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ئاده م و حه وا به  به ڵگه ی زانستی

گۆڕینی گه وره ترین ده ریاكانی
 جیهان بۆ بیابان
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چۆنیه تی پەڕینەوەی پێغەمبەر موسا
 لە دەریای سوور
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- ئەم گۆڤارە ئایەت و فەرموودەی پیرۆزی تێدایە، پاراستنی پێویستە.
- جگە لە بابەتەكانی دەستەی نوسەران، هەیڤ بەرپرسیار نی یە لە ناوەڕۆكی زانستی بابەتەكانی تر.
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ئیعجازی زانستی جێبەجێكردنی فەرمانی خودا:
لــە موســڵمانانیش  یــان هەندێــك  نەیارانــی ئیســام  هەندێــك جــار 
ڕەخنــە لــە بابەتــی ئیعجــازی زانســتی قورئــان و ســوننەت دەگــرن، 
زۆرینــەی ڕەخنــەی نەیــاران هەوڵدانــە بــۆ كەمكردنــەوەی ئــەو كاریگەریــە 
گەورەیــەی كــە ئیعجــازی زانســتی لەمــڕۆدا لەســەر بەهێزكردنــی ئیمــان 
ــەی  ــردوە، هەرچــی ڕەخن ــان دروســتی ك ــەوەی گومانەكانی ــوچ كردن و پ

ــۆرە: ــتی دوو ج ــە بەگش ــە موسڵمانانیش ــك ل هەندێ
1-ترســانە لــە بەســتنەوەی دەقێكــی قورئانیــی یــان فەرمودە بــە تیۆرێكی 
زانســتیەوە و پاشــان دەركەوتنــی ناتــەواوی و ناڕاســتی تیۆرەكــە و دواتــر 

گومــان كــردن لــە زانســتەكەی قورئــان.
2- شــارەزایی نەبوونــی تــەواو لــە ئیعجــازی زانســتی و نەزانینــی هەندێــك 

جیــاوازی لەوانــە:
أ-جیاوازی نێوان ئیعجازی زانستی و تەفسیری زانستی:

زۆر لــە ڕەخنەگرانــی ئیعجــازی زانســتی زانیــاری جیــاوازی ئیعجــازی 
ئــەو جیاوازیــە  زانینــی  كــە  نیــە،  زانســتیان  تەفســیری  زانســتی و 
ــە گومــان و پرســیارەكانیان وەاڵم دەداتــەوە،  گەلێــك پێویســتە و زۆر ل

جیاوازیەكــەش بــەم جۆرەیــە: 
ئیعجــازی زانســتی: لێكدانــەوەی قورئــان و فەرمودەیــە بــە ڕوویەكــی 
ــی  ــە هەقیقەت ــووە ب ــتوە و ب ــەی دەرخس ــت بابەتەك ــە زانس ــتی ك زانس
زانســتی بینــراو و چەســپاو، واتــای دەقەكــەش ڕوونــە لــە بــاس كردنــی 
ــەوەی  ــۆ ئ ــە ب ــەوەی دەقەكــە  نی ــە خواركردن بابەتەكــەدا و پێویســتی ب
لەگــەڵ زانســتەدا بگونجێنرێــت، بــۆ نمونــە: ئەمــڕۆ زانایــان ســەلماندویانە 
ــزن،  ــدا و هاوســەنگی زەوی دەپارێ ــە زەوی ــخ چــوون ب ــاكان وەك مێ چی
وه ك لــه م ئایه تــه دا ئامــاژه ی پــێ كــراوه :چ ٹ  ڤ  ڤ چالنبــإ، 
دەفەرموێــت: مــرۆڤ 360 جومگــەی  یــان بــۆ نمونــە: پێغەمبەر
هەیــە، ئــەم فەرمودەیــە واتاكــەی ڕونــە و زانســتی پزیشــكیش وەك 

ــی دەكات. ــتی باس ــی زانس هەقیقەتێك
تەفســیری زانســتی: لێكدانــەوەی قورئــان و فەرمودەیــە بــە ڕویەكــی 
زانســتی كــە هێشــتا زانســت بابەتەكــەی دەرنەخســتوە و یەكایــی 

نەكردۆتــەوە.
لەبەرئــەوە زانایــان كۆكــن لەســەر ئیعجــازی زانســتی كــە دروســت و 
ڕێپێــدراوە، بــەاڵم تەفســیری زانســتی هەندێــك لــە زانایــان ڕێیــان 
و  نەگــۆڕە  زانســتی  ئیعجــازی  كــە  لەبەرئــەوەی  ئەویــش  پێنــەداوە، 
پەشــیمان بونــەوەی تێــدا نیــە، بــە پێچەوانــەی تەفســیری زانســتی كــە 
ئەگــەری ڕاســت و هەڵــەی هەیــە، چونكــە هێشــتا زانســت ئــەو دیاردەیــەی 

ــە. ــواری تیۆریدای ــە ب ــتا ل ــان هێش ــتوە ی دەرنەخس
ب- جیاوازی نێوان تیۆری زانستی و هەقیقەتی زانستی چەسپاو:

زۆر لــە ڕەخنەگرانــی ئیعجــازی زانســتی، پێیــان وایــە هەمــوو زانســتەكانی 
ئەمــڕۆ لەبــواری تیۆریــدان و دەكرێــت لــە كۆتاییــدا ناڕاســت بــن و 
بگۆڕێــن، واتــە باوەڕیــان بــە هەقیقەتــی زانســتی نیــە، كــە لــە ڕاســتیدا 
ئــەم بۆچوونــە هەڵەیــە، چونكــە زۆرێــك لــە دیــاردە زانســتیەكان چونەتــە 
بــواری بینیــن یــان تاقیكردنــەوە، هەركاتێــك دیاردەكــە بینــرا، ئیتــر لــە 
گۆڕینــی ناترســین، بــۆ نمونــە: ئەمــڕۆ بەیەكگەیشــتنی دەریــا جیــاوازەكان 
ــودا  ــە داهات ــدە پێشــبكەوێت ناترســین ل ــراوە، زانســت هەرچەن ــە گی وێن
دەری بخــات ئــەو دەریــا جیاوازانــە بەیــەك نەگەیشــتون، یــان دەریــا نیــن، 

یــان: ئەمــڕۆ بــە ڕێــگای چەندیــن تاقیكردنــەوەی جیۆلۆجــی و وێنەگرتنــی 
ــە  ــن ك ــە دەگیرێ ــارە گەوران ــەو ڕووب ــە دەســتكردەكان شــوێنەواری ئ مانگ
لــە ناوچــە بیابانەكانــی دورگــەی عەرەبــی لــە چاخــی بەفرینــدا هەبــون و 
ــە داهاتــودا زانیــاری زیاتــر  لــە فەرمــودەدا باســكراوە، لەوانەیــە زانســت ل
لەســەر چۆنێتــی ڕوبــارەكان بــدات، بــەاڵم ناترســین پەشــیمان ببێتــەوە لــە 
نەبونــی ئــەو ڕوبارانــە، چونكــە ئێســتا دەبینرێــن، یــان ئەمــڕۆ بــە ڕێــگای 
ــت  ــە دەگیرێ ــە ســاتی كۆرپەل ــەی ســات ب ــی وێن میكرۆســكۆبی ئەلەكترۆن
و هەمــوو ئــەو قۆناغانــەی كــە قورئــان باســی كــردوە دەبینرێــن، زانســت 
ڕۆژ بــە ڕۆژ زانیــاری زیاتــر لەســەر قۆناغــەكان دەدات، بــەاڵم لەبەرئــەوەی 
قۆناغــەكان دەبینرێــن، گۆڕیــن و پــاش و پێــش بەســەر قۆناغەكانــدا نایەت، 
بــۆ نمونــە ئێســك لــە پێــش ماســولكەوە دروســت دەبێــت، بــە پێشــكەوتنی 
زانســتی كۆرپەلــە لــەوە ناترســین ســبەینێ بڵێــت بــە پێچەوانەوەیــە، 
هەربۆیــە خــوای گــەورە ئیعجــازی زانســتی بــە بینینــەوە بەســتۆتەوە وەك 

دەفەرموێــت:چ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  مئ  چ فصلــت.

لەبەرئەوە ئیعجازی زانســتی ئەركێكی دروســت و داواكراوە و پێویســتە موسڵمانان 
لــە بانگەوازكردنــدا بــەكاری بێنــن، نــەك وەك هەندێــك كــە ئیعجــازی زانســتی بــە 
ستەم كردن دەزانن بەرامبەر پەڕتوكی ئاسمانی، بەڵكو جێبەجێ كردنی فەرمانی 
خــوای گەورەیــە، كــە لــە قورئانەكەیــدا لــە ســەدان ئایەتــدا ســەرنجمان بــۆ ئــەو 
دیاردە زانســتیانە ڕادەكێشــێت و دەیكاتە بەڵگەی دەســەاڵتی خۆی و ڕاســتگۆیی 

ــت : چ...  ں   ں  ڻ  ڻ        ــەدا دەفەرموێ ــەم ئایەت ــە ل ــۆ نمون ــەی، ب قورئانەك
ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  چ األنبياء.واتــە: ئاومــان كــردوە بــە هــۆكاری زیندویەتــی 
هەمــوو زینــدەوەران، ئایــا ئیتــر بــاوەڕ ناهێنــن، لەو ئایەتەدا هەقیقەتێكی زانســتی 
باســكراوە. كــە زیندوویــی هــەر زیندەوەرێــك بــە هەبونــی ئــاوەوە بەســتراوەتەوە، 
ئەمــڕۆ زانــاكان ئــەو ڕاســتیەیان ســەلماندوە كــە كیمیــای زیندەگــی هــەر خانەیەك 
بــە ئــاوەوە بەنــدە، هــەر كاتێــك ئــاو لــە خانەكــەدا نەمــا، واتــە مــردوە، پاشــان 
ئایەتەكــە دەفەرموێــت: ئایــا ئیتر ئیمان ناهێنــن، وەك پێمان بڵێت ئەو هەقیقەتە 

زانســتیە بەســە بــۆ ئیمان هێنــان، لە ئایەتێكی تــردا دەفەرموێــت:چ ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  چ الطــارق. واتــە: بــا مــرۆڤ ســەرنج بــدات و بكۆڵێتەوە لەچی دروســت 
كــراوە، پاشــان باســی وردەكاری دروســتكردنەكەی دەكات، ئێمــە پێمــان خــۆش 
بێــت یــان نــا قورئانــی پیــرۆز لــە زیاتر لــە 1000ئایەتــدا باســی دیــاردە گەردونی و 

پزیشــكیەكانی كــردوە و كردویەتــی بــە بەڵگەی راســتێتی قورئانەكەی.
زانیاریەكانــی قورئــان گەورەتریــن بەڵگــە و شــایەتی ڕاســتگۆیەكەیەتی كــە 

نیــگای خودایــە، وەك دەفەرموێــت: چ ک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  
ڳڳ...ں  چ                                     النســاء.

یەكــێ تــر لــە گومانــەكان پێــی وایــە ئیعجــازی زانســتی، موســڵمانان لــە 
ــان دەكات. ــەوە و توشــی تەمەڵی دەرخســتنە زانســتیەكان دووردەخات

 لــە وەاڵمــدا دەڵێین:لــە ڕاســتیدا ئیعجازی زانســتی گەورەترین هانــدەری دۆزینەوە 
زانستیەكان و گەڕانە بە دوای دیارەدەكاندا، بۆ نمونە كاتێك قورئان دەفەرموێت: 
چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھ...ھ  ۆ  چ                ئــەم ئایەتــە فەرمانــی 
هاندانــی بــۆ لێكۆڵینــەوەی زانســتی تێدایــە و ئــەو ڕاســتیەمان پــێ دەڵێــت 
كــە بــۆ زانینــی ســەرەتای دروســت بونــی زەوی و گەردونیــش پێویســتمان 
ــردوە  ــاردەی زانســتی ك ــان باســی زۆر دی ــە. قورئ ــی ســەر زەوی ــە گەڕان ب
ئایــا دەكرێــت باســی نەكەیــن؟ ئایــا واز لــەو ئایەتانــە بێنیــن؟ الی ئــەوان 
ــی  ــە پەڕتوك ــاردە زانســتیانەوە ســتەمێكە ل ــەو دی ــان ب بەســتنەوەی قورئ
ــەو بەســتنەوەیە  ــا ئ ــە وتەیەكــی ســەیرە، ئای ــە ڕاســتیدا ئەم ئاســمانی، ل
ــاردە  ــە دی ــی ب ــرۆز خــۆی ئایەتەكان ــی پی ــە؟! قورئان ــە دەســتی ئێمەدای ل
ــاكان،  ــەردون، چی ــی گ ــە نهێنیەكان ــاس ل ــتۆتەوە، ب ــتیەكانەوە بەس زانس
دەریــاكان، پزیشــكی، ڕووەكــی، فیزیایی،...تــاد دەكات، ئایــا ئەكرێــت دژی 

خواســتی قورئــان بوەســتینەوە؟

وهاڵمیههندێكڕهخنه
سهبارهتبهئیعجازیزانستی

khalidbarznjy@gmail.comن:خالیدحهسهنعهلی
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وةآلمى طومانى ئةوانةى كة دةلََين
 قورئان بة مانا دابةزيوة نةك بة لةفز

 هةندَيك لةو ِرةخنانةى لة قورئان دةطيرَيت

karimdawody@yahoo.com   ن: د. كەریم ئەحمەد

دانایی  و  حیكمەت  نەیانزانیبێت  موسوڵمانان  لە  زۆرێك  جاران  ڕەنگە 
چییە لەو هەموو ئاماژە قورئانییە بە دابەزینی قورئان بەزمانی عەرەبی، 
ئایا كەسێك هەبووە گومانی هەبێت لەوەی كە قورئان بە زمانی عەرەبی 
دابەزیوە؟ بەاڵم ئێستا دوای پەیدابوونی هەندێك كەس لەناو موسوڵماناندا 
و بە ناوی ئیسالم و بیرمەندی ئیسالمییەوە كە دەڵێن قورئان بە لەفز 
بەسەر پێغەمبەردا دانەبەزیوە بەڵكو بەمانا دابەزیوە و پێغەمبەریش بە 
دەربڕینی خۆی بە زمانی عەرەبی دایڕشتۆتەوە، یەكێك لە نهێنییەكانی 
ئەو هەموو ئاماژەپێكردنەی قورئان بە مەسەلەی زمانی عەرەبی تێدەگەین 
كە  ئەوەی  لەسەر  كردۆتەوە  جەختی  ئەوەندە  خوا  بۆچی  دەزانین  و 
قورئان بە زمانی عەرەبی دابەزیوە و قورئان كتێبێكی عەرەبییە، بۆیەش 
دەڵێم یەكێك لە نهێنییەكان چونكە لەوانەیە دەیان نهێنی تر لەژێر ئەم 
ئاماژەنەدا هەبێت كە لەوانەیە یەكێكی تریان ئەوەبێت كە دەبێ  قورئان 
هەر بە عەرەبی بمێنێتەوە و ئەوەی بەسەر كتێبەكانی پێشوودا هات كە 
بەو زمانەی پێی دابەزیون نەماون بەسەر ئەمیشدا نەیەت و نایەت، واتە 
هەم فەرمانە و هەم بەڵێن و پەیمانە، فەرمانە بە موسڵمانان قورئان بە 
زمانە عەرەبییەكەی بهێڵنەوە و پەیمانیشە لە خواوە بەوەی كە قورئان 

بەو زمانەی پێی دابەزیوە دەمێنێتەوە كە زمانی عەرەبییە.
جا ئایا قورئان بە لەفز و مانا دابەزیوەتە سەر پێغەمبەر یا تەنها بەمانا و 
پێغەمبەر خۆی لە ژێر كاریگەری كلتوری كۆمەڵگە و سەردەمەكەیدا بەدەربڕینی 

خۆی دایڕشتۆتەوە؟ وەاڵمەكەمان لەم چەند خاڵەدا كورت دەكەینەوە:
قورئانە، جا  بداتەوە خودی  پرسیارە  ئەم  وەاڵمی  باشترین كەس   .1
بۆیە ئێمە سەرەتا بەڵگەكانی قورئان دێنینەوە پاشان بەڵگە مێژوویی 

و عەقڵی و لۆژیكییەكان.
خوا لە چەندین شوێنی قورئاندا بە ڕاشكاوی دەفەرموێت:

چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  چ الشعراء.

چ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ يوسف.
گ      ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   چ 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ الرعد.
چ ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  

ىت  يت  جث   چ طه.

چ ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ الزمر.

ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  چ فصلت.

ک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ    چ 
ڱ      ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  چ الشوری.

ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   چ   
چ الزخرف. ژ  ژ  

ۈئ          ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ       ىئ  ی   چ ۆئ  ۆئ  
چاألحقاف. مئ  ىئ   حئ   ی  ی       ی    جئ  

چ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ       
ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  

ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ فصلت. 
بە  قورئان  كە  ئەوەی  سەر  لە  یەكالكەرەوەن  بەڵگەی  ئایەتانە  ئەم 
زمانی عەرەبی دابەزیوە نەك بە مانا دابەزیبێتە سەر دڵی پێغەمبەر و 
ئەو بە زمانی خۆی دایڕشتبێتەوە، چونكە دابەزین بە مانا پێویست بە 
ئاماژەكردن بە زمان ناكات چونكە ماناكان زمانیان نییە، بەڵكو ئەو كەسەی 
مانایەك دێتە دڵیەوە خۆی دوایی دەتوانێ  بە هەر زمانێك بێت دەری ببڕێت. 
بۆ  تریان  پێغەمبەر دەكەن قورئانێكی  لە  داوا  2. كاتێك بێباوەڕەكان 

بێنێت یا ئەم قورئانە بگۆڕێت قورئان لەوەاڵمدا دەڵێت:
ڀ   ڀ      پ   پ   پ   پ   ٻ ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ  
ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ          ڄ   ڄ ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ ڤ  

چ یونس. چ چ   چ      ڃ  
واتە من بۆم نییە لە خۆمەوە ئەم قورئانە بگۆڕم من تەنها شوێنی ئەوە 
دەكەوم كە بۆم نیگا دەكرێت، من دەترسم ئەگەر سەرپێچی پەروەردگارم 

بكەم لە ڕۆژێكی گەورەدا سزای سەخت بدرێم.
شێوەی  لە  كتێبێك  بتوانن  كە  بەوەی  بێباوەڕەكان  تەحەدداكردنی   .3
و  ڕەوانبیژی  ڕووی  لە  بێنن  قورئان  سورەتێكی  شێوەی  لە  یا  قورئان، 
شێوازی داڕشتنەكەیەوە بوو، ئەمەش بەڵگەیەكی ڕوونە لە سەر ئەوەی كە 
قورئان بە لەفز دابەزیوە بەسەر پێغەمبەردا، چونكە پێغەمبەر ئاخاوتنی 
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karimdawody@yahoo.com   ن: د. كەریم ئەحمەد

تریشی هەبوو بەاڵم تەحەددای پێنەكراوە، تەحەدداكەش بۆ عەرەب نابێ  
لە ڕووی ناوەڕۆكی قورئانەوە بێت چونكە جیاوازییەك بەدینەدەكرا لە نێوان 
ناوەڕۆكی قورئان و قسەكانی پێغەمبەردا بەڵكو پێغەمبەر زیاتر ناوەڕۆك و 
مەبەستەكانی قورئانی ڕوون دەكردەوە، كەواتە هەردەبێت ئەو تەحەددایە 
بە پلەی یەكەم بۆ ڕەوانبێژی و شێوازی قورئان بێت. ئەگەر مانای قورئان 
الی خواوە بوایە و داڕشتنەكەی الی پێغەمبەرەوە ئەو كاتە مانایەك نەدەما 
بۆ تایبەتكردنی قورئان بە تەحەددا بەڵكو تەحەددا بە هەموو ئەو قسانە 

دەكرا كە پێغەمبەر دەیكرد.
4. هەڵوێستی بێباوەڕان لە قورئان دەریدەخات كە قورئان بەزمانی عەرەبی 

و بە لەفز و مەعنا بەسەر پێغەمبەردا دابەزیوە.
ئەوەی گومانی تێدا نییە ئەوەیە كە بێباوەڕەكان دەیانزانی قورئان لە دانانی 
خودی پێغەمبەر نییە چونكە ئەویان پێشتر دەناسی و ئاوها شتگەلێكیان 
یا ئاوها شێوازێكی ئاخاوتنیان لێنەبیستبوو، وە دەشیانزانی كە شێوازی 
بۆیە  نەبوو،  بوونی  بەڵكو  نەبوو  باو  هەر  نەك  عەرەبدا  ناو  لە  قورئان 
هەرجارە و دەیاندایە پاڵ كەسێك و هەر جارە و شتێكیان دەربارەی دەوت، 

قورئان هەموو ئەو شتانەی تۆماركردووە.
لە سەر نووسینەوەی قورئان ڕاستەوخۆ دوای  5. سووربوونی پێغەمبەر 
وەحی  نووسەرانی  بە  كە  قورئان  نووسەری  دەیان  ڕاگرتنی  و  دابەزینی 
ناسراوبوون و جیاكردنەوەی لە جۆرەكانی تری ئاخاوتنەكانی  پێغەمبەر 
لەالیەن  وەیا  خۆیەوە  پێغەمبەر  لەالیەن  چ  بێت،  لەسەر  خوای  درودی 
مانا  و  بەلەفز  قورئان  كە  یەكالكەرەوەن  بەڵگەی  هەموو  هاوەاڵنیەوە، 

دابەزیوەتە سەر پێغەمبەر.
6. هەروەها فەرزكردنی خوێندنی قورئان لە نوێژدا و فەرماندان بە لەبەركردنی 
و هاتنی فەرموودەیەكی زۆر لە سەر گەورەیی پاداشتی ئەو كەسەی قورئان 
دەخوێنێتەوە و لەبەریدەكات و دانانی خوێندنەوەی قورئان بە عیبادەتێكی 
گەورە و لەسەرووی هەموو زیكرەكانەوە بەڵگەی یەكالكەرەوەن لەسەر ئەوەی 

كە ئەم قورئانە لەالیەن خواوەیە و لەالیەن پێغەمبەرەوە نییە. 
پێغەمبەر دەفەرموێت:

رواه مسلم/ صحيح  القيامة شفيعاً ألصحابه(.  يوم  يأتي  فإنه  القرآن  )اقرءوا 
مسلم حديث 11910ج 2 ص 197197.

حديث  البخاري  صحيح  البخاري/  رواه  وعلمه(.  القرآن  تعلم  من  )خيركم 
رقم5027.

)إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين(. رواه مسلم 1934 ج2 ص 201
ألم  أقول  ال  أمثالها،  بعشر  والحسنة  فله حسنة،  اهلل  كتاب  من  قرأ حرفاً  )من 
حديث  الترمذي  رواه  حرف(.  وميم  حرف،  والم  حرف،  ألف  ولكن:  حرف، 

2910 ج 5 ص 175.
ئەمانە و دەیان فەرمودەی تر كە لە فەزڵ و گەورەیی قورئان بە گشتی 
سەر  لە  بەڵگەن  هەموو  هاتوون  ئایەتەكانی  و  سورەت  یەكەیەكەی  و 
ئەوەی كە قورئان تایبەتمەندی خۆی هەیە و بە لەفز و مانا دابەزیوە 

بەسەر پێغەمبەردا.
7. هەروەها جێگیربوونی ئەو ڕاستییە لە سیرەی پێغەمبەردا درودی خوای 
لەسەربێت كە كاتێك قورئان دادەبەزی بەسەریدا حاڵەت و بارودۆخێكی 
دەگۆڕا  ڕەنگی دەموچاوی  ئەوەی كە  وەكو  دەبوو،  پەیدا  لێ  تایبەتی 
ئارەقەیەكی  لە ڕۆژی زۆر سارددا  و  لێ دەهات1  تا وەكو خۆڵەمێشی 
زۆری دەكرد2 و لەشی قورس دەبووەوە3، بەڵگەی ترن لەسەر ئەوەی كە 

قورئان بە لەفز دابەزیوەتە سەر پێغەمبەر نەك بە مانا. 
8.هەروەها بێتاقەتبوونی پێغەمبەر لە كاتی دواكەوتنی دابەزینی قورئاندا 

بەڵگەیەكی ترە لەسەر ئەوەی كە قورئان كەالمی خوایە بە لەفز و مانا.
9. لە سەرووی هەموو ئەمانەشەوە ئەو هەموو ئایەتانەی باسی گەورەیی 
ڕووداوێكی  قورئان  دابەزینی  كە  یەكالكەرەوەن  بەڵگەی  دەكەن  قورئان 

گەورە بووە نەك هەر لە ژیانی پێغەمبەردا بەڵكو لە ژیانی مرۆڤایەتیدا بە 
گشتی: خوا دەفەرموێت:

گگ   گ      گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  چ الحشر.

چ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ ص.
چ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌڎ  
گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ      ڈ   ڎ  
ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ           ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ گ    
چ الرعد. ھ    ھ  ھ    ھ  ے  ے   ۀ  ہ   ہ  ہہ   ڻ  ڻ  ۀ  

ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ         ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   چ 
ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ الزمر.
ئەگەر بهاتبایە قورئان بەلەفز لەالیەن خواوە نەبوایە ئەو كاتە پاساوێك 

نەدەبوو بۆ ئەم هەموو ئایەتەی باسی گەورەیی قورئان دەكەن. 
10. هەروەها ئاماژەدانی قورئان بەوەی كاتێك جنۆكە گوێیان لە پێغەمبەر 
بوو درودی خوای لەسەر بێت قورئانی دەخوێند بەهەڵەداوان گەڕانەوە ناو 
قەومەكەی خۆیان و پێیان وتن ئێمە قورئانێكی سەیرمان گوێ لێبوو كە 
ڕێنمایی خەڵكی دەكات بۆ ڕێی ڕاست و لە شوێنێكی تردا داننانیان بەوەی 
لەسەر  بەڵگەن  دابەزیوە  موسادا  بەسەر  ئەوەی  دوای  ترە  كتێبێكی  كە 

ئەوەی كە قورئان بە لەفز و مانا دابەزیوە. 
چ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ الجن.
ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   چ 
ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ   ڃ  چ األحقاف.
11. ناوبردنی قورئان بە )كتاب( و )كتاب اهلل( و )كالم اهلل( و وەسف 
كردنی بەو سیفەتانەی لە باسكردنی سیفەتەكانی قورئاندا ئاماژەمان پێدان، 

وەكو سیفەتی الحكیم و الكریم و المجید و مبارك و مبین و حق..هتد،
هەموو بەڵگەی ئەوەن كە ئەم قورئانە بە لەفز و مانا بە سەر پێغەمبەردا 

دابەزیوە.

1. عن عبادة بن الصامت قال :”كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اذا نزل 
عليه الوحي كرب لذلك، تربد لذلك وجهه وخدّه، وأمسك عنه أصحابه، 
رقم   ،7/329 الرزاق في مصنفه:  ابن عبد  رواه  أحد منهم”  يتكلّم  فلم 

الحديث: 13359.
الشديد  اليوم  الوحي في  رأيته ينزل عليه  2. عن عائشة قالت: “ولقد 
في  البخاري  رواه  عرقاً”.  ليتفصد  جبينه  وان  عنه  فيفصم  البرد، 
الوحي على رسول اهلل صلى اهلل عليه  صحيحه 1/4 باب كيف كان ينزل 

وسلم، رقم الحديث: 3.
من  يعالج  سلم  و  عليه  اهلل  صلى  النبي  “كان  قال:  عباس  ابن  عن   .3
البخاري في صحيحه 1/6، باب  التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه” رواه 
كيف كان بدء الوحي الى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، رقم الحديث: 5 

ومسلم في صحيحه  باب االستماع للقراءة 2/35.
ََّم َفَقاَل  ُ َعَليِْه َوَسل َّى اهللَّ ِ َصل عن زيد بن ثابت قال: “كُنُْت أَكْتُُب ِلَرُسوِل اهللَّ
ِ َفَجاَء  اكْتُْب اَل َيْسَتِوي الَْقاِعدُوَن ِمْن الْمُؤِْمِنيَن َوالْمَُجاِهدُوَن ِفي َسِبيِل اهللَّ
 ِ ِّي أُِحبُّ الِْجَهاَد ِفي َسِبيِل اهللَّ ِ إِن ِّ َمكْتُوٍم َفَقاَل َيا َرُسوَل اهللَّ ِ ابُْن أُم اهللَّ َعبْدُ 
َوَلِكْن ِبي ِمْن الزََّماَنِة َوَقدْ َتَرى َوَذَهَب َبَصِري َقاَل َزيْدٌ َفَثقَُلْت َفِخذُ َرُسوِل 
َها َفَقاَل اكْتُْب  ََّم َعَلى َفِخِذي َحتَّى َخِشيُت َأْن َترُضَّ ُ َعَليِْه َوَسل َّى اهللَّ ِ َصل اهللَّ
ِفي  َوالْمَُجاِهدُوَن  َرِر  الضَّ أُوِلي  َغيْرُ  الْمُؤِْمِنيَن  ِمْن  الَْقاِعدُوَن  َيْسَتِوي  }اَل 
ِ{ رواه احمد في مسنده عن زيد بن ثابت 5/184 الحديث: 21641. َسِبيِل اهللَّ



پیكارد
 William Burchell Bashyr پیكارد  بەشیر  بێرچل  »ولیەم 
كانتەبری دەرچووە،  زانكۆی  لە  و،  ئینگلتەرایە  Pickard« خەڵكی 
بە  ئەدەبییەكانی  بەرهەمە  لە  ناوی هەندێ   و،  بەناوبانگە  نووسەرێكی 
زمانی ئینگلیزی: »مغامرات القاسم«،»عالم جدید«.  لە جەنگی یەكەمی 
جیهانیدا بەشداری كردووە و بە دیل گیراوە. ماوەیەك لە ئۆغەندا كاری 

كردووە و ساڵی )1922ز( موسڵمان بوونی خۆی ڕاگەیاندووە.
لە وتەكانی:

واتاكانی  بۆ  »ساڤاری«م  فەڕەنسییەكەی  وەرگێڕانە  »نوسخەیەكی 
لە خوێندنەوەی  بەنرخترینی شتەكانمە بە المەوە.  قورئان كڕی، كە 
دڵخۆش  پێی  گەلـێ   و  كەوت  دەست  چێژم  گەورەترین  كتێبەدا  ئەم 
بووم، تەنانەت وام لـێ  هات كە وەكو ئەوە وابێت تیشكی حەقیقەت بە 

نوورە پیرۆزەكەی بەسەر مندا هەڵهاتبێت«)1(.
حیتتی

»فیلیپ حیتتی P. Hitti«  ساڵی )1886ز( لە دایك بووە. خەڵكی 
زانكۆی  )1908ز(  ساڵی  هەیە.  ئەمریكیی  ڕەگەزنامەی  و  لوبنانە 
لە  دكتۆرای  ساڵی )1915ز(  كردووە.  تەواو  بەیرووتی  ئەمریكیی  
زانكۆی كۆڵۆمبیا وەرگرتووە و، سااڵنی )1919-1915ز( لە بەشی 
»خۆرهەاڵت«ی هەمان زانكۆدا بووە بە موعید. سااڵنی )1925-1919ز( 
مامۆستای مێژووی عەرەب بووە لە زانكۆی ئەمریكیی بەیرووت. سااڵنی 
سامییەكان  زمانە  ئادابی  یاریدەدەری  مامۆستای  )1929-1926ز( 
بووە لە زانكۆی پرینستن و، پاشان سااڵنی )1954-1929ز( تا كاتی 
خانەنشین بوونی مامۆستا و پاشان مامۆستای كورسی و دواتر سەرۆكی 
بەشی زمان و ئادابەكانی خۆرهەاڵت بووە. لە چەندین كۆمەڵە و ئەكادیمیادا 
بە ئەندام هەڵبژێرراوە. ئەمەش ناوی هەندێكـە لە بەرهەمەكانی: »أصول 
الدولة اإلسالمية« 1916ز، »تأريخ العرب« 1927ز، »تأريخ سوريا 

ولبنان وفلسطين« 1951ز، »لبنان في التأريخ« 1960ز.
هەندێ  لە وتەكانی:

بەراورد  پاشان  جیاوازە،  ئەو  غەیری  هی  لە  قورئان  »شێوازی   -1
قبووڵ ناكات لەگەڵ هیچ شێوازێكی دیكەدا و، لە توانادا نییە السایی 
بكرێتەوە. »ئیعجازی قورئان«یش لە بناغەدا هەر ئەمەیە. »قورئان« 

لە نێوان هەموو موعجیزەكاندا موعجیزەی هەرە گەورەیە«)2(.
2- »... ئیعجازی قورئان ڕێی لەوە نەگرت كە كاریگەریی بە ئەدەبی 
نوسخەیەی  ئەو  سەیری  گەر  ئێمە  كەچی  دەربكەوێت.  عەرەبییەوە 
تەورات و ئینجیل بكەین كە لە سەردەمی »پادشا جەیمز«دا كرا بە 
ئینگلیزی، دەبینین ئەو كاریگەرییەی لەسەر زمانی ئینگلیزی بەجێی 
هێشت یەكجار كەمە، لە چاو ئەو كاریگەرییەدا كە قورئان لەسەر زمانی 
عەرەبی بەجێی هێشت. هەر قورئان بوو كە زمانی عەرەبیی پاراست 

)1( رجال ونساء أسلموا: 2/86.
)2( اإلسالم منهج الحياة: 620

)3( هەمان سەرچاوە: 7/118: 287-288.
)4( قصة اإلنسان: 79-80.

)5( رجال ونساء أسلموا: 7/116-118.
)6( هەمان سەرچاوە: 7/118: 7/118.

لەوەی بۆ چەند زارێك پارچە پارچە ببێت«)3(.
حەننا

»دكتۆر جۆرج حەننا« مەسیحییەكی خەڵكی لوبنانە. بیركردنەوەكانی 
لەو  ڕوونی  بە  وەك  پەتییەوەیە،  سروشتیی  ماددیی  ڕەهەندێكی  لە 

كتێبەیەوە دەردەكەوێت كە ناوی: »قصة اإلنسان«ە.
لە وتەكانی:

كتێبی  لەوەی  جگەی  »قورئان«  كە  بنرێت  بەوەدا  دان  »دەبێ  
فوسحایشە.  عەرەبیی  زمانی  كتێبی  دانانە،  شەریعەت  و  ئایین 
زۆرجار  هەیە.  زماندا  بووژاندنەوەی  لە  گەورەی  فەزڵێكی  قورئان 
بواری  لە   - مەسیحی  چ  و  بن  موسـڵمان  چ   - زمان  پێشــەوایانی 
جا  قورئان.  بۆالی  دەگەڕێنەوە  وشەدا  ڕەوانكاریی  و  ڕەوانبێژی 
ئەگەر موسڵمانەكان لەو باوەڕەدا بن كە ڕاست و دروستیی زمانی 
كتێبێكی  قورئان  كە  بێت  ئەوە  گومانی  بێ   ئەنجامێكی  قورئان 
دان  مەسیحییەكانیش  ئەوا  هەڵناگرێ ،  بەهەڵەدانان  و  كراوە  نازڵ 
نازڵكراو  كە  ئەوەی  ڕوانینە  بێ   دەنێن،  دروستییەدا  و  ڕاست  بەم 
بێت یان دانراو. بۆیە هەركاتێ  گرفتێكی زمانەوانییان بێتە پێش، 
بە زمانە ڕاست و  نموونە هێنانەوە  بۆ  دەگەڕێنەوە بۆالی قورئان 

دروستەكەی«)4(.
داوود

»عامر عەلی داوود« لە بنەماڵەیەكی هیندیی بە ئایین براهمیە. 
لەسەر دەستی ئەو موبەشیرانە بووەتە فەلە كە لەگەڵ پێشەنگی 
ئیستیعماردا هاتبوون. كتێبە ئایینییەكانی بە زۆری دەخوێندەوە. 

بوو. موسڵمان  بخوێنێتەوە،  قورئان  ڕەخسا  بۆی  كاتێكیش 
هەندێ  لە وتەكانی:

1- »نوسخەی تەرجەمەی واتاكانی قورئانم بە زمانی ئینگلیزی هێنا، 
چونكە زانیبووم كە ئەوە »كتێبی پیرۆز«ی موسڵمانانە. دەستم كرد 
منی  بایەخێكی  هەموو  واتاكانی.  لە  بیركردنەوە  و  خوێندنەوەی  بە 
قەناعەت  وەاڵمی  كە  كاتێ   حەپەسام  گەلـێ   ڕاكێشا.  خۆیدا  بەالی 
بەخشی ئەو پرسیارە سەرسامكەرەم )ئامانج لە بەدیهێنان( لە یەكەم 
سوورەتی  )39-30(ی  ئایەتەكانی  دۆزییەوە.  قورئاندا  الپەڕەكانی 
»البقرة«م خوێندەوە كە چەند ئایەتێكن بە ڕوونی »حەقیقەت« بۆ 
بەوپەڕی  ئایەتانە  ئەم  ڕوو.  دەخەنە  ویژدان  بە  لێكۆڵەرێكی  هەموو 
داستانی  بەخش  قەناعەت  ڕێگایەكی  بە  و  ئاشكرایی  و  ڕوونی 

بەدیهێنانمان بۆ دەگێڕنەوە«)5(.
كێشەی  گەلـێ   پیرۆزدا  قورئانی  لە  لێكۆڵینەوەكەم   ...«  -2
فیكریی لە پێش چاوی مندا دەرخست و، گەلـێ  ناسازیشی ڕاست 

بینیبووم«)6(. پێشوودا  ئاسمانییەكانی  كتێبە  لە  كە  كردەوە 
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)7( حياة محمد: 131-132.
)8( هەمان سەرچاوە: 279-280.

)9( هەمان سەرچاوە: 285.

)10( اإلسالم خواطر وسوانح: 18-20.
)11( هەمان سەرچاوە: 20.

)12(  هەمان سەرچاوە: 22-23.
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دێرمینگەم

خۆرهەاڵتناسێكی   Emile Dermenghem دێرمینگەم«  »ئێمیل 
فەڕەنسییە. بەڕێوەبەری كتێبخانەی جەزائیر بووە. ئەمانەش هەندێكن 
لە  یەكێكە  كە  پاریس 1929ز،  محمد«  بەرهەمەكانی: »حیاة  لە 

وردترینی دانراوەكان كە خۆرهەاڵتناسێك لەبارەی پێغەمبەرەوە
1955ز.  پاریس  اإلسالمیة«  السنة  و  »محمد  هەروەها  داینابێت. 
هەروەها گەلـێ  توێژینەوەی لە گۆڤارە بەناوبانگەكاندا باڵو كردووەتەوە، 
چەشنی »المجلة اَلفريقية« و »حوليات معهد الدراسات الشرقية« و 

»نشرة الدراسات العربية« و... هتد.
هەندێ  لە وتەكانی:

»مەسیح - دروودی لەسەر بێت - لە قورئاندا پلەیەكی بااڵی   -1
هەیە، چونكە لەدایكبوونی وەك هی خەڵكی تر نییە. هەروەها ئەو 
خۆیەوە  مەبەستەكانی  لەبارەی  ئاشكرا  بە  كە  خوایە  پێغەمبەرەی 
كە  گێڕاوەتەوە  كەس  یەكەم  بۆ  ئەوەشی  و،  دواوە  خوادا  لەگەڵ 
خوای  گۆیای  وشەی  قورئاندا  لە  مەسیح  كردووە.  لەگەڵ  قسەی 
گەورەیە، جگە لە »وەحی«. قورئان مەبەستی لە »نەسرانییەتی 
ڕاستەقینە«یە كاتێ  دەڵێ : »عیسا وشەی خوایە، یان ڕۆحی خوایە 
هەروەها  مرۆڤەكان«.  لە  یەكێكە  و،  كردووە  مەریەمی  ئاڕاستەی 
زەمی ڕێچكەی ئەوانە دەكات كە دەڵێن عیسا - دروودی لەسەر بێت 
- خوایە. هەروەها زەمی ئەو ڕێچكەیەش دەكات كە »نان« پێشكەشی 
»مەریەم« دەكەن و بە پەرستشی دەزانن و پاشان دەیخۆن. ئەمانە و 
شتەكانی تری ڕێچكە ئیلحادییەكانی نەسرانی، نەك نەسرانیەتی ڕاستەقینە.
بەو  كە  لەوەی  جگە  نییە  تری  بوارێكی  )ڕاستەقینە(  نەسرانیی 
هێرشەی قورئان ڕازی بێت كە دەیكاتە سەر سێ  كوچكەی پێكهاتوو 

لە خوا و عیسا و مەریەم«)7(.
خۆی بە هۆكاری گەیاندنی »سرووش« دادەنێت  2- »محەممەد
و، ئەوپەڕی سوور بووە لەسەر ئەوەی كە گوێ  بیستێكی ئەمین یاخود 
تۆمارێكی ڕاستگۆ، یان گێڕەوەیەكی پارێزراو بێت بۆ گوفتاری سێبەرە 
درەخشانەكە و، دەنگە بێ  ورتەكەی گوفتاری ئەزەلی، لە شێوەیەكی 
كە  گوفتارەی  ئەو  بۆ  الكتاب«ە..  »أم  كە  خوادا  گوفتاری  دنیایی 

چەندین مەالئیكەتی بەڕێز لە ئاسمانی حەوتەمدا لەبەریان كردووە.
هەموو پێغەمبەرێك دەبێ  بەڵگەیەكی هەبێت لەسەر پێغەمبەرێتییەكەی 
و، موعجیزەیەكیش كە تەحەددیی پێ  بكات. قورئانیش تاقانە موعجیزەی 
. چونكە شێوازی دەستەوسانكاری قورئان و بەهێزیی  محەممەدە
باسەكانی، هەتا ئێستاش الیەنی نەجوواڵوی ئەو كەسانە دەورووژێنن 
كە دەیخوێننەوە، هەرچەندە لە خواپەرستە خاوەن تەقواكانیش نەبن.
تەحەددیی جیننی و ئادەمیزادی دەكرد كە هاوشێوەی  محەممەد
بەڵگەی  ترین  دروست  و  ڕاست  تەحەددییەش  ئەم  بهێنن.  قورئان 

لەسەر ڕاستیی پەیامەكەی. محەممەدە
بۆ  ئاماژەشی  گەر  تەنانەت   - قورئان  ئایەتێكی  هەموو  گومان  بێ  
وردترین ڕووداوی ژیانی تایبەتیی ئەو كردبێت - بە جۆرێك بۆی دێت 
)بۆی وەحی دەكرێت( كە سەرانسەری گیانی مرۆڤ لەو موعجیزە 
عەقڵییە دەلەرێنێتەوە. گومانیش لەوەدا نییە كە دەبێ  توێژینەوە لە 

نهێنیی كاریگەری و مەزنیی سەركەوتنەكەیدا بكرێت«)8(.
كە دوورە لە داڕشتن و دانانی قورئان، هەندێ   3- »محەممەد
جار بە بێ  سوود چاوەڕێی هـاتنی »وەحی«ی دەكـرد، خـەفـەتی 
بەوە دەخـوارد و حـەزی دەكـرد پەیتا پەیتا »وەحی«ی بۆ بێت«)9(.

دی كاستری
      Cte. Henry De Castries كاســـتری  دی  هێنـری  »كــۆنت 
1927-1850ز( بــە ڕەگــەز هۆڵەندییە و، موقەدەم بووە لە سوپای 
فەڕەنسادا. ماوەیەك لە باكووری ئەفریقیا ژیاوە. ئەمەش ناوی هەندێكە 
لە بەرهەمەكانی: »مصادر غير منشورة عن تأريخ المغرب« 1905ز، 

»اَلشراف السعديون« 1921، »رحلة هولندي إلي المغرب«.
هەندێ  لە وتەكانی:

لە  ئایەتانە  ئەو  دەكرێت  چۆن  كە  لەوەدا  سەرسامە  »ژیری   -1
كەسێكی نەخوێندەوارەوە سەرچاوە بگرێت، لە كاتێكدا كە هەموو 
خۆرهەاڵت دانیان بەوەدا ناوە كە ئەوانە چەند ئایەتێكن هزری مرۆڤ 
دەستەوسانە لە هێنانی وشە و واتای هاوشێوەیاندا. ئەو ئایەتانەی 
سووڕما!  جوانییان  لە  سەری  بیستنی  ڕەبیعە  كوڕی  عەقەبەی  كە 
بەرزیی دەستەواژەكانی بەس بوون بۆ ئەوەی كە قەناعەت بە عومەری 
كوڕی خەتتاب بكەن، بۆیە ئیمانی بە خوای خوێنەرەكەی هێنا و، 
چاوی نەجاشیی حەبەشە فرمێسكی هەڵڕشت كاتێ  جەعفەری كوڕی 
ئەبووتالیب سوورەتی زەكەریا)مەریەم(ی بۆ خوێندەوە و ئەوەش كە 
باسی لە دایك بوونی یەحیا دەكات. قەشەكانیش دەنگیان لـێ  هەڵبڕی 

كە ئەم گوفتارە لە هەمان سەرچاوەی گوفتاری عیساوە هەڵقواڵوە.
وەك خۆی  قورئان  واتاكانی  لە  ناتوانین  ئێمەی خۆرئاوایی  بەاڵم   
تێبگەین، چونكە پێچەوانەی هزر و بیرەكانی ئێمەن و، جیاوازن لەوەی 
كە نەتەوەكانی ئێمەی لەسەر پەروەردە كراوە. لەگەاڵ ئەوەشدا نابێ  
ئەوە هۆی ڕێگریمان بێت لەو باوەڕەی كە چ كاریگەرییەكی لەسەر 

ژیریی عەرەبەكان بووە. 
»جان جاك ڕۆسۆ« لەوەدا پێكاویەتی كە دەڵێ :

»هـەندێ  كەس شـتێكی كەمی زمـانی عـەرەبی فێر دەبێت و، ئنجـا 
قورئان دەخوێنێتەوە و پێی پێ  دەكەنێت. خۆ ئەگەر ڕاستەوخۆ گوێی 
بووایە كە بەو زمانە ناسكە فوسحایە بۆ خەڵكی  لە محەممەد
دەخوێندەوە كە دەنگە پڕ و قەناعەت بەخشەكەی گوێی گوێ بیستانی ئاو 
دەدا و، كاری لە دڵەكان دەكرد، ئەوا سەری سوژدەی دەنایە زەوی و، 
هاواری لـێ  دەكرد: ئەی پێغەمبەری خوا! دەستمان بگرە و بمان بە بۆ 
هەڵوێستەكانی شەرەف و سەربەرزی، یان شوێنە پڕ لە مەترسییەكان. 

ئێمە لە پێناوی تۆدا، حەز بە مردن یان سەركەوتن دەكەین!
چۆن دەچێتە عەقڵەوە كە ئەم كتێبە بەو زمانە فوسحایە پێغەمبەر 
وێنەی  بە   - ناوەڕاستدا  سەدەكانی  لە  كاتێكدا  لە  داینابێت، 
زمانی التینی - تەنها كەسانی زانا شارەزای بوون. خۆ ئەگەر قورئان 
جگە لە درەخشانیی واتاكانی و جوانیی داڕشتنەكانی شتێكی دیكەی 
تێدا نەبێت، ئەوا بەسە بۆ ئەوەی كە بەسەر هزرەكاندا زاڵ ببێت و 

داڵنی بۆ كەمەندكێش ببن«)10(.
ڕاستیی  لەسەر  هێنا  بەڵگەیەك  وەك  قورئانی  »محەممەد  -2
كە  نهێنییانەی  لەو  یەكێكە  قورئان  ئەمڕۆش  هەتا  پەیامەكەی. 
ناتوانێت بڕواتە ناخی ئەم  ئەستەمە كۆدەكانی بكرێنەوە و، كەس 
نهێنییە پارێزراوە، مەگەر كەسێك باوەڕ بەوە بهێنێت كە لە الیەن 

خوای گەورە نازڵ كراوە«)11(.
3- »لە هەندێك شوێندا لەوانەیە لێك چوونێك لە نێوان قورئان و 
تەوراتدا ببینین، بەاڵم زانینی هۆی ئەوە ئاسانە گەر تێبینیی ئەوە 
بكەین كە قورئان هاتووە تەواوكاری تەورات بێت، هەروەك پێغەمبەر 

خۆیشی دواهەمینی پێغەمبەرانە«)12(.

