیش نین، ئەاڵم خوازیاری ش ی خواز دیه هێمای ئاش
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ا آتَاكُم بَْ  أَنتُم »یَه: ەئێم مذ ونَن  ب َمالو فََما آتَان َي اللذُه َخيٌْر مأ دُّ لَيَْماَن رَاَل أَتُم  َََُ ا َجا  س فَلَمَذ

يذت ُكْم تَْفرَُحونَ ب   ێی یمان، پەالی سول ەنیشتەکان گەنێردراو ك جا کاتێ» (.32)النم : « َهد 

َََامان و ەوێَت بەتَانەد ەوت: ئێو  و ەئ ەن؟! من دڵنیام کەکیم بکەدیاری کۆم ماڵ و س

خێر من ە، نەخشیوو ەی بەئێو  ەب ەک ەنرختر ەو ب چاکتر ەو ەخشیوم لەی خوا پێی بەشتان

تی: ئێوه به یمان و ەسول«. بنەتان شاد دەکەدیاری ەب ەئێو  وو بەڵکابم، دڵشاد ن ەو دیاریەب

َََامَان و ه ی خوا پێیداوین زۆر ەو ەیش واین، ئەزانن ئێمەبن، وا مەدیه دڵخۆش دەس

 تانبینیوه.ەد نەیه رەچاکتره و ئێمه دارایی وامان ه

ََول ََان س ََه کورتانەیمان بەپاش وانن نات یاندنەوه و تێیاەتکردەیانی ر ەکەدیەی هەم رس

ون ي أاَلذ تَْعلُوا َعلَيذ َوأْتُ »توانن: ەاڵم به شََتێکی تر دەو به سََامان بکڕن، بەندی ئەزامەر 

ينَ  رن موسوڵمان ەبن و و ەزانن و لێم یاخی مەم ەور ەگەخۆتان ب» (.31)النم : « ُمْسل م 

 .«ببن

ْم فَلَنَأْت يَنذُهْم ب ُجنُودو الذ »دانێ:  یپاشان هوشداری ْع إ لَيْه  ْنهَ اْرج  ا  ر بََ  لَُهم ب َها َولَنُْخر َجنذُهم مأ

ُرونَ  اغ  ًة َوُهْم صََََ لَذ ، ەو ەتەکەخۆت و دیاری ەبۆ الیَان ب ەو ەڕێر ەبا» (.37)النمَ : « أَذ 

َََ ەبێت بەخوا د ەسَََوێند ب َََ ەبچین ەو ەربازانێکەس توانن ەیاندیبێت و نەن ەریان کەس

و  یسَََوارلی  و ەوان ز ەتێکدا ئکا ەواڵتیان ل ەین لەریان بکەبێَت دەن، دەرگری بکەب

ان له چوونه الی شََاژن و وتیەپەو بئەبەوه سََەیشََتنەیس گەلقنێردراوانی ب«. شََکاون

یاند پێویسته ەیمانیان کرد و تێیاناەاڵتی سولەسەو د ترسیدایه، باسی هێنەواڵتمان له م

 یمان کرد.ەو سول ەر ەر بەفەی سەبکات. ئیتر شاژن خۆی ئاماد یرازی

َََول موو ەڕاسَََتی هەکدا له ناو ەیەو ەی زانی لَه کۆبوونەکەواڵی هَاتنەیمَان هەکَه س
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ه و له ترسدا هاتوو  ەیەڕێو ەینانی شاژن بەزیران و زانایاندا دانیشَت، دەرۆکان و و ەسَ

جێ ەبتسَََەرسَََووڕمانی بکات دەتووشَََی سَََك ز، بۆیه بڕیاری دا جۆرێەبه حك ەن

ينَ رَاَل يَا أَيَُّها الَمََلُ أَيُُّكْم يَأْ »موسوڵمان بێت:  َها رَبَْ  أَن يَأْتُون ي ُمْسل م  )النم :  «ت ين ي ب َعرْش 

ََاژنەتوانێت تەکامتان د ەڵکینەی خەوتی: ئ» (.32 ی ەو ەێش ئپ بۆم بهێنێت ەکەختی ش

ن شََتی رتریەسََووڕهێنر ەیس سََەلقی شََاژن بەکەختەت«. سََلیم ببن؟!ەبێن بۆ الم و ت

ْفريٌت مأ »دا: ەلێر  وه.ەمایەدەوان نەپاسی بوو، چرکه ساتێکیش بێەکەواڵت نأ رَاَل ع  َن الْج 

َك  َقام  ن مذ توانم پێش ەمن د وتی:ك ەیەجنۆک» (.32)النم : « أَنَا آت يَك ب ه  رَبَْ  أَن تَُقوَم م 

 .«ڕۆەکه له سپێده بوو تا نیو ەم، دانیشتنەی کەکه ئامادەو ەواو بوونی کۆبوونەت

 

 که:ەختەکردنی تەئاماد

 ؛نەمە  له یەبەی شاژنی سەکەختەسَتین و تەلەان له فیمەودای نێوان شَوێنی سَولەم

 .ی بکاتەمدا ئامادەکی کەیەڵێنی دا له ماو ەکه بەاڵم جنۆکەبوو، بەزاران می  دەه

تَاب  أَنَا آت يَك ب ه  رَبَْ  أَن يَرْتَدذ إ لَيَْك طَرْفَُك » َن الْك  لٌْم مأ نَدُه ع  ِ   ع  اَل الذ  (.40)النم : « رََ

نی ەکه خاو  كپیاوێ ،ی بکاتەمتردا ئامادەکی کەیەیتوانی لَه ماو ەر دکێکی تەاڵم یەب»

َََول ،زانسَََتی کتێبی ئاسَََمانی بوو ێکدا ترووکانتوانم له چاو ەیمانی وت: من دەبه س

ی ەه موعجین ستی، بەردەکه هاته بەختەکردبوو تەواو نەکانی تەیمان رسە. سول«!!بیهێنم

 ی کرد.ەخوا ئاماد

َََەیه له بەکەختەمه تەئ ی ەکەو ەرنجی کاردانەیماندا ئاماده بووه، جا سَََەولرچاوی س

 ،ردگارەرو ەوه بۆ پەڕاندەی گەکەییەور ەموو گە، هەیەم موعجین ەه له پاش ئدیمان بەسول
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َََ ت وه تا ببینێەتەی کردوو یاڵته تارەسَََەو د م هێنەپَاسَََی خوای کرد که بوبۆیَه س

ۆیه بینی، ب ییەئامادبە رچاویدا ەی له بەکەختەیمان تەپاسَََاوزاره یان نا. سَََولوسَََ

ن فَْض   َربأي ل يَبْلَُون ي أَأَْشُكُر أَْم أَكُْفُر »ردگار وتی: ەرو ەوه بۆ پەخۆبوونەڕی لەپوەب ا م  َِ َه

يمٌ  ه  َوَمن كََفَر فَل نذ َربأي َغن ي  كَر  زڵ ەف ەمەئ» (.40)النم : « َوَمن َشَكَر فَل نذَما يَْشُكُر ل نَْفس 

بم یان ەوزار داسوپاس: ئایا ەک ەو ەی تاریم بکاتەو ەئ بۆ ەردگارمەرو ەکانی پەخششەو ب

بۆ  ەر اوزاسَوپاسڕاسَتی ەب ەو ەاوزار بێت ئسَوپاسَی ەو ە، جا ئكەدنمەو ب ناشَکور

َََپڵ ەش کەو ەخۆی، ئ نی ەو و خا ەنیاز ند و بێەمەوڵەردگارم دەرو ەبێاومان پ ەو ە، ئەیەس

ت ەو نیعم یمان، نازەر سولەسَاڵوات و دروودی خوا له سَ«. مووانەه ەب ەخشَشَەب

َََایەن چی و ەبووه هۆی زیادکردنی ملک وبەڵکو  ،کردەرزی نەتی لووتبەیاۆڕی و پادش

 ی بۆ خوا.ەو ەخۆبوونەل

ردا بهێنن تا ەسَََەکی بەرمانی دا گۆڕانکارییەکه درێژه، بۆیه فەختەت ییمان بینیەسَََول

َها نَنٌُْر رْشََََ رَاَل نَكأُروا لََها عَ »وه یان نا: ەیناسََێتەوه که هات ئایا دەیس تاری بکاتەلقب

يَن اَل يَْهتَُدونَ   ِ َن الذ ی ەکەییتەشََایدختی پاەوتی: ت» (.41)النم : « أَتَْهتَد   أَْم تَُكوُن م 

َََتکََاری بکەد ین بنانین ەدەرنج دەخشَََی باۆڕن( سَََەنََگ و نەر ك نََدێََەن )هەس

 .«ەو ەنایناسن ەبێت کەد ەسانەو کە، یان لەو ەیناسێتەد

، شوێنێکی یس بکاتەلقبوه تێیدا پێشوازی له ەنەکبك رمانی دا کۆشَکێەیمان فەسَول

ََکەڵبژارد و فەریا هەنار دەتی له کەتایب وه، ەکەاو که بچێته ناو ئەرمانی دا زیاتری کۆش

چووه ك سێەتا که ک ،اڵم روون بێتەی زۆر رایم بەکه شووشەفی کۆشَکەوتیشَی با ک

ا چونکه بوو، جواو ەکه تەی کۆشکەو ەکان ببینێت! کردنەوه له ژێر راچیدا ماسیەژوور 

 ی لێبێت!ەر شووشەوت هەکەدەرنەکه زۆر روون بوو دەفەی کەشووش
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َََانازی و لووتب بەلقیس ی یمان راز ەتوانێت سَََولەد وایدەزانیوه هات و ەرزییەبه ش

َََتێکی بینی واری وڕ ما؛ ت ؛یشَََتەر که گەاڵم هەبکَات، ب نی!! وێ بیەی لەکەختەش

ی ەکەختەمه تەڕاستی ئەباشَه ب وهەکردەدا و بیری دەسَتی خول دەو د رەسَ بەلقیس

و ەتی؟! خۆ ئەی هََاتووه و کێ هێنََاویەتی؟! شَََتی وا نََابێََت، جََا چۆن و کەخۆی

ن »وانی بۆ دانا بوو!! ەپاس لَْم م  ا َعرُْشك  رَالَْت كَأَنذُه ُهَو َوأُوت ينَا الْع  َِ ا َجا ْت ر يَ  أََهَك فَلَمذ

ينَ  ل م  َََْ ختی ەیشَََت، پێی وترا: تەشَََاژن گك ا کاتێج» (.41)النم : « رَبْل َها َوكُنذا ُمس

پێش  ەیمان وتی: ئێمەچێت. سولەو دەو ل ەو ەڵێی ئەر دە؟! وتی: هەتی تۆ ئاوایەپادشای

توگۆی ڵوێسَََتی گفەکه هەتەئای«. و له موسَََوڵمانانین ەته زانیاریمان پێدراو ەم ئافر ەئ

ا َعْر »یمان وتی: ەدات؛ سَولەپیشَان د بەلقیسیمان و ەنێوان سَول َِ  یسبەلق. «ُشك  أََهَك

ن رَبْل َها َوكُنذا »یمان وتی: ەسََول«. كَأَنذُه ُهوَ »وتی: ك رسََووڕمانێەپاش سََ لَْم م  َوأُوت ينَا الْع 

ينَ  ل م  له ك اوردێر ەب؛ یهەه بەلقیسی بۆ ەیامەم پەیمان ئەی سولەکەرسَته کۆتایی«. ُمسَْ

زانستی  ،ان بکاتیمەی سولەڕی موسوڵمانانەباو و زانستی خۆی و بیرو  ڕەباو و نێوان بیر 

 بوو وایه.ەنك ەیمان و ەر زانستی سولەرانبەوان بەئ

َََەب ییو گۆڕانکار ەو هێندراو ەتی، پێش ئەی خۆیەکەختەمه تەی ئیزان بەلقیس ردا ەس

اََای و رێەکَه پێش ئەختەکَه چۆن ت ،وه بووەبوو ئەڕ نەی جێی بَاو ەو ەاڵم ئەکراوه، ب

 یه؟!ەاڵتێکی هەسەنه   دیماەو پادشا سول رەمبەم پێغەبڕیوه و هێندراوه! ئ

 

 :بەلقیسموسوڵمانبوونی 

ویی له وتو ەچۆن به پێشکك ەو  ،ری سَووڕماەیمان سَەبه ئیمان و نوێژی سَول بەلقیس
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ن ُدون  اللذه  إ نذَها »ری سووڕمابوو: ەسَازی و زانسَتدا سَەپیشَ َها َما كَانَت تذْعبُُد م  َوَصدذ

ينَ  ن رَْومو كَاف ر   جیاتی ەرسََت لەیپەد بەلقیس ەی کەو شََتانەئ» (.43)النم : « كَانَْت م 

و ەڕاسَََتی ئەب ،اخواد ر ئاینیەرامبەب ەروونیدا لەدڵ و د ەسَََت لەربەب ەخوا بووبوون

 .«ناساندا بووەو خوان ڕەباو ومێکی بێەرینی ر ەکاتی خۆی ل

ی که ەو خۆر ەوت ئەرکەی جوواڵنَد، بۆی دبەلقیسَََو هۆشَََی  زاران شَََت هنرەه

هاته ك ەجار رووناکییمەکەنها دروسکراوێکی خوایه، بۆیه یەرسَتێت تەیپەی دەکەهۆز 

ًة »خۆر داناچێت:  یرووناکیك ەوه که و ەدڵی بَتُْه لُجذ ا َرأَتُْه َحس  ْرَح فَلَمذ ر يَ  لََها اْدُخل ي الصذ

يَر رَالَْت رَبأ إ نأي ظَلَ  ن رََوار  َمرذٌد مأ ْرٌح مُّ ارَيَْها رَاَل إ نذُه صََََ َفْت َعن سََََ ي َوكَشََََ ْمُت نَْفسَََ 

ينَ  لَيَْماَن ل لذه  رَبأ الَْعالَم  َََُ لَْمُت َمَع س َََْ : بچۆره ناو بەلقیسوتیانه » (.44)النم : « َوأَس

چێته ناو ەد واینانیی بینی و ەکەنها ئاو ەبینی و تەی نەکەویش شوشەوه، ئەکەکۆشَک

ترسه ەم یمان وتیەبێت. سَولەڕ نەتی ەو ەڵکرد بۆ ئەکانی هەوه. ئیتر داوێنی جلەکەئاو 

َََ !نییەمه ئاو ەڕ نابێت خۆ ئەت ش ویەوێت. ئەرناکەنده ناسَََکه دەو ەکه ئەیەشَََووش

وڵمان خۆیدا ناو موس یمکاریەستاو دانی به ستەره و ەرسووڕهێنەنه سەم دیمەر ئەرانبەب

 ڵیدا موسوڵمان بوون.ەگەشی لەکەبوو، هۆز 

َََتاو ەوی و ەترین پَادشَََای ز ەور ەر گەرانبەوت بەکر ەبۆی د بەلقیس که له ێکەو ی ەس

و موسوڵمان  رزیەر لووتبەبنێته س مه وای کرد پێەڕێنی خواش، ئیتر ئەرانی بەمبەپێغ

 بێت.
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 :نییەگرنگتر له نوێژ ك هیچ شتێ

ََ ََولەس ََت بووەوام له کاتی خۆیدا نوێژی دەردەیمان بەیدنا س  کرد، نوێژ گرناترین ش

