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 دایەتەکاوی لە فیکری ئیسالمییمردن و ئیشکالی

 

 خەسرەو مەحمود 

 رێرىێژەر نە ثەغی رىێژیُەوەی َبوەَلی رۆغُگەریی چبوك

 

 پێشەکی

لطەکركٌ نەضەر يەرگ ڕاضزەوفۆ ثە لطەکركٌ نەثبرەی ژیبَەوە گرێلراوە، نێرەوە   

ثىوَی هەر  ؽبڵیجىوٌ نە ژیبَی نێلەکەوێزەوە.ثەكنە يەرگ،  هەڵەرێگەیػزُێکهەيىو 

نە ئبضذ ژیبٌ و  کێػەیەثەرايجەر ثە يەرگ و يبَبکبَی، نەفىكی فۆیلا  کێػەیەک

 هەڵىێطذ وەرگررٍ نەثەرايجەریلا. 

ىو رێگەیػزُێکی هەڵەظ ثەرايجەر ثە ژیبٌ، نە ثەرژەوەَلی يەرگ رەواوكەثێذ، هەي  

 وارە هەڵىێطزێکی يەرگلۆضزبَەی نێلەکەوێزەوە. 

عیهبَی ئیطاليی نەيڕۆكا نەثەركەو لەیراَێکی گەورەی فىێُلَەوەی ئبیُەکەیلایە،   

فىێُلَەوەی ضەنەفیبَە و  ەهۆکبری ضەرەکیع نێرەكا ثۆ رەضهیًجىوَی ث

کە فىێُلَەوەیەکی كەلگەراییبَەی ڕوکەغە، ثە چەغُێک رراكضیۆَبنیبَە كەگەڕێزەوە، 

کە ئەلڵ رێیلا پبضیف و وەضزبوە، ئەرک و وەزیفەیەکی ئەورۆی نەو ڕووەوە 

 پێُەثەفػراوە. 

يبَبی فىێُلَەوەی كەلگەراَە وارە ژیبٌ نەَبو ڕاثركووكا، ژیبَکركَیع نە ڕاثركووكا   

ئبيبكەَەثىوَە نە ئێطزبكا، نە كۆفێکی نەو چەغُەكا کە رێڕواَیًُبٌ ثەرايجەر ثەکۆی 

ثبثەد و کبیەکبَی ژیبٌ ڕاثركووگەراَەو كەلگەراَەیە، کەوارە هەڵىێطزًبٌ ثەرايجەر ثە 

ی غثبثەرێکی وەک يەرگ ثەر نەضەرعەو ثبثەرەکبَی كیکە ضەر ثەڕاثركوو و ڕوکە

رەكا ڕووَە، و ثریزیە نەوەی کە ثیرکركَەوەی ئبیُی رب كەلەکبَە. هۆکبرەکەظ نێ

ڕاكەیەکی زۆر نەضەر ثیرکركَەوە نە يەرگ وەضزبوە، یبٌ الَیکەو يەرگ یەکێکە نەو 

 پبیە ضەرەکیبَەی کە ثیرکركَەوەی ئبیُی رەلهیلیبَەیبٌ ڕاگررىوە. 

یک ثجیُەوە، نێرەوە ثۆئەوەی لۆَبغێک ثەرەو ژیبٌ ثێیُەوە، کەيێك نێرە و نەئێطزب َس  

ثبثەربَەی نەکبری يەرگ و كوای  وكەثێذ ثە رێگەیػزًُبَلا ثچیُەوە ضەثبرەد ثە

يەرگلا ڕووكەكەٌ، ثۆ ئەوەی چیزر وەک ؽەلیمەری ڕەهبو ڕاضزی چەضپێُراو ثۆئەو 

 چەغُە ثبثەربَە َەڕواَیٍ. 

هەروەهب ثۆئەوەی نە ڕاضزیەظ ئبگبكارثیٍ کە ئەوەی ثبضىفىاضەکبَی يركَی ثەو   

ەَغبيە َەرێُییە گەیبَلووە، وارە ثە ئبڕاضزەی كەلگەراییلا ثركویەری، ثریزیە نەو ئ

كەلبَەی ثەَبوی فەريىكەی ضەؽیؾەوە هبرىٌ، وارە ئەو كەلبَەی كراوَەرە پبڵ 

پێغەيجەر )ك.ؿ( و وەک كەلی لىرئبٌ يبيەڵەیبٌ نەگەڵ كەکرێذ، نەکبرێکلا کە هەكَێک 
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پیرۆزكا َبکۆکٍ، هەَلێکی كیکەغیبٌ ەڵ لىرئبَی نەو كەق و ثبثەربَە ثە ئبغکرا نەگ

نەگەڵ ڕۆؽی ئیطالو و عەوهەری ئبیُیلا َبرەثبٌ، کۆيەڵێكی كیکەغیبٌ نەڕووی يبَب و 

 َبوەڕۆکەوە ضەر ثە ئەفطبَە کۆَەکبٍَ و نە کەنزىر و فىرافەی يیههیەوە هەڵێُغراوٌ. 

 

 بەشی یەکەم: دەروازەی گشتی

 بڕواویه؟باسی یەکەم: چۆن لە مەرگ 

ثە نەثەرچبوگررُی ئەوەی کە هەيىو يرۆڤێك ثەعۆرێک نەعۆرەکبٌ یبٌ نەئبضزێک   

فذ ەنەئبضزەکبَلا َیگەراَی ثەرايجەر يركٌ هەیە، عبروثبر نە ژیبَلا وەک کۆربییەکی ض

و كژوار، وەک نەكەضزلاَی هەنی ژیبٌ و َەيبَی چىضذ و چبالکی نێی كەڕواَرێذ. 

ە كەکبرەوە کە کبرێك كێذ کە ئەو ژیبَەو ئبوەكاَی و وارە هەيىو ربکێک ثیر نەو

فۆغیەکبَی عێلەهێڵێذ. ڕۆژێکلێذ وٌ كەثێذ و كیبر َبيێُێذ ثەَبچبری نە هەيىو 

 غزێك كاكەثڕێذ و كووركەکەوێزەوە. 

ثەاڵو ئەگەر ئەو هەضزە نەَبفی يرۆڤلا ثەهێس و ثەركەوايجێذ چی ڕووكەكاد؟ كەثێذ   

ثۆ يرۆڤیک چۆَجێذ کە زۆرعبر ژیبَی هبوڕێی ثە کێػە كۆفێکی كەرووَی نەو چەغُە 

و لەیراٌ و ئبزاكی هەيەچەغٍ؟ ئەوێك کە ثەكەضذ ژیبَەوە گیرۆكەیە، ثیرکركَەوە نە 

 ثگرێذ چی ثەضەركێذ؟!  يركَیەری يەرگیع نەوالوە یەفەی پێ

نەهەرکركار و چبالکییەکی هەيىو کبرێکی  ثۆ يرۆڤێك کە پێىیطذ ثکبد ثە ئەرێُی ثیر  

ثیرکركَەوە نە يركٌ نەالی َەرێُی ثێذ، نەکبرێکلا کە يركٌ ژیبَی ثکبرەوە، ثۆ كەثێذ 

 ثەکۆی کبرەکبَی ژیبَی و رەواوی رەيەَیەوە پەیىەضزە؟! 

يەثەضذ ئەوەیە يبكايەکی يەرگ هەیە يرۆڤ كەثێذ ثە چبالکی و فەوَی   

ثە  یکە پێىیطز گۆڕاَکبری و كاهێُبَەوە ژیبٌ ثەڕێجکبد، وەک ربکە هەل و كەرفەرێك

لۆزرُەوە هەیە، َەک ثەپێچەواَەوە ثیرکركَەوە نە يەرگ یبٌ ثىوَی ؽەلیمەری يركٌ 

ثەرێزەوە، وزە و رىاَبکبَی ئیفهیظ ثکبد، وە هیىا و ئبوەرەکبَی نەَبوعەرگەی  ژیبَی ثیر

ژیبَلا ڕاكەضزی يركٌ ثکبد. نێرەكایە کە زەکەریب ئیجراهیًی فەیهەضىفی َبوكاری 

ێذ: )) نەکبرێکلا کە }ررش نە ژیبٌ{ كەثێزە هۆی وەضزبٌ }یبٌ ڕێگررٍ{ ػەرەثی كەڵ

نەهەوڵی ربکەکەضی، كەثیُیٍ کە }ررش نە يركٌ{ ئەوەیە کە کەضەکە ثۆ 

ثەوەی کە  دهەروەهب ضەثبرە 1ئەَغبيلاَی هەوڵێکی زیُلو و چبالکبَە }هبٌ ثلاد{. 

ثەيبَبیەک  –لا }يركٌ{ يەرگ يبَبو ثەهب ثەژیبَی كەثەفػێذ، كەڵێذ : )) نە ڕاضزی

ئەو ثبثەرەیە کە هەيىو ثەهبیەک ثەژیبٌ كەثەفػێذ، نەثەر ئەوەی  -نەيبَبکبٌ

اريبٌ كەکبد ثەوەی کە ئەو }ضبربَە{ی نەثەركەضزًبَلاٌ گەَغیُەکی ثەَرؿ ئبگبك

ثُبغەيبٌ ثۆ  كەَىێٍُ کە َبثێذ کەيزەرفەيجیٍ رێیلا! هەر يركَیػە کە ثۆ ژیبٌ

ثۆيبٌ كەضەنًێُێذ کە هیچ غزێك نە ژیبًَبٌ ثەَرفزر َیە، و كاكەَێذ، نەثەرئەوەی 

ئێًە رەَیب یەکغبر كەژیٍ، َە نەضەريبٌ پێىیطزە }َەثۆغًبٌ هەیە{ ضبڵەکبَی 

                                                           
 . ٢٠٢ -٢٠٦انلکزىر زکریب إثراهیى ، يػکهخ انؾیبح، كار يصر نهطبثؼە، ؼ  - 1
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ثەفیڕۆثلەیٍ! ئەوە ڕاضزە کە ثەركەوايی ژیبٌ زۆرعبر ثەهبی ئەو  ەرەيەًَبٌ ثێهىك

يركَیػە کە كێذ و ثىوَەيبٌ نەثیركەثبرەوە کە پێیلەژیٍ، ثەاڵو ئەوە ؽەلیمەری 

 2ثەثیريبٌ كێُێزەوە کە ژیبًَبٌ فبوەَی ثەهبیەکی َبکۆربیە!((. 

نەثەرئەوە ئەو کەضەی كڵەڕاوکێ و ررضی يركٌ ژیبَی نێ هەراضبٌ كەکبد،   

کەضێکە کە َەكەزاَێذ ثژی و َەكەغزىاَێذ ثًرێذ، چىَکە زۆرثەی ئەو کەضبَە 

بَە ڕزگبرثکەٌ کەثیرکركَەوە نەثىوَی ثىێریی فۆکىغزُیبٌ َییە رب فۆیبٌ نەو عۆرە ژی

يركٌ رێیلا نەفىكی يركٌ فۆی ررضُبکزر و ضەفززرە! وارە ئەو کەضە نەَێىاٌ ژیبٌ و 

فىاركووە، نەو كۆفەكا َەک رەَیب نە ئبزاری ثیرکركَەوە نە يركَلا كەژی،  يركٌ گیری

 ثەڵکى هبوکبد رراژیلیبی يبَەوە نە زیُلوێزیع كەچێژێذ. 

