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 ئیٌالٺ    

   پەیامێکی پٍؿر ًەةانەخ ةە ئاینی ئیٌالٺ ةەٌ 

ٌە ٍنەدكا ىادٍ  ُێٍەیەی ٷە ٯٍنئان ًٌ

 [1])چاپێک کە ىەمٌٍ ةەڵگەکاىن ٯٍنئان ًٌٍنەخ ٷە ؿۆ قەگهێر(      
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ةەڵگەکدانی ٯٍنئدان  ةاًدٴهاٌە ٌەنيا ةاةەدەٳانی دێدكا چاپێکی ده ىەیە ًەةانەخ ةەٺ پەیامە د[ 1]

 ًٌدددٍنەدی دێدددكا ةددداي نەکدددهاٌەو ةدددۆ ؿٍێندددكنەٌەی ٳٸیدددٵ ٷەًدددەن ئەٺ ةەًدددذەنە ةدددٴە 
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 ةٌم هللا اٷهػمددن اٷهػیم

ئیٌددالمی ٷە ؿددۆ گهدددٌٍە ٳذێتێکددی گددهنگە پێناًددەیەکی پددٍؿذی ئدداینی 

ٍانییەکاىن ئاینی ئیٌالمی دێكایە ٷە  ٌەَ گهنگرتین ةنچینە ٌڕێنامیی ٌط ٌنکهقنە ٌڕٌ

ٍڵامنانیّ قەگٍنظێدر ةە  ٍڵامنان ٌةدۆ نامٌد ٌئەٺ کذێدتە ةدۆ مٌد ٯٍنئان ًٌدٍنەدكاو 

ٌاوی ػاڵ ٌةانٌقۆؾ.  ومانەکانیان ٷە ىەمٌٍ کاخ ٌٍُێنێک ًەنەڕای طیا
 

ةۆ ىەمٌٍ ؿەڵکیو کۆدا پەیدامی ؿدٍقایە . ئیٌالٺ پەیامی ؿٍقایە 1

   ةۆ مهۆڤایەدی ىەدا ٯیامەخ ةەنپا قەةێر.

دٸَنكَٵ  ًَ َما ؤَن ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }  ئیٌالٺ پەیامی ؿٍقایە ةۆ ىەمٌٍ ؿەڵکیو ؿ

ٌئدێمە ٌادە  } ٷَكِٴدنا ؤَٳدَ َ ٖٷناداِي ََّل ٤َٓٸَُمدٍَنە  ٌَ نَدِمٓٗها  ٌَ ريٗا  ِِ دۆمدان  بَِّلا ٳَا٫اٗح ٷِّٸنااِي ةَ

ٌدهًێنەن نەةێر ةەاڵٺ وۆنةەی ئداقەمی ىەٮ  ٌە ةۆ ھەمٌٍ ئاقەمی ةە مژقەقەن  نەنانقٌ

ٌنایىاننە ]ًتإ  دٍُٶ 28ناناًن  ًُ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُٯْٹ َٓا ؤََُّٓيا اٷناداُي بِيِّ َن [. ٌؿ

ْٔٴُْم َطِم٤ًٔاە  ِ بِٷَ ێ  ئەی ( پێیان ةڵد-ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-})ئەی مٍػەممەق ٌادە  هللاا

ٌدان )ةدۆ ىەمدٌٍ ؿەڵکدی ةە  ؿەڵکینە ةەڕاًذی من پێ٨ەمتەنی ؿٍقاٺ ةۆ ئێٍە ھەمٍ

ٌاوَ ڕەگەو ٌڕەنگیان(ە]األ٣ها٪  ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َٓدا ؤََُّٓيدا 158ةێ طیا [. ٌؿ

بِن دَٴ٬ُْ  ٌَ ٍا َؿرْيًا ٷاٴُْم  ةِّٴُْم ٫َأِمُن ٍُٶ ِةاٷَْؼٱِّ ِمن نا ًُ ِ َما ِِف اٷنااُي َٯْك َطاءَٳُُم اٷها ٌا ٫َةِنا ّلِِلا ُه

ُ ٣َٸِٔاًم َػِٴٔاًمە  ٌَٳَاَن هللاا  ِٖ اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا }ئەی ؿەڵکینە ةێگٍمان پێ٨ەمتەن ٌادە  اٷ

ٌەڕ ةێێدنن  ٌادە ئێٍەَ ةدا ٌە کە ٌەنقگاندانە ٌا ٷە َّلیەن پەن ھێناٌیەدی ةۆدان ڕاًذی ٌڕە

ٌا ةێگٍمدان ھەنچدی ٌەڕ نەھێنن ئە ٌئەگەن ةا ٷە ئاًدامنەکان ٌوەٌیدكا  چاکرتە ةۆدان 

ٍڵکی ؿٍقایە ٌؿٍقا ھەمیِە وانا ٌقانا ٌ)کانقنًٌذە(ە]اٷنٌاء  [. ئیٌالٺ 171ھەیە م

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر   ٌەنقگانەو ؿ ٌکۆدا پەیامی پەن پەیامی ؿٍقایە ةۆ ىەداىەدایەو 
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 ٌَ  ِ ٍَٶ هللاا ًُ ٷَكِٴن نا ٌَ ٌك ؤَةَا ؤََػٍك مِّن نَِّطاٷِٴُْم  ا ٳَان ُمَؼما ُ ِةٴُدٹِّ }ما ٌَٳَداَن هللاا ِّٔنَي  َؿادََم اٷناِت

ٌادە  }مدٍػەممەق  ٍء ٣َٸِٔاًمە  ٌکی ھدیی یەٳێدک ٷە  -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ََشْ ةدا

ٌنە ھددیی کەًددێکی ددده( ةەڵکددٍ ئەٌ  ٌەکانذددان نیددیە )نەوەیددكی کددٍڕی ػددانیٍ  پیا

ٌکۆددددداھەمینی پێ٨ەمددددتەنانە ٌؿددددٍقا ةەھەمددددٌٍ ُددددذێٵ  نێددددهقناٌی ؿددددٍقا 

 [.41ب وانایەە]األػىا
 

. ئیٌددالٺ ئدداینێکی دددایتەخ نیددیە ةە ڕەگەوێکددی قیددانیکهاٌ یددان 2

 گەٷێکی قیانیکهاٌ ةەڵکٍ ئاینی ؿٍقایە ةۆ ىەمٌٍ ؿەڵکی.

ٌئیٌالٺ ئاینێکی دایتەخ نییە ةە ڕەگەوێک یان گەڵێک ةەڵکٍ ئاینی ؿدٍقایە 

ٍاَ گەٌنە  ٌەو ؿد ةۆ ىەمدٌٍ ؿەڵکدی ٌیەکەٺ ٫ەنمدان کە ٷە ٯٍنئدانی پیدهۆوقا ىدادٍ

اٷادِمَٓن ِمدْن َٯدْتٸِٴُْم ٷ٤ََٸاٴُدْم قە٫ەنمٍێر   ٌَ َٰٴُدْم  ٌا َنةاٴُُم اٷاِمْ َؿٸَ }َٓا ؤََُّٓيا اٷنااُي ا٣ُْتُك

ٍَنە دَذا  ٌانەی پێّ ئێٍەُی  ٌادە ُٰ ٌەنقگاندان ةپەنًنت کەئێٍەٌ ئە }ئەی ؿەڵکینە پەن

ٌە ةەڵکدٍ ةەٌ پەنًدذنە ؿۆددان ةپدانێىن ٍای گەٌنە 21ە]اٷتٰهج  قنًٌر کهقٌ [. ٌؿد

َؿٸَدَٱ ِمْنَيدا  قە٫ەنمٍێر  ٌَ اِػدَكٍج  ٌَ  ٍٍ َٰٴُم مِّن نا٬ْد ٍا َنةاٴُُم اٷاِمْ َؿٸَ ُٰ }َٓا ؤََُّٓيا اٷنااُي ادا

داًء ە  ٌَ نِ ٌَ ةَصا ِمْنُياَم ِنَطداًَّل ٳَِشدريًا  ٌَ َطَيا  ٌْ }ئەی ؿەڵکیدنە ؿۆددان ةپدانێىن ٷە ٌادە  َو

ٌەی کە قن  ٍاقان ةن( ئە ٌدەٯ ٌەنقگاندان )ٷە ؿٍقا ةرتًن  ًٌدذی کدهقٌٌن )ًىای( پەن

ٷە یەک کەًددەٌە )کە ئدداقەمە( ٌھەن ٷە ئەٌیددّ ھاًٌددەنەکەی قنًٌٌددر کددهقٌٌە 

ٌەھا ئا٫هەدانە  ٌانی وۆن ھەن ٌانە پیا ٌە ٷەٌ قٌ ٌەدە  [. ٷە ئینب1]اٷنٌاء ٌةاڵٌی کهقٌ
ٌە   ٍایان ٷێتێر-٣ٍمەنە ڕۆژی  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-کە پێ٨ەمتەنی ؿٍقا  -ڕەوای ؿ

ٌد َ   »انی ةۆ ؿەڵکی قاو ٫ٌەنمٌٍی٫ەدؽ ٌڕوگانکهقنی مەککە  َٓا ؤََُّٓيدا اٷناداُي بِنا هللاا

ٌّٕ ٳَدِهٌٓم ٣َدىَل  ِٰ د٤ََاَُٟمَيا ِةأةَائَِيا ٫َاٷنااُي َنُطاَلِن  ةَهٌّ دَ ٌَ ٔاِح  ٔاَح اٷَظاِىٸِ  َٯْك ؤَْلَىَث ٣َْنٴُْم ٣ُتِّ

اٷنااُي ةَُنٍ آ  ٌَ  ِ ٌ ٣َىَل هللاا ٌّٕ َىنيِّ ِٰ َُ ٫َاِطٌه  ٌَ  ِ ُ آَقَٺ ِمْن دَُهاٍب ٯداٶ هللا  }َٓدا هللاا َؿٸََٱ هللاا ٌَ َقَٺ 
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ٍا بِنا ؤَٳْدهَمَ  َٯَتائَِٹ ٷَِذ٤َاَن٫ُ ٌَ ٤ٍُةًا  ُُ َط٤َٸَْناٳُْم  ٌَ ّك  ؤُنَش ٌَ َناٳُم مِّن َلٳٍَه  ْٰ ٴُْم ؤََُّٓيا اٷنااُي بِناا َؿٸَ

َ ٣َٸِدٌٔم َؿِتدريٌە  اٳُْم بِنا هللاا َٰ ِ ؤَدْ ئەی ؿەڵکیدنە ؿدٍقا »ٌادە   «[13]اٷؼظدهاخ ٣ِنَك هللاا

نەوانینەکاىن )نە٫امیەکاىن( طاىیٸیەخ ٌُاناوی کهقن ةە ةاٌةاپیهانەٌە ٷەًەن َّلةدهقن 

ٍاقان کە  ٌە(و ؿەڵکددی قٌٌ چیددنن  چاکەکددانێکی دەٯدد ٌنذددانە ٍڵامن ةٍ )ةەىددۆی مٌدد

ٍاَ گەٌنەو  ٌانکددانێکی قۆڕاٌ کە ةێیێددىە َّلی ؿدد ٌدا ٍاَ گەٌنەو  ڕێددىقانە َّلی ؿدد

ٌەَ ئاق ٍاَ گەٌنە ٌؿەڵکی نە ٍاَ گەٌنە ئداقەمی ٷە ؿدۆڵ قنًٌدذکهقو ؿد ەمن ٌؿد

َٯَتائِدَٹ  ٌَ د٤ٍُةًا  ُُ َط٤َٸَْنداٳُْم  ٌَ ّك  ؤُنَشد ٌَ دن َلٳَدٍه  َناٳُم مِّ ْٰ قە٫ەنمٍێر  }َٓا ؤََُّٓيا اٷنااُي بِناا َؿٸَ

َ ٣َٸٌِٔم َؿِتريٌە ]ا اٳُْم بِنا هللاا َٰ ِ ؤَدْ ٍا بِنا ؤَٳْهََمٴُْم ٣ِنَك هللاا ٌادە  }ئەی 13ٷؼظدهاخ ٷَِذ٤َاَن٫ُ  ]

ٌکهقٌمانن ةە چەنك گەٶ  ؿەڵکینە ةێگٍمان ئێمە قنًٌذامن کهقٌٌن ٷە نێه ٌمێیەٲ 

ٌە دا یەکرتی ةناًنو ةەڕاًذی ةەڕێىدهینذان َّلی ؿٍقا ئەٌ کەًەیە کە ویاده  ٌھۆوێکە

ٌئاگدداقانەە ٌاه اٷرتمددمْ  «]ٷە ؿددٍقا قەدهًددێرو ةێگٍمددان ؿددٍقا وانددا  [. ٷە 3271ن

ٍنئان ًٌٍنەدكا ىیی ٫ەنمان ٌُەنی٤ەخ ٌیاًایەکی ددایتەخ ناةینیدر ٫ەنمانەکاىن ٯ

ٌەی ٷە ڕەگەوێدک یدان  کە دایتەخ ةێر ةە گەٷێک یان ىۆوێکّ قیانیکهاٌ ةەىۆی ئە

 گەٷێک یان ىۆوێکی قیانیکهاٌن.
 

ٌکددانی پەیددامی پێ٨ەمتەنانددی 3 ٌا . ئیٌددالٺ پەیددامی ؿددٍقایە کە دە

ٌە  ٌاٷٌالٺ-پێٍِ  کانیان.ةۆ ئٍمەدە -٣ٸیيم اٷٔالج 

ٌە  ٌکانی پەیامی پێ٨ەمتەنانی پێِدٍ ٌا ٣ٸدیيم اٷٔدالج -ئیٌالٺ پەیامی ؿٍقایە کە دە

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر   -ٌاٷٌالٺ َْٔنا بََِلك ةۆ ئٍمەدەکانیانو ؿ َػ ٌْ َْٔٵ ٳَاَم ؤَ َْٔنا بِٷَ َػ ٌْ }بِناا ؤَ

 ِٚ دَتا ًْ اأْلَ ٌَ دٍَب  ُٰ ٤َْٓ ٌَ دَؼاَٮ  ًْ بِ ٌَ اَم٣َِٔٹ  ًْ بِ ٌَ َْٔنا بََِلك بِةَْهاِىَٔم  َػ ٌْ ؤَ ٌَ ِّٔنَي ِمن ة٤َِْكِو  اٷناِت ٌَ نٍُغٍ 

ٌَق َوةُد ٌُ َْٔندا َقا ٌَآدَ ْٔاَمَن  ٸَ ًُ ٌَ َىاُنٌَن  ٌَ  ٍَ ٍُٓنُ ٌَ َب  ؤٍَُّٓ ٌَ ٣ََِٔسك  }ةەڕاًدذی ئدێمە ٌادە  ًٍناە ٌَ

ٌەػددیامن نددانق ةددۆ نددٍغ ٌةددۆ  ٌەکددٍ چددۆن  ٌەػددیامن )شٌُددامن( ةددۆ نانقیددر ىەن
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ٌئیٌؼاٮ ٌیە٣ٍٰب  ٌئیٌام٣یٹ  ٌەػیامن نانق ةۆ ئیرباھیم  پێ٨ەمتەنەکانی پاَ ئەٌ ٌ 

ٍٷەیامن ٌوەةٍنیِدامن  ٌئەیدٍب ٌیدٍنٍ ٌىدانٌن ًٌد ٌەکانی یە٣ٍٰب ٌةۆ ٣یٌا  ٌنە

ٌەػددی )شٌَ( ةددۆ 163ە]اٷنٌدداء ةەؿِددی ةە قاٌق ٌەکددٍ  [. ئەٺ ئدداینە کە ؿددٍقا 

نانقٌٌیەدی؛ ىەمدان ئداینە کە ؿدٍقا ةدۆ  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-پێ٨ەمتەن مٍػەمەق 

ٌەَ کە  ٌە ةە ٌئامۆژگدانی کدهقٌ پێ٨ەمتەنانی پێٌٍِ ندانقٌٌیەدیو ٌؿدٍقا ٌەًدیەخ 

ٌەکدان  قەًذی پێٍە ةگدهن ٫ٌەنمانەکدانی طێتەطدێ ةدکەن ٌؿۆیدان ٷە نەىدی ٷێکها

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  ةپ اٷادِمْ انێىنو ؿ ٌَ ًِ نًٍُػدا  ك ِةد ٌَىا ِٓن َمدا  َن اٷكِّ ٢َ ٷَٴُم مِّ }ََشَ

 ًِ ٍا ٫ِٔد ََّل دََذ٬َهاُٯد ٌَ َٓن  ٍا اٷدكِّ ٣ََِٔس ؤَْن ؤَِٯُٔم ٌَ ُمٍََسك  ٌَ ًِ بِةَْهاِىَٔم  َْٔنا ِة ٓا ٌَ َما  ٌَ َْٔٵ  َْٔنا بِٷَ َػ ٌْ ؤَ

 ٍ ًِ َمن ُِٓنُٔثە ٳَرُبَ ٣َىَل اٷُْمْْشِِٳنَي َما دَْك٣ُ ْٔ َْٓيِكْ بِٷَ ٌَ اُء  َِ ًِ َمن َٓ ْٔ ُ َْٓظَذِتٕ بِٷَ ًِ هللاا ْٔ ُىْم بِٷَ

ٌە ةدۆ ددۆ ٌادە   ٌەَ نیگامان کهقٌ ٌئە ٌە ةە نٍغ  }ئەٌ ئاینەی ةۆ قاناٌن کە ٫ەنمانی قا

ٌە ةە ئیرباھیم ٌمًٍدا ٣ٌیٌدا کە ٷەًدەن ئەٌ ئداینە ةدن ةە  ٌەَ کە ٫ەنمامنان قا ٌئە

ٌاو  ٌگدهانە ةەَّلی ھاٌةەُدكانەنانەٌە ڕێٵ ٌڕاًذی ٌطیدا ی دێدكا مەکەن وۆن ٯدٍني 

ٌانددی ةددۆ ةانددی قەکەیددر ؿددٍقا ھەنکەًددێکی ةٍێددر ھەڵیددكەةژێهێر ةددۆ  ٌەی ئە ئە

)مًٍڵامن ةٌٍن( َّلی ؿۆی ٌڕێنمٍنی ٌىیكایەدی ىەنکەًێٵ قەکاخ ةدۆ َّلی ؿدٍقا 

ٌە ٌەػدی )شٌَ( ةدۆ پێ٨ەمدتەن 13ە]اٷٍِنَ ةگەڕێذە ٌەکدٍ  [. ئەٺ کذێتە کە ؿٍقا 

نانقی؛ ةەڕاًذكاناىن کذێتەکانی ؿٍقایە ٷە پێٌٍِقا  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٍػەمەق م

ٍاَ گەٌنە  ٌەَ قەًدذکانی ةکدهێن ٌةگدۆڕقنێنو ؿد ٌئینظیٹ پێّ ئە ٌەکٍ دەٌناخ 

ًِ بِنا قە٫ەنمٍێر   ًٯا ٷِّاَم ةَنْيَ ََٓكْٓد كِّ َٔ ٍَ اٷَْؼٱُّ ُم َْٔٵ ِمَن اٷِْٴَذاِب ُى َْٔنا بِٷَ َػ ٌْ اٷاِمْ ؤَ ٌَ { َ هللاا

ريٌ ە  ِٔ ِتريٌ ةَ ـَ ٌە ڕاًذە ٌادە  ِة٤َِتاِقِو ٷَ ٌە ةۆ دۆ ھەن ئە ٌەی ٷە ٯٍنئانكا نیگامان کهقٌ ٌئە {

ٍانی کذێتەکانی پێّ ؿۆیەدی ةێگٍمان ؿٍقا ةە ةەندكەکانی ئاگداقان ٌةیندایەە  ٌپِذی

 [.31]٫اٛه  
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یەک ئاینیددددان ىەیەو ةەاڵٺ  -٣ٸددددیيم اٷٌددددالٺ-. پێ٨ەمددددتەنان 4

ٌاوە.ُەنی٤ەدەکانیان   طیا

یەک ئاینیددان ىەیە ةەاڵٺ ُددەنی٤ەدەکانیان  -٣ٸددیيم اٷٌددالٺ-پێ٨ەمددتەنان 

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  ٌاوەو ؿ ًِ  طیا ًٯا ٷِّاَم ةَنْيَ ََٓكْٓ كِّ َٔ َْٔٵ اٷِْٴَذاَب ِةاٷَْؼٱِّ ُم ؤَنَىٷَْنا بِٷَ ٌَ {

َْٔنُيم ِِبَا ؤَنَىَٶ  ًِ ٫َاْػٴُم ةَ ْٔ ِْٔمًنا ٣َٸَ ُمَي ٌَ اَءُىْم ٣َاما َطاَءَٲ ِمَن ِمَن اٷِْٴَذاِب  ٍَ ََّل دَذاِت٥ْ ؤَْى ٌَ هللُا 

ٷَكِٴدن  ٌَ اِػدَكًج  ٌَ دًح  ُ ٷََظ٤َٸَٴُدْم ؤُما داَء هللاا َُ  ٍْ ٷَد ٌَ ِمْنَياًطدا  ٌَ اٷَْؼٱِّ ٷِٴُٹٍّ َط٤َٸَْنا ِمنٴُْم َِش٣ًَْح 

ِ َمْهِط٤ُ  رْيَاِخ بََِل هللاا ـَ ٍا اٷْ ُٰ َذِت ًْ ٍَٳُْم ِِف َما آدَاٳُْم ٫َا َْٔتٸُ ًِ ٷِّ َُٔنتُِّئٴُم ِِبَا ٳُنُذْم ٫ِٔ ٴُْم َطِم٤ًٔا ٫َ

ٌکذێتەکدانی  ٌە ةۆ دۆ ةە ىەٮ ٌڕاًدذی  ٍانە ٌئەٺ ٯٍنئانەمان نانقە ؿ ٌادە  } َذٸ٬ٍَُِن ە  ـْ دَ

ٍانیان ٷێددكەکاخ )پددێّ قەًددر دێـٌددنت  پددێّ ؿددۆی ةە ڕاًددر قەوانێددر ٌپِددذی

ٍکم ٌادە ػد ٌە( ٌچاٌقێهیدانە کە ٌگاٌنەکدانە ٍٷەکە  ٌةییدان ةدكە  ٌگۆڕینیان ٷەَّلیەن ط

ٌان  ٌئدانەوٌٌی ئە ٌا  ٌە, ٌٍُێن ھە ٍانە ٌەی ؿٍقا نانقٌٌیەدیە ؿ ٷەناٌ نامەقانەکانكا ةە

ٌە ةدۆ  ٌە قامدان ندا ٍکم ٌ ةییانە ھەٮ ٌڕاًذەی کە ةۆخ ھدادٍ ٌە َّلنەقەیر ٷەٌ ػ مەکە

ٌئەگەن ؿٍقا ةیٍیٌذایە ئێٍەی  ھەن ئٍممەدێک ٷە ئێٍە ُەنی٤ەخ ٌڕێگەیەکی ڕٌٌن 

ٌە ٷەٌ ئەکهق ةەیەک ئٍممەخ  ٌەی داٯیذدان ةکدادە ٌکۆمەڵ ةەاڵٺ )نەیکهقٌٌن( ةدۆ ئە

ٌادە پێِتیکێ ةکەن ةۆ ئەٌ ُذانەی کە  ُەنی٤ەخ ٌیاًایانەی کە پێی ةەؿِیٌٍن کە

ٌاڵذدان پێدكەقا ًدەةانەخ  ٌەدان ھەن ةۆ َّلی ؿٍقایە ةە گِذی ئەمظا ھە چاکن گەڕانە

ٌناکۆک ةٌٍنە  ]امل ٌاو  ٌنیاقا دێیكا طیا ٌەی کە ٷە ژیانی ق  [.48ائكج ةە
ََل اٷنااِي ِة٤ََِٔسد اةْدِن »قە٫ەنمٍێر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-ٌپێ٨ەمتەن   ٌْ ؤَنَا ؤَ

اِػدكٌ  ٌَ ِقُٓنُيْم  ٌَ ذاّ  َُ َيادُُيْم  ٍخ ؤُما ٌج ٷ٤َِالا ٍَ َٔاُء بِْؿ اأْلَنِْت ٌَ اْْلِؿهَِج  ٌَ َٔا  نْ مدن »ٌادە  « َمْهََٓم ِِف اٷكُّ

ٌنیدا  نىیکرتین کەًم ٷە ٣یٌدای کدٍڕی مەنیەٺ ٷە ٍان ىەمدٌٍ مهۆڤەکاندكا ٷە ق نێد

ٌەڕیددان ىەیە(  ٌەڕقا )یەک ٣ەٯیددكە ٌةیهٌةا ٌاڕۆژقاو ٌپێ٨ەمددتەنان ةددهان ٷە ةیهٌةددا ٌق
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ٌاوە( ٌ ٷەگەڵ ئەمەُدددكا  ٌاویدددان ىەیە )ُدددەنی٤ەدەکانیان طیدددا ةەاڵٺ قایکدددی طیا

ٌاه اٷتـانْ  « ىەمٌٍیان ىەمان ئاینیان ىەیە  [.3443]ن
 

ٌەکٍ ةانگەُەی پێ٨ەمتەناندی . ئاینی ئیٌالٺ ةانگەُە قەکا5 خ ىەن

ٍٷەیامن ٌقاٌق ٣ٌیٌا  ٌئیرباىیم ٌمًٍا ًٌ ةە  -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-پێٌٍِ  نٍغ 

ٌئەٌ وادە  ٌەنقگان )هللا( یە  ٌەَ کددددە پددددەن ٌەڕىێندددان ةدددددە ئدددیامن ٌةا

ٍڵٰددێندەنە  ٌە -اٷـداٷٱ-ؿ -ە ٌژیدان قەةەؿِدێر -اٷدهواٮ-ە ٌڕۆویدددكەنە

ٌەکان قەمهێنێر -املؼٕٔ ٌە -میرامل-ە ٌوینكٌ ٍڵکی ئە -ە ٌىەمٌٍ ُذێک مد

ٌئەٌ  -ماٷٵ املٸٵ ٌەنەکدان ئەٌ ةەڕێدٍەَ قەةداخ  ٌنە ٌىەمٌٍ کانٌةدانی ةٍ

 ە.-اٷهػیم-ە ٌمیيهەةانە -اٷهئ٪-وادە مەونە ةە ڕەئ٬ەدە 

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } َٓا ؤََُّٓيا اٷنااُي اْلٳُهُ  ْٔٴُمْ ؿ ِ ٣َٸَد َىدْٹ ِمدْن  ٌا ن٤َِْمَر هللاا

اأْلَْن َؿاٷٍِٱ ٧َرْيُ  ٌَ اَمِء  ٌا َن اٷ ِ َْٓهوُُٯٴُم مِّ ٍَ هللاا ًَ بَِّلا ُىد ٌادە  }ئەی ِٖ ََّل بِٷَك ك دُْا٫َٴُدٍَن ە  ٫َدإىَنا

ٌە ئایددا ةددێظگە ٷە ؿددٍقا  ٌە ٷە ٫ەوڵددی ؿددٍقا ةە ًددەندانە ؿەڵکیددنە ةیددهةکەنە

ٍڵٰێنەنێکی-قنًٌذکانێکی  ده ھەیە کە ڕۆویذان ةكاخ ٷە ئاًامن ٌوەٌیكا ھدیی  -ؿ

ٌەنقەگێددین  پەنًددرتاٌێکی ٌا ڕٌٌ  ڕاًددر ٌىەٮ نیددیە ةددێظگە ٷە ؿددٍقا قەی چددۆن 

ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُٯْٹ َمْن َْٓهوُُٯٴُْم ِمدَن 3)ٷەیەک ؿٍقا پەنًذی(ە ]٫اٛه  [. ٌؿ

دِهُض  ـْ ُٓ ٌَ ِّٔدِر  ٕا ِمدَن اٷَْم دِهُض اٷَْؼد ـْ َمْن ُٓ ٌَ اَن  َٔ اأْلَةْ ٌَ ْم٥َ  ٌا ْن ََيْٸُِٵ اٷ ِٖ ؤَما اأْلَْن ٌَ اَمِء  ٌا اٷ

ٌادە  })ئەی ا دٍَنە  ُٰ دْٹ ؤ٫ََداَل دَذا ُٰ ٫َ ُ ٍٷٍَُن هللاا ُٰ َٔ د ٌَ َمدْن ُٓدَكةُِّه اأْلَْمدَه ٫َ ٌَ  ِّٕ َِّٔر ِمَن اٷَْؼد ٷَْم

( ةڵێ  ئایا کێ ڕوٮ ٌڕۆویذدان قەقاخ ٷە ئاًدامن -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-مٍػەممەق 

ٌان ٌەنی )قنًٌدذکەنی( گدٍو ٌچدا ٌەک( یان کێ ؿا ٌە )ةە ڕٌ ٌٷە وەٌیە ە )ةە ةانان( 

ٌەھدا کدێ  ٌکێ وینكٌٌ ٷە مهقٌٌ قەنقەھێنێر ٌمدهقٌٌ ٷەویندكٌٌ قەنقەھێنێدر ھەن
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ٌادە )ئەی مدٍػەممەق  -کانەکان ھەڵكەًٍڕێنێر ةێگٍمان یەکٌەن قەڵدێن ؿدٍقا کە

( پێیدان ةڵدێ  قەی ةدۆ ؿۆددان ناپدانێىن )ٷە ًدىای ؿدٍقا (ە -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم

ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ؤَمان َٓتْ 31]ٍٓنٍ  َمن َْٓهوُُٯٴُم[. ٌؿ ٌَ ٸَْٱ سُما ٤ُُِٓٔكُو  ـَ دَن  َكؤُ اٷْ مِّ

٥َ هللااِ  ًٌ ما ِٖ ؤَبِٷَك اأْلَْن ٌَ اَمِء  ٌا ٌادە  }ئایا وادێٵ کە  اٷ اِقِٯنَيە  َٓ ٍا ةُهَْىانَٴُْم بِن ٳُنُذْم  ُٯْٹ َىادُ

ٌای مهقندی( طدانێکی دده قنًٌدذی  ٌەن ةەقیدكەھێنێر پاُدان )ق ٌنە ٌە ةدٍ ٷە ًەنەدا

ٌە ٌوا ٌە ڕوٮ ٌڕۆویذدددان قەقاخ ئایدددا ھدددیی قەکدددادە دێدددٵ کە ٷە ئاًدددامن ٌوەٌیە

ٍاقا )نەؿێه نییە( )ئەی مٍػەممەق  ٓىل هللا ٣ٸیدً -پەنًرتاٌێکی ده ھەیە ٷەگەڵ ؿ

 [. 64( ةڵێ ةەڵگەدان ةێێنن ئەگەن ئێٍە ڕاًر قەکەنە ]اٷنمٹ -ًٌٸم
ٌاوَ کددهقن ةددۆ  -٣ٸددیيم اٷٌددالٺ-ٌىەمددٌٍ پێ٨ەمددتەنان  نێددهقناٌن ةددۆ ةددانگە

ًذنی ؿٍقا ةە دەنيا ةە ةێ ةییانقانی ىیی ُدەنیک ٌىاٌةەُدێک ٷە پەنًدذنیكاو پەن

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ك ة٤ََشؿ َٰ ٷَ دًٍَّل ؤَِن ٣َٖندا ِِف ٌَ ًُ دحر نا ٌاْ ّٖلِلاَ ٳُدٹِّ ؤُما ٍاْ  ُتدُك ٌَٖطَذِنُتد

مَىَكَ  ُىم مان ٖٷٜادك٨ٍَُخ ٫َِمن ٌَ  ُ ٰادر ماننيم ّٖلِلا دٸَكٸَحُ  َػ ٘ا ًِ ٖٷ ٌاْ  ٣َٸَٔد دريُ ٌِ ٫َ  ِٖ ِِف ٖألَن

َتددُح ٖملُ  ِٰ ٌاْ ٳَٔددَ٭ ٳَدداَن ٣َك ٌادە  }ًددٍێنك ةە ؿددٍقا ٷەندداٌ ھەمددٌٍ گەٶ ٫َددٗن٠ُُه ِةنَيە  ٴَددمِّ

ٌەی دەنێدا  ٌە )کە ٫ەنمان قەکەن ةە ؿەڵکدی( ةە ٌئٍممەدێکكا پێ٨ەمتەنێکامن نانقٌ

ٌە ٷە )پەنًدذنی( ھەنپەنًدرتاٌێکی دده ئینظدا ؿدٍقا  ٌنە ؿٍقا ةپەنًنت ٌقٌٌنةدکە

كێکی ٷەٌ )ئٍممەدانە( ڕێنمٍنی کهق ٌھەنكێکیِیان )ٷەةەن ؿهاپییان( گدٍمیایی ھەن

ٌەڕان چۆن ةٌٍە  ٌدەماُا ةکەن ًەنەنظامی ةێتا یەؿەی گهدن قەی ةە وەٌیكا ةگەڕێن 

ٍٍٶ بَِّلا نٍُِػٕ 36]اٷنؼٹ   ًُ ٸَْنا ِمن َٯْتٸَِٵ ِمن نا ًَ َما ؤَْن ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } [. ٌؿ

 ًُ ًِ ؤَنادد ْٔدد ٌە پددێّ دددۆ ھددیی  بِٷَ ٌئددێمە نەمددان نددانقٌ ٌادە  } ًَ بَِّلا ؤَنَددا ٫َا٣ُْتددُكٌِن ە  ََّل بِٷَكدد

ٌەی کە( ةێگٍمدان طدگە ٷە  ٌە )ةە ٌەػیامن )نیگامان( ةۆ نانقٌ پێ٨ەمتەنێک مەگەن 

ٌادە دەنێا من ةپەنًدنتە ]األنتٔداء  [. 25من ھیی پەنًرتاٌێکی ىەٮ ٌڕاًر نییە کە

ٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە نٍغ  ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر  کە نٍغ  -اٷٌالٺ ٣ٸیً-ؿ
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ًٍ ٧َدرْيُُو بِيِّ ؤََؿداُ٪  -٣ٸیً اٷٌالٺ- دْن بِٷَكد َ َمدا ٷَٴُدم مِّ ٌا هللاا ِٺ ا٣ُْتدُك ٍْ ٫ەنمٌٍیەدی  }َٓا َٯ

ٌادە  }ئەی گەٷەکەٺ دەنێدا ؿدٍقا ةپەنًدنت ئێدٍە ھدیی  ٍٺ ٠ِ٣َدٍٔمە  ٍْ ْٔٴُْم ٣َدَماَب َٓد ٣َٸَ

ە ؿٍقا؛ ةەڕاًدذی مدن قەدهًدم )قٌٌچدانی( ئێدٍە ةێدر پەنًرتاٌێکذان نییە طگە ٷ

ٌاییە(ە ]األ٣ها٪  ٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە 59ًىای ڕۆژێکی گەٌنە )کە ڕۆژی ق [. ٌؿ

 -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر  کە ئیرباىیم  -٣ٸیً اٷٌالٺ-ئیرباىیم 

ٌاْ ّٖلِلاَ  ًِ ٣ُٖتدُك ٍِم َٰ بِةَهكِىَٔم بِل َٯاَٶ ٷِ ٌَ دٍُه َلكٷِٴُدم َؿدريإ ٷاٴُدم بِن ٳُندُذم ٫ەنمٌٍیەدی  } ُٰ ٌَٖدا  

ٌادە  }ٌ)ئەی مٍػەممەق  ةاًدی ئیرباھدیم ةدکە(  -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-د٤َٸَُمٍَنە 

ٌە چاکرتە ةۆ ئێٍە ئەگەن ئێٍە  ٌٷێی ةرتًن ئە کادێٵ ةە گەٷەکەی ٌٌخ ؿٍقا ةپەنًنت 

ٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە ًاڵؽ 16ةىاننە ]اٷ٤نٴتٍخ   ٷە ٯٍنئدانی  -ً اٷٌالٺ٣ٸی-[. ٌؿ

َ َما  -٣ٸیً اٷٌالٺ-پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر  کە ًاڵؽ  ٌا هللاا ِٺ ا٣ُْتُك ٍْ ٫ەنمٌٍیەدی  }َٯاَٶ َٓا َٯ

ِ ٷَٴُْم آًَٓح  ٫ََمُنٌَىا دَإْ  ِمِو نَاَٯُح هللاا ةِّٴُْم  َىك َِّٔنٌح مِّن نا ًٍ ٧َرْيُُو  َٯْك َطاَءدْٴُم ةَ ْن بِٷَك ٳُْٹ ِِف ٷَٴُم مِّ

 ِٖ ٌادە  }ئەی گەٷەکەٺ ؿٍقا ةەدەنێا ؤَْن َٔإُْؿَمٳُْم ٣ََماٌب ؤَٷٌِٔمە  ٍٍء ٫َ ٌُ ٍَىا ِة ٌُّ ََّل ََتَ ٌَ   ِ هللاا

ةپەنًددنت طددگە ٷە ئەٌ ىددیی پەنًددرتاٌێکی دهدددان نیددیە ةێگٍمددان مدد٣ٍظیىەیەکی 

ٌەکدٍ ڕێىٷێنانێدک ةدۆ  ٌە ئەمە ٌُرتی ؿدٍقایە ) ٌە ةۆ ھادٍ ٌەنقگاندانە ٌنذان ٷە پەن ڕٌ

ٌە ئەٺ ٌُرتە ئەٺ ن ٌەَ پێكنا ( کە م٣ٍظیىەیەکە ةۆ ئێٍە طا ٷێی ةگەڕێن ةا -ناٯح هللا-ا

ٌئدداوانی مەقەن ٌقەًددذی ةددۆ مەةەن ةە ؿددهاپە  ٍاقا  ٌەڕێددر ٷە وەٌی ؿدد ٍاخ ٌةٸە ةـدد

ٌاةکەن( دٌٍُی ًىایەکی ًەؿر ٌةە ئاوان قەةنە ]األ٣ها٪   ٍاَ 73)ئەگەن  [. ٌؿد

یدهۆوقا قە٫ەنمٍێدر  کە ٷە ٯٍنئدانی پ -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-گەٌنە ًەةانەخ ةە ُد٣ٍەیث 

ًٍ ٧َدرْيُُو  َٯدْك  -٣ٸیً اٷٌالٺ-٣ٍُەیث  ْن بِٷَكد َ َما ٷَٴُم مِّ ٌا هللاا ِٺ ا٣ُْتُك ٍْ ٫ەنمٌٍیەدی  }َٓا َٯ

ََّل  ٌَ َٔاَءُىْم  د ُْ ٍا اٷناداَي ؤَ د ٌُ ـَ ََّل دَْت ٌَ اٷِْمٔدىَاَن  ٌَ ْٔدَٹ  ٍا اٷْٴَ ٫ُ ٌْ ةِّٴُدْم  ٫َدإَ َِّٔنٌح مِّن نا َطاَءدْٴُم ةَ

ٌا ِِف  ُك ٌِ ٌادە  }ئەی  د٬ُْ دْاِمِننَيە  داَلِػَيا  َلكٷِٴُدْم َؿدرْيٌ ٷاٴُدْم بِن ٳُندُذم مُّ ْٓ ِٖ ة٤َْدَك بِ اأْلَْن

گەٷەکەٺ ةەدەنێا ؿٍقا ةپەنًنت ھیی پەنًرتاٌێکذان نییە ةدێظگە ٷە ئەٌ؛ ةێگٍمدان 
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ٌئاُددکهادان ةددۆ ھددادٌٍە  ٌە ةەڵددگە ٌمدد٣ٍظیىەیەکی ڕٌٌن  ٌەنقگاندددانە ٷە َّلیەن پەن

 ٌ ٍانە  ٌادە ٷە پێدد ٌٷە ُددذٍمەکی ؿەڵکددی کەٺ کە کێِددانەدان قا ڕێددک ٌڕاًددر ةددن 

ٌٷە وەٌیددكا ؿهاپەکددانی مەنێددنەٌە )مەکەن( ٷە پدداَ چدداکهقنی  مەکەنەٌە )ةە قوی( 

ٌەی ةاًکها چاکرتە ةۆدان ئەگەن ئێٍە ئیامنكاننە ]األ٣ها٪    [. 85ئە
ًدتؼانً -و ؿٍقا -٣ٸیً اٷٌالٺ-ٌیەکەمظان کە ؿٍقا ٯٌەی ٷەگەڵ مًٍا کهق 

ّك ) -ٌد٤اَل َذِم٥ْ ٷِاَم ٍَُٓػ ًْ ؤَنَا اْؿرَتْدَُٵ ٫َا ٌَ ( من دۆٺ ھەڵتدژانقٌٌە )ةدۆ 13پێی ٫ەنمٌٍ  } 

ٌەػدیەی ةدۆخ  ٌەی نیگدا ةدۆخ قەکهێدر ) ٌادە گٍو ةگدهە ةدۆ ئە پێ٨ەمتەنایەدی( کە

دداَلَج ٷِدد13قەنێهقنێددر( ) ٔا ؤَِٯددِم اٷ ٌَ ًَ بَِّلا ؤَنَددا ٫َا٣ُْتددْكِي  ُ ََّل بِٷَكدد ( 14ِمٳِْهْ )( بِناِنددٕ ؤَنَددا هللاا

ٌادە من  ٍاٺ ھیی پەنًرتاٌێکی ىەٮ ٌڕاًر نییە طگە ٷە من کە ةەڕاًذی ھەن من ؿ

ٌەَ یاقی من ةکەیذەٌە ) [. 14-13(ە ]ٛدً  14ةپەنًذە ةە چاکی نٍێژ ئەنظامتكە ةۆ ئە

ٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە مًٍا  ٷە ٯٍنئانی پیدهۆوقا قە٫ەنمٍێدر  کە  -٣ٸیً اٷٌالٺ-ٌؿ

َنةِّٴُم مِّن ٳُدٹِّ پە -٣ٸیً اٷٌالٺ-مًٍا  ٌَ نای ةە ؿٍقا گهخ ٫ٌەنمٌٍی  }بِيِّ ٣ُْمُخ ِةَهِّبِّ 

اِب ) ٌَ ِٺ اٷِْؼ ٍْ َٔ ٍ َّلا ُْٓاِمُن ِة ٌدی  ةەڕاًدذی مدن پەندا  -٣ٸیً اٷٌالٺ-( ٌمًٍا 27ُمَذٴَربِّ ٌ

ٌەڕی  ٌەنقگانی ئێٍەَ ٷەھەمٌٍ ؿۆةەوٷىانێٵ کە ةا ٌەنقگانی ؿۆٺ ٌپەن قەگهٺ ةە پەن

 ٌ ٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە مەًیؽ )٣یٌا( 27ە نییە )ةە ڕۆژی ٷێپهًینە -(ە ]٧ا٫ه[. ؿ

٫ەنمٌٍیەدی   -٣ٸیً اٷٌالٺ-ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر  کە ٣یٌا  -٣ٸیً اٷٌالٺ

ٌٔم ) ِٰ َذ ٌْ ٌٚ مُّ َما ِِصَا ٌُه َىك َنةُّٴُْم ٫َا٣ُْتُك ٌَ َ َنِّبِّ  ٌەنقگانی من 51}بِنا هللاا ٍا پەن ( ةە ڕاًذی ؿ

ٌەىدا ؿدٍقا 51پەنًنت ئەمەیە ڕێگای ڕاًدر )ٌئێٍەیە قەی ةی (ە ]آٶ ٣مدهان[. ٌىەن

ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر  کە ٣یٌا  -٣ٸیً اٷٌالٺ-ًەةانەخ ةە مەًیؽ )٣یٌا( 

َنةاٴُْم  -٣ٸیً اٷٌالٺ- ٌَ َ َنِّبِّ  ٌا هللاا ًُ َمدن ُْْٓشد  ٫ەنمٌٍیەدی  }َٓا ةَِنٕ بِْشَائَِٔٹ ا٣ُْتُك  ٲبِناد

داٍن ) َٔ َما ٷِٸ٠ااٷِِمنَي ِمْن ؤَن ٌَ اُه اٷنااُن   ٌَ َمإْ ٌَ ًِ اٷَْظناَح  ْٔ ُ ٣َٸَ ْك َػهاَٺ هللاا َٰ ٫َ ِ ( ئەی ةەندٍ 72ِةاّلِلا

ٌەنقگانی من ٌ ئێٍەُدە ةەڕاًدذی ھەنکەًدێک  ٍا ةپەنًنت کە پەن ئیرسائیٹ دەنێا ؿ
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ٌە ةێگٍمان ؿٍقا ةەھەُذی ٷدێ ػەناٺ کدهق ٌەو ٌطێگدا ھاٌةەَ ةۆ ؿٍقا قاةنێر ئە ٌ

ٌە ةۆ ئەٌ ًذەمکانانە ھیی یانمەدیكەنێک نییە )  (ە ]املائكج[. 72ٌٍُێنی ئاگه قەةێر 
ٌە ٷەًدەن پەنًدذنی  ٌە ىدادٍ ٌئینظیٸیِدكا قٌٌپدادکهقنە دەنانەخ ٷە دەٌناخ 

ؿٍقا ةە دەنيا ٌةە ةێ ةییانقاىن ىیی ُەنیک ٌىاٌةەُێک ٷە پەنًذنیكاو ٷە )ًی٬هی 

ٌە کە مًٍا  قە٫ەنمٍێر  )اًم٥ ٓا بشائٔدٹ اٷدهاب بٷيندا  -ٸیً اٷٌالٺ٣-قٌٌەٺ(قا ىادٍ

ٌەکاىن ئیٌ ٌادە  )گٍێتگهن ئەی نە ٌاػك(  ٌەنقگانمدانەو  -اٷدٸە-هائیٹو دنب  ؿدٍقا پەن

ٌە ىددادٌٍە ٷەًددەن دەٌػیددك  ٌەنقگددان ىەیە(. ٌقٌٌپددادکهقنە یەک ؿددٍقا -یەک پەن

ە٫ەنمٍێدر  ق -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-ٷە )ئینظیٸی مهٯٍ(قاو کە مەًیؽ )٣یٌا(  -پەنًذی

ٌەًدیەخ  ٌادە  )یەکەٺ  ٌاػك(  -)بن ؤٌٶ اٷٍٓآا ىٕ  اًم٥ ٓا بشائٔٹ اٷهاب بٷينا نب 

ٌەکددداىن ئیٌددد -ئامۆژگدددانی ؿدددٍقا  -اٷدددٸە-هائیٹو دةدددهیذیە ٷە  گدددٍێتگهن ئەی نە

ٌەنقگان  ٌەنقگانمانەو یەک پەن  ىەیە(. -ؿٍقا-پەن
ٌە کە ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان نێده  ٌەدە ٌنکدهقٌ ٌەَ ڕٌ ٍاَ گەٌنە ئە قناٌن ةدۆ ٌؿ

ٌاوَ کدهقن ةدۆ دەٌػیدك )یەک  طێتەطێکهقنی ئەٺ ئەنکە مەونە کە ةهیذیە ٷە ةدانگە

ٌا  دًٍَّل ؤَِن ا٣ُْتدُك ًُ ٍح نا ْك ة٤ََْشَنا ِِف ٳُٹِّ ؤُما َٰ ٷَ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ؿٍقا پەنًذی(و ؿ

ِمْنُيم ما  ٌَ  ُ ْن َىَكَ هللاا ٍا اٷٜاا٧ٍَُخ  ٫َِمْنُيم ما اْطَذِنُت ٌَ  َ ٌادە  هللاا داَلٷَُح ە  ٘ا ًِ اٷ ْٔد ْر ٣َٸَ ٰا ْن َػ

ٌئٍممەدێکددكا پێ٨ەمددتەنێکامن نددانقٌٌە )کە  }ًددٍێنك ةە ؿددٍقا ٷە ندداٌ ھەمددٌٍ گەٶ 

ٌە ٷە )پەنًذنی(  ٌنە ٌەی دەنێا ؿٍقا ةپەنًنت ٌ قٌٌنکە ٫ەنمان قەکەن ةەؿەڵکی( ةە

یەدی ھەنپەنًرتاٌێکی دهو ةۆیە ؿٍقا ھەنكێکی ٷەٌ )ئٍممەدانە( ڕێنمٍنی کهق )ىیكا

[. 36قان( ٌھەنكێکیِددیان )ٷەةەن ؿهاپیددان( گددٍمیایی یەؿەی گددهدنە ]اٷنؼددٹ  

ِ ؤَُنٌِي َمداَلا  ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُٯْٹ ؤََنؤَُْٓذْم َمدا دَدْك٣ٍَُن ِمدْن ُقٌِن هللاا ٌەھا ؿ ٌھەن

اِخ اِئُْذٍِي ِةِٴَذاٍب ِمْن  ٌَ اَم ٌا ِٖ ؤَْٺ ٷَُيْم َِشٌْٲ ِِف اٷ ٍا ِمَن األْن ُٰ ٌْ ؤَسَدانٍَج ِمدْن َؿٸَ َٯْتدِٹ َىدَما ؤَ

ٌادە  })ئەی مٍػەممەق  اِقِٯنَيە  َٓ ( ةڵدێ  پدێم -ٓىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-٣ِٸٍْم بِْن ٳُْنُذْم 
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ةڵێن ئەٌ ُذانەی ئێٍە قەیانپەنًنت طدگە ٷە ؿدٍقا پیِدانم ةدكەن ٷە وەٌیدكا چیدان 

ٌەو ق ٌە یان ٷە )قنًٌدر کهقندی( ئاًدامنەکانكا ةەُدكانیان کدهقٌ ەی قنًٌر کهقٌ

ٌان  پەڕاٌێکم ةۆ ةێێنن ٷە پدێّ ئەٺ )ٯٍنئدانە ھادتێدر( یدان وانیدانیەٲ کە ٷە پێِدٍ

 [. 4ةەطێ ماةێر ئەگەن ئێٍە ڕاًذگۆنە ]األػٰا٪ 
ٍای ٷێتێر-ُێف ًە٣كی  ٍاَ گەٌنە قەوانێدر کە  -ڕەػمەدی ؿ قەڵێدر  )ؿد

مِذٍمیی مٍَشیکەکان ًەةانەخ ةە ُدیهک ةییانقانیدان ىدیی ةەڵگەیەکدی ٷەًدەن 

ٌدێگەیِدذنی نییەو  ٌئەٯدو  ةەڵکٍ دەنيا پِر قەةەًنت ةە گٍماىن قنۆ ٌڕا ٌةۆچدٌٍن 

ٌەی کە نیِانەَ پٍچەڵی ئەٺ ةەڵگانەیە ئەگەن ًەیهی ػاڵ ٌوانٌدذیان  ٌئە پٍچەڵو 

ٌانە ةکەیر کە دەمەنیان ةەًەنةهق ٷە پەنًذنی  مەةەًر -ةکەیر ًٌەیهی ػاڵی ئە

ٍاَ گەٌنە ٌانەیە طگە ٷە ؿ یا ىیی ًٌٍقێکی پێگەیانكن ٷە ئا-پەنًذنی ئەٌ پەنًرتا

ٌنیا ٌٯیامەدكا  ( ]دٌٔري اٷٴهٓم املنان    [.779ق
 

ٌد٤اَل-. هللا 6 ٍڵٰێنەنە  -ًتؼانً  ٌەنقگانە ٌؿد ەو -اٷـداٷٱ-ؿۆی پەن

ٌناةێدر  ٌدەنيا ئەٌ ُایەنی پەنًذنە ةە ةێ ىدیی ىداٌةەَ ٌُدەنیکێکو 

 ٷەگەڵ پەنًذنی ؿٍقا ىیی ُذێکی ده ةپەنًرتێر.

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر   اٷادِمَٓن ؿ ٌَ َٰٴُدْم  ٌا َنةاٴُُم اٷاِمْ َؿٸَ }َٓا ؤََُّٓيا اٷنااُي ا٣ُْتُك

ٍَن ) ُٰ ٌەنقگاندان ةپەنًنت کەئێدٍەٌ 21ِمْن َٯْتٸِٴُْم ٷ٤ََٸاٴُْم دَذا ٌادە  }ئەی ؿەڵکینە پەن  )

ٌە ةەڵکٍ ةەٌ پەنًذنە ؿۆدان ةپانێىن ) ٌانەی پێّ ئێٍەُی قنًٌر کهقٌ ( اٷاِمْ 21ئە

ًِ ِمدَن اٷشاَمدَهاِخ  اَمِء َماًء ٫َدإَْؿَهَض ِةد ٌا ؤَنَىَٶ ِمَن اٷ ٌَ اَمَء ِةَناًء  ٌا اٷ ٌَ ا  ًُ َٖ ٫َِها َط٤ََٹ ٷَٴُُم اأْلَْن

ؤَنُذْم د٤َْٸَُمٍَن ) ٌَ ِ ؤَنَكاًقا  ٍا ّلِِلا ٌادە  }ئەٌ) ؿدٍقایەی( کەوەٌی 22ِنوًْٯا ٷاٴُْم  ٫َاَل دَْظ٤َٸُ ( ە 

ٌئاًام نی ةۆ کهقٌٌن ةە کۆُدک )ئاًدامنی ةدۆ گێدیاٌن ةە گدٍمەوی( ةۆ ڕاؿٌذٌٍن 

ٌە ھەمدٌٍ  ٌە ةەٌ ئدا ٌە ئەمظدا قەنی ھێندا ٍانە ٌەدە ؿ ٌە ھێنا ٌئاٌی )ةانانی( ٷەئاًامنە
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ٌدا ٌُەنیک ةۆؿٍقا پەیكامەکەنو  ٌادە ھا طۆنە میٍە ٌةەنٌةٌٍمێک ةۆ ڕۆوی ئێٍە کە

ٌدایە  [. ئەٌ 22-21]اٷتٰهج (ە 22) (-ةێ ُەنیکە-ٷە کادێکكا ئێٍە ؿۆدان قەوانن )ةێ ھا

ٌەکدٍ  ٌە ٌوەٌی  ٍڵٰاندكٌ ٌەکداىن پدێّ ئێمەُدی ؿ ٌنە ٌە  ٍڵٰاندكٌ وادەَ کە ئێمەی ؿ

ٌە ئداٌ ٌةدانانی ةۆمدان  ٌٷە ئاًدامنە ٌە کە ةەًەنیكا ڕێدتکەین  ڕاؿەن ةۆمان قاؿٌذٍ

ٌەکددٍ ڕوٮ ٌڕۆویددیەک ةددۆ ئددێمە  ٌەَ ةەنٌٌةددٍمی طۆناٌطددۆن  ٌە ةددۆ ئە قاةەوانددكٌ

ٌد٤داَل-دە مەونە ُایٌذەی پەنًذنە قەنةچێر؛ دەنيا ئەٌ وا ٍاَ گەٌنە -ًتؼانً  و ؿد

ْٔٴُمْ }َٓا ؤََُّٓيا اٷنااُي اْلٳُهُ قە٫ەنمٍێر   ِ ٣َٸَ ِ َٓدْهوُُٯٴُم  ٌا ن٤َِْمَر هللاا َىْٹ ِمْن َؿاٷٍِٱ ٧َدرْيُ هللاا

ٌادە  }ئە ك دُْا٫َٴٍَُنە  ٍَ  ٫َإىَنا ًَ بَِّلا ُى ِٖ ََّل بِٷَك اأْلَْن ٌَ اَمِء  ٌا َن اٷ ی ؿەڵکینە ةیدهةکەنەٌە ٷە مِّ

ٌە ئایا ةێظگە ٷە ؿٍقا قنًٌدذکانێکی  ٍڵٰێنەنێکی-٫ەوڵی ؿٍقا ةە ًەندانە دده  -ؿد

ھەیە کە ڕۆویذان ةكاخ ٷە ئاًامن ٌوەٌیدكا ھدیی پەنًدرتاٌێکی ڕاًدر ٌىەٮ نیدیە 

ٌەنقەگێین )ٷەیەک ؿدٍقا پەنًدذی(ە  ٌا ڕٌٌ  [. 3]٫داٛه ةێظگە ٷە ؿٍقا قەی چۆن 

ٍڵٰێنە ن ٌقنًٌددذکانە ٌ ڕوٮ ٌڕۆوی قەقاخ دەنيددا ئەٌ ُایٌددذەی ئەٌ وادەی کە ؿدد

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر   ٍء پەنًذنەو ؿ ٍَ  َؿداٷُِٱ ٳُدٹِّ ََشْ ًَ بَِّلا ُى ُ َنةُّٴُْم  ََّل بِٷَك }َلكٷِٴُُم هللاا

ٌەنقگانی ئێٍەیە  ٌادە  }ھەن ئەٌ ؿٍقایەیە کە پەن ٌَِٳٌٔٹە  ٍء  ٍَ ٣َىَلك ٳُٹِّ ََشْ ُى ٌَ ٌُه   ٫َا٣ُْتُك

پەنًدرتاٌێکی ڕاًدر ٌىەٮ نیدیە طدگە ٷە ئەٌ وادە کە قنًٌدذکەنی ھەمدٌٍ ھیی 

ٍاندا ٌقەًدەاڵدی ةەًدەن ىەمدٌٍ  ٌئەٌ ؿدٍقایە د ٌادە دەنيدا ئەٌ ةپەنًدنت  ُذێکە کە

 [. 112]األن٤اٺ  ُذێک ىەیە ٌپانێىەنی ىەمٌٍ ُذێکەە 
ٍاَ گەٌنە ُایٌدذەی پەنًدنت ندینو  ٌانەَ قەپەنًرتێن طگە ٷە ؿ ىەمٌٍ ئە

ٌەنی دەنيا ىێنكەَ گەنقیٸەیەکیّ نین ٌقەًەاڵدیان نیدیە ةە ًدەنیكا نە  چٍنکە ؿا

ٌٷە ىددیی ُددذێک ُددەنیک ٌىاٌةەُددی ؿددٍقا نددین  ٌنە ٷە وەٌیددكاو  ٷە ئاًددامنەکان 

ٍانی ؿددٍقا نددین چددٍنکە ؿددٍقا پێٍیٌددذی ةە ىددیی  یەکێددک ٷە ٌیددانمەدی ٌپِددذی

ٌە نىا ٷە یەکێکی ده قەکەن طدگە ٷە ؿدٍقا  ٌا ٌپاڕانە ٌەنەکان نییەو ئیرت چۆن قا ٌنە ةٍ
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ٍاَ گەٌنە  ٌە قەکەن کە ؿٍقا ىداٌةەَ ٌُدەنیکی ىەیەو ؿد یان چۆن ةانگەُەی ئە

دداَٶ َلناٍج ِِف قە٫ەنمٍێددر   َٰ ِ  ََّل ََيْٸِٴُددٍَن ِمْش ددن ُقٌِن هللاا ٍا اٷاددِمَٓن و٣ََْمددُذم مِّ  }ُٯددِٹ اْق٣ُدد

ٌادە  })ئەی  ًُ ِمْنُيم مِّن َِٟيدريٍ ە  َما ٷَ ٌَ َما ٷَُيْم ٫ِِٔياَم ِمن َِشٍْٲ  ٌَ  ِٖ ََّل ِِف اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا اٷ

ٌانەی کە ةێظگە ٷە ؿٍقا ةە -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-مٍػەممەق  ٌان ةکەن ٷە ( ةڵێ ھا

ٌدان قەوانین ىێنكەَ ھەنە ٌنقیٸەیەکیدان ةەقەًدر نیدیە نە ٷە ئاًدام نەکان پەنًرتا

ٌانە ھاٌةەُددی )ؿددٍقا( نەةددٌٍن نە ٷە قنًٌددذکهقنی  ٌە ئەٌ پەنًددرتا ٌنە ٷە وەٌیددكا 

ٌان یانمەدیكەنی ؿٍقا نەةٌٍنە  ٌنە ٷە قنًٌذکهقنی وەٌیكا ٌھیی یەٲ ٷە ئاًامنەکان 

ٌد٤داَل-[. ٌؿٍقا 22]ًتإ   ٌە ٷە  -ًتؼانً  ٌەنەکداىن قنًٌدذکهقٌ ٌنە ئەٌ وادەیە کە ةٍ

ٌن ٌنی ئەٺ ةدٍ ٌە ٌةدٍ ٌنە ٌەنقگدانێذی نەةٍ ٌنی ؿدٍقا ٌپەن ٌەنانە ةەڵدگەن ٷەًدەن ةدٍ ە

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر   ٍٷٍىیەدی( ؿٍقاو ؿ َٰٴُم مِّن ٌ)ئ ًِ ؤَْن َؿٸَ ِمْن آَٓادِ ٌَ دُدَهاٍب سُدما } 

ددِددده بَِلا ؤَنددُذم ةَ  ِِ ٌٷە نیِددانەکانی ئەٌ )ؿددٍقایە( کە ئێددٍەی ٷە ؿدداٲ 21)ُهٌنددَنَذ  )

ٌەیەٲ( کذٍپی  ٌە ٷە پاَ )ما ٌە ةەًدەن وەٌیدكا قنًٌذکهقٌ ٌنەدە ئێٍە ئاقەمین ٌةاڵٌةٍ

ًج 21) قا ٍَ د ْٔدَنٴُم ما َط٤َدَٹ ةَ ٌَ َْٔيا  ٍا بِٷَ ٴُُن ٌْ اًطا ٷَِّذ ٌَ ٴُْم ؤَْو ٌِ ْن ؤَن٬ُ ًِ ؤَْن َؿٸََٱ ٷَٴُم مِّ ِمْن آَٓادِ ٌَ  )

ٍٺ ََٓذ٬َٴاددُهٌَن ) ٍْ دد َٰ َنْػَمددًح  بِنا ِِف َلكٷِددَٵ َْلَٓدداٍخ ٷِّ ٌنیِددانەکانی ئە21ٌَ ٌٷە ئددایەخ   ) ٌ

ٍا( کە ةۆی قنًٌر کهقٌٌن ٷە )ڕەگەوی( ؿۆددان ھاًٌدەنانێک ةدۆ  )نیِانەکانی ؿ

ٍانذدان ةەڕاًدذی  ٌەی ئاناٺ ةگهن ٷە َّلیاندكا ٌؿۆُەٌیٌدذی ٌةەوەیدی ؿٌدذۆدە نێ ئە

ٌنیِانەی وۆن ھەیە ةۆ کەًانێٵ کە ةیهقەکەنەٌە ) ٌەقا ةەڵگە  ًِ َؿٸْدُٱ 21ٷە ِمْن آَٓادِ ٌَ  )

ا ٌَ  ِٖ اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا ٸ٤َْاٷِِمنَي )اٷ ٷَِٵ َْلَٓاٍخ ٷ ِّ انِٴُْم  بِنا ِِف َلك ٍَ ؤَٷْ ٌَ َنِذٴُْم  ٌِ ٌٷە 22ْؿِذاَلُ٪ ؤَٷْ  )

ٌاوی ومددان  نیِددانەکانی )قەًددەاڵدی( ئەٌ قنًٌددذکهقنی ئاًددامنەکان ٌوەٌی ٌطیددا

ٌەَ ةاًدکها( ةەڵدگەی وۆن ھەیە ةدۆ وانایدان  ٌەقا )ئە ٌڕەگەو ٌڕەنگذانە ةەڕاًدذی ٷە

(22 ًِ ِمْن آَٓادِ ٌَ ٍٺ  (  ٍْ د َٰ ٷَِٵ َْلَٓداٍخ ٷِّ ًِ  بِنا ِِف َلك ٸِ ْ٘ اةِْذ٨َاُئٳُم مِّن ٫َ ٌَ اٷناَياِن  ٌَ ِْٔٹ  َمَناُمٴُم ِةاٷٸا

َم٤ٍَُن ) ٌْ ٌدنذدان ةە ُدەٌ 23َٓ ٌنیِانەکانی ئەٌ )ئایەدەکداىن ؿدٍقا(و ؿە ٌٷە ئایەخ   )
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ٍا  ٌەنگهدن ٷە ٫ەوڵ ٌةەؿِِدی )ڕۆوی( ؿد ٌڵكانذان )ٷە ڕۆژقا( ةۆ ًٌٍق  ٌڕۆژقا ٌھە

ٌنیِانەی وۆن ھەیە ةۆ کۆمەڵێدٵ ةتیٌدنت ) ٌەقا ةەڵگە  ًِ 23ةەڕاًذی ٷە ِمدْن آَٓادِد ٌَ  )

دَِيدا  بِنا ِِف  ٍْ َٖ ة٤َْدَك َم ًِ اأْلَْن ِٕٔ ِةد ُْٔؼ اَمِء َماًء ٫َ ٌا َُٓنىُِّٶ ِمَن اٷ ٌَ ََٛم٤ًا  ٌَ ٫ًا  ٍْ ُِٓهٓٴُُم اٷْرَبَْٮ َؿ

ٸٍَُن ) ِٰ ٍٺ ٤َْٓ ٍْ َٰ ٷَِٵ َْلَٓاٍخ ٷِّ ٍایە( کە ھەٌنە ةهًٌکەدان نیِدان ( ٷە نیِانە24َلك کانی )ؿ

قەقاخ ةۆ دهًان ٌ ئٍمێدك ةٌٍن )دهًان ٷە ھەٌنە ةهًٌدکە ٌ ئٍمێدك ةدٌٍن ةە ةدانان 

ٌای مهقندی ةەھدۆی ئەٌ ةدانانەٌە  ٌە ةدانان قەةانێنێدر کە وەٌی ق ةانین( ٷە ئاًدامنە

ٌەقا )کە ةاًکها( چەنك ةەڵدگە ٌ نیِدانە ھەیە ةدۆ ئە ٌە ةەڕاًذی ٷە ٌانەی قەةٍژێنێذە

ُٖ ِةدإَْمهِِو  سُدما بَِلا َق٣َداٳُْم 24ژیهیان ةەکانقەھێنن ) اأْلَْن ٌَ داَمُء  ٌا دٍَٺ اٷ ُٰ ًِ ؤَن دَ ِمْن آَٓادِ ٌَ  )

ُهُطٍَن ) ـْ ِٖ بَِلا ؤَنُذْم دَ َن اأْلَْن ًج مِّ ٍَ ٌە کە ئاًدامن ٌ وەٌی ةە 25َق٣ْ ٌٷە نیِدانەکانی ئە  )

ٌای ٌە ةانگذدان قەکەن ٫ەنمانی ئەٌ ٌەًذاٌن پاُان کادێک )ٷە ڕۆژی ق یدكا( ٷە وەٌیە

ٌە ) ًُ 25یەکٌەن ئێٍە )ٷە گۆڕەکانذان( قێنە قەنە ِٖ  ٳُٹٌّ ٷا اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا ًُ َمن ِِف اٷ ٷَ ٌَ  )

ٍایە ھەمٌٍیان ھەن ةدۆ 26َٯانُِذٍَن ) ٍڵکی ؿ ٌەی ٷە ئاًامنەکان ٌ وەٌیكایە دەنێا م ( ئە

ٍایە( گەنقن کەچن )مٸکەچن( ) ٍَ اٷا 26ئەٌ )ؿ ُى ٌَ  ) ٍَ ُىد ٌَ ٸْدَٱ سُدما ٤ُِٓٔدُكُو  ـَ ِمْ َْٓتَكؤُ اٷْ

(... ًِ ْٔد ُن ٣َٸَ ٍَ ٌا 27ؤَْى ٌە ٷە پاُدان )ق ٍا( واددێکە ةەقیێێندانی قەًدذپێکهقٌ ( ئەٌ )ؿد

ٍا  ٌەٺ( َّلی ؿد ٌە ئەٺ )قنًٌدذکهقنەٌەی قٌ ٌەن( قٌٌةانە قنًٌذی قەکادە ٌنە مهقنی ةٍ

 [.27 - 21]اٷهٌٺ  (ە 27ئاًان دهە ...)
ٌنی ؿٍقاو ةەاڵٺ ئیرباىیم ٌنەمهٌق ئینکانی  پێی  -٣ٸیً اٷٌالٺ-قەکهق ٷە ىەةٍ

ٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ ةەٺ ةاًدەی ئیرباىدیم  ٌەکٍ ؿد ٷە  -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-٫ەنمٌٍ؛ ىەن

}َٯداَٶ بِةْدَهاِىُٔم ٫ەنمٌٍیەدی   -٣ٸیً اٷٌالٺ-ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر  کە ئیرباىیم 

ٍِ ِمَن اٷْ  ْم ِا َ َٓإِِْت ِةاٷ ُ ََّل ٫َةِنا هللاا هللاا ٌَ َمْْشِِٮ ٫َإِْخ ِةَيا ِمَن اٷَْم٨ْدهِِب ٫َُتِيدَر اٷادِمْ ٳ٬ََدَه  

ٌە  ٍا ؿدۆن ٷە ڕۆژھەاڵدە ٌددی  ةێگٍمدان ؿد ٌادە  }ئیرباھدیم ٌ َٺ اٷ٠ااٷِِمنَيە  ٍْ َٰ َْٓيِكْ اٷْ

ٌە ھەڵیتێدنە ئینظدا قەٺ کدٍخ ةدٌٍ ئەٌ  ٌا ٍانیر( دۆ ٷە ڕۆژئا ھەڵكەھێنێر )ئەگەن قەد
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ٌەڕە )نەمددهٌٌق ٍا ڕێنمددٍنی گەٷددی ًددذەمکانان ناکدداخە ةێتددا [. 258]اٷتٰددهج  ( ٌؿدد

ٌەىا ئیرباىیم  ٌە ٷە ًدەن ٯەٌمەکەَ کە  -٣ٸیً اٷٌالٺ-ٌىەن ٌەَ ىێندایە ةەڵدگەی ئە

ٌئەگەن  ٌدینٌٍیەدی ٷەًەن َّلقەةاخ  ٌە  ٌە ٌؿۆناکی پێتەؿِیٍ ؿٍقا ئەٌی ىیكایەخ قا

ٌە وینددكٌٌی  ٌئەٌ وادە ئەٌ قەمهێنێددر ٌقیٌددانە نەؿددۆَ ةکەٌێددر ُددی٬ای قەقاخ 

ٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ ةەٺ ٌەکٍ ؿ ٌە؛ ىەن ٌەَ ئیرباىدیم  قەکادە ٣ٸیدً -ةەڵدگە ىێندانە

٫ەنمدٌٍیەدی   -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر  کە ئیرباىدیم  -اٷٌالٺ

ٍَ َْٓيددِكِٓن ) ِنددٕ ٫َُيدد َٰ ٌە پاُددان ھەن ئەٌیددّ 78}اٷاددِمْ َؿٸَ ( ئەٌ منددی قنًٌددذکهقٌ

ٌنیم قەکاخ ) نِي )78ڕێنمٍ ِٰ د ٌْ َٓ ٌَ ٍَ ٤ُُِْٜٓمِندٕ  اٷاِمْ ُىد ٌَ ەٌ وادە ؿدۆناک ( ٌھەن ئ79( 

٬ِنِي )79ٌئاٌٺ پێكەةەؿِێر ) ِْ َٓ ٍَ ُر ٫َُي ْٗ بَِلا َمِه ٌَ ٌکادێک نەؿۆَ ةکەٌٺ ھەن 81(   )

ٌە-ئەٌ ُی٬اٺ قەقاخ  ِٔدنِي )81) -چاکم قەکادە اٷاِمْ َُئُِذِنٕ سُما ُْٓؼ ٌَ ( ٌواددێکە کە 81( 

ٌە ) ٍاَ 81- 78]اٷِد٤هاء  (ە 81من قەمهێنێر ٌ پاُان وینكٌٌٺ قەکادە گەٌنە [. ٌؿد

ٍگۆی مًٍدا  ٷەگەڵ ٫یده٣ەٌن ٷە ٯٍنئدانی پیدهۆوقا  -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-ًەةانەخ ةە گ٬ذ

ٌە ٷەًدەن ٫یده٣ەٌن ٌپێدی  -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-قە٫ەنمٍێر  کە مًٍا  ةەڵدگەی ىێندایە

ٌەنقگانی ئەٌ وادەیە کە   ە ٫ەنمٌٍ  کە پەن َك ًُ سُدما َىدَك د َٰ ٍء َؿٸْ ّك ٳُدٹا ََشْ } اٷاِمْ ؤ٣ََْٜ

ٌەنقگدددانی ئدددێمە ئەٌ وادەیە کەھەمدددٌٍ ُدددذێکی ٌادە  })مًٍدددا( ٫ەنمددد ٌٍی  پەن

ٌە )ةدۆ کدانی  ٌە پاُان ڕێنمٍنیِی کدهقٌ ٍان قنًٌذکهقٌ ةەُێٍەیەکی ڕێکٍپێک ٌط

ٍاَ گەٌنە ىەمٌٍ ئەٌ ُذانەَ ٷە ئاًدامنەکان ٌوەٌیدكان ةدۆ  51]ًٛ   ؿۆی(ە [. ٌؿ

ٍای گەٌنەیە؛  ٌە ٌقەٌنٌپِذی مدهۆڤ ىەمدٌٍی نی٤مەددی ؿد مهۆڤ ٫ەناىەمی کهقٌ

ٌەڕ ئە ٌکد٫ٍه ٌةێتدا ٌەیە مهۆڤ ؿٍقای ٷە ةیه ةێر ٌةیپەنًدذێر  مانە ىەمٌٍی ةۆ ئە

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر   َمدا ِِف نەةێرو ؿ ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا ا ِِف اٷ َه ٷَٴُم ما ـا ًَ  َ ا ؤَنا هللاا ٌْ }ؤَٷَْم دََه

ِمَن اٷنااِي  ٌَ َنًح   ِٛ ةَا ٌَ ًُ َٟاِىهًَج  ْٔٴُْم ن٤ََِم َت٩َ ٣َٸَ ًْ ؤَ ٌَ  ِٖ ََّل اأْلَْن ٌَ ِ ِة٨َرْيِ ٣ِٸٍْم  َمن َُٓظاِقُٶ ِِف هللاا

ٌەی ٷە ئاًامنەکان  ٌە کە ةەڕاًذی ؿٍقا ئە ٌادە  }ئایا نەدانىانیٍ ِنريٍە  ََّل ِٳَذاٍب مُّ ٌَ ُىًكَ 
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ٌە ةە ًدەندانكا ا قیدان  ٌنی٤مەدەکدانی ڕُدذٍ ٌە  ٌٷەوەٌیكان ةۆ ئێٍەَ ٫ەناىەٺ کدهقٌ

ٌناقیانە ھەنكێٵ ٷە ئاقەم ٍگۆ ٌقەمەٯاڵێ قەکەن ٷە ةدانەی ٌئاُکها ٌ ا پەنێان  ی گ٬ذ

ٌئاُددکهاە  ٌە ةەةددێ ھددیی وانیددانیەٲ یددان ڕێنمددٍنییەٲ یددان کذێتێکددی ڕٌٌن  ؿددٍقا

ٌە ةددۆ 21]ٷٰددامن  ٍاَ گەٌنە ىەمددٌٍ ُددذێکی ٫ەناىەٺ کددهقٌ ٌەکددٍ چددۆن ؿدد [. ىەن

ئاقەمیىاق ٷە ئاًامنەکان ٌوەٌیدكا ةەىەمدان ُدێٍە ةیٌدنت ٌةیندین ٌقڵ ٌةیهکدهقنەٌە 

ٌەَ ئەٌ وانٌذە ٫ێه ةتێر کە ًٌٍقی پێدكەگەیەنێر ٌدێگەیِذنی پێتەؿ ٌە ةۆ ئە ِیٍ

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر   ٌەو ؿ ٌەنقگانی نىیکی قەکادە دن ٌٷە پەن ُ ؤَْؿدَهَطٴُم مِّ هللاا ٌَ  {

اأْل٫َِْئَكَج  ٷ٤ََٸاٴُْم  ٌَ اَن  َٔ اأْلَةْ ٌَ ْم٥َ  ٌا َط٤ََٹ ٷَٴُُم اٷ ٌَ ًْٔئا  َُ َيادِٴُْم ََّل د٤َْٸَُمٍَن  ٴُُهٌَن ةٍُُِٜن ؤُما ِْ دَ

ٌە کە ھیچذان نەقەواندی ٌؿدٍقا گدٍو  ٌادە  }ؿٍقا ئێٍەی ٷە ًکی قایکذان قەنھێنا ە 

ٌەی ًٍپاًی ةکەنە]اٷنؼٹ   [. 78ٌچاٌ ٌقڵی پێكان ةۆ ئە
ٍاَ گەٌنە  ٌد٤ددداَل-ؿددد ٌەنانە ٌمهۆڤیِدددی  -ًدددتؼانً  ٌنە ىەمدددٌٍ ئەٺ ةدددٍ

ٌە ةد ٍانا پێٍیٌذانەَ پێدی ةەؿِدیٍ ٌد ٌە ٌىەمٌٍ ئەٌ ئەنكاٺ  ۆ پەنًدذنی قنًٌذکهقٌ

ٌانەَ ٷە ئاًددامنەکان  ٌەىددا ىەمددٌٍ ئە ٌنیِددذەطێتٌٍن ٷەًددەن وەٌی ٌىەن ؿددٍقا 

ٌەنە مەوندانەَ  ٌنە ٍاَ گەٌنە ئەٺ ةدٍ ٌە. ٌؿد ٌوەٌیكایە ةدۆ مدهۆڤ ٫ەناىەمدی کدهقٌ

ٌەىا ةەڵگەن ةدۆ ئەٌەَ  ٌەنقگانێذی ؿٍقا ٌىەن ٌە کە ةەڵگەن ٷەًەن پەن قنًٌذکهقٌ

ٍاَ کە دەنيا ؿٍقا ُایەنی پەنًذنە ةە ىەٮ ٌى ەمٌٍ پەنًدرتاٌێکی دده طدگە ٷە ؿد

ٍاَ گەٌنە  ٌناىەٯە پەنًذنیو ؿ ٌد٤اَل-گەٌنە پٍچەڵ  }ُٯْٹ َمْن قە٫ەنمٍێر   -ًتؼانً 

ِِّٔر  ٕا ِمَن اٷَْم ِهُض اٷَْؼ ـْ َمْن ُٓ ٌَ اَن  َٔ اأْلَةْ ٌَ ْم٥َ  ٌا ْن ََيْٸُِٵ اٷ ِٖ ؤَما اأْلَْن ٌَ اَمِء  ٌا َْٓهوُُٯٴُْم ِمَن اٷ

َِّٔر  ِهُض اٷَْم ـْ ُٓ ٌادە  })ئەی ٌَ ٍَنە  ُٰ ْٹ ؤ٫ََاَل دَذا ُٰ ٫َ ُ ٍٷٍَُن هللاا ُٰ َٔ ٌَ َمْن َُٓكةُِّه اأْلَْمَه ٫َ ٌَ  ِّٕ ِمَن اٷَْؼ

( ةڵێ  ئایا کێ ڕوٮ ٌڕۆویذدان قەقاخ ٷە ئاًدامن -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-مٍػەممەق 

ٌانە  ٌەنی )قنًٌدذکانی( گدٍو ٌچدا ٌەک( یان کێ ؿا ٌە )ةە ڕٌ ٌٷە وەٌیە )ةە ةانان( 

ٌەھدا کدێ ٌکێ وینك ٌٌ ٷە مهقٌٌ قەنقەھێنێر ٌمدهقٌٌ ٷەویندكٌٌ قەنقەھێنێدر ھەن



18 
 

ٌادە )ئەی مدٍػەممەق  -کانەکان ھەڵكەًٍڕێنێر ةێگٍمان یەکٌەن قەڵدێن ؿدٍقا کە

( پێیدان ةڵدێ  قەی ةدۆ ؿۆددان ناپدانێىن )ٷەًدىای ؿدٍقا (ە -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم

ٍاَ گەٌنە 31]ٍٓنٍ   ٌد٤اَل-[. ٌؿ ؤََنؤَُْٓذْم َما دَْك٣ٍَُن ِمدْن  }ُٯْٹ قە٫ەنمٍێر   -ًتؼانً 

اِخ اِئُْذٍِي ِةِٴَذاٍب ِمْن َٯْتِٹ  ٌَ اَم ٌا ِٖ ؤَْٺ ٷَُيْم َِشٌْٲ ِِف اٷ ٍا ِمَن األْن ُٰ ِ ؤَُنٌِي َماَلا َؿٸَ ُقٌِن هللاا

ٌادە  })ئەی مدٍػەممەق  داِقِٯنَيە  َٓ ٌْ ؤَسَانٍَج ِمْن ٣ِٸٍْم بِْن ٳُْندُذْم  ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە -َىَما ؤَ

ةڵێ  پێم ةڵێن ئەٌ ُذانەی ئێٍە قەیانپەنًنت طگە ٷە ؿٍقا پیِانم ةدكەن ٷە  (-ًٌٸم

ٌە یدان ٷە )قنًٌدر کهقندی( ئاًدامنەکانكا ةەُدكانیان  وەٌیكا چییان قنًٌر کهقٌ

ٌەو قەی پەڕاٌێکم ةۆ ةێێنن ٷە پێّ ئەٺ )ٯٍنئانە ھادتێر( یان وانیدانیەٲ کە ٷە  کهقٌ

ٌان ةەطددێ ماةێددر ئەگەن ئێددٍە ڕاًددذگۆنە ٍای گەٌنە 4]األػٰددا٪   پێِددٍ [. ٌؿدد

اِِسَ ؤَن ََتَِٔك ِةٴُْم  قە٫ەنمٍێر  ٌَ ِٖ َن ّك ِِف اأْلَْن َٰ ؤَٷْ ٌَ نََيا  ٌْ اِخ ِة٨َرْيِ ٣ََمٍك دََه ٌَ اَم ٌا } َؿٸََٱ اٷ

ٌْضٍ ٳَِهٓمٍ  اَمِء َماًء ٫َإَنَتْذَنا ٫َِٔيا ِمن ٳُٹِّ َو ٌا ؤَنَىٷَْنا ِمَن اٷ ٌَ ةَصا ٫َِٔيا ِمن ٳُٹِّ َقاةاٍح  َما 11) ٌَ ( َىك

ِتدنٍي ) اَلٍٶ مُّ َٗ ًِ ةَِٹ اٷ٠ااٷُِمٍَن ِِف  ٌنِ ِ ٫َإَُنٌِي َماَلا َؿٸََٱ اٷاِمَٓن ِمن ُق ٌادە  } 11َؿٸُْٱ هللاا (ە 

ٌنێٵ کە ئێٍە ةیتیدنن ٌ  ٌئەًذٍ ٌە ةەةێ ھیی کۆڵەکە  ٍا( ئاًامنەکانی قنًٌذکهقٌ )ؿ

ٌەی ٌە ةددۆ ئە نەدانٸەنوێنێددر ٌ  ٷە وەٌیددكا چەنددكان ُدداؿی ٷەنددگەن قاکٍددداٌی قانددا

ٌٷە ئاًدامنەٌە  ٌە  ٌکهقۆدە ٌەنێکی دێكا ةاڵ ٍڵێر ٷە ژێهدانكا ٷە ھەمٌٍ طۆنە وینكە نەط

ٌەکێکی ةە کەڵدٵ  ٌە( ٷە وەٌیكا ھەمٌٍ طۆنە ڕٌ ٌە ةەھۆی ئەٌ )ةانانە ةانامنان ةانانكٌ

ٌە ) ٌانكٌ ٍامنان ڕ ٍایە قەی نیِدانم ةدكەن 11ٌ ط ( ئەمەی )ةاًکها( قنًٌدذکهاٌی ؿد

ٌە )ھیچیدان قنًٌدر ئەٌ )ةر ٌ پ ٌانە(ی طگە ٷە ؿٍقا چییان قنًٌدذکهقٌ ەنًرتا

ٌە( ةەڵکٍ ًذەمکانان ٷە گدٍمیایی یەکدی ئاُدکهاقان ) [. 11-11]ٷٰدامن (ە 11نەکهقٌ

ٍاَ گەٌنە  ٌد٤اَل-ٌؿ ٍَن قە٫ەنمٍێر   -ًتؼانً  ُٰ اٷِ ـَ ٍء ؤَْٺ ُىُم اٷْ ٍا ِمْن ٧َرْيِ ََشْ ُٰ } ؤَْٺ ُؿٸِ

ٌان )ةددێ 35) ٌە قنًٌددر ةددٌٍن یددان ؿۆیددان ( ئایددا ئە ٍڵٰێنەنێددک( ٷە ؿۆیددانە ؿ

ٍڵٰێنەن( ٌقنًٌذکەنی ؿۆیانن  ) َٖ ةَٹ َّلا ٍُِٓٯُنٍَن 35)ؿ اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا ٍا اٷ ُٰ ( ؤَْٺ َؿٸَ
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ٌا ندیە( ةەڵکدٍ 36) ٌان ئاًامنەکان ٌوەٌییان قنًٌر کدهقٌٌە )نەؿێده  ( ئەی ئایا ئە

ٌگٍمانیان ھەیە ) ُهٌَن )( ؤَْٺ ٣ِنَكىُ 36قڵنیا نین  ِٜ ْٔ د َٔ ( ئەی 37ْم َؿىَائُِن َنةَِّٵ ؤَْٺ ُىُم اٷُْم

ٌان قەًدەاڵدكان  ٌانە  یدان ئایدا ھەن ئە ٌەنقگدانی ددۆ َّلی ئە ئایا گەنظینەکدانی پەن

 [. 37 35]اٷٍٜن (ە 37ٌواڵن  )
ٍای ٷێتێدر-ُێف ًدە٣كی  قەڵێدر  )ئەٺ ةەڵدگە ىێندانەٌەیە  -ڕەػمەددی ؿد

ٌەدا ٷەًەنیان ىیی ةژانقەیەکیان ةۆ طێناىێڵ ێر طگە ٷە مٸکەا ةٌٍن ةۆ ىەٮ یان ئە

ٌە( ]د٬ٌدري اةدن ًد٤كْ   ٌئداینە ٌە ٷە َّلیەن ئەٯدو  ٌاکها ٌەی کە قا قەةێر َّلةكەن ٷە

816.] 
 

