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ةٌم هللا اٷهػمددن اٷهػیم
ٳذێتێکددی گددهنگە پێناًددەیەکی پددٍؿذی ئدداینی ئیٌددالمی ٷە ؿددۆ گهدددٌٍە
ٌڕٌٌنکهقنەٌەَ گهنگرتین ةنچینە ٌڕێنامیی ٌطٍانییەکاىن ئاینی ئیٌالمی دێكایە ٷە
ٯٍنئان ًٌدٍنەدكاو ٌئەٺ کذێدتە ةدۆ مٌدٍڵامنان ٌةدۆ نامٌدٍڵامنانیّ قەگٍنظێدر ةە
ومانەکانیان ٷە ىەمٌٍ کاخ ٌٍُێنێک ًەنەڕای طیاٌاوی ػاڵ ٌةانٌقۆؾ.

 .1ئیٌالٺ پەیامی ؿٍقایە ةۆ ىەمٌٍ ؿەڵکیو کۆدا پەیدامی ؿدٍقایە
ةۆ مهۆڤایەدی ىەدا ٯیامەخ ةەنپا قەةێر.
نًدٸ َكنٵَ
ئیٌالٺ پەیامی ؿٍقایە ةۆ ىەمٌٍ ؿەڵکیو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ َما ؤَ َ
داي ََّل َٓ٤ٸَ ُمدٍنَ ە ٌادە {ٌئدێمە دۆمدان
ريا ٌَنَد ِمٓ ٗها ٌَ كٷَ ِٴد ان َؤٳد َ َ ٖٷ ان ِ
ِب اَّل ٳَا اٗ ٫ح ٷِّٸ ان ِ
اي ةَ ِِ ٗ
نەنانقٌٌە ةۆ ھەمٌٍ ئاقەمی ةە مژقەقەن ٌدهًێنەن نەةێر ةەاڵٺ وۆنةەی ئداقەمی ىەٮ
داي ِب ِّي َن ًُ ُ
دٍٶ
ناناًن ٌنایىاننە [ًتإ ٌ .]28ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٯ ُْٹ َٓا َؤُّٓ َيا اٷ ان ُ

اِ
هللا بِٷَ ْٔٴ ُْم َط ِمٔ ً٤اە ٌادە {(ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-پێیان ةڵدێ ئەی
ؿەڵکینە ةەڕاًذی من پێ٨ەمتەنی ؿٍقاٺ ةۆ ئێٍە ھەمٌٍدان (ةدۆ ىەمدٌٍ ؿەڵکدی ةە
ةێ طیاٌاوَ ڕەگەو ٌڕەنگیان)ە[األ٣هاٌ .]158 ٪ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َٓدا َؤ ُّٓ َيدا
َريا ٷاٴ ُْم ٌَبِن دَٴْ ُُ ٬هٌا َ٫ةِنا ِ ا ِ
اي َٯكْ َطا َءٳ ُُم اٷ اه ًُ ُ
ّلِل َما ِِف
اٷ ان ُ
ٍٶ ةِاٷْ َؼ ِّٱ ِمن انةِّٴ ُْم َ٫أ ِم ُنٍا ؿ ْ ً
اٷٌ َام ٌَ ِ
اخ ٌَ ْاألَ ْن ِ
ٔامە ٌادە {ئەی ؿەڵکینە ةێگٍمان پێ٨ەمتەن
ٖ ٌَٳَانَ ا ُ
ٔام َػ ِٴ ً
هللا َ٣ٸِ ً
ا
ھێناٌیەدی ةۆدان ڕاًذی ٌڕەٌا ٷە َّلیەن پەنٌەنقگاندانەٌە کەٌادە ئێٍەَ ةداٌەڕ ةێێدنن
چاکرتە ةۆدان ٌئەگەن ةاٌەڕ نەھێنن ئەٌا ةێگٍمدان ھەنچدی ٷە ئاًدامنەکان ٌوەٌیدكا