سپه ەسَردا ئەویسَت، رۆژێکیان له کاتی عەسَپیشَی زۆر خۆش دەیمان ئەالی. سَول

ََولەتەتایب وه تا ەکردنەڕوانین و بیری لێدەویش لێی دەنواند و ئەیمان خۆیان دەکانی س

 ،ردی خۆی کەرکۆنەس بەهۆش هاتەوە و تا خۆر داچوو، ئیترکرد ەوای لێهات نوێژی ن

چێت، ەمێنێت تا خۆر دادەکان وای کرد له بیری خوادا نەسپەی ئیویستەچونکه خۆشَ

وق  َواِّْلَْعنَاق  »وه: ەڕێننەبۆ باکانی ەسََپەئ کردرمانی ەبۆیه ف حاً ب السََُّ  (.33: )ص «َمسََْ

دا سََتی پێەد ،کردەو داوای لێخۆشََبوونی له خوا د« ران و ملیاندا ەهێنا بەسََتی دەد»

 کردن بۆ جیهاد.ەی دەوه، ئاخر ئامادەبکاتك ەخۆشیان له یەهێنان تا ساغ و نەد

نده ەرچەکرا، جا هدەر ەله س یرییمان تاریکاە، سولەداتەو نیعم موو نازەم هەڵ ئەگەل

 (H)ری خوا ەمبەپێغ ،یََهەور ەشَََی گەکەوره بێََت تََاریکََاریەنََده گەب

َََدُّ النَاس  بالً  اِّلنبياُ ، ثم اِّلمثُ  فاِّلمثُ  )  :رموێَتەفەد ران له ەمبەپێغ  وایە .1(أش

تاری  یخۆشەیمان به نەسول بن.ەسات و تاریکاری دەزیاتر تووشی کار ك سێەموو کەه

يأه  َجَسداً ثُمذ  »ت: وای گەورە دەفەرموێتخ؛ ەو ەکرای لَيَْماَن َوأَلَْقيْنَا َعلَ  كُرْس  َولََقْد فَتَنذا سَُ

ََوێند ب» (.34)ص: « أَنَاَب  ََول ەخوا ئێمەس ََتەج ەب ەوە ویمانمان تاریکردەس ی کەیەس

و  بۆ الی خوا ەو ەڕایە، پاشان گەوەیەکەیتیەوایەرمانڕ ەختی فەر تەایان فڕێمان دایه سبێ

جنۆکه  پنیشکی مرۆڤ و ،وابوو نەخۆشییەکییمان تووشی ەسَول«. هێنا ەنای بۆ ئێمەپ

اڵم ەده کرد بکانیان بۆ ئاماەن سَووده پنیشکییەیا خاو ژوگکان گەکرا، باڵندەهیچیان پێن

                                                           
 ( بە سەحنحی داناوە.٢٢٠(، شێخی ئەلهانی لە )صحيح الجامع   1٤٢٤(، )ئەحمەد   ٠٦٢٣)ترمنی :  1 
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ك ەی و ەکەختەر تەله سََك تا رۆژێ بوو ر زۆرەی هەکەخۆشََیەوه، نەبوویەنك ر چاەه

مان له یەمردووی لێهات، سولك ەوه و ەخۆشیەنهۆی ەکی بێایان دانیشَت، بەیەسَتەج

وه. ەوه چََاکی بکََاتەپََاڕایەکرد و لێی دەر یََادی خوای دەدا هەکەخۆشَََیەی نەمََاو 

 ،وهەڕایەگ ی بۆەکەتیەالمەوه و سََەبوو ك یمان چاەکه کۆتایی پێهات و سََولەتاریکاریی

ه و ەی ناتوانێت چاکی بکاتەکەاڵت و هێن ەسََەزنی و دەموو مەهکە ی یی زانەو ەپاش ئ

 ر به ویستی خوا.ەگەم

یان یان گ ؛وترێتەدك ش به شتێیەەم وشەی لێکرد و ئسته )الجسد(ەجك ەو  خۆشیەن

 وه.ەبوو ك تی خوا چاەحمەیی و ر ەز ەپاشان به ب .مێنێتەی نیتەالمەس

ه یمان لەجا چۆن ژیانی سول .ر نووسی و کۆچی دوایی کردەپاشَان خوا مردنی له سَ

یی ت کۆتاەژیَانی تایب .ژیَانی وا بووك ەر و ەی هشَََەکەزنیَدا بوو، مردنەی مەلووتک

ا » :رموێتەفەدیمان ەی مردنی سولەربار ەوره دەتیشی به دوادا هات. خوای گەتایب فَلَمذ

ا َخرذ تَبَيذ  أَتَُه فَلَمذ ََََ نس يْنَا َعلَيْه  الَْمْوَت َما َدلذُهْم َعلَ  َمْوت ه  إ الذ َدابذُة اِّْلَرْض  تَأْكُُ  م  ََََ نَت  رَض

ين   اب  الُْمه  َِ نُّ أَن لذْو كَانُوا يَْعلَُموَن الَْغيَْب َما لَب ثُوا ف ي الَْع َََبأ: « الْج   ەکاتێ ک» (.14)س

ی ەکەنگۆچا ەتا مۆریان ەمردوو  ەیاننانی کەکان نەجنۆک ؛یمانمانداەیاری مردنی سولڕب

و  بنانیەر غەگەئ ەوت کەرکەکان بۆیان دەوسَََا جنۆکەئ ؛وتەک ەکلۆر کرد، کَاتێ ک

 «.!بوونەدەوام نەردەرمانی ناخۆشدا بەو ف کار ەئاوا ل ەبوونای نهێنینان

یااتێ. ەزانینی جنۆکه ن یبێت نهێنیك یمان به شێوازێەویسَتی خوا وابوو مردنی سَول

رییان ەبرمانەکرد، جا که مرد ئیتر فەیمان زیندوو بوو کاریان بۆ دەکَان تا سَََولەجنۆک

کان ەیمَان مرد و جنۆکەاڵم سَََولەن. بەی بۆ بکبوو کَار ەئیتر پێویسَََت ن ،واو بووەت
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نیبا ر نهێنییان بناەگەتاوزاری، جا ئەیَان دا به کارکردن و خنمەر درێژ ەیَاننانی و هەن

و  یداەکەر گۆچانەیمان خۆی دابوو به سَََەوه. سَََولەمانەدەئاوا له سَََنا و ئازاردا ن

ش ەد و جنۆکدا مر ەو دۆخەر لەریکی کار بوون، هەکرد که خەکانی دەچاودێری جنۆک

ڕ ەتێپ كند رۆژێەیان و چەکەیان دا به کار ەکات، بۆیه درێژ ەکرد نوێژ دەسَََتیان دەوا ه

ك ژێند رۆەیان خوارد، چەکەله گۆچانك شێەه یان مۆریانه هاتن و بلوو ر بوو. پاشان مێ

ی ەتسَََەوه و ئیتر جەیمان بوویەسَََتی سَََولەوت و له دەکه کەلێیان خوارد تا گۆچان

 وت.ەو ک ماەن نایەیمانیش پارسەسول

ی ەمەڵکیش بەخ ،نناوت نهێنی ناز ەرکەکی زۆره مردووه و ئیتر بۆیان دەیەزانیَان ماو 

 واو کرد.ەیمانی تەره خوا ژیانی سولەرسووڕهێنەم کۆتاییه سەزانی. ئیتر ب

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

 رعنانینه.ەزانست و ش ؛كچاکترین میراتی کوڕ له باو  -1

ستی ەربەکان بوونه بەسَپەی ئەو ەر ئەله ب ،ر خوا تووڕه بووەن له بیماەسَولك کاتێ -2

 خوا شتێکی توند و چاکتری پێدا له ،ریانداەی و رێنی خوای دا به سەکەسر ەنوێژی ع

ی خوا شََتێک ؛ر خواەبەڵبارێت لەهك شََتێەسََت لەس دەرکەجا ه ،سََپ که با بووەئ

 دات.ەچاکتری پێد

ََته  ،یەکەندەبداته بك تێەر خوا نیعمەگەئ -3 ََپێویس ََوپاس ، چونکه بکات یاوزاریس

 ت.ەبێته هۆی زیادبوونی نیعمەاوزاری دسوپاس
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 رکردنی بڕیاری راستتر.ەبێته هۆی دەراوێژکاری د -4

 یی.ەویستی و الچوونی تووڕ ەبێته هۆی راکێشانی خۆشەدیه دەه -5

ه ل اڵم هیچەخێرایی کاروبار، بك ەتَه جنۆکَه و ەڵَه هێنێکی داو ەوره کۆمەخوای گ -6

 نهێنی نازانن.

 رستشی خۆری به خراپ زانی.ەهودهود به سروشتی خاوێنی خۆی پ -7

 وه بێت پێویسته.ەنێکەر الیەق و راستی له هەرگرتنی هەو  -8

 ر.ەتی خۆی بایرێته بەشێوازی تایبك سێەر کەوازی هەپێویسته بۆ بانا -9
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 ئیلیاس

ْن الُْمرَْسل ينَ »  «َوإ نذ إ لْيَاَس لَم 

 

 بۆ الی کێ نێردرا؟

شَ، ەمله رۆژئاوای دی ،كەبەعلەڵکی بەر ئیلیاسی نارد بۆ الی خەمبەوره پێغەخوای گ

« ونَ أاََل تَتذقُ »رموون: ەع  بوو. پێی فەرسَََت نَاوی بەپەم شَََاره بتێکیَان دەڵکی ئەخ

رد و وتی: یان کەکەرستییەنکووڵی له بتپ«. خوا ناترسن؟!ەبۆ ل ەو ەئ» (.114)الصافات: 

ينَ أَ » َن الَْخال ق  ُروَن أَْحسَََ َِ و  هاناو هاوار ەئایا ئێو » (.114)الصََافات: « تَْدُعوَن بَْعالً َوتَ

 چََاکترینی ەو زاتەکََاتێکََدا ئەهێنن لەرسَََتی دەخواپ ەواز ل ن وەبەعََ  دەننا بۆ ب

 ،بیستێتەکات و نه دەرستن که نه رسه دەپەم بته دەباشه ئێوه چۆن ئ«. !رانه؟ەدیهێنەب

 !ن؟ەکەل دەرستشی کردگاری کارجوان و ەوه پەو الشەل

لصافات: )ا« اللذَه َربذُكْم َورَبذ آبَائ ُكُم اِّْلَوذل ينَ »تی خوا: ەو عیبادەر ەپاشَان بانای کردن ب

ََتانەرو ە، پەردگارتانەرو ەپ ەاللّ » (.112 ی ەو ەێش ئپ«. ەردگاری باو و باپیرانی دێرینیش

ه که و ەبۆی روون کردن ؛وو بَاپیرانمَان بووهمَه خوای بَاەوه و بڵێن ئەوان هۆ بهێننەئ

درۆیان ەاڵم هۆزی ئیلیاس بەردگاری خۆیان و باوو باپیرانیشیانه. بەرو ەوره پەخوای گ

ر ەگرت. جا که بینیان ئیلیاس سََووره له سََەڵنەرسََتی هەسََتیان له بتپەو د ەو ەخسََت

وتێکدا ەکشەئ ستیان و خۆی لهەاڵم رای کرد له دەب ،وڵیان دا بیکوژنەه ،یەکەواز ەبانا

 ێت.کوو پێی بژەبرد تاو ەکان خۆراکیان بۆ دەرەلەڕەشڵێن: ەد ،وهەشارد
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بُوُه فَل نذهُ »تی بَه هۆزی ئیلیاس داوه: ەو ریَام ڵێنی سَََنای دنیَاەوره بەخوای گ ِذ ْم فََك

وان ەوابوو بێاومان ئەکرد، کەوان بڕوایان پێنەچی ئەک» (.117)الصافات: « لَُمْحَضُرونَ 

بَادَ »رکرد: ەڵی ئیلیاسََی لێ دەاڵم بڕوادارانی هاو ەب«. خەبۆ دۆز کراون ەئاماد  اللذه  إ الذ ع 

ينَ   .«کانی خواەڵبژاردەو ه دڵسۆز ەندەب ەل ەجا» (.112)الصافات: « الُْمْخلَص 

يَن. َساَلمٌ »کات: ەر ئیلیاس ئەمبەوره سَتایشی پێغەخوای گ ر   َعلَ  َوتَرَكْنَا َعلَيْه  ف ي اْآخ 

  ََ ن ينَ إ ْل يَاس  ََ ل َك نَْجن   الُْمْحس َِ ََافات: « يَن. إ نذا كَ ئینجا ناوبانای » (.131-112)الص

یلیاس ر ئەسەو دروود و ڕێن ل. ساڵو ەو ەکانی داهاتوودا هێشتەو ەن ەخێری ئیلیاسمان ل

َََێو ەڕاسَََتی بەب ەبێَت. ئێم ره و ەخوای گ«.ەو ەینەدەکاران دەپَاداشَََتی چاک ەیەو ش

خوێنن ەد ڵکی که رورئانەوه بوو خەویش ئەئ ؛خشیەبی له دنیادا پێەور ەپاداشتێکی گ

ََدا لەن، له ریامەکەوام به چاکه یادی دەردەب ااڵترین بێت له بەراندا دەمبەڵ پێغەگەتیش

 شت.ەهەشوێنی ب

 که:ەەکانی بەسەرهاتسوودله 

َََتێ ڵکیەبینێت خەدك کاتێ ،تی بێته جۆشەق غیر ەه ۆپێویسَََته ئیماندار ب -1 له ك ش

 رستن که نابیستێت و نابینێت.ەپەت دسەشوێن خوای بااڵد

وا اڵم خەب ،بنەوه دەسََت و به درۆخسََتنەربەوازخوازان تووشََی بەوام باناەردەب -2

 یانپارێنێت.ەد

َََتێکی بۆ چاکەوره لَه ریَامەخوای گ -3 کاران ئاماده کردووه ماندوویی و ەتدا پاداش

 وه.ەکاتەئازاری دنیایان لێ دوور د
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 عەسەی

ْن اِّْلَْخيَار  َواْذ » ْف   َوكُ   مأ يَ  َوالْيََسَع َوَذا الْك   «كُْر إ ْسَماع 

 

َماع  »: خوای گەورە دەفەرموێت .تیەرێکه خوا پاش ئیلیاس ناردوویەمبەپێغ َََْ يَ  َوإ س

ينَ  لْنَا َعلَ  الَْعالَم  ع ەسەئیسماعی  و ی» (.22)اِّلنعام: « َوالْيََسَع َويُونَُس َولُوطاً َوكُالًّ فضذ

. «ڵکی جیهانداەموو خەر هەسەوانیشَمان رێندارکرد بەل ەکەریەه ؛نس و لووتو یو  و

 رێباز رەوره و هەو خوای گەر ەوازخوازی بەستا به باناەه ؛پاش کۆچی دوایی ئیلیاس

کاری و ەعدا خراپەسََەمی یەردەر. له سََەر ئیلیاسََی گرته بەمبەی پێغەکەتەریعەو شََ

ی یئامۆژگار عەسەبوو، بۆیه یب واو زۆرەداران تئاواره کردنی بڕوا و رانەمبەکوشتنی پێغ

 ی.ەکەواز ەبانا یەداەاڵم گوێیان نەکردن و له سنای خوا ترساندنی، ب

به  ،ادئیسَََڕائیل بەنیر ەسََانێکی زاڵ کرد به سََەپاشََان کۆچی دوایی کرد و خوا ک

 َواذْكُرْ »کات: ەع دەسەوره ئاوا ستایشی یەدان. جا خوای گەخراپترین شێواز سنایان د

ْن اِّْلَْخيَار   ْف   َوكُ   مأ َع َوَذا الْك  َََ يَ  َوالْيَس َماع  ََْ ها باس و یادی ەرو ەه» (.42)ص: « إ س

و  ەڵبژاردەه ەل ەوانەلك کێَەریەه ەک ،ەلکیفلیََان بۆ بکەع و ز ەسَََەسَََمَاعیَ  و یئی

 «.کاننەندکراو ەسەپ

 

 که:ەەکانی بەسەرهاتسوودله 

 رێنمایی بکات.ك ڵەبێت خەنك رێەمبەبووه پێغەنك هیچ کاتێ -1
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ایان دا زانەتی ئێمەران رزگَارییَه بۆ مرۆڤ، لَه ئوممەمبەهَاتنی پێغداکَەییبَه دوا -2

د ەممەتی موحەران بۆ رزگََار کردنی ئوممەمبەرکَی پَێغەتََه مَیَراتَاَری ئەبَوون

(H). 
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 ریاەکەز

يذا» كُْر رَْحَمة  َربأَك َعبَْدُه َزكَر   «ذ 

 

 ریا کێیه؟ەکەز

وره ەی گکەو زانای کارەرێکی چاکەمبەپێغ ئیسَََڕائی  بەنیه ناو می کۆندا لەردەله سَََ

که و ناوی زانا ریاەکەکه ز ەر ەمبەنَاوی پێغ ،کردەدك ڵَەبۆ خ یکَه پێشَََنوێژی ەبووه

َََتین دەلەیاندا له فەکەو خێنانی له ناو هۆز  ریَاەکەعیمڕان بوو. ز  ن ژیان و منداڵیاەس

وام بۆ منداڵ له ەردەب ،ا بووتی خو ەحمەر چَاوی لَه ر ەن هەمەت یڵ زۆریەگەبوو. لەن

ره باپیك ەرو ەخوارد هەشانی خۆی دەنجەنها ر ەت ،ریا دارتاش بووەکەوه. ز ەپاڕایەخوا د

 داوودی.