يێژوو،  ینە ثیریبراٌ و فەیهەضىفبٌ و ئبیُلاراٌ و هىَەريەَلاٌ ثەكرێژایكیبرە زۆرێک   

ڕەغجیُیبَە ثۆ يەرگیبٌ ڕواَیىە، و َەرێُیبَە يبيەڵەیبٌ نەرەکلا کركووە، ثەاڵو ئەو 

هەڵىێطزەیبٌ هەرگیس َبثێزە پبضبو ثۆ يەرگلۆضزی و ثۆ ڕەوایەریلاٌ ثە ثیرکركَەوەی 

 َێگەریڤیبٌ نەيەرگ. 

ثەرايجەركا فەیهەضىفبٌ و ثیریبراَێکیع ثەكی كەکەیٍ کە نەثەرايجەر ثێگىيبٌ نە  

يەرگلا هەڵىێطزی پێچەواَە وەركەگرٌ، و پۆزەریڤبَە ثۆی كەڕواٍَ، کە ئەو عۆرەیبٌ 

) ثە ثڕوای کیرکەگبرك ئەوەی )ثەالی ئێًەوە يەثەضزە، و ژیبَلۆضزبَەررە، ثۆ ًَىوَە 

عیلییەرێک کە ثەلطەی لی ثیرکركَەوە. نەيەرگلا گرَگە ئەوەیە کە هۆکبرێکە ثۆ عی

کیرکەگبرك کەواَی ثیرکركَەوەی يرۆڤ وەهب ڕاضزلەکبرەوە، ثزىاَێذ ڕێك ریری فۆی ثە 

ئبڕاضزەیەک ثهبوێژێذ، کە ثەثێ يركٌ و ثیرکركَەوە نە يركٌ ئەو ڕاضزکركَەوەیە 

 3َەکركە و يەؽبڵە((.

ىیطذ ثێذ، چىَکە گەر واپێلەچێذ هەضزکركٌ ثەوەی ژیبٌ کبرییە هەضزکركَێکی پێ

ثهبرجبیە و نەثەرايجەر کبریجىوَی ژیبَلا هەضزًبٌ ثە ئەثەكیجىوَی ثکركایە، یبٌ ژیبٌ 

ثۆفۆی هەربهەربیی ثىایە كەثىایە چۆٌ ثەڕێًبٌ ثکركثبیە، ضىوكوەرگررٍ نە کبرەکبَی و 

و، كاَبَی ثەرَبيە و هەضزکركٌ ثە ثەڕێکركَی ژیبٌ چۆٌ ثىایە؟! كیبرە ژیبٌ يەؽبڵ كەثى

نێرەوە يبكايەکی ژیبٌ کبرییە کەوارە ثىوَی يركٌ و ثیرکركَەوە نێی و هۆغیبرثىوٌ پێی 

كەثێزە ئەَغبيێکی ؽەرًی، ثەاڵو ثەو يەرعەی نەگەڵ ژیبَلا كژَەیەرەوە و ڕەغجیُیبَە 

َەثێذ، نێرەغەوەیە کە ئەكۆَیص كەڵێذ: )) ئەو کەضەی هەضذ ثە يركٌ َەکبد 

بد. عب ثۆئەوەی ژیبَێکی ثبغزر ثژیٍ، كەثێ يىيکیٍ َییە هەضذ ثە ژیبٌ ثک

 4هەضزێکی لىڵًبٌ ثۆ يەرگ هەثێذ ((. 

هەرثۆیە )) کركَی يەرگ ثە ضەَزەری ثیرکركَەوە نەثىوٌ، يۆڵەد ثە نەكایکجىوَی 

نەثەر ئەوەی ڕۆؽی غبرضزبَێزی ثێلاركەثێزەوە نەو ضبرەكا کە ژیبرێکی َىێع كەكاد، 

ژیبرە ئەو ڕواَیُەکەی ثەرەو يەرگ ئبڕاضزە وەركەگرێذ ثەچەغُێک کە َهێُی ثىوٌ ثۆ 

                                                           
 . ٢١٢هەيبٌ ضەرچبوە، ل  - 2

  .٢٠٣، ئەَلێػە ثۆ چبپ و ثاڵوکركَەوە، ل ٢٠١١ثەفزیبر ػەنی، چێژی يەرگلۆضزی،  - 3
ئەكۆَیص، غىَبضی رەواوَەکراو ) كاهێُبٌ، ئبیٍ، ضیبضەد، ضێکص(، و/ َەوزاك ئەؽًەك  -  4

  ١١، ل ٢٠٠٢ئەضىەك، نە ثالوکراوەکبَی پبغکۆی ڕەفُەی چبوكێر، 
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ئیلی ضەثبرەد ثە ژیبری ئەوروپی  –کەغف ثکبد. وەکئەوەی نۆژیکی غبرضزبَێزی 

ە نەيڕۆكا ڕاثگەیەَێذ، واعججىَی هبرُەئبرای ئەو ڕێجبزە َىێی -ثێذ یبٌ ژیبری َىێ

 5ثەرپرضیبرێزی ثُیبكَبَەکەغی نەهەيبٌ کبرلا ثەپرضیبرێزیەکی كوانیطزبَەیە ((. 

))                يركٌ پێػًەرعێکی ئۆَزۆنۆعی }ثىوٌ{ی يرۆڤە. ئەيە ئەوە كەگەیەَێذ 

 6يبكايەکی يرۆڤ هەیە، ئەوا كەثێذ ثىوَێکی کبری هەثێذ و ثًرێذ((. 

 

 لەمردنباسی دووەم: ترس 

ضەثبرەد ثە كیبركەی يركٌ، كیبررریٍ و کبریگەررریٍ ثبثەد ثریزیە نە ثىوَی ررش نێی.   

نەثەرايجەر يركَلا ئێًە ڕووثەڕووی چەَلیٍ عۆری ررش كەثیُەوە کە كیبررریُیػیبٌ 

ررضە نە ئبزاری يەرگ و نەَبوچىوًَبٌ، ضەثبرەد ثە ئبیُلاراَیع ررضە نە ضسای 

عۆرەکبَی كیکەی ررضیع ثریزیٍ نە ررضی نەكەضزلاَی  َبوگۆڕ و ضسای لیبيەد،

وکبر و هبوڕێ و  چێژ و فۆغیەکبَی ژیبٌ، و ررضی كورکەورُەوە نە کەش

فۆغەویطزبٌ، ررضی فریبَەکەورُی چێژوەرگررُی پێىیطذ نەژیبٌ، ررضی 

 پێڕاَەگەیػزُی ئەَغبيلاَی پڕۆژەکبًَبٌ. 

ثىوَی ررش نەيركٌ ثبثەرێکی گػزی و ؽەرًییە، وەک كەرئەَغبيێکی ضروغزی و   

ئبضبیی ثیرکركَەوە نەيەرگ كاكەَرێذ، ثەاڵو ئەوەی نێرەكا َبضروغزی و َەرێُییە، 

گەیػزُی ئبضزی ئەو ررضەیە ثە ڕاكەیەکی ررضُبک و غێىەفۆثیبییبَە. وارە 

زی نێلەکەوێزەوە، ثەڕاكەیەک ئبيبكەثىوَی ررضێکە کە كۆفێکی كەرووَی َبرەَلروض

 فػبر كەفبرەضەری کە نەَەفۆغی كەرووَی َسیکی كەکبرەوە. 

ثەاڵو ئێًە رەَیب نەثەرئەوە نە يركٌ َبررضیٍ کە  زەکەریب ئیجراهیى كەڵێذ : ))  
زیبك كەکبد، ثەڵکى نەثەر  ضەفزیەکەیڕووكاێکی ربکەکەضیبَەی ثەئبزارە و رەَیبیی نە 

َبرىاَیٍ وێُبی ئەوە ثکەیٍ کە هەيىو ئەوەی نەيركَلا هەیە  ئەوە نێی كەررضیٍ چىَکە
 -وەک ئێلگبر پۆ رێجیُی کركووە -هەر يركَە! ئەيەظ يبَبی وایە کە ررضًبٌ نە يركٌ 

گىزارغذ نە رۆلیُی ئێًە كەکبد نەوەی ثە زیُلوویی ثُێژرێیٍ، وەک ئەوە نەوە 
ەی وێُبی ئەوە ثکەیٍ کە ی رەواو َەثێذ، یبٌ وەکئەوکثزرضیٍ کە يركَەکەيبٌ يركَێ

نەيركَەکەغًبَلا زیُلوو كەيێُیُەوە! کەوارە ررضی ئێًە نەيركٌ نەالیەکەوە ثۆ ئەوە 
كەگەڕێزەوە کە ئێًە وەک يركواَێکی زیُلوو وێُبی فۆيبٌ كەکەیٍ وەکئەوەی يركٌ 

 7يركَێکی پەری َەثێذ، ثەڵکى هەضزکركَێکی زیُلواَەثێذ ثە فەَبثىوٌ((. 

يؾەيەك ػجلانقبنك نە کزێجەکەیلا )لهك انًىد( ئبيبژە ثەپهەو ئبضزە كکزۆر ئەؽًەك   
عیبوازەکبَی ررضی يرۆڤەکبٌ نەيركٌ كەکبد : )) کەوارە ئێًە هەيىويبٌ نە يركٌ 
كەررضیٍ ثەاڵو ثەپهەی عیبواز، وەک پراکزیککركَێکی پرَطیپە ضبیکۆنۆژیە 

ثبثەرێكی رەواو  {کی َسيلاررش نە يركٌ نە پهەیە }گػزیەکبَیع نەو ثىارەكا، كەڵێیٍ 
ثەهەيبٌ غێىە،   {ررش نە يركٌ ثەپهەیەکی يبيُبوەَلیع }كروضذ و ئبضبییە، 

                                                           
 . ٣١، ؼ ١١٤٥ػجلانرؽًٍ ثلوي، انًىد وانؼجمریخ، كار انمبو، ثیرود،  - 5
 . ٢٦، ل٢٠١١یبَەی لەڵەو، چبپی ضێیەو، ك.دمحم کەيبل، ئۆَزۆنۆژی ثُەڕەری ثىوَی يرۆڤ،  - 6
 . ١١٣انلکزىر زکریب إثراهیى، يػکهخ اإلَطبٌ، كار يصر انطبثؼخ،   - 7
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کبرێکی َبرەَلروضزبَەیە، وارە  {نەپهەیەکی ثەرزكا ەيركٌررش ن}نەکبرێکلا کە 
َیػبَەیەکی َەفۆغیبَەی كەگًەَە کە ثەڵگەیە ثۆ پػێىەییەکی رىَلی ئیُفیؼبنیبَە((. 