ٌئاًدامنەکانكا 7 ٍڵٰێنەنی ىەمدٌٍ ُدذێکە کە ٷە گەنقٌٌن  . هللا ؿ

ٌٷەٌ ُذانەَ کە نایان ةینینو ىەمٌٍ ُذێک  ىەیە ٷەٌ ُذانەَ قەیانتینین 

ٍاَ گەٌنە ئاًدامنەکان ٌوەٌی  طگە ٷە )هللا( ٌە ٌمەؿڵٍٯەو ٌؿ قنًٌذکها

 ٷە ُەَ ڕۆژقا قنًٌذکهق.
ُ  ُٯددْٹ  ِٖ ُٯددِٹ هللاا اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ دداَم ٌا ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  }ُٯددْٹ َمددن نابُّ اٷ ؿدد

ّك  ٍِْ اأْل٣ََْمد دَذ ٌْ ََّل ََضًّا  ُٯْٹ َىْٹ َٓ ٌَ ِيْم ن٤ً٬َْا  ٌِ َٔاَء ََّل ََيْٸِٴٍَُن أِلَن٬ُ ٷِ ٌْ ًِ ؤَ ٌنِ ْمدُم مِّن ُق ـَ ؤ٫ََادا

 ٌَ ٍِْ اٷ٠ُّٸُاَمُخ  َذ ٌْ ريُ ؤَْٺ َىْٹ دَ ِٔ اٷَْت ٌَ ًَ داةَ َِ ًِ ٫ََذ د ِٰ ٸْ ـَ ٍا ٳَ ُٰ ِ َُشَٳَاَء َؿٸَ ٍا ّلِِلا اٷنٍُُّن  ؤَْٺ َط٤َٸُ

ٌادە  })ئەی مدٍػەممەق  اُنە  يا َٰ اِػُك اٷْ ٍَ ٍَ اٷْ ُى ٌَ ٍء  ُ َؿاٷُِٱ ٳُٹِّ ََشْ ِْٔيْم  ُٯِٹ هللاا ٸُْٱ ٣َٸَ ـَ -اٷْ

ٍا ئینظد-ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم ٌەنقگانی ئاًامنەکان ٌ وەٌیە ةڵدێ ؿد ا ( ةڵێ  کێ پەن

ٌە )ةۆ ؿۆدان(  ٍانانێکذان ھەڵتژانقٌ ٍای گەٌنە( پِذی ةڵێ قەی ئێٍە ةێظگە ٷە ئەٌ )ؿ

ٌەنی ھدیی ًدٌٍق ٌ ویانێدک ندین ةدۆ ؿۆُدیان ةڵدێ ئایدا کدٍێه ٌ چداٌ ًدا٦  کە ؿا

ٌانە چەندك  ٌان  نەؿێده ئە ٌەک یەک  ٌنداکی  یەکٌانن  یان ئایدا دانیکیەکدان ٌ ڕٌ
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ٌەک قن  ٍایە(  ٌە  )گ ٍا قانا ٍایان قنًٌر کهقةێر  ھاٌةەُێکیان ةۆ ؿ ٌانی ؿ ًٌذکها

ٍا قنًٌذکەنی ھەمٌٍ ُذێکە ٌ ھەن  ٌە!! ةڵێ ؿ ٍا ٌەکەیان ٷێ ُێ ئەًٌا قنًٌر کها

ٍاَ گەٌنە 16ئەٌیِە داک ٌ دەنێدا ٌ واڵە ةەًدەن ھەمدٌٍ ُدذێکكاە ]اٷه٣دك  [. ٌؿد

ٌا قنًٌددر قەکدداخ کە  ٌادە  }ٌؿددٍقا ُددذی  ٸُددُٱ َمددا ََّل د٤َْٸَُمددٍَنە  ـْ َٓ ٌَ قە٫ەنمٍێددر  } 

ٍاَ گەٌنە ئاًدامنەکان ٌوەٌی ٷە ُدەَ ڕۆژقا 8ٌذا( ئێٍە نایىاننە ]اٷنؼٹ )ئێ [. ؿد

دذاِح  ًِ َٖ ِِف  اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا ٍَ اٷاِمْ َؿٸََٱ اٷ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُى ٌەو ؿ قنًٌذکهقٌ

دُهُض  ـْ َمدا َٓ ٌَ  ِٖ َِ  ٤َْٓٸَُم َما َٓٸِدُع ِِف اأْلَْن َك ٣َىَل اٷ٤َْْه ٍَ َذ ًْ َمدا َٓندِىُٶ ِمدَن ؤَٓااٍٺ سُما ا ٌَ ِمْنَيدا 

ٍا(  ٌادە  })ؿد ريٌە  ِٔ ُ ِِبَا د٤ََْمٸٍَُن ةَ هللاا ٌَ ٍَ َم٤َٴُْم ؤََْٓن َما ٳُنُذْم   ُى ٌَ َما ٤َُْٓهُض ٫َِٔيا   ٌَ اَمِء  ٌا اٷ

ٌە ٷە ُدەَ ڕۆژقا پاُدان  ئدەٌ واددەیە کدە ئداًمداندەکدان ٌوەٌی قنًٌددر کددهقٌ

ٌەڕمدان پێی ٌە ةدۆ ًدەن ٣ەنَ )ةا ٍا ةێدرو ٌە ةەنوةٍیە ەددی ةەٌ ُدێٍەی ُدیاٌی ؿد

ٍا ؿۆی قەوانێر( قەوانێر چدی قەچێدذە نداٌی وەٌی  چۆنیەدیەکەی ناوانینو دەنێا ؿ

ٍان ٌچی ةدۆ ًدەنقەکەٌێر ٌ ٷە ھەن  ٌە قێذە ؿ ٌە ٌچی ٷەئاًامنە ٌچی ٷێ قێذە قەنە

ٌەیەک کە  ٍا ةینایە ةەھەن کدهقە ٍا ٷەگەڵذانە )ةە وانیانی ٌ ئاگاقانی( ٌ ؿ کٍو ةن ؿ

َٖ 4کەنە ]اٷؼكٓك قەی اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ داَم ٌا َندا اٷ ْٰ ْك َؿٸَ َٰ ٷَ ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } [. ٌؿ

ٍا ةێگٍمددان  ٌادە  }ًددٍێنك ةە ؿدد ددَنا ِمددن ٷ٨ُُّددٍٍب ە  ٌا َمددا َم ٌَ ددذاِح ؤَٓادداٍٺ  ًِ ْٔددَنُياَم ِِف  َمددا ةَ ٌَ

ٍانیاندكایەو ٷە ُدەَ ڕۆژقا ٌ  ٌە ئاًامنەکان ٌوەٌی ٌ ھەنچدی ٷە نێ قنًٌذامن کهقٌ

ٌنێکامن دٌٍَ نەةٌٍە ]ٮ   [. 38ھیی مانكٌٌ ةٍ
 

ٌد٤اَل-. ٌؿٍقا 8 ىیی ُدەنیک ٌىاٌةەُدێکی نیدیە نە ٷە  -ًتؼانً 

ٌنە ٷە پەنًذنكا. ٌنە ٷە ةەڕێٍەةهقنكاو  ٍڵٰانكنكاو  ٍڵکیكاو نە ٷە ؿ  م
ِ ؤَُنٌِي َمداَلا  ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر   }ُٯدْٹ ؤََنؤَْٓدُذْم َمدا دَدْك٣ٍَُن ِمدْن ُقٌِن هللاا ؿ

ٌْ ؤَسَدانٍَج ِمدْن  اِخ اِئُْذٍِي ِةِٴَذاٍب ِمْن َٯْتدِٹ َىدَما ؤَ ٌَ اَم ٌا ِٖ ؤَْٺ ٷَُيْم َِشٌْٲ ِِف اٷ ٍا ِمَن األْن ُٰ َؿٸَ
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ٌادە  })ئەی مٍػەممەق  اِقِٯنَيە  َٓ ( ةڵدێ  پدێم -ٓىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-٣ِٸٍْم بِْن ٳُْنُذْم 

كەن ٷە وەٌیدكا چیدان ةڵێن ئەٌ ُذانەی ئێٍە قەیانپەنًنت طدگە ٷە ؿدٍقا پیِدانم ةد

ٌەو قەی  ٌە یان ٷە )قنًٌدر کهقندی( ئاًدامنەکانكا ةەُدكانیان کدهقٌ قنًٌر کهقٌ

ٌان  پەڕاٌێکم ةۆ ةێێنن ٷە پدێّ ئەٺ )ٯٍنئدانە ھادتێدر( یدان وانیدانیەٲ کە ٷە پێِدٍ

 [. 4ةەطێ ماةێر ئەگەن ئێٍە ڕاًذگۆنە ]األػٰا٪ 
ٍای ٷێتێر-ُێف ًە٣كی  ٌادە -ڕەػمەدی ؿ ٌانەی قەڵێدر  }ُٯدْٹە    ةڵدێ ةە ئە

ٌە ةە پەنًذنی ةذەٳان ٷە کادێکكا نً ًٌٍقیان ىەیً ٌ نً ویان  ٍا قانا ىاٌةۀُان ةۆ ؿ

ٌٳهقنەٌەو پێیددان ةڵددێ  ٌە ةۆیددان -ٌ نددً مددهقن ٌ نە ژیددانو ٌ نددً وینددكٌ ڕٌٌىن ةددٴەنە

ٌانە ُایٌددذەی ىددٔی طۆنێددک ٷددً  ٌەکانیان کددً ةێگٍمددان ئە قەًذەًٌدداىن پەنًددرتا

ٌادە    }ؤَ -ةەنكایەدیکهقن نین اِخە  ٌَ داَم ٌا ِٖ ؤَْٺ ٷَُيدْم َِشٌْٲ ِِف اٷ ٍا ِمَن اأْلَْن ُٰ ُنٌِي َماَلا َؿٸَ

ٌه یان ٷً قنًٌدذکهقىن ئاًدامنەکانكا  }پێم نیِان ةكەن ٷً وەٌیكا چییان قنًٌذٴهقٌ

ٌە   ٌەەو ئایا ىیی ُذێکیان ٷً ناٌ ئاًامنەٳان ٌ وەٌیكا قنًٌدذٴهقٌ ةەُكانٓان کهقٌ

ٌە  ئایدا ئاژەڵەکانیدان ةداڵٌه ئایا کێٍەکانیان قنًٌذٴ ٌە  ئایا قەنیایان ةەڕێـٌدذٍ هقٌ

ٌە  ئایدا ٓدانمەد قەنێکیدان ىەیدً ٷدً  ٌە  ئآا قانٌقنەؿذەکانیان ًەٌو کهقٌ پێکهقٌ

ٌەی ٳدً ؿۆیدان قاىن  ٌاندً نییدًو ةە ٌانە  نەؿێه ىیی ُذێک ٷە قنًٌذٴهقن ُذێ ٷە

ٌاىن د ٌئەمە ةەڵگەیەکّ ئەٯڵّ پێكاقەنێنو ئەمە ةێظگە ٷە ةاًکهقنی قانپێكاناىن ئە هو 

ٌەی ةێگٍمان ةەنكآەد کدهقن ةدۆ طدگە ٷە ؿدٍقا ُدذێکی  ٌەیە ٷەًەن ئە یەکالکەنە

ٌه ٫ٌەنمدٌٍیەد  }ائُْذدٍِي  -نەٯڵدی-پٌٍچە. پاُان ةاَس نەةٌٍىن ةەڵگەی قەٯی  کدهقٌ

ٌادە  }قەی پەڕاٌێٴم ةۆ ةيێنِن ٷً پێّ ئەٺ ٯٍنئدانە ىادتێد َماە  رەو ِةِٴَذاٍب مِّن َٯْتِٹ َىك

ٌادە  }یدان وانیدانییەک  ْن ٣ِٸٍْمە  ٌْ ؤَسَانٍَج مِّ ٳذێتێک ةانگەُە ةکاخ ةۆ ىاٌةەُكانانو }ؤَ

ٌان  ٌە ئە ٌەی واندها ٌە ةکداخە. ةێگٍمدان ئە ٌە ٫ەنمدان ةە ةەطێامةێر ٷً پێ٨ەمدتەنانە

ٌە ةەڵدددگەیەک ةيدددێِن ٷەًدددەن  قەًذەًٌدددانن کە ٷە یەکێدددک ٷدددً پێ٨ەمدددتەنانە
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ٌە ةدۆ َّلی ىاٌةەُكانانیانو ةەڵٴٍ قڵنیایی ن ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان ةانگەُدەٓان کدهقٌ

ٌە ٷً ىاٌةەُكانانو ئەمەَ مەونرتین  ٌەنقگانیان ٌ ڕێگهییان ٳهقٌ یەکذاپەنًذّ پەن

ٌانەٌە ةەطێامةێر ٷً وانٌر ٌوانیانَ. ]د٬ٌري اةن ٤ًكْ    [. 779میهادً ٷە
ٌد٤اَل-ٌ )هللا(  ٍڵکی ىەمٌٍ ُدذێک دەنيدا ةدۆ ئەٌ وادەیە  -ًتؼانً  ماٷدٵ -م

ٍاَ گەٌنە -املٸٵ ٌەنكانێذیدكاو ؿد ٍڵدک ٌؿا ە ٌىیی ىاٌةەَ ٌُەنیکێکی نییە ٷە م

داُء  َِ ن دَ دَنِى٢ُ اٷُْمٸَْٵ ِمما ٌَ اُء  َِ قە٫ەنمٍێر  } ُٯِٹ اٷٸاُيما َماٷَِٵ اٷُْمٸِْٵ دُْاِِت اٷُْمٸَْٵ َمن دَ

رْيُ  بِناَٵ ٣َد ـَ َِٔكَٲ اٷْ اُء  ِة َِ دُِمٶُّ َمن دَ ٌَ اُء  َِ د٤ُِىُّ َمن دَ ٌادە  } ةڵدێ ٌَ ٍء َٯدِكٌٓه ە  ىَلك ٳُدٹِّ ََشْ

ٌەن قەًددەاڵخ؛ قەًددەاڵخ قەقەیددر ةە ھەنکەًددێک کە ةذەٌێددر  ئەی ؿددٍقای ؿددا

ٌەی ةذەٌێدر  ٌقەًەاڵخ قەًێنیذەٌە ٷە ھەنکەًێک کە ةذەٌێر ٌةەڕێىی قەکەیر ئە

ٌةێیێىی قەکەیر ئەٌ کەًدەی ةذەٌێدر دەنێدا ةە قەًدذی ددۆیە ھەمدٌٍ چداکەیەک 

ٍانایر ە ]آٶ ٣مهان ةەڕاًذی دۆ ةەًەن  ٍاَ گەٌنە ئەٌە 26ھەمٌٍ ُذێکكا ةە د [. ٌؿد

ٍڵدک ٌقەًدەاڵدێک دەنيدا ةدۆ ئەٌ وادە مەونەیە ٷە ڕۆژی  ٌە کە ىەمدٌٍ م ٌنكەکادە ڕٌ

ٌەکٍ  ٌد٤اَل-ٯیامەدكاو ىەن ِ  -ًتؼانً  ّك ٣َىَل هللاا ٬َ ـْ َٺ ُىم ةَاِنُوٌَن  ََّل َٓ ٍْ قە٫ەنمٍێر  } َٓ

ٌء  ٷَِّمدِن اٷْمُ  ٌادە  }ڕۆژێدٵ کە ھەمدٌٍ )ٷە ِمْنُيْم ََشْ داِن ە  يا َٰ اِػدِك اٷْ ٍَ ِ اٷْ َٺ  ّلِِلا ٍْ َٔد ٸْدُٵ اٷْ

ٍا  ٌە( ئاُکها قەةن ھیی ُدذێکیان ٷە ؿدٍقا پەنێدان ناةێدر )ؿد گۆڕەکانیان قێنە قەنە

ٌەاڵٺ  ٌە(و )ؿدۆی  ٌەاڵٺ نداقنێذە قە٫ەنمٌٍێر( ئەمیۆ پاقُایەدی ٌقەًەاڵخ ةۆ کێیە )

ٌە ٌ قە٫ەنمٌٍێر(  ھەن ةۆ  ٌدەنێدایە کە ةە ًدەن ھەمدٌٍ ُدذێکكا قەقادە ٍای دداٲ  ؿ

ٌد٤داَل-[. ٌؿٍقا 16واڵەە ]٧ا٫ه  ىدیی ُدەنیک ٌىاٌةەُدێکی نیدیە نە ٷە  -ًتؼانً 

ٍاَ گەٌنە  ٌنە ٷە پەنًددذنكاو ؿدد ٌنە ٷە ةەڕێٍەةهقنددكاو  ٍڵٰانكنددكاو  ٍڵکیددكاو نە ٷە ؿ م

ٷًَكا  ٌَ ْم  ـِ ِ اٷاِمْ ٷَْم َٓذا ُٯِٹ اٷَْؼْمُك ّلِِلا ٌَ ٷَدْم قە٫ەنمٍێر  } ٌَ ٓدٌٵ ِِف اٷُْمٸْدِٵ  ًُ ََشِ ٷَْم َٓٴُن ٷا ٌَ

ٌادە  }ٌ)ئد ُْو دَٴِْتدريًاە  ٌَٳَربِّ ٶِّ   َن اٷمُّ ِِلٌّ مِّ ٌَ  ًُ ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە -ەی مدٍػەممەق دَٓٴُن ٷا

ٍایە وادێدک کە ھدیی منداڵێکی ةدۆ -ًٌٸم ( ةڵێ ھەمٌٍ ًٍپاي ٌ ًذایّ ھەن ةۆ ؿد
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ٌە ٷە ٌە ٌ ھیی ھاٌةەُێکی نەةٍ ٍڵک ٌ پاقُایەدیكا ھیی قۆًدر ٌ  ؿۆی ةییان نەقا م

ٍا وۆن ةە گەٌنە قاةنددێە  ٌادە( ؿدد ٌە ٷەةەن ةددێ قەًددەاڵدی )کە یانمەدیددكەنێکی نەةددٍ

ٷَدْم 111]اإلشاء  ٌَ  ِٖ اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ داَم ٌا ًُ ُمٸْدُٵ اٷ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر   }اٷاِمْ ٷَد [. ٌؿ

 ٌَ ٌٓٵ ِِف اٷُْمٸِْٵ  ًُ ََشِ ٷَْم َٓٴُن ٷا ٌَ ٷًَكا  ٌَ ْم  ـِ ٌادە  }ئەٌ َٓذا دِكًٓهاە  ْٰ نَُو دَ دكا َٰ ٍء ٫َ َؿٸَدَٱ ٳُدٹا ََشْ

ٍڵکی ئەٌن ٌھدیی  وادەی کە قەًەاڵدی ةەًەن ئاًامنەکان ٌوەٌیكا ىەیە ٌىەمدٌٍ مد

ٍکم  ٌایی ٌػ ٌکەي ُەنیک ٌھاٌةەُی نییە ٷە ٫ەنمانیە ٌە  منكاڵی ةۆ ؿۆی ةییاڕ نەقا

ٌئەنكاوەی ةۆ قیانی کدهق ٌە  ٍڵکكا ٌھەمٌٍ ُذێکی قنًٌذکهقٌ ٌە )ةە چداکی ٷە ٌم ٌ

ٌە(ە ]اٷ٬هٯدان  ٍاَ گەٌنە پاقُدا )املاٷدٵ(ە ٌىەمدٌٍ ُدذێک 2ھەمٌٍ ڕٌٌیەکە [. ؿد

ٌە  ٍڵکی ئە ٌد٤اَل-م ٍڵٰێنەنە )اٷـاٷٱ(ەو ٌىەمدٌٍ ُدذێک طدگە ٷە  -ًتؼانً  ٌئەٌ ؿ

ٌەنەکان ةەڕێٍە  ٌنە ٌەو ٌىەن ؿۆی کانٌةانی ةٍ ٍڵٰێرنا ٌەنە ٌؿ ٌنە وادی مەونی ؿۆی ةٍ

ٍڵک ٌقەًەاڵدەی ةێر دەنيدا ئەٌ ُدایەنی قەةاخ ٌةۆیە ئەٌ وادەَ  کە ئەٺ ٌەً٭ ٌم

پەنًذنەو ٌپەنًذنی ُذێک یان یەکێکی ده ٷەگەڵ ئەٌ وادە یدان پەنًدذنی ُدذێک 

ٌەىددا ُددیهک  ٌاوَ ئەٯددڵە ٌىەن یددان یەکێکددی ددده طددگە ٷە ئەٌ وادە؛ نیِددانەَ َّل

 ٌ ٌەنە ٷە ق ٌنە ٌنی قەنەنظامی ةدٍ نیدا ٌىاٌةەُكانە ةۆ ؿٍقا کە ئەمیّ ىۆکانی ؿهاپتٍ

ٌا ُٯدْٹ ةَدْٹ  َك دَْيَذدُك اَن َٔ ٌْ نَ ٍا ُىًٍقا ؤَ ٍا ٳٍُنُ َٯاٷُ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }  ٌئاؿیهەدكاو ؿ

د ِْ َمدا ٳَداَن ِمدَن اٷُْم ٌَ ٌٷەکە ٌ گاٌڕەکدان( ةە دِمٸاَح بِةَْهاِىَٔم َػِن٬ًٔدا   ٌادە  })طدٍ هِِٳنَيە 

ٌەَ ة ٌٷەکە یان ةە گاٌڕ ةدۆ ئە ٌدیان  ةنب ةە طٍ ێدنە ًدەن ڕێگدای )مًٍڵامنەکان( ٌ

ڕاًر ةڵێ  ةەڵکٍ پەییەٌیی ئاینی پاکی ئیرباھیم قەکەین کە ٷە ھاٌةەَ ةییدانقەنان 

ٌەە ]اٷتٰهج  دُن ِقًٓندا 135)مٍَشیکان( نەةٍ ٌَ َمدْن ؤَْػ ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر   } [. ٌؿ

اداَت٥َ ِمٸاَح بِةَْهاِىَٔم ػَ  ٌَ ٌن  ٌِ ٍَ ُمْؼ ُى ٌَ  ِ ًُ ّلِِلا ْطَي ٌَ ٸََم  ًْ ْن ؤَ ما ُ بِةَْهاِىَٔم َؿٸِٔاًلە مِّ َم هللاا ـَ ادا ٌَ ِن٬ًٔا  

ٌکێ قینكاندهە( ٷە کەًدێک کە ڕٌٌی ؿدۆی  ٍانرتە ) ٌادە  }ئایا کێ ئایینی چاکرت ٌ ط

ٍا ٷە ھەمان کادكا ئەٌ کەًە چاکەکدان ةێدر ٌ ُدٍێنی ئداینی  ٌە ةۆ ؿ یەکال کهقةێذە



24 
 

ٌدتێر ةەڕاًذی ٌ پاکی )کە ةە ٌییٌذی ؿۆی ٷە ةەدداڵ ٌگدٍمیایی َّلی ئیرباھیم کە ی 

ٍا ئیرباھیمدی ھەڵتدژانق ةە قۆًدر ٌ ؿۆُەٌیٌدذی ؿدۆیە  ٌە ةۆ َّلی ڕاًذی( ٌ ؿ قا

ٍاَ گەٌنە 125]اٷنٌددداء  ٌد٤ددداَل-[. ٌؿددد ٌەدەٌە کە  -ًدددتؼانً  ٌنکدددهقٌ ٌەَ ڕٌ ئە

٣ٸیدً -ىەنکەًێک ُدٍێنی ئاینێدک ةکەٌێدر طدگە ٷە ئداینی ئیرباىیمدی ؿەٷیدٹ 

ٌ -اٷٌالٺ ٌنە٫امکهقٌ ٌا ئەٌ کەًە ؿۆی گێٹ  ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  ؛ ئە ە ٌقۆڕاٌەو ؿ

ًُ ِِف  بِناد ٌَ َٔا   نْ َْٔناُه ِِف اٷدكُّ د٬ََٜ ْٓ دِك ا َٰ ٷَ ٌَ   ًُ ٌَ ًَ ن٬َْ ٬ِ ًَ ٸاِح بِةَْهاِىَٔم بَِّلا َمن  َمن َْٓه٧َُث ٣َن مِّ ٌَ {

ٌەنقەگێیێددر ٷە ئددایینی ئیرباھددیم  ٌادە  }کددێ ڕٌٌ  دداٷِِؼنَي ە  ٔا ٣ٸیددً -اْْلِؿددهَِج ٷَِمددَن اٷ

ٌنە٫داٺ کهقةێدر  ًدٍێنك ةێدر ةێگٍمدان   مەگەن -اٷٌالٺ کەًێک کە ؿۆی گێدٹ 

ٌاییدكا ٷە چاکەکدانانە ە  ٌنیداقا ٌةێگٍمدان ئەٌ ٷەڕۆژی ق ئیرباھیمامن ھەڵتدژانق ٷە ق

 [.131]اٷتٰهج 
 

ٌد٤اَل-. ٌ )هللا( 9 ٌەو  -ًتؼانً  ٌٷە قایک نەةدٍ ٌەو  ٌکی کەي نەةٍ ةا

 ٍ ٌەو ٌىیی ُدذێک ىاٌُدێ ٌنی ىەةٍ ٌە ىەن ةٍ ەَ ئەٌ وادە ةەڵکٍ ٷە ًەنەدا

 مەونە نییە.
ُ ؤََػدٌك ) ٍَ هللاا ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر }ُٯْٹ ُى ٓدىل اٷدٸە -( )ئەی مدٍػەممەق 1ؿ

ٌدایە ) -ؿٍقایە-( ةڵێ  ھەن ئەٌ )اٷٸە( یە -٣ٸیە ًٌٸم َمُك )1داکە ٌةێ ىا ٔا ُ اٷ ( 2( هللاا

ٌئٍمێكی  ٌەڕقانانە-ئەٌ ؿٍقایەی ةێ نیاو ٌطێی نیاو  ٌَ 2) -ةا ٍٷَدْك )( ٷَدْم َٓٸِدْك  ( 3ٷَدْم ُٓ

ٌە ) ٌٷە کەي نەةٍ ٌە  ا ؤََػدٌك )3کەًی ٷێ نەةٍ ًٍ ًُ ٳ٬ُُد ٷَْم َٓٴُدن ٷاد ٌَ ( ٌھەنگیدى ھدیی 4( 

ٌدای ئەٌ نییە ) ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  4-1(ە ]اإلؿالْ 4کەي ھاٌُێٍە ٌھا [. ٌؿد

َٜرِبْ  ْٓ ا ٌَ َْٔنُياَم ٫َا٣ُْتْكُو  َما ةَ ٌَ  ِٖ اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا ٌادە  }نابُّ اٷ ًّٔاە  دِم ًَ  ًُ ًِ  َىْٹ د٤َْٸَُم ٷَ ٷ٤َِِتاَقدِ

ٌادە ةیپەنًدذە ٌوۆن  ٍانیاندكایە کە ٌەنقگانی ئاًامنەکان ٌوەٌی ٌھەنچدی ٷە نێ }پەن

ٌەَ ٳەًێددؿۆگه ةە ٷە پەنًذنیكا ئایا گٍماندر ىد ٌنداٌَ ئەٌ دەیە ٷە ٌددا ٌىا ک ىا
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ٍاَ گەٌنە 65ةێر! ە ]مهٓم  ٌد٤اَل-[. ٌؿ اِخ قە٫ەنمٍێدر  }٫َدا -ًتؼانً  ٌَ داَم ٌا ُه اٷ ِٛ

 ٍَ ْٔ ًِ  ٷَد اًطدا  َٓدْمَنُئٳُْم ٫ِٔد ٌَ ِمدَن اأْلَن٤َْداِٺ ؤَْو ٌَ اًطا  ٌَ ٴُْم ؤَْو ٌِ ْن ؤَن٬ُ ِٖ  َط٤ََٹ ٷَٴُم مِّ اأْلَْن ٌَ

ٌادە  })ؿٍقا( ةەقیێێنەنی ئاًامنەکان ٌ وەٌیدیەو  ريُە  ِٔ ِم٥ُٔ اٷَْت ٌا ٍَ اٷ ُى ٌَ ٌء   ًِ ََشْ ٳَِمْشٸِ

ٌدی ةددۆی ةەقیێێندداٌن ھاًٌددەنان ٷە ؿدد ٌەھددا ٷە ئاژەڵیِددكا طددٍ ٍقی ؿۆدددان ھەن

ٌەکٍ ؿدٍقا نیدیە  ٌنكا ژمانەدان وۆن قەکاخ ھیی ُذێٵ  ٌە( ٷە طٌٍخ ةٍ )قنًٌذکهقٌ

ٌئەٌ وادە ةیٌەن ٌةینایەە ]اٷٍِنَ  ٌنە ٷە کهقانیكا(  ٌنە ٷە ًی٬اخ   [.11)نە ٷە واخ 
 

ٍای گەٌنە دێکەڵی ىیی ُذێک ناةێر ٌةەنطەًدذە ناةێدر ٷە 11 . ؿ

ٌەنەکانیددكاو ةەڵکددٍ وادێکددی مەون ٌپیددهۆوە ٷە ىددیی یەکێددک ٷ ٌنە ە ةٍ

ٌەَ ٣ەنُی مەونە. ٌەنەکانە ٷە ًەنە ٌنە ٌەَ ةٍ  ًەنە
ٍای گەٌنە دێکەڵی ىیی ُذێک ناةێر ٌةەنطەًذە ناةێر ٷە ىدیی یەکێدک  ؿ

ٌەنەکددانە ٷە  ٌنە ٌەَ ةٍ ٌەنەکانیددكاو ةەڵکددٍ وادێکددی مەون ٌپیددهۆوە ٷە ًددەنە ٌنە ٷە ةٍ

ٌەَ ٣ەنُی مەونو چٍنکە  ئەٌ ؿٍقایە ٌطگە ٷە ئەٌ ىەمٌٍی قنًٌدذکهاٌنو ًەنە

ٌنەمددانی ىەیەو ٌىەمددٌٍ  ٌطددگە ٷە ئەٌ وادە ىەمددٌٍ ُددذێک ئەگەنی ٷە ندداٌچٌٍن 

ٍڵکی ؿددٍقایە ةددۆیە دددێکەڵ ٌةەنطەًددذە ناةێددر ٷە ىددیی یەکێددک ٷە  ُددذێک مدد

ٌەنەکددان  ٌنە ٌەىددا ىددیی یەکێددک ٷە ةٍ ٌەکانیكاو ٌىەن ٌەنەکددان ٌقنًٌددذکها ٌنە ةٍ

ٌەکان ةەنط ٌدێکەڵی وادی مەونی ئەٌ ناةنو ٌؿٍقا ٌقنًٌذکها ٌد٤اَل-ەًذە   -ًتؼانً 

ٍاَ گەٌنە ئینکانی کهقٌٌە ٷەًدەن  ٌکەًێک گەٌنەده ٌمەونرتەو ؿ ٷە ىەمٌٍ ُذێک 

ٌە ٷە َّلُدەی  ٌە قەکەن کە ؿدٍقا ددێکەڵ ٌةەنطەًدذە ةدٍ ٌانەَ کە ةانگەُەی ئە ئە

ْك ٳ٬ََدَه اٷاد-٣ٸیً اٷٌالٺ-مەًیؽ )٣یٌا(  َٰ ٍَ و کە قە٫ەنمٍێر  }ٷا َ ُىد ٍا بِنا هللاا ِمَٓن َٯداٷُ

دَٔؽ اةْدَن َمدْهََٓم  ٌِ ًْٔئا بِْن ؤََناَق ؤَن ُْٓيٸِدَٵ اٷَْم َُ  ِ ُٔؽ اةُْن َمْهََٓم  ُٯْٹ ٫ََمن ََيْٸُِٵ ِمَن هللاا ٌِ اٷَْم

َْٔنُياَم  َما ةَ ٌَ  ِٖ اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا ِ ُمٸُْٵ اٷ ّلِِلا ٌَ ِٖ َطِم٤ًٔا   َمن ِِف اأْلَْن ٌَ  ًُ ؤُما داُء   ٌَ َِ ٸُُٱ َما َٓ ـْ َٓ
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ٌانەی کە  ٌەڕ ةٌٍن )کدا٫ه ةدٌٍن( ئە ٌادە  }ًٍێنك ةێر ةێتا ٍء َٯِكٌٓهە  ُ ٣َىَلك ٳُٹِّ ََشْ هللاا ٌَ

ٌانە  ٌدیان ةێگٍمان ؿٍقا مەًیؼی کٍڕی مەنیەمە ٷە کادێکكا مەًدیؽ )کادێدک ڕە ٌ

ٌەکداىن ئیٌد ٌددی ئەی نە ٌەنقگدانی مدن دکها( ٌ هائیٹ دەنێدا ؿدٍقا ةپەنًدنت کە پەن

ٌا ةێگٍمدان ؿددٍقا  ٌئێٍەیِدە ةەڕاًدذی ھەنکەًدێک ھداٌةەَ ةددۆ ؿدٍقا قاةنێدر ئە

ٌەو ٌطێگددا ٌُددٍێنی ئدداگهی قۆوەؾ قەةێددر ٌةددۆ ئەٌ  ةەھەُددذی ٷددێ ػەناٺ کددهقٌ

ِ 17ًذەمکانانە ھیی یانمەدیكەنێک نییەە ]املائكج  ّلِِلا ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } [. ٌؿ

ٍَٷُّ  اٷَْم٨ْهُِب  ٫َإََْٓناَم دُ ٌَ د٥ٌ ٣َٸِدٌٔم )اٷَْمْْشُِٮ  ًِ ا ٌَ  َ ِ  بِنا هللاا ًُ هللاا ْطد ٌَ ( نۆژھەاڵخ ٌ 115ٍا ٫ََشما 

ٌادە ڕٌٌةدکەنە ھەنَّلیەک )ٷە ندٍێژ کهقندكا ةە ٫ەنمدانی  ٍایە کە ٌا ھەن ةدۆ ؿد نۆژئا

ٍا )ةەوەیدی ٌ میێهەةدانی(  ٌە ةێگٍمان ؿ ٌدان ٷە ؿٍقا کهقٌ ٌگەیە ٌ ڕٌ ٌە ڕٌ ؿٍقا( ئە

ٌانە ٌ وانایە ) ٍ ٫115ها َٯاٷُ ٌَ  )  ِٖ اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ داَم ٌا ًُ َمدا ِِف اٷ ًُ  ةَٹ ٷا ْتَؼانَ ًُ ٷًَكا   ٌَ  ُ َم هللاا ـَ ا ادا

ًُ َٯانُِذٍَن ) ٍا مندكاڵی ةدۆ 116ٳُٹٌّ ٷا ٌدیدان  ؿد ٌٷەکە ٌ ةر پەنًذەکان(  ( )گاٌڕ ٌ طٍ

ٌە؛ ةەڵکدٍ ھەنچدی ھەیە ٷە ئاًدامنەکان ٌ  ٍا( پاک ٌ ةەقٌٌنە ٷە ٌە ئەٌ )ؿ ؿۆی قانا

ٍڵکی ئ ٌە ھەمدٌٍ ٫ەنمدانتەنقان ٌمٸکەچدی ئەٌن )وەٌیكا مد اِخ 116ە ٌَ داَم ٌا (ةَدِك٥ُٓ اٷ

َٔٴُددٍُن ) ًُ ٳُددن ٫َ ددٍُٶ ٷَدد ُٰ َددا َٓ دد ؤَْمددًها ٫َةِمنا بَِلا َٯََضك ٌَ   ِٖ اأْلَْن ٍا( ةەقیێێددنەنی 117ٌَ ( )ؿدد

ٌەنكەی پێ قەٌێدر کە  ٌکادێک کە ٌیٌذی ُذێک ةکاخ ھەن ئە ئاًامنەکان ٌ وەٌیە 

ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  117-115(ە ]اٷتٰدهج 117)پێی ةڵێر  ةتەو ئیرت قەةێدر  [. ٌؿد

ٷًَكا ) ٌَ ُن  َم اٷهاْػَمك ـَ ٍا ادا َٯاٷُ ٌَ ٍا منكاڵی ةۆ ؿۆی 88} ٍٷەکەکان( قەیانٌٍخ ؿ ( )گاٌڕ ٌط

ٌە ) ا )88قانا ًْٔئا بِقًّ َُ ْك ِطْئُذْم  َٰ ٍا ةەڕاًذی ُذێکی وۆن نداةەطێ ٌ 89( ٷا ( ًٍێنك ةە ؿ

ٌا 89ًەیه قەڵێن ) ا )( دَٴَاُق اٷ هُّ اٷِْظَتاُٶ َىكًّ ـِ دَ ٌَ  ُٖ ٱُّ اأْلَْن َِ دَن ٌَ  ًُ اُخ ََٓذ٬َٜاْهَن ِمْن ٌَ ( 91اَم

نىیکە ئاًامنەکان ٷەخ ٷەخ ٌ پانە پانە ةنب ٷەةەن ئەٌ )ٯٌەیە( ٌ )ندىیکە( وەٌیدّ 

ِن 91ُەٮ ةەنێر ٌ ةٰڵیِێ ٌ)نىیکە( چیاکان ةە یەکظان ةیٌؿێن ) ا ٷِٸهاْػَمك ٍْ ( ؤَن َق٣َ

ٷًَكا ) ٍای میێهەةان )( 91ٌَ ٌەڕان( منكاڵ قەقەنە پاڵ ؿ ٌەی )ةێتا َما َٓنَت٨ِدٕ 91ٷەةەنئە ٌَ  )
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ٷًَكا ) ٌَ َم  ـِ ِن ؤَن َٓذا ٍای میێهەةان ُیاٌ نییە کە منكاڵی ھەةێر )92ٷِٸهاْػَمك ( بِن 92( ةۆ ؿ

ِن ٣َْتددًكا ) ِٖ بَِّلا آِِت اٷددهاْػَمك اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ دداَم ٌا ٌان93ٳُددٹُّ َمددن ِِف اٷ ەی ٷە ( ھەمددٌٍ ئە

ٌانە  ٍای میێهەةدان )ھدیی کەًدێک ٷە ئاًامنەکان ٌ وەٌیكان ةە ةەنكەیی قێنە َّلی ؿ

ٍای میێهەةان نەةێر( ) ا )93نییە ةەنكەی ؿ ُىْم ٣َكًّ ٣َكا ٌَ اُىْم  َٔ ْك ؤَْػ َٰ ( ًدٍێنك ةە 94( ٷا

ٌە ةە ژمانقن ) ٍا ةەڕاًذی ھەمٌٍیانی ًەنژمێهی کهقٌ َٔ 94ؿ ِٰ َٺ اٷْ ٍْ َٓ ًِ ٌَٳُٸُُّيْم آدِٔ اَمدِح ( 

ٍا( ٷە ڕۆژی ٯیامەددكا ٫َ95هًْقا ) ٌە ةدۆ َّلی )ؿد ( ھەن ھەمٌٍیان ةە داک ٌ دەنێا قێدنە

ُّٕ 95-88(ە]مهٓم 95) ٍَ ٖٷَؼد ًَ بَِّلا ُىد ُ ََّل بِٷَك ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر } هللاا ٌەھا ؿ [. ٌھەن

ٍُُّٔٺ ََّل دَإُؿُموُ  َٰ ًُ  ۥٖٷ ََّل نٍَٺإ ٷا ٌَ َنحإ  َما ِِف  ۥًِ ٌَ ِخ  ٍَك َمك ٌا ِٖ َمن َلا ٖٷاِمْ ٥ُ٬ََِٓ ٣ِنَكوُ َما ِِف ٖٷ  ۥ ٖألَن

 ًِ ََّل ُِٓؼٍَُٜٔن ِةِ ۦبَِّلا ِةةِلنِ ٌَ َما َؿٸ٬َُيم  ٌَ داَء دَ ٤َٓٸَُم َما ةَنَي ؤَِٓكِٓيم  َُ ًِ بَِّلا ِِبَدا  ٕءر مِّن ٣ِٸِمد

ُقوُ  ََّل َٓدٍُٔ ٌَ  َٖ ٌَٖألَن ِخ  ٍَك َمك ٌا ًُ ٖٷ ُّٔ ًِ ٥َ ٳُه ًِ ٍَ ٖٷ٤َدِيُّ ٖٷ٠ِ٤َد ۥٌَ ُى ٌَ ٌادە  }هللا ئەٌ ِػ٠٬ُُياَم  ُٔمە 

ؿٍقایەیە کە ھیی پەنًرتاٌێک ىەٮ ٌڕاًر نییە کە ُایەنی پەنًنت ةێر طدگە ٷە 

ٌەنەٌو نایگهێددر  ٌەنەکددانە(و ٌ  ٌنە ٌدەقةیهکددان ٌڕاگددهی )ةٍ ٌە  ئەٌو ھەمیِددە وینددكٌ

ٍڵکی ئەٌەو کدێ ىەیە ٷەٌ ڕۆژەقا  ٌناؿەٌێرو ھەنچدی ٷە ئاًدامنەکان ٌوەٌیدكایە مد

ٍانێر دکدا ٌُدە٫ا٣ەخ  ٌئیىندی ئەٌ وادە ةذ ٷە َّلی ئەٌ ةکداخ مەگەن ةە ڕێگاپێدكان 

ٌنیددا ٷە  ٌەَ ٷە ق ٌەَ )ئدداقەمی( یە ٌ)ئە ٌەی ٷە پێِددە مەونە نەةێددرو ئاگدداقانە ةە ئە

ٌکەي  ٌە(و  ٌایی ةۆیان ئامداقەکها ٌەیەدی )ٷە ڕۆژی ق ٌەی ٷە پاُە ٌئە ةەنقەًذیانكایە( 

ٌەی کە ؿدۆی  ئاگای نییە ٷە ھیی ُذێک ٷە وانین ٌوانیانی ئەٌ )ؿٍقا( یە مەگەن ةە

ةیەٌێددر )ةیتەؿِددێر پێیددان(و کٍنًددیەکەیە ؿددٍقا ىەمددٌٍ ئاًددامنەکان ٌوەٌی 

ٌەو ٌپانێىگانی کهقنی ئاًامنەکان ٌوەٌی ةۆ ؿٍقا ئاًانە ٌ)گهان نیدیە( ٌھەن  گهدۆدە

ٌگەٌنەیەە. ە)کٍنًددی  قنًٌددذکهاٌێکی  [255]اٷتٰددهج ئەٌ ةڵنددكە پٸەٌپددایەی مەون 

ٌکٍنًی ئەٌ ٍُێنەیە ؿٍقا پێیەکانی مەونی ؿٍقایە ٣ٌەنَ ٷە کٍن -ًی گەٌنەدهەو 

ٌئەٌ -ٷەًەنی یان ٷە نێٍی قاقەنێر (. ئەگەن ئەمە مەونی ٌپٸەٌپدایەی ؿدٍقا ةێدر 
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ُذانەَ کە قنًٌذی کهقٌٌن ىێنكە مەون ةنو ئایا چدۆن دێکەڵدی ىدیی یەکێدک ٷە 

ٌەنەکان قەةێر  یان چۆن قەیانکاخ ةە منكاڵی ؿۆی  یدان چدۆ  ٌنە ن ُذەکان یان ةٍ

 کەًی ده ٷەگەڵ وادی مەونی ؿۆیكا قەکاخ ةە ؿٍقا ٌپەنًرتاٌ  .
 

ٌد٤دداَل-. )هللا( 11 ةە ڕەئدد٬ەدە ٌمیيهەةددانە ةەنامددتەن ةە  -ًددتؼانً 

ٌە. ٌکذێتە ئاًامنیەکانی قاةەوانكٌ ٌە   ةەنكەکاىن ةۆیە پێ٨ەمتەنانی نانقٌ
ٌد٤داَل-)هللا(  ةدۆیە  ةە ڕەئد٬ەدە ٌمیيهەةدانە ةەنامدتەن ةە ةەندكەکاىن -ًتؼانً 

ٌەَ ٷە دانیکایی کد٫ٍه  ٌە؛ ةۆ ئە ٌکذێتە ئاًامنیەکانی قاةەوانكٌ ٌە  پێ٨ەمتەنانی نانقٌ

ٌە قەنیان ةکاخ ةەنەٌ نٍن ٌڕۆُنایی ٌىیكایەخ ٌپەنًدذنی ؿدٍقا ةە  ٌانە ٌدا ٌُیهک 

ٍَ اٷادِمْ َُٓندىُِّٶ  ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُىد ةێ ىیی ُەنیک ٌىاٌةەَ ةییانقانێکو ؿ

َ ِةٴُْم ٷََهُءٌٌ٪ ناِػٌٔمە ٣َىَلك ٣َْتِكِو آَٓ  بِنا هللاا ٌَ َن اٷ٠ُّٸُاَمِخ بََِل اٷنٍُِّن   هَِطٴُم مِّ ـْ ُٔ َِّٔناٍخ ٷِّ اٍخ ةَ

ٍا ئەٌ وادەیە قەینێهێر ةۆ ةەنكەی ؿۆی )کە مٍػەممەقە  ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە -ٌادە  }ؿ

ٌەڕی( -ًٌٸم ٌئاُکها دا ٷەدانیکٌدذانی )گدٍمیایی ٌةێتدا ٌئایەدانێکی ڕٌٌن  ( ةەڵگە 

ٍا ةەنامدتەن ئێدٍە  ٌئیٌدالٺ( ٌ ةەڕاًدذی ؿد ٌنداکی ) ئدیامن  قەندان ةێێنێر ةۆ ناٌ ڕٌ

دٸَنكَٵ بَِّلا َنػَمدٗح 9ةەًۆو ٌمیێهەةانە ]اٷؼكٓك  ًَ َما ؤَن ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } [. ٌؿ

ٌادە  }ٌ)ئەی مٍػەممەق  ٸَِمنَيە  ( دۆمدان دەنێدا ةدۆ ئەٌە -ٓىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ٷِّٸ٤َك

ٌە کە ڕەػمە   [.117خ ةیر ةۆ طیێانیانە]األنتٔاء  نانقٌ

ٌؿدٍقا ٫ەنمددان ةە پێ٨ەمدتەنەکەَ قەکدداخ کە ةە ةەندكەکاىن ةڵێددر  ئەٌ وادە 

ٌە  ْْ ٣َِتداِقْ -اٷهػیم-ە ٌمیيهەةانە -اٷ٬٨ٍن-ٷێـۆُتٍ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }نَتِّد ەو ؿ

ٌاڵ ةكە ةە ةەندكەکانم کە ةەڕ  ٌادە  }ھە اًدذی ھەن مدن ٷێتدٍنقە ؤَيِّ ؤَنَا اٷ٬ُ٨ٍَُْن اٷهاِػُٔمە 

ٌٷە ڕەئ٬ەخ ٌمیيهەةانی ؿٍقا ةەنامتەن ةە ةەنكەکاىن ئەٌەیە 49ٌمیێهەةانمە ]اٷؼظه   .]

کە ناؿۆُی ٌویانیان ٷەًەن َّلقەةاخ ٌؿێه ٌةانان قاقەةەوێنێر ةۆ ًدەن ةەندكەکاىنو 
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ًُ بَِّلا  َ٭ ٷَد ُِ ُ ِةُُضٍّ ٫َاَل ٳَا َٵ هللاا ٌْ ٌَ بِن ََيْ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } بِن ُٓدهِْقَٲ  ؿ ٌَ   ٍَ ُىد

ٌادە   ٍَ اٷ٬ُ٨َْدٍُن اٷدهاِػُٔمە  ُىد ٌَ داُء ِمدْن ٣َِتداِقِو   َِ ًِ َمدن َٓ ُٔث ِةد ِٔ ُٓ  ًِ ٸِ ْ٘ رْيٍ ٫َاَل َناقا ٷ٬َِ ـَ ِة

ٍا ةە دۆ ةگەیەنێر ویانێک ھیی َّلقەنێک نییە ةۆ ئەٌ )ویدانە( ةدێظگە ٷە  ٌئەگەن ؿ {

ٌا ھیی ڕێگه ٍا ٌ ئەگەن ؿێه ٌ ؿۆُیەکی ةٍێر ةۆخ ئە یکەنێک نییە ةدۆ چداکەی ؿ

ٍا ةەھهەمەنكی قەکاخ ئەٌ کەًەی ؿۆی ةیەٌێر ٷە ةەنكەکانی ٌ ھەن ئەٌ ٷێتٍنقە  ؿ

 [.117ٌ ةە ةەوەییەە ]ٍٓنٍ 
 

ٌدەنيدا واددی 12 ٌەنقگانێکی میيهەةانە )اٷهػیم(ەو  . ؿٍقا )اٷٸە( پەن

ٌە ٷە ةەنكەکان قەکداخ ٷە ڕۆژی ٯیامەددكا کادێدک  مەونی ؿۆی ٷێپهًینە

ٌە  ٌە ٷە گۆڕەکانیانو ةۆیە ىەن کەًێک پاقاُر قەقنێذە وینكٌٌیان قەکادە

ٌەَ  ٌکدهقە ٌەَ ئیامندكان ةێدر  ٌەکەَ ؿێه یان ُەڕ ةێدرو ئە ةە پێی کهقە

ٌەَ  ٌئە ٌامّ ةدۆ ىەیەو  ٌئاًٌٍقەیی ةەنقە ٌا نی٤مەخ  چاک ئەنظامتكاخ ئە

ٌا ًىایەکی مەونی ةدۆ ٌەَ ؿهاپ ئەنظامتكاخ ئە ٌکهقە ٌەڕ ةێر   کا٫ه ٌةێتا

 ىەیە ٷە ٯیامەدكا.
ٌاٌ قەًددەملێنێر ةددۆ  ٍایی دە ٌەنی ٌ قانددایی ٌ ڕەػمەدددی ؿدد ٌەی قاقپەن ئە

ٌە کدهقن ةێدر  ٌەَ ٍُێنی کهقە ٌه ةۆ ئە ٌەیە ئەٺ ژیانەی قنًٌذکهقٌ ٌەنەکان ئە ٌنە ةٍ

ٌەی چاکەکدان  ٌە؛ ةدۆ ئە ٌە ًٌىا قاندا ٌٍُێنێکی دهیّ ةۆ پاقاُذی چاکە ٌ ٷێپهًینە

ٌەو ٌ ٌەنةگدددهێذە ًدددذەمکان ٌقەًدددذكنێژکان ًدددىای ًدددذەٺ پاقاُدددذی چددداکەی 

ٌە ةە  ٌنە ٌەنةگهێدر؛ چدٍنکە ڕەندگە ىەندكێک کەي ویندكٌٌةٍ ٌقەًذكنێژییەکەَ 

ٌە ًددەةانەخ ةەٌەَ  ٍاَ گەٌنە ةەڵددگەی وۆنی ةاًددکهقٌ قٌٌن ةددىاننو ةددۆیە ؿدد

ٍاَ  ٌە ٷە پاَ مهقن ڕاًذی ٌىەٯیٰەدە ٌىچی گٍمانێکی دێكا نیدیەو ؿد ٌنە وینكٌٌةٍ
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مِ  ٌَ َْٔيدا اٷْداَمَء گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }  د٤ًَح ٫َدةَِلا ؤَنَىٷَْندا ٣َٸَ ُِ َٖ َؿا ًِ ؤَنادَٵ دَدَهَ اأْلَْن ْن آَٓادِ

ٌادە  }ٷە  ٍء َٯدِكٌٓهە  ًُ ٣َدىَلك ٳُدٹِّ ََشْ َدك  بِناد ٍْ ِٔدٕ اٷَْمد َٔاَىدا ٷَُمْؼ َنةَْر  بِنا اٷاِمْ ؤَْػ ٌَ اْىَذىاْخ 

ٍایە کە وەٌی قەةینیددر ٌُددٵ ٌ مددادە ک ەچددی کادێددٵ نیِددانەکانی )قەًددەاڵدی( ؿدد

ٌە )ةەنو  ٍڵە ٌقەةدٌٍژێذە ٌەٲ( قەکەٌێدذە طد ٌانكنی ڕٌ ةانامنان ةانانك ةەًەنیكا )ةە ڕ

ٌەی  ٌکەنە ٌە وینددددكٌ ٌەی )وەٌی ٌُددددٵ( قەةددددٍژێنێذە ٌە( ةێگٍمددددان ئە قەةێددددذە

ٍانایەە]٫ٔٸر  ٍا( ةەًەن ھەمٌٍ ُذێکكا ةە د ٌەکانیِە ةەڕاًذی ئەٌ )ؿ  [.39مهقٌ
ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } َٓا ؤَُّٓيَ  دَن اٷَْت٤ْدِص ٫َةِنادا ٌؿ ا اٷنااُي بِن ٳُنُذْم ِِف َنْٓدٍث مِّ

ٍح ٷِّنُ  َٰ ٸا ـَ ٧َرْيِ ُم ٌَ ٍح  َٰ ٸا ـَ ٨ٍَح مُّ ْ٘ ٍح سُما ِمن مُّ َٰ ٬ٍَْح سُما ِمْن ٣َٸَ َناٳُم مِّن دَُهاٍب سُما ِمن نُّٜ ْٰ َ َؿٸَ َتنيِّ

اُء بََِلك ؤََطٍٹ مُّ  َِ هُّ ِِف اأْلَْنَػاِٺ َما نَ ِٰ نُ ٌَ ٳُْم  ٷَٴُْم   دكا ُُ ٍا ؤَ ٬ْاًل سُدما ٷَِذْتٸ٨ُُد ِٛ هُِطٴُْم  ـْ ّ سُما نُ مًّ ٌَ

دَدهَ  ٌَ ًْٔئا   َُ ْٔاَل ٤َْٓٸََم ِمن ة٤َِْك ٣ِٸٍْم  ِمنٴُم مان ُٓهَقُّ بََِلك ؤَنَْلِٶ اٷ٤ُُْمِه ٷِٴَ ٌَ ك  َّفا ٍَ ِمنٴُم مان َُٓذ ٌَ َ

َْٔيا اٷْاَمَء اىْ  َٖ َىاِمَكًج ٫َةَِلا ؤَنَىٷَْنا ٣َٸَ ٌادە  اأْلَْن ٌْضٍ ةَِيدٔعٍە  ؤَنَتَذْر ِمن ٳُدٹِّ َو ٌَ َنةَْر  ٌَ َذىاْخ 

ٌە ئەًٌدا )ةدىانن(  ٌنە }ئەی ؿەڵکینە ئەگەن ئێٍە ٷە گٍماندكان قەنةدانەی ویندكٌٌةٍ

ٌەکدان( ٷە قڵدۆپە  ةەڕاًذی ئێمە ئێٍەمان قنًٌذکهقٌٌە ٷە ؿداک )ؿدۆڵ( پاُدان )نە

ٌاده )قەةێذە( پانچە  -نٍد٬ەیەک-ئاٌێک  ٌای ئەٌە )قنًٌر قەةن( ق ؿٍێنێکی مەیٍ ق

ٌەی  )قەةێذە( پانچە گۆُذێک ُکو ٌ ُێٍە کێْشاٌ ٌ ُکو ٌ ُێٍە نەکێْشداٌ ةدۆ ئە

ٌە )ڕایكەگهین( ئەٌ )کۆنپەٷەیەی(  ٌە ٷە مناڵكانكا قەیێێڵینە ٌە ةۆ ئێٍە  ٌنی ةکەینە ڕٌ

ِبانەٌێر )ٷەةان نەچێر( دا کادێکی قیانیکهاٌ پاُدان )ٷەًدکی قایکذدان( قەنددان 

ٌە )ٷەٺ  قەھێنین ةە ٍاناددان  ٌاٌی ھێدى ٌ د ٌایی پاُان گەٌنە قەةن ىەددا قەگەنە دە ًا

ٌە ھەنكێکذان قەگەیەندهێنە ئەٌ پەڕی پیدهیو ةدێ  دەمەنەقا( ھەنكێکذان قەمهێرنێر 

ًٌٍقدهینی دەمەن ةدۆ ئەٌەی نەوانێدر ٌ ٷەةیدهی نەمێنێدر ھەنچدی کە قەیىاندی ٌە 

ە طا کادێک ةانامنان ةەًدەنقا وەٌی قەةینی )ٷە وًذانكا( ؿامۆُە ٌٌُک ٌ ةێ گیای
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ٍڵێدر وەٌی ھەڵ قەقاخ )ةەنو قەةێدر( ٌ  ٌەکی ٷێ قەڕٌێدر ٌ( قەط ةانانك وەٌی )ڕٌ

ٍانە ]اٷؼع  ٍڵێکی( ط  [.5)وەٌی( قەڕٌێنێ ٷە ھەمٌٍ طۆنە )گیا ٌ گ
ٌە کە ةەڵگەن ٷەًدەن  ٍاَ گەٌنە ٷەٺ ئایەدەقا ًێ ةەڵگەَ ئەٯڵی ةاًکهقٌ ؿ

ٌەن  ٌنە ٌەَ ةٍ ٌنە ٌانیّ ةهیذین ٷە  قٌٌةانە وینكٌٌةٍ  ەکان ٷە ڕۆژی ٯیامەدكاو ئە
ٌکادێددک مددهۆڤ  -1 ٌەو  ٍاَ گەٌنە مهۆڤددی ٷە ؿددۆڵ ٌؿدداک قنًٌددذکهقٌ ؿدد

قەمهێر ٌقەةێر ةە ؿدۆڵ ئەٌ ؿدٍقایەی کە ًدەنەدا ٷە ؿدۆڵ قنًٌدذی کدهق؛ ؿدٍقا 

ٌە قٌٌةدانە قنًٌدر  ٌنەمدا ٌە  ٍاناقانە ٷەٌ ؿدۆڵەی کە دێیدكا َّلُدەی مدهۆڤ ڕویدٍ د

ٌە.  ٌوینكٌٌی ةکادە
ٌە( قنًٌددذکهقٌٌە؛  -2 ئەٌ وادەی کە مهۆڤددی ٷە قڵددۆپە ئدداٌێکەٌە )مەنددیەکە

ٌەَ کە مهۆڤ قنًٌر ٌوینكٌٌ ةکادەٌە ٷە پاَ مهقنی. ٍاناقانە ًەةانەخ ةە  د
ٍاندداقانە ٷەًددەن  -3 ئەٌ وادەَ کە وەٌی وینددكٌٌ قەکددادەٌە ٷە پدداَ ةددانانو د

ٌٷەٺ  ٌە ٷە پاَ مهقنیانو  ٌەنەکان وینكٌٌ ةکادە ٌنە ٌەَ کە ةٍ ئایەدەقا ةەڵگەیەکدی ئە

 -کە وۆنیّ قنێژ نیدیە-مەون ىەیە ٷەًەن ئی٤ظاو ٌمەونی ٯٍنئانی پیهۆو ئەٺ ئایەدە 

 ًێ ةەڵگەی ئەٯڵی ًەننظیاکێِیان دێكایە ًەةانەخ ةە مەًەٷەیەکی وۆن مەون.
دِظٹِّ ٷِٸْٴُُذدِث  ٳَداَم  ٌِّ ِّٕ اٷ اَمَء ٳََٜ ٌا ٍِْ اٷ َٺ نَْٜ ٍْ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر   } َٓ ٌؿ

ٌە ةیهیدان( ئەٌ ةَكَ  ٌادە  })ةیێێدنە َْٔنا  بِنادا ٳُنادا ٫َدا٣ِٸِنَي ە  ٣ًْكا ٣َٸَ ٌَ َٶ َؿٸٍْٱ ن٤ُُِّٔكُو   ٌا ؤْنَا ؤَ

ٍٷکهقنی( دۆمددانی کذێددث  ٌەک پێچددانەٌە )ٷدد ٌە  ڕۆژەی کە ئاًددامنەکان قەپێچیددنە

ٌدی(و پاَ مهقنیّ  ٌەک یەکەمظان چۆن قنًٌذامن کهق )ةە ڕٌٌخ ٌٯٍ ٍکێک  ٌپەند

ٌە ةەڵێندێکە )طێتەطدێ کهقندی( ٷەًدەن ئەٌ )قنًٌذک ٌە ئە هقنە( قٌٌةدانە قەکەیدنە

ٍای گەٌنە 114ئێمەیە ةێگٍمدان ئدێمە )ئەٌ ةەڵێدنە( ةەقیدكەھێنینە ]األنتٔداء  [. ٌؿد

َٕ نَِمٌٔم ) ِى ٌَ ِٕٔ اٷ٠٤َِْاَٺ  ًُ  َٯاَٶ َمن ُْٓؼ َٰ نَِِسَ َؿٸْ ٌَ ََضََب ٷََنا َمَشاًل  ٌَ ( ٌە 78قە٫ەنمٍێر  } 

ٌنەمان ةۆ قێن ٌەڕە( قەڵێر کێ منٍ ٌە )ئەٌ ةێتا ٌەدە ٌە ٌ ةەقیێێنانی ؿۆی ٷە ةیه چٍ ێذە
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ٌاَٶ 78ئێٌکەکان وینكٌٌ قەکادەٌە ٷە کادێکكا کە ڕویٍن ) إََىا ؤَ َِ َِٔٔيا اٷاِمْ ؤَنْ ( ُٯْٹ ُْٓؼ

ٍَ ِةٴُٹِّ َؿٸٍْٱ ٣َٸٌِٔم ) ُى ٌَ ( ةڵدێ ئەٌ -ٓىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-( )ئەی مٍػەممەق 79َمهاٍج 

ٌئەٌ ةە ھەمدددٌٍ وادە ویندددكٌٌی ان قەکدددادەٌە کە ٷە یەکەمظدددانەٌە ةەقیێێنددداٌن 

ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  79-78(ە ]ٓددٍ 79قنًٌدذکهاٌێٵ وانددا ٌ ئاگداقانە ) [. ٌؿد

اَمُء  ةََناَىا ) ٌا ا ؤَِٺ اٷ ًٰ كُّ َؿٸْ َُ ( ئایا قنًٌذٴهقنی ئێٍە گهانرتە یدان ئاًدامن   27}ؤَؤَنُذْم ؤَ

ْمٴ27ٌَقنًٌذیِی کهق ) ًَ اَىا )( َن٥َ٫َ  ٍا د ٌَ ٌەٳدٍ 28َيا ٫َ ٌئاًدامنی ٷدً ةدان ًدەندان   )

ٌە ) ٌە ٌ ڕێدٵ ؿٌدذٍ دَؼاَىا )28ةینایەٲ ةەنو ٳهقٌ ُٗ ؤَْؿدَهَض  ٌَ ْٔٸََيدا  َّ ٷَ ؤ٧ََْٜد ٌَ  )29 )

ٌنداک کدهقەٌە ) ٌەکەَ دانیدٵ کدهق )ةە ددانیکی قایپۆُدی( ٌ ڕۆژەکەَ ڕٌ ( 29ٌُە

َٖ ة٤َْددَك َلكٷِددَٵ َقَػاَىددا ) اأْلَْن ( ؤَْؿددَهَض ِمْنَيددا َماَءَىددا 31ڕاؿٌددر )( ٷە پاُددان وەٌی 31ٌَ

َمْه٣َاَىا ) ٌەڕگای ٷێ قەنھێندا )31ٌَ ٌٷە داَىا )31( ئاٌ  ًَ اٷِْظَتداَٶ ؤَْن ٌَ ( ٌ ُداؿەکانی 32( 

 [.32-27( ە ]اٷناو٣اخ 32پذەٌ قامەونانك )
ٌە کە قنًٌذکهقنی مهۆڤەکدان گدهانرت نیدیە ٷە  ٌەدە ٌنی کهقٌ ٍاَ گەٌنە ڕٌ ؿ

ٌئەٌەَ دێیانددكایەو ئەٌ وادەَ کە ئاًددامنەکان قنًٌددذکهقنی ئاًددامنەکان ٌوە ٌی 

ٌەَ کە مهۆڤ طانێکی  ٍانا ٌقەًەاڵدی ىەیە ٷە ٌە د ٌە ةە قڵنیاییە ٌوەٌی قنًٌذکهقٌ

ٌە.  ده قنًٌر ةکادە
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ٌد٤دداَل-. ؿددٍقا )هللا( 13 ئدداقەمی قنًٌددذکهقن ٷە ؿددۆڵ  -ًددتؼانً 

ٌەکداىن ٷە پداَ ؿدۆی وۆن قەةدنو ةدۆیە ىەمدٌٍ ؿەڵکدی  ٌنە )ٯٍڕ  گدو( 

ٌە ةنچی ٌەکٍ یەکەو ٌىیی ڕەگەوێک ٫ەوڵدی ةە ًدەن ڕەگەوێکدی ددهە نەیان 

ٌە نییە؛ مەگەن ةە پێی پٸەی  نییە ٌىیی گەٷێک ٫ەوڵی ةە ًەن گەٷێکی دهە

ٌٷە ؿٍقا دهًی نەةێر. ٍاقانی  ٌدەٯ  ئیامن 
ّك   ؤُنَشد ٌَ دن َلٳَدٍه  َنداٳُم مِّ ْٰ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  }َٓدا ؤََُّٓيدا اٷناداُي بِنادا َؿٸَ ؿ

َط٤َ  َ ٣َٸِدٌٔم َؿِتدريٌە ٌَ اٳُْم  بِنا هللاا َٰ ِ ؤَدْ ٍا  بِنا ؤَٳْهََمٴُْم ٣ِنَك هللاا َٯَتائَِٹ ٷَِذ٤َاَن٫ُ ٌَ ٤ٍُةًا  ُُ ٸَْناٳُْم 

ٌکهقٌمانن ةە  ٌادە  }ئەی ؿەڵکینە ةێگٍمان ئێمە قنًٌذامن کهقٌٌن ٷە نێه ٌمێیەٲ 

ٌە ددا یەکدرتی ةناًدنو ةەڕاًدذی ةەڕێىدهینذدان  َّلی ؿدٍقا ئەٌ چەنك گەٶ ٌھۆوێکە

ٌئاگاقانەە ]اٷؼظدهاخ  [. 13کەًەیە کە ویاده ٷە ؿٍقا قەدهًێرو ةێگٍمان ؿٍقا وانا 

اًطدا   ٌَ ٬ٍَْح سُدما َط٤َٸَٴُدْم ؤَْو َٰٴُم مِّن دَُهاٍب سُما ِمن نُّٜ ُ َؿٸَ هللاا ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ٌؿ

 ٌَ   ًِ ٥ُ بَِّلا ِة٤ِٸِْم َ٘ ََّل دَ ٌَ ّك  َما دَْؼِمُٹ ِمْن ؤُنَش ُٕ ِمْن ٣ُُمهِِو بَِّلا ِِف ٌَ َٰ ََّل ُٓن ٌَ ٍه  ٤َما ُه ِمن مُّ َما ٤َُٓما

ٌە  ٌکی( ئێدٍەی ٷە ؿداک قنًٌدذکهقٌ ٍا )ةا ٌادە  }ؿ ريٌ ە  ٌِ َٓ ِ ٷَِٵ ٣َىَل هللاا ِٳَذاٍب  بِنا َلك

ٌندی  ٍا( کهقٌ ٌەکانی قنًٌذکهق( ٷە قڵۆپە ئاٌێک )نٍد٬ەیەک( ئینظا )ؿ ٷەپاُان )نە

( ٌھیی مێینەیەٲ )ئا٫هەدێٵ( قٌٌ گیان ناةێر ًٌکەکەی ةە چەنك طٌٍخ )نێه ٌ مێ

ٍا نەةێر ٌھدیی دەمەن قنێدژ کهاٌێدٵ  قانانێر )مناڵی ناةێر( مەگەن ةە ئاگاقانی ؿ

ٌٷە دەمەنی کەٺ ناکهێر مەگەن ٷە کذێتێکكا )ٷە ٷٍغ املؼ٬ٍٞ  دەمەنی قنێژ ناکهێر 

ٍا ئاًانەە ]٫اٛه  ٌە ةەڕاًذی ئەٺ کانە ةۆ ؿ  [. 11(قا نٍشا
٬َْدٍح سُدما ِمدْن ٌؿ َٰٴُم مِّن دَُهاٍب سُما ِمن نُّٜ ٍَ اٷاِمْ َؿٸَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُى

ك ِمدن  َّفا ٍَ ِمنٴُم مان َُٓذد ٌَ ًٍُٔؿا   ُُ ٍا  ٳُْم سُما ٷَِذٴٍُنُ كا ُُ ٍا ؤَ ٬ْاًل سُما ٷَِذْتٸ٨ُُ ِٛ هُِطٴُْم  ـْ ٍح سُما ُٓ َٰ ٣َٸَ

 ٌَ  ّ دمًّ ٌَ ٍا ؤََطاًل مُّ ٷَِذْتٸ٨ُُ ٌَ ٍایە کە ئێدٍەی ٷە ؿداٲ َٯْتُٹ   ٌادە  }ئەٌ ؿد ٸُدٍَنە  ِٰ ٷ٤ََٸاٴُدْم د٤َْ
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ٌە ٷە پاُان ٷە قڵۆپێٵ ئاٌ پاُان ٷە پانچە ؿٍێنێٵ ٷە پاُان ةە منكاڵی  قنًٌذکهقٌ

ٌایی( قەدانێێنێدذە قەن )ٷە ًکی قایٵ( ٷە پاُان دا قەگەنە دینی ھێدى ٌَّلٌیذدان  )ًا

قەمهێنكنێن ىەدا قەگەنە ئەٌ کادەی ٷە پاُان دا پیه قەةن ٌھەنكێکذان پێّ پیهةٌٍن 

ٌەە]٧دددا٫ه  ٌەی ةیهةکەنە ٌە ٌةدددۆ ئە ٍاَ گەٌنە ئەٌە 67کە ةۆددددان قیدددانیکها [. ٌؿددد

ٌنددكەکادەٌە کە مەًددیؼی )٣یٌددای(  ٌنددی  -٣ٸیددً اٷٌددالٺ-ڕٌ ةە ٫ەنمددانێکی گەنقٌ

ٌەکدٍ چدۆن ئداقەمی ٷە ؿدۆڵ قنًٌدذکهق ةە ٫ەنمدانێکی  قنًٌر ٌؿەڵدٱ کدهق ىەن

ٍاَ گەٌنە قە ٌنیو ؿ ًُ ِمدن گەنقٌ َٰ ِ ٳََمَشِٹ آَقَٺ  َؿٸَ ٫ەنمٍێر  }بِنا َمَشَٹ ٣ََِٔسك ٣ِنَك هللاا

ٍا  ٌنی( ٣یٌا َّلی ؿد ٌادە  }ةەڕاًذی ٌێنەی )قنًٌر ةٍ َٔٴٍُُنە  ًُ ٳُن ٫َ دَُهاٍب سُما َٯاَٶ ٷَ

ٌایە کە قنًٌذی کهق ٷە گو ٷە پاُان پێی ٌٌخ ةتەو ئەٌیدّ ةدٌٍ  ٌەک ٌێنەی ئاقەٺ 

-( ةاًدکها کە پێ٨ەمدتەن 2[. ٌپێِرت ٷە ةدیگەَ ژمدانە )59 )ةەمهۆڤ(ە ]آٶ ٣مهان  

ٌەکٍ یەکن ٌىیی کەًدێک ٫ەوڵدی  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم ٌە کە ؿەڵکی  ٌنی کهقە ڕٌ

ٌٷە ؿددٍقا  ٌئددیامن  ٍاقانی  ٌە نیددیە مەگەن ةە پێددی پددٸەی دەٯدد ةەًددەن کەًددێکی دددهە

ٌە نەةێر.  دهًانە
 

 . ىەمٌٍ منكاڵێک ٷەًەن ٫یرتەخ ٷە قایک قەةێر.14
ٍاَ گەٌنە مهۆڤی ٷەًەن قنًٌذکهقٌٌەو ةهیذیە ٫یرت  ەخ  ئەٌ شٌُذەیە کە ؿ

ٌەَ ٷە قایددک قەةێددرو ٷە  ٌەکددان ٌپاکەکددان َّلی مددهۆڤ ٷەٌ کددادە ٍڵکها ٷە ُددذە ٯت

ٌەنقگان کە )هللا(یە  ٌەی کە یەک پەن ٌەڕةٌٍن ةە ٌد٤داَل-گهنگرتینیان  ةا ٌ  -ًتؼانً 

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر   ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  دەنيا ئەٌ ُایەنی پەنًدذنەو ؿد ؿد

  ِ ٸْدِٱ هللاا ـَ َْٔيدا  ََّل دَْتدِكَٓٹ ٷِ ِ اٷاِذٕ ٫َََٜه اٷنااَي ٣َٸَ ِٓن َػِن٬ًٔا  ٫ِْٜهََخ هللاا ْطَيَٵ ٷِٸكِّ ٌَ }٫َإَِٯْم 

ٌادە ڕٌٌی ؿدۆخ ڕێدٵ  ٌادە }کە ٷَكِٴدنا ؤَٳْدَ َ اٷناداِي ََّل ٤َْٓٸَُمدٍَنە  ٌَ ُِّٔم  َٰ ُٓن اٷْ ٷَِٵ اٷكِّ َلك

ٌەو ئەٌ  ةکەنە ئاینی ٍاپەنًذی ةدکە ٍا )ٍُێن ئاینی( یەکـ ئیٌالٺ ٌپاٲ ٌ ڕاًر ةۆ ؿ
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ٌە( ٫یرتەدی پاکی مهۆڤدی ٷەًدەن قنًٌدذکهقٌٌە  ٍای گەٌنە )ٷە ًەنەدا ئاینەی کە ؿ

ٍا ةە ھیی طۆنێک گۆڕانی ةۆ نیدیە ئەٌ )ئداینەی ةاًدکها(  ٌەکانی ؿ ئاین ٌقنًٌذکها

ٌە ئاینی ڕێٵ ٌڕاًذە ةەاڵٺ وۆنةەی ئاقەمی ن  [.31اواننە ]اٷهٌٺ ھەن ئە
ٌە  ٌاددا -٣ٸیً اٷٌدالٺ-ٌػەنی٬یەخ ئآنی ئیرباىیمی ؿەٷیٹ ةٍ و ػەنی٬دیەخ  

پەنًددذنی ؿددٍقا )هللا( ةە دەنيددا ةە قڵٌددۆوییەٌە ةە ةددێ ةییددانقانی ىددیی ُددەنیک 

ٌەڕ ةٌٍن  ةە پەنًذنی ةذەکان ٌةە  ٌە ٌةەنیئتٌٍن ٌةێتا ٌىاٌةەُێکو ٌؿۆ قٌٌنکهقنە

ٌە  ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  پەنًذنی پەنًرتا ٍاَ گەٌنەقاو ؿ ناىەٯەکاىن ده ٷەگەڵ ؿ

ٌادە }پاُدان  دِٳنَيە  َما ٳَداَن ِمدَن اٷُْمْْشِ ٌَ َْٔٵ ؤَِن اداِت٥ْ ِمٸاَح بِةَْهاِىَٔم َػِن٬ًٔا   َْٔنا بِٷَ َػ ٌْ }سُما ؤَ

ٌەػیامن ةۆ نانقیر( کە پەییەٌی ئداینی ئیرباھدیم ةدکە چدٍنکە  نیگامان ةۆ کهقیر )

ةددٌٍ ةە ھددیی طۆنێددک ٷە ھاٌةەُددكانەنان )مٍَشیکددان( نەةددٌٍە  پدداک ٌڕاًددر

ٍْٷٍٍُق »قە٫ەنمٍێر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-[. ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 123]اٷنؼٹ  َما ِمْن َم

ًِ ٳَداَم دُْندَذُع اٷَتِئَمد انِ ٌَ ٌْ َُيَظِّ ًِ ؤَ َانِ ٌْ َُٓنِّصِّ ًِ ؤَ َقانِ ٍِّ اُه َُٓي ٍَ ٍٷَُك ٣َىَل اٷ٬ِْٜهَِج ٫َإَةَ ُح ةَِئَمدًح بَِّلا ُٓ

ٍَن ٫َِٔيا ِمْن َطْك٣َاءَ  ٌُّ ىەمٌٍمنكاڵێک ٷەًەن ٫یرتەخ ٷەقایدک »ٌادە  « َطْم٤َاَء َىْٹ دُِؼ

ٌەکدٍ  ٍٷەکە یدان نەًدیانی یدان مەطًٍدیو ىەن قەةێرو ةاٌک ٌقایکی قەیکەن ةە ط

ٍکدٍندیەکی ىەیەو  چۆن ئاژەڵێک ةێچدٌٍیەکی قەةێدر کە ًدەَّلمەدە ئایدا ىدیی کەم

ٍک ٌەکٍ گۆض ةٌٍنپاُان دٌٍُی کەم ٍای -پاُان ئەةٍ ىٍنەیهە «. ٍندی قەةێر  ڕەوای ؿ

ِٓن َػِن٬ًٔدا   -ٷێتێر ْطَيدَٵ ٷِٸدكِّ ٌَ ٌە ئەگەن ٌیٌدذذان  }٫َدإَِٯْم  قەڵێر  ئەٺ ئایە ةـٍێننە

ِّٔمُ  َٰ ُٓن اٷْ ٷَِٵ اٷكِّ ِ  َلك ٸِْٱ هللاا ـَ َْٔيا  ََّل دَْتِكَٓٹ ٷِ ِ اٷاِذٕ ٫َََٜه اٷنااَي ٣َٸَ ٷَكِٴنا ؤَٳَْ َ  ٫ِْٜهََخ هللاا ٌَ

ٌادە ڕٌٌی ؿۆخ ڕێٵ ةکەنە ئاینی ئیٌالٺ ٌپاٲ ٌ ڕاًدر  ٌادە }کە اٷنااِي ََّل ٤َْٓٸَُمٍَنە 

ٍای گەٌنە )ٷە  ٌەو ئەٌ ئداینەی کە ؿدد ٍاپەنًدذی ةدکە ٍا )ُدٍێن ئدداینی( یەکـ ةدۆ ؿد

ٍا ةە  ٌەکانی ؿ ٌە ئاین ٌقنًٌذکها ٌە( ٫یرتەدی پاکی مهۆڤی ٷەًەن قنًٌذکهقٌ ًەنەدا

ٌە ئاینی ڕێٵ ٌڕاًذە ةەاڵٺ ھیی طۆنێ ک گۆڕانی ةۆ نییە ئەٌ )ئاینەی ةاًکها( ھەن ئە
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-[و ٌپێ٨ەمتەنی ؿدٍقا 4775[ ]ٓؼٔؽ اٷتـانْ  31وۆنةەی ئاقەمی ناواننە ]اٷهٌٺ 

ؤَََّل بِنا َنِّبِّ ؤََمدَهِي ؤَْن ؤ٣َُٸَِّمٴُدْم َمدا َطِيٸْدُذْم ِمداما »قە٫ەنمٍێدر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم

بِناُيدْم ٣َٸاَمِنٕ َٓ  ٌَ ُر ٣َِتاِقْ ُػَن٬َاَء ٳُٸاُيْم  ْٰ بِيِّ َؿٸَ ٌَ ًُ ٣َْتًكا َػاَلٌٶ  ِمٕ َىَما ٳُٹُّ َماٍٶ نََؼٸُْذ ٍْ

ؤََمدهَدُْيْم ؤَْن  ٌَ ِْٔيْم َمدا ؤَْػٸَٸْدُر ٷَُيدْم  َػهاَمدْر ٣َٸَد ٌَ نُي ٫َاْطَذاٷَْذُيْم ٣َْن ِقِٓنِيْم  ِٛ َٔا ِا ؤَدَْذُيُم اٷ

ٍا ِِّب َما ٷَْم  ٸَْٜانًآُْْشِٳُ ًُ  ًِ ٌەدان ٫ێه ةکەٺ »ٌادە  « ؤُنِْىْٶ ِة ٌەنقگانٺ ٫ەنماىن پێکهٺ ئە پەن

ٌٷەٌ ُذانەَ کە ٷە ئەمدیۆ ٫ێدهی کدهقٺ  ىەن ًدامانێک ةە ةەندكەکەمم  کە نایىاننو 

ٌە )ٷەًدەن دەنيدا  ٌە ةۆی ػەاڵڵەو من ةەنكەکانم ٷەًەن ٫یرتەخ قنًٌذکهقٌ ةەؿِیٍ

ٌە(و ٌُەیذان ٍا پەنًنت قنًٌذکهقٌ ەکان ةۆیان ىادن ٷە ئاینەکەیان قٌٌنیان یەک ؿ

ٌئەٌ ُددذانەَ ٷەًددەنیان ػەنامکددهق کە مددن ةۆیددانم ػەاڵڵ کهقةددٌٍو  ٌەو  ؿٌددذنە

٫ٌەنماىن پێیان کهق کە ىاٌةەَ ٌُەنیک ةۆ من ةییان ةدكەن ٷە کادێکدكا مدن ىدیی 

ٌە )ًدددەةانەخ ةەٺ ىددداٌةەَ ةییدددانقانە  ةەڵگەٓەکدددم ًدددەةانەدی قانەةەواندددكٌ

ٌە(  [.2865ٌاه مٌٸم  ]ن « قانەةەوانكٌ

 

ٌنداةێذە 15 ٌانتانی ٷە قایک ناةێر  ٌدا . ىیی مهۆڤێک ةە گٍناىتانی 

ٌانی ىیی مهۆڤێکی ده.  میهادگهی دا
ٌاىن ىٔی مهۆڤێک ناکەٌێذە ئەًذۆی مهۆڤێکی ده )ئەگەن مهۆڤی یەکەٺ  ٌادا دا

ٍاَ  ٌانە ئەنظامتدكاخ(. ٌؿد ٌەَ ئەٌ مدهۆڤەکەَ دده ئەٌ ددا ىۆکان نەةٌٍ ةێر ةدۆ ئە

ٌە قەکاخ ةۆ ئدێمە کادێدک ئداقەٺ  گەٌنە ٌىاًٌدەنەکەَ ٷە  -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-ةاًی ئە

ٌاَ  ٍانق ًٌەنپێچی ٫ەنماىن ؿٍقآان کهق؛ ٷە پاُانكا دەٌةەٓان کدهق ٌقا قانەکەیان ؿ

ٌدندی ىەندكێک  ٍاَ گەٌنە ئیٸيدامی  ٍاَ گەٌنە کدهقو ةدۆیە ؿد ٌنٔان ٷە ؿد ٷێـۆُتٍ

ٍاَ گەٌن  ٌدیان ٌؿد ٍاىن پێی ةەؿِینو ةۆیە ٌ ٍڵکهقو ٌُەی ط ە دەٌةەکەَ ٷێیدان ٯتد
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ٌَٳاَُل ِمْنَيدا َن٧َدًكا  ُطَٵ اٷَْظناَح  ٌْ َو ٌَ ٴُْن ؤَنَر  ًْ ُٯٸَْنا َٓا آَقُٺ ا ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }  ؿ

َظهََج ٫ََذٴٍُنَا ِمَن اٷ٠ااٷِِمنَي ) ِا ِمِو اٷ َهةَا َىك ْٰ ََّل دَ ٌَ ْئُذاَم  ُِ ُْٔص  ٌە ٌٌَتدان  ئەی ئداقەٺ 35َػ  )

ٍانقەمەنیەکی دێه ؿۆخ ٌ ىاًٌەنەکەخ  نیِذەطێ ةن ٷەٺ ةەھەُذەقا ٌە ٷە ھەمٌٍ ؿ

ٌە نىیکددی ئەٺ قنەؿددذە مەکەٌن دددا ٷە  ةـددۆن ٷە ھەن ُددٍێنێک کە ػەو قەکەن 

َْٜٔاُن ٣َْنَيا ٫َدإَْؿَهَطُياَم 35) -دا نەةنە ًذەمکان-ًذەمکانان نەژمێهقنێن  ِا ( ٫َإََوٷاُياَم اٷ

 ٍ ُٯٸَْنا اْىِتُٜ ٌَ   ًِ ٍٷَدُك ٣َدىَل ِماما ٳَانَا ٫ِٔ ٍْٷُدٍٍق بَِّلا ُٓ ٌَٷَٴُْم ٫ِٔاَم ِمْن َم   ٌٌّ ٍٙ ٣َُك ٴُْم ٷَِت٤ْ ُ٘ ا ة٤َْ

ًِ ٳَداَم دُْندَذُع اٷَتِئَمدُح ةَِئَمدًح َطْم٤َداَء  انِ ٌَ ٌْ َُيَظِّ ًِ ؤَ َانِ ٌْ َُٓنِّصِّ ًِ ؤَ َقانِ ٍِّ اُه َُٓي ٍَ َىدْٹ اٷ٬ِْٜهَِج ٫َإَةَ

 َٰ ددَذ ٌْ ِٖ ُم ددٍَن ٫َِٔيددا ِمددْن َض اأْلَْن ٌُّ َمَذددا٢ٌ بََِلك ِػددنٍي )دُِؼ ٌَ ( ئەمظددا ُددەیذان 36هٌّ 

ٌٷەٌ ؿۆُگٍوەنانییەی کە دێیكا ةٌٍن قەنیپەڕاندكن ٌ  ھەڵیـەڵەدانكن ٷە ةەھەُذكا 

ٍانەٌە )ةۆ ًەن وەٌی( ھەندكێکذان قەةدن  ٌا ٌُەیذان( ةچنە ؿ ٌٌَتان  )ةە ئاقەٺ ٌػە

ە ةە قٌژمنددی ىەنددكێکی دهدددان ٌةۆدددان ھەیە طێگیددهةن ٷەًددەن وەٌی ٌچێددژ ٷ

ٌەیەک ) ٌەنةگهن ىەدا ما ٌنیا(  ٌەکاىن )ق ًِ ٳَٸِاَمٍخ ٫ََذداَب 36ئانەوٌ ةِّ ّك آَقُٺ ِمن نا ٰا ( ٫ََذٸَ

اُب اٷدهاِػُٔم ) ٍا ٍَ اٷذا ًُ ُى ًِ  بِنا ْٔ ٌەی ( ٷە ٣َ37ٸَ ٌدەیەکدی )پداڕانە ( ئەمظدا ئداقەٺ چەندك ٌ

ٌەنگهخ )ئەٌیّ( ٷێی گیها کهق ةەڕاًدذی ھەن ئەٌ دەٌةە ٌە  ٌەنقگانییە گیهاکدانی پەن

َْ ٫َداَل 37میێهەةانە ) نِّٕ ُىًكَ ٫ََمن دَِت٥َ ُىدَكا َٔناٴُم مِّ ا َٓإْدِ ٍا ِمْنَيا َطِم٤ًٔا  ٫َةِما ( ُٯٸَْنا اْىِتُٜ

ََّل ُىْم َْٓؼىَنٍَُن ) ٌَ ِْٔيْم  ٌ٪ ٣َٸَ ٍْ ٌە ٷە ةەھەُر ئەمظا 38َؿ ٍانە ( ٌٌَتان  ھەمٌٍ ةچنە ؿ

ٌە ڕێنمٍنیەکذان ةۆ ھاخ ئەٌ کەً ٌنی مدن ةکەٌێدر نە ئەگەن ٷە منە ٌای ڕێنمٍ ەی ق

 [.38-35(ە ]اٷتٰهج 38دهًیان ٷەًەنە ٌ نە ؿەٺ قەؿۆن )
ٌا چیددرت گٍندداىەکە ٷەًددەن  -٣ٸیددً اٷٌددالٺ-ٌکادێددک ئدداقەٺ  دەٌةەی کددهق ئە

ٌەکاىن ئاقەٺ ناةن ةە میهادگدهی ئەٌ گٍنداىە ٷە کادێکدكا ئەٌ  ٌٷە پاُانكا نە نامێنێرو 

ٌە ؿدٍقا ٷێدی ؿدۆَ ٌانی  گٍناىە ةەىۆی دەٌةە ٌەیە کە مدهۆڤ ددا ةدٌٍو ٌةنچیدنە ئە

ٌەَ کەًدێکی دده  کەًێکی ده ٷە ئەًذۆ ناگهێر )ئەگەن ئەٌ ىۆکان نەةٌٍ ةێر ةۆ ئە
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 ٍٍ ُث ٳُٹُّ ن٬َْد ٌِ ََّل دَٴْ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ٌانێکی قیانیکهاٌ ئەنظامتكاخ(و ؿ دا

َك  سُما بِ  ْوَن ؤُْؿَه ٌِ اِونٌَج  ٌَ ََّل دَِىُن  ٌَ َْٔيا   ًِ بَِّلا ٣َٸَ َُٔنتِّدُئٴُم ِِبَدا ٳُندُذْم ٫ِٔد دْهِط٤ُٴُْم ٫َ ََلك َنةِّٴُم ما

ٌگٍناىێدک ةکداخ دەنێدا ٷەًدەن  ٌانە ٌؿهاپە  ٌادە  }ٌ ھەنکەًێک ھەن دا َذٸ٬ٍَُِنە  ـْ دَ

ؿددۆیەدی ٌھددیی کەًددێکی گٍناھکددان گٍندداھی کەًددێکی ددده ھەڵناگهێددر پاُددان 

ٌاڵذان پ ٌەنقگاندانە ئەمظا ھە ٌەدان ھەن ةۆ َّلی پەن ٌەی کە ئێٍە دێیدكا گەڕانە ێكەقا ةە

ٌاو ةٌٍنە ]األن٤اٺ  َدا َْٓيَذدِكْ 164طیا َك ٫َةِمنا ِن اْىَذدَك ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ما [. ٌؿ

ِةنَي َػذاد َما ٳُناا ُم٤َدمِّ ٌَ َك   ْوَن ؤُْؿَه ٌِ اِونٌَج  ٌَ ََّل دَِىُن  ٌَ َْٔيا   ٹُّ ٣َٸَ ِ٘ َا َٓ ٹا ٫َةِمنا َٗ َمن  ٌَ   ًِ ٌِ ّك ٷَِن٬ْ

دد ًُ ٌا ةێگٍمددان نَْت٤َددَص َن ٌەنگهدتێددر ئە ٌادە  }ھەنکەي ڕێنمددٍنی ٌ ھیددكایەدی  ًٍَّلە 

ڕێنمٍنی ٌ ھیكایەدەکەی )ًٌٍق ٌ ٯاوانظەکەی( ھەن ةۆ ؿۆی قەةێر ٌ ھەنکەًدیّ 

ٌا ةێگٍمان )ویان ٌ ًىاکەی( ھەن ةۆ ؿۆی قەةێر ٌھیی کەًدێکی  گٍمیا ةٌٍةێر ئە

ىای )ةەندكەکان( گٍناھکان گٍناھی ھیی کەًێکی ده ھەڵناگهێدر ئدێمە ھەنگیدى ًد

ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  15ناقەین ھەدا پێ٨ەمتەن نەنێدهین )ةۆیدان(ە ]اإلشاء  [. ٌؿد

ٍْ ٳَداَن َلا ٷَد ٌَ ٌء  ًُ ََشْ ٸٌَح بََِلك ِػْمٸَِيا ََّل ُْٓؼَمْٹ ِمْن َٰ بِن دَْك٢ُ ُمْش ٌَ َك   ْوَن ؤُْؿَه ٌِ اِونٌَج  ٌَ ََّل دَِىُن  ٌَ { 

ـْ  َا دُنِمُن اٷاِمَٓن َٓ ك ُٯْهََبك  بمِنا َدا ََٓذدَى ا ك ٫َةِمنا َمدن دَدَى ا ٌَ داَلَج   ٔا ٍا اٷ ؤََٯاُم ٌَ ِْٔث  َن َنةاُيم ِةاٷ٨َْ ٍْ َِ

ٌادە  }ھیی گٍناھتانێٵ گٍناھی کەًێکی ده ھەڵناگهێدر  ريُ ە  ِٔ ِ اٷَْم بََِل هللاا ٌَ   ًِ ٌِ ٷَِن٬ْ

ٌئەگەن ةدانگهانی )گٍناھتانێددٵ( ةدانگی کەًددێکی دده ةکدداخ ةدۆ ھەڵگهدنددی )ةددانە 

ٌەکە( گٍندداھە ٌا ٷێکددها کەی( ھددیی ٷەٌ )ةددانە گٍندداھە( ھەڵناگهێددر ھەنچەنددكە )قا

ٌانە -ٓىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ؿىمیِی ةێر ةەڕاًذی دۆ )ئەی مٍػەممەق  ( دەنێدا ئە

ٌنٍێژەکانیدان ةە ڕێکدی  ٌەنقگانیدان قەدهًدن  ٌە کە ةە پەنێدانی ٷەپەن ةێكان قەکەیدذە

ٌا ٌا ةەڕاًددذی طێتەطددێ قەکەن ٌ ھەنکەًددێک ؿددۆی پدداک ڕاةکهێددر )ٷە دددا ن( ئە

ٌەَ دەنێدا ةدۆ َّلی ؿدٍقایەە  ٌگەڕانە )ًٌٍقی( ؿۆ پاٲ ڕاگهدنەکەی ھەن ةۆ ؿۆیەدی 

 [.18]٫اٛه 
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ٌئامددانع ٷە قنًٌددذکهقنی ؿەڵکددی  ةددۆ پەنًددذنی 16 . ٌمەةەًددر 

 ؿٍقایە ةە دەنيا ةە ةێ ةییانقانی ىیی ُەنیک ٌىاٌةەُێک.
ٌەنەکان ةهیذیە ٷ ٌنە ٌئامانع ٷە قنًٌذکهقنی ةٍ -ە  پەنًذنی ؿٍقا ٌمەةەًر 

ٍاَ  -هللا ةە دەنيا ٌةە ةێ ةییدانقانی ىدیی ُدەنیک ٌىاٌةەُدێک ٷە پەنًدذنیكاو ؿد

ٌادە  }ٌمدن طندۆکە  ٤َُْٔتدُكٌِنە  ٍَ بَِّلا ٷِ اإْلِند ٌَ دُر اٷِْظدنا  ْٰ َما َؿٸَ ٌَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } 

ٌە کە ةەنكایەدی من ةدکەن  ٌە قنًٌر کهقٌ ە -مدن ةپەنًدنت-ٌئاقەمیىاقٺ دەنێا ةۆ ئە

 [.٫18اٛه ]

 

ٌە(و17 ٌئا٫هەددانە ٌان  ٌە )ةە پیدا  . ئاینی ئیٌالٺ ڕێىی ٷە مهۆڤ گهددٍ

ٌکهقٌٌیەدددی ةە ةەنپهًددیان ٷەًددەن  ٌە  ٌىەمددٌٍ مددا٫ێکی ةە مددهۆڤ قا

ٌە ٌةەپهًدیانیەدی  ٌٷێپهًدینە ٌدەکاىن  ٍکە ٌەکداىن ٌىەڵٌد ٌکهقە ةژانقەکاىن 

ٌەیەک کە ویدان ٷە ؿدۆی یدان ةە  ٌەدە ئەًذۆ ًەةانەخ ةە ىەنکدهقە ؿٌذٍ

 ؿەڵکی ةگەیەنێر.
ٌە  ٍاَ گەٌنە و -پیاٌ یدان ئدا٫هەخ ةێدر-ئاینی ئیٌالٺ ڕێىی ٷە مهۆڤ گهدٍ ؿد

ٍاَ  ٌەَ ةتێر ةە طێنِدین ٷەًدەن وەٌیدكاو ؿد ٌە ةۆ ئە مهۆڤی قنًٌر ٌؿەڵٱ کهقٌ

ٌادە   ِٖ َؿٸ٬َِٔددًح ە  بِْل َٯدداَٶ َنةُّددَٵ ٷِٸَْماَلئِٴَددِح بِيِّ َطا٣ِددٌٹ ِِف اأْلَْن ٌَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  }

ٌەنقگانی دۆ ةە ٫هیِدذەکانی ٌٌخ  ةەڕاًدذی مدن  ٌە( کادێک کە پەن })ةیهیان ةێنەنە

[. ئەٺ ڕێىٷێنانە ىەمدٌٍ نەٌەَ 31نِینێک قنًٌر قەکەٺ ٷەًەن وەٌی ە ]اٷتٰهج طێ

ْك ٳَهاْمَنا ةَِندٕ  -ىەمٌٍ مهۆڤێک-ئاقەمێک  َٰ ٷَ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }  ٌەو ؿ قەگهێذە

ٸَْناُىْم ٣َ  ٘ا ٫َ ٌَ َِّٔتاِخ  َن اٷٜا َنوَْٯَناُىم مِّ ٌَ اٷَْتْؼِه  ٌَ َػَمٸَْناُىْم ِِف اٷْرَبِّ  ٌَ َنا آَقَٺ  ْٰ ْن َؿٸَ ما ىَلك ٳَِشريٍ مِّ

ٌٷە ٌٌُدکانی  ٌەی ئاقەٺ گدهخ  ٍا ةێگٍمان ڕێىمان ٷە نە ٌادە  }ًٍێنك ةە ؿ ٔاًل ە  ِ٘ د٬َْ
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ٍانی ٌةۆ ًدە٫ەن کدهقن( ٌ ڕۆوی پداک ٌؿداٌێنامن  ٌٷە قەنیاقا ھەڵامن گهدن )ةە ً

ٌانەَ کە قنًٌذامن کهقٌٌن ةە ٫ەوڵێکدی  پێكاٌن ٫ٌەوڵامن قاٌن ةەًەن وۆنێک ٷە

 ٌ دِن 71نەە ]اإلشاء گە ٌَ داَن ِِف ؤَْػ ٌَ َندا اإْلِن ْٰ دْك َؿٸَ َٰ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }ٷَ [. ٌؿد

ٍانرتین ُدێٍەقا قنًٌدذٴهقە  ٌادە  }ًٍێنك ةە ؿٍقا ةەڕاًذی مدهۆڤامن ٷە طد ٍٓم ە  ٍِ ْٰ دَ

ٍاَ گەٌنە نەىدددی ٷە مدددهۆڤ کدددهقٌٌە کە ؿدددۆی ةکددداخ ةە 4]اٷذدددني  [. ٌؿددد

ٌدٌٍیەکی وەٷیٹ ًٌەنُۆڕ ةۆ پەنًد رتاٌێک یدان یەکێدک ؿەڵکدی ُدٍێنی ٍُێنکە

ٍاَ گەٌنە  ٍاَ گەٌنەو ؿد ةکەٌێر یان یەکێک کە گدٍێیایەڵی ةکهێدر طدگە ٷە ؿد

اٷادِمَٓن  ٌَ   ِ ِ ؤَنَكاًقا ُِٓؼتٍُّنَُيْم ٳَُؼدثِّ هللاا ُم ِمن ُقٌِن هللاا ـِ ِمَن اٷنااِي َمن َٓذا ٌَ قە٫ەنمٍێر  }

ٍْ ََٓهَ ا ٷَ ٌَ   ًِ ٸا كُّ ُػتًّا ٷ ِّ َُ ٍا ؤَ َ آَمُن ؤَنا هللاا ٌَ ِ َطِم٤ًٔا  َج ّلِِلا ٍا ُٰ َن اٷ٤ََْماَب ؤَنا اٷْ ٌْ ٍا بِْل ََٓه ٷاِمَٓن َٟٸَُم

ٜا٤َدر ِةِيدُم  َٰ دَ ٌَ اْ ٖٷ٤َدَماَب  ٌُ َنؤَ ٌَ ٍاْ  ٍاْ ِمدَن ٖٷادِمَٓن ٖداَت٤ُد ِكُٓك اٷ٤ََْماِب. بِل درََباؤَ ٖٷاِمَٓن ٖدُِّت٤ُد َُ

ٌا ھەیە ٷە ؿ ٌکەًانی  ٌادە  } ەڵکی کە ھاٌةەُی وۆن ةۆ ؿٍقا پەیكا قەکەن ٖألًََتاُبە 

ٌایان ھێناٌە  ٌانەی ةی ٌەک ؿۆُەٌیٌذی ئیامنكانان ةۆ ؿٍقاو ةەاڵٺ ئە ؿۆُیان قەٌێن 

ٌە )ةە ھداٌةەَ  ٌانەی ًذەمیان کدهق ٍایان ؿۆَ قەٌێر ئەگەن ةتینن ئە وۆن ویاده ؿ

ەنچی پەیكا کهقن ةۆ ؿٍقا( کادێک کە چاٌیان قەکەٌێر ةە ًىای ؿٍقا قەوانن کە ھ

 165قەًەاڵخ ھەیە ھەمٌٍی ةۆ ؿٍقایە ٌةێگٍمان ًىای ؿٍقا وۆن ًەؿذەە ]اٷتٰهج  

ٌانەَ ؿەڵکدی ُدٍێنیان قەکەن )کە 166 ٌئە ٌان  ٌدٍ ٍاَ گەٌنە ػاڵی ُدٍێنکە [. ٌؿ

ٷەًەن ُذی پٍا ٌةەداڵن( ةە ةەداڵ ٌپدٍچەڵ ٌقۆڕاٌ ةاًدكەکاخ ٷە ڕۆژی ٯیامەددكاو 

َذٴْ ًْ َك ٌقە٫ەنمٍێر  } َٯاَٶ اٷاِمَٓن ا دَكْقنَاٳُْم ٣َدِن اٷُْيدَك َٓ ٍا ؤَنَْؼُن  ٬ُ٤ِ ْ٘ ُذ ًْ ٌا ٷِٸاِمَٓن ا رَبُ

ْظددهِِمنَي ) ٌانەی 32ة٤َْددَك بِْل َطدداءَٳُم  ةَددْٹ ٳُنددُذم مُّ ( ؿۆةەگەٌنەوانەکددان قەڵددێن ةە ئە

ٌەی ةۆددان  ٌای ئە ٌاو کهاةٌٍن ئایا ئێمە ڕێگهیامن کدهقن ٷە ڕێنمدٍنی ق ژێهقەًذە ٌَّل

ٌا نییە( ةەڵ ٌانتان ةٌٍن )ھاخ )نەؿێه  ٍا ٷِٸادِمَٓن 32کٍ ؿۆدان دا ٬ُ٤ِ ْ٘ ُذ ًْ َٯاَٶ اٷاِمَٓن ا ٌَ  )

ؤََشُّ  ٌَ ًُ ؤَندَكاًقا   نَْظ٤َدَٹ ٷَد ٌَ  ِ ٌنََنا ؤَن ناٴ٬َُْه ِةاّلِلا اٷناَياِن بِْل دَإُْمُه ٌَ ِْٔٹ  ٌا ةَْٹ َمٴُْه اٷٸا َذٴْرَبُ ًْ ٌا ا
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َط٤َٸَْنا اأْلَ  ٌَ ا اٷ٤ََْماَب  ٌُ َن بَِّلا َمدا اٷناَكاَمَح ٷَاما َنؤَ ٌْ ٌا  َىدْٹ ُْٓظدَى ٧ْاَلَٶ ِِف ؤ٣ََْناِٮ اٷاِمَٓن ٳ٬ََدُه

ٍا ٤ََْٓمٸٍَُن ) ٌانەی ؿدۆةەگەٌنەوان ةدٌٍن 33ٳَانُ ٌەکان قەڵدێن ةە ( ژێه قەًذەٌ چەًٌا

ٌاُدەی کدهقین( کادێدٵ  ٌا نییە( ةەڵکٍ پیالنی )ئێٍە( ةە ُدەٌ ٌةە ڕۆژ )چە )نەؿێه 

ٌەَ ةدێ ٌەڕ ةدین ةە ؿدٍقا ٌھداٌةەَ ٌُدەنیکی ةدۆ  ٫ەنمانذان پێ قەکهقین ةۆ ئە ةدا

ٌە کادێدٵ کە ًدىای قۆوەؾ قەةیدنن ٌونظیده  قاةنێین ھەمٌٍیان پەُدیامنی قەُداننە

ٌەی  ٌەڕان ئایا دۆڵەیان ٷێ قەًێنكنێر طگە ٷە ًدىای ئە ٌدەٌٯامن کهقە گەنقنی ةێتا

 [.33 – 32(ە ]ًتإ 33قەیانکهق )
ٌەنی ؿددٍقا  ٌد٤ددا-ٌٷە نیِددانەکانی قاقپەن ٍاو  -َلًددتؼانً  ئەٌەیە کە ةددانگـ

ٌانەَ ىەڵدكەگهن کە  ٌانی ئە ٌددا ٌاىن ؿۆیدان ىەڵدكەگهن  ٌا گٍمیاکەنەکان ددا ٌپێِە

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر   گٍمیایددان کددهقٌٌن ةە نەوانیددنەٌە ٷە ڕۆژی ٯیامەدددكاو ؿدد

ٸُّ  ِ٘ َواِن اٷاِمَٓن ُٓ ٌْ ِمْن ؤَ ٌَ َٔاَمِح   ِٰ َٺ اٷْ ٍْ َوانَُىْم ٳَاِمٸًَح َٓ ٌْ ٍا ؤَ َْٔؼِمٸُ اَء َما }ٷِ ًَ ٍنَُيم ِة٨َرْيِ ٣ِٸٍْم  ؤَََّل 

ٌایدكا  ٌاٌی ھەڵتگدهن ٷە ڕۆژی ق ٌەی ةانی گٍناھی ؿۆیدان ةە دە ٌادە  }ةۆ ئە َِٓىُنٌَنە 

ٌانەی کە ئەمان گٍمیایان قەکهقن ةەةێ وانیدانی  ٷەگەڵ ھەنكێک ٷە ةانی گٍناھی ئە

ٌٷە ئەًذۆی قەگهن(ە ]اٷنؼٹ  ٌەی کە ھەڵیكەگهن ) ٌئداینی 25ةێكانةن وۆن ةەقە ئە  .]

