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هەندێك لەو ڕەخنانەی لە قورئان دەگیرێت

گه وره ترین حه وزی مه له كردن له  جیهاندا

ئیعجازی قورئان لە بەكارهێنانی 
پۆزەتیڤ كۆنترۆڵ و نێگەتیڤ كۆنترۆڵ

زانسته  شاراوه كانی ئیسالم/ 1

زه وی له  نێوان زانست و قورئاندا

ألم نجعل له  عینین
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نووری یەكەم:
قورئانی پیرۆز: ڕەوانیی بە خوڕ و.. ساغیی ناوازە و.. پشتگیریی مەحكەم 
و.. پەیوەندیی توندوتۆڵ و.. هاوكاریی بەهێزی چ لە نێوان ڕستەكانی و چ 
لە نێوان سیما و ڕوخسارە پێكهێنەرەكانی ئەو ڕستانەدا كۆ كردووەتەوە. 
ساز  ئامانجەكانی دا  و  ئایەت  نێوان  لە  بەرزی  هاوئاهەنگی یەكی  هەروەك 
داوە. ئەمەش بە شایەتیی زانستی: »ڕەوانكاری« و »گوزارەكاری« و بە 
شایەتیدانی هەزاران پێشەوای ئەم زانستانە، وەك: زه مەخشەری و سەككاكی 
هۆكاری  نۆ  نزیكەی هەشت    هەرچەندەش  عەبدولقاهیری جورجانی. خۆ  و 
گرنگ هەن كە ئەو هاوئاهەنگی و هاوكاری و پشتگیری و ساغی و ڕەوانی یە 
ئەو  شێواندنی  لە  كاریگەری یەكیان  هیچ  هۆكارانە  ئەو  كەچی  دەشێوێنن، 
سیفەتە ناوبراوانەی قورئاندا نەبووە، تەنانەت پتر پشتی ڕەوانی و ساغی و 
پشتگیریی ڕستە و ئایەت و ئامانجەكانی قورئانیان گرتووە! هێندە نەبێت 
ڕەوانی یەوە  و  ڕێسا  پەردەی  لە پشت  و  ڕایی كردووە  كە حوكمی خۆیان 
و  گەورە  واتای  گەلـێ  قورئان  هۆنینی  ڕەوانیی  تاكو  دەرهێناوە،  سەریان 
بەنرخ بەدەستەوە بدات، بە وێنەی »چرۆ«ی درەخت كە لە قەدی خشت 
نزمی  و  بەرز  چوكڵەی  و  گۆپكە  هەندێ  و  دەردێن  درەختەكاندا  ڕێكی  و 
تێدا پێكدەهێنن، كەچی ئەم وردە چوكاڵنە ڕێكیی لەشوالری درەختەكان 
نائاڵۆزێنن، بەڵكو لە ڕێیانەوە ئەو بەروبوومانە بە درەختەكان دەدرێن كە پتر 

جوانی و كەماڵی ئارایشتی درەختەكەیان پێ تەواو دەبێت.
چونكە: قورئانی پیرۆز بەش بەش و پچڕپچڕ لە ماوەی بیست  و سێ ساڵ 
و لە كاتی پێویستدا نازڵ بووە، كەچی لەگەڵ ئەوەشدا هێندە پێكەوەگونجانی 
تەواوی دەرخستووە كە دەڵێی سەرانسەری قورئان بە یەك جار نازڵ بووە..
هەروەها ئەم قورئانە پیرۆزە لە ماوەی بیست  و سێ ساڵ و لەبەر چەند 
هۆكارێكی جیاجیای نازڵ بوون هاتووە، كەچی ئەوەندە پشتگیریی تەواوەتیی 
تێدا دەردەكەوێت كە دەڵێی تەنها لەبەر یەك هۆكار نازڵ بووە.. هەروەها 
هاتووە،  جیاجیا  دووپات بووی  پرسیارێكی  چەند  وەاڵمدانەوەی  بۆ  قورئان 
كەچی لەگەڵ ئەوەشدا هێندە تێكەڵی و یەكگرتنی تەواوی پێوە دیارە كە 
ڕوونكردنەوەی  بۆ  قورئان  هەروەها  پرسیارە..  یەك  تەنها  وەاڵمی  دەڵێی 
حوكمەكانی گەلـێ ڕووداوی جۆراوجۆر نازڵ بووە، كەچی هێندە ڕێكوپێكیی 
تەنها  حوكمی  ڕوونكردنەوەی  دەڵێی  كە  دەخات  پێش چاو  تەواو  و  كامڵ 
كە  بووە  نازڵ  بە چەشنێك  پیرۆزە  قورئانە  ئەم  هەروەها  ڕووداوە..  یەك 
گوفتارە بەرزە خواييەكانی هێناوەتە ئاستی چەند شێوازێك كە لەگەڵ ڕادەی 
تێگەیشتنی چەندەها قسە بۆكراوی لەژمارەبەدەر و گەلـێ حاڵەتی وەرگرتن 
و تێگەیشتنی جۆراوجۆردا بگونجێ، كەچی لەگەڵ ئەوەشدا هێندە ڕەوانیی 
ناسك و لەیەكچوونی جوانی لە خۆدا دەرخستووە كە دەڵێی تەنها بۆ یەك 
حاڵەت و یەك ئاستی تێ گەیشتن نازڵ بووە! تەنانەت سیفەتی: »ڕەوانی«، 
بە وێنەی ئاوی سەلسەبیل، بەناو هەموو قورئاندا گوزەر دەكات.. هەروەها 
ئەو قورئانە پیرۆزە ڕووی گوفتاری ئاراستەی گەلـێ جۆر و چینی لە یەك 

دووری خەڵكی كردووە، كەچی هێندە ئاسانیی »بەیان« و، پاراویی ڕێسا 
و ڕوونیی تێگەیاندنی تێدا دیارە كە دەڵێی گشت ئەوانەی لەگەڵیان دەدوێت 
تەنها یەك چین و توێژن، بە ڕادەیەك كە هەموو كۆمەڵ و توێژێك پێی وایە 
ئاڕاستەی ئەو كراوە.. هەروەها قورئان  ڕووی گوفتاری قورئان ڕاستەوخۆ 
بۆ ئەوە نازڵ بووە كە خەڵكی بەرەو چەند ئامانجێكی ئیرشادیی پلەپلە و 
جیاجیا ڕێنمایی بكات، كەچی لەگەڵ ئەوەشدا هێندە ئیستیقامەتی تەواوەتی 
و.. هاوسەنگیی ورد و.. ڕێكوپێكیی جوان و ڕەنگینی پێوە دیارە كە دەڵێی 

تەنها بۆ یەك ئامانج نازڵ بووە.
جا هەرچەند ئەم هۆكارانە مایەی هەڵبزڕكان   و شێواندنی واتا   و ڕوخسارن ، 
كەچی هەموویان لە دەرخستن و پیشاندانی ئیعجازی بەیان و، ڕەوانی و، 

لەگەڵ یەك گونجانی قورئاندا، بەكار هێنراون!
بەڵێ، هەركەسێك خاوەنی دڵێكی ساغ و عەقڵێكی كامڵ و ویژدانێكی 
و..  جوان  ڕەوانی یەكی  خۆی:  بۆ  هەر  بێت،  تەواو  چێژێكی  و  هەستیار 
ڕێكوپێكی یەكی ناسك و.. ئاوازێكی بەتام و.. زمانپاراوی یەكی بێوێنە، لە 

ڕوونكردنەوەكانی قورئانی پیرۆزدا دەبینێت!
خۆ هەركەسێكیش بینایی دڵی كوێر نەبووبێت، بێ هیچ گومانێك »چاو«ێك 
لە قورئاندا دەبینێت كە قورئانی پیرۆز بەهۆی ئەو چاوە و بەوپەڕی ڕوونی: 
الپەڕەی  وێنەی  بە  و  دەبینێت  نادیار  و  ڕواڵەتی  بوونەوەرانی  سەرجەمی 
كتێبێك دەبن لە بەردەستی دا كە بە ویستی خۆی هەڵیاندەگێڕێتەوە و، بە 

هەر شێوازێك بیەوێت واتاكانی لێك دەداتەوە و بە خەڵكییان دەناسێنێت!
گەر بمانەوێت ڕاستیی ئەم »نووری یەكەم«ە بە نموونەكانیەوە ڕوون 
بۆیە بەو  ئەوا پێویستمان بە نووسینی چەند بەرگێك دەبێت!  بكەینەوە، 
ڕوونكردنەوانە واز دەهێنین كە تایبەتن بەم ڕاستییە و لە گشت »پەیامە 
عەرەبی یەكان«)1( و »ئاماره كانی ئیعجاز« و بیست  و پێنج وتەكانی پێشوودا 
باس كراون. بگرە هەر قورئان بۆ خۆی سەرتاپا نموونەی ئەم حەقیقەتەیە، 
بۆیە وا بە یەك جار هەموو قورئان پێش  چاو دەخەم و بە نموونە دەیهێنمەوە!

)1(سیازدە پەیامن لە ناوەندی كتێبی )مەسنەویی نووری(دا، كە بەرگێكی 
سەربەخۆی سەرجەمی پەیامەكانی نوورە و، بە پشتیوانیی خوای گەورە بە 

كوردی باڵوی دەكەینەوە. )وەرگێڕ( 

موعجيزاتى قورئانى
ڕۆشنایی دووهەم

ئەم ڕۆشناييە سێ  نووری هەیە
 ن: مامۆستا سەعیدی نوورسی

Faruq_r@hotmail.com و: فارووق ڕەسووڵ یەحیا
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ئەوانەی هەڵیانبەستووە لە دوژمنكاری ئیسالمەوە، وە یا لە نەزانی 
ئەو  بەاڵم  بەستووە،  هەڵیان  تەسك  بەرژەوەندییەكی  لەبەر  وە 
ئاسۆ تەسكی،  لەبەر  یا  زیندوێتی هێشتوویاننەتەوە  بە  زانایانەی 
وەیا لە هەستنەكردن بە بەرپرسیارێتی بووە، ئەگینا ئەگەر كەمێك 
ژیری و لۆژیكیان بخستایەتە كار نەدەبوایە ئەو كارە بكەن. ڕەنگە 
بەاڵم  كراوە،  زانستییەوە  ئەمانەتی  ڕووی  لە  شتانە  ئەو  بوترێت 
لە  ناحەزێك  یا  نەزانێك  هەر  ناگەیەنێت  ئەوە  زانستی  ئەمانەتی 
جێی خۆیەوە ناماقوڵییەكی كردبێت تۆ بێی بیگێڕیتەوە با هەڵە و 
بێ بنەماییەكەشی وەكو ڕۆژی نیوەڕۆ دیاربێت، بە بیانووی ئەوەی 
خۆمم  گەردنی  ئیتر  كردووە  ریوایەتم  بەسەنەدەوە  من  مادەم  كە 
ئازادكردووە و بەرپرسیارێتییەكەم خستۆتە ئەستۆی خوێنەر، بێ 
دوژمنانی  دەستی  داوەتە  بیانوویەكی  چ  بزانێت  بەخۆی  ئەوەی 

ئیسالمەوە بۆ ئەوەی تانەی لێدەن و ڕەخنەی لێبگرن. 
     ئەم قورئانە وەكو بینایەكی زۆر گەورەو جوان و تۆكمە وایە 
كە هەموو خشتەكانی جوان و تۆكمە بن و لەجێی خۆیاندا دانرابن و 
بە تێپەڕبوونی ماوەیەكی زۆر بەسەریدا )زیاد لە هەزار و چوارسەد 
ساڵ( نە درزێكی تێكەوتبێت وە نە خشتێكی تێكچووبێت، بەڵكو 
بە پێچەوانەوە لە گەڵ تێپەڕبوونی كاتدا جوانتر و تۆكمەتر بووە، 
بەاڵم لەوالوە كەسانێك بێن باسی كات و چۆنێتی دروستبوونەكەی 
بەجۆرێك بكەن كە پێچەوانەی ئەم تۆكمەیی و جوانی و ڕێكییەی 
بێت و وای باسبكەن كە لەسەر بناغەیەكی ناپتەو دامەزرابێت و 
خرابنە  ئەندازیاری  بنەمایەكی  هیچ  ڕەچاوكردنی  بێ  خشتەكانی 
بەچاوی خۆت  كە  دەكەیت  ڕاستییانە  بەو  باوەڕ  ئایا  یەك!  سەر 
قورئانیش  دەیگێڕنەوە؟  كەسانە  ئەو  قسانەی  ئەو  یا  دەیانبینی 
بەهەمان شێوە، كاتێك تەماشای دەكەیت و لێكۆڵینەوەی لەسەر 
دەكەیت دەبینی سەرتاپا ڕێكوپێكی و تۆكمەیی و جوانییە، نەك 
هەموو وشەیەكی بەڵكو هەموو پیتێكی لە جێی خۆیدایە و هەزار 
و چوارسەدساڵ لەمەوبەر چۆن نوسراوەتەوە ئاوها بێ زیاد وكەم 
سەرەڕای  و  بگۆڕێت  لێ  پیتێكی  نەیتوانیوە  كەس  و  ماوەتەوە 
لەو  و  واڵت  لەم  جیا  جیا  بە  نووسینەوەی  و  چاپخانە  نەبوونی 
نێوان  لە  جیاوازی  كەمترین  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەسخەت  بە  واڵت 

دەروازە: كاریگەری نەرێی ریوایەتەكان لەسەر قورئان:
 ئەوانەی ڕەخنەیان لە قورئان گرتووە لەم سەردەمەدا پشتیان 

بە هەندێك شت بەستووە كە یارمەتی داون، لەوانە:
دەربارەی  هەڵبەستراوانەی  و  الواز  ریوایەتە  هەموو  ئەو   .1

نووسین و كۆكردنەوەی قورئان ریوایەت كراون.
دەربارەی  هەڵبەستراوانەی  و  الواز  ریوایەتە  هەموو  ئەو   .2

ناسخ و مەنسوخ هاتوون.
بەاڵم  زانستین،  ئەمانەتی  بەڵگەی  تاڕادەیەك  ئەمانە  ڕاستە 

لەوالشەوە بەڵگەن لەسەر دوو شت:
نەوەكانی  بەرامبەر  بەرپرسیارێتی  بە  نەكردن  یەكەم : هەست 

داهاتوو.
دووەم: هەست نەكردن بە گەورەیی ئەو ئیشەی كە دەیكەن، 
ئەویش قسەكردنە لە كتێبی خوادا، ئەو كتێبەی كە خوا دەربارەی 
فەرموویەتی » احكمت ایاته« و پەیمانی كۆكردنەوە و پاراستنی 

داوە.
الوازانەی  و  هەڵبەستراو  ریوایەتە  و  ئیسرائیلییات  ئەو    .3
زانایانی تەفسیر ریوایەتیان كردووە لە تەفسیرەكانیاندا دەربارەی 

واتا و مەبەستی ئایەتەكان.
داویانەتە  شیعە  زانایانی  ریوایەتانەی  هەموو  ئەو   .4
و  قورئاندا  لە  گۆڕانكاری  ڕوودانی  دەربارەی  ئیمامەكانیان  پاڵ 
موسحه فی  بوونی  و  هاوەاڵنەوە  لەالیەن  قورئان  دەسكاریكردنی 

فاتیمە و جەفر و جامیعە و سورەتی ویالیەت و... هتد.
ریوایەت  قورئان  دەربارەی  ریوایەتانەی  لەو  زۆرێك  بەكورتی، 
كاریگەری  قورئان  زانستەكانی  بوارەكانی   هەندێك  لە  كراون 
بە  قورئان  و  گشتی  بە  ئیسالم  لەسەر  هەبووە  نەخوازراویان 
كاریگەرییە  ئەو  بڵێم   بەدڵنیاییەوە  دەتوانم  وە  تایبەتی، 
ئیسالم  لەسەر  الوازەكان،  و  هەڵبەستراو  ریوایەتە  نەخوازراوانەی 
هەیانبووە هیچ شتێكی تر نەیبووە، وە ئەو زیانەی ئەو ریوایەتانە 
لە ئیسالمیان داوە هیچ دوژمنێك لێی نەداوە، هەر لە قورئانەوە 
زۆر  ئیسالم  دوژمنانی  بۆیەشە  هەر  ئیسالم،  مێژووی  تا  بیگرە 
جەخت دەكەنەوە لەسەر باسكردنی ئەو جۆرە ریوایەتانە!  ئەگەر 

هەندێك لەو ڕەخنانەی لە قورئان دەگیرێت
ن: د. كەریم ئەحمەد

Karimdawody@yahoo.com
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نوێش  زانستی  بەڵكو  ئەوەندە  هەر  نەك  نییە)1(.  نوسخەیدا  دوو 
ڕاستێتی  لەسەر  دەستەوە  بداتە  بەرجەستە  بەڵگەی  دەیان  و  بێت 
زانیارییە  ڕاستی  بەردەوامی  بە  ڕۆژگاریش  و  ناوی  زانیارییەكانی 
ڕابردوویی و بەڵێن و هەواڵە داهاتووییەكانی دەربخەن، بەاڵم لەوالوە 
هەندێك ریوایەت بخوێنیتەوە كە ئەگەر باوەڕیان پێبكەیت پێچەوانەی 
ئەو ڕاستییانەت بەدەستەوە دەدەن و ئەو متمانەیەی قورئان خۆی لە 

دڵ و مێشكتدا دروستی دەكات ئەوان لەقی دەكەن!. 
با بە نموونەیەك ئەم ڕاستییە ڕوون بكەینەوە:  ئەو ریوایەتەی 
كە دەڵێت سورەتی ئەحزاب ئەوەندەی سورەتی بەقەرە بووە بەاڵم 
نەسخ كراوە)2(! ئەوەی ئەمەی ریوایەت كرد ئەگەر كەمێك ژیری و 
لۆژیكی بخستایەتە كار ئاوها شتێكی ریوایەت نەدەكرد كە پێچەوانەی 
ئایەتە   73 ئێستا  كە  سورەتێك  لۆژیكە،  بنەماكانی  سادەترین 
 286 كە  بووە  بەقەرە  ئەوەندەی سورەی  ریوایەتە  ئەو  بەگوێرەی 
ئایەتە و ئایەتەكانیشی لەمانەی ئەحزاب درێژترن و سورەی ئەحزاب 
ریوایەتە  ئەو  پێی  بە  واتە  الپەڕەیە،   48 بەقەرە  و  الپەڕەیە   10
نزیكەی 38 الپەڕەی كە دەكاتە چوار لە سەر پێنجی البراوە و نەسخ 
كراوە، بێ ئەوەی هیچ كەسێك لەوانەی ریوایەتیان كردووە تەنها یەك 
ئایەتیش لەو ئایەتە نەسخكراوانە بێنێتەوە، یا هیچ نەبێت ئەو زانایانە 
داوا لەو ڕاوییە درۆزن و لە خوا نەترسانە بكەن بۆ سەلماندنی ڕاستی 
قسەكەیان ئایەتێك لەو ئایەتانە باس بكەن یا بپرسن ئایا ئەو ئایەتە 
و  بوون  كوێی سورەتەكەدا  لە  و  دەكرد  چییان  باسی  نەسخكراوانە 
بۆچی نەسخكراون؟! چونكە كاتێك ئەو سورەتە دەخوێنیتەوە هەست 
بە هیچ ناهارمۆنییەك  ناكەیت و هەست ناكەیت شتێكی لێ قرتابێت! 
)التوبة(  سورەتی  دەڵێت  ریوایەتەی  ئەو  نیسبەت  بە  هەمان شت 

ئەوەندەی سورەتی )البقرة ( بووە و بەاڵم نەسخ كراوە )3(   

 )1( بە پێچەوانەی تەورات و ئینجیلەوە كە دوو چاپیان نییە لەیەك بچن 
دەكرێت! تێدا  گۆڕانكارییان  بەردەوام  و  ڕۆژانە  و 

بن  محمد  للباحث  ماجستير  رسالة  البر/  عبد  ابن  عند  القرآن  علوم   )2(
القحطاني ص264. جابر  بن  الله  عبد 

أبو محمد علي بن  تأليف   /9 الكريم ص  القرآن  والمنسوخ في  الناسخ   )3(
بيروت   – العلمية  الكتب  دار   : الناشر   / الظاهري  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد 

البنداري سليمان  الغفار  عبد  د.   : 1406تحقيق   ، األولى  الطبعة 
 ) االرباب  رب  كتاب  تحریف  فی  الخطاب  فصل  كتێبی)  بڕوانە   )4(
خاوەنی  الطبرسی  النوری  تقی  محمد  شیعە  بەناوبانگی  زانای  نووسینی 
بەالی  سەرچاوەكان  كتێبە  هەشت  لە  یەكێكە  كە  الوسائل  مستدرك  كتێبی 
نێژراوە     وە  عەلییە  ئیمامی  قەبری  نزیك  لە  پایەی  و  پلە  لەبەر  و  شیعەوە 
بەردەوامی  بە  مەسیحی  )الحیاة(ی  كەناڵی  لە  بوترس  زكریا  كتێبە  ئەم 
ئەوەتا  كە  ئەوەی  سەر  لە  لێدەهێنێتەوە  بەڵگەی  و  پێدەدات  ئاماژەی 

دەسكاریكراوە!. قورئان  دەڵێن  خۆیان  موسڵمانەكان 

 ئەمە دەربارەی ئەو ریوایەتانەی لە الیەن زانایانی ئەهلی سوننەوە  
كردووە  ریوایەتیان  زانایانی شیعە  كە  ئەوانەی  ئەمما  ریوایەتكراون، 
ئەوە هەر باس ناكرێن لە گەورەیی ئەو زیانەی بە قورئان وئیسالمیان 
ناونیشانی  ژێر  لە  گەلێكیان  ریوایەت  نەك  ئەمان  گەیاندووە، 
نالۆژیكین  كە  ریوایەتكردووە  كۆكردنەوەیدا  و  قورئان  نووسینەوەی 
بە  بەڵكو  قورئانن،  واقیعی  و  قورئان  ڕاستییەكانی  پێچەوانەی  و 
ڕاشكاوی و لە ژێر كاریگەری دەمارگیری مەزهەبیدا و لەبەر خاڵیی 
بوونی قورئان لە بنەماكانی عەقیدەی ئیمامەتی شیعەییانە و نەهاتنی 
پێغەمبەردا،  هاوەاڵنی  بە  قورئان  پیاهەڵدانی  و  ئیمامەكانیان  ناوی 
قورئان تۆمەتبار دەكەن بەوەی كە دەسكاری كراوە و گۆڕانكاری تێدا 
بووەتە سەرچاوەیەكی  ئەم عەقیدەیەی كە  قرتێنراوە!  لێی  كراوە و 

سەرەكی ناحەزانی ئیسالم بۆ تانەدان لە قورئان)4(.

جیهاندا،كە  لە  مەلەكردنە  حەوزی  گەورەترین  ئەمە 
دروستیكردوە،  )ناسا(  ئەمریكی  ئاسمانی  وەكالەتی 
ئاو.  لە  م2   )23000( لە  زیاتر  بە  كەپڕكراوەتەوە 
ڕاهێنانی  بە  تایبەتكراوە  حەوزە  ئەم  لەوەدایە  سەیر 
لە  ئەو  چاكردنی  لەسەر  ئاسمانی  كەشتیوانانی 
گالیسكە  توشی  كە  پەككەوتنانەی  و  كاركەوتن 
بێگومان ئەمە باشترین ژینگەیە  ئاسمانیەكان دەبێت.. 
دەركەوت  بۆ  ئەوەیان  زانایان  ڕاهینان،چونكە  بۆ 
تا  ئاودا  كە مەلەكردن لە ئاسماندا و  مەلەكردن لە 

ڕادەیەكی زۆر لە یەك دەچن و وەك یەك وان.
پاكی و بێگەردی بۆ ئەو خوایەی كە ڕاستی  هاتوچۆ و
وەسف  بۆ  ئاسماندا  لە  گالیسكەكانی  مەلەكردنی 

كردوین...هەر وەك چۆن دەفەرموێت:چ ۈئ  ۈئ   
حئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ   ىئ    ېئ    ېئ  ېئ  

مئ  ىئ  يئ   چ )یس( 
مەلەكردن)یسبحون(ی  وشەی  قورئان  بۆیە  هەر 
بەكارهێناوە تاوەكو دەربڕینێك بێت بۆ هاتوچۆكردنی  
زانایان  كە  ئەمەشە  هەر  ئاسماندا،  لە  گالیسكەكان 

جەختی لەسەر دەكەنەوە لە ئێستادا.
پرسیاریش لێرەدا ئەوەیە كە: ئایا ئەم وشەیە )یسبحون( 

بەڵگە نیە لەسەر وردی  و دروستی  قورئانی پیرۆز؟

طةورةترين حةوزى مةلةكردن لة جيهاندا
و: سازگار عوسمان

www.dailymail.co.uk : سه رچاوه
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محەمەدە     كە لە قسە دنیاییەكانیدا بەرەو ئاستی شكۆی قورئان 
بەرز نەبووەتەوە”)3(.«

4-»لە هەموو ئەو بوارانەوە كە لێیانەوە ڕوانیومانە، لە زانستەكانی 
زمان و فەرهەنگ و ڕەوانكاری، قورئان ورووژاندنێكی هێنایە كایەوە 
و چەندین چاالكیی ئەوتۆی ژیاندەوە كە پتر لە بارودۆخی شارستانی 
دەچێت هەتا ئەوەی داخوازییەكانی هێنانەكایەی شەریعەتی ئیسالم 
بنەڕەتی  هۆكارێكی  وەك  قورئان  كە  هەن  تر  بواری  گەلـێ   بێت. 
كاریگەریی  تەنها  لەمانەدا  قورئانیش  كاریگەریی  ئامادەیە.  تیایاندا 
توخمێكی بێداركەرەوە نییە، بەڵكو كاریگەریی توخمێكی داهێنەرە كە 
بە چۆنێتییە خۆییەكەی پتر هێزەكەی تۆكمە و دامەزراو دەبێت”)4(.«

بوازار
مافناسێكی  و  بیریار   Marcel Boisard بوازار(  )مارسیل 
فەڕەنسیی هاوچەرخە. بایەخێكی گەورەی بە مەسەلەی پەیوەندییە 
نووسیوە  توێژینەوەی  داوە. گەلـێ   مافی مرۆڤ  نێودەوڵەتییەكان و 
بۆ ئەو كۆنگرە و گۆڤارە دەورییانەی كە بایەخ بەم دوو مەسەلەیە 
دەدەن. كتێبەكەی بە ناوی “مرۆڤایەتی لە ئیسالمدا” كە لە هەمان 
بایەخدانەوە سەری هەڵداوە، نیشانەیەكی ڕووناكی بەخشە لە بواری 
لێكۆڵینەوەكانی خۆرئاوادا بۆ ئیسالم، ئەوەش لەبەر تایبەتمەندییەكانی 
كە بریتین لە: بابەتی بوون و، قووڵی و پشت بەستنی توندوتۆڵی بەو 
سەرچاوانەی كە الیەنگیری و هەوا و ئارەزوو دیلیان ناكەن. جگە لە 

نووسینەكانی تری لە بارەی ئیسالمەوە.
هەندێ  لە وتەكانی:

1- »“لە دەمی پێناسەی دەقی پیرۆز لە ئیسالمدا، پێویستە باسی 
دوو توخم بكرێت. یەكەمیان ئەوەیە كە كتێبێكی نازڵكراوی ئەزەلییە 
زیندووە  گوفتارێكی  واتە  “قورئان”ە،  كە  دووهەم  نامەخلووقە.  و 
كە  مرۆڤە  و  خوا  نێوان  ناوەندەی  ئەو  هەروەها  كۆمەڵدا!  دڵی  لە 
هەموو كارێكی “ڕێكخستنی قەشەیی” بێ  بایەخ دەكات! چونكە وەك 
مەرجەعێكی بنەڕەتی جێی ڕازی بوونە و، سەرچاوەیەكی بنەڕەتیی 
ئیلهام بەخشینە. هەتا ئەم ڕۆژگارانەی خۆیشمان نموونەیەكی بەرزی 
ئەدەبی عەرەبییە كە مەحاڵە السایی بكرێتەوە. نەك هەر تەنها ئەوەی 
كە نموونەیەكی پێشەنگی كاری ئەدەبییە بۆ ئەوەی چاوی لێ  بكرێت، 
بەڵكو سەرچاوەی ئەو ئەدەبی عەرەبی و ئەدەبی ئیسالمییەشە كە 
قورئان دایهێنا، چونكە ئەو ئایینەی كە ئەم قورئانەی بە “وەحی” 
ناوبانگی  نارد، بناغەی گەلـێ  ڕێبازی فیكرییە كە دواتر ئەم كتێبە 

پێ  دەركرد”)5(.«
و  ڕۆحی  شتی  نێوان  لە  جیاكاری  ڕەتكردنەوەی  بە  2-“قورئان 

ڕێژی بالشێر
)ڕێژی بالشێر( -Régis Blachère- لە نزیكی پاریس لەدایك بووە. 
ساڵی  خوێندووە.  مەغریب  »دارولبەیزا«ی  لە  دواناوەندیی  قۆناغی 
تەواو  »جەزائیر«  لە  ئادابی  كۆلێژی  عەرەبی  زمانی  بە  1922ز 
كردووە. كراوە بە مامۆستا لە پەیمانگای »مەوالی یووسف« لە شاری 
پەیمانگای  بەڕێوەبەری  بە  كراوە  نیشان  دەست  پاشان  »ڕیبات«. 
لێكۆڵینەوە بااڵكانی مەغریب لە شاری »ڕیبات« 1924-1935ز. 
كردووە  بانگهێشتی  پاریس  لە  خۆرهەاڵت  زمانەكانی  خوێندنگەی 
ساڵی  عەرەبی1935-1951ز.  ئەدەبی  كورسیی  مامۆستای  بۆ 
1936ز. بڕوانامەی دكتۆرای هێناوە. بووە بە مامۆستای وانەبێژ لە 
»سۆربۆن« 1938ز و، سەرپەرشتیاری گۆڤاری )المعرفة( بووە كە 
بە هەردوو زمانی )عەرەبی و فەڕەنسی( لە  پاریس باڵوبووەتەوە. 
ئەمەش ناوی هەندێكە لە بەرهەمەكانی: »مێژووی ئەدەبی عەرەبی« 
پاریس 1952ز، وەرگێڕانێكی نوێ  بۆ قورئانی پیرۆز لە سێ  بەرگدا 

پاریس 1947-1952ز.
هەندێ  لە وتەكانی ڕێژی بالشێر:

دەستەوسان  »وەرگێڕان«  هەبێت  شتێك  ئەگەر  گومان  1-»بێ  
و،  وشەیی  و،  ڕەوانكاری  ئیعجازی  لە:  بریتییە  دەربڕینیدا  لە  بێت 
زایەڵەی ڕەزمی ئەو ئایەتانەی كە لەو كاتەدا نازڵ بوون. بێ  گومان 
جگە  نەیانویست  كە  لەوەدا  كرد  هەڵەیان  محەمەد      دوژمنانی 
دیكە  شتێكی  جادوو،  و  نوشتە  و،  سیحراوی  گۆرانییەكی  چەند  لە 
لەمەدا ببینن. خۆ هەرچەندە ئێمە لە ڕێی لێكۆڵینەوە و بەدواداگەڕاندا 
دەتوانین  ئەوا  هەیە،  كاهینەكانەوە  هەواڵدانی  بارەی  لە  زانیاریمان 
لەگەڵ ئەوەدا لەو بڕوایەدا بین كە ئەوە ڕایەكی بێ  سەرە و بەرە و 
پڕوپووچە، چونكە ئەو ئایەتانەی كە پێغەمبەر      لە سەرەتای 
و،  درەخشانی  و،  هەڵمەت  دەكردنەوە،  دووپاتی  سوورەتانەدا  ئەم 
شكۆمەندییەكی ئەوتۆیان تێدایە كە قسەی زمانپاراوەكانی مرۆڤ زۆر 
دەقانەوە  ئەو  ڕێی  لە  دەتوانین  كە  دەهێڵن  بەجێ   دوای خۆیان  لە 

گەیشتوونەتە دەستمان بیانهێنین و )بەراوردیان بكەین()1(«.
2-»قورئان نەك هەر تەنها بە ناوەرۆك و ڕێنماییەكانی موعجیزەیە، 
بەڵكو بە هەمان جۆر، دەكرێ  بوترێ  پێش هەموو شتێك شاكارێكی 
كە  شاكارانەوەیە  ئەو  هەموو  سەرووی  لە  و،  ڕەنگینە  ئەدەبیی 
عومەری  خەلیفە  داناوە..  بۆ  ڕێزی  و  ناوە  پێدا  دانی  مرۆڤایەتی 
نەیارێكی  لە سەرەتاوە  بێت –  ڕازی  لـێ   خوای  خەتتاب –  كوڕی 
سەرسه ختی ئایینە نوێكە بوو. بەاڵم دوای بیستنی بڕگەیەكی قورئان 
دواتر قسە دەكەین  ئایینەكە.  یارمەتیدەرانی  توندوتۆڵترینی  بە  بوو 
لە  خوێندنەوەی  دوای  قورئان  دەقی  بە  شەیدابوونی  ڕادەی  لەسەر 

الیەن ئیماندارانەوە”)2(.«
بانگەوازی  ڕاستكەرەوەیەی  پشت  موعجیزە  ئەو  3-»ئیعجاز، 

)ئه ڵقه ی دووه م(

سه باره ت به  قورئان 
وتوویانه 

   نووسین و ئاماده كردنی: دكتۆر عیماده دین خه لیل
Faruq_r@hotmail.com و:م. فارووق ڕه سووڵ یه حیا

)1( مێژووی ئەدەبی عەرەبی، 2/31.

)2( قورئانی پیرۆز الپه ڕه ی 102 - 103.
)3( هەمان سەرچاوە، 104

)4( هەمان سەرچاوە، 104-105.
)5(  مرۆڤایەتیی لە ئیسالمدا: الپه ڕه ی: 52-53.

www.haiv.org

5

ژماره)35( پایزی 2014ز ـ  1435ك

www.haiv.org 4



بۆكای
“د. مۆریس بۆكای” Maurice Bucaille پزیشك و زانا ناسراوەكەی 
و  ئینجیل  و  تەورات  و  پیرۆز  “قورئانی  ناوی  بە  كتێبەكەی  فەڕەنسایە. 
زانست” لە هەموو ئەو دانراوانەی لەم چەشنە بابەتە دواون، ڕەسەنتر و 
گشتی تر و قووڵترە. دیارە كاری بۆكای لەم كتێبەدا چەندین قەناعەتی 
ڕەهای بە ڕاستیی كتێبەكەی خوا پێ  بەخشیوە و، ئنجا بە ڕاستیی ئەو 
بۆ  كراوە  بانگهێشت  جارێك  چەند  هێناویەتی.  كتێبە  ئەو  كە  ئایینەش 
دیداری هزری ئیسالمی كە هاوینی هەموو ساڵێك لە جەزائیر ساز دەكرێت. 
لەوێ  پتر بۆی ڕەخسا كە لە ئایینی ئیسالم وەك فیكر و ژیان شارەزا ببێت.

هەندێ  لە وتەكانی:
ئەوەی  بێ   كرد،  پیرۆزدا  قورئانی  لە  لێكۆڵینەوەم  شت  1-»“یەكەم 
بابەتییانەی  ڕێگایەكی  بە  و،  هەبێت  بارەیەوە  لە  پێشینەم  فكرێكی 
چەندە  هەتا  قورئان  دەقی  بزانم  كە  دەگەڕام  ئەوە  دووی  لە  تەواو 
ئەم  پێش  من  دەگرنەوە.  یەك  نوێدا  زانستی  دەرهاویشتەكانی  لەگەڵ 
چەند  قورئان  كە  دەمزانی  وەرگێڕانەكانەوە  ڕێی  لە  و  لێكۆڵینەوەیە 
زانیارییەكانم  جۆرێكی زۆری دیاردە سروشتییەكان باس دەكات. بەاڵم 
لەم ڕووەوە كەم و كورت بوون. بەاڵم بە فەزڵی لێكۆڵینەوەیەكی وریایانە 
دوای  و،  دەربهێنم  ڕووەوە  لەم  لیستێك  توانیم  عەرەبییەكە،  دەقە  بۆ 
لێبوونەوەم لەو كارەم، تێگەیشتم كە قورئان هیچ قسەیەكی تێدا نییە 

كە لە ڕووی زانستی نوێوە ڕەخنە هەڵبگرێت!
هەر بە هەمان لێكۆڵینەوەی بابەتییانە، هەمان پشكنینم بۆ پەیمانی كۆن 
و ئینجیلەكان كرد. سەبارەت بە پەیمانی كۆن )تەورات( لە یەكەم كتێبی 
نەكرد، چونكە  زیاتر  ڕۆشتنی  بە  پێویستی  تەكوین(  بەوالوە )سیفری 
چەندین قسەی ئەوتۆم تێدا بینی كە ناتوانرێت لەگەڵ زۆربەی دەرەنجامە 

جێگیرەكانی زانستی سەردەمدا یەك بخرێن.
سەبارەت بە ئینجیلەكانیش، دەبینین دەقی ئینجیلی مەتتا بە ئاشكرا 
پێشكەش  ڕاشكاوی شتێكمان  بە  ئەمەش  لۆقایە،  ئینجیلی  پێچەوانەی 
ناگرنەوە كە  یەك  نۆێیانەدا  تایبەتییە  زانیارییە  ئەو  لەگەڵ  دەكات كە 

تایبەتن بە كۆنیی مرۆڤ لە زەویدا”)13(.
دووچاری  قورئان  تایبەتەكانی  زانستییە  الیەنە  سەرەتادا  2-»لە 
حەپەسانێكی قووڵیان كردم. چونكە باوەڕم وا نەبوو كە بەم ژمارە زۆرە 
و هەتا ئەم ڕادەیە باسی تایبەت بەو بابەتانە لە قورئاندا بدۆزمەوە كە زۆر 
جۆراوجۆرن و، بە تەواوی پڕاوپڕی زانیارییە زانستییە تازەكانن. ئەوەش 
لە دەقێكدا كە پتر لە سیازدە سەدە پێش ئێستا نووسراوە. لە سەرەتادا 
هیچ باوەڕێكم بە ئیسالم نەبوو، ڕێی ئەم لێكۆڵینەوەیەشم بە گیانێكی ئازاد 
تەواو  بابەتییانەی  جۆرێكی  بە  و،  وەخت  پێش  بڕیارێكی  هەموو  لە 

گرتەبەر”)14(.«
3-»“دەستم دایە قورئان و، بە شێوەیەكی تایبەتی لەو وەسفكردنەی 
دیاردە  گەورەی  ژمارەیەكی  بارەی  لە  كە  بوومەوە  بێدار  قورئان 
پێدانە  درێژە  لەو  هەندێ   وردیی  دەكات.  پێشكەشی  سروشتییەكانەوە 
تایبەتەی بە هەندێ  لەم دیاردانە، سەرسامی كردم! ئەم درێژەپێدانانەش 
یەكاویەك  لە  سەرسامییەكەم  نازانرێن.  نەبێت  ئەسڵییەكەدا  دەقە  لە 
سەبارەت  ئەمڕۆ  كە  چەمكانەی  ئەو  بۆ  بوو  زانیارییانەدا  ئەم  بوونی 
محەممەد                       سەردەمی  مرۆڤێكی  بۆ  هەرگیز  و،  هەمانە  دیاردانە  بەم 
نەڕەخساوە كە بچووكترین بیرۆكەی لە بارەیانەوە هەبێت”)15(.«
4-»“چۆن دەگونجێ  مرۆڤێك كە هەر لە سەرەتاوە نەخوێندەوار بووە  
زانستییان  مۆركی  كە  بدوێت  ئەوتۆ  ڕاستیی  چەندین  لە  ڕاشكاوی  بە 
پێوەیە و، لە توانای هیچ مرۆڤێكی ئەو سەردەمەدا نەبووە ئەو زانیارییانە 
ئەو،  ڕاشكاوانەی  لێدوانە  ئەو  كە  ئەوەی  بێ   بهێنێت،  پێك  بۆخۆی 

بچووكترین هەڵەی لە ڕووی زانستەوە تێدا دەربكەوێت؟”)16(!«

ئایینە و سیستەمی  كاتدا  لە هەمان  كە  زەمەنیدا، سەلماندی  شتی 
پێی  كە  ڕێگایەش  ئەو  و  قورئان  كە  بەڵگەنەویستە  كۆمەاڵیەتیشە. 
خۆیان  مۆركی  قووڵی  بە  بهێنرێت،  بەكار  تیایدا  دەتوانرێت  وابوو 

لەسەر كۆمەڵگا بەجێ  هێشت”)6(.
3- »”قورئان تەنها چاكسازیی ڕەوشتەكانی عەرەبی جاهیلییەتی تێدا 
حساب نەكراوە، بەڵكو بە پێچەوانەوە، ئەو شەریعەتە نەمر و كامڵەی 
لە خۆدا هەڵگرتووە كە پڕاوپڕی ڕاستییە مرۆییەكان و پێداویستییە 

كۆمەاڵیەتییەكانی هەموو كات و سەردەمێكن”)7(!«
4-»“قورئان كەش و هەوای ژیانێك دروست دەكات كە لە ئەنجامدا 
لە  یەكسانییەك  و،  زیهنییەكاندا  گوزارشتە  نێوان  لە  ئاوازییەك  هاو 
نێوان شتە ماقووڵەكان و سیستەمە كۆمەاڵیەتییەكاندا پێكدەهێنێت، 
زۆر زیاتر لەوەی كە لە كارە سیاسییەكان و نیشانە ئایدۆلۆجییەكان 
چاوەڕوان دەكرێت كە دەدرێنە پاڵ دەوڵەتەكان. سەبارەت بە پلەی 
لەبارەی  نییە كە  كاریگەریی هەرە گەورەی قورئان هەر ئەوە بەس 
كاریگەریی لەسەر زەینی ئیسالمیی هاوچەرخ باس دەكرێت، چونكە 
كۆمەڵە،  و  تاك  ئیلهامی  هەر سەرچاوەی سەرەكیی  هێشتا  قورئان 

هەروەها دوا پەنا و داڵدەی موسڵمانانە”)8(.«
5-»“بێ  گومان ئەو ئامڕازانەی كە قورئان دابینیان دەكات، دەتوانن 

كۆمەڵگایەكی نوێ  بنیات بنێن”)9(.«
پۆتەر

“دێبرا پۆتەر” Deborah Potter ساڵی1954ز لە شاری تراڤێرزی 
ڕۆژنامەوانیی  بەشی  لە  بووە.  دایك  لە  ئەمریكا  میشیگنی  ویالیەتی 
زانكۆی میشیگن دەرچووە. ساڵی 1980ز و دوای هاوسه رگیری له گه ڵ  
قەناعەتێكی  ئەنجامی  لە  و  ئەمریكا  لە  ئیسالم  بانگخوازانی  لە  یەكێك 
ناتوانێت خواستەكانی  ئایینێك  هیچ  ئیسالم  لە  بەوەی كە جگە  قووڵ 

مرۆڤ )نێرینە بێت یان مێیینە( بهێنێتەدی، موسڵمان بووە.
هەندێ  لە وتەكانی:

1-»“كاتێ  خوێندنەوەی قورئانی پیرۆزم تەواو كرد، نوقمی هەستێك 
بووم بەوەی كە تەنها قورئان ئەو “حەق”ەیە وەاڵمە شیفابەخشەكانی 
لەوانەش.  جگە  و  “بەدیهاتن”  باسەكانی  لەبارەی  گرتووە  خۆ  لە 
هەروەها بە ڕێگایەكی مەنتیقی ڕووداوەكانمان پێشكەش دەكات كە 
دەبینین پێچەوانەی هەندێكە لەوانەی كە لە كتێبە ئایینییەكانی تردا 
هاتووە! بەاڵم قورئان لەسەر ڕەوتێكی ڕەنگین و شێوازێكی گومان بڕدا 
لێیان دەدوێت كە هیچ گومانێك لەوەدا ناهێڵێتەوە كە بە دڵنیاییەوە 

ئەم گوفتارە لە الیەن خوای گەورەوەیە”)10(.«
لە  بەرپرسە  پیرۆز  قورئانی  ئیالهییەكەی  ناوەڕۆكە  تەنها  2-»“هەر 
ڕاپەڕاندنی مرۆڤ و، ڕێنمایی كردنی بۆ زانین و ناسینی “بەدیهاتن” 

كە زانینێكە هەموو سەردەمێك داخوازیەتی”)11(.«
ژینگەیەكی  لە  كە  نەخوێندەوارەی  پیاوە  ئەو  3-»”محەممەد   
گەردوون  موعجیزاتانەی  ئەو  توانیی  چۆن  پێگەیشتووە،  جاهیلیدا 
ئەمڕۆش  هەتا  نوێ   زانستی  و،  كردوون  وەسفی  قورئان  كە  بزانێت 
هەوڵی ئەوە دەدات كە پەردەیان لەسەر البدات؟ كەواتە دەبێ  ئەم 

گوفتارە گوفتاری خوای گەورە بێت”)12(!«

)6( هەمان سەرچاوە، الپەڕە: 207-206.
)7( هەمان سەرچاوە، الپەڕە: 109.
)8( هەمان سەرچاوە، الپەڕە: 343.
)9( هەمان سەرچاوە، الپەڕە: 345.
)10( رجال ونساء أسلموا، 100/8.

