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پێش ئەوەی بیناسم، لە الم ئاشنا بوو!
سەدەی  حەفتای  سااڵنی  دەسپێكی        
قۆناغەی  ئەو  هاوڕێیانی  و  ئێمە  بۆ  پێشوو، 
بە  بوو  چاوكرانەوە  سەرەتای  تەمەنمان، 
لە سەرتاسەری  نوێ   ئیسالمیی  ڕابوونی  ڕووی 
هودنەی  ساڵی  چوار  كە  تایبەت  بە  جیهاندا. 
دەوڵەتی  و  میللەتەكەمان  شۆڕشی  نێوان 
گەلـێ   بۆ  ئارامی  و  هێمن  كەشێكی  ناوەندی، 
چاالكی و كرانەوەی جۆراوجۆر هێنابووە گۆڕێ . 
ئەو دەمە هەر نووسینێكمان بەردەست بكەوتایە 
و  كات  هەر  هی  ئیسالم،  بانگەوازی  لەمەڕ 
شوێنێكی دنیا و بە هەر زمانێك بووایە كە لێی 
تێبگەین، دەمانخوێندەوە. دیارە هەموو یەكێك 
ئەو  پشتی  لە  كە  فیكرییانەی  ئاراستە  لەو 
نووسینانەوە بوون، ئاسەواری تایبەت بە خۆیان 
ئەگەر  خۆ  دەهێشت.  بەجێ   خوێنەرانیاندا  لە 
میانەڕەویی هەندێكیان نەبووایە كە هاوسەنگیی 
فیكری و سلووكیی بۆ پێكدەهێناین، دوور نەبوو 
ئاقارێكی  بەرەو  دیكەیان  هەندێكی  پەڕگیریی 

جیاوازیان ببردینایە.
لەو  كە  بەپیتانەی  بەرهەمە  لەو  یەكێك   
ئاراستە  میانەڕەوی  بەرەو  ئێمەیان  سااڵنەدا 
دەكرد، گۆڤاری “التربیة اإلسالمیة” بوو كە لە 

بەغدا دەردەچوو. 
كە  گۆڤارەش،  ئەو  ژمارەكانی  لە  زۆرێك 
وتاری  دەستمان،  دەگەیشتە  ماوەیەدا  لەو 
نووسەرێكی لەخۆ دەگرت كە بە ناوی “موفید 
دووتوێی  لە  و،  دەناساند  خۆی  عەبدوڵاڵ” 
نووسینەكانیەوە – بە پێی توانای تێگەیشتنمان 

- بە كەسایەتیی ئەو ئاشنا بووین.
جار  یەكەم  بۆ  هەتا  ڕۆشت..  و  هات  ڕۆژگار 
لە  نەشئەتم  مامۆستا  ساڵ  دە  لە  زیاتر  دوای 
نزیكەوە ناسی و، زانیم كە “موفید عەبدوڵاڵ” 
قۆناغەی  لەو  بووە  بەڕێزیان  خوازراوی  ناوی 

پێشووی ژیانیدا.
مامۆستا نەشئەتی پەروەردەكار:

لەو بڕوایەدام كە ئەگەر بانگخوازی ئامانجدار لە 
پێغەمبەری  فەرموودەیەی  ئەم  بانگەوازەكەیدا 
جێبەجێ  بكات كە دەفەرموێ :  سەروەرمان 
يـُْتِقَنه(  أْن  عماًل  أحدكم  عمل  إذا  حيب  هللَا  )إن 
بە  بیكات  كە  دەبێت  ئەوە  سەروزیادی  ئەوا 
بانگخوازێكی سەركەوتوو، بێ  ئەوەی پێویست 
بەوە بكات كە بۆ خزمەتكردنی بانگەواز پەل بۆ 

دەرەوەی بواری كاری خۆی بكێشێت.
بم،                                                                  ڕووداوەكان  ئاگاداری  كە  ئەندازەیەی  بەو 
خوا   – نەشئەت  مامۆستا  بڵێم:  دەتوانم 

جێبەجێكاری  نموونەی   – بێت  خۆش  لێی 
پۆستێكی  هەر  لە  بووە  فەرموودەیە  ئەو 

پەروەردەییدا كە پێی سپێرراوە.
هێندە بەسە كە بزانین دوای ڕاپەڕین و دواتر 
كشانەوەی دامودەزگاكانی حكوومەتی ناوەندی 
لە پارێزگاكانی هەرێم، مامۆستا نەشئەت تاقانە 
جۆرە  هەموو  لە  دوور  خۆماڵیی  بەڕێوەبەری 
شایستەیی  بە  كە  بوو  سیاسی  ئینتیمایەكی 
بەڕێوەبەری  ئەركی  خۆی  كەسیی  و  یاسایی 
گرتە  سلێمانیی  پارێزگای  پەروەردەی  گشتیی 
ئەو  تەالری  كە  دۆخێكدا  لە  ئەوەش  ئەستۆ، 
ئەوتۆی  شتێكی  دەنا  نەبێت  بەڕێوەبەرایەتییە 
و  سووتان  ناڕەوای  شااڵوی  بەر  نەمابوو 
ئەم  بەاڵم  نەكەوتبێت.  لێدان  زیان  و  تااڵن 
گەورەیی  بە  هەستی  كە  خەمخۆرەی  مامۆستا 
لێبڕانێكی  بە  كردبوو،  بەرپرسیارێتییەكەی 
كەموێنە، سەرلەنوێ  ئەو بەڕێوەبەرایەتییەی لە 
خاڵی سفرەوە دروست كردەوە و، لە ماوەیەكی 
فایلەكانی  و  تۆمار  سەرجەم  كەمدا  قیاسیی 

هەموو بەشەكانی لە بناغەوە دامەزراندەوە.
خۆ هەر هێندەی ڕەنجەكەی هاتەبەر و كارەكەی 
لەسەر پێ  ڕاوەستا و دامودەزگای پەروەردەی 
بریی  لە  خۆی،  هێڵی  ڕاستە  سەر  خستەوە 
مێژوو  دڵسۆزە  مامۆستا  ئەم  خەاڵتكردنی 
خاوێنە بە بەرزكردنەوەی پلەی كارگێریی، یان 
بە خانەنشینكردنی شایانی خۆی بە ناونیشانی 
ملمالنێی  كەچی  بوو،  تیایدا  كە  پۆستەی  ئەو 
بەدەستهێنانی  لەپێناو  سیاسییەكان  ئینتیما 
بنیاتنراوی  لەنوێ   سەر  ئامادەكراوی  كورسیی 
كاری  بۆ  ئەویان  بەڕێوەبەرایەتییەكە، 

سەرپەرشتیاریی پێشووی گێڕایەوە!
كاتی”  “دنیای  دادپەروەریی  مێژووی  دیارە 
بینیوە  بەخۆیەوە  نموونانەی  لەو  زۆرێك 
لەو  ئومێدەوارین  بەاڵم  بینێت.  دەیشی  و 
چاكە  هیچ  كە  گەورە  خوای  دادپەروەرییەی 
“خانەی  لە  نابێت،  ون  لـێ   خراپەیەكی  و 
هەمیشەیی”دا بە خەاڵت و بەخششی فراوانتر 
و مەزنتر لە هی ئەم دنیایە پاداشتی بداتەوە.

لە بواری خزمەت بە ئیعجازدا:
لە دەمی ئامادەكاریدا بۆ دامەزراندنی “ناوەندی 
و  قورئان  لە  زانستی  ئیعجازی  بۆ  كوردستان 
دامەزرێنەر  ئەندامانی  سەرجەم  سوننەتدا” 
كەس  شیاوترین  بە  نەشئەت”مان  “مامۆستا 
زانی بۆ سەرۆكایەتیی ناوەندەكە، چ لە ڕووی 
مێژووی  ڕووی  لە  چ  و  كارگێڕی  ئەزموونی 
و  بانگەواز  خزمەتی  لە  جەنابیان  درێژخایەنی 

لەو  ئیتر  ئیعجازدا.  بابەتەكانی  لە  شارەزایی 
بەروارەوە هەتا كۆچی دوایی لە دنیا و، وێڕای 
بەرەو سەر چوونی تەمەنیشی، بە گوڕ و تینی 
الوێكی خوێن گەرمی چاالك كارەكانی ناوەندی 
عەرەبیی  بەشی  كە  لەوەی  جگە  ڕادەپەڕاند. 
قەڵەم  بە  ژمارەیەكی گۆڤاری “هەیڤ”  هەموو 
و چاودێریی مامۆستا – خوا لێی خۆش بێت - 

دەوڵەمەند و بەپێز دەبوو.
بە  ناوەندیشەوە  پەیوەندییەكانی  ڕووی  لە 
سەنتەرە  لەگەڵ  تایبەت  بە  خۆی،  دەرەوەی 
كەسایەتییەكانی  و  ڕۆشنبیرییەكان  و  زانستی 
ناوخۆ و دەرەوەی واڵتدا، مامۆستای ڕەحمەتی 
بەركەوتبوو.  ئەركەدا  لەو  شێری  پشكی 
خۆشەویستیی هەموو یەكێكی ئەوان بۆ خودی 
ڕووی  بە  مامۆستاش  كرانەوەی  و  مامۆستا 
پەیوەندییە  ئەو  هەموواندا، هۆكاری سەرەكیی 

توندوتۆڵ و چاالكییە بەرفراوانە بوو.
مردنی مەردانە:

لەم  كە  دڵنیاین  ڕاستییە  لەو  هەموومان 
ئایا چەند كەسمان  بەاڵم  ڕێبوارین.  دنیایەدا 
ئەو  بۆ  ئامادەباشیداین  باری  لە  هەردەم 
كۆچە بێگومانە؟ مامۆستای بەڕێزمان لە ڕێی 
وەسیەتەكانیەوە  ئامادەی  هەمیشە  نووسینی 
بۆ  ئامادەیە  ساتێ   هەموو  كە  سەلماندی 
چاودێریی  بۆیە  هەر  چاوەڕوانكراو،  كۆچی 
ئامادەكارییە  ئەو  پاداشتی  لە  پەروەردگار 

ئازایانەیدا مردنێكی مەردانەی پێ  بەخشی.
كورتە  بە  وەفاتی،  هەواڵی  گەیشتنی  لەگەڵ 
ئاگادار  لـێ   دێرینەیم  دۆستێكی  نامەیەك 
پرسی:  لێم  بینینم،  كە  دوایی  كردەوە. 
وتی:  بوو؟  چۆن  هەواڵەكە  بۆ  كاردانەوەت 
بەو  كە  خواست  پێ   خۆزگەم  ناخەوە  لە 
عاقیبەت خێرییە ڕۆشتووە. پاشان وتی: ئایا 
پاداشتی  ڕووسوورانەیە  مردنە  ئەو  دەزانی 
كرد؟  خەاڵتی  گەورە  خوای  كە  بوو  چی 
و  دڵ  خاوێنیی  پاداشتی  وتی:  چی؟  وتم: 
بوو.  برامان  نەشئەتی  مامۆستا  دەروونی 
بەو  ئێرەی  مەنزڵی  دوا  خەاڵتی  ئەگەر  وتم: 
چۆن  ڕۆژەی  ئەو  هی  دەبێ   بووبێت،  جۆرە 
بێت كە خوای گەورە لەبارەیەوە دەفەرموێت:                                             

چ ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        
ڃ  ڃ  چ الشعراء.

كۆچی ڕووسووری لە پۆشاكی سپیدا
ن: فارووق ڕه سووڵ یه حیا
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گیب
 Sir سێر هامڵتن ئەلێكزاندەر ڕەسكین گیب«
 »Hamilton Alexander Rosskeen Gibb
و،  سكۆتلەندییە  ناوداری  كەسایەتییەكی 
هاوچەرخەكانی  خۆرهەاڵتناسە  پێشەوای  بە 
دا  1930ز  ساڵی  لە  دادەنرێت.  بەریتانیا 
لە  عەرەبی  زمانی  مامۆستای  بە  بووە 
بووە  دا  1937ز  ساڵی  لە  لەندەن.  زانكۆی 
بە مامۆســتای زانكـۆی ئۆكسـفۆرد. ئەندامی 
میســری.  زانیاریی  كۆڕی  لە  دامەزرێنەرە 
وانەی  و  عەرەبی  ئەدەبی  بۆ  بڕاوە  لـێ  
ئادابەكانی  »قوتابخانەی  لە  ئەدەبەی  ئەو 
لە  وتووەتەوە.  لەندەن  لە  خۆرهەاڵت« 
بەرهەمەكانی: »دراسات يف اَلداب العصرية«، 
1926 »الفتوحات اإلسالمية يف  أسيا الوسطی«، 
لە  یەكێكە  املعاصرة«.  اإلسالم  »إجتاهات 

نووسەرانی ئینسایكلۆپێدیای ئیسالمی.
هەندێ  لە وتەكانی: 

قورئان  كە  وابێت  ڕای  كەسێك  1-»گەر 
چاكە  كرداری  لەسەر  زۆری  جەختی 
نەكردووەتەوە، ئێمە بە بەڵگە هەڵەكەی ئەو 
كەسە دەسەلمێنین و، ئەو پێناسە گشتگیرەی 
»چاكە«ی بۆ دەهێنین كە لەم ئایەتە مەزنەدا 

هەیە:چ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  
ڦ      ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ  
ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ  

ڎ  ڈ  چ البقرة. 

كەواتە »چاكە« تاجی ئیمانی ڕاستەقینەیە 
تێدەگات  دەرەنجامدا  لە  ئیماندار  كە  كاتێ  
بۆیە  دەیبینێت.  هەمیشە  گەورە  خوای 
بەدەم  كردارێكیدا  و  بیر  هەموو  لە  ئیماندار 

ئەو بینینەی خواوە دەڕوات«)1(.
قورئان  كە  پەیامەیە  ئەو  ئەمە  2-»كەواتە 
موسڵمانان  دەستەی  یەكەم  بە  گەیاندی 
بە  دەیگەیەنێت  بەردەوام  كاتەوە  لەو  و، 
تۆماری  قورئان  دیكەش.  نەوەكانی  هەموو 
ئەزموونێكی ڕاستەوخۆی زیندووە لە مەیدانی 
سەرە:  دوو  ئەزموونێكی  »ئولووهییەت«دا، 
دیكەیان  ئەوی  و،  ڕەهایە  تەنیای  یەكێكیان 
ژیانەوە  كاروبارە گشتییەكانی  بە  پەیوەستە 
و، بانگهێشتێكە بۆ »بەدیهاتوو« بۆ ئەوەی 
ژیانی خۆی ڕێك بخات، تاكو بتوانێت بەشی 

خۆی لەو ئەزموونەدا وەربگرێت.
فەرمانەكانی  شوێن  بە  موسڵمان  كاتێ  
گیانی  تێدەكۆشێت  و  دەگەڕێت  قورئاندا 
ڕێنماییەكانی نەك تەنها بە هزر و بیر، بەڵكو 
بە دڵ و گیانیش تێبگات، ئەوا هەوڵ دەدات 
ئەزموونە  و  حەدسی  بینینە  لەو  شتێك  كە 
بەدەست بهێنێت كە پێغەمبەری خۆشەویست 

 هەیبوو.
پێش  لە  قورئان  ئایەتێكی  هەموو  كاكڵەی 
چاوی موسڵماندا گەورە دەبێت، لەبەر ئەوەی 

ئیمانی بەوە هەیە كە گوفتاری خوایە.
نەبێت  لقێك  ئیمانەش  ئەم  ئەگەر  تەنانەت 
كە  ڕووەوە  لەو  ئەوا  باوەڕەكەی،  و  بیر  لە 
و  بەخشین  ئیلهام  زیندووی  سەرچاوەیەكی 
كەم  ئەو  الی  بەهای  هەر  ئایینییە،  بینایی 

ناكاتەوە«)2 (.
بەهرەوەرگرتنی  ناڕاستیی  و  3-»ڕاست 

ئایینەكانی پێش خۆی چەندەش  لە  ئیسالم 
ئەو  كە:  ناگۆڕێت  ڕاستییە  ئەم  هەر  بێت، 
هەڵوێستە ئایینییانەی قورئان دەری بڕیون و 
گەیاندوونی بە خەڵك، تەالرێكی ئایینیی نوێ  

و جیاواز لەخۆ دەگرن«)3(.
4-»هەرچەندەش زانایانی دواتر گەشەیان بە 
و مەنهەجی  ئیسالمی  زانستێكی »كەالم«ی 
هەر  وتمان  پێشتر  ئەوەی  هێشتا  بەاڵم  دا، 
چەند  لە  موسڵمانان  جەماوەری  كە:  ڕاستە 
جێبەجێ كردنی  كە  پێكهاتبوو  گەلێك 
مومارەسەیەكی  بە  ئایین  ڕاستییەكانی 
حەدسی، كاریگەرییەكی بەهێزتر و خێراتری 
لە هەر ئەندازەیەكی وتووێژی عەقڵی و وریایی 
و كارامەیی، الی ئەوان بەجێ  هێشتبوو«)4(.

5-»ئێمە هەڵەیەكی زۆر گەورە دەكەین گەر 
ڕوانینمان بۆ ئەم بیر و باوەڕە تەنها بە وێنەی 
ڕوانینمان بێت بۆ ڕێچكەیەكی الهووتیی ئەوتۆ 
كە بەشێوەیەكی بۆماوەیی لە نەوەیەكەوە بۆ 
نەوەیەكی دیكە لە ماوەی هەزار و سێ  سەد 
بەڵكو  كرابێت.  ڕێكوپێك  و  هاتبێت  ساڵدا 
دڵنیایی  ئەمەوەیە،  پێچەوانەی  بە  ڕاستی 
و  دڵ  لە  بەردەوام  كە  زیندووە  ئیمانێكی  و 
و  دەبێتەوە  تازە  موسڵماناندا  بیری  و  گیان 
جەختی لەسەر دەكرێت كاتێ  دیراسەی دەقە 

پیرۆزەكە دەكرێت.
شـێوەیەكی  بە  كە  سوننەت،  ئەهلی  ڕێبازی 
قورئانەوە،  بە  دەستگرەكەیە  ڕێبازە  گشتی 
زمانە  بۆ  قورئانە  وەرگێڕانی  نەیاری 
هەندێ   هەرچەندەش  تر،  ئیسالمییەكانی 
فارسی  یان  توركی  وەرگێڕانی  لەگەڵ  جار 
یان ئوردی و زمانەكانی دیكەشدا پێش چاو 
كردنی  نەیاری  هەڵوێستی  ئەم  دەكەوێت. 
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شەرعیی  داوەرییەكی  بە  پشت  وەرگێڕانە 
توندوتۆڵ دەبەستێت كە تا ڕادەیەك بەڵگەكانی 
و،  دادەڕێژێت  »ژیری«یانە  شێوەیەكی  بە 
لەوەشدا پشت بە چەند ڕەچاوكردنێكی دوور لە 

»ژیری« دەبەستێت.
بنەڕەتی  شێوەیەكی  بە  ناتوانرێت  واقیعدا  لە 
شیعری  كە  ئەوەی  وەك  بكرێت،  تەرجەمە 
لە  چونكە  ناكرێت،  تەرجەمە  بڵند  و  بەرز 
توانادا نییە كە بە زمانی ئاسایی گوزارشت لە 
و  وێنا  ناتوانرێت  و،  بكرێت  قورئان  گەوهەری 
چونكە  دەرببڕرێن.  وەرگێڕان  بە  نموونەكانی 
هەر  یاخود  مەجازێك  هەر  یان  عەتفێك  هەر 
بە  دەبێ   قورئاندا  لە  زمانەوانی  كارامەییەكی 
لـێ  بكرێت هەتا واتاكەی  درێژی لێكۆڵینەوەی 

بۆ خوێنەر دەردەكەوێت.
هەروەها قورئان شیرینی و پاراوی و هۆنینێكی 
ناوازەی ڕێكوپێكی ئەوتۆی هەیە كە ناتوانرێت 
ئەو  چونكە  بكرێت،  دیاری  بۆ  سنووری 
كاریگەریی  هی  وەك  كە  قورئان  كاریگەرییەی 
سیحر وایە، بیر و هزری كەسی بیسەر بۆ وەرگرتنی 
دەكات. پێ   لەسەر  و  ئامادە  ڕێنماییەكانی 
بۆ  قورئان  وشەكانی  وەرگێڕانی  گومان  بێ  
خالیس  زێڕی  و  دەیشێوێنێت   تر،  زمانێكی 

دەكات بە سواڵەت«)5(.
كۆبوڵد

 »Lady Evelyn Cobbold لەیدی ئێڤلین كۆبۆڵد«
سكۆتلەندییە.  وەجاخزادەیەكی  ئافرەتە 
موسڵمان بووە و خۆی ناوناوە »زەینەب« و، 
سەردانی حیجاز و حەجی ماڵی خوای كردووە. 
بە  كتێبێكدا  لە  گەشتەی  ئەو  یاداشتەكانی 
ناونیشانی »حەج بۆ مەككە« لە لەندەن ساڵی 
1934ز باڵو كردووەتەوە، كە بە زمانی عەرەبی 

بە ناوی »البحثعنهللا« چاپ كراوە.
هەندێ  لە وتەكانی:

لـە  كـە  كردووە  ئەوەشـم  باسـی   ...«-1
جیهان  بەدیهێنانی  لەبارەی  هـاتووە  قـورئـاندا 
هەموو  لە  گەورە  خوای  چۆن  كە  ئەوەش  و، 
»جۆر«ێكی بەدیهاتووان »جووت«ێكی دروست 
كردووە و، كە چۆن زانستی نوێ ، دوای چەندین 
لێكۆڵینەوەی  و  درێژ  و  دوور  توێژینەوەی 
ئەوتۆ كە چەند جیلێكی خایاندووە، ئنجا ئەم 

بۆچوونەی پشت ڕاست كردووەتەوە«)6(.
2- »جێدەستی قورئان لەم هەموو پێشكەوتنە 
شارستانێتییەی ئیسالمدا نكووڵیی لـێ  ناكرێت. 
تەنها قورئان عەرەبەكانی هان دا  چونكە هەر 
جیهان فەتح بكەن و، ڕێی بۆ ئاسان كردن كە 

ئیمپراتۆرییەك دابمەزرێنن لەوەی ئەسكەندەری 
گەورە زیاتر و لە ئیمپراتۆرێتیی ڕۆمیش فراوانتر 
و بەهێزتر و ئاوەدان تر و شارستانی تر بوو«)7(.
3 - »لە واقیعدا ڕستەكانی قورئان و ناوازەیی 
و  وەسف  ناتوانێت  قەڵەم  شێوازەكەی شتێكە 
»وەرگێڕان«  كە  بێگومانە  بكات.  پێناسەی 
جوانی و ڕەنگینی و مۆسیقای وشەكانی ناهێڵێت 
كە لە هیچ كتێبێكی تردا نییە. لەوانەیە ئەوەی 
كە »جوهانسن«ی خۆرهەاڵتناس لەم بارەیەوە 
ڕای  لە  بێت  تەواو  گوزارشتێكی  نووسیویەتی 
ڕۆشنبیرانی فەرەنگ و گەورە بیریارانی. كاتێ  

كە وتوویەتی:
گەر شیعر نەبێت، كە ئەوەش گومانی تێدایە، 
یان  شیعر  بڵێت:  مرۆڤ  دژوارە  چونكە 
لە  زۆر  ڕاسـتیدا  لە  لەوە.  جگە  تری  شـتێكی 
نییە  مێژوو  ئەوەشدا  لەگەڵ  گەورەترە.  شیعر 
»ئامۆژگاریی  وێنەی  بە  و،  نییە  وەسفیش  و 
لە  كەم  نە  و  زۆر  نە  و،  نییە  چیاكە«ش)8( 
هەروەها  ناچێت.  »بووزییەكان«یش  كتێبی 
چەند وتارێكی فەلسەفیی چەشنی گفتوگۆكانی 
دەنگی  بەڵكو  نییە.  »ئەفالتون«یش 
پێغەمبەرێتییە لە دڵە بڵندەكانەوە دەردەچێت 
و، لە ڕستەكانیدا جیهانییە و، سوورەت و ئایەتە 
جیا جیاكانی دارای واتای قووڵن. تەنانەت لە 
هەموو شوێنێكدا و لە هەموو واڵتێكدا كە خۆری 

لـێ  هەڵدێت دەخوێنرێتەوە«)9(.
4-»دكتۆر ماردیل«ی خۆرهەاڵتناسی فەڕەنسی 
وەرگێڕانی  ئەركی  فەڕەنسا  حكوومەتی  كە 
ئەستۆ،  خستە  قورئانی  سوورەتی  هەندێ  
ئاماژەی بۆ ئەو تایبەتكارییانەی قورئان كردووە 
نییە.  لەودا  جگە  تری  كتێبێكی  هیچ  لە  كە 

وتوویەتی:
سەبارەت بە »شێوازی قورئان« ئەوا شێوازی 
كە  شێوازەی  ئەو  چونكە  مەزنە،  بەدیهێنەری 
قورئان هەیەتی و ئەو كەسەی كە لە پشتی ئەو 
لە  نییە.  تر  كەسی  خوا  لە  جگە  شێوازەوەیە 
ڕاستی و واقیعدا بەگومان ترینی نووسەرەكان 
بۆ دەسەاڵت و سیحری قورئان نەوی  سەریان 

كرد.
بەسەر  هەیەتی  قورئان  كە  دەسەاڵتەی  ئەو 
زەویدا  ڕووی  بەسەر  باڵو  موسڵمانی  ملیۆنەها 
لە ڕادەیەكدایە كە موبەششیرە بیانییەكانی وا 
تا  مەحاڵە  كە  بنێن  بەوەدا  دان  كردووە  لـێ  
ئێستا یەك ڕووداو بسەلمێنرێت كە موسڵمانێك 
لە ئایینەكەی خۆی پاشگەز بووبێتەوە. چونكە 
ڕێكوپێكییەكی  لە  كە  قورئان  شێوازەی  ئەم 

توندوتۆڵدا ڕەوانیی لـێ  دەچۆڕێت، كاریگەرییەكی 
قووڵ لە دەروونی هەر بیسەرێكدا كە لە زمانی 
عەرەبی تێبگات بەجێ  دەهێڵێت. لەبەر ئەوە، 
ئەم  كاریگەریی  گواستنەوەی  بۆ  هەوڵێك  هەر 
پەخشانە ناوازەیەی كە هاوشێوەی نەبیستراوە 
بێ   هەوڵێكی  دیكە،  زمانێكی  هەر  بۆ  بدرێت 

ئەنجامە«)10(.
5 - »لە واقیعدا قورئان شێوازی سەرسووڕهێنەری 
هەیە و جیاوازە لە هۆنراوە و پەخشانی عەرەب. 
بوونی  یەكانگیر  و،  داڕشتنی  جوانیی  چونكە 
و،  پوختكردنەوەی  ڕووەكانی  و،  وشەكانی 
باشیی بڕگەكانی و، جوانیی بەڵگەهێنانەوەكانی 
ناوازەیی  و،  چیرۆكەكانی  پێكەوەگونجانی  و، 
جگە  تایبەتمەندییەكانی  و،  نموونەكانی 
بڵندترینی  گەیاندووەتە  قورئانیان  لەمانەش، 
پلەكانی ڕەوانبێژی و، هێزێكیان بە شێوازەكەی 
و،  دەكەن  جوانی  لە  پڕ  داڵن  كە  داوە 
وتنەوەی  و  نابێت  بێزار  لێی  خوێنەرەكەشی 

چەند جارەش كۆنی ناكات.
قورئان بە ئاسانیی وشەكانی تایبەتمەندە، بە 
تێدا  نامۆی  وشەیەكی  دەگمەنە  كە  ڕادەیەك 
ببینیت. هاوكات لەگەڵ ئاسانییەكەیدا ڕەوان و 
سازگاریشە، وشەكانی لەگەڵ یەكتردا هاوشێوە 
و دەست لەمالنن، هەست ناكەیت وشەیەكی تێدا 
بێت بە براكەی بێگانـە بێت. جـا ئـەگـەر بەرزیی 
واتاكانیشـی بخەیتە سـەر ئەمـە، ئـەو كاتە پەی 
دەبەیت«)11(. ئیعجازەكەی  و  ڕەوانبێژی  بە 
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ڕاڤەكاری  سوننەت  ئاشكرایە  وەك       
قورئانی پیرۆزە و ڕاسپاردەی پێغەمبەری 
كە دەست بە هەردووكیانەوە  ئازیزمانە
بگرین: )تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه( -مالك 
في الموطأ-. بێگومان ئەویش بۆ سوود و 

بەختەوەریی ئێمەی موسڵمانە.
و،  نایەن  بن  نهێنییەكانی  قورئان   
ڕوناككەرەوەی ڕێی مرۆڤایەتیە و گرنگی 
دەدات،  گشتیەكان  هێڵە  و  بنەماكان  بە 
ئەگەر چی هەندێك جار ئاماژەی وردیش 
بدات.. هەر بۆیە پێویستیمان بە ڕاڤەكردنی 
كە  كەسانێكەوە  ڕێی  لە  ئەویش  هەیە، 
مەرجەكانی ڕاڤەكردنیان تیا بەدیهاتبێت، 
بكات  ڕاڤەیە  ئەو  كەسیش  باشترین 
بنەمایە  لەم  الدانمان  پێغەمبەرە 
زۆر دوورە لە ژیری و دادپەروەریەوە، با 

هەركەسێك بانگەشەی ئەوەش بكات.
مەرجەكانی وەرگرتنی هەر دەقێك دەبێت 
زنجیرەی  گرنگترینیشیان  بكرێن،  ڕەچاو 
نەپچڕاوی سەنەدی ڕیوایەتەكانە. قورئان 
هیچ  دەستماندایە-  لەبەر  -ئەوەی 
گومانی تێدا نیە بە ڕیوایەتی موتەواتیر 
هەموو  قورئان  واتە  گەیشتووە..  پێمان 
ئایەتەكانی، بە گشت قیرائەت و ڕیوایەت و                                        
ڕێگاكانیەوە، هەمووی هەر ڕیوایەتن و لە 
نوسراوەتەوە..  موصحەفیشدا  دووتوێی 
تەئكیدترە  ڕیوایەتكردن  هەمیشە  بەاڵم 
لەوەی كە نوسراوەتەوە، با ئەگەر ڕێنوسی 

)رسم  دەوترێت  پێی  كە  موصحەف، 
المصحف( و موافەقەی زمانەوانی عەرەبی 
دروستیی  بۆ  بن  سەرەكیش  مەرجی 

ڕیوایەتە قورئانیەكان.. 
يِن( تەنها  ِلِك يـَۡوِم ٱلدِّ بۆ نموونە: ئایەتی )مَٰ
دوو قیرائەتی تێدا ڕاستە، ئەوانیش: )َمِلِك 
لەگەڵ  ە..  يِن(  الدِّ يـَْوِم  )ماِلِك  و  يِن(  الدِّ يـَْوِم 
زمانەوانیەوە،  لەالیەنی  دەكرێت،  ئەوەی 
بە چەند شێوەیەكی تریش بخوێنرێتەوە 
و، پێچەوانەی ڕێنوسی موصحەفیش نیە، 
يِن( ـ  يِن( ـ )َمِلَك يـَْوِم الدِّ لەوانە: )َمِلُك يـَْوِم الدِّ
يِن(.. بەاڵم  يِن( ـ )ماِلَك يـَْوِم الدِّ )ماِلُك يـَْوِم الدِّ
شێوازانە  ئەم  پشڕاستی  ڕیوایەتێك  هیچ 
دەتوانین  ناڵێت  زانایەكیش  هیچ  ناكات.. 
چونكە  بیخوێنینەوە،  شێوازانە  بەو 
قورئانیەكان  ڕیوایەتە  دروستیی  مەداری 
لەسەر دروستیی سەنەدە بە پلەی یەكەم، 

بەڵكو گرنگترین مەرجە.
وەك دەبینین سەرچاوەی گەورە و یەكەمی 
و،                           گەیشتووە  پێمان  ڕیوایەت  بە  دین 
ئەوەی  لەسەر  حەكەمە  ڕیوایەتیش 
نوسراوە، وەك پێشینانی ئوممەت وتویانە:                                                           
بە  شا ء(..  ما  شاء  من  لقال  اإلسناد  )لوال 
هەموویان  سوننەتیش  شێوە  هەمان 
وەك  سوننەت  ئەوەیە  تەنها  ڕیوایەتن، 
كتێبێكدا  دووتوێی  لە  هەمووی  قورئان 
موتەواتیر  هەمووشی  و،  نەنوسراوەتەوە 
نین و، ئەو گرنگیەی بە قورئان دراوە هەمان 
گرنگی بە سوننەت نەدراوە و، دروست و 

نادروستیان تێدایە.. بەاڵم ئەوەی بیەوێت 
دەتوانێت جیایان بكاتەوە، چونكە زانایانی 
جێ  فەرموودەیەكیشیان  تەنها  فەرموودە 
نەهێشتووە بێ تەحقیق و دیراسە كردن..

خوای گەورە دەفەرموێت: چ ٺ  ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٿ      ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
چ  ڤ....ڄ  ڤ   ٹ   ٹ  
)الحكمة( و  قورئانە  )الكتاب(  الجمعة. 
وەك  چیە!؟  نەبێت  سوننەت  ئەگەر  ش 
)یعلمهم(:  دەدات  پێ  ئاماژەی  ئایەتەكە 
فێری  هەردووكیانی  پێغەمبەر
نەشبیستراوە  دەكات،  ئوممەتەكەی 
ئوممەت  فێری  حیكمەتی  پێغەمبەر
جا  و،  فەرموودەكانی  لە  جگە  كردبێت 
كردووە  هاوەاڵنی  فێری  حیكمەتەی  ئەو 
هەر ئەوه  نیە كە دەكەوێتە ژێر پێناسەی 

سوننەتەوە!؟
دەستمانایە..  لەبەر  و  ئاشكرایە  قورئان 
وەك وتمان پێویستی بە ڕاڤەی زۆر هەیە، 
كە  پێغەمبەر ئەوە  لەسەر  بەڵگەش 
قورئان بۆ خۆی دابەزیوە، دوعای فێربوونی 
تەفسیر بۆ ئامۆزا گەنجەكەی دەكات، وەك 
هەموو  پێغەمبەر  كە  بكات  بەوە  ئاماژە 
و،  نەكردووە  ئوممەتەكەی  بۆ  تەفسیری 
نوێ  ڕاڤەی  دەكرێت  بێت  دونیا  دونیا  تا 
وتمان-  -وەك  بەاڵم  بكرێت،  قورئان  بۆ 
خوای  دەبێت  و،  دەوێت  خۆی  كەسی 
دوعای  بۆیە  هەر  بكات،  موەفەقی  گەورە 
موەفەقیی بۆ عەبدوڵاڵی كوڕی عەبباسی 
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ئامۆزای دەكات: )اللهم فقه في الدين وعلمه 
التأويل( -صححه الحاكم ووافقه الذهبي-.

ناكرێت زاتێك 23 ساڵ قورئانی بۆ دابەزێت، 
باشترین زانا نەبێت لەم بوارەدا، لەكاتێكدا 
ئاسمانەوە  نیگای  ڕێی  لە  هەمیشە  ئەو 
ئاگادار كراوە و، پشت بەهێز بووە و، بە 

ڕووناكی قورئان دڵ ڕۆشن بووە.
قورئانە،  ڕاڤەی  فەرموودە  دەڵێین  كاتێك 
ڕیوایەتەكان  سەنەدی  یەكەم  دەبێت 
دروست بن.. پاشانیش دیراسەی مەتنەكەی 
وتنی  هۆكاری  زانینی  هەروەها  بكرێت.. 
پۆلێن  پاشانیش  فەرموودەیە..  ئەو 
كردنیان، بەو مانایەی ئەوانەی تەشریعن 
ئاسایی  دیكەی  وتەی  یان  قەزاوەتن،  یان 

. مرۆڤانەی پێغەمبەرە
كاتێك سەربووردێك بەناو فەرموودەكاندا 
پێویستە  دەبینین  دەق  هەندێك  دەكەین 
باشە  بكرێت..  لەسەر  هەڵوێستەیان 
ئەو  بۆ  دانا  ڕاستگۆی  پێغەمبەرێكی 
ئاماژانەی كردووە بەو بابەتانە، لە كاتێكدا 
لەو كاتەدا تا ڕاددەیەكی زۆر نامۆ بوون و 
لەوانەیە هەندێك نكولیشیان لێ كردبێت.. 
سیایەوە  یان  كۆمەاڵیەتی  الیەنی  لە  ئایا 
دەبێت پێغەمبەر چ سوودێكی لەو وتانە 
شارەزاییان  كاتە  ئەو  خەڵكی  بینیبێت؟! 
لە كۆرپەلەزانیی و پزیشكی و زانست بە 
باسی  دەكات  پێویست  چ  نەبووە،  گشتی 
بكرێت؟!  بۆ  پزیشكیانەیان  بابەتە  ئەو 

چ ڀ  ڀ   ڀ   بەاڵم دیارە پێغەمبەر
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ النجم. 
سەر  مرۆڤی  ئەمینترین  پێغەمبەر 
زەویە، بۆیە زۆر بە ئەمانەتەوە پەیامەكی 
دەگەیەنێت، با ئەگەر هەندێكیش گاڵتەیان 

لێ بێت..
پێغەمبەر لە فەرموودەیەكدا   دەفەرموێت:                                                                                
)إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة( 
-رواه الطبراني في الصغير واالوسط- واتە: 
نیشانەكانی  لە  كتوپر  مردنی  )دەركەوتنی 
پێی  مەبەست  دوواییە(..  ڕۆژی  هاتنی 
هاتنی  نزیكبوونەوەی  پچووكەكانی  نیشانە 
ڕۆژی دوواییە. واتە لە ئایندەدا ڕوودەدەن. 
ڕۆژی  نزیكبوونەوەی  نیشانەی  بوونی 
دووایی خۆی لە خۆیدا نیشانەی خراپیی 
نیە  مەرج  واتە  ناگەیەنێت،  باشیی  یان 
نیشانەیەكی  باسی  كە  فەرموودەكاندا  لە 
ئەو  خراپیی  بۆ  بێت  ئاماژە  كردبێت 
ئەوانە  بەڵكو  كارە،  ئەو  یان  ڕووداوە 

تەنها ئاماژەن بە چەند ڕووداوێك كە لە 
پاشەڕۆژدا ڕوودەدەن، كە ئەوانەش مومكن 
لە  ئه گه ر  و  بن  ڕاست  هەموویان  نیە 
سەرچاوەیەكی بەشەرییەوە بێت، دوور لە 
خوای  زانیاری  و  ئاسمان  وەحی  ڕووناكی 
نهێنیەكان..  هەموو  بە  زانایە  كە  گەورە 
هەروەها بەڵگەی ڕاستی پەیامبەرەكەیەتی. 
زانستی  و  مێژوو  ڕووداوەكانی  كاتێكیش 
ئەو  پشتڕاستی  مرۆڤ  كەڵەكەبووی 
ڕیوایەتانە دەكات، ئەوانە نیشانەی ڕاستیی 
پەیامبەر و پەیامەكەشە، هاوكات بەڵگەی 

ڕاستیی ڕیوایەتەكانە.
پێ دەچێت بووترێت: مردنی كتوپڕ هەر 
هەبووە و لەو سەردەمەشدا كە فەرموودەكە 
وتراوە خەڵكی زانیویانە و، بەڵكو لەوانەیە 
جۆرە  ئەو  پێشوودا  سەردەمانەی  لەو 
مردنە زۆرتر باو بووبێت، ئەویش لەبەر 
نەبوونی هۆكارەكانی پشكنین و چارەسەری 

پزیشكیی پێشكەوتوو!
ئامارەكاندا  لە  دەردەكەوێت  ئەوەی  بەاڵم 
دوواییدا  سااڵنەی  لەو  كتوپڕ  مردنی 
واڵتە  لە  تایبەتی  بە  كردووە،  زیادیان 
پێشكەوتووەكاندا، كە ئاماری نەخۆشیەكان 
چونكە  پێشكەوتووە،  زیاتر  تیایاندا 
ئەو  دوواكەوتووەكاندا  واڵتە  لە  ئەگەر 
جۆرە مردنە زۆریش بێت پێ دەچێت بە 
تەواوی تۆمار نەكرابن.. بەڵكو لەوە زیاتر، 
مۆدێلی  كتوپڕ  مردنی  دەردەكەوێت  وەك 
مردنی ئەو سەردەمانەی دوایی بێت، نەك 

سەردەمە پێشینەكان!
مردنی كتوپڕ چیە؟

مردنێك  بە  بەگشتی  كتوپڕ  مردنی 
نەبێت  چاوەڕوانكراو  كە  دەوترێت 
كۆئەندامی  تێكچوونی  بەهۆی  ڕوودەدات، 
دڵ و خوێنبەرەكان لە كەسێكدا كە پێشتر 
نەخۆشی دڵی نەبووبێت. گۆڕانكاریەكان لە 

ماوەی كاتژمێرێكدا ڕوودەدەن1.
واڵتە  لە  سااڵنە  دەڵێن:  ئامارەكان 
بۆ   180000 ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 
دەمرن2.  كتوپڕ  مردنی  بە  كەس   450000
 326200 ئەمریكا  لە   2011 ساڵی  تەنها 
كەس لەدەرەوەی نەخۆشخانە مردوون بە 
بە   ،424000 گەیشتە   2014 ساڵی  كتوپڕی. 
 AHA›s Heart and Stroke( پێی 
ڕاپۆرتی  Statistics(.. هەروەها بە پێی 
ئەمریكی  دڵی  نەخۆشیەكانی  كۆمەڵەی 
 )American Heart Association(

ساڵی 2030 ژمارەی مردنی كتوپڕ دەگاتە 
هەموو  هەروەها   .23600000 لە  زیاتر 
هەفتەیەك لە بەریتانیا 12 گەنج )لە تەمەنی 
لەكاتێكدا  دەمرن،  كەمتر(  و  ساڵیی   35
نیە3. نەخۆشیەكیان  هیچ  ڕووكەش  بە 
و  تەكنەلۆجیی  پێشكەوتنی  لەگەڵ 
لە  دیار  ڕێژەیەكی  ئێستا  تا  پزیشكیی، 
نەزانراون!  مردنانە  جۆرە  ئەو  هۆكاری 
ساڵی  هۆڵەندا  لە  توێژینەوەیەك  لە 
كتوپڕ  مردنی  بە  ئەوانەی  ڕێژەی   2009
گیانیان لەدەست داوە 1.24 لە هەر 100000 
كەسدا بووە، لەوانە 9% یان تەنانەت دوای 
پشكنینیان و توێكاری كردنی الشەیان دوای 
نەزانراون4.  مردنەكانیان  هۆكاری  مردن 
ئەمریكا  لە  توێژینەوەیەك  لە  هەروەها 
2011 لە كۆی ئەوانەی بە كتوپڕیی  ساڵی 
مردنیان  هۆكاری  یان   %20.7 مردوون 

نەزانراون5.
ماوەتەوە بڵێین تا پتر بە ناو زانست و ڕاستیە 
ڕاستێتی  پتر  قووڵبینەوە  زانستیەكاندا 
و،                                                       دەردەكەوێت  بۆ  پێغەمبەرمان
بۆ  دینەكەمان  بە  متمانەمان  پتریش 
دروست دەبێت و، خۆشەویستیی پەیام و 

پەیامبەرەكەمان زیاد دەكات..
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هەر  کە  دراوەیە  پێ  بەڵێن  زۆر  ڕۆژە  ئەو  قیامەت  ڕۆژی       
دەبێت بێتە پێشەوە چونکە هیچ گومانی تیا نییە: چ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ     ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
په رستن  شیاوی  شتێك  هیچ  خودا  له   )جگه   واتە:  النساء.  ٿ  چ 
نییه ، بێگومان له  ڕۆژی قیامه تدا كۆتان ده كاته وه ، ئه و ڕۆژه ی هیچ 

گومانی تێدا نییه  ئایا كێ قسه ی له  قسه ی خودا ڕاستتره ؟(
بە  دەكاتەوە  ڕوون  قیامەت  ڕۆژی  هاتنی  ڕاستی  بابەتە  ئەم 
بەڵگەيه كی زانستی یەکالکەرەوە، )شاری عەدەن( دووه م گه وره ترین 
شارى واڵتی یه مه ن لە خوارووی نیمچە دوورگەی عەرەبی کە به سه ر 
)باب  گه رووى  ڕۆژهه اڵتى  له  كم(   170( ده ڕوانێت  كه نداوى عه ده ن 
المندب( دووره، بەشی هەرە زۆری ئەو شارە کەوتۆتە ناو نیمچە 
لەسەر زەوی  تەنها دەمی زەبەالحترین گڕکان  دوورگەیەکەوە کە 
پێکی هێناوە و، لە ئێستادا کەوتۆتەوە چاالکی واتە بە تەقینەوەی بە 
گەورەترین لەرزین زەوی دێتە لەرزین و هەرچی هەیە لە ناواخنی 
زەوی دێتە سەر زەوی، بەمەش دووبارە زەوی وەک ڕابردووی كە 
به بە هێزترین بوومەلەرزە زەوی هەژاوە لە ئەنجامیشدا قڵیشی 
زۆر گەورەی خستووەتە زەوییەوە. له  قورئانی پیرۆزیشدا هاتووه :                                                                             
چ ڎ  ڈ  ڈ     ژ  چ الطارق، واتە: )سوێند بە زەوی کە قڵیشی 
زۆر زەبەالحی تیایە(، هەر بەم جۆرە لەگەڵ نزیکبوونەوەی کۆتایی 
دنیا دووبارە زەوی هەمان ڕووداوی بەسەر دێتەوە، وەک خوای گەورە 
دەفەرموێت: چ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ الزلزلة. واتە: )دووبارە 
بوومەلەرزەیەکی  دەکەوێتەوە  و  دەگێڕێتەوە  خۆی  هەواڵی  زەوی 
زۆر بەهێز ئەویش لە ئەنجامی تەقینەوەی بورکانێکی زۆر گەورە(.