ٌنیدا  ٌە ٷە ق ٌە ةە مهۆڤەکدان ٌةۆیدانی وامدن کدهقٌ ئیٌالٺ ىەمٌٍ مدا٫ێکی ةەؿِدیٍ

ٌٷە مەونرتین ما٫ەکان کە ئاینی ئیٌالٺ ةەؿِدیٌٍیەدی ٌوامندی کدهقٌٌە  ٌٯیامەدكاو 

ةهیذیە ٷە  ما٫ی ؿٍقا ٷە ًەن ةەنكەکانو ٌماَّف ةەنكەکان ٷەًەن ؿدٍقا و ٤َ٫دْن ُم٤َداٍل 

اَٶ  نيض هللا ٣نً َٯاَٶ   َٰ ٸاَم ٫َ ًَ ٌَ  ًِ ْٔ ىلا هللُا ٣َٸَ َٓ  ِّٕ َْٔٵ « َٓا ُم٤َالُ »ؤَنَا نَِقُٓ٭ اٷناِت ُٯٸُْر  ٷَتا

ًُ سَ الَسًا   ٤َْكَْٓٵ سُما َٯاَٶ ِمْشٸَ ًَ ِ ٣َىَل اٷ٤َِتاقِ »ٌَ َػدٱُّ »ُٯٸُْر  َّلَ َٯاَٶ  « َىْٹ دَْكِنْ َما َػٱُّ هللاا

ٌهُ  ِ ٣َىَل اٷ٤َِتاِق ؤَْن ٤َُْٓتُك ًْٔئا هللاا َُ  ًِ ٍا ِة اَٶ  « ٌََّلَ ُْْٓشِٳُ َٰ ا٣ًَح ٫َ ًَ اَن  ًَ ُٯٸْدُر  « َٓا ُم٤َدالُ »سُما 

ةَُيْم  ٍا َلٷَِٵ  ؤَْن َّلَ ٤َُٓدمِّ ِ بَِلا ٤َ٫َٸُ ٤َْكَْٓٵ َٯاَٶ  "َىْٹ دَْكِنْ َما َػٱُّ اٷ٤َِتاِق ٣َىَل هللاا ًَ ٌَ َْٔٵ  ٷَتا

ٌە »ٌادە  «  ٍای ٷێتێر-ٷە م٣ٍاوە ٌە ةٌٍٺ قەڵێر  ٷ -ڕەوای ؿ ٓدىل -ە پِذی پێ٨ەمتەنە
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 -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ٷە ًەن پِذی ئاژەڵێک ةٌٍنو پێ٨ەمتەن  -اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم

ٌدی  «ئەی م٣ٍاو»٫ەنمٌٍی   من ٷێهەٺ ٷە ؿىمەدذدكاٺ ئەی پێ٨ەمدتەنی »و ئەٌیّ ٌ

ٌە ٌپاُان پێ٨ەمتەن «ؿٍقا ٓىل اٷدٸە -و ًێظان ىەنقٌٌ َّل ئەٺ ٯٌانەیان قٌٌةانە کهقە

و ئەٌیدّ «ئایا قەواىن ماَّف ؿدٍقا ٷەًدەن ةەندكەکان چیدیە »٫ەنمٌٍی   -ٸم٣ٸیە ًٌ

ٌدی   مداَّف ؿدٍقا ٷەًدەن »٫ەنمدٌٍی   -ٓىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-و «نەؿێه»)م٣ٍاو( ٌ

ةەنددكەکان ئەٌەیە کە ةیپەنًددنت ٌىددیی ىدداٌەڵ ٌُددەنیکێکی ةددۆ ةییددان نەقەن ٷە 

ٌەیەک ٫ەنمٌٍی  «پەنًذنیكا ٌدم «ئەی م٣ٍاو»و پاَ ما ٷێهەٺ ٷە ؿىمەدذكاٺ  من»و ٌ

ئایا قەواىن ماَّف ةەندكەکان ٷەًدەن ؿدٍقا ئەٌەیە »و ٫ەنمٌٍی  «ئەی پێ٨ەمتەنی ؿٍقا

ٌەیددان ئەنظامددكا )ئەگەن ؿددٍقا ةپەنًددنت ةە ةییددانقانی ىددیی ُددەنیک  ئەگەن ئە

ٌئاینی ئیٌدالٺ پاناًدذنی 6841ٓؼٔؽ اٷتـانْ  «.]ٌىاٌةەُێک(  ًىایان نەقاخ  .]

 ٌ ٌە ًٌامان  ٌنە ٌەو ئاینی ىەٮ  ٌناٌةانگی )ُەنە٫ی( مهۆڤی وامن کدهقٌ ٓدىل -نە٫ٍ 

دٴُْم »قە٫ەنمٍێر   -اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم َٗ ؤ٣ََْها ٌَ اٷَٴُْم  ٍَ ؤَْمد ٌَ ْٔٴُْم ِقَمداءَٳُْم  َ َػهاَٺ ٣َٸَ ٫َةِنا هللاا

ْيهِٳُْم َىدَما ِِف ةَٸَدِكٳُْم َىدَما َُ ِمٴُْم َىَما ِِف  ٍْ ؿدٍقا ؿٍێنذدان ٌماڵذدان »ٌادە  « ٳَُؼهَْمِح َٓ

ٌەکدٍ )ً ٌە  ٌنامًٌٍذانی( ٷەًەن یەکرت ػەنامکدهقٌ ٌناٌةانگذانی )ُەنە٪  امانذان( 

ٌئەٺ ُانەدان ٌئەٺ مانگە  [و ٌپێ٨ەمدتەن 6511]ٓؼٔؽ اٷتـانْ  «. ػەنامی ئەٺ ڕۆژە 

ٌاییدكا کە  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم- ئەٺ پەیامنە مەونەَ ئاُدکها کدهق ٷە ػەطدی ماڵئا

ٌەاڵن ئامدداقەی ٌادایددانەَ قٌٌةددانە کددهقەٌە  ویدداده ٷە ًددەق ىەوان ٷە ىددا ٌئەٺ  ةددٌٍن 

ٌئدآنی ئیٌدالٺ  ٌایی.  ٌە ٷە ڕۆژی ٯٍنةانیدكا ٷە ػەطدی ماڵئدا ٌقٌٌپادی ٷەًەن کهقە

ٌەکدداىن  ٌکهقە مهۆڤددی کددهقٌٌە ةە ةەنپهًددیان ةەنامددتەن ىەمددٌٍ ىەڵتژانقەکددانی 

داٍن ؤَٷْىَْمَنداُه َٛدائِهَوُ  ٌَ ٌَٳُٹا بِن ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }  ٌدەکاىنو ؿ ٍکە ًِ   ٌىەڵٌ د ِٰ ِِف ٣ُُن

ْٔدَٵ  َٺ ٣َٸَ ٍْ َٔد دَٵ اٷْ ٌِ ًٍنا اْٯَهؤْ ِٳَذاةَدَٵ ٳ٬ََدّ ِةَن٬ْ ُِ اُه َمن َٰ َٔاَمِح ِٳَذاةًا َٓٸْ ِٰ َٺ اٷْ ٍْ َٓ ًُ ِهُض ٷَ ـْ نُ ٌَ

ٌەدە  ٌەی ؿدۆیامن کدهقٌ ٌاییدكا( کدهقە ٌادە  } ٌھەمٌٍ مهۆڤێک )ٷە ڕۆژی ق ًٔتا ە  ٌِ َػ
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ٌایی ٌٷە ڕۆژی ق ٌە )چاکە یان ؿهاپە ةێدر(  كا ةۆی قەنقەھێدنن ندامەیەک کە گەنقنیە

ٌە( ٌقەیتینێددر ە ]اإلشاء  ٌەکددانی دێددكا نددٌٍشا ٌەیددی )ٌھەمددٌٍ کهقە [. 13ةە کها

ٌایٸێدكەکاخ ةە گەنقندی ؿدٍقی  ٍاَ گەٌنە  ٌەیەک ؿێه یدان ُدەڕ ةێدر ؿد ىەنکهقە

ٌەَ ٷێناکهێدر ًدەةانەخ ةە کدهقەٌەَ  ٌە ةێرو ةۆیە ىیی کەًێک ٷێپهًینە کەًەکە

ٌەی کەًدی یەکێکی دهو ٌیەکێکی دده  ٌەَ ٷێناکهێدر ًدەةانەخ ةە کدهقە ٷێپهًدینە

ە  ًِ اُن بِناَٵ ٳَاِقٌغ بََِلك َنةَِّٵ ٳَْكًػا ٫َُماَلِٯٔ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َٓا ؤََُّٓيا اإْلِن یەکەٺو ؿ

ٌەنقگدانخ ةەدێکۆُدان )ةە  ٌادە  }ئەی ئینٌان ددۆ ةێگٍمدان دێکۆُدەنیر ةەنەٌ پەن

ٍای 6پێی قەگەیرە ]اَّلنِدٰاٮ ئەنظامكاىن چاکە ٌؿهاپە( ! ئەًٌا  ٌەھدا ؿد [. ٌھەن

 ًِ ٌِ ٸِٗؼا ٫َٸَِن٬ َٓك َمدا َنةُّدَٵ ِة٠َٸاددكمر  ۦگەٌنە قە٫ەنمٍێر  } مان ٣َِمَٹ  ٌَ داَء ٤َ٫َٸََٔيدا  ًَ َمدن ؤَ ٌَ

ٌادە  }ھەن کەًێٵ کدانی چداکە ةکداخ )ٯداوانظەکەی( ةدۆ ؿدۆیەدی ھەن  ٷِّٸ٤َِتِٔكە 

ٌەنقگدانخ ًدذەٺ ٷە ةەندكەکانی کەًیّ ؿهاپە ةکاخ )ویانەکەی( ةۆ ؿدۆیەدی ٌپ ەن

ٌئاینی ئیٌالٺ ةەنپهًیانیەدی قەؿادە ئەًذۆی مدهۆڤ ئەگەن 46ناکاخە ]٫ٔٸر   .]

ٌەیەک ئەنظامتددكاخ کە ةتێددذە ىددۆی ویانگەیانددكن ةە نە٫ٌددی ؿددۆی یددان  ىەنکددهقە

َدا  دْث بِْاًدا ٫َةِمنا ٌِ َمدن َٓٴْ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  } ویانگەیانكن ةە ؿەڵکانی دهو ؿ

 ٌِ ٌادە  }ٌھەنکەًێک گٍناھێکی )گەٌنە( َٓٴْ ُ ٣َٸِٔاًم َػِٴٔاًمە  ٌَٳَاَن هللاا   ًِ ٌِ ًُ ٣َىَلك ن٬َْ ُت

ةکدداخ ةێگٍمددان )ویددانی( ئەٌ گٍندداھە ھەن ةددۆ ؿددۆیەدی ٌؿددٍقا ھەمیِددە وانددای 

ٷَِٵ ٳََذْتَنا ٣َىَلك ةَِنٕ 111کانقنًٌذەە ]اٷنٌاء  ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ِمْن ؤَْطِٹ َلك [. ٌؿ

َدا َٯَذدَٹ اٷناداَي َطِم٤ًٔدا بِْشَا ِٖ ٫َٴَإمَنا اٍق ِِف اأْلَْن ٌَ ٫َ ٌْ ٍٍ ؤَ ا ِة٨َرْيِ ن٬َْ ًٌ ًُ َمن َٯَذَٹ ن٬َْ ئَِٔٹ ؤَنا

ٌەی )کە ٷەٌ قاًدذانەقا  ٌادە  } ھەن ٷەةەن ئە َٔا اٷنااَي َطِم٤ًٔا ە  َا ؤَْػ َٔاَىا ٫َٴَإمَنا َمْن ؤَْػ ٌَ

ٌەی  ٌەی  یٹئیٌدهائةاًکها( پێٍیٌذامن کهق ٷەًەن نە کە ةێگٍمدان ةییدان ئەمەیە ئە

دەنێا کەًێک ةکٍژێدر )ةە مەنطێدک ٷە ددۆڵەی کەًدێکی کدٍژناٌقا نەةێدر یدان 

ٌایە ھەمدٌٍ  ٌە  ٌەک ئە ٌە  ٌە نەةێر ٷەًەن وەٌیدكا( ئە ٌە نانە ٌئاژا دۆڵەی ؿهاپە کانی 
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 -ٓددٸی هللا ٣ٸیددً ًٌددٸم-[. ٌپێ٨ەمددتەنی ؿددٍقا 32ؿەڵکددی کٍُددذتێر ە ]املائددكج 

ًُ ٳَداَن »قە٫ەنمٍێر   ِٶ ِٳ٬ٌْٹ ِمْن َقِمَيا أِلَنا ٌا ٌٍ ُٟٸْاًم بَِّلا ٳَاَن ٣َىَل اةِْن آَقَٺ اأْلَ َذُٹ ن٬َْ ْٰ ََّل دُ

ْذَٹ  َٰ نا اٷْ ًَ َٶ َمْن  ٌا ٌا ةەُێک »ٌادە  « ؤَ ىەن نە٫ٌێک ةە ًذەمٸێکهاٌی کٍژنا ةێر؛ ئە

ە ًەن یەکێک ٷە کٍڕەکانی ئاقەمەو چٍنکە ئەٌ یەکەٺ کەي ةٌٍ کە ٷە ؿٍێنەکەَ ٷ

ٌە ٌانی کٍُذنی ىێنایە ئانا  [.5151]ٓؼٔؽ مٌٸم  «. دا

 

ٌانددگەَ 18 ٌٷە ئدداینی ئیٌددالمكا ئددا٫هەخ ٌپیدداٌ یەکٌددانن ٷە ڕ  .

 ةەنپهًیانیەدی ٌپاقاُر ًٌىاقان.
ٌە ئەن ٌاندگەَ کدهقە ظامدكان ٌٷە ئاینی ئیٌالمكا ئا٫هەخ ٌپیاٌ یەکٌانن ٷە ڕ

َمدن ٤ََْٓمدْٹ ِمدَن  ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  } ٌةەنپهًیانیەدی ٌپاقاُر ًٌدىاقانو ؿد

دريًاە  ِٰ ََّل ٠ُْٓٸَُمدٍَن نَ ٌَ ٌٷَكِئَٵ َٓدْكُؿٸٍَُن اٷَْظنادَح  ٍَ ُمْاِمٌن ٫َإُ ُى ٌَ ّك  ٌْ ؤُنَش اٷَِؼاِخ ِمن َلٳٍَه ؤَ ٔا اٷ

ٌە چاکەکان طێتەطێ قەکداخ ٷە نێده یدان ٷە مدێ ٷە ھەمدان  ٌادە  }کەًێکیّ کهقە

ٌکرتین ًدذەمیان  ٌە ٌةچدٍ ٌانە قەچنە ةەھەُدذە ٌە ئە ٌاقان ةێر ئە کادكا ئەٌ کەًە ةی

ٌکە ؿٍنمدایەکیّ ةێددر(ە ]اٷنٌداء   [. 124ٷێناکهێر )ئەگەن ھێندكەی ددٍێکڵی ندا

َٔناد ِٔ ٍَ ُمدْاِمٌن ٫َٸَُنْؼ ُى ٌَ ّك  ٌْ ؤُنَش اٷًِؼا مِّن َلٳٍَه ؤَ َٓ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } َمْن ٣َِمَٹ  ًُ ٌؿ

ٌادە  }ھەنکەًدێک ٷە نێده  ٍا ٤ََْٓمٸُدٍَن ە  ِن َما ٳَانُ ٌَ ٷََنْظِىَٓناُيْم ؤَْطهَُىم ِةإَْػ ٌَ َِّٔتًح   َٔاًج َٛ َػ

ٌە ًدٍێنك ةە  ٌاقانیّ ةٌٍةێدر ئە ٌەی چاکی کهقةێدر ٌةیکداخ ٌةدی یان ٷە مێ کهقە

ٌە ةە چداکرت  ؿٍقا ةە ژیانێکی ؿۆُیان پێكەةەؿِین ٌ ًٍێنك ةێر پاقاُذیان ةكەینە

ٌان ئەنظامیانكەقاە]اٷنؼٹ  ٌەی کە ئە ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َمدْن ٣َِمدَٹ 97ٷە [. ٌؿ

ٌٷَكِئدَٵ  ٍَ ُمدْاِمٌن ٫َإُ ُىد ٌَ ّك  ٌْ ؤُنَشد اٷًِؼا مِّن َلٳَدٍه ؤَ َٓ َمْن ٣َِمَٹ  ٌَ َك بَِّلا ِمْشٸََيا   َِّٔئًح ٫َاَل ُْٓظَى ًَ

اٍب  ٌَ ٌادە  }ھەن کەًێٵ کانی ؿهاپەی کهق ةێر َْٓكُؿٸٍَُن اٷَْظناَح ُْٓهوَُٯٍَن ٫َِٔيا ِة٨َرْيِ ِػ ە 
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ھەن ةەئەنكاوەی ؿهاپەکەی ًىا قەقنێر ھەن کەًیّ چاکەی کهق ةێر ئا٫هەخ ةێر 

ٌە ٷەٌێكا ةەةێ ژمدانە  ٌانە قەچنە ةەھەُذە ٌەڕقان ةێر ئا ئە یان پیاٌ )ةەٌ مەنطەی( ةا

 [.41ٌػیٌاب ڕوٮ ٌ ڕۆوییان پێ قەقنێرە ]٧ا٫ه 
ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }بِ  اٷُْمْاِمَنداِخ ٌؿ ٌَ اٷُْمْاِمِننَي  ٌَ ٸِاَمِخ  ٌْ اٷُْم ٌَ ٸِِمنَي  ٌْ نا اٷُْم

دد٤ِنَي  ُِ ا ـَ اٷْ ٌَ دداِةَهاِخ  ٔا اٷ ٌَ دداِةِهَٓن  ٔا اٷ ٌَ دداِقَٯاِخ  ٔا اٷ ٌَ دداِقِٯنَي  ٔا اٷ ٌَ انَِذدداِخ  َٰ اٷْ ٌَ ددانِِذنَي  َٰ اٷْ ٌَ

 ٌَ اِِئنَِي  ٔا اٷ ٌَ َٯاِخ  كِّ َٔ اٷُْمَذ ٌَ ِٯنَي  كِّ َٔ اٷُْمَذ ٌَ ٤َاِخ  ُِ ا ـَ اٷْ اٷَْؼدا٠ِ٫ِنَي ٫ُدُهٌَطُيْم ٌَ ٌَ داِِئَاِخ  ٔا اٷ

ٌادە   ؤَْطًها ٠ِ٣َدٔاًمە  ٌَ ٬ِ٨ْهًَج  ُ ٷَُيم ما اِٳَهاِخ ؤ٣ََكا هللاا اٷما ٌَ َ ٳَِشريًا  اِٳِهَٓن هللاا اٷما ٌَ اٷَْؼا٠٫َِاِخ  ٌَ

ٌئدا٫هەدە  ٌەڕقانەکدان  ٌە ةا ٌئدا٫هەدە مًٍدڵامنەکان ٌپیدا ٌە مًٍڵامنەکان  }ةەڕاًذی پیا

ٌەڕقانەکددا ٌئا٫هەدددانی ھەمیِددە گددٍێهایەڵ ٌپیدداٌە ةا ٌانی ھەمیِددە گددٍێیایەڵ  ن ٌپیددا

ٌانی ٷە  ٌئا٫هەددانی ؿدۆگه ٌةە ئداناٺ ٌپیدا ٌان  ٌئا٫هەدە ڕاًذگۆکان ٌ پیدا ڕاًذگۆکان 

ٌئا٫هەددانی  ٌان  ٌئا٫هەددانی ةەؿِدنكە ٌ پیدا ٌان  ؿٍقا دهي ٌژنانی ٷە ؿٍقا دهي ٌ پیا

 ٌ ٌئا٫هەدددانی قاٌێددن پدداٲو ٌپیا ٌان  ٌگددهو پیددا ٍا قەکەن ڕۆژٌ انێددک کە وۆن یدداقی ؿدد

ٌە ةددۆ ھەمٌٍیددان  ٍا قەکەن ؿددٍقا ئامدداقەی کددهقٌ ٌئا٫هەدانێددک کە وۆن یدداقی ؿدد

 [.35ٷێـۆُتٌٍن ٌپاقاُذی گەٌنەە ]األػىاب 
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ٌددای 19 ٌئا٫هەددانی ةە ىا ٌە  . ئاینی ئیٌدالٺ ڕێدىی ٷە ئدا٫هەخ گهددٍ

ٌئەٌ ُدذانە نەةێدر  ٍکمی ُدەنی٤ەخ  ٌە )مەگەن ٷە ىەنكێک ػ ٌان قانا پیا

ٌە ٷەًدەن  ٌاطتدی کدهقٌ ٌە ىەیە(؛  ٌئدا٫هەدە کە پەیٍەنكی ةە شٌُذی پیاٌ 

ٌاطددتە  ٍانایددكا ىەةددٌٍو ةددۆیە ةدداٌک  پیدداٌ کە ؿەنطددی ةکدداخ ئەگەن ٷە د

ٌکٍڕەکدان ٷەًدەن قایدک ٌؿٍُدکیان  ؿەنطی ةکاخ ٷەًەن کچەکداىنو 

ٌئا٫هەخ ٷەًەن مێهقەکەَ. ٍانایان ىەةٌٍو  ٌد  ئەگەن ةاڵ٩ ةٌٍن 
بن اٷنٌداء ُدٰائٱ »قە٫ەنمٍێدر    -اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸمٓىل -پێ٨ەمتەنی ؿٍقا 

ٌئەٌ »ٌادە  « اٷهطاٶ ٍکمی ُەنی٤ەخ  ٌانن )مەگەن ٷە ىەنكێک ػ ٌدای پیا ئا٫هەدان ىا

ٌە ىەیە( ٌئا٫هەدە ٌاه اٷرتممْ  «. ُذانە نەةێر کە پەیٍەنكی ةە شٌُذی پیاٌ  [.  113]ن

ٌاطدددتە ٷەًددد ٌەیە کە  ەن کدددٍڕ کە ٌٷە ڕێىٷێنددداىن ئددداینی ئیٌدددالٺ ةدددۆ ئدددا٫هەخ ئە

ٍانایدكا ىەةدٌٍ.   پێكاٌیٌذیەکاىن قایک قاةین ةکاخ ٌةۆی طێتەطێ ةکاخ ئەگەن ٷە د

َٔدا »قە٫ەنمٍێدر   -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-پێ٨ەمتەنی  دٕ اٷ٤ُْٸْ ِٜ ٌاةدَكؤْ ِبَدن -َٓدُك اٷُْم٤ْ

ؤََؿاَٲ سُما ؤَْقنَداَٲ ؤَْقنَداٲَ  -د٤ٍُٶ  ٌَ ؤُْؿَذَٵ  ٌَ ؤَةَاَٲ  ٌَ َٵ  ذەی قەةەؿِدێر ئەٌ قەًد»ٌادە  « ؤُما

ٌاطتە-ةەوندهە  ٌانەَ کە ؿەنطیان ٷەًەنخ  ٌکدر  -ًەنەدا ةتەؿِە ةە ئە قایکر ٌةا

ٌاه  ؤػمك ٌ اٷنٌدا[[. « ٌؿٍُکر ٌةهاخ ٌپاُان کەًەکاىن دهخ ةە پێی نىیکیان ]ن

 (.29ةاًی پٸەٌپایەی قایک ٌةاٌک قەکهێر ةە ئیىنی ؿٍقا ٷە ةیگەَ ژمانە )
ٌاطتە ٷەًدەن مێدهقەکەَ ٌٷە ڕێىٷێناىن ئاینی ئیٌالٺ ة   ٌەیە کە  ۆ ئا٫هەخ ئە

ٍانایكا ىەةٌٍو  پێكاٌیٌذیەکاىن ةۆ طێتەطێ ةکاخ ٌؿەنطی ٷەًەن ةکاخ ئەگەن ٷە د

ُٔن٬ِدْٱ  ًُ ٫َٸْ ًِ ِنوُْٯد ْٔد َمن ُٯِكَن ٣َٸَ ٌَ   ًِ ٤َِذ ًَ ن  ٤ٍَح مِّ ًَ ُٔن٬ِْٱ ُلٌ  ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ٷِ ؿ

ُ  ََّل ُٓٴَٸُِّ٭ هللااُ  ٌادە  }ةدا ِماما آدَاُه هللاا داە  د ٓرُْسً ُ ة٤ََْك ٣ُرْسٍ َْٔظ٤َُٹ هللاا ًَ ا بَِّلا َما آدَاَىا   ًٌ  ن٬َْ

ٌڵەمەنكیی ؿەنطی ةکداخ ٌھەن کەًدێٵ کەٺ قەًدر ٌھەژان  ٌڵەمەنك ةە پێی قە قە
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ٌا ٷەکەي ناکداخ  ٍا قا ٌە ؿەنطی ةکاخو ؿ ٍا پێی ةەؿِیٍ ٌەی کە ؿ ةٌٍ ةا ةە پێی ئە

ٌە نەةێر کە پێی  ٌای دەنگدانە مەگەن ةە پێی ئە ٍا ق ٍانا( ةێگٍمان ؿد ٌە )ٷە د ةەؿیٍِ

ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە -[. پیاٌێدک پهًدیانی ٷە پێ٨ەمدتەن 7ئاًانی قەىێنێرە ]اٷٜالٮ 

ٓدىل اٷدٸە -کهق  ئایا ما٫ی ؿێىانی یەکێک ٷەًەن مێهقەکەَ چییە  ئەٌیّ  -ًٌٸم

ٍَىا بَِلا اٳْ»٫ەنمٌٍی   -٣ٸیە ًٌٸم ٌُ دَٴْ ٌَ ًَ د٤ُُِْٜمَيا بَِلا ٤َِْٛمَر  ْطد ٍَ ََّل دَُْضِِب اٷْ ٌَ َْٔر  ٌَ َذ

ددتِّؽْ  َٰ ََّل دُ ٍانقو ٌطٸددی »ٌادە  « ٌَ ؿددۆناکی پێتتەؿِددیر ئەگەن ؿددۆخ ؿۆناکددر ؿدد

پێتتەؿِددیر ئەگەن ؿددۆخ طٸددر ٷەةەنکددهقو ٌةە ٷێددكان ٷە قەمٍچدداٌی نەقەیددرو 

ٌاه ؤػمك[. ٌپێ٨ەمتەن «. ٌطٍێنی پێنەقەیر ىەندكێک ٷە  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-]ن

ٌنکهقەٌە  ما٫ەکاىن ئا٫هەدا  دُُينا »ىن ٷەًەن مێهقەکانیان ڕٌ ٍَ د ٌْ ٌَِٳ ْٔٴُْم ِنوُْٯُيدنا  ٌَٷَُينا ٣َٸَ

ٌان ٷەًددەن ئێددٍە ئەٌەیە کە ڕوٮ )ؿددۆناک( ٌطٸیددان »ٌادە  « ِةدداٷَْم٤ُْهٌِ٪  ئەنکددی ئە

ٌەنی ٓدٸی هللا ٣ٸیدً -]ٓدؼٔؽ مٌدٸم[. ٌ «. پێتتەؿِن ةە پێی پێٍیٌدر ٌقاقپەن

دٍُخ ٳ٬ََّ ِةاٷْمَ »قە٫ەنمٍێر   -ًٌٸم ُٰ ٥َِّٔ َمدْن َٓ َ٘ ٌانتدان »ٌادە  « ْهِء بِْاًا ؤَْن ُٓ ٌەندكە دا ئە

ٌانەَ کە  ٌە ٷە ؿەنطکهقن ٌةەؿِدین ةە ئە ةێر ةەًە ةۆ کەًێک کە ؿۆی ةگهێذە

ٌاه  ؤػمدك ٌ اٷنٌدا[[. «. ٌاطتە ٷەًەنی ؿۆناک ٌپێكاٌیٌذیان ةۆ قاةین ةکداخ ]ن

ٍای ٷێتێر-ٌؿەداةی  ٍ  -ڕەػمەدی ؿ ٌادە  -ێدر  قەڵێر  )کادێک قە٫ەنم مدن یٰدٍخ  

ٌاطتە ٷەًەنی ؿۆناک ٌپێكاٌیٌذیان ةۆ قاةین ةکاخ ٌانەَ  و ٌةە ُدێٍەیەکی دده -ئە

ٌەیە کە ةەٌ کەًەی ؿێه قەکاخ قە٫ەنمٍێر  ؿێهێک مەکە کە ىدیی ٫ەوڵ  مانای ئە

ٌەیە ةەٺ ؿێهکدهقنە  ٌپاقاُذێکی دێكا نەةێر چٍنکە ناةەؿِدیر ةە ؿێدىانەکەخ؛ ٷە

ىدیی ُددذێک ناةەؿِدیر ةە ؿێدىانەکەخ ةەاڵٺ ؿێدده  گٍناىتدان ةتیدرو چددٍنکە ددۆ

 قەکەیر! (.
ٌەیە کە ؿەنطدی ٌقاةینکهقندی    ٌٷە ڕێىٷێناىن ئاینی ئیٌدالٺ ةدۆ ئدا٫هەخ ئە

ٌاددا  ٌەَ ىاًٌدەنگیهی ةکداخ(و  ٌکیەدی )پدێّ ئە پێكاٌیٌذیەکان ئا٫هەخ ٷەًەن ةدا
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ٌاطدتە ٷەًدەن پێكاٌی ٌەٷی ئەمهی( ىەةێر  ٌدذی ئەگەن ئا٫هەدەکە ًەنپەنُذیانی )

ٌکی یدان مێدهقی ةێددرو  ٌؿەنطییەکاىن ئەٌ ئا٫هەدە قاةین ةکاخ طا ا ةهای یدان ةدا

ٌڵتددكاخ ةددۆ قاةینکهقنددی ةژێددٍی  ٌاطددث نیددیە ٷەًددەن ئددا٫هەدەکە کە ؿددۆی ىە

ٍاَ گەٌنە  ٌپێكاٌیٌذیەکاىن ژیانی کە ئەمیّ وۆن ًٌٍقی دهی ىەیە ةۆ کۆمەڵگاو ؿ

ٌَّْلَ  ٤َْن ؤَ ِٗ اٷَِكاُخ ُْٓه ٍَ اٷْ ٌَ دا٣ََح  قە٫ەنمٍێر  } َٗ ٍْٷَنْيِ ٳَاِمٸَنْيِ  ٷَِمْن ؤََناَق ؤَن ُٓدِذما اٷها َقُىنا َػ

ٌادە  }قایکددان ُددیه ةددكەن ةە  دُُينا ِةدداٷَْم٤ُْهٌِ٪ە  ٍَ دد ٌْ ٌَِٳ ًُ ِنوُْٯُيددنا  ٍْٷُددٍِق ٷَدد ٣َددىَل اٷَْم ٌَ

ٌاٌ ةدكاخ  ٌاٌ )ئەمە( ةدۆ کەًدێکە کە ةیەٌێدر ُدیهی دە منكاڵەکانیان قٌٌ ًاڵی دە

ٌکەکەیە ٌکددااڵ ٌپێكاٌیٌددذی قایکەکددان قاةددین ةکدداخە  ٷەًددەن ةددا ةە ةاُددی ڕۆوی 

ٌئەنکە 233]اٷتٰهج  ٌاطدث  ٌە کە ٷەًەن ةداٌک  ٌەدە ٌنکهقٌ ٌەَ ڕٌ ٍاَ گەٌنە ئە [. ؿ

کادێک منكاڵی قەةێر پێٍیٌذە ؿدۆناک ٌطٸدی ةدۆ قاةدین ةکداخ ةە پێدی پێٍیٌدر 

٤َْن ٷَٴُدْم ٫َدأَدُ  َٗ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }٫َةِْن ؤَْن ٌەنیو ؿ ٌادە  ٌقاقپەن ە  ٍُىنا ؤُُطدٍنَُىنا

ٌا ىەٮ  ٌانە ُدیهیان ةە مندكاڵەکانذان قاٌ گۆُدیانکهقنو ئە }ئەگەن ئەٌ ژنە دەاڵٯكنا

ٌای کهێدی کدهقو  ٌەکە قا ٌادە  ئەگەن ژنە دەاڵٮ قنا ٌکهێی ؿۆیانیدان پێتدكەنو  ٌما٪ 

ٌەکە کهێی ُیهپێكانەکەی پێتكاخە ]اٷٜالٮ  ٌاطتی 6قەةێر پیا ٍاَ گەٌنە  [. ةۆیە ؿ

 ٌ ٌەیە کە کهق ٌئەمیّ ةەڵگەیە ٷەًدەن ئە ٌە کە ةاٌک کهێی ُیهپێكاىن منكاڵ ةكاخو 

ٌئەٺ ٫ەنمدٌٍقەیە  ٌاطدتەو  ؿەنطی ٌپێكاٌیٌذیەکاىن مندكاڵ ٷەًدەن قایدک ٌةداٌک 

ةەڵدددگەیە ٷەًدددەن ئەٌەَ کە ؿەنطدددی ٌقاةینکهقندددی پێكاٌیٌدددذیەکاىن قایدددک 

ٌاطتە ٷەًەن ةاٌک  ٷە ٣ائیِەٌە  ٍای ٷێ-ٌمنكاڵەکانیان  قەڵێر  ىندك  -تێرڕەوای ؿ

  ئەةٍ ٫ًٍیان پیاٌێکی ڕەویٸە پێٍیٌذمە -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ةە پێ٨ەمتەنی ٌٌخ 

ُؿِمْ »پێی ٫ەنمٌٍ   -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٷە پانە ًٌامانەکەَ قەنةکەٺو پێ٨ەمتەن 

ٌَٷَددَكِٲ ِةدداٷَْم٤ُْهٌِ٪  ٌَ ٌەنددكە قەنةيێددنە کە ؿددۆخ ٌمنددكاڵەکەخ »ٌادە  « َمددا َٓٴ٬ِْٔددِٵ  ئە

ٌەپێٍیٌ ٌەنییە ٌاه اٷتـانْ[. ٌپێ٨ەمتەن «. ذذانە ةە قاقپەن  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-]ن
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٫ەوڵ ٌپاقاُددذی ؿەنطددی ٌقاةینکهقنددی پێكاٌیٌددذیەکانی کددی ٌؿٍُددک ٌؿێىانددی 

ٌەو کە قە٫ەنمٍێر   ٌدە ٌنکهقٌ ٌْ سَ داَلَز »ڕٌ ٌْ ؤُْؿَذدنْيِ ؤَ ٌْ سَ اَلَز ةََناٍخ ؤَ َمْن ٣َاَٶ اةَْنَذنْيِ ؤَ

اٍخ َػذاّ ٍَ دتااةَِح  ؤََؿ ٌا ًِ اٷ ْٔ دُت٤َ ْٓ داَن ِةإُ َُ ؤَ ٌَ  . ٍَ ٳََيدادنَْيِ ُىد ٌَ ٌْ ََيٍَُخ ٣َْنُينا ٳُْندُر ؤَنَدا  َٓنِبا ؤَ

َّٜ ًْ ٍُ اٷْ ىەنکەًێک )قٌٌ کی یان ًیانو قٌٌ ؿٍُک یان ًدیان( ةەؿێدٍ »ٌادە  « ٌَ

ٌان ٷێدی طیدا  ٌەنقەیان ةکاخ ٌپێكاٌیٌذەکانیان قاةین ةکداخ(؛ ىەددا ئە ةکاخ )پەن

ٌە ٌئەٌ  قەةنە ٌا مدن  )ةە ىاًٌەنگیهی کهقنیان یان مهقنیدان( یدان ؿدۆی ِبهێدر؛ ئە

ٌئامداژەی ةدۆ پەندظەی  ٌانە قەةدین )ٷە ةەىەُدذكا(.  ٌەکٍ ئەٺ قٌ ٍکانە(  کەًە )ةەؿێ

ٌەڕاًر کهق  [.296]اٷٌٸٌٸح اٷٔؼٔؼح  «. ُایەَتان ٌپەنظەی نا

 

ٌنە 21 ٷە . مهقن نەمان ٌدیاچٌٍن نییە ةۆ ىەداىەدایەو ةەڵکٍ قەنچدٍ

ٌەنگدهدن ةە چداکە ٌؿدهاپەو  ٌە ئەنظامكان ةۆ ٍُێنی پاقاُدر  ٍُێنی کهقە

ٌەو ٌمهقنی ڕۆغ ئەٌ کدادەیە کە ٷە َّلُدە طیدا  ٌمهقن َّلُە ٌڕۆغ قەگهێذە

ٌە ٷە ڕۆژی ٯیامەدكاو  ٌنە ٌە ٷە پاَ وینكٌٌةٍ ٌە ٌپاُان ةۆ قەگەڕێذە قەةێذە

ندٍو ٌٷە پاَ مهقن ڕۆغ ناچێر ةۆ نێدٍ َّلُدەیەکی دده ٌقٌٌةدانە ژیدانی 

 ناژێر ٷە نێٍ َّلُەی مهۆڤێکی دهقا.
ٌُٳِّدَٹ ِةٴُدْم سُدما بََِلك  ِخ اٷادِمْ  ٍْ ٸَُٵ اٷَْم ٫ااٳُم ما ٍَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُٯْٹ ََٓذ ؿ

ٌادە  })ئەی مٍػەممەق  ( ةڵێ ٫هیِذەی گیان -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-َنةِّٴُْم دُْهَط٤ٍَُنە 

ەدددان مهێنێددر ٷە پاُددان ةددۆ َّلی کێِددان کە گیددان کێِددانی ئێددٍەی پێٌددپێهقناٌە ق

ٌەە ]اٷٌظكج  ٌەنقگاندان قەگەڕێنكنێنە ٌەو ٌَّلُە 11پەن [. مهقن؛ َّلُە ٌڕۆغ قەگهێذە

ٌە کادێدک  ٌەو ٌپاُان ةۆ ناٌ َّلُەکە قەگەڕێدذە قەمهێر کادێک ڕۆغ ٷێی طیا قەةێذە

ٍاَ گەٌنە  ٌەکٍ ؿد ٌە ٷە ڕۆژی ٯیامەدكاو ىەن ٌەکان وینكٌٌ قەکادە ٍاَ گەٌنە مهقٌ ؿ
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دُٵ اٷاِذدٕ قە٫ەن  ٌِ ُْٔم اٷاِذٕ ٷَْم ََتُْر ِِف َمَناِمَيا  ٫َ ٌَ دَِيا  ٍْ ٍَ ِػنَي َم َّفا اأْلَن٬ُ ٍَ ُ ََٓذ مٍێر  } هللاا

ٍٺ ََٓذ٬َٴاُهٌنَ  ٍْ َٰ ٷَِٵ َْلَٓاٍخ ٷِّ ّ  بِنا ِِف َلك مًّ ٌَ َك بََِلك ؤََطٍٹ مُّ ُٹ اأْلُْؿَه ًِ ُْٓه ٌَ َخ  ٍْ َْٔيا اٷَْم ە َٯََضك ٣َٸَ

ٌئەٌەی نەمهقةێددر ٷەکددادی ٌادە  }ؿددٍقا گیانە کددان قەکێِددێر ٷەکددادی مهقنیانددكا 

ٌانی دده ڕاناگهێدر  ٌئە ٌە  ٌدنیكاو ئەمظا ئەٌ )گیانانە( ڕاقەگهێر ةییانی مهقنی قا ؿە

ٌەیەکی قیدانیکهاٌو ةەڕاًدذی ٷەمەقا چەندك ةەڵدگە  )چٍنکە قەةێ وینكٌٌ ةن( دا ما

ٓٸی هللا ٣ٸیدً -ؿٍقا  [. ٌپێ٨ەمتەنی42ھەیە ةۆ ئەٌ کەًانەی ةیهقەکەنەٌەە ]اٷىمه 

ًُ اٷَْتَِّصُ »قە٫ەنمٍێر   -ًٌٸم َٙ دَِت٤َ ٌَغ بَِلا ُٯِت ڕۆغ کادێک قەکێْشدێر »ٌادە  « بِنا اٷهُّ

ٌاه « )ٷە َّلُە قەنقەچێر(و چاٌ ًەیهی قەکاخ )کادێدک ةەنەٌ ئاًدامن قەچێدر( ]ن

ٌە کهقن ةەنەٌ ژیانی پاقاُذكانەٌە 921مٌٸم   )ةە [. ٌپاَ مهقن مهۆڤ ٷە ژیانی کهقە

ًِ َمدْهِط٤ُٴُْم َطِم٤ًٔدا   ْٔد ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } بِٷَ ٌەکٍ ؿ چاکە ٌؿهاپە( قەچێرو ىەن

داٷَِؼاِخ  ٔا ٍا اٷ ٣َِمٸُد ٌَ ٍا  َْ اٷادِمَٓن آَمُند َْٔظدِى ٸْدَٱ سُدما ٤ُِٓٔدُكُو ٷِ ـَ ًُ َْٓتَكؤُ اٷْ ا  بِنا ًّٰ ِ َػ ٣َْك هللاا ٌَ

ٌا ٷَُيْم ََشَاٌب  اٷاِمَٓن ٳ٬ََُه ٌَ   ِٝ ٌْ ِٰ ٌادە   ِةاٷْ ٍا َٓٴ٬ُْدُهٌَن ە  ٣ََماٌب ؤَٷٌِٔم ِِبَا ٳَدانُ ٌَ ْن َػِمٍٔم  مِّ

ٍا  ٍا ىەٮ ٌڕاًدذە ةێگٍمدان ؿد ٌە ةەڵێندی ؿد ٌددان ھەن ةدۆ َّلی ئە ٌەی ھەمٍ }گەڕانە

ٌەی  ٌای )مهقنیددان( ةددۆ ئە ٌە ق ٌان قٌٌةددانە قنًٌددر قەکددادە ٌە قنًٌددذکها ٷەًددەنەدا

ٌەی ٌکدهقە ٌە  ٌایان ھێندا ٌە کە ةی ٌانە ةكادە ٌە ةە قاقگەنانە  پاقاُذی ئە چاکیدان کدهقٌ

ٍڵی وۆن گەنٺ ًٌدىای  ٌکد ٌەی کٍاڵ  ٍانقنە ٌە ةۆیان ھەیە ؿ ٌەڕیان نەھێنا ٌانەی ةا ٌئە

ٌەڕ ةدٌٍنە ]ٓدٍنٍ  ٌنیاقا کا٫ه ٌةێتدا ٌەی ٷە ق [. ٌڕۆغ ٷە 4ًەؿذی ئاوانقەن ٷەةەنئە

پاَ مهقن ناچێر ةۆ نێٍ َّلُەیەکی دهو ٌةانگەی َّلُەگۆڕکێی ڕۆػەکان )اًذنٌاؾ 

ٌاغ ٌە األن ٌە ٷە َّلیەن پێ٨ەمتەنانە  -٣ٸدیيم اٷٌدالٺ-( ىیی ةەڵگەیەکی ٷەًەن نەىادٍ

ٌەڕە پدٍچەڵە  ٌەىا ىیی ةەڵگەیەکی ئەٯڵی ٌىەًدذپێکهاٌ ئامداژە ةدۆ ئەٺ ةیهٌةدا ٌىەن

 ناکاخ.
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ٌەڕىێنددان ةە ةنچیددنە 21 . ئدداینی ئیٌددالٺ ةانگەُددە قەکدداخ ةددۆ ةا

ٌەڕىێنان ةە  ٌکذێدتە مەونەکاىن ئیامن کە ةهیذیە ٷە  ةا ؿدٍقا ٫ٌهیِدذەکان 

ٌئینظیٹ ٌوەةٌٍن  ٌەکٍ دەٌناخ  پدێّ قەًدذکانی کهقنیدان -ئاًامنییەکان 

ٌەڕىێنان ةۆ  -ٌگۆڕینیان ٌەڕىێنان ةە ىەمٌٍ پێ٨ەمتەنان ٌةا ٌةە ٯٍنئانو ٌةا

ٌەڕىێندان ڕۆژی -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-کۆدا پێ٨ەمتەن کە مٍػەمەقە  و ٌةا

ٌایی  ٌایە و ٌقەةێر ةدىانین کە ئە-ٯیامەخ-ق ٌنیدا کۆددایی ةدٍ گەن ژیدانی ق

ٌگەپ ٌةدێ  ٌا ةٌٍمنان دەنيا ةۆ گداڵذە  ٌایە ئە ٌە ٌژیانێکی ده نەةٍ ٌةتیایەدە

ٌەڕىێنان ةە ٯەوا ٌٯەقەن.  ىۆ ةٌٍو ٌةا
ٌەڕىێندان ةە ةنچیدنە مەونەکداىن  ئاینی ئیٌالٺ ةانگەُە قەکداخ ةە ئدیامن ٌةا

ٌانەَ کە ىەمٌٍ پێ٨ەمتەنان ةانگەُەیان ةۆ کهق و ئەٺ -٣ٸیيم اٷٌالٺ-ٌٌن ئیامن؛ ئە

 ةنچینانەَ ةهیذین ٷە  
ٍڵٰێنەنە   ٌەنقگدانە ٌؿد ٌەَ کە ؿدٍقا دەنيدا ؿدٍقا پەن ٌەڕىێنان ةە یەکەٺ  ةا

ٌدەنيددا ئەٌ ُددایەنی پەنًددذنەو  ٌنە ئەٺ ةەڕێددٍەَ قەةدداخ  ٌئەٌ گەنقٌ ٌڕۆویددكنە 

ذنە ٌپەنًذنی طگە ٷە )هللا( پٍچەڵ ٌةەداڵە؛ ةۆیە دەنيا ئەٌ وادە مەونە ُایەنی پەنً

ةە ةێ ةییانقانی ىیی ُەنیک ٌىاٌةەُێک ٷە پەنًذنیكاو پەنًنت قنًٌدر نیدیە ةە 

ٌە دەنيا ةۆ ئەٌ وادە مەونە ئەنظامتدكنێر ٌةە  قٌٌ مەنض نەةێر  قەةێر ةە قڵٌۆوییە

ةێدرو ٌپێِدرت ةەڵگەکداىن ئەٺ  -ٓىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-گٍێهەی ًٍنەدی پێ٨ەمتەن 

ٌە ٷە ةدیگەی ژمدانە ٌەدە ٌنکها ٍاَ گەٌنە 8) ةاةەدە ڕٌ ٌد٤داَل-(قا. ٌؿد ئەٺ  -ًدتؼانً 

ٌانە کە قە٫ەنمٍێدر   ٌەو ٷە ةنچینە مەونانەَ ٷە وۆن ئایەدی ٯٍنئانی پیهۆوقا ةاًکهقٌ

نُ  ٌَ  ًِ ٌَٳُُذِت  ًِ َماَلئِٴَِذ ٌَ  ِ اٷُْمْاِمُنٍَن  ٳُٹٌّ آَمَن ِةاّلِلا ٌَ  ًِ ةِّ ًِ ِمن نا ْٔ ٍُٶ ِِبَا ؤُنِىَٶ بِٷَ ًُ ًِ } آَمَن اٷها ٸِ ًُ

ٌادە  ََّل نُ  ريُ ە  ِٔ َْٔٵ اٷَْم بِٷَ ٌَ ؤ٤َََْٛنا  ٬ْ٧َُهانََٵ َنةاَنا  ٌَ ِم٤َْنا  ًَ ٍا  َٯاٷُ ٌَ   ًِ ٸِ ًُ ٬َهُِّٮ ةَنْيَ ؤََػٍك مِّن نُّ
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ٌە ٷە -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-} )پێ٨ەمتەن  ٌای ھێنا ةەٌ پەیدامەَ کە ةدۆی نێدهقنا ( ةی

 ٍ ٌە ةە ؿ ٌایان ھێنا ٌاقانان ھەمٌٍ ةی ٌە ٷەگەڵ ةی ٌەنقگانیە قا ٌةە ٫هیِذەکانی ٌةە پەن

ٍان ھیی یەکێدک ٷە پەیدامتەنان  ٌاوی ناکەین ٷە نێ پەیامەکانی ٌةە پێ٨ەمتەنانی طیا

ٌدیدان  )پێ٨ەمدتەن ئداینی ؿدٍقای پدێ گەیاندكین( ئدێمەَ ةیٌدذامن  ٌاقانان( ٌ )ةی

ٌەنقگانمدان ٌھەن ةدۆ  ٌنر ٷێكەکەین ئەی پەن ٌای ٷێـۆُتٍ ٫ەنمانتەنقانیامن کهق قا

ٌە ٍَ اٷْدرِبا ؤَن 285مان ە ]اٷتٰدهج َّلی دۆیە گەڕانە ْٔ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }ٷاد [. ٌؿد

اٷَْماَل  ٌَ ِٺ اْْلِؿِه  ٍْ َٔ اٷْ ٌَ  ِ ٷَكِٴنا اٷْرِبا َمْن آَمَن ِةاّلِلا ٌَ اٷَْم٨ْهِِب  ٌَ ُطٍَىٴُْم ِٯَتَٹ اٷَْمْْشِِٮ  ٌُ ٍا  ٍَٷُّ ئِٴَِح دُ

ٌَآَد اٷْاَمَٶ ٣َىَلك ُػتِّ  ِّٔنَي  اٷناِت ٌَ اٷِْٴَذاِب  ِتِٔٹ ٌَ ٌا اةَْن اٷ ٌَ اِٳنَي  ٌَ اٷَْم ٌَ ّك  ََٔذاَم اٷْ ٌَ ْهََبك  ُٰ ٌِْ اٷْ ًِ َل

ٌا   اٷُْم٫ٍُددٍَن ِة٤َْيددِكِىْم بَِلا ٣َاَىددُك ٌَ ٳَدداَج  ٌَآَد اٷىا دداَلَج  ٔا ؤََٯدداَٺ اٷ ٌَ ِِف اٷهَِّٯدداِب  ٌَ ددائِٸِنَي  ٌا اٷ ٌَ

 ٌ ِػدنَي اٷَْتدإِْي  ؤُ ٌَ داِء  ا اٷُضا ٌَ اِء  ًَ اِةِهَٓن ِِف اٷَْتإْ ٔا اٷ ٌٷَكِئدَٵ ُىدُم ٌَ ؤُ ٌَ ٍا   دَكُٯ َٓ ٷَكِئدَٵ اٷادِمَٓن 

ٌا ةەڵکدٍ  ٌە نیدیە کە ڕٌٌ ةدکەنە ةەنەٌ ڕۆژھەاڵخ ٌ ڕۆژئدا ٌادە  }چداکە ئە ٍَنە  ُٰ اٷُْمذا

ٌایددی ٌ ةە ٫هیِددذەکان ٌ ةە  ٍا ٌ ةە ڕۆژی ق ٌای ةە ؿدد چدداکە ئەٌەیە کە مددهۆڤ ةددی

ٌە -ی کە کذێتەکددان ٌ ةە پێ٨ەمددتەنان ةتێددر ًٌددامانی ؿددۆی ةتەؿِددێر ٷەگەڵ ئە

ٌایدان )ھەژانان( ٌ ةە  -ًامانەکەیِی ٍان ٌ ةە ةێنە ؿۆَ قەٌێر ةە ؿىمان ٌ ةە ھەدی

ٍاڵکەنان ٌ ٷەڕێدی ئداواق کهقندی کۆیٸەکاندكا ٌ ندٍێژی  ٍانانی کەٺ قەًر ٌ ةە ً ڕێت

ةەچاکی ئەنظامكاةێر ٌ وەکادی قاةێر ٌ ٷە پەیامن ةەطێ گەیەنەنان ةێددر کادێدک 

ٷەکادی دەنگكەًذی ٌ نەؿۆُی ٌ ٷەکادی طەنگدكا کە پەیامنیان قاةێر ٌ ؿۆڕاگهان 

ٍاقانان(ە ]اٷتٰدهج  ٌانەن پانێىکدانان )دەٯد ٌانەن کە ڕاًذیان کدهق ٌ ھەنئە [. 177ئا ئە

ٌەَ کدد٫ٍه  ٌئە ٌەڕىێنددان ةە ئەٺ ةنچینددانە  ٌاوَ قەکدداخ ةددۆ ةا ٍاَ گەٌنە ةددانگە ٌؿدد

ٍاَ ٌئاُدکهاو ؿد ٌنێکی ڕٌٌن  ٌە گٍمیاةدٍ ٌا گدٍمیا ةدٍ ٌەڕ ةێر پێیدان ئە گەٌنە  ٌةێتا

 ًِ ٍٷِ د ًُ اٷِْٴَذاِب اٷاِمْ نَدىاَٶ ٣َدىَلك َن ٌَ  ًِ ٍٷِ ًُ َن ٌَ  ِ ٍا ِةاّلِلا ٍا آِمُن قە٫ەنمٍێر  }َٓا ؤََُّٓيا اٷاِمَٓن آَمُن

ِٺ اْْلِؿدِه  ٍْ َٔد اٷْ ٌَ  ًِ ٸِ ًُ ُن ٌَ  ًِ ٌَٳُُذِت  ًِ َماَلئِٴَِذ ٌَ  ِ َمن َٓٴ٬ُْْه ِةاّلِلا ٌَ اٷِْٴَذاِب اٷاِمْ ؤَنَىَٶ ِمن َٯْتُٹ   ٌَ
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كْ  َٰ ٌاٺ ةدن ٷەًدەن  ٫َ ٌە ةەنقە ٌەڕدان ھێنا ٌادە }ئەی کەًانێک کە ةا اَلًَّل ة٤ًَِٔكاە  َٗ ٹا  َٗ

ٌە ةۆ پێ٨ەمدتەنەکەی  ٍانە ٍا ٌ پێ٨ەمتەنەکەی ٌ ةەٌ ٯٍنئانەی نانقٌٌیەدیە ؿ ٌەڕ ةەؿ ةا

ٌەڕ ةێدر ةە  ٌە, ٌ ھەن کەًدێک ةدێ ةدا ٍانە ٌ ةەٌ کذێتانەَ کە پێِرت نانقٌٌیەدیە ؿ

ٍا ٌ ةە ٫هیِدذەکانی ٌ ة ٌا ؿ ٌایدی ئە ە کذێتەکدانی ٌ ةە پێ٨ەمتەنەکدانی ٌ ةە ڕۆژی ق

ٌە ةە گددٍمیاییەکی وۆن قٌٌن )ٷەڕاًددذی(ە ]اٷنٌدداء  ٌٷە 136ةەڕاًددذی گددٍمیا ةددٍ  .]

ٍای ٷێتێددر-٫ەنمددٌٍقەیەک کە ٣ددٍمەنی کددٍڕی ؿەددداب  قەیگێددیێذەٌەو  -ڕەوای ؿدد

ًِ »قەڵێر   ْٔ ىلا هللُا ٣َٸَ َٓ ٍِٶ هللِا  ًُ َْٔناَم نَْؼُن ٣ِْنَك َن َْٔنا َنُطٌٹ ةَ ٍٺ بِْل َٛٸ٥ََ ٣َٸَ ٍْ ٸاَم َلاَخ َٓ ًَ ٌَ

ًُ ِمنادا ؤََػدٌك  ََّل ٤َْٓه٫ُِد ٌَ د٬َِه  ٌا ًِ ؤَسَُه اٷ ْٔ ٤َِه ََّل َُٓهَ ٣َٸَ ِا اِق اٷ ٍَ ًَ ِكُٓك  َُ َٔاِب  ِٖ اٷشِّ َٔا ِكُٓك ةَ َُ

 ْٔ َنَك ُنٳَْتَذ ًْ ٸاَم ٫َإَ ًَ ٌَ  ًِ ْٔ ىلا هللُا ٣َٸَ َٓ  ِّٕ ٍَ بََِل اٷناِت ًِ َػذاّ َطٸَ ْٔد د٥َ ٳ٬َا َٗ ٌَ ٌَ  ًِ ْٔد ًِ بََِل ُنٳَْتَذ

ٸاَم   ًَ ٌَ  ًِ ْٔ ىلا هللُا ٣َٸَ َٓ ٍُٶ هللِا  ًُ اَٶ َن َٰ اَلِٺ ٫َ ًْ ُك ؤَْؿرِبِْي ٣َِن اإْلِ َٯاَٶ  َٓا ُمَؼما ٌَ  ًِ َمْٓ ـِ ٣َىَل ٫َ

ٍُٶ هللِا » ًُ ًكا َن ؤَنا ُمَؼما ٌَ ًَ بَِّلا هللُا  َيَك ؤَْن ََّل بِٷَ ِْ اَلُٺ ؤَْن دَ ًْ َٔم اإْلِ ِٰ دُ ٌَ ٸاَم  ًَ ٌَ  ًِ ْٔ ىلا هللُا ٣َٸَ َٓ

دِتٔاًل  ًَ  ًِ ْٔد دَذ٤ََْٜر بِٷَ ًْ ْٔدَر بِِن ا دَُؼدعا اٷَْت ٌَ داَن  َ٘ ٍَٺ نََم ُٔ دَ ٌَ ٳَاَج  دُْاِِتَ اٷىا ٌَ اَلَج  ٔا َٯداَٶ  « اٷ

ًُ َٯاَٶ  ٫َدإَْؿرِبِْي ٣َدِن اإْلَِيَداِن َٯد ُٯ كِّ َٔ ُٓ ٌَ  ًُ إَٷُ ٌْ َٓ ًُ َكْٯَر َٯاَٶ  ٤َ٫َِظْتَنا ٷَ ؤَْن دُدْاِمَن »اَٶ  َٓ

ََشِّوِ  ٌَ َكِن َؿدرْيِِو  َٰ دُْاِمَن ِةاٷْ ٌَ ِٺ اْْلِؿِه  ٍْ َٔ اٷْ ٌَ  ًِ ٸِ ًُ ُن ٌَ  ًِ ٌَٳُُذِت  ًِ َماَلئِٴَِذ ٌَ دَكْٯَر « ِةاّلِِل  َٓ َٯداَٶ  

اِن َٯاَٶ   ٌَ ًُ ََٓهاٲَ  ؤَْن د٤َُْتَك هللَا ٳَإَناَٵ دََهاُه ٫َةِْن ٷَْم دَٴُْن دََهاهُ »َٯاَٶ  ٫َإَْؿرِبِْي ٣َِن اإْلِْػ «. ٫َةِنا

پیاٌێدک  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-کادێک قانیِذتٌٍین َّلی پێ٨ەمتەنی ؿٍقا »ٌادە  

ٌە ناکدداخ  قەنکەٌخ ٌىددادە َّلمددانو طددٸەکەی وۆن ًددپی ٌٯددژی وۆن ڕەَ ةددٌٍ ٌةە

ٌکەًدیّ ٷە ئدێمە نایناًدێر ىداخ قانیِدر ٷە ةەنامدتەن  کەًێکی مًٍا٫یه ةێر 

ٌدی  ٌ  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-پێ٨ەمتەن  قەًذەکانی ٷە ًەن ٯاچەکاىن ؿۆی قاناو ٌ ٌ

٫ەنمٌٍی  ئەٌەیە کە  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ئەی مٍػەمەق ئیٌالٺ چییە  پێ٨ەمتەن 

ٌنٍێژ ئەنظاٺ ةكەیر ٌوەکاخ  ُاىێكی ةكەیر ةە )َّل بٷً بَّل هللا ٌمؼمكاً نًٍٶ هللا(و 

ٍانیدرو ةكەیر ٌڕۆژٌٌی ڕەمەوان ةگهیدر ٌػەض ةکەیدر ةدۆ مداڵی ؿدٍقا ئەگەن د
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ٌەو پهًدیانی  ٌا ٣ٍمەن قەڵێدر  )ًدەیه ةدٌٍ ةە َّلمدانە ٌدی  ڕاًر قەکەیرو پێِە ٌ

ٌاڵم پێتدكە ًدەةانەخ ةە  ٌدی  ىە ٌەکە ٌ ٷێكەکهق ٌقەیٌٍخ ڕاًر قەکەیر(. پاُان پیا

ٌەڕ ةيێنیدر ةە ؿدٍقا  -ٓىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ئیامن   ٌەیە ةدا ٫ەنمدٌٍی  ئدیامن ئە

ٌکذێتەکانی ٌپێ٨ەمتەنان ٌەڕخ ىەةێر ةە ٯەقەن ةە ٫ٌهیِذەکانی  ٌاییو ٌةا ی ٌڕۆژی ق

ٌاڵدم پێتدكە ًدەةانەخ ةە ئیؼٌدان )پدٸەی  ٌدی  ڕاًر قەکەیدرو ىە ؿێه ٌُەڕیو ٌ

ٌەکدٍ  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-چاکەکانی ٷە پەنًذنكا(   ٫ەنمٌٍی  ؿٍقا ةپەنًذیر 

ٌاڵ ٌدی  ىە ٌا ئەٌ دۆ قەةینێرو ٌ ٌە ةێر کە ةیتینیر ؿۆ ئەگەن دۆ ئەٌ نەةینیر ئە م ئە

 -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-پێتكە ًدەةانەخ ةە کدادی ڕٌٌقاندی ٯیدامەخ )اٷٌدا٣ح(  

ٌددی   ٌە واناده نیە ٷەٌ کەًدەی پهًدیان قەکداخو ٌ ٌەی پهًیانی ٷێکها ٫ەنمٌٍی  ئە

ٌاڵم پێتكە ًەةانەخ ةە نیِانەکانی )نیِانەکانی ڕٌٌقانی ٯیدامەخ(   ٓدىل اٷدٸە -ىە

ٌادە  منكاڵەکان ةنب گەٌنە ًٌەنقان ةە ٫ەنمٌٍی  )ؤْن دٸَِك األََمُح  -٣ٸیە ًٌٸم نةاَذيا( 

ٍکانەکانیددانەٌە  ٌە-ًددەن ةەؿێ ٌکیددانە ٌادددای ئەٌە قێددر کە  -قایددک ٌةا ) یددان ةە 

کەنیىەکەکان ئەٌ منكاڵەی کە قەیانتێر قەةن ةە پاقُدا(و ٌةتینیدر کە کەًدانی پدێ 

ٍانێذی قەکەن ةینای ةەنو قنًٌر ةکەنو پاُدان پیدا ٌدی ىەژان کە ُ ٌەکە پەدی ٌڕٌ

ٌە پاُان پێ٨ەمتەن  ٌەیەک ماینە  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-چٌٍو ٣ٌٍمەن قەڵێر  ةۆ ما

ٌدددم  ؿددٍقا  ٌە کددێ ةددٌٍ پهًددیانی قەکددهق  ٌ ٫ەنمددٌٍی  ئەی ٣ددٍمەن قەوانیددر ئە

ٌە طربیٹ ةٌٍ ىاخ ةدۆ  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٌپێ٨ەمتەنەکەی قەواننو  ٫ەنمٌٍی  ئە

ٌەی ئاینەکەدان ٫ێه ةکاخ ٣ٸیدً -[. ٷەٺ ٫ەنمٌٍقەیەقا طربیٹ 8  ]ٓؼٔؽ مٌٸم«. ئە

ٌپهًددیانی  -ٓددىل اٷدٸە ٣ٸددیە ًٌدٸم-ىدداخ ةدۆ َّلی پێ٨ەمددتەن مدٍػەمەق  -اٷٌدالٺ

ٌئیؼٌددانو  ٌئددیامن  ٌانددیّ ةددهیذین ٷە  ئیٌددالٺ  ٌئە پٸەٌپایەکدداىن ئدداینی ٷێیکددهق 

ٌەاڵنی ٫ەنمدٌٍ ئەٌە  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٌپێ٨ەمتەن  ٌە ٌپاُان ةە ىدا ٌەاڵمی قایە

ٌەی ئاینەکەدان ٫ێه ةکاخ. ئەٺ ئیٌالمە پەیدامی ؿدٍقایە کە طربیٹ ةٌٍ  ىادتٌٍ ةۆ ئە
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ةە ؿەڵکدی  -ٓىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-طربیٹ ىێناٌیەدەدی ٌپێ٨ەمتەن مٍػەمەقیّ 

ٌەاڵنیّ  ٌە ٌىددا ٍایددان ٷێتێددر-ڕاگەیانددكٌ پاناًددذٌٍیانە ٌةە ؿەڵکیددان  -ڕەواَ ؿ

ٌە.  گەیانكٌ
ٌان طیيانێکی نەةیرناٌن    ٌەڕىێنان ةە ٫هیِذەکان کە ئە ٌەٺ  ةا  -٧ەیتین-قٌ

ٌئەنکدی مەوندی  ٌە  ٍاَ گەٌنە ٷەًدەن ُدێٍەیەکی قیدانیکهاٌ قنًٌدذیانی کدهقٌ ٌؿ

ٌٷە مەونرتین ئەٌ ئەنکانەَ گەیانكىن پەیامەکاىن ؿٍقایە ةۆ پێ٨ەمتەنان  پێٌپانقٌٌن 

و ٌةەڵدگەی وۆن -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-ە ٌةەڕێىدهینی ٫هیِدذەکان طدربیٸ -٣ٸیيم اٷٌالٺ-

ٓىل اٷٸە -ةۆ ىێناىن ٌەػی ةۆ پێ٨ەمتەن  -٣ٸیً اٷٌالٺ-ىەیە ٷەًەن قاةەوینی طربیٹ 

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  }َُٓنددىُِّٶ  -٣ٸددیە ًٌددٸم ٌانەَ ؿدد ٌٷە ٷە ٯٍنئددان ًٌددٍنەدكاو 

اُء ِمْن ٣َِتاِقِو ؤَنْ  َِ ٍِنە  اٷَْماَلئِٴََح ِةاٷهٌُّغِ ِمْن ؤَْمهِِو ٣َىَلك َمن َٓ ُٰ ًَ بَِّلا ؤَنَا ٫َدادا ًُ ََّل بِٷَك ٌا ؤَنا ؤَنِمُن

ٌەػدی ةە ٫ەنمدانی ؿدۆی ةدۆ ھەن کەًدێک ٷە  ٌە ةە  ٍانە ٌادە  }٫هیِذە قەنێدهێذە ؿد

ٌەی کە ؿەڵکی ةرتًێنن کە ةەڕاًذی ةێظگە ٷە مدن  ةەنكەکانی کە ؿۆی ةیەٌێر ةە

ٌادە ھەن ٷە مدن ةرتًدنە ]اٷنؼد ٍای 2ٹ ھیی پەنًرتاٌێکی ھەٯی ده نیدیە کە [. ٌؿد

ًُ ٷََذنِىٓددُٹ نَبِّ اٷ٤َْدداٷَِمنَي ) بِنادد ٌَ ( ٌ ةەڕاًددذی ئەٺ )ٯٍنئددانە( 192گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  }

ٌەنقگانی طیێانیانە ) ٌُغ اأْلَِمدنُي )192قاةەوێرناٌی پەن ًِ اٷدهُّ ( طدٍةهەیٸی 193( نََىَٶ ِةد

ٌە ) ٍانە ( ةۆ ًەن قڵدی ددۆ 194َٓن )( ٣َىَلك َٯٸِْتَٵ ٷَِذٴٍَُن ِمَن اٷُْمنِمنِ 193ئەمین ھێنایە ؿ

ٌەی ٷە دهًێنەنان ةیر ) ِتدنٍي )194ةۆ ئە اٍن ٣َدَهِِّبٍّ مُّ ٌَ ( ةە ومدانێکی ٣ەنەةدی 195( ِةٸِ

ٷِنَي )195ڕٌٌن ٌ پاناٌ ) ٌا ًُ ٷ٬َِٕ ُوةُِه اأْلَ بِنا ٌَ ( ٌ ةەڕاًذی )ةاًی ٯٍنئان( ٷە کذێتی 196( 

 [. 196-192(ە]اٷ٤ِهاء 196پێ٨ەمتەنەکاىن پێٌٍِقا ھەیە )
ٌەکددٍ   ٌە  ٌەڕىێنددان ةە کذێتددانەَ کە ٷە َّلیەن ؿددٍقاٌە قاةەویددٍ ًددێیەٺ  ةا

ٌئینظیٹ ٌوەةدٍن  ٌەی قەًدذکانی ةکدهێن ٌةگدۆڕقنێن-دەٌناخ  ٌٯٍنئدانو  -پدێّ ئە

اٷِْٴَذاِب اٷاِمْ نَدىاَٶ  ٌَ  ًِ ٍٷِ ًُ َن ٌَ  ِ ٍا ِةاّلِلا ٍا آِمُن ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َٓا ؤََُّٓيا اٷاِمَٓن آَمُن ؿ
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ًِ ٣َىَلك نَ  دٸِ ًُ ُن ٌَ  ًِ ٌَٳُُذِتد  ًِ َماَلئِٴَِذد ٌَ  ِ َمن َٓٴ٬ُْْه ِةداّلِلا ٌَ اٷِْٴَذاِب اٷاِمْ ؤَنَىَٶ ِمن َٯْتُٹ   ٌَ  ًِ ٍٷِ ًُ

ٌە  ٌەڕدددان ھێنددا ٌادە }ئەی کەًددانێک کە ةا دداَلًَّل ة٤َِٔددًكاە  َٗ ددٹا  َٗ ددْك  َٰ ِٺ اْْلِؿددِه ٫َ ٍْ َٔد اٷْ ٌَ

ٍا ٌ پێ٨ەمددتەنەکەی ٌ ةەٌ ٯٍن  ٌەڕ ةەؿدد ٌاٺ ةددن ٷەًددەن ةددا ئددانەی نددانقٌٌیەدیە ةەنقە

ٌە, ٌ ھەن  ٍانە ٌە ةۆ پێ٨ەمتەنەکەی ٌ ةەٌ کذێتانەَ کە پێِدرت ندانقٌٌیەدیە ؿد ٍانە ؿ

ٍا ٌ ةە ٫هیِذەکانی ٌ ةە کذێتەکانی ٌ ةە پێ٨ەمتەنەکانی  ٌەڕ ةێر ةە ؿ کەًێک ةێ ةا

ٌە ةە گدٍمیاییەکی وۆن قٌٌن )ٷەڕاًدذی(ە  ٌا ةەڕاًذی گدٍمیا ةدٍ ٌایی ئە ٌ ةە ڕۆژی ق

ًٯا ٷِّداَم  [.136]اٷنٌاء  دكِّ َٔ َْٔٵ اٷِْٴَذداَب ِةداٷَْؼٱِّ ُم ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }نَىاَٶ ٣َٸَ ٌؿ

اإْلِنِظٔدَٹ ) ٌَ َناَج  ٍْ ؤَنَىَٶ اٷذا ٌَ  ًِ ٌە ةدۆخ ٯٍنئدان ةە ڕاًدذی 3ةَنْيَ ََٓكْٓ ٍانە ( ندانقٌٌیەدیە ؿد

ٌدەٌناخ  ٌقنًٌددذی ةە ڕاًددر قانەنی ھەمددٌٍ ئەٌ )کذێتددانەیە( ٷە پێِددیكا ةددٌٍن 

ٌە )ٌئینظیٸی  ٍانە ٌا 3نانقە ؿ ؤَندَىَٶ اٷ٬ُْهَْٯداَن  بِنا اٷادِمَٓن ٳ٬ََدُه ٌَ ( ِمن َٯْتُٹ ُىًكَ ٷِّٸنااِي 

اٍٺ ) َٰ ُ ٣َِىٌٓى ُلٌ انِذ هللاا ٌَ ِكٌٓك   َُ ِ ٷَُيْم ٣ََماٌب  ( ٷە پێّ ٯٍنئانكا ةە ڕێنمٍنی ةۆ 4ِةأَٓاِخ هللاا

 ٌ ٌادە  طیداکەنە ٌە ٫ٌٍنٯدانی قاةەواندك ) ٍانە ەی ڕاًدر ٌ ناڕاًدر؛ ؿەڵکی نانقیە ؿ

ٌەڕ ةدٌٍن ةە ئدایەخ ٌ ةەڵگەکدانی  ٌانەی کە ةێتدا مەةەًر پێی ٯٍنئانە( ةێگٍمان ئە

ٌەنی دۆڵە  ٍانایە ٌؿا ؿٍقا ًىای ًەؿذیان ةۆ ىەیە ٷە ٯیامەدكاو ٌؿٍقا ُکۆقانە ٌةە د

دٍُٶ ِِبَدا ؤُندِىَٶ 4-3( ە ]آٶ ٣مهان 4ًٌىایە ) ًُ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َءاَمَن ٖٷها [. ٌؿ

ًِ بِ  ةِّ ًِ ِمن نا ًِ  ۦٷَٔ َمٸَدكِئٴَِذ ٌَ  ِ ًِ  ۦٌَٖملُاِمُنٍَن ٳُٹٌّ َءاَمَن ِةّٗلِلا ًِ  ۦٌَٳُُذِت ٸِ ًُ ُن دن  ۦٌَ ََّل ن٬َُهُِّٮ ةَنَي ؤََػدكر مِّ

 ًِ ٸِ ًُ ٌادە  }پێ٨ەمدتەن  ۦنُّ ريُە  ِٔ بِٷََٔٵ ٖملَ ٌَ ؤ٤َََٛنا ٬٧َُهانََٵ َنةاَنا  ٌَ ِم٤َنا  ًَ ٍاْ  َٯاٷُ ٓدىل اٷدٸە -ٌَ

ٌەنقگدانیەٌە ٷەگەڵ ةی  -٣ٸیە ًٌٸم ٌای ھێندا ةەٌ پەیدامەی کە ةدۆی نێدهقناٌە ٷە پەن

ٍا ٌةە ٫هیِدددذەکانی ٌةە کذێتەکددداىن  ٌە ةە ؿددد ٌایدددان ھێندددا ٌاقانانددكا ھەمدددٌٍ ةی ةی

ٍان ھیی یەکێک ٷە پەیدامتەنان  ٌاوی ناکەین ٷە نێ )پەیامەکاىن( ٌةە پێ٨ەمتەنانی طیا

ٍای پێگەیانددك ٌدیددان  )پێ٨ەمددتەن ئدداینی ؿدد ٌاقانان( ٌ ین ئددێمەَ( ةیٌددذامن )ةددی

ٌەنقگانمدان ٌھەن ةدۆ  ٌنر ٷێكەکەین ئەی پەن ٌای ٷێـۆُتٍ ٫ەنمانتەنقانیامن کهق قا
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ٌەمانە ]اٷتٰهج  ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُٯٹ َءاَمناا 285َّلی دۆیە گەڕانە ٌەھا ؿ [. ٌھەن

بِ  ٌَ ٤َِٔٹ  بًَِمك ٌَ َما ؤُنِىَٶ ٣َىَلك بِةَهكِىَٔم  ٌَ َما ؤُنِىَٶ ٣َٸََٔنا  ٌَ  ِ َمدا ِةّٗلِلا ٌَ  ِٚ ٌَٖألًَدَتا دٍَب  ُٰ ٤َٓ ٌَ َٱ  ًَؼك

 ًُ نَؼدُن ٷَد ٌَ دنُيم  ةِِّيم ََّل ن٬َُهُِّٮ ةَنَي ؤََػدكر مِّ ٍَُّٔن ِمن نا ٌَٖٷناِت ٣ََِٔسك  ٌَ ٌّە ُمٌدٸُِمٍنَ  ۥؤٌُِِتَ ُمٍََسك 

ٍای -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٌادە  } )ئەی مٍػەممەق  ٌە ةە ؿ ٌامان ھێنا ( ةڵێ  ئێمە ةی

ٌەد ٌەی نێهقنا ٌە ةدۆ ئیرباھدیم گەٌنە, ٌةە ٍانە ٌەدە ؿ ٌەی کە نێهقنا ٌە ةۆمان ٌةە ٍانە ە ؿ

ٌە ةە مًٍدا  ٌەی کددە قنا ٌکدٍڕانی یە٣ٰدٍب ٌةدددە ٌئیٌؼاٮ یە٣ٰدٍب  ٌئیٌام٣یٹ 

ٍان ھدیی  ٌاوی نداکەین ٷەنێد ٌە طیدا ٌەنقگانیدانە ٌەپێ٨ەمتەنەکدانی دده ٷە پەن ٣ٌیٌا 

ٍای گەٌنە مٸکەچددین )گەنقن کەچدد ٌئددێمە ةددۆ ؿدد -ین کامێددک ٷەٺ پێ٨ەمددتەنانە 

ٍڵامنین  [.84(ە ]آٶ ٣مهان -گٍێیایەڵین ٌمٌ
ٌەڕىێنان ةە ىەمٌٍ پێ٨ەمتەناندی ؿدٍقا    ٍانەٺ  ئیامن ٌةا ٣ٸدیيم اٷٔدالج -چ

ٌەڕی -ٌاٷٌالٺ ٍڵامن ةدا ٌاطتە ئیامن ىێنان ةە ىەمٌٍ پێ٨ەمتەنان ٌقەةێر مٌد و ةۆیە 

ٌئدداین  ٌاةێددر کە ىەمٌٍیددان نێددهقناٌ ٌپەیددامتەنن ٷە َّلیەن ؿددٍقاٌە کە پەیدداٺ 

ٍا آَمنادا ٌ ٍٷُد ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }ُٯ ُەنی٤ەدی ؿٍقا قەگەیەنن ةە ئٍمەدەکانو ؿد

 ٌَ  ِٚ دَتا ًْ اأْلَ ٌَ دٍَب  ُٰ ٤َْٓ ٌَ َؼاَٮ  ًْ بِ ٌَ اَم٣َِٔٹ  ًْ بِ ٌَ َما ؤُنِْىَٶ بََِل بِةَْهاِىَٔم  ٌَ َْٔنا  َما ؤُنِْىَٶ بِٷَ ٌَ  ِ َمدا ِةاّلِلا

ٍُّٔنَ  َما ؤٌُِِتَ اٷناِت ٌَ ٣ََِٔس  ٌَ ًُ  ؤٌُِِتَ ُمٍََس  نَْؼدُن ٷَد ٌَ ِمدْن َنةِِّيدْم ََّل ن٬َُدهُِّٮ ةَدنْيَ ؤََػدٍك ِمدْنُيْم 

ٍا ٌ ةە ئەٌ ٯٍنئدانەی کە  ٌامان ھێنا ةە ؿد ٌادە  })ئەی مًٍڵامنان( ةڵێن  ةی ٸُِمٍَنە ٌْ ُم

ٌئیٌدام٣یٹ  ٌە ةدۆ ئیرباھدیم  ٌەو ٌةەٌ ندامەیەی کە نێدهقنا ٍانە ٌەدە ؿ ةۆ ؿۆمان نێهقنا

 ٍ ٌکٍڕەکانی یە٣ٰ ٌەی ٌئیٌؼاٮ ٌیە٣ٍٰب  ٌە ةە مًٍدا ٣ٌیٌدا ٌةە ٌەی کە قنا ب ٌةە

ٍان  ٌاوی ناکەین ٷە نێد ٌە طیا ٌەقگانیانە ٌە ةە ھەمٌٍ پێ٨ەمتەنان ٷە َّلیەن پەن کە قنا

ٌگدٍێیایەڵی ؿدٍقاینە ]اٷتٰدهج   ٌئێمە ٫ەنمدانتەنقان  ٍای 136ھیی کامێکیانكا  [. ٌؿد

ًِ ِمن نا  ٍُٶ ِِبَا ؤُنِىَٶ بِٷَٔ ًُ ًِ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َءاَمَن ٖٷها ِ  ۦةِّد ٌَٖملُاِمُندٍَن ٳُدٹٌّ َءاَمدَن ِةدّٗلِلا

 ًِ َمٸَدكِئٴَِذ ًِ  ۦٌَ ًِ  ۦٌَٳُُذِت ٸِ ًُ ُن ًِ  ۦٌَ ٸِ ًُ ؤ٤َََٛندا ٬٧َُهانَدَٵ  ۦََّل ن٬َُهُِّٮ ةَنَي ؤََػكر مِّن نُّ ٌَ دِم٤َنا  ًَ ٍاْ  َٯداٷُ ٌَ
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ٌادە  }پێ٨ەمتەن  ريُە  ِٔ بِٷََٔٵ ٖملَ ٌَ ٌای ھێنا ةەٌ  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-َنةاَنا  پەیدامەی ةی

ٍا  ٌە ةە ؿد ٌایان ھێندا ٌاقانانكا ھەمٌٍ ةی ٌە ٷەگەڵ ةی ٌەنقگانیە ٌە ٷە پەن کە ةۆی نێهقنا

ٌاوی نداکەین ٷە  ٌةە ٫هیِذەکانی ٌةە کذێتەکاىن )پەیامەکاىن( ٌةە پێ٨ەمتەنانی طیدا

ٍای  ٌدیدان  )پێ٨ەمدتەن ئداینی ؿد ٌاقانان( ٌ ٍان ھدیی یەکێدک ٷە پەیدامتەنان )ةدی نێ

ٌنر ٷێدكەکەین پێگەیانكین ئێمەَ( ةیٌ ٌای ٷێـۆُتٍ ذامن ٫ەنمانتەنقانیامن کهق قا

ٌەمدانە ]اٷتٰدهج  ٌەنقگانمان ٌھەن ةۆ َّلی دۆیە گەڕانە ٍای گەٌنە 285ئەی پەن [. ٌؿد

دَؼاَٮ  ًْ بِ ٌَ اَم٣َِٔٹ  ًْ بِ ٌَ َما ؤُنِىَٶ ٣َىَلك بِةَْهاِىَٔم  ٌَ َْٔنا  َما ؤُنِىَٶ ٣َٸَ ٌَ  ِ قە٫ەنمٍێر  } ُٯْٹ آَمناا ِةاّلِلا

 ٍ ُٰ ٤َْٓ دْنُيْم ٌَ ةِِّيْم ََّل ن٬َُهُِّٮ ةَنْيَ ؤََػٍك مِّ ٍَُّٔن ِمن نا اٷناِت ٌَ ٣ََِٔسك  ٌَ َما ؤٌُِِتَ ُمٍََسك  ٌَ  ِٚ َتا ًْ اأْلَ ٌَ َب 

ٌادە  } )ئەی مٍػەممەق  ٸُِمٍَن ە  ٌْ ًُ ُم نَْؼُن ٷَ ( ةڵدێ  ئدێمە -ٓىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ٌَ

ٌە ٍانە ٌەدە ؿدد ٍای گەٌنە, ٌةەٌەی نێددهقنا ٌە ةە ؿدد ٌامددان ھێنددا ٌەی کە  ةی ٌە ةە ةۆمددان 

ٌکدٍڕانی یە٣ٰدٍب  ٌئیٌدؼاٮ یە٣ٰدٍب  ٌئیٌدام٣یٹ  ٌە ةۆ ئیرباھیم  ٍانە ٌەدە ؿ نێهقنا

ٌەنقگانیددانەٌە  ٌە ةە مًٍدداٌ ٣یٌددا ٌپێ٨ەمتەنەکددانی ددده ٷە پەن ٌةددددەٌەی کدددە قنا

ٍای گەٌنە  ٌئدێمە ةدۆ ؿد ٍان ھدیی کامێدک ٷەٺ پێ٨ەمدتەنانە  ٌاوی ناکەین ٷە نێد طیا

ٌگٍێ ٍڵامنین-یایەڵین مٸکەچین )گەنقن کەچین  ٌەڕی 84( ە ]آٶ ٣مدهان -مٌ [. ٌةدا

ٌایدین پەیدامتەن  -ٓىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ىەةێر ةە کۆدا پێ٨ەمتەن کە مٍػەمەقە  ٌق

ٌاٷٌالٺ-ٌنێهقناٌی ؿٍقایە  ُ -٣ٸیيم اٷٔالج  ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } بِل ؤََؿدَم ّٖلِلا و ؿ

ِّٔد ٮإ ٷِّداَم َم٤َٴُدم  َن ٷَاَم َءادَُٔذٴُم مِّن ِٳَذكثر ۧۧ ِمَٔشكَٱ ٖٷناِت دكِّ َٔ دٍٶإ مُّ ًُ ِػٴَمحر سُما َطاءَٳُم َن ٌَ

 ًِ ًُ  ۦٷَُذاِمُننا ِة ٷََذنُِّصُنا ٌاْ  ۥٌَ ٍاْ ؤَٯَهننَا َٯداَٶ ٫َُٗدَيُك ؤََؿمدُم ٣َىَلك َلكٷِٴُم بِِِصْ َٯاٷُ ٌَ َٯاَٶ َءؤَٯَهندُم 

ؤَنَا ٌَ  ۧ  ٌ ٌادە  }کادێک کە ؿٍقا پەیامنی  دكِيِكَٓنە  ِا َن ٖٷ ەنگهخ ٷە پێ٨ەمدتەنان َم٤َٴُم مِّ

کە ھەنچیم پێكان ٷە نامە ٌػیکمەخ ٌُەنی٤ەخ ٷە پاُان پێ٨ەمتەنێکذان ةۆ ھداخ 

ٌای پدێ ةێێدنن ٌیدانمەدی ةدكەنو  ٌاىێنەنە ةەٌ پەیامەَ کە ٷە َّلدانە قەةێر ةدی کە ةی

ٌەنگدهخ  ؿٍقا ٫ەنمٌٍی  ئایا قانذان نا ةەٺ پەیامنەقا  ٌ ٷەًەن ئەٌە پەیامندی منذدان 
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 ٌ ٌادە پێ٨ەمتەنان  ٌدیان  ةەڵێ قامنان پێكانا ٌپەیاممنان ةەًرو ؿدٍقا ٫ەنمدٌٍی  کە

[ ئداینی 81ئێٍە ةە ُاىێك ةن ٌمنیّ ٷەگەڵ ئێٍە یەکێکم ٷە ُداھێكانە ]آٶ ٣مدهان 

ٌاطددث قەکدداخ ةە ُددێٍەیەکی گِددذیو  ٌەڕىێنددان ةە ىەمددٌٍ پێ٨ەمددتەنان  ئیٌددالٺ ةا

ٌەڕىێنان ةە کۆدا پێ٨ەمتەن کە مٍػەمەقە  ٌەىا ةا ٌاطدث  - اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸمٓىل-ٌىەن

ٍا  ُٔمد ِٰ ّك دُ ٍء َػذاد ُذْم ٣َدىَلك ََشْ ٌْ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُٯْٹ َٓا ؤَْىَٹ اٷِْٴَذاِب ٷَ قەکاخو ؿ

ٌادە  })ئەی مٍػەممەق  ةِّٴُْمە  ْٔٴُم مِّن نا َما ؤُنِىَٶ بِٷَ ٌَ اإْلِنِظَٔٹ  ٌَ َناَج  ٍْ ٓدىل هللا ٣ٸیدً -اٷذا

ٌەن کذێتەکان -ًٌٸم ٌەکدانە-( ةڵێ ئەی ؿا ئێدٍە ٷەًدەن ھدیی  -مەةەًر گداٌڕ ٌطٍ

ٌەھدا ئەٌ  ٌئینظیدٹ نەکەن ھەن ُذێک نین ھەدا ةە ڕێک ٌڕاًدذی پەیدیەٌی دەٌناخ 

ٌهە ]املائددكج  ٌەنقگاندددانە ٌە ةۆدددان ٷە َّلیەن پەن ٍانە ٌەدە ؿدد [. 68ٯٍنئددانەی کە ھێددرنا

ا بََِلك ٳَ ٍْ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ُٯْٹ َٓا ؤَْىَٹ اٷِْٴَذاِب د٤ََاٷَ َْٔنٴُْم ؤََّلا ٌؿ ةَ ٌَ َْٔنَنا  اٍء ةَ ٍَ ًَ ٸَِمٍح 

ِ  ٫َدةِن دَ  دن ُقٌِن هللاا ا ؤَْنةَاةًا مِّ ً٘ َنا ة٤َْ ُ٘ َم ة٤َْ ـِ ََّل َٓذا ٌَ ًْٔئا  َُ  ًِ ََّل نُْْشَِٲ ِة ٌَ  َ ا ن٤َُْتَك بَِّلا هللاا ٍْ ٍَٷاد

ٌادە  } )ئەی مٍػەممەق  ٸُِمٍَن ە  ٌْ ٌا ِةإَناا ُم َيُك ُْ ٍا ا ٍٷُ ُٰ ( پێیان -یە ًٌٸمٓىل اٷٸە ٣ٸ-٫َ

ٍان ئدێمە  ٌدەیەکی ڕاًر ٌ)یەکٌان( ٷە نێ ٌەنن ةۆ َّلی  ٌەن پەیامەکان  ةڵێ  ئەی ؿا

ٍا ھدیی نەپەنًدذین ٌھدیی ُدذێک نەکەیدن ةە ھاٌةەُدی )ٷە  ٌئێٍەقا کە طگە ٷە ؿ

ٌەنقگان قانەنێین ئەمظا ئەگەن پِدذیان  پەنًذنیكا( ٌھەنكێکامن ھەنكێکامن ةە پەن

ٌگدٍێیایەڵ ٌمٸکەچدی ھەڵکهق ئێٍەَ ةڵێن  ئێٍە  ُاھیك ةن کە ئدێمە ٫ەنمدانتەنقان 

ٌەکدٍ ئەٌە 64ؿٍقاین ە ]آٶ ٣مهان  ٌەڕ ةێر ةە یەک پێ٨ەمتەن  ٌەَ ک٫ٍه ٌةێتا ٌئە  .]

ٌەڕ ةٌٍةێدر ةە ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان  ٍاَ گەٌنە  -٣ٸدیيم اٷٌدالٺ-ٌایە ةێتا ٌةدۆیە ؿد

ُٺ ًەةانەخ ةە ػیکمەخ ٌقاناییەکاىن ٷەًەن ٯەٌمی ندٍغ قە٫ەنمٍێدر  } ٳَد ٍْ ةَْر َٯد ما

ٌایان پێنەکهقن( ە  ٌادە  } گەٷی نٍغ پێ٨ەمتەنانیان ةە قنۆون قانا )ةی ٸِنَي ە  ًَ نٍُغٍ اٷُْمْه

ٌئاُکهایە کە ٷە پێّ نٍغ ىیی پەیامتەنێدک 115]اٷ٤ِهاء   -نێهقناٌێدک  نًدٍٶ-[. 

ٌە ئەٺ ةە  ٌەیِددكا کادێددک کە ٯەٌمەکەَ ةە قنۆیددان ؿٌددذە ٌە ٌ ٷەگەڵ ئە نەىددادٍ
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ٌەی ٌەڕ ةدٌٍن ةە ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان قاقەنهێدرو قنۆؿٌذنە ٌەکٍ ةەقنۆقانان ٌةێتا ە 

ٌئامانظی ىەمٌٍ پێ٨ەمتەنان ىەمان مەةەًذە )یەک مەةەًذە(. ٌاو   چٍنکە ةانگە
ٌٷە کۆددایی ئەٺ ژیدانەقا    ٌادا ٯیامەخو  ٌایی  ٌەڕىێنان ةە ڕۆژی ق پێنظەٺ  ةا

ةدۆیە ٫دٌٍ  -اٷٌدالٺ٣ٸیدً -ؿٍقا ٫ەنمان قەکاخ ةە ٫هیِدذەیەک ةەنداٌَ ئیرسدا٫یٹ 

ٌانەَ ٷە ئاًامنەکان وەٌیكا قەمهن ةە  قەکاخ ةە نێٍ ٳەڕەناقا )ٍٓن(قا ةۆیە ىەمٌٍ ئە

دد٤َِٱ َمددن ِِف  َٔ ددٍِن ٫َ ُّٔ ن٬ُِددَف ِِف اٷ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  }  پێددی ٌیٌددذی ؿددٍقاو ؿدد

ًِ ؤُ  ُ  سُما ن٬َُِف ٫ِٔ اَء هللاا َُ ِٖ بَِّلا َمن  َمن ِِف اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا َٔداٌٺ َٓن٠ُدُهٌَن ە اٷ َك ٫َةَِلا ُىْم ِٯ ْؿَه

ٌانەی ٷە  ٌکها ةەکەڕەناقا )ةە ُەیپٍنقا( قەکهێر یەکٌەن ھەمدٌٍ ئە ٌادە  } کادێٵ ٫ٍ

ئاًددامنەکان ٌوەٌیددكان قەمددهن مەگەن کەًددانێٵ ؿددٍقا ةیەٌێددر )نەمددهن( پاُددان 

ٌان  ٌەِڕ ٌە چدا طانێکی ده ٫ٌٍ قەکهێر ةە کەڕەنداقا طدا ٷە پدی ھەمدٌٍ ڕاًدر قەةدنە

ٌانەَ ٷە ئاًامنەکان ٌوەٌیدكان دیدا قەچدن 68ەکەن ە ]اٷىمه ق ٌکادێک ىەمٌٍ ئە  .]