)11( هەمان سەرچاوە: 113/8.
)12(  هەمان سەرچاوە: 109/8.

)13( قورئانی پیرۆز و تەورات و ئینجیل و زانست، الپه ڕه : 13.
)14( هەمان سەرچاوە، ل: 144
)15( هەمان سەرچاوە، ل: 145
)16( هەمان سەرچاوە، ل: 150.
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 لەم بەرنامەیەدا ئەو ڕاستیە ڕون دەبێتەوە 
لە  ناوەڕاستدا  سەدەكانی  لە  موسڵمانان  كە 
و  بون  پێشەوە  لە  زانستدا  بوارەكانی  هەمو 
بوو،  دەستەوە  بە  پێشكەوتنیان  و  زانست 
مەسیحی  جیهانی  ئەمڕۆی  زانستەی  ئەو  وە 
سەرچاوەكەی بەرهەمی زانستەكانی ئیسالمە..

یەكەمی  ئەڵقەی  پێشەكی  لە  )های( 
ئەوروپا  كات  »ئەو  دەڵێت:  بەرنامەكەیدا 
بە سەردەمی تاریكیدا تێدەپەڕی و سەرانی 
پێشكەوتنەی  ئەو  وابوو  یان  پێ  كەنیسە 
موسڵمانان لە شەیتانەوە سەرچاوەی گرتوە، 
ئەوروپا  ئەمڕۆی  زانستەی  ئەو  هەروەها 
ئیسالمە،  زانایانی  بەرهەمی  سەرچاوەكەی 
بیان  و  دزن  بیان  توانیویانە  ئەوان  بەاڵم 
سەرچاوەكانیشیان  بە  ئاماژە  و  شارنەوە 
نەكەن«.. هەروەها بەرنامەكەی بە بەڵگەوە 
دڕندەیی  و  موسڵمانان  شارستانی  ئاستی 
سەدەكانی  لە  پەرستەكانی  خاچ  نەزانی  و 
ناوەڕاستدا و، چەندین باسی سەرنج ڕاكێشی 

زاری  لەسەر  موسڵمانان  مێژوی  بارەی  لە 
چەندین زانا و شارەزای ئەڵمانی خستە ڕوو، 
كە هەوڵدەدەین هەر سێ  ئەڵقەی بەرنامەكەی 
كورت  كورد  خوێنەری  بۆ  بابەتدا  سێ   لە 
بكەینەوە.. واتە ئێمە لەم بابەتەدا ناوەڕۆكی 
هیچ  و  وەردەگێڕین  خۆی  وەك  بەرنامەكە 

سەرنجێكی خۆمانی لەسەر نانوسین
دەستی  لە  زانست  لەمەوبەر  ساڵ  هەزار 

مسوڵماناندا بوو:
)هێندریك  بەرنامەكەدا،  سەرەتای  لە 
لە  سەرسوڕمانە  “جێی  دەڵێت:  های( 
باسی  دەگمەن  بە  قوتابخانەكانماندا 
ئەوروپا  بەسەر  عەرەبی  كلتوری  چاكەی 
لەمەوبەر  ساڵ  هەزار  دەكرێت..”  وە 
نێوان  توندەكانی  جەنگە  سەرەتای  لە 
قودس  لەسەر  موسڵمانان  و  مەسیحیەكان 
سیستمێكی نوێی جیهانی دەركەوت، كە لەو 
سەردەمەدا زانیاری ته كنیك و كارامەیی لە 
دەستی مسوڵماناندا بوو، بە شێوەیەكی زۆر 
نمونە  بە  ئەوروپیەكان..  لە  تر  پێشكەوتو 
لە  كە  شتێك  بەكارهێنانی  سەردەمەدا  لەو 
دوربین دەچو هەروەها كاژێری چاك لە الی 
موسڵمانان شتێكی ئاسایی بو.. لە كاتێكدا 
مەسیحیەكان بە شێوەیەكی بەرفراوان پەنایان 
پێی  كەنیسە  و،  كردن  سیخوڕی  بۆ  دەبرد 
تەنها  موسڵمانان  پێشكەوتنەی  ئەو  وابوو 

ئیشی شەیتانە و، تەنانەت ڕق و كینەیان لە 
دەبوەوە..  ئیسالمیش  پزیشكیی  شارەزایی 
سەرانی كەنیسە بۆ سەدان ساڵ بەڵكو هەتا 

ئەمڕۆش ئەو زانستانەیان شاردەوە..

Thom� شویتس  تۆماس  مێژونوس    (
“شاردنەوەی  دەڵێت:   )as Schuetz
زانستەكانی ئیسالم لەوانەیە هۆكەی ئەوەبێت 
لە  دەینوسێتەوە،  سەركەوتوو  مێژوو  كە 
مێژویان  قەشانە  ئەو  ناوەڕاستدا  سەدەی 
دەنوسیەوە دەمارگیربون بۆ ئاینی مەسیحی 
و بە التینی قسەیان دەكرد، ئیسالمیان وەك 
دوژمن سەیردەكرد و پێ یان وابوو ئیسالم 

شەیتانە.”
دەكات  سەردەمە  لەو  باس  بەرنامەكە 
نێوان  گیروگرفتی  1187ز  ساڵی  لە  كە 
موسڵمانان و مەسیحیەكان گەیشتە لوتكە، 
ژمارە  ئیسالمی  بوو سوپایەكی  جار  یەكەم 
گەورە كۆببێتەوە و، ئامادەبێت بۆ جەنگێكی 

زانستە شاراوەكانی ئیسالم/1

وةرگَيِرانى:هاوذين طالب
hawzhin@gmx.com

بابەتە بریتیە لە بەرنامەیەكی دۆكۆمێنتاری بە ناوی )جیهانی موعجیزەكان   ئەم 
Hen� (، كە پێشكەشكاری بەناوبانگی ئەڵمانی )هێندریك هایwelt der wunder

drik Hey( لە كەناڵی )RTL 2( پێشكەشی كرد، )های( سێ  ئەڵقەی ئەو بەرنامەیەی 
تایبەت كرد بە مێژوی زانستی موسڵمانان و ناوینا )زانستە شاراوەكانی ئیسالم(، 
وە لەبەر گرنگی بابەتەكە دوای وەرگێڕانی بۆ زمانی كوردی و ژێرنوسكردنی، پێمان 
)هەیڤ(دا باڵویبكەینەوە، بۆ  باش بو بۆ سودی زیاتر وەك بابەتێك لە گۆڤاری 

بینیی ڤیدیۆ ژێرنوسەكەش دەتوانرێت سەردانی ئەم لینكە بكرێت..
https://www.youtube.com/watch?v=ZkUkdB7uhz4 
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توند و یەكالكەرەوە دژی خاچپەرستەكان.. 
سەركردەی موسڵمانان سوڵتان سەاڵحەدین 
بوو كە سەركردەیەكی پێشكەوتوو بوو، پێی 
دروست  سەركەوتن  تەنها  بە  ئیمان  وابوو 
ناكات، بەڵكو دەبێت نەخشە و پێشكەوتنی 
زانستیشی لەگەڵدابێت، كە ئەوەش ئەوكاتە 
فەرمانڕەوا  هەموو  ئاسایی  تێڕوانینێكی 

موسڵمانەكان بوو.
ئیسالم مەنهەجی عەمەلی و داهێنان بو:

زێتسگین  )فوات  پڕۆفیسۆر  ڕۆژهەاڵتناس 
دینە  “ئەو  دەڵێت:   )Fuat Sezgin
پاڵپشتیی  دەدا،  زانست  بۆ  هانی  تازەیە 
ئەنجامی  لە  دەكرد،  داهێنان  بۆ  خەڵكیی 
دروستكرد،  داهێنەری  خەڵكێكی  ئەوەشدا 
بكاتە  وشتریش  شوانی  و  دارتاش  توانی 

زانا.”
سیستم  و  نەخشە  بە  موسڵمانان  لەكاتێكدا 
جەنگیان دەكرد و، دڵنیابون لە سەركەوتن، 
متمانەیەكی تەواویان بە تواناكانیان هەبوو بۆ 
ڕوبەڕوبونەوەی هێزی گەورەی خاچپەرستان، 
بە  متمانەیان  ئەوروپیەكان  كاتە  ئەو 
چینی  دەوت  پێیان  كە  هەبو  فیكرەیەك 
فریشتە و، پشتیان بە دەمارگیریە دینیەكەیان 
بۆ  خاچپەرستەكان  سەركردە  دەبەست.. 
لەناو  سەركەوتن  ویستی  دروستكردنی 
كردن  مەشق  بە  پشتیان  سەربازەكانیاندا 
دەبەست..  بێ بەزەیانە  جەنگكردنی  لەسەر 
هەر بەو توندوتیژیەش توانیان نزیكەی سەد 
)قودس( پیرۆز  شاری  بەسەر  دەست  ساڵ 

دا بگرن.
لە سەرەتای )یولیو(ی ساڵی 1187ز دوو 
سوپا زۆر گەورەكە بەیەكگەیشتن، لە كاتێكدا 
كە ئەوروپیەكان )فەرنجەكان( لە )سەفوریە( 
لە  موسڵمانانیش  هەڵدابوو،  خێوەتگایان 
نزیك )تەبەریا( ڕێگەی )ناسیرە(یان گرت، 
لەالی )حوتین( لە نێوان هەردو خێوەتگاكەدا 
كاتە  لەم  ڕویدا.  یەكالیكەرەوەكە  جەنگە 
دەستیان  موسڵمانەكان  زانا  ترسناكانەدا 

بوون   بەردەوام  و  نەدەگرت  هەڵ  ئیش  لە 
بەسەر  ته كنیكیه كه یاندا  پێشكەوتنە  لە 
فەرەنجیەكاندا، بە نمونە موسڵمانان جۆرە 
قفڵێكی تازەیان بۆ داخستنی سندوقەكانیان 
بەكار دەهێنا كە بە كلیل نەدەكرایەوە، كە 
زانای ئیسالمی )الجزری( لە سەدەی 12ی 
جیهاندا  لە  خەزێنەی  قفڵی  یەكەم  زاینیدا 

داهێنا.

 Lutz - كارمەندی پسپۆڕ )لوتس كۆتهۆف
kotthof( باسی قفڵەكە دەكات و دەڵێت: 
“قفڵكەی )جەزەری( كە لە دەستوخەتێكی 
سەدەی دوانزەی زاینیدا نوسراوە وەرگیراوە 
لەگەڵ  ئاڵۆز  كلیلی   4 لە  هاتوە  پێك  و، 
12 پیتدا، مرۆڤ بۆ قفڵكردنی ئەم سندوقە 
شێوازی  تەنها  نیە،  كلیل  بە  پێویستی 
كەسێك  ئەگەر  دەكات،  لەبەر  تەركیبەكەی 
تەركیبە ڕاستەكەی دۆزیەوە كە تەواو گونجا 
لەگەڵ تەركیبەكەی ژێرەوەی، ئەوا ئەڵقەڕێزە 

داخراوەكە دەكرێتەوە.”
پێشكەوتنی  بۆ  بوو  هاندەر  خواپەرستی 

زانستی:
 Thomas( شویتس  تۆماس  مێژونوس 
كرد  وای  “ئەوەی  دەڵێت:   )Schuetz
زانستەكان پێش بكەوێت و زانایانی موسڵمان 
داهێنانی سەرنجڕاكێش بكەن، ئەوە بوو كە 
موسڵمانان پێشكەوتنە زانستیەكانیان ئەوەی 
دەبات  ناوی  زانستەكان  بە  ئەوروپا  ئێستا 
بەكار دەهێنا بۆ سەرخستن و بڵندكردنەوەی 
بە  ئیسالم  خواپەرستیەكانی  تا  و،  ئیسالم 

باشترین شێوە پەیڕەوی بكرێت.”
كارامە  لە  وای  زانست  شەیدابونی 
زۆر  ئامێری  بە  پەرە  كرد،  موسڵمانەكان 
ورد بۆ پێوانی كاتەكان بدەن، بۆ نمونە ئەو 
كاژێرەی كە )الجزری( دروستیكرد، كاژێری 
كاس لە سەدەی 12ز، ئەو كارەی پەرەپێدان 
لم،  لەبری  بەاڵم  ناسراو  لمی  بە كاژێری  بو 
دیزاینێكی  كاژێرە  ئەم  بەكارهێناوە،  ئاوی 
شویتس  تۆماس  مێژونوس  هەبوو،  فەخمی 

دەڵێت:   )Thomas Schuetz(
“ئەمەش تەنها لەپێناو پێوانی كات بەوردی 
نەبوو بەڵكو لە واڵتی موسڵماناندا پەرە بە 
پارێزگاریكردن  پێناو  لە  دەدرا  كاژێرەكان 
یەكێك  بە  ئەوەش  كە  نوێژ،  كاتەكانی  لە 
خواترسانی  لە  و  تەقوا  نیشانەكانی  لە 
تریشەوە  لەالیەكی  دادەنرا،  فەرمانڕەوا 
بێگومان بۆ دەرخستنی خۆشگوزەرانی بوو، 
ئەو كاژێرانە  تا ئێستا نەماونەتەوە، بەاڵم 
لە ڕاپۆرتە نوسراوەكانەوە دەزانین كە زۆر 

جوان و نەخشانیی بون.”
نەك تەنها لە بواری میكانیكا بەڵكو توێژەرەوە 
موسڵمانەكان توانیان لە بوارەكانی تریشدا 
بسەلمێنن..  پێشەنگەكانیان  پێشكەوتنە 
“لە  دەڵێت:  االثیر(  )ابن  بەناوبانگ  زانای 
شوشەی  كە  فێربوم  كەمەوە  مامۆستا 
و  دەكات  تر  بەهێز  چاو  بینینی  سافكراو 
لەمەوبەر  ساڵ  سەدان  پێش  یۆنانیەكان 
ئیشی  چۆنیەتی  لەسەر  لێكۆڵینەوەیان 

چاوكردوە.”

دا  ز   11 لەسەدەی  الهیثم(  )ابن  زانا 
و  داوە  یۆنانیەكان  لێكۆڵینەوە  بە  پەرەی 
ئەوەی بەرهەمهێنا كە شوشەی سافكراو بۆ 
گەورەكردن و باشكردنی هێزی بینینی چاو

بەكاردێت.
)ابن االثیر( دەڵێت: “پرسیم لە مامۆستاكەم 
الدین( بوو: “خەریكە بڕوا  كە ناوی )بها ء 
زانستیمان بەسەر  بە پێشكەوتنی گەورەی 
بەاڵم هێشتا  نەكرێت،  تردا  توێژەرەوەكانی 
جەنگاوەرەكانمان لە جەنگەكەیاندا لە دژی 
وەرنەگرتوە،  لێ   كەڵكیان  فەرەنجیەكان 
بۆچی هەتا ئێستا بەسەر فەرەنجیەكاندا لە 

جەنگێكی یەكالكەرەوەدا سەرنەكەوتوین؟
“یەكنەبونی  وتی:  وەاڵمدا  لە  مامۆستاشم 
گەالنی ئیسالمی لەناو خۆیاندا و ملمالنێكانیان 
هەرماوە نا ماوەیەك نەیدەهێشت سوپایەكی 
بەهێزی لێدەر كۆبكرێتەوە، بەاڵم لە سەردەمی 
گۆڕاوە،  بارودۆخەكە  سەاڵحەدیندا  سوڵتان 
ئەو لە یەكخستنی مسوڵماناندا سەركەوتوو 

بووە”.
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ئیسالم  زانستەكانی  دزینی  نوێ :  سەردەمێكی  سەرەتای 
لەالیەن خاچپەرستانەوە:

لە 4 ی یولیوی ساڵی 1187ز جەنگی )حوتین( ڕویدا و 
و  بەكارهێنا  سەركەوتویان  تەكنیكێكی  جەنگدا  لە  موسڵمانان 
بۆ  خۆیان  فەرەنجیەكان  كە  دا  فەرەنجیان  لەشكری  گەمارۆی 
نەخشەی وا ئامادە نەكردبوو، بۆیە بە خێرایی تەسلیم بون و 
خاچپەرستان  لە)حوتین(دا  شكانیان  بە  دۆڕاند..  جەنگەكەیان 
قودسیان دۆڕاند و بەشی هەرە گەورەی سوپاكەشیان تێكشكا، 
شێوەیە  بەم  بوو،  مەحاڵ  قودس  لە  بەرگریكردن  بەوەش 
لەدوای 100 ساڵ، سوڵتان سەاڵحەدین كۆتایی بە دەسەاڵتی 
مەسیحیەكان بەسەر شاری پیرۆزدا هێنا، وە ڕێی بە دانیشتوانە 
مەسیحیەكان و پاشماوەی جەنگاوەرەكان دا بە سەالمەتی قودس 

بەجێ بهێڵن..
ڕاستە  كە  وایە  پێی  بەرنامەكە  ئەڵقەیەدا  ئەم  كۆتایی  لە 
لە  )قودس(یان  شاری  و  دۆڕاند  جەنگەكەیان  خاچپەرستەكان 
ئاگاداری نەبوو،  دەستدا بەاڵم ئەوەی )سوڵتان سەاڵحەدین ( 
ئەوە بوو كە سەركەوتنەكەی بوە هۆی سەرەتای دەركردنی زانستە 
عەرەبیەكان بۆ خاكی ڕۆژئاوا واتە سەرەتای سەردەمێكی نوێ  
دەستی پێ كرد كە ئەویش دزینی زانستەكانی زانا موسڵمانەكان 
بو لەالیەن خاچپەرستەكانەوە كە دواتر بووە بەردی بناغەی ئەو 
ئێستاش  تا  كە  بەرپابوو،  ئەوروپادا  لە  زانستیەی  پێشكەوتنە 
مەسیحیەكانی ئەوروپا ڕاستی سەرچاوەی زانستە تازەكانیان لە 

نەوەكانیان دەشارنەوە.

ئەسپسواری بەسوودە بۆ مندااڵن

زۆر  ئەسپسواری  كە  دەركەوت  دا   2014 ساڵی  لێكۆڵینەوەیەكی  لە 
بەسوودە بۆ مندااڵن. چونكە بە پێی لێكۆڵینەوەیەكی زانكۆی واشنتۆن ئەم 
جۆرە وەرزشە هۆڕمۆنی)ماندوبون - االجهاد( لەالی منداڵ كەمدەكاتەوە.

وە لێكۆڵینەوەكە جەختدەكاتەوە لەسەر ئەوەی ئەسپسواری بۆ مندااڵن 
متمانە بە خۆبوونی زیاتریان پێ دەبەخشێ و كەسایەتیان بەهێزدەكات و 

ڕێگری لە گەشەكردنی كێشە تەندروستی و دەروونیەكان دەكات..
دەشكرێت نەخۆشی )هەستكردن بە تەنهایی - التوحد( چارەسەر بكات و 
بەهەمان شێوەش دەكرێت ببێتە چارەسەر بۆ نەخۆشی)ڕەبو( و هەندێ 

نەخۆشی درێژخایەن. 
ئەسپسواری  كە  ئەوەی  لەسەر  جەختدەكاتەوە  پێشتر  لێكۆڵینەوەكانی 
دژی خەمۆكی و هەستكردن بە )ڕێزگرتن لە خود( زیاد دەكات میزاج 

باشدەكات و دڵەڕاوكێ كەمدەكاتەوە..
بەپێی  ئەسپسواری  كە  دەكەنەوە  دڵنیامان  لێكۆڵینەوەكان  لە  هەندێ 
بەرنامە )بەڕێك وپێكی( پەستانی خوێن دادەبەزێنێت و یارمەتیدەرە بۆ 

چارەسەركردنی خەو زڕاندن و تێكچوونەكانی خەوتن لەالی مندااڵن...
لێ  خوای  خەتاب(  كوڕی  )عومەری  گەورەمان  زاری  لەسەر  دەگێڕنەوە 
ڕازی بێ كە فەرمویەتی: )منداڵەكانتان فێری مەلەكردن و تیرهاویشتن 
و ئەسپسواری بكەن(،خۆشەویستیشمان محمد دەفه رموێت: )الخیل فی 
نواصیها الخیر الی یوم القیامە( واتە:)ئەسپ بەناوچاویەوە خێرگرێدراوە 

هەتاكو ڕۆژی دوایی()موسلیم گێڕاویەتەوە(.
چارەسەر بەئەسپسواری جۆرێكە لە جۆرەكانی سوود )جۆرەسوودێكە( 

كەبەم دواییانە دەركەوت و كەس پێشتر پێی نەزانیبوو....

وێنەی سەربازگەی )سوڵتان سەاڵحەدین( 
دوای جەنگی )حوتین( 

سه رچاوه :
https://www.youtube.com/
watch?v=79R9azF1mig

Wikipedia

و: سازگار عثمان

ئه سپسواری بۆ مندااڵن
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كۆنترۆڵ یەكێك لە چەمكە زانستیەكانی بە مانای دڵنیایی دێت وەك 
چۆن دەڵێین كوالیتی كۆنتروڵ واتە )دڵنیایی جۆری(.

بەدەست  ئەنجامانەی  ئەو  سەلماندنی  بۆ  دا  توێژینەوە  كاتی  لە 
دەوترێت  پێی  یەكێكیان  دابنرێت  كۆنترۆڵ  دوو  پێویستە  دەهێنرێن 
بۆ  كۆنترۆل.  نێگەتیڤ  دەوترێت  پێی  تر  ئەوەی  كۆنترۆڵ  پۆزەتیڤ 
نمونە ئەگەر لەتوێژینەوەیەكدا بتەوێت بیسەلمێنیت كە كەسێك توشی 
پشكنینەكەی  كەسەی  لەو  بێجگە  پێویستە  بوە  ڤایرۆسی  نەخۆشی 
كە  یەكێكیان  بكرێت  بو  پشكنینی  تریش  نمونەی  دوو  دەكرێت  بۆ 
وە  كۆنترۆڵ(  )نێگەتیڤ  یە  نی  تێدا  ڤایرۆسەكەی  بەدڵنیایەوە 
تریشیان  ئەوەی  وە  بێت.  نێگەتیڤ  پشكنینەكە  ئەنجامی  پێویستە 
بەدڵنیایەوە ڤایرۆسەكەی تێدا هەیە )پۆزەتیڤ كۆنترۆڵ( وە دەبێت 
ئەنجامەكەی پۆزەتیڤ بێت ، گرنگی ئەم دو كۆنترۆڵە لەوەدایە ئەگەر 
بەرامبەرەكەت  بە  بوو  نێگەتیڤ  ئەنجامەكەی   پشكنینی نەخۆشەكە 
دەسەلمێنیت كە ئەو ئەنجامە بە هۆی بێ  كەڵكی جۆری پشكنینەكەوە 
یەكێك  كە  ئەوەی  بەڵگەی  بە  یە،  نی  خۆتەوە  نەشارەزایی  یان 
پشكنینی  ئەگەر  پێچەوانەشەوە  بە  بوە.  پۆزەتیڤ   كۆنترۆڵەكان  لە 
نەخۆشەكە ئەنجامەكەی  پۆزەتیڤ بوو ئەوا بە بەرامبەرەكەت دەسەلمێنیت 
كە ئەو ئەنجامە بە هۆی تێكەڵ بونی مه وادی تاقیگەكەتەوە نیە لەگەڵ 
خوێنی كەسێكدا كە پێشتر پشكنینت بۆ كردوە، بەڵگەش بۆ ئەوە نێگەتیڤ 
سەرەكی  گرنگی  كەواتە  ماوەتەوە.  نێگەتیڤی  بە  هەر  كە  كۆنترۆڵە 
پۆزەتیڤ كۆنترۆڵ و نێگەتییڤ كۆنترۆڵ لەوەدایە تا وەك بەڵگەیەك 
بەكار بهێنرێت بۆ بڕوا هێنانی كەسی بەرامبەر بەو دەرئەنجامە. هەر 
بۆیە لە هەموو پشكنینە تاقیگەییە پیشكەوتوەكانی سەردەم  و لە 
هەموو  توێژینەوەكان و هەموو ئەو بابەتە زانستیانەی كە لە نامەی 
ماستەر و دكتۆرادا پێشكەش دەكرێت لە زانكۆكانی جیهاندا  پێویستە 
ئەم  كۆنترۆاڵنە بەكاربهێنرێت. بە پێچەوانەوە لیژنەی هەڵسەنگاندن 
و كەسانی  بەرامبەر هیچ نرخێك بۆ دەرئەنجامەكان دانانێن و تانەی 

لێدەدەن. 
 ئەم بەڵگە هێنانەوەیەی كە لە زانستی پێشكەوتودا پەیڕەو دەكرێت 
لە  زیاتر  پێش  كە  وایە  قورئان  ئیعجازەكانی  لە  تر  یەكێكی  وەك  
هەزارەیەك پێش ئێستا خوای گەورە لە باسی چیرۆكی  پێغەمبەرێكدا 

ڻ   ں    ں   ڱ        ڱ         دەفەرموێت:چڱ   كە  دەگێرێتەوە  بۆمان 
ے   ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ  
ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ    ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے  
ائ   ىائ   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ    ۉ   ۅ  
ۈئ    ۆئ     ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    
جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ    ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  
حبچ  البقرە، واتە  )یاخود وه ک ئه و  جب   يئ                  ىئ   مئ    حئ  
به سه ر  خانوه کانی  هه مو  که  شارۆچکه یه کدا  به الی  تێپه ڕی  که سه ی 
گه وره  خوای  ئاخۆ  وتی:  خۆیه وه  له به ر  بون،  ته پی  سه قفه کانیدا 
چۆن خه ڵکی ئه م شارۆچکه یه دوای مردنیان زیندو ده کاته وه ؟! )ئه و 
که سه عوزه یر بوو یه کسه ر خوای گه وره سه د ساڵ مراندی و پاشان 

زیندوی کرده وه و پێی فه رموو: چه ند مایته وه ؟ )عوزه یر( وتی: ڕۆژێک 
یان که متر له ڕۆژێک ماومه ته وه ، )خوا( فه رموی: نه خێر ئه وه سه د 
ساڵت پێچوه ، جا ته ماشای خواردن و خواردنه وه که ت بکه )له و ماوه 
بکه ،  گوێدرێژه که شت  ته ماشای  نه چوه ،  تێک  و  نه گۆڕاوه  درێژه دا( 
)بۆیه ئه مه مانکرد( تا به م به سه رهاته بتکه ینه موعجیزه بۆ خه ڵکی، 
جا سه یری ئێسکه کانی )گوێدرێژه که ت بکه ( چۆن به رزیان ده که ینه وه 
کاتێک  دایانده پۆشین،  به گۆشت  پاشان  به یه که وه یان ده به ستین و  و 
خوا  به ڕاستی  دڵنیام  و  ده زانم  چاک  وتی:  ده رکه وت  بۆی  و  بینی 

ده سه اڵتی به سه ر هه موو شتێکدا هه یه)تەفسیری ئاسان(. 
بسەلمێنێت   پێغەمبەرەكەی  بۆ  ئەوەی  بۆ  گەورە  بەم شێوەیە خوای 
كۆنترۆڵ.  وەك  دادەنێت  بۆ  بەڵگەی  دوو  مراندویەتی  ساڵ  كە سەد 
و  نەگۆڕاوە  هێشتا  خواردنەوەكەی  و  خواردن  كە  ئەوەی  یەكەمیان 
پێی  ئەوەی  بۆ  كە  وایە  كۆنترۆڵ  نێگەتیڤ  و  وەك  ئەوەش  تازەیە 
پیشان بدات كە خۆی و خواردنەكە پێكەوە زیندوو كراونەتەوە یان 
تێپەڕبونی كات بەسەریاندا كاریگەری نەبوە، وە بەڵگەی ڕزینی الشەی 
گوێدرێژەكە و مانەوەی ئێسك و پروسكەكەی وەك پۆزەتیڤ كۆنترۆل 
وایە تا بۆ پێغەمبەركەی بسەلمێنێت كە سەد ساڵ تێپەڕیوە بەسەر 
ڕوداوەكەدا. بەم جۆرە بۆ سەلماندن و باوەڕ هێنان بەو دەرئەنجامە 
كە بەسەریدا هاتوە ئەوا عوزه یر خۆی لە نێوان دوو كۆنترۆڵ یان دوو 
بەڵگە بەراورد دەكات تاكو راستی روداوەكەی بۆ دەر بكەوێت و دڵنیا 
بێتەوە. دەنا خوای گەورە تەنها بەڵگەی  زیندوكردنەوەی گوێدرێژەكە 

بەس بو تا پیشانی پێغەمبەر عوزه یر بدات. 
ئیعجازی قورئان لەم بابەتدا لەوه دا دەردەكەوێت قورئانی پیرۆز پێش 
زیاتر لە 1435 ساڵ كە باس لەو ڕوداوە دەكات كە چەندین سەدە 
پێش هاتنی پەیامی پێغەمبەر محمد ڕویداوە  هەر هەمان ئەو 
كەرەسە و بەڵگانە بەكاردەهێنێت كە ئێستا لە تازەترین توێژینەوەكانی 
سەردەم  بەكاردێت بۆ سەلماندنی ئەنجام و بەڵگەكان. گرنگی ئەم 
بابەتەش لەالی  توێژەوەرانی بابەتە زانستیەكان و زاناكان بە ڕوونی 
هەستی پێدەكرێت چونكە ئەوان زیاتر هەست بە گرنگی دانانی كۆنترۆڵ 

دەكەن بۆ سەلماندن و بڕواپێهێنانی ئەنجامەكان.

ئيعجازى قورئان
 لة بةكارهَينانى ثؤزةتيظ كؤنترؤل و نَيطةتيظ كؤنترؤل
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مامۆستا )عەبدول مەجید زیندانی( دەڵێت: داوای كتێبێكی باوەڕپێكراوم 
كتێبی  ئەوانیش  لە)بەریتانیا(  كۆرپەلەزانیەوە  زانستی  لەبارەی  كرد 
)پڕۆفیسۆر مور(یان بۆناردم، دیسان داوای كتێبێكی باوەڕپێكراوم كرد 
بۆ هەمان مەبەست لە )ئەڵمانیا( ئەوانیش هەر كتێبی )كیث مور(یان 

بۆ ناردم بە زمانی ئەڵمانی.
ئیدی منیش وتم: كەواتە دەبێت )د. مور( لەم زانستەدا پیاوێكی گەورە بێت. 
بۆ  گەڕام  ڤیدۆكاندا  لە  هاتم  كاتێكیش  دەڵێت:  )زیندانی(  هەروەها 
كە  دۆزیەوە،  بارەوە  لەو  ڤیدۆم  فیلمی   34 كۆرپەلەزانی،  زانستی 

هەمویان سەرچاوەكەیان بۆ )د. مور( دەگەڕایەوە.

وتم: باشە دەبێت ئەم )د. مور(ە كێ  بێت؟
بۆیە ئیتر كەوتمە پرسیار كردن، پرسیارم لە )د. احمد حجازی( كرد،  
عبدالعزیز(   )مەلیك  زانكۆی  لە  كۆرپەلەزانیە  زانستی  مامۆستای  كە 

لەبارەی )د. مور(ە وە، ئاخۆ ناوی بیستوە؟
باوكی  بەڵێ   كۆرپەلەزانیە،  زانستی  باوكی  ئەوە  وتم:  پێی  ئەویش 

زانستەكەیە.
وتم: خوایە گیان كێ دەمگەیەنێتە ئەو پیاوە؟ ئەوە ئەو پیاوەیە كە 

من بەدوایدا دەگەڕێم.
ئیتر بەو شێوەیە، تا لە كۆلێژی پزیشكی زانكۆی )مەلیك عبدالعزیز( 

وه رگێڕانی :ناسك ئیسماعیل عزیز 

پڕۆفیسۆر دكتۆر )كیس مۆر(، پڕۆفیسۆری زانستی توێكاری و كۆرپەلەزانی لە )زانكۆی تۆرنتۆ( لە كەنەدا، 
ئەم زانایە پلە بە پلە گەیشتۆتە ئەم ئاستە لە چەندین زانكۆدا لەوانە زانكۆی )توینابێك( لە خۆرئاوای كەنەدا 
بۆ ماوەی )11( ساڵ، پاشان چەندین ساڵ سەرۆكی بەشی كۆرپەلەزانی و توێكاری بوە لە )زانكۆی تۆرنتۆ(. 
سەرۆكایەتی چەندین كۆمەڵەی نێودەوڵەتی كردوە، بۆ نمونە كۆمەڵەی زاناكانی توێكاری و كۆرپەلەزانی لە 
كەنەدا و ئەمریكا، هەروەها ئەنجومەنی یەكێتی زیندەوەرزانی، هەروەها ئەندامە لە كۆمەڵەی پزیشكی مەلەكی 
كەنەدا و لە ئەكادیمیای نێودەوڵەتی خانەزانی و، لە یەكێتی ئەمریكا بۆ پزیشكەكانی توێكاری و، ئەندامیشە 
لە یەكێتی دوو ئەمریكا كە لە بەشی توێكاریدا. دانەری چەندین پەڕتوكە، كە هەندێكیان لە بواری توێكاری 
ئیكلینكی و كۆرپەلەزانیدایە، هەشت پەڕتوكی هەیە بەسەرچاوەی قوتابی كۆلێژە پزیشكیەكان دادەنرێن كە بۆ 

)شەش( زمان وەرگێڕاون)ئیتاڵی – ئەڵمانی – پورتوگالی – ئیسپانی – یۆنانی – چینی(.
دانەری پەڕتوكی )قۆناغەكانی گەشەكردنی مرۆڤـ(ە، كە بۆ زیاتر لە )هەشت( زمان وەرگێڕدراوە:)ڕوسی – 

ژاپۆنی– ئەڵمانی – چینی – ئیتاڵی – پورتورغالی – ئینگلیزی – یوغۆسالڤی(.
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شەشەم كۆنگرەی پزیشكی بەسترا و، نێردراوی شانشینی )سعودیە( ش                    
مامۆستا )عصام شێخ( كە ڕاوێژكاری ڕۆشەنبیری شانشین بوو                                                                  
لە )كەنەدا( بانگهێشت كرابو بۆ ئەوێ ، منیش خۆم پێناساند و

وتم: جەنابتان لە كوێن؟
وتی: من پاشكۆی ڕۆشەنبیری شانشینی سعودیەم لە كەنەدا.

وتم: لەكەنەدایت؟! برام ڕاستیەكەی ئێمە پزیشكێكمان دەوێت لە 
كەنەدا )دكتۆر مور(ی ناوە.

 ئەویش پرسی: لە چ زانكۆیەكە؟ 
وتم: لە )زانكۆی تۆرینتۆ(، ئەویش وتی: بەڕێوەبەری تۆرینتۆ هاوڕێمە، 
بە قۆشمەوە وتی: باوكیشیت بۆ دێنم.. وتم: نا باوكیم ناوێت خۆیم 

بۆ بێنە..
خوای گەورە پاداشتی چاكەی بداتەوە بەپەرۆشەوە گەڕایەوە بۆ )كەنەدا( و،                                                                                 
لەوێوە نامەیەكی بۆ ناردم، منیش )دكتۆرمور(م بانگهێشت كرد، كە 
بێت بۆ زانكۆی )مەلیك عەبدول عزیز(، جەنابیشیان خۆشحاڵبون بە 

داواكەمان.
بۆ  دێت  كە  دكتۆرە  ئەوە  ئۆخەیش  وتم:  خۆمەوە  بەر  لە  ئیتر   
زانكۆ! پاشان ئەم مژدەیەم دا بە )د. عبدالله عمر عظیم(، ئەویش 
یەكسەر ڕەزامەندی خۆی نیشاندا و، دو تكتی تەیارەی بۆ )د.مور( و                                 
خێزانەكەی نارد و  ئوتێلێكی پێنج ئەستێرەی بۆ گرتن و ئەوپەڕی 

ڕێز و حورمەتی لێ  گرتن.
كاتێك بەڕێزیان گەیشتن، هات بۆ المان و وتی چیتان الیە؟

پرسیارمان   80 ڕاستیەكەی  هەیە،  پرسیارمان  هەندێك  وتمان: 
هەیە لەسەر زانستی كۆرپەلەزانی، بۆ ئەوەش دوو ڕۆژمان بەسەر 
برد، پرسیارمان لێ  دەكرد و بە ڤیدیۆ دەمان گرت، لەوە دەترساین 

ڕای بگۆڕێت.---
ئێوە  پرسیارانەی  لەم  سەرم  من  وتی:  و  پرسین  لێی  دكتۆر 
دەیزانێت!  سەرەتایی  قۆناغی  منداڵێكی  هەندێكیان  سوڕماوە، 
زاناكانی  گەورەترین  تەنانەت  كە  لێدەكەن  واشم  پرسیاری  وە 
ئەم سەردەمە ناتوانن وەاڵمی بدەنەوە، بگرە تائێستاش لە ژێر 

لێكۆڵینەوەدایە، ئەمە مانای چی؟    
وتمان: بەڵێ  نهێنیەك لە بابەتەكەدایە!!

