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ڕۆژ بە ڕۆژ بەڵگەی یەك لە یەك بەهێز تر دەردەکەوێت کە سەلمێنەری 
تازەترینیان هەواڵی  نەگۆڕدراوە،  تەنها یەك پیتیشی  ئەوەن قورئان 
ئاشکراکردنی کۆنترین دەستنووسی قورئانی پیرۆزە کە پێش سەدەیەک 
لە   )Cadbury Research( کتێبخانەی  لە  دۆزراوەتەوە  لەمەوبەر 
زانکۆی )Birmingham( لە بەریتانیا کە ئەمەش پێگه ی فه رمییانه: 
http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2015/07/quran-manu-
script-22-07-15.aspx?utm_source=homapage&utm_medium=ban-
ner&utm_campaign=quran
زانایان لە زانکۆی )Oxford( تاقیکردنەوەیان لەسەر ئەم دەستنووسە 
Oxford Radiocar-( قورئان کردووە بەهۆی دەزگای )اخلط احلجازی(
                                                                          )ORAU dating service( کورتکراوەکەی )bon Accelerator Unit
کاربۆنی  بە  دەستنووسەکان  تەمەنی  دیاریکردنی  واتە:)تاقیگەی 

.)C14 تیشکدەر
دۆزییانەوە تەمەنی ئەم دەستنووسە )manuscript( کە زۆر بە ڕوونی 
دەخوێنرێتەوە و لەسەر پێستەی مەڕ یان بزن نووسراوەته وه  )بەالی 
کەمەوە( کۆنترین مێژووی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 645ز، واتە زیاتر لە 
1370ز ساڵ لەمەوبەر واتە کەمتر له  13 ساڵ دوای وەفاتی پێغەمبەرمان 
لە ساڵی 632 ز، واتە بە نزیکەیی دەکاتەوە سەردەمی خەلیفەی  محمد
زۆریشەوە( یان )بەالی  عه فان(..  كوڕی  ئیسالم )عوسمانی  سێیەمی 
کۆنترین مێژووی دەگەڕێتەوە بۆ کاتی پێغەمبەرایەتی بەتایبەتی لە نزیک 
کۆتاییەکانی تەمەنی پێغەمبەرمان، واتە ئەو کەسەی ئەم دەستنووسەی 

 . نووسیوە بە خزمەتی پێغەمبەر گەیشتووە
تەواوی  بە  ناتوانێت   )C14 تیشکدەر  کاربۆنی  )ڕێژەی  ڕێگەیە  ئەم 
کاتی نووسینەکان دیاری بکات هەربۆیە ڕێژەی دروستی )% 95.4(ه،                                                                       
لەبەرئەوە ڕیزبەندییەک )range( دادەنێت بۆ بەرواری نووسین هەربۆیە 

ئەم دەستنووسە ڕیزبەندکراوە لە نێوان )568 ز - 645 ز(.
ئەم دەستنووسە کۆنەی قورئان یەکێ بووە لەو 3000 دەستنووسەی 
کە قەشەی کلدانی )ئه لفونس منغنا( کە لە گەشتەکەیدا بۆ خۆرهەاڵتی 
كادبرین(  )ئیدوارد  خۆرهەاڵتناس  گەڕیدەی  لەگەڵ  ناوەڕاست 
کۆیکردوونەتەوە و پاراستوویەتی ئەم قەشەیە لە شاری موصل ژیاوە، 
پڕۆفیسۆر )David Thomas( شارەزای ئاینی ئیسالم و مەسیحییەت 

لە زانکۆی )Birmingham( دەڵێ:
1. هەواڵی ئەم دۆزینەوەیە تووشی سەرسوڕمان و خۆشحاڵییەکی زۆری 
کردم،پێم وایە بەالنی زۆرەوە کۆنترین تەمەنی ئەم دەستنووسە لەالیەن 
ژیاوە،  کەسێکەوە نووسراوەتەوە کە لە سەردەمی پێغەمبەر محمد

بەالی کەمەوە کۆنترین تەمەنی دەستنووسەکە ده گه ڕێته وه  بۆ کەمتر 
 . لە 20 ساڵ دوای وەفاتی پێغەمبەر محمد

بە  و  لێنەگۆڕاوە  یەک وشه شی  بە هیچ جۆرێ  ئەم دەستنووسە   .2
خەتی حیجازی کۆنی عەرەبی نووسراوەتەوە.

3. خەڵکی شاری )بێرمینگهام( ئێستا خاوەنی گەوهەرێکی زۆر بە نرخ 
و کەم وێنەن.

کۆنەکانە  دەستنووسە  شارەزای  کە  والی(  عیسی  )محمد  دکتۆر 
بەتایبەتی زمانی تورکی و فارسی لە بەریتانیا دەڵێت: ئەم دۆزینەوەیە 
زۆر سەرنج ڕاکێش و دڵخۆشکەرە بۆ موسڵمانان بەتایبەت موسڵمانانی 
سێ  سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە  دڵنیایی  بە  مێژووەکەی  بەریتانیا، 
خەلیفەکە و کۆتا نوسخەی تەواوی قورئان لەالیەن خەلیفەی سێیەم 

)عوسمانی كوڕی عه فان( کۆکراوەتەوە.
لە کۆتایدا خوای گەورە ڕاستیی یەکێک لە ئایەتەکانی خۆی پیشانداین 
بەم هەواڵە گرنگە کە بەڵگەی ئەوەیە هەرگیز وشەکانی )اللە( گۆڕانی 

بۆ نییە و دەستکاری ناکرێت وەک لە قورئاندا دەفەرموێت: چ ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ الحجر، واتە: )ئێمە قورئانمان 

دابەزاند و هەر ئێمەش دەیپارێزین(.
ئەم هەواڵە ئەوەندە گرنگ بوو کە بە خێرایی له پێگه  جیهانییه كاندا 

باڵویان کردەوە: 
1.http://www.telegraph.co.uk/news/religion/11754962/Oldest-frag-
ments-of-the-Koran-found-in-Birmingham-library.html
2.ht tp: / /www.theguardian.com/world/2015/jul /22/old -
est-quran-fragments-found-at-birmingham-university
3.http://www.nbcnews.com/news/world/oldest-quran-frag-
ments-found-birmingham-university-experts-n396331
4.http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3170742/
World-s-oldest-Koran-library-Pages-ancient-manuscript-writ-
ten-shortly-Prophet-Mohammad-died.html
5.http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/worlds-old-
est-koran-discovered-in-birmingham-10406320.html
6.http://www.hurriyetdailynews.com/oldest-koran-frag-
m e n t s - f o u n d - i n - b i r m i n g h a m - u n i v e r s i t y. a s p x ? p a g e -
ID=238&nid=85791
7.http://www.msn.com/ar-ae/news/world/ -العثور-علی-أقدم-صفحات-من
ar-AAdjxVV /القرآن-يف-جامعة-برمنغهام

دۆزینه وه ی كۆنترین الپه ڕه  له  قورئانی پیرۆز له  زانكۆی بێرمینگهام
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بێرمینگهام،  قورئانەكەی  ڕاسترە؟  كامیان 
سەردەمێك  بۆ  دەیگەڕێننەوە  توێژەران  كە 
ئاسمانیی  نیگای  دابەزینی  كاتی  لە  نزیك 
ئەو  یان   ، موحەممەد پەیامبەر  بۆ 
قورئانەی كە لە ماڵەوە دەیخوێنینەوە و بە 

نوێترین شێواز چاپكراوە؟!
سوپاس بۆ خوای گەورە، بە ئاسانی دەڵێین: 
قورئانەكەی  كۆنیی  لەگەڵ  یەكن.  وەك 
لە  موصحەفەی  ئەو  نوێیی  و  بێرمینگهام 
هیچ  دەخوێنینەوە،  تیا  قورئانی  ماڵەوە 
ئەمەش  نیە،  نێوانیاندا  لە  جیاوازییەك 
مایەی دڵخۆشیی ئێمە و هەموو موسڵمانانی 

سەر زەویە.
نێوانیاندا  لە  جیاوازیەك  ئەگەر  بەاڵم 
دەچێت  پێ  ڕاستە؟  كامیان  بەدیكرا، 
پسپۆڕانی شوێنەوار بڵێن: ئەوەی كە كۆنترە 
بێ  سەردەمە،  ئەم  ئەوەی  و  ڕاستەكەیە 

گومان -لەبەر دووریی مێژوو- هەڵەیە!! 
 موحەممەد ئەركۆن)1(دەڵێت: “با ئەو ئەركە 
كە  بێنینەوە  خۆمان  بیری  هەنوكەییانە 
پێویستە بۆ هەر پێداچونەوەیەك بۆ دەقی 
چیرۆكە  لەو  ڕەخنەگرتن  واتە  قورئانیی.. 
فەرمییەی كە پێی دەوترێت سەروبۆركردنی 
قورئان، ئەمە وامان لێ دەكات بگەڕێینەوە 
ئەگەر  جا  مێژووییەكان،  بەڵگە  هەموو  بۆ 
سەرچاوە شیعیەكان بێت، یان خاریجیەكان، 
هەموو  شێوەیە  بەو  سوننیەكان،  یان 
سڕینەوەیەكی الهوتی بە دوور دەگرین لەبەر 
ئەمە  دوای  الیەنێك،  دژی  الیەنێك  خاتری 
خوێندنەوەی  دووبارە  پرسی  ڕووبەڕووی 
بۆ  هەوڵدان  هەروەها  دەبین،  بەڵگانە  ئەو 
هەبێت،  گەر  تر  بەڵگەی  دوای  بە  گەڕان 
لەم  كە  مردوو  دەریای  بەڵگەكانی  وەك 
خوێندنەوەی  لە  دۆزرانەوە”)2(..  دوواییەدا 
ئەم بۆچوونە ماددیانەدا، كە مەبەست پێیان 
سەلماندنی ئەوەیە قورئان دەقێكی مێژووییە 
و،  نیە  نیگاوە  بە  پەیوەندییەكی  هیچ  و، 
گوایە قورئان مەرج نیە وەك ئەوەی ئێستا 

الی موسڵمانان دەخوێنرێتەوە، لە بنەڕەتدا 
وابێت، بەڵكو ئەوە ئارەزووی فەرمەنڕەواكان 
بووە، هەر لەبەر ئەوەشە، دوای نووسینەوەی 
قورئان لەسەرەتادا، بە چەندین ساڵ خاڵی 
بۆ دانراوە و، پاشانیش سەروبۆری بۆ كراوە، 
و،  بخوێنرێتەوە  مەبەستە  ئەو  پێی  بە  تا 

تەفسیر بكرێت!!
تر  ئاشكرا  بە  تر  جارێكی  ئەركۆن  ئەوەتا 
گومانیاویەكانی  مەبەستە  لەسەر  پەردە 
الدەدات، دەڵێت: “كۆكردنەوەی قورئان دوای 
پێكردووە،  دەستی  پێغەمبەر وەفاتی 
 25 دوای  واتە  عوسماندا،  لەسەردەمی 

پێغەمبەردا ژیانی  لە  هاوەاڵن  ساڵ.. 
لە  بووە  بریتی  كە  نوسیوەتەوە  ئایەتیان 
گومان  بۆ  جوزئی”)3(..  نوسخەیەكی  چەند 
ئەڵێت  كێ  گوایە  دڵەكانەوە،  ناو  خستنە 
گۆڕنكاریان  هاوەڵەكان  پێغەمبەر دوای 

لە قورئاندا نەكردووە!؟
زەید،  ئەبو  نەسر  وەك  یەكێكی  هەروەها 
كە لە هەمان قوتابخانەی ئەڕكۆنە، دەڵێت: 
“ئەگەر ئەوەش زیاد بكەین بۆ ئەو ڕیوایەتە 
زۆرانەی كە باسی ون بوونی چەند بەشێك 
لە قورئان دەكەن و بیرچوونەوەیان لە یاد 
و هۆشی موسڵمانان، بۆتە زیادكردنی توندی 
و  كۆنەكان  زانا  دەبوایە  كە  كێشەیەی  ئەو 
ببونایەوە”..  بەرەنگاری  شوێنكەوتوانیان 
ئاماژە بۆ ئەوە دەكات: كە گوایە ڕەنگە زۆر 
لە دەقەكانی قورئان و پارچە نووسراوەكانی 
ون بوون! پاشان ئەگەر لەمالو ئەوال شتێكیان 
چنگ كەوت و، جیاوازیەكی -ئەگەر كەمیش 
بێت- هەبێت لەگەڵ ئەو قورئانەی كە لەبەر 
دەستماندایە، دەیكەنە گاڵە و دەڵێن: نەمان 
وت هەڵە و تەحریف لە قورئاندا هەیە و، 
كێ دەڵێت شتی زیاتریش نیە!؟ -هەر وەك 
قسەكانی ئەركۆن، كە پێشتر ئاماژەمان پێ 

كرد-.
پاراستنی دەقی قورئانیی وەك هیچ دەقێكی 
تر نیە، كە تەنها لەسەر پەڕە نووسرابێتەوە، 

دڵەكانیشدا  لەناو  نوسینەوەدا  لەگەڵ  بەڵكو 
لە  و،  كەسێك  هیچ  جۆرێك  بە  پارێزراوە، 
دەقەكانی  لە  نەیتوانیوە  هیچ سەردەمێكدا، 
خوای  چونكە  بكات.  كەم  یان  بكات  زیاد 
و  دڵەكاندا  لە  پاراستووە  قورئانی  گەورە 
هاوەاڵن  كردنی  ڕێنموونی  بە  پاشانیش 
دووتوێی  لە  پاراستنی  و  نووسینەوەی  بۆ 

كتێبێكدا.
ئەو قورئانەی كە لەبەر دەستماندایە ئێستا، 
نووسراوەتەوە  پەڕتوكێكدا  دووتوێی  لە 
موسڵمانانی  هەموو  )إجماع(ی  كۆدەنگیی 
)خەلیفە  قورئانەیە  ئەو  كە  لەسەرە، 
لەبەر  ئەویش  و،  كردۆتەوە  كۆی  عوسمان( 
نوسیویەتییەوە  ئەبوبەكر  موصحەفەكەی 
بەردەوام  ڕیوایەتی  بە  خوێندنەوەی  و، 
)موتەواتیر( پێمان گەیشتووە كە تا ئەمڕۆش 
بۆ  لە سەرەوە دەگوێزرێتەوە  ڕیوایەتە  ئەو 
مەرجەكانی  دەبێت  ئەوانیش  كە  خوارەوە، 
لەسەر  التالوة(ی  )صحة  خوێندنەوە  ڕاستی 
بێت ئینجا وەردەگیرێت، كە بریتین لە سێ 

مەرج : )4( 
نەپچڕاوی  دروستی  سەنەدی  بوونی   .1

. بەردەوام )موتەواتیر( بۆ پێغەمبەر
شێوازی  لە  شێوازێك  لەگەڵ  گونجانی   .2

زمانی عەرەبی.
3. بەپێی خەتی موصحەف بێت. 

سەنەدێكی  بوونی  گرنگترینیان  بەاڵم 
دەگاتە  تا  موتەواتیرە  ڕاستی  نەپچڕاوی 
و  جبریل  بۆ  لەویشەوە   ، پێغەمبەر

پاشانیش بۆ خوای گەورە.
هەر لە سەرەتای دابەزینی نیگاوە پێغەمبەر 
زۆر مەبەستی بووە كە چی وەردەگرێت 
لە جبریل لە بیری نەچێتەوە، بۆیە جاری 
وا هەبووە پەلەی كردووە و لەكاتی دابەزینی 
نیگادا دەمی جواڵندووە، بۆیە خوای گەورەی 

ی   ی      ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    چ  فەرموو:  پێی 
حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ   ی   ی  
سەرەتای  لە  هەر  القيامة.  چ  مب   خب     

دەربارەی قورئانەكەی بێرمینگهام!
diaryismaeil@yahoo.com  د. دياری ئه حمه د ئيسماعيل

ههیڤ ژماره  )39( پایزی 22015



پێغەمبەر قورئاندا  خوارەوەی  هاتنە 
ئەیگەیاندە  دابەزیبوون  ئایەتانەی  ئەو 
هاوەڵەكانی و ئەوانیش لەبەریان دەكرد و، 

یەكتریان فێردەكرد.
قورئانیان  هاوەاڵن لە دەمی پێغەمبەرەوە
صامیت  كوڕی  عوبادەی  ئەوەتا  وەرگرتووە: 

النيب دفعه  هاجر  إذا  الرجل  )كان  دەڵێت: 
إيل رجل مّنا يعلمه القرآن، وكان ُيسَمُع ِلمسجِد 
أمرهم  حتی  القرآن  بتالوة  ضجًة  هللا رسول 
يـََتغالطوا()5(.  لَِئال  أصواهتم  خيفضوا  أن  هللا  رسول 
بكردایە  كۆچی  پیاوێك  )هەركاتێك  واتە: 
دەست  دەیدایە  پێغەمبەر مەدینە،  بۆ 
بە  كار  تا  فێربكات،  قورئانی  تا  یەكێكمان 
ئەوانەی  زۆری  لەبەر  گەیشت،  ئەندازەیەك 
دەنگەدەنگێكی  دەخوێندەوە،  قورئانیان 
بۆیە  مزگەوت،  لە  بوو  بوو  درووست  زۆر 
فەرمانی پێكردن كە دەنگیان  پێغەمبەر

نزمكەنەوە تا لێیان تێك نەچێت..(.
عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود دەڵێت: )وهللا لقد 
بضًعا وسبعني سورة(.  َأخذُت ِمن يّف رسوِل هللا
ئەوەندە  و  حەفتا  خوا  بە  )سوێند  واتە: 
سورەتم لە دەمی پێغەمبەرەوە وەرگرتووە( )6(                                                                                                                        
وأُْنزِلْت  هەروەها دەڵێت: )كنا مع رسول هللا
ِفيه()7(. واتە:  عليه واملرسالت، وإان لنتلقَّاها من 
سورەتی  كە  بووین  پێغەمبەردا  )لەگەڵ 
ئێمەش  و،  خوارەوە  هاتە  )والمرسالت( 
هەروەها  وەرمانگرت(..  ئەوەوە  دەمی  لە 
دەگێڕێتەوە  عومەرەوە  ئیبن  لە  ئەحمەد 
يعلمنا  هللا رسول  )كان  وتوویەتی:  كە 
وسجدان  سجد  القرآ ن  بسجود  َمّر  فإذا  القرآ ن، 
قورئانی  خۆی  )پێغەمبەر واتە:  معه()8(. 
ئایەتێك  بگەیشتایە  ئەگەر  فێردەكردین، 
سوجدەی  تێدابووایە  تیالوەی  سوجدەی 

دەبرد و، ئێمەش سوجدەمان دەبرد(.
لەبەربووە  قورئانیان  كە  ئەوانەی  ژمارەی 
زۆر بوون.. بۆ نموونە ئەوانەی لە هەردوو 
ڕووداوی )بیری مەعونە( و )شەڕی یەمامە( 
-پێیان  لەبەربوو  قورئانیان  كە  كوژران، 
دەوتن: قورئانخوێنان-  گەیشتبووە 140 لە 

هاوەاڵن.
“پاشان  دەڵێت:  جەزەری  ئیبن  پێشەوا 
بە  قورئاندا  گواستنەوەی  لە  پشتبەستن 
بە  نەك  دڵەكاندا،  لە  بووە  لەبەركردنی 
بەرزترین  ئەمەش  موصحەفەكان.  نوسینی 
خوا  كە  ئوممەتەیە  ئەم  تایبەتمەندی 
پێ  ئەوەمان  گەورە  خوای  بەخشیوە..  پێی 
ڕادەگەیەنێ كە قورئان بۆ پاراستنی پێویستی 
بەوە نیە لە پەڕەیەكدا بنوسرێتەوە كە بە 
ئاو بشۆرێتەوە، بەڵكو لە هەموو حاڵەتێكدا 

بخوێنرێتەوە وەك لە وەسفی ئوممەتەكەیدا 
بە  ئەوەش  صدورهم(  )أانجيُلهم  هاتووە: 
ناتوانن  كە  كتێبەكانە  ئەهلی  پێچەوانەی 
كتێبەكانیان بپارێزن ئەگەر نەنوسرابێتەوە 
بە  بیخوێننەوە  لەبەر  ناتوانن  كتێبدا،  لە 

تەماشاكردن نەبێت()9(.
الیەن  لە  لەبەركردنی  لە  جگە  هەروەها 
گرنگیدانیان  و  كردنی  دەماودەم  و  هاوەاڵن 
هەر لە سەرەتای  پێی.. پێغەمبەری خوا
دابەزینی نیگاوە، ئەو ئایەتانەی كە دادەبەزین 
داوای لە هاوەاڵن دەكرد بینوسنەوە، بۆ ئەو 
كە  نیگای)10(هەبوو،  نوسەرانی  مەبەستەش 
بۆ  قورئانیان  پێغەمبەردا دەستی  لەبەر 
هاوەاڵن  لەوەی  جگە  ئەمە  دەنووسییەوە.. 
خوێندنەوەی  و  نووسین  -ئەوەی  خۆیان 
دەزانی- موصحەفیان بۆ خۆیان دەنووسی.. 
دانەبەزیبوو  ئایەتێك  هیچ  شێوەیە  بەم 
بە  خۆیدا  پێغەمبەر سەردەمی  لە  كە 

نووسراوی نەپارێزرابێت.
كاتی  لە  ئەبوبەكرـ  خەلیفە  هەروەها 
نوسینەوەی قورئانداـ بە زەیدی وت: )ُكْنَت 
(. واتە: )تۆ كاتی  َتْكُتُب الؤْحَي َلَرسوِل هللِا

خۆی قورئانت بۆ پێغەمبەر دەنوسیەوە(.
لەسەر  قورئانیان  كە  شتانەی  ئەو 
دەنووسییەوە بریتی بوون لە: پێستی ئاژەڵ 
و،  و، تەنكە بەرد  دارخورما  پانی  و، پەلی 

پارچە تەختە)11(.
دووتوێی  لە  قورئان  كۆكردنەوەی  بەاڵم 
بوو  یەمامەوە  شەڕی  دوای  لە  پەرتوكێكدا 
–كە ساڵی 12ی كۆچی بوو- و ماوەی نزیكی 
ساڵێكی خایاند)12(. نوسینەوەی قورئان ئەم 
شەهاب  ئیبن  بووە:  كاغەز  لەسەر  جارەیان 
موسڵماناندا  بەسەر  ئەوەی  “دوای  دەڵێت: 
هات لە شەڕی یەمامەدا و، ئەبوبەكر ترسا 
ون  نوسراوە  قورئانی  لە  هەندێك  لەوەی 
بێت و، خەڵكی هاتن و ئەوەی نوسیبوویان 
لەسەردەمی  تا  هێنایان..  بوو  لەبەریان  و 
ئەبوبەكردا هەموو قورئان نوسرایەوە لەسەر 
پەڕە -كاغەز- و ئەبوبەكر یەكەم كەس بوو 

كە قورئانی كۆكردەوە لە پەڕەدا”)13(.
لە خوێندنەوەی  بنەبڕكردنی جیاوازیی  بۆ 
و،  موسڵمانان  ئاشناكردنی  و،  قورئاندا 
و  ڕاست  سەرچاوەیەكی  بوونی  پێویستیی 
ڕاوێژ  -بە  عوسمان  خەلیفە  متمانەپێكراو، 
و ڕەزامەندی گەورە هاوەاڵن- فەرمانیدا بە 
نوسینەوەی چەند نوسخەیەك لەو قورئانەی 
كۆكرابووەوە.  ئەبوبەكردا  سەردەمی  لە  كە 
و  سابت  كوڕی  زەیدی  بە  فەرمانیدا 
عەبدوڵاڵی كوڕی زوبەیر و سەعیدی كوڕی 

حارسی  كوڕی  عەبدولڕەحمانی  و  عاص 
چەند  لە  نوسینەوەی  بە  هیشام،  كوڕی 
نارد  نوسخانەی  ئەو  پاشان  موصحەفێكدا. 
تاكە  بكرێتە  تا  سەرەكییەكان،  شارە  بۆ 
سەرچاوە بۆ قورئانخوێنان و مامۆستایان و، 
سوتاندنی هەر نوسراوێكی تر كە الی خەڵكە، 
لە  هەندێك  چونكە  هەبێت،  كەسێك  هەر 
موصحەفی  شوێنكەوتوانیان  و  هاوەاڵن 
خۆیانیان  تێبینی  و  هەبووە  خۆیانیان 
لەسەر تۆماركردبوو. لێرەشدا گومانبەرەكان 
ئەو پڕوپاگەندانە باڵو دەكەنەوە كە گوایە 
ئەمەش جارێكی تر كارێكی سیاسی بووە و، 
دەسەاڵتداران پێی هەستاون تا ئەو دەقانەی 
لە  بەرن  الی  نیە  خۆیاندا  بەرژەوەندی  لە 

موصحەفەكاندا!
لە  “هەندێك  دەڵێت:  ئەبوتالب  مەككی 
هەبووە  خۆیان  تایبەتی  موصحەفی  هاوەاڵن 
چەند  پەڕەكانی  لێواری  لە  هەندێكیان  و، 
دەنووسی”)14(.  لەسەر  تەفسیریان  وشەیەكی 
بەو  پەی  خەڵكی  خۆیان  دوای  ئەگەر  جا 
موصحەفانە برد و، خوێندیانەوە و، نەزانێت 
بە  قورئانە،  هەمووی  نوسراوە  كە  ئەوەی 
تایبەتی كاتێك زانیان كە ئەوانە موصحەفی 
هاوەڵە بەڕێزەكانە، لەوانەیە بكەوێتە هەڵەوە!.
پێشەوا  تاكڕەویی  قورئان  كۆكردنەوەی 
گەورە  ڕەزامەندی  بەڵكو  نەبوو،  عوسمان 
ئەوەی  وەك  نەك  بووە،  لەسەر  هاوەاڵنی 
ئەبوبەكری  دەكەنەوە..  باڵوی  هەندێك  كە 
غەفلەوە،  لە  سوەیدەوە،  لە  ئەنباری 
أيب  بَن  َعليَّ  ْعُت  )سَِ وتوویەتی:  دەگێڕێتەوە، 
طالٍب –كرََّم هللاُ ؤْجَهُه- يَقوُل: اتَـُّقوا هللَا ؤإّيُكْم 
املَصاِحِف،  ُحّراُق  ؤَقوَلُكْم:  ُعثماَن،  يف  ؤالغُلوَّ 
َرسوِل  َأْصحاِب  ِمّنا  َمَلٍ  َعْن  إالّ  َماَحَرَقها  َفؤهللِا 
هللِا(. واتە: )گوێم لە عەلی كوڕی ئەبو تالیب 
بترسن  خوا  لە  خەڵكینە  دەیوت:  بووە، 
پێی  عوسماندا،  لە  مەكەن  زیادەڕەوی  و 
مەڵێن قورئانی سوتاندووە، سوێند بە خوا 
گەورە  ئامادەبوونی  بە  كردووە  كارەی  ئەو 
كوڕی  عومەری   ..) پێغەمبەر هاوەاڵنی 
سەعید دەڵێت: )قَال َعّلُي بُن َأيب طاِلٍب –َرضَي 
هللاُ َعْنُه-: َلْو ُكْنُت الؤايَل ؤْقَت ُعثَماَن، َلَفَعْلُت يف 
املَصاِحِف ِمْثَل الذي فـََعَل ُعثماُن(. واتە: )عەلی 
كاتی  لە  بوومایە  والی  ئەگەر  وتوویەتی: 
عوسماندا، منیش هەر ئەوەم لە موصحەفە 

زیادەكان دەكرد كە عوسمان كردی()15(.
كە  نوسراوانەی  لەو  یەكێك  ئەگەر  كەواتە 
لە مێژوودا نوسراونەتەوە و، لەسەر ئەصڵی 
و،  نەنوسرابێتەوە  عوسمانیەكان  قورئانە 
نەكەوتبێت  سوتاننەكان  هەڵمەتی  بەر 
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هەبێت  جیاوازیی  كات  ئەو  بیدۆزێتەوە، 
دەیكەنە  عوسمانیەكان،  قورئانە  لەگەڵ 
قورئاندا  لە  هەڵە  بوونی  لەسەر  بەڵگە 
شێواندن  كە  دەكەن  ئەوە  بانگەشەی  و، 
هاتووە!!  قورئاندا  بەسەر  )تەحریف( 
داوە،  بارەیەوە  لەو  هەوڵیشیان  چەندین 
بۆ  ڕۆژهەاڵتناسان،  لە  هەندێك  لەوانە 
هەر  )بە  دەڵێت:  بالشیر  ڕیجیس  نموونە: 
-نووسینەوەی  نووسینەوەیە  ئەم  حاڵ 
قورئان- بە شێوەیەكی جوزئی بووە و هۆی 
دواكەوتووانە  لەوەی  جگە  بووە،  جیاوازیی 
بووە بە تایبەتی لەبەر ناجێگیری ئەو ماددە 
ئەو  بۆ  هێناوە  بەكاریان  كە  ڕێگایانەی  و 
دەڵێت:  زیهەر  گۆڵد  یان  نووسینەوەیە()16(. 
شوێنی  لە  كردووە  هەڵەیان  موسوڵمانان 
ئایەتی 7ی سوورەتی )الفتح( كردوویانە بە 
ئایەتی 61 لە سوورەتی )النور( و ئێستا لەو 
شوێنەی كە تیایدایە لەقە و پەیوەندی بە 

پێش و پاشی خۆی نییە)17(.
سەر  دەكرێتە  هێرشانەی  ئەو  هۆكاری 
كتێبە  هەموو  لە  جیاواز  پیرۆز،  قورئانی 
ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  تر،  ئاسمانیەكانی 
گرنگترین  قورئان  دەزانن  دوژمنانیش  كە 
پەڕتووەكە و، تەنها ئەو دەتوانێت جارێكی 

تریش موسڵمانان لە خەو هەڵسێنێتەوە..
دیارترین  لە  بوو  یەكێك  ستۆن(،  )گالد 
بەریتانی  ئیمپراتۆرییەتی  ڕێگەخۆشكەری 
“تا  دەیوت:  ئیسالمیدا،  ڕۆژهەاڵتی  لە 
ناتوانێت  ئەوروپا  بمێنێت  قورئانە  ئەم 
بەڵكو  ڕۆژهەاڵتدا،  سەر  بە  دەستبگرێت 

خۆشی لە ئاسایشدا ناژی”)18(..
)لۆرد كرۆمەر(ی نوێنەری بااڵی بەریتانی لە 
میسر، دەڵێت: “هاتوم تا 3 شت بسڕمەوە: 

قورئان و كەعبەو ئەزهەر”)19(..
داگیركردنی  كاتی  لە  فەڕەنسی  حاكمی 
بەسەر  ناتوانین  “ئێمە  دەیوت:  جەزائیردا، 
جەزائیریەكاندا سەربكەوین تا ئەوان قورئان 
قسەبكەن”)20(.                                                           عەرەبی  بە  و  بخوێننەوە 
مۆردەخای  ئیسرائیل  گەورەی  حاخامی 
ئەلیاهو دەڵێت: “ئەو كتێبەی كە پێی دەڵێن 
قورئان گەورەترین و تاكە دوژمنی ئێمەیە، 
ئەو دوژمنەیە كە ئامڕازە سەربازییەكانمان 
چەندینی  بێتەوە)21(..  بەرەنگاری  ناتوانن 

تریش.
متمانەیەكی  موسڵمان  ئێمەی  كەواتە 
پتەومان هەیە بەوەی كە ئەم قورئانە هەر 
پێغەمبەردا  لەبەردەم  كە  قورئانەیە  ئەو 
سەردەمی  لە  پاشان  و،  نوسراوەتەوە 

لە  كۆكراوەتەوە  بەكر(دا  ئەبو  )خەلیفە 
لە  پاشانیش  و،  موصحەفێكدا  دووتوێی 
وێنە  چەند  عوسماندا  خەلیفە  سەردەمی 
دواتریش،  و،  گیراوەتەوە  لێ  )نوسخە(یەكی 
بە درێژایی مێژوو نوسخەی لێ گیراوەتەوە.. 
سەرەتای  لە  كە  قورئانیشە  هەمان  هەر 
هاوەاڵنەوە،  لەسەردەمی  نیگاوە،  دابەزینی 
كاتێك  بۆیە  گەیشتووە،  پێمان  دەماودەم 
پارچە قورئانێكی كۆن دەدۆزرێتەوە، حەقە 
نوسخەیەی  ئەو  كێ  بپرسین:  خۆمان  لە 
بە  نەبێت  زانا  –نەوەك  نوسیوەتەوە 
قورئان، یان ناحەز بێت- هەروەها لەسەر چ 
قورئان  چونكە  نوسیویەتیەوە،  نوسخەیەك 
خۆی  پێش  ئەصڵی  نوسخەیەكی  لەسەر 
نەبادا  لەبەر،  تەنها  نەك  دەنوسرێتەوە، 

هەندێكی لەبیر كردبێت..
چاپ  موصحەفێك  كاتێك  ئێستاش،  تا 
دەبەسترێت  بۆ  تایبەتی  لیژنەی  دەكرێت، 
لەسەر چ  بكەن كە  بەوە  ئاماژە  دەبێت  و، 
موصحەفێك نوسراوەتەوە و، بە چ ڕیوایەتێك 
و، پشتیان بە چ سەرچاوەیەك بەستووە لە 
ژمارەی ئایەتەكان و، شوێنی وەستانەكان و 
شێوازی نوسینەوەی موصحەف و... تا دوایی، 
كە ئەوەش لە كۆتایی هەموو موصحەفێكدا 

دەنوسرێت.
په راوێزه كان:

1- یەكێكە لە مۆدێرنیستەكان )الحداثیون(، 
كە مەزهەبێكی فیكریی ئەدەبی عەلمانیە، 
ڕۆژئاوایی  بیروبۆچوونی  بنەمای  لەسەر 
و  فرۆیدی  و  ماركسی  وەك  بووە،  دروست 
داریونی.. ئامانجی سڕینەوەی سەرچاوەكانی 
اَلداين  يف  امليسرة  املوسوعة  بنواڕە:  ئایینە.. 

واملذاهب واَلحزاب املعاصرة، 2/ 867.
2- أترخيية الفكر العريب اإلسالمي/ حممد أركون/ 
ترمجة: هاشم صاحل، مركز اإلمنا ء القومي واملركز 
ط2،   ، املغرب  البيضاء-  الدار  العريب،  الثقايف 

1996م: -290 291.
القرآن/ د.  الربهان يف علوم  إتقان  بنواڕه :   -3
فضل حسن عباس، دار النفائس، األردن، ط2، 

2010م، 1430هـ ، 2/ 371.
4- قطر من غيث النفع يف أصول وكلمات القراءات 
حزم،  ابن  دار  مصري،  نبهان  حممد  د.  السبع/ 
بريوت، لبنان، ط1، 2010م، 1431هـ: 10.   
حممد  القرآن/  علوم  يف  العرفان  5-مناهل 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  الزرقاين،  عبدالعظيم 

بريوت، لبنان، ط2: 1/ 174. 
6- البخاري يف كتاب فضائل القرآن، ابب القراء 

من أصحاب النيب.

7- البخاري: تفسري القرآن )4646(، مسلم: 
السالم )2234(، أمحد )1/458(. 

مسلم:   ،)1025( اجلمعة  البخاري:   -8
داود:  أبو   ،)575( الصالة  ومواضع  املساجد 

الصالة )1412(، أمحد )2/157(. 
9- مناهل العرفان: 1/ 175.

10- نووسەرەكانی نیگا: ئەو هاوەاڵنەن كە بە 
فەرمی لەبەر دەستی پێغەمبەری خواداقورئانیان 
نزیكی  دەگەیشتە  ژمارەیان  كە  دەنووسییەوە 
60 كەس، لەوانەش: ئەبو بەكر و، عومەر و، 
عوسمان و، عەلی لە كۆچكردووەكان و، زەیدی 
پشتیوانان. لە  و،..  ئوبەیی  و،  سابت  كوڕی 

الدين  جالل  القرآن/  علوم  يف  11-اإلتقان 
وعّلق  حققه  السيوطي،  بكر  أيب  بن  عبدالرمحن 
دار  زمريل،  أمحد  فّواز  أحاديثه:  وخّرج  عليه 
1427هـ،  لبنان،  بريوت،  العريب،  الكتاب 

2007م، -156 157.
القرآن وغرائب رمسه وحكمه/ حممد  12-أتريخ 
طاهر بن عبدالقادر الكردي املكي اخلطاط، 44.

اإلشارات  ولطائف   ،16 /9 الباري  فتح   -13
1/ 57: اإلتقان: 157.

14- اإلابنة عن معاين القراءات/ أيب حممد مكي 
األندلسي  مثّ  القريواين  القيسي  طالب  أيب  بن 
لبنان،  عرابوي،  سيد  فرغلي  حتقيق:  القرطيب، 

ط1، 2011: 31.
15- مناهل العرفان، 1/ 188.

وأتثريه/  ترمجته،  تدوينه،  نزوله،  القرآن،   -16
رجييس بالشري، ترمجة: رضا سعادة، دار الكتاب 
 : كتێبی  لة  ص29  1974م،  ط1،  اللبناين، 
حتليلية  دراسة  احلداثية،  والقراءة  الكرمي  القرآن 
د.  أركون/  حممد  عند  النص  إلشكالية  نقدية 
احلسن العّباقي، دار صفحات للدراسات والنشر، 
)تێبینی/                                .129 2009م،  ط1،  سورية، 

له  قسه كه ی ئه ركۆن ده چێت!(.
17- إتقان الربهان 2/349.

ل41. الطرق،  مفرتق  على  اإلسالم   -18
القرآن  أصالة  على  التنصريية  الغارة  كتێبی:  له  
الكرمي/ د . عبد الراضي حممد عبد احملسن: 13.

املسلمون،  به  طُعن  الذي  املسموم  19-خلنجر 
أصالة  على  التنصريية  الغارة  لة كتَييب:  ل29. 
القرآن الكرمي/ د . عبد الراضي حممد عبد احملسن.

أبيدوا  يقولون: دمروا اإلسالم  الغرب  20-قادة 
على  التنصريية  الغارة  كتێبی:  له   أهله، ل31. 
أصالة القرآن الكرمي/ د . عبد الراضي حممد عبد 

احملسن.
21- گۆڤاری البیان ژمارە 159. لە كتێبی 
 . د  الكرمي/  القرآن  أصالة  التنصريية على  الغارة 

عبد الراضي حممد عبد احملسن.
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له  سه رده می نوێدا موسڵمانان هه وڵیانداوه  ئیعجازی قورئانی پیرۆز 
ئیعجازی  وه ك  به یان،  ئیعجازی  له   جگه   ده ربخه ن  تر  شێوه ی  به  
زانستیی ئه مه ش له  پێناو زیاتر پته و بوونی بڕوای شوێنكه وتوانی و 
دڵنیابوون له وه ی كه  ئه و قورئانه  له الیه ن خوایه  كی دانای ئاگاداره وه  
نێردراوه  هه روه ها بۆ قه ناعه ت پێكردنی كه سانی خاوه ن ویژدان له  

بێباوه ڕان كه  دووباره  بیربكه نه وه .
ئیعجازی  واته   یاسادانانه   ئیعجازی  قورئان  ئیعجازه كانی  له   یه كێك 
ته شریعی كه  توێژینه وه ی زۆری له سه ر كراوه ، گرنگترین ڕووی ئه م 
له   میراته   دابه شكردنی  له   وێنه   بێ  سیسته مێكی  دانانی  ئیعجازه  
سێ ئایه تدا كه  له  )15( دێر تێپه ڕناكات له  یه كێك له  سوره ته كانی 
قورئاندا به هه مان شێوه ی به رزی و بێ وێنه یی كه  له  ئایه ته كانی 
تردا هه یه ، هه رچه نده  میرات په یوه ندیشی به  ژماره وه  هه یه ، له م 
توێژینه وه یه دا ڕاده ی ڕاستی ئه و گریمانه یه مان بۆ ده رده كه وێت كه  
باشتره   وێنه یه،   بێ  پیرۆزدا  قورئانی  له   میرات  ده ڵێت سیسته می 
نه بووه. سه ری  له   كاریگه رییان   و  خۆی  پێش  سیسته مه كانی  له  

 جیاكه ره وه كانی سیسته می میراتی له  ئیسالمدا:
1-خوای گه وره  خۆی میراتی دابه شكردووه  به سه ر خاوه ن مافه كاندا 
و، هه موو حوكمه كان له  قورئانی پیرۆزدا هاتووه ، ئه گه ر هه ندێك له  
حوكمه كانی به  كۆده نگی )ئیجماع( و هه ندێكی تری به  لێكچواندن )قیاس( 
جێگیر بووه ، به اڵم كۆده نگی پشت به  ده ق ده به ستێت و، لێكچواندنیش 
هۆ. هه مان  بوونی  به هۆی  سه ره كیه كه ی،  ده قه   به   لقه   لكاندنی 
هه ڵقواڵوه   ئیسالمییه وه   كۆمه ڵگه ی  ویژدانی  له   2-جێبه جێكردنی 
وه ك هه موو یاسا شه رعییه كانی دی، كه س ناتوانێت فێڵی تێدا بكات 

و، ویژدانی ئاسووده  بێت، ته نها مه گه ر ئه و كه سه  بێباوه ڕ بێت.
3-په یوه سته  به  ویستی خوای گه وره  نه ك ویستی مردوو یان میراتگر 
و، ته نها موڵكه  كه  به بێ مه رجی ڕه زامه ندی هه ردووال ده گوازرێته وه ، 
ئیسالم مافی داوه  به  خاوه ن سامان به  وه سیه تكردن به اڵم ده بێ ته نها 
له  سنووری سێیه كدا ڕه فتار بكات، به اڵم ئه گه ر وه سیه ت بۆ كارێك 
جێبه جێ  وه سیه ته كه ی  ئه وا  نه درابوو  پێ  ڕێگای  شه رعدا  له   بوو 
دنیا  چاكه ی  بۆ  سامانه كه ی  مرۆڤ  پێویسته   له به رئه وه ی  ناكرێت 
و قیامه تی به كاربهێنێت، هه روه ها نابێت وه سیه ت بۆ میراتگره كان 

بكرێت واته  وه سیه ت بۆ میراتگر نییه .
4-دابه شكردنی میراتی له سه ر بنه مای خزمایه تییه ، ئیسالم به شی 

كه سی نزیك ده دات به بێ جیاوازی له نێوان گه وره  و بچووك، به شی 
منداڵی زیاتر داوه  له وانی تر، له به رئه وه ی ئه وان ته واوكه ری كه سێتی 
كه سی مردوون و، له  زۆربه ی كاته كاندا ئه وان الواز و بێده سه اڵتن، 
له گه ڵ ئه وه شدا به  ته نها ئه وان میراتی نابه ن به ڵكو له گه ڵ ئه واندا باوك 
و دایك و نه نك و باپیر ده یبه ن هه رچه نده  كه متر له  منداڵ ده به ن.
نموونه   بۆ  پێویستی كردووه ،  ڕه چاوی  دابه شكردنی میراتدا  5-له  
به شی كوڕ زیاتره  له  باوك له به رئه وه ی منداڵ له  سه ره تای ژیاندایه  
و پێویستی زیاتری به  سامان هه یه  و، هه ندێك جار به شی نێرینه  
دوو ئه وه نده ی مێینه یه  به هۆی پێویستی زیاتری نێرینه  به یارمه تی 

به هۆی زۆریی ئه ركه كانی سه رشانی.
سامانه   باڵوكردنه وه ی  بنه مای  له سه ر  میراتی  6-دابه شكردنی 
له   سامان  به وه ش  و،  كۆنه بێته وه   كه سدا  یه ك  له ده ستی  بۆئه وه ی 
ده ستی كه سانێكی كه مدا بمینێته وه  كه  له وانه یه  ده ست به سه ر هه موو 
سیسته می  بۆیه   بهێنن،  به كاری  به ویستی خۆیان  و  بگرن  شتیكدا 
ئیسالم سامان باڵوده كاته وه ، پاشان دووباره  كۆی ده كاته وه  و پاشان 

جارێكی تر باڵوی ده كاته وه  به م شێوه یه.
7-ئیسالم ڕێزی له  ئافره ت گرتووه  له  میراتدا، به شی ئه و كه سانه شی 
له  ڕێگه ی ئه وه وه  به  خاوه ن سامان ده گه ن، وه ك منداڵی  داوه  كه  
دایك، ئه م سیسته مه  دادپه روه رانه  ڕێكه وتووه  له گه ڵ فیتره تی مرۆڤ 
و، له گه ڵ واقعی ژیاندا ئه مه ش ئاشكرا دیاره  كاتێك به راوردی ده كه ین 
به هه ر سیسته مێكی تر له  نه فامی كۆن و ئێستادا له سه ر هه موو زه وی.
پیرۆزدا  قورئانی  ئایه تی  له  سێ  ته نها  ناوازه یه   سیسته مه   8-ئه م 
باسكراوه   )النساء: 11، 12، 176( به  شێوه یه كیش كه  هۆش و ویژدان 
ده دوێنێت، پێش حوكمه كانی ئه م سیسته مه ش چه ند ئایه تێك هاتووه  
بۆ ئاماده كردنی ده روونه كان به  قبوڵكردنی ئه م حوكمانه  )له  ئایه تی 
ئایه ت  دوو  حوكمه كانیش  دوای  النساء(،  سوره تی  له    10 هه تا   7
هاتووه  بۆ هاندان به  په یڕه وكردن و هه ڕه شه كردن له  سنوور به زاندن 

)النساء: 14،13(.
9-حوكمه كانی میراتی له و حوكمه  جێگیرانه یه  كه  گۆڕانكاری قبووڵ 

ناكات و، له  هه موو شوێنێكیش ده توانرێت جێبه جێ بكرێت.
ڕووه كانی  له   باس  داهاتوودا  ئه ڵقه كانی  له   گه وره   به  خوای  پشت 

ئیعجاز له  میراتیی له  ئیسالمدا ده كه ین.  
سه رچاوه : كتێبی )االعجاز التشریعی في المیراث(، أحمد یوسف سلیمان.