8 

ثە هەڵىێطزی يطىڵًبَبَی ئەيڕۆ نەثبرەی ررش نە يركَەوە، ضەثبرەد   
هەڵىێطزێکی زیبرر َەرێُیبَەیە، گەرچی كیلو رێڕواَیُی ئیطاليیبَەی ڕاضزەلیُە یبٌ 
لىرئبَیبَە نەثُەڕەرلا ثەرايجەر يركٌ زیبرر ئەرێُیبَەیە، ثەاڵو نەو ضۆَگەیەوە کە 

ػلا پبضیف و َەرێُیە، ثێ يبيەڵەکركَی يطىڵًبَبٌ نەئێطزبكا نەثەرايجەر ژیبَی
ثەرهەو و چبالکی كاهێُبَە، نەثەرئەوە نەثەرايجەر يركَلا َەرێُیزریع كەثێذ. 
 يطىڵًبَبَی ئەيڕۆ گەر نەثەرايجەر فىێُلَەوەی كەلەکبَلا ثەگػزی كەضزەوەضزبٌ

و ثبثەربَەی نەثبرەی يەرگ و  ئەوا ضەثبرەد ثە فىێُلَەوە و نێکۆڵیُەوە نەو كەقثٍ، 
ەوە كەكوێٍ كەضزەوەضزبَزر و كڕكۆَگزر كەثٍ. ثەو پێیەی ئەوەی نە ثبثەرەکبَی

هەڵىێطزىەرگررٍ نەثەرايجەر ژیبٌ و کبیە و ثبثەرەکبَیلا ثىێری پێىیطزی َەثێذ، ئەوا 
نەئبضذ ثبثەرەکبَی يركَلا عىرئەری کەيزریع كەثێذ، َەفىازەاڵ گەر ثبثەرەکە ررش 

فۆیلا ثەررش كەورەكراثێذ و ثە  ە نەفىكینەيركَیع ثێذ، وارە ثەرايجەر ثبثەرێك ثێذ ک
 كڵەڕاوکێ رەَراثێذ! 

ررش یەکێکە نەو كۆفە َبرەَلروضزە كەروَیبَەی کە ثەرايجەر ثە ثبثەرەکبَی َبو   
ژیبَیع َێگەریڤ و زیبَجەفػە، چغبی ثەرايجەر ثە ثبثەرێکی وەک يەرگ کەفۆی 

روضذ و پۆزەریڤ و ڕەيسی ررش و رۆلیُە. ثىوَی ررش رەَیب نەیەک ؽبڵەرلا رەَل
ثەثبری  ثە ی زیبكثىوَی هۆغیبریی و ئبگبكاریی ثەرايجەرکبرهۆ ەثەرهەيلارە کەثجێز

نێزرضبو، کە نەو كۆفەغلا نەوە كەکەوێذ کەچیزر ررش ثێذ، ثەڵکى نەڕاضزیلا كەثێذ 
ثبیەفلاٌ ثە ثبثەرەکە َبوزەكی ثکەیٍ. ثۆ ًَىَە  كەرىاَیٍ ثە ثەهۆغلاریی و وریبیی یبٌ

كەرَەچىوٌ نە ربلیکركَەوەکبَی فىێُلٌ، ررش نە ضەرَەکەورٍ نەکبر و ررش نە 
 يەثەضذ و ئبيبَغەکبٌ، رەَبَەد ررش نە کبضجیلا، ررش نەَەگەیػزٍ ثە

َەفۆغیع، كەکرێذ ئەو ررضبَە هەيىویبٌ ثەعۆرێک نە َیگەراَی نێکجلەیُەوە کە 
ەڕەرلا ررش َیٍ نەفەيقۆریی و ثبیەفپێلاَەوە هبرىٌ، هەرثۆیە كەکرێذ ثڵێیٍ نەثُ

 ثەڵکى ثەهەڵە ثەررش هەژيبرکراوٌ. 

 

 بەشی دووەم: ڕۆح و ئەجەل و گیاوکێشان

 باسی یەکەم: بەالڕێدابردوی باسوخواسی ڕۆح

ئەو ئبیەرەی نە لىرئبَی پیرۆزكا ثبضی َهێُیجىوَی ڕۆػ كەکبد، ثەچەغُێک ئبغُبیە   
نەثەریػیبَە، و  ثە يطىڵًبَبٌ کە هەَلێک نەعەيبوەرە گػزیەکەظ ثیطزىیبَە و

َوَیْسأَلُوَنَک َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّی َوَما )) ی ضىڕەری )اإلضراء(: ٢٥ثریزیە نە ئبیەری 
(( وارە: هەروەهب نەثبرەی ڕۆؽەوە پرضیبرد نێلەکەٌ، ).....( ڕۆػ نە ُأوتِیُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإال قَِلیال

 ( پەروەركگبريە، زاَطزیػیبٌ پێُەكراوە رەَیب کەيێک َەثێذ. یثبثەرێکی ربیجەر)

                                                           
 .١١، ؼ ١١٢٢ك.اؽًل دمحم ػجلانقبنك، لهك انًىد، ػبنى انًؼرفخ، انکىیذ،  - 8



 2021 بەشی توێژینەوەی ناوەندی رۆشنگەریی چاودێر
 

CHAWDER Enlightenment Center© | Research Department 

 

6 

ئەوەی نێرەكا يبیەی ضەرَظ و رێڕايبَە، ئەوەیە کە گەرچی ئەو ئبیەرە زۆر ثەڕووَی و   
و ربیجەری كەکبد پێیەوە، ربکە ئبیەرێکیػە ثبثەری ڕۆػ كەكارە پبڵ پەروەركگبر  ڕاغکبوی

کبَی لىرئبٌ ثەگػزی هەوڵی وە هبرجێ، ثەاڵو كەثیُیٍ يىفەضیرەەنەيڕو
رەفطیرکركَی ڕۆػ كەكەٌ، و چەَلیٍ ثبثەری نەثبرەوە ثبش كەکەٌ، وارە كەیبَەوێذ 
ثەزۆرەيهێ َهێُی ثبثەرێك ثقەَەڕوو کەنەَبو لىرئبَلا وەک گەورەرریٍ َهێُی، ثەڵکى 
وەک ڕەيس ثۆ َهێُی، ئبيبژەی پێکراوە. نەو َێىەَلەكا نەهەيىوی ضەیررر ئەوەیە کە 

یٍ كەق ثەَبوی فەريىكەوە كەفەَە ڕوو کەگىایە ئەو فەريىوكاَە هەَلێك َهێُی چەَل
نەکبرێکلا َەک رەَهب فەريىكەظ، ثەڵکى لطەی هبوەاڵٌ و ربثیؼیٍ  ڕۆؽیبٌ ثبضکركووە!

و زاَبیبَی كیکەظ نەيجبرەیەوە كەهێُُەوە، گىایە رەَبَەد ئەيبَیع هەَلێك نەو 
 زاَیبریی پێ ثەفػراوە! )أير(ەی فىكا كەزاٍَ، و نەيجبرەیەوە 

نێرەكا پرضیبرەکە ئەوەیە ئبفۆ كەثێذ ئەو فەريىكاَە یبٌ ئەو زاَبیبَە نەيجبرەیەوە   
ثەچی گەیػزجٍ و چ َهێُیەکیبٌ ثۆ کەغف ثىوثێذ؟ ثێگىيبٌ ثەوەكا کە گەیػزٍ 
ثەَهێُی و كەضزکەورُی وەاڵو نەيڕووەوە و نەَبو ثبزَەی ئبیٍ و غەیجیبرلا کبرێكی 

زاَطذ  وكەکەویُە ثەركەو كەلگەنێکەوە کە پێًىایە هەرکەضێک نەئبیٍ و فیکريەؽبڵە، 
غبرەزاثێذ، وارە هەرکەضێک فبوەَی کەيێك هۆغیبریی زاَطزی و يەػریفی ثێذ، 
ثۆی ئبغکرا كەثێذ کە ئەو كەلبَە ثەرهەيی وەهى و فەیبڵپاڵو و ثیرکركَەوەی 

 .! فىرافیٍ، و نەئبیٍ و کەنزىرە کۆَەکبَەوە يبوَەرەوە

ثەَبوثبَگزریٍ و ثەرثاڵورریٍ و يزًبَەپێکراورریٍ رەفطیری لىرئبٌ الی ضەنەفیەکبٌ،   
وارە الی ئەو عۆرە زاَب يطىڵًبَبَەی گىایە زۆر ضىرٌ نەضەر ئەوەی ثەپهەی یەکەو ثۆ 
لىرئبٌ فۆی ثگەڕێُەوە، و ثەالی نێکلاَەوە و ثبثەری الواز و ثێجُەيبكا َەچٍ، رەفطیری 

ەو رەفطیرەكا ضەثبرەد ثە نێکلاَەوەی ئەو ئبیەرەی ربیجەد ثە ڕۆؽە ئیجٍ کەضیر، ن
ی ضىڕەری ئیطرا(، ثبش و ثبثەری ضەیر ثەكی كەکەیٍ، کە هیچ پەیىەَلیەکیبٌ ٢٥)

ڕای عیبیبٌ هەیە )) ئیجٍ کەضیر كەڵێذ يىفەضیرەکبٌ ثە يەضەنەکە فۆیەوە َیە! 
کە يەثەضذ ڕۆؽەکبَی ثەَی نەضەر وغەی )ڕۆػ( نێرەكا، كەڵێذ یەکەو ڕایبٌ ئەوەیە 

ئبكەيە. کە نەڕاضزیلا ثەش ئەو رەفطیرە هەیە، هەرثۆیە ثۆچىَەکبَی كوارر هەيىویبٌ 
گێڕێزەوە کە یالوازٌ: ػەنی نە ئەثى رەنؾەوە، و ئەویع نە ئیجٍ ػەثبضەوە كە

(، وارە يەثەضذ يهككەڵێذ: ڕۆػ فریػزەیەکە )انروػ  ( َوَیْسأَلُوَنَک َعِن الرُّوحِ گىرىیەری: )

 نە ڕۆػ نێرەكا فریػزەیەکە! 

وارە: نە غەرػی ئەوە، وارە  (ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّیضىهەیهی كەڵێذ: يەثەضذ نە)  

چىوَەرە َبویەوە )َبو ثبضىفىاضەکبَیەوە( و ئەوەغزبٌ زاَیىە، نەثەر ئەوەی هیچ 
َەفەنطەفە، ثەڵکى ڕێگبیەک ثۆ زاَیُی ئەيە ثىوَی َییە َە ثەضروغذ )طجغ( و 

 نەڕێگەی غەرػەوە كەضزلەفرێذ.. 

نەپبغبَلا ضىهەیهی َبکۆکی َێىاٌ زاَبیبَی ثبش کركووە ضەثبرەد ثەوەی رۆػ ثریزیە   
نە )َفص( یبٌ ثبثەری رر... نەکۆربییلا اثٍ کضیر كەڵێذ: گىرى: فەڵکی نە يبهیەری ڕۆػ 

نەو  کە ظنەثبغزریٍ ئەو کەضبَەو ئەؽکبيەکبَی كواوٌ، و کزێجیبٌ نەوثبرەیەوە كاَبوٌ، 
اثٍ يُلە(یە نەکزێجێکلا کە ثیطزىيبَە نەثبرەی ڕۆؽەوە.  ظثبرەیەوە لطەی کركووە )ؽبف
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نەپەراوێسكا َىضراوە )اثٍ لیى( نە کزێجەکەیلا )انروػ( ضىوكی نەو کزێجەی اثٍ يُلە 
 9ثیُیىە. 

يبهیەری ڕۆػ نەڕێگەی نێرەكا كەپرضیٍ: ئبیە ئەوە ڕاضزە کە ضىهیهی كەڵێذ زاَیُی   
غەرػەوە كەضزەثەر كەثێذ؟! يەگەر لىرئبٌ کزێجی غەرػەکە َیە کە كەفەريىێذ: ڕۆػ 
ربیجەرە ثە پەروەركگبرەوە، و زاَطزێکی کەو َەثێذ پێزبٌ َەثەفػراو. يەگەر 

( يەگەر کەيێک )نەزاَطذ(، يەثەضذ پێی ِإال قَِلیاليەثەضزەکە رەواو ڕووٌ َییە کە )

ۆػ َبگرێزەوە، ثۆ ئەوە کە رۆػ ڕاَطزە عێگبی ڕۆؽی رێلا َبثێزەوە و ئەوەیە کە ئەوز
 ثگرێزەوە كەثێذ پێػزر َهێُی كیکەی گەورەظ ثگرێزەوە! 