وتی: بەڵێ  چیتان الیە؟ 
وتم: بڕوانە دكتۆر ئێمە لە مێژوی زانست دەكۆڵینەوە، وە هەرچی یەك 
لە پێش و لە دوای داهێنانی وردبینەوە دۆزراوەتەوە لێی دەكۆڵینەوە.. 
كۆرپەلەزانی،  زانستی  لەسەر  دەكۆڵینەوە  ئەوانە  لەكاریگەری  وە 
ئەوەی پەیوەندی بە پێش داهێنانی وردبینەوەیە، پرسیاری سادەن و     
وەك خۆت دەڵێیت هی قۆناغی سەرەتاییە، ئەوەش كە پەیوەندی 
بە دوای داهێنانی وردبینەوەیە، پرسیاری ئاڵۆز و وردن و هێشتا لە 
ژێر لێكۆڵینەوەدان، ئەویش قسەكەمانی ال پەسەند بو وە بەردەوام 

بو لەگەڵمان....
ئەو  وردبین،  داهێنانی  پێش  قۆناغی  دكتۆر!  وتمان:  پاشان 
ماوەیەیە كە قورئانی تێدا هاتۆتە خوارەوە، لەو كاتەدا ئایەتەكانی 
قورئان دادەبەزی و لەبارەی زانستی كۆرپەلەزانی دەدوا، بۆیە ئێمە 
پرسیارمان لێ دەكرد لەبارەی ئەم  ئایەتە و ئەو ئایەتەی تر و                                                                            

بەو جۆرە زانیاری وردی پێدەداین و، سەری دەسوڕما! 
وتی: ئەمە سەرسوڕهێنەرە و پاشان چو بۆ الی خێزانەكەی و پێی 

وت: ئێستا ئەزانم بۆچی بانگكراوم، ئەوانە باسی چەند ئایەتێك 
ئەمڕۆدا  لێكۆڵینەوەكانی  تازەترین  لەگەڵ  كە  دەكەن  قورئان  لە 

یەك دەگرنەوە!
ماومەتەوە  ئوتێلەكەدا  لە  كاتەی  ئەم  منیش  وتی:  ئەویش 
ئەو  و  دیو  ئەم  و،  قورئانە  ئەم  خوێندنەوەی  بۆ  قۆستومەتەوە 
دیوم كردوە تا ئایەتێكم بەرچاو كەوت لە بارەی ئیعجازی زاستی  
لە زانستی كۆرپەلەزانیدا.. خێزانی بە تەنیا بەم كارە هەستاوە.

الیەنە  و  داینەوە  پرسیارەكانی  ئەوەی وەاڵمی  دوای  لە  پاشان، 
ئەرێنیەكانمان تیا بەدی كرد، بەجێی هێشتین و ڕۆیشت.. بەاڵم 
بەهۆی ئەویشەوە 40 پرسیاری تری نوێ لە بواری كۆرپەلەزانیدا، 

المان سەری هەڵدا.
دیسان نامەمان بۆ نارد: ئاخۆ دكتۆر دەكرێت بێیتەوە بۆ ئێرە؟ 
ئەویش لە وەاڵمدا وتی: بەڵێ  دەكرێت، بەاڵم بەمەرجێك.. وتمان 

مەرجەكەت چی یە؟
وتی: وانەیەك پێشكەش دەكەم و دەبێت پزیشك و قوتابیەكانیش 

گوێیان لێ  بێت. 
دەیەوێت  بۆ  ئاخۆ  كە  پرسیارەوە  ئەو  گێژاوی  كەوتمە  منیش 

وانەیەك پێشكەش بكات؟
ئاخۆ كە گەڕاوەتەوە بۆ كەنەدا سەرزەنشت كراوە؟ ئاخۆ لۆمەیان 

كردوە؟ و ئێستا داوایان لێكردوە كە ڕابردو بسڕێتەوە!
كەواتە با بێت، ئێمە باكمان نی یە و زانستمان پێ یە و هەر لە 
شوێنی خۆشی دا وەاڵمی دەدەینەوە.. بۆیە وەاڵممان بۆ نارد كە: 

فەرموو بەخێربێن ئێمە ئامادەین.
خستنە  بە  كرد  دەستی  بۆالمان،  هاتەوە  دوبارە  دكتۆر  كاتێك 
بابەتاكان و وتی من سالیدم دەوێت، ئێمەش یەك بەیەك  ڕوی 
ئامادەكرد، فاڵن  سالید و فاڵن و فاڵن و...  سالیدەكانمان بۆ 
تر  شتێكی  كە  وانەكەی  بابەتی  لە  سوڕما  سەرمان  بەاڵم  هتد، 
بوو، پێچەوانەی ئەوەی كە خۆمان گومانمان لێدەكرد، وتم: باشە 
ناونیشانی ئەم وانەیە چی یە، هیچم شك نەبرد جگە لەوەی ناوی 
لە  ئەوەی  لەگەڵ  كۆرپەلەزانی  زانستی  بەراوردكردنی  بنێم،  لێ 

قورئان و سونەتدا هاتوە.  
ئیدی باڵومان كردەوە كە لە زانكۆی )مەلیك عبد العزیز(  وانەیەك 
و  قورئان  لەگەڵ   كۆرپەلەزانی  زانستی  بەراوردكردنی  لەبارەی 

سونەتدا پێشكەش دەكرێت لە الیەن  پڕۆفیسۆر مور(ە وە.  
لەبەرئەوەی پزیشكەكان پایە و پێگەی ئەم پڕۆفیسۆرەیان باش 
دەزانی، بۆیە پزیشكەكان هاتن و كەسانی تریش پێكەوە ئامادەبون، 
ئاوا  ئایەتە  ئەم  دەیوت:  و  دەوتەوە  سالید  بە  وانەكەی  ئەویش 
دەڵێت، ئەوەش ڕاستیەكەیەتی كە لە بەرچاودایە سەیری بكەن، 
ئەمەش ئایەتێكی تر ئەوەش ڕاستیە  زانستیەكەی، لە كۆتایشدا 
وتی، ئەم  زانستە شایەتیم بۆ دەدات كە دەبێت لەالیەن خوداوە 
بێت. هەروەها شایەتیم بۆ دەدات كە )محمد( نێردراوی خودایە، 

ئیتر خەڵك هەمووی چەپڵەیان لێدا و هوتافیان كێشا و هەژان.

سەرچاوە: چاوپێكەوتنێك لەگەڵ عبدالمجید زندانی لە بەرنامەی )صفحات 
من حیاتی( لە كەناڵی ئاسمانی )المجد(ی سعودیە.

https://www.youtube.com/watch?v=ikdmtU3y-LA
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ئایا مەی لە جەڵتەی دڵ 
ێزێت؟ ر نپا دەما

د. دیاری ئەحمەد ئیسماعیل
پسپۆڕی نەشتەرگەری 

diaryismaeil@yahoo.com
بە  سەبارەت  دەكرێت  لێ  پرسیاری  كاتێك  خوا پێغەمبەری 
بەكارهێنانی مەی بۆ چارەسەركردنی نەخۆشی؟ لە وەاڵمدا دەفەرموێت: 

ئەوە نەخۆشیە، و شیفای تێدا نیە: 
عن اخلمر، فنهاه،  أن طارق بن سويد )رضي اهلل عنه( سأل النبي
أو كره له أن يصنعها. فقال: إمنا أصنعها للدواء. قال: »إنه ليس 
 -32 األشربة،  كتاب  في   )1573  /3( -مسلم  داء«  ولكنه  بدواء 

باب حترمي التداوي باخلمر.
»إن اهلل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم  دەفەرموێت:  هەروەها   

عليها« أبو داود، وأبو يعلى، والبزار، وصححه إبن حبان. 
 هەروەها دەفەرموێت: »إن اهلل خلق الداء والدواء، فتداووا، وال تتداوو 

بحرام« الطبراني: بإسناد رجال ثقات، كما في مجمع الزوائد.
هەروەها دەفەرموێت: »إن اهلل أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، 
فتداووا وال تتداووا بحرام« أبو داود في سننه )4/ 206- 207( كتاب 
الطب، 11- باب في األدوية املكروهة.. السلسلة الصحيحة )برقم 

.-)6033
ئێمەی  كردووە..  دروست  دەرمانەكەشی  و  نەخۆشی  گەورە  خوای 
كە  بگەڕێین،  چارەكاندا  ڕێگە  دوای  بە  پێكراوە  فەرمانمان  مرۆڤ 
بێگومان بوونیان هەیە، و لە خواردن و خواردنەوەی حەاڵڵیشدا دەست 
دەكەون، ئەگەر بیدۆزینەوە.. بەاڵم پێدەچێت، لە كاتی ونیی ڕێگە چارە 
ماددەی  و  خواردنەوە  و  خواردن  هەندێك  كات  ناچارمان  حەاڵڵەكە، 
حەڕامكراو بەكار بێنین لە چارەسەرەكانماندا، بەاڵم دەبێت بە ڕێژەی 
خۆی بێت و زیادەڕەوی تێدا نەكرێت.. لەگەڵ ئەوەی وا هەست دەكرێت 
دەستەوسانی ئێمەی مرۆڤ بێت كە ڕێگە چارە حەقیقیە حەاڵڵەكەمان 

دەرك پێ نەكردبێت..
)حەرام(  قەدەغەكراو  خواردنەوەی  و  خۆراك  نابێت  ئایا 

بەكاربهێنرێت وەك دەرمان؟ 
دیارە زانایان لە مێژەوە ئاماژەیان بەو پرسە داوە، و قسەی زۆریان 
لە  وردەكاریی  جیاوازی  هەندێ  بوونی  لەگەڵ  كردووە..  لەسەر 
تا  خاڵە،  ئەو  لەسەر  كۆتاییدا  لە  پێدەچێت  بەاڵم  بۆچوونەكانیاندا، 
خواردنەوەی  و  خواردن  ئەگەر  كە  بێت:  نزیك  بۆچوونیان  ڕادەیەك، 
بێت..  تەسكدا  زۆر  سنورێكی  لە  دەبێت  هات  بەكار  قەدەغەكراویش 
لە  یەكێك  بە  دەدات  ڕێگە  پێغەمبەر ڕیوایەتەدا  لەم  نموونە  بە 
عن عجرفة بن  لوتیدا:  تەداوی  لە  بەكاربێنێت  ئاڵتون  كە  هاوەاڵنی 

أنفاً  فاتخذت  اجلاهلية،  الكالب في  يوم  أنفي  أصيب  قال:  أسعد، 
من  أنًفا  أتخذ  أن  اهلل  رسول  فأمرني  علّي،  فاننتّ  ورق،  من 
ذهب -رواه الترمذي وقال حسن-. هەروەها ڕێگەی داوە هەندێك لە 

پیاوان ئاوریشم بەكار بێنن لەبەر نەخۆشی: رخص رسول اهلل
احلرير حلكة كانت  بلبس  العوام  بن  والزبير  بن عوف  لعبدالرحمن 

بهما( -البخاري ومسلم-.
كە  چارەسەر،  وەك  كحولە  بەكارهێنانی  لەسەر  باسەكەمان 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حەرامە:چ  ئیسالمیدا  ڕێسای  لە  خواردنەوەی 
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ       
ٺٺچالمائدة. هەروەها خوای گەورە خواردن و خواردنەوەی 

ٻ   ٻ   ٱ   هەڵەوە:چ  نەكەوینە  تا  ڕوونكردوینەتەوە،  بۆ  حەاڵڵی 
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ  
مەی  پزیشكیشەوە  لەالیەنی  دیارە  األنعام.  چ   ڦ    ٿ...   ٿ  
خواردنەوە زیانی زۆری هەیە، گەرچی وترابێتیش به كارهێنانی هەندێك 
-وەك  تەندروستی  بۆ  هەیە  هەندێك سوودی  خواردنەوانە  جۆرە  لەو 

لەناو هەندێكدا باوە - وەك نەخۆشی گۆرچیلە!
دوای  دەبێت  پزیشكی  ڕێگەچارەكانی  لە  ڕێگەیەك  هەر  بەكارهێنانی 
زانیاری Data base بێت، و الیەنی  زانستی، و بنكەی  توێژینەوەی 
بەكاردێت  لێی بكۆڵرێتەوە.. كاتێكیش  ئەو ماددانە  چاكە و خراپەی 
دەبێت سوودەكانی حەقیقی بن، و زیانەكانی زۆر كەم بن. ئەگینا ئەو 
كاتە هیچمان بە هیچ نەكردووە ئەگەر ماددەیەكی زیانبەخش بەكاربێنین 
بۆ چارەسەری نەخۆشییەكی ئاسان! بەاڵم كاتێك زەروور بوو، بێگومان 
لەگەڵ زیانە زۆرەكانیشی ناچارین بەكاری بهێنین، بە نموونە: دەرمانە 
دەوت  پێیان  پێشتر  كە  شێرپەنجە،  نەخۆشییەكانی  ژەهراوییەكانی 
بەاڵم  خانە!(،  ژەهراویكەری  )دەرمانی  واتە:   Cytotoxic drugs
ئێستا پێیان دەوترێت Chemo therapy واتە: چارەسەری كیمیایی!
سەربابەتی  ئەمە  نییە((..  سەالمەت  كحول  لە  بڕێك  ))هیچ 
2014دا  ساڵی  نیسانی  مانگی  لە  فراوانە  پزیشكیی  توێژینەویەكی 
باڵوكراوەتەوە، لە الیەن Laura A. Stokowskin, RN, MS. تێیدا 
هاتووە: »خواردنەوەی بەرپرس)Responsible drinking )1 بووەتە 
ویردی سەر زمانی سەدەی 21، چۆن زۆربەی خەڵكی ئەنواڕنە كحول 
شێرپەنجە  هۆكاری  بە  بوونی  لە  باس  كاتێك  بەاڵم  بەكارهێنان.. 
دەكرێت هیچ بڕێك لە كحول سەالمەت نییە«)2(. ئەمە دەرەنجامی 
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 )World Cancer Report) )WCR( ڕاپۆرتی جیهانیی شێرپەنجە
بوو، كە لە الیەن ڕێكخراوی تەندرووستی جیهانی )WHO(/ بریكاری 

نێودەوڵەتی بۆ توێژینەوە لەسەر شێرپەنجە IARC باڵوكرایەوە. 
هەروەها لە ساڵی 1988دا ڕاگەیەنراوە كە كحول ماددەیەكی تووشكەری 
 ،WCR بەشداربووی  Jürgen Rehm..)3(carcinogenشێرپەنجەیە
لەسەر بابەتی خواردنەوەی كحول، و زانای گەورەی سەنتەری قاڵبوون 
و تەندرووستی دەروونی لە تۆرۆنتۆی كەنەدا، دەڵێت: »لە مێژەوە بوو 
سوورێنچكە،  شێرپەنجەی  تووشبوونی  هۆكاری  كحول  كە  دەمانزانی 
بەاڵم تا10--15 ساڵی دوایی بە تەواوەتی نەماندەزانی چ پەیوەندیەك 
هەیە لە نێوان كحول و شێرپەنجەكانی تر، وەك شێرپەنجەی مەمك. 

تەنها لە 10--15ساڵی دواییدا سەرنجی ڕاكێشاین«.
مەترسی مەی خواردنەوە پەیوەندی بە قەبارەی ژەمەكانەوە هەیە:
دۆزراوەتەوە  زیاترن..  مەترسییەكان  بخورێتەوە  زیاتر  كحول  تا 
پەیوەندییەكی  خواردنەوە  كحول  و  شێرپەنجە  نێوان  پەیوەندی  كە 
ڕاستەوخۆیە لە هەندێ جۆری شێرپەنجەدا، وەك شێرپەنجەی دەم و 
گەروو و قوڕقوڕاگە و سورێنچك و كۆڵۆن و ڕێكە و جگەر و مەمك، 
هەروەها پەنكریاس و لیوكیمیا و شێرپەنجەی ملی منداڵدان و دەرچە 
كەمتر  ڕێژەیەكی  بە  پێست)1(.  و  مێینە  زاووزێی  كۆئەندامی  زێی  و 
پەیوەندی ژەمەكانی خواردنەوەی كحول لەگەڵ شێرپەنجەی گورچیلە 

دۆزراوەتەوە)2(.
هۆی  نابێتە  كحول  كەمی  ڕێژەیەكی  خواردنەوەی  ڕاستە  ئایا 

توشبوون بە شێرپەنجە؟
لە كۆ توێژینەوەیەك Meta-analysis كە 222 توێژینەوەی لە خۆ 
گرتووە، و 152000 بەشداربووی لەخۆ گرتبوو، 92000 كەسیان 
هەبوو..  شێرپەنجەیان  و  خواردبۆوە  كحولیان  كەم  ڕێژەیەكی  بە  كە 
هەبووە:  شێرپەنجەیان  و  نەیانخواردبۆوە  كەسیان   60000 بەاڵم 
بینرابوو كە ئەوانەی بە كەمیش دەخۆنەوە مەترسی توشبوونیان هەیە 

بە شێرپەنجەی دەم و گەروو و سورێنچك و مەمك)3(.
لەو كۆتوێژینەوەیەدا دەركەوتووە: ساڵی 2004 لەسەر ئاستی جیهاندا 
5000 حاڵەتی مردوو تۆمار كراوە بە هۆكاری شێرپەنجەی دەم و گەروو، 
 5000 و  سوورێنچكەوە،  شێرپەنجەی  بەهۆی  حاڵەتیش   24000
حاڵەتیش بەهۆی شێرپەنجەی مەمكەوە.. هۆكانیان گەڕێندراوەتەوە بۆ 
خواردنەوەی ڕێژەیەكی كەمی كحول.. هاوكات تێبینیان كردبوو كەم 
خواردنەوەی كحول پەیوەندی نەبووە بە شێرپەنجەی كۆڵۆن و ڕێكە و 

جگەر و قوڕقوڕاگەوە.
شێرپەنجەكەری  ماددەی   15 كەمەوە  بەالی  كحول  خواردنەوەی 
ئەكریلەماید   ،)Acetaldehyde( ئەڵدیهایت  ئەسیت  لەوانە:  تێدایە 
ئاڕسنیك   ،)Afladoxins( ئەفالدۆكسینەكان   ،)Acrylamide(
 ،)Cadmium( كادمیۆم   ،)Benzene( بەنزین   ،)Arsenic(
 ،)Ethyl Carbonate(ئەسیل كاربۆناتی   ،)Ethanol(ئیسانۆڵ
فۆرم ئەڵدیهاید )Formaldehyde(، قوڕقوشم )Lead()4(.. كاتێك 
ئەو ماددانە بەر ناوپۆشی گەروو و ناودەم و قوڕقوڕاگە و سورێنچك 
هۆی  دەبێتە  ئەڵدیهایتەوە-  ئەسیت  چڕی  بەرزی  -بەهۆی  دەكەوێت 
تەنانەت   ..)hyperprolifration( ناوپۆشەكەیان  بوونی  ئەستوور 
دەكەوێت  ناوپۆشە  ئەو  بەر  ڕاستەوخۆ  كە  كحولیش  كەمی  ژەمێكی 

مەترسی تووشبوونی شێرپەنجە زیاد دەكات تیایاندا)5(.
تایبەتی  بە  دەركەوت  توێژینەوە  هەندێك  دواییدا  دەیەیەی  دوو  لەم 
لە فەڕەنسا، پێیان دەوترێت )French Paradox(، واتە )ناتەبایی 
زانستیەكان دەربارەی  ڕاستیە  نێوان  لە  فەڕەنسی(، وەك دژوارییەك 

خواردنەوەی  هۆی  بە  كە  سوودانەی  بەناو  ئەو  و  كحول،  زیانەكانی 
بەناوی  بۆیە  دەكەوێت!  دەستی  مرۆڤ  كحولەوە  بەرپرسانەی 
فەرەنساشەوەیە چونكە لە فەڕەنسادا زۆرترین ڕێژەی خواردنەوەی تێدا 
سەرف بووبوو، بەتایبەتی شەراب.. تیایاندا هاتووە: بە خواردنەوەی 
ژەمێكی كەم یان مامناوەند لە كحول، بە تایبەتی شەرابی سوور پێش 
یان كاتی نانی ئێوارە، دەركەوتووە پارێزگاری لە نەخۆشییەكانی دڵ 
دەكات.. بینیوبیان ئەو كەسانە كەمتر دووچاری نەخۆشییەكانی دڵ 
بیرنەچووە  زۆریان  بڕی  خواردنەوەی  زۆرەكانی  زیانە  هاوكات  دەبن. 
ئاماژەی پێ بدەن، وەك بەرزبوونەوەی فشاری خوێن، و لەرزینی دڵ، 

و جەڵتەی دڵ و مێشك)6(.
بوونی بەڵگە لەسەر زیانە تەندروستیەكانی كحول بەهێزترە لە بوونی 

بەڵگە لەسەر سوودەكانی.. خوای گەورە دەفەرموێت: چ ۉ  ۉ  
وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ          ى   ى   ېې   ې    ې  

وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ...  جئ   چ  البقرة. ئەگەر پێبچێت هەندێك سوودی 

بێگومان  ئەوە  پزیشكیەوە،  الیەنی  لە  دۆزرابێتەوە  خواردنەوە  مەی 
زیانەكانی زۆر زۆرترە، لەوانە تووشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجە -وەك 
باسمان كرد -.. دۆزراوەتەوە »رێژەی )زیان -بۆ -سوود(ی خواردنەوە 
الشە.  بوونی  ژەهراوی  هۆی  دەبێتە  كە  گەنجیدا،  تەمەنی  لە  زیاترە 
ئەمە جگە لە ماكە خراپەكان، وەك ڕووداوی هاتووچۆ، و توندوتیژی، و 
كێشە كۆمەاڵیەتییەكان.. لە ڕاستیدا لەنێوان تەمەنی 15-59 ساڵیدا 
زوو  هۆكاری  كحولەوە  بەكارهێنانی  بەهۆی  خراپەكان  هەڵسوكەوتە 

 .)7()premature death( مردنە
ماوەتەوە بڵێین خوای گەورە شارەزاترە لەوەی سوود بە مرۆڤ دەگەیەنێت 
لە مرۆڤ خۆیشی، چونكە خۆی مرۆڤی بەدیهێناوە، و لە هەموو كەس 

بۆیان باشترە چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چالملك14. 

1(وات���ە خواردنەوەی بڕێكی دیاریكراو لە كحول، ب���ە قەبارەیەكی كەم، لە 
چەند كاتێكی دیاری  كراوا.
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خوای گەورە كۆمەڵگای مرۆڤایەتی لە سەر چەند بنەما و رێسایەك 
داڕشتوە كە هەر الدانێك لەو پڕۆگرامە كۆمەڵگا بەرەو هەڵدێر دەبات و 
گەورە  خوای  كاتێك  نمونە  بە  دێت!  كۆتایی  خۆیان  لەناوچونی  بە 
باسی نەتەوەی لوط)علیه السالم( دەكات، بە دەست درێژكار و لە 
خراپەكاری  بە  ئەوان  هەڵسوكەوتی  و،  دەبات  ناویان  دەرچوو  سنور 
Homo� )ەەد ڕەوشتی پێناسە دەكات كە ئەویش شزوزی جنسیە 
لە  سەر  و  خێزان  نەهێشتنی  سەرەكی  هۆكاری  كە   ،)sexaulity
بەری بەها مرۆڤایەتیەكانە، لە ڕوی تەندروستیشەوە توشی چەندەها 
زۆر  تاڕادەیەكی  بنبڕكردنیان  كە  دەكات،  كوشندەیان  نەخۆشی 
كە  كردۆتەوە  دوپاتی  پێغەمبەر   لەبەرئەوەشە  هەر  ئاستەمە، 
دەبێت هاوڕەگەزبازانی نێر بكوژرێن و تەنانەت سێ  جار نەفرینی لێ  

كردون.
لوط  گەلی  باسی  پیرۆزدا  قورئانی  لە  لە چەند شوێن  گەورە  خوای 

)علیه السالم(ی كردوە:
چ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  
ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڎ   ڌ   ڌ    ڍ    ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  چالشعراء.
كاری خراپ  بە  كردەوەكانیانی  گەورە  بۆچی خوای  دەپرسین  لێرەدا 
لێكردون  نەفرەتی  پێغەمبەر   بۆچی  وە  ناوبردوە؟  قێزەون  و 
سەردەمەدا  لەم  هەندێك  هەرچەندە  كوشتنیان،  بە  فەرمانیداوە  و 
بەرگریان لێ  دەكەن بەو بیانوەی كە ئەمە جۆرێكە لە خۆشەویستی و 

لە خانەی هەڵسوكەوتی تایبەتی مرۆڤەكانە و مرۆڤ سەربەستە تێیدا! 
وە زیانبەخش نیە و بێ  مەترسیە و پێویست بە هیچ هەاڵیەك ناكات؟ 
لێدەكەن!  بەرگریان  نەخۆشن  ئەوەی  پاساوی  بە  دی  هێندێكی  یان 
ئەم بابەتەش لە ڕوە زانستیەكەیەوە پەردەی لەسەر ئەو مەترسیانە 
الداوە كە توشی ئەوانە دێت كە خویان بەو كارە قێزەونەوە گرتوە، 
ببنەوە،  پەشیمان  تا  شازەكان  كەسە  وشیاركردنەوەی  هیوای  بە 
لەالیەكەی تریشەوە ئەم باسە ڕویەكی ئیعجازی تێدایە تا دامەزراوی 

بداتە دودڵەكان و لە دو دڵی ڕزگاریان بكات.
مەترسیەكانی ئەم بەدكاریە هەر لە ڕوی جەستەوە نیە، بەڵكو لە ڕوی 

دەرونیشەوە كاری نەرێی دەكاتە سەر ئالودەبوانی ئەم كارە:
داڕمانی دەرونی:

 white( زانایان ئەوەیان دۆزیوەتەوە كە مادە سپیەكانی ناو مێشك
matter( دەوری كەناڵی پەیوەندی نێوان خانەكانی مێشك دەبینن، 
بەاڵم لە كەسە شازەكاندا ئەو مادەیە زۆر كەمە، ئەگەر بەرەو كەمتر 
بەوهۆیەوە  پەیوەندیە،  ئەو  دەستدانی  لە  هۆی  دەبێتە  ئەوا  بڕوات 
مرۆڤەكە توشی خەڵەفاوی و )زهایمر( دەبێت، وە ئەوەی ئێستا لە 
خێزان  دروستكردنی  لە  هەیە  ئەمریكادا  و  ئەوروپا  واڵتانی  هەندێك 
لەسەر شێوەی پێوەندی سێكسی شاز لە نێوان پیاو و پیاو و ژن و 
لەنێوانیاندا  توندوتیژیی  ڕێژەی  دەریانخستوە كە  لێكۆڵینەوەكان  ژن، 
18 جار زیاترە لە خێزانی ئاسایی، وە ڕێژەی لێدان بە ڕێژەی %30 
 tatistics Canada، Canada›sزیاترە بە پێی زانیاریی ئەم دەزگایە

.).National Statistical) Agency، July 7، 2005
ئایدز و بەكتریای كوشندە:

لە  دەبن،  توش  ئەنجامی شزوزی سێكسیەوە  لە  هەن  زۆر  نەخۆشی 
سەرو هەمویانەوە نەخۆشی ئایدز، كە تا ئێستا بە گوێرەی ڕاپۆرتی 
ڕێكخراوی تەندروستی جیهانی )WHO( لە ساڵی 1981 وە تا ئێستا 

نزیكەی 35 ملیۆن كەس بەم نەخۆشیە گیانی لە دەستداوە.. 

bahezmuhammed@hotmail.com ن: د. بەهێز محمدصالح محمود

بەكتریای گۆشت خۆر و شزوزی جنسی
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له  ئەوانە  زۆربەی  كە  هاوڕان  ئەوە  لەسەر  زۆربەیان  لێكۆڵەرەوانیش 
شازەكان بون...

یەكێكی تر لەو توێژینەوانەی كە لەپێگەی )بی بی سی( و )الجزیرة(
دەكرد،  نەخۆشیانە  لەو  باسی  بوم  سەرسوڕمان  توشی  و  بینیم  دا 
كاری  پیاوانەی  ئەو  سەلماندویانە،  ئەمریكی  پزیشكی  سەنتەری  لە 
نێربازی ئەنجام دەدەن زۆرینەیان توشی زنجیرەیەكی نوێ  لە بەكتریای 
بەرگریكار دەبن كە بەدژە بەكتریا ناسراوە و پێی دەوترێت بەكتریای 
گۆشت خۆری مرۆڤ! توشبون بەم بەكتریایە لە ناو كەسە شازەكان 
كە  جۆرە  بەو  توشبون  وە  دی،  كەسانی  لە  وەك   زیاترە  13جار 
ناسراوە بە )بەكتریای ستافیلو كۆكس ئوریس/ بەرگریكاری دەرمانی 
میزسلینەكان( دەبێتە هۆی هەوكردنێكی قورس )MRSA( ئەم جۆرە 

بەكتریایە زۆرترین بەرگری )antibiotic( دژە بەكتریا دەكەن.

 

تازەیان لەم بەكتریایە دۆزیوەتەوە كە لە  توێژینەوەكان زنجیرەیەكی 
ڕابردودا تە نها لە نەخۆشخانەكاندا هەبوە بەاڵم ئێستا بەرگری زۆربەی 
دژە بەكتریا بەهێزەكان دەكات، كە دەگونجێت بە ئاسانی لە كەسێكەوە 

بۆ كە سێكی دی بگوازرێتەوە.
كراوە  وە  بنەدیب(ە  )دكتۆر  لەالیەن  تۆێژینەوانەی  لەو  دی  یەكێكی 
)سان  نەخۆشخانەی  لە  پزیشكی  مەڵبەندی  لە  لێكۆڵەرەوەیە  كە 
فرانسیسكۆ( دەڵێت: )زۆرینەی  ئەو كەسانەی توشی ئەم بە كتریایە 
دەبن لە هەندێك شوێن لە پێستیاندا، دەرئەنجامی ئەم كارە شازە و 
بە تایبەتی لە ناوچەی )كاسترۆ(ن، لە )سان فرانسیسكۆ(ی والیەتە 
یەكگرتوەكانی ئەمریكا كە مۆڵگەی شازەكانە.(.. شایەنی باسە ڕێژەی 
كە  زۆرە،  ناو شازەكان  لە  پێست  بە شێرپەنجەی  توشبون  ئەوانەی 
لە سەر  لێكۆڵینەوە  ئێستاش  تا   Kaposi sarcoma بە  ناسراوە 
ئەم نەخۆشیە دەكرێت كە بە زۆری لە شارەكانی )لوس ئە نجلس و 

كالیفۆرنیا(دا هەیە..

 
 

ئەمەش وای كردوە كە دكتۆرەكان بترسن لە باڵونەوەی ئەم میكرۆبە 
بە شێوەیەكی فراوان و بەرباڵو، كە ئەو كاتە زۆر ئە ستەمە ڕێی لێ  
پێگەیەكی  لە  كەمبكرێتەوە،  زیانەكانی  و  بكرێت  كۆنترۆڵ  و  بگیرێت 
لەوەی  بون  سەرسوڕمان  توشی  ئەمریكا  موحافیزكارەكانی  بە  سەر 
كە ئەوانەی بەم جۆرە بەكتریایە دەمرن ڕێژەیان زیاترە لە نەخۆشی 

ئایدز! هەروەها پێگەی )بی بی سی( بەریتانی كە لە تۆیژینەوەیەكدا 
 MRSA ئاشكرایكردوە جۆرێكی نوێی لە بەكتریای توند كە ناسراوە بە
دەبێتە هۆی توشبون بە هەوكردن و توشبون بە برینی قورس لەسەر 
و  بونەوە  شی  و  خواردن  هۆی  دەبێتە  ئەنجام  سەر  كە  سیەكان، 
ڕزینی شانەكانی سی. لەگەڵ دروستبونی دومەڵی گەورە لەسەر پێست 
خۆێنی  بونی  ژەهراوی  هۆی  دەبێتە  كاتیش  هەندێ   لە  خواردنی،  و 

كوشندە. 

 

وە یەكێك لە پێگە ئەمریكیەكان دەڵێت زۆربەی هاواڵتیان ئاگاداری 
ترسناكی ئەم كارە نین، وە پێویستە هاواڵتیان جیابكرێنەوە بە واتە 
تەندروستی  ڕێكخراوی  وە  توشدەبن!  وە  )شذوذ(ە  بەهۆی  ئەوانەی 
جیهانی هۆشداری دەداتە ترسناكی ئەو نەخۆشیانە گەر بێت و كۆنترۆل 
نەكرێن لەبەرئەوەی بە دەست لێدانێك لە كەسی توشبوەوە بە ئاسانی 
دەگوازرێتەوە بۆ یەكێكی دی، هەر لەبەرئەوەیە ڕێكخراوی ناوبراو بە 
بۆ  نەخۆشیە،  لەو  خۆپاراستن  بۆ  دەكات  دۆالر خەرج  ملێون  دەیان 
كەسانی بێتاوان كە بەهۆی كاری نێربازی هاوسەرەكانیانەوە توشدەبن 
ئەو  زۆربەی  دەگوازرێتەوە..  بۆیان  خوێنەوە  ڕێی  لە  ئەوانەی  یان 
بە  ناسراوە  كە  دەگوازرێنەوە  سێكسی  الدانی  هۆی  بە  نەخۆشیانە 
sexually transmitted disease )سوزەنك، سیالن، ئایدز، برین و 
B ،Gental Warts، Gen� رەەڵئاوسانی ئەندامی زاوزێ ، ڤایرۆسی جگە

 etal Herpes، Chanchroid، Granuloma Inguinalis، Syphilis،

Gonorrhea، AIDS ،Hepatitis B ( وە هەندێ  نە خۆشی دیكە..

 

هەروەك پێغەمبەر  دەفەرموێت:»ولم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي لم تكن 
في أسالفهم الذين مضوا” رواه احلاكم في مستدركه عن عبد اهلل 

بن عمر، و صححه السيوطي، و قال األلباني حديث صحيح.
واتا: لە هەر كۆمەڵگایەك بەرەاڵیی سێكسی بەبێ  شەرمانە باڵوبوەوە 
و بوو بە دیاردە، ئەوا نەخۆشی و پەتای كوشندە تیایاندا باڵودەبێتەوە 
ئەم نەخۆشیانە  باڵوبونەوەی  نێویاندا. وە خێرا  لە  نەبوە  كە پێشتر 
بەهۆی ئالودەبون بە پێوەندیە سێكسیە نادروستەكان بەڵگەیەكی ڕونی 

. دیكەیە لەسەر پێغەمبەرێتی محمد 

ئهمهوێنهیبهكتریایگۆشتخۆره

چۆنیهتیكونكردنیپێستلهالیهنئهمبهكتریایهوه

وێنهیڕونكراوهیبۆشێرپهنجهیتایبهتبههاوڕهگهزبازهكان
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ڕوی ئیعجاز:
لەم  كە  ئەوەیە  باسمانكرد  پێشەوە  لە  ئەوەی  بەڕێز..  خوێنەری 
كارە  ئەو  مەترسی  گەڕان  و  لێكۆڵینەوە  دوای  مرۆڤەكان  سەردەمەدا 
قیزەونەیان بۆ دەركەوتوە بە پشت بەستن بە زانست و تەكنۆلوجیای 
تازە، وە لەناو خەڵكانێكدا كە زۆربەیان بێ  دینن و بگرە زۆربەشیان 
بەهیچ ئاینێكەوە پابەند نین.. دەرئەنجامی ڕەفتاری )شاذ(ی نامرۆڤانەی 
لە ڕیز دەرچوی فیترەتی مرۆڤایەتی دەبینن كە چۆن ڕاستەوخۆ لێیان 
دەردەكەوێت بە جۆرێك مەترسیەكانی ناشاردرێنەوە و هیچ پاساوێك 
نیە ببێتە بەرگریكار بۆ برەودان یان ڕێگە ئاسانكردن بۆ ئەو ڕەفتارانە. 
باش  پاشینەی  ئەوا  بكرێت  پاساوێكدا  و  ناو  هەر  لەژێر  ئەگەر  خۆ 
نابێت و كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی دوور نیە دوچاری نەهامەتیەكی گەورە 
نەكاتەوە.. ئەمە لە دونیادا خۆ لە قیامەتیشدا وەزعیان لەوە باشتر 
لە  ئەگەر  خۆ  كردونەتەوە،  ئاگاداری  گەورە  خوای  هەروەك  نابێت 
دەرئەنجامەكانی ئەو نەخۆشیە كوشندانەوە سەیری ئەم هەڵسەكەوتە 
ناشرینە بكەین ئەوە هەرگیز هیچ خاوەن عەقلێك گومانی لە ڕاستی و 

دروستی ئایەتەكانی خوای گەورە نابێت.
لەم ئایەتە پیرۆزانەدا بۆمان دەردەكەوێت كە گەلی لوط )علیه السالم( 
چەند سەركەش و بێشەرمانە و بێ  هیچ دو دڵیەك داوای ڕادەستكردنی 
لەگەڵیاندا  ناشرینە  و  بێزراو  كارە  ئەو  تا  دەكرد  میوانەكەیان 
پاكژی شوێنكەوتوانی  بە  دەكات  ئاماژە  گەورە  ئەوەتا خوای  بكەن! 
هەڵگری  كە  نەتەوەكەی  خراپەكارانی  پیسی  بە  و  پێغەمبەرەكەیان 
دوو سورەتی  لە  دەركەوتوە،  پێوەیان  كە  بە جۆرێك  بون  نەخۆشی 

جیای قورئانی پیرۆزدا وەك دەفەرموێت:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
چ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  

األعراف، هە روەها:چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   
ٹ  ڤ      ڤ  ڤڤ  ڦ    ڦ       ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ األنبیاء. 

ئەو پەندانەی لەم ئایەتە پیرۆزانە وەردەگرین:
هەروەك  قێزەونەكان،  كارە  لە  یەكێكە  جنسی  شزوزی  یەكەم: 
و  ڤایرۆس  چەندەها  باڵوبونەوەی  دەبێتە  كارانە  ئەم  چۆن  بینیمان 
لوط  شوێنكەوتوانی  شێرپەنجە،  توشبونی  لەگەڵ  ترسناك  میكرۆبی 
)علیه السالم( بەرنامەی خودایان جێبەجێ دەكرد لە داوێن پاكی و 
لەبەرئەمە  هەر  نەدەبەزاند  گەورەیان  خوای  سنوری  خۆپاكردنەوەدا، 
پاكڕاگرەكانن!!  خۆ  ئەوان  بەوەی  دەكرد  تۆمەتباریان  گەلەكەی  بوو 
جنسی  شزوزی  كە  دەسەلمێنێت  بۆ  ئەوەشمان  پیرۆزانە  ئایەتە  ئەو 

پێچەوانەی پاكڕأگرتنە و پێچەوانەی بەها مرۆڤایەتیەكانە!
السالم(  لوط )علیه  گەلی  بەسەر  گەورە  ئەو سزایەی خوای  دوەم: 
سەپاندی، بوو بە بەزەی و سۆز بۆ مرۆڤایەتی چونكە ئێمە دەزانین كە 
ئاینی ئیسالم دەست پێشخەربوە لە سەرەتاوە بۆ )احلجر الصحی( 

پێغەمبەر ئاسایەكان،  نەخۆشیە  بۆ  تەندروستی  جیاكردنەوەی 
دەربارەی نەخۆشیە گواستراوەكان ئاماژەی بە جیاكردنەوەیان داوە، 
بەاڵم لێرەدا دەبینین جیاكردنەوە بۆ ئەوان جێبەجێ  نەكراوە!! ئەویش 
بەهۆی ئەوكارە چەپەڵەوە )نێربازی( ئەگەر بێت و )احلجر الصحی( 
لەسەریان جێبەجێ بكرایە ئەوا ئەمانەوە، هەر لە كاری بەدڕەوشتی 
هەر  نەخۆشیەكانیش  پێدەدا  برەویان  و  دەبون  بەردەوام  نێربازی  و 
جیاكردنەوە  و  بەربەست  ئەم  بۆ  سودێك  هیچ  كاتە  ئەو  ئەمانەوە 
نەدەمایەوە. بۆیە )بەرد بارانكراون چەند جارێك لە دوای یەك بە قوڕ 
یان كانزایەكی سورەوە بوو( بە جۆرێكی وا كەسیانی لێ  نەپەڕاندون 
بەڵكو  نەهێڵراوەتەوە  هەروا  بووە  ناوەدا  لەو  كە  الشەكانیشیان  وە 
نغرۆی ناخی زەوی كراون بە بەراود لەگەڵ سزای نەتەوەكانی پێشوو 

كە بە یەك جۆر لە سزا سزادراون! بۆ ئەوەی ئەو نەخۆشیە كوشندەیە 
كە توشیان هاتوە دزە نەكات بۆ ناوچەكانی چواردەوری، پاشتریش 
دوای  مردوو(،  )دەریای  خوێ كراو  پڕ  دەریایەكی  بۆتە  ناوچەكەیان 
هیچ  كە  دەبێتەوە  ڕون  بۆمان  قۆناغەكانی سزاكە  هەموو  لە  تێڕامان 
جۆرە دزەكردنێكی ڤایرۆس و میكرۆب نییە و نابێت، هەروەها دەریاكە 
خاسیەتی  لەبەربونی  ناژی  تێدا  زیندەوەرێكی  هیچ  سوێرە  ئەوەندە 
بۆ  ناوچەیەی  ئەو  واتە  دەریایە  ئەو  ئاوی  لە   )hyperosmolar(
كردونەتە تابوتێكی گەورە بۆ ئەوەی هەتا هەتایە پیسی و میكرۆبی 

ئەوان لە مرۆڤایەتیەوە دوور بێت. 
سێ  جار نەفرینی لێ  كردون    هەر لەبەر ئەم هۆیەشە پێغەمبەر
و فەرمانی كردوە بە كوشتنی نێربازەكان هەروەك دەفەرموێت: )من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به(. سنن أبی 

داوود.
هەندێك وێنەی هەڵبژاردە )كە بەهۆی بەكتریای گۆشت خۆرەوە توشی 

مرۆڤەكان دەبن(:

 
 

كۆتایی:

باس  بۆ  ڕاستیەمان  ئەم  پیرۆز پێش چواردە سەدە  قورئانی  كەواتە 
دەكات و، لەم سەردەمەشدا زانست ئەم ڕاستیانەی زۆر بە ڕونی بۆ 
دەردەكەوێت.. جا ئەمەش شاهێدیەكی ڕونی ترە لەسەر بونی ئیعجاز 

كە بە تەنها هەر لە قورئان و سونەتدایە بێ  هیچ گومانێك.