گڕکانی عه ده ن به  یه كێك له و )6 ناوه ندی گڕكانی(يه   ده ژمێردرێت 
كه  ده كه ونه  سه ر یه ك هێڵى گڕكانى و له  گه رووى )باب المندب( 
درێژ  عه ده ن  شارى  تاوەکو  سوور  دەریای  خوارووی  ده روازه ى  له  
ده بێته وه ، له م دواییانه  شدا یه كێك له و ناوه ندانە له چیاى )الطير( 
عەدەن  شاری  بووە،  چاالك  سوور  دەریای  تەنیشت  درێژایی  بە 
هەر لە کۆنەوە گرنگییەکی زۆری بازرگانی هەبووە بە تایبەت لە 
سەردەمی عوسمانییەکان و پاش داگیرکردنی لەالیەن بەریتانیا زۆر 
سوودی لێوەرگیراوە وەک ڕێڕەوی بازرگانی بۆ واڵتی هیندستان بۆیە 
ئەم شارەیان زیاتر بەرفراوان کرد و ئاوەدانیان کردەوە کاتێکیش 
سەردەمی فڕۆکە هاتە کایەوە ئینگلیزەکان بوونە یەکەم کەسانێ کە 
پێی بزانن ئەم شارە بونیاتنراوە لە ناو دەمی زەبەالحترین گڕکان 

لەسەر زەوی. 
 لە ساڵی 1964 لەالیەن حکومەتی بەریتانیاوه  )پڕۆفیسۆر دکتۆر 
بۆ  ڕاسپێردرا  زەویناسییە  زانستی  شارەزای  کە  گاس(  گراهام  الن 
دوای  سەرەنجام  عەدەن،  شاری  زەبەالحی  گڕکانی  لە  لێکۆڵینەوە 
لەم سەر زەویيه  لێکۆڵینەوە دەڵێت: »هەموو ئەو گڕکانانەی کە 
یاری  وەک  تەنها   نین  هیچ  عەدەن  شاری  گڕکانی  چاو  لە  هەن 

ئاگرینن«.
كه ،  بیرده خاته وه   پێغەمبەرمان فه رمووده یه ی  ئه و  ئه مه ش 
ئاماژەی بۆ واڵتی یەمەن کردووه  و فەرموویه تی: )لەوێوە قیامەت 
کۆیان  و  دەکات  ڕاپێچ  خەڵکی  دێت  گەورە  زۆر  ئاگرێکی  دێت 
دەکاتەوە لە واڵتی شام پاشان لەالیەن فریشتەی خاوەن دەسەاڵت 
هەموو  خەڵکی  )شەیپور(  کەڕەنا  بە  دەکرێ  فوو  )ئيسڕافیل( 

ههیڤ ژماره  )40( زستانی 62016

یەکەمین نیشانەی هاتنی ڕۆژی قیامەت 
هاتنی ئاگرێكی گەورەیە لە )شاری عەدەن(
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موحه ممه د  پێغه مبه رایه تی  بۆ  شایه تییه ك  عه ده ن  شارى 

ئیعجازیسونهت



و                                                                            دنیا  کۆتایی  گەورەی  نیشانەی  کۆتا  وەک  دەکێشرێ  ڕۆحیان 
سەرەتا نیشانەی ڕۆژی قیامەت(. 

ونحن  علينا  النبي أطلع  قال:  الغفاري  أسيد  بن  حذيفة  »عن 
نتذاكر، فقال ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر آيات، فذكر )الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس 
من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثالثة خسوف 
)خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب( وآخر ذلك 

نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم« رواه مسلم  4182.
هات  هاوه ڵی بەڕێز )حذيفة بن أسيد الغفاري( دەڵێ: پێغەمبەر
بۆ المان لەکاتێکدا قسەمان دەکرد دەربارەی هاتنی ڕۆژی قیامەت، 
پێغەمبەر فەرمووی ئەوە باسی چی دەکەن؟ وتیان باسی قیامەت 
دەکەین، پێغەمبەر باسی نیشانە گەورەکانی بۆ کردن فەرمووی: ژیان 
لەسەر زەوی کۆتایی نایەت هەتاوەکو ئەم نیشانە گەورانە ڕوونەدەن 

کە ئەمانەن:
1- الدخان: ڕووداوی دووکەڵێکی چڕ کە تەواوی ئاسمان دەگرێتەوە 

کە پێدەچێ کلکدارێک بە الی زەوی تێپەڕ ببێت. 
موسلیم  ئیمامی  سەحیحی  فەرموودەی  لە  درێژی  بە  الدجال:   -2

ژماره  2942 باسکراوە.
دەکات  خەڵک  لەگەڵ  قسە  سەیرە  زۆر  زیندەوەرێکی  الدابة:   -3
دەستنیشانی خەڵکی دەکات کێ کافر و کێ موسڵمانە، دواتر باوەڕهێنان 

سوودی نامێنێت. 
4- هه اڵتنی خۆر له  خۆرئاواوه : دەزگای گەردوونی ئەمەریکا )ناسا( 

هۆشداری داوە سەبارەت بە ڕاستی ئەم ڕووداوە.
5- )نزول عیسی(: هاتنەوە سەر زەوی پێغەمبەر عیسا )سه المی خوای 
باوەڕهێنان  نیشانەیەش  بەم  دەجال،  کوشتنی  بۆ  لیبێت(  گه وره ی 

وەرناگیرێت.   
6- )یأجوج و مأجوج(: دوای دابەزینی عیسا پێغەمبەر ئەم قەومە 
خوا،   ئیزنی  بە  تێدەپەڕێنن  القرنین(  )ذو  پاشا  بەربەستەکەی 
ژمارەیان ئەوەندە زۆرە وەک دەریا شەپۆل دەدەن و کەس ناتوانێت 

بجەنگێ لە گەڵیاندا.
7- ڕۆچوونی گەورە لە خۆرهەاڵتی زەوی. 
8- ڕۆچوونی گەورە لە خۆرئاوای زەوی. 

9- ڕۆچوونی گەورە لە نیمچە دورگەی عەرەب. 
10- ئاگرێکی زۆر گەورە لە )واڵتی یەمەن( کە زۆر زەبەالح و ترسناکە 

لە ئێستادا کەوتۆتە چاالکی واتە قیامەت نزیکە.
لە فەرموودەیەکی دیکە شوێنی دەرچوونی ئەو ئاگرە گەورە زۆر وردتر 
دەستنیشانکراوە کە شاری )عەدەن(ه ، لەوەش وردتر دەستنیشانکراوە 
دەمی گڕکانەکە کەوتۆتە خوارووی شارەکە واتە گڕکانەکە لەو پەڕی 
خوارووی نیمچە دورگەی عەرەبە )نار تخرج من )قعر عدن( ترحل 
دنیا  کۆتایی  گەورەی  نیشانەی  )کۆتا  واتە:  الناس...( صحیح مسلم، 
ئاگرێکە دێتە دەرەوە لە دەمی شاخە ئاگری شاری عەدەن خەڵکی 

ڕاپێچ دەکات تا کۆیان بکاتەوە لە شام(.
شاری  ئاگری  شاخە  بۆ  جوگرافییە  وەسفی  وردترین  )قعر(  وشەی 
عەدەن بە مانای دوو شتی گرنگ دێت کەوتنە ناو بۆشایی نزمترین 
الفم( واتە کەوتۆتە ناو قواڵیی دەم.  شوێن وەک دەوترێ )في قعر 
له گه ڵ ئەوپەڕی دووری: شارە گڕکانییەکەی و كاتی یەمەن کەوتۆتە 
دووترین بەشی خوارووی نیمچە دوورگەی عەرەبی.  تەنانەت شارەکە 

بەشی زۆری دەکەوێتە سەروو قواڵیی دەمی گڕکانەكه  لەسەر زەریا.           
خوای گەورە لە سورەتی )الزلزال( باسی بوومەلەرزەی ڕۆژی قیامەت 
لە  زەویییە  سکی  ناو  قورسی  و  تواوە  مادەی  هەرچی  کە  دەکات 

ئاسن و نیکڵ هەمووی خاڵی دەبێتەوە و دێتە سەر زەوی: چ ٹ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   چ الزلزلة، 
واتە: )قیامەت نزیکبۆوە زەویش بوومەلەرزە و ئاگرە زەبەالحەکەی 
بۆ بە پێش هات، هەرچی ماددەی قورس هەیە لە ناو سکی زەوی 
هاتە دەرەوە، ئینسانەکان لەو ڕۆژەدا بە سەرسوڕمانەوە دەڵێن ئەوە 
پێشوو  وەک  دووبارە  زەوی  ڕۆژەدا  لەو  بەسەرهاتووە؟!  چی  زەوی 
بەاڵم  دەبێتەوە  گڕکانیی  تەقینەوەی  و  گەورەترین هەژین  تووشی 
ڕووداوە  ئەم  دوای  دەرەوە،  دێتە  زەوی  ناوسکی  هەموو  ئەمجارە 
گەورەیە لەالیەن فریشتەی بە دەسەاڵت )ئیسڕافیل( نەفخی یەکەم و 
دووەم بە کەڕەنا دەکرێت ئینسانەکان زیندوو دەکرێنەوە پۆل پۆل 
بە ڕێ دەکەون بۆ لێپرسینەوە، هەر کەسێ بە هێندەی بچووکتر لە 
گەردیلەیەک کردەوەی چاک یان خراپی ئەنجام دابێت دەیبینێتەوە(. 
ئەم سورەتە بە ئاشکرا ئاماژەیە بۆ  ئاگری شاری عەدەن، چونکە 
ڕاستەوخۆ کۆتای دنیای بە سەرەتای زیندووبوونەوە و لێپرسینەوە 
بەستۆتەوە، هەروەها ڕاستییەکی زانستیمان پێ دەڵێت کە بورکانەکان 
هۆکاری بوومەلەرزە و شەق بوون و لێکترازانی پلێتەکانی زەوین بە 
جۆرێ یەکەم جار بوومەلەرزە پاشان ڕۆچوون و شەق بوون پاشان 

تەقینەوەی گڕکانەکان.
دەکات  )الزلزال(  سورەتی  پشتگیری  زیاتر  ئایەتەش  ئەم  هەروەها 

لە باسی گڕکانی شاری عەدەن:  چ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ االنشقاق، واتە )کاتێ زەوی گڕکانە 
زەبەالحەکەی قیامەتی بۆ بە پێش هات بەهۆی بەهێزییەکەیەوە 
ئەم دیاردەی درێژبوونەوە و بەسەریەکداچوونی پلێتەکان( )تمدد 
لوحات األرضی( Earth-stretch plate ڕووده دات، کە بەهۆیەوە 
توندی  بە  و  تێدەکەوێت  زەبەالحی  درزی  ڕابردوو  وەک  زەوی 
دەهەژێت هەرچی لە ناو سکی زەوی هەیە لە مادەی قورسی وەک 
نیکڵ و ئاسن لە دەرچەی گڕکانی شاری عەدەن دێتە سەر زەوی 

تا خاڵی دەبێتەوە.

بێگومان گڕکانی عەدەن بۆیە ئەوەندە زەبەالح و ترسناکە چونکە 
تاکە دەرچەیەکی زەوییە بەو زەبەالحییە ڕاستەوخۆ بە ناو سکی 
 Earths core  زەوی  دەگات و لەو ڕێیەوە هەموو ناو سکی زەوی

دەتوانێت بێتە سەر زەوى.
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هه روه ها ئەم ئایەتەش زیاتر تەئکید لەم ڕووداوە گەورەی ڕۆژی 
گڕکانە  ڕووداوی  دوای  ڕاستەوخۆ  چونکە  دەکاتەوە  قیامەت 
دوای  ڕووداوەکانی  بە  دەبەستێتەوە  عەدەن  شاری  زەبەالحەکەی 
زیندووبوونەوە: چ ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  چ الفجر، واتە: 
)نەخێر ئەی ئەوانەی باوەشتان کردووە بە دنیا و ستەم لە خەڵک 
دێت  ڕۆژێ  دڵنیاییەوە  بە  کردووە  لەیاد  قیامەتان  ئێوە  دەکەن 
زەوی بوومەلەرزە گەورەکەی بۆ پێش دێت و کاولکارییەکی بێ 

وێنە ڕوودەدات و زەوی تەخت دەبێت(.
و  دەریا  ئاوی  )کاتێ  واتە:  التكوير،  چ  ڦ   ڦ   ڦ    ڤ    چ  
زەریاکان ئاگردران ئەو کاتەی ڕۆح چۆوە ناو الشەکان و قیامەت 
بەرپابوو( ئەم ئایەتەش باسی گڕکانێك ده كات و ده يبه ستێته وه  بە 
سەرەتا نیشانەی قیامەت کە زیندوو بوونەوەیە. لە ئەنجامی گڕ 
تێبەربوونی دەریا و زەریاکان بێگومان تەقینەوەی هایدرۆجینی 
هایدرۆجین،  و  ئۆکسجین  گازی  بۆ  گۆڕا  ئاو  چونکە  دەدات  ڕوو 
لەبەرئەوەی ئۆکسجین یارمەتی سووتان و تەقینەوە دەدات و گازی 
هایدرۆجینیش قەتیس ماوە بۆیە تەقینەوەی دەریا و زەریاکان 
ڕوودەدات، پاشان ناوسکی زەوی جێگەی ئەو چاڵ و چۆڵییە دەگرێتەوە 
کە ئاوی دەریا و زەریاکان پڕی کردبۆوە چونکە شکڵی زەوی شێوە 
.irregular shape هێلکەییە  شێوەی  نزیکەیی  بە  و  ناڕێکه  
بەم جۆرە هەموو چاڵ و چۆڵی دەریا و زەریاکان پڕبۆوە و ڕێک 
بۆوە لەگەڵ كیشوه ره کان هەروەها خوای گەورە هەرچی بەرز و 
نزمی كیشوه رەکانە ڕێک و تەختیان دەکاتەوە بە لێکهەڵوەشاندنی 
هەموو شاخەکان و پڕکردنەوەی دۆڵ و نشێوەکان پێی، بەم جۆرە 

چ ک  ک   بەکاکی:  کاکی  تەختایی  یەک  بووە  زەوی  هەموو 
ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   
ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  
)ئەی محمد  واتە:  چ طه،  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  
پرسیارت لێ دەکەن دەربارەی شاخەکان لە ڕۆژی قیامەت تۆ پێیان 
زەوی پێ تەخت  تا  دەکرێن  ڕۆژەدا خاپوور  لەو  بڵێ: شاخەکان 
قیامەت  نابینرێت  نزمییەک  و  بەرزی  هیچ  جۆرێ  بە  بکرێت 
لێشێواوە  سەریان  بەپەلە  کرانەوە  زیندوو  خەڵکی  بوو  بەرپا 
بەرەو الی بانگکەرێ بەڕێدەکەون کە هیچ گومانی تیا نییە، لەو 
ڕۆژەدا خوای گەورە ڕێ بە کەس نادات قسە بکات مەگەر یەکێ 
دەنگی  تەنها  بۆیە  هەر  بکات  ڕاست  قسەی  و  بدات  ئیزنی  خوا 

هەناسەکان دەبیسترێ(.
لە کۆتاییدا سوپاس بۆ خوای گەورە کە دەسەاڵت و نیشانەکانیمان 
بۆ دەسەلمێنێت چونکە بۆ هەموو هەواڵێکی قورئان کاتێک هەیە 

چ  ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ    چ  بچەسپێ:  ڕاستییەکەی 
األنعام، واتە: )بۆ هەر هەواڵێکی قورئان کاتێک هەیە ڕاستییەکەی 
دەربکەوێت( ئەگەر چی هەندێ جار ماوەیەکی زۆریشی بەسەردا 
ص،  چ  ڄ    ڄ    ڦ    ڦ    ڦ   چ  ئاشکرابوونی،  بۆ  تێپەڕێت 
تا  هەیە  کاتێکی  قورئانە  ئەم  هەواڵێکی  هەر  ڕاستی  )بۆ  واتە: 
ڕاستییەکەی دەرکەوێ هەرچەندە هەندێ کات ماوەیەکی زۆریشی 
بەسەر تێپەڕێت( سەرەڕای ئەمەش هێشتا کەسانێ هەن باوەڕ بە 
بەاڵم  دەبینن  ڕاستیانەش  ئەم  هەرچەندە  ناهێنن  گەورە  خوای 

ى   ې     ې   ې   ې   چ  نابینن:  پێی  ڕەشە  دڵیان  ئەوان 
ۈئ             ۈئ   ۆئ    ۆئ     ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ        ەئ   ائ   ائ   ى  

ئەو  )ئایا  واتە:  الحج.  چ  ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ  ی   
بێباوەڕانە نەگەڕاون بە دوای ڕاستی گەلە پێشینەکان کە بە هۆی 
بە درۆ خستنەوەی پێغەمبەران لەناوبران تاوەکو پەند وەربگرن 
و ببنە خاوەن دڵێک کە بە ڕاستی بیر بکاتەوە و ببنە خاوەن 
ڕاستییەکان  ڕاستیدا  لە  بێباوەڕانە  ئەو  ببیستێ،  حەق  گوێیەک 
دەبینن بەاڵم دڵ کوێری و دڵ ڕەشیان ڕێگرە لە باوەڕ هێنانیان 

هەربۆیە نە دڵیان دەبینێت نە بیردەکاتەوە(.
نییە  ئەو کەسانە  باوەڕی  بە  پێویستی  بەاڵم خوای گەورە هیچ 

تەنانەت ئەگەر هەموو سەر زەوی بێباوەڕ بن.
چ چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  
ڎ  چ  إبراهيم، واتە: )مووسا فەرمووی ئەی قەومەکەم ئەگەر 
ئێوە و هەموو سەر زەوی کافر بن ئەوا خوا هیچ پێویستی بە 

باوەڕی ئێوە نییە و هەمیشە سوپاسکراوە(.
هه یڤ:

و  عه ره ب  دورگه ى  نیمچه   ناوچه ی   له   واڵته   تاكه   یه مه ن   -1
سه رووى ئه فریقا ، كه  بوركانى تیایه،  ئه مه ش جێى سه رنجه  و به 

 ته نها 11 بوركانى هه یه.  سه رچاوه :-
ده زگاى زانستى ڤۆلكه ینۆ دیسكه ڤه رى تایبه ت به  بوركانه كان:

http://www.volcanodiscovery.com/yemen.html
جیهان  چاالكه كانى  بوركانه   ڕیزى  له   یه مه ن  بوركانه كانى   -2
هه ژمارد ده كرێت واته  خامۆش نییه  و به رده وام چاالكه  به مه ش 
سه رچاوه :  هه یه .  وه ختێكدا  و  سات  هه ر  له   هه ڵقواڵنى  ئه گه رى 

ده زگاى زانستى ڤۆلكه ینۆ دیسكه ڤه رى تایبه ت به  بوركانه كان:
http://www.volcanodiscovery.com/volcano-map.html
زۆر  بته قێته وه   و  هه ڵقوڵێت  عه ده ن  بوركانى  3-ئه گه ر 
چاالكه   بوركانه   و  جیهان  بوركانه كانى  له  زۆربه ى  وێرانكه رتره  
به ناوبانگه كان چونكه  پێكهاته ى بوركانه كه ى جیایه  له  ئه وانى تر.                  

سه رچاوه : ئۆكسفۆرد:
http://petrology.oxfordjournals.org/content/11/3/433.short
به هۆى  سوور  ده ریای  له   یه مه ن  بوركانێكى   2011 ساڵى  له    -4
ده ریایه    ئه م  له ناو  دورگه یه كى  كه م  ماوه یه كى  به   چاالكییه وه  
و  یه مه ن  بوركانه كانى  به هێزى  به   ئاماژه یه كه   كه   دروستكرد 
ده ریای سوور  وشكانى چاره نووسى  له   ته قینى جگه   له  ئه گه رى 
دورگه ى  نیمچه   وا  شتى  ڕوودانى  بۆیه   مه ترسییه وه   ده خاته  

عه ره ب ڕه نگه  تووشى وێرانكارى بكات. سه رچاوه : ده یلى مه یل:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2079353/
Amazing-pictures-Red-Sea-volcanic-eruption-creates-new-
land.html

سه رچاوه كان:
http://www.universetoday.com/59341/pacific-ring-of-fire/
http://jgslegacy.lyellcollection.org/content/124/1-4/283.ab-
stract
http://volcano.oregonstate.edu/oldroot/volcanoes/krakatau/
krakatau.html
https://www.youtube.com/watch?v=yy_FDETScqM
http://www.livescience.com/8809-scientists-volcano-erupt.
html

ههیڤ ژماره  )40( زستانی 82016

ئیعجازیسونهت
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خوای گەورە دەفەرموێت:چ ۋ  ۋ  
ۅ  ۅۉ  ۉ   ې        ې  ې     ې  
ى     ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئوئ   
ېئ         ېئ    ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  

ېئ    ىئ   چ الزمر.
گەورە  خوای  كاتێك  دەقیی:  بەڵگەی 

دەفەرموێت:  چ ۉ   ې        ې  ې     ې  
شەو  ئەوەیە  مانای  چ،  ى     ى  ائائ  
و ڕۆژ بە دوای یەكدا دێن و بە بەردەوامی 
دیاردەیەش  ئەو  دەگرنەوە،  یەكتر  شوێنی 
بە  و  نەبێت  گۆیی  زەوی  ئەگەر  ڕوونادات 
بەرامبەر  لە  نەخولێتەوە  خۆیدا  دەوری 
خۆردا و، بەكارهێنانی فرمانی ڕانەبوردووی 
)یكور( مانای بەردەوامبوون و نوێ  بوونەوە 
دەگەیەنێت، ئەو وەسفەش لەگەڵ تێڕوانینی 
تەواوی  بە  ئەمڕۆدا  گەردوونیی  زانستیی 
گونجاوە، زەوی گۆییە و لە بەرامبەر خۆردا 

بە دەوری خۆیدا دەخولێتەوە.  
ڕاستی زانستی: تا چەند سەدەیەكیش دوای 
دابەزاندنی قورئانی پیرۆز ئەو بیرۆكە هەڵە 
باو بوو گوایە زەوی تەختە و ئاسمان وەك 
گومەزێك لە هەموو الكانیەوە دەوری داوە،                                                                 
بەاڵم وردە وردە و بە تێپەڕبوونی كات دەركەوت 
كە                                                          بۆچی  ئەگینا  نیە،   تەخت  زەوی  كە 
كەشتیەك لە دوورەوە دێت بەرەو كەنارەكان 
یەكەم جار چارۆكەكەی دەردەكەوێت و ئینجا 
ماجەالنیش  گەشتەكەی  خۆی،  كەشتیەكە 
تا 1522 كە یەكەمین  لە سااڵنی 1519 
گەشتی دەریایی بوو بە دەوری زەویدا و بە 
كردار گۆییەتی زەوی سەلماند. لە ئێستادا 
كە سەردەمی فەزایە بە تەواوی ئەوە ڕوونە 
ئەوا  وانەبوایە  ئەگەر  و  گۆییە  زەوی  كە 
لەسەر زەوی تەنها یەك خۆرهەاڵتن و یەك 
خۆرهەاڵتن  كاتی  واتە  دەبوو،  خۆرئابوون 
ڕووناك  زەوی  ڕووی  سەر  پارچە  یەك 
یەكپارچە  خۆرئابوونیش  كاتی  و  دەبوو 
سەر ڕووی زەوی تاریك دەبوو. لەبەرئەوەی 
زەوی گۆییە بۆیە كاتێك خۆر هەڵدێت لە 
ناوچانە  ئەو  ئەوا  زەوی  خۆرهەاڵتی  سەر 
ڕووناك دەبنەوە بەاڵم ناوچەكانی خۆرئاوای 
زەوی هەر بە تاریكی دەمێننەوە و، هەمان 

دیاردە دووبارەدەبێتەوە كاتێك خۆر بەسەر 
خۆرئاوادا هەڵدێت، ئەو دیاردەیەش ڕوونادات 
ئەگەر زەوی گۆیی نەبێت، ئەگەر بەڕێزت 
شتێكت ئااڵند لە گۆیەك ئەوا هەموو الكانی 
هەمان  شتە،  بەو  دادەپۆشیت  گۆیە  ئەو 
وەسف بۆ زەوی ڕاست دەردەچێت، زەپۆشی 
زەوی كە بە شێكە لە زەوی خۆی لە هەموو 
بە  كێشكردنەوە  هێزی  بەهۆی  الكانیەوە 
زەوییەوە بەستراوە و كە ڕووناكی دێتە ناو 
ئەو بەرگە زەپۆشەوە گەرد و تەنۆلكەكانی 
و،  پەرشدەكەن  ڕووناكیەكە  بەرگە  ئەو 
بەشەكەی  لە  بەاڵم  دەبینرێت  ڕووناكیەكە 
ئەوەش  ڕوونادات  ئەوە  زەوی  گۆی  تری 
بەڵگەی گۆییەتی زەوی دەبێت، ئایەتەكەش 
باس لەو گۆییەتیەی زەوی دەكات بەخۆی و 

بەرگە زەپۆشەكەیەوە .
سەرنجی  وردی  بە  ئەگەر   : ئیعجاز  ڕووی 
بە  زۆر  ئەوا  بدەین  ئایەتەكە  دەقی  مانای 
ڕوونی دیارە كە قورئانی پیرۆز 14 سەدە 
لەمەوبەر ئاماژەی بەو ڕاستیە زانستیە داوە 
لە سەردەمێكدا كە بیرۆكەی هەڵەی تەختێتی 
زەوی باو بووە، بەاڵم لەگەشتەكەی ماجەالن و                                                                    

زانستیە زۆرەكانی دیكە كە  ئەو دۆزینەوە 
بە دواییدا هاتن، تا لە سەردەمی پێشكەوتن 
لە بواری دۆزینەوە ئاسمانییەكاندا بێ  هیچ 
گۆییە  زەوی  ڕوونبوەوە كە  ئەوە  گومانێك 
و تەخت نیە و، ئەوەش بەڵگەیە لە سەر 

ئیعجازێكی زانستی دیكەی قورئانی پیرۆز.
زه وى  كه   ده رده كه وێت  بۆمان  ئایه ته   له م 
له سه ر شێوه ى )كرة أي یكور(ه ، واته  زه وى 
ئه مه ى  زانستیش  گۆییه ،   به ڵكو  نییه   خڕ 
ئه و  گه یشتنه   و  سه لماند   2007 له  ساڵى 
جاران  تێگه یشتنه ى  ئه و  كه   ئه نجامه ى 
هه بوو واده زانرا زه وى خڕه  هه ڵه یه ، پێش 
ئه ویش واده زانرا زه وى ته خته  به اڵم زه وی 
ڕێك  گۆییه   به ڵكو  ته خته   نه   و  خڕه   نه  
ئه وه ی كه  قورئان فه رمویه تى. ئه م سه رچاوه  
ده سه لمێنن:  زه وی  گۆییه تی  زانستییانه ش 

ده زگاى زانستى دیسكه ڤه رى:
http://blogs.discovermagazine.com/badas-
tronomy/2008/09/08/ten-things-you-dont-
know-about-the-earth/#.Vl2nknarTZ4

ساینتیفیك  زانستى  ده زگاى  هه روه ها 
ئه میریكان: 

http://www.scientificamerican.com/arti-
cle/earth-is-not-round/

گۆییەتی زەوی
jamalmhammad@yahoo.com                 ن: د.عبدالله المصلح                     و: جەمال موحەمەد ئەمین          

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

گهردوونی
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دەگمەنی  وێنەیەکی   1995 ساڵی  لە  هابڵ  تەلەسکۆبی 
گرت، کە تیایدا چەند تاوەرێك یان ستوونێك دەردەکەوێت 
لەگەردووندا و بە دیمەنێکی زۆر جوان و ناوازە پێناس 
کرا لە الیەن کۆزمۆلۆجێستەکانەوە، ئەم تاوەرە گەردوونیە 
و  تۆز  وەکو  هایدرۆجین،  تەنۆلکەی  گازی  لە  پێکهاتووە 
غوبار دەردەکەوێت کەوا ئەستێرەکان بەرهەم دێنن واتە 
کارگەی دروستکردنی ئەستێرەکانە، سەرەتا ناونرابوو بە 
  Pillars of Creation )بورجه کانی بەدیهێنان )أبراج الخلق

چونکە بەدیهێنانی ئەستێرەکان لەم شوێنە بوو..
ئه وه ی له م وێنه یه دا ده رده كه وێت بورجێكی گه ردوونییه  
نزیکەی 7000 ساڵی ڕووناکی لێمانەوە دوورە و بەرزاییه كه ی 

2 تا 4 ساڵی ڕووناکییە.
بینیـنی ئەم بورجە بەرز و زەبەالحانە لە گەردووندا ئەم 
بااڵدەست  خوای  کاتێك  بیردەخاتەوە  پیرۆزەمان  ئایەتە 

دەفەرموێت: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ البروج.
هاتووه:                                                                       کثیر(دا  )ابن  ته فسیری  له  
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قال ابن عباس: قصور في السماء. 
واته  )ئیبن عه باس( وتویه تی: ئه م بورجانه  وه كو كۆشكن له  
ئاسماندا. له  زمانه وانیدا وشه ی )برج(، البرج: بناء مرتفع 
علی شكل مستدیر أو مربع ویكون مستقال أو شیئا من بناء 
عظیم. واته : بینای به رز له  شێوه ی خڕ یان چوارگۆشه ، 

سه ربه خۆبێت یان به شێك بێت له  بینایه كی مه زن.

ئاماژەیقورئانیپیرۆز
بۆبورجهكانیگەردوون

ن: کــارزان خاليد پیرداود

ته فسیری زانستی
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پیرۆزدا  قورئانی  لە  میهرەبان  و  بااڵدەست  خودای  كه واته  
بەر لە 1440 ساڵ سوێندی بە بورجه كانی ئاسمان خواردووە 
دەکات                                                                     باسی  ئاسمان  پێکهاتەکانی  لە  یەکێك  بە  کەوا 
ڕاستەوخۆ  ئایەتە  ئەم  لەدوای  و  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
دەفەرموێت: چ ٻ  پ  پ  چ واتە: سوێند بەو ڕۆژەی 
پەروەردگارتان،  الی  دەگەڕێنەوە  و  زیندوودەبنەوە  کەوا 
واتە سوڕی ژیانی مرۆڤ دووجارە، لە دایك بوون و مردن، 
بەهەشت  لە  هەمیشەیی  بوونەوەی  زیندوو  دووبارە  ئینجا 
 Pillars of‹ یان دۆزەخ، بە هەمان شێوه  ئەستێرەکانیش لە
و  لەناودەچن  و  دەمرن  دواتر  و  دەبن  دایك  لە   ›Creation
ئینجا دووبارە particle ــەکانی دەبنەوە بە ئەستێرە. واتە 
و  مرۆڤ  ژیانی  سووڕی  نێوان  لە  هەیە  زۆر  لێکچوونێکی 

سووڕی ژیانی ئەستێرەکان. 

سەرچاوەکان:
1- ناسا:

http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/multimedia/
photos07-019.html

2- ده یلی مه یڵ:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2898051/
Hubble-revisits-old-friend-Iconic-Pillars-creation-re-
vealed-unprecedented-incredible-new-images-space-tele-
scope.html

3- سپڵۆید:
http://sploid.gizmodo.com/it-sounds-incredible-but-the-pil-
lars-of-creation-dont-e-1677857108

ئاژانسی  وێنانەی پێگەی  لەو  ئەم وێنەیە یەكێكە 
باڵوی  هابڵ(  تێڕوانینی  )بنكەی  ناسا  ئاسمانی 

كردۆتەوە.
 زانايان ئاشكرایان كرد ئەم ئەستێرەیە كە )4000( 
ساڵی ڕووناكی لێمانەوە دوورە و هاوشێوەی خۆرە، 
بەسەر خۆیدا تەقیوەتەوە. كە دواجار قەبارەكەی 
بچوك دەبێتەوە و دەگۆڕێت بۆ ئەستێرەی گرگنی 
 400( دەگاتە  تەقینەوەیە  ئەم  پلەی گەرمی  سپی، 

هەزار( پلەی سەدی!
دەكەنەوە كە خۆرەكەی خۆشمان  دووپاتی  زانایان 
ئەم  دەسوتێت،  و  دەبێت  سەرەنجامی  هەمان 
خۆر  قەبارەی  هاتنەوەیەكی  هۆی  دەبێتە  كردارە 
بە چەند قۆناغێك بۆ ئەوەی بگۆڕێت بۆ خۆرێكی 
»گرگنی  دەڵێن:  پێی  زانایان  كە  ئەوەیە  بچوك، 
پیرۆز  قورئانی  سەراسیماكانی  لە  یەكێك  سپی«. 
باسكردنی كۆتایی خۆرە، لە سەردەمێكدا كە هیچ 
كەسێك پێشبینی ئاوا ئەنجامێكی خۆری نەكردووە:

چ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  چ التكوير.
)ئيبن كه سير( ده ڵێت: وأصل التكوير جمع بعض الشيء 
إلى بعض، فمعناه: أن الشمس يجمع بعضها إلى بعض 
 ،346 ذلك ذهب ضوءها ص:  بها  فعل  فإذا  تلف،  ثم 
شتێكه ،  كۆكردنه وه ی  )التكویر(  وشه ی  بنه ڕه تی  واته : 
چونكه  خۆر كۆده كرێته وه  و لوول ده خوات،      به وه ش 
جوبەیر(یش  كوڕی  )سەعیدی  نامێنێت.  ڕوناكیه كه ی 
)تەفسیری  ناوا  بە  واته: چوو  )غورت(  دەڵێت: وشه ی 
.)346 ص:  التكوير،  الثامن/  الجزء  كەسیر/  ئیبن 

http://i.dailymail.co.uk/i/pi/2015/01/05/24701CC900000578-
0-i age-a-11_1420500499764.jpg

گرگنی سپی
ڤ

هه ی
و: 

.National Geographic :سه رچاوه



تەفسیری چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ:
ئیخالسدا  سورەتی  ڕاڤەی  لە  هەوڵدەدەین 
باشترین و گشتگیرترین وتەی ڕاڤەكارە پێشین و                                                       
زانستیی  تەفسیری  پاشان  بهێنین،  نوێكان 
بە  زانستی نوێ  پێیداوین  پشتبەستوو بەوەی 

بەكارهێنانی زاراوەی زانستیی ئاسان.
چ ٱ  ٻ  ٻ   لەبارەی  موفەسیرەكان  وتەی 

ٻ  چ:
)ابن كثری( لە تەفسیری چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ                                                                                                                         
دا دەڵێت: كاتێك جولەكە وتیان: ئێمە عوزێری 
وتیان:  گاورەكانیش  دەپەرستین،  خوا  كوڕی 
ئاگر  دەپەرستین،  خوا  كوڕی  مەسیحی  ئێمە 
مانگ  و  خۆر  ئێمە  وتیان  پەرستەكانیش 
وتیان:  عەرەبیش  موشریكەكانی  دەپەرستین، 

گەورەچ ٱ   خوای  دەپەرستین،  بتەكان  ئێمە 
ٻ  ٻ  ٻچی بۆ نێردراوەكەی نارد واتە 
خوای گەورە تاك و تەنهایە، هاوتا و وەزیر و 

هاوشان و هاوشێوە و بەرانبەری نییە.
بۆ  )االثبات(دا  چەسپاندن  لە  وتەیەش  ئەم 
بەكارناهێنرێت،  بۆ كەس  نەبێت  خوای گەورە 
چونكە هەر ئەو لە هەموو سیفەت و كارەكانیدا 

تەواوە.
لێبێت  خوای  ڕەحمەتی  عثیمنی(یش  )ابن 
)قل(:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ،  ئایەتی  دەڵێت: 
پەیام و وتارە بۆ هەركەسێك كە پەیامەكەی 

خوارەوەی  هاتنە  كاتی  لێرەدا   – بێت  ڕاست 
پاشان  پێغەمبەرەوە بە  تایبەتە  ئایەتەكە 

بۆ هەركەسێكە كە بیبیستێت و بیخوێنێتەوە.
)هو(: ڕاناوە بەاڵم بۆ كێ  دەگەڕێتەوە؟ وتراوە: 
بارەیەوە  لە  پرسیار  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
كراوە، وەك وترا بێت: ئەوەی پرسیار دەربارەی 
یەكەمە  ڕووی  ئەم  پێی  بە  )هللا(یە،  دەكەن 
)هو( موبتەدایە و )هللا( خەبەری موبتەدایە و 

)أحد( خەبەری دووەمە.
وتراویشە )هو(:جێناوی )الشأن(ە و )هللا(ش                                                                  
دووەمی  )مبتدأ(ی  و  گەورەیە  خوای  ناوی 
)مبتدأ(ی  خەبەری  )أحد(یش  و  ڕستەكەیە، 

دووەمە.
تایبەتە  و  خوا  زاتی  )علم(ی  ناوی  )هللا(: 
ناوە  بەو  لەو كەس  گەورەوە، جگە  بە خوای 
ناونابرێت هەموو ناوەكانی تریش كە دوای ئەو 
دێن، دەگمەن نەبێت، پاشكۆ و شوێنكەوتووی 

ئەون.
مانای )هللا( واتە: خوایەك كە شایەنی پەرستن 
بۆ  پەڕێنراوە  )الإلله(كە  هەمزەی  بەاڵم  بێت، 
سووككردن لەبەر زۆر بەكارهێنانی ئەو وشەیە، 
بنەڕەتیدا:  لە  كە  )الّناس(  وشەی  هەروەك 
)ااَلانس(ە. هەروەها وەك ڕستەی )هذا أخیـَُر من 
هذا( كە بنەڕەتەكەی بریتییە لە )هذا أخیـَُر من 
هذا( بەاڵم بەهۆی زۆر بەكارهێنانەوە هەمزەكە 

و  تاك  )هللا(  گەورەش  خوای  دەپەڕێنرێت، 
تەنهایە )ٻ(، )ٻ(یش وشەیەكە لە 
زمانی عەرەبیدا نایەت تەنها لە شێوەی نەفیدا 

نەبێت كاتێك دەوترێت: )ال أحد(.
تەفسیری زانستییچ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ:

خوای گەورە فەرمان بە پێغەمبەرەكەی و هەموو 
خوێنەر و بیسەرێك دەكات كە بڵێن: )اللَّـُه َأَحٌد(،  
وشەی )أحد(یش لێرەدا بۆ سەلماندنی تاكانەیی 
خوای گەورە هاتووە. وشەی )أحد( بە مانای 
یەك نایەت هەرچەندە كە )واحد( یەكێكە لە 
نەوەد و نۆ ناوە جوانەكەی خوای پەروەردگار، 

بەاڵم دەكرێت گومانی لێ بكرێت، چۆن!؟
زنجیرە  لە  ژمارەیەكە  )واحد(  یەك  وشەی 
بەاڵم  بیركاریدا،  زانستی  لە  درێژ  ژمارەیەكی 
تاك و تەنها )أحد( لەو زانستەدا بوونی نییە.