ئیعجازی ته شریعی له  میراتدا / به شی یه كه م

جیاكه ره وه كانی ته شریعی قورئانی پیرۆز له  میراتیدا
ن: پڕۆفیسۆر ئه حمه د یوسف سلێمان.   و: مافناس دایكی النه . پێشه كی:



قورئانی پیرۆز هەندێ  لە كارە دەراسا و ناوازەكانی خوای گەورە 
لە دنیادا، باس  دەكات، تاكو زەینەكان بۆ تەسدیق و داڵنیش بۆ 
باوەڕكردن ئامادە ببن سەبارەت بە كارە دەراساكانی خۆی كە سەر 
بە دواڕۆژن.. یاخود ئەو كار و فرمانە خوایی یە سـەرســووڕهێنانەی 
كە لە دواڕۆژ و قیامـەتدا ڕوو دەدەن بە جـۆرێك باس دەكات كە 
قەناعـەت و دڵنیاییمان بداتێ ، بەهۆی ئەو هاووێنە زۆرانەی كە لە 

دنیادا دەیانبینین. بۆ نموونە:
چ ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  چ 
تا كۆتایی )سوورەتی یاسین(،  لێرەدا قورئانی پیرۆز كێشەی حەشر 
بە حەوت یان هەشت شێوەی جیاجیا و جۆراوجۆر دەچەسپێنێت 

و بەڵگەی لەسەر دەهێنێتەوە..
و،  دەخات  پێش چاو  جار”  یەكەم  “دروستبوونی  سەرەتادا  لە 
مەنی  ئاوی  لە  كە  دەبینن  خۆتان  چاوی  بە  ئەوەتا  دەفەرموێ : 
دروست دەبن و پاشان دەبن بە زەروو، پاشان بە پارچەیەك گۆشت 
و ئنجا بە مرۆڤ.. ئیتر چۆن “دروست  بوونەوەی دووهەم جار” 
بە دوور دەزانن كە كتومت وەك دروستبوونی یەكەم وایە تەنانەت 

لەچاو یەكەمدا ئاسانتریشە؟..
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ          ۓ       ۓ     ے   ے   ھ   چ  بە:  پاشان 
و  نیعمەت  و  چاكە  ئەو  بۆ  ئاماژە  يس،  چ  ۆ   ۇ   ۇ  
بەخشایشانە دەكات كە خواوەندی حەق بەم مرۆڤەی بەخشیون. 
بەخشیون،  پێ    نیعمەتانەی  چەشنە  ئەم  كەسەی  ئەو  كەواتە 
هەرگیز دەستبەردارتان نابێت تا هەر وا بێ  لـێپرسینەوە بڕۆنە 
ناو گۆڕەكانتان و تیای دا بخەون و هەڵنەسنەوە.. پاشان بە هێما 
درەختە  سەوزبوونەوەی  و  زیندووكردنەوە  ئێوە  دەفەرموێ : 
مردووەكان بە چاوی خۆتان دەبینن، ئەدی بۆچی بەالتانەوە دوورە 

هاتووە  لـێ    بێ  گیانیان  داری  و  تەختە  وەك  ئێسكانەی  ئەو  كە 
ژیانیان تێدا پەیدا ببێتەوە و بۆچی قیاسی ئەو ئێسكانە ناكەنە 

سەر درەختە مردووەكان؟..
پاشان ئایا دەگونجێ  ئەو كەسەی ئاسمانەكان و زەویی بەدی  هێناوە، 
لە زیندووكردنەوە و مراندنی مرۆڤدا – كە بەری درەختی زەوی 
و ئاسمانەكانە – كۆڵەوار و دەستەوسان بێت؟.. یان ئایا دەگونجێ  
ئەو كەسەی كە هەموو كارێكی درەخت بەڕێوە ببات و چاودێریی 
بكات، بەاڵم بەری ئەو درەختە پشت گوێ  بخات و فەرامۆشی بكات 
لەو گومانەدان: “درەختی بەدیهاتووان” كە  ئایا  بۆ كەسانی تر؟ 
هەموو بەشێكی بە هەویری “دانایی” شێلراوە، بۆ بێ   مەبەستی 
و  هەڵبگیرێت  لـێ   دەستی  و  بهێنرێت  لـێ   وازی  بێ  هوودەیی  و 
بەر و ئەنجامەكانی پشتگوێ  بخرێت؟! كەواتە ئەو كەسەی دوایی 
لە حەشردا زیندووتان دەكاتەوە، هەر ئەو كەسەیە كە كاروباری 
ئاسمانەكان و زەویی بەدەستە     و، سەرجەمی بوونەوەرانیش چەشنی 
سەربازی گوێ ڕایەڵ ملكەچی فەرمانی ئەون و، هەموو ئەوانەی بە 
تەواوەتی و لە ڕێی فەرمانی: )ُكْن فیكون(ەوە بۆ كار و فرمانەكانی 
خۆی ژێربار خستووە.. ئەو كەسەی كە بەدیهێنانی بەهاری بەالوە 
بە ئەندازەی بەدیهێنانی یەك تاقە گوڵ و دروستكردنی سەرجەمی 
زیندەوەرانیش بەالی توانستیەوە بە قەدەر دروستكردنی یەك دانە 
مێش ئاسانە.. جا كەسێ  كە خاوەنی توانستێكی وەهابێت هەرگیز 

پێی ناوترێت: )َمْن ُیی العظام(؟
پاشان بە دەستەواژەی: چ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ             ىئ  ىئ   
گەورەیە  خوای  تەنها  كە: هەر  دەخات  دەری   ی  ی   چ يس، 
كاروبار و كلیلی هەموو شتێكی بەدەستە و بەوپەڕی ئاسانیی چەشنی 
هەڵگێڕانەوەی الپەڕەی كتێب، شەو و ڕۆژ و زستان و هاوین ئاڵوگۆڕ 
دەكات و، دنیا و قیامەتیش الی ئەو وەك دوو مەنزڵ وان كە دەرگای 
ئەوا  وایە،  بكاتەوە. جا مادەم  تریشیان  ئەوی  دابخات و  یەكێكیان 
ئەنجامی گشت ئەو بەڵگانەی پێشوو بریتی یە لە: چ  ىئ   ی     چ 
واتە هەر ئەویشە كە لە گۆڕەكانتاندا زیندووتان دەكاتەوە و بەرەو حەشر 
دەتانداتەبەر و لە دیوانی خاوێنی خۆیشی دا حسابی خۆتان دەداتێ .

موعجـیزاتی قورئانی
ن. : مامۆستا سەعیدی نوورسیهەشتەم: تایبەتكاریی »پاراوی«

و. : فارووق ڕەسووڵ یەحیا
Faruq_r@hotmail.com
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بەم جۆرە، دەبینیت ئەم ئایەتانە )بەوەی كە: هاووێنەی حەشریان لە 
دنیادا، خستەڕوو( زەین و داڵنیان بۆ وەرگرتنی كێشەی حەشر ئامادە كرد.
هەندێ  جاری تریش قورئانی پیرۆز كارە قیامەتی یەكان بە شێوەیەك 
بۆ  ئاماژەی  و  بكاتەوە  مرۆڤ  هەستی  چاوی  كە  دەكات  باس 
هاوچەشنەكانی ئەو كارە سەر بە قیامەتییانە بۆ بكات كە لە دنیادا 
لە  بەدوورزانین  و  بگرێت  مرۆڤ  لە  كردن  ئینكاری   ڕێی  تاكو  هەن 

زەینی دا البدات. بۆ نموونە:
چ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ التكوير، تا كۆتایی سوورەتەكە.
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   چ 
ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ چ            االنفطار، تا 

كۆتایی سوورەتەكە.
چ ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ      ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ، تا كۆتایی سوورەتەكە.
مەزن  ئاڵوگۆڕە  لە  شێوازێك  و  تەرز  بە  سوورەتانە  ئەم  دەبینیت 
كە  دەدوێن  حەشر  بە  سەر  پەروەردگاری یەكانی  گەورە  كاروبارە  و 
گرفتاری  عەقڵیشی  و  گەورە  سەرسووڕمانێكی  پابەندی  مرۆڤ  دڵی 
سەرسامی یەكی مەزن دەكەن.. بەاڵم هەر ئەوەندەی مرۆڤ لە پایز و 
بەهاردا هاووێنەی ئەو ڕووداوانە بە چاوی خۆی دەبینێت، ئەوا بەوپەڕی 

ئاسانی وەری  دەگرێت و باوەڕی پێ  دەكات.
جا لەبەر ئەوەی تەفسیركردنی ئەم سێ  سوورەتە درێژە دەكێشێت، 
ئەوا بۆ نموونە تەنها وشەی: چڄ  ڃ  ڃ چ وەردەگرین و لە 

بارەیەوە دەدوێین:
ئەم ئایەتە ئەوە دەگەیەنێ  كە: لە ڕۆژی حەشردا هەموو كردەوەكانی 
مرۆڤ لەسەر الپەڕەیەكدا تۆمار كراون و دەخرێنە ڕوو. جا لەبەر ئەوەی 
پەیی  پێ    عەقڵ  سەرسووڕهێنەرە،  و  سەیر  شتێكی  مەسەلەیە  ئەم 
نابات. بەاڵم سوورەتەكە هەروەك ئاماژە بۆ حەشری بەهارانە دەكات 
و، هەروەك خاڵ و الیەنەكانی تریش لە دنیادا هاووێنەیان هەیە، بە 
هەمان جۆر “خستنەڕووی الپەڕەی كردەوەكانی مرۆڤیش” هاووێنەیان 
لەم دنیایەدا ئاشكرایە، ئەوەتا هەموو: بەر و، گیا و، درەختێك خاوەنی 
كردەوە و، فەرمانبەری و، بەندایەتی و، تەسبیحاتی تایبەتیی خۆیانن، 
دەربكەوێت.  پێ   گەورەیان  خوای  جوانەكانی  ناوە  كە  بە شێوەیەك 
ئنجا سەرجەمی ئەم هەموو كارانەش لەگەڵ مێژووی ژیانی ئەم بەر 
و گیا و درەختەدا لە یەك بەیەكی ناوك و تۆوەكانی دا تۆماركراون و 
تردا  تر و جێ  یەكی  بەهارێكی  لە  تر  هـەمـوویشــیان جارێكی  هــەر 
و  ڕوونی  بەوپەڕی  ئەوانە  یەك بەیەكی  هەروەك  واتە  دەردەكەونەوە. 
ڕەوانـی و بە شێوە و شكڵە ڕواڵەتی یەكەی، كارەكانی باب و باپیرانی 
پێشووی دەردەخات، بە هەمان جۆر و لە ڕێی باڵوكردنەوەی پەلەكان 
و دەمكردنەوەی گەاڵ و بەرەكانی، الپەڕەی كردارەكانی خۆیشی باڵو 

دەكاتەوە و دەیانخاتە ڕوو.
بەڵـێ ، ئەو كەسەی كە هەر لە بەرچاوی خۆماندا بەوپەڕی دانایی و، 
پارێزگاری و، پەروەردەكاری و، نەرمونیانی، ئەم كارە ئەنجام دەدات، 

هەر ئەویشە كە دەفەرموێ : چڄ  ڃ  ڃ چ.
بۆ خۆت بەم چەشنە خاڵەكانی تریش قیاس بكە بۆ سەر ئەمە و، 
گەر توانا و هێزی هەڵینجان)استنباط(یشت هەیە، ئەوا فەرموو بۆ خۆت 

هەڵبگۆزە.

وا بۆ یارمەتی دانت چ ٱ  ٻ  ٻچ یش باس دەكەین:
و  “پێچانەوە”  واتای:  هەیە،  ڕستەیەدا  لەم  كە   “ “  ٻ  وشەی: 
ئاشكرایە.  و  ڕوون  گەلـێ   نموونەیەكی  و،  دەگەیەنێت  “كۆكردنەوە” 

سەرەڕای ئەوەی كە ئاماژە بۆ هاووێنەشی لە دنیادا، دەكات:
ئاسمانی  و،  “أثیر”  و،  نەبوون  پەردەكانی:  گەورە  خوای  یەكەم: 
لەسەر گەوهەری ئەو “خۆر”ە الداوە كە چەشنی چرا دنیای ڕووناك 
كردووەتەوە و لە گەنجینەی میهرەبانیی خۆیەوە هێناویەتە ئەم دنیایە. 
جا هەركات ئەم دنیایە تەواو بوو و دەرگاكانی داخران، ئەوا خواوەند 

ئەو گەوهەرە بە بەرگەكانی خۆی دەپێچێتەوە و كۆی دەكاتەوە.
دووهـەم: “خـۆر” كاری ئەوەی پێ   ســپێرراوە كە بەیانیان تیشـكی 
ڕووناكـی باڵو بكاتەوە  و، ئێوارانیش بیانپێچێتەوە و سەرلەنوێ  كۆیان 
بكاتەوە. بەم چەشنە، شەو و ڕۆژ كارەكانیان بە نۆرە لەسەر زەوی 
ڕادەپەڕێنن، ئنجا كە لە كارەكانیان بوونەوە شمەك و كەرەسەكانیان 
لەوانەیە “مانگ” تا ڕادەیەك پەردەیەك بێت بۆ  كۆ دەكەنەوە. یان 
)وەرگرتن  و بەخشینەكانی ئەو خۆرە(. واتە هەروەك ئەم كارمەندە 
ئەرك پێ  سپێرراوە لە ڕێی ئەم هۆیانەوە شمەكەكانی خۆی كۆ دەكاتەوە      
و دەفتەری تۆماری كارەكانی دەپێچێتەوە، دەبێ  بە هەمان جۆریش 
ڕۆژێك بێتە پێشەوە كە بە تەواوەتی ئەرك و كارمەندی یەكانی ئەستۆی 

تەواو ببن، با هیچ هۆیەكیش بۆ لەكارخستنی لە ئارادا نەبێت.
لەوانەیە ئەو دوو پەڵە بچووكەی كە گەردوونناسان بە ڕووی خۆرەوە 
بە  خۆر  كە:  دەربخەن  ئەوە  فراوانبووندان،  لە  هەردەم  و  دەیبینن 
فەرمانی خوای گەورە و لە ڕێی فراوانبوونی ئەو دوو پەڵەیەوە وردە 
وردە ئەو ڕووناكی یەی خۆی كۆ بكاتەوە و بیپێچێتەوە كە بە فەرمانی 
پەروەردگاری  ئنجا  كردبووەوە،  باڵوی  زەوی دا  بەسەر  گەورە  خوای 
خاوەن عیززەتیش پێی  بفەرموێ   : )ئالێرەدا كاری تۆ لەگەڵ زەوی دا 
كۆتایی پێ   هات.. هەر ئێستا ڕاپەڕە و بڕۆ بۆ دۆزەخ ئەوانە بسووتێنە 
كە تۆیان دەپەرست و، كارمەندێكی گوێ  ڕایەڵ و ملكەچی وەك تۆیان بە 
سووكی سەیر دەكرد    و، تۆمەتی خیانەت و بێ  وەفایییان دەدایە پاڵ(!
چ ٱ  ٻ  ٻچ  پەروەردگاریی:  فەرمانی  “خۆر”  شێوەیە  بەم 

لەسەر ڕووە پەاڵوی یەكەی خۆی دەخوێنێتەوە!

ن. : مامۆستا سەعیدی نوورسی
و. : فارووق ڕەسووڵ یەحیا

Faruq_r@hotmail.com  كاره پیرۆز  قورئانی  تریش  جاری  هه ندێ 
كه   ده كات  باس  شێوه یه ك  به   قیامه تییه كان 
بۆ  ئاماژه ی  و  بكاته وه   مرۆڤ  هه ستی  چاوی 
هاوچه شنه كانی ئه و كاره  سه ر به  قیامه تییانه  بۆ 
بكات كه  له  دنیادا هه ن تاكو ڕیی ئینكاری كردن 
له  مرۆڤ بگرێت و به  دوورزانین له  زه ینی ال بدات 
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سێرۆیا
 »Henri Serouya سێرۆیا  »هێنری 
خۆرهەاڵتناسێكی فەڕەنسییە. لە بەرهەمەكانی:                                                             
وفلسفته«،  وآاثره  ترمجته  ميمون:  بن  »موسي 
الفكر  واليهودية«، »فلسفة  واملسيحية  »الصوفية 

االسالمي«.
لە وتەكانی:

»قورئان سرووشێكە لە الیەن خوای گەورەوە، 
هەمان  لە  نابێتەوە.  نزیكی  مرۆڤ  شێوازی 
كاتیشدا شۆڕشێكی »بیروباوەڕ«ە كە دان نە 
بە پاپا و نە بە هیچ كۆڕێكی زانایانی دیان و 
قەشەكاندا نانێت، چونكە هیچ ڕۆژێك ئیسالم 
كردنی  حەكەم  بە  بیری  كە  نەترساوە  لەوە 

عەقڵی فەلسەفی لە دژی هەڵبسێت.
ئایینی  بە  ئیسالم  بەراوردێكی  ئەگەر  خۆ 
هێڵێكی  بكەین، چەند  و مەسیحی  یەهوودی 
جیاكار دەبینین كە بە تەواوی لەگەڵ ئەواندا، 
یەك  وەك  مەسیحییەتدا  لەگەڵ  تایبەت  بە 
و  مەسیحی  سیستەمی  چونكە  دەرناچن. 
لە  ئەوەتا  جیان،  ئیسالم  هی  لە  یەهوودی 
ئیسالمدا بۆشایی نییە لە نێوان بەدیهێنەر و 
مرۆڤی بەدیهێنراودا، كەچی ئەم بۆشاییە الی 
جوولەكە و مەسیحییەكان بە هۆكارەكان پڕ 
لەگەڵ  شتانە  لەم  كام  هیچ  خۆ  كراوەتەوە. 

ئیسالمدا یەك ناگرنەوە.
خواوە  الیەن  لە  پێغەمبەرێكە  محەممەد
ڕەوانە كراوە، هیچ كات نكووڵیی دەرنەبڕیوە 
عیسا                      و  مووسا  لە  هەریەك  بانگەوازی  لە 
هەموو  بەڵكو  بێت-  لەسەر  -دروودیان 
تەقاالیەكی لەوەدا بوو كە بە پێی ئەوەی لە 
قورئاندا هاتووە ئەو دوو بانگەوازە پاڵفتە بكات.
قورئان لە یەكەم ساڵی نازڵبوونیەوە هێرشی 
كردە سەر بڕوای سێكوچكەیی و، هۆشیاریی دا 
كە »عیسا« جگە لە پیاوێك كە كوڕی مەریەمە 

- نەك كوڕی خوا - شتێكی دیكە نییە و، وتنی 
ئەوەش كە خوا كوڕی هەبێت »شیرك«ێكی 
هێندە گەورەیە كە وەختە ئاسمانەكان پەرت 
چیاكانیش  و  ببات  قڵیش  زەوی  و  بكات 
دووچاری هاڕین ببن. »روح القدس«یش تەنها 
ئەوەیە  ڕۆڵی  جیبریلە،  وەك  مەالئیكەتێكی 
كە بانگەوازە پیرۆزەكە بۆ عیسا و محەممەد
ئافرەتێكی  »مەریەم«یش  بگوێزێتەوە. 
داوێن پاك و خاوێنە، نەك دایكی خوا«)1(.

شاد
لە  1928ز  ساڵی  شاد«  ئەحمەد  »بەشیر 
بووە.  دایك  لە  هیندی  فەلەی  بنەماڵەیەكی 
و،  بووە  نەسرانی  موبەششیرێكی  باوكی 
ڕێباز  هەمان  لەسەر  كوڕەكەی  داوە  هەوڵی 
تەواو  خوێندنی  1974ز  ساڵی  پێبگەیەنێت. 
»الهور«  لە  موبەششیر  وەك  و،  كردووە 
دوای  بەاڵم  كارەكانی.  بە  كردووە  دەستی 
بیست ساڵ لێكۆڵینەوە، بە تەواوی قەناعەتی 
1967ز  ساڵی  و،  نەما  نەسرانی  ئایینی  بە 

موسڵمان بوونی خۆی ڕاگەیاند.
هەندێ لە وتەكانی:

1- كاتێ ئیمانم بە یەكتاپەرستی هێنا، كەوتمە 
گەڕان بە دوای ئەو بەڵگانەی كە دەیسەلمێنن 
»قورئان« كتێبی خوای گەورەیە و دواهەمینی 
كتێبە ئاسمانییەكانە. من گەلـێ سوپاسی خوا 
دەكەم كە ڕێی چارەسەری ئەم كێشەیەی بۆ 
تاقانە  پیرۆز  قورئانی  چونكە  كردم.  ئاسان 
كتێبە كە دان بە كتێبە ئاسمانییەكانی دیكەدا 
دەنێت، كەچی دەبینین هەندێكی ئەوان دان 
ئەمەش  ڕاستیدا  لە  نانێن.  هەندێكیاندا  بە 
پیرۆز  قورئانی  تایبەتكارییەكانی  لە  یەكێكە 

كە دواهەمینی كتێبە ئاسمانییەكانە«)2(.
ئاسمانییە  كتێبی  تاقانە  پیرۆز  قورئانی   -2
جیاجیاكانی  شوێنە  لە  كەس  هەزاران  كە 

ڕێیەوە  لەو  و  كردووە  لەبەریان  سەرزەویدا 
كتێبە  دەبینین  كەچی  پاراستوویانە، 
پیرۆزەكانی )ئایینەكانی( تر تەنها بە خەتی 
هەر  لەبەر  ئەگەر  خۆ  پارێزراون.  چاپكراو 
هەر  نەمێنن،  چاپكراوەكان  كتێبە  هۆكارێك 
قورئان تەنیا كتێبی خوا دەبێت كە لە سنگی 

مرۆڤەكاندا پارێزراو دەبێت..
بەم جۆرە، قورئان مافی ئەوەی هەیە شانازی 
پارێزراوە  دەستكاری  لە  كە  بەوەی  بكات 
بۆ  هێنـاویەتی  وەحی  كـە  ڕۆژەوە  لـەو  و، 
تا ئێســتا یەك پیتی لـێ زیاد  پێغەمبەر
لە  ناسازی و هەڵەیەك  نەبووە. هیچ  و كەم 
هیچ جۆرێكی )نووسینەكانی( قورئاندا نییە. 
ئەمەش لە كاتێكدایە كە نوسخەكانی ئێستای 
لە  پڕن  تر  ئاسمانییەكانی  كتێبە  سەرجەم 
هۆكارێكی  ئەمەش  گۆڕانكاری.  و  دەستكاری 

باوەڕهێنانمە بە ئیسالم«)3(.
ڤایلێری

 »Laura Veccia Vaglieri الورا ڤێچە ڤایلێری«
ئافرەتە توێژەرێكی هاوچەرخی ئیتالییە. لـێ 
بڕاوە بۆ لێكۆڵینەوە لە مێژووی كۆن و نوێی 

ئیسالم و، فیقهی زمان و ئەدەبیاتی.
بەرهەمەكانی:  لە  هەندێكە  ناوی  ئەمەش 
»قواعد العربية« دوو بەرگ )1937 - 1941ز(، 
»اإلسالم« 1946ز، »دفاع عن اإلسالم« 1952ز، 
هەروەها چەندین لێكۆڵینەوەی دیكەش كە لە 
گۆڤارە ناسراوەكانی »خۆرهەاڵتناسی«دا باڵو 

كراونەتەوە.
هەندێ لە وتەكانی:

ئەو  ئیسالم  گەورەی  هەرە  موعجیزەی   -1
»قورئان«ەیە كە لە ڕێی ڕیوایەتی جێگیر و 
نەپچڕاو چەندین هەواڵمان بۆ دەگوێزێتەوە كە 

بە دڵنیایی ڕەها وەسف دەكرێن. 
السایی  بۆ  ڕێگایەك  هەرگیز  كتێبێكە  قورئان 

ههیڤ ژماره  )39( پایزی 82015

سەبارەت بە قورئان وتوویانە
ئەڵقەیشهشهم

نووسین و ئامادەكردنی: دكتۆر عیمادەدین خەلیل
 Faruq_r@hotmail.comوەرگێڕانی: فارووق ڕەسوول یەحیا



یەكێكی دەستەواژەكانی  نییە، هەموو  كردنەوەی 
گشتی و هەمەالیەنەن، لەگەڵ ئەوەشدا قەبارەیەكی 
لە  درێژە  و  دوور  هێندە  نە  هەیە،  گونجاوی 
پێویست زیاتر بێت و نە هێندەش كورتە كە لە 
و  ڕەسەن  شێوازەكەشی  بێت.  كەمتر  پێویست 
گەیشتووەتە  عەرەبییەی  ئەدەبی  لەو  تاقانەیە. 
قورئانن،  پێش  سەردەمانی  هی  و  دەستمان 
نییە. قورئان  هاوشێوەی  شێوازێكی  جۆرە  هیچ 
ئەو كاریگەرییەش كە قورئان لە دەروونی مرۆڤدا 
بەرزیی سەلیقەی  لە ڕێی  تەنها  دروستی دەكات 
و  دەرەكی  هاوكارێكی  هیچ  بێ  بە  و  خۆیەتی 
یەكێكی  هەموو  دیكەیە.  شتێكی  پاڵی  خستنە 
ئایەتەكانی لە هەمان ئاستی ڕەوانبێژیدان تەنانەت 
لەو كاتانەشدا كە باس لە بابەتگەلێك دەكات كە 
دەبوو كاریان بكردایەتە سەر ئایەتەكان و زایەڵەیان، 
وەك بابەتەكانی وەسیەت و نەهی و هاوشێوەیان.
دروودیان   - پێغەمبەران  چیرۆكی  »قورئان« 
لەسەر بێت - و، وەسفەكانی سەرەتا و كۆتایی 
جیهان و، سیفەتەكانی خوا و لێكدانەوەیان دووپات 
سەرنج  هێندە  شێوەیەكی  بە  بەاڵم  دەكاتەوە، 
هەروەها  ناكات..  الواز  كاریگەرییان  كە  ڕاكێش 
دیكە،  بابەتێكی  بۆ  دەگوێزێتەوە  بابەتێكەوە  لە 
بدات. لەدەست  خۆی  پێزی  و  هێز  ئەوەی  بێ 
ئێمە لە شێوازی ئەم قورئانەدا دەكەوین بەسەر 
دوو  كە  پێكەوە،  »سازگاری«دا  و  »قووڵی« 
كۆ  بەرهەمێكدا(  )لە  عادەت  پێی  بە  سیفەتن 
نابنەوە، چونكە جێبەجێ بوونی هەموو وێنەیەكی 
ڕەوانبێژیی بە تەواوی تێدا دەبینیت. ئیتر چۆن 
دەكرێت ئەم كتێبە دەستەوسانكارە كاری محەممەد
بێت، كە ئەو عەرەبە نەخوێندەوارەیە دوو 
سێ بەیت نەبێت زیاتری نەهۆنیوەتەوە كە ئەوانیش 

هیچ بەهرەیەكی شیعری پیشان نادەن«)4(؟
بۆ  دیكەشمان  بەڵگەیەكی  هەر  هێشتا   -2
بەردەستدایە  لە  قورئان  خواییەكەی  سەرچاوە 
لەم حەقیقەتەدا، كە بریتییە لەوەی: بە درێژایی 
ئەو سەدە درێژخایەنانەی نێوان نازڵبوونی و هەتا 
ئەمڕۆ، دەقەكەی بە پاك و خاوێنی و بێ هیچ 
دەسكارییەك ماوەتەوە. بە پشتیوانیی خوا هەتا 
گەردوونیش بمێنێت بەو حاڵی پاك و خاوێنی 
دەمێنێتەوە«)5(. نەكراوییەی  دەسكاری  و 
3- »ئەم كتێبەی كە ڕۆژانە بە پانتایی و درێژیی 
جیهانی ئیسالمی دەخوێنرێتەوە، هیچ هەستێكی 
بێزاری ناخاتە دەروونی ئیماندارەوە، بەڵكو بە 
دووپاتبوو  خوێندنەوەی  ڕێی  لە  پێچەوانەوە 
الی  خۆی  پتر  ڕۆژ  دوای  لە  ڕۆژ  »قورئان« 

ئیمانداران خۆشەویست دەكات.
شكۆمەندی  و  سام  قووڵی  هەستێكی  قورئان 

دەهاوێتە دەروونی ئەو كەسەی كە دەیخوێنێتەوە 
یان گوێبیستی دەبێت. مرۆڤ بە ئاسانی و بێ 
هیچ گرفتێك دەتوانێت لەبەری بكات. تەنانەت 
لەمڕۆدا و لەگەڵ پاشەكشێی شەپۆلی ئیمانیشدا 
هەزاران كەس دەبینین كە دەتوانن هەموو قورئان 
ئەوانەی  ژمارەی  تەنها  هەر  بخوێننەوە.  لەبەر 
زیاترە  زۆر  لەبەرە  قورئانیان  میسردا  لە  كە 
ئەورووپادا  هەموو  لە  كە  ئەوانەی  ژمارەی  لە 

دەتوانن ئینجیل بخوێننەوە«)6(!
ڕێی  لە  نە  ئیسالم  خێرای  »باڵوبوونەوەی   -4
تەقاالی  و  هەوڵ  بە  نە  و،  بووە  »هێز«ەوە 
تەنها  ئەو  بەڵكو  موبەششیرەكان.  دانەبڕاوی 
شتەی كە بووەتە هۆی ئەو باڵوبوونەوەیە لەوەدایە 
كە ئەو كتێبەی موسڵمانەكان پێشكەشی گەلە 
كردن  سەرپشكیان  و  كرد  ژێركەوتووەكانیان 
كتێبی  وەرنەگرتنیاندا:  لە  یان  وەرگرتن  لە 
خوایە.. وشەی حەقە.. گەورەترین موعجیزەیە 
توانیویەتی پێشكەشی كەسە  كە محەممەد

ڕاڕاكانی سەر ئەم زەوییەی بكات«)7(.
بە  پەیوەندیی  بە هەر شتێك كە  5- سەبارەت 
قورئان  ئەوا  هەبێت،  گەردوونەوە  بەدیهێنانی 
وێڕای ئاماژەدانی بە حاڵەتی بنەڕەتی و بناغەی 
هێزەكانی  بەردەم  لە  سنوورێك  هیچ  جیهان، 
ژیریی مرۆڤدا دانانێت، بەڵكو ڕێگا بە ڕەهایی و 
كراوەیی دەخاتە سەر پشت، تاكو ژیرییەكان ئەو 

ڕێگایە بگرنەبەر كە دەیانەوێت«)8(.
ڤاییز

و  بیریار   »Leopold Weiss ڤاییز  »لیۆپۆڵد 
موسڵمان  نەمسایە،  خەڵكی  ڕۆژنامەنووسێكی 
بووە و خۆی ناوناوە »محەممەد ئەسەد«. لە 
كتێبە بەنرخەكەیدا »الطریق إلی مكة« درێژەی 
گەشتی خۆی بەرەو ئیسالم باس كردووە. ساڵی 
1927ز لە شاری حەیدەر ئابادی هیندستان لەگەڵ 
نۆ موسڵمانێكی دیكەدا بە ناوی »ولیەم بیكتۆڵ« 
دەركردووە  االسالمیة«ی  »الثقافة  گۆڤاری 
لە  خۆرهەاڵتناسانی  هەڵەی  گەلـێ  تیایدا  كە 
ئەمەش  كردووەتەوە.  ڕاست  ئیسالمەوە  بارەی 
»وەرگێڕانی  بەرهەمەكانی:  لە  هەندێكە  ناوی 
ئینگلیزی،  زمانی  بۆ  بوخاری  صەحیحی 
منهاج  مكة،  إلی  الطریق  اإلسالمي،  الفقة  »أصول 
الطرق«. مفرتق  علی  اإلسالم  احلكم،  فی  اإلسالم 

هەندێ لە وتەكانی:
1-»بەم جۆرە و بە ئاماژەدان بە هۆشیاری و 
ژیری و زانیاریی مرۆڤ، قورئان دەستی كرد بە 

نازڵبوون«)9(.
بە   - من  وێنەی  بە   - خێزانم  2-»ئەلیسای 
تێپەڕبوونی كات پتر دەكەوێتە ژێر كاریگەریی 

نێوان  نادیارەی  نووسانە  پێكەوە  ئەو 
ڕێنماییە  و  قورئان  ڕەوشتییەكانی  ڕێنماییە 
عەمەلییەكانی. خوا لە ڕوانینی قورئانەوە داوای 
نەكردووە،  مرۆڤ  لە  نابینایانەی  ملكەچییەكی 
خوا  كە:  دواوە  مرۆڤدا  ژیریی  لەگەڵ  بەڵكو 
لە  بەڵكو  نییە،  دوور  مرۆڤەوە  لە چارەنووسی 
ڕەگی المل نزیكترە لێیەوە. قورئان هیچ هێڵێكی 
و  ئیمان  نێوان  لە  نەكێشاوە  جیاكەرەوەی 

ڕەوشتە كۆمەاڵیەتییەكاندا«)10(.
3- »ئێستا و بە شێوەیەك كە دەمقاڵێ هەڵناگرێت 
دەستمەوە  بە  گرتبووم  كتێبەی  ئەو  تێدەگەم 
كتێبێك بووە لە الیەن خوای گەورەوە بە وەحی 
هاتووە. خۆ هەرچەندە زیاد لە سیازدە سەدەیە 
لە بەردەستی مرۆڤدا دانراوە، كەچی قورئان بە 
ئاشكرا چاوەڕوانی هاتنەدیی شتی ئەوتۆ بووە 
كە مەگەر لەم سەردەمە ئالییە ئاڵۆزەی ئێمەدا 

توانرابێت وەك حەقیقەتێك بێتەدی.
بۆ  پێشبڕكێیان  سەردەمێك  هەموو  خەڵكانی 
خۆیانەوە  بە  سامان  و  مناڵ  و  ماڵ  زۆركردنی 
بینیوە، بەاڵم هیچ كاتێكی پێشتر ئەم پێشبڕكێیە 
تەنها  كە  ئەوەی  نەگەیشتووەتە  زۆركردن  بۆ 
حەزێكی پەتی بێت بۆ خاوەندارێتیی شتەكان و، 
ببێتە یاری و ڕابواردنێك ڕێ لە بینینی شتی تر 
بگرێت، وەك ئەوەی كە ئەمڕۆ زیاتر لەچاو دوێنێ 
ڕوودەدات. ئەمڕۆدا  لەچاو  زیاتر  سبەینێش  و 
ئێستا تێ گەیشتم كە ئەمە)11(تەنها حیكمەتێكی 
ڕابوردوویەكی  لە  كە  نەبووە  كەسێك  مرۆیی 
ژیابێت.  عەرەبدا  دووری  دوورگەی  ناو  دووری 
ڕادەیە  ئەم  تا  چەندەش  مرۆڤە  ئەم  چونكە 
بە  هەر  هێشتا  هەبێت،  لەم جۆرەی  حیكمەتی 
سزایە  ئەو  بۆ  پێشبینی  ناتوانێت  خۆی  تەنیا 
بكات كە ئەم سەدەی بیستەمە پێی تایبەتمەدە.
لە ڕاستیدا لە قورئانەوە دەنگێك لەگەڵ مندا دەدوا كە 
.)12(» زۆر گەورە تر بوو لە دەنگی محەممەد 
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)1( فلسفة الفكر اإلسالمي: 32 - 33.
)2( رجال ونساء أسلموا: 20-19/7. 

)3( هه مان سه رچاوه : 20/7. 
)4( دفاع عن اإلسالم: 56 -57. 

)5( هه مان سه رچاوه : 58 - 59. 
)6( هه مان سه رچاوه : 59. 
)7( هه مان سه رچاوه: 59. 
)8( هه مان سه رچاوه: 60. 
)9( الطريق إلى مكة: 303. 
)10( هه مان سه رچاوه: 318. 

)11( ئاماژە بۆ سوورەتی »التكاثر«ی قورئانی پیرۆز دەكات كە 
بە ئیعجازێكی غەیبی هەواڵی لە قەیرانی سەدەی بیستەم داوە.

)12(  هه مان سه رچاوه: 328 - 329.



لە ئەنجامی تێڕوانینی زانایان و پزیشكان لە قۆناغەكانی دروستبوونی 
مرۆڤ  كە  ڕاكێشانەی  سەرنج  دیمەنە  لەو  یەكێك  مرۆڤ  كۆرپەلەی 
سەرسام دەكات بریتییە لە ڕووداوی دروستبوونی چاوەكان و گوێكانە 
لە كۆرپەلەدا، ئەمانە بە شێوەیەكی زۆر نائاسایی لە كۆرپەلەی مرۆڤدا 
دروستدەبن، و هیچ كەسێك ناتوانێت تەصەوری دروستبوونیان بكات 

ئەگەر بە چاوی خۆی نەیبینێت.
لەالیەكی ترەوە زۆر سەرسوڕهێنەرە كە پێغەمبەرمان  لە هەندێك 
پاڕانەوە و لەكاتی كڕنووش بردنیدا دەیفەرموو:)عََْن َعِلىِّ ْبِن َأِب طَاِلٍب 
....... َوِإَذا َسَجَد قَاَل » اللَُّهمَّ َلَك  )رضي هللا عنه( َعْن َرُسوِل اللَِّ 
َسَجْدُت َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت، َسَجَد َوْجِهى ِللَِّذى َخَلَقُه َوَصوَّرَُه َوَشقَّ 
واتە:  مسلم(،  )رواه   ).......» اْلَاِلِقنَي  َأْحَسُن   ُ اللَّ تـََباَرَك  َوَبَصَرُه  َسَْعُه 
لە كاتی كڕنووش بردندا ئەم نزایەی دەخوێند: خوای  پێغەمبەر
گەورە بۆ تۆ كڕنووشم برد و باوەڕم بە تۆ هێناوە و خۆم تەسلیمی تۆ 
كردووە، ڕوخسارم كڕنووشی برد بۆ ئەو كەسەی كە دروستی كردووە و 
وێنەی كێشاوە و بیستن و بینینی لێوە شەق كردووە و دروستكردووە 
كە  خودایەی  ئەو  بۆ  بێگەردی  و  پاك  گوێكان(،  و  چاوەكان  )واتە 

باشترینی دروستكەرانە.
دەربڕینێكی سەرنج ڕاكێشە كە دەبینین ئەم فەرموودەیەی پێغەمبەر 
لە ڕوخسارەوە بە  بینین  هەواڵی ئەوەی پێداوین كە بیستن و 
ئەم  ئەوەیە  ڕوونیدەكەینەوە  ئەوەی  دروستدەبن،  شەقبوون  شێوەی 
فەرموودەیە بەهێنانی دەستەواژەی )شەقبوون( ئیعجازێكی زانستی و 

ئیعجازێكی هەواڵدان لەخۆی دەگرێت.
كۆرپەلەزانی نوێ  بۆمان باسدەكات كە 3 كرداری سەرەكی هەیە لەكاتی 

دروست بوونی چاوەكان و گوێكاندا:
1-كردارێكی دروستبوون لەڕێ ی جیابوونەوەی ئەندامێك لە ئەندامێكی 

تر و دەرهێنانی لێیەوە.
2 -كردارێكی دروستبوونی چااڵییەك.

3-كردارێكی لەتبوون و دڕانی پەردەكان.
كردارانە  هەموو  لەم  تەعبیر  كە  وشەیەی  ئەو  عەرەبیدا  زمانی  لە 
وشەی شەق  لە  بریتییە  كۆدەكاتەوە  مانایانە  ئەو  هەموو  و  دەكات 

كردن )َشقَّ (:
- لە فەرهەنگی )لسان العرب(دا هاتووە: )واشتقاق احلرف: أخذه منه( 
واتە: شەق كردن و دەرهێنانی پیتێك لە پیتێكی تر مانای: دەرهێنان 

دەگەیەنێت.
- لە )معجم مقايیس اللغة(دا هاتووە: )َشقَّ : يدلُّ علي انصداع يف الشَّيء(                                                                                 
شتێكدا  لە  چااڵیی  و  درز  دروستبوونی  مانای  كردن  شەق  واتە: 
دەگەیەنێت. هەروەها لە )لسان العرب(دا هاتووە: )والشَّقُّ: الصَّدع البائن( 

واتە: شەق بریتییە لە چااڵییەكی )قڵشێكی( ئاشكرا.
- دەربارەی مانای سێیەم: لە )لسان العرب(دا هاتووە: )شّق الثیاب: 
و  كرن  پەت  و  لەت  لە  بریتییە  جل  كردنی  شەق  واتە:  َتزيقاً(  َمزََّقه 
دڕاندنی، كەواتە هەر سێ  مانا زانستیەكەی زاراوەی شەقكردن لە زمانی 

.) عەرەبیدا دەدرێتە پاڵ وشەی )شقَّ
با ئێستا بچینە سەر درێژەی بابەتەكە، تا بزانین لە ڕووی كۆرپەلەزانییەوە 
ئەوەی كە ڕوودەدات لە بواری دروستبوونی گوێكان و چاوەكان چییە و 

ئایا ئەو مانایانەی بەسەردا دەچەسپێت؟
لە بواری دروستبوونی چاوەكاندا:

بچووك  چااڵیی  دوو  كۆرپەلەكەدا  سەری  بەرزایی  لە  جار  یەكەم 
پەیدادەبن كە ناودەبرێن بە چااڵیی بینین )Optic Sulcus( ئەمانە 
لە بەشی پێشەوەی هەردوو الی بۆری دەماریی یان توێ ی دەماری 
)Neural Folds( لە ڕۆژی  22دا دروستدەبن، كە پاشان هەردوو بۆری 
كۆرپەلەكە  )Forebrain(ی  پێشەوە  مێشكی  و  یەكدەگرن  دەماریی 
لە هەردووالی  لە هەمان كاتدا ئەو دوو چااڵییەی كە  دروستدەكەن، 
بینین                   قەدێكی  یەكەیان  هەر  و  دەبن  ئەستوور  بوون  بۆرییەكەدا 
لە  دەبێتەوە  نزیك  هەریەكەیان  كە  دروستدەكەن،   )Optic Stalk(
لە هەردوو الی مێشكی كۆرپەلەكەوە، پاشان بە  سەر ڕووی پێست 
شێوەی توورەكەی بینین دەردەكەون لەسەر ڕووی پێست، كۆتایی ئەم 
قەدە بۆ ناوەوە دەچەمێتەوە، لێرەوە شێوە توورەكەییەكەی دەگۆڕێت 
بۆ چااڵیییەك كە لە كووپ دەچێت و پێ ی دەووترێت كووپی بینین 

 .)Optic Cup الكأس البصرية(
 

ئیعجازی زانستی لە فەرموودەی:

 )َوَشقَّ َسَْعُه َوَبَصَرُه ...( شەق بوونی گوێ  و چاو
drkawa_sadoon@yahoo.com  ن: د.كاوە فەرەج سەعدون

ئیعجازیسوننهت
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بوونی  لۆچ  كرداری  ناوەوە  بۆ  قەدە  ئەم  كۆتایی  چەمانەوەی  لەگەڵ 
پێست )یان ئیكتۆدێرمی دەرەوە( بەسەریدا ڕوودەدات بۆ دروست كردنی 
بڵقی هاوێنەی چاو )Lens Vesicle( كە لە سەرەتادا بەنووساویی بە 
پێستەوە دەمێنێتەوە، لە كردارێكی تردا ئەم بڵقە )هاوێنەیە( كە لە 
پێستەوە دروست بووە لێ ی جیادەبێتەوە و شەق دەبێت و لە پێست 

دەهێنرێتە دەرەوە و دەچێتە ناو چااڵیی كووپی بینینەوە.
 
 

هاوێنەیە  ئەم  كە  میزۆدێرم  لە  چینێك  ئەمانەشدا  لەگەڵ 
هاوێنەیی                                                        پارێزەری  پەردەی  پێیدەووترێت  و  دادەپۆشێت 
)Iridopupillary Membrane(، ئەم پەردە پارێزەرە شەق دەبێت و 
كونێك دروست دەكات لە پێشەوەی هاوێنەدا )كە لەدواییدا )Iris( یان 

كونی رەشێنەی چاو دروست دەكات(*.
پێكەوە  دەیەمدا  هەفتەی  لە  كە  پێڵووەكان  هەردوو  كۆتاییدا  لە 
دەنووسێن، لە هەفتەی )26(دا لەت دەبن و شەق دەبن و دەكرێنەوە 
بۆ دروستكردنی هەردوو پێڵووی سەرەوە و خوارەوە لە هەر چاوێكدا.

