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چاوپێكەوتنی گۆڤاری هه یڤ 
 لەگەڵ خاتوو كێرستین شترۆتمان

گوڵی ڕه نگاڵه یی و موعجیزه یه ك

زانست هەمیشە تای تەرازووی
 باوەڕ بە خودا قورس تر دەكات

ئیعجازێكی كۆرپەلەزانی لە سوننەتدا، 
ئاوی پیاو و، ئاوی ئافرەت

باوەڕ خۆڕسكە و پەرستش چارەسازە 

زەیتون  و زەیتی زەیتون
 لە زانستی نوێدا
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ئەم گۆڤارە ئایەت و فەرموودەی پیرۆزی تێدایە، پاراستنی پێویستە.

د. سه رتيپ
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ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ النحل.

ۓ     ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   چ 
ۓ  ڭ  چ  اإلسراء.

كورتەی ئەو وەسفانەش ئەوەیە كە قورئان كتێبێكی بەڕێزە، دانایە،                                                                              
پیرۆزە، پایەبەرزە، ڕەوایە و بێ هه ڵه  و چه وتی یه ، ڕوناكییە، ڕوونە و                                                                         
بااڵدەستەوە  و  دانا  و  زانا  كەسێكی  لەالیەن  ئاسانە،  یادكردنەوەی 

دابەزێنراوە.. هتد.
لە كۆتایی ئەم زنجیرە بابەتەدا كە لە گۆڤاری )هەیڤ( باڵومكردەوە 
سەبارەت بە ڕەواندنەوەی هەندێك لەو گومانانەی كە بۆ قورئانی 
مەترسی                            قورئان  كە  بڵێم  ئەوە  دەمەوێت  دەكەن،  درووست 
لەسەر نییە، گه ر دە ئەوەندەی تر هێرشی بكرێتە سەر جێ پێی 
و جێگیرتر  قایمتر  بێت  تا  پێچەوانەوە   بە  بەڵكو  ناكرێت  لەق 
دەبێت، مێژووی هەزار و چوار سەد ساڵی قورئانیش گەورەترین 
بەڵگەیە لەسەر ئەم ڕاستییە و ئەم هێرشانە هیممەتی شارەزایان و 
پسپۆڕان لە خەمخۆرانی قورئان دەجوڵێنن، بۆ ئەوەی نهێنی زیاتر 
لە قورئان دەربهێنن و زۆر الیەنی تری گەورەییەكەی دەربخەن و،                                                  
بۆ  پەشیمانییان  و  ڕووڕەشی  سەر  دەكەنە  هێرشی  كە  ئەوانەشی 
له وه ی  تواناترن  بێ  ئه وانه ی  و،  دواڕۆژدا  و  دونیا  لە  بمێنێتەوە 
كتێبە  بەم  قورئان  ئەهلی  و  موسڵمانان  متمانەی  و  باوەڕ  كه  
خشتە  لە  پێ  ئەوانەی  هەیە  ئەوەندە  بەڵكو  بكەن،  لەق  پیرۆزە 
نین:  بەهەشت  چوونە  شیاوی  و  نەخۆشە  دڵەكانیان  كە  دەچن 

چ چ    چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  
ڈ  چ الصافات.

خاڵێكی تر ئەوەیە كە زۆربەی ئەوانەی ڕەخنە لە قورئان دەگرن یا 
كەسانێكی دەمارگیر و چەواشەكارن یا كەسانێكی سادەی فریوخوراون و                                                                        
هەردووالش شارەزایی ئەوتۆیان لە قورئان نییە و، زۆر بە زوویی 
هەڵە و چەواشەكارییەكانیان دەردەكەون، لەبەر ئەوە نابێ  لەو جۆرە 
بەرنامانە بترسین بەڵكو دەبێ  تەحەددیی ئەو جۆرە كەسانە بكەین 
كە هێرش دەكەنە سەر قورئان و دیراسەی گومان و ڕەخنەكانیان 
بكەین و زانستییانە و بێ  هەڵچوون وەاڵمیان بدەینەوە. هەروەها 
هەوڵبدەین بیروباوەڕیان لەگەڵ ئیسالمدا بەراورد بكەین بۆ ئەوەی 
بۆ  ئاینانەیان  و  ڕێباز  ئەو  بچووكی  و  ئیسالم  گەورەیی  خەڵكی 

دەركەوێت كە ئەو كەسانە لێوەی ئینتاڵق دەكەن.. 

خوای گەورە لە وەسفی قورئاندا دەفەرموێت:
ڀ         ڀ   پ   پ   پ   پ        ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ      چ 

ڀ  ڀ  چ الواقعة.
چ ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ق.
چ وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ البروج.

چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ يس.
چ ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ يونس.

چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ   گڳ    گ   گ   گ   ک   کک   ک  

ڱ  ڱ  چ األنعام.
چ ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہچ األنعام.
چ گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   چ هود.
چ پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  چ فصلت.

چ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ البقرة.
چ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ الشعراء.

چ چ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ النمل.
چ ې  ې  ې  ې     ى   ى  ائ  ائ  چ القمر. 

ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ           پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   چ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     

ڤ  ڤ   ڦ  چ الشوری.
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   چ 
چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  
گ   گ   کگ   ک             ک   ک   ڑ   ڑ  
ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ  

ڻ  ڻ   چ األعراف.
چ ې  ې   ې  ې     ى     ىائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  چ                              

 التغابن.
چ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   چ الكهف.
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  

ٺ  ٺ     ٺ   ٺ  ٿ  چ فاطر.
چ  چ چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

الزمر.
ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   چ 

ڦ  ڦ  چ الشوری.
چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   چ اإلسراء.
چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

سيفاتةكاني
قورئـان

karimdawody@yahoo.comن: د. كەریم ئەحمەد
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سێ  هەم تایبەتكاریی »پاراوی«:
قورئانی پیرۆز، هەندێ  جار بە دوور و درێژی كارەكانی خوای گەورە باس 
دەكات، پاشان لە پوختەیەكی كەمدا كورتیان دەكاتەوە. جا قورئان بە 
درێژە پێدانی ئەو كارانە، قەناعەت و دڵنیایی بە مرۆڤ دەبەخشێت و، بە 
پوخت  هێنان و كورت  كردنەوەشیان كارێك دەكات كە بە ئاسانی لەبەر 

بكرێ  و لە یاد بگیرێت، بۆ نموونە:
ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ        ٿ   چ 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ              ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  

چ  چ يوسف.
خوای  كە  دەكات  نیعمەتانە  ئەو  بۆ  ئاماژە  ئایەتە  بەم  پیرۆز،  قورئانی 
گەورە بە حەزرەتی یوسف و باپیرانی پێشینی ئەوی بەخشیبوون. ئەوەتا 
بۆ  ئادەمدا  نەوەی  نێوان  لە  ئێوەی  تەنها خوای گەورە  دەفەرموێ : هەر 
پلەی »پێغەمبەرایەتی« هەڵبژارد  و  ، زنجیرەی گشت پێغەمبەرانی لەگەڵ 
زنجیرەكەی ئێوەدا گرێ  دا  و، كردنی بە سەرگەورەی زنجیرەكانی تری نەوەی 
ڕێنمایی،  و  فێركردن  مایەی  بە  ئێوەشی كرد  بنەماڵەی  ئادەم. هەروەك 
ئەوەتا زانستە خوایی و دانستە پەروەردگاری یەكان فێری خەڵكی دەكەن و..                                                                                                          
هەمیشـەیی  بەختەوەریی  و  دنیا  بەختــەوەرانەی  دەستەاڵتی  پێ  یە  بەو 
دواڕۆژیشـی بۆ كۆ كــردوونەتەوە و.. بە »عیلم«  و »حیكمەت« تۆیشی 

كرد بە عەزیزی میسر و پێغەمبەرێكی مەزن و ڕابەرێكی دانا..
دوای ئەوەی كە قورئان ئەو نیعمەتانە باس دەكات و دەیانژمێرێت و، 
تێیدەگەیەنێت كە چۆن خوای گەورە: خۆی ) واتە حەزرەتی یوسف( و باوك و 
باپیرانی بە »عیلم«  و »حیكمەت« تایبەتمەند كردووە  .. دوای ئەوە ، دەفەرموێ :                                                                                                       
چ  ڃ     ڃ  چ   چ چ  ! واتە پەروەردگاری و حیكمەتی ئەو خواستیان وا 
بووە كە خۆت و باپیرانت بەهرەمەندی ناوی جوانی: »العلیم الحكیم« ببن!

بەم جۆرە، ئەو نیعمەتە درێژەپێدراوانەی لەم پوختەیەدا كورت كردەوە!
هەروەها وەك ئەم ئایەتانە:

چ ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  
ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ   چ آل عمران. ئەم ئایەتە پیرۆزانە 
ئنجا  ئادەمیزاددا پێش چاو دەخەن،  لە كۆمەڵگای  كارەكانی خواوەندمان 

ئەوەش دەگەیەنن كە:
عیززەت    و زەلیلی .. دەوڵەمەندی و هەژاری ، ڕاستەوخۆ پەیوەستن بە ویست و                                                                                    

ئیرادەی خواوەند خۆیەوە. واتە:
)دەست  وەردان لە كاروباری چینە هەرە پەرتەوازەكانی بوونەوەرە زۆر و                                           
خوای  »تەقدیر«ی  و  »نەخشە«  و  »ویست«  بە  تەنها  زەبەندەكان، 
بكەوێت(! كارانە  ئەو  توخنی  ناتوانێت  »ڕێكەوت«  هەرگیز  و،  گەورەیە 
دوای ئەوەی كە ئایەتەكە ئەم حوكمەی گەیاند، ئنجا دەفەرموێ : گەورەترین 
پێشەكی یەك  چەند  بە  پاشان  ڕۆزی یەكەیەتی..  مرۆڤدا  ژیانی  لە  شت 
دەیچەسپێنێت كە: »ڕۆزی« ڕاستەوخۆ لە گەنجینەی ڕۆزیدەری ڕاستەقینەوە 

دێت و دەنێررێت. چونكە دەفەرموێ : ڕۆزیتان بە ژیانی زەوی یەوە بەستراوە و،                                                                                    
ژیانی زەویش پابەندی بەهارە. خۆ بەهاریش تەنها بە دەست ئەو كەسەیە 
دوای  بە  ڕۆژ  و  و شەو  دەكات  فەرمانبەردار  و  ملكەچ  مانگ  و  كە خۆر 
یەكتردا دەهێنێت. كەواتە بەخشینی سێوێك بە هەر مرۆڤێك - كە ڕۆزیی 
ڕاستەقینەی خۆی بێت - كاری تەنها ئەو كەسەیە كە زەوی لە میوە و 

بەروبوومە جۆراوجۆرەكان پڕ دەكات، كە »ڕۆزیدەری ڕاستەقینە«یە!
دوای ئەوە، قورئانی پیرۆز ئەو كارە درێژە پێدراوانە، لەم پوختەیەدا كورت 

دەكاتەوە و دەیانچەسپێنێت: چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆچ!
 چوارەم سەرنجی ڕەوانبێژی:

باسی  دیاری كراو  تەرتیبێكی  و  ڕیزكردن  بە  پیرۆز  قورئانی  جار  هەندێ  
كە  دەخات  دەری   كارەی  بەم  پاشان  دەكات .  خواوەند  بەدیهاتووەكانی 
بوونەوەران بە: »ڕێسا« و »كاری بە تەرازوو« بەدی دێن، كە ئەم دوانەش 
و  ڕوونی  جۆرە  بڵێی  وەك  دەدەن.  پیشان  بەدیهاتووان  درەختی  بەری 
درەخشانی یەك بەو بەدیهاتووانە دەبەخشێت كە ناوە جوانەكانی خوایان 
تێدا دەدرەوشێتەوە.. دەڵێی ئەو بەدیهاتووانە بریتین لە »وشە« و ئەو 
ئەو  و  »بەر«ێكن  چەند  بەدیهاتووەكان  یان  »واتا«كانیانن..  ناوانەش 

ناوانەش ناوك  و كاكڵەكانیانن! بۆ نموونە:
چ گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  

ۆ  ۈ  چ المؤمنون.
قورئانی پیرۆز لەم ئایەتانەدا بەدیهاتنی مرۆڤ و قۆناغە سەرسووڕهێن و 
نامۆ و ناوازە و هاوسەنگ و ڕێكوپێكەكانی هێندە بە تەرتیب باس دەكات كە 
وەك ئاوێنە: چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چی تێدا دەردەكەوێت! تەنانەت 
دەڵێی هەموو یەكێك لەو قۆناغانە خۆی دەردەخات و لەبەر خۆیەوە ئەم 
ئایەتە وەحی دەكات و دەیڵێتەوە! تەنانەت یەكێك لە »نووسەرانی وەحی« 
لە كاتی نازڵ بوونی ئەم ئایەتە و لە دەمی نووسینەوەی دا و پێش ئەوەی 

بگاتە سەر ئەم كۆتایی یە، لە سەرسووڕماندا لەبەر خۆیەوە وتی:چ  ۇ  
بڕگەیە  بەم  ئایەتانە  ئەو  كە  بزانێت  ئەوەی  بێ   ۇ  ۆ  ۆ  چ! 
كۆتایی پێ  دێت! بە ڕادەیەك كەوتە گومانەوە كە بڵێت: »ئایا وەحی بۆ 
منیش هاتووە؟« لە ڕاستی دا كەماڵی »ڕێسا« و »ڕوونی«ی لەڕادەبەدەر و                                                                             
ئەم  هاتنی  یەكەم، پێش  تەواوەتیی گوفتاری  »لەگەڵ یەك گونجان«ی 

ڕستەیە، خۆی دەردەخات!
هەروەها وەك ئایەتی:

ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     چ 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ      گ    گ   گ   ک  
األعراف. ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ 
دەستەاڵتی  و  خوا  توانستی  گەورەیی  ئایەتە:  بەم  پیرۆز  قورئانی 
لەسەر  بەڵگە  بە  دەبێ   بە جۆرێك دەردەخات كە  پەروەردگارێتییەكەی، 
بە توانایەكی شكۆمەندی ئەوتۆ كە لە عەرشی پەروەردگارێتیی خۆیەوە 

موعجیزاتی قورئانی
ن: مامۆستا سەعیدی نوورسی     و: فارووق ڕەسووڵ یەحیا
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گەردووندا  الپەڕەكانی  لەسەر  »پەروەردگارێتی«یەكەی  نیشانەكانی 
دەنووسێت و، شەو و ڕۆژ بە وێنەی دوو شریت لـێ  دەكات كە یەك لە دوای 
یەك پیشان دەدرێن و، خۆر و مانگ و ئەستێرەكانیش بە وێنەی سەربازی 
گوێ  ڕایەڵ بۆ وەرگرتنی فەرمان ئامادە دەكات. لەبەر ئەوە، هەر »ڕۆح«ێك 
كە ئەم ئایەتە دەبیستێت یەكسەر دەڵێت: »بارك اهلل، ماشا ء اهلل، فتبارك اهلل رب 
العاملنی« . واتە ڕستەی :چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ وەك پوختەیەكی 
ژیانیاندایە! ئاوی  ناوك و  بەر و  لە حوكمی  وایە و،  ڕستەكانی پێشوو 

پێنجەم تایبەتكاریی »پاراوی«:
هەندێ  جار قورئانی پیرۆز الیەنە جوزئی یەكانی ئەو ماددانە باس دەكات كە: 
دووچاری ئاڵوگۆڕ دێن و گەلـێ  چۆنێتی و بارودۆخی جۆراوجۆریشیان تێدا 
ڕوو دەدات. ئنجا بۆ ئەوەی ئەو الیەنە جوزئییانە بكات بە چەند ڕاستی یەكی 
چەسپاو، دەچێ  تۆماریان دەكات و بە ناوە جوانەكانی خواوەند - كە نوورانی و                                                                    
دەهێنێت  پوختەیەك  یان  دەكاتەوە..  كورتیان   - و چەسپاون  هەمەكی 
دەكات.. ڕاپێچ  وەرگرتن  پەند  و  بیركردنەوە  بۆ  مرۆڤ  »ژیری«ی  كە 

یەكێك لە نموونەكانی واتای یەكەم، ئەم ئایەتەیە:
چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ      ڑ  چ البقرة.
بریتی یە  كە  دەكات  باس  جـوزئی  ڕووداوێكی  پێشـدا  لە  ئایـەتە  ئەم 
بەسەر  ئادەم  حەزرەتی  فەزڵدانی  و  پێشـخسـتن  هۆی  لەوەی: 
بریتی یە لە: »عیلم«.. پاش  مەالئیكەت لە مەسەلەی »جێ  نشینی«دا 
ئادەمدا  حەزرەتی  بەردەم  لە  مەالئیكەت  شكستی  ڕوودانی  باسی  ئەوە 
هێنانی  بە  ڕووداوە  دوو  ئەم  پاشان  »عیلم«دا..  كێشەی  لە  دەكات 
دەكاتەوە:                                                                                   كورت  خوادا  جوانەكانی  ناوە  نێوان  لە  كوللی  ناوی  دوو 
چ ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  چ بەو واتایەی كە مەالئیكەتان دەڵێن: ئەی 
پەروەردگار! هەر خۆت »زانا«یت، ئەوەتا ئادەمت فێری »زانیاری« كرد 
وبەو زانیاری یە سەركەوت بە سەرماندا.. هەرخۆیشت »دانا«یت، چونكە 
ئەو شتانەمان پێ  دەبەخشیت كە لەگەڵ توانا و لێهاتنماندا گونجاو بێت و، 
فەزڵی ئادەمیش بە »خۆی و توانا و لێهاتنەكانی«یەوە بەسەرماندا دەدەیت.

یەكێك لە نموونەكانی واتای دووهەمیش، ئەم ئایەتانەیە:
چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  
چ   ڇڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ    ے  ے  چ النحل.
ئەم ئایەتە پیرۆزانە، ئەوە پێش چاو دەخەن كە خواوەند: )مەڕ و بزن و                         
چەند  بە  كردووە  ئەوانی  هاوچەشنی  بەدیهاتووانی  و  حوشتر(  و  مانگا 
كانی یەكی خاوێن و بەلەزەت كە شیریان لـێ  هەڵدەقوڵێت و.. »ترێ  و 
خورما« و هاوچەشنی ئەوانیشی وەك چەند سینی و دەفرێك لـێ  كردووە 
وەك »هەنگ«یش  لە شتێكی  و..  بەلەزەتەكانی  و  ناسك  نیعمەتە  بۆ 
- كە یەكێكە لە موعجیزاتی توانست - هەنگوینێك دروست دەكات كە 
وێڕای تامی خۆش و شیرینی یەكەی، شیفای دەردی خەڵكیشی تێدایە.. 

ئنجا لە كۆتایی دا ، بە ئایەتی : چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  چ                                                                     
و، فێری دەكەن كە:  پەند وەرگرتن هان دەدەن  تێفكرین   و  بۆ    مرۆڤ 

قیاسی نیعمەتەكانی تر لەسەر ئەوانە بكات كە باس كران.
 شەشەم سەرنجی ڕەوانبێژی:

بەسەر  »پەروەردگارێتی«  ئەحكامەكانی  پیرۆز  قورئانی  جار  هەندێ  
بوونەوەرە زۆر و زەبەندە و فراوانەكاندا  باڵو دەكاتەوە، پاشان نیشانەكانی 
»یەكبوون«یان لەسەر دادەنێت و لە خاڵی یەكگرتنیاندا  - وەك ڕوویەكی یەكێتیی 
نێوانیان- كۆیان دەكاتەوە.. یان لە دەستوورێكی كوللی دا جیایان دەكاتەوە.

بۆ نموونە ئایەتی: چ...   ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  
كە  دەهێنێت  ڕستە  ی   ی  ی  چ   ئەم »ئایەتەلكورسی«یە »دە« 
لە چەند شكڵ و شێوەیەكی جیاوازدا »دە« چینی »تەوحید« دەنوێنن 

و دەیانچەسپێنن. دوای ئەمانە بە: چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ چ  
دەماری »شیرك« و دەست  تێوەردانی غەیری خوای گەورە، بە تەواوەتی و 

بەوپەڕی هێز و توانایی دەبچڕێنێت!
جا ئەم ئایەتە لەو ڕووەوە كە »ئیسمی ئەعزه م«ی تێدا درەوشاوەتەوە، 
یەكجار  پایەیەكی  و  پلە    لە  خوایی یەكانەوە  ڕاستییە  بارەی  لە  واتاكانی 
گەورە  و تەواو بەرزدان، چونكە كاروبارە پەروەردگاری یەكان لە پلە هەرە 
مەزنەكانیاندا پیشان دەدات. ئنجا دوای باسكردنی كارسازیی خواوەند كە 
زەویی  و  ئاسمانەكان     ئاڕاستەی  مەقامدا  بەرزترین  و  پلە  گەورەترین  لە 
دەكات ، باسـی پارێزگاری ) حفیظیة(ی ڕەها   و هەمەالیەن دەكات ، بە هەموو 
ڕوویەكی  و  یەكگرتوو  یەكخەری  پەیوەندیدەرێكی  لە  ئنجا  واتاكانیەوە . 

»یەكبوون«دا سەرچاوەی هەموو ئەو درەوشانەوە مەزنانەش بە: چ ىئ   ىئ  
ی   ی  چ كورت دەكاتەوە!

نموونەیەكی تر:چ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ى   ې   ې   ې   ې    ۉ  
ىئ     ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۇئۆئ   ۇئ     
ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حئ    جئ   ی   ی   ی   ىئی  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ٺ  ٿ  چإبراهيم.ئەم ئایەتانە دەری  دەخەن كە چۆن خوای گەورە 
ئەم گەردوونەی لە حوكمی كۆشكێكدا بۆ مرۆڤ بەدی هێناوە و.. »ئاوی« 
ژیانی لە ئاسمانەوە بۆ زەوی ناردووە و.. »زەوی« و »ئاسمان«ی بە 
وێنەی دوو خزمەتگوزاری كارمەند ملكەچ و گوێڕایەڵ كردووە بۆ مەبەستی 
و  ڕام  بۆ  »كەشتی«شی  هەروەك  خەڵكی..  هەموو  بە  ڕۆزی  گەیاندنی 
گوێڕایەڵ كردووە تاكو دەرفەت بە هەموو كەسـێك بدات سـوود لە سەرجەم 
بەروبوومەكانی زەوی وەربـگـرێت و ، بەم كارەش ژیانی بۆ مسۆگەر بكات و، 
هەموو خەڵكی بەری ڕەنج و كۆششیان لەگەڵ یەكدا ئاڵوگۆڕ پێ  بكەن.. 

واتە خوای گەورە چەند شێوە و بارودۆخێكی بە: یەك بە یەكی »دەریا« و                                                                                   
قامچی و، كەشتیش  با وەك  »كەشتی« و »با« بەخشیوە كە دەڵێی 
وەك ئەسپ و، دەریاش بە وێنەی دەشتایی یەكی فراوان وایە لە ژێر پێی 
ئەو ئەسپەدا! هەروەك خوای گەورە پەیوەندیی بۆ مرۆڤ دروست كردووە 
لەگەڵ ئەو شتانەی ناو دنیادا كە بە كەشتی و هۆكارە سروشتی یەكانی تری 
گواستنەوەی ناو جۆگە و ڕووبارەكان دەگوێزرێنەوە و .. »خۆر« و »مانگ«ی 
بۆ بەگەڕخستووە و كردوونی بە دوو شۆفێری كارگوزار لە بەڕێوەبردنی چەرخی 
گەورەی بوونەوەرانی گەردوون و، ئامادە كردنی وەرزە جیاوازەكان و، نیعمەتە 
خوایی یەكانی ناویاندا. هەروەك »شەو« و »ڕۆژ«ی بۆ ژێربار خستووە و، 
شەوی وەك پۆشـاكێك بـۆ لـێ  كردووە تاكـو تیای دا بحەوێتەوە و، ڕۆژیشــی 
بۆ كـردووە بە كاتی كەســـابەت  و دەستخستنی مایەی ژیان و گوزەرانی..
ئنجا دوای ژماردنی ئەم هەموو نیعمەتە خوایی یانە، ئایەتەكە ئەم پوختەیە 

ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   كە:چ  دەهێنێت 
نیعمەت  بازنەی  فراوانیی  مەودای  تاكو  إبراهيم.  ...ٿ  چ  ڀ  ڀ 
چۆن  كە  بدات  پیشانی  و،  دەربخات  مرۆڤدا  بەسەر  خوا  بەخشینەكانی 
سەرانسەری ئەو بازنەیە لە نیعمەت پڕ كراوە. واتە هەر خواستێكی مرۆڤ 
كە چ لە ڕێی پێویستیی سروشتیی خۆی و چ بە زمانی توانا و لێهاتنەكانی 
لە خوا داوای كردووە، خوای گـەورە هـەمـوو ئەوانەی پێ  بەخشــیوە. خۆ 
ئەو نیعمەتانەش گەر بژمێررێن، ئەوا هەر تەواو نـابـن  و كۆتایییان پێ  نایەت!
بەڵێ ، گەر »ئاسمانەكان« و »زەوی« یەكێك بن لە سفرە ڕاخراوەكانی نیعمەتە 
مەزنەكانی خواوەند و، »مانگ« و »خۆر« و »شەو« و »ڕۆژ«یش هەندێك 
بن لە نیعمەتەكانی سەر ئەو سفرەیە، ئەوا بێ  هیچ گومانێك دەردەكەوێت كە ئەو 
نیعمەتانەی ڕوویان لە مرۆڤە هەرگیزاو هەرگیز تەواو نابن و لە ژماردن نایەن. 
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 )Kerstin Strotman( شترۆتمان  كێرستین  خاتوو  بەڕێز  هەیڤ: 
ئێمە لە ڕێگای ئەنتەرنێتەوە زانیومانە كە بەڕێزتان لە كتێبخانەكەتاندا 
قورئانتان  دەستنووسێكی  ئەڵمانیا(  لە  توبینگن  زانكۆی  )كتێبخانەی 
لەالیە و، سەرەتا ئێمە وەك گۆڤاری هەیڤ دەستخۆشیتان لێدەكەین بۆ 

ڕەخساندنی ئەم كات و چاوپێكەوتنە لەگەڵ بەڕێزتاندا.
كێرستین شترۆتمان ).K.S(: منیش سەرەتا بەخێرهاتنتان دەكەم و 
سوپاسی هاوكارانتان دەكەم لە كوردستانی عێراق بۆ گرنگیدانتان بە 

ئیشوكاری ئێمە كە بواری ئیسالم ناسی و ڕۆژهەاڵتناسییە.
هەیڤ: بەڕێز ).K.S( ئێمە ئەم چاوپێكەوتنەمان لەم چەند پرسیارەدا 
قورئانتان  دەستنووسەی  ئەم  كوێوە  لە  بەڕێزتان  ئایا  كۆكردۆتەوە، 

دەسكەوتووە و، چۆن گەیشتۆتە الی ئێوە؟
).K.S(: ئەم دەستنووسەی قورئان لە ساڵی 1864ز كەوتۆتە دەست 
قونسوڵی  كتێبخانەكەی  كە  كاتێك   Tubingen زانكۆی  زانكۆكەمان، 
 Johan Gotfried )پێشووی واڵتی )پرۆسیا( )یۆهان گۆدفرید ڤێتسشتاین
)پرۆسیا(ش                                                                                   واڵتی  ئاشكراوە،  هەڕاجكردنی  كەوتۆتە   Wetzstein
)بەرلین(  پایتەختەكەی  و  ئەڵمانیا  ئیمبراتۆڕیەكانی  لە  بوو  یەكێك 
دەستنووسە  )ڕێبەری  كتێبی  لە  قورئان  دەستنووسەی  ئەم  بووە.. 
عەرەبییەكان( Verzeichnis des arabishen Handshriften كە لە 
 Max weisweiler  ساڵی 1930دا لەالیەن )ماكس ڤایسڤایلەر(ە وە
نووسراوە ئاماژەی بۆ كراوە و باسكراوە، بەاڵم بەداخەوە نازانرێت پێش 

قونسوڵی )پرۆسیا( ئەم دەستنووسە الی كێ  بووە.
كەی  و  چەندە  تەمەنی  قورئان  دەستنووسەی  ئەم  ئایا  هەیڤ: 

نووسراوەتەوە و، چۆن توانراوە تەمەنەكەی دیاریبكەن؟
).K.S(: بە پێی زانستی ئەم سەردەمەی ئێستامان لە 95,4 % ئەگەری 
وەفاتی  دوای  ساڵ   40  –  20 دوای  دەستنووسە  ئەم  هەیە  ئەوەی 
موحەممەد پێغەمبەر نووسرابێتەوە، لێكۆڵینەوە و دیاریكردنی تەمەنی 
لە   )ETH( تیشكی(  ئایۆنی  )پەیمانگای  لەالیەن  دەستنووسە  ئەم 
شاری )زیوریخ( بە ڕێگەی ڕادیۆكاربۆن )Radiocarbon( دیاریكراوە 

كە لە زانستی شوێنەوارزانیدا بەكاردەهێنرێت.
و  )بەرلین(  لە   )Coranica()كۆرانیكا( پڕۆژەی  لێكۆڵەرەوانی 
)پۆتسدام( زوو تر هەستیان بە گرنگی ئەم دەستنووسە كردبوو كاتێك 
خەریكی لێكۆڵینەوە بوون لەسەر كۆمەڵە كتێبەكانی )ڤێتسشتاین( كە لە 
كتێبخانەكانی شارەكانی )بەرلین( و )الیپزیگ( و )توبینگن( دابەشكراون.
 Francois( هەروەها ئەم دەستنووسە لە نووسینەكانی ڕۆژهەاڵتناس

Deroche(دا باسكراوە.
هەیڤ: بەاڵم لەسەردەمی كۆندا زمانی عەرەبی سەروبۆری نەبووە، ئایا 

كەی سەروبۆر و خاڵ بۆ ئەم دەستنووسە زیادكراوە؟
).K.S(: بە دڵنیاییەوە ئەم سەروبۆرانە چەندەها ساڵ دوای نووسینەوەی 
قورئانەكە بۆی زیادكراوە، لەبەرئەوەی ئەم دەستنووسە زۆر دەستاودەستی 
زیادكراوە.  بۆ  سەروبۆری  كاتێكدا  چ  لە  و  كەی  نازانرێت  كردووە 

 هەیڤ: ئایا ئەم دەستنووسە چەند گەورەیە و چەند قوورسە؟
).K.S(: ئەم دەستنووسە گەورەییەكەی )15,3X 19,5( سەنتیمەترە 

و، تا ئێستاش نەمكێشاوە تا بزانم چەند قورسە!! 

هەیڤ: ئایا ئەم دەستنووسە هەموو سوورەتەكانی قورئانی تێدایە؟
هەموو  و،  پێكهاتووە  الپەڕە   77 لە  دەستنووسە  ئەم   :)K.S.(

سورەتەكانی قورئانی تیا نییە و، هەندێ  پەڕەی دیار نەماوە!! 
لەگەڵ  بەراورد  بە  قورئان  دەستنووسەی  ئەم  بۆچی  ئایا  هەیڤ: 

دەسنووسەكانی تری قورئاندا قەبارەی بچووكە؟
).K.S(: بەڕاستی ئەم پرسیارە گرنگە و جێی خۆیەتی، بەاڵم نازانرێت 
داهاتوودا  لە  )كۆرانیكا(  پڕۆژەی  لێكۆڵەرەوانی  پێویستە  بۆچی!!؟ 

وەاڵمی ئەم پرسیارە بدەنەوە!!
هەیڤ: ئایا ئەم دەستنووسە لەسەر چ ماددەیەك نووسراوەتەوە؟

).K.S(: بەپێی ڕای لێكۆڵەرەوانی پڕۆژەی )كۆرانیكا( ئەم دەستنووسە 
لەسەر پێستی مەڕ )Pergament( نووسراوەتەوە.  

)Kerstin Strotman( چاوپێكەوتنی گۆڤاری هه یڤ لەگەڵ خاتوو كــــــێرستین شترۆتـــمان
شارەزا و ســــــــــەرۆكی بەشی ئیسالمناســـــــی و ڕۆژهەاڵتناسی لە زانكۆی توبینگن لە ئەڵمانیا

ئەنجامدانی چاوپێكەوتن: د. سەرتیپ عزت قادر/ ڕاوێژكاری نەخۆشییەكانی دڵ لە نه خۆشخانه ی )St. Vincenz( لە شاری ئێسن/ ئەڵمانیا.
خاتوو كێرستین شترۆتمان
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هەیڤ: لە كۆتاییدا ئێمە زۆر سوپاسی بەڕێزتان دەكەین بۆ ڕەخساندنی 
ئەم هەلە هەر سەركەوتوو بن.

).K.S(: منیش سوپاستان دەكەم.
شایەنی باسە دوای وردبوونەوە لەو 77 الپەڕەیەی كە لە وێب سایتی 
زانكۆی ناوبراودا دانراوە دەركەوت كە ئەو دەستنووسە 100% وەك 
ئەو قورئانە پیرۆزەیە كە لەبەر دەستماندایە، هیچ زیاد و كەمییەكی 

تێدا نییە لە هیچ ئایەت یان وشە یان پیتێكیدا!! 

وێب سایتی زانكۆی )تویبنگن(:
http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/MaVI165 
ئایا مانەوەی كتێبێك 1400 ساڵ وەكو خۆی دەبێت چی بەمە  جا 
بووترێت؟ ئایا ئەمە ئەو ڕاستییە ناگەیەنێت كە قورئان بە شێوەیەكی 
گەورە  خوای  كە  ڕوو  ناخاتە  ئایەتە  ئەو  و،  پارێزراوە  سەیر  زۆر 
دەفەرموێت:چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ الحجر، واتە: 
ئێمەش  هەر  بێگومان  و  دابەزاندووە  قورئانمان  ئێمە  هەر  بەڕاستی 
پارێزگاری دەكەین و )نایەڵین دەستی خیانەتكار هیچ جۆرە دەستێكی 
تێ بخات و هەموو هەوڵێك بۆ دەستكاری كردنی نەزۆكە(... ئەگەر 
كێ   بێت!!  مرۆڤ  هی  و  نەبێت  گەورە  خوای  وتەی  ئایەتەش  ئەم 
هەیە بتوانێت كتێبێك بنووسێت و پێشبینی ئەوەش بكات كە سەدان 
پێغەمبەری  كەالمی  قورئان  ئەگەر  ڕاستی  بە  دەبێت؟  پارێزراو  ساڵ 
ئەكرەم بووایە ئەوا ئێستا ون بووبوو، وەك چۆن زۆرێك لە نووسراوی 
لە كتێبە  بوون.. هەروەها گۆڕانكاری و الدانیان كرد  مرۆڤایەتی ون 

ئاسمانییەكانی وەك تەورات و ئینجیلیشدا.  
بەاڵم خوای گەورە پەیمانی پاراستنی ئەم قورئانە پیرۆزەی بۆ داوین و، 

ئەوەتا ئەم دەستنووسەش دەبێتەوە بەڵگەیەكی تری مادی بەرجەستە 
لەسەر ڕاستی پەیامی ئیسالم!

وەفاتی  دوای  كە  دەستنووسەیە  ئەو  الپەڕەی  یەك  نموونەی  ئەمەش 
پێغەمبەر بە 20 تا 40 ساڵ نووسراوەتەوە و هەروەك ئەم قورئانەی 
ئێستایە، ئەم الپەڕەیە سورەتی )الكهف(ی تێدا نووسراوەتەوە كە بە 
تەواوی هەر وەك ئێستایە و هیچ جیاوازییەكی لەگەڵ ئەو قورئانەدا نییە 

كە ئێستا لەبەر دەستماندایە:

يث   ىث   مث   جث   ىتيت   مت   خت     حت   جت   يب   ىب   خبمب   حب      جب   چ 
حص   مس   خس   حس   جس   مخ   حخ   جخ    مح   جح   مج   حج  
مص  جض  حض   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  
ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  
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    ژڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک       گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ              ہ  
ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ              ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ الكهف.

ئەم بەراوردكردنەش لە سایتی ئەندازیار )عبدالدائم الكحیل(دا ئاماژەی 
بۆ كراوە:

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-20-16/1736-
2014-12-20-03-43-40

)Kerstin Strotman( چاوپێكەوتنی گۆڤاری هه یڤ لەگەڵ خاتوو كــــــێرستین شترۆتـــمان
شارەزا و ســــــــــەرۆكی بەشی ئیسالمناســـــــی و ڕۆژهەاڵتناسی لە زانكۆی توبینگن لە ئەڵمانیا

ئەنجامدانی چاوپێكەوتن: د. سەرتیپ عزت قادر/ ڕاوێژكاری نەخۆشییەكانی دڵ لە نه خۆشخانه ی )St. Vincenz( لە شاری ئێسن/ ئەڵمانیا.
دكتۆر سه رتیپ 
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هەر وەك لە بابەتی هەیڤی ژمارە 36 ماندا ئاماژەمان پێ كرد: قورئانی 
پیرۆز وەك چۆن لە دڵەكاندا پارێزراوە، بەهەمان شێوە لە موسحەفەكانیشدا 

پارێزراوە.. ئەمەش بەڵێنی خوای گەورەیە، كە فەرموویەتی:چ ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ الحجر. بەڵگەش ملیۆنان موسحەفە كە 
ئێستا لە جیهاندا باڵوبوونەتەوە، تەنانەت بە سۆفت وێریش، كە لە ژماردن 
نایەن، بێ ئەوەی هیچ دژایەتییەك لە نێوانیاندا هەبێت، بە پێچەوانەی 

كتێبە ئاسمانیەكانی تر كە چەندین دژایەتییان لە نێواندا هەیە.
دوای دۆزینەوەی كۆپیەكی قورئانی پیرۆز، كە مێژووەكەی دەگەڕێتەوە بۆ 
سەدەی حەوتەمی زایینی و، لە زانكۆی )توبینگن(ی ئەڵمانی پارێزراوە، 
نوسرابێتەوە.  كە پێ دەچێت 20- 40 ساڵ دوای وەفاتی پێغەمبەر
پێم باشە هەندێ تیشك بخەینە سەر ئەگەری مانەوەی ئەو موسحەفانەی 
لێ  -خوای  عەففان  كوڕی  عوسمانی  سێیەم  خەلیفەی  لەسەردەمی  كە 
ڕازی بێت- نوسراونەتەوە. كە پێیان دەوترێت موسحەفە عوسمانییەكان 
)المصاحف العثمانیة(، مەبەست پێی ئەو قورئانانەیە بە فەرمانی عوسمانی 
شارە  بۆ  نێرران  و  نوسرانەوە  بێت-  ڕازی  لێ  -خوای  عەففان  كوڕی 

سەرەكیەكانی جیهانی ئیسالمی.
عوسمان  گەورەمان  كە  موسحەفانەی  ئەو  »ژمارەی  دەڵێت:  )سیوتی( 
-خوای لێ رازی بێت- نوسیویەتیەوە و ناردوونی بۆ شارەكان پێنج دانە 

بوون، كە ئەم ڕایەیان لە هەموویان پەسەندترە«1.
 جا ئایا ئەو موسحەفانە هەتا ئێستا ماونەتەوە یان ونبوون؟

زانایانی  دەڵێت:  قەددوری(  غانم  )پڕۆفیسۆر  عێراقی  بەناوبانگی  زانای 
)واتە  المصحف(  رسم  موسحەف:  )ڕەسمی  موسحەف  وێنەی  پێشینی 
موسحەفە  بە  پشتیان  پیرۆز(  قورئانی  نوسینەوەی  تایبەتی  شێوازی 
عوسمانییەكان بەستووە لە دیاریكردنی تایبەتمەندیەكانی ڕەسم، هاوكات 
ئەو موسحەفانە لەبەردەستیاندا بووە. پێشەوا )حەمزەی كوڕی حەبیبی 
»ئەوەندە  دەڵێت:  كردووە،  وەفاتی  كۆچی  156ی  ساڵی  كە  زەییات( 
كوڕی  )نافیعی  پێشەوا  كوێربم«2..  ترسام  تا  كرد  موسحەفم  سەیری 
لە  وەفاتی كردووە، دەڵێت: »هەندێك  169ی كۆچی  نوعەیم( كە ساڵی 
چاككردنەوەی«3..  بۆ  ئەناردم  بۆ  عوسمانیان  موسحەفی  خەلیفەكان 
)عاصیمی جوحدری( دەڵێت: »لە موسحەفی عوسماندا –خوای لێ ڕازی 

بێت- تیایدا بینیم..«4.. )ئەبو عوبەید( كە ساڵی 224ی كۆچی وەفاتی 
كردووە، دەڵێت: »موسحەفی عوسمانی كوڕی عەففانم بینی، لە خەزێنەی 
هەندێك لە میرەكان بۆیان دەرهێنام..«5.. دەقەكان لەم بارەیەوە زۆرن..
بەهۆی كۆنیی مێژووەكەیان، ژمارەی موسحەفەكان لە زیادبووندا بووە. لە 
هەمان كاتدا موسحەفە عوسمانیەكان لە كەم بووندا بوون. هەروەها ئەو 
موسحەفانەشی كە لەسەر ئەوان نوسرابوونەوە لەناوچوون، ئەویش بەهۆی 
شێ  و مۆرانە و كۆنبوونیان. لەگەڵ ئەوەشدا هەندێك لەو موسحەفە كۆنانە 
بە تەواوی یان بە نوقستانی ماونەتەوە، كە لە شێوەدا لە موسحەفە كۆنەكان 
دەچن.. لێچوونەكەشیان لەوەدایە كە لەسەر یەك جۆر ماددە نوسراوون و،                                                                                 
نوسینەكان بێ سەروبۆرن و، لە جۆری خەتی حیجازین كە ئەلیفەكانی 
خوارن، یان لە جۆری خەتی كوفین كە خەتەكانی ڕێكن و گۆشەكانی ڕێكن...
كتێبخانە  لە  كراوون  تۆمار  كە  دەستنووسانەی  موسحەفە  ئەو  ژمارەی 
گشتییەكان لە جیهاندا دەگاتە هەزاران6. گرنگی ئەم موسحەفانەش بۆ 
توێژەری)رەسمی موسحەف( زیاتر دەبێت هەركات مێژووی ئەو موسحەفە 

كۆنتر بێت.. هەندێك لەو موسحەفانە:
-موسحەفی تاشقەند، ساڵی )1950ز( 50 نوسخەی لێ چاپكراوە.