ٍاَ گەٌنە  ٌا ؿدد ٌانەَ کە ؿددٍقا ةیەٌێددر )کە نەمددهن(؛ ئە ٌقەمددهن طددگە ٷە ئە

 ِّٕ اَمَء ٳََٜد ٌا ٍِْ اٷ َٺ نَْٜ ٍْ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } َٓ ٌەو ؿ ئاًامنەکان ٌوەٌی قەپێچێذە

ِظٹِّ ٷِٸْٴُُذِث  ٳَاَم ةَكَ  ٌِّ ٌادە  اٷ َْٔندا  بِنادا ٳُنادا ٫َدا٣ِٸِنَي ە  ٣ْدًكا ٣َٸَ ٌَ َٶ َؿٸْدٍٱ ن٤ُِّٔدُكُو   ٌا ؤْنَا ؤَ

ٌەک پێچدددانەٌە  ٌە  ٌە ةیهیدددان( ئەٌ ڕۆژەی کە ئاًدددامنەکان قەپێچیدددنە })ةیێێدددنە

ٌەک یەکەمظدان چدۆن قنًٌدذامن کدهق )ةە  ٍکێک  ٍٷکهقنی( دۆمانی کذێث ٌپەند )ٷ

ٌدی(و پاَ مهقنیّ ئەٌ )قنًٌذک ٌە ةەڵێندێکە ڕٌٌخ ٌٯٍ ٌە ئە هقنە( قٌٌةانە قەکەینە

)طێتەطددێ کهقنددی( ٷەًددەن ئددێمەیە ةێگٍمددان ئددێمە )ئەٌ ةەڵێددنە( ةەقی قەھێنددینە 

ُٖ َطِم٤ًٔدا 114]األنتٔاء  اأْلَْن ٌَ َ َػٱا َٯْكنِِو  ٌا هللاا َما َٯَكُن ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }  [. ٌؿ

اُخ َمْٜ  ٌَ اَم ٌا اٷ ٌَ َٔاَمِح  ِٰ َٺ اٷْ ٍْ َٓ ًُ ُذ َ٘ ٌادە  َٯْت دٳٍَُن ە  د٤ََاََلك ٣َاما ُْْٓشِ ٌَ  ًُ ْتَؼانَ ًُ   ًِ َِٔمِٔن ٓااٌخ ِة ٍِ

ٌە )ةە گەٌنەیان نەوانی( ةەٌ طدۆنەی ُدیاٌیەدی ٷە ڕۆژی  ٍایان نەناًیٍ })کا٫هان( ؿ

ٌئاًامنەکانیّ ةە قەًدذی  ٍایە(  ٌاییكا ھەمٌٍ وەٌی ٷە چنگی ئەٌقایە )ةەقەًر ؿ ق
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ٌە )ٷەٺ ئایەدە ٌنەدە قا طێگیهکهقن ًی٬ەدی قەًذی ڕاًر ةدۆ ؿدٍقا ڕاًذی ئەٌ پێچها

ٌەیەٲ ٌُدێٍەکەی  ٌٷێکدكانە ٍاندكن  ٌەڕمدان پێیەددیو ةەةدێ ھدیی ٷێچ ٌە ئێمە ةا ھادٍ

ناوانینو دەنێا ؿٍقا قەیىانێر( ؿدٍقا پداٲ ٌةڵندكدهە ٷەٌ ُدەنیک ٌىاٌةەُدانەَ کە 

ٌان ةۆ ؿٍقا ةییدانی قەقەنە ]اٷىمده  ٓدٸی هللا ٣ٸیدً -[. ٌپێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا 67ئە

َٔدِكِو »قە٫ەنمٍێر   -مًٌٸ َٔاَمدِح سُدما َٓإُْؿدُمُىنا ِة ِٰ َٺ اٷْ ٍْ اِخ َٓد ٌَ اَم ٌا َطٹا اٷ ٌَ ٍِْ هللُا ٣َىا  َْٜٓ

دنَي  ِٗ ٍِْ اأْلََن ٌَُن  سُدما َْٜٓد ٍُٶ  ؤَنَا اٷَْمٸُِٵ ؤَْٓدَن اٷَْظتاداُنٌَن  ؤَْٓدَن اٷُْمَذٴَدربِّ ُٰ ُْٔمَنّ سُما َٓ اٷْ

ٍُٶ  ؤَنَا ُٰ ًِ سُما َٓ اَمٷِ ِِ ٌَُن  ِة ٍاَ گەٌنە ٷە »ٌادە  « اٷَْمٸُِٵ ؤََْٓن اٷَْظتااُنٌَن  ؤََْٓن اٷُْمَذٴَربِّ ؿد

ٌە ٌقە٫ەنمٍێر   من پاقُداٺ »ڕۆژی ٯیامەدكا ئاًامنەکان ةە قەًذی ڕاًذی قەپێچێذە

  ٷە کدٍێن ؿۆةەگەٌنەوانەکدان  پاُدان -ًدذەمکەنەکان-ٷە کٍێن ًەنکٍدکەنەکان 

ٌە ٌقە٫ەنمٍێددر  مددن پاقُدداٺ ٷە کددٍێن وەٌییەکددان ةە قەًددذی چەپددی قەپێچێددذ ە

ٍاَ گەٌنە «. ًەنکٍدکەنەکان  ٷە کٍێن ؿۆةەگەٌنەوانەکان  ٌاه مٌٸم[. پاُان ؿ ]ن

٫ەنمانكەکاخ ةە ٫هیِذەکە ةۆیە طانێکی دده ٫دٌٍ قەکداخ ةە کەڕەنداکەقا ٌؿەڵکدی 

َك ٫َةِلَ  ًِ ؤُْؿَه ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }سُما ن٬َُِف ٫ِٔ ٌەو ؿ َٔداٌٺ ىەمٌٍی وینكٌٌ قەةنە ا ُىْم ِٯ

ٌادە  }پاُان طانێکی ده ٫ٌٍ قەکهێر ةە کەڕەناقا طا ٷە پدی ھەمدٌٍ ڕاًدر  َٓن٠ُُهٌَنە 

ٌان قەکەنە ]اٷىمدده  ٌەِڕ ٌە ٌچددا ٍاَ گەٌنە ؿەڵکددی وینددكٌٌ 68قەةددنە [. ئەگەن ؿدد

ٍاَ گەٌنە  ٌە؛ کۆیددان قەکددادەٌە )ػەَشیددان قەکدداخ( ةەنەٌ ٷێپهًددینەٌەو ؿدد ةکددادە

ٰا  َِ َٺ دَ ٍْ ٌادە  }ڕۆژێدٵ قە٫ەنمٍێر  }َٓ دريٌە  ٌِ َْٔنا َٓ ُٖ ٣َْنُيْم ِشَا٣ًا َلٷَِٵ َػْْشٌ ٣َٸَ ُٱ اأْلَْن

ٌە( ئەٌ  ٌانەی )مددهقٌٌن( ٯڵددیّ قەةدداخ ةەپەٷە )قێددنە قەنە قێددر وەٌی ٷە ئاًددر ئە

ٌە ئاًدانەە ]ٮ  ٌە ةە َّلی ئدێمە َٺ ُىدم 44کۆکهقنە ٍْ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  } َٓد [. ٌؿد

ّك ٣َىَل هللااِ  ٬َ ـْ ٌادە  ةَاِنُوٌَن  ََّل َٓ داِن ە  يا َٰ اِػدِك اٷْ ٍَ ِ اٷْ َٺ  ّلِِلا ٍْ َٔد ٌء  ٷَِّمِن اٷُْمٸْدُٵ اٷْ  ِمْنُيْم ََشْ

ٌە( ئاُکها قەةن ھیی ُذێکیان ٷە ؿٍقا  }ڕۆژێٵ کە ھەمٌٍ )ٷە گۆڕەکانیان قێنە قەنە

ٌەاڵٺ  ٍا قە٫ەنمٌٍێدر( ئەمدیۆ پاقُدایەدی ٌقەًدەاڵخ ةدۆ کێدیە ) پەنێان ناةێدر )ؿد
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 ٌ ٌە(و )ؿۆی  ٌدەنێدایە کە ةە ناقنێذە ٍای داٲ  ٌە ٌ قە٫ەنمٌٍێر(  ھەن ةۆ ؿ ەاڵٺ قەقادە

ٍاَ گەٌنە ٷێپهًینەٌە ٷە ىەمٌٍ 16ًەن ھەمٌٍ ُذێکكا واڵەە ]٧ا٫ه  [. ٷەٺ ڕۆژەقا ؿ

ٌە ٷەٌ کەًدەی کە ًدذەمی  ٌان قەگەڕێنكنێذە ؿەڵکی قەکاخو ٌما٪ ةۆ ًذەمٸێکها

ٌە ةە ئەندكاوەی ٍاَ  ٷێکهقٌٌنو ٌپاقاُدذی ىەمدٌٍ مهۆڤێدک قەقادە ٌەکداىنو ؿد کهقە

ٓد٥ُ  َ َشِ َٺ  بِنا هللاا ٍْ َٔد َتْر  ََّل ُٟٸْدَم اٷْ ٌَ ٍٍ ِِبَا ٳَ َك ٳُٹُّ ن٬َْ َٺ دُْظَى ٍْ َٔ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }اٷْ

ٌەی  ٌە ةە گدٍێهەی ئە ٌادە  }ئەمیۆ ھەمٌٍ کەي پاقاُر یان ًدىا قەقنێدذە اِبە  ٌَ اٷِْؼ

ٌە ئەمیۆ ًذەٺ کهقن نییە ٷە کەيو ةەڕاًدذی ٷێپ ٌەی ؿدٍقا ةەپەٷە ئەنظامیكا هًدینە

بِن 17ٌؿێهایەە ]٧ا٫ه  ٌَ داَٶ َلناٍج   َٰ َ ََّل ٠َْٓٸِدُم ِمْش ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }بِنا هللاا [. ٌؿد

ٌادە  }ةە ڕاًذی ؿٍقا ةە ئەندكاوەی  ًُ ؤَْطًها ٠ِ٣َٔاًمە  ُْٓاِخ ِمن ٷاُكنْ ٌَ ا٬ْ٣َِيا  َ٘ َنًح ُٓ ٌَ دَُٵ َػ

ٌئەگەن چدداکەیەک ھ ەةێددر )ؿددٍقا( پاقاُددذەکەی گەنقیددٸەیەک ًددذەٺ ناکدداخ 

ٌە ٌقەیتەؿِێر ٷە َّلیەن ؿۆیەٌە پاقاُذێکی گەٌنەە ]اٷنٌاء  [. 41چەنكطانە قەکادە

اَٶ َلناٍج َؿرْيًا َٓهَُو ) َٰ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }٫ََمن ٤ََْٓمْٹ ِمْش ( ئەمظا ھەنکەًێٵ ةە 7ٌؿ

ٌە ) َمن ٤َْٓ 7ئەنكاوەی ھەنە ٌٌنقیٸەیەٲ چاکەی کهقةێر قەیتینێذە ٌَ داَٶ َلناٍج (  َٰ َمدْٹ ِمْش

( ٌ ھەنکەًددێٵ ةە ئەنددكاوەی ھەنە ٌٌنقیددٸەیەٲ ؿددهاپەی کهقةێدددر 8ََشًّا َٓددهَُو )

اِوَٓن 8-7(ە ]اٷىٷىٷددح 8قەیتینێددذەٌە ) ٍَ دد٥ُ اٷَْمدد َ٘ نَ ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  }  [. ٌؿدد

ا َٰ بِن ٳَاَن ِمْش ٌَ ًْٔئا   َُ  ٌٍ َٔاَمِح ٫َاَل د٠ُْٸَُم ن٬َْ ِٰ ِٺ اٷْ ٍْ َٔ َٝ ٷِ ٌْ ِٰ َْٔندا ِةَيدا  اٷْ ْن َؿدهَْقٍٶ ؤَدَ َٶ َػتاٍح مِّ

ٌەی  ٌەنی )کە کدهقە ٌەکدانی قاقپەن ٌئێمە قاقەنێدین دەناوٌ ٌادە  } ِتنَيە  ًِ ّك ِةَنا َػا ٌَٳ٬ََ

پێ قەکێْشێر( ٷە ڕۆژی ٯیامەدكا ئەمظا ھیی کەي کەمرتین ًذەمی ٷێناکهێدر ةدا 

ٌەکەی( ىێنكەی دۆٌی ؿەندەٷەیەکیّ ةێر ئێمە قەیێێن ین ٌةەًدە کە ٯٍنًی )کهقە

ٌەی ةەندكەکان( ةدینە ]األنتٔداء  ٌنەٌە 47ئێمە ژمێهیدانی )کدهقە [. ٌپداَ ویندكٌٌةٍ

ٌکدهقەٌَ چداکەی  ٌەَ ئیامندی ىێناةێدر ٌؿێده  ٌە پاقاُر ىەیە ةدۆیە ئە ٌٷێپهًینە

ٌامی ةۆ ىەیە کە ىەنگیى ٷێی قاناةیێدر ةدۆ  ٌا نی٤مەخ ٌؿێهی ةەنقە ئەنظامكاةێر ئە



63 
 

ٌە ٌئە ٌا ىەداىەدایە ٷە ةەىەُذكاو  ٌەڕ ةێر ٌُەڕ ٌؿدهاپەی کهقةێدر ئە َ ک٫ٍه ٌةێتا

َمِئدٍم  ٍْ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  } اٷُْمٸْدُٵ َٓ ًىای ىەداىەدایی ةۆ ىەیە ٷە قۆوەؿكاو ؿد

اٷَِؼاِخ ِِف َطناداِخ اٷنا٤ِدِٔم ) ٔا ٍا اٷ ٣َِمٸُ ٌَ ٍا  َْٔنُيْم  ٫َاٷاِمَٓن آَمُن ًِ َْٓؼٴُُم ةَ ٸا ( قەًدەاڵخ 56ٷ ِّ

ٌەنی قەکدداخ ئەمظددا ئەٌ ٌپاُددایەدی ٷەٌ ڕۆژە ٍانیانددكا قاق قا دەنێددا ةددۆ ؿددٍقایە ٷە نێ

ٌە ٷە ةەھەُذانی پدی ٷە نداو  ٌە چاکەکانیان ئەنظامكا ٌکهقە ٌە  ٌەڕیان ھێنا کەًانەی ةا

ِيدنٌي )56ٌنی٤مەدكان ) ٌٷَكِئَٵ ٷَُيدْم ٣َدَماٌب مُّ ٍا ِةأَٓادَِنا ٫َإُ ةُ ٌَٳَما ٌا  اٷاِمَٓن ٳ٬ََُه ٌَ ٌئەٌ 57(   )

ٌانە ًددىای کەًددانەی  ٌئایەدەکددانی ئێمەیددان ةە قنۆ قەوانددی ةددۆ ئە ٌەڕ ةددٌٍن  ةێتددا

ٍاکەن ًٌەنُددۆڕکەن ىەیە ) [. ٌقەةێددر ةددىانین ئەگەن ئەٺ 57-56(ە ]اٷؼددع 57ڕیٌدد

ٍاَ  ٌگەپ ٌةێ ىۆ ةدٌٍو ؿد ٌنە دەنيا ةۆ گاڵذە  ٌا ئەٺ ژیان ٌةٍ ٌایەو ئە ژیانە کۆدایی ةٍ

َا َؿٸَ  ْتُذْم ؤمَنا ٌِ ٌادە  }ئایا گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ؤ٫َََؼ َْٔنا ََّل دُْهَط٤ٍَُن ە  ؤَناٴُْم بِٷَ ٌَ َناٳُْم ٣ََتًشا  ْٰ

ٌگەپ(  ٌگداڵذە  ٌە کە ةێگٍمدان ئێٍەمدان ةە ةدێ ىدۆی )ةدۆ یدانی  ٌا ةٍ ئێٍە گٍمانذان 

ٌە ةددۆَّلی ئددێمە ە  ٌا گٍمانذددان قەةددهق( ةێگٍمددان ئێددٍە ندداگەڕێنە قنًٌددذکهقٌٌەو ٌ )

 [.115]املامنٍن 
ٌەڕىێنان ةە ٯ   ٌەڕی ُەُەٺ  ةا ٌاطتە مهۆڤ ةا ٌەیە  ەوا ٌٯەقەن کە ئەمیّ ئە

ٌنەقا  ٌە ٌڕٌٌقەقاخ ٷە قاىادٌٍقا ٷەٺ گەنقٌ ٌاةێر کە ؿٍقا ىەمٌٍ ُذێک کە ڕٌٌیكا

ٌانەَ  ٍاَ گەٌنە ىەمددٌٍ ئەٺ ڕٌٌقا پێددی قەوانێددر ٌوانٌددذی ًددەةانەدی ىەیەو ٌؿدد

 ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }  ٌە پێّ قنًٌذکهقنی ئاًامنەکان ٌوەٌیو ؿ ٣ِنَكُو نًٌٍیٍ

َنَٯدٍح بَِّلا  ٌَ ُٝ ِمدن  ُٰ د ٌْ َمدا دَ ٌَ اٷَْتْؼدِه   ٌَ ٤َْٓٸَُم َما ِِف اٷْدرَبِّ  ٌَ   ٍَ ِْٔث ََّل ٤َْٓٸَُمَيا بَِّلا ُى َم٬َادُِؽ اٷ٨َْ

ٌادە  }  ِتدنٍي ە  ٍٍ بَِّلا ِِف ِٳَذداٍب مُّ ََّل َٓداِة ٌَ ََّل نَْٛدٍث  ٌَ  ِٖ ََّل َػتاٍح ِِف ُٟٸُاَمِخ اأْلَْن ٌَ ٤َْٓٸَُمَيا 

ەمددٌٍ نێێنیەکددان ھەن َّلی ؿددٍقایە کەي نایانىانێددر طددگە ٷە )ؿددٍقا( ٌکٸیٸددی ھ

ٍانەٌە  ٌ)ؿٍقا( قەوانێر چی ٷە ٌُکانی ٌقەنیداقا ھەیە ٌھەنگەاڵیەک ةکەٌێدذە ؿد

ؿددٍقا پێددی قەوانێددر ٌھەنقانەٌێددڵەیەک ٷە دانیکیەکددانی وەٌیددكا ةێددر ٌھەندەڕ ٌ 
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( قان ە ٌُددکێک ھەةێددر ھەن ھەمٌٍیددان ٷە کذێتددی ئاُددکهان ٷە )ٷددٍغ املؼ٬ددٍٞ

ٌە ٌوانٌذی ةە ىەمٌٍ ُدذێک 59]األن٤اٺ  [. ٌوانٌذی ؿٍقا قەٌنی ىەمٌٍ ُذێکی قا

ِٖ ِمدْشٸَُينا  ِمدَن اأْلَْن ٌَ اٍخ  ٌَ اَم ًَ ْت٥َ  ًَ ُ اٷاِمْ َؿٸََٱ  ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }هللاا ىەیەو ؿ

َ ٣َىَلك ٳُٹِّ ََشْ  ٍا ؤَنا هللاا َْٔنُينا ٷَِذ٤ْٸَُم ٍء ََٓذَنىاُٶ اأْلَْمُه ةَ َٚ ِةٴُدٹِّ ََشْ َ َٯدْك ؤََػدا ؤَنا هللاا ٌَ ٍء َٯِكٌٓه 

ٌان  ٌە ٌةە ٌێددنەی ئە ٌادە  }ؿددٍقا وادددێکە کە ػەٌخ ئاًددامنی قنًٌددذٴهقٌ ٣ِٸْدداًمە 

ٍانیانكا قاقەةەوێر دا چاٲ ةىانن کە ؿٍقا  ٌەو ٫ەنمانی ؿٍقا ٷە نێ وەٌیِی قنًٌذٴهقٌ

ٍانددایە ٌةێگٍمددان ؿددٍقا )ةە وانٌددر  ةەًددەن ھەمددٌٍ ُددذێکكا ةە قەًددەاڵخ ٌةە د

ٌەنەکددانە(ە  ٌنە ٌادە  ئاگدداقانی ھەمددٌٍ ةٍ ٌوانیددانی( قەٌنی ھەمددٌٍ ُددذێکی قاٌە )

ٌا ٷە پداَ 12]اٷٜالٮ  ٌنەقا؛ ئە [. ىەنُذێک یدان ڕٌٌقاٌێدک ڕٌٌةدكاخ ٷەٺ گەنقٌ

ٌەىدا ٷە پداَ قنًٌدذکهقن  ٌە ٌىەن ٍانا ٌ)ئیهاقەخ( ٌقەًدەاڵدی ؿدٍقا ةدٍ ٌد ٌیٌر 

ٌئاًان کهقنی ىۆکانە ٍاَ گەٌنە ٌةەقیيێنان  ٌەو ؿد ٍاَ گەٌنە ٌە ٷە َّلیەن ؿد کدان ةدٍ

ٌٓٵ ِِف  ًُ ََشِ ٷَْم َٓٴُن ٷا ٌَ ٷًَكا  ٌَ ْم  ـِ ٷَْم َٓذا ٌَ  ِٖ اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا ًُ ُمٸُْٵ اٷ قە٫ەنمٍێر  }اٷاِمْ ٷَ

ٌادە  } ئەٌ وادەی کە قەًددەاڵدی ةەًددەن  ددِكًٓها ە  ْٰ نَُو دَ ددكا َٰ ٍء ٫َ َؿٸَددَٱ ٳُددٹا ََشْ ٌَ اٷُْمٸْددِٵ 

ٍڵکی ئەٌن ٌھیی منكاڵی ةۆ ؿدۆی ةییدان نەقاٌە ئاًامن ەکان ٌوەٌیكا ىەیە ٌىەمٌٍ م

ٍڵکدكا ٌھەمدٌٍ ُدذێکی  ٍکم ٌم ٌایی ٌػ ٌکەي ُەنیک ٌھاٌةەُی نییە ٷە ٫ەنمانیە

ٌە( ە  ٌئەنددكاوەی ةددۆ قیددانی کددهقٌٌە )ةە چدداکی ٷە ھەمددٌٍ ڕٌٌیەکە ٌە  قنًٌددذکهقٌ

 [.2]اٷ٬هٯان 
ٌەُكا ئەٌپەڕی ػیکمەدی ئەٌ وادە مەو   نەَ دێكایە کە ؿەڵکدی ىەنگیدى ٌٷە

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ِػٴَْمٌح ةَاٷ٨ٌَِح ٫َاَم د٨ُِْن  ٌٷێی دێتگەنو ؿ ٍانن قنکی پێتکەن  ناد

ٌە ةەاڵٺ دهًانكنی دهًێنەنان )ةدۆ  ٌا ٌادە  })ٯٍنئان( ھەمٌٍی ػیکمەدێکی دە اٷنُُّمُنە 

ٌەڕ( ًٌٍقی نییەە ]اٷٰمه  ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر5ٯەٌمێکی ةێتا ٍَ اٷادِمْ [. ٌؿ ُىد ٌَ {  

 ٍَ ُىد ٌَ  ِٖ اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ داَم ٌا ًُ اٷَْمَشدُٹ اأْل٣َْدىَل ِِف اٷ ٷَ ٌَ  ًِ ْٔ ُن ٣َٸَ ٍَ ٍَ ؤَْى ُى ٌَ ٸَْٱ سُما ٤ُُِٓٔكُو  ـَ َْٓتَكؤُ اٷْ
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ٌا  ٌە ٷە پاُدان )ق ٌادە  }ئەٌ )ؿٍقا( وادێکە ةەقیيێنداىن قەًدذپێکهقٌ اٷ٤َِْىُٓى اٷَْؼِٴُٔمە 

ٌەٺ( ٷە َّلی ؿدٍقا مهقنی( قٌٌةانە قنًٌدذی قەکداد ٌەی قٌ ٌە ئەٺ )قنًٌدر کدهقنە ە

ٌە )ھەمٌٍ( ًی٬ەدێکی ةەنو ٌةڵنك ٷە ئاًامنەکان ٌوەٌیدكا  ئاًانرتە ٌھەن دەنيا ةۆ ئە

ٍاَ گەٌنە ؿدۆی ةە قاندا ٌةە ػدیکمەخ 27ٌھەن ئەٌ ُکۆقان ٌقانایەە ]اٷهٌٺ  [. ٌؿ

ٌادا  ٌناٌی )اٷؼکیم(  ٌەو  ٍاَ گەٌنە-قانا-ٌە٬ًکهقٌ قە٫ەنمٍێدر   ی ٷە ؿۆی ناٌەو ؿ

ًَ بَِّلا  ِٝ  ََّل بِٷَك ٌْ ِٰ ٌٷٍُ اٷ٤ِْٸِْم َٯاِِئًا ِةاٷْ ؤُ ٌَ اٷَْماَلئِٴَُح  ٌَ  ٍَ ًَ بَِّلا ُى ًُ ََّل بِٷَك ُ ؤَنا ِيَك هللاا َُ ٍَ اٷ٤َِْىٓدُى } ُى

ٌادە ڕایددددكەگەیەنێر ٌةە ةەڵددددگە  ٌادە  }ؿددددٍقا ُدددداىێكی قەقاخ ) اٷَْؼِٴددددُٔم ە 

 ٌ ێکی ةە ھەٮ ٌڕاًدر نیدیە کە ُدایەنی قەیچەًپێنێر( کە ةەڕاًذی ھدیی پەنًدرتا

ٌادە   پەنًنت ةێر طگە ٷە ئەٌ وادە مەونە نەةێر ٫ٌهیِذەکانیّ ُداىێكی قەقەن )

ٌەڕی  ٌادە  ةدا ٌەن وانٌدذەکان )وانایدان(یّ ُداىێكی قەقەن ) قانیپێكا قەندێن( ٌؿدا

ٌەو ھدیی پەنًدرتاٌێکی ىەٮ  ٌەنی ڕاگهددٍ چەًپاٌیان ھەیە(و ؿٍقا ھەمیِدە قاقپەن

کە ُایەنی پەنًدنت ةێدر طدگە ٷە ئەٌ ٌؿدٍقا ُدکۆقان ٌقاندایەە ]آٶ  ٌڕاًر نییە

ٍگدۆی ٣یٌدا ٣18مهان  ٍاَ گەٌنە ٷە ٯٍنئانی پیدهۆوقا ًدەةانەخ ةە گ٬ذ ٣ٸیدً -[. ؿ

ٍاَ گەٌنە ٷە ڕۆژی ٯیامەدكا قە٫ەنمٍێر  کە ٣یٌا  -اٷٌالٺ  -٣ٸیً اٷٌالٺ-ٷەگەڵ ؿ

ةُْيْم ٫َةِناُيْم ٣َِتاُقٲَ  ٌادە    قە٫ەنمٍێر  }بِن د٤َُمِّ بِن د٬ِ٨َْْه ٷَُيْم ٫َةِناَٵ ؤَنَر اٷ٤َِْىُٓى اٷَْؼِٴُٔمە  ٌَ

ٌئەگەن ٷێِیان ؿۆَ ةیر ئەٌە  ٌە ةێگٍمان ةەنكەی ؿۆدن  }ئەگەن ًىایان ةكەیرو ئە

ٷە  -٣ٸیً اٷٌالٺ-[. کادێک مًٍا 118ةێگٍمان دەنێا ؿۆخ ُکۆقان ٌقانایرە ]املائكج 

ٍ -اٷٍٜن-ٍُێنێکی دەنیِذی کێٍن )دٍڕ  ٍاَ گەٌنە ( ة ٌد٤داَل-ٌ؛ ؿ ةدانگی  -ًدتؼانً 

ٌادە  }ئەی مًٍدا ةەڕاًدذی  ُ اٷ٤َِْىٓدُى اٷَْؼِٴدُٔمە  ًُ ؤَنَدا هللاا کهق ٫ٌەنمٌٍی  }َٓا ُمٍََسك بِناد

ٌەی )ةانگی کهقی( منم ؿٍقای ُکۆقان ٌقاناە ]اٷنمٹ  ٍاَ گەٌنە ٯٍنئدانی 9ئە [. ٌؿ

ٌەکٍ  -قانایی-پیهۆوی ةە ػیکمەخ  ٌەو ىەن ٌد٤اَلًتؼ-ٌە٬ًکهقٌ قە٫ەنمٍێدر   -انً 

ٌادە  }ةە )ئەٷید٭و َّلٺو  ٸَْر ِمن ٷاُكْن َػِٴدٍٔم َؿِتدريٍە  ِّٔ ًُ سُما ٫ُ }اٷه  ِٳَذاٌب ؤُْػِٴَمْر آَٓادُ
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ڕا( قەؿٍێنددكنێذەٌە ؿددٍقا وانددادهە ةە ماندداکەیو ئەمە کذێتددێکە پددذەٌ قاڕێددژناٌە 

ٌە ٷە َّلیەن )ؿٍقای( قانا ٌوانا ٌنەدە ٍای 1ٌەە ]ىٍق ئایەدەکانی پاُان ڕٌٌن کها [. ٌؿ

ِ بِٷَكًيدا  ََّل دَْظ٤َْٹ َم٥َ هللاا ٌَ َْٔٵ َنةَُّٵ ِمَن اٷِْؼٴَْمِح   ّك بِٷَ َػ ٌْ ٷَِٵ ِماما ؤَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } َلك

ٌەی )کددە ةاًدکها( ھەندكێکە ٷەٌ  ٌادە  }ئە دْكُػًٍناە  ّك ِِف َطَيدناَم َمٸًٍُمدا ما د َٰ آَؿدَه ٫َُذٸْ

ٌەنقگا ٌە ةۆخ ٌھدیی پدەنًرتاٌێکی ده قاندایی ٌػیکمدەدەی کە پەن نخ نیگای کهقٌ

ٌە ةە ٷددۆمەکهاٌی  ٍاقا مەپەنًددذە ئەگینددا ٫ددیو قەقنێیددذە نێددٍ قۆوەؿە ٷەگەڵ ؿدد

ٌەیی ٷە ةەوەیی ٌڕەػمەدی ؿٍقاە ]اإلشاء   [.39ٌقٌٌنؿها

 

پددانێىناٌن )مە٣ٌددٍمن( ٷەٌ  -٣ٸددیيم اٷٌددالٺ-. ٌپێ٨ەمددتەنان 22

ٌەو ٌەىددا پددانێىناٌن ٷە  پەیامددانەَ کە قەیگەیەنددن ٷە َّلیەن ؿددٍقا ٌىەن

ٍان  ٌانەی ئەٯڵی دەنكنًٌر ٌڕەٌُذی ط دٍُتٌٍن ةە ىەنُذێک کە پێچە

ٌە ةددۆ  ةێددرو ٌپێ٨ەمددتەنان گەیانددكنی پەیامەکددانی ؿٍقایددان پێٌددپێهقنا

ٌەنقگددانێذی یددان  ةەنددكەکاىنو ٌپێ٨ەمددتەنان ىددیی دایتەَتەنددكییەکی پەن

ٌان مدهۆڤ ٍٷٍىیەخ پەنًدنت(یان نیدیەو ةەڵکدٍ ئە ٌەکدٍ ؿٍقایەدی )ئ ێکن 

ٌەػییدددان  ٌەقایە کە ؿدددٍقا  ٌاوییدددان ٷە ىەمدددٌٍ مهۆڤەکدددان ةەاڵٺ طیا

 )شٌُیان( ةۆ قەنێهێر کە پەیامەکاىن ؿٍقای دێكایە.
پددانێىناٌن )مە٣ٌددٍمن( ٷەٌ پەیامددانەَ کە  -٣ٸددیيم اٷٌددالٺ-ٌپێ٨ەمددتەنان 

ٌەنەکدان  ٌنە ٍاَ گەٌنە ةاُرتین ٌچاکرتین ةٍ ٌەو چٍنکە ؿ قەیگەیەنن ٷە َّلیەن ؿٍقا

ُ ىەڵ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }هللاا ٌەَ پەیامەکاىن ؿٍقا ةگەیەننو ؿد كەةژێیێر ةۆ ئە

ٌادە  }ؿددٍقا ٷە  ددريٌە  ِٔ ددِم٥ٌٔ ةَ ًَ  َ ِمددَن اٷنادداِي  بِنا هللاا ٌَ دداًل  ًُ دد٬َِٜٕ ِمددَن اٷَْماَلئِٴَددِح ُن ْٔ َٓ

ٌەھا ٷە ؿەڵکیِدكا ةەڕاًدذی ؿدٍقا ةیٌدەن  ٫هیِذەکانكا نێهقناٌ ھەڵكەةژێهێر ھەن
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ّك َءاَقَٺ 75اٷؼدع ٌةینایەە ] د٬ََٜ ٖٓ َ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  } بِنا ّٖلِلا ٌەھدا ؿد [. ٌھەن

ٌە  ٌادە  }ةێگٍمدان ؿدٍقا ھەڵیتدژانقٌ ٸَِمدنَيە  َءاَٶ ٣ِمَهكَن ٣َدىَل ٖٷ٤َك ٌَ َءاَٶ بِةَهكِىَٔم  ٌَ نٍُٗػا  ٌَ

ٌاقەی ٣یمهان ةەًەن ھەمٌٍ طیێانیانكاە ]آٶ  ٌاقەی ئیرباھیم ٌؿانە ٌنٍغ ٌؿانە ئاقەٺ 

د٬ََُٜٔذَٵ ٣َدىَل ٣33مهان  ُدٍََسك بِيِّ ٖٓ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } َٯاَٶ ََيك ٌەھا ؿ [. ٌھەن

ٌەنقگدان(  ٌادە  })پەن ددكِٴِهَٓنە  ِا دَن ٖٷ ٌَٳُن مِّ م َما َءادَُٔذَٵ  ـُ ِةٴَٸَكِمٕ ٫َ ٌَ ٸَكِذٕ  ًَك ٖٷنااِي ِةِه

ٌە ةەًدەن ھەمدٌٍ ؿەڵکیدكا ةە  ٫ەنمٌٍی  ئەی مًٍدا ةێگٍمدان مدن ددۆٺ ھەڵتدژانق

ٌەی پدێم ةەؿِدیٌٍیر دٍندك پەیا ٌادە ئە مەکانم ٌٯٌەکهقنم )ٷەگەڵر ڕاًذەٌؿۆ( کە

ٌٷە ًٍپاًدگٍوانان ةەە ]األ٣دها٪  ٣ٸدیيم -[. ٌپێ٨ەمدتەنان 144قەًذی پێدٍە ةگدهە 

ٌئەٌ ٫هیِدذانە  -اٷٌالٺ ٌەو  ٌەػیە ٷە َّلیەن ؿٍقا ٌەَ ةۆیان قاقەةەوێر  قەوانن کە ئە

 ٍ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنم ْٔدِث ٫َداَل ٠ُِْٓيدُه ٣َدىَلك قەةینن کە ٌەػی قەىێننو ؿ ێر  }٣داٷُِم اٷ٨َْ

ًِ ؤََػًكا ) ِْٔت ٌکەي ئاگداقان ناکداخ ةەًدەن نێێندی ٧َ26 ( ھەن ؿٍقا وانا ةە نێێنیەکدان 

ًكا )26ؿۆیكا ) َٓ ًِ َن ِمْن َؿٸ٬ِْ ٌَ  ًِ ٸُُٵ ِمن ةَنْيِ ََٓكْٓ ٌْ َٓ ًُ ٍٍٶ ٫َةِنا ًُ ( 27( بَِّلا َمِن انْدَََضك ِمن نا

ٌە ٌپِدذیەٌە مەگەن ةۆ  پێ٨ەمتەنێٵ کە ؿۆی ڕاوی ةێرو طا ةێگٍمان ؿٍقا ٷە پێِە

ٌان )ٷە ٫هیِذە( قەنێهێر ) َٚ ِِبَدا 27پاًە ؤََػدا ٌَ داََّلِخ َنةِِّيدْم  ًَ ٍا ِن ٤َْٔٸََم ؤَن َٯْك ؤَةْٸ٨َُ ( ٷِّ

ٍء ٣ََكًقا ) ؤَْػََصك ٳُٹا ََشْ ٌَ ( دا ةىانێر کە پەیامی ؿدٍقای ؿۆیدان گەیاندكٌٌە 28ٷََكِْٓيْم 

ٌەی کە َّلیانە ٌھەمٌٍ ُذێکی )ٷەًەنیان( ژمانقٌٌە ةە ھەڵژمانقن ٌ  ؿٍقا ئاگاقانە ةە

 [.28-26(ە ]اٷظن 28)
ٍاَ گەٌنە ٫ەنمددانی پێیددانکهق ةەٌەَ کە پەیامەکدداىن ؿددٍقا ةگەیەنددن    ٌؿدد

ْٔدَٵ  ٍُٶ ةَٸ٩ِّْ َمدا ؤُندِىَٶ بِٷَ ًُ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َٓا ؤََُّٓيا اٷها ٌاوَ ةۆ ةکەنو ؿ ٌةانگە

َ ََّل َْٓيدِكْ ُمَٵ ِمَن اٷنااِي  بِنا هللاا ِٔ ٤َْٓ ُ هللاا ٌَ   ًُ اٷََذ ًَ بِن ٷاْم د٤َ٬َْْٹ ٫َاَم ةَٸا٨َْر ِن ٌَ ةَِّٵ    ِمن نا

ٌادە  }ئەی )پێ٨ەمدتەن  َٺ اٷْٴَا٫ِِهَٓنە  ٍْ َٰ ( ڕایدتگەیەنە )ةە -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-اٷْ

 ٌ ٌە ةۆخ ٷە َّلیەن پەن ٍانە ٌەدە ؿ ٌەی ھێرنا ٌانەکەیدر ؿەڵک( ئە ٌئەگەن  ٌە,  ەنقگاندە
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ٌەو ٌؿٍقا ددۆ قەپانێىێدر ٷە  ٌە ٌةە طێر نەھێنا ٌا پەیامەکەَ ؿٍقاخ ڕانەگەیانكٌ ئە

ٌەڕان ناکاخ )ىیكایەدیان ناقاخ(ە  ؿەڵکی )کە ةذکٍژن( ةێگٍمان ؿٍقا ڕێنمٍنی ةێتا

ُمندِمنِ 67]املائكج  ٌَ دَٓن  ِ َتْشِّ داٗل مُّ ًُ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }نُّ ٌەھا ؿ َٓن ٷِدَئالا [. ٌھەن

ٌادە   ُ ٣َِىٓددىًا َػِٴددٔاٗمە  ٌَٳَدداَن ّٖلِلا ددِٹ  ًُ ددُح ة٤َددَك ٖٷهُّ ِ ُػظا َٓٴُددٍَن ٷِٸنادداِي ٣َددىَل ّٖلِلا

ٌەی ةدۆ ؿەڵکدی  ٌدهًێنەن ةدن ةدۆ ئە ٌەَ کە مٍژقەقەن  ٌە ةۆ ئە }پێ٨ەمتەنامنان نانقٌ

ٌای )ندانقنی( پێ٨ەمدتەنان ٌؿدٍقا ھەمیِدە  ٌە ةيێدنن ق نەةێر ةەڵگە ةەًدەن ؿدٍقا

ٌاٷٌالٺ-[. ٌپێ٨ەمتەنان 165قان ٌقانایەە ]اٷنٌاء ُکۆ  ٍاقاندهین  -٣ٸیيم اٷٔالج  دەٯد

ٌٷە ؿٍقا دهًرتین مهۆڤ ةٌٍن ةۆیە ىیی ُذێک ةۆ ًەن پەیامەکەَ ؿدٍقا ٷە َّلیەن 

 ٍْ ٷَد ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }  ٌەو ؿد ٌە ویاق ناکەن ٌىیچیِی ٷێ کەٺ ناکەنە ؿۆیانە

َٙ اأْلَٯَ  َْٔنا ة٤َْ ٍاَٶ ٣َٸَ َٰ ِٓٹ )دَ ٌِ ( ةە ناٌَ -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-( ئەگەن )مٍػەممەق 44ا

ٌدەی( ھەڵتتەًذایە ) ٌە ھەنكێٵ ) َِٔمنِي )44ئێمە ًُ ِةاٷْ ( ةێگٍمان ئدێمە 45(  أَلََؿْمنَا ِمْن

دِنَي )45ةە قەًذی ؿۆمان دۆڵەمان ٷێكەًەنك ) ٍَ ًُ اٷْ ٤ََْٜنا ِمْن َٰ ( ٷە پاُان ڕەگی 46( سُما ٷَ

ًُ َػداِطِىَٓن )46قڵیامن قەةیی ) ْن ؤََػٍك ٣َْن ( ٌىدیی کەًدێک ٷە ئێدٍە 47( ٫َاَم ِمنٴُم مِّ

ٍانی ةەنگهی ٷێتکاخ ) ٍای -[. ئیدنب کشیده 47-44(ە ]اٷؼاٯدح 47نەیكەد ڕەػمەددی ؿد

ٌادە  }ؿددۆ ئەگەن  -ٷێتێددر َْٔندداە  ٍاَٶ ٣َٸَ دد َٰ ٍْ دَ ٷَدد ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  } قەڵێددر  ؿدد

ٵ ٯٌددە ٌ گ٫ٍذددانی ةە ندداٌَ ئددێمەٌە ىەنددكێ -ٓددٸی هللا ٣ٸیددً ًٌددٸم-مددٍػەمەق 

ٌەڕەکدان ةانگەُدە  ٌایە کە مٍَشیدک ٌةێتا ٌاددا ئەگەن ةەٌ ُدێٍەیە ةدٍ ىەڵتەًذایًە 

قەکەن ةە ُێٍەیەک کە ُذێکی ویاق ةکدهقایە ةدۆ پەیدامەکەَ ؿدٍقا یدان ٷێدی کەٺ 

ٌەَ ةکدهقایە کە ؿدٍقا ئەمەَ  ٌە ٌ ةانگەُەی ئە ٌە ٷە َّلیەن ؿٍقی ؿۆیە ةکهقایەدە

ٌە  ٌە ڕاًدر نەةێدرٷە -٫ەنمٍ ٍاَ  -کادێکیِكا ئە ٌا ةەپەٷە ًدىامان قەقاو ةدۆیە ؿد ئە

ٌە  ٌا ةە قەًددذی ڕاًددر قەیتەیددنە ٌادە  }ئە َِٔمنِيە  ًُ ِةدداٷْ گەٌنە ٫ەنمددٌٍی  }أَلََؿددْمنَا ِمْندد

ٌە  مەةەًر ٷە ةاًکهقنی قەًذی ڕاًدر  ٌدها )دۆڵەی ٷێكەًێنین ًٌىای قەقەین(ەو ٌ
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ٌەیە چٍنکە ةەىێىدهە ٷە کاد دۆڵەًە ٌە  ئێمە دۆڵە ٷە ئەٌ قەًدێنین ئە ٌدها نكنەٌەقاو ٌ

ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر   ٌەھا ؿ ًەنەدا ةە َّلی ڕاًذی )َّلُەی( قەًذپێكەکەین. ٌھەن

 ِ َٕ بِٷَكَيدنِي ِمدن ُقٌِن ّٖلِلا ؤُمِّ ٌَ ُمٌِي  ـِ ٖةَن َمهََٓم َءؤَنَر ُٯٸَر ٷِٸنااِي ٖدا ُ َٓك٤ََِٔس  بِل َٯاَٶ ّٖلِلا ٌَ {

َنَٵ مَ  تَؼك ًُ ًُ َٯاَٶ  ٍَ ِِل ِةَؼٱٍّ بِن ٳُنُر ُٯٸُذ ًُ  ۥا َٓٴٍُُن ِِل ؤَن ؤَُٯٍَٶ َما ٷَٔ ك ٣َٸِمَذ َٰ د٤َٸَُم َمدا  ۥ٫َ

ُٔدٍِب ) َٵ بِناَٵ ؤَنَر ٣َٸاددكُم ٖٷ٨ُ ٌِ ََّل ؤ٣َٸَُم َما ِِف ن٬َ ٌَ ( َمدا ُٯٸدُر ٷَُيدم بَِّلا َمدا 116ِِف ن٬َِِس 

 ًِ َنةا  ۦؤََمهدَِنٕ ِة ٌَ َ َنِّبِّ  ٌاْ ّٖلِلا ٫أَذِنٕ ؤَِن ٣ُٖتُك ٍَ ا ُقمُر ٫ِِٔيم ٫َٸَاما دَ ِئٗكا ما َُ ٌَٳُنُر ٣َٸَِٔيم  ٴُم 

دِئٌك ) َُ ؤَنَر ٣َدىَلك ٳُدٹِّ ََشءر  ٌَ ٌادە  }ؿدٍقا )ٷە ڕۆژی 117ٳُنَر ؤَنَر ٖٷهاِٯَٔث ٣َٸَِٔيم  (ە 

ٌدە ةە ؿەڵکدی کە  ٌددٍ ٯیامەدكا( قە٫ەنمٌٍێر  ئەی ٣یٌای کٍڕی مەنیەٺ ئایا ددۆ ٌ

ٌددی  من ٌقایکم ةە قٌٌ پەنًرتاٌ قاةنێن )ٌِبانپەنًنت( ٷە طیادی ؿٍقا  )٣یٌدا( ٌ

ٌناگٍنظێر ةۆ من ُذێک ةڵێم کە ةە ھدیی  پاک ٌةێگەنقی ةۆ دۆ ئەی ؿٍقایە ناةێر 

ٌە ةەڕاًذی دۆ ئاگاخ ٷێیە  ُێٍەیەک ما٫ی من نیٔە ئەگەن من ئەٌ ٯٌەیەٺ کهقةێر ئە

ٌەی ٷە نە٫ٌم قایە قەیىانی ةەاڵٺ مدن نداوان ٌەی کە ٷە چٍنکە دۆ ئە م ٌ ةدێ ئاگداٺ ٷە

ٌاٌی ةە ھەمٌٍ نێێندیەک ) ( ھدیچم پدێ 116نە٫ٌی دۆقایە ةەڕاًذی دەنێا دۆ وانای دە

ٌە نەةێر کە دۆ ٫ەنمانر پێکهقٌٌٺ کە دەنيدا ؿدٍقا ةپەنًدنت کە  ٌدٌٍن ةێظگە ٷە نە

ٌە ددا ٷە ناٌیاندكا  ٌئێٍەیِە ٌمن ُایەخ ٌچاٌقێه ةٌٍٺ ةە ًدەنیانە ٌەنقگانی من  پەن

ٌە ةۆ ئاًامن( ھەن ؿۆخ چاٌقێه ةٌٍٺ ئەمظ ٌە )ٌ ةەنوخ کهقمە ا کادێک دۆ منر ةهقە

ٌە, ٌؿددۆخ ئاگدداقان ٌُدداىێكی ةەًددەن ھەمددٌٍ ُددذێکەٌە ) (ە 117ةددٌٍی ةەًددەنیانە

 [.117-116]املائكج 
ٌە    ٌاٷٌدالٺ-ٌٷە ٫ەوڵی ؿٍقا ةەًەن پێ٨ەمتەنانە ٌەیە کە  -٣ٸیيم اٷٔالج  ئە

ٍاَ گەٌنە طێگیهیان قەکاخ ٷەًدەن ڕێتدا ٌگەیاندكنی پەیدامی ىەٮو ؿ وی ٌڕاًدر 

دٳٍَُن ) ٌا ؤَيِّ ةَدِهٌْء ِمداما دُْْشِ دَيُك ُْ ا ٌَ  َ ِيُك هللاا ُْ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َٯاَٶ بِيِّ ؤُ ( 54ؿ

ٌئێدٍەَ -٣ٸیً اٷٌالٺ-)پێ٨ەمتەن ىٍق  ٌدی  ةەڕاًذی من ؿٍقا قەکەٺ ةە ُداىێك  ٌ )
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ٍە قەیددکەنە ھدداٌةەَ ُدداىێك ةددن کە ةەڕاًددذی مددن ةەنیددئم ٌقٌٌنٺ ٷەٌەی کە ئێدد

ًِ ٫َِٴُٔكٌِي َطِم٤ًٔا سُما ََّل دُْن٠ُِهٌِن )54ٌُەنیک ةۆ ؿٍقا ) ٌنِ ( طگە ٷە ؿدٍقا 55( ِمْن ُق

ٌٷدێم مەٌەًدنت( ) ٌدان پیالنم ٷێتگێین ٷە پاُان مۆڵەدیِم مەقەن ) ( بِيِّ 55طا ھەمٍ

َنةِّٴُْم َمدا ِمدْن َقاةادٍح بَِّلا  ٌَ ِ َنِّبِّ  ٍَٳاٸُْر ٣َىَل هللاا ٍٚ دَ َِٔذَيا بِنا َنِّبِّ ٣َدىَل ِِصَا د ِٓ ٍَ آِؿدٌم ِةَنا  ُىد

ٍٔم ) ِٰ ددَذ ٌْ ٌەنقگددانی مددن 56ُم ( ةەڕاًددذی مددن پِددذم ةە ؿددٍقا ةەًددذٌٍە کە پەن

ٍای گەٌنەقا نەةێدر  ٌەنقگانی ئێٍەیِە گیانٸەةەنێدک نیدیە ٷە ژێده ڕکێ٬دی ؿد ٌپەن

ٌەنقگانٺ ٷەًەن ڕێگەیەکی ڕاًذە ) (ە ]ىدٍق 56)ةگهی پێِە ًەنیەدی( ةەڕاًذی پەن

ْٔدَٵ 54-56 َْٔندا بِٷَ َػ ٌْ ٬َِْٔذُنٍنََٵ ٣َِن اٷادِمْ ؤَ ٌا ٷَ بِن ٳَاُق ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } [. ٌؿ

ُمٌَٲ َؿٸِٔاًل ) ـَ دا بًِلا َّلا ٌَ َْٔنا ٧َرْيَُو   َْ ٣َٸَ ٌانە َّلدكەن ٌ 73ٷَِذ٬ْرَتِ ( ٌةە ڕاًذی نىیک ةٌٍ ئە

ٌەی  ٌەی کە نیگامان کهق ةۆخ ةۆ ئە طگە ٷە ٯٍنئان ُدذێک ةە نداٌَ ٌەندگێین ٷە ئە

ٌە ٷەٌ کادەقا قەیدان کهقیدر ةە  ٌە ھەڵتەًذیر )ئەگەن گٍێیایەڵیان ةٌٍیذایە( ئە ئێمە

دْك 73قۆًر ٌؿۆُەٌیٌذی ؿۆیان ٌ )گٍمیایدان قەکهقیدر( ) َٰ ٍََّْل ؤَن سَتاْذَنداَٲ ٷَ ٷَد ٌَ  )

ًْٔئا َٯٸِٔاًل ) َُ ِْٔيْم  امەوناٌ نەکهقایە ةەڕاًذی ( ؿۆ ئەگەن ئێمە دۆمان ق74ِٳكخا دَْهٳَُن بِٷَ

ٌەَ کەمێک ةە َّلیانكا ةچیر ) د٤َْ٭ 74نىیک ةٌٍ ٷە ِٗ ٌَ َٔداِج  ٤َْ٭ اٷَْؼ ِٗ ََلْٯَناَٲ  ( بًِلا ألا

ريًا ) ِٔ َْٔنا نَ ( طا ةێگٍمان ئەٌ کادە پێامن قەچەُذی قٌٌ 75اٷَْماَمِخ سُما ََّل دَِظُك ٷََٵ ٣َٸَ

پاُددان قەًددذر نەقەکەٌخ ةەنامددتەن )ًددىای( ژیددان قٌٌ ةەنامددتەن )ًددىای( مددهقن 

(ە 75یانمەدیددكەنێک ةەنامددتەن ةە ئددێمە )کە ةەنگددهی ئەٌ ًددىایەخ ٷددێ ةکدداخ( )

ٌده ةەڵگە ٌُداىێكن ٷەًدەن ئەٌەَ 75-73]اإلشاء  ٌانەَ پێٍِ ٌئە ٌئەٺ ئایەدانە   .]

ٍاَ گەٌنە قاةەویددٌٍە؛ چددٍنکە ئەگەن ٷە َّلیەن پێ٨ەمددتەن  کە ٯٍنئددان ٷە َّلیەن ؿدد

ٌا ىاٌُێٍەَ ئەٺ ٯٌدانەَ دێدكا نەقەةدٌٍ  -ًٌٸمٓىل اٷٸە ٣ٸیە -مٍػەمەق  ٌایە ئە ةٍ

ٍاَ گەٌنە  ٌە. ٌؿ ٌد٤اَل-کە ئاناًذەی ئەٌ کها پێ٨ەمتەناندی قەپانێىێدر ٷە  -ًتؼانً 

بِن  ٌَ ةِّدَٵ   َْٔٵ ِمدن نا ٍُٶ ةَٸ٩ِّْ َما ؤُنِىَٶ بِٷَ ًُ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َٓا ؤََُّٓيا اٷها ؿەڵکیو ؿ
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َٺ ٷاددْم د٤َ٬َْددْٹ ٫َدداَم ةَٸا  ٍْ دد َٰ َ ََّل َْٓيددِكْ اٷْ ددُمَٵ ِمددَن اٷنادداِي  بِنا هللاا ِٔ ٤َْٓ ُ هللاا ٌَ   ًُ دداٷََذ ًَ ٨ْددَر ِن

ٌادە  }ئەی )پێ٨ەمتەن  ( ڕایدتگەیەنە )ةە ؿەڵدک( -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-اٷْٴَا٫ِِهَٓنە 

ٌا  ٌانەکەیددر ئە ٌئەگەن  ٌە,  ٌەنقگدداندە ٌە ةددۆخ ٷە َّلیەن پەن ٍانە ٌەدە ؿدد ٌەی ھێددرنا ئە

ٌەو ٌؿدٍقا ددۆ قەپانێىێدر ٷە پەیامەکەَ ؿدٍق ٌە ٌةە طێدر نەھێندا اخ ڕانەگەیاندكٌ

ٌەڕان ناکاخ )ىیكایەدیان ناقاخ(ە  ؿەڵکی )کە ةذکٍژن( ةێگٍمان ؿٍقا ڕێنمٍنی ةێتا

ِٺ بِن 67]املائكج  ٍْ ًِ َٓا َٯ ِم ٍْ َٰ ِْٔيْم نََتإَ نٍُغٍ بِْل َٯاَٶ ٷِ ادُْٹ ٣َٸَ ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } [. ٌؿ

ٍا ؤَْمدَهٳُْم ٳَاَن ٳَرُبَ ٣َٸَد ٍَٳاٸْدُر ٫َدإَْطِم٤ُ ِ دَ ِ ٤َ٫َدىَل هللاا دَدْمِٳريِْ ِةأَٓداِخ هللاا ٌَ داِمٕ  َٰ ْٔٴُم ما

ٌادە  } )ئەی  ََّل دُن٠ِدُهٌِن ە  ٌَ ٍا بَِِلا  د ُ٘ دًح سُدما اْٯ ْٔٴُْم ٧ُما َُشَٳَاءَٳُْم سُما ََّل َٓٴُْن ؤَْمُهٳُْم ٣َٸَ ٌَ

ٌ -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-مٍػەممەق  ٌاڵی نٍغ ( قەنگٍةاي  یدان ةدۆ  -٣ٸیە اٷٌالٺ-ھە

ٌە ٯددٍني  ٌە کادێددک ةە گەٷەکەی ٌٌخ  ئەی گەٷەکەٺ ئەگەن ةە َّلدددانە ةـددٍێنەنە

ٌا من پِذم  ٌئامۆژگانی کهقنم ةۆدان ةە ئایەدەکانی ؿٍقا ئە ٌدانكا  ٌەٺ ٷەنا ٌگهانە مانە

ٌە ٷەگەڵ ھاٌةەُدەکانذانكا  ٌه ئێٍەَ کان ٌةییانی ؿۆددان کدۆ ةدکەنە ةە ؿٍقا ةەًذٍ

ٌە )ةەڵکٍ ةا ئاُکها ةێدر( پاُدان ئە ٌە نەةێر ةە َّلدانە مظا ةا کان ٌةییانەکانذان ُانا

ٌەٺ مەقەن ە ]ٍٓنٍ   [.71پەَّلمانٺ ةكەن ٌما
ٌدەی مًٍا ٌىانٌن    ٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە  ٷە ٯٍنئدانی  -٣ٸیيام اٷٌدالٺ-ؿ

ٍ  -٣ٸدیيام اٷٌدالٺ-پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر  کە مًٍا ٌىانٌن  قا ٫ەنمٌٍیدانەو پاُدان ؿد

ّك ) َٚ ٣َٸََٔندا ؤٌَ ؤَن ٨ََٜٓد داُ٪ ؤَن ٬َٓدُه ـَ ٌە  }َٯاََّل َنةاَنا بِناَنا نَ ( َٯداَٶ ََّل 45ٌەاڵمیان قەقادە

َك ) ؤََن ٌَ ا٫َا بِناِنٕ َم٤َٴُاَم ؤًََم٥ُ  ـَ ٌەنقگانمدان 46دَ ٌدیان ئەی پەن ٌکیان ٌ ٌادە  }ھەنقٌ (ە 

ٌەی  ئێمە ھیی ةڵێین یدان ةەڕاًذی ئێمە قەدهًین قەًذكنێژی ةکادە ًەنمان پێّ ئە

( )ؿددٍقا( ٫ەنمددٌٍی  مەدهًددن ةەڕاًددذی مددن 45ویدداده یدداؿی ًٌددەنکەَ ةتێددر )

ٍاَ گەٌنە ئەٌەَ 46-45(ە ]ٛددددً 46ٷەگەڵذددددانم قەةیٌددددذم ٌقەةیددددنم ) [. ؿدددد

ٌە کە پێ٨ەمتەنانی قەپانێىێدر  ٌەدە ٌنکهقٌ ٷە قٌژمنانیدان ةدۆیە  -٣ٸدیيم اٷٌدالٺ-ڕٌ
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ٍاَ گەٌنە ة ٍان ویانیان پێتگەیەننو ٌؿ ٌە کە کۆدا ٌەػی )ٯٍنئان ناد ٌەَ کهقٌ اًی ئە

ٍانێر ةۆیان ویاق ةکاخ یدان ٷێیدان کەٺ ةکدادەٌە  ًٌٍنەخ( قەپانێىێر ةۆیە کەي ناد

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }بِناا نَْؼُن نَىاٷَْنا اٷمِّٳَْه  یان قەًذکانیان ةکاخ ٌةیانگۆڕێرو ؿ

 ٍ ٌادە  }ةێگٍمان ىەن ئێمً ٯ ًُ ٷََؼا٠٫ٍَُِنە  بِناا ٷَ ٌه ٌةەڕاًذی ىەن ٌَ ٍانە نئامنان نانقۆدً ؿ

 [.9ئێمەَ قەیپانێىینە ]اٷؼظه   
پددانێىناٌن )مە٣ٌددٍمن( ٷە دٌٍُددتٌٍن ةە  -٣ٸددیيم اٷٌددالٺ-ٌپێ٨ەمددتەنان  

ٍاَ گەٌنە  ٍان ةێدر؛ ؿد ٌانەَ ئەٯڵی دەنكنًٌر ٌڕەٌُدذی طد ىەنُذێک کە پێچە

بِناَٵ ٷ٤ََىَلك  قەکاخ ٌقە٫ەنمٍێر  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٌەً٭ ًٌذایِی پێ٨ەمتەن  ٌَ {

ٌئاکدان ٌؿدٌٍیەکی ئێظگدان ةەنو  ٌادە  }ٌةە ڕاًذی دۆ ٷەًەن ڕەٌُر  ُؿٸٍُٱ ٠ِ٣ٍَٔمە 

داِػُتٴُم ِِبَظُندٍنە 4ٌگەٌنەیرە ]اٷٰٸم  َٓ َمدا  ٌَ ٌەىا ًەةانەدی قە٫ەنمٍێدر  } [. ٌىەن

ٌەٳدٍ -ٓىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ٌادە  }ٌھاٌڕێکەدان )کە مٍػەممەقە  ( ُدێر نیدیە )

ٌەَ ئێددٍە ٌئەمددیّ ةددۆ ئەٌەَ پەیددامەکەَ ؿددٍقا ةە 22قەیڵددێن(ە ]اٷذٴددٍٓه  ئە [؛ 

ٍانرتین ُددێٍە ةددگەیەن ٌپێ٨ەمددتەنان  ًددپێهقناٌن ةە گەیانددكىن  -٣ٸددیيم اٷٌددالٺ-طدد

ٌەنقگانێذی یان ؿٍقایەدیان  ٫ەنمانەکاىن ؿٍقا ةۆ ةەنكەکان ٌىیی دایتەَتەنكیەکی پەن

ٌد ٌەکٍ ىەمٌٍ مهۆڤەکاىن دهو  ٌان مهۆڤن  ٌەقایە کە نییە ةەڵکٍ ئە ٌاوییدان ٷە ەنيا طیا

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } َٯاٷَدْر ٷَُيدْم  ٌەػیو ؿ ؿٍقا پەیامیان ةۆ قەنێهێر ٷە ڕێگەی 

َما ٳَاَن ٷَ  ٌَ اُء ِمْن ٣َِتاِقِو   َِ َ ََيُنُّ ٣َىَلك َمن َٓ ٷَكِٴنا هللاا ٌَ ْشٸُٴُْم  ٸُُيْم بِن ناْؼُن بَِّلا ةََْشٌ مِّ ًُ َندا ُن

دددد ٌُ َٔٴُم ِة ٌادە  ؤَن ناددددإْدِ ٍَٳاددددِٹ اٷُْمْاِمُنددددٍَنە  ََٔذ ِ ٫َٸْ ٣َددددىَل هللاا ٌَ   ِ ٸَْٜاٍن بَِّلا ِةددددةِْلِن هللاا

ٌەکٍ ئێٍە ةەاڵٺ ؿٍقا منەخ قەنێدر  ٌدن ئێمە ھەن مهۆڤین  }پێ٨ەمتەنەکانیان پێدیان ٌ

ٌئدێمە ھەنگیدى  ةەًەن ھەنکەًێک ٷە ةەنكەکانیكا کە ةیەٌێر )قەیکادە پێ٨ەمدتەن( 

ٍانین م٣ٍظیىە ٌة ەڵگەیەکذان ةۆ ةێێنین مەگەن پاَ ئیىن ٌمۆڵەدی ؿدٍقا نەةێدر ناد

ٌاقانان پِدر ھەن ةە ؿدٍقا ةتەًدنتە ]بةدهاىٔم  ٍاَ گەٌنە ٫ەنمدانی 11ٌةا ةی [. ٌؿد
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ٌە ةە پێ٨ەمدتەنەکەی مدٍػەمەق  کە ةە ئدٍمەدەکەَ  -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-کهقٌ

ّك بِ  ْشٸُٴُْم ٍَُٓػ َا ؤَنَا ةََْشٌ مِّ اِػٌك  ٫ََمن ٳَاَن َْٓهُطدٍ ة٬ەنمٌٍێر  }ُٯْٹ بمِنا ٌَ  ًٌ َا بِٷَكُيٴُْم بِٷَك َِلا ؤمَنا

ٌادە  }ةڵدێ  مدن دەنيدا  ًِ ؤََػدًكاە  دْٲ ِة٤َِتداَقِج َنةِّد ََّل ُْْٓشِ ٌَ اٷًِؼا  َٓ ٤ََْٔمْٹ ٣ََماًل  ًِ ٫َٸْ اَء َنةِّ َٰ ٷِ

ٌەَ ةەڕاًدذی  ٌەکٍ ئێٍە ةەاڵٺ من ٌەػیم )شٌُم( ةۆ قێر ًدەةانەخ ةە ئە مهۆڤێکم 

ٌەنقگدد ٌدەنێددایە طددا ھەنکەًددێک ةەدەمددایە پەن ٌەنقگددانێکی ددداک  انی ئێددٍە پەن

ٌکەي  ٌەی چداک ةکداخ  ٌا ةا کهقە ٌەنقگانی )ٷە ٯیامەدكا( ئە ٌە ةۆ َّلی پەن ةگەڕێذە

ٌەنقگان ٷە پەنًذنیكاە ]اٷٴي٭   [.111نەکادە ىاٌةەَ ٌُەنیکی پەن

 

ٌاوَ قەکداخ ةدۆ دەنيدا پەنًدذنی ؿدٍقا 23 ٌئاینی ئیٌدالٺ ةدانگە  .

/ندٍێژ کدهقن  کە 1ةنچینەَ پەنًذنە مەونەکان کە ةدهیذین ٷە  ئەٌیّ ةە 

ٌەًذان  ٌە ٷە  ٌڕکد٢ٍ ةدهقن ًٌدٍطكە ةدهقن ٌیداقی ؿدٍقا  -ٯیاٺ-پێکيادٍ

ٍڵامن ٷە ڕۆژێکكا قەةێر پێنع طان ندٍێژ  ٌنىاکهقنو کە مٌ ًٌذایِکهقنی 

ٌاوییەکدددان نامێنێدددر ٷە ندددٍێژقا کادێدددک ىەژان  ةکددداخو ٌىەمدددٌٍ طیا

ٌڵەمەنددك ًٌددەنۆک ٌؿ ٌە ٷە یەک ڕیددىقا ٌقە ەڵکددی ىەمددٌٍی پددێکە

ٌەًنت ةۆ ئەنظامكاىن نٍێژ.  / ٌوەکادكان  ئەمیّ ڕێژەیەکدی کەمە ٷە 2ڕاقە

ٍاَ گەٌنە ةییدانی ٷەًدەن -ًامان  ةە پێی چەنك مەنض ٌڕێدژەیەک کە ؿد

ٌە ٌئەٌ  -قا ٌاطتە ٷە ًامانەکان قەنةيێنكنێر ٌةدكنێر ةە ىەژانەکدان  کە 

ٌە ٷە ُدددەنی٤ەد / 3كا ٷە ًددداڵێکكا یەک طدددان. چیندددانەَ کە قیدددانیکها

ٌە ٷە ئەٌ ُددذانەَ ڕۆژٌٌ قەُددکێنن ةە  ٌگددهدن  ةددهیذیە ٷە ؿددۆگهدنە ڕۆژٌ

ٌەنقە قەکدداخ  قنێژایددی ڕۆژەکدداىن مددانگی ڕەمەوانو کە مددهۆڤ ؿددۆی پەن
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ٌئددانامگهدن.  ٍانددا  ٌد /ػەض کددهقن  ئەمددیّ ةددهیذیە ٷە 4ٷەًددەن ئیددهاقەخ 

ٍاَ گەٌنە ةدۆ طێتەطێکه  قندی ىەندكێک مەةەًذی ًەنقانیکهقنی ماڵی ؿ

قنٌُم ٌپەنًذنی قیانیکهاٌ ٷە ُانی مەککەی پیهۆو ٷەًەن ئەٌ کەًانە 

ٍانددایی قانایددی ٌطەًددذەیی(و یەکێددک ٷە  ٍانایانددكا ىەیە )د ٌاطددتە کە ٷە د

ٌا ٷە ؿدٍقا  ٌەیە کە ىەمٌٍی ةە یەک ئاناًذە قا ٍانییەکاىن ػەطکهقن ئە ط

ٍان مهۆڤەکانددكا چددٍن ٌاوییەک نامێنێددر ٷە نێدد کە قەکەن ٌىددیی طیددا

ىەمٌٍیدددان ىەمدددان طٸیدددان ٷەةەنقایە ٌةە یەک ُدددێٍە پەنًدددذنەکان 

 ئەنظامكەقەن.
ٌئاینی ئیٌالٺ ةانگی مهۆڤ قەکاخ ةۆ پەنًذنی ؿٍقا ةە ئەنظامكاىن پەنًذنە 

ٌاطتی کهقةدٌٍ  ٍاَ گەٌنە  ٌئەٺ پەنًذنە مەونانە ؿ مەونەکان ٌطگە ٷەٺ پەنًذنانەو 

ٌاٷٌدال -ٷەًەن ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان  ٌئٍمەدەکانیدانو ٌمەوندرتین  -ٺ٣ٸدیيم اٷٔدالج 

 پەنًذنەکان ةهیذین ٷە 
ٍڵامنان ٫ەنوی کدددهقٌٌە    ٍاَ گەٌنە ٷەًددەن مٌددد یەکەٺ  نددٍێژکهقنو ؿددد

ٌەکٍ چۆن ٷەًەن پێ٨ەمتەنان  ٌئٍمەدەکاىن پێٌٍِ ٫ەنوی کدهقو  -٣ٸیيم اٷٌالٺ-ىەن

کە مداڵەکەَ )مٌدظك  -٣ٸیە اٷٌدالٺ-٫ٌەنماىن ةە پێ٨ەمتەن ئیرباىیمی ؿەٷیٹ کهق 

ٌانەَ ٷە ڕکد٢ٍ ًٌدٍطكەقانو  ٌنٍێژؿٍێندان ئە ٌا٫کدانان  ٌە ةۆ دە اٷؼهاٺ( پاک ةکادە

داِٺ  َٰ ٌا ِمدن ما دُم ـِ ادا ٌَ ؤَْمًندا  ٌَ َْٔر َمَشاةًَح ٷِّٸنااِي  بِْل َط٤َٸَْنا اٷَْت ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ؿ

داَم٣َِٔٹ ؤَن َٛ  ًْ بِ ٌَ ٣َِيْكنَا بََِلك بِةَْهاِىَٔم  ٌَ ىلًّ   َٔ اٷ٤َْداِٳ٬ِنَي بِةَْهاِىَٔم ُم ٌَ َٕ ٷِٸٜادائ٬ِِنَي  ِْٔذد دَها ةَ يِّ

ٌادە  }کادێک کە کە٣تەمان گێیا ةە پەناگەی ؿەڵکی ٌطێی ئانامی  ُظٍِقە  ٌُّ اٷهُّٳا٥ِ اٷ ٌَ

ٌدددن( ُددٍێنی ئەٌ ةەنقەی ئیرباھددیم  ٷە ًددەنی  -٣ٸددیە ًددالٺ-ٌئاًددایّ )پددێامن ٌ

انقمان ةە ةدکەنە طێگدای ندٍێژ ًٌدپ -ٷە کادی قنًٌدر کهقندی کە٣دتە-ڕاقەٌەًذا 
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ٌانەی کە ةە قەٌنی کە٣دتەقا  ٌە ةدۆ ئە ٌئیٌام٣یٹ کە ماڵەکەٺ پاک ةدکەنە ئیرباھیم 

ٌەھدا ةدۆ ڕکد٢ٍ ةەنان ًٌدٍطكە  ٌەو ھەن ٌانەی کە دێیكا قەمێندنە ٌەو ٌةۆ ئە قەًٍڕێنە

ٍاَ گەٌنە ٷەًەن مًٍا 125ةەنانە ]اٷتٰهج  ٌاطتدی کدهق ىەن ٷەٌ  -٣ٸیً اٷٌالٺ-[. ؿ

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } بِيِّ ؤَنَا َنةَُّٵ ٫َاْؿٸ٥َْ کادەی یەکەمظان ةانگی مًٍا ی کهقو ؿ

( ًٍَ ِي ُٛدد ددكا َٰ اِق اٷُْم ٍَ ْٔددَٵ  بِناددَٵ ِةدداٷْ ٌەنقگددانی دددۆٺ قەی 12ن٤َْٸَ ( ةەڕاًددذی مددن پەن

ٌەکانر قاةکەنە )ٷەةەن ڕێىی ٍُێنەکە( چٍنکە ةێگٍمان ددۆ ٷە ُدیٍی پیدهۆوی  پێاڵ

ٌا  ٌا( قایر ) -)دٍ ؤَنَا اْؿرَتْ 12ٍٛ ٌَ ّك )(  َذِم٥ْ ٷِاَم ٍَُٓػ ًْ ( من دۆٺ ھەڵتژانقٌٌە )ةۆ 13دَُٵ ٫َا

ٌەی نیگا قەکهێر )ةۆخ( ) ٌادە گٍو ةگهە ةۆ ئە ُ ََّل 13پێ٨ەمتەنایەدی( کە ( بِناِنٕ ؤَنَا هللاا

دداَلَج ٷِددِمٳِْهْ ) ٔا ؤَِٯددِم اٷ ٌَ ًَ بَِّلا ؤَنَددا ٫َا٣ُْتددْكِي  ٍاٺ ھددیی 14بِٷَكدد ( ةەڕاًددذی ھەن مددن ؿدد

ٌادە مدن ةپەنًدذە ةە چداکی ندٍێژ  پەنًرتاٌێکی ىەٮ ٌڕاًر نییە طگە ٷە مدن کە

ٌە ) ٌەَ یاقی من ةکەیذە ٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ 14-12(ە ]ًٛ  14ئەنظامتكە ةۆ ئە [. ؿد

ٌدەکاىن ٣یٌا  ٌە ةە  -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-ةە  ٌەَ کە ؿدٍقا ٫ەنمداىن پێکدهقٌ ًدەةانەخ ةە

 -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-کە ٣یٌدا ئەنظامكاىن نٍێژ ٌوەکاخ ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر  

ًّٔداە  ٳَاِج َما ُقْمدُر َػ اٷىا ٌَ اَلِج  ٔا اِي ِةاٷ َٓ ٌْ ؤَ ٌَ َط٤َٸَِنٕ ُمَتاَنٳًا ؤََْٓن َما ٳُنُر  ٌَ ٫ەنمٌٍیەدی  }

ٌادە }ٌپیهۆو ٫ٌەڕقانی کهقٌٌٺ ٷە ھەنطێگایەکكا ةم ٫ٌەنمانی پێكاٌٺ ةە ندٍێژکهقن 

ٌنٍێژکهقن ٷە ئاینی ئیٌدالمكا 31ٌةە وەکادكان ھەدا ٷە ژیانكاٺ ٌوینكٌٌٺ ە ]مهٓم   .]

ٍاَ گەٌنە  -ٯیدداٺ-ةددهیذیە ٷە ٌەًددذان  ٌڕکدد٢ٍ ةددهقن ًٌددٍطكە ةددهقن ٌیدداقی ؿدد

ٍڵامن ٷە ڕۆژێکددكا قەةێددر پێددنع طددان نددٍێژ  ٌنددىا ٌپدداڕانەٌەو مٌدد ًٌذایِددکهقنی 

دَّٜ  ًْ ٍُ داَلِج اٷْ ٔا اٷ ٌَ اِخ  ٍَ دٸَ ٔا ٍا ٣َدىَل اٷ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َػا٠٫ُِ ئەنظامتكاخو ؿ

 ٍ ُٯ ٌادە  }ئاگاقانی نٍێژەکانذان ةن ٌةیانپانێىن ٌ)ةە ددایتەدی( ندٍێژی ٌَ ِ َٯانِِذنَيە  ٍا ّلِِلا ُم

ٌٷە نٍێژقا ةٍەًنت ةدۆ ؿدٍقا ةە ئەٌپەڕی مٸکەچدیەٌە  ٌەڕاًر )کە نٍێژی ٣ەشە(  نا

داَلَج ٷِدُكٷٍُِٲ 238)ةە ةێ ٯٌەکهقن(ە ]اٷتٰهج  ٔا ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }ؤَِٯدِم اٷ [. ٌؿد
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ٍِ بِ  ْم ِا ٌادە })ئەی اٷ دُيًٍقاە  ِْ ُٯدهْآَن اٷ٬َْْظدِه  بِنا ُٯدهْآَن اٷ٬َْْظدِه ٳَداَن َم ٌَ ِْٔٹ  ِٱ اٷٸا ٌَ ََلك ٧َ

( ندٍێژ ئەنظامتدكە ٷە کدادی َّلقاندی ؿدۆن )ٷە -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-مٍػەممەق 

ٌەھا نٍێژی ةەیدانی )ئەنظامتدكە(  ٌەڕاًذی ئاًامن( ھەدا )ھادنی( دانیکی ُەٌ ھەن نا

ئاماقەی قەةن ٌُاىێكی -ٍێنكنی نٍێژی ةەیانی ھەمیِە قەةیرنێر ةەڕاًذی ٯٍنئان ؿ

ٌە(ە ]اإلشاء  -ٷەًەن قەقنێر ٓٸی هللا -[. ٌ 78)ٷەَّلیەن ٫هیِذەکانی ُەٌ ٌ ڕۆژە

دُظٍُق »قە٫ەنمٍێر   -٣ٸیً ًٌٸم ٌُّ دا اٷ ؤَما ٌَ َطدٹا  ٌَ ًِ اٷدهابا ٣َدىا  ٍا ٫ِٔد ا اٷهُّٳ٢ٍُُ ٠٤َ٫َُِّم ٫َإَما

ٌا ِِف ا َذَظاَب ٷَٴُدمْ ٫َاْطَذِيُك ٌْ ِمٌن ؤَْن ُٓ َٰ ٣َاِء ٫َ ٷە ڕکد٢ٍ ةهقندكا ؿدٍقا ةە مەون »ٌادە « ٷكُّ

ٌکۆُِدی وۆن ةدكەن ةدۆ ندىا کدهقن  ٌٷە ًٍطكە ةهقندكاەە ىەٌڵ  ٌُکۆقان قاةنێنەو 

ٌە ٌەاڵمذان ةدكنێذە ٌاددا ةڵدێن  ویکدهی ةە « چٍنکە پێكەچێر ویاده  ە)مەوندكانان  )

ٌٷەگەڵ ئەٺ ویکهە قەکهێر ویکهی مەونكانانی ؿٍقا ةـٍێنن  "ًتؼان نِّب ا ٷ٠٤ٔم" 

ٌاطتە(و ەە)ًٍطكە ةهقنكا  قەةێدر ٷە  دهیّ ةـٍێنكنێر ةەاڵٺ ؿٍێنكنی ئەٺ ویکهە 

ٌدندی  "ًدتؼان  ًٍطكە ةهقنیِكا ویکهی ةە ةڵنك ٌمەونكانان ةـٍێنكنێر ئەٌیّ ٌ

ٌٷەگەڵ ئەٺ ویکهە قەکهێر ویکهی دهیّ ةـٍێنكنێر ةەاڵٺ ؿٍێنكنی  نِّب األ٣ىل"یە 

ٌەىا ًٍنەدیِە نىای وۆن ةکهێر ٷە ًٍطكە ةهقنكا( ]ٓؼٔؽ  ئەٺ ٌاطتەو ٌىەن ویکهە 

 مٌٸم[.
ٌەکدٍ چدۆن    ٍڵامنان ىەن ٌە ٷەًەن مٌ ٌەٺ  ٌوەکادكان ؿٍقا ٫ەنوی کهقٌ قٌ

ٌە ٷەًەن پێ٨ەمتەنانی پێٌٍِ  ٌئٍمەدەکانیدان ئەمدیّ  -٣ٸیيم اٷٌدالٺ-٫ەنوی کهقٌ

ٌ -ڕێژەیەکی کەمە ٷە ًامان  ٍاَ گەٌنە ةییدانی ةە پێی چەنك مەنض  ڕێدژەیەک کە ؿد

ٌە ٌئەٌ  -ٷەًدەن قا ٌاطددتە ٷە ًددامانەکان قەنةيێندكنێر ٌةددكنێر ةە ىەژانەکددان  کە 

ٍاَ گەٌنە  ٌە ٷە ُددەنی٤ەدكا ٷە ًدداڵێکكا یەک طددانو ؿدد چینددانەَ کە قیددانیکها

ٹِّ ٣َٸَد َٓ ٌَ دَُىٳِِّٔيم ِةَيا  ٌَ هُُىْم  َكَٯًح دَُٜيِّ َٓ اٷِِيْم  ٍَ داَلدََٵ قە٫ەنمٍێر  }ُؿْم ِمْن ؤَْم َٓ ِْٔيْم  بِنا 

ٌەنةگهە ٷە ماڵ ٌقاناییان )وەکاخ ٌ ؿێهکدهقن  ٌادە  } ِم٥ٌٔ ٣َٸٌِٔمە  ًَ  ُ هللاا ٌَ ٴٌَن ٷاُيْم   ًَ-
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ٌان( ٌ)قڵیان( پٍؿر ٌؿاٌێن -ًەقەٯە ٌە )ٷە گٍناھد ٌ دا ٌە پاکیان ةکەیذە ( دا ةەھۆیە

ٌنىای ؿێهیان ةۆ ةکە ةەڕاًذی ق٣ٌ ای ددۆ ئدانامی قەکەیر ةەٌ ماڵ ةەؿِینە ٌق٣ٌا 

ٌان ٌؿٍقا ةیٌەن ٌوانایەە ]اٷذٍةح  ٌکادێک پێ٨ەمدتەن 113ٌقڵـۆُییە ةۆ ئە ٓدىل -[. 

ٍاَ ٷێتێر-م٣ٍاوی ةۆ یەمەن نانق  -اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم بِنادَٵ »پێدی ٫ەنمدٌٍ   -ڕەوای ؿ

ؤَ  ٌَ ًَ بَِّلا هللُا  دَياَقِج ؤَْن ََّل بِٷَد َُ ًما ؤَْىَٹ ِٳَذداٍب ٫َداْق٣ُُيِم اََل  ٍْ دٍُٶ هللِا ٫َدةِْن ُىدْم دَإِِْت َٯ ًُ يِّ َن

ٍٺ  ٍْ اٍخ ِِف ٳُدٹِّ َٓد ٍَ دٸَ َٓ  ٍَ ِْٔيْم َؿْمد َٖ ٣َٸَ َطٹا ا٫ْرَتَ ٌَ ؤََٛا٣ٍَُٲ ٷَِمٷَِٵ ٫َإ٣َْٸِْمُيْم ؤَنا هللَا ٣َىا 

دَكَٯًح ِِف  َٓ ِْٔيْم  َٖ ٣َٸَد َطٹا ا٫ْرَتَ ٌَ ٍا ٷَِمٷَِٵ ٫َإ٣َْٸِْمُيْم ؤَنا هللَا ٣َىا  ْٔٸٍَح ٫َةِْن ؤََٛا٣ُ ٷَ اٷِِيْم ٌَ ٍَ  ؤَْمد

اٷِِيمْ  ٍَ ٌَٳََهائَِم ؤَْم ٓااَٲ  َهائِِيْم ٫َةِْن ُىْم ؤََٛا٣ٍَُٲ ٷَِمٷَِٵ ٫َةِ َٰ دُهَقُّ ِِف ٫ُ ٌَ َٔائِِيْم  ادادِٱ دُْاَؿُم ِمْن ؤ٧َِْن ٌَ  

َطٹا ِػَظاٌب  ٌَ ةَنْيَ هللِا ٣َىا  ٌَ َْٔنَيا  ٍَ ةَ ْٔ َج اٷَْم٠ْٸٍُِٺ ٫َةِناَيا ٷَ ٍَ ةدۆ َّلی  دۆ قەچیر»ٌادە  « َق٣ْ

ٌاوی ةۆ  ٌنەًیانیەکان( ةا یەکەٺ ُر کە ةانگە ٍٷەکە  کەًانێک ٷە ئەىٸی کذێث )ط

ٌەَ مدن  قەکەیر ةهیذی ةێر ٷە ُاىێكی قان ةە )َّل بٷً بَّل هللا(ە ٌُداىێكی قان ةە

ٌەقا گٍێیایەڵ ةدٌٍن پێیدان ڕاةدگەیەنە کە ؿدٍقا پێدنع  پێ٨ەمتەنی ؿٍقاٺو ئەگەن ٷە

ٌە ٷە ىەمد ٌەقا گدٍێیایەڵ ةدٌٍن ٫ەنوی ٷە ًەنیان قانا ٌٍ ڕۆژ ٌُدەٌێکكاو ئەگەن ٷە

ٌە ٷە  ٍای گەٌنە ؿێهکهقن )وەکاخ( ی ٷە ًدەنیان ٫ەنو کدهقٌ پێیان ڕاةگەیەنە کە ؿ

ٌەقا گٍێیایەڵ ةٌٍن  ٌەنقەگیهێر ٌقەقنێر ةە ىەژانەکانو ئەگەن ٷە ٌڵەمەنكەکانیان  قە

ٌئاگددا قانی نددىای ئاگدداقان ةە ٷە ةاُددرتین ٌچدداکرتینی پددانە ٌماڵەکانیددان نەةەیددرو 

ٍاقا ىدیی پەنقەیەک نیدیە ٍان ئەٌ ٌؿد ٌادە  ىدیی «. ًذەمٸێکهاٌ ةە چدٍنکە ٷە نێد ە)

ٌاه  پەنًددرتاٌێک ىەٮ ٌڕاًددر نیددیە کە ُددایەنی پەنًددنت ةێددر طددگە ٷە هللا( ]ن

 [.625اٷرتممْ  
ٌەکٍ    ٍڵامنان ىەن ٌە ٷەًەن مٌ ٌگهدنی ٫ەنوکهقٌ ٍاَ گەٌنە ڕۆژٌ ًێیەٺ  ؿ

ٌنی پێٌٍِ چۆن ٫ەنوی کهقةٌٍ ٷەًەن پێ٨ە ٌنێهقنا ٌاٷٌدالٺ-متەنان   -٣ٸیيم اٷٔالج 

َٔاُٺ  د ِّٔ ْٔٴُُم اٷ ٍا ٳُِذَث ٣َٸَد ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َٓا ؤََُّٓيا اٷاِمَٓن آَمُن ٌئٍمەدەکانیانو ؿ
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ٌە  ٌادان ھێنا ٌانەی کە ةی ٌادە  }ئەی ئە ٍَنە  ُٰ ٳَاَم ٳُِذَث ٣َىَل اٷاِمَٓن ِمْن َٯْتٸِٴُْم ٷ٤ََٸاٴُْم دَذا

 ٌ ٌەکٍ چۆن ٷەًەن ئٍمەدەکاىن پدێّ ئێدٍە ڕۆژٌ ٌە ھەن ٌە ٫ٌەنوکها دان ٷەًەن نٌٍشا

ٌٷە ؿٍقا ةرتًنە ]اٷتٰهج  ٌەی ؿۆدان ةپانێىن  ٌگهدن ٫183ەنو کهاةٌٍ؛ ةۆ ئە [. ٌڕۆژٌ

ٌەَ ڕۆژەکاىن  ٌە ٷەٌ ُذانەَ کە قەةنە ىۆی ڕۆژٌٌ ُکانكن ٷە ما ةهیذیە ٷە  ؿۆگهدنە

ٌگهدن نە٫ٍ ٌقەن  ٍاندا مانگی ڕەمەوانو ٌڕۆژٌ ٌەنقە قەکاخ ٷەًدەن د ٌنی مهۆڤ پەن ٌ

ٌئانامگهدن.  َطدٹا  »قە٫ەنمٍێدر   -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-ٌةەىێىی  ٌَ ُ ٣َدىا  دٍُٶ هللاا ُٰ َٓ

دائِِم  ٔا ٷِٸ ٌَ ُٺ ُطنادٌح  ٍْ د ٔا اٷ ٌَ ًُ ِمدْن ؤَْطدِي  ةَ َُشْ ٌَ  ًُ ؤَٳْٸَ ٌَ  ًُ دَ ٍَ ْي َُ ًِ ََٓك٢ُ  ؤَنَا ؤَْطِىْ ِة ٌَ ُٺ ِِل  ٍْ ٔا اٷ

ًُ ٫َْهَػَذاِن   َّٰ َنةا ٫َْهَػٌح ِػنَي َٓٸْ ٌَ ُه  ِٜ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  »ٌادە  « ٫َْهَػٌح ِػنَي ٬ُْٓ ؿد

ٌاو ٷە » ٌە؛ ٷە ةەن مدن  ٌە ةۆ منە ٌمن پاقاُدذی ٷەًدەن قەقەمە ٌگهدن ةەقڵنیاییە ڕۆژٌ

ٌگدهدن  ٌەکەی قەىێنێدرو ٌڕۆژٌ ٍانقنە ٍانقن ٌؿد ٌەکەی( ٌؿد ُەىٍەدەکەی )ئدانەوٌ

ٌگ ٌئاًٌٍقە قەةێر  ٯەڵ٨انە )پانێىەنە(و ڕۆژٌ ه قٌٌ ؿۆُی ةۆ ىەیە کە پێیان قڵـۆَ 

ٌئەگەن ةگدادە  ٌا قڵـۆَ قەةێر ةە ڕۆژٌٌ ُدکانكنی(و  ئەگەن ڕۆژٌٌ ةِکێنێر )ئە

ٌگهدنددی( ٌا قڵـۆُددە ةە پاقاُددذی ڕۆژٌ ٌەنقگددانی )ئە ]ٓددؼٔؽ اٷتـددانْ  « َّلی پەن

 [و7492
ٍڵامنان    ٍاَ گەٌنە ٫ەنوی کددهقٌٌە ٷەًددەن مٌدد ٍانەٺ  ػەض کددهقنو ؿدد چدد

ٌەکٍ ٫ەنو کهقنی ٷەًەن پێ٨ەمتەنانی پێٌٍِ ى ٌئٍمەدەکانیدانو  -٣ٸدیيم اٷٌدالٺ-ەن

ٌە  ٍاَ گەٌنە ٫ەنماىن ةە پێ٨ەمتەن ئیرباىیمدی ؿەٷیدٹ کدهقٌ کە  -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-ٌؿ

ْن ِِف اٷنااِي  ؤَلِّ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ؿەڵکی ةانی ةکاخ ةۆ ئەنظامكاىن ػەضو ؿ

 ٌَ ٌادە  }ٌطداڕ ةدكە ةەنداٌ ِةاٷَْؼعِّ َٓإْدٍَُٲ ِنَطاًَّل  اِمٍه َٓإْدِنَي ِمْن ٳُٹِّ ٫َعٍّ ٣َِمٍٔٱە  َٗ ٣َىَل ٳُٹِّ 

ٍانی ھەمٌٍ ٌُرتێکی  ؿەڵکیكا ةۆ ػەض کهقن قێن ةۆ َّلخ )ةۆ ػەض( ةە پیاقە ٌةە ً

ٌە قێدنە ]اٷؼدع    ٌەی( کە ٷە ھەمٌٍ ڕێگایەکی قٌٌنە ٌاو )ٷەةەن ئە ٍاَ 27َّل [. ٌؿد

کە مدداڵە پددانێىناٌ  -٣ٸیددً اٷٌددالٺ-ىددیم کددهقٌٌە گەٌنە ٫ەنمدداىن ةە پێ٨ەمددتەن ئیربا
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ؤْنَدا  ٍا بِْل ةَ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  } ٌەو ؿد ٌةەنهؿەکەی )مٌظك اٷؼهاٺ( پاک ةکدادە

اٷهُّٳاد٥ِ  ٌَ داِِئنَِي  َٰ اٷْ ٌَ َٕ ٷِٸٜادائ٬ِِنَي  ِْٔذد ْه ةَ َٛيِّ ٌَ ًْٔئا  َُ ِْٔر ؤَن َّلا دُْْشِْٲ ِِّب   إِلِةَْهاِىَٔم َمٴَاَن اٷَْت

ُظٍقِ  ٌُّ ٌە( کادێک قیانیامن کهق ةۆ ئیرباھیم )٣ٸدیە اٷٌدالٺ( اٷ ٌادە  })ةیهیان ةـەنە ە 

ٌددی  طێگای کە٣تە )پێامندٌٍخ( ھدیی ُدذێک مەکەنە ھاٌةەُدمو ٌمداڵەکەٺ )مىگە

ٌا٫کددانان ٌةددۆ نٍێژؿٍێنددان )ةە پێددٍە( ٌڕکدد٣ٍتەنان  ٌە ةددۆ دە ػەناٺ( پدداک ةددکەنە

ًدر ٷە ًدەنقانیکهقنی [. ٌػەض کدهقن ةدهیذیە ٷە  مەةە26ًٌٍطكەةەنانە ]اٷؼدع 

ٌە قنٌُم  ماڵی ؿٍقا )مٌظك اٷؼهاٺ( ٷە ُانی مەککە ةۆ ئەنظامكاىن ىەنكێک کهقە

ٌپەنًذنی قیانیکهاٌ ٷەٌ ُانە پیهۆوەقا یەکظان ٷە دەمەنكا؛ ئەمیّ ٷەًەن کەًێک 

ِ ٣َدىَل  ّلِِلا ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  } ٌدەنكنًٌذی ىەةێرو ؿد ٍانای قانایی  ٫ەنوە کە د

ٌادە  اٷنااِي ػِ  ٌّٕ ٣َِن اٷ٤َْاٷَِمنَيە  َ ٧َِن َمْن ٳ٬َََه ٫َةِنا هللاا ٌَ ِتٔاًل  ًَ  ًِ ْٔ َذَٜا٢َ بِٷَ ًْ ِْٔر َمِن ا عُّ اٷَْت

ٌە ٷەًەن ؿەڵکی ػەض ًٌدەنقانی )ةیدر اٷؼدهاٺ( ةدکەن  ٍای گەٌنەَ ةییانیكا }ؿ

ٌەی کە  ٌدەنكنًٌدذیان( ھەیەو طدا ئە ٍاندای )قانایدی  ٌانە ٫ەنوە کە د دەنێا ٷەًەن ئە

ٌە ةا ةىانێر ةەڕاًذی ؿٍقا ةێ نیاوە ٷە ھەمٌٍ ؿەڵکی )پێٍیٌذی ةا ٌەو ئە ٌەڕی نەھێنا

[. ٷە ػەطددكا ىەمددٌٍ ػدداطیە 97ةە چدداکە ٌپەنًددذنی کەي نیددیە(ە ]آٶ ٣مددهان 

ٌەنقگدان  ٌە پەنًدنت ةدۆ پەن ٌە ٷە یەک ٍُێنكا ةە قڵٌدۆویە ٍڵامنەکان کۆ قەةنە -مٌ

ٌد٤داَل نٌُدمەکانی ػەض طێتەطدێ ئەنظامدكەقەن ٌىەمدٌٍ ػاطیەکدان ق -ًتؼانً 

ٌاوییەکی  قەکەن ةەىەمان ُێٍە ٌیەک چۆنیەدی ةۆیە ٷەٺ ٍُێنە پیهنۆوەقا ىدیی طیدا

ٌئاًذی ةژێٍی ژیان نامێنێر.  ژینگەیی ٌڕەچەڵەکی ٌڕۆُنتیهی 
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ٌەیە کە 24 . مەونددرتین دایتەَتەنددكی پەنًددذنەکان ٷە ئیٌددالمكا ئە

ٍاَ گەٌنە  ٌکادی ئەنظامدكان ٌمەنطەکانیدان ؿد ٷە ُدەنی٤ەدكا چۆنیەدی 

ٌە ٌپێ٨ەمتەنیّ  گەیاندكٌٌیەدیو  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-٫ەنمانی پێکهقٌ

ٌە نە ةە  ٌگۆڕانکدانی دێدكا نەکدهقٌ ٌمهۆڤ ةە ىیی ُێٍەیەک قەًدذکانی 

ٌەکٍ ئەمدیۆَو ٌىەمدٌٍ ئەٺ پەنًدذنە  ٌنە ةە کەمکدهقن ىەددا ویاق کهقن 

ٌاوییان ةۆ ک -٣ٸیيم اٷٌالٺ-مەونانە ىەمٌٍ پێ٨ەمتەنان  ٌە.ةانگە  هقٌ
ٌکدادی  ٌەیە کە چدۆنیەدی  مەونرتین دایتەَتەنكی پەنًذنەکان ٷە ئیٌالمكا ئە

ٍاَ گەٌنە ٷە ُدددەنی٤ەدكا ٫ەنمدددانی پێکدددهقٌٌە  ئەنظامدددكان ٌمەنطەکانیدددان ؿددد

گەیاندكٌٌیەدیو ٌمدهۆڤ ةە ىدیی ُدێٍەیەک  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٌپێ٨ەمتەنیّ 

ٌە نە ةە ویاق کهقن ٌگۆڕانکانی دێكا نەکهقٌ ٌەکٍ  قەًذکانی  ٌنە ةە کەمکدهقن ىەددا

ؤََتَمدُر ٣َٸَدٔٴُم  ٌَ َٔدٍَٺ ؤَٳَمٸدُر ٷَٴُدم ِقٓدَنٴُم  ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ٖٷ ئەمیۆَو ؿ

ٌە  ٌاٌ )کامو( کدهقٌ ٌادە  }ئەمیۆ ئایینەکەدانم ةۆ دە ُٔر ٷَٴُُم ٖإِلًٸَكَم ِقٓٗناە  ِٗ َن ٌَ ن٤َِمِذٕ 

ٌە ةەًەندانكا ٌڕاوی ة ٌاٌی ڕُذٍ ٌنی٤مەدی ؿۆٺ ةە دە ٌٍٺ کە ئیٌالٺ ئاینذدان ٌچاکە 

َٕ بِٷَٔدَٵ بِنادَٵ 3ةێرە ]املائكج  ٵ ِةٗٷادِمْ ؤٌُِػد ٌِ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }٫ًََٗذم [. ٌؿ

ٌە ةەڕاًذی  ٌەی ةۆخ نێهقنا ٌادە قەًر ةگهە ةەٌ ٯٍنئانە ٌادە  }کە ە  ٔمر ِٰ ٌَذ ٚر مُّ ٣َىَلك ِِصَك

ٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ 43دۆ ٷەًەن ڕێتاوێکی ڕاًذیرە ]اٷىؿه٪  ةە ندٍێژکهقن [. ٌؿ

٣َدىَلك ُطُندٍِةٴُْم  ٫َدةَِلا  ٌَ ُٯ٤ُدًٍقا  ٌَ َٔاًمدا  َ ِٯ ٌا هللاا داَلَج ٫َداْلٳُُه ٔا ُْٔذُم اٷ َ٘ قە٫ەنمٍێر  }٫َةَِلا َٯ

ٌادە  }ئینظدا  ُٯٍدًداە  ٍْ اَلَج ٳَانَْر ٣َىَل اٷُْمْاِمِننَي ِٳَذاةًدا ما ٔا اَلَج  بِنا اٷ ٔا ٍا اٷ اََْٛمْنَنُذْم ٫َإَِٯُٔم

ٌە ٌ ةە قانیِذنەٌە ٌ ٷەًەن کادێک نٍێژەک ٍا ةکەن ةە ٌەًذانە انذان ئەنظامكا یاقی ؿ

ٌە( طا ھەن کادێدک قڵ ئداناٺ ةدٌٍن )ٌ دهًدذان نەمدا( ئەٌ  ٌدنە دەنیِذذان )ةە پاڵکە

ٌەڕقانان  کادە نٍێژەکانذان ةە ڕێک ٌ پێکی ةکەن ةەڕاًذی ندٍێژ ھەمیِدە ٷەًدەن ةدا
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ٌەە ]اٷنٌداء  [. ًٌدەةانەخ ةە ئەٌ چیندانەَ کە ٫113ەنو کهاٌێکی کاخ ةۆ قیدانیکها

دِٴنِي  ٌَك ٌَٖملَ دَهاِء  َٰ دَكَٯكُر ٷِٸ٬ُ ٔا َدا ٖٷ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }بمِنا وەکادیان پێكەقنێرو ؿ

دِتِٔٹ  ٌا ٖةدِن ٖٷ ٌَ  ِ دِتِٔٹ ّٖلِلا ًَ ِِف  ٌَ دهِِمنَي  ٌَٖٷ٨َك ِِف ٖٷهَِّٯداِب  ٌَ ٌَٖملَُاٷا٬َِح ُٯٸٍُةُُيم  ِمٸِنَي ٣َٸََٔيا  ٌَٖٷ٤َك

ٗح مِّ  َ٘ ٌادە  }ةەڕاًذی وەکادكان دەنێا )ةۆ ئەٺ کۆمەاڵنەیە ٫َِهٓ ە  ُ ٣َٸٌِٔم َػِٴٔمإ ٌَّٖلِلا  ِ َن ّٖلِلا

ٌایدان  ٌانیّ ةدۆ ةدێ نە ٍای گەٌنە ةاًی کهقٌٌن( ئە ٌانەَ ىدیی ُدذێکیان -کە ؿ ئە

ٌانەَ ىەیددانە ةەاڵٺ ةە پێددی پێٍیٌددذی نیددیە-ٌةددۆ ھەژانان  -قەًددذناکەٌێر ٌةددۆ  -ئە

ٌانەی قڵیان قاقەھێرنێر )ةۆ ؿۆٍُیٌدذنی کهێکانانێک کە وەکاخ کۆ قە ٌە ٌ ئە کەنە

ٌکۆیٸەکددان ٌ ةددۆ ٯەنوانان ٌ ةددۆ مٍطاىیددكان  ئیٌددالٺ( ٌ ةددۆ ئدداواق کهقنددی ةەنددكە 

ٌدە ئەمە پێٍیٌددر کددهاٌە  ٍانانی پەکددکە ٌدێکۆُددەنان ٷە پێندداٌَ ؿددٍقا ٌ ةددۆ ڕێتدد

ٍا واندا ٌ کانقنًٌدذەە ]اٷذٍةدح  ٌەو ٌ ؿ ٍا ٌە ٷەَّلیەن ؿ ٍاَ گ٫ٌ61ەنوکها ەٌنە [. ٌؿد

دهَءاُن ُىدٗكَ  ُٰ ًِ ٖٷ اَن ٖٷادِمْ ؤُندِىَٶ ٫ِٔد َ٘ يُه نََم َُ ٌگهدن قە٫ەنمٍێر  }  ًەةانەخ ةە ڕۆژٌ

دا  ً٘ َمن ٳَاَن َمِهٓ ٌَ  ًُ م ُٔ َٔ يَه ٫َٸ ِا ِيَك ِمنٴُُم ٖٷ َُ ٌَٖٷ٬ُهَٯاِن ٫ََمن  َك  َن ٖٷُيَك َِّٔنكرر مِّ ةَ ٌَ ٷِّٸنااِي 

جإ مِّن ؤَٓااٍٺ ؤَُؿهَ  ٬َهر ٤ِ٫َكا ًَ ٍاْ  ؤٌَ ٣َىَلك  ٷُِذٴِمٸُد ٌَ ََّل ُِٓهٓدُك ِةٴُدُم ٖٷ٤ُرَسد  ٌَ ُٔرَس  ُ ِةٴُُم ٖٷ ُِٓهُٓك ّٖلِلا

ٌادە  }مددانگی ڕەمەوان  ٷ٤ََٸاٴُددم دَِددٴُُهٌَنە  ٌَ َ ٣َددىَلك َمددا َىددَكُكٴُم  ٌاْ ّٖلِلا ُ ٷُِذٴَددربِّ ٌَ َج  ٖٷ٤ِددكا

ٌە ةە ڕێنام ةۆؿەڵکی ٌةەڵگە گەٷێکی ڕۆُن  ٍانە ٌەدە ؿ مانگێکە ٯٍنئانی دێكا نێهقنا

ٌناقنًٌدر( ئینظدا ھەنکەًدێک ٷە ئێدٍە  ةۆ ٌەی )قنًٌدر  ٌنی ٌ طیداکهقنە ڕێنمدٍ

ٌدەنكنًٌذی ةاَ ةٌٍ ٌمًٍا٫یه نەةٌٍ( ةدا ةەڕۆژٌٌ  مانگی ڕەمەوانی ةینی )ةاڵ٩ ةٌٍ 

ةێر ٌ ھەنکەًێک نەؿدۆَ ةدٌٍ یدان ٷە ًدە٫ەنقا ةدٌٍ ةدا ةە ئەندكاوەی ئەٌ ڕۆژانە 

ٍا ئاًانی ة ٌە ٷە چەنك ڕۆژێکی دهقا ؿ ۆ ئێدٍە قەٌێدرو ٌ گهاندی ناٌێدر ٯەوای ةکادە

ٌاٌی ٌ ةە گەٌنە  ةۆدان )ٯەوای ڕەمەوانذان ٷەًدەن قاندها( ددا مدانگەکە )ةگدهن( ةەدە

ٍا( ةدکەنە  ٌددا ًٍپاًدی )ؿد ٌندی  ٍا ةەنن ٷەًدەن ئەٌ ڕێنمدٍنیەی کە کهقٌ ناٌی ؿ

٤ٸٍَُمكدرإ 185]اٷتٰهج  ٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە ػەض قە٫ەنمٍێر  }ٖٷَؼدعُّ ؤَُدُيهإ ما [. ٌؿ
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ٍاْ ِمدن َؿدرير ٫َمَ  َمدا د٤َ٬َٸُد ٌَ ََّل ِطَكاَٶ ِِف ٖٷَؼعِّ  ٌَ ٍَٮ  ٌُ ََّل ٫ُ ٌَ َٖ ٫ِِٔينا ٖٷَؼعا ٫َاَل َن٫ََص  ن ٫ََه

ٌادە })کدادی( ػەض  ِِل ٖألَٷَتكدِثە  ٌْ ٍِن َٓدكإُ ُٰ ٌَٖدا َك  ٍَ ٌاْ ٫َةِنا َؿريَ ٖٷىااِق ٖٷذاٰ ُق ٌا دََى ٌَ  ُ ًُ ّٖلِلا ٤َٓٸَم

ئەمظا ھەنکەًێک ٷەٺ مانگانەقا ػەطی ٷەًەن  ٷە چەنك مانگێکی قیانی کهاٌقایە

ؿۆی پێٍیٌر کهق ةا ئیرت نەچێذە َّلی ؿێىاىن ٌ ةەقکانی نەکاخ ٌ قەمەٯاڵێ نەکاخ 

ٌٷە  ٌدٍێِدٌٍی )پانێىکدانی(  ٍا پێی قەوانێر  ٷە ػەطكا ٌ ھەنچی ةکەن ٷە چاکە ؿ

ٌٷە مددن ةرتًددن ئەی  ٍا دهًددانە  ٍادهًددان ھەڵتگددهن کە ةاُددرتین دٍێِددٌٍ ٷە ؿدد ؿ

[. ٌىەمدٌٍ ئەٺ پەنًدذنە مەوندانە ًدەنطەٺ پێ٨ەمدتەنان 197ەنكانە ]اٷتٰدهج ھۆُم

ٌاٷٌالٺ-ةانگەُەیان ةۆ ئەنظامكانیان کهقٌٌە   .-٣ٸیيم اٷٔالج 

 

. پێ٨ەمددتەنی ئیٌددالٺ ندداٌَ مددٍػەمەقی کددٍڕی ٣تددكاٷٸەیە ٷە 25

ٌەَ ئیٌام٣یٹ کٍڕی ئیرباىیمە  ٷە ُدانی مەکدکە ٷە  -٣ٸیيم اٷٌدالٺ-نە

ٌەػی ةۆ نێدهقنا ٌةدٌٍ ةە پێ٨ەمدتەنو و ٷە قای571ًاڵی  ٌٷە مەککە  ٌەو  کتٍ

ٌٷە پاُان کۆچی کهق ةۆ مەقینە ٌةە ىیی ُێٍەیەک ٷە ُێٍەکان ةەُكانی 

ٌکانەکاىن ًەنقەمی طاىیٸیەخو دەنيا ٷە  ٯەٌمەکەَ نەةٌٍ ٷە ةر پەنًذی 

ٌە ةاُەکان ةەُكانیان ةٌٍو ٌىەن ٷەًدەن ڕەٌُدذی مەون ةدٌٍ پدێّ  کهقە

ٌەَ ةتێر ةە پێ ٌادە )ڕاًذگۆی ئە ٨ەمتەنو ٌٯەٌمەکەَ ةە )ٓاقٮ األمین( 

ٌەػی ةدۆی  ٍاَ گەٌنە ٷە دەمەنی چٹ ًاڵیكا  قەًذپاک( ناٌیان قەةهقو ٌؿ

ٍانی ٷێددی کددهق ٌیددانمەدی قا ئەٌیددّ ةە  نددانق ٌةددٌٍ ةە پێ٨ەمددتەن ٌپِددذی

ٌٷە مەونرتینیدان ٯٍنئدانی  ٌنیِدانە ٌمد٣ٍظیىە  ةەؿِینی چەنكەىا ئایەخ 

ئایەخ ٌمد٣ٍظیىەَ پێ٨ەمدتەنانە ٌمد٣ٍظیىەیەکە کە پیهۆوە کە مەونرتین 
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ٍاَ گەٌنە ئاینەکەَ ةدۆ کامدو کدهق  ٌکادێک ؿ ٌەو  ٌەدە ٌەکٍ ئەمیۆ ما ىەدا

ٌەکدٍ ؿدۆی ةە کدامڵی  -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ٌپێ٨ەمتەن  ئداینەکەَ 

ٌٷە  ٌایدی کدهق  ٍانی گەیانك ٷە دەمەنی ُەًر ًٌدێ ًداڵیكا کدۆچی ق ٌط

 -ٓىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-متەن مٍػەمەق ُانی مەقینە ٷە گۆڕ قانهاو ٌپێ٨ە

ٌئاینی ىەٮ  ٍاَ گەٌنە نانقی ةە ىیكایەخ ٌڕۆُنایی  کۆدا پێ٨ەمتەنە کە ؿ

ٌنەوانین ةۆ  ٌەَ ؿەڵکی قەنةيێنێر ٷە دانیکایی ک٫ٍه ٌةر پەنًذی  ةۆ ئە

ٍاَ گەٌنە  ٌئددیامنو ٌؿدد ٍاپەنًددذی(  ٌنددٍنی دەٌػیددك )یەکـ ڕۆُددنایی 

ٌە کە نانقٌٌیەدی ةۆ ةان ٍاَ گەٌنە ُاىێكی ةۆ قا ٌاوی کهقن ةۆ َّلی ؿد گە

 ةە ئیىنی ئەٌ وادە مەونە.
ٌە   ٌەن ڕەٌُذی مەون ٌە٬ًی پێ٨ەمتەنی کهقٌ ٍاَ گەٌنە ةە ؿا ٓىل اٷدٸە -ؿ

ٌادە }ٌ -٣ٸیە ًٌٸم بِناَٵ ٷ٤ََىَلك ُؿٸُدٍٱ ٠ِ٣َدٍٔم ە  ٌَ ٍاَ گەٌنە ًەةانەدی قە٫ەنمٍێر  } و ؿ

ٌگەٌنەیرە ]اٷٰٸم  ٌکادێدک 4ةەڕاًذی دۆ ٷەًەن ڕەٌُر ٌؿٍیەکی ئێظگان ةەنو   .]

