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ئەم گۆڤارە ئایەت و فەرموودەی پیرۆزی تێدایە، پاراستنی پێویستە.



زۆر جاران وا دێتە بەرچاو و ڕەخنەی ئەوەش لە 
ئیعجازخوازان لەالیەن یار و نەیارەوە بەتایبەتی                                                         
بەكۆتا پلەی  ئیعجاز  دەگیرێت، كە گوایا مە 
یان  ئایەتێك  ڕاڤەی  دوایین  و  لێكدانەوە 
فەرموودەیەك دەزانین و قوفڵی كۆتا و مۆری 
تر  لێكدانەوەی  و  بۆچوون  لە  دوواهەمین 
دەدەین و، نەك ئەوەش، واشی بۆ دەچین كە 
ئەوی ئەو ڕایەی مەی نەبێت نەی پێكاوە و 

لێی تێكچووە.
ئایا ئێمە واین!؟

بەكورتی نا ئێمە هەرگیز وانین، بەاڵم چۆن؟
زانستی  ڕاڤەكارانی  یا  ئیعجازخوازان  ئێمەی 
ئیعجازی  بۆ  كوردستان  ناوەندی  و  بەگشتی 
زانستی بەتایبەت* پێمان وایە هیچ ڕاڤەیەك 
زانستییەوە-ناتوانێت  غەیری  و  –بەزانستی 
وەربگرێت،  لێكدانەوە  دوا  و  ڕاڤە  كۆتا  پلەی 
مەگەر ڕاڤەی ئایەتێك یان وشەیەكی قورئان 
هاوەڵێكی  یان  پیغەمبەرەوە لەالیەن 

. بەڕێزەوە بەئاگاداری پێغەمبەر 
ئەوەش لەبەر دوو هۆ:

یەكەم: ڕەنگە ڕاڤەی هەر ئایەتێك، تەواو و 
ڕاست بێت و پێكابێتی، بەاڵم ئیمكانی ڕاڤە و 
لێكدانەوەی تر بۆ هەمان ئایەت هەر دەمێنێت، 
واتە ئایەتێك دەشێت لە یەك یا دوو ڕاڤە زیاتر 
بكرێت و هەردووك یان زیاتریشیان ڕاست بن.

لێكدانەوە و شیكردنەوە و  دووەم: ڕاڤە واتە 
دەرخستنی مەبەستی ئایەتێك لەبەر ڕۆشنایی 
و لە چوارچێوەی ئەو مەرج و ڕێسایانەدا كە 

زانایانی پسپۆڕ لەسەری كۆكن.
دەقێكی  بۆ  مرۆڤ  لێكدانەوەی  واتە  ئەمەش 
هەرگیز  كە  لێرەشەوەیە  و  خودایی  پیرۆزی 
مرۆڤانەكان،  لێكدانەوە  بگوترێت  ناكارێ  
دەقە  مەبەستی  گەیشتوونەتە  بەتەواوی 
دەقانە  ئەو  مەبەستانەی  ئەو  و  خوداییەكان 
گەرەكیانە، كەشفیان كردوون و شوێن بۆ ڕاڤە و 
لێكدانەوەی دی نەماوە، چونكە گەر مەبەستی 
دەق تەواو ئاشكرا كرا ئیدی لێكدانەوە كارێكی 

بەسه ر ده قه وه  دەمێنێت؟
كە  تر  خاڵێكی  بۆ  دەمانباتەوە  ئەمەش 
ئێمە  دەچن  بۆ  وای  وانەی  بۆ  وەاڵمێكیشه  
ئیعجازی زانستی بەكۆتا لێكدانەوە داده نێین و، 
دەقەكە وەك چاوە و كانگایەكی خودایی، لە 

ڕاڤە وشك و بێ  ئاو ده كه ین.
قورئان  ئێمە  لەوەی  بریتییە  خاڵەش  ئەو 

درووستی  فەرموودەی  ئینجا  و  بەتایبەت 
دەزانین  پیرۆز  بەدەقانێكی  پێغەمبەر  
ڕاڤەكردنی  بۆ  و هەرگیز -بەتایبەت قورئان- 
بەتاڵ  خۆی  ئامانجی  و  پیرۆزی  لە  زانستی 

ناكەینەوە.
پیرۆز  خودایی  بەدەقی  قورئان  ئێمە  واتە 
تیایدا،  ئیعجازێكیش  و  ڕاڤە  هەر  دەزانین، 
بۆ  مرۆیی  لێكدانەوەی  خانەی  دەخەینە 
دەقێكی خودایی و، چەندە المان یەقین بێت 
ئایەتەكەی  ویستی  تەواو  زانستییە  ڕاڤە  ئەم 
لەو  هەڵە  ئەگەری  هەر  هێشتا  دەرخستووە، 
ئێمە  چونكە  لەالیەك  دەمێنێت،  ڕاڤەیەدا 
و  ویست  بەتەواوی  پەی  ناتوانین  و  مرۆڤین 
عیلمی خودای گەورە لەو ئایەتانەدا ببەین و 
تەنێ  خۆی –جل جاللە- ئەو توانایەی هەیە.
لەالیەكی ترەوە وەك لە پێشدا گوتمان ئەگەر 
ئەوا ئەگەری  زانستییەكە ڕاستیش بێت  ڕاڤە 
هەر  ئایەت  هەمان  تری  ڕووی  ڕاستێتی 
–ذكری  لە  ئێمە  بەتێگەیشتنی  و  دەمێنێت 

حەكیم- ئەگەرێكی تەواو بەهێزە.
كەواتە ئەوانەی دژی ڕاڤەی زانستی یا ئیعجازی 
پێشدا  لە  بیانوانەی  بەو  قورئانن  زانستی 
وان  كە  وابێت  گەر  دەوەستنەوە،  باسكران 
بۆی چوون، ئەوا ئێمەش بەهەمان شێوەی وان 
دژینی و پێمان وایە تاڕادەیەك لە كارخستنی 
سەرچاوەی  وەك  قورئانە  پیرۆزەكانی  ئایەتە 
تەشریع و بەبێ  ئاگایی كردنی هەڵەیەكە كە 
خۆی لە دەسوەردانی زانستی خوای گەورەدا 

–جل جاللە- دەبینێتەوە.
بەاڵم بەكورتی:

یەكەمی  بەسەرچاوەی  قورئان  ئێمە    -1
و  ڕاڤە  هەر  و،  دەزانین  ئیسالمی  تەشریعی 
دەرخستنی ڕوویەكی ئیعجازیش تێیدا دەخەینە 
كتێبی  وەك  كتێبە  ئەو  ناساندنی  خزمەتی 

هیدایەت و قوتاركردن لە دنیا و قیامەتدا.
زانستیش  ئیعجازی  و  زانستی  ڕاڤەی   -2
دانانێین  لێكۆڵینەوەیەكی پیرۆز  وەك ڕاڤە و 
هەژمار  شیكردنەوەی  و  لێكدانەوە  بەكۆتا  و 
پلەی  زانستیش  وەك  گەر  تەنانەت  ناكەین، 

یەقینی الی ئێمە وەرگرتبێت ئەوا:
پلەی  مرۆڤ  ئێمەی  الی  زانستە  ئەو  أ. 
داهاتوودا  لە  ڕەنگە  و  وەرگرتووە  یەقینی 
بەرگەی                               ڕەنگە  و،  بسەلمێنرێت  هەڵەی 
بەتێپەڕ  قلیال-  اال  العلم  من  أوتیتم  –وما 

بوونی كات نەگرێت و ببێتە ئەگەر و لێكدانەوە.
وەك  ئەوا  مایەوە  ڕاستیش  هەر  ئەگەر  ب. 
ئایەت توانای هەڵگرتنی ڕووی  وتمان هەمان 

زانستی تریشی هەیە.
3- گەر هەندێك نەیار وای بۆچوون كە ئێمەی 
مسوڵمان زانست بەتەرازووی پێوانی ڕاستێتی 
و مەحەكی بەحەق دەرچوونی قورئان دەزانین، 
یا  دەپێوین،  بەزانست  قورئان  ڕاستێتی  واتە 
قورئان دەكەینە كتێبێكی زانستی وەك فیزیا و 
زیندەوەرزانی و... تاد، ئەوا بەهەڵەدا چوون، 
وەك ئەو بەهەڵەدا چوونەی كە قورئان بكرێتە 
كتێبێكی زمانەوانی و ئەدەبی چونكە ترۆپكی 

ڕەوانبێژی و چڵەپۆپەی بەالغەی عەرەبییە.
ئایەتەكانی  زانستی  ڕاڤەی  بە  مە  بەڵكو 
كە  دەدەین  نیشان  بەیارانی  پیرۆز،  قورئانی 
دڵتان دامەزراو تر بێت و چەسپاو تر بن لە 
باوەڕ بوون پێی و بەو بەڵێنانەش كە لە دنیا 
و دواڕۆژدا بەكافر و ئیمانداریش دراون، چونكە 
زیاتر دەبینن كە خاوەنی هەردووك قورئان و 

وجود یەكە.
هەروا بەنەیارانیش دەسەلمێنین كە گەر تەمای 
ملمالنێ  و بەكەم و كۆنگرتنی ئەم قورئانەی 
ئێمەتانە، ئەوا زۆر بەهەڵەدا چوون، جا تا زووە 
بۆ ئاسوودەبوونی خۆتان لە دنیا و قیامەتدا، 
باوەڕ بە خاوەنەكەی و ناوەڕۆكەكەی بێنن و 
ڕێگا  وەرنە سەر شا  و  بێنن  ڕێچكان  لە  واز 
بەهۆی  هەندێك  وەك  المستقیم-  –الصراط 
بینینی ئیعجازی زانستییەوە كردیان، یا خۆتان 
بۆ دۆڕاندنێكی مسۆگەر و ملشكانێكی بێ  چەن 
و چوون ئامادە بكەن، چونكە دڵنیا بن قۆچی 
خۆیان لە شاخان دەدەن و بەری خۆر بەبێژنگان 
دەگرن، چونكە خۆتان باش دەزانن و دەبینن 
كە قورئان و فەرموودەی درووستی پێغەمبەری 
دەگەڵ  سەرسوڕهێنەرانە  بەشێوەیەكی  خودا 
تەواوی مەسڵەحەت و ڕەوتی زانستی و ژیریی 
و ژیاری مرۆدا تەبایە و بەجۆرێكی موعجیزە 
ئاماژە  لە  پڕپڕن  و  دەحەوێنێتەوە  مرۆ  ئاسا 
و ڕاستی زانستی كە ناكرێن بەبێ  چاوەیەكی 
خودایی، ئەوان ئاماژە و وەسفە زانستییانە لە 

كتێبێكی پێش 1430 ساڵەدا هەبن!!!

ئێمە چۆن لە ئیعجاز دەڕوانین؟!
daragull@hotmail.com  ن: د. دارا گوڵ حامید

* من زیاتر بۆم هەیە بەناوی ناوەندی خۆوە 
قسە بكەم و، باشتر لە بۆچوونی ئەندامان و 
نووسەرانی تێدەگەم، كە سیاسەتی ناوەندیشە.
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بۆتە  زانستیی  ئیعجازی  ئاشكرایە،  وەك 
سەردەمی  لە  بانگەواز  گرنگی  ئامڕازێكی 
تەكنەلۆژیادا و، پێویستە موسڵمانان، بەتایبەت 
زانست،  جیاوازەكانی  بوارە  شارەزایانی 
خاوی  كەرەسەی  پێبدەن،  زۆری  گرنگییەكی 
ئەم كارە بانگەوازییەش بریتییە لە دەقەكانی 
ناوی  لەبەرئەوەشە  هەر  سوننەت،  و  قورئان 
بۆ  كوردستان  )ناوەندی  ناوەندەكەمان 
وسوننەتدا(ی  قورئان  لە  زانستیی  ئیعجازی 

لەخۆ گرتووە.
بۆ دەرخستنی ڕاستێتی پەیامی پێغەمبەران، 
ناردوون.  لەگەڵ  موعجیزەی  گەورە  خوای 
وەك  ئیسالمیش،  پێغەمبەری  موعجیزەی 
األنبياء  من  »ما  پیرۆزە  قورئانی  ئاشكرایە، 
نبٌي إال أعطي من اآليات ما مثله آمنت عليه 
أوحاه  وحياً  أوتيته  الذي  كان  وإنما  البشر، 
يوم  تابعًا  أكثرهم  أكون  أن  فأرجوا  إلي،  اهلل 
كەسیش  باشترین  علیه-  -متفق  القيامة« 
پیرۆز،  قورئانی  بەڕوونكردنەوەی  هەستێت 
خۆیەتی:                                    گەورە  خوای  پەیامبەرەكەی 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ    چ... 
النحل.  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ 
ئیعجازی  بە  گرینگیدان  لەبەرئەوەشە  هەر 
سوننەت لە پاڵ ئیعجازی زانستیی لە قورئاندا، 
شیرینەكانی  فەرموودە  بەدیراسەكردنی 

جێگیر  موسڵمانان  باوەڕی  زیاتر  پەیامبەر، 
كرد-  باسمان  –وەك  و  بەپەیامەكە  دەبێت 
دەرخستنی  بۆ  سەردەمیانەشە  هۆكارێكی 
ئاوا  لە  ئیسالم  پەیامی  و گەورەیی  ڕاستێتی 
سەردەمێكدا كە مرۆڤ عەوداڵی ڕاستییەكانە 
و، تا ڕادەیەكی زۆر هەست بە ونبوون دەكات.
ئەوەی مایەی شانازیمانە، لە بواری زانستییەوە، 
دەقاودەقە  پێغەمبەر فەرموودەكانی 
لەگەڵ ڕاستییە زانستییەكان كە تازە بەتازە 
ئێوەی  بوترێت:  دەچێت  پێ  دۆزراونەتەوە.. 
موسڵمان خۆتان هیچ نادۆزنەوە، بەاڵم دوای 
دەڵێن: الی خۆشمان  زانستییەكان  دۆزینەوە 
ڕاستیی  هەرچەندە  ئەمە  پێكراوە!  ئاماژەی 
دواكوتوویی  و  خەمساردیی  و،  تێدایە  زۆری 
موڵكی  زانست  بەاڵم  دەردەخات،  موسڵمانان 
كەس نییە و، وەك دەڵێن –بێ الیەنە- و ئەوەی 
گرنگە ئەوەیە كە پێغەمبەرێكی نەخوێندەوار، 
لە ژینگەیەكی دواكەوتووی سەردەمی تاریكیی 
زانستیی،  ڕاپەڕینی  پێش  واتە  زانستەكان، 
فەرموودەكانی ئەو سەروەرە دەستپێشخەریی 
زانستیەكان..  ڕاستییە  دەربارەی  تیایە 

پێشەوامان پێغەمبەری  نموونە:  بۆ 
الَْوَلدُ«  َيكُوُن  الَْماِء  كُلِّ  ِمْن  دەفەرموێت: »ما 
–رواە مسلم- كە ڕاستییەكی حاشا هەڵنەگری 
زانستییە، كە مەنیی پیاو هەمووی نابێت بە 

منداڵ، بەڵكو لە ملیۆنان سپێرم، دانەیەكیان 
هێلكۆكە  و،  مەبەست  شوێنی  دەگاتە 
ئەپیتێنێت.. ئایا ئەمە لە الیەك دووپاتی ئەوە 
ناكاتەوە كە موحەممەد لە خۆیەوە قسە ناكات 
و، پەیوەستە بە بەدیهێنەری مرۆڤەوە و، ئایا  

ئەمە ڕاڤەی ئەم ئایەتانە نیە:    چ 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  ۈ    ۆ      ۆ   ۇ   ۇ   ڭ           ڭ   ڭ   ڭ  
القيامة.. لە الیەكی تریشەوە جەدواو زەروڕەتی 
ڕاڤەكردنی  لە  دەرناخات  فەرموودە  بوونی 
ڕیوایەتەكان؟ ڕاستێتی  و،  پیرۆز  قورئانی 

پێغەمبەر بگرە:  گوێ  هەروەها 
دەفەرموێت: لەو فەرموودەیەی كە عەبدوڵاڵی 
كوڕی مەسعود ڕیوایەتی كردووە: »إنَّ َأَحَدكُْم 
ثُمَّ  َيوماً،  أَرَبعيَن  أُمِِّه  َبْطِن  في  َخلْقُهُ  يُْجَمعُ 
ِمثَل  َيكوُن مُضَغةً  ثُمَّ  ذِلَك،  ِمثَل  َعَلَقةً  َيكوُن 
َكِلماٍت،  ِبَأرَبِع  َفيُؤَْمرُ  َمَلكاً  َيبَْعُث اهللُ  ذِلَك، ثُمَّ 
َويُقالُ َلهُ: اكْتُْب َعَمَلهُ، َوِرزَقهُ، َوَأَجَلهُ، َوَشقٌي أَوْ 
َسعيدٌ، ثُمَّ يُنَْفُخ ِفيِه الرُّوُح...«.. واتە: )هەر 
یەك لە ئێوە لە سكی دایكیدا لە چل ڕۆژدا 
خەلق دەكرێت، پاشان دەبێتە خوێن پارە له  
له   جووراوێك  دەبێتە  پاشان  كاتدا،  هه مان 
هه مان كاتدا، پاشان خوای گەورە فریشتەیەك 
دەنێرێت، فەرمانی پێ دەكرێت بە چوار شت و، 

ئیعجازی

ننەتدا
ی لە سو

 زانستی

diaryismaeil@yahoo.com      د.دیاری ئەحمەد ئیسماعیل قه ساب/ پسپۆڕی نه شته رگه ری 
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پێی دەوترێت: كارەكانی و، ڕۆزیی و، دواڕۆژی 
بەختەوەر؟  یان  نەگبەتە  هەروەها  بنووسە، 

پاشان گیانی پیا فوو دەكرێت..(
ئایا ئەمە ڕاڤەی ئەم ئایەتانە نییە، كە خوای 

چ گ  ڳ  ڳ   دەفەرموێت:  گەورە 
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ  
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ    المؤمنون.

»إذا  دەفەرموێت:  پێغەمبەر هەروەها 
مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها 
وجلدها  وبصرها  وخلق سمعها  فصوًّرها  ملكاً 
كات                     )هەر  واتە:  -مسلم-  ولحمها وعظمها« 
42 شەو بەسەر نوتفەدا تێپەڕی، خوای گەورە 
فریشتەیەكی بۆ دەنێرێت، تا بینەخشێنێت و، 
گوێ و چاو و پێست و گۆشت و ئێسكی بۆ 

دروست بكات(.
ئەوەی زانستی نوێ پێی گەیشتووە: كۆرپەڵە لە 
كۆتایی هەفتەی شەشەمەوە –واتە كە تەمەنی 
دەبێت بە 42 ڕۆژ- دەتوانێت دەنگەكان لێك 

جیابكاتەوە و كارلێكیان لەگەڵ بكات!
دەكەنەوە  دووپات  ئەوە  زانایان  هەرەوەها 
خاڵێكی  كۆرپەڵە  ڕۆژی   42 تەمەنی  كە 
نێوان كۆرپەڵەیەك كە هیچ  لە  جیاكەرەوەیە 
لەگەڵ  و،  نییە  تایبەتمەندی  شێوەیەكی 

مرۆڤ  شێوەی  كۆرپەڵە  تیایدا  كە  قۆناغێك 
وەردەگرێت. هەفتەی شەشەم ئەو تەمەنەیە كە 
چاوەكان دەست بەدەركەوتن دەكەن و، ئەمەش 
كە  دەردەخات  فەرموودەكە  وردیی  ئەوپەڕی 
دەفەرموێت: )إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون 
ليلة بعث اهلل إليها ملكاً فصوًّرها وخلق سمعها 

وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها( -مسلم-.
پێغەمبەر  فەرموودانەی  ئەو  ئەگەر 
درووستەكانەوە  ڕیوایەتە  ڕێی  لە  و،  نەبوایە 
پێمان نەگەیشتایە، تەفسیری ئایەتەكانی ئەو 

بابەتە نەدەكرا بزانرێت، كاتێك قورئان باسی 
قۆناغەكانی گەشەسەندنی كۆرپەڵەی كردووە 

دوای ڕوح پیاكردن، دەفەرموێت:   
چ ۓ  ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ    ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ  
ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  
نەوەی  پاشان  )لە  واتە:  السجدة،  چ  ائ  
دروست  الواز  ئاوی  لە  پوختەیەك  لە  مرۆڤی 
كردووە، لە پاشان ڕێك و پێكی كردن –بە 
شێوەی ئادەمی- و لە گیانی تایبەتی خۆی كرد 
بەبەریدا، گوێ و چاو و دڵی پێ بەخشیوون، 

بەاڵم زۆر كەم سوپاسی خوا دەكەن(.
هۆی  نەبینە  و  نەچین  بەهەڵەدا  ئەوەی  بۆ   
پێویستە  ئیعجاز،  سەر  هێرشكردنە  مایەی 
بەدوای  گەڕان  و  دیراسەكردن  لەكاتی 

خۆشەویستدا سوننەتی  جەوهەرەكانی 

ڕەچاوی ئەم خااڵنەی الی خوارەوە بكرێت:
1- زانینی پلەی فەرموودەكە، نابێت فەرموودەی 

الواز )ضعيف( بكرێت بەبەڵگە.
2- كۆكردنەوەی هەموو ڕێگاكانی ڕیوایەتەكانی 
و  مانا  ڕوونبوونەوەی  بۆ  فەرموودەكان، 
مەبەستەكانی و، تێگەیشتنی زیاتر لە مەبەستی 

. پێغەمبەر
فەرموودانەی  ئەو  هەموو  دیراسەكردنی   -3
كە باسی ئەو بابەتە دەكەن و، تەوافق كردن 

لەنێوانیاندا.

بەگوێرەی  فەرموودەكان  لە  تێگەیشتن   -4
ئەو  زمانی  چونكە  زمانەوانیەكانیی،  دەاللەتە 
لە  وتراوە جیاوازە  فەرموودەكانی پێ  كاتەی 

زمانی ئەم سەردەمە.
5- دەرنەكردنی دەقەكان لە سیاقەكانی خۆیان، 
چونكە ئەو دەقانە پەیوەستن بە هۆكارەكان و 

مەبەستەكانیانەوە.
6- تێگەیشتنی فەرموودە لە ڕوانگەی قورئانی 
قورئانە  ڕاڤەی  فەرموودە  چونكە  پیرۆزەوە، 
هەبێت،  نێواندانا  لە  جیاوازیان  ناكرێت  و، 
یان  ئەوە  بكرێت  بەدی  تەعاروزێكیش  ئەگەر 
فەرموودەكە دروست نییە، یان هەڵەیەك هەیە 

لە تێگەیشتنی فەرموودەكە.
7- جیاوازی كردن لە نێوان حەقیقەت و مەجاز لە 
تێگەیشتنی دەقەكان و، نابێت لە حەقیقەتەوە 
بچین بۆ مەجاز مەگەر بە قەرینەیەك نەبێت.

ئیعجازی

ننەتدا
ی لە سو

 زانستی

3



پەروەردگار لە قورئانی پیرۆزدا لە چەندین ئایەتدا فەرمانی پێكردووین 
بكەین و سوننەتەكەی جێبەجێ  بكەین:                                                                                        كە گوێڕایەڵی پێغەمبەر

چ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   المائدة،چ  چ  ڌ   ڌ  
ۉ  ۉ   ې...ۇئ  چ األنفال،چ... ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
الحشر،                                                                                  چ  ۓ    ے   ے   ھ   ھ      ھھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ     ۀ   
ئەوانەی سەرپێچی فەرمانی پێغەمبەر دەكەن، واتە شوێن سوننەتەكەی 
ناكەون شوێنیان دۆزەخە بەدەقی ئەم ئایەتە و چەندین ئایەتی تریش:                 

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ...ۆ   چ 
ائ    ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ      ۉ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ النساء.
ئاشكرایە كە گوێڕایەڵی پەروەردگار بە گوێڕایەڵی قورئان و جێبەجێ كردنی 
بەچی دەبێت؟ دەبێت، لێرەدا دەپرسین: ئەی گوێڕایەڵی پێغەمبەر
بڵێین  نابێت  و،  دەبێت  سوننەتەكەی  بەشوێنكەوتنی  بێگومان 
كە  دەبێت  جێبەجێ   قورئان  بەگوێڕایەڵی  پێغەمبەریش  گوێڕایەڵی 
بۆ  گوێڕایەڵی  ئایەتانەدا  لەو  پەروەردگار  چونكە  پەیامەكەیەتی، 
خودای جیاكردۆتەوە لە گوێڕایەڵی بۆ پێغەمبەرەكەی، كەواتە دەبێت 
گوێڕایەڵی و شوێنكەوتنمان بۆ دوو فەرمانی جیاواز بێت كە فەرمانی 
لە  پێغەمبەریش  فەرمانی  و  پیرۆزەكەی  قورئانە  لە  بریتییە  خودا 

فەرموودەكانی و سوننەتەكەیدا خۆی دەبینێتەوە.
تەواوكەر و ڕوونكەرەوەی قورئانە و، ئێمەی  سوننەتی پێغەمبەر
موسڵمان باوەڕمان وایە كە بەهەمان شێوەی قورئان نیگا و ڕێنمویی 
پەروەردگارە بۆ مرۆڤەكان، پەروەردگار پەیامبەرەكەی پاراستووە لە 
كەوتنە هەڵەوە لە وتار و كردارەكانیدا و لەم بابەتەماندا بەڵگەیەكی 
سوننەتی)1(   ڕاستییەكانی  دەرخستنی  بۆ  دەهێنینەوە  سەردەمیانە 
كە خۆی لە بەراوورد كردنی هەندێك لە فەرموودەكانی  پێغەمبەر
ڕۆژگاری  لە  زانستییەكان  ڕاستییە  لەگەڵ  دەبینێتەوە  پێغەمبەر
فەرموودەكانی  لە  زانستی  ئیعجازی  دەرخستنی  واتە  ئەمڕۆدا، 
كە  دەبینێتەوە  زانستییانەدا  ئاماژە  لەو  خۆی  كە   ، پێغەمبەر 
تەنها  و،  فەرموویەتی  لەمەوپێش  ساڵ   1400 پێش  پێغەمبەر
چەند ساڵێك دەبێت زانایان ئەو راستییانەیان بۆ دەركەوتووە، ئەمە 
نەبووە  كاتەدا  ئەو  زانیاریی مرۆڤەكانی  لە  وتانە  ئەم  دەیسەلمێنێت 
هاتبێت كە  مرۆڤەكانەوە  لە سەرچاوەیەكی سەروو  تەنها  دەبێت  و، 
پەیامبەرەكەیەتی،  نێرەرەی  و  گەردوون  دروستكەری  پەروەردگاری 
پێغەمبەردا فەرموودەكانی  لە  ناوازانە  ئاماژە  ئەم  بوونی  هەروەها 
كە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا لە كتێبەكانی فەرموودەدا هەن لەالیەكی 
ترەوە ئەو ڕاستییە دەسەلمێنن كە ئەم ووتانە لەالیەن پێغەمبەرەوە
وتراون و موسڵمانانی پێشین دەستپاك و دەمپاك و متمانەپێكراو 

بوون لە گەیاندنی فەرموودەكانی پەیامبەرەكەیان.

نموونەی یەكەم: ڕەنگەكانی ئاگر:
ألف  النار  دەفەرموێت: )أوقد علی  پێغەمبەر فەرموودەیەكدا  لە 
سنة حتی احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتی ابيضت، ثم أوقد 
الترمذي  )رواه  فهي سودا ء مظلمة(  اسودت،  ألف سنة حتی  عليها 
دۆزەخ  ئاگری  واتە:  ثقات(،  ورجاله  والبيهقي  والبزار  ماجة  وابن 
1000 ساڵ داگیرسێنرا تا ڕەنگی سوور بوو پاشان 1000 ساڵی تر 
داگیرسێنرا تا ڕەنگی سپی بوو پاشان 1000 ساڵی تر داگیرسێنرا تا 

ڕەنگی ڕەش بوو، كە ئێستا ڕەنگی ڕەشێكی تاریكە.
ئەوەی تێدەگەین لەم فەرموودەیەوە ئەوەیە كە ئاگر تا گەرمتربێت 
لە  دەگۆڕێت  ڕەنگەكەی  بەرزبێتەوە(  گەرمییەكەی  پلەی  )واتە 
سوورەوە بۆ سپی و لە كۆتاییدا ڕەش دەبێت، بەڕاستی ئاماژەیەكی 
سەرسوڕهێنەرە چونكە ئێمە لە ژیانی ئاسایی ڕۆژانەدا و لەسەر زەوی 
شتی وانابینین تابڵێین ئەمە ئەنجامی تێڕوانینە لە ئاگر، بەڵكو ئەم 
بابەتە تەنها لەدوای سەدەی بیستەمەوە بۆ زانایان ڕوونبووەوە كاتێك 
تێڕوانین و لێكۆڵینەوەیان لە ئاسمان و تەنەكانی و ئەستێرەكانی كرد.
تەنە  ڕەنگی  كە  ڕاستییەی  ئەو  گەیشتنە  گەردوونزانی  زانایانی 
تەنەوە  ئەو  گەرمی  پلەی  بە  پەیوەندی  گەردووندا  لە  گڕگرتووەكان 
فاكتەرەی  تەنها  ئەو  كە  سەلماند  ئەوەیان  نوێكان  پێوانە  هەیە، 
كاریگەریی لەسەر ڕەنگی تەنەكان هەیە لە ئاسماندا بریتییە لە پلەی 

گەرمییان.
لەگەڵ گەرمكردنی تەنەكان ڕەنگیان لە سوورەوە دەگۆڕێت بۆ ڕەنگە 
بەردەوامبوونی  لەگەڵ  بۆ سپی،  پاشان  و  زەرد  بۆ  واتە  كراوەكان، 
بەرزبوونەی پلەی گەرمیان ڕەنگیان لە سپیەوە بۆ ڕەنگە تاریكەكان 
دەڕوات واتە شین و لە كۆتاییدا ڕەش دەبێت كە كۆتایین ڕەنگە و 
تەنەكان لە پلە گەرمییە هەرە بەرزەكان ڕەنگیان نامێنێت و ڕەش دەبن.

پلەی   4000 نزیكەی  گەرمیان  پلەی  ئەستێرانەی  ئەو  گەردووندا  لە 
كالڤنە ڕەنگیان سوورە )وەك زەبەالحە سوورەكان(.

ئەو ئەستێرانەی گەرمیان نزیكە لە 10000 پلە سپی دەردەكەون كە 
ڕەنگێگی مەركەزییە )وەك گرگنە سپییەكان(.

ئەو ئەستێرانەش كە گەرمییان لە 10000 پل زیاترە تا ملیارەها پلەی 

تیشكدانی ئیعجازی فەرموودەكانی
 پێغەمبەر   لە ڕۆژگاری دۆزینەوە زانستییەكاندا

پله  به ندی ڕه نگه كان له  سووره وه  بۆ شین

پله  به ندی گه رمی له  گه رمه وه  بۆ گه رمتر

drkawa_sadoon@yahoo.com ن: د.كاوه  فه ره ج سه عدون/ پسپۆڕی نه خۆشییه كانی سنگ
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سەدی ڕەنگیان شین دەبێت )وەك زەبەالحە شینەكان و ئەستێرە 
نیوترۆنیەكان(.

تونێلە )كونە( ڕەشەكاندا  لە  بۆ دەچن  زانایان وای  كۆتایین ڕەنگ 
ڕوودەدات كە پلەی گەرمیان زۆر بەرزە و لە ناكۆتا نزیك دەبێتەوە.

یەكگرتنەوەی تەواوی ڕاستییەكانی ئەم فەرموودەیە لەگەڵ نوێترین 
دۆزینەوە زانستییەكانی سەردەمدا ئەوەمان بۆ دەسەلمێنێت كە ئەم 
وتانە بەهیچ شێوەیەك لە زانیاریی مرۆڤەكانی پێشترەوە وەرنەگیراوە 
و بۆمان دەسەلمێنێت كە دەبێت ئەم وتانە فەرموودەی پێغەمبەرمان 

بێت كە بە وەحی و زانیاریی خودایی پشتگیریی كراوە. محمد
لەسەر  شایەتی  بروسكە  هەورە  دیاردەی  دووەم:  نموونەی 

دەدات: پێغەمبەرایەتی محمد

دەفەرموێت: )ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع  پێغەمبەر
بروسكەتان  هەورە  ئایا  واتە:  مسلم(،  )رواه  عين(  طرفة  في 
نەبینیوە كە چۆن دەڕوات و دەگەڕێتەوە لە چاوتروكانێكدا. لێرەدا 
ڕووندەكاتەوە  هاوەاڵنی  بۆ  بروسكە  هەورە  دیاردەی  پێغەمبەر
بروسكە  هەورە  نهێنی  هەندێك  باسكردنی  و  زۆر  بەوردەكارییەكی 
كە مرۆڤ تاوەكو دوای سەدەی هەژدەیەم نەبێت پەی بەو نهێنیانە 
هەورە  بۆ  خێرایی  دیاریكردنی  شتێك  هەموو  پێش  نەبردووە، 
بەچاوتروكاندنێك  كە  وێنەیە  بێ  دەستپێشخەرییەكی  بروسكە 
 25 بە  بروسكە  هەورە  ڕوودانی  ماوەی  لە  )زانایان  دیاریكردووە 
ڕوودانی  ماوەی  هەمان  بەنزیكەیی  كە  دەخەمڵێنن  چركە)2(  میللی 
چاوتروكاندنێكە لەمرۆڤدا(، پاشان دیاریكردنی دوو قۆناغی ڕۆشتن 
و گەڕانەوە بۆ تەزووی كارەبایی هەورە بروسكەكە كە زانایان تەنها 
دوای سەدەی بیستەم و داهێنانی ئامێرە پێشكەوتووەكانی پێوانە 
و وێنەگرتن گەیشتنە ئەم ڕاستییە و زانیمان كە هەورە بروسكە دوو 
قۆناغی ڕۆشتن و گەڕانەوەی هەیە، چونكە مرۆڤ بەچاوی ئاسایی 
بۆ  دەڕوات  قۆناغ  یه ك  بە  لە هەورەكەوە  تەزووەكە  وادەزانێت كە 
زەوی بەاڵم لەڕووی زانستییەوە ئەوەی ئێمە بەچاو دەیبینین بریتییە 
لە گەڕانەوەی تەزووەكە لە زەوییەوە بۆ هەورەكە، ئەمانە هەمووی 
سەدەی  مرۆڤی  زانیارییەكانی  لە  ڕاستییانە  ئەم  كە  دەیسەلمێنن 
پەروەردگاری  زانیاریی  بەڵكو  وەرنەگیراوە  زایینیەوە  حەوتەمی 
بەدیهێنەر و ئاگاداری نهێنیەكانە و، بێگومان ئەم فەرموودەیە وتەی 
مرۆڤێكی ئاسایی نییە بەڵكو ووتەی ئەو پێغەمبەرەیە كە بەزانیاریی 

خودایی پشتگیریی كراوە)3(.

پێغەمبەر فەرموودەكانی  لە  زانستی  ئیعجازی  سێیەم:  نموونەی 
دەربارەی خۆپارێزیی و تەنینەوەی نەخۆشی:

چەندین نموونەی سەرنج ڕاكێش  لە سوننەتی پیرۆزی پێغەمبەردا
هەیە دەربارەی خۆپاراستن لە نەخۆشی و ڕێگرتن لە باڵوبوونەوەی 
درمەكان كە هەموویان لە ڕووی زانستیەوە ڕاستییان و گرنگیان بۆ 
پاراستنی ژیانی مرۆڤەكان سەلماوە، لێرەدا ناتوانین هەموویان بهێنین 

بەاڵم یەك فەرموودە دەكەینە نموونەی ئەم بابەتە: پێغەمبەر
و  إسرائيل  بني  من  طائفة  علی  أُرِسَل  ِرْجزٌ  فەرموویەتی:)الطاعون 
علی َمْن كان َقبَلكُم، فِإذا َسِمعْتُم ِبِه ِبَأرٍض فال تدخلوا عليِه، و إذا ؤَقَع 
ِبَأرٍض ؤأَنتُم بها فال تخرجوا منها ِفراراً ِمنْهُ( )رواه البخاري و مسلم(، 
واتە: نەخۆشی تاعوون سزایەك بووە خودا بۆ میللەتانی پێشوو تری 
ئەو  مەچنە  باڵوبۆتەوە  شوێنێكدا  لە  لێبوو  گوێتان  ئەگەر  ناردبوو، 
شوێنە، بەاڵم ئەگەر لە شوێنێكدا باڵوبۆوە كە خۆتانی لێبوون ئەوا 

لەو شوێنە دەرمەچن و لە ترسی ڕامەكەن)4(.
ڕێگرتن لە موسڵمان لە چوونە ناوەوەی شوێنی تووشبوو بەنەخۆشی 
دەزانرێت  پزیشكیدا  بواری  لە  زانیارییەكیش  هیچ  بەبێ   ئاشكرایە، 
بەنەخۆشییەكە،  نەبوونیانە  تووش  و  ژیانیان  پارێزگاری  بۆ  كە 
بە  تووشبووە  كە  دەژین  شوێنێكدا  لە  كەسانەی  لەو  ڕێگرتن  بەاڵم 
نەخۆشییەكی درمی وەك تاعوون كە نەچنە دەرەوە و هەر لە شوێنی 
هیچ جۆرە  كە  تەندروست  بەتایبەتی كەسانێكی  بمێننەوە،  خۆیاندا 
بۆ  قورسە  و  سەیر  شتێكی  نییە،  تێدا  نەخۆشییان  نیشانەیەكی 
تێگەیشتن بۆ كەسانێكی ئاسایی كە شارەزایییان لە بواری پزیشكیدا 
ئەو  كە  دەسەپێنێت  بەسەرماندا  مەنتیق  و  عەقڵ  هەروەها  نییە!! 
شوێنێكی  بۆ  ڕابكات  دەبێت  بێت،  درماویدا  شارێكی  لە  كەسەی 
سەالمەت لەو نەخۆشییە، بۆ ئەوەی تووش نەبێت، چونكە ڕاكردن لە 

نەخۆشی و تیاچوون غەریزەتێكی ئاساییە لە هەموو مرۆڤێكدا.
زانستی پزیشكیی نوێ  لە بواری خۆپارێزیی و گواستنەوەی نەخۆشیدا 
زانایان  كردووینەتەوە،  ڕوون  بۆ  فەرموودەكەی  گەورەیی  و  ڕاستیی 
شوێنێكدا  لە  درمێك  یان  پەتایەك  كاتێك  دەڵێن  پزیشكان  و 
باڵودەبێتەوە و كاتێك نیشانەكانی نەخۆشییەكە لەسەر هەندێك لە 
خەڵكەكەی دەردەكەوێت، لەو قۆناغەدا زوربەی خەڵكی ئەو ناوچەیە 
با  لەشیانەوە،  چۆتە  و  نەخۆشییەكە  میكرۆبی  هەڵگری  بوونەتە 
مەرج  كەواتە  دەرنەكەوتبێت،  تێیاندا  نەخۆشییەكەش  نیشانەكانی 
تووشی  لەشییەوە  دەچێتە  نەخۆشی  میكرۆبی  كەسەی  ئەو  نییە 
لەش  هەڵگرە  كەسە  لەم  مەترسییەكە  كەواتە  ببێت،  نەخۆشییەكە 
ساغ و شكڵ ئاساییانەدایە كە میكرۆبی نەخۆشییەكە لە لەشیاندایە 
و باڵوی دەكەنەوە بۆ خەڵكانی تر، زۆرێك لە نەخۆشییە درمەكانی 
وەك: گرانەتا )تایفۆئید(، سكچوونی ئەمیبی، كۆلێرا و تاعوونیش، 
هۆكاری سەرەكی باڵوبوونەوەیان بریتییە لەو كەسانەی كە هەڵگری 

میكرۆبەكەن بەاڵم خۆیان نەخۆش نین.
لەژێر رۆشنایی ئەم ڕاستییە نوێیانەدا پزیشكان ئامۆژگاری ئەو كەسانە 
و  باڵوبووەتەوە  تێدا  درمی  نەخۆشییەكی  كە  ناوچانەدا  لەو  دەكەن 
هەروەها بەرپرسانی ئەو ناوچەیەش ئاگادار دەكەن كە نەهێڵن هیچ 
كەسێك لەوێ  بچێتە دەرەوە، چونكە چوونە دەرەوە هیچ سوودێكی نییە 
و مەترسیدارە، لەبەرئەوەی هەر كەسێك كە هەڵگر بێت و لەو شوێنە 
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دەرچێت دەبێتە هۆی باڵوكردنەوەی میكرۆبەكە بۆ شوێنی تر و ئەوسا 
دەبێت. زەحمەتتر  زۆر  نەخۆشییەكە  تەنینەوەی  كردنی  كۆنترۆڵ 

نموونەی چوارەم: سەرەنجامی خراپەكاریی:
لە فەرموودەیەكیدا ئاگادارمان دەكات لە سەرەنجامی  پێغەمبەر 
كردەوە خراپەكان و سەرپێچی فەرمانەكانی پەروەردگار كە چۆن 
إذا  خمس  دەفەرموێت:)....  كە  لێدەكەوێتەوە  خراپی  ئەنجامی 
في  الفاحشة  تظهر  لم  تدركوهن:  أن  بالله  وأعوذ  بهن،  ابتليتم 
قوم قط حتی يعلنوا بها، إال فشا فيهم الطاعون واالوجاع التي لم 
تكن مضت في أسالفهم الذين مضوا ....( )رواه ابن ماجە والحاكم 
وصححه()5(، واتە: پێنج شت هەیە ئەگەر توشتان ببێت، پەنا ئەگرم 
بەخودا كە پێیان بگەن: یەكێكیان ئەوەیە كە هەر كاتێك الدان و 
بێ ڕەوشتی لە میللەتێكدا باڵوببێتەوە و ئاشكرای بكەن و شانازی 
پێوە بكەن، بێگومان سەرەنجام تاعون و ئازار و نەخۆشی وایان 

تێدا باڵودەبێتەوە كە لە میللەتانی پێشترا نەبووە و نەبیستراوە.
لە رۆژگاری ئەمڕۆدا ئەو نەخۆشییانەی لە ئەنجامی بەدڕەوشتییەوە 
باڵودەبنەوە ئەوەندە زۆر بوون كە لە زانستی پزیشكیدا پسپۆڕییەكی 
زایندەییەكان  نەخۆشییە  پێیاندەوترێت  و  پێكدەهێنێت  تایبەت 
شێوەیە                   بەم  هەرگیز  كە   )Sexually Transmitted Diseases(

لە پێشتردا نەناسراون و نە بەم شێوەیە باڵوبوون.
نەخۆشی  لە  بریتییە  نەخۆشییانە  ئەم  جۆری  مەترسیدارترین 
ئەیدز )AIDS( كە زۆر تازەیە و تەنها لە ساڵی 1981دا ڤایرۆسە 
كە  سەردەم  تاعونی  لە  بریتییە  ئەیدز  دۆزرایەوە،  تووشكەرەكەی 
سەرەكیترین رێگەی باڵوبوونەوەی )زیاتر لە 90%ی حاڵەتەكان( لە 

ئەنجامی بێ ڕەوشتی و الدانەوەیە.
زیانە مرۆییەكانی ئەیدز هیچی كەمتر نیە لە زیانەكانی دوو جەنگە 
گەورە جیهانیەكەی سەدەی بیستەم و بەردەوامیش مرۆڤەكان لەناو 
دەبات، سااڵنە )2( ملیۆن كەس بەهۆی ئەم نەخۆشیەوە لەناودەچن و،                                                                                     

)2.5( ملیۆن كەسی تر تووش دەبن!
تا ساڵی )2013( زیاد لە )39( ملیۆن كەس لە جیهاندا بەهۆی 
ئەم نەخۆشیەوە گیانیان لە دەستداوە لە سەرەتای دۆزینەوەی لە 
)1981(دا، تا كۆتایی )2013( )35 ملیۆن( كەس هەڵگری ڤایرۆسی 
نەخۆشیەكە بوون لە جیهاندا و چاوەڕێی مردنێكی هێواش دەكەن، 
جیهانی  تەندروستی  ڕێكخراوی  ئامارەكانی  دوایین  بەپێی  ئەمانە 
)WHO( و ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ بەرەنگاربوونەوەی 

.)UNAIDS( ئەیدز

نییە  كەمتر  مرۆییانە  زیانە  لەو  هیچی  ئەیدز  ئابوورییەكانی  زیانە 
كە باسمان كردن، بۆ نموونە تێچوونی پشكنین و چارەسەركردنی 
یەكەم )300( حاڵەت بەتەنها لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا 

گەیشتە )18 ملیۆن( دۆالر كە سەرەنجام هەمووشیان مردن!!
 )100( دەگاتە  ئەیدز  نەخۆشی   1 چارەسەری  تێچوونی  لەمڕۆدا   
نرخی  گرانی  لە  بریتیە  سەرەكی  هۆكاری  كە  دۆالر،  هەزار 
بۆ  زۆرەی  ماوە  ئەو  و  ڤایرۆسەكە  كردنی  كۆنترۆڵ  دەرمانەكانی 
پێویستە  زەبەالحەی  تێچوونە  ئەو  بڕوانە  جا  پێویستە،  چارەسەر 
لە جیهاندا بۆ نەخۆشییەك  بۆ چارەسەری دەیان ملیۆن نەخۆش 
كە ڕێگرتن لە باڵوبوونەوەی بەو شێوە بەرباڵوە زۆر ئاسانە و خۆی 
دەبینێتەوە لە دووركەوتنەوە لە داوێن پیسیی و بێ ڕەووشتی و الدان.