                  (
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)جیهانی  بەرنامەكەیدا  دووەمی  ئەڵقەی  پێشەكی  لە  های(  )هێندریك 
موعجیزەكان( دەڵێت: »باسی ئەمڕۆ لەسەر زانستە شاراوەكانی ئیسالمە، 
تا  و  دەدزی  زانستانەمان  ئەو  ئەوروپا  مەسیحیەكانی  ئێمەی  كە چۆن 

ئێستاش ڕاستیی سەرچاوەی زانستە تازەكانمان دەشارینەوە.«
جەنگی  سەردەمی  لە  گەورە  سەركردەی  »دوو  دەڵێت:  )های(  پاشان 
خاچپەرستاندا بە یەكگەیشتن، )سوڵتان سەاڵحەدین( كە توانی قودس بۆ 
موسڵمانان بگەڕێنێتەوە، لەگەڵ )ڕیتشارد دڵی شێر( گەورەترین سوارچاكی 
سەدەی ناوەڕاست كە دەیویست قودس بە شێوازێكی دڕندانە بگەڕێنێتەوە، 
بەاڵم نەیتوانی بگاتە ئامانجەكەی، هەربۆیە گەیشتە ئەوەی یەكەم ڕێكەوتنی 
دبلۆماسی لە مێژووی قودسدا بكات، بەوەش سەاڵحەدین بەسەركەوتوویی 
مایەوە.. بەاڵم نەیدەزانی كە ماوەیەك بوو سەركردە خاچپەرستەكان دەستیان 

بە دزینی ئەوەی كە نرخی لە سەركەوتنەكە زیاتر بوو كردبوو!« 
لە ساڵی 1187ز سوڵتان سەاڵحەدین سوپای خاچپەرستانی لە )حوتین( 
شكاند، بەوەش توانی دەست بەسەر قودسدا بگرێت و، دوای نزیكەی 100 
ساڵ لە حوكمی خاچپەرستان شاری پیرۆز جارێكی تر كەوتەوە دەستی 
بازنەی  لە  تەكنەلۆجیا  و  زانست  كە  سەردەمێكدا  لە  ئەوە  موسڵمانان، 
كەلتوری ئیسالمیدا بە هەنگاوی گەورە پێش دەكەوت. كە ئەمەش ئێستا 
بەالمانەوە سەیرە! بەهۆی كاری دبلۆماسی سەاڵحەدینەوە نزیكبوونەوە لە 
نێوان مەسیحییەكان و موسڵماناندا ڕویدا و، ئەمەش ڤاتیكانی نیگەران 
قودسەوە  كەوتنی  بەهۆی  سیانزەیەم(  )گریگۆریوسی  پاپا  كردبوو، 
بگەڕێتەوە،  بە خێرایی  داوایكرد قودس  بۆیە  لە دەستدابوو، هەر  ورەی 
قەیسەرەكان و پادشاكانی ئەوروپاشی كردە الیەنێكی ئەو بەرپرسیارێتیە 

و بانگەشەی بۆ هێرشی خاچپەرستی سێیەم كرد.
یەكێك لە حاكمە ئەوروپییەكان كە ئەم ئەركەی پێ  سپێردرا، پادشای 
سەدەی  دەركەوتووی  ئەستێرەی  بوو،  یەكەم(  )ڕیتشاردی  ئینگلتەرا 
شێریان  دڵی  نازناوی  سەركردایەتیەوە  بەهێزیی  بەهۆی  كە  ناوەڕاست 
لێنابوو.. دوای مردنی قەیسەری ئەڵمانی )فریدریك بایبروس(، ریتشارد 
ساڵی  1190ز بە دوو ساڵ پێش هێرشە خاچپەرستییەكەی ڕوویی لە 
باشووری ئیتاڵیا كرد و، سوور بوو كە ناو و پلە و پایەی خۆی تەنانەت 
لە فەلەستینیشدا دروستبكات، بۆیە لە ساڵی 1191ز كەشتیگەلەكەی 
)عەكا(..  بەندەری  گەیشتە  ئەپریلدا  لە  و  بەڕێكەوت  )سیسلیا(وە  لە 
ژێر  لە  عەكا  شاری  شكابوون،  حوتین  لە  خاچپەرستان  كە  لەوكاتەوە 

زانستەشاراوەكانیئیسالم/بهشیدووهم
hawzhin@gmx.deو/هاوژینطالب

حوكمی مسوڵماناندا دەژیا، بەاڵم لە دوای چەندین مانگ لە گەمارۆدان 
قەسابخانەیەكی  بە  فەرمانی  و  تێكبشكێنێت  قەاڵكە  توانی  ڕیتشارد 
ڕاستەقینە بەسەر گەلی عەكا كرد، ئەوانەشی كە ڕزگاریان بوو نزیكەی 
سێ  هەزار كەس بوون بە دیل بردنی و داوای لە سەاڵحەدین كرد ڕزگارانە 
عەكا  كەوتنی  و  ڕیتشارد  گەیشتنی  هەواڵی  بە  بدات..  بۆ  )فیدیە(یان 
قودس  بەرگری  بوو  ناچار  بۆیە  لێیدا،  سوڵتان  لەالی  مەترسی  زەنگی 
بەهێز بكات.. سوڵتان سەاڵحەدین فرمانی بە مامۆستا )بها  ءالدین( و )ابن 
االثیر( كرد بڕێكی زۆر لەو شلەمەنییە دروستبكەن كە پێی دەوترا ئاگری 
ئیغریقی )لەوانەیە بۆیە بەوە ناونرابێت چونكە ئیغریق یەكەم كەسبوون 

دایان هێناوە و بەكاریان هێناوە(.

 )Fuat Sezgin  – زێتسگین  )فوات  پڕۆفیسۆر  ڕۆژهەاڵتناس 
دەڵێت: “موسڵمانان بە پلەی یەكەم هەستان بە وەرگرتن لە زانستەكانی 
كەلتورەكانی تر وە و بە شێوەیەكی گەورە پەرەیان پێدان، یۆنان پاشان 
فارس و ماوەی بابلییەكان هەروەها هندییەكان ئەم كەلتورانە گرنگترین 

سەرچاوە سەرەكیەكانی زانستەكانی عەرەب بوون.”

دەگرت،  گڕی  خێرا  بەشێوەیەكی  بوو  تێكەڵەیەك  ئیغریقی  ئاگری 
دەكرایە جۆرە دەفرێكی فەخارییەوە و دوای داگیرساندنی پڵیتەكەی، 
وێنانەشدا  لەم  دەدرا..  دەستدرێژكاراندا  بەسەر  ئاگرەكە  تەقەمەنییە 
شاری  لە  كارگەكەیدا  لە  رۆتەر(  )بیت  تەقەمەنییەكان  شارەزای 
كاردەكات،  ئیغریقی  ئاگری  چۆن  كە  دەدات  پیشانمان  )میونشن( 
بۆمبانە  ئەم  دروستكردنی  و  تێكەڵەیە  ئەم  ئامادەكردنی  چۆنیەتی 
لە  كە  وێنانەی  لەو  وەرگیراوە  ناوەڕاست  سەدەی  نوسراوەكانی  لە 

دەستنوسەكاندا هەن و باس لەتەكنەلۆجیای جەنگی عەرەب دەكەن

 Hendrik Hey-welt der wunder

ئه م بابه ته  ئه ڵقه ی دووه می به رنامه ی زانسته  شاراوه كانی ئیسالمه  كه  
)هێندریك های( له  كه ناڵی )RTL2(ی ئه ڵمانی پێشكه شی كرد.
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)بیت رۆتەر( دەڵێت: “تێكەڵەكە بریتی بوو لە )نەفثالین( یان بەناوێكی تر 
)نەوت( لەگەڵ نیتراتی پۆتاسیۆم و فسفۆڕ.. تایبەتمەندیەكەشی لەوەدایە 
كە بە ئاسانی و بە ئاو ناكوژێتەوە، ئەگەر لەبەردەستدا بێت تەنها بە )لم( 
ئاویش  لمیان لەگەڵ خۆیان هەڵنەدەگرت و  دەكوژێتەوە، بێگومان ئەوان 

هەمیشە بەردەست نییە بەو شێوەیە مەحاڵ بوو كوژانەوەی ئەمە.”
لەم كاتانەدا كە سوپاكانی سەاڵحەدین چەكیان بۆ بەرگری لە قودس ئامادە 
دەكرد، سوڵتان تیامابوو، بارودۆخ لە عەكا بەو شێوەیە بوو، ڕیتشارد دڵی 
شێر سێ  هەزار دیلی مسوڵمانی لە ژێر دەست بوو، هەموو خەم و خەفەتی 
لەالیەكی  دەدا،  ئازاری  كە  بوو  دیلەكەی  گەلە  لەالیەكەوە حاڵی  سوڵتان 
تریشەوە نەیدەویست مل بۆ پاڵەپەستۆكانی دڵی شێر كەچ بكات، لەگەڵ 
بۆیە  بدات،  پارە  ڕزگاركەرانە )فیدیە(ی  نەبوو  ڕازی  بڕیارەكەیدا  قورسی 

خۆی بۆ جەنگ كردن لەگەڵ فەرەنجیەكان لە قودسدا ئامادەكرد.
)ابن االثیر( دەڵێت: “مامۆستای بەڕێزم چەكێكی تری پیشاندام كە ئەو 
دیزاینی كرد بوو، گیراوەیەكی ڕەش بوو بەاڵم مەترسی لە دەفرە سوتێنەرەكان 
زیاتر بوو، گیراوەیەك مەترسیەكەی بە خەیاڵدا نەدەهات! بەاڵم پرسیارم لێ  
كرد، چۆن دەتوانین لە دژی فەرەنجییەكان بەكاری بهێنین؟ ئەویش بۆی 
ڕوونكردمەوە كە دەتوانرێت بە بەكارهێنانی ئەو گیراوەیە تیری ئاگر بگرنە 

دوژمن، بەمەش خۆپارێزی لە شەڕی ڕاستەوخۆ دەكرێت”.

لەم وێنانەشدا )بیت رۆتەر( ئەم چەكەی سەدەی ناوەڕاست تاقیدەكاتەوە 
و دەڵێت: “بەمە دەڵێین موشەكی عوسمانی كە پڕ دەكرێت لە بارودی 
بتوانرێت  ماوە  دوورترین  بۆ  كە  كراوە  دیزاین  وا  لێرەدا  هاوێژەر  ڕەش، 
دەبێت  بووە،  كانزا  لە  و  بووە  گەورەتر  بنەڕەتدا  لە  ئەمە  بتەقێنرێت، 
زۆرەكان  ماوە  بۆ  نەیتوانیوە  وایە  پێشم  بوبێت،  قورستریش  زۆر 
بفڕێت.. بیرۆكەكە لە بنەڕەتدا لەو موشەكانە دەچێت كە بۆ جەژنەكان 
كە  هاوێژەرێكیش  و  موشەكەكە  الشەی  لە  پێكهاتووە  دروستدەكرێت، 
بە  هەڵدەستێت  هەیە  بچووكی  كونێكی  ڕەش،  بارودی  لە  دەكرێت  پڕ 
ئەركی پاڵنان بە هاوێژەرەكەوە بەشێوەیەك كە تەنگ بە ئاگرەكە بدات، 
هەروەها شا پڵیتەی تەقەمەنیەكە كە گڕدەگرێت و لولەیەكیش لە پێناو 
موشەكەكە  ئەو  بەبێ   كە  باشتر،  بالستیكی  خاسیەتی  بەدەستخستنی 
ماوەیەكی كەم و بەبێ  ئاڕاستە دەفڕێت و پاشان دەكەوێتە سەر زەوی، 
سەبارەت بە موشەكی عوسمانیی بەم شێوەیە بوو بەاڵم بەجۆرێك قورس 

بوو كە نەیدەتوانی ماوەیەكی زۆر زیاتر لەم نموونەیە بفڕێت.”

جگە لە دەفرە سوتێنەر و موشەكەكان كارامە موسڵمانەكان دواتر لە سەدەی 
چواردەی زاینیدا پەرەیاندا بە زرێ پۆشێكی جەنگی، كە دەسكێكی پێوە 
بوو بۆ تێكدانی دیوارەكان و دەرگاكانی قەاڵكان، جەنگاوەرەكانیش لەناو 
زرێ پۆشەكەدا پارێزراو دەبوون لە هاوێژەر و تەقەمەنی یە سوتێنەرەكان.
هەرچەندە سەاڵحەدین سوپا و چەكی زیاتری هەبوو بەاڵم نەیتوانی دیل 
كراوەكانی لە عەكا ڕزگار بكات، ڕازی نەبوونی بەوەی كە ڕزگارانە )فیدیە(
یان بۆ بدات بووە هۆی ڕوودانی قەسابخانەیەكی تر.. ڕیتشارد دڵی شێر 
فرمانی بە پەڕاندنی سەری هەر سێ  هەزار دیلەكە كرد و، بڕیاریشیدا هێرش 
بەرێتە سەر سەاڵحەدین لە قودس.. بەاڵم لە دووری چەند كیلۆمەترێك لە 
دەرگاكانی شارەكە ڕیتشارد نەخۆش كەوت و ناچار بوو بوەستێت، چونكە 
پزیشكەكەی دەستەوسان بوو لە چارەكردنی و نەیتوانی یارمەتی پادشا بدات 

و بە پەروەردگاری سپارد...

مێژونوس )تۆماس شویتس- Thomas Schuetz ( دەڵێت: “لە 
ڕاستیدا لە سەدەی ناوەڕاستدا پزیشكێكی عەرەب هەلی بۆ ڕەخسا كە 
ئاستی كاری پزیشكێكی مەسیحی ببینێت و شایەتی كاری پزیشكییان 
بێت.. ئەو پزیشكە عەرەبەی كە بانگ كرا بۆ كۆشكی مەسیحی بەهۆی 
دەركەوتنی چەندین دیاردەی نەخۆشی ئەو كاتە.. ئافرەتێكی بینی كە 
لەوە دەچوو نەخۆشی دەروونی هەبێت سەریان بە تەواوی تاشی بوو، لە 
پێستی سەریدا وێنەی خاچێكیان كردبوو، كە ئەمە الی مەسیحییەكان 

شێوازی چارەسەركردنی نەخۆشیە دەروونیەكان بوو.”
ئەوكاتە كە كەسی ئەوروپی هەوڵی دەدا نەخۆشی بە جادوو و نزا چارەسەر 
بكات، پزیشكە عەرەبەكان بەهۆی زانیارییان بە زانستی توێكاری الشەی 
و  ئێسك  لە  نەشتەرگەری  و،  ئاڵۆز  نەشتەرگەری  توانی  دەیان  مرۆڤ، 
ناوەوەشدا ئەنجام بدەن، چەندین ئامێری میكانیكیشیان بۆ  ئۆڕگانەكانی 

پشكنین و دیاریكردنی نەخۆشییەكان پێش خست.
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  كارمەندی پسپۆڕ )لوتس كۆتهۆف-Lutz Kotthof ( دەڵێت:                          
زاینیی  دوانزەی  سەدەی  دەستنوسێكی  لەسەر  ئامێرە  ئەم 
دروستكراوەتەوە، كە بۆ پێوان و پشكنینی بڕی خوێنی دەرهاتوو 
ڕۆدەكرێتە  بەكاریان دەهێنا، خوێنەكە  لە دەرچەی خوێنبەرەكان 
ئەم تەشتەوە، بەهۆیەوە خوێنەكە دەگوێزرێتەوە بۆ ناو دەفرێكی 
شێوە لولەیی كە پارچەیەكی سەرئاوكەوتوو لە خۆی دەگرێت، ئەو 
پارچەیەش هەموو ئامێرەكە دەجوڵێنێتەوە.. ئەو دوو پەیكەرەی 
سەر سەقفی ئامێرەكەش ئەركیان دڵخۆشدانەوەی نەخۆشەكەیە و 

ئاماژەش بە بڕی خوێنی دراو دەكات.
)ابن االثیر( دەڵێت: “ سوڵتان سەاڵحەدین فەرمانی پێ  كردین كە 
بچین هەوڵی چارەسەری پادشای فەرەنجییەكان ریتشارد بدەین، كە 
لەوە تێنەدەگەیشتم بۆچی دەبێت ئێمە چارەسەری گەورەترین  من 
بۆی!  ناردین  پێدا  دیارییشی  سوڵتان  بەڵكو  بكەین!؟  دوژمنمان 
ئایا دەبێت ئامانجی لەم كارە چی بێت؟ مامۆستاكەم دەیزانی چی 
ڕوودەدات بەاڵم پێی نەدەوتم؟ هەرچۆنێك بێت من تامەزرۆی ئەوەبووم 
بزانم چۆن كافران پێشوازیمان لێدەكەن، كە گەیشتینە الی دوژمنە 
خاچپەرستەكان بە ساردییەكەوە پێشوازییان لێ  كردین و هەستم بە 
گیانێكی دوژمنایەتی شارراوە دەكرد.. پادشا لەسەر جێگاكەی ڕاكشابوو 
حاڵی زۆر الواز بوو، مامۆستاكەم پشكنینی بۆ كرد و بە خێرایی و بە 
ڕوونی بۆی دەركەوت كە ڕیتشارد دڵی شێر تووشی چی بووە! خۆراك 
فەرەنجییەكەشەوە  پزیشكە  لە  بووە،  خراپ  بەشێوەیەكی  خواردنی 
زانیمان كە پادشا چەند هەفتەیەكە تەنها گۆشتی وشكی خواردووە 
بە بێ  سەوزە و میوە، مامۆستام پزیشكە فەرەنجییەكەی دڵنیاكردەوە 
بەمەرجێك  دەبێتەوە  چاك  پادشا  زووانە  بەم  ڕوونكردەوە  بۆی  و 
خزمەتبكرێت”. خاوێندا  و  پاك  ژینگەیەكی  لە  و  بخوات  میوە 
هەروەها )تۆماس شویتس( دەڵێت: “لە سەدەی یانزەی زاینییدا لە 
كەلتوری ئیسالمیدا ئاسایی بوو كە هەموو ماڵەكانیان بۆری هاتن 
دەچوونە  بۆ خۆشتن  ڕۆژێك  هەموو  هەبوو،  ئاویان  دەرچوونی  و 
حەمام، بەاڵم لە سەدەی دەی زاینییەوە خەڵكی شارەكانی ئەوروپا 
تەختە(  )پێاڵوی  تەختە  كەوشی  پێكردنی  لە  بە  كرد  دەستیان 
بە پاژنەی بەرز تا بتوانن بەسەر جادەدا بڕۆن و قاچیان نەچێتە 

پیساییەوە كە بە جادەكانیاندا باڵو بوو.” 
ئەوە بارودۆخی تەندروستیی ئەو كاتەی شارەكانی ئەوروپا بوو.. 
بەاڵم موسڵمانان نەك تەنها لە شارەكانیاندا بەڵكو لە كشتوكاڵیشدا 

ئاویان بۆ شوێنە پێویستەكان دەگواستەوە.

ترومپایەكی  نموونەیە  “ئەم  دەڵێت:  كۆتهۆف(  )لوتس 
ئاوەكە  تەوژمی  دەكرد،  كاری  شێوەیە  بەم  ئاوە  بەرزكردنەوەی 
دانەپێچكەوە  ئەو  ڕێی  لە  ئاوییەكە دەجوڵێنێ ، دۆاڵبەكەش  دۆاڵبە 
سوڕانەوەكەی دەگوێزێتەوە بۆ ئامێری بەرزكردنەوەی ئاوەكە، ئەویش 
پاڵ بە ئاوەكەوە بۆ سەرەوە دەنێت كە كێڵگەكانی كشتوكاڵی لێیە،                         

بە بەكارهێنانی ئەم ترومپایانە دەتوانرێت بڕێكی زۆر لە ئاودان بكەین.”
)ابن االثیر( دەڵێت: “من دواتر تێگەیشتم بۆچی سوڵتان ئێمەی بۆ 
خێوەتگای فەرەنجییەكان و چارەسەركردنی ڕیتشارد نارد، ئەو دەیویست 

چارەسەری ملمالنێكەی قودس بەڕێگەی دبلۆماسی بكات.”
سەاڵحەدین تەنها سەركردەیەكی سەربازی بەهێز نەبوو، بەڵكو سیاسییەكی 
زرنگیش بوو، نەخۆشی ڕیتشاردی بە هەل زانی بۆ نزیككردنەوەی نێوان 
موسڵمانان و خاچپەرستەكان، نەخشەكەشی سەریگرت ڕیتشارد دڵی 
شێر زانی كە ناتوانێت بچێتە قودسەوە، بۆیە بە مەرجەكانی سەاڵحەدین 
ڕازی بوو، قودس لەژێر دەستی مسوڵماناندا دەبێت لە بەرامبەری ئەوەدا 
خاچپەرستەكان لە شارەكانی ڕۆخ دەریادا دەمێننەوە )یافا و عەكا و 
صور(، لە ئەنجامی ئەم نەخشەیەی سەاڵحەدین یەكەم نزیك بوونەوەی 
ئاشتیانە لە مێژووی نێوان مسوڵمانان و خاچپەرستاندا ڕوویدا و دوای 
گەمارۆیەك كە دوو ساڵی خایاند هێزی خاچپەرستان لە سێپتەمبەری 

1192 ز لە فەلەستین كشانە دواوە. 
)هێندریك های( لە كۆتایی ئەم ئەڵقەیەدا دەڵێت: “لە دەوروبەری 
ساڵی 1215 ی زاینیدا )سەدەی سیازدەیەم( لە ئیسپانیا جگە 
لە )تەڵیتەڵە( و )قورتوبە( شاری )بالیرمۆ(ش، یەكێك بووە لە 
ئەو  بەرپرسی  كە  ئیسالمیەكان،  زانستە  ناوەندەكانی  گەورەترین 
شارە قەیسەری ڕۆمانی )فریدریكی دووەمی ئەڵمانی( بوو، كە لە 
ناخەوە ئەو دواكەوتنە دڕندانەیەی ئەوروپای ال بێزراو بوو، پاڵپشتی 
ببووە چقڵی چاوی  بەمەش  دەكرد،  زانستی  و  عەرەبی  كەلتوری 
كەنیسەی كاسۆلیكی، بۆیە كەنیسە نەیهێشت هیچ نزیك بوونەوەیەك 
لەنێوان ئەو دوو دینەدا ڕووبدات.! چۆن ئەوەیان بۆ كرا لە ئەڵقەی 

سێ یەمی بەرنامەی جیهانی موعجیزەكاندا باسی دەكەین.”
وەرگێڕ: وەك لە ئەڵقەی یەكەمدا باسمان كرد، ئێمە لەبەر ئەمانەت 
پارێزی، بابەتەكە بەبێ  دەسكاری وەك خۆی باڵو دەكەینەوە، ئەگەر 
نا ئەوا تێبینی خۆمان لەسەر ئەو بابه ته   و مێژووی سەاڵحەدین هەیە 

كە پێشكەشكاری بەرنامەكە هێناویەتی.. 
سەرچاوە:

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

ژماره)36( زستانی 2015ز ـ  1436ك



www.haiv.org09

ژماره)36( زستانی 2015ز ـ  1436ك

www.haiv.org 18

زانا ئەڵمانیەكان كۆپیەكی قورئانی پیرۆزیان دۆزیوەتەوە كە 
مێژووەكەی دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی حەوتەمی زاینی و، لە ساڵی 
1864 دا گەیشتۆتە زانكۆی »توبینگن«ی ئەڵمانی و بڕوا وایە 
بە 20  كە ئەو قورئانە پاش وەفاتی پەیامبەر موحەمەد
تا 40 ساڵ نوسرابێتەوە، بە پێی زانكۆی ناوبراوی ئەڵمانی لە 
ڕۆژی دووشەمەی 2014/11/10 ئەو كۆپیەی قورئانی پیرۆز 
كە ئێستا وا لە كتێبخانەی ئەو زانكۆیە كۆنترە لەوەی كە 
یەكەم جار مەزەندەكرابوو، چونكە پێشتر بڕوا وابوو كە ئەو 
كۆپیە دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی هەشتەم یان نۆیەمی زاینی، 
بەاڵم لە ئێستادا بۆیان دەركەوتوە كە ئەو كۆپیەی قورئانی 
پیرۆز دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای هاتنی ئاینی پیرۆزی ئیسالم، 
وە بە پێی تۆژەرەوانی ئەو زانكۆیە ئەو كۆپیە پاش وەفاتی 
پەیامبەر )ساڵی 632 ز( بە 20 تا 40 ساڵ نوسراوەتەوە، 
میانەی  لە  نوسراوە  ئەو  نمونەی  بۆ  كراوە  ورد  پشكنینی 
پڕۆژەیەكی تۆژینەوەیی جیهانی كە تیایدا مەبەستیانە زۆر 
بە وردی مێژووی نووسینەوەی قورئانی پیرۆز دیاریبكەن، 
وتەبێژی زانكۆكە ڕوونیكردەوە كە كۆپیەكە بە خەتی كوفی 
نوسراوە، ئەوەش یەكێكە لە كۆنترینی خەتە عەرەبیەكان كە 
دەتوانرێت بە وردی مێژووی ئەو دەقە قورئانیە پیرۆزانە 
دیاریبكرێت لە میانەی تایبەتمەندیەكانی ئەو جۆرە خەتەوە، 
هەروەها دەشتوانرێت لە ڕێگای فیزیاویەوە ڕاستاندن بۆ ئەو 
ئەنجامانە بكرێت، وە بە پێی ئەو ژنە وتەبێژە ئەو نوسراوە 
كۆنترینە كە الی ئەوان هەبێت. ئەو كۆپیە لە ساڵی 1864 
دا دەگاتە كتێبخانەی زانكۆی »توبینگن« لە میانەی كڕینی 
هەندێك كتێب تایبەت بە قونسوڵی ڕوسی ) یۆهان گۆتفرید 

فیتس شتاین (.

arabic.rt.com/news/764434-
goo.gl/sCKj31

سه رچاوه: 

هه یڤ

ژماره)36( زستانی 2015ز ـ  1436ك
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بە درێژایی مێژوو ئەوانەی کە بڕوایان بە خودا و كتێبه  ئاسمانیەکان نـەبوو تیۆری 
ماددی و هۆکاری سروشتیان دەخستە  ڕەتدەکردەوە و جێگرەوەی  )خەلق(یـان 
دەکرد  مرۆڤیان  بنه ڕه تی  باسی  کاتێك  ئاسمانیەکان  ئایینە  هەموو  وە  شوێنی، 
دەیانبـردەوە سەر دوو کەس، کە باوك و دایکی مرۆڤایەتین ئەوانیش: »ئادەم و 
حەوا« یان )ئادەم و ئیڤە(. هەموو زمانە جیاوازەکانی دونیا بەم شێوەیە ناوەکەی 

دێنن، واتە ئەم دوو ناوە نەگۆڕە هەتا لە هەموو کتابە ئاسمانیەکانیشدا.
 human genetics مرۆیی  بۆماوەزانی  زانستی  لەمەوبەر  ساڵێك  چەند 
لەسەر  ئاڵۆز  و  دورودرێژ  و  مەزن  یەکجار  لێکۆڵینەوەیەکی  بە  هەڵسا 

 .Modern man ڕەچەڵەكی مرۆڤی زیرەك
لەسەر  ئەنجامدرا  )مایکرۆی(ی  پشکنینی  ڕێگای  لە  )نێرەکان(  مرۆڤە  بۆ   -
واڵتە  لە  نێر  ڕەگەزی  بۆ  جیاواز  شوێنێکی  چەند  لە   »Y »کرۆمۆسۆمی 
زەوی  سەر  نێرەکانی  مرۆڤە  هەموو  ئەنجامەی  ئەو  گەیشتنە  جیاجیاکاندا، 
ڕەچەڵەکیان دەگەڕێتەوە بۆ یەك باوك. واتە درەختی )Y( کرۆمۆسۆمی هەموو 

نێرەکان ڕەگەکەی یەك کەسە ئەویش: 
» Y-chromosomal Adam )Y-MRCA(« واتە : Y کرۆمۆسۆم ئادەم

)ناشیونال  و  )ویکیپیدیا(  و  نیوز(  )سکای  سایتی  لینکی  ئەمانەش 
جیوگرافیك( و )کەناڵی Ufo( لە )یوتیوب(ن وەکو بەڵگە:

http://www.sci-news.com/genetics/science-y-chromosomal-adam-01709.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Y-chromosomal_Adam

http://ngm.nationalgeographic.com/print/2006/03/human-journey/shreeve-text

https://www.youtube.com/watch?v=jVrtiK3XqTM

-هەروەها لە بەرامبەریشدا بۆ دۆزینەوەی ڕەچەڵەك و بنەڕەتی مرۆڤە )مێـیەکان(
پشکنین و لێكۆڵینەوە ئەنجامدرا لە هێڵەکانی )مایتۆکۆندریا(ی خانەی ئافرەتان 
کە ئەمەش لە شوێنی جیاجیا لە واڵتەکان ئەنجامدرا وە گەیشتنە ئەو ئەنجامەی 
ڕەچەڵەکی هەموو مرۆڤە مێـیەکانی سەر زەوی دەگەڕێتەوە سەر یەك کەس، 
واتە درەختی )مایتۆکۆندریا(ی حەوای هەموو مێیـەکان ڕەگەکەی یەك کەسە 
ئافرەتە ئەویش:) Mitochondrial Eve ( واتە: مایتۆکۆندریای ئیڤ یان 

مایتۆکۆندریای حەوا.
-ئەمانەش لینکی سایتی )ویکیپیدیا( و )ساینس دەیلی( و )جینیت کوێدوکەن( وەکو بەڵگە:
http://es.wikipedia.org/wiki/Eva_mitocondrial

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/08/100817122405.htm

http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/eva-mitocondrial-nos-

sa-mae-africana

بێگومان هیچ کەسێك هەتا هیچ زانایەکیش ناتوانێ ئەم دۆزینەوە گرنگە ڕەت 
بکاتەوە چونکە ئەمە بیردۆزێك نیە یان بیرۆکەیەك بێت وەکو )په ره سه ندن(!! 
بەڵکو ئەمە تاقیکراوەتەوە لە تاقیگەی زانستی و بە بەڵگەی زانستی سەلمێنراوە 
هەتا )ناشنال جیۆگرافیك( کە گرنگترین و باوەڕپێکراوترین سەرچاوەی زانستیە 
زۆر بە جوانی باسی ئەمە دەکات و دەڵێت ڕەچەڵەکی هەموو مرۆڤەکانی سەر 

زەوی دەگەڕێتەوە سەر یەك پیاو و یەك ئافرەت واتە یەك دایەن و یەك باوان:
https://www.youtube.com/watch?v=p4AwIkzut48

زانست پێشکەوت و لێکۆڵینەوەی کرد و گومانی بێ دینەکانی ڕەواندەوە 
ساڵە  هەزاران  ئەوەی  کە  سەلماندین  بۆی  و  مرۆڤ  ڕەچەڵەکی  دەربارەی 
ئایینە ئاسمانییەکان باسی دەکەن دەربارەی ڕەچەڵەکی مرۆڤ کە ئادەم و 
حەوان ڕاستە و ئەمڕۆ هیچ گومانێك نەماوە کە ئێمە هەموومان نەوەی یەك 
دایك و یەك باوکین. نەوەك وەکو ئەوەی بێ دین و كافران بە درێژایی مێژوو 
گاڵتەیان بەوە دەهات کاتێك دەمانگوت ئێمە هەموومان لە ئادەم و حەواین بەڵکو 

بە ئەفسانەی پێشینان ناویان دەبرد!!
ئەو لێكۆڵینەوانەی کراون لەسەر ئادەم و حەوای زانستی بەس لە ڕووی کاتەوە هەندێ 
جیاوازیان هەیە هەروەکو هەندێکیان دەڵین ئادەم 60,000 ساڵ پێش ئێستا ژیاوە. 

وە هەندێکی تریان دەڵێن 100,000 تا 200,000 ساڵ پێش ئێستا ژیاوە. 
تریان دەڵێن  ژیاوە. وە هەندێکی  ئێستا  وە حەواش 180,000 ساڵ پێش 

100,000 تا 200,000 ساڵ پێش ئێستا ژیاوە.
وە لە نوێترین توێژینەوەکاندا کە لە)ویکیپیدیا(ش ئاماژەی پێداوە دەڵین مێژووی 

ئادەم و حەوا زۆر لەیەك نزیکن و لەیەك کات ژیاون هەر وەکو نوسراوە:
Two reports in August 2013 suggest much younger ages, and 
in fact, suggest that both )Y-chromosomal Adam) and )Mito-
chondrial Eve) could have lived at the same time .
واتە: دوو توێژینەوە لە ئەیلولی 2013 ئەنجامدراوە بە پێی تەمەنە بچووکەکان بە 
سااڵنێکی زۆر، وە لە ڕاستیدا ئاماژە بەوەدەکات کە هەر یەك لە ئادەم Y کرۆکۆسۆم 

و ئیڤ مایتۆکۆندریا لە یەك  سەردەمدا ژیاون. 
هەروەها لە لێکۆڵێنەوەیەکی تردا دەڵێت:

))In the study, led by Stanford University School of Medi-
cine geneticists reported the Y-MRCA to have lived between 
120,000 and 156,000 years ago, based on genome sequenc-
ing of 69 men from 9 different populations. In addition, they 
estimated the age of Mitochondrial Eve to about 99,000 and 
148,000 years. This would imply that the discrepancies be-
tween the age of male and female MRCA are reconcilable))
واتە: لە لێکۆلێنەوەیەکدا كه  لە زانکۆی )ستانفۆرد(، كۆلیژی جینۆمی پزیشكی 
ئه نجام دراوه  بە سەرپەرشتیاری مامۆستای پزیشك کە دەڵێت: Y-MRCA واتە 
ئادەم ژیاوە لە نێوان 120,000 تا  156,000 ساڵ لەمەو بەر، لەسەر بنەڕەتی 
ڕیزبەندی جیناتی کە لە 69 پیاو لە 9 گرووپی نیشتەجێی جیاوازدا وەرگیراوە، وە 
لە بەرامبەریشدا کات و سەردەمی ژیانی ئیڤ مایتۆکۆندریا دەگێڕێتەوە بۆ 99,000 

تا 148,000 ساڵ لەمەو بەر، کە ئەمەش گرەنتی و بەڵگەیەکە کە
 هەردووکیان لەیەك سەردەمدا ژیاون.   

لەم دوو توێژینەوە دا تەمەنی ئادەم و حەوا دیاریکراوە:
بۆ ئادەم دەڵێ 208،300 ساڵ پێش ئێستا ژیاوە :

http://www.sci-news.com/genetics/science-y-chromosomal-adam-01709.html

وە بۆ حەوا 200,000 ساڵ پێش ئێستا ژیاوە :
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/08/100817122405.htm

کەواتە بە پێی نوێترین توێژینەوە 8,300 ساڵ نێوانی ئادەم و حەوایە، وە لە 
ئاینیشدا حه وا له  دوای ئادەم دروست كراوه.

 لە کۆتـــــاییدا: 
ئەنجام  لێکۆڵینەوە  و  خوێندنەوە  وادەکات  مرۆڤ  جیناتی  تایبه تمه ندی 
ئەمەش  ژمارەکەی.  و  شوێن  و  کات  و  مرۆڤ  ڕەچەڵەکی  لەسەر  بدرێت 
بدۆزرێتەوە  ئەمڕۆ  مرۆڤەکانی  ڕەچەڵەکی  و  مێژوو  کە  ئەوەی  هۆی  بووە 
مرۆڤایەتین  دایکی  و  باوك  کە  کەس  دوو  ببـاتەوە سەر  هەرهەموویان  و 
بە ناوەکانی )ئادەم و حەوا( وە هەموو گومانەکانی ڕەواندەوە دەربارەی 
ئەوەی کە باوانی ئێمە مەیمون بووە! چونکە بە پێی بیردۆزی پەرەسەندن 
)Evolution( مرۆڤ لە مەیموونەوە پەرەی سەندووە، بەاڵم زانست تیۆری 
و  ئادەم   Y لەمانە   یەکێك  پوچەڵکردەوە  تیوبەوە  زۆر  لە  ئیڤۆلیشنی 
مایتۆکۆندریای حەوا بوو. ئەمەش یەکێکە لە بەخششە مەزنەکانی خودای 
گومانەکان  بتوانێت  تا  دەدات  مرۆڤ  بە  زانست  کــە  کارامە  بااڵدەستی 
بڕەوێنـێـتەوە و بیرو باوەڕی خۆی تۆکمەتر بکات بۆ ئەوەی سەربەرز بێت 

لە هەردوو دونیا.

ئادەم و حەوا 
       بــە بەڵگەی زانستی

hozan-hawleri@hotmail.comن: کارزان زانست خواز
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قەدەغەی كردووە، لە شوێنی قرنجاوی یاخود درز و شكاويی جام و په رداخه وه  شلەمەنی بخورێتەوە، هۆكارەكەشی دەگەڕێتەوە بۆ  پێغەمبەر
پیس بوونی ئەو شوێنە بە میكرۆبی زیان بەخش، كە دواتر زیان دەگەیەنێت بە تەندروستی ئەگەر كەسێك بەكاری بهێنێت و تێیدا بخواتەوە، 
ِب ِمن ثُلمِة الَقَدحِ(واته : پێغه مبه ر نه هی كردووه  له  خواردنه وه  له  شوێنی درز  لە فەرمودەیەكدا هاتووە: )نهى رسوُل اللِه  عن الشُّ
و قرنجاوی جام و په رداخه وه  ]صحيح ابن حبان: 5315[ شێخ )ئەلبانی(ش ڕووی ئیعجازی زانستیی ئه م فه رمووده یه  له   )السلسلة الصحیحة(
كه یدا ژمارە 2689 ڕوون ده كاته وه  و دەڵێت: لەوانەیە نەهی كردنەكە بە هۆكاری تەندروستی، ئەم مانایە لە پێشتر بێت بۆ فەرمودەكە، چونكە 
بە مایكرۆسكۆب بینراوە ئەگەر شكاویەكە بچوك بێت یان گەورە شوێنی كۆبونەوەی میكرۆب و بەكتریا زیان بەخشەكانە و ئاسایی پاك نابێتەوە 
و، كاریگەری خراپی خۆی هەر دەبێت، تەنانەت شۆردنیش سودی نیە، بۆیە پێغەمبەر نەهیكردوە لەمە، نەكا ئەو میكرۆبانە بچنە ناو لەشی 

مرۆڤەوە، لەبەرئەوە قەدەغە كردنەكە ورد و پزیشكییە.
دەبنە  درزانە،  و  و شكاوی  قرنجاوی  ئەو  كە شوێنی  دۆزرایەوە  لەسەدەی حەڤدەشدا 
بگرە  نابنەوە،  پاك  مۆڵگانە  ئەو  ئاسایی  بەشتنی  كە  زیانبەخش،  بەكتریای  مۆڵگەی 
ئەوەندەی تریش ڕێژەی پیسبوونی بە ئەو بەكتریایانە زیاد دەكات، هەروەها هەندێك 
جۆری قاپ و په رداخ ماددەی قوڕقوشمیان تێدایە کە بە سیرامیک یان پلێت یان ئەلەمنیۆم 
یان شوشە و مادەی تر دەورە دراون، کاتێك شکانیان تێدابێت ئەو قوڕقوشمە دەچێتە 
ناو خواردنەکەوە و زیانی زۆری دەبێت. هەندێك ماددەی تریش كە قاپ وپه رداخیان لێ  
دروست دەكرێت کاتێك شکانیان تێدابێت و خواردن یان خواردنەوەیەکی گەرمیان تێ 
بکرێت کارلێکی کیمیایی ڕوو دەدات، کە ئەمەش زیانی زۆرە لەسەر تەندروستی.. بۆیە 
چارەسەر بۆ ئەو شکانانە فڕێدانێتی بۆ زبڵخانە یان بنێرێن بۆ کارگەی دووبارە دروست 

کردنەوەی شوشە یان مادەکانی تر.
لێرەوە دەبینین پێغەمبەری ئازیزیمان زۆر لەمێژە ئەم ڕێنماییه تەندروستییە وردەی 
ئاڕاستەكردوین، پاك و بێگەردی بۆ خودا، كە بەبێ  هیچ هۆكارێكی پێشكەوتووی ئەمڕۆ، 
ئەو ڕاستیەی بە سروش گەیاندووە بە پێغەمبەر، تا هەمووان ڕاستی پەیامەكەیمان لە 

هەموو بوارێكدا بۆ دەربكەوێت.

پێغەمبەر  دەفەرموێت: )من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم یضره ذلك الیوم سم وال سحر( ]مسند أحمد/صحیح[. واتا: هەرکەسێک بەیانی بە حەوت 
دەنكە خورمای عەجوە بکاتەوە، ژەهراویبون و جادویی توش نابێت(.

لەم فەرمودەیەدا ئیعجازی زانستی ئاشکرای تیا دەردەکەوێت، لەوانە:
1_ پێغەمبەر ژمارەی خورماکانی دیاری کردوە، حەوت دەنكە خورمای عەجوە. ئەو ژمارەیەش بەڵگە و ئاماژەی زۆری هەیە لە گەردوون و قورئان و سوننەتدا، 

ئەوەش بەسە بزانین كە یەکەم ژمارە لە قورئانی پیرۆزدا باس كرابێت ژمارە حەوتە!!!
٢- كێشی حەوت دەنكە خورما بە نزیكيی ٧٠ گرام دەبێت، ئەو بڕەش گونجاوە بۆ لەشی مرۆڤ و، بڕێكی باش لە  كانزاكان و خوێیەکان و ڤیتامینەکانی تێدایە.
3_ئەو بڕە لە خورما یارمەتی لەش دەدات بۆ ڕزگاربوون لە بەشێکی زۆری ئەو ژەهرانەی کە لە خانەکانیدا كۆبۆتەوە، وەک مادە قورسەكانی نمونەی قورقوشم، 

كە ئەو ژەهراوی بوونە لەم سەردەمەی ئێستادا بەهۆی پیسبوونی ئاو و هەواو و خواردنەکانمانەوە زۆر بووە.
٤_ وشەی )سم( لە فەرمودەکەدا ئاماژەیەکی شاراوەی تێدایە بۆ ئەو مادە زیانبەخش و ژەهراوییانەی دێنە ناو لەش، كە بە خواردنی خورما تا ڕادەیاکی زۆر 

زیانی ئەو مادانە لەسەر لەش کەم دەکاتەوە. 
باری  لە هەموو ڕۆژێکدا بە ڕێسایەکی ڕێک کاریگەری لەسەر  تێبگەین کە خواردنی ئەو بڕە خورمای عەجوەیە  وا  لە فەرمودەکە  5_ هەروەها لەسەرمانە 
دەرونی دەبێت و هاوسەنگی دەکات و جادوو زیانی پێ ناگه یه نێت كە بریتییە لە كرداری تێكدانی باری دەروونی مرۆڤ تا وای لێ  دەكات بیرلە شتێك بكاتەوە 
و بەشێوەیەك بێتە پێش چاوی كە لە ڕاستیدا وانەبێت، وە بوونی ئەو هەمووه له كانزا و خوێ و ڤیتامینی زۆر لەناو خورمادا، وا دەکات کاریگەری لەسەر مێشک 

هەبێت بۆ پرکردنەوەی ئەو مادە خۆراکیە پێویستانەی لە لەشدا کەم بوونەوە، بەوەش مرۆڤ لە بارێکی جێگیری دەرونیدا دەبێت.
٦_ ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت کە دوای خواردنی حەوت دەنکە خورمای عەجوە ئێمە هەڵسین بە خواردنی مادەی ژەهراويی، تا بزانین کاریگەریی دەبێت لەسەرمان! بەڵکو 
بە ئەنجامدانی ئەو کارە خۆمان دەخەینە تەهلوكەوە. پێویستە ئێمە لە فەرمودەکە وا تێبگەین کە خورمای عەجوە 
کاریگەری بۆ ژەهراویبوونەکە هەیە و زیانەکانی کەم دەکاتەوە. وە کاریگەریەکەشی 
کارتێکەر و چاالك دەبێت لە کاتێکدا پارێزگاری بکرێت لە خواردنی ئەو حەوت دەنکە 

ئاماژەی پێداوە. خورمایی عەجوەیە هەموو ڕۆژێك، وەک ئەوەی پێغەمبەر
ژەهرەكان  لە  و  دەکات  جگەر  چارەسەری  خورما  كە  بزانین  ماوە  هەروەها 
هەرە  لە  ئەوە  خورمابوو،  بە  رۆژوشکاندن  ئەگەر  وە  دەکاتەوە،  پاکی 
باشترین دەرمانەکانە کە پارێزگاری لە جگەر دەکات و پاکی دەکاتەوە 
توانای  خورما  شەرابی  هەروەها  کۆبوونەوە..  تێیدا  ژەهرانەی  لەو 
و  تا  تری  جۆری  چەندین  و  قوڕگ  هەڵئاوسانی  چارەسەرکردنی 
فەرمودەیەكی  لەکۆتایشدا  دەکات.  سەرما  نەخۆشی  و  هەاڵمەت 
بیت  أهل  یجوع  )ال  دەفەرموێت:  کە  هەیە  پێغەمبەرمان تری 
کە  نابن  برسی  ماڵە  ئەو  )خەڵکی  واتا:  مسلم[.  ]صحیح  التمر(  عندهم 

خورمای تێدایە(.

قەدەغەكردنی خواردنەوە لە شوێنی شكاویەوە

چارەسەری  ژەهراویبوون لە ئەنجامی  پیسبوونی خۆراك
و: رامان عبدالخالق

هه یڤ
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لەمیانەی ئەم توێژینەوە زانستییەدا، هەوڵ دەدەین بە بەڵگەی زانستی 
و لۆجیكی ڕاستییەك دەربارەی زانستی كۆرپەلەزانی لەسەر ڕەگەزی 
كۆرپەلە ڕوون بكەینەوە، لەالیەك تاكو چیتر خەڵكان چەواشە نەكرێن 
داگیر  ناڕاست  ئەجێندای  و  ئەفسانە  بە  ژیرییان  و  بیر  ڕووبەری  و 
بێت كە  بێباوەڕان  ئەو گومانەی  ڕەواندنەوەی  لەالیەكیش  نەكرێن... 
هەردەم وەك ڕەخنە لە دژی ئیسالم دووبارەی دەكەنەوە.. بێگومان 
هەموو پڕۆژەیەكی زانستیش بەندە لە سەر كۆكردنەوەی زانیاری لە 

ڕێگەی تاقیكردنەوە و بینینەوە...
یەكێك لە ڕەخنەی بێباوەڕان، گوایە فەرموودەیەكی پێغەمبەر 

دیاریكردنی  و  بوون  دروست  لە  باس  كاتێك  تێدایە  زانستی  هەڵەی 
دەڵێت:  غەففاری(یەوە  )حوزەیفەی  لە  دەكات!!  كۆرپەلە  ڕەگەزی 
)سمعت رسول الله بأذني هاتيين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 
أربعين ليلة..ثم يتصور عليها الملك... قال زهير: حسبته قال الذي 
يخلقها فيقول  يا رب أذكر أم أنثى فيجعله الله ذكرا أو أنثى.  ثم 
يقول يا رب اسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سوي أو غير سوي. ثم 
يقول يا رب ما رزقه؟ ما اجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو 
سعيدا. صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 2645(. ئەم فەرموودەیە 
بە ئاشكرا و بە ڕوونی ئاماژە دەكات بۆ ئەو ڕاستییە زانستییەی كە هەتا 
حەفتەی شەشەم هەردوو كۆرپەلەی نێر و مێینە وەك یەك دەبن و، لە 
هەفتەی حەوتەمەوە جیاكاری لە نێوانیاندا دەست پێ دەكات و، خوای 

گەورە بڕیاریان لەسەر دەدات كە ئەو كۆرپەلەیە نێر بێت یان مێینە.
بێباوەڕان دەڵێن ئەم فە رموودەیە دژ بە بنەماكانی زانستی سەردەمە،  
چونكە دیاریكردن و جیاكردنەوەی ڕەگەزی كۆرپەلە لە سەرەتاوە واتە 
ئە م زانیاریانەی بە  لە ساتی پیتاندندا دەبێت و!! پێغەمبەریش

هەڵە لە )سوقرات(ەوە وەرگرتووە.!
بزانین  ئەوە  دەبێت  فەرموودەكە  سەر  بچینە  ئەوەی  پێش  سەرەتا 
ئەو  بڕوات،  هێلكۆكەدا  پیتاندنی  بەسەر  ڕۆژێك  چەند  پێویستە  كە 
 XY دەكرێت  دیاری  وە  كرۆمۆسۆمە  ڕێی  لە  كۆرپەلە  ڕەگەزی  كات 
بەناوبانگی  زانای  نێر وە XX بۆ ڕەگەزی مێ ، هەروەك  بۆ ڕەگەزی 
كۆرپەلەزانی )كیس مۆر( لە لێدوانێكیدا دەڵێت: )لە 10 ڕۆژ بەرەو 
دیاری  كۆرپەلە  ڕەگەزی  كرۆمۆسۆم  ئاستی  لەسەر  دەتوانم  سەر 
جینی  پشكنینی  ڕێگەیەكی  چەند  كە  زانراویشە  هەروەها  بكەم(، 
تریش هەیە كە دەتوانرێت لە هەفتە جیاوازەكانی تەمەنی كۆرپەلەدا 
 aminocentesis, PGD, وانەش  لە  بەكاربێت  مەبەستە  ئەو  بۆ 

chorionic, villus sampling بەاڵم ئەمانە زیاتر بۆ دیاریكردنی 
نەخۆشیە بۆماوەییەكانی كۆرپەلە پێش وەخت بەكاردێن و، زۆربەی 
كاتیش مەترسین بۆ لەبارچونی كۆرپەلە، قورئانی پیرۆزیش پێش 14 

سەدە ئاماژە بە ئەم ڕاستییە دەكات، كاتێك خوای گەورە دەفەرموێت:  
النجم.                                           چ  ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ     ٻ       ٻ   ٻ   ٱ   چ 
)واتە: هەر خوای گەورەیە كە ڕەگەزی نێر و مێینەی  بەدی هێناوە 
بە  )تمنی(  وشەی  دەكرێت،  بۆ  بەرنامەڕێژی  كاتێك  نوتفەیەك  لە 
واتای دەرچونی نوتفەكە و گەیشتنی بە هێلكە دەگەیەنێت، هەروەها 
نوتفەكە  كاتێك  واتە:  دێت.  )تقدر(  واتای  بە  عەرەبیدا  زمانی  لە 
ئەو  هەر  دەكرێت،  ئەندازە  نوێ  مرۆڤێكی  و  دادەنرێت  بۆ  بەرنامەی 
كاتە نێر و مێینە لەگەڵ بەرنامەڕێژیەكەدا دروست دەكرێن كە ئەمە 
هەموو  هێلكە  پیتاندنی  لەكاتی  و،  كرۆمۆسۆمەكانە  ئاستی  لەسەر 
بەرنامەڕێژیەك بۆ مرۆڤێكی نوێ دەكرێت لە ڕێگای كرۆمۆسۆمەكانەوە. 
هەروەك ئایەتێكی تر دەفەرموێت:چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ عبس. 
واتە:)كاتێك نوتفەی نوێ دروست دەكرێت ڕاستەوخۆ بەرنامەڕێژیشی بۆ 
دەكرێت(.. ئەم ئایەتە زۆر بە ڕوونی ئاماژە بە درووستبوون و دیاریكردنی 
ڕەگەزی كۆرپەلە دەكات لەساتی پیتاندا لە جینەوە لەسەر كرۆمۆسۆمەكان. 
لێرەوە بەكورتی دەست دەكەین بە شیكردنەوەی ئەو ئاماژە زانستییەی 
)چل ڕۆژەكە( كە لە فەرموودەكەی پێشەوەدا هاتووە.. مانای فەرموودەكە 
بەزمانی عەرەبی زۆر ڕوون و ئاشكرایە باسی دەركەوتنی ئەندامانی زاوزێ  
دەكات، كە هەتا 40 ڕۆژ هیچ جیاوازیەك نابینرێت لە نێوان كۆرپەلەی 
نێر و مێینە و وەك یەك دەبن، زانستیش ئەمەی سەلماندووە و هیچ 
بوارێك بۆ گومان نەماوەتەوە، ئەمە لەكاتێكدا تێگەیشتنی سەردەمانی 
پێشوو لە بارەی نێر و مێینەوە بە جیاوازی ئەندامی زاوزێیان بووە..! 