 

لە بواری دروستبوونی گوێكاندا:
گوێ ی مرۆڤی پێگەیشتوو لە سێ  بەش پێكهاتووە:یه كه م:گوێ ی ناوەوە 
)Inner Ear(،دووه م:گوێ ی ناوەڕاست )Middle Ear(،سێیه م:گوێ ی 

.)Outer Ear( دەرەوە
دروست  چاو  هاوێنەی  دروستبوونی  ڕێگەی  هەمان  بە  ناوەوە  گوێ ی 
كە   ،)Hindbrain( مێشكەوە  پشتەوەی  بەشی  لە  بەاڵم  دەبێت، 
چااڵییەكی بچووك بەناوی چااڵیی گوێ  )Otic Pit( لە چینی ئیكتۆدێرمی 
و  دەخوات  لوول  خۆیدا  بەسەر  چینە  ئەم  دەبێت،  دروست  دەرەوە 
لێیەوە  كە  پێست  بڵقێكی  بوونی  شەق  و  جیابوونەوە  هۆی  دەبێتە 
دەردەهێنرێت و بەرەو ناوەوە كۆچ دەكات و توورەكە یان بڵقی بیستن                                                                               
پاشتر  توورەكەیە  ئەم  دروستدەكات،   )Otic Vesicle(
ناوەوە:                                                  گوێ ی  پێكهاتەكانی  كردنی  دروست  بۆ  دەكات  گەشە 

 .)Bony Labyrinth( و )Membranous Labyrinth(

لە:  دەبن  شەق  و  دەبن  دروست  ناوەڕاستیش  گوێ ی  ئێسكەكانی 
كڕكڕاگەی یەكەم كەوانەوە )First Arch Cartilage( كە پاشان ئەم 
كەوانەیە ئێسكەكانی چەناگە دروست دەكات، هەروەها لە كڕكڕاگەی 
كەوانی دووەمیشەوە )Second Arch Cartilage( بە چەند ڕێگەیەكی 

ئاڵۆز دروستدەبن.
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گوێ ی دەرەوەش لە ئەنجامی زیادبوون و گەشە كردنی خانەكانی چینی 
خانەیە چینێكی  بارستە  ئەم  دەبێت،  دروست  ناوەوە  بۆ  ئیكتۆدێرم 
گوێ ی  )داخەری  پێیدەووترێت  كە  دەكەن  دروست  پتەو  و  بەهێز 
دەرەوە(، پاشان ئەم چینە داخەرە لەت و پەت دەبێت و ڕێڕەوێك 
دروستدەكات كە لە درز و شەقێكی ئاشكرا دەچێت و پێیدەووترێت 

.)External Acoustic Meatus( كەناڵی گوێ ی دەرەوە
 ) لەمانەوە بە تەواوەتی بۆمان ڕووندەبێتەوە كە ماناكانی وشەی )َشقَّ
زۆر بە جوانی یەكدەگرێتەوە لەگەڵ كرداری دروستبوونی چاو و گوێ  
ئەنجامی  لە  كە  یەكدەگرێتەوە  بەوە  جارێك  مرۆڤدا،  كۆرپەلەی  لە 
پەیدابوونی چااڵییەكەوە دەبن و، جارێكی تر لە ئەنجامی دروستبوونی 
ئەندامێك لە ئەندامێكی ترەوە و، جارێكی تریش لە ئەنجامی لەتبوون 

و دڕانی پەردەكانەوە دەبێت.
لەدوای روونكردنەوەی ئەم كردارانە كە زانستی نوێ  دوای سەدان 
گەیشتە  بیستەمدا  سەدەی  كۆتایی  لە  تەنها  و  لێكۆڵینەوە  ساڵ 
ووردەكاریی  و  ڕەوانبێژیی  و  بەالغەت  كۆتاییدا  لە  ڕاستییانە،  ئەم 
فەرموودەكانی پێغەمبەرمان بۆدەردەكەوێت و، بۆمان دەسەلمێت 
كە دەبێت ئەم فەرموودە پیرۆزە كە ئیعجازێكی زانستی ئاشكرای تێدایە 
وتەی پێغەمبەرمان بێت، چونكە هیچ كەسێك و هیچ شارستانیەتێك 
پێش پێغەمبەر و لە سەردەمی ئەودا و دوای ئەویش بە سەدان ساڵ 

ئاگاداری ئەم بابەتە نەبوون و شتی وایان باسنەكردووە، كەواتە كە 
پێغەمبەر  دەفەرموێت:)...وَشقَّ َسَْعُه ؤَبَصرَُه...( بۆ دروستبوونی 
گوێ  و چاو لە مرۆڤدا، ئەمە زانیاریی مرۆڤی ئاسایی ئەو سەردەمانە 
كە  بێت  پەروەردگارە  ئەو  ئیلهامی  و  نیگایەك  دەبێت  بەڵكو  نییە 
دروستكەرە و ئاگاداری هەموو نهێنییەكانە لە ئاسمانەكان و زەوی و 

لەناو لەشی مرۆڤیشدا.
 Langman’s Medical( پزیشكی  كۆرپەلەزانی  كتێبی  بڕوانە:   *

Embryology(/ الپەڕە )326(.
سەرچاوە:

سوننەتدا(،  و  قورئان  لە  كۆرپەلەزانی  )ئاماژەكانی  كتێبی  لە   -
نووسینی: د.كاوە فەرەج سەعدون، چاپی یەكەم 2008 وەرگیراوە، 

بەسوود وەرگرتن لەم سەرچاوانە:
- إعجاز القرآن فيما ختفيه األرحام/ كرمي جنيب األغّر/ دار املعرفة- بريوت/ 

الطبعة األوىل- 2005.
- موسوعة اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي/ اجلزء الثاين- خلق اإلنسان/ 

أ.د. أمحد شوقي إبراهيم/ الطبعة الثانية- 2004.
- The Developing Human–ninth edition \ Keit.L.Moor & T. V. 
N. Persaud.
- Langman s Medical Embryology\ T.W.Sadler\ 10th edition.

ٿ   ٿ   چ  دەفەرموێت:  گەورە  خوای 
ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ    ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
كەواتە  واتە:  الطارق،  چ  ڄ   ڦ    ڦ   
سەرنجبدات،  و  بكات  تەماشا  ئادەمیزاد  با 
لە  دروستكراوە  دروستكراوە؟!  چی  لە  كە 
مەنی  )كە  دەرپەڕیو  و  هەڵقواڵو  ئاوێكی 
هەردووكیان  ئافرەتە،  هێلكۆكەی  و  پیاو 
بە  ئادەمیزاد  پێكهێنانی  بۆ  هەڵدەقوڵێن 
و  پشت  بڕبڕەكانی  لەنێوان  خوا(،  ویستی 

ئێسكەكانی سینەدا دەردەچێت.
)كە  پیرۆزەوە  ئایەتە  ئەم  واتای  لەبارەی 
و  پشت  بڕبڕەی  نێوان  لە  دەفەرموێت: 
ڕاڤە  زانایانی  دەردەچێت(  سنگ  قەفەسی 
دەڵێن:  هەندێكیان  هەیە،  بۆچوونیان  دوو 
دەردەچێت  نێوانەوە  لەم  شتەی  ئەو 
لە  كە  گشتی،  بە  مرۆڤە  لێی  مەبەست 
دەبێت،  دروست  والترائب(دا  )الصلب  نێوان 
ئەو  مەبەستی  دەڵێن:  تریان  هەندێكی 
بەم  دروستدەبێت،  لێوە  مرۆڤی  كە  ئاوەیە 
موعجیزەیەكی  پیرۆزەدا  ئایەتە  لەم  پێیە 
تر هەیە كە دەفەرموێت: مرۆڤ لە بەشێك 
ئاوی دەرپەڕیوەوە دروستدەبێت كە ئەم ئاوە 
ئەم  دەردەچێت  و  ئەندامێكەوە  چەند  لە 
ئەندامانە سەرەتا لە نێوان بڕبڕەی پشت و 

دروست  الترائب(دا  و  )الصلب  پەراسووەكان 
دەبن.

پیرۆزەكەوە  ئایەتە  لە  ئەوەی  كەواتە 
و  نوێ   ئیعجازێكی  وەك  تێدەگەین، 
دەفەرموێت:  كە  ئەوەیە،  تەحەددایەك 
كۆئەندامی زاووزێی پیاو و ئافرەت سەرەتا 
پشت  بڕبڕەی  نێوان  لە  كۆرپەلەدا  لە 
لە  دەبن  دروست  سنگدا  ئێسكەكانی  و 
پشتدا، زانستی ئەمڕۆ دۆزیویەتەوە، كە لە 
لە  هێلكەدانەكان  خانانەی  ئەو  كۆرپەلەدا 
ئافرەتدا و گون لەپیاودا دروستدەكەن لەگەڵ 
ئەو خانانەی كە گورچیلەكان دروستدەكەن 
چینی  ناوچەی  لە  سەرەتا  داهاتوودا  لە 
ناوەڕاست )Mesoderm(وە لە كۆرپەلەدا جیا 
دەبنەوە و دروستدەبن، كە دەكەونە نێوان 
 )Ectoderm( دەرەوە  یان  سەرەوە  چینی 
كە ئەمەیان بڕبڕەی پشت و دەمارە پەتك 
دروستدەكات لە داهاتوودا و چینی خوارەوە 
داهاتوودا  لە  كە   )Endoderm( ناوەوە  یان 
)پەراسووەكان(  سنگ  قەفەسی  ئێسكەكانی 
دروستدەكات، ئەم چینە )چینی ناوەڕاست( 
تەنێكی لێوە دروس دەبێت، كە پێكهێنەری 
هێلكەدانەكان  یان  گونەكان  و  گورچیلەكان 
بڕبڕەی  الوالی  ئەم  دەكەوێتە  و  دەبێت 

پێش  بەرەو  لەگەڵ  سەرەتایییەوە،  پشتی 
چوونی دروستبوونی كۆرپەلەدا ئەندامەكانی 
زاووزێی مرۆڤ )هێلكەدانەكان لە ئافرەتدا و 
گونەكان لەپیاودا( كە وەك  وتمان سەرەتا 
پشتی  نزیكی  لە  گورچیلەكانن  لەگەڵ 
مرۆڤدا و، پاشان دێنە خوارەوە بۆ شوێنی 

ئاسایی خۆیان.
شوێنێكەوە  لە  مرۆڤ  بنچینەی  كەواتە 
بڕبڕەی  نێوان  دەكەوێتە  كە  دەردەچێت، 
لەڕێی  دوایی  و،  پەراسووەكانەوە  و  پشت 
و  گونەكان  لە  كە  دەرپەڕیوەوە  ئاوێكی 
هێلكەدانەكانەوە دەردەپەڕێت دروستدەبێت.

پڕ  و  سەرسوڕهێنەر  ئاماژەیەكی  بەڕاستی 
سەردەمەی  لەو  كێ   چونكە  ئیعجازە،  لە 
ئەم شتانە بە خەیاڵیشیدا  پێغەمبەردا
دەهاتن، بەم شێوەیە راستییە زانستییەكان 
كە  یەكدەگرنەوە،  قورئان  ئایەتەكانی  و 
ئەم  دروستكەری  چونكە  نییە  سەیر  هیچ 
راستییانە هەرئەوە كە قورئانی پیرۆزیشی 

:چ ڀ    پێغەمبەردا  بە  ناردووین  بۆ 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ امللك.

سەرچاوەكان:1- علم األجنة يف القرآن والسنة 
- الشيخ عبد اجمليد الزنداين وجمموعة من العلماء 
القرآن  يف  األجنة  علم  الغربيني.2-مطابقة 
والسنة- د.انطق النعيمي. 3- جملة اإلعجاز - 

العدد-2 هيئة اإلعجاز العلمي.

ن:د.كاوهفهرهجسهعدونلهنێواندووبهشــــدا



مەجید  عەبدول  شێخ  ڤیدۆیدا  دیمانەیەكی  لە 
زیندانی لەگەڵ پڕۆفیسۆر )جی. سی. گۆرینگەر(
دا دەڵێت: ئەوە پڕۆفیسۆر جی. سی. گۆرینگەرە 
مامۆستای كۆلێجی پزیشكیی بەشی توێكارییە 
)واشنتۆن(،  لە  تاون(  )جۆرج  زانكۆی  لە 
پرسی: لێمان  و  گەیشتین  پڕۆفیسۆرە  بەم 
 ئایا لە مێژووی كۆرپەلەزانیدا باس لەوە كراوە 

كۆرپەلە بە چەند قۆناغێك دروستدەبێت؟
ئایا لەو پەرتوكانەی تایبەتن بە باسی كۆرپەلەزانی 
لە سەردەمی پێغەمبەر و دوای ئەویش بە 
چەندین سەدە، هیچ ئاماژەیەكیان تێدایە بۆ ئەو 

قۆناغانە؟ 
ناوەڕاستی  هەتا  قۆناغەكان،  دابەشكردنی  یان 

سەدەی نۆزدە نەزانراوە؟
 لە وەاڵمدا وتی: بێگومان یۆنانیەكان گرنگیان 
ژمارەیەك  و،  داوە  كۆرپەلە  لێكۆڵینەوەی  بە 
لەوان هەوڵیانداوە وەسفی كۆرپەلە بكەن چی 

بەسەر دێت و چی تێدا ڕوودەدات.
پێمان وت: بەڵێ ئێمە ئەوە دەزانین، كە چەند 
تیۆرێكی زانایان هەبووە، وەك ئەڕستۆ و جگە 
چەند  كە  كراوە  لەوە  باس  ئایا  بەاڵم  لەو، 
قۆناغێك هەیە؟ چونكە ئێمە دەزانین قۆناغەكان 
هەتا ناوەڕاستی سەدەی نۆزدە نەزانرابوو هەتا 
چەسپا. نە  بیستەمیش  سەدەی  سەرەتای 

دوای وتووێژێكی درێژخایەن، وتی: نەخێر.
وتمان: ئایا هیچ زاراوەیەك هەیە بۆ ئەو قۆناغانە 
وترابێت، وەك ئەو زاراوانەی لە قورئانی پیرۆزدا 

هاتوون؟
وتی: نەخێر.

وتمان:  ڕات چیە بۆ ئەو زاراوانەی كە هەموو 
قۆناغەكانی كۆرپەلەی گرتۆتەوە؟

لە  توێژینەوەیەكی  زۆر،  وتووێژێكی  دوای 
كۆنگرەی پزیشكی هەشتەمی سعودی پێشكەش 
قورئانی  لە  قۆناغانەی  بەو  سەبارەت  كرد، 
لێیان  مرۆڤایەتی  چەند  كە  هاتوون  پیرۆزدا 
بێ ئاگا بوو، هەروەها سەبارەت بە گشتگیری 
كە  پیرۆز  قورئانی  زاراوانەی  ئەو  وردی  و 
بەكاریهێناوە بۆ كۆرپەلە بە دەستەواژەی كورت 
و دەربڕینی پوخت ڕاستییەكی زۆر لەخۆ دەگرن.
وت:  خۆی  ڕای  كۆنگرەكەدا  لە  پڕۆفیسۆر 
»بێگومان ئەمە وەسفی گەشەكردنی مرۆڤایەتیە 
هەر لە پێكهاتنی نوتفەی تێكەاڵوە هەتا دەبێتە 

بارستەیەكی ئەندامیی.

و  ڕوونكردنەوە ڕۆشن  و  ئەم وەسف  بەڕاستی 
قۆناغەكانی  لە  قۆناغێك  هەر  بۆ  گشتگیرانە 
حاڵەتەكاندا  زۆربەی  لە  كۆرپەلە  گەشەكردنی 
ئەگەر لە هەمووشیاندا نەبێت، بۆ چەندین سەدە 
قۆناغە  ئەوەی  پێش  دەگەڕێنەوە  لەمەوپێش 
جیاوازەكانی گەشەكردنی مرۆڤایەتی لە زانیاریە 

كۆنەكاندا تۆمار بكرێن.«
گۆرینگەر(  )پڕۆفیسۆر  لێكۆڵینەوەكەی 
سەریكێشا بۆ دۆزینەوەیەكی زانستی نوێ ،  كە 
دەیوروژێنن،  بەردەوام  گاورەكان  گومانەی  ئەو 

دەڕەوێنێتەوە.
گاورەكان دەڵێن عیسا )سەالمی خوای لێبێت( 

لە دایكەوە دروستبووە ئەی باوكی كوا؟
ئەم گومانە باڵودەكەنەوە، نازانن دروستكراوی 
تر هەیە بە بێ  باوك، قورئانی پیرۆز وەاڵمیان 

دەداتەوە و نموونەی ئادەمیان بۆ دێنێتەوە.
پەروەردگار دەفەرموێت: چ ہ   ہ   ہ    ہ  
ڭ       ڭ     ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ    ھ  

ڭ  ۇ  چ آل عمران.
بوونی عیسا  نموونەی دروست  بەڕاستی  واتە: 
لەالیەن خواوە؛ وەك نموونەی ئادەم وایە كە لە 
خاك دروستی كرد و لەوەودوا فەرمانی داو پێی 

وت: ببە )بە ئینسان( ئەویش بوو.
ئێمە سێ  جۆر دروستكراو دەبینین:

ئادەم دروستكراوێكە بەبێ  باوك و دایك.
حەوا دروستكراوێكە بەبێ  دایك.

عیسا سەالمی خوای لێبێت دروستكراوێكە بەبێ  
باوك.

ئەوەی توانیویەتی ئادەم )سەالمی خوای لێبێت( 
توانایە  بە  دروستبكات،  دایك  و  باوك  بێ   بە 
باوك  بێ   بە  لێبێت(  خوای  )سەالمی  عیسا 
دروستبكات، لەگەڵ ئەوەشدا گاورەكان بەردەوام 
پەروەردگاریش  خوای  ویستی  دەمەقاڵەیانە، 
دەربخات. بۆ  بەڵگەیان  لەدوای  بەڵگە  وایە 
ئەی گاورەكان،  بۆچی لەسەر ئەمە گومانتان هەیە؟
دروستكراوێك  هەرگیز  لەبەرئەوەی  دەڵێن: 

نابینین، بێ باوك یان بێ دایك بێت.
لەكاتێكدا زانست دەریخستووە ئێستا هەندێك 
نەوە دەخەنەوە،  بونەوەرانەی  زیندەوەر و  لەو 

بەبێ پیتاندنی نێرینە لەدایك دەبن.
بۆ نموونە هەنگ: هەموو نێرینەكانی بریتییە لە 
ئەو  و،   نێرینە  ئاوی  بە  نەپیتێنراو  هێلكەی 
هێلكەیەی بە ئاوی نێرینەش دەپیتێنرێت دەبێتە 

مێیەی كاركەر، بەاڵم نێرینەكان تەنیا لە هێلكەی 
شاژن بەبێ تۆوی نێرینە دروستدەبن و لەسەر 
ئەوەش نمونەی دیكە زۆرن، تەنانەت ئێستا بە 
هۆی پێشكەوتنی زانستیەوە مرۆڤ گەیشتۆتە 
ئەوەی هەندێك هێلكەی زیندەوەر بتروكێنێت و 
گەشە بكەن بەبێ پێویستبونی پیتاندنی نێرینە.
ئەوەش )پرۆفیسۆر گۆرینگەر(ە باسی ئەمەمان 

بۆ دەكات: 
ئەگەر  بە جۆرێكی تر بابەتەكە باسبكەین، هێلكەی 
نەپیتراوی زۆرێك لە زیندەوەرە )وشكاوەكیەكان 
هۆكاری  بە  دەتوانرێن  بچوكەكان(  و شیردەرە 
هۆكاری  بە  یان  لێدان  دەرزی  میكانیكی وەك 
ماددی وەك بزواندنی گەرمی )الصدمة احلراریة( 
یان بەهۆكاری كیمیایی و بەكارهێنانی ماددەی 
ئەم جۆرە  بكرێن، كە  كیمیایی جیاواز چاالك 
گەشەكردنەی كۆرپەلەش بە سروشتی دادەنرێت.

كەواتە گومانی گاورەكان لە كوێدایە؟
دەڵێن: ئەستەمە دروستكراوێك هەبێت تەنیا لە 

دایكەوە بێت و باوكی نەبێت.
ئەم بەڵگەیەش پێشكەشدەكرێت تا ببێتە پێوانە 

بۆ بەراوردكردنەكانی دواتر.
ئیتر ئەم شك و گومانە بۆ؟

پەروەردگار وەاڵمی بنبڕ و پێویستی داونەتەوە 
باوەڕیان  كە  هێناوەتەوە،  ئادەمی  نموونەی  و 
پێیەتی و باوك و دایكیشی نیە، ئێوە سەرتان 
دەرناچێت لە دروستكراوێك تەنیا لەدایكەوە بێت 
نموونەی  گەورە  بەاڵم خوای  نەبێت،  باوكی  و 
دروستكراوێكتان پیشاندەدات كە باوك و دایكی 
نیە و باوەڕیشتان پێیەتی. كە ئادەمە )سەالمی 

خوای لێبێت(.
چ ہ   ہ   ہ     دەفەرموێت:  گەورە  خوای 
ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    

ڭ      ڭ  ۇ  چ آل عمران. 
زانستی  پێشكەوتنی  وایە  خواش  ویستی 
قورئان  ڕاستیەی  ئەم  لەسەر  ترمان  بەڵگەی 
پێشكەشبكات، بەو جۆرە ئەم كتێبە پیرۆزە و 
ئایەتەكانی ڕۆشنتر دەبنەوە و، نەوە دوای نەوە 
گەورە زانایان زیاتر لەو كتێبە تێدەگەن و تێری 
لێناخۆن، چونكە سەرسوڕهێنەرەكانی تەواو نابن.

سەرچاوە: كتێبی )إنە الحق(. 
-هەروەها ئەم وتووێژە ڤیدۆییە بە ژێر نوسكراوی 

كوردی لە چەناڵی یوتوبی هەیڤ سەیر بكەن:
http://www.youtube.com/user/Haivkurd

و:خالیدحهسهنبهرزنجی

پڕۆفیسۆر گۆرینگەر و ئیعجازی كۆرپەلەزانی

گۆرینگەر( سی.  )جی.  پڕۆفیسۆر 
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پێشبڕكێی بەرزكردنەوەى تەالرەكانی عەرەب 
و بڵندتربوونی باڵەخانەكانی مەككە لە چیاكانی

لە نیشانەكانی نزیكبوونەوەی قیامەت:

khalidbarznjy@gmail.com ئەندازیار خالد حسن علی

 لە چەند فەرموودەیەكدا هاتووە:
)ال تقوم الساعة.. حىت يتطاول الناس يف البنيان( 

)صحيح البخاري(. 
)إذا رأيَت العالَة احلفاَة الُعراَة يتطاولوَن يف البناِء 
الُعراُة؟ قال:  وكانوا ملوًكا. قال: ما العالُة احلفاُة 

الُعَرْيُب )رواه مسلم وابن حبان والبيهقي(.
ملوك  البكم  الصم  العراة  احلفاة  رأيت  )وإذا 

األرض فذاك من أشراطها( )صحيح مسلم(.
 )وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون يف البنيان فذاك 

من أشراطها( )صحيح مسلم(.
العالة؟  )سئل من أصحاب الشاء واحلفاة اجلياع 
قال)صلى هللا عليه وسلم(  العرب(( رواه أمحد 

وصححه االلباين(.
بینیت  ئەگەر  فەرموودانە:  ئەم  پوختەی 
و  پێخاوس  و  وشتر  و  مااڵت  و  مەڕ  شوانی 
بێبەرگ و هەژار و نەزان و ناحاڵی و هەرچی 
و پەرچی عەرەبە دەشتەكییەكان، پێشبڕكێی 
بە  بوون  و  دەكەن  بیناكان  بەرزكردنەوەی 
پاشا، ئەوە نیشانەی نزیكبوونەوەی قیامەتە. 
)ئیبن  ڕەجەبی حەنبەلی( لە  كتێبی )جامع العلوم 
والحكم( لە ڕاڤەی ئەم فەرموودانەدا  دەڵێت:

رؤساءهم،  يصريون  الناس  أسافل  أن  )واملراد: 
وتكثر أمواهلم حىت يتباهون بطول البنيان وزخرفته 
وإتقانه( واتە: هەرچی و پەرچی خەڵكی دەبێتە 
سەرۆكیان و سەروەت و ماڵیان زیاد دەكات 
بیناكانیان  زەخرەفەی   و  بەرزی  بە  هەتا 

كەشخایەتی دەكەن.
ڕووی ئیعجازی ئەم فەرموودانە: 

پێشبڕكێكردن  و  بڵندەكان  تەالرە  دیاردەی 
نوێیە،  زۆر  دیاردەیەكی  بەرزكردنەوەیان،  لە 
سەردەمی  جیاكەرەوەكانی  لە  ئێستا  لە 
سەدەیە   14 پێغەمبەر بەاڵم  تازەیە، 
بۆ  بیری  كەس  ئایا  كردووە،  بۆ  ئاماژەی 
وشتر  و  مەڕ  شوانی  و  هەژار  دەچێت  ئەوە 
و پێپەتی، پێشبڕكێی بەرزكردنەوەی تاوەر و 
تەالرەكان بكات؟! هەژارێك پێالوی نەبێت لە 
خۆی  نەبێت  تەواوی  پۆشاكی  و  بكات  پێی 
بیخوات، چۆن  نەبێت  خواردنی  پێداپۆشێت، 
ئەو  پێشبڕكێكردنی  و  دروستكردن  توانای 
لەسەردەمی  بەاڵم  هەیە؟!  بەرزانەی  تاوەرە 
تازەدا بە چاوی خۆمان بینیمان كاتێك خوای 
گەورە نیعمەتی نەوت و غازی ژێر زەوی دا بە 

فەرموودەیە  ئەم  ئیعجازی  عەرەبەكان،  واڵتە 
سەدەی  سەرەتای  لە  ئەوانەی  دەركەوت، 
بیستەم لەوپەڕی برسێتی و هەژاری و شوانی 
مەڕ و وشتر بوون، لە كۆتایی هەمان سەدەدا 
بینا  گەورەكردن  و  بەرزكردنەوە  پێشبڕكێی 

هەور بڕەكانیان كرد!
بەرزتركردنەوەی بیناكانی مەككە لە چیاكانی: 
كە  هاتووە،  مەوقوفەدا  فەرموودەیەكی  لە 
كوڕی  عەبدواڵی  پێغەمبەر هاوەڵی 
رأيت  فإذا  فەرمویەتی:  عاص  كوڕی  عەمری 
مكة قد بعجت كظائم ورأيت البناء يعلو رؤوس 
اجلبال فاعلم أن األمر قد أظلك( أخرجه ابن أيب 
شيبة يف املصنف )14306( إبسناد ال أبس به.

ئاویی و  بینی كەناڵی  ئەگەر مەككەت  واتە: 
لە  بیناكانیان  بینیت  لێداو،  زەویان  نەفەقی 
چیاكان بەرزتر كردەوە، بزانە قیامەت بووە بە 

سێبەرت واتە زۆر نزیكبوەتەوە.
هاوەڵێكی  ئەگەر  دەڵێن  فەرموودە  زانایانی 
پێغەمبەر لەسەر بابەتێكی غەیبی قسەی كرد 
لە  هاوەاڵن  چونكە  هەیە  مەرفوعی  حوكمی 
خۆیانەوە زانیاری غەیبیان نەوتووە، ئەگەر لە 

ههیڤ ژماره  )39( پایزی 142015

ئیعجازیسوننهت



پێغەمبەریان نەبیستبێت.
هەروەها لە موسەنەدی ئیبن جەعد )1/311( 
شريك  أان  علي  حدثنا  هاتووە:  ڕیوایەتە  بەم 
عن يعلى عن أبية أن عبد هللا بن عمرو قال له:  
الكعبة.  إىل  وأشار  هدمتموها؟!  إذا  أنتم  كيف 
قلت: ومن يفعله؟ قال: أنتم. قلت: وحنن يومئذ 
على اإلسالم؟ قال: نعم، مث تبىن فتعود أحسن ما 
كانت. قال: قلت: مث ماذا؟ قال: مث ذكر علي 
البنيان  ويعلو  أفهمها،  مل  هنا كلمة  ها  اجلعد  بن 
على رؤوس اجلبال، فإذا رأيت ذلك فقد أظلك 
األمر )بعجت كظائم( وەك لە )اتج العروس( 
و )لسان العرب(دا هاتووە )أی حفرت قنوات( 

واتە هەڵكەندنی كەناڵ.
)املعجم  و  املعاصر(  العربية  اللغة  )معجم   لە 
املعاين(دا هاتووە: بّعج األرض وغریها:  بعَجها، 
شّقها وأخرج ما بداخله. واتە: بڕین و دەرهێنانی 

ئەوەی لە ناویەت.
لە )املعجم الرائد( و )املعجم الغين( و )الّصّحاح 
بِِبْئٍر  ُمتَِّصَلٌة  بِئـٌْر  الكظيمة:  هاتووە:  اللغه(دا  يف 

ُأْخَرى َوبـَيـْنـَُهَما َمْرًى يف َبِطِن اأَلْرِض. 
واتە: بیرێك بە بیرێكی ترەوە گەیانرابێت و لە 

نێوانیاندا ڕێڕەوێكی ژێر زەوی هەبێت.
ڕووی ئیعجازی ئەم فەرموودەیە:

ئەم فەرموودەیەش دەبێتە ئیعجازێكی غەیبی 
چونكە لە ئێستادا مەككە نەفەقی ڕێگایی زۆری 
لێدراوە و كەناڵی ئاویی بە شێوەیەكی فراوان و                                                 
لە  هەندێكیان  كە  كراوە،  تێدا  بەرزی  بینای 
بە  بەرزترن،  دەوروبەری  چیاكانی  ئاستی 

تاوەرن  حەوت  كە  بەیت  تاوەرەكانی  نموونە 
بەرزترینیان  بابل،  چیای  سەر  دەكەونە  و 
لەخۆگرتووە  كاتژمێرەكەی  و  بەرزە  601م 
تاوەری  چوارەمین  بە  بەرزییەوە  ڕووی  لە  و 
)ئەبو  چیای  لە  135م  دەژمێررێت،  جیهان 
قوبەیس( بەرزترە، زەوی بورجەكانیش 330م 
لەسەر ئاستی دەریاوەیە، واتە 930م لەسەر و 
ئاستی دەریاوەیە، لە كاتێكدا بەرزترین  چیا، 
چیای )سەورە( كە لوتكەكەی 720م و چیای 
لەسەرو   420 )خەندەمە(  چیای  642م  نور 

ئاستی دەریاوەن.
كەس  پێغەمبەردا  لەسەردەمی  بێگومان 
هێندە  بینای  كە  نەدەچوو  ئەوە  بۆ  خەیاڵی 
مەككە  شاری  چیاكانی  لە  دەكرێت  بەرز 
دەبێتە  هەواڵەش  ئەم  بۆیە  بەرزتربن، 
بەڵگەیەكی تری ڕۆشن لەسەر پێغەمبەرایەتی 
لە  باس  فەرموودەیەدا  لەم  موحەممەد 
ئاوی  كەناڵی  و  زەوی  نەفەقی  هەڵكەندی 
ژێر زەوی  ئێستادا  لە  باسە  دەكات، شایانی 
ڕێگاوبان  نەفەقی  لە  فراوان  تۆڕێكی  مەككە 
و كەناڵی ئاویی تێدایە و بەردەوام لە فراوان 
كردنیدان و زیاد لە 60 نەفەقی هاتوچۆ بە 
زیاتر لە 30كم درێژی لێدراوە كە 50 دانەیان 
بۆ  دانەشیان   10 و  ئۆتۆمبیلە  هاتوچۆی  بۆ 
ئەستەمە  ڕاستیدا  لە  پیادەیە،  هاتوچۆی 
بڕینی  كەسێك پێش چواردە سەدە خەیاڵی 
تایبەتی  بە  كردبێت  سەختانەی  چیا  ئەو 
ڕەقترینی  لە  مەككە  چیاكانی  بەردی  كە 
بەردەكانە، چونكە گرانێتین و بە ئامێری زۆر 

تایبەت نەبێت، نابڕرێت.
هاوەڵی  زاری  لەسەر  تردا  ئەسەرێكی  لە 
عەمری  كوڕی  )عەبدواڵی  پێغەمبەر  

كوری عاص( هاتووە كە وتویەتی: 
ثـََنا َبْكُر ْبُن َخَلٍف، قَاَل: ثنا اْلُمَؤمَُّل، قَاَل: ثنا  َحدَّ
ُشْعَبُة، قَاَل يَزِيُد ْبُن َأِب ِزَيٍد، َعْن ُمَاِهٍد، قَاَل: قَاَل 
ُمَاِهُد  َعنـُْهَما: »َي   ُ اللَّ َرِضَي  َعْمٍرو  ْبُن  اللَِّ  َعْبُد 
يـَْعُلو  اْلِبَناَء  َورَأَْيَت  َمكََّة  ِبَطرِيِق  اْلَماَء  رَأَْيَت  ِإَذا 

َأْخَشبـَيـَْها، َفُخْذ ِحْذَرَك.
هەروەها بەم شێوەیەش هاتووە:

اْبِن  َعِن  َخاِلٍد،  ْبِن  ُمْسِلِم  َعْن  َجدِّي،  َوَحدََّثيِن 
ُخثـَْيٍم، َعْن يُوُسَف ْبِن َماَهٍك، قَاَل: ُكْنُت َجاِلًسا 
َمَع َعْبِد اللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، يف اَنِحَيِة اْلَمْسِجِد 
اْلََراِم، ِإْذ َنَظَر ِإىَل بـَْيٍت ُمْشِرٍف َعَلى َأِب قـُبـَْيٍس، 
فـََقاَل: »أَبـَْيٌت َذِلَك؟ »فـَُقْلُت: نـََعْم، فـََقاَل: »ِإًذا 
رَأَْيُت بـَُيوتـََها يـَْعيِن ِبَذِلَك َمكََّة َقْد َعَلْت َأْخَشبـَيـَْها، 

َرْت بُُطونـَُها أَنَـَّهارًا، فـََقْد َأِزَف اأَلْمُر«. َوُفجِّ

لە تەفسیری سەنعانی بە ئەم جۆرە هاتووە:
تفسریه  يف  الصنعاين  عبدالرزاق  روى  فقد 
الرزاق عن معمر عن يزيد بن  )207/3(، عبد 
أب زيد عن ماهد عن عبد هللا بن عمرو قال(:             
إذا رأيت البناء ارتفع إىل أب قبيس وجرى املاء يف 

الوادي فخذ حذرك(.
پوختەی واتە: ئەگەر بینیت بیناكانی مەككە 
)ئەبی  چیای  لە  یان  ئەخشەبەكە  دوو  لە 
كار  لە  كار  ئیتر  بەرزتربوونەوە،  قوبەیس( 

ترازەوە و قیامەت هاتۆتە پێش.

چیای  هەردوو  )األخشبين(  ئەخشەبەكە  دوو 
)ئەبی قوبەیس(ە كە 420 م بەرزە و چیای 
بەرزیەكەی  كە  قەرن(،  قوعەیقەعانە )چیای 

430م ە.
سەرچاوە:

وەرگرتنی  بۆ  السنیة(  )الدرر  ماڵپەڕی   -1
فەرموودەكان.

2-  بەرنامەی گوگڵ ئێرس.
3-http://quran-m.com/container2.
php?fun=artview&id=1250
4- http://www.alriyadh.com
5- https://ar.wikipedia.org/wikiمكە
6- http://www.skynewsarabia.com
http://www1.holymakkah.gov.sa/
Amana_Projects/Tunnels/tunnels.php
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نموونەی شەشەم: ئاماژەكان لە سوونەتدا بۆ زانستی بۆماوەیی:
بۆماوەزانی  و  كۆرپەلەزانی  زانستیەكانی  ڕساستیە  بۆ  گەڕانەوە  بە 
لە  سەلماندووین  بۆیان  زانستانە  ئەم  دەبینین   ،)Genetics(
زاڵ  سیفەتی  هەیە: 1-  بۆماوەیی  دوو جۆر سیفەتی  زیندەوەرەكاندا 
باوانەوە  لە  یەكێك  لە  تەنها  ئەگەر  كە  ئەوەیە   :)Dominant(
)دایك یان باوكی زیندەوەرەكەوە( بۆی بمێنێتەوە ئەوا بەمسۆگەری 
بەزیوو  سیفەتی  دەردەكەوێت.2-  كۆرپەلەكەدا  لە  داهاتوودا  لە 
)Recessive(: ئەوەیە كە ئەگەر لە دایك یان لە باوكیەوە بە تەنها 
بۆی بمێنێتەوە، ئەوا لە كۆرپەلەكەدا ئەو سیفەتە دەرناكەوێت، بەڵكو 
پێویستە ئەو سیفەتە بەزیوە لە هەردوو دایك و باوكەكەدا هەبێت و 
بۆ منداڵەكە بگوێزرێتەوە بۆ ئەوەی لە داهاتوودا لە كۆرپەلەكەدا بە 

مسۆگەری دەركەوێت.
پاك و بێگەردی بۆ پەروەردگار و پێغەمبەرە بەڕێزەكەی، دەبینین ئەم 
ڕاستیە لە چەند فەرموودەیەكی پێغەمبەردا  ئاماژەی پێدراوە، 
ئەوەتا دەبینین كاتێك پێغەمبەر لە پەروەردگار دەپاڕایەوە، لە 
یەكێك لە نزاكانیدا دەیفەرموو: )َمتِّْعنا الّلُهم بَِْساِعنا َوأَْبصاران َوقـُوَّتِنا أََبداً 
ِمّنا( حديث حسن رواه الرتمذي و النسائي،  َواْجَعْلُه الواِرَث  َأْحيـَيـَْتنا،  ما 
بە  و  گوێكانمان  بە  ببەخشە  پێ   پەروەردگار خۆشیمان  ئەی  واتە: 
چاوەكانمان، و بە هێز و قووەتمان هەتا لە ژیاندا ماوین و، كە مردین 
بەڕاستی  خۆمان،  پاش  نەوەكانی  بۆ  زاڵ  سیفەتێكی  بە  بكە  ئەمە 
)إسم  بە  كە  ِمّنا(  الواِرَث  دەفەرموێت: )َواْجَعْلُه  كە  سەرسوڕهێنەرە 
ئەوەیە: ئەو سیفەتانە  فاعل( هێناویەتی، واتە مەبەستی پێغەمبەر
بە  داهاتوودا  نەوەكانی  لە  سیفاتەكان  و  بن  بكەر)فاعل(  خۆیان  
بە وشەی  بۆچوونە  ئەم  وتمان  دڵنیاییەوە دروست بكەن، كە وەك 

زانستی بۆماوەزانی ئەمڕۆ پێ ی دەڵێن سیفەتی زاڵ.
لە فەرموودەیەكی تردا هاتووە:]َعْن َأِب ُهَريـَْرَةرضي هللا عنه : َأنَّ َأْعَرابِيًّا 
َأْسَوَد  ُغاَلماً  َوَلَدْت  اْمَرأَِتى  ِإنَّ  اللَِّ  َرُسوَل  َي  فـََقاَل:  اللَِّ   َرُسوَل  أََتى 
: » َهْل َلَك ِمْن ِإِبٍل «، قَاَل: نـََعْم، قَاَل:  َوِإّنِ أَْنَكْرتُُه، فـََقاَل َلُه النَِّبُّ 
»َما أَْلَوانـَُها«، قَاَل: ُحٌْر، قَاَل: » فـََهْل ِفيَها ِمْن َأْوَرَق «، قَاَل: نـََعْم، قَاَل 
: » فََأنَّ ُهَو «، قَاَل: َلَعلَُّه َي َرُسوَل اللَِّ َيُكوُن نـََزَعُه ِعْرٌق  َرُسوُل اللَِّ 
: » َوَهَذا َلَعلَُّه َيُكوُن نـََزَعُه ِعْرٌق َلُه«[ رواه مسلم،  َلُه، فـََقاَل َلُه النَِّبُّ 
واتە: پیاوێكی دەشتەكی هات بۆالی پێغەمبەر و پێیوت: خێزانەكەم 

منداڵێكی ڕەشی بووە كە من ڕەش نیم و لە من ناچێت! پێغەمبەر
)بۆ ئەوەی تێگەیشتنی ئەم بابەتەی ال ئاسان بكات( لێ ی پرسی: تۆ 
وشترت هەیە؟ ئەویش وتی: بەڵێ ، پاشان پێ ی وت: ڕەنگیان چۆنە؟ 
وتی:  نییە؟  تێدا  ڕەنگیان  باشە سپی  وتی:  وتی: سوورن،  ئەویش 
دەیبینیت  چۆن  تۆ  ئەوە  پێیوت:  پێغەمبەر تێدایە،  سپی  بەڵێ  
)ئاوا وشترێكی سپی لە نێوان ئەو وشترە سوورانەدا لەدایك بووە(؟ 
كابرا وتی: لەوانەیە ئەی پێغەمبەری خوا ئەوە ڕەگێكی پێشتر بێت و 
فەرمووی: دەبزانە لەوانەیە ڕەنگی  بۆ ئەم مابێتەوە، پێغەمبەریش

منداڵەكەشت هەر بریتی بێت لە ڕەگێكی بۆماوەیی پێشترتان و بۆ 
ئەم ماوەتەوە.

ئەم فەرموودە پیرۆزە دوو ئاماژەی بۆماوەیی گرنگی تێدایە كە زۆر 
سیفەت  كە:1-  ئەوەیە  ئەوانیش  ڕۆژگارەدا،  لەم  دۆزراونەتەوە  تازە 
هەیە بەزیوە. 2- سیفەتی تریش هەیە كە لە وەچەیەكدا دەردەكەوێت 
داهاتوودا  وەچەكانی  لە  و  دەپەڕێنێت  تر  وەچەیەكی  چەند  پاشان 

دەردەكەوێتەوە.
لە فەرموودەیەكی تریشدا هەمان ئەو بۆچوونە هاتووە كە زۆر سیفەت 
هەیە لە باوك و دایكەوە بۆ نەوەكانیان دەگوێزرێنەوە كە دەفەرموێت: 
]َتَيَـُّروا لُِنَطِفُكم فَِإنَّ الِعْرَق َدّساس...[ واتە: بزانن كێ  هەڵدەبژێرن ببێت 
بە هاوسەرتان لەبەر ئەوەی كە ڕەگی خراپ هەروەك ڕەگی چاك بۆ 
هەیەتی  مرۆڤ  كە  سیفەتانەی  ئەو  كەواتە  دەگوێزرێتەوە،  نەوەكان 
بەهۆی  دەگوێزرێتەوە  بۆی  باپیرانیەوە  و  باو  لە  بۆماوەوە  بەهۆی 

جینەكانی سەر كرۆمۆسۆمەكان. 
 

)وێنەی 1(

تیشكدانی ئیعجازی فەرموودەكانی
 پێغەمبەر   لە ڕۆژگاری دۆزینەوە زانستییەكاندا/به شی دووه م
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نموونەی حەوتەم: ئیعجازی پزیشكی لەو فەرموودانەی پێغەمبەر 
دروست  بنچینەی  بە  كردووە  الذنب(ی  )عجب  كلێنچكە  كە 

بوونی مرۆڤ:
باسی كلێنچكەی كردووە كە  لە چەند فەرموودەیەكیدا پێغەمبەر
دروستبوونی  بناغەی  بەردی  بە  و،  مرۆڤە  لەشی  گرنگی  بەشێكی 
كردووە كە مرۆڤ  ئەوەی  باسی  بەڕوونی  داناوە،  مرۆڤی  كۆرپەلەی 

لەمەوە دروست دەبێت، وەك لەم فەرموودانەدا:
يُركب(  َوِمْنُه  ُخِلَق  ِمْنُه  الذََّنب،  َعْجَب  إالّ  اب  التُّ يَُْكُله  آَدم  اْبِن  -)ُكلُّ 
و  دەیخوات  زەوی  مرۆڤ  بەشێكی  هەموو  واتە:  مسلم(،  )رواه 
دەیڕزێنێت تەنها بەشێكی ئێسكێك نەبێت كە هەرگیز زەوی ناتوانێت 
بیفەوتێنێت، لەم ئێسكەوە ئادەمیزاد دروست بووە و هەر لەمیشەوە 

زیندوو دەبێتەوە.
-)ُكّل اْبن آَدم أْتُكُل األرُض ِإالّ َعْجب الذََّنب ِمْنه ُخِلَق وفيه يُركَّب( )رواه 

أبوداود(.
زانایانی زمانەوانی سەبارەت بە ) َعْجب الذََّنب( دەڵێن: )هو العظم 
لەو ئێسكەی كە  بریتییە  واتە:  الذي يف أسفل الصلب عند العجز(  
لە كۆتایی بڕبڕەی پشتدا هەیە )واتە ئێسكی كلێنچكە(، ئەم ئێسكە 
وشەی  فەرموودەكە  دەكات،  دروست  كلك  و  هەیە  ئاژەاڵنیشدا  لە 
دەگەیەنێت  ئەوە  كە  )كلك(،  مانای  بە  بەكارهێناوە  )الذََّنب(ی 

كۆرپەلەی مرۆڤ پێشتر كلكی هەبووە و لە دواییدا دەپووكێتەوە.
تێدایە،  نوێی  زۆر  زانستیی  ئاماژەیەكی  چەند  فەرموودانە  ئەم 
لەم  مرۆڤ  كۆرپەلەی  دووەمیان:  هەیە،  كلكی  مرۆڤ  یەكەمیان: 
كلێنچكەوە دروست دەبێت، سێ یەمیان: شوێنی دروستبوونی كۆرپەلە 
ئێسك،  لە  بریتیە  شوێنە  ئەم  چوارەم:  كلكەدایە،  ئەم  كۆتایی  لە 
پێنجەم: كۆتایی ئەم كلكە زۆر بچووكە )بڕوانە وشەی )َحبَّة َخرَدل( 
لە  یەكەم شتێك كە  بەكارهاتووە(، شەشەم:  فەرموودەكاندا  لە  كە 
كۆرپەلەكەدا دروستبوونی تەواو دەبێت بریتیە لەم كلكە كە پاشان 

مرۆڤ و هەموو ئەندام و شانەكانی لێوە دروست دەبێت.
كلێنچكە لە زانستی كۆرپەلەزانیدا )شریتی سەرەتایی(:

كە  كردۆتەوە  ڕوونی  كۆرپەلەزانی  زانستی  توێژینەوەی  تازەترین 
كلێنچكەی مرۆڤ لە سەرەتادا بریتییە لە ئەندامێكی بچووك پێیدەوترێت: 
ئەم  دەركەوتنی  لەگەڵ   ،)Primitive Streak( سەرەتایی  شریتی 
شریتە سەرەتاییەی كۆرپەلە، چینەكانی لەش و ئەندامەكانی كۆرپەلە 
شریتە  ئەم  دوایی  پێكدێنێت،  كۆرپەلەكە  دەماری  كۆئەندامی  و 
نەبێت،  لە جێماوەیەك  نامێنێت جگە  سەرەتاییە هیچ شوێنەوارێكی 
.)Coccyx( كە لە مرۆڤی پێگەیشتوودا پێ ی دەڵێن ئێسكی كلێنچكە

پێكهاتنی شریتی سەرەتایی:
لە چواردەهەمین ڕۆژدا دوو خەپلەكەی كۆرپەلە درێژ دەبنەوە هەتا 
شێوەیەكی هەرمێیی وەردەگرن، سەرە پانەكەی بەشی پێشەوەیەتی 
چینی  خانەكانی  دەبێـتەوە،  باریك  كۆتایییەكەی  بەشە  بەاڵم 
ئیكتۆدێرمی دەرەوە لە ناوچەی كۆتاییدا چاالك دەبن و سەرەنجام دەبنە 
پێكهێنەری شریتی سەرەتایی )Primitive Streak(، بۆ یەكەمجار لە 
پانزەهەمین ڕۆژی دوای پیتاندنی هێلكەكەدا دەردەكەوێت و، پێكهاتووە 
لە خانەی شێوەداسی لە كۆتایی چینی دەرەوەی دیسكی كۆرپەلەكەدا.