لەشی  لە  گەلەكۆمەكی  و  سكااڵ  دیاردەی  پێنجەم:  نموونەی 
مرۆڤدا:

وتراحمهم  توادهم  في  المؤمنين  دەفەرموێت:)مثل  پێغەمبەر
له  تداعی  عضو  منه  اشتكی  إذا  الواحد  الجسد  مثل  وتعاطفهم 
سائر الجسد بالسهر والحمی( رواه مسلم . ولفظ البخاري: )تری 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكی عضوا تداعی له سائر جسده بالسهر والحمی(، واتە: 
بۆ  بەزەیی و هاوسۆزییان  لە خۆشەویستی و  ئیمانداران  نموونەی 
یەكتری وەكو نموونەی الشەیەك وایە كاتێك ئەندامێكی ئەو الشەیە 
تووشی زەرەرێك دەبێت و سكااڵ دەكات هەموو ئەندامەكانی الشە 
گەلەكۆمەكی بۆدەكەن و یارمەتی دەدەن و بەهۆیەوە هەموو الشە 

تووشی شەونخوونی و خەوزڕان و تــــا دەبێت.
لە فەرموودەكەوە بۆمان دەردەكەوێت كە ئەگەر ئەندامێكی لەشی 
كە  دەكات  سكااڵ  خۆی  ئەندامە  ئەو  ببێت  زەرەر  تووشی  مرۆڤ 
دەفەرموێت )إشتكی(، پاك و بێگەردی بۆ پەروەردگار و پێغەمبەرە 
ڕاستگۆكەی، زانستی نوێی ئەمڕۆ ئەم ڕاستییەی بۆ سەلماندووین 
یان  زەرەرێك  تووشی  كاتێك  مرۆڤ  لەشی  ئەندامێكی  هەر  كە 
نەخۆشیەك دەبێت سەرەتا ئەو ئەندامە چەند وەاڵمێكی دەبێت و 
لە سكااڵكردن،  بریتییە  لەخۆیدا  دەنێرێت كەخۆی  ئاماژە  چەندین 
هەر شوێنێكی مرۆڤ كە تووشی زیان دەبێت لەو شوێنەدا چەند 
وەاڵمـــی  دەوترێت  پێی  كــە  روودەدات  وەاڵمێك  و  چاالكییەك 
 )Neuro-Endocrinal Response( كـــــــیمیایـــی  و  دەمــاری 
پاشان ئەم وەاڵمە دەبێتە هۆی ئاگادار كردنەوەی چەند سەنتەرێكی 
تایبەت لە مێشكدا بۆ یارمەتیدانی ئەندامی بریندار، ئەم چاالكیانە 
بریتییە لە ناردنی سكااڵ بۆ مێشكی مرۆڤ كە گەورەترین دەسەاڵتە 
لە لەشدا، مێشكیش هەموو ئەندامەكانی لەش ئاگادار دەكاتەوە بۆ 
یارمەتیدانی  بۆ  گەلەكۆمەكی  و  بەكۆمەڵ  چاالكیەكی  بە  هەستان 

ئەندامی بریندار.
تری  سەرەنجامێكی  كە  هاتووە  فەرموودەكەدا  لە  هەروەها 
گەلەكۆمەكی لەش بریتییە لە خەوزڕان و دروستبوونی تا، هۆكاری 
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سەرەكی دروست بوونی تــــــا بریتییە لە چەند ماددەیەك كە خرۆكە 
سپییەكانی خوێن و شانە بریندارەكان دەری دەدەن كە ئەو ماددانە 
پایرۆجینەكانن )Pyrogens( بەتایبەتی ماددەی )Interleukin 1( كە 
كاتێك دەچنە سووڕی خوێنەوە و پاشان دەگەنە مێشك سەرەنجام 
كاریگەرییەكی وا لە سەنتەری ڕاگرتنی پلەی گەرمی لەش لە مێشكدا 
لەش،  گەرمی  پلەی  بەرزبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  كە  دەكەن  دروست 
هۆرمۆنی  لە  بریتیە  تـــــا  بوونی  دروست  تری  هۆكارێكی  هەروەها 
سایرۆكسین كە لەالیەن ڕژێنی دەرەقیەوە بەڕێژەیەكی زیاتر دەڕێژرێت 
لە  وەكو  كەواتە  دەبێت،  لەش  تووشی  كە  زەرەرێك  هەر  كاتی  لە 
فەرموودەكەدا هاتووە زانستی نوێی ئەمڕۆ زۆر تازە گەیشتووەتە ئەم 
ڕاستیانە و، ڕاستییەكانی فەرموودەكەی بۆ سەلماندووین كە ماددەكانی 

لەش خۆی دەبێتە هۆی دروست بوونی تــــا.
هەروەها زانستی فیسیۆلۆجی بۆمان رووندەكاتەوە كە لەكاتی تووش بوونی                                                                                
مێشك،  بۆ  سكااڵكەی  گەیشتنی  و  بەزیانێك  لەش  ئەندامێكی 
یەكێك لە ئەنجامەكانی ئەم كردارە بریتیە لە چاالكبوونی سەنتەری 
ناوچەكانی                                                                                              لە  خەوتن  سەنتەری  سستبوونی  و  مێشكدا  لە  ئاگاداری 
)Formation Reticular( و )Limbic System( لە مێشكدا، كە لە ئەنجامی 
ئەمەدا خەو دەزڕێت و كەسی تووش بوو زۆر بەزەحمەت خەوی لێدەكەوێت.
لە كۆتاییدا دەڵێین ئەمانە چەند نموونەیەك بوون لە دەیان نموونەی 
و  سوننەت  ڕاستیی  سەلمێنەری  كە  سوننەت  زانستی  ئیعجازی 
لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا و گومان لەوەدا  فەرموودەكانی پێغەمبەرن 
ناهێڵن كە كاتێك گوێت لە فەرموودەیەكی صحیح دەبێت هەروەك ئەوەیە 
گفتووگۆت لەگەڵ بكات، بەیارمەتی پەروەردگار لە  پێغەمبەرەكەت
ژمارەكانی داهاتوودا چەندین نموونەی تر دەخەینە بەردیدی خوێنەرانی 

بەڕێز.
پهڕاوێزهكان:-

ئەوانەی  هەموو  لە  بریتییە  فەرموودەدا  زانایانی  پێناسەی  لە  1-سوونەت 
و  كردارەكانی  و  فەرموودەكانی  لە  گێڕدراونەتەوە  پێغەمبەرەوە لە 

دانپێدانانەكان و سیفەتە جەستەیی و ڕەوشتییەكانی.
2- میللی چركە واتە یەك بەش لە 1000 بەشی چركەیەك.

شایەتی  بروسكە  هەورە  )دیاردەی  بابەتی  بڕوانە  زیاتر  زانیاریی  3-بۆ 
لە ژمارە)17(ی گۆڤاری هەیڤ. دەدات لەسەر ڕاستگۆیی پێغەمبەرمان
                                                                                                      : اهلل رسول  قال:  قال:  جابر  هاتووە:)عن  تردا  فەرموودەیەكی  لە   -4
الزَّْحِف[  في  كالّصابِر  فيِه  الّصاِبرُ  و  الزَّْحِف  ِمَن   ِّ كالفار الطاعوِن  من  الفارُّ 

)رواه أحمد(.
5- لە فەرموودەیەكی تردا هاتووە: )خمس بخمس..... وال ظهرت فيهم الفاحشة 
الكبير وهو حديث حسن(. في  الطبراني  )رواه   )...... الموت  فيهم  فشا  إال 

سهرچاوهكان:
1- گۆڤاری: )هەیڤ( ژمارەكانی )2-3، 17، 18(.

2- بەڵگە ئاشكراكان، نووسینی )د.كاوە فەرەج سەعدون(.
باڵوكراوەكانی  لە  سلیمان،  مەسرور  نووسینی:  ئایدز،  نەخۆشی   -3

ناوەندی كوردستان بۆ ئیعجازی زانستی له  قورئان و سوننه تدا.

4- السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي- د.مصطفى السباعي.
عبدالدائم  المهندس  مذهلة:  نبوية  معجزة  النار:  ألوان  بابەتی:   -5

الكحيل:
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-32-
28/499-2012-09-27-18-00-22

شارەزایەكی ،)http://arabic.rt.com/news/639779( لینكەدا لەم
ناو دەچێتە ئێستادا لە زەوی دەكات، ئاشكرای یابان زەریاكانی

چاخیبەفرینینوێوە.
شارەزاكەئەوەشیڕاگەیاندكەپلەیگەرمایزەوینزمدەبێتەوە
هەمان و كەمەرەییەكان ناوچە دەگاتە بەستەڵەك جۆریك بە

سیناریۆیپێشوودەستپێدەكاتەوە.
چونكەزانایاندەڵێنزەوی15 چاخیبەفرینیبەخۆیەوەبینیوە،
كەهەریەكلەوچاخانە10 هەزارساڵیخایاندوەولەئێستادالە
كۆتاییقۆناغیگواستنەوەینێواندووچاخیبەفرینداینودەبێت
لەخۆئامادەكردندابینبۆدەستپێكردنیچاخیبەفرینینوێ.
لە دوایش ڕۆژی هاتنی كە دەڵێت پێمان هەقیقەتە ئەم
نزیكبوونەوەدایەچونكەپێغەمبەریخۆشەویستئەمدیاردەیەی

كردووەبەنیشانەكۆتاییەكانیڕۆژیدواییلەفەرموودەی:
و بێستان نەبێتەوە عەرەبی دورگەی هەتا هەڵناسێت )قیامەت

ڕووبارگەل(رواهمسلم.
ئاشكرایەبەدەستپێكردنەوەیچاخیبەفرینبارانیزۆرلە
دورگەیعەرەبیدەبارێتوڕووباروبێستاندروستدەبێتەوەو

وەك10هەزارساڵپێشتریلێدێتەوە.
هەروەهاهاتنیئەمشەپۆلەبەستەڵەكوسەرمازۆرانەیڕوویلە
شارەباكورەكانیئەوروپاوئەمریكاكردووە،بەڵگەیەكیترەكە
چاخیبەفرینینوێبەڕێوەیەومرۆڤایەتیدەبێتئامادەكاریبۆ

بكات...ههروههالەملینكەشدا
http://www.croatiantimes.com/news/General_
News/2010-02-10/8836/Croat_scientist_warns_
ice_age_could_start_in_five_years
زانایكرواتیبەناوبانگلەفیزیادا)فالدیمیرPAAR(باسلەوە
دەكاتكەئەوروپالەوانەیەتەنها)5(ساڵیتردووربێتلەچاخی

بەفرینینوێ.

هاتنی چاخی بەفرینی نوێ و
 گۆڕینی ژینگەی زەوی،

خۆ ئامادەكردن بۆ هاتنی ڕۆژی دوایی!!

هه واڵی زانستی

ههیڤ
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بابەتی  یەكەمی  بەشی  تەواوكەری  بەشە  ئەم 
ژمارە )37(ی پێشووی گۆڤاری )هەیڤ(ە، كە 
باس لە نهێنییەكانی ئاوی پیاو و ئاوی ئافرەت 
كرا، لەم بەشەشدا تیشك دەخەینە سەر چەند 
فەرموودانەی  لەم  دیكە  زانستی  ئاماژەیەكی 

خوارەوەدا:
دەفەرموێت: پێغەمبەر

- )... إن ماَء الرجِل غليٌظ أبيُض، وماَء املرأِة رقيٌق 
بَُه(  الشَّ منه  يكوُن  سبق  أو  عال،  أيَُّهَم  فِمْن  أصفُر، 

صحيح مسلم: 311.
پەیتە،  و  چڕ  سپییەكی  پیاو  ئاوی  واتە: 
هەر  جا  ڕوونە،  زەردێكی  ئافرەتیش  ئاوی 
سەركەوت  و  بوو  تر  زۆر  تر  لەوی  كامێكیان 
پێش  كامێكیان  هەر  یان  تردا،  ئەوی  بەسەر 
دەچێت.  لەویان  ئەوا  كەوت،  تر  ئەوی 
-  )عن ثَْوبَاَن َمْوَل رَُسوِل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم 

قَاَل: كُْنُت قَاِئًا ِعْنَد رَُسوِل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم 

َعْن  أَْسأَلَُك  ِجئُْت  قَاَل:  الْيَُهوِد..  أَْحبَاِر  ِمْن  ِحْبٌ  فََجاَء 

الَْولَِد، قَاَل: )َماُء الرَُّجِل أَبْيَُض، َوَماُء الَْمرْأَِة أَْصَفُر، فَإِذَا 

اْجتََمَعا فََعاَل َمِنيُّ الرَُّجِل َمِنيَّ الَْمرْأَِة أَذْكَرَا ِبإِذِْن اللَِّه، 

َوإِذَا َعاَل َمِنيُّ الَْمرْأَِة َمِنيَّ الرَُّجِل آنَثَا ِبإِذِْن اللَِّه( قَاَل 

: لََقْد َصَدقَْت.( رواه مسلم: 315. الْيَُهوِديُّ

هاتە  یەهود  زانایانی  لە  زانایەك   ...( واتە: 
پرسیارت  هاتووم  وتی:   .. پێغەمبەر الی 
لێ  بكەم لە بارەی درووست بوونی مناڵەوە، 
ئاوی  و،  سپییە  پیاو  )ئاوی  فەرمووی: 

ئافرەتیش زەردە، ئەگەر بەیەك گەیشتن و مەنی 
پیاوەكە 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 
پەیدا دەكەن هەر بە ڕوخسەت و ئیزنی خوای 

گەورە، یەهودییەكە وتی: ڕاستت كرد.(
ا الَْولَُد فَإِذَا  سێیەم فەرموودەش دەفەرموێت: )َوأَمَّ
َسبََق َماُء الرَُّجِل َماَء الَْمرْأَِة نََزَع الَْولََد، َوإِذَا َسبََق َماُء 

َغلِيٌظ  الرَُّجِل  َماَء  إِنَّ  الَْولََد  نَزََعِت  الرَُّجِل  َماَء  الَْمرْأَِة 

أَبْيَُض، َوَماَء الَْمرْأَِة رَِقيٌق أَْصَفُر، فَِمْن أَيِِّهَم َعاَل، أَْو َسبََق 

بَُه.( واتە: »ئەگەر ئاوی پیاوەكە  يَُكوُن ِمْنُه الشَّ

پێش ئاوی ئافرەتەكە كەوت ئەوا لە باوكەكە 
ئاوی  پێش  ئافرەتەكە  ئاوی  ئەگەر  دەچێت، 
پیاوەكە بكەوێت ئەوا لە ئافرەتەكە دەچێت... 

تاد.«
فەرموودەی  سەیری  بەوردی  ئەگەر  لێرەدا 
سەوبان بكەین دەبینین وشەی) َمِني( هاتووە 
تەنیا  مەنی  كە  ئاشكراشە  مێ ،  و  نێر  بۆ 
لێرەدا  پرسیار  كەواتە  پیاوەوە،  بە  تایبەتە 
بەپیاوەوە  تایبەتە  تەنیا  مەنی  ئەگەر  ئەوەیە 
دەكات؟  مێ   مەنی  باسی  فەرموودەكە  بۆچی 
زانستییە  ڕاستییەكی  پرسیارە  ئەم  وەاڵمی 
پێكدێت،  بەش  دوو  لە  پیاو  مەنی  چونكە 
Yیە  كرۆمۆسۆمی  نێرینەیە  بەشێكی  كە 
Xە،                                                        كرۆمۆسۆمی  مێینەیە  بەشێكیشی  و 

مەنی  لە  بەگشتی  مرۆڤ  ڕەگەزی  كەواتە 
پیاودا دیاری دەكرێت بۆیە هۆكاری سەرەكی 
بوونی ڕەگەزی كۆرپەلە پیاوەكەیە،  درووست 
بەاڵم ئافرەت بەگرژبونی ماسولكەكانی منداڵدان 
یارمەتی تۆوەكان دەدەن بۆ سەرخستنیان و 

گەیشتنیان بەهێلكۆكە. 
هەر بۆیە لە تەكنیكی ئێستای منداڵی بلوری 
بۆ دیاریكردنی ڕەگەزی كۆرپەلە، پزیشكەكان 
لە دەرەوەی منداڵدان تەنیا مەنی پیاوەكە بۆ 
هێلكۆكەدا  لەگەڵ  ئینجا  جیادەكەنەوە   X,Y

دەیپیتێنن.
ئێستاشدا  پزیشكیەكانی  سەرچاوە  لە 
لە  نموونە  بۆ  دەكەن،  شت  هەمان  لە  باس 
كە   )biology-online( ئەمریكی  ماڵپەڕی 

سەرچاوەیەكی بایلۆجیە دەڵێت: 
The X sperm which are )the sperm 
that make female( live longer  than Y 
sperm )the sperm that make male(.
The X chromosome in humans is 
much longer than the Y chromosome 
and also contains many more genes.
لەم سەرچاوەیەدا باسی سیفاتی كرۆمۆسۆمی 
X , Y دەكات لە مەنی پیاودا و بە Y ناوی 
دەبات و دەڵێت: قەبارەیان بچوكترە و زوو تر 
دەمرن، بەاڵم تۆوی مێینە بە X ناو دەبات،                                 
تر  درەنگ  و  گەورەترە  قەبارەیان  دەڵێت: 
زیاترە. جینیان  خانەی  هەروەها  دەمرن 

ئیعجازێكی كۆرپەلەزانی لە سوننەتدا
 ئاوی پیاو و، ئاوی ئافرەت 

ن: د. بەهێز محمد صالح به شى دووه م 
bahezmuhammed@hotmail.com

توێژینهوه
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ئەگەر مەنی پیاوەكە بەسەر  كەواتە كاتێك پێغەمبەر فەرمووی 
مەنی ئافرەتەكەدا  زاڵ تر بوو، كۆرپەلەكە بە ئیزنی خودا نێر دەبێت، 
واتە مەنی پیاو كە هەردوو بەشی نێر و مێی تێدایە، ئەگەر بەشە 
نێرەكەی كە Y یە زاڵ بوو، كۆرپەلەكە نێر دەبێت و، ئەگەر بەشە 

مێیەكەی كەX ە زاڵ بوو، كۆرپەلەكە مێ دەبێت.
بەتۆوی  و   Y sperm male دەڵێت:  نێر  تۆوی  بە  ئێستا  زانستی 

.X female sperm:مێینەش دەڵێت
لە قورئانی پیرۆزیشدا ئاماژە بەوە كراوە لە نوتفەی پیاوەوە نێر و مێ 

جیا دەبێتەوە، بۆ نموونە لە ئایەتی:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ    
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ النجم، واتە: نێر و مێ درووست دەكات لە 

نوتفەی پیاوەوە، چونكە وشەی )تمنی( تایبەتە بەپیاوەوە.
تێبینی بكە ژمارەی ئەم ئایەتە )46(ە، دەگونجێت ئەمەش ئاماژەیەك 
بێت بۆ ژمارەی  ئەو كرۆمۆسۆمانەی مرۆڤی لێ درووست دەبن كە 

ئەوانیش 46 كرۆمۆسۆمن.
پێشوودا  پزیشكی  سەرچاوەی  هەمان  لە  خوارەوەش  دەقەی  ئەم 

)biology-online( هاتووە:
)A human sex predetermined in the sperm gamete .The 
egg gamete mother cell is said to be homogametic, be-
cause all its cell possess the XX chromosomes, sperm 
gametes are deemed heterogametic because around half 
of them contain X chromosome and other possess the Y 
chromosome to compliment the first X chromosome)
واتە: ڕەگەزی مرۆڤ لە تۆوی پیاو دیاری دەكرێت، )هێلكۆكە( ش       
كرۆمۆسۆمی لە  هەموویان  چونكە  هاوگەمیتەكان،  دەوترێت  پێی 
گەمیتە  دەوترێت  پیاو  گەمیتی)تۆو(  بە  بەاڵم  پێكهاتوون،    XX
جیاكەرەوەكان چونكە نیوەیان كرۆمۆسۆمی Yن و نیوەكەی دیكەیان 

هاوتای كرۆمۆسۆمی مێینە Xن.
لە وشەی )عال(دا، كە واتای سەركەوتن و زاڵ بوونە، ئیعجازێكی دیكە 
هەیە، ئەویش ئەوەیە: بۆ درووست بوونی نێرینە پێویستە سپێرمە 
)Y( یەكان سەربكەون بەسەر سپێرمە )X(ەكان و، بەپێچەوانەشەوە 
بۆ درووست بوونی مێینە پێویستە سپێرمە )X(ەكان بەسەر سپێرمە 
)Y(یەكان سەربكەون. لە فەرموودەكانی دیكەدا وشەی )سبق( واتە 
پێشكەوتن هاتووە، كە ئاشكرایە بۆ پێشكەوتن النی كەم دەبێت دوو 

شت هەبن پێشبڕكێ  بۆ گەیشتن بە ئامانجێك بكەن.
مۆردا                 كیس  پرۆفیسۆر  ی   the developing human كتێبی  لە   

بەم شێوەیە نوسراوە: 
)various microscopic technique have been developed in 
an attempt  to separate X and Y sperm using :
The differential swimming abilities of X and Y sperm )1

2) Different speed of migration of sperm in an electric 
field 
3) Difference in DNA of them(

بۆ  ئەویش  كردووە  گەشەی  مایكرۆسكۆپی  تەكنیكێكی  چەند  واتە: 
ئەوەی بتوانێت جیاكاری نێوان تۆوی X  و Y بكات بەبەكارهێنانی:
1( جیاوازی توانای مەلەكردنی تۆۆوەكان  )Yخێراترن لەX كان(.

بارگەی  بەهۆی  بوون  زاڵ  و  سەركەوتن  لە  خێراییان  جیاوازی   )2
كارەبایی. 

3( جیاوازی پێكهاتەی DNA  هە ردووكیان. 
پێشبڕكێ   و مێ   نێر  تۆوەكانی  ئەوەیە  زانراوە  ئێستادا  لە  ئەوەشی 
و بەدوا گەڕان و گەشت بەو ڕێگە تاریكەدا دەست پێ دەكەن وەكو 
لە  بەربەست  چەندین  كە  بگەڕێن،  گەنجینەیەكدا  بەدوای  ئەوەی 
بەردەمیاندایە و الوازەكان لە ڕێگەكەدا بەجێ  دەمێنن، لە كۆی 300 
ملیۆن تەنها 500 دانە دەگەنە هێلكۆكەكە و لەوانەش تەنها یەك دانە 
دەپیتێنرێت و ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت كە ئەم كردارە بەشێوەیەكی 
 Langmans بەناوبانگی  پەرتووكی  لە  ڕوودەدات،  داڕێژراو  بەرنامە 

medical Embryology دا چاپی كۆتاییدا دەڵێت:
[perhaps because of chemo attractant  factors produced 
by cumulus cell surrounding the egg and swim to ampulla 
where fertilization usually occurs].
لەالیەن  دەڕژێت  ڕاكێشەر  كیمیاوی  ماددەیەكی  )لەبەرئەوەی  واتە: 
تۆوەكە(،  ڕاكێشانی  هۆی  )دەبێتە  كە  هێلكۆكە  دەرەوەی  خانەی 
تۆوەكە مەلە دەكات تا دەگاتە ئەمپوالی جۆگەی فالوپیان كە لەوێدا 

پیتاندن ڕوودەدات(.
دەگاتە  تا  دەگرن  دوورە  و  تاریك  ڕێگە  ئەو  تۆوەكان  بەو شێوەیە 

شوێنی مەبەست، كامیان براوە بێت هێلۆكە كە دەپیتێنێت....
كەواتە زۆر ڕوون و دیارە كە جیاكاری كوڕ و كچ بەندە لەسەر مەنی 
پیاو، چونكە مەنی پیاو هەڵگری خاسیەتی جیاوازی كرۆمۆسۆمەكانە 

كە دەبێتە هۆی جیاكاری ڕەگەزی كۆرپەلە.
 چەمكی چوارەمیش لە فەرموودەكە وشەی )ِبِإْذِن اللَِّه(یە. 

ئەگەر خوای گەورە ویستی لەسەر بێت، بۆیە پێش تریش باسمان 
كردووە كرۆمۆسۆم هەموو شتێك كۆتایی پێ  ناهێنێت چونكە زانینی 
كۆرپەلەدا  ڕەگەزی  لە  گۆڕانكاری  هۆی  دەبنە  كە  هۆكارانەی  ئەو 
لەسەر هەر سێ  ئاستەكە )كرۆمۆسۆم، توخمەخانەكان، ڕژێنەكان(، 
بەاڵم هیچ ئامێرێك هیچ پزیشكێك ناتوانێت ڕەگەزی كۆرپەلە دیاری 
بكات لە ناو منداڵدان هەتا دوای حەوتەم هەفتە نەبێت. سەرەنجام 
گەیشتینە ئەوەی كە قورئانی پیرۆز و فەرموودە پێش چواردە سەدە 
ئاماژە بە ئەو ڕاستییە زانستییە دەدەن كە ڕەگەزی كۆرپەلە لەسەر 
ئاستی كرۆمۆسۆم دیاری دەكرێت، زانستی سەردەمیش ئەم ڕاستیانە 
زۆر بەڕوونی دەسەلمێنێت كە تا هەفتەی شەشەم هەردوو كۆرپەلەی 
ڕەگەزی نێر و مێینە وەك یەك دەردەكەون، لە هەفتەی حەوتەمیشەوە 
ئەندامانی  نۆیەمیشەوە  هەفتەی  لە  دەكات،  پێ   دەست  جیاكارییان 
زاوزێی ناوەوە دەست بەگەشە كردن دەكات.. هەردوو ئەو سەرچاوە 
زانستییەی پێش تر ئاماژەمان پێدان و لە ئەمڕۆدا لە زۆرێك لە كۆلێژە 
پزیشكیەكاندا دەخوێنرێن ئەوە باس دەكەن كە لە هەفتەی دوانزەوە 
دەتوانرێت  و،  دەكەن  گەشە  كۆرپەلە  دەرەوەی  زاوزێی  ئەندامانی 
كۆرپەلەزانی  زانستی  دەبینین  هەروەك  بكرێنەوە..  جیا  مێ   و  نێر 
بوون  باسی درووست  فەرموودانەی كە  و  ئایەت  ئەو  لەگەڵ  تەریبە 
زانستیانەش  ئیعجازە  ئەم  منداڵداندا،  لە  و خەڵقی كۆرپەلە دەكەن 
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نرخ و بەهایان الی كەسانێكە كە نرخی زانست دەزانن و، بڕوا بە 
ڕاستییەكان دەكەن كاتێك بە بەڵگە بۆیان دەسەلمێنن..

بۆ  ئیعجازێكمان  چەند  پیرۆزانەوە  فەرمودە  لەم  كۆتاییدا  لە 
دەردەكەوێت لەوانە:

1- كاریگەری نێر لە دیاریكردنی ڕەگەزی كۆرپەلە كە تازە زانست 
پەی پێ بردووە.

2-بەكارهێنانی وشەی پێشبڕكێ  )سبق( ئیعجازێكی دیكەیە چونكە 
نەزانرابوو كە ئەم پێشبڕكێیە لە نێوان سپێرمە نێرەكان و مێیەكاندا 

ڕوودەدات.
ترە  ئیعجازێكی  )عال(  وشەی  بە  پێشبڕكێیە  لەو  سەركەوتن   -3

چونكە سپێرمە سەركەوتووەكان هۆكاری دیاریكردنی ڕەگەزەكەن.
یان  باوك  لە  لێكچوونی كۆرپەلە  لەو فەرموودانەدا باسی  4- هەر 
مەندەلەوە  لە  جەنەتیكدا  زانستی  لە  ئەمەش  كە  كراوە  دایك  لە 
باسكراوە بەاڵم بە شێوەیەكی سادە باسكراوە و ئەو زانستەی لەم 
فەرموودەیەدا هەیە زانستی بۆماوە تا ئێستا پێی نەگەیشتوە چونكە 

فەرموودەكە باسی لێكچوونی تەواوەتی دەكات نەك بەشێكی.
ئەم  چۆن  خۆیدا  سەردەمی  لە  خوا پێغەمبەری  ئایا  كەواتە 
ڕاستییە زانستییەی زانیوە!؟ لە كاتێكدا كە تەنها ئەمە لە ڕێگەی 
توێژینەوە زانستییەكان و تاقیگە گەورەكانی ئەمڕۆوە سەلمێنراوە؟ 
كە  دەگەیەنێت  ئەوە  پێغەمبەر پێدانەی  هەواڵ  ئەم  بێگومان 
نیگا )وحی(  ڕێگەی  لە  تەنها  و،  ناكات  لە خۆیەوە قسە  هەرگیز 

پەروەردگارەوە دەبێت: چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  
ٿ  چ النجم، هەروەك چۆن ئێستا ڕاستی ئەم فەرموودەیە هاتۆتە 
بۆ هاتنە دی ڕۆژی  جێ  بەهەمان شێوەش هەواڵدانی پێغەمبەر
دوایی هەر ڕاست و دروستن، لەگەڵ ئەمەشدا شاهێدیەكی گەورەی 
ترە لەسەر بوونی ئیعجاز كە بەتەنها لە قورئان و فەرموودەكانی 
پەیامەكە  ڕاستی  گومانێك  هیچ  بێ   و،  هەیە  پێغەمبەردا
خوای  بۆ  تەنها  بەندایەتی  و  پەرستش  دەبێت  كە  دەسەلمێنێت 

گەورە بكرێت.
سەرچاوەكان: 

كتێبەكان:
the developing human ,professor keith  moore ,8th edition (1)

2) Langmans medical embryology ,T.W  sadler ,12th  edition

پێگەكان:
http://www.biology-online.org/2/6_sex_chromosomes.htm

ئایەتانەی كە خوای گەورە سوێندی پێ  ئایەتە یەكێكە لەو  ئەم 
بۆ  ئاگادارییە،  پیرۆزدا  قورئانی  لە  خواردنیش  سوێند  دەخوات، 
دەرخستنی گرنگی ئەو شتەی سوێندی پێخوراوە، چونكە خوای 

گەورە پێویستی بەوە نییە كە سوێند بۆ بەندەكانی بخوات.
لە  یەكێك  بەتایبەتی  و  ئاسمانە،  بە  خواردنەكە  سوێند  لێرەدا 
گێڕانەوە-  )توانای  لە  بریتییـە  ئەویش  كە  تایبەتمەندییەكانی 
ئەم  كـۆنەكان  موفەسيرە  زانا  زۆربەی  لەبەرئەوە  الـرجع(،  ذات 
لە كردارێكی  لەبەرئەوەی  باران گێڕاوەتەوە،  بۆ  تایبەتمەندییەیان 
بەردەوامی بـوون بەهەڵم و خەست بوونەوە و باران باریندا دووبارە 
دەبێتەوە، لەگەڵ ئەوەی ئەم بۆچوونە ڕاستە، بەاڵم پرسیارێك هەر 
دێتە پێشەوە ئەویش ئەوەیە: ئەگەر مەبەست تەنها باران بووایە، 
باران )مطر(  لەباتی  بۆچی خوای گەورە وشەی )رجع(ی  ئەی 

بەكارهێناوە؟
وا دەردەكەوێت )والله أعلم( كە وشەی )رجع( نیشانە و بەڵگەی 
كاری گرنگترە و، بەتەنها باران بارین ناگرێتـەوە، چونكە لە واتاكانی 
تایبەتمەندی  سەرەكیترین  لە  یەكێك  واتە  گێڕانەوەیە،  )رجع( 
ئاسمان بریتییە لە توانای گەڕاندنەوەی ئەو شتانە كە بەرەو ڕووی 
دەڕوات، جا ئەگەر ئەو شتە لە زەوییەوە بەرەو ڕووی بڕوات یان لە 
بۆشایی ئاسمانی سەروو خۆی بۆی بڕوات دەیگەڕێنێتەوە و بەرەو 

سەرچاوەكەی كە لێوەی هاتووە دەیگێڕێتەوە.
ئاسمانی  ژالطارق،  ڎ    ڌ           ڌ   ڍ   ئایەتی:ژ  ئایا  لێرەدا  جا 
هەسارەكان  و  كلكدارەكـان  و  ئەستێرەكان  بە  دونیا  هەموو 
زەوییە، كە پشتێنەی  ئاسمانی  تەنها  یان مەبەستی  دەگرێتەوە؟ 

هەور و با و بارانە؟
خوای  كە  بێت  دونيا  هەموو  ئاسمانی  پێی  مەبەست  ئەگەر   *
گەورە ڕازاندوویەتییەوە بەئەستێرەكان، ئەوا زانـسـتی فەلەك بۆی 
و…  هەسارەكان  و  كلكدار  و  ئەستێرە  هەموو  كە  سەلماندووین 
تاد، لە دووكەڵی گەردوونی )الدخـان الكوني( دروست بوون، كە 
لە ئەنجامی تەقینەوە گەورەكەوە پەیدابووە كە قورئان ناوی دەنێ 

بە )الفتق(.
هەموو ئەستێرەكانی گەردوون بەسوڕێكی ژیاندا تێپەڕ دەبن كە بە 
تەقینەوە  لە ڕێگەی  بۆ دووكەڵی گەردوونی دەبێت،  گەڕانەوەیان 
خۆيان  سەرەتایییەكەی  ماددە  بۆ  دەگەڕێنەوە  بوونەوە  پەرت  و 
ئەسـتـێـرەی  سەرەتایییە  كەرەستە  لەو  تر  جارێكی  ئەوەی  بۆ 
نێـوان  ئاڵوگۆڕكێی  لە  بەردەوامدا  خولێكی  لە  ببێ،  دروست  تر 
ئاسـمان و دووكەڵەكەیدا،  نێوان ئەسـتێـرەكان و  لە  وزە وماددە 
ئەمەش جوانترین و سەرنج ڕاكێشتـرین وێنەیە لە وێنەكانی )رجع( 
ژيانی  سـووڕی  تاوەكو  نەدەزانی  ئەمەیان  زانايان  گەڕاندنەوە،  و 

ئەستێرەكانیان لە سااڵنی كۆتایی سەدەی بیستەمدا دۆزییەوە.

ڍ  ڌ  ڌ             

www.haiv.org/ku/?p=4152

ئهردهاڵنصاڵحعهزیز
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پارشێو كردن
یەكێكە لە كردارە گرنگەكان كە ووزەیەكی زۆر 
بەتایبەتی  ڕۆژووەوان  بەكەسی  دەدات  باش 
پێغەمبەر   ڕۆژوودا،  ڕۆژی  سەرەتای  لە 
السحور  في  فإن  )تسّحروا  دەفەرموێت: 
پارشێوبكەن  واتە:  علیه،  متفق  بركة( 
جار  زۆر  هەروەها  تێدایە،  بەرەكەتی  چونكە 
پارشێو  خواردنی  بۆ  بانگدەكرد  هاوەڵەكانی 
رواه  المبارك(  الغداء  إلى  دەیفەرموو: )هلّم  و 
خواردنە  بۆ  وەرن  واتە:  والنسائی،  داود  أبو 

بەبەرەكەتەكە.
وەك  بێت  سووك  پارشێو  خواردنی  باشترە 
و  ئاو  باش  بڕێكی  لەگەڵ  شیرینی  یان  میوە 
تێكچوون  لە  ڕێگرتن  بۆ  ئەمەش  شلەمەنی، 
كە  بەتایبەتی  لەڕۆژدا  گەدە  قورسبوونی  و 
دەخەونەوە،  پارشێو  دوای  خەڵكی  زۆربەی 
كە  بووە  بەم شێوەیە  پێغەمبەریش  سوننەتی 
دەفەرموێت: )نعم سحور المؤمن التمر( رواه 
ئیماندار  پارشێوی  باشترین  واتە:  داود،  أبو 
خورمایە، یان دەفەرموێت: )السَّحور بركة فال 
أحمد  رواه  ماء(  أحدكم  يجرع  أن  ولو  تدعوه 
وابن حبان، واتە: پارشێوكردن بەرەكەتە بۆیە 
بەخواردنەوەی  تەنها  ئەگەر  لێمەهێنن،  وازی 

چەند قومێك ئاویش بێت.
دواخستنی خواردنی پارشێو و زوو شكاندنی 

ڕۆژوو
پێغەمبەر  دەفەرموێت: )ثالث من أخالق 
النبوة: تعجيل اإلفطار، وتأخير السحور، ووضع 
اليمين على الشمال في الصالة( رواه الگبراني،                                                                  
پێغەمبەرانە:  ڕەوشتی  لە  شت  واتە:سێ 
پێشخستنی بەربانگ، دواخستنی پارشێو و ،                                                    
چەپ  دەستی  سەر  بخرێتە  ڕاست  دەستی 
هەمان  پێغەمبەریش  هاوەاڵنی  نوێژدا،  لە 
ڕەووشتیان هەبووە، ئەوەتا ئیمامی )بەیهەقی( 
لە سونەنەكەیدا بۆمان دەگێڕێتەوە كە هاوەاڵنی 
ڕۆژوو  لە  بوون  كەس  زووترین  پێغەمبەر
شكاندن و درەنگترین كەس لە پارشێو كردندا.
سەبارەت بە حیكمەتی ئەم كردارەی پێغەمبەر 
ڕۆژوو  كاتی  وادەكات  ئامۆژگاریە  ئەم   ،
توانراو،  ماوەی  كەمترین  بۆ  بكرێتەوە  كورت 
بۆ  دەوێت  سەعاتی   6-4 پارشێو  خواردنی 
بمژرێت  و  بكرێت  تەواوەتی هەرس  بە  ئەوەی 
و لەش سوودی لێوەرگرێت، دوای ئەمە لەش 
پشت دەبەستێت بە خۆراكە هەڵگیراوەكانی بۆ 
دەستخستنی ووزە وەك گالیكۆجین و چەوری 
هەڵگیراو كە زۆر بەسوودە بۆ لەش و رزگاری 
بۆ  دەمێنێتەوە  ماوەیەی  ئەو  لێیان،  دەكات 
ئەم كردارە ئەوەندە زۆر نییە كە زەرەر بدات 
بكەن  دەست  كیتۆنیەكان  ماددە  و  لەش  لە 

بەكەڵەكە بوون لە ئەنجامی سەرفكردنی زۆری 
چەورییەكانی لەشدا.