بێباوەڕان دەیانویست ئەم موعجیزەیە بكەنە گومان كە گوایە ئەم فەرموودەیە 
مەبەستی دەركەوتنی ڕەگەزی كۆرپەلەیە لەسەر ئاستی كرۆمۆسۆم!!!

فەرموودەكە دەفەرموێت:)فریشتەكە پرسیار دەكات: ئەی خوای گەورە 
كوڕ بێت یان كچ؟ خوای گەورەش فەرمانی پێدەكات بە كوڕ یان كچ(، 
لەڕووی زانستیشەوە ئەمە ڕاستە، چونكە دوای دابەشبوونی خانەكان 
هەڵگری سیفەتی  كرۆمۆسۆمەی  ئەو  لەوانەیە  ڕوودەدات،  گۆڕانكاری 
مێینەیە دوای دروست بوون بەهۆی چەند هۆكارێكەوە ببێت بە كوڕ.. 
تا ئێستاش هیچ ڕێگایەك نییە بۆ زانینی ئەو هۆكارانەی كە دەبنە 
ئاستەكە  سێ   هەر  لەسەر  كۆرپەلەدا  ڕەگەزی  لە  گۆڕانكاری  هۆی 
لە  كەواتە جیاوازی هەیە  ڕژێنەكان(،  توخمەخانەكان،  )كرۆمۆسۆم، 

كۆرپه له  ته مه نی 44 ڕۆژ

كۆرپه له  ته مه نی 41 ڕۆژ

دیاری كردن و دەركەوتنی ڕەگەزی كۆرپەلە، گومانە یان موعجیزە!!

bahezmuhammed@hotmail.comئا: د. بەهێز محمد صالح  به كالۆریۆس له  هه ناوی و نه شته رگه ری گشتیدا
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كۆرپەلە  هەمان  كرۆمۆسۆمی  لەگەڵ  سەرەتایی  كرۆمۆسۆمی  نێوان 
دوای تەواوبوونی و درووست كردن )خەلق(كردن. 

با بزانین پێناسەی )نێر و مێینە( لە ڕووی پزیشكییەوە چییە؟
 Gender: The sex of an individual, male or female, based
 on reproductive anatomy female /fe•male/ (fe´mal(
توێكاری                  سەر  لە  ندە  بە  مێ   یان  نێر  تاكەكان  )ڕەگەزی  واتە: 
ئەندامانی زاوزێ( ئایەتێكی قورئانیش پاڵپشتی ئەم ڕاستییە دەكات، 

خوای گەورە دەفەرموێ :چ ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  
ئایەتەدا  لەم  القيامة،  چ  ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ھ   ھ  
خوای گەورە زۆر بە وردی باسی قۆناغەكانی گەشەكردن و دەركەوتنی 
ڕەگەزی كۆرپەلە دەكات، ئایەتی )37( ئاماژە بە كاتی پیتاندنی هێلكۆكە 
دەكات لەالیەن )تۆ( وەوە، واتە fertilization، لە ئایەتی )38( یش 
پیتی )ثم( بەكارهاتووە واتە دوای پیتاندن ماوەیەكی پێ دەچێت پاشان 
دەبێت بە هەڵواسراوێك )علقة(، دوای ئەویش جوراو )مضغة(، دوای ئەوە 
یەكسەر دەفەرموێت: )ھ ( واتە ڕێكبوونەوە یان ڕاوەستاو )استواه(، 
ئەو  وتی  لە وەاڵمدا  مۆر(یشیان پرسی:  پرۆفیسۆر )كیس  لە  كاتێك 
قۆناغە دروست بوونی ئێسكە كە ئەویش لە هەفتەی حەوتەم دەبێت. 
بۆیە ئەم ئایەتە باسی جیابوونەوەی نێر و مێ  دەكات ڕاستەوخۆ دوای 
قۆناغی گەشەكردنی ئێسك واتە ڕێك بوونەوە دوای ئە وەی لە سەر 
شێوەی چەماوە)مضغة( بوو, خوای گەورە فەرمویەتی: )فجعل( نەی 
بوونەوەی  ڕێك  و  ئێسك  دوای  ڕاستەوخۆ  واتە  فەرمووە: )ثم جعل(، 
كۆرپەلە بەهۆی ئێسكەوە، لە هەفتەی حەوتەمەوە ئەندامانی ناوەوەی 
ڕەگەزەكانی نێر و مێ  جیا دەبنەوە و دەردەكەون... بڕوانە ئایەتەكە 
دەفەرموێت: )فجعل منە الزوجین( و نافەرموێت: )خلق الزوجین( چونكە 
ئەم ئایەتە مەبەستی لە دروست كردن نییە، بەڵكو باسی جیابوونەوە لە 
بەشێكی كۆرپەلە دەكات لەسەر ئاستی ئە ندامی زاوزێ . بەم شێوەیە ئەم 
گومانەی بێباوەڕانیش بوو بە ئیعجاز، پاك و بێگەردی بۆ خوای گەورە.

ئەگەر بە وردیش سەیری ئەم وێنەیە بكەین، دەبینین لە شەشەم هەفتەوە 
تا نۆیەم هەفتە ئەندامانی زاوزێ لە دەرەوە جیا ناكرێنەوە و هەردوو 
ڕەگەز وەك یەكن، لە ژمارە )5( دا نوسراوە genital tuber لە شەشەم 

هە فتەدا، هیچ جیاوازیەك نابینین.

زانی لە ڕۆژی  40  لێرەدا ئەگەر پرسیارێك بكەیین چۆن پێغەمبەر
هیچ جیاوازیەك نییە لە ئەندامانی زاوزێی هەردوو ڕەگەزەكە؟ كە قەبارەی 
كۆرپەلە ئەوەندەی دەنكە فاسۆلیایەكە؟ بەڵێ  لەگەڵ پێشكەوتنی بواری 
)جێنێتیك و مۆڵكیولەر بایەلۆجی( و دروست بوونی مایكرۆسكۆبدا زیاتر 
ئەم ڕاستییە ڕوون بۆتەوە، پڕۆفیسۆر )كیس مۆر( لە كتێبە بەناوبانگەكەی        
)the developing human) بواری كۆرپەلەزانیدا كە لە زۆرێك لە كۆلێژە 

پزیشكیەكان دەخوێنرێت،  دەڵێت: 
Although the chromosomal or genetic sex of an embryo 
is determined at fertilization by the kind of sperm 
that fertilizes the secondary oocyte.Male and female 
morphological characteristics do not  begin to develop until 
seventhz week.(

 واتە: هەرچەندە كرۆمۆسۆم و جینی كۆرپەلە دەتوانرێت دیاری بكرێت 
دەپیتێنێت،           كە  هێلكۆكە  كە  تایبەتی  تۆوێكی  بە  پیتاندندا  لەكاتی 
و بەاڵم تایبەتمەندی شكڵ و شێوەی نێر و مێ  دەست پێ  ناكات بە 
گەشەكردن تاوەكو هەفتەی حەوتەم.. واتە تاوەكو هەفتەی شەشەم 
 ،indifferent stage  :جیاوازییان نییە بۆیە لەم كاتەدا پێی دەوترێت
بۆ  دەگۆڕێت  و  دەردەكەوێت  جیاوازییەكان  شەشەم  هەفتەی  دوای 
دەردەكەون،  سەرەتاییەكان  خانە  و    different stage قۆناغی 
)گونەكان لەگەڵ هێلكەكان( دروست دەبن لە هەفتەی حەوتەمدا... 
هەروەها لە كتێبی  Longmans medical embryology لە چاپی 
 Germ cell do not appear in[ :12 دا كە دوا چاپە نوسەر دەڵێت
the genital ridges until six week of development.[ ، واتە: 
توخمە خانەكان )ئەو خانانەی دەبن بە هێلكە و گونەكان( دەرناكەون 
لە genital ridge تا شەشەم هەفتەی گەشەكردن. )واتە تا هەفتەی 
شەشەم توخمەخانەكان دەرناكەون و لە هەفتەی حەوتەمەوە دەست 

دەكەن بە گەشەكردن(.
 although the sex of embryo is determined( :هەروەها دەڵێت
 genetically at the time of fertilization, the gonads do not
 acquire male and female morphological characteristics
until seventh week of development) واتە: هەرچەندە دەتوانرێت 
لەكاتی پیتاندندا ڕەگەزی كۆرپەلە لە ڕێگەی جێنێتیكەوە دیاری بكرێت، 
بەاڵم كۆرپەلە شێوە و خاسیەتی نێر و مێ  وەرناگرێت هەتا هەفتەی 
حەوتەمی گەشەكردن.. ئەمەش بە لێكۆڵینەوە و تاقیكردنەوەیان لەسەر 
كردووە و گەیشتوون پێی، كە بووە بە بەڵگە كە هەتا شەشەم هەفتە 

كۆرپەلەی نێر و مێ هیچ جیاوازیەكیان نییە. 
ئەوەی كە جیاكاری دروست دەكات كرۆمۆسۆمی Y یە كە جیینێكی تێدایە 
 testis –determining پڕۆتینێك دروست دەكات ناوی SRY بە ناوی
factor بە هۆی ئەمەوە گونەكان دروست دەبن )نێر( و، نەبوونی ئەمە 

دەبێتە هۆی دروست بوونی ڕەگەزی مێ .
ئێستا                 كە  ئەوەی  دەربارەی  بكات  پرسیار  یەكێك  لێرەدا  لەوانەیە 
هەندێك ڕێگە هەیە دەتوانین بەهۆیەوە ڕەگەزی كۆرپەلە هەڵبژێرین؟ 
پێیان دەڵیێن ئەمە تا ڕادەیەك ڕاستە  بەاڵم هیچ گەرەنتییەكیان نییە، 
بە نموونە ئەوەتا یەكێك لە پێگە بەناوبانگەكانی بواری پزیشكی ئەم 

دەستەواژەیەی لە كۆتا دێڕیدا نووسیووە:

 واتە: بەاڵم ناتوانرێت هیچ گەرەنتییەك بدرێت.. چونكە ئەو ڕێگەیانە 
هەمووی پشت دەبەستن بە هەندێك ئەگەرەوە نەك باوەڕێكی چەسپاو.. 
ڕێژەی بوونی كوڕ51%  بەهۆی ئەو هۆڕمۆنەی كە پێشتر ئاماژەمان پێدا 
كە ئەویش سروشتی و ئاساییە، وە ڕێژەی كچ 49% بەبێ  هیچ ڕێگایەك 
)واتە ئەگەری ڕاست دەرنەچوونی هەڵبژاردنەكە زۆرە(.. لەگەڵ ئەوەدا 
هۆكاری دیكەش هەن لەوانە خواردن، پلەی گەرمی ناو لەشی ئافرەت، 
كاتی جووتبوون، ڕێژەی ترشی و تفتی دەمی منداڵدانی ئافرەت، ئەمانە 
وەكو چەند هۆكارێك  دانراون و، هەندێك هۆكاری دیكەی تریش كە 

هێشتا نەزانراون.

دیاری كردن و دەركەوتنی ڕەگەزی كۆرپەلە، گومانە یان موعجیزە!!
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دەستەوەژایە  ئەم  ئەمریكی  پزیشكی  )webmd.com(ی  پێگەی  لە 
نوسراوە:

 A news release from the Genetics and IVF Institute reports 
that Micro Sort has a %91 success rate among couples 
wanting girls, and a %73 rate for those wanting boys. The 
American Society for Reproductive Medicine recommends 
neither PGD nor CVS as a sex selection method for couples 
looking to balance the gender ratio in their families.
واتە: ئەمە ئەوە دەسەلمێنێت كە ئەم ڕێگایە واتە )Micro sort( ڕێژەی 
سەركەوتنی لە ئەمەریكا 91% بووە بۆ ئەوانەی كچیان ویستووە، بۆ 
پێشنیاری  ئەمەریكی  هەناوی  زاوزێی  دەستەی  بووە,   %73 كوڕیش 
كردووە كە ئەم ڕێگایانە )PGD , CVS( بۆ هە ڵبژاردنی ڕەگەز دەكرێت 
نابنە هۆی دیاریكردنی ڕەگەزەكە و هاوسەنگی بۆ خێزانەكان. )كەواتە 

ڕێژەكە لە 100% نییە(.
بەاڵم لەمە سەیر تر ئەوەیە، ئەگەر بتوانیت بە دەستی خۆت تۆوێك 
كە هەڵگری خاسیەتی مێینە بێت بپیتێنیت بە هێلكۆكەیەك و%100  
بزانیت ڕەگەزەكە مێینە دەردەچێت، لەگەڵ ئەوەشدا هەر گەرەنتی نییە 
 XX )MALE( و لەوانەیە كۆرپەلەكە نێر بێت، بە نموونە حاڵەتی
هەیە  مێینەی  كرۆمۆسۆمی  بەاڵم  نێرە  بە الشە  كە   SYNDROME
-20 تا   1 ئەمەش  )ڕێژەی  نەزانراوە.  هۆكارەكەی  ئەمە  كە    XX

 Ggynecology by ten( كتێبی  لە  هەروەها  دەبێت(،  هەزار   25
teachers(دا چاپی )18( بە م دەستەواژەیە نوسراوە:

IN XX MALE SYNDROME,THE PERSON HAS FEMALE 
CHROMOSOMES BUT MALE PHYSICAL FEATURES.
واتە: لەم نەخۆشیەدا مرۆڤەكە كرۆمۆسۆمی ڕەگەزی مێینەیە بەاڵم لە 

هەمانكاتدا ئەندامی نێرینەی هەیە...
بە هەمان شێوە حاڵەتێكی دیكە هەیە XY FEMALE، ئەم مرۆڤە 
هەروەها  هەیە،  مێ یەی  ئەندامی  هەمانكاتدا  لە  بەاڵم  نێرە  ڕەگەزی 
یەكێك لە حاڵەتەكانی دیكەش نەخۆشییەكە بەناوی intersex یاخود 
Ambiguous genitalia واتە تێكەڵبوونی هەردوو ئەندامی زاووزێی 
نێر و مێ  كە زۆربەی كات لەكاتی لە دایك بووندا دەردەكەوێت، ئەمیش 
 congenital بە زۆری بە هۆی تێكچوونی ڕژێنەكانی سەر گورچیلەیە
adrenal hyperplasia، منداڵەكە   xx 46 كرۆمۆسۆمی هەیە.. بەو 
شێوەیە دەتوانین بڵێین كرۆمۆسۆم دەوری لە دیاری كردنی ڕەگەزدا 

هەیە بەاڵم هەموو شتێك نییە و كۆتایی پێ  ناهێنێت..
لە  دەڵێن )سوقرات(  ئەوەیە كە  تر  گومانەكانی  لە  یەكێك  هەروەها 
وتارێكیدا باسی دەست نیشانكردنی ڕەگەزی كۆرپەلەی لە 42 ڕۆژدا 
ئێستا  كە  وەرگرتووە،  لەو  زانیاریەی  ئەم  پێغەمبەریش كردوە، 

زانست سەلمانویەتی هەڵەی كردووە.
پەرتوكێكی  هیچ  كە  نەسەلمێنراوە  ئێستا  هەتا  لەالیەكەوە  بەاڵم 
هەبووبێت  )سوقرات( بە زمانی عەرەبی لەسەردەمی پێغەمبەردا
كە  ئەوەی  تریشەوە  لەالیەكی  عەرەبیدا،  دورگەی  لە  بەتایبەتی 
)سوقرات( لێی دوواوە باسی ڕەگەزی كۆرپەلە نییە لە دوای حەوتەم 
دەكات  كۆرپەلە  پەلەكانی  بوونی  دروست  باسی  بەڵكو  هەفتەوە، 
لە  و  ڕۆژە   42 مێینەدا  لە  پەلەكان  دروستبوونی  ماوەی  دەڵێت:  و 
نێریشدا 30 ڕۆژە، كە ئەمەش لە دوور و نزیك هیچ پەیوەندیەكی بە 
فەرموودەكەی پێغەمبەرەوە نییە.. )سوقرات( باسی ڕەگەزی نێر و مێ  
باسی دەست  دەكات لە پێش هەفتەی شەشەم، بەاڵم پێغەمبەر 

پێكردنی جیاكاری ڕەگەزەكان دەكات لە دوای هەفتەی شەشەم.
هاتووە  )Cambridge(دا  كامبریج  زانكۆی  پێگەی)journal(ی  لە 

)ئەوەی ڕەنگی زەرد كراوە(:

 
واتە سەرەتای دەست پێكردنی وەرگێڕانی یۆنانی-عە رەبی، لە نیوەی 
دووەمی سەدەی هەشتەمەوە بووە لە )بەغداد(.. بەمەش ئەو گومانە 
دەڕەوێتەوە كە هیچ پەیوەندییەك هەبوو بێت لە نێوان ئەفسانەكانی 

سوقرات و ئیسالم..
ڕوویی ئیعجاز:

سەرەنجام گەیشتینە ئەوەی كە قورئانی پیرۆز و فەرموودە پێش چواردە 
سەدە ئاماژە بەو ڕاستییە زانستییە دەدەن كە ڕەگەزی كۆرپەلە لەسەر 
ئاستی كرۆمۆسۆم دیاریدەكرێت، زانستی سەردەمیش ئەم ڕاستیانە زۆر 
بەڕوونی دەسەلمێنێت كە تا هەفتەی شەشەم هەردوو كۆرپەلەی ڕەگەزی 
نێر و مێینە وەك یەك دەردەكەون )واتە تا ناردنی فریشتەكان(، لە هەفتەی 
حەوتەمیشەوە جیاكارییان دەست پێ  دەكات، لە هەفتەی نۆیەمیشەوە 
ئەو  هەردوو  دەكات..  كردن  بەگەشە  دەست  ناوەوە  زاوزێی  ئەندامانی 
سەرچاوە زانستییەی پێش تر ئاماژەمان پێ دان و لە ئەمڕۆدا لە زۆرێك لە 
كۆلێژە پزیشكیەكاندا دەخوێنرێن ئەوە باس دەكەن كە لە هەفتەی دوانزەوە 
ئەندامانی زاوزێی دەرەوەی كۆرپەلە گەشە دەكەن و، دەتوانرێت نێر و مێ  جیا 
بكرێنەوە.. كەواتە ئایا پێغەمبەری خوا  لە سەردەمی خۆیدا چۆن ئەم 
ڕاستییە زانستییەی زانیوە!؟ لە كاتێكدا كە تەنها ئەمە لەڕێگەی توێژینەوە 
زانستییەكان و تا قیگە گەورەكانی ئەمڕۆ وە سەلمێنراوە؟ بێگومان ئەم هەواڵ 
پێدانەی پێغەمبەر ئەوە دەگەیەنێت كە هەرگیز لەخۆیەوە قسە ناكات و 

تەنها لە ڕێگەی نیگا )وحی( پەروەردگارەوە دەبێتچ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ النجم: ، ئەمەش شاهێدیەكی گەورەی ترە لەسەر 
هەیە  بوونی ئیعجاز كە بە تەنها لە قورئان و فەرموودەكانی پێغەمبەردا

بێ  هیچ گومانێك..

سه رچاوه كان:
كتێبەكان:

1) the developing human ,professor Keith  Moore ,8th edition
2) Longmans medical embryology ,T.W  Sadler ,12th  edition
3) gynecology by  ten teachers

پێگەكان:
http://www.webmd.com
http://www.mayoclinic.com/health/prenatal-care/PR00112
http://www.healthline.com

http://www.emedicine.com/ped/topic1492.htm     
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هەموو  واتە  موعجیزەیە  هەمووی  هاتووە  قورئاندا  لەناو  ئەوەی 
ئیعجازی  ڕووەكانی  بهێنن،  قورئان  وێنەی  ناتوانن  مرۆڤایەتی 

قورئانیش زۆرن و جۆراو جۆرن، لەوانە:
)دەربڕین و زمانەوانی، هەواڵە مێژووییەكان، هەواڵەكانی ئایندە، 

تەشریعی، ژمارەیی، زانستی(.
زانایانی هەر زانستێك لەو بوارانەی سەرەوە لە هەموو سەردەمەكاندا 
دیراسەیان لە قورئاندا كردوە و نەگەیشتونەتە كەمێك لەوەی كە 

لە قورئاندا هەیە.
پێشكەوتنی  سەردەمانەی  ئەم  خەڵكی  زیاتر  كە  ئەوەی  بەاڵم 
تەكنەلۆژیای سەرسام كردووە ئەوەیە هەواڵەكانی قورئان دەربارەی 
دەرەوەی گۆی زەوی و بونەوەری فراوان هەروەها هەواڵەكانی ناخی 
مرۆڤ و پێكهاتەی زۆر ورد و سەرسوڕهێنەرن بەشێوەیەك دوای زۆرێك 

لەگەڕان و لێكۆڵینەوە ئەوجا زانایان ئەگەنە ڕاستییەكانی قورئان 
 ئایا لە ئاسماندا زیندەوەر هەیە؟!!

ے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      چۀ  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ النحل.

واتە: »ئەوەی لە ئاسمانەكان و زەویدا هەیە لەگیاندار و فریشتەكان 
كڕنووش بۆ خوا دەبەن، ئەوان خۆ لە خوا بە گەورەتر نازانن، لە خوای 
بانی سەر دەترسن هەرچی فەرمانێكیان پێ بكرێ جێبەجێی دەكەن.«

چ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ   ىئ    ىئ  ىئ  یچ الشورى.

واتە: »دروستكردنی ئاسمانەكان و زەوی لە نیشانەكانی خوایە و 
ئەوەشی له  زینده وه ر باڵوكراوه ته وه  له  زه وی و ئاسمانیشدا، ئەگەر 

ویستی هەبێت دەتوانێ  كۆیانبكاتەوە.«
خوێنەری بەڕێز:

لەو ئایەتاتەی سەرەوە ئەم خااڵنەی خوارەوە بەدی دەكەین:
هەردووكیاندا  لە  و  خوان  دروستكراوی  زەوی  و  ئاسمانەكان   /1

زیندەوەری داناوە.
2/لە ئایەتی یەكەمیاندا )دابە(ی بە جیا و )مالئكە(یشی بە جیا 
باسكردووە كەواتە ئەوانیش دروستكراوی جیاوازن لە فریشتەكان.

3/ ئەگەری ئەوە هەیە زینده وه ری  ئاسمانەكان و زینده وه ری زەوی پێكەوە 
كۆببنەوە.

و  پێشبینیە  داوییەتی،  خوا  و  نادیارە  هەواڵی  هەمووی  ئەمانە 
هەموویشی هەقە بەاڵم ڕێگە بۆ گەیشتن بەمانە چییە؟!

بیانەوێ  بەهەق   ئایەتەكانی خوا هەمووی هەقە، ئەگەر موسڵمانان 
شوێنكەوتەی قورئان بن دەبێت لە هەوڵی پڕاكتیزەكردنیان بن تا بەخەڵكی 
بسەلمێ  خوا ڕاستی  فەرمووە و محەمەدیش گەیەنەری  پەیامی خوایە.

بەاڵم بەداخەوە موسڵمان قورئان خوێندنەكەی تەنها بۆ وەرگرتنی 
ژیانی  بەرنامەی  ونبوە كە قورئان  ئەوەی ال  قیامەتە و  پاداشتی 
لە دەستی مرۆڤ،  بونەوەرە  بۆ دەسەمۆكردنی هەموو  و  دونیایە 
واته  كاتێك مرۆڤ قورئان دەخوێنێ  و تەدەبوری دەكات و دەیخاتە 
و  دونیا  گەورەی  پاداشتێكی  هەموو  ئەوكات  كارپێكردن  بواری 

قیامەتی دەست دەكەوێ .
لەو زانیارییەی سەرەوە دەربارەی زیندەوەری ئاسمانەكان و گەشتی 
دەرەوەی ئەم كۆمەڵەی خۆرە كە خوا لە قورئاندا هەواڵی پێداوین 
بۆیان دەركەوتووە  یابان  ئه ڵمانیا و  ئەمریكا و روسیا و  )زانایانی 
و  دەبێت  ژیرانە  قسەی  لە  یان  گوێ  ئاسمانەكاندا  قواڵیی  لە  كە 
دەڵێن پێویستە گوێ یان لێ بگرین، یەكێك لەو زانایانە وتویەتی: 
ئەگەر دەتانەوێ  لە تەرجەمەی ئەو قسانە بگەن دەبێت كەشتیەك 
ئامادە بكەین كە توانای ئەوەی هەبێت لەم كۆمەڵەی خۆرەی خۆمان 
دەربچێت، ئەوكاتە زیاتر ئەو بیستن و حاڵی بوونە ئاسان دەبێت(1 
زانیارییە  هەموو  ئەو  دەتوانێ  نەخوێندەوار  محەمەدێكی  ئایا  جا 
بدات كە زانایانی سەدەی بیست و یەكیش نەگەشتبنە یەكدەرسەدی 
بونەوەرە،  خاڵقی  تاقانەیە  خوا  بڵێین  دەبێت  یان  زانیاریانە  ئەو 

موحەمەدیش لە نێردراوەكانی خوایە بۆالی بەندەكانی خوا.

ئایا لە ئاسماندا زیندەوەر هەیە؟!!

مامۆستا صدیق عبدالعزیز 

1 -املوسوعة الذهبية يف اعجاز القران الكريم د/ احمد مصطفى متويل ص30/2005

www.haiv.org15



www.haiv.org17

ژماره)36( زستانی 2015ز ـ  1436ك

www.haiv.org 16

 وەسفكردنی سێبەر لە قورئانی پیرۆزدا

پێشەكی:
دەكات  پێ  منەتی  كە  گەورە  خوای  بەخششەكانی  لە  یەكێكە  سێبەر 
بەسەرماندا و، شوێنێكە پەنای بۆ دەبەین لەكاتی گەرمادا، دروست دەبێت 
لەكاتی بوونی بەربەستێك لەبەردەم باڵو بوونەوەی تیشكی خۆر.. ئێمە 
لەم بابەتەدا ئه و ئایه تانه ی قورئانی پیرۆز كه  باسی سێبەر ده كات ڕوون 

دەكەینەوە ئەویش لە دووتەوەردا:
یەكەم: ڕاڤەكردنی الیەنە زانستیەكانی ئەو ئایەتانەی قورئانی پیرۆز كە 

باسی سێبەر دەكەن.
دووەم: هێنانی ئه و ئایه تانه ی قورئانی پیرۆز باسی لەوە كردووە و ڕوونی 
كردۆتەوە كە سێبەر یەك جۆر نیە و، هێنانەوەی چەند نمونەیەك لەسەر 

هەندێ لە جۆرەكانی سێبەر.
چۆنیەتی دروستبوونی سێبەر و شێوەی جوڵەكەی لە سروشتدا:

سێبەر لە ئەنجامی باڵوبوونەوەی تیشكی ڕووناكی بە هێڵی ڕاست پەیدا 
ڕووناكی  تیشكی  لە  ڕێگە  كە  دەوترێت  ناوچانە  بەو  سێبەر  دەبێت.. 
دەگیرێت پێی بگات بەهۆی تەنێكی ڕووناكی گرەوە. ئەگەر هەر تەنێكی 
ڕووناكی گر بكەوێتە بەر تیشكی ڕووناكی )سرووشتی بێت وەك خۆر، یان 
ڕووناكی دەست كرد وەك ئاگر و گڵۆپ و...(، ئەوا ئەو الیەی ڕاستەوخۆ 
ئەو ڕووناكیە بەری  دەكەوێت ڕۆشن و ڕووناك دەبێتەوە و ئەو الیەی تر كە 
پێچەوانەی ڕووەكەی ترە ناوچەیەكی سێبەر پەیدا دەبێت و پێی دەوترێت 
)سێبەری ڕاستەقینە(. وە سێبەرەكە دەكەوێتە سەر ڕووی زەوی یان هەر 

تەنێكی تر كە لە پشت ئەو تەنەوە بوونی هەبێت. 

وێنەی )1( شێوەی درووست بوونی سێبەری تەنە بەرجەستەكان
بە شێوەیەكی گشتی دەتوانین شێوەی جووڵەی سێبەر ڕوون بكەینەوە 
بە چاودێری كردنی هەر تەنێك یان ستوونێك كە لەبەر خۆر دانرابێت، 
لەكاتی خۆر هەاڵتن لە بەیانیەوە تاكو كاتی نیوەڕۆ،  دەكەوێتە الی 
خۆرئاوا. بەاڵم لە پاش نیوەڕۆوە تاكو ئاوابوونی خۆر سێبەری  تەنەكان 
دەكەونە الی خۆر هەاڵتەوە، سێبەری تەنەكان گەورەترین بڕی دەبێت 

لەكاتی خۆر هەاڵتندا، پاشان دەست دەكات بە بچووك بوونەوە تاكو خۆر 
دەگاتە ناوەڕاستی ئاسمان )كاتی بانگی نیوەڕۆ( لەم كاتانەدا سێبەری 
هەموو تەنەكان كەمترین یان بچوكترین بڕی دەبێت، پاشان كاتێك خۆر 
بەئاڕاستەی خۆرئاوادا دەجوڵێت سێبەری تەنەكان جارێكی تر دەست 
دەكەن بە زیاد بوون تاكو دەگەنە گەورەترین بڕ لەكاتی خۆر ئاوابووندا.

وێنەی )2( جووڵەی سێبەر بە كشان و چوونەوەیەك بە درێژایی ڕۆژێك
ئاسماندا  لە  خۆر  بەرزی  گۆشەی  لەنێوان  هەیە  بەهێز  یەكی  پەیوەندی 
جۆرا  ڕووبەرە  و  زەوی  ڕووی  لەسەر  پەیدابوو  سێبەری   درێژی  لەگەڵ 
و جۆرەكان. هەرچەندە گۆشەی بەرزی خۆر كەم  بێت درێژی سێبەری 
ئاوابوون  خۆر  و  هەاڵتن  خۆر  لەكاتی  ئەمەش  دەبێت،  گەورە  پەیدابوو 
ڕوودەدات، وە هەرچەندە گۆشەی بەرزی خۆر زۆر بێت ئەوا درێژی سێبەری 
پەیدابوو بچووك دەبێت. واتە پەیوەندی نێوان گۆشەی بەرزی خۆر لەگەڵ 
درێژی سێبەر پەیوەندیەكی پێچەوانەیە بە زیادبوونی هەریەكەیان ئەوی 

تر كەم دەكات.
ئاماژە زانستییەكانی ئایەتەكانی سێبەر:

قورئانی پیرۆز لە چەندەها ئایەتدا و لە چەند سورەتێكی جیاوازدا باسی 
سێبەری كردووە:

1 ــ جیاوازی نێوان سێبەر و خۆرەتاو:
دەفەرموێت:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   گەورە  خوای 
هەموو  ڕاستییەكە  ئەمە  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ  چفاطر. 
مرۆڤیك دەیزانێت و هەست بەو جیاوازیە دەكەن   لە نێوان ئەو شوێنانەی 

كە ڕاستەوخۆ بەر خۆر دەكەون و شوێنە سێبەرەكانیش.
2 ــ وەسفكردنی جوڵەی سێبەر: 

دەفەرموێت:چ ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   گەورە  خوای 
ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ الرعد، )قورتبی( لە تەفسیری ئەم ئایەتەدا 
دەڵێت: باسی )بەرەبەیان و دەمە و ئێوارانە( چونكە لەم دووكاتەدا سێبەر زیاتر 

ن: د. یحیی وەزیری    و. بە دەستكاریەوە: نەجات كەریم بەرزنجی
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دەر دەكەوێت و الر دەبێتەوە لە الیەكەوە بۆ الیەكی تر، )السجود( بەمانای الر 
بوونەوە دێت، ئەمەش وەك ئەم ئایەتە پیرۆزە دێت:                     چگ  
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ڻ  ڻ   ڻ  چ النحل، لەم ئایەتانەدا بەشێوەیەكی گشتی باسی جووڵەی 
سێبەری كردووە و كاتی )الغدو واالصال، بەرەبەیان و دەمەو ئێوارانە( چونكە 
لەم دووكاتەدا زیاتر هەردوو جووڵەی سێبەر ڕوونتر و ئاشكرا ترە، جوڵەی 
یەكەمی سێبەر جوڵەی گواستنه وه )انتقال(ی سێبەرە لە خۆر ئاواوە بەرەو 
و چوونەوەیەكە  بەكشان  دووەمیش جوڵەی سێبەر  خۆرهەاڵت، جووڵەی 
)درێژبوون و كوورتبوون(، ئەم دوو جووڵەیەش هاوكات و پێكەوە ڕوو دەدەن.

* جۆری یەكەمی جوڵەی سێبەر:
خوای گەورە دەفەرموێت: چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چالنحل. خوای گەورە باسی 
ئەوە دەكات كە هەموو تەنەكان بەالی  ڕاست و چەپدا سێبەر پەیدا دەكەن 

بەمانای بەیانیان و ئێواران.
* جۆری دووەمی جووڵەی سێبەر:

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ           ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ الفرقان، لە تەفسیری 
لە خۆرەوە دەردەچێت و  ئەو تیشكەی  والتنویر(دا هاتووە:  )التحریر 
دەكەوێتە سەر ڕووی تەنەكان ئەگەر لە خاڵێكی )شوێنێكی( نزمەوە 
بێت ئەوا سێبەری تەنەكە گەورە دەبێت، تاكو بەرزیی خۆر زیاد بكات 
ڕووی  لە سەر  خاڵێك  دەگاتە  تاكو  دەكات  كەم  سێبەرەكە  وردە  وردە 
تەنەكەوە بەستوونی، لەم كاتەدا هیچ سێبەرێك بۆ تەنەكان درووست نابێت 
یان وەكو ئەوەیە ئەو تەنە سێبەری نەبێت، ئەمەش ڕاڤەی ئەو ئایەتەیە 
كە دەفەرموێت: چ ڤ    ڤ  ڤ  ڤچ        بەمانای: سێبەرەكە یەك بڕی 
دەبێت نەكەم دەكات و  نەزیاد دەكات، بەمانای: ئەگەر خوای گەورە ویستی 
لەسەر بوایە گۆی زەوی بە جێگیری )بە نەجوواڵوی( بەرامبەر بە تیشكی 
خۆر دەهێشتەوە، بەمەش بڕی سێبەری تەنەكان بە نەگۆڕی  دەمایەوە و 

سوودی زۆر گەورەمان لە دەست دەچوو.
لەم ئایەتانەی پێشوو زۆر بە وردی باسی جۆری دووەمی جووڵەی سێبەر 
كراوە كە بریتییە لە كشان و چوونەوەیەك )درێژبوون و كورتبونەوە( لەگەڵ 
باسكردنی ئەگەری ڕوودانی ئەو جۆرەی سێبەر كە دەتوانین ناوی بنێین 

سێبەری نەجواڵو كە لەم ئایەتەدا هاتووە:چ ڤ    ڤ  ڤ  ڤچ.
3 ـــ سێبەر یەك شێوە نییە:

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   دەفەرموێت:چ  گەورە  خوای 
چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ  
چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ        ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  چ النحل. خاوەنی )التفسیر المیسر( لە ڕاڤەی ئەم ئایەتەدا 
دەڵێت: سێبەری دارەكانی بۆ كردوون و لە شاخەكانیش ئەشكەوتی وای بۆ 
دروست كردوون كە شوێن گەلێكی وای تیایە دەتوانن لەكاتی پێویستدا پەنای 
بۆ بەرن.. وشەی ) ڦ( بەشێوەی كۆ هاتووە و ئاماژەیە بۆ ئەوەی كە 
سێبەر هەمووی یەك شێوە )جۆر( نییە لەكاریگەریدا.. ئەمەش ئیعجازێكی 

تری قورئانە كە لەتەوەرەی چوارەمدا باسی لێوە دەكەین.
4 ــ باسی چەند نموونەیكی دیاری كراو لە جۆرەكانی سێبەر:

أ -سێبەری بەسوود )سێبەری سۆز و ڕەحمەت(:
- سێبەری ڕەحمەت: خوای گەورە چەند شێوەیەك لە سێبەری ڕەحمەتی 

باس كردووە كە بە درێژی باسی لێوە دەكەین: 
- سێبەری هەورەكان )هەوری سپی(: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ 
چچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ األعراف.

)قورتبی( لە تەفسیرەكەیدا دەڵێت: هەورەكانمان كردووە بە سێبەر بە 
سەرتانەوە. )السدی(  دەڵێت: )ألغمام( بە مانای هەوری سپی دێت. 
بۆ  كردووە  ئیسرائیل(  بەنی  )بۆ  سێبەری  شێوەیە  بەم  گەورە  خوای 

ئەوەی لە گەرمای خۆر بیانپارێزیت..
- سێبەری چڕ وپڕ )الظل الظلیل(: 

ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   الظل الظلیل:چ 
ڭ   ڭ   ۓ ۓ   ے   ے   ھ    ھ ھ   ھ   ہ     ہ   ہ  

چ النساء. ۇ   ڭ   ڭ  
وپڕ. )ئەبو  دەڵێت: سێبەریكی چڕ  تەفسیرەكەیدا  لە  )ئیبن كەسیر( 
دەفەرموێت:)لە بەهەشتدا دارێك هەیە  هورەیرە( دەڵێت: پێغەمبەر
ئەگەر ئەسپ  سوار لە سێبەرەكەیدا سەد ساڵ بڕوات، نایبڕێت ئەویش داری 

نەمرییە(.
 - سێبەری بەردەوام )الظل الممدود( و ئاوی بە ژێردا بڕوات:

چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  
ک  ک        گ  گ  گ  گ  چ الواقعة.

)  ڎ    ڎ( چ پلە و پایەیەكیان هەیە و چ  پاداشتێكیش دەدرێنەوە، 
لە باخێكدان دڕكی نییە، مۆزی جوان ڕیزكراو و، سێبەرێكی بەردەوامی دوور 
و درێژ و ئاوی زۆر و تاڤگە و حەوزی زۆری تیایە كە هەرگیز وشك ناكات.
ئەم ئایاتانەی پێشوو نمونەیەكە لەسەر سێبەری سوود بەخش ئەویش 
سێبەرێكە بەردەوامە و ئاویش بە ژێریا دەڕوات كە لەگەاڵ سێبەرەكە 

كاریگەری زۆری هەیە لەسەر كەم كردنەوەی پلەی گەرما.
ب- سێبەری زیان بەخش )سێبەری سزا(:

قورئانی پیرۆز چەند نمونەیەكی لە سێبەری زیان بەخش هێناوەتەوە:
چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې  ىىچ  ڕەش:  دووكەڵی  سێبەری 
الواقعة، لە كتێبی )الجامع البیان(دا هاتووە: )ظل من یحموم( بە مانای 
دووكەڵ هاتووە. )قتادە(  دەڵێت: )یحموم( سێبەری دووكەڵە، دووكەڵی 
دۆزەخ، خوای گەورە دەفەرموێت سارد و فێنك نییە وەك سێبەری هەموو 
شتیكی تر بەڵكو گەرمە، چونكە دووكەڵی ئاگری دۆزەخە )خۆشی بەخش( 

نییە بەڵكو ئازار بەخشە بۆ ئەو كەسەی پەنای بۆ دەبات.  
* سێبەری دوكەڵی سێ بەش )ڌ  ڎ  ڎ   ڈ(: 

دەفەرموێت:چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   گەورە  خوای 
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ المرسالت، )تەبەری( لە تەفسیری ئەم ئایەتە 
دەفەرموێت: خوای گەورە كە باسی ئەو كۆمەڵە كەسانە دەكات كاتێك 

ئەو هەموو بەڵگانەی بوونی ڕۆژی دواییان بە درۆ  دەخستەوە:چ چ  
چ  ڇ  ڇ           ڇ  ڇ  ڍ  چ المرسالت لە دنیا )ڇ( لە عەزابی خوا 
بۆ كافران چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ چ بە مانای بڕۆنە سێبەری 
بەرز  سووتەمەنییەكەوە  لە  دووكەڵەكە  چونكە  بەش  سێ  دوكەڵێكی 

دەبێتەوە و لە كاتی بەرزبوونەوەیدا دەبێتە سێ بەشەوە.
سزای رۆژی سێبەرەكە )هەوری ئەشكەنجە بەخش(:

چ  چ  ڇ        ڇ  ڇ      ڇ  ڍچ الشعراء چ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ
بەخش(،  )ئەشكەنجە  بەخش  زیان  سێبەری  لەسەر  تر  نموونەیەكی 
چچلە  چ   ڃ   ڃ   ڃ    شوعەیبەچ  قەومی  ئەشكەنجەی 
تەفسیری )أآللوسی( هاتووە ئەو قەومە بەردەوام بوون لە بە درۆخستنی 
دانیان                                                                      سزا  هۆی  بووە  ئەمەش  بێت.  لێ   خوای  سەالمی  )شوعەیب( 
چچ واتە: سزای ڕۆژی هەور و سێبەر دایگرتن  چ   ڃ   چڃ  

كە لە ژێریدا ئاگر باران كران)تەفسیری ئاسان(.
ڕوون كردنەوەی الیەنەكانی ئیعجازی زانستی لە ئایەتەكانی سێبەر:

ئەو ئایەتە پیرۆزانەی كە باس لە سێبەر دەكەن لە چەند ڕوویەكەوە 
ئیعجازی تێدایە، بەم شێوەیە:
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1- گشتگیری و وردی لە وەسف كردنی باسی سێبەر:
 قورئانی پیرۆز كاتێك كە باس لە سێبەر دەكات وەسفی دەكات وەك 
دیاردەیەكی سرووشتی كە پەیوەندی هەیە بە جوڵەی خۆرەوە، باس 
ڕاستییە  ئەو  لەگەڵ  تیانییە  دژی  هیچ  كە  شێوەیەكە  بە  كردنەكەش 

زانستیانەی كە دۆزراونەتەوە و باسییان لێكراوە.
ئاماژەكانی قورئانی پیرۆز لەم بابەتدا:
أ ـ جیاوازی نێوان سێبەر و خۆرەتاو.

ب ـ وەسف كردنی زۆر وردی بۆ شێوەی جووڵەی سێبەر و بە شێوەكی  
دوور و درێژ.

ج ـ باس كردنی جۆرەكانی سێبەر، كە لە یەك جۆر زیاترن.
د ـ باس كردنی جۆرەكانی سێبەر لەو الیەنەی كە سوود بەخش و زیان 

بەخشی )سزا بەخش( هەیە. 
2-سەلماندنی ئەو الیەنەی كە سێبەر یەك جۆر نییە:

خوای گەورە لە سورەتی النحل:81 دەفەرموێت:)ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ( وشەی )ڦ( كە بە شێوەی كۆ هاتووە، ئاماژەیەكە 
بە  دەگۆڕێت  سێبەرەكان  ناوچە  گەرمی  پلەی  سێبەر،  جۆرەكانی  بۆ 

گوێرەی ئەو تەنەی كە درووستی كردووە.
گەرمی  پلەی  لە  هەیە  جیاوازی  كە  سەلماندویانە  لێكوڵینەوەكان 
گوێرەی  بە  سەر  دەكەوێتە  سێبەری  كاتێك   دیوارەكان  و  باڵەخانە 
ئەو تەنەی كە ئەو سێبەرە درووست دەكات. ئەو لێكوڵینەوانە دەریان 
جیاوازە  یەكتر  سەر  دەیخەنە  باڵەخانەكان  سێبەرەی  ئەو  خستووە 
لەگەڵ ئەو سێبەرەی كە ڕووەكە هەڵواسراوەكان و درەختەكان دەیخەنە 
سەر باڵەخانەكان، هەروەها ئایەتەكە ئاماژە بۆ جیاوازی سێبەری تەنە 
كە  كێوەكان(  و  شاخ  و  درەخت  و  )دار  وەك  دەكات  سروشتیەكان 

كاریگەری زیاترە لە دابەزینی پلەی گەرمی.
ئیعجازی باس كردنی چەند شێوەیەكی سێبەری سوود بەخش و زیان بەخش.

1- باسی سێبەری بەردەوام و ئاوی بە ژێردا بڕوات:
لەبەر گرنگی سێبەر بۆ فەراهەم كردنی كەشێكی خۆش بۆ مرۆڤ، بە 
تایبەتی لە شوێنە گەرمەكاندا،  قورئان لە چەند شوێنێك و لەچەند 
ئایەتدا نموونەی هێناوەتەوە لەسەر )سێبەری سوود بەخش(،  وەك 

ڦ   ڦ   پیرۆزە:چ  ئایەتە  ئەم  وەك  سپی،  هەوری  سێبەری 
ڦ  ڍ  چ األعراف.

ئاوی  )كاتێك  بەردەوام  سێبەری  باسی  تردا  ئایەتێكی  لەچەند  وە 
ـ 31 ی سورەتی )الواقعة(                بەژێردا دەڕوات( كراوە وەك  ئایەتەكانی 27ـ 
چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ...چ بەكارهێنانی ئاو بۆ شێداركردن و 
فێنك كردنەوەی هەوای ناوچە سێبەرەكان كاریگەری زۆری هەیە لەسەر 
وا  ئەمەش  سێبەرەكان،  ناوچە  هەوای  گەرمی  پلەی  بوونەوەی  نزم  
دەكات كە هەست بە خۆشی بكەیت، بە تایبەتی لە شوێنە گەرمەكاندا 

وەكو دوورگەی عەرەب شوێنی دابەزینی قورئان.
2- سیبەری  چڕ و پڕ )ظل ظلیل(: 

ئایەتی )57(ی سورەتی )ألنساء( باسی یەكێك لە نیعمەتەكانی خوای 
گەورە دەكات كە بۆ ئەهلی بەهەشت ئامادەی كردووە ئەویش سێبەری 

ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   چڕ و پڕە: چ
ڭ   ڭ   ۓ ۓ   ے   ے   ھ    ھ ھ   ھ   ہ     ہ   ہ  
چ النساء. كە بریتیە لە چەند چینێك سێبەر لەسەر  ۇ   ڭ   ڭ  
یەكتر، باشترین نموونە لەسەر ئەم جۆرە سێبەرە بریتییە لە سێبەری 

گەاڵی دار  لەسەر یەكتر.
كردنەوەی  كەم  بۆ  ڕێگە  باشترین  كە  دەریانخستووە  لێكۆڵینەوەكان 
كاریگەری پلەی گەرمی لەسەر ڕووی دەرەوەی خانوو و باڵەخانەكان 

بریتیە لە درووست كردنی سێبەر لەسەر ئەو ڕووە دەرەكییە ئەویش 
بەدانانی سەقفێكی زیادە لەسەر ئەو خانووە یان باڵەخانەیە )وێنەی3(، 
ژێرەوە  ڕووەكەی  سەر  بكەوێتە  خۆر  تیشكی  ڕاستەوخۆ  ناهێڵێت  كە 
گەرمی  وزەی  گواستنەوەی  شێوەیەش  بەم  بنەڕەتیەكە(  )سەقفە 
)أالنتقال الحراری( كەم دەبێتەوە لە ڕووە دەرەكیەكەوە بۆ بنەڕەتیەكە 
بە بوونی بۆشاییەك لە نێوان هەردوو ڕووەكە بە شێوەیەك كە ڕێگە بدات                                                                            
بەتێپەڕ بوونی هەوا لەنێوان هەردوو ڕووەكە، كە ئەم بۆشاییە كاریگەری 
زۆری هەیە لەسەر كەمكردنەوەی   گواستنەوەی وزەی گەرمی. ئەمەش 

نموونەیەكی سێبەری چڕ و پڕە )ظلیل(.