)وێنەی 2(
لە سەرەتای هەفتەی سێ یەمدا و دوای پێكهاتنی شریتی سەرەتایی 
خانەكانی  لە  بەپەلە  گەشەكردنێكی  و  خێرا  دابەشبوونێكی 
دوایی  و  بوونەوەی  درێژ  هۆی  دەبێتە  و،  ڕوودەدات  شریتەدا  ئەم 
كەمێك  چەپی  و  ڕاست  الی  هەردوو  پێكدێنێت،  ڕاست  هێڵێكی 
سەرەتایی                          وگرێ ی  دەبێت  بەرزتر  كۆتایییەكەشی  و  دەبنەوە  بەرز 
ئەم  بوونەوەی  درێژ  كاتی  لە  دروستدەكات،   )Primitive node(
پێیدەووترێت  كە  دەبێت  دروست  ڕێڕەوێك  ناوەڕاستیدا  لە  شریتەدا 
چااڵیی سەرەتایی )Primitive groove(، لەم ڕێڕەوەوە خانەكانی 
شریتی سەرەتایی دەچنە ناو دیسكی كۆرپەلەكەوە لەڕێ ی كونێكەوە 
كە پێیدەوترێت كونی سەرەتایی )Primitive pit(، لێرەوە شریتی 
كۆتایی  بەشی  دەكەوێتە  كە  دەبێت  تەواو  دروستبوونی  سەرەتایی 
دیسكی كۆرپەلەكەوە، كاتێك شریتی سەرەتایی دروست دەبێت ئیتر 
دەتوانرێت تەوەرەی پێشەوە بۆ دواوەی كۆرپەلەكە بزانرێت و پێشەوە 
و دواوەی دیاری دەبێت، هەروەها بەشی پشتی و سكی و ڕاست و 
ئاماژە  لە  شەشەممان  خاڵی  لێرەوە  كەواتە  جیادەكرێتەوە،  چەپی 
زانستییەكانی فەرموودەكان بۆ ڕوون دەبێتەوە كە دروستبوونی ئەم 

كلكە پێش دروستبوونی كۆرپەلەكە دەكەوێت.
كۆچی  كەم  ماوەیەكی  بە  سەرەتایی  شریتی  دروستبوونی  پاش 
خانەكان لە دەرەوە بۆ ناوەوە بەناو ڕێڕەوەكەدا ڕوو دەدات، و دیسكی 
كۆرپەلەكە جیادەبێتەوە بۆ سێ  چین، خانە دروستبووەكان لە شریتی 
سەرەتاییەوە لە كونی سەرەتاییەوە دەچنە ناو كۆرپەلەكەوە و بەالی 
ڕاست و چەپدا باڵو دەبنەوە، دوایی ئەم خانە كۆچكردووانە دەبنە 
چینی  پێیدەووترێت  كە  كۆرپەلەكەدا،  لە  نوێ   چینێكی  پێكهێنەری 

 .)Mesoderm ناوەراست یان )میزۆدێرم
 

17



)وێنەی 3(
ئەم چینە نوێیە )میزۆدێرم( پاش ماوەیەكی كەم كاردەكاتە سەر 
چینی هایپۆبالست )Hypoblast( و دەبێتە هۆی گۆڕانی ئەم چینە 
و دروستبوونی چینێكی نوێ  كە جێیدەگرێتەوە و پێی دەووترێت 
ئیندۆدێرم )Endoderm(، زۆر بە كورتی دەتوانین بڵێین لە ئەنجامی 
پێكهاتنی شریتی سەرەتایی و زیادبوونی دابەشبوونە چاالكیەكەیدا، 
لەشی  چینەكەی  سێ   هەر  و  دەبێتەوە  درێژ  كۆرپەلەكە  دیسكی 

دروست دەبن و لە یەكتری جیادەبنەوە.
كردووە  سەرەتاییان  شریتی  باسی  زانایانەی  ئەو  ناسراوترین  لە 
هەردوو زانای ئەڵمانی )هانس سپیمان( و )هیڵدا مانگۆڵد(ن، كە 
هەستان بە توێژینەوە لەسەر شریتی سەرەتایی و بۆیان دەركەوت كە 
كرداری دروستبوونی كۆرپەلەكە ڕێكدەخات و، ناویاننان ڕێكخەری 
بە  هەستان  زانایە  دوو  ئەم   ،)Primary organizer( سەرەتایی 
تری  كۆرپەلەیەكی  لە  چاندنی  و  كۆرپەلەیەك  بەشەی  ئەم  بڕینی 
ئاژەڵدا كە لە هەمان تەمەندا بوو لە هەفتەی سێ یەم و چوارەمدا، 
ئەوەبوو ئەم پارچە چێنراوە بووە هۆی دروست بوونی كۆرپەلەیەكی 
تری الوەكی لە كۆرپەلە سەرەكیەكەدا، ساڵی 1935ز زانای ئەڵمانی 
سپیمان خەاڵتی )نۆبڵ(ی وەرگرت لەسەر ئەو دەستپێشخەریەی بۆ 
دۆزینەوەی شریتی سەرەتایی و چاندنی، بەاڵم دەبینین پێغەمبەر 
پێش 1400ساڵ باسی كاری ئەم شریتەی كردووە، بەاڵم بە 
زاراوەی جیاواز و ناوی )عجب الذنب(ی لێناوە كە فەرموویەتی )منه 

خلق( واتە مرۆڤ لەمەوە دروست بووە .
 )Warnock لەبەر ئەم گرنگیەی شریتی سەرەتایی لیژنەی )وارنك
لە  دەستكرد  پیتاندنی  بە  تایبەتە  )كە  بەریتانیادا  پەرلەمانی  لە 
دەرەوەی مناڵدان و قۆناغەكانی گەشەكردنی كۆرپەلە( كردوویەتی 
لەسەر  تاقیكاری  ئەنجامدانی  بۆ  قۆناغی جیاكەرەوە  و  نیشانە  بە 
شریتە  ئەم  پەیدابوونی  پێش  دەستكرد،  پیتاندنی  دوای  كۆرپەلە 
لیژنەكە ڕێگا بە تاقیكردنەوە دەدات لەسەر كۆرپەلەی مرۆڤ، بەاڵم 
پاش پەیدابوونی ئەم شریتە )كە لیژنەكە بە سەرەتای پەیدابوونی 
ڕاستەقینەی مرۆڤی داناوە( لیژنەكە هەموو جۆرە تاقیكاریەكی لەسەر 
كۆرپەلەی مرۆڤ قەدەغە كردووە لە ڕۆژی چواردەیەمی دروستبوونی 

كۆرپەلەكەوە كە لەم ڕۆژەوە شریتی سەرەتایی پەیدادەبێت.
گەشە  زۆری  هەرە  بەشی  دەڵێت:  بارەوە  لەم  مور(  كیس  )د. 
بۆ  دەگەڕێتەوە  كۆرپەلە  تۆپەڵە خانەكەی  درێژبوونەوەی  و  كردن 
كۆچ كردنی خانەكان لە شریتی سەرەتاییەوە و، لەبەر ئەوەی ئەم 
تۆپەڵە خانەی  دواوەوەی )بەشی كلكی(  شریتە دەكەوێتە بەشی 

كۆرپەلەكەوە، كەواتە ئەم كلكەی كۆرپەلەكەیە كە بناغە و سەرەتای 
ڕاستەقینەی دروست بوونی ئەندامەكانی كۆرپەلەی مرۆڤە.

سەرەتایەكی  لە  بریتییە  سەرەتایی   شریتی  دروستبوونی  كەواتە 
جیابوونەوەی شانەكانی كۆرپەلە بۆ دروست كردنی چینە جیاجیاكان 
و ئەندامەكانی لەشی كۆرپەلەكە، لە ڕاستیدا ئەوەی دەناسرێت بە 
دوای  تەنها   )Organization( ئەندامەكان  دروستبوونی  قۆناغی 
سەرەتای  لە  كە  پێدەكات،  دەست  سەرەتایی  شریتی  پەیدابوونی 
كە  شێوەیەك  بە  دەخایەنێت،   8 هەفتەی  كۆتایی  تا   4 هەفتەی 
كۆرپەلەكە لە كۆتایی ئەم ماوەیەدا هەموو كۆئەندامە سەرەكییەكان 
و  وردەكاریەكانیان  تەنها  و،  بووە  دروست  تێدا  ئەندامەكانی  و 
گەورەبوون و گەشەكردنی ئەم ئەندامانە ماوە، كە لە قۆناغەكانی 

داهاتوودا ڕوودەدەن.
سەرەنجامی شریتی سەرەتایی:

كە  بەشەی  ئەم  ئایا  دەڵێت:  كە  هاتووە  پرسیارێك  كاتی  لێرەدا 
مرۆڤی لێوە دروست دەبێت بەڕاستی كلكە؟ و سەرەنجام چی لێدێت؟

كۆرپەلە  گەشەكردنی  كە  بكەین   )4 )وێنەی  سەیری  ئەگەر 
پرسیارەمان  ئەم  وەاڵمی  جوانی  بە  دەبینین  ڕووندەكاتەوە، 
دواوەی  بەشەی  ئەم  چۆن  دەردەخات  بۆمان  كە  دەدرێتەوە، 

كۆرپەلەكە لوولدەخوات بۆ ئەوەی كلكێك دروست بكات.
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ئیعجازیسوننهت



ئەم  ڕاستەقینەی  وێنەیەكی  بكەین  5(یش  )وێنەی  سەیری  ئەگەر 
كلكە دەبینین لە كۆرپەلەیەكی چوار هەفتەدا و، نەمانی ئەم كلكە لە 

هەفتەی حەوتەمدا.
ئەم  كاری  بوونی  تەواو  و  لێیەوە  ئەندامانەكان  دروستبوونی  پاش 
شریتە، لە هەفتەی چوارەمدا، سەرەنجام ئەم شریتە دەست دەكات بە 
پووكانەوە و، تەنها لە كۆتایی بڕبڕەی پشتی كۆرپەلەكەدا دەمێنێتەوە، 
ئەم كردارانە زۆر  )د. كیس مور( دەڵێت: شریتی سەرەتایی دوای 
دەبێت  و  دەبێتەوە  بچووك  قەبارەدا  لە  و  دەچێتەوەیەك  زوویی  بە 
بە ئەندامێكی ناگرنگ لە ناوچەی كۆتایی بڕبڕەی پشتدا )لە ئێسكی 
كلێنچكەدا( ، كەواتە لەبەرئەوەی شریتی سەرەتایی بریتیە لە هۆكاری 
تەنها  شوێنەوارەكەی  گەورەدا  مرۆڤی  لە  و  كۆرپەلە،  گەشەكردنی 
بریتییە لە ئێسكی كلێنچكە، سەرەنجامی گشتی دەتوانین بڵێین كە 
بەشێكی ئەم كلێنچكەیەیە بنچینەی دروستبوونی مرۆڤە، بە تەواوەتی 

وەك فەرموودەكان ئاماژەیان پێ داوە!.
هەروەها لەگەڵ پووكانەوەی ئەم شریتە سەرەتاییە لە ئێسكی كلكدا 
بە  و  پووكانەوە  بە  دەكات  دەست  خۆیشی  كلكە  ئەم  )كلێنچكە(، 
تەواوەتی نامێنێت لە هەفتەی حەوتەم و هەشتەمدا، دەربارەی ئەمە 
)د. الرس هامبێرگەر( لە كتێبی )منداڵێك لەدایك دەبێت(دا دەڵێت: 
)ئێمە تەنها چەند بڕگەیەكی بچووكی كلكمان بۆ دەمێنێتەوە دوای 
لەدایكبوونمان، كە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی لە كاتی دروستبوونماندا 
كلكمان هەبووە(، هەروەها ناوچەی كلێنچكە ناوچەیەكی ئێسكیە و، 
لەبەرئەوەی كە شریتی سەرەتایی دەبێت بە بەشێك لەم ناوچەیە ئەوا 
الذنب(  )عجب  یان  سەرەتایی  شریتی  گەورەدا  لە  بڵێین:  دەتوانین 
بریتیە لە ئێسكێك! هەروەها شریتی سەرەتایی لە ئێسكی كلێنچكەدا 
شوێنەوارێك دروست دەكات كە زانایان دەڵێن ئەوەندە بچووكە كە 
حیسابی بۆ ناكرێت و بەچاو نابینرێت، كە دەقاودەق ئەمەیە پێغەمبەر 
دەڕزێت  مردن  پاش  مرۆڤ  لەشی  هەموو  كە  داوە  بۆ  ئاماژەی 
بەچاو  كە  نەبێت  كلێنچكەیە  ئەم  كەمی  بەشێكی  تەنها  نامێنێت  و 
نابینرێت )واتە: عجب الذنب(، فەرموویەتی: ئادەمیزاد لەمەوە دروست 
بووە و، هەر كاتێك پەروەردگار وویستی لێبێت لە رۆژی دواییدا لەشی 

دروستدەكاتەوە،  كلێنچكەوە  ئێسكی  كەمەی  بەشە  لەو  مرۆڤەكان 
پێغەمبەر  فەرموودەكانی  كە  ڕاستیانەیە  ئەو  تەواوەتی  بە  ئەمەش 

ئاماژەیان پێداوە.
پهراوێزهكان:

1- بڕوانە: فەرهەنگی لسان العرب/ ماددەی )عجب(.
2- لێرەدا سەبارەت بەو زاراوەیەی كە لە فەرموودەكاندا هاتووە )عجب الذنب( 
دەڵێین: لە رووی كۆرپەلەزانیەوە گونجاوترین زاراوەیە بۆ وەسفكردنی ئەو 
بەشەی كە كۆرپەلەكەی لێوە دروستدەبێت، زۆر گونجاوترە لە زاراوەكانی 
)شریتی سەرەتایی( و )ڕێكخەری سەرەتایی( كە زانایانی كۆرپەلەزانی 
بەكاری دێنن، چونكە زاراوەی )عجب الذنب( ئاماژە دەدات بە بوونی كلك 
لە كۆرپەلەدا )ذنب(، و هەروەها ئاماژە دەدات بەو شوێنەی كە مرۆڤی لێوە 
دروست دەبێت )ئەویش بەهۆی وشەی عجب: كە بە مانای كۆتایی كلك 
دێت(، هەروەها ئاماژە دەدات بۆ قەبارەی ئەو شتەی كە مرۆڤی لێوە دروست 
دەبێت )ئەویش لەڕێی وشەی عجب: كە مانایەكی تری بریتیە لە بەشێكی 
بچووكی كۆتایی ئێسكی كلك یان بەشێكی كلێنچكە، هەروەها ئاماژەشە بۆ 
ئەو قۆناغەی كە تێیدا ڕوودەدات كە قۆناغێكی سەرەتاییە )عجب الذنب: 
واتە سەرەتای كلك(، ئەم لەپێشیەی كە زاراوەكەی فەرموودەكان هەیەتی 
بەسەر زاراوە زانستیەكاندا خۆی لەخۆیدا ئیعجازێكی دەربڕین و بەیان كردنە 

. لە فەرموودەكانی پێغەمبەردا
3- بڕوانە كتێبی: )The Developing Human(/ دانراوی )د. كیث مور(/ 

الپەڕە 75.
4- هەمان سەرچاوەی پێشوو.

سه رچاوه كان:
ئاماژەكانی كۆرپەلەزانی لە قورئان و سوننەتدا- د.كاوە فەرەج سەعدون- 

چاپی یەكەم 2008-.
1995ز-  تەمموزی  1416ك-  صفری  )1(ی  ژمارە  )اإلعجاز(:  گۆڤاری   -
في  الطبي  )اإلعجاز  بابەتی:  والسنة(/  القران  في  العلمي  اإلعجاز  )هيئة 

أحاديث الرسول  عن عجب الذنب: د. محمد علي البار(.
الطبعة  بيروت/  المعرفة-  دار  اَلغرّ/  اَلرحام/ كريم نجيب  القرأن فيما تخفيه  -إعجاز 

اَلولي- 2005.
- The Developing Human–ninth edition \ Keit.L.Moor & T. V. N. Persaud.
- Langman s Medical Embryology\ T.W.Sadler\ 10th edition.
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گۆڤاریهەیڤدەروازەوهەوڵێكەبۆئەوەیپسپۆڕانیهەر
زانستێكهانبداتلەبواریخۆیانداڕامانلەقورئاندابكەن،
تابتوانینكەمێكلەئەركیسەرشانمانبەرانبەربەقورئان
قورئان شوێنكەوتوانی بۆ شایستە هێزی و بهێنین بەجێ
بە ئەوكات جۆراوجۆرەكان، زانیارییە هێزی بگەڕێنینەوە،
ڕزگارمان دواكەوتن لە زانست بە و باوەڕ بە خوا ویستی

يب   ىب   مب   چ...  دەبینەوە: بەرز تر جارێكی و دەبێت
جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  مج   چ
لە ئیمانیانهێناوە ئەوانەی واتە:»خوایگەورە المجادلة، 
چەندەها پێدراوە زانیاریان و زانست ئەوانەشتان و ئێوە
و كار بەو ئاگاداره خواش دەكاتەوە، بەرزیان پایە و پلە

كردەوانەیكەئەنجامیدەدەن«.

گۆڤاری هەیڤ



چینەكانی  بەرەو  توانی  مرۆڤ  ئەوەی  پاش 
سەرەوەی زەوی سەركەوێت و لەوێوە بەرەو 
دەرەوەی زەوی ڕێگای گرت دۆزینەوەی زۆر لە 
بواری فەزا و دەرەوەی زەوی دۆزرانەوە، لەو 

دۆزینەوانەش:
مووشەكێك  یان  فەزایی  كەشتییەكی  هەر 
كۆمەڵێك  ملكەچی  دەبێت  جوڵەكەیدا  لە 
بێت  بیركاریانە  هاوكێشەی  و  ڕێسا  و  یاسا 
لەكاتی دەرچوونی لەسەر زەوییەوە یان هاتنە 
زەپۆشی  بەرگە  نێو  هاتنە  و  زەوییەوە  ناو 
لە  گۆشەیەك  چ  بە  ئەوەی  وەك  زەوییەوە، 
ڕێرەوێك  چ  بە  و  هەڵدرێن  زەوییەوە  سەر 
ئەگەر  خۆ  زەوییەوە،  ناو  بێنە  یان  دەچن 
سەركردەی ئەو كەشتییە ئیتر مرۆڤ بێت یان 
عەقڵێكی ئەلكترۆنی بێت گوێی نەدا بەو یاسا 
و ڕێسایانە ئەوا یان دەبێت هەر لە دەرەوەی 
زەوی بە بەردەوامی بمێنێتەوە یان لە ناو بەرگە 
هەوای زەویدا دەسوتێت، چونكە بە پێی ئەو 
دۆزینەوانە ئەو بەرگە هەوایەی دەوری زەوی 
شوێنیەوە  هەندێك  لە  و  داخراوە  بەرگێكی 
شوێنانەش  ئەو  نییە  بڕینی  بواری  نەبێت 
گەشتیارانیدا  ڕووی  بە  وان  دەرگا  وەك 
دەكرێنەوە، بۆیە دەبێت گەشتیاران شارەزای 

ئەو دەرگایانە بن ئەگینا ون دەبن و ناگەنە 
چەند  هەڵەیەش  ئەو  كە  مەبەست.  شوێنی 
جارێك ڕوویداوە بۆ كەشتیەوانەكان و خەریك 
زانا  چۆن  بزانن  بدەن  سەرنج  تیابچن،  بووە 
فەزاییەكان وەسفی گەڕانەوەی تاقمی گەشتی 
ئەمە  كە  زەوی  سەر  بۆ  دەكەن  مانگ  سەر 
دەقی ئەو وەسفكردنەیە: لە ڕۆژی 5 شەممە 
ڕێكەوتی 24 تەموزی 1969 و لە كاژێر 5 و20 
خولەكی ئێوارە بە كاتی جیهانی گەشتیارانی 
نێو  هاتنە  كم/چركە   11 خێرایی  بە  فەزایی 
بەرگە هەوای زەوییەوە لە میانەی ڕێڕەوێكەوە 
ڕووی  لەسەر  بوو  كم   65 بەرزییەكەی  كە 

زەوییەوە!. 

یان  فەزاییەكان  كەشتییە  كە  ڕێرەوەی  ئەو 
مووشەكەكان دەیگرنە بەر لە ڕێگایان بەرەو 
فەزا ڕێرەوێكی كەوانەیی یان چەماوەییە و بە 

شێوەی هێڵی ڕاست نابێت. 

                                                                                                   
ئەو  دونیا  هەموو  لە   1961 نیسان   12 لە 
یەكێتی  كە  بوەوە  باڵو  سەیرە  زۆر  هەواڵە 
سۆڤێتی ئەو كاتە بۆ یەكەم جار مرۆڤی ناردە 
دەرەوەی زەوی و ئەو هەواڵە لە هەموو هۆكانی 
سوڕماوی  بەسەر  كاتەوە  ئەو  ڕاگەیاندنی 
باڵوكرایەوە، ئەو گەشتیارە فەزاییەش )یۆری 
بە  كەشتییەكەیەوە  ناو  لە  كە  بوو  گاگارین( 
دەوری زەویدا دەسوڕرایەوە بە چاوی سەری 
ئاسمانی  و  زەوی  قەشەنگی  و  جوانی  خۆی 
دی بۆیە دەیوت )وەی ئەوە چییە من دەیبینم 

ئاسمانىزهوىكراوهنييه!!

یۆریگاگارین

jamalmhammad@yahoo.com ن: جه مال محمد ئه مین
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ئایا ئەمە خەوە یان من تووشی سیحر بووم و 
چاوم سیحری لێكراوە(!؟

زەوییەوە  دەوری  هەوای  بەرگە  پشت  لە 
ڕووناكییەك  هیچ  و  نوتەكە  و  تاریك  دونیا 
ئەو  نیوەڕۆشدا  كاتی  لە  ئەگەر  هەتا  نییە 
دیو  لەو  چونكە  بەجێبێڵیت  هەوایە  بەرگە 
بەرگە هەواوە ڕووناكی خۆر بەمجۆرەی سەر 
هەر  وەك  خۆر  بەڵكو  دەرناكەوێت  زەوی 

ئەستێرەیەكی تری دوور دەردەكەوێت!!!  
خوای گەورە دەفەرموێت: چ ۅ  ۅ  ۉ  
چ ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ  

الحجر.
سەرنج بدە چۆن خوای گەورە لە تەنها چەند 
وشەیەكی كەمدا ئەو ڕاستییە زانستییانەمان 
هەموو بۆ ڕوون دەكاتەوە، باسی دەرگاكانی 

چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ   دەكات:  ئاسمان 
ئینجا باسی ڕێرەوە چەماوەییەكەی دەرچوون 
یان هاتنە نێو بەرگە هەوای زەویمان بۆ دەكات: 
لەو  باس  ئینجا  چ،  ى      ې   ې   چ 
تاریكیەی دەرەوەی زەوی دەكات چونكە كە 

چ                          ۆئ    ەئ   ەئ   ائ     چ   دەفەرموێت: 
الحجر، بە مانای لە دەستدانی توانای بینینە 
لەو نێوەندەدا بۆیە دەڵێن لەوە دەچێت ئێمە 
سیحرمان لێكرابێت كە ئەوەش هەمان وتەی 
یۆری گاگارینە كە باسی لەو نێوەندە دەكرد.

هەموو دەزانین كە پەیامبەری ئیسالم 
لە شاری قودسەوە بڵندبوونەوەی پێكرا بەرەو 
و  شەوڕەوی  كە  بابەتە  لەو  بەدەر  ئاسمان، 
بڵندبوونەوەی پەیامبەرە و موعجیزە بووە و 
من هیچی لەسەر ناڵێم، پرسیاری ئەوە دەكەم 
بۆچی ڕوسیا گەشتە فەزاییەكانی لە كۆماری 
كازاخستانەوە دەكات و لە بنكەی )بایكۆنۆری( 
ئەو واڵتە و پارەیەكی زۆر سەرف دەكات بۆ 
ناتوانێت  خۆی  ڕوسیا  ئاخۆ  مەبەستە؟  ئەو 

هەر لە واڵتی خۆی و لە هەر شوێنێكی ڕوسیا 
كە زۆر بەرفراوانە بنكەی گەشتە فەزاییەكان 
دروست بكات و ئیتر ئەو هەموو پارە و كرێ  
و باجە نەدات بە دەوڵەتێكی تر؟ وەاڵمەكەی 
بە كورتی ئەوەیە كە لە ئاسمانی ڕوسیا هیچ 
دەرگایەكی كراوە بەرەو فەزا نییە هەرچەندە 
ڕوسیا ئاسمانێكی زۆر گەورە و فراوانی هەیە، 
)ئیسا(  ئەوروپی  فەزایی  ئاژانسی  هەروەها 
بۆ هەڵدانی موشەك و مانگە دەستكردەكانی 
بڕوات  و  هەڵگرێت  موشەكەكانی  دەبێت 
)گۆیانا( دورگەی  لە  و  ئەرجەنتین  بەرەو 
مەسرەفێكی  و،  هەڵیانبدات  فەڕەنسییەوە  ی 
هێجگار زۆر و پاسەوانییەكی زۆری بۆ دابین 
ئەوروپی  ئاسمانی  هەموو  لە  چونكە  بكات، 
بڕۆین  با  فەزا،  و  بەرە  نییە  كراوە  دەرگای 
ئەمەریكا گەورەترین دەوڵەتی جیهان،  بەرەو 
ئەویش بۆ گەشتە فەزاییەكانی دەڕوات بەرە و 
دورگەی )میریت( لە ئۆقیانوسی ئەتڵەسی كە 
كەشوهەوای لەباری نییە و زۆر جار هەڵدانی 
مەكۆ فەزاییەكانی دوا دەكەون بەهۆی نالەباری 

كەشوهەوا و گێژەڵوكە و با و بۆران. 
ئەوە هەمووی مەسرەفێكی هێجگار گەورەی دەوێت 
لە كاتێكدا ئەمەریكا بیابانی )نیڤادا(ی بەرفراوان 
و كەشو هەوا گونجاوی هەیە؟ چونكە ئاسمانی                                                            

ئەمەریكا دەرگای كراوەی نییە بەرە و فەزا.
ئێستا بۆ ئەوەی لە ڕاستی بابەتەكە تێبگەین 
پیرۆز  قورئانی  ئایەتێكی  چەند  بە  ئاماژە 
زەوی  ئاسمانی  تێماندەگەیەنێت  كە  دەدەین 
بەڵكو  بۆیدەچین،  ئێمە  وەك  نییە  بۆشایی 

چ ۅ   دەفەرموێت:  وەك  دەرگایە  هەمووی 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   
بۆ  دەرگایەكمان  ئەگەر  واتە  چالحجر،  ى  
هەتا  ڕۆیشتن،  پیایدا  و  ئاسمان  لە  كردنەوە 
و  دەكات  بۆ  ڕۆیشتنكەمان  شێوەی  باسی 
شێوەیەكی  بە  واتە  )یعرجون(  دەفەرموێت: 
دەرچوونی  ڕێڕەوی  ئەوە  كە  چەماوەیی 
لە  زەوییەوە.  لە  فەزاییەكانە  كەشتییە 

ں   چ  دەفەرموێت:  دیكەدا  ئایەتێكی 
ئاسمان  واتە  النبأ،  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 
و،  پشت  سەر  خرانە  دەرگاكانی  و  كرایەوە 

ۓ   ے     ے   ھ   ھ   ھ   چ  یان: 
ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
واتە:  الرحمن،  چ  ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ   
ناتوانن لە چوارچێوەكانی زەوی و ئاسمانەكان 
ئاگاییەكی  و  تواناییەك  بە  مەگەر  دەربچن 

زۆرەوە نەبێت.

 ئەو ئایەتانە و شێوەكانی پێمان دەڵێن كە 
ڕووماندا،  بە  نییە  كراوە  فەزایەكی  ئاسمان 
و،  بكرێنەوە  دەبێت  و  هەیە  دەرگای  بەڵكو 
یەكەم كەسیش كە ئەو ڕاستییەیان دۆزییەوە 
و  دەكات  باسیان  خوا  وەك  بوون  جنەكان 

ڻ   ں   ں   ڱ   چ  دەفەرموێت: 
چالجن،                    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ  
واتە جنەكان وتیان ئێمە گەیشتینە ئاسمان و 
بینیمان پڕە لە پاسەوانی توند و تۆڵ و چاو 
تیژ و شوهب، پاسەوانەكان لەسەر دەرگاكانن 
و، شوهبەكانیش بە شێوەی باران دەدەن لە 
و  دەناسرێن  بارانی(  )شوهبی  بە  كە  زەوی 
لە یەك كاژێردا 10 هەزار نەیزەك دەدات لە 
زەوی و بەاڵم زۆر شوێن و ڕووبەر هەن لەسەر 
زەوی كە ئەو شوهبە بارانییە نایگرێتەوە، ئەو 
ئاسمانن كە  ژێر دەرگاكانی  لە  وان  شوێنانە 
پاسەوانیان هەیە، لە بەرزی 80 كم لەسەر ڕووی 
زەوییەوە بارانی شوهبی دەبێت، كاتی خۆی 
كە )فیلیكس( بازەكەی دا وتیان لە بەرزی 80 
كم بووە، بەاڵم ئەوە زانیارییەكی هەڵە بوو و، 
فیلیكس خۆی ڕاستیكردەوە و وتی لە بەرزی 
40 كم بووە، ئەگەر بەرزییەكە 80 كم بوایە 
زەپۆشی  بەرگە  چونكە  نەدەگەڕایەوە  ئەوا 

زەوی بەرگێكی توندو تۆڵ و قایمە: چ چ   
ئەستوری  النبأ،  چ  ڇ   ڇ   چ   چ  
زیاترە. كم   400 لە  هەوایەش  بەرگە  ئەو 
ئینجا لەسەر ئەو دەرگا ئاسمانییانە پاسەوانی 

زۆر توند و تۆڵ و بەهێز و وریا هەن.
ئەوانیش بریتین لەو شوهبانەی كە بەردەوام 
كردنی  بەردەباران  نەك  چاودێریكردندان  لە 
باس  وردی  بە  زۆر  پیرۆز  قورئانی  كوێرانە، 

لەوانەش دەكات وەك دەفەرموێت:  چ ہ  ہ            
ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  چ الجن، یان:چ ڍ  ڌ  ڌ   
الصافات. چ  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
هەردوو  بۆچی  كە  بزانین  دەتوانین  ئێستا 
قودسەوە  لە  عیسا  و  موحەمەد  پەیامبەر 
بوون  مرۆڤ  ئەوانیش  چونكە  بەرزكرانەوە 
دەوڵەتە  فەزاییەكانی  گەشتە  بۆچی  و، 
فەزاییەكان لە سەر زەوی واڵتەكانی خۆیانەوە 

ئەنجام نادرێن؟
سەرچاوە: 

http://baladnaalyoum.com/index.php?op-
tion=com_k2&view=item&id=2751:20 
15-07-07-13-07-35&Ite-id=1634&lang =ar
 www.al3lom.com
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چ ىئ   ىئ  ی       دەفەرموێت:  گەورە  خوای 
ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب        
ختمت   حت    جت   يب   ىب   مب   خب   حب  
مججح   حج   يث   مثىث   جث   يت     ىت  
مح  جخ  حخ  مخ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ هود، یان خوای 

گەورە دەفەرموێت:     چ ٺ  ٺ  ٺ  
ٹ  ٹ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  چ الحجر.
ئایەتەكە پەیوەستە  زانستی: دەقی  بەڵگەی 
بە رەجمكردن واتە بۆردومانكردن بە بەردی 
كاریگەری  كە  كاتێكدا  لە  ئەوەش  ئاسمانی، 
ئەو بۆردومانە لەوپەڕی توندیدا دەبێت ئەویش 

كاتی بەیانییە، بە پێی زانستیش ئەو بەردانە 
خێراترن،  و  زۆرتر  ژمارە  بەیانیاندا  كاتی  لە 
خوالنەوەی  ئاڕاستەی  ساتانەدا  لەو  چونكە 
بەردە  ئەو  جوڵەی  پێچەوانەی  زەوی 
ئاسمانیانە دەبێت، لە دەقەكەدا ئەو سیفەتانە 
لەگەڵ  گونجاوە  تەواوی  بە  كە  دەردەكەوێت 
بۆردومانی نەیزەكی وەك بەرزبونەوەی پلەی 
و  نەیزەكەكان  خاشبوونی  و  ورد  و  گەرمی 
دەنگی گەورەیان هەروەك زانستی گەردوونیی 

هێمای پێدەدا.! 
زانستیەكاندا:  ڕاستیە  لەگەڵ  گونجان 
هاتووە  پیرۆزدا  قورئانی  لە  گوزارشەی  ئەو 
لە   impact نەیزەكی  بەركەوتنی  دەربارەی 
بەو  ئاسمانیش  هەتا  تر  سەرچاوەیەكی  هیچ 
بوونی  لە  باس  پێنەدراوە،  هێمای  وردیە 
دەفەرموێت:                                                               وەك  ئاسمان  لە  دەكات  بەرد 

چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   
یان:  الملك،  چ  ڑ   ڑ     ژ               ژ  

ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ڦ   ڦ   چ...ڦ  
ڇ   چ    چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ         ڃ  
ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  چسبأ، یان: چ ٹ  
ڦ   ڤ   ڤ     ڤ    ڤ   ٹ    ٹ    ٹ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  چاإلسراء. 
ئەو  كە  بزانیت  ئەگەر  دەبیت  سەرسوڕماو 
گوزارشانە بەڕادەیەكی وا باڵوبونەتەوە لە نێو 
موسڵمانەكان هەتا نەخوێندەوارەكانیش بەاڵم 
كەسێكی وەك یەكێك لە سەرۆكە كۆنەكانی 
كە  جیفرسۆن(  )تۆماس  ناوی  بە  ئەمەریكا 
لە  بەرد  بوونی  بە  نییە  بڕوام  من  دەڵێت 
عەرەبەكانە  كۆنی  قسەیەكی  ئەوە  ئاسماندا، 
دووبارە  ئێستاش  و  نیگادا  لەسەردەمی 
دەفەرموێت:                       گەورە  خوای  وەك  دەبێتەوە، 

بەركەوتنی نەیزەكی
jamalmhammad@yahoo.com /و: جه مال محه مه د ئه مین
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ٴۇ   ۈ    ۈ              ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   چ 
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
األنفال،                                                      ې   ې  ې  ى  ى  ائ  چ 

یان دەفەرموێت: چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ  
ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  
ڱ   ڳ           ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ         ڱ  
ڻ   چ اإلسراء، هەمان گومان الی نەتەوەی 
لێبێت( خوای  )سەالمی  شوعەیب  پەیامبەر 
بوون:       سزا  هەمان  دووچاری  بۆیە  هەبوو، 

ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   چ 
ہ      ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ  
ۈ   ۆ   ۆ     ۇ   ۇ  
ٹ   ٹ   چ  یان:  العنكبوت،  چ  ۈ  
ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                  ڦ  ڦ  ڦ  
ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ڦ  
ڇ   ڇ       ڇ   ڇ         چ   چچ   چ   ڃ  
چ ۓ   دەفەرموێت:  یان  الشعراء.  ڍ   چ 
ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ  
ۅ  ۉ  ۉ   چ هود. ئەوەش هەمان 
دەفەرموێت:  وەك  لوط  نەوەی  بۆ  بووە  سزا 

چ   چ    چ     چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ 
القمر.  ڇ  ڇ         ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ 
بوونی هەموو ئەو وەسفانە لە سزای خواییدا 
لە گوزارشە قورئانیەكاندا بەڵگەی ئەوەن كە 
ئەو فەرموودانە زادەی بیری كەسێك نین لە 
سەدەی 7 ی زایندا ژیابێت، جوانترین وەسف 
و  )الصیحة(یە  بكات  كەڕ  گوێ   دەنگێك  بۆ 
)الدخان( ئەو دوكەڵەی لەبەركەوتنی نەیزەك 
فراوان  مەودایەكی  و  دەبێت  پەیدا  زەوی  بە 
دەگرێتەوە و ڕووناكی خۆر دەگرێت، هەروەك 
ئەوەی لە تەقینەوە ناوكیەكانەوە پەیدا دەبێت، 
یان باس لە هەوری كەڵەكە بوو )سحاب مركوم( 

دەفەرموێت:چ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   وەك  دەكات 
الطور. چ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
پێشوتردا  ئایەتەكانی  لە  )حاصبا(  وشەی 
ناوی بكەرە و بە مانای كۆمەڵە بەردی ورد 
بە خێرایی گەورە زەوی  دێت وەك چەو كە 
بۆردومان دەكەن ئەوەش بەڵگەی مەترسیداری 
زانستی  ڕووی  لە  بەردینەیە،  بۆردومانە  ئەو 
بۆ  پۆلێنكراون  بەردانە  ئەو  گەردوونیەوە 
و   astriods هەسارۆكە   ،meteors نەیزەك 
كلكدارەكان comets، لە قەوارەی جیاجیادا، 

قەوارانە  لەو  گوزارش  پیرۆزدا  قورئانی  لە 
دەكات هەندێك جار بە وردە بەرد یان دەنكە 
ئەو  خاشبوونی  و  ورد  بەڵگەی  ئەوە  باران 
بەركەوتنیان  ئەنجامی  لە  ئاسمانیانەیە  تەنە 
بە بەرگە هەوای زەوی، هەندێك جار وشەی 
پارچەی  مانای  بە  بەكاردەهێنێت  )كسف( 
قەوارە جیاواز و گەورە كە قەوارەی هەندێكیان 
لەرینەوەی  بەاڵم  شاخێك،  قەوارەی  دەگاتە 
ڕووی زەوی كە بە )الرجفة( ناوزەد كراوە لە 
قورئانی پیرۆزدا و لە ئەنجامی بەركەوتنی ئەو 
وەسفێكی  ئەوە  زەوی،  بە  ئاسمانیانە  تەنە 
نییە. تێدا  زیادڕەویەكی  هیچ  و  وردە  زۆر 
لە درێژەی كارەساتی پەیامبەر لوط )سەالمی 
ڕەونەقێكی  بە  پیرۆز  قورئانی  لێبێت(  خوای 
و  دەكات  كارەساتە  لەو  باس  پرشنگدار 

مح   مججح   حج   يث   ...ىث   چ  دەفەرموێت: 
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   مخ    حخ   جخ  
ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
ٿ   ٺٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
یان:    هود،  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ 
ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   چ 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   
الحجر.  ئاخر كێ  ئەو موحەمەدەی  ڄ  چ 
و  نەبوبێت  پەیامبەر  دوا  ئەو  ئەگەر  فێركرد 
كێ   نەهاتبێت،  پێشونەكاندا  كتێبە  لە  ناوی 
ئەوەی فێركرد كە ئەو بەردانە )مسومة( واتە 
نیشانە كراو و جیاكراوەن لە بەردی زەوی؟ 
بە پێی تۆژینەوە نوێیەكان بوونی هێڵی دیار 
لە سەر ئەو بەردانە بە ڕوونی دیارە ئەوەش 
لە ئەنجامی گەرمی هێزی لێكخشاندنی نێوان 
ئینجا  زەوی،  زەپۆشی  بەرگە  و  بەردانە  ئەو 
دابارینی بە شێوەی دەنكۆڵەی ورد لە ئەنجامی 
بەردانە،  پارچە  ئەو  كتوپڕی  ساردبوونەوەی 
كێ  ئەوەی دەزانی كە ئەو بەردانە ئاگرینن تا 
وەسفی بكات بــــــە )من سجیل(، ئینجا كێ  
ئەوەی دەزانی كە ئەو گەرمییە زۆرە بەردەكان 
دوای  لە  یەك  بە شێوەی  و  هەڵدەوەشێنێت 
یەك واتە )منضود( بێتە خوارەوە؟ ئەمە جگە 
لە گوزارشی )الصیحة( بە مانای دەنگێكی زۆر 
ڕاتەكاندنی  كە شەپۆلەكانی  كەڕكار  گەورەی 
وێرانكاری  و  زەوی  دەگەنە    shockwave
خۆیان  بەردەكان  ئەوەی  پێش  دەبەخشنەوە 
بگەن و، گوزارشی هەڵگەڕانەوە وەك ئەوەی 
بەرزببنەوە  بنكەكان  و  بكەون  سەقفەكان 
شەپۆلی  وێرانكاری  بۆ  دەربڕینێك  وەك 

شاشبوون پاش شەپۆلە پەستاوتنەكان، وەك 
پچ،  ٻ   َچٻ   دەفەرموێت: 

قورئانیەدا    دەربرینە  لەم  ڕاناوەی  ئەو  ئینجا 
بۆ              دەگەڕێتەوە  هەیە  چ   ڦ  ڄ  ڄ  چ 
بەردەكان كە ڕێرەوێكی جێگیری هەیە بەرەو 
ئەو  وەك  گەردوونی  ڕێرەوێكی  نەك  زەوی 
بەردانەی لە نێوان مەریخ و موشتەریدا هەن 
بەیانیانە  بەردەكانیش  دابەرینی  كاتی  و، 
چونكە لەو كاتانەدا ئاڕاستەی جوڵەی زەوی 
تا  بەردەكانن  جوڵەی  ئاڕاستەی  پێچەوانەی 
خێرایی بەركەوتنیان لەوپەڕی زۆریدا بێت بە 
لێك  خێراییەكانیان  كە  ئێواران  پێچەوانەی 
نێوان  لە  هەیە  زۆر  جیاوازیەكی  دەردەكرێن. 
ئەو گوزارشە قورئانیە زانستیانە و گوزارشی 
“كاتێك  دەڵێت:  كە  لۆقا:29-17  ئینجیل 
لە  داباری  گۆگرد  و  ئاگر  دەرەوە  هاتە  لوط 
ئاسمانەوە و هەمووی لەناوبردن”، خۆ ئەگەر 
ئەو گوزارشە بە وردتر باسی لەو كارەساتانە 
بكردایە ئەوا هەر نەدەگەیشتە ئەو وردكاریەی 
پێگەیشتبوو،  پیرۆزی  قورئانی  ئایەتەكانی 
مەسیح  هاتنی  دوای  داهاتوو  ڕۆژانی  بەاڵم 
ئەوەیان  لێبێت( پشتڕاستی  )سەالمی خوای 
كردەوە كە ئەو پێشبینی كردبوو وەك ئەوەی 
ئەگەر  دەزانم  شت  هەندێك  “من  فەرمووی: 
ئێستا بیدركێنم ئێوە بەرگەی ناگرن، هەركات 
ئەو گیانە ڕاستەقینە هات ڕێنومایتان دەكات 
بۆ هەموو ڕاستیەكان، چونكە ئەو لە خۆیەوە 
ئەوانە  هەموو  لە  قسە  بەڵكو  ناكات،  قسە 
دەكات كە دەیبیستێت و، ئاگادارتان دەكات 
بە ڕووداوی وا كە بەڕێوەیە بێت، ئەوە باس 
لە نەمرودی من دەكات و مافی خۆمم دەداتێ  
و ئاگادارتان دەكات” یوحەنا: 16 – 12 – 15. 
پیرۆز  قورئانی  و  هات  ڕۆژانە  ئەو  بەڵێ  
دابەزی و وردەكاری و درێژەی هەموو دیاردە 
كە  یەكێك  بۆ  ڕوونكردەوە  ڕووداوەكانی  و 
چاو و دڵ بەستراو نەبێت وەك دەفەرموێت:                                                 

ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ       ڱ   چ 
ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
ۆ   ۆ   ۇ       ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ  
ۉ   ۅ               ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې       ې   ۉ   
ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ               وئ    ەئەئ  
يونس. چ  ىئ    ۈئ        ېئ        ېئ  ېئ  

سەرچاوە: كتێبی )هذا حممد رسول هللا وبراهنی 
رسالته/ د. عبدهللا املصلح(.
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لەبەشی یەكەمی ئەم بابەتەدا كە لە گۆڤاری 
هەیڤ ژمارە 38 دا باڵوكرایەوە، باسی ڕەنگە 
جیاوازەكانی هەنگوینمان كرد و، ئیعجازی 
قورئانمان لە ڕەنگە جیاوازەكانی هەنگویندا 
كە  سەلماند  ئەوەشمان  و،  ڕوونكردەوە 
ڕەنگی  بە  پەیوەندی  هەنگویندا  لە  شیفا 
ئەڵقەیەشدا  لەم  هەیە،  هەنگوینەكەوە 
دەكەین،  ئایەتەكە  تری  بەشێكی  باسی 
دەفەرموێت:                                                          پەروەردگار  بۆچی  ئایا  كە 

چ ...  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ...  
شلەیەك  سكییەوە  لە  واتە:  النحل،  چ  ے  
لە  نەیفەرمووە  دەبینین  دەردەچێت.. 
ئەویش  دەردەچێت،  هەنگوین  سكیەوە 
لەبەرئەوەیە كە هەنگ بە تەنها هەنگوین 
كاتدا  هەمان  لە  بەڵكو  ناكات،  دروست 
كە  دروستدەكات  تر  ماددەی  چەندەها 
ئەوانیش هیچیان كەمتر نین لە هەنگوین 

و ئەوانیش شیفایان تێدایە:
دەكات  دروست  شایانە  )خواردن(ی  شلە   -1
دواڕۆژ  شاژنی  و  هەنگ  كرمۆكەكانی  كە 

لەسەری دەژین.
2- ژەهری هەنگیش دروست دەكات كە لەگەڵ 

چزووەكەیدا دەیدات بە دوژمنەكانیەوە.
3- ماددەی مۆم كە  لە سكییەوە بە شلی 

دەردەچێت.
كەتیرەیەكە  كە  )پرۆپۆلیس(  ماددەی   -4

شانەكانی پێ  جێگیر دەكات.
5- ماددەی )بیپۆڵین( كە پڕۆتینە لە سكی 

هەنگدا درووست دەبێت.
لێرەوە ئیعجازێكی گەورەی ئایەتەكە ئاشكرا 
هەنگوین  بەتەنها  نەیفەرمووە  كە  دەبێت 
لە سكی هەنگەوە دێتە دەرەوە، چونكە لە 
جیاوازی  ماددەی  چەندین  هەنگەوە  سكی 
چارەسەركەر دێتە دەرەوە، كە لە سەردەمی 
سەروەری  بۆ  قورئان  خوارەوەی  هاتنە 
سەدەی  لە  تەنها  نەزانراوە،  پێغەمبەران 
چارەسەركەری  گەورەی  بەهای  بیستەمدا 
سكی  بەرهەمهاتووی  ماددەكانی  هەموو 

هەنگ زانراوە و دۆزراونەتەوە.
جۆراوجۆر  لێكۆڵینەوەی  چەندین  دوای 
زانراوی  بەرهەمی  كە  ماددانە  ئەم  لەسەر 
هەنگن، پێكهاتە و سوودە جۆراوجۆرەكانیان 
پێ   ئاماژەیان  كورتی  بە  كە  دەركەوت 

دەدەین:
1- هەنگوین: لەبەرئەوەی هەنگوین بە گشتی 
زۆربەی ماددە كانزاییەكان و، شەكرەكان كە 
هەر پێنج جۆر شەكری سەرەكی و، زۆربەی 
هەنگوین  واتە  تێدایە،  ڤیتامینەكانیشی 

زیاتر كاربۆهیدراتە و، پڕۆتین و هۆڕمۆنی 
لەبەرئەوە  تری،  پێكهاتەكانی  لە  كەمترە 
جۆراو  سوودەكانی  لەشدا  لەناو  هەنگوین 
گەورەش  خوای  و،  هەمەالیەنە  و  جۆر 
بردووە...  ناوی  ئایەتەكەدا  لە  شیفا  بە 
سوودەكانی هەنگوین زۆر زۆرە بە نموونە 
بۆ بە هێزكردنی بەرگری لەش و میكرۆبە 
كوشندەكان لەناو دەبات و بەسوودیشە بۆ 
تری  سوودی  چەندین  پێست،  كێشەكانی 
زۆریش كە پشت بە خوا لە داهاتوودا باسی 

هەندێكیان دەكەین.
زیاتر  ئەمە  شایانە:  )خواردنی(  شلەی   -2
لە هۆڕمۆن و پڕۆتین پێك هاتووە لەگەڵ 
ماددەكانی تری پێكهاتەی هەنگوین، ئەمەی 
بەاڵم  ئەمەیە،  دۆزراوەتەوە  ئێستا  تا  كە 
نەزانراوە  پێكهاتەكانی  هەموو  تەواوی  بە 
ناتوانرێت  و  سرووشتییە  ماددەیەكی  و، 
چەندین  بكرێت.  درووست  كارگەكاندا  لە 
گەشەی  بۆ  نموونە  بە  هەیە  سوودی 
و  خانەكان  تازەكردنەوەی  و  ئێسكەكان 
ڕێكخستنی  و  یادەوەری  بەهێزكردنی 

هۆڕمۆنەكان و...تاد.
ئێستادا  لە  كە  هەنگ:  ژەهری   -3
بەكاردەهێنرێت بۆ چارەسەركردنی نەخۆشی                                                         

هەنگوین و شیفا
                                               بەشی دووەم

bahezmuhammed@hotmail.com       ئا: د. بەهێز محمد صالح محمود

پزیشكی
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نموونە  بە  پزیشكییەكاندا  سەنتەرە  لە 
نەخۆشی جومگەكان.