ٍاَ گە ٍانی کهق ًٌەنی ؿٌر ئەمدیّ ةە گەیِر ةە دەمەنی چٹ ًاڵی ؿ ٌنە پِذی

ٌنیِدانە ٌمد٣ٍظیىە مەونەکدانو ٌمەوندرتین مد٣ٍظیىە  پێتەؿِینی ئایەخ ٌةەڵدگە 

ٌّٕ »قە٫ەنمٍێر   -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٯٍنئانی پیهۆوەو پێ٨ەمتەن  َٔداِء نَِتد َما ِمَن األَنِْت

َا  بمِنا ٌَ ًِ اٷَتَْشُ  ْٔ ًُ آَمَن ٣َٸَ َٕ َما ِمْشٸ ِٜ ُ بَِِلا ٫َإَْنُطٍ بَِّلا ؤ٣ُْ َػاُه هللاا ٌْ ًٔا ؤَ ْػ ٌَ ٌدُِٔر  ٳَاَن اٷاِمْ ؤُ

َٔاَمدحِ  ِٰ َٺ اٷ ٍْ ىەمدٌٍ پێ٨ەمتەنێدک مد٣ٍظیىەی پدێ »ٌادە  « ؤَْن ؤَٳٍَُن ؤَٳَْ َُىْم دَاِة٤ًدا َٓد

ٌەە  ٌەَ ةە مدن ةەؿْشدا ٌەڕی پدێ ةيێنێدرو ةەاڵٺ ئە ٌەَ ؿەڵکی ةدا ٌە ةۆ ئە ةەؿْشا

ٌە ةدۆیە ى ٌدٌٍٺ ىەةێدر ٷە ٌەػیە ٷە َّلیەن ؿٍقا ٌەیە کە وۆنددهین ُدٍێنکە ٍاٺ ئە ید

ە)مەةەًر ٯٍنئدانی پیدهۆوە کە گەٌنەددهین مد٣ٍظیىەیە( ]ٓدؼٔؽ « ڕۆژی ٯیامەدكا

ٓدىل -اٷتـانْ[. ٌٯٍنئانی پیهۆو ةهیذیە ٷە ٌەػی )شٌُی( ؿٍقا ةۆ پێ٨ەمتەنەکەَ 
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ٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ ةە ٯٍنئدانی پیدهۆو قە٫ەنمٍێدر  }َلكٷِد-اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم َٵ و ؿد

ٌادە  }ئەٺ ٯٍنئانە ھدیی گٍمدانێکی دێدكا نیدیە  نَيە  ِٰ ٸُْمذا ًِ ُىًكَ ٷ ِّ اٷِْٴَذاُب ََّل َنَْٓث  ٫ِٔ

ٍا دهًدانە  ٌە( ڕێنیِانكەنی پانێىکدان ٌ ٷە ؿد ٌە ندێدهقنا ٍای گدەٌنە )کدە ٷەَّلیدەن ؿ

ٌەی چداکە  ٌکدهقە ٌکدان  ٍا دهًدان ةە وانٌدر ٌوانیدانی ةەًدٌٍق  ٌٷە ؿد )پانێىکانان 

 ٍ ٌەنقگانیدان قەدهًدن ٌُدٍێن پێكەکەن ًٌ ٌاندن ٷە پەن ٌقی ٷێٍەنقەگهنو چٍنکە ئە

ٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ ةە ٫2ەنمان ٌڕێنامیەکدانی قەکەٌن(ە ]اٷتٰدهج  ٌەىدا ؿد [. ٌىەن

ٍْ ٳَاَن ِمْن ٣ِنِك  ٷَ ٌَ هْآَن   ُٰ ٯٍنئانی پیهۆو ٷە ئایەدێکی دهقا قە٫ەنمٍێر  }ؤ٫ََاَل ََٓذَكةاُهٌَن اٷْ

ٍََطكُ  ِ ٷَ ٌە ٷە ٯٍنئان  ؿۆ ئەگەن ٧َرْيِ هللاا ٌە ةۆ ةیه ناکەنە ٌادە  }ئە ًِ اْؿِذاَل٫ًا ٳَِشريًاە  ٌا ٫ِٔ

ٌاویی وۆنە  ٍا ةێگٍمان قەیانتینی دیایكا طیا ٌایە طگە ٷە ؿ ٌە ةٍ ٷەَّلیەن کەًێکی دهە

ٌەَ کە ئەگەن 82]اٷنٌدداء  ٌە ةە ٌە ٍاَ گەٌنە ةەنەنگددانی مددهۆڤ ٌطنددۆکە ةددٍ [. ؿدد

ٌەکٍ ٯٍنئانی  ٍانن ةا کذێتێک  ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }ُٯدٹ ٷادِ ِ قەد پیهۆو ةيێننو ؿد

ديُ  ُ٘ ٍْ ٳَاَن ة٤َْ ٷَ ٌَ  ًِ هْآِن ََّل َٓإْدٍَُن ِِبِْشٸِ ُٰ َما اٷْ ٍا ِِبِْشِٹ َىك اٷِْظنُّ ٣َىَلك ؤَن َٓإْدُ ٌَ  ٍُ ْم اْطَذَم٤َِر اإْلِن

ٌادە  })ئەی مٍػەممەق  ٍٙ َِٟيريًاە  ٍا -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-ٷَِت٤ْ ( ةڵدێ ًدٍێنك ةە ؿد

ٍانن ئ ٌه ةۆ ئەٌەی ٌێنەی ئەٺ ٯٍنئانە ةێێدنن نداد ەگەن ئاقەمی ٌ طنۆکە ھەمٌٍ کۆةتنە

ٍانی یەکددرتیّ ةدنە ]اإلشاء  ٍاَ گەٌنە 88ٌێدنەی ةێێدنن ھەنچەنددكە پِدذی [. ٌؿدد

ٌەکدٍ ًدٍنەدەکاىن ٯٍنئدانی  ٍانن ةا قە ًدٍنەخ  ٌەَ کە ئەگەن قەد ٌە ةە ةەنەنگانیان ةٍ

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ًِ پیهۆو ةيێننو ؿ ْشٸِد ٍن مِّ ٍَ د ًُ د  ٍا ِة٤َْْشِ ٍٷٍَُن ا٫ْرَتَاُه ُٯْٹ ٫َإْدُ ُٰ ؤَْٺ َٓ

ٌانە قەڵێن  ٌادە  }یان ئە اِقِٯنَيە  َٓ ِ بِن ٳُنُذْم  َذ٤َُْٜذم مِّن ُقٌِن هللاا ًْ ٍا َمِن ا اْق٣ُ ٌَ ُم٬ْرَتََٓاٍخ 

ٌە ةڵدێ قەی ئێدٍەَ قە  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-پێ٨ەمتەن  ئەٌ )ٯٍنئانە(ی ھەڵتەًدذٍ

ٍانیذان( ًٍنەدی  ٌەکٍ ئەٌ )ٯٍنئانە( ةێێنن ھەڵتەًرتاٌ ةدن ٌةاندی ةدکەن )ٷە پِدذی

ٍا ئەگەن ئێٍە ڕاًر قەکەنە ]ىٍق  ٍانن ةێظگە ٷە ؿ ٍاَ 13ھەنکەي قەد [. ةەڵکٍ ؿد

ٍانن ةا دەنانەخ یەک ًٍنەدیّ ةێدر  ٌەَ کە ئەگەن قەد ٌە ةە ٌە گەٌنە ةەنەنگانیان ةٍ
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ٍاَ بِن ٳُندُذْم ِِف  ٌەکٍ ًٍنەدەکاىن ٯٍنئانی پیدهۆو ةیيێدننو ؿد ٌَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }

ِ بِن ٳُ َيَكاءَٳُم مِّن ُقٌِن هللاا ُُ ٍا  اْق٣ُ ٌَ  ًِ ْشٸِ ٍنٍَج مِّن مِّ ٌُ ٍا ِة اما نَىاٷَْنا ٣َىَلك ٣َْتِكنَا ٫َإْدُ نذُْم َنٍْٓث مِّ

ٌە ةدۆ  ٍانە ٌئەگەن ئێٍە ٷەگٍمان قان ٷەٺ )ٯٍنئانەی( کەنانقٌمانەدە ؿ ٌادە  } اِقِٯنَيە  َٓ

ی ؿۆمدددان)مٍػەممەق ( قەی ًدددٍنەدێک ةيێدددنن ةە ٌێدددنەی ئەٌ ٌةدددانگی ةەندددكە

ٍا ئەگەن ڕاًدر قەکەن  ٌانتێژان ٌُا٣یهان( ةێظگە ٷە ؿد ٌکانەکانذان ةکەن )ٷە ڕە ھا

ٍای ناوانن(ە ]اٷتٰهج    [. 23)ٌةە ٫ەنمٌٍقەی ؿ
ٌەدەٌە ٷە مد٣ٍظیىە   ٌنیِانە ٌم٣ٍظیىەیە کە مدا ٌٯٍنئانی پیهۆو داکە ئایەخ 

ٍاَ گەٌنە ئەٺ ئاینەَ کامو کهق ٌئایەدەکاىن  ٌکادێک ؿ ٌەکٍ ئەمیۆو  پێ٨ەمتەنان ىەدا

ٌکامڵی ئاینەکەَ گەیاندك؛  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ةۆ پێ٨ەمتەن  ٍانی  ٌةە ئەٌپەڕی ط

ٌایی کدهق  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-پێ٨ەمتەن  ٷە دەمەنی ُەًر ًٌێ ًاڵیكا کۆچی ق

کۆددا  -ٓىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ەق ٌٷە ُانی مەقینە ٷە گۆڕ قانها. ٌپێ٨ەمتەن مٍػەم

ٌە  -نتٕ-پێ٨ەمتەن  دٌك -نًٍٶ-ٌٳۆدا نێهقنا ا ٳَداَن ُمَؼما ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ما ەو ؿ

ٍء ٣َٸِدٔاًمە  ُ ِةٴُدٹِّ ََشْ ٌَٳَداَن هللاا ِّٔدنَي   َؿادََم اٷناِت ٌَ  ِ ٍَٶ هللاا ًُ ٷَكِٴن نا ٌَ ؤَةَا ؤََػٍك مِّن نَِّطاٷِٴُْم 

ٌانذدان نیدیە )نە  -اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸمٓىل -ٌادە  }مٍػەممەق  ٌکی ھدیی یەٲ ٷە پیا ةدا

ٍا ٌ کۆداھەمینی  وەیكی کٍڕی ػانیشە ٌ نە ھیی کەًێکی ده( ةەڵکٍ ئەٌ نێهقناٌی ؿ

ٍا ةە ھەمٌٍ ُذێٵ وانایەە ]األػىاب  ڕەوای -[. ٷە ئەةی ىدٍنەیهەٌە 41پێ٨ەمتەنانە ٌ ؿ

ٍای ٷێتێر بِنا َمدَشِي »قە٫ەنمٍێدر   -ٓىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-کە پێ٨ەمتەنی ؿٍقا  -ؿ

٥َ ٷَِتَنٍح ِمْن َوا ِٗ ٍْ ًُ بَِّلا َم ؤَْطَمٸَ ٌَ  ًُ َن ٌَ ًْٔذا ٫َإَْػ َٔاِء ِمْن َٯْتِي ٳََمَشِٹ َنُطٍٹ ةََنّ ةَ َمَشَٹ األَنِْت ٍَٓح ٌَ ٌِ

٤َْر َىدِمِو اٷٸاِتَند ِٗ ٌُ ٍٷٍَُن َىالا  ُٰ َٓ ٌَ  ًُ ٤ََْٓظُتٍَن ٷَ ٌَ  ًِ ُح  َٯداَٶ  ٫َإَنَدا ٫ََظ٤ََٹ اٷنااُي ٫ٍٍََُُٜٓن ِة

ِّٔنيَ  ؤَنَا َؿادُِم اٷناِت ٌَ ٌەکدٍ مندٍنەَ »ٌادە  « اٷٸاِتَنُح  منٍنەَ من ٌپێ٨ەمتەنانی پدێّ مدن 

ٍاىن قنًٌدذکهقةێر دەنيدا ُدٍێنی ؿِدذێکی ماةێدر ٷە  پیاٌێکە ؿانٌٍیەکی ةە طد

ٍان ةێر  ٌە ٌةە َّلیانەٌە ط ٌەکەقا ةٌٍڕێنە گۆُەیەکكاو ٌؿەڵکی ةە قەٌنٌپِذی ؿانٍ
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مدن ئەٌ »٫ەنمدٌٍی -ٓىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ێن  ؿۆوگایە ئەٌ ؿِذە قاةرنێر  ٌقەڵ

ٌٷە ئینظیٸكا مەًدیؽ )٣یٌدا( «. ؿِذەٺ ٌمن کۆدا پێ٨ەمتەنٺ -]ٓؼٔؽ اٷتـانْ[. 

ٌە ةە ىادنی پێ٨ەمتەن مٍػەمەق  -٣ٸیً اٷٌالٺ   -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-مٍژقەی قا

ٌە ٷە پەڕە دۆمانکها ٌەدە   ئەٌ  -کذێتەکداىن پێِدٌٍقا-ٌەکانكا )ئایا ىەنگیى نەدانـٍێنكٌ

ٌە ةە ةەنقی ًدەنەکی ٷە  ٌە؛ ئێٌدذا ةدٍ ةەنقەی کە ىەمٌٍ ةنیادکەنەکان ڕەدیان کدهقە

ٌەنقگانە ًٌەیهە ٷ ٌە-ە چاٌی ئێمەٌە گۆُەکەقاو ئەمە کهقەٌەَ پەن  (.-ةە َّلی ئێمە

ٌدەیەکی دێكایە کە ؿٍقا ةە مًٍدا  ٣ٸیدً -ٷەٌ دەٌنادەی کە ٷە ئەمیۆقا ىەیە 

ٌەکدٍ ددۆیە ٌ  -اٷٌالٺ ٌە ٷە نێدٍ ةهاکانیدانو  قە٫ەنمٍێر  )پێ٨ەمتەنێک ةەنو قەکەمە

ةە -ٌدەی ؿۆٺ قەکەمە نێٍ قەمیو ةۆیە ىەمٌٍ ُذێک قەگەیەنێر کە من ةۆی قەنێدهٺ 

ٍاَ گەٌنە ندانقی ةە  -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-(. ٌپێ٨ەمدتەن مدٍػەمەق -ٌەػی ؿد

ٌە کە ٷە ٌئاینی ىەٮ ٌُاىێكی ةدۆی قا ٌەکدٍ ىیكایەخ  ًدەن ىەٯە ٌةە ئیىندی ؿدٍقا 

ٌەی ؿەڵکی ةانی ةکداخ ةدۆ  ٌە ةۆ ئە ٍاو نێهقنا ٍاَ گەٌنەو َّلپێ٨ەمتەن ٌةانگـ ی ؿد

اٷَْماَلئِٴَدُح  ٌَ   ًِ ًُ ِة٤ِٸِْمد ْٔدَٵ  ؤَنَىٷَد َيُك ِِبَا ؤَنَىَٶ بِٷَ ِْ َٓ ُ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ٷاكِٴِن هللاا ؿ

ٌا دِئًكاە  َُ  ِ ّك ِةاّلِلا ٌَٳ٬ََ َيُكٌَن   ِْ ٌەَ ئەٌ َٓ ٍا ُداىێكی قەقاخ ٷەًدەن ئە دە  }ةەاڵٺ ؿد

ٌە ٌ  ٍانە ٌە ةددۆخ ةە وانینددی ؿددۆی نددانقٌٌیەدیە ؿدد ٍانە ٯٍنئددانەی نددانقٌٌیەدیە ؿدد

ٍا ةەًە کە ُداىێك ةێدرە ]اٷنٌداء  ٍای ٫166هیِذەکانیّ ُاىێكی قەقەن ؿ [. ٌؿد

ِقِٓن اٷَْؼد ٌَ َك  ًُ ِةاٷُْيَك ٍٷَ ًُ َٹ َن ًَ ٍَ اٷاِمْ ؤَْن ِٓن گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُى ٠ُِْٔيدهَُو ٣َدىَل اٷدكِّ ٱِّ ٷِ

ٌە ةە  ٍا ئەٌ وادەیە کە پێ٨ەمدتەنی ؿدۆی ندانقٌ ٌادە  }ؿد دِئًكاە  َُ  ِ ّك ِةداّلِلا ٌَٳ٬ََد   ًِ ٳُٸِّ

ٌەو ھەدا ةەًەن ھەمٌٍ ئاینێکكا ًدەنی ةـداخ  ٌئاینێکی ڕاًر ٌقنًٌذە ٌنیی  ڕێنمٍ

[. 28 ھەنچەنكە ھاٌةەَ پەیكاکەنانیّ )مٍَشیکانیّ( پێیان ناؿۆَ ةێرە ]اٷ٬ذؽ

ٌەَ ؿەڵکدی قەنةيێنێدر ٷە دانیکدایی ةدر  ٍاَ گەٌنە ةە ىیكایەخ ندانقی ةدۆ ئە ؿ

ٌئدیامن  ٌنەوانین ٌطەىاٷەخ ٌؿٍڕا٫یاخ ةۆ نٍن ٌڕۆُدنایی دەٌػیدك  ٌک٫ٍه  پەنًذی 
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داَلِٺ  ٌا دُتَٹ اٷ ًُ  ًُ انَ ٍَ د ْٗ ُ َمدِن اداَتد٥َ ِن ًِ هللاا ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َْٓيدِكْ ِةد ٌەڕ(و ؿ )ةا

هُِطُيم  ـْ ُٓ ٍا ٌَ ٌادە  }ؿد ٍٔمە  ِٰ دَذ ٌْ ٍٚ مُّ َْٓيدِكِٓيْم بََِلك ِِصَا ٌَ  ًِ دَن اٷ٠ُّٸُداَمِخ بََِل اٷنُّدٍِن ِةةِْلنِد مِّ

ڕێنمٍنی کەًێکی پێكەکاخ ٍُێن ڕەوامەنكی ئەٌ ةکەٌێر ةۆ ڕێگەکدانی ئدانامی ٌ 

ٌنداکی  ٌە( ةدۆ نداٌ ڕٌ ٌەڕیە ئاُذی ٌ قەنیان قەھێنێدر ٷەدانیکیەکدانی )کد٫ٍه ٌةێتدا

( ةە ٫ەنمددانی ؿددۆی ٌڕێنمٍنیددان قەکدداخ ةددۆ ڕێگددای ڕاًددرە )ئددیامن ٌ ئیٌددالٺ

ِهَض اٷناداَي ِمدَن 16]املائكج  ـْ َْٔٵ ٷُِذ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }اٷه  ِٳَذاٌب ؤَنَىٷَْناُه بِٷَ [. ٌؿ

ٌادە  }ةە )ئەٷید٭ َّلٺ ڕا ِٚ اٷ٤َِْىٓدِى اٷَْؼِمٔدِك ە  ( اٷ٠ُّٸُاَمِخ بََِل اٷنٍُِّن ِةةِْلِن َنةِِّيدْم بََِلك ِِصَا

ٌە ةۆ ددۆ )ئەی  ٍانە ٍا وانادهە ةە ماناکەیو ئەمە کذێتکە نانقٌمانەدە ؿ ٌە ؿ قەؿٍێرنێذە

ٌەی ؿەڵکددی ڕوگددان ةکەیددر -ٓددىل اٷددٸە ٣ٸددیە ًٌددٸم-مددٍػەممەق  ( ةددۆ ئە

ٌئدیامن( ةە  ٌەڕ  ٌنداکی ةدا ٌە ةۆ ڕٌ ٌەڕیە ٌناکی )ٷەدانیکی ةێتا ٌە ةۆ ڕٌ ٷەدانیکیەکانە

ٌەنقگانیان )نێنمٍنیان ةکەیر( ة ٍای( ةە قەًەاڵخ ٌُدکۆقان ئیىنی پەن ۆ ڕێگای )ؿ

 [.1ٌ ًٍپاي کهاٌە ]بةهاىٔم 
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پێدی  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-. ٌُەنی٤ەدی ئیٌالٺ کە مٍػەمەق 26

ٌە کۆدددا پەیدداٺ ٌُددەنی٤ەدی ؿددٍقایەو ٌُددەنی٤ەدێکە ٷە ئەٌپەڕی  ىددادٍ

ٌنی قینددكانی  ٌەو ٌىۆکددانی چدداکتٍ ٌانددگەیەکە کامڵیددكایە ٷە ىەمددٌٍ ڕ

ٌنیای ؿەڵکیەو ٌةە پٸەی یەکەٺ پانێىگانی قەکاخ ٷە  ئاینی ؿەڵکدیو  ٌق

ٌئدداین  ٌەکانیددانو  ٌنە ٌئەٯڵیددان  ٌؿٍێنیددان )نە٫ٌددیان(و ًٌددامانیانو 

ٌە  ٌەَ ىەمٌٍ ئاین ٌُەنی٤ەدەکاىن پێِدٍ ٌُەنی٤ەدی ئیٌالٺ ىەڵٍەُێنەنە

ٌەیددان  ٌکهقە ٌده پەیددیەٌ  ٌئاینەکدداىن پێِددٍ ٌادە  ناةێددر چیددرت ُددەنی٤ەخ  (

ٌەکددٍ چددۆن ٌده یەکرتیددان  پێتکهێددر(؛ ىەن ٌئاینەکدداىن پێِددٍ ُددەنی٤ەخ 

ٌە پێکهقن. ٌکهقە ٌانگەَ پەییەٌ کهقن  ٌە ٷە ڕ  ىەڵٍەُانكنە
پێدی  -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ُەنی٤ەدی ئیٌالٺ کە پێ٨ەمدتەن مدٍػەمەق  

ٍاَ گەٌنە ةەٺ پەیامە ئاینی کامدو کدهق  ٌاین پەیاٺ ٌُەنی٤ەدی ؿٍقایەو ٌؿ ٌە؛ ق ىادٍ

ٓدىل -کیكا ئەمیّ ةە نانقنی پێ٨ەمتەن مٍػەمەق ٌنی٤مەدی ؿۆی ڕژانك ةەًەن ؿەڵ

ؤََْتَْمدُر -اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم ٌَ َٺ ؤَٳَْمٸْدُر ٷَٴُدْم ِقٓدَنٴُْم  ٍْ َٔد ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }اٷْ و ؿ

ٌاٌ )کامدو(  ٌادە  }ئەمدیۆ ئایینەکەددانم دە اَلَٺ ِقًٓناە  ًْ ُٔر ٷَٴُُم اإْلِ ِٗ َن ٌَ ْٔٴُْم ن٤َِْمِذٕ  ٣َٸَ

ٌە ةۆدان ٌ چاکە ٌةەھ ٌە ةەًدەندانكا ٌ ڕاوی کهقٌ ٌاٌی ڕُدذٍ ٌنی٤مەدی ؿۆٺ ةە دە هە 

[. ٌُەنی٤ەدی ئیٌالٺ ٷە ئەٌپەڕی کامڵیكایە 3ةٌٍٺ کە ئیٌالٺ ئاینذان ةێرە ]املائكج 

ٌنیایانەو چٍنکە ىەمٌٍ ئەٌ ُذانەَ دێكایە  ٌنی قینكانی ؿەڵکی ٌق ٌىۆکانی چاکتٍ

ٌکامڵی کهقنو  ٌاٌ  ٌدە ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  کە ٷە ُەنی٤ەدەکاىن پێٌٍِقا ىەةٌٍ  ؿ

داٷَِؼاِخ ؤَنا  ٔا ُ اٷُْمْاِمِننَي اٷادِمَٓن ٤ََْٓمٸُدٍَن اٷ َُٓتْشِّ ٌَ ُٺ  ٍَ َٕ ؤَْٯ هْآَن َْٓيِكْ ٷِٸاِذٕ ِى ُٰ َما اٷْ }بِنا َىك

ٌادە  }ةەڕاًذی ئەٺ ٯٍنئانە ڕێنمٍنی قەکاخ ةۆ ڕێتداو ٌ ةەنندامەیەک  ٷَُيْم ؤَْطًها ٳَِتريًاە 

ٌەڕقانانەی کە کددهقەٌە چاکەکددان قەکەن کە کە ڕاًددرتینە ٌ مددٍژقەَ  قەقاخ ةەٌ ةددا
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[. ٌُدەنی٤ەدی ئیٌدالٺ ىداخ ةە 9ةەڕاًذی پاقاُدذی گەٌنەیدان ةدۆ ھەیەە ]اإلشاء 

ٌناڕەػەدیدانەی کە ٷەًدەن ئٍمەدداىن پێِدٌٍ  ٌەَ ئەٌ ٯٍنًدی  َّلةهقن ٌىەڵٍەُانكنە

ٍَٶ  ًُ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }اٷاِمَٓن َٓذاِت٤ٍَُن اٷها ًُ ىەةٌٍو ؿ ٌنَد ٕا اٷاِمْ َِٓظُك ٕا اأْلُمِّ اٷناِت

ُِٓؼٹُّ ٷَُيمُ  ٌَ َْٓنَياُىْم ٣َِن اٷُْمنٴَِه  ٌَ اإْلِنِظِٔٹ َٓإُْمهُُىم ِةاٷَْم٤ُْهٌِ٪  ٌَ َناِج  ٍْ  َمٴُْذٍةًا ٣ِنَكُىْم ِِف اٷذا

اأْل٧َْد ٌَ ٥ُ ٣َْنُيْم بِِْصَُىدْم  َ٘ َٓ ٌَ َتائَِص  ـَ ِْٔيُم اٷْ َُٓؼهُِّٺ ٣َٸَ ٌَ َِّٔتاِخ  ِْٔيْم  اٷٜا اَلَٶ اٷاِذدٕ ٳَانَدْر ٣َٸَد

ٌٷَكِئَٵ ُىدُم اٷُْم٬ْٸُِؼدٍنَ  ًُ  ؤُ ٍا اٷنٍَُّن اٷاِمْ ؤُنِىَٶ َم٤َ اداَت٤ُ ٌَ ٌُه  نََِّصُ ٌَ ٌُه  ُن ٣َىا ٌَ  ًِ ٍا ِة ە ٫َاٷاِمَٓن آَمُن

ٌانەیە کە ٍُێن )پێ٨ەمتەن  ٌەنقگان( ةۆ ئە ٓىل هللا ٣ٸیدً -ٌادە  })ئەٺ ڕەػمەدەی پەن

ٌە( ( قەکەٌن ک-ًٌٸم ٌە ھدادٍ ٌەنقگدانە ٌانە ٌ )ٷەَّلیەن پەن ە پێ٨ەمتەنێکی نەؿٍێنكە

ئەٌ کەًە )پێ٨ەمتەنێکە ئەھٸی کذێث ًی٬ەدەکانی قەواندن ٌقەیناًدن( چدٍنکە ةە 

نددٌٍشاٌی َّلیددانە ٷە دەٌناخ ٌ ئینظیٸددكا کە ٫ەنمانیددان پددێ قەکدداخ ةە چدداکە ٌ 

ٌُذە پیٌدەکانیان  ڕێگهییان ٷێ قەکاخ ٷە ؿهاپە ٌُذە پاکەکانیان ةۆ ػەاڵڵ قەکاخ

ٌئەٌ کدۆخ ٌ ونظیدهانەَ کە  ٌگهانەکدان  ٷێ ػەناٺ )ٯەقە٧ە( قەکاخ ٌ ةدانە ٯدٍني 

ٌەڕیددان ةەٌ  ٌە ةددٌٍن ٷەًددەنیان َّلی قەةدداخ ئەمظددا ئەٌ کەًددانەی کە ةا ةەًددەنیانە

ٍانیان ٷدێ  )پێ٨ەمتەنە( ھێناةێر ٌ ڕێىٌ ٯەقنیان ةۆ قاناةێر یانمەدیان قاةێر ٌ پِذی

ٌەدە کهقةێددر ٌ پەیددیەٌی ئەٌ  نٌٍنەیددان کهقةێددر )کە ٯٍنئددانە( کە ٷەگەڵیددكا نێددهقنا

ٌاننە ]األ٣دها٪  ٌان ھەمٌٍ )کە ةاًکهان( ٷە ڕوگان ةٍ ٌە ئە ٍانە [. ُدەنی٤ەدی 157ؿ

ٌاددا   ٌە ) ٌەَ ُەنی٤ەدەکاىن پێٌٍِی ئاینی پێ٨ەمتەناندی پێِدٍ ئیٌالٺ ىەڵٍەُێنەنە

 ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر   } ٌەیان پێتکهێر(و ؿ َْٔٵ اٷِْٴَذداَب ناةێر چیرت کهقە ؤَنَىٷَْنا بِٷَ

ْٔدَنُيم ِِبَدا ؤَندَىَٶ هللااُ  ًِ  ٫َداْػٴُم ةَ ْٔ ِْٔمًنا ٣َٸَ ُمَي ٌَ ًِ ِمَن اٷِْٴَذاِب  ًٯا ٷِّاَم ةَنْيَ ََٓكْٓ كِّ َٔ   ِةاٷَْؼٱِّ ُم

 ٌَ اَءُىْم ٣َاما َطاَءَٲ ِمَن اٷَْؼٱِّ  ٷِٴُٹٍّ َط٤َٸَْنا ِمنٴُْم َِش٣ًَْح  ٍَ ََّل دَذاِت٥ْ ؤَْى داَء ٌَ َُ  ٍْ ٷَد ٌَ ِمْنَياًطدا  

 ِ درْيَاِخ  بََِل هللاا ـَ ٍا اٷْ ُٰ دَذِت ًْ ٍَٳُْم ِِف َمدا آدَداٳُْم  ٫َا َْٔتٸُد ٷَكِٴدن ٷِّ ٌَ اِػدَكًج  ٌَ ًح  ُ ٷََظ٤َٸَٴُْم ؤُما هللاا

ٌئەٺ ٯٍنئانەمدان ندانقە  ٌادە  } َذٸ٬ُِدٍَن ە  ـْ ًِ دَ َُٔنتِّدُئٴُم ِِبَدا ٳُندُذْم ٫ِٔد َمْهِط٤ُٴُْم َطِم٤ًٔا ٫َ
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ٍانە ٍانیان ؿ ٌکذێتەکانی پێّ ؿۆی ةە ڕاًر قەوانێر ٌپِذی ٌە ةۆ دۆ ةە ىەٮ ٌڕاًذی 

ٌە(  ٌگاٌنەکددانە ٍٷەکە  ٌگۆڕینیددان ٷەَّلیەن طدد ٷێددكەکاخ )پددێّ قەًددر دێـٌددنت 

ٌەی ؿدٍقا ندانقٌٌیەدیە  ٍکم ٌةییان ةكە ٷەناٌ نامەقانەکاندكا ةە ٌادە ػ ٌچاٌقێهیانە کە

ٌە َّل  ٌان مەکە ٌئانەوٌٌی ئە ٌا  ٌە, ٌٍُێن ھە ٍانە ٍکم ٌ ةییدانە ھەٮ ؿ نەقەیدر ٷەٌ ػد

ٌە ةددۆ ھەن ئٍممەدێددک ٷە ئێددٍە ُددەنی٤ەخ  ٌڕاًددذەی کە ةددۆخ ھددادٌٍە قامددان نددا

ٌکدۆمەڵ  ٌئەگەن ؿٍقا ةیٍیٌذایە ئێٍەی ئەکدهق ةەیەک ئدٍممەخ  ٌڕێگەیەکی ڕٌٌن 

ٌە ٷەٌ ُدەنی٤ەخ ٌیاًدایانەی کە پێدی  ٌەی داٯیذان ةکدادە ةەاڵٺ )نەیکهقٌٌن( ةۆ ئە

ٌادە پێِ ٌەددان ھەن ةدۆ ةەؿِیٌٍن کە تیکێ ةکەن ةۆ ئەٌ ُدذانەی کە چداکن گەڕانە

ٌنیداقا  ٌەی کە ٷە ژیدانی ق ٌاڵذان پێكەقا ًدەةانەخ ةە َّلی ؿٍقایە ةە گِذی ئەمظا ھە

ٌندداکۆک ةددٌٍنە ]املائددكج  ٌاو  [. ٯٍنئددانی پیددهۆو کە ُەنی٤ەدیِددی ٷە 48دێیددكا طیددا

ٌە ٷە پێِ ٌەکٍ ةەڕاًذكانانێک ةۆ کذێتەکانی ؿٍقا ىادٍ ٌە  ٌایە ؿۆگهدٍ ٌٍقاو ٫ٌەنمانیە

ٍکم ةەٌ پەیامدانەَ پێِدٌٍ  ٌادە ناةێر چیرت ػد ٌە ) ٌەیانە ٌەو ٌىەڵٍەُێنەنە ةەًەنیانە

ٌئینظیٹ ٌطگە ٷە ئەمانە( ٌەکٍ  دەٌناخ   ةکهێر 
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ٍاَ گەٌنە 27 ٌد٤اَل-. ٷە ڕۆژی ٯیامەدكا؛ ؿ ىیی ئاینێدک  -ًتؼانً 

ٓدىل -مدٍػەمەق ٯتٍڵ ناکاخ طگە ٷە ئاینی ئیٌدالٺو ئەٌ ئیٌدالمەَ کە 

ٌەو ٌىەنکەًێک ٍُێنی ئاین ٌةەننامەیەکی دده  -اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم پێی ىادٍ

ٌەکان قەةێدر ٷە  ٌٷە قۆڕا ٌا ٷێی ٯتٍڵ ناکهێر  ةکەٌێر طگە ٷە ئیٌالٺ ئە

 ڕۆژی ٯیامەدكا.
ٍاَ گەٌنە   ٌد٤دداَل-ؿدد ٌەکددٍ  -ًددتؼانً  پدداَ ئەٌەَ مددٍػەمەقی نددانق 

ێکی دده ٯتدٍڵ ناکداخ ٷە ڕۆژی ؛ ىدیی ئداین-ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-پێ٨ەمتەنێک 

 -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٯیامەدكا طگە ٷە ئاینی ئیٌالٺو ئەٌ ئیٌالمەَ کە مٍػەمەق 

ٌەو ٌىەنکەًێک ٍُێنی ئاین ٌةەننامەیەکی ده ةکەٌێدر طدگە ٷە ئیٌدالٺ  پێی ىادٍ

ٍای گەٌنە  ٌەکددان قەةێددر ٷە ڕۆژی ٯیامەدددكا. ؿدد ٌٷە قۆڕا ٌا ٷێددی ٯتددٍڵ ناکهێددر  ئە

مَ  ٌَ َٓنە قە٫ەنمٍێر  } اِشِ ـَ ٍَ ِِف اْْلِؿهَِج ِمَن اٷْ ُى ٌَ  ًُ َتَٹ ِمْن ْٰ اَلِٺ ِقًٓنا ٫َٸَن ُٓ ًْ ن َْٓتَذ٩ِ ٧َرْيَ اإْلِ

ٌا  ٌادە  }ھەنکەًێک طگە ئاینی پیدهۆوی ئیٌدالٺ ھەن ئداینێکی دده ھەڵتژێهێدر ئە

ٌەنناگهێرە ]آٶ ٣مهان  ٍای گەٌنە ٷێی  َٓن 85ؿ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }بِنا اٷكِّ [. ٌؿ

ًٔدا ٣ِن ٍا اٷِْٴَذاَب بَِّلا ِمن ة٤َِْك َما َطداَءُىُم اٷ٤ِْٸْدُم ة٨َْ ٌدُ َما اْؿَذٸََ٭ اٷاِمَٓن ؤُ ٌَ اَلُٺ   ًْ ِ اإْلِ َك هللاا

ٌادە  } ةەڕاًددذی قینددی  دداِبە  ٌَ ٓدد٥ُ اٷِْؼ َ َشِ ِ ٫َددةِنا هللاا َمددن َٓٴ٬ُْددْه ِةأَٓدداِخ هللاا ٌَ ْٔددَنُيْم   ةَ

 ٌ ٍا )ھەن( ئیٌددالمە ق ٌانەی کە پەًددەنكکهاٌ َّلی ؿدد ٍان ئە ٌدە نێدد ٌ ةەنەکددی نەکە

ٌاٌیدان ةدۆ ھداخ  ٌدە ٌە نەةێر کە وانٌذی ڕاًدر  ٌای ئە پەیامیان ةۆ ھادتٌٍ مەگەن ق

ٌە ةدٌٍ ٷە نێدٍ ؿۆیاندكا طدا ھەن  ٌانگەَ ًدذەٺ ٌ ػەًدٌٍقیە )ئەٺ َّلقانەُیان( ٷە ڕ

ٍا وٌٌ ػٌێتی  ٌا ةەڕاًذی ؿ ٍا )کە ٯٍنئانە( ئە ٌەڕ ةێر ةە ئایەدەکانی ؿ کەًێک ةێتا

ٌئاینی ئیٌالٺ ئاینی پێ٨ەمتەن ئیرباىیمدی ؿەٷیٸدی 19ەگەڵ قەکاخە ]آٶ ٣مهان ٷ  .]

ٌە  ٸاِح بِةَْهاِىَٔم بَِّلا -٣ٸیً اٷٌالٺ-ؿٍقا ةٍ َمن َْٓه٧َُث ٣َن مِّ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } و ؿ
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ًُ ِِف اْْلِؿهَِج ٷَ  بِنا ٌَ َٔا   نْ َْٔناُه ِِف اٷكُّ ٬ََٜ ْٓ ِك ا َٰ ٷَ ٌَ   ًُ ٌَ ًَ ن٬َْ ٬ِ ًَ ٌادە  }کدێ َمن  داٷِِؼنَي ە  ٔا ِمَن اٷ

ٌەنقەگێیێر ٷە ئایینی ئیرباھیم    مەگەن کەًێک کە ؿۆی گێدٹ -٣ٸیً اٷٌالٺ-ڕٌٌ 

ٌنیداقا ٌةێگٍمدان  ٌنە٫اٺ کهقةێر  ًٍێنك ةێر ةێگٍمان ئیرباھدیمامن ھەڵتدژانق ٷە ق

ٌاییكا ٷە چاکەکانانەە ]اٷتٰهج  َمنْ 131ئەٌ ٷە ڕۆژی ق ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }  [. ٌؿ

دَم هللااُ  ـَ ادا ٌَ اداَت٥َ ِمٸادَح بِةْدَهاِىَٔم َػِن٬ًٔدا   ٌَ ٌن  ٌِ ٍَ ُمْؼ ُى ٌَ  ِ ًُ ّلِِلا ْطَي ٌَ ٸََم  ًْ ْن ؤَ ما ُن ِقًٓنا مِّ ٌَ  ؤَْػ

ٌکێ قیندكاندهە( ٷە کەًدێک  ٍانرتە ) ٌادە  }ئایا کێ ئایینی چاکرت ٌ ط بِةَْهاِىَٔم َؿٸِٔاًلە 

ٍا ٷە ھە ٌە ةۆ ؿ مان کادكا ئەٌ کەًە چاکەکدان ةێدر ٌ کە ڕٌٌی ؿۆی یەکال کهقةێذە

ٌدتێر ةەڕاًدذی ٌ پداکی )کە ةە ٌیٌدذی ؿدۆی ٷە ةەدداڵی  ٍُێنی ئاینی ئیرباھیم کە

ٍا ئیرباھیمددی ھەڵتددژانق ةە قۆًددر ٌ  ٌە ةددۆ َّلی ڕاًددذی( ٌ ؿدد ٌگددٍمیایی َّلی قا

ٌە ةە پێ٨ەمدتەن 125ؿۆُەٌیٌذی ؿدۆیە ]اٷنٌداء  ٍاَ گەٌنە ٫ەنمدانی کدهقٌ [. ٌؿد

ٍٚ  -٣ٸدیە ًٌدٸم ٓىل اٷٸە-مٍػەمەق  کە ة٬ەنمٍێدر  }ُٯدْٹ بِناِندٕ َىدَكاِي َنِّبِّ بََِلك ِِصَا

ٌادە  })ئەی  َمددا ٳَدداَن ِمددَن اٷُْمْْشِددِٳنَيە  ٌَ ٸاددَح بِةْددَهاِىَٔم َػِن٬ًٔددا   َٔاًم مِّ ٍٔم ِقًٓنددا ِٯدد ِٰ ددَذ ٌْ مُّ

ٌەنقگانٺ ڕێنمدٍنی کدهقٌٌٺ -ٓىل هللا ٣ٸیً ًٌٸم-مٍػەممەق  ( ةڵێ ةێگٍمان من پەن

ی ڕاًر ئاینێکی وۆن ڕاًر ٌ پاک )کە ھیی َّلنیەکی دیا نییە( ئدایینی ئەٌ ةۆ ڕێگا

ٍا ةە دەنێدا ٌةە  ٌە ةدۆ پەنًدذنی ؿد ئیرباھیمەیە کە ٷە ھەمٌٍ ئایینە ناڕاًذەکان َّلیكا

ٌەە ]األن٤اٺ   [.161ھیی طۆنێک ٷە ھاٌةەَ پەیكاکەنان )مٍَشیکان( نەةٍ
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ٌەػی نان 28 قی ةدۆ پێ٨ەمدتەن . ٯٍنئانی پیهۆو کذێتی ؿٍقایە کە ةە 

ٌەنقگدانی ىەمدٌٍ  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-مٍػەمەق  ٌدەی ؿدٍقای پەن  ٌ

ٌەنەکانەو ٌؿٍقا ڕکاةەنایەدی مهۆڤ ٌطنۆکەکداىن کدهق کە کذێتێدک  ٌنە ةٍ

ٌەکٍ ئەمدیۆو  ٌامە ىەددا ٌەکٍ ٯٍنئانی پیدهۆو ٌڕکداةەنایەدیەکە ةەنقە ةيێنن 

ٌە کە  ٌەاڵمددی وۆن پهًددیانی گهنددی قەقادە طێگددای ٌٯٍنئددانی پیددهۆو 

ًددەنگەنقاىن ًٌەنًددٍڕمانیە ٷە َّلی مٸیۆنەىددا مددهۆڤو ٌٯٍنئددانی پیددهۆو 

ٌە ئەٌیدّ ومداىن  ٌەکٍ ئەمیۆ ةەٌ ومدانەَ کە پێدی قاةەویدٍ ٌە ىەدا پانێىنا

ٌە  ٌە ٌچددداپکها ٌەدە ٌدەندددانەخ پیذێکیِدددی ٷدددێ کەٺ نەةدددٍ ٣ەنەةدددیە 

ٌکذتێکددی مەونە ٌپددیە ٷە مدد٣ٍظیىە ٌقەةێددر مددهۆڤ  ٌەو  ٌەدە ٌکددها ٌةاڵ

ٌە  ٌەىددا ًددٍنەدی ةیـددٍێنێذە ٌەو ٌىەن ٌەکدداىن ةـددٍێنێذە ٌەنگێیا ٌادددا  یددان 

٫ٌەنمٌٍقەکانی ٫ٌێهکهقنەکاىن ًٌدیهەدی  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-پێ٨ەمتەن 

ٌەَ  ٌە ةۆمددان ةە پێددی ونظیددهەیەک ٷە گێددیەنە ٌنەدە ٌگێددیقنا ٌە  پددانێىنا

ٌٷە چەنكەىا کذێتكا چاپکهاٌن ةە وماىن ٣ەنەةی ئەٌ ومانەی  مذامنەپێکهاٌ 

ٌەنگێیقناٌن ةدۆ  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ن کە پێ٨ەمتە ٌە ٌ  ٯٌەی پێی کهقٌ

ٓدىل -ًەن چەنكەىا ومان ٷە طیيانكاو ٌٯٍنئانی پیهۆو ًٌٍنەدی پێ٨ەمتەن 

ٌەن ةۆ ئەػکاٺ ٌیاًاکاىن ئاین ٌُدەنی٤ەدی  -اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم داکە ًەنچا

ٌەکدٍ  ٌەَ ئەٌ داکانەَ کە ؿۆیان قەقەنە پاڵ ئیٌالٺ  ٌناةێر کهقە ئیٌالٺو 

ٌە ٫ێددهی ًددە ٌە کە قەةێددذە ٷێددیە ٌە قاةددرنێن؛ ةەڵکددٍ ددداکە ًددەنچا نچا
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ٌەػدی ؿدٍقا  ٯٍنئدانی پیدهۆو  ئەػکامەکاىن ئاینی ئیٌالٺ ةین ةدهیذیە ٷە 

 .-ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ًٌٍنەدی پێ٨ەمتەن 
ٌەػددی )شٌَ( نددانقی ةددۆ    ٯٍنئددانی پیددهۆو ئەٌ کذێددتەیە کە ؿددٍقا ةە 

 ٍ ٌةە  -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ػەمەقە پێ٨ەمتەنێک کە ٷە گەٷی ٣ەنەةە ئەٌیّ م

ٌەنەکانە  ٌنە ٌەنقگانی ىەمٌٍ ةٍ ٌدەی پەن ٌئەٺ کذێتە  ٌد٤اَل-وماىن ٣ەنەةیو  -ًتؼانً 

ًُ ٷََذنِىٓددُٹ نَبِّ اٷ٤َْدداٷَِمنَي ) بِنادد ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  } ( ٌ ةەڕاًددذی ئەٺ 192و ؿدد

ٌەنقگانی طیێانیدانە ) ًِ 192)ٯٍنئانە( قاةەوێرناٌی پەن ٌُغ اأْلَِمدنُي ) ( نَدَىَٶ ِةد ( 193اٷدهُّ

ٌە ) ٍانە ( ةدۆ 194( ٣َىَلك َٯٸِْتَٵ ٷَِذٴُدٍَن ِمدَن اٷُْمندِمِنَٓن )193طٍةهەیٸی ئەمین ھێنایە ؿ

ٌەی ٷە دهًێنەنان ةیر ) ِتنٍي )194ًەن قڵی دۆ ةۆ ئە اٍن ٣ََهِِّبٍّ مُّ ٌَ ( ةەومانێکی 195( ِةٸِ

ٍای 195-192(ە ]اٷ٤ِهاء ٣195ەنەةی پاناٌ ٌڕٌٌن ) بِناَٵ [. ٌؿ ٌَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } 

ٌادە  }ةەڕاًذی دۆ )ئەی مٍػەممەق  هْآَن ِمن ٷاُكْن َػِٴٍٔم ٣َٸٍِٔم ە  ُٰ ٰاّ اٷْ ٓدىل اٷدٸە -ٷَُذٸَ

ٍای کانقنًٌر ٌ واناٌەە -٣ٸیە ًٌٸم ( ٯٍنئانر پێكەقنو )٫ێه قەکهێیر( ٷەَّلیەن ؿ

ٌە 6]اٷنمٹ  ٍانە ٌەدە ؿ ٌە نێهقنا ٌئەٺ ٯٍنئانە ٷە َّلیەن ؿٍقا ٌ ةەڕاًدذكاناىن کذێدتە [. 

دَما  َما ٳَاَن َىك ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ٌە کە ؿٍقا نانقٌٌیەدیو ؿ ئاًامنیەکانی پێٍِ

َٔٹ اٷِْٴَذاِب ََّل َنَْٓث  ِٔ د٬َْ ٌَ  ًِ ِكَٓٱ اٷاِمْ ةَنْيَ ََٓكْٓ ْٔ ٷَكِٴن دَ ٌَ  ِ َك ِمن ُقٌِن هللاا هْآُن ؤَن ٬ُْٓرَتَ ُٰ اٷْ

ًِ ِمن نابِّ اٷ٤َْاٷَِمنَيە  ٌا نییە ٌ ناگٍنظێر کە ئەٺ ٯٍنئدانە ھەڵتەًدرتا ةێدر ٫ِٔ ٌادە  }ڕە

ٌا ةکاخ طگە ٷە ؿدٍقا(  ٍانێر ٯٌەی  ٌٯٌەی طگە ٷە ؿٍقا نییە )چٍنکە کەي ناد

ةەڵکٍ ةەڕاًر قانەنی ئەٌ )کذێتانەی( پێّ ؿۆیەدی )پێّ قەًذکانی کهقنیدان( ٌ 

ٌەی کذێتە ئاًامنیەکانە )ئەٺ ٯٍنئدانە( ھدیی گٍمدانی دێدك ٌنکەنە ا نیدیە ٷە َّلیەن ڕٌ

ٌە ھادٌٍەە ]ٍٓنٍ  ٌەنقگانی طیێانیانە [. ٯٍنئانی پیهۆو وۆنةەی ئەٌ مەًەَّلنە 37پەن

ٍاَ  ٌگاٌڕەکان ًەةانەدی ناکۆک ةٌٍن ٷە ئاینەکەیانكاو ؿد ٍٷەکە  ٌە کە ط ٌنكەکادە ڕٌ

 ًِ ُّٕ ٣َدىَلك ةَِندٕ بِْشَائِٔدَٹ ؤَٳْدَ َ اٷادِمْ ُىدْم ٫ِٔد د ُٰ دهْآَن َٓ ُٰ َما اٷْ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }بِنا َىك
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ٌادە  }ةەڕاًذی ئەٺ ٯٍنئا َذٸ٬ٍَُِن ە  ـْ ٌەی َٓ ٌە ةۆ نە وۆنةەی ئەٌ  ئیٌدهائیٹنە قەیگێهێذە

ٌاونە ]اٷنمٹ  ٌان دێیكا طیا  [. 76مەًەَّلنەی کە ئە
ٌندی دێدكایە کە ةتێدذە  ٌنیِانەَ ئاُدکها ٌڕٌ ٌەنكە ةەڵگە  ٌٯٍنئانی پیهۆو ئە

ٌەَ ئەٌ ڕاًذی ٌىەٯیٰەددانە ةناًدن کە پەیٍەًدذە ةە  ٌە ةۆ ئە ةەڵگە ةەًەن ؿەڵکیە

ٍاَ گەٌنەٌە  ٌد-ؿدد ٍاَ گەٌنە  -٤دداَلًددتؼانً  ٌئدداینەکەَ ٌپاقاُددر ًٌددىاقانیو ؿدد

ٌادە   هْآِن ِمن ٳُٹِّ َمَشٍٹ ٷا٤َٸاُيدْم ََٓذدَمٳاُهٌَنە  ُٰ َما اٷْ ةَْنا ٷِٸنااِي ِِف َىك ْك ََضَ َٰ ٷَ ٌَ قە٫ەنمٍێر  }

ٌە ةدۆ ؿەڵکدی ھەمدٌٍ طدۆنە  }ًٍێنك ةە ؿٍقا ةەڕاًدذی ٷەٺ ٯٍنئدانەقا ھێناٌمدانەدە

ٌئامۆژگد ٌنەیەٲ دا پەنك  ٍای گەٌنە 27انی ٷێدٍەنةگهنە ] اٷىمده منٍ ٌەھدا ؿد [. ٌھەن

َك ٷِٸُمٌٸِِمنَيە  ةَُْش ٌَ َنػَمٗح  ٌَ ُىٗكَ  ٌَ َٔكٗنا ٷِّٴُٹِّ ََشءر  نَىاٷَنا ٣َٸََٔٵ ٖٷِٴَذكَث دِت ٌَ قە٫ەنمٍێر  }

ٌەیە ةدۆ ھەمدٌٍ ُدذێک  ٌندکەنە ٌە ةدۆخ کە ڕٌ ٍانە ٌەدە ؿ ٌادە  }ئێمە ٯٍنئامنان نانقٌ

[. ٌٯٍنئدانی پیدهۆو 89ٍژقەیە ةدۆ مًٍدڵامنانە ]اٷنؼدٹ ٌڕێنمٍنی ٌ میێهەةدانی ٌ مد

ٌنی مٸیۆنەىدا مدهۆڤنو  ٌە کە ىدۆی ًدەنگەنقان ةدٍ ٌەاڵمی ىەنكێک پهًدیان قەقادە

ٍاَ گەٌنە ئاًدددامنەکان ٌوەٌی  ٌنددی قەکدددادەٌە کە چددۆن ؿدد ٯٍنئددانی پیددهۆو ڕٌ

ٌا ؤَنا  ٌَٷَددْم َٓددَه اٷاددِمَٓن ٳ٬ََددُه ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  }ؤَ ٌەو ؿدد اِخ قنًٌددذکهقٌ ٌَ دداَم ٌا اٷ

ٌادە   ٍّٕ  ؤ٫ََداَل ُْٓاِمُندٍَنە  ٍء َػد َط٤َٸَْنا ِمَن اٷْاَمِء ٳُدٹا ََشْ ٌَ َناُىاَم   ْٰ ا ٬َ٫ََذ ًٰ َٖ ٳَانََذا نَدْ اأْلَْن ٌَ

ٌکیان  ٌەڕن کە ئاًامنەکان ٌ وەٌی ھەنقٌ ٌانەی ةێتا ٌە( ئە }ئایا نەیان ةینی )نەیانىانیٍ

ٌە ٷکاةٌٍن )ٌیەک پانچە ةٌٍن( ئەمظا ٷە ٌە ٌ ٫ەناھەمامن  پێکە یەکرتمان طیاکهقنە

ٌەڕ  ٌانە ھەن ةدا ٌە ھەمٌٍ ُدذێکی ویندكٌٌ قەی ئایدا ئە ھێندا ٷەئاٌ ٌقنًٌذامن کهقٌ

ٍاَ گەٌنە 31ندداھێنن ە ]األنتٔدداء  ٍاَ گەٌنە مهۆڤددی قنًٌددذکهقو ؿدد [. ٌچددۆن ؿدد

َن اٷَْت٤ِْص ٫َةِناا َناٳُم مِّن دَُهاٍب سُما ِمن  قە٫ەنمٍێر  }َٓا ؤََُّٓيا اٷنااُي بِن ٳُنُذْم ِِف َنٍْٓث مِّ ْٰ َؿٸَ

هُّ ِِف اأْلَنْ  ِٰ نُ ٌَ َ ٷَٴُْم   ٍح ٷُِّنَتنيِّ َٰ ٸا ـَ ٧َرْيِ ُم ٌَ ٍح  َٰ ٸا ـَ ٨ٍَح مُّ ْ٘ ٍح سُما ِمن مُّ َٰ ٬ٍَْح سُما ِمْن ٣َٸَ َػاِٺ َمدا نُّٜ

كا  ُُ ٍا ؤَ ٬ْاًل سُما ٷَِذْتٸ٨ُُ ِٛ هُِطٴُْم  ـْ ّ سُما نُ مًّ ٌَ اُء بََِلك ؤََطٍٹ مُّ َِ ِمدنٴُم نَ ٌَ ك  َّفا ٍَ ِمنٴُم مان َُٓذد ٌَ ٳُْم  
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َٖ َىاِمَكًج ٫َةَِلا ؤَنىَ  دََهَ اأْلَْن ٌَ ًْٔئا   َُ ْٔاَل ٤َْٓٸََم ِمن ة٤َِْك ٣ِٸٍْم  ٷَْندا مان ُٓهَقُّ بََِلك ؤَنَْلِٶ اٷ٤ُُْمِه ٷِٴَ

ٌادە ٌْضٍ ةَِيدٔعٍە  ؤَنَتَذْر ِمدن ٳُدٹِّ َو ٌَ َنةَْر  ٌَ َْٔيا اٷْاَمَء اْىَذىاْخ    }ئەی ؿەڵکیدنە ئەگەن ٣َٸَ

ٌە ئەًٌدا )ةدىانن( ةەڕاًدذی ئدێمە ئێٍەمدان  ٌنە ئێٍە ٷە گٍمانكان قەنةانەی ویندكٌٌةٍ

ٌەکدان( ٷە قڵدۆپە ئاٌێدک  ٌە ٷە ؿداک )ؿدۆڵ( پاُدان )نە  -ندٍد٬ەیەک-قنًٌذکهقٌ

ٌە )قەةێدذە( پدانچە  ٌای ئە ٌاده )قەةێذە( پدانچە ؿدٍێنێکی مەیدٍ ق )قنًٌر قەةن( ق

ٌنی ةکەینەٌە گٍُذێک ُکو ٌ ُێٍە کێْش  ٌەی ڕٌ اٌ ٌ ُکو ٌ ُێٍە نەکێْشاٌ ةۆ ئە

ٌەَ( ِبانەٌێدر )ٷەةدان  ٌە )ڕایدكەگهین( ئەٌ )ةێچدٍ ةۆ ئێٍە ٌ ٷە مناڵكانكا قەیێێڵینە

ٌایی  نەچێر( دا کادێکی قیانیکهاٌ پاُان )ٷەًکی قایکذان( قەندان قەھێنین ةە ًدا

ٍاناددان ٌ )ٷە ٌد ٌاٌی ھێى  ٺ دەمەنەقا( ھەندكێکذان پاُان گەٌنە قەةن ىەدا قەگەنە دە

قەمهێنكنێر ٌ ھەنكێکذان قەگەیەنهێنە ئەٌ پەڕی پیهیو ةێ ًدٌٍقدهینی دەمەن ةدۆ 

ٌەی نەوانێر ٌ ٷەةیهی نەمێنێر ھەنچی کە قەیىانی ٌ وەٌی قەةیندی )ٷەوًدذانكا(  ئە

ٌەکی ٷدێ  ؿامۆُە ٌ ٌُک ٌ ةێ گیایە طا کادێک ةانامنان ةەًەنقا ةانانك وەٌی )ڕٌ

ٍڵێ ٌە( ٌ)وەٌی( قەڕٌێندێ ٷە ھەمدٌٍ قەڕٌێر( ٌقەط ر وەٌی ھەڵكەقاخ )ةەنو قەةێذە

ٍانە ]اٷؼدع   ٍڵێکی( طد [. ٌچانەنًٌٍدی ةەنەٌ کدٍێیە ٌپاقاُدذی 5طۆنە )گیدا ٌ گد

ٌٷە پێِرتقا ةاًی ةەڵگەکان کدها  چاکەکان ًٌىای ؿهاپەکان چییە ٷە پاَ ئەٺ ژیانە 

ٌنە 21ًەةانەخ ةەٺ ةاةەدە ٷە ةیگەَ ژمانە ) ٌئایا ئەٺ ةٍ ٌدە یان ةەقیيێدرناٌە (  ةە ڕێکە

اِخ  ٌَ اَم ٌا ٌا ِِف َمٸَٴٍُِخ اٷ ٷَْم َٓن٠ُُه ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ؤَ ةۆ مەةەًذێکی پیهۆو  ؿ

ِّْ َػدِكٍٓص  ؤَْن ٣َََسك ؤَن َٓٴٍَُن َٯِك اْٯرَتََب ؤََطٸُُيدْم  ٫َِتدإَ ٌَ ٍء  ُ ِمن ََشْ َما َؿٸََٱ هللاا ٌَ  ِٖ اأْلَْن ٌَ

 ٌ ٌانەی ٷە ئاًامنەکان ة٤ََْكُو ُْٓاِمُنٍَنە  ٍڵکە گەٌنە ٫ٌها ٌانن  ٷەٌ م ٌانە ناڕ ادە  }ئایا ئە

ٌانەیە نىیدک ةدٌٍ  ٌٷە ٍای گەٌنە قنًٌدذی کدهقٌٌن  ٌٷەٌ ُذانەی ؿد ٌ وەٌیكا ھەیە 

ٌا قەھێدننە  ٌە کۆدایی )ژیان( یان ئینظا ةە چدی ٯٌدەیەک ٷە پداَ ٯٍنئدان ةدی ةێدذە

ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }185]األ٣ها٪  ٌەھا ؿ َناٳُْم ٣ََتًشدا  [. ٌھەن ْٰ َا َؿٸَ ْتُذْم ؤمَنا ٌِ ؤ٫َََؼ



97 
 

ٌە کە ةێگٍمان ئێٍەمان ةە ةدێ  ٌا ةٍ ٌادە  }ئایا ئێٍە گٍمانذان  َْٔنا ََّل دُْهَط٤ٍَُن ە  ؤَناٴُْم بِٷَ ٌَ

ٌا گٍمانذدان قەةدهق( ةێگٍمدان ئێدٍە  ٌگەپ( قنًٌدذکهقٌٌەو ٌ ) ٌگداڵذە  ىۆ )ةۆ یانی 

ٌە ةۆَّلی ئێمە ە ]املامنٍن  ٌە ىەددا ئەمدیۆ ةەٌ 115ناگەڕێنە [. ٌٯٍنئانی پیهۆو پانێىنا

 ًُ بِنادا ٷَد ٌَ ٳَْه  ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  ﴿بِناا نَْؼُن نَىاٷَْندا اٷدمِّ ٌەو ؿ ومانەَ کە قاةەوێنكنا

ٌه ٌةەڕاًدذی ىەن  ٍانە ٌادە  ﴿ةێگٍمدان ىەن ئێمدً ٯٍنئامندان نانقۆددً ؿد ٷََؼا٠٫ٍَُِن﴾

ٌە ٌةدۆی [. دەنانەخ یە9ئێمەَ قەیپانێىین﴾ ]اٷؼظه    ک پیذیِی ٷێدی کەٺ نەکدها

ٌەو ٌمەػاڵە کە قژیەکی دێكا ةێدر یدان ُدذێکی ٷدێ کەٺ ةکدهێذەٌە یدان  ویاق نەکها

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }ؤ٫ََداَل ََٓذدَكةاُهٌَن  ُذێکی ةۆ ویاق ةکهێر یان ةگۆڕقنێرو ؿد

ًِ اْؿِذالَ  ٌا ٫ِٔد َطدُك ٍَ ِ ٷَ ٍْ ٳَاَن ِمْن ٣ِنِك ٧َدرْيِ هللاا ٷَ ٌَ هْآَن   ُٰ ٌە ةدۆ ةیده اٷْ ٌادە  }ئە ٫ًدا ٳَِشدريًاە 

ٍا ةێگٍمان  ٌایە طگە ٷە ؿ ٌە ةٍ ٌە ٷە ٯٍنئان  ؿۆ ئەگەن ٷەَّلیەن کەًێکی دهە ناکەنە

ٌاویی وۆنە ]اٷنٌاء   [.82قەیانتینی دیایكا طیا
ٌکذتێکددی مەونە ٌپددیە ٷە     ٌەو  ٌەدە ٌکددها ٌە ٌةاڵ ٌٯٍنئددانی پیددهۆو چدداپکها

ٌە ٌ گدٍێ ٌەکداىن م٣ٍظیىە ٌقەةێر مدهۆڤ ةیـدٍێنێذە ٌەنگێیا ٌاددا  ی ٷێتگهێدر یدان 

ٌەىا ًٍنەدی پێ٨ەمتەن  ٌەو ٌىەن ٫ٌەنمٌٍقەکدانی  -ٓىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ةـٍێنێذە

ٌە ةۆمددان ةە پێددی ونظیددهەیەک ٷە  ٌەدە ٌگێددیقنا ٌە  ٫ٌێهکهقنەکدداىن ًٌددیهەدی پددانێىنا

ٌٷە چەنكەىا کذێتكا چاپکهاٌن ةە وماىن ٣ەنەةی ئەٌ ومانەی  گێیەنەٌەَ مذامنەپێکهاٌ 

ٌەنگێدیقناٌن ةدۆ ًدەن  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ە پێ٨ەمتەن ک ٌە ٌ  ٯٌدەی پێدی کدهقٌ

ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە -چەنكەىا ومان ٷە طیيانكاو ٌٯٍنئانی پیدهۆو ًٌدٍنەدی پێ٨ەمدتەن 

ٌناةێدر  -ًٌٸم ٌەن ةۆ ئەػکداٺ ٌیاًداکاىن ئداین ٌُدەنی٤ەدی ئیٌدالٺو  داکە ًەنچا

ٌەَ ئەٌ داکانەَ کە ؿۆیان قەقەنە پاڵ ئیٌال  ٌەکٍ ًدەنچاٌە قاةدرنێن؛ ةەڵکدٍ کهقە ٺ 

ٌە ٫ێهی ئەػکامەکداىن ئداینی ئیٌدالٺ ةدین ةدهیذیە ٷە  ٌە کە قەةێذە ٷێیە داکە ًەنچا

ٍاَ گەٌنە -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٌەػی ؿٍقا  ٯٍنئانی پیهۆو ًٌٍنەدی پێ٨ەمتەن  و ؿ
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ٌاْ ِةٗٷمِّٳِه ٷَد ًُ ًەةانەخ ةە ٯٍنئانی پیهۆو قە٫ەنمٍێدر  } بِنا ٖٷاِمَٓن ٳ٬ََُه بِناد ٌَ  ۥاما َطداَءُىم 

ًِ 41ٷَِٴَذكٌث ٣َِىٓىإ ) ََّل ِمن َؿٸ٬ِ ٌَ  ًِ ُٹ ِمن ةَنِي ََٓكٓ ِٜ ًِ ٖٷَتك دَنِىٓٹإ مِّن َػِٴٍٔم َػِمٔدكر  ۦ( َّلا َٓإدِٔ

ٌەڕیدان پێنەھێندا )ًدىایان 42) ٌانەی کە ٯٍنئانیان ةدۆ ھداخ ٌةا ٌادە  } ةەڕاًذی ئە (ە 

ٌناڕاًدذی ڕٌٌی 41گەی ڕێىە )قەقەین( کە ةەڕاًذی کذێتێکی وۆن ةەنو ٌطێ ( ةەداڵ 

ٌنداقاخ  نە ةە ٷدێ  ٌنە ٷە قاىادٌٍقا )گۆڕانکدانی ةەًدەنیكا ڕٌ دێناکاخ نە ٷە ئێٌذا 

ٍانەٌە ٷەَّلیەن )ؿدددٍقای(  ٌەدە ؿددد ٌنە ةە ویددداقکهقن( چدددٍنکە نێدددهقنا کەمکدددهقن 

ٌە ) ٌە ٓدىل اٷدٸە -[. ًٌٍنەدی پێ٨ەمتەن 42-41(ە ]٫ٔٸر 42کانقنًٌر ٌ ًذایِکها

ٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ ةە ًدٍنەخ  -٣ٸیە ًٌٸم ٌەو ؿد ٌەػیە )شٌُە( ٷە َّلیەن ؿٍقا

 َ َ بِنا ّٖلِلا ٍاْ ّٖلِلا د ُٰ ٌَٖدا ٍاْ  ًُ ٫َدٗنَذُي ِكٴُم ٣َند َما نََي ٌَ ٌُه  ُم ـُ ٍُٶ ٫َ ًُ ِكٴُُم ٖٷها َما َءادَ ٌَ قە٫ەنمٍێر  }

ٌەی پێ٨ەمتەن  ٌئە ٌادە  } اِبە  َٰ ِكُٓك ٖٷ٤ِ انی پێدی قان )٫ەنمد -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-َُ

ٌاوی ٷدێ ةێێدنن  ٌەی ٷێذانی ٯەقە٧ەکدهق  ٌئە ٌەنیتگهن )طێتەطێی ةکەن(  پێکهقن( 

ٍای گەٌنە ًددىای ًددەؿذەە  ٌٷە ؿددٍقا ةرتًددن ةێگٍمددان ؿدد )ئەنظددامی مەقەن( 

 [.7]اٷؼْش 

 

ٌئاینی ئیٌالٺ ٫ەنمان قەکاخ ةە چاکەکان ةٌٍن ةەنامتەن قایک 29  .

ٌە ٌئامۆژگدانی کدهقٌ ٍڵامن نەةدنو  ٌەنقە  ٌةاٌکو ئەگەنچدیّ مٌد ةە پەن

ٌئامۆژگانیکهقنی منكااڵن.  کهقن 
ٍاَ  ئاینی ئیٌالٺ ٫ەنمانكەکاخ ةە چاکەکدانی ةەنامدتەن قایدک ٌةداٌکو ؿد

دا َٓدْتٸ٨َُنا  دانًا  بِما ٌَ اٷِدَكِْٓن بِْػ ٍَ ِةاٷْ ٌَ ٓاداُه  ٌا بَِّلا بِ َٯََضك َنةَُّٵ ؤََّلا د٤َُْتُك ٌَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }

ًٍَّْل ٳَِهَيًداە ٣ِنَكَٲ اٷِْٴرَبَ ؤََػُكُىاَم  ُٯٹ ٷاُياَم َٯد ٌَ ََّل دَْنَيهُْىاَم  ٌَ ٹ ٷاُياَم ؤُ٪ٍّ  ُٰ ٌْ ِٳاَلُىاَم ٫َاَل دَ ؤَ

ٌە کە ھدیی کەي ٌُدذێک نەپەنًدنت طدگە ٷە ئەٌ ٌ  ٌەنقگانخ ةییانیكا ٌادە  }ٌپەن
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ٌکذان چاکەکان ةکەن ئەگەن یەکێکیدان )ةداٌک یدان قایدک( یدان  ٷەگەڵ قایک ٌ ةا

ٌکیان َّلی دۆ پیه  ةٌٍن ٯٌەی ناؿۆُیان پدێ مەڵدێن دەندانەخ ئەگەن ئدۆ٫یّ ھەنقٌ

ٌدەی نەنٺ ٌ ُددیهینیان  ٌدێیددان مەؿددٍڕە ٌ پێیانددكا ھەڵمەُدداؿێ )ةەڵکددٍ(  ةێددر 

داَن 23)ٷەگەڵكا( ةەکانةێنەە ]اإلشاء  ٌَ َْٔنا اإْلِن د ٓا ٌَ ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  } [. ٌؿ

 ٌَ ْىدٍن  ٌَ ْىًندا ٣َدىَلك  ٌَ  ًُ ًُ ؤُمُّ ًِ َػَمٸَْذ اٷَِكْٓ ٍَ اٷِدَكَْٓٵ بَِِلا ِة ٍَ ٷِ ٌَ دٴُْه ِِل  ُْ ًُ ِِف ٣َداَمنْيِ ؤَِن ا داٷُ َٔ ٫ِ

ٍکەٌخ کدهقن ٷەگەڵ(  ٌە ةە ئداقەمی )ةە چداکی ھەڵٌد ٌادە  }٫ٌەنمامنان قا ريە  ِٔ اٷَْم

ٌای  ٌاوی ٷە ق ٌاو قەةدێ( َّل ٌگیانی )پێی َّل ٌکیكا قایکی ھەڵی قەگهو ةە قٌ قایٵ ٌ ةا

ٌا دەمەنی( ٌەی ٷە ُیه ٷە )ق ٌاوی ٌ ةیینە ٌە )ٌ ٫ەنمامنان ةەئاقەمی قا(  َّل قٌٌ ًاڵیە

ٌەددانە  ٍا( ٌةاٌک ٌ قایکدر ةە دەنێدا ةدۆ َّلی مدنە گەڕانە کە ًٍپاًگٍوانی من )ؿ

ًُ 14]ٷٰامن  دانًا  َػَمٸَْذد ٌَ ًِ بِْػ اٷَِكْٓد ٍَ اَن ِة ٌَ َْٔنا اإْلِن ٓا ٌَ ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } [. ٌؿ

 ًُ َػْمٸُ ٌَ ًُ ٳُهًْىا   ٤َْذ َٗ ٌَ ٌَ ًُ ٳُهًْىا  ةَٸَد٩َ  ؤُمُّ ٌَ ُو  دكا ُُ ّك بَِلا ةَٸَد٩َ ؤَ دْيًها  َػذاد َُ ًُ سَ اَلسُدٍَن  داٷُ َٔ ٫ِ ٌَ

ؤَْن  ٌَ ْا  اٷِدَك ٌَ ٣َدىَلك  ٌَ ٴَُه ن٤َِْمَذدَٵ اٷاِذدٕ ؤَن٤َْْمدَر ٣َدَيا  ُْ و٣ِِْنٕ ؤَْن ؤَ ٌْ َنًح َٯاَٶ نَبِّ ؤَ ًَ ؤَْنة٤َِنَي 

ٓاِذٕ  بِ  ٸِْؽ ِِل ِِف ُلنِّ ْٓ ؤَ ٌَ اُه  َٗ اٷًِؼا دَْه َٓ ٌادە  ؤ٣ََْمَٹ  دٸِِمنَي ە  ٌْ بِيِّ ِمدَن اٷُْم ٌَ ْٔدَٵ  يِّ دُْتدُر بِٷَ

ٌکیدكاو قایکدی ةە  ٌئێمە ئامۆژگانی ئاقەمیامن کهق ةە چاکە کهقن ٷەگەڵ قایدٵ ٌةا {

ٌگیدان  ٌەی قٌ ٌناڕەػەدیّ ةدٌٍیەدیو مدا ٌە ٌ ةە ئاوان  ٌە ھەڵی گهدٍ ٌئاوانە ناڕەػەدی 

ٌەی ًدی مدانگە ٌە ىەددا ُدیه ةدیینە ددا قەگدادە ددا٫ی َّلٌی  ةٌٍن )ی قایدٵ( پێدیە

ٌەنقگدان ئیٸيدامم  )پێگەیِذٍی َّلُەیی ٌ ژیهی( ٌ قەگادە چٹ ًاڵیو قەڵێ ئەی پەن

ٌنی٤مەدانەخ ةکەٺ کە ڕُذٍدە  ٍکهانە ةژێهی ئەٌ ةەھهە  پێتتەؿِە دا ًٍپاًگٍوان ٌُ

ٌەی چداٳە  ٌەَ کدهقە ٌکمدكا ٌ )ئیٸيدامم پێتتەؿِدە( ةدۆ ئە ةە ًەن من ٌ قایدٵ ٌةا

ٌەکانیِم چاٲ ٌ ًاڵؽ ةکەو ةێگٍمان ةۆَّلی دۆ ئەنظاٺ ةكەٺ کە دۆ پ ێی ڕاوی ةیرو نە

ٍڵامنی گەنقن کەچم )مٸکەچم(ە ٌە ٌ ةەڕاًذی من ٷە مًٍ  گەڕاٌمەدە
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ِ 15]األػٰا٪   دٍِٶ هللاا ًُ ًُ َٯاَٶ  َطاَء َنُطٌٹ بََِل َن ُ ٣َْن [. )٣ٌَْن ؤَِِّب ُىَهْٓهََج نيَِضَ هللاا

دَؼاةَِذٕ  َٯداَٶ   َٓ دِن  ٌْ ِ َمدْن ؤََػدٱُّ اٷناداِي ِةُؼ ٍَٶ هللاا ًُ اَٶ  َٓا َن َٰ ٸاَم ٫َ ًَ ٌَ  ًِ ْٔ ىلا هللُا ٣َٸَ َٓ

َٯاَٶ  سُما َمدْن  َٯداَٶ  « سُما ؤُمُّٵَ »اَٶ  سُما َمْن  َٯاَٶ  ٯَ « سُما ؤُمُّٵَ »َٯاَٶ  سُما َمْن  َٯاَٶ  « ؤُمُّٵَ »

ٌە «( سُما ؤَةٍُٲَ » ٍای ٷێتێر-ٌادە  )ٷە ئەةی ىٍنەیهە قەڵێر  پیاٌێک ىداخ ةدۆ  -ڕەوای ؿ

ٌدی ئەی پێ٨ەمدتەنی ؿدٍقاو ئایدا -ٓىل هللا ٣ٸیً ًٌٸم-َّلی پێ٨ەمتەنی ؿٍقا  و ٌ ٌ

ٌەڵی چداک ٌەی کە ىا و «قایکدر»ةدم ةەنامدتەنی  ٫ەنمدٌٍی   کێ ُایٌذەدهە ةۆ ئە

ٌەی کێ  ٫ەنمٌٍی   ٌدی پاَ ئە ٌددی  پداَ ئەٌەی کدێ  ٫ەنمدٌٍی  «قایکدر»ٌ و ٌ

ٌدی  پاَ ئەٌ کێ  ٫ەنمٌٍی  «قایکر» ٌکر»و ٌ  ]ٓؼٔؽ مٌٸم[.«(. ةا
ٌئەٺ ئامۆژگددانیکهقنە ةە چاکەکددانی ةەنامددتەن قایددک ٌةدداٌک قەةێددر   

ٍڵ ٍڵامن ةدن یدان مٌد امنیّ نەةدنو ٷە ئەًدامئی کچدی طێتەطێ ةکهێر ئەگەن مٌ

ٌە قەڵێر   قایکدم کە مٍَشیدک ةدٌٍو ٷەگەڵ کدٍڕەکەَ ىداخ ةدۆ ئەٌەَ »ئەةٍةەکهە

ٍان ٯدٍڕەیّ ٌپێ٨ەمدتەن  ٌەَ پەیامنی ٷە نێ ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە -ًەنقانیم ةکاخ ٷە ما

ٌددم  قایکدم ةە  -ٓىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-و ةۆیە پهًیانٺ ٷە پێ٨ەمتەن -ًٌٸم کدهق ٌ ٌ

 ٌ ٓىل اٷٸە ٣ٸیە -ەو ئایا ةە چاکی مامەڵەی ٷەگەڵكا ةکەٺ  ئەٌیّ ٌیٌذی ؿۆی ىادٍ

]ٓدؼٔؽ اٷتـدانْ[و «. ةەڵێو ةە چاکی مدامەڵەی ٷەگەڵدكا ةدکە»٫ەنمٌٍی   -ًٌٸم

ٍڵامن ةدٌٍن  ٌڵیاندكا کە مندكاڵەکەیان ٷە پداَ مٌد ةەڵکٍ ئەگەن قایدک ٌةداٌک ىە

ٌا ٷێهەقا ئیٌالٺ ٫ەنمانی پێكەکاخ کە  ٌکا٫ه ةێر؛ ئە ٌە  ناةێر گدٍێیایەڵی ىەڵگەڕێذە

ٌانێکی دهیِكاو ةەڵکٍ قەةێدر ٷەًەن ئدیامن  ٌٷە ىەن دا ٌکی ةکاخ ٷەمەقا  قایک ٌةا

ٌکی ةداَ  ٌاٺ ةێر؛ ٷەگەڵ ئەمەُكا قەةێر ةەنامتەن قایک ٌةدا ٌقینكانیەکەَ ةەنقە

َيدَكاَٲ  بِن َطك ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }  ةێر ٌةە چاکە مامەڵەیان ٷەگەڵكا ةکاخو ؿد

ًِ ٣َىَلك ؤَن دُِْش  ٍَ ٷََٵ ِة ٌَٖداِتد٥  ۦَٲ ِِّب َما ٷَٔ َٔا َم٤ُه٫ٌٗدا  ن اِػتُياَم ِِف ٖٷدكُّ َٓ ٌَ ٤ُياَم  ِٜ ٣ِٸمإ ٫َاَل دُ

ٌئەگەن )ةاٌٲ ٌ  ٌادە  } ِتَٔٹ َمن ؤَنَاَب بَِِلا سُما بَِِلا َمهِط٤ُٴُم ٫َإُنَتُِّئٴُم ِِبَا ٳُنُذم د٤ََمٸٍَُنە  ًَ
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ٌەی ُ ٌڵیانكا ٷەگەڵر ةۆ ئە ذێٵ ةکەیدر ةە ھداٌةەَ مدن کە قایکر( ئەٌپەڕی ھە

ٌنیداقا وۆن ةە چداکی  ٌا گٍێیایەڵییدان مەکە ةەاڵٺ ٷە ق ھیی وانیانییەکر پێی نییە ئە

ٌە کە ةە  ٌدیان ٷەگەڵدكا ةدکە ٌُدٍێن ڕێتداوی کەًدێٵ ةدکە ٍکە ھاٌڕێیەدی ٌھەڵٌ

ٌەدان دەنێا ةۆ َّلی مدنە ئینظدا  ٌاڕۆژقا( گەڕانە ٌە ةۆ َّلی من )ٷە ق ٌەدە قڵٌۆوی گەڕا

ٌاڵذان  ٌانەی کە قەدانکهقە ]ٷٰامن ھە  [.15پێكەقەٺ ًەةانەخ ةەٌ کهقە
ٌئاینی ئیٌالٺ ڕێگهی ناکاخ ٷە چاکەکدانی ةەنامدتەن کەًدی مٍَشیدک   

ٌئاینەکەیدان  ٍڵامنان  ئەگەن ؿىٺ ةێر یان ؿىٺ نەةێر؛ ةەاڵٺ ةە مەنطێدک قژی مٌد

ُ ٣َِن اٷامِ  ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َّلا َْٓنَياٳُُم هللاا ٌەو ؿ ِٓن نەةێذە ادِٸٍُٳُْم ِِف اٷدكِّ َٰ َٓن ٷَْم ُٓ

ٌادە   نَيە  ِٜ د ٌِ ْٰ َ ُِٓؼثُّ اٷُْم ِْٔيْم  بِنا هللاا ٍا بِٷَ ُٜ ٌِ ْٰ دُ ٌَ ُىْم  هُِطٍٳُم مِّن ِقَٓانِٳُْم ؤَن درََبٌُّ ـْ ٷَْم ُٓ ٌَ

ٌانەی کە طەنگیان ٷەگەڵ نەکدهقٌٌن ٷەًدەن ئەٺ  }ؿٍقا نەىیذان ٷێناکاخ ٷەگەڵ ئە

طێگا ٌٍُێن ٌؿاٲ ٌ ٌاڵدی ؿۆدان کە چاکەیدان ٷەگەڵ  قینە ٌقەنیان نەکهقٌٌن ٷە

ٌانەی ؿدۆَ قەٌێدر کە قاقگەننە  ةکەن ٌقاقگەنةن ٷەگەڵیانكا ةەڕاًدذی ؿدٍقا ئە

ٌئدداینی ئیٌددالٺ ٫ەنمانددكەکاخ ةە ئامۆژگددانی کددهقن ٫ٌێهکهقنددی 8]املمذؼنددح   .]

منكاڵەکانو ٌمەونرتین ئامۆژگانی کە پێٍیٌذە قایدک ٌةداٌک ٫ێدهی مندكاڵەکانیان 

ٌەکدٍ  ٌەنقگانیدان ٷەًدەیانو ىەن ةکەن ةهیذیە ٫ێهکهقنیان ًەةانەخ ةە ما٫ەکداىن پەن

٫ێهی کٍڕی مامی کهق )٣تكاٷٸەی کٍڕی ٣ەةداي(  -ٓىل هللا ٣ٸیً ًٌٸم-پێ٨ەمتەن 

ٍایان ٷێتێر- ُِّٔم ؤََّل ؤ٣َُٸُِّمَٵ ٳَٸِداَمٍخ َْٓن٤ُ٬َدَٵ هللُا ِةِيدنا    » -ڕەواَ ؿ ٌْ َٓا ٧ُٸَ َٓا ٧ُالُٺ ؤَ

 ُٰ ًِ ِِف اٷهاَؿاِء ٫َ ْٔ اَٶ  "اْػ١ِ٬َ هللَا َْٓؼ٠٬ََْٵ اْػ١ِ٬َ هللَا دَِظْكُو ؤََماَمَٵ د٤ََهاْ٪ بِٷَ َٰ ٸُْر  ةىََل. ٫َ

َذ٤ِْن ِةاّلِلِ  ًْ َذ٤َْنَر ٫َا ًْ بَِلا ا ٌَ إَِٶ هللَا  ًْ إَٷَْر ٫َا ًَ بَِلا  ٌَ ِج  كا ِِّ ئەی کدٍڕ »ٌادە  « ٤َْٓه٫َِْٵ ِِف اٷ

ُددەخ ٫ێدده ةددکەٺ کە ةەىۆیددانەٌە ؿددٍقا ًددٌٍقخ )ئەی ٧ددٍاڵٺ(و ئایددا ىەنددكێک ٌ

ٌدم  ةەڵێ )٫ێهٺ ةکەٺ(و ٫ەنمٌٍی « پێتگەیەنێر  ًدنٌٍنەکانی ُدەنی٤ەدی ؿدٍقا »ٌ

ٌا قەةینیدر  ٌا ؿٍقا قەدپانێىێرو ًنٌٍنەکانی ُەنی٤ەدی ؿٍقا ةپدانێىە؛ ئە ةپانێىە؛ ئە
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ٌە ٷە گەڵ دۆقا قەةێرو ؿٍقا ةناًە )ٷە ؿٍقا ةرتًدە( ٷە کدادی  ؿۆُدی ؿٍقا ٷە پێِە

ٌا  ٌاخ کدهق؛ ئە ٌەو ئەگەن قا ٌەاڵمدر قەقادە ٌئاًاییكا؛ ٷە کدادی ناؿۆُدی دەنگدانەقا 

ٌاَ  ٌا دەنيدا قا ٍانیر ٳدهق؛ ئە ٌاَ ٓانمەدی ٌپِذی ٌئەگەن قا ٌا ٷە ؿٍقا ةکەو  دەنيا قا

ٍانی ٷً ؿدٍقا ةٴدً ٌاه ؤػمدك « ٓانمەد ٌپِذی ٍاَ گەٌنە ٫ەنمداىن ةە 4/287]ن [. ٌؿد

ڵەکانیان ٫ێدده ةددکەن ًددەةانەخ ةە ئەٌ ُددذانەَ کە قایددک ٌةدداٌک کددهقٌٌە کە منددكا

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َٓدكإََُّٓيا  ٌنیایانو ؿ ٌٷە ق ًٌٍقیان پێكەگەیەنێر ٷە ئاینەکەیان 

ٞإ  ٌَٖٷِؼَظانَُج ٣َٸََٔيا َمٸَدكِئٴٌَح ٧ِداَل ُٯٍُقَىا ٖٷنااُي  ٌَ ؤَىٸِٔٴُم نَاٗنا  ٌَ ٴُم  ٌَ ٍاْ ؤَن٬ُ ٍاْ ُٯ ٖٷاِمَٓن َءاَمُن

َكاقإ  ٌەڕددان ُِ ٌانەی کە ةا ٌادە  }ئەی ئە ٤َ٬َٓٸٍَُن َما ُٓاَمُهٌَنە  ٌَ َ َما ؤََمهَُىم  ٍَن ّٖلِلا ُٔ َّلا ٤َٓ

ٌدەمەنیەٳەی ئداقەمی ٌةەنقەو  ٍکاندان ةپانێىن ٷە ئاگهێٵ کە ًٍ ٌکەً ٌە ؿۆدان  ھێنا

ٌان کە  ٌدیژی  ٌدٍنددك ًەنپەنُددذی ئەٌ )ئدداگهی قۆوەؿە( چەنددك ٫هیِددذەیەکی وةدده 

ٌەی کە ٫ەنمانیدان پێدكەقاخ ٌا ٫ەنمانێکیدان پێتدكنێر نا٫ەنمانی ؿدٍقا نداک ەن ٷە

ٍاَ گەٌنە 6ئەنظددامی قەقەنە ]ًددٍنج اٷذؼددهٓم  [. ًٌددەةانەخ ةەٺ ئددایەدە کە ؿدد

ٌە  ٌەڕددان ھێندا ٌانەی کە ةا ٌادە  }ئەی ئە ؤَْىٸِدٔٴُْم نَداًنا ە  ٌَ دٴُْم  ٌَ ٍا ؤَن٬ُ قە٫ەنمٍێر  }ُٯ

ٍکاندان ةپانێىن ٷە ئاگهی قۆوەؿێکو ٣ە ٌکەً ٍاَ ٷێتێدر-ٷدی ؿۆدان  ٷە  -ڕەواَ ؿد

ٌەنقەیددان ةددکەن ٫ٌێهیددان ةددکەن(.  دە٫ٌددیهی ئەٺ ئددایەدە پیددهۆوەقا قەڵێدددر  )پەن

ٌکدان کە ڕۆڵەکانیدان ٫ێدهی  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٌپێ٨ەمتەن  ٫ەنمدانیکهقٌٌە ةە ةا

ٌەنقە ةدنبو پێ٨ەمدتەن  ٌەَ ٷەًەن ئەنظامدكاىن ندٍێژکهقن پەن -نٍێژکهقن ةکەن ةۆ ئە

دننَي(  -ًٸمٓىل اٷٸە ٣ٸیە ٌ ًِ ٌا ؤٌَّلقٳِم ةاٷٔدالِج ٌىدم ؤةنداُء ًدت٥ِ  قە٫ەنمٍێر  )ُمُه

ٌاه  ٌادە  )٫ەنمانی نٍێژکهقن ةە منكاڵەکانذان ةکەن؛ ٷە دەمەنی ػەٌخ ًداڵیانكا( ]ن

داٌٌٶ ٣َدْن »قە٫ەنمٍێر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-ؤةٍ قاٌق[و ٌ  ٌْ ٌَٳُٸُّٴُدْم َم ٳُٸُّٴُْم َنا٢ٍ 

ًِ اإلَِماُٺ َنا  ٔاِذ ًِ َن٣ِ ٔاِذد داٌٌٶ ٣َدْن َن٣ِ ٌْ ٍَ َم ُى ٌَ  ًِ اٷهاُطُٹ َنا٢ٍ ِِف ؤَْىٸِ ٌَ  ًِ ٔاِذ اٌٌٶ ٣َْن َن٣ِ ٌْ َم ٌَ  ٍ٢

ِِّٔكو ٌمٌاٌٌٶ  ٌاٷـاقُٺ نا٢ٍ ِف ماِٶ ً ٔاِذَيا  ٌٷٌَح ٣َْن َن٣ِ ا ٌْ َم ٌَ ِطَيا  ٌْ ِْٔر َو ٌَٔح ِِف ةَ املَْهؤَُج َنا٣ِ ٌَ
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ٔاِذدددً ٌٳٸُّٴدددم نا٢ٍ ٌمٌددداٌٌٶ ٣دددن ن٣ ٔاِذدددً  ٍاننو »دە  ٌا« ٣دددن ن٣ ٌددددان ُددد ىەمٍ

ٍانە  ٌىەنیەکێکذان ةەنپهًدیانە ةەنامدتەن ژێهقەًدذەکەَ  قەًدەاڵدكان )ئەمیده( ُد

ٍانە ٌةەنپهًیانە ةەنامتەن ؿێىانەکەَو  ٌةەنپهًیانە ةەنامتەن ژێهقەًذەکەَو پیاٌ ُ

ٍانە  ٍانە ٌةەنپهًیانە ةەنامتەن ماڵی مێهقەکەَ ٌمنكاڵەکاىنو ؿىمەدکان ُ ٌئا٫هەخ ُ

ٍانن ٌةەنپهًدیانن ٌةەنپهًیان  ٌددان ُد ە ةەنامتەن ماڵ ًٌدامانی گەٌنەکەَو ٌىەمٍ

ٌئداینی ئیٌدالٺ ٫ەنمداىن ةە 4491]ٓؼٔؽ ةن ػتدان  «. ةەنامتەن ژێهقەًذەکانذان  .]