بۆچی مرۆڤ بە خورما ڕۆژوو بشكێنێت؟
دەوڵەمەندترین  لە  یەكێك  بە  خورما 
هەربۆیە  گلوكۆز،  بە  دادەنرێت  خۆراكەكان 
بەربانگدا  كاتی  كە  خۆراكە  باشترین 
دەخورێت، ڕێژەی شەكری تێیدا دەگاتە نێوان                                                                  
لە:  تێدایە  ڕێژەیەكیشی   ،)%75-87(
پرۆتینەكان، و چەورییەكان، و هەندێك ڤیتامین 
كانزای  و  )A،B2،B12(ن،  گرنگترینیان  كە 
وەك: )كالیسیۆم، فۆسفۆر، پۆتاسیۆم، گۆگرد، 
صۆدیۆم، مەگنیسیۆم، كۆباڵت، زینك، فلۆرین، 
سلیلۆز،                                                                        لە  ڕێژەیەك  و،  مەنگەنیز(  و  مس، 
ڕۆڵێكی  خورمادان  لە  ڤیتامینانەی  ئەو 
نواندنی  كردارەكانی  لە  هەیە  كاریگەریان 
هەیە  هێمنكەرەوەیان  كاریگەریی  و،  خۆراكدا 

بۆ دەمارەكان.
یان  پرۆتینی  ماددەی  بە  ڕۆژوو  مرۆڤ  ئەگەر 
چەوری بشكێنێت، ئەمانە دوای ماوەیەكی زۆر 
لە هەرس كردن و شیكردنەوەیان دەمژرێن و، 
ئەو مەبەستە ناپێكن لە دابین كردنی پێویستی 
حیكمەتی  لێرەوە  ووزە،  بۆ  لەش  پەلەی  بە 
دەردەكەوێت  بۆ  پێغەمبەرمان   فەرمانی 
بەوەی  موسوڵمانان  كردنی  ئامۆژگاری  لە 
لەم  وەك  بشكێنن،  ڕۆژوویان  خورما  بە  كە 

فەرموودانەدا:
- )إِذا أَفَْطَر َأَحدُكُم َفلْيُفِْطر على َتمر، َفِإن َلم 
َيِجد َفلْيُفِْطر على ماء َفِإنَّهُ َطهُور( رواه أبوداود 
حسن  حدیث  وقال:  والترمذي  ماجە  وابن 
ویستی  ئەگەر  هەریەكێكتان  واتە:  صحیح، 
ڕۆژوو بشكێنێت با بە خورما بیشكێنێت، ئەگەر 
خورمای دەست نەكەوت با بە ئاو بیشكێنێت 

لەبەرئەوەی ئاو پاك و پاك كەرەوەیە.
َِّي  يَُصل َأن  َقبَْل  يُفِْطرُ  اهلِل   َرُسوُل  ]كاَن   -
َفتَُميرات،   رَُطبات  َتكُْن  َلم  َفِإن  رَُطبات،  َعَلى 
الماء[                                 ِمَن  َحَسوات  َحسا  تَُميرات  َتكُن  َلم  َفِإن 
حسن،  حدیث  وقال:  والترمذي  أبوداود  رواه 
واتە: پێغەمبەر پێش ئەوەی نوێژی ئێوارە 
دەنكێك  چەند  بە  دەشكاند  ڕۆژووی  بكات 
خورمای شل، ئەگەر دەستی نەكەوتایە ئەوا بە 
خورمای ئاسایی یان وشك دەیشكاند، ئەگەر 
ئەویشی دەست نەكەوتایە ئەوا تەنها بە چەند 

قومێك ئاو ڕۆژووەكەی دەشكاند.
بۆچی پێغەمبەر  فەرمانی بە ڕۆژووەوان 
كردووە كە هێمن بێت و دوور بكەوێتەوە لە 

شەڕ و ئاژاوە؟
ئەگەر مرۆڤی ڕۆژووەوان تووڕە ببێت یان گرژ 
ببێت ئەوا ڕێژەی دەردانی ماددەی ئەدریناڵین 
لە خوێنیدا زیاد دەكات و لەوانەیە بگاتە )20( 

كاتی  لە  ئاسایی  ڕێژەی  ئەوەندەی   )30( یان 
بەهێزدا،  دەروونی  تێكچوونی  و  تووڕەبوون 
ئەگەر ئەم حاڵەتە لە سەرەتای ڕۆژوودا رووبدات 
)واتە: لەكاتی هەرس كردن و مژینی خۆراكدا( 
هاوشانە  ئەمە  تێكدەچێت،  كردارە  ئەم  ئەوا 
لەشدا،  هەموو  لە  گشتی  تێكچوونێكی  لەگەڵ 
ئەویش لەبەرئەوەیە كە ئەدریناڵین كاردەكاتە 
هەرس  كۆئەندامی  لووسەكانی  ماسولكە  سەر 
بوونەكانی  گرژ  هەروەها  دەكاتەوە،  و خاویان 
لوولە  و،  دەكاتەوە  كەم  زراویش  توورەكەی 
خوێنەكانی پەلەكان تەنگ دەكاتەوە و گرژیان 
دڵ  خوێنبەرەكانی  كاتدا  هەمان  لە  و  دەكات 
فراوان دەكات و دەبێتە هۆی زیاد بوونی ئەو 
بۆ دڵ و ژمارەی  بڕە خوێنەی كە دەچێتەوە 

لێدانەكانیشی لە دەقیقەیەكدا زیاد دەكات.
نیوەڕۆ  لە  شەڕە  و  بوون  تووڕە  ئەو  ئەگەر 
كە  ئەوەی  بێت،  ڕۆژدا  كۆتایی  كاتی  لە  یان 
شیدەبێتەوە،  جگەردا  لە  گالیكۆجین  لە  ماوە 
و پاشان پرۆتینی لەش شیدەبێتەوە بۆ ترشە 
ترشە  لە  زۆرتریش  بڕێكی  و  ئەمینییەكان، 
چەورییەكان دەئۆكسێنرێن، ئەمانە هەمووی بۆ 
ئەوەیە كە رێژەی گلوكۆز لە خوێندا بەرزببێتەوە،                                                  
ووزەی  ئەوەی  بۆ  دەسووتێنرێت  پاشان  كە 
پێویست بدات بە لەش بۆ ئەو حاڵەتی شەڕ و 
ئاژاوەیە، هەروەها وزەكە بە شێوەیەكی ژیرانە 
گلوكۆز  لە  هەندێك  تەنانەت  ناكرێت،  سەرف 
لە  كاتێك كە  فیڕۆ دەڕوات  بە  لەڕێی میزەوە 
لێرەوە  دەبێت،  زیاتر  خۆی  ئاسایی  ڕێژەی 
لەدەست  پێویست  وزەی  لە  زۆر  بڕێكی  لەش 
دەبن  ناچار  شانەكان  پاشان  كە  دەدات، 
هەستن بە ئۆكساندنی ڕێژەیەكی زیاتر لە ترشە 
پەیدا  هۆی  دەبنە  ئەمانیش  كە  چەورییەكان، 
بوونی تەنە كیتۆنییە مەترسیدارەكان لە خوێندا.
ڕۆژووەوانی  ئامۆژگاری  خودا پێغەمبەری 
بێت  دوور  و  بێت،  هێمن  و  ئارام  كە  كردووە 
لە ئاژاوە و تێكچوونە دەروونییەكان و هاوار و 
ناڵە و شەڕكردن لەگەڵ خەڵكانی تردا، ئەوەتا 

فەرموویەتی:
)إِذا كاَن َيوْمُ َصوْمُ َأَحِدكُم َفال َيرْفُث، َوال َيْصَخب، 
صاِئم(                                                            إِنّي  َفلَْيقُل:  قاَتَلهُ،  أَو  َأَحدٌ  ساَبهُ  َفِإن 
كە  ئێوە  لە  كەسێك  هەر  واتە:  علیه،  متفق 
وتەی  و  ئاژاوە  و  ڕەفتار  با  دەبێت  بەڕۆژوو 
ناشرین و هاوار نەكات، هەر كەسێكیش جنێوی 
تەنها  ئەو  با  پێبفرۆشێت  شەڕی  یان  پێبدات 

بڵێت: من بەڕۆژووم.
زانستییە،  موعجیزەیەكی  ڕۆژوو  سەرچاوە: 
لە  سەعدون،  فەرەج  د.كاوە  نووسینی: 
باڵوكراوەكانی ناوەندی كوردستان بۆ ئیعجازی 

زانستی.

هەندێك لە سوننەتەكانی ڕۆژووگرتن و لێكدانەوەیان لەڕووی زانستییەوە
د.كاوە فەرەج سەعدوون/ پزیشكی پسپۆڕی هەناوی و سنگ
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ڑ   ژ   ژ   چ  دەفەرموێت:  گەورە  خوای 
گ   گ   گ   گ   ک   ک    کک   ڑ  
النازعات،                        چ  ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ٻ   ٻ   ٱ   دەفەرموێت:چ  یان 
ڀ   ڀ    ڀ   پ      پ   پ   پ     ٻ   ٻ  
دەفەرموێت:                                                                یان  الشمس،  چ  ڀ      ٺ  ٺ  
ۋ   ۋ   ٴۇ      ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   چ 
ۅ  ۅ  چ يس، هەروەها:چ ۅ  ۅ  
ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  

ۆئ   چ الحجر.
بەڵگەی زانستی: 

لە ئایەتی چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   چ   وشەی   
چک چ بە مانای فەزا یان بۆشایی گەردوونی 
دەورماندا دێت و، گوزارشیچڳ  ڳ چ  
بەمانای  چ  چک  وشەی    بۆ  دەگەڕێتەوە 
ئەوەی گەردوون زۆر تاریك و نوتەكە و، وشەی 
دادەپۆشێت  ڕۆژ  و  تاریكیە  هاوڕێی  )اللیل( 
هەروەك چۆن هەموو تەنە ئاسمانیەكانی تر 
دادەپۆشێت و، لە ئایەتیچڀ  ڀ      ٺ چ 
ڕاناوی )ها( بۆ خۆر دەگەڕێتەوە و، ناگەڕێتەوە 
بۆ ڕۆژی سەر زەوی بۆ كەسێك لە سەر زەوی 
زەوی  تەنكی سەر  زۆر  تەنها چینێكی  بێت، 
نەبێت كە وەك ئەو پێستەی تەنكەی دەوری 
پشتیەوە  لە  كە  و  داوە  ئاژەڵی  جەستەی 
ئاژەڵەكەی  الشەی  هەموو  تەواو  تاریكی  بە 
داپۆشیوە، ئەوەش هەمان نواندنە بۆ وشەی 
)اللیل( كە گوزارش لە شەوی ئاسمان دەكات 

لە ئایەتی:چ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     
ئایەتی  لە  هەروەها  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 

چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ى   ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ   وئ  
ۇئ     ۇئ  ۆئ   چنواندنێكە بۆ كەسێك كە 
تاریكی ئاسمانی بە سەردا دێت وەك چاوی 
داپۆشیت و لە تاریكی زیاتر هیچی تر نابینێت 
هەرچەندە چاویشی كراوەیە و، دووركەوتنەوە 

لە گوزارشی ئەوەی چاوەكانی داخراو بێت بە  
بەشێوازێك  ەئ  ەئ   چدەریدەبڕێت  چ 
و  كراوەیە  چاویان  واتە  جوانیدایە  لەوپەڕی 
دوور لە لێڵی و بەاڵم تەنها تاریكی دەبینن. 

ئایەتە  لەگەڵ  نوێ   زانستی  گونجانی 
پیرۆزەكاندا: 

ببینرێت  ڕاستەوخۆ  خۆر  تیشكی  ناتوانرێت 
و  تەن  الیەن  لە  و  نەدرێتەوە  ئەگەر 
بەهۆی  و،  نەبنەوە  پەرش  تەنۆلكەكانەوە 
بوونی گەردەكانی هەوا و ئاو و تەپوتۆزەوە 
ڕووناكی خۆر باڵودەبێتەوە و پەرش دەبێت و 
ئاسمانی بینراو لە زەویەوە شین دەردەكەوێت، 
دیاردەیەكی  تەنها  ئاسمانیش  شینیەی  ئەو 
بە زەپۆشی زەویەوە و،  تایبەتە  ڕووناكیە و 
لە  گەردانە  و  تەنۆلكە  ئەو  نەبوونی  بەر  لە 
دەرەوەی زەپۆشی زەوی و هەرچەندە ڕووناكی 
خۆر بوونی هەیە بەاڵم فەزای دەرەوەی زەوی 
گەشتیارانەی  ئەو  بۆ  دەردەكەوێت  تاریك 
سەیرە  ئەوەی  و،  زەوی  دەرەوەی  دەچنە 
قورئانی پیرۆز پێش ئەو دۆزینەوە زانستیانە 
كەوتووە و ئاسمان واتە گەردوونی بە شەوێكی 

تاریك و نوتەك ناودەبات وەك دەفەرموێت:                                                                                                                 
گ   ک   ک    کک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   چ 
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
وشەی                                             لە  )ها(  چڕاناوی  ڱ    ڳ  
چ ڳ     چ                  دەگەڕێتەوە بۆ  چک چ بە مانای 

جیادەكاتەوە  زەوی  شەوی  لە  و،  گەردوون 
دەكاتە  تاریكی  و،  دێت  ڕۆژ  دوایدا  بە  كە 
كەسیر(  گشتی.)ئیبن  بە  گەردوون  سیفەتی 
شەوی  واتە  چ  ڳ  دەفەرموێت:چڳ  
ئایەتەكانی:                  لە  و،  نوتەك  و  تاریك  كردۆتە 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  
ڕاناوی  چ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ   پ     ڀ  ڀ   

)ها( لە هەموویاندا دەگەڕێتەوە بۆ خۆر«. 
دابپۆشرێت  خۆر  ئەوەیە  سەیرە  ئەوەی 
بەشەوی ئاسمان واتە گەردوون بەبەردەوامی و،                                            
هەموو  بەسەر  دەردەخات  شەو  بااڵدەستی 
تەنە ئاسمانیەكاندا و بەتاریك و نوتەكیەكەی 
بەشەی  ئەو  دادەپۆشێت.  هەموویان  خۆی 
و  دەیگرێتەوە  خۆر  ڕووناكی  كە  زەوی  گۆی 
تێپەڕ  كم   200 لە  ئەستوری  ڕۆژ  دەیكاتە 
ناكات، كە ئەوەش بەگوێرەی گەردوونی فراوان 
و پانوپۆڕ هەروەك ئەو پێستە تەنكەی دەوری 
سەربڕینیدا  لەكاتی  كە  داوە  ئاژەڵی  لەشی 
دیو  لەو  دادەماڵرێت،  لێی  و  دەكرێت  كەوڵ 
هەموو  تەواو  تاریكاییەكی  پێستەكەوەش 
ئەوەش  دادەپۆشێت.  ئاژەڵەكە  جەستەی 
لە  گەردوونیەی  پڕۆسە  لەو  نواندنە  هەمان 

ٴۇ      ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   چ  ئایەتی: 
ئایەتی:                         لە  یان  چ             ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
ى   ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ   وئ  
ۇئ     ۇئ  ۆئ   چ       ڕەتكردنەوەی داخستنی 
لە  و  بوون  سەرخۆش  بەڵكو  چاوەكانە 

كاركەوتنی بیناییانە لەو بارودۆخە نامۆیەدا.
    

تاریكی فەزا

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

jamalmhammad@yahoo.com /و: جه مال موحه مه د ئه مين

گهردوونیی
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خوای گەورە دەفەرموێت: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    کک  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    

ہ  چ النازعات.
گرانترە،  ئێوە  درووستكردنی  ئاخۆ  واتە: 
سەقفەكەی  كردووە،  بینای  كە  ئاسمان  یان 
داینا،  ڕێكوپێكی  بەوپەڕی  و  بەرزكردەوە 
شەوگارەكەشی تاریك كرد و ڕۆژیشی ڕووناك 
كردەوە، دواتر زەویشی بەشێوەیەكی ڕێكوپێك 
بەتلدانەوە ڕاخست، ئاو و لەوەڕی لێ دەرهێنا، 

كێوەكانی بە تۆكمەیی و بەپتەوی دامەزراند.
ئەم ئایەتانە چەندین نهێنی بوونەوەر ئاشكرا 
پێ   پەیان  تازە  سەردەمی  تا  كە  دەكەن، 
دروستكردنی  گەورەیی  لەوانە  نەبرابوو، 
چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک چ.  ئاسمان: 
كە لە ئێستادا زانایان گەورەیی ئاسمانیان بۆ 
دەركەوتووە، لەبەر ماوە دووری نێوان ئەستێرە 
و گەلە ئەستێرەكان بە ساڵی ڕووناكی نێوانیان 
دەپێون، تا ئێستاش 14 ملیار ساڵی ڕووناكی 
پێوراوە! كە مەگەر هەر خودای گەورە بۆ خۆی 

بزانێت ئەم گەردوونە چەندی تر فراوانە.

دوورترین وێنەی گەردوون كە تیلسكۆبی )هابڵ( بە 
تیشكی ژێر سوور گرتویەتی، تیایدا مەجەڕەكان 
دەردەكەون كە ملیاران ساڵی ڕوناكی لە ئێمە دوورن.
ئایەتانەدا باسی قۆناغ بەندی   هەروەها لەم 
زوودا  لە  دەكات،  گەردوون  بوونی  درووست 
هەن  ئەوەتەی  زەوی  و  ئاسمان  وابوو  باوەڕ 
قۆناغ  زانرا   دە  نە  بوون،  ئێستا  هەروەك 
بەقۆناغ دروست بوون، هەندێكیش پێیان وابوو 
كە گەردوون هەر هەبووە و ئەزەلییە، بەاڵم لەم 
ئایەتانەدا پێچەوانەی ئەو بۆچوونانە سەرەتا 
بۆ دروست بوونی گەردوون و زەوی دادەنێت 
و جەخت دەكاتەوە كە قۆناغ بەقۆناغ دروست 
گەردونناسی  زانستی  لەگەڵ  ئەمەش  بوون، 

ئەمڕۆدا هاوشانە.

یەكێكی تر لە ئاماژەی ئیعجازیی ئەم ئایەتانە، 
ڕێكخستنی  پێش  ئاسمانە  بوونی  درووست 
زەوی كە زانستی ئەمڕۆش هەر ئەمە دەڵێت: 
زەوی  دواتر  دروستبووە  ئاسمان  سەرەتا 
ڕێكخراوە.. دواتر بەدیهێنانی تاریكی و ڕوناكی 
و، ڕێكخستنی زەوی و دانانێتی لە خولگەی 
خۆیدا: چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ، ئەم 
ئایەتە ئەوە دەگەیەنێت كە سەرەتا گەردوون 
زانستی  نەبووە،  تاریك  ئێستا  جۆرەی  بەم 
سەرەتای  كە  سەلماندووە  ئەوەی  ئەمڕۆش 
جۆرێك  و  بووە  گەردوونی  دوكەڵی  گەردوون 
لە ڕووناكی تێدا بووە، بەاڵم پاش چڕبوونەوەی 
لە دوكەڵە گەردونییەكان،  ئەستێرەكان  گەلە 
تاریكایی هەموو گەردوونی بەتەواوی داپۆشی، 
بۆیە فەرمووی:چ  ڳ  ڳ چ،دواتر بەهۆی 
تاریكیە  لەو  ئەستێرەكانەوە  درووستكردنی 
لە  هەوا  تەنۆلكەی  چونكە  دەرهێنا،  ڕوناكی 
نیە،  بوونی  زەوی  دەرەوەی  لە  گەردووندا 
ڕوناك  گەردوون  ناتوانن  ئەستێرەكان  ڕوناكی 
بكەنەوە و هەر بەتاریكی دەمێنێتەوە، بەوەش 
لەو  دەزوو  تاڵە  وەك  ئەستێرەكان  تیشكی 
تاریكاییەدا دەردەكەون و دێنە دەرەوە. وەك 

فەرموی: چ ڳ  ڳ  چ.
دواتر       چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ  . وشەی 
)دحی( لە زمانی عەرەبیدا بەمانای ڕاخستن 
و كشاندن و فراوانبون و هەڵدان و تلدانیش 
هاتووە.. لە سەرەتای درووست بوونی زەویدا 
زەوی  توێكڵی  گڕكانەكان  تواوەی  ماددەی 
درووستكردووە،  چیاكانیان  لە  هەندێك  و 
هەروەها هۆكاری هاتنە دەرەوەی ئاویش بوون، 
ئەمەش بەتەواوەتی لە مانای وشەی “الدحی” 
دەركەوتووە، كە سەرجەم كردارەكانی فراوان 
بوون و كشاندن و فڕێدانەدەریش دەگرێتەوە. 

دەفەرموێت:چ ٱ  ٻ  ٻ   گەورە  خوای 
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
لە  )واتە  النحل.  چ  ڀ   ڀ   ڀ  
كەوتنە  و  هەڵدان  )إلقا ء(  ڕێگای  لە  زەویدا 
خوارەوە بۆ سەر زەوی چیاكانی دامەزراند و 
كردنییە لەنگەر و مێخ و زەوی پێ بەستەوە( 

كە ئەویش بەڕێگەی گڕكانەكان!
ئەو  هەمان  زانیارییانەش،  ئەم  تەواوی 
لە  ئەمریكی  زانستی  گۆڤاری  زانیاریانەیە كە 
ژمارە 9 ی ساڵی 1993 ز  دانی پیاداناوە، كە 

باسی چۆنێتی درووست بوونی زەوی و بوونەوەر 
قوواڵیی  لە  تواوە  دەراوی  دەڵێت:  و  دەكات 
زەوییەوە  نێوجەرگەی  كیلۆمەتری  سەدان 
و،  دەرپەڕیوە  )كیالویی(ەوە  گڕكانی  لە  و 
لە  زیاتر  گڕكانییەكان  چاالكییە  ئەنجامی  لە 

تێكڕای %80ی ڕووكاری زەوی پێكهێناوە.
و  تلدان  واتای  بە  وترا وشەی )دحی(  وەك 
هەڵدانیش دێت، لە زمانەوانیدا دەوترێت: )دحا 
السیل الحصی( واتە: جۆگەكە چەوەكەی تلدا، 
ئەمەش ڕوویەكی تری ئیعجازی جوڵەی زەوی 
دەردەخات بەهەردوو جوڵەكەیەوە، جوڵەیەك 
ڕۆشتنیش،  جوڵەیەكی  و  خۆیدا  بەدەوری 
ئاشكرایە زەویش هەردوو جوڵەكەی هەیە، هەم 
سوڕانەوە بەدەوری خۆیدا هەم بەدەوری خۆردا. 
هەروەها زانایان دوای ساڵی 1950 دەریانخست 
ناوسكی  پەنگ خواردووی  ئاوی  لە  دەریاكان 
زەویەوە دروست بوون و لەگەڵ بوركانەكاندا 
دەفەرموێت:                       گەورەش  خودای  دەرچوون، 

ہ     ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   چ  
ئاوی  زەوی،  ڕێكخستنی  دوای  ہ  چ    واتە: 
لێدەرهێنا و لەوەڕگای بۆ مااڵت فەراهەم هێنا 

و، كێوەكانیشی بە تۆكمەیی دامەزراند.
زانستی  مامۆستای  ئەستوكس(  دی  )ویلیام 
لە  ئەمریكا  ئۆتادای  زانكۆی  لە  جیۆلۆجیا 
كتێبی )بنەماكانی مێژووی زەوی( دەڵێت: 
سەدەكانی  لە  هەبوو  ئاسایی  سەیركردنێكی 
وابوو  پێی  كە  زانست  سەردەمی  پێش 
بە  دەركەوتن  ناكاو  لە  زەریاكان  و  وشكانی 
پێی سیستمێكی دیاریكراو، بەاڵم لێكدانەوەی 
گازەكانی  و  ئاو  كە  ئەوەیە  سەردەمیانە 
هەروەها  دەرچوون،  زەوییەوە  ناو  لە  كەش 
كتێبی  لە  ئیرۆس(  )دیڤد  بەریتانی  زانای 
)دەروازەیەك بۆ جیهانی زەریاكان( دەڵێت: 
سەرچاوەی ئاو بریتییە لە بوركانەكان و كانیاوە 

گەرمەكان و گەرم بوونی بەردە ئاگرینەكان.
http://ar.wikipedia.org/كون
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سهرچاوة:

قۆناغەكانی دروست بوونی ئاسمان و زەوی
ن: خاليد حه سه ن عه لى  - كاوه  محه مه د شارباژێڕی



ستیڤنز
بێژی  گۆرانی   Cat Stevens»ستیڤنز »كات 
بەناوبانگی بەریتانیی بە ڕەچەڵەك نەمساییە. 
لە ساڵەكانی شەست و سەرەتای حەفتاكانی 
لە  ملیۆن  یەك  نزیكەی  پێشوودا  سەدەی 
دوای  1976ز  ساڵی  فرۆشرا.  كاسێتەكانی 
براكەیەوە  ڕێی  لە  و  قورئان  بە  ئاشنابوونی 
هەیە  كارای  ڕۆڵێكی  ئێستا  بوو.  موسڵمان 
ڕەوەندی  ئیشوكاری  هەڵسووڕاندنی  لە 

موسڵمانان لە لەندەن.
هەندێ  لە وتەكانی:

1- »لەو ماوەیەی ژیانمدا وام دەبینی كە هەموو 

شتێكم ئەنجام داوە و، بۆ خۆم سەركەوتن و 
ناوبانگ و سامان و ئافرەتان و هەموو شتێكم 
لـێ   مەیموونم  وێنەی  بە  هێناوە..  بەدەست 
هاتبوو لە درەختێكەوە بازم بۆ درەختێكی تر 
دەدا و، كەسێكی قەناعەتكار نەبووم. بەاڵم 
خوێندنەوەی قورئان بووە جەختكردنەوەیەك 
بۆ هەموو ئەو شتانەی كە لە ناخی خۆمدا بە 
ئەوە  بارودۆخی من وەكو  و،  حەقم دەزانین 
وابوو كە ڕووبەڕووی كەسایەتیی ڕاستەقینەی 

خۆم بووبێتمەوە«)1(.
لەبارەی  شت  گەلـێ   پیرۆز  »قورئانی   -2

هاوسەرگیری و، پەیوەندیی نێوان ژن و پیاو 
باس دەكات و، وەختە بڵێم لەبارەی هەموو 

بابەتێكی ترەوە بڕیاری خۆی هەیە«)2(.
سەلهەب

خەڵكی  مەسیحییەكی  سەلهەب«  »نەصری 
گەڕانی  و  بابەتییانە  تێڕوانینی  بە  لوبنانە. 
تایبەتمەندە،  پەتیدا  حەقیقەتی  دوای  بە 
هەروەك بە چاالكیی سەرومڕی بۆ هێنانەدیی 
پێكەوە ژیانی ئاشتییانە لە نێوان ئیسالم و 

مەسیحیدا لە لوبنان، ناسراوە.

لە:»لقاء  بریتین  بەرهەمەكانی  لە  هەندێ  
المسیحیة واإلسالم« و »في حظي محمد« 1970.

هەندێ  لە وتەكانی:
بكەم  باسی  خۆشە  پێم  ئایەتەی  »ئەو   -1

ئەوەیە كە سنگ فراوانیی لـێ  هەڵدەقوڵێت، 
چونكە دەڵێت:

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     چ  
پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ     ٿ   ٿ  
العنكبوت. چ  ڤ    ڤ   ڤ    ٹ   ٹ  
بە  موسڵمانەكان  كە  شتەیە  ئەو  ئەمە 
پێیەتی،  باوەڕیان  و  دەڵێن  مەسیحییەكانی 
كراوە.  ئاراستەیان  خوایە  گوفتاری  چونكە 
شایانی  كە  دەستەواژەیەكن  چەند  ئەمانە 
هەموو  موسڵمان  و  مەسیحی  ئێمەی  ئەوەن 
ڕۆژێك بیانڵێینەوە، لەبەر ئەوەی بەردەكانی 
تەالرەكەی  دەمانەوێت  كە  بناغەیەن  ئەو 
هەتا ئاسمان بەرز بكەینەوە، ئەو بینایانەی 
پێكەوەش  و  دەگەین  یەك  بە  تیایدا  كە 
دەگەینە خوای گەورە. چونكە هەر شوێنێك 
خوایش  هەبێت،  تێدا  »خۆشەویستی«ی 
لەوێیە. قورئان بە ڕاشكاوی باس لەوە دەكات 
كە كتێبە نازڵكراوەكان یەكێكن و ئەسڵەكەیان 
لە الیەن خواوەیە، ئەم ئەسڵەش هەندێ  جار 

پێی دەوترێت:
»أم الكتاب« و، هەندێ  جاری تر »لەوحی 
مەحفووز« و، هەندێ  جاری دیكەش »ئیمامی 

موبین«..)3(.
2 - »محەممەد كەسێكی نەخوێندەوار بووە، 
نەیخوێندووەتەوە و نەینووسیوە. كەچی ئەم 
نووسراو  ئاسەواری  ڕەوانترین  نەخوێندەوارە 
لەو  كە  دەكات  مرۆڤایەتی  بە  پێشكەش 

كاتەوە مرۆڤایەتی هەیە بە ئاواتیەوەیە. 

ئەوەش قورئانی پیرۆزە، ئەو كتێبەی كە خوا 
مەبەستی  بە  پێغەمبەرەكەی بۆ  ناردی 

ڕێنمایی ئەوانەی تەقوای خوایان هەیە«)4(.
3 - »چەندەش قەڵەمەكەمان پلەی ڕەوانبێژیی 
بەرز بێت، هەر هێشتا ئیسالم پێویستی بە 
قەڵەمەكەمان  بەڵكو  نییە.  ئێمە  قەڵەمی 
پێویستی بە ئیسالمە.. پێویستی بە سامانە 
بە  پێویستی  ڕەوشتییەكەیەتی..  و  ڕۆحی 
گەلـێ   دەتوانین  كە  ڕەنگینەكەیەتی  قورئانە 

شتی لـێ  فێر ببین«)5(!
4 - هیچ كتێبێكی پێش چاپەمەنی -جۆر و 
و  چاودێری  ئەو   - بێت  هەرچییەك  گرنگیی 
ئەو  و،  نەڕەخساوە  بۆ  قورئانی  گرنگییەی 
كە  نەبووە  دروست  بۆ  ئەویشی  هۆكارانەی 
شتانەش  ئەو  و  دەستكاری  و  تیاچوون  لە 
بیپارێزێت كە دەگونجێ  - بە پێی عادەت - 

تێكەڵ بە كتێبەكان ببن«)6(.
ویستی  گەورە  خوای  كە  زمانەی  ئەو   -5
بە  بووە  قورئان  بێت،  زمانەكان  لوتكەی 
لوتكەی. كەواتە قورئان لوتكەی لوتكەكانە، 

چونكە گوفتاری خوایە«)7(.
سووسە

توێژەر  سووسە«  نەسیم  ئەحمەد  »دكتۆر 
كۆڕی  ئەندامی  و،  عێراقییە  ئەندازیارێكی  و 
زانیاریی عێراقە و، یەكێكە لە هەرە پسپۆڕە 
لە  عێراقدا.  لە  ئاودێری  مێژووی  دیارەكانی 
پێشدا جوولەكە بووە، پاشان بە كاریگەریی 
قورئانی پیرۆز موسڵمان بووە. چەند ساڵێك 
لەمەوبەر كۆچی دوایی كرد. گەلـێ  بەرهەمی 
هەیە، بەناوبانگترینیان: »مفصل العرب والیهود 

في التأریخ«، »في طریقي إلی اإلسالم«.
هەندێ  لە وتەكانی:

بۆ  دەگەڕێتەوە  ئیسالمدا  بەالی  »مەیلم   -1
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ئەو كاتەی كە بۆ یەكەم جار قورئانی پیرۆزم 
بووم..  شەیدای  گەرموگوڕی  بە  و،  خوێندەوە 
خوێندنەوەی  بە  دەبووم  خۆشحاڵ  ئەوكاتە 

ئایەتەكانی«)8(.
موصحەفەكانی  لە  گۆڕانكاری  واقیعدا  »لە   -2

سەردەمی  زانایانی  شتێكە  »یەهوود«دا 
پشكنیندا  و  گەڕان  ئەنجامی  لە  ئێستامان 
پشتگیرییەكی  ئەوەش  لەسەری.  كۆدەنگن 
كە  پەروەردگارییانەی  گوتە  ئەو  بۆ  زانستییە 
لەسەر  ئێستا  پێش  سەدە  سیازدە  لە  زیاتر 

بەڕێزەوە عەرەبیی  پێغەمبەری  زمانی 
بە وەحی بۆی هاتوون. بەاڵم قورئانی پیرۆز، 
لەبەر بەخەمەوە بوونی گەرموگوڕی موسڵمانان 
و دەستپاكی و ئەمینداریی ڕاستیان، بە جوانی 

پاراستیان؟
كە  پیرۆزە  كتێبی  تاقانە  قورئان  ڕاستیدا  لە 
سەالمەتی  و  ساغ  لەسەر  كۆدەنگن  هەمووان 
دەستكاری.  و  كردن  پێ   یاری  لە  خاوێنیی  و 
بخوێنێتەوە  خوێنەر هێندەی بەسە ئەو شتانە 
كە لەم بارەوە خۆرهەاڵتناسەكان نووسیویانە، 
نووسینی  و  كۆكردنەوە  وەسفی  كە  ئەوانەی 
قورئانیان كردووە. لە كاتێكدا كە ئەوانە بێگانە 
ڕەخنەگرە  تیرە  جاریش  گەلـێ   و،  نامۆن  و 

ژەهراوییەكانیان دەگرنە ئیسالم.
و  ڕوون  هێندە  مێژووییەكان  بەڵگە  واقیعدا  لە 
ئاشكران كە هیچ گومانێك لەوەدا ناهێڵنەوە كە 
ئاڵوگۆڕێكی  و  دەستكاری  هیچ  پیرۆز  قورئانی 
بە  نەكراوە و، گوفتارەكەی خوای گەورە  تێدا 
پێغەمبەرەكەی  زمانی  لەسەر  تەواوەتی 
هاتووە، بە بێ  ئەوەی كە تەنانەت یەك پیتیشی 

گۆڕانی بەسەردا هاتبێت«)9(.
3- »لە قورئاندا هاتووە كە چاودێرە بەسەر ئەو 
كتێبانەی پێش خۆیەوە. دەكرێ  لەمەوە بەڵگە 
وەربگیرێت لەسەر ئەوەی كە ڕێنماییە خواییە 
پیرۆزە ئەسڵییەكان قورئانی پیرۆز پاراستنیانی 
ڕوونكردنەوەی  ڕێی  لە  كردووە،  دەستەبەر 
حەقیقەتەوە، كاتێ  شتانی ڕاست و دروست و، 
كتێبە  ئەو  نامۆكانی  دەرەكییە  شتە  هەروەها 
باوانەی كاتی نازڵبوونەكەی دەرخستووە. كەواتە 

بەم ڕوونكردنەوەیەی قورئان دەردەكەوێت كە
كتێبە  بەسەر  دەمڕاستە  و  چاودێر  باشترین 
باشترین  و،  گەورەدا  خوای  ڕاستەقینەكانی 

پارێزەریانە لە یاری پێكردن«)10(.
4- »لە واقیعدا ئەستەمە بۆ كەسێك بە باشی 

ئەدەبیاتی  و شارەزای  نەزانێت  زمانی عەرەبی 
نەبێت، پەی بە پلەوپایە و بەرزیی ئەم قورئانەی 

خوای گەورە و ئەو موعجیزاتە درەخشانانەش 
ببات كە لەخۆی گرتوون.

لە هەموو جۆرەكانی  قورئان  ئەوەی  لەبەر  جا 
هزرەكان و شەریعەت دانان دواوە، ئەوا دژوارە 
ئەم  هەموو  بەسەر  بڕیار  كە  مرۆڤ  تاكە  بۆ 
بابەتانەدا بدات. ئایا هیچ ڕێگایەكی تری جگە 
لە  قورئان  موعجیزەی  بەرەو  بوون  كێش  لە 
نەخوێندەواریی  لە  كاتێ   هەیە  مرۆڤدا  بەردەم 
شارەزای  و  دەبێتەوە  ورد  ئیسالم  پێغەمبەری 
دەبێت؟  پێغەمبەر ژیانی  نهێنییەكانی 
و  قورئان  موعجیزەی  گەورە  خوای  ئەوەتا 
بە  كردووە  محەممەدی نەخوێندەواریی 
و  پێغەمبەرێتییەكەی  ڕاستیی  لەسەر  بەڵگە 

دروستیی نیسبەتدانی قورئان لەو«)11(.
لەم  پتر  پیرۆز  قورئانی  »موعجیزەی   -5

سـەردەمەی ئێسـتاماندا كە سـەردەمی ڕووناكی 
و زانستە دەردەكەوێت لەچاو ئەو سەردەمانەی 
بەسەردا  باڵی  خامۆشی  و  نەزانی  كە  تردا 

كێشابوون«)12(.
سێدیلۆو

Louis-“ )لـویس پیێــغ یـــوژیـن ســێدیـلـۆو(
ز(   1876-1808  ”Pierre-Eugene Sedillot
خۆرهەاڵتناسێكی فەڕەنسییە. دانراوەكانی باوكی 
)جان جاك سیدیلۆو(ی كە ساڵی 1832ز مردووە، 
باڵو كردووەتەوە. ساڵی 1831ز بە ئەمینداری 
دامەزراوە.  خۆرهەاڵت  زمانەكانی  قوتابخانەی 
گۆڤارە  لە  لێكۆڵینەوەی  و  توێژینەوە  گەلـێ  
ناسراوەكاندا باڵو كردووەتەوە. لە بەرهەمەكانی: 
العام«. العرب  »تاریخ  العرب«،  تأریخ  »خالصە 

هەندێ  لە وتەكانی:
كە  نابینیت  قورئاندا  لە  ئایەتێك   -1

گەورەت  خوای  توندوتۆڵی  خۆشەویستییەكی 
لەو  جگە  »قورئان«  نەبەخشێت.  پێ  

دەستوورانەشی كە تایبەتن بە ڕەوشتەكان، 
هاندانی توندوتۆڵی تێدایە بۆ ڕەفتاری بەرز و 
كردەوەی باش. هەروەك بانگهێشتێكی گەورەی 
هەسـت  گۆڕینەوەی  یەك  لەگەڵ  بۆ  تێدایە 
لە  چاوپۆشـی  و  نیازجوانی  و  سـۆزەكان  و 
جنێوی خەڵك و، ڕقی تێدایە لە بەخۆنازین و 
تووڕەیی.. ئاماژەی تێدایە بۆ ئەوەی كە هەندێ  
هاندانی  دەبێت..  بینین  و  بیر  بە  گوناهـ  جار 
بەڵێن  و  پەیمان  پاراستنی  بۆ  تێدایە  مرۆڤی 
كافرانیشدا و، بۆ خۆنەویستی  لەگەڵ  تەنانەت 
خەڵكانەی  لەو  خۆشبوون  و،  بوون  خاكی  و 
لەعنەت  نەك  دەكەن،  بەرامبەر  خراپەی  كە 
لێكردنیان. ئەو هەموو قسانەی كە لە قورئاندا 

ڕێنمایی  و  حیكمەت  لە  پڕن  و  كۆكراونەتەوە 
پاكوخاوێنیی  چەسپاندنی  بۆ  بەسن  ڕاست، 
قورئان  قورئاندا..  لە  ڕەوشت  دەستوورەكانی 
هەموو شتێكی بینیوە )هیچ شتێكی فەرامۆش 

نەكردووە(..«)13(.
كە  ئەوەی  بۆ  بوو  شایان  »قورئان   -2

بۆ  و  »شێواز«  بۆ  نموونەیەك  بكرێتە 
»دەستوورەكانی ڕێزمان«. ئەمەش بووە هۆی 
زانستی  ئەوەبوو  زمان.  زانستی  سەرهەڵدانی 
تیایدا  كە  كایەوە  هاتە  »بەیان«)ڕەوانكاری( 
خواستی  و  گوفتار  پێكهاتنی  لە  لێكۆڵینەوە 
و  »بەدیع«  هەروەها  دەكرێت.  مەقام  و  حاڵ 
سنعەتی  هەروەك  »ڕەوانبێژی«.  ڕووەكانی 
خوێندنەوەی قورئان و تەفسیرەكەی پتر لە سەد 
لقی لـێ  بووەوە. ئەمەش بووە هۆی ئەوەی كە 
كتێبی  لقانەدا چەندین  ئەو  یەكێكی  لە هەموو 
چەندین  بە  عەرەبیش  زمانی  و،  دابنرێت  زۆر 
دەستەواژەی نوێی زۆر دەوڵەمەند ببێت كە زۆر 
دوورن لە تێكچوونەوە لە ڕێی تێكەڵبوونیەوە بە 

زمانەكانی تر«)14(.
كردنە  باس  شایانی  شتانەی  لەو  »یەكێك   -3

ئەو  هەموو  نێوان  لە  »قورئان«  كە:  ئەوەیە 
موسڵمانەكان  جۆراوجۆرە  گەلە  كە  زمانانەدا 
لە ئاسیا و تەنانەت لە هیندیشدا قسەیان پێ  
دەگاتە سوودان،  تا  ئەفریقیاش  لە  و،  دەكەن 
تێدەگەن.  لێی  هەموان  كە  كتێبە  تاقانە 
هەروەهـا ئەوەش كە قورئان ئەم هـەمـوو گـەلە 
بە سـروشـت جیاوازانەی بە پەیوەستی زمان و 

هەست و نەست پێكەوە گرێ  داوە«)15(.
پێرسته كان:

)1( رجال ونساء أسلموا: 103/10. 
)2( هه مان سه رچاوه : 103/10.
)3( لقاء المسيحية واالسالم: 22.

)4( هه مان سه رچاوه: 94.
)5( هه مان سه رچاوه: 121.
)6( هه مان سه رچاوه: 337.
)7( هه مان سه رچاوه: 342.

)8( في طريقي إلى اإلسالم: 15/1.
)9( هه مان سه رچاوه: 86/1.

)10( هه مان سه رچاوه: 87/1.
)11( هه مان سه رچاوه: 182/1 – 183.