سه رچاوه :

1-http:// www.quran-m.com
2)http://www.webmd.com/news/20071016/more-
us-deaths-from-mrsa-than-aids
3) Methicillin-resistant Staphylococcus aureus، or 
MRSA bacteria، http://en.wikipedia.org/wiki/MRSA
4)http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D97D2D-
FE-B3B5-4451-A546-EBDC454B998D.htm
5)http://americansfortruth.com/issues/the-agenda-
glbtq-activist-groups/gay-cultur
6)http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/news-
id_7190000/7190899.stm
7) http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrht-
ml/00001114.htm Gental Warts، Genetal Herpes، 
Chanchroid، Granuloma Inguinalis، Syphilis، Gonor-
rhea، AIDS، et
8)http://www.who.int
9)www.kaheel7.com
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لێكۆڵینەوەی زانستی:
CNNی  سایتی  لە  پوختەیەكی  كە  نوێدا  لێكۆڵینەوەیەكی  لە   
ئەمریكیدا باڵوكراوەتەوە، تێیدا هاتووە، كە هاوسێی باش و یارمەتیدەر 
ناونیشانی  هاوسێكەی!  تەندروستی  لەسەر  دەبێت  ئەرێنی  كاریگەری 
باڵوكراوەی)زانستی  لە  كە  خانەنشینی(  و  لێكۆڵینەوەكە)تەندروستی 
نەخۆشی و تەندروستی كۆمەڵگە(دا باڵكراوەتەوە و  زیاتر لە 5 هەزار 
بەتەمەن تیایدا بەشدارە، كە پێشتر كەسیان كێشەی دڵیان نەبووە و، 
لێكۆڵینەوەكە چوار ساڵی خایاندووە و، بەشداربووەكان ملكەچبوون بۆ 
و،  بونە  تێكەڵ  دەوروبەریان  لەگەڵ  چەندە  ئەوان  كە  ڕاپرسیەی  ئەو 

چەندێك هاوسێكانیان ڕۆح سوك و هاوكار و جێی متمانەیان بوون.
ئەو  هاوسێكانیان  بەشداربوانەی  ئەو  دەركەوتووە،  دا  توێژینەوەكە  لە 
پێوانانەیان هەبووە، ئەمان كەمترین جار توشی )دڵتەنگی و گرژی دڵ( 
بوون، كە 148 كەس توشی بوون لە ماوەی توێژینەوەكەدا. وە توێژەران 
دەڵێن ئەو كۆمەڵگایانەی بە یەكەوە پەیوەستن، پتەون و ئەوەش دەبێتە 
هۆی هاندانی شێوازی دیاریكراو لە هەڵسوكەوت، كە دڵ و خوێنبەرەكان 

دەپارێزێت لە زیان...
هاوكاری  هاوسێكان  لەسەر  پێویستە  دەڵێت  زانستیەكە  ڕاستیە  وە 
یەكتربن و لە نێوانیاندا پەیوەندیەكی باش ببەستن و یارمەتیی بە یەكتر 
پێشكەش بكەن، ئەوەش دەبێتە هۆی كەمكردنەوەی نەخۆشیەكانی دڵ 
و كێشەكانی پەستانی خوێن، لە ئەنجامیشدا تەمەنێكی درێژ )بە ویستی 

خوای گەورە(!
سەیری دراوسێكەی كردوە: چۆن پێغەمبەر 

و  هاوسێ  بە  دان  گرنگی  بە  كردووە  ڕاسپاردەی  پێغەمبەر
ئەو  چونكە  شێواز،  باشترین  بە  لەگەڵی  مامەڵەكردن  و  هاوكاریكردنی 

خۆشبەختی ویستوە بۆ شوێنكەوتوانی و هەموو مرۆڤایەتی.
اهلل  )رضي  ُزَاِعيِّ  الخْ خٍْح  ُشرَي أَبِي  دەفەرمووێت:)َعنخْ  پێغەمبەر
 ِ عنه(: أَنهَّ النهَِّبيهَّ )صلی اهلل عليه وسلم( قَاَل: )َمنخْ كَاَن يُؤخِْمُن بِاهللهَّ
ِخِر  ِ وَالخَْيوخِْم الخْ ِسنخْ ِإَلى َجارِِه، وََمنخْ كَاَن يُؤخِْمُن بِاهللهَّ ِخِر َفلخُْيحخْ وَالخَْيوخِْم الخْ
َخيخْرًا  َفلخَْيُقلخْ  ِخِر  الخْ وَالخَْيوخِْم   ِ بِاهللهَّ يُؤخِْمُن  كَاَن  وََمنخْ  َضيخَْفُه،  َفلخُْيكخِْرمخْ 
 )٥٦٧٣ االخر  واليوم  باهلل  يؤمن  كان  من  االدب  ]بخاري  كُتخْ لَِيسخْ خْ  أَو
واته )هەر كەس باوەڕی بەخوا و ڕۆژی دوایی هەیە، با چاك بێت لەگەڵ 
لە  ڕێز  با  هەیە  دوایی  ڕۆژی  و  بەخوا  باوەڕی  هەركەس  هاوسێكەی، 
میوانەكەی بگرێت، هەركەس باوەڕی بەخوا و ڕۆژی دوایی هەیە با چاك 

بڵێت یان بێدەنگ بێت(.
سەیری گەورەیی ئەم فەرمودەیە بكەن، ئەگەر خەڵكی تەنها ئەو فەرمودە 
هاوسێكان  ژیانیاندا؟ هەموو  لە  ڕوودەدات  بكەن، چی  پیرۆزە جێبەجێ 
لە  بەڵێ  پێویستیەكاندا..  لە  یەكتربدەن  یارمەتی  و  یەكتربگرن  رێزی 
ئەنجامدا هەموو كێشە و ناخۆشیەكانی نێوان خەڵك كۆتایی پێدێت و، 

هیچ كەس لە دادگاكان و بەندیخانەكاندا نادۆزیتەوە!

زیاتر بەهۆی هاوسێی خراپەوە  تر  ئەندامەكانی  لە هەموو   دڵی مرۆڤ 
زیانی پێ دەگات، بەاڵم كاتێ كە هاوكاری و دڵسۆزی و میهرەبانی لە 
نێوان هاوسێكان پەیدادەبێت، ئەو كات دڵ زیاتر لە كارەكەیدا چوست 
و چاالك دەبێت و، وا دەكات سیستەمی بەرگری مرۆڤ زیاتر ڕوبەڕوی 

نەخۆشیەكان بێتەوە.
خْرَةَ )رضي اهلل  دا هاتووە:) َعنخْ أَبِي ُهرَي لە فەرمودەیەكی تری پێغەمبەر
خَْمنُ َجارُهُ بَوَائَِقهُ]بخاري  َنهََّة َمنخْ اَل يَأ ِ قَاَل اَل يَدخُْخُل الخْ عنه أَنهَّ رَُسوَل اهللهَّ
فه رمویه تی:  االدب اثم من المن جاره /٥٦٧٠( واته: پێغه مبه ری خوا
)ناچێته  به هه شت ئه وه ی دراوسێكه ی له شه ڕ و خراپه ی ئه مین نه بێت(. 
ئازاری  كە  سەندەوە  كەسێك  لە  باوەڕی  سیفەتی  پێغەمبەر واتە 

هاوسێكەی دەدات..
موسڵمانانە  ئەو  ڕێژەی  رۆژگارەی خۆماندا،  لەم  بزانین  با  وەرن  ئێستا 
چەندن كە ئەم فەرمودەیە جێبەجێ دەكەن؟ لەوانەیە ڕێژەیەكی ترسناك 
و  بگرێت  هاوسێكەی  رێزی  هەبێت  هاوسێ  نابینیت  تۆ  چونكە  بێت، 
ئەویشی  بۆ  خۆشبێت  پێی  خۆی  بۆ  ئەوەی  بكات!  پێشكەش  یارمەتی 
لە سەردەمی  ڕاستەقینە  موسڵمانی  ڕێژەی  كوا  كەواتە  پێ خۆشبێت.. 

خۆماندا؟
سوێند بە خوا ئەگەر خەڵكی تەنها ئەم ئامۆژگاریەی پێغەمبەر جێبەجێ 
ئێمە  و  لەناودەچوون  كێشەكان  - هەموو  هاوسێ  بە  گرنگیدان   - بكەن 
دەبوینە باشترین نەتەوە لە پێشكەوتن و گەشەپێداندا... لێرەوە بۆمان 
چاكەكردن  بۆ  كردوین  ڕاسپاردەی  پێغەمبەر  بۆچی  دەردەكەوێت، 

لەگەڵ هاوسێدا: 
يَُقوُل: )َما  ِ ُت رَُسوَل اهللهَّ ُ َعنخَْها( تَُقوُل: َسِمعخْ )َعنخْ َعائَِشَة )رَِضيَ اهللهَّ

ِّثَنهَّهُ( بخاري / األدب/ ٥٦٦٨ هَّهُ َلُيوَر َارِ، َحتهَّى َظَننخُْت أَن زَاَل ِجبخِْريُل يُوِصيِني بِالخْ
ده كردم  ئامۆژگاری  جبریل  )به رده وام  ده یفه رموو:  پێغه مبه ر واته: 
له   میرات  دراوسێ  ده زانی  وام  هه تا  دراوسێدا،  له گه ڵ  چاكه   ده رباره ی 

دراوسێ ده بات(.
لە كۆتایدا.. خوێنەری ئازیز داواكارین كە گرنگی بدەیت بە هاوسێكەت و 
ڕێزی بگریت و یارمەتی بدەیت و خۆشت بوێت... ئەوە یەكێكە لە كارە 
هەرە گەورەكان كە دەبێتە هۆكارێك بۆ چوونە بەهەشت لە ڕۆژی دوایی و،
 لە دونیاشدا خۆشگوزەران و تەندروست و تەمەن درێژ دەبیت)بە ویستی 

خوای گەورە(.
سەرچاوە:

http://kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-
32-28/1699-2014-08-25-14-57-31

سەرچاوەی نوسەر:
http://arabic.cnn.com/scitech/2014/08/24/good-
neighbors-are-good-your-heart#251

نوَيترين رَِيطا بؤ خؤشطوزةراني و رِزطاربون لة نةخؤشيةكاني سةردةم

گرنگیدان بە هاوسێ و ڕێزگرتنی و یارمەتیدانی و حەزكردن بە چاكە 
بۆی.. نوێترین ڕێگایە بۆ ڕزگاربون لە نەخۆشیەكانی سەردەم و 
خۆشگوزەرانی لە ژیاندا..! چۆن، ئایا ئەمە مەعقولە؟ بەڵێ  بۆ نا 
با ئێستاش بەیەكەوە لە نهێنیەكانی ئەم توێژینەوەیە تێ  بگەین...

گرنگی بە هاوسێكانت بدە.. تا )بە ویستی خوای گەورە( 
تەندروستیەكی باش و تەمەنێكی درێژت هەبێت..!

و: رامان عبدالخالق
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دروستبوونی  بنەڕەتیەكانی  هەوێنە  ژیان،  بوونی  بەردەوام 
پاشەڕۆ  لەو  دەكات  ڕزگار  لەش  و  بەرهەمدێنێت،  جەستە 
كیمیاییە ژەهراویانەی لە ئەنجامی سوتاندنەوە دروست دەبێت، و                                                                       
لە  دوانزه گرێ  بۆ  دەینێرێت  و  بەرهەمدێنێت  زەرداو  شلەی 
كاری  باڵوبونەتەوە،  تێیدا  كە  زراوەوە  كەناڵەكانی  ڕێگای 
زەرداو یارمەتی هەرسی خۆراك دەدات، هەروەها جگەر ژمارەی 
بە  كە  بەرهەمدێنێت  ئەنزیم  و  هۆڕمۆن  و  پڕۆتین  لە  زۆر 
هەموویان كار و فرمانەكانی لەش ڕێكدەخەن، هەروەها جگەر 
ماددەی پێویست بۆ مەیاندنی خوێن و زیندەپاڵی كۆلیسترۆڵ 
مامەڵە  و  خوێندا  لە  شەكر  ڕێژەی  ڕێكخستنی  وە  دەردەكات، 
بەكاریان  مرۆڤ  دەرمانانەی  ئەو  زۆری  زۆربەی  لەگەڵ  كردن 
دێنێت و ڕزگاربوون لە پاشەڕۆ كیمییاییە زیانبەخشەكانی لە 

كارە گرنگەكانی دیكەی جگەرن.
كاری ئەلبۆمین پارێزیكردنە لە پەستانی ئەسمۆزی، پەستانی 
ئەسمۆزی osmosis: بریتیە لە جوڵەی ڕووتی گەردە ئاویەكان 
بە نێو پەردەیەكی نیوە ڕێگاپێدەر كە دەبێتە هۆی ئەوەی ئاو 
یان گەردەكانی ئاو لە ناوچەیەكی چڕی زۆرەوە )ماددەی كەمی 
تواوەی تێدابێت( بڕوات بەرەو ناوچەیەكی چڕی كەم )ماددەی 
نیوە  پەردە  وزە،  سەرفكردنی  بێ   بە  تێدابێت(  زۆری  تواوەی 
ڕێگاپێدەرەكە ڕێگا بە تێپەڕبوونی ئاو )توێنەرەوە دەدات بەاڵم 
دەبێتە  ئەوەش  پێدابڕوات،   solute تواوەی  ماددەی  ناهێڵێت 
دوو  ئەو  نێوان  لە  پەستان  جیاوازی  بەردەوامی  بوونی  هۆی 
ناوچەیەدا، بەو جۆرە ئەلبۆمین ئەو هاوسەنگیە ڕێكدەخات و                                                                          
نێو  لە  نەك  دەهێڵێتەوە  خوێنیەكاندا  ڕێڕەوە  نێو  لە  ئاو 

شانەكاندا قەتیس بمێنێت.
دابەزین یان كەمبوونی ئاستی ئەو پڕۆتینە دەبێتە هۆی لە 
دەستدانی هاوسەنگی ئاو و لەویشەوە چوونی ئاو لە دەرەوەی 
لە  و  تێیاندا،  ئاو  قەتیسبوونی  و  ناوەوەیان  بۆ  خانەكانەوە 
كۆتاییدا ئەو قەتیسبوونە دەبێتە هۆی مردنی خانەكان، ئەمەش 
ئاماژە دەبێت بۆ بوونی كەموكورتیەك لە فرمانەكانی جگەر و                               
الیەكی  لە  ئەلبۆمین.!  پڕۆتینی  بەرهەمهێنانی  بۆ  نەتوانینی 
دیكەوە ئاستی پڕۆتینی ئەلبۆمین پشتبەستوە بە ڕادەی شێداری و                                                                                
لەشیدا  لە  ئاو  ڕێژەی  كەسەی  ئەو  جەستە،  پڕی  و  تەڕی 
كەمبێتەوە واتە تووشی وشكی جەستە دەبێت و بەوەش ڕێژەی 
ئەلبۆمین لە خوێنیدا كەمدەكات، و پاش چارەكردنی ئەو دۆخی 

رطبة  كِبد  كل  )في  ئیسالم____دەفەرموێت:  پەیامبەری 
أجٌر(، ئەو فەرمودەیەی پەیامبەر   لەوەوە هاتوە كە )ئەبوزەڕ( 
دەیگێڕێتەوە لە پەیامبەرەوە كە فەرمویەتی: »كاتێك پیاوێك بە 
ڕێگایەكدا دەڕۆیشت و گەرما زۆری بۆ هێنابوو وە زۆر تینوی 
بوو، بیرێك دێتە بەردەمی و دادەبەزێت و تێر ئاو دەخواتەوە و،    
كاتێك دێتە دەرەوە دەبینێت وا سەگێك لە گەرمادا ئەوەندەی 
تینوە كە خۆڵی تەڕ دەخوات و لە گەرمادا زمانی دەرهێناوە و )ها 
ها ها( یەتی، بۆیە پیاوەكە دەڵێت حاڵی ئەو سەگە وەك ئەوەیە 
بە سەر مندا هات له تینویەتیدا، بۆیە دابەزیەوە ناو بیرەكە 
لێزانانە گۆرەویەكەی كە ئەوكات لە پێست دروستدەكرا  و بە 
پڕكرد لە ئاو و بە دەمی گرتی و سەركەوتەوە، ئینجا ئاوەكەی 
دەكردە ناو دەمی سەگەكە تا تێر ئاوی كرد، و ئینجا سوپاسی 
خوای بۆ كرد و خوا لێی خۆش بوو، پێیان وت ئەی پەیامبەری 
ئەویش  گیانداران؟  لەسەر  دەبێت  پاداشت  ئێمە  بۆ  ئایا  خوا 
فەرموى: )في كل كِبد رطبة أجٌر(، واتە لە هەموو گیاندارێكی 
زیندوو پاداشت هەیە، )كبد رطبة( واتە جگەری شێدار و تەڕ كە 

مەبەستی گیانداری زیندوە.
هەموو زاناكان لەسەر ئەوە كۆكن كە ئاو ڕەگەزی بنەڕەتیە 
نێو هەموو  و دەچێتە  زیندوەكان،  بوونەوەرە  دروستبوونی  لە 
خانەكانی هەموو ئەندامەكان و هەموو گوشراو و شلەمەنیەكان و                                                                 
 85% تا   70 بە  ناوەندانە  لەو  ئاو  ڕێژەی  هتد...،  و  خوێن 
مەزەندە كراوە، بۆیە ئاو زۆر پێویستە بۆ ژیان بە تایبەتی بۆ 
هەروەها  ناكات،  كار  هەرگیز  ئاو  بەبێ   كە  هەرس  كۆئەندامی 
ئەو پاشەڕۆیانەی لە ئەنجامی كرداری هەرسەوە دروست دەبن 
ناكرێنە دەرەوەی لەش ئەگەر ئاو خواردنەوە نەبێت لە الیەن 
مرۆڤ و گیاندارانەوە كە پاشەڕۆكان بە شێوەی میز یان عەرەق و                                                                           

یان پیسایی فڕێ  دەدرێنە دەرەوەی لەش.
بەاڵم ئەگەر بڕی ئاو لە لەشدا لە ئاستی پێویست كەمتر بوو، 
ئەوە دەبێتە هۆی سەرئێشە و بێتاقەتی و بەدهەرسی و قەبزی، و               
ئەگەر بڕی كەمبوونی ئاوەكە زۆر بوو لە لەشدا ئەوا سیستمی 
كاری لەش تێكدەچێت و ئینجا جەستە بەرەو ووشكبوون دەڕوات و                                                                      
خانەكان تەڕی و پڕییان نامێنێت و چرچولۆچی لەسەر پێست 
دروستدەبێت، بۆ پارێزی لە هاوسەنگی ئاو لە لەشدا، لە خوێندا 
بڕێكی باش لە پڕۆتین هەیە كە بە هیچ جۆرێك ناچێتە ناو 
كە  ناو خوێن  پڕۆتینانەی  ئەو  گرنگترینی  لە  و  خانەكانەوە، 
پارێزی لە هاوسەنگی ئاو لە لەشدا دەكات پڕۆتینی )ئەلبۆمین(ە،                       

كە تەنها جگەر دروستیدەكات لە لەشدا.
بارستاییەكەی  و  لەشە  ئەندامەكانی  گەورەترین  لە  جگەر 
سكی  سەرەوەی  بەشی  ڕاستی  الی  دەكەوێتە  و  كگم،   1.5
جگەر  دەیپارێزێت،  سینگ  قەفەزەی  خوارەوەی  بەشی  مرۆڤ، 
نزیكەی 5 هەزار فرمان لە لەشدا ئەنجامدەدات بە مەبەستی 

ئیعجازێك لە فەرمودەی 
                      »في كل كبد رطبة أجر«

ئا / جەمال موحەمەد ئەمین

jamalmhammad@yahoo.com
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بەرز  تر  جارێكی  خوێنی  ناو  ئەلبۆمینی  ڕێژەی  وشكبوونە 
دەبێتەوە. ئەوەش جەخت لە مەودای هەستیاری ئەو پڕۆتینە 
دەكاتەوە بۆ ئەو گۆڕانكاریانەی ڕوودەدات لە ئەنجامی وشكبوون 

یان شێداری و تەڕی و پڕی لەش.
 لە فەرموودەی »َكِبد رطبة...«ی پەیامبەر____دەستەواژەیەكی 
ناڕاستەوخۆیە بۆ ژیان، و ئەو جۆرە دەستەواژانەش بەوە دەبێت 
لە  نمونە  بۆ  بێت،  بەرهەمی  دواییدا  بە  و  بوترێت  وتەكە 
زۆر  واتە  )كثیُرالرَّمادِ(  دەوترێت  كەسێك  بە  عەرەبیدا  زمانی 
بەخشندە و دەست و دڵ فراوانە ؟)رماد( واتە خۆڵەمێش، ئەوەش 
زۆر  ئاگر  كەسە  ئەو  واتە  دەبێت،  زۆرەوە  ئاگركردنەوەی  لە 
خەڵكی  بۆیە  لێدەنێت  زۆر  چێشت  چونكە  بۆچی؟  دەكاتەوە 
بۆیە  كەسەن  ئەو  خوانی  و  سفرە  سەر  لە  بەردەوام  زۆریش 
لە زمانی عەرەبیدا بەو كەسە دەوتریت كابرایەكی خۆڵەمێشی 
كە مەبەست لەوە كابرایەكی بەخشندە و نانبدەیە، لە زمانی 
عەرەبیدا بەو گوزارشانە دەوترێـــت )كنایة(. لە فەرمودەكەیشدا 
دراوەتە  دێت  پڕی  و  تەڕی  و  شێداری  مانای  بە  كە  )رطوبة( 
پاڵ جگەر )كبد( واتە تا جگەر شێدار و تەڕ و پڕ بێت ئەوە 
مانای بەردەوامی ژیانە و هەركات ئەو ئەندامە وشك بوو ئەوە 
نیشانەی نەمان و مردنە، جگەری گیانداری زیندوو شێدارو تەڕو 
پڕە و گیانداری مردووش جەستەی وشك و جگەریشی وشكبوو 

دەبێت.
لە فەرمودەكەی پەیامبەر   : » في كل كِبد رطبة أجٌر« 
مانایەكی واتایی نێردراوی تێدایە: لە بەشییەوە كە جگەرێكی تەڕ 

سه رچاوه كان:-

http://quran-m.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Liver
http://www.webnat.com/articles/Albumin.asp
http://ejtaal.net/islam/madeenah-arabic/ nu4_6.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86
%D8%A7%D8%B6%D8%AD

و پڕ و شێدارە كە مەبەستی گیاندارێكی زیندوە، ئەمە بەشییە 
فەرمودەكە  كورتەی  )كل(ن  گشتە  لێی  مەبەست  بەاڵم  )جز ء( 
كردنی  تەڕوپڕ  و  شێدار  بۆ  دەبێت  پاداشت  بەڵێ    : ئه وه یه  
لەگەڵدا  چاكەی  تۆ  گیاندارێك  هەموو  واتە  جگەرێك  هەموو 
لە  ئیعجازی  الیەنی  دەداتەوە،  سەری  لە  پاداشتت  خوا  بكەی 
فەرمودەكەدا ئەوەیە كە پەیامبەری ئیسالم تەڕی و پڕی و                                                                      
بە  كە  زیندەگی  و  ژیان  نیشانەی  بە  كردوە  جگەری  شێداری 
پێی زانستی پزیشكیش ئەوەیە كە جگەر ئەو هەموو فرمانانە 
مانای  جگەر  وشكبوونی  و  نەخۆشكەوتن  بۆیە  ئەنجامدەدات 
مردنە. بەڵێ  ئیسالمی مەزن ئا بەو جۆرەیە ئەگەر بە ڕاستی 
پیادەبكرێت ئەوا داوا دەكات خزمەتی گیاندارانیش بكرێت ئینجا 
بەوانە  چی  دەبێت  ئیتر  مرۆڤەكان!!!  خزمەتكردنی  جای  چ 
ناوی ئیسالمی پیرۆز و مەزنەوە كۆمەڵكوژی  بوترێت كە بە 
و  مەزن  ئیسالمی  كوێی  لە  ئەوە  ئاخۆ  و  دەكەن  مرۆڤەكان 

پیرۆزدا جێگای دەبێتەوە؟؟. زبڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   رب النجم.

ڦ   ڦ   دەفەرموێت:چ  گەورە  خودای 
چ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   

)المؤمنون(
واتا:)درەختێکیشمان بۆ رواندون کە لە کێوی طور 
بۆیەی  و  زەیت  کە  دەبێت  سەوز  سینا  بیابانی  لە 
لێدەردەهێنرێت ئامادەیە بۆ کەسانێک کە دەیخۆن، 

مەبەست درەختی زەیتونە ...( تەفسیری ئاسان.
بار  منەت  مرۆڤەكان  گەورە  خوای  ئایەتەدا  لەم 
بونی  دەربڕیندا  لە  شێوازەش  ئەم  و،  دەكات 
سودی تەندروستی لە زەیتی زەیتون دەسەلمێنێت، 
وە بونی بۆیەی بەسود لەناوی دا بۆ ئەوانەی کە 
زەیتون  دەگەیەنێت:  ئەوە  واتاکەی  وە  دەیخۆن؛ 
زەیت  خواردنە،  خۆی  خودی  كه  لەوەی  جگە 
هەردوکیان  کە  دەردەهێنرێت  لێ  بۆیەشی  و 
کۆمەڵەی  بەپێی  نەخۆشی..  بۆ  چارەسەرن  هۆی 
زەیتی  زانست؛  پێشبردنی  بەرەو  بۆ  ئەمریکیش 
جەڵتەی  رونەدانی  بۆ  دەدات  یارمەتی  زەیتون 
مێشک و دڵ لەالیەن بەتەمەنەکانەوە، وە زەیتون 
توشبون  لە  دەکات  بەرگری  کە  تێدایە  بۆیەیەكی 
دژە  کە  مادانەیە  جۆرە  لەو  چونکە  شێرپەنجە  بە 

ئۆکسێنە.
www.eajaz.org

ی زەیتون 
بۆیە
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ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   دەفەرموێت:چ  گەورە  خوای 
چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ  
ڍ   ڍ    ڇ   ڇ         ڇڇ   چ   چ   چ   

ڌ  ڌ  ڎ  چ النحل.
فەرمایشتی:              دەربارەی  هاتووە:  كەسیردا  ئیبن  تەفسیری  لە 
واتە  دەڵێت:  »قەتادە«  چ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   چ 
قەاڵیە  مەبەست  ڃچ  ڄ   ڄ   ڄ    درەخت،چڄ  
)حصو�ان و معاقل(، وەك چۆن )رسابیل( بەرگی بۆ بەدیهێناون كە لە 
گەرما دەتانپارێزێت، و بریتییە لە پۆشاكێك لە لۆكە و كەتان و خوری، 
چ چ  چ  ڇچ وەك قەڵغانە لە ئاسنی تەنككراو زرێ  
واتە: بەوجۆرە  لەوانەش چڇ        ڇ  ڍ   ڍچ،  و جگە 
شتتان بۆ دەڕەخسێنێت تاوەكو لە كارەكانتاندا پشتیان پێببەستن، و 
ئەوەش كە پێویستتانە، تاوەكو ببێتە یارمەتیدەرتان بۆ گوێڕایەڵی و 
پەرستشكردن چڌ  ڌچ  لە )أضواء البیان( ی )شنقییط(

دا هاتووە: چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ  چ  چ، 
خوای گەورە منەتی خۆی لەسەر بەدیهێنراوەكانی ڕوون كردووەتەوە، 
كە بەرگ و كەلوپەل و هۆكار )رسابیل(ی بۆ دروستكردون لە گەرما 
پۆشاكەی  ئەو  چونكە  سەرماش،  شێوە:  بەهەمان  دەیانپارێزێت، 
پارێزەرە بۆ گەرما  بۆ سەرماش هەر پارێزەرە. مەبەست لەو پۆشاك 
)رسابیل(انەش: كراس و هاوشێوەكانییەتی لە پۆشاكی لۆكە و كەتان 
و خوری« خوای گەورە ئەم بەخششە گەورەیەی لە جێگای تریشدا 

ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   دەفەرموێت:چ  وەك  باسكردووە، 
ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ چ   چ  

چاالعراف. ڈ ڈ   ڎ   ڎ  
ئایەتیچڇ        ڇ  ڍ   ڍ   »پێشەوا تەبەری« لە ڕاڤەی 
ڌ  ڌ    چ وتەیەك سەربار دەكات كە دەقەكەی بەمجۆرەیە: 
)حدثني املثنى، قال:ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، 
قال: حدثنا ابن املبارك، عن حنظلة، عن شهر بن حوشب، قال: كان 
ابن عباس يقول: )لعلكم تسلمون( قال: يعني من اجلراح. حدثنا 
أحمد بن يوسف، قال: حدثنا القاسم بن سالم، قال: حدثنا عباد 
بن العوام، عن حنظلة السدوسي، عن شهر بن حوشب، عن ابن 

ان  عباس، أنه قرأها: )لعلكم تسلمون( من اجلراحات(، واته: لە »إ�ب
عباس«ـەوە، خوێندویەتیەوە:چڌ  ڌچ  لە ئازارەكان... 

مەترسییەكانی بەركەوتەبوون بە تیشكی خۆر:
سەر  بۆ  بینراو  ڕوناكی  شەپۆلەكانی  بەركەوتنی  ئەنجامی  لە  سێبەر 
ئەو  سەرچاوەی  ئەگەر  دروستدەبێت.  )ڕووناكیگر(  تاریك  تەنێكی 
دروستبوو جێكەوتێكی  ئەوە سێبەری  بێت  خاڵێك  بینراوە  ڕوناكییە 
ئەندازەیی ئەو تەنە تاریكە دەبێت كە بە بەربەستی بەردەم ڕووناكی 
بینراو ناودەبرێت. خۆ ئەگەر سەرچاوەی ڕوناكییە بینراوەكە فراوانتر بوو 
ئەوكاتە جێكەوتی ئەندازەیی تەنە ڕوناكیگرەكە كە بەربەستی ڕێڕەوی 
ڕووناكییەكەیە لە ناوچەیەكی سێبەری دەورەدراو بە ناوچەیەكی نیمچە 
هەیە  پلەبەندیی  تاریكییەكەشی شێوەیەكی  توندیی  پێكدێت،  سێبەر 
لە ناوچەی نیمچە سێبەرەكەوە بۆ ناوچەی سێبەری تەواو.  سێبەر 
مرۆڤ و گیاندارەكان و ڕووەك لە مەترسییەكانی بەركەوتنی هەریەكە 
توانای  لە  زیاتر  لە تیشكی خۆر و گەرماكەی بۆ چەند كاتژمێرێكی 
بەرگەگرتنیان دەپارێزێت، ئەمەش بەهۆی چەند شەپۆلێكی پێكهاتەی 
سەرووەنەوشەییە  تیشكی  مەترسیدارترینیان  كە  خۆرەوە  تیشكی 
)U.V.Rays(، كە مەترسی و كاریگەرییە نەرێنییەكانی بە بەڵگەی 

یەكالكەرەوە سەلمێنراون.
خۆر بە یەكێك لە گرنگترین سەرچاوەكانی تیشكی سەرو وەنەوشەیی 
دادەنرێت، بەاڵم چینی ئۆزۆنی دەوری گۆی زەوی ڕۆڵێكی گرنگ و 
جۆری  وەنەوشەیی  سەرو  تیشكی  لە  ڕێگرتن  لە  دەبینێت  كاریگەر 
)C(، هەروەها ڕێ لە بەشێكی زۆری تیشكی )A( و )B(ش دەگرێت.
ئەو پێوانانەی بەهۆی مانگە دەستكردەكانەوە ئەنجامدراون ڕوونیان 
كردووەتەوە كە بڕی ئۆزۆن لە بەرگەهەوای زەویدا لە ساڵی 1978 
لەساڵی  ڕێژەكەی  بە  بەراورد  بە  كردووە  كەمی   )%5( ڕێژەی  بە 
1971، و ڕێژەی كەمكردنەكەی گەیشتووەتە )2.5%( لە ماوەكانی 
نێوان 1985-1979 لە ناوچەی نێوان هێڵەكانی پانی 53 ی باكور 
و باشور. لە دەرئەنجامی كەمبوونەوەی ئۆزۆن، لەساڵی 1985 كونی 
ئۆزۆن لەسەر جەمسەری باشور ئاشكرا كرا، كە ڕێژەی كەمبوونەكەی 
هەموساڵێكدا  ئەیلولی  و  ئاب  مانگەكانی  لە   ،)%50( گەیشتبووە 
لە  پاشان  دەردەكەوێت،  باشور  جەمسەریی  كیشوەری  لەسەرو 

تێڕوانینێكی زانستی بۆ ئایەتی:

چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ

ن: صبحی رمضان فرج سعید/ زانكؤي منوفية - ميسر
و: ئەندازیار هەندرێن صالح محمد امین

21

ژماره)35( پایزی 2014ز ـ  1435ك

www.haiv.org 20



یەكەمدا  كانونی  مانگی  لە  دواتر  و  دەبێت  فراوان  پایزدا  مانگەكانی 
جەمسەریدا  گێژاوی  نێو  لە  كونێك  دیارنامێنێت.  و  دەپوكێتەوە 
دروستدەبێت كە بارستەیەكی گەورەی هەوایی تاڕادەیەك جیابووەوەیە 
لەسەر كیشوەری جەمسەریی باشور لە وەرزەكانی زستان و بەهاری 
جەمسەریدا. ئەگەرچی كونەكە وەرزانە دەردەكەوێت، بەاڵم هەرجارێك 

لەوەی پێشتری خراپتر دەبێت.

درێژی  كە  كارۆموگناتیسییە  شەپۆلێكی  سەرووەنەوشەیی  تیشكی 
سینی  تیشكی  لە  بەاڵم  كورتترە،  بینراو  ڕووناكی  لە  شەپۆلی 
شەپۆلی  درێژی  چونكە  ناونراوە،  وەنەوشەیی  سەرو  بە  درێژترە. 
ڕەنگی وەنەوشەیی لەنێو ڕەنگەكانی شەبەنگدا كورتترینە و لە 400 

نانۆمەترەوە دەستپێدەكات بۆ 10 نانۆمەتر.
تیشكی  لە  هاتوو  وەنەشەیی  سەرو  تیشكی  بە  بەركەوتەبوون 
بۆ  شێرپەنجە  توشكەری  هۆكارێكی  بە  ژینگەییەوە  لەڕووی  خۆرەوە 
بەرهەمهاتوو  ژەهرینی سەرووەنەوشەیی  كاریگەریی  دادەنرێت.  مرۆڤ 
هۆكاری  دوو  دەستكرد  چارەسەری  گڵۆپەكانی  یان  خۆر  ڕوناكی  لە 
نیگەرانكارن بۆ تەندروستی مرۆڤ. كاریگەرییە مەترسیدارەكانی تیشك 
هەوكردنەكانی  و  سوتانەكان  هەوكردنی  لە  هەریەكە  پێست  لەسەر 

پێست و خۆرانگازی و الوازكردنی كۆئەندامی بەرگری دەگرێتەوە. 
و   )UVB( ناوەند  و   )UVA( درێژ  وەنەوشەیی  سەرو  تیشكی 
پڕۆتینییەكانی )كۆالجین(  ڕیشاڵە  هەیە  توانایدا  لە   )UVC( كورت
هەروەها  خێرابكات.  پێست  پیربوونی  لەدەرئەنجامدا  و  تێكبشكێنێت 
تیشكی درێژ )UVA( و ناوەند )UVB( دەتوانن ڤیتامین )A(ی ناو 

پێست تێكبشكێنن.
لە پێشتردا وەها تەماشای تیشكی درێژ )UVA( دەكرا كە مەترسی 
كەمتر بێت، بەاڵم ئەمڕۆ دەزانرێت كە شێرپەنجەی پێست خێرا دەكات 
بەقوڵیی   .)DNA( ناوكی  ترشە  ناڕاستەوخۆی  تێكدانێكی  بەهۆی 
باڵودەبێتەوە، و نابێتە هۆی سوتان بە خۆر یان سوربوونەوەی پێست 
 )Sunscreen( و هیچ پشكنینێكی پزیشكیی بۆ نییە، بەاڵم دژەخۆر
لەبەرئەوەی  بگرێت.  )UVB(ش  لە  و  ئەمیش  لە  ڕێگە  دەتوانێت 
ناتوانێت بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ ترشی ناوكی تێكبدات وەك تیشكی 
ناوەند و كورت، بەاڵم دەتوانێت ناوەندێكی كیمیایی چاالك بۆ كارلێك 
ئەمانیش  ئۆكسجین كە  دروستبكات، وەك ڕەگەكانی هایدرۆكسیل و 

بەشداری تێشكشاندنی ترشە ناوكی دەكەن.
شەپۆلی ناوەندیی )UVB( هۆكاری شێرپەنجەی پێستە و ڕیشاڵەكانی 
 ،)UVA( لە  خاوتر  ڕیتمێكی  بە  بەاڵم  تێكدەشكێنێت،  )كۆالجین( 
لەڕێی تێكدانێكی ڕاستەوخۆی ترشە ناوكییەوە. تیشكەكە گەردەكانی 
ترشی ناوكی ناو خانەكانی پێست دەهەژێنێت، بەهۆی بۆندی هاوبەشی 
ناباو لەنێوان بنچینەكانی )سیتوزین( و یەكە دووانییەكان )وحدات 
ئەو  زیادكردنی  بۆ  دێت   )DNA Polymeras( كاتێك  ثنائیة(دا. 