 
وێنەی )3( بڕگەیەك لە خانوویەكی نوێ، تیایدا شێوەی سێبەر دروست 
كردن ڕوون دەكاتەوە بە بەكارهێنانی سەقفی كانزایی كە ڕووناكی خۆر 

دەداتەوە بۆ ناو هەوا.
3- سێبەری دووكەڵی ڕەش:

ې       ې   ې   پیرۆزەیە:چ  ئایەتە  ئەم  بەخش  زیان  سێبەری  نموونەی 
ىىچالواقعة.. باس كردنی سێبەری زیان بەخش سەبقێكی قورئانە 
چونكە )یحموم( بریتیە لە دووكەڵێكی ڕەش كە هەر سەیركردنی ئازارە، 
 ،)smog( ی پێ دەوترێت وە بە ئینگلیزی)بە زمانی عەرەبی )الضبخان
كە لە تەم و دووكەڵێكی ڕەش وگەرم پێك دێت، ئەم جۆرە دوكەڵە نەك 
هەر نەناسراو بوو، بەڵكو هەر بوونی نەبووە تاكو شۆڕشی پیشەسازی و 
باڵوبوونەوەی پیسكەرە كیمیاییەكان كە بەشێوەی هەڵم و دووكەڵ بەرز 
بوونەوە بۆ ناو بەرگە هەوا )لە هەندێ بارودۆخی تایبەتیدا(، كە ئەمەش 
وا دەكات پەڵە هەوری ڕەش پەیدا ببێت و بەر لە تیشكی خۆر بگرێت. 
بەاڵم ئەم دووكەڵە ڕەشە زیان بە تەندرووستی دەگەیەنێت و دەبێتە 
هۆی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی و هەستكردن بە كەش و هەوایەكی 

ناخۆش، لەالیەكی تریشەوە دیمەنێكی ناشرینە. 
سەرچاوە: موسوعە أألعجاز العلمی فی القران والسنە، بۆ زانیاری زیاتر 

و خوێندنەوەی دەقە عەربیەكەش ئەمە لینكی بابەتەكەیە:
http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=964

هه ندێك له  سه رچاوه كانی نوسه ر:
)1( Baroum, A.H. )1983(. Energy responses to ver-
nacular shelter and settlement in continental Moroc-
co, North Africa. Proceedings of the second inter-
national plea conference: “Passive and low energy 
Architecture”. Pergamon press, New York
)2( Givoni, B. )1994(. Passive and low energy cooling of 
buildings. Van Nostrand Reinhold company, New York
)3( Yehia Wazeri )2001(. The natural cooling syste-
man approach for improving the thermal performance 
of buildings in North Africa )Ph.D.(. Institute of African 
Research and Studies, Cairo University
)4( WWW.ar.wikipedia.org
)5( WWW.Lampa.Bibalex.org 
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بەتەنها سەیرکردن و تێ ڕامان لە بەدیهێنراوەکانی ناو ئەم جیهانە، داخوازی 
ئیمان هێنانه بە بەدیهێنەرێکی خاوەن دەسەاڵتی ڕەها و دانایی بێ سنوور. ئەو 
بەدیهێنەرەی کە جێ دەستی خۆی بە بەڵگەی ئاشکرا لەناو بەدیهێنراوەکانیدا 
جێ هێشتووە. پێشکەوتنی زانست و تەکنۆلۆجیا ڕێگەی خۆش کردووە بۆ 
وردبونەوەی زیاتری مرۆڤ لە پێکهاتەکانی ناو ئەم گەردوونە و لەناویشیاندا 
زیندەوەرانی تر، ئەمەش منەتێکی گەورەیە کە خوای گەورە بەخشیویەتى یە 

ئادەمیزاد و دەسەاڵتی بەسەر هەموو زیندەوەرانی تردا هەیە.
لەگەڵ بیرکردنەوە لەو ئایەتەدا کە دەفەرموێت:چ...ىب  يب  جت     حت  
ختمت...يث   چ النمل، واتە: ئه مه یه ده ستکردی ئه و خوایه ی که هه موو 

شتێکی به وپه ری ڕێکوپێکی دروستکردووه .
 لە سوڕی ژیانی زیندەوەرێکی بچوک کە بە »مێرووی تەختە شیکەرەوە« 

ناودەبرێت، ورد دەبینەوە.

کەلوپەلی  یاخود  زیندوو  داری  مانەوەیدا،  و  ژیان  پێناو  لە  مێرووە  ئەم 
هێلکەکانی،  دانانی  بۆ  گونجاو  ناوەندێکی  دەکاتە  دروستکراو  تەختە  لە 
)درێل(  ئامێرى  وەك  کە  بەهێزە  ئەندامۆچکەیەکی  خاوەنی  مێرووە  ئەم 
بۆ  دەرچەیەکە  دروستکردنی  و  تەختەکە  کونکردنی  ئەرکی  و  کاردەکات 
کردنە ناوەوەی هێلکەکان لەو ڕێگەیەوە بۆ ناو کرۆکی تەختەکە، کە ئەم 
هێلکانە بۆماوەی )١ بۆ ٤ هەفتە( لەناو تەختەکەدا دەمێننەوە و لەپاشان 
دەبنە کرمۆکە )یرقة(، گومانی تێدا نى یە ئیلهامێکی ئیالهی ئەم مێرووەی 
فێرکردووە کە ئەو کرمۆکانەی لەپاش تروکانی هێلکەکان دێنە دەرەوە، بۆ 

ژیان و گەشەکردنیان پێویستیان بەو تەختەیە هەیە.

ئەم کرمۆکانە بە سود وەرگرتن لە ماددە پێکهێنەرەکانی تەختەکە لەڕێی 
شیکردنەوەیەوە و پلەی گەرمی و شێداری ناوەندەکە دەژین.. کرمۆکەکان 
ماوەی )١( مانگ تا چەند ساڵێک لەناو تەختەکەدا دەتوانن بمێننەوە و 
لە پێکهاتەی تەختەکە بخۆن. تا ئەو قۆناغەی سوڕی ژیانیان تەواودەکەن.

  
وێنەى مێرووی ڕاوچی 

 Voracious(ئەوەی جێی سەرسامییە بونی جۆرە مێروویەکی ترە کە بە ڕاوچی
هێلکەکانی  تروکانی  چاودێری  مشەخۆرە  مێرووە  ئەم  ناودەبرێت.   )Insect
مێرووی ته خته  شیكه ره وه  دەکات تاکو کرمۆکەکان بخوات بەر لە گەشەکردنیان.
بە سەرنجدان لە سوڕی ژیانی ئەم زیندەوەرە بچوکانە ئەوە ڕوون دەبێتەوە کە 
خوداوەندی ڕۆزیدەر هێندەی کە بۆ ژیانیان پێویست بێت ژیری و ئاوەزی بەو 
مێرووە بچوکانە بەخشیوە و هەروەها کردونی بە بەڵگەی ئاشکرا لەبەرچاوی 

مرۆڤی سەرداری زیندەوەراندا تاکو لێی ڕابمێنن و بەدیهێنەرەکەی بناسن.
سه رچاوه :

http://lancaster.unl.edu/pest/resources/wooddestroying103.shtml
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
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بەدیهێنانێکی ورد لە زیندەوەرێکی بچوکدا 

مێرووی تەختە شیکەرەوە

و: تارا موحەممەد
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زیناکەر و ئارەق خۆر 
                   جەڵدەیان لێ دەدرێت

؟!

 ن: عبدالدائم الکحیل      و: کارزان زانست خواز

بەناوبانگ  بەریتانی(  مەیلی  )دەیلی  ڕۆژنامەی 
لە   2013-7-1 بەرواری  لە  باڵوکردەوە  وتارێکی 
بارەی شێوازێکی نوێ بۆ چارەسەری ئالودەبوون 
بە سێکس و ماددە هۆشبەرەکان و ئارەق و...
هتد. ئەمەش لە ڕێگای جەڵدەکردنی یان لێدانی 
کەسی ئالودە بوو بە چەند جارێك لەسەر پشتی. 
ڕێگەخۆشکەر  کاریگەر  بەشێوەیەکی  ئەمەش 

دەبێ لەسەر ڕزگاربوون لە ئالودەبوون.

کاریگەری  ڕێگایە  ئەم  دەڵێن  )ڕوسيەکان(  زانا 
خۆی سەلماندووە و سەرکەوتوو بووە، لەکاتێکدا 
زۆربەی هەرەزۆری شێوازە کۆن و کالسیکییەکان 
بۆ  نەدەبوون  سەرکەوتوو  و  دەهێنا  هەرەسیان 
چارەسەری ئالودەبوون، بەاڵم نهێنی ئەمە چیە؟

زانایه كی  كه    Dr. German Pilipenko دکتۆر 
لە  زیاتر  کە  دەکاتەوە  لەوە  جەخت  سێبیرییه  
چارەسەرکردووە،  شێوازە  بەم  حاڵەتی   1000
تا  بۆ سەردانی  دێن  واڵتانەوە  زۆربەی  لە  هەتا 
چارەسەریان بۆ بکات و سود لەم ڕێگایە وەربگرن.

هەر ئەم زانا سێـبیرییە )لە سێبیریا( دەڵێـت لێـدانی 
ئالوودەبوو بە سێکس بە ئامانجی پاککردنەوەی لە 
گوناح و تاوان، دەبێتە هۆی دەردانی ماددەی ئەندرۆفین 
»Endorphin« لە دەماغ کە ماددەیەکی بەرپرسە 
لە )کامەرانی و دڵخۆشی(، والە کەسی ئالوودە بوو 
دەکات هەست بەخۆشی بکات و ئەمەش یارمەتی 
تەرککردنی کردارە سێکسیەکان و  لەسەر  دەدات 

وەرگرتنی ماددە هۆشبەرەکان.

ئەم شێوازە جۆرێکە  دەڵێن:  دەرونناسی  زانایانی  وە 
لە سزادانی جەستەیی لەسەر ئەو تاوانانەی کەسەکە 
کردوویەتی کە ئالودەی ماددەی هۆشبەر و زینا بووە، 
کە وای لێدەکات هەست بە گوناحەکەی بکات و بزانێت 
کە ئەوەی کردوویەتی هەڵەیەکی گەورە بووە و هەر دەبێ 
وازی لێ بێنێت و نەگەڕێتەوە سەری، ئەمەش شیوازێکی 
کاریگەرە و هەندێ لە گەورە قەشەکانی کەنیسە کردوویانە 

پێش سەدان ساڵ.
وە دکتۆر Dr. Sergei Speransky کە بەڕێوەبەری 
Novosi� پەیمانگا  لە  زیندەییەکانە  یتوێژینەوە 
بەوەدەنێت  دان   birsk  Institute of Medicine
کە شێوازی لێدان بە دار یان حەیزەران لەسەرپشتی 
چارەسەرکردنی  لە  دەبێت  کاریگەر  زۆر  کەسەکە 

نۆرە خەمۆکی و هەست کردن بەتاوان.
ناوچە  هەندێ  جەڵدەکردن  یان  لێدان  کرداری  وە 
بوو  ئالوودە  کەسی  الیەن  لە  هاندەدات  دەماغ  لە 
زۆر  کرداری  وە  ماددە هۆشبەرەکان  بە  نموونە  بۆ 
لە  بوون  ڕزگار  هۆی  دەبێتە  کە  ڕوودەدات  ئاڵۆز 

ئالوودەبوون بە ئاسانی.  

پرۆفیسۆر Marina Čuhrova جه ڵدكردن به كارده هێنێت 
بۆ چاره سه ری ئالوده  بوون

دەکەی  بڕوا  ئایا  بەڕێز  خوێنەری 
هەندێ لە زانایان شێوازێکی کاریگەری 
چارەسەرکردنی  بۆ  داهێناوە  نوێیان 
ئالودەبوون )األدمان( بە سێکس و ماددە 
هۆشبەرەکان لە ڕێگای لێدان )جەڵدە( 
لە پشتیان..! ئایا ئەمە سزای زیناکەر 
و ئارەق خۆر نیە لە ئایینی میانڕەوی 

ئێمە..؟
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ئێستا با چەند پرسیارێك بکەین:
بۆچی واڵتانی خۆرئاوا هەموو ڕێگایەك وەردەگرن و بەکار دەهێنن بۆ چارەسەر 
هەتا ئەگەر جەڵدەکردنی ئالوودەبوو بێت بە سەد جەڵدە!!! وە کاری پێ دەکەن و 
برەوی پێ دەدەن لە کاتێکدا لە ئیسالم دوورن؟ وە بۆچی ئەمە ڕەتدەکەنەوە کاتێك 
ئیسالم بانگەشەی بۆ بکات؟ لە کاتێکدا ئاکارەکانی ئیسالم سۆز و میهری پێیە 
بۆ مرۆڤایەتی، وە کەسی زیناکەر چاوەڕێ ناکات تا بگاتە قۆناغی ئالوودەبوون؟ 

ئێمە دەزانین کە خودای بااڵدەست دیاردەی ئالودەبوونی بە سێکس چارەسەرکردووە 
لە ڕەگ و ڕیشەوە، لە ڕێگای ئەم ئایەتە پیرۆزە: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    

ٺ  ٺ    ٿٿ  ...ڃ  چ  النور. 
ئەم سزایەش زیناکەر پاك دەکاتەوە و کەسانی تریش دووردەخاتەوە لەم کارە و 
کارەساتی بێ ڕەوشتی و بەڕەلاڵی لە ڕەگ و ڕیشەدا دەبڕێت... وە ملیۆنان گەنج 

لەم تەنگژە تاوانیانە ڕزگار دەکات.
هەر بۆیە دەتوانین بڵــێین:

1- چارەسەری کێشەی زینا و خواردنەوەی مەى لە ڕێگای جەڵدەکردن لە سەر 

پشتی کەسەکە، چارەسەرێکی تەندروستە و تاقیکراوەتەوە لەالیەن تایبەتمەند و 
سپێشیەڵەکانەوە لە بواری چارەسەری دەروونی و چارەسەری ئالوودەبوون. 

2-بوونی ئەم سزایە یان ئەم حەددە لە کتابی خودای پەروەردگار )حەددی ئارەق 
و زیناکەر بە هەردوو ڕەگەز( بەڵگەیەکە لەسەر ئەوەی ئەمە کتابێکە لەالیەن 
خوداوە دابەزیوە، نەوەك بەم شێوەیەی کە الفی ئەوە لێدەدەن ئیسالم فەرمان 
بە توند و تیژی دەکات و دەستدرێژی دەکاتە سەر مافی مرۆڤ. شایه نی باسه  له  
ئیسالمدا ده بێت جه ڵد له  پشت بدرێت و، له  كاتی جه ڵده لێداندا ده ست تا نیوه  
به رز بكرێته وه  و، نابێت ئازاری زۆری كه سی لێدراو بدرێت، هه روه ها نابێت له  ده م 

و چاو بدرێت...تاد
3- جێبەجێکردنی حەددی زینا ملیۆنان کەس ڕزگار دەکات لە مردن بە هۆی 

نەخۆشیە سێکسیەکان. وە ملیاران دینار و دۆالر دەگێڕێتەوە کە خەرج دەکرێت 
بۆ چارەسەری ئەم نەخۆشێانە و ملیۆنان خێزان لە هەڵوەشانەوە و توند و تیژی 
خێزانی دەپارێزێ و، چەندان کێشەی تر کە هەندێك جار دەبێتە هۆی خۆکوشتن..! 

کامەیان باشترە: سەد جەڵدە یان مردن و نەخۆشی؟ 
4- دانپیانانی ئەو کەسانەی کە چارەسەری دەروونی دەکەن بەوەی کە لێدانی 

ئالوودەبوو دەبێتە هۆی چارەسەر، ئیعجازی قورئان دووپاتدەکەنەوە لە حەددی 
زینا. وە ئیعجازی قورئان تەنها لە بوارە زانستی و زمانەوانیەکان ناوەستێ! بەڵکو 

لە جێبەجێکردنی حەددی شەرعیش ئیعجاز هەیە. 
وە ڕەنگە لە ماوەکانی داهاتوودا توێژینەوەکانیان بۆمان بێت لە بارەی »دەست 
بڕین«ی دز بۆ چارەسەری کێشەی دزین لە ڕەگ و ڕیشەوە.. ئەگەر سەرنج بدەین 
لە واڵتێکی وەکو ئەمریکا بۆ نموونە دەبینین سەدان هەزار دز بوونیان هەیە!! لەگەڵ 
بوونی ئەم هەموو سزایەی دەرهەق بە دزەکان بەاڵم هەر دەبینیــین ڕێژەی دزی 
ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە زیادبوون دایە، وە هەموو جیهان چارەسەرێكی باشتر و بە 
سۆزتر نادۆزێتەوە لە دەست بڕینی دز بۆ چارەسەری ئەم ئافە و کارەساتە لە ڕەگ 

و ڕیشەیەوە. خودای پەروەردگار دەفەرموێ:چ ٺ  ٺ  ٺ   
المائدة.                           چ   ڤ   ڤ    ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ    ٹ   ٿ          ٿ   ٿ   ٿ  

ئا ئەمەیە حیکمەت و دانایی پەروەردگار.. ئەی کوا دانایی مرۆڤ؟
وە لە کۆتايیدا ئەم ئایينە بە سۆز و میهرەبانی هاتووە بۆ هەموو جیهانەکان، 
بۆيه شتێکی سەیر نیە کاتێك دەبینین کەوا هەرچەند جەنگ و دژایەتی لەسەر 
ئیسالم زیاد دەکات، لە بەرامبەردا باڵوبوونەوەی ئەم ئایینە خێراتر دەبێ، 
بە تایبەت لە واڵتانی خۆرئاوا کە خەڵك خاوەنی ئازادی بیروڕا و ئایدیای 
کاتێك  ژیر  مرۆڤی  کە  لەسەرئەوەی  ماددی  بەڵگەیەکی  ئەمەش  خۆیەتی.. 

بواری ئازادی بیروڕای بۆ فەراهەم دەبێت ئایینی میانڕەوی هەڵدەبژێرێت.  
سەرچاوە:

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-25-21/1712-2014-10-26-
00-36-35

سەرچاوەکانى نوسەر: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2258395/How-beat-addictions-literally-
 Siberian-psychologists-thrash-patients-sticks-help-kick-habits.html
http://www.nydailynews.com/life-style/russian-patients-pay-therapists-cane- arti-
cle-1.1960979 
http://siberiantimes.com/other/others/features/beating-addiction-out-of-you-
/ literally

لە فەرموودەیەكدا پێمان ڕادەگەیەنێت:       پێغەمبەری خۆشەویستمان
) ئەگەر بیستتان لە شوێنێكدا تاعون كەوتۆتەوە، مەچن بۆ ئەو شوێنە، 

ئەگەر لەو شوێنەش كەوتەوە كە خۆتانی لێن()صحیح مسند احمد(.
ئازیمان،  پێغەمبەری  فەرمودەیەش،  ئەم  بەجێهێنای  بەمەبەستی 
بە  بەڵێنی  كردووە،  پەتاكدا  شوێنی  بەدەوری  بەهێزی  شورایەكی 
ئەوانەش داوە كە لە ناو ئەو شورایەدان و دانیان بەخۆیاندا گرتووە، 
ئەو  كەسێكیش  هەر  دەنوسرێت،  بۆ  شەهیدێكیان  پاداشتی  هێندەی 
لە  كردوون،  لێ  پەروەردگاری  سزای  هەڕەشەی  ببەزێنێت،  شورایە 
و  دەكاتەوە  دووپات  سزایە  ئەو  پێغەمبەر تردا  فەرموودەیەكی 
دەفەرموێت:« ئەوەی لە دەست تاعون ڕابكات وەك هەڵهاتوو وایە لە 
شەڕی غەزادا، ئەو كەسەش كە دانی بەخۆیدا گرتووە و دەمێنێتەوە 
لە شوێنی خۆی، پاداشتی شەهیدێكی بۆ دەنوسرێت.« ئیمام ئەحمەد 

گێڕاویەتیەوە.
ئەگەر دوو سەد ساڵ لەمەو بەر، ئەم ئامۆژگاریە بەپیاوێكی لەش ساغ 
بگوترابا، لەو كاتەی كە بەچاوی خۆی بەدەوری خۆیدا، قوربانیانی 
نەخۆشی تاعونی یەك لەدوای یەك، بەمردوویی دەبینی، ئەوا ئەو 
بۆ  دادەنا  درێژیكردن  دەست  و  گوفتارێكی شێتانە  بە  ئامۆژگاریەی 
سەر مافی مانەوەی لە ژیاندا، هەر لەبەر ئەوە خۆی قوتار دەكرد 
لەو شوێنە و بەرە و شوێنێكی تر دەڕۆیشت كە پەتای تاعونی تێدا 
نیە. لەو سەردەمانەی پێشومان دا، تەنها كەسانێك كە شوێنی پەتای 
تاعونیان جێنەدەهێشت، موسڵمانان بوون، كە فرمانی پێغەمبەریان 

جێبەجێدەكرد، بەبێ  ئەوەی بزانن حیكمەتەكەی لە كوێدایە.
ئەوا ئیمڕۆ زانست پێشكەوت و پەردەی نهێنیەكان هەڵدرانەوە لەسەر 
بونەوەیان  باڵو  و  زۆربوون  شێوازی  و  وردبینانە،  زیندەوەرە  ئەو 
پەتا  و  نەخۆشی  چۆن  كە  دەزانرێت  ئێستا  بەجۆرێك  ئاشكرابوو، 
باڵو دەكەنەوە، هەرچی ئەو كەسانەش كە نیشانەی نەخۆشیەكەیان 
پێوە دیار نیە لە شوێنی كەوتنەوەی پەتاكە، ئەوا هەڵگری میكرۆبی 
بۆ گواستنەوەی  و، گەورەترین سەرچاوەی هەڕەشەن  نەخۆشیەكەن 

پەتاكە لە شوێنی نیشتەجێبونیانەوە بۆ ئەو شوێنەی بۆی دەچن.
لە دەرەنجامی دۆزینەوەی ئەم ڕاستیەدا، سیستمی دابڕینی تەندروستی 
هەر  و  هەیە،  ناوبانگی  لەجیهاندا  كە  داهات،   »Quarantine«
ئەو  دانیشتوانی  هەموو  ئەوا  بكەوێتەوە،  لێ   پەتایەكی  ناوچەیەك 
ناوچەیە، لە چوونە دەرەوە قەدەغە دەكرێن، لە هەمان كاتیش دا، 

هاتنە ناوەوەی خەڵكی دەرەوەی ئەم ناوچەیەش قەدەغە دەكرێت.
ڕاگەیاندبێت لەو كاتەدا؟!  ئاخۆ كێ  ئەم زانستەی بەپێغەمبەرمان
ئایا دەكرێت ڕاستیەكی وردی زانستی لەم جۆرە پێش چواردە سەدە 
بزانرێت، لەالیەن كەسێكی ئاساییەوە؟! ئەگەر خودایەكی زانا و ئاگادار 
نەگەیاندبێت، بۆ  لە هەموو شتێك ئەم ڕاستیەی بە پێغەمبەر
لەالیەن  فەرموودانە  ئەم  كە  هەبیت،  بەوە  باوەڕمان  دواتر  ئەوەی 
پەیامبەری خوداوە ئاڕاستەمان كراوە، و ئێمەش سوپاسگوزاری هەموو 

ڕێسا و فەرمایشتەكانی ببین.

سیستمی دابڕینی تەندروستی 
و ئيعجازێكى سوننەت

ناسك عزيز
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ئاو ماددەی ژیانە كە خوای گەورە بۆ بەندەكانی دابین كردوە و، چەندین 
جار و بۆ چەندین مەبەست لە قورئانی پیرۆزدا ئاماژەی پێ  كراوە.. بڕی ئاو 
لەسەر زەوی بە 1،4 بلیۆن  كیلۆمەتر سێجا مەزەندە دەكرێت، ئەم ئاوە 
ڕێژەی )97،22%(ی  دابەش دەبێت  بەسەر دەریا و زەریاكاندا. وە نزیكەی 
)2،15%(ی  بە شێوەی سەهۆڵ لەسەر جەمسەرەكانی زەوی و  لەسەر 
لوتكەی  شاخەكان دەیبەستێت، ئەوەشی كە ماوەتەوە واتە )%0،63( 
دابەش دەبێت  لە نێوان ئاوی خەزنكراوی ژێر زەوی و دەریای ناوەكی خەزن 
كراو و ڕوبار و جۆگەلەكان، هەروەها وەك و )شێ (ش لە خاك و هەوادا هەیە 
بە ڕێژەی )% 0،027(.. ئاو لە دوو گەردیلە هایدرۆجین و گەردیلەیەك 
ئۆكسجین پێكدێت، وە ئەم سێ  گەردیلەیە بە دوو بۆندی هاوبەش بەیەكەوە 

بەستراون. وە گۆشەیەكیان دروستكردووە  كە 105 پلەیە. 
ئێستا با بزانین ئاو چۆن و لە كوێوە هاتۆتە سەر ڕوی زەوی:

 ئەم دوو گەردیلەیە )هایدرۆجین و ئۆكسجین( لە مەجەڕە دوورەكانەوە 
هاتون كە لەگەڵ نەیزەكەكان و ئەستێرە كلك دارەكاندا هەڵگیراون، پاشان 
زەوی  بەر  ساڵ  ملیۆنان  درێژایی  بە  كلكدارانە  ئەستێرە  و  نەیزەك  ئەم 
كەوتون، كە ئەمەش چوار ملیۆن ساڵ لەمەو پێش بوە، وە ئەو نەیزەكانەی 
و،  هەڵگیراوە  لەسەر  )ئاو(یان  شوێنەواری  زەوی  سەر  كەوتونەتە  كە 
بۆ هەندێ   كاتێك شیكردنەوەیان  ئەمانەیان كردوە  باسی هەموو  زانایان 
ڕوی  سەر  كەوتونەتە  و  بڕیوە  هەوایان  بەرگە  كە  كردوە  نەیزەكانە  لەو 
زەوی.. لەگەڵ تێپەڕ بونی كاتدا بەملیۆنان نەیزەك و هەندێ  لە ئەستێرە 
كلكدارەكان خۆیان كێشاوە بە زەوی دا، وە كلكدارەكان كلكیان هەیە لە 
بەفر بەمەش بڕێكی گەورە لە ئاو دەگاتە زەوی و، دەریا و ئۆقیانوسەكان 
دروست دەبێت. هەروەها ئەم نەیزەكانە زۆر بەتوندی بەر مانگیش كەوتون 
مانگ  بەاڵم  دەردەكەوێ .  گەورە  كونی  یان  چاڵ  وەكو  شوێنەكەی  كە 
بەهۆی  كە  ئاوەی  ئەو  ناتوانێت  كێشكردنەكەیەوە  هێزی  كەمی  بەهۆی 
نەیزەكەكانەوە دەكەوێتە سەری بیگرێتە خۆی، بۆیە ئاوەكە دەفڕێت بۆ 
ناوەندی دەرەوە و لەسەر ڕوی مانگ نامێنێتەوە، خوای گەورە لە قورئانی 

ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   دەفەرموێت:چ  پیرۆزدا 
بە  ئاسمانەوە  لە  ئێمە  هەر  واتە:  المؤمنون.  چ  ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   
ئەندازە و نەخشەیەكی دیاریكراو بارانمان باراندوە و ئینجا لە ناخی زەوی 

دا جێگیرمان كردوە، بێگومان ئێمە بە جۆرەها شێوە دەتوانین ئەو ئاوە 
لەناو بەرین و ئەو سەرچاوانە وشك بكەین. لەم ئایەتەشەوە ئەو ڕاستی 

یە دەردەكەوێت كە ئاوی سەر زەوی لە ئاسمانەوە هاتووەتە خوارەوە.
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   چ  دەفەرموێت:  گەورە  خوای  هەروەها 
ڑ  ڑک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ  چ الفرقان. 
واتە: )هەر ئەو زاتەیە كە باكانی نارد كە مژدەی بەزەیی ئەوتان بۆ بێنن. جا 
ئەوسا لە ئاسمانەوە ئاوێكی پاك و خاوێنمان باراندووە )بە شێوەی باران و 
بەفر و تەرزە(... تا بەهۆیەوە زەوی هێز لێ  بڕاو زیندو بكەینەوە، هەتا ئاوی 
خواردنەوەش ببەخشین بە مااڵت و خەڵكانێكی زۆر كە دروستمان كردون. 
ئەوەشمان هەر جۆرە جۆرە لە نێوانیانا دابەش كرد تا پەند بگرن، بەاڵم 

زۆربەی خەڵكی هەر فێرن ناشككوری بكەن.(
ئەوەشدا  لەگەڵ  هەورەكانەوە،  لە  دەكات  ئاو  بارینی  باسی  ئایەتە  ئەم 
ئاماژەیەكی شاراوەی هەڵگرتووە بەوەی كە سەرچاوەی ئاو لە ئاسمانەوە یە، 

هەروەها دەتوانین ئاماژە بكەین بەوەی كە ئەم دەستەواژەیە چ ک    ک  
ک  گچ       دوو واتا دەگرێتە خۆی: 

هەوا  بەرگە  وە  هەواوە،  بەرگە  لەناو  ئاسمانەوە،  لە  ئاو  بارینی  یەكەم: 
ئاسمانە بە گوێرەی ئێمە، چونكە ئاسمان سەقفە، خوای گەورە دەفەرموێت:              
چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  چ األنبياء. 
ڕوو  ئەوانە  كەچی  پارێزراو،  بە سەقفێكی  كردووە  ئاسمانمان  ئێمە  واتە: 
وەردەگێڕن لە هەموو نیشانە و بەڵگەكانی ئاسمان. لێرەدا ئایەتەكە ئاماژە 
بەوە دەكات كە بەرگی هەوا ئەوەیە كە زەوی دەپارێزێت لە تیشكەكانی 
گەردون و تیشكی سەرو بنەوشەیی زەرەرمەند و لەناوبەر،  كە ئەگەر ئەم 
تیشكانە  بگەنە لەشمان دەیسوتێنێت. هەروەها زەوی لە بەالیین نەیزەك 
و بەرد و تیشك دەپارێزێت و دوری دەخاتەوە و پەرش و باڵوی دەكاتەوە.

دووەم: لە ڕاستیدا ئاو سەرچاوەكەی لە ئاسمانەوە یە. وە لە فه زای دەرەوە 
ئاو دێتە سەر ڕوی زەوی.. ئەمەش لە گەورەیی و ئیعجازی قورئانە، كە ئەم 

ئایەتە چەندین واتامان بۆ كۆدەكاتەوە كە هەموشیان ڕاست و دروستن. 
ئه مه و له  ئایه تێكی تردا خوای گەورە دەفەرموێت:چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ئایا ئاوی زەوی لە كوێوە هاتوە؟ دەریاكان چۆن لەسەر زەوی دروست بون؟ ئایا قورئان باسی 
هاتنە خوارەوەی ئاوی كردوە لە ئاسمانەوە، بەو شێوەیەی كە زانایانی ئەمڕۆ باسی دەكەن؟

سةرضاوةى ئاو لةسةر ِروى زةوى 
ئا: ده ریا كاوه 
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و  ڕاخست  زەویشی  دواتر  واتە:  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ النازعات. 
ته ختی كرد، ئاوی لێدەرهێناوە و لەوەڕگای بۆ مااڵت فەراهەم هێنا.

ئەم ئایەتە ئاماژەیە بۆ ئەوەی كە خوای گەورە لە ناخی زەوی یەوە ئاوی 
دەرهێناوە و بەهۆیەوە دەریا و زەریا و كانیاو و جۆگەلەكان دروست بووە كە 

زەوی شەق كردووە وەكو ڕێڕەوێك تا ئەو ئاوانەی پێدا بڕوات.
)ابن كثیر( له  ته فسیری ئه و ئایه ته دا ده ڵێت:)دحی ذلك األرض فأخرجت 
ماكان مودعا فیها من المیاه فنبتت النباتات علی اختالف أصنافها و صفاتها (
و  ماءها  منها  ده ڵێت:)اخرج  هه روه ها)شوكانی(  كثیر102/1،  ابن  تفسیر 

مرعاها: أي فجر من األرض األنهار و ألبحار و العیون.( فتح القدیر 534/5.
وە ئێستا زۆربەی زانایان باسی ئەوە دەكەن لە بەڵگە و ئاماژەكانیاندا كە 
بارینی ئاو لە ئاسمانەوەیە و وە لە ناوەندی دەرەوە هاتووە، پاشان ئەم ئاوە 
ڕۆشتۆتە ناخی زەوی و دواتر بەهۆی گڕكانەكانەوە ئاوەكە هاتۆتە سەر ڕوی 
زەوی، لەمەوە دەردەكەوێت لە ڕاستیدا قورئان لە هەندێ  ئاماژە پێكهاتووە 

كە ئێستا زانست جەختی لەسەر دەكاتەوە. 
دوو  زانایان  كه   زەوی،  سەر  ئاوی  سەرچاوەی  لەسەر  زانایان  بۆچوونی 

بۆچوونیان هه یه  له م باره یه وه:  
أ ــ بۆچوونی یه كه می زانایان:

ئاو لە فه زای دەرەوە هاتۆتە سەر زەوی، بەهۆی هەندێ  شەپۆلی تیشكی 
گەردونی كە بەشێوەیەكی هەمیشەیی لە بۆشایی گەردوندا دەجوڵێت و، 
ناوكی  لە  و  هەیە  بەرزی  زۆر  وزەیەكی  كە  دەنكۆاڵنەی  لەو  پێكهاتوە 
گەردیلەی هایدرۆجین یان پڕۆتۆنات پێكدێت، بەهۆی جوڵەی زەوی لەكاتی 
هەوای  بەرگە  پڕۆتۆنانە  ئەم  خۆردا  یان  خۆی  دەوری  بە  سوڕانەوەی 
زەوی دەبڕن و دەگەنە ئەلیكترۆنە گرنگەكان )پێویستەكان( و گەردیلەی 
كارلێك  ئۆكسجین  لەگەڵ  ڕاستەوخۆ  ئەمەش  پێكدەهێنێت.  هایدرۆجین 
دەكات و گەردەكانی ئاو لەسەر بەرزاییە گەورەكان دروست دەبێت و، لەژێر 
پلەی گەرمی نزمدا بەشێوەی تۆزی گەردونی چڕدەبێتەوە.. زانایان بڕوایان 
وایە كە ئەو ئاوەی  بەم شێوەیە دروست بووە بە درێژای مێژوو بە زەویدا 

تێپەڕیوە و دەریا و زەریاكانی دروستكردوە.
ب ــ بۆچونی دووه می زانایان:

و  زەوی  ناوكی  نێوان  كەوتۆتە  كە  بووە  دروست  چینێك  لە  بەردەكان 
كاریگەری  لەژێر  دەتوێنەوە  بەردانە  ئەم  شوێندا  هەندێ   لە  توێكڵەكەی، 
گەرمی، كە لە ئەنجامی شیبونەوەی تیشكی هاوشێوەی تیشكدار دروستبوە. 
كاتێك پێكهاتەی ده رپه ڕیوی لێ دەردەچێت وەكو ئۆزۆن و كلۆر پێكهاتە 
جیاوازەكانی كاربۆن و كبریت، كە زۆربەیان هەڵمی ئاون، ئەم پێكهاتانە 
فڕێ دەدرێت بۆ سەر ڕوی چینەكانی زەوی، یان بۆ سەر ڕووی زەوی بەهۆی 
هەڵچونی گڕكانەكان  بەدرێژای مێژوی زەوی، ئەم بڕە ئاوەش دەوروبەری 

سەر ڕوی زەوی پڕ كردۆتەوە. 
پ.ز(   لەساڵی)428-348  )ئەفالتون(  كۆندا  یۆنانی  شارستانیەتی  لە 
بۆچونی وابو: كە گەنجینەی ئاوی  زۆر گەورە بەشێوەی چەند ڕێڕە و و 

جۆگەلەیەك لەژێر ڕوی زەوی دا هەیە، كە ئاو دەدات بە سەر ڕوی زەوی.
بەاڵم )ئەڕستۆ( لە ساڵی )385ـ  322 پ.ز(  ئەم بۆچونەی ڕەت كردەوە، 
له به رئەوەی كە ئەم عه ماری ئاوە ده بێت لە قەبارەی زەوی گەورە تر بێت 
وە  هەڵقواڵوه كان،  ڕوبارە  هەموو  لەسەر  بمێنێتەوە  بتوانێت  ئەوەی  بۆ 
باسی ئەوەی كرد زەوی وەكو پارچە ئیسفەنجێكی زۆر گەورە ئیش دەكات 
كاتێك پڕ دەبێت لەو ئاوەی كە لەناو زەویدایە كە لە چڕبونەوەی هەوای 
ساردی ژێر زەوی دروستبوە ئەم ئاوە لێی ده چۆڕێت و ڕوبار و جۆگەلە و 

كانیاوەكانی لێ پڕ ده بێـت. 
هەروەها لە سەدەی  یەكەمی زاینی )فیزۆفیوز( كە یەكێكە لەبیرمەندانی 
زیاتر  شاخەكان  نێوان  دۆڵی  كە  كرد  لەوە  باسی  ڕۆمانی  شارستانی 

گونجاون لە شاخەكان بۆ چڕبونەوەی ئاوی باران تیایدا، وە لە ڕاستیدا 
بەفر بۆ ماوەیەكی زۆر  لەسەر زەوی دەمێنێتەوە، لەو ناوچانەی كە بە 
دارستانی چڕ داپۆشراون، جا ئەم بەفرانە لەكاتی توانەوەیدا دەگۆڕێت بۆ 
ئاو و ڕۆدەچێتە درزەكانی زەوی و پڕی دەكاتەوە و  بەشێوەی جۆگە و 

كانیاوەكان پیایدا دەڕوات.
كۆتاییەكانی )سەدەی  هەتا  مانەوە  وسان  دەستە  زانایان  لە  ژمارەیەك 
حەڤدەی زاینی( باوەڕیان بەو بۆچونە هەبوو كە )ئەشكەوتی گەورە( لەناو 
زەوی دا هەیە كە سەرچاوەی سەرەكی ئاوی ڕوبارەكانە، یان ئەو ئاوەی 

كە كۆدەبێتەوە لە ژێر ڕوی زەوی دا لە دەریاكانەوە دێت. 
دواتر زانایەكی ئەوروپی بەناوی )ئەسناسیوس كیسه ر( ساڵی )1602ـ  1680ز(                                                                                                 
دەریاكان  دانا:  گریمانه ی  ئەم  و  كورتكردەوە  هه اڵنه ی  بۆچونه   بیرو  ئەم 

بەستراوە بە شاخی ناوبۆش كه ڕووبار و جۆگه كانی لێ هه ڵده قوڵێت.
وه  هیچ كام له  بیرمه ند و زانا خۆرئاواییه كان نه یان توانی له وه  تێبگه ن كه  
باران به س بێت بۆ مانه وه ی ڕووبار و سه رچاوه  ئاوییه كان به  درێژایی كات. 
هه رچه نده  زانای فه ره نسی)فرنسیا باسم برنارد بالیسی( ساڵی )1510 ز 
ــ 1590 ز(  ئەوەی  ڕاگەیاند كە ڕوبار و كانیاوەكان هیچ سەرچاوەیەكی 
دەبێت  خۆرەوە  گەرمی  بەهۆی  ئاو  وە  باران،  ئاوی  لە  جگە  نیە  تریان 
بەهەڵم و بای وشك هەڵی دەگرێت، كاتێك  هەڵمەكە بەر زەوی دەكەوێت 
دەبێت بە هەور و بە هەموو ئاڕاستەكاندا دەجوڵێت، وە كاتێك )با( پاڵ 
بەو هەڵمانەوە دەنێت ئاوەكە دەكەوێتە سەر بەشەكانی زەوی، كاتێك خوا 
بیەوێت ئەم هەورە كە تەنها بارسته یه ك ئاوە  دەتوێتەوە و دەبێت بە 
باران و دەبارێتە سەر زەوی، وە لە ڕێگەی درزەكانی زەوی یەوە دەچێتە 
)ناوچەیه كی  دەگاتە  هەتا  ڕۆچون  لە  دەبێت  بەردەوام  یەوە  زەوی  ناو 
لەوێدا بەشێوەی خەزنكراو جێگیر دەبێت،  بە بەردی چڕ( وە  داپۆشراو 
پاشان ئاوەكە هەڵده قوڵێت و  لە ڕێگه ی درز و ده رچه كانی ڕوی زەوی 

بەشێوەی كانی و جۆگە و ڕوبار دێته  ده ره وه .
 وە لێرەدا  بە ڕونی دیارە  كە )بالیسی( ئەم قسەیەی لە وشە وەرگێڕاوەكانی 
قورئانی پیرۆزەوە گواستۆتەوە لە وەرگێڕانی واتاكانی قورئانی پیرۆز كەالی 
ئەوروپیەكان هەبووە لە سەردەمی ئەودا. یان لە هەندێ  كتێبی موسڵمانان 
كە ئەوروپیەكان لە سەرەتای  سەردەمی هەستانەوەدا  وەریانگێڕاوە بۆ 
ئیتاڵیا  و  ئەندەلوس  لە  ئیسالمیەكان  كتێبخانە  لە  كە  یۆنانی  و  التینی 
ئەمەش  كە  خاچپەرستەكاندا  جەنگی  لەكاتی  یان  هەبووە،  دا  سقلیە  و 

دەركەوتنی ئیسالم لە كتێبەكەیدا بە ڕون دیار دەخات.
ڕوی ئیعجاز: 

لێرەوە ئەوەمان بۆ ڕون دەبێتەوە كە قورئانی پیرۆز لە چەندین ئایەتدا 
ئەم ڕاستیانەی باسكردووە كە سه ره تا ئاوی زه وی  به و زۆری یه وه  له  
قۆناغی یه كه میدا گواستۆته وه  و، له ناو زه وی دا جێگیر بووه . پاشان له  
قۆناغی  دووه میدا له  ڕێی ته قینی بوركانه كانه وه  له  ناو زه وییه وه  هاتۆته  
سه ر ڕووی زه وی. كه  هه ردوو قۆناغه كه دابه زین له  ئاسمان و ده رهاتنه وه ی 
له  زه وی له  قورئانی پیرۆزدا باس كراوه  و ئه م ڕاستیانه ش مرۆڤ هه تا 

ئه م دواییانه  نه یزانیون.
دەفەرموێت:چ چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ   گەورە  خوای 

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ النساء.
واتە: ئەوە بۆ ئەوانە سەرنجی قورئان نادەن و لێكی نادەنەوە و لێی ورد 
نابنەوە؟ خۆ ئەگەر لەالیەن كەسێكی ترەوە بوایە جگە لە خوا بێگومان 

جیاوازی و دژایەتیەكی  زۆریان تێدا دەدۆزیەوە. 
سه رچاوه :

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1674

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=560
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تابلۆی ئەم كێوانە زۆر جوان و سەرنج ڕاكێشن و، شایەتی بۆ گەورەیی 
كە  كێو،  و  چیا  لە  نامۆن  جۆرێكی  ئەمانە  دەدەن.  پەروەردگارمان 
و  بە سور  داپۆشیوە  كێوەكانی  و  وەك شەپۆل، شاخ  ڕەنگەكانیان 
سپی و ڕەش... با ساتێك لە ئەم موعجیزە خوداییە ورد ببینەوە و 

ئەوسا بڵێین، پاكی و بێگەردی بۆ خودای گەورە.
نێردرا، هیچ  وەك پێغەمبەر  لەو سەردەمەدا، كاتێك موحەممەد
كەس لە دوورگەی عەرەبیدا، لە نهێنی و چۆنێتی پێكهاتنی شاخەكانیان 
و  شاخ  نهێنیەكانی  لە  زۆرێك   ، پێغەمبەرمان بەاڵم  نەدەزانی. 
كێوی لە ڕێگەی قورئانی پیرۆزەوە پێ ڕاگەیاندین، كە هەرگیز پێشتر 

نەزانرابون، بە تایبەتی ڕەنگەكانی شاخ. 
وەسف  سوور  ڕەنگی  بە  عەرەب  دوورگەی  شاخەكانی  بۆنمونە، 
بینی بووی  نەكرابوون، هەروەها لە واڵتی شامیشدا كە پێغەمبەر
لمی  یاخود  بەردین  كێوی  بەڵكو  نەبوون،  لێ   ڕەنگاوڕەنگی  شاخی 

هەبوون و، هیچ كەس زانیاری دەربارەی شاخی ڕەنگاوڕەنگ نەبووە.
كە  بەرچاو،   كەوتە  چیا  لە  تر  جۆرێكی  نوێدا،  لەسەردەمی  بەاڵم  
ئەم  چین.  ڕۆژهەاڵتی  باشوری  و  ڕۆژئاوا  باشوری  و  باكور  دەكەونە 
شاخانە بە ئەوە جیادەكرێنەوە، كە ڕەنگاوڕەنگن بە ڕەنگی سور و سپی 
و چەندینی دیكە و، جۆرێكی دەگمەنن لە ڕووی جۆریانەوە، لەبەر بونی 

.)Danxia landform( لوتكەی تیژ  تیایاندا و، پێیان دەوترێت
ئەم جۆرە چیانە پێكهاتوون لە لمی سور و، بەردی كلسی كە ڕەنگی 
گونجاوی  و  جیاواز  ڕەنگی  كۆمەڵێك  هەرەوەها  دەداتەوە،  سپی 
تابلۆیەكی  وەك  دەكات،  ئەو شاخانە  لە  وا  كە  دەكرێت،  بەدی  تیا 
هونەری زۆر جوان و سەرنج ڕاكێش دەربكەوێت و، توانا و دەسەاڵتی 

بەدیهێنەری گەردونی پێوە دیاربێت.

زانایان دەڵێن، كە توێژینەوە لەسەر ئەم چیانە، لە سەرەتا و ناوەڕاستی 
سەدەی بیستەوە دەستی پێ كردوە و، بۆیان دەركەوت كە هەشتا ملیۆن 
ساڵ لەمەوبەر بەشێوەیەكی زۆر تایبەت پێكهاتوە، كە بە بونی الرییەكی 
زۆری ڕەنگ سور جیادەكرێتەوە، جگە لەڕەنگی دیكەی وەك سەوز و ڕەش 
و زەرد، كە وا هەست دەكەین كەسێك ئەو شێوە الری و پێچاوپێچانەی 

وێنە كێشاوە و ڕەنگی كردوون.
ئێستا با پێش باسكردنی ئیعجازی قورئانی لەم دیاردەیەدا، كە ئاماژەی بە 
ئەم جۆرە شاخانە داوە، با كەمێك لە وێنەی هەندێك لەو زنجیرە چیانەی 
واڵتی )چین( بڕوانین، ئەم تابلۆیانە وا لە بڕوادار دەكات، كە ناخی دەرونی 
بۆ پاكی و بێگەردی خوای پەروەردگار بهەژێت لە ئاست جوانی وێنەكان دا.

وێنەی )1(
لەم وێنەیەدا، )الغرابیب السود( كە ڕەنگە زۆر ڕەشەكانە دەردەكەون، 

چ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  
   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ

 نەخشاندنی شاخ وكێوان بە ڕێگای سور و سپی و ڕەنگاوڕەنگ

و: سه ميره  ته يب
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دیسان ڕێگە شەپۆلیە زۆر سپیەكانیش، هەروەك )الجدد الحمر( كە بەشە 
سوورەكانن، ئاشكرا دیارن، خوای گەورەله  سوره تی فاطر دەفەرموێت:                

چ... ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ

وێنەی )2(
تەماشای ڕێگە پێچاوپێچە ڕەنگاوڕەنگەكانیان بكە.. ئەوە دەستكردی 

مرۆڤ نیە بەڵكو هی دروستكەری ئادەمیزادە.

وێنەی )3(
بەدی  بەجوانی  پێچاوپێچەكان  ڕەنگاوڕەنگە  ڕێگە  شاخانەشدا،  لەم 

دەكرێن، پاكی و بێ گەردی بۆ پەروەردگار.

وێنەی )4(
لێرەشدا ڕێچكە ڕەنگاوڕەنگەكان بەدی دەكرێن كە لە قورئانی پیرۆزدا 

بە )جدد( ناویان هاتووە.