)12( هه مان سه رچاوه: 185/1.
)13( تاريخ العرب العام: 89، 99-98، 100-

.117
)14( هه مان سه رچاوه: 458.
)15( هه مان سه رچاوه: 458

15



بەروبوومەكانی  ئامانج و  هەندێ  جار قورئان 
دەكات،  باس  »بەهۆكراوەكان« )المسببات( 
و  داببڕێت  ڕواڵـەتی یەكان  »هـۆكار«ە  تاكو 
لـێ   بەدیهێنـانیان  و  دروســـتكردن  تـوانـای 
تەنها  هۆكارەكان  كە  بزانرێت  و،  دابماڵێــت  
»ویستن«ی  چونكە  ڕواڵەتین.  پەردەیەكی 
ئامانجە پڕ لە دانست و بەروبوومە مەزنەكان، 
زانست  خاوەنی  كە  بێت  كەسێك  هی  دەبێ  
هۆكارە  كەچی  بێت،  ڕەها  دانستی  و 
ڕواڵەتی یەكان بێ  گیان و هەست و شعوورن! 
و  بەرە  باسكردنی  بە  ئایەتە  ئەو  كەواتە 
ڕایدەگەیەنێت  بەدیهاتووان،  ئامانجەكانی 
كە  بێت  دیار  وا  ڕواڵەتدا  لە  هەرچەند  كە: 
»بەهۆكراوەكان«  وابەستەی  »هۆكارەكان« 
مەودایەكی  واقیعدا  و  ڕاستی   لە  بەاڵم  بن، 

یەكجار فراوانیان لە نێواندایە..
بەڵێ ، ماوەی نێوان »هۆكار« و »بەدیهێنانی 
مەزنترین  كە  فراوانە  هێندە  بەهۆكراوەكان« 
ناگاتە داوێنی بەدیهێنانی  »هۆكار« دەستی 

نزمترین »بەهۆكراو«. 
نێوان  فراوانەی  ئەم دووری یە  ئاسۆی  لە  جا 
هۆكار و بەهۆكراوەكاندا ناوە جوانەكانی خوا 
هەڵدێن!  درەخشانەكان  ئەستێرە  وێنەی  بە 
كەواتە هەاڵتگە ) مطلع(ی ئەو ناوانە لەو ماوە 
چونكە  دوانەدایە!  ئەو  نێوان  مەعنەوی یەی 
لە  دوور  ماوەیەكی  ڕاستی دا  لە  هەرچەند 
نێوان »ئاسمان« و »بازنەی ئاسۆ«دا هەیە، 
كەچی لە پێش چاودا وا دەنوێنێت كە داوێنی 
دەوراندەوری  چیاكانی  بەسەر  »ئاسمان« 
هەمان  بە  لكابێت!  پێیانەوە  و  بێت  ئاسۆوە 
و  »هۆكار«  نێوان  مەعنەویی  ماوەی  جۆر، 
»بەهۆكراوەكان«یش هێندە گەورە و فراوانە 
نووری  و  »ئیمان«  دووربینی  بە  مەگەر  كە 

ڭ    نموونە:چ  بۆ  ببینرێت!  »قورئان« 
ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  
ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  چ عبس.
ئەم ئایەتە پیرۆزانە، بە شێوەیەكی ڕیزكراوی 
باس  خوایی  توانستی  موعجیزاتی  دانایانە، 

دەكەن. پاشان لە كۆتایی دا بە وشەی:چ ۆئ                              
بەدەستەوە  ئامانجەكەیان  چ   ۈئ     ۆئ   
دەچەسپێنێت  ئەوە  ئامانجەشدا  لەم  دەدەن. 
»هۆكار«  سەرجەم  پەردەی  پشت  لە  كە: 
ئەو  هەیە  یەكێك  »بەهۆكراو«ەكانەوە  و 
ئامانجانە دەبینێت و، دەستكارییان دەكات.. 
هەروەك جەخت لەسەر ئەوەش  دەكات كە ئەو 
هۆكارانە لە پەردەی ڕووی توانستی ئەو كەسە 

زیاتر هیچی  تر نین.
چ ۆئ     ۆئ   ۈئ چ       بەڵێ ، دەستەواژەی: 
توانای دروستكردن و بەدیهێنان لە سەرجەم 
هۆكارەكان دادەماڵێت.  چونكە لە واتادا دەڵێت:
ئەو »ئاو«ەی كە لە ئاسمانەوە بۆ ئامادەكردنی 
ڕۆزیی خۆتان و ئاژەڵەكانتان دەبارێت، هەرگیز 
لە خۆڕا و بە ویسـتی خـۆی نابارێت، چـونكە 
توانای سـۆز و بەزەیی  هاتنەوەی بە ئێوە  و 
ئاژەڵەكانتاندا نی یە تا بەزەیی پێتاندا بێتەوە. 
كەواتە ئەو ئاوە بە ناردن لە الیەن یەكێكەوە 

دەنێررێت..
شعووریش  و  هەست  بێ   »گڵ«ی  هەروەها 
حاڵتاندا  بە  بەزەیی  ناتوانێت  ئەوەی  لەبەر 
لە  ئەوا  بكات،  ئامادە  بۆ  ڕۆزیتان  و  بێتەوە 
كەسێك  بەڵكو  ناڕوێنێت.  ڕووەك  خۆیەوە 
هەیە درزی پێ   دەبات و دەرگاكانی دەكاتەوە 
بەدەست  لەوێوە  خۆیتان  نیعمەتەكانی  و 

دەگەیەنێت.
هەمان                                                              بە  »ڕووەكەكان«یش  و  »درەخت« 
لەوەی  دوورن  تابڵێی  چونكە  جۆرن، 
بیر  و  بێتەوە  ئێوەدا  بە  بەزەیییان  كە 
و  »بەر«  و  بكەنەوە  ڕۆزی یەكانتان  لە 
بەڵكو  بكەن!  ئامادە  بۆ  »دانەوێڵە«تان 
ئەوانە لە ڕاستی دا چەند پەت و شریتێكن كە 
دانایەكی میهرەبان لە پشت پەردەی غەیبەوە 
پێدا  نیعمەتەكانی  و  كردوونەتەوە  شۆڕی 
هەڵواسیون و بەواندا بۆ زیندەوەرانی ناردوون!
لەم ڕوونكردنەوانەوە هەاڵتگەی  بەم جۆرە و 
گەلـێ  ناوی جوانی وەك: »الرحیم، الرزاق، 

المنعم، الكریم« دەردەكەوێت.
نموونەیەكی تر:

ی   ی      ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ      ۈئ    ۈئ   چ 

يئ   ىئ    مئ   حئ   جئ   ی   ی  
جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت     ىت  
يت      جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح  مح   جخ  
حخ  مخ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  پ   پ  پ  
ٺ   ٺ   ٺ           ٺ   ڀ   ڀ    ڀ     ڀ   پ  
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   

ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چ النور.
كاروبارە  پیرۆزە  ئایەتە  ئەم  كاتێ  
سەرسووڕهێنەكانی »هاتنەخوارەوەی باران« 
كە  دەكات،  باس  هەور«  »پێكهاتنی  و 
گرنگترین  و  خواوەند  میهرەبانیی  گەنجینەی 
موعجیزەی پەروەردگارێتین، بە جۆرێك لێیان 
پێشتر هەر  بەشەكانی هەور  دەڵێی  دەدوێت 
بە پەنهانی لەناو بۆشایی ئاسماندا بوون و بە 
لـێ   باڵوەیان  پشوودا  كاتی  لە  وێنەی سوپا 
كردووە، بەاڵم هەروەك سەربازەكان بە دەنگی 
شەیپووری سەربازی یەكسەری كۆ دەبنەوە، 
فەرمانی  بە  بچووكانەش  هەورە  پارچە  ئەو 
خوای گەورە كۆ دەبنەوە   و هەور پێكدەهێنن  
ژیان  مایەی  ئاوی  خواوەندەش  ئەو  ئنجا  و، 
هەورانە  پارچە  لەو  زیندەوەران  سەرجەم  بۆ 
گەورەیی دا  و  شێوە  لە  كە  دەكات  ڕەوانە 
وەك  و  دەچن  قیامەت   گەڕۆكەكانی  چیا  لە 
تەرزە و بەفر سپی و تەڕ و شێ  دارن. جا لە 
ناردنی ئەم ئاوەدا »ویست« و »مەبەست« 
بە جوانی دەبینرێت، چونكە ئەو ئاوانە بەپێی 
لە  »باران«  واتە  دەبارێن.  و  دێن  پێویست 
لە الیەنی  بەڵكو دەنێررێت و  نابارێت،  خۆڕا 
یەكێكەوە ڕەوانە دەكرێت و، هەرگیز ناگونجێ  
ئەو پارچە هەورە گەورانەی كە بە ئەندازەی 
چیاكان دەبن هەر لە خۆیانەوە كۆ ببنەوە لە 
و  و شین  ئاسمان ساماڵ  ڕووی  كە  كاتێكدا 
ورشەدارە و هیچ پەڵە هەورێكی تێدا نی یە! 
زیندەوەران  كە  دەیاننێرێت  كەسێك  بەڵكو 

دەناسێت و ئاگای لە حاڵیانە.
هەاڵتگەی  مەعنەوی یەش دا،  ماوە  لەم  ئا 
العلیم،  »القدیر،  وەك:  جوانەكانی  ناوە 
المتصرف، المدبر، المربي، المغیث، المحیي« 

دەردەكەوێت.

موعجیزاتی قورئانی
حەوتەم: نهێنیی ڕەوانبێژی

Faruq_r@hotmail.com /ن: مامۆستا سەعیدی نوورسی       و: فارووق ڕەسووڵ یەحیا
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دورگەی  لە  ڕەنگ  حەوت  زەویەکی 
موریشیوس:

ناوەی  ئەو  وەک  یان  )موریشیوس(  دورگەی 
)زەوی  دروستبووە  بۆی  خاکەکەی  لەبەر 
حەوت ڕەنگ( Seven Colored Earths، کە 
ناوچەیەکی بچوکە لە نزیک گوندی )تشاماریل(  
Chamarel  لە دورگەی )موریشیوس(. ئەو 
ناوچەیە دادەنرێت بەیەکێک لە شوێنە هەرە 
جیهان،  گەشتوگوزارەکانی  ڕاکێشە  سەرنج 
ڕوبەرەكەی ٧٥٠٠م  چوارگۆشەیە لە حەوت 
و  )سوور  ئەوانیش  پێکدێت  جیاواز  ڕەنگی 
و  سەوز  و  زەرد  و  پرتەقالی  و  بنەوشەیی 

شین و مۆر(.
ئایا چۆن ئەو خۆڵە بەم شێوەیە هاڵکەوتووە؟!
لە ڕاستی دا ئەو خۆڵە لە ئەنجامی شیبوونەوەی 
ئاو  بە  بوونی  تێکەڵ  و  بورکانیەکان  بەردە 
پێکهاتووە، کە بووەتە هۆی گۆڕینی بۆ قوڕ 
ئاسن  بە  دەوڵەمەندە  کە  بۆ خۆڵ  دواتر  و 
کە بەرپرسە لە دەرکەوتنی ڕەنگی سوور و، 
ئەلەمنیۆم کە بەرپرسە لە ڕەنگی شین و مۆر..، 
ڕەنگە  کە  وایە  باوەڕیان  جوگرافیا  زانایانی 
جیاوازەکان دروست بوون بەهۆی پێکداچوونی 
بەردە بورکانیەکان لە ژێر پلەی گەرمی جیاوازدا 
کاتێ تێکەڵ دەبن لەگەڵ ئاو... دیاردە سەیرەكە 
ئەوەیە کە چینە جیاکانی هەر ڕەنگێک بە 
رەنگی  تێکەڵی  و  کۆدەبنەوە  ڕەنگەکان  پێی 
تر  نابن و، لە ئەنجامدا بەم شێوە جیاوازە 
دەردەکەوێت وەک لەم وێنەدا دەردەكەوێت.!! 
توانیوە  نەیان  زانایان  ئەمڕۆش  تا  كه  
لێکدانەوەیەک بکەن بۆ ئەو دیاردە نامۆیە!

 حەوت ڕەنگی پەلکە زێڕینە:
پەلکە زێڕینە ئەو ڕەنگانەن کە لە ڕوناکیەوە 
شەپۆلی جیاواز  کە  دەبنەوە،  باڵو  و  پەرش 
لە خۆ دەگرێت. ڕە نگی سپی دەبێتە هۆکار 
بە  خۆر  ڕوناکی  کاتێك  ڕەنگێک،  هەر  بۆ 
باڵوکراوەیەکی ڕوون )شوشە(دا گوزەر دەکات 
ڕوناکیە سپیەکە دەگۆڕێت بۆ )حەوت رەنگ(، 
ئەوانیش )سوور و بنەوشەیی و پرتەقاڵی و 
زەرد و سەوز و شین و مۆر(. لە سرووشتیشدا 
ڕوناكی شی  بارانەوە  و  بوون  شێدار  بەهۆی 
دەبێتەوە و ئەم حەوت ڕەنگەی پەلکە زێڕینەی 
لێ دروست دەبن.. ئەو ڕەنگانەش هەمان ئەو 
)موریشیوس(ن!! دورگەی  ڕەنگەی  حەوت 
بزانین  و  بکەین  قورئان  سەیری  با  ئێستا   

چەند جار باسی ڕەنگی کردووە؟!
ئەوەی  )فاطر(دا  سورەتی  لە  گەورە  خودای 
بۆ ئێمە بەیان کردووە کە هەموو ڕەنگ و 
و  دەگرن  سەرچاوە  ئاوەوە  لە  جیاوازیەکان 
بە ڕەنگی جیاواز دەردەکەون وەک دەبینین 
کە  دورگەكە(  و  زێڕینە  )پەلکە  ڕەنگەکانی 
باسمان کرد لە ئاوەوە دروست دەبن بەهۆی 

باران بارینەوە: چ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  
ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ  
ڭ  ڭ  چفاطر. واتە: )ئایا سەرنجت نەداوه 
كه بەڕاستی خوا له ئاسمانەوه بارانی باراندووه، 
بەروبوومی  جۆرەها  بارانه  بەو  ئێمه  جا 
جیاوازمان دەرهێنا كه )رەنگیان، قەبارەیان، 
تامیان، بۆنیان، شێوەیان، شوێنیان، وەرزیان( 
جیاوازه... هەروەها هەندێ لە كەژ و كێوەكانمان 
و  هێڵ  و  چین  هەیانه  كێشاوه،  بەزنجیره 
نەخشی سپی و سووره و ئەوانیش ڕەنگیان 
جیاوازه، هەشیانه ڕەشێكی تاریك و تۆخه(.
ئایەتە  ئەم  دەربارەی  التفاسیر(دا  )صفوە  لە 
بەهەمان  هێناوە  بەدی  شاخی  واتە  هاتووە: 
کە  )ثمرات(،  درەختەکان  و  بەروبوم  شێوەی 
شاخەکان لە شێوەی ڕێگا چین و هێڵی ڕەنگ 
جیاوازی تێدایە -هەرچەندە بەرد و خۆڵیشن.

قورئانی  لە  ڕەنگ  وشەی  لەوەدایە  سەیر 
پیرۆزیشدا حەوت جار هاتووە، وشەی ڕەنگ 
لە  وەک  باسکراوە  )جمع(  بەکۆ  )االلوان( 
پەلکەزێڕینەکە و دورگەكەشدا حەوت ڕەنگن..!

وەک لەم ئایەتانەدا:
1- لە سورەتی ]النحل/ األیة: 13[:  چ ھ  
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ      ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  چ .                                                                                 

چ گ    :]69 األیة:   ]النحل/  سورەتی  لە   -2
ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ       ڳ   ڳ      
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  چ .

چ ں    :]22 األیة:  ]الروم/  سورەتی  لە   -3
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ  
ھ   ھ   ہ   ہ    ہہ   ۀ  

ھ  ھ  چ. 
4- لە سورەتی ]فاطر/ األیة: 2٧[: چ ڱ    ں      ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   

ہھ      چ.
٥- لە سورەتی ]فاطر/ األیة:  2٧[: چھ 

ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ڭ  ڭ    چ.

6- لە سورەتی ]فاطر/ األیة:  28[: چڭ  
ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ  
ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  

ې  ې   ى   ى  چ.
چ ی    :]21 األیة:  ]الزمر/  سورەتی  لە   -٧
ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  
خب   مب   ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  
يت  جث  مث   ىث    يثحج  مج     جح  مح  

جخ  حخ  مخ  جس   چ.
سروشت  ڕێککەوتنەی  ئەم  ئایا  دەپرسین 
سەلماندنی  یان  ڕێكەوتە!؟  قورئان  لەگەڵ 
بوونی تاکە خودایەکە کە هەر ئەو خاوەن 

ئەم گەردونەیە..!؟
سەرچاوە:

http://www.amusingplanet.com/2012/08/sev-

en-coloured-earths-mauritius.html

ئا: ڕامان عبدالخالق
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دەگەین،  زانا  تری  بەنمونەیەكی  ئەمڕۆ 
ئەویش  تر،  زانای  هەندێك  لە  جیاوازە  كە 

)پرۆفیسۆر سیاویدا(یە.
زانا  بەناوبانگترین  لە  سیاویدا(  )پرۆفیسۆر 
جیۆلۆجییەكانی دەریایە لە یابان و هەروەها 

لە جیهانیشدا.
و  گومان  بە  سەری  سیاویدا(  )پرۆفیسۆر 
بوو  پڕ  ئاینەكان  هەموو  بەرامبەر  پەشۆكان 
بڵێت  هەرچی  بوو  هەقی  ئەو  بێگومان  بوو، 
لەبارەی ئاینەكانی تر جگە لە ئیسالم، چونكە 

ئیسالم لە هەموو ئاینەكانی تر جیاوازە.
یەكەمجار كە پێی گەیشتین پێی وتین: خاوەن 
و  بكەن  قسە  نییە  بۆیان  هەرگیز  ئاینەكان 

پێویستە لە هەموو دونیا بێدەنگ بن.
پێم وت: بۆچی پرۆفیسۆر؟ بۆچی؟

بكەن  قسە  كە  هەر  ئێوە  چونكە  وتی: 
جیهاندا  هەموو  لە  و  خەڵكی  نێو  لە  جەنگ 

هەڵدەگیرسێنن.
و  وارشۆ  پەیمانی  ئەی  وت:  پێم  منیش 
جبەخانە  هەموو  ئەو  ئەتڵەسی؟  پەیمانی 
چەكە ئەتۆمیانەی لە ئاسمان و لە دەریاكان 
و لەسەر زەوی و لە ژێر زەویدا كۆیدەكەنەوە، 

بۆچیانە؟
 ئایا هۆكەی ئاینییە؟ بێدەنگ بوو...

كە  دەزانین  ئێمە  هەرحاڵ  بە  وت:  پێمان 

ئاینەكان  هەموو  بەرامبەر  لە  هەڵوێستت  تۆ 
نازانیت  كە  لەبەرئەوەی  بەاڵم  وەرگرتووە، 
ئیسالم چیە، دەمانەوێت سەرەتا گوێمان لێ  

بگریت و بشزانین الی بەڕێزتان چی هەیە!
پسپۆڕیەكەی  لەبواری  پرسیارێكمان  چەند   
دیاردانە  ئەو  فەرموودانەی  و  ئایەت  ئەو  و 
داوامان  لەوانە  كرد،  ئاڕاستە  دەكەن  وەسف 
لێمان  بكاتەوە،  ڕوون  چیاكان  بابەتی  لێكرد 
پرسی شێوەی چیاكان چۆنە؟ ئایا لە شێوەی 

)مێخ( دان؟
وتی:  و  دایەوە  وەاڵمی  سیاویدا  پڕۆفسیۆر 
لە  ئۆقیانوسەكان  چیا  و  كیشوەریەكان  چیا 
ماددەی گونجاو دروست دەبن، بە نموونە چیا 
كیشوەریەكان لە بنەڕەتدا لە مادەی نیشتوو 
دروست دەبن لە كاتێكدا چیا ئۆقیانوسیەكان 
چیا  دەبن.  دروست  گڕكانیەكان  بەردە  لە 
كیشوەریەكان لە ئەنجامی هێزی پەستاوتنەوە 
دروست دەبن، بەاڵم چیا ئۆقیانوسیەكان لە 
ئەنجامی هێزی كشانەوە دروست دەبن، بەاڵم 
خاڵی هاوبەشی هەردوو جۆرە چیاكە ئەوەیە: 

كە ڕەگیان هەیە بۆ ڕاگرتنیان.
كیشوەریدا  چیای  حاڵەتی  لە  نموونە  بۆ   
چیاكەی  كە  چڕی  كەم  و  سوك  ماددەی 
ڕەگ  وەك  زەویدا  ناخی  بە  هێناوە  پێك 
چیا  حاڵەتی  لە  هەروەها  خوارەوە،  دەچێتە 

وەك  سووك  ماددەیەكی  ئۆقیانوسیەكانیشدا 
لە  هەیە  ئەوەندە  ڕادەگرێت،  چیاكان  ڕەگ 
سوكەكە  ماددە  ئۆقیانوسیەكاندا  چیا  باری 
گەرمە،  بەاڵم  گونجاوە،  سوك  پێكهاتەی  بۆ 
لەبەرئەوە بە شێوەیەكی تەنك درێژ بوەتەوە، 
بەاڵم لەڕووی چڕییەوە هەمان ئەرك جێبەجێ  
دەكەن كە ڕاگرتنی چیاكانە، لەبەرئەوە ئەركی 
یاسای  پێی  بە  چیاكانە  ڕاگرتنی  ڕەگەكان 

سەرئاوكەوتن )ئەرخەمیدس(.
هەموو  شێوەی  سیاویدا(  )پرۆفیسۆر 
وشكانی  لە  ئەگەر  لێكداینەوە،  بۆ  چیاكانی 
كیشوەرەكان بێت، یان لە بنی ئۆقیانوسەكاندا 
بەاڵم  دان،  مێخ  شێوەی  لە  بێگومان  بێت، 
ئایا كەسێك هەبووە لە سەردەمی پێغەمبەردا 

 ئەم شێوەیەی زانیبێت؟
ئەو  دەچێت  ئەوە  بۆ  خەیاڵی  مرۆڤ   ئایا   
زەویدا  ناخی  بە  لە چیاكان  گەورانە  بارستە 
ڕەگ  بە  زاناكان  كە  هەبێت،  درێژبونەوەیان 
ناوی دەبەن؟ زۆربەی پەڕتوكەكان كە باسی 
نین  پسپۆڕ  لەوبارەدا  و  دەكەن  جوگرافیا 
تەنها بەشی سەرەوەی چیاكان نەبێت وەسفی 
دەریخستووە،  زانست  ئەمە  بەاڵم  ناكەن، 
چیاكاندا  وەسفی  لە  پەروەردگاریش 

دەفەرموێت:چ ٹ  ڤ  ڤ  چ النبأ.
كاتێك پرسیارمان لە پرۆفیسۆر سیاویدا كرد 

چــیاكـــان
پرۆفیسۆرسیاویدا ن:عهبدولمهجیدزیندانیو:خالدبهرزنجی

زه وی ناسیی
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ئایا چیاكان هیچ دەورێكیان هەیە لە جێگیر 
كردنی توێكڵی زەوی؟ 

وتی: تا ئێستا زانست ئەمەی دەرنەخستووە، 
بەاڵم  دەگەڕاین،  و  دەكرد  پرسیارمان  ئێمە 
زانا جیۆلۆجیەكان هەمان وەاڵمیان  زۆرینەی 
یەكێك  نەبێت،  كەمێكیان  تەنها  دەداینەوە، 
كە  )زەوی(یە،  پەڕتوكی  خاوەنی  لەوانە 
سەرچاوەیەكی زانستیە لە زۆربەی زانكۆكانی 
جیهاندا، یەكێك لە نوسەرەكانی )فرانك پێرس(
ە، ئێستا سەرۆكی ئەكادیمیای زانستەكانە لە 
ئەمەریكا، پێشتر ڕاوێژكاری زانستی سەرۆكی 
پێشووی ئەمەریكی )كارتەر( بوو، ئەمە چی 
دەڵێت؟ وەك دەبینین لە الپەڕەی )488( دا، 
)مێخ(  وەك  كە  ڕووندەكاتەوە  چیا  شێوەی 
وێنە  بە  )413(دا  الپەڕە  لە  هەروەها  وایە، 
بەشێكی  سەرەوەی  چیا  كە  دەریخستووە 
بچوكە بەاڵم ڕەگی هەیە لە چینی خوارەوەدا 
دەبینین  )435(یشدا  الپەڕە  لە  و،  ڕۆچووە 
و،  نوسیویەتی  چیاكانەوە  ئەركی  لەبارەی 
دەڵێت: چیاكان دەورێكی گەورەیان هەیە لە 

جێگیركردنی توێكڵی زەوی.
 ئەوەش ئەوەیە كە قورئانی پیرۆز )1400( 

ساڵە باسی كردووە و دەفەرموێت:چ ۀ  
شاخەكانیشی  واتە:  النازعات،  چ  ہ   ہ    

بە تۆكمەیی دامەزراندووە.
چ  ڤ   ڤ   ٹ   دەفەرموێت:چ  هەروەها 
بۆ  مێخ  وەك  چیاكانمان  )ئایا(  واتە:  النبأ، 

دانەكوتاون؟
ٻ   ٻ   ٱ   چ  دەفەرموێت:  هەروەها 
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

ڀ  ڀ  ڀ  چ النحل واتە: هەر خوا 
لەسەر ڕووكاری زەوی چیاكانی چەسپاندووە 

تا جێگیربن و نەكەون.
؟  ئایا كێ  هەواڵی ئەمەی دا بە موحەمەد
)پڕۆفیسۆر  ئاڕاستەی  پرسیارێكمان  پاشان 

سیاویدا( كرد و پێمان وت:
دیاردەی  بینیت،  ئەمەی  بەرامبەر  تۆ  ڕای   
باسكردنی قورئان و سوننەت بۆ نهێنیەكانی 
نەبێت  سەردەمەدا  لەم  كە  چیە؟  گەردوون، 

زانست دەری نەخست؟
بەم وتانە وەاڵمی داینەوە:

پڕۆفیسۆر سیاویدا: بڕوام وایە ئەمە زۆر زۆر 
بێت،  مرۆڤ  سەرچاوەكەی  قورسە  نهێنیە، 
بێگومان ئەگەر ئەوانەی وتت ڕاست بن باوەڕم 
ئەو  بایەخە،  زۆر جێگای  پەڕتوكە  ئەم  وایە 

كاتە قسەكانت پەسەند دەكەم.
مامۆستا زندانی: زانایان دەتوانن چی بڵێن؟ 
بێگومان ناتوانن ئەو زانستەی لەم پەڕتوكەدا 
بیدەنە  دابەزاندووە،  ی  محمد بۆ  خودا 
بدەنە  پاڵی  یان  مرۆیی  سەرچاوەی  پاڵ 
چونكە  سەردەمەدا،  لەو  زانستی  الیەنێكی 
ئەو  دەربارەی  شتێكیان  هیچ  زانایان  گشت 
نهێنیانە نەزانیوە. بێگومان مرۆڤایەتی هیچی 
هیچ  و  نەزانیوە  نهێنیانە  ئەو  دەربارەی 
لێكدانەوەیەكیان بۆ ئەوە نەبووە، تەنیا ئەوە 

نەبێت وتویانە ئەمە لە شوێنێكی ترەوەیە 
لە پشتی گەردوونەوە، بەڵێ  بێگومان 

ئەمە نیگای پەروەردگارە، كە نیگای
پێغەمبەرە  بۆ  كردووە 

نەخوێندەوارەكەی 

و، كردویەتی بە موعجیزەیەكی  موحەممەد
هەمیشەیی و بەردەوام، كە هەتا ڕۆژی دوایی 

لەگەڵ مرۆڤایەتیدا بەردەوام دەبێت.  
 1986 ساڵی  له   چاوپێكه وتنه   ئه م  تێبینی: 

ئه نجامدراوه .
سەرچاوە: 

كتێبی: إنە الحق. 
ژێر  بە  ڤیدۆییە  وتووێژە  ئەم  هەروەها 
نوسكراوی كوردی لە چەناڵی یوتیوبی هەیڤ 

سەیر بكەن:
http://www.youtube.com/user/
Haivkurd
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كورتەیەك دەربارەی بەراز:
گیاخۆرە                  و  گۆشتخۆر  ئاژەڵێكی  بەراز 
جێگەدا  پیسترین  لە  كە   )omnivores(
دەلەوەڕێت و، ناتوانێت خواردنی پیس و پاك 
لە یەكتر جیا بكاتەوە هەر شتێك لە بەردەمیدا 
و  خواردەمەنی  و  زبڵ  وەك  دەیخوات  بێت 
و  تۆپیوو  بەرازی  بەچكە  و  بۆگەن  گۆشتی 
پیسایی  و  چڵپاو  و  قوڕ  و   جرج  و  مشك 
بەرازی  و  خۆیی  پیسایی  تەنانەت  مرۆڤ  
سەر  بۆ  مەترسیشی  جار  هەندێك  تریش، 
لەوە  باس  ڕاپۆرت  هەندێك  و،  هەیە  مرۆڤ 
دەكەن كە بەراز  منداڵی پارچە پارچەكردووە 

و خواردویەتی.
بەگوێرەی ئەو ژینگەیەی كە بەراز تیایدا دەژی 
و ئەو خواردنەی دەیخوات وەك كێڵگەیەكی 
بەكتریا  و  مشەخۆر  زۆربەی  بۆ  لێهاتووە 
دەكرێت  وەسف  هەروەك  ڤایرۆسەكان  و 
و  دەڕوات  پێ   چوار  لەسەر  كە  بەزبڵدانێك 

نەخۆشی بۆ مرۆڤ دەگوازێتەوە.
تری  ماددەی  و  چەوری  و  هۆرمۆن  چەندین 
دا  بەراز  گۆشتی  پێكهاتەی  لە  بەخش  زیان 
بەدی دەكرێت كە زیان بەتەندرووستی مرۆڤ 
دەگەیەنێت، هەروەها ئەم ئاژەڵە بەر پرسیارە 
مرۆژەڵی  نەخۆشی   57 گواستنەوەی  لە 
و  مرۆڤ  نێوان  گوازراوەكانی  )نەخۆشیە 
ئاژەڵ( كە 32 نەخۆشییان بەهۆی مامەڵەی 
 28 و،  دەگوازرێتەوە  مرۆڤەوە  ڕاستەوخۆی 
نەخۆشی تریش بەهۆی پیس بوونی ژینگەی 
مرۆڤەوە و، زیاتر لە 16 نەخۆشی دیكە بەهۆی 
دەگوازرێتەوە  بەرازەوە  گۆشتی  خواردنی 
گوازراوانەش  نەخۆشیە  ئەم  مرۆڤ.  بۆ 
و،  مشەخۆری  نەخۆشی   30 لە  پێكهاتوون 
زیاتر لە 15 نەخۆشی تر بەهۆی بەكتیریاوە 
گرنگترینیان  )كە  ڤایرۆسی  نەخۆشی   8 و، 
ئەنفلوەنزای بەرازە( و، هەروەها 3 نەخۆشی 

تر كە هۆكاری كەڕوەكانە.
بەراز  بۆچی  كەواتە  بكرێت  پرسیار  ئەگەر 

بەخێو دەكرێت؟ لە وەاڵمدا:
توانای  دا  مانگی   4-5 تەمەنی  لە  بەراز 
ئاوس بوونی هەیە و، هەموو 21 ڕۆژ جارێك 
و،  بوون  جووت  بۆ  دەبن  ئامادە  مێ ینەكان 
ماوەی ئاوس بوون 3مانگ و 3 هەفتەیە و، 
بێچووی   3-12 جار  یەك  بە  مالۆسێك  هەر 
ماوەی  لە  شێوەیە  بەم  دەبێت،  )پەڵخ( 
واتە  دەبێت  ئاوس  مالۆس  جار   3 ساڵێكدا 
لەماوەی ساڵەكەدا بەتێكرا 30-15 بەچكەی 
دەكات  گەشە  بەخێرایی  زۆر  بەراز  دەبێت، 
هۆرمۆنی  لە  زۆر  ڕێژەیەكی  بوونی  بەهۆی 
دا  لەشی  لە   )growth hormones( گەشە
بەجۆرێك لە كاتی زایینی دا 2 كیلۆگرامە لە 
ماوەی 6 مانگ دا 50 جار كێشی زیاد دەكات 
تا دەگاتە 112 كیلۆگرام، ئەگەر بەراوردێك 
نێوان بەخێوكردنی مەڕ و بزن و بەرازدا  لە 
و  كار   1-2 ساڵێكدا  لە  كە  دەبینین  بكەین 
 100 كەسێك  ئەگەر   واتا  دەبێت  بەرخی 
ڕانەكەی  كۆتایی ساڵەكەدا  لە  مەڕی هەبێت 
دەبێتە 200 سەر بەاڵم ئەگەر 100 بەرازی 
لە  زیاتر  دەبێتە  بەرهەمەكەی  ئەوا  هەبێت 
هەر  كێشی  لەوەی  جگە  ئەمە  سەر   2000
هەر  بەاڵم  كیلۆگرامە   50 پەڕی  ئەو  مەڕێك 

بەرازێك نزیكەی 100 كیلۆگرامە. 
واتا 200 مەڕ û  50 كیلۆ گرام = 10،000 

كیلۆ كێشی زیندوو.
2000 بەرازû   100 كیلۆ گرام = 200,000  

كیلۆ كێشی زیندوو.
ئەمەش وەاڵمی ئەو پرسیارەمان دەداتەوە كە 
بۆچی بەراز بەخێو دەكرێت لەگەڵ زانینی ئەو 

هەموو زیانانەی كە هەیەتی. 
ئەو ئاین و باوەڕانەی كە گۆشتی بەرازیان 

حەرام كردووە:

ئاینی ئیسالم: خوای گەورە گۆشتی بەرازی 
بە  حەرامكردووە  موسڵمانیك  هەموو  لەسەر 
هاتووە:                   قورئاندا  لە  پیرۆز كە  ئایەتی  چوار 

چ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
ڭ   ۓ   ۓ      ے   ے   ھ   ھ   ھ   
ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ األنعام.
پێ یان بڵێ : من  واتە: )ئەی موحەممەد
نابینم لەوەی كە وەحیم پێ كرابێت كە هیچ 
خواردنێك حەرامكراوە لەسەر ئەو كەسەی كە 
بیخوات، مەگەر خواردنێكی مردارەوە بوو یان 
ئەوانە  بەراز  یان گۆشتی  ڕژێنراو،  خوێنێكی 
ناوی  مااڵتێك  هەر  یان حەرامە  پیسن،  هەر 
كەسێكی تری لێ بهێنرێت لە كاتی سەربڕین 
دا جگە لە خوا بەاڵم ئەگەر كەسێك پێویستیی 
سنوور  لە  و  ڕەوی  زیادە  بێ   كرد،  ناچاری 
و،                                                                       یە  نی  لەسەر  گوناحی  ئەوا  دەرچوون 

خوا میهرەبان و بەخشندەیە.(
ده فه رموێت:                                              البقرة  سورەتی  لە  هەروەها 

ک   ک   ک   ڑ    ڑ   چ 
ڳ   ڳ   ڳ ڳ   گ     گ   گ   گ   ک  
ڻ   ڻ ڻ      ں   ں   ڱ     ڱ   ڱ        ڱ      
المائدة:                                                        له   چ،  ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ  

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
چ، له  النحل:  گ     ... ڀ  ڀ    پ       پ   پ  
چ گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
چ. ں...ھ   ڱ   ڱ        ڱ   ڱ    ڳ    

كۆن(  )سەردەمی  تەورات  جولەكە:  ئاینی 
حەرامە،  بەراز  گۆشتی  كە  هاتووە  تیایدا 
لەو  )بەراز  كوردی:  زمانی  بە  دەقەكەی 
پاك  و  ناخورێت  گۆشتەكەی  كە  ئاژەاڵنەیە 
گۆشتەكەی  نابێت  شێوەیەك  بەهیچ  و،  نیە 
مردبێت،  ئەگەر  بكەویت  لێی  یان  بخورێت 

بەراز گاڵوە بۆ مرۆڤ( )سفر 11-7،8(.

گۆشتی بەراز لە ڕوانگەی زانست و ئاینەكانەوە
 ئا: د. پێشنیار محمد عطا/ پزیشكی ڤێتێرنەری، ماجستیر لە مۆلیكیولەر جینیتك.
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لەسەر هەموو مەسیحیەك  مەسیحی:  ئاینی 
پێویستە كە گۆشتی بەراز نەخوات چونكە بە 
گوێرەی ئەو ئامۆژگاریانەی كە لە ئینجیل دا 
هاتووە پێویستە كە باوەڕیان بە ئاینی پێشوو 
بە  باوەڕیان  وەك  هەبێت  كۆن(  )سەردەمی 
ئەوەی  بەگوێرەی  و،  هەیە  تازە  سەردەمی 
لە سەردەمی كۆن گۆشتی بەراز حەرامكراوە 

كەواتە لە دینی مەسیحیش دا حەرامە. 
لە ئینجیلی متی 5: 8 و 9 دا هاتووە: )من نە 
هاتووم لە شەریعەتەكان و پێغەمبەرەكان كەم 
بكەمەوە بەڵكو هاتووم تەواوكەری ئەوان بم.( 
ئەمەش ئەوە ڕوون دەكاتەوە كە بەرنامەكەی 
بەرنامەكەی  تەواوكەری  پێغەمبەر  عیسی 
موسی پێغەمبەرە و هیچ جیاوازیەكی نییە. 

هندۆسی  باوەڕی  كەوتوانی  شوێن  هندۆس: 
حەرام  خۆیان  لەسەر  بەرازیان  گۆشتی 
هیچ  بە  نابێت  كە  شێوەیەك  بە  كردووە 
لەبارەی  بەاڵم  بهێنن،  بەكاری  جۆرێك 
ڕۆشنبیر  زۆربەی  مانگاوە  گۆشتی  خواردنی 
و خوێنەوارەكان دەڵێن هیچ دەقێكی كتێبی 
موقەدەسی هندۆس نییە كە حەرامی كرد بێت.
زەردەشت: زەردەشتی كە نزیكەی 550 ساڵ 
پێش زاین هەبووە و، تا ئێستاش كەمینەیەك 
لە هندستان شوێنكەوتەی ئەم ئاینەن گۆشتی 

بەراز ناخۆن.
یەزیدی: بەپێی بیروباوەڕەكانی یەزیدییەكان 
بەراز گاڵوە و خواردنی گۆشتكەشی حەرامە.

سبتی: گۆشتی بەراز لە خواردەمەنیەكانیاندا 
بەكار ناهێنن.

گشت  لەسەر  بەراز  گۆشتی  بوزی: 
هەرچەندە  حەرامە  بوزی  شوێنكەوتوانی 
شێوەیك  هەموو  بە  كوشتن  بووزیەكان  الی 
حەرامە ئەمە كوشتنی هەموو زیندەوەران و 

مێرووش دەگرێتەوە.
لە  چینیانەی  ئەو  كۆنفۆشیوسی: 
بەراز  گۆشتی  كۆنفۆشیوسین  شوێنكەوتوانی 
لە الیان حەرامە، بە گوێرەی ئەوەی كە لە 
كتێبەكەیاندا هاتووە كە بە دەق دەڵێت نابێت 
بۆ هیچ مرۆڤێك گۆشتی بەراز و سەگ بخوات.
زیانەكانی  و  بەراز  گۆشتی  پێكهاتەی 

خواردنی لە الیەن مرۆڤەوە:
1. لە تێكڕای یەك كیلۆ گرام گۆشتی بەراز 
نیو كیلۆگرامی چەوریە، جگە لەو چەوریەی 
ژمارەیەكی  گۆشتیەكان  ڕیشاڵە  دەوری  لە 
دایە  بەراز  ناوخانەكانی  لە  چەوری  لە  زۆر 
ئەم  نییە،  تردا  گیانەوەرانی  لە  ئەمەش 

زیان  كۆلیسترۆڵی  زۆری  بڕێكی  چەوریەش 
بەخشی تیادایە كە مەزەندە دەكرێت بە دە 
ئەوندەی ئەو ڕێژەیەی كە لە گۆشتی مانگادا 
هەیە و، كۆلیسترۆڵی زیان بەخشیش دەبێتە 
هۆی ڕەق بوون و، ئەستووربوونی بۆریەكانی 
و  خوێن  پەستانی  بوونەوەی  بەرز  و  خوێن 
جەڵتەی دڵ، هەروەها كۆلیسترۆڵ لە دیواری 

خانەكانی شێرپەنجەشدا هەیە.
لەوە  باس  هالزەیتش  دكتۆر  پڕۆفیسۆر   .2
سەلمێنراوە  تاقیكردنەوە  بە  كە  دەكات 
خۆی  وەك  بەراز  چەوری  هەرسكردن  دوای 
جێگیر  مرۆڤدا  شوێنەی  لەو  و  دەمێنێتەوە 

دەبێت كە لە بەرازەكە هەبووە. 
3. مرۆڤ تووشی گرفتەكانی هەرس دەبێت لە 
ئەنجامی خواردنی گۆشتی بەرازەوە چونكە ڕۆنی 
بەراز درەنگ هەرس دەبێت بۆیە ئەگەر گۆشتی 
مانگا بە 3 كاتژمێر هەرس ببێت ئەوا گۆشتی 
بەراز 4 كاتژمێری پێویستە بۆ هەرس بوون.  