 »AA« بە  ثنائیة(  )وحدة  دووانەیی  یەكەیەكی   ،)DNA( بەشەی 
یە،   »CC« كە  بنچینەییەكەی  خوێندنەوە  بە  نەك  دەخوێنێتەوە 
بنكەی  بۆندەكانی  پێكهێنانەوەی   دووبارە  هۆكاری  دەبێتە  ئەمیش 
ت(ی )سایمن( بۆ )دووانە سایمدین(، كە ئەمەش  دراوە )قاعدة البیا�ان
و  ڕادەگرێت  كۆپیكردن  و  دەشێوێنێت   )DNA( لولپێچی  شێوەی 
)إندماج(  یەكگرتن  لە  ڕێگە  و  دەردەكەوێت  كەلێن  یاخود  بۆشایی 
بازدانی بۆماوەیی ڕووبدات كە دەبێتەهۆی گەشەی  دەگیرێت. ڕەنگە 
سەرو  تیشكی  بەهۆی  كە  بۆماوەییەی  بازدانە  ئەو  شێرپەنجەیی، 
وەنەوشەییەوە ڕوودەدات، دەكرێت بەئاسانی بەهۆی چاندنی بەكتریاوە 
تێبینی بكرێت. ئەم بۆندە شێرپەنجەییە لەو هۆكارانەی دادەنرێت كە 
هانی گرنگیدان بە دەركەوتنی كونی ئۆزۆن دەدات. لەشی مرۆڤ وەك 
لەكاتی  دەبێت  ئەسمەر  وەنەوشەیی  سەرو  تیشكی  لە  بەرگریكردن 
بەركەوتەبوونی بە ئاستێكی شیاو لە تیشكی )UVA( )بەپێی جۆری 
پێستەكە( بۆیە قاوەییەكە تاریك دەبێت و )UVB(ش بەرهەمێكی 
نوێ دەدات. ئەو ئەسمەر هەڵگەڕانە باڵوبوونەوەی سەرو وەنەوشەیی 
ڕادەگرێت و ڕێ لە تێكچوونی بەهێزی شانە الوازەكانی جەستە دەگرێت.
لە بەرامبەردا پێستی مرۆڤ بە هێڵی یەكەمی بەرگری دادەنرێت لە 
نەگەیەنەرێكی  وەك  پێستیش  چەوریی  چینی  و  میكرۆبەكان  دژی 
گەرمی كاردەكات. ئارەقە ڕژێنەكانیش پارێزگاریی لە هێشتنەوەی پلەی 
بەرزببێتەوە،  ناهێڵن  ئارەقەوە  دەردانی  لەڕێی  دەكەن،  لەش  گەرمی 
هەروەها وەرگریی دەمارییان تێدایە بۆ هەستكردن بە گەرما و سەرما 
و پەستان و بەركەوتن، ئەمە سەرەڕای دەردانی )میالنین( لە پێستدا 
كە لە تیشكی سەرووەنەوشەیی دەیپارێزێت و ئەگەری توشبوون بە 

شێرپەنجەی پێست كەمدەكاتەوە.
كۆی گشتی حاڵەتەكانی توشبوون بە شێرپەنجەی پێست لەسەر ئاستی 
جۆرییەكەشی  ڕێژەی  حاڵەت.  هەزار(   105( دەگاتە  سااڵنە  جیهان 
دەگاتە )0.9( نێر بۆ هەر مێیەك. ژمارەی حاڵەتەكانی مردن بەهۆی 
ئەم نەخۆشییەوە دەگاتە )33 هەزار( حاڵەت لە ساڵێكدا، بەڕێژەی 

جۆریی )1.1( نێر/ مێ . 
لەپێشەوەی  ئوسترالیا  پێستەوە  شێرپەنجەی  بە  توشبوون  لەڕووی 
واڵتانی دونیا دێت. لە هەر سێ  كەس پێش مردنیان دووانیان توشی 
كۆی  )80%(ی  ڕێژەی  نەخۆشییەكە  دەبن.  پێست  شێرپەنجەی 
نوێیەكان  شێرپەنجەییە  نەخۆشییە  )تشخیصات(ەكانی  دیاریكردن 
پێكدێنێت. ژمارەی مردن لە نێوان توشبووان بە شێرپەنجەی پێست 
)جگە لە میالنۆما( دەگاتە 420 حاڵەت لەساڵێكدا، بۆ توشبوونەكان 
بە شێرپەنجەی )میالنۆما(ش ئەم ڕێژەیە بۆ 1430 حاڵەت لە ساڵێكدا 
بەرزدەبێتەوە. توشبوونەكان لە نێوان ئەو كەسانەی تەمەنیان لەنێوان 
بۆ  ئەوەش  زیاددەكات،  بەرچاو  شێوەیەكی  بە  ساڵیدایە   )44-15(
ژمارەی  كە  دەگەڕێتەوە،  خۆر  درەوشانەوەی  كاتژمێرەكانی  بەرزیی 

ڕۆژە خۆرەتاوییەكان لە ئوسترالیا دەگاتە 300 ڕۆژ/ ساڵ.
دیاریكردنەكانی  ژمارەی  ئەمریكادا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لە 
توشبووان بە )میالنۆما( دەگاتە 58.094 حاڵەت لە ساڵێكدا  لەوانە 
نێوان  لە  حاڵەتی   25.053 و  نێرەكان  لەنێوان  حاڵەتی   33.041
مێیەكاندایە، لەكاتێكدا ژمارەی مردووان دەگاتە 8.461 حاڵەت، لەنێو 
مێیەكانیشدا  نێو  لە  و  بەرزدەبێتەوە  حاڵەت   5.506 بۆ  نێرەكاندا 

دەگاتە 2.955 حاڵەت/ساڵ.
شێرپەنجەی خانە بنكەییەكان )Basal Cell Carcinoma - رسطان 
ال�ای القاعدیة( بە بەرباڵوترین شێوەی شێرپەنجەكانی پێست دادەنرێت.  الان

لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا سااڵنە 2.8 ملیۆن حاڵەتی ئەم 
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دەبێتە  بەاڵم  ده بێت،  كوشنده   كه م  چی  ئه گه ر  دیاریده كرێت.  نه خۆشیه  
هۆی شێواندنی زۆر ئەگەر ڕێ بە پەرەسەندنی بدرێت. بەاڵم شێرپەنجەی 
 -  Squamous Cell Carcinoma( پولەكەییەكان  خانە 
لە  كە  پێستە،  بەرباڵوترین شێرپەنجەی  دووەمین  ال�ای احلرشفیة(  رسطان احلخ

ویالیەتەیەكگرتووەكانی ئەمریكادا سااڵنە 700.000 حاڵەتی لێ  دیاری 
دەكرێت. میالنۆما  Melanoma بە سێ یەم جۆر دادەنرێت وە یەكێكە 
  DNAلە  ترسناكترین جۆری شێرپەنجەی پێست، بەهۆی تێكشكاندنی
خانەكان بە هۆی UV ی تیشكی خۆر، ئەم جۆرەیان زوو گەشە دەكات و 
باڵودەبێتەوە، زیاتر لە شێوەی خاڵێك دەبێت كە شێوە و ڕەنگی ئەگۆڕدرێت، 
ئەگەر زوو بدۆزرێتەوە ئە توانرێت بەری پێبگیرێت، بەاڵم زۆربەی ئەو حاڵەتە 
گەشە دەكات بە بێ  ئەوەی پێی بزانرێت سەرئەنجام دەبێتە هۆی مردنی مرۆڤەكە.
ڕێژەی بەركەوتنی هاواڵتی ئەمریكی بە تیشكی سەرو وەنەوشەیی لە 
تەمەنێكەوە بۆ تەمەنێكی تر دەگۆڕێت، تاكو تەمەنی چل ساڵی رێژەی 
)46.5%( وەردەگرێت و ئەم ڕێژەیە بەرزدەبێتەوە بۆ )73.7%( لە 
تەمەنیدا  لەكۆتایی  لە )%100(  دەگاتە  تا  تەمەنی شەست ساڵیدا، 

)گەر وادابنێین درێژترین تەمەن 78 ساڵە(.
كاریگەریی خۆدانەپۆشین:

و  شەویلگە  و  دەم  نەشتەرگەری  پزیشكانی  بۆ  ئەڵمانی  كۆمەڵەی 
بە  توشبوون  ڕێژەی  دوایدا  لەم سااڵنەی  كە  بەوەدا  ئاماژەی  ڕووخسار 
ڕادەیەكی  بە  ڕووخساردا(  ناوچەی  )لە  پێست  جۆرەكانی شێرپەنجەی 
زۆر بەرزبووەتەوە. پڕۆفیسۆر »فولكەر شفیبر« ئاماژەی بەوەدا كە لە 
هەر )100هەزار(  لە  ئەڵمانیادا   لە  و  ڕابردوودا  شەستەكانی سەدەی 
سود( 

أ
كەس شەشیان توشی شێرپەنجەی ڕەش )الرسطان القتایم - الرسطان ال

ڕێژەی  كە  كرد  ئەوەشی سەربار  دەبێت.  ڕووخسار  توشی  كە  دەبوون 
توشبووان بەم نەخۆشییە ترسناكە لەكاتی ئێستادا گەیشتۆتە دوو هێند.

بە  توشبوونەكان  ڕێژەی  بەرزبوونەوەی  ئەڵمانییەكە  پڕۆفیسۆرە 
شێرپەنجەی ڕەشی بۆ زیادبوونی ژمارەی ئەو كەسانە گەڕاندەوە كە 
( دەكەن بە بێ  خۆپارێزییەكی گونجاو و                                                                     سای گەرماوی هەتاویی )محام �مش

پێویست.
شاری  زانكۆیی  نەخۆشخانەی  سەرۆكی  كە  »شفیبر«   هەروەها  
كرد  توشبوونەكان  ڕێژەی  بەرزبوونەوەی  بە  هێمای  )مونستەر(ـە، 
پەنجا  تەمەنیان  ئەو خانمانەی  نەوەی  لەنێوان  تایبەت  بەشێوەیەكی 
ڕابردوودا  سەدەی  حەفتاكانی  لە  ئەمانە  )چونكە  ساڵە  حەفتا  بۆ 

پشووەكانی خۆیانیان لە كەنار دەریاكانی ئیتاڵیادا بەسەر دەبرد(.
كە  بێت  ئەمڕۆ  شارستانییەتی  یەكەكانی  دژ  بابەتە  لە  لەوانەیە 
گرنگترین  لە  یەكێك  بووەتە  جەستە  دەرخستنی  و  خۆدانەپۆشین 
ئەگەر  چونكە  پێچەوانەوەیە،  بە  ڕاستییەكە  لەكاتێكدا  ڕواڵەتەكانی، 
گیاندارەكان  بووایە  و دەرخستنی جەستە  ڕوتبوونەوە  بە  شارستانی 

پێش ئێمە پێی دەگەیشتن.
ئەگەر كارەكە بەوجۆرە بووایە خوای گەورە داپۆشینی عەورەتەكانی 
نەدەكرد بە یەكێك لە بەخششەكانی بەهەشت، و نەیدەكرد بە سزای 
بێنیاز  و  پاك  خوای  دەكات،  بێفەرمانی  و  سەرپێچی  كەسەی  ئەو 

ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   دەفەرموێت: چ چ  
ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ڱ   ڳ   ڳ       ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  
ۓ   ے ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ  

ڭ   چ طه. ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
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ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک           
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ       ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
ڱ  ں  ں  ڻ      ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ 
األعراف. »ئیبن كەسیر« )ڕەحمەتی خوای لێبێت( دەڵێت: »خوای 
گەورە منەت بەسەر بەندەكانیدا دەكات كە بەرگ و پەڕی بۆ فەراهەم 
عەورەتەكان  داپۆشینی  بۆ  باسكراوە  لێرەدا  پۆشاكەی  ئەم  كردون. 
بریتییە لە )سو وات(، و پەڕیش: بریتییە لەوەی كە ڕواڵەتی پێ  جوان 
دەكرێت. ئەوەی یەكەم لە پێویستییەكانە و پەڕیش لە تەواوكارییەكان 

و زیادەكانە«.
تاوەكو  كە  التست�(  و  )احلشمە  بااڵپۆشی  و  خۆداپۆشین  پێدەچێت 
كۆمەڵگاكانی  زۆرینەی  نێوان  لە  كلتور«  و  »ئاین  وەك  ئێستاش 
لە گرنگترین هۆكارەكانی  جیهانی عەرەبی و ئیسالمی باڵودەبێتەوە، 
كەمیی ڕێژەكانی توشبوون و حاڵەتەكانی مردنی دەرئەنجامی ئەمجۆرە 

نەخۆشیانە بێت لەم كۆمەڵگایانەدا. 
قەدەغەكردنی دانیشتن لەنێوان سێبەر و هەتاودا:

ە«ەوە )ڕەزای خوای لێبێت( وتویەتی، پێغەمبەری خوا لە »أ�یب هر�ای
فصار  الظل ،   عنه  فقلص  الشمس  ای 

خ
� أحدمك  اكن  »إذا  فەرموویەتی : 

ای الظل فلیقم « ئەم فەرموودەیە  »أبو داود« 
خ

ای الشمس وبعضه �
خ

بعضه �

گێڕاویەتییەوە و الوازییەكی تێدایە، بەاڵم شاهیدێكی هەیە بە سەنەدێكی 
ڕاست لە  )أ�یب عیاض(ـەوە، لە یەكێك لە سەحابیەكانەوە كە وتویەتی: 
لس الشیطان«  خ الضح والظل وقال میب لس الرجل ب�ای یب »أن رسول الهل �خ أن �ای
بەهەمان  والضح هو ضوء الشمس(.   ...… مك ووافقه الذه�  )حصحه احلا

خ احلصیب« گێڕاویەتیەوە كە پێغەمبەری خوا   یدة �یب شێوە »�یب
ڕێكنایەت  جەستە  كاری  والشمس«.  الظل  خ  ب�ای الرجل  یقعد  أن  »�خ 
نەكات،  ڕێ   ڕیتم  هەمان  لەسەر  ئەندامەكانیدا  لەسەرجەم  هەتاوەكو 
ئەندامەكان  فرمانی  و  دەشێوێت  سوڕان  هاتەپێش  ئەوە  ئەگەر 
خەوتن  یان  دانیشتن  لەكاتی  ڕوودەدات  ئەمەش  هەر  تێكدەچێت، 

لەنێوان سێبەر و هەتاودا.
خۆرگیران و فەرماندان بە مانەوە لە مزگەوت و نزاكردن لەوكاتەدا: 
لە دۆخە سروشتییەكاندا لەنێوان كاتژمێر )دە(ی بەیانی تا )دوو(ی 
دوانیوەڕۆ تیشكی سەرو وەنەوشەیی زیاددەكات.  لەكاتی خۆرگیراندا 
سەرنجمان ڕادەكێشرێت بۆ چاودێریكردنی وەك دیاردەیەكی گەردوونی، 
توندی  دابەزینی  خۆرە  چاودێریكردنی  زیاتری  هاندەری  ئەوەی  و 
ڕۆشناییەكەیەتی لە میانەی گیرانەكەیدا )ئەو ساتەی مانگ بەربەستی 
درەوشانەوەی  بەمەش  دەبێت(.  خۆر  ڕووناكی  لە  بەشێك  بەردەم 
گەرمی دەرچوو لە خۆرەوە كەم دەكات كە  ڕێگا لە خەڵكی دەگرێت 

وێنه ی ڕوونكراوه ی به ركه وتنی تیشكی سه رو وه نه وشه ی به  
 DNA ناوكه  ترشی
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بیلبیلەی  گیرانەكەیە  خۆر  هاوڕێی  تاریكەی  كەشە  لەو  ببینن.  خۆر 
تیشكە  لە  زۆر  ڕێژەیەكی  و  دەكرێتەوە،  زیاتر  پلەیەكی  بە  چاویش 
تۆڕەی  لە  بینین  ناوەندی  دەگەنە  و  ژورەوە  دەچنە  زیانبەخشەكان 
چاودا، بەمەش گۆڕانی كیمیایی و گەرمیی ڕوودەدات و زیان بە وەرگرە 
ڕووناكییەكان دەگات كە بە پلەیەكی هێندەبەرز كاردەكاتە سەر توانای 
هەر  دەركەوتەیە  ئەم  نابینابوون.  ڕادەی  دەگاتە  هەندێكجار  بینین 

لەكۆنەوە بە »نابینابوونی خۆرگیران« ناسراوە.
و  نوێژ  دۆخەدا  لەم  كە  پێغەمبەرە  ڕێنماییەكانی  لە  لەكاتێكدا 
ن شعبە« گێڕاویەتییەوە،  ە �ب نزا بكرێت. »پێشەوا بوخاری« لە »املغ�ری
و لە ڕۆژی مردنی »ئیبراهیم«دا  وتویەتی: لە سەردەمی پێغەمبەردا
گیراوە،  خۆر  »ئیبراهیم«  مردنی  بۆ  وتیان:  خەڵكی  گیرا،  خۆر 
أحد  ملوت  ينكسفان  ال  والقمر  الشمس  )إن  فەرمووی:  پێغەمبەریش

وال حلياته، فإذا رأي�مت فصلوا وادعوا الهل(.

لە گێڕانەوەیەكی تردا و لە » عائیشە«ی دایكی ئیماندارانەوە )ڕەزای 
ْمَس 

َّ
الش  

َّ
)ِإن فەرموویەتی:  پێغەمبەر كە  هاتووە  لێبێت(  خوای 

 
َ

ِلك
َ
ْ ذ ْي�متمُ

َ
َرأ ا 

َ
ِإذ

َ
ف َياِتِه  َحٍد َوال ِلَ

َ
أ ْوِت  اِن ِلَ

َ
ِسف

نْ َ ِ ال �ری
َّ

ِت الهل َمَر آَيَتاِن ِمْن آ�ریَ
َ
ق
ْ
َوال

وا(. مُ
ق

َّ
َصد

َ
وا َوت

ُّ
وا َوَصل مُ �برِّ

َ
َ َوك وا الهلَّ اْدعمُ

َ
ف

پەلەكردنی  سەرنجڕاكێشەكان  هەڵوێستە  لە  یەكێك  پێدەچێت 
بێت لە چوونی بۆ مزگەوت و نوێژكردنی بە خەڵكی، و     پێغەمبەر 
بەردەوامبوونی لە نوێژ تا كۆتایی خۆرگیران و دەركەوتنەوەی خۆر. 
دوای ئەوەش وەسیەت كردنی بۆ موسوڵمانان بە نوێژكردن و نزاكردن 

لە  پێغەمبەر  ترەوە،  لەالیەكی  خۆرگیرانەكە.  كاتی  بەدرێژایی 
مزگەوتدا نوێژی بە موسوڵمانان كرد، جیاواز لە نوێژی بارانبارین و 
پێدەچێت  كردوونی،  مزگەوت(  )دەرەوەی  چۆڵیدا  لە  كە  جەژنەكان 
یەكێك لەهۆكارەكانی ئەم كارە تیشكە زیانبەخشەكان بێت كە دەشێت 
كە  بیرناچێت  ئەوەشمان  بن.  هۆكاری  خۆر  پەپكەی  تەماشاكردنی 

سوننەتە لە نوێژدا تەماشای شوێنی سوژدە بكرێت نەك ئاسمان.
ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   پەروەردگار ڕاستی فەرمووە:چ 
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ گ   گ   ک   ک  

چالنحل. ڱ   ڱ   ڱ  
سه رچاوه :

h t t p : / / q u r a n - m . c o m / c o n t a i n e r 2 .

php?fun=artview&id=1167
هه ندێك له  سه رچاوه كانی نوسه ر:

)1(http://medical.sitamol.net
)2(http://maps.grida.no/library/files/storage/04-ex-
tra-cancer-maps_p.png
)3(http://www.cdc.gov.
)4(http://www.skincancer.org.
)5(http://jameskilgourblog.com/
)6(www.drmelton.com 
)7(http://www.skincancerguide.ca.
)8( http://www.saaid.net/Minute/146.htm

Belief in God rises with age, even in atheist nations
By William Harms
APRIL 18, 2012
International surveys about the depth of people’s belief in God reveal 
vast differences among nations, ranging from 94 percent of people in 
the Philippines who said they always believed in God, compared to 
only 13 percent of people in the former East Germany. Yet the surveys 
found one constant—belief in God is higher among older people, re-
gardless of where they live.
A new report on the international surveys, “Belief About God Across 
Time and Countries,” was issued by the General Social Survey of 
the social science research organization NORC at the University of 
Chicago. It is based on a comprehensive, international study of belief 
in God and includes information from the International Social Survey 
Program, a consortium of the world’s leading opinion survey organi-
zations. Tom W. Smith, director of the General Social Survey, wrote 
the report.
The data came from 30 countries in which surveys about belief in God 
have been taken, in some cases, since 1991. Researchers asked ques-
tions to determine people’s range of beliefs, from atheism to strong 
belief in God; their changing beliefs over their lifetime; and their at-
titude toward the notion that God is concerned with individuals. 
BELIEF IN GOD VARIES WIDELY ACROSS NATIONS, CUL-
TURES
Countries with the strongest belief in God tended to be Catholic so-
cieties, especially in the developing world, such as the Philippines. 

ته مه ن و باوه ڕبوون به  خودا
له گه ڵ به ره وسه رچوونی ته مه نی مرۆڤ باوه ڕبوون به  خودا 

زیاد ده كات ته نانه ت له  ده وڵه ته  بێ دینه كانیشدا
به گوێره ی ئه م لێكۆڵینه  و ئامارانه ی ده ستكه وتووه  ده رباره ی 
ده وڵه ته   له   ته نانه ت  كه   ده ركه وتووه   جیاوازه كان  واڵته  
بێدینه كانیش به  هه مان شێوه  له گه ڵ به ره وسه رچوونی ته مه نی 

مرۆڤه كان باوه ڕبوونیان به  بوونی خودا زیاد ده كات.

تێبینی/ مرۆڤه كان كاتێك له  ته مه نی گه نج و هه رزه كاریدان وه ك 
ئه ویش  پیری  ته مه نی  له  چاو  ده چن   ئاییندا  به الی  كه متر  باوه  
به هۆی ئه وه یه  كه  له م ته مه نه  كه مانه دا مرۆڤ خه یاڵ و توانای 
به ره و دونیا و شته  دونیاییه كان سه رف ده كات، كاتی خۆی به  
دونیاوه  سه رقاڵ ده كات به مه ش غافڵ ده بێت له  دونیای واقع و 
به ره و  ئه وكات  ده دات  له ده ست  هێز  كاتێك  به اڵم  بیركردنه وه ، 
بیركردنه وه  ده چێت و هه ست ده كات دونیا فریویداوه ، ئنجا ئه و 

   سه رچاوه: گۆڤاری هه واڵی زانكۆی شیكاگۆ http://goo.gl/e98OQAكات به ره و فیتره تی ڕاسته قینه ی خۆی هه نگاو ده نێت.
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چواردە سەدە لەمەوبەر  پێغەمبەری ئازیز
هەواڵی بونی ئاگری پێداوین  لەژێر دەریادا، و 
هەروەها بونی دەریاش لەژێرئاگردا، ئاخۆ كێ  

ئەم دۆزینەوە نۆێیەی پێ  ڕاگەیاند؟
لە  یەكێك  مەیل(،  )دەیلی  گۆڤاری 
دۆزینەوە سەیر و سەمەرەكانی باڵوكردەوە 

كە بەم شێوەیە ئاماژەی پێداوە:
لە  كیلۆمەتر   600-400 قواڵیی  لە 
مەزن  دەریایەكی  دا،  زەوی  ڕوی  ژێر 
دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمەش  دۆزراوەتەوە! 
ژێرچینی  كەوتۆتە  دەریاكە  شوێنی  كە 
سێهەمی چینەكانی زەوی یەوە. بڕی ئەو 
ئاوەی لەم دەریایەدا بەدی كراوە بە سێ 
مەزەندە  زەوی  سەر  ئاوی  بڕی  هێندەی 
كراوە، زاناكان ئەم دۆزینەوەیان لە مانگی 
ئازار و مارسی  2014  دا خستە ڕوو 

بۆ جیهان..
گرتۆتە  دەریای  دوو  زەوی  دەرەنجام 
دیار  ڕوەكەیەوە  بەسەر  یەكێكیان  خۆ، 
و بەرچاوە هەروەك پێی ئاشناین، ئەوی 
چینی  ژێر  لە  و  دایە  قواڵیی  لە  دیش 
شاردراوەتەوە،  دا  زەوی  ڕوی  سێهەمی 
دا،  زەوی  سەرڕوی  دەریای  ژێر  لە  هەر 
چینی  پاشان  و  هەیە  تەنك  چینێكی 
سێهەمدا  چینی  لە  دواتر  و  دێت  دوهەم 
و شلە  گركانەكان  ئاگرینە،  كە چینێكی 
دەچێت  دەر  لێوە  تواوەكانی   ئاگرینە 
چینەی  ئەم  ژێر  لە  دەقوڵێت،  هەڵ  و 
دوایشدا دەریایەك هەیە كە تازە زاناكان 

دۆزیویانەتەوە.   
    

دؤزينةوةي دةريايةك لةذَيرضيني سَيهةمي زةوي دا

و: تارا علی

وێنه ی ڕونكراوه یی چینه كانی زه وی 

دؤزينةوةي دةريايةك لةذيرضيني سَيهةمي زةوي دا
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دؤزينةوةي دةريايةك لةذيرضيني سَيهةمي زةوي دادؤزينةوةي دةريايةك لةذَيرضيني سَيهةمي زةوي دا

بەم پێیە چینەكانی زەوی دەبنە حەوت چین: 1 - توێكڵی زەوی. 2 - بەرگی بەردین. 
3 - شریتی سەرو.  4 - شریتی ناوەڕاست كە ئەو دەریایەی تێدایە كە تازە 
دۆزراوەتەوە كە چینێكی گوازراوەیە0 5 - شریتی خواروو.  6- ناوكی دەرەكیی.  
7 - ناوكی ناوەكیی، دەرەنجام دیمەنەكە ڕونبوەتەوە و ژمارەی چینەكانی زەوی 

بونەتە حەوت چین.
ئەم ڕاستیەش  خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا ئاماژەی پێداوە: چ ىئ  يئ    
جث   يت   ىت    مت   خت   حت   جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب   

الطالق. چ     مث         ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ  جس   
كەواتە ڕاستیە زانستیە دڵنیاكەرەوەكە  دەڵێت: لە ژێردەریاكاندا ئاگر و 
شلەی ئاگرینی تواوە هەیە كە لە چینی دوهەمی زەویەوە هەڵدەقوڵێت 
و لەژێر ئەم چینە گڕگرتوەشدا دەریایەكی زۆر مەزن هەیە، لە كۆتایی 

دا ئەم ڕیزبەندیەمان بۆ دروست دەبێت : دەریا – ئاگر – دەریا.
 ئەی پێغەمبەری مەزن و خۆشەویستەمان، چی دەڵێت؟ چۆن باسی ئەو 
بابەتەی كردوە كە زاناكان لەسەدەی بیست و یەكدا دۆزیویانەتەوە؟!

فەرمویەتی: پیغەمبەری ئازیز
 )فإن حتت البحر ناراً وحتت النار بحراً( ئەبو داود گێڕاویەتیەوە

دەریادا  ژێر  لە  كە  دەكات  ئاگرە  و  لە  باس  پیرۆزە  فەرمودە  ئەم 
هەیە و زاناكان چەند ساڵێك لەمەو بەر ئەم ڕاستیەیان سەلماند، 
وە ئەمڕۆش بونی ئاویان لە ژێر ئەو ئاگرەدا سەلماند! پرسیارەكە 
لێرەدا ئەوەیە: ئایا ئەم دۆزینەوەیە گەواهیدان نیە لەسەر ڕاستگۆیی 

؟ )محمد(ی خۆشەویستمان 

با سەیرێكی ئەم دیمەنە بكەین پاشان لە فەرمودە پیرۆزەكە ورد 
بینەوە:

سه رچاوه :
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-
20-13-13/1681-2014-06-21-15-58-17

سه رچاوه ی نوسه ر :
http://www.dai lymai l .co.uk/sciencetech/art i -
cle-2579584/The-vast-reservoir-hidden-Earths-crust-
holds-water-ALL-oceans.html

اِر َبْحًرا َفِإنَّ َتْحَت اْلَبْحِر َناًرا ، َوَتْحَت النَّ

گۆی زەوی لە ڕوی دەرەوەی دا لە تۆپێكی شینی جوان دەچێت، 
بەاڵم لەناخی دا چەندەها چینی ئاگرین و شلەی ئاگرینی شاردۆتەوە. 
لەكاتێكدا ڕوكاری دەرەوەی گۆی زەوی دەریا و هەور و هێمنی باڵی 
بەسەردا كێشاوە، چینی ژێر توێكڵی تەنكی زەوی چەند چینێكی 
گرسەندو بەدی دەكرێت، لەگەڵ ئەم چینە ئاگرینانەشدا دەریایەكی 

مەزنتر و گەورەتر هەیە. 

پێغەمبەر     فەرمویەتی:
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لێكچواندی زیندوبوونەوەی مرۆڤ، بە چەكەرەكردنی ڕووەكەوە بە هۆی بارانبارینەوە

دوای ئەوەی كە بێباوەڕان  نكوڵییان كرد و هەوڵی بەدرۆخستنەوەی  
داو ئەوەش كە هێناویەتی.  پێغەمبەر 

بەڵگە  ئایەت  و  ڕوونكردۆتەوە،  شتێكی  هەموو  گەورە  خوای  بەاڵم 
گەردوونییەكانی پێشوو دەبنە نیشانە و بەڵگە لەسەر حەقیقەتی ئەوەی كە 
پێغەمبەر  هێناویەتی. ئەمڕۆ لەگەڵ  ئەو شیكردنەوە  زانستییانەدا  
دەژین  كە ڕاستییەكان دەسەلمێنن  و  تواناو دەسەاڵتی خوای گەورە  

دەردەخەن. 
)د. وهبە الزحیلی( لە تەفسیری)المنیردا( دەڵێت: خوای گەورە  نیشانە و                                                                                
دەسەاڵتی  خۆی دەرخستووە لەسەر ڕاستێتی سەرەتا و كۆتایی، واتە  

مانەوەی هەتا هەتایی. 
خوای گەورە دەفەرموێت: چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  
گ   ک    ک  ک   ڑ  ک   ڑ   ژ    ڈ  ژ   ڎ   ڈ  
گ  گ  گ          ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ              ۆ  ۈ  چق

چۆنمان  بەسەریانەوەیە  كە  ئاسمانەی  لەو  نەبوونەتەوە  ورد  واتە:)ئایا 
درووستكردووە و ڕازاندوومانەتەوە و لە هەموو جۆرە ڕووەكێكی جوان و 
ڕازاوەمان  تیایدا ڕواندووە(. لە دوای ڕاڤەی ئەم ئایەتە پیرۆزە، دەچینە سەر 
لێكدانەوەی ئەم ئایەتەی تر كە خوای گەورە دەفەرموێت: )لە ئاسمانەوە 
ئاوێكی بە پیت  و بەرەكەتمان هەردەم دابەزاندووە، جا بەهۆی ئەوەوە  
چەندەها باخ  و دانەوێڵەی  ئەو كشتوكااڵنەی  كە دروێنەكراون  دەڕوێنین(.

سەیری توانا و دەسەاڵتمان  بكەن  كە چۆن لە هەورەوە  باران  دەبارێنین، 
بارانێكی زۆر بە پیت  و بەرەكەت، كە دەبێتە هۆی  گەشەكردنی  باخەكان  و                                                                          
زۆربوونی سەوزایی  و داری بە پیت و بەرەكەت، ڕواندنی ئەو تۆوانەی كە 

چێنراون وەكو گەنم  و جۆ و گەنمەشامی  و ... هتد. 
 )هەروەها  دار خورمای قەشەنگ  و بڵند سەری هەڵدا كە هێشووە خورمای 

جوان  و لەسەر یەك  و ڕیزكراو دەگرێت(.
 چەكەرەمان بە خورمای  بەرز و دەركەوتوو كردووە، ئەوەی كە لێوەی 
دەردەچێت) یەكەم شت كە لە بەری دارخورماوە دەردەچێت(، ڕێكخراوە و                                                               
كۆكراوەیی   و  دەركەوتە  زۆر  لە  مەبەست  یەكتری،  لەسەر  كۆكراوەتەوە 
نیشانەیە بۆ زۆری بەرەكەی  و سوودەكەی، دووبارەكردنەوەی ئەم نیشانەیە 
دوای ئەوەی كە لە ئایەتی پێشوودا باسكرابوو، ئەوەی  كە خوای گەورە 
فەرمویەتی: )فانبتنا به( نیشانەیەكی جەختلێكراوە بۆ ڕووەكەكە خۆی، 
یان بە دارەكان كە گەشە دەكەن  و زیاد دەكەن، هەروەها هەر بەو  جۆرەش  
جەستەی  مرۆڤ  دوای مردن  ئەژێتەوە و  گەشە دەكات  و  زیاد دەكات  
بەهۆی گەڕانەوەی هێزی ژیان  و گەشەكردن بۆی، وەك چۆن  ئەم هێزە 
دەگەڕێتەوە  بۆ  ڕووەكەكان  بەهۆی  ئاوی  باران  لە ئاسمانەوە، )ئەمەش 
بۆ ئەوەی  ببێتە ڕزق  و ڕۆزی  بۆ بەندەكان  هەر بەو ئاو و بارانە شوێنە 
مردووەكان زیندوو دەكەینەوە، هەر ئاوەهاش لەدوای مردن ئێوە لە خاك 

دێنە دەرەوە(.
  چەكەرەكردنی  هەموو  ئەوانەی  كە هەیە  لە ڕزق  و ڕۆزی  ڕووەك  و 
هەموو دارەكان  دەبێتە ڕزق  و ڕۆزی  بۆ بەندەكان، بەهۆی ئاوەوە  شوێنی 
وشك  و بێ  بەرهەممان ژیاندوەتەوە  كە پێشتر  هیچ  بەرهەمێكی  نەبووە 
و  هیچی  تێدا نەڕواوە،  دەرهێنانی  مردووەكانیش  لە گۆڕەكانیان لە ڕۆژی  
زیندووبونەوەدا،  هەر  بەو جۆرەیە  كە خودا زەوی  مردوو ئەژێنێتەوە. كە 

ئەمە نیشانەی بە توانایی  و دەسەاڵتی  خوای  گەورەیە... 
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لێكچواندی زیندوبوونەوەی مرۆڤ، بە چەكەرەكردنی ڕووەكەوە بە هۆی بارانبارینەوە

ئەمە لێكچواندنێكی نزیكە بۆ تێگەیشتن لە زیندووبونەوەی ڕۆژی دواییی، وە 
لە ڕاستیدا ژیان  هەستپێكراوێكی  هاوسنوورە لەگەڵ مرۆڤ. جا چۆنێتی 
چەكەرەكردن  و  گەورە بوون  و بااڵبوونی رووەك، واتا و دەرخەری  توانا و                                        

قودرەتی خوای گەورەیە!!
لێكدانەوەی  زانستی  بۆ  ئایەتەكان:

گەورە   بژین، خوای  ئایەتەكاندا   زانستیی   ڕاڤەی   لەگەڵ   با  ئێستا 
ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   دەفەرموێت:چں  
بۆمان  گەورە   خوای  پیرۆزەدا  ئایەتە  لەم  ق.  ہ  ہ  ہچ 
لە ئاسمانەوە دەبارێت، دەبێتە هۆی  كە ئاوی بە پیت  ڕووندەكاتەوە  
چەكەرەپێكردنی  ڕووەك لە جیناتی فرە ڕەگەز )توخم( و جۆر و  شێوەی 
و  جۆ  و  گەنم   وەكو  دانەوێڵەییەكانی  ڕووەكە  چەكەرەكردنی  جیاواز، 
گەنمەشامی، ئایەتەكە  ئاو پەیوەست دەكات بە چەكەرەكردنەوە.  هەروەكو 
دەزانین  كە  ئاو مەرجێكی  بنچینەییە  بۆ چەكەرەكردن، كە ئەگەر  ئاو  
نەبێت  هیچ ڕووەكێكی  سەر زەوی گەشە ناكات، تۆ و و دانەوێڵە لە 
خاكدا بە بێ ئاو  چەكەرە ناكات، بەاڵم كە ئاومان كرد بەسەریدا و ئاویان 
خواردەوە، بە شێوەیەكی زۆر سەرسوڕهێنەر دەستدەكەن بە چەكەرەكردن.. 
ڕاستەوخۆ ڕۆیشتنی ئاو بۆ ناو پێكهاتەكانی ناوەوە لە تۆ و،  یان دانەوێڵە، 
یەكسەر  دەستدەكات  بە كردارە  زیندەكیمیاوییەكان  بە شێوەیەكی  
سەرسوڕهێنەر، پاشان ئەنزیماتی كۆرپەلەیی دەردەدرێت كە ئەم دەردراوە 
ماددەی خۆراكی  دەگۆڕێت  بۆ)كاربۆ هێدرات  و چەوری  و پرۆتین(، واتە  لە 
ماددەی  نازیندووی پێكهاتە ئاڵۆز كە ناتوانێ  بەناو پەردەی خانەدا تێپەڕێت  
و كۆرپەلە ناتوانێت  بیمژێت، بۆ ماددەی نازیندووی پێكهاتە سادە كە  
كۆرپەلە  توانای   مژینی   هەیە و  بە پەردەی  خانەدا  تێدەپەڕێت. وە 
ڕاستەوخۆ دوای ڕۆشتنە ژوورەوە  كۆرپەلە ژیانی تێدا درووست دەبێت، بە 
فەزڵی خوای گەورە، پاشان كۆرپەلە دەستدەكات بە گەشەو ئەندامەكانی 
دەردەكەوێت كە ڕەگ  و ڕیشەیە، ئاڕاستەی ڕەگ ئاسایی بۆ ناو زەوییە، بە 

ئاڕاستەی هێزی كێشكردنی زەوی وە ڕیشە بەرز دەبێتەوە بۆ سەر زەوی 
بە پێچەوانەی هێزی كێشكردنی زەوی، فەلەقەكان دەردەكەوێت )لەگەشەی 
دەكات،  درووست  سەوز  گەاڵی  گەشەدەكات  و  زیاتر  پاشان  دا(  هوائی 
دەستدەكات بە كرداری ڕۆشنە پێكهاتن  و بە جێگیركردنی گەاڵكان بە 
پالستیدە سەوزەكان.  وە CO2 ی هەواو H2O  چاالك  دەبێت  دوانە 
ئۆكسیدی كاربۆن لەگەڵ هایدرۆجینی ئاوەكەدا یەكدەگرێت  و  بەوەرگرتنی 

وزەی ڕوناكی  ماددەی كاربۆهێدراتی یەكەمی دروستدەكات!! 
هەر بەو جۆرەش خوای گەورە  مردووەكان لە گۆڕەكانیان دەردەهێنێت. 
بەشە  دواییدا   ڕۆژی  لە  مردووەكاندا  بەسەر  دەبارێ   باران  كاتێك 
شیبووەوەكانیان  دەستدەكات بە كۆبوونەوە و  ژیانیان بۆ دەگەڕێتەوە و 
مرۆڤ دووبارە درووست دەبێتەوە، بە قودرەتی خوای گەورە وەك چۆن 
ڕووەك دروستدەبێت لە كرداری چەكەرەكردندا، چۆن ماددە خۆراكییەكان 
لەناو ڕووەكدا دەگۆڕێ   بۆ زیندە ئەندام، كە دواتر گەشەدەكات  و هەناسە 
دەدات  و دەخوات  و  گۆپكە و گەاڵ دروستدەكات  و گوڵ  و بەر دەگرێت  و 
هەڵدەسێ  بە كردارەكانی درووستبوون  و لە ناو چوون  كە هیچ كام لەمانە  

بوونیان نەبوو لە تۆوێكدا، یان لە دانەوێڵەیەكدا پێش چەكەرەكردن.
هەر ئەو دەسەاڵت  و توانایەی كە ئەو گوڵە قەشەنگ  و جوانەی دەركرد، 
كە توانای پەڕین  و پیتاندنی پێداو ئەو بەرە جوانەی درووستكرد كە تام 
 و بۆنی خۆش  و بەسوودی هەیە، ئەو توانا و دەسەاڵتەشە  كە مرۆڤ 
دروستدەكاتەوە و  ئەیژێنێتەوە  لە دوای مردن  و نەمانی. ئەوە ساناترین  

شتە بۆ خوای گەورە )سبحانه وتعالی(. 
بەمجۆرە  خوای گەورە  لە نێوان باوەڕی  زیندووبوونەوە  لە دوای مردن،  
دەرهێنانی ڕووەكەكان بەهۆی ئاوەوە، دەبەستێتەوە بە یەكەوە، بۆ فێركردنی 

مرۆڤەكان  و  هەستكردنیان بەوەی كە چۆن باوەڕ بە نادیارەكان بكەن.
سه رچاوه :

h t t p : / / q u r a n - m . c o m / c o n t a i n e r 2 .
php? fun=a r t v i ew& i d=539

www.haiv.org27

ژماره)35( پایزی 2014ز ـ  1435ك



شاخه كان ..
سەرنجڕاكێشترین شت لەسەر زەوی ئەو شاخ  و داخە بڵندانەیە .. بۆچی دروستكراون؟ 

ئایا پێغەمبەر )درودی خوای لەسەر بێت( نهێنی دروستكردنی ئەم شاخانەی باس كردوە؟ 

و:هێمنئهحمهد

نهێنی دروستبونی چیە؟ ئەركی چیە؟ بۆچی 
خوای گەورە دروستی كردوە؟ زانایان بەوردی 
داوەتەوە.. زەوی  ئەم  پرسیارانەیانە  وەاڵمی 
ناسەكان باس لەوە دەكەن كە زەوی لەسەرەتای 
لەرزە و  زەمین  گڕكان و  لە  پڕبوە  دروستبونی 
كاتێكیش  نەبوە.  درز.. زەوی هەرگیز جێگیر 
توێكڵی زەوی ساردبۆتەوە ئەم بەرگە بەردینەی 

لێ دروست بوە كە ئەمڕۆ دەیبینین.
چەندین  پێش  رۆژان  لە  رۆژێ  زەوی  بەرگی 
زەوی  تێدابوە.  زۆری  جموجوڵی  ساڵ  بلیۆن 
زەویمان  بەرگی  بەشەكانی  لە  باس  ناسەكان 
بۆ دەكەن كە بریتیە لە تابلۆ گەلێك. توێكڵی 
زەوی بەستراوە بەیەكەوە بەڵكو بریتیە لە تابلۆ 
گەلێك كە بەردەوام دەجوڵێت. بەهۆی گەرمی 
ناخی زەوییەوە ئەم تابلۆیانە جموجوڵی توند و 
بەهێزی دەبێت ئەمەش هاوسەنگی زەوی تێك 
خۆردا.  بەدەوری  سوڕانەوەی  لەكاتی  دەدات 

كەواتە ژیان لەسەری مەحاڵ بوە. 
بەاڵم جموجوڵی تابلۆكان  و بەریەك كەوتنیان 
بوە هۆی دروستبونی شاخەكان  و جێگیربونی 
توێكڵی  جێگیربونی  هۆی  بووە  سەرئەنجام 

زەوی  و گەڕانەوەی هاوسەنگی بۆی.
كەواتە ئەو راستیە زانستیە سەلمێنراوەی كە لە 
توێژینەوەكانی زەوی ناسی دەیدۆزینەوە بریتیە 
لەوەی كە زەوی لەسەرەتای دروستبونی لەرزاو و 
دور ودرێژ  چیای  زنجیرە  ئەوجا  ناجێگیربوە.. 
دروست بوە كە رەگەكەی بە دەیان كیلۆ مەتر 
درێژبۆتەوە..  زەوی  بەردینی  بەرگی  بۆناو 

ئەمەش بۆتە هۆی جێگیربونی گۆی زەوی.