-ئەو موسحەفەی كە دەیگێڕنەوە بۆ عوسمانی كوڕی عەففان -خوای لێ رازی 
بێت- و لە مزگەوتی )الحسین( لە قاهیرە پارێزراوە و، ساڵی )1430ك - 2009ز( 
لە ئەستانبول باڵوكرایەوە، بە سەرپەرشتی دكتۆر )تەییار ئاڵتی قوالج(.
-موسحەفی )عەمری كوڕی عاص(، كە لە )دار الكتب المصریة( لە قاهیرە 

پارێزراوە، بە ژمارە )139 مصاحف(.
-ئەو موسحەفەی كە دەیگێڕنەوە بۆ عوسمانی كوڕی عەففان -خوای لێ ڕازی 
بێت- و  لە مۆزەخانەی )تۆپ قاپی سرایی( لە توركیا پارێزراوە. )د. تەییار ئاڵتی 
قوالج( هەستاوە بە باڵوكردنەوەی لە ئەستانبول، ساڵی )1428ك- 2007ز(.
-موسحەفی )ئیبن بەوواب( كە لە ساڵی )391ك( نوسیویەتیەوە لە بەغداد 
)مدینة السالم(، لە كتێبخانەی )جستربیتی( لە شاری دیبلن لە ئایرلەندا 
هەستاوە  )1980ز(  ساڵی  كتێبخانەكە   .)16 )ك/  ژمارە  بە  پارێزراوە، 
نوسینی  لە  توێژینەوەیەك  لەگەڵ  كراوی،  كۆپی  بە  باڵوكردنەوەی  بە 
ڕۆژهەاڵتناس )دی ئێس ڕایس(، بە زمانی ئینگلیزی و، لە الیەن )ئەحمەد 

ئۆرفەلی( وەرگێرراوەتە سەر زمانی عەرەبی.
لەوانەیە موسحەفەكانی پێشەوا عوسمان نەمابن و ونبووبن لە سەدەكانی 
یەكەمی كۆچی، بەاڵم ئەو مەسحەفانەی كە لێیانەوە گیراونەتەوە )كۆپی 

1-الزيادة واإلحسان في علوم القرآن، لإلمام محمد بن أحمد بن عقيلة المكي، مجموعة 
رسائل جامعية، مركز تفسير للدراسات القرآنية، المملكة العربية السعودية- الرياض، 

ط2، 1432هـ- 2011م، 2/ 27.
2-معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 

تحقيق: د. طيار آلتي قوالج، مركز البحوث اإلسالمية، إستانبول، 1416هـ-1995م، 1/ 253.
3- معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، 245/1.

4-المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، 
تحقيق: محمد أحمد دهمان، دار الفكر، دمشق، 1403هـ-1983م، ص66.

5-المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار، ص15.
6-الفهرس الشامل للتراث العربي واإلسالمي المخطوط )المصاحف المخطوطة(، ص12- 432.

ئایا موسحەفە عوسمانییەكان هەتا ئێستا ماونەتەوە؟
diaryismaeil@yahoo.comد. دياری أحمد قصاب       مامۆستای )ده ( خوێندنه وه ی قورئان
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كراوون(، یان ئەوانەی لەو زەمانەوە نزیك بوون تا ئێستا هەندێكیان بە 
پارێزراوی ماوون7.

زەرقانی دەڵێت: »هیچ بەڵگەیەكمان بەدەستەوە نییە لەسەر ئەوەی تا 
ئێستا ئەو موسحەفانەی كە عوسمان -خوا لێی ڕازی بێت- نوسیویەتیەوە 
بەو  سەبارەت  هەبێت  زانیاریمان  كە  لەوەی  جگە  ئەمە  مابێتەوە، 
شوێنانەی كە تیایاندا پارێزراون.. ئەوەی كە دەیزانین ئەوەیە كە ئیبن 
خۆیدا  زەمانی  لە  كردووە(  وەفاتی  كۆچی  833ی  )ساڵی  جەزەری 
موسحەفی خەڵكی شامی بینیوە )كە پێدەچێت ئەو موسحەفە بوو بێت 
كە عوسمان -خوا لێی ڕازی بێت- ناردوویەتی بۆ شام(، و لە میسریشدا 

موسحەفێكی تری بینیوە.
ئەو موسحەفە كۆنانەشی كە لە خەزێنەكانی شوێنەواری میسریدا هەن و 
پێیان دەوترێت موسحەفی عوسمانی، گومانمان هەیە كە ئەو نیسبەتدانە 
بۆ عوسمان ڕاست بێت.. ئەو موسحەفەی كە لە مزگەوتی حوسەینە و، 
لە قاهیرە هەڵگیراوە پێدەچێت كۆپی كرابێت لە یەكێك لە موسحەفە 
عوسمانیەكان.. هەروەها ئەو موسحەفەی كە لەو خەزێنەیەدا و، دەڵێن 
)عەلی كوڕی ئەبو تالیب( -خوای لێ رازی بێت- نوسیویەتی بە دەستی 
خۆی و، بە خەتی كوفی نوسراوە، دەگونجێت عەلی نوسیبیەتی، یان 

فەرمانی كردبێت بە نوسینی، ئەو كاتەی كە لە كوفە بووە«8.
مۆزەخانەكان  لە  سەردەمەدا  لەم  كە  موسحەفانەی  ئەو  كەواتە 
پارێزراون، پێدەچێت هەندێكیان كۆپی موسحەفە عوسمانییەكان بێت و، 
هەندێكیشیان كۆپی كۆپیەكان بێت. هەروەها مەرج نییە ئەو نوسخانەی 
بەهۆی  زۆربەیان  بێت، چونكە  قورئان  هەموو  لەبەردەستان  ئێستا  كە 
وەك  بوون..  خراپ  كەشوهەواوە  و  شێ   وەك  ماددیەكانەوە،  هۆكارە 
ژیاوە-  كۆچیدا  نۆی  لە سەدەی  )ئیبن جەزەری(ەوە -كە  پێشەوا  لە 
دەگێڕنەوە: لە ژیانی خۆیدا یەكێك لە موسحەفە عوسمانییەكانی بینیوە، 
كەواتە تا ئەو سەدەیەش موسحەفە عوسمانییەكان بوونیان هەبووە، بەاڵم 
دووایی وردە وردە نەماوون. ئەوەی گرنگە ئەوەیە كە بەگشتی هەموویان 
لە ناوەڕۆكدا وەك یەكن، گەر چی هەندێ لە پەڕەكانیان تیاچوو بێت. 
ئەمە جگە لەوەی -وەك پێشتر باسمان كردووە- پاراستنی قورئان بە 
هەردوو ڕێگەكەیە: لە ناو الپەڕەكاندا )موسحەفەكان( و لە ناو سنگەكاندا 
لەبەرە(. سنگیاندا  لە  قورئانیان  مێژوو  درێژایی  بە  موسڵمانان  )واتە 
دیارە نوسینەوەی قورئان -وەك لە بابەتەكانی پێشتردا باسكراوە- هەر 
نوسراوەتەوە. پاشانیش كە لە سەردەمی  لەسەردەمی پێغەمبەرەوە
ئەبو بەكر و عوسماندا -خوایان لێ ڕازی بێت- قورئان نوسراوەتەوە، 
دەڵێن  پێی  كە  نوسراونەتەوە،  نوسین  شێوازی  هەمان  بە  هەر 
)ڕەسمی موسحەف(، كە پیتەكان خاڵیان لەسەر یان لەژێر نەبووە و،  
سەروبۆریان نەبووە. بەهۆی سەلیقەی زمانەوانی و توانای لەبەركردنی 
بەاڵم  نەبووە.  پێویستیان پێ  لەو سەردەمانەدا  بەهێزیان، موسڵمانان 
پاش نەمانی سەردەمی ڕەوانبێژی و زۆر گەورەبوونی واڵتی موسڵمانان 
و دووركەوتنەوەیان لە سەردەمی دابەزینی نیگا.. ئەمانە هەمووی هۆكار 
بوون كە موسڵمانان- وەك خزمەتێك بە كتێبە پیرۆزەكەیان- هەستن بە 
دانانی نیشانەی تایبەت بە جۆر و جووڵەی پیتەكان، بۆ ناسینەوەیان تا 
ئەوانەی شارەزاییان كەمە لێیان هەڵە نەبێت. بۆ نموونە: )ج( و )ح( و                                

)خ( ئەگەر خاڵەكانی نەبێت لەیەك جیاناكرێنەوە.
»ڕیوایەتەكان  دەڵێت:  المصحف(دا  )رسم  كتێبی  لە  )الدانی(  پێشەوا 
هەندێك جیاوازیان تێدایە لەوەی كە كام لە شوێنكەوتووان )تابیعیەكان( 
یەكەم جار خاڵ )نوقتە(ی بۆ قورئان داناوە. ڕیوایەتمان كردووە ئەوەی 

یەكەم جار ئەو كارەی كردووە )ئەبو ئەسوەدی دوئەلی( بووە )ساڵی 
69ی كۆچی وەفاتی كردووە(، كاتێك ویستی كتێبێك دابنێت لە زمانی 
عەرەبیدا بۆ چاككردنەوەی ئەو هەاڵنەی خەڵكی دەیانكرد لە قسەكردنی 
عەرەبیدا، بە جۆرێك ببووە دیاردەیەك لەناو خەڵكیدا، تەنانەت لە ناو 
سەروبۆر  بە  هەستێت  سەرەتاوە  لە  بڕیاریدا  خەواسیشدا.  لە  هەندێك 
ڕەنگەكەی  كە  بۆیاخێك،  لەگەڵ  و  هێنا  موسحەفێكی  قورئان..  كردنی 
جیاواز بوو لە ڕەنگی ئەو خەتەی كە قورئانەكەی پێ نوسرابوو -تا ئەو 
بە هاوكارەكەی دەوت، كە  بوو-  نوقتە و سەروبۆر  كاتەش قورئان بێ 
قورئانەكەی لەبەر دەمددا دانابوو: ئەگەر بە فەتحە پیتەكەم خوێندەوە 
خاڵێك  خوێندمەوە  كەسرە  بە  ئەگەر  و،  دابنێ  پیتەكە  لەسەر  خاڵێك 
خاڵێك  خوێندمەوە  )ضمە(  زەممە  بە  ئەگەر  و،   دابنێ  پیتەكە  لەژێر 
لەبەردەم پیتەكە دابنێ.. ئەگەر هەركام لەو پیتانەم بە تەنوین خوێندەوە 

دوو خاڵ دابنێ.. بەو شێوەیە هەموو قورئانیان سەروبۆر كرد..
هەروەها ڕیوایەتمان كردووە كە ئیبن سیرین )ساڵی 110ی كۆچی وەفاتی 
120ی  )ساڵی  یەعمور  كوڕی  یەحیای  هەبووە،  موسحەفێكی  كردووە( 
بەڕێزترین  لە  سیانە  ئەو  دانابوو..  بۆ  نوقتەی  كردووە(  وەفاتی  كۆچی 

زانایانی تابیعیەكان بوون لە )بەسرە(.
زۆری زانایان لەسەر ئەوە ڕێكن كە یەكەم كەس لەو كارەدا )ئەبو ئەسوەدی 
و،                                                                                 داناوە  پیتەكان  بۆ  تەنوینی  و  سەروبۆر  تەنها  كە  بووە،  دوئەلی( 
خەلیلی كوڕی ئەحمەد )ساڵی 175ی كۆچی وەفاتی كردووە( هەمزە و 

شەددەی بۆ پیتەكان داناوە«9.
هەروەها نەصری كوڕی عاصیم )ساڵی 90ی كۆچی وەفاتی كردووە( خاڵی 
پیتەكانی داناوە، ئەویش بەشێوەی كێشانی هێڵی خواری كورت كورت 
لەسەر یان لەژێر پیتەكان، بەپێی ژمارەی خاڵەكان. بۆ نموونە: پیتی 
)ب( هێڵێكی الری كورتی لەژێر )ب( نوسیوە.. بۆ نوسینی پیتی )ت( 

دوو هێڵی الری لەسەر )ت( نوسیوە.. 
پێشتر هەمزە شێوەی تایبەتی نەبووە و، هەمزەكان بە شێوەی ئەو پیتە 
نوسراوە كە لە سەروبۆرەكەی دەچێت. بۆ نموونە: )َجاء( بە )جا( نووسراوە.. 
ُّؤلُؤُ(: بە )اللولو( نووسراوە..)يُبِدُئ[: بە )یبدی( نووسراوە. تا خەلیلی  )ألل
كوڕی ئەحمەدی فەراهیدی هەستا بە داهێنانی هەمزە، كە ئەویش لە شێوەدا 
وەك سەری )ع(: )ء( چونكە دەرچەی هەردوو پیتەكە –كە لە قوڕگدایە-

لەیەكەوە نزیكن.
هەروەها )خەلیلی كوڕی ئەحمەد( هەستا بە گۆڕینی ئەو خاڵە سورانەی 
بە  سەروبۆرەكان  لەجیاتی  داینابوون  دوئەلی(  ئەسوەدی  )ئەبو  كە 
ئەلیفێكی پاڵخراو لەجیاتی فەتحە لەسەر پیتەكە. هەروەها دانانی )و(ێكی                                                                                     
بچوك لەسەر پیتەكە لەجیاتی زەممە. هەروەها دانانی )ی(ێكی بچوك 
لەژێر پیتەكەدا لەجیاتی كەسرە، كە دوایی تەنها ژێری یاكە ماوەتەوە. 

هەروەها بۆ تەنوین ئەو نیشانانەی دووبارە كردۆتەوە10.
كەواتە لەسەردەمی شوێنكەوتووانەوە، لە كۆتایی سەدەی یەكەمی كۆچییەوە، 
قورئان سەروبۆر و خاڵی بۆ دانراوە. واتە ئەو موسحەفانەی كە سەروبۆر و                                                                              
خاڵیان هەیە ناگونجێت یەكێك بێت لە موسحەفە عوسمانییەكان، ئەگەر 
لەوانەش بێت، دەبێت دواتر سەروبۆریان بۆ كرا بێت. ئەوەی تێبینی دەكرێت: 
ژێری  لەسەر و  بووە  نوقتەیەك  بە نوسینی  تەنها  لە سەرەتاوە سەروبۆر 
پیتەكان بە ڕەنگێگی جیاواز.. پاشان ئەو خاڵە سورانەی كە بەكارهێنرابوو بۆ 
دیاریكردنی سەروبۆر كرا بە هێڵی كورت لەسەر یان لەژێر پیتەكان، چونكە 
ئەگەری تێكەڵبوون بە ئەسڵی نوسینەكە نەما و، هەتا ئێستاش بەردەوامە. 
پاشان دوای پێشكەوتنی هونەری نوسین، زیاتر گرنگی دراوە بە دیاریكردنی 

شوێنی مەددەكان و حاڵەتەكانی تەجوید و سەرەتای جوزئەكان و.. هتد.  الدراسات  الحمد، مركز  أ. د. غانم قدوري  7-الميسر في علم رسم المصحف وضبطه، 
والمعلومات بمعهد اإلمام الشاطبي، جدة، ط1، 1433هـ- 2012م، ص61-57.

8-مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبدالعظيم الزرقاني، دار إحياء التراث العربي، 
بيروت، لبنان، ط2، 1/ 283- 284.

9-الزيادة واإلحسان في علوم القرآن، 3/ 6- 7.
دمشق-  القرآنية،  للدراسات  الغوثاني  دار  سويد،  رشدي  أيمن  د.  المصور،  10-التجويد 

سورية، ط3، 1434هـ- 2013م، ص 517- 560.



دینیە
لەوێش  هـەر  و  فەڕەنسـایە  خـەڵكی  )1929-1861ز(  دینیە”  “ئەیتین 
خـوێندوویەتی. ڕۆشــتووە بۆ جەزائیر و، نیوەی هەموو ساڵێكی لەوێ   لە شاری 
“بوو سەعادەت” بە سەر    دەبرد. ساڵی1927ز موسڵمان بوونی خۆی  ڕاگەیاندووە و                                                                                       
كردووە. خوای  ماڵی  حەجی  1928ز  ساڵی  ناسیرەدین.  ناوناوە  خۆی 

هەندێ  لە وتەكانی:
ئەكادیمیای  گەورەترین  كە  هێنایەدی  موعجیزەیەكی  “قورئان   -1
عەرەبیی  زمانی  لەوەی  بریتییە  كە  بیهێنێتەدی،  ناتوانێت  زانست 
لەسەر ڕووی زەویدا بەرقەرار كرد. بە ڕادەیەك كە ئەگەر یەكێك لە 
دەتوانێت  ئاسانی  بە  زۆر  بگەڕێتەوە،  ئەمڕۆ  پێغەمبەر هاوەاڵنی 
تەنانەت  تێبگەن،  یەكتر  لە  عەرەبیدا  زمانی  خوێندەوارەكانی  لەگەڵ 
قورسییەكی ئەوتۆ نابینێت لە قسەكردندا لەگەڵ ئەو گەالنەی كە بە 
زمانی عەرەبی قسە دەكەن. ئەوەش پێچەوانەی ئەوەیە كە ئەگەر - بۆ 
نموونە - كەسێكی هاوچەرخی )ڕابیلیە(ی سەدەی پازدەهەم، كە لە 
چاو سەردەمی قورئاندا لێمانەوە نزیكترە، گرفت و قورسی دەبینێت لە 

قسەكردنی لەگەڵ بەشی هەرە زۆرینەی فەڕەنسییەكانی ئەمڕۆدا”)1(.
گوفتارە  ئەو  كە  كرد  هەستیان  ناخی خۆیاندا  لە  “موشریكەكان   -2
هەڵدەقوڵێت،  سەرسووڕهێنەرەی لە قوواڵیی دڵی ئەو پێغەمبەرەوە
كە لە الیەنی خواوە ئاڕاستەی كراوە، دڵی ئەوانی داگیركردووە. هەمووشیان 
نزیك بوون لەوەی كە سەر بۆ ئەو وشە دڵگیرانە نەوی بكەن كە ئیمانێكی 
ئامانجەكانی  لە  لە حەزكردنیان  كردبوو. خۆ جگە  ئیلهامی  ئاسمانی 
بگرێت”)2(. لـێ   بوونیان  موسڵمان  ڕێی  نەبوو  دیكە  شتێكی  دنیا 
كاتی  محەممەد پێش  پێغەمبەرانی  موعجیزەی  ڕاستیدا  “لە   -3
بوون و، لەسەر پێ  بوون بۆ لە بیرچوونەوەی خێرا. بەاڵم دەتوانرێت 
موعجیزەی ئایەتەكانی قورئانی ناوبنێین بە “موعجیزە نەمرەكە” چونكە 
كاریگەریی ئەم موعجیزەیە هەردەم بەردەوامە. لە هەموو شوێن و كاتێكدا 
بۆ ئیماندار ئاسانە كە تەنها بە خوێندنەوەی ئەم كتێبەی خوای گەورە 
ئەم موعجیزەیە ببینێت. هەر لەم موعجیزەیەدا هۆكاری دڵنیابەخشی 
كە  هێناوە،  بەدەستی  ئیسالم  كە  دەبینین  مەزنە  باڵوبوونەوە  ئەو 
شارەزای  چونكە  نازانن،  هۆكارەكەی  ئەوروپاییەكان  باڵوبوونەوەیەكە 
قورئان نین، یان لەبەر ئەوەی تەنها لە ڕێی ئەو تەرجەمانەوە دەیناسن كە 
پرتەی ژیانیان تێدا نییە، جگە لەوەی كە وەرگێڕانێكی وردیش نین”)3(.
ئەم  واتاكانی  جوانیی  و  قورئان  شێوازی  سیحری  ئەگەر  “جا   -4
هیچ  كە  بكات  دروست  زانایانێكدا  دەروونی  لە  كاریگەرییە  چەشنە 
ئەو  هێزی  دەبێ   نییە،  موسڵمانانەوە  و  عەرەب  بە  پەیوەندییەكیان 
حەماسەتە چۆن بێت كە سەرنجی عەرەبی حیجاز ڕادەكێشێت كاتێ  
ئەم ئایەتانە بە زمانە جوانەكەی خۆیان نازڵ دەبن؟ ئەوان هەر هێندەی 
ئەم قورئانەیان دەبیست چەندین كاردانەوەی گەورە و كتوپڕ بەسەر 

)1( أشعة خاصة بنور االسالم: 35.
)2( محمد رسول الله: 106.
)3( هەمان سەرچاوە: 118.

)4(  هەمان سەرچاوە: 119 - 121.
)5(  هەمان سەرچاوە: 121.

)6( قصة الحضارة: 13/69-68

دەروونیاندا زاڵ دەبوو، بۆیە لە شوێنی خۆیاندا واقیان وڕ دەما، دەتوت 
بە بزمار داكوتراون بەو شوێنەدا. جا ئایا ئەم ئایەتە نائاساییانە لە 
دێن كە هیچ زانیارییەكی نەخوێندووە؟ نەخێر،  الیەن محەممەدەوە
مەحاڵە لە الیەن محەممەدەوە بن. كەواتە هیچ ڕێگایەك نییە جگە لە 
دان نان بەوەدا كە هەر تەنها خوای گەورەی بە توانا ئەو ئایەتە ئاشكرا و                                                                             

ڕوونانەی بەسەر محەممەددا خوێندووەتەوە”)4(.
نەخوێندەوار  پێغەمبەری  دەبینین  كە  نییە  سەرسووڕمان  “جێی   -4
تەحەددیی شاعیرەكان بكات و، ئامادە بێت مافی ئەوەیان بداتێ  كە 
بە درۆزنی دابنێن گەر دە دانە سوورەتی هاوشێوەی قورئان بهێنن، 

چونكە بڕوای بە دەستەوسانیی ئەوان هەبوو لە كارێكی وەهادا”)5(.
دیورانت

هاوچەرخە.  ئەمریكیی  نووسەرێكی   ”Will Durant دیورانت  “ویڵ 
بنەڕەتدا  )لە  الحضارة”یە  “قصة  ناوی  كە  بەرگییەكەی  سی  كتێبە 
مێژووی  كە  كتێبانەی  ئەو  بەناوبانگترینی  لە  یەكێكە  بەرگە(  یازدە 
شارستانێتیی مرۆڤ بە هەموو ئاڵۆزییەكانیەوە دەخاتە ڕوو. هەروەها 

كتێبێكی تری هەیە بە ناوی “قصة الفلسفة”.
لە وتەكانی:

“قورئان بە درێژایی چواردە سەدە لە یادی موسڵماناندا بە پارێزراوی 
و،  پێكدەهێنێت  ڕەوشتیان  و،  دەهەژێنێت  ئەندێشەیان  ماوەتەوە، 
بەهرەكانی سەدان ملیۆن كەس دەمەزەرد دەكاتەوە. قورئان ئاسانترینی 
بیروباوەڕەكان و، كەمترینیان لە ڕووی ئاڵۆزی و لێاڵیی و، دوورترینیان 
لە پابەندبوون بە ڕێ  و ڕەسم و بەند و باوە ئایینییەكان و، سەربەست 
ترینیان لە كۆتی بتپەرستی و قەشەیی، لە دەروونەكاندا دادەمەزرێنێت.
قورئان گەورەترین فەزڵی هەیە لە بەرزكردنەوەی ئاستی ڕەوشتی و                                                                            
سیستەمی  بناغەكانی  كە  قورئانە  هەر  موسڵماناندا،  فەرهەنگیی 
دان  هانی  و،  دامەزراندن  تێدا  كۆمەڵگای  یەكبوونی  و  كۆمەاڵیەتی 
لە  ئەوانی  ژیریی  و،  بكەون  دروستەكان  و  ڕاست  دەستوورە  شوێن 
گەلـێ  وەهم و خورافات و، ڕەفتاریشیان لە ستەم و توندوتیژی ڕزگار 
كرد، هەروەك حاڵی كۆیلەكانی باش كرد و، عیززەت و كەرامەتی لە 
دەروونی زەلیلەكاندا دروست كرد و، پلەیەكی میانەڕەوی و دووری لە 
ئەم  شوێنێكی  هیچ  لە  كە  موسڵمانانەوە  نێوان  خستە  ئارەزووبازیی 

جیهانەی كە مرۆڤی سپیی تێدایە هاوشێوەی ئەوە نییە”)6(.
رۆزنسال

“فرانز رۆزنسال Franz Rosenthal” لە مامۆستایانی زانكۆی “بیل”ە. 
گەلـێ  توێژینەوە و لێكۆڵینەوەی لە گۆڤارە بەناوبانگەكاندا هەیە، وەك: 
داناوە،  كتێبی  چەندین  هەروەك  “الشرقیات”.  اإلسالمیة”،  “الثقافة 
بەناوبانگترینیان بریتین لە: “مناهج العلماء المسلمین فی البحث العلمي”، 

“علم التأریخ عند المسلمین”.
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)7( علم التأريخ عند المسلمين: 41 – 42.
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لە وتەكانی:

زۆریی  مێژوو،  لە  لێكۆڵینەوە  عەمەلییەكانی  هاندەرە  لە  “هەندێ  
تەفسیرنووسەكانی  ئەوەش  كە  قورئاندا،  لە  مێژووییەكەیە  ماددە 
خستە سەر ڕێی گەڕان بە دوای زانیاریی مێژووییدا بۆ ڕاڤەكردنی 
مێژووییەكە  ماددە  بە  بایەخدان  هاتووە.  قورئاندا  لە  كە  ئەوەی 
كە  زانیارییەی  ئەو  لقەكانی  لە  یەكێك  بە  بوو  ڕۆژگار  درێژایی  بە 
هەندێ  زانیاری و  پەیوەستە بە قورئانەوە. خۆ ئەگەر پێغەمبەر
هەواڵی مێژوویی بیستبێت، ئەوا نابێتە بیانووی گریمانگردنی ئەوەی 
عەرەبی  زمانی  بە  تەوراتی  چەشنی  مێژووییەكانی  سەرچاوە  كە 
خوێندبێتەوە. چونكە زانیاریی مێژوویی ئەوتۆ لە قورئاندا هاتووە كە 

جیاوازە لەوەی جوولەكە الفی بوونی لە تەوراتدا لـێ  دەدەن.
باسی لەوە كردووە كە جوولەكە و دیانەكان دەستكاریی  پێغەمبەر
تەوراتیان كردووە و، موسڵمانانیش دەستیان تەنها لەوە گیر كردووە 
ڕووداوانە  لەو  گەلـێ   بە  ئاماژەی  قورئان  هاتووە.  قورئاندا  لە  كە 
و  بایەخ  ئەوەش  دابوو.  پێغەمبەریان دەوراندەوری  كە  داوە 
گرنگیی خۆی هەیە لە مێژووی ئیسالمدا، چونكە ئەو ڕووداوانەی كە 
ئایەتەكان ئاماژەیان بۆ كردووە دوایی گرنگییەكی گەورەیان لە الیەن 
موسڵمانانەوە بۆ دروست بوو، هەروەك توێژینەوە مێژووییەكانیشی 

ورووژاند”)7(.
ڕیسلەر

“جاك. س. ڕیسلەر” توێژەرێكی فەڕەنسیی هاوچەرخە و، مامۆستایە 
لە پەیمانگای ئیسالمی لە پاریس.

هەندێ  لە وتەكانی:
1- جوانیی قورئان لە شێوازەكەیدا بوو، چونكە قورئان بۆیە نازڵ 
بوو كە بە دەنگێكی بەرز بخوێنرێتەوە. هیچ وەرگێڕانێك ناتوانێت كە 
وردەكارییە پڕ لە هەستیارییە خۆرهەاڵتییەكەی قورئان دەرببڕێت و،                                         
تاكو  نووسراوە،  پێی  كە  بخوێنرێتەوە  خۆیدا  زمانەی  لەو  دەبێ  
داڕشتنەكەی  بەرزیی  و،  هێز و چێژی ڕستەكانی  بە  بتوانیت پەی 
سیحرێكی  قورئان  سەروادارەكەی  مۆسیقییە  پەخشانە  ببەیت. 
كاریگەر لە دەرووندا دروست دەكات، چونكە هزرەكانی لێوانلێوە لە 
هێز و، وێنەكانیشی بریسكەی تەڕ و پاراوییان لـێ  دەدرەوشێتەوە.
هیچ كەسێك ناتوانێ  نكووڵی لەوە بكات كە دەستەاڵتە سیحری و 
بەرزییە ڕۆحییەكەی قورئان بەشدارن لە پێدانی ئەو هەستەماندا كە 
لە الیەن شكۆمەندی و مەزنیی خوای گەورەوە ئیلهام  محەممەد 

كراوە”)8(.
2-“قورئان - جگە لەوەی كە كتێبێكی ئایینییە - پوختەی سەرجەم 
زانیارییەكانی لەخۆ گرتووە و، سەردەمانێكی درێژخایەن یەكەم كتێب 
زانیاری و                                  لە هەمان كاتدا یەكبوونی كتێبی  بوو دەخوێندرایەوە و 
كە  دەقەیە  ئەو  قورئان  ئەمڕۆش  هەتا  پێكدەهێنا.  پەروەردەی 
ئیسالمییەكاندا. زانكۆ  لە  دادەمەزرێت  لەسەر  خوێندنی  بناغەكانی 
وەرگێڕانەكان ناتوانن سامانی زمانەوانیی قورئان بگوێزنەوە، چونكە 
جوانیی زمانی قورئان لە وەرگێڕراوەكاندا بە وێنەی ئەو گوڵە سیس 

دەبێتەوە كە لە ڕەگەوە دەرهێنرابێت..
خۆیدا  ئەسڵییەكەی  دەقە  لە  قورئان  پێویستە  ئەوە،  لەبەر 

بخوێنرێتەوە”)9(. 
یاسای  و،  دەدۆزێتەوە  بۆ هەموو كێشەكان  3-“قورئان چارەسەر 
تێدەكۆشێت  و،  دەكات  پەیوەست  ڕەوشتییەوە  یاسای  بە  ئایینی 

كە سیستەم و یەكبوونی كۆمەاڵیەتی دابمەزرێنێت و، كوێرەوەری و                                                                    
دەدات  هەوڵ  قورئان  بكاتەوە.  كەم  خورافەتەكان  و  توندوتیژی 
دەستی چەوساوەكان بگرێت و، ئامۆژگاری بە چاكە و فەرمان بە 
میهرەبانی دەدات. لە ماددەی یاسا دانانیشدا، بۆ وردترین درێژە 
پێدانەكانی هاوكاریی ڕۆژانە چەندین دەستووری داناوە و، گرێبەست و                                                                        
میراتییەكانی ڕێكخستووە و، لە بواری ناو خێزانیشدا ڕەوشی هەموو 
یەكێكیانی دەستنیشان كردووە سەبارەت بە مامەڵەكردن لەگەڵ مناڵ و                                                                               

كۆیلە و ئاژەڵەكان و، لەمەڕ تەندروستی و پۆشاك و.. هتد”)10(.
لە  بنەمایەكی سەرەكی  قورئان وەك  ڕاستیدا شەریعەتی  “لە   -4
ژیانی موسڵماندا بە جێگیری و دامەزراوی مایەوە و، ئەو تێڕوانین و                                                                         
قووڵ  ئاڵوگۆڕی  دووچاری  قورئاندایە  لە  ڕێسایەی  و  ڕەوشت 

نەبوون”)11(.
5-”قورئان بە درێژایی سەدەكانی یەكەمی كۆچی وەك بنەمایەك 
لەمەڕ ژیریی  ئیلهام بەخشین بووە بۆ هەموو كارێكی  سەرچاوەی 
موسڵمانان، چونكە هەموو ئەو هزر و هەستە پێویست و سەروزیادەی 
لە خۆدا هەڵگرتووە كە توێشوو بە مەزنترین لێكۆڵینەوە فیكرییەكان 

ببەخشێت”)12(.
سارتن

“جۆرج سارتن George Sarton” )1884 - 1956ز( خەڵكی 
بەلجیكایە و، دكتۆرای لە زانستەكانی سروشت و بیركاریدا هێناوە. 
ئەوێی  ڕەگەزنامەی  و  ئەمریكا  بۆ  دواتر  و  ئینگلتەرا  بۆ  ڕۆشتووە 
وەرگرتووە. لە زانكۆكانی واشینگتن 1916ز و، هارفارد 1917 - 
1949ز وانەبێژ بووە. لە زانكۆی ئەمریكیی بەیرووت زمانی عەرەبیی 

خوێندووە. زیاد لە پێنج سەد توێژینەوەی هەیە و، باشترین كتێبی 
بە ناوی “المدخل الی تأریخ العلم”ە لە پێنج بەرگدا.

لە وتەكانی:
هەڵی  گەورە  خوای  زمانەیە  ئەو  كە  پێ یەی  بەو  قورئان  “زمانی 

بژاردووە بۆ “وەحی”، زمانێكی كامڵە.
بەم جۆرە قورئان یارمەتیی بەرزكردنەوەی زمانی عەرەبی دەدات بۆ 
پلەی نموونەی هەرە بەرز لە دەربڕینی مەبەستەكاندا و، ئەو زمانەی كردە 
هۆكارێكی نێودەوڵەتی بۆ دەربڕینی بااڵترینی ئامانجەكانی ژیان”)13(.

شچایجڤێسكا
“یوجینا گەیانە شچایجڤێسكا Bozena-Gajane Strzewska” ئافرەتە 
 -  1961( ساڵ  پێنج  ماوەی  بۆ  هاوچەرخە.  پۆڵۆنیی  توێژەرێكی 
1965ز( ئاینی ئیسالمی لە ئەزهەر لەسەر دەستی چەندین مامۆستا و                                                                 
سەرپەرشتیار خوێندووە و، لەو ماوەیەدا زمانی عەرەبی فێر بووە. 
پۆڵۆنیا  زمانە خۆرهەاڵتییەكانی  پەیمانگای  و  مافەكان  كۆلێجی  لە 

خوێندنی تەواو كردووە.
لە وتەكانی:

نەخوێندەوار  پیاوێكی عەرەبی  بۆ سەر  پیرۆز  قورئانی  “هەرچەندە 
كەچی  پێگەیشتووە،  نەخوێندەواردا  ژینگەیەكی  لە  كە  دابەزیوە 
یاساگەلێكی وەهای هێناوە كە مەگەر لە پێشكەوتووترین زانكۆكاندا 
مرۆڤ بتوانێت فێریان ببێت. هەروەك لە قورئاندا چەندین ڕاستیی 
زانستی دەبینیت كە جیهان دوای چەندین سەدەی درێژخایەن نەبێت 

نەیزانیوە”)14(.
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 )Hendrik Hey – ئەم بابەتە كۆتا ئەڵقەی بەرنامەكەی )هێندریك های
)RTL 2(ە، كە لە كەناڵی)پێشكەشكاری بەرنامەی)جیهانی موعجیزەكان
ی ئەڵمانی دەربارەی سەدەكانی ناوەڕاست پێشكەشی كرد، كە چۆن ئەو 
كاتە موسڵمانان لە هەموو بوارەكانی زانستدا لە پێشەوە بوون و زانست و          
پێشكەوتنیان بە دەستەوە بوو، ئەو كات ئەوروپا بە سەردەمی تاریكیدا 
تێدەپەڕی و، سەرانی كەنیسە پێیان وابوو ئەو پێشكەوتنەی موسڵمانان 
لە شەیتانەوە سەرچاوەی گرتووە، هەروەها باسی ئەوە دەكات چۆن ئەو 
زانستەی ئەمڕۆ ئەوروپا پێیگەیشتووە سەرچاوەكەی بەرهەمی زانایانی 
ئیسالمە، بەاڵم ئەوان توانیویانە بیان دزن و بیان شارنەوە و ئاماژە بە 
سەرچاوەكانیشیان نەكەن.. باسی ئاستی شارستانی موسڵمانان و دڕندەیی و                                                                                     
نەزانی خاچپەرستان دەكات.. ئەمە و چەندین باسی سەرنج ڕاكێش لەبارەی 
ئەڵمانی... شارەزایەكی  و  زانا  چەند  زاری  لەسەر  موسڵمانان  مێژووی 

 لە سەرەتای ئەم ئەڵقەیەشدا )هێندریك های( دەڵێت: ) بەرنامەی ئەمڕۆ 
لەبارەی زانستە شاراوەكانی ئیسالمە، كە چۆن ئیسالم ڕێ بە زانایانی 
خۆی دەدات پەرە بە كلتورەكانی تر بدات و لەگەڵ خۆیدا بیانگونجێنێت، 
باشترین نموونەش بۆ ئەوە زانستی بیركارییە، هەموو جیهان ئەمڕۆ ژمارە 
عەرەبییەكان بەكاردەهێنن لەگەڵ ئەوەشدا كە لە بنەچەدا ژمارەی هندین، 
جیاوازیشیان ڕوون و دیارە لەگەڵ ژمارە ڕۆمانییەكاندا كە لەو سەردەمەدا 
بەكارهاتووە، بۆ نموونە ژمارە 3788 لەالی ڕۆمانییەكان بەم شێوەیە 
دەنووسرا )MMMDCCLXXXVIII( كە لە زەاڵتەی پیتەكان دەچێت، 
بەم شێوەیەش دەخوێنرایەوە: »سێ  جار هەزار، یەك جار پێنچ سەد، 
دوو جار سەد، یەك جار پەنجا، سێ  جار دە، یەك جار پێنچ، سێ  جار 
زانا عەرەبەكان  لەگەڵ ئەوەشدا  ئاڵۆزە،  یەك.« هەروەك دەبینین زۆر 
ئاماژەیان بە بنەچە و سەرچاوەی زانیارییەكانیان دەكرد، بەاڵم ئەوروپای 

مەسیحی بە ئاسانی سەرچاوەكەیان دەسڕییەوە.(
لە ئەڵقەی پێشوودا باسی ئەوەمان كرد، كە لە ساڵی 1190 ز پادشای 
لە  قودس  سەندنەوەی  مەبەستی  بە  شێر(  دڵی  )ڕیتشارد  ئینگلیزی 
موسڵمانان، هێرشی سێیەمی خاچپەرستی بەرەو فەلەستین دەست پێكرد و،                                                                                
توانی لە هەندێك جەنگدا سەركەوتن بە دەستبهێنێت بەاڵم نەیتوانی قودس 
و،                                                            بەردەم  خستە  ئاشتی  پێشنیازی  سەاڵحەدین  سوڵتان  داگیربكات، 
موسڵماناندا  دەستی  لە  قودس  ئەوەی  لەسەر  ڕێكەوتن  سەركردەكان 
شاری  سەردانی  بدرێت  مەسیحییەكان  حاجییە  بە  ڕێش  و،  بمێنێتەوە 
پیرۆز بكەن. ئەم نزیكبوونەوە ئاشتییانەیە ئەوەی لێكەوتەوە زانست لە 
خاكی موسڵمانانەوە بگوێزرێتەوە بۆ ئەوروپا، زانا موسڵمانەكان هێشتا 
پێشبینی ئەوەیان نەكردبوو كە ئەم نزیكبوونەوەیە دەبێتە هۆی ئەوەی 
پێچەوانەوە  بە  بەاڵم  دەستبدات،  لە  زانستییەكەی  پێشكەوتنە  ئیسالم 
ئەوروپا كەڵكی لەم ئاشتەواییە وەرگرت. زانست و دەسكەوتە زانستیی و                                                  
تەقەنییەكان لە هەرێمە ئیسالمیەكانەوە گەیشتە جیهانی مەسیحی، بە 

ڕۆمانی  قەیسەری  دووەم  )فریدریكی  بارەگای  سەقلییە،  بۆ  تایبەتیش 
ئەڵمانی لە خێزانی شتاوفەر(.

قەیسەر لە نێوان مسوڵماناندا گەورە بوو بوو، بە عەرەبیش باشتر لە ئەڵمانی 
قسەی دەكرد، قەیسەر لە كێشەدا بوو چونكە كەنیسە زۆریان لێ دەكرد وەك 
سەركردەیەكی مەسیحی هێرشی خاچپەرستانە بەرێتە سەر قودس، بۆ سەر 
كەسانێك كە لە هاونیشتمانانی خۆی نزیكتر بوو لێیان، )فریدریك( تووشی 
ڕەخنەی سەركردایەتی كەنیسە دەبووەوە، نەك تەنها بەهۆی نزیكی لە بازنەی 
كولتورە ئیسالمیەكانەوە، بەڵكو لەبەرئەوەی ئەو لەگەڵ ئەركەكانیدا وەك 
قەیسەر زانستە كردارییەكانی دەخوێند، كە كەنیسە پێی وابوو ئەوە كوفرە 
بە خوا، بەتایبەتیش فریدریك زانینی زانستەكانی گەردوونی الی مسوڵمانان 
بەو  كاژێرەكانیان  موسڵمانان  كاتێك  بەتایبەتی  بوو،  كرد  سەرسامیان 
پەڕی وردی بەكاردەهێنا بۆ لێكۆڵینەوە لە ڕێگەی ئەستێرە و هەسارەكان. 

 

Lutz kotthof(ە،                                                                                         كۆتهۆف –  )لوتس  پسپۆڕ  كارمەندی  وێنەی  ئەمە 
زاینی  دوانزەی  سەدەی  تەرازویەكی  نموونەی  )لێرەدا  دەڵێت:  كە 
پێوانەی  تەرازووە  بەم  دەتوانێت  مرۆڤ  دەبینین،  خولەك  پێوانی  بۆ 
شێوەیە  بەم  بكات..  بەشەكانیشی  و  خولەكەكان  كاژێر،  بەشەكانی 
ئیشی دەكرد، لێرەدا دەفرێكی پڕ لە ئاو هەیە، ئاوەكە لە كونێكەوە بە 
حسابێكی ورد دڵۆپە دەكات بۆ ماوەی كاژێرێك، بەهۆی  لەبەرلێڕۆیشتنی 
ئاوەكە قورسییەكە كەم دەبێتەوە، ئەو كاتە مرۆڤ دەتوانێت پێوانەی 
بەشەكانی كاژێر بكات، كە لە بەشی ڕاستدا  لەسەر ڕاستەیەك چركەكان 

دەردەكەون و دەخوێنرێنەوە.(
زانا )ابن االثیر( دەڵێت: )لەدوای مردنی مامۆستاكەم بوومە جێنشینی 
لەسەر ڕێگای ئەو، ماوەیەك لە خاكی غەریبیدا لە سەقلییە دەرسم بە 
قوتابیە گەنجە موسڵمانەكان دەوتەوە، فێری ئەو ئەنجامانەم دەكردن 
كە زانایانی موسڵمان لە زانست و تەقەنییەكاندا پێیگەیشت بوون. من 
ئاسوودە بووم لە خاكی ئەوروپییەكاندا، چونكە پاشاكەیان چاك بوو و،                                                       
سەرنجیان  توندی  بە  زانستەكانیش  و،  دەگرت  موسڵمانان  لە  ڕێزی 
ڕاكێشا بوو، بوونی زانایانی موسڵمانیش لە سەدەی سیانزەی زاینییدا لە 
میرنشینی سەقڵییە، كارێكی زۆر ئاسایی بوو، چونكە هەموو خوارووی 
دەریای ناوەڕاست هی موسڵمانان بوو، بۆیە زۆرێك لە موسڵمانان لەم 

دورگەیەدا دەژیان.
زانیارییەكانی  لە  تا  كۆشكەكەی  بۆ  كردم  بانگی  قەیسەر  ڕۆژێك 
ئەو  كە  پیشاندا  كتێبێكم  بكەم،  ئاگاداری  موسڵمانەكانمان  زانا 
بوو  سەرسام  ئەو  نوسراوە،  كتێبەدا  لەو  شتێك  هەموو  وابوو،  پێی 
بارەوە  لەو  زیاتر  دەیویست  بۆیە  باپیرانم،  تەدوینی  و  وەسف  لە 
لەگەڵ  كێشەی  كە  پێدام  هەواڵی  بەیەكگەیشتنەكەماندا  لە  فێربێت، 
سەرۆكی كەنیسەدا هەیە و، مەترسی ڕوودانی جەنگێكی تازە لە نێوان 

مەسیحیەكان و موسڵماناندا هەیە.