 

 م:ەریەله دایکبوونی م

اتََه دەو ئَاو دك کی بینی خۆراەیەبََاڵنَدك بوو. رۆژێَەدەخێنانی عیمڕانیش منَداڵی ن

ستی هێنایه ەنه هەم دیمەرما. ئەتیه ژێرباڵی بۆ پاراستنی له سەی و خسَتوویەکەبێچوو 

وا خشَََێت، خەوه منداڵی پێبەتی کرد، بۆیَه له خوا پاڕایەیازرۆی دایکَەجۆش و تَام

ه وتەک ،د دووگیانه، بۆیه زۆر خۆشَََحاڵ بووسَََتی کر ەهك رگرت و رۆژێَەی و ەنناک

ْمَراَن َر »وره: ەزر بۆ خوای گەی کرده نەکەاوزاری و منداڵسَوپاس بأ إ ْذ رَالَت  اْمَرأَُة ع 

يُع الَْعل يمُ  م  َََذ نأي إ نذَك أَنَت الس رُْت لََك َما ف ي بَطْن ي ُمَحرذراً فَتََقبذْ  م  َِ : )آل عمران« إ نأي نََ
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زرم ەو ن ەڕاسََتی من بڕیارم داو ەب ،ردگاراەرو ەری عیمڕان وتی: پەهاوسََك کاتێ» (.34

 ەد ،كیش و کارێو ئك ر ەموو ئەه ەئازادکراوبێت ل ەسََکمدای ەی لەو منداڵەئ، ەکردوو 

 ،یهەو ەمه ئەواتای ئ«. و زانایت رەکی بیسەڕاستی تۆ خوایەب ە، چونکەربار ەتۆش لێم و 

تکََاری ەموو ژیََانی ببێتََه خنمەی هەکەزری کرد منََداڵەی عَیَمڕان نەکەکََه ژن

رستشی ەتی ماڵی خوا بێت و له پەرسَتی و خنمەریکی خواپەنها خەردیس، تەیتولمەب

 یری خوا خۆی دوور بارێت.ەغ

ا م بََاوکََه زانََەکۆچی دوایی کرد. ئ ؛ی دووگیََان بووەکەعیمڕان لََه کََاتێکََدا خێنان

 هێڵێت جا کوڕ بێت یان کچ. خێنانیەله پاش خۆی جێدك وایه دڵنیا بوو منداڵێەپێشَََ

ئاخر  !سََێتەپەحەدك دا دایەوه و کچێکی هێنایه دنیا. لێر ەی بوو ەکەعیمڕان له سََک

وه: ئایا ەوت. جا بیری کردەتکاری منگەبیکاته خنمکە ێت بت کوڕێکی بویسَََیەو دەئ

ی بێنێته ەکەزر ەبڕیاری دا نك له کۆتاییدا دای!وت بکات؟ ەتی منگەتوانێت خنمەکچ د

ا فَلَ »ر بارێَت: ەنین و داواشَََی کرد خوا لێی و ك ەیك ەر چی کوڕو کچ و ەگەجێ، ئ مذ

َكُر َكاِّلُنثَ  َوإ نأي  َوَضَعتَْها رَالَْت رَبأ إ نأي َوَضْعتَُها أُنثَ  َواللُّه أَْعلَمُ  ِذ ب َما َوَضَعْت َولَْيَس ال

يْتَُها َمْريَمَ  مذ ردگارا خۆ ەرو ەوتی: پ ،ی بووەکەمنداڵك اڵم کاتێەب» (.32)آل عمران: « سَََ

ش ( کوڕیە، )خۆ ئاشکرایەچی بوو  ەزانێت کەدك من کچم بوو. بێاومان خوا خۆی چا

 .«مەریەڕاستی ناوم نا مە، منیش بەنییکچ و و کەو 

و  و هیوا ەختوور  بەڵکووو  ەموو رسََەی عیمڕانی بیسََت و هەکەخوا دوعای خێنان

داتێ ەد واڵیەی بیسََت له کاتێکدا هەکەنای ژنەبیسََتێت. خوا دەش دەزووی ئێمەئار 

ت کات منداڵ کوڕ بێەد یوه دیاریەنها ئەزانێت، ئاخر تەکَه کچی بووه، خوا چاکتر د

إ نأ »وه: ەپاشَََان ئاوا پاڕای ،یان کچ يم  و  يْطَان  الرذج  َن الشَََذ يذتََها م  َها ب َك َوُذرأ ُِ ي آل )« ي أُع 
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ََانی رەجمکراومن » (.32عَمران:  َََەیت «. خۆی و وەچەکەی بەتۆ دەپََارێنم لە ش

يطاُن، ) :رموێتەفەد (H)ری خوا ەمبەپێغ ن َمْولودو يُولَُد إاّل نََخَسه الشذ ما م 

يطا ن نَََََْخَسة  الشذ هفيَْستَه  ُّ صارًخا م  ، إال ابَن مريَم وأُمذ که له ك ر منداڵێەهواتە:  .1 (ن 

هۆی ەکه بەم گریانی منداڵەکەدات و ئیتر یەکی لێدەیەیتان سََیخوڕمەشََ ،بێتەدك دای

ی ەکەدرموو ەیڕه که فەبووهوڕ ەئ«. م و دایکیەریەی مەکەکوڕ لە جاه  ،یهەو ەم سیخوڕمەئ

َها ب َك َوذُ »ان: ر ویستتەگەوه ئەته بخوێننەم ئایە: ئڵێتەوه دەتەگێڕاو  ُِ ي إ نأي أُع  َن و  يذتََها م  رأ

يم   يْطَان  الرذج   .«الشذ

 

 م؟ەریەتی مشرەرپەکێ بووه س

ك ەو  ،وڵ بو ەگەکی بچووکی لەیەتا کێشَََەر ەمی کچی عیمڕان سَََەریەدایکبوونی مەل

م کۆچی دوایی کرد، ئیتر زانََایََان و ەریەدایکبوونی مەزانَیَمََان عَیَمڕان پێش ل

 ەم پلەر ئەس م، کێبڕکێیان بوو لهەریەتی مشر ەرپەم ویستیان ببنه سەردەپیاوانی سەور ەگ

 ن.ەرده بکەرو ەیان پەواکەزانا پێش و ڕێنەب یکه کچی مامۆستا ؛و رێنه

ا هەرو ەتی. هەم، ئاخر خێنانی من پووریەکەخێوی دەریَا وتی: خنمی منه و من بەکەز 

ََەم. زاناکان وتیان: ئەتەم ئوممەری ئەمبەمن پێغ خێوی ەله ئێمه بك کێەه بۆ یی جا باش

ك شوتن پەوه رێکەر ئەین؟! بۆیه له سََەسَت خۆمان بکەم خێرو بێره له دەکات و ئەن

ََەریەبهاون. م ََانەو کەمی ئەڵەوی دانراو رەر ز ەم له س خێوکردنی ەزرۆی بەش تامەس

 ؛ڵبارهەهك مێەڵەیان بانگ کرد و وتیان رەوه، پاشان منداڵێکی چکۆلەنیشتییەبوون له ت

                                                           
 (.٣٣13، )موسلنم   (31٤3ە )بوخا ی   (. ەە موودەرە وا ل٤٣31نوسە ی بەڕکز نوسنوکەیی بخا ي ) 1 
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 وه.ەر ەریای هێنایه دەکەی ز ەکەمەڵەرویش ەئ

 كوانیش وتیان: نا، پشَََەرسَََتی. ئەرپەریا وتی: بڕیاری خوا وا بوو من ببمه سَََەکەز 

ه نووسی و خستیانك مێەڵەر رەو ناوی خۆی له سەکەریەهاوێشتن سێ جاره. پاشان ه

و ەئ وهەوه جوواڵیەکەپۆلەی شَََەوانەس به پێچەر کەمی هەڵەوه و وتیان: رەرووبارێک

ْم إ ذْ يُلُْقون أَراْلََمُهْم أَيُُّهْم يَْكُفُ  : »خوای گەورە دەفەرموێتوتووه. ەک رەس َوَما كُنَت لََديْه 

ُمونَ   ََ ْم إ ْذ يَْختَص ك بوویت کاتێەوێ نەخۆ تۆ ل» (.44)آل عمران: « َمْريََم َوَما كُنَت لََديْه 

وێش ەل بکات، تۆ ەدر ەرو ەم پەریەیان مەو ەوت( ئەرکە)کێ س ەیداەڵئەکانیان هەپێنووس

 .«بووەیان هەکێشك بوویت کاتێەن

که رۆیشََت جاه ەپۆلەڵ شََەگەمووان لەمی هەڵەوه، رەکانیان فڕێ دایه رووبار ەمەڵەر

له  وان سوور بوونەاڵم ئەب ،بنەم جاره رازی دەستی کرد ئەریا هەکەریا. ز ەکەمی ز ەڵەر

ینه ەخەنمان دکاەمەڵەم جاره وتیان رەهاوێشَََتن سَََێ جاره. ئك وه که پشَََەر ئەسَََ

ه بێتەی دەکەنەوه خاو ەکه جوواڵیەپۆلەڵ شَََەگەنهَا لەتەبك مێَەڵەر رەه ەوە،رووبَار 

َََ جاه  ن،وه بوو ەکەپۆلەی شَََەوانەموو بَه پێچەم جَاره هەم، ئەریەتی مشَََر ەرپەس

ََەریا. بۆیه ئیتر رازی بوون و ئەکەی ز ەکەمەڵەر ََر ەرپەو بووه س لََها َز »تی: ش يذاَوكَفذ « كَر 

م ەریەکاری و رێنگرتنی مەردەرو ەت و پەسََتی کرده خنمەریا دەکەز (. 37)آل عمران: 

ێدا بکات و رسََتشی تەوت بۆ دیاری کرد تا پەتی له منگەوره بوو. شَوێنێکی تایبەتا گ

ش و نناو رستەموو کات و ساتی به نوێژ و پەمیش هەریەوه. ئیتر مەوێتەکەلێی دوور ن

 کرد.ەڕ دەویستی خوا تێپەاوزاری و خۆشسوپاس
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 ن خواوه:ەم له الیەریەرتنی مگرێز

ََەکەز  ََتاەری پەریا جاروبار س ََتێکی ەرجاره که دەدا، هەمی دەریەی مەکەرس چوو ش

ه زستان بینی، کەی زستانی له پێشدا دەبوو میو ەکه هاوین د ،بینیەری دەرسووڕهێنەس

م وتی: له ەریەم !م رزره له کوێوه دێت؟ەی هاوینی البوو. پرسیاری لێکرد: ئەبوو میو ەد

ْحرَاَب َوَجَد »دا: ەمه زۆر جار رووی دەن خواوه. جَا ئەالی يذا الْم  كُلذَما َدَخَ  َعلَيَْها َزكَر 

نَدَها ر زْراً  شَََوێنی  ەردانی لەچوو بۆ سََەریا دەکەز ك ر کاتێەه» (.37)آل عمران: « ع 

 .«ەتی جۆراوجۆری الیەیبینی رزق و رۆزی و نازو نیعمەد ،یداەکەیرستیەخواپ

وو. جا زرۆی منداڵ بەواو تامەت ،می بینیەریەکانی مەتەڕامەریا کەکەه ز دا کَەئیتر لێر 

ماوه، ەکرد ژیانی زۆری نەستی دەه ،پیاوێکی به سَااڵچوو بووەریا پیر ەکەدا ز ەو کاتەل

ك زۆ ەو ن كببووه دایەد نەروا بوو، پێشتریش رەم بوو هەریەشی که پووری مەکەخێنان

ك رێەمبەپێغ ،یەکەبێت ببێته میراتاری زانستهەزووی بوو منداڵێکی ەریا ئار ەکەبوو. ز 

ت ەاننەکرد، تەدەس باس نەد الی کەی رەم بیرانەی رێنمَایی بکَات. جا ئەکەهۆز  کە

ََی دەاڵم خۆ خوا پێش دەشََی. بەکەر ەهاوسََ چووه ك ەیانییەریا بەکەینانی. ز ەربڕینیش

اأَنذ  لَ  يَا َمْريَمُ »پرسََیاری کرد:  ،بووەرزی نەکی بینی که و ەیەم و میو ەریەالی م َِ « ك  َه

اڵمی ەو «. !کوێ بوو؟ەت لەموو رزق و رۆزییەم هەم ئەریەی مەئ» (.37)آل عمران: 

َسابو »وه: ەدای اُ  ب َغيْر  ح  ند  اللّه  إنذ اللَّه يَْرزُُق َمن يَشََ ْن ع   ەو ەئ» (.تەمان ئایە)ه« ُهَو م 

ی وێت رزق و رۆز ەس بیەرکەه ەڕاستی خوا بەنێرێت، بەو بۆم دە، ئەیەن خواو ەالی ەل

 .«خشێتەبەو بێ هۆکار د بێ سنوور
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 وه:ەپاڕێتەریا بۆ منداڵ دەکەز

يذا َربذهُ » دا ەو شَََوێنەر لەو ه داەو کاتەر لەه :واته (.32)آل عمران: « ُهنَال َك َدَعا َزكَر 