هەروەهب چۆٌ كەثێذ کەضێکی وەک )اثٍ کضیر( ثبش نەوەثکبد کە کزێجی زۆر   
نەثبرەی ڕۆؽەوە كاَراوٌ، نەکبرێکلا کە ثەكەلی ڕاغکبوی لىرئبٌ َبرىاَێذ هیچی 

کە ئەو رەفطیرە ثبثەد و نێکلاَەوەی زۆر  ەثبرەوە ثساَێذ؟! كەيەوێذ ئەوەظ ثڵێـىن
ڵى َەکركٌ، نەثەرئەوە ضبغکەرەوەی رەفطیرەکە ـضەیررر و َبيۆرری رێلایە کەيٍ َەل

و زۆرثەیبٌ الواز كەرچىوٌ! کەضێک َیە ثپرضێذ: ئەو گىرە و نێکلاَەواَەی ضبغکركۆرەوە
َىضیُی ئەو رەفطیرەكا رێپەڕیىە کەچی ربزە كەزاَرێذ  چۆٌ زیبرر نەهەزار ضبڵ ثەضەر

کی و ەضەرچبوەیەکی ضەر کالیەکی الوازە! چۆٌ ربئێطزب زاَبیبَی يىضىڵًبَبٌ وە کە
 يزًبَەپێکراو ثۆ رەواوی كەلەکبَی ئەو رەفطیرەیبٌ ڕواَیىە؟!! 

نەپبڵ ئەوەكا کە ئەو نێکلاَەواَە ثۆ ڕۆػ نەگەڵ لىرئبَلا َبگىَغێٍ، و ثبش نە َهێُیەکی   
غبراوە كەکەٌ کە كرکی پێ َبکەٌ، ڕێ فۆغکركٌ ثۆئەو عۆرە رەفطیر و نێکلاَەواَە، 
زەيیُە ثۆ فىرافبد و ثبثەری ثێجُەيب فۆغلەکەٌ و کركوغیبَە، نەهەيبٌ کبرلا يرۆڤ ثە 

ثێجُەيبوە ضەرلبڵ كەکەٌ کە ثبثەرە عەوهەریەکبَی  ثبثەرگەنێکی ثێهىكە و
 نەثیركەثەَەوە، ثىار ثۆ ثبیەفلاٌ پێیبٌ َبهێڵُەوە یبٌ کەيلەکەَەوە. 

ثبثێیُە ضەر یەکێکی كیکە نەرەفطیرە َبوكارەکبٌ، کە یەکێکە نەو رەفطیراَەی زۆر   
 رەفطیرەکەی )غىکبَی(یە؛ )فزؼ انملیر(. ثەکبركێذ، ئەویع 

فەڵکی عیبوازیبٌ رێکەورىوە ضەثبرەد ثەو  { َوَیْسأَلُوَنَک َعِن الرُّوحِ )) } :ڵێذغەوکبَی كە  

ڕۆؽەی نێرەكا پرضیبری نەثبرەوە کراوە، گىرراوە: ئەو ڕۆؽەیە کە کبروثبری نەظ 
كەثبرجەڕێىە کە ژیبَی ئەوی پێىەثەَلە، زۆرثەی يىفەضیرەکبَیع ئەيەیبٌ گىرىوە، )و 

ی: ڕۆػ کە يرۆڤی پێ كەژی، فىكا هیچ یەکێک نە هەڵجژاركووە(. فەڕاء گىرىیەر
كروضزکراوەکبَی فۆی ئبگبكارَەکركووە نێی، زاَطزەکەغی َەكاوە ثەهیچ یەکێک 

( وارە؛ ئێىە َبیساٍَ، گىرراویػە: ئەو ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّینەثەَلەکبَی، و فەريىیەری) 

ػیطبیە، گىرراویػە؛ لىرئبَە،  رۆؽەی پرضیبری نەثبرەوە کراوە عجرئیهە، گىرراویػە؛
گىرراویػە؛ فریػزەیەکە نە فریػزەکبٌ کە ثەيەزَی كروضزکراوە، گىرراویػە؛ 
كروضزکراواَێک وەک ثەَی ئبكەو، غزی رریع گىرراوە کە هیظ ضىك و ثەهبیەک 

 10نەهێُبَیبَلا َیە، ئبغکراکەیبٌ گىرەی یەکەيە((. 

                                                           
، رؾمیك، ك ؽکًذ ثٍ ثػیر ثٍ یبضیٍ، كار اثٍ انغىزي،  یىظاإليبو اثٍ کضیر، رفطیر انمرأاٌ انؼ - 9

 . ١١٢ -١١٤، ؼ ٥هـ، ط ١٤٣١
-٢٣٨، ص٨٠٠٢، ٥اإلمام الشوکانە، فتح القدیر، المتنی بە وراجع اصولە یوسف الغوش، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط - 10

٢٤٠ . 
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كیکە نەو ثبثەربَەی نێرەكا يبیەی هەڵىێطزە نەضەرکركَە، کزێجەکەی )اثٍ  ییەکێک  
لیى انغىزیخ(یە، ثەَبوی )انروػ(ەوە. وەک نەَبوَیػبَەکەوە كیبرە کزێجەکە ربیجەرە ثە 
ثبضىفىاضی ڕۆؽەوە کەكەیبٌ رەوەری ثۆ كاَبوە، و نەچەَلیٍ نك و پۆپی ثبضىفىاضی 

ە! نەکبرێکلا کە )اثٍ لیى( لىربثی )اثٍ ریًیخ(یە، و ئەو ثبثەرە هەضزیبرە َەزاَراوە كواو
یەکێکە نەضەرچبوە ضەرەکیەکبَی ضەنەفیەکبٌ، ئەو ضەنەفیبَەی گىایە ثەركەواو 
ثەكوای ثەڵگەی ثەهێسو یەکالکەرەوە نەَبو لىرئبٌ و فەريىكەكا كەگەڕێٍ! و هەر 

ئبیُلا  فەريىكەیەک یبٌ لطە و ثڕیبری هەر زاَبیەک نەگەڵ لىرئبٌ و عەوهەری
 گرێزەوە لەثىوڵی َبکەٌ! ُەیەک

( الپەڕە! نەثبرەی ٦٠٠ئەو کزێجە نەچبپە َىێیەکەیلا لەثبرەکەی گەیػزىوەرە )
ثبثەرێکەوە کە ثەگىێرەی ئبیەرەکەی ضىڕەری ئیطراء ثێذ نەثبرەی ڕۆؽەوە، رەَبَەد 

جەرە یەک كێڕی كروضزیع نەثبرەیەوە ثىوَی َیە و َبثێذ هەثێذ، چىَکە زاَیبریەکی ربی
ثەفىكا و هەر ربیجەد ثەویع كەيێُێزەوە! ثەكافەوە نێرەكا ثىاری ئەوەيبٌ َیە هیچ 
غزێکی نێىە َەلڵ ثکەیٍ، ثەاڵو كوارر نەثبضىفىاضی ضسای َبوگۆڕكا ثۆی 

 11كەگەڕێیُەوە. 

ئیًبو )اثٍ اثی انؼس انليػمي(یع نەغەرؽە َبوكارەکەیلا ثۆ یەکێک نە ثەَبوثبَگزریٍ 
کزێجبَەی ثبضی چۆَیەری ػەلیلە و ثیروثبوەڕی يرۆڤی يطىڵًبٌ و پیرۆزرریٍ ئەو 

كەکەٌ الی يطىڵًبَبَی ضىَُە يەزهەة کە ثە ئەيًبی ضىوَە و عەيبػە 
ثەَبوثبَگٍ، ثبثەری ضەیر و َبيۆی نەثبرەی رۆؽەوە وروژاَلووە، وەک ئەوەی كەڵێذ: 

ٌ كەڵێذ كەيرێذ فەڵکی کەورىَەرە عیبوازییەوە؛ ئبفۆ ڕۆػ كەيرێذ یبٌ َب؟ کۆيەڵێکیب
ۆؽەکبٌ َبيرٌ چىَکە ثۆ يبَەوە ڕ. کەضبَێکی كیکەظ كەڵێٍ  چىَکە َەفطە....

 12كروضزکراوٌ... 

یەکێکی كیکە نەو غەرؽبَەی نەضەر ػەلیلەی طەؽبوی کراوە، و هی َىضەرێکی   
ربزەیە، و ثەغێىەیەکی رێر و رەضەل ڕاڤەی ثبثەربکبَی کركووە، نە كوو ثەرگی گەورە و 

( الپەڕەكا، ئەو َىضەرەظ نەپبڵ كوثبرەکركَەوەی ئەوەی ١٥٤٢کیبَەوە نە )ثەهەركوو
ی اضراء( و يەضەنەی ڕۆػ گىرىیبَە،  ٢٥يىفەضیرەکبٌ ضەثبرەد ثەئبیەرەکی ڕۆػ )

هەَلێک ثبثەری كیکەی ضەیر و ضەرَغڕاکێػی رێلایە؛ نەرەوەرێکی ئەو ثبثەرەكا 
ارە؛ عیبوازی زاَبیبٌ نەثبرەی زاَیُی ثەَبوَیػبَی )افزالف انؼهًبء في يؼرفخ انروػ(، و

 ڕۆؽەوە، كەڵێذ: 

)) هەَلێک گىرىیبَە: نەئبیەرەکەكا ثەڵگەی ئەوەی رێلاَیە کە فىكا پێغەيجەرەکەی 
هەیە کەئبگبكری کركثێذ، و  یفۆی نە ؽەلیمەری رۆػ ئبگبكارَەکركووە، ثەڵکى ئەگەر

ُی هبرُی کبری ڕۆژی فەريبَی پێُەكاثێذ کە فەڵکی ئبگبكارثکبد، ضەثبرەد ثەزاَی
 13كوایػلا هەر ئەيەیبٌ ورىوە، فىكاظ زاَبررە((. 