ٌە ةە ؿەنطی کدهقن ٌقاةینکهقندی پێكاٌیٌدذیەکاىن قایدک ٌمندكاڵەکان  ةاٌک کهقٌ

ٌە ٷە ةیگەی ژمدانە )  -ىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸمٓد-( ٌپێ٨ەمدتەن 18ٌپێِرت ئەمە ةاًکها

ٌە کە قە٫ەنمٍێدر   ٌەدە ٌنکهقٌ دُٹ ِقَٓنداٍن »٫ەوڵی ؿەنطی ٷەًەن منكاڵەکانی ڕٌ َ٘ ؤ٫َْ

دِتِٔٹ هللِا  ًَ ًِ ِِف  ًُ اٷهاُطدُٹ ٣َدىَل َقاةاِذد ُٰ ِقَٓناٌن ُْٓن٬ِ ٌَ  ًِ َٔاٷِ ًُ ٣َىَل ٣ِ ُٰ ًُ اٷهاُطُٹ  ِقَٓناٌن ُْٓن٬ِ ُٰ ُْٓن٬ِ

َؼا ْٓ ًُ ٣َىَل ؤَ ُٰ ِقَٓناٌن ُْٓن٬ِ ِتِٔٹ هللاِ ٌَ ًَ ًِ ِِف  َٔداِٶ سُدما َٯداَٶ ؤَةُدٍ »َٯاَٶ ؤَةٍُ ِٯاَلةََح  «. ِة ةَدَكؤَ ِةاٷ٤ِْ ٌَ

 ًِ ٌْ َْٓن٤ُ٬َُيُم هللُا ِةد ُيْم ؤَ ٨َاٍن ٬٤ُُِّٓ ِٓ َٔاٍٶ  ُّْ َنُطٍٹ ؤ٠٣ََُْم ؤَْطًها ِمْن َنُطٍٹ ُْٓن٬ُِٱ ٣َىَل ٣ِ ؤَ ٌَ  ِٯاَلةََح  

٨ُِْٓنِٔيمْ  نە( کە کەًێک ؿەنطدی ةکداخ پدانەیەکە کە ٷە ةاُرتین قینان )پا»»ٌادە  « ٌَ

ًەن منكاڵەکانی ؿەنطی ةکاخو ٌپانەیەک ٷە ًەن ئداژەڵەکەی ؿەنطدی ةکداخ ٷە 

ٍای گەٌنە )ٷە طیياققا(و ٌپانەیەک ؿەنطدی ةکداخ ٷەًدەن ىاٌڕێکدانی ٷە  پێناٌ ؿ

ٍای گەٌنە ٌکدێ »ئەةٍ ٯیالةە قەڵێر  « پێناٌ ؿ ًٌەنەدا ةە منكاڵەکان قەًذی پێکدهقو 

ٌەَ ةیانپانێىێدر ٷە ٷەٌ  ٌە گەٌنەدهە کە ؿەنطی قەکاخ ٷەًەن مندكاڵەکاىن ةدۆ ئە پیا

ٌڵەمەنك ةن  [.994]ٓؼٔؽ مٌٸم  « ىەژانی ًٌٌٍقیان پێتگەیەنێر ٌقە
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ٌەقا 31 ٌکدهقە ٌدە  ٌەن ةٌٍن ٷە  . ئاینی ئیٌالٺ ٫ەنمانكەکاخ ةە قاقپەن

 دەنانەخ ئەگەن ةەنامتەن قٌژمنانیّ ةێر.
ٍاَ گەٌنە   ٌد-ؿ ٌەنی ٷە  -٤داَلًتؼانً  ٌەًد٭ قەکهێدر ةە ئەٌپەڕی قاقپەن

ٌئەٌ وادە پیهۆوە ٷەًەن ڕێگدای ڕاًدذە  ٍان ةەنكەکان  ٌەکانی ٌةەڕێٍەةهقنی ٷە نێ کهقە

ٌٷە  ٍڵٰاندكن(  ٌٷە قنًٌدذکهقن )ؿ ٌنەىدی ٷێدكەکاخ  ٷەٌ ُذانەَ ٫ەنماىن پێكەکاخ 

 ُ دِيَك هللاا َُ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر   } ٍَ ٯەقەن ٌٯەوا ٌةییانەکانیكاو ؿ ًَ بَِّلا ُىد ًُ ََّل بِٷَكد ؤَناد

ٌادە  }ؿدٍقا  ٍَ اٷ٤َِْىٓدُى اٷَْؼِٴدُٔم ە  ًَ بَِّلا ُىد ِٝ  ََّل بِٷَكد د ٌْ ِٰ ٌٷٍُ اٷ٤ِْٸِْم َٯاِِئًا ِةاٷْ ؤُ ٌَ اٷَْماَلئِٴَُح  ٌَ

ٌادە ڕایكەگەیەنێر ٌةە ةەڵگە قەیچەًدپێنێر( کە ةەڕاًدذی ھدیی  ُاىێكی قەقاخ )

ەنی پەنًنت ةێر طدگە ٷە ئەٌ وادە مەونە پەنًرتاٌێکی ةە ھەٮ ٌڕاًر نییە کە ُای

ٌەن وانٌدذەکان  ٌادە  قانیپێكا قەندێن( ٌؿدا نەةێر ٫ٌهیِذەکانیّ ُاىێكی قەقەن )

ٌەڕی چەًددپاٌیان ھەیە(و ؿددٍقا ھەمیِددە  ٌادە  ةددا )وانایددان(یّ ُدداىێكی قەقەن )

ٌە؛ ھیی پەنًرتاٌێکی ىەٮ ٌڕاًر نییە کە ُایەنی پەنًنت ةێر  ٌەنی ڕاگهدٍ قاقپەن

ٌەنی 18ئەٌ ٌؿٍقا ُکۆقان ٌقانایەە ]آٶ ٣مهان  طگە ٷە [. ٌؿٍقا ٫ەنمدان ةە قاقپەن

ٌەنقگدانٺ  ٌادە  }ةڵدێ پەن ە  ِٝ د ٌْ ِٰ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُٯدْٹ ؤََمدَه َنِّبِّ ِةاٷْ قەکاخو ؿ

ٌەە ]األ٣ها٪  ٌەنی قا  [. ٫29ەنمانی ةە قاقپەن
  ٌ ٌە ٌةەنپایان کهق ٌەنیان ىێنا ٣ٸدیيم -ٌە ٌىەمٌٍ پێ٨ەمتەنانی ؿٍقا قاقپەن

ٌاٷٌالٺ ؤَنَىٷَْنا َم٤َُيُم -اٷٔالج  ٌَ َِّٔناِخ  ٸََنا ِةاٷَْت ًُ ٸَْنا ُن ًَ ْك ؤَْن َٰ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ٷَ و ؿ

ٍا ةەڕاًددذی ئددێمە  ٌادە  }ًددٍێنك ةەؿدد ە  ِٝ دد ٌْ ِٰ ددٍَٺ اٷنادداُي ِةاٷْ ُٰ َٔ اٷِْمٔددىَاَن ٷِ ٌَ اٷِْٴَذدداَب 

 ٌ ٌە ةە ةەڵگە ٌم٣ٍظیىەی ڕ ٌە ٌ کذێتدی )ئاًدامنی( پێ٨ەمتەنانی ؿۆمامنان نانقٌ ٌنە

ٌەی ؿەڵکی ةە قاقگەنی ڕە٫ذان ةکەن )ٷەنداٌ  ٌدەناوٌی قاقمان ٷەگەڵكا نانقن ةۆ ئە

ٌەکاندكا. 25ؿۆیانكا(ە ]اٷؼكٓك  ٌکهقە ٌدەکدان  ٌەنی ٷە  ٌدەناوٌٌ ةهیذیە ٷە قاقپەن  .]

ٌەکاندكا دەندانەخ  ٌکهقە ٌەن ةٌٍن ٷە ٯٌدەکان  ٌئاینی ئیٌالٺ ٫ەنمانكەکاخ ةە قاقپەن
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ٍا  ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }َٓدا ؤََُّٓيدا اٷادِمَٓن آَمُند ئەگەن ةەنامتەن قٌژمنانیّ ةێرو ؿ

َيَكاءَ  ُُ  ِٝ ٌْ ِٰ اِمنَي ِةاٷْ ٍا ٍا َٯ اأْلَْٯدَهِةنَي  بِن َٓٴُدْن  ٳٍُنُ ٌَ اٷِدَكِْٓن  ٍَ ٌِ اٷْ دٴُْم ؤَ ٌِ ٍْ ٣َىَلك ؤَن٬ُ ٷَ ٌَ  ِ ّلِِلا

ٍا د ُٗ ٌْ د٤ُِْه ٌا ؤَ ٍُ بِن دَٸْد ٌَ ٍا   َك ؤَن د٤َِْكٷُ ٍَ ٍا اٷَْي ََلك ِةِياَم  ٫َاَل دَذاِت٤ُ ٌْ ُ ؤَ ريًا ٫َاّلِلا ِٰ ٫َ ٌْ ًّٔا ؤَ ٫َدةِنا  ٧َِن

َ ٳَاَن ِِبَا د٤ََْمٸٍَُن َؿِتريً  ٌاٺ وۆن هللاا ٌە ةەنقە ٌەڕددان ھێندا ٌادە  }ئەی کەًانێک کە ةا اە 

ٍا ُاىێكی ةكەن ةا ُاىێكیەکە قژ ةە ئێٍەَ ةێر یان قژی ةاٌک  قاقگەن ةن ٷەةەن ؿ

ٌەکە(  ٌقایددک ٌ قژی ؿددىمە نىیکەکانذددان )ةێددر( ئەگەن )ُدداىێكی ٷەًددەن قنا

ٌە ٍا ةەنژە ٌڵەمەنددك ةێددر یددان ھەژان )ُدداىێكیەکە ھەن ةددكەن( چددٍنکە ؿدد نددكی قە

ٌەی ٷە ھەٮ  ٌادە ُددٍێن ئددانەوٌٌ مەکەٌن ةددۆ ئە ٌان ةاُددرت قەوانێددر کە ًٌددٌٍقی ئە

ٌا  ٌانە ةدكەن یدان نەیدكەن ٌ گدٍێی پێدنەقەن ئە ٌئەگەن )ُاىێكیەکە( پدێچە َّلنەقەن 

ٍا ھەمیِددە ةە کانەکانذددان ئاگدداقانەە ]اٷنٌدداء  ٍای گەٌنە 135ةەڕاًددذی ؿدد [. ٌؿدد

َنأنُ  َُ ََّل َْٓظهَِمناٴُْم  ٌَ ٌا  قە٫ەنمٍێر  } ِظِك اٷَْؼدَهاِٺ ؤَن د٤ََْذدُك ٌْ ٌٳُْم ٣َِن اٷَْم كُّ َٓ ٍٺ ؤَن  ٍْ  ۧ  َٯ

َ  بِنا هللااَ  ٍا هللاا د ُٰ ادا ٌَ اِن   ٌَ اٷ٤ُْْك ٌَ ٍا ٣َىَل اإْلِسِْم  نُ ٌَ ََّل د٤ََا ٌَ َك   ٍَ ْٰ اٷذا ٌَ ٍا ٣َىَل اٷْرِبِّ  نُ ٌَ د٤ََا دِكُٓك ٌَ َُ  

ٌادان ٌادە  }ةا ؿەُم ٌ ٯینذان ٷە کۆمەڵێک  اِبە  َٰ ٌەَ کدادی  اٷ٤ِْ ٷێنەکاخ ةەىدۆی ئە

ٌا٪ ةە قەٌنی کە٣تە ةکەن؛ قەًر قنێدژی ةدکەن ٌ کدۆمەکی  ؿۆی نەیانيێِر دە

ٍا دهًان ٌ کۆمەکی یەکدرت مەکەن  یەکرتی ةکەن ٷە ًەن چاکە ٌ پانێىگانی ٌ ٷە ؿ

ٍا ةەدیدنەە  ٍا ةرتًن ةێگٍمدان ددۆڵە ًٌدىای ؿد ٌان ٌ قەًر قنێژی ٌ ٷە ؿ ٷەًەن دا

ٍای گە2]املائكج  دَيَكاَء [. ٌؿ ُُ  ِ اِمنَي ّلِِلا ٍا ٍا َٯد ٍا ٳٍُنُ ٌنە قە٫ەنمٍێر  }َٓا ؤََُّٓيا اٷاِمَٓن آَمُن

ٌادە   ە  َك ٍَ د ْٰ ٍَ ؤَْٯدهَُب ٷِٸذا ٍا ُىد ٍا  ا٣ْدِكٷُ ٍٺ ٣َىَلك ؤََّلا د٤َْدِكٷُ ٍْ َنأُن َٯ َُ ََّل َْٓظهَِمناٴُْم  ٌَ   ِٝ ٌْ ِٰ ِةاٷْ

ٌە وۆن ةە ڕێکٍپێکی ھەًنت  ٌەڕدان ھێنا ٌانەی ةا ةەئەنظامكانی ٫ەنمانەکانی }ئەی ئە

ٍا ُاىێكیكەن ةن ةە قاق ٌ ڕاًذی ةا ڕٮ ٌ کینەددان ٷەقەًدذە ٌ کۆمەڵێدک ھانذدان  ؿ

ٌە نددىیکرتە ٷە  ٌەی ڕاًددر نەڕۆن ٌ قاقگەن نەةددن قاقگەنةددن ئە نەقاخ ٷەًددەن ئە

ٍاقانی(ە ]املائكج   [.8پانێىکانی )دەٯ
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ٌەکدٍ ئەمە  ئایا ٷە یاًای گەٷەکان یدان ئداینی ؿەڵکدی ٷە ئەمدیۆقا ُدذی  

ٌدندی ڕاًدذی ىەددا دەندانەخ ئەگەن  قەةینین کە ةهیذیە ٷە ُداىێكی قان ةە ىەٮ ٌ ٌ

ٌکەًدە نىیکەکدانیّ ةێدرو ٫ٌەنمدانکهقن ةە  ٷەًەن نە٫ٌی ؿۆخ ٌقایک ٌةداٌک 

ٌەن ةٌٍن ةەنامدتەن قٌژمدن ٌقۆًدر. ٌپێ٨ەمدتەن   -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-قاقپەن

ٍا ٌەن ةٌٍن ٷە نێد ٌە ةە قاقپەن ن منكاڵەکاندكاو ٣دامه قەڵێدر  گدٍێم ٷە ٫ەنمانی کهقٌ

ٍاَ ٷێتێر-ن٣ٍامىن کٍڕی ةەُیه ةٌٍ  ٌکم  -ڕەواَ ؿ کە ٷەًەن مینتەن قەیدٌٍخ  )ةدا

ٌاػە  ٌددی  )مدن ڕاوی  -قایکی ند٣ٍامن-قیانیەکی پێكاٺ(و ةەاڵٺ ٣ەمهەدی کچی ڕە ٌ

ٌەکٍ پێ٨ەمتەن  ُاىێكی  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-نیم ٷەًەن ئەٺ قیانی ةەؿِینە ىەدا

ٌکم ٷە  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-چٌٍ ةۆ َّلی پێ٨ەمتەنی ؿٍقا  -ةەُیه-ًەن قەقاخ(و ةا

ٌدی  )من قیانیەکم ةەؿِی ةە کٍڕەکەٺ  ٣ەمهەددی کچدی -کە قایکدی  -ن٣ٍامن-ٌ ٌ

ٌاػە ٌاَ ٷە مدن کدهق کە ددۆ ةدکەٺ ةە ُداىێك ٷەًدەن ئەمە(و  -ڕە پێی ةەؿِدیو ٌقا

ان ُدذر ةەؿِدی ةە ىەمدٌٍ ئایدا ىەمد»٫ەنمدٌٍی   -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ئەٌیّ 

ٌدی  نەؿێهو پێ٨ەمتەن «منكاڵەکانر   -ٓىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-و ئەٌیّ )ةەُیه( ٌ

ٍا ةددکەن »٫ەنمددٌٍی   ٍای ؿدد ٍا ةرتًددن-دەٯدد ٍان -ٷە ؿدد ٌەن ةددن ٷە نێدد و ٌقاقپەن

ٌەی ٫ەنمدددٌٍقەکە قەڵێدددر  ٌپاُدددان )ةەُدددیه( گەڕایەٌە «مندددكاڵەکانذان و گێدددیەنە

ٌە. ]ٓدؼٔؽ اٷت ٌەنگدهدە ٌەنی دداکە ىۆکدانە ةدۆ 2587ـدانْ  ٌقیانیەکەَ  [. قاقپەن

ٌە ؿەڵدک ىەًدر ةە ًدەَّلمەدی  پاناًذنی ًەٯامگیهی ؿەڵک ٌ ٌاڵددان. ةەةدێ ئە

ناکاخ ٷە ًەن قین ٌ ژیان ٌ منكاڵ ٌ ُەنە٪ ٌ ماڵ ٌ ٌاڵدیان. ىەن ٷەةەن ئەٺ ىدۆیە 

٫ەنمدانی ةە مًٍدڵامنان کدهق کە کدۆا ةدکەن ةدۆ  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-پێ٨ەمتەن 

ٌە. ىۆکدانی ػەةەُ ٌەی ٷەًەن قەًذی کا٫هەکانی مەککە قەچەًٌێنكنانە ەو پاَ ئە

ٌەن ةددٌٍ ٌ ىددیی کەي ٷە ژێدده  ٌە ةددٌٍ کە پاُدداکەی قاقپەن ىەڵتژانقنددی ػەةەُددە ئە

 قەًەاڵدی ئەٌقا ًذەمی ٷێ نەکهاةٌٍ.
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. ئدداینی ئیٌددالٺ ٫ەنمانددكەکاخ ةە چاکەکددان ةددٌٍن ةەنامددتەن ةە 31

ٌەنەکانو ٌةانگەُە ق ٌنە ٍانەکان.ىەمٌٍ ةٍ ٌە ط ٌکهقە  ەکاخ ةۆ ڕەٌُر 
ٍاَ   ئاینی ئیٌالٺ ٫ەنمانكەکاخ ةە چاکەکانی ةەنامتەن ىەمٌٍ ؿەڵکدیو ؿد

ٌادە   ددْهََبك ە  ُٰ بَِٓذدداِء ِلْ اٷْ ٌَ دداِن  ٌَ اإْلِْػ ٌَ َ َٓددإُْمُه ِةاٷ٤َْددْكِٶ  گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  }بِنا هللاا

ٍا ٫ەنمان قەقاخ ةە قاقگەنی ٌةە چاکە ٌةە ةەؿِین ٍکانە  }ةەڕاًذی ؿ ٌکەً ةە ؿىٺ 

ادداِء 91]اٷنؼددٹ  اٷُضا ٌَ ادداِء  ددٍَن ِِف اٷرسا ُٰ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  }اٷاددِمَٓن ُٓن٬ِ [. ٌؿدد

ٌانەی مداڵ  ٌادە  }ئە دِننَيە  ٌِ ُ ُِٓؼدثُّ اٷُْمْؼ هللاا ٌَ اٷ٤َْا٫ِنَي ٣َِن اٷنااِي  ٌَ  ١َْٔ ِمنَي اٷ٨َْ ِٟ اٷْٴَا ٌَ

ٌڵ ٍاقا( ٷە کدادی ؿۆُدی )قە ٌناؿۆُدیكا ٌڕٯدی قەةەؿِن )ٷە پێنداٌی ؿد ەمەندكی( 

ٌە ٌ قەةٌٍنن ٷە ؿەڵکی ٌؿٍقاَ چاکەکدانانی ؿۆُدكەٌێرە  ةەدینی ؿۆیان قەؿۆنە

بنا »قە٫ەنمٍێدر   -ٓٸی هللا ٣ٸیدً ًٌدٸم-[. ٌپێ٨ەمتەن مٍػەمەق 134]آٶ ٣مهان   

ْذٸََحو ٌبَلا ِٰ ٍا اٷ ُن ٌِ اَن ٣ىَل ٳُٹِّ َشٍءو ٫َةَِلا َٯَذٸُْذْم ٫إْػ ٌَ َ ٳََذَث اإلْػ ٍا  هللاا دُن ٌِ َلةَْؼدُذْم ٫إْػ

 ًُ و ٫َٸْرُيِْغ َلِةَٔؼَذ ًُ ٬ْهَدَ َُ ُِٔؼكا ؤََػُكٳُْم  ٷْ ٌَ ةَْؽو  ٍای گەٌنە چاکەکانی ٷە ًەن »ٌادە  « اٷما ؿ

ٌا ةە چداکی ئەنظدامی ةدكەنو  ىەمٌٍ ُذێک نًٌٍیٍەو ئەگەن کٍُذانیەکذان کهق؛ ئە

ٌا ةە چداکی ئەنظدامی ةدكەنو ٌةدا یە کێدک ٷە ئێدٍە ٌئەگەن ًەنةیینێکذان کدهق؛ ئە

ٌەکە َّلةدكاخ ٌەی نداڕەػەدی ٷە ًدەن ًدەنةیا ]ٓدؼٔؽ «. دی٨ەکەَ دیژ ةکاخ ةدۆ ئە

ٌکددهقەٌە 1955مٌددٸم   ٍانەکددان  ٌئدداینی ئیٌددالٺ ةانگەُددە قەکدداخ ةددۆ ڕەٌُددذە ط  .]

ٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە ًی٬ەدی پێ٨ەمتەن مٍػەمەق  ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە -چاکەکانو ؿ

ٌدهقا قە٫ەنمٍێر -ًٌٸم ٕا ٷە کذێتەکاىن پێٍِ د ٕا اأْلُمِّ دٍَٶ اٷناِتد ًُ   }اٷادِمَٓن َٓذاِت٤ُدٍَن اٷها

َْٓنَيداُىْم ٣َدِن  ٌَ اإْلِنِظٔدِٹ َٓدإُْمهُُىم ِةداٷَْم٤ُْهٌِ٪  ٌَ َناِج  ٍْ ًُ َمٴُْذٍةًا ٣ِنَكُىْم ِِف اٷذا ٌنَ اٷاِمْ َِٓظُك

َتائِدَص  ـَ ِْٔيُم اٷْ َُٓؼهُِّٺ ٣َٸَ ٌَ َِّٔتاِخ  ُِٓؼٹُّ ٷَُيُم اٷٜا ٌَ اأْل٧َْداَلَٶ اٷُْمنٴَِه  ٌَ د٥ُ ٣َدْنُيْم بِِْصَُىدْم  َ٘ َٓ ٌَ

  ًُ ٍا اٷنُّدٍَن اٷادِمْ ؤُندِىَٶ َم٤َد اداَت٤ُد ٌَ ٌُه  نََِّصُ ٌَ ٌُه  ُن ٣َىا ٌَ  ًِ ٍا ِة ِْٔيْم  ٫َاٷاِمَٓن آَمُن اٷاِذٕ ٳَانَْر ٣َٸَ

ٌانەیە کە ُدٍێن  ٌەنقگدان( ةدۆ ئە ٌادە  })ئەٺ ڕەػدمەدەی پەن ٌٷَكِئَٵ ُىدُم اٷُْم٬ْٸُِؼدٍَنە  ؤُ
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ٌانە ٌ -ٓددىل هللا ٣ٸیددً ًٌددٸم-٨ەمددتەن )پێ ( قەکەٌن کە پێ٨ەمتەنێکددی نەؿٍێنددكە

ٌە( ئەٌ کەًە )پێ٨ەمتەنێکە ئەھٸی کذێث ًی٬ەدەکانی  ٌە ھادٍ ٌەنقگانە )ٷەَّلیەن پەن

قەوانن ٌقەیناًن( چٍنکە ةە نٌٍشاٌی َّلیانە ٷە دەٌناخ ٌ ئینظیٸدكا کە ٫ەنمانیدان 

ؿدهاپە ٌُدذە پاکەکانیدان ةدۆ ػەاڵڵ  پێ قەکاخ ةە چاکە ٌ ڕێگهییان ٷێ قەکداخ ٷە

ٌئەٌ  ٌگهانەکدان  قەکاخ ٌُذە پیٌەکانیان ٷێ ػەناٺ )ٯەقە٧ە( قەکاخ ٌ ةانە ٯدٍني 

ٌە ةٌٍن ٷەًەنیان َّلی قەةاخ ئەمظا ئەٌ کەًانەی  کۆخ ٌ ونظیهانەَ کە ةەًەنیانە

ٌەڕیان ةەٌ )پێ٨ەمتەنە( ھێناةێر ٌ ڕێىٌ ٯەقنیان ةۆ قاناةێر یانمەدیان قاةێر  ٌ کە ةا

ٍانیان ٷێ کهقةێر ٌ پەییەٌی ئەٌ نٌٍنەیان کهقةێر )کە ٯٍنئدانە( کە ٷەگەڵیدكا  پِذی

ٌاننە ]األ٣ددها٪  ٌان )کە ةاًددکهان( ٷە ڕوگددان ةددٍ ٌە ئە ٍانە ٌەدە ؿدد [. 157نێددهقنا

دُح بِنا هللَا َن٫ِٔدٌٱ »قە٫ەنمٍێدر   -ٓٸی هللا ٣ٸیدً ًٌدٸم-ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا  َِ َٓدا ٣َائِ

 ِٜ ٤ُْٓ ٌَ اهُ ُِٓؼثُّ اٷه٫َِّْٱ  ٍَ د ًِ دٕ ٣َدىَل َمدا  ِٜ َما ََّل ٤ُْٓ ٌَ ٕ ٣َىَل اٷ٤ُْْنِ٭  ِٜ « ٕ ٣َىَل اٷه٫ِِّْٱ َما ََّل ٤ُْٓ

ٌنی »ٌادە   ٌنیدان ةدٍ ٌنەنٺ   -میيهەةدانی-ئەی ٣ائیِەو ؿدٍقا میيهەةدانەو ٌةە ةەوەیدی 

ٌەندكە  ٌنیدان ةدٌٍن قەیتەؿِدێر؛ ئە ٌنەنٺ  ٌەَ ٷەًەن میيهەةدانی  ٌئە ؿۆُكەٌێر؛ 

ٌە ناةەؿِددێرةەىددۆی دٍنددك ةددٌٍن ٌىەنُددذێ [. 2593]ٓددؼٔؽ مٌددٸم  « کی دددهە

ٍَٮ »قە٫ەنمٍێر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا  ُٰ ْٔٴُْم  ٣ُ َ َػهاَٺ ٣َٸَ بِنا هللاا

دا٣ََح املَداٶِ  َٗ بِ ٌَ دَااِٶ  ٌُّ ٌَٳَْ ََج اٷ َٯاَٶ  ٌَ ٌَٳَهَِو ٷَٴُْم ِٯَٔٹ  َىاِخ  ٌَ َمَن٥َ  ٌَ ؤَْق اٷَتَناِخ  ٌَ ٌَ َياِخ  « األُما

ٍاَ گەٌنە ػەنامددی کددهقٌٌە ٷەًددەندان  ؿهاپەکددانی ةەنامددتەن قایکدداخو » ٌادە  ؿدد

ٌاکهقندی  ٌکٍُذنی کچانو )ٌطێتەطێ نەکهقندی ئەنک ٌما٫ێدک ٷەًدەنی ةێدر ٌقا

ٌادا/ نەةەؿِین ٌطێتەطدێ -ما٫ێک کە ىی ؿۆی نەةێر  ٌە  ]ٌمن٥َ ٌىاِخ[  ٌدها یان ٌ

ٌاکهق ٌە ةتەؿْشێرو قا ندی ئەٌ ُدذانەَ کە نەکهقنی ئەٌ ُذانەَ ؿٍقا ٫ەونی کهقٌ

ٌە و -ٯٌە وۆن کهقن-(. ٌؿٍقا ػەو ناکاخ ٷە  ٯٌە ىێنان ٌةهقن -ؿٍقا ػەنامی کهقٌ

[. ٌپێ٨ەمدتەنی 2418]ٓدؼٔؽ اٷتـدانْ  « ٌوۆن پهًیان کهقنو ٌةە ٫ییۆقاىن ًامان
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ََّل دُْامِ »قە٫ەنمٍێر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-ؿٍقا  ٌَ ٍا  ٍا ََّل دَْكُؿٸٍَُن اٷَْظناَح َػذاّ دُْاِمُن ُن

ْٔدَنٴُمْ  داَلَٺ ةَ ٌا ٍا اٷ د ُِ ٍء بَِلا ٤َ٫َٸُْذُمٍُه دََؼاةَْتُذْم  ؤ٫َْ ََّل ؤَُقٷُّٴُْم ٣َىَل ََشْ ٌَ ٍا ؤَ ٌادە  « َػذاّ دََؼاةُّ

ٌە ىەددا ئدیامن » ًٍێنك ةە ئەٌ وادەی کە نە٫ٌدی مندی ةە قەًدذەو نداچنە ةەىەُدذە

ٌەڕ( ناىێنن ىەدا یەکرتدان ؿۆَ نەٌێرو ئ ٌئیامن )ةا ایا ُذێکذان پێ ةڵدێم نەىێننو 

ٍانذاندكا ٌە ٷە نێ ٌە یەکرتیان ؿۆَ قەٌێدر  ًدەَّلٺ کدهقن ةداڵٌ ةدکەنە «. کە ةەىۆیە

 [.54]ٓؼٔؽ مٌٸم  

 
ٌەکددٍ 32 ٍانەکددان قەکدداخ  ٌئدداینی ئیٌددالٺ ٫ەنمددان ةە ڕەٌُددذە ط  .

ڕاًذگۆیی ٌپاناًدذنی ًدپانقە )ئەمدانەخ( ٌقاٌێدن پداکی ٌُدەنٺ کدهقن 

ٌەن ٌئدداوایەدی ٌةەؿِددنكەیی ٌةەؿِددین ٌڕێ ىٷێنددان ٌیانمەدیددكانی ؿددا

ٌدێهکهقنددی ةهًددیەکان  پێٍیٌددذیەکان ٌیانمەدیددكاىن کەًددانی ٷێٰەٌمدداٌ 

ٌنیانی  ٌنەنٺ  ٌگەیانكنی پەیٍەنكی ؿىمایەدی  ٌچاکتٌٍن ةەنامتەن قناًٌێ 

 ةەنامتەن ئاژەڵەکان.
ٍان ٌچاکەکانو پێ٨ەمتەنی ؿٍقا   ئاینی ئیٌالٺ ٫ەنمان قەکاخ ةە ڕەٌُذە ط

ٌادە   -ٸمٓدىل اٷددٸە ٣ٸدیە ًٌدد- دداٷَِؽ اأْلَْؿدداَلِٮ(  َٓ َدا ة٤ُِْشددُر أِلََُتِّدَم  قە٫ەنمٍێددر  )بمِنا

ٌکامدو ةدکەٺ( ]ٓدؼٔؽ األقب امل٬دهق  ٌاٌ  ٍانەکدان دە ٌەَ ڕەٌُدذە ط )نێهقناٌٺ ةۆ ئە

قە٫ەنمٍێر  )بنا مدن ؤػدتِّٴم بِلا و  -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-[و ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 217

ا ٍَٓٺ اٷٰٔام ًٌ ٌؤة٤دَكٳم مندٕ ٌؤٯهِةٴم منٕ مظٸ ٴم بِلا  َ٘ ُنٴم ؤؿالًٯا و ٌبنا ؤة٨ ًِ ِح ؤػا

ٍا   ٯددك ٣ٸِْمنددا  ٌاملُذ٬ٔيٰددٍَن و ٯدداٷ ٯٍَن و  ٌاملُذِددكِّ سددانٌَن و  ددا ٓددٍَٺ اٷٰٔامددِح اٷ ا ًٌ مظٸ

ٌادە  )ئەٌ کەًدەی ٷە  ٌَن(  ٯٍَن و ٫ام املذ٬ٔيٰدٍَن   ٯداٶ   املُذٴدربِّ اٷ سانٌَن ٌ املذِكِّ

ٌٷە قا نیِذنی من نىیکرتە ٷە ڕۆژی ٯیامەددكا ئەٌ کەًدەدانە َّلی من ؿۆُەٌیٌذرتە 
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ٌٷە قانیِدذنی مدن قٌٌندده  ٌەی ویاده ڕٯدم ٷێیەددی  ٌئە ٍانرتین ڕەٌُذی ىەیەو  کە ط

)ئەٺ طددۆنە کەًددانەن(  ]ًەنًددانەکان[  -ٷە ةەىەُددذكا-قەةێددر ٷە ڕۆژی ٯیامەدددكا 

ٌانەَ وۆن ٯٌە قەکەن  ٌانەَ ٯٌدە -ةە ةێ ًٌٍق-ئە ٌان و ٌ ]مٍدەُەقیٰەکان[ ئە ٫دها

ٌدیدان  « ٌٯٌٍڵ قەکەن ةە ناىەٮ )ةۆ گاڵذە کهقن ةە ؿەڵکی(و ٌ]مٍدە٫ەیٰیيەکان[ ٌ

ئەی پێ٨ەمدددتەنی ؿدددٍقا ]ًەنًدددانەکان[ ٌ]مٍدەُدددەقیٰەکامنان[ واندددیو ئەی 

ٌانەَ »٫ەنمدددٌٍی   -ٓدددىل اٷدددٸە ٣ٸدددیە ًٌدددٸم-]مٍدە٫ەیٰیيەکدددان[ کدددێن و  ئە

ڕەوای -کدٍڕی ٣ەمدهٌ  [. ٷە ٣تكاٷٸەی791]اٷٌٸٌح اٷٔؼٔؼح  «(. ؿۆةەگەٌنەوانن

ٍایان ٷێتێر کەًدێکی طٍێندكەن ٌ  -ٓدٸی هللا ٣ٸیدً ًٌدٸم-قەڵێر  پێ٨ەمدتەن  -ؿ

ةاُدرتین »ٌادە  «. بن من ؿٔانٳم ؤػٌنٴم ؤؿالًٯا»طٍێن ٫هۆَ نەةٌٍو ٌقەی٬ەنمٌٍ  

ٍانرتین ڕەٌُذیان ىەیە ٌانەن کە ط  [.3559]ٓؼٔؽ اٷتـانْ  «. ٌؿێهدهینذان ئە
ٌەَ کە ئداینی  ٌئدایەخ ٫ٌەنمدٌٍقەی ددهیّ   وۆنن کە ةەڵدگەن ٷەًدەن ئە

ٌە چاکەکدان ةە ُدێٍەیەکی  ٌکدهقە ٍانەکدان  ئیٌالٺ ئامۆژگانی قەکاخ ةە ڕەٌُدذە ط

ٌٷەٌ ئاکددانە ةەنوانەَ کە ئدداینی ئیٌددالٺ ٫ەنمدداىن پێددكەکاخ ةددهیذیە ٷە   گِددذی. 

دْكٮِ  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ڕاًذگۆییو پێ٨ەمتەنی ؿٍقا  ِّٔ ْٔٴُْم ِةاٷ  قە٫ەنمٍێر  )٣َٸَ

ََٓذَؼدها  ٌَ ُكُٮ  ْٔ َما َٓىَاُٶ اٷهاُطُٹ َٓ ٌَ بِنا اٷْرِبا َْٓيِكْ بََِل اٷَْظناِح  ٌَ ْكَٮ َْٓيِكْ بََِل اٷْرِبِّ  ِّٔ َ ٫َةِنا اٷ

ٌەو چدٍنکە  ٌادە  )قەًدذتگهن ةە ڕاًدذگۆییە ا(  ًٰ ٓ دكِّ ِٓ ْكَٮ َػذاّ ُٓٴَْذَث ٣ِْنَك هللِا  ِّٔ اٷ

ٌچاکەکانی ڕێنیِانكەنە ةەنەٌ ةەىەُرو ڕاًذگۆیی ڕێنیِانكەنە ةەنەٌ چاکەکانیو 

ٍاَ  ٌاَ ڕاًدذگۆییكا قەگەڕێدر؛ ىەددا َّلی ؿد ٌاٺ ةە ق ٌکەًێک ڕاًدذگۆیە ٌةەنقە

ٍاندانەَ 2617گەٌنە ةە ڕاًذگۆ ٷە ٯەڵەٺ قەقنێر( ]ٓؼٔؽ مٌٸم   [. ٷەٌ ڕەٌُذە ط

ٍاَ گەٌنە  ٌە ةهیذیە ٷە پاناًذنی ًدپانقە )ئەمدانەخ(و ؿد کە ئیٌالٺ ٫ەنمانی پێکهقٌ

ٍا قە٫ەن  ٌادە  }ةەڕاًددذی ؿدد ٌا اأْلََمانَدداِخ بََِلك ؤَْىٸَِيدداە  َ َٓددإُْمُهٳُْم ؤَن دُددَاقُّ مٍێددر  }بِنا هللاا

ٌەنەکانیدانە ]اٷنٌداء  ٌەی گِر ًپانقەکان ةدۆ ؿا [. ٫58ەنمانذان پێ قەکاخ ةەقانە
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ٌە ةهیذیە ٷە قاٌێن پاکی ٌپاکیىەیی  ٍانانەَ کە ئیٌالٺ ٫ەنمانی پێکهقٌ ٷەٌ ڕەٌُذە ط

 ٌ ٌانەکدانو پێ٨ەمدتەن ٌؿۆ ق  -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ٌنگهدن ٷە پدیٍ ٌةدۆگەنی دا

ٌاٷناٳؽ اٷدمْ ٓهٓدك اٷ٬٤دا٪»قە٫ەنمٍێر   « سالسح ػٱ ٣ىل هللا ٣ٍنيم  ٌلٳه منيم  

ٌانەَ »ٌادە   ٍاَ گەٌنە کە یانمەدیان ةدكاخ  ٌیەکێدک ٷە ًێ کۆمەڵ ما٫ە ٷەًەن ؿ

ٌەَ قاٌێنی ؿۆی پاک کە ةاًیکهق  ئەٌ کەًەی قەیەٌێر ىاًٌەنگیهی ةکاخ ة ۆ ئە

ٌٷە نىاکاىن پێ٨ەمتەن 1655]ًنن اٷرتممْ  « ڕاةگهێر ئەٌە  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-[. 

اٷ٨َِْنّ»ةٌٍ کە قەی٬ەنمٌٍ   ٌَ اٷ٬َ٤َْاَ٪  ٌَ  ّ َٰ اٷذُّ ٌَ إَٷَُٵ اٷُْيَكَ  ًْ ؿٍقایەو »ٌادە  « اٷٸُيما بِيِّ ؤَ

ٌڵەم ٍاقانیو ٌقاٌێن پاکیو ٌقە ٌدەٯ ٌاَ ىیكایەخو  ]ٓدؼٔؽ « ەنكیر ٷێدكەکەٺمن قا

ٌە ةدهیذیە ٷە ُدەنٺ 2721مٌٸم   ٍانانەَ کە ئیٌالٺ ٫ەنمانی پێکهقٌ [. ٷەٌ ڕەٌُذە ط

َٔداُء ََّل َٓدإِِْت بَِّلا »قە٫ەنمٍێدر   -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-کهقن )اٷؼیاء(و پێ٨ەمتەن  اٷَْؼ

رْيٍ  ـَ ]ٓدؼٔؽ اٷتـدانْ  « ُەنٺ کهقن ىیی ُذێک ناىێنێر طدگە ٷە ؿێده»ٌادە  « ِة

ٷِٴُدٹِّ ِقٓدٍن ُؿٸُدٌٱ »قە٫ەنمٍێدر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌدٸم-[و ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 6117

َٔاءُ  اَلِٺ اٷَْؼ ًْ ُؿٸُُٱ اإْلِ ٌاىن-ىەمٌٍ ئەىٸی »ٌادە  « ٌَ ٌدٍ ئاینێدک ڕەٌُدذێکیان -ٍُێنکە

ٍڵامنان-)ڕەٌُذێکی دایتەدیان( ىەیەو ٌڕەٌُذی )دایتەدی( ئەىٸی ئیٌالٺ  ةهیذیە  -مٌ

 [. 6/2619اإلَيان/ اٷتیيٰٕ   ]٤ُث« ٷە ُەنٺ کهقن
ٍانانەَ ئاینی ئیٌالٺ ٫ەنماىن پێكەکاخ؛ ةدهیذیە ٷە ئداوایەدیو   ٌٷەٌ ئاکانە ط

ٌە  ٍاَ ٷێتێر-ٷە ئەنەًە دَن »قەڵێر   -ڕەواَ ؿ ٌَ ٸاَم ؤَْػ ًَ ٌَ  ًِ ْٔ ىلا هللُا ٣َٸَ َٓ  ُّٕ ٳَاَن اٷناِت

ْك ٫َِى٢َ ؤَْىُٹ املَِكَٓنِح ٫َٴَ َٰ ٷَ ٌَ َق اٷنااِي  ٍَ ؤَْط ٌَ َظ٥َ اٷنااِي  ُْ ؤَ ٌَ ًِ اٷنااِي  ْٔ ىلا هللُا ٣ٸَ َٓ  ُّٕ اَن اٷناِت

ُيْم ٣َىَل ٫َهٍَي  َٰ َت ًَ ٸاَم  ًَ ٌئداوادهین  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-پێ٨ەمتەن »ٌادە  « ٌَ ةاُرتین 

ٌةەؿِنكەدهین مهۆڤ ةٌٍ ٷە نێٍ ؿەڵکیكاو ٌطانێکیدان ؿەڵکدی مەقیدنە دٌٍُدی 

ٍا -ٓددىل اٷددٸە ٣ٸددیە ًٌددٸم-دددهي ةددٌٍن ةەاڵٺ پێ٨ەمددتەن  نی پێِددیان کەٌخ ةە ًدد

ٌنەدهًددن( ٌە  ٌەَ قڵنیایددان ةکددادە [. 2821]ٓددؼٔؽ اٷتـددانْ  « ئەًددپێکەٌە )ةددۆ ئە
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پەنای ةە ؿٍقا قەگدهخ ٷە دهًدنۆکیو ةدۆیە  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-پێ٨ەمتەنی ؿٍقا 

ؿدٍقایەو مدن پەنداخ پێدكەگهٺ ٷە »ٌادە  « اٷٸاُيما بِيِّ ؤ٣ٍَُُل ِةَٵ ِمَن اٷُظنْبِ »قەی٬ەنمٌٍ  

ٍاندانەَ کە ئیٌدالٺ ٫ەنمدانی 6374ـانْ  ]ٓؼٔؽ اٷت« دهًنۆکی [. ٷەٌ ڕەٌُدذە ط

ٍاَ گەٌنە  ٌەخ ٌڕێىٷێندان )ؿىمەدکدهقن(و ؿد ٌە ةهیذیە ٷە ةەؿِین ًٌدەؿا پێکهقٌ

دَناِةَٹ  ًَ ْت٥َ  ًَ ِ ٳََمَشِٹ َػتاٍح ؤَنَتَذْر  ِتِٔٹ هللاا ًَ اٷَُيْم ِِف  ٍَ ٍَن ؤَْم ُٰ َشُٹ اٷاِمَٓن ُٓن٬ِ قە٫ەنمٍێر  }ما

نُتٸَ  ًُ ٌادە  }ٌێدنەی ِِف ٳُٹِّ  د٥ٌ ٣َٸِدٌٔمە  ًِ ا ٌَ  ُ هللاا ٌَ اُء   َِ ا٣ُِ٭ ٷَِمن َٓ َ٘ ُٓ ُ هللاا ٌَ ائَُح َػتاٍح   ٍح مِّ

ٌەک قەندکە )دۆٌێدک(  ٍاقا  ٌانەی کە ماڵی ؿۆیان قەةەؿِن ٷە ڕێدی ؿد )ؿێهی( ئە

ٍا  ٍڵێکكا ًدەق قانەی دێدكا ةێدر ٌؿد ٍڵی گهدتێر ٷەھەن گ ٌاةێر( ٌػەٌخ گ ٌایە )ڕ

ٌەن ةەھدهەی ٷەمەَ ویادهی قەکاخ ةۆ  ٍا ؿدا ٌە ؿد ھەنکەًدێک کە ؿدۆی ةیەٌێدر 

ٌانی وانایە )ئاگاقانە(ە ]اٷتٰهج  ٓدىل اٷدٸە -[. ٌةەؿِنكەیی ڕەٌُذی پێ٨ەمتەن ٫261ها

ٌە  -٣ٸیە ًٌٸم ٍایان ٷێتێر-ةٌٍو ٷە ئینب ٣ەةاًە ىلا »قەڵێر   -ڕەوای ؿ َٓ  ُّٕ ٳَاَن اٷناِت

ـَ  َق اٷنااِي ِةاٷ ٍَ ٸاَم ؤَْط ًَ ٌَ  ًِ ْٔ اُه ِطرْبُِٓٹ هللُا ٣َٸَ َٰ اَن ِػنَي َٓٸْ َ٘ ُق َما َٓٴٍُُن ِِف نََم ٍَ ٌَٳَاَن ؤَْط رْيِ 

 ُّٕ ًِ اٷناِتد ْٔد ُٖ ٣َٸَ ٸَِف ٤َِْٓه ٌَ اَن َػذاّ َْٓن َ٘ ْٔٸٍَح ِِف نََم اُه ٳُٹا ٷَ َٰ الَُٺ َٓٸْ ٌا ًِ اٷ ْٔ ٌَٳَاَن ِطرْبُِٓٹ ٣َٸَ

 ًُ َٔ ِٰ هْآَن ٫َةَِلا ٷَ ُٰ ٸاَم اٷ ًَ ٌَ  ًِ ْٔ ىلا هللُا ٣َٸَ رْيِ ِمدَن  َٓ ـَ َق ِةداٷ ٍَ دالَُٺ ٳَداَن ؤَْطد ٌا ًِ اٷ ْٔ ِطرْبُِٓٹ ٣َٸَ

ٸَحِ  ًَ ٓؽِ املُْه ةەؿِدنكەدهین  -ٓدٸی اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-پێ٨ەمتەنی ؿدٍقا »ٌادە  « اٷهِّ

ٌٷە مدانگی ڕەمەوانیِدكا ةەؿِدنكەده ةدٌٍ  ًٌەؿیرتین کەي ةٌٍ ٷە نێٍ ؿەڵکیكاو 

قەھاخ ةدۆ َّلیو طربیدٹ  -اٷٌالٺ٣ٸیً -ویاده ٷە ھەمٌٍ کادەکانی دهو کادێک طربیٹ 

ٌەَ ةدۆ  ٌنە ھەمٌٍ ُەٌێکی مانگی ڕەمەوان ٫ێهی ٯٍنئانی پیدهۆوی قەکدهق ٌپێدكاچٍ

ًەؿیرت ةٌٍ ٷە ؿێهکهقنكا  -ٓٸی اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-قەکهقو ةۆیە پێ٨ەمتەنی ؿٍقایّ 

 [. 1912]ٓؼٔؽ اٷتـانْ  « ویاده ٷە ؿێهایی ُنە ةای نێهقناٌ
ئیٌدالٺ ٫ەنمداىن پێدكەکاخ  یانمەدیدكانی  ٷەٌ کدهقەٌە چاکدانەَ کە ئداینی 

ٌدێهکهقنددی ةهًددیەکان  ؿدداٌەن پێٍیٌددذیەکان ٌیانمەدیددكاىن کەًددانی ٷێٰەٌمدداٌ 
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ٌنیانی ةەنامدتەن  ٌنەنٺ  ٌگەیانكنی پەیٍەنكی ؿىمایەدی  ٌچاکتٌٍن ةەنامتەن قناًٌێ 

ٍایدان ٷێتێدر-ئاژەڵەکان. ٷە ٣تكاٷٸەی کٍڕی ٣ەمدهٌ  پیاٌێدک »قەڵێدر   -ڕەوای ؿ

ٌەیەک ٷە ئیٌدالمكا  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٷە پێ٨ەمتەن پهًیانی  کدهق  چدی کدهقە

ٍانقن ةتەؿِیر ًٌەَّلٺ »٫ەنمٌٍی   -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ةاُرتین ٌچاکرتینە   ؿ

ٍڵامنێک ةیناًددیر یددان نەیناًددیر [. 12]ٓددؼٔؽ اٷتـددانْ  «. ةکەیددر ٷە ىەنمٌدد

َْٔناَم »قە٫ەنمٍێر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا   َنُطدٌٹ ََي ِْيد ِةَِٜهٓدٍٱ ةَ

 ََ َطَك ِةْْئًا ٫ََنَىَٶ ٫َِٔيا ٫ََْشَِب سُما َؿَهَض ٫َةَِلا ٳَٸٌْث َٓٸَْيُص َٓإْٳُُٹ اٷ ا ٍَ ٫َ ُّ ًِ اٷ٤ََٜ ْٔ َذكا ٣َٸَ ُْ ا

ِّ ِمْشدُٹ اٷادِمْ ٳَداَن ةَٸَد٩َ  ْك ةَٸ٩ََ َىَما اٷٴَٸَْث ِمَن اٷ٤ََٜد َٰ اَٶ اٷهاُطُٹ  ٷَ َٰ ٫َ ِّ ِِّب ِمَن اٷ٤ََٜ

 ًُ ًُ ٬َ٨َ٫ََه ٷَ ُ ٷَ ٴََه هللاا َِ َّٰ اٷٴَٸَْث ٫َ ٌَ ٫َ ًِ ًُ ِة٬ِٔ ٴَ ٌَ ًُ سُما ؤَْم ٍا  َٓدا « ٫ََنَىَٶ اٷِتْْئَ ٫ََمََلَ ُؿ٬ا َٯاٷُ

اَٶ   َٰ بِنا ٷََنا ِِف اٷَتَيائِِم ؤَْطًها  ٫َ ٌَ  ِ ٍَٶ هللاا ًُ ٌادە  « ن٤ََدْم ِِف ٳُدٹِّ َلاِخ ٳَِتدٍك نََْٛتدٍح ؤَْطدهٌ »َن

ٌە ٌقاةەوی  پیاٌێک» ةە ڕێگایەکكا قەڕۆیِدر ٌوۆن دیندٌٍی ةدٌٍو ٌةیهێکدی قۆویە

ٌە ٷە دینٍێذیدكا  ٌە ٌپاُان قەنچٌٍ ٌ)ةینی( ًەگێک وماىن قەنىێندا ٍانقە ٌئاٌی ٷێ ؿ

ٌەکدٍ چدۆن مدن  ٌددی  ئەٺ ًدەگە دیندٌٍیەدی  ٌەکە ٌ ٍاخو پیا ٷە ؿۆڵی ؿاکەکە قەؿ

ٌەکەَ( پی کهق )ٷە ئداٌ( ٌةە دینٌٍٺ ةٌٍو ةۆیە قاةەوی ةۆ نێٍ ةیهەکە ٌؿ٫ٍەکەَ )پێ اڵ

ٍاَ گەٌنە ًٍپاًدی  ٌە(و ٌقای ةە ًدەگەکەو ٌةدۆیە ؿد قەمی گهدی )ىەدا ىادە ًدەنە

ٌانەکدداىن ؿددۆَ ةددٌٍ ٌٷە دا ٌەیە  ٌەکەَ کددهق ةەىددۆی ئەٺ کددهقە ٌدیددان  ئەی «پیددا و ٌ

پێ٨ەمتەنی ؿدٍقا ئایدان پاقاُدذامن ةدۆ قەنٌٍشێدر ةەىدۆی چداکەکهقن ةەنامدتەن 

ةەڵێو )چاکەکهقن( ةەنامتەن »٫ەنمٌٍی   - اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸمٓىل-ئاژەڵەکان  ئەٌیّ 

ٌەنێک پاقاُذی ٷەًەنە ٌنە -[. ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 544]ٓؼٔؽ ةن ػتان  « ىەمٌٍ ةٍ

دِٴنِي ٳَاٷُْمَظاِىدِك ِِف »قە٫ەنمٍێر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم ٌْ املِ ٌَ ا٣ِٕ ٣َىَل األَنَْمٸَدِح  ٌا اٷ

 ْٔ ائِِم اٷٸا َٰ ٌِ اٷ ِ ؤَ ِتِٔٹ هللاا ائِِم اٷناَيانَ ًَ ٔا ئەٌ کەًەی پێكاٌیٌذیەکانی ةێٍەژن »ٌادە  « َٹ اٷ

ٍای گەٌنە  ٌایە ٷە پێناٌ ؿد ٌدێکۆُەن  ٌەکٍ کەًی مٍطاىیك  ٌىەژان طێتەطێكەکاخ 
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ٌاٺ(  ٌنٍێژ قەکاخ ٌ ٷە ڕۆژقا )ةەنقە ٌاٺ( ُە ٌایە ٷە ُەٌقا )ةەنقە ٌەکٍ ئەٌ کەًە  یان 

ٌئ5353]ٓؼٔؽ اٷتـانْ  «. ةەڕۆژٌٌ قەةێر اینی ئیٌالٺ پێكاگیهی قەکاخ ٷەًەن [و 

ٍاَ گەٌنە  ٌاطدتەو ؿد ٌگەیانكنی پەیٍەندكی ؿىمدایەدی  ٌکەًە نىیکەکان  ماَّف ؿىٺ 

ٌٷُدٍ اأْلَْنَػداِٺ  ؤُ ٌَ َيدادُُيْم   ًُ ؤُما اُطد ٌَ ؤَْو ٌَ دِيْم   ٌِ ََلك ِةاٷُْمْاِمِننَي ِمْن ؤَن٬ُ ٌْ ُّٕ ؤَ قە٫ەنمٍێر  }اٷناِت

ٍٙ ِِف ٳِ  ََلك ِةَت٤ْ ٌْ ُيْم ؤَ ُ٘ َٔائِٴُم ة٤َْ ٷِ ٌْ ٍا بََِلك ؤَ اٷُْمَياِطِهَٓن بَِّلا ؤَن د٤َ٬َْٸُ ٌَ ِ ِمَن اٷُْمْاِمِننَي  َذاِب هللاا

ٌادە  }پێ٨ەمتەن  ًٍُٜناە  ٌْ ٷَِٵ ِِف اٷِْٴَذاِب َم ٤ُْه٫ًٌا  ٳَاَن َلك ٷە  -ٓىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ما

ٌەڕقانانن  ٌاقانان ةۆ ؿۆیان ٷە پێِرتە ؿێىانەکانیِدی قایکدی ةدا ٌانەی ؿٍقی ةی ٌ ئە

ٍا ةدۆ -نەًەب-)ةە ڕەچەڵەک  ( ؿىمی یەکرتن )ئەگەن مًٍڵامن ةدن( ٷە ٯٍنئدانی ؿد

یەکرتی ٷە پێِرتن )میهاخ ٷە یەکرت ةەنن( ٷە ئیامنكانان ٌ کۆچەنان )کە ؿىٺ نین( 

مەگەن ؿۆدان چاکەیەٲ )ةەؿِین یدان ٌەًدێذێٵ( ةدۆ قۆًدر ٌ ؿۆُەٌیٌدذانذان 

ٌەە ]األػىاب ةکەن ئەٌ ةییانە ٷە ٯٍنئان )یان ٷە ٷ  [. 6ٍغ املؼ٬ٍٞ قا( نٌٍشا
ٌە ًددەةانەخ ةە پچیانددكنی پەیٍەنددكی ؿىمددایەدی   ٌئاگدداقانی قا ٌىەڕەُددە 

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر   ٌەو ؿد ٌە ٷەًەن وەٌیكا ةاًی کدهقٌ ٌٷەگەڵ ؿهاپەکانی نانە

ٍا ؤَنْ  ٤ُِّٜد َٰ دُ ٌَ  ِٖ ٌا ِِف اأْلَْن ُك ٌِ ُْٔذْم ؤَن د٬ُْ ٷا ٍَ ُْٔذْم بِن دَ ٌَ ( طدا ئایدا ئێدٍە 22َػداَمٴُْم )}٫ََيْٹ ٣َ

ةەدەمان )ئەی ناپاکان( ئەگەن پِر ھەڵتکەن )ٷە ئیٌالٺ ٌطیێاق( ٷە وەٌیكا ئداژاٌە 

ٌە ھەنچی پەیٍەندكی ؿىمدایەدیە ةیتچدیێنن ) ٌٷَكِئدَٵ اٷادِمَٓن 22ٌؿهاپە ةەنپاةکەن  ( ؤُ

دانَُىْم ) َٔ ّك ؤَةْ ؤ٣ََْم ٌَ ُيْم  ما َٓ ُ ٫َإَ ٌان23ٷ٤َََنُيُم هللاا ٍا نە٫هەددی ( ئدا ئە ە ئەٌ کەًدانەن کە ؿد

ٌە کەڕی کددهقٌٌن ٌچاٌیددانی کددٍێه کددهقٌٌە ) [. 23-22(ە ]مؼمددك 23ٷێٴددهقٌٌن 

٥ُ َنِػمٍ »قە٫ەنمٍێر   -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا  ِٛ « ََّل َْٓكُؿُٹ اٷَْظناَح َٯا

ٌە»ٌادە   ]ٓدؼٔؽ «. ئەٌ کەًەی پەیٍەنكی ؿىمایەدی ةپچیێنێدر نداچێذە ةەىەُدذە

ٌاطتە پەیٍەندكی ىەةێدر ٷەگەڵیدان ًٌدەنقانیان 2556  مٌٸم ٌئەٌ ؿىمانەی کە   .]

ٌئداینی  ةکهێر  قایک ٌةاٌکو ةهاو ؿٍُکو قاپیهەو ةاپیهەو ماٺو ؿاڵو پٍن )میمک(. 
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ٍاَ گەٌنە  ئیٌددالٺ گهنگددی قەقاخ ةە مددا٫ی قناًٌددێ ئەگەنچددیّ کددا٫ه ةێددرو ؿدد

ٍا ِةد ََّل دُْْشِٳُ ٌَ  َ ٌا هللاا ا٣ُْتُك ٌَ دْهََبك قە٫ەنمٍێر  } ُٰ ِةدِمْ اٷْ ٌَ دانًا  ٌَ اٷِدَكِْٓن بِْػ ٍَ ِةاٷْ ٌَ ًْٔئا   د َُ  ًِ

اةْدِن  ٌَ داِػِث ِةاٷَْظندِث  ٔا اٷ ٌَ اٷَْظداِن اٷُْظُندِث  ٌَ دْهََبك  ُٰ اٷَْظاِن ِلْ اٷْ ٌَ اِٳنِي  ٌَ اٷَْم ٌَ ّك  ََٔذاَم اٷْ ٌَ

ذَ  ـْ َ ََّل ُِٓؼثُّ َمن ٳَاَن ُم َما َمٸَٴَْر ؤََْيَانُٴُْم  بِنا هللاا ٌَ ِتِٔٹ  ٌا ٍا اٷ ٌادە  }ةەي ؿ ًٍناە  ـُ اًَّل ٫َ

ٌکذاندكا  ٌەھدا ٷەگەڵ قایدک ٌ ةا ةپەنًنتو ٌ ھدیی ُدذێک مەکەن ةە ھاٌةەُدی ھەن

ٍان ٌ ھەژانان ٌھاًٌدێی ؿدىٺ ٌ ھاًٌدێی  چاک ةن ٌ ٷەگەڵ ؿىٺ ٌ نىیکان ٌ ھەدید

ٌانەی ةدٌٍن ةە  ٍان ٌ ئە ةێگانە یا قٌٌن ٌ ھاٌڕێی ھەمیِەیی یا ھاٌڕێی ًە٫ەن ٌ ڕێت

ٍڵکذان )چاک  ٍا ؿۆُدی ناٌێدر ئەٌ کەًدەی کە ؿدۆ م ةن ٷەگەڵیانكا( ةەڕاًذی ؿد

 -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌدٸم-[. ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 36ةەوٷىان ٌُاناویکان ةێرە ]اٷنٌاء 

ٌادە  )طربیدٹ   ) ًُ نِّسُ ٍَ ُٔ د ًَ  ًُ ِٔنٕ ِةاٷَْظاِن َػذاّ ََٟنْنُر ؤَنا ِٓ قە٫ەنمٍێر  )َما َواَٶ ِطرْبُِٓٹ ٍُٓ

ٌئامۆژگد ٌاٺ ٌەًیەخ  ٌاةدٌٍ کە ةەنقە انی قەکدهقٺ ًدەةانەخ قناًٌدێ ىەددا گٍمدانم 

 [.5152قەةێذە میهادگهیّ(. ]ٓؼٔؽ ؤِّب قاٌق  

 
ٍانقن 33 ٌە ٷە ؿدد ٌئدداینی ئیٌددالٺ ُددذە پاکەکدداىن ػەاڵڵ کددهقٌ  .

ٌەَ قڵ ٌَّلُددە ٌمدداڵو  ٌە ةە پدداکژکهقنە ٌەکددان ٫ٌەنمدداىن کددهقٌ ٍانقنە ٌؿ

ٌەو ٌ ةەىەمدان ُدێٍە ٫ەنمداىن ةە پێ٨ەمدتەنان  ٌىاًٌەنگیهی ػەاڵڵکدهقٌ

ٌە  ٌان دەنيا ٫ەنماىن ُدذی پداک ةە ؿەڵکدی -٣ٸیيم اٷٌالٺ-کهقٌ و ةۆیە ئە

 قەکەن.
ٌەو پێ٨ەمتەنی ؿٍقا  ٌە پاکەکاىن ػەاڵڵ کهقٌ ٍانقنە ٍانقن ٌؿ ئاینی ئیٌالٺ ؿ

ِّٔد»قە٫ەنمٍێر   -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم- َتدُٹ بَِّلا اٷٜا ْٰ ٌِّٔث ََّل َٓ َٛ َ َث َٓا ؤََُّٓيا اٷنااُي بِنا هللاا

ٍا ِمدَن  دُٹ ٳُٸُد ًُ دٸِنَي َٯداَٶ د٤داَل  }َٓدا ؤََُّٓيدا اٷهُّ ًَ ًِ اٷُْمْه َ ؤََمَه اٷُْمْاِمِننَي ِِبَا ؤََمَه ِة ٌبِنا هللاا
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ٍا  ٍا ٳُٸُد َٯاَٶ د٤اَل  }َٓا ؤََُّٓيا اٷاِمَٓن آَمُند ٌَ اٷًِؼا بِيِّ ِِبَا د٤ََْمٸٍَُن ٣َٸٌِٔمە  َٓ ٍا  ا٣َْمٸُ ٌَ َِّٔتاِخ  اٷٜا

 ِّٔ ِٛ ح َٯاَٶ  سُدما َلٳَدَه اٷهاُطدَٹ ِمْن  ٌا ّلِل بن ٳنذم بٓاه د٤تكٌنە آْل ٌاُٴه َتاِخ َما َنوَْٯَناٳُْم 

 ًُ د ٌُ َمٸَْت ٌَ ًُ َػدَهاٌٺ  َم٤َُْٜم ٌَ اَمِء  َٓا نَب َٓا نَبِّ  ٌا ًِ بََِل اٷ ٤ََص ؤ٧َْرَبَ ََيُكُّ ََٓكْٓ ُْ ٬ََه ؤَ ٌا ُٔٹ اٷ ِٜ ُٓ

 َْ ٧ُمِّ ٌَ ًُ َػَهاٌٺ  ةُ َمْْشَ ٌَ دَذَظاُب ٷِدَمٷَِٵ !َػَهاٌٺ  ٌْ ئەی ؿەڵکیدنەو »ٌادە  « ِةاٷَْؼَهاِٺ ٫َإىَنا ُٓ

ٍکٍندی( ٌىیی ُدذێک ٯتدٍڵ ناکداخ مەگەن  ٍای گەٌنە پاک ٌپیهۆو )قٌٌنە ٷە کەم ؿ

ٌە ةە  ٌەکدٍ چدۆن ٫ەنمدانی کدهقٌ ٌە ةە ئیامندكانان ىەن پاک نەةێرو ٫ٌەنمانی کدهقٌ

ٍای گەٌنە ٫ەنمٌٍیەدی  }َٓا ؤَ  َِّٔتداِخ پێ٨ەمتەنانیّو ةۆیە ؿ ٍا ِمدَن اٷٜا دُٹ ٳُٸُد ًُ َُّٓيدا اٷهُّ

اٷًِؼاو بِيِّ ِِبَا د٤ََْمٸُدٍَن ٣َٸِدٌٔمە ]املامندٍن   َٓ ٍا  ا٣َْمٸُ ٌاندی ؿدٍقا ٷە 51ٌَ [و }ئەی نێهقنا

ٌەی  ٌەی چاک ةکەنوچٍنکە ةەڕاًدذی مدن ةە ٌکهقە ؿۆناکی پاک ٌ)ػەاڵڵ( ةـۆن 

َِّٔتاِخ َما  ٍا ِمْن َٛ ٍا ٳُٸُ ئێٍە قەیکەن واناٺ )ئاگاقانٺ(ەو ٫ٌەنمٌٍیەدی  }َٓا ؤََُّٓيا اٷاِمَٓن آَمُن

ٌا172َنوَْٯَناٳُْمە ]اٷتٰدهج   ٌاددً  }ئەی ئەٌ کەًدانەی کە ةی ٌە ةـدۆن ٷەٌ [و  ددان ھێندا

ٍانقەمەنیە پاکانەی کهقٌٌمانە ةە ڕۆویذان ًٌٍپاًی ؿٍقا ةدکەن ئەگەن ئێدٍە ھەن  ؿ

ٌدێکچدٌٍە ملسو هيلع هللا ىلص ئەٌ قەپەنًنتەو پاُان پێ٨ەمتەن  ةاًی پیاٌێکی کهق کە ٯژی گد  

ٌە ةەنەٌ ئاًددامنو  ٌدددۆواٌیەو ٌقەًددذی ةەنو قەکددادە ةە ًددەنیەکكا ٌطددٸەکەی ؿددۆڵ 

ٌەنقگددان  ٍانقنەکەی )ٌقەڵێددر ( ئەی پەن ٌەنقگددان )یددا نب(و ٌؿدد )یددا نب(و ئەی پەن

ٌٷە ةەنیكایەو  ٌەکەی ػەنامەو ٌطٸەکەی ةە پانە ػەناٺ کییٍیەدی  ٍانقنە ػەنامەو ٌؿ

ٌە  ٌەاڵمی ئەٌ طدۆنە کەًدە قەقنێدذە ٌەو چۆن  ٍانقنی ػەنامی پێكنا ]ٓدؼٔؽ «. ٌؿ

ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُٯْٹ َمْن َػهاَٺ ِوَٓنَح هللااِ 1115مٌٸم    اٷاِذٕ ؤَْؿدَهَض ٷ٤َِِتداِقِو [. ٌؿ

ٷِ  َٔاَمِح  ٳََمك ِٰ َٺ اٷْ ٍْ ًح َٓ َٔ َٔا َؿاٷِ نْ َٔاِج اٷكُّ ٍا ِِف اٷَْؼ َٕ ٷِٸاِمَٓن آَمُن ْوِٮ  ُٯْٹ ِى َِّٔتاِخ ِمَن اٷهِّ اٷٜا َٵ ٌَ

ٌادە  })ئەی مٍػەممەق  ٍٺ ٤َْٓٸَُمٍَنە  ٍْ َٰ ُٹ اْْلَٓاِخ ٷِ ِّٔ ( ةڵێ کێ -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ن٬َُ

ٍاییەکددانی ػەناٺ کددهقٌٌە کە ؿددٍقا ةددۆ ڕاو  ٌنی٤مەدە( ؿ ٍانی ٌ )ندداو ٌە ٌطدد انددكنە

ٌەھا ڕۆوی ٌؿۆناکە پاک ٌؿۆُەکان )کێ ػەنامدی  ٌە ھەن ةەنكەکانی قنًٌذی کهقٌ
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ٌاقانانە -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-کهقٌٌن( )ئەی مٍػەممەق  ٌانە ةدۆ ةدی ( پێیان ةڵێ  ئە

ٌاندك ٌەڕانیّ ٷە پەندای ئە ٌنیاقا )ةێتا ا ةەُدكانی قەکەن(و ةەاڵٺ ٷە ڕۆژی ٷە ژیانی ق

ٌنددی  ٌاقانان ةەٺ ُددێٍەیە ئایەدەکامنددان ةدداي قەکەیددن ٌڕٌ ٌاییددكا دددایتەدە ةە ةددی ق

ٌدێكەگەنە ]األ٣ها٪  ٌکۆمەڵێک کە قەوانن   [.32قەکەینەٌە ةۆ گەٶ 
ٌکدان    ٍانقنە ٍانقن ٌؿ ٌە ٷە ؿد ٌئاینی ئیٌالٺ ُدذە پاکەکداىن ػەاڵڵ کدهقٌ

ٌە ةە پاکژکهقنە ٌەو ٌ ٫ٌەنماىن کهقٌ ٌەَ قڵ ٌَّلُە ٌماڵو ٌىاًٌەنگیهی ػەاڵڵکدهقٌ

ٌان دەنيدا -٣ٸدیيم اٷٌدالٺ-ةەىەمان ُێٍە ٫ەنماىن ةە پێ٨ەمدتەنان کدهقٌٌە  و ةدۆیە ئە

ُ َط٤ََٹ ٷَٴُْم ِمْن  هللاا ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ٫ەنماىن ُذی پاک ةە ؿەڵکی قەکەنو ؿ

 ٌَ َط٤َدَٹ ٷَٴُدْم ِمدْن ؤَْو ٌَ اًطدا  ٌَ ٴُْم ؤَْو ٌِ َِّٔتداِخ ؤَن٬ُْ َنوََٯٴُدْم ِمدَن اٷٜا ٌَ َػ٬َدَكًج  ٌَ اِطٴُدْم ةَِندنَي 

ٌادە  }ٌؿددٍقا ٷە ڕەگەوی ؿۆدددان  ِ ُىددْم َٓٴ٬ُْددُهٌَنە  ِةِن٤َْمددِر هللاا ٌَ ددِٹ ُْٓاِمُنددٍَن  ِٛ ؤ٫ََِتاٷَْتا

ٌەی ةۆ ٫ەناھەٺ ھێنداٌن  ٌنە ٌٷە ژن ٌھاًٌەنەکانذان کٍڕ  ھاًٌەنی ةۆ ةەقی ھێناٌن 

 ٌ ٌەڕ قێدنن ٌڕوٮ ٌڕۆوی پاک ٌؿۆُی پێكا ٌان ھەن ةە ناھەٮ ٌةەداڵ ةا ن قەی ئایا ئە

ٌەڕ ًٌدپڵەنە ]اٷنؼدٹ  ٌنی٤مەدەکانی ؿدٍقایّ ةێتدا ٍای گەٌنە 72ٌةە چاکە  [. ٌؿد

ْه ) َٔاةََٵ ٫ََٜيِّ سِ ٌَ ٌە پۆُاکر ةە پداٲ ڕاةگدهە )4قە٫ەنمٍێر  } اٷهُّْطدَى ٫َداْىُظْه )4(  ٌَ  )5 )

ٌاوھێندددان ٷە ةدددر پەنًدددذی ٌ گٍناىەکدددا ٌاٺ ةە ٷە  [. 5-4(ە ]املدددكسه 5ن )ةەنقە

قە٫ەنمٍێر  )ََّل َْٓكُؿُٹ اٷَْظناَح َمْن ٳَاَن ِِف  -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 

نَ  ٌَ ًُ َػ ن٤َْٸُ ٌَ ًنا  ٌَ ًُ َػ ةُ ٍْ اُٶ َلناٍج ِمْن ِٳرْبٍ. َٯاَٶ َنُطٌٹ  بِنا اٷهاُطَٹ ُِٓؼثُّ ؤَْن َٓٴٍَُن سَ َٰ ًِ ِمْش ًح َٯٸِْت

ٌادە  َٯاَٶ  بِنا هللَا  ُٝ اٷنااِي(  ٧َْم ٌَ ىەنکەًێک )»َطِمٌٔٹ ُِٓؼثُّ اٷَْظاَمَٶ اٷِْٴرْبُ ةََُٜه اٷَْؼٱِّ 

ىێنددكەی کێِددی گەنقیددٸەک ؿددۆةەگەٌنەوانین ٷە ندداٌ قڵیددكا ىەةێددر ندداچێذە 

ٌە ٌدددی  کەًددێک ػەو قەکدداخ طددٸەکەی ڕێکٍپێددک ةێددرو «ةەىەُددذە و پیاٌێددک ٌ

ٍاَ گەٌنە »٫ەنمدٌٍی   -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ٌنە٣ٸەکەَ ڕێکٍپێک ةێدر   ؿد
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ٍانیِی ؿۆُدكەٌێرو ؿدۆةەگەٌنەوانین  ةدهیذیە ٷە ڕەددكانەٌەَ ىەٮ ٌةە  ٍانەو ٌط ط

 [.91]ٓؼٔؽ مٌٸم  «( -ةە چاٌی ًٌٍک ًەیهکهقنی ؿەڵکی-کەمىانینی ؿەڵکی 

 
ٌانددانەَ ػەنامکددهق کە ةە ةنچیددنەی 34 ٌئدداینی ئیٌددالٺ ئەٌ دا  .

ٌەکٍ  ُدیهک ٌىاٌةەُدك ٌەکان قاقەنهێر  ٌکد٫ٍه ػەنامکها انان ةدۆ ؿدٍقا 

ٌە ةە ةدێ وانٌدرو  ٌەڕیو ٌةر پەنًدذیو ٌٯٌدەکهقن ةەنداٌَ ؿدٍقا ٌةێتا

ٌکٍُدددذنی ئەٌ نە٫ٌدددانەَ کە کٍُدددذنیان  ٌکٍُدددذنی مندددكاڵەکانو 

ٌان ٌؿدهاپە ئاُدکها  ٌە ٷەًەن وەٌیدكاو ٌددا ٌەو ٌؿهاپەکانی نانە ػەنامکها

ٌنێهةاویو ٌمامەڵکهقن ةە ڕیتا )ًٌٍ(و ٌؿٍ  انقنی ٌنيێنیەکان ٌوینا کهقن 

ٍٷە(و  ٌکدد ٌە ةددٌٍ )طددگە ٷە ئدداژەاڵنی نێددٍ قەنیددا  گۆُددذی ئدداژەڵی مددهقانە

ٍانقنی گۆُذی ئەٌ ئاژەڵەی ةدۆ  ٌەو  -ٷەةەن-ٌؿ ٌگۆڕەکدان ًدەنةیا ةذەکدان 

ٍانقنی مداڵی  ٍانقنی گۆُذی ةەناوو ٌىەمٌٍ ُذە پیٍ ٌةۆگەنەکانو ٌؿد ؿ

ٌکێِددانو ٌپچیانددكنی پەیٍەنددكی  ىەدیٍەکددانو ٫ٌێڵکددهقن ٷە دەناوٌٌ 

کۆک ٌیەک قەنگن ًەةانەخ ةە  -٣ٸیيم اٷٌالٺ-ەدیو ٌپێ٨ەمتەنان ؿىمای

ٌەکانە. ٌانە ػەنامکها  ػەنامکهقنی ئەٺ دا
ٌەکدان    ٌاندانەَ ػەنامکدهق کە ةە ةنچیدنەی ػەنامکها ئاینی ئیٌالٺ ئەٌ دا

ٌەڕیو ٌةدر پەنًدذیو  ٌکد٫ٍه ٌةێتدا ٌەکٍ  ُیهک ٌىاٌةەُكانان ةۆ ؿدٍقا  قاقەنهێر 

ٌە ة ٍاَ گەٌنە ٌٯٌددەکهقن ةەندداٌَ ؿددٍقا ٌکٍُددذنی منددكاڵەکانو ؿدد ە ةددێ وانٌددرو 

 ًِ ٍاْ ِةد ٍاْ ؤَدُٹ َما َػهاَٺ َنةُّٴُدم ٣َٸَدٔٴُم ؤََّلا دُِْشدٳُ ٍَكٷِدَكِٓن  ۦقە٫ەنمٍێر  } ُٯٹ د٤ََاٷَ ِةٗٷ ٌَ ٔددٗٔٗا  َُ

ٍاْ ٖ  ََّل دََٰهةُ ٌَ ٓااُىم  بِ ٌَ ٌٷَكَكٳُم مِّن بِمٸَكٱر ناؼُن نَهوُُٯٴُم  ٍاْ ؤَ ََّل دَُٰذٸُ ٌَ ٗنا  ٌَك َّ َمدا ََٟيدَه بِػ ِػ ٍَك ٷ٬َ
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 ًِ ِكٴُم ِةد د ٓا ٌَ ُ بَِّلا ِةٗٷَؼٱِّ َلكٷِٴُدم  ٍَ ٖٷاِذٕ َػهاَٺ ّٖلِلا ٍاْ ٖٷنا٬ ََّل دَُٰذٸُ ٌَ َما ةَََٜن  ٌَ ٷ٤ََٸاٴُدم  ۦِمنَيا 

ٸٍَُن ) ِٰ ٌەنن ةدا ةیـدٍێنمەٌە -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-( )ئەی مٍػەممەق 151د٤َ ( ةڵدێ 

ٌەنقگاندان )ػەناٺ ٌەی پەن ٌە ٷەًدەندان )٫ەنمانیدكاٌە )ةۆدان( ئە ( ٌ یاًدا٧ی کدهقٌ

ٌا( ھیی ُذێک نەکەن ةە ھاٌةەَ ةۆی ٌ ٷەگەڵ ةاٌک ٌ قایکدكا ئاکدان چداک ٌ  کە

ٌنی ئدێمە ڕۆوی ئێدٍە ٌ  ٍان ةن ٌ مناڵەکانذان مەکٍژن ٷەةەن ھەژانی ٌ نەةٍ ڕە٫ذان ط

ٌەی ةە ئاُدکه  ٌە ئە ٌنە ٌە ةەقەکدان مەکە ٌنىیکدی گٍناھددد ٌ کدهقە ٌانیّ قەقەین  ا ئە

ٍا کٍُدذنی  ٌئەٌ کەًدە مەکدٍژن کە ؿد ٌەَ ةە پەنێدان  قەکهێر ٷەٌ )ؿهاپانە( ٌ ئە

ٍا ئەمدانەی ةە ئێدٍە  ٌە ٷە ددۆڵەقا( ؿد ٌە مەگەن ھەٮ ةێدر )ٌ ةکدٍژنێذە ػەنامکهقٌ

ٌەی دێتگەن )ٌ ژیدهی ؿۆددان ةەکدانةێێنن( ) ٌە ةۆ ئە ٍاْ َمداَٶ 151ڕاًپانقٌ ََّل دََٰهةُد ٌَ  )

 َٕ َِٔذِٔم بَِّلا ِةٗٷاِذٕ ِى وُ  ٖٷ كا ُُ ّك َٓتٸ٩َُ ؤَ ُن َػذا ٌَ ِٝ ََّل نُٴَٸِّدُ٭  ۥؤَػ ٌ ِٰ ٌَٖملِٔىَاَن ِةٗٷ ٍاْ ٖٷٴََٔٹ  ؤ٫ٌَُ ٌَ

 ًِ ِكٴُم ِة ٓا ٌَ ٍاْ َلكٷِٴُم  ِ ؤ٫ٌَُ ِة٤َيِك ّٖلِلا ٌَ ٌَٷٍَ ٳَاَن َلا ُٯهََبك  ٍاْ  بَِلا ُٯٸُذم ٣ٗ٫َِكٷُ ٌَ ٤ًََيا  ٌُ ا بَِّلا  ًٌ  ۦن٬َ

ٌنەٌە مەگەن ةەٌ ُددێٍەی  ( ٌ نىیکددی152ٷ٤ََٸاٴُددم دَددَمٳاُهٌَن ) ٍان مەکە مدداڵی ھەدیدد

ٍانە ٌ  ٌان( دا ةاڵ٩ قەةێر ٌ قەگدادە ھێدىی ؿدۆی ٌ پێد ٍانرت ٌ چاکرت ةێر )ةۆ ئە کەط

ٌای ھدیی ئەنک ٌ ٫ەنمانێدک  کێِانە ةدێ ویداق ٌ کەٺ ئەنظداٺ ةدكەن ةە قاقگەنی قا

ٌکادێدک )ةدۆ ُدایەدیكان ٌ  ٍانای ؿۆی نەةێر  ٷەکەي ناکەین مەگەن ةە ئەنكاوەی د

ٌەن ٌڕاًر ةن ةا )ٷە قژی( ؿىمی نىیکدی ؿۆُدذان ةێدر  ُذی ده( ٯٌەدان کهق قاق

ٌە ةدۆ  ٍا ئەٌ ُذانەی ةە ئێدٍە ڕاًدپانقٌ ٍا ةە چاکی ةتەنە ًەن ؿ ٌةەڵێن ٌ پەیامنی ؿ

ٌە ) ٌەی ةیه ةکەنە َدا 152-151(ە ]األن٤اٺ 152ئە ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }ُٯدْٹ بمِنا [. ٌؿ

 َّ اِػ ٍَ َ اٷ٬َْ ِ َػهاَٺ َنِّبِّ ٍا ِةداّلِلا دٳُ ؤَن دُْْشِ ٌَ َٕ ِة٨َرْيِ اٷَْؼٱِّ  اٷَْت٨ْ ٌَ اإْلِسَْم  ٌَ َما ةَََٜن  ٌَ َما ََٟيَه ِمْنَيا 

ٌادە  }ةڵدێ ةێگٍمدان  ِ َمدا ََّل د٤َْٸَُمدٍَنە  ٍا ٣َدىَل هللاا ٍٷُد ُٰ ؤَن دَ ٌَ دٸَْٜانًا  ًُ  ًِ َما ٷَدْم َُٓندىِّْٶ ِةد

ٌە کە وۆن ٌانەی ػەنامکدهقٌ ٌەنقگانٺ دەنێدا ئەٌ کدهقە ٌانەی کە  پەن ةەق ٌ ؿدهاپن ئە

ٌە(و  ٌگٍناھد ٌقەًر قنێژی ةەنداھەٯی )ػەنامکدهقٌ ٌانەَ کە نێێنین  ئاُکهان ٌ ئە
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ٌە,  ٍا کە ةەڵدگەی ةدۆ نەھدادٍ ٌە( ُدذێک ةدکەنە ھداٌةەَ ةدۆ ؿد ٌ )ػەنامی کدهقٌ

ٌە ُذانێک ةڵێن کە نایىاننە ]األ٣ها٪  ٍا ٌە( کە ةە ناٌَ ؿ  [.33ٌ)ػەنامی کهقٌ
ٌە کە کٍُدذنیان ػەناٺ  ٌئاینی ئیٌالٺ کٍُذنی   ئەٌ کەًانەَ ػەنامکهقٌ

ٍَ ٖٷاِذٕ َػدهاَٺ  ٍاْ ٖٷنا٬ ََّل دَُٰذٸُ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ٌە ٷە ُەنی٤ەدكاو ؿ ٌنەىی کها

 ًِ ِّٔ ٷِ ٍَ ك َط٤َٸَنا ٷِ َٰ َمن ُٯِذَٹ َم٠ٸٍُٗما ٫َ ٌَ ُ بَِّلا ِةٗٷَؼٱِّ  ًُ  ۦّٖلِلا ذِٹ بِنا َٰ ٸَٜكٗنا ٫َاَل ٓرُسِ٪ ِفِّ ٖٷ اَن ٳَ ۥًُ

ٌە مەگەن ةە  ٍا کٍُددذنی ػەناٺ کددهقٌ ٌە کەًددێک مەکددٍژن کە ؿدد ٌادە  } ددٍٗناە  ُٔ َمن

ٌەک ئەگەن ھادٌٍ کەًێکی کٍُذتٌٍو یان ٷە ئداین  ٌا نەةێر ) )ھۆیەکی( ڕاًر ٌ ڕە

ٌەو یان ٌٍُی کهقةٌٍ یان ژنی ھێناةٌٍ ٌوینایان کهق( طا ھەنکەًێک ةە  پاُگەو ةتٍە

ٌەنەکەی )ةەًددەن ندداھەٮ ٌ ًددذەٺ ٷێکددهاٌی کددٍژنا ئەٌە ق ەًددەاڵَتان قاٌە ةەؿددا

ٌەقا )ئەگەن ٣ە٫ٌٍی  ٌەنەکەی ویاقەڕۆیی نەکاخ ٷە دۆڵەًەنكنە ةکٍژەکەقا( طا ةا ؿا

ٍانرتین ُدێٍە  ٌە ةە طد ٌە ئەگەن کٍُذیە ٌەو  ٌە نەچێر دۆڵەی ٷێ ةٌەنێذە کهق پاَ ئە

ٍا ھەنچۆنێدک ةێدر( چدٍنکە ةەڕاًدذی ئەٌ  ٌە ٌ ڕاوی ةێر ةە ةییدانی ؿد ةیکٍژێذە

ٌە ٌەە ]اإلشاء )ؿا اٷاِمَٓن ََّل َْٓك٣ٍَُن 33نە( یانمەدیكنا ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } [. ٌؿ

َمدن ٬َْٓ  ٌَ ََّل َٓىْنُدٍَن   ٌَ ُ بَِّلا ِةاٷَْؼٱِّ  ٍَ اٷاِذٕ َػهاَٺ هللاا ُذٸٍَُن اٷنا٬ْ ْٰ ََّل َٓ ٌَ ِ بِٷَكًيا آَؿَه  ٤َدْٹ َم٥َ هللاا

ٌە کەًانێکن  ٌادە  } ٷَِٵ َٓٸَْٱ ؤَسَاًماە  ٍاقا ناپەنًنت ھدیی پەنًدرتاٌێکی َلك کە ٷەگەڵ ؿ

ٌە مەگەن  ٍا کٍُدذنی ئەٌی یاًدا٦ ٌ)ػەناٺ( کدهقٌ ده ٌ ناکٍژن ھیی کەًێک کە ؿ

ٌانانە ةکداخ  ٌە ھەن کەًێک ئەٌ دا ٌە وینا ٌقاٌێن پیٌی ناکەن  ٌا نەةێر  ةەھەٮ ٌ ڕە

ٌەنقەگهێرە ]اٷ٬هٯان  ٌەَ ئداژا68)کە ةاًکهان( ًىاکەی  ٌئاینی ئیٌدالٺ ندانە ٌە [. 