ھەیە مٍڵکی ؿٍقایە ٌؿٍقا ھەمیِە وانا ٌقانا ٌ(کانقنًٌذە)ە[اٷنٌاء  .]171ئیٌالٺ
پەیامی ؿٍقایە ةۆ ىەداىەدایەو ٌکۆدا پەیامی پەنٌەنقگانەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر
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ٍٶ ا ِ
{ اما ٳَان ُم َؼ امكٌ ؤَ َةا ؤَ َػ ٍك ِّمن ِّن َطاٷِٴ ُْم ٌَٷَك ِٴن ان ًُ َ
ُدٹ
هللا ِةٴ ِّ
هللا ٌَؿَاد ََم اٷ ان ِت ِّٔ َ
ني ٌَٳَدانَ ا ُ
ٔامە ٌادە {مدٍػەممەق ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -ةداٌکی ھدیی یەٳێدک ٷە
َش ٍء َ٣ٸِ ً
َْ
پیاٌەکانذددان نیددیە (نەوەیددكی کددٍڕی ػددانیٍ ٌنە ھددیی کەًددێکی ددده) ةەڵکددٍ ئەٌ
نێددددهقناٌی ؿددددٍقا ٌکۆددددداھەمینی پێ٨ەمددددتەنانە ٌؿددددٍقا ةەھەمددددٌٍ ُددددذێٵ
وانایەە[األػىاب .]41

 .2ئیٌددالٺ ئدداینێکی دددایتەخ نیددیە ةە ڕەگەوێکددی قیددانیکهاٌ یددان
گەٷێکی قیانیکهاٌ ةەڵکٍ ئاینی ؿٍقایە ةۆ ىەمٌٍ ؿەڵکی.
ٌئیٌالٺ ئاینێکی دایتەخ نییە ةە ڕەگەوێک یان گەڵێک ةەڵکٍ ئاینی ؿدٍقایە
ةۆ ىەمدٌٍ ؿەڵکدی ٌیەکەٺ ٫ەنمدان کە ٷە ٯٍنئدانی پیدهۆوقا ىدادٌٍەو ؿدٍاَ گەٌنە
ُدم
ُدم ٌَاٷاد ِمٓ َن ِمد ْن ٯَد ْت ِٸٴ ُْم ٷَ َ٤ٸاٴ ْ
اي ا ُْ ٣تكُ ٌا َن اةٴ ُُم اٷا ِمْ َؿٸَ َٰٴ ْ
قە٫ەنمٍێر { َٓا َؤ ُّٓ َيا اٷ ان ُ
دَ اذٍُٰنَ ە ٌادە {ئەی ؿەڵکینە پەنٌەنقگاندان ةپەنًنت کەئێٍەٌ ئەٌانەی پێّ ئێٍەُی
قنًٌر کهقٌٌە ةەڵکدٍ ةەٌ پەنًدذنە ؿۆددان ةپدانێىنە[اٷتٰهج ٌ .]21ؿدٍای گەٌنە
َدٱ ِم ْن َيدا
اي اداٍُٰا َنةاٴ ُُم اٷا ِمْ َؿٸَ َٰٴُم ِّمن ناٍ ٬
ْدٍ ٌَا ِػدكَ ٍج ٌَ َؿٸ َ
قە٫ەنمٍێر {َٓا ؤَُّٓ َيا اٷ ان ُ
َو ٌْ َط َيا ٌَةَ اص ِم ْن ُي َام ِن َط ً
ريا ٌَنِ ٌَدا ًء ە ٌادە {ئەی ؿەڵکیدنە ؿۆددان ةپدانێىن ٷە
داَّل ٳَ ِشد ً
(ًىای) پەنٌەنقگاندان (ٷە ؿٍقا ةرتًن ٌدەٯٍاقان ةن) ئەٌەی کە قنًٌدذی کدهقٌٌن