وانای به و خوایه تەردی بۆ ئەریا له ناخی خۆیدا وتی: پاکی و بێاەکە. ز وهەوته پاڕانەک

يذا. إ ْذ نَاَدى »وه: ەوته پاڕانەیه، ئیتر کەموو شتێکدا هەر هەسَ كُْر َرْحَمة  َربأَك َعبَْدُه َزكَر  ذ 

نأي َواْشتََعَ  الرذأُْس َشيْباً َولَْم أَكُن ب ُدَعائ َك َر  يّاً. رَاَل رَبأ إ نأي َوَهَن الَْعٌُْم م   بأ َربذُه ن َدا  َخف 

ُت الْمَ  فَْ اً. َوإ نأي خ  يَّ ق  ََََ ن لذُدنَك َول يّاً. ش ن َوَرائ ي َوكَانَت  اْمَرأَت ي َعار راً فََهْب ل ي م  َوال َي م 

يّاً   ََ ْن آل  يَْعُقوَب َواْجَعلُْه رَبأ رَض ر )صََلّی ەمبەی پێغەئ») (.2-1)مریم: « يَر ثُن ي َويَر ُث م 

ََلّم( ئ ەعلی ەاللّ  ََەوس ََی ر  ،ەم باس  ؛یۆ ی خەندەی بەربار ەد ەردگارتەرو ەتی پەحمەباس

 ،اراردگەرو ەنهانی. وتی: پەپەردگاری بەرو ەو هاواری برد بۆ پ هَاناك ریَا. کَاتێَەکەز 

، ەمووی سََپێتی دایارتوو ەر هەرم هەکانم الواز بوون و رژی سََەڕاسََتی من ئێسََکەب

 ەو ەڕاسَََتی من لەبووم. بەزاتی تۆ نائومێد ن ەم لەو ەو پاڕان دوعَا ەرگین لەاڵم من هەب

شم منداڵی نابێت، ەردان بن. خێنانکەگەوای مردنم سَخنم و خوێشَان د ەم کەترسَاو 

بتوانێت  ەخشیت کەو منداڵێکم پێ بب ەرم بکەو ەهر ەخششی خۆت بەب ەداواکارم ل ەبۆی

بارێََت، ر ەعقووب و ەی یەو ەمن و ن یتیەرایەمبە. تََا میراتی پێغەو ەی من بارێتەجێا

رازی  نیشََت لێیکاەچاک ەندەتۆش و بسََێکی وا که ەکەب ەردگارا بیکەرو ەپ ،هاەرو ەه

 «.بن

ڵ وه بۆ منداەکرێت و پاڕانەرنج بده دوعا چۆن دەسَََ !یه دڵ دێنێته جۆشەو ەم پاڕانەئ

ێ بێت به بەخشَشی خوا هەیی و بەور ەبێ هیوای فراوانت به گەبێت و چۆن دەچۆن د

ی و وتوویەککەباسی الوازی و پ ،ی بۆ خوا باس کردەبەسەرهاتموو ەو هەسَاب. ئیح

ت تۆش وا بکه، خوا بکه دۆس ؛موو شتێکی باس کردەی. هەکەرسی و تەپیری و هیواک
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وه داوای کرد منداڵێکی پێبدات ەرز کردنەنگ بەریا بێ دەکەتی خۆت. ز شََر ەرپەو سََ

ه پاش خۆی کەترسا هۆز ەبێت. د یزنی و زانستەتی و دانایی و مەرایەمبەمیراتاری پێغ

دا ر له دوعاکردنەو هە. ئرگرتەی و ەوه و نناکەیی پێیَدا هاتەز ەگومڕا بن، بۆیَه خوا ب

ر ەو هەواته ئ ،کهەرستاەکرد له پەکان بانایان کرد له کاتێکدا نوێژی دەبوو که فریشَت

يَا »هات:  ی بۆەی کۆتایی بێت مژدەکەو ەی پاڕانەو ەرلەم بوو، بەریەی مەکەرستاەله پ

ُمُه يَْحيَ  لَْم نَْجَع  لذُه م   ََْ رَُك ب ُغاَلمو اس ََأ يذا إ نذا نُبَش يّاً َزكَر  م  َََ خوای » (.7)مریم: « ن رَبُْ  س

نێ یەدەت دەمژد ەڕاسَََتی ئێمەب ،ریََاەکەی ز ەرمووی: ئەو ف ی گیرا کردەنناک ەور ەگ

و ەی ئەس وێنەک، پێشَََتر ەحیایەخشَََین و ناویشَََی یەبەکوڕێکَت پێ د ەی کەو ەب

 «.1بووهەن

ستی ەبووه! له ناخیدا هەی نەبێت پێشتر وێنەمنداڵێکی د !سَاندەپەریای حەکەمه ز ەئ

َََیاری کرد: ەبَه دڵ رَاَل رَبأ أَنذ  يَُكوُن ل ي ُغاَلٌم َوكَانَت  اْمَرأَت ي َعار راً »ڕاوكێ کرد و پرس

ت يّاً  بَر  ع  َن الْك   کوڕمك ەیە  شێو  ەردگارا بەرو ەریا وتی: پەکەز » (.2)مریم: « َورَْد بَلَْغُت م 

ڕی ەوپەئ ەتەیشتوومەم منداڵی نابێت و منیش گەکەر ەکاتێکدا هاوسەخشَیت لەبەپێ د

ه و پیاوێکەبێَت که پیر ەچۆن منَداڵی د !ری سَََووڕمَاە. سَََ«یی؟!ەوتەککەپیری و پ

 ؟زۆکهەشی نەکەژن

يْئاً » ََََ ن رَبُْ  َولَْم تَُك ش َك رَاَل َربَُّك ُهَو َعلَيذ َهيأٌن َورَْد َخلَْقتَُك م  لَ  َِ اَل كََ  (.2)مریم: « رََ

الی من  ەو کار ەتی ئەرمووشیەف و ەری داو بڕیا ەیەو شێو ەر بەردگاری تۆ هەرو ەوتی: پ»

«. یتبێت شََتێکت بووبەنەووه، و درووسََتکردڕاسََتی پێشََتریش تۆم ە، بەزۆر ئاسََان

                                                           
هەندیك لە زانایانی موفەسَسَیرین فەرموویانە: واتای ئەم ئایەتە ئەوەیە؛ کە پێشَتر هیچ کەسێك ناوی یەحیا نەبووە، ئەم 

 1 (.وەرگێڕیەکەم کەسە بەم ناوە ناونراوە. )
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یچیش الی خوا ستی و هەربەو هیچ نابێته ب ەمه ویستی خوایەیاند ئەکان تێیاناەفریشت

َََتەئ َََتێََەو ه نییەم ەس ریََا پڕ بوو لََه ەکەوه. بۆیََه دڵی ز ەرمََانی ئەبََه فك موو ش

ت تا له کی بۆ دابنێەیەوره زانینی خوا، داوای له خوا کرد نیشانەاوزاری و به گپاسسو

 یدا دڵی پێی رایم و دڵنیا بێت:ەکەبوونی ژنکاتی دووگیان

َن » ه  م  يّاً. فََخَرَج َعلَ  رَْوم  رَاَل رَبأ اْجَع  لأي آيًَة رَاَل آيَتَُك أاَلذ تَُكلأَم النذاَس ثَ اَلَث لَيَالو َسو 

يّاً   َََ بأُحوا بُْكرًَة َوَعش ََََ ْم أَن س أَْوَح  إ لَيْه  ْحرَاب  فََ ریا وتی: ەکەز » (.11-10)مریم: « الْم 

 ەور ەگوای خدی، ەهاتۆت ەیەو مژدەئ ەدڵنیابم کتا  ەخشەکم پێ ببەیەردگارا نیشانەرو ەپ

ڵ ەگەل ەواو رسەو رۆژی تو ەتۆ ناتوانیت سێ ش ەک ەیەو ەت ئەڵاەو ب ەرمووی: نیشانەف

ََتااکەپ ەیت! لەڵکیدا بکەخ کردن  ی بۆەی و ئاماژ ەکەومەبۆ ناو ر ەو ەر ەد ەی هاتەرس

ێت واڵی پێدا سێ رۆژ ناتوانەخوا ه«. نەسَبیحات و سَتایش بکەیانیان و ئێواران تەب

انی وه دڵنیا بێت خێن ەئ ؛مه روویداەرکات ئەخۆش بێت، جا هەی نەو ەرسه بکات بێ ئ

ڵ ەگەدا به ئاماژه لەو کاتەه، جا پێویسَََته لی خوا رووی داو ەکەدووگیَانه و موعجین 

 بدوێت.ك ڵەخ

سه یری کرد ناتوانێ رەاڵم سەب ،و ویستی وتار بداتك ڵەچووه الی خك ریا رۆژێەکەز 

ان و یانیەیَاند بەڵکی تێاەکَه رووی داوه. بۆیَه بَه ئَامَاژه خەی موعجین یبکَات، زان

ردن و و نوێژک ەو ەڕانوتَه پا ەرببڕن و خۆیشَََی کەردی بۆ خوا دەئێواران پَاکی و بێا

 اوزاری.سوپاس

ار ُعوَن ف ي الَْخيْرَات  »وه: ەکاتەی روون دەگرتنی نناکر ەجا خوا هۆی و  ََََ إ نذُهْم كَانُوا يُس

ينَ  ع   ََ ََتی ئەب» (.20)اِّلنبیا : « َويَْدُعونَنَا َرَغباً َورََهباً َوكَانُوا لَنَا َخاش و ك چاال ەوانەڕاس



- 345 - 

 

 ەرد، بکەکوڵیان دەکدا و ننای بەیەو چاک وو خێرمەنجامدانی هەئ ەگۆڵ بوون لو گورج

 ەوانەئ ،ترسَََانەد ەشَََمی ئێمەخ و خەدۆز  ەو ل ەشَََتی ئێمەهەت و بەحمەئومێدی ر 

 .«ە  بوون بۆ ئێمەکردنەگ ەمیشەه

کی ەندییەتمەڵه تایبەحیا بوو، کۆمەناوی ی ،ریاەکەخشَََییَه ز ەوره کوڕێکی بەخوای گ

واز ەی و بانارستەکخواپەو ی ر بڕواەش له سریاەکەیبووه. ئیتر ز ەس نەبوو پێشتر کهە

ریا ەکەی. ز خشەت و زانستی پێبەیشَتنی تایبەر به منداڵی تێاەخوا ه ،ی کردەردەرو ەپ

ی ەر رباەحیُ دەتی سَََەی تَا کۆچی دوایی کرد. ریوایەکەواز ەوام بوو لَه بَاناەردەب

َََەد ەیه که بەتی الوازی زۆر هەاڵم ریوایەهاتووه، بەی نەکەمردن نی کاەرباز ەسَََتی س

 هید بووه.ەمکار شەپادشای ست

 

 که:ەەکانی بەسەرهاتسوودله 

ته واەک ،یهەهك ەند و ئامۆژگارییەنێکدا بۆ بڕوادار پەڵوێسَََت و دیمەموو هەلَه ه -1

 ئاگا به.ەب

ۆی بێته هەمه دەو ئ ەوه ننیکتر ەتر بێت له خواویسَََتییەنده شَََاراو ەرچەوه هەکرد -2

 رگیرانی.ەو 

 .یهەندەهێمای چاکی دڵ و بڕوای ب ؛و خێرات ەکر چاەکێبڕکێ له س -3

 هاوێشتن شیاوه.ری کێشه به پشکەسەچار  -4

 م.ەریەی مەکەتەڕامەکك ەلمێندراوه، و ەت سەهلی سوننەولیا الی ئەتی ئەڕامەک -5
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سته و ەکانتدا پشت به خوا ببەموو پێداویسَتییەبێت، بۆیه له هەخوا ن نییەسَت ەک -6

ری ەمبەێغپ ،بێتەرچی هۆکاریشی نەگەربارێت ئەت و ەه نناکیەدڵنیا به خوا توانای ه

له خوا : )واتە .1(اْدُعوا اللذَه َوأَنْتُْم ُمور نُوَن ب اْْل َجابَة  ) :رموێتەفەد (H)خوا 

 (.گرێتەردەوه له کاتێکدا دڵنیان لێتان و ەبپاڕێن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.3472)ترمنی:  1 
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 حیاەی

رَُك ب ُغاَلمو اْسُمُه يَْحيَ » يذا إ نذا نُبَشأ يّاً يَا َزكَر  ن رَبُْ  َسم   «  لَْم نَْجَع  لذُه م 

 

 یحیاەبوو. یدایکەی باوکی لەرگیرانی نناکەریایه که پاش و ەکەر ز ەمبەحیا کوڕی پێغەی

وه ەر له منداڵییەئای ه ،کاران بووەله چاک ؛زووەو ئار  واەرێن له هەپەو دوور  رەمبەپێغ

َََایەرو ەه پحیایه کەر یەمبەمه پێغەئ ؟!کار بووەو چاک ارکنَده پَارێن ەچ  یتیەردگار ش

تی ەکی تایبەزنییەڵه مەرێکه خوا کۆمەمبەپێغ ،هێناوهەدینەوی بەی ئەدات پێشََتر وێنەد

 خشیوه:ەپێب

يّاً » م  ن رَبُْ  سَََ َوآتَيْنَاُه »، «بووهەو نەی ئەس وێنەکێشََتر پ» (.7)مریم: « لَْم نَْجَع  لذُه م 

ی راست ەو ەوانیدا، توانای جیاکردنەجو ەنی نەمەت ەر لەه» (.11)مریم: « الُْحْكَم َصب يّاً 

يّاً »، «خشیەو ناڕاستمان پێب ن لذُدنذا َوَزكَاًة َوكَاَن تَق  حیا دڵ و ەی» (.13)مریم: « َوَحنَاناً مأ

 ەو ەنن خۆماەالیەل ەک ،بووەو خاوێنی هك ویستی و پاەو خۆش سَۆز ەروونێکی پڕ لەد

َوبَرّاً ب َوال َديْه  َولَْم يَُكن َجبذاراً » ،«ار بووکو زۆر خواناس و پارێن ەئ ،خشَََیبووەپێمَان ب

يّاً  و دایکیدا، ك ڵ باو ەگەفتار بوو لەڕ و جوان فتارەڕ ها چاکەرو ەه» (.14)مریم: « َعصَََ 

اَلٌم َعلَيْه  يَْوَم ُول دَ »، «بار بوو بێتەق و یاخی و نالەسَێکی دڵر ەو کەبێت ئەنەو   َويَْوَم َوسََ

دا ەرۆژ  وەل ؛ر بێتەسەالمی خوای لەو س دروود» (.14)مریم:  «يَُموُت َويَْوَم يُبَْعُث َحيّاً 

، «ەو ەبێتەزیندوو د ەشََدا کەو رۆژ ەکات، لەفات دەو  ەدا کەو رۆژ ەلوە  ،دایکبوو ەل ەک

َن اللّه  » راً ب َكل َمةو مأ دأ ، «تی خوایهەرمانی تایبەری فەڕاسََتدانەب» (.32)آل عمران: « ُمصَََ

يأداً »  ەخۆپارێن » (.تەمان ئایە)ه« َوَحُصوراً »، «ەو رێندار ەور ەگ» (.تەمان ئایە)ه« َوسََ
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ينَ »، «گوناهان ەل ال ح  َن الصََذ مانه ەئ«. چاکان ەل ەرێکەمبەپێغ» (.تەمان ئایە)ه« َونَب يّاً مأ