لە زانستی بیركاریدا دەبینین ژمارە یەك )واحد( 
لە نێوان )سفر( و )دوو(دایە، ئەگەر بشمانەوێت 
زنجیرەیەك ژمارەی درێژتر لەوە بنووسین ئەوا 
ئەگەر  خۆ   ،)2  ،1 سفر،   ،1-،2-( دەنووسین 
بمانەوێت ئەم زنجیرە ژمارەیە درێژتر بكەینەوە 
تا  پێدەكەین  دەست  كۆتا(  بێ    -( بە  ئەوە 
دەگەینە )+ بێ  كۆتا( لە ژمارەكان، ئەو كاتە 
یەك )واحد( مانای تاك و تەنهایی خوای گەورە 
نادات، هەروەها یەك )واحد( نیوە و چارەك و 
سێیەك و پێنجیەك و هتد.. ی هەیە. دەڵێین: 

تەفسیری زانستیی سورەتی ئیخالس/ ئەڵقەی دووەم
        ن: د. عومەر ئەلڕاوی.                        و: هاوژین طالب رضا.                     پێداچوونەوە: د. دارا گوڵ.
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هەروەها  و  پێنجیەك  یەك، چواریەك،  نیوەی 
دەكرێت بە چەندین بەشی زۆری ترەوە. 

و                                                       هاومانا  ئەوەی  بناغەی  لەسەر  یەك،  ژمارە 
كۆمپیوتەرەوە،  دەچێتە  سفرە،  بەرانبەر 
ئەوەش بناغەی هەموو زانیارییەكە كە دەچێتە 
دەزانن  مانایە  ئەم  پسپۆڕان  كۆمپیوتەرەوە، 
بەاڵم وشەی )أحد( ئەو هاومانا كۆمپیوتەرییە 
)الواحد(  یەكە  گەورە  خوای  نابەخشێت. 
بۆیە  ژمارەوە  گومانی  نەكەوینە  ویستویەتی 
پێشتر  وەك  كە  پێبەخشین،  وشەی )أحد(ی 
باسمان كرد عەرەب ئەو وشەیەیان بەكارنەهێناوە 
تەنها لە شێوەی نەفیدا نەبێت، كاتێك دەوترێت 
هەزار،  نە  دوو،  نە  یەك،  نە  واتە  أحد(  )ال 
نە نیوە، نە چارەك و نە هیچ شتێك. لێرەدا 
هەرگیز  كە  دەردەكەوێت  وشەیە  ئەو  وردی 
)اللَّـُه  بكرێت.  دروست  بۆ  گومانی  ناتوانرێت 
َأَحٌد( وشەی )أحد( لە ڕووی زانستییەوە ناشێ  
لەت بكرێت، ناتوانرێت بووترێت: نیوەی )أحد(، 
چەند جارەشی نییە بۆیە ناوترێت دە )أحد( و 
ناشچێتە ئەو سیستمە ژمارەییە ناسراوەی كە 
پێی دەڵێین )بەرنامەی كۆمپیوتەر(. خۆ ئەگەر 
سیستەمەوە  ئەو  بخەینە  )أحد(  هەوڵبدەین 
كارەی  ئەو  ئارەزوومەندان  لە  یەكێك  -وەك 
كرد-ئەوا ئەنجامەكەی بێكۆتا دەبێت. ئەمەش 
قوة(   – )هێز  سیفەتی  ئێمە  ئەگەر  واتە 
بە  دەبێت  ئەوە  كرد  بەرنامەكە  داخڵی  مان 
)بەهێزترین – االقوی(، واتە گەورەترین ژمارە 
سفر  یان  هیچ  ئەوە  دەیگەینێ ،  كە  هێزدا  لە 
دەبێت سەبارەت بە هێزی خوای گەورە، چونكە 
هێزی خوای گەورە بەهێزترینە )االقوی(. خۆ 
ئەگەر سیفەتی )بەخشندەیی –كرم(ی بدەینێ 
دەبێت بە )بەخشندەترین( واتە بەرزترین ژمارە 
كە بیگەینێ  ئەگەر ملیۆنان ملیۆنیش بێت، ئەوا 
لە بەرانبەر بەخشندەیی خوای گەورەدا یەكسانە 
و  پاشا  ئەگەر سیفەتی شكۆی  یان  بە سفر. 
سەركردەكان دابنێین و ملیۆنان ملیۆن جارەی 
بكەین، ئەوە هیچ یان سفر دەبێت سەبارەت بە 

مەزنی خوای گەورە... تاد.
لە  تەواوی  بە  )أحد(  تەنها  و  تاك  وشەی 
هەموو گومانێك دەربازمان دەكات كە بتوانرێت 
دروستبكرێت، وەك ئەوانەی لە بارەی ئایینەكانی 
مەسیحییەكان  هەروەك  دەیانزانین،  ترەوە 
بانگەشەی ئەوە دەكەن: كە خوا یەكێكە لە سێ 
خوا. هەروەك لە یەكێك لە دیمانەكاندا بینیمان 
قورئان  بە  دەیویست  مەسیحییەك  چۆن  كە 
خوا،  سێ  لە  یەكێكە  خوا  كە  بیسەلمێنێت 

بەوەكرد  الرحیم(ی  الرمحن  تەفسیری )بسم هللا 
و  )الرمحن(  و  )هللا(  ئەویش:  سیانە  خوا  كە 
)الرحیم(ن، زانراویشە كە  )الرمحن( و )الرحیم( 
بڵێین  ئێمە  ئەگەر  گەورەن،  خوای  سیفاتی 
ئەوە  العادل(  عمر   – دادپەروەر  )عومەری 
ئێمە باسی دوو كەسمان نەكردووە، یان ئەگەر 
بڵێین )عەلیی زیرەك( ئەوە دووان نیین بەڵكو 
سیفەت و وەسفكراون، جا لەگەڵ ئەوەشدا كە 
ئەوە لە زمانی عەرەبیدا زۆر ڕوون و ئاشكرایە 
بەاڵم كەسێك گومان دروست بكات ئەوە فێڵ 

دەكات تا بەسەر ڕاستیدا بازبدات.
كە  بڕی  كەسانەی  ئەو  قسەی  َأَحٌد(  )اللَّـهُ 
بە  بانگەشەكانیشی  و  دزەبكەن  دەیانویست 
چونكە  هێنان  پێ  كۆتایی  و  درۆخستنەوە 
هەڵناگرێت.  تەئویل  چەسپاندنێكە  َأَحٌد(  )اللَّـُه 
َأَحٌد( وەاڵمی ئەوانەش دەداتەوە  هەروەها )اللَّـهُ 
خوای  خوا،  دوو  لە  یەكێكە  خوا  دەڵێن  كە 

گەورە دەفەرموێت:چ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     
ەئ   ەئ   ائ   ائ   ىى   ې          ې   ې     ۉې  
ېئ   ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ   وئ  
ېئ  ىئ  چ النحل. واتە: “خودا فەرموویەتی 
بێگومان  مەدەن،  بڕیار  خۆتان  بۆ  خوا  دوو 
پەرستراوی ئێوە تەنها یەكێكە، كەوابوو ترستان 
با هەر لە من بێت. هەرچی لە ئاسمانەكان و 
ڕایەڵی  تەنها موڵكی خوایە و، گوێ   زەویدایە 
و پەرستن بەردەوام هەر بۆ ئەوە، ئایا ڕەوایە 

بێجگە لە خوا بترسن و حسابی بۆ بكەن؟”.
چونكە دەبینین ئاگرپەرستەكانیش هەوڵدەدەن 
و  ئاگرە  خواوەندی  )ئەهورامەزدا(  بڵێن  كە 
)ئەهریمەن(یش  و  گەردوونە  دروستكەری 
خواوەندی ئاوە كە گەردوون لەناو دەبات، لەگەڵ 
دانە  یەك  دوو خواوەندە  ئەو  دەڵێن  ئەمەشدا 
خواوەندن یان دوو خواوەندن لە یەك خواوەندا، 
ئیتر تێناگەم ئەوان بە چ زمانێك قسەدەكەن!!!
َأَحٌد( نموونەی شمشێری بڕەر و  لێرەدا )اللَّـُه   
قەاڵی پتەوی یەكخواپەرستییە، ئەو وتەیەیە كە 
هیچ الف لێدەرێك و خۆ بە زانا زانێك  ناتوانێت 
بەسەریدا تێپەڕبێت، ئیتر خوای گەورەی تاك و 
تەنها نە )دوو( و نە )سێ ( و نە هیچ ژمارەیەكی 
تر لە خواوەندەكانە، ئەو تاك و تەنهایە )َأَحٌد(، 
ناوە  بۆ  دەگەڕێنێتەوە  جێناوەكە  هەموو  ئیتر 

جوانەكەی خوای گەورە )یەك – الواحد(.
تەفسیری چ پ  پ  پ  چ:

وتەی موفەسیرەكان لە تەفسیری )اللَّـهُ الصََّمُد(:
لە  لێبێت  خوای  ڕەحمەتی  كپیر(  )ابن   
تەفسیرەكەیدا لە مانای )الصمد(دا هێناویەتی:

الصََّمُد(، ئەو خوایەی كەچ پ  ڀ    1- )اللَّـهُ 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
“الصمد”  دوای  ئەوەی  واتە  ئەمەش  چ   ٿ   

هاتووە تەفسیری )الصمد( دەكات.
و  پێویستی  لە  خەڵكی  2-الصمد: 
داخوازییەكانیاندا ئاتاجی ئەون و ئومێدیان بەوە، 
واتە ڕوودەكەنە خوای پایەدار و دەسەاڵتدار كە 
نیازەكانیان بۆ جێبەجێ بكات، چونكە هەر ئەو 

دەتوانێت بۆیان بە ئەنجام بگەیەنێت.
3- الصمد: ئەو گەورەیەیە كە گەورەیی لە هەموو 
شتێكدا بەو كۆتایی دێت، ئەو شكۆمەندەیە كە 
گەورەییەكەی بێ  كەم و كوڕیە و تەواوبووە، ئەو 
پایەبەرزەیە كە مەزنییەكەی پڕ و تەواوبووە، ئەو 
میهرەبانەیە كە ئارامگرییەكەی كامڵبووە، ئیتر 

بەو شێوەیە لە هەموو سیفەتە جوانەكاندا…
4- الصمد: تۆكمە و پتەوێكە كە ناوەڕۆكی بۆش 

نەبێت.
5- الصمد: ئەوەیە كە ناخوات و ناخواتەوە.

6- الصمد: دوای لە ناوچوونی دروستكراوەكانی 
دەمێنێتەوە .

هەموو  و  نییە  كەس  بە  نیازی  الصمد:   -7
ئاتاجی ئەون.

8- ئەوە ویستی لەسەر هەرچییەك بێت دەیكات و 
بڕیار و فەرمانی لەسەردەدات.)تەفسیری ابن كثیر(.
)ابن عثیمنی( ڕەحمەتی خوای لێبێت دەڵێت: 
پێكەرەوەیە  دەست  ڕستەیەكی  الصََّمُد(  )اللَّـُه 
)مستأنفة(، دوای ئەوەی باسی تاك و تەنهایی 
كرد و، باسی سەمەدیەتی كرد، لە ڕستەیەكدا 
كە  )معرفه(یە  زانراو  هەردووالی  كە  هێنای 
دەورەدان )احلصر( دەگەیەنێت، واتە: تەنها خوا 

)الصمد(ە، ئەی مانای )الصمد( چییە؟
توانا،  زانیاریی،  لە  ئەوەیە  )الصمد(  وتراوە 
دانایی، شكۆ، گەورەیی و لە هەموو سیفەتەكانیدا 

پڕ و تەواو و بێ كەموكوڕی بێت.
وتراویشە: )الصمد( ئەوەیە كە ناوەڕۆكی بۆش 
مانای  لەگەڵ  نییە  پێچەوانە  ئەمەش  نەبێت، 
كە  ئەوەی  لەسەر  بەڵگەیە  چونكە  یەكەمدا، 
دەوڵەمەندە و لە هەموو دروستكراوەكانی خۆی 

بێ نیازە.
هەروەها وتراوە: )الصمد( بە مانای )املفعول( 
دێت واتە: ڕوو تێكراو، واتە ئەوەی بوونەوەرەكان 
ڕووی  پێویستییەكانیان  جێبەجێكردنی  بۆ 
كۆتا  و  دەوێت  خۆشیان  مانای:  بە  تێدەكەن 
ئەو  الی  بۆ  داواكارییەكانیان  و  ئومێدیانە 
هەموو  ئەوەی  مانای  بە  ئەو  بەرزدەكەنەوە، 

كەسێك پێویستی پێیەتی.
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)ابن عثیمنی( ڕەحمەتی خوای لێبێت لە كۆتاییدا 
دەڵێت: ئەم وتانە هیچیان نكولی لەوی تر ناكەن و                                                          
پەیوەندی  كە  لەوەی  جیاوازنین  یەكدا  لەگەڵ 
ئەم  دەڵێین:  بۆیە  هەیە،  گەورەوە  خوای  بە 
چەسپاون  و  درووست  هەموویان  مانایانە 
نییە. نێوانیاندا  لە  جیاوازی  لەبەرئەوەی 
تەفسیری زانستیی چ پ  پ  پ  چ:

)الصمد(دا  ماناكانی  لە  احملیط(دا  )القاموس  لە 
خۆڕاگرە  و  پتەو  بەردێكی  )الصْمَدة(  هاتووە: 
وشترێكە  مصماد(  )انقة  وتراوە  زەویدا،  لە 
و  خۆڕاگرە  سۆڵە  و  سەرما  و  وشكی  لەسەر 
ئەم  دەمانەوێت  لێرەدا  لەسەرخۆیە،  هەمیشە 
پتەو  بەردێكی  ئەگەر  بكەینەوە  ڕوون  واتایە 
خێرایی  بە  ئۆتۆمۆبیلێك  هەبوو  زەویدا  لە 
جواڵ،  نە  بەردەكە  و  پێداكێشا  خۆی  هاتوو 
یان  ڕاگرت،  بەردەكە خۆی  دەڵێین  كاتە  ئەو 
بۆ  جواڵومان،  گەورەی  بارستەیەكی  ئەگەر 
زانینی خۆگریەكەی، كێشا بە دیوارێكدا و كاری 
واتا  ڕاگرت،  خۆی  دیوارەكە  دەڵێین  تێنەكرد 
ئەو زەبرە دەرەكییەی ئاڕاستەی دیوارەكە كرا 
تۆپێكمان  ئەگەر  هەروەها  نەكرد،  تێ  كاری 
تۆپەكەمان  پاشان  و  دانا  بەردە  ئەو  لەسەر 
تەقاند و بەردە پتەوەكە بە كاردانەوەكە نەجواڵ 
دەڵێین بەردەكە خۆی ڕاگرت، هەروەها ئەگەر 
ئامێرێكی بزوێنەرمان بە دیوارێكەوە بەست و 
خستمانە ئیش و كاری لە دیوارەكە نەكرد یان 
ڕاگرت.  خۆی  دیوارەكە  دەڵێین  جواڵند،  نەی 
كارێك  بۆ هەموو  فیزیاییە  یاسایەكی  ئەمەش 
لە  و  یەكسان  بڕدا  لە  هەیە  كاردانەوەیەك 
ئاڕاستەدا پێچەوانەیەتی، هەروەها یاسایەكی تر 
هەیە كە دەڵێت: )دەبێت بەرئەنجامی كۆی ئەو 
هێزانەی ئاڕاستەی خاڵێك دەكرێن بكاتە سفر 
لەكاتی ئارامی و خۆگرتنیدا(، واتە ئەو هێزانەی 
ئاڕاستەی دیوارەكە كران هێزەكانی خۆڕاگرتنی 
لە  دیوارەكە ڕووبەڕوویانبوونەوە، جا هەروەك 
جوانەكانی  ناوە  لە  تردا  سیفەتەكانی  باقی 
خوای گەورەدا چۆن خوای گەورە بەخشندەیە و                                                         
شێوە  هەمان  بە  میهرەبانە،  و  بەزەییە  بە 
هیچ  الصََّمُد(،  دەستەاڵتداریشە )اللَّـُه  و  پایەدار 
كارێكی خوای گەورە كاردانەوەی نییە جا ئەو 

كارە گەورە بێت یان بچووك.
چەند  دروستكراوەكان  كارەكانی  واتە 
گەورەشبن، هیچ كاریگەرییەكیان لەسەر خوای 
گەورە نابێت چونكە )اللَّـُه الصََّمُد(، بۆیە خوای 
گەورە ویستی لە هەر كارێك بێت دەیكات و 
هیچ گێڕەرەوەیەك بۆ حوكم و بڕیارەكانی نییە، 
واتە هیچ شتێك نییە بە دوای كارەكەیدا بڕوات 

پاك و بانی بۆ خوای گەورە.

)اللَّـُه الصََّمُد( واتە هیچ كارێك كاریگەری لەسەر 
كاردانەوەیەك  هیچ  نییە،  گەورە  خوای  هێزی 
خوای  كارێكی  هیچ  ئاڕاستەی  پێچەوانەی  بە 
گەورەوە بوونی نییە. بەردەكە خۆی راگرت و 
نەجوواڵ چونكە بەشێكی لە زەویدا چەسپا بوو، 
خۆگرتنی  هۆی  بە  بەردەكە  نەجوواڵنی  واتە 
زەوییەكەی ژێریەوە بوو، خۆ ئەگەر جێگیریی 
زەویەكە نەبوایە، ئەوا ئەو كار و هێزانەی كە 

دەكەونەسەر بەردەكە دەیانجواڵند.
هەروەها دیوارەكەش خۆگرییەكەی لە خۆگری 
بناغەكەیەوەیەتی واتە ئەگەر دیوارەكە بناغەی 
نەبوایە خۆی بۆ هێزە دەرەكییەكە نەدەگرت، 
خۆیان  جگە  دروستكراوەكان  هەموو  كەواتە 
بگرن،  خۆ  تا  ترە  شتێكی  بە  پێویستیان 
ئەوەش یاسایەكی چەسپاوی فیزیایە، هەروەها 
كارێكی ڕێژەییشە )نسبی(، چونكە ئەو هێزەی 
كە پێویستە بۆ جواڵندنی بەردەكە لە شوێنی 
خۆی ئەو هێزە نییە كە پێویستە بۆ جواڵندنی 
نییە  خۆگرێك  هیچ  ئەوەشدا  لەگەڵ  زەوی، 
جگە  بێت  جێگیر  تاسەر  و  خۆیدا  خودی  لە 
كە  سەلماوە  ئەوەش  بەڵكو  گەورە،  خوای 
چركەیەكدا  چەند  لە  هەمووی  گەردوونە  ئەم 
بەسەریەكدا دەڕمێت، خۆ ئەگەر -لەبەر ئەوەی 
جێگیر و گومانبڕ نیە- خۆمان لە بیردۆزەی 
)كرۆمۆلەكان( لە پێكهاتنی )نیوترۆنەكان( و                                    
بە  كە  الدەین،  گەردیلەدا  لە  )پرۆتۆنەكان( 
پێی ئەو بیردۆزە بنەڕەتی ماددە وزەیەكی زۆر 
ناجێگیرە، بە شێوەیەك نازانین چۆن بەشەكانی 
تیادا جێگیر دەبن. ئەوە گەردوون لە گەردیلەوە 
هەیە  جێگیرێك  بە  پێویستی  كەشكەشان  بۆ 
پاڵپشتی بێت كە ئەویش هێزی خوای گەورەیە، 
هەموو  گەورە  خوای  هێزی  یان  گەورە  خوای 
نموونەیەكی  ڕاگرتووە،  دروستكراوەكانی 
ئەوە  باسە  ئەم  ڕوونكردنەوەی  بۆ  ساكاریش 
توخمەكان،  پێكهاتنی  و  گەردیلە  پێكهاتنی 
خۆرەكان،  هەسارەكان،  پاشان  بەردەكان، 
ئەم  جیهانەكانی  هەموو  و  كەشكەشانەكان 
ئارامن،  نا  و  جواڵو  شێوەیەك  بە  گەردوونە 
وێنەیەكی  نازانن  زانایان  ڕادەیەی  ئەو  تا 
جێگیر بۆ هیچ كامیان هەبێت و ناشزانن چی 
هاوسەنگیەی  باری  ئەم  بگەنە  لێكردوون  وای 
جێنیاز  خوای  هێزی  جگە  ئێمە  تیایدان،  كە 
خۆڕاگری  كە  نابینین  شتێك  هیچ  )الصمد(، 

)الصمود(ی پێدابێت                                     
چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  
ڄ   ڄ            ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ  
چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ  
“خوای  واتە:  الرعد.  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  

دەبینن  خۆتان  چاوی  بە  كە  ئەوەیە  گەورە 
ستوون  و  كۆڵەكە  بەبێ  ئاسمانەكانی  چۆن 
بەرزكردۆتەوە و ڕایگرتووە، پاشان ئەو خوایە 
شایستەی  شێوەی  )بەو  عەرش  سەر  چووە 
نازانین(،  چۆنیەتیەكەی  ئێمە  كە  بێت  خوا 
مالیك  پێشەوا  لە  ئایەتەیان  ئەم  تەفسیری 
وەستانەكە  وتوویەتی:  وەاڵمدا  لە  پرسیووە، 
شاراوەیە،  چۆنیەتیەكەی  هەیە،  حەقیقەتی 
باوەڕبوون  بیدعەیە،  دەربارەی  پرسیاركردن 
پێی واجبە(، خۆر و مانگیشی ڕامهێناوە، هەر 
و  دەچن  و  دێن  دیاریكراو  كاتی  تا  یەكەیان 
خول دەخۆن، خودا كاروبار هەڵدەسوڕێنێ  و                                          
دەكاتەوە  ڕوون  ئایەتەكان  دەبا،  بەڕێوەی 
و  زیندووبوونەوە  بە  تاوەكو  بۆتان 
بۆ  پەروەردگارتان  ڕووبەڕووبوونەوەی 
لێپرسینەوە باوەڕ و یەقینتان بێت”. هەر ئەو 
نەكەون  كە  ڕاگرتووە  ئاسمانەكانی  خوایەیە 

ٱ   ٻ        ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ   چ 
ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ        ڀ   ڀ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ        ٹٹ   ٿ    ٿ   ٿ  
نابینی  “ئایا  واتە:  الحج.  چ  ڤ   ڤ  
هەیە  زەویدا  لە  هەرچی  گەورە  خوای  چۆن 
بۆ ئێوەی ڕامهێناوە و، كەشتیەكانیش كە لە 
دەریاكاندا دەڕۆن بە فەرمانی ئەوە، ئاسمانیش 
ڕاگیردەكات لەوەی كە بكەوێت بەسەر زەویدا 
خوا  ڕاستی  بە  خۆی،  فەرمانی  بە  مەگەر 
خەڵكی”.  بە  بەرانبەر  میهرەبانە  و  بەسۆز 
بفەوتێن                                                                 و  نەمێنن  ناهێڵێت  كە  ئەویشە  هەر 

ڳڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک     چ 
ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ         
ۀ  ۀ  ہ  چ فاطر.واتە: “بەڕاستی هەر 
و  ڕادەگرێت  زەوی  و  ئاسمانەكان  كە  خوایە 
نایەڵێت لەناو بچن و لەیەك بترازێن، سوێند 
بە خوا ئەگەر لە ڕێڕەوی خۆیان البدەن، كێ  
هەیە جگە لە خوا ڕایان بگرێت، بێگومان ئەو 

خوایە لەسەرخۆ و لێبووردەیە”.
لەوەی  دەربازیكردین  الصََّمُد(  )اللَّـُه  لێرەدا 
خوای  لەوانەیە  كە  بێت  بیریدا  بە  كەسێك 
گەورە بە كارێك لە كارەكان كاریگەربێت یان 
ئەوەندە  كارێكی  دەتوانم  من  بڵێت:  كەسێك 
بكەم،  گەورە  خوای  لە  كار  و  بكەم  گەورە 
كاتێك  بڵێت:  و  بگرێت  ڕەخنە  كەسێك  یان 
خوای گەورە گەردوونی دروستكرد ئەم كارە 
هەروەك  بۆیە،  هەبوو  كاردانەوەی  گەورەیەی 
جوولەكە دایانووت، لەئەنجامی ئەوەدا ماندوو 

بوو پێویستیكرد پشوو بدات.
لسورة  العلمي  )التفسیر  بابەتی  سەرچاوە: 

الصمد( د. )عمر محمود عطیة الراوي(.
ههیڤ ژماره  )40( زستانى 142016



كە  شتانەی  لەو  »یەكێك  دەڵێت:  زانایه ك 
بە  كەسە  بوو  ئەوە  ڕادەكێشام  زۆر سەرنجی 
یادەكان، ئەوانەی كە هەمیشە دەمیان پاراوە 
بە یادی خوا زۆر ئارام و ڕازین، بە ڕاستی ئەم 
دیاردەی )تەسبیحات و ئارامی و ڕەزامەندییە( 
بۆم گرێنەدەدران پێكەوە، بەاڵم كاتێك گەیشتم 
بۆ  نهێنییەی  ئەم  قورئان  لە  ئایەتێك  بە 
ئاشكرا كردم كە تەسبیحات كردن هۆكاری ئەو 
ئارامییەی دەروونە. خوای گه وره  دەفەرموێت : 

ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ    ڎ   چ 
ڳ   گ     گ   گ   کگ    ک      ک     ک  

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ طه.

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   چ 
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ الحجر.
ئایەتی یەكەم: واتە: »لەسەر ئەوەی بە تۆی 
دەڵێن ئارام بگرە و بە سوپاسگوزاری تەسبیحاتی 
پەروەردگارت بكە پێش هەڵهاتنی خۆر و دوای 
ئاوا بوونی لەناو شەو و لێوارەكانی ڕۆژیشدا 

بەڵكو ڕازی ببی«.
تۆ  دەزانین  ئێمە  »بێگومان  دووەم:  ئایەتی 
دەڵێن،  تۆی  بە  ئەوان  بەوەی  دەبیت  دڵگران 
پەروەردگارت  سوپاسگوزاری  بە  تۆش  دەسا 

تەسبیحات بكە و لە كڕنوشبەران بە«.
كەواتە پاك و بێگەردی بۆ ئەو خوایەی دەروون 
ئارام و ئاسودە دەكات بە كانیاوی تەسبیحات.

تردا  ئایەتێكی  لە  بەڵكو  ئەوەندە،  نەك هەر 
و،  خواوە  یادی  بە  بەستۆتەوە  داڵنی  ئارامی 

جت   يب    ىب   مب   چ  دەفەرموێت: 
حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث  يث   چ                                                                  
الرعد. واتە: »ئەوانەی باوەڕیان هێناوە دڵیان 
بە یادی خوا ئارام ئەبێت، ئاگاداربە بە یادی 

خوا دڵەكان ئارام دەبن«.
لە دونیادا خەڵكی هەرچی دەكات و هەوڵ بۆ 
هەرچییەك دەدات بۆ ئەوەیە دەرونی ڕازی كات 
و دڵی شاد بكات، لێرەدا خوای گەورە بە دوو 
ئایەت ئەوەی به خشیوه  به   ئیمانداران و، تا 
ئێستەش هیچ چارەیەكی دونیایی نەیتوانیوە 
بكات،  بەردەوام  مرۆڤەكان  شادی  و  ئارامی 

بەاڵم قورئانی موعجیزە ئەوەی بە كەمترین 
بەسەر  نموونەكانیشی  و  كردووە  دەستەواژە 

زەویدا دەسوڕێنەوە.
كردندا  الله(  )سبحان  لەگەڵ  خوا  یادی 
قورئان  بەرزترینیان  زۆرە،  زۆر  تری  شێوەی 
)ذكر(ە،  ناوەكانی  لە  یەكێك  كە  خۆیەتی 
دەفەرموێت:                                         وەك  یادە  هەر  نوێژكردنیش 

چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  چ طه. 

هه یڤ: 
ئه مریكى  ده روونناسى  زانستى  دامه زراوه ى 

ئه وه ى پشت ڕاستكردۆ ته وه  له  كاتى یادكردنى 
و  مێشك  خانه كانى  هه ندێك  گه وره   خوای 
ئه نزیمه كان گۆڕانكارى زۆریان تیادا ڕووده دات 
له  كاتى یادكردنى خوادا چاالك ده بن به مه ش 
سیسته مى  به   تایبه ت  هه سته وه ره كانى 
كاركردنى له ش له هه ر گۆڕانكارییه كى نائاسایی 
ئاگادارده كاته وه  و سیسته مه كه  ڕێكده خاته وه  

http://blogs.psychcentral.com/thera-
py-soup/2010/07/god-in-therapy-your-poll-
response/
زانستییه كان  لێكۆڵینه وه   پێى  به   هه روه ها 
له الیه ن  یادكردنه  وه ى  و  خوا  به   باوه ڕبوون 
مرۆڤه كان ده بێته  هۆى به خشینى ئارامى و دڵ 

خۆشى و ته ندروستییه كى باش.
سه رچاوه :

1-http://news.bbc.co.uk/2/hi/7302609.stm
2-http://www.dailymail.co.uk/femail/ar-
ticle-1358421/The-tantalising-proof-be-
lief-God-makes-happier-healthier.html
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پێشەكی:   
       لەم باسەدا تیشك دەخەینە سەر چەند ئیعجازێكی تری 

قورئانی پیرۆز، لە سورەتی )النحل( كە دەفەرموێت:چ ڎ  ڈ  ڈ      
ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  چواتە: پەروەردگاری 
لەو  و  داران  لە  و  لە چیاكان  كە  مێشەنگوین،  بە  كرد  ئیلهامی  تۆ 
شوێنانەش كە ئادەمیزاد بۆی ئامادە  دەكات جێگە و ڕێگە بۆ خۆی ساز 
بكات. پاشان لە هەموو بەرو بووم بخوات و، پێمان ڕاگەیاندووە: ئەو 
نەخشانەی كە پەروەردگارت بۆی كێشاویت بە ملكەچیەوە ئەنجامی 
بدە. لە سكی مێشەنگوین شلەیەك دێتە دەرێ ڕەنگەكانی جۆراوجۆرە و                                                                         
شیفای تیادایە بۆ خەڵكی، بێگومان ئا لەمەشدا بەڵگەیەكی ڕوون  و 

نیشانەیەكی ئاشكرایە بۆ كەسانێك كە بیر دەكەنەوە.
لە  بیركردنەوە  بۆ  مرۆڤن  ئاڕاستەكردنی  ئایەتانە  ئەم         
هەنگ كە موعجیزەیەكی دەرئاسای قودرەت و توانست و دانستی 
كاردەكەن،  تەواو  پڕۆگرامسازییەكی  بە  چۆن  و  گەورەیە  خوای 
هەروەك  لە توێژینەوە زانستیەكاندا سەلمێنراوە مێشكی هەنگ لە 
یەك ملیۆن خانە پێكهاتووە!! دەستەواژەی )  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( 
پەڕی  لەو  بەڵكو  ناكەن،  ڕێ   هەرەمەكی  هەنگەكان  دەیگەیەنێت 
فەرمانبەرداری و بە پێی نەخشە و پالنێك كە پەروەردگاریان بۆیان 

داناون كارەكانیان ئەنجام دەدەن. 
        لە بابەتەكانی پێشوودا ئاماژەمان بە ڕەنگ و جۆرەكانی ئەو 
شالنە كرد كە  لە سكی هەنگ دەردەچن و ڕوونمان كردەوە  شلەی 
سكی چەند جۆرێكە ، یەكێكیش لەو شالنە هەنگوینە، لەم بابەتەدا 
باسی سەرەكیترین و دیارترین شلەی سكی دەكەین كە هەنگوینە، 
ئەو هەنگوینەی یەكێكە لە ئیعجازە گەورەكان، لە فەرموودەیەكی 
هاتووە:  )عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال  پێغەمبەردا
رسول الله صلی الله عليه وسلم: عليكم بالشفا ءين العسل والقران.( 
رواه  البخاری.. واتە دوو شیفاكە كە هەنگوین و قورئانە بەكار بێنن، 
پیرۆزیش  قورئانی  و  ماددییەكانە(   )نەخۆشییە  شیفای  هەنگوین 
قورئانی  لە  مادییەكانیشە( ..!!  و  مەعنەویی  )نەخۆشییە  شیفای 
پیرۆزدا چوار جار وشەی شیفا هاتووە، سیانیان بۆ قورئانی پیرۆز و                                                                              

یەكێكیش بۆ هەنگوین هاتووە. 
       پێكهاتەكانی هەنگوین و ڕەنگ و تامەكەشی لەسەر جیاوازی ئەو 

گوڵ و میوانەی دەیمژن بەندە، ئەمانەش پێكهاتەكانی هەنگوینن:
1- ئاو: لە 12%- %23ی هەنگوین پێك دەهێنێت و، كاردەكاتە سەر 

ڕەنگی هەنگوینەكە، تەنانەت تامی هەنگوینەكەش دەگۆڕێت.
لە  هەیە  ڕێژەیان  زۆرترین  )شەكرەكان(:  كاربۆهایدرەیت   -2

هەنگویندا، بە  جۆرێك چڕیی  شەكرەكان دەبێتە هۆی گەشەنەكردنی 
گلوكۆز  وەك  سادەكانی  شەكرە  تیایدا،  زیانبەخش  بەكتریای 
Glucose و فروكتۆز fructose لە %80-90 دەبن لە هەنگویندا، 
هەروەها شەكری دووانەی وەك: مالتۆز، ال كتۆز، سوكەرۆزی تێدایە.

3- ترشەكان: ڕێژەی 15-20%ی هەنگوین پێكدەهێنن، بە زۆری كار 
دەكەنە سەر تام و كەمێكیش پێكهاتەكەی، گرنگترینیان ئەمانەن: 
Batre acid، Citric acid، saccin acid، formic acid... تاد.
4- كانزاكان: پۆتاسیۆم، كلۆر، كبریت، كالیسیۆم، سۆدیۆم، فۆسفۆر، 

مەگنیسیۆم، ئاسن، مەنگەنیز، كەپەر... تاد.
ئاسانكاری  و  پێكهاتوون  پڕۆتینەكان  لە  زیاتر  ئەنزیمەكان:   -5
 diastase ، وەك:  دەكەن،  خانەكان  ناو  كارلێكەكانی  زیندە  بۆ 

amylase، invertase ... تاد.
تاد.  ...  A، E، B1، B2، B3، B5، B6 6-ڤیتامینەكان: 

ئەم خشتەیەش گرنگترین پێكهاتەكانی هەنگوینە:
له  )100( گرامدابڕی كۆكراوه  له  به شێكدابه های خۆراكی

17.1 گم3.6 گمئاو 

82.4 گم17.3 گمشه كره كان

38.5 گم8.1 گم فروكتۆس

31.0 گم6.5 گمكلوكۆز

7.2 گم1.5 گممالتۆز

1.5 گم0.3 گمسوكرۆز

64304كالۆرى گشتى )وزه (

كالۆرى گشتى وزه  له  
چه ورى 

00

00چه ورى گشتى 

00چه ورى تێركراو

00كۆلسترۆل

2.85 مگم0.6 مگمسۆديۆم 

81 گم17 گمكاربۆهايدره يت

76 گم16 گمشه كر 

00فايبه ره كان

0.7 مگم0.15 مگم پرۆتين

ڤیتامینه كان
B1 )Thiamine( 0.01 <  مگم0.002 <  مگم

B2 )Riboflavin(0.3<  مگم0.06 <  مگم
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له  )100( گرامدابڕی كۆكراوه  له  به شێكدابه های خۆراكی
Nicotinicacid(B3)0.3 <  مگم0.06 <  مگم
Pantothenicacid(B5)0.25 <  مگم0.05 <  مگم

Vitamin B60.02 <  مگم0.005 <  مگم

0.01<  مگم0.002 <  مگمفوليكئهسيد

c0.5 <  مگم0.1 مگمڤيتامين

كانزاكان
4.8 مگم1.0 مگمCalciumكاليسيۆم

0.25 مگم0.05 مگمIronئاسن

 Zinc0.15 مگم0.03 مگم

Potassium50.0 مگم11.0 مگم

Phosphorus5.0 مگم1.0 مگم

Magnesium2.0 مگم0.4 مگم

Selenium0.01 مگم0.002 مگم

Copper0.05 مگم0.01 مگم

Chromium0.02 مگم0.005 مگم

Manganese0.15 مگم0.03 مگم

ASH0.2 گم0.04 مگم
ئەگەر بە وردی تەماشای خشتەكە بكەین دەبینین هیچ 

ڕێژەیەكی چەوری، یان كۆلسترۆڵ بوونی نییە
تایبەتمەندیەكانی هەنگوین:

1- هەرسبوونی ئاسانە: لەبەرئەوەی شەكرەكانی ناو هەنگوین توانای 
گۆڕانكارییان هەیە، بۆ نموونە لە fructose بۆ Glucose و...تاد، 
كە وا دەكات هەستیارترین گەدە سەرەڕای ترشیی زۆری ناو گەدە 
پێكهاتەی هەنگوینەكە لە ناونەبات و گەدە پێوەی ماندوو نەبێت و                                                                                
كاركردنی  باشتر  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  ببێت،  هەرس  ئاسانی  بە 

گورچیلە و ڕیخۆڵە.
لە  یەكێك  بە  هەنگوین  خوێنەوە:  ناو  دەچێتە  خێرایی  بە   -2
خوێندا  لە  خولەكدا   7 لەماوەی  دەژمێرێت ،  وزە  سەرچاوەكانی 
باڵودەبێتەوە و بە ئاسانی مێشك سوودی لێ وەردەگرێت، ئەویش 
بەهۆی پێكهاتە تایبەتەكەی، بەمەش بۆ وەرزشەوانان زۆر بەسوودە 

چونكە شەكەتی و الوازیی جەستەیان كەم دەكات.
3- یارمەتی دروستبونی خوێن دەدات: وزەی پێویست بە خوێن دەبەخشێت   و،                                                                            
و                                                                                             دەدات  خوێن  مولوولەكانی  و  خوێن  بوونی  درووست  یارمەتی 
دەپارێزێت. لە ڕەق بوون  پاكردنەوەی دەدات و دەمارەكان  یارمەتی 
4- میكرۆب بەرەنگاری هەنگوینی پێ ناكرێت: هەنگوین خاسیەتی 
)bactericide(ی هەیە واتە  بەكتریاكوژە، لە هە مان كاتدا دژە 

ڤایرۆس و كە ڕووە  بەم شێوەیە:
أ - ڕێژەیەكی زۆری شەكر كە نایەڵێت ئەو ئاوانەی لە میكرۆبەكەدان 

.high density گەشە بكەن بەهۆی سیستمی چڕییەوە
 )Nitrogen( نایەڵێت نایترۆجین )Low ph( ب - ڕێژەی زۆری ترشی

دروست بێت بۆ زیاد بوون و گەشەی بە كتریاكان.
بەكتریاكان  نایەڵێت   )hydrogen peroxide( زۆری  ڕێژەی  ت - 

گەشە بكەن.
گرنگەكانی  هەرە  خاسیەتە  لە  یەكێكە  میكرۆبی(  )دژە  كەواتە 

  Dr. Dixon Februberg فیبربیرگ(  دیكسۆن  )د.  هەنگوین، 
)Lancet infect Diseases( دەڵێت:  لە ساڵی 2003 لە گۆڤاری 
هەنگوین كارلێكی وا بەهێز دەكات كە دژە بەكتریا و پاككەرەوە بێت.
        تا ئێستاش زانایان نەگەیشتوونەتە ئەوەی بزانن هەنگوین 
بە چ میكانیزمێك دەبێتە هۆی كوشتنی میكرۆبەكان، بۆیە زۆریان 
)methylglyoxal( كە لە بۆماوەیی بەكتریادا هەیە،  ڕایان وایە 
هەنگوین گەشەكەی دەوەستێنێت و بەوجۆرە بەكتریاكە لەناو دەبات.
 Journal سروشتیەكان  دەرمانسازە  گۆڤاری  لە   2013 ساڵی  لە 
نگوین  )هە  باڵوكراوەتەوە:   of Natural Pharmaceutical
خاسیەتی سروشتی دژە ڤایرۆسی هەیە( بە تایبەتی دژی ڤایرۆسی 
هیرپكس herpex simplex كە دەركەوتووە زۆر كاریگەرترە لە 
دەرمانی دژە ڤایرۆسی acyclovir لە چارەسەركردنی برینی ناوە و                                                                                

دەرەوەی دەم ...
كە  تێدایە  زۆری  ڕێژەیەكی   :Anti-Oxidase ئۆكسان   دژە   -5

بەرگری لە دروستبونی نەخۆشی شێرپەنجە دەكات.
هەنگوین و چارەسەری نەخۆشی:

1- چارەسەری برینەكانی پێست: یارمەتی پڕۆسەی چاك بوونەوەی 
برینەكانی پێست  دەدات و نایەڵێت جێی برین دەربكەوێت، لەبەرئەوەی 
 )epithelial cells( هەنگوین هانی گەشەكردنی ڕووكەشی خانە 
دەدات، كە دەبێتە هۆی دروست بوونی پێستی تازە لەسەر برینەكە، 
لە پێگەی بەناوبانگی پزیشكی web MD نوسراوە )زانایان پێیان 
وایە ڕەنگە لە داهاتوودا برینی گەورەش  هەر بەم ڕێگەیە  چارەسەر 

بكرێت و پێویستیان بە چاندنی پێست نەبێت(. 
هەروەها یارمەتی گەشەكردنی خانەی خوێن دەدات لەگەڵ شانەكانی 
سەرەوەی  شانەكانی  جێی  كە   ،)fibroblast( ڕیشاڵ  دروستكەری 
پێست دەگرێت. فایبەرەكانی كۆالجین )Collagen( دروستدەكات و 

پێست شێوەی خۆی وەردەگرێتەوە.
Anti-( هەوكردنە  دژە  هەنگوین  كارەكانی  لە  دیكە  یەكێكی 
دەوری  لە  هەوكردن  ناهێڵێت  جۆرێك  بە   )inflammatory
هێزتر  بە  بوونەوە  چاك  كرداری  بەمەش  بێت،  دروست  برینەكە 
لە  كاتی  خۆی  ژێر  شانەكانی  بە  و  دەكاتەوە  كەم  ئازار  و  دەكات 

تیماركردندا نانوسێت.
هەنگوین دەبێتە بەربەستێكی پارێزەر بۆ برینەكە  لە تووش بوون 
بە نەخۆشی، لەگەڵ ئەوەشدا برینەكە پاك دەكاتەوە لە زۆر نەخۆشی 
بوون،  نەخۆشی  تووشی  كە  برینانەش  ئەو  بۆ  تەنانەت  كاریگەر، 
  )antibiotic( چارەسەری ئەو برینانەش دەكات كە  دژەزیندەگی 
 resistant( تێیدا كار ناكات بەهۆی كاركردنی بەكتریای بەرگریكار

!)bacteria
لە  )20( ساڵ دكتۆر پیتەر dr peter molen كە یەكێكە  ماوەی 
پرۆفیسۆرەكانی كیمیای زیندەگی لە زانكۆی )وایكاتۆ( لە )نیوزالند(، 
                                                                                       apitherapy.com سەرپەرشتی توێژینەوەیەكی كرد و لە پێگەی
 Randomized trails have[ :باڵویكردەوە  و تیایدا نووسیویەتی
 shown that honey is more effective in controlling
 ]infection in burn wounds as silver sulphadiazine
واتە:  دەركەوتووە بەكارهێنانی هەنگوین بە شێوەیەكی گشتی زۆر 
برینی  نەخۆشیەكانی  كۆنترۆڵكردنی  بۆ  كاریگەرترە  و  بەهێزتر 
سوتاوی لە دەرمانی سەلفەدایەزید كە یەكێكە لەو دەرمانانەی  بۆ 

سووتاوی بە كاردەهێنرێت لە جیهاندا.
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پزیشكێك  چەند    )burn( گۆڤاری  لە 
پیتەرمۆڵەن  پرۆفیسۆر  سەرپەرشتی  بە 
كەس    70 لەسەر  تاقیكردنەوەیەكیان   
هەبوو،  سوتاویان  برینی  كە  ئەنجامدا 
لە  كرا،   بۆ  چارەسەریان  هەنگوین  بە 
)7( ڕۆژ لە %90 ی  ئەنجامدا دەركەوت بە 
60 كەسیان چاك بوونەوە، دوای )15( ڕۆژیش 
بوونەوە!!  چاك  هەموویان  تەواوی  بە 
كە  توێژینەوانەش  ئەو  ئەنجامی  لە 
لە  دەرمان  چەندین  توانیویەتی  كردوونی 
هەنگوین دروست بكات ئەمەش لە پێگەی
 www.petermolan.com باڵوكراوەتەوە 

لەوانە:
 

دەرمان لە هەنگوین بۆ تیماركردنی برینی 
سوتاوی

 )Anti oxidase( ئۆكسانەكان  2-دژە 
دەكەن:  شێرپەنجە  دروستبونی  لە  ڕێگری 
سەرەكیەكانی  تایبەتیە  لە  دیكە  یەكێكی 
دژە  زۆری  ماددەیەكی  ئەوەیە  هەنگوین 
ئۆكسانەكانی تێدایە. هەر مرۆڤێك بیەوێت 
پێویستە  هەبێت  تەندروستی  ژیانێكی 
دژە  چونكە  بەكاربێنێت،  ئۆكسانەكان  دژە 
دوای  دەكەن  خانەكان  لە  وا  ئۆكسانەكان 
پاشەڕۆ  لە  خۆیان  ناویان،  زیندەكی  كاری 
نەیەڵن  و  بكەنەوە  پاك  زیانبەخشەكان 
ماددە كیمیاییە خراپەكان كە لە ئەنجامی 
ماونەتەوە،  خانەكانەوە  سروشتی  چاالكی 
هۆی  ببنە  و  خانەكان   سەر  كاربكەنە 
لەناوچوون و خراپ گەشەكردنیان، چونكە 
بنچینەییە  تەنە  كارلێكەكان  ئەنجامی 
و   )free-radicals( سەربەستەكان 

دەدەن  فڕێ   )Oxidative stress(
توێژەرەوان  بۆیە  بەخشن،  زیان  زۆر  كە 
دەوڵەمەند  خۆراكێك  هەر  سەلماندویانە 
بێت بە دژەئۆكسان كەمترین ئەگەری توش 
بوون بە شێرپەنجە و نەخۆشی دڵی هەیە!!
هەنگوین ڕەنگە جیاوازەكانیشی لە سپییەوە 
تا ڕەنگی ڕەش، لە هەر یەكێكیاندا پێكهاتەی 
شیفای  ڕەنگێك  هەر  و  هەیە  جیاواز 
دەریانخستوە  زانایان  هەیە،  تایبەتی خۆی 
ئەو هەنگوینانەی ڕەنگیان ڕەش و قاوەییە  
دژە ئۆكسانیان 20 هێندەی ڕەنگی سپی و 
كاڵەكان زیاترە، چونكە پێكهاتەیان چڕترە، 
pi� وەكو:  ئۆكسانەكانیش  دژە  )نموونەی 
 nocembirin ،anocembirin، phenolic

acid، christin acid، galagarin (... تاد.
و  گەدە  برینی  چارەسەركردنی   -3
چارەسەركردنی  بۆ  هەنگوین  دوانزەگرێ: 
ئەم برینانە بەكاردێت، كە زۆربەی خەڵك 
پێوەی دەناڵێنن كە لە ئەنجامی ناهاوسەنگی 
acid� ( گەدە  ناو  ترشی  ئەنزیمی   نێوان 
 definitive بەرگری  سیستەمی  itiyلەگەڵ 
H�py�(  یان بەهۆی بەكتریای  factors
lori( دروست دەبێت. بە یەكێك لە هۆكارە 

سەرەكیەكان هەژماردەكرێت. 
 Dr david Williams )د. دەیڤد ویلیامس(
 25 بۆماوەی  كە   توێژەرەوەكان  لە  یەكێكە 
كردوە  هەنگوین  لەسەر  توێژینەوەی  ساڵ 
كە  تێدایە  )H2O2(ی  هەنگوین  دەڵێت: 
دەركەوت  لەمانەوە  دەكوژێت.   بەكتریاكان 

هەنگوین: 
.)H�pylori( أ - بەكتریاكان لە ناودەبات

ب - ڕێژەی ترشی acidity  لە گەدەدا  كەم 
دەكاتەوە.