4. گۆشتی بەراز هەندێك جار مرۆڤ  تووشی 
گرفتەكانی حەساسیەت و ئاڵۆش و برینی گەدە 
بڕێكی  ئاژەڵە  ئەم  گۆشتی  چونكە  دەكات، 
مرۆڤ  كە  تیادایە  ئمیدازۆڵی  و  هستامین  زۆر 
تووشی خوران و هەوكردن inflammation و، 
هەندێك  بۆیە  دەكات  پێست   سووربوونەوەی 
لەوانەی كە تووشی نەخۆشیەكانی خورانی پێست 
و ئازاری گەدە دەبنەوە كاتێك واز لە خواردنی 
دەبێت.  ڕزگاریان  گرفتانە  لەو  دەهێنن  بەراز 
هەروەها گۆشتی بەراز بڕێكی زۆر لە هۆرمۆنەكانی 
گەشەكردنی تیادایە كە هاندەری گەشەی ناڕێك 
و پێك و هەندێك جار هاندەری گەشەسەندی 

خانەكانی شێرپەنجە و هەوكردنن. 
5. گەر پارچەیەك لە گۆشتی مەڕ و مانگا و 
بەراز لەبەر هەتاو دابنرێت دەبینین بە زوویی 
مەڕ  پاشان  دەكات  بۆگەن  بەرازەكە  گۆشتی 
گۆشتی  لەوانەیە  جار  هەندێك  مانگا  ئینجا 
مانگاكە وشك ببێتەوە بێ ئەوەی بۆگەن بكات، 
لێكدانەوەی زانستی بۆ ئەوەی كە گۆشتی بەراز 
هەڵگری ڕێژەیەكی زیاترە لە میكرۆب ئەوەیە 
كە گۆشتی بەراز بڕێكی كەمتر لە گالیكۆجینی 
گیانەوەرانەی  ئەو  لەگەڵ  بەراورد  بە  تیادایە 
گۆشتیان دەخورێت، سودی گالیكۆجین ئەوەیە 
بە كارلێكە كیمیاییەكان دەگۆڕێت بۆ شەكرەكان 
كە لەش وەك وزە بەكاری دەهێنێت و، لە پاش 
سەربرینی گیانەوەرەكە هەندێك بەكتریای سوود 
                                                     acidophilus وەك  microflora بەخش هەن
گالیكۆجین دەگۆڕن بۆ ترشەكان، بۆیە بەبڕێكی 

بەرز  لەش  ترشێتی  ناوەندی  ڕادەی  كەم 
دەبێتەوە كە دەبێتە هۆی لەناو بردنی زۆربەی 
زۆری بەكتریاكان )هەتا ماوەیەكی دیاری كراو(، 
بەاڵم لەبەرئەوەی گۆشتی بەراز بڕێكی كەمی 
كەمتر  ڕووداوەش  ئەم  تێدایە  گالیكۆجین  لە 
ڕوودەدات بۆیە گۆشتی بەراز هەڵگری ڕێژەیەكی 

زۆری بەكتریایە و خێرا بۆگەن دەكات.
6. چەوری بەراز زۆر بەخێرایی دەئۆكسێت لە 
هەوادا بۆیە دەبێت لە خوار 14 پلەی سەدی 
چەوریەكانی  لەگەڵ  بەراورد  بە  هەڵبگیرێت 
تردا كە دەتوانرێت لەم پلەیەدا هەڵبگیرێت، 
هەروەك ڕۆنی بەراز )گۆشتەكەشی( خێراتر 
بۆگەن دەكات چونكە دوای سەربڕین ڕێژەی 
تیادایە،  2% ترشە چەوریە سەربەستەكانی 
ئەمە جگە لەوەی ئەم  پێكهاتەیەی ڕۆنی بەراز 
زۆر زیاتر لەالیەن ڕیخۆڵكانەوە هەڵدەمژرێت 
و، لە لەش دا كۆ دەبێتەوە و، دەبێتە هۆی 

قەڵەوی و گرفتەكانی.
7. هەندێك لە لێكۆڵینەوەكان دەری دەخەن 
لە   زۆر  بڕێكی  هەڵگری  كە  بەراز  ڕۆنی  كە 
گۆگردە هۆكاری شێرپەنجەیە لە ئەندامەكانی 
و  پرۆستات  و  كۆڵۆن  وەك  مرۆڤدا،  لەشی 

مەمك و پەنكریاس و منداڵدان و زراو. 
8. بەستەرە شانەكانی بەراز كە رێژەیكی زۆر 
sulphu� وەك  تیایە  گۆگردی  )پێكهاتەی 
   ric acid(، )sulphuric acid mucoitin
)mucus( میوكەس  نیشتنی  هۆی  دەبێتە 
هۆی  دەبێتە  و،  كڕكڕاگەكاندا  و  ژێكان  لە 
هەوكردنی جومگەكان و ڕۆماتیزم. بوونی ئەم 
ڕێژە زۆرەی گۆگرد ئەو گرفتە ڕوون دەكاتەوە 
كە لە كۆندا هەمیشە ئەو مەنجەڵە گڵینانەی 
هەمیشە  كواڵوە  تێدا  بەرازیان  گۆشتی  كە 
بۆنی ناخۆشیان لێهاتووە بەهۆی بوونی گازی 
هایدرۆجینی گۆگرد )H2S(، هەروەها ئەوە 
ڕوون دەكاتەوە كە الكی بەرازی تۆپیو بۆنی 
ناخۆشترە بە بەراورد لەگەڵ ئەو گیانەوەرانەی 

كە گۆشتیان دەخورێت.
هەندێك لە نەخۆشییە گوازراوەكانی نێوان 

بەراز و مرۆڤ:
نەخۆشییە مشەخۆرییەكان:

 Fasciolepsis busk فاشیۆلۆپسس بوسكی
نیشانەكانی لە مرۆڤدا: سكچوونی بەردەوام، 
دروستكردنی برین لەسەر ڕووپۆشی ڕیخۆڵە، 

الوازی و كەم خوێنی.
Schistosomiasisٍ  بەلهاریزیا

جاپۆنیكەم  شیستۆسۆما  مشەخۆر:  ناوی 
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 Schistosoma japonicumٍ
مشەخۆرەكە  مرۆڤدا:  لە  نیشانەكانی 
بەناو  خۆی  جێگیری  شوێنی  دەگاتە  تا 
هەندێك لە ئەندامەكانی لەشدا دەڕوات بۆیە 
ئەو  و  مشەخۆرەكان  ژمارەی  گوێرەی  بە 
نیشانەكان  تێدەپەڕێت  پیادا  كە  ئەندامەی 
دەگۆڕێت بۆ نموونە كاتێك بە دڕكە پەتك 
و  ئیفلیجی  تووشی  دەڕوات  دەمارەكاندا  و 

مردن دەبێت.
 Pork tapeworm كرمی شریتی بەراز

ناوی مشەخۆر: تینیا سۆلیوم 
Taenia solium 

نیشانەكانی لە مرۆڤدا:
هەراش  كرمی  تووشی  مرۆڤ  كاتێك   -1
دەبێت لە ڕیخۆڵەدا نیشانەكانی بریتییە لە 
ئارامی،  نا  قەبزی،  سكچوون،  ئێشە،  سك 
دەرەوەی  هاتنە  خورێ،  كۆمە  الوازی، 

پارچەكانی كرمەكە لە كۆمەوە.
كرمی  تورەكە  تووشی  مرۆڤ  كاتێك   -2
گۆشتی بەراز دەبێت نیشانەكانی دەگۆڕێت 
تورەكە  كە  جێگەیەی  ئەو  گوێرەی  بە 
كرمەكە تیایدا جێگیر بووە لەوانەیە تووشی 
یان  كوێربوون،  ڕۆماتیزمی،  ئازاری  شێتی، 

مردن ببێت.
 Round worm)كرمی بازنەیی )ئەسكارس
  Ascaris suumِ بەراز  ئەسكارس  كرمی   
بەگەورەترین كرمەكانی ناو كۆئەندامی بەراز 
دادەنرێت كە درێژیەكەی دەگاتە 40-20 سم 
و، یەكێكە لەو مشە خۆرانەی كە بۆ مرۆڤ 
كرمەكە  هێلكەی  كە  كاتێك  دەگوازرێتەوە 
دێتە دەرێ و دەتروكێت،  پاشەڕۆدا  لەگەڵ 
دەچێتە  بووەوە  پیس  خۆراكی  ڕێگای  لە 
ناو لەشی مرۆڤەوە، بەزۆربەی ئەندامەكانی 
و  جگەر  و  ڕیخۆڵە  وەك  دڕوات  دا  لەش 
دەمارەكانی خوێن و پەنكریاس و گورچیلە 
هەوا  بۆریچكەكانی  و  بۆری  و  سییەكان  و 

دواجار لە ڕیخۆڵەدا جێگیر دەبێت.
نیشانەكانی لە مرۆڤدا: الوازی، كەم خۆراكی، 
و  جگەر  هەوكردنی  سكچوون،  ڕشانەوە، 
گیرانی  سیەكان،  و  پەنكریاس  و  گورچیلە 
لولبونی  و  گیران  و  هەناسە  بۆریچكەكانی 

ڕیخۆڵەكان.
Trichinellosis تریخینیۆلۆسس

سپایرالس تریخێنێال  مشەخۆر:    ناوی 
Trichinella spirals

نەكواڵوی  باش  گۆشتی  مرۆڤ   كە  كاتێك 
بەراز  گۆشتی  بەرهەمەكانی  یان  بەراز 
گەرمی  پلەیەكی  بە  زۆرجار  كە  دەخوات 
كەم ئامادە دەكرێت ئەوا ئەو كرمۆكانە لەناو 
گەدەدا چاالك دەبن و دواتر لە ماسولكەی 
كەپسولێك  و  دەبێت  جێگیر  دا  مرۆڤیش 
بۆ  كە  دەكات  دروست  خۆی  دەوری  بە 
دا  مرۆڤ  ماسولكەی  لە  ساڵ   31 ماوەی 

دەمێنێتەوە.     
نیشانەكانی لە مرۆڤدا: سكچوون، ڕشانەوە، 
سەرئێشە،  گەرمی،  پلەی  بوونەوەی  بەرز 
كردنەوە،  ئارەق  چاو،  پێڵوەكانی  ئاوسانی 
ئازار و كرژ بوون و كفت بوونی ماسوولكەكان، 
هەوكردنی ماسولكە و پەردەی دڵ، ئاوبەن، 

ئیفلیجی ماسولكەكانی پەراسوو و مردن.
 Paragonimus كرمی سی

و،  دەژی  بەرازدا  سییەكانی  لە  كرمە  ئەم 
لەو شوێنانەدا هەیە كە بەرازی تیادا بەخێو 
دەكرێت، بەپێچەوانەوە لەو ناوچانەدا نیە كە 

بەرازی تیا ناژی.
مرۆڤدا:  لە  یەكە  نەخۆشی  نیشانەكانی 
بەربوونی  خوێن  قاوەیی،  بەڵغەمی  كۆكە، 

سی یەكان.
كلۆنۆركس سینینسس 

Clonorchis sinensis
 كرمێكی مژۆكە لە بۆریەكانی زراوی بەرازدا 
دەژی و، لەو ناوچانەدا هەیە كە بەرازی تێدا 
بەخێو دەكرێت و، دەگوازرێتەوە بۆ مرۆڤ.

نیشانەكانی نەخۆشیەكە لە مرۆڤدا: ئاوسانی 
جگەر، سك چوون، الوازی، مردن.

 Giganthorinchus جایگانپورینكس
نیشانەكانی نەخۆشیەكە لە مرۆڤدا: كرمەكە 
خۆی  مرۆڤەوە  كوێرەی  ڕیخۆڵە  بەدیواری 
هەڵواسیوە و بەردەوام خوێن دەمژێت بۆیە 
و  الوازی  و  خوێنی  كەم  تووشی  نەخۆش 

تێكچوونی هەرس دەبێت.
ماكراكانپورینكوسس

Macracanthorhynchosis  
  Macracanthorhynchus : ناوی مشەخۆر

:hirudinaceus
نیشانەكانی لە مرۆڤدا: الوازی، كەم خوێنی، 

هەوكردنی ڕیخۆڵە.
ئۆسۆ فیگەستۆمۆسس

 Oesophgoatomosis
Oesophgoatoma bifurcum :ناوی مشەخۆر

هۆی  دەبنە  مرۆڤدا:  لە  نیشانەكانی 
پەردەی  دیواری  لە  گرێ   دروستكردنی 
كە  سكیش  دیواری  تەنانەت  و  ریخۆڵەكان 

تەنیا بەنەشتەرگەری الدەبرێت.
Gongylonimosis  گۆنگایلۆنۆمۆسس

Gongylonima pulcrum :ناوی مشەخۆر
Balantidiosis بەالنتیدیۆسس

ناوی مشەخۆرەكە: بەلەنتیدیەم كۆلی
Balantidium coli
ڕوپۆشی  داماڵینی  مرۆڤدا:  لە  نیشانەكانی 
ڕیخۆڵە، سكچوونی ئاوی، هەوكردنی ڕیخۆڵە 
ئەستورە، لە هەندێ نەخۆش دا كە الوازن 

لەوانەیە ببێتە هۆی مردن.
تریپانۆسۆمای ئەمەریكی 

American trypanosomaisis 
Trypanosoma cruzi :ناوی پرۆتۆ زوا

نیشانەكانی لە مرۆڤدا: نا ئارامی لە منداڵدا، 
خڕ  گەرمی،  پلەی  كتوپڕی  بەرزبوونەوەی 
بوونی لیمفە گرێكان، گەورە بوونی جگەر و 
سپڵ، ئاوسانی پێڵوی چاو، لە گەورەكاندا 
زیاتر بە شێوەی درێژخایەنە و دەبێتە هۆی 
هەوكردنی ماسولكەی دڵ و پەردەی مێشك.
 Toxoplasmosis نەخۆشی دەردە پشیلە

Toxoplasma gondii :ناوی پرۆتۆزوا
جار  هەندێك  مرۆڤدا:  لە  نیشانەكانی 
بوونەوەی  بەرز  دەرناكەوێت،  نیشانەكانی 
پلەی گەرمی، گێژی، سەر ئێشە، شەكەتی 
لیمفیەكان،  بۆریە  هەوكردنی  ماسولكەكان، 
لەبارچوونی كۆرپەلە، هەندێك جار هەوكردنی 

جگەر و ماسولكەكانی دڵ و مێشك.
نەخۆشییە بەكتیریایییەكان:

 Brucellosis ٍ  )برۆسیلۆسیس )حمی مالطا
Brucella suis ناوی بەكتریا: برۆسیال سویس
نیشانەكانی لە مرۆڤدا: سەرئێشە، گێژبوون، 
الوازی، كەمخۆری، ئازاری جومگە و ئێسك 
جومگەكان،  هەوكردنی  ماسوولكەكان،  و 
هەوكردنی  مل،  لیمفەگرێكانی  گەورەبوونی 

پەردەی مێشك.
 Salmonelosisٍ  گرانەتا

Salmonella typhimuri- بەكتریا:  ناوی 
um ، Salmonella entritidis

بەراز یەكێكە لەو گیانەوەرانەی نەخۆشیەكە 
دەگوێزێتەوە بۆ مرۆڤ لە ڕێگەی پیسكردنی 
لە  یان  بەراز،  بەپاشەڕۆی  یان خۆراك  ئاو 

ڕێگەی خواردنی باستورمەی بەرازەوە.
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swine erysipelus سواین ئیریسیپلەس
ناوی بەكتریا 

Erysipelothrix rhusiopathia  
نیشانەكانی لە مرۆڤدا: سووربونەوەی پێست 
جومگەی  بەتایبەتی  جومگەكان  هەوكردنی 

پەنجەكان.
 Anthrax )ئەنسراكس )سپڵە قەویلە

ئەنپراسیس   بەسیلەس  بەكتریاكە:  ناوی 
Bacillus anthracis

نیشانەكانی لە مرۆڤ دا: نیشانەكان بەگوێرەی 
شێوازی گواستنەوەی نەخۆشیەكە دەگۆڕێت 
هەڵمژینی  ڕێگەی  لە  كاتێك  نموونە  بۆ 
لە  برین  هۆی  دەبێتە  بێت،  سپۆرەكانەوە 
هاتنە  سییەكان  هەوكردنی  و  سییەكان 
ڕێگەی  لە  یان  خەست،  چڵمی  دەرەەوەی 
هۆی  دەبێتە  بێت  سپۆرەكانەوە  خواردنی 
برین لە ڕیخۆڵەكاندا، كاتێكیش نەخۆشیەكە 
نیشانەكانی  دەگوازرێتەوە  بەبەریەككەوتن 
ڕەشی  برینێكی  بەشێوەی  پێست  لەسەر 
ناوەڕاست  بوركاننێكی  شێوەی  لە  بازنەیی 

چاڵ دەردەكەوێت.
كەمپایلۆبەكتیریۆسس

Campaylobacteriosis 
Campaylobacter jejuni  :ناوی بەكتریا
نیشانەكانی لە مرۆڤدا: سك ئێشە، سكچوون، 
هەندێك جار ڕشانەوە، بەرزبوونەوەی پلەی 

گەرمی.
ژەهراوی بوونی خۆراكی كلۆسترییدی

ناوی بەكتریا:
 Clostridia perfringens type A
 12-10 پاش  لە  مرۆڤدا:  لە  نیشانەكانی 
كاتژمێر دەبێتە هۆی سكچوون، سك ئێشە 
ئەم  و،  نابێت  لەگەڵدا  ڕشانەوەی  بەاڵم 

نیشانانە 24 كاتژمێر دەخایەنێت.
 Tuberculosis سیل

ناوی بەكتریا:
Mycobacterium tuberculosis 
كێش،  دابەزینی  مرۆڤدا:  لە  نیشانەكانی 
الوازی، كەم خواردن، تای ناوبەناو، كۆكەی 
گەورە  سواری،  هەناسە  درێژخایەن،  تەڕی 

بوونی لیمفە گرێكان.
 Streptococcusis ستریپتۆ كۆكۆسس

Streptococcus suis type II :ناوی بەكتریا
نیشانەكانی لە مرۆڤدا: بەرزبوونەوەی پلەی 
بوونی  كەڕ  جومگەكان،  هەوكردی  گەرمی، 

هەمیشەیی. 

لیبتۆ سپایرۆسس )نەخۆشی وایلس(
 Leptospyrosis 

 Leptospyra pomona:ناوی بەكتریا
خوێنی،  كەم  مرۆڤدا:  لە  نیشانەكانی 
زەردوویی، سەر ئێشە، ئازاری ماسوولكەكان، 
چاوەكان،  پێڵوی  هەوكردنی  ڕشانەوە، 

هەندێك جار هەوكردنی پەردەی مێشك. 
Tularaemia تۆالرایمیا

ناوی بەكتریا:
 Francisella ( pasteurella( tularensis
ئازاری  و  ئاوسان  مرۆڤدا:  لە  نیشانەكانی 
و  برین  لەش،  لەسەر  بەكتریاكە  شوێنی 
كە  شوێنەی  ئەو  لیمفەگرێكانی  هەوكردنی 
تووشی بەكتریاكە بووە، هەوكردنی سییەكان 
و قورگ، سك ئێشە و سكچوون و ڕشانەوە.

Colibacillosis كۆلیبەسیلۆسس
.Escherichia sp :ناوی بەكتریا

نیشانەكانی لە مرۆڤدا: سكچوونی ئاوی بۆن 
كێش،   دابەزینی  بوونەوە،  وشك  ناخۆش، 

ڕشانەوە، سك ئێشە.
نەخۆشییە ڤایرۆسییەكان

  Rabies )هاری )داء الكلب
.Rhabdovirus ناوی ڤایرۆس: رەبدۆ فایرەس

تەبەق )جنون البقر(
 Foot and mouth disease

aphthovirus :ناوی ڤایرۆسەكە 
نیشانەكانی لە مرۆڤدا: تایەكی نزم، وشك 
بوونی دەم، بڵق و برین لەسەر دەم و زمان 

و لێو و برین لە ژێر نینۆكی پەنجەكان. 
هەوكردنی مێشك، جۆری یابانی

 Japanese encephalitis 
ناوی ڤایرۆس:

 Japanese encephalitis virus
مێشك،  هەوكردنی  مرۆڤدا:  لە  نیشانەكانی 

لەبارچوون، منداڵبوونی پێش وەخت.
Pig flu ئەنفلوەنزای بەراز

swine influenza virus :ناوی ڤایرۆس
درمی  نەخۆشیەكی  بەراز  ئەنفلوەنزای 
دەبێت  هەناسە  كۆئەندامی  تووشی  كتوپڕە 
جۆری   A ئەنفلوەنزای  ڤایرۆسی  بەهۆی 
  H1N1،H1N2. H3N1،H3N2، H2N3
جارێك  ساڵ  چەند  هەموو  نەخۆشییە  ئەم 
هۆی  دەبێتە  و،  مرۆڤ  بۆ  وە  دەگوازرێتە 
ئەمە  جیهاندا  لە  گشتگیر  نەخۆشی  درمە 
ڕێژەیەكی كەمتر  بە  لەوەی سااڵنەش  جگە 
دەتوانێت   بەراز  مرۆڤ.  بۆ  دەگوازرێتەوە 

ئەنفلۆنزا  ڤایرۆسی  جۆرێكی  چەند  تووشی 
ببێت وەك ئەنفلوەنزای باڵندە و ئەنفلوەنزای 
بەمەش  بەراز  ئەنفلوەنزای  و  وەرزی مرۆڤ 
جەستەی بەراز وەك تاقیگەیەكی لێدێت بۆ 
تێكەڵكردنی چەند جۆرێكی ڤایرۆسەكە كە 
و  بوون  تێكەڵ  پرۆسەی  بە  توانایدایە  لە 
جۆرێكی   )reassortment( ڕێكخستنەوە 
لەوەپێش  كە  بكات  دروست  ڤایرۆس  نوێی 
نەبووە و لەوانەیە بگوێزرێتەوە بۆ مرۆڤ كە 
هیچ بەرگریەكی نییە بۆ ئەم جۆرە تازەیە. 
نیشانەكانی لە مرۆڤدا: بەرز بوونەوەی پلەی 
گەرمی، پژمە، كۆكە، ئازاری ماسولكە، چڵم  و 
بەڵغەم، سوتانەوەی قورگ، سەر ئێشە، هەندێك 
جار سكچوون و ڕشانەوە ڕێژەی تووش بوون 

لەوانەیە بگاتە 100% ڕێژەی مردن %1-4.
نەخۆشییە كەڕووییەكان:

Dermatophytosis دێرماتۆ فایتۆسس
ناوی كەڕوو:

 Tricophyton  Sp. ، Microsporum 
پێستی  لەسەر  مرۆڤدا:  لە  نیشانەكانی 
دەست و قۆڵ و قاچەكان بەشێوەی ناوچە 
پێست  كە  دەردەكەون  بازنەیی  ناوچەی 
یان  سوور  ڕەنگی  و  دەردەدات  پولكە  و 
ناوچانە  ئەو  مووی  دەردەكەوێت،  پەمەیی 

دەڕوتێتەوە زۆر بە ئاڵۆشە.
لە كۆتاییدا ماوە بڵێین كە لە ڕووی زانستی 
لە  بەراز  و  مرۆڤ  پێكهاتەی  جینەتیكەوە 
هۆكارێكی  ئەمەش  كە  نزیكن،  زۆر  یەكەوە 
بەهێزە بۆ تووشبوونی خێرا لە الیەن مرۆڤەوە 
بەو نەخۆشیانەی كە بەراز دەبێتە هەڵگری.

سه رچاوه كان:
1. Heinrich, H., (1983).  The Adverse 
Influence of Pork Consumption on 
Health, Vol.1 No. 2
2. Joseph, G., David, S., Robert, H., 
(1999). Meat Hygiene, 10th Edition.
3. Marek and voges, (1999) medical 
parasitology 8th edition.
4. Tiborkassai. (1999). Veterinaryhem-
inthology, 1st Edition.
5.The merck veterinary manual. (1998). 
8th Edition.
بۆ  ئاسان  تەفسیری  ئەمین،  محمد  بورهان   .6

تێگەیشتنی قورئان.
تحريم  وأسباب  حكمة   )200( قوش  سليمان   .7

لحم الخنزير.  
8. عاطف الهندي، الضأن الحالل والخنزير الحرام، 

موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة.
9. محمد جان وهبى )2000( كتاب االسالم ورسوله.
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كۆشكێكی گەورە لە شووشەی ڕوون و ساف 
صرح ممرد من قوارير

ن: د. یەحیا وەزیری
و. بەدەسكارییەوە: هاوژین طالب

بۆیە  هەر  بكەنەوە،  ئاوەدان  زەوی  سەر  تا  كردووە  بەندەكانی  لە  داوای  گەورە  خوای 
بەدەستهێنانی ماددەكانی بیناسازی بۆ ئاسان كردوون و، قورئانی پیرۆز نموونەی جۆراوجۆری 
ماددەكانی بینا و داڕژانی باسكردووە و، مرۆڤیشی لە خاسیەتەكانیان ئاگاداركردۆتەوە تا لە 

ئاوەدانكردنی زەویدا كەڵكی لێ  وەربگرن.
لە سەردەمی هاتنە خوارەوەی قورئانی پیرۆزدا ماددەكانی بیناسازی سنووردار و چەند جۆرێكی 
دیاریكراو بوون، وەك: بەرد و قوڕی سووتاو )خشت( یان هەر قوڕ یان تەختە، كە قورئانی پیرۆز 

لە چەندین باسی هەمەجۆردا ئاماژەی پێ  داوون.  
بەنموونە قوڕی سووتاو لەسەر زمانی فیرعەون: چ ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
چ     ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  
القصص، واتە: »ئەی هامان تۆ قوڕی كاڵم بۆ سووربكەرەوە و كۆشكێكی بەرز و پتەوم بۆ بینا 
بكە بەڵكو پیایدا سەربكەوم تا خوای موسا ببینم هەرچەندە من بەڕاستی بڕوام وایە لە ڕیزی 
بیناسازی شارستانی سەموودەكاندا:                                                                                                                                     لە  بەرد  بەكارهێنانی  باسی  درۆزنەكاندایە«، هەروەها 
و  دۆڵ  لەناو  ئەوانەی  سەموودیش  »هۆزی  واتە:  چالفجر،  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ 
لەناو  سەموود  هۆزی  كە  هاتووە  )المیسر(دا  تەفسیری  لە  تاشی«،  بەردیان  گەڵیەكاندا 
دۆڵەكەیاندا بەردیان دەتاشی و ماڵیان لێ  درووست دەكرد، هەروەها ئەو ماددانەش كە خانووە 
گەڕۆكییە گواستراوەكانی وەك چادریان لێ  درووست دەكرێت، كە پێستە و خوری و مووی 

مااڵتەكانن و ئەمەش لە ئایەتی )80(ی سورەتی )النحل(دا باسكراوە.
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ئامانجی ئەم بابەتە: 
دەرخستنی ئیعجازێكی قورئانی پیرۆزە لە ئایەتی:                                                                                             
                                                      ، چ  مججح  حج  يث    ىث   مث         جث   چ  
دەكرێت  بەوەی  كردووە  پێشبینی  كە 
بیناسازی  لە  شووشە  ماددەی  مرۆڤەكان 
هەروەها  بەكاربێنن،  گەورەكاندا  ڕووبەرە 
هەمان  تری  بڕگەیەكی  لە  تر  ئیعجازێكی 
حتچ،                                                                             جت   يب   ىب   چ   مب  ئایەتدا: 
تەكنیكی  بناغەیەكی  بە  داوە  ئاماژەی  كە 
مرۆڤایەتی  كە  بیناسازیدا،  لە  دیزاین  و 
پێی  و  زانیی  پێی  بیستدا  لە سەدەی  تەنها 
بینینە فریودانی  هونەری  ئەویش  گەیشت، 

.Optical Illusion
تەفسیری ئایەتەكە: 

لە قورئانی پیرۆزدا و، لە چوارچێوەی چیرۆكی 
لەگەڵ  السالم(  )علیه  پێغەمبەر  سولەیمان 
شاژنی )سبأ(دا ئایەتێكی پیرۆز هاتووە، وەسفی 
ئەو كۆشكە دەكات كە سولەیمان پێغەمبەر بۆ 
پێشوازی كردن لە شاژنی )سبأ( لە شووشە 
دەفەرموێت:                                                                                      گەورە  خوای  كرد،  درووستی 

حت   جت   يب   ىب   خبمب   حب      جب   يئ    چ 
يث    ىث   مث         جث   ىتيت   مت    خت  
جس   مخ   حخ          جخ   مح   مججح   حج  
چ  حض    جض   مص   حص   مس   خس   حس  
النمل.  واتە: »پێی وترا: وەرە ناو كۆشك. 
كە لێی ڕوانی، هەر پێی وا بوو ئاوێكی قوڵە 
و بۆیە لنگی هەڵكرد. پێی وت: ئەم كۆشكە 
وتی:  داڕژاوە.  ساف  و  ڕوون  شووشەی  لە 
خودانی ژیانم! من تا ئێستا ناهەقیم لە خۆم 
سولەیمان-  –لەگەڵ  ئێستاوە  لە  و  كردووە 
گشت  پەروەردگاری  دەس  دەدەمە  خۆم 
درووست  شووشە  لە  كۆشكە  ئەم  جیهان.« 
و  موڵك  پێغەمبەر  سولەیمان  تا  كرابوو، 
دەسەاڵتێكی گەورەتر پیشانی شاژنی )سبأ( 
لە )الجامع ألحكام  بدات، )ئەبو عوبەیدە( 
القران/ القرطبي(دا دەڵێت: )الصرح( هەموو 
)ممرد( ببێتەوە،  بەرز  زەوی  لە  بینایەكە 
یش واتە ساف، لە كتێبی )تفسیر التحریر 
والتنویر(یشدا هاتووە: )قواریر( یەكێكە لە 

ناوەكانی شووشە.
ئەوە ڕوون دەكاتەوە كە  پیرۆزە  ئایەتە  ئەم 
سولەیمان پێغەمبەر )علیه السالم( بیناسازیی 
لە لووتكەی جوانی و بەهرەمەندیی هونەریدا 
بۆ  ئامڕازێك  و  هۆكار  وەك  هێناوە،  بەكار 
بانگەوازكردنی شاژنی )سبأ( تا بێتە ئیسالمەوە 
شووشەشی  ماددەی  تەنها  بهێنێت،  باوەڕ  و 
بەكارهێناوە لە بینای ئەو كۆشكەدا، تەنانەت 

شووشەی  جۆرێك  لە  كۆشكەكەش  زەوی 
تایبەت بووە كە سافیش بووە و شێوەشی وەك 
األملس(. )المحكوك  دەردەكەوت  شەپۆلدان 
ئایەتە پیرۆزەكە ئاماژەیەكی تێدایە بۆ هونەری 
بیناسازیدا،  هونەری  لە  بینین  فریودانی 
كاتێك شاژنی )سبأ( شووشە كە ماددەیەكی 
هاتە  قوڵ )لجة(  و  زۆر  ئاوێكی  وەك  ڕەقە 
بەرچاو.. )أبو الحسن الندوي( لە باسی ئەم 
)سبأ(  شاژنی  »كاتێك  دەڵێت:  ڕووداوەدا 
كە  دەركەوت  بۆی  لەوێدا  هەڵكرد،  لنگی 
فریوخواردن  بە  هەستی  و  هەڵەوە  كەوتۆتە 
ئەو  كرد،  خۆیی  بینیی  كورت  و  سیما  بە 
خۆی و هۆزەكەی خۆریان دەپەرست چونكە 
گەورەترین دیاردەیە بۆ ڕووناكی و ژیان، كە 
یەكێكە لە سیفەتەكانی خوای گەورە، لێرەدا 
پەردە لەسەر چاوی الدرا و بۆی دەركەوت هەر 
بوو  لێ   وەك چۆن هەڵەی كرد و شووشەی 
بە ئاوێكی قوڵ و قاچی هەڵكرد، بە هەمان 
بەدیهێنەر  لەگەڵ  مامەڵەی  هەڵە  بە  شێوە 
كردووە كە لە جێی ئەو خۆری پەرستووە.« 
هەزار  و  وتار  سەد  لە  كاریگەریی  ئەمەش 
)سبأ(. شاژنی  لەسەر  بوو  بەهێزتر  بەڵگە 
لە  شووشە  ماددەی  بەكارهێنانی  مێژووی 

بیناسازیدا:
لە مێژەوە مرۆڤ شووشەی ناسیوە، میسرییە 
زایین شووشەیان  ساڵ پێش  كۆنەكان 3000 
خواردنەوەدا  )كوپی(  درووستكردنی  لە 
پەرەیاندا  ڕۆمانییەكانیش  و،  بەكارهێناوە 
هونەری  شێوازی  لە  شووشە  بەبەكارهێنانی 
جۆراوجۆردا و، بەم شێوەیە درووست كردن و 
بەكارهێنانی شووشە بەردەوام بوو تا گەیشتە 

ڕۆژگاری ئێستامان.
مێژووی  بۆ  گەڕانەوە  و  لێكۆڵینەوە  دوای 
پێش  گەورەكانی  شارستانییە  لە  بیناسازی 

وەك:  پیرۆز،  قورئانی  خوارەوەی  هاتنە 
یان  گریكەكان  یان  فیرعەونەكان  شارستانی 
دەردەكەوێت  بۆمان  تاد...،  و  ڕۆمانییەكان 
كە ئەوان بەكارهێنانی شووشەیان بەڕووبەری 
بچووكیشدا  ڕووبەری  لە  تەنانەت  یان  گەورە 
بە  بەستووە  پشتیان  تەنها  بەڵكو  نەزانیوە، 

بەرد یان قوڕ یان قوڕی سوتاو یان تەختە.
بەگەڕانەوە بۆ تەورات و ئینجیلیش، لە باسی 
چیرۆكی سولەیمان پێغەمبەردا لەگەڵ شاژنی 
)سبأ(دا، لە تەوراتدا لە )سفر الملوك األول(
دا بە هیچ شێوەیەك باسی ئەوەیان نەكردووە 
درووست  كۆشكی  شووشە  لە  سولەیمان  كە 
كردبێت، باسی شووشە لە بەسەرهاتەكەدا بە 

هیچ شێوەیەك نەهاتووە و نایبینین.
ساڵی  لە  نۆزدەشدا  سەدەی  ناوەڕاستی  لە 
 )Crystal Palace( 1851ز كۆشكی بلووری
لە لەندەن درووست كرا، كە ئەمە بەسەرەتای 
بەكارهێنانی  لە  دادەنرێت  نوێ   سەردەمێكی 
و  گەورە  بواری  لە  بیناسازیدا  لە  شووشە 
شێوەی نوێدا، پێش ئەم مێژووە بەكارهێنانی 
شووشە بەم شێوە گەورە و جۆراوجۆرە بوونی 

نەبووە و مرۆڤ ئاشنای نەبووە.
لەگەڵ سەرەتای سەدەی بیستیشدا، بیناسازی 
و  پان  بەڕووبەری  شووشە  بەڕووكاری  بەرز 
گەورە دەستی پێ كرد و، بووە دیاردەی زۆرێك 
لە شار و پایتەختە گەورەكان و، بەكارهێنانی 
بوو  گەورە  بەڕووبەری  پەنجەرە  شووشەی 

بەشتێكی ئاسایی لە بواری بیناسازیدا.
لەگەڵ كۆتاییەكانی سەدەی بیستیشدا، هەندێك 
بچووك  ڕووبەر  بیناسازی  لە  كەم  نموونەی 
درووستكردنی  لە  شووشەیان  كە  پەیدابوو، 
دیوار و بنمیچ و، هەروەها لە هەندێك بەشی 
تردا وەك پلیكانە و بەرزكەرەوە )مصعد( و 
كەلوپەلی ناوخۆییدا بەكارهێنا، بەنموونە ئەو 

پەرستگای )بارسینۆن(ی شارستانی گریك، نموونەیەك لە بیناسازییە گەورەكانی كۆن
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بینا ئەزموونییە نیشتەجێ  سێ  نهۆمییەی كە 
لە )ئیتاڵیا( درووستكرا و...تاد.

)21(یشدا،  سەدەی  سەرەتاكانی  لەگەڵ 
بیری بیناسازی بازدانێكی گەورەی بەخۆیەوە 
دیزاینە  ئەو  ڕێی  لە  داهاتوو،  بەرەو  بینی 
كۆشكی  دروستكردنی  بۆ  پێشنیاركراوانەوە 
بەرز هەمووی لە شووشە، لە هەوڵدانێكدا كە 
دەبێتەوە  نزیك  قورئانییەكە  وەسفە  لە  زۆر 
)صرح ممرد من قواریر(، بەنموونە پڕۆژەی 
لە  كراوە  پێشنیار  بینایەك  درووستكردنی 
م   450 بەبەرزی  مۆسكۆ  لە  سپی  بلووری 

»نورمان  جیهانی  بەناوبانگی  دیزاینەری  كە 
فوستر« پێشنیاری كردووە. 

یان  خەڵەتاندن  هونەری  دەركەوتنی 
فریودانی بینین )خەیاڵی(:

وشە  دوو  لە  بینین  خەڵەتاندنی  قوتابخانەی 
هونەر  و،   )optical( بینین  دێت:  پێك 
)art(، واتە هونەری بینین بەاڵم بە هونەری 
خەڵەتاندنی بینین ناسراوە.. ئەو هونەرەیە كە 
وا دەكات شتەكان یان شێوەكان یان ڕەنگەكان 
بەشێوەیەكی تر كە پێچەوانەی بنەڕەتی خۆیان 
هەست  یان  ببینرێن  سرووشتییان  حاڵەتی  و 

بنچینەیەكی  بەبەكارهێنانی  ئەویش  پێبكرێن، 
بیركاریانە.

ئەو  درووستكردنی  بیرۆكەی  كۆتاییدا  لە 
دیواردا  لە  یان  زەوی  لە  پێشەنگایانەی 
پێویستیی  بەپێی  و،  بەرپەچدەرەوەن  كە 
بەنموونە  دەبەخشن،  جۆراوجۆر  شێوەی 
ئاوی  شێوەی  لەگەڵ  بەتەواوی  كە  ئەوانەی 
قوڵ )اللجة( و جووڵەكەیدا ڕێك دەكەونەوە، 
تر  تەكنیكی  و  زانستی  هەنگاوێكی  بە  ئەمە 
دادەنرێت لە ڕێگەی نزیك بوونەوە لە وەسفە 
توانیویەتی  مرۆڤایەتی  ئێستا  قورئانیەكە، 

بینایەكی پێشنیاركراو لە بلووری سپی لەسەر دوورگەیەك لە ناوەڕاستی ئاوداخانوویەكی سێ  نهۆمی هەمووی لە شووشە )لە كۆتایی سەدەی بیستەمدا( لە ئیتاڵیا

بەكارهێنانی شووشە لە ڕووكاری بینا گەورەكاندا )لە سەدەی بیستەمدا( لە نەمسا كۆشكی بلووری )لە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەیەمدا(، لەندەن

دیزاینەری  كە  مەلەوانگەیەی  ئەو  نموونەی 
ئەرجەنتینی )leandro Erlich( لە ساڵی 2004 
لە ئۆكیناوا لە یابان جێبەجێی كرد، بەشێوەیەك 
ئەو  كە  بەكارهێناوە،  بینینی  فریودانی  هونەری 
)ئیكلیرێك(  ماددەی  لە  شووشەیەی  ڕووبەرە 
و  )اللجة(  قوڵه   ئاوێكی  ده ڵێی  بەكارهێناوە 

خه ڵكی به  جله كانیانه وه  به  ناویدا ده ڕۆن.
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وێنەی بینای نمایشی ئاویی لە )ئۆكیناوا( لە یابان

زەوییانەی  ڕووبەرە  ئەو  درووستكردنی  بگاتە 
و  ئاوە  دەزانیت  وا  و  دەڕۆیت  بەسەریدا  كە 
لە ژێر هەندێكیاندا ماسی دەبینیت لە ژێریاندا 

جووڵە دەكەن. 
ڕووی ئیعجازی زانستی لە ئایەتەكەدا:

دەكرێت لە پوختەی ئەم بابەتەدا ئەو ئیعجازانە 
دیاری بكەین كە لە ئایەتەكەدا هاتوون:

1- كاتێك قورئانی پیرۆز وەسفی كۆشكەكەی 
كە  دەكات،  پێغەمبەر  سولەیمان  سەردەمی 

شووشە:چ  جث  مث        ىث  يث    لە  كۆشكێكە 
حج مججح چ، ئەمە لە سەردەمی پێغەمبەردا 
نە  بەتەواوی  یان  نەبووە  كەسدا  خەیاڵی  لە 
بەو  پێشبینیكردنە  ئەمە  و،  چاو  بەر  دەهاتە 
ماددەی  ئێستامان كە شووشە  بەرزانەی  بینا 
لە  مرۆڤەكان  ئەمەش  داڕژانیانە،  بنەڕەتیی 
لە  و،  دەیزانن  بیستەوە  سەدەی  سەرەتای 
سەرەتای سەدەی بیست و یەكیشدا بیرۆكەی 
پێشنیار  داهاتوو  بۆ  كە  خەیاڵی  دیزاینی 
دەكرێت وردە وردە دەركەوت، كە تا ڕادەیەكی 

زۆر لە وەسفە قورئانییەكە نزیك دەبێتەوە. 
كۆشكە  زەوی  )سبأ(  شاژنی  كاتێك   -2
وایزانی  و  هەڵەوە  كەوتە  بینی،  شووشەكەی 
حاڵەتێكدا  لە  تەنها  ئەمەش  دەڕوات،  و  ئاوە 

یەك  زەوییەكەشی  كۆشكەكە  كە  ڕوودەدات 
چونكە  بێت،  بوو  گەورە  شووشەی  پارچە 
شووشە  ڕووبەرێكی  پارچە  چەند  لە  ئەگەر 
دەبینی  هێاڵنەی  ئەو  ئەوا  بكرایە،  درووست 
كە پارچە شووشەكان لە یەكتر جیا دەكاتەوە 
ئەمەش  شووشەیە،  و  نییە  ئاو  دەیزانی  و، 
بەكارهێنانی  بۆ  قورئانییە  ئاماژەیەكی 
شووشە بە ڕووبەری گەورە لە بیناسازیدا، لە 
سەردەمێكدا كە ئەستەم بوو كەس بزانێ  یان 
داڕژانی  لە  ئەو شێوازە  بگات چۆن  تێ  لەوە 
ئێستاماندا  لە  ئەمەش  كە  دەكرێت،  شووشە 
بۆتە دیاردەیەكی جیاكەرەوەی زۆرێك لە بینا 
شووشەییەكانی  ڕووكارە  بەتایبەتی  تازەكان، 

دەرەوەیان.
گەورە:                                                                  خوای  وتەی  ترەوە  الیەكی  لە   -3
چ  ىب  يب  جت  حت   چئەوە ڕوون دەكاتەوە 
وەسفەدا  لەم  قورئانییەكە  ئیعجازە  كە 
پەیوەندیشی هەیە بە زەوی كۆشكە شووشەكەوە، 
كە شاژنی )سبأ( وایزانی ئاوێكی قووڵە ئەمەش 
لە ئەنجامی خەڵەتاندن و فریودانی بینین، كە 
سولەیمان پێغەمبەر )علیە السالم( بەهۆی ئەو 
بەخشیبوو  پێی  گەورە  خوای  كە  زانستەوە 
ئەم هونەرەی لە دیزایندا بەكارهێناوە، ئەوەش 

بێگومان لە سەردەمی پێغەمبەردا نەزانراو بوو 
تا سەدەی بیست، وەك ئاماژەمان پێیدا.

بنەڕەتی  بیرۆكەی  حاڵەتەكەشدا  هەردوو  لە 
فریودانی  هونەری  بەكارهێنانی  لە  بریتییە 
بینین لەسەر بنەڕەتی زانستی. ئاماژەدانیش بە 
هونەرێكی وەها تایبەت كە بناغەی ئەندازەیی 
نەزانراوبووە  كە  هەیە،  ڕوونی  زانستی  و 
قورئاندا،  خوارەوەی  هاتنە  لەسەردەمی 

بێگومان بە ئیعجاز دادەنرێت.
دكتۆرێكی فەرەنسیش بەناوی خاتوو )فالیری 
جونزالز( لە پەڕتووكێكیدا )جوانی و ئیسالم 
و،  دەسەلمێنێت  مانایە  ئەم   )2001 ساڵی 
بەشی دووەمی پەڕتووكەكەی تەرخان كردووە 
بۆ خوێندنەوە و گفتوگۆكردنی ئایەتی پیرۆزی 
كۆتاییدا  لە  ئەو  )النمل(،  سورەتی  ی   44
لە  شووشە  بینینی  كە  دەگات  بەوئەنجامە 
الیەن شاژنی )سبأ( بە ئاوێكی قوڵ لە ئایەتە 
ئێستادا  لە  بەوەی  ئاماژەدانە  پیرۆزەكەدا، 
بەبناغەی هونەری فریودانی بینین ناو دەبرێت.
)قواریر(  وشەی  بەكارهێنانی  هەروەها   -4
جۆرێكی  بۆ  ئاماژەیە  پیرۆزەكەدا،  ئایەتە  لە 
تایبەتی لە شووشە كە دەكرێت بەرگەی دیاردە 
و                 خۆر  لە  بگرێت  كەشوهەوا  جیاوازەكانی 
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سەرچاوە: گۆڤاری )االعجاز العلمی(، ژمارە )41(، شەعبان )1433(.
هەندێك لە سەرچاوەكانی نووسەر:

1-نخبة من العلما ء )1419ه(، التفسیر المیسر، ص 593.
2-الكتاب المقدس )1970(، دار الكتاب المقدس، القاهرة.

3-www.richtechsystem.com/html/interac-
tive-floor-system.html.
4-www.kanazawa21.jp
5-Valerrie Gonzales (2001). Beauty & Islam.. 
Aesthetics in Islamic art & Architecture.

6- گۆڤاری )البناء(، ژمارە )104(، الریاض، ال 51.

ئه م وێنانه ش )زەوییە بەرپەچدارەكانن( كە زەوییەكە شووشە یان هەر ماددەیەكی تر دەبێت و، بەبەكارهێنانی تەكنیكی پێشكەوتوو شێوەی 
ئاوی قوڵ و شەپۆلی دەدەنێ ، یان لە حاڵەتی مەلەوانگەكەدا كە لە یەك پارچە شووشە درووستی دەكەن، وا دەزانیت ئاوێكی قووڵە )لجة(.

بای بەهێز، هەروەها بەرگەی بەركەوتن و خستنە خوارەوە و كێشە 
قورسەكان بگرێت لە كاتی ڕۆیشتن بەسەریدا، هەروەك دەكرێت لە 
شێوەی ڕووبەری گەورەدا بۆ درووستكردنی بینای گەورە و بەرز 
)كۆشكەكان( بەكار بهێنرێت، ئەمەش پێشبینییەكی تری قورئانە 
بە دەركەوتنی جۆری جیاواز جیاواز لە شووشەی خاوەن سیفەتی 
دیاریكراو، كە لە ڕاستیدا مرۆڤ تەنها لە سەدەی بیستەوە پێی 

زانیوە.
 