سكی  لە  ڕژێنەوە  چوار  لە  كە  مۆم:   -4
ڕەنگی  سەرەتا  و،  دەردەچێت  هەنگەوە 
سپییە و دواتر كە لەگەڵ هەاڵڵە یەكدەگرێت 
لە  وەردەگرێت،  قاوەیی  و  زەرد  ڕەنگی 

سوودەكانیشی ماددەیەكی وزە بەخشە.
5-ماددەی )پرۆپۆلیس(: كەتیرەیەكە ڕەنگی 
قاوەیی مەیلەو ڕەشە، شانەكانی پێ  جێگیر 
دەكات و، بەكارهێنانی لە ڕووی پزیشكییەوە 
دەگەڕێتەوە،  كۆن  مێژوویەكی  بۆ 
بەكاردەهێنرێت بۆ بەرزكردنەوەی سیستمی 

بەرگری لەش...

لە  ماددەیە  ئەم  )بیپۆڵین(:  ماددەی   -6
هەاڵڵەكان  دەنكە  كۆكردنەوەی  ئەنجامی 
و  گوڵەكان  شیلەی  مژینی  ئەنجامی   لە 
هەنگەكە  سكی  ناو  ئەنزیمی  هەندێك 
دێت  پێك  ماددەیە  ئەم  هەنگوین  لەگەڵ 
پێی دەوترێت bee pollen، كە لە زانستی 
پزیشكیدا بە )گەنجینەی خۆراك( ناسراوە و،                                                      
و،  پڕۆتینە  لە  40-25%ی  لە  زیاتر 
یەكێك لە هەرە سوودە گرنگەكانی ئەمیش 
دژی  لە  و  لەش  بەرگری  بەهێزكردنی  بۆ 

میكرۆبەكوشندەكان بەكاردێت...
ڕوویی ئیعجاز:

ئیعجازی  كە  دەردەكەوێت  بۆمان  لێرەوە 
لەوەدا  )النحل( تەنها  ئایەتەكانی سوورەتی 
تێدایە،  شیفای  هەنگوین  دەڵێت  كە  نییە 

بەڵكو:
1- خوای گەورە بە ئاشكرا باسی هەنگوینی 
ئایەتەكەدا كە فەرموویەتی:                                                              لە  نەكردووە 
چ  ں  ڻ  ڻ   ڻچو، نەیفەرمووە                    
)یخرج عسل( واتە هەنگوین لە سكی دێتە 
دەرەوە، كەواتە ئەوەی لە سكی هەنگ دێتە 
دەرێ  جۆراوجۆرە، خوای گەورە بۆ مرۆڤی 
ئەوانە  لەسەر  لێكۆڵینەوە  كە  جێهێاڵوە 
و  هەنگوین  وەك:  دەرێ ،  دێنە  كە  بكات 

شلەی شایانە و كەتیرە و مۆم... تاد.
2- هەر وەك چۆن لە ڕەنگە جیاوازەكانی 
ئایەتەكە  كە  هەبوو  شیفا  هەنگویندا 
لەو  شێوە  هەمان  بە  دەكات،  پێ   ئاماژەی 
لە سكی هەنگەوە  ماددە جیاوازانەشدا كە 

چارەسەر  و  شیفا  بەگشتی  دەرەوە  دێنە 
هەیە: لە هەنگویندا، لە شلەی شایانەدا، لە 
پرۆپۆلیسدا و، لە مۆمەكەشدا شیفا هەیە، 
چارەسەر  هەنگیشدا  ژەهری  لە  تەنانەت 

هەیە..!
فەرموویەتی:                          كە  گەورە  خوای   -3
چ  ں  ڻ  ڻ   ڻچ و، نەیفەرمووە 
)یخرج من بطنه(  واتە بە كۆ باسی سكی 
ئەمەش  تاك،  بە  نەك  كردووە  هەنگی 
بڵندی  و  بەرز  ئیعجازێكی  هەرچەندە 
داڕشتنی وشەكانی قورئانە، لەهەمان كاتدا 
وشەكانی  ڕێكخستنی  و  بەكارهێنان  وردی 
زانراوە سكی  كاتەدا چۆن  لەو  قورئانیشە، 
پێكهاتووە؟  بەشێك  چەند  لە  هەنگ 
باسكراوە                                                                 شێوەیە  بەم  كتێبەدا  لەم 
 The biology of honey bee .by

Mark L.Winston
 honey bee abdomen is composed
of nine to ten  segments internally

دە  بۆ  نۆ  لە  پێكهاتووە  هەنگ  سكی  واتە 
وشەیەكی  هەر  بۆیە  ناوەوە!!  لە  بەش 
یاخود هەر پیتێك یا وشەیەك لە قورئانی 
چونكە  نهێنین  چەندەها  دارایی  پیرۆزدا 
ئەم قورئانە تەنها لەالیەن خوای گەورەوە 

دابەزیوە.
سه رچاوه : 

كتێب:
1- Miracle of honeybee..edited by 
Tam Mossman 2007

2-The biology of honey bee .by Mark 
L.Winston:

ماڵپه ڕه كان:
1-http://www.healthline.com/health/
propolis-an-ancient-healer
2- http://www.webmd.com/balance/
bee-pollen-benefits-and-side-effects
3-http://www.webmd.com/vita-
mins-supplements/ingredientmo-
no-305-beeswax.aspx?activeingredi-
entid=305&activeingredientname=-
beeswax
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حاڵه تدان،  دوو  نێوان  له   هه میشه   مرۆڤه كان 
له   ناڕه حه تییدان..  له   یان  خۆشگوزه رانن  یان 
یان  هه یه :  تریان  حاڵه تی  دوو  به رامبه ريشدا 
به دبه ختن...  و  ناشوكر  یان  سوپاسگوزارن 
)ئه یوب پێغه مبه ر( سه المی خوای گه وره ی لێ بێت 
به  هه ردوو باره كه  تاقیكرایه وه .. خۆشگوزه رانی 
خۆشگوزه رانی  گه وره   خوای  ناڕه حه تیی،  و  
ناڕه حه تیشی  بوو،  سوپاسگوزار  ئه ویش  كرد 
به   ئه ویش  ژیانیدا،  بواره كانی  هه موو  له   كرد 
ص.  چ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   چ  بوو  ئارام 
بێت-  لێ  گه وره ی  خوای  -سه المی  ئه یوب 
له   ئیبراهیمه ؛  نه وه ی  له   و  خوایه   پێغه مبه ری 
دنیادا خوای گه وره  زۆر ده وڵه مه ندی كرد بوو؛ 
به خششی زۆرى پێ دابوو؛ منداڵ و كه سوكاری 
زۆریشی هه بوو. له  هه موو حاڵێكدا به رده وام بۆ 
الى خوای گه وره  ده گه ڕایه وه و زۆر سوپاسگوزار 

بوو.
 به اڵم له  ته مه نی پیریدا خوای گه وره  تاقیكرده وه  
و هه موو به خششه كانی دنیای لێ وه رگرته وه  و 
منداڵ و نه وه كانی بۆ الى خۆی برده وه . به وه ش 
سه ره ڕای  كه وت.  هه ژار  و  ده ستكورت  ئه یووب 
لێ  گه وره ی  خوای  -سه المی  ئه یوب  ئه وه ش 
هات.  جۆراوجۆر  نه خۆشیی  تووشی  بێت- 
نه خۆشییه كانی ئه یوب -سه المی خوای گه وره ی 
خه ڵكی  کێشا،  درێژه ی  ئه وه نده   بێت-  لێ 
ته نها  نه ما.  تاقه تیان  ورده   ورده  ده وروبه ری 

خێزانی نه بێت به  وه فا بوو، به رده وام سه ری لێ 
ده دا و خزمه تی ده كرد. 

به ڵگه   ژیان  به سه رهاته كانی  و  به اڵ  بێگومان 
و  خۆشگوزه رانی  به دبه ختی،  له سه ر  نین  
و  چاكه   كاری  به   دنیاش  ناڕه حه تییه كانی 
دنیا  چونكه   نین.  په یوه ست   خراپه كارییه وه 
ئاخیره ته.  كێڵگه ی  و  تاقیكردنه وه یه  شوێنی 
چه ندجار  پاداشته  و  ئارامگرتنیش  ئه نجامی 
ئاده میزادیش  چاكه كانه.  و  خۆشی  بوونه وه ى 
له   ئه گه ر  ده كرێته وه؛  تاقی  ئیمانی  به  پێی 
گه وره   به اڵكه ی  ئه وه   بوو،  پته و  ئیمانه كه یدا 
ده بێ؛ ئه گه ر له  ئیمانه كه شیدا نه رم بوو، ئه وه                                                                    
به  پێی ئیمانی تاقی ده كرێته وه. به و شێوه یه  
هه موو  هه تا  نابێته وه   باوه ڕدار  كۆڵ  له   به اڵ 
له به رئه وه ى  هه ڵده وه رێنێت.  لێ  گوناهه كانی 
پێغه مبه رانیش له  هه موو كه س باوه ڕیان پته وتره،   

بۆیه  له  هه موو كه س توندتر تاقی كراونه ته وه  .
درێژه ی  ئه یوب  نه خۆشییه كه ی  شێوه یه   به و 
به   له شی  ئه ندامێكی  هیچ  جۆرێك  به   كێشا، 
ته نها  كه وت.  ئیش  له   هه مووی  و  نه ما  ساغی 
دڵ و ده می نه بێت كه  یادی خوای گه وره ی پێ 
ده كردن. له گه ڵ ئه و به اڵیه شدا ئه یوب -سه المی 
خۆی  خواپه رستیی  بێت-  لێ  گه وره ی  خوای 
ده كرد و له  ئارامگرتن به رده وام بوو. به یانی و 
ئێواره ، شه و و ڕۆژ یادی خوای گه وره ی ده كرد 
ده كرد. په روه ردگاری  پاداشتی  چاوه ڕێی  و 

-سه المی  ئه یوب  سوپاسگوزاریی  و  ئارامگرتن 
خوای گه وره ی لێ بێت- خه ڵكی سه رده می خۆی 
سه رده می  هه تا  جۆرێك  به   كردبوو.  سه رسام 
ئه یوب  ئارامگرتنی  به   نموونه   ئه مڕۆشمان 
ده هێنرێته وه ، هه ر بۆیه  خوای گه وره  له  قورئانی 

پیرۆزدا وه سفی ده كات به :چ ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  چ ص، واته : )به  ڕاستی به نده یه کی چاك 
و ڕێك و پێك بوو، بێگومان ئه و ته وبه کاره و 

هه میشه دڵی الی په روه ردگاره .(
ده فه رموێت:چ   ٺ  ٺ      ٿ   گه وره   خوای 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  
ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  
چ  چ   چ األنبياء، واته : كاتێك كه  ئه یوب 
هانا و هاواری بۆ په روه ردگاری برد، - پاش ئه و 
به سه ریدا هات  به اڵيه ی كه   نه خۆشی و  هه موو 
برینداركردنی  ڕاده ی  گه یشته   تا  شێوه یه ك  به  
هه ست و نه ستی- ئه وسا زۆر به  زه لیلی و دڵ 
به  ڕاستی  په روه ردگارم  ئه ی  وتی:  شكاویه وه،  
من كه مێك ئازار و ناخۆشیم تووش بووه ، تۆش 
له  هه موو كه س میهره بان تر و به  ڕه حم تری، 
به هانایه وه   و  كرد  گیرا  نزامان  ئێمه ش  ئه مجا 
ناخۆشییه كانمان  و  نه خۆشی  هه موو  چووین 
به   منداڵمان  و  ماڵ  هه موو  كرده وه ،  كۆڵ  له  
و  به خشییه وه   پێ  مردبوون  ئه وانه ی  ژماره ی 
ئه وه   بزانه   ئه وه ش  له گه ڵیدا،  ئه وه نده ی تریش 

و  ده كاته وه   ئاگادار  ده مار  كۆئه ندامی  سارد  ئاوی  به   خۆشتن 
ده كات چاالك  دڵ  ماسوولكه ی  و  ده كات  زیاد  له ش  به رگری 

ن: د. عبدالوهاب القرش/ دكتۆرا له  زانسته  ئیسالمییه كاندا. 
و. به ده ستكارییه وه : هاوژین طالب رضا.

hawzhin@gmx.de      
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ڕه حمه تێكی تایبه ت بوو له  الیه ن ئێمه وه  بۆ ئه و 
و، یاده وه ر یشه  بۆ به نده  خوا په رسته كان.

له  نزاو پاڕانه وه كه ی ئه یوب پێغه مبه ردا سه المی 
فێر  كردن  دوعا  شێوازی  ئه ده ب  و  بێت  لێ 
ده بین، كه  به نده  ده بێت چۆن له  به رده م خوای 
خۆیدا بپاڕێته وه  و به  كوڵ له  ناخی ده روونیيه وه  
له   ده بینین  بكات،  لێ  هاواری  ئه ده به وه   به  
پاڕانه وه كه یدا هه موو ناڕه حه تییه كانی به  وشه ی: 
)  ٿ( ده رده بڕێت، )املس: هو االصابة اخلفیفة( 
یان  برینداری  به   )مس(  عه ره بیدا  زمانی  له  
به و  ده ووترێت.  ئاسان  زۆر  و  كه م  زه ره رێكی 
شێوه یه  هه موو نه خۆشییه كان و ئازاره  ده روونی 
خۆڕاگریی  و  ئارامیی  له به رده م  الشه ییه كان  و 
ئه یوبدا بچووك و كه م ده رده كه ون، ئێمه  گه وره یی 
ئه و به اڵ و ناڕه حه تییانه ی ئه یوبمان له  وشه ی 
 ،)  ّ )  ٿ  ٹ      ده رده كه وێت  بۆ  )  ٹ(دا 
وشه ی )  ٹ( ئه گه ر پیتی )ض(ه  كه  فه تحه  
و  زیان  الشیء.  الضرر فی كل  مانای:  ئه وا  بێت 
زه ره ر له  هه موو شتێك ده گرێته وه .. گشت زه ره ر 
و زیانێك، ئه گه ر پیتی )ض(ه كه ش بۆر )َضمه (

ی له سه ر بێت ئه وه : )خاص مبا یصیب النفس من 
مرض وهزال( ئه و ئازار و بریندارییه  ده گرێته وه  كه  
به هۆی نه خۆشی و الوازییه وه  كار له  ده روونی 
ته عریفیش  الم(ی  و  )ئه لف  ده كات.  مرۆڤ 
كه   ده گه یه نێت  ئه وه   (دا  ٹ         ( وشه ی  له  
ئه یوبدا  له شی  له   ئازاره كان  و  تاقیكردنه وه كان 
جێگیر ببوون، به  شێوه یه ك وه ك ئه وه ی هه رچی 
ئازار هه یه  تووشی له ش و ده روونی ئه و هاتبێتن، 
ماڵ  و سامان  و  پێشتر  له وه ی كه   ئه مه  جگه  
كه سێكی  هیچ  و،   تیا چووبوون  منداڵه كانیشی 
نه مابوو، خۆشی به و شێوه یه  نه خۆش  و به سااڵ 
چوبوو، له  گه ڵ ئه وه شدا ده بینین كه  چۆن به  
جوانترین شێوه ی به ندایه تی  و ڕێز و ئه ده به وه  
هاوار و نزاكانی ده باته  الی په روه ردگاری خۆی، 
و  ناكات  خۆی  گه وره ی  خوای  له   هیچ  داوای 
وشه   دوو  به   كه می  به   زۆر  حاڵی خۆی  ته نها 
باس ده كات  و, ته نها ده ڵێت: په روه ردگار تۆ 

ٹ   ٹ   تری:)   به زه یی  به   هه مووان  له  
گه وره   خوای  ده بینین  لێره دا  ٹ(، 
وشه ی  ده كات،  وه سف  به  به زه یی  په ڕی  به و 
)ٹ( له  عه ره بیدا بۆ )ته فزیله ( واته  ئه و په ڕ 
و ته واوترین سۆز و به زه یی كه  هی په روه ردگاره  
و به رامبه ری نییه  و زۆر زیاتره  له  سۆز و به زه یی 
و  نزا  و  هاوار  دڵسۆزی  ئه گه ر  جا  به نده كانی، 
كۆ  یه كه وه   به   ئه ده ب  و  كوڵ  به   پاڕانه وه ی 
ببنه وه ، با وشه  و ڕسته كانیش كه م بن، ئه وه  
خوای گه وره  خاوه نه كه ی بێ ئومێد ناكات و، لێی 
وه رده گرێت  و قبوڵی ده كات، ئه وه ته  یه كسه ر به  

ده فه رموێت:                                                   ئه یوبدا  پاڕانه وه كه ی  و  نزا  دوای 
چ   ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  چ   چ. 
واته : )ئێمه ش نزاكه مان گیرا كرد و به  هاواریه وه  
چوین  و هه موو ناخۆشی  و نه خۆشيیه كمان له  
گه وره:                                             خوای  وته ی  له   بیر  كرده وه(.  كۆڵ 
كه   كه دا  )ڦ(ه   له   بكه ره وه   ) ڦ  ڦ   ڦ   ڦ( 
)   ڦ( له   و،  ده بینین  نادیاری  املوصول(ه   )إسم 
ه كه شدا ڕوونكردنه وه  و به یان ده بینین ئه وه ش بۆ 
گه وره كردنی زه ره ر و زیانه كه یه  له به ر گه وره یی 
و زۆری زیانه كه  و جۆراو جۆرییه كه ی، )ڦ(
پاڕانه وه كه ی  گه وره   خوای  واته   نه كیره یه   یش 
له   نارد  بۆ  شیفای  و  كرد  قه بووڵ  ئه یووبی 
جه سته   تووشی  كه   نه خۆشییانه ی  ئه و  هه موو 
خۆشییه كانی  هه موو  و  هاتبوون  ده روونی  و 

ژیانیشی بۆ گه ڕانده وه . 
حتخت   جت   چ  ده فه رموێت:  گه وره   خوای 
فه رمانی                                                                       ص،  چ  مث   جث   يت   ىت   مت  

به  ئه یووب كرد قاچی به  زه ویدا بدات.
ئه ویش قاچی به  زه ویدا كێشا و كانییه ك ئاوی 
له ژێر پێدا بۆ خۆشتنى و خواردنه وه ى هه ڵقواڵند. 
پاشان فه رمانی پێ كرد كه  خۆی به و ئاوه  بشوات 
و؛ له  كانییه كه  ئاو بخواته وه ، به و شێوه یه  خوای 
نارد.  گه وره  شیفای بۆ هه موو نه خۆشییه كانی 
هه روه ها هه موو به اڵكانی تریشی له سه ر هه ڵگرت 
و هه موو به خششه كانی جارانی پێ دایه وه  و دوو 
ئه وه نده ی جارانیش مناڵی پێ به خشییه وه ؛ هه تا 
بۆ  ئارامگرتنه   بزانێت ئه وه  ئه نجامی  ئاده میزاد 

خوای گه وره .
كه   ىت(   ( ده سته واژه ی  به   گه وره   خوای 
واته   ده كات  ئاوه كه   وه سفی  مفعول(ه   )اسم 
ده فه رموێت:  هه روه ها  ده شۆرێت،  پێ  خۆی 
ئه وه ی  بۆ  ئاماژه یه ك  وه ك  سارده )بارد(، 
نه خۆشی  هه موو  شیفای  هۆكاری  ئاوه   ئه و 
)يت(  وشه ی  هه ردوو  ئه یوبه .  برینه كانی  و 
كه   هاتوون   )ته نوین(  به    ) )جث   له گه ڵ 
بۆ  چونكه   گه وره كردنه   بۆ  عه ره بیدا  له   ئه مه  
ئه یوب گه وره یه  و بووه  مایه ی شیفای ئه یوب. 
سوودهكانیئاویساردلهڕوویپزیشكییهوه:

ئه یوب سه المی  به   كرد  فه رمانی  گه وره   خوای 
خوای گه وره ی لێ بێت که  به و  ئاوه  سارده  خۆی 

چ جت  حتخت  مت   بخواته وه :  لێشی  و  بشوات 
ىت  يت  جث  مث  چ ص، واته : ئه وه  ئاوێکی 
سارده  بۆ خۆشتن و خواردنه وه . زانستی تازه ش 
ئه وه ی سه لماندووه  كه  خۆشتن به  ئاوی سارد 

سوودی زۆر گرنگی هه یه  له وانه :
1- به رگریی  له ش به هێز ده كات، بۆیه  ده بینین 
به سااڵچووه  له ش ساغه كانی شه رقی ئاسیا له  
خۆیان  به ستووه كاندا  نیمچه   سارده   ده ریاچه  

ده شۆن، به وه ش به رگری له شیان زیاد ده كات و، 
ئۆرگانه كانی ناوه وه ی له شیان باشتر كار ده كات.
2- كۆئه ندامی ده مار ئاگادار ده كاته وه ، ئه وه ش 

یارمه تی خێرایی كاردانه وه  ده دات.
سارد  ئاوی  كه   خوێن،  سوڕی   چاالككردنی    -3
ده بێته  هۆی چاالك بوونی لەش به  شێوه یه ك 
كه  سوڕی خوێن به  چاالکی و به  ته واوی كار 
ده كات، به وه ش ماسوولكه ی دڵ چاالك ده بێت 
تر  گوڕ  به   به ره كان  خوێن  و  ده بێت  به هێز  و 
ده بن و، ڕێگری ده كه ن له  تووشبوون به  فشاری  
خوێن  و ڕه قبوونی  خوێنبه ره كان و، ده بنه  هۆی 

ڕێكخستنی  په ستانی  خوێن.
مه مك،  شێرپه نجه ی  بۆ  چاره سه ره    -4
سه لماندووه ،  ئه وه ی  ئه ڵمانی  لێكۆڵینه وه یه كی 
كه  ئه وانه ی به  خۆشتن له  ئاوی سارددا بۆماوه ی 
چوار هه فته  چاره سه ركران ئاستی به رگرییان بۆ 

نه خۆشییه كه یان زیادی كرد.
5- چاالكکر دنی غوده ی په نكریاس و، زیادكردنی 
که   خوێندا  له   ئه نسۆلین  هۆرمۆنی  ده رداننی 
په نکریاس ده ریده دات، كه  ئه مه ش یارمه تی خێرا 

سووتاندنی شه كر ده دات له  خوێندا.
6- له  ئازار كه م ده كاته وه ، چونكه  یارمه تی له ش 
ده دات بۆ ده ركردنی هۆرمۆنی )ئه ندۆرفین( كه  
و  ده كات  باش  مه زاج  هه روه ها  ئازاره ،  بكوژی 
ده ماره  هه ستیاره كانی ده ماغیش چاالك ده كات. 
7- زیادكردنی چاالكی غوده ی ده ره قی و، به رهه م 
هێنانى وزه ی به دیل كه  ده بێته  هۆی دواخستنی 
پێكردنی.  هه ست  و  ماندوبوون  دیارده ی 
چرچ  له   ڕێگرتن  و،  پێست  به هێزكردنی   -8
و،  ده موچاو  پێستی   تایبه ت  به   پێست  بوونی 
ده بێته   سارد  ئاوی   پرچ،  له   كردن  پارێزگاری 
هۆی  بچووكردنه وه ی  كونی  پێست  و ڕێگه گرتن 
له  ژه هراوی  بوون و، پارێزگاریكردن له  ڕه ونه قی  

پرچ و، چاالكردنی  خوێنی  پێستی  سه ر.
به رده وام  كه   تریش  و چه ندین سوودی  ئه مانه  
وه ك:  نموونه   به   دۆزێته وه ،  ده یان  زانست 
چاالکی  زیادکردنی  بینین..  دوور  به هێزکردنی 
گه ده  و به هێز کردنی ماسولکه کان.. چاالک کر دنی 
کۆئه ندامی هه ناسه دان.. به هێزکردنی مرۆڤ له  
نه خوازراوه کان  په له  و  هه واڵه   بۆ  به رگه گرتن 
و، دوورکه وتنه وه  له  جه  ڵده ی دڵ و دواخستنی 
مردنی له  ناکاو و، هێواشكردنه وه ی مرۆڤ له كاتی 
توڕه بووندا.. كه مكردنه وه ی  هه ستی خه مۆكی .. 
پاككردنه وه ی  خوێن  و ڕزگاركردنی  له  ژه هراوی 

بوون... تاد.
سه رچاوه : گۆڤاری )االعجاز العلمي/ ژماره  45/ ذو الحجة 
1434ك(، بابه تى )اإلعجاز العلمي في سياق قصة النبي 

أيوب عليه السالم(.
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دهستپێك:
یەكەمین هەوڵەكان بۆ قۆناغبەندكردنی گەشەی 
سەدەی  كۆتایی  لە  مرۆڤایەتی  كۆرپەلەی 
سەدەی  سەرەتای  هەتا  بوو  نۆزدەهەمدا 

بیستەمیش بەردەوام بوو.
بەیەكداچوونی  و  گۆڕانكاری  بەهۆی  بەاڵم 
بەردەوامی گەشەكردنی كۆرپەلەوە جیاكردنەوەی 
قۆناغەكانی الی زانایان كارێكی زۆر قورس بوو.
 )MOOL( مۆڵ  زانا  )1914ز(  لەساڵی 
قۆناغدا  زنجیرەیەك  لە  مرۆڤایەتی  كۆرپەلەی 

ڕێكخست.
دوای بیست و هەشت ساڵی تر لە ساڵی )1942ز(
كۆرپەی   )STREETER( ستریتەر  زانا  دا 
)ئاسۆكانی  بە  و  ڕێكخست  قۆناغدا  لە )23( 
هەتا  قۆناغانەش  ئەم  ناوبرد،  گەشەكردن(ی 
ساڵی )1973ز( لەسەر ئاستی هەموو جیهان 
 )OREILLY( ئۆرێلی  زانا  هەتا  بەكارهات، 
سیستەمێكی وردتری بۆ پۆلێنكردنی كۆرپەلەی 
سێ   ماوەی  لە  بەتایبەتیش  دانا،  مرۆڤایەتی 

هەفتەی یەكەمی دروستبووندا.
لەسەر  كە  كارنیج  زانا  قۆناغەكانی  دواتر 
ڕووداوە جیاوازەكانی گەشەكردن و پێوەرەكانی 
ڕەزامەندی  بنیاتنرابوو،  دەرەوە  ڕووكەشی 
سیستەمەكەی  كە  هێنا،  دەست  بە  جیهانی 
كە  دەكات  پێشكەش  وانە  بە  ورد  زانیاریی 
گرنگی بە وردەكاری گەشەی كۆرپەلە دەدەن.

وەسفی  بۆ  هەوڵەكانیان  لەسەرەتای  زانایان 
هەر قۆناغێك پیتیان دانا، پاشان پیتەكانیان 
گۆڕی بۆ ژمارە، بەاڵم ئەو پیت و ژمارانە هیچ 
تێگەیشتنێكی جیاكاریی قۆناغێك لە قۆناغێكی 

تری نەدەبەخشی.
موسڵمانان،  لە  جگە  دواییانەش   ئەم  هەتا 
زانایان نەیانزانیبوو قورئانی پیرۆز و سوننەتی 
، زاراوەی ورد و تایبەتی گەشەی  پێغەمبەر

كۆرپەلەی لەخۆگرتووە.
 هەروەها بە تەواوی لەو زاراوانە تێنەدەگەیشتن، 
كۆرپەلە  گەشەی  بە  ئاماژە  زانستیانە  چونكە 

دەدەن، كە لە ڕابردوودا نەزانرابوون.
پرۆگرامی قورئانی بۆ دابەشكردنی قۆناغەكانی 
خەلقكردنی كۆرپەلە بە ڕاستی سەرسوڕهێنەرە، 
وەك ئاشكراشە مێژووەكەی بۆ سەدەی حەوتەم 

دەگەڕێتەوە.
لەگەڵ ئەوەی )ئەرستۆ( دامەزرێنەری زانستی 

كۆرپەلە لە سەدەی چواری پێش زایین، بەهۆی 
لێكۆڵینەوە لە هێلكەی مریشك، زانی كۆرپەلەی 
جوچك قۆناغ بە قۆناغ دروستدەبێت، بەاڵم هیچ 

وردەكارییەكی ئەو قۆناغانەی باسنەكردووە.
كۆرپەلەزانییش،  مێژووی  زانیارییەكانی  بەپێی 
سەد  ئەم  هەتا  پێدرا،  ئاماژەی  پێشتر  وەك 
ساڵەی دوایی، كەمێك نەبێت زانیاری دەربارەی 

قۆناغەكان نەبوو.
یاساتایبەتییەكانیزاراوەیزانستی:

زاراوەی  بنەڕەتییەكانی  یاسا  دانانی  لەكاتی 
زانایان  كۆرپەلە،  قۆناغەكانی  بۆ  زانستی 
بە  دابنێن  زاراوەیەك  لەوەی  جەختدەكەنەوە 
كە  بكات  قۆناغە  ئەو  ئەو  وەسفی  كرداریی 

كۆرپەلەكەی تێدایە.
هەروەها پێویستە هەماهەنگییەكی تەواو هەبێت 
و  گەشەكردن  سروشتی  و  زاراوەكە  نێوان  لە 
قۆناغەدا  لەو  كە  كۆرپەلە  ڕووداوانەی  ئەو 
یەكداچوونی  بە  لە  هەتا  تێپەڕدەبێت،  پێیدا 
قۆناغەكانیش دووربین، پێویستە هەر زاراوەیەك 
و  سەرەتا  دەكات،  قۆناغێك  وەسفی  كە 
لە  توانا  بەپێی  و  هەبێت  ڕۆشنی  كۆتاییەكی 

بەیەكداچوونی قۆناغەكان دووربێت.
زانستییەكانی زاراوە دانانی بنچینەكانی

كۆرپەلەزانی:
1- پێویستە وەسفی ڕووكەشەكەی بكات.

هەر  لە  كە  ڕەنگبداتەوە  كردارانە  ئەو   -2
قۆناغێكدا ڕوودەدەن.

3- لە تێكەڵكردنی سەرەتا و كۆتایی دووربێت.
بە تێڕوانین بۆ زۆر ئاڵۆزیی پێكهاتنی كۆرپەلە و 
چوونە ناو گەلە كردارێكی گۆڕانكاریی بەردەوام  
سیستەمێكی  بەسوودە  وا  گەشەیدا،  لەماوەی 
نوێ بۆ وەسفی قۆناغەكانی كۆرپەلە دابنێین، 
و  قورئان  زاراوەكانی  بەكارهێنانی  بە  ئەویش 

. سوننەتی پێغەمبەر
ئەویش لەبەرئەوەی ئەم سیستەمە پێشنیازكراوە 
ڕووخسار  و  گۆڕانكاریی شێوە  وەسفی  لەسەر 
بنیاتنراوە،  ناوەوەشی  گۆڕانكارییەكانی  و 
هەروەك  گشتگیرییەكەی،  و  ڕوونی  سەرەڕای 
لەگەڵ پێشكەوتنی نوێی كۆرپەلەزانیدا دەڕوات. 
شایانی باسە قورئانی پیرۆز یەكەم سەرچاوەیە 
كۆرپەلە  جیاكەرەوەكانی  قۆناغە  باسی  كە 

دەفەرموێت:                    گەورە  خوای  هەروەك  دەكات، 
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ    ٺ     ٺ   چ 

واتە:  الزمر.  چ  ڃ   ڤ     ٹ  ٹ   ٹ  
دایكتاندا  سكی  لە  ئێوە  پەروەردگارتان 
بەدیدەهێنێت بە چەندین قۆناغی یەك لە دوای 

یەك، لەناو سێ ناوچەی تاریكدا.
لە  قۆناغێك  هەر  بۆ  پیرۆز  قورئانی  هەروەك 
قۆناغەكانی بەدیهێنان ناوێكی تایبەتی داناوە، 

گ   دەفەرموێت:چ  زانا  خودای  هەروەك 
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  
ھ   ھ    ھ   ہ   ہ  
ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
چ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ  
ئادەمیزادمان  بەخوا  سوێند  واتە:  المؤمنون. 
بەدیهێناوە،  قوڕ  لە  پێكهاتوو  ئاوێتەیەكی  لە 
پاشان كردمان بە )نوتفە(یەك و لە جێگەیەكی 
)نوتفە( پاشان  جێگیرمانكرد،  پارێزەردا 
)عەلەقە( ئینجا  و  )عەلەقە(  بە  كرد  كەمان 
كەمان كرد بە )موزغە( و دواتر )موزغە(مان 
دواتریش  و  )عیزام(  پەیكەر  ئێسكە  بە  كرد 
داپۆشی،  ماسولكە  بە  پەیكەرەكەمان  ئێسكە 
بۆ  گەشەبكات  وامانلێكرد  و  گۆڕیمان  پاشان 
تایبەت بەخۆی )شێوەی مرۆڤ(،  شێوەیەكی 
بە ڕاستی خوای مەزن بەرز و پیرۆز و موبارەكە 

و چاكترین بەدیهێنەرە.
ئەو  دەردەكەوێت  لێكۆڵینەوەدا  لەمیانەی 
ناونانی  پێویستەكانی  مەرجە  هەموو  زاراوانە 
نمونەییان تێدایە، چونكە لەگەڵ یەكداهاتنەوە 
قۆناغێك  هەر  سەبارەت  ڕوونی  و  )تطابق( 
تێدا  كۆرپەلەی  گەشەكردنی  قۆناغەكانی  لە 
كۆرپەلەی  وەسفی  لەبەرئەوە  دەردەكەوێت، 
هەرگیز  پیرۆزدا،  قورئانی  لە  مرۆڤایەتی 
ناگونجێت بۆ زانیارییەكانی سەدەی حەوتەمی 
زایینی بگەڕێنرێتەوە، بەڵكو تاكە دەرئەجامی 
ئەو  نیگا  بە  گەورە  خوای  كە  ئەوەیە  ژیرانە 
ناردووە،  پێغەمبەرەكەی بۆ  زانیارییانەی 
ئەو پێغەمبەرە نەخوێندەوارەی لە ژیانیدا هیچ 
چاالكییەكی زانستی لەم بوارە و هیچ بوارێكی 

دیكەشدا ئەنجامنەداوە.
زاراوەقورئانییەكانبۆقۆناغەكانیكۆرپەلە:

A. قۆناغەبنەڕەتییەكان:
قورئانی پیرۆز جەختدەكاتەوە كە كۆرپەلە لە 
بنەڕەتی و  منداڵدانی دایكیدا بە سێ  قۆناغی 
جیاوازدا دەڕوات، كە هەر قۆناغێك لە قۆناغێكی 

وردیی بەكارهێنانی زاراوە قورئانییەكان
 بۆ قۆناغەكانی بەدیهێنرانی مرۆڤ

ن: پ. كیس مۆر، عەبدولمەجید زیندانی، د. مستەفا ئەحمەد.
و: خالید حەسەن عەلی   khlidbarznjy@gmail.com ، ئاراس عومەر.
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تر بەماوەیەكی كاتی لێكجیادەكاتەوە، ئەویش بە 
بەكارهێنانی ئامڕازی پەیوەندیی )ثم( كە خایاندنی 
دەگەیەنێت. قۆناغەكان  نێوان  لە  ماوەیەك 
ڳ   گ   چ  دەفەرموێت:  پەروەردگار 
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ المؤمنون.
قۆناغە،  یەكەمین  ئەمە  )نوتفە(:  قۆناغی   -1
لەزمانەوانیدا، واتە تنۆكێك یان بڕێكی كەم لە ئاو.
2- قۆناغی خەلقكردن )تەخلیق(: قۆناغی دووەم 
بریتییە لە )تەخلیق( یان قۆناغی جیاكاریی، كە 
تێیدا گەشەی كۆرپەلە بە چەند لقە قۆناغێكی یەك 
لەدوای یەكدا تێپەڕدەبێت: )عەلەقە(، )موزغە(، 
ئێسكە پەیكەر )عیزام(، داپۆشینی ئێسكەكان بە 
ماسولكە )ئەلكیسائــ بیللەحم( )الكساء باللحم(: 
بە  قۆناغانە  لقە  ئەم  گۆشت(  بونی  )دروست 
ئامڕازی پەیوەندیی )فائـ( لێكجیاكراونەتەوە كە 
لە زمانی عەرەبیدا بۆ بەدواییەكداهاتنی خێرایە. 
كە  دێت،  )ثم(  پەیوەندیی  ئامڕازی  پاشان 
ئەوە دەگەیەنێت ئەم لقە قۆناغە یەك لە دوای 
یەكانە، لەیەك قۆناغی بنەڕەتیدا كۆدەبنەوە و 

دەتوانین ناویبنێین قۆناغی )تەخلیق(.
3- قۆناغی )نەشئە(: سێیەم قۆناغ پێی دەوترێ 
قۆناغی ماوەی كۆرپە )نەشئە(، ئەمەش دوای 
بە  گەشەكردن  واتای  كە  دێت،  )ثم(  ئامڕازی 

بەدیهێنانێكی تر دێت.
لەهەر  ڕوداوانەی  )ئەو  قۆناغەكان  لقە   .B

قۆناغێكدا ڕوودەدەن(:
1- لقە قۆناغەكانی )نوتفە(: قۆناغی یەكەم، كە 
قۆناغی )نوتفە(یە، دابەشدەكرێت بۆ چەند لقە 

قۆناغێك:
)الماء  )ئەلمائـوددافیق(  قوڵپدەر  ئاوی  أ - 
الدافق(: ئەم قۆناغە وەسفی ئەو  شلەمەنییانە 
و  دەردەچن  تەكان  و  قوڵپ  بە  كە  دەكات 
گیاندارە مەنەوییەكان )سپێرمەكان(ی نێر یان 

هێلكۆكەی مێ  هەڵدەگرن.
عەرەبیدا  زمانی  لە  )سواللة(  )سواللة(:  ب- 
“شتێكی  و  لەبڕدا”  كەم  “شتێكی  مانای  بە 
ماسیی  واتای  بە  هەروەها  دێت،  دەركێشراو” 
وەسفی  لە  پیرۆز  قورئانی  دێت،  درێژكۆلە 
وەك  دەدات،  قۆناغە  بەم  ئاماژە  پیاودا  ئاوی 

ۓ  ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   دەفەرموێت: چ 
ۇ  ۆ  چ السجدة. واتە: پاشان لە پوختەیەك 
دروستكرد. وەچەكەیمان  الوازەوە  ئاوی  لە 
گیانداری مەنەوییش )سپێرم( دەركێشراوێكە لە 
ملیۆنان گیانداری مەنەویی ئاوی پیاو هەروەها 

شێوەی ماسیی درێژكۆلەش وەردەگرێت، ئەوەش 
هەنگاوی دووەمی دوای بە تەكان ڕۆیشتنیەتی.

ب- )نوتفەی ئەمشاج(:
)نوتفە(: دڵۆپ.

)ئەمشاج(: ئاوێتە.
یەكگەیشتنی  بە  قۆناغی  زاراوایە  ئەم 
دەردراوەكانی پیاو و ئافرەت لە كەناڵی پیتاندن 
)جۆگەی ڤالوپ( بۆ پێكهێنانی هێلكەی پیتێنراو 

)زایگۆت( وەسفدەكات.
لە  و  دەچێت  شلە  دڵۆپێكی  لە  شێوەشی 
ئاوێتەیەكی تێكەڵی ئاوی ژن و پیاو پێكدێت، 
هەم  و  شێوە  هەم  وەسفەكە  لەبەرئەوە 

پێكهاتەكەی دەردەخات. 
ئەمشاج(یش  )نوتفەی  قۆناغی  دەكرێت 

بەشبكەین بۆ چەند لقێكی تر:
گیانداری  ژوورەوەی  چوونە  پێش  i.)خەلق(: 
مرۆڤایەتی  خانەی  هێلكۆكە،  ناو  بۆ  مەنەوی 
بڕیاری  یەكگرتنیان  بە  بەاڵم  نییە،  بوونی 
خەلقكردنی مرۆڤێكی نوێ دەدرێت، ئەویش بە 
دروستبوونی خانەیەك كە )46( كرۆمۆسۆمی 
تێدایە، كە توانای دابەشبون و زۆربونی هەیە تا 

مرۆڤێكی نوێ پێكبهێنێت.
دروستبوونی مرۆڤیش بە تێكەڵبوونی سپێرم و 
هێلكۆكە دەستپێدەكات. ئەم لقە قۆناغەش لە 
قۆناغی )نوتفەی ئەمشاج(، بەوە لە قۆناغەكانی 
دروستكراوەكە  كە  جیادەكرێتەوە  خۆی  پێش 

لێرەدا لە دوو نیوەی لێكچوودا پێكهاتووە.
ii.)بەرنامە داڕشتن و ئەندازەكردن( )تەقدیر(: 
بە  مرۆڤ  بەدیهێنانی  ڕوونمانكردەوە  وەك 
دەستپێدەكات،  هێلكۆكە  و  سپێرم  یەكگرتنی 
كە  كۆرپەلەیەی  ئەو  سیفەتەكانی  بەاڵم 

دروستدەبێت چین؟
چی  پێشینەكانەوە  و  دایك  و  باوك  لە  ئایا 
چەند  ڕاستەوخۆ  ئەمەش  دەگرێت؟  میرات  بە 

كاژێرێك لەدوای لقە قۆناغی خەلق دێت. 
پیرۆزدا  قورئانی  لە  وەك  قۆناغەش  لقە  ئەم 
باسكراوە بریتییە لە لقە قۆناغی )تەقدیر( یان 
لقە قۆناغی بە پرۆگرامكردنی بۆماوەماددەكان 
بەو جۆرە  كۆرپەلە  زانایانی  )جینەكان( وەك 
زانستی  لە  كە  زاراوەیەش  ئەم  وەسفیدەكەن، 
سەردەمدا بەكارهاتووە سەرسوڕهێنەرانە لەگەڵ 
زاراوەی قورئان یەكدەگرێتەوە، چونكە زاراوەی 
)تەقدیر( بە واتای: “پرۆگرامكردن، دیاریكردن، 
هەردوو  قۆناغەدا  لەم  دێت،  پالنڕێژكردن” 
سیفەتە زاڵەكانی كۆرپەلە و سیفاتەكانی تری 

كە كار لە كۆرپەلە دەكەن دیاریدەكرێن.
قورئانی پیرۆز ئاماژەی بۆ ئەم دوو قۆناغە یەك 
)خەلق(  كە  كردووە  )نوتفە(  یەكەی  لەدوای 

و  دواتر )تەقدیر(ە، هەروەك خوای بەدیهێنەر 
ڳ   گ   گ   گ     گ     ک       ک   دەفەرموێت:چ 
عبس.  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ 
وایلێدەكات  مرۆڤ، چی  بە كوشت چێ  واتە: 
ماددەیەك  چ  لە  رەتبكاتەوە؟  پەروەردگاری 
نوتفەیەك  لە  بەدییهێناوە؟  پەروەردگار 
بەدیهێناوە، دواتر دەستبەجێ بەرنامەڕێژیكرد. 
)تەقدیر(  پرۆسەی  كە  دەریدەخات  قورئان 
دەستبەجێ بەدوای پرۆسەی )خەلق(دا دێت، 
هەردوو  كە  دەریخستووە  سەردەمیش  زانستی 
دوای  كاژێر   )30( لە  كەمتر  قۆناغەكەش 

پیتاندنی هێلكە ڕوودەدەن.
ت-لقە قۆناغی كێاڵن )حەرس( )الحرث(. 

دوابەدوای تەواوبوونی لقە قۆناغەكانی خەلق و 
نوتفە   ئەمشاج(،  )نوتفەی  قۆناغی  لە  تەقدیر 
لە دورگەی فالوپەوە بەرەو منداڵدان دەجوڵێت، 
چۆنێتیی  وەك  ئەمەش  بچێنرێت،  لەوێ   هەتا 

چاندنی تۆوە لەناو خاكدا لە كرداری كێاڵندا.
قۆناغی )حەرس( كە لە پێش خۆی و لەدوای 
قۆناغی  لقە  بە  دادەنرێت  جیاوازترە،  خۆی 
دواتر  چونكە  )نوتفە(دا،  قۆناغی  لە  كۆتایی 
و  هەڵدەواسرێت  منداڵدانەوە  ناوپۆشی  بە 
خۆراكی لێوەردەگرێت و شێوە و پێكهاتەكەی 
لە قۆناغی )نوتفە( دەردەچێت. خوای كاربەجێ  
باسی ئەم كێاڵنەمان بۆ دەكات و دەفەرموێت:                                           
چ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېۈئ  چ                                                 
و  بۆتان  كێڵگەن  هاوسەرانتان  واتە:  البقرة، 
شوێنی چاندنی وەچەن، بۆیە بە هەرشێوەیەك 

بتانەوێت تۆ و بوەشێننە ناو كێڵگەكەتانەوە.
2- لقە قۆناغەكانی )تەخلیق(:

سەرەكییە،  قۆناغی  دووەم  كە  قۆناغەدا،  لەم 
ئەندام  پێكهێنانی  بۆ  تایبەتدەكرێن  خانەكان 
نەبوو،  بوونیان  پێشتر  كە  كۆئەندامەكان  و 
سێیەمەوە  هەفتەی  سەرەتای  لە  قۆناغە  ئەم 
دەستپێدەكات، كۆرپەلە لەم قۆناغەدا بە چەند 
كە  دەڕوات،  جیاكەرەوەدا  تری  قۆناغێكی  لقە 

ئەمانەن:
لە  قۆناغە  ئەم  )عەلەقە(:  قۆناغی  لقە  أ ( 
ڕۆژی پانزەیەمەوە دەستپێدەكات و  لە ڕۆژی 
بیست و سێ  یان بیست و چوارەمەوە شێوەی 
)عەلەقەیی( وردەوردە تەواودەبێت، )عەلەقە( 

لە زمانی عەرەبیدا بەم واتایانە دێت:
و  دەژی  زۆنگاوەكاندا  لە  كە  زەروو  كرمی   -1

خوێنی زیندەوەرانی تر دەمژێت.
2- شتێكی هەڵواسراو یان لكاو بەشتێكی ترەوە.