ٍاَ گەٌنە  ٌپِددێٍەَ ٌؿهاپەکددانی )٫ەًدداقی( ٷەًددەن وەٌیددكا ػەنامکددهقٌٌەو ؿدد

ٌادە  }ؿهاپەکددانی مەکەن  دداَلِػَياە  ْٓ ِٖ ة٤َْددَك بِ ٌا ِِف اأْلَْن ددُك ٌِ ََّل د٬ُْ ٌَ قە٫ەنمٍێددر  }

ٌەە ]األ٣ها٪  ٍا چاکی کهقٌ ٌەی کە ؿ ٌە( ٷەًەن وەٌیكا پاَ ئە ٍاَ 56)مەنێنە [. ؿد

ٍگۆی ٣ٍُ ٷەگەڵ ٯەٌمەکەَ ٷە ٯٍنئدانی  -٣ٸیً اٷٌالٺ-ەیث گەٌنە ًەةانەخ ةە گ٬ذ
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َ َما  -٣ٸیً اٷٌالٺ-پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر  کە ٣ٍُەیث  ٌا هللاا ِٺ ا٣ُْتُك ٍْ ٫ەنمٌٍیەدی  }َٓا َٯ

 ٍ د ٌُ ـَ ََّل دَْت ٌَ اٷِْمٔدىَاَن  ٌَ ْٔدَٹ  ٍا اٷْٴَ ٫ُ ٌْ ةِّٴُدْم  ٫َدإَ َِّٔنٌح مِّن نا ًٍ ٧َرْيُُو  َٯْك َطاَءدْٴُم ةَ ْن بِٷَك ا ٷَٴُم مِّ

داَلِػَيا  َلكٷِٴُددْم َؿدرْيٌ ٷاٴُدْم بِن ٳُنددُذم  ْٓ ِٖ ة٤َْدَك بِ ٌا ِِف اأْلَْن ددُك ٌِ ََّل د٬ُْ ٌَ َٔاَءُىْم  د ُْ اٷناداَي ؤَ

ٌادە  }ئەی گەٷەکەٺ ةەدەنێدا ؿدٍقا ةپەنًددنت ھدیی پەنًدرتاٌێکذان نیددیە  دْاِمِننَيە  مُّ

ٌە ةەڵدگە ٌمد٣ٍظیىەیەکی ٌەنقگانددانە ڕٌٌن  ةێظگە ٷە ئەٌ؛ ةێگٍمدان ٷە َّلیەن پەن

ٌٷە ُذٍمەکی  ٌکێِانەدان قا ڕێک ٌڕاًر ةن  ٍانە  ٌادە ٷە پێ ٌە کە ٌئاُکهادان ةۆ ھادٍ

ٌە )مەکەن( ٷە پداَ  ٌٷە وەٌیكا ؿهاپەکانی مەنێنە ٌە )ةە قوی(  ؿەڵکی کەٺ مەکەنە

ٌەی ةاًکها چاکرتە ةۆدان ئەگەن ئێٍە ئیامنكاننە ]األ٣ها٪    [.85چاکهقنی ئە
ٌئددداینی ئیٌدددالٺ ًدددیؼه کهقندددی ةە ىەمدددٌٍ ُدددێٍەیەک ٷە ُدددێٍەکان   

َدا  ٍاْ بمِنا دَن٤ُ َٓ َٰد٭ َمدا  ؤَٷِٱ َما ِِف ََئِِنَٵ دَٸ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ٌەو ؿ ػەنامکهقٌ

ٌەی ٷەقەًذی ڕاًدذذكایە )کە  ٌادە  }ئە اِػُه َػُٔص ؤََدكە  ٌا ََّل ٬ُٓٸُِؽ ٖٷ ٌَ ِؼهر  ًَك ٍاْ ٳَُٔك  َن٤ُ َٓ

ٌان کهقٌٌیدانە ٯدٍدی قەقاخ )ھەڵدی گۆچانەکەدە(  ٫یێدی ةدكە ھەنچدی )طداقٌٌ( ئە

ٌگەنە  ٌانە کهقٌٌیدددانە دەنێدددا ٫ی٫ٌێڵدددی طددداقٌ ٌەی ئە قەٷٍُدددێر( ةێگٍمدددان ئە

ٌدٌٍ ناةێر ٷەھەن کٍێٍە ھادتێر ٌ)ھەنچی ةکاخ(ە ]ًٛ  ٌگەنیّ ًەنکە [. 69طاقٌ

د»قە٫ەنمٍێدر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا  ٌا ٍا اٷ داِخ اْطَذِنُتد َٰ ْت٥َ املٍُِة

ُ بِ  ٍِ اٷاِذٕ َػهاَٺ هللاا َٯْذُٹ اٷنا٬ْ ٌَ ْؼُه  ٌِّ اٷ ٌَ  ِ ُْٲ ِةاّلِلا َما ُىنا  َٯاَٶ  اٷْشِّ ٌَ  ِ ٍَٶ هللاا ًُ ٍا  َٓا َن َّلا َٯاٷُ

دَناِخ  َٔ َٯدْمُ٪ املُْؼ ٌَ َٺ اٷىاْػِ٭  ٍْ ِلِّ َٓ ٍَ اٷذا ٌَ َِٔذِٔم  ؤَٳُْٹ َماِٶ اٷ ٌَ ةَا  ؤَٳُْٹ اٷهِّ ٌَ املُْاِمَنداِخ ِةاٷَؼٱِّ 

ٌدیا  ئەی »ٌادە  «اٷ٨َا٫ِالَِخ  ٌانە ٌێهانکەن ٌ ٷەناٌةەنەکەو ٌ ؿۆدان ةپانێىن ٷە ػەٌخ دا

ٍای گەٌنەو  ٌانە چین  ٫ەنمٌٍی  ُیهک ٌىاٌةەُدكانان ةدۆ ؿد پێ٨ەمتەنی ؿٍقاو ئە

ٌە ةکٍژنێر مەگەن  ٍای گەٌنە ػەنامی کهقٌ ٌکٍُذنی نە٫ٌێک کە ؿ ًٌیؼهکهقنو 

ٍانقنی ماڵی یەددیمو ٌڕاکدهقن ةە ىەٮ ٌما٫ی ؿۆی نەة ٍانقنی ڕیتا )ًٌٍ(و ؿ ێرو ٌؿ

ٍاًدین  ٌدۆمەدی ویندا ىەڵ ٷە ڕۆژی طیياققا )پِذکهقنە گۆڕەپانی طەنی ٌڕاکهقن(و 
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ٌاىن ةٍىذانکهقن قژی «. قژی ئا٫هەدە ئیامنكانە قاٌێن پاکە ةێئاگاکانە ە)ةێئاگاکان  دا

ٌەیە ٌٷە ٌەو  ٌە ئیامندكانە قاٌێدن پاکەکدانیّ قەگدهێذە ٌە ةێدر ٷێدهەقا  پیا ىۆکدانی ئە

ةاًی پیداٌی نەکدهقٌٌە چدٍنکە ةە وۆنی ةٍىذدانی  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-پێ٨ەمتەن 

 .[6857قاٌێن پیٌی قەقنێذە پاڵ ئا٫هەدان( ]ٓؼٔؽ اٷتـانْ  

ٌەکدٍ   ٌە  ٌئاُکهاکانی ػەنامکدهقٌ ٌان ٌؿهاپەکانییە نيێنی  ٌئاینی ئیٌالٺ دا

ٌده ٷە ًەنەدای ئە ٌنێهةاوی ٌپێٍِ ٺ ةیگەیەقا ئەٌ ئایەددانە ةاًدکها کە ةەڵدگەن وینا 

ٌەىدا ئداینی ئیٌدالٺ ڕیتدای )ًدٌٍی(  ٌەنانەو ٌىەن ٌنی ئەٺ کانە ٯێىە ٷەًەن ػەنامتٍ

 َٕ د ِٰ ٌا َما ةَ َلُن ٌَ  َ ٍا هللاا ُٰ ٍا ادا ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َٓا ؤََُّٓيا اٷاِمَٓن آَمُن ٌەو ؿ ػەنامکهقٌ

ْاِمِننَي  ةَا بِن ٳُنُذم مُّ ٌە )ةە ؿدٍقا( ٷە 278)ِمَن اٷهِّ ٌاددان ھێندا ( ئەی ئەٌ کەًدانەی ةی

ٌاقانن ) ٌەی ڕیتا )ًٌٍ( ئەگەن ئێٍە ةی ٌاوةيێنن ٷە پاُام ( ٫َةِن ٷاْم 278ؿٍقا ةرتًن ٌ 

ََّل  ٌَ اٷِٴُْم ََّل د٠َْٸُِمدٍَن  ٍَ بِن دُْتُذْم ٫َٸَٴُْم ُنُءٌُي ؤَْمد ٌَ   ًِ ٍٷِ ًُ َن ٌَ  ِ َن هللاا ٍا ِةَؼهٍْب مِّ ٍا ٫َإَْلنُ  د٤َ٬َْٸُ

ٌئاگداقان ةدن 279د٠ُْٸَُمٍَن ) ٌادە ةدىانن  ٌادە  ئەمظا ئەگەن قەًذذان ٷێيەڵنەگهخ کە  )

ٌا دەنێا  ٌە ئە ٌنە ٌئەگەن پەُیامن ةٍ طەنی ٷەگەڵ ؿٍقا ٌپێ٨ەمتەنەکەی ڕاقەگەیەنن 

ٌنە ًدذەمذان ٷێدكەکهێر  ًەنمایەکانذان ةدۆ ئێدٍەیە نە ًدذەٺ ةدکەن )ٷە ؿەڵکدی( 

 [. 279-278(ە ]اٷتٰهج 279)
  ٍ ٌانەکاىن دده ىێندكەی ؿ ٌە ةەنامتەن دا اَ گەٌنە ىەڕەُەی طەنگی نەکهقٌ

ٌە قەکداخ؛ چدٍنکە  ىەڕەُە کهقن ةەنامدتەن ئەٌ کەًدەی مدامەڵە ةە ڕیتدا )ًدٌٍ( ە

ٌنی قینددكانی ٌ ٌاڵدەکددان ٌپددانە ًٌددامان  مددامەڵە کددهقن ةە ڕیتددا ىۆکددانی دیدداچٍ

 ٌ ٌەَ گۆُذی ئاژەڵی مهقانە ٍانقنە ٌئاینی ئیٌالٺ ؿ ٍانقنەٌەَ ٌنە٫ٌەکانە.  ە ةدٌٍ ٌؿد

ٌئەٌ گۆُددذانەَ ػەنامکددهقٌٌە کە ةددۆ ةذەکددان  ٍانقنی گۆُددذی ةەناو  ؿددٍێنو ٌؿدد

ٍاَ  ًەنةیقناٌن؛ ٷەگەڵ ىەنكێک گۆُذی ده کە ٷەٺ ئدایەدە پیدهۆوەقا ةاًدکهاٌەو ؿد

َما ؤُِىٹا ٷ٨َِ  ٌَ نِىِٓه  ـِ ٷَْؼُم اٷْ ٌَ ُٺ  اٷكا ٌَ َْٔذُح  ْٔٴُُم اٷَْم ًِ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُػهَِّمْر ٣َٸَ ِ ِةد رْيِ هللاا
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َما ُلِةد ٌَ ُْٔذْم  ُت٥ُ بَِّلا َما َلٳا ٌا َما ؤَٳََٹ اٷ ٌَ َٔؼُح  ِٜ اٷنا ٌَ َُٓح  اٷُْمرَتَقِّ ٌَ ُٯٍَلُج  ٍْ اٷَْم ٌَ ُح  َٰ ِن ـَ اٷُْمْن َؽ ٣َدىَل ٌَ

ٌە  ٌادە  }ٷەًەندان یاًا٦ کدها ٌٱ ە  ٌْ ٍا ِةاأْلَوََّْلِٺ  َلكٷِٴُْم ٫ِ ُم ٌِ ْٰ َذ ٌْ ؤَن دَ ٌَ ِث  ُٔ ٯەقە٧ە -اٷنُّ

ٌەکه  ٌگۆُدذی ةەناو ٌ ئەٌ ئداژەڵەی ٷەکدادی ًدەن  -ا ٌە ةٌٍ ٌؿدٍێن  )گۆُذی( مهقانە

ٍای ٷەًدەن ىێدرنا ةێدر ٌ ئداژەڵی ؿنکداٌ )ٌ ؿنکێدرناٌ( ٌ  ةیینكا ناٌی طگە ٷە ؿ

ٍانەٌە  ٌدتێدذە ؿد ٌەی ٷە ةەنوی کە ٌئە ٌەی کە ٷێی قناةێر دا گیدانی قەنچٌٍةێدر  ئە

ٍانقةێدر ٌمهق ةێر ٌٯۆا ٷێكناٌ )کە ةەٌ ٯۆا ٷێكانە مهقة ٌەی قڕنكە ٷێدی ؿ ٌئە ێر( 

ٌە ٷەًدەندان(  ٌەھا )یاًا٦ کدها ٌەی )پێّ مهقن( ًەندان ةیی ةێر ھەن ةێظگە ٷە ئە

ٌان قەةدن ةدۆ  ئەٌ ئاژەڵەی ٷەًەن نێثە یان ٷەٌ ٍُێنانەقا ًدەنةیاةێر کە ىاندا ٌىدا

طگە ٷە ؿٍقا ە)نێث  چەنك ةەنقێک ةٌٍن ٷە قەٌنی کە٣تە ةەپیهۆو ًەیه قەکهان ٌ 

ٌە( ةە ٷەَّلیاندد ٌاکهقنددی ةەَ ةەؿددر )ٌ نیدداو گددهدنە كا ئاژەڵیددان ًددەن قەةددیی( ٌ قا

ٌە گددهدنەٌە  ٌە ٌٯددا دیهٌپِددک )کە ھەمددٌٍ طددۆنە یانێیددث ٫ٌیێددكاىن وان ٫ٌدداڵگهدنە

ٌە( )ئەنظامكانی( ئەمانە ھەمٌٍی ٷە ٫ەنمان  ٌةٍنطەکان ٌھاٌُێٍەی ئەمانە قەگهێذە

ٌانەە ]املائكج   [.3قەنچٌٍن ٌ دا
ٌەَ مەی )ًەنؿۆُکەنەکان( ٌىەمٌٍ ُدذە پدیٍ ٌئاینی ئیٌالٺ ؿ   ٍانقنە

َدا  ٍا بمِنا ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }َٓدا ؤََُّٓيدا اٷادِمَٓن آَمُند ٌەو ؿد ٌةۆگەنەکانی ػەنامکهقٌ

َْٜٔاِن ٫َداْطَذِنُتٍُه ٷ٤ََٸاٴُدْم  د ِا دْن ٣ََمدِٹ اٷ ٌٍ مِّ اأْلَوََّْلُٺ ِنْطد ٌَ داُب  َٔ اأْلَن ٌَ د  ْٔرِسُ اٷَْم ٌَ ْمُه  ـَ اٷْ

ٌادددان ھێندداٌە ةێگٍمددان مەی )ًەنؿۆُددکەنەکان( ٌ 91) د٬ُْٸُِؼددٍنَ  ٌانەی ةی ( ئەی ئە

ٯٍمان ٌ ئەٌ ةەنقانەی کە کهاٌن ةە ةر ٌ ئەٌ پانچە قانانەی )کە ةەکدانقەھێرنێن ةدۆ 

ٌادە  ٌەی ُددەیذانن کە ٌانە پیٌددن ٌ ٷە کددهقە قیددانیکهقنی ةەَ ٌ چددانەنٌٍي( ئە

ٌەَ ڕوگاندان ةێر ) ٌە ٷێی ةۆ ئە ٌنە َ 91قٌٌنکە ْٔدَنٴُُم ( بمِنا َْٜٔاُن ؤَن ٍُِٓٯد٥َ ةَ د ِا ا ُِٓهٓدُك اٷ

داَلِج  ٫ََيدْٹ ؤَندُذم  ٔا ٣َِن اٷ ٌَ  ِ ٳُْم ٣َن ِلٳِْه هللاا كا ُٔ َٓ ٌَ ْٔرِسِ  اٷَْم ٌَ ْمِه  ـَ اَء ِِف اٷْ َ٘ اٷَْت٨ْ ٌَ َج  ٌَ اٷ٤ََْكا

نَذُيٍَن ) ٌەی قەٌێر کە قٌژمنایەدی ٌ کینە ٌ ڕٮ ةـادە 91مُّ ( ةێگٍمان ُەیذان ھەن ئە
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ٍانذ ٌە ڕێگهیذان ةکاخ ٷە یداقی نێ ٌە  ٌە ةەھۆی مەی )ًەنؿۆُکەنەکان( ٌ ٯٍمانە انە

ٌاوقەھێنن )ٷەٌ ؿهاپانە(  ) [. 91-91(ە ]املائدكج 91ؿٍقا ٌ ٷە نٍێژ کهقن قەی ئایا ئێٍە 

ٌە ٷە ةدیگەی ژمدانە ) ٌنکدهایە ٍاَ گەٌنە ةاًدی ئەٌە قەکداخ ٷە 31ٌپێِرت ڕٌ ( کە ؿد

ٌەیە کە ُذە پیٌەکانیان  -ًٌٸم ٓىل اٷٸە ٣ٸیە-ًی٬ادەکاىن پێ٨ەمتەن  ٷە دەٌنادكا ئە

دٍَٶ  ًُ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }اٷادِمَٓن َٓذاِت٤ُدٍَن اٷها ٷەًەن ػەناٺ ٌٯەقە٧ە قەکاخو ؿ

اإْلِنِظٔدِٹ َٓدإُْمهُُىم ِةداٷَْم٤ُْهٌِ٪  ٌَ َناِج  ٍْ ًُ َمٴُْذٍةًا ٣ِندَكُىْم ِِف اٷذاد ٌنَ ٕا اٷاِمْ َِٓظُك ٕا اأْلُمِّ اٷناِت

َٓنْ  ٥ُ ٣َْنُيْم بِِْصَُىدْم ٌَ َ٘ َٓ ٌَ َتائَِص  ـَ ِْٔيُم اٷْ َُٓؼهُِّٺ ٣َٸَ ٌَ َِّٔتاِخ  ُِٓؼٹُّ ٷَُيُم اٷٜا ٌَ َياُىْم ٣َِن اٷُْمنٴَِه 

ٌانەیە کە  ٌەنقگدان( ةدۆ ئە ٌادە  })ئەٺ ڕەػدمەدەی پەن ِْٔيْمە  اأْل٧َْاَلَٶ اٷاِذٕ ٳَانَدْر ٣َٸَد ٌَ

ٌانە ٌ ( قەکەٌن ک-ٓىل هللا ٣ٸیً ًٌٸم-ٍُێن )پێ٨ەمتەن  ە پێ٨ەمتەنێکی نەؿٍێندكە

ٌە( ئەٌ کەًە )پێ٨ەمتەنێکە ئەھٸی کذێث ًی٬ەدەکانی  ٌە ھادٍ ٌەنقگانە )ٷەَّلیەن پەن

قەوانن ٌقەیناًن( چٍنکە ةە نٌٍشاٌی َّلیانە ٷە دەٌناخ ٌ ئینظیٸدكا کە ٫ەنمانیدان 

پێ قەکاخ ةە چاکە ٌ ڕێگهییان ٷێ قەکداخ ٷە ؿدهاپە ٌُدذە پاکەکانیدان ةدۆ ػەاڵڵ 

ٌئەٌ  قەکاخ ٌگهانەکدان  ٌُذە پیٌەکانیان ٷێ ػەناٺ )ٯەقە٧ە( قەکاخ ٌ ةانە ٯدٍني 

ٌە ةٌٍن ٷەًەنیان َّلی قەةاخە ]األ٣ها٪   [.157کۆخ ٌ ونظیهانەَ کە ةەًەنیانە
ٍاَ گەٌنە    ٌەو ؿ ٍانقنی ماڵی ىەدیٍ )یەدیمی( ػەنامکهقٌ ٌئاینی ئیٌالٺ ؿ

 ٌَ اٷَُيْم   ٍَ ّك ؤَْم ََٔذاَم ٍا اٷْ ٌَآدُ اٷَُيْم قە٫ەنمٍێر  } ٍَ ٍا ؤَْمد ََّل دَإْٳُٸُ ٌَ ِِّٔث   ِتَٔص ِةاٷٜا ـَ ٍا اٷْ ٷُ ََّل دََذَتكا

ٌای ةاڵ٩ ةٍنیان( مداڵ  ٍان )ق ٌە ةە ھەدی ٌادە  }ةیكەنە ًُ ٳَاَن ُػٍةًا ٳَِتريًاە  اٷِٴُْم  بِنا ٍَ بََِلك ؤَْم

ٌان( ٌە  ٌە ةە پدداک )ٷە مدداڵی ئە ٌ ًددامانیان ٌە پددیٍ )ٷە مدداڵی ؿۆدددان( مەگددۆڕنە

ٍانقنە گٍندداھێکی ماڵەکانیدد ان مەؿددۆن ٷەگەڵ ماڵەکددانی ؿۆدددان ةێگٍمددان ئەٌ ؿدد

ّك 2گەٌنەیەە ]اٷنٌاء  ََٔذداَم اَٶ اٷْ ٍَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }بِنا اٷاِمَٓن َٓدإْٳُٸٍَُن ؤَْمد [. ٌؿ

ٌادە  }ةەڕاًذی ئەٌ کەًا ٤ِريًاە  ًَ َن  ٍْ ٸَ ْٔ َٔ ًَ ٌَ َا َٓإْٳُٸٍَُن ِِف ةٍُُٜنِِيْم نَاًنا   نەی کە ُٟٸْاًم بمِنا
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ٌانە ةەي ٷە ًکی ؿۆیدان ئداگه  ٌا ةەڕاًذی ئە ماڵی ھەدیٍەکان قەؿۆن ةەًذەٺ ٌ ناڕە

ٌەٌەە ]اٷنٌاء  ٌە ٷەمەٌپاَ قەچنە ئاگهێکی ةەدین ٌ ھەڵگیهًا  [.11قەؿۆن. 
ٍاَ    ٌدەناوٌٌقا ػەنامکددهقٌٌەو ؿدد ٌئدداینی ئیٌددالٺ ٫ێڵکهقنددی ٷە کێِددان 

٬ِنَي ) ٸُْم٬َِّٜ ٌْٓٹ ٷ ِّ ٌَ ٌدیاچٌٍن ةۆ دەناوٌٌ ةاوان )1گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ٌان  ( اٷاِمَٓن 1( ھا

٫ٍَُن ) ٍْ َذ ٌْ ٍا ٣َىَل اٷنااِي َٓ ٍانە ةدکەن )ةدۆ ؿۆیدان( 2بَِلا اٳَْذاٷُ ٌانەی کە کادێدٵ پێد ( ئە

ٌەنیكەگهن ) ٌاٌی  َن 2ٷەًەن )ماڵی( ؿەڵکی ةەدە ٌد رِسُ ـْ وَنُدٍُىْم ُٓ ٌا بَِلا ٳَداٷٍُُىْم ؤٌَ  ٌَ  )

ٍان3) ٌٷَكِئَٵ 3ە یان کێِانە ةکەن کەمیان پێكەقەن )( ةەاڵٺ کادێٵ ةۆیان پێ ( ؤَََّل ٠َُٓنُّ ؤُ

ْت٤ٍُسُددٍَن ) ٌە ! )4ؤَناُيددم ما ٌانە ندداوانن کە ةێگٍمددان وینددكٌٌ قەکددهێنە ( 4( ئایددا ئە

ٌئدداینی ئیٌددالٺ پچیانددكنی پەیٍەنددكی ؿىمددایەدی ػەنامکددهقٌٌە 4-1]امل٬٬ٜددني   .]

ٌئە31ٌٌپێِرت ةاًی ئەمە کدها ٷە ةدیگەی ژمدانە ) ئدایەخ ٫ٌەنمدٌٍقانەَ ةاًدکها  ( 

ىەمٌٍیددان کددۆکن ٷەًددەن  -٣ٸددیيم اٷٌددالٺ-ٷەًددەن ئەٺ ةدداةەدەو ٌپێ٨ەمددتەنان 

ٌانە.  ػەنامکهقنی ئەٺ ٯەقە٧ەکها

 
. ئاینی ئیٌالٺ ةە ُێٍەیەکی گِذی نەىی ٷە ىەمدٌٍ ڕەٌُدذێکی 35

ٌەکٍ قنۆ ٫ٌێدو ًٌدذەٺ ٌؿیدانەخ ٌ)پیالنگێدیی  ٌناُیهین قەکاخ  ؿهاپ 

ًٌددذەٺ ٌقەًددذكنێژی ٌىەمددٌٍ ڕەٌُددذێک چەٌخ  ُددەڕ ٌؿددهاپە( ٌقوی

 ٌپیٍ ٌةۆگەنی ده.
ٌناُدیهینەکان   ئاینی ئیٌالٺ ةە ُێٍەیەکی گِذی نەىدی ٷە ڕەٌُدذە ؿدهاپ 

ِٖ َمَهًػدا  ِّ ِِف ٖألَن ََّل ََت ٌَ َٲ ٷِٸنااِي  ه َؿكا ِّ٤ َٔ ََّل دُ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } قەکاخو ؿ

َ ََّل ُِٓؼثُّ ٳُٹا ُمـَذاٶر ٫َ  ٌە مەڕۆ بِنا ّٖلِلا ٌەنمەگێدیە ٌةە ٫یدىە ٌادە  }ڕٌٌ ٷە ؿەڵٵ  ە  ٍنر ـُ

ٍا ھیی ؿۆةەوٷىان ٌُداناویکەنێکی ؿۆُدناٌێرە  ةە ًەن وەٌیكا چٍنکە ةەڕاًذی ؿ
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بنا مدن ؤػدتِّٴم بِلا و »قە٫ەنمٍێر   -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-[. پێ٨ەمتەنی 18]ٷٰامن 

ُنٴم ؤؿالًٯا و  ًِ ا ٍَٓٺ اٷٰٔامِح ؤػا ًٌ ٌؤة٤دَكٳم مندٕ ٌؤٯهِةٴم منٕ مظٸ ٴم بِلا  َ٘ ٌبنا ؤة٨

ٍا   ٯددك ٣ٸِْمنددا  ٌاملُذ٬ٔيٰددٍَن و ٯدداٷ ٯٍَن و  ٌاملُذِددكِّ سددانٌَن و  ددا ٓددٍَٺ اٷٰٔامددِح اٷ ا ًٌ مظٸ

ٌنَ  ٯٍَن و ٫ام املذ٬ٔيٰدٍَن   ٯداٶ   املُذٴدربِّ ئەٌ کەًدەی ٷە »ٌادە  « اٷ سانٌَن ٌ املذِكِّ

ٌٷە قانیِذنی من نىیکرتە ٷە ڕۆ ؛ -ٷە ةەىەُذكا-ژی ٯیامەدكا َّلی من ؿۆُەٌیٌذرتە 

ٌٷە قانیِدذنی  ٌەی ویاده ڕٯم ٷێیەددی  ٌئە ٍانرتین ڕەٌُذی ىەیەو  ئەٌ کەًەدانە کە ط

ٌانەَ  من قٌٌنده قەةێر ٷە ڕۆژی ٯیامەدكا )ئەٺ طۆنە کەًانەن(  ]ًەنًانەکان[ ئە

ٌان ٌٯدٌٍڵ -ةە ةێ ًٌٍق-وۆن ٯٌە قەکەن  ٌانەَ ٯٌدە ٫دها و ٌ ]مٍدەُدەقیٰەکان[ ئە

ٌدیدان  ئەی « ناىەٮ )ةۆ گاڵذە کدهقن ةە ؿەڵکدی(و ٌ]مٍدە٫ەیٰیيەکدان[قەکەن ةە  ٌ

پێ٨ەمددددتەنی ؿددددٍقا ]ًەنًددددانەکان[ ٌ]مٍدەُددددەقیٰەکامنان[ وانددددیو ئەی 

ٌانەَ »٫ەنمدددٌٍی   -ٓدددىل اٷدددٸە ٣ٸدددیە ًٌدددٸم-]مٍدە٫ەیٰیيەکدددان[ کدددێن و  ئە

 [.791]اٷٌٸٌٸح اٷٔؼٔؼح  «. ؿۆةەگەٌنەوانن
َ ََّل ئیٌالٺ نەىی قەکاخ ٷە قنۆکدهقنو ؿد   ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }بِنا ّٖلِلا

ٍا ڕێنمدٍنی کەًدێک ناکداخ کە  ٌادە  }ةێگٍمدان ؿد ە  ابإ ٍَ ُمرِسد٪إ ٳَدما َٓيِكْ َمن ُىد

 -ٓدٸی هللا ٣ٸیدً ًٌدٸم-[. ٌپێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا 28وێكەڕۆ ٌ قنۆون ةێرە ]٧دا٫ه 

اٷْٴَِمَب ٫َةِنا اٷْٴَِمَب َْٓيِكْ بََِل اٷْ »قە٫ەنمٍێر   ٌَ ٓااٳُْم  بِ بِنا اٷ٬ُُْظدٍَن َْٓيدِكْ بََِل ٌَ ٌَ ٬ُُظٍِن 

اةًا ََٓذَؼهاَ اٷْٴَدِمَب َػذادّ ُٓٴَْذدَث ٣ِْندَك هللِا ٳَدما ٌَ َما َٓىَاُٶ اٷهاُطُٹ َٓٴِْمُب  ٌَ ٌادە  « اٷنااِن 

ٌئاگدداقانی قنۆ کددهقن ةددنو چددٍنکە قنۆ کددهقن ڕێنیِددانكەنە ةەنەٌ ؿهاپەکددانیو »

ٌاَ قنۆقا ٌؿهاپەکددانی ڕێنیِددانكەنە ةەنەٌ قۆوەؾو  ٌاٺ ةەق ٌکەًددێک قنۆونە ٌةەنقە

ٍاَ گەٌنە ةە قنۆون ٷە ٯەڵەٺ قەقنێدر ]ٓدؼٔؽ مٌدٸم  «. قەگەڕێر؛ ىەدا َّلی ؿد

آَُٓح املَُندا٫ِِٱ سَ دالٌَز  »قە٫ەنمٍێر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-[. ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 2617

بَِلا اْئَُتَِن َؿانَ  ٌَ ٣ََك ؤَْؿٸََ٭  ٌَ بَِلا  ٌَ َز ٳََمَب  نیِانەکاىن کەًی مٍندا٫یٱ »ٌادە  « بَِلا َػكا
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ٌئەگەن پەیامن ةكاخ؛ پەیامنەکە  )قٌٌ ڕٌٌ( ًیانن  ئەگەن ٯٌە ةکاخ؛ قنۆ قەکاخو 

ٌئەگەن ًددپانقەیەکی )ئەمددانەدێکی( پددێ ةٌددپێهقنێر؛ ؿیددانەخ ٷە  قەُددکێنێرو 

 [. 6195]ٓؼٔؽ اٷتـانْ  «. پاناًذنی ًپانقەکە قەکاخ
ٌٷە ٫ەنمٌٍقەیەکدكا ىدادٌٍە  ئاینی ئیٌالٺ نەىی ٷە ٧ەَ ٫ٌێڵکهقن ق ەکاخو 

درْبَِج ٤ََٛداٍٺ ٫َإَْقَؿدَٹ َٓدَكُو ٫َِٔيدا ٫ََناٷَدْر » ُٓ ٸاَم َمها ٣َدىَل  ًَ ٌَ  ًِ ْٔ ىلا هللُا ٣َٸَ َٓ ٍَٶ هللِا  ًُ ؤن َن

اَٶ   َٰ ًُ ةَٸاًَل ٫َ اِة٤ُ َٓ اِػَث اٷٜا٤َاِٺ »ؤَ َٓ ٍَٶ هللاِ « َما َىَما َٓا  ًُ اَمُء َٓا َن ٌا ًُ اٷ اةَْذ َٓ َٯاَٶ   َٯاَٶ ؤَ

ٍَ ِمنِّٕ ْٔ ّا ٫َٸَ َٮ اٷٜا٤َاِٺ ََكْ ََٓهاُه اٷنااُي َمْن ٧َ ٍْ ٫َ ًُ پێ٨ەمتەنی ؿدٍقا »ٌادە  « ؤ٫ََاَل َط٤َٸَْذ

ةە ٷە َّلی ىەندكێک ؿدۆناکی قاندهاٌقا دێدپەڕ ةدٌٍ ٌقەًدذی  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-

ٌە ٌقەًددذی دەڕی ةەنکەٌخو ٫ٌەنمددٌٍی   ئەمە چیددیە ئەی »ؿٌددذە نێددٍ ؿددۆناکەکە

ٌەنی ؿددۆناکەکە ؿدد ٌە ئەی «  -٫هۆُددیانی ؿددۆناکەکە-ا ٌدددی  ئەمە ةددانان ٷێددی قا ٌ

ٌەَ ؿدۆناکەکە ةدۆ ئەٌەَ »پێ٨ەمتەنی ؿٍقاو ٫ەنمٌٍی   ئەی ةۆچی نایکەیذە ًدەنە

ٌەَ ٫ێو   [. 112]ٓؼٔؽ مٌٸم  « ةکاخ ٷە من نییە -٧ەَ-ؿەڵکی ةیتینێرو ئە
ٍاَ ئاینی ئیٌالٺ نەىدی ٷە ناپداکی ٌؿیانەدکدانی ٫ٌێڵکدهقن قە  کداخو ؿد

ؤَنُذْم  ٌَ ٍا ؤََمانَادِٴُْم  ٍنُ ـُ دَ ٌَ ٍَٶ  ًُ اٷها ٌَ  َ ٍا هللاا ٍنُ ـُ ٍا ََّل دَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َٓا ؤََُّٓيا اٷاِمَٓن آَمُن

ٌە ناپداکی مەکەن ٷەگەڵ ؿدٍقا ٌ  ٌەڕددان ھێندا ٌادە  }ئەی ئەٌ کەًانەی ةا د٤َْٸَُمٍَن ە 

ٷە ًدپانقەکانی نداٌ ؿۆددان ٷە ٌناپداکی مەکەن  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-پێ٨ەمتەنقا 

ٍای گەٌنە 27کادێکددكا کە ئێددٍە قەوانددن )ناپدداکیە(ە ]األن٬دداٶ  ٌەھددا ؿدد [. ٌھەن

ٌانەی کە پەیامنی  ٌادە  }ئە ٍَن ٖملَِٔشكَٱە  ُ٘ ُٰ ََّل َٓن ٌَ  ِ قە٫ەنمٍێر  } ٖٷاِمَٓن ٫ٍٍَُُٓن ِة٤َيِك ّٖلِلا

ٌئەگەن 21ؿددٍقا قەةەنە ًددەن ٌةەڵددێن ناُددکێنن ٌھەڵددی ناٌەُددێننەٌەە ]اٷه٣ددك   .]

ٌنایە ةۆ طیياق کهقن؛ پێ٨ەمدتەن  پێیدانی  -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ًٍپاکان قەنةچٍ

ٷِٔدًكا»قە٫ەنمدٌٍ   ٌَ ٍا  ُذٸُد ْٰ ََّل دَ ٌَ ٍا  ََّل ََتُْشٸُد ٌَ ٌا  ََّل د٨َْدِكُن ٌَ ٍا  ََّل د٨َُٸُّد ٌَ ٌا  ٧ەوا »ٌادە  « ا٧ْدُى

ٌدەکاىن طەند یو )ىەڵمەدی ڕوگانی کهقن( ئەنظامتدكەنو ٌقوی مەکەن ٷە قەًدذکە
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ٌەکان مەُێٍێننو ٌمندكاڵەکان مەکدٍژن ]ٓدؼٔؽ « ٌؿیانەخ مەکەنو ٌَّلُەی مهقٌ

ؤَْنةَد٥ٌ َمدْن »قە٫ەنمٍێدر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌدٸم-[. ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 1731مٌٸم  

ٸٌَح ِمَن اٷنِّ  ْٔ ًِ َؿ ٸٌَح ِمْنُينا ٳَانَْر ٫ِٔ ْٔ ًِ َؿ َمْن ٳَانَْر ٫ِٔ ٌَ ا  ًٔ ا َؿاٷِ ًٰ ًِ ٳَاَن ُمَنا٫ِ ٬َاِٮ ٳُنا ٫ِٔ

َم ٫ََظهَ  َٓ بَِلا َؿا ٌَ بَِلا ٣َاَىَك ٧ََكَن  ٌَ َز ٳََمَب  بَِلا َػكا ٌَ ٌادە  « َػذاّ ََٓك٣ََيا  بَِلا اْئَُتَِن َؿاَن 

ٌا مٍنددا٫یٰێکی )قٌٌ ڕٌٌیەکددی( » ٍان ًددی٬ەدەی دێددكا ةێددر ئە ىەنکەًددێک ئەٺ چدد

ٌا ًی٬ادێکی مٍندا٫ ٌەو ٌ ىەنکەًێک یەکێک ٷەٺ ًی٬ەدانەَ دێكا ةێر ئە ٌا یٰێذی دە

ٌاوی ٷێدددكەىێنێر  ٌەکٍ    -ٌاو ٷەٺ ًدددی٬ەدە ناُدددیهینە قەىێنێدددر-دێدددكایە ىەددددا

)ًدی٬ەدەکان(  ئەگەن ًدپانقەی )ئەمدانەدی( پدێ ةٌدپێهقنێر ؿیدانەدی ٷێددكەکاخو 

ٌئەگەن پەیامن ةكاخ قەیِکێنێر ٌؿیانەخ قەکاخو  ٌئەگەن ٯٌە ةکاخ قنۆ قەکاخو 

ٌا ٷە ڕاًدذ ٌناکۆکی ةتێر ئە ٍگۆ  ًدذەٺ ٷە ةەنامدتەن -ی َّلقەقاخ ٌئەگەن دٌٍُی گ٬ذ

 [و34]ٓؼٔؽ اٷتـانْ  « -قەکاخ
ٍاَ گەٌنە    ئدداینی ئیٌددالٺ نەىددی قەکدداخ ٷە ػەًددٌٍقی )ئیهەیددی(و ؿدد

َْٔندا آَٶ بِةْدَهاِىَٔم  دْك آدَ َٰ ٫َ  ًِ ٸِ ْ٘ ُ ِمن ٫َ ُكٌَن اٷنااَي ٣َىَلك َما آدَاُىُم هللاا ٌُ قە٫ەنمٍێر  }ؤَْٺ َْٓؼ

ٌَآدَ  اٷِْؼٴَْمَح  ٌَ ٌادە  }یدان ئێهەیدی )ػەًدٌٍقی( قەةەن ةە اٷِْٴَذاَب  ٸْٴًا ٠ِ٣َٔاًمە  َْٔناُىم مُّ

ٍا پێی ةەؿِیٌٍن )کە پێ٨ەمتەنێذیە( ٷە ٫ەوڵ ٌ ةەھدهەی  ٌەی ؿ ؿەڵکی  ٷەًەن ئە

ٌەھا پێامن  ٌەی ئیرباھیم کذێث ٌ پێ٨ەمتەنێذی ھەن ٌە ةێدگٍمان قاٌمانە ةە نە ؿۆی ئە

ٍا54ةەؿِین قەًەاڵدێکی گەٌنەە ]اٷنٌاء  ْن [. ٌؿ قا ٳَِشريٌ مِّ ٌَ ی گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }

دن ة٤َْدِك َمدا  ِيم مِّ ٌِ ْن ٣ِنِك ؤَن٬ُ ًكا مِّ ٌَ اًنا َػ ٌنَٴُم مِّن ة٤َِْك بَِيَانِٴُْم ٳ٬ُا ٍْ َٓهُقُّ ؤَْىِٹ اٷِْٴَذاِب ٷَ

ُ ِةدإَْمهِِو  بِنا هللااَ  ّك َٓإِِْتَ هللاا ٍا َػذا ٬َُؼ ْٓ ا ٌَ ٍا  َ ٷَُيُم اٷَْؼٱُّ  ٫َا٬ُ٣ْ ٍء َٯدِكٌٓهە دََتنيا  ٣َدىَلك ٳُدٹِّ ََشْ

ٌەڕ  ٍاون کە ئێدٍە ةێتدا ٌادە ؿد ٍٷەکەکان( ئا ٌەن کذێتەکان )گاٌڕ ٌط ٌادە  }وۆن ٷە ؿا

ٌای  ٌەیە )ئەمەَ( ق ٌنیدانە ٌەڕ ھێنانذدان ٷەةەن ػەًدٍقییەک کە ٷە قەن ٌای ةا ةنو ق

ٌە ةەاڵٺ ئێٍە ٷێیان ؿۆَ ةن ٌ چداٌ پۆُدیان  ٌەدە ٌەی کە ڕاًذیەکەیان ةۆ ڕٌٌن ةٍ ئە
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ٍا ةە قەًدەاڵدە ةەًدەن ھەمدٌٍ  ٍا ٫ەنمانی ؿۆی قەنێهێر ةێگٍمان ؿد ٷێ ةکەن دا ؿ

َقبا »قە٫ەنمٍێر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-[. ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 119ُذێکكاە ]اٷتٰهج 

د٤َهَ  ِا ُح ََّل ؤَُٯٍُٶ دَْؼٸِدُٱ اٷ َٰ َٕ اٷَؼاٷِ اُء ِى َ٘ اٷَت٨ْ ٌَ ُك  ٌَ ْٔٴُْم َقاُء األَُمِم َٯْتٸَٴُْم  اٷَؼ ٌَٷَِٴدْن  بِٷَ

ٍا  ٍا َػذاّ دََؼداةُّ ََّل دُْاِمُن ٌَ ٍا  ٍا اٷَظناَح َػذاّ دُْاِمُن َِٔكِو ََّل دَْكُؿٸُ اٷاِمْ ن٬َِِْس ِة ٌَ َٓن  دَْؼٸُِٱ اٷكِّ

ْٔدَنٴُمْ  داَلَٺ ةَ ٌا ٍا اٷ د ُِ ٌنەؿۆُدی »ٌادە  « ؤ٫ََاَل ؤُنَتُِّئٴُْم ِِبَدا َُٓشتِّدُر َلٷِدَٵ ٷَٴُدْم  ؤ٫َْ قەنق 

ٌده ةەنەةەنە ؿۆی قەؿِێنێر ةەنەٌ َّلدان  ػەًٌٍقی ٌڕٮ ٷێتٌٍن  ئٍمەدەکاىن پێٍِ

و -نایيێڵێددر-ئەمە داُێنەنە ناڵێم مٌٍ قەداُێر ةەڵکٍ قینكانی قەداُێر  -کینەیی-

ٌەڕ(  ٌەکٍ ئدیامن )ةدا ٌە ىەدا ًٍێنك ةە ئەٌ وادەَ نە٫ٌی من ةەقەًذە ناچنە ةەىەُذە

ٌەکٍ یەکرتدان ؿۆَ نەٌێرو  ٌئیامن ناىێنن ىەدا ئایا ُذێکذان پدێ ةڵدێم کە نەىێنن 

ٌە ٍانذاندكا ةداڵٌ ةددکەنە «  ئەمە قەىێنێدذە قی ٌطێگیدهی قەکداخ  ًدەَّلمکهقن ٷە نێ

 [.2511]ًنن اٷرتممْ  
ٍاَ گەٌنە    ئدداینی ئیٌددالٺ نەىددی قەکدداخ ٷە پیالنددی ُددەڕ ٌؿددهاپو ؿدد

َٔمْ  ٷَِٵ َط٤َٸَْنا ِِف ٳُٹِّ َٯْهٍَٓح ؤَٳَاِةَه ُمْظهِِمَٔيا ٷِ ٌَٳََمك َمدا ََيْٴُدُهٌَن قە٫ەنمٍێر  } ٌَ ٌا ٫َِٔيا   ٴُُه

ٌادە  }ةەٌ ُددێٍەیە ٷە ھەمددٌٍ ُددانێکكا گەٌنەدهینددی  دد٤ُُهٌَنە  ِْ َمددا َٓ ٌَ ددِيْم  ٌِ بَِّلا ِةإَن٬ُ

ٌە ٫ێدو  ٌەی پیالن ٌ ٫ێو ةکەن ٷەٌ ُانانەقا  ٌانتانیامن کهق )ةە قەًەاڵدكان( ةۆ ئە دا

ٌان ھەًددذی پددێ  ندداکەنە ٌپددیالن ندداکەن )ٷە کەي( ةددێظگە ٷە ؿۆیددان ةەاڵٺ ئە

ٌڵیانكا ةدۆ ئەٌەَ 123]األن٤اٺ  ٍٷەکەکان ىە ٌە قەکاخ کە ط ٍاَ گەٌنە ةاًی ئە [. ٌؿ

ٍاَ گەٌنە  -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-مەًیؽ )٣یٌا(  ةکدٍژن ٌپیالنیدان ةدۆی گێدیا؛ ةەاڵٺ ؿد

ٌە کە پیالندی ُدەڕ ٌؿدهاپە دەنيدا ةدۆ  ٌنیکدهقە ٍاَ گەٌنە ڕٌ ٌان قاناو ؿ پیالنی ةۆ ئە

ٌەو ؿ د ِمدْنُيُم پیالنكاڕێژەنەکە قەگەڕێذە ٍا ٣ََِٔسك ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }٫َٸَداما ؤََػد

دَيْك ِةإَ  ُْ ا ٌَ  ِ ِ آَمناا ِةاّلِلا اُن هللاا َٔ َن نَْؼُن ؤَن اِنٍُّٓ ٍَ ِ  َٯاَٶ اٷَْؼ اِنْ بََِل هللاا َٔ نادا اٷْٴ٬َُْه َٯاَٶ َمْن ؤَن

ٸُِمٍَن ) ٌْ ٌەڕی گەٷەکەی 52ُم ٌدی  کێ ( ئەمظا کادێک کە ٣یٌا ھەًذی کهق ةە ةێتا ٌ
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ٌدیان ئێمە ًەنؿەنی  ٌانییەکانی( ٌ ٌەاڵنی )ػە ٍا ًەنقەؿاخ ىا ٷەگەڵ منكا قینی ؿ

ٌە ٌ دۆ ئەی ٣یٌدا ُداھێك ةە کە ئدێمە گدٍێیایەڵ  ٍا ھێنا ٌامان ةە ؿ ئاینی ؿٍقاین ةی

د52ٌمٸکەچی ئەٌین ) ِا دٍَٶ ٫َاٳُْذْتَندا َمد٥َ اٷ ًُ اداَت٤َْندا اٷها ٌَ اِىِكَٓن ( َنةاَنا آَمناا ِِبَا ؤَنَىٷَْر 

ٌە, ٌە 53) ٍانە ٌدەدە ؿدد ٌەڕمددان ھێنددا ةەٌەی کە نددانقٌ ٌەنقگانمددان ئددێمە ةا ( ئەی پەن

ٌاقاناندی  ٍایە ناٌمان ةنًٌٍە )ِبانژمێهە( ٷەگەڵ ةی ٌدەَ پێ٨ەمتەنی دۆین؛ ؿ ٍُێنکە

ُ َؿرْيُ اٷْاَمِٳِهَٓن )53)یەکذاپەنًر( قا ) هللاا ٌَ   ُ َمٴََه هللاا ٌَ ٌا  َمٴَُه ٌَ ٍٷەکەکدان54(  ( ( )ط

ٍاَ  ٌە ؿد پیالنیان گێیا )ةۆ کٍُذنی ٣یٌا( ؿٍقاَ ٷە ةەنانتەنقا پیالنی ٷێ گێدیان 

ٌەی ٫ی٫ٌێڵەکانیان(  چاکرتین پیالن گێهە )ٷە ةەنانتەن پیالن گێیانكا ةۆ پٌٍچەڵکهقنە

هَُٲ ِمَن اٷامِ 54) ُمَٜيِّ ٌَ َنا٤ُ٫َِٵ بَِِلا  ٌَ ٫َِّٔٵ  ٍَ ُ َٓا ٣ََِٔسك بِيِّ ُمَذ َطا٣ِدُٹ ( بِْل َٯاَٶ هللاا ٌَ ٌا  َٓن ٳ٬ََُه

ْٔدَنٴُْم  َٔاَمِح  سُما بَِِلا َمْهِط٤ُٴُْم ٫َإَْػٴُُم ةَ ِٰ ِٺ اٷْ ٍْ ٌا بََِلك َٓ َٮ اٷاِمَٓن ٳ٬ََُه ٍْ ٫ِدٔاَم اٷاِمَٓن اداَت٤ٍَُٲ ٫َ

َذٸ٬ٍَُِن ) ـْ ًِ دَ ٍا ٫ەنمٌٍی ئەی ٣یٌا من ددۆ 55ٳُنُذْم ٫ِٔ ٌە یاقخ( کادێک ؿ ( )ةیێێنەنە

ٌە ٌ ةەنوخ ٌەی دددۆٺ ٷە )ھدداٌقەمی(  قەةەمە ٌە ةددۆ َّلی ؿددۆٺ ٌە پدداک کەنە قەکەمە

ٌە ةەًددەن  ٌانددی )ڕاًددذەٯینەی( دددۆ ةەنو قەکەمە ٌەڕ ةددٌٍن ٌە پەییە ٌانەی کە ةێتددا ئە

ٌەدان ةۆ َّلی مدنە ئەمظدا ةییدان قەقەٺ ٷە  ٌایی پاُان گەڕانە ٌایانكا ىەدا ڕۆژی ق ةێتی

ٌناکۆکن ) ٌاو  ٍانذانكا ٷەٌ ُذانەی کە دیایانكا طیا ٍاَ 55-52(ە ]آٶ ٣مهان 55نێ [. ٌؿ

ٌە قەکاخ کە ٯەٌمی پێ٨ەمتەن ًاڵؽ  پیالنیان ةۆی قاندا  -٣ٸیً اٷٌالٺ-گەٌنە ةاًی ئە

ٌان قانا ٌ ٷەناٌیانی ةهق ٌىەمدٌٍ  ٍاَ گەٌنە پیالنی ةۆ ئە ٌ ٌیٌذیان ةیکٍژن ةەاڵٺ ؿ

ِ ٷَنُ  ٍا ِةاّلِلا ُم ًَ ا َٰ ٍا دَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َٯاٷُ ًُ سُدما ٯەٌمەکە دیاچٌٍنو ؿ ؤَْىٸَد ٌَ  ًُ َِّٔذنا َت

اِقُٯٍَن ) َٔ بِناا ٷَ ٌَ  ًِ ِيْكنَا َمْيٸَِٵ ؤَْىٸِ َُ ًِ َما  ِّٔ ٷِ ٍَ ٍٷَنا ٷِ ُٰ ٌدیان )ةە یەکدرتی( ًدٍێنك 49ٷََن ٌ )

ٍا کە ةە ُەٌقا ھێهَ قەکەینە ًەن ماڵ ٌ ؿێىاندی )ًداڵؽ ٌ ھەمٌٍیدان  ةـۆن ةە ؿ

ٍکانی )ًداڵ ؽ( ئدێمە ئاگامدان ٷە کٍُدنت ٌ ٷەناٌ قەةەین( ٷە پاُان قەڵێین ةە کەًد

ٌنی ؿێىانی ئەٌ نییە ٌةێگٍمان ڕاًذیّ قەکەین ) َمٴَهْنَدا 49دیاچٍ ٌَ ٌا َمٴْدًها  َمٴَدُه ٌَ  )
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٤ُُهٌَن ) ِْ ُىْم ََّل َٓ ٌَ ٌان پیالنی نەؿِەیان قاڕُر ةە پیالندكانێکی ؿدهاپ 51َمٴًْها  ( ئە

ٌاندكا( پیالمندان  گێدیا )ةدۆ ٷەنداٌ )ةۆ کٍُذنی ًاڵؽ( ئێمەَ )ٷە ةەنامتەن پیالنی ئە

ٌان ھەًدذیان نەقەکدهق ) ( ٫َدان٠ُْه 51ةهقنیان( ةە پیالنگێیانێکی ةەھێى ٷە کادێکدكا ئە

َمُيْم ؤَْطَم٤ِدنَي ) ٍْ َٯد ٌَ هْنَداُىْم  َْٔ٭ ٳَاَن ٣َاِٯَتدُح َمٴْدهِِىْم ؤَنادا َقما ( ئەمظدا ًدەننع ةدكە 51ٳَ

ٌان ٌٯەٌمەکەیامندا ٌان چدی ٷێێداخ چدۆن ئدێمە ئە ن ھەمدٌٍ ًەنەنظامی پیالندی ئە

ٌە ٷەناٌ ةهق )  [.51-49(ە ]اٷنمٹ 51پێکە
ٓدىل اٷدٸە -ئاینی ئیٌالٺ نەىی قەکاخ ٷە قوی کدهقنو پێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا   

دُٮ »قە٫ەنمٍێر   -٣ٸیە ًٌٸم ٌََّلَ ٓرَْسُِٮ ِػنَي ٓرَْسِ ٍَ ُمْاِمٌن  ُى ٌَ َّلَ َْٓىِي اٷىااِي ِػنَي َْٓىِي 

ٌََّلَ َْْٓشَُب ِػنَي َْْٓشَ  ٍَ ُمْاِمٌن  ُى ٌح ة٤َْدكُ ٌَ َٗ ةَُح َم٤ُْهٌ ٍْ اٷذا ٌَ ٍَ ُمْاِمٌن  ُى ٌَ وینداکەن »ٌادە  «ةَُيا 

کادێک وینا قەکاخ ئیامنكان نیدیەو ٌقو کادێدک قوی قەکداخ ئیامندكان نیدیەو ٌمەی 

ٌەو ةەاڵٺ ٷە  -ًەنؿۆُدکەن-ئیامنكان نییە ٷە کدادی مەی  -ئانەٮ ؿۆن-ؿۆن  ٍانقنە ؿد

ٌاندانە-پاُدانكا  ]ٓددؼٔؽ اٷتـددانْ  « ەیە ةددۆ دەٌةە کدهقنقەن٫ەخ ى -ٷە پدداَ ئەٺ دا

6811.] 
ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }بِنا    ئاینی ئیٌالٺ نەىی قەکاخ ٷە ًذەمکهقنو ؿد

 ِٕ اٷَْت٨ْد ٌَ اٷُْمنٴَدِه  ٌَ داِء  َِ ّك ٣َِن اٷ٬َْْؼ َْٓنَي ٌَ ْهََبك  ُٰ بَِٓذاِء ِلْ اٷْ ٌَ اِن  ٌَ اإْلِْػ ٌَ َ َٓإُْمُه ِةاٷ٤َْْكِٶ   هللاا

ٍا ٫ەنمان قەقاخ ةە قاقگەنی ٌ ةە چداکە -دََمٳاُهٌَنە ٠٤َُِٓٴُْم ٷ٤ََٸاٴُمْ  ٌادە  }ةەڕاًذی ؿ

ٍا( ڕێگهی قەکاخ ٷە قاٌێن پیٌدی ٌ ؿدهاپە ٌ  ٌە )ؿ ٌ ةە ةەؿِین ةە ؿىٺ ٌ ؿٍێّ 

ٌەە ]اٷنؼٹ  ٌەنگهن ٌ ةیهةکەنە ٌەی پەنك  [. 91قەًذكنێژی ئامۆژگانیذان قەکاخ ةۆ ئە

بنا هللا ؤٌػددّ بِلا ؤن »ەنمٍێددر  قە٫ -ٓددٸی هللا ٣ٸیددً ًٌددٸم-ٌپێ٨ەمددتەنی ؿددٍقا 

َه ؤػدٌك ٣دىل ؤػدكٍ  ـَ ٍا ػذّ َّل َٓت٨ِٕ ؤػٌك ٣ىل ؤػٍك ٌَّل ٬ٓ ٤ُ َٗ ٍا ٍای گەٌنە »ٌادە  «دَ ؿد

ٌەَ کە ًاقە ةن ) ٍا٥ٗ-ٌەػی ةۆ نانقٌٌٺ ةە ٌەَ ىیی کەًدێک ًدذەٺ  -مذ ةن( ةۆ ئە
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ٌە نەکداخ «. ٷە کەًێکی ده نەکاخ ٌىدیی کەًدێک ُداناوی ةەًدەن کەًدێکی ددهە

 [.4895ؤِّب قاٌق  ]ٓؼٔؽ 
   ُ ٌَّٖلِلا ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ئاینی ئیٌالٺ نەىی قەکاخ ٷە ًذەمکهقنو ؿ

ٍا ًذەمکانانی ؿۆَ ناٌێرە ]آٶ ٣مهان  ٌادە  }ةێگٍمان ؿ [. 57ََّل ُِٓؼثُّ ٖٷ٠ادكٸِِمنَيە 

 ًُ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  }بِنادد ٌەھددا ؿدد ٌادە  }ةەڕاًددذی ۥٌھەن  ََّل ٬ُٓٸِددُؽ ٖٷ٠ادددكٸُِمٍَنە 

ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  21ًذەمکانان ڕوگانیان ناةێدرە ]األن٤داٺ  ٌەھدا ؿد [. ٌھەن

ٌە ةدۆ ًدذەمکانان ًدىای  ٌە ئامداقەی کدهقٌ ٌادە  } ٌَٖٷ٠ادكٸِِمنَي ؤ٣ََكا ٷَُيم ٣ََماةًا ؤَٷِٔاَمە  {

قە٫ەنمٍێدر   -ٓدٸی هللا ٣ٸیدً ًٌدٸم-[. ٌپێ٨ەمتەنی ؿدٍقا 31ًەؿرە ]اإلنٌان 

ُج اٷَْم٠ْٸٍُِٺ دُْؼَمدُٹ ٣َدىَل  سَ اَلسٌَح ََّل دُهَقُّ » ٍَ َق٣ْ ٌَ َه  ِٜ ائُِم َػذاّ ٬ُْٓ ٔا اٷ ٌَ دُُيْم  اإْلَِماُٺ اٷ٤َْاِقُٶ  ٍَ َق٣ْ

ٍْ ة٤َْدكَ  ٷَد ٌَ دناَٵ  ٣ِدىاِِت أَلَنُِّْصَ ٌَ َطٹا   ٌَ ٍُٶ اٷهابُّ ٣َىا  ُٰ َٓ ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا اُب اٷ ٍَ د٬َُْذُؽ ٷََيا ؤَةْ ٌَ  اٷ٨َْاَمِٺ 

ٌایەکی )قەًدەاڵدكانێکی( ًێ چدین نىا»ٌادە  « ِػنيٍ  کانیدان ڕەخ نداکهێذەٌە  پێِدە

ٌندىای ًدذەمٸێکهاٌ  ٌەکەَ قەُکێنێرو  ٌەکٍ ڕۆژٌ ٌگه ىەدا ٌکەًی ڕۆژٌ ٌەنو  قاقپە

کە نددىاکەَ ٷەًددەن ىەٌنەکددان ىەڵددكەگیهێر ٌقەنگاکدداىن ئاًددامنی ةددۆ قەکددهێذەٌە 

ٌەنقگانی ةەنو ٌُکۆقان قە٫ەنمٍێدر  ًدٍێنك ةە ٣یدىەخ ٌُدکۆقانیم ًدەنخ  ٌپەن

ٌەیەکیّ ةێرقە ٌاٷرتمدمْ  )2749]ؤؿهطً مٌٸم  )«. ؿەٺ ئەگەن پاَ ما (و 2526(و 

ٌکادێک پێ٨ەمتەن 8143ٌؤػمك  ) م٣ٍاوی نانق ةۆ یەمەنو  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-([. 

ِ ِػَظاٌب »پێی ٫ەنمٌٍ   ةَنْيَ هللاا ٌَ  ًُ َْٔن ٍَ ةَ ْٔ ًُ ٷَ َج امل٠َْٸٍُِٺ ٫َةِنا ٍَ اداِٱ َق٣ْ  ٌئاگاقانی» ٌادە  « ٌَ

ٍاقا ىدیی پەنقەیەک نیدیە ٍان ئەٌ ٌؿد ]ٓدؼٔؽ «. نىای ًذەمٸێکهاٌ ةە چٍنکە ٷە نێ

ؤَََّل َمدن »قە٫ەنمٍێدر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-[و ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 1496اٷتـانْ  

ٍِ ٫إندا  ٔدِث ن٬َد ِٛ ًُ ُٔئاً ِة٨دريِ  ًُ ٫ٍَٮ ٛاَٯِذً ؤٌ ؤَؿم من ًُ ؤٌ ٳٸا٬َ َٔ َٟٸم ُم٤اِىكاً ؤٌ انَذٰ

ًُ ٍٓٺ  -م٣ٍاىیدكێک-ىەنکەًێک ًذەٺ ٷە پەیامنپێدكناٌێک »ٌادە  « اٷٰٔامحِ  َػِظُٔظ

ٍانایكا نەةێر یان ُدذێکی  ٍاخ یان ئەنکێک ةـادە ًەنی کە ٷە د ةکاخ یان ما٫ی ةـ
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ٌا من ڕٌٌةەڕٌٌی ئەٌ کەًە قەٌەًدذمەٌە  ٌەَ ؿۆی ڕاوی ةێر؛ ئە ٷێ ةتاخ ةە ةێ ئە

الٺ نەىدی قەکداخ ٷە ىەمدٌٍ [. ئداینی ئیٌد3152]ًنن ؤِّب قاٌق  « ٷە ڕۆژی ٯیامەدكا

ٌەىا نەىی قەکداخ ٷە ىەمدٌٍ مدامەڵەیەکی  ڕەٌُذێکی ناُیهین ٌپیٍ ٌؿهاپ ٌىەن

 ًذەمکانانە. 

 
. ئاینی ئیٌدالٺ نەىدی قەکداخ ٷەٌ مدامەڵە قاناییدانەَ کە ڕیتدا 36

)ًٌٍ( یان ویان یان ًذەٺ یان ٫ێدو یدان ىۆکدانە ةدۆ دٌٍُدتٌٍن ةە ویدان 

ٌداکەکان. ٌکانەًادی گِذی ةۆ ًەن کۆمەڵگا  ٌگەٶ 
ئاینی ئیٌالٺ نەىی قەکاخ ٷەٌ مامەڵە قاناییانەَ کە ڕیتا )ًٌٍ( یان ویدان  

ٌکانەًدادی گِدذی ةدۆ ًدەن  یان ًذەٺ یان ٫ێو یان ىۆکانە ةدۆ دٌٍُدتٌٍن ةە ویدان 

ٌداکەکان. ٌپێِرت ئەٌ ئایەخ ٫ٌەنمدٌٍقانە ةاًدکها کە ڕیتدا ًٌدذەٺ  ٌگەٶ  کۆمەڵگا 

ٍاَ گەٌنە ٌؿهاپەکانی ند -٧ەَ-٫ٌێڵکهقن  ٌە ٷەًدەن وەٌیدكا ػەناٺ قەکەنو ؿد انە

ٍا ةُْيَذانًا  ِك اْػَذَمٸُ َٰ ٍا ٫َ ُت ٌَ اٷُْمْاِمَناِخ ِة٨َرْيِ َما اٳَْذ ٌَ اٷاِمَٓن ُْٓاُلٌَن اٷُْمْاِمِننَي  ٌَ قە٫ەنمٍێر  }

ٌئا٫هەددانی ئیامندكان قەقەن ةە ةدێ  ٌان  ٌکەًانێٵ کە ئداوانی پیدا ٌادە  } ِتًٔناە  بِْاًا مُّ ٌَ

ٌەی  ٌانێکی ئاُدکهایان ئە ٌددا ٌانە ةٍھذدان  ٌە ةەڕاًذی ئە ٌانێکیان کهقةێر ئە ھیی دا

ًِ  58گهدۆدە ئەًذۆە ]األػىاب  ٌِ اٷًِؼا ٫َٸَِن٬ْ َٓ ْن ٣َِمَٹ  ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ما [. ٌؿ

ٌادە  }ھەنکەًدێٵ کدانی چداکە ةکداخ  ٸ٤َِْتٔدِكە  ٍٺ ٷ ِّ َما َنةَُّٵ ِة٠اَلا ٌَ َْٔيا   اَء ٤َ٫َٸَ ًَ َمْن ؤَ ٌَ

ٯاوانظەکەی( ةۆ ؿدۆیەدی ھەن کەًدیّ ؿدهاپە ةکداخ )ویدانەکەی( ةدۆ ؿدۆیەدی )

ٌەنقگددانخ ًددذەٺ ٷە ةەنددكەکانی ناکدداخە ]٫ٔددٸر  ٌٷە ًددٍنەدكا ىددادٌٍە  46ٌپەن  .]

ٌە ٷەًدەن ئەٌەَ   -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-پێ٨ەمتەنی ؿٍقا » ٍکمی قا ََّل » ةییدان ٌػد

ََّل َِضَانَ  ٌَ َن  ەٳرت مەگەیەننو طا ةدً ئەنٰەًدر یدان وٓان ةً ؿۆدان ٌ ةً ی»ٌادە  « ََضَ
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 -ٓدٸی هللا ٣ٸیدً ًٌدٸم-]ًنن ؤِّب قاٌق[و ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا « ةەةێ ئەنٰەًر ةێر

 ِ َمدْن ٳَداَن ُٓدْاِمُن ِةداّلِلا ٌَ ِٺ اْلِؿِه ٫َالَ ُْٓاِل َطانَُو  ٍْ َٔ اٷ ٌَ  ِ قە٫ەنمٍێر  )َمْن ٳَاَن ُْٓاِمُن ِةاّلِلا

 َ٬ْٔ د َٗ ُٔٴْهِْٺ  ِٺ اْلِؿِه ٫َٸْ ٍْ َٔ اٷ ٌَ ٌْ دْٹ َؿدرْيًا ؤَ ُٰ َٔ ِٺ اْلِؿدِه ٫َٸْ ٍْ َٔد اٷ ٌَ  ِ َمدْن ٳَداَن ُٓدْاِمُن ِةداّلِلا ٌَ  ًُ

ٌایی  ٌەڕی ةە ؿٍقا ٌڕۆژی ق ٌەی ةا ٌادە  )ئە ْن بَل طانِِو(  ٌِ ُْٔؼ ٌآٍح  ٫َٸْ ٌَٔکر. ٌِف ن ٷِ

ٌایدی  ٌەڕی ةە ؿدٍقا ٌڕۆژی ق ٌەی ةدا ٌا ةا ڕێى ٷە قناًٌدێکەی ةگهێدرو ئە ىەیە؛ ئە

ٌا ةا ڕێى ٷە  ٌایی ىەیە؛ ىەیە؛ ئە ٌەڕی ةە ؿٍقا ٌڕۆژی ق ٌەی ةا ٍانەکەی ةگهێرو ئە می

ٌەیەکدكا   ٌٷە گێیانە ٌا ةا ٯٌەی ؿێه ةکاخ یان ةێكەنی ةێدرو  ٌەڕی ةە -ئە ٌەَ ةدا ئە

ٌایی ىەیە ٌا ةا چاکەکان ةێر ةەنامدتەن قناًٌدێکەَ(  ]ٓدؼٔؽ -ؿٍقا ٌڕۆژی ق ؛ ئە

ٍ  -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-[. ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 47مٌٸم   ةَِر اْمدَهؤٌَج »ێر  قە٫ەنم ٣ُدمِّ

ْذَيا  ٌَ َٕ َػَت ْذَيا بِْل ِى َٰ ًَ ٌَ َٕ ؤ٤َََْٛمْذَيا  َظَنْذَيا َػذاّ َمادَْر ٫ََكَؿٸَْر ٫َِٔيا اٷنااَن ََّل ِى ًَ ِِف ِىهاٍج 

 ِٖ َِ اأْلَْن ا َِ َٕ دََهٳَْذَيا دَإْٳُُٹ ِمْن َؿ ََّل ِى ٌە قۆوەؿەٌە »ٌادە  «ٌَ ئا٫هەدێک ًدىا قنا ٌچدٍ

ٍانقن ةەىۆی پِیٸەیەک ٌەکٍ پِدیٸەکە مدهقو نە ؿد ٌە چدٍنکە ةەندكی قەکدهق ىەددا ە

ٍاخ ٌنە ىێِدذی ةدۆ ؿدۆی ٷە ُدذی ًدەن وەٌی ةـد ٌەَ پێدكا  ٍانقنە ]ٓدؼٔؽ «. ٌؿ

 [.3482اٷتـانْ  
ئەمە ًىای کەًێکە کە ئاوانی پِیٸەیەک ةكاخ؛ ئەی چدی ًدەةانەخ ةە   

ٌانو ئیدنب ٣دٍمەن  ٍایدان ڕەوا-کەًێک کە ةتێذە ىۆی ئاوانقنی ؿەڵکدی ةدێ ددا َ ؿ

ٌە ًەن میندتەن ٌةە قەنگێکدی  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-قەڵێر  پێ٨ەمتەن  -ٷێتێر چٍ

ًِ »ةەنو ٯٌەی کهقو ٫ٌەنمٌٍی   ِٙ اإِلَيَاُن بََِل َٯٸِْتد ٷَْم ٬ُْٓ ٌَ  ًِ انِ ٌَ ٸََم ِةٸِ ًْ َٓا َم٤َْْشَ َمْن ؤَ

 ٍْ ٍا ٣َ ٌََّلَ دَذاِت٤ُ ٌُُىْم  ٌََّلَ د٤َُريِّ ٸِِمنَي  ٌْ ٌا اٷُْم دٸِِم َّلَ دُْاُل ٌْ ًِ اٷُْم نََج ؤَِؿٔ ٍْ ًُ َمْن دََذتا٥َ ٣َ َنادِِيْم ٫َةِنا

ن٠َََه اةُْن  ٌَ ًِ َٯاَٶ   ِ٪ َنْػٸِ ٍْ ٍْ ِِف َط ٷَ ٌَ  ًُ ْؼ َ٘ ٬َْٓ ًُ نَدَ ٍْ ٣َ ُ َمْن دََذتا٥َ هللاا ٌَ  ًُ نَدَ ٍْ ٣َ ُ ٣َُمدَه دََذتا٥َ هللاا

اَٶ  َما ؤَ  َٰ ٌْ بََِل اٷٴ٤ََْتِح ٫َ ِْٔر ؤَ ًما بََِل اٷَت ٍْ املُْاِمُن ؤ٠٣ََْدُم ُػهَْمدًح َٓ ٌَ ؤ٠٣َََْم ُػهَْمَذِٵ  ٌَ ٠٣ََْمِٵ 

ٌنە نێدٍ »ٌادە  « ٣ِْنَك هللِا ِمْنٵِ  ٌئیامن نەچٍ ٍڵامن ةٌٍن  ٌانەَ کە ةە ومان مٌ ئەی ئە
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ٍکددٍندی  ٍڵامنان مەقەن ٌطنێٍیددان پددێمەقەن ٌُددٍێنی کەم قڵذددان؛ ئدداوانی مٌدد

 ٌ ٌەَ ٍُێنەَ ٣ەیتە  ٍڵامنی ٣ٌەیتەکانیان مەکەٌن چٍنکە ئە ٍکٍندی ةدهای مٌد کەم

ٌەیِی ؿٍقا ٍُێنی ٣ەیدتەی ةکەٌێدر  ٌئە ٌا ؿٍقا ٍُێنی ٣ەیتەی ئەٌ قەکەٌێر  ئە

ٌا ئاةیٌٌی قەةاخ ئەگەن ٷە نێٍ ماڵەکەَ ؿۆیِیكا ةێر ٌەَ ٫ەنمدٌٍقەکە «ئە و گێیەنە

ٌددی   چەندكێک مەوندی »قەڵێر  ڕۆژێکیان ئینب ٣ٍمەن ًەیهی کە٣دتەی کدهق ٌ ٌ

« ةەاڵٺ ئیامنددكان ڕێددىی ٷە دددۆ گەٌنەدددهە ٷە َّلی ؿددٍقاٌچەنددكێک ٌڕێىٷێگیهاٌیددر 

ٌاةدن ػتدان  )2132]ؤؿهطً اٷرتممْ  ) ٓدٸی هللا -([. ٌپێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا 5763(و 

َمدْن ٳَداَن  -٣ٸیً ًٌٸم ٌَ ِٺ اْلِؿِه ٫َالَ ُْٓاِل َطانَُو  ٍْ َٔ اٷ ٌَ  ِ قە٫ەنمٍێر  )َمْن ٳَاَن ُْٓاِمُن ِةاّلِلا

ِٺ اْل  ٍْ َٔ اٷ ٌَ  ِ ْٹ َؿرْيًا ُْٓاِمُن ِةاّلِلا ُٰ َٔ ِٺ اْلِؿِه ٫َٸْ ٍْ َٔ اٷ ٌَ  ِ َمْن ٳَاَن ُْٓاِمُن ِةاّلِلا ٌَ  ًُ ٬َْٔ َٗ ُٔٴْهِْٺ  ِؿِه ٫َٸْ

ٌا ةددا ئدداوانی  ٌایددی ىەیە؛ ئە ٌەڕی ةە ؿددٍقا ٌڕۆژی ق ٌەی ةددا ٌادە  )ئە ددُمْر(  ْٔ َٔ ٌْ ٷِ ؤَ

ٌا ةددا ڕێددى ٷە  ٌایددی ىەیە؛ ئە ٌەڕی ةە ؿددٍقا ٌڕۆژی ق ٌەی ةددا قناًٌددێکەَ نەقاخو ئە

ٍانەکەی ٌا ةا ٯٌەی ؿێده  می ٌایی ىەیە؛ ئە ٌەڕی ةە ؿٍقا ٌڕۆژی ق ٌەی ةا ةگهێرو ئە

ىلا »[و 6118ةکاخ یان ةێكەنی ةێر(. ]ٓؼٔؽ اٷتـانْ   َٓ  ِّٕ ٣ٌَْن ؤَِِّب ُىَهْٓهََج ٣َِن اٷناِت

ٍُ ٫َِٔنا َٓدا  ٍا  اٷُْم٬ْٸِ ٍُ  " َٯاٷُ ٸاَم َٯاَٶ  " َىْٹ دَْكُنٌَن َمِن اٷُْم٬ْٸِ ًَ ٌَ  ًِ ْٔ دٍَٶ هللِا هللُا ٣َٸَ ًُ َن

َٔاٍٺ  د ِٔ َٔاَمدِح ِة ِٰ َٺ اٷْ ٍْ ِذٕ َمْن َٓدإِِْت َٓد ٍَ ِمْن ؤُما ََّل َمَذا٢َ. َٯاَٶ  " بِنا اٷُْم٬ْٸِ ٌَ  ًُ َمْن ََّل ِقنَْىَم ٷَ

ُّٕ َىدَما  ُٰ َٔ ٤َُك ٫َد ْٰ ُٔ ؤَٳََٹ َماَٶ َىَما ٫َ ٌَ َٯَمَ٪ َىَما  ٌَ َٖ َىَما  َذَم ٣ِْه َُ َٓإِِْت َٯْك  ٌَ َوٳَاٍج  ٌَ اَلٍج  َٓ ٌَ

َٜآَا مِ  ـَ ًِ ِمَن اٷْ ْٔ ِِضَ َما ٣َٸَ ْٰ ًُ َٯْتَٹ ؤَْن َٓ َنادُ ٌَ َْٔر َػ ًِ ٫َةِْن ٫َِن َنادِ ٌَ َىَما ِمْن َػ ٌَ  ًِ َنادِ ٌَ ْن َػ

ًِ سُما ُِٛهَغ ِِف اٷناانِ  ْٔ ڕەوای -ٷە ئەةدی ىدٍنەیهەٌە »ٌادە  « ؤُِؿَم ِمْن َؿَٜآَاُىْم ٫َُٜهَِػْر ٣َٸَ

ٍای ٷێتێر ئایا قەوانن »قە٫ەنمٍێر   - اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸمٓىل-کە پێ٨ەمتەنی ؿٍقا  -ؿ

ٍامناندكا ئەٌەیە «کەًی مایەپٌٍا )م٫ٍٸیٍ( کێیە  ٌدیان  کەًی مدایەپٌٍا ٷە نێ و ٌ

ٍڵکێکی نییە.  کەًدی مدایەپٌٍا »٫ەنمٌٍی   -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-کە ىیی پانە ٌم

ٌندٍێژ ٌڕۆژٌٌ  )م٫ٍٸیٍ( ئەٌ کەًەیە ٷە نێدٍ ئدٍمەدەکەٺ کە ڕۆژی ٯیدامەخ قێدر 
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ٍاًدیٍەو ٌپدانەی  ٌددۆمەدی ىەڵ ٌەو  ٌەو ةەاڵٺ ةە نداىەٮ  طدٍێنی قا ٌوەکاد ئەنظامدكا

ٌانەَ  ٌەو ئە ٌٷە ؿەڵکدی قا ٌەو  ٌەو ٌؿٍێنی ؿەڵکدی ڕُدذٍ ٍانقٌ ؿەڵکی ؿەڵکی ؿ

ٌە ٷە چاکەکاىن قەقنێر پێیان. کادێدک چداکەی نامێنیدر پدێّ  ًذەمی ٷێیان کهقٌ

ٌاٌَ طێتەطێتکهێر ؿهاپە ٌەنی ةە دە ٌەَ قاقەپەن ٌانە ٫دیو ئە کاىن ئەٌ ًدذەمٸێکها

(و 2581]ؤؿهطددً مٌددٸم  )«. قەقنێددذە ًددەنیو پاُددان ٫ددیو قەقنێددذە نێددٍ قۆوەؾ

ٌؤػمك  )2418ٌاٷرتممْ  )  -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-([. پێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا 8129(و 

دَظهٍَج ُٓدْاِلْ اٷناداَي ٫َإََماََٛيدا َنُطدٌٹ ٫َإُقْ  َُ دُن  ْٔ ِؿدَٹ قە٫ەنمٍێر  )ٳَاَن ٣َىَل اٷٜاِهِٓٱ ٧ُ

ٌادە  )ٷەًددەن ڕێگاٌةانێددک ٷددٰە قانێددک ىەةددٌٍ ئدداوانی ؿەڵکددی قەقاخو  اٷَْظناددَح( 

ٌە(و َّلةهقندی  ٌە نێٍ ةەىەُذە ٌەیەٌە چٍ پیاٌێک ئەٺ ٷٰە قانەی َّلةهق؛ ةەىۆی ئەٺ کهقە

ٌنە ةەىەُذە؛ ئەی چی ًەةانەخ ةەٌ ئەٌ کەًدەَ ىۆکدانی  ٷٰە قانێک ىۆکانی چٍ

ٌئاوانە ٌناؿۆَ  ٌانەٌەُدەٌە ىیكایەدكاىن ؿەڵکیە  کانیان ٷەًدەن َّلقەةداخ. ٌةە پێچە

ٌنە قۆوەؾ ةێدر؛ ا طدای  ٌەیە ىۆکانی چٍ قاناىن ٷٰە قانێک ةۆ ئاوانقاىن ؿەڵکی ٷە

ٌانە ةدۆ ئەٌەَ ؿەڵکدی ةەنەٌ قۆوەؾ  ٌددا ٌەَ کد٫ٍه  ٌکهقنە ئەٌ کەًەی ؿەنیکی ةاڵ

ٌاةدن ماطدً  )1914(و ٌمٌدٸم  )652ةتاخ. ]ؤؿهطً اٷتـدانْ  ) ٌؤػمدك  3682(و  (و 

(11432]) 
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. یەکێک ٷە ئامانظەکاىن ُەنی٤ەدی ئیٌالٺ ةهیذیە ٷە پاناًدذنی 37

ئەٯو ٌػەنامکدهقن ٌٯەقە٧ەکهقندی ىەنُدذێک ةتێدذە ىدۆی دێکچدٌٍن 

ٌەَ  ٍانقنە ٌە )ؿدددد ٍانقنە ٌەکددددٍ مەی ؿدددد ٌنەمددددانی ئەٯددددو ٌىددددۆَ 

ٌەَ ڕێتداوی ئەٯدو  ٌەکدٍ ڕۆُدنکەنە ًەنؿۆُکەنەکان(و ئیٌدالٺ ئداینی 

ٌەَ مهۆڤ ؿ ٌە؛ ةۆ ئە ٌەو ناًانكٌ ٍقا ةپەنًدذێر ةە چاٌڕۆُدنی ٌوانٌدذە

ٌنی ئەٯدو  ٌە ٌىەةدٍ ٌُەنی٤ەدی ئیٌالٺ ةاًی ئەٯو ٌىۆُی ةە مەون قاندا

ٌنی ئەنکە ُدەن٣ییەکان )دەکٸدی٬ە  ٌاطدث ةدٍ ٌە ةدۆ  ٌىۆُی ةە مەنض قانا

ٌئەٯڵدی ئداواق کدهق ٷە کدۆخ ٌونظیدهی ؿٍڕا٫یداخ ٌةدر  ُەن٣ییەکان(و 

کمێک نییە کە ددایتەخ ةێدر پەنًذیو ٷە ئاینی ئیٌالمكا ىیی نيێنی ٌػٍ 

ٍکم ٌُدەنی٤ەخ  ةە چینێکی قیانیکهاٌ طیا ٷە چینەکاىن ددهو ٌىەمدٌٍ ػد

ٍڵی قەکداخ  ٌدەنكنًٌدر ٯتد ٌیاًاکاىن ئاینی ئیٌدالٺ ئەٯڵدی ًدەَّلمەخ 

ٌەنی  ٍکامنە ئەٌپەڕی قاقپەن ٌقاندددی پێدددكا قەنتێدددرو چدددٍنکە ئەٺ ػددد

 ٌػیکمەدی دێكایە.
ٌە ةددۆ پاناًددذنی ئەٯددو    ٌپهًددی ئەٯددو ٌةیهکددهقنەٌە ئدداینی ئیٌددالٺ ىددادٍ

دد  اٷَْتَِّصَ ٌَ ددْم٥َ  ٌا ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  }بِنا اٷ ٌەو ؿدد ٌدێگەیِدذنی ةەنو ٌةڵنددك کددهقە

ٌانە  ٌادە  }ةەڕاًذی گٍو ٌچداٌ ٌقڵ ھەمدٌٍ ئە ُئًٍَّلە  ٌْ ًُ َم ٌٷَكِئَٵ ٳَاَن ٣َْن اٷ٬َُْااَق ٳُٹُّ ؤُ ٌَ

ٌەنەکانیان( ةەنپهًیانن ٷێیدانە ]اإلشاء  ٌاطدت36)ؿا ە ٷەًدەن مدهۆڤ کە [. ةدۆیە 

ٌە کە )مەی  ئەٯڵی ةپانێىێدر ةدۆیە ئداینی ئیٌدالٺ ًەنؿۆُدکەنەکاىن ػەنامکدهقٌ

ٌە کە ةتێذە ىۆی ٷەقەًذكاىن ةیه ٌىدۆَ(و  ٌماققە ىۆُتەنەکان ٌىەنُذێک قەگهێذە

(قا ةاًکها ٌوۆن ٷە ئایەدەکداىن 34ٌػەنامکهقنی ًەنؿۆُکەنەکان ٷە ةیگەَ ژمانە )
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ٌادە  }ةەڵکدٍ ژیهیذدان ٯٍنئانی پیهۆو ةەٺ ڕًذانە ک ٸُدٍَنە  ِٰ ٌە  }ٷ٤ََٸاٴُدْم د٤َْ ۆدایی ىدادٍ

ٌەە ]اٷتٰهج  َٔا 242ةـەنە کان ٌةیهةکەنە نْ َٔاُج اٷكُّ َما اٷَْؼ ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } [. ٌؿ

ٌادە  } ٸٍَُنە  ِٰ ٍَن  ؤ٫ََاَل د٤َْ ُٰ ٸاِمَٓن َٓذا اُن اْْلِؿهَُج َؿرْيٌ ٷ ِّ ٌَٷَٸكا   ٌٍ ٷَْي ٌَ ٌنیدا بَِّلا ٷ٤ٌَِث  ٌە ژیدانی ق

ٌا ڕۆژ چداکرتە ةدۆ  ٌە ةێگٍمدان مداڵی ق ھیی نییە ةێظگە گاڵذە ٌ ًدەنٯاڵیی نەةێدر 

ٍا قەدهًدن قەی ئایدا ةدۆ ژیده نداةنە ]األن٤داٺ  ٌانەی ؿۆیان قەپانێىن ٌ ٷە ؿ [. 32ئە

ٌا ٸُدٍَن ە  ِٰ ًّٔا ٷا٤َٸاٴُدْم د٤َْ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } بِناا ؤَنَىٷَْناُه ُٯهْآنًا ٣ََهِة دە  }ةەڕاًدذی ٌؿ

ٌە ٯٍنئانێددک ةە  ٍانە ٌٷێددی  -ومدداىن-ئددێمە نانقٌمددانەدە ؿدد ٌەی ژیددهةن  ٣ەنەةددی ةددۆ ئە

ٌە کە ىیدكایەخ ٌػدیکمەخ 2دێتگەنە ]ًٍٓ٭  ٌەدە ٌندی کدهقٌ ٍاَ گەٌنە ڕٌ [. ٌؿد

ٌانەن وٓهەک ٌىۆُدمەنكەکانو  ٌدەنيا ئە ٌانەَ ئاٯو ٌژیهن ًٌٍقی ٷێكەةینن  دەنيا ئە

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُْٓاِِت  ْك ؤٌُِِتَ َؿرْيًا  ؿ َٰ َمن ُْٓاَخ اٷِْؼٴَْمَح ٫َ ٌَ اُء   َِ اٷِْؼٴَْمَح َمن َٓ

ٌادە  }قەیتەؿِێر ژیهی ٌقانایی ةە ھەنکەًدێک  ٌٷٍُ اأْلَٷَْتاِب ە  ٳاُه بَِّلا ؤُ َما َٓما ٌَ ٳَِشريًا  

ٌا ةەڕاًذی ؿێده ٌچداکەیەکی  کە ةیەٌێر ٌ ھەنکەًێک ژیهی ٌقانایی پێكناةێر ئە

ٌەو  ٌەن ژیدهی ٌھۆُدمەنكەکان نەةێدرە وۆنی پێكنا ٌەنناگهن دەنێا ؿدا وۆنینە پەنك 

 [.269]اٷتٰهج 
ٌنی ئەنکە    ٌاطدث ةدٍ ٌە ةدۆ  ٌنی ئەٯڵدی ةە مەنض قاندا ةۆیە ئاینی ئیٌالٺ ةٍ

 -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-و پێ٨ەمتەنی ؿدٍقا -دەکٸی٬ە ُەن٣ییەکان-ُەن٣ییەکان 

ٸَُم ٣َْن سَ اَلٍز  ٣َِن »قە٫ەنمٍێر   َٰ ِّٕ َػذادّ ُن٥َ٫ِ اٷْ دِت ٔا ٣َدِن اٷ ٌَ  ١َ ِٰ ْٔ دَذ ٌْ اٷنادائِِم َػذادّ َٓ

َٹ  ِٰ ٣َِن اٷَْمْظُنٍِن َػذاّ ٤َْٓ ٌَ ٌان نًٍین ٷەًەن ًدێ کدۆمەڵ »ٌادە  « َْٓؼَذٸَِم  پێنًٌٍی دا

ٌەو ٌمندكاڵ ىەددا ةداڵ٩ قەةێدرو  ٌددٌٍ ىەددا ةەؿەةەن قەةێدذە ٌە   کەًی ؿە ھەڵگیها

ٌە )ئاٯو قەةێذ ٌە(ٌکەًی ُێر ىەدا چاک قەةێذە ٌؤةٍ 5269]ؤؿهطً اٷتـانْ )«. ە (و 

ٌاٷرتمددمْ  )4412قاٌق  ) ٌاٷنٌددا[ ِف اٷٌددنن اٷٴددربَ  )1423(و  ٌؤػمددك  7346(و  (و 

ٌاةددن ماطددً  )956) ٌئدداواقی کددهق ٷە کددۆخ ٌونظیددهی ؿٍڕا٫یدداخ ٌةددر 2142(و   .])
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پەنًددذیو ًٌددەةانەخ ةە ػدداڵی ئٍمەددداىن پێِددٌٍ کە قەًددذیانگهخ ةە ؿٍڕا٫یدداخ 

ٌەَ ئەٌ ٷَِٵ  ٌڕەدكانە ٌَٳَدَمك ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  } ٌە ىادتٌٍو ؿ ىەٯەی َّلیەن ؿٍقا

 ٌَ دٍح  َطْكنَا آةَاَءنَدا ٣َدىَلك ؤُما ٌَ ٸَْنا ِمن َٯْتٸَِٵ ِِف َٯْهٍَٓح مِّن ناِمٍٓه بَِّلا َٯاَٶ ُمرْت٫ٍََُىا بِناا  ًَ بِنادا َما ؤَْن

ٌەھا پێّ دۆ ھیی پێ٨ ٌادە  }ھەن َذُكٌَنە  ْٰ ٌە ٷە ھدیی ٣َىَلك آسَانِِىم مُّ ەمتەنێکامن نەنانقٌ

ٌدٍیانە ةەڕاًذی ئێمە ةداٌٌ  ٌڵەمەنكەکان(ی ٌ ُانێکكا مەگەن ؿۆُگٍوەنانەکان )قە

ٌان قەڕۆینە  ٌە ةەڕاًذی ئێمە ٷەًەن ئاینی ئە ٌە  ةاپیهانی ؿۆمان ٷەًەن ئاینێٵ ةینیٍ

ٍگۆی ئیرباىدیم 23]اٷىؿه٪  ٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە گ٬ذ ٷەگەڵ  -٣ٸیدً اٷٌدالٺ-[. ؿ

٫ەنمٌٍیەدی   -٣ٸیً اٷٌالٺ-کەَ ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر  کە ئیرباىیم ٯەٌمە

ِمِو اٷذااَمسُِٔٹ اٷاِذٕ ؤَنُذْم ٷََيا ٣َاِٳ٬ٍَُن ) ( ئا ئەٺ پەیدکەن ٌ ةذدانە چدین  کە ئێدٍە 52}َما َىك

ٌە(  ) ٌنەدە ٌە ما َطْكنَا آةَاَءنَدا ٷََيدا ٣َاِةدكِ 52قەیان پەنًنت )ةە َّلیانە ٌَ ٍا  -( 53َٓن )( َٯاٷُ

ٌە ئەمانەیدان پەنًدذٌٍە ) -ٯەٌمەکەی ٌدیان  ةاٌةاپیهامنان ةینیٍ -52(ە ]األنتٔداء 53ٌ

ٌاو ةە ةدر پەنًدذی ةيێدنن 53 ٌئاینی ئیٌالٺ ىاخ ٫ٌەنماىن ةە ؿەڵکدی کدهق کە   .]

ٌەو ٫ٌەنماىن ةەٌە  ٌەدە ٌە ما ٌقەًر ىەڵتگهن ٷەٌ ُذە ؿٍڕا٫یادانەی کە ٷە ةاٌةاپیهانە

ٌاٷٌالٺ-ٍُێنی ڕێتاوی پێ٨ەمتەنان ةکەٌێر کهق کە قەةێر مهۆڤ   .-٣ٸیيم اٷٔالج 
ٍکمێک نییە کە دایتەخ ةێر ةە چینێک    ٌٷە ئاینی ئیٌالمكا ىیی نيێنی ٌػ

ٍاَ ٷێتێدر-ٷە ؿەڵکی طیا ٷە چینەکاىن دهو ٣ەٷی کٍڕی ئەةی داڵیث  کە  -ڕەواَ ؿد

ٌمێدهقی ٫دادیمەی کچێذدی پهًدیانی -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-کٍڕی مامی پێ٨ەمتەنە 

ٌدددٌٍە ُددذێکی ددد -ٓددىل اٷددٸە ٣ٸددیە ًٌددٸم-ٷێکددها  ئایددا پێ٨ەمددتەن  ایتەدی ةە ئێددٍە 

ٌددی   ٌدتێدر )پیِدان نەقاةێدر(  ئەٌیدّ )٣ەٷدی( ٌ ٌە( کە ةە ؿەڵکی نە )پیِانكا

ٌە( کە ةە ؿەڵکددی دددهی » ٌدددٌٍە )پیِددان نەقا ىددیی ُددذێکی ةە دددایتەخ ةددۆ ئددێمە نە

ٌە نەةێر کە ٷە کێالنی ُمِێهەکەمكایە ٌدتێر مەگەن ئە ٌەکە قەڵێدر  «نەٌ و گێدیەنە

نە٫هەدددی ؿددٍقا ٷەٌ کەًددەی ئدداژەڵ »نٌٍشاةددٌٍ   پەڕەیەکددی قەنىێنددا کە دێیددكا»
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ٌنە٫هەدی ؿدٍقا  ًەنقەةیێر )ٯٍنةانی قەکاخ( ٷە پێناٌ کەي ٌُذێک طگە ٷە ؿٍقاو 

ٌەی ؿداکی کەًدێکی دده ةدۆ ؿدۆی  ٷەٌ کەًەی نیِانەکاىن وەٌی قەگۆڕێر )ةدۆ ئە

ٌنە٫هەدی ؿٍقا  ٌکی قەکاخو  ٌنە٫هەدی ؿٍقا ٷەٌ کەًەی نە٫هەخ ٷە قایک ٌةا ةتاخ(و 

ٍاىن ةیك٣ەچییەک قەکاخٷە [. ٌىەمدٌٍ 1978]ٓدؼٔؽ مٌدٸم  « ٌ کەًەی کە پِذی

ٍکم ٌیاًا ٌُەنی٤ەدەکاىن ئاینی ئیٌالٺ ئەٯڵی قنًٌر ًٌەَّلمەخ پێی ڕاویە ٌةە  ػ

ٌەنیكان. ٍکامنە ٷە ئەٌپەڕی قانایی ٌػیکمەخ ٌقاقپەن ٌئەٺ ػ ٌە پەًەنكەو   َّلیە

 
ٌاىن ئددداینە پٍچەڵەکدددان قنک نەک38 ٌدٍ ەن ةەٌ . ئەگەن ُدددٍێنکە

قژیەکی ٌُذانەَ کە ٷە ئاینە پٍچەڵەکەقا ىەیە کە ئەٯڵی ًەَّلمەخ ڕەدی 

ٌە ىەڵدكەؿەڵەدێنن کە  ٌان ةە ٌدٍ ٌانی ئداینەکە ُدٍێنکە ٌا پیدا ٌە ئە قەکدادە

ٌئەٯو ةۆی نییە ٷە ئاین دێتگاخ ٌقنکی پێتکداخو  ٌەَ ئەٯڵە  ئاین ٷە ًەنە

ٌە ٌەکٍ ڕێگایەکی ڕۆُنا ةدۆ ئەٯدو قاندا ٌە  ةەاڵٺ ئیٌالٺ ئاینی  کە ةەىدۆیە

ٌئداینە پٍچەڵەکدان  ئەٯو ڕێگا ٌمەةەًدذی ؿدۆی قەوانێدر ٷەٺ ژیدانەقاو 

ٌئاینی ئیٌدالٺ  ٌاو ٷە ئەٯو ةيێنێر ٌٍُێنیان ةکەٌێرو  قەیانەٌێر مهۆڤ 

ٌەَ ىەٯدیٰەخ  ٌئەٯڵی ةەکانةيێنێر ةدۆ ئە ٌە  قەیەٌێر مهۆڤ ىۆُی ةێذە

 ٌڕاًذیەکاىن ةۆ قەنةکەٌێر ةەٌ ُێٍەیەی کە ىەیە.
   ٍ ٌاىن ئاینە پٍچەڵەکان قنک نەکەن ةەٌ قژیەکی ٌُذانەَ ئەگەن ُ ٌدٍ ێنکە

ٌانی  ٌا پیددا ٌە ئە کە ٷە ئدداینە پددٍچەڵەکەقا ىەیە کە ئەٯڵددی ًددەَّلمەخ ڕەدددی قەکددادە

ٌئەٯو ةدۆی  ٌەَ ئەٯڵە  ٌە ىەڵكەؿەڵەدێنن کە ئاین ٷە ًەنە ٌان ةە ٌدٍ ئاینەکە ٍُێنکە

ٌەکٍ ڕێگایەکی ڕۆُدنا ةدۆ  نییە ٷە ئاین دێتگاخ ٌقنکی پێتکاخو ةەاڵٺ ئیٌالٺ ئاینی

ٌئداینە  ٌە ئەٯو ڕێگا ٌمەةەًذی ؿدۆی قەوانێدر ٷەٺ ژیدانەقاو  ٌە کە ةەىۆیە ئەٯو قانا
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ٌئداینی  ٌاو ٷە ئەٯدو ةيێنێدر ٌُدٍێنیان ةکەٌێدرو  پٍچەڵەکان قەیانەٌێدر مدهۆڤ 

ٌەَ ىەٯدیٰەخ  ٌئەٯڵدی ةەکانةيێنێدر ةدۆ ئە ٌە  ئیٌالٺ قەیەٌێر مهۆڤ ىۆُی ةێدذە

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  ٌڕاًددذیەکاىن ةددۆ قەنةکە ٌێددر ةەٌ ُددێٍەیەی کە ىەیەو ؿدد

ٷَكِٴدن  ٌَ ََّل اإْلَِيَداُن  ٌَ ْن ؤَْمهِنَا  َما ٳُنَر دَْكِنْ َما اٷِْٴَذداُب  َْٔٵ ُنًٌػا مِّ َْٔنا بِٷَ َػ ٌْ ٷَِٵ ؤَ ٌَٳََمك {

بِنادَٵ ٷََذْيدِكْ بََِلك ِِصَ  ٌَ اُء ِمْن ٣َِتاِقنَدا   َِ ًِ َمن نا ٌادە  َط٤َٸَْناُه نًٍُنا ناْيِكْ ِة ٍٔمە  ِٰ دَذ ٌْ ٍٚ مُّ ا

ٓىل اٷٸە ٣ٸیە -}ھەن ةەٌ ُێٍەٓەی کە ٌٌَتان ٯٍنئامنان ةۆ دۆ نانق )ئەی مٍػەممەق 

ٌەمدان -ًٌٸم ٌئیامن چییە ةەاڵٺ ئێمە ئە ( ةە ٫ەنمانی ؿۆمان کە دۆ نەدكەوانی کذێث 

ٌناکیەٲ ڕێنمٍنی ھەن کەًێکی پێ قەکەین کە ِبانەٌێر ٷە ةەندكەکامنان ٌە  کهقە ڕٌ

ٌەػی ؿٍقا 52ڕاًذی دۆ )ؿەڵٵ( ڕێنمٍنی قەکەیر ةۆ ڕێگای ڕاًرە ]اٷٍِنَ ةە  .]

ٌنیِانەَ وۆنی دێكایە کە ڕێنمٍێنی ئەٯڵە ًەَّلمەدەکان قەکاخ ةۆ ىەنكێک  ةەڵگە 

ٍاَ گەٌنە  ٌەڕی پێ ةيێنێرو ؿد ىەٯیٰەخ ٌڕاًذی کە ئەٯو ػەو قەکاخ ةیىانێر ٌةا

ٌادە  قە٫ەنمٍێر  }َٓا ؤََُّٓيا اٷنااُي َٯْك َطاَء  ِتًٔناە  ْٔٴُْم نًٍُنا مُّ ؤَنَىٷَْنا بِٷَ ٌَ ةِّٴُْم  ٳُم ةُهَْىاٌن مِّن نا

ٌنانقمدانە  ٌەو  ٌەنقگانددانە }ئەی ؿەڵکینە ةەڕاًذی ةۆدان ھاخ ةەڵگەی ئاُکها ٷەپەن

ٌناکیەکی ئاُکها )کە ٯٍنئانە(ە ]اٷنٌاء  ٌە ةۆدان نٍن ٌڕٌ ٍانە ٍاَ گەٌنە 174ؿ -[. ؿ

ٌد٤اَل ۆڤ ٷە نٍن ٌڕۆُنایی ىیدكایەخ ٌوانٌدر ٌىەٯیٰەددكا قەیەٌێر مه  -ًتؼانً 

ٌنە٫دامی  ٌدا٧ٍدەکان قەیانەٌێر مهۆڤ ٷە دانیکایی کد٫ٍه  ةژێرو ةەاڵٺ ُەیذانەکان 

ددَن  ددهُِطُيم مِّ ـْ ٍا ُٓ ِِلُّ اٷاددِمَٓن آَمُندد ٌَ  ُ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر  }هللاا ٌگددٍمیایی ةژێددرو ؿدد

اٷاددِمَٓن ٳ٬ََدهُ  ٌَ دَن اٷنُّددٍِن بََِل اٷ٠ُّٸُداَمِخ بََِل اٷنُّدٍِن   هُِطدٍنَُيم مِّ ـْ َٔداُئُىُم اٷٜاددا٧ٍُُخ ُٓ ٷِ ٌْ ٌا ؤَ

ٌاقانن قەنیدان قەھێنێدر ٷە  ٌانەیە کە ةدی ٍانی ئە ٍا قۆًر ٌپِذی ٌادە  }ؿ اٷ٠ُّٸُاَمِخە 

ٌەڕن  ٌانەی کە ةێتا ٌئە ٌەڕ )ئیامن( ٌڕێنمٍنی  ٌە ةەنەٌ ةا ٌک٫ٍهە ٌەڕی  دانیکٌذانی ةێتا

ٌەڕ )ئدیامن( ةەنەٌ )کا٫هن( ُەیذان قۆًذیانە قەنیان  ٌنداکی ةیهٌةدا قەھێنێدر ٷە ڕٌ

ٌگٍمیاییە ]اٷتٰهج   [.257دانیکٌذانی ک٫ٍه 
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. ئاینی ئیٌالٺ وانٌذی ڕاًر ٌقنًٌر ةە مەون قاقەنێر ٌىانی 39

ٌئانەوٌٌو ٌةانگەُە قەکداخ  ٌا  گەڕانی وانٌذی قەقاخ کە قٌٌن ةێر ٷە ىە

ٌگە ٌە ٷە قەنٌٌن ٌَّلُدددەی مدددهۆڤ  ٌانین ٌةیهکدددهقنە نقٌٌن ةدددۆ دێدددی

ٌئەٌ ُددذانەَ ٷە قەٌنٌپِددذامنو ٌقەنەنظددامە ڕاًددر  ٌەنەکددان  ٌنە ٌةٍ

ٌقنًٌددذەکاىن وانٌددر دٌٍُددی ىددیی پێکددكاقانێک ندداةن ٷەگەڵ ئدداینی 

 ئیٌالمكا.
ٍاَ   ئآنی ئیٌالٺ وانٌر ٣ٌیٸمی ڕاًدر ٌقنًٌدر ةە مەون قاقەنێدرو ؿد

اٷا  ٌَ ٍا ِمنٴُْم  ُ اٷاِمَٓن آَمُن ُ ِِبَا گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َٓه٥٫َِْ هللاا هللاا ٌَ ٍا اٷ٤ِْٸَْم َقَنَطاٍخ   ٌدُ ِمَٓن ؤُ

ٌایدان  ٌە ٷە ئێٍە کە ةی ٌادە  }ؿٍقا پٸە ٌپایەی ئەٌ کەًانە ةەنو قەکادە د٤ََْمٸٍَُن َؿِتريٌە 

ٌە ةە چەنددك پددٸەیەک )پٸەیددان ةەنو  ٌانەی کە وانٌددذیان پددێ ةەؿْشددا ٌە ئە ٌە  ھێنددا

ٌەی قەیکەنە ]املظ ٍا ُانەوایە ةە ٌە ؿ ٌە(  ٍاَ گەٌنە ُداىێكی 11اقٷدح قەکادە [. ٌؿد

ٌە ًددەةانەخ ةە  قانددی وانایددانی ٷەگەڵ ُدداىێكی قاىن ؿددۆی ٫ٌهیِددذەکان ةاًددکهقٌ

 ًَ ًُ ََّل بِٷَك ُ ؤَنا ِيَك هللاا َُ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر   } ُاىێكی قان ٷەًەن مەونرتین ةاةەخو ؿ

 ِٝ د ٌْ ِٰ ٌٷٍُ اٷ٤ِْٸِْم َٯاِِئًدا ِةاٷْ ؤُ ٌَ اٷَْماَلئِٴَُح  ٌَ  ٍَ ٌادە    بَِّلا ُى ٍَ اٷ٤َِْىٓدُى اٷَْؼِٴدُٔم ە  ًَ بَِّلا ُىد ََّل بِٷَكد

ٌادە ڕایكەگەیەنێر ٌةە ةەڵگە قەیچەًدپێنێر( کە ةەڕاًدذی  }ؿٍقا ُاىێكی قەقاخ )

ھیی پەنًرتاٌێکی ةە ھەٮ ٌڕاًر نییە کە ُایەنی پەنًنت ةێدر طدگە ٷە ئەٌ وادە 

ٌادە  قانیپێددكا قە نددێن( ٌؿدداٌەن مەونە نەةێددر ٫ٌهیِددذەکانیّ ُدداىێكی قەقەن )

ٌەڕی چەًدپاٌیان ھەیە(و ؿدٍقا  ٌادە  ةدا وانٌذەکان )وانایان(یّ ُداىێكی قەقەن )

ٌە؛ ھدیی پەنًدرتاٌێکی ىەٮ ٌڕاًدر نیدیە کە ُدایەنی  ٌەنی ڕاگهدٍ ھەمیِە قاقپەن

ٌئەمیّ پێگەی 18پەنًنت ةێر طگە ٷە ئەٌ ٌؿٍقا ُکۆقان ٌقانایەە ]آٶ ٣مهان   .]