                                                           
بیروت، الطبعة الثامنة،  –حقق مضوصە و خرجە یوسف عای بدیوي، دار ابن کثیر، دمشق ابن قیم الجوزیة، الروح،  - 11

٨٠٠٢ . 
اثٍ اثي انؼس انليػمي، غرػ انؼمیلح انطؾبويخ، ؽممخ وػهك ػهیە و فرط اؽبكیضە وللو نە  -12

، ٢( كار انرضبنخ انؼبنًیخ، كيػك، ط٢-١انلکزىر ػجلانهە ثٍ انًؾطٍ انزرکي، غؼیت األرَؤوط، )
 . ٦٠٣-٦٠٢، ؼ ٢٠١٢

ك. ضؼیل ػجلانهطیف فىكح، انػرػ ػهی انؼمیلە انطؾبویخ، األصهیٍ نهلراضبد وانُػر، انمبهرح،  - 13
  .١١٣٥، انًغهل انضبَي، ؼ ٢٠١٢، ٣ط
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هەروەهب یەکێک نەَىضەراٌ، نەكوای ئەوەی )نەثبرەی رەفطیری ئبیەرەکەی   
( ثبش نەوە كەکبد کە ڕۆػ َهێُیەو يرۆڤ َبیساَێذ و چەَل لطەیەک نەو ٢٥ئیطرائەوە )

ثێذ نەلطەکركٌ كەرثبرەی ڕۆػ، چۆٌ ثبرەیەوە كەڵێذ: )) عب ئەگەر واربی ئبیەرەکە ڕێگر
پبضبو ثهێُیُەوە ثۆ لطەی هەَلێ نەزاَبیبٌ نەضەر ئەو ثبثەرە، وەکى يؾەيەكی کىڕی 
َطری يروزی، وە لبزی ئەثى یەػالی ؽەَجەنی و ؽبفس ئەثى ػەثلوڵاڵی کىڕی يىَلە کە 

وەاڵيەکەغی  .کزێجێکی گەورەی كاَبوە نەضەر )ڕۆػ و َەفص(... و کەضبَی رریع
ئەوەیە: لطەی ئەو زاَبیبَە ثە فەياڵَلٌ و ئەلڵی ڕوود َەثىوە، ثەڵکى ثەپێی )كەلی 
غەرػی!( لطەیبٌ کركووە، ثەربیجەریع )فەريىوكە!؟(، ئیجٍ رەیًیەظ كەڵێذ: )) 
نەلىرئبٌ و فەريىوكەكا غزێکًبٌ كەضزُبکەوێذ رێگری ثکبد نەيطىڵًبَبٌ کە لطە 

ەی نەلىرئبٌ و فەريىكەكا هبرىوە، َە نەفۆیلا و َە ثکەٌ نەضەر رۆػ ثەپێی ئەو
پێى ثبغە نێرەكا   14((. نەچۆَیەریەکبَیلا، ثەاڵو لطەکركٌ ثەثێ زاَیبری كروضذ َییە

ئبيبژە ثەوگىرەیەظ ثکەو کەكەڵێذ : ))ؽەکیى و يىرەکەنیًەکبٌ و غەیری ئەواَیع 
، رەَبَەد گىرراوە نەڕوَکركَەوەی ؽەلیمەری ڕۆؽلا کەورىَەرە عیبوازیەکی گەورەوە

 15كا گەیػزىوەرە ضەك لطە ) ضەك ثۆچىوٌ( ((. یەضەنەەلطەکبَیبٌ نەو ي
يەثەضزی ئێًە نەثبضکركَی ڕۆػ نێرەكا، و هێُبَی ئەونێکلاَەوە عیبوازو َەغیبواَەیە، 

ی ڕۆػ، و )....( غهکركَیبٌ ەو لطەکركَی زاَبیبٌ ثەغێىەیەکی َبکۆک ثە ئبیەرەک
ەوە، ئەوەیە کە يەضەنەی گیبَکێػبٌ و ئەعەل و ضسای نەثبرەی لطەکركٌ نەغەیج

َبوگۆرو کۆی ئەو ثبثەربَەی پەیىەضزٍ ثەو يبَبیەی ئەوەی يرۆڤ نەژیبَەوە ثەرەويركٌ 
ری عەضزەی كەهێُێذ الی ئبیُەکبٌ یەَیب و زیُلووكەگىازێزەوە، و کۆربیی ثەژیبَی ك

 ثریزیە نە) رۆػ(. 

کە ثەگىێرەی كەلی لىرئبٌ َهێُیە و هیچی  کەوارە هەرکبرێك لطەکركٌ نەضەر رۆػ،  
نەثبرەوە َبزاَرێذ ڕێگەی پێجلرێذ، ئەوا ثەئبضبَی زەيیُەضبزیی كەکرێذ ثۆ لطەکركٌ 
نەثبرەی چۆَیەری ڕۆؽکێػبٌ، و ڕاگەیبَلَی ضساکبَی َبوگۆڕ و ثەرزەؿ و کۆی ئەوثبثەد 

ضی ڕۆژی و وركەکبریبَەی پەیىەضذ ثە كۆفی يركٌ و كوای يركَەوە، ثە ثبضىفىا
 لیبيەریػەوە. 

 

 باسی دووەم: حەقیقەتی ئەجەل چیە؟

یەکێکی كیکە نەو ثبثەربَەی کە ثەكؽبڵیجىوٌ نەثبرەیەوە زۆرە، ؽەلیمەری يركٌ و   
ثریزیە کۆربییهبرُی ژیبَی يرۆڤی ثەئبڕاضزەیەکی َەرێُی و َبكروضزلا ثركووە، 

نەثبثەری ئەعەل. کۆيەڵێک ئبیەد نەلىرئبَی پیرۆزكا نە غىێٍ و ضیبلی عیبعیبكا 
 هبرىوٌ کە وغەی )اعم(یبٌ ثەچەَل يبَبیەکی عیبواز ریبكا ثەکبرهبرىوە. 

گرَگزریٍ غذ ضەثبرەد ثەو ثبثەرە ئەوەیە کە هەوڵی يبَبکركَی وغە و چەيکی   
األعم؛ انًلح  }وثبَگەکەیلا كەڵێذ: )اعم( ثلەیٍ. ئەضفەهبَی نەفەرهەَگە ثەَب

                                                           
ئیڵیبش ثیهکب، ػەلڵ و غەیت، نێکۆڵیُەوەیەک كەرثبرەی ضُىرەکبَی زاَطزی يرۆڤ، وەرگێڕاَی  - 14

 . ٣٠٢ -٣٠٦، ل ٢٠١٦کۆضبر ثەرزَغی، ضەَزەری زەهبوی، 
 يفهًب، شیؾلك. اغرف ؽسثي ػجلانفزبػ، لضیخ انًىد ثیٍ انفهطفخ و انلیٍ و يىلف انؼهى ان - 15

  ٤٢٢ؼ ، ٢٠١٦انًکزجخ األزهریخ نهزراس، 
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ىوارە يبوەیەکی كیبریکراوە ثۆ غزێك ){؛ ءيانًضروثخ نهػ ُلُغوا َأَجال ُمَسمًّ ( ٦٢: فر)غب(َولَِتب ْ

 ) كیبریکراو(.                   وارە؛ ثۆئەوەی ثگەَە کبرێکی َبوثراو

{؛ ئەعەنێکى ولل أعهزهثۆكیبریکراوە. }لەرزەکەی کبری {؛ لٌجََّؤَمُ هُنُيِدَ:  }كەغگىررێذ  

)کبرێكى( ثۆكاَب. }عؼهذ نە اعال{، ثەو کبرەظ کەثۆ يرۆڤ كیبریکراوە كەگىررێذ }أعم{. 
كەگىررێذ} أعم، ػجبرح ػٍ كَى انًىد{؛ وارە؛ ئەعەنەکەی َسیکجىوەوە، وەک 

 16گىزارغزێک نە َسیکجىوَەوەی يركٌ. 

زە پبڵی عیبوازثێذ، ئەوا نەفسی )اعم( ئەگەر چەيکی )اعم( ثەگىێرەی ئەوەی كەكرێ
ثەکبرثهێُرێذ غزێک(  گەر ثەثێ ثەضزراَەوە ثەغزێکەوە )ثەثێ ئەوەی ثلرێزە پبڵ

ثەڕەهبیی، ئەوا ئەو يبَبیەی ثەزۆریی كەضزپێػقەری كەکبد ثۆ گەیػزٍ ثەزەیُی 
يبَبی ئەعەنی  -ثەربیجەد گەر ئەو وغەیە نەکزێجی يىرەکەنیًەکبَلا ثبضکرا –يرۆڤ 

 17كٌ )کبری يركٌ( كەگەیەَێذ((. ير

ُ نَ ْفًسا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها ))   َر اَّلله وارە: فىكا هیچ َەفطێک )کەضێک(  {١١انًُبفمىٌ، }(( َوَلْن یُ َؤخِّ

 كواَبفبد گەر ئەعەنەکەی )کبرەکەی( هبد((. 

، وارە ((َأَجَلَها َوَما َیْسَتْأِخُرونَ َما َتْسِبُق ِمْن أُمهٍة  )) : لا هبرىوەی انًؤيُى٤٣َهەروەهب نە ئبیەری  

 نەکبری كیبریکراوو ثڕیبركراوی فۆیلا كێذ. 

لەكەر،  ثڕواثىوٌ ثە ئەعەل ثەواعت كاكەَرێذ نەثەرئەوەی ثەغێکە نەثڕواثىٌ ثە لەزاو  
لەكەریع  لەكەریع یەکێکە نەپبیەکبَی ئیًبٌ. يەضەنەی لەزاو ثڕواثىٌ ثە لەزاو

ٌ و َىێلا ثەهۆی ۆثەربیجەد کە زاَبیبَی يطىڵًبَبٌ نەکثۆفۆی زۆر ئیػکبالوییە، 
كەلگەرایی و ؽەرفیجىوَیبَەوە نە فىێُلَەوە و نێکلاَەوەی كەلەکبَلا َەیبَزىاَیەوە 

نەژێر ویطذ و هەيىوغزێك  ٍثەئەَغبيێکی ڕۆغٍ و لەَبػەرپێکەر ثگەٌ. كەڵێ
كاكایە و هەر لەكەری فى يەثەضزی فىكاكایە، وارە نەژێر كەضەاڵد و ویطزی لەزاو

(( ) ویطززبٌ َبثێذ يەگەر َوَما َتَشاُءوَن ِإال َأْن َیَشاءَ فۆیەری ثڕیبری هەيىوغزێک كەكاد )) 

فىكا ثیەوێذ(. وارە كەثێذ فىكا نەضەرەربكا ویطذ و ئیراكەی هەثێذ پبغبٌ ئێىە 
كەثُە فبوەَی ویطذ، وارە هەيىو کبر و کركەوەیەک فىكا ئەَغبيی كەكاد؛ ثەاڵو 

ٌ کبریػلا كەڵێٍ يرۆڤ نەکركەوەکبَی ثەرپرضیبرە ثەثبظ و فراپیبَەوە! ثەاڵو نەهەيب
 یطزی نەضەر َەثێذ ثەَلە َبرىاَێذ هیظ ثکبد. وهەرب فىكا ثڕیبر َەكاد و 

کەوارە نێرەكا نەیەککبرلا فىكا و ثەَلە هەركووکیبٌ ثکەرەکەٌ. یبٌ كەثێذ ثڵێیٍ فىكا  
کە! كیبرە هۆکبری ئەو ...... ئەوەیە کە ثەچەغُێک ثکەرە و يرۆڤیع ثەچەغُێکی كی

کۆيەڵێك ئبیەد نەلىرئبَلا هەٌ ضەثبرەد ثە لەزاو لەكەر کە هەَلێکیبٌ کركەوەکبٌ ثۆ 
فىكا كەگەڕێُُەوە، هەَلێکی كیکەغیبٌ ثۆ ثەَلە! وارە ئەو ئبیەربَەی ثبضی لەزاو 

 لەكەر كەکەٌ كەثٍ ثەكوو کۆيەڵە و كوو عۆری كژ ثەیەک! 