وێنەی )5(
ڕێگەیەكی  وەك  كە  درێژدەبنەوە،  ڕەنگاوڕەنگانە  هێڵە  ئەو  چۆن  بڕوانن 
نەخشێنراوی ڕەنگاوڕەنگ وەهان، هەر وەك ئەوەی كەسێك وێنەی كێشابێت!
ئێستا با پێكەوە بچینە الی پەڕتووكی خودا و بپرسین: ئایا سەبارەت 
بە ئەم جۆرە چیا ڕەنگاوڕەنگە لە سوور و سپی و چەندین ڕەنگی تر، 
گفتووگۆیەك، یاخود ئاماژەیەك بەدی دەكرێت تێیدا؟ با پێكەوە لەم 

ئایەتە پیرۆزە ورد ببینەوە: 
چ چ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ فاطر
میوەجاتی  باراندووە،  بەرزەوە  لەو  ئاوی  خودا  نەتدی،  )ئاخۆ  واتە: 
سووری  و  سپی  ڕێگەوبانی  كێوانیش  لە  ڕواند؟  پێ   هەمەڕەنگمان 
جۆراوجۆری بەڕەنگ جیای وەدی هێنان؟ ڕەشی وەك قەلەڕەشەشیان 

تێدا هەیە()قورئانی پیرۆز، مام هەژار(
كە  ئەوەیە،  پیرۆزە  ئایەتە  ئەم  ئاماژە سەرسوڕهێنەكانی  لە   یەكێك 
جۆرە  ئەم  ڕەنگەوە،  و  شێوە  ڕووی  لە  دەكات  چیایانە  ئەم  وەسفی 
شاخانە شێوازی شەپۆلیان هەیە، كە لەشێوەی ڕێگایەكی ڕەنگاوڕەنگ 
دەچێت، بە چەماوە و لێژایی زۆر دەناسرێنەوە و، بە ئەو جۆرەیە كە 
قورئانی پیرۆز ئاماژەی پێ كردوە بە)ھ(،)جدد( ئەو ڕێگاو بانەیە 
تۆخە  ڕەشێكی  )الغرابيب(  وە  شاخ.  ڕەنگی  لە  جیاوازە  ڕەنگی  كە 
تاكی )ُجدَّە( و )جديد(  دا، )ھ(  لە فەرهەنگ  )القرطبی(، وە 

واتە: نیشانە و هێڵی ئاشكرای دەركەوتوو.
جا بێگومان گەر بێت و لە دورەوە سەرنجی ئەم شاخانە بدەین، ڕێگەی 
ڕەنگاوڕەنگ، بەڕەنگی جیاواز و هێڵی زۆر جوان و ئاشكرا بەدەردەكەون، 
بە شێوازێك گەر كەسێك بە ئەم ڕاستیە نەزانێت، وا هەست دەكات، كە 
كەسێك ئەم ڕێگایانەی بڕیوە و ڕەنگی كردوون بە شێوەیەكی دروستكراو، 
نەك هەر لە بنەڕەتدا سروشتی بن! بەاڵم ڕاستیەكەی ئەوەیە، كە ئەم 

ڕێگایانە دەستكردی خوای گەورەیە و ڕەنگ كراوێكی سروشتیە!
وەسفی  بەجوانی  ئایەتانە،  ئەم  ئایا  دەمێنێتەوە:  پرسیارێك  لێرەدا 

ئایا چۆن پێغەمبەری خودا ئەو شاخە ڕەنگااڵنەمان بۆ ناكات؟ 
ئەم زانیاریەی زانیوە؟ چۆن بە ئەم ڕێگە چەماوە و ڕەنگاوڕەنگانەی 
شاخەكانی زانیوە؟ ئایا چووە بۆ چین و ئەو تابلۆ جوانانەی بینیوە؟ 
خودای  فەرموودەی  كە  شایەتە،  ئایەتە  ئەو  كەواتە  نەخێر،  بێگومان 

گەوەرە و پەروەردگاری ئەم گەردونەیە.
سهرچاوه:

 http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-10-
20/1718-2014-11-09-05-00-33

ههندێكسهرچاوهینوسهر:
http://www.danxialandform.com/
http://www.globalgeopark.org/Portals/1/01-News_Events/
Newsletter/Danxia2009.pdf
http://www.telegraph.co.uk/travel/picturegalleries/9550531/Co-
lourful-rock-formations-in-the-Zhangye-Danxia-Landform-Ge-
ological-Park.html
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یەكێك لە موعجیزەكانی قورئان ئەوەیە، كە لەگەڵ 
بوونی ئەو هەموو دوژمنانەی، وەك خۆی پارێزراوە، 
نوقستان، ئەمەش تەئكیدی وەعدی  زیاد  و بێ  بێ 

ڳ   ڳ   فەرموویەتی:چ  كە  دەكات  گەورە  خوای 
ئەمرۆ  تا  الحجر.  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ 
ملیۆنان نوسخەی قورئان لە جیهاندا باڵوبۆتەوە بێ 
ئەوەی جیاوازیەك هەبێت لە نێوانیاندا. كە ئەمە بۆ 

خۆی موعجیزەیەكی گەورەیە. 
كاتێكدا  هەموو  لە  گەورە  )خوای  دەڵێت:  نەسەفی 
شێواندن  كەمكردن  و  زیادكردن  و  لە  دەیپارێزێت 
تر،  ئاسمانییەكانی  كتێبە  پێچەوانەی  بە  گۆڕین،   و 
لەواندا خوای گەورە خۆی كەفیلی پاراستنی نەكردووە 
)الربانیون  زانایانیان  بە  سپاردووە  ئەوەی  بەڵكو  و 
واالحبار(، ئەوانیش جیاوازی كەوتە ناویانەوە بەهۆی 
ستەمی خۆیان  و تەحریف ڕووی كردە كتێبەكانیان.. 
كاتێك دەفه رموێت: چ ڱ  ڱ   ڱ  ںچنیشانەیە 
لەسەر ئەوەی لەالیەن خۆیەوە هاتووە و موعجیزەیە، 
چونكە ئەگەر قسەی غەیری خوا بوایە یان موعجیزە 
نەبووایە، ئەوا زیاد و كەم ڕووی تێدەكرد وەك هەموو 

نووسراوە دەستكردەكان(1.
دڵەكاندا  لە  پاراستووە  قورئانی  گەورە  خوای 
بۆ  هاوەاڵن  كردنی  ڕێنموونی  بە  پاشانیش  و 

نووسینەوەی  و پاراستنی لە دوتوێی كتێبێكدا.
هەر لە سەرەتای هاتنە خوارەوەی قورئاندا پێغەمبەر 
ئەو ئایەتانەی دابەزیبوون دەیگەیانە هاوەڵەكانی 

 و ئەوانیش لەبەریان دەكرد و یەكتریان فێردەكرد.
هاوەاڵن لە دەمی پێغەمبەرەوە قورئانیان وەرگرتووە: 
)هەركاتێك  دەڵێت:  صامیت  كوڕی  عوبادەی  ئەوەتا 

پیاوێك كۆچی بكردایە بۆ مەدینە، پێغەمبەر
دەیدایە دەست یەكێكمان تا قورئانی فێربكات(2.

عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود دەڵێت: )سوێند بە خوا حەفتا 
و ئەوەندە سورەتم لە دەمی پێغەمبەرەوە وەرگرتووە(3. 

لە گواستنەوەی  ئیبن جەزەری دەڵێت: پشتبەستن 
قورئاندا بە لەبەركردنی بووە لە دڵەكاندا، نەك بە 
نوسینی موصحەفەكان. ئەمەش بەرزترین تایبەتمەندی 
ئەوەش  بەخشیوە...  پێی  خوا  كە  ئوممەتەیە  ئەم 

ناتوانن  كە  كتێبەكانەوەیە  ئەهلی  پێچەوانەی  بە 
كتێبەكانیان بپارێزن ئەگەر نەنوسرابێتەوە لە كتێبدا، 
ناتوانن لەبەر بیخوێننەوە بە تەماشاكردن نەبێت(4.
ژمارەی ئەوانەی كە قورئانیان لەبەربووە زۆر بوون.. 
بۆ نموونە ئەوانەی هەردوو ڕووداوی بیری مەعونە و 

شەڕی یەمامە گەیشتبوونە 140 لە هاوەاڵن.
دەماودەم  هاوەاڵن  و  لەالیەن  لەبەركردنی  لە  جگە 

كردنی  و گرنگیدانیان پێی.. پێغەمبەری خوا
هەر لە سەرەتای دابەزینی نیگاوە، ئەو ئایەتانەی كە 
دادەبەزین داوای لە هاوەاڵن دەكرد كە بیانوسنەوە، 
هەبوو5،  نیگای  نوسەرانی  مەبەستەش  ئەو  بۆ 
بۆ  قورئانیان  پێغەمبەردا دەستی  لەبەر  كە 
خۆیان  هاوەاڵن  لەوەی  جگە  ئەمە  دەنووسییەوە.. 
–ئەوەی نووسین  و خوێندنەوەی دەزانی- موصحەفیان 
ئایەتێك  هیچ  شێوەیە  بەم  دەنووسی..  خۆیان  بۆ 
خۆیدا  دانەبەزیبوو كە لە سەردەمی پێغەمبەر

بە نووسراوی نەپارێزرابێت.
لەسەردەمی  هەر  قورئان  ئەوەی  لەسەر  بەڵگەش 

نوسراوەتەوە: پێغەمبەرەوە
جارێكیان  دەڵێت:  عاس  ئەبی  كوڕی  *عوسمانی 
دانیشتبووم لە ناكاو چاوی بڕییە  الی پێغەمبەر
بە  تا خەریكبوو  هێنایە خوارەوە  پاشان  و  سەرەوە 
زەویدا بینووسێنێت، جا جارێكی تر چاوی بەرزكردەوە 
و فەرمووی: جبریل هات بۆ الم و فەرمانی پێكردم 
كە ئەم ئایەتە بخەمە ئەم شوێنەوە لەم سوورەتەدا 
َ َيأْمُرُ ِبالَْعدِْل َواْلِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي الْقُرَْبى َوَينَْهى  )إِنَّ اللَّ
َّكُمْ َتَذكَّرُوَن(- َعِن الَْفْحَشاِء َوالْمُنَْكِر َوالَْبغِْي  َيِعُظكُمْ َلَعل
ئەمە  خۆیەوە  لەالیەن  جبریل  أحمد17340-6..دیارە 

ناكات گەر فەرمانی خوا نەبێت.
* ئیبن عومەر دەگێڕێتەوە: )أنَّ َرسوَل الِل  َنَهى 
أنْ يَُساَفَر ِبالقُرآِن إلى أرِْض الَعدِّو(7.. واتە: )پێغەمبەر
بچینە  قورئانەوە  بە  لێمان  كرد  قەدەغەی   

ناو زەوی دوژمن( دیارە قورئانی نوسراوەیە، چونكە 
مەبەستی فەرموودەكە قورئانی ناو سنگ نییە.

* لە عوسمانەوە دەگێڕنەوە: )قورئان لە كاتی جیا 
جیادا دەهاتە خوارەوە و، كاتێك شتێك دادەبەزی، 
بانگی هەندێك لەوانەی قورئانیان بۆ دەنوسی دەكرد و، 
دەیفەرموو: ئەمە بخەنە ئەو سورەتەی كە باسی فاڵنە 
شت دەكات  و، كاتێك ئایەتێك دادەبەزی دەیفەرموو: 
ئەم ئایەتە بخەنە ئەو سورەتەی كە باسی فاڵنە شت 
دەكات  و، كاتێك چەند ئایەتێك دادەبەزی دەیفەرموو: 
بیخەنە ئەو سورەتەی كە باسی فاڵنە شت دەكات(8.

كوڕی  عومەری  موسڵمانبوونی  چیرۆكی  لە   *
َفاِطَمة  َبيِْت  في  َيقَْرؤوَن  )َكانُوا  هاتووە:  خەتتابدا 
القُرآَن  يُقِْرئُهُم  اأَلَرِت  بُن  َخَبّاُب  َوكان  اِب،  الَخطَّ ِبنِْت 
مەككە،  لە  ڕووداوەش  ئەم  دیارە  َصحيَفٍة(9.  في 
پێش كۆچكردن ڕوویداوە، كەواتە هەر لە سەرەتای 
دابەزینی قورئانەوە مۆڵەت دراوە بە موسوڵمانان كە 

قورئان بنووسنەوە.  
لە  هەمووی  قورئان  پێغەمبەردا ژیانی  لە 
دووتوێی پەرتوكێكدا كۆنەكرابۆوە، بەڵكو پەرتوباڵو 
بوو.. لەهەمانكاتدا هەندێك لە هاوەاڵن هەندێك لە 
قورئانیان الی خۆیان نوسیبووەوە10. زەیدی كوڕی 
قورئان  و  كرد  وەفاتی  )پێغەمبەر  دەڵێت:  سابت 

هێشتا لە شتێكی تایبەتدا كۆنەكرابۆوە(11. 
لە  پەرتووكێكدا  دووتوێی  لە  كۆنەكردنەوەی  هۆی 

دەگەڕێتەوە بۆ: ژیانی پێغەمبەردا
یەكەم: نەبوونی ترسی درووستبوونی جیاوازی لە نێوان 
هاوەاڵندا لە قورئاندا، ئەویش لەبەر بوونی پێغەمبەر
لە نێوانیاندا و زۆر هاوەڵ قورئانیان لەبەر بووە12. 
دووەم: لە ترسی ئەوەی نەوەك لە ژیانی پێغەمبەرەدا 

ئایەت هەبێت نەسخ بكرێت.
سێیەم: قورئان بە یەك جار نەهاتە خوارەوە، بەڵكو 
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ژماره)36( زستانی 2015ز ـ  1436ك
چوارەم: ڕیزبەندی ئایەت  و سورەتەكان بە پێی هاتنە 
دابەزین  هۆكارەكانی  بەپێی  بەڵكو  نەبوو،  خوارەوە 

)أسباب النزول( بووە13.
خوێنەكان  قورئان  پێغەمبەر وەفاتی  دوای 
بەردەوامبوون لەسەر فێركردنی ئەوانەی دوای خۆیان 
 و، هەندێك لە هاوەاڵن دوای وەفاتی پێغەمبەر 
پشتبەستن  بكەن..  لەبەر  قورئان  هەموو  توانیویانە 
لە ڕیوایەتكردنی قورئاندا هەر لەسەر ئەوە بووە كە 
لەناو سنگی قورئان خوێناندا پارێزراوبووە و هەروەها 
هەندێك لەو نوسراوانەی كە لە سەردەمی پێغەمبەردا 
نوسرابوونەوە.. بەاڵم دوای كوژرانی نزیكی 70 
كەس لە قورئان خوێنەكان لە شەڕی یەمامەدا لەگەڵ 
داوای  خەتاب  كوڕی  عومەری  بۆیە  هەڵگەڕاوەكاندا، 
كۆكردنەوەی  بە  بدات  فەرمان  كە  ئەبوبەكر  لە  كرد 
بكرێت  و  قایم  و  پەڕتوكێكدا  دووتوێی  لە  قورئان 
زیاتر  خوێنی  قورئان  نەوەكا  ونبوون،  لە  بپارێزرێت 
بكوژرێن  و بڕۆن، كە سەرچاوەی پارێزگاریكردنی ئەم 
ئەبوبەكر  پاشان  زۆر  گفتوگۆیەكی  دوای  قورئانەن.. 
قەناعەتی هێنا و داوایان لە زەیدی كوڕی سابت كرد 

كە هەستێت بەو كارە14.
كۆكردنەوەی قورئان لە دووتوێی پەرتوكێكدا لە دوای 
شەڕی یەمامەوە بوو - كە ساڵی 12ی كۆچی بوو- و 

ماوەی نزیكی ساڵێكی خایاند15.
بۆ چەسپاندن  و وەرگرتنی ئایەت  و سورەتەكان دەبووایە 
لەسەر هەموو پارچەیەك دوو شایەت شایەتیان بدایە 
لە سەری.. ئیبن ئەبو داود لە ڕێگەی هیشامی كوڕی 
عوروەوە لە باوكییەوە دەگێڕێتەوە: ئەبوبەكر بە عومەر 
-واتە  دانیشن  مزگەوت  دەرگای  الی  وت:  زەیدی  و 
هات  كەس  هەر  كۆبونەوەكانتان-  شوێنی  بە  بیكەن 
 و دوو شایەتی هەبوو لەسەر ئەوەی كە قورئانە لێی 
وەرگرن  و بینوسن16. بۆیە عومەر باڵویكردەوە: )هەر 
قورئان  لە  شتێكی  پێغەمبەرەوە لە  كەسێك 
وەرگرتووە با بۆمان بهێنێت، ئەوانیش ئەو ئایەتانەیان 
لەسەر پەڕە و پارچە تەختە و گەاڵی پانی دارخورما 
نووسیبۆوە، جا هیچیان لەو نوسراوانە وەرنەدەگرت تا 

دوو شایەت شایەتیان نەدایە لەسەری(17.
مەبەستیش لە شایەتی شایەتیدان نیە لەسەر ئەوەی 
كە نوسراوەكە قورئان بێت یان نا، چونكە بەڵگە لەسەر 
شایەت  هاوەڵ  چەندین  نوسراوێك  هەر  قورئانییەتی 
بوون لەسەری، چونكە لەبەریان بووە )واتە گەیشتۆتە 
ڕاددەی تەواتور(، بەڵكو شایەتیەكە بۆ ئەوە بووە كە 
شایەتی بدەن لەسەر ئەوەی كە نوسراوەكە لەبەردەم 
بووە.  ئەو  ئاگاداری  بە  و  نوسراوە  پێغەمبەردا
هەبووە  پەڕەیان  چەندین  خۆیان  هاوەڵەكان  چونكە 
)یان موصحەف( كە قورئانیان لەسەر نوسی بوو -وەك 
باسمان كرد- و لە ماڵەكانی خۆیاندا پاراستبوویان18. 

كەواتە كۆكردنەوەی قورئان لەم سەردەمەدا بۆ پاراستنی 
ئەو بەڵگەنامانە بووە كە ئەصلەن لەسەردەمی پێغەمبەردا

نوسرابوونەوە و، كۆكردنەوەیان لە شوێنێكدا.
)نهایة  كتێبی  لە  دەڵێت:  كوردی  تاهیر  موحەممەد 
قورئانی  هەموو  زەید خۆی  هاتووە:  المفید(دا  القول 
گەڕاوە؟  نوسراوەكاندا  بەدوای  بۆ  باشە  لەبەربووە، 
وەاڵم: چونكە ئەوە بۆ تەئكید بووە و تا بزانێت نەوەك 
شێوەیەكی خوێندنەوە هەبێت لەو نوسراوانەدا كە ئەم 
پێویستە  بووبێت،  لەبەریشی  ئەگەر  با  نەیزانێت، 
ئەوەی قورئانی لەبەرە هەمیشە سەرچاوەیەكی هەبێت 

بۆی بگەڕێتەوە، تا زیاتر تەئكید بێت19.  
دوای باڵوبوونەوەی ئیسالم بە واڵتاندا بە شێوەیەكی 
ئایینی نوێوە و،  ناو  خێرا و، چەندین كەس هاتنە 
فێری  موسڵمانانیان  و  باڵوبوونەوە  قورئانخوێنان 
لەو  قورئانیان  و  واڵتە  هەر  و،  دەكرد  قورئان 
هاوەڵە قورئانخوێنانەوە وەردەگرت كە بۆیان ڕەوانە 
پێغەمبەرەوە لە  قورئانیان  هاوەاڵنیش  كرابوون.. 
یان لە هاوەاڵنەوە وەرگرتبوو، هەر یەكەو بە 
گرتبوو،  وەری  كە  دەیخوێندەوە  ڕیوایەتە  ئەو  پێی 

ئەوەشی فێری خەڵكی دەكرد.
بە  بگەیشتنایە  جیاكان  شوێنە  قورئانخوێنی  كاتێك 
یەك -وەك لە فەتحی ئەرمینیادا ڕوویدا- و قورئانیان 
بخوێندایە بە ئامادەبوونی یەكتر، هەندێك جار دەبووە 
دەبوو،  دروست  نێواندا  لە  ناكۆكیان  دەنگەدەنگ  و 
ئەمە جگە لە زەرورەتی بوونی سەرچاوەیەكی ڕاست  و 
متمانەپێكراو خەلیفە عوسمان –بە ڕاوێژ و ڕەزامەندی 
چەند  نوسینەوەی  بە  فەرمانیدا  هاوەاڵن-  گەورە 
نوسخەیەك لەو قورئانەی كە لە سەردەمی ئەبوبەكردا 
كۆكرابووەوە، پاش پێداچوونەوەیەكی كۆتایی، پاشان 
سەرەكییەكان  و  شارە  بۆ  بنێررێت  نوسخانە  ئەم 
بكرێتە تاكە سەرچاوە بۆ قورئانخوێنان  و مامۆستایان، 
وسوتاندنی هەر نوسراوێكی تر كە الی خەڵكە، هەر 
كەسێك هەبێت، چونكە –وەك باس كرا- هەندێك لە 
هاوەاڵن  و شوێنكەوتوانیان موصحەفی خۆیانیان هەبووە 

و تێبینی خۆیانیان لەسەر تۆماركردبوو.
تاكڕەوی  كارێكی  قۆناغەدا  لەم  قورئان  كۆكردنەوەی 
هاوەاڵنی  گەورە  ڕەزامەندی  بەڵكو  نەبوو،  عوسمان 
باڵوی  هەندێك  كە  ئەوەی  وەك  نەك  بووە،  لەسەر 
لە  سوەیدەوە،  لە  ئەنباری  ئەبوبەكری  دەكەنەوە.. 
عەلی  لە  )گوێم  وتوویەتی:  دەگێڕێتەوە،  غەفلەوە، 
خوا  لە  خەڵكینە  دەیوت:  بووە،  تالیب  ئەبو  كوڕی 
بترسن  و زیادەڕەوی مەكەن لە عوسماندا، پێی مەڵێن 
قورئانی سوتاندووە، سوێند بە خوا ئەو كارەی كردووە 
 ..) بە ئامادەبوونی گەورە هاوەاڵنی پێغەمبەر 
عومەری كوڕی سەعید دەڵێت:)عەلی وتوویەتی: ئەگەر 
والی بوومایە لە كاتی عوسماندا، منیش هەر ئەوەم لە 

موصحەفە زیادەكان دەكرد كە عوسمان كردی(20.
عوسمان تاوانبار دەكرێت بە زیادكردن، یان كەمكردن، 

یان گۆڕینی هەندێك ئایەت لە كاتی كۆكردنەوەی 
قورئاندا، یان دەمارگیری كردبێ بەوەی وتوویەتی 
بە لەهجەی قوڕەیش بینووسنەوە، یان دەستكاری 
دوای  بەاڵم  كردبێ.  نوسینەوەكەی  خەتی 
كە  دەردەكەوێت  ڕیوایەتانە،  ئەم  خوێندنەوەی 
بە  زۆر  بوون-  لەگەڵی  كە  -ئەوانەشی  عوسمان 

ئەمانەتەوە قورئانیان كۆكردۆتەوە: 
وتووە:  عوسمانی  بە  زوبەیر  كوڕی  عەبدوڵاڵی   *
أَزَْواًجا..(  َوَيَذرُوَن  ِمنْكُْم  يَُتَوفَّوَْن  َِّذيَن  )َوال ئایەتی 
بۆ  كردۆتەوە،  نەسخی  خۆی  دوای  ئایەتەكەی 
هیچ  وتی:  موصحەفەكەتدا-؟  -لە  دەینوسیت 

شتێك لە شوێنی خۆی ناگۆڕم(21. 
و  زەید  بە  عوسمان  كە  بەوەی  سەبارەت   *
هاوەڵەكانی وتووە بە لەهجەی قوڕەیش بینوسن: 
زەیدی  بانگی  )عوسمان  دەگێڕێتەوە:  ئەنەس 
كوڕی سابت و عەبدوڵاڵی كوڕی زوبەیر و سەعیدی 
حارسی  كوڕی  عەبدولرەحمانی  عاس  و  كوڕی 
كوڕی هیشامی كرد و، موصحەفیان نوسیەوە و، بە 
سیانەكەی تری وت: ئەگەر جیاوازیتان لە شتێكدا 
بۆ دروست بوو لە قورئاندا لەگەڵ زەید، ئەوا بە 
زمانی قوڕەیش بینووسن، چونكە بە زمانی ئەوان 
ڕیوایەتێكی  لە  كرد(22.  وایان  ئەوانیش  دابەزیوە. 
ِفي  َثاِبٍت  بُْن  َوَزيْدُ  أَنْتُمْ  اْخَتَلفْتُمْ  هاتووە:)إَِذا  تردا 
َعَرِبيٍَّة ِمنْ َعَرِبيَِّة الْقُرْآِن َفاكْتُبُوَها ِبِلَساِن قَُريٍْش(23. 
زەرقانی دەڵێت: )ئەمە ئەوە ناگەیەنێت كە تەنها 
بە زمانی قوڕەیش نووسرابێتەوە –چەند بەڵگەیەك 
تێدایە  زۆری  وشەی  قورئان  لەوانە:  دەهێنێتەوە- 
زمانی  لە  عەرەبە  و  تری  هۆزەكانی  زمانی  لە 
دەكات  باسی  سیوتی  وەكو  نییە،  قوڕەیشیشدا 
لە جۆری سی  و حەوتەم، هەروەها  لە )االتقان( 
لە  نەقڵێكی موتەواتیر كە  بە  نەگەیشتووە  پێمان 
پیتەكەی  لە حەوت  نووسینەوەیدا هیچ كام  كاتی 
بكردایە  وایان  ئەگەر  وازلێهێنابێت،  قورئانیان 
ئەوەی  لەبەر  دەگەیشت،  پێمان  تەواتور  بە  ئەوا 
دەكات  پێویست  كە  گرنگە،  زۆر  ڕووداوێكی  ئەمە 
پێمان  ئەوەی  تەنها  تەواتور.  بە  بگوێزرێتەوە 
گەیشتووە لە هەندێ ڕێگاوە ئەوەیە كە جیاوازیان 
لەئایەتی    )التابوت(  وشەی  نووسینی  لە  تێكەوت 

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   چ 
چ  ی    ى   ې   ې   ې   ې   
البقرة. ئایە بە تای درێژ بینووسن یان تای خڕ، 
درێژ  تای  بە  پێدان  فەرمانی  عوسمان  ئەوەبوو 
لە  دەنووسرێت  شێوەیە  بەو  چونكە  بینووسن، 
بۆمان دەردەكەوێت كە  لەمەوە  زمانی قوڕەیشدا. 
جیاوازی  ڕیوایەتەكەدا-  -لە  مەبەستی  عوسمان 
لە  نەك  ڕەسمدا  و  نووسینەوە  شێوازی  لە  بووە 

لەفز  و لەهجە  و حەرفدا..(24.
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دروستكردووە،  هاوسەنگ  سیستەمێكی  بە  زەوی  گەورە  خوای 
گەورەیە:                               خوای  ئایەتەی  ئەم  گەورانە  نیشانە  لەو  یەكێك 

ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ       ٴۇ   ۈ    چ   
ې  ى     ى  ائ  ائ  چ الفرقان.

واتە: خودا ئەو زاتەیە كە دوو دەریای گەیاندووە بەیەك، یەكێكیان 
سازگار و شیرینە و ئەوەی تریان سوێر و خوێیاوە و لە نێوانیاندا 
بەربەستێكی تەسكی داناوە تا هەریەك لە ئاوە سازگار و سوێرەكە 

وەك خۆیان بمێننەوە.
بێگومان خوای گەورە دیاردەیەك گرنگی زۆری لەسەر ژیانی مرۆڤ 
نەبێت باسی ناكات، هەر بۆیە باسكردنی ناوچەی بەیەكگەیشتنی دەریا 
سوێر و ڕووبارە سازگارەكان بەخششێكی گەورەیە كە ژیانی مرۆڤی 
پێوە بەستراوەتەوە، ئەگەر ئەم شوێنانە نەبونایە ئاوی ڕوبارەكان، 
دەریاكان سوێریان دەكرد و مرۆڤ زۆر بە دەگمەن ئاوی سازگاری 
دەست دەكەوت، قورئانی پیرۆز باسی ئەم دیاردەیە دەكات )شوێنی 
بەیەكگەیشتن و تێڕژانی ئاوی ڕووبارەكان و دەریا سوێرەكان( هەتا 

مرۆڤ هەست بە گرنگی و مەزنیان بكات.
ئەم ئایەتە پیرۆزە ئاماژە بۆ ئەوە دەدات كە خوای كار لەجێ ئەم 
سیستەمەی بەدێهێناوە هەتا ژیانێكی ئارام و ئاسودە بژین و جوڵەی 
ژیان و دەریا و ڕوبارەكان بەردەوام بێت، بەاڵم مرۆڤ دژی ئەم یاسا 
خواییە وەستایەوە و هەوڵی نەهێشتنی ئەم بەربەستەی دا، بەاڵم ئایا 

لە ئەنجامدا بە چی گەیشت؟
ئەنجام ئەوە بوو ڕووبەرێكی گەورەی زەوی ئاوەدانیان وێرانكرد و دەریا 

و ڕووبارێكی گەورەیان لەناوبرد!! 
بۆ نمونە لە ساڵی 1918ز ڕوسیا بە بڕیاری لینین ڕێرەوی دوو ڕوباری 
كە  ئاراڵەوە  دەریای  ناو  دەڕژایە  كە  گۆڕی  ئەمودریای  و  سیردریا 
دەریایەكی ناوەكییە، دەكەوێتە ئاسیای ناوەڕاست لە نێوان كازاخستان 

لە باكوور و ئۆزبەكستان لە باشوور.

بە هیوای ئاودانی ئەو ناوچە بیابانانە و كشتوكاڵكردنی برنج و شوتی 
ئەنجام  بەاڵم  ناویاندەبرد،  سپی  زێڕی  بە  كە  لۆكە،  و  دانەویڵە  و 
كارەساتیان خوڵقاند، دەریاكە بەرەو وشك بوون چوو، ڕوبەرەكەی 
بە تەواوی بچوك بوەوە، هەتا ساڵی 2008، لە%10ی ڕووبەرەكەی 
لە  بێت،  بەردەوام  شێوەیە  ئەم  بە  ئەگەر  دەڵێن  زانایان  و  مایەوە 
ساڵی 2050 بەتەواوەتی وشك دەكات، ئەو دەریایەی كە ڕووبەرەكەی 

68000كم چوارگۆشە و لە گەورەییدا پێنجەم دەریای جیهان بوو.
ئەمەش وێنەى دەریای ئاڕاڵ:

دیارنەمانی گەورەترینی دەریاكانی جیهان 
و گۆڕینی بۆ بیابان!!

ئا: خالید به رزنجی

وێنه ی  ده ریاچه ی ماراڵ  ساڵی  1968

 الی چەپ ساڵی 1989 گیراوە، الی ڕاست ساڵی 2008 گیراوه .

لە ئێستادا ئاراڵ بە ئەم جۆرەی لێهاتووە
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بڕوانە بۆ وێنەی دەریاكە لە ئێستادا چۆن وشك بووە و ئەم ئایەتە قورئانیە 
یاد بكەرەوە:

واتە:  الملك،  چ  ڈ    ڎ    ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ      ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ 
پێیان بڵێ: هه واڵم بده نێ باشه ئه گه ر ئاوه که تان ڕۆچوو، کێ ده توانێت 
ئاوی سازگار و ڕه وانتان بۆ به ده ست بهێنێت؟! )جگه له خوای میهره بان(
پاك و بێگەردی بۆ خودا ئەگەر زانایان گرنگی ناوچەی تێڕژانی ڕووبار و 
باسكراوە، ئەم كارەساتە  لە قورئاندا چەندین جار  بزانیایە كە  دەریایان 
ڕووینەدەدا كە دەریایەك بە تەواوی وشك بكات، لە ئێستادا خەڵكی ئەو 
لماوی  توندی  زۆر  گەردەلولی  و  گێژەڵوكە  بەدەست  دەناڵێنن  ناوچانە 
دیاردە  ئەم  ئەوەی  دوای  زانایان  ژینگەوە،  گەورەی  بونێكی  پیس  و 
وێرانكاریەیان بینی، بیر لەوە دەكەنەوە ڕێڕەوی ڕووبارەكان بخەنەوە سەر 
دەریاكە كە بەبڕی سەدان ملیۆن دۆالریش تەواو نابێت، پاشان گۆڕانكاریە 
ژینگەییەكان لەو ناوچانەدا بووەتە هۆی وشكبونی ڕووبارەكانیش، چونكە 
زۆربەی ڕووبارە بچوكەكان لە ئەم سااڵنەی دواییدا وشك بوون، بێگومان 

نۆرەی وشكبونی ڕووبارە گەورەكانیش دێت. 
بڕوانە چۆن دەریایەكی زۆر گەورە بوەتە بیابانێكی وشك و برنگ.

CNN
http://blog.cnn25.com/…/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-
%D8%A8%D8…/
http://www.kaheel7.com/…/2010-02-02…/253-2010-09-10-13-
32-00
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4049

ناوچه كه و شكبونه وه ی به  ڕوونی پێوه   دیاره 
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سه رچاوه :

جەرەیانی خۆر

خۆر  كە  دەدات  پێ   هەواڵمان  قورئاندا  لە  ئیعجازی  ئایەتێكی 
كۆتایدا  لە  زانایان  كە  لەوەدایە  سەیریش  دەكات..  جەرەیان 
توانيیان وێنەی جوڵەی خۆر بە بەكارهێنانی كۆمپیوتەر بگرن...
خۆر  كە  بینیان  كاتێك  زانایان،  بۆ  بوو  كتوپڕ  ڕاستیدا  لە 
خولێتەوە،  نا  ڕێكی  به  مەجەڕەكەمان  سەنتەری  دەوری  لە 
بەڵكو جەرەیان دەكات جەرەیانێكی ڕاستەقینە بەرز بوونەوە 
و دابەزین.. زانایان دەڵێن ئەگەر زەوی لە ساڵێكی تەواودا بە 
تەواوی  خولێكی  ڕاستیدا  لە  ئەوە  بخولێتەوە،  خۆردا  دەوری 
خۆر بە دەوری سەنتەری مەجەڕەكەماندا ٢٢٥ ملیۆن ساڵ یان 

زیاتر دەخایەنێت..
پاك و بێگەردی بۆ خوای گەورە كە دەفەرموێت: چ ۉ  
ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ائ    ائ  چ يس، واتە: 
خاوەن  لە  كە  جه ره یاندایه ،  لە  خۆی  بنەی  بەرەو  خۆریش 

دەستەاڵتی زاناوەیە، ئەو فەرمانەی پێ  دراوە.
لەكۆتایدا بە دیاركەوت ئەو خولگه ی خۆر كە دەیكێشێت لەكاتی جوڵەی 
بەناو مەجەڕەكەماندا و بەناو ملیاران ئەستێرەدا لە شەپۆلی دەریا دەچێت..

خودای گه وره ش ده فه رموێت: چ ...جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ يس.

ئەمە وێنەیەكە زانایان كێشاویانە بۆ گەردون یان بۆ ڕێگای خۆر لەدەوری 
سەنتەری مەجەڕەكەمان كە بە نزیكی ٢٠٠ ملیار ئەستێرە دەگرێتەخۆ...

 
http://www.nbcnews.com/id/40787453/#.UqMxL_sWrHs
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-23-00-
02/1552-2013-12-07-14-41-59

سه رچاوه :

و: ديدار ظاهر
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بێداركردنەوەیەك:
لەم نووری دووهەمەدا گەلـێ  ئایەت دەهێنینەوە كە تەنها تایبەت نین بەم 
نوورەوە، بەڵكو دەشبن بە نموونە بۆ بابەت و تیشكەكانی پێشووتریش. 
بدەین،  نموونانە  بەم  تەواوەتی  ڕوونكردنەوەی  مافی  بمانەوێت  ئەگەر  خۆ 
باسەكەمان درێژە دەكێشێت. بەاڵم من لەم كاتەی ئێستادا ناچارم بە پوختی 
لێیان بدوێم، بۆیە لێرەدا زۆر بە كورتی ئاماژەمان بۆ ئەو ئایەتانە كردووە 
نموونە  بە  قورئان،  ئیعجازی  مەزنەی  نهێنییە  ئەم  ڕوونكردنەوەی  بۆ  كە 
هێناوماننەتەوە. بەو هیوایەی درێژەپێدانی باسەكە بۆ كاتێكی تر هەڵبگرین.

ئەوەتا قورئانی پیرۆز زۆربەی جار هەندێ  چەمكی پوخت و كورت لە كۆتایی 
ئایەتەكاندا دادەنێت. جا ئەو پوختانە: یان چەند ناوێكی جوانی خوای گەورە، 
یان واتای ئەو ناوانەی خوایان لەخۆ گرتووە.. یاخود كێشە و باسەكانیان 
حەواڵەی »ژیری« دەكەن و مرۆڤ بۆ بیركردنەوە و تێڕامانیان هان دەدەن.. 
پشتی  كە  تێدایە  قورئانیان  ئامانجەكانی  نێوان  كوللیی  دەستوورێكی  یان 

ناوەڕۆكی ئایەتەكە دەگرێت.
بەڵێ ، ئەو پوختە كۆتایییانەی ئایەتەكان، هەندێ  ئاماژەی حیكمەتی بەرز و 
بڵندی قورئان و.. چەند پریشكێكی ئاوی ژیانبەخشی هیدایەتی ئیالهی و.. 

هەندێ  پزیسكی برووسكەی ئیعجازی قورئانیان لە ئامێز گرتووە.
ئاماژە زۆر و زەبەندانە بە كورتی باس  لەو  لێرەدا تەنها »دە« دانە  وا 
نموونە  نێوان  نموونەی  یەك  تەنها  بۆكردن  ئاماژە  بە  هەروەك  دەكەین. 
ڕاستییە  نێوان  ڕاستیی  یەك  تەنها  پوختی  واتای  یەك  و..  زۆرەكانی 

زەبەندەكانی هەریەك لەو نموونانەش، دەخەینە ڕوو.
و،  دەبنەوە  كۆ  ئایەتەكاندا  زۆربەی  لە  ئاماژانەش  »دە«  ئەم  زۆربەی 
نەخش و نیگارێكی ئیعجازیی ڕاستەقینە پێكدەهێنن، هەروەك زۆربەی ئەو 
ئایەتانەی كە بە نموونەی ئاماژەیەك دەیانهێنینەوە، نموونەن بۆ زۆربەی 

ئاماژەكانی تریش.
و، سووكەڵە  دەكەینەوە  ڕوون  ئاماژە  یەك  تەنها  ئایەتێكدا  لە هەموو  وا 
ئاماژەیەكیش بۆ واتاكانی ئەو ئایەتانە دەكەین كە لە چەند »وتە«یەكی 

پێشووتردا لێیان دواوین.
 -یەكەم تایبەتكاریی »پاراوی«:

قورئانی پیرۆز، بە ڕوونكردنەوە ئیعجازبەخشەكانی خۆی، كار و ئاسەوارەكانی 
كردگاری مەزن لە پێشچاودا ڕادەخات، پاشان ناوە جوانەكانی خواوەند 
ئامانجە  لە  یەكێك  یاخود  دەردەهێنێت،  ئاســەوارانەیدا  و  كار  لەو 

بنەڕەتییەكانی قورئان، وەك: »حەشــر« و »تەوحید« دەچەسپێنێت.
ئەم ئایەتەی خوارەوە یەكێكە لە نموونەكانی واتای یەكەم:

ېئ   ېئ         ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    چ 
ېئ  ىئ  ىئىئ  ی     ی  ی  ی  جئ   چ البقرة.

ئەم ئایەتەی خوارەوەش یەكێكە لە نموونەكانی واتای دووهەم:
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ     ٿ       ٿ   چ 
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ   چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  چ النبأ.
لە ئایەتی یەكەمدا: قورئانی پیرۆز ئەو ئاسەوارە مەزنانەی خوای گەورە 

پێشچاو دەخات كە بە ئامانج و ڕێساكانیان بەڵگەن لەسەر »زانست« 
و »توانست«ی خواوەند، ئەمەش دەكات بە پێشەكیی ئەنجامێكی گرنگ 
و مەبەستێكی مەزن. پاشان ناوی جوانی »العلیم«ی خوای گەورەی لـێ  

دەردەهێنێت.
باس  خواوەند  گەورەكانی  ئاسەوارە  و  كار  دووهەمیشدا:  ئایەتی  لە 
دەكات و، پاشان لە دەرەنجامدا باسی »حەشر« دەردەهێنێت كە ڕۆژی 
ڕۆشنایی  یەكەمی  تیشكی  سێ هەمی  خاڵی  لە  هەروەك  »فەصل«ە. 

یەكەمدا ڕوون كرایەوە.
 -دووهەم سەرنجی ڕەوانبێژی:

مرۆڤدا  پێشچاوی  لە  خواوەند  سنعەتی  چنراوانی  پیرۆز،  قورئانی 
ڕادەخات، پاشان لە ناوەندی ناوە جوانەكانی خوا و لە پوختە كۆتایی 
حەواڵەی  یاخود  دەیانپێچێتەوە..  و  دەكاتەوە  كۆیان  ئایەتەكاندا 

»ژیری«یان دەكات..
یەكێك لە نموونەكانی بەشی یەكەم، ئەم ئایەتەیە:

چۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    
ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   وئۇئ    وئ      ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی...  جب  چ يونس.
چەند  وەك  ئاسمانی  و  زەوی  )كێ   دەفەرموێ :  پێشدا  لە  ئەوەتا 
گەنجینەیەكی ڕۆزی بۆ ئامادە كردوون و، لەوێ  بارانی هێناوەتە خوار 
و لێرەش دەغڵ و دانی دەرهێناوە؟ یان ئایا كێ  هەیە جگە لە »خوا« 
و  دوو خەزنەدار  گەورەیە وەك  زەوییە  و  مەزن  ئاسمانە  ئەو  بتوانێت 
گەنجینەوانی گوێ ڕایەڵ لـێ  بكات بۆ فەرمانەكانی خۆی؟ كەواتە شوكر 

و سوپاس و ستایش تەنها هەر بۆ ئەو كەسەیە(..
و  »بیستن«  هەستی  خاوەنی  )كێ   دەفەرموێ :  دووهەمیشدا  بڕگەی  لە 
»بینین«ی ئێوەیە، كە بەنرخترین شتانی ناو ئەندامەكانتانن؟ ئایا لە چ 
كارگە و دوكان و بازاڕێكدا كڕیوتانن؟ باش بزانن تەنها ئەو كەسە خاوەن و 
»پەروەردگار«تانە كە ئەم هەستە ناسكانەی وەك چاو و گوێی پێ  بەخشــیون 
و، هــەر ئەویش بەدییهێنــاون و پەروەردەی كــردوون. كەواتە هەر تەنها ئەو 

- نەك كەسی تر - شایانی پەرستش و بەندایەتی بۆ كردنە(..
لە بڕگەی سێ هەمیشدا دەفەرموێ : )یان كێ یە ئەو كەسەی كە هەروەك زەوی 
زیندوو دەكاتەوە، سەدان هەزار دەستە و تاقمی مردووانیش زیندوو دەكاتەوە و 
ژیانیان پێ  دەبەخشێتەوە؟ كێ  هەیە جگە لە خواوەندی »حەق« و بەدیهێنەری 
گەردوون توانای ئەم كارەی ببێت؟ بێ گومان هەر ئەوە كە ئەم كارە ئەنجام 
دەدات و زەویی وشك هەڵهاتووی مردوو، زیندوو دەكاتەوە. خۆ مادەم خواوەند 
خوایەكی »حەق«ە، ئەوا هیچ حەقێكی لەال نافەوتێ  و، وەك زەویی زیندوو 

كردەوە ئێوەش زیندوو دەكاتەوە و بۆ دادگای مەزنتان دەنێرێت(..
بە  »خوا«  لە  جگە  هەیە  )كێ   دەفەرموێ :  چوارەمیشدا  بڕگەی  لە 
جۆرێكی ڕێكوپێك و بە ئەندازەی ئاسانیی بەڕێوەبردنی كۆشكێك یان 

موعجیزاتی قورئانی

ن: مامۆستا سەعیدی نوورسی
Faruq_r@hotmail.com     و: فارووق ڕەسووڵ یەحیا

ئەم نوورە، لە »تایبەتكاریی ئیعجاز«ی ئەو پوختە باس 
و ناوە جوانانەی خوای گەورە دەكۆڵێتەوە كە شێوازی 

ناوازەی قورئان لە كۆتایی ئایەتەكاندا دایناون

نووری دووهەم
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شارێك، كاروباری ئەم گەردوونە مەزنە بەڕێوە ببات؟ خۆ مادەم جگە 
لە »خوا« كەسی تر نییە، ئەوا هیچ ناتەواوییەكیش لەو توانستەدا 
نییە كە دەتوانێت بەوپەڕی ئاسانی ئەم گەردوونە مەزنە و گشت تەن 
و قەبارەكانی ناوی بەڕێوە ببات و، چ پێویستییەكی بە »هاوبەش« و 
»یارمەتیدەر« نییە، بەڵكو توانستێكی هێندە ڕەهایە كە »سنوور« 
كە  كەسەی  ئەو  هەروەها  بكات!  دەستنیشان  بۆ  سنووری  ناتوانێت 
بەڕێوەبردنی  هەرگیز  دەسازێنێت،  مەزنە  گەردوونە  ئەم  كاروباری 
بەدیهاتووە بچووكەكانیش بە كەسی تر ناسپێرێت.. كەواتە ئێوە ناچارن 

لە وەاڵمی ئەم پرسیارەدا بڵێن: جگە لە »خوا« كەسی تر نییە(!
و..  »خوا«)الله(  دەڵێن:  چوارەم  و  یەكەم  بڕگەی  دەبینیت  ئەوەتا 
بڕگەی دووهەمیش دەڵێت: »پەروەردگار«)الرب(.. هەروەك سێ هەمیش 
دەڵێت: »حەق«)الحق(! دەسا ئیتر فەرموو مەودای ئیعجاز تێ بگە لە 

شوێنی ڕستەی:  چېئ  ىئ  ىئ  ىئیچدا!
بەم جۆرە قورئانی پیرۆز: كارە گەورەكانی خواوەند و چنراوە مەزنەكانی 
سنعەتی ئەو باس دەكات، پاشان ناوی ئەو دەستە كاریگەرە دەهێنێت 

گـەورانەیە:    ئاسـەوارە  و  ئەو چنراوە مەزن  كارسازی  و  بەڕێوەبەر  كە 
چېئ  ىئ  ىئ  ىئیچ! واتە بــە هێنانی ناوەكانی: »الله، الرب، 
الحق«ی خوای گەورە، سەرچاوەی ئەو كارە مەزنانە پێشچاو دەخات!

یەكێك لە نموونەكانی بەشی دووهەمیش، ئەم ئایەتەیە:
ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

البقرة. چ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   
»دەستەاڵتداری«یەی  ئەو  درەوشانەوەی  ئایەتەدا  لەم  پیرۆز  قورئانی 
و،  زەویدایە  و  ئاسمانەكان  بەدیهێنانی  لە  كە  دەكات  باس  خواوەند 
درەوشانەوەی كەماڵی »توانست« و گەورەیی »پەروەردگارێتی«ی خوا 

دەردەخات و، شایەتی لەسەر »یەكتایی« ئەو دەدات..
ڕۆژدا  و  لە جیاوازیی شەو  درەوشانەوەی »پەروەردگارێتی«  هەروەها 
و  كەشتی  بەكارهێنانی  و  ڕامكردن  لە  »میهرەبانی«  دەركەوتنی  و.. 
گێڕانی بەناو دەریادا، كە ئەمەش یەكێكە لە هۆكارە گەورەكان لە ڕەوتی 
ژیانی كۆمەاڵیەتیدا و.. درەوشانەوەی »گەورەیی توانست« لە باراندنی 
و،  برنگ  و  بۆ زەویی مردووی وشك  ئاسمانەوە  لە  ژیان  مایەی  ئاوی 
زیندووكردنەوەی زەوی خۆی و زیندەوەرانی ناوی كە لە سەدان هەزار 
زیاتر دەبن و، پیشاندانی زەوی بە شێوەی پیشانگایەك بۆ شتانی نامۆ 

و سەرسووڕهێنی بەدیهاتووی خواوەندی پەروەردگار..
لە  دەكات  باس  توانست«  و  »میهرەبانی  درەوشانەوەی  هەروەها 

بەدیهێنانی چەندەها گیانلەبەری جۆراوجۆر لە »گڵ«ێكی ئاسایی..
لەو  دەخاتەڕوو  دانایی«  و  »میهرەبانی  درەوشانەوەی  هەروەها 
پیتاندن  وەك:  دەسپێرێت،  »باكان«ی  بە  كە  مەزنانەدا  كارمەندییە 
بە  زیندەوەران  یارمەتیی هەناسەدانی  و  پێدانی ڕووەكەكان  و هەناسە 

جوواڵندن و بەڕێوەبردنی هەناسەدانیان.
هــەروەها درەوشــانەوەی »پەروەردگارێتی«ش دەردەخـات لە مـلكەچ 
نێوان  هەڵواسراوەكانی  هەورە  پێكردنی  باڵوە  و  كردنەوە  كۆ  و  كردن 
ئاسمان و زەویدا، كە وەك سەربازی گوێ ڕایەڵ بۆ مەبەستی حەوانەوە 
بۆ  گەورەدا،  نمایشێكی  لە  ئەوە،  پاش  بەاڵم  دەكەن.  لـێ   باڵوەی 

وەرگرتنی فەرمانەكان سەرلەنوێ  كۆ دەبنەوە!
بەم جۆرە و دوای پێشچاوخستنی چنراوانی سنعەتی خوایی، »ژیری« 

دەخاتە گەڕ بۆ لێكۆڵینەوە و دۆزینەوەی ڕاستییەكانیان و دەفەرموێ :                      
چ! كە بەمەش جڵەوی »ژیری« بەرەو بیركردنەوە  چ ڃ  چ  چ

ڕادەكێشێت و بۆ تێفكرینیش بێداری دەكاتەوە.