ت - سیستمی بەرگری گەدە بەرز دەكاتەوە و                                                      
توێژاڵێكی  بوونی  دروست  هۆی  دەبێتە 
و  گەدە  ناوپۆشی  دەوری  بە  بەرگری 

سورێنجك و دوانزەگرێدا.
ئەو داتایانەی لەم بارەیەوە هەن دەیسەلمێنن 
بە ڕێكی بەكارهێنانی هەنگوین بە یەكجاری 
كۆتایی بە نەخۆشیی برینی گەدە  دەهێنن!!
بە  بەیانیان  سەلماندویانە  توێژینەوەكان 
گەدەی خاڵی یەك كەوچك هەنگوین لەگەڵ 
نیو پەرداخ ئاوی شلەتێن بۆ ماوەی )40( رۆژ  
بەبێ دابڕان، چارەسەری نەخۆشیی برینی 
توێژینەوانە  ئەو  بەتایبەتی  دەكات،  گەدە 
لە میسر و سعودیە و ڕووسیا ئەنجامدراوە.
نەخۆشییەكانی  بۆ  بەكارهێنانی   -4
خاسیەتی  هەنگوین  لەبەرئەوەی  چاو: 

بۆ  دەتوانرێت  تێدایە،  هەوكردنی  دژە 
وشكبونەوەی  و  چاو  هاوێنەی  برینی 
كراوەتە  ئێستاشدا  لە  بەكاربهێنرێت،  چاو 
مەیڵ(  )دەیلی  پێگەی  لە  چاو،  قەترەی 

Daily mail ی بەریتانیدا هاتووە:
 ..............American apitherapy  soci�
ety showed a significance improve�
ment in corneal ulcer condition with 
topical honey when other agent have 
no efficacy  
چارەسەر  بۆ  ئەمریكی  كۆمەڵەی  واتە: 
بە  ئەوانەی  سەلماندویانە  هەنگوین  بە 
نەخۆشی  چارەسەری  هەنگوین  مەڵهەمی 
كراوە،  بۆ  چاویان  هاوێنەی  برینی 
كە  لەوانەی  بووە  باشتر  زۆر  ئەنجامیان 
بە مەڵهەمەكانی تری چاو چارەسەریان بۆ 

كراوە و زۆر جار ئەنجامیان نەبووە.
لە هەمان سەرچاوەی )دەیلی مەیل(دا هاتووە 
لەگەڵ  هەنگوین  كەوچكێك  گیراوەی  كە: 
گیراوەیە  لەو  دڵۆپ  دوو  یەك  پاك،  ئاوی 
بكرێتە چاوەوە چارەسەرە بۆ حەساسیەتی 

چاو و سووربوونەوە و خوراندنی... تاد.

بۆ هەوكردن و خوراندنی چاو بەكاردەهێنرێت
كاریگەرییەكی  هەنگوین  بازدان:  دژە   -5
هەیە،  بۆماوەیی  بازدانی  دژی  تەواوی 
لە پەیمانگای پێگەی كتێبخانەی  هەروەك 

هەناوی نیشتمانی ئەمریكی نووسراوە: 
      US national library of medicine 
 national institute  of health: honey is 
shown to have strong anti-mutagenic 
agent and hence  anti-carcinogenic 
property 
واتە: دەریانخستووە كاریگەری زۆری هەیە 

لە دژە بازدانی بۆماوەیی و شێرپەنجە. 
یارمەتی  ئەوەیە  هەنگوین  تری  •سودێكی 

خەوتن دەدات.
هەنگویندا  خواردنەوەی  و  خواردن  •لە 
ئاسۆیی  شێوەی  بە  بەرزكردنەوە  شەكر 

پزیشكی



دەبێت و زیان بە پەنكریاس ناگەیەنێت، بە 
پێچەوانەی شەكر و شیرینیە دەستكردەكان، 
كە بە شێوەیەكی ستونی و كتوپڕ شەكر بەرز 
دەكەنەوە و زیان بە پەنكریاس دەگەیەنن 
و مرۆڤ تووشی نەخۆشی شەكرە دەكەن.
بۆ  یارمەتیدەرە  هەنگوین  •هەروەها 

دابەزاندنی كێشی لەش.
6- پرۆفیسۆر مۆلن لە دیسەمبەری 2001 لە 
گۆڤاری Gent Dent توێژینەوەیەكی لەسەر 
لەبەرئەوەی  دەڵێت:  باڵوكردەوە  هەنگوین 
تایبەتی  بە  ڤیتامینەكان  بە   دەوڵمەندە 
ڤیتامینی B2 بەرگری دەكات لە هەو كردنی 
ناو دەم و پوك و هەوكردنی زمان و... تاد.

بۆ  بەكاردێت  حەساسیەت:  دژە   -7
نەخۆشییەكانی ڕەبو و بۆری هەوا و كۆكە 

بە تایبەتی لە مندااڵنا. 

لە ئێستادا چەندین نەخۆشخانە و شوێنی 
پزیشكی بۆ چارەسەركردن بە هەنگوین و                                               
واڵتە  لە  هەنگ  دیكەی  بەرهەمەكانی 
لە  ڕۆژ  و  كراونەتەوە  پێشكەوتوەكاندا 
هەنگوین  چارەسەری  ئیعجازی  ڕۆژ  دوای 

دەردەخەن.
لەمانە  زۆر  هەنگوین  چارەسەریەكانی 
شتی  چەندین  لێكۆڵینەوەكان  و  زیاترن 
و  دۆزیوەتەوە  تریان  سەرسوڕهێنەری 
درێژ  لەبەر  لێرەدا  بەاڵم  بەردەوامیشن، 
كۆتایی  بەمەندە  بابەتەكە  نەبوونەوەی 

دێنین.
ڕووی ئیعجاز:

هەنگوین،  پێكهاتەی  گرنگی  بەهۆی   -1
یان  بێت  تەندروست  مرۆڤێك  هەموو 
وەربگرێت  لێ  سوودی  دەتوانێت  نەخۆش، 

)ۀ   چارەسەركردن  یان  خۆپاراستن  وەك 
ہ  ہ(.

بە  شیفا  وشەی  ئایەتەكەدا  لە   -2
لە  لێكۆڵینەوە  ئەمەش  هاتووە  نەناسراو 
بۆی  و،  دەكات  فراوان  هەنگوین  شیفای 
ئێستا  كە  تر  نەخۆشی  چەندین  هەیە 
نەدۆزراوەتەوە بە هەنگوین بە تەنیا یان بە 
تێكەڵكردنی لەگەڵ  ماددەی تر چارەسەر 

بكرێن.
ئەو  ہ(    ( دەفەرموێت:  ئایەتەكە   -3
المە لە زمانی عەرەبیدا ئەوە دەگەیەنێت ، 
بەهۆی  دەكات  كەم  و  زیاد  شیفا  ڕێژەی 
ئەمەش  نەخۆشەكەوە،  و  نەخۆشی  جۆری 

كە لە لێكۆڵینەوەكانەوە سەلمێنراوە.
4- ئیعجازێكی تری ئایەتەكە، ڕیزبەندكردنی 
لە  ئەویش  هەنگەكانە،  كورەی  شوێنی 
و  چیاكانە  لە  كە  بەرهەمیەوە  باشترین 
دیكە،  شوێنەكانی  پاشان  و  دارەكان  پاشان 
ئەمڕۆ سەلماندویەتی كە  زانستی  ئەمەش 
چیاكاندایە،  لە  هەنگوین  جۆری  باشترین 
چونكە بە تەواوی سروشتیە لە پێگەكانی 
honey.com  و benefits of honey بەم 
شێوەیە ئاماژەیان بۆ ئەم ڕاستیە كردووە و 

نوسیویانە:
Laboratory reports have established 
our products as wild honey، which 
has more superior (seven times more) 
health benefits than honey extracted 
form man-made hives.
دەركەوتوە  تاقیكردنەوەكاندا  لە  واتە: 
حەوت  چیایی  هەنگوینی  بەرهەمەكانی 
بەرزترن  تەندروستیەوە  ڕووی  لە  جار 
شوێنە  لە  كە  تر  هەنگوینەكانی  لە 

خۆماڵیەكاندا  دروست دەكرێن. 
ڻ   )ں   فەرموویەتی:  گەورە  خوای   -4
نەیفەرمووە  ۀ(  ڻ   ڻ   ڻ   
)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، 
لەم  پێكهاتووە؟  بەشێك  چەند  لە  هەنگ 
The biolo-  كتێبەدا بەم شێوەیە باسكراوە
gy of honey bee .by Mark L.Winston

 honey bee abdomen is composed of
nine to ten  segments internally

واتە سكی هەنگ پێكهاتووە لە نۆ بۆ دە بەش 

لە ناوەوە!! بۆیە هەر وشەیەك یاخود هەر 
پیتێك لە قورئانی پیرۆزدا دارایی چەندەها 
نهێنین، چونكە ئەم قورئانە تەنها لەالیەن 
لە  هەنگ  سكی  دابەزیوە..  گەورەوە  خوای 
بەشێكی  هەر  و  پێكهاتوە(  بەش  بۆ10   9(
هەنگوین،  وەك:  دەكات  دروست  ماددەیەك 

خواردنی شاهانە، مۆم... تاد.
فەرموی:                              كۆتاییدا  لە  بۆیە  هەر 
)ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے(. واتە: لەمەدا 
بەڵگە و نیشانەی زۆری تێدایە بۆ ئەوانەی 
پیرۆزانە  و  گەورە  ئایەتە  لەم  ژیرییان 

خستۆتە كار و لێی گەیشتوون.
زانستی  پێش  لە  زۆر  پیرۆز  قورئانی   -6
سەردەمەوە ئاماژەی بە ڕووە ئیعجازیەكانی 
زانستیش  تا  كردووە،  هەنگوین  و  هەنگ 
پێشتر بكەوێت بێگومان سەرسوڕهێنەرەكانی 
زیاتر دەردەكەون و ئیعجازی قورئان زیاتر 

ڕۆشن دەبێتەوە.
بە  چ  و  سرووشت  بە  چ  هەنگ،  بەڵێ   
كارەكانی ئیعجازە، ئیعجازێكی هێندە مەزنە 
كە خوای گەورە سورەتێكی گەورەی قورئانی 

پیرۆزی پێ ناوناوە.
سه رچاوه كان:

كتێبه كان
1-Miracle of honeybee..edited by Tam 
Mossman 2007
2-The biology of honey bee .by Mark 
L.Winston

پێگه كان:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3787867.st

http://www.benefits-of-honey.com/wild-hon-

ey.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC3865795/

http://www.drdavidwilliams.com/ulcer-natu-

ral-treatments/

http://www.dailymail.co.uk/health/arti-

cle-2178816/Man-cures-painful-eye-infec-

tion-99p-jar-honey.html

http://honeywoundcare.com/userfiles/

JAWMA%20review(1).pdf

http://www.petermolan.com/honey-research

h t t p : / / w w w. l i v e st r o n g . c o m / a r t i -

cle/179507-antiviral-properties-of-honey/

http://www.webmd.com/vitamins-supple-

ments/ingredientmono-738-honey.aspx?ac-

tiveingredientid=738&activeingredientnam-

e=honey#vit_uses
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        خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا، لە سورەتی لوقمان دا دەفەرموێ: 
چ. حج    يث     ىث   مث   جث         يت       متىت   خت   حت   چ 

 ڕاوبۆچوونی زانایان لەسەر ئەو ئایەتە پیرۆزە:
ئیبن كه سیر: مەبەستی خوای گەورە لە چ حت  خت  مت چ 
ئەوەیە كە زیادەڕەوی نەكەیت لە قسەكردن  و دەنگ بۆ شتێك 

بەرز نەكرێتەوە كە سوودی نییە.
- سیوتی: چ حت چ   بە مانای نزم كردنەوە دێت.

- سه عدی: بە ئەدەب بوونە لەگەڵ خوای گەورە و لەگەڵ خەڵكیشدا.
- ته فسیری )المیسر(: چ حت  خت  مت چ بە مانای دەنگت 

بەرز مەكەرەوە.
- سه ید قوتب: نزم كردنەوەی دەنگ، ئەدەب  و متمانە بەخود  و                                                                       
دڵنیابوونە لە ڕاستی  و بەهێزیی وتەكان، كەسێك ناقیژێنێ  و 
هاوار ناكات لە قسەكردندا ئەگەر كەسێكی بەڕێز  و بە ئەدەب 
بێت، یان گومانی لە بەهای خۆی  و بەهێزی وتەكانی هەیە، هەوڵ 
دەدات بە دەنگ بەرزكردنەوە و قیژە و هاوار بۆ شاردنەوەی 

گومانەكەی بەكاربهێنێ.
كە  لوقمانی حەكیم  زاری  لەسەر  و  گەورە  قسەیە خوای  ئەو 
ئامۆژگاری كوڕەكەی دەكات بۆ ئەوەی كەسێكی سەر ڕاست بێت 

بۆمان دەگێڕێتەوە.
زەحمەت  لێی  و  كردنەوە  كەم  واتە  چ  مت  خت   حت   چ 
نەخستنە بەرخۆ بە دەنگ بەرزكردنەوە، هێندەی پێویستە لێی 
وەربگرە و زیاد لە پێویست دەریمەخە و ئاشكرای مەكە. ئەمەش 
مانای ئەوە نییە هەرگیز دەنگت بەرز نەكەیتەوە، بەڵكو كاتێك 
پێویستی كرد دەنگ بە پێی پێویست بەرزبكەرەوە، بەتایبەتی 

كاتی بانگدان  و وتاردان.
و  بەرزكردنەوە  دەنگ  ئەوەیە  كراوە  نەهی  مرۆڤ  لە  ئەوەی 
دەرخستنی بكاتە نەریت. ئەم نەریتە عەرەب پێی ناسرابوو لە 
سەردەمی نەفامیدا، ئەوان شانازییان بە دەنگ بەرزی خۆیانەوە 

دەكرد. خوای گەورە نەهی لەوە دەكات  و زەمی ئەو ڕەفتارە دەكات  و                                                                      
دەفەرموێت: چ  يت      جث        مث  ىث  يث    حج   چ.. كەواتە 

مەبەست لە نزمكردنەوەی دەنگ وازهێنانە لە زۆر هاواركردن.
ڕاستی زانستیی:

ئەم یاسا قورئانییە ئەگەر مەبەست لێی خۆ بەكەم زانین بێت 
لەناو خەڵكیدا  و خۆ بە گەورە نەكردن  و بە كەم سەیر نەكردنیان 
بێت، ئەوا خراپ بەكارهێنانی دەنگ بە بەرزكردنەوەی دەنگە 
بۆ  دادەنرێت  ڕێخۆشكەر  هۆكاری  بە  دەكات  و  ماندوو  ژێكان 

تووش بوون بەو نەخۆشییانەی كە تووشی قوڕگ دەبێت. 
ئه م یاسا قورئانییە دوو حیكمەتی تێدایە:                                                       

حیكمەتێكی كۆمەاڵیەتی  و حیكمەتێكی پزیشكی.
ئەو نەخۆشییانەی قوڕگ كامانەن كە خراپ بەكارهێنانی دەنگ، 

بە هۆكاری ڕێخۆشكەری دادەنرێت؟
هۆكاری  بە  قیژوهوڕ  بەرز  و  دەنگی  بە  كردن  قسە  یەكەم:  
هەوكردنی درێژخایەنی قوڕگ دادەنرێت، بە جۆرێك نەخۆش 
سكااڵی دەنگ گڕیی و دەنگ نووسان دەكات  و، هەست بە ئارامی 
ناكات لە قورگیدا. خۆپاراستن لەم نەخۆشییە بە دووركەوتنەوە 
بە  ئەویش  قوڕگ،   ماندووكردنی  هۆكارەكانی  لە  دەبێت 
قوڕگی  كاتەی  ئەو  تا  چپە  بە  مەگەر  دەبێت،  قسەنەكردن 
بەكارهێنانی  خراپ  له   خۆی0جگه   ئاسایی  باری  دەگەڕێتەوە 
دەنگ، جگەرە كێشان و خواردنەوە كهولییەكانیش هۆكاری ترن.
دووەم: باش بەكارنەهێنانی دەنگ دەبێتە هۆی دروست بوونی 
گرێ لە سەر دەنگە ژێكان. زۆربەی جار دروست بوونی هەوكردنی 
قوڕگ  و ماندوویی  و شەكەتی قوڕگ دوو هۆكاری ڕێخۆشكەرن بۆ 

دروست بوونی ئەو گرێیانە.
نەفەسی  تەنگە  هۆی  دەبێتە  دەنوسێت  و  دەنگی  نەخۆشەكە 
ئەگەر گرێكان گەورە بوون. چارەسەریش البردن  و لێكردنەوەی 
گرێكانە  و، خۆ پارێزیش بە دوور كەوتنەوەیەتی لە هۆكارەكانی 
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وێنه ی ده نگه  ژێی ته ندرووست

   نزمكردنەوەی دەنگ  و پاراستنی قوڕگ لە نەخۆشی!

  ن: د. سمیحە بنت علی مراد         و: سایە فارس  

تهندروستی



تووش بوون وەك ئاماژەی پێكرا.
گرێی  بە  كە  قوڕگە  گرێی  تری  جۆرێكی  دەركەوتنی  سێیەم: 
گۆرانی  ناو  لە  زیاتر  چونكە  دەبرێت،  ناو  گۆرانیبێژەكان 
بێژەكاندا باڵوە، بە هەمان شێوە ئەمانیش لەسەر دەنگەژێكان 
ئەوەیە  چارەسەریش  جیاوازە  و،  قەبارەیان  دەبێت  و  دروست 
كە الببرێن  و، لەسەر دەنگە ژێكان جیابكرێنەوە  و، بۆ ماوەی 
10 ڕۆژ قسە نەكات، بۆ ئەوەی نەگەڕێتەوە سەر باری پێشوو. 
هەروەها نەخۆشەكەش ڕادێت لەسەر ماندوو نەكردنی قورگی، 

یان كەمكردنەوەی ئەو هۆكارانەی قوڕگی پێ نەخۆش دەبێت.

هۆكارەكانی  لە  یەكێ  بە  دەنگ  بەكارهێنانی  خراپ  چوارەم: 
تووش بوون بە گرێی سه ره تانی دادەنرێت لە قوڕگدا، ئەوەش 
لە ڕێی هەوكردنی درێژخایەن لە قوڕگدا. ئەو گرێیانە چەند 
نیشانەیەكیان هەیە، دیارترینیان دەنگنووسانە، هەروەها جگەرە 

لە دروست  كێشان  و خواردنەوە كهولییەكان هۆكاری سەرەكین 
بوونی ئەو جۆرە گرێیانە.

دەبێتە  قوڕگ  ماندووكردنی  و  بەركردنەوە  دەنگ  پێنجەم: 
زۆرێك  ناسراوە.  باڵو  و  زۆر  حاڵەتەش  ئەو  دەنگنوسان،  هۆی 
زۆر  بەهۆی  ئاهەنگەكان،  یان  گەشت  دەچنە  كەسانەی  لەو 
بەكارهێنانی قوڕگیانەوە هەمان ڕۆژ یان ڕۆژی دواتر هەست بە 
دەنگ نوسان ده كه ن، بەهۆی ماندووبوونی دەنگە ژێكانیانەوە كە 
كاتێك  لەگەڵ نه خۆشه كه دا  ناتوانن هه ماهه نگ بن  زیاتر  له وه  
كە دەیەوێ قسە بكات، چارەسەر ئەوەیە بۆ ماوەی چەند ڕۆژێك 
قسە نەكات، بۆ ئەوەی دەنگە ژێكانی هێور ببنەوە و دەست بە 

كارە دەنگییەكانیان بكەنەوە.
شەشەم: دەنگ بەرزكردنەوە بەردەوام بە هاواركردن وا دەكات 
به ربوونی  خوێن  هۆی  ببێتە  بەریەكبكەون  و،   ژێكان  دەنگە 

ڕووپۆشی ناوه وه ی، بەهۆی بەریەككەوتنیان.
ڕووه  ئیعجازییه كه ی:

نزمكردنەوەی دەنگ كە لە قورئانی پیرۆزدا ماوەی 14 سەدەیە 
هەیە  و خۆپارێزییەكی  پێكراوە، سوودی خۆپاراستنی  ئاماژەی 
پێشكەوتنی  پاش  و  دوایی   سەدەكانی  تا  نەزانرابوو  كە  باشه  

هۆكارەنی پشكنینی پزیشكی نوێ.
به وەش ئیعجازی زانستیی لە ئایەتە پیرۆزەكە كە سەرەتا ئاماژەمان 
پێكرد، ڕوون دەبێتەوە. وەك ئاشكرایە كاتی دابەزینی قورئانی 
پیرۆز لە ڕووی زانستییەوە ئەوە نەزانرابوو و نه سەلمێنرا بوو.
سەرچاوە: گۆڤاری )اإلعجاز العلمي( ژمارە 38 ربیع االخر 1432.

وێنه ی درووست بوونی گرێی گۆشتی له سه ر ده نگه  ژێكان
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ئازیــزان، ئیســام هــۆش و الشــە و ســامان و شــەرەف و دیــن و 
ــا  ــەوە پاراســتوونی. تەنه ــوو ڕوویەك ــە هەم ــی پاراســتووە، ل بوونمان
ئەوانەشــی لەســەر حــەرام كردوویــن كــە دەبێتــە هــۆی زیــان گەشــتن 
بــە خۆمــان و ئازاردانــی خەڵكــی. فەرمــوون ئێــوە و حیكمەتــی 
حەرامكردنــی مــەی، كــە خــوای گــە ورە باســی لێــوە كــردووە و، 

ــردووە؟ ــی ك بۆچــی حەرام
ئامــارە زانســتییەكان دەڵێــن ســااڵنە ملیۆنــان كــەس بەهــۆی ئالــوودە 
ــت دەدەن،  ــان لەدەس ــبەرەكانەوە گی ــاددە هۆش ــەی و م ــە م ــوون ب ب
بەهــۆی سەرخۆشــییەوە  هاتووچــۆ  ڕووداووی  ملیۆنــان  هەروەهــا 
ڕوودەدات كــە زۆربەیــان كارەســاتی دڵتەزێنــی لــێ دەكەوێتــەوە. 
ــكا  ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ــە واڵت ــا ل ــە تەنه ــارەكان ب ــی ئام بەپێ
هــەژدە ملیــۆن ئالــوودە بــوو بــە مــاددە هۆشــبەرەكان هــەن. لــە 
دۆزینــەوە زانســتییە تازەكانیشــدا جەختیــان لەســەر ئــەوە كــردووە 
كــە زۆربــەی ئــەو گەنجانــەی مــەی دەخۆنــەوە هەڵســوكەوتێكی 

شــەڕانگێزیان بەرامبــەر خەڵكــی ال درووســت دەبێــت:

 ئەمە سەرنجی زانا ئەڵمانیەكانی ڕاكێشا و بڕیاریاندا لێكۆڵینەوەی 
لەســەر بكــەن، لــە ئەنجامــدا بۆیــان دەركــەوت كــە خواردنــەوەی  
مــەی و مــاددە هۆشــبەرەكان بــۆ ماوەیەكــی زۆر دەبێتــە هــۆی لــەكار 
خســتنی زۆرێــك لــە دەمارەخانه كانــی مێشــك بەتایبــەت لەناوچــەی 
دەركــردن و  لــە فەرمــان  لێپرســراوە  كــە  )الناصیــة(،  پێشەســەر 
سەركردایەتی كردن، لە ئەنجامدا مرۆڤ  هاوسەنگی تێكدەچێت  و                                                                                 
توانــای زاڵبوونــی بەســەر هەڵســوكەتی خۆیــدا نامێنــێ و لــە دەســتی 
دەدات، كــە بــە هۆیــەوە هەڵســوكەوتێكی شــەڕانگێزانەی ال دروســت 

دەبێــت بــە ڕووی كەســانی بەرامبەریــان.
كەواتــە ڕاســتیی زانســتیی دەڵێــت مــەی دەبێتــە هــۆی دروســت 
بوونــی هەڵســوكەتی شــەڕانگێزی و دڕندانــە و ڕەفتــاری تونــد و 
تیژانــە و دەســت درێــژی كردنــە ســەر ژن و مــاڵ و دراوســێ  و 

برادەرانــی. بــەاڵم قورئانــی پیــرۆز چــواردە ســەدە لەمەوبــەر پێــش 
ئــەم ڕاســتییە زانســتییە كەوتــووە و خــوای گــەورە دەفەرموێــت:
ڤ    ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   چ 

المائــدة. چ  ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ  
ــە ڕوانگــەی مــەی خــواردن و  ــت ل ــە: بەڕاســتی شــەیتان دەیەوێ وات
قوماربــازی دوژمنایەتــی و ڕقەبەرایەتــی بخاتــە نێوانتــان و، لــە 
یــادی خــودا و، لــە نوێــژ، پێشــتان لــێ بگرێــت و وەرتــان گێــڕێ، جــا 

ــا دەســت هەڵدەگــرن و دەســت بــەردار دەبــن.  ئای

مــەی و مــاددە هۆشــبەرەكان هۆكارێكــی ڕاســتەوخۆی تونــد و تیــژی 
و ئــاژاوەی ناوماڵەكانــە.

خەســڵەتی شــەڕانگێزی تێــدا بووایــە  كەواتــە ئەگــەر پێغەمبەر
ــەی حــەرام  ــتووە، بۆچــی م ــان هەڵیانبەس ــی دینەكەم وەك دوژمنان
دەكات؟ بۆچــی بــە هۆكارێكــی ســەرەكی شــەڕ و ڕقــی نێــوان خەڵكــی 

دادەنێــت؟
 ئــەم ئایەتــەی خــوای گــەورە بەڵگەیەكــی گومــان لــێ نەكــراوە 
بەزەییەكــی گــەورەی خــوای  كــە ناردنــی پێغەمبــەر ی خودا
ــی  ــە مرۆڤ ــۆ دەرخســتووە ك ــەم ڕاســتییانەی ب ــووە و ئ ــان ب میهرەب
ئاســایی نەیدەزانــی كــە مــەی و مــاددەی هۆشــبەر دەبێتــە هــۆی لــە 
كارخســتنی بەشــی پێشــە ســەری مــرۆڤ كــە لــە مرۆڤێكی ئاســاییەوە 

ــۆ كەســێكی شــەڕانگێز. دەیگۆڕێــت ب
ــی  ــوو خەڵك ــۆ هەم ــووە ب ــەك هات ــە وەك بەزەیی ــەم دین ــە ئ  كەوات
بــە گشــتی و بەزەییەكــە بــۆ مــاڵ و منــداڵ و كــەس و دراوســێی و 
هەمــوو كەســی موســڵمان و بــێ دینەكانیــش. خۆزگــە هەمــوو كــەس 

دركــی بــەم ڕاســتییە دەكــرد. 

ههیڤ ژماره  )40( زستانی 222016

مەی و هەڵسوكەتی شەڕانگێزی

سەرچاوە:
 - وتارێكی د. عبدالله المصلح0

 https://www.youtube.com/watch?v=e4LEiCDsdvM

ئیسالم دینی پاك و خاوێنییە،
 دینی ئاشتی و تەبایی و پێكەوە ژیانە و دوورە لە شەڕ  و ئاژاوە.

و:سهمیرهتهیبڕهشید

تهندروستی
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      لــە یەكێــك لــە هه واڵه كانــدا لــە بەریتانیــا، منداڵێكــی ســورفلی 
ــە  ــوو، ك ــك ب ــە دای ــی ڕەش پێســت ل ــك و باوكێك ــە دای چــاو شــین ل
ئەگەرێكــی زۆر دەگمەنــە ڕووبــدات، دایــك و باوكــی منداڵەكــە وەهــا 
سەرســامی خۆیــان دەربــڕی كــە دەیــان وت: » هەردووكمــان پــاش لــە 
دایــك بوونــی، هــەردوو چاومــان بڕیبــووە منداڵەكــە!« ئــەم حاڵەتــە 
دایك و باوكەكە لە ڕەچەڵەكێكی تێكەڵەوە نەبوون، بۆیه  پڕۆفیســۆر 
برایــن ســكایز، ســەرۆكی بەشــی جینــەكان لــە زانكــۆی ئۆكســفۆرد لــە 
ــە  ــت ل ــپی پێس ــەواو س ــی ت ــەوەی منداڵێك ــۆ ئ ــت: ب ــا، دەڵێ بەریتانی
ــتیان  ــپی پێس ــی س ــە ڕەچەڵەك ــك وباوكەك ــت دای ــت، دەبێ ــك ببێ دای
تێــدا بێــت. لێكدانــەوەی ئــەو ئەنجامــەش، كــە »گۆڤــاری تایمــز« 
بــاوی كردۆتــەوە، لــە تێكــەاڵو بوونــی ئــەو ڕەچەڵەكەدایــە، كــە ژنــان  
جینی پێســتی ســپی و ڕەشــیان تێدایە، هەروەها جینی پیاوانیش بە 
هەمــان شــێوەیە، كــە لــە تۆویانــدا هــەردوو جــۆرە جینەكــەی تێدایــە..
        پزیشــكەكان ئــەو بــۆ چوونەشــیان ڕەتكــردەوە، كــە ئــەم 
منداڵــە لــە گروپــی ئــەو مندااڵنــە بێــت كــە ئێجــگار ســپین، بــە 
ــی  ــە تووشــی سیســتەمی ڕەنگ ــەی ك ــە بۆماوەیی ــەو تێكچوون ــۆی ئ ه
پێســت دەبێــت، كــە بــە )شــڵ( ناســراون و بــە ئینگلیــزی »Albino«ی 
نەبێــت، هیچــی  لێكدانــەوە  یــەك  لــە  ئیــدی جگــە  پێدەوترێــت، 
ــش »ئارەزوویەكــی جینــی« بێــت. ــە ئەوی ــۆ نەگوتــرا ك ــان ب دیكەی

دەیڕوانیە ئەم جۆرە حاڵەتە دەگمەنانە؟ چۆن پێغەمبەر
ــە  ــوو ب ــەدا ب ــەو كات ل ــە پێغەمبەر لەســەر دەمــی نەفامــی دا ك
نێــردراوی خــوای گــەورە، وەهــا بــاو بــوو  كــە ئەگــەر هــەر ئافرەتێــك 
منداڵێكــی ببێــت و ڕەنگــی پێســتی جیــاواز بێــت لــە ڕەنگــی پێســتی 
باوانــی، ئــەوا ئــەو ئافرەتــە داوێــن پیســی كــردووە و ئــەو منداڵــەش 
ئــەو  هــی باوكــی خــۆی نیە،لــەو سەردەمەشــدا كێشــەیەكی وەك 
منداڵــە ســورفلە ڕووی دا، »لــە ئیبــن عومــەرەوە خــوای لــێ ڕازیبێــت 
و                                                                        دەگێڕنــەوە، كــە پیاوێكــی دەشــتەكی هــات بــۆ الی پێغەمبــەر
ــگای  ــەر جێ ــە س ــەم ل ــودا، خێزانەك ــردراوی خ ــەی نێ ــوت، ئ ــی گ پێ
خــۆم منداڵێكــی پێســت ڕەشــی بــوو، منیــش پیــاوی بنەماڵەیەكــم، كــە 

هەرگیــز ڕەش پێســتمان تێــدا نەبــووە.«
ڕەش  منداڵێكــی  دایكێــك  كــە  ســەیرە،  حاڵەتێكــی  ڕاســتی  بــە 
پێســتی ببێــت، لــە باوانێكــی ســپی پێســت، لــە خێزانەكەشــدا هیــچ 
كەســێكی ڕەش پێســتی تێــدا نەبێــت، هــەر بۆیــە ئــەو پیــاوەش 
گومانــی لــە خێزانەكــەی كردبــوو،  لــە ســەردەمی پێغەمبەردا
بــەاڵم ئاینــی ئیســام فێــری ئــەوەی كــرد بــوو كــە پەلــە نــەكات لــە 
                                                                  ، دادگایــی كردنــدا و ڕاوێــژ بــە یەكــەم مامۆســتای خــۆی بــكات
ئــەو  پرســیارەكەش لێــرەدا ئەوەیــە، كــە چــۆن، پێغەمبــەر 
كێشــمەیەی چارەســەر كــردووە؟ ئایــا ئــەوەی  كــە كەســانی ســكوالریزم 
بــە پێــی  ڕەخنــەی لــێ دەگــرن ڕاســتە، كــە گوایــا پێغەمبەر
چەمكــی ڕۆژگارەكــەی خــۆی لەگــەڵ خەڵكــی دا دوواوە، جــا ئــەو 
تێگەیشــتنەی خەڵكــی هەڵــە بــوو بێــت یــان ڕاســت، گرنــگ نەبــووە؟
بێگومــان خــۆ لــە ئــەو ســەردەمەدا، كــەس هیچــی لــە بــارەی بیــردۆزی 
جینــەكان و بۆمــاوە و ئەندازیــاری بۆماوەزانیــەوە نەدەزانــی، بــەاڵم 
ــد كــە  ــەو دەشــتەكیەی دوان ــك ئ ــە زمانێ ــی، ب ــەری میهرەبان پێغەمب
لێــی تێبــگات و لــە هەمــان كاتیشــدا لەگــەڵ ئــه م هه واڵــه  زانســتیه ی 

ئێستاشــدا یــەك دەگرێتــەوە.
»پێغەمبــەر بــە پیــاوە دەشــتەكیەكەی فەرمــوو: ئایــا وشــترت 

پێغەمبــەر  بەڵــێ ،  گوتــی:  دایــەوە  وەاڵمــی  پیاوەكــەش  هەیــە؟ 
فەرمــووی: ئــەی ڕەنگیــان چۆنــە؟ ئەویــش وتــی: ســوورن، فەرمــووی: 
ئــەی ڕەشــیان تێدایــە؟ وتــی: نەخێــر، فەرمــووی ئــەی  خۆڵەمێشــییان 
تێدایــە؟ وتــی: بەڵــێ ، ئــەی ئــەوە چــۆن پەیدابــووە؟ پاشــان فەرمووی: 
ڕەنگــە ئــەوە نەژادەكــەی بــەالی خۆیــدا ڕایكێشــابێت )ئــەو ڕەنگــەی 
لــە باوانــەوە بــۆ هاتبێــت و ڕایكێشــا بێــت(، دەشــێ ئــەو كــوڕەی تــۆش 
ــن  ــی »حس ــابێت«. )فەرموودەیەك ــدا ڕایكێش ــەالی خۆی ــەی ب نەژادەك

ــو داود گێڕاویەتیــەوە.(  صحیــح«ە و ئەب

وێنه یه كی تری هه مان حاڵه ت
ــەت  ــان حاڵ ــاڵ، هەم ــەد س ــەزار و چوارس ــە ه ــاد ل ــاش زی ــن پ بڕوان
دووبــارە بــووەوە، لێكۆڵینەوەی پزیشــكەكانیش ئــەوە دوپات دەكەنەوە 
كــە دەشــێت ئــه م حاڵه تــه ی جینــەكان »ئارەزوویەكــی جینــی بێــت«، 
بــە  »دەشــێ ئــەوە نەژادەكــەی ڕایكێشــابێت  كــە پێغەمبەریــش 
ــەو  ــەر ئ ــردووە، ه ــەی« گوزارشــتی لێك ــەوە ســەر نەژادەك و چووبێت
ــەم ســەردەمەیە، پــاك و  ــای قســەی زانایانــی ئ دەســتەواژەیەش هاوت

بێگــەردی بــۆ خــودای گــەورە و بــەرزی پەیامەكــەی.
سەرچاوە:

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-25-21/175-
2010-07-23-12-23-38

سەرچاوەی نووسەر:
http://arabic.cnn.com/2010/scitech/7/21/black.whitebaby/index.
html
www.thesun.co.uk
http://creationresearch.net/items%20subjects/Black_Parents_
White_Baby.html
h t t p : / / w w w . s c i f o r u m s . c o m / t h r e a d s / b l a c k - p a r -
ents-white-child-polygenic-inheritance.109637/
http://genetics.thetech.org/ask/ask9

منداڵێكی سورفل 
لە دایك و باوكێكی ڕەش پێست
ن: ئەندازیار عبد الدائم الكحیل             و: ناسك ئیسماعیل عەزیز