زانستە شاراوەكانی ئیسالم/ ئەڵقەی سێیەم
hawzhin@gmx.de   و/ هاوژین طالب رضا
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هاوڕێیەتی فریدریك بۆ مسوڵمانان ببووە چقڵی چاوی كەنیسە، چونكە 
لە  موسڵمانان  زانستی  پێشكەوتنی  باڵوبوونەوەی  لە  تەنها  كەنیسە 
بەڵكو  نەدەترسا،  ئیمانیان  لە  خەڵكی  دوورخستنەوەی  و،  ئەوروپادا 
هەروەها لە زیاتر كاریگەری موسڵمانانیش لەسەر قەیسەر، چونكە ئەم 
دوو هۆكارە دەبنە هۆی الوازی و كۆنترۆڵ لە دەستدانی كەنیسە، ئەمە 
یەكەم سەرقاڵكەری كەسە بەناوبانگەكانی كەنیسە بوو تا نەهێڵن ئەوە 

ڕووبدات.
و،  كوفرە  موسڵمانان  لەگەڵ  فریدریك  هاوڕێیەتی  پێیوابوو  كەنیسە 
لە دژی پەروەردگارە و، كارەكە پەیوەستە بە سەیدیان مەسیحەوە!! 
قەیسەر  هێشتا  بەاڵم  ئەوە،  نەهێشتنی  بۆ  بكەن  شتێك  پێویستە 
موسڵمان  زانایانی  لە  پارێزگاریی  قەیسەر  كاتەش  ئەو  تا  و  بەهێزە 
بكات، كەنیسە ناتوانێت دەست لە ئاسایشیان بدات، لەگەڵ ئەمەشدا 
گەالنیان  لەسەر  ئیسالمیەكان  لێكۆڵینەوە  كاریگەری  لە  كەنیسە  كە 
دەترسا، كەچی خۆشیان ئەو كوفرەیان بە پشكنین و هەڵبژاردنەوە 
دەخوێند و، دەستیان بەسەر كتێبەكانی زانایانی عەرەبدا دەگرت و، 

تەرجومەیان دەكردن.
 
 

دەڵێت:   )Fuat Sezgin زێتسگین –  پڕۆفیسۆر )فوات  ڕۆژهەاڵتناس 
)لە »سالرمو« 25 كتێبیان لە سەرچاوە سەرەكییەكان وەرگێڕا بۆ 

التینی، بەبێ  هیچ ناوهێنانێكی دانەرە ڕاستییەكەی كتێبەكان.(
 كە ئەم كارە لە سەدەی ناوەڕاستدا لە ئەوروپا شتێكی باو و ئاسایی 
ئەو  كە  دەركەوت  بیستدا  لە سەدەی  )تەنها  دەڵێت:  هەروەها  بوو، 

كتێبانە لە بنەڕەتدا هی دانەری عەرەبن و تەرجومەكراون.(
دڵەڕاوكێ   بە  هەستكردن  گۆڕرا،  بارودۆخ  دەڵێت:  االثیر(  )ابن  زانا 
لە  لە هەندێك  نەخوازراو  بوومەتە كەسێكی  وابوو  پێم  دەستیپێكرد، 
ناوەندەكاندا، بە مردنی فریدریك ساڵی 1250 ز، گەورەترین پاڵپشتی 
كەنیسە  هەلی  ئەمەش  مرد،  ئەوروپا  لە  لێكۆڵینەوەكان  و  زانست 
و  مسوڵمانان  لە  مەسیحییەكان  نزیكبوونەوەی  وەستاندنی  بۆ  بوو 

زانستەكانیان.

 
 

دەڵێت:   )  Thomas Schuetz  – شویتس  )تۆماس  مێژوونووس 
ئاڵوگۆڕی زانست هات و  )بەمردنی )فریدریك شتاوفەر( كۆتایی بە 

ڕقوقین جێی گرتەوە.(
كەنیسە دەستی گرت بەسەر نموونە زانستییەكان لە موڵكە تایبەتیەكانی 
فریدریك و، كتێبەكان و دەستنووسەكانی زانا موسڵمانەكاندا و، بەوەش 
سەروو  لە  هەروەها  بەڕێوەچوو،  زانستدا  مێژووی  لە  دزی  گەورەترین 
ئەوەشەوە سەرانی كەنیسە زانا موسڵمانەكانیان لە كۆشكی پادشا دەركرد.

)ابن االثیر( دەڵێت: )چی ڕوویدا؟ قەیسەری دڵ فراوان مرد و كەنیسەش 
چاوەڕێی ئەوەی دەكرد، ئەركی منیش لە نزیككردنەوەی هەردوو كەلتور 

سەرینەگرت و منیان گەڕاندەوە بۆ واڵتەكەم.(
نەفەوتا،  ساڵ   800 لە  زیاتر  ئیسالمیەكانی  زانستە  بەرهەمی  ڕاستە 
بەاڵم سەرانی كەنیسە خاوەندارێتی داهێنانی فیكری زانا بلیمەتەكانیان 
بۆخۆیان دزی، كتێب و دەستنووس و وێنە نموونەییەكانیان لە دااڵنە 
تاریكەكاندا شاردەوە و ناوی دانەرەكانیان ون كرد، بەاڵم دوای سەدەیەك 
ئەوروپییەكانی  زانا  دەركەوتنەوە،  تر  جارێكی  كارانە  ئەو  زەمان  لە 
لێكۆڵینەوەی  بە  ئیشیان  دافنشی،  لیوناردۆ  و  گالیلۆ  وەك  نموونەی 
دانەرە مسوڵمانەكان كرد بەبێ  ئەوەی ناوی دانەرە ڕاستیەكانیان بزانن.
هەروەها )تۆماس شویتس( دەڵێت: )لەو باوەڕەدام متمانە بەخۆبوونی 
بەدەست  چەشت  زۆریان  ئیسالمییەكان،  كەلتورییە  كۆمەڵگە 
بە  ڕاستەقینە  دانپیانەنانی  بە  بەمڕۆشمانەوە  ڕۆژئاوا  ئامادەنەبوونی 

دەسكەوتە گەورەكانی موسڵمانان.(
ئەوەتا ئەمڕۆ زۆرێك لە موسڵمانان هەست بە گرێی دەروونیی دواكەوتن و                                                                                   
خۆ بەكەم زانین دەكەن لە بەرامبەر ڕۆژئاوادا، چونكە دەسكەوتەكانی 
لە  ئەمڕۆمان  پێشكەوتنی  ئاستی  كە  ناشزانن  و،  نازانن  باپیرانیان 
بوارەكانی زانستی بینین و پزیشكی و میكانیك و پێوانی كات، بەبێ  
داهێنانەكانی زانایانی موسڵمانان مەحاڵ بوو پێیان بگەین. هەرچەندە 
ئەمڕۆ ڕۆژئاوا ئەوەی دركاندووە، كە ئەو دەسكەوتانەی شارستانیەكەیانی 
ئەمە  كە  ئیسالمیەكانە،  كۆمەڵگە  سەرچاوەكەی  دامەزراوە،  لەسەر 
هەردوو  نێوان  لە  بەرانبەر  ڕێزێكی  كەمەوە  بەالیەنی  خۆشبەختانە 

كەلتوردا دروست دەكات.

و،  دەدات  نیشان  كتێبێك  های(  )هێندریك  بەرنامەكەدا  كۆتایی  لە 
دەڵێت: )كتێبی )زانست( كە لەم فلیمەدا باسمان كرد »ئەو كتێبەی 
داهێنانە  و،  تێدایە  نوسراوی  بە  ئیسالمی  كەلتوری  زانیاری  بەرهەمی 
سەرنجڕاكێشەكانی زانایانی موسڵمان ڕوون دەكاتەوە، ئەوانەی پێشتر 
بە  پێشبكەوێت«،  زانستەكان  كرد  وای  ئەوەی  نەیبینیبوون،  كەس 
بەرگدا،  پێنچ  لە  كتێب  زنجیرەیەك  شێوەی  بە  هەیە،  بوونی  ڕاستی 
زانكۆی گۆتە لە فرانكفۆرت ئەو نموونانەی كە پێشتر باسمان كرد و،                                                              
شتانەی  لەو  بەشێك  و،  تۆماركردووە  زنجیرەیەدا  لەم  زیاتریشی 
و،  هەیە  كە  ڕێنماییانەی  ئەو  پێی  بە  درووستكردۆتەوە  دووبارە 
لەسەر  زیاتر  زانیاری  بینین،  بیان  فرانكفۆرت  پێشانگای  لە  دەتوانین 
ئەم كتێبانە و پێشەنگاكە لە ئەنتەرنێتدا لەم ناونیشانەدا دەددۆزنەوە 
weltderwunder.de، بەمەش گەشتی ئەمڕۆمان تەواو دەبێت، بێگومان 
لە  هەیە  كە  ملمالنێیەی  ئەو  چارەسەری  ناتوانین  سەردەمەماندا  لەم 
نێوان ئەو دوو كەلتورەدا بكەین، بەاڵم كاتێك باشتر لەیەكتر فێردەبین و                                   
تێدەگەین ئەو كات لەوانەیە ڕۆژێك بێت چارەی ئەو ملمالنێیە بكرێت، 
خۆشحاڵ بووم بە دیدارتان، هەروەها بەختیار دەبم كە جارێكی تر بە 

دیدارتان بگەم، لە خۆشیدابن و ماڵئاوا.(
سه رچاوه: 

http://youtu.be/D0c0UfnxOaw
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زانای موسڵمانی كورد، ئیسماعیلی كوری ڕەزاز ناسراو بە )الجزری(، 
خەڵكی جەزیرەیە كە دەكەوێتە سەر ڕووباری دیجلە لە خۆرهەاڵتی 
كوردستانی سوریای ئێستا، شایەنی باسە شێخی جەزیرە )ابن الجزری( 
گەورەترین  بە  دادەنرێ   ژیاوە،  ناوچە  هەمان  لە  هەر  حافزیش 
ئەندازیارانی                       سەرۆكی  و،  مێژوودا  لە  میكانیك  ئەندازیاری  و  زانا 
لەو  بزوێنەری  و  میكانیكی  ئامێری  چەندین  بووە،  بەكر  دیار 
ئاویی  كاتژمێری  ئاو،  )ترومپای  وەك:  درووستكردووە،  سەردەمەدا 
كە زەنگی لێدانی بۆ درووستكرد بوو، لەگەڵ درووستكردنی كۆمەڵێ 
ئامێری خۆ بزوێنەر و هایدرۆلیكی سەر سوڕهێنەر و بێ وێنە و... 
)الجامع  چەندینی تر، هەموو ئەمانەشی لە پەڕاوە بەناوبانگەكەی 
بین العلم والعمل النافع فی صناعة الحیل(دا باسكردووە لەگەڵ وێنە و 
نەخشەكانیان، كە لە سەر داوای پاشای ئەرتەق )ناصر الدین محمود( 
لە دیار بەكر نووسی، لە سەردەمی خەلیفەی عەباسی )ابو العباس 
٢٥ ساڵی خایاند. واتە  ١٢٠٦ز،   -١١٨١ الله( ساڵی  لدین  الناصر  احمد 
 جەزەری هەستا بە نەخشەكێشان و داهێنانێكی وەها، كە زۆر لە 
ئەندازیار و زانایانی ڕۆژئاوا سەرسام بكات، كتێبەكانی بۆ چەندین 
مۆزەخانەكانی  لە  كتێبەكانی  بەرگی  هەندێ  وەڕگێردراوە،  زمان 
)فەرەنسا( و )بۆستن( و )بابلعالی( لە )ئەستەمبوڵ( و زانكۆی )ئۆكسفۆرد( 

هەڵگیراوە، )فیدمان( و )هاوسەر( هەندێك لە بەشەكانی ئەو كتێبانەیان 
وەرگێڕاوە بۆ زمانی ئەڵمانی و، )دۆناڵد هێڵ(یش بۆ زمانی ئینگلیزی.

سەرچاوە:
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P6. Springer.
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- The Cambridge History of Egypt, 1998 Historiography of the 
Ayyubid and Mamluk epochs Vol.1. Cambridge University Press.
- Muḥammad ibn Mūsā ibn Shākir, 850 Kitáb Al-Hiyal كتاب الحيل.
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- Li Guo, 1998 Early Mamluk Syrian Historiography. Vol.1.
- Biographical Dictionary of the History of Technology Al-Jaz-
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وێنەی )جەزەری(، دانەری چەندین ئامێری میكانیكی ئاڵۆز، بەنموونە كاژێری )كاس(، جەزەری نازناوی زانای موسڵمان 
)أبو العز بن اسماعیل الرزار(ە، كە لە ساڵی ١٢٠٦ ز وەفاتی كردووە و، پێشی دەڵێن باوكی مرۆڤی ئالی )ڕۆبۆت(.

دروستكةري بزوَينةر
و: نه ریمان محمد 
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زمانی  بە  ئەوانەی  بۆ  دەكەین،  درووست  ئاینە  بەم  بەڵگە  چۆن 
عەرەبی قسەناكەن و  ئیعجازی ڕەوانبێژی لەم سەردەمەدا نازانن؟

ئایا لەسەریان پێویستە فێری زمانی عەرەبی بن و لە زانستەكانی 
باش شارەزا بن؟ 

یان پەروەردگار میهری لەگەڵ ئەوان و هەموو نەوەكان كردووە بە پێی 
جیاوازی گشت ڕەگەز و زمان و كات و سەردەمەكان، هێندە بەڵگەی 

داناوە كە بەشی هەموو مرۆڤایەتی بكات.
شێخ زیندانی دەڵێت: لەم حیوارەدا پڕۆفیسۆر )پالمار(مان لەگەڵدایە، 
لە ناودارترینی زانایانی جیۆلۆجیایە لە واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، 
جیۆلۆجیەكانی  كۆمەڵەی  ساڵەی  سەد  ئاهەنگی  لیژنەی  سەرۆكی 
زانستی  ئیعجازی  ڕووەكانی  و  گەیشتین  پێی  كاتێك  بوو،  ئەمەریكا 

قورئان و سوننەتمان پیشان دا، سەرسوڕمان گرتی..!
لە  بوو  دەستپێكردن  سەرەتای  كە  دەكەین  باس  خۆش  چیرۆكێكی   
گەڵیدا، پێمان وت: قورئان باسی نزمترین ناوچەی سەر زەوی كردووە و                                                                  
دەستنیشانی كردووە كە نزیكی قودسە، كە لەویادا جەنگێك لە نێوان 
و  كردووە  پێ   ئاماژەی  پەروەردگار  وەك  ڕویدا  ڕۆمەكاندا  و  فارس 

ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   دەفەرموێت:چ 
ڕۆمەكان  میم،  الم  »ئەلیف  واتە:  الروم،  چ  ۇ  ۇ  ۆ  
شكانەیان  ئەم  دوای  بەاڵم  زەویدا  شوێنی  نزمترین  لە  تێكشكێنران، 

سەردەكەونەوە.«
وشەی )أدنی( بە واتای نزیكترین و بە واتای نزمترین دێت.

نزیكترین چوون،  واتای  بۆ  لێیان ڕازی بێت(  زانایانی تەفسیر )خوا 
بەوەی نزیكترین شوێنە لە دورگەی عەرەبەوە، بەاڵم واتای  دووەمیش 
بە مەبەستە، چونكە قورئانی پیرۆز بەو جۆرەیە، تەنیا وشەیەك چەند 

واتایەك دەبەخشێت.
نەخێر...  وتی:  كرد،  پالمار(  )پڕۆفیسۆر  الی  باسەمان  ئەم  كاتێك 
چەندین ناوچەی تر هەن لەو ناوچەیە نزمترن، نموونەی چەند ناوچەیەكی 

تری لە ئەوروپا و ئەمەریكا هێنایەوە.
 ئێمەش پێمان وت: دكتۆر ئێمە دڵنیابووین لەوە، لەویادا وێنەیەكی  
دیاری  لەسەر  نزمیەكانی  و  بەرزی  كە  بوو  ال  جوگرافی  بەرجەستەی 
كرابوو، وتی: كارەكە ئاسان بوو، ئەوه  موجەسەمێكە نزمترین شوێنی 
تیا دیاری كراوە، گۆی زەویەكەی بە دەست خوالندەوە تا چاوی كەوتە 
سەر ناوچەیەكی نزیك لە بەیتول مەقدیس،  تیرێك  ڕاكێشرابوو لەسەری 
ئاوڕی  بەخێراییەك  پاشان  زەوی،  ڕووی  لە  شوێن  نزمترین  نوسرابوو 
دایەوە و، وتی: ئەوەی وتت ڕاست بوو، پاشان لەسەر نەخشەكە باسی 
نزمترین  ئەو شوێنەی الی دەریاچەی تەبەریای دەكرد و، وتی: ئەمە 

شوێنی ڕووی جیهانە.
لە ڕاستیدا ئەم نەخشەیە پێمان دەڵێت نزمترین شوێن لە ڕووی جیهاندا 

تەنیشتی دەریای مردووە.
بێگومان كاتێك )پرۆفیسۆر پالمار( بینی قورئان وەسفی ڕابردوو دەكات 
كە چۆن دروست بوونی زەوی دەستی پێكردووە، ئاسمان چۆن بووە و، 
دەریاكان چۆن لەناو سكی زەوی دەرهاتن، چیاكان چۆن وەك لەنگەر 
دروستبوون و، ڕووەكەكان چۆن دەرهاتن و، چۆن ئەم ڕوداوانە هاتن و،                                                                                         

و  چیاكان  وەسفی  و،  دەكەن  ئێستادا  لە  زەوی  ڕووی  وەسفی  چۆن 
دیاردەكانی سەری دەكەن، پاشان ئەو دۆخانەی زەوی پیا تێپەڕ بووە و                                                                          
وەسفی  تەنانەت  داوە،  ڕووی  چی  عەرەبی  دورگەی  بە  سەبارەت 
دەكات،  زەویش  داهاتووی  حاڵەتی  و  عەرەبی  واڵتی  زەوی  داهاتووی 

كاتێك پرۆفیسۆر ئەمانەی بینی سەری سوڕما.
وتی: بە ڕاستی ئەم پەڕتوكە سەرسوڕهێنە، وەسفی ڕابردوو و وەسفی 

ئێستا و وەسفی داهاتوومان بۆ دەكات...
 بەاڵم هەروەك زانایانی تر ڕاڕا بوو هەتا لە دوایدا بیروڕای خۆی ئاشكرا 
كرد، توێژینەوەیەكی لە قاهیرە سەبارەت بە ئیعجازی بواری زەویناسی 

پێشكەشكرد و كۆتایی توێژینەوەكەی بەم وتانە هێنا: 
و  بووە  چەند  محمد  لەسەردەمی  ڕۆشنبیریی  ئاستی  نازانم  من 
نازانم لەچ ئاستێكی زانستیدابوون، ئەگەر كارەكە بەو جۆرەبێت وەك 
دەیزانین لەبارەی پێشینەكانەوە ئاستی زانستیان زۆر الوازبووە و توانای 
لە  ئێستا  زانستەی  ئەو  كە  دەسەلمێنێت  بێگومان  نەبووە،  ئەمانەیان 
نیگا  محمد بۆ  و  خواییە  زانستی  ڕۆشنایی  دەیخوێنینە،  قورئاندا 

كراوە، ئەمەش ئەوە و كۆتایی توێژینەوەكەی بەم لێدوانە هێنا:
ڕۆژهەاڵتی  پێشووی  شارستانیەتی  مێژووی  توێژینەوەی  بە  هەستام  من 
ناوەڕاست تا بزانم ئایا هەواڵی گرنگی لەو جۆرە باسكراوە، خۆ ئەگەر تۆمارێك 
نەبووبێت وەك ئەوەی لە قورئاندا هەیە، ئەوا ئەو بیروباوەڕە بەهێز دەبێت كە 
ئەندازەیەكی كەمی ناردووە كە لەكاتی ئێستادا ئێمە  خودا لە ڕێگەی محمد
بۆمان دەسەلمێت، ئێمە بە ئومێدین لە وتووێژێكی بەردەوامدا بین لە بابەتی 

زانستی قورئانی لەگەڵ زەویناسیدا )جیۆلۆجیا(.
بەڵێ  ئەوە یەكێكە لە گەورە زانایانی جیۆلۆجیای جیهانی سەردەم لە واڵتە 
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، دوو دڵ نییە دان بە ڕاستییەكاندا بنێت و پێشكەش 
بكات و ڕوون بكاتەوە، تەنها ئەوەندەیە پێویستی بە یەكێكە ڕاستیەكانی بۆ ڕوون 
بكاتەوە، ڕۆژئاواییەكان و ڕۆژهەاڵتیەكان ماوەیەك لە جەنگی نێوان ئاین و زانست 
دا ژیان، دەبوایە ئەو جەنگە ڕویدایە، چونكە گشت ئاینەكان شێوێنراون خوای 

ی بە ئیسالم بۆ ئەوە نارد تا ئەو شێواندنانە ڕاست بكاتەوە. گەورە محمد
 لەوانەیە یەكێك بپرسێت و بڵێت:

 چۆن ئەو خەڵكانە لێمان وەردەگرن لە كاتێكدا ئێمە دواكەوتوین و لە 
ئاینەكەی خۆشمان دوورین؟

 دەڵێین: زانست چاوی هەڵگرەكانی دەكاتەوە، ئەوان دەڕواننە ڕاستییەكان، 
نەك  ڕواڵەت،  سەرمایەی ئیسالم  ئەمڕۆ ئەو زانست و پێشكەوتنە زانستییانەیە.
ئەوە زانایەكە كە سەری لە ئاست گەورەیی كتێبی خودا و سوننەتی 

پێغەمبەرەكەیدا  نەوی دەكات.
ئیمان نەبێت  پاشان فیترەتی خوایی كە خوا داویەتی بە خەڵكی بە 
ئارام نابێت، مرۆڤ  بەبێ  ئیمان لە دوودڵی و سەرگەردانیە، پاشان ئەو 
ئازادییەی خەڵكی ڕۆژئاوا چێژی لێوەردەگرن زاناكانیانی وا لێكردووە ئەو 
بیرو باوەڕەی هەیانە وەك خۆی دەری ببڕن و گوێ  بەهیچ ترسێك نەدەن.
ئەوە ئەوانن هەروەك بیستمان لە زۆربەی ئەم ئاڵقانەدا دانیان نا بە 

موعجیزە زیندووە تازەبووەكانی قورئان تا ڕۆژی دوایی. 

شایه تیدانی پرۆفیسۆر )پاڵمار(
ده رباره ی ڕاستێتی قورئان

سەرچاوە:ئهمووتوێژهڤیدیۆییهبهژێرنوسیكوردیلهملینكهیخوارهوهسهیربكه:
https://www.youtube.com/watch?v=PWznMInROrA

پرۆفیسۆرپاڵمار
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له به شی یه كه مدا وتمان بە پێی زانستی فیزیا و میكانیك، سوڕانەوەی 
ڕوكەشی تەنێكی جواڵو بە دەوری ناوەندێكی جواڵودا ڕێڕەوی ئەو تەنە 
شەپۆلیی مەلەیی دەبێت بە دەوری ئەو ناوەندە جواڵوەدا و، بازنەیی یان 
هێلكەیی نابێت، لەوەوە دەگەینە ئەوەی خولگەی مانگ بە دەوری زەوی 
شەپۆلیی مەلەیی دەبێت و خولگەی زەویش بە دەوری خۆر شەپۆلیی 
مەلەیی دەبێت، لە ئەنجامدا خولگەی مانگ بە لەرەلەری بەرز و درێژە 
شەپۆلی كورت دەچێتە سەر خولگەی زەوی بە لەرەلەری كەم و درێژی 
شەپۆلیە  جوڵە  ئەو  هەروا  ئیتر  خولگە،  یەك  دەبنە  و  زۆر  شەپۆلی 
گوێرەی  بە  دەكات  مەلە  خۆر  ئایا  بەاڵم  دەبێت،  بەردەوام  مەلەییە 

مەجەڕەكەمان، یان بە دەوری ناوەندی مەجەڕەكە دەسوڕێتەوە؟
مەجەڕەكەی،  گوێرەی  بە  دەكات  مەلە  خۆر  بێت  پێیە  بەو  بێگومان 
و،  دەبێت  مەلەییدا  شەپۆلیی  جوڵەیەكی  لە  مەجەڕەكەشمان 
مەجەڕەكەمان لەگەڵ كۆمەڵێك لە مەجەڕەی لۆكاڵی گەورە بە ئاڕاستەی 
شوێنی گەلە ئەستێرەی )سنتۆرۆس( و بە خێرایی 555 كم/چ دەڕۆن، 
ئینجا لەبەرئەوەی خۆر لە مەلەدایە بە تێكڕای خێرایی 220 كم/چ بە 
گوێرەی ناوەندی مەجەڕە جواڵوەكەمان و، لەبەرئەوەی دووری خۆر لە 
بۆیە خۆر پێویستی  ناوەندی مەجەڕەكەوە 33000 ساڵی ڕووناكیە، 
بە 250 ملیۆن ساڵ دەبێت تا یەك مەلەی شەپۆلی بكات بە دەوری 
ناوەندی مەجەڕەكە و، ئەم وێنەی خوارەوە ئەو بیرۆكەیە ڕووندەكاتەوە.

ئاڵۆز  مەلەیی  شەپۆلی  جوڵەیەكی  ئەوەی  دەگەینە  لێرەوە  واتە 
دروستدەبێت لە جوڵەی مانگ بە دەوری زەوی و جوڵەی مانگ و زەوی 
بە دەوری خۆر و جوڵەی شەپۆلیی مەلەیی هەموویان بەدەوری ناوەندی 
یان ڕێگای كاكێشان و،  مەجەڕەكەماندا كە مەجەڕەی ڕێگای شیرییە 
هەموو  ڕوونكردنەوەی  بۆ  هێڵكارییەكە  خوارەوەش  وێنەیەی  دوو  ئەم 
ئەو جۆرە جوڵە شەپۆلییە مەلەییەی مانگ و زەوی و خۆر بە دەوری 

ناوەندی مەجەڕەكەماندا.

   

وە یان با سەیرێكی ئەم وێنەی دیكەش بكەین .
 

ئەم بەشە لە كتێبی نوسەرەوە بە ناوی )الله فاتق الرتق وطاوي السماء 
كطي السجل للكتب( وەرگیراوە.

...چیس،  يئ  ىئ   مئ   حئ   جئ   چ  ئایەتی  سەر  دێینە  كاتێك 
لەوە تێدەگەین كە هەموو تەنێكی ئاسمانی بە دەوری خولگەی خۆیدا 
تەنێكی  دەوری  بە  كاتدا  لەهەمان  و،  دەكات  مەلە  واتە  دەخولێتەوە 
ئاسمانی گەورەتر و لە سەر خولگەیەكی تر دەسوڕێتەوە و مەلە دەكات، 

  ئیعجازی زانستی لە ئایەتی 
                                                

جئ  حئ  مئ  ىئ                                                     
jamalmhammad@yahoo.com     ن/  وصفي أمين الشديفات     و/  جةمال موحةمةد ئةمين

به شی دووه م

ڕێڕه وی زه وی             
به  ده روی خۆردا

ڕێڕه وی خۆر             
به  ده روی مه جه ڕه كه دا

ڕێڕه وی مانگ                 
به  ده روی زه ویدا
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ئاسمانی  تەنێكی  دەوری  بە  دوانەش  ئەو  ئینجا  و  دوان  بوونە  بەوە 
دەبنە  هەروەها  ئیتر  و  سیان  بوونە  بەوە  و  دەسوڕێنەوە  گەورەتردا 
چوار و زیاتریش، بۆ نمونە مانگ بە دەوری زەویدا دەسوڕێتەوە لەسەر 
خولگەی خۆی، ئینجا زەوی و هەموو هەسارەكانی تری كۆمەڵەی خۆر 
بە دەوری خۆردا دەخولێنەوە لەسەر خولگەیەكی تایبەت بە خۆیان و بە 
خولگەی خۆر دەناسرێت، ئینجا خۆر و هەسارەكانی و پاشكۆكانیان و                     
مەجەڕەكەماندا  ناوەندی  دەوری  بە  تر  ئاسمانی  تەنی  كۆمەڵێك 
دەسوڕێنەوە لە سەر خولگەیەكی تر كە خولگەی مەجەڕەكەیە، ئینجا 
مەجەڕەكەمان و كۆمەڵێك مەجەڕەی تر كە بە )مەجەڕە لۆكاڵیەكان( 
دەناسرێن و ژمارەیان 30 مەجەڕەیە بە دەوری ناوەندی ئەو كۆمەڵەدا 
مەجەڕەی  و  خۆمان  مەجەڕەی  نێوان  دەكەوێتە  كە  دەسوڕێنەوە 
)ئەندرۆمیدا(، ئینجا كۆمەڵەی مەجەڕە لۆكاڵیەكان لەگەڵ كۆمەڵەی 
یان  و  لۆكاڵی  هێشوی  ناوەندی  دەوری  بە  تر  لۆكاڵیەكانی  مەجەڕە 
 )Vigro Super cluster( لۆكاڵیەكاندا  مەجەڕە  كۆمەڵەی 
دەسوڕێنەوە و هەروەها...  ئەمە ئەوە دەگەیەنێت كە دابەشكردنێك 
هەیە بۆ گەردوون، لە تاكەوە كە مەلەكردنە لەسەر یەك خولگە و بە 
ئاسمانی  تەنی  كۆمەڵێك  ئینجا  گەورەتردا،  ئاسمانی  تەنێكی  دەوری 
لەسەر خولگەیەكی گەورەتر و بە دەوری تەنێك یان كۆمەڵەیەك تەنی 
ئاسمانی گەورەتردا، ئینجا ئەو كۆمەڵە و لە خولگەیەكی گەورەتردا و 
بە دەوری كۆمەڵێكی گەورەتردا لە مەلەكردندا دەبن و ئیتر هەروەها تا 
هەموویان دەگەنە یەك خولگە و هەموویان لە سەر ئەو خولگەیە مەلە 
دەكەن، بە جۆرێك ئەو خولگەیە و هەموو ئەوانەی لەسەرین دەڕۆن و             
لە جوڵەدا دەبن  فراوانبوونی گەردوون  ئاڕاستەی  بە  و  نابن  وەستاو 
زەویەوە  خولگەی  لە  دەكەین:  ڕوونكردنەوەكە  بە  دەست  لەوێوە  كە 
ڕێگای  مەجەڕەی  خولگەی  خۆر،  خولگەی  ئینجا  دەستپێدەكەین، 
كاكێشان یان ڕێگای شیری، خولگەی كۆمەڵەی مەجەڕە لۆكاڵیەكان 
مەجەڕە  كۆمەڵەی  خولگەی  ئینجا  لۆكاڵیەكان،  مەجەڕە  هێشوە  بۆ 
گەورەكان، تا دەگاتە دیواری مەزن، لەوانە هەموویانەوە ئەو وێنەیە 
دروستدەبێت بە كورتی مەلەكردنی ئەوانە هەموویان لە یەك خولگەدا 
كۆدەبنەوە كە خولگەی دیوارە مەزنەكەیە كە لەوانەیە یەكێك بێت لە 
مەبەستەكانی ئەو ئایەتە پیرۆزە چ جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ ...چیس.

 

هەر جوڵەیەك لە ئاسۆكاندا ئیتر هەرچۆنێك بێت بە گوێرەی جوڵەیەكی 
تر، ئەوە مەلەكردنە بۆ نمونە ئەو ڕێڕەوەی كە جوڵەی مانگ دەیگرێت 
بە گوێرەی ئەو بازنە ڕووكەشەی جوڵەی خۆر لە ئاسۆوە دەردەكەوێت،                                                                         

ڕێڕەوێكی شەپۆلی دەبێت هەروەك مەلەكردنی مەلەوانێك.

 
 

هەروەها ئەو سێبەرەی كە مانگ لە سەر زەوی بەجێی دێڵێت لە كاتی 
خۆرگیراندا هەر بە شێوەی شەپۆلی دەبێت.

نووسەری ئەم بابەتە )وصفی أمین الشدیفات( دەڵێت :) كاتێك من 
بیرم لە چۆنیەتی و شێوازی مەلەكردنی تەنەئاسمانیەكان دەكردەوە، 
لەو كاتانەدا من لە میرنشینی عەرەبی یەكگرتوو بووم، ئەو میرنشینەی 
درێژكراوە  بە  و،  عەرەبی  كەنداوی  كەنارەكانی  سەر  دەكەوێتە  كە 
تەنە  مەلەكردنی  و،  دروستكردوە  جوانیان  دیمەنێكی  بیابانیەكەیەوە 
ئاخۆ  بوو  ئەوە  ئەویش  دروستكردبووم،  ال  پرسیاری  ئاسمانیەكانیش 
ئەگەر هەموو تەنە ئاسمانیەكان لە ئاسۆدا بە ڕێگایەك مەلە بكەن كە 
مەلەكردن لە خولگە بچووكەكاندا و لە خولگە گەورەكاندا بێت و ئەوانیش 
لە گەورەتر و گەورەتردا بن تا بە جۆرێك دەگەنە گەورەترین خولگە، 
شەپۆلێكی  ئەگەر  تر  مانایەكی  بە  هەڵگرێت،  تر  بچووكەكانی  خولگە 
گەورە – شەپۆلی خولگە گەورەكە – شەپۆلی بچووكتر هەڵگرێت، ئایا 
ئەمە ئەوە ناگەیەنێت كە بە هەمان شێوە شەپۆلە دەریاییە گەورەكان 
بچووكتر  بچووكەكان  ئاویە  شەپۆلە  و،  هەڵگرێت  بچووكەكان  شەپۆلە 
شەپۆلە  كە  ناگەیەنێت  ئەوەش  ئەمە  ئایا  هەروەها؟  ئیتر  و  هەڵگرن 
لمیە گەورەكانی بیابان شەپۆلیە لمیە بچووكەكان هەڵگرن و ئەوانیش 
بچووكتر و بچووكتر هەڵگرن و ئیتر بەو شێوەیە و هەروا؟ هەروەها بۆ 
شەپۆلە هەواییە گەورەكانیش كە شەپۆلە هەواییە بچووكەكان هەڵگرن و                  
واتە  تر  مانایەكی  بە  هەڵگرن؟  بچووكترەكان  و  بچووكەكان  ئەوانیش 
هەرچی لە ئاسماندا هەیە و جوڵەیەكی شەپۆلی مەلەیی هەیە وەك ئەو 
شێوانەی كێشاومن لە وێنەكانی تردا، ئایا ئەمە ئەوەش ناگەیەنێت كە 
هەرچی تەنێكی جواڵو هەیە لە سەر زەوی كە جوڵەیەكی سروشتی هەیە، 
لە ئاو لە هەوا لە لم و خۆڵ، جوڵەی ئەوانەش هەموو شەپۆلی مەلەیی 
دەبێت وەك ئەوەی ئایەتەكە ئاماژەی پێدەدات و هەموویان دەچنە ناو 
بازنەی وشەی )وكل( بەوەش ڕاستاندنی ئایەتەكەیە بەوپەڕی تەواوی 
بەرجەستە دەبێت چونكە مانا قورئانیەكان ڕەهان و دەبێت ئەو وشەی 
)كل(ە لە ئایەتیچ جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ ...چدا هەموو بگرێتەوە؟ 
ئەو لێكۆڵینەوەیە ئاسان دەبێت بۆ كەسێكی وەك نووسەر كە خۆی لە 
ژینگەیەكدا بژی دەریا و لم و هەوای تێدابێت تا بە چاوی خۆی ببینێت 
چۆن شەپۆلە دەریاییە گەورەكان بچووكەكان هەڵدەگرن و ئیتر هەروەها 

بۆ بچووكتر و بچووكتر«.  

خۆر
مانگ
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زانای  الیەن  لە   1924 ساڵی  لە  كە  فیزیاییش  پرانسیپێكی  پێی  ]بە 
ماددیەكان  شەپۆلە  بە  و  داڕێژراوە  دیبرۆلیە(وە  )لویس  فەڕەنسی 
یان شەپۆلەكانی دیبرۆلیە دەناسرێت: هەموو تەن و تەنۆلكەیەك لەم 
گەردوونەدا لەگەڵ جوڵەكەیدا بوارێكی شەپۆلی دەبێت كە بە شەپۆلە 

ماددیەكان دەناسرێن.[ )وەرگێڕ(.

 
سەرچاوە:

http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=889
سەرچاوەكانی نوسەر: 

)1( http://quran-m.com/container2php?fun=artview&id=889
 )2( ِللكاتب.  للكتب(  السجل  السماء كطي  الرتق وطاوي  فاتق  )اهلل  ِكتاب  ِمن  َمنقُول  الَبحث 

http://www.exploratorium.edu/eclipse/2006 :المصدر
)3( http://www.su.wikipedia.org/wiki/gambar:wave_motio 
n-i18n.png
)4( http://www.ar.wikipedia.org/wiki
)5( http://www.en.wikipedia.org/wiki/ 
)6( http://www.nasa.gov

)7( األقراص المدمجة العربية.
)8( القُرآن الَكريم: تشكيلة من أشهر تفاسير القُرآن الَكريم، شركة العريس للكمبيوتر، 

لبنان. 
)9( سلسلة حقيبة المسلم: )القرآن الكريم( 0-1، المصحف الرقمي، )تفسير الجاللين، 

التفسير الميسر(، الزلفي 1425.05.27 ه.

دووشهپۆلیباركراودهیانمهتردرێژبونهتهوه

دووشهپۆلیباركراوههریهكهیاننزیكی5مهترن

دووشهپۆلیباركراولهنیومهتركهمتر

درێژیشهپۆلهكانله20سانتیمهتركهمترن

درێژیشهپۆلهكانله10 سانتیمهتركهمترن

درێژیشهپۆلهكانله 1-5 سانتیمهترن

درێژیشهپۆلهكانله1سانتیمهتركهمترن
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لە زانستی فیزیادا شتێك هەیە پێـی دەوترێت )سیسته می فیزیایی 
داخراو( کە شارەزایانی فیزیا دەزانن ئەم سیستەمە چییە و، لەناو 
ئەم سیستمە )كۆی هێز = سفر(، با نموونەیەك بێنمەوە بۆ ئەوانەی 

شارەزا نیــن لە فیزیا:
کاتێك فڕۆکەیەك دەبینیت لە کەشی ئاسماندا = )سیسته می فیزیایی 
داخراو( بۆیە هێزی هەموو سەرنشیـنەکانی ناو فڕۆکەکە = )سفر(. 
واتە ئەگەر هەموو سەرنشینەکانی ناو فڕۆکەکە هەوڵیاندا ئاڕاستە و 
ڕەوگەی فڕۆکەکە بگۆڕن ئەوا ناتوانن چونکە ئەوان )لەناو( فڕۆکەکەن 
فڕۆکەکان  پاڵنەری  ئۆتۆمبێلی  بەاڵم  سیستمەکەن.  لەناو  واتە 
چونکە  بکات  فڕۆکەکە  ڕەوگەی  لە  کار  دەتوانێت  فڕۆکەخانە  لە 
سیسته مێکی  لەگەڵ  و  سیستمەکە  دەرەوەی  دەکەوێتە  ئۆتۆمبێلکە 

دەرەکی کۆنتاکتی کردووە کە زەوییە. 
ئێمە )لەناو( زەوین نـەوەك )لەسەر( زەوی:

لێــی  هەرگیز  و  زەوی  پێکهاتەی  لە  بەشێکە  زەوی  بەرگەهەوای 
ئێمە  بۆیە  زەوی،  لەگەڵ  دەخولێتەوە  و  دەجوڵێت  و  جیانابێتەوە 
)لەناو( زەوین، واتە: ئێمە )لەناو سیستمی فیزیایی پچڕاوین = زەوی( 
بۆیە هەموو ئەو هێزەی هەمانە هیچ ئیندەکشن و کاریگەرییەکی 

نیە لەسەر )جوڵەی زەوی(.
نموونە: ئەگەر هەموو موشەکەکانی جیهان بهێنرێت و لە الیەکی زەوی 
دابنرێت و، هەموویان بەیەکەوە بتەقێنرێت و بۆ ئاسمان بڕوات، ئەوا 
هیچ کاریگەرییەکیان نــابێ لەسەر جوڵەی زەوی، چونکە موشەکەکان 
)لەناو( زەوین و، سەمەیشنی هێزەکەی ده كاته  )سفر( بە گوێرەی زەوی، 
لەگەڵ ئەوەی بەرگەهەوای زەوی تا ئاستی نزیکەی 400 كم بەرزە. 

لە قورئانی پیرۆزيشدا ڕاستیيەکی فیزیایی هەیە:
زانستی  زۆر  بەشێوەیەکی  پیرۆز  قورئانی  ئایەتەکانی  ڕاستیدا  لە 
داڕێژراون کە بەڕادەیەك هیچ کەسێك ناتوانێ بڵێت من لە هەموو 
قورئان تێدەگەم، چونکە ئەو کەسە دەبێ لە )فیزیا و بایۆلۆجی و 
ئیمبرۆلۆجی و جیۆلۆجی و کیمستری و کۆزمۆلۆجی و سایکۆلۆجی و 
ئەنۆتۆمی و هیسترۆگرافی و فیقهی و زمانەوای و نحو و صرف و ....هتد(.                                                                                       
لەمانە هەموویان شارەزاییەکی تەواوی هەبێ و بە قووڵی چوبێتە 
ناو ئەم زانستانە کە بێ گومان ئەمەش ئەستەمە لە یەك تاکە کەسدا 
ئایا  بزانین  و  بابەتەکەم  بنەڕەتی  سەر  بێمەوە  با  هەبێ،  بوونی 

قورئان باسی ئەم سەمەیشنەی کردووە لە سیستمی هێزدا:
قورئانی پیرۆز پێمان دەفه رموێت ئێمە )لەناو( زەوین نەوەك )لەسەر(
سوره تی   چ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   چ  دەفەرموێت:  پەروەردگار  زەوی، 
األنعام ئایه تی 11، سوره تی   الروم ئایه تی 42، سوره تی النمل ئایه تی 69.  