                                                           
انؼاليخ انراغت األصفهبَي، يفركاد أنفبط انمرأٌ، رؾمیك صفىاٌ ػلَبٌ كاووكي، كار انمهى،  - 16

 . ٦٥، ؼ ٢٠١١، ٥كيػك، ط
ك. اغرف ؽسثي ػجلانفزبػ، لضیخ انًىد ثیٍ انفهطفخ و انلیٍ و يىلف انؼهى انؾلیش يفهًب،  -17

  .٣١٥،  ؼ ٢٠١٦انًکزجخ األزهریخ نهزراس، 
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ەو ثبثەرە ئبوا ثەهەڵىاضراوی و كژثەیەکی ثًێُێزەوە، گەرچی فۆ َبکرێذ ئ  
هێػزىویبَەرەوە. نەراضزیلا ؽەلیمەری يەضەنەی لەزاو لەكەر ثریزیە نەوە کە  زاَبیبٌ 

فىكا زاَطزی ثەغزەکبٌ هەیە، و پێع ڕووكاَیبٌ ئبگبكریبَە، نەهەيبٌ کبرلا 
ەیەک كەکبد فىكا پێع كەضەاڵریػی ثەضەریبَلا هەیە. وارە کبرێک ثەَلەیەک فراپ

ئەوەی ثیکبد كەزاَێذ کە ئەو يرۆڤە ئەو کبرە فراپە كەکبد، كەغزىاَێذ رێگری نێجکبد 
 ثەاڵو َبیکبد. 

کەوارە لەزاو لەكەر ضەنًێُەری كوو ضیفەری فىكایە کە )ػهى( و )للرح(ٌ، ئەيە   
وكێریی نەالیەکەوە نەالیەکی كیکەغەوە ثۆ ئەوەیە يرۆڤەکبٌ هەضذ ثە ئبيبكەیی و چب

فىكا ثکەٌ ثەثەركەوايی. ئەگەرَب فىكا ویطزی ئەو کركەواَەی َیە کە يرۆڤ كەیبَکبد، 
ثەڵکى يرۆڤ ثۆفۆی كەیبَکبد و ئبزاكە نەئەَغبيلاَیبَلا ثەثبظ و فراپیبَەوە، ئەگەرَب 

 رەکهیف و ضسا و پبكاغذ ضىكی َەكەثىو! 

ری عىاٌ رووَکركوەرەوە لىرئبَی پیرۆز نەغىێُێکلا يەثەضذ و ؽیکًەری لەزاو لەكە  

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصیَبٍة ِفی  { ی ضىڕەری }ؽەكیل{ : ))٢٣{ و }٢٢کە ثریزیە نەهەركوو ئبیەری }
َرَأَها ِإنه َذِلَک َعَلى اَّللِه َیِسیر  َما ِلَکْیال تَْأَسْوا َعَلى  ﴾٢٢﴿ األْرِض َوال ِفی َأنْ ُفِسُکْم ِإال ِفی ِکَتاٍب ِمْن قَ ْبِل َأْن نَ ب ْ

بُّ ُکله ُُمَْتاٍل َفُخورٍ  ُ ال ُیُِ وارە؛ ثەاڵیەک نە زەوی و نەفۆربَلا (( ﴾٢٣﴿ فَاَتُکْم َوال تَ ْفَرُحوا ِبَا آتَاُکْم َواَّلله

ڕووَبكاد کە نەکزێجلا َەثێذ )َەزاَراو َەثێذ( پێع ئەوەی كروضزی ثکەیٍ )ئەَغبيیبٌ 
چىوە،  ٌ ثۆئەوەی نەکیطزبٌثلەیٍ(، ئەوەظ الی فىكا ئبضبَە، ثۆئەوەی فەو َەفۆ

كڵقۆغیع َەثٍ )نەڕاكە ثەكەر؛ کە ثجێزەيبیەی فۆنێگۆڕاٌ( ثەوەی کە پێزبٌ كراوە، 
 ازی و فیسکەری فۆظ َبوێذ(. ڕفىكاظ هیچ کەضێکی نەفۆ

يەثەضزەکە ڕووَە و ثریزیە نەوەی ڕوكاوەکبٌ زاَراوٌ و نەژێر كەضەاڵری فىكاكاٌ،   
، و  رىغی ثەاڵ و َبفۆغی كەثٍ فەفەد َەفۆٌكەضەاڵری فىكاظ ثۆئەوەیە کبرێك 

ثڵێٍ كیبرە فىكا ویطزی واثىوە و ثەيەظ ئبراو ثٍ، نەثەرايجەریػلا کەرىغی 
َەگۆڕێذ، وە ثساٍَ؛ فىكا كەرىاَێذ نێزبَی  َەفۆغی و كەوڵەيەَلی ثىوٌ فۆربٌ نێ

كَی ، کە ئەيەظ نەفیس و غرور و رەکەثىر و ثەضىکطەیرکرەثطزێُێزەوە و ئبگبغی نێزبَ
 هەژاراٌ و كايبواٌ كورربٌ كەفبرەوە. 

کەوارە لەزاو لەكەر نەپبڵ كەرفطزُی چەَل ضیفەرێكی فىكاكا، الیەَێكی كەرووَی   
گرَگیػی هەیە، هەروەهب كەثێذ ئەوەظ ثساٍَ کە هەيیػە نەئبیُەکبَلا غزبَێک 
 هەٌ كەثێذ نەثەَلەکبٌ ثػبركرێُەوە و ثەَەزاَراوی ثًێُُەوە، چىَکە یەکێک نە
ربیجەرًەَلیەکبَی ئبیٍ ثىوَی َهێُی و َەزاَراوە، ثۆئەوەی يرۆڤ نەثەرايجەریلا هەضذ 
ثە ضەرضبيی و نەهەيبٌ کبرلا َەزاَیی و ثێلەضەاڵری یبٌ کەو كەضەاڵریع ثکبد، 
لەزاو لەكەریع نەو عۆرە ثبثەربَەیە، هەرثۆیە ثەڕواڵەد نەَێىاٌ لیطزی فىكا و يرۆڤلا 

 كێزەثەرچبو. كێذ و كەچێذ و وەک يەرەڵ 

ثبثگەڕێیُەوە ثۆ يەضەنەی ئەعەل، ضەثبرەد ثە غىێُەوارەکبَی ثڕواثىوٌ ثەئەعەل،   
گەر رەيبغب ثکەیٍ، نەپبڵ ثىوَی الیەَی ئیغبثیلا، چەَل الیەَێکی َێگەریڤیػی هەیە، 
کە وەک كیبرە الی يطىڵًبَبَی رەلهیلی و ڕوکەغگەرا هەيیػە الیەَە َێگەریڤەکبٌ 

ە و هەضزیبٌ پێلەکرێذ، کە ثریزیٍ نە )فەرايۆغی( ثۆًَىَە، وەک کبریگەرییبٌ هەی
َەفۆغی و کبرەضبد َبپبرێسٌ ثەثیبَىی  وكەثیُیٍ زۆرێک نە يطىڵًبَبٌ فۆیبٌ نە ثەاڵ
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گىایە كیبریکراوە و ثڕاوەرەوە، ئەگەر ثڕیبرثێذ رىغی َەفۆغیجیٍ یبٌ  ەئەعەنەوە، ک
 رىغیبَلەثیٍ، فۆيبٌ ثپبرێسیٍ یبٌ َب!؟  رىغی ثەاڵثیٍ ئەوا هەر

هەروەهب ضەثبرەد ثە كاَبَی ثەرَبيە ثۆ ئبیُلە و هەوڵلاٌ ثۆ هێُبَەكی فىنیب و    
فەوَەکبًَبٌ، نەو ثبرەیەغەوە كەڵێٍ فۆيبَلووکركَی زۆری َبوێذ، چیًبٌ نەَبوچبواٌ 

 َىضراثێذ هەرئەوەیە! 

ی كوكڵی و ڕاڕایی غركَی فەڵکیلا رىهەروەهب زۆرعبر يطىڵًبَبٌ، نە هۆکبرەکبَی ي  
كەثٍ، ثۆًَىَە کەضێک كەکىژرێذ، هەَلێکیبٌ كەڵێٍ ئەعەنی هبرجىو، لەكەر واثىو 
كەثىایە ثکىژرێذ، هەَلێکی كیکەغیبٌ كەڵێٍ َەفێر واَیە فەربی ثکىژەکەیە. یبٌ کبرێك 

َبَەد ثۆ ًَىَە گیبٌ نەكەضزلەكاد یبفىك ثەفُکبٌ یبٌ رە مکەضێک ثەڕووكاوی ئۆرۆيجێ
ثەَەفۆغیع.... ربك!! کە ئەو هەڵىێطزەظ نەالیەکەوە ثىوَی هۆکبرەکبٌ فەرايۆظ 
كەکبد، نەالیەکی كیکەوە ربواَجبراٌ پیػبٌ كەكاد، نەهەيبٌ کبرلا ربواَەکبَیع كەكارە 

 پبڵ فىكا! 

ثىوَی ئەعەل عۆرێک نەررش و رۆلیُیع الی يرۆڤ كروضذ كەکبد، چىَکە چبوەڕێێ   
بًَرێُێذ َەک هۆکبرەکبَی وەک پیری و َەفۆغی و .... ربك، وەک ئەعەل كەکەیٍ ثً

هەرچەَلە كڕەَلەظ ثۆ فریػزە َبگىَغێذ!( كڕەَلەثێذ ) ئەوەی ئەعەل فریػزەیەکی 
 هەيیػە نەثۆضەكاثێذ ثۆيبٌ، رێاڵیەکی ثەكەضزەوەثێذ، و کبرژيێرێکی نە

ػزىەرە ضەر بفۆ َەگەیئيەچەکلاثێذ، ثەركەواو ضەیری کبرژيێرەکەی كەضزی ثکبد 
فاڵَە چرکە ثۆئەوەی فیطبرە کەضی كیبریکراو نەو چرکەیەكا ثکىژێذ و رێاڵکە 

 ثەضەریلا ثکێػێذ! 

ثە ئەعەل يىػزەزیهەکبٌ كەڵێٍ، ئێًە ئەوەيبٌ لەثىڵە و ثڕوايبٌ پێیەری کە  دضەثبرە  
يەرگی ئبضبیی يرۆڤەکبٌ ثەهۆی ئەعەنەوەیە، ثەاڵو يەرگێک ثەهۆی کىغزُەوەثێذ 

ییە، وارە فىكا هۆکبر َیە ثەڵکى ثکىژەکە هۆکبری يركَەکەیە! كیبرە ئەعەل َ
يىػزەزیهەکبٌ ثەوەكا کە ثەراورك ثە ئەههی ضىَُە و عەيبػە ئەلاڵَی ثىوٌ، رىاَیىیبَە 

 ربڕاكەیەک کێػەکبٌ ڕووٌ ثکەَەوە. 