وێنه ی په رتوكی خاتوو فالیری جونزالز

ئهندازهیی
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لەسەر  هەیە  ئەفسوناوی  كاریگەری  بانگ 
وتەی  ئەمە  نین،  موسڵمان  كە  ئەوانەی 
كە  ڕۆژئاواییەكانە  ئەكتەرە  لە  یەكێك 
ئیسالم كاریگەری هەبووە لەسەریان بەهۆی 

گوێگرتنی لە بانگ...
پاك و بێگەردی بۆ خوای بێ هاوتا! هەموو 
ڕۆژیك گوێ بیستی چیرۆكی موسڵمان بوونی 
كەسە بەناوبانگەكانی ڕۆژئاوا دەبین یاخود 
گوێ بیستی كاریگەری و سەرسوڕمانیان دەبین 
پیرۆزە.. دینە  ئەم  پەیامەكانی  بەرامبەر 
جیاوازی  چیرۆكێكی  لەوان  هەریەكێك 
هەیە لەوی تر... بەاڵم ئەمجارەیان بەپێی 
لە  كە  بێت  مەیلی«  »دەیلی  ڕۆژنامەی 
بەرواری )28/12/2014(دا باڵویان كردەوە 
 »Liam Nesson« كە ئەكتەری بەناوبانگ
زۆر كاری تێ كراوە كاتێك گوێبیستی دەنگی 

بانگ بوو...
توركیا  لە  مانەوەی  لە  هەفتەیەك  دوای 
نوێوە  فلیمێكی  وێنەگرتنی  بەهۆی  )كە 
ڕووی لەوێ  كردبوو( »لیام نیسۆن« هەموو 
شاری  لە  دەبوو  بانگ  بیستی  گوێ  ڕۆژێك 
»ئەستەمبوڵ« كە 4000 مزگەوتی تێدایە و،                                                    
بۆماوەی  بانگ  لە  )گوێگرتن  دەڵێت: 
جار،  پێنج  ڕۆژێك  هەموو  و،  هەفتەیەك 
وات لێ دەكات كە بەپەرۆشبیت تاوەكو گوێ 
بیستی زیاتربیت و ئاوێتەی ڕۆحت دەبێت.. 
ئەوە بەڕاستی جوانترین شتە لەم بوونەدا، 
ئەم بانگە وای لێ كردم بیربكەمەوە كە ببم 
خێزانێكی  لە  خۆم  من  كە  موسڵمان!!  بە 

ئەو  بەاڵم  بووم،  دایك  لە  كاسۆلیكی 
پرسیارەی كە لە مێشكمدا ماوەتەوە ئەوەیە: 
بۆچی من لەم گەردوونەدا بوونم هەیە و، 
دواتر دەبێت من چی بكەم؟ من دەربارەی 
بێ دینی و بوونی )خوا( دەمخوێندەوە بەاڵم 
وەاڵمی ڕوون و دروستم نەدۆزییەوە تەنها 

لە ئیسالمدا نەبێت.
و  دەروونی  ئارامبوونی  ئەم  ڕاستیدا  لە 
دڵنەواییەی كە هەستی پێ دەكرێت لەالیەن 
دەكاتەوە،  ئیسالم  لە  بیر  كە  هەركەسێك 
دەكات،  ئیسالم  پایەكانی  بە  باوەڕ  یاخود 
قورئانی  لە  گەورە  خوای  هەمووی  ئەمانە 
دەفەرموێت:                      و  دەكات  لێوە  باسی  پیرۆزدا 

ىت   ختمت   حت       جت   يب    ىب   مب   چ 
الرعد،  يت     جث  مث  ىث  يث   چ 
و  دڵ  و  هێناوە  باوەڕیان  ئەوانەی  واتە: 
خوای  پەیامەكەی  و  بەقورئان  دەروونیان 
پەروەردگار ئارام دەبێت، ئاگاداربن: دڵەكان 
)پاپەندبوون  خوا  یادی  و  قورئان  بە  هەر 
و  دەبن  خۆشنوود  بەئاینەكەیەوە( 

دەحەوێنەوە.
 بەڕاستی ئەم ئەكتەرە و چەندین ئەكتەری 
شت  بەهەمان  هەستیان  ئەم  وەكو  تری 

كردووە لە كاتی گوێگرتنیان لە بانگ .
زانا  كە  بووم  ئاواتەخواز  زۆر  من 
موسڵمانەكان، ئەوانەی لە ڕۆژئاوا دەژین كە 
لەسەر  زانستی  بەلێكۆڵینەوەیەكی  هەستن 
تاوەكو  نین،  موسڵمان  ئەوانەی  و  دین  بێ 

كاریگەری بانگ لەسەریان تاقیبكرێتەوە ..

لەم  زانستی  چونكە ڕەنگە توێژینەوەیەكی 
جۆرە ببێتە هۆكاری باوەڕهێنانی ئەوانەی 
موسڵمان نین و درك بەو ڕاستییە بكەن كە 
ئەم دینە لەسەر هەقە و ئەمن و ئەمان لەم 

دینەدا كۆبۆتەوە بۆ تەواوی مرۆڤایەتی...
هەروەهـــــا خوای گــــــــــەورە دەفەرموێت:                           
پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  چ األنعام، 

واتە: )ئەوانەی ئیمان و باوەڕیان هێناوە و 
ستەم و هاوەڵگەریان تێكەڵ بەئیمانەكەیان 
بۆ  هەر  هێمنی  و  ئاسوودەیی  نەكردووە، 
ئەوانەیە، هەر ئەوانەش ڕێنموومایی كراون.(

كاریگەری بانگدان
ن: عبد الدائم الكحيل

و: سازگار عوسمان

سه رچاوه :
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-
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لێكۆڵینەوەیەكی نوێ جەخت لەوە دەكاتەوە ئەو ئافرەتەی بااڵپۆشە 
و بەردەوام پابەندە پێوەی لە باشترین حاڵەتی دەروونی دایە )ئەوەی 
پەیوەندی بە ڕوانینی ئەرێنی بۆ خودی خۆی هەیە(، بەراورد بەو 

ئافرەتەی كە بااڵپۆش نییە. بەاڵم بۆچی؟
ئەو نهێنییە زانكۆی )Westminster( لە میانەی خوێندنەوەیەكی 
بواری  لە  بەریتانی  گۆڤارێكی  لە  كە  دەكات  ئاشكرای  زانستیدا 
سەدان  لە  ڕاپرسییەكە  ئەویش  باڵوبووەتەوە،  دەروونناسیدا 
لێكۆڵینەوەیە  لەو  لێكۆڵەران  كراوە،  نابااڵپۆش  بااڵپۆش  و  كچی 
گەیشتوونەتە ئەو ئەنجامەی ئافرەتی بااڵپۆش هەست بە متمانە بە 

خۆبوون و دڵنیایی و ڕێزگرتنێكی خودیی زۆر ئەكات!  
لێكۆڵینەوەیەكی سەرنج ڕاكێش دەربارەی بااڵپۆشی لە شەقامەكانی 

نیویۆرك:
ئافرەتێكی  وێنەگرتنی  بە  هەڵساوە  كەسێك  لێكۆڵینەوەیەكدا  لە 
لەماوەی  دەڕوات..  نیویۆركدا  شەقامەكانی  بە  كە  نابااڵپۆش 
كاتژمێرێكدا ئەو ئافرەتە بە دەیان جار گێچەڵی پێدەكرێت. لەگەڵ 
ئەوەشدا ئەو ئافرەتە جل و بەرگی ئاسایی لەبەردایە تەنها لەچكی 
نەكردووە، لە هەمان لێكۆڵینەوەدا هەمان كچ خۆی بااڵپۆش دەكات 
لەهەمان كات  و لە هەمان شەقام.. ئەوەی كە سەرنج ڕاكێشە ئەو 
ئافرەتە تەنانەت بۆ یەكجاریش گێچەڵی پێناكرێت  و هیچ كەسێك 

بێزاری ناكات!!
تاقی كردنەوە چەند بەڵگەیەكی هەیە گرنگترینیان ئەوەیە  ئەو 
بااڵپۆشی تەنها بۆ پێچانەوە و داپۆشینی سەر نییە، بەڵكو مانای 
گرت  دوور  بە  كردن  گێچەڵ  لە  پیاوانی  ئەوەی  هەڵدەگرێ،  زۆر 
ئەوەبوو ڕوانینی پێشینیان بۆ ئافرەتی موسڵمانی بااڵپۆش هەیە 
كە وەاڵمی ناداتەوە، لە كۆتاییدا بەشێوەیەكی نەویستانە وازی لێ 

دەهێنێت  و خۆی الدەدات لێی!
خۆپاراستن لە شێرپەنجەی پێست

پێست  شێرپەنجەی  باڵوبوونەوەی  دەربارەی  لێكۆڵینەوە  زۆر 
كراوە لە واڵتانی ڕۆژئاوا، بەتایبەتی بەهۆی ئەوەی ئافرەت بڕێكی 
زۆری تیشكی سەرووبنەوشەیی بەردەكەوێت كە لە خۆرەوە دێت،  
لەبەرئەوە پزیشكەكان ئامۆژگاری ئەوە دەكەن ئافرەتان ئەندامەكانی 

لەشیان دابپۆشن بۆ پاراستنیان لەو نەخۆشیە ترسناكە.
لە لێكۆڵینەوەیەكی نوێدا )كە لە ساڵی 2015 ئەنجامدرا( دەركەوتووە 
بەركەوتنی تیشكی خۆر زیان بەخشترە بۆ ئافرەتی پێگەیشتوو زیاتر 
لە منداڵ، واتە پێویستە ئافرەت دوای پێگەشتنی )باڵغ بوونی( زیاتر 
ئاگاداربێت!! و پەلە بكات لە پابەندبوون بە بااڵپۆشی  و خۆدەرنەخستنی 
لەش و الری بێجگە لە دەستەكان  و دەموچاوی )هەر بەو شێوەیەی 
لێبێت(...  خوای  دروودی  هاتووە  پێغەمبەردا  فەرموودەكانی  لە 
ئەوەش بەڵگەی ڕوونی پبغەمبەرایەتییە لە سەدەی بیست و یەكدا!

ئەوەی لە لێكۆڵینەوەكەدا هاتووە بەم شێوەیەیە:
«Exposure to the sun during adulthood might cause more 
nomelanoma skin cancer than exposure during childhood, 
a new study suggests».

واتە: )بە پێی لێكۆڵینەوەیەكی نوێ  بێت، بەركەوتنی تیشكی خۆر 
لەالیەن ئافرەتەوە لە كاتی باڵغ بووندا دەبێتە هۆی دروستبوونی 
پەڵەی شێرپەنجەیی زیاتر لە پێستدا وەك لە بەركەوتنی لە كاتی 

مناڵییدا )پێش باڵغ بوون(.
ئەوەش ئەوە دووپات دەكاتەوە كە پێویستە ئافرەت خۆی بپارێزێت 

لە تیشكی خۆر بەتایبەتی ئافرەتی پێگەیشتوو )سەروو 15 ساڵ(.
 

لەو وێنەیەدا جۆرە سەرەكییەكانی شێرپەنجەی پێست دەردەكەوێت... 
ئەو نەخۆشی یە بەخێرایی لەناو ئەو ئافرەتانەدا باڵودەبێتەوە كە 
لە كەنار دەریاكان خۆیان دەدەنە بەر تیشكی خۆر یاخود ئەوانەی 
ڕۆژانەیاندا،  ژیانی  لە  نییە  داپۆشراو  جەستەیان  زۆری  بەشێكی 
بۆ  دەكەن  جەستە  داپۆشینی  پێویستیی  ئامۆژگاری  زانایانیش 
سەروو  تیشكی  زیانەكانی  بە  نەبوون  تووش  و  دووركەوتنەوە 

بنەوشەیی كە لە خۆرەوە دەگات.*
ئەنجامی لێكۆڵینەوەكە:

نییە!  ڕۆشنبیری  یان  جلوبەرگ  یان  نەریت  تەنها  بااڵپۆشی   *
بەڵكو، گۆڕانێكی گشتگیری ژیانی ئافرەتە، گۆڕینی ڕوانینیەتی بۆ 
خود، گۆڕینێكی بنچینەیی یە لە ڕوانینی كەسانی تر بەرامبەری، 

بێگومان گۆڕانێك بەرەو باشتر.
مەترسیانەی  لەو  زۆرێك  لە  ئافرەتە  بەدوورگرتنی  *بااڵپۆشی: 
ڕووبەڕووی دەبنەوە بەبێ حیجاب، لەبەرئەوەی ئافرەتی بااڵبۆش 
دەگۆڕێت،  ژیانی  شێوازی  پەیوەندییەكانی  و  ئاكارەكانی  و 
تێكەڵییەكانی لەگەڵ پیاوان كەم دەكاتەوە، هەموو ئەوانەش ئەگەری 
ڕووبەڕووبوونەوە و تووشبوونی بە مەترسی دەستدرێژی  و گێچەڵی 

سێكسی كەم دەكاتەوە.
* ئافرەت كاتێك بااڵپۆشی دەكات، ئەوا خۆی لە خراپە دەپارێزێ، 
خۆی لە ڕوانینە ترسناكەكانی پیاوان بە دوور دەگرێ، خۆی لەو 
سەرەڕای  بووندان،  لەزیاد  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  كە  دەپارێزێ  گێچەاڵنە 

خۆپاراستنی لە نەخۆشیەكانی وەك شێرپەنجەی پێست.
لە  خۆی  تەواوی  بە  ئافرەت  ناگەیەنێت  ئەوە  ئەمەش 
بەڵكو، بژی!  دا  تاریكی  لە  بگرێت  و  دوور  بە  خۆر  تیشكی 

نهێنییەكانی بااڵپۆشی!
ن: عبدالدائم الكحيل  و: سايه  فارس

* له گه ڵ ئه وه ی ئه م نه خۆشییه  له  پیاواندا زیاتره  وه ك له  ئافره تان به اڵم ڕێژه ی تووش 
بوون له و ئافره تانه ی كه  بااڵپۆش نین زیاتره 0

ههیڤ ژماره  )38( هاوینی 302015



لە ماڵەوە كاتی پێویستی هەیە بۆ بەركەوتنی تیشكی خۆر لە كاتی 
ئەنجامدانی كارەكانی ماڵەوە و، ئافرەت ئەتوانێت سوود لە تیشكی 
خۆر وەربگرێت )بۆ دەستكەوتنی فیتامین د( لە كاتی پیاسەكردنی 
لەگەڵ منداڵەكانی لە دەرەوە، هێنانی پێویستییەكانی لە بازاڕ، چوونی 

بۆ زانكۆ و قوتابخانە، واتە  ژیانێكی سروشتی بژی.
ئێستا خوشكی بەڕێزم: ئایا قەناعەت دەكەیت بااڵپۆشی نیعمەتێكی 
نرخە  بە  گەنجینەیەكی  بااڵپۆشی  كرد  قەناعەتت  گەورەیە؟  خوای 
لەبەردەستدا؟ ئایا بااڵپۆشی دەبێتە بەشێك لە تۆ نەك تەنها نەریت؟ 

كەواتە لە وتەی خوای گەورە ڕابمێنە كە دەفەرموێت:
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   چ 
ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ       
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   
ۆ      ۇ    ۇ   ڭ       ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے   ے  
ې   ې   ۉ    ۉ     ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ      ۈ    ۈ   ۆ  
ۆئ   ۇئۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى      ى   ې    ې  
ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی    ی  ی  ی  

جئ  حئ  مئ  ىئ   چ النور.    
تەماشای  )لە  بپارێزن  چاویان  بڵێ:  ئیمانداریش  )بەئافرەتانی  واتە: 
نامەحرەم( داوێنی خۆیان بپارێزن لە گوناهو، جوانی خۆیان دەرنەخەن 
با سەرپۆشەكانیان  )وەك دەموچاو و دەست(  دیارە  لەوەی كە  جگە 
بدەن بەسەر سینە و ملیاندا و جوانی و زینەتی خۆیان دەرنەخەن 
باوكی  یان  باوكی خۆیان،  یان  نەبێت،  بۆ هاوسەرەكانیان  بەتەواوی 
بۆ  یان  مێردەكانیان،  كوڕی  یان  خۆیان،  كوڕی  یان  مێردەكانیان، 
براكانی خۆیان، یان برازاكانیان، یان خوشكەزاكانیان، یان ئافرەتێك 
كە پەیوەندییان هەیە پێكەوە، یان ئەوانەش كە كەنیزەكانیان )كە لە 
بارودۆخی تایبەتدا هەبوون( یان ئەوانەی كە لە ماڵەكانتاندا دەژین و 
پێویستیان بە ئافرەت نی یە )لە بەر پیری، یان نەخۆشی... تاد( یاخود 
ئەو مندااڵنەی كە هێشتا شارەزاییان لە ئافرەتان نییە و )ئارەزووی 
نابێت  بكەن(  عەورات  باسی  نازانن  و  نەبووە  دروست  بۆ  جنسیان 
)تا  زەویدا  بە  بدەن  پێیان  و  دەربخەن  قاچیان  ئیماندار  ئافرەتانی 
دەنگی خشڵ و پاوانەكانیان بێت( و بزانرێت كە زینەتدار و خشڵدارن، 
بەدەستهێنانی  و  بەرەو الی خوا  ئیمانداران  ئەی  كەواتە هەمووتان 
سەرفرازبن.( و  ڕزگار  ئەوەی  بۆ  بگەڕێنەوە  ئەو  ڕەزامەندی 
ئەو ئایاتە پێوەرێكی ورد بۆ حیجاب دادەنێت، ئەویش ئەوەیە: حیجاب 

زانیاریەكانی  بە  پابەندبوونە  بەڵكو  نییە،  سەر  پۆشەری  تەنها 
ئافرەت  جەستەی  داپۆشینی  وەك  فەرموودە،  قورئان  و 

ڕاكێشە،  سەرنج  پیاوان  بۆ  چونكە  دەرنەخستنی   و 
هیچ  بە  بەرامبەر  ئاگای  سەرنج  و  نابێت  هەروەها 

چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ   ڕابكێشێت:  هۆكارێك 
ېئ  ېئ  ىئ چ،                             لەوە 
لە  گەورە  بە چاودێری خوای  هەستكردن  گرنگتر 
لە  دەوێت  سەركەوتنت  ئەگەر  شوێنێك،  هەموو 
دونیا و ڕۆژی دواییدا پێویستە بەردەوام تەوبە 

بكەیت  
جئ   ی   ی   ی   ی     ىئ    چ 

حئ  مئ چ.  

سەرچاوە:
 http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-25-21/1799-2015-

03-26-09-04-18

سەرچاوەكانی نووسەر:
Is the hijab protective? An investigation of body image and related con-

structs among British Muslim women,

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjop.12045/abstract , August 

2014.

http://www.npr.org/blogs/goatsandsoda/2014/09/15/347083281/cover-

ing-up-with-the-hijab-may-aid-womens-body-image

Sun Exposure in Adulthood Can Be Risky, http://www.medscape.com/

viewarticle/841878, 23-3-2015.

https://www.youtube.com/watch?v=mgw6y3cH7tA

Sun Damaged Skin, http://www.webmd.com

ن: عبدالدائم الكحيل  و: سايه  فارس
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بێت،  ڕازی  لێی  خوا  هورەیرەوە  ئەبو  )لە 
دەڵێت: پیاوێك هاتە خزمەت پێغەمبەر

كرد..  ال  لە  خۆی  دڵڕەقی  حاڵی  شەكوای 
ئەگەر  فەرمووی:  وەاڵمدا  لە  پێغەمبەر
ویستت دڵت نەرمبێت ئەوا خواردن بە هەژاران 
ببەخشە و دەست بهێنە بەسەری منداڵی بێ 
باوكدا( فەرموودەیەكی )حسن(ە، ئەحمەد لە 
)المسند(دا ڕیوایەتی كردووە.. هەروەها )لە 
ئەبو دەرداوە دەڵێت: پیاوێك هاتە خزمەتی 
و شەكوای حاڵی دڵڕەقی خۆی  پێغەمبەر
لەوەاڵمدا پێی فەرموو:  بۆ كرد. پێغەمبەر 
موراد  بە  و  نەرمبێت  دڵت  دەتەوێت  ئەگەر 
بگەیت، لەگەڵ بێ باوكاندا دلۆڤان بە و دەست 
بەسەر سەریاندا بهێنە و لەو خواردنەی خۆت 
دەرخواردیان بدە، ئەوا دڵت نەرم دەبێت و 
بە موراد دەگەیت( فەرموودەیەكی سەحیحە، 
)ئەلبانی( لە )سلسلة االحادیث الصحیحة(

دا بە ژمارە )842( هێناویەتی.
كه   بووه   ئاشكرا  ئه وه   زانستیه وه   ڕووی  له  
ئه م كرداره  خێرخوازییه  سوودی گه وره ی بۆ 
كه سی ئه نجامده ری هه یه  له  ڕووی ئاسووده یی 
به اڵم  جه سته وه،  ته ندروستی  و  ده رونیی 
لێره دا زیاتر تیشك ده خه ینه  سه ر ئه م كرداره  

خێرخوازییه  بۆ كه سی به رامبه ر. 
بۆچی تەنها دەست بەسەر سەردا بهێنرێت؟؟

سەردا  بەسەر  هێنان  دەست  ئەوەی  لەبەر 
بەگەورە زانین و بەخشینی سۆز و دەربڕینی 
خۆشەویستی و دڵدانەوەی دڵی شكستی منداڵی 
بێ  نازی بێ باوكە، هەروەها گەورەیی مرۆڤ 
هەڵگری  مرۆڤ  سەری  چونكە  سەریدایە،  لە 

كە  مرۆڤە،  هەستەكانی  پێنج  كۆی  زۆرینەی 
دەبیستێ  و  دەبینێ  هەستانەوە  بەم  مرۆڤ 
پێ  بەرخوردی  خۆیدا  دەوروبەری  لەگەڵ  و 
دەكات. ئەوەش گرنگە كە بیزانین كە دەست 
بەالیەنی  نییە  پەیوەندی  هێنان  بەسەردا 
بیروباوەڕی منداڵەكە موسڵمانە یان نا؟! گرنگ 
ئەوەیە كە منداڵەكە لەنازی باوكی بێ بەشە.

توێژینەوەی زانستی لەبارەی دەست لێدان و 
دەست بەسەردا هێنان:

كەس الری لەوە نییە كە مەسەلەی دەست لێدان 
چەندە كاریگەری لە ژیانی مرۆڤ و بەشداری 
پێغەمبەر  هەیە،  تەندروستییدا  گەشەكردنی 
 بەم جۆرە مامەڵە و ڕەفتاری كردووە، 
بۆمان  عائیشە  باوەڕداران  دایكی  )هەروەك 
مەعوزەتینی  پێغەمبەر كە  دەگێڕێتەوە 
دەخوێندەوە و دەستی ڕاستی دەخستە سەر 
رب  )اللهم  دەیفەرموو:  و  ئازارەكە  شوێنی 
الناس، اذهب الباس، اشفه انت الشافي، الشفا ء 

اال شفا ءك، شفا ء اليغادر ُسقماّ(.
:Proximity theory  بیردۆزی بەركەوتن

مونه زیره كانی  لە  یەكێكە  كە  پۆلی(  )جۆن 
بیردۆزی بەركەوتن و پەیوەندی، پێمان دەڵێت: 
بە  ئەوا  دەبێت  دایك  لە  دەمەی-تاك-  ئەو 
خواستێكی بایلۆژیه وه  له دایك ده بێت  بۆ نزیك 
بوونه وه یه كی گه رم و گوڕ له  كه سه  گه وره كانی 
ده وروبه ری )داواكاری نزیك بونەووەی گەرم( 
Proxity protective لە گەورەكانی لە دایك 
دەبێت، ئەگەر لەسەرەتای سااڵنی تەمەنیەوە 
بەركەوتنی هەبێت ئەوا لەڕووی كۆمەاڵیەتیەوە 
چاالك دەبێت، بەاڵم ئەگەر بەركەوتنی نەبوو 

بێت ئەوا زیاتر هەست بە شكانەوە و دوورە 
پەرێزی دەكات..

پراكتیزەكردنی بیردۆزەكە:
یەكەم/ بەسەر گیانداراندا:

و  مۆخ  سەر  بۆ  دەستلێدان  كاریگەری   .1
شەپۆلەكانی دەماخ:

پزیشكی       كۆالرادۆی  زانكۆی  توێژینەوەكانی 
 )Colorado school of medicine(
بە  هەستان  ئەنجامدرا،  مەیمون  لەسەر  كە 
دابڕینی دایك و بەچكەكەی لەیەكتری تا هیچ 
)بەركەوتن-اللمس( لە نێوانیاندا نەبێت. واتە 
نەیانهێشت بەچكەكان لە ئامێزی دایكیاندا بن، 
بەم كارە ئەوەیان بۆ دەركەوت ئەو مەیمونانەی لە 
ئامێزی دایكیان بێ بەش بوون، ئەوا گۆڕانكاری 
و  دەماغیان  شەپۆلەكانی  سەر  كردۆتە  زۆری 
تەندروستیشیان ناهاوسەنگ بووە. بەاڵم كاتێك 
دایكەكانیان  بۆالی  دەگێڕنەوە  بەچكەكانیان 
ئەوا هەموو شتێك دەگەڕێتەوە بۆسەر دۆخی 
سروشتی پێشوو بەشەپۆلەكانی دەماغیشەوە. 
لەدوای  یەك  تاقیكردنەوەیەكی  چەند  بەدوای 
ئەو مەیمونانەی چەند جارێك  یەك دەركەوت 
لە  جۆرێك  ئەوا  دابڕێندراون،  دایكیان  لە 
بەاڵم  بووە،  دروست  ال  عەقڵیان  دواكەوتویی 
مەیمونانە  ئەو  الی  عەقڵ  دواكەوتویی  ڕێژەی 
كەمتر بووە كە لە ڕێگای دیوارێكی تەلبەندەوە 
كەمێك بەركەوتنیان لەگەڵ دایكیاندا هەبووە، 
بۆ  ئەوەمان  تاقیكردنەوەیەدا  ئەم  لەمیانەی 
دەردەكەوێت كە بەركەوتن و دەستلێدان چەندە 
كاریگەری هەیە  لەسەر گەشەكردنی دەماغێكی 

دروست الی گیانداران.

و: عه بدلقادر عه لی
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2. كاریگەری بەركەوتن و دەست لێدان لەسەر 
كامڵ بوون و جوڵەی هۆرمۆنەكان:

  Sual schanbleryدهمارزانی بواری تایبەتمەندی
لەمیانەیتاقیكردنەوەیبەسەرماسیومشك
ئەوەی توێژینەوە. ساڵ چەندین بۆ و...تاد،
نیە بەركەوتنیان گیاندارانەی ئەو كە خستەڕوو
لەو ناكەن، گەشە دروست بەشێوەیەكی ئەوا
دراون ئەنجام مشكدا بەسەر كە تاقیكردنەوەی
دەركەوتووەكەئەوبەچكەمشكەیلەبەركەوتن
-اللمس-یدایكیانبێبەشدەبنودادەبڕێنرێنلە
چاوئەومشكانەیالیدایكیاننئەواكەمتروهێواش
ترگەشەدەكەن،هەروەكهۆڕمۆنیئەومشكەی
بەومشكانەی بەبەراورد باشترە دایكیەتی الی
بەاڵم زۆرترە ئەوان جوڵەی نین دایكیان الی
ئەوانەیالیدایكییاننینوبەركەوتنیانلەگەڵ
دایكیاندانییەكەنارگیروماتوكەمجوڵەن.
چاالكردنی  لەسەر  بەركەوتن  كاریگەری   .3

دەزگای بەرگری:
ئەوانەیئاژەڵبەخێودەكەنوەكواڵخوئەسپ
چاككاریگەریدەستپیاهێنانیواڵخەكانیان
جوتیاران ڕاهێنانیاندا.. و لەبارهێنان دەكەن
و مەڕ و مانگا لێسانەوەی گرنگی لە باش
بۆ كاریگەرە چەندە كە دەگەن تێ بزنەكان
دەركەوتووەكە ئەوە دواییەدا لەم مانەوەیان.
دایكەشیردەرەكانلەكاتی)زان(یاندادەست
دەكەنبەلێسانەوەیبەچكەكانیانبۆئەوەی
بكەونە بەچكەكانیان جۆراوجۆری دەزگای
كاركردن.تاقیكردنەوەكانلەسەردوانەیەكیبزن
ئەنجامدراون.كەیەكێكلەبەچكەكانلەدایكی
دایكیدا لەگەڵ هەر یەكێكیشیان دابڕێندراوە،
ماوەتەوەدوایجیاوازیەكیبەرچاولەڕەفتاری
لەگەڵ كە ئەوەیان دەركەوتووە. هەردووكیاندا
دایكیاندابووەئەوازۆربەجوڵەوبەرباڵوتر
جوڵەیدەكردوەكلەوەیانكەلەدایكیدابڕاوە
كەتەمەڵیوحەزبەكەنارگیربوونیزۆربوو.

بوونی  كامڵ  لەسەر  بەركەوتن  كایگەری   .4
كۆمەاڵیەتی و هەڵ چوون:

لە هاریو( )هاری  كە تاقیكردنەوانەی لەو
پێی ئەمریكی )دسیكۆسنسن(ی زانكۆی
هەڵساوەبەوەیكۆمەڵێكبەچكەمەیمونكە
لەبەر بوون، بوو دایك لە كاژێر بۆ 12(  6(
دوو الی بردنیانە هەڵگرتوو دایكەكانیانی
و وایەر لە یەكێكیان دایكیان وەك پەیكەری
كردن هەست هیچ كە بوو، كرا دروست تەل
بەئارامییەكیانلێبەدینەدەكردلەگەڵیدا،
پەیكەری الی بردە دووەمیان دەستەی بەاڵم
مەیمونێككەلەداروپالستیكدروستكرابووو

بەتووكیمەیمونداپۆشرابوو،لەیەكچوونی
لەگەڵدایكەكانیاندابەچكەكان تەواویهەبوو
و ئارامی بە هەستیان زۆر ئەماندا لەگەڵ
پشوودەكردو،لەڕێگەیخۆتێهەڵسوون
لە دەكردن. دروست لەگەڵدا پەیوەندییان
میانەیچاودێریكردنیپسپۆڕانبۆیاندەركەوت
بەش بێ دایك لەسۆزی كە كۆمەڵەیان ئەو
لە بوو( دروستكرا  تەل  لە  بوون)دایكەكان 
كارلێكیكۆمەاڵیەتیانداسەركەوتوونەبوونو،
لەگەشەیكۆمەاڵیەتیانداسەركەوتوونەبوون
هەڵچوونیاندا و كۆمەاڵیەتی گەشەی لە و،
دواكەوتن.كاتێكیشكەگەورەبوونبوونەدایك
بەرامبەربەچكەكانی بوونو، ئەواشەڕەنگێز
بەچكەكانیان بوون لەبەزەیی دوور خۆیان
بەگازونینۆكیتیژیاندەدابگرەهەندێكجار

ڕووبەڕوویمەرگیاندەكردنەوە.
دووەم/ بەسەر مرۆڤدا:

١ . خێرایی لە گەشەكردنی كۆئه ندامی ده مار 
و چاكبوونەوە لە نەخۆشی و هه وكردنه كان:

لەتوێژینەوەیەكداكەلەجەنگیجیهانیدووەم
بەسەرمندااڵنیبێباوكئەنجامدراوە،دەركەوت
ئەومنداڵەشیرەخۆرانەیكەلەالیەنپەرستار
وكەسانیپەیوەندیدارەوەدەستیانلێدەدرێت
كە باوكانەی بێ منداڵە ئەو لەگەڵ بەبەراورد
بەاڵم بوون، پزیشكیدا بارودۆخی هەمان لە
دەستیان ئەوانەی نەدراوە، لێ دەستیان هیچ
 %47 تر ئەوانی لەگەڵ بەبەراورد دراوە لێ
زووتر دهماریان كۆئهندامی بوو زیاتر كێشیان
پێدەگەیشتوچاالكتربوونوزووترلە
نەخۆشیچاكدەبوونەوە،كاتێككەمێكگەورە
تاقیكردنەوەی دەرئەنجامی ئەوا دەبوون تر
عەقڵیودەروونیلەالیئەمانلەوانیترباشتر
بوو،ئەمدەرئەنجامەشلەمیانەیچاودێرییەكی
باوكی بێ مندااڵنی لە بەشەكە هەردوو وردی

جەنگیجیهانیدووەمخراوەتەڕوو.
ئەوەیشایەنیباسەلەمیانەیئەمچاودێری
كردنانەشتێكیسەیرسەرنجیڕاكێشانئەویش
ئەوەبوولەیەكێكلەوژوورانەیكەمنداڵەكانی
ژوورە ئەم منداڵەكانی دەكرا بوو،سەیر تێدا
كەمتر ژوورەكانیتر بەمنداڵەكانی بەبەراورد
نەخۆشدەكەونوكەمتردەگریان،ئەمەشوای
كردزیاتربزاننپاڵنەریچییە؟جیاوازیڕێژهی
قاوشی نێوانیان له كهوتن نهخۆش و مردن
منااڵنیتهندروستوقاوشهكانیتركهمناڵی
ناتهندروستیتێدایهبووههۆیجێیسهرنجی
ئهم هۆكاری دوای به گهڕان و پزیشكه ئهم

جیاوازییه،پاشماوەیەكبۆیدەركەوتنهێنی
ئەمجیاوازییەتەنهائەوپیرەژنەخۆبەخشەیە
كەبەتەنهاوبەتایبەتسەردانیئەمژوورەی
دەكردو،منداڵەكانیباوەشدەكردوئامێزی
بۆدەگرتنەوە.ئەمباوەشكردنولەئامێزگرتنە
باشتر تر ژوورەكانی منداڵەكانی لە كرد وای
بن،دوایئەمەزانستكاریگەریبەركەوتنو
دەستلێدانیسەلماندوڕۆڵیبەرچاویلە
فەراهەمهێنانیتەندروستییەكیباشیالشەیی

)دەروونی(سۆزگەراییخستەڕوو.
كەم  و  شەڕانگێزی  ڕەفتاری  الوازی   .٢

گیروگرفتی:
لێكۆڵەر 1991 ساڵی توێژینەوەیەكی لە
خستە ئەمەی Ackerman  )ئەكێرمان(
ئەندامانی الیەن لە مندااڵنەی ئەو كە ڕوو
لێ دەستیان پێویست بڕی خێزانەكانەوە
دەدرێت،ئەواشەڕەنگێزیانكەمەولەماڵو
زانستی هەیە. ئاڵۆزیان كەمترین قوتابخانەدا
دەروونزانیئەمەیخستۆتەڕووكەدەستلێ
دانكاریگەریەكیقوڵیلەسەردەروونهەیە،
چونكەدەستلێداندەبێتەمایەیدركپێ
كردنوهەستبەخۆكردن.واتەئەمەدەبێتە
ئەوەیكەواخەڵكهەستبەبوونیئەمبكەنو

پێگەیشیاویخۆیپێبدەن.
سوودەكانی دەست به سه رداهێنان:

ئەمڕۆسەرەڕایئەوەیجیهانوەكگوندێكی
هێندە نەیتوانیوە كەچی هاتووە لێ بچووكی
پەیوەند و بدات گرێ بەیەكەوە كۆمەڵگا
ئەندامانی لە زۆرێك بۆیە بكات، بەیەكتریان
كۆمەڵگا ژیانی چەقی لە خۆیان كۆمەڵگا
بەدووردەگرن،ئەمەشوادەكاتڕووبەڕووی
و جۆرا دەروونیی و الشەیی ئاریشەی زۆر
گرنگی لە باس نموونانەی لەو ببنەوە. جۆر
لەگەڵ بوون پەیوەست و بوون پەیوەندی
یەكتریبۆئاشتەوایینێوانمرۆڤەكاندەكات
كۆری توێژهرێكی كەچەند توێژینەوەیە ئەو
بەسەرچەندمنداڵێكیشیرەخۆریبێباوكدا
زیاتر بڕی مندااڵنە ئەم تیایا كە ئەنجامیاندا
گەرمی ئامێز و ڕوانین لێ و كردن یاری لە
وەگیركەوت. خۆبەخشەكانیان خانمە زیاتری
بەبەراورد كە سەلماندی كۆتایی ئەنجامەكانی
بەومندااڵنەیلەمتوێژینەوەیەبێبەشبوون
ئەمانكێشیانزیاتروبااڵیانبەرزتروخاوەنی

الشەیەكیدروستتربوون.

و: عه بدلقادر عه لی

سهرچاوه:
گۆڤاری)االعجازالعلمي(ژمارە/ 41.
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ڃ   ڃ   چ  دەفەرموێت:  گەورە  خوای 
ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ  
»خوای  واتە:  الرحمن.  چ  ڇ   ڇ   ڇ  
ڕەحمان، ئەم قورئانەی دەرس داوە، مرۆڤی 
هەروەها  گەیاند.«  تێ  ئاخاوتنی  ئافراند، 

ٻ   ٻ    ٻ   ٱ    دەفەرموێت:چ 
ڀ   ڀڀ   پ   پ    پ   ٻپ  
»ئەگەر  واته:  محمد.  چ  ڀ      ٺ  ٺ  
ئیتر  چاوت،  پێش  دەمانهێنانە  بمانویستایە، 
باش  بیچمیان  و  لەسەر  وردبوونەوە  بە  هەر 
ئاخاوتنیش  بەڕاوێژی  بێگومان  دەتناسین، 
كارەكانتان  هەموو  خواش  دەیانناسی، 

دەناسێ .«
ۇ   ۇ        ڭ       ڭ   دەفەرموێت:چ  هەروەها 
ې   ۉ     ۉ    ۅ    ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ  
 . العلق  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  چ 
ئەگەر  لەوەكردووەتەوە،  بیرت  »ئایا  واتە: 
تیا  )خۆی  وەرگێڕا  ڕووی  و  نەهێنا  باوەڕی 
دەیبینێ ؟  خوا  نەیدەزانی  ئەو  مەگەر  دەبا(، 
نا ئەو ئەگەر هەر وازی نەهێنا لە پێشەسەری 
دەنەوین، پێشەسەری درۆكاری خەتاكاری.«

زیاتر  و  موعجیزەن  خۆیان  ئایەتەكان  بەڵێ  
كە  ئەوەی  بەاڵم  تێدایە  موعجیزەیەكیان  لە 
)بەیان،  موعجیزەی  هاوبەشە  هەموویاندا  لە 
ناوچەوان(،  چارە،  ناسینەوەی  دەربڕین،  ئاوازی 
توانای  كە  زەوییە  زیندەوەرێكی  تاكە  مرۆڤ 
دەربڕین و داهێنانی زمانی ئاخاوتنی هەیە و، 
توانای تێگەیشتنی هەیە، شێوەی مرۆڤەكان و 
دیوی دووەمی دەربڕینەكانیش دەخوێنێتەوە، 
دروستكردنی  توانای  هەرئەوەندە  نەك 
زمانەكانیشی هەیە، تاقە دروست كراوێكیشە 
داهێنان  بۆ  بەرنامەڕێژكراوە  پێكهاتەكەی  كە 
ئەمەش  لە شێوە،  تێگەیشتن  و  دەربڕین  لە 
مرۆڤ  كردووە  وای  سیفەتانەی  لەو  یەكێكە 

گونجاو بێت بۆ سەرداریكردنی زەوی.
زۆر  ڕابردوودا  ساڵی  سەد  ماوەی  لە  زانایان 
لە  هەندێ   فێری  شەمبانزی  كە  هەوڵیانداوە 
شكستی  هەوڵەكانیان  بەاڵم  بكەن،  پیتەكان 
هێناوە، هەرچەندە مێشكیشی گەورە و گونجاوە 
كردنەوەی  السایی  توانای  تەنانەت  بەاڵم 
بەشێوەیەكی  مرۆڤ  نییە،  وشەیەكیشی 

خۆنەویستیانە فێری زمان و دەربڕین دەبێت.
گەشەكردنی هەستی بیستن لە منداڵدا زۆر زوو 
دەست پێ دەكات لە دوای هەفتەی چوارەمەوە 

و، لە كۆتایی مانگی پێنجەمدا گوێی 
ناوەوە گەشەی تەواو دەبێت و توانای 
گواستنەوەی  دەنگەكانی دەبێت و لە 
كۆتایی دووگیانیدا سەنتەری بیستن لە 
مێشكدا گەشەی تەواو دەبێت و توانای 
دەنگەكانی  كۆكردنەوەی  و  وەرگرتن 

دەبێت.
دەڵێت:  فایفر(  )ولیان  پڕۆفیسۆر 
چەند  مناڵی  بوون  دایك  لە  »پاش 

ڕۆژە مێشكی دەكەوێتە چاالكی كاتێك گوێی 
لە دەنگی دایكی دەبێت، بەپێچەوانەی دەنگی 
دایكی بۆ دەنگی كەسانی بێگانە مناڵەكە هیچ 

وەاڵمدانەوەیەكی بۆی نییە.«
هەوڵی  دایكیدا  سكی  لە  مناڵ  پێشتریش 
لە  و  دەدا  دایكی  دەنگی  الساییكردنەوەی 
كۆتایی دووگیانیشدا مێشكی چاالك دەبێت بێ 
زانایانی   وانە  تاقیكردنە  ئەم  بیبینێ ،   ئەوەی 
سەرسامكردووە كە دەبێ  حەقیقەتی ئەمە چی بێت؟!
ئەڵمانی  لێكۆڵەرەكانی   )2010( لەساڵی 
دایكیدا  لە سكی  مناڵ  كە  ڕاگەیاند  ئەوەیان 
باوكییەوە دەست دەكات  و  دایك  لە دەنگی 
بە فێربوونی قسە، ئەم توێژینەوەیە زانكۆی 
)زیوریخ( كردوویانە لەسەر زیاتر لە )60( مناڵ 
و لە گۆڤاری )زانستی بیولوجیای سەردەم(
كە  هاتووە  لەوێشدا  هەر  باڵویانكردەوە،  دا 
مناڵ پەیوەندی بە دایكەوە دروست دەكات لە 

ڕێگەی هەوڵدانی بۆ الساییكردنەوەی.
بۆ  سەلماندووە  ئەوەیان  لێكۆڵینەوەكان 
گەشەكردنی تەواوی زمان و دەربڕین لە مرۆڤدا 
پێویستی بە كارابوونی جینێك هەیە لەسەر 
شریتی بۆماوەیی )DNA( كە پێی دەوترێ   
 )Forkhead box protein P2 )FOXP2(
هەموو  لە  جینە  ئەم  تو(  پی  )فۆكس  یان 
شێوەی  بەاڵم  هەیە،  تریشدا  گیاندارەكانی 
وەك ئەوەی مرۆڤ نییە، زانایان دەڵێن ئەم 
لەسەر  مرۆڤ  دەركەوتنی  لەگەڵ  هەر  جینە 

زەوی ئەویش دەركەوتووە.
لە ئیعجازی دەربڕینی قورئانە كە دەفەرموێ : 
واتە  تێگەیاند.  دەربڕینی  لە  البیان(  )علمه 
نەیفەرموو قسەكردنی فێركرد بۆ ئەوەی ئاماژە 
ئەوەی  ئامادەیی  مرۆڤە  ئەم  ئەوەی  بۆ  بێت 
تێدایە لە دەربڕینی هەموو دروستكراوەكانی تر 
بگات، وشەكان فێر دەبێت و توانای هێنانەوە 
و ڕێكخستن و دەربڕینیانی هەیە و ئەوەش كە 

بە ئەم كارە هەڵسێ  لە پێشی سەریدایە، واتە 
هەر هەمان ئەو شوێنەی كە خوا بە بەرپرسی 
باسی  بەگرنگیەوە  پێغەمبەریش  و  ناوبردووە 

فەرمووە لە پاڕانەوەكانیدا )ناصیتی بیدك(.
خوا  كاتێك  )العلق(یشدا:  سورەتی  لە 
زانایان  فەرمووی   چ ې  ى    ى  ائ  چ 
شوێنی  پێشەسەر  ئەوەی  گەیشتوونەتە 
بەرنامەڕێژی و دەركردنی فەرمانە بۆ ئەنجامدانی 
تاوان و درۆكردن، بۆیە كاتێك مرۆڤ هەڵەیەك 
دەكات یان درۆ دەكات پێشەوەی سەری چاالكی 
پێچەوانەی  ئەمەش  دەكات،  كار  و  دەنوێنێ  
سروشتی خۆی بەكاردەهێنرێت چونكە ئەوە بۆ 
ئەوەیە دەربڕینەكە وەك ئەوە بێت كە لە بیر و 
قەناعەتدا هەیە، بەاڵم ئەم ڕاستیەكان ئاوەژوو 
دەكاتەوە بەفەرمانی ویستی مرۆڤەكە وەك ئەو 
نموونەیەی كە لە سورەتەكەدا خودا هێناویەتی.
بۆ  هەیە  ئامادەیی  مرۆڤ  كە  تر  زانستێكی 
جەستەیە  زمانی  و  ئاماژە  زمانی  فێربوونی: 
دەخوێندرێت،  و  هەیە  فیعلی  بە  ئێستە  كە 
لە  تۆنەكانی  و  دەنگ  لەرینەوەی  هەروەها 
كاتی قسەكردندا كە درۆ و ڕاستی قسەكانی 
ئاماژانەن  ئەو  ئەمانەش  دیاری دەكرێت.  پێ  
كە لە ئایەتەكەی سورەتی )محمد (دا دراوە و 
پێغەمبەری خوا بە ئاوازی قسەكردندا مرۆڤی 

لە ژیانی پێغەمبەر ناسیوە و نمونەش 
بۆ ئەوە زۆرە.