واتە: )پێـیان بڵێ بەناو زەویدا بڕۆن(
پیرۆزە  ئایەتە  ئەم  ئەمەشە  هەر  ده كاته)سفر(،  ئێمە  هێزی  بۆیە 
بۆمان ڕووندەکاتەوە:چ مب  ىب  يب   جت  حت... جح   چ الشورى .
واتە ئێوە ناتوانن لە زەویدا ڕزگار ببن یان کار لە زەوی بکەن، واتە 
دەستە وەستانن لە ئاستی زەویدا بۆ ئەوەی کار لە جوڵەی زەوی بکەن.

سوڕانەوەی فیزیایی:
دەتوانین پێناسەی سوڕانەوەی فیزیایی بکەین بە یەکێك لەم دوو 

بارە:
1- ئەو شتەی کە لە  دەوری دەسوڕێــینەوە لە هەر چوار الیەوە، 

ئەمەش وەکو سوڕانەوەی حاجیان لە دەوری کەعبەی پیرۆز.
2- بازنەیەك بکێشین لە دەوری ئەو تەنەی کە لە دەوری دەسوڕێـینەوە 

و، مەرج نيیە لە هەر چوار الوە بیــبینـین.
بۆ نموونە:

لەگەڵ  شلێر  بەاڵم  سوڕایەوە،  )شلێر(  دەوری  بە  )نەسرین(  ئەگەر 
نەسرین لە شوێنی خۆی سوڕایەوە بەو مەرجەی تەماشای نەسرین 
پێـی  بە  سوڕاوەتەوە  شلێر  دەوری  لە  نەسرین   کات  ئەو  بکات، 
یەکەمی  پێناسی  یان  مەرجی  بەاڵم  سوڕانەوە،  بۆ  دووەم  پێناسی 
بەجێ نـەهێنا لە سوڕانەوە. ئەمەش: سوڕانەوەی مانگە لە دەوری 
ڕووەکەی  و  دەبینــین  مانگ  ڕووی  یەك  تەنها  ئێـمە  بۆیە  زەویدا، 

نابینین لەسەر زەوی، هەر بۆیە خودای گەورە فەرموویەتی:  تری 
و  قۆناغ  مانگیش چەند  بۆ  واتە:   . چ  چەئ  ەئ   وئ...ۆئ  

ستەیجێکمان داناوە. 
قورئان  زانستیيانە  چاوێکی  بە  پێویستە  دەڵێم:  کۆتاییدا  لە 
بخوێنینەوە و هەوڵبدەین لە ژیانی خۆمان بەرجەستەی بکەین و، 

ئایەتە زانستیەکانیش بە گرنگ وەربگرین.

لێكه وتنی زه وی به  سیسته مه   فیزیاییه كان

سەرچاوەکان :
http://en.wikipedia.org/wiki/Work_%28physics%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_%28physics%29

ن: کارزان زانست خواز
hozan-hawleri@hotmail.com
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دواییدا  ڕۆژی  دیمەنێكی  باسی  لە  گەورە  خوای 
دەفەرمووێت:چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ            
)سا  واتە:  الرحمن.  چ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
هەر كاتێ  ئاسمان قڵیشی برد بە ڕەنگی گوڵ و كەوڵی 
ڕۆن هەڵكێشراو،  لە  گوڵی  یان  گوڵی سوور،  یان  سوور 
)یان گوڵێك لە ڕۆندا سوور بووبێتەوە( هاتە بەر چاو، 
دەسا ئێوە بە كام لە نیشانەكان حاشا دەكەن، ئەو ڕۆژە 
هیچ كەسێ  لە مرۆڤ و جنۆكە پرسیاریان لێ ناكرێ  

دەربارەی تاوانیان.(
بەرواری  »لە  دەڵێت:  نابلسی(  راتب  )محمد  مامۆستا 
)31ی تشرینی یەكەمی ساڵی 1990( بەهێزترین وەكالەی 
ئاسمانیی لە جیهاندا دیمەنێكی لە ئاسمانەوە گواستەوە 
ئەوەی دەیبنی وای دەزانی وێنەی گوڵە باخە، چونكە             
پەڕەكانی  دەچوو،  باخ  گوڵە  لە  شێوەیەك  هەموو  بە 

كاسەیەكی  ناوەڕاستیدا  لە  و  سەوز  گەاڵی  تۆخ  سوری 
بەڵكو  نەبوو  گوڵ  حەقیقەتدا  لە  بەاڵم  هەبوو،  شین 
سێ   دووری  لە  بوو  ئەستێرەیەك  تەقینەوەی  دیمەنی 
هەزار ساڵی تیشكی لە زەوییەوە، بە ناوی چاوە پشیلە.«
ئەم دیمەنە تەفسیری هەمان ئایەتی سەرەوەیە و پاش 
دابەزینی ئەو ئایەتە بە هەزار و چوار سەد ساڵ زیاتر 
بە ڕوونی لە بوونەوەردا دەبینرێ،  ئایا تەنها شتێكی ئاوا 
بەس نییە بۆ متمانەكردن بەوەی لە قورئاندا هاتووە؟؟ 
خوا ئەوەشی ئاماژە پێداوە كە لەو ڕۆژانەدا هەر پرسیار 

ناكرێ  لە تاوانەكان!
پێش  دەبینرێ   شێوە  لەو  دیمەنی  چەندەها  كەواتە   
هاتنی قیامەت، ئیتر ئایا ئەوەی لە ساڵی )1990(دا بینراوە 
نزیكەكانیش  ئەستێرە  كاتێك  و  بچووكە  نموونەیەكی 
وەك ئەوانە دەتەقنەوە ئیتر ئاماژەكانی كۆتایی دونیا             
بە دیار دەكەون چونكە خوای گەورە لە سورەتی تردا ئەم 
ئاماژەیەی بە نیشانەی نزیكی كۆتایی ژیانی 
دەفەرموێت:.                                                  وەك  فەرمووە  باس  دونیا 

چ ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ      ٿ   ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  

ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ االنشقاق.

ئەمە وێنەی تەقینەوەی ئەستێرەیەكە، كە لە شێوەی گوڵی سووردایە و،                                                                                  
لەالیەن )ناسا(ە وە گیراو. ئەگەر بەراووردی بكەین بە وێنەی گوڵی 
سوور، دەبینین زۆر لە یەك دەچن. شایانی باسە زانایانی گەردوون بەم 
ئەستێرەیە دەڵێن : »گوڵی سووری ئاگرین«، واتە بە هەمان وشەكانی 

قورئان گوزارشت لە ڕاستییەكانی گەردوون دەكەن.

گوڵی ڕەنگاڵەیی و موعجیزەیەكی تر
مامۆستا صديق عبدالعزيز

NASA
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ئەم وێنەيه کرۆکی زەوی پیشان دەدات، کە پێکهاتووە لە 
تۆپەڵێک ئاگر و کانزای تواوە، ئەمە گەورەيی ئەو خودایە 
دەردەخات کە چۆن ڕوکاری ئەم تۆپەڵە گڕەى کە زەويیە 
مرۆڤ،  بۆ  ژیان  دەسەبەرکردنی  و  ئارامی  مایەی  کردۆتە 
وەک خودای گەورە لە قورئاندا دەیەوێت ناز و نیعمەتەکانی 

بیری مرۆڤ بخاتەوە تا خودا بناسن و، سوپاسی بکەن :
چ ڱ  ڱ  ڱ    ں   ں   ڻ   ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ الرحمن.
واته: زه ویشی بۆ خه ڵکی ڕاخستووه  و، باری هێناوه تا 
تێدا  میوه ی  جۆره ها  به رنه سه ر.  تیادا  خۆیانی  ژیانی 
دێته به ر، هه روه ها خورمای خاوه ن ده فری گوڵدانی بۆ 
فه راهه م هێناون. هه روه ها جۆره ها دانه وێڵه ی خاوه ن کا و                                                                   

په لوپۆدار و بۆنخۆشی تیادا به رهه م هێناوه، 
جا ئیتر گرۆی ئاده میزاد و په ری به  کام له  ناز و نیعمه ته کانی 
ناکه ن.( په سه ند  کامه ی  ناکه ن،  بڕوا  په روه ردگار 

- 14 بلیۆن ساڵ تەمەنیەتی.
- 500 بلیۆن گاالکسی )گەلە ئەستێرە(.

- 1 سێپتیلیۆن ئەستێرە.
- 50 سێکستیلیۆن هەسارە.

- 93 بلیۆن ساڵی ڕووناکی تیرەکەیەتی.
- 1 گووگۆڵپلێکس گەردیلە.

ئەم ژمارانە لەگەڵ تێپەڕبوونی کاتدا گۆڕانیان بەسەردا 
دێت بەهۆی ئەو زانیاریە نوێیانەی زانستی هاوچەرخ پێیان 
قورئانیش  كه  گەردوونەوە  فراوانبونی  هەروەها  دەگات 

چ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ   پێداوە:چ  ئاماژەی 
الذاريات. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەمانە تەنها ئەو زانیاریانەن 
کە لەسەر )گەردوونی بینراو-زانراو( کۆکراونەتەوە. ڕەنگە 
چەندینی تر هەبێت لەپشت گەردوونی بینراوەوە کە تا 

ئێستا دەرکیان پێ نەکراوە بە هۆی دووریانەوە.
1 بلیۆن: 1 لەگەڵ 9 سفر

1 سێپتیلیۆن: 1 لەگەڵ 42 سفر
1 سێکستیلیۆن: 1 لەگەڵ 70 سفر

1 گووگۆڵپلێکس: 1 لەگەڵ 100 سفر
1 ساڵی ڕووناکی : 9,500,000,000,000 کیلۆمەتر

سه رچاوه :
http://www.physicsoftheuniverse.com/numbers.html
http://chandra.harvard.edu/resources/flash/univ_pie.html

وێنەى کرۆکی زەوی

گەردوونی بینراو لە ژمارەکاندا

http://www.extremetech.com/extreme/184564-scien-
tists-discover-an-ocean-400-miles-beneath-our-feet-
that-could-fill-our-oceans-three-times-over

سه رچاوه: 

و: تارا محمد

هه یڤ
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ی   24 بەرواری  لە  میتاكساس(،  )ئیریك  ئەمریكی  لێكۆڵەری  و  زانا 
بە  بابەتێكی  ئەمریكی  لە ڕۆژنامەی )ۆڵ ستریتی(  دیسەمبەری 2014 
تر  بە خودا قورس  باوەڕ  تەرازووی  تای  ناونیشانی »زانست هەمیشە 
دەكات« باڵوكردەوە، بابەتەكەی ناوبراو بە شێوەیەكی زانستی و پشت 
بە ڕاو بۆچوونی زانایان و بەڵگە زانستیەكان، باس لەوە دەكا بوونەوەر 
بە بێ بوونی خوایەكی تاك و بە دەسەاڵت نەهاتووەتە بوون، نووسەر       
وێنەیە  بێ  خودا  ئەو  بوونی  بە  دان  دەكات  ناچارمان  بەڵگەكانی  بە 
بێنین، سەرەتا لێكۆڵەر ئاماژە بەو ناونیشانە دەكا كە )گۆڤاری تایم( 
لە ساڵی 1966 دا لەسەر بەرگەكەی نوسیبووی: )ئایە خودا مرد؟(، 
كە زۆر كەس لەو سەردەمەدا ئەم بۆچوونەی ال پەسەند بوو! كە ئیتر 
بوونی  دروست  ڕاڤەكردنی  بۆ  نییە  خودایەك  بوونی  بە  پێویستمان 
بوونەوەر! لە هەمان ساڵدا كە )گۆڤاری تایم( ئەو بابەتەی باڵوكردەوە 
زانای گەردووناس )كارل ساگان( ئاماژەی بەوەكرد كە پێویستە بۆ ژیان 
لەسەر هەر هەسارەیەك، دوو تایبەتمەندی هەبێ: 1- بوونی ئەستێرەیەكی 
گونجاو. 2- بوونی هاسارەكە لە مەودایەكی گونجاو لە ئەستێرەكە، بە 
واتە  بێت  بوونەوەر خاوەنی یەك )ئۆكتیلیۆن( هەسارە  نموونە ئەگەر 
)ژمارە یەك و بیست و حەوت سفر الی ڕاستی بێت(، پێویستە یەك 
)سبتیلێۆن( هەسارە بە كەڵكی ژیان بێت كە دەكاتە )یەك و 24 سفر 
دەبوایە  ماتماتیكیەوە  لێكدانە  ئەم  ڕووی  لە  بێت(،  ڕاستیەوە  الی  لە 
گەڕانە  و  پڕۆژە  هەموو  ئەو  دوای  بگەیشتنایە،  ئەنجامێك  بە  زانایان 
لە شەستەكانەوە تا ئێستا بەو هەموو پێشكەوتنە مەزنە و بوونی ئەو 
دوای  ئەمریكی  كۆنگرێسی  بۆیە  گەورەیە،  تەلەسكۆپە  و  ئامێر  هەموو 
پڕۆسەیە  ئەو  چیتر  بڕیاریدا   1993 ساڵی  گەڕان  لە  بوون  ئومێد  بێ 
بەردەوام نەبێ  و بیوەستێنن، هەرچەندیشە تا ئێستا لە ڕێگەی كەرتی 
ئەوەیان  زانایان   2014 لە ساڵی  بەردەوامە،  تایبەتەوە هەوڵەكان هەر 
دركاند گەڕانەكانیان ئەنجامەكەی )بابكیس(ە واتە سفرە، دەركەوت تا 
زانیاریەكان دەربارەی بوونەوەر لە هەڵكشاندابێت ئەوا گریمانەی بوونی 
پێوەرانە  ئەو  دەركەوت  چونكە  داكشاندایە،  لە  تر  هەسارەی  لە  ژیان 
ئینجا  داینا بوون، بوو بە دە ئەوەندە  لەوە زیاترن كە )ساگان(  زۆر 
بیست دواتر پەنجا ئەوەندە، بەمەش گریمانەی بوونی ژیان كەمی كرد 
بەردەوام  نەوەستا  بەمەشەوە  هەسارەیەك  هەزار  چەند  بە  گەیشت  تا 
لە داكشاندایە، بۆیە ئەو زانایانەی داكۆكیان لەم بیردۆزە دەكرد دانیان 
بە گەوەرەیی كێشەكە هێنا، )بیتر شنكڵ( ساڵی 2006 لە )گۆڤاری 
گومان(  بە  )پرسیاركەری  ناوی  بە  بابەتێكی  ئینكویرار(  سكیبتیكال 
باڵوكردەوە، لە بابەتەكەدا هاتبوو، كاتی ئەوە هاتووە دان بەوەدا بنێین 
لە ڕەوانگەی زانست و دۆزینەوەكانی سەردەمەوە گریمانەی بوونی ژیان 
لە هەسارەكانی تر كەم دەبێتەوە تا دەگاتە لە سفر كەمتر، بە پێوەرە 
زانستیەكان دەبوایە ئێمەش بوونمان نەبوایە چونكە ئێستا ئەو پێوەر و                                                                     

دەبێت  هۆكارن   200 لە  زیاتر  ژیان  بوونی  بۆ  پێویستە  هۆكارانەی 
هەمووی لەسەر هەسارەیەك بەدی بێت ئینجا ژیان درووستدەبێت، ئەگینا 
سیستەمی هەسارەكە بە گشتی تووشی داڕمان دەبێ، بە نموونە وەك 
مشتەری كە هەسارەیەكی زەبەالحە و هێزی ڕاكێشانەكەی هاوكاری زەوی 
دەكا بە دوورخستنەوەی ئەو بەرد و نەیزەكانەی بەرەو ڕووی زەوی دێ.

بە كورتی گریمانەی بوونی ژیان شایەنی باس نییە، لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە 
بوونمان هەیە لەسەر ڕووی زەوی، بەڵكو لە دووی بوونیشدا دەگەڕێین، 
هەسارەیە  ئەم  لەسەر  بوونمان  كە  ڕووندەكاتەوە  بۆمان  زانست  كەواتە 
بوون.  نەهاتوونەتە  ڕێكەوت  بە  هۆكارانە  هەموو  ئەم  نییە،  ڕێكەوت  بە 
هیچ ڕاڤەیەكمان نییە جگە لە باوەڕ بوون بە خودایەكی تاك و تەنها، 
خۆی  بەڵكو  هۆكارانەیە  و  گریمانە  ئەو  هەموو  سەرووی  لە  دەسەاڵتی 

هۆكاری بوونی هەموو بوونەوەرە.
خۆ بوونی ژیان لەسەر هەسارەیەك بەراورد ناكرێ بە هیچ شێوەیەك بە 

درووست بوونی بونەوەر.
بۆ نموونە: زانایانی فیزیای گەردوونی دەڵێن بەهای چوار هێزە سەرەكیەكە 
و  بەهێز  ئەتۆمی  هێزی  هەردوو  و  كەهرۆموگناتیسی  و  )ڕاكێشان  واتە 
الواز( دوای كەمتر لە یەك لەسەر یەك ملێۆن چركە دوای »تەقینەوە 
مەزنەكە« دەركەوتن. ئەگەر گۆڕان بهاتبایە بەسەر هەریەك لەو بەهانە 
ئەوا بوونەوەر دروست نەدەبوو، بۆ نموونە ئەگەر هێزی ئەتۆمی گەورە و                     
لە  نزیك  بەهای  بە  زیاد  یان  بكردبایە  كەمی  كەهرۆمگناتیسی  هێزی 
ئەوا   )1/1000000000000000(  15 توان   100 لەسەر   1 بە  سفرەوە، 
نەك بوونەوەر بەڵكو تەنها ئەستێرەیەكیش درووست نەدەبوو. ئەمە بە 
شێوەیەكە كە دەیسەلمێنێت بیردۆزی ڕێكەوت جێگەی باوەڕی عەقڵێكی 
بە  كانزا هەڵدا  پارەی  پارچەیە  وایە كەسێك  ئەوە  نییە، وەك  دروست 
ئاسمان 10 كوێنتلێۆن جار بە هەمان ڕوودا بكەوێت واتە )10 توان 18( 
جار، ئایە شتی وا دەبێ؟ زانای گەردووناس )فرێد هۆێڵ( كە زاراوەی 
»تەقینەوە مەزنەكە«ی دانا، بەهۆی ئەم گۆڕانكاریانەوە كە لە زانستدا 
ڕوویدا لە بێ باوەڕیەكەی تووشی گومان بوو. بۆیە دەڵێ ڕاڤەی گونجاو بۆ 
ئەم ڕاستیانە پێشنیار دەكا بەوەی هێزێكی بێ سنوور گۆڕانی لە فیزیا و                              
بەدی  ڕاستییەوە  لەم  ژمارانەی  ئەو  كردووە...  زیندەوەرزانی  و  كیمیا 
دەكرێن ئەوەندە ڕوونن لە سەرووی گومانەوەن و، زانای فیزیایی )تێوەری 
بۆل دافیز( دەڵێ: بەڵگەكانی درووست بوون حاشا هەڵنەگرن، )د.جۆن 
لەسەر  زانیاریمان  لینكۆس( مامۆستای )زانكۆی ئكسفۆرد( دەڵێ: )تا 
بوونەوەر زیاد بێت بیردۆزی باوەڕبوون بە بەدیهێنەر زیاد دەبێ، باوەڕم 
زیاتر دەبێ بەوەی كە باشترین ڕاڤەیە بۆ بوونمان لێرە. گەورەترین موعجیزە 
موعجیزەكانە.( باوكی  بەڵكو  ناگا  پێی  شتێك  هیچ  بونەوەرە،  بوونی 

زانست هەمیشە تای تەرازووی 

و: نەریمان موحەممەد

هه واڵی زانستی

 قورس تر دەكات
باوەڕ بە خودا

سه رچاوه :
http://www.wsj.com/articles/eric-metaxas-science-increasingly-makes-the-case-

for-god-1419544568
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چواریەكی  دەدرێ،  هەدەر  بە  سااڵنە  خواردنەی  ئەو  دەزانی  ئایا 
خواردنی دانیشتوانی زەوییە!؟ 

خواردنەی  بڕە  »ئەو  دەڵێت:  یەكگرتووەكانیش  نەتەوە  ڕێكخراوی 
دەكات«،  كەس  ملیار  دوو  بەشی  دەچێت  هەدەر  بە  سااڵنە  كە 
كەمكردنەوەی  بۆ  بەرنامەیەك  دانانی  بە  هەڵسن  وایكرد  ئەوەش 
ئەو بەفیڕۆچوونە، تاوەكو ببێتە هۆی پڕكردنەوەی برسییەتی ٨٠٠ 

ملیۆن خەڵكی تر كە بە برسێتییەوە دەناڵێنن.
ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان )فاو( بۆ خۆراك و كشتوكال دەڵێت: 
»ئەو بڕەی لە ناو دەچێت دەكاتە ١,٣ ملیار تەن لە خۆراك، یان له  
٣٠ %ی بەرهەمی جیهانی سااڵنە. بۆیە زانایان ڕێگا چارەیان داناوه   
بۆ فڕێنەدانی ئەوەی لە پێویستی بەدەرە. بەاڵم ڕوون نەكراوەتەوە 
شارەزایان  و،  كێشەكە  هۆی چارەسەری  دەبێتە  تا چەند  كارە  ئەم 
كێشەكە. چارەسەرەی  بۆ  سەرەتاییە  هەنگاوە  ئەم  وایە  پێیان 
لێكردوین  داوای  ئیسالم  لەبەرچی  كە  دەگەین،  تێ   لەوە  لێرەوە 
خواردن بدەینە هەژاران و، ئەم كارە بە گرنگ وەربگرین.. خودای 

گەورە دەفەرموێت:چ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  چ اإلنسان.

واتا: )هەروەها نان و خۆراك دەبەخشن، ئەگەر چی خۆشەویستیش 
بێت الیان، بە هەژار و هەتیو و دیلەكان. دەڵێن: بێگومان ئێمە ئەم 
ئەو                   ڕەزامەندی  دەستهێنانی  بە  بۆ  و  خوا  لەبەر  هەر  خۆراكەتان 

پێ دەبەخشین، نە پاداشتمان لێتان دەوێت نە سوپاس.(
ئایەتێكی تر باس لە بە فیڕۆدان دەكات و دەفەرموێت:چ وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  

ی    یی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ   چ اإلسراء.

پەیوەندیەكان                              و  بهێنە  بەجێ  خوێشان  و  خزم  )مافی  واتا: 
)لە چوار چێوەی شەرعدا چاودێری بكە( هەروەها مافی هەژارانیش )بە 
یارمەتیدانیان بە گوێرەی توانا( ئەنجام بدە هەروەها مافی ڕێبواریش 
باڵویش  دەست  بكە،  جێبەجێ  نیشاندان(  ڕێ  و  دەستگیرۆیی  )بە 
مەبە و ماڵ و سامانت بە فیڕۆ مەدە. چونكە بە ڕاستی ئەوانەی 
ماڵ و سامانیان بە فیڕۆ دەدەن )لە ڕێگەی خراپدا سەرفی دەكەن(، 
ئەوانە هەمیشە وەك برای شەیتانەكان وان، شەیتانیش لە بەرامبەر 
نمەكە.( بەد  و  ناشوكر  زۆر  پەروەردگاریەوە  نیعمەتەكانی(  و  )ناز 
ئەو ئایەتە چارەسەرێكی یەكجارەكیە بۆ كێشەی بە فیڕۆدان، چونكە 
ئەو كەسانەی كە سەروەت و ماڵی گشتی بە هەدر دەدەن هاوەڵ و 
خۆش  موسریفەكانی  گەورە  خودای  چونكە  شەیتانەكانن!  هاوتای 

ناوێت و، لێیان ناڕازییە:چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  
ئایەتەش  ئەم  چاألعراف،  ٿ   ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  
دیسان ڕێگریمان دەكات لە بە هەدەردان.. چونكە دەردەچین لە سۆز 

و خۆشەویستی و ڕازی بوونی خودای گەورە.
بكەین  جێبەجێ   پیرۆز  قورئانی  فەرمایشتەكانی  ئەگەر  كەواتە 
نەتەوە  ئەمڕۆ  ئەوەی  ئایا  نامێنێت..  زەوی  لەسەر  هەژارێك  هیچ 
یەكگرتوەكانیش بانگەشەی بۆدەكات هەر ئەوە نییە كە لە قورئاندا 
هاتووە؟ كەواتە ئایا ئاڕاستەكانی قورئان تاكە ڕێگا و چارەسەر نییە؟ 

قەدەغەكردنی خۆراك بە فیڕۆدان
و: ڕامان عبدالخالق

   سه رچاوه :
www.kaheel7.com/ar
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كاریگەری كیسی پالستیك لەسەر تەندروستی و ژینگە:
سەرەڕای ئەوەی كیسی پالستیك توانای شیبونەوەی زیندوویی نییە و، 
نابێتە هۆی ڕوودانی پیسبونی كیمیایی یان بایۆلۆجی، بەاڵم كاریگەری 
خراپ دەكاتە سەر تەندروستی و ژینگە لە ئەنجامی پاشماوە ڕەقەكان 
كە لە پێكهاتەی كۆتاییدا ماددەكانی كاربۆن و هایدرۆجین و كلۆر و 

نایترۆجین و... هتد ی تێدایە.
كاریگەرە خراپەكانیشی وەكو:

1- بەكارهێنانی كیسی پالستیك بۆ كۆكردنەوە و هەڵگرتنی نانی گەرم و 
ژەمە خواردنە گەرمەكان لە چێشتخانەكان، ئەم كیسانەش نەرم دەبنەوە و                                                                                
و،  دەكەن  گەرمەكان  ژەمە  لەگەڵ  كارلێك  نزم  گەرمی  پلەیەكی  بە 
مەترسییەكی گەورە لەسەر تەندروستی مرۆڤ دروست دەكەن، چونكە 
ئەنجامی  لە  تەندروستیەكان  كێشە  لە  زۆر  دروستبونی  هۆی  دەبێتە 
دەرچونی مادەی دایۆكسان )Dioxin-C4H4O2(ی هۆكاری شێرپەنجە.
بۆ  ژینگەدا  لە  مانەوەی  و  زۆر  بەكارهێنانی  لەگەڵ  كێشی سوكی   -2
دەبنە  پالستیكەكان  كیسە  كاتە  ئەو  شیبونەوە،  بەبێ   زۆر  سااڵنێكی 
گرنگترین هۆكاری پیسبونی ڕوبەرە كراوەكان و گۆڕەپانە گشتیەكان و 
ڕێگاكان و كەناری دەریا و ناو ئاوەكان، بە سەر ئاوكەوتنی لە ڕووی 
شوێنانە،  ئەو  گشتی  ڕووكاری  شێواندنی  و،  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  ئاودا 
كۆسپێك  دەبنە  فراواندا  ئاوا  ڕووبەرێكی  لە  باڵوبونەوەشیان  هەروەها 
لە بەردەم توانای كۆكردنەوەی و ڕزگاربون لێی زۆر جار دەبێتە هۆی 
گیرانی سەری مەنهۆڵ و دروستبونی الفاوی گەورە وەك ئەوەی لە واڵتی 
بەنگالدیش ڕویدا، كە بووە هۆی قەدەغەكردنی بەكارهێنانی لە ساڵی 

2002 وە.
3- نوسانی بە دار و ڕووەكەكانەوە، دەبێتە هۆی ڕێگرتن لە ڕووناكی 
لە هەندێ  بەشی ڕووەكەكان، كە هۆكاری تەواونەبونی كرداری ڕۆشنە 

پێكهاتن دەبێت.
4- مانگا و چوارپێیەكان هەڵدەسن بە خواردنی كیسە پالستیكیەكان 

كە توشیان دەبێت لە كاتی لەوەڕدا، بەمەش ئاژەاڵن توشی نەخۆشی 
و مردن دەكات.

دەبنە  دەشارێنەوە  خۆڵدا  ژێر  لە  پالستیكیانە  كیسە  ئەو  كاتێك   -5
 500 بە  زیاتر  پێویستی  )كە  جیاكەرەوە  چێنێكی  دروستبونی  هۆی 
ساڵ دەبێت بۆ شیبونەوەی(، كە خۆڵەكە جیادەكاتەوە و ئاوی باراناو 
بە  لە  دەبێت  ڕێگر  و  خۆڵەكەدا  سەرەوەی  بەشی  لە  دەداتەوە  گل 
یەكگەیشتنی ئاو و پێتێنراوە پێویستەكان بۆ بەشی خوارەوەی خۆڵەكە، 
دەبێتە هۆی توشبون بە چەندین نەخۆشی وەكو شێرپەنجە بە تایبەتی 

.))polyvi nil chloride PVC(جۆری  )پۆلی – فینیل كلۆرید
6- دەبێتە ژینگەیەكی بە پیت بۆ مشەخۆرە نەخۆشكەرەكان. 

7- لەكاتی سوتاندنیدا لەو شوێنەی كە كۆكراوەتەوە، لە دوایدا دەبێتە 
هۆی دەرچونی ئۆكسیدی كلۆر و كاربۆن و پێكهاتە گازیەكانی تر و، 
تەندروستی  بە  مەترسیدارەكان  جیاوازە  ژەهرە  پێكهاتە  و  ترشەكان 

مرۆڤ.
8- بون و باڵوبونەوەی لە ناوچە جیاوازەكان مەترسی دروست دەكات 
لەسەر ژینگە و زیندەوەران، كە بە تەنها كیسە نایلۆنەكانی بازاڕ سااڵنە 
هەزارەها  سەرەڕای  دەریا  باڵندەی  ملیۆنان  لەناوبردنی  هۆی  دەبنە 
شیردەری دەریایی و، ژمارەیەكی یەكجار زۆر لە ماسی لە جیهاندا كە 

لە ژمارە نایەت.
ئەو  وەكو  دەكرێت  تێكەڵ  كیمیاوی  دیكەی  مادەی  پالستیك   -9
پێكهاتانەی كە ڕەنگی جیاواز دەبەخشنە ئەو ماددە پالستیكیانە مادەی 
)البای اسیفینۆال(، كە مادەیەكە بەرگری و پتەوی ماددە پالستیكیەكان 
دەپارێزێت و مادەی دیكە كە یارمەتی چەمینەوە دەدات، مادەی تر كە 

بارگەی كارەبایی سەر ئەو مادە پالستیكیانە ناهێڵێت.
هەڵمە  و  گاز  دەرچونی  بەهۆی  هەوا  پیسبونی  هۆی  دەبێتە   -10
نایلۆنەكەدا  بەرهەمهێنانی  كاتی  لە  زۆربەیان  كە  ژەهرەكانەوە، 
بەكارهاتون، لە كاتی سوتاندینیاندا لەشوێنە فڕێدراوەكان ئەوا ئەمانەی 

زیانی پالستیك )نایلۆن( و كاریگەریەكانی
 بۆ سەر تەندروستیمان

ئا: لەتیف ڕەئوف
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 ،C6H5CHO بینزلدیهاید   ،CH2O فۆرماڵدیهاید  دەردەچێت:  لێ  
كاربۆن ئۆكسیدی  یەكەم   ،NH3 ئامۆنیا   ،HCN هایدرۆجین  سیانید 
هەندێ   لەگەڵ   ،N2O4NO2 ;N2O نایترۆجین  ئۆكسیدی   ،CO2
ڕودانی  هۆی  دەبنە  كە  بەرزەوەبووەكان،  هایدرۆكاربۆنیە  پێكهاتەی 
تێكچون و زۆرێك لە نەخۆشیەكان، وەكو هەستیاری )حەساسیەت( و                                                                  
كۆئەندامی  و  دەمار  كۆئەندامی  و  هەناسە  كۆئەندامی  نەخۆشیەكانی 
جاریش  هەندێ   گورچیلە،  و  جگەر  و  دڵ  نەخۆشیەكانی  و  هەرس 

ژەهراوی بون.
گازی  دەرچونی  هۆی  دەبێتە  زبڵدا  لەگەڵ  نایلۆن  سوتاندنی   -11

ترسناكی پیسكەری هەوا وەكو ترشی هایدرۆلیك.
12- كار دەكاتە سەر كەمبونەوەی نەوتی هەڵگیراو، چونكە نایلۆن و                                                                        
بۆ  بەكاردێت  نەوتەی  ئەو  بڕی  دروستدەكرێن،  نەوت  لە  پالستیك 
دروستكردنی یەك كیسی نایلۆن بەسە بۆ ئیش پێكردنی سەیارەیەك 

بۆ ماوەی 11 مەتر.
13-ئەگەر نایلۆن و پالستیك لە گڵێكدا ئاستەكەی بگاتە لە 5% ئەوا 

ئەو گڵە ناتوانرێت خانو و بینای لەسەر دروستبكرێت.
بۆ  بەكاردەهێنێت  نەوت  بەرمیل  ملیۆن   12 سااڵنە  ئەمریكا   -14
نزیكەی  گەیشتە  2006دا  لەساڵی  وەكو  نایلۆن  كیسی  دروستكردنی 

88 بلیۆن كیس. 
لە  تاكێك  ناوەندی  بەكارهێنانی  جیهانی:  تەندروستی  15-ڕێكخراوی 
كیلۆگرام   24 لە  بریتیە  بۆ شتومەكە جیاوازەكان  نایلۆن  لە  جیهاندا 

سااڵنە، )21 گرام ڕۆژانە(.
ناو  دەچێتە  كە  هەیە  مەترسیدار  كیمیاوی  مادەی  16-هەندێ  
دروستكردنی دەنكۆڵەكانی پۆلی ئەسیلین كە زیاتر لە 20 مادەن وەكو 

مادە ڕەنگ كەرەكان و دژە ئۆكسانەكان و هتد.
17-سااڵنە نزیكەی 500 بلیۆن نایلۆن بەكاردێت لە جیهاندا كە تەنها 

لە 1%ی دوبارە بەكاردێتەوە.
بۆ پاراستنمان لە زیانە خراپەكانی پالستیك:

پالستیك  قاچاغی  و  قاپ  بەكارهێنانی  لە  بپارێزین  پێویستە خۆمان 
بۆ پاراستنی مادە خۆراكیەكان بە تایبەتی ترشەكان، قاپ و قاچاغی 
پالستیكی پڕ لە ئاو دەبێت تەنها لەناو ساردكەرەوەدا )براد(دا دابنێین، 
نەوەكو بیكەینە ناو بەفرگرە و بەستەر )مجمدە(، چونكە دەبێتە هۆی 
شیبونەوەی پالستیكەكە و گواستنەوەی مادە ژەهرەكان و هۆكارەكانی 

شێرپەنجە لە لەشدا.
پاراستنی  بۆ  ڕەش  تایبەتیش  بە  بەكاردێت  نایلۆن  كیسی  كاتێك 
یان  ئارد  یان  زەعتەر،  وەكو  بشۆرێتەوە  ناتوانرێت  كە  خواردەمەنی 
كێك... هتد. یان كاتێك خواردنی تازە دەكرێتە ناو ئەو كیسانەوە بۆ 
ناو بەفرگرە، پێكهاتەكانی پیس دەبن بەهۆی كارلێكیان لەگەڵ مادەی 
دایۆكسینی كیمیاوی، كە ئەم حاڵەتە زۆر دوبارە ببێتەوە دەبێتە هۆی 

نەخۆشی مەترسیداری وەكو شێر پەنجە.
جێگرەوە بەردەستەكان بۆ خۆپاراستنمان لە زیانەكانی پالستیك:

1-هەڵنان بۆ بەكارهێنانی كیسی كاغەز یان قوماش كە دەتوانرێت بۆ 
چەند جارێكیش بەكار بهێنرێتەوە لە جیاتی كیسی پالستیك و نایلۆن و،                                                                        
كەمكردنەوەی بەكارهێنانی لەالیەن ئەوانەی بەرهەمی دەهێنن و بەكاری 
ڕسوماتی  یان  و  )باج(  زەریبە  دانانی  ڕێگەی  لە  ئەمەش  دەهێنن 
زۆر لەسەر بەرهەمهێنانی، وەكو واڵتی ئیرلەندا كە باجی دانا لەسەر 

كیسەی نایلۆن كە بووە هۆی كەمكردنەوەی بەكارهێنانی لە %90.
2-بەرهەمهێنانی كیسی پالستیكی بە پێی پێوەرە ژیەنگەییەكان، كە 
كیسێك بەرهەم بێت بگونجێت لەگەڵ ژینگەدا، زیاتر ئەستور بێت و                                                                         

ئەوەی  بێ   گڵدا  ناو  لە  هەبێت  شیبونەوەی  توانای  و  بێت  بەهێز 
كاریگەری خراپی لێبكەوێتەوە، كیسی )D2W( ئەو كیسەیە كە توانای 
واڵتانی  واڵتدا،   65 لە  زیاتر  بەكاردێت  ئاودا،  لەناو  هەیە  شیبونەوەی 
بەریتانیا و ئیتالیا و چین كیسی وا بەرهەم دێنن كە شیببێتەوە لەناو 
لە گەنمەشامی كیسی دروستكرد وەكو  یان وەكو ئەمەریكا كە  گڵدا، 

تاقیكردنەوەیەكی یەكەمی.
3- هۆشیاركردنەوەی هاواڵتیان لەسەر زیانەكانی كیسی نایلۆن تاوەكو 

ببێتە هۆی كەمبونەوەی بەكارهێنانی و دوور بون لە زیانەكانی.
*نایلۆنی سپی دروستدەكرێت لە مادەی )پۆلی ئەسیلین( كە لە نەوت 
زۆر  چونكە  نەكرێت،  تێ   گەرمی  خۆراكی  پێویستە  كە  دەرهێنراوە، 
دوبارە بەكارهێنانەوەی دەبێتە هۆی دەرچونی مادەی ترسناكی توشكەر 

بە شێرپەنجە.
نایلۆن و پالستیك هەڕەشە لە ژیانمان دەكەن هەر لە بەكارهێنانی قاپی 
پالستیكی بۆ ناو فڕن تاوەكو بەكارهێنانی بەرگی نایلۆن كە خانمان بۆ 

ڕوپۆشكردنی خواردن بەكاری دەهێنن.
لە  ئەوە چەسپاوە  و  نایلۆنی سپی  لە  مەترسیدارترە  ڕەش  *نایلۆنی 
زانستدا كە نایلۆنی ڕەش ناگونجێت بۆ هەڵگرتن و ڕوپۆشكردنی مادە 
خۆراكیەكان، مادە بەكارهاتوەكان كە ئەو كیسە نایلۆنانەی لێ  دروست 
دەكرێت لە بنەڕەتدا نەوتییە و زۆر جار دوای دوبارە بەكارهێنانەوەی 
دروست دەكرێت كە كاریگەری دەكاتە سەر مادە خۆراكییەكان و مرۆڤ 
شێرپەنجە  و  جنسی  الوازی  و  بیرچونەوە  لە  نەخۆشییەكانی  توشی 

)وەكو شێرپەنجەی سی و خوێن و جگەر ( دەكات.
كە  ڕەنگەكەی  ڕەشبونی  بۆ  تێدەكرێت  ڕەنگی  مادەی  ڕەش  نایلۆنی 
دەڕواتە ناو خواردنەكەوە و دەتوێتەوە و كێشەی تەندروستی بۆ مرۆڤ 

دروست دەكات.
كیسە ڕەنگدارەكان دوو جۆرن تازە و دووبارە بەكارهاتوو كە دووەمیان 
گەرمی  كرداری  توشی  لەبەرئەوەی  یەكەمیان  لە  زیاترە  مەترسی 
بنەڕەتیەكانی  مادە  هەڵوەشاندنەوەی  هۆی  دەبێتە  كە  بەرزبۆتەوە 

پالستیكی تەواو یان ڕەنگ و گواستنەوەی بۆ خواردنەكە. 
كیسی نایلۆنی ڕەش بۆ زبڵ و پیسایی بەكار دێت و نابێت بۆ خواردن 
ماركێتەكاندا  و سۆپەر  دوكان  زۆربەی  لە  داخەوە  بە  بهێنرێت،  بەكار 

ئێستا بۆ گواستنەوەی خواردن بەكاردێت. 
- پزیشكانی منااڵن دەڵێن نایلۆنی ڕەش لە مادەی كیمیاوی و ئەندامی 
ئەم  كە  دەكرێت،  دروست  سروشتی  گازی  و  خەڵوز  و  قەتران  وەكو 
مادانە لەسەر تەندروستی مرۆڤ مەترسیدارن و، بەهۆی كارلێكی مادە 
خۆراكیەكان لەگەڵیاندا كاریگەری خراپ دەكەنە سەر جگەر وسیەكان و 

گورچیلەكان و كێشە لە ڕیخۆڵەكاندا دروست دەكات.
لە كۆتاییدا بۆمان دەركەوت كە مرۆڤەكان ڕۆڵی خراپیان لە تێكدان و                                                                           
دەفەرموێت:                            گەورەش  خوای  و،  هەیە  زەویدا  سەر  خراپكردنی 

چ چ ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حب   خب       مب  ىب   
يب  جت  حت  ختچ الروم. واتە: )تاوان و خراپە دەركەوتووە و، 
هەموو سەرزەوی و دەریاكانیشی گرتۆتەوە، بەهۆی ئەو تاوان و گوناهانەوە 
لە  هەندێك  تااڵوی  دەبێت  سەرەنجام  داوەتێ،  دەستیان  خەڵكی  كە 
كردەوەكانیان بچێژن، بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ ڕێبازی پاكی و خواناسی.(

سه رچاوه :
http://www.hsph.harvard.edu/news/magazine/winter10plastics/
http://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_pollution
http://wellnessmama.com/23757/dangers-of-plastic/
http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/healthyliving/can-
cercontroversies/Plasticbottles/
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ئەم خێزانە لە كۆمەڵێك ئەندامی تا ڕادەیەكی زۆر تەواوكەر لە 
نێوان خۆیاندا پێكهاتووە. كە ئەویش پڵنگی دایك و بێچووەكانییەتی. 
دایكەكە زۆربەی كاتەكان بە برسێتی دەمێنێتەوە لە پێناو ئەوەی 
لە  نیوەی كێشی  نزیكەی  بە جۆرێك كە  تێربن.  بێچووەكانی  كە 
دەست دەدات! زیاد لەوەش بەڵكو هەندێ  جار ژیانی خۆی دەخاتە 

مەترسییەوە و قوربانی دەدات لە پێناو بێچووەكانیدا.
بە نموونە شێر بە یەكێك لە مەترسییە گەورەكان دادەنرێت لە 
بەردەم  دەخاتە  خۆی  دایكانەكە  پڵنگە  بێچووەكانیدا...  بەرامبەر 

شێرەكە بەبێ  هیچ دوودڵیەك. سەرنجی شێرەكە بۆ 
دەخاتە  خۆی  بەوەی  ئەویش  ڕادەكێشێ   خۆی 
بە  زیاتر  كاتێكی  جۆرە  بەم  شێرەكە،  بەردەم 
بتوانن  تاكو  بێچووەكانی  بۆ  دەهێنێت  دەست 

هەڵبێن.
ملمالنێ   بۆ  ژیاندا  لە  گیاندارە  ئەم  بوونی  گەر 
لە  هەندێك  وەك  مانەوەدا  پێناو  لە  بێت 

هاوبۆچوونانی بیردۆزی پەرەسەندن پێیان وایە كە 
گیانداران هەمیشە لە ملمالنێی بەردەوام دان لەپێناو 

مانەوە لە ژیاندا، دەبوایە ئەم دایكە ئەوەی لێ  چاوەڕێ  
بكرێت كە هەڵ بێت و بێچووەكانی بەجێ  بهێڵێت تاكو لە 

مەترسی تیا چوون ڕزگاری بێت.
بەاڵم پڵنگەكە وا ناكات، بەڵكو زیاد لەوە خۆی دەخاتە 

گەیشتە  كار  ئەگەر  بەرەكە  هێرش  شێرە  بەردەم 
مەترسی لەسەر بێچووەكانی.