وێنەیەكی كۆمپیوتەری.. رەگەكانی شاخ دەخاتەڕوو.. كە وەك مێخ 
وایە.. خوای گەورە دەفەرموێت: چ ٹ  ڤ  ڤ  چ  النبأ.

BBC وێنەكە
سەرچاوەی 
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دەیبینینەوە كە  ئەم راستیە بەتەواوەتی لە فەرمودەی پێغەمبەر
بها  فعاد  اجلبال  متيد فخلق  األرض جعلت  اهلل  دەڵێت:)ملا خلق 

عليها فاستقرت(رواه ترمذي.
واتا: )كاتێك خوای گەورە زەویی دروست كردوە بەمال و بەوالدا الر 

دەبوەوە.. ئەوجا شاخەكانی دروست كرد.. ئیتر جێگیر بوو(.
الردەبێتەوە  و  واتا  پێغەمبەر فەرمودەكەی  لە  )متید(  وشەی 
وەك كەشتی چۆن لەسەر دەریا هاوسەنگی تێك دەچێت  و لەنگەر 
ئەم  زانستیش  دەگێڕێت.  وەری  خەریكە  دەریا  شەپۆلی  ناگرێت  و 
ئاگرین  دەریایەكی  لەسەر  زەوی  توێكڵی  كە  سەلماندوە  راستیەی 

لەنگەری گرتوە  و پلەی گەرمیی دەگاتە هەزاران پلەی سەدی. 
  

چوارچێوەی  بە  زانایان  زەویدایە  توێكڵی  لەژێر  كە  چینەی  ئەو 
الوازی زەوی ناوی دەنێن.. وە لە بەردی تواوەی زۆر چڕ و گەرم  و 
پەستاندار پێك دێت كە شەپۆلی گەرمای توندی تیا دروست دەبێت 
ئەمەش دەبێتەهۆی جواڵندنی بەشەكانی توێكڵی زەوی بەشێوەیەك 
هەست دەكەیت كە ژێر و بان دەبێت.. جا بونی شاخەكان لەسەر 
زەوی  هاوسەنگی  راگرتنی  لە  هەیە  گرنگی  رۆڵێكی  توێكڵەیە  ئەم 
لێرەشدا  خولگەكەیدا..  لە  سوڕانەوەی  باشی  بە  جێگیربونی  و   و 
دەدەین كە راستیەكی  سەرنجی ئەم فەرمودە گرنگەی پێغەمبەر 
زانستی لەخۆ دەگرێت بەشێوەیەك كە هەموو وشەكانی فەرمودەكە 
رێك هاوشێوەی دواین توێژینەوە  و لێداوانی زەوی ناسەكانی ئەمڕۆیە.

زانایان لە توێژینەوە نوێكانیاندا دەڵێن: 
The resulting collision pushed up the mountains, 
and also produced an underlying thick, dense 
«root» that sat down in the crust
پڕۆسەی بەریەك كەوتن لە نێوان تابلۆكانی زەویدا، شاخەكانی هێناوەتە 
رەگێكی  شێوەی  لەسەر  دروستكردوە  ئەستوری  چینێكی  كایەوە  و 
ئەستور كە دەخرێتە ناو توێكڵی زەویدا. هەروەها ئەم توێژینەوەیە 

سەرچاوە: 
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-
18-31-08/1049-2013-03-18-22-54-38

سەرچاوەی نوسەر:
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-
15749757#panel1

دوپاتی دەكاتەوە كە رەگی شاخەكان پێش یەك بلیۆن ساڵ دروست 
بوە بەاڵم لوتكەی چیاكان داخورا وە  و رەگەكان ماوەتەوە، پاش ئەوە 
ملیۆن ساڵ »سەردەمی دەینەسوڕەكان«  واتا پێش 100 – 250 
لەنوێ  بوە  و شاخەكان سەر  داڕزان  توێكڵی زەوی سەرلەنوێ توشی 
لەماوەی ملیۆنەها ساڵ دروست بونەتەوە.. جا رەگی ئەم شاخانە لەسەر 
بەردی ئاگرین لەنگەری گرتوە.. بەرزبونەوەی شاخەكان هۆكارێك بوە بۆ 

دروستبونی دۆڵەكان.. دۆڵەكانیش روبارەكانی لێ دروست بوە.
جا گەورەیی خوا لەوە دەردەكەوێت كە ئایەتێك هەیە لە قورئانی پیرۆز 

رێك باسی ئەم توێژینەوەیە دەكات.. خوای گەورە فەرمویەتی: چ ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ....  ڱ  چ الرعد.

واتا: هەر خودایە كە ئەم زەمینەی راخستوە  و گەلێك كەژ  و چیا  و 
روباری تێدا دابین كردوە.

ئەم ئایەتە باس لە جوڵەی توێكڵی زەوی دەكات یان ئەوەی كە پێی 
دروست  شاخەكان  پاشان  )ڌ  ڌ(،  زەوی  تابلۆكانی  دەوترێت 
دەبن كە لەسەر بەردی ئاگرین لەنگەری گرتوە وەك كەشتیەكانی ناو 
دەریا )ڎ  ڎ  ڈ   (، پاشان روبارەكان دروست دەبن )ڈ(. 

سەرنجی وردی  و رەوانبێژی وشەكانی قورئان بە.

پرسیارەكە ئەمەیە:
زاراوە  ئەم  كێ  ئاگاداركردەوە؟  راستیانە  بەم  پێغەمبەری كێ 
وردترین  الردەبێتەوە(  فێركردوە؟ چونكە وشەی )تمید،  زانستیانەی 
وشەیە بۆ باسكردنی دۆخی زەوی لە سەرەتای دروستبونی.. هەروەها 
وشەی )فاستقرت، ئەوجا جێگیر بو( گونجاوترین وشەیە بۆ باسكردنی 
فەرمودەیە  ئەم  ئایا  شاخەكان..  دروستبونی  پاش  لە  زەوی  دۆخی 
بەڵگەیەكی رون  و ئاشكرا نیە لەسەر ئەوەی كە خوای گەورە خۆی 
كەم  زیاد  و  بەبێ  پێغەمبەریش  ئاگاداركردۆتەوە  و  پێغەمبەری 

زانیاریەكانی پێ گەیاندوین. 

سەرچاوە: 
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-
18-31-08/1049-2013-03-18-22-54-38

سەرچاوەی نوسەر:
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-
15749757#panel1
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لێكۆڵینەوە نوێكان فەرمايشتێكی پێغەمبەرf دەچەسپێنن

و:ئهندازیارزانیارئهنوهرئهحمهد

باسیكردون زانست پشتڕاستیان  هه  موو ئه و شتانه  ی كه  پێغه مبه ر
ده كاته وه ، ئه مڕۆ زانایان فه رمایشتی پێغه مبه ر بۆ به شكردنی خواردن 

دوبارە دەكەنەوە...
به ناوی  ناحكومی  ڕێكخراوێكی  كه   نوێ،  به ریتانی  لێكؤڵینه وه یەكی 
)به رنامه ی كار بۆ سه رچاوه  پاشه ڕۆیه كان( ده ڵێت: )سێ یه كی ئه و 
پاشه ڕۆكانه ،  ته نه كه ی  ناو  بۆ  چاره نوسی  ده یكڕێت  مرۆڤ  خواردنه ی 
ته نها كۆمپانیای )تسكو(ی به ریتانی، گه وره  كۆمپانياى بوارى خواردنگا 
فڕێده دات(.كێشه یه كی  خۆراكی  له پاشه ڕۆی  ته ن   60000 سااڵنه  
لێكۆڵه ر  وه كو  هه  ر  ببینه وه   ڕوب��ه ڕوی  پێویسته   گه وره یه ،  جیهانی 
)فاو(ی                                                           كشتوكاڵ  و  خ��واردن  ڕێكخراوی  ئه ندامی  كه   نیچه (  )دیفن 
به   ده ستبكه ین  »له سه رمانه   ده ڵێت:  نه ته وه یه كگرتوه كانه ،  به   سه ر 
خۆراكی  ماده ی  فیڕۆدانی  به   كه   به كاربه ره كان،   هۆشیاركردنه وه ی 
له خۆراك  ته ن  ملیۆنان  ساڵێكدا  هه  موو  له   گه وره یه ،  كێشه یه كی 
فڕێده درێته  ته نه كه ی خۆڵه وه  به  بێ سوود لێوه گرتن...« بیربكەنەوە 
ئەگەر ئەم بڕه  خۆراكه  به كاربێت بۆ خزمه تی هه ژاران! ئايا مرۆڤێكی 

برسی ده مێنێت له سه ر ڕوی زه ویدا!؟
ئه ڵمانیا به  یه كه م ده وڵه تی ئه وروپی هه ژمارده كرێت كه  پێویستی كردوه  
له سه ر به رهه م هێنه رانی ماده ی خۆراكی كه  خۆیان ڕزگاربكه ن له  پاشه ڕۆ 
خؤراكیه كان، له دوای ئه و فه ره نسا دێت كه  له  ساڵی 2012 یاسای خۆ 
ڕزگاركردنی له  پاشه ڕۆی خواردن به سه ر شوێنه كانی فرۆشتنی خۆراكدا 
ببێته   و  بكات  ئه مه  گه شه   ئاواتەخوازن  پێویست كرد. وه  شاره زايان 

شتێكی گشتی له سه رجه م واڵتانی ئه وروپا.
ڵێكۆڵه ره وان وای داده نێن كه  ڕێگریكردن له  به فیڕۆدانی ماده خۆراكیه كان 
خۆراكی  پاشه ڕۆی  فڕێدانی  كێشه ی  وه   نابێت  قورس  فه رمانی  به  
ده توانرێت كێشه ی برسێتی له  واڵتانی تردا نه هێڵێت، شاره زایانی خۆراك 
له  ئه مڕۆدا ئامۆژگاری خه ڵك ده كه ن به  ئه وه ی پاشه ڕۆی خواردن فڕێ 
نه ده ن و هه وڵ بده ن سوودی لێ وه ربگرنه وه  یان بیده ن به و كه سه ی 

كه  پێویستی پێیه تى. 

و  خ��واردن  پاشماوه ی  پاراستنی  بۆ  دروستبون  ڕێكخراو  چه نده ها 
چاره سه ری كێشه ی به فیڕۆدانی خۆراك بۆ ئه وه ی چاره سه ری هه ژاری و                                                          
حكومه ته كان،  گرنگی  جێگای  بۆته   بابه ته   ئه م  هه تا  بكەن  برسیه تی 
تێركردنی  و  ژینگه   پارێزگاری  گرنگی  به   ده كه ن  خه ڵكی  ئاڕاسته ی 
هه ژاران و فڕێنه دانی پاشه ڕۆی خۆراك، وه  وازهێنان له كڕینی خواردن 

له سه رو پێداویستیه كانیه وه .
  : فەرمايشتێكی پێغەمبەر 

به   خ��واردن  به پێدانی  فه رمانیكردووه   پێغه مبه ر   كه   ئاشكرایه  
دراوسێ و هه  ژار و كه مده رامه تان... ده یفه رموو: )طعام االثنني كافي 
الثالثة وطعام الثالثة كافي األربعة( ]رواه  البخاري[ واتە: »خواردنی 
دوان بەشی سیان دەكات وە خواردنی سیانیش بەشی چوار دەكات«، 

ئه م بنه مایه  ئاماژه  ده كات له سه ر پێویستی به فیڕۆنه دانی خواردن.
: )من كان عنده  طعام اثنني  وه  له  ڕیوایه تێكی تردا ده فه رموێت
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أو  أربعة فليذهب بخامس  طعام  ومن كان عنده   بثالث،  فليذهب 
سادس(... ئه مه  بانگه وازێكی ئاشكرایه  بۆ ته واو خواردنی ئه و خۆراكه ی 
هه  ته  و هیچی لێ فڕێ نه ده یت و هه وڵ بده یت به شی كه سانی تری لێ 

بده یت، بۆ نمونه  دراوسێكه ت یان هاوڕێكانت یان نزیكه كانت.. 
كه  ئێستا لێكۆڵه ره وان دوباره ی  سه یره  هه مان ئامۆژگاری پێغه مبه ره 

ده كه نه وه  به هه  مان شێوه :
 

ئه م وێنه یه  وه رگیراوه  له  ماڵپه ڕێكی ئه ڵمانی، ده ستپێشخه ری پيشان 
ده دات بۆ به شكردنی خۆراك له گه ڵ كه سانی تردا له جیاتی فڕێدانی. جا 

پێش 1400 ساڵ ئەم پێشەنگیەی نەكردووە؟ ئایا پێغەمبەر 
وشەیەكی  چه ند  به   خۆراكی  فیڕۆدانی  به   چاره سه ری  پێغه مبه ر 
ساده   كردووه  و، خه ڵكیش لێیان وه رگرتوه  و هه  تا ئێستا كاری پێ 
نازانن چۆن  داماون  زانایان و ده وڵه تان دۆش  ئەمڕۆ  به اڵم  ده كه ن... 

چاره سه ری ئه م كێشه  گه وره  بكه ن...
خواردن  و  تر  كه سانی  بۆ  تێدایه   چاكه ی  و  خۆشی  ئیسالم  كه واته  
هه رو  ه ها  وه   به نزیكه كان،  خێركردن  و  میوان  ڕێزگرتنی  و  پێدانیان 
هانمان ده دات بۆ پارێزگاری ژینگه  و دووركه وتنه وه  له  پیسكردنی )به  
فیڕۆدانی خۆراك سێ یه كی پیسكردنی ژینگه  پێكده هێنێت و له كاتی 
پارێزگاریكردن له  خۆراك به  پێی ئامۆژگاریه كانی پێغه مبه ری ڕه حمه ت 

سێ یه كی پیسكردنی ژینگەش كه مده بێته وه (.
سه رچاوه :

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-
32-28/1534-2013-11-20-07-34-49

سه رچاوه ی نوسه ر:
http://www.dw.de
http://www.un.org/en/zerohunger/pdfs/ThinkEatSave.
pdf
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/EN/
Food/Labelling
www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/EN/Food/
TooGoodForTheBin.html
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Reden/EN/2011/01
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/
EN/2012/66
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publi-
cations/Anti%20Food%20Waste%20Movement%20
Gets%20Government%20Support_Berlin_Germa-
ny_3-7-2013.pdf

لە  مەریخ  واتە  سور  هەسارەی  كە  ڕایانگەیاند  گەردوونیەكان  زانا 
ئاراستەی خۆرهەاڵت  بە  لە جوڵەكەیدا و  ڕابوردوودا،  چەند هەفتەی 
هێواشبۆتەوە، تا لە ڕۆژی 4 شەمە 30 تموزی ئەمساڵ 2014 لە 
جوڵە دەكەوێت بە ئاڕاستەی لە خۆرئاواوە بەرەو خۆڕهەاڵت ،پاش ئەوە 
لە دوو مانگی ئاب و ئەیلول و تا كۆتایی ئەیلول مەریخ دەستیكردەوە 
بە جوڵە بەاڵم ئەمجارەیان بە ئاراستەی خۆڕهەاڵت بەرەو خۆرئاوا واتە 
بە پێچەوانەی جوڵەی ئاسایی خۆی، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت كە لە 
ئێستادا خۆر لەسەر مەریخ لە خۆرئاواوەی هەڵدێت و لە خۆڕهەاڵتی 

سەر ئەو هەسارەیە ئاوا دەبێت.
ئەوەش دیاردەیەكی سەیرە و بە retrograde motion  دەناسرێت 
و بە پێی زانا گەردوونیەكان ئەو دیاردەیە بەالی كەمەوە یەك جار بە 
نێویشیاندا هەسارەكەی خۆمان  لە  و  سەر هەموو هەسارەكاندا دێت 
زەویە، كە ئەو دیاردەیەی لە ڕێدایە و ڕۆژێك دێت كە ئێمە لێی بێ  
ئاگاین تیایدا خۆر لە خۆرئاواوە هەڵدێت و لە خۆڕهەاڵت ئاوادەبێت !!!
زاناكانی شەریعەش دەفەرموون ئەو ڕۆژە دێت بە سەر زەویدا كە بە 
ڕۆژی )الطلوع ( ی دادەنێن و تیایدا خۆر لە خۆرئاواوە هەڵدێت و لە 
خۆڕهەاڵت ئاوادەبێت و ئەو دیاردەیە یەك جار ڕوودەدات و دوای ئەوە 
زەوی دەگەڕێتەوە دۆخی ئاسایی خۆی. لە فەرموودەكانی پەیامبەری 
ئاماژە بەو دیاردە گەردوونیە كراوە و دانراوە  ئیسالمیشەوە محمد
بە یەكێك لە نیشانەكانی هاتنی ڕۆژی دوایی یان نزیكبوونەوەی ئەو 
ڕۆژە، بۆ نمونە ئەم فەرموودەیه كە دەفەرموێت » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله  قال ) ال تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربها ، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك 
حين ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 

خيرا( رواه البخاری ومسلم

تریش  جاری  ئێستا  تا  وە  مەریخ  بۆ  ئاساییە  دیاردەیە  ئەم  هەیڤ: 
ڕوویداوە و لە ماوەی دوو ساڵدا چەند جارێك دووبارە دەبێتەوە وە 

زاناكان وتویانە بەسەر زەویشدا دێت بەاڵم هێشتا ئەوە ڕوینەداوە.
  

سەرچاوە:
http://mars.nasa.gov/allaboutmars/nightsky/retro-
grade/ 
http://www.moontracks.com/mars_ingress.html  

هةواَلى زانستى

و.مامؤستا جةمال قةرةداخى

ئێستا لە مەریخ خۆر لە خۆرئاواوە هەڵدێت 
و لە خۆرهەاڵتەوە ئاوا دەبێت
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دةدات! قيامةت  نزيكبونةوةى  شايةتى  زيرةك  ثَيآلوى 

پێاڵوە زیرەكەكە لەگەڵ خاوەنەكەیدا قسە دەكات: ئەم 

دەستەواژەیە یەكێكە لەو داهێنانەی كە شایەتی دەدات بە 

و: ناسك ئیسماعیل عەزیزنزیكبونەوەی قیامەت.
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دةدات! قيامةت  نزيكبونةوةى  شايةتى  زيرةك  ثَيآلوى 

پێاڵوە زیرەكەكە لەگەڵ خاوەنەكەیدا قسە دەكات: ئەم 

دەستەواژەیە یەكێكە لەو داهێنانەی كە شایەتی دەدات بە 

نزیكبونەوەی قیامەت.

دوایین داهێنانی ساڵی 2014، لە ژێر ئەم ناونیشانەدا هاتووە:
دەستكردەكانەوە  مانگە  بە  و  كراوە  دروست  زیرەك  پێاڵوێكی 
بەستراوە، ئەم پێاڵوە ئەو ڕێگا دروستەت نیشان دەدات كە دەبێت 
بیگریتە بەر!! با پێكەوە لە ئەو موعجیزە ناوازە و پێغەمبەرانەیە 

وردبینەوە:   
یەكێك لەو داهێنانە سەرسوڕهێنەر و تازانە، پێاڵوی زیرەكە كە، 
لە ڕیزبەندی دا بە دوهەم داهێنان دادەنرێت، لە دوای تەلەفۆنی 
زیرەكەوە، بەاڵم ئاخۆ ئەركی ئەم پێاڵوە چی بێت و لەبەر چی ئەم 

ناوەی پێ  بەخشرابێت؟! 
ئەم پێاڵوە بۆ ئەو مەبەستە دروست كراوە كە، هەواڵ  بە خاوەنەكەی 
بدات لە بارەی ئاڕاستەكانەوە، بەتایبەتی لە كاتی گەشتكردن دا، 
بە جۆرێك كە لەرەلەری دیاریكراوی لێوە پەیدادەبێت و لە ڕێگەی 
)جی پی ئێس(ەوە ئەو ئاڕاستەیە دەستنیشان دەكات كە، دەبێت 
خاوەنەكەی بیگرێتە بەر. ئەم پێاڵوانە پەیوەندی دەكەن بە مانگە 
دورەوە  مەودای  لە  ئاڕاستەكردن  تەكنیكی  و  دەستكردەكانەوە 

بەكار دێنن بە مۆبایل. 

پێاڵوە زیرەكەكە زۆر شت بەخاوەنەكەی ڕادەگەیەنێت، نمونەش بۆ 
ئەوە ئاڕاستە دروستەكانە، هاوكات كۆمپانیاكان لە هەوڵی ئەوەدان 
كە زیاتر پەرەی پێبدەن، بۆ ئەوەی زانیاری زیاتر بە خاوەنەكەی 
لە  كە  دەگەڕێتەوە  یە  تایبەتمەندی  ئەو  بۆ  هۆكارەكەشی  بدات، 
ئەم پێاڵوە دا هەیە كە، دەتوانێت لە ڕێگەی بلوتۆسەوە پەیوەندی 
بە مۆبایلەوە  بكات و مرۆڤیش دەتوانێت هەر لە هەمان ڕێگەوە 

پەیوەندی پێوە بكاتەوە.
لەم دوایی یەدا، كۆمپانیاكان هەڵساون بە پەرەپێدانی ژمارەیەكی 
كە،  ڕادەگەیەنن  ئەوتۆ  شتی  كە،  زیرەكەكان  پێاڵوە  لە  زۆر 
بەالی خاوەنەكانیانەوە گرنگن، بۆ نمونە بۆ ئەو نەخۆشانەی كە 
ئاڕاستە  )ئەلزهایمەر(،  واتە  بون  یادەوەری  لەدەستدانی  توشی 
بۆ  ڕێگاكەیان  ئاسانی  بە  بەوەش  دەدەن،  نیشان  دروستەكانیان 
دەدۆزرێتەوە. ئەوانەش كە بیناییان لەدەست داوە، دەتوانن سود 

لەم پێاڵوە وەربگرن بۆ دۆزینەوەی ڕێگاكەیان بەبێ  هەڵەكردن.
ئەنتەرنێت باڵو  لە  دا،  ناوەڕاستی ساڵی 2014  لە  بابەتە  ئەم 

كراوەتەوە بە ناونیشانی:  
هێندە نابات  پێاڵوە زیرەكەكە پێت دەڵێت بۆ كوێ  بڕۆیت!

)Smart shoes will soon tell you where to go(

 

لێرەا وەك ئەوەی پێاڵوەكە گفتوگۆ بكات و هەواڵی گرنگ بدات 
بەخاوەنەكەی، بەاڵم ئەم قسە كردنە قسەكردنێكی خۆمان ئاسایی 
ڕاستەقینە نی یە، بەڵكو بە شێوازێكی ئەلكترۆنی قسەكردنەكە 

جێبەجێ  دەكات.
و  باو  و  ئاسایی  ئەمڕۆمان  ڕۆژگاری  بۆ  داهێنانە  ئەم  ئاشكرایە 
دیارە، بەتایبەتی لەدوای ئەو پێشكەوتنە سەرسوڕهێنەرەی كە، لە 
بواری پەیوەندی یەكان و تەكنەلۆژیایی ژمارەیی دا هاتە كایەوە، 
دا  كەس  بەخەیاڵی  هەرگیز  لەمەوبەر،  ساڵ   1400 ئایا  بەاڵم 

دەهات كە، داهێنانێكی لەم جۆرە بێتە كایەوە؟! 
كە،  بینەوە  ورد  پیرۆزەكە  فەرمودە  بەشەی  ئەم  لە  ئێستا  با 
دەفەرموێت:)والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة  پێغەمبەر
حتى يكلم الرجل نعله( )رواه ابن حبان(... واتە: )سوێند بە 

ئەوەی گیانی منی بەدەستە، قیامەت هەڵناسێت تا مەردوم لەگەڵ 
پێاڵوەكانی خۆی دا قسە نەكات(!!.

 پاكو بێگەردی بۆ خوای بەرز و بااڵ.
سەرچاوە:

http://www.kaheel7.com/ar/index.
php/2010-02-02-22-25-21/1696-2014-
07-30-13-42-23
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article-2291275/SXSW-2013-Googles-Hi-
tech-shoes-nag-sofa-work-out.html

سەرچاوەی نوسەر:
http://content.usatoday.com/communi-
ties/ondeadline/post/2011/10/gps-shoes-
for-alzheimers-patients-coming-to-mar-
ket/1#.U9ffjbPlrAw
http://nypost.com/2014/07/24/smart-
shoes-will-tell-you-where-to-go/
http://www.economicpolicyjournal.
com/2014/07/smart-shoes-will-soon-tell-
you-where-to.html
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ئەو دەمارانەی بە سوتانی ئاگر یان سەرمای توند ئازاریان دەگات، تەنیا لە پێستدا 
هەن، هەر لەبەرئەوەشە لە كاتی لێدانی دەرزیدا لەكاتی چونە ژورەوەی 

لە پێستدا مرۆڤ هەست بە ئازار دەكات و هەر كاتێك دەرزیەكە 
پزیشكیە  ڕاستیە  ئەم  نامێنیت،  ئازارەكە  گۆشتەكە  گەیشتە 

باسیكردوه:چ ژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک   پیرۆز  قورئانی 
ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچالنساء 56 
و  ئایه ت  به  نه هێناوه  باوه ڕیان  ئه وانه ی  به ڕاستی  واته: 
فه رمانه کانی ئێمه ، له ئاینده دا ده یانسوتێنین به  ئاگری دۆزه خ، 

هه موو جارێک كه پێستیان داوه شا و سوتا و هه ڵقرچا، پێستی 
تر ده که ین به  به ریاندا، بۆ ئه وه ی به چاکی سزا و ئازار بچه ژن.

ئەو دەمارانەی هەست به ئازار دەكەن، تەنیا لە پێستدا هەن 

دوای ئەوەی كە خۆراك هەرس دەبێت و بە شلی دەچێتە ناو ڕیخۆڵە 
باریكەوە، پاشان ماددەی خۆراكيی دەچێتە خوێنەوە و لەوێشەوە 
شێوەی  لە  پاشماوەكەشی  دەپاڵێورێت،  گوانەكاندا  لە  شیر 
لە  زانستیە  ڕاستیە  ئەم  دەردەكرێت،  لەو  پشقل و جگە 

ٹٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   باسكراوه:چ  پیرۆزدا  قورئانی 
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ  

ڄ  ڄ   چسورة النحل
واته: به ڕاستی له بونی مااڵتدا په ند و ئامۆژگاری هه یه 
بۆتان و جێگه ی سه رنج و تێڕامانه ، له نێوان ئه و شتانه ی 
له گژو گیای هه رس کراو و خوێندا،  له سکیاندا هه یه ،  که 
بۆ  ده هێنین  به رهه م  به تام  و  خۆش  و  بێگه رد  و  پاك  شیرێکی 

دەپاڵێورێت: باریكە  ڕیخۆڵە  ناو  خۆراكی  لە  ئاژەاڵن  شیری   

ن: عبدالمجید زندانی وەرگیراوە لە: كتێبی موسوعة العالمة الزنداني

تەنیا  دەگات،  ئازاریان  توند  سەرمای  یان  ئاگر  سوتانی  بە  دەمارانەی  ئەو 
دەرزیدا  لێدانی  كاتی  لە  لەبەرئەوەشە  هەر  هەن،  پێستدا  لە 

بە  هەست  مرۆڤ  پێستدا  لە  ژورەوەی  چونە  لەكاتی 
گۆشتەكە  گەیشتە  دەرزیەكە  كاتێك  هەر  و  دەكات  ئازار 
پیرۆز  قورئانی  پزیشكیە  ڕاستیە  ئەم  نامێنیت،  ئازارەكە 

ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ  ژ   ژ   باسیكردوه:چ 
 56 گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچالنساء 
و  ئایه ت  به  نه هێناوه  باوه ڕیان  ئه وانه ی  به ڕاستی  واته: 

فه رمانه کانی ئێمه ، له ئاینده دا ده یانسوتێنین به  ئاگری دۆزه خ، 
هه موو جارێک كه پێستیان داوه شا و سوتا و هه ڵقرچا، پێستی 

تر ده که ین به  به ریاندا، بۆ ئه وه ی به چاکی سزا و ئازار بچه ژن.

ئەو دەمارانەی هەست به ئازار دەكەن، تەنیا لە پێستدا هەن 

دوای ئەوەی كە خۆراك هەرس دەبێت و بە شلی دەچێتە ناو ڕیخۆڵە 
باریكەوە، پاشان ماددەی خۆراكيی دەچێتە خوێنەوە و لەوێشەوە 
شێوەی  لە  پاشماوەكەشی  دەپاڵێورێت،  گوانەكاندا  لە  شیر 
لە  زانستیە  ڕاستیە  ئەم  دەردەكرێت،  لەو  پشقل و جگە 

قورئانی پیرۆزدا باسكراوه: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ  

ڄ  ڄ   چسورة النحل.
واته: به ڕاستی له بونی مااڵتدا په ند و ئامۆژگاری هه یه 
بۆتان و جێگه ی سه رنج و تێڕامانه ، له نێوان ئه و شتانه ی 
له گژو گیای هه رس کراو و خوێندا،  له سکیاندا هه یه ،  که 
بۆ  ده هێنین  به رهه م  به تام  و  خۆش  و  بێگه رد  و  پاك  شیرێکی 

ئه وانه ی ده یخۆنه وه .

دەپاڵێورێت: باریكە  ڕیخۆڵە  ناو  خۆراكی  لە  ئاژەاڵن  شیری   

ئیعجازی زانستی بۆ نەوجەوانان
ن: عبدالمجید زندانی     و: خالد حسن علی
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مانگ داگیرساو و ئاگر بوە و دواتر كوژاوەتەوە و ڕوناكیەكەی نەماوە، ئەو ڕوناكیەش كە لە شەودا هەیەتی 
تەنیا ئاوێنەی چرایەكی ترە كە خۆرە، پەروەردگار دەفەرموێت:

چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک چ األسراء.
واتە: نیشانەی شەو كە مانگە كوژاندمانەوە، نیشانەی ڕۆژ كە خۆرە 

و  مانگە  اللیل(  )آیة  دەڵێن:  ڕوناكی هێشتمانەوە. موفەسیرەكان  بە 
)آیة النهار( خۆرە، ئیبن عەباس لە تەفسیری ئەم ئایەتە دەڵێت: )كان 
القمر یضی ء كالشمس( واتە: مانگ وەك خۆر ڕوناكی داوە، )فمحونا 
آیة اللیل( واتە: ڕوناكیەكەیمان نەهێشت. پاشان قورئان باسی مانگ 

و چراكەی دەكات )خۆر(، دەفەرموێت:چ ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ الفرقان. واتە: پیرۆزی بۆ 

ئەو خودایەی كە لە ئاسماندا بورجی داناوە هەروەها چرا و مانگێكی 
ڕوناكی داناوە. خوای گەورە بە خۆری فەرمووه: چرا )سراجا(، ئەگەر 

مانگیش وەك خۆر داگیرساو بوایە، ئەو كاتە دەیفەرموو: )سراجین( واتە: 
دوو چراكە، بەاڵم ئێستا كە تەنیا خۆر داگیرساوە تەنیا بە خۆر دەفەرموێت )سراج(. ئاشكرایە ئەمەش 

لە دوای ئەویش بە چەندین سەدە نەزانراو بوو. لەسەردەمی پێغەمبەردا 

كاتێك  بەاڵم  هەڵدەمژێت،  باشتر  هەوای  سەربكەوێت  ئاسمان  بۆ  كەسەی  ئەو 
مرۆڤ فڕۆكەی نوێ و كەشتی ئاسمانی دروستكرد و بۆ ئاسمان سەركەوت، 
دەركەوت سەركەوتن بۆ ئاسمان سنگ توند دەكات و، دەگاتە ئەوپەڕی 
پلەكانی هەناسە توندى، ئەویش لەبەرئەوەی هەرچەندە مرۆڤ بۆ 
ئاسمان سەربكەوێت هەوا كەم دەبێتەوە، ئەم ڕاستیە زانستیە لە 

چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   باسكراوە:  پیرۆزدا  قورئانی 
پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  چ 
واتە: جا ئه و که سه ی )خێری تێدا بێت( و خوا بیه وێت هیدایه تی 
بدات، ئه وه سینه ی ساف و پاک و ئاماده ده کات بۆ ئاینی ئیسالم، ئه و 
که سه ش خوا بیه وێت گومڕای بکات، ئه وه دڵی ده گوشێت و سنگی توند 
ده کات و هه ناسه ی سوار ده بێت، هه ر وه ک ئه وه ی به ره و ئاسمان به رز بێته وه 
)چۆن توشی ته نگه نه فه سی و دڵه ته پێ و خوێن به ر بون ده بێت( )تەفسیری ئاسان(.

مانگ داگیرساو بووە، دواتر ڕوناكیەكەی نەماوە

سەركەوتن بۆ ئاسمان سنگ توند دەكات

ن: عبدالمجید زندانی وەرگیراوە لە: كتێبی موسوعة العالمة الزنداني

ئیعجازی زانستی بۆ نەوجەوانان
وەرگیراوە لە: كتێبی موسوعة العالمة الزندانين: عبدالمجید زندانی     و: خالد حسن علی
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ئاشكرایە بەشێوەیەكی گشتی ئیسالم بایەخی تەواوی داوە بە بابەتە 
ژینگەییەكان، ئەمەش لە قورئان و فەرمودەكانی پێغەمبەر ڕەنگی 
بۆ  كردوە  بەیان  پڕیشی  و  چڕ  و  زۆر  ڕێنمایی  هەروەها  داوەتەوە، 
و  بكات  ژینگە  لە  پارێزگاری  كە  دەدات  مرۆڤیش  هانی  مرۆڤەكان، 
خوانەخواستە  نەك  بێت،  زەوی  ئاوەدانی  و  خێر  الگیری  هەمیشە 
ژینگە،  و شێواندنی  كاری خراپ  و پشێوینانەوەی  تێكدان  سەرقاڵی 
بۆ ئەو مەبەستەش ئیسالم چەندین رێسا و رێنمایی داناوە، كە جێ 
بەجێكردنیان ئەگەری ژینگەیەكی تەندروست بۆ گرۆی ئادەمیزاد دێنێتە 
كایەوە، بۆیە دەبێت هەمومان لەوە هۆشیار بین و وەك هەست كردن 
بە بەرپرسیارێتی ئاینی و مرۆیی و نیشتیمانی، بەئەركی پارێزگاری 
هەیە  فەرمودەی  چەندین  خواش پێغەمبەری  هەڵبستین،  ژینگە 
بۆ پاراستنی ژینگە كە خۆی دەبینێتەوە لە بوارەكانی )دارستان و 
سەرچاوەكانی ئاو و سامانی ئاژەڵ و پاك و خاوێنی مرۆڤ( جا لێرەوە 
چەند الیەنێك دەخەینە ڕوو، كە ئیسالم بەو هۆیەوە هانمان دەدات 
و هۆشیارمان دەكاتەوە بۆ پاراستن و پارێزگاریكردنی ژینگە. لەوانە:
: هاندان بۆ نەمام چاندن و سەوزایی لە فەرمودەكانی پێغەمبەر

أو  أو یزرع زرعا، فیأكل منه طیر  1-)ما من مسلم یغرس غرسا، 
)هیچ  واتا:  ()البخاری(..  به صدقة  له  كان  إال  بهیمة  أو  إنسان 
موسڵمانێك نیە كە درەختێك بنێژێت، یان تۆوێك بكاتە بن زەوی و 
پاشان پەلەوەر، یان ئاژەڵ، یان مرۆڤ، سودمەند ببن لەو بەروبومانە، 
بۆ ئەو دەبێتە خێر و بۆی دەنوسرێت(.                                 

عليها حتی  والقيام  2-)من نصب شجرة، فصبر علی حفظها، 
تثمر، فإن له في كل شئ يصاب من ثمرها صدقة عند اهلل عز 
لەسەر  بگرێت  ئارام  و  بنێژێت  درەختێ  )هەركەس  واتا:  وجل(.. 
پاراستنی تا دێتە بەرهەم، هەر شتێك سود مەند ببێت  لە بەربومەكەی 
الی خوا بۆ ئەم بەخێر بۆی دەنوسرێت(.                                       

فإن  صغيرة(  )نخلة  فسيلة  أحدكم  وبيد  الساعة  قامت  3-)إن 
واتا:  ()أحمد(..  فليفعل   يغرسها  حتى  يقوم  ال  أن  استطاع 

دەیویست  بوو  دەستەوە  بە  نەمامێكی  ئێوە  لە  یەكێك  و  )گەرهات 
بینێژێت و لەوكاتەدا دنیا كۆتایی هات، ئەگەر دەرفەتی هەبوو با كۆڵ 
نەدا و درەختەكە بنێژێت(.                                                                             
4-)من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر()أحمد(.. واتا: )هەر كەسێك 
پاداشت  ئەوا  كشتوكاڵ(  )بیكاتە  بكاتەوە  زیندو  وشك  زەویەكی 

وەردەگرێت.
وال حترقوا  فانًيا،  كبيرًا  وال  رضيًعا،  وال صغيرًا  امرأة،  تقتلوا  5-)ال 
نخالً، وال تقلعن شجرًا، ال تهدموا بيوتًا(.. واتا: )پێغەمبەری خوا    
لە جەنگی )موئته( وەسیەتی كردوە بە سوپاكەی كە ئافرەت نەكوژن، 
مناڵی شیرە خۆرە نەكوژن، پیر و پەكەوتە نەكوژن، ئاگر لە دارخورما 

بەرنەدەن، دار مەبڕن، خانوەكانیش تێ مەدەن(.
لەسەر  پێغەمبەرە هاوەڵێكی  ناوازەی  هەڵوێستێكی  ئەمەش   -6
گرنگی و بایەخی سەوزایی و چاندن: )روي أن رجال مر بأبي الدرداء 
أتغرس  فقال:  جوز،  شجرة  جوزة،  يغرس  وهو  عنه-،  اهلل  -رضي 
هذه وأنت شيخ كبير، وهي ال تثمر إال في كذا وكذا عاما؟ فقال: 
غيري؟!(..  منها  ويأكل  أجرها،  لي  يكون  أن  عليَّ  ما  الدرداء:  أبو 
لەوكاتەدا  تێپەڕی،  ئەبودەردائدا  الی  بە  كابرایەك  واتا:)دەگێڕنەوە 
تۆ  دەڵێت:  پێی  كابراش  بو،  گوێز  درەختێكی  ناشتنی  خەریكی 
بەم تەمەنە پیریەتەوە خەریكی ناشتنی ئەو درەختە گوێزەیت كە 
دەزانی زۆردرەنگ دێتە بەرهەم؟ ئەویش دەڵێت: بە هیوای ئەوەی 
من پاداشتەكەی وەربگرم و، كەسانی تریش لە بەرهەمەكەی بخۆن(.