كەواتە: دەبوو ئەو كەسەی ئەمانەی بزانیبایە، 
و  خوا  تەنهایی  و  بەگەورەیی  بدایە  شایەتی 

. ڕاستیی پەیامهێنەرەكەی موحەممەد
سه رچاوه : 

1/ صور اعجازية في القران الكريم، من تأليف جمال 
محمد الزسكي.

و  الكريم  القران  اعجاز  في  الذهبية  الموسوعة   /2
السنة النبوية، من تأليف د. احمد مصطفى متولي.

3/ ايات االعجاز العلمي من وحي الكتاب والسنة، من 
تاليف عبد الرحمان سعد صبي الدين.

دەربڕین و ئاوازی دەربڕین
ن: مامۆستا صديق عبدالعزيز
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ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   دەفەرموێت:چ  گەورە  خوای 
ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ   چ النحل، واتە: بەڕاستی لە 
بوونی مااڵت و )زیندەوەرانی جۆراوجۆردا( پەند 
و  سەرنج  جێگەی  و  بۆتان  هەیە  ئامۆژگاری  و 
تێڕامانە، لە نێوان خۆراكی هەرسكراو و خوێندا، 
شیرێكی پاك و بێگەرد و خۆش و بەتام و پوخت 

بەرهەم دەهێنن بۆ ئەوانەی دەیخۆنەوە.
ئیعجازی دروست بوونی شیر: 

زۆربەی پێكهاتەكانی شیر لە خۆراكی هەرسكراو 
یا لە خوێنەوە دێت یاخود لە هەردوكیانەوە دێت 
دوای پاككردنەوە ی ئەو ماددانە، واتە دوای ئەوەی 
هەرس و هەڵمژینیان تەواو دەبێت و دەگاتە جگەر 
لە ڕێگەی مولولە خوێنەكان، پاشان بۆ خانەكانی 
)مەمك –یاخود  گوان لە ئاژەاڵندا( تا شیرێكی 
ناپێویستەكان  پاك و بێگەرد و دوور لە توخمە 
دەربچێت، تەنها ئەوەش نا بەڵكو خۆش و بەتام... 

ئایەتەكەش بەڕوونی ئاماژە بەمە دەكات. 
سودە تەندروستییەكانی شیر:

تەندروستی ئێسك: شیر دابینكەری كالیسیۆم و 
فسفۆڕ و مەگنیسیۆم و پرۆتینن كە ئەمانە هەموو 

گرنگن بۆ گەشەی ئێسكێكی تەندروست.
ڕایانسپاردووە جگە  ددان  دكتۆرەكانی  ددانەكان: 
لە ئاو شیر تاكە خوارنەوەیەكە سەالمەت بێت لە 
نێوان ژەمەكاندا بخورێتەوە لەبەرئەوەی نابێتە هۆی 
بارودۆخەكەش  ئەگەر  تەنانەت  ددان  پوكانەوەی 
ددانەكان،  بە  زیانگەیاندن  بۆ  گونجاوبێت  تەواو 

بەهۆی ئەو بڕە كالیسیۆم و فۆسفۆڕەی تێیدایە.
زۆری  ژمارەیەكی  خوێن:  پەستانی  شیرو 
لێكۆڵینەوەكان ئاماژە بەوە دەكەن هەموو ڕۆژێك 
)وەكو  شیرەمەنی  لە  جۆر   3 بڕی  بەكارهێنانی 
شیر، ماست، پەنیر( لەگەڵ بڕی 5 جۆر لە میوە 
كەم  بەرزی خۆێن  پەستانی  دەتوانێت  و سەوزە 

بكاتەوە لە مندااڵن و كەسانی پێگەیشتوودا.
هۆی  دەبێتە  شیر  دڵ:  نەخۆشیەكانی  شیرو 
دڵ...  نەخۆشی  مەترسیەكانی  كەمبوونەوەی 
لێكۆڵینەوەیەكی نوێ دەری خستووە ئەو پیاوانەی 
شیری زۆریان خواردوەتەوە كەمتر تووشی جەڵدەی 
هەر  یاخود  كەمتر  ئەوانەی  چاو  لە  هاتوون  دڵ 
شیریان نەخواردوەتەوە لە ژەمەكانی خواردنیاندا.

دەریان  لێكۆڵینەوەكان  تر  تایبەتی  بەشێوەیەكی 
دەبێتەهۆی  وەرگیراو  كالیسیۆمی  زۆری  خستووە 
كەمكردنەوەی ڕێژەی كۆلسترۆڵی خراپ لە خوێنداو 
هەروەها ڕێژەی كۆلسترۆڵی بەسودیش زیاد دەكات 
بۆ  مەترسین  هۆكاری  پێكەوە  دوانە  ئەم  كە 

نەخۆشیەكانی دڵ.
ئەو  خستووە  دەری  توێژینەوەیەك  قەڵەوی: 

دەخۆن  شیرەمەنیەكان  و  شیر  كە  كەسانەی 
زیاتر ئەگەری جسمێكی قەڵەمییان هەیە تا ئەو 

كەسانەی تر كە نایخۆن.
ئاماژە  لێكۆڵینەوەكان  شەكرە:  نەخۆشیەكانی 
ئەو  پێكی  و  ڕێك  بەكارهێنانی  دەكەن  ئەوە  بۆ 
بەرهەمە شیرەمەنیانەی كە ڕێژەی چەوریان نزمە 
كردنەوەی  كەم  لە  دەربێت  یارمەتی  دەتوانێت 

مەترسی نەخۆشی شەكرە. 
پارێزكارانەی  كاریگەرییەكی  شیر  شێرپەنجە: 
هەیە لەسەر مەترسی هەردوو نەخۆشی كۆڵۆن و 

شێرپەنجەی مەمك.
كەواتە شیر خۆراكێكی تەواو تەندروستە، چونكە 
هەر 5 پێكهاتە بنەڕەتیەكانی خۆراكی تەندروستی 
 ،)82-88%( )ئاو  لە:  بریتین  كە  تێدایە، 
ڤیتامینەكان،  چەوری،  پڕۆتین،  كاربۆهایدرایت، 
ئاماژەی  كانزاییەكان(...پێغەمبەریش توخمە 
و  )خواردن  خۆراكێكە  شیر  كە  داوە  بەوە 
خواردنەوەشە( هیچ خۆراكێكی تر ناتوانێت جێگای 
مكان  يجزئ  شي ء  )ليس   )1(. بگرێتەوە  ئەو 

الطعام والشراب غير اللبن(.
المصدر: مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر - لصفحة 
االلباني  للشيخ  الترمذي  صحيح   ،302/3 الرقم:  أو 
الرقم: 3455 حسن ... هەرچەندە  أو  - لصفحة 
وتراوە كە خورما هاوشێوەی نییە و هەموو پێكهاتە 
بنەڕەتیەكانی خۆراكی تەندروستی تێدایە، بەاڵم لە 
ڕاستیدا وەك شیر تەواو و هاوسەنگ نییە، چونكە 
بەاڵم  تێدایە،  چەوری  )20.5(گم  شیر  100گم 
100 گم خورما 0,39گم چەوری تێدایە، ئەمەش 
چەوری  كاتێكدا  لە  گەورەیە،  زۆر  جیاوازیەكی 
وزەیەكی زۆر بە لەش دەبەخشێت، بۆ هەر یەك 
گرام نزیكەی نۆ كیلۆ كالۆری دەبەخشێت.. ڕێژەی 
پڕۆتینیش لە 100 گم شیردا بریتیە لە 14,2گم 

بەاڵم لە 100 گم خورمادا بریتییە لە 2,45 گم.
ئەو ماددە گشتیانەی لە شیردا هەن:

وزە: شیر زۆر گونجاوە بۆ ئەو كەسانەی داواكاری 
زۆری وزەیان هەیە، وەك مناڵ و هەرزەكاران، یا 
ئەوانەی ئارەزووی خواردنی كەم دەكەن و خۆراكێكی 
چڕیان پێویستە بۆ وەدەستهێنانی وزەیەكی زۆری 
پڕۆتین  پڕۆتین:  تەمەنەكان.  بە  وەك  گەرمۆكە 
و  شانەكان  چاككردنی  و  گەشە  بۆ  پێویستە 
بەرهەمهێنانی هۆرمۆنەكان و ڕژێنەكان، هەروەها 
دابین  بۆ  بنەڕەتیەكانمان  چەورییە  ترشە  هەموو 
دەكات كە جەستە ناتوانێت خۆی دروستی بكات. 
لە  كاربۆهایدرایتەی  شێوە  ئەو  كاربۆهایدرایت: 

شیردا هەیە وزەی پێویست دەدات بە لەش.
چەوری: چەوری پێویستە بۆ بەدەستهێنانی زۆرێك 
لە فرمانەكانی لەش وەك بەدەستهێنانی وزە و، 

بەرهەمهێنانی هۆرمۆنات و پاراستن و گەرمی، ئەو 
ڤیتامینانەی كە توانای توانەوەیان هەیە و، زۆرێكی تر.

ڤیتامینەكان لە شیردا:
دەتوێنەوە:  چەوریدا  لە  ڤیتامینانەی  ئەو 
باش  بینێكی  بۆ  پێویستە   :)A– ئەی( ڤیتامین 
و بەرگریەكی تەندروست و گەشەیەكی سروشتی 
بۆ شانەكانی لەش. ڤیتامین دی )D(: پێویستە 
ئی  ڤیتامین  ددان.  و  ئێسقان  تەندروستی  بۆ 
)E(: دژە ئۆكسانە و پەیوەندی بەكەمكردنەوەی 
 :)K( نەخۆشی شێرپەنجەوە هەیە. ڤیتامین كەی
پێویستە بۆ مەیاندنی خوێن بەشێوەیەكی دروست.
ئەو ڤیتامینانەی توانای توانەوەیان لە ئاودا هەیە:
ڤیتامین بی )B(: شیر چەند جۆرێك ڤیتامین بی 
بی  ڤیتامین  بە  بەتایبەتیش دەوڵەمەندە  تێدایە، 
B12(12(. كە پێویستە بۆ پاراستنی تەندروستی 
دەمارەكان و خڕۆكە سوورەكانی خوێن و بەرهەم 
هێنانی وزە و دابەش بوونی خانە ئاساییەكان... 
سیامین )ڤیتامین بی 1( و ڕیبۆفالڤین )ڤیتامین 
بی 2( لە شیردا هەن.. سیامین پێویستە بۆ كرداری 
نواندنی خۆراك بۆ كاربۆهایدرایت و هەستەكان و 
ڤیتامینێكە  فۆلیك(  )ترشی  دڵ...  فرمانەكانی 
گرنگە بۆ دابەشبونی خانە و گەشەی تەندروستنی 
شانەكان.. بۆ ئەو ئافرەتانەی پالنی دووگیان بونیان 
هەیە پێویستە پێش دوو گیان بوونەكە ڕۆژانە 400 
میكرۆگرام لە ترشی فۆلیك بەكاربهێنێت یا لە كاتی 
ناتەواوی  لە  ڕێگرتن  بۆ  زوودا  بوونێكی  دووگیان 
لولەی دەماری... پیریدۆكسین )ڤیتامین بی 6( 
بوونی  دروست  و  پڕۆتین  بۆ هەرسكردنی  گرنگە 
خڕۆكە سورەكانی خوێن و پاراستنی سیستەمی 
تەندروست...  دەماری  كۆئەندامی  و  بەرگری 
پەیكەرێكی  بۆ  پێویستە   :)C( سی  ڤیتامین 
و  خوێنەكان  مولولە  پاراستنی  و  تەندروست 
كڕكڕاگە و ماسولكە و ئێسقانەكان.. بەپێچەوانەی 
زیندەوەرانی ترەوە مرۆڤ ناتوانێت ڤیتامین سی 
دروست بكات، پێویستە لە خۆراكەوە وەریبگرێت.
توخمە كانزاییەكان لە شیردا: شیر چەندین توخمە 
كورتكردنەوەی  لەبەر  لێرەدا  كە  تێدایە  كانزای 
بدەین،  بەسوودەكانیان  ئاماژە  ناتوانین  بابەتەكە 
وەك: كالسیۆم، فۆسفۆڕ، یۆد، مەگنسیۆم، زینك، 
پۆتاسیۆم، سۆدیۆم و سیلینیۆم و ئاسن... لێرەوە 
بۆمان دەردەكەوێت كە هیچ ماددەیەكی خۆراكی 
هاوتای شیر نییە و، باشترین خۆراكە بۆ منااڵن و 
گەنجان و پێگەیشتوان و بەتەمەنەكان وەكو یەك.

سهرچاوهكان:
http://www.milk.co.uk/page.aspx?intPageID=73
http://www.healthyeating.org/Milk-Dairy/
Health-Benefits-of-Milk.aspx
http://ar.wikipedia.org/

ئیعجاز لە شیردا، هیچ ماددەیەكی خۆراكیی هاوتای شیر نییە
ئامادەكردنی: لەتیف رؤوف حامد
ڕاهێنه ری ڕۆشنبیری ته ندروستی 
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لەم باسەدا تیشك دەخەینە سەر ئیعجازێكی 
تری قورئانی پیرۆز، لە سورەتی )النحل( كە 

دەفەرموێت:
چ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ڳ       ڳ   ڳ           گ   گ   گ   گ   ک     ک  
ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  چ النحل.

بۆ هه نگ  نیگای کردووه  تۆ  په روه ردگاری 
و  کون  له  بکات  ساز  خۆی  بۆ  جێگه  که 
که له به ری  له  هه روه ها  چیاکاندا،  که لێنی 
دره خته کان و له و شوێنانه ش که ئاده میزاد 
بۆی ئاماده ده کات. له وه ودوا )فێرمان کردووه 
که ( له هه موو به رو بووم و )شیله ی گواڵن و 
شتی به سوود( بخوات و پێمان ڕاگه یاندووه : 
بۆی  په روه ردگارت  که  نه خشانه ی  ئه و 
کێشاویت به ملکه چیه وه ئه نجامی بده ، جا 
له ناو سکی ئه و هه نگانه وه شله یه کی ڕه نگ 
جیاواز دێته ده ره وه که شیفای تیادایه بۆ 
)زۆر نه خۆشی( خه ڵکی، به ڕاستی ئاله مه شدا 
به ڵگه و نیشانه ی به هێز هه یه بۆ که سانێك 

بیر بکه نه وه.
بینەوە  ورد  پیرۆزە  ئایەتە  لەم  ئەگەر 
جیاواز  ڕەنگ  شلەیەكی  لە  باس  دەبینین 
دەكات لە ناو سكی هەنگ، كە جیاوازی لەم 
ڕەنگانەشدا دەبێتە هۆی جیاوازی لە جۆردا، 
هەنگویندا  لە  شیفا  ئایەتە  ئەم  پێی  بە 
واتە  ڕەنگەكەیەوە،  جۆری  بە  بەستراوە 
هەن  كە  هەنگوینانەی  ئەو  پێكهاتەی 

جیاوازن بە پێی ڕەنگەكانیان.
ئایا لە ڕووی زانستییەوە جیاوازی رەنگ چ 
كاریگەریەكی لەسەر جیاوازی پێكهاتە هەیە؟ 

شیلەی  هەنگویندا  لە  سەرەكی  پێكهاتەی 
و  دەكەنەوە  كۆی  هەنگەكان  كە  گوڵەكانە 
لە گوڵەكان و لە تۆوی میوەكان، هەنگەكە 
بە كارلێكێكی كیمیایی ئاڵۆز دەیگۆڕێت بۆ 

هەنگوین!؟
درووست  هۆی  نابنە  هەاڵڵەكان  دەنكە 
تەنیا  هەنگەكان  بەڵكو  هەنگوین  بوونی 
دەستخستنی  و  خۆیان  كردنی  بەهێز  بۆ  

پڕۆتین بەكاریان دێنێت.
دەچنە  دەیمژن  هەنگەكان  شیلەیەی  ئەو 
گەدەیەوە و لەوێ  بە پڕۆسەیەكی كیمیایی 
بۆ شلەیەكی شەكریی قورس كە دەوڵەمەندە 
بە ڤیتامینەكان و كانزاكان دەگۆڕێت، دواتر 
دەیخاتە شانەكانەوە و بە ماددەیەكی مۆمی 

دایدەپۆشێت.
نین  ئاسان  وا  هەر  كردارانە  ئەم  بێگومان 
و لە پرۆگرامێكی ئاڵۆز و بەرنامەڕێژراودا 
وشەی  نهێنی  لە  ئەمەش  ڕوودەدەن، 

پەروەردگار ) وأوحی(دا دەردەكەوێت.
بوون  ماندوو  هەنگوینیش  دروستكردنی 
بۆ  نموونە:  بۆ  دەوێت  زۆری  كارێكی  و 
پێویستە  هەنگوین  كیلۆ  نیو  دەستخستنی 
900 هەنگ لە 24 كاتژمێردا كار بكەن!!

كۆكردنەوەی ئەمانەش لەسەر ڕێژەی شەكر 
شەكری  سێو  شیلەی  نموونە  بۆ  بەندە، 
كەمترە بۆیە لە هەنگوینەكەشدا ڕێژەكەی 

كەمتر دەبێت.
هەروەها بۆ دەستخستنی 450گم هەنگوینی 
سەردانی  17000هەنگ  پێویستە  پوخت، 

10ملیۆن گوڵ بكەن.
واتە بۆ گەشتێكی ماوە 25 خولەكی دەبێت 
سەردانی 500 گوڵیان كردبێت، كە دەگاتە 

7000 كاتژمێر كاركردن!!
قورس  ئەركێكی  دەریدەخات  ئەمەش 
ڕێگای  سپێرراوە،  هەنگەكان  بە  گران  و 
ماندوو  و  كار  و  ئاڵۆز  كیمیایی  كارلێكی 
ئەم  هەتا  دەگرنەبەر،  بەردەوام  بوونێكی 
پێكهاتە ئاڵۆزە بەرهەم بێنن و لە ئەنجامدا  

ببێتە شیفا.
ڕەنگ و تامی هەنگوین بەندە لەسەر ئەو 
سەردانی  هەنگەكان  كە  گواڵنە  شیلەی 
جۆر   300 ئەمریكادا  لە  تەنها  دەكەن، 
هەنگوینی جیاوا هەن، كە لە رەنگ و تامدا 
جیاوازن. كەواتە هەنگوین یەك جۆر نیە. 

 ئەو تامە شیرینەی هەنگوینیش بە ڕێژەی 
شەكرەكەیەوە پەیوەستە.

چەند جۆرێكی شەكر لە هەنگویندا هەیە: 
دیكسترۆس34% ، سوكرۆس2% ، لیڤۆلۆس 
یان فروكتۆس40% ، هەروەها لە 17%ی 
هە نگوین لە ئاو پێكدێت, لە 7%یش لە 
و  كالسیۆم  و  سەلفەر  و  سۆدیۆم  و  ئاسن 
ماددەی  چەندین  و  ئەلەمنیوم  و  كۆپەر 
تری وەكو پڕۆتین.. ئەو لە 7% ی كۆتایی 
كوالیتی هه نگوینه كه ی پێ  دیاری دەكرێت...
زۆر  سپییەكی  لە  هەنگوین  ڕەنگەكانی 
كاڵەوە دەست پێ دەكات بۆ ڕەنگێكی تۆخ 

)ڕەشباو.(
ڕەنگە  لە  چڕییان  و  ئاو  كاڵەكان  ڕەنگە   
تامەوە  ڕووی  لە  و،  زۆرترە  تۆخەكان 

ماددەی شەكرییان زیاترە.
بەاڵم ڕەنگە تۆخەكان ماددەی دژە ئۆكسانیان 

20 هێندەی كاڵەكان زیاترە.
 ،Buckwheat :نموونەی ڕەنگە تۆخەكان وەك

.Alfalfa :ڕەنگە كاڵەكانیش وەك

ئیعجازی قورئان
 لە ڕەنگە جیاوازەكانی هەنگویندا

هەنگوین و شیفا         
                                                بەشی یەكەم

ئا: د. بەهێز محمد صالح

پزیشكیی
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كەڕوو  دژە  و  بەكتریا  بەدژە  بەگشتی  هەنگوین 
بەشیۆەیەكی  خوێن  شەكری  هەروەها  دادەنرێت، 
گەیاندن  زیان  نەبێتە  كە  بەرزدەكاتەوە  هێواش 
شەكرە  بەپێچەوانەی  پەنكریاس  خانەكانی  بە 

دەستكردەكانەوە.
)د. دەبڵیو ساكێت( لە ساڵی 2000 توانی هەنگوین 
بەكاربێنێت،  گرانەتا  نەخۆشی  چارەسەركردنی  بۆ 
ئەوە بوو لە 48 كاتژمێردا نەخۆشەكە بەرەو باش 

بوون چوو.
لە  باس  داهاتوودا  بەشی  لە  بەخوا  پشتیوان 
پزیشكیەوە  ڕووی  لە  بەهەنگوین  چارەسەرەكردن 

دەكەین كە لە توێژینەوەكاندا سەلمێنراون.

سه رچاوه :
كتێب:

 Miracle of honeybee..edited by Tam 
Mossman 2007

پێگه كان:
http://www.honey.com/newsroom/press-kits/
honey-color-and-flavor
http://www.benefits-of-honey.com/good-quali-
ty-honey.html
http://www.curejoy.com/content/know-your-
honey-different-types-of-honey-and-their-
health-benefits
http://www.erinnudi.com/2013/10/09/differ-
ence-between-light-honey-and-dark-honel
 “Nutritional and healing benefits of honey,” 
http://vt.essortment.com/
honeybacteriam_rbbd.htm
Murray Hoyt, The World of Bees, p.181
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لە  كەمەرەییەكان  ناوچە  ئاشكرایە 
ناوچەیەكی  لە  پێكهاتوون  جیهاندا 
هەموو  لە  زۆر  سەوزاییەكی  بە  داپۆشراو 
ئەم  ئەمەشدا  لەگەڵ  درەختەكان،  جۆرە 
بەردەوامیش  و  چڕن  زۆر  درەختانە 
گەاڵیان سەوزە لە هەر چوار وەرزی ساڵدا، 
بارانێكی  ناوچەیە  ئەم  لەمەش  جگە 
زۆری تیا دەبارێت، بۆ نموونە لە ساڵێكدا 
نزیكەی )100-400(سم باران دەبارێت، لەم 
جۆراوجۆری  زۆری  گیانەوەری  دارستانەدا 
تیا دەژی، ئەمە جگە لە هەزارەها جۆری 
لەگەڵ  تر،  خشۆكی  و  باڵندە  و  مێروو 
گژوگیای بەردەوام بە درێژایی ساڵ، كەچی 
هەندێك مێروو هەیە پشت بەم خواردنە 
بژین،  لەسەری  تاوەكو  نابەستن  زۆرانە 
هەندێك  ڕواندنی  بە  هەڵدەستن  بەڵكو 
جۆری ڕووەكی تایبەت بە خۆی بۆ ئەوەی 
بەكاریبهێنێت وەك خۆراك لەسەری بژی.
مێروولەیەك  جۆرە  باسە  شایانی  ئەوەی 
لە  )پیرۆ(  دارستانەكانی  لە  دۆزراوەتەوە 

ناوچە كەمەرەییەكانی ئەمریكای باشوور، 
ئەم مێروولەیە دەمی دوو زیادەی پێوەیە 
كۆمەڵ  بە  مێرووالنە  ئەم  مقەست،  وەك 
هێرش دەبەنە سەر هەندێ جۆری درەختی 
تایبەت لە دارستانەكەدا و گەاڵی دارەكان 
بۆ  دەیگوازنەوە  و  دەكەن  پارچە  پارچە 
كارەكەرەكانی  پاشاندا  لە  ماڵەكەی خۆیان 
وردكردن  بە  هەڵدەستن  هێالنەكان  ناو 
و  گەاڵیانە  ئەم  پارچەكردنی  پارچە  و 
دواتریش باڵویدەكەنەوە بەسەر خۆڵەكەدا 
تایبەتی  بە  پێك  و  ڕێك  شێوەیەكی  بە 
ئەو شوێنە چۆاڵنەی كە لەناو ماڵەكانیاندا 
هەیە... هەندێ  لە كارەكەرەكان هەڵدەستن 
جۆری  هەندێ   كۆكردنەوەی  و  بەهێنان 
تایبەت لە كەڕوو و باڵوكردنەوەی بەسەر 
پاش  خۆڵەكە،  ناو  وردكراوەكانی  و  گەاڵ 
دەكەن  دەست  كەڕوەكان  ڕۆژێك  چەند 
لەسەر  زۆر  بەشێوەیەكی  بەگەشەكردن 
 + )خۆڵ  لە  هاتووە  پێك  كە  خۆڵەكە، 
باش  بەژینگەی  كە  وردكراوەكە(  گەاڵ 

گەشەكردنی  و  بوون  سەوز  بۆ  دادەنرێ  
وەك  گەاڵكەش  كەڕوانە،  جۆرە  ئەم 
بۆگەنكردنی،  دوای  بەكاردێت  پەینێك 
ئەمەش ئێستا لە زۆر ناوچەكان بەكاردێت 
و پێشی دەوترێت )پتموس(... چونكە ئەم 
بۆیە  زۆرە  بارانی  كەمەرەییانە  ناوچە 
دەرەوە  بێنە  زۆر  ناتوانن  مێرووەكانی 
مێروولەكان  كەڕوانە  ئەم  لەبەرئەوە 
بەكاری دەهێنن بۆ خواردنیان، بەڕێژەیەكی 
زیاتر بێچووه كانیان بەكاری دەهێنن وەك 
هێالنەكەدا،  لە  هەڵهاتنیان  دوای  خۆراك 
ئەم كەڕووانەش پێك هاتووە لە ڕێژەیەكی 
زۆر لە ماددەی خۆراكی پێویست و گرنگ 
شێوەیەش  بەم  مێروولە.  گەشەكردنی  بۆ 
كشتوكاڵ  مێرووەكانیش  كە  دەردەكەوێت 
بەكاردەهێنن،  بەرهەمەكەی  و  دەكەن 
چینی  چۆن  وەك  هەر  خۆراك  وەك 
لە وەرزی بەهارەوە  جوتیاران ئەو ئەركە 
بە  دەدەن  ئەنجام  پاییز  وەرزی  تا 
مەبەستی كۆكردنەوەی خۆراكی زستانیان.

لە دەسەاڵتەكانی خوای پەروەردگار:

لەناو مێروولەكانیشدا چینی جووتیار هەیە

http://3lomsena3at.net/267.html
http://www.nature-gifts.com/ant-farms.html
http://www.factzoo.com/ant-farm.html

بۆنهوجهوانانبۆنهوجهوانانبۆنهوجهوانان

ههیڤ

بۆنهوجهوانان
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لە نێو گیانداراندا دایك و باوكی باڵندەكان 
ئەنجام  فیداكاری  و  قوربانی  زۆرترین 
دەدەن، لە نێو باڵندەكاندا دایك و باوك بێ  
وچان سەر گەرمی ئیش و كارن لە پێناو 
كۆرپەكەیان كە ناو هێلكەی بەجێ هێشتووە 
و هاتووەتە دنیاوە، بە جۆرێك هەندێ لە 
سەر  كاتژمێر   )24( ڕۆژێكدا  لە  باڵندەكان 
گەرمی خۆراك پەیداكردنن بۆ كۆرپەكەیان!
دەكاتەوە  دەم  ئەوەیە  كۆرپە  كاری  تەنها 
و  دایك  الیەن  لە  كە  خواردنەی  ئەو  بۆ 

باوكەوە بۆی هێنراوە و ئامادەكراوە. كۆرپە 
و بێچووەكان بەردەوام پێویستیان بە سۆز 
تا  هەیە  باوكیان  و  دایك  میهرەبانی  و 
بەردەوام بن لە ژیاندا. گەر دایك و باوك 
كە  ئەوەی  بۆ  بسپێرن  تەنهایی  بە  كۆرپە 
خۆی بژی ئەوە بە دڵنیاییەوە مەرگیان بە 

دیاری بۆ هێناوە!
دیارە ئەوەی چاوەڕوان دەكرێت لە گیانداران 
ئەوەیە كە لە پێش هەموو شتێك گرنگی بە 
خۆی بدات و سكی خۆی پڕ خواردن بكات و                                                                             

دەیبینین  لێرەدا  ئەوەی   بەاڵم  بەس! 
پێچەوانەی  تەواوی  بە  ڕاستییەكە  كە 

بۆچوونەكانی ئێمەیە.
بە  گرنگی  خۆیان  پێش  دایكان  دەبینین 
بێچووەكانیان دەدەن، زیاد لەوەش ئامادەن 
بێچووە  قوربانی  بكەنە  خۆیان  گیانی 

نازدارەكانیان.
لە  لە گیانداران خۆیان  بەم جۆرە زۆرێك 
پێناو بێچووەكانیان بەخت دەكەن و قوربانی 
گەورە بە گیانی خۆیان دەدەن لەو پێناوەدا.

وێنەی )تافگەی ئیگوازو( لە )ناشناڵ پارك لە ئەرجەنتین(
 كە باڵندەی )ڕویزلەر( لە پشتییەوە هێالنە دەكات.

 شوێنێكی زۆر باش و گونجاوە بۆ بێچووەكانیان كە دوورە لە 
چاو و دەستی دوژمنان

ئەم باڵندە مەلەوانانە پێیان دەوترێت )ڕویزلەر(
 خۆیان دەكەنە قوربانی ژیانی كۆرپەكانیان.

ئەمە وێنەی باڵندەیەكە هەموو “10” خولەك جارێك
 خواردن دەگەیەنێتە هێالنە تا كۆرپەكان نۆشیكەن!

خۆبەخت كردن و قوربانیدان لە نێو گیانداراندا

بۆنهوجهوانانبۆنهوجهوانان بۆنهوجهوانانبۆنهوجهوانان

سەرچاوە: بە دەسكارییەوە لە باڵوكراوەكانی ناوەندی ڕاگەیاندنی ئارا وەرگیراوە.
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العنوان:  السليمانية - شارع ماموستايان - عمارة 
حاج محمد بينجويني - الطابق الثالث  

haiv2001@gmail.com
haivkurdy@gmail.com

لألتصال:

www.facebook.com/kurdhaiv

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

العدد)35( خريف 2014م - 1435ه

العدد األول من مجلة هه یڤ صدرت 
في عام 2002

صاحب األمتياز
نشأة غفور سعيد

مدير التحرير
هاوذين طالب رضا

المستشار القانوني
المحامي: محمد رؤوف احمد

هيئة التحرير

فاروق رسول يحيى    
شمال مفتي

جمال محمد امين
د. محمد جميل الحبال

د. ديارى احمد اسماعيل
د. كاوه فرج سعدون

برزان أبوبكر
محمد احمد سعيد 
اردالن صالح عزيز
محمد حسين كريم

رئيس التحرير
د. دارا گوَل حامد

نائب رئيس التحرير
خالد حسن علي

تصميم
زانیار انور احمد

Zanyarkurdish@gmail.com

www.haiv.org

العنوان:  السليمانية - شارع چوارچرا  
مقابل الجامعة التكنولوجیة  

haivkurdy@gmail.com

لألتصال:

www.facebook.com/kurdhaiv

مجلة علمية فصلية يصدرها مركز كردستان 
لالعجاز العلمي في القرآن والسنة

العدد )38( صیف 2015م ـ 1436هـ
العدد األول من مجلة هه یڤ صدرت في عام 2002

القسم العربي

صاحب األمتياز
نشأة غفور سعيد

مدير التحرير
هاوژین طالب رضا

المستشار القانوني
المحامي: محمد رؤوف احمد

هيئة التحرير

فاروق رسول يحيى    
شمال مفتي

جمال محمد امين
د. دارا گوڵ حامد

د. محمد جميل الحبال
د. كاوه فرج سعدون

برزان أبوبكر
محمد احمد سعيد 
اردالن صالح عزيز
محمد حسین كریم

رئيس التحرير
د. ديارى احمد اسماعيل

نائب رئيس التحرير
خالد حسن علي

تصميم
زانیار أنور احمد

Zanyarkurdish@gmail.com

www.haiv.org

009647701487413

009647701527323

009647707601225

األخطاء المطبعية تقع في كل كتاب ومجلة ومنشور. ويبقى اإلعتذار واردا مع 
كل تصحيح أو إشارة الى خطأ. وقد تكرر اإلعتذار من هيئة )هه يڤ( لقرائها 
األعزاء في بعض المناسبات، ولكن اعتذارنا هذه المرة ليس للقراء فحسب، بل 
للقرآن الكريم وصاحب الذكر الحكيم.. وإننا لعلى عجب، إذ كيف يقع الخطأ 
في الترتيب اآللي والكومبيوتر؟ ومهما كان السبب فإننا نشكر كل اإلخوة الذين 

نبهونا الى تلك األخطاء. 
وإن كنا نؤكد بأن مثل هذه األخطاء دليل متميز على سالمة حفظ القرآن من 
قبل الله -سبحانه وتعالى- أوال، ثم من قبل حملته وحماته، ودليل إعجازي 

بأن القرآن ال يقبل )الخطأ(، وأنه مصون.. مصون.. مصون..
1-في مقالة: المقابلة مع رئيسة قسم اإلستشراق واإلسالميات بجامعة توبينكن 
األلمانية، عن المخطوطة المحفوظة في مكتبة الجامعة، مع صورة  مأخوذة عن 
النص من الحاسوب اإللكتروني )سورة الكهف اآليات: 96 الى 106(؛ فإذا بالصورة 
والقارئ  اآليات،  بتداخل  المصحف،  االصورة وحقيقة  المقتبسة مخالفة ألصل 
الجيد يجد األخطاء عند تالوة النص المنقول.. وهذا ما نقوله: إن القرآن يرفض 

ذاتيا كل خطأ، ولو كان كومبيوتريا.
2-أما الخطأ الثاني، فهو نقل المجلة آليات من سورة الروم من الكومبيوتر: )الم. 
غلبت الروم.. الى اآلية الخامسة(: فإذا بنا نقرأ اآلية 64 من سورة العنكبوت: 
)وما هذه الحياة الدنيا إال لهو ولعب وإن الدار اآلخرة لهي الحيوان..(، واآلية ال 
عالقة لها بالموضوع، ال من قريب وال من بعيد، ومستقلة في مجالها الحياتي 
وأهمية الدار اآلخرة في فلسفة الحياة في اإلسالم. والقارئ اللبيب يدرك بذوقه 

الفطري أن الجملة الخاتمة مضافة خطأ الى أصل الموضوع.
وعذرنا لقرائنا الكرام أنه خطأ إلكتروني غير مقصود.. ونشكر غيرة وحرص 
المباشر  اإلتصال  عن طريق  أعلمونا  فقد  خيرا..  الله  الكرام.. جزاهم  قرائنا 
أهمية، والحرص على عدم تكرارها  الموضوع  إيالء  النقال، طالبين  الهاتف  أو 
كبير في عدم  وأملنا  الله خيرا..  أخرى: جزاكم  نقول مرة  مستقبال. ونحن 
تلك  في  السبب  كان  ولمن  لنا  بالمغفرة  ودعاؤنا  األخطاء..  هذه  مثل  تكرار 

األخطاء )ربنا ال تؤخذنا إن نسينا أو اخطأنا...(
والله نسأل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل.

اعتذار..
صاحب االمتياز



ۈ   ۈ   ۆ    ۆ            ۇ   ۇ   چ  تعالى:  قال 
ٴۇ  ۋ   چ األنبياء.

مختصر أقوال المفسرين في اآلية:
تكون  أن  النار  أمر  وتعالى-  -سبحانه  اهلل  إن 
-عليه  إبراهيم  اهلل  باردة حتى ال تحرق نبي 
)ۈ(،  في  المفسرون  واختلف  السالم-. 
البرد  من  سالم  إنها  منهم:  البعض  فقال 
الشديد الذي قد يقتل نبي اهلل. وآخرون نفوا 
برد  ألن  بعيد  ذلك  )والجواب:  وقالوا:  ذلك، 
النار لم يحصل منها، وإنما حصل من جهة اهلل 
تعالى، فهو القادر على الحر والبرد، فال يجوز 
سالمًا(،  قوله  لوال  يقظم  البرد  كان  يقال  أن 
البرد(،  إبراهيم من  لهلك  لم يقل سالمًا  )لو 
قصة  في  الناس  ذكره  عما  أضربنا  )وقد 
ال  القرآن  ألفاظ  وألن  صحته،  لعدم  إبراهيم، 
تقتضيه(. والنتيجة أن اهلل سلّم نبيه وخليله 

من أضرار النار.
التفسير العلمي لهذه اآلية:

السالم-  -عليه  إبراهيم  اهلل  نبي  إحراق  قصة 
إبراهيم  اهلل  نبي  كسر  أن  فبعد  معروفة، 
ويعظمونها،  يعبدونها  كانوا  التي  األصنام 
وعرفوا أنه هو الفاعل، وقد أفحمهم الحجة، إذ 
كيف آللهتهم أن تحطم وال تتكلم، وال تطلب 
النجدة، وال تخبرهم من فعل بهم هذا؟! فهذه 
آلهة تافهة ال تستحق العبادة. قالوا: إذًا أنصروا 
له  وجمعوا  إبراهيم،  وأحرقوا  آلهتكم  أنتم 
الحطب، فبنوا مكانًا عظيمًا إليقاد النار على 
إبراهيم، وبعد أن امتأل بالحطب والخشب ما 
بإيقادها، ثم  قاموا  ألف رجل،  يكفي إلحراق 
فوقع  النار،  في  ورموه  منجنيق  في  وضعوه 
يصب  لم  معافى،  سالماً  منها  فخرج  وسطها، 
سبحانه  ذكرها  القصة  وهذه  أبدًا.  بأذى 
وتعالى، ووضحتها األحاديث النبوية، وفصلت 

كثيرًا في السير والتفاسير. 
-سبحانه  اهلل  من  الخبر  في  هو  هنا  والمهم 
في  إبراهيم  اهلل  نبي  رموا  عندما  وتعالى- 
فقال  دقيقة،  بكلمات  النار  اهلل  أمر  النار، 

ۈ   ۈ   ۆ    ۆ            ۇ    ( وتعالى:  سبحانه 
أن تكون باردة فهذا معلوم،  ٴۇ(، والنار 
ولكن لماذا سالماً؟ فلو أن رجالً في زمن نزول 
عليها  يطبخ  كأن  لحاجة،  نارًا  أوقد  الرسالة 
ولم  فيها  يده  وضع  سبب،  وألي  ثم،  طعامه، 

تصلح  ال  باردة،  نار  هذه  إن  سيقول  تحترق، 
أن يطبخ عليها الطعام، وهي في نفس الوقت 
تعتبر آمنه. وميزان عدم اإلحراق هو ميزان 
بقوله  أكد  وتعالى  سبحانه  ولكن  السالم.. 
إليها  وأضاف   ،) ۆ    ۆ            ۇ    ( فقال:  ذلك، 
إلى  المفسرين  من  كثيرًا  دفع  مما  )ۈ(، 
االعتقاد أن النار أصبحت باردة جدًا إلى درجة 
إبراهيم،  القارس قد يهلك نبي اهلل  أن بردها 
لذلك أضاف -سبحانه وتعالى- على كلمة )ۆ( 
بدقة،  الرأي  هذا  وبمراجعة  )ۈ(.  كلمة 
نرى فيه شيئًا من التكلف سببه عدم وجود 
معلومات علمية في وقت كتابة هذا التفسير، 
حيث أن النار الباردة هي التي ال تحرق، وليس 
)ۈ(  كانت  ولو  اإلنسان،  بها  يتجمد  التي 
بردًا  وتعالى-  -سبحانه  لقال  البرد،  تخص 
عندهم  كانت  ولو  وسالمًا.  بردًا  ال  سالمًا، 
معلومات القرن العشرين لما احتاجوا إلى مثل 
قوله  المفسرين  كل  أغفل  ثم  التأويل..  هذا 
فلو  تنطفئ،  لم  فالنار  )ۈ  ٴۇ(،  تعالى 
-عليه  إبراهيم  بعامتها حتى ال تحرق  بردت 
دون  الدرجة  الى  حرارتها  لوصلت  السالم- 
الخشب، النطفأت.. وعلميًا البد  اتقاد  حرارة 
للنار، لتستمر في اشتعالها، أن تكون ساخنة، 
لذلك قال -سبحانه وتعالى- : )ۈ  ٴۇ(: 

) ۇ   فقط  إبراهيم  على  باردة  النار  أن  أي 
يقل:  فلم  ٴۇ(،  ۈ   ۈ   ۆ    ۆ           
لبردها.  النطفأت  سالمًا(  بردًا  كوني  نار  )يا 
المعجزة  تخصيص  وكان  النار،  تبرد  لم  إذًا 
ولو  شرها.  من  إبراهيم  اهلل  نبي  حماية  هو 
ٴۇ(  )ۈ   وتعالى-  -سبحانه  يقل  لم 
من  وهذا  فاضًحا،  علميًا  خطأ  هذا  لكان 
المفسرون  يستطع  لم  الذي  القرآني  اإلعجاز 
البشرية.  بمعلوماتهم  معرفته  القدامى 
حول  الغابات  لحرائق  معمقه  دراسات  في 
غابات  في  حدثت  التي  تلك  وخاصة  العالم، 
الخاصة  لألقنعة  استعمالهم  وبعد  أستراليا، 
والمالبس الحافظة من الحرائق، وبعد دخولهم 
إلى وسط الحرائق ومراقبتها عن كثب، وبعد 
إجراء دراسات التشريح لما بعد الموت للذين 
أن  وجدوا  الكبيرة؛  الحرائق  هذه  في  ماتوا 
النار الكبيرة جدًا الناتجة عن حرائق الخشب 
أو أشجار الغابات تصدر موادًا سامة، قد تؤدي 

ألسباب  المقررة  النتائج  وكانت  الموت،  إلى 
الوفاة لهؤالء الذين ماتوا بسبب حرائق الغابات 

حسب التسلسل التالي:
وأول  الخشب  سيانيد  بغاز  بالتسمم  الموت   -1

أكسيد الكربون. 
2- الوفاة بسبب التسمم بثاني أكسيد الكربون . 