وه ەه لکََ ،حیََاەی یەکەر ەمبەن بۆ پێغەور ەت و رێنلێارتنێکی خوای گەڵََه نیعمەکۆم

 بووبێت.ەموویانی تێدا نەسی تر هاوکات هەچێ کەئ

تی ویسەن خواوه خۆشەحیا له الیەی ؛ن خواوه زانسَتی پێدرا بووەجا چۆن خنر له الی

جا )الحنان( بریتییه له زانسَََتێکی گشَََتایر که  ،ر گرتبووەاڵت و ەبه خ یالحنَان()

بڵێی ك ەو  ،وه پێیانداەهاتنییەز ەران و بەو ەموو بوونەبێته هۆی خۆشَویستنی رووڵی هەد

ا له ناو حیەگرێت. یەرچاوه دەوه سََەویسََتی که له زانسََتەشََکانی خۆ ەکه له پلەیەپل

و ەخواییه، ئ یویستیەاری و خۆشکرستش و پارێن ەی پەوێنکی بێەیەراندا نموونەمبەپێغ

ۆیه ب ،بڕیەردەر دەو ەموو بوونەبۆ ه یویسَََتیەکه خۆشَََ ،رسَََتشَََکارهەری پەمبەپێغ

وه ەله دایکیشو  ڵ عیساەگەحیا هاوکات بوو لەویست. یەویان خۆش دەمووانیش ئەه

 پوورزای دایکی عیسا بوو(.خنمی بوو )

 

 حیا:ەله دایکبوونی ی

ی جیاواز شەکەمی منداڵییەردە. س-باسمان کردك ەو -حیا موعجینه بوو ەدایکبوونی یەل

وام به جددی بوو، ەردەو بەاڵم ئەب ،کردەیان دەمەو گ ەکَان کَایەی منَداڵەبوو، زۆرین

دانێ و ەی خۆی دەکەو له خۆراکەاڵم ئەدا، بەکانیان دەڵەمنَداڵ ئازاری ئاژ ك نَدێَەه

 ما.ەدەبۆ خۆی نك بوو زۆر جار خۆراەتا واد ،ڵیانداەگەبان بوو لەمیهر 

َََیمََای زیروونََاک ؛بووەتر دەور ەنََده گەرچەحیََا هەی دانََایی و  ،کردەد یََادیی س

و، وه. خوێندنی زۆر پێخۆش بو ەچووه دڵیەزانست و ئاشتی زیاتر د ،ویستی خواەخۆش
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رد: منداڵ بوو خوا بانای لێکك کاتێ ،وته خوێندنی زانسَََتەوه کەمنداڵیی ر لهەبۆیه ه

ب يّاً » ةو َوآتَيْنَاُه الُْحْكَم صََََ تَاَب ب ُقوذ ِ  الْك  ا يَْحيَ  ُخ رمانی پێدا زۆر ەخوا ف(.11)مریم: « يََ

ر ەرعناس و داو ەر به منداڵی بووه شەت ببێت. ئیتر هەریعەو رایم فێری کتێبی شَو ەپت

ری ەکدا داو ڵەم بوو. له نێوان خەردەسََی سََەڵکدا، زاناترین و ژیرترین کەله نێوان خ

 دان.ەری پیشان دەخستن و رێاای هەردەکانی دینی بۆ دنییەکرد و نهێەد

 

 ئامۆ گاری راستگۆ:

یهێنانه ەویستی و راستیدا دەله خۆش ؛ستاەو ەڵکدا دەواز له نێوان خەحیا بۆ باناەکه ی

ََەگریان و کاری د ك ۆژێحیا ر ەی وه.ەببنك کرد له خوا ننیەکانیان و وایدەر دڵەکرده س

 إنذ اللَه أَمرني) ستی کرده وتار:، یەحیا دەكەڵوت پڕ بوو له خەو منگك ڵەچووه ناو خ

: أوذلُهنذ أن تَعبُدوا اللَه وال تُشر كوا  ، وآمرُكم أن تَعَملوا بهنذ بَخمس  كلماتو أن أَعَمَ  ب هنذ

ن خالص  مال ه بَِهبو أو به شَيئًا، وإنذ َمثَ  مَ  ن أشَرَك بالله  كمثَ   رج و اشترى عبًدا م 

، فكَان يعَمُ  ويُؤدأ  إل  غير   ْ  وأدأ إليذ ، فقَال: هَِه دار  وهَِا عَملي، فَاعمََ ور قو

الة، فلذا َصلذيتُم فال  ه، فأيُّكم يَرضَ  أن يكوَن عبُده كِلك؟! وإنذ الله أمركم بالصََذ سَيأد 

توا؛ ف ؛ فلنذ تَلتَف  يام  ْت، وآمرُكم بالصأ ه في صالت ه ما لم يَلتف  لنذ اللَه يَنُصُب وجَهه لوجه  عبد 

بُه ريُحها،  سٌك، فكلذهم يَعَجُب أو يُعج  صَابةو مَعه ُصرذٌة فيها م  َمثَ  ذلك كمثَ   رج و في ع 

درة   ، وآمرُكم بالصََذ ُ  المسََك  ن ري ائم  أطيُب عنَد الله  م  َُ الصََذ ؛ فلنذ مثََ  ذلك وإنذ ري

بوا ُعنَقه، فقال: أنا أَفْديه  موه ل يَضر  ه، وردذ ، فأوثَقوا يَده إل  عنُق  ره العدوُّ كمثَ   رج و أسََ

ه منهم، وآُمركم أن تَِكُروا اللَه؛ فلنذ َمثَ  ذلك كَمث    ، ففَدى نفسَََ منكم بالقلي   والكثير 
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راًعا حتذ  إذا أ  صنو َحصينو رج و خَرج العدوُّ في أثَر ه س  ند ەخوا چواتە: ). 1(ت  عل  ح 

وه که ەن؛ ئەم کاری پێبکەرمانیش به ئێوه بدەم و فەرمان پێداوم کاریان پێبکەی فەوشَ

ََتن و هاو ەخوا به تاکی بپ و  ڵ بۆ خوا دابنێەس هاو ەرکەنێن، چونکه هەڵی بۆ دانەرس

ا کََار ڕو ەاڵم دەب ،تیەی کڕیویەکەنەوایََه خََاو ك ەیەکۆیلك ەرسَََتێ و ەو بپەیری ئەغ

ی ئاوا ەکەن کۆیلەکەز دەباشه کامتان ح ،کێکی ترەداته یەی دەکەستەردەکات و هەد

َََەنوێژ دك نده کاتێەن، چونکه بەم نوێژ بکەدەرمَانتان پێدەبێَت؟ ف یری ەکات خوا س

ن. ەی بێَت، بۆیه که نوێژتان کرد با به دڵ و گیان بیکەکەکَات مَادام دڵی الی نوێژ ەد

ڕ له میسکی پك ەیەسێکه کیسەکك ەی رۆژووگر و ەوێن ،مەدەدرمانی رۆژوو گرتنتان پێەف

وه. ەتکاەکه باڵو دەخۆشََ ەوه بۆنی میسََکەجووڵێتەر که دەبۆنخۆشََی له کۆڵ ناوه، ه

که پیاوێك ەکات و ەی وا دەسَََەو کەی ئەن، وێنەم زۆر یادی خوا بکەدەرمانتان پێدەف

خات. ەدی داەرگاکەم و دکی رایەاڵیەباته رەنا دەاڵم خێرا پەن بەو ەدوایەکانی بەدوژمن

 .(بێتەاڵ نەم رەس رزگاری نابێت بەو کەاڵ یادی خوایەڕاستی رایمترین رەب

واز ەی زۆر به جوانی و روونی باناەکەپاراو بوو، هۆز بێژ و زمانوانەحیا ئاوا ر ەیدنا یەس

ویست ەدزۆریان خۆش ئیسڕائی  بەنین، بۆیه ەوه تا تێباەهێنانەی بۆ دەکرد و نموونەد

 ڵی بوون.ەایو گوێڕ 

 

 

                                                           
وە، دەقێای ێناوازیێ هایووە لەو ڕکواکەیە و لە ڕکواکەیی یێکیدا، بە هەمان ڕکواکەیی نووسە دا چوکنە(، 1223)ترمنی :  1 

 ئەوەی سە ەوە ئەو دەقەکە رە بە خزمەیی گەکیان  بە هەندکك ێناوازکی رەمەوە بە او د بەوەی الی نوسە  نەقڵ رێاوە.
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 قدا:ەکاری له رێگای هەقایم

کتاتۆر بوو، ق و دیەر  و دڵڕ ەتاغووتێکی بێ ئ ؛مهەردەو سەله پادشاکانی ئك کێەاڵم یەب

ََ ،بیسََتەحیای جاروبار دەواڵی یەه ََتی یەبۆیه له خۆش ََك ڵەحیا الی خەویس  ،اترس

ََ ََووڕما خەس ََەاڵم ئەب ،وێتەکێکیان خۆش دەئاوا یك ڵەری س ََایش  سەو ک ەو پادش

 ۆشی ناوێت! خ

 ،چونکه زۆر جوان بوو ی،ر ەی خۆی بکاته هاوسەیویست برازاکەها پادشاکه دەرو ەه

ََەی کردبووه دعماەش تەکەکچ ََ ەکەاڵتەس دا مه، له کاتێکەر ئەو دایکی هانی دا له س

ڵێنی ەحیا بخوازێت، بۆیه چوونه الی و بەت له یەرامه. پادشا ویستی مۆڵەیاننانی حەد

برازا  و رگیری مامەیاند هاوسەکدا رایاڵەحیا له ناو خەاڵم یە. بەدارایی و سامانیان دای

ر تووڕه بۆیه پادشا زۆ  ،ڕێییهمه ال ەکه بنانن ئەڵکەر پادشاکه وایکرد خەگەتا ئ ،رامهەح

 وه.ەشیمانیش بوو ەر پەبوو، پاشان ه

وه و چو  ەو ەکه بوو، خۆی رازاندەاڵتەسەمای له دەر تەه ،وشت بووەدڕ ەکه بەاڵم کچەب

و زۆر ەزی بۆ ئەواو حەپادشَََاش ت ،کهەرگیریەر هاوسَََەو سَََوور بوو له سَََالی 

َََا داناەکه مەبوو.کچ نا ەییم دەحیا بکه مار ەری بڕاوی یەو وتی: سَََ رجێکی بۆ پادش

رسََتاا ەحیا که له پەکانی نارده الی یەرباز ەجێ سََەبتسََەویش دەم. ئەشََووت پێناک

یش بردی وەه الی پادشاو ئهێنایك فێەشەر کەریان له سەکرد، کوشتیان و سەنوێژی د

ره ەمبەغم پێەزێنه بۆ ئەمَه کۆتاییێکی زۆر دڵتەی کرد. ئەرامی مَار ەکَه و بَه حەبۆ کچ

 ان.ر ەمبەکانی تری پێغەتاریکارییك ەکه و ەش تاریکارییەمەاڵم ئەنازداره، ب
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 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

ََََت و ەس دەرکەه -1 بڕوادارن خوا الی  ؛وهەتی خََاوێن کََاتنَییەروون و ویس

 کات.ەویستی دەخۆش

ینی ڵکۆڵەهك ەفێرکاری له منداڵیدا و  ،ای خۆڕاگری و ژیری مرۆڤ منداڵییهتەر ەسََ -1

 رد وایه.ەر بەس

کانی دڵ زیندوو ەویسَََتی و ترسَََی خوا، رسَََەس دڵی پڕ بکات له خۆشَََەرکەه -3

 .كڵەی رێنمایی خەبێته مایەو د ەو ەکاتەد

ز ەاق پاشەو سامان ناخۆن تا له ه ەریوی پار نگ ناگۆڕن و فەنده راسَتاۆکان ر ەب -4

ك ەوه ژیَانی لَه رێاای یەڕی رازیبوونەپوەیَه مرۆڤ بەو جَاری وا هبەڵکوو  ،وهەببن

 خشێت.ەبەدا دەوش
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 عیسا

ن تُرَابو ث مذ رَاَل لَُه كُن فَيَُكونُ » نَد اللّه  كََمثَ   آَدَم َخلََقُه م  يَس  ع   «إ نذ َمثََ  ع 

 

 می پاکداوێن:ەریەم

ی ەو ەم و باره نەریەخوازێت پێشََتر باسََی مەد ؛ر عیسََاەمبەی پێغەربار ەکردن دەرسََ

 کیەیەوادەی عیمڕان خانەوادەی خوایه. خانەڵبژاردەوه کَه هەم نەئ ،عیمڕان بکرێَت

مه، ەریەکَه دایکی م ،ی عیمڕانەکەم، ژنەریەبَاوکی م ؛پێکهَاتووه لَه عیمڕان ،ڕێنهەب

ان ی عیسََان. عیمڕ ەی باپیره و داپیر ەکەواته عیمڕان و ژنەک .ی کوڕیم و عیسََاەریەم

بوو، ئیتر ەدەکار بوو. منداڵی نەشی زۆر چاکەکەر ەبوو، هاوس ئیسڕائی  بەنیپێشنوێژی 

ات بۆ ی لێبڕاو کەکەزریشَََی کرد منداڵەخشَََێت و نەوه منداڵێکی پێببەلَه خوا پاڕای

چ بوو. که کەاڵم منداڵە، بکرد ای گیر ەردیس. خوا نناکەیتولمەتی بەرسَََتش و خنمەپ

ێردی پووری م ، وەم بووەردەری سەمبەریا که پێغەکەی دا به ز ەکەتییشر ەرپەئیتر خوا س

ند ەم زانستی سوودمەریەر کرد تا مەدەی رەمەمیش بوو. خوا ئەریە)خوشکی دایکی( م

 ریاوه فێر بێت.ەکەله ز ك ی چاەو ەو کرد

ۆی تی خەو نیعم یی و نازەور ەله گاری بوو، خوا کرسََتش و پارێن ەی پەم نموونەریەم

ََ ََمان کردەکه که بۆی دەرزرك ەو  ،ریداەرژاند به س ََتر نارد و باس ه مانەموو ئە. هپێش

ته خاوێنه پاکداوێنه له ەم ئافر ەکَه کَه عیسَََا لەور ەکَاری بوو بۆ موعجینه گەئَامَاد

َََ !بێََتەڵکی تر بََاوکی هەخك ەی و ەو ەبێ ئ ؛دایکبوو تََای ەر ەجََا گوێ بََده س

طََفاك  َعلَ  »که: ەبەسََەرهات طََفاك  َوطَهذرَك  َواصََْ َوإ ْذ رَالَت  الَْمالَئ َكُة يَا َمْريَُم إ نذ اللَّه اصََْ
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ينَ  ا  الَْعالَم  : وتیان کانەفریشََتك کاتێ ها یادیان بهێنه(ەرو ەه») (.41)آل عمران: « ن سَََ

َََتَی خَوا تۆی هەم بەریەی مەئ ََاکین  ەڵبژاردو ەڕاس ی کردوویََت، ەو خََاوێن و پ

 «.تانی جیهانداەموو ئافر ەر هەسەبژاردویت و رێنی داویت بڵیەه

موو ژنانی ەر هەو له س ەو خاوێنی کردوو  ەڵیبژاردوو ەی خوا هیم زانەریەم وشَانه مەب

ته. ەتی دنیا و ریامەزنترین ئافر ەو مەئاخر ئ ،کانداەمەردەموو سَََەدنیَاوه دایناوه له ه