عێی فۆیەری نێرەكا هەڵىێطزەیەکیع نەضەر فەريىوكەیەک ثکەیٍ کە نەو ڕووەوە   
و ثاڵوە و ئیػکبنیەری گەورەی نەيجبرەیەوە كروضزکركووە. ثریزیە نە فەريىكەی زۆر ثبو 

چىارەيی ئەو چم فەريىكە ربیجەرەی کە ئیًبيی َەوەوی عیبیکركوَەرەوە، و ثەچم 
فەريىكەکەی َەوەوی )األرثؼىٌ انُىویخ( ثەَبوثبَگە، وچەَلیٍ ڕاڤە و نێکلاَەوەی 

إٌ أؽلكى يغًغ فهمه في ثطٍ أيه  ))نەضەرە. ئەيەظ هەَلێک نە كەلەکەیەری 
صى يكىٌ ػهمخ يضم منك، صى يكىٌ يضغخ يضم منك، صى يرضم إنیه  َطفخ،أرثؼیٍ يىيب 

وغمي أو  وػًهه، وأعهه، ثكزت رزله، انًهك فیُفـ فیه انروػ ويؤير ثأرثغ كهًبد:
(( ثىفبری و يىضهیى گێڕاویبَەرەوە. وارە )) هەریەکێک نەئێىە نەضکی كایکیلا ل.ضؼی

چم ڕۆژ ئبوە }وارە ثەئبوێزی كەيێُێزەوە{، نەپبغبَلا چم ڕۆژی رر ثەپبرچە فىێُی، 
پبغبٌ كەثێزە پبرچە گۆغزێك وەک ئەوە ) و نەيبوەی چم ڕۆژكا( ئیُغب فىكا فەريبٌ 

هەروەهب چىار غزی ثۆ ثُىضێذ، ڕزلەکەی، ثەفریػزەکبٌ كەکبد رۆؽی ثکبرەثەر، 
 ئەعەنەکەی، و کبرەکی، و ثەكثەفذ یبٌ ثەفزەوەر...(( 

كوای رێپەڕێُی ضێ چم ڕۆژی کە كەکبرە ضەكوثیطذ ڕۆژ، یبٌ چىار وارە گىایە   
يبَگ، ئیزر ئەو کۆرپەنەیە ڕۆؽی ثەثەركا كەکرێذ، كوارریع فەريبٌ ثەفریػزەکە 
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ەركا كەکبد، کە ئەو چىارغزە ثُىضێذ. ضەیر نەوەكایە كەکرێذ كوای ئەوەی ڕۆؽی ثەث
ئەوەی کە نەَبو ثیروثبوەڕە يیههییە گػزیەکەكا ثبوە کەچبرەَىش نەضەر َبوچەواَی 
يرۆڤ كەَىضرێذ، نە فەريىوكەیەکی ضەؽیؾلا هبرىوە، یەکێک نە زاَب َبوكار و 

 18لا هێُبویەری. يزًبَەپێکراوەکبَی ئیطالو نە ڕاڤەی ئەو فەريىكەیەی لەكەر و ئەعەن

یەکێک نە ضەنەف گىرىیەری: هێچ غزێك هێُلەی َىضراوی پێػىەفزی )لەكەر(   
چبوەکبَی َەفطزۆرە گریبٌ. ضىفیبَیع ثەیەکێک نەپیبوچبکبَی گىرىوە: ئبیە زاَطزی 
فىكا نەثبرەی رۆ لەد رۆی فطزۆرە گریبٌ؟ ئەو پیبوە كەڵێذ: وایهێکركوو هەرگیس 

نەکبری يركًَلا ئیًبَى نێسەود  كڵقۆظ َەثى. ضىفیبٌ كەگریب و كەیگىد: كەررضى
 19ثکرێذ. 

ەكەر، ئەوەیە کە زاَبیبَی ئیطالو لنەهەيىوی گرَگزر نێرەكا ضەثبرەد ثەثبثەری لەزاو 
ٍ کە ئبفۆ لەكەر یەکێک نەپبیەکبَی ئیًبَە یبٌ َب؟ نێرەكا زۆرثەی نەثبرەی ئەوەوە َبکۆک

نەپبیەکبَی ثبوەڕ ))  ڕەرلەکەَەوە کە یەکێک ثێذ ەزاَبیبَی گروپە ئیطاليیەکبٌ ئەو
لطەکركٌ ضەثبرەد ثەوەی ئیًبٌ ثەلەكەر پبیەی غەغەو ثێذ نەپبیەکبَی ئیًبٌ، 
ثبثەرێكی هەڵجەضزراوە نەئبیُلا )وارە ثیلػەیە(، ثەڵگەهێُبَەوەظ ثۆ فەريىوكەی ئبؽبك 
نەو ثىارەكا زۆرثەی زاَبیبَی گروپەکبٌ ڕەریلەکەَەوە، نەثەرئەوەی نەثبغزریٍ ؽبڵەرلا 

 20گىيبٌ كەثەفػیٍ کە نەيەضەنەی ثیروثبوەڕكا گىيبٌ ڕەرکراوەیە((.  رەَیب

َىضەری کزێجی )يطبئم انملر في انمرأٌ انکریى( ضەرَغێکی كیکەی گرَگ   
ئەغؼەریەکبٌ كەڵێٍ: فەنك }وارە كروضزکركَی کركەوەکبٌ و كەفبرەڕوو و كەڵێذ: )) 

ئەَغبيلاَەکەغی ربیجەرە ثە ثەَلەکبٌ ثڕیبرەکبَیبٌ{ ربیجەرە ثەفىكای ثێگەركی ثباڵوە، 
(، ئەيەظ ثبثەرێكی َبڕووٌ و وانکطت نهؼجل ،یو رؼبن ەضجؾبَ ەإٌ انقهك نه )

َبيەفهىيە، ثەڵکى ثەربڵی و پىچیەکەی ئبغکرایە، نەو ڕووەوە کە ئەگەر رىاَبکە هی 
كروضزکركَی فىكا )و ثەرهەيی ئەو ثێذ(، نەکبری ئەَغبيلاَی کبرەکەكاو ئیراكەکەظ 
هەر كروضزکراو و ثەرهەيی فىكا ثێذ، کەوارە چی نە )کطت؛ ؛کبرکركَی ثەَلە( 
كەيێُێزەوە، عگە نەَبوی ثێُبوەڕۆک؟ ثەهۆی الوازیی ئەو گریًبٌ و ثۆچىَەغەوە؛ نە 

هێُراوەرەوە و گىرراوە؛ اضؼف يٍ کطت األغؼری.. الوازررە نەو   الوازیلا ًَىَەی پێ 
  21ؼەری ثىوَی هەیە. کەضت کبرەی ثەَلە کەالی کەضی ئەغ

 

 باسی سێیەم: گیاوکێشان و بابەتەکاوی

ضروغزی ئبیٍ ثۆفۆی ثەچەغُێکە کە كەیەوێذ هەيىو کبرو کركەوەو عىوڵە و   
چبالکییەکی َەک رەَیب يرۆڤەکبٌ، ثەڵکى كیبركەکبَی گەركوَیع، ثۆفۆی ثگەڕێُێزەوە، 
وارە هەيىو کركارێک ثەگػزی ثلارە پبڵ فۆی. ئەو ثبثەرە نەئبیُلا یەکێکە نەثبثەربَەی 

ئبیُی نێىە ئبغکراثکرێذ.  فىكا نەلىرئبَلا كیبركە  کە كەفىازرێذ گەورەیی و كەضەاڵری

                                                           
بيغ انؼهىو وانؾکبو في غرع فًطیٍ صىصیب يٍ عىايغ انکبو، عاثٍ رعت انًُجبي،  ظانًؾبف - 18

  ٢٢، ؼ ٢٠٠٥رؾمیك اؽًل ضبنى، كار انغل انغلیل، يصر، 
 ٢١هەيبٌ ضەرچبوە : ل  -19

، ٢٠٠١ثبثبػهي انػیـ ػًر انمركاغي، يطبئم انملر في انمرأاٌ انکریى، يکزت انزفطیر، ارثیم،  - 20
   ٢٣ؼ 

  . ٤٣ضەرچبوە، ل هەيبٌ  -21
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ضروغزیەکبٌ كەكارە پبڵ فۆی، نەًَىوَەی ثبریُی ثبراٌ، و عىوڵەی هەورەکبٌ، و 
 عىوڵەی ئەضزێرەکبٌ، و كروضزکركَی يُلاڵ و... زۆر ثبثەری رر. 

 گەرچی فىكا زۆرثەی عبر ئەوئەئەوەی کە نێرەكا نەيەزیبرر عێی ضەرَغە ئەوەیە کە   
كیبركەو ڕوكاواَە ڕاضزەوفۆ نەلىرئبَلا كەكارە پبڵ فۆی، ثەاڵو هەَلێکیػیبٌ كەكارە پبڵ 
فریػزەکبٌ. ثەربیجەریع نەفەريىكە ضەؽیؾەکبَی پێغەيجەركا )ك.ؿ(، زۆرثەی غزەکبٌ 

 كراوَەرە پبڵ غزەکبٌ. 

زیە کەوارە ئێًە نێرەكا یبٌ كەثێذ ئیراكەی ئیُطبَەکبٌ و هۆکبر و ئبيڕازەکبٌ و ڕاض  
الوە، یبٌ كەثێذ ثەعۆرێک نەعۆرەکبٌ هەوڵی  زاَطزی و والیؼیەکبٌ ثقەیُە

 رەئىیهکركَی ئەو ثبثەربَە ثلەیٍ.

كیبرە گیبَکێػبٌ یەکێكە نەو ثبثەربَەی کە لىرئبَی پیرۆز ثە ڕاغکبویی كاویەریە پبڵ   
فریػزەیەکی ربیجەد کە ثەفریػزەی يەرگ )يهک انًىد( يەغهىرە، الی فەڵکیع 

 وی ) ػیسرائیم( ەوە َبضراوە. ثەَب

َل ِبُکْم ُثُه ِإََل رَبُِّکْم تُ ْرَجُعونَ ))  {. وارە: ثڵێ ١١ -}انطغلح ((﴾١١﴿ ُقْل یَ تَ َوفهاُکْم َمَلُک اْلَمْوِت الهِذی وُکِّ

فریػزەی يەرگ كەربًَرێُێذ کە ئێىەی كراوەرەكەضذ )وارە ئەوکبرەی ثۆئێىە 
 پێطپێركراوە( ثۆالی پەروەركگبرربٌ كەگەڕێُێزەوە((. 

كیطبٌ كەگەڕێزەوە ثۆ يەضەنەی لەزاو لەكەر، ضەثبرەد ثەوەی ئبیە  کەنێرەكا ثبثەرە  
، وارە هۆکبرەکبَی يراَلَی يرۆڤٍ، کە ەرۆڤئەوە هۆکبرەکبَی کىغزٍ و نەَبوثركَی ي

كەثُە هۆی يركَی، یبٌ ئەو يركَە ثەثێ فریػزەی يركٌ يەؽبڵە ثێزەكی. وارە گەر 
فریػزەی يركٌ َەثىایە، يرۆڤ هەرگیس َەكەيرك، و هیچ هۆکبرێک هەرچەَلە گەورە و 

 ێذ!! ضەفذ و کبریگەریع ثىایە َەیلەرىاَی يرۆڤ ثًرێُێذ، و کۆربیی ثەژیبَی ثهێُ

نەو ڕواَگەیەوە کە يركٌ کۆربیی ثە ژیبَی يرۆڤ كەهێُێذ، وثەرەو َەيبَی كەثبد، 
كەیقبرە كۆفێکەوە کە ئیلی هیچ ئیراكە و كەضەاڵرێك و رىاَب و عىڵەیەکی َبيێُێذ. 
نەهەيبٌ کبرلا 'نەثەرئەوەظ کە عەضزەی نەَبوكەچێذ ، و رەَیب ڕۆؽەکەی كەيێُێزەوە 

ڕۆػ و يیزبفیسیکە، ئەو عیهبَەظ َەزاَراوەو ربیجەرە  ڕۆؽیع ضەر ثەعیهبَی وە کە
َبزاَێذ و كەضەاڵریػی ثەضەریلا َیە، نەثەر ضەرعەو  ثەفىكاوە، و يرۆڤ هیچی نێ

ئەو هۆکبراَەیە، کە يركٌ ثەفریػزەیەک ضپرێركراوە کە نەالیەٌ فىكاوە كیبریکراوە، 
 ئبیُی.  وارە ثبثەری يركٌ کراوە ثەثبرێكی ربیجەری غەیجی و فىكایی و

نەهەيبٌ کبرلا ثىوَی ئەو فریػزەیە، يبیەی يەررضییە، و یەکێکە نەو ثبثەد و   
هۆکبراَەی ررش و رۆلیٍ ثۆ ثبثەری يركٌ كروضزلەکبد، ثیرکركَەوەی ئەو ررضەظ 
كەثێزە هۆکبر ثۆ ئەَغبيلاَی چبکە و كورکەورُەوە نە فراپە، و ثبیەفلاَی زیبرر ثە ثبثەرە 

 ئبیُی و غەیجییەکبٌ.