3- خوێنی مەییو یان بەستوو.
دوو واتای یەكەم بەسەر “شێوە”ی  كۆرپەلەی 
مرۆڤدا دەچەسپێت، چونكە شێوەی بە تەواوی 
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دەچێتە سەر كرمی زەروو كە لە شلەدا دەژی. 
دیواری  بە  ناوكەپەتكەوە  بەهۆی  هەروەها 

منداڵدانەوە هەڵدەواسرێ.
ئەم دوو واتایەی وشەی )عەلەقە(یش، ڕووكەشی 
شێوە  وردترین  بە  كۆرپەلە  قۆناغی  دەرەوەی 

وەسفدەكەن لەم قۆناغەدا.
واتای سێیەمیش بۆ وشەی )عەلەقە( دیارترین 
كە  وەسفدەكات  كۆرپەلە  ناوەكی  پێكهاتەی 
كاردەكاتە سەر شێوەی دەرەوەی، لە قۆناغی 
)عەلەقە( خوێن لە مولولەكان دروستدەبێت بە 
شێوەی  كۆمەڵێك دورگەی داخراو و جیاكراوە، 
وا لەخوێنەكە دەكات بوەستێت و لە مولولەكاندا 
مەیو  خوێنی  ڕووكەشی  بەوەش  و  نەجوڵێت 
پیرۆزدا  قورئانی  لە  قۆناغە  ئەم  دەبەخشێت، 
هەروەك  باسكراوە،  )نوتفە(  قۆناغی  دوای 

ہ   ۀ   چۀ    دەفەرموێت:  پەروەردگار 
ہ  ۈ  چالمؤمنون. واتە: پاشان )نوتفە(مان                                                                    
كرد بە پێكهاتوویەكی شێوە زەروو )عەلەقە(.

ب ( لقە قۆناغی )موزغە(:
چوار  و  بیست  ڕۆژی  سەرەتای  لە  كۆرپەلە 
)عەلەقە( شێوەی  لە  شەش  و  بیست  هەتا 
وە دەگۆڕێت بۆ شێوەی جوراو )موزغە(، كە 
ئەمەش ماوەیەكی كەمە بە بەراورد بە ماوەی 

گۆڕینی )نوتفە( بۆ )عەلەقە(.
وشەی )موزغە( بەم واتایانە دێت:

1-ماددەیەك بە ددان جورابێت.
ئەندازەیەكدا بێت كە  لە  2-شتێك قەبارەكەی 

بتوانرێ بجورێت.
3-ماددەی بچوك.

لەم قۆناغەدا كۆرپەلە شێوەی ماددەیەكی جوراو 
وەردەگرێت، كە بەردەوام شێوەكەی دەگۆڕێت و 
شوێنەواری ددانیش لە هەموو شێوە گۆڕاوەكاندا 
لەم  كۆرپەلە  شێوەی  بەوجۆرە  دەمێنێتەوە، 
لە   )somites( لەپەكان قۆناغەدا دەگۆڕێت و 
كۆرپەلەدا دەردەكەون كە شێوەی جێگە ددان 
دەركەوتنی  دەبەخشێت.  كۆرپەلەدا  لەشی  لە 
قۆناغی  لقە  كۆتایی  لە  ددانانەیش  ئەم جێگە 
قۆناغی  لقە  لە  خێرا  گۆڕانكاریی  )عەلەقە(دا 
)عەلەقە(وە بۆ لقە قۆناغی )موزغە( دەگەیەنێت 
كە قورئانی پیرۆز بە ئامرازی پەیوەندیی )فائـ( 

ئاماژەیپێكردووە.
منداڵداندا  بۆشایی  لە  كۆرپەلەكە  هەروەها 
هەروەك  دەكات،  ئەمدیواودیو  و  هەڵدەسوڕێ 
دەمدا  بۆشایی  لە  جوراوێك  پارچە  چۆن 
ئەمدیواودیو دەكات. بەمەش بەهۆی جیاكاریی 
كێشكردنی  چەقی  لە  گۆڕان  شانەكانییەوە 

كۆرپەلەكەدا ڕوودەدات.
ئەگەر بڕوانینە واتای دووەم و سێیەمی زاراوەی 

كۆرپەلەكەدا  بەسەر  ئەمانەش  )موزغە(، 
نزیكەیی  بە  درێژییەكەی  چونكە  دەچەسپێن، 
دەتوانرێت  قەبارەیەكە  كە  دەبێت  )1سم( 

بجورێت و ددانی پێدابهێنرێت.
ڕوویەكی  بە  )عەلەقە(دا  قۆناغی  لە  كۆرپەلە 
ساف دەردەكەوێت، بەاڵم لە قۆناغی )موزغە(
چۆڵیی  و  چاڵ  و  چەمانەوە  و  هەڵئاوسان  دا 
زۆردەبێت، كە تێكڕا شێوەی جوراو دەبەخشێت. 
ناونانەكەش ڕوودانی چەند شتێك لە گەشەكردندا 
لە  گۆڕانكاری  هۆكاری  دەبنە  كە  دەگرێتەوە 
شێوەی دەرەوەیدا، قورئانی پیرۆزیش ئاماژەی 
بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمە  هۆكاری  كە  داوە  بەوە 
لە  لەشدا،  ئەندامەكانی  لە  جیاكاری  ڕوودانی 

ئایەتی: چ ... ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
لە  پاشان  واتە:  احلج.  چ  ...  ۈئ    ۀ   ۀہ 
و  بەدیهێنراوە  بەشێكی  كە  گۆشتێك  پارچە 

بەشێكیشی بەدینەهێنراوە.
ئەم گەشەكردنەش بە شێوەی نیمچە گەشەكردوو 
لە  سەلمێنراوە  ڕاستییەكی  گەشەنەكردوو 

لێكۆڵینەوە نوێیەكانی زانستی كۆرپەلەزانیدا.
قۆناغێكی  وەسفی  موزغە  قورئانیی  زاراوەی 
شێوەی  كە  پێدەبەخشێت،  تایبەتمان  و  نوێ 
كردارە  گرنگترین  و  كۆرپەلە  دەرەوەی 

ناوەكییەكان لەخۆدەگرێت.
ت ( لقە قۆناغی ئێسكە پەیكەر )عیزام(: كۆرپەلە 
هەتا كۆتایی هەفتەی شەشەم بە پارێزگاریكردن 
لە شێوە جوراوییەكەی كە شێوەی ئادەمیزادی 
تێدا نابینرێ دەمێنێتەوە، لەگەڵ دەستپێكردنی 
پەیكەری  ئێسكە  حەوتەمیشدا  هەفتەی 
بە  دەست  لەشدا  هەموو  لە  كڕكڕاگەیی 
دروستبوون دەكات، بەوەش كۆرپەلەكە شێوەی 
ئێسكە پەیكەرێكی نەرم وەردەگرێت، پێكهاتنی 
لەم  دیاردەیە  دیارترین  كڕكڕاگەیی  ئێسكی 
لە شێوەی  كورتیشدا  ماوەیەكی  لە  قۆناغەدا، 
ئێسكە  شێوەی  سەر  دەچێتە  جوراوییەوە 
پەیكەر، ئەم قۆناغەش بە دەركەوتنی ئێسكە 
پەیكەر جیادەكرێتەوە كە ڕووخساری ئادەمیزاد 

بە كۆرپەلەكە دەبەخشێت.
زاراوەی )عیزام( كە قورئان بۆ ئەم قۆناغەی 
لەم  ورد  گوزارشتێكی  زاراوەیەكە  داناوە، 
ڕووكەشی دەرەوە  بە جۆرێك  قۆناغە دەكات، 
بنیادیناوەوە  گۆڕانكارییانەی  ئەو  گرنگترین  و 
ئەندامەكانی  نێوان  نوێیەكانی  پەیوەندییە  و 
كۆرپەلەكە  ڕووكەشی  ڕاستبوونەوەی  و  لەش 
دەگرێتەوە، هەروەها زۆر بە ڕوونی لە قۆناغی 
جیادەكرێتەوە،  بوو-  موزغە  -كە  خۆی  پێش 

ھ    چ  دەفەرموێت:  كاربەجێ   خودای 
ھ  ھ ۈ چالمؤمنون. واتە: ئینجا 

پێكهاتەیەكی شێوە جوراو )موزغە(مان كرد بە 
ئێسكەپەیكەر )عیزام(.

پ ( لقە قۆناغی داپۆشینی ئێسك بە ماسولكەكان 
)ئەلكیسائـ بیللەحم( )الكسا ء باللحم(:

ماسولكەكان  باڵوبونەوەی  بە  قۆناغە  لقە  ئەم 
وەك  جیادەكرێتەوە،  ئێسكەكاندا  دەوری  بە 
دەوریبگرێت،  و  لەبەربكات  پۆشاكێك  ئەوەی 
گۆشت  –بە  قۆناغەش  لقە  ئەم  تەواوبوونی  بە 
ڕێككردنەوە  بكرداری  ئێسكەكانیش  داپۆشینی 
)تعدیل(- كۆرپەلە وێنەی ئادەمیزاد وەردەگرێت، 
لەبەرئەوە ئەندامەكانی لەش زیاتر بە پەیوەندییەكی 
دوای  دەبەسترێنەوە،  پێكەوە  هەماهەنگیی 
كۆرپەلە  ماسولكەكانیش  پێكهاتنی  تەواو 
دەبێت. بەجوڵەی  دەستكردن  توانای 
بە  ئێسك  داپۆشینی  كاریگەریی  بەوەش 
گۆشت لەم قۆناغەدا لەسەر شێوەی دەرەوەی 
گرنگترین  بە  و  دەردەكەوێت  كۆرپەلەكە 
كردارەكانی دروستبوونی كۆرپەلە دادەنرێت و 
بەڵگەی جیاكردنەوەیەتی لە قۆناغی پێش خۆی 

لە ڕووی ڕووكەش و پێكهاتەی ناوەوەی.
لە  گۆشت  بە  ئێسكەكان  داپۆشینی  قۆناغی 
بە  هەفتەی حەوتەمدا دەستپێدەكات،  كۆتایی 
و  بەردەوامدەبێت  هەشتەم  هەفتەی  درێژایی 
پاش قۆناغی ئێسكە پەیكەر دێت، وەك قورئانی 

ئایەتی:                  لە  ڕوونكردۆتەوە  ئەمەشی  پیرۆز 
المؤمنون.  چ  ۈ   ۓ   ے   ے   چ 
واتە: ئینجا ئێسكەكانمان بە ماسولكە داپۆشی.
كۆتایی  لە  گۆشت  بە  داپۆشین  قۆناغی  لقە 
دواهەمین  بە  و  تەواودەبێت  هەشتەم  هەفتەی 
زانایانی  وەك  دادەنرێ،  قۆناغی)تەخلیق( 
كۆرپەلە                   قۆناغی  كۆتا  بە  كۆرپەلەزانی 
)EMBRYO( ناویدەبەن، دوای ئەم قۆناغەش 
قۆناغی كۆرپە )FETUS( دەستپێدەكات، كە 
هاوكاتە لەگەڵ قۆناغی )نەشئە(، وەك لە زاراوە 

قورئانییەكەدا هاتووە و دەفەرموێت: چ ے  
ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے  
ۆ  ۆ  ۈ  چالمؤمنون. واتە: دواتریش 
داپۆشی،  ماسولكە  بە  پەیكەرەكەمان  ئێسكە 
بۆ  گەشەبكات  وامانلێكرد  و  گۆڕیمان  پاشان 
تایبەت بەخۆی )شێوەی مرۆڤ(،  شێوەیەكی 
بە ڕاستی خوای مەزن بەرز و پیرۆزە و چاكترین 

بەدیهێنەرە.
تر  دروستكردنێكی  بە  گەشەكردن  قۆناغی   -4

)نەشئە( )أنشأنأه خلقا آخر(:
وشەی )النشأة( چاوگە و لە فرمانی )نشأ(ەوە                                                               
واتایانەی  بەم  فرمانەش  ئەم  پێكهێنراوە، 

خوارەوە دێت:
1-دەستپێكردن.
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2- بەرزكردنەوە یان زیادكردنی شتێك.
3- گەورەبوون و گەشەكردن.

ئەم قۆناغە لە ژیانی كۆرپەلەدا لە دوای قۆناغی 
دەستپێدەكات،  گۆشت  بە  ئێسك  داپۆشینی 
واتە: لە هەفتەی نۆیەمەوە، ماوەیەكی كاتییش 
سكپڕیدا  ماوەی  كۆتایی  لە  كە  دەخایەنێت، 
)ثم(  پەیوەندیی  ئامرازی  بە  كە  تەواودەبێت، 
چونكە  خۆی،  پێش  قۆناغی  لە  جیاكراوەتەوە 
بۆ  كاردێت،  بە  درێژتر  ماوەیەكی  بۆ  )ثم( 
بە  گەشەكردن  و  گۆشت  بە  پۆشین  نێوانی 

دروستكردنێكی تر.
لەم قۆناغەدا هاوكات لەگەڵ گەشەی كۆرپەدا، 
كە  ڕوودەدەن،  گرنگ  ڕووداوی  كۆمەڵێك 
دەتوانرێ بە ڕوونی بخرێنە ژێر ئەو وەسفەی كە 

دەقە قورئانییەكە لە خۆیگرتووە.
لە میانەی قۆناغی )نەشئە(دا، چەند كردارێكی 
گرنگ لە گەشەی كۆرپەلەدا تەواو ڕوودەدەن: 
مرۆڤ  جیاكەرەوەی  شێوەی  وەرگرتنی 

)ئەننەشئە خەلقەن ئاخەر(:
 ئەم گەشەكردنانەی خوارەوەش زۆر بە ئاشكرایی 

لەم ماوەیەی گەشەی كۆرپەلەدا دەبینرێن:
i. گەشەكردنێكی خێرا:

بەكاردێت  ماوەیە  ئەم  بۆ  وەسفەش  ئەم 
بەهۆی گەشەكردنێكی زۆر خێرا بە بەراورد بە 

قۆناغەكانی پێش خۆی.
ii. گۆڕانی سروشتی كۆرپەلە و گەشەكردنی 

ئەندامەكانی:
ئەم وەسفەش شانبەشانی وەسفی یەكەم دەڕوات 
و ئەوە دەگەیەنێت كۆرپەلەكە لە قۆناغی گەشە 

بۆ خەلقێكی تر دەگۆڕێت.
و  نۆیەم  هەفتەی  هەردوو  نێوان  ماوەی  لە 
دوانزەیەمدا هەریەك لەسەر و لەش و پەلەكان 
دەكەن،  هاوسەنگبون  و  بەڕێكبونەوە  دەست 
ئەمەش لە قۆناغی تەعدیلدا دەبێت. لە هەفتەی 
دەرەكییەكانیش  زاوزێ  ئەندامە  دوانزەیەمیشدا 
و  دەكەن  جیاكاری  و  دروستبوون  بە  دەست 

ڕەگەزی كۆتایی كۆرپەلە دیاریدەكرێ.
ئێسكە  دوانزەیەم  هەفتەی  لە  هەروەها 
كڕكڕاگەییەكان دەستدەكەن بە بەئێسكبوون بۆ 
دروستكردنی ئێسكە پەیكەر، هەروەك پەلەكان 
سەر  نینۆكی  دەتوانرێ  و  دەكەن  جیاكاری 

پەنجەكانی دەست و قاچ  ببینرێن.
هەریەكەی لەمانەی خوارەوەش گەشەدەكەن:
لەم قۆناغەدا موو لەسەر پێست دەردەكەوێت.

كێشی كۆرپەلە بەشێوەیەكی بەرچاو زیاددەبێت.
خۆنەویستەكان  و  خۆویستەكان  ماسولكە 

پەرەدەسەنن.
لەم قۆناغەدا جوڵە خۆویستەكان دەستپێدەكەن.

بە  هەڵسان  ئامادەی  كۆئەندامەكان  و  ئەندام 
ئەركەكانیان دەبن.

دەكرێ،  بەردا  بە  گیان  قۆناغەدا  لەم  هەروەها 
ئەویش بەپێی بەڵگەی دەقەكانی قورئانی پیرۆز 
. دەكرێت گیان بە  و سوننەتی پێغەمبەرمان
بەردا كردنیش بە بینینی دیاردەكانی خەوتن و 
بەپێی  بزانرێت.  كۆرپەلەكە  خەوی  لە  هەڵسان 
دەقەكانی قورئان و سوننەتیش خەوتن دیاردەیەكە 
پەیوەندیی بە بوونی گیانەوە هەیە )بۆ زانیاریی 
بكە(. بەشی 6  سەیری  ئەمە  دەربارەی  زیاتر 

بەوجۆرە وردیی زاراوەی قورئانی )النشأة خلقاً 
دەرەوەی  ڕووكەشی  لە  گوزارشتكردنە  آخر( 
كۆرپەلە و گرنگترین رووداوە ناوەكییەكانی ئەم 
قۆناغە، كە لە هەفتەی نۆیەمەوە دەستپێدەكەن 
و هەتا چوونە قۆناغی توانای ژیان لەدەرەوەی 

منداڵدان درێژدەبنەوە.
قۆناغی )توانای ژیان(:

كەمترین تەمەن بۆ توانای ژیانی  كۆرپەلە لە 
ئەو  )26-22(ە،  هەفتەی  منداڵداندا  دەرەوەی 
بە  هەڵسان  بۆ  هەناسەدان  كۆئەندامی  كاتەی 
ماوەیە  ئەم  پێش  بەاڵم  ئامادەیە،  ئەركەكەی 
گەشەی تەواونییە و ناتوانێت كارەكانی بكات و،  
كۆئەندامی دەماریش بۆ ڕێكخستنی پلەی گەرمی 

لەشی كۆرپەلەكە ئامادەدەبێت.
هەفتەی )26-22(یش بە نزیكەیی دەكاتە شەش 
مانگی هەیڤی، قورئانی پیرۆزیش جەختیكردۆتەوە 
كە هەردوو قۆناغی سكپڕی و دایەنگەیی )30( 

چ...  دەفەرموێت:  وەك  دەخایەنێت،  مانگ 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ    ...ڍ  چ األحقاف، 
هەروەها ڕوونیكردۆتەوە ماوەی دایەنگەیی دوو 

ساڵ دەخایەنێت: چ...ڇ  ڇ  ڇ  ...ڎ  
كە  دەردەكەوێت  بۆمان  لەمانەشەوە  چ لقمان، 
بتوانێت  كۆرپەلە  كە  سكپڕی  ماوەی  كەمترین 
ژیان بەسەرببات بریتییە لە )6( مانگی هەیڤی، 
هەرچەندە ماوەی ئاسایی سكپڕی نۆ مانگە )بۆ 

زانیاریی زیاتر سەیری بەشی 6 بكە(.
لە  مانگی(،   22-26( ژیان  ماوەی  پێش  بۆیە 
دەستدانی كۆرپەلە یان كۆتاییپێهاتنی سكپڕی 
چونكە  ناودەبرێ،  لەبارچوون  دیاردەی  بە 

كۆرپەلە توانای ژیانی نابێت.
قۆناغی دایەنگەی منداڵدانی )الحضانة الرحمیة(:
لەدوای مانگی شەش كاتێك خەلقكردنی مرۆڤ 
ژیان  بۆ  ئامادەدەبێت  كۆرپەلە  تەواودەبێت، 
منداڵدان،  دایەنگەیی  ماوەی  ناو  دەچێتە  و 
كۆئەندامێكی  و  ئەندام  هیچ  ماوەیەدا  لەو  كە 
پێشتر  هەموویان  چونكە  دروستنابێت،  نوێ 
منداڵدان  كاركردنن،  ئامادەی  و  دروستبوون 
خۆراك و ژینگەی گونجاو بۆ گەشەی كۆرپەلە 

دەستەبەردەكات، لەبەرئەوە ئەم قۆناغە بریتییە 
ناو  دایەنگەیی  بەاڵم  دایەنگەیی،  قۆناغی  لە 
دایكبوون  لە  قۆناغی  هەتا  ئەمەش  منداڵدان، 

بەردەوامدەبێت.
ڕێگەخۆشكردن: لە دایكبوون )تیسیر السبیل(:
ئەم قۆناغە دوای تێپەڕبوونی نۆ مانگی هەیڤی 
كۆرپەلە  دایكبوونی  لە  بە  و  دەستپێدەكات 
كۆتاییدێت، لە كاتێكدا قۆناغی پێشوو بریتیبوو 
لە پاراستن و دایەنگەیی كۆرپەلە لە منداڵداندا، 
و  كۆرپەلە  لە  وازهێنان  قۆناغە  ئەم  بەاڵم 
كردنەدەرەوەی لە لەش دەگەیەنێت. خودای دانا 

دەفەرموێت:  چ ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ عبس.
واتە: دواتر ڕێگەی )بە ناو دورگەی منداڵبووندا( 

بۆ ئاسانكرد.
پوختە:

ئەو  وەسفی  وردی  بە  زۆر  قورئان  زاراوەكانی 
جیاوازەكانی  قۆناغە  لە  كە  دەكەن  ڕووداوانە 
وردی  بە  زۆر  هەروەها  ڕوودەدەن،  گەشەدا 
ئەو  لەگەڵ  كۆرپەلە  شێوەی  و  كات  بەپێی 
وەسفی  دێت  بەسەریدا  كە  گۆڕانكارییانەی 

قۆناغەكان دەكەن.
لە                                                      موحەممەد پێغەمبەرمان  ناگونجێت 
ئەم  خۆی  زایینیدا،  )حەوتەم(ی  سەدەی 
ئەمانە  زۆربەی  چونكە  زانیبێت،  زانیارییانەی 
تەنها لەسەدەی بیستەمدا دۆزراونەتەوە. تەنها 
دەگونجێت لەالیەن خوای بەدیهێنەر و زاناوە -كە 
زانیاریی دەربارەی هەموو قۆناغەكانی گەشەی 
مرۆڤ و هەموو گەردوون هەیە-، ئەم زانیارییانە 

دابەزێنرابن.  بۆ پێغەمبەر
األجنة  )علم  كتێبی  وەرگێڕان:  سەرچاوەی 
توێژینەوەی   10 كە  والسنة(.  القرأن  ضو ء  فی 
و  سوننەتە  و  قورئان  كۆرپەلەزانی  ئیعجازی 
بواردە  لەو  جیهان  ناوداری  پڕۆفیسۆری  پێنج 
كۆنگرەی جیهانی  لە  كردووە  تێدا  بەشدارییان 

یەكەمی ئیعجازی زانستی پێشكەش كرا. 
سەرچاوەكانی توێژەران: 

1( القرآن الكرمي. 
2( القرطيب، ط. دار إحياء الرتاث العريب. 

3( الطربي، ط. دار الفكر، بريوت.
4( أبو حيان، ط. دار الفكر، بريوت. 

5( لسان العرب، ط. دار صادر، بريوت.
6( اتج العروس، ط. دار الفكر للنشر والتوزيع. 

7(  القاموس احمليط، ط. مكتبة ومطبعة احلليب، مصر. 
8( معجم مقاييس اللغة، ط. مكتبة ومطبعة احلليب، مصر. 
9(  املعجم الوسيط، ط. دار إحياء الرتاث اإلسالمي، قطر. 
10( مفردات غريب القرآن، ط. دار املعرفة، بريوت. 

11( حبث النطفة. 
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باسی ژیانت بكە پێش  و پاش موسڵمان 
بوونت؟

هەر  بووم  و  دایك  لە  ئوسترالیا  لە 
ئیتاڵی  بنەڕەتی  باوكم  ژیاوم،  لەوێش 
سەرەتای  لە  ئێرلەندییە،  دایكیشم   و 
ئاین  لەسەر  پرسیارم  هەمیشە  الویمدا 
دەستم  لەبەرئەوە  ببوو،  گەاڵڵە  لەال 
كرد بە خوێندنەوەی زانیاری دەربارەی 
ئیسالم نەك لەبەرئەوەی ببمە موسڵمان 
بەڵكو لەبەرئەوەی هاوڕێیەكی بۆسنەیی 
دەیوت  هەمیشە  هەبوو  موسڵمانم 
جیهانەدا،  لەم  ئاینە  باشترین  ئیسالم 
من دەمویست لەگەڵ ئەو گفتوگۆ بكەم 
دەستم  كاتێك  بوون،  موسڵمان  بۆ  نەك 
ئیسالم  لەسەر  كرد  خوێندنەوە  بە 
چەند شتێكی هاوبەشم لە نێوان ئیسالم 
بە  بڕوای  موسڵمان  بینی،  مەسیحدا   و 
پێغەمبەران )عیسا  و نوح  و ئیبراهیم  و 
موسا( هەیە  و هیچ جیاوازییەكیشم لە 
نێوان من  و ئیسالم دا نەدەبینی بێجگە 

لە دوو شتدا نەبێت: )محمد  و قورئانی 
لێكۆڵینەوە  بە  دەستم  كاتێك  پیرۆز(، 
ڕاست  و  شتێكی  دەبرد  گومانم  وا  كرد 
ژیرانە نادۆزمەوە، چۆن دەكرێت ئاینێك 
سۆماڵی  و ئەفغانی  و عەرەب  و ئەوانەی 
بێت  پێ  باوەڕیان  دەژین  بیاباندا  لە 

ڕاست بێت؟
تا  نەبووم  كێش  ئیسالم  بەرەو  من 
لە  زانستیم  ئیعجازی  ساتەی  ئەو 
موعجیزە  خوێندەوە،  پیرۆزدا  قورئانی 
دڵیان  پیرۆز  قورئانی  زانستییەكانی 
بوون  پاڵنەرم  كردم  و  دیلیان  بردم  و 
لەبەر  بەڕاستی من  بوون،  بۆ موسڵمان 
جوان  و  ڕەوشتی  داوای  ئیسالم  ئەوەی 
مامەڵەی باش دەكات موسڵمان نەبووم، 
چونكە هەموو ئاینێك داوای ئەوە دەكات، 
ئەگەر هەركەسێك  ئاسانە  ئەوە شتێكی 
داوای بكات، وەك چۆن هەر نووسەرێك 
ئیمزای خۆی لە كتێبەكەی دەدات، بەڕای 
زانستییەكەش  ئیعجازە  ئایەتەكانی  من 

گەورەیە  خوای  ئیمزای  شێوە  بەهەمان 
 و بەڵگەیە لەسەر ئەوەی قورئانی پیرۆز 
محمد. نەك  گەورەوەیە  خوای  لەالیەن 
كاتێك بوومە موسڵمان تەمەنم حەڤدە 
ساڵ بوو، ئەمڕۆش )26( ساڵم، لەوكاتەدا 
بووم،  ئامادەیی  خوێندنی  ساڵی  لەكۆتا 
كاتەكەم  نیوەی  بووم  موسڵمان  كە 
ئیسالم  و  خوێندنی  بۆ  كرد  تەرخان 
نیوەكەی تریش بۆ خوێندنی ئامادەییم، 
وەك  منیش  بوونم  موسڵمان  پێش 
كچم  هاوڕێی  واڵتەكەم  هەرگەنجێكی 
ساڵێكی  ئەمە  دەمخواردەوە،  هەبوو  و 
خایاند بۆ ئەوەی بە تەواوی بگۆڕێم، وازم 
لە هاوڕێ كچەكەم هێنا سەرەڕای ئەوەی 
كە زۆرم خۆش دەویست، لەبەر ئەوەی 
ڕەتی كردەوە كە موسڵمان ببێت، وازم لە 
خواردنەوەی كحول  و خواردنی گۆشتی 
گۆشتم  وریاییەوە  بە  زۆر  هێنا،  بەراز 
نوێژەكانم  فەرزی  پێنج  هەر  دەخوارد، 
بە  هەرچەندە  دەكرد،  خۆیدا  لەكاتی 
نوێژیان  موسڵمانەكانم  هاوڕێ  داخەوە 

نەدەكرد.
هەڵویستی دایك  و باوكت چی بوو؟

بۆ  بوونم  موسڵمان  هەواڵی  ڕاستیدا  لە 
ئەوان  بەاڵم  شاردەوە،  لێیان  ماوەیەك 
كەوتمیان  هەڵس  و  گۆڕانی  تێبینی 
كردبوو، سەریان سووڕدەما كە قورئانم 
ڕۆژئاوا  زۆربەی  الی  ئاین  دەخوێند، 
لە  بەشێكە  تەنها  ئوسترالییەكان  و 
پابەند  ئاینەوە  بە  ئەوان  ڕۆشنبیرییان 
نین، بۆ نموونە نەنكم لە بارەی توركیا 
دەزانی  وای  چونكە  دەپرسیم،  لێی 

ئیسالم بەشێكە لە ڕۆشنبیری توركیا؟

بۆچی و چۆن موسڵمان بوو؟

موسڵمان بوونی بانگخوازێكی ئوسترالی 
پاش ئەوەی بە ئیعجازی زانستی 
لە قورئانی پیرۆزدا كاریگەر بوو!

لە تەمەنی حەڤدە ساڵیدا هەندێ پرسیار سەبارەت بە ئاین بە مێشكیدا 
دەهات،  بۆیە دەستی بە گەڕان  و لێكۆڵینەوە كرد زۆر كتێبی خوێندەوە 
هەتا گەیشتە قورئانی پیرۆز، پاش تێپەڕ بوونی نۆ ساڵ بووە بانگخوازێكی 
ئیسالمی... لە ئێستادا لە كەناڵی )إقرأ(ی نێودەوڵەتی كە بە زمانی ئینگلیزی 
پەخشی بەرنامەكانی دەكات بۆ موسڵمانەكانی باكوری ئەمریكا و ئاسیا و 
ئوسترالیا كاردەكات، لەم كەناڵەدا بەرنامەی )إسأل الشیخ( پێشكەش دەكات، 
لە ڕێی ئەم بەرنامەیەوە وەاڵمی پرسیارەكانی سەبارەت بەو كەسانەیە 
ئوسترالی  بانگخوازی  ئەویش  دەداتەوە،  دەبن  ڕۆژئاوا موسڵمان  لە  كە 
)موسی تشیرانتونیو(ە، لە میانەی سەردانێكی كورتی بۆ قاهیرە پاش 
ئەوەی فەریزەی حەجی بەجێهێناوە ئەم  پرسیارانەی ئاڕاستە كراوە:
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تەنها  وت  دایكمم  بە  خۆیدا  كاتی  لە 
وتی:  بنێت،  لێ  بۆ  حەاڵڵم  گۆشتی 
ماڵم،  نایەتە  هەرگیز  حەاڵڵ  گۆشتی 
لێ  حەاڵڵ  گۆشتی  تەنها  ئێستە  بەاڵم 

دەنێت.
كاتێك زانییان ئیسالم چەند كەسایەتی 
 و ڕەفتار و هەڵس  و كەوتی بەرەو باشە 
و  ناخۆمەوە  ئاسوودەم  و  گۆڕیوم  و 

تووشی كێشەیان ناكەم قبوڵیان كرد.
هاوڕێكانی قوتابخانەت چ هەڵویستێكیان 

هەبوو؟
هەموویان لەبەر من دڵخۆش بوون، بە 
پاش  هاوڕێم  خۆشەویسترین  شێوەیەك 
ئەوەی  پاش  بوو،  موسڵمان  هەفتە  دوو 
باسی ئیسالمم بۆ كرد و كتێبم دەربارەی 

ئیسالم دایە بیخوێنێتەوە.
لە  ئاشكرایان  گۆڕانێكی  مامۆستاكانم 
لە  یەكێك  دەكرد،  بەدی  كەسایەتیمدا 
گۆڕاوی،  زۆر  وتم:  پێی  مامۆستاكانم  
تۆ لە ڕابردوودا كەسێكی گێرەشێوێن  و 
بە كێشە بوویت، ئێستە بوویتە كەسێكی 
زۆربە ڕەوشت  و كەسایەتیت زۆر گۆڕاوە، 

تەنانەت شێوازی وتووێژت گۆڕاوە.
ئیسالم  تۆمەتباركردنی  وەاڵمی  چۆن 
لەالیەن  تیرۆرست  بە  موسڵمانان   و 

ڕۆژئاواوە دەدەیتەوە؟
سێپتەمبەر  11ی  ڕووداوەكەی  كاتی 
هێشتا موسڵمان نەببوم، بەاڵم هەستم بە 
دڵخۆشی دەكرد، لەبەر ئەوەی یەكێكیان 
بەاڵم  دا،  ئەمریكای  لە  سەركەوت  و 
كاتێك موسڵمان بووم هەستم بە خراپی 
چونكە  كرد،  كارە  ئەو  نادرووستی   و 
كوشتنی  لە  لێدەگرێ  ڕێگەم  ئیسالم 
ڕاستی  و  تاوان  و هەمیشە  بێ  كەسانی 

هەڵەی كارەكەم فێردەكات.
هەموو  وتی  كەسێك  جارێك  بیرمە 

موسڵمانان تیرۆرستن، لێم پرسی هەموو 
موسڵمانان تەنانەت ئەو ژنە پیرەی سەر 
سەیری  چییە؟  بەڵگەت  شەقامەكەش؟ 
كاتێك  ئەندەلوس  مێژووی  بكە،  مێژوو 
واڵتدا  لەیەك  گاورەكان  موسڵمانان  و 
ژیاون، یان سەیری سه اڵحه دینی ئەیوبی 
دادپەروەری  چاكی  و  بە  چۆن  بكە 
كردووە،  گاورەكان  لەگەڵ  مامەڵەی 
تێڕامێنین  ئیسالم  مێژووی  لە  ئەگەر 
دادپەروەری  لە  پڕە  چەندە  دەبینین 
ئەگەر  ئیتر  تر،  ئاینەكانی  بۆ   و چاكە 
مانای  ئەوا  كرد  هەڵەیەكی  موسڵمانێك 
ئەوە نییە هەموو موسڵمانان وابن، بەاڵم 
گۆڕینی  لە  دێت  ئەزهەر  ڕۆڵی  لێرەدا 
وێنەی ئیسالم  و موسڵمانان لە ڕۆژئاوا، 
چەندە بە ئاواتی خوێندنی )أصول الفقە 

 و الشریعە االسالمیە(م لە ئەزهەر.
چۆن هەستت بەجیاوازی كرد بۆ ئازادی 
پێش و پاش موسڵمان بوونت؟ ئایا ئیسالم 

ئازادی لێ زەوت كردویت؟
مێشكمدا  لە  بوونم  موسڵمان  پێش 
بۆ  ڕاست  پرۆگرامی  دەربارەی  پرسیار 
شیوعی  ئایا  دەكردەوە،  دووپات  ئازادی 
ئەو  بۆ  دیراسەكردنم  بە   ماركسییە؟، 
یەكێكیان  هەر  زانیم  ئایدیانە،  و  بیر 
چەند یاسایەكی هەیە دەربارەی ئەوەی 
ڕادەگەیەنێ،  پێت  نایكات  دەیكات  و 
هیچ  لەالی  نادۆزیتەوە  ڕەها  ئازادیی 
ئایدیایی،  ئاینی  و  سیاسی  و  الیەنێكی 
تەنانەت ئەو كەسانەی بێ بەرنامەن  و 
بانگەشەی  نادەن  و  شتێك  بەهیچ  گوێ 

ئازادی ڕەها دەكەن یاسایان هەیە.
خاڵی هاوبەش لە نێوان هەموو ئەوانەدا 
دواكەوتنی  لە  ڕەهایە  ئازادی  نەبوونی 
پێویستە  دا،  ئارەزووەكان  و غەریزەكان 
ئەو  بۆیە  هەبێت،  بوونی  سیستەمێك 

پرسیارەی كە پێویستە هەموو كەسێك 
بیكات ئەوەیە ئایا ئەو سیستەمە ڕاستە 
موسڵمانێك  وەك  من  ڕای  بە  كامەیە؟ 
سیستەمە  ئەو  ئیسالم  دەبینم  وای 
تایبەت  ئازادییە  كە  پتەوەیە  ڕاست  و 
بۆ  چونكە  ڕێكخستووە،  گشتییەكانی   و 
ڕوونكردنەوەی  هۆكار  و  شتێك  هەر 
ئازادییەكی  من  دەدات،  پێویست 
دۆزییەوە  ئیسالمدا  لە  ڕاستەقینەم 
هەر  عەقڵە،  دڵ  و  ئازادی  ئەویش 
وەاڵمە  بێت  مێشكمدا  بە  پرسیارێك 
دەدۆزمەوە،  دا  ئیسالم  لە  ڕاستەكەی 
ئەو ساتەی دەچیتە ئامێزی ئیسالمەوە 
دوودڵی. ڕاڕایی  و  لە  دەبیت  ئازاد 
دڵت بە دوای دونیادا سەرگەردان نابێت 
لەیەك  دەبیت  عەقڵ  و  دڵ   خاوەنی   و 
كاتدا. ئیسالم پێمان دەڵێت نەوەی ئادەم 
تەنها بە بوونی پارە و سامان بەختەوەر 
نابێت، ئەگەر هێندەی دۆڵێك زێڕی پێ 
بدرێت، بۆ دۆڵێكی تریش چاو دەگێڕێت 

 و... هتد.
بە  هەست  دەكەیت  نوێژ  كە  كاتێك 
دەكەیت،  ئازادی  دڵنیایی  و  ئارامی  و 
هەموو ترسەكانت دەڕەوێنەوە، موسڵمان 
لەبەر  هەیە،  ڕاستەقینەی  ئازادییەكی 
ئەوەی خاوەنی بۆچوونێكی ڕاستەقینەیە 
لەم جیهانەدا ڕوانینێكی ڕوونی بۆ نهێنی 
ڕوودەدات  مردن  دوای  ئەوەی  بوون  و 
لە  هەیە  گەورە  جیاوازییەكی  هەیە، 
كە  تاریك  تونێلێكی  بە  ڕۆشتن  نێوان 
لەگەڵ  دێت  كۆتایی  كوێ  لە  نازانی 
ڕۆشتن بە تونێلێكی ڕووناك كە دەزانیت 
دەكات. چاوەڕێت  چی  كۆتاییەكەی  لە 

سه رچاوه :
 ،41 ژماره /  العلمي(  )االعجاز  گۆڤاری 

شه عبان 1433ك.

بەاڵم ئەوەی من لە ئیسالمدا دۆزیمەوە  و 
ئەوەی بانگەشەی بۆ دەكات ڕاستە و لەگەڵ 

عەقڵدا دەگونجێت.
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له  هه واڵێكی نوێدا له  به رواری )2015-6-29( لێكۆڵینه وه  زانستییه كان 
ئه ویش  ئه نجامیاندا،  زانایان  كه   سه رسوڕهێنه ر  ئه نجامێكی  گه یشتنه  
ئه م جۆره   نێوان  له   بوو  تایبه ت  زمانێكی  و  په یوه ندی  توانای  له سه ر 

باڵنده یه  خۆیاندا.
زیورخی  و  به ریتانی  ئه كستری  زانكۆی  كه   لێكۆڵینه وه یه ك  به پێی 
)الكستناء  باڵنده ی  ده نگه ی  ئه و  پشتڕاستیكردۆته وه ،  سویسری 
الملكي( ده ریده كات )كه  له  سویسرا ده ژیت( وه كو ژاوه ژاوێكی بێ مانا                                                                          
ده رده كه وێت، به اڵم به و شێوه یه  نییه ، به ڵكو كۆمه ڵه  ده نگێكی ڕێكخراوی 
نه پچڕاوه  كه  باڵنده كان له  ڕێگای ڕێكخستنیانه وه  چه نده ها په یام ده گه یه نن 

به  باڵنده كانی چوارده وری  هه مان جۆری خۆیان.

لێكۆڵه ر  له   كردۆته وه   باڵو  هه واڵه كه ی  كه   ده یلی(  )ساینس  ماڵپه ڕی 
)سابرینا ئنگستر( له  زانكۆی )زیوریخ(ه وه  ده یگوازێته وه  كه  هه موو ئه و 

لێكۆڵینه وانه ی كه  له  ڕابردوودا ئه نجام دراوه  له سه ر جۆره  جیاوازه كانی 
باڵنده كان نه یسه لماندووه  كه  ئه و ده نگه  جیاوازانه ی كه  باڵنده كان ده ریده كه ن 
 هیچ مه به ست و مانایه كی هه بووبێت، به  پێچه وانه ی ئه و لێكۆڵینه وانه ی كه  
له م دواییانه دا ئه نجام درا له سه ر ئه م باڵنده  سه ر سوڕهێنه ره ، سه لماندییان 
ڕوونی  مانایه كی  باڵندانه   ئه م  ڕێكخراوه كانی  ده نگه  شێوه  جیاوازه   كه  
چوارده وره كه ی. و  بێچوه كانی  به   ده گه یه نێت  په یام  چه نده ها  و  هه یه  
گه نجینه یه كی  باڵنده یه   ئه م  كه   ده كاته وه   دڵنیا  ئنگستر(  )سابرینا 
به رده ست و پێشكه وتووی هه یه  له  ده نگه كاندا و، توانای شیكاركردنی 
ده نگه كانی هه یه  بۆ پارچه  ده نگی دیاریكراو كه  هه ریه كه یه  ئامانجێكی 
به   ده نگێك  هه موو  هه یه   ئه وه ی  توانای  و  كاتی جریواندنیدا  له   هه یه  
ڕێكخستنی  به   به  شێوه یه ك  بچوێنێت.  زمان(  بێی  و  پیتێكی )ئه لف 

جیاوازی ده نگه كان ماناكه ی ده گۆڕێت.
به   هه ڵده ستێت  كه   )ئه كستر(  زانكۆی  له   ڕاسل(  )ئاندی  دكتۆر 
له  ده رخستنی  به شداره   و،  له  10 ساڵ  زیاتر  ده نگه كان  لێكۆڵنه وه ی 
تایبه تمه ندییه  سه ر سوڕهێنه ره كانی ده نگی ئه م باڵنده یه ، باسی چۆنیه تی 
ڕێكخستنی زمانه وانی ئه م باڵنده یه  ده كات و ده ڵێت: له  كاتی شیكاركردنی 
ده نگه كاندا دۆزیویانه ته وه  كه  دوو ده نگی ده ستنیشانكراو ده رده كات )س 
و ع( بۆ نمونه ، به شێوه یه كی ڕێكخراو ده ریده بڕێت له  كاتی هه ڵس و 

كه وته  جیاوازه كانیدا.
ڕوونی  به   زانایان  كه   ده كاته وه   پشتڕاستی  ڕاسل(  )ئاندی  دكتۆر 
دوو  ئه م  فڕینیدا  كاتی  له   باڵنده یه   ئه م  كه   كردووه   ئه وه یان  تێبینی 
ده نگه  به  دوای یه كدا ده رده كات )س- ع( و، له  كاتی خواردن پێدانی 
بێچوه كانی ده نگی )ع - س - ع( به  دوای یه كتردا ده رده كات. له  كاتی 
لێكۆڵینه وه كه دا هه ستان به  تۆمار كردنی ئه م دوو ده نگه ، بینیان له  كاتی 
ده نگه یه  سه یری  له م  گوێی  باڵنده یه ی  ئه م  ده نگی )س-ع(  ده ربڕینی 
له سه روویه وه ،  تر  باڵنده ی  بوونی  بۆ  ئاماژه یه ك  وه كو  ده كات  ئاسمان 
ع(  س-   – )ع  ده نگی  كاتێك  و،  بكات  گه شتنی  چاوه ڕوانی  یان 
ده رده كات ئه و باڵنده یه ی گوێی لێیه  چاوه ڕوانی گه شتنی خۆراك ده كات.
له   جاره   یه كه م  ئه مه   ده ڵێن  لێكۆڵینه وه كه   سه رپه رشتیاری  زانایانی 
مێژووی لێكۆڵینه وه ی زانستی كه  بیسه لمێنێت ئه م دیارده یه  )دیارده ی 
جیاواز  په یامی  و  مانا  كه   به  شێوه یه ك  ده نگه كان  پارچه   ڕێكخستنی 

باڵندهكانیشقسهدهكهن

و:زانیارأنورأحمــد ن:ئهندازیارعبدالدائمالكحیل
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ببه خشێت( بوونی  هه یه  له الی دروستكراوێكی تر جگه  له  مرۆڤه كان، ئه م 
دیارده یه  دیارده یه كی زۆر سه رنج ڕاكێش و سه رسوڕهێنه ره  هه رچه نده  

زۆر ساده  و ئاساییه  به  به راوردی به  زمانی مرۆڤ. 

لێره دا باسی چیرۆكی سه روه رمان )پێغه مبه ر سوله یمان( دروودی خودای 
له گه ڵ  وتووێژی  چۆن  ه د(،  )هد  په پوو  باڵنده ی  له گه ڵ  بێت  له سه ر 
كردووه  و له  زمانه كه ی تێگه یشتووه . ئاماژه  بۆ كردنی قورئان بۆ زمانی 
باڵنده  زۆر پێش ئاماژه  پێكردنی زانایان كه وتووه  به  چه ندین سه ده  وه كو 

خودای په روه ردگار ده فه رموێت: چ ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ             چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 
النمل، ئه م ئایه ته  پیرۆزه  كه  له سه ر زمانی پێغه مبه ری خودا سوله یمانه  
بۆ  به ڵگه یه   )ڃ  ڃ(  ئایه تی  له   بێـت،  له سه ر  خودای  دروودی 
ئه وه ی كه  باڵنده  توانای تایبه ت به  قسه  و زمانی تایبه تی خۆیان هه یه  
گفتوگۆی پێ ده كه ن. ده شتوانرێت لێی تێبگه یت به  ڕێگای فێركردن:                         
زمانی  فێری  ده توانن  زانایان  وایه   مانای  ئه مه ش  )ڃ  ڃ  ڃ    ( 

باڵنده  ببن ئه گه ر لێكۆڵنه وه  و هه وڵی له گه ڵ بده ن.
ئاماژه   و  زانستی  ڕاستی  نێوان  له   ته واو  هه یه   ڕێككه وتنێكی  لێره دا 
قورئانییه كه دا، ئه مه ش به ڵگه یه  بۆ ئه وه ی كه  قورئان كتێبی په روه ردگاره  

چ...  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ده فه رموێت:  تێیدا  كه  
ڈ  ڈ  چ النساء.