میهرەبانی  ئەم  كە  ئەوەی  بێگومان 
پڵنگە  ئەم  فێری  فیداكارییەی  گیان  و 

كردووە خوای پەروەردگارە.

خۆڕاگری و بەرخوودان
بۆ نەوجــــــــەوانان
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جەمسەری باشوور، ساردترین شوێنی جیهانە كە تیایدا زستان بۆ شەش 
لە  ناسك  بچكۆالنەی  بێچوویەكی  پەروەردەكردنی  دەكێشێ.  درێژە  مانگ 
ژینگەیەكی ئاوەها سەخت دا، پێویستی بە خەبات و تێكۆشانێكی ئەوتۆ 
هەیە كە بە گران بە بیرماندا دێت و پەی پێ دەبەین! لەم ژینگەیەدا 
جۆرێك گیاندار دەژی كە دایك و باوكەكان زۆرترین و گەورەترین قوربانی 

دەدەن لە نێوان زیندەوەرانی تری ئەم ژیانەدا كە ئەویش بەتریقە.؛
ئەم بەتریقانە دەست دەكەن بە گەشتێك بۆ ئەو شوێنەی بەیەك گەیشتنێك 
و كارێكی سەرسوڕ هێنەری تێدا ڕوو دەدات، گەشتەكە چەند هەفتەیەك 

دەخایەنێت.
ئەو ماوەیەی كەپێویستە ئەم گیاندارانە بەم جۆرە بیبڕن زیاد لە )100( 

كیلۆمەترە!
لەبەرئەوە بڕینی ڕێگەكەی هەندێ جار بەپێ دەبێت و هەندێك جاریش 

بە خلیسكان لەسەر سك دەبێت.
هەموویان بەشێوەیەكی سەرسوڕهێنەر بۆ هەمان شوێن دەچن و كۆدەبنەوە!
لە كۆتایی ئەم گەشتە دوورودرێژەدا هەزاران بەتریق لە شوێنێكی دیاری 

كراودا بە شێوەیەكی سەرسوڕهێنەر كۆدەبنەوە.
ئەم كۆبوونەوەیە مەبەستێكی گەورە و گرنگی لە خۆگرتووە، چونكە ئەو 
شوێنەی كە كۆبوونەوە گەورەكەی تێدا ئەنجام دەدرێت، هەمان ئەو شوێنەیە 
كە نەوەی نوێی تێدا یەتە دنیاوە. ئەم گەشتە قورس و گرانە سەرەتای ئەو 
قوربانی و ناڕەحەتیانەیە كە تووشی دەبن لە پێناو كۆرپەكانیاندا. ناڕەحەتی 
سەرەكی لەو كاتەوە دەست پێدەكات  كە  مێكان هێلكەكانیان دادەنێن!
هێرش  زستان  كەم،  ماوەیەكی  بە  هێلكەكە  دانانی  پاش  لەبەرئەوەی 
ژێر سفری  پلەی   )50( بۆ  زستاندا  مانگەكانی  لە  گەرما  پلەی  دەهێنێت. 

سلیزی دادەبەزێت!
ڕەشەبا بەفر و سەرما بە خێرایی )100( كم لە كاتژمێرێكدا لەگەڵ خۆی 

دەهێنێت.
مێیەكان هێلكەكان الی نێرەكان دادەنێن و دەگەڕێنەوە ناو دەریاكە. پاراستنی 
بەتریقەكان  نێرەی  بەخشەكان.  گیان  نێرە  ئەستۆی  دەخرێتە  هێلكەكان 
هێلكەكان لەسەر پێكانی دادەنێت و هەڵیان دەگرێت بۆ ئەوەی لەسەرما 
دەپارێزن. لەسەرما  هێلكەكە  نەرمەكانی  و  گەرم  تووكە  بیانپارێزێت. 
لەبەرئەوە  دەیبەستێت.  خێرا  زەوی  سەر  بكەوێتە  هێلكەكە  بێتوو  گەر 

نێرەی بەتریقەكان جوڵە و هەڵس وكەوتیان زۆر وردوو جوانە!
ئەو هەوڵ و بەرخوودانەی كە دەیدات سنوری ژیریی مرۆڤ دەبەزێنێت. 
بەتریقە نێرەكان بە درێژایی چوارمانگ هیچ ناخۆن و، نایەڵن بە هیچ 
شێوەیەك بۆ ساتێكی كەمیش بێت هێلكەكان بكەونە سەر زەوی بەڵكو لە 

پێناوی مانەوەی هێلكەكاندا بەردەوام دەبن لەسەر وەستان بە پێوە.
پێناو  لە  پاڵیەكەوە  بە  و  كۆدەبنەوە  بازنەیی  بەشێوەی  بەتریقەكان 
پاراستنیان لە سەرما، ئەوەی كە ئەم بەتریقە نێرانە دەتوانن لە ماوەی 

ئەو چوار مانگەدا بیكەن و پێی هەستن تەنها خۆڕاگرتن و قوربانیدانە.
پاش ئەو چوار مانگە قورس و گرانە بەهار دەست پێدەكات. هێلكەكان تروكان و                                                                        
بەتریقە بچوكەكان هاتنە دەرەوە و چاوەكانیان بە دونیای نوێ هەڵهێنا.
تا ئێستاش هەر لەسەر پێكانی باوكە میهرەبانەكانیان ماونەتەوە چونكە 
هێشتا ئەو توێژاڵە چەورییەی لەسەرما دەیپارێزێت درووست نەبووە لە 
لەشیدا. یەكەم ژەمە خۆراك و خواردن كە كۆرپە تازەكە دەی خوات ئەو 

شیرەیە كە باوكەكەی لە چیكلدانۆچكەیدا هەڵی گرتووە بۆیان، باوكەكانیان 
قوربانییەكی بێ وێنەیان ئەنجام داوە لە پێناو بێچووەكانیاندا ئەویش ئەوەیە 
كە لە ماوەی چوار مانگ كە بە برسێتی دانی بەخۆیدا گرتووە و ئەو خۆراك 
و شیرەشی هەڵیگرتووە ئامادە نەبووە بیخوات و دایناوە بۆ كۆرپەكەی!
ڕۆخی  بەرەو  دەریاوە  لە  دایكەكان  و  مێیەكان  كاتەدا  لەم  دەستبەجێ 
دەریاكان دەگەڕێنەوە. مێكانیش لە ماوەی ئەم چوارمانگەدا هەروا بێ ئیش 
دانەنیشتوون. بەڵكو خواردنێكی باشیان بۆ بێچووەكانیان كۆكردووەتەوە لە 

ئەنجامی ڕاوكردنی بەردەوامیان  لەوماوەیەدا.
هەركا مێكان گەڕانەوە، خێرا نێرە خۆڕاگرەكان بەرەو ڕووبارەكە دەڕۆن و 
كۆتایی بەو برسێتییە دەهێنن كە لە ماوەی چوار مانگدا خۆیان  ڕاگرتووە 
و  دەكەن  پڕ  گەدەیان  نێرەكان  كە  هەر  ڕاوكردن،  بە  ئەویش  لەسەری 
چاو  بۆ  بێچووەكانیان  بۆالی  دەگەڕێنەوە  خێرا  نامێنێت،  برسێتییان 

دێریكردن و پەروەردەكردنیان لەگەڵ بەتریقی دایك دا!
بە  گەورەدەبن  و  گەشەدەكەن  بچوكەكان  بەتریقە  كەم  ماوەیەكی  پاش 
جۆرێك كە بتوانێت لەگەڵ باوك و دایكە تێكۆشەرەكەیدا بگەڕێت و بژی.
ئەوانەی هەڵگری بیردۆزی پەرەسەندن و بەرگری لێدەكەن و ئینكاری لە 
درووستبوونی بوونەوەر لەالیەن پەروەردگارەوە دەكەن گومانیان وایە و                       
خۆیان  بەرژەوەندییەكانی  پێناو  لە  تەنها  گیانداران  كە  دەگەیەنن  ڕای 
هەوڵدەدەن، لە ئاوها كاتێكدا بە هیچ جۆرێك ناتوانن و دەستەوسان دەبن 
دەیدات،  بەتریق  و قوربانییەی كە  فیداكاری  ئەو هەموو  ڕاڤەكردنی  لە 

خۆڕاگرتن لەسەر برسێتی و سەرما بۆ ماوەی چوار مانگی تەواو.
باشە كێ ئەم درووستكراوانەی فێری ئەو فیداكاری یە كردووە؟!

تەنها یەك وەاڵمی ڕاست و درووست بۆ ئەم پرسیارە هەیە.
خوای گەورە بەتریقی درووست كردووە و هەر ئەویش فێری كردووە كە 

هەستێت بەو فیداكاری و قوربانیانە لە پێناو بێچووەكانیدا.
خوای پەروەردگار توانا و دەسەاڵتی بەسەر گیانداراندا ڕووندەكاتەوە بۆمان و                        

دەفەرموێت:چ ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  چ                                          
هود. واتە: هیچ گیانلەبەرێك نییە جڵەوی بە دەست خوای گەورەوە نەبێت، 
درووستە. و  ڕاست  ڕێبازێكی  و  بەرنامە  لەسەر  پەروەردگارم  بێگومان 

بۆ نەوجــــــــەوانان
سەرچاوە: لە باڵوكراوەكانی ناوەندی ڕاگەیاندنی ئارا وەرگیراوە
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خوای بااڵ دەست لە قورئانی پیرۆزدا دەفەرموێت:چ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  چ النحل. 
واتە: )پەروەردگاری تۆ )ئەی ئینسان( نیگا و ئیلهامی كردووه بۆ هەنگ                                                                           
هەروەها  چیاكاندا،  كەلێنی  و  كون  له  بكات  بۆ خۆی ساز  كه جێگه 
له كەلەبەری درەختەكان و لەو شوێنانەش كه ئادەمیزاد بۆی ئاماده 
دەكات. لەوەودوا )فێرمان كردووه كە( له هەموو بەرو بووم و )شیلەی 
گواڵن و شتی بەسوود( بخوات و پێمان ڕاگەیاندووە: ئەو نەخشانەی 
)له  بدە،  ئەنجامی  ملكەچیەوه  به  كێشاویت  بۆی  پەروەردگارت  كه 
دروست كردنی شانەو مژینی شیلە و دروستكردنی هەنگوین و پوورەدان 
بەدەوری شازدا و بەخێوكردنی گەراكان... هتد(، جا لەناو سكی ئەو 
هەنگانەوه شلەیەكی ڕەنگ جیاواز دێته دەرەوه كه شیفای تیادایه بۆ 
)زۆر نەخۆشی( خەڵكی )سەرەڕای تامی شیرین و خۆشی(، بە ڕاستی 
بكەنەوه  بیر  كەسانێك  بۆ  هەیه  بەهێز  نیشانەی  بەڵگەو  لەمەشدا  ئا 
)سەرنج بدەن له هەنگ و شانەكانی له فڕین و هاتووچۆی، له هەنگوین 

و تام و بۆن و ڕەنگی... هتد(.
لێكۆڵینەوە زانستییەكان لەسەر هەنگ ئاماژە بەوە دەكەن كە شانشینی 
دەكات  لێ   وایان  و،  دەفڕن  گەورەوە  خوای  سرووشی  بەهۆی  هەنگ 
ڕێ  مەترە  هەزارەها  مەبەستەش  ئەم  بۆ  بگەڕێن،  خۆراكدا  دوای  بە 
دەكات و پاشان دەگەڕێتەوە بەبێ  ئەوەی ڕێگەی لێ هەڵە ببێت، یاخود 
هەنگەكان  ئەوەشدا شانە  لەگەڵ  دیكە،  هەنگێكی  بچێتە سەر شانەی 
بە شێوەیەكی گشتی لە یەكچوون و لە پاڵیەكدان، ئەمە چونكە خوای 
گەورە ڕێگەكەی بۆ ئاسان كردووە و توانای ئیشكردن و هەڵسوكەوتی 
هێندە داوەتێ ، لە بینینی ڕێچكەی ئیشەكەی و پەیداكردنی خواردن و 

پاشان دووبارە گەڕاندنەوەی بۆ هەمان جێی خۆی.
لە شانەیەكی تەواوی هەنگدا تەنها یەك شاژن هەیە و، سەدەها نێرە و 
دەیەها هەزار كارەكەر، هەنگی كارەكەر دەفڕێت بۆ پەیداكردنی خواردن و،                                                                                        

كاتێك دەیدۆزێتەوە شوێنەكەی دیاری دەكات و، نموونەیەكی لێدەهێنێتەوە 
ئاڕاستەی  و  ڕێگە  و  شوێن  لەسەر  تەواو  زانیاری  و،  شانەكەیان  بۆ 
جێگەكەی بە تەواوی بە كۆمەڵەكەیان دەدات، لە ڕێگەی چەند جووڵە 
و ئاماژەیەكی دیاری كراوەوە جێگە و ڕێچكە و ئاڕاستەی سەرچاوەی 
خواردنەكەیان بۆ ئاشكرا دەكات. بەم شێوەیە هەموو هەنگەكانی دیكە 
بەڕێ دەكەون بۆ ئەوێ و چی خواردنیان پێویست بێت كۆی دەكەنەوە 
و، بە مەبەستی  كۆكردنەوەی تەنها سەد گرام لە هەنگوین وا پێویست 
دەكات كە هەنگەكان سەردانی ملیۆنێك گوڵ بكەن، پاشان كۆمەڵێكی 
تر لە كارەكەرەكان دێن بە باڵەكانیان هەوا گۆڕكێ  دەكەن، تاوەكو شێ 
كەم بكەنەوە و نەیهێڵن و، شلەكە خەست دەبێتەوە و دەبێتە هەنگوین، 
پاشان كۆمەڵێكی دیكە دێن بۆ دڵنیا بوون كە هەنگوینەكە پێگەیشتووە 
بە  پاڵوییەكان  شەش  چاوە  داخستنی  بە  هەڵدەستن  ئامادەیە،  و 
چینێكی ناسك و تەنك لە مۆم، بە مەبەستی پاراستنی و هەڵگرتنی 
بە پاكی تاوەكو زستان، بۆ كاتێك كە كێڵگەكان گوڵیان تێدا نامێنێت.                                                                                                                                    
و  خاك  جۆری  و  پێكهاتە  جیاوازی  كە  سەلماندویانە  لێكۆڵینەوەكان 
خۆڵەكانی كە هەنگەكان دەیانبڕن كاریگەریەكی زۆری هەیە لەسەر ڕەنگی 
لۆكە وەبەرهێنراوە  لە گوڵی  ئەو هەنگوینەی  نموونە  بۆ  هەنگوینەكە، 
ڕەنگەكەی تۆخە، كە جیاوازە لەو هەنگوینەی لە گوڵە بەرسیم بەرهەم 
هاتووە كە ڕەنگەكەی كاڵە و، هەنگوینی دارە سێو زەردێكی كاڵە و، 
هەنگوینی شاتووی ڕەش ڕەنگەكەی سپیە وەك ئاو و، هەنگوینی گوڵە 

نەعنا بە بۆن ڕەنگەكەی عەنبەرییە و... تاد.
ئەمانە  خواردن،  كۆكردنەوەی  بۆ  كارەكەرەكاندا  ڕۆشتنی  و  ڕێ  لە 
بە  بەخشیون،  پێی  گەورە  خوای  كە  هەستانەی  ئەو  بەر  پەنادەبەنە 
تایبەت هەستی بۆنكردنیان زۆر بەهێزە، لە ڕێگەی بیلبیلەی چاوی كە 
هەستەوەرە و جیاوازە و بەهێزترە لە چاوی مرۆڤ، ئەویش بە هه ست 
كردنیان بە تیشكی سەروو وەنەوشەیی هەر بۆیە ئەوان ئەوە دەبینن 
كە چاوی ئێمە نایبینێت و، ناتوانین دەریخەین تەنها بە وێنەگرتنیان 
نەبێت بە تیشكی سەروو وەنەوشەیی، پاشان گەر لەسەر چرۆی گوڵێك 

ههنگ
 ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

و: سەمیرە تەیب ڕەشید



www.haiv.org27

ژماره)37( به هاری 2015ز ـ  1436ك

www.haiv.org 26

نیشتەوە دەتوانێت بە تامكردنی هەاڵڵەكەی ئەندازەی شیرینیەكەی 
دیاری بكات و بزانێت.

بۆ گەڕانەوەی هەنگەكانیش بۆ ماڵەوەیان هەستی بینین و بۆن كردن 
ئەوە  تێبینی  شوێنەكەیان.  دۆزینەوەی  بۆ  بەكاردەهێنن  پێكەوە 
كراوە كاتێك هەنگ ماڵەكەی جێدەهێڵێت ئاوڕێكی لێ دەداتەوە و 
ماوەیەك ڕادەمێنێت وەك ئەوەی بیپشكنێت و دیقەتی بدات تاوەكو 
بازنەیی كە  لە هزریدا بچەسپێت، پاشان هەڵدەفڕێت بەشێوازێكی 
بازنەكە فراوانتر دەبێت و، كاتێك دەگەڕێتەوە ماڵەوە  وردە وردە 
و،  باسدەكات  بنەماڵەكەی  بۆ  بە دوورودرێژی  هەواڵی گەشتەكەی 
شوێنی خواردنەكان بە برادەرەكانی دەڵێت و، ئەوانیش بە كۆمەڵ 
دەچن بۆ مژینی هەاڵڵەی گوڵەكان و هەڵگرتنیان بۆ كاتی زستان و 
سارد و سەرما و بێ خۆراكی و، نامۆترین شت كە زانستی سەردەم 
زمانێكی  هەنگ  كە  ئەوەیە  مێرووەكاندا  جیهانی  لە  دەریخستووە 
تایبەتییان هەیە كە لە ڕێگەی سەماكردنەوە لە یەكتری تێدەگەن كە 
زانایەكی ئەڵمانی لە كتێبێكیدا بەناوی »جیهانی هەنگی سەماكەر« 
)حیاة النحل الراقص( ڕاڤەی كردووە، پاش لێكۆڵینەوەیەكی یەك 
ساڵی كە لە ساڵی 1973 دا دیاری نۆبڵی لەسەر وەرگرت. ئەم زانایە 
بۆی دەركەوت كە هەنگە كارەكەرەكان ئامێرێك لە الشەیاندا هەیە 
بەهۆیەوە دەتوانن دووری ڕێگە و گۆشەكان بپێون لە نێوان خڕی 
ڕۆژ و شانەكاندا، هەنگەكان زمانێكی نهێنی بەكاردێنن بۆ گفتوگۆ لە 
نێوان یەكتریدا لە ڕێگەی سەما تایبەتە دەربڕەكەیان، شوێنی بوونی 
دیاریكردنی  لەگەڵ  ڕادەگەیەنێت  هاوەڵەكانی  بە  شیرین  هەاڵڵەی 
ئاڕاستە و شوێنەكەی بە وردی و دووری لە ماڵەكەیانەوە، هەروەك 
واتا  سرووش  چ،  ژ  ڈ       ڈ   ڎ   دەفەرموێت:چ  گەورە  خوای 
و  هەنگ  هەڵسوكەوتی  دەبینین  بێگومان  بەهرەمەندی،  و  ڕێنمایی 
هەڵبژاردنی جێگەی نیشتەجێبوونیان و ڕێنمایی بوونیان بە شوێنی 
خواردن و، وەبەرهێنانی هەنگوین لەڕێی رێنمایی بوون و سرووشی 
خوای گەورەوەیە. وەك دەبینین كارەكەرەكان خزمەتكارێكی خاوێن 
ڕاگری ماڵەكەن بە شێوەیەكی زۆر چاالك و گورجوگۆاڵنە، لەالیەكی 
دیكە بەخێوكەرن و، خواردن دەدەن بە بێچووەكان و شەونوخونی 
توانان  بە  ئەندازیارێكی  هەروەها  دەكەن،  حەسانەوەیان  لەسەر 
ئەندازیار  تواناترین  بە  لە كاری  بیناسازی و دیزایندا كە پێش  لە 
دەگرێت و، بەسەر باشترین ئامێری سەردەمدا سەردەكەوێت لە وردی 
پێوانەكاریدا و، هەروەها پاسەوانێكی دەستپاكە كە بە بێ  دوودڵی 
گیانی خۆی بەخت دەكات لە دژی هەر دوژمنێك كە هەڕەشە بێت 
بۆ سەر ئاسایشی شوێنی بنەماڵكەی. بەاڵم نێرەكان ئیشیان كورت 
دەبێتەوە تەنها لە پێشبڕكێدا لە گەیشتن بە شاژن تەنها لە وەرزی 
جووتبووندا و، ئەركی شاژن دانانی گەرایە بەاڵم كارەكەر مێیەكی 
نەزۆكە و، بەشەكانی دەمیان ئامادەكراوە بۆ كۆكردنەوەی هەاڵڵە و،                                                                
كوتان،  تۆوی  كۆكردنەوەی  بۆ  سازكراوە  پاشەوەی  قاچەكانی 
هەروەها غودەی ژێر قوڕقوڕاگەیان هەیە بۆ ڕژانی خواردنی شاهانە 
لەگەڵ غوددەی ڕژاندنی مێو و غوددەی بۆن، كارەكەرە دۆزەرەوە 
و،  خۆراك  سەرچاوەی  دۆزینەوەی  دوای  بە  دەڕۆن  كە  ئەوانەن 

ئاگاداركردنەوەی برادەرەكانی بە جێگەكەی.
لە قورئانی پیرۆزدا ڕوونی دەكاتەوە چ  ں  ڻ  ڻ    هەروەك 
نەگۆڕاوە  هێشتا  و  شلەیەكە  پێشدا  لە  چونكە   ، چ   ڻ  ڻ  
بۆ هەنگوین، پاشان بەهۆی خەستبوونەوەی و كەمبوونەوەی بڕی  

كە  جۆرێك  بە  هەنگوین،  بۆ  دەگۆڕێت  تێدا  ئاوییەكان  پێكهێنەرە 
ئەو  بەهۆی  نابێت.  زۆرتر   %14-18 نێوان  لە  تێیدا  شێ  ڕێژەی 
گۆڕینی  بە  و،  هەڵدەستن  پێی  كارەكەرەكان  كە  گۆڕكێیەی  هەوا 
فركتوز(  )كلوكۆز-  شەكری  تاكە  بۆ  )سوككەرۆز(  شەكری  دووانە 
بەكاری ئەنزیمی )ئەنفریتیز( كە لیكە ڕژێنەكان دەریدەكەن و، پاش 
هەفتەیەكدا  لە  ڕۆژ   )5-2( نزیكەی  كە  هەنگوینەكە  پێگەیشتنی 
شانەكە  سەری  مۆركردنی  بە  هەڵدەستن  كارەكەرەكان  دەخایەنێت 
بە مێو بۆ پاراستنی هەنگوینەكە. وشەی )كلی( ئاماژە بە خواردنی 
هەاڵڵەی گوڵەكان و تۆوی كوتان دەدات كە تاكە سەرچاوەی پڕۆتینە 
خوێی  شەكرەمەنی،  چەوری،  )پڕۆتین،  لە  پێكهاتووە  ئەمیش  كە 
كانزایی، ڤیتامینەكان(، كارەكەرەكان دەتوانن دەنكەهەاڵڵە و تۆوی 
كوتان لە شوێنێكی تایبەتدا كە لە خوارەوەی قاچەكانی دواوەیاندایە 
هەڵبگرن و، بۆ ئەمەش مووە چڕە لقدارەكانی سەر جەستەی یارمەتی 
دەدات، بە جۆرێك ژمارەیەكی زۆر لە تۆ و هەاڵڵەكان بەو مووانەوە 
دەنوسێن كە ژمارەیان لە نێوان دوسەد و پەنجا هەزار بۆ شەش ملیۆنە.

الیەنی ئیعجازی:
ڕونكراوەتەوە  زانستی  شێوەیەكی  بە  پێشتر  هەروەك 
جۆرەكەشی                      و  جۆراوجۆرە  و،  تێدایە  شیفای  هەنگوین 
بە پێی پۆلێنی جۆری گوڵەكانە كە دەیخوات و، ئەم ڕاستییە 
زانستییانەش هەمووی هەر وەك ئەوەن كە لە قورئانی پیرۆزدا 
هاتوون و، مرۆڤەكان لە كۆندا ئەم ڕاستییانەیان نەدەزانی.

ههنگ

سەرچاوە: 
كتێبی )هذا محمد رسول الله وبراهین رسالته(/ د. عبدالله المصلح.
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چ ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ   دەفەرموێت:  گەورە  خودای 
ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں     ڻ    ڻ  چ النمل.
واتە: هەتا کاتێ گەيشتنە سەر شیوی مێروولە، مێروولەیەكی مێینە 
وتی: ئەی مێروولەکان بڕۆنە ناو ماڵەکانی خۆتان، با سولەیمان و 

لەشکرەکەی نەتان شکێنن لە کاتێکدا ئەوان هەست ناکەن.
بۆچی خوای گەورە باسی شكانی مێروولە دەكات؟ ئایا لەشی مێروولە 

پێكهاتەی شووشەی تێدایە!؟
سلیکۆن  ئۆکسیدی  دوانە  لە  بریتیە:  شووشە  پێکهاتەی  زۆرینەی 
Silicon dioxide کە دەکاتە ڕێژەی 75% و، ئەم توخمە کیمیاویەش 
شووشەی  باسی  پیرۆز  قورئانی  بۆيه  نیيە،  مێروودا  لەشی  لە 
لە  چی  بزانین  با  کردووە..  شکانی  باسی  تەنها  بەڵکو  نەکردووە، 

پێکهاتەی لەشی مێروودا هەیە؟
بە پێی ئەم لینکەی زانکۆی هارڤاردی ئەمریکی

http://harvardforest.fas.harvard.edu/ants/body-structure
لەم لینکەدا هەر لە پەڕەگرافی یەکەم نوسراوە:

 Ants have a hard, waterproof exoskeleton, which is made
.of a material called chitin
واته : مێروولەکان پەیکەری دەرەکی )ئیکسۆسکیلیتۆن(ی توند و دژە 

ئاویان هەیە، کە لە مادەیەک درووستکراوە پێی دەڵێن )کیتین(.
یان  ڕەق  پارێزەری  و  دەرەکی  پێکهاتەیەکی  ئێکسۆسکیلیتۆن  کە 
توێکڵدارە، لە زۆربەی زیندەوەرە سمدارەکان و شاخدارەکاندا هەیە،

ئەو   WordWeb فەرهەنگی  پێی  بە  )کیتین(  پێناسەی  ئەمەش 
ماددەیەی کە ئێکسۆسکیلیتۆنی لێ پێکهاتووە:

Noun: chitin |kI-tin|
 A tough semitransparent horny substance; the principal
component of the exoskeletons of arthropods
واتە: پێکهاتەیەکی ڕەقەنی نیمچە ڕوونی توندە، پێکهاتەی سەرەکی 

ئێکسۆسکیلیتۆنە لە زیندەوەرە جومگەدارەکان
وەک دەبینین ئەم پێکهاتەیە سیفەتێکی هەیە ئەگەر پێی پێدا بنێی 
crush دەبێت واتە ورد و خاش دەبێت و دەنگێکی لێوەدێت وەک 

شکانی شووشە وایە.

هەناسەدان و پرژەی دەم لە شێوەی فوكردن لە هەر شتێك بێت یان لە كاتی                                                                           
پژمیندا، هەڵمژینی ئەو پرژانە دەبێتە هۆی گواستنەوەی زۆرێك لە نەخۆشیە 
و،                                                                   )نیكاف(  ملەخڕێ  و  مندااڵن  شەلەلی  و  هەاڵمەت  وەك  درمەكانی 
نەخۆشی  و  و سیل  و سورێژە  گەروو  هەوكردنی  و  ئەڵمانی  سورێژەی 
پێست و، چەندین نەخۆشی تریش بە تایبەتی ڤایرۆسیەكان. هەر بۆیە                  
فوو  و  هەناسە  كردووه   ئاڕاستە  شوێنكەوتوانی  خوا   پێغەمبەری 
نەكەنە ناو ئەو دەفر و قاپانەی كە خواردنەوەیان تێدا دەخۆنەوە، یاخود 
خواردنیان تێدا دەخۆن، هه روه ها لە كاتی پژمین و باوێشكدان دا دەم و 
چاویان داپۆشن بۆئەوەی ئەو هەوا ڤایرۆساویەی لەگەڵ پژمینەكەدا دێتە 
دەرەوە باڵو نەبێتەوە و، نەبێتە هۆی باڵو بونەوەی نەخۆشی و ناڕەحەت 
كردنی موسڵمانان، هەم خۆشت لە كاتی باوێشكدا شتێكی زیانبەخش 

وەرنەگری لە ڕێگەی هەناسەوە.
 لە )عبدالله ی كوڕی عباس(ەوە )ڕەزا    و   ڕەحمەتی خوایان لێبێت(  فەرموویەتی: 
)نهی رسول الله  أن يتنفس في اإلناء أو ينفخ فيه()صححه االلبانی(.
ڕێگری كردوە لەوەی كە لەناو دەفری خواردن و                                                                              واته:)پێغەمبەری خوا 
خواردنەوەدا هەناسە بدەینەوە و، هەناسەكەمان بچێتە ناو ئەو خواردن و                                                                    
لە  هەروەها  بكرێت(.  لێ  فووی  یاخود  دەفرەكەوە،  ناو  خواردنەوەیەی 
فەرموودەیەكی سەحیحی تر دا هاتووە:)إن النبی  نهى عن النفخ 
في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في اإلناء؟ قال: اهرقها، قال: فإني ال 

أروى من نفس واحد ؟ قال: فأبن القدح عن فيك(. 
واته: پێغەمبەری خوا  ڕێگری كردووە لەوەی كە فوو لە خواردن و 
خواردنەوە بكرێت، پیاوێكیش وتی: ئەی ئەگەر من پیسی لە ناو قاپەكە دا 
دەبینم؟ فەرموی:)بیڕێژە(، وتی: ئەگەر من بەیەك قوم ئاو تاكو هەناسە 
دەمت  لە  دەفرەكە  فەرمووی:)دەكەواتە  نەبووم؟  ئاو  تێر  خواردنەوە 
دوور بخەوە( ئینجا هەناسەبدە و، پاشان قومێكی تر بخۆرەوە. هەروەها                                                                               
كان  لە ئەبو هوڕەیڕەوە)ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێت(: )أن رسول 
إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه وغض بها صوته( الترمذي: 2745.
خۆی  وچاوی  دەم  بپژمیبایە  )ئەگەر  خوا   پێغەمبەری  كە  واته: 
دەنگەكەشی  بەرگەكانی،  جلو  و  پۆشاك  بە  یا  بەدەستی  دادەپۆشی 
بەهۆیەوە نزم دەكردەوە(. هەروەها: )قال رسول الله  إذا تثاءب أحدكم 

فليضع يده على فيه( صحیح الجامع: 426. واته: پێغەمبەری خوا 
فەرمویەتی: )ئەگەر هەر یەكێكتان پژمی با دەستی بخاتە سەر دەمی(.

ئيعجاز و فه رمووده

سه رچاوه :
www.eajaz.org ماڵپه ڕی الهیئة العالمیة لألعجاز العلمي في القرأن و السنة

ن: د. عبدالجواد الصاوی          و: حسن محمود هه یڤ

هەناسەدان 
و

     پرژەی دەم

پێکهاتەی لەشی مێروولە 

http://harvardforest.fas.harvard.edu/ants/body-structure              :سه رچاوه
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ئەمەریکا باس لە خەتەنەکردنی کوڕان دەکات

فه رمووده  و ئيعجاز

لە پێشهاتێکی پزیشکی دەگمەندا، له  مانگی )2014/12(دا سەنتەری نیشتمانیی ئەمەریكی بۆ کۆنترۆڵکردنی نەخۆشییە گوازراوەکان، بۆ 
یەکەمجار رۆڵی خەتەنەکردن لە رێگەگرتن لە ئایدز رادەگەیێنێت.

نیشتمانیی  سەنتەری  سەرۆکی  مۆرمین(،  )د.جۆناتان  بکات،  خەتەنە  لە  باس  یەکەمجارە  بۆ  کە  سەنتەره   ئەو  بەیاننامەی  نوێترین  لە 
لە نەخۆشییە گوازراوەکان  لە رێگا سەرکەوتووەکانی رێگریکردن  رایگەیاندووە، یەکێک  لە ئەمەریکا  کۆنترۆڵکردنی نەخۆشییە گوازراوەکان 
بە گشتی و ئایدز بە تایبەتی خەتەنەکردنی کوڕانە، جۆناتان داوا لە پزیشکانی مندااڵن دەکات کە هانی دایکان و باوکان بدەن کوڕەکانیان 
خەتەنە بکەن، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت ئاگاداری هەستیاریی بابەتەکە بن، چونکە پەیوەندی بە الیەنی ئایینی و کولتورییەوە هەیە.
بە پێی ئەو سەنتەرە ئەمەریکییە بێت ئەو پێستەی کە چووکی کوڕان دادەپۆشێت، هۆکارە بۆ کۆبوونەوەی چەندین ڤایرۆس و بەکتریا و 
ئەمەش مەترسی توشبوونیان بە نەخۆشییە گوازراوەکان زیاددەکات، جۆناتان دەڵیت لێکۆڵینەوەکان دەریانخستووە كە خەتەنەکردن مەترسی 
باڵوبوونەوەی ئایدز بە رێژەی زیاتر لە سەدا پەنجا کەمدەکاتەوە، ئەو سەنتەرە نیگەرانی خۆیان لە کەمبوونەوەی رێژەی خەتەنەکردن لە 

ئەمەریکا ناشارنەوە و دەڵین سوودەکانی خەتەنەکردنی کوڕان لە زیانەکانی زیاترن.
نەخۆشییە  کۆنترۆڵکردنی  سەنتەری  ئەندامێکی  خۆشییەوە  الیەن  لە 
بەهێزی  گەرەنتیكی  بە  کوڕان  خەتەنەکردنی  نیویۆڕک  لە  سێکسییەکان 
داهاتووی  لە  بیر  باوان  »دەبێت  دەزانێت.  ئایدز  نەخۆشی  لە  پاراستنیان 
و                                                                   دایکان  ئامۆژگاری  بەم شێوەیە  د. سوزان باڵنک  بکەنەوە«،  رۆڵەکانیان 
بە  دەبێت خەتەنەکردن  کە  هۆشداریدەدات  هاوکات  بەاڵم  دەکات،  باوکان 
ئەم  زیاتری  زانیاری  ئەنجامبدرێت.  هاوچەرخ  تەندروستیی  شێوازێکی 

بابەتە لەم لینكە زانستییەدا باڵوكراوەتەوە:
http://www.circumstitions.com/USA.html

شیری  خواردنەوەی  و  گۆشت  خواردنی  لە  ڕێگری  پێغەمبەرمان
ئەو ئاژەاڵنە كردوە كە پاشماوە و پاشەڕۆ و شتی پیس دەخۆن و، 

هی گوێ  درێژیش.
كە  گێڕاویانەوە،  عومەر(وە  كوڕی  )عەبدواڵی  لە  بزار(  و  )بیهقی 
ويروى  وألبانها  الجاللة  أكل  عن  الله رسول  فەرمویەتی: )نهى 
أنه نهى عن ركوب الجاللة( )حديث حسن، تخريج مشكاة المصابيح: 
گۆشت  خواردنی  لە  كردووە  ڕێگری  )پێغەمبەر   واتە:   )4/128
دەخۆن،  پیس  شتی  و  پاشماوە  و  پاشەڕۆ  ئاژەاڵنەی  ئەو  شیری  و 

هەروەها سوار بونیشیان.(
)الجاللة( ئەو ئاژەاڵنەن كە پیسی و پاشەڕۆ و پاشماوە دەخۆن بە 
تایبەتی پاشەڕۆ و پیسایی، كە ژینگەیەكی باش و لەبارە بۆ گەشە و 
زیادبونی كرم و مشەخۆرەكان و میكرۆبە زیان بەخشەكان كە ژمارەیەكی 
یەكجار زۆریان لەناو ئەو پیسایی و پاشەڕۆكانه دا هەیە كە زیاتر لە 
و                                                                               پاشەڕۆ  بۆیە  هەیە.  پیساییدا  گرام  یەك  لە  میكرۆب  بلیۆن  سەد 

پیسی، كۆگا و سەرچاوەیەكی سەرەكی پڕ مەترسین.
ڕێژەیەكی  پیسایی  كە  سەلماندووە  ئەوەیان  زانستیەكان  لێكۆڵینەوە 
لەخۆ  تەندروستی مرۆڤ  بۆ  ترسناك  لە زەهری  زۆر و جۆرا و جۆر 
دەگرێت. جا هەر كاتێ ئاژەڵێك یا باڵندەیەك ئەو پیسایی و پاشماوە 
و پاشەڕۆیانەیان خوارد ئەو میكرۆبانە لە خوێن و گۆشتیدا باڵودەبنەوە 
و لە شانەكانی پێكهاتەكانی لەشیدا دەنیشێت. كاتێ مرۆڤیش گۆشتی 

ئەو ئاژەڵە یا شیر و بەرهەمەكانی دەخوات توشی چەندەها دەرد و 
نەخۆشی دەبێت. بۆنموونە ماوەیەك حەقلی مانگا ڕیقنەی مریشكیان 
دەیانێ وەك خواردن، كە ئەوەش بووە هۆی باڵو بونەوەی نەخۆشی 
شێتی مانگا، واتا خواردنی ڕیقنەی مریشك لەالیەن مانگاوە زۆر خراپە، 
1-http://www.motherjones.com/.../12/we-feed-cows-chicken-poop

2-http://www.huffingtonpost.com/.../mad-cow-disease...

بەكتریا  و  )ئیكۆال(  و  سالمۆنێال(  )بەكتریای  پیسایی،  هەروەها 
مه ترسیداره كانی تر و نەخۆشی دروستكەرەكانی تێدایە، كە بە خواردنی 
یان پیس بوونی خواردنەكەی بە پیسایی ئاژەڵەكە تووش دەبێت و، ئەو 
كەسەش كە گۆشتی ئەو ئاژەڵە دەخوات، توشی ئەو نەخۆشییە دەبێت.
 http://www.huffingtonpost.com/.../e-coli-salmonella-and...

بۆیە دەبێت ئەو ئاژەڵە چەند ڕۆژێك بهێنرێتە شوێنێكی پاك و خواردنی 
پاكی بدرێتێ، پاشان سەرببڕێت ئەوسا خواردنی حەاڵڵ دەبێت.

http://rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=84079
http://www.medscape.com/viewarticle/835782

http://goo.gl/TjxrRf: سایتی ئیعجازی زانستی له  لینكی

سه رچاوه :

سه رچاوه :

ن: د. عبدالجواد الصاوي            و: حسن محمود

هه واڵێكی زانستی
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لەبارەی  لەم باسەدا تیشك دەخەینە سەر فەرموودەیەكی پێغەمبەر
كۆرپەلەزانییەوە )ئیمبریۆلۆجی( و، ئیعجازێكی زانستیی شی دەكەینەوە 
فەرموودەیە  ئەم  كاتێكدا  لە  كردووە،  پێ   ئاماژەی  فەرموودەكە  كە 
چەندین ئاماژەی ئیعجازیی تریشی تێدایە و هەوڵ دەدەین لە ژمارەكانی 
بكەین،   باس  ئیعجازێكیان  جارەی  هەر  )هەیڤ(دا  گۆڤاری  داهاتووی 
شایەنی باسە چەندین ئایەت و فەرموودە هەن، كە بە شێوەیەكی زۆر 
زانستی و سەرسوڕهێنەر باس لە كۆرپەلەزانی دەكەن، بە جۆرێك لە 
سەردەمی زانست و تێكنۆلۆجیای ئەمڕۆدا بوونەتە ئیعجاز، لە كاتێكدا 14 
سەدە لەمەوبەر هیچ شارستانیەت و زانایەك پێی نەگەیشتبوون، بەڵكو 
زۆر لە بەشەكانی كۆرپەلەزانی هەتا 30 ساڵ لەمەوبەریش نەدۆزرابووەوە، 
چونكە سەرەتای هەموو پڕۆژەیەكی زانستی بەندە لەسەر كۆكردنەوەی 
سەردەمی  لە  ئەوەش  كە  بینینەوە،  و  تاقیكردنەوە  ڕێی  لە  زانیاری 

پێغەمبەردا بەردەست نەبووە.
لە  باس  زیاتر  فەرموودە  و  قورئان  كە  ئەوەیە  گرنگتر،  هەمووشی  لە 
قەبارەكەی  هێشتا  كە  دەكەن،  كۆرپەلە  بوونی  درووست  سەرەتاكانی 
مضغة...(،  علقە،  )نطفة،  قۆناغەكانی  نموونە  بۆ  ملیمێكە،  چەند 
ئەمانە بە ڕێگەی  تاقیگەی گەورە و پێشكەوتووەوە نەبێت، بەچاوی 
سەر نابینرێت.. جا ئایا ئەوە ئیعجاز نییە، ئەگەر تەنها زاراوەیەكیش 
لە )زاراوەكانی بواری ئیمبریۆلۆجی( لەالیەن كەسێكی نەخوێندەوارەوە 

پێش 14 سەدە ئاماژەی پێكرابێت ؟!
پێغەمبەر )ص( دەفەرموێت:

- )... إن ماَء الرجِل غليٌظ أبيُض، وماَء المرأِة رقيٌق أصفرُ، فِمْن أيَّهَُما عال، أو 
سبق يكوُن منة الشَّبه( صحيح مسلم: 311.