اك  » طَفَََ  ری نوێ وەمبەڵارتنی پێغەرکی هەڵیبژاردووی بۆ ئەواتََه ه :مەدووه« َواصَََْ

يَا َمْريَُم ارْنُت ي » :کان وتیانەفریشََت ،بێتەدك له دایك بێ باو بەی که ەکەور ەموعجینه گ

ينَ  ي َمَع الرذاك ع  د   َواْركَع  جََُ َََْ ك  َواس   و ەملک ،مەریەی مەئ» (.43)آل عمران: « ل َربَأ

 «.رانداەڵ کوڕنووشبەگەل ەو کوڕنووشی بۆ ببسوجدە ، ەردگارت بەرو ەرداری پەرمانبەف

 

 له دایکبوونی عیسا:

خوا  یپاساوزاریوم بۆ سەریەوشی مو و کوڕنسوجدە رستی و ەکه خواپەڵبژاردنەپاش ه

وره ەجا خوای گ ،داتەوره روو دەم زووانه شتێکی گەکرد بەسَتیشی دەزۆرتر بوو، ه

تَاب  مَ  »کات: ەدایکبوونی عیسامان بۆ د ەباسی ل ْن أَ َواذْكُْر ف ي الْك  ْت م  َِ ْهل َها ْريََم إ ذ  انتَبَ

لْنَا إ لَيَْها  َجاباً فَأَرْسَََ ْم ح  ن ُدون ه  ْت م  َِ رْر يّاً. فَاتذَخ يّاً وحَ رُ َمَكاناً شَََ و  راً سَََ  «نَا فَتََمثذَ  لََها بَشَََ

رهاتی ەسەرورئاندا باسی ب ەل ،وسلّم( ەعلی ەر )صلّی اللّ ەمبەی پێغەئ» (.17-12)مریم: 

اڵتی ەڕۆژه ەوکاری و شَََوێنێکی لسَََەک ەل بوو نَارگیرەکك ، کَاتێَەبک م یَادەریەم

کی ەیەردەواندا پەنێوان خۆی و ئەرستی(. ئینجا لەڵبژارد )بۆ خواپەردیس( هەیتولمە)ب

واو )خۆی ەرێکی تەشەکو بەمان نارد بۆ الی، و ەئیلی فریشتەبڕ ش جوەڵ کرد. ئێمەرای
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 «.رچاوی(ەب ەخست

 ،اکه بوورستاەم که له پەریەوێکی زۆر جوان هاته الی مر شێوازی پیاەئی  له سەجوبڕ 

يّاً : »م ترسََاەریەم نَك إ ن كُنَت تَق   ەگرم بەنا دەمن پ» (.12)مریم: « إ نأي أَُعوُذ ب الرذْحَمن م 

ََێکی بەر کەگەتۆ ئ ەبان لەخوای میهر  ََتی پ«. خواترس بیتەرواو لەت ەس نا بباته ەویس

اڵمی ەی؟ و ترسەناسی و لێی دەێکی پاکی و خوا درێ تۆ مرۆڤەخوا، پرسیاری لێکرد: ئ

بأك  رَاَل إ نذَما أَنَا َرُسوُل رَ »ترسێت: ەناسَێت و لێی دەڵێ خوا دەوه تا دڵنیای بکات بەدای

ك  ُغاَلمَاً َزك يّاً  َب لََ َهََ نها ەمن ت ەدڵنیاب ،(ەترسَََەئی  وتی: )مەڕ جوب» (.12)مریم: « ِّل 

 .«خشمەێکی خاوێنت پێ ببردگاری تۆم، تا منداڵەرو ەنێردراوی پ

َ  »وه: ەی کردەم وتەلَه بیری لەپەاڵم بەئیلَه، بەجوبڕ  یزانی ،وم دڵنیَا بو ەریەم َهَب لَك  ِّل 

لەگەڵیدا س ەخۆ پێشََتر ک !مه سََووڕماەری لەمی پاکداوێن سََەریەم«! ُغاَلماً َزك يّاً 

ا ج ،یته خوازبێنیەهاتوو ەسیش نەو ک ەکردوو ەرگیری نەهاوسَ سَەرجێیی نەکردووە و

ََ وُن أَنذ  يَكُ »ی خوای وت: ەکەبۆیه به نێردراو  !بێت؟ەرگیری منداڵی دەچۆن بێ هاوس

يّاً  ٌر َولَْم أَُك بَغ  َََ ن ي بَش ََْ س َََ بێت، ەجا چۆن من منداڵم د» (.10)مریم: « ل ي ُغاَلٌم َولَْم يَْمس

 .«بوومەو داوێن پیسیش ن ەوتوو ەکەتوخنم نك رێەشەکاتێکدا هیچ بەل

نذا َوكَاَن كََ »مین وتی: ەولئرۆح ل ك  رَاَل َربُّك  ُهَو َعلَيذ َهيأٌن َول نَْجَعلَُه آيًَة ل لنذاس  َوَرْحَمًة مأ َِ

يّاً  ْقضََ  بڕیاری  ەو ەاڵم ئەن، بدرووسََتی تۆ راسََت و ەو رسََانەئ» (.11)مریم: « أَْمراً مذ

َََانه، بۆ ئ ەوکار ەت: ئرموێَەفەدو  ەردگَار ەرو ەپ و  ەنیشَََان ەمەی بیکەو ەالی من ئاس

و ە، ئیتر ئەو ەن ئێمەالیەتیش بێت لەتێکی تایبەحمەها ر ەرو ەڵکی، هەبۆ خك ەیەموعجین 

َََادەئ«. ەو ەتەو بڕاو  ەر دراو ەسَََەش بڕیََاری لەکََار  یََه، ئََاوا ەمََه الی خوا زۆر س
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واو ەکه تەکار  ،ئیسڕائی  بەنیله خواوه بۆ ك تێەحمەو ر  ەهێنێت تا ببێته موعجین ەدیدەب

 دراوه.و بڕیار  ەبوو 

چی ەئی  کرد به رازیبوون و ملکەکانی جوبڕ ەم پێشََوازی له رسََەریەی مو هۆشََ هنر

َََتێەی هەرمانی خوایه؟ دەمه فەیوت: ئەر نەگەم ،وهەواو ەت . بێتەوێت دەخوا بیك ر ش

ی بوو م نه باوکەله دایکبێت؟! خۆ ئادك ره منداڵ به بێ باو ەرسووڕهێنەی سەپاشَان ک

و دایکی  كدیبهێنرێت و باو ەوه بەکەیەیینوه باوه مرۆڤ له نێرینه و مێەئ ،ڵێە! بكنه دای

 دات.ەوێت موعجینه روو دەرکات بیەاڵم خوا هەبێت، بەه

يَس  ابُْن »کانی: ەی دا به رسەئی  درێژ ەجوبڕ  ُُ ع  ي نُْه اْسُمُه الَْمس  رُك  ب َكل َمةو مأ إ نذ اللَّه يُبَشأ

َن الُْمَقرذ  رَة  َوم  ا َواآخ  نْيََ يهَاً ف ي الَدُّ َن َمْريََم َوج  اَس ف ي الَْمْهد  َوكَْهالً َوم  ب يَن. َويَُكلأُم النَذ

ينَ  ال ح   ەداتێ: بەت دەڕاسَََتی خوا مژدەب ،مەریەی مەئ» (.42-44)آل عمران: « الصَََذ

 ەرز ەبەپیاومارووڵ و پای ە، کەمەریەسیحه، عیسای کوڕی مەناوی م ەکی خۆی کەیەوش

و  داەبێشََک ە(. جا عیسََا لەو ەئێم ە)ل ەی ننیکانەسََتەد ەتیشََدا لەریام ەم دنیادا، لەل

 تر بوو،زۆر  مەریەی مەکەترس«. ەچاکانیشپیاو  ەڵکی، لەکات بۆ خەد ەییش رسەور ەگەب

نێت الی شناەزانێت و دەوه ناوی دەی بێته سَکیەو ەردی بۆ خوا! پێش ئەپاکی و بێا

کات! پێش ەر به منداڵی رسه دەشنانێت هەویسَت و رێنداره؟ دەخۆشَك ڵەو خ خوا

یدا الی ەکەئی  فووی کرد به ملیوانی کراسەجوبڕ  ؛م پرسیارێکی تر بکاتەریەم یەو ەئ

 و.و جێ دووگیان بەسبەو د ەو ەسنای

خۆش ەم نەم جیاواز بوو له سََکی ژنانی تر، ئەریەی مەکەڕ بوون، سََکەکان تێپەرۆژ 

ی ەکەوونبوو تا کاتی منداڵبەوره نەکرد و سکیشی گەناینی نەستی به سەوت و هەکەن
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َََتێەوه، هەوتەو دوورک ەو ەر ەم هاته دەریەمك ێهَات. رۆژ  روو ك سَََتی کرد ئیمڕۆ ش

و  ەکانی بردیان بۆ شَََوێنێکی پڕ له دار میو ەناَاو ەه، هیَزانی چیەیَدەاڵم نەدات بەد

و  ەم دووگیانەریەزانی مەیَانَدەنك ڵَەچوو. خەدەس نەنَده دوور بوو کەو ەخورمَا، ئ

 ه.رستشەریکی پەر خەانن هز ەو واد ەش داخراو ەرستااکەرگای پەبێت، دەمنداڵی د

سَََتی به ئێش و ئازار کرد، ەکدا دانیشَََت پشَََوو بدات، هەم له بن دارخورمایەریەم

ِْع  النذْخلَة  رَالَْت »م منداڵی بوو: ەریەو م زیادی کردکه ەئێشََ فَأََجا َها الَْمَخاُض إ لَ  ج 

يّاً  نس  ياً مذ ا َوكُنُت نَسَْ َِ تُّ رَبَْ  َه ئینجا ژانی منداڵبوون گرتی و » (.13: )مریم« يَا لَيْتَن ي م 

م ەپێش ئخۆزگََه یوت: ە( دەو ەو نََاڵم ئََاهەدە، )بكەدی دارخورمََایەبردی بۆ الی ر

َََتێکی بێك ەو و  ەبمردمَای ەتەحَاڵ که ەئازاری منداڵبوون«. ەرامۆش بکرامَایەنرخ فش

م ەچۆن پێشََوازی لك ڵەخ ،می خاوێن و پاکداوێنەریەئازاری تری به دواوه بوو بۆ م

ی کچ چۆن منََداڵی ەزانن کچََه، دەڵێن؟ دەی خۆی دەربََار ەن؟ چی دەکەداڵََه دمنََ

اڵی بووه؟ مند سەرجێی لەگەڵ بکاتك سَێەی کەو ەن بێ ئەکەڕی پێدەبێت؟ ئایا باو ەد

 .ەدایزووی کرد پێشتر بمر ەمبار بوو ئار ەنده خەو ەبۆیه ئ

که  خواستەی دەو ەبیرچوونەرگ و لەزووی مەم هێشتا ئار ەریەکه له دایکبوو، مەمنداڵ

يّاً. َوُهنأ  »که بانای کرد: ەمنداڵ ر  َََ ن تَْحت َها أاَلذ تَْحنَن ي رَْد َجَعَ  َربُّك  تَْحتَك  س فَنَاَداَها م 

نَ  ا تََري نذ م  َرب ي َورَرأ  َعيْناً فَل مذ ََْ ار ْط َعلَيْك  رُطَباً َجن يّاً. فَُكل ي َواش َََ ِْع  النذْخلَة  تُس  إ لَيْك  ب ج 

ر   يّاً  الْبَشََ ْوماً فَلَْن أُكَلأَم الْيَْوَم إ نس  رُْت ل لرذْحَمن  صََ َِ  (.12-14)مریم: « أََحداً فَُقول ي إ نأي نَ

ان( گیََ ە)بََانای کردو وتی: دای ەو ەژێری ە( لەربۆو ەداوێنی ب ەل ەی کەو منََداڵەئ»)

و ە. ئەکی جَاری کردوو ەیەلەمتََدا جۆگەردەب ەردگََارت بەرو ەپ ەتەو ەخۆ، ئەت مەفەخ

َََێنەرایو ك مێە( کەداو ەپَاڵت پێو  ەش )کەدارخورمَای دا ر ەسَََەییوت بەخورمای گ ەش
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ر ەگەبێت، ئەمیشَََت نە، خەو ەیش بخۆر ەو ئاو ەبخۆ، ل ەو خورمایەبَارێنێت. ئینجا لەد

پێی بڵێ:  ەنەیەئاماژه تێی با ەب ەو ەڵکی بینی و )پرسََیاری لێکردی( ئەخ ەسََێکت لەک

 ەو ەر ئەبەبانم، لەڕۆژوو بم بۆ خوای میهر ەب ەزرم کردوو ەو ن ەڕاسََتی من بڕیارم داو ەب

تی بیس ،سیحی کردەیری مەم سَەریەم«. مەسَدا ناکەڵ کەگەل ەرگین رسَەمڕۆ من هەئ

ی ەکەمه خۆشەرهەوه تا بەکێنەڵێت دار خورماکه بشەخوات، دەم نەکات خەداوای لێد

 وه.ەکاتەو بخوات و بنۆشێت و پڕ بێت له هێمنی و بیر له هیچ ن بێته خوار

ت: و ەی عیسَََا بوو، به خۆیی دەربار ەمووی دەمی پَاکداوێن هەریەی مەکەو ەکردنیر ب

ََه جوول ََوازیەباش یاوه س له پەی؟ ئایا کەربار ەڵێن دەن و چی دەکەلێد یکه چۆن پێش

ڕوای ب ،ژین و له خوا دوورنەر فێ  و فریوو دزی دەکه که له سَََەکانی جوولنییەئایی

 ی کۆتایی پێهات وەکەنهَاییە؟ کَاتی تی پێَداوهەم منَداڵەن کَه خوا خۆی ئەکەپێَد

 ڵێن؟!ەپێ د یاڵم چیەب ك،ڵەوه بۆ ناو خەڕێتەپێویست بوو با

 

 که:ەو جوول ەکەگفتوگۆی منداڵه شیره خۆر

وت پڕ ەر رێاای بۆ منگەی سەکەور ەوه، بازاڕه گەڕایەگ یشمەریەبوو مکە سر ەکاتی ع

بینیان منداڵێکی به  كڵَەخ ،دا بووەکەڕاسَََتی بَازاڕ ەم لَه نَاو ەریە. مخەڵَك بوو لَه

ََنایی می ەریەمه مەرێ ئەکان وتی: ئەباز ەنەله چك کێەڕوات. یەو به هێمنی دەوه ناو ەس

َََەئ !؟نییەپاکداوێن  : بێاومان کیان وتیەی !تی؟ەرسَََنای گرتوویەم منداڵه کێیه له س

 !بێت؟ەوه هەله پشتیك ێبەسەرهاتتی، بڵێی   ەمنداڵی خۆی

اڵم ەه؟ بۆ و مه کوڕی کێیەم ئەریەو پرسیاریان کرد: مکه هاتن ەکانی جوولنییەپیاوه ئایی
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ا يَا أُْخَت َهاُروَن مَ » !اڵم چۆن بووته که تۆ کچی؟ەوه؟ بێاومَان کوڕی خۆته، بەیتەنَاد