پێشهكی:
و زانست ئەو بزانرێت زۆرگرنگە    
دەست بە مێژوو درێژایی بە زانیارییەی
و، بەگشتی مرۆڤایەتییە هەوڵی هاتووە
لە بەشێك موڵكی بە بكرێت نییە ڕاست
دانیشتوانیئەمهەسارەیەوبووترێتئەوانی
ترهیچیاننییەوپاشكۆودواكەوتووبوون،
بەڵكوهەرنەتەوەوگەلێكبەجۆریكلە
جۆرەكانلەدروستبوونیشارستانیەكاندا
یەكتریشدا نێوان لە هەبووە، كاریگەرییان
بەسەر كاریگەرییان و ڕویداوە ئاڵوگۆڕ
لەبەرچاو ئەوەش دەبێت، و بووە یەكەوە
بگیرێتكەلەژێركاریگەریسیاسەتكردندا
هەوڵەكانلەخاوەنەكانیانزەوتنەكرێتو
بەبێبەهاوبێڕێزسەیرنەكرێت،یان
بونیادنانی لە ڕۆڵیان نەبێت هیچ هەر
ڕێڕەوەیژیاندیزەبەدەرخۆنەنەكرێتو
بە ئاماژە لێوەرگرتنیان كەڵك لەكاتی
زۆر لە ئەوەی وەك بكرێت سەرچاوەكان
لەالیەنەكانیدیكەیژیاندابەدیدەكرێت،
زۆر سیاسیدا الیەنی لە ئەوە بەتایبەتی
جار زۆر یان دەكەوێت. بەرچاو زەقی بە
شكۆی پڕ ڕۆڵی لە باس مانان ئێمە كە
موسڵماناندەكەینهێندێككەخۆیانبە
لە خوێندەواردەزاننوخاوەنبڕوانامەن
بوارێكلەبوارەكاندازۆربەكەللەساردییو
یان دابێ هەوڵێكی هیچ ئەوەی بەبێ
گەڕانێكیانلێكۆڵینەوەیەكیكردبێتیان
ئەوانە دەڵێت: خوێندبێتیەوە كەم النی
ئەم بۆ كاتێكدا لە سەیرە خورافەیە؟
ڕووچەندەها دەیخەمە لێرەدا بەرهەمەی
بواری شارەزای پسپۆڕی و زانا كۆمەڵە
گۆی نەخشەكێشانی و جوگرافیا زانستی
زەویبۆدەیەهاساڵسەرقاڵكردووەودوای
لەو پێشكەوتووەكان ئامێرە بەكارهێنانی

ئەمجا بەراوردكردنیان.. دوای و بوارەدا
ئەوقسانەیانكردووەكەئێمەبەكورتی
دوواندن خۆشەویستان! پێداوە. ئاماژەمان
بواری لە تایبەت بە بكرێت لەهەرچیەك
وایە باشتر التجریبیة( )العلوم زانستیدا
بە هەبێت تیادا ڕووی خستنە شێوازی
جۆرێككەدەبێتڕوونبنو،قسەوباسی
ترهەڵنەگرێتوڕاستەوخۆئەومەبەستەی
لێرەدا دەستەوە، بە بیدات هەیە كە
ئەوەڕوونبكەمەوە:موسڵمانان دەمەوێت
لەسەرئەمگۆیزەوییەبەدرێژاییمێژووی
شارستانیەكی توانیویانە سەرهەڵدانیان
بونیاد مرۆڤایەتی ژیانی بە خزمەتگوزار
بنێنكەسەرچاوەكەیئاینیئیسالمە،كە
تائەمڕۆشكاریگەریەكانیدیارنونكوولی
بێ و شارەزایی نە نیشانەی لێیان كردن
سەردەمە! ئەم زانستی لە بوونە ئاگایی
ئاینێكەیەكەموشەتێیدافەرمانبێتبە
خۆیندنەوەكەئەویشگرنگتریندەروازەیە

بۆتەشەنەكردنیزانستوزانیارییەكان.
مەودوا لە بۆ دەمانەوێت بۆیە     
و پیاوان بەرهەمی لەسەر چەردەیەك
پێشكەش موسڵمان نەتەوەی زانایانی
بكەین،یەكەم:بۆشارەزابوونلەمێژووی
دووەم: و موسڵمانان دوێنێی شكۆی پڕ
بەرهەمانەی لەو هێندێك دەرخستنی بۆ
و سیاسی پاڵنەری بە شاردراونەتەوە كە
شێوێندراونسێهەمیش:باچیترڕۆڵەكانی
ئێمەبەشەرمەوەنەڕواننەخۆیانوخۆیان

لەبیرنەكەن..
پیریڕەیس:

یەكێكبووەلەزانایانیبواریجوگرافیاو
دەریاوانێكیزۆرچاپوكوچاالكبووە،لە
هەمانكاتداسەركردەیەكیسەربازیئازای

كەشتیگەلیدەوڵەتیخیالفەیعوسمانی

بووەلەسەردەمیخۆیانداكەبااڵدەستییان
بەسەردەریاكانداهەبووە..ئەویش)ئەحمەد
موحیەدینكوڕیمحمدئەلڕەیسیقەرەنانی
عوسمانییە(ە،كەبە)پیریڕەیس(ناسراوە،
مێژوونووسانلەسەرمێژوویلەدایكبوونی
)872كیان877ك ئەمدوومێژووەدەڵێن:
-1470 یان 1465( زانینی ساڵی بە -962ك(
لە مامیدابووە بەردەستی لە بووە. 1555م(
دەریاوانێكی ئەویش كە ساڵیەوە حەوت

شارەزاولێهاتووبووە.
دۆزینەوەیكیشوەریئەمریكایباشوور:
ناو لە تەنانەت و خەڵك زۆری زۆربەی
كتێبەكانیخوێندیشدائەوەجێگیركراوە
كەگوایا)كریستۆفكۆڵمبۆس:)كریستۆفر
دۆزەرەوەی 1506ز( – 1451( كۆڵمبۆس(
ئەمریكایباشوورەبەاڵمئەوەیلەڕاستیدا
باڵوبۆتەوە.. كە ئەوەیە پێچەوانەی هەیە
ناوەكەشی: ئەلكرملی( ئەنیستانس )ئەب
-1283( عواد(ە، یوسف جبرائیل )بوترس
1366ك،1866-1947ز(زانایئەدەبوفەلسفەو
پێش موسڵمانەكان دەڵیت: عەرەب زمانی
كوڵومبۆسئەمریكایاندوزیوەتەوەئەویش
بەهۆیشارەزابوونیزۆریانلەتەوژمیئاوی
گەرمیناوزەریایئەتڵەسی،كەتوانیویانە

ههیڤ ژماره  )40( زستانی 242016

 )Piri Reis( ڕهیس پیری موسڵمان زانای گەورە
دۆزهرهوهیئهمریكایباشوورپێشكۆڵمبۆس.

muhamed.hussen@yahoocom  ئا:محمدحسينكريم

زێڕینی لەسەردەمی ئیسالمەوە پیرۆزی ئاینی بەهۆی واڵتیموسڵمانان كە كاتانەی لەو
مرۆڤایەتی خزمەتكردنی بۆ جیاوازی بێ فراوانە نیشتیمانە ئەم هاواڵتیانی بوو، خۆیدا
سەرقاڵیدۆزینەوەوداهێنانبوونولەپێشڕەویزانستیدابوون،لەكاتێكدازۆربەیهەرە

زۆریناوچەكانیتربەدەستئاژاوەوخوێنڕێژیەوەدەیانااڵند.

زانایانی موسڵمان



بە وریاییەوە كەڵك لە جووڵەكەی وەربگرن كە لە 
مەكسیكەوە دێت تا دەگاتە ئێرلەندا، دەبێت ئەوە 
بزانرێت زانا موسڵمانەكانی بواری جوگرافیا بە سێ  

قۆناغ پێشڕەوی خۆیان لەم بوارەدا سەلماندووە:
1-ڕاستكردنەوەی هەڵەكانی پێش خۆیان. 

2-باسكردنی شۆینەوار و واڵتەكان بە وردی.
3- زیادكردنی دۆزینەوە جوگرافیەكان.

كە  ڕۆمانیەكان  و  یۆنانیەكان  لە  جیاواز  ئەوان 
بە  بازنەییە  ڕووتەختێكی  زەوی  وابووە  بڕوایان 
دەریا و زەریاكان دەورە دراوە، بەاڵم بنەمای زانستی 
موسڵمانەكان كە لە قورئانەوە سەرچاوەی گرتووە و                                                  
پاڵنەربوون  بەردەوام  بە  قورئانیەكانیش  ئاماژە 
بۆ  زانستیەكانیاندا،  دەستكەوتە  زیادكردنی  لە 
بەوە  ئەوان  زمر(  سوەرتی  ی   5 )ئایەتی  نموونە 
لێكیانداوەتەوە كە زەوی گۆییە، پشت بە خوا لە 
لەسەر  سەربەخۆیان  باسی  داهاتوودا  ژمارەكانی 
ئەم  باسی  لە  مەبەستە  ئەوەی  باڵودەكەینەوە. 
لە  بەرهەمەكانی  شاكاری  ڕەیس(  )پیری  زانایە 
ڕووی زانستیەوە كە دوای خۆی و لەم سەردەمی 
پیشكەوتنی تەكنەلۆجیایەدا دروستی دەركەوتووە، 
دروستی  دەری  گەواهی  دی  جارێكی  ئەوەش  كە 
پێش  موسڵمانانی  زانایانی  زانستیەكانی  بنەما 
لەوانەی  وەرگرتووە  كەڵكی  گومان  بێ   خۆین، 
بەیەك  سەر  هەموو  ئەوان  ئەوەی  لەبەر  ئەوان 
قوتابخانە و ڕێباز بوون، ئەو چەند نەخشەیەی 
كە ڕۆژهەاڵتناسی ئەڵمانی كالە )P.Kahle( )پۆل 
قابی(  )تۆپ  مۆزەخانەی  لە  )1875-1964ز(  كالە( 
)1929ز(،  ساڵی  لە  دۆزیبویەوە  )ئەستەنبول(  لە 
ئەویش كاتێك لەالیەن دەوڵەتەوە داوای لێكرابوو 
لێكوڵینەوە بكات لەسەر ئەو بەڵگەنامانەی كە هەن 
بفەوتێنرێن،  كەڵكە  بێ  ئەوی  ئەوەی  بۆ  لەوێدا 
ئەو  مۆزەخانەیە  ئەم  پێكهاتەی  لەناو  بوو  ئەوە 
نەخشە و وێنانەی بەرچاوكەوتبووكە بە پێوانەی 
جیاواز و لەسەر پێستی ئاسك و بە بەكارهێنانی 
و  تاوتێكردن  دوای  نەخشێنراون،  ڕەنگ  نۆ 
لێكۆڵینەوەی بەردەوام بۆ ماوەی چەند ساڵیك و 
لەسەر ئاستی نێو دەوڵەتی بۆیان دەركەوتووە كە 
یەكێك لە نەخشەكان هی ئەمریكای باشوورە لە 
ڕووی ڕۆژهەاڵت و كیشوەری بەستەڵەكی باشووەرە. 
و  ئیسپانیا  كەنارەكانی  لە  هێندێك  هەروەها 
خۆرئاوای كیشوەری ئەفریقیەی تێدا دەركەوتووە 
ئەتڵەسی،  زەریای  سەر  دەكەونە  هەموویان  كە 
لەسەردەمی )پیری ڕەیسدا( بە )بحر الظلمات( ناو 
دەبرا، ئەوەندە بە دیقەت و وردی وێنەكان كراون 
ببوە مایەی سەرسوڕمانی الیەنە پەیوەندیدارەكان 
ئێستەش،  تا  و  كاتە  ئەو  جیهان  ئاستی  لەسەر 
بە جۆرێك دوورگەكان، بەندەرەكان، زیندەوەران، 
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 هاواڵتییە ڕەسەنەكان )هندییە سوورەكان(، 
ڕووتەكان  ناون  ناوی  رەیس(  )پیری  كە 
خەریكی  دەریخستوون  وێنەكانیدا  لە 
لە  ئەوەی  وەك  مەڕن،  لەوەڕاندنی 

نەخشەكەدا دەردەكەوێت.
       ڕۆژهەاڵتناسی ڕووسی )كراتشكوفسكی( 
J.Karckovski   1883-1951 ز سەبارەت 
بەم نەخشەیەی كە )پۆل كالە( دۆزیویەتەوە و                                                      
رەییس(  )پیری  كرد  باسمان  پێشتر  وەك 
)1499ز(  ساڵی  »لە  دەڵێت:  دروستیكردووە، 
و  عوسمانی  كەشتیگەلی  نێوان  لە  جەنگ 
ڕویداوە،  ئیتالیادا  بندوقیەی  كەشتیگەلی 
دەست  بە  سەركەووتن  عوسمانیەكان 
دەكەوێتە  كەشتی  هێندێك  و  دەهێنن 

ئەو  لەوێدا  عوسمانیەكان،  دەستی  بن 
دروستیكردوون  )كۆڵمبۆس(  نەخشانەی 
پیری  و  كەوتووە  عوسمانییەكان  دەستی 
ئەم  بەاڵم  وەرگرتوون،  لێ   كەڵكی  ڕەیس 
بۆچوونەی لەالیەن زۆرێك لە لێكۆڵەرەوان 
نەخشەكانی  لەبەرئەوەی  ڕەتكراونەتەوە 
)ڕەییس( شوێنی وای تێدا تۆماركردووە كە 
)كۆڵمبۆس( هەر شارەزای نەبووە؟ ئەوەش كە 
ئەم بۆ چوونە الواز بكات ئەو لێكۆڵینەوانەن 
كە ئەنجامدراون لەسەر نەخشە و وێنەكان 

دوای چەند سەدەیەك لە دروستكردنیان.
مامۆستای  كە  )د.جنگز(  )1952(دا  ساڵی  لە 
كۆمەاڵیەتییە  و  شۆینەوارناسی  زانستی 
كۆماری  لە  )ویستواترستراند(  زانكۆی  لە 

ئەفریقیای باشوور، دەڵێت: »ئەوە هەڵەیە لە 
ئەمریكا  دۆزینەوەی  مێژووییەكاندا  كتێبە 
بەڵكو  كۆڵمبۆس(  )كریستۆف  پاڵ  دەدرێتە 
لە ڕاستیدا موسڵمانەكان چەند سەد ساڵێك 
دوزیوەتەوە،  ناوچانەیان  ئەو  ئەوە،  پێش 
ئەمەشی بە پشت بەستن بە لێكۆڵینەوەیەكی 
وتووە، كە چەند ساڵێكی خایاندووە  خۆی 
لە  لێكۆڵینەوەكەیدا  میانەی  لە  كاتێك 
ئەنجامی  بەرازیلی(  )غەرنادەی  ناوچەی 
داوە و، هێندێك ئێسك و پروسكی مرۆڤی 

دۆزیبوەوە كە هی موسڵمانەكان بووە.
كتێبی  لە  دانكن(  فۆن  )ئیریك  نووسەر 
)Chariots of the gods(  دەگێڕێتەوە و 
دەڵێت: نەخشەكانی )موحییەدین ئەلڕەیس( 
ئارلنگتۆن(  )د.مالێری  دراوەتە  كاتێك 
مامۆستای نەخشە جوگرافیەكان لە زانكۆكانی 
ئەمریكا، دەڵێت: دوای وردبوونەوەی لێیان 
سەر  زانیاریەكانی  لەوەی  هەبووە  گومانی 
هەڵە  وابووە  پێی  بن،  ڕاست  نەخشەكان 
جێگایانەی  لەو  هەندێك  ناوی  لە  هەیە 
پشتی  لەبەرئەوە  بوون  نەخشەكان  لەسەر 
كەشتیگەلی  جوگرافیاناسانی  بە  بەستووە 
ئەمریكی بۆ پێداچوونەوەیان، لە كۆتاییدا 
كە  دەریخستووە  ئەوان  لێكۆڵینەوەكانی 
شوێنەكانەوە  لە  ڕاستەوخو  زانیارییەكان 
و                                                     بەرزونزمی  سروشتی  واتا  وەرگیراوە، 
لە  بووە  چۆن  شوێنەكە  تۆبۆگرافیای 
وردی  بە  زۆر  ڕاستەوخو  ئەوا  كیشوەرەكە 
و                                           دۆڵ  نەخشەكانیدا  لە  كردوون،  تۆماری 
شاخەكان و ڕوبارەكان وەك خۆی كە هەیە 
و                                              لێكۆڵینەوە  كردووە،  تۆماری  وا  ئەو 
زۆرن  نەخشانە  ئەم  لەسەر  باسوخواس 
كۆمەڵێك  كە  ڕادیۆیی  مێزگەردێكی  لەوانە 
كێشانی  نەخشە  بواری  پسپۆڕی  و  زانا 
تاون( لە ئەمریكا لە ساڵی  زانكۆی )جۆرج 
)1956ز( بووە كە هەموویان لەسەر ئەوە كۆك 
بوون كە ئەمە كارێكی لە ڕادەبەدەری وردن 
كاتەی  لەو  داوە  ئەنجامی  پیاوە  ئەو  كە 
جیهان كە پێش ئەو هیچ كەسێكی تر بەو 

جۆرە دروستی نەكردوون.
دۆزینەوەی كیشوەری شەشەم لە جەمسەری 

باشوور:
        نەخشەكانی )پیری ڕەییس( وردی و 
دیقەت بەرزییان بە جۆرێكە كە شارەزایان و                              
لە  بەتایبەتی  كردووە،  سەرسام  زانایانی 
گەشتە  پێكردنی  دەست  سەردەمی  دوای 

ههیڤ ژماره  )40( زستانی 262016

ئەو ناوچانەی كە لە ئەمریكای باشوور دوزرابوونەوە بەناوی دەوڵەتی عوسمانییەوە 
تۆمار كرابوون لە ژێرناوی )ئەنتلیا( لە ساڵی )1465ز(.

زانایانی موسڵمان
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ئاسمانیەكان و باڵوبوونەوەی بەكارهێنانی 
دەستكردەكانەوە  مانگە  لە  وێنەگرتن 
ئاسماندا  لە  كە  كەشتیانەوە  ئەو  بەهۆی 
كەڵكانەش  لەو  یەكێك  و  دەكرێن  جێگیر 
كە لێیان وەردەگیرێت نەخشەكێشانی ڕووی 
بیستدا  سەدەی  سەرەتای  لە  زەوییە.  گۆی 
بە  سەبارەت  ئەمریكا  و  ئەوروپا  زانایانی 
وابووە  بۆچوونیان  )پیری(  نەخشەكانی 
و  نین  ورد  نەخشانە  و  وێنە  ئەو  كە 
پێی  بە  بەاڵم  نین،  ڕاست  زانیاریەكانیشی 
تازەترین زانیاریەكان بەهۆی وێنەی مانگە 
دەستكردەكانەوە لەسەر ئەو ناوچانە ئەوانی 
تووشی شۆك كرد! بەهۆی ئەوەی وێنەكانی 
)موحییەدین ڕەیس( نەك هەر هەڵە نەبوو 
لەوەی  ڕێكترە  و  وردتر  زۆر  هەر  بەڵكو 
ئەوان كە پێشتر دەیانزانی و شارەزای بوون.. 
لەبەرئەوەی نەخشەكانی ڕەیس سەرلەبەری 
دەستكردەكانی  مانگە  وێنەی  لەگەڵ 
ئەو  لەبەر  چوونییەكە،  سەردەمە  ئەم 
دەریای  بەدیقەتانەی  و  ورد  وەسفكردنە 
و                                                     بەرازیل  كەنارەكانی  و  كوبا  و  كاریبی 
ئەرجەنتین و بەندەر و كەنداوەكاندا كە زیاد 
لە پێش )400( ساڵ بەر لەم سەردەمە ئەو 
بۆیان دەركەوت  كردوونی، بە پێچەوانەوە 
زانیاریەكانی ئەوان هەڵە بووە، ئەمە بووە 
هۆی ئەوەی كە كۆمەڵێك لە زانا و شارەزای 
لە  سەر  بە  هەستان  )ناسا(  لە  بوارە  ئەم 
نەخشەكان  لەسەر  لێكۆڵینەوەكردن  نوێ  
وێنەكانی  گەورەكردنی  دوای  بەش  بەش 
كردنیان  بەراورد  و  جارێك  چەند  ڕەیس 
بەاڵم  دەستكردەكان،  مانگە  وێنەی  لەگەڵ 
سەرەنجام بۆ جاری دووەم هەر سەرسامی 
كە  دەركەوت  بۆیان  لەبەرئەوەی  كردن 
كیشوەری  نەخشەی  ڕەییس(  )موحییەدین 
شەشەمیشی كێشاوە )Antarctica( پێش 
چونكە  سەدە،  دوو  بە  ئەوان  دۆزینەوەی 
ئەو وێنەی شاخ و دۆڵ و شیوەكانی زۆر بە 
وردیكردووە پێش ئەوان واتە ســاڵی )1952ز(.

لە  تر  كۆمەڵێكی  )1957ز(یشدا  ساڵی  لە 
و  گەورەكان  ڕوانگە  جوگرافیایی  زانایانی 
كەشتیگەلی ئەمریكی جارێكی تر هەستان 
نەخشەكانی  لەسەر  زیاتر  لێكۆڵینەوەی  بە 
ئامێرە  بەكارهێنانی  دوای  پیری(،  )ڕەییس 
كە  دەركەوت  بۆیان  پێشكەوتووەكان 
 )Antarctica وێنەكانی )كیشوەری شەشەم
ڕاستە،  و  ورد  سەرسوڕهێنەر  بەشێوەیەكی 
سەبارەت بەو ناوچانەی كە تا ئەو كاتە بە 
زۆری  زۆربەی  نەدۆزرابوونەوە  تەواوەتی 
ڕواڵەتی ناوچەكە نادیار بوو بۆیان واتە لە 
بەستەڵەكی  ناوچەی  لەبەرئەوەی  )1952(دا، 
داپۆشراوە  بەفر  بە  بەردەوام  باشـوور 
بە  پێویستی  )تۆبۆگرافیا(كەی  زانینی  بۆ 
 Eco-Sounding( دەنگی  نوێی  ئامێری 
ئەو  بتوانرێ   تا  هەبووە   )apparatus
نوێیەكان  نەخشە  لەسەر  بەرزونزمیانە 
هێندێك  لە  لەبەرئەوەی  بكرێن.  دیاری 

شۆیندا ئەستووری بەفر تێیدا )1700م(ە.
یاد نەچێت  لە         دەبێت ئەوەشمان 
و  وێنە  بە  )ناسا(  پێدانەی  گرنگی  ئەو 
لەسەر  بەردەوامبوونیان  و  نەخشەكان 
لەوەوە  دەربارەیان  كردن  لێكۆڵینەوە 
كاتەوەی  لەو  چونكە  گرتبوو،  سەرچاوەی 
بەكاردەهێنران  دەستكردەكان  مانگە  ئیتر 
تێپەڕ  لەكاتی  زەوی  گۆی  گرتنی  وێنە  بۆ 
بوونی بەسەر ناوچەی بەستەڵەكی باشووردا 
دادەپۆشی،  )5000 میل(ی  پانتایی  وێنەكانی 

و  وێنەكان  لەگەڵ  بەراوردكردنیان  لەكاتی 
نەخشەكانی )ڕەییس(دا بۆیان دەركەوت كە 
وێكچوونێكی لە ڕادەبەدەر و سەرسوڕهێنەر 

لە نێوانیاندا هەیە. 
ڕەیس پیری نەخشەی تەواوی زەوی زۆر بە 

وردی كێشاوە:
 هەروەها )ڕەیس پیری( لە كتێبەكەیدا كە بە 
ناوی )كتاب البحریة( لە ساڵی 1513ز پێشكەش 
بە سوڵتان سلێمان قانوونی كردووە، وێنەی 
ئەم  كێشاوە،  وردی  بە  زۆر  زەوی  تەواوی 
ناو ئەم  نەخشەیەش یەكێكە لە وێنەكانی 

كتێبە.
زەوی  گۆی  وێنەیەی  ئەم  باسە  شایەنی   
یەكەم  بە  )یونسكۆ(  جیهانی  ڕێكخراوی 
نەخشەی جیهانی داناوە كە زۆر چونیەكە 
لەم سەردەمەدا  ئەو نەخشانەی كە  لەگەڵ 
ئامێرە  لە  وەرگرتن  بەكەڵك  و  كێشراون 

پێشكەوتووەكان وەرگیراوە.
* الپەڕە )5( كتێبـی )أسلمة المعرفة المبادئ 
راجي  اسماعيل  ن/  العمل(  وخطة  العامة 
الكويت،  جامعة  و/عبدالوارث،  الفاروقي، 

الناشر: دار البحوث العلميه بالكويت/1983.
سه رچاوه :

إسهامات  للعالم  المسلمون  )ماذا قدم  كتێبی 
المسلمين في الحضارة االنسانية( ن: د. راغب 
السرجاني ص 291-294. )ماذا قدم المسلمون 
الحضارة  في  المسلمين  إسهامات  للعالم 
االنسانية( ن: د. راغب السرجاني ص 294-291.



عەبدول  شێخ  ڤیدۆیدا  دیمانەیەكی  لە 
پڕۆفیسۆر                     لەگەڵ  زیندانی  مەجید 
بیری  بێگومان  دەڵێت:  سمپسن(دا  )جۆڵی 
و                                                  بەهێز  جەنگێكی  لە  بەردەوام  خۆرئاوا 
زانستدا،  و  ئایین  لەنێوان  دایە  دژوار 
قبوڵی  نابینیت  خۆرئاوایی  بیرمەندێكی 
بكات،  زانست  و  ئایین  بەیەكگەیشتنی 
پیرۆزی  تەوراتی  كە  لەبەرئەوەیە  ئەویش 
كە  درەختەی  ئەو  دەڵێت:  گاورەكان  الی 
درەختی  بیخوات،  كرا  قەدەغە  )ئادەم(  لە 
زانیاری )شجرة المعرفة( بوو! دوای ئەوەی 
بوو  زیاد  بۆ  ڕۆشنی  چاو  خوارد  لێی  كە 

بۆیە پەروەردگار خەشمی لێگرت؟!!
لەبەرئەوە ئەوروپا ماوەی دوو سەدە قسە و                                     
زانستە  ئەم  ئایا  بوو،  ئەوە  لەسەر  باسی 
موسڵمانانەوە  واڵتی  لە  كە  گەردوونیانەی 
بیدەنەوە  یان  بكەین؟  پەسەندی  هاتوون 

بەسەر موسڵماناندا!
ئەم  بەسەر  بڕیاریاندا  قەشەكان  چونكە 
ئەمە  كە  بەوەی  زانیاریانەدا  و  زانست 
یەكەم تاوان بوو، بەڵگەیان دەهێنایەوە كە 
تەورات دەڵێت كاتێك ئادەم لەو درەختەی 
بەهۆی  بوو،  زیاد  بۆ  ڕۆشنی  چاو  خوارد 
ئەوەش خودا خەشمی لێ گرت و لەمیهری 

خۆی دەری كرد.
لەبەرئەوە ورد و درشتی ئەم زانستانەیان 
بەسەردا  دەستیان  و،  كردەوە   ڕەت 
زانست  پێشەواكانی  كاتێك  بەاڵم  گرت، 
لە  سەركەوتن،  كەنیسەدا  پیاوانی  بەسەر 
پێچەوانە  ئاڕاستەی  بە  بزوتنەوەیەكدا 
دەستیان كرد بە تۆڵە سەندنەوە، ویستیان 
لە بناغەوە ئایین قەدەغە بكەن، سەرەنجام 
ئەوەی ویستیان كردیان، هەموو ڕێگایەكی 

جەنگەدا  لەو  سەركەوتن  بۆ  ناڕەوایان 
بچووكترین  لە  كەنیسەیان  تا  گرتەبەر، 

بازنەدا ئابڵۆقە دا.
خۆرئاواییەك  لەگەڵ  كاتێك  لەبەرئەوە 
سەری  بدوێیت،  زانست  و  ئایین  دەربارەی 
سوڕ دەمێنێت و دەڵێت: ئەوە چی دەڵێیت؟ 
كە  نازانن  ناناسن،  ئیسالم  ئەوان  چونكە 
ئیسالم ڕێزی زانست و زانایانی گرتووە و،                                                      
دوای  لە  داناوە  شاهید  بە  زاناكانی 
هیچ خوایەك  ئەوەی  لەسەر  مەالئیكەكان، 
الله  لە  جگە  بێت  پەرستن  شایەنی  نیە 

ٿ   ٿ    چ  دەفەرموێت:  وەك  نەبێت. 
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ      ٹ    ٹ    ٹ     

ڦ  ڃ  چ آل عمران.
خت    حت      جت      يب   دەفەرموێت:چ  هەروەها 
ئەو  نازانن  ئەوان  محمد.  چ  جخ    ىت     مت   
سیفەتەی خوای گەورە ئادەمی پێ ڕێزدار 
سیفەتی  مەالئیكەكاندا  بەسەر  كردووە 
زانستە، ئەو چیرۆكەی لە قورئاندا هاتووە 
لەو  كە  ئەوەیە  پێچەوانەی  ئێمە،  الی 
ئەوەی  دوای  هاتووە،  ئەواندا  تەوراتەی 
زانست  ڕایگەیاندووە كە  قورئان  شێوانیان، 
هۆكاری ڕێزلێنانی ئادەم بووە، نەك هۆكاری 
ئەمە  لەسەر  بڕیاری  قورئان  دەركردنی، 

داوە.
و  ئیسالم  لەبارەی  كاتێك  لەبەرئەوە 
دەبەن  گومان  وا  بیاندوێنیت،  زانستەوە 
و،  وایە  خۆیان  ئاینەكەی  وەك  ئەمیش 
هەڵوێستی  هەمان  ئیسالمیش  دەزانن  وا 
هەیە لە زانست، بەاڵم هەركات بە ڕوون و                                       
سەرسامیی  بینی،  ڕاستیەكانیان  ئاشكرایی 

دەیان گرێت.
حاڵەتەوە  ئەم  كەوتە  لەوانەی  یەكێك 

كە  بوو،  سمپسن(  جۆڵی  )پرۆفیسۆر 
و  ئافرەتان  نەخۆشیەكانی  مامۆستای 
لە  ویستن(  )نۆرس  زانكۆی  لە  منداڵبوونە 
)شیكاگۆ(ی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا.

بوو،  گوماندا  لە  سەرەتا  گەیشتین  پێی 
دەقی  ئەمانە  ئایا  بێت،  دڵنیا  دەیویست 

قوئانن؟ دەقی سوننەتن؟ 
بەاڵم كاتێك دڵنیابوو، ئەو دەقانەشی بینی 
لە  بۆماوەزانییەوە  بە  بوون  پەیوەست  كە 
كاتێك  كۆرپەلەدا  سەرەتاییەكانی  قۆناغە 
ئەو  وردەكاری  هەروەها  )نطفة(یە،  كە 
پیرۆز  قورئانی  چۆن  كە  زانی،  وەسفانەی 
ڕوونی كردۆتەوە كە مرۆڤ لە كۆبونەوەی 
بەوەش  دەبێت  دروست  نوتفەوە  دوو 
بڕیاری دروستبوونی مرۆڤ دەدرێت، پاشان 
كرۆمۆسۆمەكاندا  لە  بۆماوەیی  بەرنامەی 
ئەو  دەیبینین،  ئێستا  كە  دادەنرێت  بۆ 
كرۆمۆسۆمانە وردەكاریەكانی مرۆڤی لەخۆ 
گرتووە، وەك ڕەنگی چاوەكان، ڕەنگی پێست، 
ڕەنگی موو، هەروەها هەموو وردەكاریەكانی 
كرۆمۆسۆمانەوە  لەو  مرۆڤ  مرۆڤ،  تری 
ئەندازەگیری بۆ كێشراوە، ئەویش كاتێك لە 
قۆناغی )نطفة( دایە، واتە مرۆڤ لە قۆناغی 
)نطفة(دا بەرنامەڕێژی بۆ ئەنجام دەدرێت.
گ     ک       ک   چ  دەفەرموێت:  گەورە  خوای 
ڱ                                                   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    
ڱ  ں  چ عبس. واتە: )بەكوشتچێ ئادەمی                                                    
لەچی  بزانێ  بیرناكاتەوە  پێنەزانە،  چەند 
)نطفة(  دڵۆپێك  لە  كردووە،  دروستی 
كێشاوە(                                      بۆ  ئەندازەی  و  كردووە  دروستی 
كۆرپەلە لە پێش چل ڕۆژیدا -لەماوەی چل 
كۆئەندامەكانی  هەموو  یەكەمیدا-  ڕۆژی 
هەموو  بەوەش  دەبێت،  دروست  بۆ 
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یەك  هەرچەندە  دەردەكەون،  كۆئەندامەكان 
لە دوای یەك دەردەكەون، وەك لەم وێنەیەدا 

دەیبینین.
و  بوون  دروست  بە  دەست  كۆئەندامەكان 
كۆبوونەوە دەكەن، كۆرپەلەكە بەسەر خۆیدا 

دەچەمێتەوە.
پێغەمبەر دەفەرموێت: »إن أحدكم جيمع 
خلقه يف بطن أمه أربعني يومًا« متفق علیه،  واتە: 
بێگومان دروستكردنی ئێوە لە سكی دایكیدا 

لە )40( ڕۆژدا كۆ دەكرێتەوە. 
ئەم  سەیری  سمپسۆن(  )جولی  پرۆفیسۆر 
سەیری  هەروەها  كرد،  فەرمودەیەیەی 
فەرمودەی: »إذا مر ابلنطفة اثنتان وأربعون ليلة 
بعث هللا إليها ملًكا فصورها« رواه مسلم . واتە: 
ڕۆیشت،  )نطفة(دا  بەسەر  شەو   )42( ئەگەر 
و  بۆدەنێرێت  مەالئیكەتێكی  گەورە  خوای 

وێنەی دەكێشێت.
هەردوو  بەراوردكردنی  دەستیكردە  ئینجا 
فەرموودەكە و سنوری جیاكەرەوەی نێوانیان، 
دوای ئەوەی بە درێژیی وردەكاریەكانی بینی، 
لە یەكێك لەكۆنگرەكاندا وەستا و ڕای خۆی 
لەم بارەیەوە ئاشكرا كرد و وتی: )لەم دوو 
فەرمودەیەوە دەتوانین خشتەیەكی دیاریكراو 
سەرەكییەكانی  گەشەكردنە  بە  سەبارەت 

كۆرپەلە لە پێش )چل( ڕۆژیدا دەربێنین.
دووبارە  خاڵ  هەمان  بەیانیدا  لە  هەروەك 
پیرۆزانە  فەرموودە  ئەم  كە  باسكرا، 

هەموو  پێشەنگی  ببنە  توانایاندایە  لە 
بەمەش  بوارەدا.  لەم  زانیاریەكان  و  زانست 
فەرموودەكان دەبنە پاڵپشت و ڕەنگدانەوەی 

زانستی خودایی(. 
هەیە  توانایدا  لە  ئاین  دەڵێت:  زیندانی   شێخ 
بڕوانە  بكات.  سەركەوتوانە  زانست  ڕابەرایەتی 
ئەم  بەاڵم  زانستە،  دژی  ئاین  دەڵێت  هەیە 
ئیسالم  ئاینی  دەڵێت:  ئەمەریكیە  پرۆفیسۆرە 
دەتوانێت سەركردایەتی زانست سەركەوتوانە بكات.
كارگەیەكەوە  چویتە  تۆ  ئەگەر  وایە،  بەڵێ 
بێت،  پێ  كارگەكەت  كەتەلۆكی  ڕێنمایی  و 
بێگومان بە ئاسانی لە كارگەكە شارەزا دەبیت، 
دروستكەرەكەیت  ڕێنماییەكانی  تۆ  چونكە 
پێیە، بەاڵم ئەو كەسەی دێت و ڕێ نیشاندەری 

پێ نیە، بە ئاسانی شارەزا نابێت.
سمپسۆن( جولی  )پرۆفیسۆر  وشانەی  ئەم 
موسڵمانەكان،  زانا  گشت  دەگەیەنینە  یش 

پرۆفیسۆر سمپسن:
I think, that not only there is no con-
flict between genetics and religion but, 
in fact, religion can guide science by 
adding revelation to some of the tradi-
tional scientific approaches, that there 
exist statements in the Quran shown 
centuries later to be valid, which sup-
port knowledge in the Quran having 
been derived from God.

نێوان  لە  دژایەتیەك  وایە هیچ  بڕوام  واته : 
بەڵكو  نییە،  ئاییندا  و  زانستیی  مەعریفەی 
بكات  زانست  ڕابەرایەتی  دەتوانێت  ئایین 
زانستە  بكاتە  ئیزافە  نیگا  دەتوانێت  بەوەی 
زانراوەكان و، قورئان پێش چەندین سەدەیە 
ئەمەش  دەكات،  زانستانە  ئەو  پاڵشتی 
دەیسەلمێنێت قورئانی پیرۆز وتەی خودایە.

دەڵێم:  منیش  بەڵێ،  زیندانی:  شێخ 
ڕابەرایەتی  هەیە  توانایاندا  لە  موسوڵمانان 
بزوتنەوەی زانستیی بكەن و، زانست لە شوێنە 
كە  بەوەی  دابنێنەوە،  خۆیدا  ڕاستەكەی 
بیكەنە بەڵگەی بڕوا بوون بە پەروەردگار و                                                  
خوای گەورەش                                                      ڕاستێتی پێغەمبەرەكەی

ۇئ   وئ   وئ    چ  دەفەرموێت:  ڕاست 
ېئىئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ  
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  مئ  

چ فصلت.
سەرچاوە:

- كتێبی )إنە الحق(. 
- ده زگاى زانستى به یبى سه نته رى به ریتانى 

تایبه ت به سكپڕى و ته ندروستى مناڵ:
http:/ /www.babycentre.co.uk/6-
weeks-pregnan
بە  ئەم وتووێژە ڤیدۆییە  ده توانن  هەروەها 
یوتیوبی  لە چەناڵی  كوردی  نوسكراوی  ژێر 

هەیڤ سەیر بكەن:
https://youtu.be/XTxH21DlqTs
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چ   چ   چ   دەفەرموێت:چ  پەروەردگار  خوای 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ الرعد، واتە: 
بێگومان پەروەردگار دەزانێت هه موو ئافرەتێك 
هەروەها  هەڵده گرێت،  چی  دووگیانیدا  لەكاتی 
ئەویش ئاگادارە بە ڕۆچوونی مناڵدانەكان )واتە 
ئەوانەی لە مناڵدانەكاندا ڕۆدەچن و تیا دەچن(، و                                                          
بە زیاد بوونی مناڵدانەكانیش ئاگادارە و هەموو 
شتێك الی ئەو بە ئەندازەیە و قەدەری وردی 

خۆی بۆ دانراوە.
تۆ بڵێی ئەوانەی لەناو مناڵدانەكاندا ڕۆدەچن و 

وندەبن یان زیاد دەكەن چی بن؟!
ئایەتەكە باسی دوو كردار دەكات كە لە مناڵداندا 

ڕوودەدەن لەكاتی دووگیانیدا و بریتین لە:
1- غيض اَلرحام )كە بەم مانایانە دێت: چوونە 
ناوەوە یان ڕۆچوون یان ونبوون یان تیاچوون(.
قەبارە  لە  بوون  زیاد  اَلرحام )واتە:  إزدايد   -2

یان بارستەدا(.
هەیڤدا  گۆڤاری  پێشتری  ژمارەكانی  لە       
بابەتی ڕۆچوونی مناڵدانەكان ) غيض اَلرحام (                                                               
لەم  ئێمە  ڕوونكراوەتەوە،  بابەتێكدا  چەند  لە 
دووه م   ڕوونكردنەوەی  سەر  دەچینە  بابەتەدا 

ئاماژەی ئایەتە پیرۆزەكە.
سەرچاوەكانی  بە  بەپشتبەستن  لێرەدا 
پێویست  ئافرەتان  پزیشكیی  و  كۆرپەلەزانی 
دەكات باسی ئەو گۆڕانكارییانە بكەین كە هەموو 
ئافرەتاندا  لە  دێت  مناڵداندا  بەسەر  مانگێك 
لە  كردن  پێشوازی  بۆ  بێت  گونجاو  ئەوەی  بۆ 
كە  ئەوەی  لەبری  گۆشگرتنی،  و  كۆرپەلەكە 
تەنێكی  هەر  هاوشێوەی  بە  دەرەوە  دەریبكاتە 
بێگانە كە بچێتە ناو لەشەوە، ئەمەش بریتییە 

لە شێوازێكی زیادبوونی مناڵدانەكان.
سووڕی  كاتی  لە  مانگانە  مناڵدان  كە  بینراوە 
 )Menstrual Cycle مانگانه دا )الدورة احليضية
بە 3 قۆناغی سەرەكیدا دەڕوات، كە بریتین لە:

 :)Proliferative Phase(1-قۆناغی گەشە كردن
هێلكەدانەكان  ناو  هێلكۆكەكانی  تێیدا  كە 
هاندەدرێن بۆ گەشە كردن و هەروەها رێژەیەكی 
لە  لە هۆرمۆنی مێینە )ئیسترۆجین(  زیاتریش 
هێلكەدانەوە دەڕێژرێت كە لەگەڵ خوێندا دەچێت 
بۆ مناڵدان و دەبێتە هۆی زیاد بوونی قەبارەی 
میللیمەترەوە  نیو  لە  كە  مناڵدان،  ناوپۆشی 
ئەستوور دەبێت بۆ )5 ملم( و لوولە خوێنەكان 
ئەوەندە گەورە دەبن تاوەكو پێچاوپێچ دەبن و 

ڕژێنەكانی مناڵدانیش وەك بۆری درێژیان لێدێت 
)بڕوانە وێنەی 1(.