ئاوی وەستاو دادەنرێ  بە ژینگەیەكی لەبار بۆ گەشەسەندنی زۆرێك لە 
بەكتریا وەك كۆلێرا، سالمۆنێال، شیجال و هی تریش، هەروەك هەندێ  
مشەخۆری سەرەتایی و كرم هەن كە پێویستیان بە ئاوە تاوەكو خولی 
ئەمیبی،  زوحامی  وەك  مرۆڤ  دەرەوەی الشەی  لە  بكەن  تەواو  ژیانیان 

كرمی پێچ خواردوو و بەلهارسیا.
ئەم  گەشەسەندنی  بۆ  یارمەتیدەرە  كردن(  )پیسایی  و  )میزكردن(  بۆیە 
و  زۆربوونیان  بۆ  یارمەتیدەرە  هەروەها  كرمانە،  و  مشەخۆر  جۆرە 
نەهی  باڵوبوونەوەیان بە خێرایی، هەر لەبەر ئەمەیە كە پێغەمبەر
كردووە لە میزكردن لە ئاوی وەستاودا )ئەو ئاوەی كە لەبەری ناڕوات( 

تاوەكو ئاوەكە بپارێزرێت لە پیسبوون.
هەروەك لە )ئه بی هوره یرە(ەوە دەگێڕنەوە )ڕەزا و ڕحمەتی خوای لەسەر بێت(                                                                                        
كە دەفەرموێت: )ال يبولن  كە فەرموویەتی: گوێم لە پێغەمبەر بوو
أحدكم في الماء الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل فيه( متفق عليه. واته: 
)نەكەن كەس لە ئێوە میز بكات لە ئاوێكدا كە لە بەری ناڕوات و دواتر 

خۆی تێدا بشوات(.

ئامۆژگاری كردووین، كە قاپ و دەفرەكان سەر بنێینەوە و  پێغەمبەرمان
بە دانەپۆشراوی جێی نەهێڵین، بۆ ئەوەی میكرۆب و زیندەوەری زیان بەخش 
نەچنە ناوی و پیسی بكەن. ئیدی لەوەوە نەخۆشی باڵو ببێتەوە و زیانی 
لێبكەوێتەوە، هەر بۆیە ئازیزمان دەفەرموێت:» قاپ و سەقا دابپۆشن، چونكە 
لەساڵەكەدا شەوێك هەیە كە پەتا )نەخۆشی یان هۆكاری نەخۆشی( دێتەخوارێ 
و بەسەر هەموو قاپ و سەقایەكدا دەگەڕێت، و هەر چیەك لەوانە سەری 
دانەپۆشرابوو، بەشێك لەو پەتایەی تێكەاڵو دەبێت.« موسلیم گێڕاویەتیەوە. 
هەروەها بۆ خاوێن ڕاگرتنی ئاو و پاراستنی لە پیس بوون، پێغەمبەر 
فەرمانی كردووە لە فەرموودەیەكدا كە دوای هەڵسان لەخەو، دەست نەخرێتە 
جامی ئاوەوە، هەتا دەستەكان نەشۆردرێت یاخود پاك نەكرێتەوە، نەبادا ئەو 
كەسە دەستی بەشوێنێكی بریندار كەوتبێت، یاخود شوێنێكی پەنهانی خۆی 
پێ  خوراندبێت، فەرموودەكەش لە موسلیمەوە گێڕدراوەتەوە كە دەفەرموێت: 
» ئەگەر یەكێك لە ئێوە بەخەبەر هات، با دەست نەخاتە ناو قاپەوە هەتا سێ  

جار نەیشوات، چونكە نازانێت كە ئەو شەوە، دەستی لە كوێدا داناوە.«

فەرموودە و ئیعجاز

و: سازگار عوسمان

و: ناسك عەزیز
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زۆربەمان ئەوە فێربووین كە زەوی بە دەوری خۆردا دەسوڕێتەوە و مانگ 
پێی  بە  و،  دەسوڕێنەوە  بازنەیی  خولگەی  سەر  لە  و  زەویدا  دەوری  بە 
یاساكانی )كیپلەر( هەسارەكان بە دەوری خۆردا و لەسەر خولگەی هێلكەیی 
وەك  بووم  قورئانیانە  ئایەتە  ئەم  گوێبیستی  كاتێك  بەاڵم  دەسوڕێنەوە، 
نوسەر دەڵێت:چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ الذاريات: نەمتوانی 
ئەو وەسفە قورئانیە ببەستمەوە بەو وەسفە زانستیەی كە باس لە جوڵەی 

خۆر و مانگ دەكات و شێوەی سوڕانەوە بۆ جوڵەكەیان بەكاردێنێت.

ئایەتیچۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ الذاريات، ئاماژە بەوە دەدات 
گەردوون لە فراوان بووندایە بەاڵم بەبێ  ئەوەی بەشە ناوەكیەكانی پەرش و 
باڵو ببنەوە، كە ئەوەش لە ڕووی پڕانسیپەوە پێچەوانەی بیرۆكەی سوڕانەوەیە 
لە  كرد،  پێ  هەسارەكانمان  و  مانگ  و  زەوی  جوڵەی  وەسفی  پێشتر  كە 
لە  تەنێك  ئەگەر  كە  دەبەستێت  بەوە  پشت  سوڕانەوە  پڕانسیپی  كاتێكدا 
سوڕانەوەی بەردەوام بوو بە هەمان ئاڕاستەی و بە دەوری خاڵێكی جێگیری 
دیاریكراودا ئەوا هەر دەگەڕێتەوە هەمان خاڵی دەستپێكی جوڵەكەی، بەاڵم 
لە باری فراوانبوونی گەردووندا هیچ خاڵێك نیە كە لە جوڵەیەكی بازنەیی 
بگەڕێینەوە، چونكە  بۆی  و  بێت  دەستپێكی جوڵەكەی  كە  هێلكەییدا  یان 
لەگەڵ فراوانبوونی گەردووندا هەموو خاڵێك ئەو فراوانبوونە دەیگرێتەوە و، 
بەردەوام دەبێت لە جوڵەكەی بە ئاڕاستەی فراوانبوون و دوور دەكەوێتەوە 
پڕانسیپی  لە  دەكرێت  ڕێگری  بەوەش  دەستپێكی جوڵەكەیەوە،  خاڵی  لەو 
ئەو  پنتێك  یان  خاڵێك  هەموو  گەردوون  فراوانبوونی  لەگەڵ  سوڕانەوە، 
فراوانبوونە دەیگرێتەوە و، بەردەوام دەبن لەو جوڵە فراوانبوونە بە ئاڕاستەی 
دووركەوتنەوەی لەو خاڵەی دەستپێكی جوڵەكەی، ئەوەیە كە ڕێگری دەكات لە 
پڕانسیپی سوڕانەوەی تەنە ئاسمانیەكان، ئیتر ئا لێرەوە سەرسوڕماوی دێت، 
بۆیە وەك نووسەری بابەتەكە دەڵێت دەستم كرد بە لێكۆڵینەوە لە هەموو ئەو 
ئایەتە قورئانیە پیرۆزانەی كە باس لە جوڵە و سوڕانەوە لە گەردووندا دەكەن، 
بەاڵم بەداخەوە وشەی )دار یان یدور وە یان سیدور(م لە قورئاندا نەدی، وە 
قورئانی پیرۆز وەسفی سوڕانەوەی بۆ هیچ جوڵەیەكی گەردوونی دانەناوە، وە 
هەتا ئەو وشەیەی بۆ ڕەفتاری مرۆیی یان گیانداریش بەكار نەهێناوە، وە لە 
ڕاستیدا:چ ...     ٺ ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ لقمان.

ئینجا گەڕامەوە و سەرلەنوێ گەڕام بە دوای مانای وشەی )یسبح( كە بە 
مانای سەرئاو دەكەوێت و ئاوەكە زاڵ دەبێت بە سەر بارستایی تەنەكە و 

نابێتە هۆی نقومبوونی تەنەكە، بەاڵم وشەی سەرئاو كەوتن )طفي( مانای 
ئەوە ناگەیەنێت كە ئەو تەنە دەجوڵێت لە شوێنی خۆیەوە بۆ شوێنێكی 
تر لەسەر ڕووی ئاوەكە، بەاڵم كە جارێكی تر گەڕامەوە بۆ ئایەتەكان بینیم 
دەڵێن  وەك  دەكەن  لە جوڵە  باس  كە  هەن  )یسبح(  و  وشەی )يجري( 

)جری الماء( ئیتر بابەتەكەم ال ڕوون بوەوە.

شەپۆلەكانی ئاوەوە وەرگرتوە، وە شەپۆلی ئاو لە ڕووی فیزیاویەوە بریتیە 
و  بەرزبوونەوە  ئەو  بەاڵم  نزمبوونەوە،  و  بەرزبوونەوە  لەرینەوەكانی  لە 
نزمبوونەوەیە بەشێوەیەكی ستوونی نابێت، بەڵكو بە شێوەیەكی هێلكەیی 
دەبێت چونكە كاتێك تەنێك دەكەوێتە سەر شەپۆلێك هەروەك شەپۆلەكە 
لەگەڵ بەرزبوونەوە و نزمبوونەوەی بۆ پێشەوە و دواوە دەڕوات و ڕێڕەوێكی 
زانا  لە  وای  كە  بوو  هێلكەییانە  ڕێڕەوە  ئەو  دەكات.  دروست  هێلكەیی 
)كیپلەر( كرد ڕێڕەوی هێلكەیی بەكار بێنێت بۆ جوڵەی هەسارەكان، كە ئەو 
لەسەر زەویەوە چاودێری ئەو جواڵنەی دەكرد، خۆ ئەگەر بچینە دەرەوەی 
كۆمەڵەی خۆر و لەوێوە چاودێری خولگەی مانگ و هەسارەكان بكەین ئەوا 
دانێ   وا  زیاتر:  ڕوونكردنەوەی  بۆ  دەبینرێن،  مەلەیی  بە شێوەی شەپۆلی 
بەڕێزتان لە ئوتومبیلێكدان و لە ناوەندێكی سوڕاوە دای، ئوتومبێلیكی تر 
لە پشتتەوە دێت و بە الی ڕاست و ئینجا پێشەوەت و ئینجا بەالی چەپتدا 
و پاشان دەچێتەوە پشتەوەت، بێگومان بەڕێزتان دەڵێن كە ئەو ئوتومبیلە 

بە دەوری تۆدا سوڕاوەتەوە. 

بەاڵم ئێستا وادانێ  بەڕێزتان ناسوڕێنەوە بەڵكو دەتەوێت بۆ پێشەوە بڕۆیت 
و ئەو ئوتومبیلەی پێشوو هەمان جوڵەی جاری یەكەمی بكاتەوە واتە الی 
بڕوات،  بۆ پشتەوەت  ئینجا  و  ئینجا الی چەپت  و  بەردەمت  بۆ  ڕاستتەوە 
بازنەیی دروستدەكات؟  ڕێڕەوێكی  ئوتومبیلە وەك جاری پێشوو  ئەو  ئاخۆ 

وێنه ی 1

وێنه ی 2

وێنه ی 3

    ئیعجازی زانستی لە ئایەتی:                                                                                                                       ى           ائ  ائ  ەئ 

Jamalmhammad@yahoo.com  وصفی أمین الشدیفات – زانكۆی ئوردن.        و/ جەمال موحەمەد ئەمین

 بەشی یەكەم
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لە وێنەكەدا وا دانێین كە ئێمە جێگیر و وەستاوین لە خاڵێكی سەر ڕووی 
بە  و  دێت  ئوتومبیلیك  وە  وەستاودا  گەردوونێكی  لە  وەستاو  زەویەكی 
دەورماندا دەسوڕێتەوە، ئەوا بە گوێرەی ئێمەی ناو ئوتومبیلەكە و بە گوێرەی 
ئەوانەی لە سەر زەویەكە یان لە گەردووندان، هەموویان ئەو ئوتومبیلە وا 
دەبینن كە بە دەوری ئێمەدا دەسوڕێتەوە و ڕێڕەوێكی بازنەیی دروستدەكات. 
تا لەو جوڵەیە تێبگەین، ئاسانترین شێواز ئەوەیە وادابنێین ڕێگایەك هەیە 
بە 3 ڕێڕەو وە بە یەك ئاڕاستە، كاتێك ئێمە بەرەو پێش دەڕۆین لە ڕێڕەوە 
و  دەڕوات  ڕاستماندا  بەالی  و  لە پشتمانەوە دێت  ئەو كەسە  ناوەندەكەدا 
ئینجا بە خێراییەكی زیاتر لە خێرایی ئێمە بەردەوام دەبێت لە جوڵەكەیدا 
بازنەیی  ڕێڕەوی  هەمان  لەسەر  و،  بەردەممان  دەگاتە  تا  پێچدەكاتەوە  و 
خۆی دەڕوات تا دەگاتە الی چەپمان، ئینجا دەچێتەوە پشتمان و، جارێكی 
جوڵەمان  لە  بەردەوامین  ئێمەش  كاتێكدا  لە  ڕاستمان  الی  دەگاتەوە  تر 
لە  و  پێشەوە  بەرەو  ئێمەی جواڵو  لە  یەكێك  هەركات  بەاڵم  پێشەوە  بۆ 
ڕێڕەوە ناوەندەكەدا سەیری ئەو ئوتومبیلەمان كرد ئەوا وا دەبینین كە لەسەر 
ڕێڕەوێكی بازنەییدا دەجوڵێت بە دەورماندا، بەاڵم ئەگەر كەسێك هەبێت لە 
سەرو هەموومانەوە و چاودێری ئەو جوڵە ڕێژەییە بكات كە لە نێوان ئێمە 
و ئەو كەسەدا ڕوودەدات، دەڵێت ئەو كەسە بەو جۆرە بە دەوری ئێمەدا 
نەسوڕاوەتەوە وەك باسمان كرد، بەڵكو ئەو ڕێڕەوێكی تری جیاواز لەوەی 
چاوەڕوانكراو بوو وێنا دەكات، ئەو ڕێڕەوەی ئەو وێنای دەكات شێوەیەكی 
شەپۆلی مەلەیی هەیـە وەك لــــــــــــە) وێنە4( دا دیارە.  بە هەمان ڕێگا 
مانگ بە گوێرەی زەوی لە جوڵەدایە، وە بۆ ئەوەی لەو جوڵەیەش بگەین 
زەوی  بن،  لە جوڵەدا  پێكەوە  پێویستە  زەوی  و  مانگ  بزانین كە  دەبێت 
لە ڕێڕەوە ناوەندەكەی نمونەكەی پێشوە و مانگیش لە جێی ئەو كەسەیە 
كە لە پشتەوە دێت و بە خێرایی بۆ الی ڕاست، بەردەممان، الی چەپ، 
و ئینجا جارێكی تر دەچێتەوە پشتمانەوە و سوڕەكەی خۆی تەواو دەكات 
وەك لە نمونەكەی پێشوودا ئاماژەمان پێدا، بەاڵم دەبێت ئەوەش بزانین 
كە مانگ لە جوڵەكەیدا بە دەوری زەوی خێرایی جیاجیای دەبێت و لەو 
شوێنانەی نزیك زەوی دەبێتەوە خێرایی زیاد دەكات و لەو شوێنانەی لێی 
دوور دەكەوێتەوە خێرایی كەم دەبێتەوە، جوڵەی هەردووكیان بە گوێرەی 
كەسێكی چاودێر لە نێو سیستمەكەیاندا جوڵەیەكی بازنەیی بە ئاڕاستەی 
پێچەوانەی جوڵەی میللی كاتژمێر دەبێت، بەاڵم بە گوێرەی چاودێرێك لە 
دەرەوەی سیستمەكەیان جوڵەیەكی شەپۆلی مەلەیی دەبێت وەك لە)وێنە 4(                                                                          
دا دەردەكەوێت. مانگ ئەو جوڵە شەپۆلیە مەلەییەی لە ماوەی یەك مانگدا 

بە دەوری زەویدا تەواو دەكات. 

كەواتە مانگ مەلە دەكات و ناسوڕێتەوە، وە قورئانی پیرۆز هەر ئەوەندە 
نافەرموێت لە وەسفی جوڵەی مانگ بەوەی مەلە دەكات، بەڵكو وەسفی 
وەسفەش  ئەو  )یجری(،  دەڕوات  مانگ  بەوەی  دەكات  جوڵەیەش  ئەو 
جیاوازەی  و  وەسفكراوە  جواڵوەی  تەنە  ئەو  و  مانا  پێی  بە  دەگۆڕێت 
لەوەی ئێمە ناوماناوە دەسوڕێتەوە، لە زمانی عەرەبیدا دەوترێت ئاوەكە 
الماء یجری(، وە ئێمە دەزانین كە جوڵەی ئاو بە شێوەی  دەڕوات )ان 
كە  دێت  ئەوەش  مانای  بە  ڕۆیشتن )جریان(  هەروەها  دەبێت،  شەپۆلی 
هەموو  جوڵەی  سروشتی  ئەوەش  وە  بێت،  ئاڕاستە  یەك  بە  جوڵەكە 
ئەوەش  تێبینی  وە  فراوانبوونە،  ئاڕاستەی  كە  گەردوونە  پارچەكانی 

زیاد  و  كەم  بەڵكو  نیە  جێگیر  جوڵەكەیدا  لە  مانگ  خێرایی  كە  كراوە 
شەپۆلەكانی  هەروەك  ئاودا،  ناو  لە  مەلەوانێك  خێرایی  هەروەك  دەكات 
ئاو كە بەرز و نزم دەبنەوە و لەو میانەدا خێراییان زیاد و كەم دەكات، 
بە  مانگ  كە  دەبینێت  وا  زەوی  سەر  چاودێرێكی  كاتێكدا  لە  بۆیە 
كۆمەڵەی  سەرەوەی  لە  تر  چاودێرێكی  ئەوا  دەسوڕێتەوە  زەویدا  دەوری 
خۆرەوە واتە لە دەرەوەی كۆمەڵەی خۆر بێت وا دەبینێت كە مانگ لە 
زەویدا.  دەوری  بە  شەپۆلی  بە  جوڵەیەكی  شێوەی  بە  مەلەكردنێكدایە 

واتە جوڵەی مانگ بە شێوەی مەلەكردن و ڕۆیشتنە چ...ڃ  ڃ     
چ      چ      چ    چ  ڇڇ...  ک  چفاطر، واتە وەسفی قورئانی 
پیرۆز بۆ جوڵەی مانگ تەنها ئەوە نیە كە مانگ لە جوڵەكەیدا مەلە دەكات، 
بەڵكو سیفەتی ڕۆیشتنیش بۆ جوڵەكەی زیاددەكات، كە ئەو وەسفەش جیاواز 
زمانیشدا  لە  وە  دەسوڕێتەوە،  مانگ  دەڵێت  كە  مرۆڤ  وەسفی  لە  دەبێت 
دەوترێت ئاوەكە دەڕوات، كە بێگومان جوڵەی ئاو بە شێوەی شەپۆلە وەك 
شەپۆلەكانی دەریا و بەیەك ئاڕاستەش دەبێت، ئەوە جوڵەی سروشتی هەموو 
پارچەكانی گەردوونە كە هەموو بە یەك ئاڕاستە دەجوڵێن ئەویش ئاڕاستەی 
فراوانبوونی گەردوونە، هەموو ئەو ئایەتانەی وەسفی گەردوون دەكەن بەوەی 
خۆی لە نوشتانەوەكەی دەرباز دەكات هەروەك چۆن گەاڵی نوشتاوە خۆی 
ئایەتانەی وەسفی كشانی گەردوون  ئەو  و،  دەرباز دەكات  نوشتانەوەی  لە 
دەكەن و، ئەوانەی وەسفی گەردوون دەكەن بەوەی تێیدایە لە مەلەكردندان، 
هەروەها هەموو ئەو ئایەتانەی باس لە ڕۆیشتنی پێكنەرەكانی گەردوون دەكەن، 
هەموو ئەو ئایەتە پیرۆزانە وابەستەی یەكترن لە مانا و لە وەسفەكانیان و لە 
ئەنجامەكانی ئەو وەسفە و لەو زانستە ڕاستەقینەی كە دەرئەنجام بە دەستدێت.
لە )وێنەی 6( دا جوڵە مەلەیی مانگ كە بە شێوەی شەپۆلە و بە دەوری 
زەویدا مەلە دەكات، بۆ ئەوەی تێگەیشتنێكی باشتر بە دەستبێنین بۆ ئەو 
ئایەتی  لە  وەك  دەگرێتەوە،  هەموویان  كە  گەردوون  فراوانبوونەی  جوڵە 

پیرۆزیچ...جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ يس، ئاماژەی پێدراوە.

پاش هەموو ئەوانەی دەربارەی مەلەكردنی مانگ باسكران، تەنها سەرەتایەك 
لە جوڵەكەیدا  زەوی  ئاخۆ  ئەوەیە،  پرسیار  لەو سەرەتاوەوە  ئینجا  بوون، 
جوڵەیەكی مەلەیی هەیە بە گوێرەی خۆر و، یان بە دەوری خۆردا دەسوڕێتەوە 

لە سەر خولگەیەكی هێلكەیی وەك ئەوەی )كیپلەر( باسیكردوە؟ 
وەاڵمی ڕاست و دروست جوڵە مەلەییەكەی گۆی زەویە، وەك پێشتر ئاماژەی 
لە  و،  نەك سوڕانەوە  مەلەكردنن  هەموو جوڵەكان  گەردوونەدا  لەم  پێدرا، 
بەڵكو  سوڕانەوە،  لەسەر  بێت  بەڵگە  نەوتراوە  وشەیەك  پیرۆزدا  قورئانی 
هەرچی لە گەردووندایە لە مەلەكردندان، با هەنگاو هەنگاو بۆ بابەتەكە بڕۆین، 

وێنه ی 4
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بۆ  بوو  گەورە  هۆكارێكی  بوونی  كە  دەسپێبكەین  مانگەوە  لە  با  بابەتەكە  
ئەوەی مرۆڤ هەڵنێت بەرەو فەزا بۆ دۆزینەوەی ئاسۆكانی گەردوون، هەنگاوی 
دوەمیش لە زەویەوە، زەویەكەمان بە گوێرەی خۆر بە خێرایی 30 كم / چ                                                                                  
دەجوڵێت تا یەك سوڕی تەواو بە دەوری خۆردا تەواو بكات لە ماوەی 365.25 
ڕۆژدا واتە یەك ساڵی تەواو، بێگومان بە شێوەی جوڵەی مەلەیی تەواو بە 
دەوری خۆردا، خۆ ئەگەر هۆكاری مەلەكردنی مانگ لەسەر ئەو پرانسیپە بێت 
كە دەبێت مانگ و زەویش لە جوڵەدا بن، ئەوا هەمان پڕانسیپ بۆ مەلەی زەوی 
بەدەوری خۆردا ڕاست دەبێت، واتە دەبێت زەوی و خۆریش لە جوڵەدا بن تا 
ئەو شێوە جوڵەیە دروست ببێت، لێرەدا ئەم پرسیارە دروست دەبێت ئاخۆ خۆر 
جوڵەكەی لە شوێنی خۆیەوە دەبێت بێ  ئەوەی بگەڕێتەوە هەمان شوێنی خۆی؟

وەاڵم بەڵێ ، خۆر دەجوڵێت یان دەڕوات )تجری( بە دەوری ناوەندی مەجەڕەكەماندا 
هەموو 250 ملیۆن ساڵ جارێك وە بە تێكڕای خێرایی 220 كم/چ لە جوڵەدایە، 
واتە زەوی بە دەوری خۆردا مەلە دەكات لە سەر خولگەی خۆی و بە هەمان شێوەش 
مانگ بەدەوری زەوی مەلە دەكات لەسەر خولگەی خۆی، وە جوڵەكانیشیان 

پێچەوانەی جوڵەی میلی كاتژمێرە و بە ئاڕاستەی فراوانبوونی گەردوونە.
لە )وێنەی 7 (دا جوڵە شەپۆلی مەلەیی زەوی بە دەوری خۆردا بە ڕوونی 
دەردەكەوێت هەروەك چۆن پێشتر جوڵە شەپۆلی مەلەیی مانگ بەدەوری زەویدا 
ڕوونكرایەوە، ئیتر ئەو جوڵەیە نە بازنەییە و نە سوڕانەوەیە وەك )كیپلەر( باسی 
كردوە. كاتی خایەنراو بۆ جوڵە مەلەییەكەی زەوی بە دەوری خۆردا یەك ساڵی 

تەواوە و، بۆ جوڵە مەلەییەكەی مانگیش بەدەوری زەویدا یەك مانگی دەوێت.

)وێنەی 8( وێنەیەكی دیكەی ڕوونكردنەوەییە بۆ جوڵە شەپۆلیە مەلەییەكەی 
زەوی بەدەوری خۆردا.

وێنه ی 7

لەوانەی پێشوو دەردەكەوێت كە مانگ لە سەر خولگەی خۆی و بە جوڵە 
شەپۆلیە مەلەییەكەی خۆی بەدەوری زەویدا لە جوڵەدایە و، لە هەمان كاتدا 
زەوی لەگەڵ مانگەكەیدا و بە جوڵە شەپۆلیە مەلەییەكەی بەدەوری خۆردا 
لە جوڵەدایە و، لەبەرئەوەی مانگ جارێك بەدەوری زەوی و جارێكیش لەگەڵ 
زەوی بەدەوری خۆردا لە جوڵەیەكی شەپۆلی مەلەییدایە، واتە مانگ دوو 
جۆر جوڵەی دەبێت لە هەمان كاتدا، بۆیە ئەو خولگەیەی مانگ لەسەری 
بەاڵم  دەبێتەوە،  دووبارە  شەپۆلەكەی  جار   12 ساڵێكدا  لە  دەكات  مەلە 
جوڵە شەپۆلیەكەی زەوی بەدەوری خۆردا لە ساڵێكدا تەنها 1 جار دووبارە 
و  مانگ  مەلەییەكانی  شەپۆلیە  جوڵە  جۆری  هەردوو  دەتوانین  دەبێتەوە، 

زەوی بەدەوری خۆردا، ) وێنەی 9 ( ئەوە ڕووندەكاتەوە. 

سەرچاوە:
http://www.quran-m.com/firas/arabicold/?page=show_det&id=1980&se-
lect_page=12

گرنگترین سەرچاوەكانی نووسەر:
http://www.su.wikipedia.org/wiki/gambar:wave_motion-i18n.png 
http://en.wikipedia.org/wiki/ 
http://www.nasa.gov/ 

پێگەی ئینسایكلۆپیدیای بەریتانی لە یەكێك لە بابەتەكانیدا 
ئاماژە به جۆره هەورێك دەكات، كە كەڵەكەبوو و باراناویە، 
بەڕواڵەتیش شێوەی شاخی وەرگرتووە، لەوانەیە بەرزیەكەشی 
لە بڵندترین شاخ تێپەڕ بكات، ئەم هەورانه تاكە جۆری هەورن 

كە تەرزە دەبارێنن و بروسكە لێدەدەن.
لە قورئاندا، خوای گەورە لە سورەتی نوردا، بە ڕوونی باسی 

ئەم جۆرە هەورە دەكات و دەفەرموێت: چ ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   
ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  
جث   يت       ىت   مت      خت   حت    جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب  
مث  ىث  يثحج  مج  جح  مح   جخ  حخ  مخ   چ النور، واته: 
پاشان  دەبات،  هەورەكان  هێواشی  بە  خوا  كە  نابینیت  ئایا 
پەیوەستیان دەكات بە یەكەوە پاشان كەڵەكەی دەكات، دەبینیت 
تەرزە  و  باران  وان،  وەك چيا  كە  ئەو هەورانەوە  توێی  لە 
دەبارینێت، هەر شوێنێك ویستی بێت لێی دەبارێنيت و هەر 
شوێنێكیش ویستی نەبێت لێی ال دەدات، خەریكە بریسكەی 

بروسكەكانی بینایی چاو بەرێت.

                سەرچاوە: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/146500ئایه ت و ئیعجازێك

و: تارا علی
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زانكۆی )مەلیك  لە  دەریازاناكان  كۆڕبەندێكی  لە  دەڵێت:  زیندانی  مامۆستا 
عەبدول عەزیز( لە )جیدە( بە )پرۆفیسۆر شرۆیدەر( گەیشتم، كە یەكێك بوو لە 
دەریازاناكانی )ئەڵمانیا( و، داوای  لێكردم وتارێك لەسەر دیاردە دەریاییەكان 

لە نێوان دەرخستنە زانستیەكان و ئایەتە قورئانیەكاندا پێشكەش بكەم.
پاش ئەوەی وتارەكەمدا لە ڕۆژی دووەمدا )پرۆفیسۆر شرۆیدەر( لەسەر وتارەكە 
لێدوانی دا، لەو وتانەی پرۆفیسۆر شرۆیدەر وتی: خۆشحاڵم لەسەر  وتارەكەی 

مامۆستا زیندای كە دوێنێ  پیشكەشی كردین چەند قسەیەك بكەم:
من ئەم موحازەرەیە بەرز دەنرخێنم، لە چوارچێوەی كۆبونەوەیەكی زانستیدا 
مرۆڤ مەرج نیە موسڵمان بێت، تەنانەت سەبارەت بە من وەك مەسیحیەك 
گرنگە زانست نەك تەنها بەو شێوەیەی كە هەیە بیبینم، بەڵكو بەشێوەیەكی 

فراوانتر بەراوردی بكەم بە ئایین واتە زانست لە چوارچێوەی ئایندا ببینم.
پاشان )پرۆفیسۆر شرۆیدر( پەیوەندی نێوان ئاینەكان و زانستی ڕوونكردەوە، 
باسی ئەو بۆشاییە گەورەیەی كرد كە كەوتۆتە نێوان گشت ئاینەكان لەگەڵ 
زانستدا و دەریخست كە دووركەوتنەوەیەكی ئاشكرا هەیە لە نێوان ڕابەرانی 
خۆی  كاتێك  بەاڵم  گەردوونیەكان،  زانستە  ڕابەرانی  و  ئایینی  زانستی 
ئایەتەكانی قورئانی پیرۆز و ئەو ڕاستیانەی بیست كە )1400( ساڵ لەو 

پەڕتوكە پیرۆزەدا باس كراوە سەرسام بوو، بۆیە لەسەر ئەوە وتی:
لە زۆرێك لە ئاینەكاندا ڕابەرانیان وا گومان دەبەن كە زانست دەتوانێت شت 
لە ئاین وەربگرێت، بەاڵم هەر كە زانست پێش دەكەوێت ئەوە دەبێت ئایین 
بچێتە دواوە.. بەاڵم لێرەدا باسەكە بە تەواوی پێچەوانەیە، بەڕاستی مامۆستا 
زیندانی ئەو ڕاستیانەی پیشاندام كە هەرچی قورئان وتبێتی زانست پشتگیری 
دەكات و  ئەوەی قورئانی پیرۆز سەدان ساڵە فەرمویەتی ڕاستەقینەیە كە 

زاناكانی ئەمڕۆ دەریدەخەن. 
بەڕای من ئەوەی لەم كۆڕبەندەدا گرنگە ئەوەیە كە زاناكانی هەموو جیهان 
دەگەڕێینەوە  ئێمە  كاتێك  دڵنیام  زۆر  من  و  بكرێنەوە  ئاگادار  شتە  لەم 
دەریا  زانستی  و  ئاین  نێوان  پەیوەندی  لە  بیر  زیاتر  واڵتەكانی خۆمان  بۆ 
ئاینیش  دەكەینەوە، چونكە ئەوە ڕاست نییە كە زانست لە الیەك بێت و 

لەالكەی تر بێت.
 )1400( دەخەن  دەری  ئەمڕۆ  زاناكانی  ئەوەی  كە  بوەوە  ڕوون  بەمانەدا 
ئەم  كێ   بپرسین  هەیە  بۆمان  لێرەدا  بۆیە  باسكراوە،  قورئاندا  لە  ساڵە 
ئەمە  بێگومان  كرد،  بۆ  بەمانە  نیگای  كێ   دا،  محمد  بە  زانیارانەی 
پێغەمبەر  فەرموودەی  یان  پیرۆز  قورئانی  كە  ئاشكرایەیە  بەڵگە  ئەو 
جیاجیاكانی   بوارە  لە  سەردەمەمان  ئەم  زاناكانی  و  كردووە  باسی   
                                                                           . دەگەن  تێ   لێی  تردا  بەشەكانی  و  جیۆلۆجیا  و  دەریا  و  گەردوون 
لەم  متمانەیەكەوە  بەهەموو  بیست   شتانەی  ئەو  ئەوەی  پاش  پرۆفیسۆر 

بارەیەوە دوا و دەڵێت:
ئاین  و  نیە  لەالیەك  زانست  نەكەن،  یەكتر  لەگەڵ  قسە  نیە  خەڵكانێك 
لەالكەی تر، بەڵكو هەردوكیان لە یەك ئاڕاستەدا دەڕۆن، ئەوان هەمان شت 
ئایەتەكانی  بە زمانی  زانستی و  بەزمانێكی زۆر  بەزمانێكی جیاواز دەڵێن، 

قورئان هەر وەك شێخ ئاماژەی پێكرد.
هەموو  بە  ڕاستیانە  ئەم  كە  دەكات  داوا  بەئاشكرایی  و  ڕوون  بە  زۆر  ئەو 
جیهان و هەموو خەڵك بە گشتی و زاناكان بەتایبەتی لە كۆڕوكۆبوونەوە 
زانستیەكاندا بەهەموو زمانەكان پێشكەش بكرێت، تا لەم دیاردەیە تێبگەن 

و پەیوەندی ڕاستەقینەی نێوان ئاین و زانست ڕوون بێتەوە.
بەڵێ ، بێگومان ئەو ئاینەی لە دەستكاری پارێزراو بووبێت و، ئەو زانستەی 
ڕاست بێت پێویستە یەك دەنگ بنەوە و، پێویستە ئاینی ڕاستەقینە هانی 

زانستی ڕاستەقینە بدات. هەر وەك لە ئیسالمدا ئەوە فەرمانە.

چالزمر،                                              جئ   ىئ...ىئ   ىئ    ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   چ... 
واتە: ئایا ئەوانەی دەزانن یەكسانن لەگەل ئەوانەی نازانن؟

بزانن كە هیچ  واتە: چاك  محمد،  چ  چ يب  جت     حت     خت   مت   ىت...  جخ   
خوایەكی تری بە حەق نییە كە شایستەی پەرستن بێت جگە لە زاتی )الله(. 
چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ... ک ڳ   چ يونس، واتە : بڵێ  سەرنج 

بدەن چی لە ئاسمانەكان و زەویدایە. 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ        پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  
ڤ   ٹ   ٹ        ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ        ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ        چ   چ   چ   ڃ  

ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ الجاثية.
واتە: حامیم، ئەم قورئانە لەالیەن خوای بااڵدەست و داناوە، هاتووەتە 
بۆ  هەیە  بەڵگە  چەندین  زەویدا  و  ئاسمانەكان  لە  بێگومان  خوارەوە. 
باوەڕداران و، لەدروستكردنی خۆتاندا و ئەو گیانلەبەرانەی باڵو دەبنەوە، 
چەندین بەڵگە هەیە بۆ كەسێك باوەڕی پتەویان هەبێت و، لە جیاوازی 
شەو و ڕۆژ و لەو بارانەی خوا لەئاسمانەوە دەیبارێنێت كە بەهۆیەوە 
زەوی زیندوو دەكاتەوە و لە گۆڕانی بایەكان چەندین بەڵگە هەیە بۆ 
كەسانێك كە تێدەگەن، ئا ئەمانە بەڵگەكانی خوان دەیخوێنینەوە بۆت 
بەڕاستی و دروستی، جا بەچی قسە و گوفتارێك دوای خوا و بەڵگەكانی 

باوەڕ دەهێنن.
 ئاین هانی فێربوونی زانست دەدات و فەرمانمان پێ  دەكات سەرنجی 
گەردوونی دەوروبەرمان بدەین زانستیش سەری بۆ گەورەیی ئاینی هەق 
نەوی دەكات، بەو جۆرە بە یارمەتی خوای گەورە ئێمە لەسەردەمێكی 
موعجیزەكان  تا  زانست،  و  ئاین  بەیەكگەیشتنی  سەردەمی  تازەداین، 
دەركەون و ڕۆژ لەدوای ڕۆژ بە زمانێك تازەبێتەوە كە هەموو خەڵكی 

ئەم سەردەمە لێی تێ  بگەن. 
سەرچاوە: 

شرۆیدەرە  پڕۆفیسۆر  و  زیندانی  مامۆستا  نێوان  وتووێژی  بابەتە  ئەم 
كوردی  ژێرنوسی  بە  هەیڤ  یوتوبی  چەناڵی  و  هەیڤ  پەیجی  لە  كە 

باڵوكراوەتەوە:
https://www.youtube.com/watch?v=AHkGf7SCuOg

هةيظزانست پشتگیری قورئانی پیرۆز دەكات

پرۆفیسۆر شرۆیدەر
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خوای گەورە دەفەرموێت:چ ۇ  ۇ  ۆ  
ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  چ    األنبياء.

ئاماژەی دەق:
ئەم دەقە لە قورئانی پیرۆز بەڵگەیە لەسەر ئەوەی 
كە ئاسمان – واتە ئەوەی كە لەسەرمانەوەیە – 
هەمان  لە  زینده وه ران.  بۆ  وایه   پارێزەرێك   وەك 
كاتدا ئەم دەقە قورئانییە ئاماژە بەوە دەكات كە 
ئاسمان نیشانە و بەڵگەی تیایە بۆ پەند و ئامۆژگاری 
وەرگرتن و، بەڵگەیە بۆ توانا و دەسەاڵتی خوای 
گەورە، هەرچەند مرۆڤەكان بێ ئاگان لەو ڕاستی یە.

ئاماژەی زانستی:
لەچەند چینێك  ـــ كە  بەرگە هەوای گۆی زەوی 
هەریەك  تایبه تمه ندیه كانی  بەپێی  هاتووە  پێك 
لەوچینانە ـــ بە هەموویەوە قەڵغانێكی پارێزەری 
به رگه  چینه كانی  زەویدا.  بەدەوری  هێناوە  پێك 

 هه واش بریتیه  له : 
1 / ترۆپۆسفیر )Troposphere( چین )پشتێنە(ی                                                                       

گۆڕانكاریەكانی كەش وهەوا:
ئەستووری ئەم چینە لەنێوان )6-8( كیلۆمەتردایە، 
)5( میل لە هەردوو جەمسەری باكوور و باشوورەوە، 
خط  ـ  كەمەرەیی  )هێڵی  ئاستی  لە  میل   )11(
دەگاتە  ئەستوورییەكەی  تێكڕای  وە   ) األستواء 

)11( میل لە ئاستی ڕووی دەریاوە.
نزم  هەوادا  بەرگە  لە  چینە  ئەم  گەرمی  پلەی 
هەزار  هەموو  بۆ  پلە   )6( تێكڕای  بە  دەبێتەوە 
مەتر بەرزبوونەوەیەك، بەشێوەیەك دەگاتە )سفر( 
پلەی سەدی لەكاتی گەیشتن بە كۆتایی ئەم چینە، 
بەرەو  هەرچەند  دەكات  كەم  هەواش  پەستانی 

سەرەوە بەرزببینەوە.
هەوا  بەرگە  بارستایی  )%85(ی  چینە  ئەم 
پێك دەهێنێت، پێكهاتەی ئەم چینە )%87(ی 
نایترۆجینە و )%21(ی ئۆكسجینە و )0.93%(

ی دووەم ئۆكسیدی كاربۆنە و جگە لە هەڵمی ئاو 
و چەندجۆرێكی تر لە گازەكان بەڕێژەی زۆركەم.

سەرجەم گۆڕانكارییەكانی كەش و هەوا لەم چینەدا 
ڕوو دەدات وەك با و هەور و باران و هەورە بروسكە.

:)stratosphere(2/ ستراتوسفیر
 ئەم چین )پشتێنە(یە دەكەوێتە سەرووی چینی 
یەكەم )ترۆپۆسفیر-چینی گۆڕانكارییەكانی كەش 
چینەوە،  ئەم  دەكەوێتە  ئۆزۆن  بەرگە  هەوا(  و 
ئاستی  بۆ  بێتەوە  بەرز دە  ئەم چینە  ئەستوری 

)50 (كم لە ئاستی ڕووی دەریاوە.
بەرگە ئۆزۆن دەكەوێتە بەرزی نێوان )20 بۆ 30(

كم لە ئاستی ڕووی دەریاوە.
بەبێ هەبوونی بەرگە ئۆزۆن ژیان ئەستەم دەبوو 
بەرگە  ئەم  نەیزەكەكان  لە  هەندێ   زەوی  لەسەر 
دەبێتەوە  بەرز  چینە  ئەم  گەرمی  پلەی  دەبڕن، 
لەالیەن  وەنەوشەیی  ژوور  تیشكی  مژینی  بەهۆی 
چینە  ئەم  پەستانی  هەروەها  ئۆزۆنەوە،  بەرگە 
دادەبەزێت تادەگاتە )0.01( لە كۆتایی چینەكەدا.
3/میتوسفیر)Metosphere(. چین )پشتێنە(ی                                                 
ناوەند، ئەم چینە )50 - 85(كم لە ئاستی ڕووی 
دەریاوە بەرزە و نەیزەكەكان دەیبڕێت، پلەی گەرمی 

نزمترینە بە بەراورد لەگەڵ چینەكانی تردا.
گەرمی  پلەی  چینەدا  لەم  بەرزبوونەوە  لەگەڵ 
لەژێر  سەدی  پلەی  دەگاتە)90(  تا  دادەبەزێت 
سفرەوە، پەستانیش كەم دەبێتەوە تا دەگاتە پلەی 
)0,000004( )چوار لە ملیۆن(ی پەستانی هەوا.
4/پێرمۆسفیر)Thermosphere(چین )پشتێنە(
ی گەرمی، ئەم چینە نزیكەی )600(كم لەسەرووی 
ئاستی  لە  )70-85(كم  واتە  ناوەندەوەیە  چینی 
ڕووی دەریاوە بەرزە، هەروەها پلەی گەرمی دەكاتە 

)500( پلەی سەدی لە بەرزی )120(كم دا.
ئەم  دەكەوێتە   )Ionosphere( ئایۆنی  چینی 

ئاستی  لە  )4000(كم  بەرزی  لە  پشتێنەیەوە 
ڕووی دەریادا كە زەوی لە تیشكە گەردونیەكان 
شەپۆلە  و  دەپارێزێت  خۆر  بای  شەپۆلە  و 
ڕۆڵی  هۆیەوە  بەم  دەگەڕێنێتەوە،  ڕادیۆییەكان 

كاریگەری هەیە لە پەیوەندییە بێتەلەكاندا.
5/ئێكسۆسفیر)Exosphere(چین)پشتێنە(ی                                                    
و  هەوایە  بەرگی  چینەكانی  بەرزترینی  دەرەوە، 
بەرزییەكەی لە )3500-700(كم لە ئاستی ڕووی 
گازە  لە  زۆری  بە  چینە  ئەم  هەوای  دەریاوەیە، 
سوكەكانی وەك هایدرۆجین و هیلیۆم پێك دێت وە 

چڕییەكەی لەوپەڕی كەمیدایە.
6/ماگنیتوسفیر)Magnetosphere(، بۆ بەرزی 
پشتێنەی  جوتێك  و  دەبێتەوە  بەرز  )500(كم 
چینە  بەم  هەربۆیە  لەخۆدەگرێت  موگناتیسی 
لە  پشتێنانە  ئەم  موگناتیسی(  )بەرگە  دەوترێت 
ئاستی هێڵی ئاسۆیی ئەستوورتر دەبن و لە دوو 

جەمسەری باكور و باشورەوە تەنكتر دەبنەوە.
األشعاعي  )الحزام  ناوەوەی  پشتێنەی  تیشكە 
الداخلي( دەكەوێتە بەرزی )2000(كم لە ئاستی 

ڕووی دەریاوە.
تەنۆلكە  بۆ  وایه   داوێك  و  ڕاوگە  وەك  چینە  ئەم 
گەردیلەییە وزەبەرزەكان كە لە بۆشایی گەردونەوە 
بە )بانی  بەرگەهەوا  ناوهێنانی  دێن،  بەزەوی  ڕوو 
پارێزراو()السقف المحفوظ( یەكەم دەربڕینە بەرامبەر 
بە بەرگە هەوا هاوجوت دەبێت، چونكە لە ڕاستیدا 
زیانە  كە  بەسەرمانەوە  كاردەكات  بانێك  وەك 
نەبینراوەكانمان لێ  دەگیڕێتەوە و دەمان پارێزێت 
و ناهێڵێت بگاتە زەوی مەگەرمۆڵەت و ڕێگەپێدانی 
كاتدا  لەهەمان  بەرگە  ئەم  وە  نەبێت،  خوایی 
پارێزراویشە لە لەناوچوون و فەوتان لەگەڵ هەموو 
ئەو بەسەرهات و پێشهاتە گەردوونیانەی بەسەریدا 
ئەوەی  وەك  دروستبوونیەوە  لە سەرەتای  هاتووە 

السقف المحفوَظَ
ثارَيزراو باني 

Jalalahmad1965@yahoo.com و/ جالل أحمد  



www.haiv.org37

ژماره)36( زستانی 2015ز ـ  1436ك

بەسەر مانگدا هاتووە و بەرگەكەی تیاچووە و ئێستا مانگ بانێكی نیە كە 
بیپارێزێت.

تایبەتمەندیەكانی  لە  هەندێ   بۆ  ڕادەكێشێت  ئێمە  سەرنجی  گەورە  خوای 
چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ    دەفەرموێت:  كاتێك  بەرگەهەوا 

ۋ  ۋ  ۅ  چ    األنبياء
لەو تایبەتمەندیانە، بەرگری لە مەترسیەكان و ڕێگری لە تیاچوون، لە كاتێكدا 
ئەم تایبەتمەندییانە توێژینەوە زانستیەكانی سەدەی بیستەم سەلماندویانە.
ئاشكرابووە كە بەرگەهەوای دەوری زەوی ئەركی پارێزگاری لە بەردەوامی 
ژیان لەسەر زەویدا جێبەجێ دەكات، لە هەمان كاتدا زۆرێك لە نەیزەكەكان 
لەناو دەبات و ڕێگە لە زۆربەیان دەگرێت لەوەی بكەونە سەرزەوی و زیان 

بەژیان و ژینگەی سەر زەوی بگەیەنن.
زەوی  دەوری  هەوایەی  بەرگە  ئەم  كە  ئەوەیە  سەرنجە  جێگەی  ئەوەی 
ڕێگەنادات بە تێپەڕبوونی تیشكە زیان بەخشەكان، به اڵم ڕێگری ناكات لە 

تێپەڕبوونی تیشكە بێ زیانەكانی وەك تیشكی خۆر.
دەگاتە  كە  گەردوونی  سەرمای  لە  دەپارێزێت  زەوی  دانیشتوانی  هەروەها 
نزیكەی )270( پلە لە ژێر سفرەوە، لەكاتێكدا پشتێنە موگناتیسییەكەش 
)الریاح  بایەی  خۆرە  لەو  دەپارێزێت  زەوی  و  كاردەكات  قەڵغانێك  وەك 

الشمسیە( كە هەڕەشە لە ژیانی سەرزەوی دەكات.
وە ئەگەر ئەم بەرگە هەوایە نەبوایە كە خوای گەورە بەدەوری زەویدا دابینی 
كردووە ئەوا ملیۆنان نەیزەك بەر زەوی دەكەوتن و كۆتاییان بەژیان دەهێنا 
لەناوچوونی  ڕووداوی  كە  نازانرێت  دوور  بە  بۆیە  هەر  زەوی  گۆی  لەسەر 
دایناصۆرەكان كە نزیكەی ) 65( ملیۆن ساڵ لەمەوبەر ڕووی داوە، بەهۆی ئەو 
دووكەڵەوە بووبێت كە دەوری زەوی گرتووە، لە ئەنجامی كەوتنەخوارەوەی 
نەیزەكێكی گەورە بۆسەر زەوی و تیاچوونی زۆربەی گیاندارانی سەر وشكانی 

و ناو دەریاكانی لێكەوتبێتەوە.
بەكورتی ئەوەی كە دەگوزەرێت ئەوەیە كە لەسەر زەوی سیستەمێكی تێر و 
تەواوی نەبینراو هەیە كە بەبێ  دەنگی دەمانپارێزێت لە هەموو هەڕەشە و مەترسییە 

دەرەكیەكان، بەجۆرێك كە زانایان تازە پێیان زانیوە و  هەستیان پێ  كردووە.
ڕووی ئیعجاز لەم بابەتەدا:

پێزانین و پەیبردنی ئەم دواییانەی زانایان بۆ ئەم گەلە هێرش بەرە زەبەالحە 
ـ كە ئەگەر ڕێگەی گەیشتن  گەردوونی و تیشكە گەردوونی یە جۆراوجۆرانەیـ 
بەزەویان هەبوایە ئەوا وێرانكاری و كاولكارییەكی بێگومانیان بەسەر زەویدا 
دەهێنا ـ بەڵگەیە لەسەر ئەوەی كە ئەوەی لەو ئایەتانەدا هاتووە سەبارەت 
تیاچوون و  لە  ئاسمان بۆ زەوی و ئەوەی لەسەر زەویدایە  پارێزگاری  بە 
لەناوبردن، بەڵگەن لەسەر ئەوەی ئەم قورئانە پیرۆزە لە الیەن بەدیهێنەری 

ئەم بوونەوەرەوە هاتووە. 
چونكە لەسەردەمێكدا هاتووە كە مرۆڤایەتی لەوپەڕی نەزانین و بێئاگایدا بوون 
لەم بابەتانە بەتایبەت كە ئەم پێغەمبەرەی ئەم پەیامەی لە الیەن پەروەردگارەوە 

هێناوە نەخوێندەوار بووە و توانای نوسین و خوێندنەوەی نەبووە.
))سەرنج ـــ وەرگێڕــ ((

كردووە  قورئانییەی  دەقە  ئەم  ڕاڤەی  و  تێبینی  و  سەرنج  ركەس  هە 
ڕاستەوخۆ زەینی بۆ ئەوەچووە كە ئاسمان سەقفێكی پارێزەرە بۆ زەوی، 
پارێزراو  لە سەقفێكی  باس  ئاشكرا  بە  ڕوونی  بە  زۆر  دەقەكە  لەكاتێكدا 
كە  حافظا(،  )سقفا  پارێزەر  سەقفێكی  نەك  دەكات،  محفوظا(  )سقفا 
ئەوەش ئاماژەیە بەوەی كە سەقف بۆ خۆی خاسیەتی پارێزەریی تیایە 
بەاڵم ئەم سەقفە جۆرێكی تایبەتە و بۆ خۆیشی  پێویستی بە پارێزگاری 
لێكردن ئەبێت، ئەگەر نا ئەوا سیفەتی پارێزەریەكەی لەدەست دەدات، كە 
ئەم مەترسییەش ئێستا سەریهەڵداوە و بووەتە جێگەی نیگەرانیی زانایان.