واتە: ئاوی پیاو سپیەكی چڕ و پەیتە، ئاوی ئافرەتیش زەردێكی ڕوونە، 
جا هەر كامێكیان لەوی تر زۆر تر بوو و سەركەوت بەسەر ئەوی تردا، 
یان هەر كامێكیان پێش ئەوی تر كەوت، ئەوا لەو ڕەگەزەیان دەبێت 

یان دەچێت. 
-)عن َثوَْباَن َموَْلى َرُسوِل الَلّ َصَلّى الَلّ َعَليِْه َوَسَلَّم َقاَل: كُنُْت َقاِئمًا ِعنَْد َرُسوِل 
َأْسأَلَُك َعْن  َأْحَباِر الَْيهُوِد.. َقاَل: ِجئُْت  ِمْن  الَلّ َصَلّى الَلّ َعَليِْه َوَسَلَّم َفَجاَء ِحبْرٌ 

الَْوَلِد، َقاَل: )َماءُ الَرُّجِل أَبَْيُض، َوَماءُ الَْمرْأَِة َأْصَفرُ، َفِإَذا اْجَتَمَعا َفَعاَل َمِنُيّ الَرُّجِل 
( َقاَل  ، َوإَِذا َعاَل َمِنُيّ الَْمرْأَِة َمِنَيّ الَرُّجِل آَنَثا ِبِإذِْن الَلّ َمِنَيّ الَْمرْأَِة أَذَْكَرا ِبِإذِْن الَلّ

: َلَقدْ َصَدقَْت.( رواه مسلم: 315. الَْيهُوِدُيّ
.. وتی:  واتە: )... زانایەك لە زانایانی یەهود هاتە الی پێغەمبەر
هاتووم پرسیارت لێ  بكەم لەبارەی درووست بوونی مناڵەوە، فەرموی: 
)ئاوی پیاو سپییە و، ئاوی ئافرەتیش زەردە، ئەگەر بە یەك گەیشتن و 
مەنی پیاوەكە زۆرتر بوو یان زاڵ تر بوو بەسەر مەنی ئافرەتەكەدا نێر پەیدا 
دەبێت بە ڕوخسەت و ئیزنی خوای گەورە، خۆ ئەگەر مەنی ئافرەتەكەش 
زۆر تر یان زاڵ تر بوو بەسەر مەنی پیاوەكەدا مێینە پەیدادەكەن هەر 
یەهودییەكە وتی: ڕاستت كرد.( ئیزنی خوای گەورە،  بە ڕوخسەت و 
لێرەدا دەبینین فەرموودەی یەكەم باسی ئاوی پیاو دەكات كە سپیەكی 
چڕ و پەیتە )غليض(، هەروەها ئاماژەش بۆ ئاوی ئافرەت دەكات كە 
زەردێكی ڕوونە و، ئێمەش لەم بابەتەدا تەنها باسی ئەم ئاماژەیە دەكەین 
كە بۆخۆی بەڵگەیەكی ترە لەسەر ڕاستگۆیی پێغەمبەر و ئەوەشی كە 

دەیفەرموێت لە نیگاوەیە.
سەرەتا پێویستە لە باسی ئەم ئیعجازەدا ئەم چەند خاڵە ڕەچاوبكەین و                                                                                    

بزانین:
1- هەتا سەدەی 18 كەس نەیدەزانی ئافرەت ئاوی هەیە، بەڵكو بڕوا وا 

بوو كۆرپەلە لە خوێنی حەیزەوە دروست دەبێت. 
ئاوی  و  پیاو  ئاوی  بە  وەسفەكە  فەرمودەكەدا  یەكەمی  بەشی  لە   -2
ئەم  لەبەرئەوەی  ئەویش  تر!؟  شێوەیەكی  بە  نەك  هاتووە،  ئافرەت 
بەشە باس لە پێكهاتەی گشتی هەردووكیان دەكات، بۆ نموونە: ئەگەر 
زۆرینەی  كە  دەردەكەوێت  بۆمان  بپشكنین،  تاقیگەدا  لە  پیاو  ئاوی 
ڕژێنەكانەوە  الیەن  لە  كە  زیاتر،  ڕێژەی%90  بە  پێكهاتووە  ئاو  لە 
دەردەدرێن بۆ ئەوەی سپێرمەكە تێیدا مەلە بكات و نەمرێت، ئەمەش 
دەكەینەوە.  ڕوونی  داهاتوودا  بەشەكانی  لە  و  دیكەیە  ئیعجازێكی 
هەروەها الی ئافرەتیش بە هەمان شێوەیە تاك خانەیە و زۆربەی ئاوە، 
هەربۆیە گەورەترین خانەی لەش بریتییە لە هێلكۆكە چونكە زۆرینەی 

پێكهاتەكەی ئاوە.

ئیعجازێكی كۆرپەلەزانی لە سوننەتدا
 ئاوی پیاو و، ئاوی ئافرەت

به شی یه كه م

ن: د. بەهێز محمد صالح/ بەكالۆریۆس لە هەناوی و نەشتەرگەری گشتیدا
bahezmuhammed@hotmail.com
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تایبەت  ئاوەكە دەكات، بە  ئاماژە بۆ ڕەنگی هەردوو  3- فەرمودەكە 
ڕەنگی ئاوی ئافرەت كە بە زەرد وەسفی دەكات.

بەڵكو  ناكات،  ئاوەكان  ڕەنگی  وەسفی  تەنها  فەرمودەكە   -4
پێكهاتەكشیان وەسف دەكات، بەوەی ئاوی پیاو پەیت و چڕە و، ئاوی 

ئافرەتیش ڕوونە كە ئەمەش بۆخۆی ئیعجازێكی دیكەیە.
5- وەسفكردنی ئاوی ئافرەت بە زەرد بە تەنیا لە كاتی پیتاندن و، 

دەرچوونی هێلكۆكە لە هێلكەداندا.
لەوانەیە یەكێك بپرسێت: بەڵگە چییە كە مەبەستی ئەم فەرمودەیە 
ئاوی ئافرەت نەبێت بە گشتی؟ لە وەاڵمدا دەڵێین: لەبەر ئەم هۆیانە، 
فەرمودەیەدا  لەم  ئافرەت  ئاوی  لە  مەبەست  دیارە  ئاشكرا  بە  كە 

هێلكۆكەیە:
أ - لەبەرئەوەی فەرمودەكە باس لە دروست بوون و جیاكاری ڕەگەزی 
كۆرپەلە دەكات، كەواتە مەبەست بە ئاوی كاتی پیتاندنە نەك ڕژێنەكانی 

تر، كە لە كاتی دیكەدا دەبێت بۆ نمونە: ئاوی دەمی منداڵدان.
ب - ئەگەر مەبەستی فەرمودەكە ئاوی كاتی پیتاندن نەبوایە واتە كاتی 
هێلكە فڕێ  دان، ئەوا نەی دەفەرموو ڕەنگی زەردە، بەڵكو وەك ئەوەی 
بینراوە بە ڕەنگی سپی ڕوون وەسفی دەكرد كە ئاشكرایە الی هەموان.
ت - زانست دەریخستوە ئەوەی فەرمودەكە باسیكردوە لە ڕەنگی زەرد 
بۆ ئاوی ئافرەت ڕاستیەكی زانستییە و، ئەمڕۆ بە ڕێگەی میكرۆسكۆبی 

ئەلكترۆنی وێنەی هێلكۆكە گیراوە كە ڕەنگەكەی زەردە.
 ئێستا با بچینە سەر پەڕتووكە پزیشكییەكان، بزانین چی دەربارەی 
 Langmans medical ئەم بابەتە دەڵێن؟ یەكێك لەو كتێبانە ناوی

Embryology لە دواهەمین چاپیدا  12th  نووسیویەتی:
 the surface of  ovary begins to bulge locally,and at the
 apex,an avascular spot,the stigma  appears,the high
 concentration of  LH increase collagenase activity,under
 the influence of  high LH these cells develop to yellowish

pigment( الپەڕە: 31.
لە  دەرپۆقین  بە  دەكات  دەست  هێلكەدان  سەرەوەی  )ڕووی  واتە: 
دەرپۆقیوەشدا خاڵێكی  ئەم  لەناو  لووتكەكەیدا(،  شوێنی خۆیدا )لە 
بێ  خوێن وەكو لەكەیەك دەردەكەوێت، كاروچاالكی ئێنزایمی كۆالجین 
زیاد دەكات بەهۆی زۆری هۆرمۆنی LH وە، هەر لە ژێر كاریگەری ئەم 
هۆرمۆنەدا ئەم خانانە ڕەنگیان دەگۆڕێت بۆ زەرد(.. لێرەدا مەبەست 

لەكاتی هێلكەفڕێدانە.
color atlas of ئە م دەستە واژەیە نوسراوە:  human anatomy لە كتێبی
)After release of  the oocyte,the walls of  the follicle 
collapse which later becomes yellow body)
واتە: )دوای دەرچوونی هێلكۆكە لە هێلكەدان، دیواری چیكڵدانە كە 

دەچێتەوە یەك و دوای ئەوە دەبێتە تەنێكی زەرد( الپەڕە 358.
 the developingلە كتێبی professor keith moor بە هەمان شێوە

human  یدا الپەڕە 34، ئاماژەی بە هەمان ئەم ڕاستییە كردووە. 
پسپۆڕی  كە   )http://gynaeonline.com( پێگەی  لە  هەروەها 

نەخۆشییەكانی ژنانە و سەرچاوەیەكی پزیشكییە هاتووە:
)هەر كە گرافیان فۆڵیكڵ تەقی، هێلكۆكە فڕێدەدات و هێلكەدان چەند 
دەگۆڕێن،  فۆڵیكڵ  خانەكانی  هەروەها  دێت،  بەسەردا  گۆڕانكاریەكی 
گەشە  و  دەبێت  گەورە  دەنیشێت،  سەریان  لە  چەوری  تەنۆچكەی 

دەكات، ڕەنگی زەرد وەردەگرێت.(
گرافیان فۆڵیكڵ: )هێلكەیەكی پێگەیشتووە، كە دەرپۆقیوە و هێشتا 

نەتەقیوە(.
چیكڵدانە )فۆلیكڵ(: )وەك ڕۆنی سەر ئاو وان و تێكەڵ نابن و بەجێ  

 fallopian( دەمێنن، ئەو كاتەی كە هێلكەكە دەچێتە جۆگەی فالوپ
tubes( بەهۆی چاالكی كوڵكی هێلكەدان )fimbrae(، كە وەك ڕیشاڵ 

وان و هێلكۆكە دەگرن(.
شایەنی باسە تیرەی ئەم )فۆلیكڵە( كە هێلكۆكەی تێدایە 200 مایكرۆنە 

كە زۆربەی لە ئاو پێك هاتووە.
فڕێدان  هێلكە  پڕۆسەی  بەهۆی  هێلكۆكە  تەقینی  دوای  واتە 
)ovulation(، هەندێك ڕیشاڵ )fimbrae( ئەو هێلكۆكەیە دەگرێت و،                                                                                      
دەیخاتە بەشی )ئەمپوال( كە بەشێكە لە فالوپ، ئەو )فۆلیكڵە(ش كە 
ماوەتەوە لە ژێر كاریگەریی ئەو هۆڕمۆنانەی كە پێشتر ئاماژەمان پێكرد 
ناوەكەی دەگۆڕێت بۆ )corpus-luteum(، ئەمەش وشەیەكی التینییە و                                                                                          
بە ئینگلیزی: )yellow body(  واتە: تەنی زەرد!! لەبەرئەوەی لەژێر 
  Pituitary gland دا بوو كە لە ڕژێنێكی مێشكەوە بە ناوی LH كاریگەری
دەڕژێت و، )progesterone( درووست دەكات، ئەم هۆڕمۆنەش دوای 
ئەوە یارمەتی گەشە و هەڵگرتنی كۆرپەلە دەدات تا 12 هەفتە لە تەمەنی. 

لە  هێلكەدانانێك  هەموو  دوای  خۆ  بكرێت:  پرسیارێك  ئەگەر  لێرەدا 
كۆتاییدا هەموو كاتێك تەنی زەرد دروست نابێت، چونكە لەوانەیە تەنێكی 
كە   ،)corpus-albicans( دەوترێت  پێی  كە  ببێت  درووست  تر 
تەنێكی سپییە!! ئێمەش لە وەاڵمدا دەڵێین: لە هەموو كاتێكی پیتاندندا 
لە ژێر كاریگەری هۆرمۆنەكەدا ئەو تەنە زەردە درووست دەبێت و ڕەنگی 
زەرد دەبێت، بەاڵم وەك باسكرا ئەگەر پیتاندن ڕوونەدات تەنێكی سپی 
دەردەچێت، فەرموودەكەش بە ڕوون و ئاشكرایی باس لە كاتی پیتاندن 
دەكات، بە نموونە كاتێك ئافرەت لە كاتی سووڕی مانگانەدا هێلكۆكە 
فڕێ  دەدات، ئەگەر نەپیتێنرێت بە هیچ شێوەیەك تەنی زەرد دروست 
نابێت لە جیاتی ئەوە تەنی سپی دروست دەبێت وەك پێشتر باسكرا.
ئێستا با بچینە سەر وێنەكان بزانین هێلكۆكە چ  شێوە و ڕەنگێكی هەیە:

ئەم وێنانە لە ساڵی 2008 لەالیەن دكتۆر )Jacques Donnez( وە 
لە ڕێی مایكرۆسكۆپی ئەلیكترۆنییەوە گیراوە و، دەبینین نوتفەی پیاو 
ڕەنگی سپییە و، هێلكەی ئافرەتیش زەردە، كە فەرموودەكان 14 سەدە 

لەمەوبەر ئاماژەیان پێداوە.
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ئەم چەند وێنەیەش بە چەند ئامێرێك گیراوە لە كاتی نەشتەرگەریدا: 

:)ovulation( وێنەی ساتی دەرچوونی هێلۆكە لە هێلكەدان

جا ئایا پێغەمبەر  ئەم وێنانەی كە بە ئامێری پێشكەوتوو گیراون 
بینیبوو؟ ئەی چۆن زانیویەتی و، بەو شێوەیە پێناسە و وێنای كردووە!؟ 
دۆزراونەتەوە..  ئێستاماندا  سەردەمەی  لەم  تەنها  ڕاستییانە  ئەم  خۆ 
كەواتە ئەم زأنستەش گەواهی دەدات لەسەر ڕاستی پێغەمبەر و، 

لەسەر ئەوەی كە سوننەتیش لە نیگاوەیە.
و  ئایەت  ئەو  لەگەڵ  تەریبە  كۆرپەلەزانی  زانستی  دەبینین  هەروەك   
لە  دەكەن  كۆرپەلە  خەڵقی  و  بوون  درووست  باسی  كە  فەرموودانەی 
منداڵداندا، ئەم ئیعجازە زانستیانەش نرخ و بەهایان الی كە سانێكە كە 
نرخی زانست دەزانن و، بڕوا بە ڕاستییەكان دەكەن كاتێك بە بەڵگە 

بۆیان دەسەلمێنن..
 كەواتە ئایا پێغەمبەری خوا لە سەردەمی خۆیدا چۆن ئەم ڕاستییە 
توێژینەوە  ڕێگەی  لە  ئەمە  تەنها  كە  كاتێكدا  لە  زانیوە!؟  زانستییەی 
زانستییەكان و تاقیگە گەورەكانی ئەمڕۆ وە سەلمێنراوە؟ بێگومان ئەم 
هەواڵ پێدانەی پێغەمبەر  ئەوە دەگەیەنێت كە هەرگیز لە خۆیەوە 
نیگا )وحی( پەروەردگارەوە دەبێت:                               لە ڕێگەی  تەنها  ناكات و،  قسە 

ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ       ٱ   چ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ النجم، هەروەك چۆن ئێستا ڕاستی ئەم 

پێغەمبەر هەواڵدانی  شێوەش  هەمان  بە  هاتۆتەدی  فەرموودەیە 
بۆ هاتنەدی ڕۆژی دواییش هەر ڕاست و دروستە، لەگەڵ ئەمەشدا ئەم 
فەرمودەیە شاهێدیەكی گەورەی ترە لەسەر بوونی ئیعجاز كە بە تەنها 
لە قورئان و فەرموودەكانی پێغەمبەردا  هەیە و، بێ  هیچ گومانێك 
ڕاستی پەیامەكەی دەسەلمێنێت كە دەبێت پەرستش و بەندایەتی تەنها 

بۆ خوای گەورە بكرێت.
سه رچاوه : كتێبه كان:

1)the developing human ,professor keith  moore ,8th edition,    2008.
2) Langmans medical embryology ,T.W  sadler ,12th  edition
3)color atlas of  human anatomy.volume 2

پێگه كان:
1)http://www.biology-online.org/2/6_sex_chromosomes.htm
2)HTTP://WWW.DAILYMAIL.CO.UK/HEALTH/ARTICLE-    
1025956/PICTURED-THE-MOMENT-HUMAN-EGG-EMERGED-
OVARY.HTML
3)http://gynaeonline.com/ovarian_cycle.htm 
4 https://books.google.iq/books?isbn=160406563X

وێنەی هێلكۆكە

سه ره تایی  لۆچه كانی  ناو  له   ده رپه ڕیو  هێلكۆكه یه كی  لێره دا 
بۆری منداڵداندا ده بینین، كه  ڕه نگی زه رد دیاره ، ئه مه ش ده قاو 

ده ق له گه ڵ فه رمووده ی)ماء المرأة أصفر(، یه كده گرێته وه .

the ovum in the fallopian tube after ovulation



www.haiv.org33 www.haiv.org 33

لە  بوونت  لەدایك  پێش  كردووە  لە خۆت  پرسیارت  ئایا  مرۆڤ  ئەی   *
كوێ  بویت؟ ئایا پرسیارت لە خۆت كردووە چۆن دروست بویت و لەچی 

دروست بوویت؟!
لیك،  فرمێسك،  ئارەق،  لەوانە:  دەڕژێت،  ڕژێن  مرۆڤ چەندین  بێگومان 
میز، شیر و، گیانداری مەنەوی، كە ئه مه ی دواییان دەردراوێكە وەك هیچ 
كام لە دەردراوەكانی دیكە نیە! چونكە لەمه  هه موو گەل و هۆز و نەوەكان 

گەشەدەكەن!!
باوكت  نیوەیەكیان  بوویت،  نیوەیی  بێگومان تۆ ئه ی مرۆڤ دوو كەرتی 

ڕژاندویەتی و، نیوەكەی دیكەشیان دایكت ڕژاندویەتی!
ئەندازەكردنی  له   گەیشتن؟بیرتكردۆته وه   یەك  بە  نیوەیە چۆن  دوو  ئەم 

خوای بااڵدەست و شكۆمەند و زۆر زانا؟
كێ  خۆشەویستی و سۆز و بەزەیی خستە نێوان هاوسەران؟ هەتا ببێتە 

هۆكاری هاوسەرگیری!
كێ  ئەو نیوەی لە باوكتەوە ئامادەكرد و بواری بۆ ڕەخساند و یارمەتیدا 

بە جوڵە و خۆراك؟
ڕێگای                        و،  ڕۆیشتن  خستیە  دیكە  شوێنێكی  بۆ  شوێنێكەوە  لە  كێ  
ده رگاكانی  و  كرد  ئاسان  بۆ  دیكەدا  نیوەكەی  لەگەڵ  یەكگەیشتنی  بە 

لەبەردەمدا بۆ وااڵكرد؟
ئایا كێ  منداڵدانی دایكتی هێنایەوەیەك؟ هەتا یارمەتی ئەو نیوەیەی دیكەی 
باوكت بۆ جواڵنەوە و گوێزانەوە بۆ شوێنی بە یەكگەیشتنی ئەندازەكراو،  بدات؟
ئایا كێ  ئەو نیوەیەی تۆی كە لە دایكتەوە گواستەوە و، خۆراك و شوێنی 
بۆ ئامادەكرد؟ كێ  هەردوو نیوەكەی كۆكردەوە لە كاتێكی دیاری كراو و،                                                                                                
شوێنێكی دیاری كراو و، لە ژینگەیەكی دیاری كراو، لە ماوەیەكی دیاری 
كراوەدا  دیاری  شوێنە  و  ماوە  لەو  بتوانێت  كە  دایكتدا،  تەمەنی  كراوی 

كۆرپەلە هەڵبگرێت، هەتا بنیاتنانی دروستكراوێكی نوێ  ئاشكرا بكات؟
بەدەستهێنانی                        بۆ  ئەندازەكرد  ئەندازەگیریانەی  ئەو  هەموو  كێ   ئایا 

بەدیهێنراوێكی بێ وێنە كە تۆیت؟
بۆی  و  ڕێكخراوە  بۆ  ڕێكوپێكی  بە  كاروبارەكانی  كە  بەدیهێنراوێك 

ئەندازەكراوە.
ئەندازەكردن لە كاتدا.

ئەندازەكردن لە شوێندا.
ئەندازەكردن لە شێوە و ڕوخسار و بوارەكاندا.

ئەندازەكردن لە ڕژێن و هۆڕمۆنەكاندا.
ئەندازەكردن لە تایبەتمەندی و سیفاتەكاندا.

ئەندازەكردن لە هەڵسوكەوت و تواناكاندا.
ئەندازەكردن لە منداڵ و نەوەكاندا.

ئەندازەكردن بۆ داهاتوو و دەرهێنانی غەیبیاتەكانی ڕابردوو بۆ كاتی ئێستا.
ئایا كێ  تایبەتمەندییەكانی باوانی گواستەوە بۆ نەوەكان؟

گەورە،                     یان  منداڵیت  بێت،  هەرچی  پایەت  و  كاروپلە  مرۆڤ،  ئەی  تۆ 
بێ دەستەاڵتیت یان به  ده سه اڵت، پادشای یا سەرۆك، زانای یان نەزان،

تۆ ئاوێكی كەم نرخ بویت و، كاروبارەكانت بۆ ئەندازەكراو، بویتە مرۆڤێكی 
تەواو و بیسەرو بینا.

ئایا لە پشت ئەمانەوە ئەندازەگیری و ڕێكخستن بەدی ناكرێت؟!
ئایا ڕێكەوت پێكی هێنا؟

ئایا )نوتفه( بۆ خۆی پێكی هێنا؟
یان ڕژێن و هۆڕمۆنەكان بوون؟

ئایا كام لەمانە لە پشت ئەم هەموو ڕێكخستنە ورد و، ئەندازەكردنە دانایانەی 
شێوە و قەبارە و ئەرك و تایبەتمەندی و، كات و شوێنەكاندا بوو؟! كە 
هیچیان ڕێخستن و ئەندازەكاری و زانیاری بە سەرەتا و كۆتایی كارەكان نیە.
نیشان  زانامان  و  دانا  و  بەدیهێنەر  و  گەورە  خوای  توانای  ئەمانە  یان 
نادەن؟ كە زانیاری تەواوی بە هەموو شتەكان هەیە!! بۆ هەموو ئەندامێك 
ئەرك و گرنگیەكی بۆ ڕەخساندووە و، گونجاندنی تەواوی لە نێوان ئەرك 

و گرنگیەكاندا فەراهەمهێناوە؟! خوای گەورە كەدەفەرموێت:چ 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  ھ     ھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ   ۓ  چ عبس.                                                 
هەر ئەو سەرەتایەی كە بە )نوتفه( دەستی پێكرد و چەندین بۆماوە و 
كرۆمۆسۆمەكان و بۆیەكانی تێدابوو كە بەچاوی ئاسایی نابینرێن، بنیاتی 
مرۆڤایەتی بە مرۆڤێكی ڕێك و تەواو لێ دروستبوو، بە هەوڵ و تێكۆشانی 
زەوی پڕكرد لە شارستانیەت، كەواتە ئەو زاتەی كە یەكەمجار ئەندازەی 
لەسەر  قەدەری  و  ئەندازە  دیكەش  جارێكی  دانا،  كردن  دروست  لەسەر 
دەفەرموێت:                              بێباوەڕدا  مرۆڤێكی  وەسفی  لە  گەورەش  خوای  دادەنێتەوە، 

چ ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ    ڳ   گ   

ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  چ يس.
تنۆكێكی  كە  كەسێك  گێلێتیەی  و  ناژیری  بەرەنگاربونەوە  ئەم  ئایا   -
و  ئاسمان  و  زەوی  پەروەردگاری  ڕووی  بەرەو  بوو،  ڕژێنراو)نوتفه( 

بەدیهێنەری ژیان و زیندەوەران دەبێتەوە؟
بێگومان چەندین چاخ بەسەر زەویدا تێپەڕی ئەم مرۆڤە هەر ناو و بونیشی 
نەبوو، لە پاشان كرایە گەورەی سەر زەوی و نەوەكانی خۆی هێنایە سەر 
زەوی لە )نوتفه( یەكی تێكەاڵو، لە دوای ئەوەش بە هۆكارەكانی زانستی 
ئامادە  مرۆڤێكی  ببێتە  هەتا  كرا  ڕێزدارتر  .........هتد(  و بینین و )بیستن

بۆ وەرگرتنی ڕێنمایی و هەڵگرتنی ئەمانەت: چ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى     ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ  

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  چ اإلنسان.
بەوجۆرە تاقیكردنەوە تەواو دەبێـت و، ئەو كردەوانەی مرۆڤ ویستویەتی 
بیكات دەستی دەكەوێت و، هەرچی شتەكانە لە دونیادا لەناودەچن تەنیا 
خراپەكاری و چاكەكاری دەمێنێتەوە و پاداشتیش لەسەر ئەوانە دەبێت.

بامرۆڤڕابمێنێ
لهچیدروستكراوه

و:خالیدحهسهنعهلی

سهرچاوه:
كتێبى)علماألجنةفيضوءالقرأنوالسنة(/عبدالمجیدالزنداني.

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    چ
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ڭ        ڭ   ڭ   دەفەرموێت:چ  گەورە  خوای 
ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ  
ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  
ائ             ائ  ەئ  ەئ  چ الروم، هەروەها خوای 

ٻ   ٻ   ٱ   دەفەرموێت:چ  گەورە 
ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ الرعد.

بەڵگەی شەرعی:
ئەم ئایەتە پیرۆزانە ئاماژە بۆ حەزی خۆڕسكی 
مرۆیی دەكەن، كە بە باوەڕ و پەرستشەكانەوە 
شێلراون و، لە كردەوە چاكەكانیشدا چاكبوون و                                                    

چارەسازی هەیە.
ڕاستیەكی زانستی:

بە  بوون  سەرقاڵ  و  پەرستشەوە  نێو  چوونە 
خواپەرستییەكانەوە دەبێتە هۆكار و بوارێك بۆ 
خوێندنی زانستی، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت كە 
و  خوێندن  لە  بااڵدەست  خوای  بە  باوەڕبوون 
لە  نییە  نموونەیەك  زانستییەكاندا  لێكۆڵینەوە 
هەندێك  وەك  كەسیی،  تێڕوانینی  و  فەلسەفە 
لەم  بەڵكو  وابوو،  پێیان  ڕابردوودا  لە  كەس 
دواییانەدا ئەزمونە زانستییەكان بۆیان دەركەوت 
كە باوەڕبوون بە خوا باوەڕی خۆڕسكی و حەز و                                                        
خواردنەوە  و  خواردن  داوای  وەك  ویستێكە 
لە  پڕ  پەرستشی  و،  تێركردنە  بە  پێویستی 
باری  شڵەژانی  بۆ  چارەسازێكە  كڕنوشیش 

دەروونی مرۆڤەكان.
پوختەی ئەو توێژینەوەیەی كە لەسەر مۆخ  بە 
تیمی  لەالیەن  ئێكس  تیشكی  نوێی  تەكنیكی 
زانستی و، لە سەرووی هەموویانەوە پڕفیسۆر 

 Andrew Newberg نیوبێرگ(  )ئەندرۆ 
زانستی  مامۆستای  بەڕێزیان  كە  ئەنجامدرا، 
تیشكی Radiologyین لە كۆلێژی پزیشكی لە 
زانكۆی )بینسلڤانیا(ی )فیالدلفیا( لە ویالیەتە 
ی   4 مانگی  لە  كە  ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی 
كە  هاتووە  تیایدا  باڵوكرایەوە،   2001 ساڵی 
باوەڕ بوون بە خوا لە نێو مێشكی مرۆڤدا بە 
 )Built-in Design( نەخشەڕێژكراوە  جۆرێك 
كەس ناتوانێت لێی دەربازبێت، مەگەر چاو لە 
ئاستی ئەو خۆڕسك بوونە دابخەین و خۆمان 
نابینا بكەین، كە هەر ئەمەش بووە هۆی ئەوەی 
مرۆڤ لە قۆناغەكانی مێژوویدا جارجارێ ئاین 
لەبەر خۆی دابڕنێت و، بووە هۆی پەكخستنی 
زۆر  كە  زەوەندانەی  و  زۆر  توانا  ئەو  هەموو 
لێ  وای  كە  پێشڕەفتیانەی  ئەو  و،  ئاڵۆزن 
شیكردنەوەی  و،  خوێندنەوە  بتوانێت  دەكات 

ژیرانە و بیركردنەوەی بەرهەمهێنی بۆبكات. 
)نیوبێرگ(  پڕۆفیسۆر  كە  ئەوەی  بەپێی 
وێنەكانی  دینداری  هەرچەندە  ڕایگەیاندووە 
جیابن كۆتاكەی ئەو باوەڕە خۆڕسكییە نیشان 
گرتووە،  ناوەندی  مێشكدا  نێو  لە  كە  دەدات 
تاقیكردنەوانەی  ئەو  بەپێی  دەتوانیت  كە 
كە  بەوەی  بكەیت  پێناسەی  ئەنجامدراوە 
ئاین  بەرەو  توندی  بە  زۆر  ڕێڕەوەكانی 
 ،hard Wired for Religion ئامادەكراوە 
تاقیكردنەوە كردەییەكان پێمان دەڵێن كە چۆن 
ئامادەكردووە  ئادەمیزادی  بااڵدەست  خوای 
هەتا بیناسێت، فێرمان دەكات  ئاین داوایەكی 

و  خواردن  بۆ  داوای  وەك  مرۆڤە  سروشتی 
خواردنەوە، بەمەش دڵنیایمان بە بوونی خوای 
ئەگەر  دەبێت.  زیاتر  بااڵدەست  هاوتای  بێ  
توانایانەدا  لەو  سوودێك  هیچ  كەواتە  وانەبێت 
بەهۆیەوە  و  مرۆڤ  بە  بەخشراوە  كە  نابێت 
بەمەش  جیاكراوەتەوە،  تر  دروستكراوانی  لە 
پەرستشەكان  ئەنجامدانی  بۆ  ملكەچ  كەسی 
چاالك  كارەكتەرێكی  دەبێتە  كڕنووشەوە  بە 
دەكرێت  و،  دەروون  و  جەستە  بۆ  بەسوود  و 
بە كرداریانە كاریگەریەكەی ڕوپێو بكەین، لەم 
»لێكۆڵینەوە  دەڵێت:  )نیوبێرگ(  ڕوانگەیەوە 
دەرونییە ئاینییەكان بۆ گەیشتن بە هاوسەنگی 
دەرونیی، دەوڵەمەندیی ئاینییان بە ناوازەترین 

شێوازە زانستیەكان سەلماندووە.«
پڕۆفیسۆر )لۆرەنس میكینی( سەرۆكی دەزگای 
ئەمریكی بۆ چارەسەری  تەنگژە دەرونییەكان 
دەڵێت: »بەكارهێنانی بیركردنەوەی قوڵ، كە 
بە وێنەیەك لە وێنەكانی ملكەچ بوون ئەژمارد 
زاڵبوون  یارمەتی  خۆیدا  خودی  لە  دەكرێت، 
دەدات بەسەر ئازار و تێكشكانە دەرونییەكاندا 
دابەشكردنی  بۆ  دەگێڕێتەوە  هاوسەنگی  و، 
بارگەی  و،  مێشكدا  ناوەندەكانی  لە  چاالكی 
دەسدانی  لە  و  بەدبەختی  بە  هەستكردن 
كەسە  الی  تەنانەت  دەكاتەوە،  بەتاڵ  هیوا 

بێباوەڕەكانیش.«
خوێندنی  ڕابردوودا  سەدەی  شەستەكانی  لە 
دەروونی ئاینیی دەستی پێكرد، لە ساڵی 1980 یشدا                                                                  
خوێندنانەیان  ئەو  هاوڕێكانی  و  )میكینی( 

باوەڕ خۆڕسكە و پەرستش چارەسازە 
هه یڤ
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ناوزەد كرد بە دەستەواژەی خوێندنی دەروونی 
دا   1994 لە ساڵی   Neuro-theology ئاینیی  
پەڕتوكێكی نوسی هەمان ناوی لێنا، ئەم زانستە 
پاڵپشتی تەواوی خۆی كردووە لەو ڕاستییە بێ  
ختوشەی كە لە ئایندا هەیە ئەویش باوەڕبوونە 
بە خوا، )میكینی( دەڵێت: »ئەوە بەسە كە 
ئێمە چەند ڕێگەیەكی كرداریمان دۆزیوەتەوە بۆ 
پێوانەكردنی چاالكییە هزرییەكان، ئێستا باوەڕ 
ئاینییەكان  هەستە  و  گەورە  خوای  بە  بوون 
هزری  چاالكییەكی  پەرستشەوە  میانەی  لە 
چەسپاندنی  و  تاقیكردنەوە  توانای  كە  نییە 
نەبێت، لەو تەكنیكە نوێیانەش پێی دەوترێت 
المغناطیسی(  )الرنین  موگناتیزی(  )لێدانی 
)MRI Magnetic Resonance Imaging( كە 
كردەوە  ئاكامانە  ئەو  هەمان  لەسەر  جەختی 
پڕۆفیسۆر  دابوو.«  ئەنجامی  )نیوبێرگ(  كە 
)بلیترینی( لە زانكۆی )بیزا( لە ئیتاڵیا دەڵێت: 
»هەموو ئەو شتانەی كە ئەنجامی دەدەین، یان 
جوڵەی  وەك  ئاسایی  چاالكی  بە  هەستكردن 
سۆزدارییە  هەڵچونە  قوڵترین  هەتا  پەنجەكان 
هەڵچوونە  یان  حەز،  وەك  شاراوەكانی 
خۆشەویستی،  و  توڕەیی  وەك  دیارەكانی 
دەبەخشن  ڕوون  ناوازەی  نەخشەیەكی  وێنەی 
بەو ناوەندانەی كە كاریگەرن بە مێشك، هەر 
هەستێك هاوڕێیە بە نموونەیەكی دیاری كراو 
كە دەتوانرێت تۆمار و شیكردنەوەی بۆ بكرێت 
وەك شیكردنەوە پزیشكییە ئەندامییەكان، ئەم 
بوارە نوێیە بۆ گەڕانە بە دوای ناخەكانی مرۆڤ 
ئاستی  و  هزرەكان  و  هەست  و  سۆزداری  لە 
كاریگەر بوونی بە بیروباوەڕی ئاینیی، كە بە 
ڕاستی ئەفسوناوییە، بۆیە توێژەرەوانی ئەمڕۆ 
زۆر بە ئاگاییەوە دەڕۆنە ناوی و سوورن لەسەر 
لە توێژینەوە و شیكاری  پرۆگرامێكی زانستی 

وەك پاشماوەی بواری زانستی تاقیكاری.«
زانكۆی  لە  پڕۆفیسۆر  ماكلۆف(  )مایكل 
ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لە  )داالس( 
دەڵێت: »ویژدانی رۆحیی كاریگەر دەبێت بە  
جەستەی  سەر  كاردەكاتە  و  دەرەوە  جیهانی 
پەرستشەكان  و  باوەڕ  دیارە  كە  ئەندامی، 
لەو  سروشتیانە،  كاریگەرە  لەو  پارێزەرن 
سروشتی  كە  دەربڕیوە  ئەوەی  دیراسەیەیدا 
مرۆیی بە جۆرێك داڕێژراوە كە پەرستشەكان 
دەبنە مایەی هاوسەنگیەكی تەواو بۆیی و لە دڵە 
ڕاوكێ  دەیپارێزن.« لە شیكاریەكدا كە )42( 
پڕفیسۆر  گرتۆتەوە  بەرفراوانی  توێژینەوەی 
مردنەكان  ڕێژەی  دەركەوت  بۆی  )ماكلۆف( 
پەرستشەكانی  و  نوێژەكان  نێو  ڕۆچوونە  بە 
لە  جیایە  كاریگەرییە  ئەم  دەبنەوە،  كەم  تر 

باری  زیانبەخشەكانی  هۆكارە  كاریگەری 
و  بێهۆشكارەكان  ماددە  وەك  تەندروستی 
لە  )نیوبێرگ(  پڕۆفیسۆر  كێشان.  جگەرە 
و  دەربڕی  هەڵوێستی خۆی  ئاكامە  ئەو  دوای 
وتی: »ئێمە تا ئێستا لەوە دڵنیا نەبوینەتەوە 
داخۆ چۆن باوەڕی قوڵ و ڕۆچوونە نێو نوێژ و             
سەالمەتی  مایەی  دەبنە  تر  پەرستشەكانی 
و  جەستە  تەندروستی  و  دەروونی  الیەنی 
پەكخستنی خێراكردن  و  نەخۆشی  لەناوبردنی 
بەاڵم  مردن،  ناوخۆییەكانی  فاكتەرە  كاری  لە 
جەستە  كاری  فاكتەرەكانی  بۆ  ئێمە  زانینی 
پێ  ئەوەمان  ئامادەگی  مێشك،  تایبەتی  بە 
ئاسۆیەكی  چەند  بە  دەست  هەتا  دەبەخشێت 
لە  ڕۆژێك  هەتا  توێژینەوە،  لە  بگرین  نوێوە 
كە  بچەسپێنین  ڕاستییە  ئەو  بێالیەنانە  ڕۆژان 
كاریگەریی ئەندامیی باوەڕ و پەرستشەكانی تر 
بوونیان هەیە، لەوانەش لە ئەمڕۆدا دەركی پێ 
چۆنیەتیەوە،  و  چەندیەتی  ڕووی  لە  دەكەین 
كەمی لێدانەكانی دڵ و فشاری خوێن و گۆرانی 
بەدیهێنانی  بۆ  مێشك  حەزی  و  هۆرمۆنەكانە 
حاڵەتی هێوری ئەویش لە ئاكامی ملكەچی لە 
نوێژدا و ڕۆچوونە نێوی، هەموو ئەمانە و جۆری 
تر دەبنە مایەی چاالكردنی ئامێری بەرگری.« 

الیەنی موجیزە: 
بە پوختی دۆزینەوە زانستییەكان دەڵێن: )یان 
و                                       بەختەوەری  بەدەستهێنانی  و  بەرزبونەوە 
یان  پەرستشەكاندا  لە  ڕاستەقینە  خۆشیی 
لەم  توێژەرەوان  ئەگەر  دۆزەخ(،  و  بەدبەختی 
لەوە  بیرێكیان  توێژینەوەكاندا  تازەیەی  بوارە 
كە  دەردەكەوت  بۆیان  ئەوا  بكردایەتەوە، 
ئەوەی زانیویانە تەنها هەندێك لە گەنجینەكانی 
قورئانی پیرۆزە بەو سیفەتەی كە پەڕتوكێكی 
تاكە  و،  پێغەمبەرانە  فێركاریی  كۆكەرەوەی 
نەتەوە  لە  دوورە  كە  جیهانیشە  شەریعەتی 
پەرستی و، لەگەڵ فیترەتی تەواودا دەگونجێ ، 
ڕونكردنەوەكانیشی بەسن و، ملكەچكردنیش لە 
خوای  ئەوەتا  بەختەوەرییە  كلیلی  پەرستشدا 

بااڵدەست دەفەرموێت: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ المؤمنون.

كەواتە ڕاستییە زانستییەكان هاوار دەكەن كە 
باوەڕ بە خوا بوون چارەساز و خۆڕسكە، كە 
بەمەش ڕوویەكی تری موجیزەی زانستیمان لە 

قورئانی پیرۆزدا بۆ دەردەكەوێت.
چەندین لێكۆڵینەوەی زانستیی باڵوكراونەتەوە 
خوای  بە  باوەڕ  كە  دەكەنەوە  ڕوونی  و 
مرۆڤایەتیدا  دەروونی  لە  خۆڕسكە  گەورە 
ڕێگای  پەرستشــــــەكانیشی  پیادەكردنی  و، 
پەڕتوكانە: لەو  بەختیارییە،  و  تەندروستی 

كە  هامەر(  )دیان  )The God gene(ی  پەڕتوكی 
بە  خوا  بە  بوون  باوەڕ  »چۆن  دەكات  ئەوە  باسی 

تۆكمەیی چێنراوە لە جینەكانماندا«

 GOD FAITH( )تەندرووستی  پەڕتوكی )باوەڕ و 
AND HEAlTH(ی )جیف لیفن( و )الری دوسی( 

پەڕتوكی )باوەڕ و تەندروستی و ڕزگار بوون()ئەندرۆ بریمان(
.)  PROSPERITY  &FAITH HEATH(

سەرچاوە:
 كتێبی )هذا محمد رسول الله وبراهین رسالته(/ د. عبدالله المصلح.
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لەسەر  شەوان  خەوتنی  درەنگ  خراپەکانی  کاریگەریە  سەرەڕای 
بە  گەیاندنە  زیان  هۆکاری  کە  لەش  فسیۆلۆجی  و  فیزیکی  الیەنی 
دەهێڵێت.  جێ  ڕۆحییش  الیەنی  لەسەر  زۆر  کاریگەری  تەندروستی، 
)فرێکوێنسیە  موجەبەکان  لەرەلەرە  خۆرەوە  هەڵهاتنی  سەرەتای  لە 
پۆزەتیڤەکان( لە بەرگەهەوادا دەجوڵێنەوە، لە کاتێکدا لە پاش خۆرئاوا 
جوڵە  بە  دەست  بەرگەهەوادا  لە  ماندووکەرەکان(  )لەرەلەرە  بوون 
دەکەن، ئەمەش بە شێوەیەکی دیار کاریگەریمان لەسەر دادەنێت کە 
بە کەمی توانای چاالکی و کارکردنمان، هەروەها خاوبونەوەی الشە و 

الوازی الیەنی دەروونیمان پێمانەوە دەردەکەوێت. 
بۆ زياتر تێگەیشتن لەم باسه، با ١٢ کاتژمێری نێوان خۆرهەڵهاتن و 
خۆر ئاوابوون دابەش بکەین بەسەر چوار بەشی سێ کاتژمێریدا، ئەم 
کاتی  لە  چاالکیيەکانمان  چۆن  بەرچاو  دەخاتە  ئەوەمان  دابەشکردنە 
خۆرئاوابوون بە دواوە بە ڕێژەیەکی بەرچاو تەسک دەبنەوە. بە تێپەڕبوونی 
و،  ڕۆژ  سەرەتای  و  خۆرهەڵهاتن  لەکاتی  دوورکەوتنەوە  لەگەڵ  کات 
نزیکبوونەوە لە خۆرئاوابوون )وزەی نێگەتیڤی( زیاد دەکات و، پۆزەتیڤ 
بەرەو دابەزین دەچێت، بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەمەش، گەر لە کارکردن 
و چاالکیەکانمان بەردەوام بین ئەوا پێویستە وزەیەکی زۆر زیاتر سەرف 
بکەین وەک لە کاتی بەیانیان. چونکە باشترین کات بۆ سوود وەرگرتن 
لە توانای ڕۆحی و دەروونی و الشەییمان بەکارهێنانی ئەو وزەیەیە کە 
لە بەیانی زوودا )بەر لە خۆرهەاڵتن و ڕێک پاش خۆرهەاڵتن( هەمانە. 