 :)Secretory Phase(2- قۆناغی دەردان و ڕژاندن
ئیسترۆجینەوە،  ڕێژەی  زیادبوونی  بەهۆی 
ژێرمێشكە ڕژێن هاندەدرێت بۆ ڕژاندنی هۆرمۆنی 
كە   ،)L.H: Luteinizing Hormone(
لە  یەكێك  لە  هێلكۆكەیەك  وادەكات  كارێكی 
هێلكەدانەكانەوە دەرپەڕێت، پاشماوەی هێلكەكە 
 Corpus( زەرد  تەنی  هێلكەدانەكەدا  ناو  لە 
بە  هەڵدەستێت  كە  دروستدەكات،   )Luteum
ڕژاندنی زیاتری هۆرمۆنی ئیسترۆجین و هەروەها 
هۆرمۆنی پرۆجیستیرۆن )Progesterone(یش، 
كە هەردوو ئەم هۆرمۆنە كاردەكەنە سەر ناوپۆشی 
پێشوازی  بۆ  بێت  ئامادە  ئەوەی  بۆ  مناڵدان 
ملم(ەوە                                                                  5( لە  ناوپۆشەكە  لێرەدا  كۆرپەلە، 
بۆ )8 ملم( ئەستوور دەبێت و ڕژێنەكانی مناڵدان 
ئێجگار زیاد و گەورە دەبن و ناویان پڕدەبێت 
لە دەردراو و هەروەها خوێنبەرەكانی مناڵدان و 

دیوارەكەی گەورە و زیاد دەبن )وێنەی: 2(.
دەووترێت  پێیان  پێكەوە  قۆناغە  دوو  ئەم 
كە  مناڵدان(  گەشەی  بوونی  زیاد  )قۆناغی 
وەرگرتنی  بۆ  دەكرێت  ئامادە  مناڵدان  تێیدا 
هێلكە پیتێنراوەكە بۆ ئەوەی كۆرپەلەكەی لێوە 
ئیعجازی  لێرەدا   ،)3 )وێنەی  ببێت  دروست 
دەردەكەوێت  بۆ  پیرۆزەكەمان  ئایەتە  گەورەی 
كە وەسفی زیاد بوون و گەشەی مناڵدان دەكات، 
دوو  لەم  بریتییە  زیادبوون  وتمان  وەك  كە 
قۆناغەی مانگانەی مناڵدان كە تێیدا لە قەبارەدا 
لوولەكانی  قەبارەی  و  ژمارە  و  دەبێت  گەورە 
خوێن و ڕژێنەكان زیاد دەكات، خۆئامادە كردن 
ئەستوور  بە  پیتێنراوەكە  هێلكە  وەرگرتنی  بۆ 
بوونی دیواری مناڵدان و زیاد بوونی گالیكۆجین 
كە  دەبێت  دیوارەكەیدا  لە  هەڵگیراو  ڕژێنی  و 
خۆراكی پێویستی بۆ دەستەبەر دەكات، ئەمانە 
ئەگەر  كە  دەبێت،  دووگیانی  پێش  هەمووی 
ئافرەتەكە دووگیان ببێت ئەوا مناڵدان بەردەوام 

لە زیادبووندا دەبێت بەهۆی كۆرپەلەكەوە.
3- قۆناغی حەیز یان ڕۆچوون و هاتنە خوارەوە 
 Menstrual Phase or Endometrial(
پیتاندن و دووگیانیی  ئەگەر   :)Break down
و  دەپووكێتەوە  زەرد  تەنی  ئەوا  ڕوونەدات، 
ئیسترۆجین  هۆرمۆنی  ڕژاندنی  لە  دەوەستێت 
ئەم  ئاستی  كە  كاتێكیش  پرۆجیستیرۆن،  و 
ئاستێك  بۆ  دەبێتەوە  كەم  تەواو  هۆرمۆنانە 

ئەوا  رابگرێت،  مناڵدان  ناوپۆشی  نەتوانێت  كە 
عادەی مانگانە )حەیز( ڕوودەدات بە داماڵین و                                                     
دەبێتەهۆی  و،  مناڵدان  ناوپۆشی  ڕۆچوونی 
پووكانەوە و بچووكبوونەوەی قەبارەی مناڵدان 
بۆ قەبارەی پێش زیادبوونەكە و هەموو مانگێك 
دروستبوونی  تا  دەبێتەوە  دووبارە  ئەم سووڕە 
تەواوی  زیادبوونی  و  پیتێنراو  هێلكەیەكی 
قەبارەی ئاسایی مناڵدان بەهۆی كۆرپەلەكەوە.

یان )حەیز(ە                                         ڕۆچوونە  كرداری  ئەم  دەربارەی 
كە  هەیە  پێغەمبەر فەرموودەیەكی 
ئافرەتێك پرسیاری لەمبارەوە لێدەكات، ئەویش 
لە وەاڵمدا دەفەرموێت: )... فـََتَحيَّضي ِسّتة َأاّيم َأو 
َسْبعة َأاّيم ِف ِعلم هللا، ُثّ اْغَتِسلي، فَِإذا رَأيت أَنَِّك 
لَيـَْلة  ؤِعشرين  َأْربَعاً  َفَصّلي  َطُهْرِت ؤاْستـَنـَْقْأِت،  َقْد 
َأو َثالاثً ؤِعْشريَن لَْيلة ؤَأاّيَمها ؤُصومي ؤَصّلي، فَِإن 
َذلك ُيْزيِك، ؤَكذِلك فَافـَْعلي ُكلَّ َشْهر َكما َتيُض 
ؤطُْهرِِهن (  َحْيِضِهنَّ  ِلِميقاِت  َيْطُهْرَن  ؤَكما  النِّسا ُو 
والترمذي  وأبو داود  حديث حسن  أخرجه أحمد 
وابن ماجة، واتە: تۆ بۆ ماوەی شەش ڕۆژ یان 
حیساب  حەیز  خوادا  زانیاری  لە  ڕۆژ  حەوت 
پاك  بینیت  ئەگەر  بشۆ،  خۆت  پاشان  بكە، 
بوویتەتەوە و خوێن بڕاوە ماوەی 24 یان 23 ڕۆژ 
بە شەوەكانیەوە ڕۆژوو بگرە و نوێژ بكە، ئەوا 
لەبرت دەكەوێت، تۆش هەموو مانگێك ئاوا بكە 
وەك چۆن بەم شێوەیە ئافرەتان حەیز دەبن  و 

پاكدەبنەوە بۆ ئەم ماوە دیاریكراوانە.
ژیانی  لە  ڕووداوە  ئەم  ماوەی  دیاریكردنی 
ئافرەتدا، وەك لە فەرموودەكەدا ماوەی بێنوێژی 
و  ڕۆژ(   6-7 بە  و  بوونەكەیە  كەم  ماوەی  )كە 
بە  و  بوونەكەیە  زیاد  ماوەی  )كە  پاكبوونەوە 
ئاماژەیەكی  خۆی  دیاریكراون،  ڕۆژ(   23-24
كاتی  ناوەندی  ماوەیە  ئەم  چونكە  زانستیە، 
ئاساییدا  ئافرەتانی  لە  دیاردانەیە  ئەم  ڕوودانی 
و  ژنان  نەخۆشیەكانی  كتێبەكانی  لە  وەك 
 )Obstetrics & Gynecology( منداڵبووندا 
ناوەندی  ماوەی  هاتووە:  تێیدا  كە  دیاریكراوە، 
خوێن ڕۆشتن )حەیز( بریتییە لە: 5 ڕۆژ ± 2 ڕۆژ،                                                           
ماوەی گشتی ئەم سووڕە مانگانەیەش بریتییە 
لە: 24+6= 30 ڕۆژ، یان 23+7= 30 ڕۆژ، وەك 

لە فەرموودەكەدا دیاریكراوە.
دەبینین زانستی نوێش هەمان ماوەی دیاریكردووە 
بۆ ئەم سووڕە كە ناوەندەكەی بریتییە لە: 28 ± 2                                                                                        
فەرموودەكەی  لەگەڵ  یەكدەگرێتەوە  كە  ڕۆژ، 

. پێغەمبەر 
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ته فسیرێكی زانستی لە زاراوەی )زیادبوونی مناڵدانەكان(
drkawa_sadoon@yahoo.comد.كاوە فەرەج سەعدون

كۆرپهلهزانی



دروستبوو  پیتێنراوەكە  هێلكە  ئەگەر 
و  بەڕێدەكەوێت  مناڵدان  بەرەو  ئەوا 
دیواری  بە  دەنووسێنێت  خۆی  سەرەنجام 
و  ناوی  دەچێنێتە  خۆی  و  مناڵدانەوە 
دادەپۆشرێتەوە  مناڵدان  دیواری  بەناوپۆشی 
دیارە. بەڕوونی  4(دا  )وێنەی  لە  وەك  
لەالیەكی ترەوە زانستی كۆرپەلەزانی نوێ  بۆمان 
گەشەی  دوانزەیەمینی  ڕۆژی  لە  كە  باسدەكات 
قەدەر  بە  بچووك  بەرزاییەكی  كۆرپەلەكەدا 
دەردەكەوێت  مناڵدانەوە  دیواری  لە  نوكتەیەك 
كۆرپەلەیەی  لەو  بریتییە  كە   ،)5 )وێنەی 
ئەمەیان  كۆرپەلەزانی  زانایانی  چاندووە،  خۆی 
بەهۆی  مناڵدان  بوونی  زیاد  سەرەتای  وەك 
ئەم  پاشان  كە  دیاریكردووە،  كۆرپەلەكەوە 
بەرەو  لەگەڵ  دەكات  زیاد  وردە  وردە  نوكتەیە 
پێش چوونی گەشەی كۆرپەلەكەدا و سەرەنجام 

هەموو ناو مناڵدان پڕدەكاتەوە.
ئەم  ڕاگری  پەروەردگاری  بۆ  وبێگەردیی  پاك 
نەوەكانی  لە دروستبوونی  وردەكارییە گەورەیە 
ئاماژەی  پیرۆزەكەیدا  قورئانە  لە  كە  ئادەمدا، 
زۆر وورد و جوانیداوە بۆ دروستبوونی مرۆڤ و، 
دەركەوتنی ڕاستییەكانیان لەمڕۆماندا دەرخەری 
سەلمێنەری  و  قورئان  موعجیزەی  گەورەترین 

ڕاستی ناردنێتی لەالیەن پەروەردگارەوە:
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   چ 
ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ     
ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک    ک  

ک  چ الرعد.
سهرچاوهكان:

الشيخ  والسنة/  القرآن  ضوء  يف  األجنة  علم   -1
مبشاركة  أمحد،  مصطفى  د.  الزنداين،  عبداجمليد 
 Marshal E.( :جمموعة من علماء األجنة الغربيني
 Johnson, Gerald C. Goeringer, Joe Leigh
Simpson, Keith L. Moore, T. V. N. Per-

والسنة  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  هيئة   /)saud
برابطة العامل اإلسالمي- مكة املكرمة.

جنيب  األرحام/ كرمي  ختفيه  فيما  القرآن  إعجاز   -2
األغّر/ دار املعرفة- بريوت/ الطبعة األوىل- 2005.
و قورئان لە كۆرپەلەزانی ئاماژەكانی  -3
چاپی سەعدون- فەرەج د.كاوە سوننەتدا-

یەكەم/2008.
4- The Developing Human (Clinically Orien-
ted Embryology) - Keit.L.Moor,  T.V.N. Per-
saud - 9th  edition- 2013.
5- Langman’s Medical Embryology - T.W. 
Sadler\ 10th edition – 2006.
6- Obstetrics by Ten Teachers\ T.L.T. Lewis 
& G.V.P. Chamberlain\ 18th Edition – 2006.
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كە  هێڵكارییەك   :)2( وێنەی 
دیواری  لە  گۆڕانكارییەكان 
لـە  ڕووندەكاتەوە  مناڵداندا 
ڕێكوپێكدا،  مانگانەی  سووڕێكی 
لە  كە  زیادبوونەی  ئەو  بڕوانە 
ڕوودەدات  مناڵداندا  دیواری 
گۆڕانكارییەكانی  )لەگەڵ 
تەنی  دروستبوونی  و  هێلكەدان 

زەرد(.

A: بڕگەیەكی مناڵدان كە ناوپۆشەكەی دەردەخات.
B: قۆناغەكانی زیادبوونی ناوپۆشەكه ...

C: زیادبوونی دیواری مناڵدان بە ڕژێنەكان ولوولەكانی خوێن.

وێنەی )5(: چـــەنـد 
دیمەنێكی ڕاستەقینەی 
كۆرپەلە چـێـنراوەكـەیـە 

لــەنـاو دیـواری 
مناڵداندا، كە وەك 

بەرزاییەك )نوكـتـەیـەك( 
لـە دیوارەكـەیدا 

دەردەكەوێت، هێڵكاری 
الی چەپیش كرداری 
خۆچاندنەكە بەهۆی 

گەندەپێكانەوە 
دەردەخات.

وێنهی )5(
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یه كه م: به راوردكردنی میراتی له  ئیسالمدا به  سیسته مه  كۆنه كان 
)پێش ئیسالم(:

1- له  عێراقی كۆندا ) ئاشوورییه كان(: میراتی ته نها بۆ نێر بوو، مێ 
بێبه ش ده كرا و له  كاتی نه بوونی كوڕدا براكان ده بوونه  میراتگر، له  
كاتێكدا ئیسالم به شی هه مووان ده دات له گه ڵ ڕه چاوی بنه مای ڕێگری 

كه  نزیكتر ڕێگره  له  میراتی دوور تر.
2- الی یۆنانییه كان: مێینه  بێ به ش بوو له  میراتی و هه موو ئه وانه ش 
له  ڕێگه ی ئه وه وه  به  مردووه كه  ده گه یشتنه وه . میراتی له سه ر بناغه ی 
وه سیه تی خاوه ن سامان دابه شده كرا، به اڵم له  ئیسالمدا به شی نێر و 
مێ ده درێت و خاوه ن سامان له  سنووری سێ یه كدا وه سیه ت ده كات.

3- الی ڕۆمان: لێكچوونێكی زۆر هه یه  له گه ڵ ئیسالمدا، له به رئه وه ی 
بنه مای میراتی خزمایه تی ده گرێته وه  به اڵم هاوسه ريی له  هۆیه كانی 
میراتی نه بوو، میراتی كچ ڕووكه ش بوو له به رئه وه ی دوای مردنی 
به شه كه ی ده گه ڕایه وه  بۆ براكانی، الی ئه وان باوان له گه ڵ نه وه كان 
به یه كه وه   نه وه كان  و  باوان  ئیسالمدا  له   به اڵم  نه ده برد،  میراتیان 

میراتی ده به ن و، ژن و مێردیش له  یه كتری میراتی وه رده گرن.
4- جوله كه:  ته نها میراتیان به  كوڕی گه وره  ده دا، ئه گه ر كوڕ نه بوایه  
بۆ كچ، پاشان باوك، پاشان باپیر، و پاشان برا، و پاشان به  خزمه كان و،                                                                                    
سنووری  له   سامان  ئه وه ی  بۆ  نابه ن،  له یه ك  میراتی  مێرد  و  ژن 

خێزان نه چێته  ده ره وه .
5- الی عه ره ب له  سه رده می نه فامیدا: ته نها له سه ر بنه مای توانای 
)كوڕ  پیاوه كان  هاوپشته   به   ده درا  شه ڕكردن  و  چه ك  هه ڵگرتنی 
له  یه كتر نه ده برد و، ژن هیچ  برا(. ژن و مێرد میراتیان  پاشان 
كاتێك میراتی نه بوو. هه روه ها هۆیه كی تری میراتی له الیان سوێند 

خواردن بوو.

دووه م: به راوردكردنی میراتی له  ئیسالمدا به  سیسته مه   ڕۆژئاواییه  
نوێكان:

1- سیسته می فه ڕه نسی نزیكترین سیسته می ڕۆژئاوایه  به  ئیسالم به  
تایبه تی له  ڕووی هۆیه كانی میراتی، به اڵم له  ئیسالمدا ژن و مێرد 
میراتگری یه كترن سه ره ڕای بوونی مناڵ، له  كاتی بوونیاندا به شی 
ژن و مێرد كه متره  له  كاتی نه بوونیان. به اڵم سیسته می فه ڕه نسی 
میراتی نادات به  ژن و، مێرد به اڵم ده توانێ به شێكی ئه و میراتیه  

وه به ربهێنێت بۆ پاراستنی ئاستی كۆمه اڵیه تی خۆی.
2- له  سیسته می  ئینگلیزیدا ژن و مێرد میراتی ناده ن به  یه كتر، 
پێش  گه وره   كوڕی  نابه ن،  میراتی  پێكه وه   باوان  و  نه وه   هه روه ها 

هه مووان ده خرێت بۆ وه رگرتنی میراتی.
ئیسالمی  و  فه ڕه نسی  سیسته می  له   نزیكه   ئه ڵمانی  سیسته می   -3

به اڵم نێر و مێ یه كسانن له الیان.
له مانه ی كه  له  پێشه وه  باسكران ده رده كه وێت كه  سیسته می ئیسالمی 
له وانه یه  له گه ڵ هه ندێك سیسته می كۆن یان نوێدا یه كبگرێته وه  له  
و  پێش خۆی  هیچ سیسته مێكی  هاوشێوه ی  به اڵم  خاڵدا،  هه ندێك 

دوای خۆی نییه  به تایبه تی له م خااڵنه دا:
1- كۆكردنه وه ی میراتی له گه ڵ وه سیه تدا. وه سیه ت بۆ میراتگر نابێت و                                                                                        

پێویسته  له  سنووری سێ یه ك تێپه ڕنه كات.
2- میراتگری باوان له گه ڵ نه وه كان، باوك و باپیر له گه ڵ كوڕ و كچ.
3- گرنگی به  ئافره ت داوه  به شێوه یه كی ئاشكرا و میراتی پێداوه  و،                                                          
میراتی به وانه ش داوه  كه  له  ڕێگه ی ئه وه وه  ده گه ن به  مردوو وه ك 

منداڵی دایك و دایكی دایك..
4- ئه وانه ی به شی دیاریكراویان هه یه  دوانزه  كه سن هه شتیان ئافره تن و                                                                                        

چواریان پیاون.

ئیعجازیتهشریعیلهمیراتدا/بهشیدووهم

ڕووهكانیئیعجازلهمیراتیلهئیسالمدا

ن: پڕۆفیسۆر ئه حمه د یوسف سلێمان.       و: مافناس دایكی النه .
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تەفسيرێكى بەنرخى سوورەتى »فاتيحە« و سى ئايەتى سوورەتى »بەقەرە«يە، كە بە چەند پوختە دەستەواژەيەك ئيعجازى هۆنينى قورئانى 
پيرۆز ڕوون دەكاتەوە. واتە پەيوەنديى نێوان ئايەت و ڕستەكان و چۆنێتيى يەكانگيربوونى ڕوخسارى ڕستە و پيتەكان لە دەوراندەورى 
واتاى مەبەست دەخاتە ڕوو. لەمەشدا پشت بە وردترين ياسا و دەستوورەكانى زانستى ڕەوانبێژى و ڕێزمانى عەرەبى و ياساكانى مەنتيق و                                                                                                         

زانستى ئوسوڵى دين و زانستە پەيوەنديدارەكان دەبەستێ.
مامۆستا نوورسى لە گەرمەى جەنگى جيهانى يەكەم و لە بەرەى پێشەوەى جەنگ و لە دەمى بەرگريدا لە شارەكانى وان و بەدليسى 
باكوورى كوردستان ئەم تەفسيرەى داناوە، بێ ئەوەى هەڵوێستە ترسناكەكانى جەنگ بيرى تيژى ئەو لە وردەكاريى اليەنەكانى ئيعجازى 

قورئان بترازێنێت.

تهشریعی



33

5- هاوپشتی به  سێ جۆر داناوه:  هاوپشتی به خودی خۆی )العصبة 
مع  )العصبة  تر  كه سێكی  له گه ڵ  هاوبه شی  پیاون.  ته نها  بالنفس( 
الغیر( ته نها مێینه ن. هاوبه شی به هۆی كه سێكی تر )العصبة  بالغیر( 

پیاو و ژنن.
6- به شه كانی زۆر به  ئاسانی داناوه  وه ك نیوه ، چواریه ك، هه شتیه ك، 
سێیه ك، دوو له سه ر سێ، شه شیه ك... به شێوه یه ك ئاسانكاری تێدایه،  

ته نانه ت نه خوێنده واریش تێی ده گات.
7- گونجاوی ئه م سیسته مه  بۆ هه موو كات و شوێنێك به هۆی ئه و 
ئه م سیسته مه   دی..  هێنایه   ئه ركدا  و  نێوان ماف  له   یه كسانییه ی 

په یوه سته  به  سیسته می خه رجییه وه . 
8- ئه م سیسته مه  جیهانی ئیسالمی ماوه ی چوارده  سه ده  كاری پێ 
كردووه  و هیچ كێشه یه كیان تووش نه هاتووه،  له  كاتێكدا سیسته مه كانی 
هه بووه .  هه مواركردن  و  گۆڕانكاری  به   پێویستیان  به رده وام  تر 
هه ندێك له  نووسه ره  ناموسڵمانه كان به  ویژدانه وه  شایه تیان بۆ ئه م 
سیسته مه  داوه،  كه  بێ وێنه یه،  له وانه  )فۆن كریمه ر( ده ڵێت:‹‹یاسای 
میراتگری ئیسالمی جۆرێكی نایاب و ڕه سه نه  له  یاسای ئیسالمی، 
هه روه ها هه ریه كه  له  )جانار( و )بری( باس له  سیسته می میراتی 
سه ره ڕای  ده ڵێن:  هندی(دا،  )ئابوری  كتێبه كه یان  له   ده كه ن  ئیسالم 
ئه وه ی ناڵێین هاوبه شی له  نێوان موسڵماناندا هه یه ، به اڵم ئیسالم 
ده سته اڵتی ته واو ده داته  خاوه ن سامان و به سه ر موڵكه كانیدا هه تا له  
ژیاندا بێت، له  دوای مردنیشی ئه و سامانه  ده گوازرێته وه  بۆ چه ند 

جۆرێك میراتگر زیاتر له وه ی كه  یاسای هندۆكی دیاریكردووه ‹‹.
سێیه م: كاریگه رییه  ئابوورییه كانی میراتی:

ئامانجی ئیسالم له  دانانی یاسای میراتی به دیهاتنی دوو مه به سته :
1- په رشوباڵوكردنه وه ی سامان.

2- دادپه روه ری له  دابه شكردنی ئه و سامانه .
گه وره   خوای  كاتێك  سامان  په رشوباڵوكردنه وه ی  به   سه باره ت 
خاوه ندارێتی به  شیاو داناو، ده رگای وه به رهێنانی سامانی كرده وه  
كۆكردنه وه ی  هۆی  ببێته   له وانه یه   ئه مه   به اڵم  شه رع،  به پێی 
هۆی  ببێته   له وانه یه   ئه مه ش  كه م،  كه سانێكی  ده ستی  له   سامان 
ده ست به سه رداگرتنی كۆمه ڵگا و، ڕانه گرتنی ته رازوی دادپه روه ری 
بۆ  كردووه   كاری  ئیسالم  له به رئه وه  هه ر  كه سانه وه،   ئه و  له الیه ن 
باڵوكردنه وه ی سامان به  چه ند ڕێگایه ك، له وانه ش میراتی، ئه مه ش 

له  چه ند شتێكدا ده ره كه وێت:
1- دابه شكردنی میراتی به شێوه ی سێیه ك و هه شتیه ك و چواریه ك.     

زۆر به  ده گمه ن كه سێك به  ته نها هه موو میراته كه  ده بات.
2- پێداگری له سه ر ئه وه ی هه ر میراتگرێك مافی خۆی پێده درێت، 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  ده فه رموێت:  گه وره   خوای  وه ك 
پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  
ٿ   ٿ  ٿ  چ النساء. واته : پیاوان به شیان هه یه له و شتانه دا 
که  باوک و دایک و خزمان به میراتی له  دوایان به جێ ده مێنێت، 
هه روه ها ژنانیش به شیان هه یه له و شتانه دا که به میراتیی له باوک و                                                                              
دایک و خزمان به جێ ده مێنێت، له که م و زۆری به شی هه رکه سێک 

دیاری کراوه و، ده بێت بیدرێتێ.
3- گواستنه ی چه ند به شێكی میراتی له  خێزانێكه وه  بۆ خێزانێكی 
دی له  ڕێگای ژنه وه . له وانه یه  ده وڵه مه ندێك ژنێكی هه ژار بهێنێت، 
بهێنێت كه   واته  هه ژارێك ژنێكی ده وڵه مه ند  یان به  پێچه وانه وه ، 

ده بێته  هۆی گواستنه یوه ی سامان له  نێوانیاندا.  
سه رچاوه :

كتێبی )اإلعجاز التشریعي في المیراث(.

تەفسيرێكى بەنرخى سوورەتى »فاتيحە« و سى ئايەتى سوورەتى »بەقەرە«يە، كە بە چەند پوختە دەستەواژەيەك ئيعجازى هۆنينى قورئانى 
پيرۆز ڕوون دەكاتەوە. واتە پەيوەنديى نێوان ئايەت و ڕستەكان و چۆنێتيى يەكانگيربوونى ڕوخسارى ڕستە و پيتەكان لە دەوراندەورى 
واتاى مەبەست دەخاتە ڕوو. لەمەشدا پشت بە وردترين ياسا و دەستوورەكانى زانستى ڕەوانبێژى و ڕێزمانى عەرەبى و ياساكانى مەنتيق و                                                                                                         

زانستى ئوسوڵى دين و زانستە پەيوەنديدارەكان دەبەستێ.
مامۆستا نوورسى لە گەرمەى جەنگى جيهانى يەكەم و لە بەرەى پێشەوەى جەنگ و لە دەمى بەرگريدا لە شارەكانى وان و بەدليسى 
باكوورى كوردستان ئەم تەفسيرەى داناوە، بێ ئەوەى هەڵوێستە ترسناكەكانى جەنگ بيرى تيژى ئەو لە وردەكاريى اليەنەكانى ئيعجازى 

قورئان بترازێنێت.

كتێبی ئاماژه كانی ئیعجاز:
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 خوێنەری به ڕێز ئایا پێشبینی ئەوە دەکەی کە بێشومار تێچوونی داخوازی هاوسەرگیری دەبێتە هۆکارێک لە 
هۆکارەکانی جیابوونەوە.. با ئەم بابەتە زانستییە بخوێنینەوە و بزانین ئیسالم چی وتووە لەم بارەیەوە... 

زیادەڕۆیی دەبێتە هۆی لێکجیابونەوە

ن:عبدالدائمالكحیل.و:ڕامانعبدالخالقهاودیانی.پ:بێخاڵبهختیار.
بۆ ڕۆژئاوا واڵتەکانی دانپێدانانی دوای لە و نوێدا سەردەمی لە
بەیاساییکردنیجیابونەوە،ئەوکاتەئەودووکەسەتوانایلێک
لە بێت، ئەستەم نێوانیاندا لە ژیان ئهگهر دەبێت جیابونەوەیان
کاتێکداکەبۆسەدانساڵئەممەسەلەیەقەدەغەبووبەگوێرەی
یاساکانیکڵێسا،لێرهوهحاڵەتیجیابوونەوەدەستیپێکردوزیادبوو
بەشێوەیەکیوازۆرکەسنوورێکیتۆقێنەریتێپەڕاندلەواڵتێکی
وەکوئەمریکاڕێژەیجیابونەوەگەیشتە٥٠٪لەنێوانهاوسەراندا!!
لەبەرئەوەتوێژەرانلەزانکۆیEmory University لەئەمریکا
کە دەرکەوت بۆیان دیاردەیە، ئەو لێکۆڵینەوەی بە هەستان
زیادەڕۆییلەتێچوویهاوسەرگیریدابەشداردەبێتلەبەدبەختی
پرۆفیسۆر دەکات! زیاد جیابوونەوە ئەگەری و هاوسەرەکان
لەهاوسەرگیری زیاد تێچوونی دەڵێت: Andrew M Francis
هۆکارێکدەبێتبۆکەڵەکەبوونیقەرزاریودروستبوونیکێشەی

ئابووریبۆئەودووهاوسەرە.
به خهڵك )Brides magazine( گۆڤاری پێی به بهریتانیا له
دهكهن. زهواجیانداسهرف ئاههنگی له پاوهند )24,7٠٠( تێكڕایی

)ئیندیپێندێنت13/2٠14/1٠(.
زیادەڕۆییلەتێچوویهاوسەرگیریداوالەژندەکاتکەپێش
هاوسەرگیریولە»ماوەیهاوسەرگیریومانگیهانگوینیدا«
لەئاستێکیماددیبەرزدابژی،بهاڵمدواتردابەزینیئەوئاستەی
کەتێیدابووەبەشێوەیەکیچاوەڕواننەکراوبۆژیانێکیئاساییو
بوونیگیروگرفتەئابووریوئاستەنگیەکان،ڕەنگدانەوەینەرێنی
لەسەرژیانیئەودووجووتەدەبێتوبەشداردەبێتلەدروست

بوونیکێشەزۆرەکانکەبەجیابوونەوەتەواودەبێت.
کەمرۆڤخۆیڕادەهێنێتلەسەربەفیڕۆدانیسامانبەبێهۆو
بەبێسوود،دواترلەئەنجامدابەتێپەڕبوونیکاتهەستیخۆشی
نامێنێتلەوانەشەبیستبێتماندەربارەیکەسەبەناوبانگەکانکە
تووشیخەمۆکیتوندبوونوکۆتاییانبەژیانیخۆیانهێناوە
بەخۆکوشتنسەرەڕایدەوڵەمەندیوخۆشرابواردنوزیادەڕۆیی

ماددیکەتیایدادەژیان.
لەبەرئەوەشارەزایانئامۆژگاریدەکەنبەکەمکردنەوەیزیادەڕۆیی

هاوسەرگیریبۆباشترکردنیژیانیخۆشگوزەرانیهاوسەران...
دەربارەی چی ئهی سەرهەڵدەدات: پرسیارێک لێرەشهوە

ڕێنماییهكانیدینەپاکەکەمانلهمبارهیهوه؟



ئیسالم زیادەڕۆیی قەدەغە کردووە و فەرمانی بە میانڕەوی کردووە 
زیادەڕۆیی  لە  ئەمڕۆ  ئەو خەرجیەی  لەبەرئەوە  لە هەموو شتێکدا، 
چونکە  کردووە.  قەدەغەی  ئیسالم  دەکرێت  هاوسەرگیریدا  ئاهەنگی 
هاوسەران یەکەم بەم سامانە خەرجی منداڵەکانیان دابین دەکەن لە 
داهاتوودا و، دواتریش لەبەر ئەوەی ئیسالم زیادەڕۆیی قەدەغەکردووە 
كه  ئه وه ش دەبێتە پاراستن و توندوتۆڵكردنی په یوه ندی نێوان ئەو دوو 

هاوسەرە لە سەرەتایی ژیانیانەوە.  
ئیسالم بنەمایەکی گرنگی داناوە کە ئەویش )مارەیی(ە و دەربڕینێکە 
ڕێک  لەسەری  کە  تر  شمەکی  یان  زێڕ  یان  پارەیەک  بڕە  دەربارەی 
بکەون و پێش هاوسەرگیری دەدرێتە ئافرەتەکە یان دوادەخرێت بۆ 
دوای گواستنەوە. بەو شێوەیە ئەو مارەییە دەبێتە هۆکارێکی پارێزراو 
بۆ ئەو دوو هاوسەرە، بەتایبەت کاتێ ڕووبەڕووی قەیرانێکی ئابووری 
وەکو  نموونە  )بۆ  بفرۆشن  مارەییە  لەو  دەتوانن شتێک  دەبنەوە کە 
زێڕ(، ئەمەش یارمەتیدەر دەبێت بۆ بەردەامی ژیانیان بە شێوەیەکی 

باشتر و خۆ الدان لە ئەگەری جیابوونەوە.
هەروەها ئیسالم زیادەڕۆیی قەدەغە کردووە.. خودای گەورە دەفەرموێت:
األنعام. چ  ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ       ۈۈ   ۆ   چ..  
واتە: )زیاده ڕه وی مه که ن، چونکه خوا له سنوور ده رچوان و زیاده ڕه وانی 

خۆش ناوێت(.
سەبارەت بە ڕاسپاردەی  لەگەڵ ئەوەشدا دەزانین پێغەمبەری نازدار 
واتە:  البخاري.  رواه  خرياً...(  ابلنساء  )استوصوا  فەرمویەتی:  ئافرەتان 

)ڕاتاندەسپێرم لەگەڵ ئافرەتاندا باشبن(.
خودای گەورە یاسایەکی ئاڵتوونی بۆ داناوین لە مامەڵەکردن لەگەڵ 

ې            ې   ۉې   ۉ   دەفەرموێت:چ  کە  ئافرەتاندا 
النساء.  چ  ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   
واتە: )هاوژینییان به  جوانی له گه ڵدا به رنه سه ر، خۆ ئه گه ر خۆشتان 
نه ویستن و لێیان بێزار بوون، ئه وه دوور نیه و ده شێت حه زتان له 
شتێک نه بێت و خوا بیکات به  مایه ی خێر و بێری زۆر و بێ سنوور(.
لەگەڵ  مامەڵە  کە  دەکات  موسڵمان  بە  فەرمان  پیرۆزە  ئایەتە  ئەم 
هاوسەرەکەیدا بکات بە باشترین مامەڵە، تەنانەت ئەگەر ڕقیشی لە هەندێ 
ڕەفتاری بوو، بۆی نییە ئازاری بدات بەڵکو دەبێت درک بەوە بکات کە 
خێرێك لە بوونی ئەو هاوسەرەیدا هەیە، لەوانەیە بە هۆی منداڵێکه وه  
ئەو  بەرەکەتی   به   كه   ڕۆزییه كه وه   بەهۆی  یان  بدرێت،  پێیان  كه  
ئافرەتەوە و به  هۆی باش بەڕێوەبردنی کاروباری ماڵی یه وه  پێیان بدرێت. 
ئایا مامەڵەکانمان لەگەڵ دەوروبەر چاک دەکەینەوە و                                                                           لە کۆتاییدا: 
ژیانێکی  لە  چێژبینین  بۆ  دەکەینەوە  کەم  گوزەرانمان  زیادەڕۆیی 
لەبەرئەوەی  بکەوین..  قورئان  بنه ماكانی  شوێن  با  کەواتە  باشتر؟ 

مایه ی ژیانێکی بەختیاری و باشە.
سه رچاوه :

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-
58/1709-2014-10-20-15-15-50

سه رچاوه كانی نووسه ر :
http://dailyinfographic.com/divorce-in-america-infographic
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/
spending-more-on-you-wedding-day-and-engagement-ring-
could-make-you-more-likely-to-divorce-9789905.html
http://www.dailyinfographic.com/divorce-in-america-infographic
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كە  كردەوە،  باڵو  لێكۆڵینەوەیەكی   Psychiatry
بە  تێدایە  خۆكوشنیان  هەستی  زیاتر  مولحیدەكان 
بەراورد بە باوەڕداران، بە كرداریش ژمارەی ئەوانەی 
هەوڵی خۆكوشتن دەدەن لە نێوان ئاتایستەكاندا زۆر 
ڕق  بیرۆكەی  ئیلحاد  و  بێباوەڕی  چونكە  زیاترە، 
دەیەوێت  و  دەكات  زیاد  خۆی  خودی  لە  لێبونەوە 
لێی ڕزگار بێت، لەبەرئەوە كۆمەڵگا ئاینیەكان ڕێژەی 
خۆكوشتن تێیاندا كەمترە، بەو جۆرە گرنگی باوەڕ 
خوای  دەبێتەوە،  دووپات  مرۆڤ  پاراستنی  لەسەر 

گەورە دەفەرموێت: 
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ 
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ  
ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژژ   ڈ  
چالنساء. ڳ   ڳ   ڳ   گ     گ   گ    گ  
و  به رده وام  هێناوه،  باوه ڕتان  ئه وانه ی  ئه ی  واته: 
دامه زراو بن له سه ر ئیمان به خوا و پێغه مبه ره که ی و                                                               
ساڵێکدا  چه ند  ماوه ی  له  که  قورئانه ش  به و 
کتێبانه ش  به و  و  پێغه مبه ره که ی  بۆ  دایبه زاندووه 
باوه ڕی  ئه وه ی  جا  کردوون،  ڕه وانه ی  پێشتر  که 
و                                                         کتێبه کانی  به  و  فریشته کانی  و  به  خوا  نه بێت 
به پێغه مبه رانی و به ڕۆژی دوایی، ئه وه به ڕاستی 

گومڕابووه به ئه وپه ڕی گومڕایی.

خۆكوشتن و ئيلحاد
الكحیل.          و:هه یڤ الدائم  ن: عبد 

سه رچاوه 
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/161/12/2303



بۆ  زەهاوی  )سەنتەری  ئەمساڵیش  سااڵنەی،  نەریتی  وەك           
لێكۆڵینەوەی فیكری( كۆنگرەی زانستیی خۆی بەست، ئەمساڵ بە هاوكاری 
)سكوڵی زانستە ئیسالمیەكان( لە ڕۆژانی 4-5/ 11/ 2015 لە هۆڵی سكوڵی 
پەروەردەی بنەڕەتی لە زانكۆی سلێمانی، لەژێر ناونیشانی )ئازادی و                                                                                  
شەریعەت.. دژایەتی یان تەواوكاری(. بەاڵم بەبێ مامۆستای گەورە و 
بەئەمەك مامۆستا نەشئەت غەفور خوای گەورە لێی خۆش بێت.. 
شوێنی مامۆستا دیار بوو.. وتەكانی و پێشنیارەكانی پێش و كاتی كۆنگرە 
ئامادە نەبوون.. بەشداری و توێژینەوەكانی ئەمساڵ بوونیان نەبوو.

وێنەیەكی  هەڵواسینی  بە  ئامادەكار  لیژنەی  برایانی  كرد  جوانیان 
گەورەی مامۆستا لە پێشەوەی هۆڵەكە، وەك ئەمەكێك بەرامبەر بە 
یەكێك لە دەستەی دامەزرێنەرانی )سەنتەری زەهاوی( مامۆستا نەشئەت 
خوالێخۆشبوو  گەورە  مامۆستای  گەورەی  وێنەیەكی  لەگەڵ  غەفور، 
)د. جەمال بەرزنجی( جێگری سەرۆكی )پەیمانگای جیهانی فیكری 
خوای  بەرەو  ئەویش  مامۆستا  دوای  ڕۆژ  سێ  تەنها  كە  ئیسالمی( 
گەورەی  زانای  و  مامۆستا  هەردوو  وایە  پێمان  بەڕێكەوت.  خۆی 
بەجێهێشت..  دونیایان  بەسەربەرزیش  و  ژیان  سەربەرزی  بە  كورد 
بسپێرێت. بەرینیان  بەهەشتی  بە  گەورە  خوای  لە  داواكارین 
شایانی باسە لە كۆنگرەكەدا بەڕێزان مامۆستا فاروق ڕەسول، سەرۆكی 
)ناوەندی كوردستان بۆ ئیعجازی زانستی لە قورئان و سوننەتدا( و، 
هەریەك لە برایان د. موحەممەد تاهیر بەرزنجی و د. دیاری ئەحمەد و                                                                                         
د. كاوە فەرەج سەعدون، ئەندامانی دەستەی بااڵی ناوەند بەشدار بوون.
 لەم كۆنگرەیەدا 25 توێژینەوە قبوڵ كرابوو. لەوانە 16 توێژینەوە 
توێژینەوەكەش                      25 كۆی  زانستیدا.  دانیشتنی   4 لە  كرا،  پێشكەش 
–بە پشتیوانی خوا- لە ژمارەیەكی تایبەتی گۆڤاری )زانكۆی سلێمانی(

دا باڵودەكرێتەوە.
 كۆنگرەكە بە سەرپەرشتیی سەرۆكایەتی زانكۆی سلێمانی بەڕێوەچوو. 
تیایدا وتەی )سەنتەری زەهاوی بۆ لێكۆڵینەوەی فیكری( لەالیەن بەڕێز 
تیایدا، دوای بەخێرهێنانی  )د. صباح بەرزنجی(ەوە خوێنرایەوە و، 
ئامادەبووان، ئاماژەی بە لەدەستدانی دوو زانای گەورەی كورد كرد 
پێش بەستنی كۆنگرە، ئەوانیش بەڕێزان )مامۆستا نەشئەت غەفور( و                                    
سەاڵحەدین  د.  )پ.  بەڕێز  پاشانیش  بوون.  بەرزنجی(  جەمال  )د. 
تیایدا  كرد،  پێشكەش  وتەیەكی  سلێمانی  زانكۆی  سەرۆكی  سەعید( 
سوپاسی )سەنتەری زەهاوی بۆ لێكۆڵینەوەی فیكری( و )سكوڵی زانستە 
زانستە ئیسالمیەكان(  )سكوڵی  ئیسالمیەكان(ی كرد. هەروەها وتەی 

پاشانیش  كرا.  پێشكەش  عەبدول(ەوە  شەماڵ  )د.  بەڕێز  الیەن  لە 
بەرزنجی(  عەلی  دانا  )د.  بەڕێز  لەالیەن  ئامادەكار  لیژنەی  وتەی 
بە  ئاماژەی  تیایدا  و،  خوێنرایەوە  ئامادەكاریەوە  لیژنەی  سەرۆكی 
سوپاسی  و،  كرد  ئامادەكاری  و  زانستی  لیژنەی  هەردوو  كارەكانی 
بوونەتە هۆی سەركەوتنی كۆنگرە. ئەو الیەنانەی كرد كە  هەموو 
بەڕێز                                                             لەالیەن  كۆنگرە  میوانی  وتەی  دەستپێكدا  دانیشتنی  لە 
لەشاری  كە  كرا،  پێشكەش  بەرزنجی(ەوە  تاهیر  موحەممەد  )د. 
چەند  سەر  كردە  جەختی  تیایدا  هاتبوو،  قەتەرەوە  دەوحەی 

تەوەرەیەك، لەوانە: ئازادیی بیروباوەڕ، كە هەر لە سەرەتاوە ئیسالم 
بانگەشەی بۆ كردووە، هەروەها ئازادی فیكری و زانستی و، زەرورەتی 
ئەو  بۆ  زانستی،  شێوەیەكی  بە  دەقەكاندا  لەگەڵ  مامەڵەكردن 
مەبەستەش چەند بنەمایەكی ئاماژە پێكرد، كە بەالی بەڕێزیانەوە 
ئەوانیش: ئایینیەكان،  دەقە  لە  تێگەیشتن  جوان  بۆ  گرنگن 
- ڕاڤەكردنی دەقەكە لەژێر ڕووناكی ئایەتی موحكەمی قورئانەوە.

- كۆكردنەوەی لەفزە جیاوازەكانی دەقەكان.
- كۆكردنەوەی گشت ئەو دەقانەی كە لەو بابەتەدا هاتوون.

تێگەیشتن  بۆ  پێغەمبەر ژیاننامەی  خوێندنەوەی  زەرورەتی   -
لە دەقەكان. 

، كە دەقەكانی  - گەڕانەوە بۆ زمانی عەرەبی سەردەمی پێغەمبەر
تیا دامەزراوە.