ثەثبثەری )گیبَکێػبٌ( ثەَبوثبَگە، نەڕاضزیلا )گیبَلاٌ( یبٌ )گیبَەاڵ( یبفىك ) ئەوەی   
گیبَلەرچىوٌ(ە. وارە هۆکبرێک نەئبراكا َیە ثۆ کێػبَی ئەو گیبَە یبٌ هێُبَەكەرەوەی 
نەعەضزە. ثەڵکى ئەوە كۆفێکی عەضزەی يرۆڤە کە ثەهۆی َەفۆغییەوە یبٌ هەر 

بَی نەكەضزلەكاد. وارە ؽبڵەرێکی عەضزەیە کە رێیلا ثەر هۆکبرێکی كیکە، رىاَب و ژی
زەثرێك یبٌ هۆکبرێک كەکەوێذ یبٌ ڕوثەڕوی َەفۆغییەکی ضەفزی کىغُلە كەثێزەوە 
کە ثەرگەی َبگرێذ، و کۆربیی ثە زیُلوێزیەکەی كەهێُێذ. ئەو کۆربییهبرُی ژیبَی 
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ە ثەئەَغبو عەضزەیەظ، یبٌ يركَی يرۆڤەکەظ ثەهۆی نەکبرکەورُی كڵ و يێػکەو
 كەگبد. 

ە، ئەوەی نە فەرهەَگی ئبیُیلا ثە ئبزار و َبڕەؽەری گیبَکێػبٌ کثەگىزارغزێكی كی
كاكەَرێذ. نەڕاضزیلا ئبزار و َبرەؽەری َەفۆغییەکە یبٌ هۆکبرێکە کە کۆربیی ثەژیبَی 
عەضزە كەهێُێذ، هبوغێىەی ثىوَی هەر ئبزارێکی كیکەی پێػىەفذ، ثەاڵو 

ەوەكایە کە ئبزار و َەفۆغیی و زیبَەکبَی كیکە کەپێػزر ثەر عیبوازیەکە نێرەكا ن
عەضزە کەورىوە، َەگەیػزىەرە راكەیەک کە ئەوەَلە ثەهێس ثێذ كڵ و يێػکی 
فبوەَەکەی ثەرگەی َەگرٌ، هەرثۆیە ئەو يرۆڤە ثە زیُلویەری يبوەرەوە رب نەکۆربییلا 

 ەرەو يركَی ثركووە. ی َەفۆغیەکی یبٌ ڕوكاوێک ثىوە کە ثەرگەی َەگررىوە، و ثغرى

نێرەغەوەیە کە يركَی عەضزەو ثەرگەَەگررُی نەثەرايجەر َەفۆغی یبٌ ڕوكاو و 
هۆکبری كیکە، ثەزۆریی نە ثەضباڵچىاَلا رووكەكاد، چىَکە عەضزەیبٌ ثەرگری 
کەيلەثێزەوە، ثەوەكا کە عەضزە ثۆفۆی رەيەَێکی كیبریکراوی هەیە کە یەکطبَە 

 ثەرەيەَی يرۆڤ فۆی. 

یػزەی ىوَی ئەو ڕۆؽە یبٌ هێُبَە كەرەوەی ربیجەرە ثە فرچنێرەكا كەپرضیٍ: گەر كەر  
گیبَکێػبٌ و کبری كیبریکراوە )ثەئەعەنەوە( ثۆچی ئەو فریػزەیە ثەزۆری نەرەيەَی 
ثەضەاڵچىوَلا گیبَی يرۆڤەکبٌ كەکێػێذ، یبٌ ثۆچی ئەعەل و کبری كیبریکراوی 
يركَیبٌ، و يیمبرکركَی کبرژيێری كەضزی ػیسرائیم، هەر كەکەوێزە ضباڵَی کۆربیی 

 رەيەَی يرۆڤەکبَەوە؟!! 

وارە؛ ڕۆژێک کە (  َسالمر  َتَِیهتُ ُهْم یَ ْوَم یَ ْلَقْونَهُ )ەرؽەگەورەکەی رەؽبوی، كەڵێذ: فبوەَی غ

ثە)يهک انًىد( كەگەٌ، هیچ ثڕواكارێک َیە کە ڕۆؽی ثکێػرێذ و ضەالو نەو 
 نە .....فریػزەی گیبَکێػبَە َەکبد، ئەو رەفطیرەظ وەک فەريىوكەیەکی ضەؽیؼ 

(  َسالمر  َتَِیهتُ ُهْم یَ ْوَم یَ ْلَقْونَهُ )ی ضىرەری )اؽساة(كا هبرىوە، ٤٤ئەو كەلە نەئبیەری  22هێُبوە.

وارە؛ ضاڵوی فىكا ثۆ ثڕواكاراٌ کبرێك پێیلەگەٌ ثریزیە نە )ضالو( وارە اضالو ػهیکى((. 
 ثەڕووَی كیبرە کە ئەو گىرەیە نە لیبيەرزلایە. 

ئەوەثێذ  -فىكاظ زاَبررە –كیبرە يەثەضزەکە ))اثٍ کضیر(( نەرەفطیرەکەیلا كەڵێذ: وا

(،  َسالمر وارە: نەفىكای ثەرزەوە کبرێک پێیلەگەٌ ثریزیە نە ) (، َتَِیهتُ ُهمْ  ضاڵوکركَیبٌ ) –کە 
((  ﴾٨٥﴿ َسالمر قَ ْوال ِمْن َربٍّ رَِحیمٍ  )): وارە ئەو ڕۆژەی ضاڵویبٌ نێلەکبد وەک كەفەريىێذ

 . {٥٢}یص/ 

( ضاڵو نەیەکزری كەکەٌ کبرێک ثەفىكا كەگەٌ نەڕۆژی  َسالمر لەربكە پێی وایە کە ) 

)رؾیخ اهم كواییلا. ) ػجلانرزاق ثەضەَەكێکی ضەؽیؼ هێُبویەوری کە ثە كەرثڕیُی 
انغُخ؛ انطالو( )ضاڵوکركَی ئەههی ثەهەغذ؛ انطالو(ە. اثٍ عریر )گىرى( )اثٍ کضیر 

یهتُ ُهْم  ەی پێلەهێُرێزەوە، )كەڵێذ(؛ ثەو گىرەیەی فىكاظ ثەڵگ َدْعَواُهْم ِفیَها ُسْبَحاَنَک اللهُهمه َوَتَِ
 (  ُسْبَحاَنَک اللهُهمه {. وارە؛ ) َساکەیبٌ رێیلا )نەثەهەغزلا( ثریزیە نە ) ١٠( }یىَص/   ِفیَها َسالمر 

                                                           
 .  ١١٢٢ك.ضؼیل ػجلانهطیف فىكح، انػرػ انکجیر ػهی انؼمیلح انطؾبویخ، انًغهل انضبَي، ؼ  - 22
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َوَأَعده ََلُْم (ە. نە کۆربیی ئبیەرەکەغلا كەفەريىێذ؛ )  َسالمر عۆری ضاڵوکركَەکەغیبٌ رێیلا )
 23( ؛ پبكاغزێکی ثەڕێسیػی ثۆ ئبيبكەکركوٌ. )یؼُي؛ انغُخ( وارە نەثەهەغزلا.  َأْجًرا َكِرميًا

وارە رەفطیری ئبیەرەکە زۆر ڕووَە کە يەثەضذ پێی ڕۆژی لیبيەرە، ثەربیجەریص کە ثە 

 ( کۆربیی هبرىوە.   َوَأَعده ََلُْم َأْجًرا َكِرميًا) 

 

 سەرچاوەکان

 . _انلکزىر زکریب إثراهیى ، يػکهخ انؾیبح، كار يصر نهطبثؼە١

 ، ئەَلێػە ثۆ چبپ و ثاڵوکركَەوە. ٢٠١١_ ثەفزیبر ػەنی، چێژی يەرگلۆضزی، ٢

_ئەكۆَیص، غىَبضی رەواوَەکراو ) كاهێُبٌ، ئبیٍ، ضیبضەد، ضێکص(، و/ َەوزاك ئەؽًەك ٣
 .٢٠٠٢ئەضىەك، نە ثالوکراوەکبَی پبغکۆی ڕەفُەی چبوكێر، 

 .١١٤٥_ػجلانرؽًٍ ثلوي، انًىد وانؼجمریخ، كار انمبو، ثیرود، ٤

 ._ ك.دمحم کەيبل، ئۆَزۆنۆژی ثُەڕەری ثىوَی يرۆڤ، یبَەی لەڵەو، چبپی ضێیەو٥

 _ انلکزىر زکریب إثراهیى، يػکهخ اإلَطبٌ، كار يصر انطبثؼخ.٦
 .١١٢٢ك.اؽًل دمحم ػجلانقبنك، لهك انًىد، ػبنى انًؼرفخ، انکىیذ،  _ ٢

یى، رؾمیك، ك ؽکًذ ثٍ ثػیر ثٍ یبضیٍ، كار اثٍ انغىزي،  ظاإليبو اثٍ کضیر، رفطیر انمرأاٌ انؼ -٢
 .٥هـ، ط ١٤٣١

بٌ، اإليبو انػىکبَە، فزؼ انملیر، انًزُی ثە وراعغ اصىنە یىضف انغىظ، كار انًؼرفخ، ثیرود، نجُ- ١
 .٢٠٠٢، ٥ط

 –اثٍ لیى انغىزیخ، انروػ، ؽمك يضىصە و فرعە یىضف ػبی ثلیىي، كار اثٍ کضیر، كيػك  -١٠
 .٢٠١٢ثیرود، انطجؼخ انضبيُخ، 

ئیڵیبش ثیهکب، ػەلڵ و غەیت، نێکۆڵیُەوەیەک كەرثبرەی ضُىرەکبَی زاَطزی يرۆڤ، وەرگێڕاَی  - -١١
 ، ٢٠١٦کۆضبر ثەرزَغی، ضەَزەری زەهبوی، 

ك. اغرف ؽسثي ػجلانفزبػ، لضیخ انًىد ثیٍ انفهطفخ و انلیٍ و يىلف انؼهى انؾلیش يفهًب،  -١٢
 .٢٠١٦انًکزجخ األزهریخ نهزراس، 

انًؾبفظ اثٍ رعت انًُجبي، عبيغ انؼهىو وانؾکبو في غرع فًطیٍ صىصیب يٍ عىايغ انکبو،  -١٣
 .٢٠٠٥رؾمیك اؽًل ضبنى، كار انغل انغلیل، يصر، 

 .٢٠٠١ػیـ ػًر انمركاغي، يطبئم انملر في انمرأاٌ انکریى، يکزت انزفطیر، ارثیم، ثبثبػهي ان -١٤

 .ك.ضؼیل ػجلانهطیف فىكح، انػرػ انکجیر ػهی انؼمیلح انطؾبویخ، انًغهل انضبَي -١٥
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