زاناكان توانییان قەڵغانێكی نەبینراو بدۆزنەوە كە 11584 كم لە زەویەوە دوورە، 
وە گۆی زەوی دەپارێزێت لەو ئەلكترۆنە زۆر خێراو مەترسیدارانەی كە لە فەزادا 
دەڕۆن بە خێراییەك نزیك بە خێرایی ڕووناكی، ئەو قەڵغانەی ئێستا مەبەستە و 
تازە دۆزراوەتەوە خەیاڵی زانستی نیە، وە لێكۆڵینەوەی لەسەر باڵوكراوەتەوە لە 
گۆڤاری nature ی زانستیدا، وە گرنگی ئەو دۆزینەوەیە لەوەدایە كە یارمەتی 
پسپۆڕان بدات بۆ تێگەیشتنی زیاتری داینامیكیە ئاڵۆزەكانی پشتێنەی )ڤان ئەلن(
ی تیشكاوەر. ئەو پشتێنە تیشكاوەرە بۆ یەكەم جار لە ساڵی 1958 دا دیاریكرا، 
لە الیەن پڕۆفیسۆر )جیمس ڤان ئەلن( و تیمەكەی لە زانكۆی والیەتی) ئایوا (، 
وە زاناكان ئەوەیان دیاریكرد كە پشتێنەی تیشكاوەری بە دەوری زەویدا هەیە 
كە دابەش دەبێت بۆ ناوەكی و دەرەكی وە بە بەرزی نزیكەی 40 هەزار كم 
لەسەر ڕووی زەویەوەیە، پشتێنە ناوەكیەكەیان نزیكترە لە زەویەوە و دەكەوێتە 
بەرزایی 1000 تا 7000 كم لەسەر ڕووی زەویەوە، وە بەشی زۆری لە پڕۆتۆن 
پێكدێت كە تێكڕای وزەكانیان دەگاتە 30 ملیۆن ev، بەاڵم پشتێنە دەرەكیەكە 
لە سەرو ڕووی زەویەوە، وە  بەرزی 10 هەزار  تا 40 هەزار كم  دەكەوێتە 
 ،ev بەشی زۆری پێكدێت لە ئەلكترۆن كە تێكڕای وزەكانیان دەگاتە 1ملیۆن
وە لەساڵی 2013 زانا )بیكەر( وە تیمێك لە زاناكان، لە لێكۆڵینەوەكانیان 
ئەو داتایانەیان بەكارهێنا كە ئاژانسی ناسا بەدەستیهێنابوون، كه  ساڵی 2012 
دابووی بەو تیمە و داتاكانیش دەربارەی پشتێنەی سێیەم بوو كە دەكەوێتە نێوان 
هەردوو پشتێنەی ناوەكی و دەرەكی بۆ پشتێنەی ڤان ئەلن، زاناكان لە میانەی 
تۆژینەوەكانیان چینێكیان دۆزیوەتەوە كە بڕواناكرێت، ئەو چینە دەكەوێتە لێواری 
ناوەوەی پشتێنە دەرەكیەكە و لە دووری 11584 كم لەسەر ڕووی زەویەوە، ئەو 
چینە هەروەك دیوارێكی شوشەیی یان قەڵغانێكی پارێزەر كە ڕێگری دەكات لەو 
ئەلكترۆنە زۆر خێرایانەی دەیانەوێت بگەنە نێو بەرگە هه وای زەوی، تۆژینەوەكانی 
زانستی  گۆڤاری  ی  ڕۆژی 27/11/2014  ژمارەی  لە  بابەتە  ئەو  دەربارەی 
nature دا باڵوكراوەتەوە، ئەو تۆژینەوانە بیرۆكەیەكی باشتر دەدەن بە زاناكان 
دەربارەی كاری فیزیایی پالزما، هەروەها زانیاری وردیش دەدات بەو ئەندازیارانەی 
بەرپرسن لە دانانی مانگە دەستكردەكان لە شوێنی یان خولگەی سەالمەتی خۆیاندا 

بەدەوری گۆی زەوی. 
بەڵێ  بۆ پاراستن و بەردەوام بوونی ژیان لەسەر زەوی خوای پەروەردگار چەندین 
بەرگ و قەڵغانی پارێزەری بە دەورماندا دروستكردوە وەك بەرگە هەوای زەوی، بواری 
موگناتیسی زەوی، چینی ئۆزۆن و وا ئەم قەڵغانە تازە دۆزراوەشی چووەسەر!!  

كە  بیردێنێتەوە  وە  ڕاستیەمان  ئەو  زانستیدا  ئاماژەیەكی  لە  گەورەش  خوای 
دەفەرموێت:چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  چ   

األنبياء.

سه رچاوه :
 كتێبی )هذا محمد رسول الله و براهين رسالته/ د. عبدالله المصلح(.

سه رچاوه: 
http://goo.gl/4xvn1L

دۆزینه وه ی قه ڵغانێكی نوێی زه وی
هه واڵی زانستی 
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فەرمودەكانی  لە  گیانداران  پاراستنی  بۆ  هاندان 
: پێغەمبەردا 

القيامِة يقوُل: يا  اهلِل يوَم  إلى  )َمن قَتل عصفورًا عَبثًا عجَّ   -1
ربِّ إنَّ فالنًا قَتلني عَبثًا ولم يقتُلْني منفعةً( صحيح ابن حبان: 
5894... ئەم فەرمودەیە ئەوە دەگەیەنێت كە چۆلەكه یەكی 

كوژراو لە ڕۆژی دوایدا سكااڵی خۆی الی خوای گەورە 
دەكات و، دەڵێت: ئەی پەروەردگار فاڵنە كەس منی بەبێ 

هۆ كوشتووە لە دونیادا، نەك بۆ سوودگەیاندن(.
2-)ُعذَِّبِت امرأةٌ في ِهرٍَّة سَجَنتْها حتَّى ماتت، فدَخَلْت فيها النَّاَر، 
ال هي أطَعَمتْها وال َسَقتْها إذ حَبَستْها، وال هي تَرَكتْها تأكُُل ِمن 
ئەم  هەروەها  البخاري:3482...  صحيح  األرِض(.  َخَشاِش 
گرتن  لەسەر  كە  دەكات  ئافرەتێك  باسی  فەرمودەیە 
خواردنەوەی  و  خواردن  كە  پشیلەیەك  ئازاردانی  و 
لێ قەدەغە كردبوو تا دەمرێت، بەهۆی ئەو كارەیەوە 

دەچێتە ناو دۆزەخ و سزا دەدرێت.
البهائِم(. صحيح،  التَّحريِش بين  النَّبيَّ  نَهى عن  3-)أنَّ 
نەهی كردووە  البخاري، العلل الكبير...واتە:)پێغەمبەر

لە ئاڵۆزاندنی ئاژەاڵن و هاندانیان دژی یەكتر(.
4-)َبيَْنا َرُجٌل َيمِْشي َفاْشَتدَّ َعَليِْه الَْعَطُش َفَنَزَل ِبئْرًا َفَشِرَب ِمنَْها 
ثُمَّ َخَرَج َفِإَذا ُهَو ِبَكلٍْب َيلَْهُث َيأْكُُل الثََّرى ِمْن الَْعَطِش َفَقاَل َلَقدْ 
َِّذي َبَلَغ ِبي َفَمَلَ ُخفَّهُ ثُمَّ َأمَْسَكهُ ِبِفيِه ثُمَّ َرِقَي  َبَلَغ َهَذا ِمثُْل ال
ِ َوإِنَّ َلَنا ِفي  ُ َلهُ َفَغَفَر َلهُ َقالُوا َيا َرُسوَل اهللَّ َفَسَقى الَْكلَْب َفَشَكَر اهللَّ
الَْبَهاِئِم َأْجرًا َقاَل ِفي كُلِّ َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجرٌ(. صحيح البخاري :            
فەرمویەتی:  ئیسالم پەیامبەری  واتە:   ...2363

تینوێتی  و  دەڕۆیشت  ڕێگایەكدا  بە  پیاوێك  »كاتێك 
زۆری بۆ هێنابوو، بیرێك دێتە بەردەمی و دادەبەزێت 
دێتە دەرەوە دەبینێت  كاتێك  ئاو دەخواتەوە،  تێر  و 
لە  تینوە  ئەوەندەی  و  دەرهێناوە  زمانی  سەگێك  وا 
تاودا خۆڵ دەخوات، بۆیە پیاوەكە دەڵێت حاڵی ئەو 
سەگە وەك ئەوەیە بە سەر مندا هات، بۆیە دابەزیەوە 
ناو بیرەكە و بە لێزانانە گۆرەویەكەی كە ئەوكات لە 
پێست دروست دەكرا پڕ كرد لە ئاو و بە دەمی گرتی 
و سەركەوتەوە، ئاوەكەی دەكردە ناو دەمی سەگەكە 
تا تێر ئاوی كرد و، ئینجا خوای گەورە سوپاسی كرد 
و لێی خۆش بوو، پێیان وت ئەی پەیامبەری خوا ئایا بۆ 
ئێمە پاداشت دەبێت لەسەر گیانداران؟ ئەویش فەرموی: 
هەموو  )مەبەستی  تەڕدا  جگەرێكی  خاوەن  هەموو  لە 

گیاندارێكی زیندوو(ە خێر و پاداشت هەیە.
هاندان بۆ پاك  و خاوێنی لە فەرمودەكانی پێغەمبەردا  
َّلوا ، فإنَّهُ نظافةٌ، والنَّظافةُ تدعو إلى اإليماِن، واإليماُن مَع  1-)تخل
 ...137/1 والترهيب:  الترغيب  صحيح،  الجنَِّة(  في  صاحِبِه 
نێوان  بخەنە  پەنجە  شوشتندا  دەستنوێژ  واتە:)لەكاتی 

موەكانی ڕدێن و نێوان پەنجەكانی دەست و پێیەكانتانەوە و 
تەڕیان بكەن، چونكە ئەوە پاكو خاوێنییە و، پاكوخاوێنیش 
مایەی باوەڕە و، باوەڕیش لەگەڵ خاوەنەكەیەتی لە بەهەشت(.
واتە:      ...223 مسلم:  صحيح  اإليماِن(.  شطرُ  هورُ  )الطَّ  -2

)بە باشی دەستنوێژ شوشتن نیوەی باوەڕە(.
3-)غسلُ يوَم الجمعِة واجٌب على كلِّ محتلٍم(. صحيح البخاري: 
879... واتە: )هەر كەسێك تەمەنی گەیشتبێتە پێویست 

بوونی ئەركە ئاینیەكان لەسەری، ئەوە پێویستە لەسەری 
ڕۆژانی هەینی خۆی بشۆرێت(... لە جێگەیەكی دیكەدا 
دەفەرموێت:)َحقٌّ هلِل على كُلِّ مسِلٍم أن َيغتِسَل في كُلِّ َسبَْعِة أيَّاٍم 
َيومًا؛ َيغِسلُ فيِه َرأَْسه وَجَسَدهُ(. األلباني،  صحيح الجامع : 3154.. 
واتە: )مافی خوایە بەسەر هەر مسوڵمانێكەوە كە هەر 

حەوت رۆژەی جارێك سەر و الشەی خۆی بشۆرێت(.
بالسِّواِك عند كلِّ صالٍة(.  أمَّتي ألمرتُهم  أشقَّ على  أن  لوال   (-4
صحيح، الترمذي - العلل الكبير: 30... واتە: )گەر لەبەرئەوە 
فەرمانم  بكەم،  گران  ئوممەتەكەمی  لەسەر  نەبوایە 
لە  بكەن(...  سیواك  نوێژێك،  هەر  بۆ  كە  دەدان  پێ 
دەفەرموێت:)السِّواُك  شوێنێكی تردا پێغەمبەری خوا
َمطَهرةٌ للفِم َمرضاةٌ للرَّبِّ( صحيح ابن حبان: 1067... واتە: 
)سیواك كردن مایەی پاكژی و خاوێنییە بۆ نێو دەم و 

رازی كردنی پەروەردگاریشە(. 
زائرًا في منزِلنا فرأى رجاًل َشِعثًا قد  5- )أتانا رسولُ اهلِل 

تفرََّق شعرُه فقال أما كان َيِجدُ هذا ما يَُسكُِّن به شعَره و رأى رجاًل 
آخَر وعليه ثياٌب َوِسَخةٌ فقال أما كان هذا يجدُ ماءً يغسُل به ثوَبه(. 
بـە  األلباني - السلسلة الصحيحة: 493... واتە: پێغەمبەر
سەردان هات بۆ ماڵمان و پیاوێكی بینی، كە سەری بژ 
فەرموی: باشە ئەمە  بوو دای نەهێنابوو، پێغەمبەر 
شتێكی بەرچنگ نەكەوت كە سەری پێ شانە بكات و 
بەوشێوەیە نەبێت، پیاوێكی تریشی بینی جل و بەرگێكی 
فەرموی: ئایا ئەمە  پیسی لەبەردا بوو، پێغەمبەر

ئاوی دەست نەدەكەوت جلەكانی پێ  بشوات؟!(. 
ى وجَههُ  ََّم ؛ كاَن إذا عطَس غطَّ ُ عليِه وسل َّى اهللَّ 6-)أنَّ النَّبيَّ صل
األلباني-   صحيح،  حسن  صوَتهُ(.  ِبها  وغضَّ  بثوِبِه  أو  بيِدِه 

صحيح الترمذي: 2745... واتە: )كاتێك پێغەمبەر 
دەپژمی دەموچاوی بە دەستی یان بەجل و بەرگەكانی 

دادەپۆشی و، دەنگی پژمەكەی كەم دەكردەوە.
7-)إنَّ اهلَل جميٌل يحبُّ الَجماَل(. األلباني -  السلسلة الصحيحة: 
4/167... واتە: )خوا جوانە و جوانیی خۆش دەوێت(.

لە  پڕ  دەقە  ئەم  هیوادارم  دەڵێم:  ئەوەندە  كۆتاییدا  لە 
بەخششانە، بۆمان ببنە مامۆستا و پێشەنگ، كە بتوانین 
لێیانەوە دەربچین بۆ ژیانێكی پڕ لە پاكو خاوێنی و ژینگەیەكی 
پارێزراو و بە هەستی بەرپرسیارێتییەوە ڕەفتاربكەین.                          

تێڕوانینی ئیسالم بۆ ژینگە و نمونەی هەندێ ڕاستی 
گرنگ لەو بارەیەوە:

سەبارەت  هەیە  گشتگیرانەی  چونێكی  بۆ  ئیسالم   -1

بە ژینگە. كە خۆی دەبینیتەوە لە )مرۆڤ و ئاژەڵ و 
ڕووەك و بێ گیان و ئاووهەوا(، مرۆڤیش لەم نێوەندەدا 
بەڕێزترین دروستكراوی خوای گەورەیە )ولقد كرمنا بنی 
لەسەر  مرۆڤ  بۆ  تری  دروستكراوەكانی  گشت  و،  ادم( 
ڕووی زەوی  ژێربار و فەراهام كردووە بۆ سوودوەرگرتن و 
ئاوەدانكردنەوەی زەوی و، پاراستنی بوونەوەرەكانی ناوی. 
2- ئیسالم بنەمای )ڕێگرتن لە هۆكارەكان و خراپەكاری( 
داناوە، وەك كۆت و بەندێك بۆ زیادەڕەویەكانی مرۆڤ لە 
بواری ژینگەدا، تا چوارچێوەیەك دابنێت بۆ ئارەزووە بێ 
سنوورەكانی مرۆڤ، ئەمەش بنەمایەكی گرنگی ئیسالمە، بۆ 
بەرژەوەندی بەندەكانی لە ڕوانگەی ماددی و مەعنەوییەوە، 
كە بتوانێت مرۆڤ لە سنورێكی دیاریكراو و ڕێگەپێدراودا 
مامەڵە لەگەڵ ژینگەی سروشتی دەوروبەر بكات و زیادەڕەوی 

نەكات لە بەكارهێنانی بەخششەكانی خودای گەورەدا.
3- ناوەڕۆكی پاراستنی ژینگە لە شەریعەتی ئیسالمدا زۆر 
ڕوون و ئاشكراو فراوانە، كە مانەوە و پاراستنی بوونی 
سەرچاوەكان دەگرێتەوە، بەگوێرەی چەسپاندنی یاساو لە 
چوارچێوەی سنوورێكی ڕێگە پێدراودا، هەمیشە ئیسالم 
گرۆی  بۆ  داهاتەكانی  و  سەرچاوە  پەرەپێدانی  هەوڵی 
ئادەمیزاد داوە، كەبریتی یە  لە گەشەسەندنێكی باشتر 
كەمبوونەوەی  لە  ڕێگرتن  بۆ سەرچاوەكان،  و گشتگیر 

بەرهەم و داهاتەكان لە ڕێگەی خراپ بەكارهێنانیان.
4- پابەندبوون بەپاراستنی پاك و خاوێنی ژینگە لە كارە 

بووە، وە هەمیشە سوور  سەرەكیەكانی پێغەمبەری خوا
بووە لەسەر ئەم تەوەرە و هەمیشە ئامۆژگاری كردووین.

5-پاراستنی ژینگە لە ئیسالمدا سپاردە و بەرپرسیاریەتیە 
و لە چوارچێوەی ئادابە شەرعییەكاندایە، بۆیە پێویستە 
مسوڵمانان داخوازییە شەرعیەكان جێ بەجێ بكەن و 

پەیڕەوی لێ  بكەن.

چەمكی ژینگە پارێزی لە ژێر سایەی ئیسالمدا/ به شی سێیه م

:

سەرچاوەكان : 
1- بورهان محمدامین، تەفسیری ئاسان بۆ تێگەیشتنی قورئان.

وەرگێرانی  بوخاری(  سەحیحی  )پوختەی  ئیحسان،  نەشری   -  2
)لێژنەیەك( ،چاپی یەكەم، ال 457.465.

3-د.علي أوزاك، البيئة في القرأن الكريم والحديث النبوي الشريف، ص10.  
4- نەرمین عومەر، گۆڤاری هەیڤ، ژ )26(، ال13.

5- ڕاوێژ محمد، گۆڤاری هۆشیاری ژینگەیی، ژمارە )1(، ال27-26 .                                                                                                      
6- مەال عبدوڵاڵ شیركاوەیی، ژینگەپارێزی لەڕوانگەی ئیسالمەوە، چاپی 

دووەم، ال19-115. 
7- مەال عمر چنگیانی، ڕۆژنامەی خەبات، ژمارە )3130(، بەرواری 

27-3-2009، ال11. 

 سەردار عەبدولڕەحمان ئیبراهیم
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خوای گەورە دەفەرموێت:
چ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  چ القمر.

لەم ئایەتەدا دەمەوێت تیشك بخەمە سەر دوو الیەنى ئیعجازی زانستی 
ئەوانیش )الصیحة( و )كهشیم محتظر(ن.

بۆیان  زانايان  ئەمڕۆ  دێت،  بەرز  زۆر  دەنگێكی  مانای  بە  )الصیحة( 
دەركەوتوە كە ئەو وزەیەی لە دەنگدا هەیە ئەوەندە گەورەیە كە دەكرێت 
لە داهاتوودا وەك چەكێكی كوشندە بەكاربهێنرێت، بەاڵم چەكێكی زۆر 
باشتر لە چەكەكانی تر چونكە ژینگە پیس ناكات، دەنگ كە جۆرێكە 
لە وزە بریتیە لە شەپۆلێكی میكانیكی درێژڕەو بە شێوەی زنجیرەیەك 
تەنەكانەوە دروست  لەرینەوەی  لە  و  دەبێت  بوون  پەستاوتن و شاش 
دەبێت و بە ناوەندی ماددیدا دەگوێزرێتەوە، سەبارەت بە گوێی مرۆڤ 
ژمارەی ئەو شەپۆلە دەنگیانەی گوێی مرۆڤ هەستیان پێ دەكــــــــات 
واتە )لەرەلەرەكانیان( لە نێوان )20–20000( هێرتزدا دەبن، واتە هەر 
دەنگێك لەرەلەری)frequency( لە20 هێرتز كەمتر بێت و لە 20000 
هێرتز زیاتر بێت ئەوا هەرگیز نابیسترێت لە الیەن مرۆڤەوە، هەرچەنده 
گوێی گیاندارانی تر لەو ڕوەوە جیاوازە لە گوێی مرۆڤ و هەندێكیان ئەو 
دەنگانە دەبیستن، ئینجا ئەو سیفەتەی گوێی مرۆڤ بۆ خۆی چاكەیەكی 
مرۆڤ  هەرگیز  ئەوا  وانەبوایە  ئەگەر  كە  مرۆڤەكان  بۆ  خوایە  گەورەی 
دەبوو  زۆر  دەنگی  و  ژاوەژاو  گوێی  سەر  لە  بەردەوام  و  نەدەحەوایە 
چونكە هەموو تەنێكی لەراوە دەنگ دروست دەكات، بەاڵم ئێمەی مرۆڤ 
نایانبیستین ئینجا بڕی ئەو گۆڕانی پەستانەی كە گوێی مرۆڤ وەك دەنگ 
هەستی پێ دەكات لە نێوان ) 202 تا  N/m )0.00002 دەبێت، واتە ئەو 
دەنگەی بڕی گۆڕانی پەستانەكەی لەسەر گوێی مرۆڤ لە )20.00002 
N/m( كەم تر بێت نابیسترێت و لە بڕی N/m 202 زیاتر بێت ئەوا زیان 
بە گوێی دەرەوە و پەردەی گوێ  دەگەیەنێت، وە زۆر لەوە زیاتر بێت 
لەوانەیە پەردەی گوێ دەدڕێنێت، خۆ ئەگەر لەوەش زیاتر بوو ئەوا زیانی 
گەورە بە گوێی ناوەوە دەدات و لەوەش زیاتر كار لە مێشك دەكات، 
دەمیان  مرۆڤ  تەقینەوەكاندا  و  بەرز  دەنگی  كاتی  لە  پێویستە  بۆیە 
بكەنەوە چونكە هەردوو گوێی مرۆڤ بەهۆی دوو كەناڵی )ئۆستاكەوە( 
بەستراون بە قوڕگەوە بەمەش ئەو پەستاوتنە زۆرەی دەنگەكە لە ڕێگای 
دەم و قوڕگەوە دەچێتەوە دەرەوە و زیانێكی وا ناگەیەنێت بە مێشكی 
مرۆڤ، بوونی ئەو كەنااڵنەی ئۆستاك لە نێوان گوێچكەكان و قوڕگدا بۆ 
چاكەیەكی تر و مەزنە دیزاینێكی تری خوای گەورە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو 
مرۆڤە. خۆ ئەگەر دەنگەكە لەوانەش گەورەتر و زیاتر بوو ئەوا ئیتر دەنگەكە 
دەچێتە پلەی )الصیحة(وە و ئەو كات هیچ شتێك بەرگری لە تێكدان و وەك 
دەڵێن تەقینەوەی مێشكی مرۆڤ ناكات و دەبێتە هۆی مردنی مرۆڤەكان، 
ئەوەش ئەو صەیحەیە كە قورئانی پیرۆز باسی دەكات. ئەو الیەنە ئیعجازیەی 

ئایەتەكە وردەكاری تری زۆری تێدایە كە من نەچوومەتە نێویەوە .
سەبارەت بە الیەنی دووەمی ئایەتەكە )ڤ      ڤ( شێخ حسین 
مەخلوف )رەحمەتی خوای لێبێت( لە فەرهەنگی )كلمات القران تفسیر 
واتە  الشجر(  من  المفتت  كالیابس  )الهشیم  دەفەرموێت:  بیان(دا  و 
گەاڵی  وەك  واتە  دێت  وشك  مانای  بە  كە  الیابس  هەروەك  الهشیم 
پەرشبوو وە وشكهەاڵتوە یان ڕوەكی وشكهه اڵتوو كە)گەوڕ(ی گیاندارانی 

بۆ  یان)پەرژینە(  )گەوڕە(  دروستدەكرێت،)      ڤ(دروستكاری  لێ 
گیانداران لە قامیشی وشك یان درەختی دیكەی وشكبوو دروستی دەكەن 
بۆ پاراستنی ئاژەاڵن كە الی خۆمان بە پەرژین یان )گەوڕی ئاژەڵ( 
القران(دا  الفاظ  )مفردات  لە  ئەصفەهانی(  )راغبی  وە  دەناسرێت، 
دەڵێت )الهشیم( بە مانای شكاندنی تەنی نەرمی وەك ڕووەك وەك خوا 

دەفەرموێت:چ ...   حت  خت  مت  ىتيت  ...  جح   چ .
لە ڕێگای مانا زمانەوانی و ڕاڤەی ڕاڤەكارانی پێشوەوە دەگەینە ئەوەی كە 
)  ڤ      ڤ( ئەو پوش و پەاڵش و پاشماوە ڕوەكیانە و ئەو درەختە 
وشكهەاڵتوانە دەگرێتەوە كە دەكەونە سەر زەوی و مرۆڤ لە درەختە 
وشكبوەكانیان پەرژین یان گەوڕ دروستدەكەن بۆ ئاژەاڵنیان. ئەو ڕووەكە 
سەوز و تەڕو پڕە جوانانە كاتێك هەڵدەوەرێن و دەكەونە سەر زەوی و 
دەكەونە ژێر پێی ئاژەڵەكانەوە و میز و پیسایی واتە تەپاڵە و پشقلی 
كە  دەبێت  دروست  دیاردەیە  ئەو  ئیتر  دەبێت،  تێكەڵ  گیاندارانە  ئەو 
قورئان بە )  ڤ      ڤ( ناوی دەبات و حاڵی ئەو نەتەوە لەناوچوانە 
بەهۆی صیحەكەوە دەچوێنێت بەو ڕووەكە وشكهەڵهاتوو وە پەرشوباڵوانە، 
لەو ناوەندە وشكهەاڵتوەدا وردبینە زیندەوەری لە بەكتیریا و كەڕوەكان و 
هەندێك لە مێرووە كرمەكان هەڵدەستن بە شیتەڵكردنی ئەو ڕووەكانە لە 
شێوە زیندوو ئاڵۆزەكانیانەوە كە ماددە سیلیلۆزیە ئاڵۆزەكان و پەكتین 
و شەكر بە جۆرەكانیەوە دەگرێتەوە وە هەموویان دەگۆڕێن بۆ شەكری 
سادە و لە ئەنجامی ئەو كردار و گۆڕانكاریانەدا گازەكانی وەك كاربۆن و 
نایترۆجین فۆسفۆر دەردەچن و ئەو پاشماوانەش وشك دەبن و دەگۆڕێن 
بۆ خەڵوز، زەوی گەوڕ دەوڵەمەندە بەو وردبینە زیندەوەرانە و بە تایبەتی 
بە بوونی نایترۆجینی میزی گیانداران، وە پاشماوەی خۆراكیان كە بە 
شێوەی پشقل و تەپاڵەن، و ئەو ماددە كاربۆهیدراتیانەی لە ڕووەكەوە 
بەرهەمدێن، بە لێكۆڵینەوە لەو كەڕوانەی لەسەر پاشەڕۆی ئەو گیاندارانە 
كراون دەركەوتوە كە بەدواییەكداهاتنێكی ڕێك هەیە بۆ دەركەوتنی ئەو 
دەردەكەون  كەڕوانە  ئەو  لەسەرەتادا  پاشەڕۆیانە،  ئەو  لەسەر  كەڕوانە 
نان  ئینجا كەڕوی   ،)Order: Mucorales( بە میوكوڕەكانن كە سەر 
ئینجا   ،)zygomycota( كەڕوە جوتبوەكانە لە  كە  میوكەر  كەڕوی  و 
دەناسرێت   )Ascomycota(ئەسكۆمیكۆتا بە  كە  كەڕو  تر  جۆرێكی 
دروستدەبێت و لە كۆتایشدا جۆرێكی ترلە كەڕو دروستدەبێت كە بازیدی                                      

)Basidiomycota( دروستدەبێت.
ئەو  سەرەتادا  لە  تەپاڵە،  و  پشقل  واتە  گیانداران  پاشەڕۆی 
پاشەڕۆیانە پێكدێن لە شەكری هەمەجۆر وەك سلیلۆز و نیوە سلیلۆز                                                                                
)Hemicellulose( وە نایترۆجین كە بوونی كەڕوی میكۆرەكانی جوتبوون 
كارا دەكات ئیتر بەو جۆرە ئەو هەموو كردارە ئاڵۆزانە لەو ناوەندە ڕوودەدات 
كە پێی دەوترێت گەوڕی گیانداران، بەاڵم قورئانی پیرۆز ئەو هەموو كردارە 
ئاڵۆزانەی لە تەنها دوو وشەی)  ڤ      ڤ(دا كۆكردۆتەوە بۆ ئەوەی 
وەسفی حاڵی ئەو نەتەوانەی پێ بكات كە بەو صەیحەیە لە ناوی بردوون، 

ئا ئەوەیە ئیعجازی زمانەوانی و زانستی لە قورئانی پیرۆزدا. 
سه رچاوه :

http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=835
http://www.nazme.ne

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  
ئیعجازی ئایه تی 

ئا/ جەمال قەرەداخی 
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بەنی  لە  شوێنكەوتووانی  و  السالم(  )علیە  موسا  پێغەمبەر  كاتێك  
و  فیرعەون  ستەمی  و  زوڵم   الچوونی  لە  بوون  هیوا  بێ  ئیسرائیل 
كرد  السالم(  )علیە  موسا  بە  فەرمانی  گەورە  خوای  دارودەستەكەی، 
كە لەو شارە دەرچن، ئەوانیش بڕیاریاندا كۆچ  بەرەو شوێنێكی نادیار 
كەوتن  بە ڕێ  لە شەودا  ئەوەبوو  بكەن،  فیرعەون  لە دەسەاڵتی  دوور 
بەاڵم فیرعەون زوو بەم كارەی زانی و سوپایەكی زەبەالحی كۆكردەوە 
بۆ گرتنی موسا )علیە السالم( و شوێنكەوتووانی، هەر ئەو شەوە بەرەو 

شاری )نویبع( كەوتنە ڕێ كە دەكەویتە باشوری سیناوە.
و  بن  دەرباز  دەتوانی  وەنەیان  بوو  ڕووبار  بەردەمیان  شارەدا  لەو  بەاڵم 
بوو )زانایانی تەفسیر ژمارەی  بپەڕنەوە و دواوەشیان سوپایەكی گه وره  
ئەم سوپایە بە یەك ملیۆن و شەش سەد هەزار سەرباز مەزەندە دەكەن... 
لەگەڵ سەد هەزار ئەسپ..!( بۆیە كاتێك شوێنكەوتووانی پێغەمبەر موسا                    
)علیە السالم(  ئەم سوپا زۆرەیان بینی ترسیان لێ نیشت و بە موسایان 
)علیە السالم( وت: چ... پ  پ  پ  چ الشعراء،واتە:)ئێمە تیا چووین (.
كاتێك موسا )علیە السالم( گوێی لەم وتەیە بوو دەست بەجێ و بێ 
واتە:  الشعراء،  چ  فەرمووی:چ ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   دڵی  دوو 
)نەخێر..! بە دڵنیاییەوە خوا لە گەڵمانە و سەرماندەخات و  ڕزگارمان 
بە  و  خوارەوە  ناردە  وەحی  گەورە  خوای  كاتەدا،  لەو  بەڵێ  دەكات( 

موسا پێغەمبەر )علیە السالم(ی فەرموو:چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       
ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ      ڦ   چ الشعراء،واتە: 
بە موسا )علیە السالم (مان ڕاگەیاند كە گۆچانەكەی بكێشێت بە دەریاكەدا 
وە دەریاكەی دووكەرتكرد و كردی بە دوو بەربەستی ئاوی هەریەكەیان 
بە شێوەی شاخێكی گەورە و بەرز و بەهێز(، وەك ڕێڕەوێك موسا )علیە 
السالم ( و شوێنكەوتووانی لە نێوان ئەو دوو شاخە )بەربەستە( ئاویەدا 

توانیان بپەڕنەوە.
ئەوەی جێگای سەرنج و تێڕامانە چۆنییەتی دووكەرتبوونی دەریای سوورە 

لەگەڵ پەڕینەوەی موسا )علیە السالم( و شوێنكەوتووانیەتی..؟! 
لێكۆڵەرەوە ئه مریكاییه كان لەبواری شوێنەوارناسیدا لەم ڕوانگەیەوە دەڵێن: 
)بۆ دەربازبوونی موسا و شوێنكەوتووانی، دەریای سوور بە گۆچانەكەی 

موسا )علیە السالم( نەكراوە بە دووكەرتەوە، بەڵكو لەو كاتەدا ڕەشەبایەكی 
زۆر توند به  شه و هەڵیكردووە و لە ڕۆژهەاڵتەوە بە شێوەیەك پاڵی ناوە بە 
ئاوی دەریاكەوە بۆ دواوە  تا گەیشتووەتە وشكانی واتە بنی دەریاكە..! 

ئەوانیش تێپەڕیون و ڕزگاریان بووە..!    

                
 یەكێك لەو لێكۆڵەر و شوێنەوارناسە ئەمریكاییه  بە ناوی )كارل دروز( 
بەرگە  لێكۆڵینەوەی  لە  ئەمریكاییه  نیشتمانی  سەنتەری  ئەندامی  كە 
هەوادا، پشت بەو نوسراوەی تەورات دەبەستێت كە لە )سفر الخروج( 
داهاتووە دەڵێت:)إن الله أرسل ريحا شرقية علي البحر فأزالت الماء حتي 
ظهرت اليابسة وعبر بنو إسرائيل فتبعهم فرعون فغرق( واتە: خوای 
گەورە لە ڕۆژهەاڵتەوە ڕەشەبایەكی توندی هەڵكرد لە سەر دەریاكە و 
پاڵینا بە ئاوەكەوە تا وشكانی دەركەوت ئیتر موسا و شوێنكەوتووانی 
)بەنی ئیسرائیل( پەڕینەوە و پاشان فیرعەون سوپاكەی شوێنیان كەوتن 
و نوقمی ئاوەكە بوون ئەویش بە نەمانی ڕەشەباكە و گەڕانەوەی ئاوی 

دەریاكە بۆ سەر دۆخی جارانی...
)كارل دروز( بۆ پشتگیری ئەم وتەیە دەڵێت: دەگونجێت ئەو ڕەشەبا 
توندە بووبێتە هۆی الدانی ئاوی دەریاكە و ڕێڕەوێكی دروستكردووە بۆ 
ده گونجێت..!  سروشتدا  یاساكانی  لەگەڵ  كارەش  ئەم  وە  دەربازبوون 

چۆنیەتی پەڕینەوەی 
پێغەمبەر موسا )علیە السالم( و شوێنكەوتووانی لە دەریای سوور

:

  shaho972@yahoo.com        ئا: ئەندازیار شاهۆ رشید      
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هەروەها كارڵ دروز و هاوڕێكانی لێكۆڵینەوەیەكیان لەسەر ئەم بابەتە كرد،                                                                                         
كە چۆن ئەو باوبۆرانە توندە كاریگەری هەبووه  لەسەر ئەو شەپۆالنەی 
بەشە  گەیشتووه تە  كاریگەریە  ئەو  چۆن  بەتایبەت  سوور،  دەریای  سەر 

قوڵەكانی ژێر ئاوەكە، بۆیە جیاوازی كەوتە ڕاو بۆچوونەكانیان.
بۆیە ئەم لیژنەیە كۆڵیان نەدا بۆ سەلماندنی ئەم بیرۆكەیان هاتن وتیان بە 
سوود وەرگرتن لە تەكنۆلۆجیای تازە دەركەوتووە كە خێرایی ڕەشەباكە 
ئەوەندە زۆر بووە بە شێوەیەك گەیشتووەتە )100.8  كم \ كاتژمێر (  وە 
بۆتە هۆی كردنەوەی ڕێڕەوێك بە درێژی )3- 4( كیلۆمەتر و بە پانی )5(كم 
وە ماوەی ئەم پردەش )4( كاتژمێر بووە بۆ تێپەڕینی موسا )علیە السالم( 
گۆڤاری)journal(ی                                                                                  لە  لێكۆڵینەوەیەشیان  ئەم  شوێنكەوتووانی،  و 

ئه له كترۆنی )plos one( )بلوس وان( باڵوكردەوە.
هەروەها هەندێك لە زانایانی بواری شوێنەوارناسی و كەش و هەوا دەڵێن 
ئەم ڕووداوە لە ئەنجامی هەڵكشان و داكشان )المد والجذر( دروست بووە، 
وە هەندێكی تر ڕایان وایە كە لەتبوونی ئەم دەریایە لە ئەنجامی ڕووداوی 

گەردەلوول و زریان و ڕووداوی )تسونامی( بووە. 
بۆ  هێناویانەتەوە  جولەكە  و  ئه مریكایی  زانایانی  كە  بەڵگەیەی  سێ  ئەم 
سەلماندنی نوسراوێكە كە گوایە لە تەوراتدا هاتووە، بەاڵم هیچی لەگەڵ زانست 
و توێژیه وه ی زانستیدا یەكناگرنەوە كە هەرسێكیان بە كورتی ڕوون دەكەینەوە: 
هەڵكردنی  ئەنجامی  لە  ئەویش  بێت  ڕاست  یەكەم  پێشبینی  1-ئەگەر 
ڕەشەبایەكی زۆر توند كە خێراییەكەی دەگاتە )100 كم\كاتژمێر( ئەمەش 
شتێكی زۆر ئاسییە وە مرۆڤ دەتوانێت خۆ ڕاگر بێت لەبەریدا، چونكە 
نابێتە هۆی وێرانكردن و كارەسات تا نەگاتە سەرووی )150 كم\كاتژمێر(                              
وە موعجیزەش نیە چونكە شێوازی لەم جۆرە دووبارە بووەتەوە، وە لەم 
خێرایی  نموونە  بۆ  بووە  دروست  گەورەتر  لەوە  باوبۆرانی  سەردەمەشدا 
ڕەشەبا لە كاترینا گەیشتە )270 كم \ كاتژمێر(، وە بووە هۆی مردنی 
)1800( كەس تیایدا، بەاڵم هیچ جۆرە گۆڕانكارییەكی وای لە ڕووبار و 

دەریاكان نەكرد بە تایبەتی قواڵیی دەریاكان...! 
2-لە هەڵكشان و داكشاندا )المد والجذر( ئاوی دەریاكان یان سەردەكەون 
یان نزم دەبنەوە، وە ئەم هەڵكشان و داكشانە زیاتر لە كەناری دەریاكان 
بە دی دەكرێت لە ئەنجامی هێزی ڕاكێشانی مانگ و خۆرەوە و سوڕانەوەی 
قواڵیی  و  ناوەڕاست  لە  نەوەك  خۆیدا،  خولگەكەی  دەوری  بە  زەوی 

دەریاكاندا ڕاڕەو دروست بكات...
3-ئەگەر ڕووداوی )تسونامی(یش بێت دووبارە كارێكی نازانستییه  چونكە 
ئەم ڕووداوە زەمین لەرزە و كارەساتی وێرانكەری بەدوادا دێت، بۆ نموونە 
بووە  ڕوویدا  ئەندەنوسیا  لە  هندی  ئۆقیانوسی  لە  )2004(دا  ساڵی  لە 
هۆی كوژرانی زیاتر لە )283000( كەس ئەی باشە چۆن پێغەمبەر موسا 
)علیە السالم( و شوێنكەوتووانی لە بەنی ئیسرائیل توانیان بە ئاسانی و 

بە سەالمەتی دەرباز بن...!
كە  قورئانیەی  موعجیزە  ئەو  ڕاستی  لە  ونكردنن  ڕێگا  هەموویان  ئەمانە 
خوای گەورە لەسەر دەستی موسا )علیە السالم( بە گۆچانەكەی كردی 
پەڕینەوەیان.  بۆ  دروستكرد  ڕاڕەوێكی  و  دەریاكەدا  ئاوی  بە  كێشای  و 
لەسەرووی  و  سروشت  لەیاساكانی  بەدەر  كارێك  واتە  موعجیزەش 
بیركردنەوەی مرۆڤەكان. مەگەر تەنها پێغەمبەران بتوانن هەڵی سەنگێنن 
وە پەنای بۆ بەرن، چونكە دەزانن لەالیەن خوایەكەوە پێیان دەدرێت كە 
یارمەتی  بە  تەنگانەدا  لەكاتی  زەویە، وە  ئاسمانەكان و  خاوەنی هەموو 
موعجیزەیەش خوای  ئەم  بۆ پشتگیری  دەبەن،  بۆ  پەنای  گەورە  خوای 

گەورە زۆر بە جوانی بۆمان ڕوون دەكاتەوە لە چۆنیەتی پەڕینەوەیان بە 
ڕاوكێیەك  دڵە  و  ترس  هەموو  لە  دوور  هێمنانە  و  ئارام  زۆر  شێوازێكی 

دەفەرموێت:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    كە 
ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  
ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ طه، واتە: )بەڕاستی 
نیگامان بۆ موسا كرد كە شەوڕەوی بكە بەبەندەكانم و ڕێگەیەكی وشكیان 
لە دەریادا بۆ دابین بكە و لە كاتێكدا ترسی ئەوەت نییە كە پێت بگەن و 
خەمی نوقم بوون و تیاچوونیشت نییە. ئەوسا فیرعەون بە سەربازەكانیەوە 
شوێنیان كەوتن، كتوپڕ لەناو ئاوەكەدا شەپۆلی دەریا دای بەسەریاندا و 
هەموویانی داپۆشی بە چ داپۆشینێك! فیرعەونیش قەوم و گەلەكەی خۆی 

گومڕا كرد و ڕێنموویی نەكردن.(.

ئەوەبوو دوای دەربازبوونی موسا )علیەالسالم( و شوێنكەوتووانی دووبارە 
گۆچانەكەی كێشایەوە بە ئاوی دەریاكەدا و گەڕایەوە سەر دۆخی جارانی 
و فیرعەون و سوپاكەی نوقمی ئاوەكە بوون و خنكان و تیاچوون... وەك 

چ                                    چ   چ   چ   چ     ڃڃ   ڃ     ڃ   دەفەرموێت:چ  گەورە  خوای 
الدخان، واتە: )جا كە خۆت و ئیمانداران لە دەریا پەڕینەوە دەریا بەجێ 

بهێڵە بەوااڵ كراوی چونكە بەڕاستی ئەوانە سوپایەكی خنكێنراون تیایدا(.
بوو،  دەریا  بەردەمیان  كاتێك  ئەوەیە  موعجیزەیەش  ئەم  گەورەیی  بەڵگەی 
دواوەشیان سوپا زەبەالحەكەی فیرعەون بوو شوێنكەوتووانی موسا)علیە السالم( 
ترسان وتیان ئێمە تیا چووین... بەاڵم موسا )علیە السالم( زۆر بە باوەڕبوون بە 
یارمەتی خوای گەورەوە فەرمووی:چ ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ الشعراء.  

سەرچاوە :
-http://www.albidapress.net/press/news_view_9439.
html#.VFQIjxZrNOQ
-http://elaph.com/Web/news/598414/9/2010.html
http://digital.ahram.org.eg/articles.
aspx?Serial=275928&eid=1229

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ 
 ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک 
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لە  ئێستا  تا  ئاسمان  ئەستێرەكانی  دەریانخست:  توێژەرەوان 
دروستبوندان و، گەلە ئەستێرەكان لە یەكتری دوور دەكەونەوە، 
بەوەش زانرا كە ئاسمان بەردەوام فراوان دەبێت، ئەم ڕاستیە 

زانستیە قورئانی پیرۆز باسی كردووە:
چ ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ الذاريات.

واته: ئێمه ئاسمانمان بە هێز دروست کرد، به رده وامیش گه وره ی 
ده که ین و فراوانی ده که ین.

ناوەوەش هەیە،  لە شەپۆلی سەرەوە شەپۆلی  ناو دەریادا جگە  لە  مرۆڤایەتی نەیدەزانی 
شەپۆل  نەیدەزانی  كەسێك  هیچ  هەروەها  و،  هەیە  تاریكایی  قواڵییەكانیدا  لە  هەروەها 
تاریكی  بەوەش  و  دەكاتەوە  پەرتی  سەری  دەكەوێتە  ڕووناكیەی  ئەو  الرەكەی  ڕووە  بە 
دروستدەبێت، هەرەك چۆن هەور هەڵدەستێت بە بەرگریكردنی هەندێك ڕووناكی كە پیایا 

تێپەڕ ببێت، بەاڵم  پەروەردگار هه موو ئه مانه ی لە تەنیا یەك ئایەتەدا باس كردووه :
چ ک    ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ  چ
ئەو  كە  وایە  قوڵەكان  دەریا  تاریكاییەكانی  وەك  بێباوەڕ  دڵی  سەر  تاریكایيەكانی  واتە: 
تاریكایيانە لە ئەنجامی شەپۆلی سەری )شەپۆلی ناوەكی( و لەسەروو ئەوەشەوە شەپۆلی 
بە  كەوتووە،  تاریكایی  تاریكایی سەر  دروستبوە،  هەور  ئەوەشەوە  لەسەروو  و  تر  سەروو 
جۆرێك ئەگەر دەستی دەربێنێت خەریكە لەبەر تاریكایی نەیبینێت، بێگومان ئەوەی خوا 

نووری پێ  نەبەخشێت هەرگیز نوری دەست ناكەوێت.

كەس خەیاڵی بۆ ئەوە نەدەچوو بنەڕەتی ئاسمان و ئەستێرەكانی 
و هەسارەكانی دوكەڵ بوون، هەتا ئامێری توێژینەوەی زانستی 
پێشكەوت و لێكۆڵەرەوان پاشماوەی دوكەڵەكەیان بینی، بینیان 
تا ئەمڕۆ ئەستێرەی تر لەو دوكەڵەوە دروستدەبن، بەاڵم ئەم 

ڕاستیيە گەردونیە، 14 سەدەیە قورئانی پیرۆز باسی كردووە:
چ ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې     ...ۇئ   چ  فصلت.

واته: ئینجا ویستی ئاسمان ڕێک بخات و دروستی بکات له کاتێکدا 
که دوکه ڵ بوو.

ئیعجازیزانستیبۆنهوجهوانان
     و: هەیڤ                                                

ئاسمانبەردەوامفراوانوگهورهیدەكهین

ئەستێرەكانوهەسارەكاندوكەڵبوون

نهێنیناودەریاقوڵەكان
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ڕووەكیش  دەردێت،  ڕووەك  دەبارێت  باران  كاتێك  دەریانخست:  لێكۆڵەرەوان 
ماددەیەكی ڕەنگ سەوز )سەوزە پالستید( دەردەكات، كە لەو مادە سەوزەوە 
زانستیە لە قورئانی  بەروبوم و دانەوێڵەی لێ دروست دەبێت، ئەم ڕاستیە 

پیرۆزدا باسكراوە و دەفەرموێت: 
چ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ...ې  چ االنعام
واته:ئه و خوایه زاتێکه که له ئاسمانه وه باران ده بارێنێت و به هۆیه وه چرۆ و 
چه که ره ی هه موو شتێکی پێ ده رده هێنین و شینی ده که ین، ئینجا ماددەیەكی 
سەوزی لێ په یدا ده که ین و لەو ماددە سەوزەوە دانەوێڵەی سەفتە كراوی لێ 

دروستدەكەین.