ئیسالمیدا،  مێژووی  لە  كرد  ئافرەتان  ڕۆڵی  بە  ئاماژەی  هەروەها   
دانایان  و  زانا  كە   ، پێغەمبەر زێڕینی  سەردەمی  تایبەتی  بە 
فەرموودە  دەقی  هەندێك  لە  نموونەیەكی  هەڵكەوتووە.. چەند  تیا 
بە  لێگرتن،  ڕەخنەی  قووڵ  زانستیی  شێوەیەكی  بە  و،  هێنایەوە 
لەالیەن  ڕەخنەگرتن  دەبێت  كە  ئەوەی  ڕوونكردنەوەی  مەبەستی 

كەسانی شارەزاوە بێت.
 هەروەها ئاماژەی بە ئازادیی تاكەكەسیی كرد لە دەستوری كەنەدیدا و،                                                                          
بەراوردی كرد لەگەڵ شەریعەتی ئیسالمیدا و، ئاماژەی بەوە كرد كە 
نەك تەنها ئازادیی تاكەكەسیی هەیە، بەڵكو موسڵمان وەك عیبادەت 

دەڕوانێتە ئەو ئازادیە.
 لە كۆنگرەكەدا ئەم توێژینەوانە پێشكەش كران: 

الكلية  المعرفية  الرؤية  في  للحرية  المؤسسة  المفاهيمية  1-االبعاد 
اإلسالمية: أ.م.د. مصطفی جابر العلواني.

2- پاراستنی ئازادی وەك مەبەستێكی گشتی مرۆڤ بوون.. لە نێوان 
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كەتوار و دەقدا: پ.ی.د. هێمن عەزیز برایم.
د.  والسنة:  بالكتاب  الحرية  تأصيل مقصد   -3

حسن محمد إبراهيم.
وأثرها  النبوي  العصر  في  الفكرية  الحرية   -4
علی الواقع االجتماعي: أ.م.د. عبد الستار جاسم 

محمد.
التقييد  اشكالية  بين  الدينية  الحرية   -5

واإلطالق: د. مهدي قادر أحمد.
6- حرية المعتقد وإشكالية قتل المرتد.. دراسة 

أصولية مقاصدية: د. بختيار نجم الدين.
د.  اإلسالمي:  المنظور  من  المعتقد  حرية   -7

كامل عزيز عبد الله.
ڕوانگەی  لە  ئازادی  چەمكی  بۆ  تێڕوانین   -8
ئایینی  ئازادی  ـ  شەریعەتەوە  مەبەستەكانی 

وەك نموونە: حەكیم ئەبوبەكر عەلی.
في  وعالجه   الدين  فهم  في  الغلو  أسباب   -9

الشريعة والقانون: أ.د. جواد فقي علي.
أ.م.د.  العالج:  و  لالسباب  تحليل  و  دراسة   -10

ناهدة عبد الغني محمد.
11- حرية المعتقد بين الرحمة اإللهية والوحشية 
الالإنسانية )تنظيمي القاعدة وداعش نموذجا(، 

أ.م.د. مريم خضر عبد العظيم.
تقرير  ممارسة  وعوائق  كردستان  إقليم   -12

المصير: د. فيصل صادق توفيق.
أ.د.  اإلسالم:  المرأة باسم  المجتمع  13- إجحاف 

جمال محمد باجالن.
هەوێ  بەگژاچوونەوەی  لە  ژنان  مافی   -14

بەسەرهاتندا: د. عبد الفتاح حسین سلیمان.
15- أسباب ضياع حقوق المرأة، د. ناصح فتاح 

نصر الله.
یان  هەماهەنگە  ئیسالمی:  فیمینیزمی   -16
ڕێگرە بۆ یەكسانی جێندەری و پێدانی مافی 

ئازادی بۆ ژنان؟: ناسكە سعید خدر.
 لە كۆنگرەكەدا توێژینەوەكان بە ئازادی پێشكەش 
كران و، بە ئازادیش گفتوگۆی لەسەر كران و، 
و،                                                              لێگیرا  قورسیشیان  ڕەخنەی  هەندێكیان 
زانستیی  و  سنگفراوانی  بە  الیەك  هەموو 

تاووتوێی بابەتەكانیان كرد.
كۆنگرەدا،  كۆتایی  ئاهەنگی  لە  باسە  شایانی   
خانەوادەی  بە  پێشكەش  ڕێزلێنان  خەاڵتی 

مامۆستا نەشئەت كرا.
بەشداربووان  كۆنگرە،  بوونی  تەواو  دوای   

گەیشتنە چەند ئەنجام و ڕاسپاردەیەك:
ئایینیەكان  ئازادیە  ڕاشكاوی  بە  ئیسالم   •
كە  قورئان،  ئایەتەكانی  و،  دەچەسپێنێت 
ئایەتی  دەكەن،  ئازادیە  ئەم  بۆ  بنەمادۆزیی 
تا  دەمێنێتەوە  دەاللەتەكەیان  و  موحكەمن 

ڕۆژی دووایی.
• سەرپشكیی مەرجە بۆ قبووڵكردنی باوەڕ لە 
سزای  بەڕاشكاوی  قورئانیش  حاڵێكدا،  هەموو 
هەڵگەڕاوەی بە سزایەكی قیامەتی داناوە، نەك 
بێباوەڕییەكەی  لەبەر  بێباوەڕیش  دونیایی. 
و  شەڕكردن  لەبەر  بەڵكو  ناكوژرێت، 

دژایەتیكردنی ئایین.
مەبەستە  لە  یەكێكە  ئازادی  مەبەستی   •
كە  ڕووەوە  لەو  شەریعەت،  زەروریەكانی 
لە  مەرجێكە  و،  پێنجیان  هەر  بۆ  بنچینەیە 

مەرجەكانی هاتنەكایەیانەوە.
كە  ئایینەی  ئەو  هەڵبژاردنی  ئازادیی   •
و  دەڕبڕینی  و،  پێدەكەن  حەزی  مرۆڤەكان 
لە  بڕیاردراوەكان  لە  یەكێكە  پیادەكردنی 

ئیسالمدا.
هەیە  بەرزی  پلەیەكی  ئایینی  ئازادیی   •
لە  ڕوون  دەقێكی  چەند  بە  و،  ئیسالمدا  لە 
هەمووان،  بۆ  فەرموودەدا چەسپاوە  و  قورئان 
پەرستشی هەموو  بۆ شوێنی  ڕێزگرتن  لەگەڵ 

ئایینەكان.
كۆمەڵگای  لە  فیكریەكان  الیەنە  هەموو   •
چاخی  لە  وەرگرن  سوود  دەتوانن  ئیسالمدا 
، كە بەتەواوی ئازادیی  زێڕینی پێغەمبەر

فیكری بەرجەستە بووە بە هەموو شێوەكانی.
• هەموو تاكێك مافی بیركردنەوە و ڕادەربڕینی 
دژایەتی  ئاشكرا  بە  خۆیەتی  مافی  و،  هەیە 

ستەم و زۆرداریی بكات.
• دووركەوتنەوە لە یاسا و دەقەكانی ئیسالمی 
هاتنە  بۆ  بووە  ڕێگەخۆشكەر  ڕاستەقینە 
نادروست،  و  نامۆ  عادەتی  و  ڕەفتار  ناوەوەی 
ئەمانە  ناكرێ  ئافرەتدا،  لە پرسی  تایبەت  بە 

تێكەڵ بكرێن لەگەڵ شەریعەتی ئیسالمدا.
مرۆڤایەتیەوە  بەهای  ڕووی  لە  پیاو  و  ژن   •
لە ئیسالمدا هاوتان و، ئەرك و مافەكانیشیان 

لەسەر ئەو بنەمایە بۆ دانراوە.
ڕاسپاردەكان:

• بەستنی كۆنگرە و دیداری زانستیی دەربارەی 
فیكری ئیسالمیی میانڕەو، بە شێوەیەكی دەوری، 

لە دەزگا زانستیی و فەرمانگە میریەكاندا.
و  پێشنوێژ  بۆ  بەردەوام  خولی  كردنەوەی   •
وتارخوێنان لەالیەن الیەنە پەیوەندیدارەكانەوە 
)وەزارەتی ئەوقاف – یەكێتی زانایانی ئیسالمی(.
كە  توێژینەوانەی  ناوەندە  ئەو  پشتگیری   •
گرنگی دەدەن ڕوماڵكردن و وەاڵمدانەوەی بیر و                                                               
و  فیكریی  لەالیەنی  تێكدەرەكان  بۆچوونە 
ئەخالقیەوە،   بۆ ناساندنی خەڵكی بە هەڵسوكەوتە 
ناشرینكردنی  هۆی  بۆتە  كە  دڕەندەكانیان 

وێنە  ڕوونكردنەوەی  هەروەها  ئیسالم. 
ڕاستەقینەكەی ئیسالم، لە ڕێگەی بەشداركردنی 
دانایان. و  زانایان  و  ئایینی  مامۆستایانی 
و،  ڕاگەیاندن  پەیامی  بە  چاوخشاندنەوە   •
زەرورەتی بەكارهێنانی لە ڕوماڵكردنی توندڕەوی و،                                                               

بەدیارخستنی مەنهەجی میانڕەوی.
و،  نووسراو  كلتوری  بە  چاوخشاندنەوە   •
پێشین  ئیسالمیی  شەرعزانی  هەندێك  ڕاڤەی 
تێدا  واقیعی خۆیانی  و  كەسیی  بۆچوونی  كە 
بە هەند گیراوە. ڕاڤەكردنی دەقە ڕەسەنەكانی 
سەردەم  پێشكەوتەكانی  بەپێی  ئیسالم 
چەمكە  لە  تێگەیشتن  بۆ  باشە  سەرەتایەكی 

ئیسالمیەكان.
پیرۆزیەكانی  لە  ڕێزگرتن  زەرورەتی   •
پارێزگاری  و،  موسڵمان  غەیری  و  موسڵمانان 

كردن لە شوێنی پەرستنیان.
• دامەزراندنی لیژنەی تایبەت كە شارەزایانی 
و  دەروونناسی  و  یاسا  و  شەریعەت  بواری 
كۆمەڵناسی و ئابووریناسی لەخۆ گرتبێت، بە 
و                                                      ئاسایش  بواری  پسپۆڕانی  كردنی  بەشداری 
دیاردەی  چارەسەركردنی  بۆ  ڕاگەیاندن، 
لەڕێی  كۆمەڵگادا،  لە  توندڕەوی  و  زێدەڕەویی 

لێكۆڵینەوەی زانستیی و مەیدانی.
ئەو  مێژووی  بە  گرنگیدان  زەرورەتی   •
بە  ئیسالمەوە،  ناو  هاتوونەتە  میللەتانەی 
زانینی  بۆ  كورد،  میللەتی  مێژووی  تایبەتی 
ڕووی ڕاستی زۆر لەو پرسانەی كە دوژمنانی 
ئیسالم هەوڵدەدەن تێكی بدەن و، ژەهرەكانیان 
كورد  میللەتی  بكەنەوە.  باڵو  لەڕێگەیەوە 
خۆی  ویستی  بە  و  موسڵمانە  میللەتێكی 
هاتۆتە ناو ئیسالمەوە بێ هیچ زۆرلێكردنێك. 
هەروەها دانانی ئەو ڕاستیانە لەناو ئەو وانانەی 
لە  هەیە  كوردەوە  مێژووی  بە  پەیوەندیان 
قۆناغەكانی پەروەردە لە هەرێمی كوردستاندا.

• پێویستە دامەزراوە پەروەردەییەكان گرنگیەكی 
زۆر بدەنە ئازادیی ڕادەربڕین لە پڕۆگرامەكانیاندا 
خوێندكاراندا.  لەگەڵ  هەڵسوكەوتیاندا  لە  و، 
ڕوون  جوانی  بە  ئازادی  چەمكی  پێویستیشە 
و                                                    بەرەاڵیی  مانای  ئازادی  كە  بكرێتەوە، 
ناگەیەنێت. بەرامبەر  هەستی  ئازاردانی 
• حكومەت پێویستە هانی ئازادیی ڕادەربڕین 
بدات لەهەموو بوارەكاندا و، ئازادییەكان تەسك 

نەكاتەوە.
و                                                       كورد  زانایانی  ژیاننامەی  بە  گرنگیدان   •
چوێنێتی  و  فەتواكانیان  و  هەڵوێستیان 
چارەسەركردنی ئەو گرفتانەی كە لەسەردەمی 

خۆیاندا هەبووە.
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فیل:
        گەر بێت و چاوێك بە هەڵسوكەوتی 
گیانداران بگێڕین دەبینین كە گیانداران زۆر 
لە هەندێك مرۆڤ میهرەبان و بەسۆزترن و،                                                     
گیاندارانی  بە  دەدەن  گرنگی  تەنانەت 

نوقستان و پەككەوتە.
     لە یەكێك لە لەوەڕگا گەرمەكانی كینیا 
كۆمەڵێك فیل دەچنە دەرەوە بۆ گەڕان لە 
سەركردەی  خۆراكدا.  پەیداكردنی  پێناو 
كۆمەڵە فیلەكە مێ یه ، لە یەكێك لە ڕۆژەكانی 
ڕاووشكاردا، بێچووە فیلێكی نوێی لێ  دەبێ، 
گرفتێكی  خۆشەویستە  بچكۆلە  فیلە  ئەم 
بە  ناتوانێت  و  نوقستانە  و  هەیە  گەورەی 
بەهۆی  بوەستێت.  پێكانی  لەسەر  باشی 
و                                               پێشەوەیدا  پەلەكانی  لە  گرفتێك  بوونی 
دواوە  و  بەرە  پێشەوەی  پەلەكانی 
ناتوانێت بە پێوە  لەبەرئەوە  چەمیوەتەوە. 
بوەستێت. ئەو كەسانەی كە لەم ناوچەیەدا 
ئەو دیمەنە دەبینن پێیان وایە كە مردنی 
هەر  كراوە،  چاوەڕوان  شتێكی  بێچووەكە 
دایكانەكە  فیلە  دواتر  ڕۆژی  بۆ  لەبەرئەوە 
سەركردایەتیكردنی پۆلەكەی جێدەهێڵێت و                                

جیا  و  دوادەكەوێت  هاوڕێكانی  كاروانی  لە 
دەبێتەوە چونكە بوونی بێچوویەكی نوقستان 
و  ئەستەمە  گیانلەبەرە  پۆلە  ئەم  لەناو 
ڕێگرە لەبەردەم بەردەوام بوونی كاروانەكە، 
پەیداكردنی  لەبەر  دەبێت  كاروانەكەش 
خۆراك لە گەشتەكەیاندا لە ڕۆشتن نەوەستن. 
لەبەرئەوە دایكانەكە یارمەتیدانی بێچووكەی 
هەڵدەبژێرێت لەگەڵ ئەوەی كە مانەوە بەو 
دایكەكە  كاتێكدا  لە  مەترسیدارترە،  جۆرە 
كۆمەكی  لووتییەوە  هۆی  بە  دەدات  هەوڵ 
لەسەر  بتوانێت  تاكو  بكات  بێچووەكەی 
ئەم  گەورەی  خوشكە  بووەستێت.  پێكانی 
بێچووە نەخۆشە لە بەردەم دوو هەڵبژاردنی 
كاروانەكەدا  لەگەڵ  ئەوەتا  یان  قورسدایە، 
بیەوێت  گەر  بڕوات  لەوەڕگادا  شۆین  بە 
لەگەڵیاندا  ئەوەتا  یان  بمێنێت،  ژیاندا  لە 
و                                  برسیەتی  دووچاری  و  دمێنێتەوە 
لەناوچوون ببێتەوە. بەاڵم بە ناچاری خۆی 
و                                                      دووەمەوە  هەڵبژاردنی  بەدەست  دەدات 
ڕووە و كاروانەكە ملی ڕێ  دەگرێت... بەاڵم، 
ناكاودا  لە  دەداتەوە،  ئاوڕێك  و  دەوەستێت 
خوشكە گەورەكەی قیژەیەكی گەورە دەكات و                                                         

بەرەو دایكی و برا پەككەوتەكەی ڕادەكات و 
مردن دەخاتە پێش چاوی خۆی و بە هیچ 

شێوەیەك دایك و براكەی بەجێ  ناهێڵێت.
بە  دایكەكە  و  خوشك  دواتریش  ڕۆژی  بۆ 
ئەو  پەككەوتەكەوەن.  بێچووە  تەنیشت 
و  ئێش  هەنگاوێكی  هەموو  كە  بێچووەی 
خوشكە  و  دایك  پێدەگەیەنێت.  ئازاری 
كۆتایی  لە  ناهێڵن.  بەجێی  فیداكارەكانی 
ڕاكێش  سەرنج  ڕووداوێكی  سێهەمدا  ڕۆژی 
وردە  وردە  بێچووەكە  پێكانی  ڕوودەدات، 
دەكشێت و لەسەری دەوەستێ . هەوڵ دەدات 
بە یارمەتی دایكی و لە ژێر چاودێری ئەودا 
جۆرە  بەم  و  بووەستێت  پێكانی  لەسەر 
بەردەوام دەبێت لەسەر تێكۆشان. لە كۆتاییدا 
بۆماوەیەك لەسەر پێكانی دەوەستێت. دووبارە 
دەكەوێتەوە سەر ئەژنۆكانی و هەمان كرداری 
كۆتایی  لە  دەداتەوە.  ئەنجام  پێشوو  جاری 
ڕۆژی چوارەمدا بێچووەكە دەتوانێت لەسەر 
و  خۆڕاگری  ڕاستی  بە  بووەستێت.  پێكانی 
میهرەبانی دایك و خوشكەكەی شتێكی نایاب 
بوو، كاتی پێویستی دابین كرد بۆ بێچووەكەی 

تاكو بتوانێت لە ژیاندا بمێنێتەوە.

لە دەسەاڵتەكانی خوای پەروەردگار: 
میهرەبانی و پەروەردەكردن لە نێو گیاندارانا
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دۆلفین:
جوانترین  دۆلفینەكاندا  نێو  لە         
پەروەردەكردن                                                        و  خێوكردن  بە  شێوەی 
بە دەردەكەوێت. دایك بە جۆرێك بێچووەكەی 
پەروەردە دەكات كە توانای بەرەنگاربوونەوەی 
ئەم  میانەی  لە  ببێتەوە..  ناڕەحەتییەكانی 
پەروەردەیەدا هەندێ  جار ناچار دەبێت پەنا 
نموونە  بۆ  توندوتیژ.  ڕێگەی  بەر  بەرێتە 
لە ڕووداوێكدا دۆلفینەكان پێشبڕكێ  لەگەڵ 
دۆلفینەكان  لە  یەكێك  دەكەن.  كەشتییەك 
زۆر لە پەروانەی كەشتییەكە نزیك دەبێتەوە 
دەگونجێت  بێت  بەردەوام  گەر  جۆرێك  بە 
بكات. برینداری  كوشندە  شێوەیەكی  بە 
        كاتێك دۆلفینی دایك هەست بە مەترسی 
ئەم یارییە دەكات، بە بێ  دواكەوتن دێت بۆ 
دەریاكە  قواڵیی  بەرەو  و  بێچووەكەی  الی 
پاڵی پێوە دەنێت. لەگەڵ ئەوەشدا دایكەكە 
شەپۆلێكی  چەند  ناردنی  بە  هەڵدەستێت 
دەنگی لەرە لەری بەرز لە ڕێگەی لووتییەوە 
بۆ لەشی بێچووەكەی، ئەم شەپۆالنە نیشانە و                                                            
بەڵگەی توڕەیی دایكەكەیە لە هەمان كاتدا 
و  دەدات  بێچووەكەش  ئازاری  كەمێك 
ئەم  دوای  دەبێت،  بێ تاقەت  زۆر  بێچووەكە 
بەچكەكە  و  دایكە  بەهێزە  ئاگاداركردنەوە 

بە  دەكەنەوە  دەست  پێكەوە  ئارامی  بە 
مەلەكردن و میهرەبانانە باڵەكانی دەهێنێت 
ئەمەش  بێچووەكەدا،  باڵەكانی  بەسەر 
لە  دێت  ڕێكەوتن  و  تەوقەكردن  واتای  بە 
زمانی دۆلفێنەكاندا، واتە بەم هەڵسوكەوتانە 
بێچووەكەی ئاشت دەكاتەوە و ئاگادار دەكاتەوە 
و                                                  پاك  دەوێت...  خۆشی  هەر  هێشتا  كە 
و  زانیاری  پەروەردگارەی  ئەو  بۆ  بێگەردی 
زانستی هەموو بوونەوەر و هەموو شوێنێكی 

گرتووەتەوە.
دەرەنجام:

ڕووداوانەی  لەم  كە  ڕاستییانەی  لەو      
دەردەكەوێت  دەیانبینین  گیانداراندا  جیهانی 
كە سروشت تەنها بریتی نییە لە ملمالنێیەكی 
توندوتیژ وەك ئەوەی كە هەندێك بانگەشەی 
بەو  گیانداران  شێوە  هەمان  بە  دەكەن،  بۆ 
گومانی  بە  كە  ناكەن  هەڵسوكەوت  شێوەیە 
لەگەڵ  زۆرداری  و  دڕندەیی  بە  ئەوان 
بەڵكو  دەكەن.  كەوت  و  هەڵس  چواردەوریان 
بە پێچەوانەوە زۆرێك لە گیانداران بەرامبەر 
ئەو  و  خۆڕادەگرن  ژیان  ناڕەحەتیییەكانی 
ناڕەحەتیانەی كە دێنە ڕێ  و لە پێگەیاندن و 
پەروەردەكردنی بێچووەكانیدا دووچاری دەبێت.
خۆی  بەردەم  دەخاتە  مەترسییەك  هەموو 

بەڵكو  بێچووەكانیدا.  پاراستنی  پێناو  لە 
پێناوەدا  لەو  خۆیشی  گیانی  جار  هەندێ  
بە  بوونەوەرەكان  چونكە  دەكات.  بەخت 
ڕێكەوت درووست نەبوون وەك ئەو هەندە 
بانگەشەی بۆ دەكەن، بێگومان خوای گەورە 
ئەو  و  هێناوە  بەدی  بوونەوەری  سەرجەم 
سۆز و خۆشەویستییەی پێداوە كە بە هیچ 
هیچ  ناتوانن  ئەوان  شێوەكان  لە  شێوەیەك 

ڕاڤەیەكی بۆ بكەن.
لە  دەكاتەوە  ڕوونی  پەروەردگار  خوای 
ئایەتێك لە قورئانی پیرۆزدا كە زانست و                                         
و  شوێن  هەموو  پەروەردگار  دەسەاڵتی 

چ ىئ   دەفەرموێت:  و  گردۆتەوە  جێگایەكی 
جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب    يئ    
حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  
الطالق.  چ  جس    مخ   حخ   جخ      مح   جح   مج  
چین  حەوت  كە  زاتەیە  ئەو  خوا  واتە: 
ئاسمانی دروست كردووە و فەرمانی خوا لە 
وێنەی  بە  هەروەها  دادەبەزێت،  نێوانیاندا 
ئەوان فەرمانی خوا بۆ زەویش دادەبەزێت و                                                   
كە  بزانن  ئەوەی  بۆ  دەكرێت،  جێبەجێ  
هەموو  بەسەر  دەسەاڵتی  خوا  بەڕاستی 
و  بەزانستی  خوا  بێگومان  هەیە،  شتێكدا 
زانیاری خۆی گەمارۆی هەموو شتێكی داوە.

سه رچاوه : له  باڵوكراوه كانی ناوه ندی ڕاگه یاندنی ئارا وه رگیراوه.  
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درووستكراوەكانی  گەردوونە  ئەم  بۆ  گەورە  خودای   
ناویشی، یەك یاسای داناوەو هەرگیز گۆڕانی بەسەردا نایەت، ڕێساو 
بنەمایەكی هاوسەنگی بۆ داناوە كە حوكمی هەموو شتێك دەكات، 
بۆ  بانگەشەی  زانایان  لە  هەندێك  كە  ئەوەیە  پێچەوانەی  ئەمە 
دەكەن، كە گوایە گەردون بەبێ یاساو پڕ لە پشێوییە، ئەم یاساو 
ڕێسایەی كە خودای گەورە دایناوە هاوسەنگ و دادپەروەرەو دوورە 
یاسایە  ئەم  مرۆڤەوە،  نیسبەت  بە  بەاڵم  كەموكوڕییەك،  هەر  لە 
بە  زانیارییەكانیانەوە،  سنوورداری  هۆی  بە  نائاشنایە؛  ئاڵۆزەو 

چ ژ  ژ  ڑ  ڑ       ئایەتە پیرۆزە،  وردبوونەوە لەم 
ک  چالرحمن. گەورەیی وشەكانی قورئانی پیرۆز دەبینین وشەی 
ئەمە  كە  بەرزكردۆتەوە،  پێ  ئاسمانی  گەورە  خوای  كە  )المیزان( 
بەوردی  پێویستە  كە  گەورە،  لە بەخششەكانی خوای  بەخششێكە 
بیری لێ بكەینەوەو ڕابمێنین! ئەمەش موعجیزەیەكی خوداییە، كە 
زانایان نەیانتوانی ئەم نهێنیە بدۆزنەوە تا كۆتایی سەدەی بیستەم، 

ئەمەش بەڵگەیە لەسەر ئیعجازی ئەم ئایەتە پیرۆزە.
وشەی میزان لەسەر زاری ڕاڤەكاران:

چڎ    پیرۆزە  ئایەتە  بەم  سەبارەت  قورتوبیدا  تەفسیری  لە 
واتە:  هاتووە،  هود،  چ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڳ   
فرۆشتندا،  كڕین و  كاتی  لە  وەرگرتندا  بەخشین و  لە  هاوسەنگییە 

وشەی القسط: بە مانای دادپەروەری لێكداوەتەوە!
بەرزكردنەوەی  لە  باس  چ ژ  ژ چ  خوای گەورە  هەروەها 

دەفەرموێت:چڑ   هەروەها  زەویدا،  بەسەر  دەكات  ئاسمان 
درووستكراوەكانی  نێوان  لە  داناوە  دادپەروەریم  ڑچ   واتە: 
سەر زەوی، هەروەها دەفەرموێت: چ ک  ک  ک  گ  چ خوای 
گەورە دەفەرموێت: كە هەرگیز ستەم نەكەن و لە كێشانەو پێوانەدا 
دەفەرموێت: چ گ  گ  ڱ  چ  واتە:  دادپەروەربن، هەروەها 

ڳ   ڳ   دابنێن،چ  دادپەروەرانە  ڕێك و  تەرازووەكانتان  زمانی 
ڳ    ڱ  چ واتە: كاتێك كێشانە دەكەن بە ڕێك و پێكی كێشانە 
بۆ خەڵكی بكەن، ستەمیان لێ مەكەن و كەم مەكەن لە كێشانەدا، ئەم 

ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    پیرۆزەش:چ  ئایەتە 
ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      چ 
هود واتە: ئەی هۆزو نەتەوەی من، با پێوانەو كێشانەتان تێرو تەواو 
دامەنێن و  بە كەم نرخ و سوك  دادگەرانە بێت، شتومەكی خەڵكی 

لە واڵتیشدا فەسادو خراپەكاری باڵو مەكەنەوە،  مەیانخەڵەتێنن، 
)ئەوەش واتە: تەرازووبازیش بەشێكە لە فەسادو كاری گەندەڵی لە 

واڵتدا(..
ئیبن كەسیر سەبارەت بەم ئایەتە پیرۆزە چ ژ  ژ  ڑ  
ڑ      ک  چالرحمن، دەڵێت: مەبەست ئەوەیە كە خوای گەورە 
بۆئەوەی  كردووە،  درووست  دادپەروەرانە  بە  زەوی  ئاسمانەكان و 

هەموو شتەكان بە حەق و ڕاستی بێت!
میزان  وشەی  لە  باسیان  شێوەیە  بەم  تەفسیرەكان  كورتی  بە 
خۆی  بە  تایبەت  تەفسیری  زەمانێك  هەموو  بۆ  بەاڵم  كردووە، 
هەموو  لە  دوورە  تەواوی و  بە  زۆر  قورئان  لەبەرئەوەی  هەیە، 
كەموكورتییەك، قورئان لەگەڵ هەموو سەردەمێكدا گونجاوە، لەگەڵ 
ئەوەشدا كه  ئێمە ئێستا لە سەردەمی تەكنەلۆژیای نوێدا دەژین، 
ئەم  لەگەڵ  بگونجێت  كە  هەڵبژێرین  تەفسیرێك  دەبێت  كەواتە: 
پێشكەوتنەدا، ئەمەش لەم لێكۆڵینەوەیه دا دەخەینەڕوو: تەفسیر بۆ 
وشەی میزان ئەوەی دەگونجێت لەگەڵ زانستی فەرموودەدا، خودای 

گەورە زۆر ڕاستی فەرمووە كە دەفەرموێت:چ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی  چ اإلسراء. واتە: ئێوە بەشێكی كەم زانیاریتان پێدراوە.

ئاسمان  و وشەی  له  نێوان بەرزكردنەوەی  چ په یوه ندییه ك هه یه  
)میزان( تەرازوودا:

بەرزكردنەوەی  لە  باسی  دیقەتەوە  بەوردی و  زۆر  پیرۆز  قورئانی 
ئاسمان كردووە، وشەی ئاسمان بەڕەهایی بە هەموو شتێك دەوترێت 
كە بەرزبووبێتەوەو لە سەروو ئێمەوە بێت، واتە: بووەتە سەقفێك 
بۆ خەڵكی سەرزەوی، بەشێوەیەك هەزاران كیلۆمەتر لەسەرو ڕووی 
زەوییەوەیە، ئاسمان بووەتە بەرگە هەواو چوار دەوری زەوی داوە، 
گەرمی و  پلەی  تایبەتمەندی  بەپێی  ناوچە  چەندین  بووەتە  كە 
كیمیاوی و بۆ گازە هاوسەنگەكان و ئایۆندارەكان، ئەگەر بە نموونە 
یەكێك لەو چینانە وەربگرین، كە چینی )ئەیۆنۆسفیر( بۆ گرنگی 
بە بواری پەیوەندی، گواستنەوەی شەپۆلی ڕادیۆیی، خودای گەورە 
ئەم چینەی بە پێچەوانەی ئەم شەپۆالنەوە درووستكردووە، وەكو 
ئەو  سەیری  ئەگەر  الطارق،  چ  ڎ    ڌ           ڌ   ڍ   چ  دەفەرموێت: 
دابەش  دەبینین  بكەین،  ئەلكترۆنییە  چڕە  پێكهاتە  ئەو  چینەو 

دەبێت بۆ ئەم ناوچانە:
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ئیعجازی وشەی )میزان( 
لە قورئانی پیرۆزدا

ن: د. نجاة محمد رشید رؤوف العبیدي/ زانكۆی بەغداد             و: بەرزان ئەبوبەكر



 

توانای مەودای چینی ئەیۆنۆسفیر بە پێچەوانەی شەپۆلە ڕادیۆییەوە 
بە بەكارهێنانی هەوایی تایبەت..

چینی D : نزیكەی 50 – 90 كیلۆمەتر بەرزدەبێتەوە، بە گەورەترین 
چڕی ئەلكترۆنی، كە ئەمە لە دوای نیوەڕۆوە ڕێژەكە دەبێتە )109 
- 108( ئەلكترۆن بۆ هەموو مەترێكی چوارگۆشە، بەاڵم ئەم ڕێژەیە 

لە شەودا ئایۆنبوون لەم چینەدا نامێنێت.
چینی E : نزیكەی 90 – 130 كیلۆمەتر چوارگۆشە نزیك دەبێتەوە، 
واتە:  ڕۆژدا  ناوەڕاستی  لە  ئەلكترۆنی،  ڕێژەی چڕی  بەرزترین  بە 
لە نیوەڕۆدا بە )1011( ئەلكترۆن بۆ هەر مەترێكی چوار گۆشە، لە 

شەویشدا نزیك دەبێتەوە لەوەی ئایۆنبوون بە تەواوی نەمێنێت.
چینی F1: دەكەوێتە نێوان بەرزی 210-130 كیلۆمەتر بە زۆرترین 
هەر  بۆ  ئەلكترۆن   )2x1011( نیوەڕۆدا  لە  كە  ئەلكترۆنی،  چڕیی 
دیار  شەودا  لە   E چینی  هەروەكو  ئەویش  چوارگۆشە  مەترێكی 

نامێنێت.
چینی F2: بەرزترین چینە، درێژ دەبێتەوە بۆ بەرزایی 210 – 500 
كیلۆمەتر، بە بەرزترین چڕیی ئەلیكترۆنی دەردەكەوێت، لە نێوان 
)1012( ئەلكترۆن بۆ  هەر چینێكدا بە شێوەیەك لە ڕۆژدا دەگاتە 
هەر مەترێكی چوارگۆشە، بەاڵم لە شەودا چڕی ئەلكترۆنی دەگاتە 

)5x1010( بۆ هەر مەترێكی چوار گۆشە.
 

ڕۆژدا  لە  و  شەودا  لە  ئەیۆنۆسفیر  دەردەخات  ئەوە  وێنەیە  ئەم 
)ژمارەی  دەكاتەوە،  ڕوون  ئایۆنبوون  پلەی  نێوان  پەیوەندی 
ئەلكترۆنەكان بۆ هەر سەنتیمەترێكی چوار گۆشە( وەكو بەڵگەیەكە 

لەسەر بەرزبوونەوەی بە كیلۆمەتر.

 بۆ هەر چینێك لەم چینانە ئاماژەی هاوسەنگییەكی بەردەوام هەیە 
لە نێوان كردارەكانی هەڵوەشانەوەی گەردیلەكان و گەردە بەردەسەكان 
وەنەوشەیی  سەروو  ئێكسی  تیشكی  بە  گەردیالنەی  گەردو  ئەو  و 
كە خاوەنی توانایەكی بەرزەو لە خۆرەوە هاتووە خۆی لە تیشكی 
ئەم  یەكگرتنی  نێوان  لە  هەروەها  دەبینێتەوە،  كارۆموگناتیسیدا 
ئایۆنانەی لە دایكبوون. ئەم هاوسەنگیەش تەواوی چینەكانی هەوا 
دەگرێتەوە، دەگونجێـت ئەم هاوسەنگییە هاوكێشەیەكی بەردەوام بێت.
لە  چینێك  هەر  نێوان  لە  دەبینین  پتەو  پەیوەندییەكی  هەروەها 
لەگەڵ  چینەدا،  ئەو  گەرمی  پلەی  نێوان  لە  ئەلیكترۆنی و  چڕی 
ئەوەشدا پلەی گەرمی پەیوەندی بە وزەوە هەیە، بە پەیوەندییەكی 
بیركاریانە، ئەمەش ئەوەیە كە زانا ستیفان پێی گەیشتووە، كە بڕێك 
لە وزە ڕاستەوانە دەگونجێت لەگەڵ توانی چوارەم لە پلەی گەرما، 
ئەمەش واتە: لێرەدا هاوسەنگییەك لە وزەدا هەیە لە هەر چینێك 
لە چینەكان، لە ڕێگەی پێگە ئەلیكترۆنییەكانی دەزگاكانی بۆشایی 
)مارك  توێژەری  هی  كە  بینی،  باڵوكراوەم  توێژینەوەكی  ئاسمان 
دەڵێت:  توێژینەوەكەدا  لە  )ناسا(،  زانایانی  لە  یەكێكە  كە  دافیس( 
دەستەاواژەی  كە  ڕأگرتووە  گەردوونەی  ئەم  وزە  بە  هاوسەنگییەك 

بااڵنسی تێدا بەكارهاتووە.
ئەو هێزانەی كار لە گەردوون دەكەن و هاوسەنگی دەكەن:

ئەگەر لەم گەردوونە فراوانە وردبینەوە، دەبینین لە پێكهاتەیەكی 
ئەو  كۆی  لە  گەردیلە،  لە  بریتییە  ئەویش  كە  پێكهاتووە،  بچووك 
بۆمان  لێەرەوە  پێكدێت،  بچووك  بچووك  پارچەی  گەردیالنە 
دەردەكەوێت كە ئەم  گەردیالنە هەڕەمەكی نین، ئەمەش هاوكاتە لەگەڵ 
یاسایەكی هاوسەنگی ڕێكخراو.. هەروەكو خوای گەورە دەفەرموێت:          

پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ  
الحديد. چ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ       ٹڤ   ٹ      ٹ     ٹ   ٿ   ٿ  
ئەو هێزانەی بەگشتی كار لە تەنەكان  دەكەن لە الوازەوە بۆ بەهێز:
سروشتدا  لە  كە  هێز  الوازترین  لە  بریتییە  كێشكردن:  1-هێزی 
هەیە، هەرچەندە الوازیشە، بەاڵم تاكە هێزە لە نێوان ئەم هێزانەدا 
گەردوونەدا،  لەم  هەیە،  دوورەكان  مەودا  لەسەر  كاریگەری  كە 
فڕین  و  لە  ڕێگە  دەكات،  پەیوەست  خۆرەوە  بە  هەسارەكان  كە 

پەرتەوازەبوونی بەرتەنە ئاسمانییەكان دەگرێت.
2-هێزە الوازەكان: هەروەها بە هێزی الوازی ناوەكی ناودەبرێت، كە 
بریتییە لە هێزێكی بەرهەمهێن لە ئەنجامی شیتەڵبوونی نیوترۆن 
لە ناو ناوكدا، بۆ پرۆتۆن و ئەلكترۆن و نیوترینو، ئەم شیتەڵ بوونەش 
لە ئەنجامی هەندێك چاالكی تیشكییەوەیە، كاریگەری ئەم جۆرە لە 

هێز، كاریگەرییەكەی سنوری ناوكی گەردیلە تێناپەڕێت.
3-هێزی كارۆموگناتیسی: هێزی ئەم كارۆموگناتیسیەش ملیۆنان جار 
لە هێزی كێشكردن بەهێزترە، گرنگی ئەم جۆرە، هەڵدەستێت بە 
لێدەكات كە هەندێكیان  وایان  بەستنەوەی گەردیلە و گەردەكان  و 
لە  كاریگەرییەكەی  واتە:  دیكەیانەوە،  هەندێكی  بە  بن  پەیوەست 
كارەبایین  بارگەی  هەڵگری  كە  دەردەكەوێت،  تەنۆلكەكاندا  نێوان 
بەهۆی ئەم هێزەوە خولگە ئەكترۆنییەكان ڕێك دەخرێن، بە دەوری 
ناوكدا، لە ڕاستیدا هێزی كارۆموگناتیسی  دەگاتە مەودایەكی دوور، 
بە  ئەلكترۆنیات  سوڕانەوەی  لە  پارێزگاریكردنی  هۆی  دەبێتە  كە 
دەوری ناوكدا، ئەم هاوسەنگییە چەندە جوانە، ئەوپەڕی وردەكاری 
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هۆی  دەبێتە  یاسایەدا  لەم  گۆڕان  بچوكترین  درووستكردنیدا،  لە 
هەڵگەڕانەوەی ئەم گەردوونە.

بە  سروشتدا،  لە  بوونە  هێزی  بەهێزترین  ناوەكییەكان:  هێزە   -4
هەزاران ئەوەندەی هێزی كارۆموگناتیسی، كە هاوكاریی  كۆكردنەوەی 
نەبووایە  هێزە  ئەم  ئەگەر  دەكات،  ناوكدا  ناوەوەی  لە  پرۆتۆنات 
پرۆتۆنەكان لە یەك شوێن كۆنەدەبوونەوە، مەودای كاریگەرییەكەشی، 

ناوكی گەردیلەی تێ نەدەپەڕاند.
بە ڕاستی ئەم حسابە زۆر وردەكارە، لە ئاستی گەردیلەدا، كە هاوسەنگی 
دەپارێزێت، لە گەردووندا، كە دەگاتە سەرو ئەو تێڕوانینەوە، بەم 
دەبێتە  هێزانە،  لەم  هێزەش  لەم  یەك  هەر  نەبوونی  لە  پێیەش 
هۆی داڕمانی ئەم گەردوونە، لێرەدا سوپاس و ستایشی خودای گەورە 

لەسەر ئەم نیعمەتە ده كه ین: چ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   چ آل عمران.
لە  ئایەتانە  ئەم  دەبینین  پیرۆز  قورئانی  ناو  بە  بگەڕێین  ئەگەر 
بارەی ئەم هێزانەوە دەدوێن كە ئەم گەردوونە بەهێزو موتەماسیكن.. 
خودای گەورە دەفەرموێت:چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  چ النازعات.
زانایانی ئەمڕۆش جەخت دەكەنەوە، كە ئەم هێزە بوونی هەیە لە 
گەردووندا، كە لەسەرو خەیااڵتی مرۆڤەوەیە، ئەم ئایەتە پیرۆزە بە 
ڕوونی باس لەو هێزانە دەكات كە لە ڕێگەی وشەی )أشد( كە بە مانای 

هێزو پێكەوەبەستنەوەیە.
چی وای لە پلەی گەرمی زەوی كردووە هاوسەنگ بێت؟

بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە، قسە لە سەر سەرچاوەی ئەو گەرمییە 
دەكەین.. كە سەرچاوەی سەرەكی لە خۆرەوەیە، بۆ هەموو ئەو وزانەی 
كە چواردەوری زەوی داوە، ئەم وزانەش بەكاردێت بۆ گەرمكردنی 
زەوی بە شێوەیەك كە هەڵدەستێت بە بەرزكردنەوەی پلەی گەرمی، 
بۆ  بەكارهێنان  بیرۆكەی  لە  بریتییە  زەوی،  وزەی  لە  هاوسەنگی 
دەگرێت.. وەری  لە خۆرەوە  زەوی  كە  وزەیەی  بڕە  لەو  تێگەیشتن 
ئەو بڕە وزەیە چەندە كە زەوی باڵوی دەكاتەوە، بۆ جاری دووەم لە 

كەشدا، وەكو ڕووناكی نەبینراو.

ئەگەر زەوی پارێزگاری لە وزەی خۆر بكات، زیاتر لەوەی ئەم حاڵەتەی 
دەبوو،  بەرزتر  گەرماش  پلەی  دەبوو،  گەرمتر  زەوی  پاشان  زەوی، 
خۆ ئەگەر زەویش زیاتر لەو تیشكانەی ئێستای باڵوكردایەتەوە لە 
هەوادا، ئەوا زەوی سارد دەبوو، لەبەرئەوە زانایان بیر لە هاوسەنگی 

پلەی گەرمی زەوی دەكەنەوە، بە شێوەی تەرازوو حسابی بۆ دەكەن، 
زۆر وزەی خۆر هەڵدەمژێت، وزەی  بڕێكی  زەوی،  لە دۆخێكدا كە 
دەكات  وا  ئەمەش  دەنێرێت،  سوور  ژێر  تیشكی  شێوەی  لە  زۆرتر 

هاسەنگی پلەی گەرما درووست ببێت.
دەبێتەوە،  بەرز  گەرمی  پلەی  زەوییەوە،  الیەنی  لە  تیشك  مژینی 
هۆی  دەبێتە  گەرمی  پلەی  یان  تیشكەكانیش  دانەوەی  هەروەها 
تیشكی خۆر هەڵدەمژێت، كە  زەوی  كاتێك  پلەی گەرما،  دابەزینی 
لە شێوەی وزەدا دەینێرێت بۆ زەوی، ئەوا پلەی گەرما ناگۆڕێت، لەم 

حاڵەتەشدا هاوسەنگی گەرمیمان دەست دەكەوێت.
 