سهرچاوه:
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-19-
30/1816-2015-07-03-00-32-35

سهرچاوهینوسهر:
http://www.aljazeera.net
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150629152230.htm , 29-6-2015.

http://neurosciencenews.com/language-babbler-bird-2180/
http://www.theguardian.com/science/animal-magic/2015/jun/29/
babblers-birds-origin-evolution-language\

گەورە  خوای  دا  الشمس  سورەتی  یەكەمی  ئایەتی  چوار  لە 
پ      پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  دەفەرموێت: 
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  چ الشمس، لەو ئایەتانەدا ڕاناوی 

)ها( بۆ خۆر )الشمس( دەگەڕێتەوە.
لە سەدەی ڕابوردوودا چاالكی گەشتە فەزاییەكان دەستیپێكرد 
زانایانی تووشی شۆك كرد كاتێك بینیان كە بەشی زۆری  و، 
و،  داپۆشراوە  ونوتەك  توند  زۆر  تاریكاییەكی  بە  گەردوون 
زۆر  پشتێنەیەكی  وەك  )پ(  ڕووناك  هەوای  بەرگە  چینی 
تەنك دەردەكەوێت كە ئەستووریەكی لە 200كم لە سەر ڕووی 
هەر  داپۆشیوە،  زەوی  گۆی  نیوەی  و  ناكات  تێپەڕ  دەریاوە 
لەسەر  خۆر  ڕۆژ،  ڕووناكی  تەنكەی  چینە  لەو  بەتێپەڕبوون 

لەوحێكی ڕەش دەردەكەوێت!!! 
ئەوەش لەوەوە سەرچاوە دەگرێت كە پەستانی هەوا لە سەروو 
چەند سەد كیلۆمەترێك لە ڕووی زەویەوە بە بڕی هێجگار زۆر 
قورسەكانی  گازە  نەمانی  زۆرانەدا  بەرزاییە  لەو  دەكات،  كەم 
وەك ئۆكسجین و نایترۆجین و كاربۆن و زیادبوونی ڕێژەی گازە 
سوكەكانی وەك هایدرۆجین وهیلیۆم هۆكارن بۆ بەرزبوونەوەی 
كە  هەواییە  بەرگە  ئەو  بەشی  هەندێك  لە  گەرمی  پلەی 
هەندێك جار پلەی گەرمی یەكەی دەگاتە 2000 پلەی سیلیزی 
بەتایبەت لەناوچەی ناسراو بە پشتێنەی گەرمی یان دەرەوەی 
ناوچانەدا هیچ تەن و  لەو  لەبەرئەوانە  بەرگە هەوای زەوی، 
تەنۆلكە و گەردێكی وا نین كە بەشە بینراوەكەی تیشكی خۆر 
ئەو  بەاڵم  ببینرێن  و  بكەنەوە  پەرش  خۆر  شەبەنگی  واتە 
دیاردەیە لە سەر ڕووی زەوی و تا بەرزی 200 كیلۆمەتر بە 

ڕوونی هەستی پێدەكرێت.
كەواتە زۆر تەواوە كە بڵێین: ئەوە پشتێنەی هەوایە )پ( كە 

خۆر دەردەخات، نەك خۆر خـــۆی بێت  چ پ  پ     ڀ  ڀچ 
ئەو ڕاناوی )ها( یە دەگەڕێتەوە بۆ خۆر و، مانای ئایەتەكەش 
ڕوونە كە خوای گەورە سوێند بەو پشتێنە ڕوناكی یە دەخوات 
كە خۆر بە ئاشكرا و ڕوون دەردەخات. واتە ئەو پشتێنە ڕوناكی 

یە بۆ خۆی هۆكاری بینینە.
پاشان خوای گەورە دەفەرموێت: چ   ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  چ.

لە                      مەبەست  دادەپۆشێت،  خۆر  كاتێك  شەو  بە  سوێند  واتە: 
)  ٺ  ( داپۆشینی خۆر و تیشكی خۆرە، كە ئەو تاریكاییەی 
ئەمەش  دادەپۆشێت.  ڕۆژیش  گرتۆتەوە  گەردونی  هەموو 
ئیعجازێكی گەردونی یە چونكە مرۆڤـ هەتا نەچێتە دەرەوەی 
نازانێت كە خۆریش وەك ئەستێرەیەكی  زەوی  بەرگە هەوای 

بچوك وایە لەناو شەودا و شەوگار دەوری داوە.
سه رچاوه : بابه تى )حملات ابهرة حول ظلمة الفضا ء يف القران الكرمي(: 
گۆڤارى )اإلعجاز(/ی )هيئة اإلعجاز العلمي يف القرا ن والسنة(/ ژمارە 2.

و النهار اذا جالها

و: سه روه ر حه سه ن
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لە كۆتاییدا زانايان دانیان بەو ڕاستییەدا نا، 
كە ئاژەڵەكان هەروەکو مرۆڤەکان، خاوەنی 

هەست و سۆز و بیروهۆشن!
هەست  خاوەنی  ئاژەڵەكان  كە  دەزانیت  ئایا 
توانای  و  تێگەیشتن  و  زانین  و  هۆش  و 
ڕووداوەکانی  و  یادگاری  وەبیرهاتنەوەی 
بەزەیی  و  سۆز  هەروەها  هەیە،  ڕابردوویان 
و  دەبن  خەمبار  هەیە،  خۆشەویستیان  و 
و  بەها  خاوەنی  دەبن،  خەمۆكی  دووچاری 
سیفاتی دادپەروەرین و هەست بە ستەم دەكەن، 
ئەوان كۆمەڵگەیەكی پەیوەست بە خۆیانن؟!
دوای زیاتر لە 2500 توێژینەوەی زانستی، 
لەو  خۆیان  نەیانتوانی  زانایان  دواجار 
ڕاستییە البدەن، دەروازەیەكیان شك نەبرد 
بۆ هەڵهاتن، ناچار دانیان نا بەو ڕاستییەدا 
و  سۆز  و  هەست  خاوەن  ئاژەڵەكان  كە 
و  دەگات  ئازاریان  ئاژەڵەكان  بیروهۆشن! 
دەكەن  دەوروبەریان  شتەكانی  بە  هەست 
سیفەتی  خاوەنی  و  هەیە  بیرەوەرییان  و 
ڕقلێبوون و سیفەتی خۆشەویستین، ژیانیان 

بە  كۆمەاڵیەتییە،  ژیانێكی  هاوشێوەی 
وێنەی كۆمه ڵگە مرۆییەكان!

پرۆفیسۆر                  كە  ڕاستییەیە  ئەو  ئەمە 
                                                                              Colorado لە زانكۆی Marc Bekoff
ژمارەیەك  و  كتێب  كۆمەڵێك  ڕێگەی  لە 
وتارەوە كە پێشكەشی كرد، دوای 30 ساڵ 
جەختی  ئاژەڵەكان،  لەگەڵ  ئەزموون  لە 
كە  بوونەوەرەكان  زۆرینەی  كە  كردەوە 
مامەڵەی لەگەڵدا كردوون، خاوەنی هەست 
و سۆز و خۆشەویستی و ڕق لێبوونەوەن، 

بۆ نموونە:-
لەگەڵ  سۆزە  و  هەست  خاوەنی  ورچ   *

دەوروبەرەکەی..
پەژارەی  و  خەم  بەشداری  گورگەكان   *

هاوڕێكانیان دەكەن..
* تەنانەت كرمێكی بچكۆالنە بڕیار گەلێك 
دەدات كە هاوكاری دەكات بۆ بەردەوامبوونی 

لە ژیان.. 
* ئەسپەكان خاوەن هەست و سۆزێكی زۆر 
بەهێزن، تەنانەت هەندێك جار چاوەكانیان 

خۆیان  هەروەها  هەڵدەورێنن،  ئەسرین 
كەسانەی  لەو  جیابوونەوە  لە  دەپارێزن 
هاوڕێ  لە  واتە  دەوێن..  خۆشیان  كە 

خۆشەویستەکانیان جیانابنەوە!
هاوڕێكانی خۆیان  ئاژەڵەكان  لە  زۆرێك   *
جیایان  دیكە  لەوانی  دەتوانن  و  دەناسن 

بكەنەوە.
سەرنجی ئەم وێنەیە بدە، لەگەڵ ئەوەشدا 
كە ئەم ورچە دایكانەیە كێشى زۆرە، بەاڵم 
بە  بەچكەكانی،  بۆ  هەیە  زۆری  سۆزێكی 
كردووە:  سەرسام  زانایانی  كە  شێوەیەک 
و  بەزەیی  و  سۆز  زمانی  ورچە چۆن  ئەم 
لە  قوربانیدان  پلەی  ده گاته   خۆشەویستی 
هەست  لوتكەی  ئەوە  نەوەكانیدا؟  پێناوی 
بوونەوەران،  لەالی  زانینە،  و  بیروهۆش  و 
كە  دەزانن  باشی  بە  زانایان  لەبەرئەوە 
نامرۆیی  بوونەوەری  بە  ئاژەاڵنە  ئەم 
ناوببرێن،   Non-Human البشري(  )غیر 
چونکە ناونانی ئەو بوونەوەرانە بە ئاژەڵ 
لە ڕووی زانستییەوە ناوێكی ورد و پڕمانا 

ئاژەاڵنیش خاوەن هەست و سۆزن!
barzanalany@yahoo.com      ن: عبدالدائم الكحيل      و: بەرزان ئەبوبەکر
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نییە. لێرەدا با قورئانی پیرۆز یادی خۆمان 
زاراوەی  بە هیچ شێوەیەك  كە  بهێنینەوە، 
ئاژەڵی بۆ ئەم بوونەوەرانە بەكارنەهێناوە، 
هەر  بردوون،  ناوی  ئوممەت  بە  به ڵكو 
ئەمەشە كە ئەمڕۆ زانایان دوای توێژنەوە 
گەلێكی زانستی كە ماندووبوون و ماوەیەكی 

زۆری ویستووە دانیان پیاداناوە..
ئایا كام لەم دوو دەستەواژانە وردترە لە ڕووی 
پیرۆز؟ قورئانی  یان  زانست،  زانستییەوە 
بێگومان قورئانی پیرۆز پێش چواردە سەدە 

لەمەوبەر جوانترین ناوی بۆ بەکارهێناون!
یەکێکی دیکە لە سیفاتەکانی ئەم بوونەوەرانە،  
فێڵ و تەڵەكەیە، کە دیاردەیەكی سروشتییە 
ڕێوی، هەروەها  وەكو  ئاژەاڵندا،  لە جیهانی 
خۆحەشاردان و چاوبەستكردن و درۆكردن 
بوونەوەرە  جیهانی  لەناو  بەرباڵوە 
فێڵ  باڵندەكانیش  تەنانەت  دەریاییەكاندا، 
دەكەن، هەموو تاقیكردنەوە و ئەزموونەكان 
بوونەوەرە  كە  سەلماندووە  ئەوەیان 
زیندووەكان خاوەن هەست و سۆز و هەموو 

ئەو سیفاتانەن کە مرۆڤ هەیەتی، نامۆترین 
ڕووەكەكانیش  تەنانەت  كە  ئەوەیە  كاریش 
خاوەنی هەست و سۆزن، حەز بە هاوكاری و 
یارمەتیدانی ڕووەكەكانی دراوسێیان دەكەن!

چێژ  بەهێزەكەی  یادەوەرییە  لە  فیل   *  
شوێنە  دەتوانێت  شێوەیەك  بە  و  دەبینێ 
دیاریكراوەكان لەبەربكات بۆ چەند ساڵێك، 
ساڵ  چەند  پێش  شوێنەی  ئەو  نموونە  بۆ 
دەتوانێت  خواردۆتەوە،  لێ  ئاوی  لەمەوبەر 
وەبیری بێتەوە، ئەم توانای یادگەیەی )ذاکرة(، 
لەوانەیە لەسەرو مرۆڤیشەوە بێت، ئەم خاڵە 
گرنگه ش یارمەتی مانەوەی دەدات لە ژیاندا!
ناچار  زانایانی  لێكۆڵینەوانە  ئەم  هەموو 
دانبنێن  دڵنییاییەوە  بەوپەڕی  كردووە 
)نامرۆیی(  گیانەوەرانى  كە  ڕاستییەدا  بەو 
خاوەنی سۆز و بەزەیی و یادگە و هەست و 
زانین و بیروهۆش و تێگەیشتنن و توانای 
فێربوونیان هەیە، لەبەرئەوە كۆمەڵگەیەكن 

پەیوەستن بە خۆیانەوە..
ئەم ڕاستییە زانستییە، كە زانایانی سەدەی 

بیست و یەك پێی گەیشتوون، ئەوەیە كە 
قورئانی پیرۆز لە سەدەی حەوت و پێش 

چواردە سەدە لەمەوبەر فەرموویەتی:
چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  
چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  

ڈ   ڈ  ژ  ژ   چ األنعام.
ئەم  لەگەڵ  ڕێك  زانستییانە  ڕاستییە  ئەم 
ئێمەش  یەكدەگرنەوە،  قورئانییە  ڕاستیيە 
بۆ  پاكوبێگەردی  بڵێین:  دەتوانین  تەنها 
پیرۆزەی  قورئانە  ئەم  كە  خودایەی  ئەو 
دابەزاندووە بۆ مرۆڤایەتی، لەسەر دەمێكدا 
دەربڕینانە  و  زاراوە  بەو  دركی  كە مرۆڤ 
نەكردووە، مرۆڤەكانیش پاش چواردە سەدە 
و  لێكۆڵینەوە  و  ماندووبوون  ئەو  دوای  و 
توێژینەوە زانستیانە، توانیویانە زاراوەیەكی 

ورد بەكاربێنن بۆ ئاژەڵەكان!
سه رچاوه :

http:/ /www.kaheel7.com/ar/index.
php/2010-02-02-22-19-30/1796-2015-
03-20-23-53-09

ئاژەاڵنیش خاوەن هەست و سۆزن!
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پیغەمبەر دەفەرموێت:  :  إنَّ هلِل مائَة رمحٍة، أنزل منها رمحًة واحدًة 
، فبها يتعاطفون، وهبا يرتامَحون، وهبا َتعطُف  بني اجلنِّ واإلنِس والبهائِم واهلوامِّ
الوحوُش على ولِدها، وأخَّر تسًعا وتسعني رمحًة، يرحُم هبا عباَده يوَم القيامِة. 

صحيح اجلامع، األلباين: 2172.
واتە: خوای گەورە سەد ڕەحمەتی هەیە تەنیا یەك دانەی دابەزاندووە 
بۆ  سۆزن  بە  ڕەحمەتە  یەك  بەو  كە  ئاژەاڵن  و  پەری  و  مرۆڤ  بۆ 
لەگەڵ  بەزەیی  ئاژەاڵن سۆز و  یەكدا دێتەوە و  بە  بەزەییان  یەك و 
بەچكەكانیان دەكەن، نەوەد و نۆ ڕەحمەتەكەی تری هەڵگرتووە بۆ 

قیامەت كە ڕەحم بە بەندەكانی دەكات.
بێگومان دروستكردنی ئەم سۆز و بەزەییەی نێوان گیانداران بەڵگەی 
بەبەزەیی و بەخشندەیی بەدیهێنەرەكەیانە، ئەگەر نا، خۆی خاوەنی 
گەورەترین بەزەیی نەبێت، چۆن بەزەیی لە نێوان دروستكراوەكانیدا 

دروست دەكات!؟
زێبرا

زۆر جار دەبینین چۆن زێبرا لەپێناو مانەوەی كۆرپەكەیدا خۆی دەخاتە 
لەنێوان  پارێزەر  دیوارێكی  دەكاتە  خۆی  و،  گەورەوە  مەترسییەكی 
كۆرپەكەی و دڕندەكاندا، لەكاتی هەرجۆرە هێرش بردنێكی لەو جۆرە 
دەكاتە  خۆی  بكات  دروست  كۆرپەكەی  ژیانی  لەسەر  مەترسی  كە 

دیوارێكی پارێزەر لەنێوان كۆرپەكەی و دڕندەكاندا.
لەو كاتانەدا وا دەردەكەوێت كە دایكەكە توانای ڕاكردنی لە بێچووەكەی 

كەمترە و لە بێچووەكەی هێواشترە، تۆ بڵێی وابێت؟!
بیگومان نا، شتێكی نەگونجاوە كە دایك لە كۆرپەكەی توانای كەمتر 
بێت لە هەاڵتن لە دەست هێرشێكی مەترسیدار كە بە لە دەستدانی 
ژیانی، كۆتایی پێدێت! بەم جۆرە و لە ئاوها قوربانی دانێكی بێوێنە 
بێچووەكە ڕزگاری دەبێت و دایكەكەش دەبێتە خۆراكی هێرش بەرەكە! 
ئەمە كارێكی مەترسیدارە و زۆرجار گیانداران لەپێناو بێچووەكانیان 

گیانی خۆیانی تێدا لە دەست دەدەن!

لەق لەق

لە دارستانی تایلەند، گەورەترین گرفت بۆ بێچووە تازەكانی لەق لەق ئەو 
گەرمییە سوتێنەرەیە كە لەم شوێنەدا هەیە. لەبەرئەوە لەق لەقەكان 
بڕێكی زۆر ئاو بەهۆی دەنووكەكانیانەوە دێنن بۆ هێالنەكانیان و ئاوەكە 
دەكا بەسەر بێچووەكەیدا كە هێشتا پەڕەكانی درووست نەبوون. ئەم 
فێنك كردنەوەیە كەمێك لە گەرما دەیان پارێزێت. بێچووەكان لەگەڵ 
بەریا  لە  كە  سێبەرێكە  بە  پێویستیان  ساردە  )فوارە(  ئەم  بوونی 
بۆ  پێداویستییەشیان  ئەم  باوكەكانیان  و  دایك  دیسان  بحەوێنەوە، 
بەسەر  بەزەیی  و  باڵی سۆز  باڵوكردنەوەی  بە  ئەویش  دابین دەكەن 
بێچووەكانیاندا و دەیكەنە ڕێگرێك لە گەشتنی ئەو گەرمییە سوتێنەرە 

بۆ بێچووەكانیان.
بەم جۆرە خۆی لەبەر خۆر و گەرمای سوتێنەری تیشكی خۆر بە باڵ 
كراوەیی ڕادەگرێت. تاكو بێچووەكانیان بەگەرما نەسوتێن یاخود بێزار 
نەبن.. كەواتە دەبینین كە دایك و باوكی لەق لەق فیداكاری و قوربانی 

بێوێنە دەدەن لەپێناو بێچووە تازەبووەكانیانەوە.

لە دەسەاڵتەكانی خوای پەروەردگار: 

سۆز و میهرەبانی و خۆشەویستی دایك لەنێو گیانداراندا
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تیمساحی نیل

با ئێستا گەشتێك بكەین بۆ كیشوەری ئەفریقیا و جۆرێك لە پارێزگاری 
ببینین كە جێگەی سەرسوڕمانە، ڕووباری نیل، لەم ئاوەدا تیمساحانێك 
دەژین پێیان دەڵێن تیمساحی نیل. بێ گومان تیمساح یەكێكە لە بەهێزترین 
زەویدا. ڕووی  لەسەر  بەرەكان  گیاندارە هێرش  بەتواناترین جۆری  و 
دایكەكان  میهرەبانترینی  لە  یەكێكە  گیاندارە  ئەم  ئەوەشدا  لەگەڵ 
بۆ بێچووەكانی، تیمساحە مێكان هێلكەكانیان لە قەراخ ڕووبارەكان 
دەكەن بەژێر لمەكەدا، كاتێك پیتاندن و تروكاندنی هێلكەكان نزیك 
دەبێتەوە، دایكەكە هەڵدەستێت بە هەڵكەندن و البردنی لمەكان زۆر 
بە ووریاییەوە. زۆر ورد و لەسەرخۆیە بۆئەوەی هێلكەكان زەرەریان 
پێ نەگات. هێلكەكان ڕاستەوخۆ پاش البردنی لمەكەی سەریان دەست 

دەكەن بەترووكاندن و، تیمساحە بچووكەكان دەردەكەون.
دایكەكە  تیمساحە  ڕوودەدات.  سەرسوڕهێنەر  ڕووداوێكی  كاتەدا  لەم 
دەكاتە  بێچووەكانی  و  دەكاتەوە  دەمی  و  دەجوڵێنێت  دانەكانی 
دەبینن  ڕووداوە  ئەم  كە  زانایانەی  و  خەڵك  لەو  زۆرێك  دەمییەوە. 
بەاڵم  دەخوات.  خۆی  بێچووەكانی  تیمساحەكە  كە  دەبەن  واگومان 
ڕاستییەكە زۆر جیاوازە لە بۆ چوونەكانی ئێمە. باشترین شوێن لە ڕۆخی 
دەریاكەدا ناو دەمی دایكییەتی كە بیپارێزێت لە مەترسی و تیاچوون!
تیمساحی دایك دانە دانە و زۆر میهرەبانانە و بە هێواشی بێچووەكان 
دەمی  ناو  بچنە  كە  هەوڵدەدەن  تازەكان  بێچووە  دەمییەوە.  دەكاتە 
دایكیانەوە و بە جۆرێك وەك بڵێیت داوا لە دایكیان دەكەن كە ئێمەش 

دەمانەوێت بێین و جێمان مەهێڵە.
تیمساحەكە ئەو هێلكانەشی كە نەترووكاون هەڵدەگرێت و لەناو دەمیدا 
زۆر بە وردی فشاری دەخاتە سەر تەنها بۆ ئەوەی قەبارەی درز و 
شكاوییەكانی هێلكەكە زیاد بكات تاكو بێچووەكە بتوانێت بە ئاسانی 
بێتە دەرەوە. ئەم دانە تیژانە كە وەك نەشتەر وایە لە توانایدا هەیە  
گیاندارێكی گەورەی وەك جامووس یاخود ئاسك بە ئاسانی ببڕێت و 
پارچە پارچەی بكات. لەوكاتەدا ئەو فشارەی دانەكانی دەیكەن دەگاتە 
دەخاتە  بێچووەكانی  كە  لەكاتێكدا  بەاڵم  سەرسوڕهێنەر.  ئاستێكی 
ناو دەمییەوە ئەوەندە بە هێواش و لەسەرخۆییەوە مامەڵەیان لەگەڵ 
دەكات بە جۆرێك كە ئەم بێچووە ناسكانە هیچ زیانێكیان بە هۆی دانە 

تیژەكانی دایكیانەوە پێ  ناگات!!.
دایكەكە دەگەڕێتەوە ناو ڕووبارەكە پاش ئەوەی كە بە تەواوی دەمی 
پڕكردووە لە بێچووەكانی خۆی، دێت بۆناو ئەو ئاوە مەنگە بێ ترسەی 
كە پێشتر نەخشەی بۆ كێشاوە و دیاری كردووە پاشان دەمی دەكاتەوە 
كە  ئەوانەشی  و  بێچووەكانی  ڕادەوەشێنێت،  دەمی  وریاییەوە  بە  و 

لەم  ئاوەكەوە،  دەخاتە  هێواشی  بە  زۆر  هێلكەكەدان  لەناو  ئێستا 
كاتەدا ئاوەكە بێچووە تیمساحەكە دادەپۆشێت، بە پەیامێكی خوایی 
گیاندارێكی هێرش بەری دڕندەی وەك تیمساح لەكاتی دانانی هێلكەدا 

دەگۆڕێ بۆ گیاندارێكی زۆر میهرەبان.
لە  كە  دایكیاندان  ڕاستەوخۆی  چاودێری  ژێر  لە  بێچووەكان  ئێستا 

نزیكیانەوەیە.
هەر لە هەمان ڕۆژدا هەست دەكرێت بە جوڵەیەك لەژێر لمی ڕۆخی 
ڕووبارەكە و نزیك هێالنەی تیمساحەكان، هێلكەی كیسەڵەكان دەتروكێن 
كە لە ژێر لمەكەدان. وردە وردە بێچووەكیسەڵەكان دێنە سەرەوە. ئەم 
بوونەوەرە بچوكانە كە هیچ توانایەكی بەرگری لە خۆ كردنیان نییە. 
ڕاستەوخۆ پاش هاتنە دەرەوەیان بەرەو ڕووبارەكە بەڕێ دەكەون تاكو 
لەوێدا بژین و، بە شێوەیەكی سەرسوڕهێنەر هەرپاش هاتنە دەرەوەیان 
بەرەو ڕووبارەكە ڕادەكەن. لە ڕێگەی دا تیمساحی گەورە و زەبەالح 
بەڵكو  ناگەیەنن.  بێچووەكان  بە  زیانێك  هیچ  تیمساحەكان  هەن. 
كیسەڵە بچووكەكان زۆر بێ خەمانە و بێ ترس بە بەردەم تیمساحەكاندا 
تێ دەپەڕن. تەنانەت كە كیسەڵێكی بچوك دەبینین ڕێگە ون دەكات.
كاتێك بەخۆی دەزانێت تیمساحێكی گەورەی برسی لەبەردەمیدا خۆی 

داوەتە بەرتیشكی خۆر كە بە سەدان جار لەخۆی گەورەترە!
تیمساحەكە هەست بە كیسەڵە بچووكەكە دەكات، یەكەم جار كیسەڵە 
بچوكەكە وا هەست دەكات كە تازە ژیانی لە دەست داوە. لە كتوپڕێكدا 
تیمساحەكە دەمی دەكاتەوە و بێچووە كیسەڵەكە دەخاتە دەمییەوە. 

مەبەستی تیمساحەكە خواردنی نییە!

تیمساحەكە بە وردی كیسەڵە بچكۆلەكە ئەم دیو و ئەو دیو پێ دەكات 
تاكو بارێكی باش وەربگرێت. كیسەڵە بچووكەكەی كە نەیتوانی بگاتە 

ئاوەكە زۆر بە جوانی بەرەو ناو ئاوەكە دەبات.
ئەو سۆز و میهرەبانییەی كە خوای گەورە داویەتی بەم گیاندارە هێرش 
بەرانە تەنها بۆ بێچووەكانی خۆیان نییە و بەس، بەڵكو بۆ ئازادكردنی 

بێچووە كیسەڵێكە كە ڕێی ونكردووە.
خوای گەورە هەموو زیندەوەرێكی سەر ڕووی ئەم زەویەی درووست 
كردووە و، هەموو درووستكراوێك بەو جۆرە هەڵس و كەوت دەكات 
كە دروستكەرەكەی بۆی دیاری كردووە.  خوای گەورە دەفەرموێت:                 

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ الروم.
واتە: هەرچی لە ئاسمانەكان و زەویدا هەیە هەمووی ئەو بەدیهێنەریانە 

و خاوەنیانە، هەر هەمووشیان ملكەچ و فەرمانبەرداری ئەون.
سەرچاوە:

بە دەسكارییەوە لە باڵوكراوەكانی ناوەندی ڕاگەیاندنی ئارا وەرگیراوە٢٦.
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ههورچییه:
ئەگەر  ئاسماندا،  بە  فڕیوە  ئاوێكی  هەور 
بڕەكەی زیاد بكات الفاوی گەورەی لێ پێك 
دێت، ئەوەی كە دەبارێتە سەر زەوی ئاوی بیر 
و ڕوبار و كانیاو و ئاوی ژێرزەوی لێ  دروست 
و  دەخۆینەوە  لێیان  بەهۆیانەوە  كە  دەبێت، 
ئاژەڵەكانمانی پێ   و  دەكەین  كشتوكاڵی پێ  
دەفەرموێت:         گەورە  خوای  دەكەین،  پاراو 

يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی     ی   چ 
جب  حب  خب   مب   ىب  يب  جت  حت  خت      
و  نەتبینیوە  تۆ  )ئایا  واتە:  الزمر.  چ  جس   
سەرنجت نەداوە: بەڕاستی خوا لە ئاسمانەوە 
بارانی باراندووە، لەوەودوا لەناو ناخی زەویدا 
كۆی دەكاتەوە، پاشان بەشێوەی كارێز و كانی 
دەریدەهێنێت، ئەوسا هەر بەو ئاوە كشتوكاڵی 

هەمەجۆر و هەمەڕەنگ دەڕوێنێت،...(
هەورچۆندروستدەبێت؟

و  دەنێرێت  خۆر  گەرمی  گەورە  خوای 
شیرین  ئاوی  هەڵم،  دەبنە  دەریاكان  ئاوی 
ئاسمان  بەرەو  تیانیە  خوێیەكی  هیچ  كە 
بەرزدەبنەوە، بەاڵم ئەم هەڵمە بەردەوام نابێت 
لەبەرزبوونەوە هەتا بەسەر مانگ و مەریخدا، 
ببارێت  لەوێ   نییە  ئەوە  مەبەستەكە  چونكە 
بەڵكو بۆ ئەوەیە وەك بارانێكی بەفەڕ بۆ سەر 
بەندەكانی خوا و بەسەر هەموو كیشوەرەكاندا  
ببارێت چونكە پێویستییەكی زۆریان پێیەتی 
بۆیە خوای گەورە بەویستی خۆی ڕێسایەكی 
بۆ  بارانێك  بكاتە  دەریاكان  ئاوی  داناوە  بۆ 

دروستكراوەكانی خۆی لە زەوی دا.
ئەویاسایەچییە؟)سوننەتەخواییەكان(؟

1: خوای گەورە گەرمی خۆر و بای كردۆتە 
هۆكاری بەرزبوونەوەی ئاوی دەریاكان بەرەو 
ئاستی چیاكان )زۆربەی جار( هەتا چیاكان 

ئاوی  گەیاندنی  بەرانبەر  لە  بەربەست  نەبنە 
گەورە  خوای  كیشوەرەكان،  بەرەو  دەریاكان 
بەرزكردۆتەوە  هەڵم  بەشێوەی  دەریای  ئاوی 
و خوێی لەگەڵدا نەناردووە لە كاتێكدا خودی 
و  مرۆڤ  ئەوەیە  بۆ  ئەویش  سوێرە  ئاوەكە 

ڕووەك و ئاژەڵەكان زیانیان پێ نەگات. 
خوای گەورە دەفەرموێت: چ ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  چ                                                               
الواقعة، واتە:)ئەی سەرنجی ئەو ئاوە نادەن 
كە ڕۆژانە چەند جار دەیخۆنەوە )لە كوێوە 
هات، كێ دروستی كرد، لەچی دروست بوو(، 
هەورەكانەوە  لە  داتانبەزاندووە  ئێوە  ئایا 
یاسای  )بەهۆی  دابەزێنەرین؟  ئێمە  یان 
ئاوەمان  ئەو  بمانویستایە  ئەگەر  تایبەتەوە(، 
بۆ  ئایا  جا  و سوێر،  تاڵ  خوێیەكی  دەكردە 

سوپاسگوزاری ناكەن.(  
خۆری  تیشكی  گەرمی  باو  گەورە  خوای   :2
ئاوی  بەرزبوونەوەی  هۆكاری  كردۆتە 
دەفەرموێت:                                                 چیاكان  ئاستی  بەرەو  دەریا 

ى   ى   ې   ې    ې   ې   چ 
ۇئ    ۇئ    وئ   وئ    ەئ   ائەئ   ائ  
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ   ۈئ   ۆئ        ۆئ  
حئ   جئ   ی   ی            یی   ىئ          ىئ  
)هەر  واتە:  األعراف،  چ  ىئ    مئ  
ئەو خوایەیە كە بای شەماڵ )هەڵگری هەڵمی 
ئاو( دەنێرێت لە كاتێكدا مژدەیە )بۆ خەڵك(
)باران(،  په روه ردگار  ڕه حمه تی  هاتنی  پێش 
هەتا وای لێدێت كە ئەو بایە هەوری سەنگین 
ناوچەو  بۆ  دەینێرین  ئەوسا  هەڵدەگرێت، 
ئاوەوە  ئەو  بەهۆی  جا  مردوو،  واڵتێكی 
هەر  جا  دەهێنین،  دەری  بەروبوومە  هەرچی 
زەوی  ناخی  لە  مردووانیش  شێوەیە  بەو  ئا 

دەردەهێنین و زیندوو دەكەینەوە، بۆ ئەوەی 
یاداوەری وەربگرن(، )وأقلت(: واتە هەڵیگرت 

و بەرزی كردەوە. 
كردۆتە  ئاسمانی  ساردی  گەورە  خوای 
هۆكارێك كە بە بەرزبوونەوەی لەسەر ئاستی 
دەكات  زیاد  میل   8 بەرزایی  بەرەو  دەریا 
ئاوەكە  بەرزبوونەوەی  دەبێتە هۆی وەستانی 

بەرەو قواڵیی ئاسمانەكان.
بەرەو بەرزبوونەوەی بە ساردی بۆچی

سەرەوەساردتردەبێت؟
بەرەوسەرەوە  ڕێژەیی  بەشێوەیەكی  ئەگەر 
بۆالی خۆر بەرزبووینەوە دەبوایە پلەی گەرما 
زیادی بكردایە وەك ئەوەی لە چینە بااڵكانی 
كاربەجێ   خوای  بەاڵم  دەیبینین،  ئاسماندا 
چەندێك  كردۆتەوە  پێچەوانە  كارەكەی 
بەرزبووینەوە پلەی گەرما دادەبەزێت بۆماوەی 
8 میل لەجیاتی زیاد بوونی، بۆ ئەوەی ئەو 
دۆخی  لە  دەر  هاتۆتە  دەریاوە  لە  كە  ئاوە 
زەوی دا جێگیر بێت، بۆیە ئەو بەرزبونەوەیە 
بەردەوام نابێت هەتا پەرش و باڵو نەبێتەوە 

بە قواڵیی ئاسماندا. 
دەفەرموێت:چ ٱ  ٻ  ٻ   گەورە  خوای 
ڀ    ڀ    ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ  چ المؤمنون، واتە: )هەر ئێمە 
نەخشەیەكی  و  ئەندازە  بە  ئاسمانەوە  لە 
دیاریكراو بارانمان باراندووە و ئینجا لە ناخی 
زەویدا جێگیرمان كردووە، بێگومان ئێمە بە 
جۆرەها شێوە دەتوانین ئەو ئاوە لە ناو بەرین 

و ئەو سەرچاوانە وشك بكەین.(
یاسایكۆكردنەوەیهەڵمیئاوچییە؟ 

وەاڵم: هەڵمی ئاو تەنك و سوكە و نابینرێت 
خوای  دەبێتەوە  بەرز  سەرەوە  بەرەو  بۆیە 
دوكەڵ  گەردیلەی  كە  دەنێرێت  با  گەورە 

بارانهفڕیوهكان

ن:عەبدولمەجیدزیندانیو:ههیڤ
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هەڵگرتووە  پێتێنەرەكانی  دەنكە  و  تۆز  و 
ئاو دەپیتێت و  تەنۆڵكە هەڵمەكانی  بەمەش 
دەیوروژێنێت، پاشان هەڵمی ئاوەكە لە دەوری 
كۆدەبنەوە  پیتێنراوانە  بچووكە  تەنۆڵكە  ئەو 
دەگاتە  هەتا  پێكهاتوون  ئاوی  بەرگی  لە  كە 
بەو  دەیبینین  هەور  وەك  و  گەورە  قەبارەی 
قورس  بەشەكانی  كۆبوونەوەی  بە  شێوەیە 
دەر  یارمەتی  دەبێتە  ئەمەش  و  دەبن  تر 
بەرگی  لە  ئاوەكە  هەڵمی  جێنەهێشتنی  بۆ 

دا:چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   زەوی 
ۋ        ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ   ۇ   
ې    ې   ې   ۉې   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ  
چ  وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى  
چەندەها  كە  زاتەیە  ئەو  خوا  واتە:  الروم، 
هەور  یە  -با-  ئەو  دەنێرێت،  -با-  جۆر 
هەڵدەگرێت و لەگەڵ خۆیدا ڕاپێچی دەكات، 
جا خوا پەخشی دەكاتەوە بە ئاسماندا بەهەر 
هەورەكان  بیەوێت،  كە  شێوەیەك  و  شێواز 
باران  دەبینیت  ئینجا  دەكات،  پارچە  پارچە 
سەر  دادەبەزێتە  و  دەردەچێت  نێوانیاندا  لە 
هەر  بۆ  باراند  بارانەكەی  كاتێك  جا  زەوی، 
ئەوانیش  بیەوێت،  كە  بەندەكانی  لە  تاقمێك 
مژدە  و  دەبن  دڵخۆش  و  خۆشحاڵ  یەكسەر 

دەدەن بە یەكتری...
ئایا هیچ یاساو ڕێسایەكی تر هەیە بۆ بەشداری 

كردن لە ڕێكخستنی ڕێڕەوی باراندا؟ 
بەڵێ  هەردوو یاسای خوایی ڕابردوو:)یاسای 
دەریاكانەوە  لە  شیرین  ئاوی  بەرزكردنەوەی 
یاسای  ئاستی چیاكان، هەروەها  بۆ سەروی 
و  چڕكردنەوە  بە  بەرزبوونەوەی  وەستاندنی 

پیتاندن بە با بۆ قورسكردنی(. 
ئەویش:  هەیە  سێیەمیش  یاسای   :3
دەریاكانەوە  بەسەر  ئاوەیە  ئەو  گواستنەوەی 
بەهۆی  ئەویش  كیشوەرەكان،  قواڵیی  بەرەو 
ئەو بایەی كە هەورەكان ڕادەماڵێت بێ  ئەوەی 
ئەویش  وەربگرێت،  خەڵكی  لە  بەرانبەرێك 
بە  و  گەورەوە  خوای  لەالیەن  ئەوەی  لەبەر 

فەرمانی ئەو زاتە ڕام كراوە. 
بڕی  لە  بكە  گەورە  خوای  دانایی  سەیری 
بۆ  گونجاون  خێراییان  و  بڕ  بەجۆرێك  بادا 
وروژاندنی هەورەكان و قورسكردنیان، نەك بۆ 
هەندێك  بە  گەورە  خوای  ڕوخان،  و  تێكدان 
كە  ڕوخێنەر  الفاوی  و  زریان  وەك  ڕوداوی 
خێراییەكەی دەگاتە 75میل لە كاژێرێكدا پەند 
خێرایی  ئەگەر  بەاڵم  دەكات  ئامۆژگاریمان  و 
هیچ  ئەوا  كاژێرێكا  لە  )200میل(  بگاتە  با 
وێران  هەمووی  نەدەما  دا  زەوی  لە  شتێك 

خوای  ڕەحمەتی  ئاسەواری  ئەمەش  دەكرد 
میهرەبانە بەسەر تۆی مرۆڤەوە، ئەوە بزانە كە 
ئەم بایە لەسەر زەوی هەیە نێوانی تۆ و ئەو 
بەهێزی  لەوێدا شەپۆلێكی  میلە  تەنها پێنج 
لە  )200میل(  دەگاتە  خێراییەكەی  كە  تیایە 
كاژێرێكدا وەك وتمان تەنها )5 میل( لەسەر 
چەند  ئەگەر  دوورە  لێمانەوە  دەریا  ڕووی 
میلێك دابەزیایە ئەوا هەموو ژیان تێكدەچوو، 
پێدەبارێت،  بارانی  كە  یاسایەی  ئەو  واتە 
زەوی  لەسەر  كە  ئەوانەی  هەموو  ئەوەی  بۆ 
و  وێرانبوون  بەر  بكەونە  هەیە  بوونیان  دا 
فڕیو( )تەوژمی  وێرانكەرە  با  ئەم  ڕووخان، 
دوای  میلە  سێ   بەرزاییەكەی  ناوچەیەكە  ە 
ئەوە ناوچەیەكە بای تیا نییە ئەگەر ناوچەی 
بوایە ئەوا  ناوچەی یەكەم  دووەم لە شوێنی 
بجوڵێ   كیشوەرەكان  بەرەو  نەیدەتوانی  ئاو 
تینویەتیدا  لە  ئاژەاڵن  و  مرۆڤ  سەرجەم  و 
دانا  خوای  نەخشەسازی  سەیرە  دەخنكان، 

بكە لەم گۆی زەویەدا.
لەسەر  كار  هەیە  خوایی  تری  یاسایەكی   :4
تنۆكی  شێوەی  لە  دەكات  باران  دابارینی 
بچوك نەك بە شێوەی الفاوی بە لێشاو كە 

هەموو شتێك لەناوبەرێت.
5: یاسایەكی تری خوایی هەیە ئاوی والێكردوە 
وەك ڕوبارێك بەسەر زەوی دا باڵوبێتەوە بە 
وێنەی بزاوتی خوێن بە نێو جەستەی مرۆڤدا.
6: یاسایەكی تری خوایی هەیە ئەویش مژینی 
زۆربەی ئاوە هەتا لە بۆگەن بوون بیپارێزێت، 
بەبێ   بێت  ڕۆیشتن  كەڵكی  بە  زەوی  هەتا 

بەربەستی ئاو.
هەیە  خوایی  تری  یاسایەكی  هەروەها   :7
ئەویش پاراستنی ئاوە لە نزیك ڕووی زەوی، 
بەو شێوەیە خەڵكی لە شێوەی كانی و بیردا 
دەفرە  ئەو  بەهۆی  وەردەگرن،  لێ   سودی 
ژێر  ئاوی  پێكهاتووە  بەرد  لە  كە  خواییەی 
زەویمان بۆ دەپارێزێ  هەتا نەچێت بە ناخی 

زەوی دا خوای گەورە دەفەرموێت:چ ڇ  ڇ  
ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ   ڈ   چ 
الملك، واتە: پێیان بڵێ: هەواڵم بدەنێ باشە 
ئەگەر ئاوەكەتان ڕۆچوو، كێ دەتوانێت ئاوی 
بهێنێت؟!  بەدەست  بۆ  ڕەوانتان  و  سازگار 

)جگە لە خوای میهرەبان(.
كەواتە: نەخشەسازییەكی ورد لەم سەرزەوییەدا 
هەیە كە لە ژێر فەرمانی بەدیهێنەرەكەیدا زۆر 

بە وردی و بەیاسا كاردەكات. 
و  كراو  دیاری  و  جێگیر  یاسای  لە  زۆرێك 
وردەكار هەن كە كار لەسەر پێكهێنانی ئاوی 

لە  كردنەوەی  بەرز  پاشان  و  دەكەن  باران 
چیاكان  بەرزایی  ئاستی  بەرەو  دەریاكانەوە 
دوای دەرهێنانی خوێ  لە پێكاهاتەكەی پاشان 
گواستنەوەی بۆ ئەوانەی لەنێو كیشوەرەكاندا 
ئاتاجن پێی، بەشێوەی تنۆكی ورد و بەسوودی 
دوور لە زیان گەیاندن، پاشان بەڕێكردنی لە 
شێوەی ڕوباری بەسوودا و مژینی هەتا نەبێتە 
بەربەست لە سەر ڕێڕەوی ژیان، هەروەها بۆ 
ئەوەی بۆگەن نەبێت، بۆ ئەوەی لەنزیك ڕووی 
زەویەوە بەهۆی دەفری بەردینەوە بیپارێزێت.