3- اإلختناق من نقص األكسيجين. 
.)سسل  واإلحتراق  الحرارة  بسبب  الموت   -4

لوب لألمراض الباطنية(. 
في  يموتون  الذين  معظم  أن  نجد  هذا  ومن 
الحرائق الكبيرة في الغابات ال يموتون حرقًا، 
أو لنقل بصورة أدق: ال يموتون بسبب حرارة 
-عليه  إبراهيم  اهلل  لنبي  حدث  وما  النار.. 
السالم- أنه وضع في نار كبيرة، والذي يدخلها 
ولم يحترق فإنه سيختنق بغازات سامة، ثم 
يموت  أو  الكربون،  أوكسيد  بثاني  يختنق  قد 
ذلك  بعد  بقي  ولو  األكسيجين،  نقص  بسبب 
ستقتله  النار  حرارة  فإن  الحياة  قيد  على 
حرقًا، وهكذا لو نزل القرآن )يا نار كوني بردًا 
على إبراهيم( لظهر قصوره وبطالنه، ولقلنا 
في هذا العصر -عصر العلم- إنه ليس من عند 
اهلل، ألن نبي اهلل إبراهيم سيموت اختناقًا، أو 
بتأثير الغازات السامة، أو بتأثير ثاني أوكسيد 
لذلك  الخشب،  حرق  من  المنطلق  الكربون 

)ۇ  ۆ           ۆ   ۈ   وتعالى:  سبحانه  قال 
وسالمًا  النار،  من حرارة  بردًا  ۈ  ٴۇ(، 
المواد  وباقي  واإلختناق  السامة  الغازات  من 
الضارة. وقالها -سبحانه وتعالى- )ۈ  ٴۇ( 
النار، وألنه هو خالق الكون،  حتى ال تنطفئ 

وهو منزل القرآن، والعالم باإلنسان.
ألدق  المطابقة  اللفظية  الدقة  لذلك، 
في  اإلعجاز  نقطتي  في  العلمية  المعلومات 
وليس  إبراهيم،  على  النار  فبرد  اآلية:  هذه 
على كل الناس، الن ذلك يؤدي الى انطفائها، 
وهي لم تنطفئ.. ثم إن اهلل -سبحانه وتعالى- 
حرارة  من  نبيه  ليسلم  ۈ(  )ۆ    قال: 
ومن  زمان،  كل  في  الناس  يعرفها  التي  النار 
االوكسجين  السامه واإلختناق ونقص  غازاتها 
والواحد  العشرين  القرن  علماء  عرفها  التي 
والعشرين، ولن يكون ذلك إال من العالم بكل 
العالم  اإلنسان،  الرحيم، خالق  الرحمن  شيء، 

به، فسبحان اهلل.

بردا وسالما ال بردا سالما
rawisss@yahoo.com  د.عمر محمود عطية الراوي/ طبيب و باحث في اإلعجاز العلمي
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)يونس(،  سورة  بعد   )52( وتسلسلها  النزول،  مكية  )هود(  سورة 
وتسلسلها في المصحف: السورة رقم )11(، وعدد آياتها: )123( آية.
والتوحيد،  العقيدة  مستلزمات  عن  باهرة  صورة  )هود(  وسورة 
وزوجته  الحامي  وفاة عمه  بعد  فيما  المصطفى قلب  وتسلية 

الحنون، في وقت متزامن، سمي بــ)عام الحزن(.
وفي السورة قصص ألنبياء اهلل ورسله في مواجهة أقوامهم الجاحدين 
النتيجة  ثم  المستقيم..  والصراط  واليقين  واإليمان  الحق  لدعوة 

المحتمة، النجاة من عذاب اهلل العزيز الجبار.
فبعد  اإلنسانية(..  الحياة  في  النبوة  )ظاهرة  عن  البعض  يتساءل 
اهلل                                            أمرهم  الشجرة،  من  باألكل  وزوجه  آدم  الشيطان  غوى  أن 

جميعًا:چ ٱ   لهم  قائالً  األرض..  الى  بالهبوط  وتعالى-  سبحانه   -
ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ البقرة. وقد جاء في تفسير )الهدى( أن 
اهلل -سبحانه وتعالى- رحمة منه، يرسل الرسل مبشرين ومنذرين. 
فالهدى الذي يجيء من قبل اهلل تعالى هو ما يكون بالرسالة اإللهية 
بالمعجزات  تعالى، مؤيدين  اهلل  التي تكون عن طريق من يرسلهم 

الظاهرة الباهرة.
مرسالً،  نبيًا  وعشرين  خمسة  أسماء  الكريم  القرآن  في  جاء  وقد 
)نوح،  وهم:  الرسل،  من  العزم  بأولي  يُسمون  خمسة  منهم 
واآلخرون  السالم-.  -عليهم  ومحمد(  وعيسى،  وموسى،  وإبراهيم، 
وقصته  نصيبه  ولكل  ومتحدين،  متفرقين  أسماؤهم  جاءت 
ورسالته، والمنهاج الذي عمل بموجبه، ونتيجة جهاده مع قومه..
جاء في سورة النساء:چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  
ڇ  چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  
ۇ   ۇ   ڭ   چ  اإلسراء:   سورة  وفي  چ،  ک   ڑ    ڑ   ژ  
ېې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ  
ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  چ ، وفي سورة فاطر: چ ڃ  
 ، چ  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ        ڇ   ڇ    ڇ   چچ   چ   چ   ڃ  
وفي سورة هود. وفي هذه السورة: جملة من قصص األنبياء تتناسق 
المصطفى رسالة  صدق  على  القلوب  وتطمين  المكية،  الفترة  مع 

، كما سنوردها:
چ ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چهود.                                                                                                                        

ۆ        ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ےۓ   ے   ھ     ھ   چ 
ۆۈ...ۅ  چهود. 

ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ     ۇئ    وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   چ  
ىئ...يب  چهود. 

چ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ...چ  هود. 

چهود.                                                                                                                                             ...   ې   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ڭ  چ 
 چ  گ   گ  گ  ڳ    ...ڻ  چهود. 

چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ...     چچهود. 
الكريم  القرآن  يؤكد  الجاحدين،  على  العذاب  طبيعة  سرد  وبعد 
، لتثبيته، ووعظ  الغاية والهدف من سرد القصص على النبي

ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ڦ   چ  المؤمنين: 
چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ)1(.

فإذا رجعنا الى اآلية األولى التي وردت فيها كلمة )اآلية( من سورة هود،                     
فإننا نتلو قوله تعالى: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ...چ  چ .

كلمة الآية يف �سورة 

اجلزء األول
هود 

بقلم: نشأة غفور سعيد
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-عليه  صالح  اهلل  نبي  معجزة  هي   والناقة: 
السالم- الى قوم ثمود..

فيجب الدراسة في الفقرات التالية:
-مساكن هود.

-النبي صالح -عليه السالم- في القرآن الكريم.
-رسالته ومعجزته.

-الناقة.. طبيعتها، ووردها في القرآن الكريم.
-النهاية المحتومة.

-اآلثار.
الكريم  القرآن  يعين  :لم  ثمود  -مساكن 
تعالى                              قوله  من  يظهر  وإنما  ثمود،  مساكن 
چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ الفجر.                                                                     
في  أو  في منطقة جبلية  كانت  مساكنهم  أن 
هضاب صخرية، وأن )الواد( في اآلية هو )وادي 
القرى(، فتكون مواضع ثمود في هذه األماكن. 
وقد عين أكثر الرواة قرية )الحجر( على أنها 
المكان الذي كانت فيه ديار ثمود، وذكروا بأن 
بها  نزل  وقد  ثمود(.  )بئر  تسمى  بئرًا  بها 
تبوك،  غزوة  في  أصحابه  مع  الرسول  
ونهى أصحابه عن شرب مائها، ودخول منازلها.
منها:  كثيرة  ألصنام  تتعبد  ثمود  كانت  وقد 
 - مناة   - مناف   - شمس   - هد   - جد   - )ود 

الالت... وغيرها()2(. 
-نبي اهلل صالح -عليه السالم- في القرآن الكريم:
صالًحا  نبيه  وتعالى-  -سبحانه  اهلل  بعث 
الى  ويدعوهم  رساالته،  يبلغهم  ثمود،  الى 
تعالى:                               قال  األصنام.  وترك  وحده  اهلل  عبادة 

ۆئ     ۇئ    وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   چ 
چهود.  ىئ...يب   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ  
وقد ورد اسم نبي اهلل صالح في تسعة مواقع 
من القرآن الكريم، أربعة منها بلفظ )صالح(، 

والخمسة الباقية بلفظ )صالًحا(، كاآلتي:
گ   گ    ک    ک   ک   ک   1-چ 
ڱ      ڱ            ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  

ڱ   ڱ  چ األعراف.
2-چ جت  حت  خت  مت           ىت  يت  جث  مثىث  

...مص  چ هود.
3-چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  چ هود.
چ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   4-چ 

الشعراء.
أما الصيغة الثانية، فقوله تعالى:

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ ۇ   ۇ   ڭ   1-چ 

ې   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ  
ائ   ائ   ى ى     ې   ې  
األعراف. ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ ...  ی   چ 

ڦ    ڦ   ڦ   ڤ      ڤ   2-چ 
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   
األعراف. چ  ڌ   ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   
ۆئ     ۇئ    وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   3-چ 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ...يب  چهود.
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ     ڈ   4-چ 

ک  ک  ک   ک   گ     ...ڱ  چ هود.
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   5-چ 

پ  پ  ...  ٺ  چ النمل.
-معجزة نبي اهلل صالح -عليه السالم- 

عندما  األنبياء:  وقصص  السير  كتب  تروي 
طلب قوم صالح أن يأتي لهم بمعجزة، وقالوا 
له: نريد ناقة تخرج من بين الصخور، أخرج 
وقد  المطلوبة.  بمواصفاتها  الناقة  لهم  اهلل 
آيات مباركات  الناقة في سبعة  وردت حكاية 

من الذكر الحكيم، كاآلتي:
ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   1-چ 
ې   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ  
ەئ   ائ   ىائ   ى     ې   ې  

األعراف. ەئ  وئ  وئۇئ ...  ی   چ 
گ   گ    ک    ک   ک   ک   2-چ 
ڱ      ڱ            ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  

ڱ   ڱ  چ األعراف.
ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   3-چ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چچ هود.
4-چ   ... ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ...ٿ  

ٹ  چ اإلسراء.
وئ     وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ى    5-چ 

ۇئ  ۇئ  چ الشعراء. 
جث   يت   ىت   مت   خت   حت   جت   6-چ 

مث   چ القمر.
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   7-چ 

ڈ  چ الشمس.
-المصير المحتوم:

قد  السالم-  -عليه  صالح  اهلل  نبي  كان  ولما 
بين لهم أن الناقة معجزة ربانية على صدق 
رسالته، وقد حذر ثمود إيذائها أو المساس بها 
وذبحها                                                                                           بقتلها  قاموا  هم  إن  وأنذرهم  بسوء، 
چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ الشعراء.
وبدأت  واإلنذار،  بالنصائح  ثمود  تلتزم  فلم 

المؤامرة الدنيئة الرعناء تحاك من قبل القادة 
والزعماء، لما رأوا من إيمان البعض من ثمود 
لوجود الناقة وطبيعة حياتها وحجم جسدها 
وشكلها.. فقام رهط في المدينة، كما جاء في 

الذكر الحكيم چ چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  
چ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
السالم-  -عليه  صالح  بقتل  همّوا  وقد  النمل، 
بعد قتل الناقة، السيما بعد أن أنذرهم بعذاب 
عقر  من  أيام  ثالثة  بعد  به  وتوعدهم  اهلل، 

ڇ    ڇ   چ   چ   چ   الناقة:چ 
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ  
الذين  النفر  أولئك  على  اهلل  فأرسل  چهود. 
السالم- ومن  -عليه  النبي صالح  قتل  قصدوا 

بعد كان هالكهم بأنواع العذاب:
ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   الصاعقة:چ   -1
التي  الذاريات.  چ  ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  

دمرتهم.
ں   ں   ڱ   ڱ    الصيحة:چ   -2
هود،  چ  ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ  

التي أخذتهم.
3- الرجفة:چ ں  ں  ڻ  ڻ  
زلزلت  التي  األعراف.  چ  ۀ   ڻ   ڻ   
أبيهم. بكرة  عن  هلكوا  حتى  األرض،  تحتهم 
وبعد هالك القوم، وقف نبي اهلل صالح -عليه 
السالم- مناديًا إياهم، كمناداة النبي  قتلى 

بدر من قريش: چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  
وكان  األعراف.  چ  ڭ   ڭ    ۓ   ۓ    
عدد الناجين مع صالح ما يقارب 120 مؤمنًا 
منطقة  الى  نبيهم  برفقة  توجهوا  ومؤمنة، 
الرملة في أرض فلسطين.. وعاش فيها سيدنا 
نبي اهلل صالح -عليه السالم- الى أن توفاه اهلل 
األقوال. أشهر  على  الرملة،  نواحي  من  تعالى 

والحمد هلل رب العالمين..
1 كتب األستاذ مالك بن نبي -رحمه اهلل- بحثًا رائعًا علميًا 
وثائقيًا عن )النبوة( في كتابه )الظاهرة القرآنية( بعنوان 
إثبات  األساس  هدفه  وكان   .108 ص89-  النبوية(:  )الحركة 
ومصدر  المحمدية،  الرسالة  وتأكيد صدق  علميًا،  الظاهرة 
القرآن الكريم كوحي إلهي صادق ألخر رسالة صادقة على 
الكرة األرضية. وبحث في: أ- مبدأ النبوة. ب- إدعاء النبوة 
.  ج- النبي . د- ارمياء. هـ- الظاهرة النفسية عند ارمياء. 

و خصائص النبوة.
الفتاح طبارة، ص92. نقال  األنبياء، عفيف عبد  2. قصص 

عن: تأريخ العرب قبل اإلسالم للدكتور جواد علي.
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في بداية سورة الروم دالالت  إعجازية، ال يمكن للعاقل أن ينكرها، بعد 
البيان واإلستدالل بالشواهد التأريخية، لمعرفة المكان الذي دارت فيه 
المعركة، فاآلية تدلنا الى أخفض بقعة في الكرة األرضية، حيث إنهزم 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ  تعالى:  قال  الروم..  فيها 
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ. أي أن الروم إنهزموا في 

أخفض منطقة في األرض. 
عندما نزلت هذه اآلية، لم تكن هناك معلومات دقيقة عن األراضي 
المنخفضة أو المرتفعة في المنطقة وغيرها، فاهلل سبحانه وتعالى قد 
إنهزم  التي  المنطقة  تلك  في  األرض  إنخفاض  أظهر حقيقة مستوى 
فيها جيش الرومان أمام الجيش الفارسي بشكل دقيق جدًا.. أما اليوم 
األرض  بقعة من  أية  وإنخفاض  إرتفاع  أصبحت معرفة مستوى  فقد 
العلمية  الوسائل  بفضل  متيسرًا،  أمرًا  البحر  بمستوى سطح  مقارنة 

والتكنلوجيا المتاحة في العصر الحاضر. 
أحد  -في  أخفض  تعني  التي  )أدنى(  كلمة  الكريمة  اآلية  في  جاءت 
معانيها- وهو المقصود هنا، واهلل أعلم. -ونبين ذلك بالتفصيل الحقًا- 
واليوم، وبفضل التقنيات المتطورة، يستطيع كل من يجيد استخدام 
أية بقعة خالل دقائق، وبشكل دقيق،  األجهزة، معرفة مستوى  تلك 

..)google earth( :ومن تلك البرامج
معلوم أن اليابسة أرفع مستوى من البحار بشكل عام. ولكن بعد مسح 
الكرة األرضية وجدوا أن هناك مواقع في اليابسة أخفض من مستوى 
البحار، حيث يصل عدد هذه األماكن الى 65 موقعًا في جميع القارات، 

كاآلتي، وكما جاء توضيحها في هذا الرابط اإللكتروني: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_places_on_land_
with_elevations_below_sea_level

1-القارة األفريقية: 

في  عسل(  )بحيرة  منطقة  في  يقع  أخفضها  مواقع،  ثمانية  فيها 
جيبوتي  والذي يصل إلى 153مترًا تحت سطح البحر. 

2-القارة األوروبية:
  

توجد فيها 15 موقعا، أدناها عند )بحيرة قزوين(، والذي يصل الى 
28 مترًا دون سطح البحر.

سورة الروم.. 
اإلعجاز التأريخي والطوبوغرافي

القسم الثاني: اإلعجاز الطوبوغرافي
khalidbarznjy@gmail.com خالد حسن علي

بحث علمي
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3-القارة األمريكية الشمالية: 
يها 22 منطقة، أخفضها عند وادي الموت )bad water(، والتي يصل 

مستواها إلى 86 مترًا تحت سطح البحر.
4-القارة األمريكية الجنوبية:

فيها 5 مناطق، أخفضها منطقة )الغون( في األرجنتين، والتي تصل 
إلى 107 أمتار تحت سطح البحر.

البحر،  أماكن منخفضة عن سطح   4 فيها  األسترالية: توجد  5-القارة 
أدناها عند )بحيرة إيري(، والذي يصل إلى 16 مترًا دون سطح البحر.
)بحيرة  عند  واحدة  منطقة  فيها  الجنوبية:  القطبية  القارة   -6

فيستفولد(، تصل إلى 50 مترًا تحت سطح البحر.
7-القارة اآلسيوية: 

 

وهي  األردن،  غور  منطقة  في  يقع  وأدنها  مواقع،   )10( فيها  حددت 
منطقة واسعة، تقع على الحدود األردنية مع فلسطين، بحيث أصبحت، 
وبشكل عجيب، أدنى مناطق القارة والكرة األرضية كذلك، تقع جنوب 
بحيرة  إلى  وصوالً  )200كلم(  يبلغ  نهر  بطول  وتمتد  الميت،  البحر 

طبريا في فلسطين، ودنوها مقارنة بالمواقع األخرى كبير جدًا، حيث 
يصل إلى )300-400م( تحت سطح األرض.

والسؤال هنا: هل هذه البقعة التي تحدثنا عنها هي نفسها المقصودة، 
والتي وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: )أدنى األرض(؟

إن  التأريخي:  الجانب  من  األول  القسم  في  قدمناه  ما  الجواب: حسب 
جميع المصادر التأريخية تدل على أن الجيشين إلتقيا عند تلك البقعة 
الجغرافية من األرض، والتي على إثرها إحتل الجيش الفارسي القدس، 
ألن التوجه الى موقع المدينة -نظرًا لحدود اإلمبراطورية الفارسية- 
يمر بتلك المنطقة المنخفضة. ال شك أن أي جيش يخرج للغزو يسلك 
أقرب الطرق وأسرعها للوصول إلى الهدف الذي يبتغيه، ومن المعلوم أن 
الفرس أرادوا اإلستيالء على القدس وما حولها، لذلك هاجموا القدس 
الناحية  السورية، فمن الطبيعي قبل دخول القدس من  الناحية  من 
السورية، البد أن يمر الجيش بهذه المنطقة المنخفضة شمال البحر 
التأريخية: قبل دخول المدينة وقعت  الميت، وكما جاء في المصادر 

معركة كبيرة، وحاصروها ألشهر، حتى تمكنوا من دخولها.
المعركة  هذه  إن  ومقاتل(:  عباس،  وابن  )الّسدي،  ذلك  الى  أشار  كما 

مقطع أدنى موقع في العالم )200كم تحت سطح البحر(، يمتد من جانب االيمن لبحر الميت الى جانب االيسر من بحيرة طبرية.
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جرت في منطقة األردن وفلسطين. -تفسير الزمخشري )3/ 471(.
وكذلك تعتبر مدينة اريحا أوطأ مدينة على وجه االرض وهي تقع 
على شمال البحر الميت في هذه المنطقة الممتدة...وجميع المصادر 
التأريخية يتحدثون عن هزيمة الروم في هذه المدينة سنة )614م(
وللكشف عن بعض الشبهات المثارة حول هذا الموضوع، والتي الغرض 
منها التقليل من شأن اإلعجاز العلمي، ومن ثم التشكيك في جميع ما 

أنزله اهلل تعالى في قرآنه، نورد بعًضا منها، ونناقشها:
بمعنى  )األدنى(  كلمة  ذكر  يأت  لم  يقول:  البعض  األولى/  الشبهة 
اللغوية القديمة، وأن هذا المعنى استحدث  المعاجم  )األخفض( في 
في وقتنا المعاصر، والمصطلحات المعاصرة ال تكون حجة في تفسير 

اآليات القرآنية!.
الى  رجعنا  لو  تعالى-:  اهلل  -بعون  نقول  اإلدعاء،  هذا  زيف  ولكشف 
القواميس اللغوية القديمة، نجد أن هذه الكلمة لم تأت فقط بمعنى 

األقرب، بل وجاءت بمعنى األخفض، وسنوردها لكم:
أ -يقول ابن فارس، وهو من القرن الرابع الهجري، في )معجم مقاييس 
اللغة(، عن كلمة )األدنى(: “دن: الدال والنون أصل واحد، يدل على 
قد  منه  يقال:  الظهر.  المنحني  الرجل  فاألدن:  وانخفاض.  تطامن 
قصير  أي  أدن:  وفرس  متطامن،  أي  أدّن،  بيت  ويقال:  دننا،  دننت 
الدندنة:  ذلك  ومن  منخفًضا.  منسجه  كان  كذلك  كان  واذا  اليدين، 
الرجل نغية ال تفهم، وذلك إلنه يخفض صوته  أن تسمع من  وهو 
بما يقوله ويخفيه. ومنه الحديث: )فأما دندنتك ودندنة معاذ فال 

نحسنها(” انتهى.. إذن للكلمة أصل، وهو: الخفض.
قال:  قرُب.  إذا  وَدنّي  وأدنى  َدنا  العرب(: “يقال  )لسان  في  ب -وجاء 

وأدنى إذا عاش عيًشا ضيقًا بعد سعة. واألدنى :السَِّفل.” انتهى.
الشعراء  استخدم  ولذلك  األعلى،  ضد  واألسفل  العلو،  ضد  والسفل   
العرب هذا المعنى، فيورد صاحب لسان العرب قول أحد الشعراء )باب 
األلف: مادة األب(: “يقال هذا أبوك وهذا أباك وهذا أبَُك. قال الشاعر:

   ِسوى أبَك األدْنى، وأنَّ محمَّداً    
                                      َعال كلَّ عاِل، يا ابَن ّعمِّ محمَِّد  

انتهى.
ج - ومن ذلك قول  ابن قيم الجوزية -رحمه اهلل تعالى-:

  ال تؤثر األدنى على األعلى فإن تفعل 
                                        تفعل رجعت بذلة وهوان

ال تؤثر األدنى على األعلى فتـحـرم
                              ذا وذا يا ذلة الحرمان

الشبهة الثانية/ يقال: لم ترد في القرآن الحكيم كلمة )أدنى( بهذا 
أن  المعنى غريب، وال ينبغي  )الخفض(، وأن تفسيرها بهذا  المعنى 
تفسر هكذا، وأنكم تلوون أعناق اآليات لتطابق الذي تريدونه، حين 

تفسرون األدنى باألخفض!
الجواب: وهذا القول مردود كذلك، وإليكم البيان:

فالسموات  فصلت.  چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ  تعالى:  قوله  أ- 
لذلك  الدنيا،  السماء  وأسفلها  األخرى،  السبع، حيث كل واحدة فوق 

كانت األقرب إلى األرض.
ب- يقول اهلل تعالى چ ۀ    ۀ  ہ  ہ    ڭ  چ األحزاب. 

واألمر بخفض الجلباب من أعلى الرأس إلى أسفله. 

ثمراتها  أي  الحاقة.  چ  ڭ   ڭ   ۓ   چ  تعالى  اهلل  يقول  ج- 
منخفضة نحو األسفل، وهي بالتالي قريبة منهم.

الشبهة الثالثة/ يقال: إن أحدًا من المفسرين لم يشر الى أن المقصود 
بهذه الكلمة هو هذا المعنى؟

نقول وباهلل التوفيق: هب أن كلمة )األدنى( التي جاء ذكرها في كتاب 
اهلل الحكيم لها معنيان: )األخفض أو األقرب(، فيقال: إن كان المقصود 
بالكلمة )األخفض(: نرى أنها تعطي معنى أدق إذا فسرناها بها، أي: 

إنهزمت الروم في أخفض بقعة من األرض. 
اآلية:  معنى  يصبح  )األقرب(،  بمعنى  )األدنى(  كلمة  فسرنا  وإذا 
)إنهزمت الروم في أقرب بقعة من األرض(.. والسؤال هنا: أية بقعة 
يقصد؟ وأقرب من ماذا؟ لنقل: أقرب األراضي الرومية! ولكن أقرب 
األراضي الرومية من ماذا؟ من األراضي الفارسية مثاَل؟ وهذا ليس 
صحيًحا، لوجود حدود ممتدة بين الروم والفارس، وال يوجد موقع 
بعينه يكون أقرب بقعة بينهما، فالحدود كله يعتبر أقرب نقطة بين 

الدولتين. 
التساؤالت  هذه  كل  الى  نحتاج  فال  بـ)األخفض(  فسرناها  إذا  أما 
مجريات  يطابق  حقيقيًا  معنى  يعطي  ال  كله  فهذا  والتأويالت. 
األحداث، فاألفضل أن نفسر )األدنى( بمعنى )األخفض(. فهكذا يطابق 

المعنى اللغوي المكان الذي دارت فيه المعركة  .
ولعل قائالً يقول: لماذا ابتعد المفسرون القدامى عن تفسير الكلمة 
باألخفض، مع أنهم كانوا يعلمون أنها تعطي ذلك المعنى؟ ببساطة: 
ألن في ذلك الزمن لم يكن انخفاض األرض معلومًا عند الناس، ثّم 
بعد أن تطور العلم وانتشر بين الناس عرفوها، ونشروها من غير 
تردد. أما قبل ذلك الوقت ما كان باإلمكان أن يوجد مفهوم صحيح 

للكلمة لدى الناس، أما اليوم فهي بسيطة. 
في الختام نسأل اهلل تعالى ان يتقبل سعينا.. 

والسالم عليكم..
المصادر:

رشيد  بقلم:  العجز..  وحقيقة  اإلعجاز  واقع  الروم  غلبت  كتاب: 
المليكي.

http://www.ccel.org/ccel/pearse/morefathers/files/antiochus_
strategos_capture.htm
http://www.newadvent.org/cathen/08355a.htm
http:/ /www.enotes.com/topic/Siege_of_Jerusalem_
(614)#cite_ref-Antiochus_0-0
http://www.crystalinks.com/jericho.html

 الغزو الفارسي على مدينة اريحا سنة 614م
https://en.wikipedia.org/wiki/Jericho

 الغزو الفارسي على مدينة اريحا سنة 614م
http://www.bible-history.com/links.php?cat=49&sub-
 =4703&cat_name=Sites+-+Israel&subcat_name=Jericho

الغزو الفارسي على مدينة اريحا سنة 614م
 http://alternativetours-jerusalem.com/tours/jericho/

 الغزو الفارسي على مدينة اريحا وفلسطين سنة 614م
http://www.jiis.org/.upload/around%20the%20holy%20city.
pdf 
book(Christia n Touris t Route s AROMD THE Hoff CITY).
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القراء  إحتجبت ندوتنا عن  أعداد خلت،  منذ 
الكرام، لضيق المجال وكثرة المواد الواردة الى 
المجلة.. حتى قدَّر اهلل ألسرة تحرير المجلة اللقاء 
المبارك بالدكتور محمد جميل الحبال -عضو 
مركزنا وعضو الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي 
في رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة- عصر 
يوم 6 من جمادى اآلخرة 1436، الموافق لـ 26/ 
3/ 2015، في منزل الدكتور محمد شاكر الغنام، 
إيمانية،  بأربيل. وكانت ندوة علمية، وجلسة 
ونفحات ربانية في اإلعجاز العددي، الذي يهتم 
به الدكتور الحبال، وله الباع الطويل في أسراره 
ومقاصده. وضم المجلس، عدا صاحب الضيافة 
الدكتور  األساتذة  من  كالً  الكريم،  والضيف 
المهندس أحمد عامر الدليمي المتخصص في 
واألستاذ  الكريم،  القرآن  في  العلمي  اإلعجاز 
حسن  خالد  والمهندس  سعيد،  غفور  نشأة 
البرزنجي، والمهندس هاوذين طالب، والدكتور 
لقمان  والمهندس  خضر،  سيروان  المهندس 
فرحان. ودامت الندوة قرابة الساعة والنصف 
من التباحث العلمي، وكشف أسرار من اإلعجاز 
العددي في القرآن الكريم، نلخصها في األسطر 

التالية، فائدة لقرائنا الكرام:
األستاذ  تحدث  الندوة،  من  األول  الجزء  في 
والمسلمين  اإلسالم  أوضاع  عن  غفور  نشأة 
في الدوائر األربعة المحيطة بالمسلم الملتزم 
بالتوجيه  متوجهًا  ودينه،  عقيدته  في 
النبوي »من لم يهتم بأمور المسلمين فليس 
منهم«، وتحدث، بتجرد وحيادية، عن الفتن 
كردستان،  إقليم  في  اليوم  بالمسلم  المحيطة 
اإلسالمية،  بالصحوة  المحيقة  والمخاطر 
والجهل  طرف،  من  والغلو  التطرف  بسبب 
المطبق والالمباالة من جانب آخر.. وبيّن بأن 
الطرفين المتنافسين صورة من صور )الصراع 
يمتد  والذي  اإلسالمية،  الساحة  في  الفكري( 
شرقًا وغربًا وشماالً وجنوبًا.. بين عجز علماء 
الدامي،  الصراع  حقيقة  بيان  في  اإلسالم 
ووضع المطبات المتتالية أمام الفكر الوسطي 
من  اإللحادية  الفكرية  الهجمة  وبين  الناصع، 
التعبير(  )حرية  واستغالل  الجهات  مختلف 
من القنوات اإلعالمية العلمانية المنتشرة في 
على  الدعاة  جمع  وضرورة  المعاصر..  العالم 

منهج واضح وعلمي، وفهم دقيق، حتى نتمكن 
أمام  والوقوف  العمياء،  الفتنة  مواجهة  من 
التيار اإللحادي، واألخذ بأيدي المسلمين على 
استرشادًا  اهلل  الى  والدعوة  ووضوح،  بصيرة 

چ   چ   چ   چ   تعالى:چ  بقوله 
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ  
ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ  

ڑ  چ األنعام. 
الفكري(  )الصراع  معالم  مناقشة  وبعد 
السياسية  الجوانب  مختلف  في  المعاصر 
ترك  والعقائدية،  والفقهية  واإلجتماعية 
مقال  على  ليعلق  الحبال  ألستاذنا  المجال 
-عليه  نوح  سيدنا  عن  )ههيڤ(  في  منشور 

السالم- في جانب اإلعجاز العددي:
الذين  أن  السالم-  -عليه  نوح  قصة  1.تروي 
كانوا معه على السفينة )76( فردًا مؤمنًا، وهو 
ثمانين شخًصا: العدد  أصبح  الثالثة،  وأوالده 
 )76 )اآلية  األنبياء  سورة  الى  رجعنا  فإذا  أ - 

ڇ   ڇ   چ   چ   چ  القرآني  النص  نجد 
ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ  

ڎ  ڎ     ڈ  چ. 

 )76 )اآلية  الصافات  الى سورة  وإذا رجعنا  ب - 
تعالى:                           قوله  في  القرآني  النص  نفس  نجد 

ی   ی   ی    ی   ىئ   ىئ   چ 
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ      جب   چ .

ت - فماذا تعني تكرار العبارة چ جئ  حئ  
سورتي  من   76 اآلية  چ  يئ   ىئ   مئ  
األنبياء والصافات؟ إنها تشير الى أسرار اإلعجاز 
العددي: إن عدد المؤمنين مع سيدنا نوح -عليه 
السالم- كانوا )76( مؤمنًا ومؤمنة، مع أوالده 
الثالثة: يافت وسام وحام، فيصبح العدد الكلي 

لهم ثمانين رجال و امرأة.
على  كان  نوحاً  أن  الكريم  القرآن  يؤكد   .2
]واستوت  تعالى:  قوله  في  )الجودي(  جبل 
الظالمين[ للقوم  بعدًا  وقيل  الجودي،  على 
توازي  اعلم-  -واهلل  )جودي(  وكلمة  هود44، 
أهل  يقول  كما  والكلمة،  )كردي(،  كلمة 
في  التشابه  من  تخريج  أو  تصحيف  اللغة، 
هي  الجغرافية  والمنطقة  للكلمتين..  النطق 
نسبة  )هه شتا(  قرية  تزال  ال  كردي،  إقليم 
هبطوا  الذين  الثمانين  والنساء  الرجال  الى 

تزال  وال  القرية،  فيها  وأسسوا  المنطقة، 
مأهولة لحد اآلن، باسم )هه شتا( أي )ثمانون( 

باللغة الكردية.
3.إن ثبوت اآليتين في موقعهما بهذه الداللة 
التوجيه  ثبوت  على  مؤكد  دليل  اإلعجازية، 
والتي  القرآنية،  اآليات  مواقع  في  الرباني 
األية  عليه  الحديث:)...وينزل  اليها  يشير 
فيقول: ضعوا هذه االية في سورة التي يذكر 
فيها كذا و كذا...(الترمذي و أبوداود و أحمد.
من  العربي  النحو  في  األكراد  العلماء  4.من 
عمر  أبو  العالمة  )هه شتك(  )هه شتا(-  قرية 

السكاكيني -رحمة اهلل عليه-. 
الدكتور  تحدث  ثاٍن:  إعجازي  جانب  وفي 
في  القرآنية  العددية  المؤشرات  عن  الحبال 
وتأريخ   ، المصطفى الحبيب  عمر  بيان 
على  وإعجاز عددي  الهجري،  بالتقويم  وفاته 

الصورة التالية: 
وردت في اآلية  الحبيب أ - إن مسألة وفاة 
)المنافقون( في قوله تعالى:  )11( من سورة 

چ ې    ى    ى  ائ  ائ     ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ     
ۇئ   ۆئ  ۆئ   چ المنافقون. فإذا نظرنا الى 
فإنها  السيوطي-  اإلمام  يقول  -كما  اآلية  هذه 
المصطفى  الحبيب  لحياة  الرحيل  الى  إشارة 
الى  إشارة   ،)63( القرآنية  السورة  برقم 
ومن  ناحية،  من  هذه  هجريًا.  عامًا   )63(

چ ائ     ەئ  ەئچ  الجملة  إن  ثانية:  ناحية 
الكلمات  الى  كإشارة  حرفًا،   )11( من  تتكون 
أخرى  حكمة  وهذه   .)11( اآلية:  في  الواردة 

في سنوات حياة المصطفى في المدينة.
فإننا  )نتوفينك(  كلمة  الى  رجعنا  وإذا  ب - 
الكريم.  القرآن  من  مواقع  ثالثة  في  نجدها 
فإننا نصل الى حقيقة عمر الحبيب المصطفى 

: 63 سنة هجرية. كلمة )نتوفينك(:
ت اسم السورة   رقمها    رقم اآلية  الفترة الزمنية

1      يونس         10       46      المدينة
2      الرعد         13       40         مكة

3  غافر )المؤمن(    40        77     قبل البعثة
 163       63                    

ففي المجموعين: العدد الثابت هو )63( سنة 
هجرية، وهذا ما اتفق عليه علماء السيرة، بإن 

حياته المباركة كانت 63 سنة. واهلل اعلم.

جبل جودي
بقلمصاحباألمتیاز

ندوتنا



العالمي الذي انعقد في نيودلهي  في المؤتمر 
إحياء  في  األول/2013(  كانون   /15-13( من 
تراث الطبيب الجراح )أبو القاسم الزهراوي( 
إلتقينا  وفاته،  على  عام  ألف  مرور  بمناسبة 
والجراحة  الطب  في  العلماء  من  بمجموعة 
واألدوية.. وكان منهم َمن وضع جّل اهتماماته 
األسماء  بمختلف  النبوي،  الطب  في  الطبية 
اليوناني(،  )الطب  عنوان  وتحت  والمعطيات، 
باألعشاب(،  )التداوي  أو  البديل(،  )الطب  أو 
بأن  وعلمنا  بالحجامة،  خاًصا  إهتمامًا  وأبدوا 
في الهند كلية طبية متخصصة بهذا الجانب 
شاركوا  الذين  ومن  الطبية.  المعرفة  من 
يعالجون  متخصصون  )أطباء(  المؤتمر  في 
ولكن  اإلختصاصيين،  من  كغيرهم  المرضى 
بدالً من األدوية الكيمياوية، باألدوية البديلة، 
العراقي  بالوفد  خاًصا  إهتمامًا  وأعطوا 
والكردستاني،  لوجود الدكتور محمود الحاج 
قاسم محمد، وكان له حضور متميز في إلقاء 
الكلمات في الجلسة اإلفتتاحية، وترأس إحدى 
عن  وكتاباته  إلهتماماته  المؤتمر..  جلسات 
تأريخ الطب والطب النبوي.. وأحد إصداراته 
هو كتاب ]الطب الوقائي النبوي[ الذي يسعدنا 

عرضه وتقديمه لقرائنا األعزاء.
يتكون الكتاب من أربعة فصول:

التعقيم  مفهوم  عن  يتحدث  األول:  الفصل 
يورد  وهنا  النبوي.  الطب  في  والميكروب 
المؤلف جملة من األحاديث التي تحذر المسلم 
بتسميتها  والطفيليات،  الميكروبات  من 
بالخبث والخبائث، أو الخطايا والشيطان. مثل 
: )قلم أظافرك فإن الشيطان على طال  قوله 
حتتها(. وبذلك ينقذنا من أمراض، من أمثال: 
الديدان،  بيض  أو  والدزانتري،  التيفوئيد 
أهمية  يذكر  وهنا  وغيرها..  كاالكسيوس 
وبتكراره  األطراف،  لنظافة  كأساس  الوضوء، 
في  الصحة  على  يحافظ  فإنه  مرات،  يوميًا 

ثم  الوضوء..  أجزاء  وبقية  واليدين  الوجه 
يعرج الى مفهوم ] العدوى في الطب النبوي[، 
ويشرح كطبيب- طبيعة انتقال األمراض من 
المريض الى السليم، وأنواع األمراض المعدية، 

ويورد بعض األحاديث، منها:
1-)ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر، وفِر من 

اجملذوم فرارك من األسد( رواه البخاري.
عليها،  تقدمو  فال  بأرض  بالطاعون  مسعتم  2-)إذا 
منه(  فراًرا  خترجو  فال  بها  وأنتم  بأرض  وقع  وإذا 

متفق عليه.
3-)ال يورد ممرض على مصح( أخرجه البخاري.

من  الوقاية  )سبيل  بعنوان   الثاني:  الفصل 
األمراض المعدية في الطب النبوي( ويشمل :

1- النظافة الشخصية: 
أ- نظافة األيدي واألرجل.

ب- نظافة األنف والفم  واألسنان.
ج- نظافة الجسم والشعر.

د- نظافة المالبس الشخصية.
2- صحة البيئة والمجتمع: 
أ- نظافة الطعام والشراب.
ب- نظافة مصادر المياه.

ج-نظافة المساكن والطرقات.
3- التعاليم الوقائية عند حدوث األوبئة:

 أ- العزل.
ب- الحجر الصحي.

الميتة  أ-  لإلنسان:  الضارة  األغذية  4- تحريم 
والدم ولحم الخنزير، والحكمة من تحريمها.

الجنسية:  األمراض  من  الوقائية  التعاليم   -5
أ- الزواج كوقاية من األمراض الجنسية.

ب- عدم مباشرة المرأة في فترة الحيض.
ج- تحريم الشذوذ الجنسي.

الفصل الثالث: سبل الوقائية: 
سبل الوقائية من األمراض غير المعدية:

أ -الصالة والرياضة البدنية.
ب -تنظيم الغذاء . 

 أ- التنظيم الكمي. 
ب- التنظيم الوقتي والكيفي.

ج- الصيام.
د- الوقائية من األمراض الوراثية.

ه- تحريم المسكرات والخمر والمخدرات.
الفصل الرابع: عن سبل الوقاية من األمراض 

النفسية:
أ -أهمية اإليمان باهلل -عزوجل-.

ب - أهمية الدعاء والصالة .
ت -أهمية الصوم في حياة اإلنسان.
ث -دور الحج في السياحة النفسية.

ج -دور أداء الزكاة في اإلستقرار النفسي.
واإلطمئنان  القلوب  وترويح  الصبر  ح -دور 

النفسي.
المعطيات  بعض  الى  اإلشارة  من  البد  وهنا 
النبوية في اإلستقرار النفسي، في مثل قوله 
فما  مرض  من  أذى  يصيبه  مسلم  من  )ما   :
الشجرة  حتط  كما  سيئاته  له  اهلل  حط  إال  سواه، 
الطمئنان  لربه  ومناجاته  ودعاؤه  ورقها(. 
واحلزن(.  اهلم  من  بك  )أعوذ  القلقة  النفوس 
وقول اهلل تعالى: )إن مع العسر يسرًا(، وقوله: 
من  الطلب  وأخيرًا  والتحزنوا(..  )والتهنوا 
)َرِوحوا  وهناء:  باستقرار  يعيش  أن  المسلم 
عن قلوبكم ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت 

عميت(.
بهذا الجهد الطبي المبارك في صفحات الكتاب، 
اآليات  عشرات  بإسناد  المؤلف  األستاذ  قام 
الشريفة في كل  النبوية  واألحاديث  القرآنية 
فقرة من فقراته، تؤكد أن اإلسالم -عن طريق 
عقيدة  دين  األكرم   الرسول  توجيهات 
ونظام، وصحة وعافية، وصدق الرسول األكرم 
من  كثري  فيهما  مغبون  )نعمتان  قال:  حين 

الناس الصحة والفراغ( رواه البخاري.
 والحمد هلل رب العالمين

ب الوقائي 
الط

النبوي

اسم المؤلف: د. محمود الحاج قاسم محمد
اسم الكتاب: الطب الوقائي النبوي

الطبعة: األولى
محل الطبع: الموصل- العراق
سنة الطبع: 1408ه- 1988م

عدد الصفحات: 64 / حجم كبير
القياس: )16×23(سم

الناشر: مكتبة بسام – الموصل

كتاب العدد
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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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