لە ئاكامدا بۆمان دەردەكەوێت كە خودای گەورە ئەم گەردوونەی بە 
شێوەیەكی هاوسەنگ داناوە، كە هەر كەموكورتییەك لە پێكهاتەكانی 
گەردووندا، دەبێتە هۆی داڕمان و هەڵگەڕانەوەی گەردوون و قیامەت 

هەڵده ستێت.. هەروەكو خوای گەورە دەفەرموێت: چ ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ الشورى، 

ئەمەش ئەوەیە كە یەكێك لە توێژەران باس لە دیاردەكان دەكات 
كە دوچاری مرۆڤ دەبێت، لە كاتی تێكچوونی ئەن هاوسەنگییەدا..

كە خوای گەورە دەستەبەری كردووە بۆ خزمەتی مرۆڤایەتی، كە پێی 
دەوترێت به ندبوونی گه رمی.

سه رچاوه كان:
1- قصص االنبياء » قصة النبي شعيب«.

2- كتب المفسرين » الطبري والقرطبي وابن الكثير«.
3- مقال من وكالة الفضاء االمريكية ناسا. 

NASA, Godard Space Flight Center, February 1999,«Earth›s En-
ergy Balance»
4- شهادة الكون »رحالت في الفضاء من دافع الحياة« عبد الودود 

رشيد محمد )1990(.
الكحيل  الدائم  عبد  المهندس  وااليمان  العلم  بين  الكون  أسرار   -5

.)2006(
6- مقال من وكالة الفضاء االمريكية ناسا.

NASA, Atmospheric science data center,«What is the Earth›s Ra-
diation Budged?», 2008
االحتباس  والسنة، »ظاهرة  القرآن  العلمي في  االعجاز  7- موسوعة 
الحراري: المرض والعالج« بقلم الباحث المهندس عبد الدائم الكحيل.
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من املتفق عليه بني مؤرخي تفسري القرآن الكرمي واملناهج التفسريية أن اإلمام الغزايل 
)455- 505 ه( هو أول من فكر ورتب وعّبد الطريق إىل التفسري الذي يسمى                

بــ )التفسري العلمي للقرآن الكرمي(.
يعترب اإلمام الغزايل -رمحه هللا- جمدًدا لإلسالم برمته يف القرن اخلامس اهلجري، 
وقد أمجعت األمة على دوره يف )إحياء علوم الدين(، مبعىن تربية اإلنسان املسلم 
وإعادته إىل املنهج الرّبين املستقيم.. وكان قبل أن يهدم صرع )الفلسفة( اليت كانت 
ترضع من وثنية الروم واليوانن والعقائد الفاسدة، فكشف أسرارها وكتب )مقاصد 
العميق  واإلميان  الروحي  الصفاء  وتبىن  الفالسفة(..  )هتافت  بـ  وأردفه  الفالسفة( 
والفهم الدقيق، والتزال آراؤه يف الشريعة واألخالق والرتبية والدعوة أساًسا جليلنا 
وملن أييت بعدان، وله الفضل واملبادرة يف كثري من التوجيهات الروحية والنفسية يف 

اجملتمع اإلسالمي. لذلك، حًقا، إنه جمدد القرن اخلامس اهلجري.
وانطالقًا من قوله تعاىل:چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ژ   چ األنعام. وقوله تعاىل: 

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   چ 
ڃ  چ النحل. كتب اإلمام الغزايل يف )اإلحياء، ج1، ص258(: »العلوم كلها 
داخلة يف أفعال هللا -عز وجل- وصفاته، ويف القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته، 
وهذه العلوم كلها ال هناية هلا، ويف القرآن إشارات إىل جمامعها، واملقامات يف التعمق 
يف تفصيله راجع إىل فهم القرآن، وجمرد ظاهر التفسري ال يشري إىل ذلك، بل كل 
ما أشكل على النظارة واختلف اخلالئق يف النظرايت واملقوالت ففي القرآن رموز 

ودالالت عليه خيتص أهل الفهم بدركها«.
وزاد اإلمام الغزايل -رمحه هللا- يف إيضاح أتييده للتفسري العلمي يف كتاب )جواهر 
القرآن(، حيث مسى الفصل اخلامس منه )كيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن( 
ببعض  مّثل  مث  أعضائه،  وتشريح  احليوان  بدن  وهيئة  والنجوم  الطب  علوم  فذكر 
يف  الطب  العلوم، كعلم  بعض  مبعرفة  إالّ  رأيه،  يف  تفسريها،  يتم  ال  اليت  اآلايت 
قوله تعاىل:چ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ الشعراء. وعلم اهليئة والفلك يف 
قوله تعاىل: چ ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ  چ يس، وقوله 

تعاىل: چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ       ڎ  ڈ       ڈ  ژژ  ڑ     ڑ  ک    ک  ک  چ 
احلديد، وقوله: چ ۉ  ۉ  ې       ېې   ائ  چ يس، وعلم التشريح 

چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   تعاىل:  قوله  يف 
ڦ  ڄ  چ االنفطار. )جواهر القرآن، ص30(.

والتفسير  الغزالي  اإلمام 
العلمي للقرآن الكريم

بقلم صاحب اإلمتياز

zanyarkurdish@gmail.com



بنفس ملئها اإلميان، وروح أسلمت لبارئها، ودعنا رجل عظيم، اشتعل رأسه 
شيًبا، ومل يزل قلبه مفعًما ابلنشاط وحب السعي يف سبيل الدعوة والعمل 
اإلسالمي دون ملل أو كلل. اختاره هللا للقائه وهو يف أهبى حلة، يف أعظم 
يوم من أايم هللا، حيث يباهي هللا بعباده املؤمنني، ومنهم شيخنا وأستاذان 
احملبوب، األستاذ نشأة غفور سعيد، الذي لىب نداء ربه، يف التاسع من ذي 
احلجة، على صعيد عرفات، وهو يف إحرامه، قبل الغروب بسويعات، ليبعث 

. يوم القيامة ملبًيا، كما بشر به املصطفى 
ولد األستاذ نشأة غفور يف كردستان العراق، وحتديًدا يف مدينة كركوك، يف 
عام 1935م، من عائلة معروفة، أصلهم من السليمانية يف كردستان العراق. 
عشق العلم والقراءة واملسجد منذ صغره. ترىب على أيد شيوخ ودعاة من 
اجليل األول، أمثال األستاذ سليمان القابلي. مث بعد أن اشتد عوده تعمق 
أكثر يف الفكر اإلسالمي، وتتلمذ على شيوخ العراق العظام، أمثال الشيخ 

الزهاوي والصواف، وطالهبما.
أكمل الدراسة اجلامعية يف بغداد، كلية الرتبية، قسم اجلغرافيا، عام 1962م. 
الطاليب والدعوي، وكان من رواد  انشغل ابلعمل  بغداد  وأثناء دراسته يف 
العراق،  أتريخ  من  احلقبة  تلك  امللتزمني. ويف  اإلسالمية«  األخوة  »مجعية 
حيث املد الشيوعي، انفح أستاذان الراحل عن دينه مع إخوته، بكل صالبة 
فكر  السيما  والفكر،  العلم  بسالح  ومتسلًحا  على هللا،  متوكاًل  وعلمية، 
مالك بن نيب الذي مل يزل األستاذ يذكره ويردد مقوالته وآراءه احلضارية 

والفكرية يف جلساته ولقاءاته.
مدرس،  من  الوظيفية؛  مسريته  خالل  عدة  تربوية  وظائف  األستاذ  شغل 
ومدير مدرسة، ومشرف تربوي، ومشرف تربوي أول، يف مدن عراقية عدة، 
كالناصرية واحللة والسليمانية، اىل أن شغل مدير عام دائرة تربية حمافظة 

السليمانية، اىل أن أحيل اىل التقاعد عام 1996م.
منذ سبعينيات القرن املنصرم كان األستاذ من حمرري جملة »الرتبية اإلسالمية« 
املعروفة يف العراق، فقد كتب فيها عشرات املقاالت اإلسالمية، بفكر انفذ 
وعقل واع، رمبا كان يسبق عصره يف طروحاته وآرائه. وكان –رمحه هللا- 

يكتب ابمسه )نشأة غفور(، واسم مستعار آخر )مفيد عبد هللا(.
كما كتب األستاذ –خالل مسريته العلمية- العديد من البحوث اإلسالمية، 
عشرات  وألقى  العراق،  يف  عديدة  أخرى  إسالمية  جمالت  يف  واملقاالت 

احملاضرات واللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية حول مواضيع فكرية متعددة.
كتب األستاذ عدًدا من الكتب والدراسات حول: أتمالت حول اإلعجاز 

التأرخيي يف سور الفتح، والروم، واحلجرات. وحبوث قرآنية أخرى.
»مركز كردستان  واألكادميني  العلماء  من  جمموعة  مع  هللا-  –رمحه  أسس 
رئيس  منصب  وشغل  2001م.  عام  والسنة«  القرآن  يف  العلمي  لإلعجاز 
املركز منذ أتسيسه، ومل يزل يف منصبه اىل أن توفاه هللا، واختاره للقائه. وكان 
يف  الصيت  الذائعة  العلمي،  ابإلعجاز  املعنية  )هه يڤ(  جملة  إمتياز  صاحب 
كردستان. فقد كان –رمحه هللا- معلم اجلميع وموجههم بال منازع.. وكم كان 
أيمل أن أييت اليوم الذي يفتتحون فيه بناية مركزهم اجلديد، وهو َمعلم ثقايف 
مجيل يف وسط السليمانية، بين جبهود املخلصني، وأوهلم األستاذ نشأة. إال 

أن األجل وافاه وهو يف عرفات، يدعو ألحبته وتالميذه ابلتوفيق والسداد.

يف  الفكرية«  للدراسات  الزهاوي  »مركز  مؤسسي  من  هو  نشأة  واألستاذ 
عام 2010. وشارك –رمحه هللا- يف نشاطات املركز، من إلقاء احملاضرات، 
العلمية  واللقاءات  املؤمترات،  الدورات، وعقد  إقامة  الفعالة يف  واملشاركة 
املركز  أعضاء  قبل  من  القبول  حمل  ومالحظاته  آراءه  وكانت  والفكرية. 

والعاملني فيه.
كان األستاذ نشأة شخصية إجتماعية معروفة وحمبوبة، حيبه الكبري والصغري، 
واإلسالمي والعلماين، والعامل والعوام.. ألنه كان حيب اجلميع، ويليب دعوة 
اجلميع، ويقدم العون للجميع، ويستمع للجميع، ويقدم النصح للجميع، 

دومنا تفرقة أو تعصب.
كان -رمحه هللا- حمًبا لإلسالم، بل كان اإلسالم كل حياته. مل يكن يتصور 
وكالمه،  وجسده،  روحه،  فاإلسالم كان  اإلسالم.  عن  بعيًدا  يوًما  نفسه 

ومنطقه، وحتركه، وكتابته، وقراءته.
كان –رمحه هللا- مولًعا ابلقراءة، ومكتبته عامرة ابلكتب القيمة، وأحب ما 
يهدى إليه كتاب طبع جديًدا، أو أويت من بلد آخر. كان أيخذه بشغف، 

والفرحة تغمره، فتزيده محرة اىل محرته -فقد كان وجهه أبيًضا اىل محرة-
كان –رمحه هللا- كتلة من الطاقة. ال مينعه عمره الذي جتاوز الثمانني، وال 
أمراضه الكثرية، من التحرك ليل هنار، والسفر هنا وهناك. وال يالحظ أحد 
عليه التذمر من طول السفر، مهما طال، مازال يف سبيل الدعوة، إللقاء 
حماضرة، أو زايرة ألخ مسلم، أو مشاركة يف مؤمتر. حىت أن أايمه األخرية 
الدعوة، فقد دعي اىل مؤمتر »الشباب املسلم واإلعالم  قضاها يف سبيل 
اجلديد« الذي أقامته »رابطة العامل اإلسالمي« يف 16-17/ 9/ 2015م، أي 
قبل وفاته أبسبوع. حىت لىب لقاء ربه يف 23/ 9/ 2015م، املوافق للتاسع من 
شهر ذي احلجة/ 1436ه. على صعيد عرفات.. مات ميتة يغبط عليها.. 

وهذا ماجيعلنا نصرب على فراقه.
فهنيًئا لك أستاذان من ميتة مباركة. تلقى ربك وقد غفر لك وأكرمك. هذا 

ظننا بربنا، وأملنا بك.
رمحك هللا رمحة واسعة.. وادخلك فسيح جناته.. وعوضنا هللا على فقدك، 
فقد تركت ثغرة يف العمل اإلسالمي، رمبا ال تعوض بسهولة.. ولوال أن الدين 

هلل تعاىل، يهيأ له كل حني من يقوم حبفظه ورعايته، لقلنا ال عوض عنك.

إبنك البار
                   د. دايري أمحد إمساعيل القصاب 

ههیڤ العدد )40( شتاء 442016

چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦ   چ 

كلمة التحریر



ما من مؤلف يف الفقه اإلسالمي -قدميًا وحديثًا- إال 
الركن  ألهنا  مؤلفه،  يف  رئيًسا  جزًءا  )الزكاة(  وجعل 
احلديث  ويف  اخلمسة..  اإلسالم  أركان  من  الثالث 
النبوي الشريف: »ال صالة ملن ال زكاة له، وال زكاة 
ملن ال صالة له«.. وهذا ما فهمه الصديق -رضي 
هللا عنه- يف معاملة املرتدين املمتنعني من أداء الزكاة 
قائاًل: »وهللا لو منعوين عقااًل كانوا يؤدونه اىل رسول 
وهللا  عليه..  جلاهدهتم  وسلم(  عليه  هللا  )صلى  هللا 

ألقاتلن من فّرق بني الصالة والزكاة..«.
النظام  هو  الزكاة  نظام  هل  الكبري:  السؤال  وأييت 
التكافل  على  القائم  اإلسالمي  اإلقتصادي 
وأوجه  احملتاجني؟  وإعانة  والتعاون  اإلجتماعي 
واألوقاف؟  والصدقات  للزكاة  والصرف  اجلمع 
النظام  أن  أم  ذلك؟  يف  اإلسالمية  احلكومة  ودور 
نظام  منه  جزء  اإلسالمي كيان كبري،  اإلقتصادي 
الزكاة والصدقات، وحترمي الراب واإلحتكار والسوق 
احلرة، والنشاط اإلقتصادي احلر، كما هو مبني يف 
فقه املعامالت والتجارة والصناعة واملرياث والسوق 
والبيوع والشركات ..اخل، على التفصيل يف املصادر 

اإلسالمية املعتمدة..
خاصة  مؤلفات  وأفردوا  اإلسالم،  علماء  إهتم 
يف  عنها  نشر كتااًب  من  أول  ولعل  الزكاة.  بفريضة 
اخلمسينيات من القرن العشرين الدكتور عبد الرزاق 
الثالث  نوفل، يف سلسلة )املعرفة اإلسالمية( كتابه 
)فريضة الزكاة( جبانب كتبه األصلية عن )هللا والعلم 
من  احلديث(..اخل،  والعلم  و)القرآن  احلديث( 
السلسلة اليت كانت ذخرية أصلية يف ثقافة الرعيل 
والنظام  والشريعة  العقيدة  يف  املثقفني  من  األول 

اإلسالمي.
وجاء دور العالمة الدكتور يوسف القرضاوي، عندما 
أساًسا  فكان  الزكاه (،  )فقه  املوسوعي  نشر كتابه 
راسًخا يف مناقشة  أهم األصول اخلاصة ابلزكاة،كركن 
من أركان اإلسالم اخلمسة، وشرح وتوضيح ألمهية 
وتقدميه  احلديث؛  العصر  يف  اإلسالمي  اإلقتصاد 
املعاصرة..  اإلقتصادية  املعضالت  حلل  كأساس 

جزاه هللا كل خري.
القرداغي بوضع  الدين  الدكتور علي حمي  قام  وقد 
أداء زكاة مال  املسلم يف  يُعني  كتاب خمتصر مفيد 
خري..  هللا كل  جزاه  إخراجها،  ويبني كيفية  ثروته، 
الكردية يف  الرابطة اإلسالمية  وجزا جلنة الرتمجة يف 
ترمجة الكتاب اىل اللغة الكردية، وإعادة طبعه من 

قبل مكتبة )روشنبري( للمرة الثانية عام 2012م.
)إعجاز  األعزاء  لقرائنا  تقدميه  نود  الذي  والكتاب 
ويف  املالية  الطاقة  قياس  قواعد  يف  الزكاة  تشريع 
الفتاح  عبد  كوثر  للدكتورة  النقدي(.  النصاب 
االجبي، حيث يقع ضمن حبوث )احلكم التشريعية(، 

وهو أحد حماور اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.. 
كما أشار مقدم الكتاب الدكتور املصلح.

والكتاب يقع يف ثالثة فصول ونتائج:
فرض  يف  املتبعة  القواعد  فعن  األول:  الفصل 

الضرائب، وهي:
4-اليقني.  3-املالئمة.  2-القدرة.  1-العدالة. 
الزكاة  فريضة  مع  تتطابقان  )ومها  5-اإلستقرار. 
يف  اإلقتصاد   -6 اإلسالمي(.  التأريخ  طول  على 

النفقات.
وبعد بيان قياس الطاقة املالية للمكلف يف كل من 
تعريًفا  الباحثة  تقدم  والتجارية؛  النقدية  الثروة  زكاة 
أموال  كل  على  يقع  مباشر  )إستقطاع  للزكاة: 
النقدية  الثروة  متثل  اليت  استثناء،  بدون  املكلف 
والتجارية، اليت يتوفر فيها شرط النماء ويكون قد 
َقَدرُه  اثبت  نسيب  بسعر  هجرية..  سنة  عليها  مرَّ 
)2.5%( يدفع نقًدا بشرط عدم الثين، وبلوغ املال 
بوضع  الباحثة   قامت  وقد  ص14(.  النصاب. 
القواعد األساسية لدراسة )الزكاة(، عناوينها كاآليت:

مباشر.2-قاعدة  استقطاع  الزكاة  أن  1-قاعدة 
استثناء.3- بدون  األموال  على كل  الزكاة  فرض 
قاعدة إخضاع الثروة النقدية والتجارية للزكاة.4-

النقدية  الثروة  زكاة  فيها  املفروض  األموال  طبيعة 
فقط  النامي  املال  إخضاع  والتجارية.5-قاعدة 
للزكاة.6-قاعدة السنوية.7-قاعدة اختصاص زكاة 

الثروة النقدية والتجارية ابلشخص الطبيعي.
8-قاعدة القياس الفعلي يف تقدير وعاء الزكاة.

9-قاعدة استخدام القيمة السوقية التجارية.
10-قاعدة اإلعرتاف ابألعباء العائلية.

11-قاعدة خصم الديون.12-قاعدة نسبية سعر 
الزكاة.13-قاعدة سعر الفريضة )%2.5(.

14-قاعدة السداد النقدي.15-قاعدة عدم الثين 
)اإلزدواج الضرييب(.16-قاعدة النصاب.

الفصل الثاين: اإلعجاز يف صالحية شرط النصاب 
النقدي.

أ-التطبيق يف كل زمان ومكان.
مفهوم النصاب:

 أ- إختالف النصاب عن األعباء العائلية.
ب-إختالف النصاب عن احلوافز الضريبية.

ب- النصاب يف زكاة الثروة النقدية.
1-نطاق زكاة الثروة النقدية.

2- حساب النصاب.3- إرتباط احلول ابلنصاب.
ج- النصاب يف العروض التجارية.
1- نطاق زكاة األموال التجارية.

2- حساب النصاب.
د- النصاب يف زكاة الثروات والدخول األخرى.

1-زكاة املستغالت.2- زكاة كسب العمل.

ه- مواطن اإلعجاز يف النصاب النقدي للزكاة.
النماذج  لبعض  مقارنة  دراسة  الثالث:  الفصل 

الضريبية القدمية واملعاصرة:
اجلزء األول : قياس العبء املايل للمكلف يف النظم 

الضريبية قبل اإلسالم.
-الطاقة  التكليفية  القدرة  قياس   : الثاين  اجلزء 
املصري  الضرييب  التشريع  يف  للمكلف  الضريبية- 
املعاصر، وقدر اإلعفاءات يف هذا التشريع، ومدى 

مالئمته للتطبيق عرب الزمان.
الضريبية املصرية من  التشريعات  دراسة مقارنة بني 

حيث قياس الطاقة الضريبية:
للشخص  املمنوحة  اإلعفاءات  حيث  من   -1

اخلاضع للضريبة.2- من حيث أنواع الضرائب.
3- من حيث أسعار الضرائب.4-سلبيات التشريع 

الضريبيي األخري.
للمكلف  املايل  العبء  قياس  الثالث:  اجلزء 
وقدر  املعاصر،  األمريكي  الضرييب  التشريع  يف 
اإلعفاءات يف هذا التشريع، ومدى مالئمته للتطبيق 

عرب الزمان.
1- املقومات العامة للتتشريع الضرييب األمريكي.

األمريكي  الضرييب  للتشريع  اخلاصة  املقومات   -2
على دخل األفراد الطبيعيني.

3- اإلعفاءات العامة واخلاصة.4- دراسة حتليلية 
انتقادية لنظام التشريع الضرييب األمريكي.

5- دراسة حتليلية انتقادية ألسعار ضريبة الدخل يف 
التشريع األمريكي:

أ- إجتاه نسب تصاعد الضريبة.
ب- العالقة بني زايدة الدخل وزايدة سعر الضريبة.

فئات  بني  الضرائب  ألسعار  مقارن  حتليل  ج- 
الدخل  فئات  بني  مقارنة  دراسة  املكلفني.د- 

املختلفة.ه- تطوير نسب الضرائب.
نتائج البحث:

اإلعجاز يف تشريع الزكاة من جانبني:
1- كمال التشريع للوفاء ابلغرض الذي أُنشأ من 
أجله.2-صالحية هذا التشريع منذ نزل به القرآن 
أربعة  منذ  الشريفة  النبوية  السنة  وفصلته  الكرمي، 
يرث  هذا؛ وحىت  يومنا  الزمان حىت  من  قرًن  عشر 

األرض ومن عليها.
نئب  األجبي،  الفتاح  عبد  الدكتورة كوثر  هللا  جزا 
العليا  الدراسات  لشئون  سويف  بين  جامعة  رئيس 

والبحوث.
وجزا هيئة االعجاز يف مكة املكرمة على نشر هذا 

البحث يف سلسلة »حكم التشريعية«
التشريع األسالمي يف  واىل املزيد من إظهار عظمة 

كل جوانب احلياة.
واحلمد هلل رب العاملني.
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)األنبياء( سورة مكية. تسلسل      سورة 
وقيل  )إبراهيم(،  سورة  بعد   ،)73( نزولها: 
 )21( المصحف  من  وموقعها  )المؤمنون(. 
بعد سورة )طه( وقبل سورة )الحج(، وعدد 

آياتها )112( آية.
األنبياء،  تتمثل شخصيتها في حياة      
السورة  ففي  المسمى،  على  االسم  وجاء 
من  مجموعة  حياة  من  مشرفة  صورة 
من  العزم  أولي  حياة  بضمنهم  األنبياء، 
معطيات  وتؤكد  السالم-،  الرسل –عليهم 
والجد  والقوة  الحزم  جانب  على  السورة 
لحياة  أساسا  ليكون  الصادقة  والعزيمة 
المسلم، سواء كان داعية الى الخير والحق 
أو  اإلجتماعية،  الفلسفة  في  والجمال 
الحياة  في  واألمل  والمساواة  العدالة  الى 
والدولة. وفي السورة مجموعة من الرموز 
السامقة ليكونوا أسوة رشيدة لبني البشر 

عامة وللمسلمين.
)الرسالة  كتاب  في  طالعت  أني  وأتذكر 
الندوي(  الهند )سليمان  المحمدية( لعالمة 
أنه كان في سفينة )كركوديا(، وكان على 
فسأله  )طاغور(،  الهندي  الشاعر  متنها 

)برهمو  نحلة  بال  »ما  رفقته:  بعض 
تنجح  ولم  مراميها  في  أخفقت  سماج( 
األديان،  أنصفت  أنها  مع  مساعيها،  في 
الملل،  جميع  وسالمت  الحسنات،  وجمعت 
كلها  الديانات  أن  وأصولها:  مبادئها  ومن 
من  المصلحين  جميع  وأن  حق،  على 
الناس  خير  هم  والهداة  والرسل  األنبياء 
يخالف  ما  فيها  ليس  إن  ثم  وصلحاؤهم، 
أو  المعاصرة،  المدنية  يعارض  أو  العقل 
يناوئ الفلسفة الحديثة، ولم يتح لها من 

النجاح قليل أو كثير..!!
فكان جواب طاغور: )إن النحلة لم يكن لها 
الكاملة  بسيرته  إليها  الناس  يدعو  داعية 
يدعو  لسان  لها  يكن  ولم  العالي،  وهديه 
أفئدة  إليه  فتهوي  بصدقه،  يعمل  مؤيدا 
ويكون  أبصارهم،  إليه  وتطمح  الناس، 
وقدوة  بها،  يأنسون  أسوة  الدعاة  من  لهم 

يقتدون بها(.
لقد أصاب طاغور كبد الحقيقة في نجاح 
التي  الدعوات  وخاصة  الدعوات،  وفشل 
يقودها نبي أو رسول.. وإن جنس اإلنسان 
لبلوغ  »قدوة«  و  »أسوة«  الى  يحتاج 

كماله، وسلوكه سبيل الرشاد، وصدق الله:                          
چ وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  
ی   ی   ی                  ىئ   ىئ   ىئ   ېئ          ېئ     
ڻ    چ  ويقول:  األحزاب،  چ    جئ    ی          
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ                                                                                                                           
ٻ   ٻ          ٱ   ويؤكد:چ  الممتحنة،  چ  ىئ  
ٻ  ٻ  پ  پ   پ         پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   

ٿ  چ    الممتحنة.
اآلية  كلمة  في  موضوعنا  الى  ولنرجع 
موقعين:  في  لنجدها  األنبياء،  سورة  في 
الغفلة  بيان  مع  السورة،  بداية  في  األول 
للمشركين،  مالزمة  كصفة  واللعب  واللهو 
الكريم،  القرآن  من  المتذبذب  وموقفهم 
يرونها،  كمعجزة  الحسية  اآليات  وطلبهم 
أنبيائهم:          مع  السابقون  األقوام  رآها  كما 

ڈ   ڈ    ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   چ 
ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک      
ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  

ڳ  ڱ       ڱ  چ األنبياء.
1- أهم موضوعات سورة األنبياء: طبيعة سورة 
األنبياء وموضوعاتها كبقية السور المكية:

1- إثبات مصداقية القرآن الكريم.

بقلم: نشأة غفور سعيد - رحمه اهلل -

كلمة األیة
يف سورة
األنبياء

كلمة االية
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1- إثبات مصداقية القرآن الكريم.
2- إثبات وحدانية الله -عزوجل-.

الله                   معرفة  الحياة  في  اإلنسان  رسالة   -3
-جل جالله- وعبادته.

4- إثبات استمرارية الرسالة اإللهية وسلسلة 
آدم                   من  السالم-  -عليهم  واألنبياء  الرسل 

. -عليه السالم- الى محمد 
5- إثبات أن الحياة الدنيا مرحلة عمل وجهد 

دائمة: چ ہ  ھ   ھ  ھ    أبدية  لحياة 
ھ  ے  ے  ۓۓ  ۆ  چ آل عمران.

6- الصراع بين الحق -رسالة الله- والباطل 
-المناهج األخرى- النتيجة النهائية لألنبياء 
والصديقين وأصحاب اإليمان وحملة الرسالة.
7- إنتهى وقت المعجزات الحسية، وجاء زمن 
العقل والحكمة والمعجزة الدائمة المتجددة.. 
لكل جيل وكل زمان ومكان.. القرآن الكريم.
آيات  في  تمعنا  لو  فإننا  التعميم  هذا  ومع 

السورة فإننا ندرك المواضيع التالية:
1- كيفية تلقي الناس -قريش وأهل الجزيزة- 
القرآن الكريم »الظاهرة القرآنية«، وقلقهم 

وارتباكهم في توحيد الرأي.
2- إفتراء على الله -سبحانه وتعالى-.

3- شعر كأشعار العرب.
كحال  الحسية،  بالمعجزة  طالبوا  فلذلك 

الرسل  -عليهم السالم- مع أقوامهم.
السابقين  لألنبياء  الحسية  المعجزات   -2
كانت تنتهي مفعولها وأثرها مع انتهاء حياة 
الرسول -عليه السالم- وهذا مخالف لطبيعة 
الرسالة األخيرة، التي تبقى مع الزمان، فهي 
بحاجة الى معجزة خالدة متجددة مع تجدد 
العصور والزمان.. أال وهو »القرآن الكريم«.

3- التوحيد الخالص لله -سبحانه وتعالى- 
بالله،  الشرك  لمفهوم  منطقية  مناقشة  مع 
دليل  الخلق  وحدة  في  العقلية  باألدلة  أوال 

ڇ   ڇ    ڇ   الخالق:چ  وحدة  على 
األنبياء.                                                چ  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ې   ېې   ې   ۉ     ۉ   ۅ        ۅ      ۋ   چ 

ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  چ األنبياء.
4- أهمية القرآن الكريم في المرحلة األخيرة 
لهداية البشر باإلسالم دينا، وبالقرآن الكريم 
الساعة..  قيام  الى  متجددة  خالدة  معجزة 
وقد ورد القرآن في سورة األنبياء في ست 

آيات، وعلى الصورة التالية:
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   چ  أ-  

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  چ.
ب-چ ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېې  ې  

ى  ى   چ.
ی   ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ج-چ 
خب      جبحب   يئ   ىئ    مئ    حئ   جئ   ی   یی  
مب   ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت   چ.

ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   د-چ 
ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ھ  چ.
پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ   هـ-چ 

پ    پ   ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  چ .
و-چ گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  

ڱ  چ .
5- حياة األنبياء -عليهم السالم- نماذج حية 
في التأريخ اإلنساني، ويجب أن تكون قدوة 
وأسوة للمؤمنين في احترام واعتزاز وتوجيه 
العمل الميداني اليوم في الدعوة.. ولبشرية 
كانت  وأحوالهم  ظروفهم  واختالف  األنبياء 
أسماء  لكل منهم صفة مميزة.. وقد وردت 
البعض من أنبياء الله في سورة األنبياء، وهم: 
موسى وهارون وإبراهيم الخليل ولوط ونوح 
وإدريس  وإسماعيل  وأيوب  وسليمان  وداود 
وذا الكفل وذا النون )يونس( وزكريا ويحيى 

وعيسى بن مريم والنبي الخاتم محمد
گ   گ          ک   ک   چ  تعالى:  -وقوله 

گ       گ  چ األنبياء.
العلمي  اإلعجاز  ومسألة  الكونية،  اآليات   -6

في سورة األنبياء متنوعة، نختار منها:
أ-چ گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       

ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  چ.
ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ب-چ 
ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ېې   ې  
ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ.
 ففي هاتين اآليتين صور من اإلعجاز العلمي.
 أ- نظرية اإلنفجار الكبير في نشوء الكون.

 ب- الماء أساس الحياة.
األرضية في خط  الكرة  أبعاد   ج- طبيعة 

اإلستواء والمنطقة القطبية.
-عليهم  والرسل  األنبياء  بشرية  مسألة   -7

السالم- ووجودهم في مجتمعاتهم.
1- األشواق والرغبات اإلنسانية الموجودة في 

فطرة اإلنسان.
2- معرفة طبيعة الناس في دواخل نفسياتهم 

ومتطلبات حياتهم في الغذاء والكساء واألهل 
والنسل والمحبة والعدواة.. الخ.

رسله  وتعالى-  -سبحانه  الله  أرسل  لو   -3
من جنس آخر لما حصل التفاهم واإلدراك 

بين الجنسين.
فإنه  بشرا  الرسول يكون  عندما   -4
يكون أهال ألن يتخذ أسوة وقدوة.. فإن البشر 
الى  أو  مالئكة  الى  يتحولوا  أن  يقدرون  ال 
واإلرتفاع  بالسمو  يتميزون  وإنما  شياطين، 
الى مصاف المالئكة، أو الهبوط الى األسفلين 

في مدارج الشياطين.
وكيفية  والمشركين  الكفار  طبيعة   -8
-عليهم  ورسله  الله  ألنبياء  استقبالهم 

السالم:-
أ- التكذيب.
ب- اإلفتراء.

ج- المقاومة واإلستهزاء.
د- السخرية بقدرة الله عليهم.

هـ-النصر المؤزر لألنبياء والخذالن والنكوص 
للكفار والمشركين.

األنبياء  حياة  من  المشرقة  الصفحات   -9
والمرسلين -عليهم الصالة والسالم-.

10- عالمات الساعة وبداية السورة:چ ٱ  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    
وسلم(  عليه  الله  )صلى  والرسول  چ،  پ   
يقول: بعثت في نسم الساعة. ونهاية السورة: 

ھ   ہہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ    ڻ   چ 
ھ  ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ   چ.

الفساد،  ظهور  و  القيامة  يوم  مقدمات   -11
ومن عالماتها )يأجوج ومأجوج(.

ۉ   القيامة:چ  يوم  المتقين  حال   -12
ى   ې     ې   ې   ې   ۉ     
ٻٻ   ٻ   ٱ   ائ    ائ   ى  
ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  
ٺ    ٺ    ٺ   ڀ   ڀ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   
ڤ           ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ              ڤڦ   ڤ  
ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ   چ  چ.

القيامة.. والنصر  العاقبة للمتقين يوم   -13
والرسول  واليقين..  اإليمان  ألهل  النهائي 

گ   گ          ک   ک   چ  المصطفى
گ       گ  چ.

والحمد لله رب العالمين.
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       ولد األستاذ نشأة غفور سعيد في مدينة 
الدراسية  المراحل  وأنهى  1935م،  كركوك عام 
اإلعدادية(   - المتوسطة   - )اإلبتدائية  الثالثة 
على  حصوله  بعد  و  كركوك،  محافظة  في 
الشهادة اإلعدادية -القسم األدبياً، تعين معلمًا 
 ،1958 بكركوك  المستنصرية  مدرسة  في 
 ، الجغرافية  قسم  التربية-  بكلية  والتحق 

وتخرج منها عام 1962.
السيرة اإلدارية: 

1- تعين مدرًسا في إعدادية الناصرية للبنين 
الناصرية،  لمتوسطة  مديرًا  ومنها   ،1962 عام 
في  المسائية  المعلمين  لثانوية  ومديرًا 
متوسطة  في  مدرًسا  عاد  ثم  الناصرية. 

الجمهورية لغاية 1966.
2- إنتقل إلى محافظة بابل مدرًسا في ثانوية 
 ،1968 عام  لها  فمديرًا   ،1966 للبنين  الهاشمية 
وبعد 1971 معاونًا لثانوية 17 تموز في الحلة، 
فمديرًا لمتوسطة الرسالة المسائية عام 1975، 

لغاية 1978.
كمدير  السليمانية،  محافظة  إلى  إنتقل   -3
لغاية   ،1978 عام  للبنين  الجمهورية  لثانوية 
1981، ليتولى إدارة إعدادية السليمانية للبنين 
تربويًا  إختصاصيًا  اختير  حيث   ،1983 لغاية 
إداريًا، وقائدًا تربويًا في البحث العلمي، ورئيًسا 
المتخصصة،  التربوية  اللجان  من  لمجموعة 
المدرسية،  والبطاقة  المدرسية،  كالمكتبة 
كإختصاصي  اختياره  تم  حيث   ،1989 لغاية 

تربوي أول في محافظة السليمانية.
4- تسلم مهام المديرية العامة للتربية عام 1991 
ولغاية 1993، حيث تم توزيع اإلدارة في إقليم 
كردستان العراق على أساس من الحزبية، فعاد 
كإختصاص تربوي أول إلى المعهد التربوي في 
لغاية  التربوية،  للدورات  مدرًسا  المحافظة، 

إحالته على التقاعد في آب 1996.
السيرة الدعوية:

مالصق  مسكن  في  اهلل-  -رحمه  األستاذ  ولد 
للتكية القادرية بكركوك، فمن شغف الطفولة 
واإللتزام  بالصالة  بدأ  الذكر  ومناظر جلسات 
بالجانب التعبدي، حتى هيأ اهلل له إخوة كرام، 
الصافي من  الهداية واإلسالم  له طريق  بينوا 
البدع والخرافات والمناهج الصحيحة للثقافة 

الخاصة  العلمية  الجلسات  ومن  اإلسالمية.. 
ومطالعة أمهات الكتب في ذلك الوقت )1950- 
1954( بدأت المطالعات التخصصية في التفسير 
وبدأ  اإلسالمية..  والثقافة  والفقه  والحديث 
بالكتابة في المجالت اإلسالمية آنذاك، إبتداءًا 
في  -بغداد-  اإلسالمية(  )الثقافة  مجلة  من 

حقل )من هدي النبوة( عام 1957..
وبعد عام 1961 بدأ بالكتابة في مجلة )التربية 

اإلسالمية( بصورة منتظمة في حقلين:
1- الثقافة اإلسالمية.

)صفحات  عنوان  تحت  الصحابة،  تأريخ   -2
مشرقة(.

إدارة  مع  اهلل-  -رحمه  األستاذ  اتفق  وقد 
مستعار  اسم  تحت  مقاالته  ينشر  أن  المجلة 
)مفيد عبداهلل(. ولظروف خاصة انقطع عن 
عشرات  نشر  1991، حيث  بعد  ما  إلى  الكتابة 
المقاالت اإلسالمية في الصحف والمجالت في 
جماهيرية  ندوات  وعقد  اإلسالمية،  الثقافة 
)المجتمع  و  اإلسالمية(  )الدولة  مواضيع  في 
القرآن  في  العلمي  )اإلعجاز  و  اإلسالمي( 

والسنة(.
تم اختياره رئيًسا لـ )مركز كردستان لإلعجاز 
القرآن والسنة( عام 2002م، وبقى  العلمي في 
والتعاون معهم، في  المركز  أعضاء  في محبة 
واإلشراف  المجلة،  وإصدار  الندوات،  عقد 
المباشر على القسم العربي، حتى وافاه المنية 
سنة 2015م، في يوم عرفة، وهو يؤدي مناسك 
في  الحجاج  عليه  وصلى  1436هـ،  لعام  الحج 
بعد  المبارك،  األضحى  عيد  من  الثاني  اليوم 
بمقبرة  ودفن  الجمعة،  يوم  في  الفجر،  صالة 
هذا  اهلل  فكافأ  المكرمة،  مكة  في  )الشرائع( 

الشيخ الداعي بهذا الموت الجليل.
المؤلفات:

مكتبة  اهلل-  -رحمه  األستاذ  الشيخ  إمتلك 
أمهات  في  كتاب(   2000( الـ  تتجاوز  عامرة، 
األقسام الفكرية والثقافية، قام بتقسيمها إلى:

1- قسم اإلعجاز العلمي.
2- التفسير وعلوم القرآن.

3- الحديث النبوي وعلوم الحديث.
4- الفقه وأصوله وتأريخه.

5- التأريخ اإلسالمي والفرق.

6- التأريخ العام.
7- الثقافة اإلسالمية.

8- العقائد.
9- الكتب السياسية.

10- الكتب المعادية لإلسالم.
11- األحزاب والجماعات السياسية.

12- المجالت العامة.
13- المجالت اإلسالمية.

وتم  الكتب  بعض  ترجمة  في  اشترك  وقد 
طبعها ونشرها في اإلقليم: 

د.  يكون:  أن  ينبغي  كما  اإلسالمي  البيت   -1
مقداد يالجين.

2- فقه الزكاة: د. علي القرداغي.
3- معالم في الطريق: د. سعيد رمضان.

4- كتب التربية اإلسالمية للمراحل الدراسية 
كافة.

من  بأكثر  مكتبته  في  اهلل-  -رحمه  احتفظ 
الثقافية،  الجوانب  مختلف  في  بحوث  عشرة 

نرجو اهلل أن يهيأ لنا طبعها ونشرها:
1- تأمالت في سورة يوسف.

2- اإلعجاز البياني في قصة يوسف.
3- النظرية التربوية في اإلسالم.
4- األمن اإلجتماعي في اإلسالم.

5- نظرية الدولة في اإلسالم.
6- تأمالت في سورة الفتح.

7- تأمالت في سورة الحجرات.
ظالل  )في  في  العلمية  المعرفة  استخدام   -8

القرآن(.
9- التقوى في القرآن الكريم.

الحادي  القرن  أبواب  اإلسالم  يطرق  كيف   -10
والعشرين.

وأخيرًا ال يسعنا إال الدعاء لهذا الراحل الكريم 
قلوبنا،  شغاف  في  كبيرًا  أثرًا  ترك  الذي 
ونقول: جزاك اهلل خيرًا. عشت الى اهلل داعيًا، 
وسالمًا  األثر،  خير  وتركت  ملبيًا،  هلل  ومت 
إلخوته في السليمانية وأربيل وكركوك، وفي 

بقاع االرض.

مركز كردستان
لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

ههیڤ العدد )40( شتاء 482016

لكي ال ننسى األستاذ نشأة غفور سعيد..

 نبذة مختصرة عن حياته رحمه الله..



تكرميه جبائزة )پاڕهزانی( للكتابة والرتمجة 2010

 مع إخوة الدرب األستاذ صبحي داودي واألخ شيخ فائق 2015/6/16ندوة )مالك بن نيب( 2012/4/12

بني أعضاء مركز كردستان لإلعجاز العلمي يف القران والسنة وبعض اإلخوة 
األخرين 2014/11/21

اإلسالمي  العامل  لرابطة  العام  األمني  الرتكي  عبداحملسن  بن  عبدهللا  د.  مع 
2015/9/22

لإلعجاز  العاملية  للهيئة  العام  األمني  املصلح  عبدالعزيز  بن  عبدهللا  د.  مع 
العلمي يف القران والسنة 9/22/ 2015

مشاركته مع وفد مركز الزهاوي يف مؤمتر )أبو القاسم الزهراوي( يف اهلند 
2013/12/15-13

صاحب امتياز جملة )هه يڤ( 2014/4/1
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