چۆن ڕێنماییمان دەکەن و  قورئانی پیرۆز و فەرموودەی پێشەوامان
فێری ژیانێکی تەندروستمان دەکەن.
دەفەرموێت: محەمەدی پێشەوا

»اللَُّهمَّ بَارِْك ِلُمَِّت ِف ُبُكورَِها« صحیح ابن حبان:4754.
واتە: خودایە بەرەکەت بخەیتە )کاتی بەیانیان(ی ئوممەتەکەمەوە.

فراوانی  لە  مەبەستی  تەنها  خوا  پێغەمبەری  وایە  ڕایان  هەندێک 
کە  ئەوەیە  دروست  ڕای  بەاڵم  نزایەدا،  لەم  بووە  ڕزق  بەرەکەتی  و 
مەبەستی لە بەرەکەت بووە بە مانا گشتیەکەی وەک فێربوونی زانست و 
خوێندن، پەرستش کردن، پەیداکردنی ڕۆزی، یان هەرجۆرە کارێکی تر.. 

هەروەها خوای گەورەش لە قورئاندا دەفەرموێت: 
چ ک  گ     گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ التكوير.

واتە: سوێند ناخۆم بە شەویش کە تاریک دادێ یان ڕوون دەبێتەوە. 
)وشەی )عسعس( هەردوو ماناکە دەگەیەنێت(.

بە بەیانیش کە هەناسە دەدا، واتە کە ڕۆژ دەبێتەوە )واتە سوێند بێ 
بە هەموو ئەمانە(.

ئه مه  و چەندین ئایەت و فەرموودەی پیرۆزی تریش باسی ئەرزش و گرنگی 
سەرەتای ڕۆژ و بەیانی زوو دەکەن کە پڕ بەرەکەتترین کاتە مرۆڤ تیایدا 
سودی لێ ببینێت بۆ چاالکیەکانی، دیارە لە ڕووی زانستیشەوە ئەوە 
سەلمێنراوە کە شەوانە هەر مرۆڤێک پێویستی بە خەوتنی )٦ بۆ ٨(                                                                             
کاتژمێر هەیە تاکو تەندرووست بێت، بۆیه  گەر کەسێک مەبەستی بێت 
سوود لە بەرەکەتی سپێدەی گزنگ ببینێت پێویست دەکات شەو زوو 

بخەوێت.

ئایا تۆ شەوانە
 درەنگ دەخەویت؟

سهرچاوه:
http://www.spiritualresearchfoundation.org/how-to-sleep-better/sleeping-late
Sleeping late at night - how it affects us? - SSRF English
www.spiritualresearchfoundation.org

ئا:تارامحمد



www.haiv.org37 www.haiv.org 22

البرق كيف يمر  إلى  دەفەرموێت: )ألم تروا  پێغەمبەری سەروەر
ويرجع في طرفة عين(! صحیح مسلم.. واتە: )ئایا هەورە بروسكەتان 
نەبینیوە كە چۆن لە ماوەی چاوتروكاندنێكدا دەڕوات و دەگەڕێتەوە؟!(
بە وردییەكی سەرسووڕهێنەر لە  لەم باسەدا دەبینین، كە پێغەمبەر
قۆناغەكانی هەورە بروسكە دواوە، تەنانەت كاتی ڕوودانەكەشی دیاری 
كردووە. لەوانەیە بەالمانەوە سەیر بێت گەر بزانین ماوەی پێویست بۆ 
ڕوودانی بروسكەیەكی هەور هەمان كاتە كە بۆ چاوتروكاندنێك پێویست 
بۆ  شتێكمان  چەند  پێغەمبەر كە  دەیسەلمێنێ   ئەمەش  دەبێت! 
باس دەكات، كە تەنها بە ئامێرە پێشكەوتووەكانی وێنەگرتن )كە لە 

چركەیەكدا هەزار وێنە دەگرێ ( توانیومانە بیبینین.
ڕەوانەكراوی خوای  لێرەدا پرسیارێك دێتە پێش: ئەگەر پێغەمبەر
گەورە نەبوایە، ئەم زانیارییە وردانەی لە كوێ  بوو كە دۆزینەوەیان كاری 

لێكۆڵینەوە و، توێژینەوەی زانستیی پتر لە دوو سەدەی خواست؟!
هەورە بروسكە چۆن ڕوو دەدات؟

قۆناغێكدا  چەند  بە  بروسكە  هەورە  كە  دەركەوتووە  بۆیان  زانایان 
دەڕوات، گرنگترینیان قۆناغی )ڕۆشتن و گەڕانەوە(یە، ئەوەبوو توانییان 
وێنەی ئەو قۆناغانە بگرن و، دڵنیا بوون لەوەی كە بروسكە لە هەورەوە 

دادەبەزێت و پاشان دەگەڕێتەوە بۆ ناوی!!
ئایا  دواوە؟  ئاڵۆزە  دیاردە  لەم  چــۆن  مەزن پێغەمبەری  ئایا 
بووە  چەرخە  ئەو  ئەفســـانەی  بە  تێكەڵ  سەروەرە  ئەو  فەرمایشــتی 
كە تیایدا ژیاوە؟ كە پێیان وا بووە ڕووداوێكی پیرۆزە و، پەیوەستە 
بەو بتانەوە كە گوایا سزای سەرپێچیكارانیان دەدەن!! خەڵكی سەدەی 
كە:  بوون  باوەڕەدا  لەو   ، پێغەمبەر( زاینی )سەردەمی  حەوتەمی 
”زیووس“!!  ناوی:  بە  هەیە  بروسكە  هەورە  بۆ  )بتێك(  خوایەك 
هەبووە! باوەڕەی  ئەم  ڕۆژەدا  لەو  جیهان  مرۆڤی  زیرەكترین  تەنانەت 

ئایا بەچاوی ئاسایی سەركەوتن و گەڕانەوەی بروسكە دەبینرێت؟ 
دەست  وەاڵمەكەمان  جیوگرافیك  ناشناڵ  كەناڵی  بابەتەی  لەم  با   
 300000 نزیكەی  دەگاتە  زۆرە،  ئێجگار  بروسكە  خێرایی  بكەوێت: 

كیلۆمەتر لە چركەیەكدا!
ئەگەر بروسكە ئەو خێراییە گەورەیەی هەیە، چۆن هاتن و گەڕانەوەكەی 
دەبینرێت؟ بێگومان ئەستەمە، بەاڵم لە ئێستادا بە كامێرای تایبەت و 
پێشكەوتوو وێنەی دەگرن، لە به رنامه یه كی دۆكیۆمنتاری كه ناڵی)ناشنال 
جیۆگرافیك(دا له  گرته یه كی ڤیدیۆییدا به و كامێرا پێشه كه وتوانه  پیشانی 
ده دات و ده ڵێت: كاتێك كرداری بروسكە دەبینین و ئاسمان ڕووناك 
دەكاتەوە، بێگومان ئەوەی دەیبینین گەڕانەوەی برووسكەكەیە، كاتێك 
لە زەویەوە بۆ هەورەكە دەگەڕێتەوە. بڕوانە چۆن باس لە گەڕانەوەی 
ئەم  بروسكە دەكات و ڕاستی فەرموودەكە دەسەلمێنێت، پێغەمبەر 

زانیاریەی چۆن زانی؟ لە كاتێكدا بە چاو نابینرێت؟
هەیە  هەڵە  بۆچونێكی  ده ڵێت:  تردا  ڤیدۆیی  گرته یه كی  له   هەروەها 
دەیبینین،  بروسكەوە  لە  ڕووناكیەی  ئەو  دەزانین  وا  ئێستا  تا  كە 
بروسكەكەیە  گەڕانەوەی  ئەوە  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  دێت،  زەوی  بەرەو 
زەوی  بەرەو  ڕێگا  یەك  تەنیا  بە  بروسكە  چونكە  ئاسمان،  بەرەو 
و  دێت  كە  هەیە،  بازنەیی  شێوە  سوڕێكی  بەڵكو  ناگرێتەبەر، 
بازنەكەیە. كۆتایی  هێڵی  دەیبینین  ئەوەشی  ئاسمان،  بۆ  دەگەڕێتەوە 
كەسێكی ئاسایی بوایە و پێغەمبەر نەبوایە، چۆن  ئەگەر موحەممەد
بە  هەیە!؟  بەڵكوسەركەوتنەوەشی  نیە،  دابەزینی  هەر  بروسكە  زانی 
خێراییەكی زۆریش كە چاو تروكانە!؟ ئایا ئەمە ئیعجازێكی ڕۆشن نیە 
موحەممەد؟  پێغەمبەرایەتی  بەرامبەر  گومانن  بە  ئەوانەی  هەموو  بۆ 
ئەو لە ژینگەیەكی بیاباناوی ژیاوە كە باران و بروسكەی نیە یان زۆر 
كەمە، هەتا لێكۆڵینەوەی لەسەر بكات، خۆ ئەگەر بروسكە زۆریش بێت، 
كامێرای  توانای فێربوونی ئەم زانیاریەی هەر نەبوو،  ئایا پێغەمبەر
و  برووسكە  نهێنیەكانی  جوڵە  تا  بووە،  لەبەردەستدا  پێشكەوتووی 
خێراییەكەی بگرێت؟ ئەگەر ئەمە نیگای خودایی نەبێت، باسكردنی ئەم 
زانیاریانە لەو كاتەدا بۆ بێباوەڕانی مەككە چ بەرژەوەندی و سوودێكی 
هەبوو؟ ئایا بەمە وازیان لە بتپەرستی دەهێنا؟ بێگومان نەخێر بەاڵم 

بۆ دەرخستنی ڕاستێتی پەیامەكەیەتی بۆ ئێمە و نەوەكانی داهاتوو.
وەك  بروسكە  خێرایی  لە  باس  تردا،  ڤیدۆیی  لەگرته یه كی  هەروەها   
و  ئەمپێر  چەندین  هاتوە:  فەرموودەكەدا  لە  وەك  دەكات،  چاوتروكان 
ملیۆنان ڤۆڵتیە لەم بروسكانەوە بەرەو هەورەكان دەگەڕێنەوە. هەورە 
بروسكە لە چاوتروكانێكدا شەوق دەداتەوە. بە جۆرێك كە مرۆڤ بە 
چاوی ئاسایی زۆر ئەستەمە بیبینێت. هەروەها بە شێوازی ئاسایی باو 

ناتوانرێت وێنەی بگیرێت.
بۆ ئەوەی بتوانیت وێنەیەكی ڕوونی ئەو شەوقی بروسكەیە بگریت. كە هەموو 
وردەكاریەكانی دەربكەوێت تێیدا. پێویستی بە دەزگا و ئامێری وێنەگرتنی 
زۆر خێرا هەیە لەگەڵ ئامێری ئەلكترۆنی دەمودەستدا. لە ڕێگەی ئەو كامێرا 
تازانەوە، كە دەتوانێت 10 هەزار گرتە لە یەك چركەدا وێنە بگرێت. واتە 
خێرایی ئەم ئامێرانە 400 جار زیاترە لە هەر كامێرایەكی تری پیشەگەر.
وەك لەم فیلمەی ناشنال جیۆگرافیك بە كامێرای تایبەت و پێشكەوتووی 

ڤیدۆیی بروسكە گیراوە:
لە  زانیاریەی  ئەم  سەروەرمان كە  دەردەكەوێت  بۆمان  لەمەشەوە 
هەموو  ئاگاداری  زاتەی  لەو  نیگایەكە  بەڵكو  نەگەیاندووە،  خۆیەوە 

نهێنیەكانی ئاسمان و زەویە. 

كەناڵی ناشنال جیۆگرافیك 
ئیعجازی فەرموودەیەك ڕووندەكاتەوە 

ئا:ناسكهعهزیز

سهرچاوه:
https://www.youtube.com/watch?v=-3GCvb_7iuc

http://natgeotv.com/ae
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بە ڕاستی ئەمە موعجیزەیەكە و پێویستی بە تێڕامانێكی قوڵ هەیە. 
باشە مانگا چۆن دەتوانێت هەموو ڕۆژێك بە بێ ئەوەی ماندوو بێت یان 
بێزاربێت بڕی 25 كیلۆگرام شیر لە ڕێگەی خوێنەوە بەرهەم بهێنێت؟                              
شیری  سەیرە  ئەوەی  بخوێنینەوە...  قورئان  پیرۆزەی  ئایەتە  ئەم  با 
مانگا پشت دەبەستێت بە سوڕانەوەی خوێن و گواستنەوەی خۆراك...                                                                    
 25 بڕی  رۆژێك  هەموو  دەتوانێت  مانگا  یەك  تەنها  دەڵێن  زاناكان 
كیلۆگرام شیر بەرهەم بهێنێت، ئەم بڕە شیرەش پێویستی بە دە هەزار 
تێدایە  خوێنی  لتر   45 بڕی  مانگا  جەستەی  هەیە!  خوێن  كیلۆگرام 
ئەم بڕەش لە سوڕانەوه یەكی زۆر خێرا و بەردەوامدایە بەتایبەتی لە 
گوانەكاندا.. خوێنیش بەهۆی ئەو گژوگیایانەی كە لەالیەن مانگاكەوە 
دەجورێ و دەبێتە ریخ دادەنرێت بە ماددە سەرەكی دروستكردن یاخود 

بەرهەمهێنانی شیر...
مانگا لە ڕۆژێكدا بڕی 100 لتر لە گژوگیا دەخوات ڕۆژانەش 40 هەزار 
جار جوین یاخود كاوێژكردن دەكات.. مانگاش وەكو كارخانەیەكی گەورە 
دادەنرێت بەاڵم قەبارەكەی بچوكە و بەبێ ئەوەی ماندوو بێت خەریكی 

بەرهەم هێنانی شیرە و خۆشی هەر بۆ ئەم مەبەستە دروستكراوە... 
پڕۆسەكە بە هەرسكردنی خواردنەكە دەست پێ دەكات بۆ نموونە گژوگیا..                                                                                     
ئەمەش لە ڕێگەی تێكەڵ بوونی گژوگیاكە بە ئاو لەناو گەدەی یەكەمدا 
و                                                                          لێك هەڵدەوه شێت  گژوگیاكە  گەدەوە  بەكتریای  بە هۆی  لەوێ  كە 
ئنجا سەرلەنوێ ڕەوانەی دەم دەكرێتەوە تاوەكوو زیاتر بجورێ یاخود 
كاوێژ بكات.. ئینجا لە ڕێگەی گەدەی دووەمەوە سەر لەنوێ خواردنەكە 
دەشێلێت و دەیهاڕێت بۆئەوەی نەرمتر بێت.. ئەوجا لە رێگەی گەدەی 
سێهەمەوە پەستان دەخرێتە سەر خواردنەكە بۆ ئەوەی پاك بكرێتەوە 
لە ئاو و ماددە زیان بەخشەكان... لە كۆتاییەكەیدا و لە گەدەی چوارەمدا 
جوین یاخود كاوێژكردنی خۆراكەكە تەواو دەبێت و خۆراكەكە دەچێتە 

ڕیخۆڵە باریكە و بەشێكیشی دەچێتە گوانەكان...
پڕۆسەی هەرسكردن لە گیانلەبەران پڕۆسەیەكی زۆر ئاڵۆز و ڕێكوپێك و                                                                                
ڕێكخراوە.. ئەم پڕۆسەیەش بە چوار قۆناغ ئەنجامدەدرێ، ئەم چوار 

قۆناغەش زۆر گرنگە بۆ وەدەستهێنانی شیرێكی بە تامتر و پاكتر و 
دووچاری  قۆناغەكانی هەرسكردن  لە  یەكێك  كاتێكیش  ڕوونتر. هەر 
و  خوێن  سوڕانەوەی  یان  كارنەكات  باشی  بە  یاخود  بێت  ناڕێكیەك 
گواستنەوەی هۆرمۆنەكان وەكو پێویست نەبن ئەوا شیرەكە تێكدەچێت 

و بە كەڵكی خواردنەوە نایەت و ناتوانین سودی لێوەرگرین...
كەواتە ڕاستیە زانستیەكانیش هەر ئەمە دەسەلمێنن كە دروستبوونی 
ڕێگەی  لە  بە شێوەیەكی گشتی  دیكە  گیانلەبەرانی  و  مانگا  لە  شیر 
گوان و ئەو خوێنەوە دەبێت كە خواردنە هەرسكراوەكەی هەڵگرتووە،                                                                           
ئیدی شیرەكە لە نێوان ئەو خوێنە و ئەو ریخەوە دەردەچێت واتە 
دووچاری  مرۆڤ  كە  زۆر سەیر  شێوەیەكی  بە  هەرسكراوەكە  گژوگیا 

سەرسوڕمان دەكات...
ئەم میكانیزمە ورده  و سەیرەی بەرهەم هێنانی شیر كە تازە بە تازە 
لە  قورئان  دۆزراوەتەوە  زانایانەوە  الیەن  لە  ئێستاماندا  چەرخی  لە 
پەندێكە  و  وانە  ئایەتەش  ئەم  لێوەكردووە  باسی  گەورەدا  ئایەتێكی 
بۆ هەموو ئەوكەسانەی دەیانەوێ وانە و پەند وەرگرن كاتێك خودای 

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   دەفەرموێ:  گەورە 
ماددە  ئەو  )فرث(یش  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چالنحل. 
خۆراكیانەیە كە خوێن لەگەدە وە دەیگوازێتەوە بۆ گوانەكان تاوەكوو 
شیر بەرهەم بهێنرێت كە پڕیەتی لە هۆرمۆنات و ئەنزیمات و پڕۆتینات.                                                                      

لێرەدا دەبێ چەند پرسیارێك بكەین:
چۆنی زانی دروستبونی شیر بە بێ خوێن و ریخ نایەتە  پێغەمبەر

بەرهەم؟
باشە چۆنیشی زانی شیر لە نێوان خوێن و ریخەوە دێتە دەرێ؟

نەتەوەكەی  كە  بكا  زانستی  راستیەكی  باسی  لێدەكا  وای  شتێك  چ 
نەیاندەزانی و ئەسڵەن هەر سەریشیان لێ دەرنەدەكرد؟

ئەوە خوای گەورەیە كە ئەو قورئانەی دابەزاندۆتە سەر پێغەمبەر 
تاوەكوو بیری لێ بكەینەوە و دڵنیابین و پەندی لێوەرگرین و باوەڕمان 

پتەوتر و زیاتر بێت.

ئیعجازی درووست بوونی شیر
مصعب جميل

سهرچاوه:
www.kaheel7.com 
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درەختی زەیتون درەختێكی پیرۆزە، خودای گەورە سوێندی بە زەیتون 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ  دەفەرموێت:  هەروەكو  خواردووە، 

پ  پ   پ    ڀ   چ التين.
واتە:)سوێند بە درەختی هەنجیر  و زەیتون، سوێند بە كێوی پیرۆزی 
وتوێژی  گەورە  خودای  لەگەڵ  موسا  پێغەمبەر  كێوەی  »ئەو  طور 
دەكرد« سوێند بەم شارە هێمن  و ئاسودەیە( هەروەها خودای گەورە 
ئاماژەی بە سوود  و قازانجی درەختی پیرۆزی زەیتون كردووە هەروەكو 

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   دەفەرموێت:چ 
ڃ  چ المؤمنون.

واتە: جۆرە درەختێكیش واتە زەیتون كە لە كێوی طوری سینادا دێتە دەر،                                                                                  
سەوز دەبێت بە هەڵگرتنی ڕۆن  و چەوری  و پێخۆرە بۆ بخۆران، واتە 
بەو جۆرە لەو جێگەیەدا دارێكی قەشەنگمان سەوز كردووە، كە هەم 
زەیتی هەیە  و هەم ڕۆنی لێدەگیرێ بۆ خواردن، لە تەفسیری خازن دا 
هاتووە كە كە مەبەست لە چڄ  ڄ چ   واتە سەوز دەبێت  و لە 

ناویدا ڕۆن  و چەوری هەیە.
بەڵگەی فەرمودەی پێغەمبەر  فەرمانمان پێدەكات بە خواردنی 
زەیتی زەیتون  و چەوركردنی جەستەمان بە ڕۆنی زەیتون، هەروەكو 
دەفەرموێت: )كلوا الزيت وادهنوا به، فانه من شجرة مباركة( رواه أحمد 
والترمذي، والحديث صححه اَللباني رحمه اهلل بمجموع طرقه، واتە: لە 
ڕۆنی زەیتی زەیتون بخۆن  و سەر و له شتانی پێ چەوربكەن چونكە لە 
درەختێكی پیرۆزە، مەبەست لە وشەی پیرۆز بریتی یە لە زۆری سوود  و                                                                                           
كەڵك، واتە درەختی زەیتون سوود  و كەڵكی زۆری هەیە دەرهێنانی ڕۆن 

لە درەختی زەیتون یەكێكە لە سودەكانی ئەو درەختە.
ڕاستی زانستی:

زەیتی زیتون بە باشترین ماددەی چەوری دادەنرێت بۆ چارەسەركردنی 
نەخۆشیەكانی دڵ  و ڕەقبوونی خوێنبەرەكان، هەروەها كاریگەرییەكی 
گەدە  برینی  ترشەڵۆك  و  لە  مرۆڤ  پاراستنی  بۆ  هەیە  باشی  زۆر 
هەروەها كاریگەری ئەرێنی هەیە لە نەخۆشی شەكرەدا، هەروەها بۆ ئەو 
كەسانەی دەناڵێنن بە دەست قەڵەوی لە ڕادەبەدەرەوە.. هەروەها زەیتی 
زەیتون یارمەتی جەستە دەدات بۆ بەرگەگرتنی پەستانی دەروونی  و                                                                
نەخۆشیەكان  دژی  لە  جەستە  بەرگری  زەیتون  زەیتی  ماندوبوون، 
زیاددەكات، خوێنبەرەكان  و هاتووچۆی خوێن، هەروەها بۆ هێوربوونەوە  و                                                                                 
بۆ  زراو،  بەردی  لەناوبردنی  میز و  ڕەوانكردنی  قەبزی  و  چارەسەری 

نەخۆشی شەكرەش بەسودە، بە تێكەاڵوی شەربەتی لیمۆ.
زەیتی زەیتون و كۆلیستڕۆڵ:

ناسراوە  كە  پێكهاتووە   )E( ڤیتامین  لە  زەیتون  زەیتی 

دەوڵەمەندی  لە  زەیتون  زەیتی  تەندروستی  سودی  ئۆكسید.  دژە  بە 
ترشەڵۆكی  بۆ  هەروەها  بوون،  ئۆكسید  دژی  لە  پێكهاتەكەیەكی 
لێكۆڵینەوەكان  ئەنجامی  ئەوەشدا  لەگەڵ  نین،  چەوری  تەنها  بە  كە 
ئەوەی دەرخستووە كە زەیتی زەیتون ئاستی كۆلیسترۆڵی گورچیلە  و 
كولیستڕۆڵی زیانبەخش كەم دەكاتەوە بە بێ ئەوەی هیچ كاریگەری 
لە  ئەوەش  سەرەڕای  بكات.  سوودبەخش  كۆلیستڕۆڵی  لەسەر  خراپ 

توانایدا هەیە جەستە لە ڕەقبوونی خوێنبەرەكان بپارێزێت.
زەیتی زەیتون  و شێرپەنجە:

لە زۆرێك لە لێكۆڵینەوەكاندا دەركەوتووە كە گونجاندنێكی پێچەوانە 
هەیە لە نێوان خواردنی زەیتی زەیتون  و ڕوودانی زۆرێك لە وەرەمە 
كە  ئەوەیە  لێكۆڵینەوەكاندا  لە  بەدیكراوە  ئەوەی  شێرپەنجەییەكان 
پەیوەندییەكی پتەو هەیە لە نێوان خواردنی زەیتی زەیتون  و دابەزاندنی 
ڕێژەی توشبوون بە شێرپەنجەی مەمك  و گەدەوە.. خواردنی زەیتی 
زەیتون مرۆڤ لە ژمارەیەكی زۆر لە نەخۆشی شێرپەنجە دەپارێزێت، 

وەكو شێرپەنجەی كۆڵۆن  و منداڵدان  و شێرپەنجەی هێلكەدان.
سەرژمێری  و لێكۆڵینەوەكان ئاماژەیان بەوە كردووە كە بەكارهێنانی 
ئەگەری  كەمبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  خواردندا  لە  زەیتون  زەیتی 
تووشبون بە شێرپەنجە بە ڕێژەی 35%، واڵتی ئیسپانیا كەمترین ڕێژەی 
تووشبوونی نەخۆشی شێریەنجەی مەمكی ئافرەتانی تێدا تۆماركراوە 

بەهۆی بەكارهێنانی زەیتی زەیتونەوە.
كە  دەرخستووە  ئەوەیان  درمەكان  نەخۆشیە  لە  لێكۆڵینەوەكان 
زەیتون  و                                                                              زەیتی  خواردنی  نێوان  لە  هەیە  پێچەوانە  گونجاندنێكی 
ئەو  زۆرینەی  شێرپەنجەییەكان،  نەخۆشیە  لە  زۆرێك  تووشبوونی 
لە  پتە و  پەیوەندییەكی  لەسەر  دەكەنەوە  جەخت  لێكۆڵینەوانە 
نێوان زەیتی زەیتون  و كەمبوونەوەی ڕێژەی تووشبوون بە نەخۆشی 

شێرپەنجەی مەمك  و گەدە.
چەند لێكۆڵینەوەیەكی دیكە سەلماندویانە كە خواردنی زەیتی زەیتون  و                                                                            
میوە  و سەوزە مرۆڤ لە چەندە جۆری شێرپەنجەی وەكو كۆڵۆن  و 

شێرپەنجەی منداڵدان  و هێلكەدان دەپارێزێت.
ڕووی ئیعجازی زانستی لە زەیتوندا:

زیندەییەكان  كیمیاییە  پزیشكی  و  توێژینەوە  دواییدا  سااڵنەی  لەم 
سەلماندویانە و چەندین سوودیان لە زەیتی زەیتوندا ئاشكرا كردووە، 
لە كۆندا پزیشكان لەو بڕوایەدا بوون كە زەیتی زەیتون جیاوازییەكی 

ئەوتۆی نیە لەگەڵ زەیتەكانی دیكەدا لە ڕووی زیان  و سوودەوە.
سوودەكانی زەیتی زەیتون تەواوی الیەنە خۆراكی  و چارەسەرییەكانی 
لە خۆگرتووە، ئێمە تێبینی دەكەین هەموو ڕۆژێك دۆزینەوەی زیاتری 
سوودەكان  و پاراستن  و چارەسەری زەیتی زەیتون دەردەكەوێت ئەوەش 

پێی داوین یەكدەگرێتەوە. لەگەڵ ئەو هەواڵەدا كە پێغەمبەر

زەیتون  و زەیتی زەیتون لە زانستی نوێدا
و:بهرزانئهبوبهكر

سهرچاوه:كتێبی)هذامحمدرسولاللهوبراهینرسالته(/د.عبداللهالمصلح.
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هاوذين طالب رضا
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المحامي: محمد رؤوف احمد
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شمال مفتي

جمال محمد امين
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اردالن صالح عزيز
محمد حسين كريم

رئيس التحرير
د. دارا گوَل حامد

نائب رئيس التحرير
خالد حسن علي
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مدير التحرير
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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
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كلمة االیة فی سورة
الــــــــــــرعـــد

سورة الروم
اإلعجاز التأريخي والطوبوغرافي

خاطرة العدد 
المهلكات الخمس 

كتاب العدد: القرآن الكريم.. 
للعلوم الفلكية واستكشاف األرض من السماء.

مشروع بناية مركز كردستان
 لالعجاز العلمي في القران والسنة..
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التوزيع  حقيقة  نعرف  أن  البد  الموضوع  تفاصيل  في  الدخول  قبل 
الجغرافي والعسكري لنفوذ كل من اإلمبراطوريتين البيزنطية والفارسية، 
الميالدي،  السابع  القرن  األوسط في  للشرق  السياسية  الخارطة  ومعرفة 
اآلتي: بالشكل  اإلمبراطوريتين  سيطرة  تحت  المنطقة  توزعت  حيث 
كانت الفرس تسيطر على مناطق واسعة تحوي إيران والعراق والمناطق 
المجاورة لهما. أما البيزنطيون الرومان كانت  تسيطر على جنوب شرق 
الحالية  واألردن  وفلسطين  سوريا  مثل:  آسيا،  مناطق  من  وبعض  أوربا 

ومصر في شمال أفريقيا.
على  قامت  العظميتين،  القوتين  بين  خالف  حدث  )613م(  عام  في 
اإلمبراطورية  بهجمة قوية شرسة على  الفارسية   اإلمبراطورية  أثرها 
من  القدس  ألهمية  وسوريا،  األردن  من جهة  فلسطين  نحو  الرومانية  
عظيمًا  انتصارًا  فيها  أحرزوا  آنذاك..  المسيحيين  عند  الديني  الناحي 
أشهر، حتى تمكنوا من دخول  أكثر من ثالثة  من جراء معركة دامت 
البهجة  أدخل  مما  قريش..  الى  وصل  حتى  الخبر  وانتشر  القدس.. 
والسرور في نفوس المشركين، وهم يحسبونها نصرًا لهم، لكون الفرس 
والمسلمين، حتى  مشركين مثلهم. مما أدى إلى التجرؤ أمام رسول اهلل
قالوا: سننتصر نحن عليكم كما انتصرالفرس على الروم أصحاب العقيدة 
والرسالة السماوية. كأنهم يستبشرون بها، إغاظةً للمسلمين، مستغلين لها 
لكي ينتقصوا من شأنهم وعقيدتهم، ظنًا منهم أنهم قادرون على النيل 
من عزيمتهم وإصرارهم للبقاء على الدين الحق، أو أنهم سيتمكنون من 
الى معركة نفسية، يستطيعون من خاللها اإليقاع  استدراج الرسول
أن محمدًا رسول من اهلل ومدعوم منه  به وإحراجه. لكنهم لم يعرفوا 
بوحيه. كيف يقدرون أن يجعلوه في موقف يفقد السيطرة على نفسه؟ 
ال ينطق عن الهوى، بل كان ينتظر وحيًا يوحى إليه  فكان الرسول
قوله  في  الروم،  سورة  بداية  عليه  أُنِْزَل  حيث  وتعالى،  تبارك  اهلل  من 

تعالى:چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇ  
ې  ې  ې  ى   ى     ائائ  ەئ        ەئ  وئوئ  ۇئ  
ڀ    پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻٻ   ٱ   ۆئ    ۆئ   ۇئ    

ڀ   ڀ   ڀ  چ الروم.
فأطمأنت بها نفسه ونفس المؤمنين وأيقنوا أن اهلل سينصر أهل العقيدة 
-الروم- على الفرس -عبدة النار- في مستقبل قريب، مُدِخاًل بذلك السرور 
في نفوسهم، بشكل دفع بالصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه 

الى الذهاب الى المشركين، كما جاء في تفسير ابن كثير، ما نصه:
َركم أن  )أنه لما نزلت اآليات، خرج أبو بكر بها إلى المشركين، فقال: أسَّ
أنهم سيغلبون في بضع  تعالى  اهلل  أخبرنا عن  نبينا  فإن  الروم؟  ُغلبت 
سنين. فقال له أُبّي بن خلف وأميّة أخوه -وقيل أبو سفيان بن حرب- : 
يا أبا فصيل -يعرضون بكنيته يا أبا بكر- فلنتناحب -أي نتراهن في 

ذلك- فراهنهم أبو بكر. قال قتادة: وذلك قبل أن يحرم القمار. وجعلوا 
الرهان ثالث  الرهان خمس قالئص واألجل ثالث سنين. وقيل: جعلوا 
، فأخبره. فقال: )فهال احتطت، فإن البضع ما  قالئص. ثم أتى النبي 
بين الثالث والتسع والعشر، ولكن ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم في 
األجل( ففعل أبو بكر. فجعلوا القالئص مائة واألجل تسعة أعوام؛ فغلبت 

الروم في أثناء األجل( إنتهى.
وأما قصة المعركة، قد جاءت سردها في كتاب )قصة الحضارة( :

وهو كتاب موسوعي تأريخي، من تأليف الفيلسوف والمؤرخ األمريكي ويل 
أحد عشر جزءًا، يتحدث  يتكون من  ديورانت.  أريل  ديورانت وزوجته 
فيه عن قصة جميع الحضارات البشرية منذ بدايتها وحتى القرن التاسع 
عشر، ويتسم بالموضوعية، وبالمنهج العلمي. فهي موسوعة في فلسفة 

التأريخ، قضى مؤلفها عشرات السنين في إعدادها. 
واصفا فيها تلك األحداث بدقة رائعة، فيقول:

الشرقية، بعد  الناحية  القدس من  الى  الفرس  )614م( دخل  إن في عام 
الفارسي،  للجيش  جنودهم  من   )26000( وانضم  للروم،  اليهود  خيانة 

ونهبت جيوشه المتحدة، وقتلت 90000 من المسحييين.
وذُكر في إحدى المواقع الخاصة بتأريخ اليهود عن تلك األحداث. نورد 

مختصرًا منها:
http://www.jewish-history.com/palestine/period1.html 
Heraclius reigned in 4373 (613). He was engaged in war with the 
Persian King, Chosroes II. (Kusarai)... Chosroes penetrated as far 
as Jerusalem, which he besieged a long time, and took it at length 
in the month of Sivan, 4374 (June, 614), by assault. He caused a 
terrible destruction in the same, destroyed all the churches and 
monasteries, and carried the Christian Patriarch away... He next 
conquered all Palestine, Syria, and Egypt, and carried 
off  in every place a large number of  Christians as slaves. 
بقيادة  والفارسي  ِهرقل،  بقيادة  الروماني  الجيشان؛  تصادم   ان  )بعد 
شهرحزيران  في  واحتلوها  القدس  دخول  من  تمكنوا  الثاني،  كسرى 
)614م(( بعد حصار الفرس لمدينة القدس، تمكنوا من دخولها واحتلوها 
جميع  ودمروا  وخرابًا،  دمارًا  فيها  وعاثوا  )614م(  شهرحزيران  في 
الكنائس والمعابد، وتمكنوا من السيطرة على فلسطين وسوريا ومصر، 

وأسروا عددًا كثيرًا من  جيش الروم وجعلوهم أرقاء وعبيدًا.
نأتي اآلن الى المواقع التأريخية الفرنسية:

http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=989
http://remacle.org/bloodwolf/eglise/sophronius/jerusalem.htm
La prise de Jérusalem par les Perses de Chosroès II, le 2G mai 614 :يقول

بمعنى: إستيالء الفرس على القدس من قبل خسرو الثاني في مايو 614
هذا  تفاصيل   614 عام  القددس  على  الفرس  إستيالء  كتاب:  في  وجاء 

الموضوع.

سورة الروم
 اإلعجاز التأريخي والطوبوغرافي

القسم األول من حيث اإلعجاز التأريخي:
اإلعجاز في نبوءة سورة الروم:
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http://www.amazon.co.uk/Prise-Jerusalem-Par-Perses-Chris-
tianorum/dp/9042902434
الرومانية،  األراضي  على  العسكري  بالهجوم  بالقيام  الفرس  واستمر 
واستولوا على األسكندرية عام )616م(. وفي )619م( إحتلوا مصر كاملة، 
)قسطنُطينية(   البيزنطية  العاصمة  من  كثيرًا  اإلقتراب  من  وتمكنوا 
تحت  الرومانية  اإلمبراطورية  أراضي  معظم  فأصبحت  )622م(،  في 
سيطرة الجيش الفارسي عدا العاصمة، وقد تشتت جيوشهم، وضعفت 
الزوال  أن  الى  تشير  الدالالت  كافة  وكانت  هيبتهم،  وكُسرت  شوكتهم، 
الجيش  جمع  أصبح  الحدوث.  وشيكة  الرومانية  لإلمبراطورية  الكلي 
تحرير  ذلك  من  واألصعب  مستحيل.  شبه  أمرًا  العاصمة  عن  والدفاع 
األراضي التي استولى عليها الفرس من أمالك اإلمبراطورية الرومانية، 
من  تمكنوا  أنهم  سيما  أمامهم،  تكبدوها  التي  الخسائر  لحجم  مقارنة 
الثقة  وعدم  اإلحباط  إن حالة  مسبقًا.  إليها  أشرنا  كما  كثيرًا،  التوغل 
جعل الوقوف بوجه زحف الجيش الفارسي الجرار أمرًا شبه مستحيل 
وضربًا من الخيال. وفي هذا الوقت انتشر خبر الوحي اإللهي، على لسان 
نبي عربي، بأن الروم سينتصرون على الفرس في بضع سنين، أي من 
ثالثة الى عشرة. مضى على الوعد اإللهي قرابة ثمان سنوات، ولم يحدث 
الواقع السياسي والعسكري، بل كانت  القوة على  أي تغيير في موازين 
كل  المؤشرات  تدل على النصر النهائي للفرس. وألجل الحفاظ على ما 
تبقى من المملكة الرومانية، بادروا بالمفاوضات، وطلبوا من الفرس أن 
ال يحتلوا عاصمتهم. ولكن دون جدوى، فالملك الفارسي، الذي كان واثقًا 
من النصر، إشترط عليهم  شروًطا تعجيزية، إذ طلب منهم تسليمهم 
آالف الكيلوغرامات من الذهب والفضة، ومعها آالف من الجواري .. وهو 
يعلم عدم قدرتهم على تلبيتهم  لطلب. يتبين من ذلك أن جواب الملك 
إلمبراطوريته.  كلي  وخضوع  وتذليل،  استهزاء  سوى  كان  ما  الفارسي 
لذلك عزم ملك الروم أمره على الفرار، لعدم قدرته على مقاتلتهم. وفي 
ذلك الحين جمع كبار القساوسة والرهبان المسيحيين، وطلبوا منه البقاء 
والدفاع عن العاصمة.. إذا كان مُقدرًا لهم أن يموتوا فاألولى أن يموتوا 
بشرف، مدافعين ال منهزمين. إمتثل الملك لطلبهم، فبدأ بجمع بقايا 
جنده المشتتين، ورغم قلة العدد والعدة من الرجال والسالح والمؤن 
بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها، ومع ذلك بدءت المعركة وتصادم 
الجيشان؛ الجيش الفارسي الذي توالت انتصاراته في السنوات األخيرة، 
والرومان المنهكون الخائفون بعد الهزائم المتالحقة، وأملهم في إحراز 
النصرجراء ما تكبدوه من الخسائر ضئيل، ولكن حدث ما لم يكن في 
وأحصنوا  الفارسي،  الزحف  أمام  الصمود  من  الرومان  تمكن  الحسبان، 
العاصمة، بهذا ارتفعت معنوياتهم، وانعكس األمر من الدفاع الى الهجوم، 
حتى تمكنوا من طردهم واسترداد األراضي التي استولت عليها الفرس. 
وخالل سنة واحدة تمكن أن يزحف الجيش الروماني من جديد نحو 
من  ودخلوه  األسود،  البحر  مستغاًل  أرمينيا،  جهة  من  الفارس  بالد 
الشمال.. تمكنوا من إعادة السيطرة على مدينة القدس، وانتصر الجيش 
أي خالل بضع سنين.  القرآن،  التي عينها  المدة  الروماني في غضون 

في الخارط يظهر مسار الجيش الفارسي واألراضي التي استولوا عليها.
 

الفرس في  أسباب فشل  والباحثين حاولوا معرفة  المؤرخين  كثيِر من 
رغم  القصيرة  الزمنية  المدة  هذة  في  الروم  وانتصار  المعركة،  هذة 
المتتالية   الهزائم  بسبب  المتحطمة  والمعنويات  المتواضعة  إمكانياتهم 
الناحية  من  منطقيًا  جوابًا  يجدوا  لم  لكنهم  الفارسي،  الجيش  أمام 
العسكرية والسياسية لتفسير هذا التحول الكبير وتغيير مجري الحرب 
شجاعة  إن  والقول  الهجوم..  الى  الدفاع  ومن  اإلنتصار  الى  الهزيمة  من 
الملك ودهائه فقط كانت وراء اإلنتصارات.. السؤال المطروح هنا: كيف 
تمكن جيش مهزوم من إعادة تنظيم صفوفة والبدء والمباشرة بالهجوم 
بسنتين؟  بالده  على  السيطرة  وبسط  الفارسية  الجيوش  جحافل  على 
رغم قلة عددهم وسعة األراضي الممتدة بين العاصمة والقدس، والبالغة 
آالف الكيلومترات، فهي مساحة شاسعة. من الذي مكنه من إحراز النصر، 
وتشكيل جيشين قويين من جديد؟ من كان يتصور صمود القلة الرومانية 
أمام الكثرة الفارسية في غضون تلك الظروف الصعبة التي كانت تمر بها، 
وأنهم ينتصرون عليهم؟ حيث كافة الدالئل كانت تشير الى قرب زوال 
اإلمبراطورية الرومانية.. الجواب: ال شك هي القدرة اإللهية، والمشيئة 
الربانية، ووعده الحق للمؤمنين، ولن يخلف اهلل وعده، وال رادّ لقضائه. 

فتحقق الوعد اإللهي بإنتصار أهل العقيدة على عبدة النار.
الى ما قيل عن هذا الموضع؛ حول تنبوء انتصار الرومان،  وإذا نظرنا 
إدوار  المعروف  اإلنكليزي  المؤرخ  قاله  ما  منها  مهمة،  إعترافات  نجد 
جيبون )1773- 1794م(، مؤلف كتاب )إضمحالل اإلمبراطورية الرومانية(، 
الذي يعد من المصادر المهمة في هذا المجال. حيث يقول، معلقًا على 

مدى غرابة نبؤة القرآن الكريم: 

تذكر الموسوعة    البريطانية، التي     اشترك       فيها   أكثر من 500 عالم، تلك  األحداث 
البيزنطية(: )اإلمبراطورية  تأريخي، فتقول تحت مادة  الهامة بوضوح 

وجاء في صورة األطلس التأريخي الشهير، أن سنة 525م عاد كل األراضي 
المحتلة تحت سيطرة إمبراطورية الرومان.