يّاً  ك  بَغ  ْو و َوَما كَانَْت أُمُّ َََ  ەتۆ ن ،ی خوشََکی هاڕوونەئ» (.12)مریم: « كَاَن أَبُوك  اْمَرأَ س

َََتم ر ەب«. پیستێکی داوێنەدایکیشَََت ئافر  ەسَََێکی خراپ بووه نەبَاوکَت ک یه ەس

ڵێن ەدك ەیاییو دڵن ەو ەو بێ هیچ بیسََتن و توێژین رواەپتبار کرد؛ ئاوا بێەمیان تۆمەریەم

 ی چۆن ئاوات کردووه؟ەوه هاتووی، دەتۆ له ماڵێكی خاوێن

 ڵەی تێککەرز راگرتبوو، رووناکییەری بەویش سەکرد و ئەتباریان دەروا تۆمەوان هەئ

 سََت وەکه دژوار بوو، پشََتی به خوا بەباری. جا که دۆخەوه دەانه له سََیمایبه متم

رتووه یی گەقسردان بوون، زانیان رۆژووی بێەرگەسَك ڵەی. خەکەی کرد بۆ کوڕ ەئاماژ 

که ەانی جوولرۆکەکان و سنییەن. پیاوه ئاییەکه بکەکات پرسیار له منداڵەو داوایان لێد

 !کات؟ەدا رسه دەلۆتکەم ەکرێت، ئایا لەژه چۆن دند رۆەوتیان: جا پرسیار له منداڵی چ

ب يّاً »میان وت: ەریەبه م  ەچۆن رسََ جا» (.12)مریم: « كَيَْ  نَُكلأُم َمن كَاَن ف ي الَْمْهد  صَََ

 «.!؟کرێتەدا دەڵ منداڵی ناو بێشکەگەل

تَاَب َوَجَعلَن   »وته رسه: ەدا عیسا کەلێر  ن ي ُمبَاَركاً ي نَب يّاً. َوَجَعلَ رَاَل إ نأي َعبُْد اللذه  آتَان َي الْك 

كَاة  َما ُدْمُت َحيّاً. َوبَرّاً ب َوال َدت ي َولَْم يَْجَعلْن ي َجبذاراً  اَلة  َوالنذ ان ي ب الصََذ  أَيَْن َما كُنُت َوأَْوصَََ

اَلُم َعلَيذ يَْوَم ُول دتُّ َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُبَْعُث َحيّاً  ََذ يّاً. َوالس ق  َََ وتی: » (.33-30م: )مری« ش

ری ەمبەێغپ ەخشَََیوم و کردوومی بەی خوام، کتێبی ئینجیلی پێبەنََدەڕاسَََتی من بەب

 ەکردووم ک یر کوێَدا بم و ئَامۆژگاریەه ەل ەو پیرۆزیش کردوو ك ەخۆی. منی موبَار 

ها ەرو ەم. )هەژیاندا ه ەتا لەم هەکەکاتدانیش درێغی نەز  ەم و لەنجَام بدەکَانم ئەنوێژ 

ێکی زۆرداو سەک رێیلێارتووم ببمە ،داڵ دایکمەگەفتار بم لەڕ ( چاکەرمانی پێداوم کەف

 ەک شەو رۆژ ەبووم و ئك دایەل ەی کەو رۆژ ەئ ەر ەسەردگارم لەرو ەفتار. ساڵوی پەدڕ ەب
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 «.ەو ەکرێمەزیندوو د ەش کەو رۆژ ەمرم، ئەد

ۆیان ریان، به چاوی خەوره سەڕییه تەوان چاویان پەکردبوو ئەواو نەکانی تەعیسَا رس

ته ەهاتوو  كکات و بێ باو ەیه رسه دەر بێشَکەمه منداڵێكی سَەکیان بینی، ئەیەوعجین م

 یاڵتداریەسَََەمه واته دەر، ئەمبەه پێغیتیەو کردووی ەڵێَت خوا کیتابی پێداو ەد !دنیَا

َََیان ەئیتر ک ،بنەڕێن دموویان بێەوره بوو هەکه گەکه منداڵ ،وان کۆتَایی پێَدێَتەئ س

 ت!ناتوانێت لێخۆشبوونی خوا بفرۆشێ

بۆ ك ڵەی خەو ەڕانەسیُ واته گەسات کرد، هاتنی مەستیان به کار ەکه هەزاناکانی جوول

کانی ەنێوان فێرکاریی یچونکه جیاوازی ،مانەواته له ناوچوونی ئ ەشمەرستی و ئەخواپ

ََتێر ەی ئیجیاواز ؛مانهەی ئەو ەو کرد مووسََا ََ کانی ئاسََمان و روڕەس ر ەو چڵپاوی س

 دایکبوونی عیسا ی لهبەسەرهاتکه نکووڵیان له ەینی جوولرێااکان بوو. ئیتر پیاوانی ئای

ڵ ەگەکاری، لەتبار کرد به خراپەمی پاکداوێنیان تۆمەریەم ،دا کردەکانی له بێشکەو رس

 !اتکەدا خۆیان بینیان رسه دەو ەئ

 

 کانی عیسا:ەموعجیز

 ،ۆ نارد له کاتێکدا سََی سََااڵن بووحیی بۆ هات، خوا ئینجیلی بەو  ،وره بووەعیسََا گ

ََەخوا موعجین  ََا تەر دەی زۆری له س ََکرا کرد. عیس ََت ئاش  بەنیری ەمبەنها پێغەس

 مانه بوون:ەکانیشی ئەموعجین  .بوو ئیسڕائی 

يََ  » َة َوالتذْوَراَة َواْل نج  ْكمََ اَب َوالْح  تََ ُه الْك  ها خوای ەرو ەه» (.42)آل عمران: « َويَُعلأمَُ
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 «.کاتەنجیلی دوڕات و ئیەفێری کتێب و نووسین و دانایی و ت ەور ەگ

َن الطأين  كََهيْئَة  الطذيْر  فَأَنُفُخ ف يه  فَيَُكوُن طَيْراً ب ل ْذن  اللّه  » َُ لَُكم مأ  (.42: )آل عمران« أَْخلُ

رمانی ەف ەم، بەکەم، ئینجا فووی پێدا دەکەد درووستتان بۆ ەی باڵندەروڕ شێو  ەمن ل»

 «.کی زیندووەیەباڵند ەبێتەر دەکسەخوا ی

هَ َوأُبْ » دا سَََتی به چاویەکه بریتییه له کوێری زگماکی، د (.تەمان ئایەه« )ر ئُ اِّلكْمََ

 وه.ەبوو ەدك و چا هێناەد

 وهەاتکەو پێسَََت سَََپی د ەخۆشَََینێکی پێسَََتییەکه ن (.تەمان ئایەه« )واِّلَبْرََص »

 وه.ەبوو ەدك و چا یاەستەهێنا به جەستی دە، د)بەڵەکاوی(

ل ْذن  اللَّ » ئیتر بَه ویسَََتی خوا مردووی زیندوو  (.تەمَان ئَایەه«)ه  َوأُْحي ي الَْمْوتَ  بَ 

 وه.ەکردەد

ُروَن ف ي بُيُوت ُكمْ » خ  دذ ا تَََ أْكُلُوَن َومَََ ا تَََ دانێ ەواڵی دەه (.تەمََان ئََایەه« )َوأُنَبأئُُكم ب مَََ

ی ەکانیان ئامادەی خێنانەو خۆراکەو ئ ەو ەتەوه شََاردوویانەی له ماڵەوانەی ئەربار ەد

 کرد.ەد

هێنا ەوه نەکوفریان کرد و بڕوایان ب ئیسََڕائی  بەنیدا ەموو نیشََانەم هەڵ ئەگەاڵم لەب

نُْهُم الُْكْفَر رَاَل : »خوای گەورە دەفەرموێت !عیسا نێردراوی خوایه يَس  م  ا أََحسذ ع  فَلَمذ

اُر اللّه  آَمنذا ب اللّه  َواشْ  يُّوَن نَْحُن أَنصََ ار   إ لَ  اللّه  رَاَل الَْحَوار  أَنذا ُمْسل ُموَن. َمْن أَنصََ َهْد ب 

ينَ  د  اه  وَل فَاكْتُبْنَا َمَع الشََذ جا » (.43-41)آل عمران: « َربذنَا آَمنذا ب َما أَننَلَْت َواتذبَْعنَا الرذسََُ

بۆ الی خوا؟  ەوتی: کێ پشَتیوانم ؛کرد ەوانەئ یدینیێکوفرو ب ەسَتی بەعیسَا هك کاتێ
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 ەو خوایەواومان بەڕی تەیینی خوا، باو ئَاین پشَََتیوانَانی ەکَان وتیَان: ئێمەوارییەح

رین. رداەرمانبە  و فەموسََڵمان و ملک ەڕاسََتی ئێمەب ەک ەتی بدە، تۆش شََایەهێناو 

َََا وتیَان(: پە)ئ ت ەوانەو ر  ەزاندوو ەی داتبەو ەب ەڕمان هێناو ەباو  ەئێم ،ردگَاراەرو ەوس

دنی یانەگکانی )ەتەرینی شََای ەتۆیش ل ەشََتین، دەکەر ەمبەی پێغەوتە، شََوێنکەکردوو 

 «.ەتدا( تۆمارمان بکەکەرنامەب

رێ ئێوه ەوخۆ پرسََیارێکی لێکردن: ئەراسََت ؛که بڕوای پێناهێننەجوول یکه عیسََا بینی

 بێت.ەکان نەوارییەهێنا حەس بڕوای پێنەموسوڵمانن؟ ئیتر ک

 

 وتووانی عیسا:ەکان شوێنکەوارییەح

وون. س بەزده کیه دواەو ەند ئەسەاڵم رای پەس بوون، بەڤده کەکان حەوارییەڵێن حەد

یدنا ەمانه سم گو ەبوو، بۆ البردنی ئهەاڵم هێشتا گومان له ناخیاندا ەوان بڕوایان هێنا بەئ

ناێنێت ەڵسەروونیان هەرۆژوو بن تا راستی و پاکی دەرمانی پێدان سی رۆژ بەعیسا ف

ڕۆژوو بوون، جََا کََه ەرگرت و بەیََان و ەکەرمََانەوانیش فەو لێیََان دڵنیََا بێََت. ئ

يعُ »واو بوو پرسیاریان له عیسا کرد: ەیان تەکەرۆژوو  يَس  ابَْن َمْريََم َهْ  يَْستَط   َربَُّك يَا ع 

َما    ََذ َن الس ِئ َدًة مأ ََای کوڕی مەئ» (.111)المائدة: « أَن يُنَنأَل َعلَيْنَا َم م، ئایا ەریەی عیس

ا عیس«. ؟!زێنێتەو خوانێکمان بۆ داب ەسَفر  ەو ەئاسَمان ەتوانێت لەردگاری تۆ دەرو ەپ

ََداری دانێ ن ينَ »بێت: ەردگار نەرو ەگومانیان له توانای پ ،هوش ؤْم   «اتذُقواْ اللَّه إ ن كُنتُم مُّ

 «.ئیماندارن ەر ئێو ەگەئ خوا بترسن ەل» (.تەمان ئایە)ه

َدرْتَنَا َونَُكوَن َعلَ »وتیَان:  ا َوتَطَْمئ نذ رُلُوبُنَا َونَْعلََم أَن رَْد صََََ نْهََ َ  م  أْكَُ يَُد أَن نَذ نَ نُر   يَْها م 
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ينَ  د  اهَ  َََذ ت( لێی بخۆین و ەکەر ەوێت )بۆ پیرۆزی و بەمانەد» (.113)المَائدة: « الش

 ەببین ریشَََیەسَََەڵدا کردووین و لەگەبێاومان راسَََتت ل ەبنانین کك دڵنیابین و چا

و  نان ی دڵنیا بن خواەو ەم سََفره ئاسََمانییه بخۆن بۆ ئەیانویسََت لەواته د«. تەشََای

 رگرتوون.ەلێ و رۆژووی 

ََا کەئیتر سََ َما   تَُكوُن لَنَا »وه: ەوته پاڕانەیدنا عیس ََذ َن الس ِئ َدًة مأ اللذُهمذ َربذنَا أَنن ْل َعلَيْنَا َم

نََك َواْرزُرْنَا َوأَنَت َخيُْر الرذاز ر ينَ  ًة مأ ا َوآيََ ر نََ ا َوآخ  ل نََ َوذ يَداً ِّلأ ی ەئ» (.114)المائدة: « ع 

ژن بۆ ەج ەتا ببێت ەزێنەو خوانێکمان بۆ داب ەسَََفر  ەو ەئاسَََمان ەردگَار لەرو ەخوای پ

ی من و یتەایر ەمبەبۆ پێغ ەن تۆو ەالیەبێت لك ەیەڵاەب و، و داهاتوومان کانی ئێستاەو ەن

ر تۆی چاکترین ە، هەرمان بکەو ەهر ەڕۆزی ب و رزق ەل ، هەورەهااڵتی بێسنوورتەسەد

وتن ەرکەدور له ئاسَََمان ەجێ دوو هەبتسَََەرگرت و دەی و ەخوا نناک«.خشەبرۆزی

رد کەعیسََاش دوعای د ،ەو ەبوو ەدك هێواش ننیله نێوانیاندا بوو، هێواشََك ەیەسََفر 

 ت و ئاشتی بۆیان.ەکەر ەو ب که ببێته خێرەسفر 

: به وه و وتیەبوو، عیسََا کردیی وو داخرا سََتی عیسََاەردەوه بۆ بەکه هاته خوار ەسََفر 

یان ندێکەواردن، هستیان کرده خەموو دەرانه، پاشان هەناوی خوا که چاکترینی رۆزید

ََداریەوه. بەبوونك خۆش بوون چاەن ََانەدانێ له پاش ئ یاڵم خوا هوش ر یه کوفەم نیش

ی بۆ ەێنو کی بێەسَََنای ،یه کافر بێتەم موعجین ەس له پاش ئەر کەڵێنی دا هەن، بەکەن

نُكْم فَل نأي»رمووی: ەخوا ف .بنێرێَت ا َعلَيُْكْم فََمن يَْكُفْر بَْعُد م  اب إ نأي ُمنَنألُهََ َِ بُُه َع ِأ اً الذ أَُع

ينَ  َن الَْعالَم  بُُه أََحداً مأ ِأ کان. ەوارییەو رۆژه بووه جێژنی حە. ئیتر ئ(114)المائدة: « أُعََ

 بێت.ەسیان نەکك ەی ؛وهەنانینی عیسا مانر بڕواو به راستەوانیش له سەئ
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یان شەدایکه پاکه راسَتاۆک ،و ەو ەدرۆ خسَتەیدنا عیسَایان به توندی بەکه سَەجوول

که ەوولی جەی له خراپەکەی دینەو ەڕا بۆ ئەگەوام دەردەویدا بەتبار کرد، عیسا له ز ەتۆم

ویدا. ەکات به ز ەشت دەی زۆر گەسَەو کەئ :واته ،سَیُەڵێن مەبپارێنێت، بۆیه پێی د

َََتیان کرده رسَََه کردنەکانی عیسَََا دەی موعجین ەربَار ەدك ڵَەخك کَاتێَ پیاوه  ،س