ٌە ٷە ئاینی ئی ٌنكەکادە ٓىل اٷٸە ٣ٸیە -ٌالمكا ٌؿٍقا ٫ەنماىن ةە پێ٨ەمتەن وانایان ڕٌ
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ٍاَ گەٌنە  -ًٌدددٸم ٍاَ گەٌنەو ؿددد ٌای ویددداقکهقنی وانٌدددذی ةکددداخ ٷە ؿددد کە قا

ٌەنقگانٺ وانٌر ٌ وانیدانیم  ٌە ةڵێ ئەی پەن ٌادە  } ُٯٹ نابِّ وِْقِي ٣ِٸْاًمە  ٌَ قە٫ەنمٍێر  }

َمدْن »قە٫ەنمٍێدر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-[. ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 114ویاق ةکەە ]ًٛ 

د٥ُ  َ٘ بِنا اٷَْماَلئِٴَدَح ٷََذ ٌَ دا بََِل اٷَْظنادِح  ًٰ ًُ َِٛهٓ ُ ٷَد ياَٹ هللاا ًَ ًِ ٣ِٸْاًم  ٔ٫ِ ٍُ ا َٓٸَْذِم ًٰ ٸََٵ َِٛهٓ ًَ

ِٖ ػَ  اأْلَْن ٌَ اَمِء  ٌا ًُ َمْن ِِف اٷ َذ٬ِ٨ُْه ٷَ ٌْ بِنا َٛاٷَِث اٷ٤ِْٸِْم َٓ ٌَ ا ٷَِٜاٷِِث اٷ٤ِْٸِْم  ًٗ ذادّ ؤَْطِنَؼَذَيا ِن

اِٳدِث بِنا  ٍَ دائِِه اٷْٴَ ًَ َمِه ٣َدىَل  َٰ ِٹ اٷْ ْ٘ َٹ اٷ٤َْاٷِِم ٣َىَل اٷ٤َْاِةِك ٳ٬ََ ْ٘ بِنا ٫َ ٌَ اٷِْؼَٔذاِن ِِف اٷْاَمِء 

ٍا اٷ٤ِْ  ناسُ ٌَ َا  ََّل ِقنَْىاًم بمِنا ٌَ ٍا ِقَٓناًنا  نِّسُ ٍَ َٔاَء ٷَْم ُٓ َٔاِء بِنا اأْلَنِْت نَسَُح اأْلَنِْت ٌَ َمْن ؤََؿدَمُو ٸَْم ٫َ اٷ٤ُْٸَاَمَء 

ا٫ِهٍ  ٌَ ٌگەڕان ةە »ٌادە  « ؤََؿَم ِةَؼ١ٍّ  ىەنکەًێک ڕێگدایەک ةگدهێذە ةەن ةدۆ ٫ێهةدٌٍن 

ٌنە ةەىەُذی ةۆ ئاًان قەکداخو  ٍاَ گەٌنە ڕێگای چٍ ٌا ؿ ٌای وانٌذی ُەن٣یكا ئە ق

ٍاوی وانٌدذی  ٍاوی وانٌدذی ُدەن٣یو ٫ٌێهؿد ٫ٌهیِذەکان ةاڵیان ڕاقەؿەن ةۆ ٫ێهؿ

ٌانەَ  ٌنی ةددۆ قەکەن ُددەن٣ی ىەمددٌٍ ئە ٌای ٷێـۆُددتٍ ٷە ئاًددامنەکان ٌوەٌیددكا قا

دەنانەخ ماًییەکاىن نێٍ قەنیداَو ٫ٌەوڵدی واندا ةەًدەن ئەٌ کەًدەی وۆن پەنًدنت 

ٌەکٍ ٫ەوڵی مدانگە  ئەنظامكەقاخ )ةە ةاُی ُانەوای وانٌذی ُەن٣ی نییە   ٣اةیكە( 

ٌەو ٌوانایان میهادگهی پێ٨ەمتەناننو ٌپێ٨ەمد تەنان قیندان ةەًەن ىەمٌٍ ئەًذێهەکانە

ٌەو ةدۆیە  ٌە ةەڵکٍ وانٌدذیان ةەطێيێِدذٍ ٌاَ ؿۆیان ةە طێنەىێِذٍ ٌقنىەمیان ٷە ق

ٌا ةەُددێکی ةاُددی ةەقەًددذيێناٌە )ةددۆ  ٌڵددی ةەقەًددذيێناىن ةددكاخ ئە ىەنکەًددێک ىە

ٌکددهقەٌە پێکددهقن ٫ٌێهکددهقن( ٌاٷرتمددمْ  3641]ؤؿهطددً ؤةددٍ قاٌق  )« ٷەةەنکددهقن  (و 

ٌاةن ماطً  )2682) ٌاٷٸ١٬ 223(و  ٌؤػمك  )(   [. 21715ٷًو 
ٌئدانەوٌٌو   ٌا  ئاینی ئیٌالٺ ىانی گەڕانی وانٌذی قەقاخ کە قٌٌن ةێر ٷە ىە

ٌگەنقٌٌن  ٌە ٷە قەنٌٌن ٌَّلُدەی مدهۆڤ  ٌانین ٌةیهکدهقنە ٌةانگەُە قەکاخ ةدۆ دێدی

درُنِِٓيْم  ًَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  } ٌئەٌ ُذانەَ ٷە قەٌنٌپِذامنو ؿد ٌەنەکان  ٌنە ٌةٍ

ًُ ٣َدىَلك ٳُدٹِّ آَٓادَِنا ِِف اْْل٫َ  ٷَْم َٓٴِْ٭ ِةَهةَِّٵ ؤَناد ٌَ ًُ اٷَْؼٱُّ  ؤَ َ ٷَُيْم ؤَنا ّك ََٓذَتنيا ِيْم َػذا ٌِ ِِف ؤَن٬ُ ٌَ اِٮ 
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ٌنیدا  ٌا ةەڵگە کانی ؿۆمانیان نیِان قەقەیدن ٷە ئاًدۆی ق ٌادە  }ٷەمەٌق ِئٌكە  َُ ٍء  ََشْ

ٌە ةێگٍمد ٌٷە ؿٍقی ؿۆیانكا ھەدا ةۆیان ڕٌٌن ةێذە ٌەنقا(  ٌنە ان ئەٺ )ٯٍنئدانە( )ٷە ةٍ

ٌەنقگانخ ةەي نییە کە ةەڕاًدذی ئاگداقانە ةە ًدەن ھەمدٌٍ ُدذێکكاە  ڕاًذە ئایا پەن

اِخ 53]٫ٔددٸر  ٌَ دداَم ٌا ٌا ِِف َمٸَٴُددٍِخ اٷ ٷَددْم َٓن٠ُددُه ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێددر   } ؤَ [. ٌؿدد

ؤَْن ٣َََسك ؤَن َٓٴٍَُن َٯِك اْٯرَتَ  ٌَ ٍء  ُ ِمن ََشْ َما َؿٸََٱ هللاا ٌَ  ِٖ اأْلَْن ِّْ َػدِكٍٓص ٌَ َب ؤََطٸُُيدْم  ٫َِتدإَ

ٌانەی ٷە ئاًامنەکان  ٍڵکە گەٌنە ٫ٌها ٌانن  ٷەٌ م ٌانە ناڕ ٌادە  }ئایا ئە ة٤ََْكُو ُْٓاِمُنٍَنە 

ٌانەیە نىیدک ةدٌٍ  ٌٷە ٍای گەٌنە قنًٌدذی کدهقٌٌن  ٌٷەٌ ُذانەی ؿد ٌ وەٌیكا ھەیە 

ٌا ٌە کۆدایی )ژیان( یان ئینظا ةە چدی ٯٌدەیەک ٷە پداَ ٯٍنئدان ةدی قەھێدننە  ةێدذە

ْٔدَ٭ 185]األ٣ها٪  ٌا ٳَ َٔن٠ُدُه ٫َ ِٖ ٌا ِِف اأْلَْن ريُ ٌِ ٷَْم َٓ ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ؤَ [. ٌؿ

٣ََمُهٌَىدا ؤَٳْدَ َ ِمداما  ٌَ  َٖ ٌا اأْلَْن ؤَسَاُن ٌَ ًج  ٍا كا ِمْنُيْم ُٯ َُ ٍا ؤَ  ٳَاَن ٣َاِٯَتُح اٷاِمَٓن ِمن َٯْتٸِِيْم  ٳَانُ

دٸُ  ًُ َطاَءدُْيْم ُن ٌَ دُيْم ٣ََمُهٌَىا  ٌَ ٍا ؤَن٬ُ ٷَكِٴدن ٳَدانُ ٌَ ٠َْٔٸَِمُيْم  ُ ٷِد َِّٔنداِخ  ٫َداَم ٳَداَن هللاا ُيم ِةاٷَْت

ٌەی ةتیدنن ًدەنەنظامی ئەٌ  ٌان ةەًەن وەٌیكا نەگەڕاٌن ةۆ ئە ٌادە }ئایا ئە ٠َْٓٸُِمٍَنە 

ٌەڕ ةٌٍن( ٷە پێّ ئەمان چۆن ةدٌٍە کە وۆن ةەھێىدده ةدٌٍن ٷە ئەمدان  )گەَّلنەی ةێتا

ٌە ویداده ٷەمدان )ٷە ؿەڵکی مەککە ٌەقانیان کهقە ٍکاڵ( ٌ ئا ( ٌ وەٌیان کێاڵ )ةۆ کِذ

ٍا ًدذەمی ٷدێ نەکدهقٌٌن  ٌە ةۆیە ؿد ٌنەکانە ٌپێ٨ەمتەنانیان ةۆ ھاخ ةە م٣ٍظیىە ڕٌ

ٌئەنظدامە 9)کە ٷەناٌی ةهقٌٌن( ةەاڵٺ ؿۆیان ًذەمیان ٷە ؿۆیدان کدهقە ]اٷدهٌٺ   .]

ٌٷێدهەقا ةاًدی وانٌذیە ڕاًذەکان دٌٍُی پێکكاقان ناةێدر ٷەگەڵ ئداینی  ئیٌدالمكا 

ٌە پێّ  ٌکەکانیِی ةاًکها یەک منٍنە قەکەین کە ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا ٌنقەکانیە ةچٍ

ٍان ًەق ًاڵ کەچی وانٌر ٷە ًەقەی ڕاةهقٌٌقا ٌنقەکانییەکداىن  ویاده ٷە ىەوان ٌچ

ٌەیە کە ٷە ٯٍنئانی پیدهۆوقا  ٌەکٍ ئە ٌە؛ ةۆیە ئەنظامەکاىن وانٌر  ئەٺ ةاةەدەی قۆوییە

ٌنی کۆنپەٷە ٷە ًکی قایکیكاو ةاًکها ٌئەٺ ةاةەدەَ ةهیذیە ٷە چۆنیەدی قنًٌذتٍ ٌە 

دنٍي ) ِٛ دن  داَلٷٍَح مِّ ًُ اَن ِمدن  ٌَ َنا اإْلِن ْٰ ْك َؿٸَ َٰ ٷَ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }  ( ًدٍێنك 12ؿ
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ٍا ةەڕاًذی مهۆڤامن قنًٌذکهق ٷە ؿۆَّلًە ٌ پاڵ٬ذەیە ٷە ٯدٍڕ ) ( سُدما َط٤َٸَْنداُه 12ةەؿ

ِٴنٍي )ن٬ًَُْٜح ِِف ٯَ  ٷە  -قڵدۆپە مەندیەک-( ٷەپاُان ئەٌمدان کدهق ةە ندٍد٬ەیەک 13َهاٍن ما

دَح 13ئانامگایەکی پذەٌ )منكاڵكانی قایک(قا ) َٰ َنا اٷ٤َْٸَ ْٰ ٸَ ـَ ًح ٫َ َٰ َنا اٷن٬ََُّْٜح ٣َٸَ ْٰ ( سُما َؿٸَ

 َِ نَا اٷ٠٤َِْاَٺ ٷَْؼاًم سُما ؤَن ٍْ ٌَ ٨ََح ٠٣َِاًما ٫َٴَ ْ٘ َنا اٷُْم ْٰ ٸَ ـَ ٨ًَح ٫َ ْ٘ ُ ُم ا آَؿَه  ٫ََذَتانََٲ هللاا ًٰ إْنَاُه َؿٸْ

نَي ) ِٰ اٷِ ـَ ُن اٷْ ٌَ ٌاده نٍد٬ەکەمان 14ؤَْػ کدهق ةە ؿدٍێنی مەیدٍ  -قڵۆپە مەنیەکامنان-( ق

ئەمظا ؿٍێنە مەیٍەکەُامن کهق ةە پانچە گۆُذێک ٌ ئەمظدا پدانچە گۆُدذەکەمان 

ئەٌمان کهق  کهق ةە ئێٌٰان ئەمظا ةە گۆُر )پەیکەنە( ئێٌکەکەمان قاپۆُی پاُان

ٍایەی کە چداکرتینی ةەقیێێددنەنانە  ةە قنًٌذکهاٌێکی ده طا گەٌنە ٌپیهۆوە ئەٌ ؿد

 [.14-12(ە ]املامنٍن 14)

 
ٌەکدان )پەنًدذنەکان( ٷە ئەٌ کەًدانە 41 ٍاَ گەٌنە دەنيا کهقە . ٌؿ

ٌە ٌمٸکەچدی ٫ەنمانەکداىن ةدٌٍن  ٌەڕیان ةە ؿدٍقا ىێندا ٯتٍڵ قەکاخ کە ةا

ٌەڕیان ةە پێ٨ەمتەنان  ٌە ٌةا ٍاَ گەٌنە دەنيدا ئەٌ  -٣ٸیيم اٷٌالٺ-ىێنا ٌؿد

ٌەو  ٌانە )پەنًذنانە( ٯتٍڵ قەکاخ کە ٷە ُەنی٤ەدكا ٫ەنمانی ٷەًەن قا کهقە

ٌەیە کە  ٍای ئە ٍاَ گەٌنە ٌىید ٌەڕ قەةێر ةە ؿ ةۆیە چۆن مهۆڤ ک٫ٍه ٌةێتا

ٌەڕی ىیی کەًێک ٯتٍڵ ناکداخ  ٍاَ گەٌنە ئیامن ٌةا ٌە  ٌؿ پاقاُذی ةكادە

ٌەڕی ةە ٌقەةێددر  -٣ٸدیيم اٷٌدالٺ-ىەمٌٍ پێ٨ەمدتەنان نەةێدر  ئەگەن ةا

ٌەڕی ةە کۆدا پێ٨ەمتەنیّ ةێر کە مٍػەمەقە   .-ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ةا
ٌەکان )پەنًذنەکان( ٷە ئەٌ کەًانە ٯتٍڵ قەکداخ    ٍاَ گەٌنە دەنيا کهقە ٌؿ

ٌەڕیدان ةە پێ٨ەمدتەنان  ٌە ٌمٸکەچی ٫ەنمانەکاىن ةٌٍن ٌةا ٌەڕیان ةە ؿٍقا ىێنا کە ةا

ٌە ى ًُ -٣ٸیيم اٷٌالٺ-ێنا ٸَْنا ٷَد ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }مان ٳَاَن ُِٓهُٓك اٷ٤َْاِطٸََح ٣َظا و ؿ
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ْكُػًٍنا ) اَلَىا َمْمُمًٍما ما ْٔ ًُ َطَيناَم َٓ اُء ٷَِمن نُِّهُٓك سُما َط٤َٸَْنا ٷَ َِ ( ھەنکەًدێک ٫ِ18َٔيا َما نَ

ٌنیدایەقا( وٌٌ پێدی قە ٌنیدای ةٍێدر )ٷەٺ ق ٌەی ِبانەٌێدر ةدۆ دەنێا ژیانی ق قەیدن ئە

ٌە قەچێذە ناٌی ةە ٷۆمەکهاٌی ٌقەنکدهاٌی  ھەنکەًێک ٷە پاُان قۆوەؿامن ةۆ ًاوقا

ٌٷَكِئدَٵ ٳَداَن 18ٷە میێهەةانی ؿٍقا ) ٍَ ُمدْاِمٌن ٫َإُ ُى ٌَ ََٔيا  ٤ْ ًَ ّك ٷََيا  ٤َ ًَ ٌَ َمْن ؤََناَق اْْلِؿهََج  ٌَ  )

ٴًٍُنا ) ِْ ُُٔيم ما ٤ْ ٌڵدی ةدۆ ( ھەنکەًێکیّ مەةەًذی ڕۆژی 19ًَ ٌە ھە ٌایدی ةٌٍةێدر  ق

ٌە ٌ دێکۆُدانەکەیان  ٌانە کدهقە ٌەڕقانیّ ةێر ئا ئە ةكاخ ةەٌ طۆنەی ُایٌذەیە ٌ ةا

ٌەنقگانیان( ) ٌە )َّلی پەن ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  19-18(ە ]اإلشاء 19ٌەنگیها [. ٌؿد

بِ  ٌَ  ًِ ِٔ ٤ْ ٌَ ٍَ ُمْاِمٌن ٫َاَل ٳ٬َُْهاَن ٷِ ُى ٌَ اٷَِؼاِخ  ٔا ٌادە  }ئینظا }٫ََمن ٤ََْٓمْٹ ِمَن اٷ ًُ ٳَادُِتٍَنە  ناا ٷَ

ٌەڕقانیّ ةێدر  ھەن کەي )ھەنچەنك( ٷە کهقەٌە چاکەکان ةکاخ )ةەٌ مەنطەی( ةدا

ٌاخ ةەڕاًددذی ئددێمە ةددۆ  ٌا )پاقاُددذی( کۆُِددەکەی ٌٌن ناةێددر ٌ ةە٫یددیۆ ندداڕ ئە

ٌەکددانی( ئەٌ نًٌٍددەنینە ]األنتٔدداء  [. ٌؿددٍقا دەنيددا ئەٌ پەنًددذنانە ٯتددٍڵ 94)کهقە

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  }٫ََمدن قەکاخ کە ٷە  ٌەو ؿ ُەنی٤ەدەکەیكا ةییانی ٷەًەن قا

ٌادە  }ئینظدا  ًِ ؤََػدًكاە  ََّل ُْْٓشِْٲ ِة٤َِتداَقِج َنةِّد ٌَ اٷًِؼا  َٓ ٤ََْٔمْٹ ٣ََماًل  ًِ ٫َٸْ اَء َنةِّ َٰ ٳَاَن َْٓهُطٍ ٷِ

ٌەی  ٌا ةا کهقە ٌەنقگانی )ٷە ٯیامەدكا( ئە ٌە ةۆ َّلی پەن ھەنکەًێک ةەدەمایە ةگەڕێذە

ٌەنقگددان ٷە پەنًددذنیكاە  ٌکەي نەکددادە ىدداٌةەَ ٌُددەنیکی پەن چدداک ةکدداخ 

ٌە ةە چاک قانانهێدر ئەگەن 111]اٷٴي٭  ٌە کە کهقە ٌەدە ٌنی کهقٌ ٍاَ گەٌنە ڕٌ [. ؿ

ٌەڕ ةە ؿٍقا ٌةە قڵٌۆوی ةۆ ؿدٍقا ئەنظامدكناٌە  ٌانە نەةێر کە ةە ئیامن ٌةا ٷەٌ کهقە

ٌکەًەکە  ٌە  ٌەڕی ةە ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان ٌٷە ُەنی٤ەدی ؿٍقا ةییانی ٷەًەن قنا ةدا

ٌا ڕەخ  ٌەکە یەکێددک ٷەٺ مەنطددانەَ دێددكا نەةێددر ئە ٌە؛ ةەاڵٺ ئەگەن کددهقە ىەةددٍ

ٍا ِمدْن ٣ََمدٍٹ  َٯِكْمَنا بََِلك َما ٣َِمٸُ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ٌە ٌٯتٍڵ ناکهێرو ؿ قەکهێذە

 ٍ ٌەیەکیدان کدهق ةد ٌادە  }ھدادین ھەن کهقە نُشًٍناە  ٌەکدٍ ٫ََظ٤َٸَْناُه َىَتاًء ما ٌ ھەمدٌٍیامن 

َمِئدٍم 23دۆوی پهَ ٌةاڵٌ ٷێکهقە ]اٷ٬هٯان  ٍْ ُطدٌٍه َٓ ٌُ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  } [. ٌؿد
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٤ٌَح ) ُِ ٍا ٌُەنمەوانن ) -ڕٌٌ-( وۆن قەمٍچاٌ 2َؿا ( ٣َاِمٸَدٌح 2ٷەٌ ڕۆژەقا دهًناٲ ٌڕیٌ

َتٌح ) ِٓ ٌڵكەنێکی ڕەنظەڕۆن )3ناا َٔدًح )3( ھە ىَلك نَاًنا َػاِم ْٔ ئداگهێکی  ( قەچدنە نێد4ٍ( دَ

ٌە )  [.4-2(ە ]اٷ٨أُح 3وۆن گەنمە
ٌانە ٷەٌ ڕۆژەقا ؿەطدداڵەخ ٌُددەنمەوانن ٌمانددكٌٌن ةەىددۆی وۆن    ئەٺ ڕٌ

ٌەکانیان  ٌە؛ چٍنکە کهقە ٌەکانیان ةە پێی پەیامی ؿٍقا نەةٍ ٌە ةەاڵٺ کهقە ٌە کهقنە کهقە

ک ةە پێی ئەٌ ُەنی٤ەدە نەةٌٍ کە ؿٍقا قایتەوانكو ةەڵکٍ ؿٍقایان پەنًر ةە ىەنكێ

ٌانەَ کە ئداینی پٍچەڵیدان  ٌدٌٍی ًەنانی گٍمیایی ةٌٍن ئە ٌەَ ىەڵە ٌٍُێنکە کهقە

ٌەیە کە  ٍاَ گەٌنە ٯتدٍڵ قەکهێدر ئە ٌە چاکەَ کە ٷە َّلی ؿد ةۆیان قاقەناو ئەٌ کهقە

ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە -قەةێر ةە قڵٌۆوی ةۆ ؿٍقا ةێر ٌةە گدٍێهەی ًدٍنەدی پێ٨ەمدتەن 

ٌەڕ -ًٌٸم ٍای ئەٌەیە کە ؿدٍقا  ةێرو ئیرت چۆن مهۆڤ کا٫ه ٌةێتا قەةێر ةە ؿٍقا ٌىی

ٌەڕىێنداىن ىدیی کەًدێک ٯتدٍڵ ناکداخ  ٍاَ گەٌنە ئیامن ٌةا ٌە    ٌؿ پاقاُذی ةكادە

ٌەڕ قەىێنێدر ةە ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان  ٌە نەةێر کە ةا ٣ٸدٔيم اٷٔدالج -مەگەن پاَ ئە

و ٌپێِدرت -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ٌئیامن قەىێنێر ةە پەیامی مٍػەمەق  -ٌاٷٌالٺ

ٍاَ 21ىەنكێک ةەڵگەمان کهق ًەةانەخ ةە ئەٺ ةاةەدە ٷە ةدیگەَ ژمدانە )ةاًی  (و ؿد

 ِ اٷُْمْاِمُندٍَن  ٳُدٹٌّ آَمدَن ِةداّلِلا ٌَ  ًِ ةِّد ًِ ِمن نا ْٔ ٍُٶ ِِبَا ؤُنِىَٶ بِٷَ ًُ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }آَمَن اٷها

ٸِ  ًُ ًِ ََّل ن٬َُهُِّٮ ةَنْيَ ؤََػٍك مِّن نُّ ٸِ ًُ ُن ٌَ  ًِ ٌَٳُُذِت  ًِ َماَلئِٴَِذ ؤ٤َََْٛندا  ٬ْ٧َُهانَدَٵ ٌَ ٌَ دِم٤َْنا  ًَ ٍا  َٯاٷُ ٌَ   ًِ

ٌادە  }پێ٨ەمتەن  ريُە  ِٔ َْٔٵ اٷَْم بِٷَ ٌَ ٌای ھێنا ةەٌ پەیامەی  -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-َنةاَنا  ةی

ٍا  ٌە ةە ؿد ٌایان ھێندا ٌاقانانكا ھەمٌٍ ةی ٌە ٷەگەڵ ةی ٌەنقگانیە ٌە ٷە پەن کە ةۆی نێهقنا

ٌاوی نداکەین ٷە ٌةە ٫هیِذەکانی ٌةە کذێتەکاىن )پەیا مەکاىن( ٌةە پێ٨ەمتەنانی طیدا

ٍای  ٌدیدان  )پێ٨ەمدتەن ئداینی ؿد ٌاقانان( ٌ ٍان ھدیی یەکێدک ٷە پەیدامتەنان )ةدی نێ

ٌنر ٷێدكەکەین  ٌای ٷێـۆُتٍ پێگەیانكین ئێمەَ( ةیٌذامن ٫ەنمانتەنقانیامن کهق قا

ٌەمدانە ]اٷتٰدهج  ٌەنقگانمان ٌھەن ةۆ َّلی دۆیە گەڕانە ٍای گە285ئەی پەن ٌنە [. ٌؿد
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 ًِ ٍٷِ د ًُ اٷِْٴَذاِب اٷاِمْ نَدىاَٶ ٣َدىَلك َن ٌَ  ًِ ٍٷِ ًُ َن ٌَ  ِ ٍا ِةاّلِلا ٍا آِمُن قە٫ەنمٍێر  }َٓا ؤََُّٓيا اٷاِمَٓن آَمُن

ِٺ اْْلِؿدِه  ٍْ َٔد اٷْ ٌَ  ًِ ٸِ ًُ ُن ٌَ  ًِ ٌَٳُُذِت  ًِ َماَلئِٴَِذ ٌَ  ِ َمن َٓٴ٬ُْْه ِةاّلِلا ٌَ اٷِْٴَذاِب اٷاِمْ ؤَنَىَٶ ِمن َٯْتُٹ   ٌَ

 َٗ ْك  َٰ ٌاٺ ةدن ٷەًدەن ٫َ ٌە ةەنقە ٌەڕدان ھێنا ٌادە }ئەی کەًانێک کە ةا اَلًَّل ة٤ًَِٔكاە  َٗ ٹا 

ٌە ةۆ پێ٨ەمدتەنەکەی  ٍانە ٍا ٌ پێ٨ەمتەنەکەی ٌ ةەٌ ٯٍنئانەی نانقٌٌیەدیە ؿ ٌەڕ ةەؿ ةا

ٌەڕ ةێدر ةە  ٌە, ٌ ھەن کەًدێک ةدێ ةدا ٍانە ٌ ةەٌ کذێتانەَ کە پێِرت نانقٌٌیەدیە ؿ

ٍا ٌ ةە ٫هیِدذەکانی ٌ ةە ک ٌا ؿ ٌایدی ئە ذێتەکدانی ٌ ةە پێ٨ەمتەنەکدانی ٌ ةە ڕۆژی ق

ٌە ةە گٍمیاییەکی وۆن قٌٌن )ٷەڕاًدذی(ە ]اٷنٌداء  ٍای 136ةەڕاًذی گٍمیا ةٍ [. ٌؿد

ِػٴَْمدٍح سُدما  ٌَ دن ِٳَذداٍب  ْٔدُذٴُم مِّ ِّٔنَي ٷَاَم آدَ ُ ِمَٔشاَٮ اٷناِت بِْل ؤََؿَم هللاا ٌَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }

كِّ  َٔ ٌٍٶ مُّ ًُ ؤََؿْمدُْم ٣َىَلك َلكٷِٴُدْم َطاءَٳُْم َن ٌَ ًُ  َٯاَٶ ؤَؤَْٯَهنْدُْم  ٷََذنُِّصُنا ٌَ  ًِ ٌٮ ٷِّاَم َم٤َٴُْم ٷَُذْاِمُننا ِة

ٌە یاقیدان(  ٌادە  })ةیێێدنە اِىِكَٓنە  ِا َن اٷ ؤَنَا َم٤َٴُم مِّ ٌَ ٌا  َيُك ُْ ٍا ؤَْٯَهنْنَا  َٯاَٶ ٫َا بِِْصِْ  َٯاٷُ

ٌەنگددهخ ٷە پێ٨ەمددت ٍا پەیامنددی  ەنان کە ھەنچددیم پێددكان ٷە پەیدداٺ ٌ کادێددک کە ؿدد

ٌاھێنەن ةەٌ  ػددیکمەخ ٌ )ُددەنی٤ەخ( ٷە پاُددان پێ٨ەمتەنێکذددان ةددۆ ھدداخ ةە ةددی

ٍا ٫ەنمدٌٍی  ئایدا  ٌە یانمەدی ةكەنو ؿ ٌای پێ ةێێنن  پەیامەَ کە ٷە َّلدانە قەةێر ةی

ٌدیدان   ٌەنگهخ پێ٨ەمدتەنان ٌ ٌە پەیامنی منذان  ٌە ٷەًەن ئە قانذان نا ةەٺ پەیامنەقا  

ٌادە ئێدٍە ةەُداھێك ةدن ٌە ةە ٍا ٫ەنمدٌٍی  کە ڵێ قامنان پێكانا ٌ پەیاممنان ةەًر ؿ

 [.81منیّ ٷەگەڵ ئێٍە یەکێکم ٷە ُاھێكانە ]آٶ ٣مهان   
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ٌەی  کە ئاینی ىەٯی 41 . ئامانظی ىەمٌٍ پەیامەکاىن ؿٍقا ةهیذیە ٷە

ؿٍقا مهۆڤ ةەنو ٌةڵنك ٌةااڵ ةکاخ کە مهۆڤ دەنيا ةەنكەیەکی قڵٌدۆوی 

ٌە ٌئەٺ ئاینە مهۆڤ ڕوگان قەکاخ ٷە پەن ٌەنەکان ةێر  ٌنە نقگانی ىەمٌٍ ةٍ

کۆیالیەدی ٌةەنكایەدی کهقن ةۆ مهۆڤەکان ٌةۆ ماققە ٌةۆ ؿٍڕا٫ەخو ئداینی 

ٌەکددٍ قەیتینددین-ئیٌددالٺ  ٌە ناکدداخ کە مهۆڤەکددان  -ىەن ةانگەُددەی ئە

ٌٷە ئەٌپەڕی کامڵیكان ٌمهۆڤەکان ةەنو  ٍکٍندی  ةێگەنقن ٌقٌٌنن ٷە کەم

ٌەَ پٸەٌپددایەی ؿۆیددان ةەُددێٍەیەک کە پەنًددرتاٌ ناکددادە ٌە ةددۆ ًددەنە

ٌەنقگان ٌؿٍقا.  ٌپەن
ٌەی  کە ئداینی ىەٯدی ؿدٍقا    ئامانظی ىەمٌٍ پەیامەکداىن ؿدٍقا ةدهیذیە ٷە

ٌەنقگدانی  مهۆڤ ةەنو ٌةڵنك ٌةااڵ ةکاخ کە مهۆڤ دەنيدا ةەندكەیەکی قڵٌدۆوی پەن

ٌئەٺ ئاینە مهۆڤ ڕوگان قەکاخ ٌەنەکان ةێر  ٌنە ٷە کۆیالیەدی ٌةەندكایەدی  ىەمٌٍ ةٍ

ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە -کهقن ةۆ مهۆڤەکان ٌةۆ ماققە ٌةۆ ؿدٍڕا٫ەخو پێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا 

َٕ نيَِضَ »قە٫ەنمٍێر   -ًٌٸم ِٜ ِح بِْن ؤ٣ُْ َٔ ِمٔ ـَ اٷ ٌَ ٬َِٔح  ِٜ َٰ اٷ ٌَ نَْىِم  اٷكِّ ٌَ َٓناِن  ٍَ ٣َْتُك اٷكِّ د٤َِ

 َٖ َٝ ٷَْم َْٓه بِْن ٷَْم ٤ُْٓ ەی قیندانو ًەنُدۆڕ ةێدر ةەندكەَ ًەنُۆڕ ةێر ةەنك»ٌادە  « ٌَ

قنىەٺو ًەنُۆڕ ةێدر ةەندكەی طٸدٍةەنئو ئەگەن پێدی ةتەؿْشدێر ڕاوی قەةێدر؛ 

[. مهۆڤی ژیده دەنيدا 6435]ٓؼٔؽ اٷتـانْ  «. ئەگەن پێی نەةەؿْشێر دٍڕە قەةێر

مٸکەچی ٫ەنمانەکدانی ؿدٍقا قەةێدرو ةدۆیە ًدامان ٌمداڵ ٌ پٸەٌپدایە ٣ٌەُدیهەخ 

ٌەَ ٷەٺ  ٌئە ٌە کە ػداڵی نایکەنە کۆیٸە  ٌندی قەکدادە ٌە ةدۆ ؿدٍێنەن ڕٌ ةاًدەقا ىدادٍ

ٌٷە پاَ ىادنی ئەٺ پەیامە پیدهۆوە چدۆن  ؿەڵکی چۆن ةٌٍ پێّ ىادنی پەیاٺ ئیٌالٺ 

ٍڵامنان کۆچیدان کدهق ةەنەٌ ػەةەُدە  ػاڵیان گدۆڕا !!   کادێدک ىەندكێک ٷە مٌد

اینە پهًیانی ٷێکهقنو ٌپێیانی ٌٌخ  ئەٺ ئد -نەطاُی-ٌپاقُای ػەةەُە ٷەٌ کادەقا 



151 
 

ٌنەىددادنە نێددٍ  چیددیە کە ةەىددۆیە ناکۆکیذددان قنًٌددذکهق ةەنامددتەن ٯەٌمەکەدددانو 

ٌنەىادنە نێٍ ئاینی ىدیی یەکێدک ٷە ئٍمەدەکدان  طە٣د٬ەنی کدٍڕی  ئاینەکەی من 

ٍاَ ٷێتێر-ئەةی داڵث  پێدی ٌٌخ  ئەی پاقُداو ئدێمە ٯەٌمێدک ةدٌٍین ٷە  -ڕەواَ ؿ

ٌگ -ٷە پدێّ ئیٌدالمكا-طاىیٸیەددكا  ٍانق ةددذامن قەپەنًدر  ۆُدذی مهقٌٌمدان قەؿدد

ٌەمندان قەکدهق ٌپەیٍەندكی ؿىمدایەدیامن قەپچیاندك ٌؿهاپەکدان ةدٌٍین  ٌانی ٯێىە ٌدا

ٌاوقاو ةەٌ ُدێٍەیە ةدٌٍین  ٌکەًی ةەىێى واڵ ةٌٍ ةەًەن کەًدی َّل ةەنامتەن قناًٌێ 

ٍاَ گەٌنە پێ٨ەمتەنێکددی ٷە ؿۆمددان ةددۆ نددانقین کە وانیددانیامن ىەیە  ٌەکٍ ؿدد ىەدددا

ٌئەمانەخ ٌقاٌێن پاکیو ٌةانگی کهقین ةۆ دەنيدا ًەةانەخ ةە ڕەچەڵەک  ٌڕاًذگۆیی 

ٌاوىێندان ٷە پەنًدذنی ئەٌ ُدذانەَ  ةە داکكاناىن )دەٌػیكی( ؿٍقا ٌ پەنًذنیو ٌةۆ 

کە ؿۆمددان ٌ ةاٌةاپیهامنددان قەمانپەنًددر ٷە ةەنق ٌةذەکددانو ٫ٌەنمدداىن پێکددهقین ةە 

ٌگەیانكىن پەیٍەنكی ؿىمایەدی  ٌچداکتٌٍن ةەنامدتەن ڕاًذگۆیی ٌپاناًذنی ئەمانەخ 

ٌە ٷەٺ  ٌدددنە ٌئەنظدداٺ نەقان ٌقٌٌن کە ٌەکددانو  ٌئەنظدداٺ نەقاىن ػەنامکها قناًٌددێو 

ٍانقنی مداڵی  ٌانانەَ  کٍُنت ٌؿٍێن ڕُنت )ةە ناىەٮ(و ٌُاىێكی قانی قنۆو ٌؿ دا

ٍاًین ةۆ ئیامنكانی قاٌێدن پداکو ٫ٌەنمداىن پێکدهقین ةە دەنيدا  ىەدیٍو ٌةٍىذان ىەڵ

ٌەَ ىددیی ىدداٌةەَ ٌُددەنیکێکی ةددۆ ةییددان ةددكەین ٷە پەنًددذنی ؿددٍقا ةە ةددێ ئە

پەنًددذنیكاو ٫ٌەنمدداىن پێکددهقین ةە ئەنظامددكاىن نددٍێژ ٌوەکادددكان ٌڕۆژٌٌ گددهدنو 

ٌەڕمدان پێدی  ٌقەڵێر  وۆن ُذی دهی ئیٌالمی ةاًکهقو ةۆیە ئێمە ةەڕاًذامن قانا ٌةا

ٌە ةدۆیە ئدێمە دەنيدا  ٌدین ةەٌ ُێٍەیەی ئەٌ پەیامەکەَ ىێندا ؿدٍقا ىێنا ٌٍُێنی کە

ٌانەَ ػەنامکددها  قەپەنًددذین ٌىددیی ىاٌةەُددێکی ةددۆ ةییددان ندداقەینو ٌىەمددٌٍ ئە

ٌانەَ ػەاڵڵکدها  ٷەًەنمان ئێمە ةە ػەنامامن قانا )ئەنظدامی نداقەین(و ٌىەمدٌٍ ئە

ٌاه ؤػمدك   و 1741ةۆمان ئێمەَ ةە ػەاڵڵامن قانا )قنًٌدذە ئەنظدامی ةدكەین(... ]ن

ٌٷٔاء  ٌاه ؤةٍ ن٤ٔم ِف ػٸٔح األ  [.1/115ٌن



151 
 

ٌەَ پٸەٌپدایەی ؿۆیدان    ٌە ةدۆ ًدەنە ئاینی ئیٌالٺ مهۆڤەکدان ةەنو ناکدادە

ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر   ٌەنقگانێذی ٌؿدٍقایەدیو ؿد ٌە ةۆ پٸەی پەن ٌةەنویان ناکادە

 َ َْٔنٴُْم ؤََّلا ن٤َُْتَك بَِّلا هللاا ةَ ٌَ َْٔنَنا  اٍء ةَ ٍَ ًَ ا بََِلك ٳَٸَِمٍح  ٍْ ًِ }ُٯْٹ َٓا ؤَْىَٹ اٷِْٴَذاِب د٤ََاٷَ دَٲ ِةد ََّل نُْْشِ ٌَ

ٸِ  ٌْ ٌا ِةإَناا ُم َيُك ُْ ٍا ا ٍٷُ ُٰ ا ٫َ ٍْ ٷا ٍَ ِ  ٫َةِن دَ ا ؤَْنةَاةًا مِّن ُقٌِن هللاا ً٘ َنا ة٤َْ ُ٘ َم ة٤َْ ـِ ََّل َٓذا ٌَ ًْٔئا  ُمٍَنە َُ

( پێیان ةڵێ  ئەی ؿداٌەن پەیامەکدان -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-ٌادە  })ئەی مٍػەممەق 

ٌدەیەکی ڕاًر ٌ)یەک ٍا ھیی ٌەنن ةۆ َّلی  ٌئێٍەقا کە طگە ٷە ؿ ٍان ئێمە  ٌان( ٷە نێ

نەپەنًددذین ٌھددیی ُددذێک نەکەیددن ةە ھاٌةەُددی )ٷە پەنًددذنیكا( ٌھەنددكێکامن 

ٌەنقگان قانەنێین ئەمظا ئەگەن پِذیان ھەڵکهق ئێٍەَ ةڵێن  ئێٍە  ھەنكێکامن ةە پەن

ٌگدٍێیایەڵ ٌمٸکەچدی ؿدٍقاینە ]آٶ ٣مدهان  [. 64ُاھێك ةن کە ئێمە ٫ەنمانتەنقان 

ِّٔنَي ؤَْنةَاةًا  ؤََٓدإُْمُهٳُم  اٷناِت ٌَ ٌا اٷَْماَلئِٴََح  ُم ـِ ََّل َٓإُْمَهٳُْم ؤَن دَذا ٌَ ٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ٌؿ

ٌادە  } ٌؿددٍقا ٫ەنمانذددان پێندداقاخ کە ٫هیِددذەکان  ددٸُِمٍَنە  ٌْ ِةداٷْٴ٬ُِْه ة٤َْددَك بِْل ؤَنددُذم مُّ

ٌەڕ ةن ٌپێ٨ەمتەنان ةکەن ةە پەنًرتاٌی ؿۆدان چۆن )ؿٍقا( ٫ەن  مانذان پێكەقاخ ةێتا

ٌاقان ةٌٍن ! ە ]آٶ ٣مهان  ٌەی کە ئێٍە ةی ٌای ئە [. ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 81)کا٫ه ةن( ق

َدا »قە٫ەنمٍێر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم- اَنَ اةَْن َمْهََٓم ٫َةِمنا َٔ َّلَ دُُْٜهٌِي ٳَاَم ؤَْٛهَْخ اٷنا

 ًُ ٍٷُ د ًُ َن ٌَ  ِ ٍا ٣َْتدُك هللاا ٍٷُد ُٰ ویداقەڕەٌی مەکەن ٷە ٌەًد٬کهقنی مدن »ٌادە  «ؤَنَا ٣َْتدُكُو ٫َ

ٌەکددٍ چددۆن نەًددیانیەکان ویاقەڕەٌییددان کددهق ٷە ٌەًدد٬کهقنی کددٍڕی مەنیەٺ  ىەن

« )٣یٌا(و من دەنيا ةەنكەٺو ةۆیە ةڵێن  ةەنكەی ؿٍقا )٣تك هللا( ٌپێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا

 [.3445]ٓؼٔؽ اٷتـانْ  
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ٌە ةە دەٌةە 42 ٍاَ گەٌنە ٷە ُدەنی٤ەدەکەیكا ڕێدگەی قا کدهقن  . ؿ

ٌاوىێندان ٷە  ٌەنقگان ٌ  ٌەَ مهۆڤ ةۆ َّلی پەن کە ئەمیّ ةهیذیە ٷە گەڕانە

ٍڵامن ةٌٍن ٌپەییەٌ کهقنی ئاینی ئیٌدالٺ ىۆکدانە  ٌگٍناىەکانو ٌمٌ ٌان  دا

ٌەىا دەٌةە کهقن  ٌگٍناىەکاىن پێٌٍِو ٌىەن ٌان  ةۆ ٷێـۆُتٌٍن ٷە ىەمٌٍ دا

 ٍ ٌگٍناىەکاىن پێِ ٌان  ٌو ةۆیە پێٍیٌدر ىۆکانە ةۆ ٷێـۆُتٌٍن ٷە ىەمٌٍ دا

ٌگٍناىەکداىن َّلی ىدیی یەکێدک ٷە مهۆڤەکدان ةداي ةکداخ  ٌان  ناکاخ دا

ٌان.  ٌقانی پێكا ةنێر ٷە َّلی ئە
ٌە ٌڕێدگەی پێدكاٌەو    ٍاَ گەٌنە دەٌةە کهقنی ٷە ئداینی ئیٌدالمكا قاندا ٌؿ

ٌەنقگدانی ئەمدیّ ةە دەٌةە  ٌەَ مدهۆڤ ةدۆ َّلی پەن ٌدەٌةە کهقن ةهیذیە ٷە  گەڕانە

ٌاوىێنا ِ کهقن ٌ  ٍا بََِل هللاا دٍُةُد ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  } ٌگٍناىەکدانو ؿد ٌان  ن ٷە دا

ٌە ةدۆ  ٌدان دەٌةە ةکەن ٌ ةگەڕێدنە ٌادە  }ھەمٍ ًَ اٷُْمْاِمُنٍَن ٷ٤ََٸاٴُْم د٬ُْٸُِؼٍَنە  َطِم٤ًٔا ؤَُّٓ

ٌدٌٍ ةدنە ]اٷندٍن  ٍا ئەی ئیامنكانەکان دا ڕوگان ٌ ًدەنکە ٍای گەٌنە 31َّلی ؿ [. ٌؿد

َ قە٫ەنمٍێر  }ؤَ  ؤَنا هللاا ٌَ دَكَٯاِخ  ٔا َٓإُْؿدُم اٷ ٌَ ةََح ٣َْن ٣َِتاِقِو  ٍْ َتُٹ اٷذا ْٰ َٓ ٍَ َ ُى ٍا ؤَنا هللاا ٷَْم ٤َْٓٸَُم

ٍا دەٌةە ٌ پەُیامنی ٷە  ٌادە }ئایا نەیان وانیٍە کە ةێگٍمان ھەن ؿ اُب اٷهاِػُٔم ە  ٍا ٍَ اٷذا ُى

ٌەنقە ٌەنقەگهێر ٌ ھەن ئەٌ ؿێه ٌةەؿِدینەکان  گهێدر ٌ ةەڕاًدذی ھەن ةەنكەکانی 

ٌەنگددهی دەٌةەیە ٌ میێهەةددانە )ٷەگەڵ ةەنكەکانیددكا(ە ]اٷذٍةددح  ٍایە  ٍای 114ؿدد [. ٌؿدد

٤َْٓٸَدُم َمدا  ٌَ َِّٔئاِخ  ٌا ٬ُ٤ٍَْٓ ٣َِن اٷ ٌَ ةََح ٣َْن ٣َِتاِقِو  ٍْ َتُٹ اٷذا ْٰ ٍَ اٷاِمْ َٓ ُى ٌَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }

ٌئەٌ ؿددٍقایە وادددێکە دەٌةە ٷە ةە ٌادە  } ٌٷە کددهقەٌە د٤َ٬َْٸُددٍَنە  ٌەنقەگهێددر  نددكەکانی 

ٌەیەک کە ئێدٍە ئەنظدامی قەقەن پێدی قەوانێدرە  ؿهاپەکان ؿۆَ قەةێدر ٌىەنکدهقە

دكُّ »قە٫ەنمٍێدر   -ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم-[. ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا 25]اٷٍِنَ  َُ ًُ ؤَ ٸاد ٷ َ

ٓاٍح َمْيٸِٴَ ٌِّ ٍٖ َق ةَِح ٣َْتِكِو اٷُْمْاِمِن ِمْن َنُطٍٹ ِِف ؤَْن ٍْ ًُ ٫ََهًػا ِةَذ َْٔيدا ٤ََٛاُمد ًُ ٣َٸَ ًُ َناِػٸَُذد ٍح َم٤َ
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ُّ سُدما َٯداَٶ  ؤَْنِطد٥ُ بََِل  ًُ اٷ٤ََْٜد َٯْك َلَىَتْر ٫ََٜٸََتَيا َػذادّ ؤَْقَنٳَد ٌَ  ١َ َٰ ْٔ َذ ًْ ًُ ٫ََناَٺ ٫َا ََشَاةُ ٌَ

َُٔمد دا٣ِِكِو ٷِ ًَ ًُ ٣َدىَل  ًَ ٥َ َنؤْ َٗ ٍَ ًِ ٫َإَنَاُٺ َػذاّ ؤَُمٍَخ ٫َ ١َ َمٴَاِيَ اٷاِمْ ٳُْنُر ٫ِٔ َٰ ْٔ دَذ ًْ ٍَخ ٫َا

ةَِح اٷ٤َْْتدِك اٷُْمدْاِمِن ِمد ٍْ كُّ ٫ََهًػا ِةَذ َُ ًُ ٫َاّلُِل ؤَ ََشَاةُ ٌَ  ًُ ٤ََٛاُم ٌَ َْٔيا َواُقُو  ٣َٸَ ٌَ  ًُ ٣ِْنَكُو َناِػٸَُذ ْن ٌَ

َواِقوِ  ٌَ  ًِ ٍاَ گەٌنە ئاًدٌٍقەدهە ةە دەٌةەی ةەندكەیەکی ئیامندكان »ٌادە  « َىَما ِةَهاِػٸَِذ ؿ

ٌەی ًەنپِدذی )ئداژەڵەکەَ( ویاده ٷە پیاٌێدک کە  ٍانقنە ٍانقن ٌؿد ئداژەڵەکەَ ٌؿد

ٌکادێک ىەًذا ئداژەڵەکەَ ڕۆیِدر  ٌەکە ؿەٌخ  ٷەگەڵكایە ٷە ةیاةانێکی چۆڵكاو پیا

ٌددی  ةدۆ  ٌەکٍ دٌٍُی دیندٍێذی ةدٌٍو ٌپاُدان ٌ ٌایكا گەڕا ىەدا )قیان نەما( ةۆیە ةە ق

ٌکادێدک ًدەن  ٌەکٍ قەمدهٺو  ٌە ٌقەؿەٌٺ ىەددا ی ٷەًدەن ٍُێنەکەَ ؿۆٺ قەگەڕێدمە

ٍانقن  ٌە ٌةینی ئاژەڵەکەَ ٌؿد ٌەَ ِبهێرو ٌؿەةەنی ةٌٍیە ةاًکی قەًذی قانا ةۆ ئە

ٍاَ گەٌنە ئاًددٌٍقەدهە ةە دەٌةەی  ٌەکدداىن ًەنپِددذی ٷەَّلی ٌەًددذاٌەو ؿدد ٍانقنە ٌؿ

ٌە ةە ئاژەڵەکەَ ٌڕۆویەکانی ًەنپِذی « ةەنكەی ئیامنكان ویاده ٷە ئاًٌٍقەیی ئەٺ پیا

 [.2744]ٓؼٔؽ مٌٸم  
ٍڵامن ةٌٍن ٌپەییەٌ کهقنی ئاینی ئیٌدالٺ ىۆکدانە ةدۆ ٷێـۆُدتٌٍن ٷە    ٌمٌ

ٌەىا دەٌةە کهقن ىۆکدانە ةدۆ ٷێـۆُدتٌٍن ٷە  ٌگٍناىەکاىن پێٌٍِو ٌىەن ٌان  ىەمٌٍ دا

ٌا بِن  ٸادِمَٓن ٳ٬ََدُه ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ُٯدٹ ٷ ِّ ٌگٍناىەکاىن پێٌٍِو ؿ ٌان  ىەمٌٍ دا

ا َٯدكْ  ٍا ٬َ٨ُْْٓه ٷَُيم ما ٌادە  })ئەی  َٓنَذُي ٌاٷِدنَيە  دناُر اأْلَ ًُ دْر  َ٘ دْك َم َٰ ٌا ٫َ بِن ٤َُٓدٍُق ٌَ دٸََ٭  ًَ

ٌەڕ ةدٌٍن ئەگەن -ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-مٍػەممەق  ٌانەی کە ةێتدا ( پێیان ةڵێ  ةە ئە

ٌنیدان  ٌەڕ ةٍ ٌنیدان-کۆدایی ةێێدنن )ةە ةێتدا ( ةەڕاًدذی ؿدٍقا ٷە ىەمدٌٍ -ةە کدا٫ه ةٍ

ٌدهقا کهقٌٌیدانە ةەاڵٺ گٍناىەکانیان ؿۆَ قەةێر ٷە ىەمٌٍ ئ ٌاندانەَ ٷە پێِدٍ ەٌ دا

ٌە ةەڕاًدذی ةداٌ ٌیاًدا ةدۆ پێِدینە  ٌەی پێِدٌٍیان( ئە ٌە )ًەن کهقە ئەگەن ةگەڕێنە

ٌە(ە ]األن٬داٶ  ٍاَ گەٌنە 38ؿهاپەکان چی ةٌٍ )ةۆ ئەمدانیّ قٌٌةدانە قەةێددذە [. ؿد

ٌەکدٍ  ٌد٤د-ةانگی گاٌڕەکان )نەًیانیەکان( قەکاخ ةۆ دەٌةە کهقنو ىەن  -اَلًدتؼانً 
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ٌادە  }قەی ئایا ةۆ  ُ ٬ُ٧ٌٍَن ناِػٌٔم ە  هللاا ٌَ   ًُ ٌنَ َذ٬ِ٨ُْه ٌْ َٓ ٌَ  ِ قە٫ەنمٍێر  } ؤ٫ََاَل َُٓذٍةٍَُن بََِل هللاا

ٍا  ٌای ٷێتٍنقنی ٷێ ناکەن  ٷەکادێکكا ؿد ٍا   ٌقا ٌە ةۆ َّلی ؿ دۆةە ناکەن ٌ ناگەڕێنە

ٍ 74ٷێتددٍنقەی میێهەةددانەە ]املائددكج  ٍاَ گەٌنە ةانگيێِددذی ىەمدد ٌ گٍناىکددان [. ؿدد

َْ اٷاِمَٓن  ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }ُٯْٹ َٓا ٣َِتاِق ٌانکانەکان قەکاخ ةۆ دەٌةە کهقنو ؿ ٌدا

 ٍَ ًُ ُىد نٍَُب َطِم٤ًٔدا  بِناد َ ٬ِ٨َْٓدُه اٷدمُّ ِ  بِنا هللاا ٍا ِمن ناْػَمدِح هللاا َنُٜ ْٰ ِيْم ََّل دَ ٌِ ٍا ٣َىَلك ؤَن٬ُ ؤَْش٫َُ

ٌادە  })ئ ( پێیدان ةڵدێ  ئەی -ٓىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ەی مٍػەممەق اٷ٬ُ٨ٍَُْن اٷهاِػُٔم ە 

ٌانەی کە ؿۆدان وۆن گٍناھتان کهقٌٌە نائٍمێك مەةدن ٷە میێهەةدانی  ةەنكەکانم ئەی ئە

ٍا ٷە ھەمٌٍ گٍناھەکان ؿۆُدكەةێر ةەڕاًدذی ھەن  ٍا چٍنکە ةێگٍمان ؿ ٌ ةەوەیی ؿ

ٌە ٷێتٍنقەی میيهەةانەە ]اٷىمه  ٍاَ -[. کادێک ٣ەمهٌی کدٍڕی ٣داْ 53ئە ڕەوای ؿد

ٌە دهًا کە ؿٍقا ٷەٌ  -ٷێتێر ٍڵامن ةێر؛ ٷە ٌەَ کە مٌ ًٌٍن ٌپێكاگیه ةٌٍ ٷەًەن ئە

ٍڵامن ةدٌٍن کهقٌٌیەددیو ٣ەمدهٌ ئەٺ ةاًدە  ٌانانەَ ؿۆَ نەةێر کە ٷە پێّ مٌد دا

ٌە ٌقەڵێر   ُْٔر اٷنا »قەگێیێذە اَلَٺ َٯاَٶ  ؤَدَ ًْ َطٹا ِِف َٯٸِْتٕ اإْلِ ٌَ َّٰ هللا ٣َىا  دىلا ٷَاما ؤَٷْ َٓ ٕا  ِتد

ٍَٶ هللِا َػذاّ د٬ِ٨ََْه ِِل  ًُ ٤َُِٓٵ َٓا َن ٸُْر  ََّل ؤُةَا ُٰ َٝ ََٓكُو بَِِلا ٫َ ٌَ ٤َِِٓنٕ ٫ََت َُٔتا ٸاَم ٷِ ًَ ٌَ  ًِ ْٔ  هللُا ٣َٸَ

ٸاَم   ًَ ٌَ  ًِ ْٔ ىلا هللُا ٣َٸَ َٓ ٍُٶ هللِا  ًُ اَٶ ِِل َن َٰ َٺ ِمْن َلنِْتٕ َٯاَٶ  ٫َ كا َٰ ْمَر َٓا ٣َْمُهٌ ؤََما ٣َٸِ »َما دَ

داَلَٺ َُٓظدثُّ َمدا ٳَداَن  ًْ نٍُِب َٓا ٣َْمُهٌ ؤََما ٣َٸِْمَر ؤَنا اإْلِ ؤَنا اٷِْيْظهََج دَُظثُّ َما َٯْتٸََيا ِمَن اٷمُّ

نٍُِب  ًُ ِمَن اٷمُّ ٌەو )٣ەمدهٌ( »ٌادە  « َٯْتٸَ ٍاَ گەٌنە ئیٌدالمی ؿٌدذە قڵدمە ٳادێک ؿ

ٌەَ ةەی٤ەدی پێتكەٺ ةدۆیە ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم ةۆ -قەڵێر  ىادم ةۆ َّلی پێ٨ەمتەن  ئە

ٍاَ گەٌنە( ٷە ىەمدٌٍ  ٌەکٍ )ؿ ٌدم  ةەی٤ەدر پێناقەٺ ىەدا قەًذی قنێژ کهقو منیّ ٌ

ئەی ٣ەمدهٌو »٫ەنمدٌٍَ   -ٓىل هللا ٣ٸیً ًٌٸم-گٍناىەکانی پێٌٍِٺ ةێرو ئەٌیّ 

ھەنچّ ٷە پێّ ؿۆیكا ىەةدٌٍه )ٷە گٍناىەکدان(  -ىیظهەخ-ئآا ناواىن کۆچک کهقن 

ٌئیٌددالٺ ھەنچددّ ٷەپددێّ ؿۆیددكا ىەةددٌٍه )ٷە گٍناىەکددان( ىەڵیكەٌەُددێنێذ ٌە  ە
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ٍڵامن ةددٌٍن ىۆکددانن ةددۆ ٷێـۆُددتٌٍن ٷە -ىەڵیكەٌەُددێنێذەٌە  ٌادددا  ىیظددهەخ ٌمٌدد

ٌاه مٌٸم « -گٍناىەکان ٌاه ؤػمك  121]ن  [.17827و ن

 
ٍان مهۆڤ ٌؿٍقا پەیٍەنكییەکی 43 . ٷە ئاینی ئیٌالمكا پەیٍەنكی نێ

ٌەنكێک ڕاًذەٌؿۆیەو ةۆیە مهۆڤ پێٍیٌ نییە ةۆ  -ٌاًذەیەک-ذی ةە ىیی نا

ٌاکهقن ٌپەنًذنی ؿٍقاو ئداینی ئیٌدالٺ ٯەقە٧ەی قەکداخ کە  ٌە ٌقا پاڕانە

ٌەنقگدانێذی  مهۆڤ ةکهێذە ؿدٍقا یدان ىداٌةەَ ٌُدەنیکی ؿدٍقا ٷە پەن

ٍٷٍىیەدكا   ؿٍقایەدیكا(.  ٌپەنًذنیكا )ئ
ٌانەکان ٷە پدێّ ؿەڵک   یدكا ةداي ٷە ئاینی ئیٌالمكا ىیی پێٍیٌر ناکاخ دا

ٍان مدهۆڤ ٌؿدٍقا  ةکەیر ٌقاىن پێدكا ةنێیدرو چدٍنکە ٷە ئیٌدالمكا پەیٍەندكی نێد

ٌەنێک نییەو  ٌنە ٌاًذەی( ىیی ةٍ ٌەنكی ) پەیٍەنكییەکی ڕاًذەٌؿۆیە ٌپێٍیٌذی ةە نا

ٌەکٍ ٷە ةیگەَ ) ٌە ةدۆ دەٌةە 36ىەن (قا ةاًکها کە ؿٍقا ةانگی ىەمٌٍ ؿەڵکی کدهقٌ

ٌە ةۆ َّلی ئەٌ وادە مە ٌگەڕانە ٌە ٷە ؿەڵکدی کە کهقن  ٌەىا ؿٍقا نەىی کهقٌ ونە ٌىەن

ٍان ؿۆیان ٌؿدٍقا ةدۆ ئەٌەَ  ٌاًذە( ٷە نێ پێ٨ەمتەنان ٫ٌهیِذەکان ةکەن ةە نێٍەنك )

ٌا ٷە  ٌە ٌةیپەنًنتو ةەڵکدٍ قەةێدر مدهۆڤ ڕاًدذەٌؿۆ قا ٌە ٷە ؿٍقا ةپانێنە ةەىۆیانە

ََّل َٓدإُْمَهٳُ ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر   } ٌەو ؿد ٌٷێدی ةپداڕێذە ٌا ؿٍقا ةکداخ  دُم ـِ ْم ؤَن دَذا

ٌادە  } ٌؿددٍقا  ددٸُِمٍَنە  ٌْ ِّٔددنَي ؤَْنةَاةًددا  ؤََٓددإُْمُهٳُم ِةدداٷْٴ٬ُِْه ة٤َْددَك بِْل ؤَنددُذم مُّ اٷناِت ٌَ اٷَْماَلئِٴَددَح 

٫ەنمانذان پێناقاخ کە ٫هیِذەکان ٌپێ٨ەمتەنان ةدکەن ةە پەنًدرتاٌی ؿۆددان چدۆن 

ٌا ٌەڕ ةدن )کدا٫ه ةدن( ق ٌاقان )ؿٍقا( ٫ەنمانذدان پێدكەقاخ ةێتدا ٌەی کە ئێدٍە ةدی ی ئە

ٌەکدٍ قەیتیندین ٯەقە٧ەی قەکداخ کە 81ةٌٍن ! ە ]آٶ ٣مهان  [. ئداینی ئیٌدالٺ ىەن

ٌەنقگدانێذی ٌپەنًدذنیكا  مهۆڤ ةکهێذە ؿٍقا یان ىاٌةەَ ٌُدەنیکی ؿدٍقا ٷە پەن
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ٍاَ گەٌنە ًددەةانەخ ةە نەًددیانیەکان  ٍٷٍىیەدددكا   ؿٍقایەدیددكا(و ؿدد  -گاٌڕەکددان-)ئ

مُ  ـَ َمدا قە٫ەنمٍێر  }ادا ٌَ دَٔؽ اةْدَن َمدْهََٓم  ٌِ اٷَْم ٌَ  ِ نُْىَتانَُيْم ؤَْنةَاةًا ِمْن ُقٌِن هللاا ٌَ ٌا ؤَْػَتانَُىْم 

ٌاددً  }واندا ٌ  دٳٍَُنە  ًُ ٣َداما ُْْٓشِ دْتَؼانَ ًُ  ٍَ ًَ بَِّلا ُىد اِػدًكا َّل بِٷَد ٌَ ٌا بِٷًَيدا  ٤َُْٔتُك ٌا بَِّلا ٷِ ؤُِمُه

ٌەن  ٌە ةە پەن ٌەھددا ڕاىیتەکانیددان )قینددكانەکانیان( کددهقٌ ٍا ھەن قگددان ٷە طیددادی ؿدد

ٍا( ٷە کادێکدكا ٫ەنمانیدان پدێ نەقناٌە  ٌە ةە ؿ مەًیؼی کٍڕی مەنیەمیّ )یان کهق

ٍا ةپەنًنت کە ھیی پەنًرتاٌێک ڕاًر نیە ةێظگە ٷە ئەٌ  ٌەی کە یەک ؿ ةێظگە ٷە

 [.31وادەو پاک ٌ ةێگەنقی ةۆ ئەٌ )ؿٍقا( یەی ٷەٌەی قەیکەنە ھاٌةەُیە ]اٷذٍةح 
ٍاَ گەٌنە   ٌنەىی کهق ٷەًەن کا٫هەکان ئەٌیدّ ةەىدۆی ئەٌەَ  ٌؿ ئینکان 

ٌەنكێکیان  ٍان ؿۆیان ٌؿٍقا نا ٍاَ گەٌنە  -ٌاًذەیەکیان-ٷە نێ ٌەو ؿد قاقەنا ةۆ پداڕانە

َٔداَء َمدا ن٤َُْتدُكُىْم بَِّلا  ٷِ ٌْ ًِ ؤَ ٌنِ ٌا ِمن ُق ُم ـَ اٷاِمَٓن ادا ٌَ   ُٕ اٷِ ـَ ُٓن اٷْ ِ اٷكِّ قە٫ەنمٍێر  }ؤَََّل ّلِِلا

هِّ  َٰ ُٔ َ ََّل َْٓيدِكْ ٷِ َذٸ٬ُِدٍَن  بِنا هللاا ـْ َٓ ًِ َْٔنُيْم ِِف َما ُىْم ٫ِٔد َ َْٓؼٴُُم ةَ ّك بِنا هللاا ِ ُوٷ٬َْ ةٍُنَا بََِل هللاا

ٍایە  ٌادە  } ةێكانةە ئاینی )گەنقنکەچی( پاٲ ٌ ؿاٌێن ھەن ةۆ ؿ اٌنە  ٍَ ٳَاِلٌب ٳ٬َا َمْن ُى

ٍا( چەنك پەنًرتاٌێکیان ةۆ ٌە )قەڵدێن( دەنێدا  ٌە کەًانێٵ طگە ٷە )ؿ ؿۆیدان قاندا

ٍا ةییدان قەقاخ ٷە  ٍا ةێگٍمدان ؿد ٌە ٷە ؿ ٌە قەیان پەنًذین نىیکامن ةکەنە ٷەةەن ئە

ٍا ڕێنمدٍنی کەًدێٵ  ٌاو ةٌٍن ةەڕاًذی ؿ ٌان دیایكا طیا ٍانیانكا ٷەٌ ُذانەقا کە ئە نێ

ٌەڕەە ]اٷىمده  ٌندی قەکدادەٌە کە ةدر 3ناکاخ کە قنۆونی وۆن ةێتا ٍاَ گەٌنە ڕٌ [. ؿد

ٌەندكێکیان  -ئەىٸی طاىیٸیەخ-ًذەکان پەن ٍان ؿۆیان ٌؿٍقا نا  -ٌاًدذەکەیان-ٷە نێ

ٍاَ گەٌنە نەىدی  ٌئەگەن ؿد ٌە.  قاقەنا ٌقەیانٌٍخ  ئەمانە ٷە ؿدٍقا ندىیکامن قەکەنە

ٍان  ٌەَ کە پێ٨ەمتەنان ٫ٌهیِدذەکان ةدکەن ةە نێٍەندك ٷە نێد کهقةێر ٷە ؿەڵکی ةە

ٌان نەىددی  ٌا طددگە ٷە ئە ٷێکددهقنە ویدداده قەیددانگهێذەٌەو ؿددٍقا ٌةەنكەکانددكا؛ ئە

ةەپەٷە ةددٌٍن ٷە ئەنظامددكاىن کددهقەٌە چاکەکددان  -٣ٸددیيم اٷٌددالٺ-ٌپێ٨ەمددتەنان 

ٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە ػاڵی پێ٨ەمتەنان  ٌە ٷە ؿٍقاو ؿ ٌنە  -٣ٸیيم اٷٌدالٺ-ٌنىیکتٍ
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 ٌَ َٓدْك٣ٍُنََنا َن٧ًَتدا  ٌَ درْيَاِخ  ـَ دان٣ٍَُِن ِِف اٷْ ٌَ ٍا ُٓ ٍا ٷََندا قە٫ەنمٍێر  }بِناُيْم ٳَانُ ٌَٳَدانُ نََىًتدا  

ٌانەی )ةاًدددکهان ٷە پێ٨ەمدددتەنان( پێِدددتیکێیان قەکدددهق ٷە  ٌادە  }ئە ددد٤ِنَي ە  ُِ َؿا

ٌانیددان ٷە ئددێمە قەکددهق ةە ئٍمێددكی  ئەنظامددكانی ھەمددٌٍ ؿێدده ٌچاکەیەکددكا ٌھا

ٌان ةۆ ئدێمە مٸدکەا ةدٌٍن )ٌقەدهًدن ٷدێامن(ە  ٌئە ٌٷە دهًی )قۆوەؾ(  )ةەھەُر( 

ٌ 91]األنتٔاء  ٍای گە ٌٷَكِئدَٵ اٷادِمَٓن َٓدْك٣ٍَُن َْٓتَذ٨ُدٍَن بََِلك َنةِِّيدُم [. ٌؿ نە قە٫ەنمٍێر  }ؤُ

ًُ  بِنا ٣ََماَب َنةِّدَٵ ٳَداَن َمْؼدُمًٌناە  ا٫ٍَُن ٣ََماةَ ـَ َٓ ٌَ  ًُ َْٓهُطٍَن َنْػَمَذ ٌَ ٔٸََح ؤَُُّٓيْم ؤَْٯهَُب  ًِ ٍَ اٷْ

 ٌ ٌانە ةەق ٌانیددان ٷددێ قەکەن ئە ٌانەی کە ئەٌ )نە٫امددانە( ھا ای ھۆکانێکددكا ٌادە  }ئە

ٌە ٌ پدٸەٌ  ٍا ٌەقگانیان کامیدان ندىیکرتە )ٷە ؿد ٌە ٷە پەن قەگەڕێن کە نىیکیان ةکادە

ٍا ٌ ئٍمێك ٌ ڕەػمی ئەٌن ٌ ٷە ًىایِدی قەدهًدن ةەڕاًدذی  ٌە ةە ھی پایەی ةەنودهە( 

ٌەە ]اإلشاء   ٌە ٌ ؿدۆ ٷدێ پدانێىنا ٌەنقگانخ ھەمیِە مەدهًی ٷێکها [. 57ًىای پەن

ٌایدد ٌانەَ کە قا ٍاَ گەٌنە ٌادددا ئە ٌٷێیددان قەپدداڕێنەٌە طددگە ٷە ؿدد ٷە -ان ٷێددكەکەن 

ٌٷە  -پیاٌچاکان ٌپێ٨ەمتەنان ٌەیە کە ؿٍقا ڕەػمیان پێتکاخ  ٍا ٌڕەطایان ئە ٌان ىی ئە

ٌە !! ةەڵکدٍ  ٌٷێیدان قەپداڕێنە ٌان قەکەن  ٌا ٷە ئە ًىای ؿٍقا قەدهًن؛ ئیدرت چدۆن قا

ٌدەنيا ٷە ئەٌ واد ٌا ٷە ؿٍقا ةکاخ  ٌە.پێٍیٌذە مهۆڤ دەنيا قا  ە مەونە ةپاڕێذە
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ٌە کە 44 ٌە ةە ةیدهی ؿەڵکدی قەىێنیدنە . ٷە کۆدایی ئەٺ پەیدامەقا ئە

ٌنیان  ٌگەٶ ٌُددٍێنی نیِددذەطێتٍ ٌاوَ ًددەنقەٺ  ؿەڵکددی ًددەنەڕای طیددا

ٌاوە ٷە ةۆچدٌٍن ٌمەةەًدذەکاىن  ةەڵکٍ ىەمٌٍ کۆمەڵگەَ مهۆڤایەدی طیدا

ٌەکدانی ةدۆیە پێٍیٌدذە کە ىیدكایەدێک ٌکهقە ٌاوە ٷە ژینگە  ىەةێدر  ٌطیا

ٌە ٌقەًەاڵدكانێک  ئاناًذەی ةکاخ ٌڕێکـٌذەیەک ىەةێر کۆیان ةکادە

ٌاٷٌدالٺ-ىەةێر ةیانپانێىێرو ةۆیە پێ٨ەمتەنان  ئەمەیدان  -٣ٸٔيم اٷٔدالج 

ٌەػی ؿدٍقا  ٌد٤داَل-طێتەطێ قەکهق ةە  ٌؿەڵکیدان ىیدكایەخ  -ًدتؼانً 

ٌە ٷەًددەن  قەقاخ ةددۆ ڕێگددای ؿێدده ٌڕێنمددٍێنی ٌؿەڵکییددان کددۆ قەکددهقە

ٍکم طێتەطێک ٍانیاندددكا ةە ىەٮ ػددد ٌٷە نێ هقندددی ُدددەنی٤ەدی ؿدددٍقا 

ٌگٍوەنانیدان ةداَ  ٌە ةدٌٍ ػداڵ  ٌاییان قەکهق ئەمەَ ىۆکانی ئە ٫ٌەنمانیە

ٌنىیکیددان ٷە  ٌاوَ پێ٨ەمددتەنان  ٌەیان ةددۆ ةددانگە ٌەاڵمددكانە ةێددر ةە پێددی 

ٍاَ گەٌنە پەیامەکداىن کۆددایی  ًەنقەمی ندانقنی پەیامەکداىن ؿدٍقاو ٌؿد

 -ٓددىل اٷددٸە ٣ٸددیە ًٌددٸم-پێ٨ەمددتەن مددٍػەمەق پێيێنددا ةە کۆدددا پەیددامی 

ٌندٍن  ٌکدهقیە ةە ىۆکدانی ىیكایەددكان ٌڕەػدمەخ  ٌەَ ةدۆ نًٌٍدی  ٌمانە

ٌڕۆُددنایی ٌڕێنمددٍێنی کددهقن ةددۆ ًددەن ئەٌ ڕێتدداوەَ کە مددهۆڤ نىیددک 

ٌە ٷە ؿٍقا.  قەکادە
ٌنەوانددین   ٌە ٌةذەکددان  -طەىدداٷەخ-کادێددک گددٍمیایی وۆن ةددٌٍ  ٌە ةدداڵٌ ةددٍ

ٍاَ گەٌنە پێ ةە  -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-٨ەمدتەن مدٍػەمەقی ندانق پەنًرتان؛ ؿد

ٌئدداینی ىەٮ ٌڕاًددذی ةددۆ ئەٌەَ ؿەڵکددی قەنةکدداخ ٷە دانیکددایی کدد٫ٍه  ىیددكایەخ 

 ٌةر پەنًذی ةۆ نٍن ٌڕۆُنایی ئیامن ٌىیكایەخ. -طاىیٸیەخ-ٌنەوانین 
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ٌەَ ؿددۆی یەکالیددی 45 . ةددۆیە ئەی مددهۆڤ ةانگددر قەکەٺ ةددۆ ئە

ٍاَ گەٌنە ةە ٌە ٷە پێناٌ ؿ ٌە ٌؿۆخ ةە قٌٌن ةگهیر ٷە  ةکەیذە ڕاًذگۆییە

ٌنەنیددرو ٌةىانیددر ٷە پدداَ مهقنددر ةددۆ َّلی  ٌە ٌؿددٌٍ  َّلًددایی کددهقنە

ٌەو ًٌددەیهی نە٫ددٍ ٌَّلُددەی ؿددۆخ ةکەیددر  ٌەنقگددانخ قەگەڕێیددذە پەن

ٍڵامن ةیدر ژیاندر ؿدۆَ قەةێدر  ًٌەیهی گەنقٌٌن ةکەیرو ئەگەن مٌ

ٍڵ ٌئەگەن ٌیٌدذر ةتیدر ةە مٌد ٌاییو  ٌەَ ڕۆژی ق امن پێّ ؿۆُی نەةیا

ٌە ٌةە ومانیّ ئەٺ ُاىێكیە ةكەیر  )ؤُيك ؤن َّل بٷدً بَّل  ٌا دەنيا ٷە قڵە ئە

ٌادە  )ُداىێكی قەقەٺ ٌقانیپێدكا قەندێم  ٌؤُيك ؤن مؼمكاً نًٍٶ هللا(  هللا 

کە ىیی پەنًرتاٌێک ىەٮ ٌڕاًر نییە کە ُایەنی پەنًنت ةێر طدگە ٷە 

اٌ ٌپێ٨ەمدتەنی هللا و ٌُاىێكی قەقەٺ ٌقانیپێكا قەنێم کە مٍػەمەق نێدهقن 

ٌەڕ ةیر ةە پەنًذنی ىەنُذێک یان کەًێک طگە  ؿٍقایە(و ٌقەةێر ةێتا

ٍاَ گەٌنە ٷە پداَ مهقمندان  ٌە ىەةێر کە ؿد ٌەڕخ ةە ٍاَ گەٌنەو ٌةا ٷە ؿ

ٌە ٌپاقاُر ًٌدىا  ٌٷێپهًینە ٌە  ٌە ٷە نێٍ گۆڕەکانە ىەمٌٍی وینكٌٌ قەکادە

ٍڵامن ٌا دۆ مٌد ٌٷە پداَ ىەٮ ٌڕاًذیەو ئەگەن ئەٺ ُاىێكیە ةكەیر ئە یرو 

ٌە  ئەمە قەةێر ؿٍقا ةپەنًذیر ةەٌ ُێٍەیەی ٷە ُەنی٤ەدی ئیٌالمكا ىادٍ

ٷە گددهنگرتین پەنًددذنەکانیّ کە پددایەی ئیٌددالمن  نددٍێژ کددهقنو ڕۆژٌٌ 

ٍانادكا ىەةٌٍ.  گهدنو وەکادكانو ٌػەطکهقن ةۆ ماڵی ؿٍقا ئەگەن ٷە د
ٌەَ ىەًذیر ةە ڕاًذگۆییە   ٌؿۆخ ةە  ةۆیە ئەی مهۆڤ ةانگر قەکەٺ ةۆ ئە

ٍاَ گەٌنە  ٌەکددٍ ؿدد ٌنەنیذددی ىەڵەو ىەن ٌە ٌؿددٌٍ  قٌٌن ةگهیددر ٷە َّلًددایی کددهقنە

ٌا  َمدا  َك سُدما دََذ٬َٴادُه ٫ُدَهاَق ٌَ ّك  ِ َمْشَند ٍا ّلِِلا ٍُم ُٰ اِػَكٍج  ؤَن دَ ٍَ َا ؤ٠٣َُِٴُم ِة قە٫ەنمٍێر  }ُٯْٹ بمِنا
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ٍَ بَِّلا نَِمٌٓه ٷاٴُم ةَنْيَ  اِػِتٴُم مِّن ِطناٍح  بِْن ُى َٔ ٌادە  }ةڵێ من دەنێدا ِة ِكٍٓكە  َُ ْْ ٣ََماٍب   ََٓك

ٍا ھەًدددنت  ةە یەک ُدددر ئامۆژگانیذدددان قەکەٺ کە قٌٌ قٌٌو یەٲ یەٲو ٷەةەن ؿددد

ٌە ھاٌڕێکەدان )پێ٨ەمتەن  ٌگٍێیایەڵی ٫ەنمانەکانی ةن( پاُان ةیه ةکەنە ٓىل اٷدٸە -)

ێنەنە ةدۆ ( دەنێا دهًد-ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-( ُێر نییە ئەٌ )پێ٨ەمتەن -٣ٸیە ًٌٸم

[. ٌةىانیر کە ٷە پاَ مهقنر 46ئێٍە ٷە پێّ ھادنی ًىای ًەؿذی )ٯیامەخ(ە ]ًتإ 

اِن بَِّلا  ٌَ ٍَ ٷِْْلِن ْٔ ؤَن ٷا ٌَ ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  } ٌەنقگانخو ؿ ٌە ةۆ َّلی پەن قەگەڕێیذە

ّك ) ٤َ ًَ ٌەنی ھیچی ده نیدیە 39َما  ٌە ةێگٍمان ئاقەمی طگە ٷە کۆُِی ؿۆی ؿا ٷە -( 

ٌاڕۆژقا َك )39) -ق َ٪ َُٓه ٍْ ًَ  ًُ َٔ ٤ْ ًَ ؤَنا  ٌَ ( ٌ ةێگٍمان ھەٌڵ کۆُِەکەی ٷە قاھدادٌٍ 41( 

ََّفك )41)ٷە ٯیددامەخ(قا قەةیرنێددذەٌە ) ٌْ ( پاُددان پاقاُددر 41( سُددما ُْٓظددىَاُه اٷَْظددىَاَء اأْلَ

ٌاٌی ) ٌدە ٌە ةەدێه  ّك )41قەقنێذە ؤَنا بََِلك َنةَِّٵ اٷُْمنَذَي ٌَ ٌە ةەڕاًذی ھەمٌٍ کانێک42(   ) 

ٌەنقگددانخ قەگەڕێددذەٌە ) [. 42-39(ە ]اٷددنظم 42ًددەنەنظامەکەی ھەن ةددۆ َّلی پەن

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }  ٌئاًامن ةکەو ؿ ًٌەیهی َّلُەی ؿۆخ ًٌەیهی گەنقٌٌن 

ؤَْن ٣َََسك ؤَن َٓٴٍَُن  ٌَ ٍء  ُ ِمن ََشْ َما َؿٸََٱ هللاا ٌَ  ِٖ اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا ٌا ِِف َمٸَٴٍُِخ اٷ ٷَْم َٓن٠ُُه ٌَ ؤَ

ٍڵکە ٯَ  ٌانن  ٷەٌ مد ٌانە نداڕ ٌادە  }ئایا ئە ِّْ َػِكٍٓص ة٤ََْكُو ُْٓاِمُنٍَنە  ِك اْٯرَتََب ؤََطٸُُيْم  ٫َِتإَ

ٍای گەٌنە قنًٌدذی  ٌٷەٌ ُذانەی ؿد ٌانەی ٷە ئاًامنەکان ٌ وەٌیكا ھەیە  گەٌنە ٫ٌها

ٌە کۆدایی )ژیان( یان ئینظا ةە چدی ٯٌدەیەک ٷە  ٌانەیە نىیک ةٌٍ ةێدذە ٌٷە کهقٌٌن 

ٌا قەھێننە ]األ٣ها٪ پاَ   [.185ٯٍنئان ةی
ٌاڕۆژخ ئاًدٌٍقە ٌقڵـدۆَ ةێدرو    ٌنیدا ٌق ٌەَ ٷە ق ٍڵامن ةدۆ ئە ةتە ةە مٌ

ٌا دەنيا پێٍیٌذە  ٍڵامن ٌپەییەٌی ئاینی ئیٌالٺ ةکەیر؛ ئە ٌئەگەن قەدەٌێر ةتیذە مٌ

ٌادە  )ىدیی پەنًدرتاٌێک  کە ُاىێكی ةكەیر ةە )َّل بٷً بَّل هللا ٌمؼمك نًٍٶ هللا( 

 ٌ پێ٨ەمدتەن  -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ڕاًر نیدیە طدگە ٷە هللاو ٌمدٍػەمەق ىەٮ 

ٌکادێک پێ٨ەمتەن  م٣ٍداوی ندانق ةدۆ  -ٓدىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-ٌنێهقناٌی ؿٍقایە( 
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ٌاوَ ةکاخ ةۆ ئاینی ئیٌالٺ پێی ٫ەنمٌٍ   ٌەَ ةانگە ًما ؤَْىدَٹ »یەمەن ةۆ ئە ٍْ بِناَٵ دَإِِْت َٯ

َياَقجِ  َُ دٍُٶ هللِا ٫َدةِْن ُىدْم ؤََٛدا٣ٍَُٲ ٷِدَمٷَِٵ  ِٳَذاٍب ٫َاْق٣ُُيِم اََل  ًُ ؤَيِّ َن ٌَ ًَ بَِّلا هللُا  ؤَْن ََّل بِٷَد

ٍا  ْٔٸٍَح ٫َةِْن ؤََٛدا٣ُ ٷَ ٌَ ٍٺ  ٍْ اٍخ ِِف ٳُٹِّ َٓ ٍَ ٸَ َٓ  ٍَ ِْٔيْم َؿْم َٖ ٣َٸَ َطٹا ا٫ْرَتَ ٌَ ٫َإ٣َْٸِْمُيْم ؤَنا هللَا ٣َىا 

َطٹا  ٌَ َٔدائِِيْم  ٷَِمٷَِٵ ٫َإ٣َْٸِْمُيْم ؤَنا هللَا ٣َىا  اٷِِيْم دُْاَؿُم ِمدْن ؤ٧َِْن ٍَ َكَٯًح ِِف ؤَْم َٓ ِْٔيْم  َٖ ٣َٸَ ا٫ْرَتَ

 ٍ َج اٷَْم٠ْٸُ ٍَ اداِٱ َق٣ْ ٌَ اٷِِيْم  ٍَ ٌَٳََهائَِم ؤَْم ٓااَٲ  َهائِِيْم ٫َةِْن ُىْم ؤََٛا٣ٍَُٲ ٷَِمٷَِٵ ٫َةِ َٰ دُهَقُّ ِِف ٫ُ ِٺ ٫َةِناَيا ٌَ

ةَنْيَ هللِا ٣َىا  ٌَ َْٔنَيا  ٍَ ةَ ْٔ َطٹا ِػَظاٌب  ٷَ دۆ قەچیر ةۆ َّلی کەًانێک ٷە ئەىٸی »ٌادە  « ٌَ

ٌاوی ةۆ قەکەیر ةهیذی ةێدر  ٌنەًیانیەکان( ةا یەکەٺ ُر کە ةانگە ٍٷەکە  کذێث )ط

ٷە ُاىێكی قان ةە )َّل بٷً بَّل هللا(ە ٌُاىێكی قان ةەٌەَ مدن پێ٨ەمدتەنی ؿدٍقاٺو 

ٌەقا گددٍێیایەڵ ةددٌٍن پێیددان ڕاةددگەیەنە کە ؿددٍقا  پێددنع نددٍێژی ٷەًددەنیان ئەگەن ٷە

ٌەقا گٍێیایەڵ ةٌٍن پێیان ڕاةگەیەنە  ٌە ٷە ىەمٌٍ ڕۆژ ٌُەٌێکكاو ئەگەن ٷە ٫ەنوکهقٌ

ٌڵەمەنكەکانیان  ٌە ٷە قە ٍای گەٌنە ؿێهکهقن )وەکاخ( ی ٷە ًەنیان ٫ەنو کهقٌ کە ؿ

ٌەقا گدٍێیایەڵ ةدٌٍن ئاگداقان ةە ٷە  ٌەنقەگیهێر ٌقەقنێدر ةە ىەژانەکدانو ئەگەن ٷە

ٌئاگداقانی ندىای ًدذەمٸێکهاٌ ةە ةاُرتین ٌچدا کرتینی پدانە ٌماڵەکانیدان نەةەیدرو 

ٍاقا ىیی پەنقەیەک نیدیە ٍان ئەٌ ٌؿ ٌادە  ىدیی پەنًدرتاٌێک ىەٮ «. چٍنکە ٷە نێ ە)

 [.19ٌڕاًر نییە کە ُایەنی پەنًنت ةێر طگە ٷە هللا( ]ٓؼٔؽ مٌٸم  
ٌەڕ ةیر  ةە ةر پەن   ًنت ٌةە ٌقٌٌن ةیر ٌةەنائەدی ؿۆخ ڕاةگەیەنیر ٌةێتا

ٌئەمددیّ ػەنی٬ددیەدەە کە ئددآنی  ٌانەَ ٷەگەڵ ؿددٍقا قەپەنًددرتێنو  پەنًددذنی ئە

ٌادددا پەنًددذنی ؿددٍقا )هللا( ةە دەنيددا ةە -٣ٸیددً اٷٌددالٺ-ئیرباىددیمە  و )ػەنی٬ددیەخ  

قڵٌددۆوییەٌە ةە ةددێ ةییددانقانی ىددیی ُددەنیک ٌىاٌةەُددێک ٷە پەنًددذنیكاو ٌؿددۆ 

ٌەڕ ةددٌٍن  ةە پەن ٌە ٌةەنیئتددٌٍن ٌةێتددا ًددذنی ةذەکددان ٌةە پەنًددذنی قٌٌنکددهقنە

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر  } َٯدْك  ٍاَ گەٌنەقا(و ؿد ٌە ناىەٯەکاىن دده ٷەگەڵ ؿد پەنًرتا

ِمداما  ٌَ ِمِيْم بِنادا ةُدهَآُء ِمدنٴُْم  ٍْ َٰ ٍا ٷِ ًُ بِْل َٯاٷُ اٷاِمَٓن َم٤َ ٌَ َنٌح ِِف بِةَْهاِىَٔم  ٌَ ٌج َػ ٍَ ًْ  ٳَانَْر ٷَٴُْم ؤُ
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ِ ٳَ ٍا د٤َُْتُكٌَن ِمن ُقٌِن هللاا ّك دُْاِمُن اُء ؤَةًَكا َػذا َ٘ اٷَْت٨ْ ٌَ ُج  ٌَ َْٔنٴُُم اٷ٤ََْكا ةَ ٌَ َْٔنَنا  ةََكا ةَ ٌَ ٬َهْنَا ِةٴُْم 

ٍان ٌچداٲ ٷە ئیرباھدیم  ٌادە  }ةەڕاًذی ةۆ ئێٍە ھەیە ًەنمەُدٰێکی طد ْػَكُو ە  ٌَ  ِ ِةاّلِلا

ٌانەی ٷەگەڵیكا ةٌٍن کە ةە گەٷەکەی ؿۆیانیان ٌٌخ ةەڕاًذی ئێمە ةێىان ٌةە نین ٌئە

ٌەڕمدان نیدیە ةە  ٍاو ئدێمە ةا ٷە ئێٍە ٌ ٷەٌ ُدذانەَ کە قەیدان پەنًدنت ٷەطیدادی ؿد

ٌکیدنە ةدۆ ھەمیِدەیی ددا  ٌئێٍەقا قٌژمنایەدی  ٍان ئێمە  )ئاینی( ئێٍە ٌ پەیكاةٌٍ ٷە نێ

ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر }  ٌەىا ؿد ٌدەنیا قەھێننەو ٌىەن ٍای داٲ  ٌەڕ ةە ؿ کادێٵ کە ةا

جٌ  ٍَ ًْ ِمداما  َٯْك ٳَانَْر ٷَٴُْم ؤُ ٌَ ِمِيْم بِناا ةُهَآُء ِمنٴُْم  ٍْ َٰ ٍا ٷِ ًُ بِْل َٯاٷُ اٷاِمَٓن َم٤َ ٌَ َنٌح ِِف بِةَْهاِىَٔم  ٌَ َػ

ّك دُاْ  اُء ؤَةًَكا َػذا َ٘ اٷَْت٨ْ ٌَ ُج  ٌَ َْٔنٴُُم اٷ٤ََْكا ةَ ٌَ َْٔنَنا  ةََكا ةَ ٌَ ِ ٳ٬ََهْنَا ِةٴُْم  ٍا د٤َُْتُكٌَن ِمن ُقٌِن هللاا ِمُن

ْػَكوُ  ٌَ  ِ  [.4ە ]املمذؼنح   ِةاّلِلا
ٌانەَ ٷە نێدٍ گۆڕەکاندكان    ٌە ىەةێر کە ؿٍقا ىەمدٌٍ ئە ٌئیامنر ةە ٌەڕ  ٌةا

ٍَ اٷَْؼدٱُّ  َ ُىد ٷَِٵ ِةدإَنا هللاا ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر  }َلك ٌەو ؿ ٌەکان( وینكٌٌ قەکادە )مهقٌ

ٍء َٯِكٌٓه ) ًُ ٣َىَلك ٳُٹِّ ََشْ ؤَنا ٌَ َدك  ٍْ ِٕٔ اٷَْم ًُ ُْٓؼ ؤَنا ٌەی )ة6ٌَ ٌەیە قڵنیاةن ( ئە اًکها( ٷەةەن ئە

ٌەکددان وینددكٌٌ قەکددادەٌە ٌ ةێگٍمددان ئەٌ  ٍا ھەٮ ٌ ڕاًددذە ٌە ةێگٍمددان مهقٌ کە ؿدد

ٍانای ةە ًەن ھەمٌٍ ُذێکكا ھەیە ) ٍایە( د ؤَنا 6)ؿ ٌَ ٌَٔح َّلا َنْٓدَث ٫َِٔيدا  ا٣ََح آدِ ٌا ؤَنا اٷ ٌَ  )

ُتٍِن ) ُٰ َ َْٓت٤َُص َمن ِِف اٷْ ٌەةەڕاًذی ٯیامەخ قێر7هللاا )ٌةەنپا قەةێدر( گٍمدانی دێدكا  ( 

ٌە ھەمدٌٍ ئەٌ کەًدانەی ٷەنداٌ گۆڕەکاندكا  ٍا وینكٌٌی قەکادە -نییە ٌقڵنیاَ ةن ؿ

 [.7-6(ە ]اٷؼع  7) -مهقٌٌن
ٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر     ٌە ىەٯە ٌڕٌٌقەقاخو ؿد ٌە ٌپاقاُذكانە ٌٷێپهًینە

ٷُِذْظىَ  ٌَ َٖ ِةاٷَْؼٱِّ  اأْلَْن ٌَ اِخ  ٌَ اَم ٌا ُ اٷ َؿٸََٱ هللاا ٌَ ُىْم ََّل ٠ُْٓٸَُمدٍَن } ٌَ َتْر  ٌَ ٍٍ ِِبَا ٳَ َك ٳُٹُّ ن٬َْ

ٌەی ھەمدٌٍ  ٌە ةدۆ ئە ٍا ئاًامنەکان ٌوەٌی ةەھەٮ ٌڕاًدذی قنًٌدذکهقٌ ٌادە  }ٌ ؿ ە

ٌان  ٌئە ٌانەی کە کهقٌٌیەددی  ٌکدهقە ٌە ةە گدٍێهەی ئەٌ کدان  کەًێٵ پاقاُر ةكنێذە

ٌا ددددۆ [. ئەگەن ئەٺ ُددداىێكیەخ قا 22ھدددیی ًدددذەمیان ٷێناکهێدددرە ]اٷظاسٔدددح   ئە
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ٌٷە پاَ ئەمە پێٍیٌذە ؿدٍقا ةپەنًدذیر ةەٌ ُدێٍەیەی ٷە ُدەنی٤ەدكا  ٍڵامنیر  مٌ

ٍاناددكا ىەةدٌٍو  ٌە ٷە نٍێژکهقن ٌڕۆژٌٌ گهدن ٌوەکادكان ٌػەطکهقن ئەگەن ٷە د ىادٍ

 ٌطگە ٷە ئەٺ پەنًذنانە.
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