«At the time when this prediction is said to have been de-
livered, no prophecy could be more distant from its ac-
complishment, since the first twelve years of Heraclius 
announced the approaching dissolution of the empire»

»في ذلك الوقت عندما قيلت هذه النبؤة، لم يكن شيء أبعد عن 
حكم  من  االولى  عشر  االثني  السنين  الن  تحققها،  من  القياس 
هرقل كانت تعلن موت االمبراطورية الرومانية ونهايتها القريبة«

«A brief summary of the campaign unfortunately 
gives no idea of the difficulties Heraclius encountered 
as he liberated Asia minor (622); fought in Armenia 
with allies  found among the Christian Caucasian peo-
ples ,the lazi ,the abasgi, and the Iberians(624);….»

»ان تلخيصا للحملة اليعطي فكرة عن صعوبات التي واجهها هرقل عندما 
حرر اسيا الصغرى )عام 622م(، لقد قاتل في أرمينيا مع الحلفاء الذين وجد 
معظمهم قوقازيين مسيحيين، االزي، واالباسجى، وااليبيريون )624م(,...«
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جاء في موقع تأريخى موثوق:
http://www.roman-emperors.org/heraclis.htm
the Persians under the rule of Chosroes had begun a series of
successful attacks on the empire resulting in the loss of Da-
mascusin 613, Jerusalem in 614... Heraclius signed a peace 
treaty with the Avars in 619, and focused on the eastern half 
of the empire. In the spring of 622, Heraclius left Constan-
tinople for Asia Minor and began training his troops over 
the summer...

في سنة 614!! هزيمة الرومان وسقوط القدس بيد الفرس.
في سنة 622 بدأت جيوش هرقل تحقق انتصارات على الفرس.

المدة : 8 سنوات )في بضع سنين(.
وجاء في نفس الموقع:

The army crossed the Euphrated and took Theosiopolis, 
which opened the gates to the emperor. On they marched, 
along the north bank of the Araxes river to the capital of 
Persian Armenia, Dovin, which offered resistance but was 
also taken (May 624), and to Naxcavan in the south-east.
يتكلم عن موقعة دخول الروم مدن الفرس، واحتاللها، والسيطرة عليها 
فى 624.. ويتكلم أنه قد حقق فى ذلك العام انتقامه من تدنيس الصليب 
المقدس، وهى الموقعة األهم، معركة إسوس التي انتصر فيها الروم على 
الفرس سنة 622 في تركيا. ومكانها الفعلي حسب المؤرخين ليس إسوس، 

بل  كابودوكيا.
https://en.wikipedia.org/wiki/Heraclius%27_campaign_of_622 
السيرة  كتب  من  معلوم  هو  كما  المكرمة،  بمكة  نزلت  الروم  سورة  إن 
والتفاسير. وأن ما جرى بين أبي بكر الصديق )رضي اهلل عنه( وأمية 
أبرموها كانت مدتها عشر سنوات، والمدة  التي  المراهنة  بن خلف من 
كانت على وشك اإلنتهاء، وال يزال الفرس هم المنتصرين،  ولم تظهر 
بوادر النبوءة، فذهب أمية الى أبي بكر، وأظهر مخاوفه من عدم تمكنه 
بنية  أبرموها، ألنه أحس  التي  المراهنة  الحصول على حصته من  من 
مكانه..  أحدًا  يوكل  أن  منه  وطلب  المكرمة،  مكة  من  بكرللخروج  أبي 
ففعل أبو بكر ذلك، ألنه كان رجاًل موثوقًا بين الناس. والعبرة في سرد 
العشر،  السنين  انتهاء  باقتراب  أمية  ثقة  هي  وأمية،  بكر  أبي  موضوع 
ويستحيل انتصار الرومان مقارنة  بمقدار الهزيمة التي ألحقها الجيش 
الفارسي بهم، فكانت األخبار تنتشر بين الناس واألمم المجاورة لمنطقة 
بها  منيت  التي  الخسائر  فداحة  عرفوا  والداني  القاصي  أن  أي  الحدث، 
الرومان! لكن إمكانيات البشرمحدودة، وال تقارن بالقدرة اإللهية، ونتائج 
المعارك التي جرت بين الطرفين على مشارف عاصمة الرومانيين، ومن 
وقد  الحقيقة،  تلك  أثبتت  مبينًا،  هيأت  نصرًا  التي  الزحف،  ذلك  بعد 
بقيت من المهلة سنتان. وإذ ننظر للحدث من وجه آخر: أمية واثق من 
نصر وشيك للفرس، كون واقع حال جحافل جيش الفرس كانت، حتى 
أنه  واثقًا جدًا من  أمية  األمرالذي جعل  النصر،  في حالة  الوقت،  ذلك 
سيكسب الرهان، مما حدا به الطلب من أبي بكرالصديق  )رضي اهلل عنه(                                                                                                      
ال يضيع  لكي  مكة،  في  الى شخص، حال عدم وجوده  باألمر  يوكل  أن 
ماله. أما الوجه اآلخرمن القضية؛ خبر السماء والنبوءة التي أخبرها اهلل 
المسلمين المطلق لها، تصديقًا واثقًا  سبحانه وتعالى نبيه بها، وتسليم 
عدد  وزيادة  المراهنة،  إبرام  طريقة  في  تظهر  حيث  تردد،  غير  من 
نجد  بكر،  أبا  المصطفى الحبيب  أمر  حينما  أمدها،  وإطالة  النوق، 
مختلف  ومن  القديمة،  المعارك  مقاييس  الطلب.وبكافة  تنفيذه  سرعة 

جوانبها، نجد أن األمر دائمًا ينتهي باستحالة نصر الرومان. وذلك:
- الخسائر الفادحة في عدد القتلى واألسرى.

-خسارة الرومان ألراضي إمبراطوريتهم من المناطق المحاذية لإلمبراطورية 
الفارسية الى عقر دارهم في بيزنطة )أستانبول(.

-التشتت الواسع لما تبقي من جيش الرومان.
والهلع  الخوف  من  حالة  تنشر  مما  العاصمة،  مشارف  من  إقترابهم  -شدة 
أفراد  يصمد  لم  عدو،  جحافل  المدينة  أسوار  خارج  حيث  لقاطنيها، 
أمامهم لمدة تزيد من ثمان سنوات وسيطروا على أغلب مناطق  جيشهم 
اإلمبراطورية. مما أفقد جيش الرومان معنوياتهم، بشكل فكر هرقل وقرر 

أن يهرب وينجو بجلده.
برأيى هذه نقاط سلبية ظاهرة وليست لصالح الرومان، وحسب واقع ذلك 
العصر وترتيبات األمور والتكتيكات العسكرية  في ذلك الزمن. نرى أن ليس 

فيها بصيص أمل. ولكن أمر اهلل كان مفعواًل..
في تلك األوقات العصيبة للرومانيين، ومن رماد نيران تلك السنوات، وبعد 
أن استطاعوا أن يقوموا من جديد، ويصمدوا بوجه الجيش الفارسي من أمام 
بوابات وسور عاصمة دولتهم. حيث ما أن بدأ صمودهم  بعد تلك السنوات 
من الهزائم، وانعكس األمر، وارتدت الحالة من نصرعدوهم الى هزيمة بعد 
سنتين فقط، واحرزوا انتصارات باهرة.. وقاموا بالزحف، إذ عبروا البحر 
لكي  الفارسية،  اإلمبراطورية  أمالك  التي كانت من  أرمينيا  األسود، وغزو 
الفرس،  المقدسة لدى  األماكن  الخلف، واحتلوا  الفرس من  يضربوا جيش 

ودمروها في )624م(. )قصة الحضارة(.
 و أبحر باسطوله الى البحر األسود ثم اخترق أرمينية و هاجم بالد الفرس 
من خلفها... كما ضرب كسرى  من قبل مدينة اورشليم، و أطفأ نارها المقدسة 
ولكن هرقل هزمها جميعا. الجيوش...،  اليه كسرى  )624(. وسير  الخالدة 
جاءت انتصارات الرومان موافقًا مع انتصار المسلمين في غزوة بدر، وتحقق 
قوله تعالى چ... ې  ې  ې  ى   ى     ائائ       چ الروم.

وتعالى:                            تبارك  الحق  قول  شرح  في  التفاسير،  صفوة  صاحب  وأضاف 
نصه :   ما  الروم   چ  ائائ        ى      ى    ې   ې   ې   چ... 
وقد صادف ذلك اليوم يوم غزوة بدر .  قال ابن عباس :  كان يوم بدر هزيمة 

عبدة األوثان ،  وعبدة النيران .
ألن البعثة النبوية وقعت في سنة 610 ميالدية، والهجرة حدثت بعد ثالثة 
 .622 سنة  الميالدي  التقويم  في  يوافق  ما  وهو  البعثة،  بعد  عامًا  عشر 

وبالضبط في 16 من شهر يوليو.
أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ. قال: أخبرنا الحرث بن شريح. قال: 
أخبرنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن األعمش، عن عطية العوفي، عن 
أبى سعيد الخدري، قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس، فأعجب 

المؤمنون بظهور الروم على فارس.
إذن فنحن أمام معجزة بحق.. ال ينكرها إال جاحد أو جاهل.

والمعروف أن غزوة بدر وقعت في العام الثاني للهجرة، وهو ما يوافق سنة 
624 ميالدية. 

الشك أن من المقابلتين التي قمنا بها لتلك األحداث بين خبر السماء قبل 
الوقوع الحدث، وبين الواقع المرئي للحالة، تجدنا نتساءل، وكما يقول اإلمام 
الشعراوي رحمه اهلل تعالى: لو أن هذا القران من عند رسول  فما الذي 
يجعله يدخل في قضية كهذه؟ لم يطلب أحد منه أن يدخل فيها.. وكيف 
. في كالم متعبد بتالوته الى يوم القيامة اليتغير  يغامر رسول اهلل 
واليتبدل.. باعالن نتيجة معركة ستحدث بعد سنين.. وماذا كان يمكن أن 
يحدث لقضية الدين كله لو أن الحرب حدثت وانتصر الفرس مرة اخرى.. 
أو أن الحرب لم تحدث وتوصل الطرفان الى صلح؟ انها كانت ستضيع قضية 
جاءت  الفاعل  وهو  القائل  هو  وتعالى  سبحانه  اهلل  الن  ولكن  كله..  الدين 
هذه االية كمعجزة لغير العرب وقت نزول القران.. وحدثت المعركة فعال 

وانتصر فيها الروم كما أخبر القران الكريم.
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سورة )الرعد( مدنية. تسلسل نزولها في كتب تأريخ 
القرآن الكريم )96(، بعد سورة )محمد(. وموقعها في 

المصحف )13(. وعدد آياتها )43( آية.
يناقش األستاذ سيد قطب هذه الناحية، ويفضل رأي 
موضوعها  »إن  فيقول:  مكية،  كونها  الى  ذهبوا  من 
الرئيسي ككل موضوع السور المكية، كلها على وجه 
التقريب هو العقيدة وقضاياها.. هو توحيد األلوهية 
في  وحده  لله  الدينونة  وتوحيد  الربوبية  وتوحيد 
الدنيا واآلخرة جميعا، ومن ثم قضية الوحي وقضية 

البعث.. وما إليها«)1(.

بقلم/ نشأة غفور سعید
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ويناقش الشيخ محمد علي الصابوني الموضوع، فيقول: »سورة الرعد 
من السور المدنية، ولكنها تتناول المقاصد األساسية للسور المكية، 
من تقرير )الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء و دفع الشبه التي 

يثيرها المشركون(، ولهذا عدها بعضهم مكية..«)2(.
أوال: التسمية: سميت سورة الرعد لتلك الظاهرة الكونية العجيبة، 
التي تتجلى فيها قدرة الله وسلطانه. فالماء جعله الله سببا للحياة، 
وأنزله بقدرته من السحاب، والسحاب جمع الله فيه الرحمة والعذاب، 
فهو يحمل المطر ويحمل الصواعق. وفي الماء األحياء، وفي الصواعق 
اإلفناء، وجمع النقيضين من العجائب التي تخص قدرة الله -عزوجل- 

وكما يقول الشاعر وليد األعظمي -رحمه الله-:
جمع النقيضين من أسرار قدرته هذا الغمام به ماء ونار

فما أجل وأعظم قدرة الله في خلقه وفي مشيئته.
الطباق البالغي والمعاني المتناقضة في سورة رعد:

إذا كان الرعد يحمل في فاعليته هذا التناقض في مصادر العيش 
والحياة وعوامل الموت والفناء، فإن في آيات السورة -وهذا جزء من 
البالغة البيانية في السورة- معاني متناقضة مرتبة بشكل ال يقدر 
من  وكلها  )الطباق(،  تسمى  بالغية  في صور  وال جان..  إنس  عليه 

المحسنات البديعية اللفظية..
الظاهرة)3(:     )خواطر قرآنية( لألستاذ عمرو خالد عن هذه  جاء في 
 .)32( العجيب  الكون  هذا  في  المتناقضات  باستعراض  السورة  )تبدأ 
ظاهرة متناقضة في طبيعتها، يستحيل على أحد أن يجمع بينها، إال 
الله –جل وعال- انظر الى أسرار عظمته من خالل هذه المتناقضات 

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ      گ   ژچ،چ...  ڌ   ڍ...   ڇ   چ 
چ،  ۇئ    ... ەئ      ەئ     ... چ،چ  ں   ں     ڱ    ڱ   ڱ   ڱ  

چ... ڄ   ڃ...    چ  چ ،چ   ...  ڑ  ڑ  کک    ...  ھ  چ ،چ...  گ  گ...      ھ  چ
 ... ۉ   چ،چ...   ائ...ی    ائ   چ،چ...   ھ   ڳ...   ڳ   چ...   
. چ  ... ۋ    ...ۆۆ  چ،چ ڭ   ەئ...      وئ... ۆئ   چ، چ...  ېې...   ۆئ  
وكأن هذه اآليات الرائعة تقول لنا: كيف ال تسلمون لله، وهو الحق 
الكامل الذي يملك الكون بكل متناقضاته ويجمع بينها، لتؤكد على 
المحور األصلي للسورة، وهو أن الحق قوي راسخ، وأن الباطل ضعيف 

الى الزوال()4(.
ثانيا: كلمة اآلية في السورة: وردت كلمة )اآلية( في ثالث آيات في 

السورة، وهي:
1-چ ٹ  ٹ  ڤ         ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ     ڄ  ڄڄ  ڃ  

ڃ  ڃ   ڃ  چ.
ۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   ی  جئ   حئ   2-چ 

مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  چ .
3-چ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ       ہ  

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ .
والقاسم المشترك بين اآليات الثالثة ثالثة:

معجزة حسية، كما هي الحال مع  1- طلب المشركين من الرسول
األنبياء والرسل من قبل -عليهم السالم-.

في مسائل العيش، كبقية  2- إعتراض المشركين بشرية الرسول
البشر في الزواج واألكل والشرب والعالقات األسرية.. إلخ.

3- التعقيب على مطالب المشركين:
به  جاء  ما  بمثل  الكريم الرسول  يطالبون  المشركون  1-كان 
موسى وعيسى والنبيون من قبلهم.. معجزات حسية ملموسة دليال 
يؤكد لهم أن المعجزة التي يرونها  على نبوتهم.. وكان الرسول
جرس  مع  بإنفعاالتهم  بها  ويحسون  بآذانهم  ويسمعونها  بأعينهم 

موسيقاها وقوة نغمها وإبتكار أسلوبها.. فهم قالوا عنها: )إن له لحالوة 
وإن عليه لطالوة وإنه يعلو وال يعلى عليه، وإنه ليس من كالم البشر، 
: )مامن نبي  وإنه.. وإنه.. فما بالهم ينكرونها..وقد ذكر لهم النبي
إال أوتي، ما مثله آمن به البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحي به إلي، 

وإني ألرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة(.
المشركين..  مطالب  -سبحانه-   الله  ذكر  متنوعة  مواضع  وفي 

اإلسراء:چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    سورة  في  تعالى  قال 
گ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   ڎ  ڈ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      
هو  الكريم  القرآن  بأن  الحاسم  الرد  وكان  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ اإلسراء. 

چ ڭ  ۇ  ۇ   والتصديق:  لإليمان  يكفي  وأنه  الكبرى..  المعجزة 
ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ  
الرسول(  )بشرية  الكريم  القرآن  أكد  وقد  ې  ې  چ العنكبوت. 

 في مواضع كثيرة، منها:
1.چ يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متىت    ...حس   چ الكهف.
2.چ يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      مت    ...  ژ  چ فصلت.

واألنبياء السابقون :چ ڱ  ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ھ  چ األنبياء.
وهنا في اآلية الثالثة چ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  

ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ الرعد.
الرسل-:                      لدى  البشرية  –للطبيعة  الشامل  الجامع  األمر  وكان 

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے   چ 
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ المؤمنون52.

روى البخاري ومسلم عن أنس –رضي الله عنه- قال: )جاء ثالثة رهط 
. فلما أخربوا.  يسألون عن عبادة النيب اىل بيوت أزواج رسول اهلل 

قالوا: أين حنن من النيب  وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
فقال أحدهم: أما أنا فإين أصلي الليل أبدا..!!

وقال اآلخر: أنا أصوم الدهر فال أفطر ..!!
وقال األخري: أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا..!!

فجاء الرسول  فقال: )أنتم الذين قلتم كذا وكذا.؟!!
أما واهلل إين ألخشاكم هلل، وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، أصلي وأرقد، 
وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين(.. وبذلك قطع الطريق 
أمام األجيال المسلمة من كل تطرف في أي جانب من جوانب اإلسالم 
باسم التقوى والعبادة والدين.. بتوازن رائع.. »والتوازن الذي يتسم به 
المنهج اإلسالمي، التوازن بين مقتضيات الحياة في األرض، من عمل 
وكد ونشاط وكسب، وبين عزلة الروح عن هذا الجو وانقطاع القلب 
وتجرده للذكر، وهي ضرورة لحياة القلب ال يصلح بدونها لإلتصال 
الله البد منه في  الكبرى، وذكر  األمانة  والتلقي والنهوض بتكاليف 
أثناء ابتغاء المعاش، والشعور بالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش 

الى العبادة«)5(. 
والحمدلله رب العالمين.

الهوامش/
)1( في ظالل القرآن، سيد قطب، دار الشروق، ط15، ج4، ص 2039.

)2( تفسير سورة الرعد، ص 62.
)3( يشير األستاذان سيد قطب ومحمد علي الصابوني الى هذه الظاهرة 

دون تفصيل.
)4( ص 179-180 نفس المصدر.

)5( في ظالل القرآن، الطبعة األولى، ج28/ ص101.
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في أواسط الخمسينيات من القرن الماضي، كنا نحرص على أداء فريضة 
صالة الجمعة في مسجد )المال رضا الواعظ(، نستمع الى )درس األسبوع( 
العام من الداعية المتمكن في العلم واألدب والبالغة والنطق )المحامي 
األستاذ نورالدين الواعظ(.. وكانت خطبة الجمعة عنده درًسا إجتماعيًا 
على  مثله  نجد  أن  يندر  لغوية  وبالغة  رائعًا،  وأدبًا  توجيهيًا،  أخالقيًا 

منابر يوم الجمعة أو في المناسبات التي تلقى فيها الكلمات..
ذكّرني خطيب الجمعة، األسبوع الماضي، في أحد الجوامع التي أرتادها، 
حسب رواية اإلمام ابن ماجة في  وهو يروي حديثًا للرسول األكرم
سننه، تحت رقم 4019 )كتاب الفتن(، ونصها كاآلتي: عن عبداهلل بن عمر 

، فقال:           -رضي اهلل عنه- قال: أقبل علينا رسول اهلل
دركوهّن- مل 

ُ
 ت

ْ
هلل أن عوذ �ب

َ
ن -وأ س إذا أبتلي�ت �ب ، �خ خ »�ي مع�ش املهاجر�ي

وجاع 
أ
م الطاعون وال ا، إل فشا ف�ي ، ح�ت يعلنوا �ب

ُ
ي قوم قط

خ
تظهر الفاحشة �

ان إل  خ خ مضوا. ومل ينقصوا املكيال وامل�ي م الذ�ي
خ

ي أسال�
خ

ي مل تكن مضت �
ال�ت

نعوا زاكة أمواهلم  م. ومل �ي ِة املئونة، وجور السلطان عل�ي
َّ

خ وِشد لسن�ي ِخذوا �ب
ُ
أ

طروا. ومل ينقضوا هعد هللا وهعد   مل �ي
ا�أ إل ُمِنعوا القطر من الامسء. ولول ال�ب

م. وما  ي أيد�ي
خ

مه، فأخذوا بعض ما � م عدًوا من غ�ي رسوهل إل سلط هللا عل�ي

م«. هسم بي�خ
أ
خل هللا إل جعل هللا �ب وا امم أ�خ م بكتاب هللا ويتخ�ي �ت

أ
مك أ�

ت
مل �

خطبتان في حديث واحد..
تلك الخطبة أعادتني الى نصف قرن مضت.. حيث ما زالت كلمات األستاذ 
الواعظ ترن في أًذني، وتذكرهما خاليا المخ.. كيف أنه ربط اإلنحالل 
وكيف  الحديث..  بفقرات  واألخالقي  والمالي  واإلجتماعي  السياسي 
طالب بالعودة الى حكم القرآن والتشريع السامق في كل مفاصل الدولة 
والمجتمع .. وكيف أن اآلثار البينة في الدولة والمجتمع واألسرة والفرد 

بدأت تظهر عليها تلك المخاوف...
وطالب حماة اإلسالم بالعمل الجاد والمتواصل في الدعوة الى إعادة حكم 
اهلل في المجتمع، والحفاظ على نظافة الفرد والمجتمع من التلوث، بعد 

أن ظهر أنواع األمراض الفتاكة التي لم تكن في المجتمع سابقاً..
وأعود الى خطبة األسبوع الماضي؛ تلك الخطبة التي كنت حاضرًا فيها 
في اآلونة األخيرة.. فقد كانت كلماتها ميتة، وأهدافها بعيدة عن طموح 
الدعاة وأهداف الدين اإلسالمي الحنيف، ونحن نعيش تلك المهالك التي 

في جوانب مختلفة من الحياة. أشار إليها المصطفى
ركز خطيبنا على )الزكاة( فقط؛ إذ كان الموسم )شهر شعبان(. وأوحى 

من خالل خطبته أنه وأمثاله من )العلماء( ينتظرون عطاء المحسنين، 
حتى ال يقعوا تحت عقوبة مانعي الزكاة. وهلل في خلقه شؤون!

الذي استفدت منه )من الخطيب المفوه( أنه أعادني الى الحديث، والمهلكات 
الخمس، ومخاطر الخروِج على السنن اإللهية في الفرد واألسرة والسوق 
والمجتمع والدولة.. وشتان ما سمعت في خمسينيات القرن الماضي ومنه..

وأود أن آتي على ذكر المهلكات الخمس..
المهلكة األولى: إشاعة الزنا في المجتمع.. وهذا ما نشاهدها في المجتمعات 

األوروبية حيث:
1.حماية الحرية الجنسية للفتى والفتاة من دون وجود أية رقابة.

2.تشريع القوانين من أجل حماية المنحرفين جنسيًا، والشواذ والمثليين 
-اإلنحراف الجنسي والشذوذ بين المثليين- دون وازع من ضمير أو دين.

3.إقرار الكنيسة والمعابد للسلوك الشاذ داخل المجتمعات.
المراحل  في  العملية  بالممارسة  الجنسية  بالثقافة  يسمى  ما  4.تشجيع 

األولية في المدارس، وحتى سن الشباب والرجولة.
في  األلوف  بمئات  الشرعيين-  -غير  األطفال  وترك  اإلجهاض،  5.حرية 

المجتمعات الغربية.
6.شيوع األفالم والقنوات الجنسية بحماية القانون والسلطات.

7.عدم اإلذعان واإلستماع الى الدراسات العلمية واإلجتماعية، التي تحذر 
المطاف  المجتمعات، والسير في خاتمة  الحضاري، وسقوط  اإلنهيار  من 

الى الهاوية.
مما أدى ذلك الى صرف ماليين الدوالرات من أجل الوصول الى عالج، 
والحد من انتشار األمراض الخطيرة والفتاكة التي نتجت عن العالقات 
الجنسية الشاذة: األيدز)طاعون القرن العشرين(، ومرض اإليبوال، وغيرها 

من األمراض.
يؤكد العلماء في اإلجتماع وعلم النفس التربوي: أنه ال عالج لمثل هذه 

األمراض إال بالعودة الى الفطرة والزواج..
والمكيال  بالسوق  اإلسالم  اهتم  وقد  السوق..  أمراض  الثانية:  المهلكة   
في صورة سرد قصة مجتمع النبي شعيب -عليه السالم-  وبداية سورة 

)المطففين(.. يقول اهلل تعالى في سورة هود:چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  
چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  
ۇ   ۇ   ڭ   تعالى:چ  اهلل  يقول  المطففين؛  سورة  وفي  چ  ڎ  

خاطرة العدد

بقلم صاحب االمتياز
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ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   

ۈئ   چالمطففين .
اهتمامًا  أعطى  المنورة  المدينة  في  نشأته  منذ  اإلسالمي  والمجتمع 
التي  الشرعية  القواعد  لها  ووضع  والشراء-  -البيع  األسواق  الى  كبيرًا 
جاءت في السنة النبوية وتراث المجتمعات الرائدة، في نظرية الحسبة، 
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. كل ذلك دليل على إهتمام اإلسالم 
بالحياة اإلقتصادية، وعدم ترك أي جانب من جوانب الحياة في صالح 

اإلنسان.
في  اهلل  مراعات حق  اإلجتماعي وعدم  التكافل  غياب  الثالثة:  المهلكة 

األموال:
نظرية اإلسالم في المال تتلخص في النقاط التالية:

1.إن المال عطاءٌ ونعمةٌ من اهلل -سبحانه وتعالى-  فالكون وما يحتويه هلل 
وحده. فهو مالك الملك، ومالك الحياة، ومالك يوم الدين.

2.اليقين بأن المال هلل وحده، كما أشار إليه الباري:چ مح  جخ  حخ  
مخ  جس  حسخس    خض...   چ المائدة.

ول قدما  ز 3.منح اهلل -سبحانه وتعالى- البشر حق اإلنتفاع من المال: )ال �ت
عه وف�ي أنفقه..(. بع؛ عن ماهل كيف �ج عبد يوم القيامة ح�ت يسأل عن أر

4.حقوق البشر في مال اهلل:
ا سوى الزاكة(.

ً
ي املال حق

ز
أ -الزكاة حسب المواصفات.. و)إن �

ب -اإلنفاق وأقسامه: 1- اإلنفاق في سبيل اهلل. 2- اإلنفاق في ذوي الحاجة. 
3- إنفاق التطوع.

)ورجل تصدق بصدقة  اإلنفاق سرًا.. حديث:   -1 واإلنفاق على نمطين: 
لتشجيع  جهرًا..  اإلنفاق   -2 ينه(.  �ي تنفق  ما  هل  �ش تعمل  ال  ح�ت  فأخفاها، 

اآلخرين. وأخذ الدولة الزكاة علنًا، وحسب القوانين.
المهلكة الرابعة: عدم الوفاء بعهد اهلل ورسوله:

فإذا أخذنا الكلمات القرآنية الثالثة: »أوفوا« و »يقطعون« و »ينقضون« 
الكلمة  ولنأخذ  اهلل ورسوله..  بعهد  الوفاء  أهمية  الى  فإننا نصل  مثاًل، 

األولى:
وردت كلمة أوفوا في عشرة مواقع؛ خمسة منها تتعلق بالعهد والوفاء به:
1-چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  

چ  چ  چ  چ البقرة.
2- چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک... ڻ  چ المائدة.

3-چ... ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ...ڄ    ڃ   چ 
األنعام.

4-چ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ النحل.
ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ     ۓ   ے   ے   ھ   5-چ 

ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ               ۅ  ۅ  چ اإلسراء.
تعالى:                      قوله  في  األلباب(  )أولو  مدح  في  )يوفون(   كلمة  وردت  وقد 

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  چ الرعد.
أما الكلمة الثانية )يقطعون( فقد وردت في ثالثة مواقع: اثنتان منها 

تتعلقان بالعهد والميثاق.
1-چ ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ البقرة.
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   2-چ 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  چ الرعد.
وقد وردت بعض اآليات في كلمة )تنقضوا( أو )ينقضون( )ونقضهم(. 

نورد ما لم نثبتها أعاله:

1-چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ     ڀ  ڀ  
ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  چ النساء.
ک     ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   2-چ 

ک  ک  چ األنفال.
ھھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    3-چ 

ھ  ے    ے  ۓ...ۓ  ائ   چ  المائدة.
المهلكة الخامسة: عدم الحكم بكتاب اهلل: 

يحلو للبعض ترديد شبهات قديمة جهاًل أو عنادًا؛ بأن اإلسالم ال يحتوي 
الذي قدمه كان يتالئم مع  النموذج  الدولة.. وأن  على أسس ومقومات 
البيئة البدوية إبان المرحلة األولى من ظهور اإلسالم في مكة والمدينة، 
فال حاجة إليه البتة. في حين يؤكد فقهاء القانون والدستور أن الدولة 
في الفقه اإلسالمي هدف أصيل ومن أهم أهدافه، وركن من أقوى األركان 

التي يعتمد عليها، وضرورة تقتضيها طبيعته.
فال يخفى أن مبادئ اإلسالم اإلقتصادية واإلجتماعية واألخالقية ال يمكن 
الماضي  القرن  أواسط  ومنذ  الدولة.  بتحقيق  إال  على سالمتها  الحفاظ 
هذه  لتثبيت  الدراسات  عشرات  اإلسالمي  الفكري  التراث  في  وجدنا 
األصيلة  والفكرية  القانونية  الدراسات  تلك  من  بعًضا  نورد  الحقيقة.. 

كنماذج ليس إاّل:
القاضي عبد القادر عودة. 1- المال والحكم في اإلسالم.  
القاضي عبد القادر عودة. 2- اإلسالم وأوضاعنا السياسية. 
القاضي عبد القادر عودة. 3- اإلسالم وأوضاعنا القانونية. 

األستاذ محمد عبد اهلل السمان. 4- اإلسالم وجهًا لوجه.  
العالمة عبد الوهاب خاّلف. 5- نظام الدولة في الحكم اإلسالمي. 

الشيخ محمد صادق العرجون. 6- نظام الحكم في اإلسالم.  
القانوني د.محمد عبداهلل العربي 7- نظام الحكم في اإلسالم.  
الدكتور مصصطفى السباعي. 8- الدين والدولة في اإلسالم.  

الدكتور سعيد رمضان البوطي. 9- الدولة اإلسالمية.  
األستاذ محمد أسد. 10- منهاج الحكم في اإلسالم.          

وعشرات أخرى تناقش وتقارن بين نماذج الحكم المعاصرة؛ الديموقراطية 
واإلشتراكية والشيوعية والقومية والدكتاتورية. وما نجده في اإلسالم 

وصالحيته للتطبيق في الدولة المعاصرة..
 وفي القرآن الكريم عشرات اآليات  في تثبيت الحكم والتشريع، وعقوبة 

اإلعراض عن المنهاج اإللهي.. ومنها قوله تعالى:
چ ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   چ المائدة.
چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ   وقوله تعالى 
گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ      ڑ   ژ  
ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گگ  
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  

ھ  ھ  چ المائدة.
اإللهي:                             المنهاج  على  يخرج  من  لكل  والعقاب  بالعذاب  التهديد  وجاء 

ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   چ 
ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ البقرة.

واإلجتماعية  األخالقية  المفاهيم  يعي  أن  العاقل  الملتزم  المسلم  فعلى 
واإلقتصادية والسياسية لمثل هذا الحديث الرائع في المنهاج اإللهي في 
الحياة، والنتائج القريبة والبعيدة لكل من يحاول الخروج على المنهاج 
دليل  وذلك  والغرب..  الشرق  في  المعاصرة  اإلنسانية  الحياة  في  اإللهي 
وأنه الينطق عن الهوى.. وإنما هو لسان  ناصع على صدق المصطفى

. النبوة والعلم اإللهي على لسانه 
والحمدهلل رب العالمين.

بقلم صاحب االمتياز
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مؤلف الكتاب: البروفيسورسيد وقار أحمد حسيني، 
الباحث الزائر الفخري بجامعة استانفورد كاليفورنيا 
معهد  ورئيس  ومؤسس  2006م(،   1986-( عام  من 
 H.S.T.D اإلسالمية  والتنموية  والتقنية  العلوم 
مستشارًا  عمل  األمريكية..  المتحدة  بالواليات 
مؤسسات  مثل  عديدة  دولية  وهيئات  لمؤسسات 
WHO، UNEP، UNESCO، و FAO، التابعة لألمم 
األمريكية،  للحكومة   S-AID ومؤسسة  المتحدة، 
ومؤسسات إسالمية وعربية أخرى مثل مؤتمر العالم 

اإلسالمي بجدة، وغيرها..
التحريفات  نبذ  الي  حسيني  البرفيسور  يدعو 
والشعائر الظاهرية الدينية البالية التقاليد، والنظر 
»الثقافتين«  ونشر  الصحيحة،  اإلسالم  تعاليم  في 
وإستخدام  بإدخال  اإلسالمية  والتقنياتية  الفكرية 
القيم واألخالقيات اإلسالمية في كل علم من العلوم 
اإلجتماعية والطبيعية والتطبيقية، حيث مازال أعداء 
الحضارية  التأثيرات  من  خيفة  يتوجسون  اإلسالم 
الدولي  المستوى  على  واإلقتصادية  والسياسية 
والوطني لهذه العلوم والثقافات، ويدعو الى التمسك 
باإلسالم كهدف أصيل وجامع )ادخلوا في السلم كافة(. 

الكتاب:
يقدم للكتاب المفكر اإلسالمي العالمة الدكتور محمود 
المكارم، ببحث عن )القرآن الكريم والعلوم( ويؤكد: 
»فانطالقًا من الحاكمية المطلقة للقرآن الكريم في 
كل الميادين أنادي بضرورة قراءته وتدبره وفقهه، 
هو  وإنما  فقط،  وإرشاد  هداية  دستور  أنه  على  ال 
الحياة،  أصول  لكل  وسنن،  وقواعد  علم  كتاب  أيًضا 
نظريًا وتجريبيًا.. إن الذي سيدرس قواعد الفيزياء 
في القرآن الكريم هو الفيزيائي، والكيميائي هو الذي 

سيبين سنن الكيمياء في القرآن العظيم وهكذا.
القرآن  في  العلمي  )اإلعجاز  عليها  نطلق  واليوم.. 
أكمل  إعجاز  عن  كالم  الى  عودة  من  فهل  الكريم( 
وأتم، جاء به القرآن الكريم، إذ نقدمه كتاب حياة 
شاملة عامة، في الفيزياء كما في الفقه، وفي الهندسة 

كما في اللغة، وفي الزراعة كما في اآلداب. 
وما هذا الذي أقدم له متشرفًا، إالّ عينة برهانية على 
ما أقول، بذل فيه مؤلفه األخ الفاضل الدكتور سيد 
وقار حسيني جهودًا مختصة، وتوجهًا صادقًا، فأنتج 
مجال  في  وأسس  قواعد  ذا  إطارًا  لنا  وقدم  طيبًا، 

الفلك، وقد استهله كله من القرآن الكريم..ص16«

والكتاب ينقسم الي اثني عشر قسمًا:
القسم األول: أسلمة العلم والتكنولوجيا.

القسم الثاني: مقدمة لعلم الفلك اإلسالمي.
القسم الثالث: خلق الكون.

القسم الرابع:  إيذاء الفلكيين )المنجمين في الجاهلية 
والمعاصرة(.

القسم الخامس: الكون بنيته ومراحل تكوينه.
القسم السادس: الكون الواسع.

القسم السابع: الكون واالنظام الشمسي.. النشوء والتطور.
القسم الثامن: حركة الشمس.

القسم التاسع: القمر حركته وضوءه.
القسم العاشر: تطور النجوم والشمس ونهاية األرض.

القسم الحادي عشر: الغالف الجوي والفضاء )سماوات 
فوق سماوات(.

األرض  سقف..  الجوي  الغالف  القسم الثاني عشر: 
الحافظ.

ولو أردنا معرفة مفردات هذا الجزء من الكتاب فقط 
لوجدنا فيه:

السماء  األقرب-  والفضاء  الجوي  الغالف  المقدمة:  أ - 
الدنيا.

ب - إيضاحات ونظريات علمية حديثة:
طبقات الغالف الجوي:

- الغالف السفلي. التروبوسفير.
- الغالف الطبقي. الستراوسفير.
- الغالف األوسط. الميزوسفير.
- الغالف الحراري. الترومسفير.
- الغالف الخارجي. اكنزو سفير.

وأقسام الفضاء :
وفي الخاتمة يكتب: يرينا العلم الحديث أن األجسام 
السماوية في النظام الشمسي واألنظمة الفضائية التي 
تليه حفظت في مداراتها وبأمان نسبي من التطفل 
الغريب. وذلك بحقول جاذبيتها الخاصة وتقديرات 
أخرى. إن تنوع درجات الحرارة والغازات في الهواء، 
طبقات  صفات  من  وغيرها  ومقاومته  وكثافاته 
عليها  والحياة  لألرض  درًعا  تؤمن  الجوي  الغالف 
الحديثة  العلوم  المتعددة وقد زودتنا  المخاطر  من 

بتفاسير لآليات القرآنية المبينة آنفاً.
وفي ختام الكتاب مجموعة من الصور المقدمة من 
للفلك  »قرآن  عن  األمريكية  الفضاء  وكالة  )ناسا( 
آيات قرآنية وصور  الفضاء«  األرض من  واكتشافات 

حقيقية: ص93– 142
›Coma Clouts)1- العنقود المجري كوما )الذوابة

  Cant wheel 2- مجرة كار تويل
. The Solana system 3- المجموعة الشمسية

   A Super Nova 4- الحلقة الغازية حول السوبر نوفا
.1978

5- سديم عين القطة  Cat Eye  النجم الميت.

6- الشمس نجمنا.
7- الشمس.. المفاعل النووي.

8- بلوتو.
9- الزهرة ]الخارطة الطوبوغرافية[.

10- مذنب شوميكو- ليفي Sheemaken 9[ 9[ وكوكب 
المشتري.

11- إصطدامات المذنب المتعددة بالمشتري.
.Gaspra وجاسبرا Ida  12- الكويكبات إيدا وقمره

13- الهبوط على القمر.
14- أول بعثة على القمر.

15- سطح القمر.
16- األرض: مراقبة األرض من الفضاء.

17- طبقات األرض الجوية والفضاء.
18- حقال الشمس واألرض المغناطيسيان.

19- الشفق القطبي )الفجر القطبي(.
20- الغالف الجوي.

21-24 – صور األقواس الفوق البنفسجية.
25- 29- ثقب األوزون.
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السعودية.

31- ممرات الغيوم الفريدة- عمان.
32- الغالف الجوي لألرض. 

33- فوهة مانيكوجان المندمجة- كيوبيك كندا.
34- بنية ريشاث Richaz- موريتانيا.

35- نموذج المصرف المتفرع- شبه الجزيرة العربية.
36- سد أسوان وبحيرة ناصر- مصر.

. Tifer nine 37- حقل كثبان تيفر ناين
38- كثبان صحراء سيمبسون كوينزالند- أستراليا.

في  الصروع  ومناطق  البحيرات   – الجليد  أنهار   -39
هضبة التبت.

40- ساحل وجبال األنديز-  تشيلي.
41- إعصار بووني Bonni - المحيط األطلسي.
42- نهار الجليد -  جبال األنديز- األرجنتين.

43- ملوثات الغالف الجوي- غرب أفريقيا.
44- اإلحتراق الزراعي- مدغشقر.

هاريز  األشجار-  لورق  الغجرية  الفراشة  تعرية   -45
يورغ– بنسلفانيا– الواليات المتحدة األمريكية.

46- حرائق الغابات -1988 حديقة بلوستون الوطنية- 
الواليات المتحدة األمريكية.

نهر  بالرواسب-  المحملة  التصريف  شبكات   -47
بتسبوكا Bitsiboka - مدغشقر.

48- مصب نهر األمزون– البرازيل.
والكتاب حقًا.. كتاب علم وإيمان..

وكتاب تجديد لمعجزة القرآن.. في العصر الحديث..
ولإلنسان المعاصر.. ولألجيال القادمة..

وحقًا إن عجائب القرآن ال تنتهي..
جزى اهلل المؤلف كل خير. والحمد هلل رب العالمين.

اسم الكتاب : القرآن الكريم .. للعلوم الفلكية واستكشاف األرض من السماء. 
اسم المؤلف: الدكتور سيد وقار حسينى .. ترجمة: سمية زكريا زيتوني.

الطبعة: الرابعة المعدلة..  سنة الطبع: 1429هـ - 2008م.
الناشر: معهد العلوم والتقنية والتطوير اإلسالمي .. محل النشر: الرياض – السعودية.

كتاب العدد

ور 
غف

شأة 
م: ن

بقل



أهمية المشروع:
ــائل  ــم الوس ــن أه ــر م ــنة تعتب ــران والس ــي الق ــي ف ــاز العلم ــب االعج ــار جوان ان اظه

ــي: ــا يل ــا تحقــق م ــه، ألنه ــى الل ــي الدعــوة ال ــة ف العصري
-االثبات بالحقائق العلمية الراسخة أن االسالم هو الدين الحق الذي ارتضاه ربنا لعباده 
                                                                                                                                         ، وذلك بالكشــف عن حقائق جديدة من االعجاز العلمي في كتاب الله وســنة نبيه

فيؤمن الذي كفر أو يسلم بصدق الرسالة المحمدية، ويزداد الذين امنوا ايمانا.
- تعتبــر نافــذة عظيمــة يطــل مــن خاللهــا العلمــاء والباحثــون علــى شــواهد االعجــاز 

العلمــي فــي القــران والســنة وتجليتــه وشــرحه وبيــان وجوهــه ومظاهــره.
نستقبل زكواتكم وتبرعاتكم:

-االيداع المباشر في حساب المركز بالمصرف السالم/ السليمانية:  15018
-االتصال باألرقام التالية:

009647501231123     00964770760225  009647702265300      009647701527323 

مشروع بناية مركز كردستان لالعجاز العلمي في القران والسنة

في خدمة
 القران والسنة

مسجد

قاعة محاضرات

مكتبة علمية

مكاتب ادارية

محالت تجارية
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