   : هاندان بۆ پاراستنی ڕێگەوبان لەفەرمودەكانی پێغەمبەر
 سەبارەت بە پاكوخاوێنی ڕێگاوبان گەلێ  فەرمودەی پێغەمبەرمان 
، كە بە زۆری هانی بڕواداران دەدەن بۆ پاراستنی  بە دەستەوەیە
دەوروبەر و ڕێگاوبان، وەك ئەو فەرمودەیەی كە ئەو كارە بە یەكێك 
ناڕەحەتی  و  خااڵك  و  خەوش  كە  دادەنێت  ئیمان  جۆرەكانی  لە 
ڕێگاوبان البردن بەشێكە لە بەشەكانی ئیمان:                          

چه مكی ژینگه  پارێزی له  ژێر سایه ی ئیسالمدا/2

چەمكی ژینگە پارێزی لە ژێر سایەی فەرمودەكانی پێغەمبەر

سەردار  عەبدولڕەحمان  ئیبراهیم
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شتێك  )هەركەسێك  واتا:  الطريق صدقة(..  األذى عن  1-إماطة   
البدات لەسەر ڕێگا كە ئازاری خەڵك بدات ئەوە بەخێر بۆی ئەژمار دەكرێت(.                        
اهلل؟  يارسول  اللعان  وما  قالوا:  الالعنني،  2-)اتقوا 
ظلهم(.                                                                                                                   وفي  الناس،  طريق  في  يتخلى  الذي  قال: 
واتا: )خۆتان بپارێزن لەوشتانەی كە دەبنە هۆكاری نەفرین كردن لێتان، 
ئەو كەسەی لەسەر ڕێگاوبانی خەڵكی، یان لە سێبەردا پیسی دەكات(.                                                                                                                                          
3-)اتقوا املالعن الثالث: البراز في املوارد، وقارعة الطريق، والظل(.. 
واتا: )خۆتان لەو سێ شتە بپارێزن، كە دەبنە هۆكاری نەفرین كردن 
لێتان، پیسایی كردن لە سەرچاوەی ئاو و شوێنی ئاو هەڵگۆستن و 
لەسەرە ڕێگا و بن سێبەر(.                                                                                    
4-)إياكم واجللوس في الطرقات، قالوا: يا رسول اهلل ما لنا بد من 
مجالسنا نتحدث فيها، قال صلى اهلل عليه وسلم: إذا أبيتم إال 
البصر  قال: غض  وما حقه.  قالوا:  الطريق حقه.  فأعطوا  اجمللس 
املنكر(..  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  السالم   ورد  األذى   وكف 
فەرموی )لەسەر ڕێگا دامەنیشن(  )صحیح مسلم( واتا:)پێغەمبە ر
ئەوانیش وتیان ناتوانین لەسەر ڕێگا دانەنیشین و قسەی تێدا نەكەین، 
پێغەمبەر فەرموی ئەگەر هەر وازناهێنن لەسەر ڕێگا دەبێت مافی 
فەرموی:  پێغەمبەر  چیە؟  ڕێگەوبان  مافی  وتیان  بدەن.  ڕێگا 
كەسێك،  هیچ  بۆ  زیان  و  ئازار  نەبونی  و  لەحەرام  چاو  پاراستنی 
وەاڵمدانەوەی سەالم و ڕێنمای كردنی سەرلێشوا و ڕێپیشاندەر، فەرمان 

كردن بە چاكە و قەدەغەكردن لە خراپە.(
5-)اإلميان بضع وستون شعبة أعالها ال إله إال اهلل  وأدناها إماطة 
بەشەیە هەرە  ئەوەندە  و  واتا: )ئیمان حەفتا  األذى عن الطريق(.. 
بەرزەكەی وشەی )ال إله إال اهلل(یە، هەرە خوارەوەشی ئیمان الدانی 

شتێكە لەسەر ڕێگا كە ئازاری هەیە بۆ موسڵمانان(.
پێغەمبەری  لەفەرمودەكانی  ئاو  سەرچاوەكانی  پاراستنی  بۆ  هاندان 

   -: نازدارمان محمد
النبى  إن  قال:  عنهما(  اهلل  )رضي  عمر  بن  عبداهلل  عن  1-)روى 
أُ َفَقاَل: )َما َهذَا  َّ بَِسْعٍد وَُهَو يََتَوضَّ صلى اهلل عليه وآلـه وسلم َمر
رَُف؟ َفَقاَل: أَفِى الُْوُضوِء ِإْسرَاٌف؟ قَاَل: نََعْم، وَِإْن كُنَْت َعَلى نََهٍر  السَّ
بەالی)سەعد(دا     پێغەمبەر  واتا:  وابن ماجة(..  رواه أحمد  َجارٍ( 
تێ پەڕی كە سەرقاڵی دەست نوێژ گرتن بو،  پێی وت: )ئەوە چیە 
ئەو زیادە ڕەویە؟ سەعدیش دەڵێت: بۆ لە دەست نوێژیش زیادە ڕەوی 
كردن هەیە؟ پێغەمبەر لە وەاڵمدا دەڵێت: بەڵی لە دەست نوێژیش 
ڕوبارێكی  لەسەر  با  كردنە،  ڕەویی  زیادە  بدەیت  فیڕۆ  بە  زیاد  ئاو 

ڕۆیشتوش بیت.
2-) ال يَُبوَلنَّ أََحُدكُْم فِي امْلَاِء الدَّائِِم، ثُمَّ يَْغَتِسُل ِمنه(.. واتا: )میز 
مەكەنە ناو ئاوێكی وەستاو و پاشان خۆشتانی تێدا بشۆن(.                            
3-) نهی عن البول فی املا ء الراكد(.. واتا: )پێغەمبەر ڕێگری كردوە 

لەوەی میز بكرێتە ناو ئاوێكی وەستاو )مەنگ(.
پڕیەتی لە هاندان و بایەخدان بە پاراستنی  4- ژیاننامەی پێغەمبەر 
خاوێنیەكەیان،  پاكو  لە  كردن،  پارێزگاری  و  خواردنەوە  و  خواردن 
لەكاتی  شەوانە،  كە  لەسەرمان  بگێڕێت  پێویستی  بە  كە  ئەوەی  تا 
خەودا سەری قاپ و بەقرەج و سەتڵ و ئەو ئامێرانەی كە بەكاریان 
ئاگر  و  بنێینەوە  سەریان  تێدابێت،  خواردنیان  و  بۆخواردن  دێنین، 
فأطفئوا  منتم  )إذا  دەڵێت:  و  نەهێڵین  بەجێ  بەهەڵگیرساوی 
املاء-  قرب  -اربطوا  األسقية  وأوكوا  األبواب،  وأغلقوا  املصباح، 

وخمروا الشـراب(.. 

دوورە،  زەویەوە  لە  ڕوناكی  ساڵی   900 نزیكەی  ئەستێرەیە  ئەم 
مێژوی دروست بونی دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای دروست بونی 
بونەوەر بەر لە 11 بلیۆن ساڵ، كە لە قۆناغەكانی كۆتاییدا 
بووە، قەبارەی ئەم ئەستێرەیە بەئەندازەی زەوی دەبێت، 
بەدرەوشانەوەكەی ئاسمان دەڕازێنێتەوە و گرانبەهاترین 
ئەستێرەیە لە بونەوەردا...!! لێرەوە لەوە حاڵی دەبین كە 
پێویستە سوپاسگوزاری خوای گەورە بین، پاكوخاوێنی 
میهرەبانە، جێگەی  و  بەسۆز  زاتە  ئەو  بۆ  گەورەیی  و 
خۆیەتی كە باسی ئەو ئاماژە قورئانی یە جوانە بكەین كە 
باس لەجوانی و ڕازاندنەوەی ئاسمان دەكات بەم ئەستێرانە:
 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچالحجر

جیگەی خۆیەتی كە بپرسین كێ  ئەو ئەستێرەیەی دروست كرد؟ وە 
كێ  ئاسمانی پێ  ڕازاندەوە؟ وكێ  لە كتێبەكەیدا هەواڵی لەو بارەیەوە 

داوە؟ ئایا ئەو كەسە زاتی )الله( نییە؟

ئةستيَرةيةكى تازة دؤزراوةتةوة، ثيَكهاتةكةى لة ئةلَماسة
و: كاوە شارباژێڕی
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لە  رێزبەندی هەسارەی سێیەم  زەوی ئەو هەسارەیەیە کە دەکەوێتە 
دوری خۆرەوە، هەروەها بە هەسارە شینەکە ناسراوە بەهۆی ئەوەی 
هەسارەی  بە  وە  داپۆشراوە،  ئاو  بە  روبەرەکەی   75% نزیکەی 
گەردوندا  هەمو  لە  هەسارەیە  تاکە  چونکە  دەهێنن  ناوی  زیندوش 
دەگاتە  قەبارەکەی  وە  بشێت.  ژیان  بۆ  و  بێت  لەسەر  زیندەوەری 
نزیکەی 611314477055 كم3. بە پێی بیردۆزی بیگ بانگ زەوی 
لە  کۆمەڵێك  وەکو  کە سەرەتا  بوو  دروست  بلیۆن ساڵ  پێش 4.5 
بەردی گڕگرتوی بڵێسەداری بەیەکەوە نوساو بوو)میتیۆر(، وە پڕی 
بوو لە بوڕکانی یەکجار گەورە و بەهێز، دواتر بە تێپەڕبونی کات پلەی 
بوڕکانەکان  لە  دوکەڵەی  ئەو  لەگەڵ  وە  دابەزی  کەمێك  گەرمیەکەی 
دەردەپەڕی هەڵمی ئاویشی لەگەڵ بووه ، کاتێك زیاتر پلەی گەرمی 
کەشی  بۆ  بوەوە  بەرز  و  هەور  بە  بوو  ئاوەکە  هەڵمە  دابەزی  زەوی 
ئاسمان و دواتر چڕ بوەوە و بۆ هەزاران ساڵ باران باری بە بەردەوامی 
و جۆگەلە و روبارەکان دروستبون و ئاوێکی زۆر چوو بە ژێر خاکی 
دەرەوەی  لە  زەوی  لە  بچوکتر  میتیۆرێکی  ئەمە  لەدوای  وە  زەویدا. 
ئاڕاستەی  بە  زۆر  یەکجار  یەکجار  خێرايیەکی  بە  خۆرەوە  کۆمەڵەی 
زەوی هات و خۆی کێشا بە زەویدا کە لە ئەنجامدا بوە هۆی تەقاندنی 
بەرگە بەردینەکەی زەوی و چاڵێکی یەکجار مەزنی دروست کرد و بەم 
هۆیەش ئاوی ژێر زەوی هاتە دەرەوە کە ئێستا بەم چاڵە گەورە پڕ 
ئاوە دەوترێ زەریای هێمن )احملیط الهادي( وە لەدوای ئەو زەبرەی 
ئەم میتیۆرە بە زەوی گەیاند چەند جارێك میتیۆرەکە لەریەوە واتە 
دورکەوتەوە و نزیك بوەوە لە زەوی هەتا گەیشتە خاڵی هاوسەنگی 
کێشی  هێزی  کاریگەری  بەهۆی  دواتر  و   )balanced point(
زەوی ئەم میتیۆرە دەستیکرد بە خوالنەوە بە دەوری خۆی و دواتریش 
ناوەندە دوری400 --384 كم، ئەم  لە  بە دەوری زەوی  سوڕانەوە 

میتیۆرە ئێستا ئێمە پێی دەڵێین )moon( مانگ.

نەبوو،  بونی  زەوی  لەسەر  زیندەوەرێك  هیچ  ئەوکاتەش  هەتا  بەاڵم 
دواتر ژیان دەستی پێ کرد و ئاوەدان کرایەوە بە زیندەوەران و مایكرۆ 
ئۆرگەنیزمەکان و  ڕوەك و گیا. ئەمە کورتەیەك بوو لەسەر هەسارەی 

زەوی بە پێی نوێترین تیۆری زانستی.
ئێستاش زەوی بەراورد دەکەین بە ئایەتەکانی قورئان:

زەوی  باسی شێوەی  جۆر  دوو  بە  پیرۆز  قورئانی  زەوی:  شێوەی   -
لە  دوەم  زەوی..  ڕوی  سەر  لە  بینەرێك  ئاستی  لە  یەکەم  دەکات، 

ئاستی بینەرێك لە دەرەوەی کۆمەڵەی خۆر:
- یەکەم: لە ئاستی بینەرێك لەسەر روی زەوی:

 چ ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  ۋ  چ سورة الغاشیة.
)ایە ناڕوانن کەوا خوا چۆن زەوی بۆ تەخت کردون؟(.

- دوەم: لە ئاستی بینەرێك لە دەرەوەی کۆمەڵەی خۆر:
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے     ے   ھ   ھ   ھ   چ 

ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٴۇ  چ سورة الرحمن.
واته:)ئەی گرۆی جن و ئادەمیزاد ئەگەر توانیتان لە تیرەی ئاسمانەکان 
ناتوانن دەربچن  و زەوی دەربچن ئەوا دەربچن و کونی بکەن، بەاڵم 

مەگەر بە دەسەاڵتی خوا نەبێت(.
خوای گەورە لە ئایەتی یەکەم زەویمان بۆ وێنا دەکات وەکو تەنێکی 
تەخت کە دەڵیت ئایە نابینن خوای گەورە زەوی بۆ ئێوە تەخت کردوە 
بەم  زەوی خوا  تەختایی  فەزڵی  لە  تێگەیشتن  ئاسانکاری  بۆ  لێرەدا 
شێوەیە باسی کردوە،  کە ئەگەر تەختایی تیا نەبا هەموی چیا و دۆڵ 
بوایە ئەوکات ژیان زۆر ئەستەم دەبو لەسەری،  و کەند و بەردەاڵن 

ئەمە لە چاوی بێنەرێك لەسەر ڕوی زەوی. 
- بەاڵم لە ئایەتی دوەم باسی شێوەی زەوی و ئاسمان دەکات کە لە 
سورەتی  ئایەتەی  لەم  خۆر،  کۆمەڵەی  دەرەوەی  لە  بینەرێك  چاوی 
)الرحمن( خوای گەورە باسی ئەوە دەکات کە ئێمەی مرۆڤ و جن 
هەرگیز ناتوانین لە تیرەی ئاسمان و زەوی دەربچین، باشە دەزانین 
ئاسمان لە چاوی بینەرێكەوە لەسەر زەوی شێوەی گۆیی یە و تیرەی 
هەیە، بەاڵم لە چاوی بینەرێك لەسەر زەوی هەرگیز زەوی بە شێوەی 
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وتارێکی زانستیە کە دروست بون و  شێوە و جوڵەی زەوی 
باس دەکات بە شێوەیەکی زانستی، دواتریش بەراوردی دەکات 

ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز. بە

ن: کارزان زانست خواز  
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زەوی  تیرەی  باسی  قورئان  نوسەری  هەتا  نابینرێت  )کُروِي(  گۆیی 
بکات، قورئان تاکە کتابێكە کە 1440 ساڵ لەمەو بەر لەگەڵ وشەی 

زەوی ناوی تیرەی هێنابێ. با بزانین تیرە چیە؟ 
تیره  Diameter قُطر: بریتیه  له و هێڵه  راسته ی که  دوو خاڵی 
به   که   ده گه یه نێت  به یه ك  گۆیه کدا  یان  بازنه یه ك  له   یه ك  به رامبه ر 

چه قه که یدا ده ڕوات. 
با وای دابنێين کەقورئان وای زانیوە زەوی تەنێکی تەختی بازنەییە 
تەحەدیی  بۆچی  بوایە  تەخت  ئەگەر  باشە  ئەی  گۆیی!!  نەوەك 
هەمومانى دەکرد کە ناتوانین کونی بکەین؟! خۆ کونکردنی تەنێکی 
تەخت زۆر ئاسانە!! کەواتە بێگومان زەوی گۆیيە و تیرەی هەیە هەر 

وەکو لەم ئایەتە پیرۆزەدا باسی کراوە.
و  مەحاڵە  زەوی  کونکردنی  دەڵین  جیۆلۆجیا  زانایانی  ئێستا  وە 
12756کم،  به   یه کسانه   زه وی  گۆی  تیره ی  چونکە  موستەحیلە! 
پێشکەوتوترین ئامێرەکانی مرۆڤ تا ئێستا توانیویه تی تا قواڵیی 13 
کم، بڕوات و دواتر ئامێره کان له  کارده که وتن و نوکەکانیان دەتوانەوە 
به  هۆی گه رمی ناوه کی ناخی زه وی! که  زانایان ده ڵێن پله ی گه رمی 
خەیاڵمان  با  کەواتە  خۆر!  گه رمی  پله ی  به   یه کسانه   زه وی  ناوەکی 

ئاسودە بکەین هێشتا له  توێکڵی زه ویداین!!! 
هەروەها لە دوو شوێنی تر لە قورئاندا زۆر بە رونی باسی شێوەی 
گۆیی زەوی کراوە بەاڵم نامەوێ وتارەکەم زۆر درێژ بکەمەوە هەر بەم 

بەڵگەیەی کە باسم کرد کۆتایی بەم بەشە دێنم.
ئەمانە هەمویان ئیعجازی زانستین لەسەردەمی زانست و تەکنۆلۆژیادا 

گرنگی خۆیان هەیە. 
 - خەڵقی زەوی: خوای گەورە بە دوو رۆژ بە هەژماری رۆژەکانی خۆی 

زەوی دروست کرد بە بەڵگەی ئەم ئایەتە: 
چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ    

ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   چفصلت.
- ئایا زەوی سەرەتا دروستکراوە یان ئاسمان لە ڕوی کاتەوە؟ زانست 
با  قورئان؟  ئەی  زەوی.  دواتر  بوە  دروست  ئاسمان  دەڵێت سەرەتا 

سەرنج بدەین، خوای گەورە دەفەرموێت: 
ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   چ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چالنازعات.
شێوەیەکی  بە  1440ساڵ  پێش  گەورە  خوای  ئایەتەدا  چەند  لەم 
ئاسمان  کە  دەکات  ئاشکرا  بۆ  نهێنیەمان  ئەو  زانستیانە  و  ڕون  زۆر 
پێش زەوی دروست کراوە، وشەی »بعد« واتە دوا یان لە پاش بە 
ماوەیەکی تەواو ئەگەر ماوەکە کەم بوایە خوای گەورە وشەی »ثم« 
یان »فـ« بە کاردەهێنا کە ئەم دوو وشەیە بۆ کورتە مەودا بەکار دێت 
لە زمانی عەرەبیدا، کەواتە خوای گەورە دەفەرموێت لەدوای ئەوەی 

ئاسمانم دروستکرد و تاریکی و روناکیم بەدیهێنا، ئەوجا لەدوای 
ئەمە زەویم دروستکرد و فراوانم کرد یان خڕم کرد بە 

شێوەی نیمچە گۆیی. 
جوڵەی زەوی: 

زەوی سێ جوڵەی سەرەکی هەیە، یەکەمیان لە 
دەوری خۆی دەخولێتەوە، دوەمیان لەدەوری 
خۆر دەسوڕێتەوە، سێیەمیان لەدەوری گەلە 

ئەسێرەی کاکێشان دەسوڕێتەوە. 
ئەم  هەمیشە  ئیسالم  رەخنەگرانی 
دەڵێن  کە  لێدەدەنەوە  بۆ  قەوانەمان 

سوڕانەوەی  باسی  قورئان  جۆرێك  بەهیچ 

زەوی بە دەوری خۆر نەکردوە. با بزانین رەخنەگران راست دەکەن یان 
قورئان و ئیعجازیەکان؟

کۆنترۆڵکراو)کریتەرکامەکان(ی         جوڵەداری  کامێرای  ئەوەی  دوای  لە 
دەزگای ناسا پێشکەوتنیان بەخۆوە بینی و توانیان مواسەفاتی )فری 
موڤینگ( بۆکریتەرکامەکانیان زیادبکەن هەڵسان بە وێنەگرتنی جوڵەی 
زەوی و هەسارەکانی تری کۆمەڵەی خۆر بە شێوەی ڤیدیۆ کە جوڵەی 
راستەقینەی زەویمان بۆ دەردەخات، وە گەیشتنە ئەم دەرەنجامانەی 

خوارەوە:
1- لە ناو هەموو گەلە ئەستێرەی کاکێشان کە 200,000,000,000 
مليار ئەستێرەیە تەنها یەك ئەستێرە هەیە کە ناخولێتەوە بەڵکو بە 
شێوەی هێڵی دەجوڵێت و دەڕوات بە عەرەبی بەم جوڵەیە دەوترێت 

 .The Sun جریان« کە ئەم ئەستێرەیەش خۆرە«
2- لە ئەنجامی ئەم جوڵەیەی خۆر بۆیان دەرکەوت کە هەسارەکان 
بە دەوری خۆردا ناسوڕێنەوە !! بەڵکو خۆر بە شێوەی هێڵێکی راست 
دەڕوات و هەسارەکانیش دوای دەکەون بە جوڵەشێوەی لەولەبی، واتە 
ئەوە  بدات  سەرنج  خۆرەوە  کۆمەڵەی  تەنیشتی  لە  بینەرێك  ئەگەر 
دەبینێت هەموو هەسارەکانی کۆمەڵەی خۆر هەڵدەبەزن و دادەبەزن بە 
شێوەی راست و چەپ لە هەمان کاتدا، رونکردنەوەی جوڵەی لەولەبی 
بە نوسین کەمێ گرانە بەاڵم بە ڤیدیۆ زۆر جوان لێی تێدەگەین. بە 
واتایەکی تر زەوی بە شێوەی 3D فریکوێنسی دەسوڕێتەوە بە دەوری 
زانایانی  دۆزینەوەی  نوێترین  ئەمە   .2D شێوەی  بە  نەوەك  خۆردا 

ناسایە.
زانایان  ئێستا  کە  کردوە  زەوی  جوڵەی  نوێترین  باسی  قورئان  ئایا 

دۆزیویانەتەوە؟ بێگومان بەڵی. با سەرنج بدەین:
هەموو  لەناو  قورئان  دەردەکەوێت  لەمە  ئیعجازەکە  گرنگی  سەرەتا 
رۆیشتنی  یان  باسی)جریان(  )خۆر(دا  لە  بەس  ئاسمان  تەنەکانی 

خۆری کردوە بە شێوەی هێڵێکی راست! خوای گەورە دەفەرموێت: 
چ ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ائ    ائ  چ يس.  
واتە: خۆر دەڕوات بە شێوەیەکی سەربەخۆ )جريان(، ئەمە توانا و 

ویستی خوای بەڕێز و زانایە.
جوڵەی زەوی: 

خوای گەورە نــەیفەرموە: )ألم جنعل األرض دوّارا؟( واتە نەیفەرموە 
ئایا زەویمان نەکردوە بە تەنێکی خوالوە؟! چونکە ئەم دەستەواژەیە 

هەڵەیە!
بەڵکو فەرمویەتی:

چ ٹ      ٹ  ڤ   ڤ             ڤ  چ المرسالت. 
واتە: ئایا زەویمان نەکردوە بە کیفات؟ یان سیفەتی کیفاتمان بە زەوی 

بەخشیوە. 
با بزانین کیفات مانای چیە؟

في  تََقّلَب  وَ  اَْسرََع  أَي  الّطائِرُ,  كََفَت  دەڵین:  عەرەب 
َطَيرانِهِ.

و  بو  یان خێرا  بوەوە،  نزم  و  بەرز  باڵندەکە  واتە: 
هەڵگەڕایەوە لە فڕینەکەی، کە جوڵەی راستەقینەی 
باڵندەکان شەپۆلدار و پێچاوپێچە کە 100%  لە 
جوڵەی زەوی دەچێت. زەویش لە کاتی رۆیشتنی 
بە شێوەی  گەلەئەستێرەکەماندا  لەناو  خۆر  لەگەڵ 
و  هەڵبەز  كفاتية(  )حركة  شەپۆلدار  و  پێچاوپێچ 
دابەز دەکات لەسەر هێڵەئاڕاستەی جوڵەی خۆر بە 

.3D شێوەیەکی

ن: کارزان زانست خواز  
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ئاوی زەوی:

هەر وەکو لەسەرەوە ئاماژەمان بەوەدا کە هەسارەی زەوی سەرەتا بێ 
ئاو بو دواتر ئاو لە ناخی زەوی هاتە دەرەوە لە رێگەی بورکانەکان 
و ئەو زەبرەی کە بەهۆی زەبری میتیۆدی پێی کەوت و ئاوی لە ژێر 

زەویەوە دەرهێنا. 
با بزانین قورئان لەم بارەیەوە چی دەڵێت؟

قورئان 1440 ساڵ پێش ئێستا باسی ئەمەی کردوە بە شێوەیەکی 
زۆر رێك و زانستی:

چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ النازعات
واتە: زەویشمان لەدوای ئەوە فراوانکرد یان شێوەی نیمچە گۆیمان پێ 
بەخشی، وە ئاوی زەویشمان لە ناو خودى زەوی دەرهێنا و کانیا و 

جۆگەمان تیا دەرخست.
بەس ئەوەمان بۆ دەوترێت بڵێين پاکی و بێ گەردی بۆ ئەو خوایەی 
کە ئەم قورئانەی لەم ئاستە بەرزەی پەیامی و بەالغی و زانستی و 

ئەندازەییە دابەزاندوە کە هەر وشەیەکی ئەم قورئانە لە جێی خۆیەتی 
و کۆمەڵێك حیکمەت و دانایی و بەڵگە و ئیعجازی زانستی لە خۆ گرتوە. 
ئەم هەمو ئیعجازانەی کە باسمان کردن تەنها لە بارەی زەویەوە بو، کە 
مشتێك بو لە خەروارێك. ئایا ئەم ئیعجازانە بۆ کێ هاتون؟! بێگومان 
بەکارهێنەرن،  و  ئەکتیڤ  هۆشی  و  عەقڵ  خاوەن  کە  کەسانێك  بۆ 
مرۆڤەکان  دەستکردەکانی  رێبازە  و  رێچکە  بەدوای  کوێرانە  نەوەك 
بکەون و بە شێوەیەکی موتڵەق ئاین رەتدەکەنەوە و بیر لەوە ناکەنەوە 
قورئانە  ئەم  وشەکانی  کە  دەیسەلمێنن  هەمویان  ئیعجازانە  ئەم  کە 
پیرۆزە هەموی لە دەرەوەی ئەم گەردونە دابەزیوە بۆ سەر گیانی پاکی 
محمد درودی خوای لەسەر. ئێستا کاتی ئەوە نەهاتوە بیرکردنەوەیەکی 
خوای  توڕەيی  لە  ناترسن  بکەنەوە؟  خۆتان  حاڵی  لە  زانستیانە 
پەروەردگاری جیهانیان؟ وە ئایا حەز ناکەن بە بەر ڕەحمەت و سۆزی 
هەتا  بن  خەم  بێ  و  نەبڕاوە  بەهەشتی  بچنە  و  بکەون  خودایە  ئەم 
لە  و  هەڵدێ  خۆرئاوا  لە  خۆر  هەتا  کراوەیە  تەوبە  دەرگای  هەتایە. 

خۆرهەاڵتیش ئاوادەبێ. 
ئاین  شوێن  ئەوەی  پێش  هەمیشە  کە  دەخوازم  هیوا  کۆتایدا  لە 
بکەون شوێن زانستی بنەڕەت و راستەقینە بکەون، چونکە بێ گومان 
سەدان  و  دەیان  بە  کە  گەورە  خوای  لە  دەخاتەوە  نزیکمان  زانست 
زانا هەن لەدوای گەڕان و بەدەستهێنانی زانست بڕوایان بە خوا هێنا 
و بەشێکیشیان کە زانستیان بەراورد کرد بە قورئان موسڵمان بون. 
بۆیە تۆش هەتا لە ژیان ماوی بگەڕێوە بۆ باوەشی زانست کە ئەویش 

راستەوخۆ ئاڕاستەت دەکات بۆ باوەشی پڕ میهر و سۆزی ئیسالم.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین …

وێنەیەكی گەردون كە ئاژانسی ناسا باڵویكردۆتەوە، پاش 5 ساڵ 
لە كاركردن و بەكارهێنانی زیاتر لە 8000 كۆمپیوتەر... دەركەوتوە 

گەردون لەسەرەتای پێكهاتنیدا بەشێوەیەكی لەپڕ فراوانبوە لە 
خاڵی سفرەوە و تاڵی گەردونی پێكهێناوە و ملیۆنان كۆ ئەستێرە 

لەسەری هەڵدەقوڵێت، وە تاڵە پێكهێنەرەكان 
لێك دوردەكەونەوە لە كردارێكی ناوازەدا 

هاوشێوەی پەرتبونی قوماشێكی باش 
چنراو..

سەرنجڕاكێشیەكە لەوەدایە قورئان 
وێنەی ئەم تابلۆیەی زۆر بەوردی بۆ 
كێشاوین لەم فەرمودەیەی خودای 

ڳ   ڳ   ڳ       گ   گ     گ   گەورەدا: چ 
چ واتە:  ...ہ   ڱ   ڱ ڱ   ڱ  ڳ 
ئایا ئەوانەی بێباوەڕبون نەیانبینیوە و 

بۆیان ڕون نەبۆتەوە كە بەڕاستی ئاسمانەكان 
و زەوی یەكپارچەبون لەوەودوا لێكمان جیاكردنەوە  

لە ڕاستیدا زانایانی ناموسوڵمان توانیان ئەو چنراویە ببینن 
وە چۆن ئەو تااڵنە هەڵدەوەشێنەوە و لێكدوردەكەونەوە و 

كۆئەستێرەكان لەسەری هەڵدەقوڵێن لە دیمەنێكی داهێنەرانەدا 
كە هێمایە بۆ هێزی دروستكەر و ئیعجازی كتێبە گەورەكەی..
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العنوان:  السليمانية - شارع ماموستايان - عمارة 
حاج محمد بينجويني - الطابق الثالث  

haiv2001@gmail.com
haivkurdy@gmail.com

لألتصال:

www.facebook.com/kurdhaiv

مجلة علمية فصلية يصدرها مركز كردستان 
لألعجاز العلمي في القرآن و السنة

العدد)35( خريف 2014م - 1435ه

العدد األول من مجلة هه یڤ صدرت 
في عام 2002

صاحب األمتياز
نشأة غفور سعيد

مدير التحرير
هاوذين طالب رضا

المستشار القانوني
المحامي: محمد رؤوف احمد

هيئة التحرير

فاروق رسول يحيى    
شمال مفتي

جمال محمد امين
د. محمد جميل الحبال

د. ديارى احمد اسماعيل
د. كاوه فرج سعدون

برزان أبوبكر
محمد احمد سعيد 
اردالن صالح عزيز
محمد حسين كريم

رئيس التحرير
د. دارا گوَل حامد

نائب رئيس التحرير
خالد حسن علي

تصميم
زانیار انور احمد

Zanyarkurdish@gmail.com

ي  �ف العملي  از  لالعج كوردستان  مركز  النشاء  الرمسية  االجازة  عىل  حصولنا  وبعد  خلت،  سنوات  نذ  �ف

ها  ي سطر�ف
نا ال�ت امج ا نشاطاتنا و�ج تلك بناية خاصة بنا ند�ي م�ف يعنا ان �ف ططاتنا ومشار ي مف القران والسنة.. �ف

اوز�ف العقد االول من معر املركز –حفظه هللا من لك سوء- وملا  ج اج الداخىلي لملركز، وخاصة وقد �ت ي امل�ف �ف

لتعاون والتأزر مع  ف من أعضاء املركز، و�ج
لص�ي هود املف ج اكنت نيتنا خالصة لوجه هللا –تعاىل- فقد من علينا �ج

ي  از العملي �ف لالعج  الالئق �ج
ف
از الكب�ي لبناء الرصح الشام ج تمع املىلي للوصول اىل هذا اال�ف زة البلدية واملج أ�ج

القران والسنة.

ف فقد 
ف من املسمل�ي

�ي �ي واليوم .. وبفضل من هللا –سبحانه وتعاىل- ومد يد العون واملساعدة من قبل الف

ا. وهي  وانب الداخلية ومستلزما�ت از الج ج ي ا�ف از اهليلك الرئيسي للبناية والعمل جار عىل قدم وساق �ف ج  ا�ف
ت

�

... ي
ف

وع القرا� انمك ودمعمك هلذا امل�رش ي ستكون رمز ا�ي
مس الاجة اىل مساعداتمك السخية ال�ت �ج

ية  ي الدنيا صدقة جار ي صفحات أمعالمك �ف ي يسجل �ف
ف

ا� وع اال�ي ن ما ستقدمونه لمل�رش م �ج ف �ت
اننا عىل يق�ي

زاء واالجر من  ا ونيل الثواب الوافر والج كية للنفوس من ادرا�ف ف ي االخرة تطه�ي و �ت ي ال ينقطع، و�ف
ف

� ومعل ر�ج

. ف
ي الميد- الذي اليضيع اجر املسن�ي

هللا –الغ�ف

ن منتظرون. فاىل مبادراتمك �ف

 متشوقون.
ي

دمة القران الكر� ولدمعمك واسنادمك لف

.
ي

ي خدمة القران الكر� اية- �ف وعنا هذا –بداية و�ف وم�رش

.
ي

وع العظ� رموا أنفسمك من عطا�ي هذا امل�رش فال �ت

« البقرة: 195. ف
ب املسن�ي لكة، وأحسنوا ان هللا �ي يديمك اىل ال�ت أ ي سبيل هللا، وال تلقوا �ج »و أنفقوا �ف

.
ي

دمة القران العظ� يعا لف وهللا يوفقنا �ج

صدقتك الجارية.. دعوة الى الله
بقمل صاحب االإمتياز
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haivkurdy@gmail.com

لألتصال:
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مجلة علمية فصلية يصدرها مركز كردستان 
لألعجاز العلمي في القرآن و السنة

العدد )35( خریف 2014م ـ 1435هـ
العدد األول من مجلة هه یڤ صدرت في عام 2002

القسم العربي

صاحب األمتياز
نشأة غفور سعيد

مدير التحرير
هاوژین طالب رضا

المستشار القانوني
المحامي: محمد رؤوف احمد

هيئة التحرير

فاروق رسول يحيى    
شمال مفتي

جمال محمد امين
د. محمد جميل الحبال

د. ديارى احمد اسماعيل
د. كاوه فرج سعدون

برزان أبوبكر
محمد احمد سعيد 
اردالن صالح عزيز
محمد حسین كریم

رئيس التحرير
د. دارا گوڵ حامد

نائب رئيس التحرير
خالد حسن علي

تصميم
زانیار أنور احمد

Zanyarkurdish@gmail.com

كردستان  مركز  النشاء  الرسمية  االجازة  على  حصولنا  وبعد  خلت،  سنوات  منذ 
بناية  نمتلك  ان  ومشاريعنا  مخططاتنا  في  والسنة..  القران  في  العلمي  لإلعجاز 
خاصة بنا ندير منها نشاطاتنا وبرامجنا التي سطرناها في المنهاج الداخلي للمركز، 
وخاصة وقد تجاوزنا العقد االول من عمر المركز –حفظه اهلل من كل سوء- ولما 
كانت نيتنا خالصة لوجه اهلل –تعالى- فقد من علينا بجهود المخلصين من أعضاء 
هذا  الى  للوصول  المحلي  والمجتمع  البلدية  أجهزة  مع  والتأزر  وبالتعاون  المركز، 
االنجاز الكبير لبناية تليق بأهداف خدمة القرأن واالئق باألعجاز العلمي في القران 

والسنة.
من  الخيرين  قبل  من  والمساعدة  العون  يد  ومد  اهلل       من  وبفضل   .. واليوم 
في  والعمل جار على قدم وساق  للبناية  الرئيسي  الهيكل  انجاز  تم  فقد  المسلمين 
انجاز الجوانب الداخلية ومستلزماتها. وهي بامس الحاجة الى مساعداتكم السخية 

التي ستكون رمز ايمانكم ودعمكم لهذا المشروع القراني...
اننا على يقين تام بان ما ستقدمونه للمشروع االيماني يسجل في صفحات أعمالكم 
في الدنيا صدقة جارية وعمل رباني ال ينقطع، وفي االخرة تطهير و تزكية للنفوس 
من ادرانها ونيل الثواب الوافر والجزاء واالجر من اهلل –الغني الحميد- الذي اليضيع 

اجر المحسنين.
فالى مبادراتكم نحن منتظرون.

ولدعمكم واسنادكم لخدمة القران الكريم متشوقون.
ومشروعنا هذا –بداية ونهاية- في خدمة القران الكريم.

فال تحرموا أنفسكم من عطايا هذا المشروع العظيم.
چ چ گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ     ڻچ الحديد

واهلل يوفقنا جميعا لخدمة القران العظيم.

صدقتك الجارية.. دعوة الى الله
بقلم صاحب االمتياز
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األلوان تتكرر في القرآن بعدد ألوان الطيف الضوئي!!
نعلم أن الطيف الضوئي المرئي)قوس قزح( يتألف من سبعة ألوان 
ومن عجائب األلوان أن ذكرها ورد في القرآن بالجمع سبع مرات بعدد 

ألوان الطيف الضوئي، وذلك في اآليات التالية:
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   چ  سورة]النحل(:  في   -1

ۓڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ چ  
2- في سورة ]النحل[: چ ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے چ
3- في سورة ]الروم(: چچ ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ چ   
4- في سورة ]فاطر: آََية 27[: چڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  چ
ے   ے   ھ   ھ   27[چھ   آََية  ]فاطر:  سورة  في   -5

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ چ. 
6- في سورة ]فاطر: آََية 28[چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ  

ې   ى   ى   چ
7- في سورة ]الزمر(:چی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
يت   ىت   مت   خت     حت   جت   يب   ىب   مب    خب    حب   جب  
جث  مث   ىث    يثحج  مج     جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس چ   

اللون األسود يتكرر سبع مرات بعدد أبواب جهنم!!!
جهنم  )أن  الهوى  عن  ينطق  ال  الذي  وهو  األعظم  النبي  حدثنا 
سوداء مظلمة(، والعجيب أن اهلل تعالى ذكر اللون األسود مع مشتقات 
الكلمة سبع مرات في القرآن بعدد أبواب جهنم، يقول تعالى عن عدد 

أبواب جهنم: چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ )الحجر( وذلك في اآليات التالية:

1- چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ  
]البقرة: 187[.

2- چۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ چ]آل عمران: 106[.
ې   ۉ           ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   3-چٴۇ  

ې  ې  ې         ى  ى چ  ]آل عمران[.
چ  4-چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ 

]النحل[.

ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   چھ    -5
ڭ چ.]فاطر: 27[.

6-چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ چ 
]الزمر: 60[.

7-چڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ          ۀ چ  ]الزخرف[.

أبواب  بعدد  األسود  اللون  ارتبط  انظروا كيف  اهلل!  ونقول سبحان 
أن تصنع  لمصادفة عمياء  يمكن  فتكرر ذكره سبع مرات هل  جهنم 

مثل هذا التوافق العجيب؟!
أبواب  بعدد  األسود  اللون  ارتبط  انظروا كيف  اهلل!  ونقول سبحان 
أن تصنع  لمصادفة عمياء  يمكن  فتكرر ذكره سبع مرات هل  جهنم 

مثل هذا التوافق العجيب؟!
اللون األخضر يتكرر پمانية مرات بعدد أبواب الجنة!!

من عظمة القرآن الكريم أن اهلل تعالى جعل اللون المميز للجنة هو 
اللون األخضر، وذكر هذا اللون مع مشتقاته في القرآن 8 مرات بعدد 

أبواب الجنة! واآليات هي:
ڱ         ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   99[چ  ]األنعام:    -1

ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ
2- ]يوسف: 43[ چ ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ چ.
3- ]يوسف: 46[ چ ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ چ .
4- ]الكهف: 31[  چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ.  

ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ         چ  ]الحج(:   -5
ې       ېې  ې     ى  ى  ائ  ائ چ.

6- ]يس(:چ ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
ۇ  ۆ  چ.

7-]الرحمن(: چ چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ چ  .
8- ]اإلنسان: 21[ چ ەئ  وئ    وئ   ۇئ  ۇئ چ ۆئ 

 العالج باأللوان
بما أن اللون هو تردد لموجة كهرطيسية فإننا نستطيع باستخدام 
لون محدد تعديل ترددات الجسم وهذه فكرة العالج باأللوان. ألن كل 
هذا  ويتأثر  جسده،  حول  ينشره  كهرطيسي  مجال  لديه  منا  واحد 
اإلنسان  تجد  ولذلك  بنا،  المحيطة  واأللوان  المالبس  بألوان  المجال 
بسبب  نفسية  براحة  يحس  األشجار  بين  نزهة  في  يكون  عندما 
انعكاس الترددات الخضراء على جسده0 وهنا نتذكر آية عظيمة تشير

األلوان يف القران الكريم

ملخص بحث مقدم إىل  رئاسة قسم أصول الدين بكلية العلوم األسالمیة /جامعه  الصالح الدین -أربیل

دراسة يف ضوء العلم املعارص

                                            

إعداد: رامان عبدالخالق حمدأمني                                                    
                                           

sanarsangar@yahoo.com
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إلى أهمية البهجة والسرور في حياة اإلنسان من خالل النظر إلى 
الطبيعة الخضراء، يقول تعالى:  چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ںچ  النمل. 
أي أن الحدائق هي مصدر البهجة والفرح والسرور، وربما نعجب إذا 
علمنا أن بعض الباحثين في دول الغرب يعالجون مرضاهم )وبخاصة 

مرضى االكتئاب( بالنظر إلى النباتات والطبيعة الخضراء.
طريقة العالج باأللوان

به  الجسم  واحاطة  للمرض  المناسب  اللون  اختيار  على  تعتمد   
مكانياً بالجلوس فيه أو بارتداء مالبس من نفس اللون وتأمله أثناء 
تركيز العقل على الجزء المصاب من الجسم وبذلك يتضح أنه تؤثر 
رؤية عين اإلنسان لأللوان نفسياً بل وصحياً عليه. إن لأللوان تأثير 

سيكولوجي والتي تصنف إلى تأثير مباشر وآخر غير مباشر.
داللة اللون األحمر في القران

أن اختالف األلوان يأتي مصدره من اللون األحمر واألبيض. 
1- فقد ذكر المولى عز وجل في كتابه الكريمچ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  ومن بين آيات الجمال 
في  الماثلة  األلوان  جمال  كثيراً  وأمامها  عندها  القرآن  يوقفنا  التى 
الجبال، وهي المصدر األصلي الطبيعي لمختلف األلوان التي نستخدمها 
في الصباغة والتلوين، فقد وصف العليم في هذه اآلية الجبال بأنها 
ذات طرائق وخطوط بيضاء وحمر مختلف ألوانها  والجدد البيضاء 
يوجد  وكذلك   - الجيولوجيا  علماء  عند  دارج  لفظ  هو  والحمراء 
بالجبال صخور شديدة السواد، أما بقية األلوان وما أكثرها وما أشد 
اختالفها وتعددها فيذكرها إيجازاً وتركيزاً في قوله تعالى )مختلف 
ألوانها(، ولم يذكر اهلل جل جالله أي لون آخر غير »األحمر« برغم 
هو  ألوانها  بمختلف  هنا  المقصود  وكأن  للجبال  عديدة  ألوان  وجود 
األلوان، والقرآن يذكر عبارة     األخضر واألصفر واألزرق وغيرها من 
»مختلف ألوانها« بعد قوله تعالي »حمر« وكأن في هذا إشارة إلى أن 

اللون األحمر هو أصل األلوان.
األقمار  بواسطة  نجم  النفجار  حديثة  صورة  التقاط  تم  2-لقد 
الوردة  يشبه  رائعاً  منظراً  الصورة  هذه  في  ونرى  االصطناعية، 
أن العلماء عندما رأوا هذه الصورة  الحمراء المدّهنة! والعجيب جداً 

أطلقوا عليها اسماً جديداً وهو: »وردة حمراء مدهنة«.