لێكۆڵەرەوان  هەتا  بڕیوە،  زەويیان  شاخەكان  نەدەچوو  ئەوە  بۆ  خەیاڵی  كەس 
دەریانخست كە ژێر ئەم چینە ڕەقەی زەوی كە لەسەری دەژین، چینێكی نەرمی 
لینجە و لە ژێر هەر شاخێكەوە ڕەگێك هەیە بە ناو ئەو چینە نەرمە چوەتە 
هۆی  بە  ژێرمان  نایەڵێت  و  كردووە،  ڕاگیر  ژێرمانی  زەوی  بەوەش  خوارەوە، 
چینە نەرمەكەوە بجوڵێت. ئەم ڕاستیە زانستیە لە قورئانی پیرۆزدا باسكراوە و 
دەفەرموێت: چ ٹ  ڤ  ڤ  چالنبأ، واتە: شاخەكان مێخن، ئاشكرایە مێخ 
هەم دەچێتە خوارەوە بە زەویدا هەم ئیشی جێگیر كردنە. هەروەها دەفەرموێت:
 چ ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے...ڭ  چ األنبياء، واتە: لە زەویدا شاخمان 

داناوە، كه  به  زه ویدا دەچێتە خوارەوە و زه وی جێگیر دەكات، چ ھ  ھ  ے چ 
واتە: هەتا زەوی نەجوڵێت و السەنگ نەبێت.

لێكۆڵەرەوان دەریانخست: لە هەموو ڕووەكەكاندا جووت هەیە، كەسیش 
پێشتر ئەوەی نەدەزانی، بەاڵم قورئانی پیرۆز 14 سەدەیە ئەم ڕاستیە 

زانستیەی باسكردووە و دەفەرموێت:
ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   چ 

ڭ   ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  چیس. 
به دیهێنراوه کانی  هه موو  هه ر  زاته ی  ئه و  بۆ  بێگه ردی  و  پاکی  واته: 
به جووت دروست کردووه له وه ی له زه ویدا ده ڕوێت و، له خۆشیان و، 

له و شتانه ش که نایزانن.

ئیعجازیزانستیبۆنهوجهوانان
     و: هەیڤ                                                

  وەرگیراوە لە: كتێبی موسوعة العالمة الزنداني

ئیعجازیزانستیلە)سەوزەپالستید(دا

هەمووبهدیهێنراوهکانجووتیانهەیە

ڕەگیچیاكان
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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

يف  العلمي  لالعجاز  كوردستان  مركز  النشاء  الرسمية  االجازة  عىل  حصولنا  وبعد  خلت،  سنوات  فمنذ 
القران والسنة.. يف مخططاتنا ومشاريعنا ان منتلك بناية خاصة بنا ندير منها نشاطاتنا وبرامجنا التي سطرناها 
يف املنهاج الداخيل للمركز، وخاصة وقد تجاوزنا العقد االول من عمر املركز –حفظه الله من كل سوء- وملا 
كانت نيتنا خالصة لوجه الله –تعاىل- فقد من علينا بجهود املخلصني من أعضاء املركز، وبالتعاون والتأزر مع 
أجهزة البلدية واملجتمع املحيل للوصول اىل هذا االنجاز الكبري لبناء الرصح الشامخ الالئق بالالعجاز العلمي يف 

القران والسنة.
واليوم .. وبفضل من الله –سبحانه وتعاىل- ومد يد العون واملساعدة من قبل الخريين من املسلمني فقد 
تم انجاز الهيكل الرئييس للبناية والعمل جار عىل قدم وساق يف انجاز الجوانب الداخلية ومستلزماتها. وهي 

بامس الحاجة اىل مساعداتكم السخية التي ستكون رمز اميانكم ودعمكم لهذا املرشوع القراين...
اننا عىل يقني تام بان ما ستقدمونه للمرشوع االمياين يسجل يف صفحات أعاملكم يف الدنيا صدقة جارية 
وعمل رباين ال ينقطع، ويف االخرة تطهري و تزكية للنفوس من ادرانها ونيل الثواب الوافر والجزاء واالجر من 

الله –الغني الحميد- الذي اليضيع اجر املحسنني.
فاىل مبادراتكم نحن منتظرون.

ولدعمكم واسنادكم لخدمة القران الكريم متشوقون.
ومرشوعنا هذا –بداية ونهاية- يف خدمة القران الكريم.

فال تحرموا أنفسكم من عطايا هذا املرشوع العظيم.
»و أنفقوا يف سبيل الله، وال تلقوا بأيديكم اىل التهلكة، وأحسنوا ان الله يحب املحسنني« البقرة: 195.

والله يوفقنا جميعا لخدمة القران العظيم.

صدقتك الجارية.. دعوة الى الله
بقلم صاحب اإلمتياز

www.haiv.org
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العدد )36( شتاء 2015م ـ 1436هـ
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

في مكالمة هاتفية مباركة من الدكتور محمد جميل الحبال، عصر يوم الجمعة،)9 ذي الحجة 
لـ)3/ 10/ 2014( بيّن فضيلته مالحظات حول المقال المنشور في عدد 34 من  1435( موافق 
مجلة هه يف )القسم العربي(، سلسلة )كلمة اآلية في القرآن الكريم(، عن حياة سيدنا نوح -عليه 
السالم- وألهمية المالحظات وصحتها نوردها، ونشكر الدكتور على التعقيب والتصحيح؛ ونعتذر 

عن تلك األخطاء غير المعتمدة الواردة في المقال.. إلى اهلل 
1.إن الصواب ـحسب ما ورد في دراسة الدكتور أيمن عن سورة نوحـ أن عدد الكالمات الواردة عن 
حياة سيدنا نوح -عليه السالم- 950 كلمة في القرآن الكريم. أما في سورة نوح فإن عدد حروف 

السورة تبلغ 950 حرفاً.
وهذا جزء من اإلعجاز العددي في القرآن الكريم، وعظمة السبك اللغوي وترتيب الكلمات.. وهذا 

فوق طاقة البشر وإمكانيته مهما أوتي من قدرة بالغية وقوة بيانية.
2.إن الجدول المثبت في المقال يحتوي على ورود كلمة )نوح( في القرآن الكريم وفي 28 سورة.

ومما الشك فيه أن في ذلك إعجازًا عدديًا آخر، حيث عدد آيات سورة نوح هو 28 آية.
وهذا أيضاً جزء مهم من اإلعجاز العددي بين توزيع مفردات حياة نبي اهلل نوح -عليه السالم-

وعدد آيات السورة الخاصة به ومجريات حياته مع قومه -عليه السالم-.
3.في القرآن الكريم سورتان تنفردان بسرد حياة نبي مرسل؛ هما سورة يوسف-عليه السالم- 

عن مفردات حياة سيدنا يوسف، وسورة نوح -عليه السالم- عن مفردات حياته.
يوسف،                 سورة  في  الواقع  هو  كما  ومالحظات،  بتوجيهات  تختتم  ال  نوح  سورة  أن  والمالحظ 

من اآلية 111-102.
وهذا جانب تميز السورة بالتخصص الدقيق عن حياة نبي اهلل نوح -عليه السالم-.

والفن  للفنانين  الدعوة  في  رائع  فني  عمل  الى  نوح  سورة  بتحويل  الخاص  المقترح  4.أبارك 
اإليمان  الى  الدعوة  في  القصة  محتويات  من  اإلستفادة  يمكن  تأريخية  دراما  الى  اإلسالمي، 
التقليديين  األعداء  الفكرية مع  المناظرة  الحق، وقوة  والثبات على  والَجلد  الخالص،  والتوحيد 

لإليمان والرساالت اإللهية.
5.المالحظ أن سورة نوح، العدد 28 من الجدول المنشور في المقال، ورد فيها اسم سيدنا نوح 
-عليه السالم-ثالث مرات، واسم )نوح( -عليه السالم- يتركب من ثالثة حروف هي )ن - و - ح(..
وكذا الحرف )ح( يتكرر في كلمات السورة ثالث مرات فقط. وهذا جزء من أسرار وحكم البالغة 

العددية في السورة.
6.وبهذه المناسبة البد من اإلشارة إلى خطأ مطبعي ورد في الرقم 1 من الجدول، حيث الصحيح 
               .23 اآلية  33، ليس في  اآلية  آل عمران في  ورد في سورة  السالم-  -عليه  أن اسم سيدنا نوح 

البد من التنويه عنه وتصحيح الرقم.
7.إننا بهذه المناسبة نسجل شكرنا وتقديرنا عن مالحظات األستاذ الدكتور الحبال.. ونتمنى أن 
يكون دوماً العون والسند لنا في التوجيه وإدراك الصواب عن كل خلل تقع فيه المجلة والكاتب، 

خدمة للقرآن الكريم والحفاظ على مصداقيته.
فهو وأمثاله كالمرآة لنا، نرى عليها ما يوصلنا الى الحق والحقيقة. جزاه اهلل كل خير، وأبعدنا 

عن كل هفوة أو زلة.
إنه نعم المولى ونعم النصير

                                                              والحمد هلل أوالً وآخراً.

تعقيب وتصحيح

بقلم صاحب االمتياز www.haiv.org

009647701487413

009647701527323

009647707601225

009647501231123

009647702147004

009647702265300
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ژماره)35( پایزی 2014ز ـ  1435ك

الخاصة  المكتبات  أصحاب  يرددها  وروايات  الكتب حكايات  إستعارة  في   -1

والعامة، ونكات وأقوال تردد، وفيها فيما بينهم كلما وقع ألحدهم ضياع كتاب 
نادر أو مصدر مفقود يتذكر أنه استعاره منه فالن. وأذكر أنه كنت أحادث 
أحد المثقفين عن األستاذ مالك بن نبي، وقد وردنا خبر وفاته عام 1973.. 
وبينت له صاحب فكرة »مشكالت الحضارة« وله مجموعة مؤلفات، وأحببته 
الفكر  هذا  على  يطلع  كي  مؤلفاته  من  مجلداً  أعيره  أن  مني  فطلب  إليه، 
»التقدمي« في اإلسالم.. وفرحت كثيراً لعلي أكسبه إلى الساحة اإلسالمية، 
فجلبت له المجلد، ورجوته الحفاظ والرعاية واإلعادة.. فإنني أعتبر مؤلفات 
األستاذ مالك بن نبي -رحمة اهلل عليه- ذخيرة أساسية في مكتبتي، فوعدني 
خيراً.. وبعد مرور أشهر ألتقيت به، فسألته عن الكتاب والكاتب والمجلد الذي 
أعطيته.. فقال مستغرباً: من هو مالك بن نبي؟! إنني أسمع به ألول مرة. 
ونفى أن يكون قد استلم مني مجلداً أو كتاباً.. وهكذا بدأت البحث عن نسخ 
ضائعة.. وبعد سنوات.. وبعد سفرات وزيارات أكملت النقص في مجموعة 

»مشكالت الحضارة«..  وندمت كثيرا على تلك اإلستعارة.
الحديثة«  اإلصالحية  المدرسة  رائد  نبي  بن  »مالك  محاضرة  ألقيت   -2
أحد  الحضور  وكان ضمن   ..1996 عام  المسلمين،  الكرد  كتّاب  في منظمة 
الشباب، وكنت أتوسم فيه نشاطاً ثقافياً وتجديداً في الطروحات والفهم، 
فجاءني بعد المحاضرة وهنأني على نجاح المحاضرة، راجياً أن أعيره كتاباً 
الفكر في مجموعة  أهم مجاالت  أن  بالي  من مؤلفاته. وخطر على  مهماً 
»مشكالت الحضارة« »مشكلة األفكار في المجتمع اإلسالمي«.. فجلبت له 
كتاب »مشكلة األفكار في المجتمع اإلسالمي«.. وبعد مرور أكثر من ثالث 
سنوات، وعن طريق أحد معارفه المقربين، تمكنت من إرجاع الكتاب الى 

مجموعة »مشكالت الحضارة« والمكتبة اإلسالمية.
أحد  اإلختصاصي،  التربوي  اإلختصاص  وحدة  في  معنا  كان   -3

وكنا  والمطالعة..  الشاملة  بالثقافة  المعروفين  التربويين  اإلختصاصيين 
نخرج معاً في الزيارات اإلختصاصية، حيث توطدت عالقاتنا اإلجتماعية 
والوظيفية أكثر وأكثر.. وفي زيارة لمكتبتي حاول جهده إستعارة كتابين 
من المكتبة: 1- أعمدة الحكمة السبعة »لورانس العرب«.  2- نسخة نادرة 
من كتاب نهج البالغة المنسوب إلى اإلمام علي -رضي اهلل عنه-. ولم تمض 
السنة الدراسية حتى علمنا بانتقاله الى محافظته.. فودعنا، وعند التوديع 
مكتبتي،  كتب  أندر  من  فإنهما  الكتابين،  إعادة  –أستاذ-  أرجوك  له:  قلت 
وأنا أعتز بهما. قال: إطمئن أستاذ، فإن الكتابين في حرز وصون، وسوف 

أجلبهما إليك قبل مغادرتي المحافظة.
وغادرنا دون توديع وإعادة الكتابين..

وإنني الزلت أنتظر وصول الكتابين.. ولو أنني حصلت على نسخة حديثة 
من »نهج البالغة« إاّل أنني أنتظر الحصول على نسخة ضائعة من كتاب 

أعمدة الحكمة السبعة.. وإننا لمنتظرون..
4- إتصل أحد األصدقاء األعزاء طالباً زيارتي برفقة )عالم دين( يدرس الدكتوراه 
في الدعوة والداعية، يحتاج إلى استشارة فكرية في موضوعه، فرحبت بهما 
أجمل ترحيب.. وبعد أكثر من ساعة من التحدث في تراث »الدعوة والدعاة« 
وتسجيل مالحظات جادة ليستفيد منها في دراسته وكتابته »األطروحة«.. 
وقد وضعت تحت تصرفه ما يقارب عشرين مصدراً لألساتذة الكبار في الدعوة 
والداعية، لألساتذة: عبدالعزيز كامل، والبهي الخولي، وأبو األعلى المودودي، 
وعبد البديع صقر، ومحمد الغزالي، والشيخ محمد أبو زهرة.. وكلما كان يكتشف 

عنواناً كان كأنه يكتشف كنزاً من ذهب أو فضة..

التي استعارها وعلقها بيده على جانب من  الكتب  وقد أصر كتابة أسماء 
الكتب عدا واحداً، واستعار  المكتبة، ولم يمض شهران، حتى جاء وجلب 
والدعاة«،  »الدعوة  في  الدكتوراه  شهادة  على  وحصل  أخرى..  مجموعة 
ولم  الثانية،  للمرة  استعارها  التي  الكتب  تلك  إرجاع  في  همومي  ونسي 
على  بالحصول  ونهنئه  الصديق.  قبل  من  إعالمه  من  بالرغم  أشاهدها 
شهادة الدكتوراه في تربية الدعاة إلى اإلصالح اإلجتماعي والخلقي.. ولعل 
من مبادئه أن سرقة الكتب العلمية لتربية الدعاة ال تدخله تحت طائلة 

الجريمة.. وربما قد وجد أدلة دامغة في جواز سرقة الكتب.
المكتبة  لجنة  في  عضواً  كنت   )1974  –1973( الدراسية  السنة  في   -5

المدرسية والمسابقات الثقافية، لتشجيع الطلبة في إقتناء الكتب والمطالعة 
مناسبة  أمتلك مكتبة  أنني  الثانوية  المدارس  مدراء  أحد  الجادة. وعرف 
خاصة، ولي طموحات في الدراسات األكاديمية.. فتقرب مني، حتى أصبحنا  
حلقة  في  مشترك  أنه  تحدث  الجلسات  إحدى  وفي  ثقافة«..  »أصدقاء 
دراسية عن »الصهيونية وقضية فلسطين« وأنه اختار الجانب الديني في 
في  معه  للمشاركة  الدينية  عاطفتي  كسب  وحاول  الفلسطينية،  المشكلة 
إنجاز المشروع.. وبسبب »حزبية« الحلقة إعتذرت له بأدب، وقدمت له 
كل ما أملك من ثقافة وعلم عن جذور المسألة الصهيونية، وفكر فرويد، 
وبروتوكوالت حكماء الصهيون، وأصابع اليهود الخفية، واليهود في الثورات 

العالمية، وفتنة عثمان -رضي اهلل عنه- .. إلخ.
فطلب مني المصادر، وبسبب العاطفة الدينية، قدمت له ما يقارب من )25( 
مصدراً متنوعاً من مجلدات الى كتب صغيرة، يجمع خيوطها أصل الفكرة.. 
يذكرني  كان  -نادراً-  به  ألتقي  وكلما  والسنوات..  واألشهر..  األيام..  ومضت 
بالعون الثقافي والجهد اإليجابي في نجاح الحلقة الدراسية عن جذور المشكلة 
الفلسطينية دينياً.. وبارك اهلل في تعاونكم وإيانا.. وانتقلت من المحافظة.. 
وانتقلت تلك المصادر والكتب الى خزانة »القيادي« في ذلك التنظيم، الذي 

لم يستطع تربية قياداته في التعفف عن سرقة الكتب والمصادر.
6- وإذا أردت سرد مثل تللك الحوادث فأحتاج الى تأليف كتاب عن تجربة 
»المثقفين في عالم الثقافة والكتب«، وأتذكر حادثة، لعلي قرأتها في مجلة 

»المختار«:
إن مكتبة احترقت، وكانت تضم أمهات المصادر والكتب.. ووقف صاحبها 
ينظر الى لهيب النار المتصاعدة من رفوف المكتبة.. بدم بارد وعدم التأثر 

لما يجري..
فتقدم منه أحد األشخاص يسأله: مالك هكذا غير مهتم بالحريق؟ 

والبقية  واحداً  كتاباً  إال  المكتبة  من  أشتر  لم  إنني  بأس..  ال  فأجابه: 
لألسف..  ويا  مني..  بها  أحق  فالنار  أصحابها..  الى  أرجعها  ولم  استعرتها، 
كم من المثقفين يفضلون مثل صاحبنا هذا والنار أولى بهم، ومن كتبهم 

المصفوفة في مكتباتهم عن طريق السرقات..
وال حول وال قوة إال باهلل..

خاطرة العدد

بقلم/ صاحب اإلمتياز

ســـــــــراق الكتب
بقلم/ صاحب اإلمتياز
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تسمى سورة آل عمران مع سورة البقرة )الزهراوان(، وهي سورة مدنية، الشتمالهما 
على قصتهم، إذ قال سبحانه وتعالى:چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ . والسورة تشمل مواضيع متنوعة وكبيرة األثر في 
العقيدة، والتأريخ، والفكر، ومعجزات األنبياء، وطبيعة البناء والهدم في المجتمع 
اإلجتماعية بين  والعالقات  والجماعة،  الفرد  والدعاة، وبناء  والدعوة  اإلسالمي، 

المسلمين وغيرهم، يمكن درجها كعناوين:
1. القرآن الكريم كتاب الله المنظور )المحكم والمتشابه(.

2. قصة )آل عمران( ووالدة )مريم - يحيى النبـي - عيسى الرسول(.
3. معجزات سيدنا عيسى عليه السالم.

4. اإلسالم دين الله الخالد.
5. فريضة الحج والبيت الحرام.

6. مناقشات في العقائد مع اليهود والنصارى.
7. العالقات اإلجتماعية بين المسلمين وغيرهم.

8. إنتصارات المسلمين في بدر، والواقع التأريخي ألحداث أحد.
9. النفاق والمنافقون، وصفاتهم في المجتمع الجديد الوليد.

في الدعوة الى الله . 10. نصائح وإرشادات للرسول الكريم 
11. اإلبتالء في حياة المسلمين.

12. ناء المجتمع وأثر الدين فيه.
13. آيات الله في الكون  »كتاب الله المنظور« والتفكر في آالئه.

14. البدء في وضع قواعد تحريم الربا في مرحلة متقدمة في الحياة اإلقتصادية 
اإلسالمية.

15. الختام بتأكيد آيات التقوى الواردة في السورة، وصفات المؤمنين:چ ائ  
چ.            ۈئ  ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ   ائ  

16. إن السورة تعتبر بحق، سورة مجتمع المدينة ومكوناته، وتربية الدعاة الى الله 
-سبحانه وتعالى- وبناء الفرد والمجتمع على أساس التقوى واإليمان والعمل الصالح.
17. تتكون السورة من )200( آية، وهي ثاني أطول سورة في القرآن الكريم بعد 

البقرة، نزلت بعد األنفال. تسلسلها في النزول )89( وفي المصحف )3(.
18. إلتقاء كتاب الله المنظور -الكون وآالئه- وكتاب الله المقروء -القرآن الكريم- 

في تنظيم الحياة على أساس العقيدة والعلم والتقوى والصبر.
19.وردت كلمة )اآلية( في سورة آل عمران في خمسة مواقع، هي كاآلتي:

أ-چ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ...  ں  چ 
ب-چ ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ...      ڻ  چ 

ج- چ...       چ  ڇ  ڇ  ڇ ...       ھ   چ 
د-چ... ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

والذي نختاره لهذا العدد هي اآلية )13( والمتعلقة بالنصر العظيم في غزوة بدر 
الكبرى في )17 رمضان( من الســنة الثانية للهجرة:چ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  کگ  

گ   گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ .
20. ننقل من خالصة تفسير اإلمام ابن كثير عن اآليتين 12- 13، يقول رحمه الله:
)يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين »ستغلبون« أي في الدنيا و»تحشرون« أي يوم 

 
كلمة اآلية

            في سورة آل عمران



بقلم: نشأة غفور سعيد

القيامة، الى جهنم وبئس المهاد. وقد ذكر محمد 
بن اسحاق أن رسول الله  لما أصاب من أهل 
بدر ما أصاب، ورجع الى المدينة، جمع اليهود في 
سوق  )بني قينقاع(، وقال: »يا معشر اليهود أسلموا 
قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا«. فقالوا يا 
محمد ال يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش، 
كانوا أغمارا ال يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا 
لعرفت أنا نحن الناس، وإنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله 

في ذلك من قوله: چ ڄ  ڄ  ڃ           ڃ   
ڇچ                  چ   چ   چچ   ڃ   ڃ  
چ.                 ں   ں   ڱ    ڱ   چ   قوله:  إلى 
قد  أي  چ  چ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  تعالى:  قال  ولهذا 
طائفتين                                                      أي  چ  ڌ  ڍ   چ  اليهود  أيها  لكم  كان 

چ ڌ چ أي للقتال.                 چڎ  ڈ  ڈ  ژ  
يوم  قريش  مشركوا  وهم  ژ   ڑ  ڑچ 
بدر. وقوله: چ ک  ک  ک  کچ، قال 
المسلمين  بدر  يوم  المشركون  يرى  العلماء:  بعض 
مثليهم في العدد رأي أعينهم، أي جعل ذلك فيما 
رأوه سببا لنصر اإلسالم عليهم، وهذا ال إشكال عليه 
إال من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعثوا )عمر 
المسلمين،  لهم  القتال يحزر  يومئذ قبل  بن سعد( 
قليال  ينقصون  أو  قليال  يزيدون  بأنهم  فأخبرهم 
وهكذا كان األمر، كانوا ثالثمائة وبضعة عشر رجال، 
خواص  من  بألف  الله  أمدهم  القتال  وقع  لما  ثم 
في  المعنى  إن  الثاني:  والقول  وساداتهم.  المالئكة 
قولهچ ک  ک  ک  کچ أن يرى الفئة 
المسلمة الفئة الكافرة چکچأي ضعفيهم في 
العدد، ومع هذا نصرهم الله عليهم، والمشهور أنهم 
كانوا ما بين التسعمائة الى األلف. وعى كل تقدير 
فقد كانوا ثالثة أمثال المسلمين، وعلى هذا فيشكل 

هذا القول والله اعلم.
لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحا، كما نقول 
عندي ألف وأنا محتاج الى مثليها، وتكون محتاجا 
الى ثالثة آالف. كذا قال. وعلى هذا فال إشكال، لكن 
بقي سؤال آخر وهو وارد عل القولين، وهو أن يقال 
ما الجمع بين هذه اآلية وبين قوله تعالى في قصة 

چ ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   بدر: 
ۈ   ۈ  ٴۇ...      ى  چ األنفال؟ فالجوب: 
إن هذا كان في حالة، وإال قد كان في حالة أخرى، 

تعالى:چ ڇ  ڇ    قوله  في  مسعود  ابن  قال  كما 
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎچ اآلية، قال: هذا يوم بدر، 
قد نظرنا الى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، 
ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجال 

ڭ    ڭ   ڭ    تعالى:چ  قوله  وذلك  واحدا. 
ٴۇ...       ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
ى  چ األنفال. اآلية. وقال ابن اسحاق عن عبدالله 
بن مسعود: لقد قللوا في أعيننا، حتى قلت لرجل 
الى جانبـي تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. فأسرنا 
رجال منهم، فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفا. فلما عاين 
المشركين  المسلمون  الفريقين اآلخر، رأى  كل من 
مثليهم، أي أكثر منهم بالضعف، ليتوكلوا ويتوجهوا 
ويطلبوا اإليمان من ربهم –عزوجل- ورأى المشركون 
المؤمنين كذلك، ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع 
الفريقان،  والتقى  التصاف،  حصل  لما  ثم  والهلع، 
أعين  في  وهؤالء  هؤالء،  أعين  في  هؤالء  الله  قلل 

هؤالء، ليقدم كل منهما على اآلخر:چ...       ۋ    ۋ  
ليفرق  أي  األنفال  ،  ۅ  ۅ  ۉ...      ىچ 
بين الحق والباطل، فيظهر كلمة اإليمان على الكفر 
والطغيان، ويعز المؤمنين، ويذل الكافرين، كما قال 
وقال  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿٿچ ،  تعالى: 

چ  گ   گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ     ڱ  ڱ   ههنا: 
ذلك  في  إن  أي:  ڱ  ڱ   ں  ں  چ، 
لعبرة لمن له بصيرة وفهم ليهتدي الى حكم الله 
وأفعاله، وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في 
هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد. مختصر تفسير 
ابن كثير، ج 1، ص268- 269، محمد علي الصابوني.

وأحداث  وذكرياته،  رمضان  عن  كتب  من  21-كل 
التأريخ التي وقعت فيه، وفلسفته في التربية والجهاد، 
أو ترك أثره في تفسير كتاب الله الخالد، أو كتابات 
وأنه  اإلسالمية، البد  العسكرية  أو  النبوية،  السيرة 
كتب عن أول لقاء بين المسلمين والمشركين، بين 
والفئة الكافرة  الفئة المؤمنة بقيادة المصطفى
الكبرى.. وانتصار  أبي جهل، في يوم بدر  بزعامة 
الى  وأشاروا  وأهله..  الشرك  وخذالن  وأهله،  اإليمان 

مثل هذه النقاط:
1- العقيدة واإليمان: أساس اختيار المقاتلين في بدر 
القتال  في  يقبل  ال  أنه  بدر  مبادئ  فمن  الكبرى. 
إال من كان صاحب عقيدة وإيمان.. فقد جاء رجل  
أن يقاتل معه، وهو على  يعرض على رسول الله
 : األكرم الرسول  فيسأله  بالقتال.  وقوة  دراية 
أمؤمن بالله ورسوله؟ فيقول: ال!! فيقول له الرسول 
: ال حاجة لنا بك وال بسالحك. وتكرر  األكرم 
ذلك ثالثا.. ثم اختلف الرواة من بعد، فمنهم من قال 
إنه رد، ومنهم من يقول إنه أعلن إسالمه واشترك 
في صفوف المسلمين. المهم: إن المبدأ تقرر، وهو 
أال يسمح لغير أصحاب العقيدة الواحدة بالقتال في 

الجيش الواحد.
2- إن بدرا الكبرى تأريخ متميز في تأريخ المسلمين 
رمزا  اعتباره  المؤرخين  فعلى  العام..  والتأريخ 
عسكريا، وتأريخا فاصال مجيدا للمسلمين، وذكر من 
اشترك فيه بكل اعتزاز وفخر. وهذا ما يستفاد مما 
ألهل بدر بأن الله غفر لهم ما  يقرره الرسول
تقدم من ذنوبهم وما تأخر.. حتى إذا أخطأ الواحد 
في  لصالحه..  الحساب  ميزان  فإن  بعد..  من  منهم 
تخليد هذا التكريم »أهل بدر« في العمل الصالح، 
للرجل الصالح. فكل من اشترك في بدر له سهم، وله 

اسم يذكر في التأريخ.
الحرب والسالم.. وهو  الشورى في  3- تعميق مبدأ 
أساس متين لقيام المجتمع والدولة.. من لدن الرسول 
، وعدم التفرد بالرأي والقرار، حتى ولو  األكرم 
دعم بالوحي اإللهي.. ففي هذه المعركة -بدر- أخذ 
رسول الله برأي الخباب بن المنذر في موقع 
المعركة بعد اإلستماع الى وجاهة الرأي ومصداقيته. 
المنذر..  إبن  برأي  فأخذ  الرسول أمر  فجاء 
والمجتمع  الدولة  في  أساسا  الشورى  مبدأ  ليكون 

والبيت وتسيير األعمال و )ماخاب من إستشار..(.
4- أول حملة وطنية لمحو األمية.. فمن اإلجراءات 
أسرى  لفداء  األكرم  الرسول  بها  قام  التي 
أبناء  من  عشرة  منهم  الواحد  يعلم  أن  المعركة، 
لمحو  وطنية  حملة  أول  هذه  وكانت  المسلمين. 

األمية في التأريخ من السلطة المتنفذة في المدينة 
ألبناء المسلمين.. وبقي رمزا للمسلمين في التعلم 
والتعليم.. حتى يروى أنه في عهد الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أصبحت نسبة 
األمية في المجتمع اإلسالمي تقرب، وذلك بفضل 
اإلسالم الذي أمر أهله بالقراءة والكتابة.. من أول آية 

: ]إقرأ[. نزلت على قلب المصطفى 
5- النشاط والفاعلية في شهر رمضان.. لقد كانت 
أحداث بدر الكبرى في اليوم السابع عشر من أول 
رمضان فرض صومه على المسلمين، وبعد مرور 
األسبوع الثاني منه. وأحداث اإلنتصارات في رمضان 
وسيلة  ورمضان  الصوم  يكن  فلم  كثيرة..  وغيره 
للهروب من تكاليف الحياة، بدعوى التقرب من الله. 
بل كان دافعا أساسيا إلنجاز أصعب المهمات، وهو 
الجهاد والقتال، وأداء حق الله تبارك وتعالى على 

العباد..
فمع الصيام الجهاد..
ومع العبادة عمل..

وكل عمل صالح جهاد..
ومع القتال شهادة ونصر..

ومع اإلستشهاد دفاع عن العقيدة واإليمان..
6- ومع كل بدر يجب على المسلمين أن يثبتوا في 

العقيدة والواقع. مبادئ النصر في العقيدة:
الحرب..  الحرب من أجل  إن اإلسالم ضد مبدأ  أ- 
يقول: فإن هم أصابوني كان ذلك ما  فالرسول
الله عليهم دخلوا في اإلسالم  أرادوا، وإن أظهرني 

وافرين... الحديث.
أن  ومعركة   في كل غزوة  يقرر  اإلسالم  إن  ب- 
»النصر من الله«. ففي القرآن الكريم عشرات اآليات 

تؤكد على ذلك على المسلمين.. چ...   ٹ  ٹ  ٹ  
ڇ   ڇ    چ      چ   األنفال،چ  چ  ڦ      ... ڤڤ  ڤ   ٹ  
النصر:                      وسـورة  عمران،  آل  چ  ک   ڇ...ڍ   ڇ  

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   چ 
ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   
ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   چ .

ج- وما أعظم فهم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
)رضي الله عنه( في فهم فلسفة النصر في المعارك 
بن  قائده سعد  الى  رسالة  في  يقول  إذ  الحاسمة، 
أن  معك  ومن  )آمرك  عنه(:  الله  )رضي  الوقاص 
تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، 
فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما 
المسلمون لمعصية عدوهم لله، ولوال ذلك  ينصر 
لم تكن لنا قوة بهم، إلن عددنا ليس كعددهم، وال 
عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية، كان لهم 
الفضل علينا، وال ننصر عليهم بفضلنا، لم نغلبهم 
بقوتنا.. وال تقولوا إن عدونا شر منا، فلن يسلط 
علينا وإن أسأنا. فرب قوم سلط عليهم من هو شر 

منهم(. وصدق عمر..
فتأريخ المعارك تؤكد مصداقية قوة األخالق في 

سير المعارك على مدار التأريخ..
والحمدلله رب العالمين.

خطاب  شيت  محمود  الركن  اللواء  مقال  أنظر 
)األخالق المقاتلة(، في العدد 54 من مجلة )الوعي 

اإلسالمي(، السنة الخامسة، آب/ 1969.
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َمن منّا -جيل الخمسينات- لم يتتلمذ على فكر ومؤلفات الدكتور 
وهم  للشباب  علمية  ثورة  آنذاك  كانت  وقد  نوفل،  الرزاق  عبد 
مؤلفاته  فسلسلة  اإلسالم..  أعداء  من  الشرسة  الهجمة  يواجهون 
األولى عن:)اهلل وعلم الحديث.. القرآن وعلم الحديث.. المسلمون 

وعلم الحديث.. الحياة األخرى.. اإلسالم وعلم الحديث(..
وفي تأريخ اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم كان فارس الميدان في 
الجيل األول لإلعجاز العلمي في القرآن الكريم في الجانب العددي. 
ومؤلفات أخرى كلها تعتبر مكتبة ثقافية، كرصيد فكري لإلنسان 

المسلم وهو يواجه أعداء اإلسالم والقرآن.
وكتابه )السنة  والعلم الحديث( نشر من قبل )دار الشعب للصحافة 
والطباعة والنشر( تحت عنوان )مطبوعات الشعب. ثقافة وعلوم 
إنسانية لكل الشعب(. وحقا إن عامة الشعب بحاجة ماسة الى مثل 
هذه الثقافة اإلسالمية العميقة، وهي جانب مهم من حياة األفراد. 
فبجانب ثقافتهم عن القرآن الكريم، البد من التزود بثقافة أصيلة 
عن السنة المباركة. وقد أحسن الدكتور نشر هذا الجزء من الثقافة 

اإلسالمية للضرورة القصوى الى مثلها في الفكر والعقيدة.
عن:)السنة  يكتب  محمد النبى  عن  مركزة  مقدمة  وبعد 
وأقسامها وأهدافها، والسنة في اللغة، والسنة في الشريعة، وتقسيم 

السنة إلى: السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة التقريرية(..
اآليتين  ضوء  في  األكرم الرسول  صفات  عن  يتحدث  وهنا 

الكريمتين:
أ- چ ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ القلم.

ب-چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ النجم.
التوضيح  في  الحكيم  الذكر  آيات  ضوء  في  الرسول   ودور 
والتبيين والشرح والتفسير.. وموقف الصحابة الكرام -رضوان اهلل 
عليهم جميعاً- في رواية الحديث أو درايته.. فحتى كبار الصحابة 
وكيفية  الرواية..  في  الخطأ  خشية  الحديث  رواية  يهابون  كانوا 
اهلل-  -رحمه  عبدالعزيز  بن  عمر  عهد  بعد  من  والكتابة  الرواية 
خشية ضياع السنة. وأدوار جمع الحديث والسنة في عهد التابعين 
ومن بعدهم. ووضع القواعد واألصول في األخذ بالحديث وروايته 
وأصحاب  ومسلم.  البخاري  اإلمام  الصحاح:  وأصحاب  وكتابته. 

السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
وفي فصل »علم األمي من معجزاته« يتحدث عن الظروف اإلجتماعية 
وكونه )أمياً(: »ولقد مات سيدنا  والحضارية في فترة والدة النبي
والقرآن الكريم مسطر بخط الكتبة، ولم يجد الصحابة  محمد
)رضي اهلل عنهم( آية واحدة تناقل الى قول بأنها كانت من كتابة 
»أُمية«  تؤكد  القرآن  وآيات   .)26 )ص25-   » اهلل رسول  سيدنا 

چ   چ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ...    ڻ   الكريم:  الرسول 
األعراف،                                                                                                      ېچ       ... ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   چ...     األعراف، 

چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ...    ڄ  چ الجمعة.
العلمية  المعطيات  ضوء  في  القرآن«  »معجزة  عن  ويكتب 
والبالغية، وما يظهر في األجيال المتعاقبة من بعد عصر الرسالة 
في المجتمع والدولة والتشريع.. والتأكيد على الجانب العلمي في 

المعجزة الخالدة للقرآن الكريم.

»فكيف وصل األُمي، الذي ال يقرأ وال يكتب، أن يقول بأدق أسرار 
العلم، وينطق بأعمق أصول المعرفة بمئات السنين« )ص42(. 

ۋ   ٴۇ       ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇ     ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   چ 
ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې  چ سبأ، وآيات بينات أُخرى، 

نختار منها كنموذج: چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ى  چ 
فاطر، و چ...  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ طه. ويسرح مع آيات 
القرآن الكريم والسنة المباركة في مجاالت العلم في اآلفاق.. وفي 

اآلفاق يؤكد دعوة اإلسالم في طلب العلم ولو في الصين.
في  العلم  أهل  مكانة  في  الصحيحة  النبوية  األحاديث  ويسرد 

الحياة الدنيا وبعد موتهم، من بقاء ذكرهم وأجرهم عند اهلل.
الطب والصحة«..  الكتاب فهو عن »علوم  الفصل اآلخر من  أما 
وهنا يتحدث عن سبق اإلسالم أهل العلم في هذا المجال »بل إنه 

 تحدث في فروع الطب المختلفة« )ص66(:
سالمة  ج-  الموارد.  وقاية  ب-  النظافة.  أ-  الوقائي:  الطب  أوالً: 
الجسم: الرياضة، تنظيم األكل، الصوم، تجنب المخدرات والخمر،  

الصالة. د- الحجر الصحي.
ثانياً: الطب العالجي: أ- الدعوة الى العالج والتداوي. ب- المحافظة 
على سالمة المعدة. ج- عالج الُحمى.  د- العسل. هـ- عالج الفم 

واألسنان. و- وقاية وعالج العين.
ب-الرفق.                      اإلسراف.  وعدم  اإلعتدال  أ-  النفسي:  الطب  ثالثاً: 
ج- عالج الغضب. هـ-رتابة الحياة. و- العالج باإليمان. و- اإلهتمام 

بشخصية اإلنسان. ز- الرضا بواقع األمر.  
الغذاء.                   في  الصحة  ب-  الغذاء.  نوعية  أ-  الصحة:  علم  رابعاً: 

ج- كيفية الغذاء. د- تطورات خلق الجنين. هـ- وراثة الصفات.
وفي كل جانب من الجوانب السابقة يورد آيات من الذكر الحكيم، 

أو يستشهد بأحاديث نبوية صحيحة.
العسكرية وآداب  الكتاب فخصص للفنون  أما الفصل األخير من 
القتال.. فبداية عن إهتمام اإلسالم بالفنون العسكرية، وكيفية 
الغزوات،  من  والعبر  والدروس  وتطويرها،  األسلحة  استخدام 
الرسول.                   قيادة  أ-  الكريم:  الرسول  حياة  في  النصر  وأسباب 
العسكرية.                        وثقافتهم  اإلسالم  أعداء  ج-  ممتازون.  جنود  ب- 

د- الحالة العسكرية في الروم والفرس.
اإلستطالع.                            أ-  مثالً:  عنها  فيذكر  العسكرية  المفاهيم  أما 
المباغتة.                                                                                     هـ-  اإلستراتيجيات.  د-  الشورى.  ج-  السرية.  ب- 
النيران.  كبت  ز-  الميدان.  في  جنوده  القائد  مشاركة  و- 
والشعار.                                      الراية  ى-  القتال.  جماعية  ط-  المعركة.  حتمية  ح- 

ك- ثقافة الحرب والدفاع المدني.
اإلسالم:  في  الحرب  أخالق  عن  فيكتب  القتال  آداب  عن  أما 
على  الحفاظ  هـ-  القتلى.  جثث  إحترام  ب-  الضعفاء.  حماية  أ- 

األسرى. د- حماية رسل األعداء وقتل الجواسيس.
وعن العالقات اإلنسانية وآداب المجتمع يكتب: أ- البر بالوالدين 
د-العالقة  الجوار.  ج-  الزوجية.  العالقة  ب-  األسرة.  وتماسك 

اإلنسانية والمحبة واألمان. هـ- مجتمع العمل األمل.
                                    والحمد لله رب العالمين

كتاب 
العدد

السنة والعلم
 الحديث

 إسم الكتاب: السنة والعلم الحديث
إسم المؤلف: الدكتور عبد الرزاق نوفل

سنة الطبع: ال توجد
محل الطبع: القاهرة

الناشر: مطبوعات الشعب
دار النشر: دار الشعب

عدد الصفحات: 160 صفحة 
القياس: 13 × 20 سم 
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لـ  الموافق  اإلثنين،  يوم  فجر  واإليمان  الحق  صوت  المؤذن  يرفع  أن  قبل 
24/ 11/ 2014م، الثاني من صفر 1436هـ، جاء الوعد الحق مع أستاذنا 
المربي.. مال نوري عبدالله آغجلري.. ثالث فرسان لجنة الترجمة والتحقيق 

للرابطة اإلسالمية الكردية..
فقد رحل الداعية الكبير، عمر فتاح ريشاوي، فجر يوم الخميس، 18/ 10/ 
2001م، وصعدت روحه الطاهرة الى بارئها، وهو يستعد لصالة الفجر.. وله 
الحق على طالبه ومحبيه أن يخلدوا ذكراه، ويجمعوا بصماته في الدعوة الى 
فقيها ومعلما  المديد،  المبارك في عمره  اإلسالمي  واإلرشاد  والتوجيه  الله 
ومدرسا وداعية الى الله –سبحانه وتعالى– بإمتياز، كما فعل إخوان كركوك 
مع شبيهه في الدعوة والعقيدة، أستاذنا الكبير سليمان محمد أمين القابلي 
“شيخ دعاة كركوك” -رحمة الله عليه- فمن الوفاء وحسن الخلق أن نعرف 
الجيل الحديث بدعاة الرعيل األول.. وعلى  رأسهم الداعية المفكر عمر فتاح 

الريشاوي -رحمة الله عليه-..
وكان ثاني الفرسان، صاحب القلب اإليماني الصافي، والعمل الصالح، األستاذ 
األثنين  يوم  والذي رحل عنا ظهيرة  كاني سپيكه يی،  أحمد  المعلم، غفور 
النير  العقل  صاحب  كان  وقد   ،)1435 شوال/   /12  2013-  /8  /19(
الكبير، والفكر المتقد، واإليمان العميق الراسخ، والحريص على خدمة الفكر 
القرآني في ترجمة الظاهرة القرآنية لـ)مالك بن نبـي(، والمباشرة في ترجمة 
كتاب )كيف نتعامل مع القرآن( للعالمة )يوسف القرضاوي(.. وحملنا الوصية 
بالمضي قدما إلنجاز ما تبقى من أبواب الكتاب، ووضعه في متناول المسلمين 
قلبه  في  مغروسا  كان  كما  الله،  كتاب  محبة  قلوبهم  في  ليغرس  الكرد، 

وعاطفته وثقافته وجهاده الدائب.. رحمة الله عليه.
وترجل الفارس الثالث.. أستاذنا المربي، المتمكن في اللغتين العربية ولغة 
قومه وأهله وشعبه الكردية، وكان متفانيا في خدمة لغة العقيدة واإليمان، 
في  بالفارسين  الصميمة  العالقة  عن  كتبت  وكما  والتفاهم.  اإلنتماء  ولغة 
والعطاء،  الفضل  وصاحب  الكبير،  أخي  أرثي  أن  علي  لزاما  أجد  تأبينهما.. 

أستاذنا نوري عبدالله صالح –رحمة الله عليه-.
مفتاح شخصية  األستاذ نوري اآلغجلري )شخصيته( أنه كان معلما.. وللمعلم 

مكانته في اإلسالم والتأريخ اإلنساني. يقول المرحوم شوقي:
    قم للمعلم وفه تبجيال                   كاد المعلم أن يكون رسوال

يقول: )إنما بعثت معلما(.  وفي الحديث: أن رسول الله
حقا.. كان أستاذنا معلما.. فقد شاهدته في زياراته اإلشرافية، وكان له شأو 
عال، وعلم راسخ، وتوجيه صائب، وقدرة على اإلجابة عن كل معضلة لغوية.. 
وعاشرته في الدورات التربوية في اللغة العربية والتربية اإلسالمية، مدرسا 
العلمي الرصين،  مختصا له مكانته السامقة ومنزلته المرموقة، واإلحترام 
وملكاته الفائقة أثناء الدرس، أو عندما كانت الحلقات المتكررة، يستفسرون 

ويسترشدون من علمه وفقهه ودرايته. 
لقد كنت معه تلميذا ومرافقا له في جوالتنا المشتركة الى األقضية والنواحي، 
فكان مثال الملتزم بالوقت والمصاحبة، واأللفة واللطف في السفر، واألنس في 
الطريق، والمعين في العلم والتوجيه والتوجه. وذكرياته ومكانته وتوجيهاته 
وسرعته البديهية محفورة في الخاطر، وصورها معينة كأرق وأجمل الصور 

في التعاون والتكاتف واإلسناد..
واإلستقرار،  والسالم  اإلصالح  مع  كان  أنه  الواضحة  شخصيته  معالم  ومن 
واإلبتعاد عن اإليذاء بالعقوبات.. وكم من مرة اشتركنا في اللجان التحقيقية، 
ومن المسائل الشائكة التي تؤدي بصاحبها الى التهلكة، فكان المنقذ والموجه 
الى  السقوط  من  )المتهم(  إنقاذ  في  السوي  التدبير  وصاحب  اإلصالح،  الى 

الهاوية، أو نيل عقوبات انضباطية رادعة.. وكان له القدرة على إقناع الجميع 
وأننا  لإلصالح،  إال  وضعت  ما  اإلنضباطية  العقوبات  وأن  خير(  )الصلح  بأن 
تربويون قبل أن نكون قضاة.. وكانت تدخالته دوما تؤدي الى إصالح المقابل، 
ينادي  دوما  وكان  الخطاء..  نحو  اإلنحراف  أو  اإلنجراف  من  عليه  والحفاظ 

)اإلصالح أساس الحياة التربوية(.. رحمة الله عليه.
يتحدث  كان   ،1981 عام  اإلسالمية،  التربية  دورة  في  لقائنا،  أوائل  ومنذ 
عن )مخاطر اإللحاد وأهمية اإليمان(.. وكان يشيد بأهمية كتاب )قصة اإليمان 
بين الفلسفة والعلم والقرآن( للشيخ نديم الجسر، وكان يقول: ياليتني أقدر 
الكردية.. فإننا جميعا بأمس  اللغة  الى  الكتاب  أترجم هذا  أن  الله-  -بحول 
الحاجة الفكرية والعقائدية الى مثل هذا اإليمان. فساندته وشجعته، وكانت 
ثمرة جهوده الفكرية، بعد إحالته على التقاعد، كتابه الرائع )داستانى ئيمان( 
الترجمة األمينة لقصة اإليمان.. فكان العنوان الكبير في مسيرته، مع العلم 
والفقه واإليمان والتقوى.. والكتاب من خيرة الزاد الفـكري لجيلنا واألجيال 
القادمة، مع بقاء أهمية اإليمان في حياة اإلنسـان، كما يقول الفيلسوف محمد 

إقبال:
إذ اإليمان ضــــــــــاع فال أمـــان        وال دنيا لمن لم يحيى دينـا  
ومن رضي الحياة بغـــــــير دين        فقد جعل الفناء لها قـــرينا  
وخالل العقود الثالثة التي قضيتها معه مشرفا وأخا وصديقا، كنت أتزود منه 

في كل لقاء ثمرة وفائدة وحكمة ..
مع  أردد  الجميع،  على  عزيز  أخ  وداع  في  الصادقة  العبرة  هذه  ختام  ففي 

المرحوم شوقي:
إن الحياة دقائق وثــــوان دقــــــــــــات قلب المرء قائلة له           
فالذكر لإلنسان عمر ثان فارفع لنفسك بعد موتها ذكرها   

رحمة الله وبركاته على أســاتذتنا الكرام:
عمر فتاح ريشاوي

وغفور أحمد كاني سپيكه يى
ونـوري عبدالله صـالح آغجلري

وصدق الله فيهم وفي أمثالهم:چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦ   چ الفجر.

أخوتي وأحبتي..
يا نجوم الصحوة اإلسالمية المباركة..

ويا أقالم اإلسالم الصادقة البليغة..
ويا بدور الليالي الصافية في تأريخ اإلسالم.

سالم عليكم.. أيام تلقيكم العلم من أساتذتكم األبرار.
سالم عليكم.. أيام جهادكم الفكري في المدارس وأروقة المحاضرات والدعوة.

سالم عليكم.. أيام ولحظات إستقبالكم الموت المحتوم.
سالم عليكم في دنيانا الفانية.
سالم عليكم في آخرتنا الباقية.

سالم عليكم من رب رحيم.
سالم.. سالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

األستاذ المربي نوري عبد الله صالح آغجلري
وترجل الفارس الثالث

بقلم: نشأة غفور سعيد


	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	barg axir nawawa