ََان خەکانی جوولنییەئایی ن بۆ الی ون، بۆیه چوو ەکبکه یەنوێ ەشََوێن دین كڵەکه ترس

م بوو، وتیان: عیسََا خۆی به پادشََای ۆ ڵی ر ەو کاته گوێڕایەئ ، کەکهەپادشََای ناوچ

رمانی ەو ف ویش ترساەوه! بۆیه ئەاڵت له تۆ بسێنێتەسەهیوایه دەزانێت و بەکه دەجوول

وه، جا ەكماڵێی زانی چووه ناو ەکەواڵەعیسََا هك ڕێن تا بیکوژێت. کاتێەبۆی با کرد

کان، ەر و ەوره بۆ شََته گەکی گەرگایەد ،دا سََێ کونیان تێدا بووەمەردەو سََەکان لەماڵ

یدنا عیسا چووه ناو ەوه. سەربانەله س 1کان و رۆچنێکیشەبۆ مرۆڤك کی بچوو ەرگایەد

اش وه بکات، عیسََەر ەیری سََەو پیاوێکیش به دوایدا، خوا نیاای بۆ نارد سََ ەکەماڵ

وه ەردرز کەیدنا عیسای بەوه. خوا سەرزی کردەتوانای خۆی ب وای کرد و ئیتر خوا به

ََان هاته دەکان چاو ەکەبۆ ئاسََمان، جوول چوو و لێیان تێک ەو ەر ەڕوانی کابرا بوون پاش

ان و دایان بۆیه گرتی !عیسایه وایاندەزانیی خۆیانه یان عیسایه؟! ئاخری ەمه کابراکەئ

َُ »له خا  و وتیان:  ي  ََ وَل اللّه  إ نذا رَتَلْنَا الَْمس ََُ َََ  ابَْن َمْريََم رَس يس ََا : « ع   (.147)النس

 «.ایهری خو ەمبەکه پێغ ەممان کوشتوو ەریەسیُ عیسای کوڕی مەم ەڕاستی ئێمەب»

ََا ر ەرو ەاڵم پەب ََتنی عیس لَبُ »: رموێتەفەدو  ەو ەکاتەتدەردگار کوش َََ وُه َوَما رَتَلُوُه َوَما ص

يَن اْختَ   ِ بأَه لَُهْم َوإ نذ الذ لْمو إ الذ اتأَباَع الٌذنأ َولَك ن شَُ ْن ع  نُْه َما لَُهم ب ه  م  لَُفواْ ف يه  لَف ي َشكٍّ مأ

يناً  ه، خاچیان داو  ەل ەو ن ەکوشَََتوویانڕاسَََتیدا نه ەل» (.تەمان ئایەه« )َوَما رَتَلُوُه يَق 

                                                           
  (.وەرگێڕ)ڕۆچن( بەو کونە دەوترێت کە لەسەربانی خانو دایە بۆ ئەوەی تیشکی ڕۆژ بێتە ژورەوە. ) 1
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دا ەیەو کێشََەبۆچوونی جیاوازیان لو بیر  ەی کەوانەڕاسََتی ئەو لێیان تێکچووه، بو بەڵک

 ،ەو ەیەو بار ەل نییەکی راستیان ەهیچ زانسَتی ەوانەئ ،گوماندان تیایدا ەخۆشَیان ل ەیەه

و  ەیانکوشتوو ەن ە)پێویسَته بنانن( ک ەو ەدڵنیاییەب ،بێتەوتنی گومان نەشَوێنک ەل ەجا

کی تر ەڕاسَتی عیسَایان کوشتووه یان کابرایەیاننانی بەکه نەجوول «.ەکوژراو ەبۆیان ن

اڵم خوا ەڵێ عیسایان کوشتووه، بەئاخری وایاندانا که ب ،وهەنروا له گوماندا ماەبوو، ه

يماً »وه: ەکَاتەکَه روون دەی رووداو یراسَََت يناً َحك  ُه إ لَيْه  َوكَاَن اللُّه َعن  ُه اللَّ  «بََ  رذفَعََ

ََا :  ََەبۆ الی خۆی، خوا ه ەو ەرزی کردەخوا ب بەڵکووخێر، ەن» (.142)النس و  ەمیش

 .«ەست و دانایەوام بااڵدەردەب

َََان یەکی مانەنامەکان به پەوارییەح ه م بڕوای هێنا کۆ له پادشَََاکانی ر ك کێەوه، پاش

وه. ەانی هێنایه نێو دینی گاور ەشخوازانەڕێکی هاوبەڵه باو ەکۆم ،نتین بووەناوی روسَت

ی ەو ساتەوتیان: خوا تا ئك ێکۆمەڵ؛ کۆمەڵه سێ َبوون ەکانڵێت: گاور ەبباس دەئیبنو ع

ر وتیان: ێکی تکۆمەڵ .و ئاسمانەر ەب ەو ەرز بوو ەپاشان ب ،وپێی خۆش بوو له ناوماندا بو 

 .وهەوو رز بەو ئاسمان ب ەر ەپاشَان ب ،ی ویسَتی له ناوماندا بووەو کاتەکوڕی خوا تا ئ

 ،ماندا بووخوا ویستی له ناو ك ری خوا تا کاتێەمبەو پێغ ەندەێکی تریش وتیان: بکۆمەڵ

َََەارمََه کََافر وه بۆ الی خۆی. ئیتر دوو تََەرزی کردەپََاشََََان خوا ب ر ەکََه بََه س

رده دی کەممەوه تا خوا موحەوتن و کوشَتیان و ئیسَالم سڕایەرکەدا سَەکەموسَوڵمان

يَن آََمنُوا َعلَ  »ی خوا: ەکەرموودەیََه فەمەئ. (H)ر ەمبەپێغ  ِ ا الََذ ْدنَََ أَيََذ فَََ

ينَ  ر  ْم فَأَْصبَُحوا ظَاه  ه   دئیمانداران کر  ەش پشتیوانیمان لەجا ئێم» (.14)الص :  «َعُدوأ

 «.خشین و زاڵ بوونەکانیاندا پێبەر دوژمنەسەوتنمان بەرکەس ەو ەو هۆیەو ب
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 عیسا زیندووه له ئاسماندا:

ك ەو  ،کاننەحیحه زۆر ەرمووده سەمه فەی ئەڵاەوام له ئاسماندا زیندووه، بەردەعیسا ب

تو اِّْلَ ) یه:ەرموودەم فەئ ينُ نْب يَاُ  إ ْخَوٌة ل َعالذ َهاتُُهْم َشتذ ، َود  ٌد، َوإ نأي أَْولَ  النذاس  ، أُمذ ُهْم َواح 

، َوإ نذُه نَاز ٌل، فَل َذا َرأَيْتُُموُه، فَاْعر   َنذُه لَْم يَُكْن بَيْن ي َوبَيْنَُه نَب ي  يَس  ابْن  َمْريََم ؛ ِّل  وُه : َرُجٌ  فُ ب ع 

رَان  ، ، َعلَيْه  ثَْوبَان  ُمَمصذ ْبُه بَلٌَ ، َمْربُوٌع إ لَ  الُْحْمرَة  َوالْبَيَاض   كَأَنذ َرأَْسُه يَْقطُُر، َوإ ْن لَْم يُص 

، فَيُْهل ُك اللذهُ  ْنيََة، َويَْدُعو النذاَس إ لَ  اْْل ْساَلم  يَر، َويََضُع الْج  نْن  ل يَب، َويَْقتُُ  الْخ   فَيَُدقُّ الصَذ

لََ  كُلذَها، إ الذ اْْل ْساَلَم، َويُْهل ُك اللذهُ  اَل، ثُمذ تََقُع اِّْلََمنَُة  ف ي زََمان ه  الْم  جذ َُ الدذ ي ف ي زََمان ه  الَْمس 

، َويَلْعَ  ئَاُب َمَع الَْغنَم  ِأ ، َوال ، َوالنأَماُر َمَع الْبََقر  ، َحتذ  تَرْتََع اِّْلُُسوُد َمَع اْْل ب    َب َعلَ  اِّْلَرْض 

ُث أَْربَ  رُُّهْم، فَيَْمكَُ َََُ ، اَل تَض ات  الَْحيَذ اُن بَ  بْيََ لأي َعلَيْه  الصَََأ ََََ نًَة، ثُمذ يُتََوفذ ، َويُص ََََ يَن س ع 

که )واته ەو دینیان ی ەوه بران و دایکیان جیاواز ەران له باوکەمبەپێغ: واتە .1(الُْمْسل ُمونَ 

رچی له فرووعدا جیاوازن(، من ەگەئ ،وحیدهەر تەله س و ەکەموویان یەسڵی دینی هەئ

ك رێەبمەودا پێغەاخر له نێوان من و ئوه، ئەمەریەسَم له عیسای کوڕی مەننیکترین ک

ه پیاوێکی وه کەر بینیتان بیناسََنەگەوه، ئەو له ئاسََمان دێته خوار ەڕاسََتی ئەبووه. بەن

ری ەکانی سەڵێی رژ ەردایه، دەردی له بەو سووره، دوو جلی ز  ەیلەم یندی سپیەمامناو 

ینیه ج کوژێت وەراز دەشکێنێت و بەبووه. جا خا  دەڕیش نەرچی تەتكێ گەئاوی لێد

موو ەودا هەمی ئەردەئیتر خوا له سََ ،کاتەواز دەو ئیسََالم باناەر ەبك ڵەبات و خەالد

او ججال له نەسََیحی دەشََدا مەو کاتەر لەه ،ئیسََالم لە بات جاهەکان له ناو دەئایین

و  و وشََتر، پڵنگ وی تا وای لێدێت شَێرەر ز ەوێته سَەکەمن و ئاسَایش دەبات، ئەد

                                                           
(. فەرموودەکە بە چەند ڕیوایەتێکی جیاواز الی ئیمامی 40211)سَََەحیحه؛ ئەحمەد: نووستتە ی بەڕکز نوستتنوکەیی  1 

 (.2170ئەحمەد و جاە لەویش هاتووە، بڕوانە )موسنەدی ئیمامی ئەحمەد : 
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ن ەکەد یاریکان ەکان به مار ەمنداڵ ،ڕێنەو ەڵەخۆن و دەوه دەڕ پێکەماناا و گورگ و م

َََان ەمێنێتەویدا دەعیسَََا چ  سَََاڵ له ز  !نەکان ئازاریان بدەی مار ەو ەبێ ئ وه، پاش

 .بەرپا دەکەنی نوێژ ەکەرمەر تەمرێت و موسوڵمانان له سەد

َََێەموو کەپێویسَََته ه ۆ وه بەرز کرایەمردووه، بەرگ بچێژێت، عیسَََا نەتامی مك س

 چێژێت. ەرگ دەه له کۆتایی دنیادا مئاسمان، بۆی

ی اللّه علیه ) صلّ ری ئازینمان ەمبەپێغ ر پێشەمبەکۆتا پێغ ،مهەریەمه عیسای کوڕی مەئ

هاتنه  و ەیەی موعجین ەو ەرز کردنەموعجینه بوو، بك بێ باو  به وسَََلّم(، له دایکبوونی

 بێت.ەر موعجینه دەشی هەو ەخوار 

 

 ی عیسا:ەربارەڕی ئێمه دەباووبیر

یدا له سَََکی دایک« ببه»؛ «کُنْ »رمانیەوره به فەری خوایه، خوای گەمبەو پێغەندەب -1

و  ەندەو بەئ ،حیی بۆ هاتەییش و ەور ەکرد و به گەی دەدا رسََەخوڵقاندی و له بێشََک

 م.ەریەخشرایه مەن خواوه بەری خوایه و گیانێکه له الیەمبەپێغ

ووانیان وتەکه و شََوێنکەی جوولکانەختانچییو دراوه، درۆزن و بەبێاومان له خا  ن -2

 .ستییەکە دەشارنەوەادراوە، یانیش ر  خا  دەزانن کە لەوا

، له كەو پادشَََای رەمبەپێغك ەو ك ەن ؛وهەدێته خوار ك ەیەندەبك ەله کۆتایی دنیادا و  -3

ڵماناندا پای موسو وله سك ربازێەسك ەو  ،کاتەنوێژ د ەو ەئیمامی موسوڵمانانیش یپشت

یه کوژێت، جنەراز دەشَََکێنێت، بەشَََی دیاریکراون: خا  دکانیەو ەناێت، کردەجەد
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ََالم و ەبات و تەالد ََالم و جێایر بو ەر ەکات بەواز دەگرێت، باناەردەنها ئیس ونی و ئیس

َََ؛ (H)د ەممەدینی موح َََان دەو دەسَََتی ئەر دەلَه س ججال ەبێت، پاش

ََەکۆتاییدا کۆچی دوایی دەکوژێت و لەد ََوڵمانان له س وێژ ی نەکەرمەر تەکات و موس

 سپێردرێت.ەدك پیرۆز به خا یویەو له ز  پادەکەنبەر

 

 ه:بەسەرهاتم ەکانی ئەسوودله 

 .داله دین و تاریکاری ەرگ له کاتی ئاژاو ەزووی مەشیاوبوونی ئار  -1

 .تەڕامەتیدانیان به موعجینه و کەکانی و یارمەویستەخوا له خۆش یننیکی -1

رد و ەچۆن دارو بك ەێنێته رسه و هەخۆره دەتوانایه، شیر ەبك موو شتێەر هەخوا له س -3

 کردن.ەهێنێته رسەتدا دەکانی مرۆڤ له ریامەندامەئ

و  نیاد دەربارەیڵکن ەخ رترینیماعاەختَانچی و درۆزن و فێڵبازن، تو کَه بەجوول -4

 کانی.ەزوو ەئار 

 ڵکی.ەر خەبێته هۆی ئاسانایری له سەران دەمبەوتنی پێغەشوێنک -4

 !وتوونەرکەاڵم سەب ؛نەمینەوام کەردەبران ەمبەوتووانی پێغەشوێنک -2

 یه لێی.ەو ەوتنەچاکترین رێاای رزگاربوون له ئاژاوه خۆپارێنی و دوورک -7

ََیتەتێکی پێبەر خوا نیعمەگەئ -2 ََته له ب ،وهەخش ََەرانبەپێویس اوزاری و پاسََوردا س

 ی.ەستایشی خوا بک
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مرێت و ەڤی تر دچۆن مرۆ ك ەو  ،چێژنەمرن و ئازار دەرانی خوا مرۆڤن و دەمبەپێغ -2

 چێژێت.ەئازار د
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 كناوەڕۆ
 

 الپەڕە بابەت
 ٥ پێشەکی

 ٢١ )علیه الصالة والسالم(ئادەم 
 ١٣ ئیدریس

 41 نووح
 ٦٢ هوود
 ٧١ ساڵح

 ٨4 ئیبراهیم
 ٢٢٧ ئیسماعیل

 ٢1٧ لووت
 ٢١٥ ئیسحاق

 ٢١٧ یەعقووب
 ٢41 وسفیو

 ٢٨4 ئەییوب
 ٢٣٢ زولکیفل
 ٢٣١ یوونس

 ٢٣٣ شوعەیب
 1٢٢ ن(و)و هاڕومووسا 

 1٣٨ یووشەع
 ١٢٥ داوود

 ١٢٥ سولەیمان
 ١١١ ئیلیاس
 ١١٥ یەسەع
 ١١٧ زەکەریا

 ١4٧ یەحیا
 ١٥١ عیسا

 ١٧٢ ناوەڕۆك
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