صورة باألشعة السينية النفجار أحد النجوم ونالحظ كيف تعبر هذه 
النجوم عن نفسها باأللوان!!! ولكن اهلل تعالى وصف لنا هذه األلوان وأخبرنا 
عن أحداث ستحدث يوم القيامة عندما تنشق السماء، فتبدو بألوان تشبه 
ألوان الوردة المزخرفة، و هذا المشهد الذي نراه  اليوم بأعيننا هو صورة 

مصغرة عن المشهد األعظم يوم القيامة!!

بأربعة  العلماء  قبل  اهلل  كتاب  أطلقها  التسمية  هذه  أن  والعجيب 
)ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   قائل:  من  يقول عز  قرناً!  عشر 
العليم!  وسبحان اهلل  چ   ېئ            ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
من الذي أخبر محمداً صلى اهلل عليه وسلم عن مصطلح علمي لم يتم 

إطالقه إال في نهاية القرن العشرين؟
كيفية ورود اللون األبيض ومعناه في القران الكريم

األصل الثالثي للون األبيض هو )بيض( واألصل الثنائي هو )بي( 
الذي بمعنى الزوال. حيث نجد أن اللون األبيض في ظاهرة كأنه اللون 

زال عنه كل األلوان وهو في الحقيقة اللون الذي يحتوي كل األلوان.
أستعمل البياض في القراّن الكريم بالمعاني  التي تشترك كلها فى 

معني الزوال:
اللون األبيض المعروف في مثل قوله تبارك و تعالى:)چ ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ ( چ   فهنا 

يأتي البياض بمعنى بياض النهار مقابل سواد الليل.

النفع والتأثيراللون األصفر:
لون الشمس، إذا كان قويًّا باهرًا يرمز للفرح والتفاؤل والحيويَّة 
وشفافية النَّفس، بعض الباحثين يربُط بين نشاط الدماغ وبين هذا 
اللون، فاألصفر ينشط خاليا الدماغ. }َتُسرُّ النَّاِظِريَن{ فيه وجهان: 
أحدهما: تعجب الناظرين بصفرتها ، فتعجب بالسرور ، وهو ما يتأثر 

به القلب ، والفرح ما فرحت به العين.
األصفر الصارخ يدل على الجمال والتألق والحيوية، فهو في لون 
الشمس  صفرة  لون  وفي  والطراوة،  بالنضج  إحساسا  يثير  الفاكهة 
وهناك  والحيوية.  بالدفء  إحساساً  يثير  األرض  بقاع  على  الساقط 
من الباحثين من يربط اللون األصفر بالخوف أو الموت، ولكن ليس 
الناس. وقد  لديهم دليل علمي على ذلك سوى ما يعبر عنه بعض 
اثبتت الدراسات ان لون األصفر المرتبط بالبياظ و ضوء النهار يثير 

التحفز والتهيؤ للنشاط وهو أقل من األحمر اغراء في الطعام.
و  والكبد  التنفسى  الجهاز  أمراض  عالج  فى  االصفر  ويستعمل 

يبعث النشاط فى الجهاز العصبى. 
تأثيراللون األزرق:

يعبر عن التمعن والتأمُّل والفكر عن تحليل الذَّات ودراسة النفس، 
وهو رمز للصفاء والهدوء والسكون و الراحة. و يساعد على تخفيض 
ينشط  الهدوء، وهو  لون  للجسم وهو  تأثير مسكن  وله  الدم،  ضغط 
الغدة النخامية ويساعد على النوم بعمق ويقوي نخاع العظام. وهناك 
وهو اإلبداع.  على  يساعد  األزرق  اللون  أن  على  تؤكد  نظر  وجهات 
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واألنهار  البحار  في  األرض  سطح  يغمر  الذي  الوحيد  اللون 
والمحيطات، ويغلفها وينعكس من الغالف الجوي على شكل مسطح 
أزرق عريض ال نهائي يسمى السماء، وهو لون قابل للتأثر سلبي بارد، 
األحمر  اللون  اإلنسان بعكس  التوتر والعصبية عند  يمتاز بتخفيف 
السماء  النيلي في  األزرق  واللون  للهيجان،  والباعث  المثير لألعصاب 
برودة  المياه  وفي  والرومانسية،  المحبة  إلى  ويرمز  وعمق  سموٌ 
وارتواء. اذن اللون األزرق استخدم في صورة مخفية قرآنية اال أن هذا 
اللون لم يدل على الخوف والوحشة إال مع ما تركب معه من السواد.

النتائج والتوصيات:-
من خالل ما تقدم من محاور بحث اإلعجاز العلمي وعالقته بالمنهج 

التجريبي المعاصر أخلص إلى النتائج والتوصيات اآلتية :
أخبر  التي  القرآن  كشف حقائق  تم  المعاصر  التجريبي  فبالمنهج 
عنها قبل أكثر من )١٤٠٠ سنة( ومن هذه العالقة يتأكد لنا يقيناً أن أول 
الناس إيماناً وخشية هلل تعالى في عصرنا هم العلماء التجريبيون وبهذا

تتبين لنا األهمية الكبرى لإلعجاز العلمي في عصرنا بين المسلمين 
بصفته وسيلة ترشدهم إلى العودة والتمسك بالقرآن العظيم، ولغير 
العلمية  المكتشفات  مع  تماشياً  اإلسالم  إلى  دعوتهم  في  المسلمين 

الحديثة. يقول تعالى:چ مب   ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  يت  
جث  مث   ىث    يثحجچ الزمر. وارتبط األصفر بأمرين األول 
تسبق  التي  المرحلة  أدق  بعبارة  أو  الموت،  هو  والثاني  السرور،  هو 
الموت. اللّوُن األصفرُ بطوِل موجِته يبعُث النشاَط في الجهاِز العصبيِّ، 
فإذا أردَت أْن تعلَن إعالناً صارخاً في الطرقاِت العامِّة، فاللوُن األصفرُ 
ويؤثِّر  العصبيَّ،  الجهاَز  ينشُط  األلواِن،  ِمَن  غيره  من  أمواجاً  أطوُل 
فيه أبلَغ التأثيِر. والبياض هو قمة الصفاء والنقاء والطهر والوضوح 
القتامة واإلعتام والموت، وهما  والقبول عند اهلل، والسواد  هو قمة 
لونين  بين  الشديد  التباين  عن  للتعبير  واحدة  آية  في  يتتابعان 
بروح  يرتبط  واألخضر  المعنى.  إلبراز  التناقض  أقصى  متناقضين 
الدفاع والمحافظة على النفس. ويبعث في النفس األسترخاء ويقلل 
من ضربات القلب ودرجة الحرارة. واللون األزرق في القرآن الكريم 
جاء ليعطى داللة عن الحزن العميق والشعور باإلشراف على الموت 
قوة  تحتويه من  بما  النار  لون  األحمر هو  واللون  الشديدة،  والكآبة 
وإثارة وسخونة شديدة. ويؤكد المعالجون باأللوان أن جسم اإلنسان 
يعرف بفطرته أهمية األلوان لذلك عندما تصيبه الكآبة نراه يرتاح 

عندما ينظر للسماء والبحر أو للخضرة واألشجار.
وملخص النتائج لداللة والعدد األلوان في القران الكريم كما يأتي:

١- ورد لفظ ألوان ومشتقاته في سبع آيات فقط من القرآن الكريم 
ألوان  ألوان الطيف(، فقد ذكر لفظ  )يالحظ تطابق العدد مع عدد 
وهو جمع كلمة )لون( في القرآن الكريم في مواضع سبعة أيضاً ولكن 
في ست آيات، كما جاء ذكر لفظ لون مفردة مرتين في آية واحدة 

من آيات القرآن الكريم.
2- جاء ذكر لفظ األبيض مرة واحدة فقط داللة على أنه مصدر 
مرة  منها  مرة،  إحدى عشرة  الكلمة  مشتقات  أتت  في حين  األلوان 
تعبر عن درجة من درجاته، وعشر مرات تعبر عنه وعن صفاته 
عن  لتعبر  مرات  وخمس  كنهه  عن  لتعبر  جاءت  مرات  ست  )منها 

صفته (، ليصبح مجموع ما دل عليه إثني عشر مرة.

3- جاء ذكر لفظ األسود مرة واحدة في حين أتت مشتقات الكلمة 
ست مرات، منها مرتان جاءت لتعبر عن كنهه وأربع مرات لتعبر عن 

صفته، ليصبح المجموع سبع مرات.
٤- هو أول األلوان ذكراً في القرآن الكريم ، وقد ذكر خمس مرات 
في خمس آيات جاء ذكر اللون األصفر بلفظ صفراء مرة واحدة وقد 

أتت مشتقات الكلمة أربعة مرات، ليصبح المجموع خمس مرات.
5- جاء ذكر لفظ اللون األخضر مرة واحدة في حين أتت مشتقات 

الكلمة سبع مرات.
في  »زرقاً«  باللفظ  فقط  واحدة  مرة  األزرق  اللون  ذكر  جاء   -6

حين لم تأت أي مشتقات للكلمة في أي موضع آخر.
7- جاء ذكر اللون األحمر مرة واحدة فقط باللفظ » حمر«، وهو 

اللون الوحيد الذي اقترن بلفظ  »ألوان« وذلك في قوله عز وجل:
چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ         ڭ  ڭ  ڭ  چ                  
في حين أتى لفظ »وردة« كمرادف للون األحمر مرة واحدة أيضاً، 

ليصبح المجموع مرتان.
وهما:  اللون  شدة  على  يدالن  لفظان  الكريم  القرآن  في  ورد   -8
أولهما  وارتبط  »فاقع وغرابيب«. وقد ذكر كل منهما مرة واحدة، 
األصفر  اللون  درجات  من  درجة  اللون  ليوضح  »َصفَْراء«  بلفظ 
الصافي،  أو  الباهت  تعني  اللغة  فاقع في  أن  بالبياض حيث  المشوب 

وجاء اآلخر مع لفظ »سود« يوضح شدة درجة السواد.
وعلى الرغم من أن لفظ »ُصفْرٌ« من مشتقات كلمة »األصفر« إال 
أنه جاء في سورة المرسالت )اآلية 33(  ليعبر في المعنى عن اللون 
األسود المخلوط باللون األصفر وفيه داللة على إمكانية خلط األسود 
مع األلوان األخرى رغم قتامته. فهو ال يعبر عن اللون األسود وال عن 

اللون األصفر، ولكن عن خليط بينهما. چ ڳ         ڳ  ڳ   ڳ  چ .
القائمة بالمصادروالمراجع:

الكتاب
١- ئيعجازي زانستى له  قورئان و سونه تدا. م: عبدالدائم الكحيل.

المترجم وأعداد:برزان ابوبكر و نرمين عمر.
2- اللغة واللون. م: احمد مختار عمر. 

٤_ لسان العرب. م: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل.
_اللوني،  الضوئي  االعجاز  الكريم  القران  في  واللون  الضوء   _5

مؤلف: نذير حمدان . 
6_ تفسير القرآن العظيم . م:ابن كثير. 

7- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل.
الزمخشري. 

8- مفاتيح الغيب - التفسير الكبير. ل فخرالدين الرازي 
القائمة المصادر األلكترونية:-

1. www.abegs.org 
2.  www.iasj.net
3. www.quran-m.com
4.  www.alukah.net
5. www.kaheel7.com 
6. www.eajaz.com
7. islam.ahram.org
8. www.eajaz.org
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ومتابعة  واالرض،  السماوات  الى  النظر   .. األسالم  في  األولية  المباديء  من 
حقا.. له  يؤسف  ومما  مجاهيلها..  في  والتفكر  خباياها..  وكشف  أسرارها، 
الغرب في  المضمار.. فقد سبقنا  متخلفة في هذا   – المسلمين..- كأمة  ان 
المليارات  مئات  وتخصيص  الفضائية  السفن  وارسال  العظيمة،  المراصد 
الكواكب والمجرات، وكأنهما  الكوني، ودراسة  المجهول  الميزانية لكشف  من 

لمعنيون بقوله تعالى:-چھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ٴۇ چ  الرحمن.

وقد قام أكثر من فلكي او مختص في الجغرافية الفلكية بالكتابة والتأليف 
في مضمار الكون » كتاب اهلل المنظور« فقد عرضنا أكثر من كتاب في هذا 
الخالق من  امام عظمة  الفكرية  المسؤلية  نكون في مستوى  التخصص كي 
السماء(  اهلل في  الدكتور أحمد زكي في كتابه )مع  األستاذ  خلقه كما فعله 
او الدكتور زغلول النجار في موسوعته )الماء في القران الكريم( والدكتور 
رجا عبدالحميد عرابي في )موسوعة أسرار الكون( وماتركه الدكتور محمد 
أألمام  وتأمالت  الفلكية(  )جغرافية  عن  تراثه  في  الفندي  الدين  جمال 
الشعراوي في كتاب ) اهلل والكون( وما كتبه الكتور طالب ناهي الخفاجي في 

كتاب )نظرتنا المعاصرة إلى الكون(.
وفي الجواب الفطري لألنسان عن المجهول تأتي األسئلة الحاسمة في القرآن 

الكريم نختار:
1- چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ چ . لقمان: 25

2-چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    
الزخرف ۋ  ۅ  چ 

3  -چ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ  الزخرف
كتاب )الكون تأمالت رياضية( نموذج متفرد عن كل الكتب التي تبحث عن 
الكون القريب من األرض )الجغرافية الطبيعية( ألنه يحتوي على مجموعة من 

األرقام والحسابات وتقرب للمعلومات الكونية عن طريق الرياضيات.
ففي ص 5، صور مصغرة للمجموعة الشمسية تتوسطها الشمس، و صورة أدبية 
مبسطة لسندباد يجوب الفضاء ويكشف أسراره. و أول الرحلة.. األنطالق من 
األرض.. الكوكب الذي نعيش فيه ونأكل من خيراته ونشرب من مائه ونتنفس 

من هوائه.. هذا الكوكب ، أرضنا كبير  جدا جدا...
إن مساحته )شاملةً البحار والمحياطات( التصدق.. فهي تتسع لحوالي 49000 

بلٍد مثل لبنان.
بلد من هذه  إسم  واكتب في كل سطر  25 سطراً،  فيها  ورقٍة مسطرةً  خذ 
ورقة   1960 إلى  تحتاج  سوف  ياعزيزي  إنك  ألفاً!!  واألربعون  التسع  البلدان 
كي تنجز هذه المهمة. أي أربع مجلدات، كل مجلد مايقارب 490 صفحة. ولو 
أخذ كتابة إسم كل دولة )5 ثواني(فقط، فإنك سوف تحتاج إلى عمل كتابي 

مستمر لمدّة ثالثة أيام!! تكتب خاللها بشكل مستمر ليل نهار.
وعلى  10452كم2   لبنان  ومساحة  ميل(   7929( 12760كم   = األرض  قطر 
هذه الصورة يكتب عن بقية الكواكب السيارة في المجموعة الشمسية وفي 
)نبتون( يكتب )كل شئ عنده بمقدار( صدق اهلل المبدع.. فمن )الحسابات( 
الرياضية والفلكية التي اجريت على كواكب المجموعة الشمسية، وجد انه 

)البد( من وجود جسم يؤثر عليها هذا الجسم المجهول.
آخر كوكب، وجد هذا  اكتشاف من  على  65 عاماً  بعد  اي   ،1846 عام   وفي 

الجسم المجهول )كوكب نبتون( بالضبط، حيث نبأت به الحسابات.
وعند الحديث عن )الشمس(يكتب عن قضايا رياضيات مثل: اليوم الشمسي 
بيومٍ  قمري، اصغر من حبة سمسم في رغيف خبز/ستائر لحجب الشمسي/

الشمس/وهنا  والفيل/جري  14/الفأر  بنت  صبية  بالعدس/  محشو  بطيخ 
األرض  سرعة  من  من  اكبر  بسرعة  الفضاء  في  تجري  الشمس  بأن  يؤكد 
وضعت  فلو  الساعة(!!  في  كم  ألف   900( جريها  سرعة  تبلغ  حيث  بكثير، 
الشمس مثال في طريق )مدار( األرض ألستطاعت أن تقطعه في مدّة تقل عن 

)44يوماً( والتحتاج لمدة سنة كاملة كأرضنا. ولكن )طريق الشمس( أو مسارها 
الذي تجري فيه، طريق طويل طويل !!!

فرغم كل سرعتها الخارقة، فإنها تحتاج لمدة تبلغ )200 مليون سنة( حتى 
تكتمل دورة واحدة حول المركز الذي تدور حوله المجرة. نعم )200,000,000(
)السنة(  فإن  مفاهيمنا  بحسب  انه  أي  مطبعي!!  غلط  هناك  ليس  سنة، 
ماهو طول  إذن  سنواتنا!!  من  سنة  مليون(   200( تعادل  الشمس  سنوات  من 
)طريقها( التي تجري فيه؟ إنه يبلغ )1,578,096,000,000,000,000(كيلومتراً .

ثم يتطرق إلى )فرن نووي(، الطاقة المتحررة من الشمس.. فيكتب  )ان كل 
الطاقة التي يستخدمها البشر على سطح األرض، تبلغ )8 مليون مليون/واط 
من  األرض  على سطح  البشرية  تعطي  الشمس  ان  أي  الواحدة(.  الثانية  في 

الطاقة مايزيد على )22ألف مرّة( عن حاجتها(. 
الشمس  سطح  على  الحرارة  ودرجات  الشمس(  )ألسنة  عن  يتحدث  وأخيراً 

وباطنها.. فسبحان اهلل العظيم.
والصور  فراغ(  في  )العيش  عن  يكتب  الشمسية  والمجموعة  الشمس  وبعد 
تؤكد  التي  وزحل  والمشتري  والمريخ  وعطارد  الزهرة  مدارات  عن  الرائعة 
على الروعة والجمالية في كتاب اهلل المنظور.. يكتب عن المجرة -مجرة درب 
وقياس  النجوم  واعداد  الفلكي  بالعنوان  ويبتدأ  اللبني..  الطريق  أو  التبانة- 
األطوال بالزمن والبحث عن األبرة في كومة قش ودرب التبانة والبيض المقلي 
و وزن الذبابة أمام األهرامات.. وفي )الحديقة الفلكية( يعطي مثالً نجم )إيتا 
كارينا Eta Carinae( الذي يبعد عنا )8000( سنة ضوئية وكتلته أكبر من 
كتلة شمسنا بـ)100 مرّة( أما ومضاته )اشعاعه( فهو على األقل أشد من ومضات 
شمسنا بـ)6,000,000( مرّة.!!! ونجم )البيتل غوس Betal Geuse( فقطره 

أكبر من شمسنا بحوالي )8000 مرّة( .
 ) مليون طن/سم3   5,5  = النابض  النجم  النوابض )كثافة  النجوم  ويكتب عن 
ومن ثم الثقوب السوداء/ البشرية جمعاء تعجز عن رفع نقطة ماء واحدة،         

والى القمر في عشر دقائق.
مبتداً   )The Universe )الكون  عن  يبحث  الكتاب  من  األخير  والقسم 

بالكون المعروف حتى اآلن.
)إن التجمع الذي تنتمي إليه مجرتنا يمتد لعدة ماليين من السنين الضوئية، 
تتركز  أماكن  هناك  التجمع  هذا  وفي  المجرات،  من  االف  عدة  من  ومؤلٌف 
هناك مكان يسمى )فيركو( له كتلة تبلغ حوالي         أكثر!! مثالً  المجرات  فيها 
)800 الف( مليون شمس مثل شمسنا.. ويبلغ عرضه حوالي )150 ألف( سنة 

ضوئية.. 
)ان جميع هذه المجرات تتحرك مبتعدة عنا، وبسرعات مذهلة!! فبعض هذه 
ألف كيلومتر في   288( الفضاء منطلقة منطلقة بسرعة  المجرات تسير في 

الثانية الواحدة(!! فالكون يتمدد و )يتوسع(.
)ورغم السرعات المذهلة، والضخامة غير القابلة للتخيل!! فإن الفضاء( الذي 
نتحرك فيه )أكبر بكثير( ولذلك يقدر الفلكيون ان احتمال تصادم مجرتين 
السورية،  هو كإحتمال تصادم ذبابتين، اطلقت احداهما فوق مدينة دمشق 

واطلقت الثانية في سماء مدينة واشنطن األمريكية.
وفي الختام .. تسبيح ودعاء..

چڭ  ڭ    : اهلل  وصدق  العظيم..   .. المبدع   .. الخالّق  فتبارك 
ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ چ   غافر. 

تعالى الملك الحق القائل:چژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   کچالنازعات.
وصدق :چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  مئچ الصافات.
والحمد هلل رب العالمين...

كتاب العدد
الكون تأمالت رياضية

إسم الكتاب: الكون تأمالت رياضية
أسم املؤلف: د. أنور حمدي

الطبعة:  األولى
سنة الطبع:1420هـ  1999مـ

دار القلم- دمشق – الدار الشامية بيروت . دار النشر: 
السلسة  :كتب قيمة العدد 30

عدد الصفحات: 144
القياس :x 12   16 سم 
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1- تأريخ سورة طه:
آية  سورة )طه( مكية وعدد آياتها )135(، وكلها نزلت بمكة. وقيل إالّ 
)12- 13(، وقد ابتدأت بخطاب النبي  بإن اهلل تعالى – ما أنزل عليه 
القرآن ليشقى بتحمل أعباء الكافرين في كفرهم، وليس هو إالّ مذكر.. 
والقرآن في نزوله عليه رحمة وسعادة وشفاء للمؤمنين إلى يوم الدين. 
أما ترتيب النزول فقد نزلت بعد سورة مريم اي ان ترتيب نزولها رقم 
45 اما تسجيلها في المصحف فإنها تأتي كذلك بعد سورة مريم برقم 20 

في الجزء السادس عشر من القرآن الكريم.
أهم األحداث المرتبطة تأريخياً بالسورة حادثة إسالم الفاروق عمر بن 
الخطاب – رضي اهلل عنه – في أصدق الروايات عن إسالمه.. ورد في 

كتاب )التصوير الفني في القرآن( لألستاذ سيد قطب:- 
ومنها رواية تقول ملخصه: إن عمر خرج متوشحا بسيفه يريد رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ورهطا من أصحابه قد اجتمعوا في بيت عند 

الصفا، وهم قريب من أربعين بين رجال ونساء. 
وفي الطريق لقيه نعيم بن عبداهلل فسأله عن وجهته فأخبره بغرضه، 
فحذره بني عبد مناف، ودعاه ان يرج على بعض اهله: ختنه سعيد بن 

بقلم/نشأة غفور سعید
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زيد بن عمرو. واخته فاطمة بنت الخطاب زوج سعيد، فقد صبأ عن 
دينهما. فذهب اليها عمر وهناك سمع خباباً يتلوا عليهم القرآن، فاقتحم 
الباب وبطش بخنته سعيد، وشج اخته فاطمة.. ثم أخذ الصحيفة بعد 
حوار، وفيها سورة )طه( فلما قرأ صدراً منها قال: ماأحسن هذا الكالم 
وأكرمه، ثم ذهب الى النبي  فأعلن إسالمه، فكبر النبي تكبيرةً 

عرف أهل البيت ان عمر قد أسلم(. )ص10 ط 1(.
)الظاهرة  كتاب  في  نبي  بن  مالك  األستاذ  الرواية  هذه  قوة  ويؤكد 
القرآنية( عن تأثير تالوة آيات من القرآن الكريم بالدخول إلى اإلسالم 
كما حدث لعمر بن الخطاب )ص232(. وكذلك في كتاب )الفاروق عمر 
بن الخطاب( لألستاذ محمد رضا )ص24، ط 1(، واألستاذة حنان لحام في 

كتابها )أضواءٌ وتأمالت في سورة طه( )ص7،ط 1(.
إضافةً إلى كتب التأريخ والسيرة.

2- كلمة )اآلية( في السورة :
وردت كلمة )األية( في السورة في ثالثة مواضع هي:

1-چ ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ
2-چوئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  یچ

3-چۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ېې  ى               ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ   وئ  
وئ  چ

وكلها في معاني المعجزة المادية الحسية.
3- مشتقات كلمة )اآلية( في السورة: 

في سورة )طه( وفي محتويات آياتها المباركة كلمات قدسية مشتقة من 
كلمة )اآلية( وحسب الجدول أدناه:

أ -كلمة )آيات( وردت ثآلث مرات:
1- چ ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ
2- چ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ........ٹچ

3- چ ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ 
ب- كلمة )آياتك( وردت مرّةً واحدة 

چ ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ
ج- كلمة )آياتنا( وقد وردت في ثالثة مواقع:

1-چ ھ   ھ  ھ  ے   ے  چ 
2- چ ڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ  ڑ  چ 

3- چ ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  چ
د- كلمة )آياتي( وردت مرّةً واحدة:

 چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  چ
4- شخصية السورة:

على  القرآن  نزول  بين  العضوي  اإلرتباط  في  السورة  تتمثل شخصية 
الجديدة  للقيادة  واختياره  الحياة  في  ومهمته   ، محمد سيدنا 
للبشرية وحتى قيام الساعة، وبين قصة سيدنا موسى – عليه السالم 
– صاحب القيادة التأريخية لبني إسرائيل وجهاده المستميت في سبيل 
تحرير قومه من طغيان فرعون وجنده. واإلنتصار األخير عليه وعلى 

جنوده.
وتظهر مراسيم تسلم القيادة للرسول األكرم  في المسجد األقصى 

وفي حادثة اإلسراء والمعراج.
)إختار ابن كثير في تأريخه ان امامته لألنبياء كانت بعدما نزل من 
المقدس،  بيت  إلى  اهلل   رسول  وهبط  ذلك:  في  ويقول  العروج 
وتعظيمًا، عند رجوعه من  األنبياء هبطوا معه تكريماً  ان  والظاهر 
قبل  بأحد  اليجتمعون  الوافدين،  عادة  كما  العظيمة،  األلهية  الحضوة 
الذين طلبوه إليه، ولهذا كان كلما سأل على واحد منهم يقول له جبريل: 

هذا فالن فسلم عليه، فلو كان ذلك انه قال  » فلما حانت الصالة 
أممتهم، ولم يجيء وقت إذ ذاك إال صالة الفجر، فتقدمهم اماماً لهم عن 
امر جبريل فيما يرويه عن ربه عزوجل« ( البداية والنهاية ج3/ص13، 

نقالً من )زهرة التفاسير ج8/ لألمام محمد أبو زهرة(.
وتحقيقاً لقوله تعالى :چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ ڃ  .. وتلك هي قيادته للبشرية.
في انزال القرآن  وسورة )طه( الوسيلة الناجحة لقيادة المصطفى

ً الكريم إبتداءاً چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ وأنتهاءا
ىت   مت   خت   حت   جت   يب   ىب   السورة..چ  آخر  من 

يت   چ .

5- موضوعات السورة:
     1- القرآن الكريم مصدر إشعاع لسعادة اإلنسان و وسيلةٌ صادقةٌ لرقيِه 

في دروب الحضارة والتقدم واألمان.
     2- قصة حياة النبي موسى – عليه السالم – في مراحل:

أ- اللقاء األول.. والتكليف والرسالة والنبوة.
 ب- المعجزات الحسية: العصا ..اليد.

ج- هارون النبي مع أخيه موسى -عليهما السالم- .
د- والدة موسى وكفالته.

هـ- الرسالة والتبليغ.
و- مواجهة فرعون وعناده في مواجهة الرسالة.

ز- السحرة وإيمانهم.
ح- النتيجة.

ط- نجاة بني إسرائيل وغرق فرعون وجنوده.
ي- موسى – عليه السالم – وقيادة بني إسرائيل.

ك- عبادة العجل وفتنة السامري.
ل- موسى وهارون – عليهما السالم – وبني إسرائيل.

3- التوحيد الخالص وعقوبة األفكار المخذولة – )الشرك باهلل(.
4- من مشاهد يوم القيامة. األرض – السماء – الناس.

5- الجزاء في األخوة، ودور القرآن في الدنيا.
6- حكاية آدم – عليه السالم – في حمل الرسالة والصراع األبدي مع 

الشيطان.
7- نموذج من اإلعراض عن المنهج اإللهي في الحياة.

ودوره في الرسالة. ومستلزمات الدعوة والداعية. 8- الرسول الخاتم
9- التوافق البياني بين بداية السورة وختامها.

10- دور القرآن في حياة المسلم.
11- دروس وعبر من السورة للدعوة والداعية.

أ- القرآن رحمة وسعادة.. 
چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ

ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   چ 
ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  چالعنكبوت.

ب -اسلوب الدعوة الى اهلل: اللين والقول الحسن.
ت-اسلوب النقاش والحجة المستعلية وقوة البيان.

ث-اإلصرار على الحق. وعدم التنازل عنه، وتحمل النتائج.
ج -التوازن في الحياة اساس التربية الربانية.

ح -التوحيد الخالص. والعبادة هلل وحده.
خ -النصر النهائي للمؤمنين.

د-المحادثة والكالم مع اهلل سبحانه وتعالى في تالوة القرآن وأداء الصالة.
والحمد هلل رب العالمين.
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خاطرة العدد    

ألم نجعل له عينين 
المراجعين  استقبال  غرفة  وفي  العيون  طبيب  لعيادة  مراجعتي  عند 
توضع  تشكيلي  لفنان  لوحة  وأجمل  أروع  ملونة،  فنية  لوحة  شاهدت 
لوحاته في صاالت اإلستقبال.. وعندما هممت بالجلوس بعد التيقن من 
موعد اللقاء، عرفت ان اللوحة المعلقة للعين البشرية، وقد تم التأشير 
على جوانبها المتنوعة.. وكانت اكثر من خمسين إشارة وعالمة توضيح.. 

أمعنت النظر في اللوحة األجنبية التي كانت تنقصها إحدى اآليتين:- 
چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ البلد، وچ ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  چالذاريات.

لعلي  الى مكتبتي،  والمعالجة، عدت  الفحص  إجراءات  اإلنتهاء من  وبعد 
اجد فيها ضالتي عن )عظمة الخالق في خلق نعمة البصر عند الكائنات 
الحية عامة وفي اإلنسان خاصة(.. وعادت بي الذاكرة الى قصة )مدينة 
الى  الزائر  H.G.well، وخاصة في صراع  العميان( للكاتب األنجليزي 
قريتهم والذي يمتلك عينين ومحاولتهم المستمتة من اجل إنقاذه من 
هذا الجزء )الزائد( في جسده، ليتشابه معهم في الخلق والُخلق.. وقديما 

قيل: في مدينة العميان على المرء وضع يديه على عينيه.
هذا  الى  إشارة  أية  لدي  المتوفرة  التفسير  كتب  في  أجد  لم  ويالألسف 
األعجاز العظيم في خلق األنسان.. وهذا الجزء الصغير في وجه اإلنسان.. 
كيف يعمل؟ كيف يبصر؟.. كيف يحافظ عليه من المخاطر.. هذا اإلعجاز 

الطبي في القدرة األلهية في الخلق وصفاً )الطب محراب األيمان(.
المصطفى  يقول  األم،  رحم  في  الجنين  تكوين  من  األولى  األيام  فمنذ   
في حديث، يعتبر قمة في األعجاز العلمي، لرقته وموافقته ألحدث 
الرؤى الطبية في عالم التشريح وتطور األجنة: )سجد وجهي للذي فطره 
ماتؤكده  وهو   ،38  – ح  مسلم  أخرجه  وبصره...(  سمعه  وشق  وصوره 
والتجويف  البصرية  )الحويصلة  في  المختبرية  الطبية  الرسومات 
مختصا  طبيبا  لست  الخلق.  من  العشرين  األسبوع  حدود  في  البصري( 
حتى ادلي بدلوي في تركيب العين العجيب، ولكني اشير الى بعض معالم 
االعجاز في )خلق العين(، ولعل األطباء المختصون يكتبون بحوثا في هذا 

المجال،ليستفيد منها اهل األعجاز العلمي في القرآن والسنة.
1.موقع العين والبصر في محيط الوجه.

2.وسائل حفظ العين: األجفان، والرموش، والدموع.
3.أقسام وتركيب العين:

أ – الملتحمة.  ب – المنطقة الصلبة . ج- المشيمة.  د- الشبكية. 
هـ - األوتار الهدبية.  و- عدسة العين. ز- النهاية المسننة.  

ح- البؤبؤ.   ط- أحزمة األعصاب.   ي- كيفية الرؤيا.    ك- موجات األلوان.   
ل- أمراض العين. م- مسألة ضغط العين. س- العمى والذكاء.

4.في دراسة مدى قدرة العين البشرية في تمييز األلوان.. فقد اثبت العلم 
ان في الكون أشياء كثيرة اليبصرها األنسان، وان كانت امامه، ذلك ألن 
البنفسجي واألحمر، وما  باللونين  األنسان محصور بمجال محدد  ابصار 

يتلو هذين اللونين من األلوان.
سرعة إهتزاز األلوان ببليون/ ثانية:

750 بليون/ثانية.  * البنفسجي 
 * األزرق    634 بليون/ثانية.
570 بليون/ثانية.  *األخضر   
520 بليون/ثانية.  *األصفر   
500 بليون/ثانية.  *البرتقالي 
430 بليون/ثانية.  *األحمر   
300 بليون/ثانية.  *تحت الحمراء 
فهناك ألوان مرئية وأخرى غير مرئية.

مليون  واربعون  مئة  آخرها  في  طبقات،  عشر  يوجد  العين  شبكة  في 
الدماغ  الى  العين  للضوء، مابين مخروط وعصبة. ويخرج من  مستقبل 
اللون  درجنا  ولو  عصبي.  ليف  ألف  خمسمائة  يحوي  بصري  عصب 
السليمة ان تميز  العين  ألف درجة، الستطاعت  األخضر، مثال، ثمانمائة 
بين درجتين. اليست هذه معجزة؟ عبدالرحمن سعدالدين/ آيات األعجاز 
العلمي ص 382 – 383، الجواب.. نعم انها المعجزة الخالدة التي تحدى بها 

اهلل –سبحانه وتعالى– عندما خاطب األنسان.. چ ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ لقمان.

وفي الختام:
عن  موسوعته  في  )العين(  عن  النجار  زغلول  العالمة  ماكتبه  أنقل 

)األنسان( حيث يقول:
)تبدأ حويصلة أألبصار في التخلق في نهاية األسبوع الرابع حين تظهر 
وفي  الخامس.  األسبوع  وأوائل  الرابع  األسبوع  أواخر  في  العين  عدسة 
األسبوع الخامس تأخذ شكل المخروط، وتتصل مباشرة بعصب االبصار. 
والطبقة الخارجية تشمل كال من قزحية العين والجسم الهدبي، وتفقد 
خاليا عدسة العين انويتها لتصبح كاملة الشفافية، ويظهر كل من الصلبة 
والقرنية ومشيمة العين والجفون ورموش العين والملتحمة في األسبوع 

السابع من عمر الجنين.. وَتَتلّون الغدد الدمعية باألنف.
تكون قد  بينما  الجنين.  السابع من عمر  الشهر  اال في  الجفون،  والتشق 
اكتملت والتصقت في الشهر الثالث. وتكون شبكية العين قد تمت في أربع 
طبقات، وتستكمل الى تسع بتمام الشهر السابع ويكون العصب البصري قد 

تصالب في مساره حتى يصل الى مؤخرة المخ( ص167-166
الخلقي والبايولوجي في  ان أهل األختصاص لقادرون على بيان اإلعجاز 
صفات األنسان، في سمعه وبصره وفمه ومنظره وقوامه، وبقية األجهزة 

المتناسقة، التي قال عنها اهلل سبحانه وتعالى: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ڤ   ڤ      ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   وقوله:چ  التين،  چ  ٺ   ٺ    
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چاألنفطار.

والحمد هلل رب العالمين..
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برایان و خوشكانی بەڕێز ...
سەالمی خوای گەورەتان لێ بێت...

مۆڵەتی  ئەوەی  دوای  و،  ساڵێكە  چەند  ماوەی  وا 
»ناوەندی  دامەزراندنی  بۆ  هێنا  بەدەست  فەرمیمان 
كوردستان بۆ ئیعجازی زانستی لە قورئان و سوننەتدا«. 
داناوە  ئەوەمان  داهاتووماندا  پڕۆژەكانی  و  پالن  لە 
كە تەالرێكی تایبەت بەخۆمان هەبێت بۆ ئەوەی ئەو 
كە  ببەین  بەڕێوە  لێ   خۆمانی  بەرنامانەی  و  چاالكی 
تۆمارمان  ناوەنددا  ناوخۆیی  پرۆگرامی  و  پەیڕەو  لە 
كردوون. بەتایبەت دوای ئەوەی كە تەمەنی ناوەندمان 
دەیەی یەكەمی بڕی، خوا لەهەموو خراپەیەك بە دووری 

بگرێت. 
جا لەبەرئەوەی لەالیەنی خۆمانەوە نیازمان ساغ كردۆتەوە 
لێ   منەتی  خۆی  چاكەی  بە  ئەوا  گەورە،  خوای  بۆ 
بە  و،  ناوەند  ئەندامانی  تەقاالی  و  هەوڵ  بە  ناین كە 
و  دام  لە  ئیماندار  و پشتگیریی كەسانی  هاوكاری 
بگەینە  دەوروبەر،  كۆمەڵگای  و  شارەوانی  دەزگای 
ئەم دەسكەوتە مەزنەی تەالری گەردنكەشی شایستە 

بۆ »ئیعجازی زانستی لە قورئان و سوننەتدا«.
وا ئەمڕۆش، بە فەزڵی خوای گەورە و پاشان درێژكردنی 
خێرخوازەوە،  موسڵمانانی  لەالیەن  یارمەتی  دەستی 
و، كاریش  بووە  تەواو  تەالرەكە  پەیكەری سەرەكی 
ناوەوەی  تەواوكردنی  لە  بەردەوامە  گەرموگوڕی  بە 

تەالرەكە و پێداویستیەكانی دیكەی.

هاوكاریی  بە  پێویستیی  پەڕی  ئەو  تەالرە  ئەم  ئێستا 
سەخاوەتمەندانەی بەڕێزتانە، كە ئەوەش دەبێتە هێمای پلە 
بەرزیی ئیمانتان و پشتگیریتان بۆ ئەم پڕۆژە قورئانی یە.  
ئێمە لەوپەڕی دڵنیاییداین كە هەر شتێك پێشكەش 
بەم پڕۆژە ئیمانی یە بكەن، هەر لە دنیادا لە تۆماری 
»سەدەقەی بەردەوام« و كاری خواناسیتاندا دەنووسرێت. 
خاوێنكردنەوەی  مایەی  دەبێتە  بۆتان  دنیاشدا  لەو 
دەروونەكان لە چڵك و گوناهەكان و، بە دەستهێنانی 
لەالیەن  خوا-  پشتیوانی  –بە  نەبڕاوە  و  زۆر  پاداشتی 
خوای گەورەی دەوڵەمەندی سوپاسكراو كە هەرگیز 

پاداشتی چاكەكاران ون ناكات.
وا ئێمە چاوەڕێی دەست پێشخەریتانین و .. بۆ پشتگیریتان 
و  سەرەتا  و  چاوەڕوانین  پیرۆزدا  قورئانی  خزمەتەی  لەم 
دەرەنجامی ئەم پڕۆژەیەشمان تەنها لە خزمەتی قورئانی 
بەم  بەخشین  پاداشتی  لە  خۆتان  كەواتە  پیرۆزدایە. 

پڕۆژە مەزنە بێ  بەش مەفەرموون.
 چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ        ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    

ھ  ے    ے  ۓ  چ البقرة
خوای گەورە هەموومان سەربخات لە خزمەتی قورئانی مەزندا.

والسالم علیكم ورحمة الله وبركاتە 
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