كێ   بپرسین:  كە  ئەوەی  دەگەینە  لێرەوە 
لە  لەداناییە  پڕ  پێكهاتنە  ئەو  خاوەنی 
نەخشەسازی زەوی دا؟ كێ  خاوەنی ئەو یاسا 
و ڕێسا و ڕێكخستنە وردەكار و توندەیە؟ كێ 

یە هەورەكانی ساز كرد و بارانی باراند؟
هیچ  ناتوانێت  نییە  ژیری  دارایی  كە  بتێك 
شتێك بكات.. سروشتی كوێر و كەڕ و الڵ كە 
كارێك  هیچ  جێبەجێكەری  و  ویست  خاوەنی 

نییە؟
و  دانا  خوای  ئەوە  چونكە  نەخێر،  بێگومان 
بەدەسەاڵت و شارەزا و بیسه ر و وەاڵمدەرە، 
ئەوەی  و  زەوی  و  سرووشت  خاوەنی  كە 
یاسا  ئەم  ورد..  نەخشەسازی  لە  تیایەتی 
باران  پێكهاتنی  كە  دیاریكراوانەی،  و  بەهێز 
پێمان  ڕێكدەخات،  زەویدا  بەسەر  بارینی  و 
دەڵێن ئەگەر ئەو نەبوایە هیچ شتێك نەدەبوو 

لەو یاسا و وردەكاری و ڕێسایانە بۆ بینین.
ڕام  گەرمیەكەی  و  خۆر  كە  زاتەیە  ئەو  خوا 
بۆ  شیرین  ئاوی  بەرزكردنەوەی  بۆ  كردووە 

سەرووی ئاستی كێوەكان.
هەورەكانی  و  ناردووە  بای  كە  خوایەی  ئەو 

پێكهێناوە و باران دەبارێنێت.
و  دەبزوێنێت  ڕوبارەكان  كە  خوایەیە  ئەو 
لە  ژێرزەوی   ئاوی  هەڵقواڵندووە  كانیەكانی 
بەردینیەكانەوە  دەفرە  بەهۆی  و  قواڵیەكاندا 

هەڵگرتووە و لە نەمان پاراستویەتی.
ئەو خوایەی كە مرۆڤ و ئاژەڵ و ڕووەكەكانی 
خواردنەوەی  و  خواردن  و  هێناوە  فەراهەم 
بۆ  هۆكارەكانیشی  و  هێناون  فەراهەم  بۆ 

وەدەسخستون.
خوا بیسەر و وەاڵمدەرەوەی نزا و دەروسازە و 

بەهانای لێقەوماوانەوە دەڕوات.
ناتوانن  دەسەوسانن  سروشت  و  بتەكان 
و  گوێبیست  یان  جێبەجێكار  یان  دروستكار 

وەاڵم دەرەوەی هیچ شتێك بێت.
عەبدولمەجید  التوحید(،  )كتاب  سەرچاوە: 

زیندانی.
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و  دونیا  لەگەڵ  قاڵبوویەوە  هەركات  مرۆڤ 
دەروون،  و  لەش  داواكانی  بەدەمەوە چوونی 
بۆشایی  و  زۆر  ماندووبوونێكی  بە  هەست 
و  پاكیزەیی  دوای  بە  بۆیە  دەكات،  ڕۆحیی 
شتێك  هیچ  نەبینراوە  و،  دەگەڕێ   ئارامیدا 
بیركردنەوەی  و  بوونەوە  تەنیا  ئەوەندەی 

ئەرێنی باش بێت بۆ ڕزگاربوون لەو بێزاریە.
پەنا  كەس  هەندێ   مەبەستە  ئەم  بۆ  بۆیە 
یۆگا  یان  مۆسیقی  ئاوازێكی  بۆ  دەبات 
دەبات  پەنا  ڕاستەقینەش  موسڵمانی  كردن. 
باشترین  ئیسالم، چونكە  دەرمانخانەكەی  بۆ 
خوای  كە  چارەسەرانەیە  ئەو  چارەسەر 
خاوەنی ڕۆح بۆ ڕۆحی دیاریكردوە )چاكەكردن 
لەگەڵ خەڵكی، نوێژی پڕ لە یاد، تێڕامان لە 
دروستكراوەكانی خوا و، هاو ئاوازبوون لەگەڵ 

گەردووندا(.
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

پ  ڀ   چالمؤمنون.
ئەوانەی  ڕزگاربوون  باوەڕداران  واتە: 

نوێژەكانیان بەخشوعەوە دەكەن.
هەیە،  دیاریكراوی  كاتی  پێنج  نوێژكردن   
بێگومانین ئەو كاتانە گرنگی خۆیان هەیە و 
نوێژەكان  بەوە گەیشتووە، دەست  زانستیش 
و  بوونەوە  تەنیا  ئارامبوونەوەیە،  و  خاوێنی 
وەستان ڕوو بە قیبلە و ئەو خوێندنە پڕ لەواتا 
ئەو جموجوڵە كاریگەرانەدا  لەگەڵ  ئیجابیانە 
هەمووی پەڕاوی زانستی و لێكۆڵینەوەی لەسەر 
كراوە، هیچ چارەیەكی تر بۆ چارەسەری گرفتە 
ڕۆحی و دەرونییەكانی پێ ناگات -دیارە ئەگەر 
بە تێر و تەواوی بكرێت و دزی لە نوێژەكە 

نەكرێت- پاشان كاتێك خوا دەفەرموێت: 
چ ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  
ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ  
ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ    ڱ  
ہ        ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

ھ   چ ال عمران.
دروستكردنی ئاسمانەكان و زەوی و جیاوازیی 
شەو و ڕۆژ پڕن لە نیشانە بۆ خاوەن داڵن، 

ئەوانەی لە یادی خوادان بە پێوە، بە دانیشتن 
دروستكردنی  لە  بیر  پاڵكەوتویی،  بە  و 
دەڵێن  دەكەنەوە،  زەوی  و  ئاسمانەكان 
هودە  بێ  بە  ئەمانەت  هەموو  پەروەردگارا 
دۆزەخ  ئاگری  لە  خوایە  نەكردووە  دروست 

بمانپارێزە.
جەنجاڵی  لە  دەبێتەوە  تەنیا  مرۆڤ  لێرەدا 
خاوەنی  لەخوای  بوونەوە  نزیك  بۆ  زەوی 
بوونەوەر،  لەگەڵ شەو و ڕۆژ و ئاسمانەكان و 
زەویدا پەرستنی خۆت دەكەیت. بەڵكو خوای 
گەورە لەم ئایەتەی تردا دوای ئەوەی باسی 
كۆمەڵێك لە پێغەمبەران دەكات كە خوا وەاڵمی 
بۆ  كارەكانی  هەموو  و  داونەتەوە  دوعاكانی 
ئاسان كردوون لە كۆتایی باسی ئەو پاكانەدا 
هۆكاری خواپێداوییەكەیان دیاری دەكات كە 

ئەوانە چ  ى  ى  ائ      ائ  
ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   چ

پێشبڕكێیان  خێرەكاندا  لە  ئەوانە  األنبياء، 
خوا  لە  هیوادا  و  ترس  نێوان  لە  و  كردووە 

پاڕاونەتەوە تەنها بۆ خوا خاشیع بوون.
لەسەر  زانایان  لێكۆڵینەوەی  لە  زۆرێك 
كە  دەریانخستووە  مێشك  حاڵەتەكانی 
كاریگەری یادكردن و بیركردنەوە زۆرە لەسەر 

كار و چاالكی مێشك.
لە  یاریدەدەرە  پڕۆفیسۆری  كە  نیوبرج(  )د. 
كرد  لێكۆڵینەوەیەكی  )بەنسلفانیا(  زانكۆی 
جیاوازەكان  ئایینە  نوێژخوێنەكانی  سەر  لە 
سوڕی  وێنەی  كە  دەزگایەی  ئەو  بەهۆی  و 
خوێن دەگرێ  لە مێشكدا، بۆی دەركەوت لە 
خوێنی  سوڕی  نوێژدا  لە  قوڵبوونەوە  كاتی 
ناوچەیەی  ئەو  دەكات  زیاد  سەر  پێشی 
مێشك كە بەرپرسە لە كۆنترۆڵكردنی سۆز و 

كاردانەوەكان.
لێكۆڵینەوەیەكیان  چەند  زانایان  هەروەها 
ئەنجامی  لە  و  ئەنجامداوە  تێڕامان؟  لەسەر 
ئەوەی  گەیشتوونەتە  تاقیكردنەوە  چەندەها 

كە ئەم سوودانەی هەیە:
1/ دڵەڕاوكێ  كەم دەكاتەوە و 

گەشبینی زیاد دەكات.

2/ لە كاتی خشوعدا بە كاربردنی ئۆكسجین 
پشوو  و  ئارامی  و  دەكاتەوە  كەم  لەشدا  لە 

هەموو لەش دادەگرێ .
3/ زۆرێك لە نەخۆشیە درێژخایەنەكانی وەك 
دڵ  نەخۆشینەكانی  و  جومگەكان  هەوكردنی 

چارەسەر دەكات.
و  دەكات  بەهێز  لەش  بەرگری  دەزگای   /4

پیریی دوا دەخات.
و  دەكات  باش  مێشك  كارەبایی  چاالكی   /5

وزەی لەش بەرز دەكاتەوە.
6/ توانای فێربوون وەرگرتن و بەیاد هێنانەوە 

زیاد دەكات.
7/ یارمەتیدەرێكی باشە بۆ خەوی ئارام.

تەنیا  پلەی  دەگاتە  نوێژخوێن  كاتێك   /8
بوونەوە و گەیشتن بە پلە بااڵكان ئەو كات 
لەش هۆرمۆنی )ئەندرۆمین( دەڕژێنێ  و ئەم 
و  دەكات  خەمۆكیی  چارەسەری  هۆڕمۆنە 

متمانەبوون و داڵوایی دروست دەكات.
ئەوانەی  باوەڕدارەكان  مرۆڤە  كەواتە 
نوێژەكانیان پڕە لە یاد و ئەوانەی ساتەكانی 
و  براوە  ئەوانە  زۆرە  ئەڕێنیان  بیركردنەوەی 
ڕزگارن، ئەوانەن بەستراونەتەوە بە هێزێكەوە 
ئاوازی  هەمان  ئەوانەن  نیە،  سەرویەوە  لە 
لەگەڵ  و  دەڵێنەوە  بونەوەر  دوستكراوەكانی 

هەموو دروستكراوەكاندا هاو ئاهەنگن.
هەندێك لە سەرچاوەكان:

1/ موقع: القرآن لك.
2/ موقع: النابلسي.

العلمي في  لالعجاز  العالمية  الهيئة  3/ موقع: 
القرآن والسنة.

 4/ موقع: عبد الدائم الكحيل.

بیریاری و گەشەی ڕۆح ڕزگارییە
ن: صدیق عبدالعزیز
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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

القسم العربي

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 )39( الخریف 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

www.haiv.org

009647701527323

009647707601225

إن عملنا وهدفنا يف مركز كردستان لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة هو بيان إعجاز 
القران الكرمي والسنة املباركة، يف القرن احلادي والعشرين.. وحنن على يقني إبن جيلنا 
ال يستوعب العظمة البالغية حني فقدت القدرة البيانية اليت كانت إابن نزول القرآن 
قدرة  يف  ليس  القرآن  هذا  أبن  يقيًنا  وآمنوا  واعرتفوا  فانبهروا  املشركني،  العرب  على 
البشر وال طاقاهتم يف الشعر والنثر والبالغة والبيان.. حىت قال قائلهم: )إن له حالوة، 

وإن عليه لطالوة، وإنه يعلو وال يعلى عليه(.
الكرمي، كابن  القرآن  ملعارضة  اخلائبني  جتارب  البالغية يف  املكانة  العلو يف  هذا  وبقي 
مث  والتأليف..  الكتابة  يف  الداثر  حظهم  جربوا  وغريهم..  واملتنيب،  واجلاحظ،  املقفع، 

اعرتفوا خبيبتهم وفشلهم، وعلو مكانة آايت الذكر احلكيم.
إنطالقًا من هذه احلقيقة، ورًدا على الشبهات اليت سادت املقاالت القرآنية يف هناية 
القرنني التاسع عشر وبداية القرن العشرين.. حتول العلماء اىل بيان )املعجزة القرآنية( 
اليت  العلمية(  )احلقائق  اىل  البالغي،  واإلعجاز  والبديع،  البيان  غري  آخر،  طريق  عن 
التكنولوجي،  والتقدم  واحلاسوب،  والفيزايء  األحياء  خمتربات  يف  يوم،  تكتشف كل 
لينكشف أمام أنظار العلماء، يف الغرب قاطبة والعامل اإلسالمي، أن يف القرآن الكرمي 
ولو  احلديث..  العلم  وحقائق  معطيات  مع  وتتطابق  يومًيا،  تكتشف  عظيمة  أسرارًا 
سردانها لبلغت أكثر من ألف ومخسمائة حقيقة علمية يف احلياة، والطبيعة، واجلبال، 
واألرض،  واجلغرافيا،  والتأريخ،  الفسيح،  الكون  ومعامل  احلية،  والكائنات  والبحار، 

والسماء، والكواكب..كلها تؤكد مصداقية الوحي والتنزيل احلكيم..
ال نستطيع إيراد اسم معني، كرائد وقائد هلذه املسرية.. فقد ساهم جمموعة من العلماء 
يف الشرق والغرب إلدراك تلك احلقائق العلمية املثبتة يف الذكر احلكيم.. ولعلنا نشري 
وجدي،  فريد  حممد  والشيخ  النورســي،  الزمان  وبديع  عبدة،  حممد  اإلمام  جهود  اىل 
والشيخ حممد أبو زهرة، والشيخ الطاهر بن عاشور، واألستاذ مالك بن نيب، وأمثاهلم، 
عبد  والشيخ  النجار،  زغلول  حممد  الدكتور  جيل  مث  ومن  األوائل.  الرواد  فقد كانوا 
اجمليد الزنداين، والدكتور حممد راتب النابلسي، والدكتور عبد هللا املصلح، واملهندس 
عبد الدائم الكحيل، والدكتور حممد مجيل احلبال، وأمثاهلم.. هؤالء مجيًعا كانوا حجر 
معامل  حلمل  أمناء  جنوًدا  نكون  حىت  القرآنية،  والثقافة  والعلم  الفكر  يف  لنا  الزاوية 
أننا من خري أمة، ندعو اىل اخلري والعلم  للعامل  العلمي يف كردستان، ولنؤكد  اإلعجاز 

النافع، ونزود ابلفكر والعلم واليقني. 
إن هذا القرآن كتاب الوجود يبقى أبًدا يف إعجازه املتجدد. فمنذ البداية جاء التحدي 
)فليأتوا بسورة من مثله(.. مل يتجرؤوا.. وأعلنوا عجزهم وضعفهم أمام هذا الكتاب.. 

النور املبني.

إفتتاحیة
بقلم صاحب اإلمتياز



قصة  مخسني  من  أكثر  الكرمي  القرآن  يف  ورد 
واملصلحني  لألنبياء  واجلاحدين.  للمؤمنني 
والطغاة واجملرمني.. قصص طويلة كحكاية خلق 
يوسف  سيدان  قصة  او  السالم(  )عليه  آدم 
السالم(  )عليه  نوح  قصة  او  السالم(  )عليه 
وقصص اخرى قصرية التتعدى آايت حمكمات 
متفرقة  سورة  من  اكثر  يف  القصة  تتكرر  وقد 
السورة  روح  مع  تتناسب  بالغية  وأبساليب 
هود  سورة  يف  احلال  هي  كما  وشخصيتها 
الكرمي  القرآن  ينفرد  ومل  والشعراء،  واألنبياء 
يوسف  سوريت  سوى  سورة  يف  واحدة  لقصة 

ونوح )عليهما السالم(..
فما هي الغرض من سرد تلك القصص؟

ثنااي  الغاية املتوخاة من توزيع القصص يف  وما 
السور القرآنية الكرمية؟

يف  »القصة  ومفسر  مفكر  من  أكثر  درس 
القرآن الكرمي« ابتداءاً من األستاذ سيد قطب 
الكرمي«  القرآن  يف  الفين  »التصوير  يف كتابه 
مؤلفه  يف  اخلطيب  عبدالكرمي  ابألستاذ  مرورا 

ومفهومه«.  منطوقه  يف  القرآين  »القصص 
واألستاذ حممد كامل حسني يف كتابه »القرآن 
والقصة احلديثة«. والدراسة األكادميية للدكتور 
القرآن  يف  القصة  »سيكولوجية  فقرة  التهامي 
لألستاذ  األدبية  ابلدراسة  وانتهاءاً  الكرمي«.. 
»نظرية  اخلالدي  عبدالفتاح  صالح  الدكتور 
التصوير الفين عند سيد قطب« األفق التاسع «                                                             

التصوير يف القصة )صفحة: 257-249(.
على  حتتوي  اليت  هود  سورة  من  الثانية  واآلية 
األنبياء  بقصص  مباشرة  ترتبط  )آية(  كلمة 
ومصري  جمتمعاهتم  يف  وجهادهم  واملرسلني 

أعدائهم وعقوبة ظلم أقوامهم..
ک   ک        ک   ک   ڑ   تعاىل:چ  قال 
ڳ   ڳ    ڳ     ڳ   گگ   گ   گ  
ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ       ۀ   ڻڻ   

چ هود. ھ  ھ  ھ  
وقد جاءت هذه اآلية بعد بيان قصص األنبياء 
قوله  السورة  السالم- يف  عليهم  واملرسلني – 

ڤڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   تعاىل:چ 
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ     ڄ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ  
ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
گ   گ   ک   ک        ک   ک   ڑ  

گگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ  چ هود.
ففي السورة يقص هللا )سبحانه وتعاىل( قصص 
ومصائرهم  ألقوامهم  ومواجهتهم  ورسل  أنبياء 

كاآليت:
ڳ                ڳ   1.موسى )عليه السالم( والتوراة:چ 
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ             ڻ  
ۓ     ے   ے    ھ   ھ   ھھ   ہ  
ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    

چ هود. ۉ    ې  
2.نوح )عليه السالم( والطوفان: هود:  25- 48
ڳ   ڳ   گ    چ  التأرخيي:  االعجاز  التعليق: 

كلمة اآلية في سورة 

القسم الثاين
 هود   

بقلم: نشأة غفور سعيد

                صراع األنبياء والرسل 
ومصري أقوامهم يف صفحات التأريخ األنساين
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ں   ں   ڱ             ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ  
ہ   ہ      ہہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    

ھ   ھ  چ هود.	
3.هود	)عليه	السالم(:	هود:	50- 59.

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    التعليق:چ 
ې       ې   ې      ۉې   ۉ       ۅ   ۅ     ۋ   ٴۇۋ  

چ هود. ى  ى  ائ  
هود:		 الناقة:	 ومعجزة	 السالم(	 )عليه	 4.صاحل	

.67-61
ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ    ھ    ھ   التعليق:	هود:چ 
چ	هود. ھ  ےے  ۓ    ۓ    ڭ  ڭ  
5.ابراهيم	)عليه	السالم(	وبشرى	اسحاق:	

هود:	69- 76.
للشذوذ	 ومواجهته	 السالم(	 )عليه	 6.لوط	

هود:		81-77. اجلنسي:	
ٿ   ٿ   ٺٺ    ٺ   ٺ   چ  التعليق:	هود:	

چ هود. ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
7.شعيب	)عليه	السالم(	واالصالح	االجتماعي:	

هود:		93-84.
التعليق:	چ ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
چ  ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

هود.
هود:		 8.موسى	)عليه	السالم(	والطاغية	فرعون:	

.101-97
ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   چ  التعليق:	
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ       ۀ   ڻڻ   

چ	هود. ھ  ھ  
مبادئ	 على	 تؤكد	 السورة	 يف	 موقعها	 يف	 واآلية	

أساسية	يف	سري	التأريخ	البشري..
الصورة	 األنبياء	واملصلحني	يف	 1.	طبيعة	صراع	

الواردة	يف	هذه	السورة:
دعوة	 يف	 األهلية	 السنة	 على	 أتكيد	 البداية	 ففي	
ومغبة	 السالم-	 عليهم	 	– والرسل	 األنبياء	

ۓ     ے   ے   ھ   ھ      ھ   مقاومتهم.چ 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ         ۆ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ  

ې      ې      ې  چ هود«.
)عليه	 نوح	 هللا	 نيب	 مع	 األوىل	 القصة	 ففي	 	 	

السالم(
ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   چ   املواجهة:	
ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  

ې   ى...ۆئ  چ هود.
وكانت	النتيجة	..	وكان	الطوفان.. چ ڱ   ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ        ے   چ	هود.
وكان	التوجيه	للرسول	الكرمي	 چ ۀ  ہہ  ہ     

ہ  ھ   ھ  چ هود.
والقصة	الثانية	لنيب	هللا	هود	)عليه	السالم(:

املواجهة:	هود:چ ىئ  يئ  جب  حب  خب         
ىت   مت   خت    حت   جت   يب         ىب     مب  

يت  جث  مث   چ	هود.
النتيجة:	هود: چ ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ې       ې   ې      ۉې   ۉ       ۅ   ۅ     ۋ   ٴۇۋ  

ى  ى  ائ  چ	هود.
والقصة	الثالثة	لنيب	هللا	صاحل	)عليه	السالم(:

ىت   مت            خت   حت   جت   چ  هود:	 املواجهة:	
جخ   مح   جح   مج   حج     يث   مثىث   جث   يت  
حخ  مخ  جس  حس  خس   مس       حص  مص   چ هود.

ں   ں   ڱ   ڱ    چ  النتيجة:	
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  چ هود.

)عليهما	 ولوط	 ابراهيم	 هللا	 لنيب	 الرابعة	 والقصة	
السالم(:	

ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   چ  املواجهة:	
ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  چ	هود.

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   النتيجة:چ 
پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ  چ	هود.
القصة	اخلامسة	لنيب	هللا	شعيب	)عليه	السالم(:

ہ   ۀ   ۀ   املواجهة:چ 
ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۇ     ۇ   ڭ      ڭڭ    ڭ   ۓ   ۓ  

ۆ  ۆ  چ هود.
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ     ۓ   چ  النتيجة: 
ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
چ  ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

هود.
القصة	السادسة	لنيب	هللا	موسى	)عليه	السالم(:

ىئ   ىئ   ىئ   ېئ      ېئ   املواجهة:چ 
یی  ی  ی  جئ  حئ    مئ   چ هود.

النتيجة:چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  چ	هود.

والنتيجة	النهائية	يف	الصراع	بني	األنبياء	والرسل	
ک   ڑ   وأقوامهم:چ  السالم(	 )عليهم	
ڳ     ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک        ک  
ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   
ہ   ہ   ہ   ۀ       ۀ   ڻڻ    ڻ  

چ	هود. ہ  ھ  ھ  ھ  
2.	الفساد	يعم	بسكوت	األخيار:

_بعد	 االسالمي	 اجملتمع	 يف	 األمان	 صمام	 إن	
املشؤم_		 ومصريهم	 وامللل	 األمم	 أتريخ	 فقه	
األمرابملعروف	والنهي	عن	املنكر	ففي	رواية	عن	
ابملعروف	 امر	 »من	 قال:	 انه	 	 هللا	 رسول	
وهنى	عن	املنكر	فهو	خليفة	هللا	يف	االرض	وخليفة	
العمال	 »الديلمي	يف	كنز	 كتابه،	وخليفة	رسوله	
لسؤال:	 منه جواب	 ويف	 	،)5564( ج3	
قائال:	 فأجاب	 الناس	ايرسول	هللا؟!(.	 )من	خري	
واتقاهم	 املنكر.	 عن	 واهناهم	 ابملعروف	 »آمرهم	
»لتأمرون	 اثلث:	 حديث	 ويف	 واوصلهم«.	
هللا	 ليسلطن	 او	 املنكر	 عن	 ولتنهون	 ابملعروف	
عليكم	سلطاان	ظاملا،	اليبجل	كبريكم	،	وال	يرحم	
صغريكم،	ويدعو	عليه	خياركم	فال	يستجاب	هلم،	
يغفر	 فال	 ويستغفرون	 ينصرون،	 فال	 ينتصرون	
التفسري	 يف	كتب	 مروية	 اخرى	 وأحاديث	 هلم«.	
يف	 وحضوره	 املسلم	 دور	 تؤكد	 واحلديث	كلها	

اجملتمع	األنساين..
]من	 هللا(:	 )رمحه	 نيب	 بن	 مالك	 األستاذ	 كتب	
يستطع	 مل	 ،فإن	 بيده	 فليغريه	 منكرا	 منكم	 رأى	
اضعف	 وذلك	 فبقلبه	 يستطيع	 مل	 فإن	 فبلسانه،	
األميان«.	فهذا	احلديث	يضبط	درجات	الشهادة	
الثالث،	والدرجة	الثالثة	متثل	احلضور	احملض	من	
غري	أتثري	مشاهد	على	األحداث،	وحىت	يف	هذه	
األميان(	 بــ)أضعف	 احلديث	 يصفها	 اليت	 الدرجة	
ففي	 احملضة،	 ابلسلبية	 املسلم	 حضور	 ليس	
تثبت	الوقائع	الباطين،	يوجد	الدليل	الكايف	على	
فحسب	 ليس	 األخرين،	 عامل	 يف	 املسلم	 حضور	
»كمواطن«  الذاتية	 ومشاكله	 مصاحله	 دائرة	 يف	
و«كعقيدي«	ولكن	يف	الدوائر	االخرى	كمجرد	
فكرة	 	108  -107 صفحة:	 »انسان«.[	

كومنولث	اسالمي.
	ووعظ	املؤمنني: 3.تثبيت	النيب

االخرى	 والقصص	 هود	 سورة	 يف	 قصص	 هذه		
لألنبياء	والرسل	)عليهم السالم(	جاءت	لتثبيت	
والتأكيد	للمؤمنني	وهم	 قلب	الرسول	الكرمي
يواجهون	عناد	قريش	وبطشه	والظلم	الواقع	على	

املؤمنني...	صفحة:120
فكانت	مثرات	هذه	القصص	الصادقة	ثالث:

. 1.	تثبيت	فؤاد	النيب	
2.	املوعظة	واألتعاظ	مبصري	من	يبتعد	عن	املنهاج	

االهلي	يف	احلياة.
3.	الذكرى:	أي	التذكري	الدائم	املستمر	ملا	نزل	

ابألقوام	الظاملة.
واحلمد	هلل	رب	العاملني.

القسم الثاين
 هود   
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القارئ-  -عزيزي  إليك  نقدمه  الذي  الكتاب 
نقيض(  الكون  في  لك  )هل  بعنوان  هو 
في  دكتوراه  صالح/  عبدالمحسن  للدكتور 
الميكروبيولوجيا من جامعة القاهرة، وأستاذ 
بكلية  المساعد  الصحية  الميكروبيولوجيا 
مؤلفات  له  األسكندرية.  جامعة  الهندسة 

عديدة في إختصاصه.
أحدث  في  البحث  فهو  الرئيس  موضوعه  أما 
العالية..  والرياضيات  الفيزيائية  القضايا 
فيهما  الحديثة  العلمية  النظريات  وتوضيح 
من  صفحة  تخلو  فال   .. النقيض  الكون  عن 
نسبة  أو  معادلة،  عن  التحدث  من  الكتاب 
إليكرون، أو بروتون، أو نيوترون، أوإليكترون 
النقيض، أو بروتون النقيض، أو النقيض في 
أو  جسيمات،  في  سواء  يبحثها،  التي  المادة 
أو  نبات،  أو  أو حيوان،  إنسان،  مادة  أو  ذرات، 
شمس، أو قمر، أو كون...الخ. وقد وفق األستاذ 
بلغة  الكتاب  مادة  تقديم  نادرة-في  -ببراعة 
سليمة، خالية من التعقيد العلمي أو البالغي؛ 
الرياضيات  في  المختص  غير  يستطيع  حتى 

أو الفيزياء إدراك ما يطرحه من فكر وآراء.
مناقشة  المقال  هذا  في  نريد  ال  إننا  
في  نظره  وجهات  طرح  أو  المؤلف،  آراء 
خارج  ذلك  فإن  الكون،  عن  الحديثة  العلوم 
إختصاصاتنا، أو إننا ال نتضرر وال نستفيد إن 
أو فندنا تلك اآلراء، والمؤلف قد تركها  أيدنا 

عقول  تأتي  وقد  يسير.  »فالعلم  للمستقبل. 
أكفأ، وأفكار أعظم، ونظريات أعم وأشمل من 
العشرين  بعد  وما  العشرين،  القرن  نظريات 
التي  الكون  أسرار  لتكشف  بعشرين وعشرين، 
يمكن  الزالت عنا خافية..فالباب مفتوح، وال 

أن توصده السماء عن عقولنا يومًا«. ص187.
الكتاب من جانب آخر، لعل  أننا سنعرض  إال 

في ذلك من فائدة لنا وللقارئ الكريم..
جانب العقيدة في اهلل في ثنايا الكتاب:

الفيزيائي  الكتاب  موضوع  من  بالرغم   .1
الكوني، إال أن المؤلف الكريم لم ينس العقيدة 
التي يعيش بها ولها، وال ينسى اإلنسان ودور 

العقيدة في توجيه الحياة األعلى..الى اهلل. 
وهذه ناحية يفتقر إليها الكثير من مؤلفينا 
اإلشارة  من  خالية  كتبهم  حيث  العلوم؛  في 
البعض،                    خال  باهلل،  واإليمان  العقيدة  الى 

كالدكتور نوفل، وأحمد زكي.
ويقين  باهلل،  إيمان  للقارئ من  يلمح  ما  وأول 
العلمي  البحث  الى  يدعو  به، في ص8، حيث 
في  ويبحث  يبحث  أن  »عليه  واإلستمرار: 
في  موجات..  في  جسيمات..  في  ذرات.. 
من  أروعه  ما  وسماوات..  فضاء  في  خاليا.. 
مخلوق.. ذلك اإلنسان العظيم.. خليفة اهلل في 
أرضه، ولذلك الغرو أن يفاخر اهلل به ويفخر.. 
القبسة  هذه  واستغل  عقله،  استعمل  إن  هذا 

الرائعة التي تسكن رأسه«.

2. في ص41-42، وفي موضوع الطاقة والمادة، 
القرآني  المفهوم  في  الروح  موضوع  يبحث 
ملموس  غير  شئ  »الروح  فيقول:  والعلمي 
وال محسوس.. إذن فهي ليست مادة.. والكون 
مظهرين:  عن  طبيعته  في  اليخرج  كله 
مادة  تكويننا-  -بطبيعة  ونحن  وطاقة.  مادة 
وطاقة.. المادة هي التي تبني كيانك، والطاقة 
هي نتيجة تفاعل هذه المادة، تهبك الحياة.. 
حصيلة  وهو  المخ،  من  ناتج  اإلنسان  وفكر 
من  كبيرة  درجة  على  كثيرة  تفاعالت 
)زيد(  طاقة  إن  نقول  عندما  ولكن  التعقيد، 
النستطيع  فإننا  ضعيفة،  أو  ممتازة  الفكرية 
أن نقيس هذه الطاقة بمعايير معروفة، رغم 
أو  الكيميائية  الطاقة  أن نقيس  أن بمقدرونا 
ال  فإننا  اإلنسان.  لمخ  الكهربية  أو  الحرارية 
نستطيع أن ندلي برأي قاطع، ويكفي أن نشير 

وئ  وئ  ۇئۇئ   چ  الكريمة:  اآلية  الى 
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ی  ی  چ اإلسراء «.
والبعد  النسبية ألنشتاين،  3. وعند توضيحه 
الرابع، يتطرق الى كتاب جيمس جونز )الكون 
العالم  خط  من  إليه  تطرق  وما  الغامض( 
للشمس واألرض واإلنسان والذرة: ص83، يكتب: 

ې   ېې    ې        ۉ   ۉ   »چ 
يس، وما يجري  چ  ى   ى          ائ    ائ  
الكون  في  شئ  كل  على  يجري  الشمس،  على 
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العظيم.. ولكل خط عالمه الذي يسري فيه.. 
فخط العالم لشمسنا هو الذي يحدد مسيرتها 
)الكون(. وفي كل لحظة  والمكان  الزمان  في 
مكان  وفي  الحال،  غير  تكون  عمر  من  تمر 
تتكون  بدورها  الشمس  أن  إال  المكان..  غير 
من أعداد ال حصر لها من الجسيمات الذرية 
ينطلق  الذي  عالمه  خط  ولكل  والذرات.. 
فيه.. أيًضا الزمان والمكان.. يتبع ذلك خط 
عالم الشمس ليس إال محصلة خطوط عوالم 
أخرى من جسيمات تبنيها وتتحرك فيها، أو 
قد تتركها على هيئة إشعاعات شتى« ص84. 
كتابه  في  صالح  عبدالمحسن  األستاذ  كتب 

)اإلنسان والنسبية والكون( ص10:
»چ ۉ  ۉ  ې       ېچ             بسرعة                                                                                             
540 ألف ميل في الساعة، وتحمل معها كواكبها 
التسعة، لتنطلق معها في الكون بهذه السرعة، 
رغم أننا النحس بحركة.. ومع الشمس يتحرك 
مائة مليون نجم أو شمس، تكون مجموعة أو 
كل  مجرة،  اسم  عليها  نطلق  مستقلة،  عائلة 
مجرته  في  يتحرك  النجوم  هذه  من  نجم 
منتظمة،  ثابتة  بسرعة  لغيره-  -بالنسبة 
ثابت،  حولنا  شئ  كل  أن  لنا  يبدو  ولهذا 
رغم أنه اليوجد في الكون ثابت أو سكون.. 
الضخمة  النجمية  بعائلتها  مجرة  وكل 
األخرى  المجرات  عن  وتبتعد  تتحرك 
من  األلوف  عشرات  الى  تصل  قد  بسرعات، 
لسنا  أين؟  الى  الواحدة..  الثانية  في  األميال 
أن  مانستطيع  كل  ندري..  الحقيقة  في 
ىئچ«.ص11. مئ   حئ   جئ   چ  نقوله: 
4. وبعد عرض نظرية كالين عن نشأة الكون 
والكون النقيض أو المتذبذب، وما أعطاه من 
حسابات عن حجم السحابة األم، وأمور أخرى..
كتب األستاذ عبد المحسن صالح، في ص130:
الكون  نشأة  عن  كالين  نظرية  أن  »ومع   
بمعنى  للغاية،  مرضية  النقيض  والكون 
مع  وتتمشى  طبيعية،  أسس  على  تقوم  أنها 
أنها  إال  عنها،  تشذ  وال  المعروفة،  الحقائق 

تتعرض ألسئلة عويصة، منها:
 كيف جاءت الجسيمات؟ وكيف نشأت؟  

ثم كيف انفصلت الجسيمات عن نقيضاتها في 
عملية التمدد التي حدثت في الماضي البعيد؟ 
األكوان  مع  األكوان  تتعايش  أن  يمكن  وكيف 

النقيضة؟
تتعرض  فلم  الجسيمات،  نشأة  أصل  عن  أما 
البيضة  )بلغز  أشبه  ألنها  لذلك،  نظرية  أية 

العقول،  تريح  إجابة  أبسط  والدجاجة(..وأن 
هو مايعتمد على عقيدة اإلنسان چ ېئ  ېئ       ىئ  

ىئ  ىئچ«.
عن  األستاذ  يكتب  مجاالت،  عدة  وفي   .5
ببعض  ويستشهد  اآلخر،  واليوم  »القيامة« 
الظواهر الكونية التي يدرسها العلماء اليوم.. 
كما نجده في المجرة )م82( و )م87(. والمجرة 
الحلزونية )ج.س- 4651(. والمجرتين )ن.ج.س 
و )ن.ج.س.4039(.. نختار ماكتبه في   )4038

ص 144- 145:
كونية  مجرة  -إصطدام  ذلك  حدث  »لو 
بمجرتنا- اللتهم أحدهما اآلخر، وأفناه بعنف، 
ذلك  عن  ولنتج  بعقولنا،  تصوره  النستطيع 
األكوان،  في  تنتشر  عنيفة  إشعاعية  موجات 
وتنال أرضنا منها بنصيب، كأنما التليسكوبات 
قد  »القيامة«  أن  وتشير  تلتقط،  الضخمة 
قامت في مناطق معينة من الكون العظيم.. 
وهل يمكن إذًا أن تكون تلك أيًضا نهايتنا  في 
المستقبل القريب أو البعيد.. وعندئذ تنسف 
وكواكبها  والشمس  والبحار  واألرض  الجبال 
في  شئ  كل  ويصير  شديدًا،  نسفا  وتوابعها 
وال  تبقي  فال  منثورًا،  هباءًا  خاطفة  لحظة 

پ   ٻ      ٻ   ٻ       ٻ   ٱ   تذر..چ 
يحدث  أن  يصح  أفال  يدري..  ومن  چ..  پ  
موطننا  في  الجبارة  اإلشعاعات  وتطلق  هذا، 
في الكون لتنتشر فيه، وعندئذ قد ترصدنا 
بمراصدها،  األخرى  العاقلة  المخلوقات 
كما  ما حدث في مجرتنا.  وتتساءل عن سر 

نتساءل نحن اآلن؟ ال أحد يدري«.
للكون  آخر  دليل  من  »هل  فصل  وفي   .6
نقيض« يتطرق الى أبحاث الفضاء ومحطات 
وعلم  وفن  علم  من  يخصها  وما  الفضاء، 

ومعرفة، ثم يكتب:
يحب  واهلل  أرضه،  ليعمر  يسعى  اإلنسان  »إن 
إال  اليأتي  وعمارها  خرابا..  ال  معمورا  كونه 
بما يبثه فيها من مخلوقات عاقلة متطورة، 

لتنتشر في طول السماوات وعرضها.. 
بغير  كاألرض  مخلوقات،  بدون  السماوات  إن 
بشر، أو كالجسد بدون روح، أو كإنسان بغير 

وئ   ەئ   وئ   ائ  ەئ   چ  عقل. 
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئۈئ چ .

كان البد أن نقدم هذه النبذة القصيرة قبل 
أن نتعرض لما هو آت.. وعلينا اآلن به، فربما 
لنا  رفاق  على  يدلنا  الذي  السبيل  هو  كان 

ېئ  ېئ   چ  اهلل بهم  األكوان، وقد يجمعنا  في 

طريق  عن  ليس   ، چ   ىئ  ىئ   ىئ     ېئ   
التي  باستخدام عقولنا،  إتصال مباشر، ولكن 
التي  الفعالة  الوسائل  استنباط  الى  تقودنا 
موجي،  إتصال  طريق  عن  بهم  تجمعنا  قد 
أسرار  على  ونطلع  أعمق،  معلومات  فنتبادل 

أعظم، ونقدر اهلل أكثر..« ص175.
7. وفي خاتمة المطاف يؤكد المؤلف العقيدة 
في اهلل مرات، وبلغة مؤمنة، مقدرة اهلل حق 
العلم  كان  »لو  العبارة:  هذه  ونختار  قدره. 
لو  ألسقيناه،  جرعة  كان  ولو  لبعناه،  يباع 
سلعة  ليس  ولكنه  ألرضعناه،  ثديًا  كان 
تكتنز  أن  يجب  رسالة  بل  وتشترى،  تباع 
البحث  ووسيلته  العقل،  خزائنه  وتقتنى.. 
على  نزلت  كلمة  أول  كانت  ولهذا  والقراءة.. 
تعرف  ولكي  »إقرأ«.  هي:  الكريم  الرسول 
فاقرأ..  خلق..  من  وعظمة  الخلق،  روعة 
كنوز  لك  تتفتح  حتى  اقرأ..  ثم  اقرأ..  ثم 
قدره«.ص181. حق  اهلل  وتقدر  المعرفة، 
الكريمةچ  ہ   باآلية  كتابه  األستاذ  ويختتم 
ۓ          ے   ے   ھھ   ھ    ھ  
ۆ   ۆ   ۇۇ    ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ  
ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   
ائ    ى    ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ  
ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ىئچ«.
الدكتور  ينهي  الكريمة  اآلية  8.بهذه 
عبدالمحسن بحثه في الكون، آية اهلل العظمى 

لليقين واإليمان..
في  اختصاصه  من  بالرغم  والدكتور، 
العظيم،  قرآنه  ينس  لم  الميكروبيولوجيا، 
على  جديدة  أدلة  ليضيف  بجدارة  ووفق 
ويجسم  يؤكد  بذلك  وهو  العلمي..  اإلعجاز 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   »چ   الكريمة  اآلية 
ۉ چ«..

في  اإلسالم  رجال  سيرة  يعيد  بذلك  وهو 
المفسر  منهم  كان  فقد  الحضارة،  عصر 
الحشرات،   وعالم  والفقيه  والفيزيائي، 
والطبيب.. واللغوي  والكيمياوي،  والمحدث 
الخ، مما ال حاجة لذكر أسماءهم، وأسماؤهم 

كثير كثير..
ذكره  نود  كنا  ما  كل  نذكر  لم  إن  وإننا، 
الذي  اهلل  نحمد  العقيدة،  في  الكتاب  عن 
ويلتبس  يخفى  ما  بيان  الى  صاحبه  وفق 
والعلماء..                                                                                العلم  بدعوى  البعض،  على 

والحمد هلل أواًل وآخرًا..
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رن جرس )الموبايل( من مكة المكرمة.. وكان 
األخ األستاذ محمد رؤوف يبشرنا بمقدم الشيخ 
الى  الشيخلي  الحافظ  الدكتور عبدالقادر عبد 
وفي  محددة-  -ولفترة  بغداد  في  أهله  زيارة 
زيارة  في  السليمانية  في  إخوته  زيارة  نيته 
بانتظار  وبدأنا  خيرًا،  فاستبشرنا  قصيرة، 
الواجب  وأداء  استقباله  في  لنكون  لنا،  إشعاره 
اإليماني الملقاة على عاتقنا أمام عالم جليل، 
ومفكر قانوني فقيه، ومستشار أمين في رابطة 
العالم اإلسالمي.. وكيفية استثمار هذه الزيارة 
األخوية بالنسبة له، والتعليمية بالنسبة إلينا 
في مركز كردستان لإلعجاز العلمي في القرآن 

والسنة.
وتكررت المحادثة معه -حفظه اهلل ورعاه- وهو 
يعلمنا بموعد سفره إلينا، لنكون في استقباله 
في مطار السليمانية.. وبدأ العد التنازلي لموعد 
الوصول بالدقائق ال بالساعات، ونحن على أحر 
بالتعرف  للتشرف بلقياه، والسعادة  الجمر  من 
عليه، والتلمذ على سعة إطالعه في الشريعة 
وعمق  الخلق،  ودماثة  والدعوة،  والقانون 
والتواضع  الحميدة،  السجايا  وسالمة  اإليمان، 
اإلنساني الذي عشناها في صحبته ومجالسته.
من  متأخرة  ساعة  في  الميمون  وصوله  بعد 
ليلة الثالثاء 5 شوال 1436 الموافق لـــ 21/ 7/ 
واإلستجمام  الراحة  الى  يخلد  أن  آثرنا   ،2015
صباح  خدمته  في  لنكون  السفر،  عناء  من 
يوم األربعاء التالي. وفي تمام الساعة التاسعة 
اإلعجاز  مركز  أعضاء  من  مجموعة  مع  كنا 
لبناية  ميدانية  بزيارة  ليقوم  معيته..  في 
قام  وقد  )چوارچرا(..  منطقة  في  اإلعجاز 
األستاذ نشأة غفور سعيد -رئيس المركز- بشرح 
والحصول  المركز  تأسيس  لمراحل  مبسط 
على اإلجازة الرسمية  في عام 2000م، وأنماط 
والفكرية  واإلجتماعية  الثقافية  النشاطات 
المتخصصة في حقل )اإلعجاز العلمي(.. عرج 
 .2002 عام  في  )هه يڤ(  مجلة  إصدار  على 
رمضان  وحتى  األول  العدد  صدور   ومنذ 
1436ه تمكن من إصدار 38 عددًا، تحتوي على 

أمهات  من  المترجمة  المقاالت  من  مجموعة 
أو من  العلمي،  المتخصصة في اإلعجاز  الكتب 
إنتاج أعضاء المركز، وهم أساتذة متخصصون 
والهندسية  الطبية  اإلختصاصات  مختلف  في 
والثقافي  الفكري  موقعهم  ولهم  والتدريسية، 
في إطار الصحوة اإلسالمية المباركة.. وحسب 
متقدمة  أشواط  في  تسير  المجلة  فإن  الواقع 
وتثبت أقدامها في حقل الثقافة القرآنية عماًل 
يوماه فهو مغبون(.. : )من استوى  بقوله  
خالل تجوله في أقسام المركز.. أبدى األستاذ 
اإليماني  الصرح  إعجابه وتأثره بهذا  الشيخلي 
والتقدم  بالموفقية  دعاؤه  وكان  الشامخ، 
المركز، وجعله منارة لإليمان،  للقائمين على 
وتوسعة  القرآني،  اإلعجاز  لمصداقية  وتثبيتًا 
للنشاط الثقافي والفكري، جعلنا اهلل جميعًا من 
أهل القرآن.. ووعد بنقل هذه الصورة المشرقة 
الى هيئة رابطة العالم اإلسالمي، وفي شخص 
ألنها  التركي..  عبداهلل  الدكتور  معالي  رئيسها 
صورة مفرحة لكل قلب مؤمن في هذا العصر.. 
القرآنية  الثقافة  في خدمة  كبير  عمل  وهذا 
خاصة. الكردي  واإلقليم  القطر  عموم  في 
انتقل  كلما  وغبطة  سرورًا  يزداد  وكان 
ووقف  أخرى،  الى  البناية  في  جانب  من 
الكتب  بأمهات  العامرة  المكتبة  في  كثيرًا 
والتفسير  والحديث  الفقه  في  التراثية 
اإلستفادة  في  الموفقية  وتمنى  واإلعجاز، 
بإرسال  المكتبة، ووعد  العلمية من مقتنيات 
لدعم  الرابطة،  منشورات  من  مجموعة 
والمراجع  المصادر  بأمهات  وإثرائها  المكتبة 
لدن  من  والتقدير  الشكر  فكان  العلمية.. 
الحميدة.  المبادرة  هذه  على  المركز  أعضاء 
وتخللت الزيارة جلسات إيمانية متنوعة في: 

الى  المركز  مسؤولي  بين  الزيارات  تبادل   .1
مكة  في  العلمي  لإلعجاز  العالمية  الهيئة 
خدمة  والثقافي  العلمي  والتبادل  المكرمة، 
للتخصص في اإلعجاز العلمي في هذا المجال، 
فضيلة  وإمكانيات  قدرات  من  واإلستفادة 
المصلح..                              العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور 

واإلستفادة من مطبوعات الهيئة.
معالي  مع  اللقاء  بانجاز  سيادته  وعد   .2
الدكتور عبد اهلل التركي رئيس )رابطة العالم 
بين  المبارك  التعارف  وزيادة  االسالمي(، 
مسؤولي المركز والهيئة العالمية لرابطة العالم 
اإلسالمي.. فإن التعارف جزء من عمل الدعاة، 
تعالى:                                                                                                  قوله  في  كما  الشرعية،  المطالب  ومن 

چ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ                              چ   
چالحجرات.. ژ   ڇڇ     ڇ   چ  
اإلسالمية  الفكرية  القيادات  بين  فالتعارف 
في  مهم  عنصر  وهو  األهمية..  غاية  في 
التطور والتطوير فكرًا وعماًل ومنهًجا وسلوكًا.
3. أكد سيادته، في أحاديثه مع أعضاء المركز، 
معالم  وتثبيت  اإلخوان(  )كسب  أهمية  على 
المحبة واأللفة والتعامل على »تأليف القلوب«، 
في  اإلسالمي  المجتمع  من  حية  أمثلة  وروى 
كسب األصدقاء واإلخوان، وإدامة المحبة واإلخاء 
من غير مصلحة دنيوية، كما ورد في الحديث 
النبوي الشريف، عن الرجل الذي زار أًخا له في 
اهلل، فأرصد اهلل له ملكًا، فقال: أين تريد؟ قال: أريد 
أن أزور أخي فالًن. فقال: حلاجة لك عنده؟ قال: 
ال. قال: لقرابة بينك وبينه؟ قال: ال. قال: فبنعمة 
له عندك؟ قال: ال. قال: فبم؟ قال: أحبه يف هللا. 
قال امللك: فإن هللا أرسلين إليك، خيربك أبنه حيبك 
مسلم. رواه  اجلنة.  لك  أوجب  وقد  إايه.  حلبك 
الشريعة  في  الدقيق  4.وانطالقًا من تخصصه 
والقانون.. فقد وعد المركز أن يلقي على أعضاء 
التشريع  عظمة  في  أكثر  أو  محاضرة  المركز 
اإلسالمي، وأهميته، وواقعيته، وصالحيته في 
التطبيق في الفرد والمجتمع واألسرة والدولة.. 

واهلل الموفق لكل خير.
وأخيرًا.. مضت الساعات سراًعا.. ليودعنا بعد 
صالة الفجر ليوم الجمعة 8 شوال 1436- 24/ 7/ 
2015، ليترك في قلوبنا أجمل آثار الفكر الوسطي 
في فهم اإلسالم والدعوة إليه.. ولنتركه بالدعاء 
وإنا  خيرًا،  وعدنا  كما  إلينا،  يعود  أن  الصالح 
لمنتظرون. وودع سيادته بمثل ما استقبل به 
من حفاوة وتكريم.. والحمد هلل رب العالمين. 

ههیڤ العدد )39( الخریف 482015

زيارة الدكتور عبدالقادر الشيخلي مستشار الهيئة العالمية لرابطة العالم اإلسالمي
 في مكة المكرمة  لمركز كردستان لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

بقلم: األستاذ نشأة غفور



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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