ٷە یەک کەًددەٌە (کە ئدداقەمە) ٌھەن ٷە ئەٌیددّ ھاًٌددەنەکەی قنًٌٌددر کددهقٌٌە
ٌةاڵٌی کهقٌٌەدەٌە ٷەٌ قٌٌانە پیاٌانی وۆن ھەنٌەھا ئا٫هەدانە [اٷنٌاء  .]1ٷە ئینب
ٍ٣مەنەٌە -ڕەوای ؿٍایان ٷێتێر -کە پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ڕۆژی
هللا
داي ِبنا ا َ
٫ەدؽ ٌڕوگانکهقنی مەککە ٌدانی ةۆ ؿەڵکی قاو ٌ٫ەنمٌٍی « َٓا ؤَ ُّٓ َيدا اٷ ان ُ
ِٓم ََ ٣دىل
اي َن ُط َالنِ ةَ ٌّه دَ ِٰ ٌّٕ ٳَده ٌ
َث َْ ٣نٴ ُْم ُِّ ٣ت أ َح اٷ َظا ِىٸِ أ ِح ٌَدَ َ٤اَ ُٟم َيا ةِأةَائِ َيا َ٫اٷ ان ُ
َٯكْ ؤَ ْلى َ

َني ََ ٣ىل ا ِ
اِ
اب ٯداٶ هللا { َٓدا
هللا آ َق َٺ ِم ْن دُ َه ٍ
هللا ٌََ٫اطِ ٌه َُ ِٰ ٌّٕ ى ِّ ٌ
اي َة ُنٍ آ َق َٺ ٌَ َؿٸ ََٱ ا ُ
هللا ٌَاٷ ان ُ
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اي بِناا َؿٸَ ْٰ َناٳُم ِّمن َلٳَ ٍه ٌَؤُنش كَّ ٌَ َط َ٤ٸْ َناٳ ُْم ُُ ًُ ٍ٤ةا ٌَ َٯ َتائِ َٹ ٷِ َذ َ٤ا َنٍُ٫ا بِنا ؤَٳْد َه َمٴ ُْم
ؤَ ُّٓ َيا اٷ ان ُ
ِ٣نكَ ا ِ
دٔم َؿتِدريٌە [اٷؼظدهاخ ٌ »]13ادە «ئەی ؿەڵکیدنە ؿدٍقا
هللا َ٣ٸِ ٌ
هللا ؤَدَْٰاٳ ُْم بِنا ا َ
نەوانینەکاىن (نە٫امیەکاىن) طاىیٸیەخ ٌُاناوی کهقن ةە ةاٌةاپیهانەٌە ٷەًەن َّلةدهقن
(ةەىددۆی مٌددٍڵامن ةٌٍنذددانەٌە)و ؿەڵکددی قٌٌ چیددنن چاکەکددانێکی دەٯددٍاقان کە
ڕێددىقانە َّلی ؿددٍاَ گەٌنەو ٌداٌانکددانێکی قۆڕاٌ کە ةێیێددىە َّلی ؿددٍاَ گەٌنەو
ٌؿەڵکی نەٌەَ ئاقەمن ٌؿدٍاَ گەٌنە ئداقەمی ٷە ؿدۆڵ قنًٌدذکهقو ؿدٍاَ گەٌنە
دٹ
َدّ ٌَ َط َ٤ٸْ َنداٳ ُْم ُُ د ٍُ٤ةًا ٌَ َٯ َتا ِئ َ
قە٫ەنمٍێر {َٓا ؤَُّٓ َيا اٷ ان ُ
اي بِناا َؿٸَ ْٰ َناٳُم ِّمدن َلٳَد ٍه ٌَؤُنش ك
ٷِ َذ َ٤ا َنٍُ٫ا بِنا َؤٳْ َه َمٴ ُْم ِ٣نكَ ا ِ
ريە [اٷؼظدهاخ ٌ ]13ادە {ئەی
هللا َ٣ٸِ ٌ
هللا َؤدَْٰاٳ ُْم بِنا ا َ
ٔم َؿ ِت ٌ
ؿەڵکینە ةێگٍمان ئێمە قنًٌذامن کهقٌٌن ٷە نێه ٌمێیەٲ ٌکهقٌمانن ةە چەنك گەٶ
ٌھۆوێکەٌە دا یەکرتی ةناًنو ةەڕاًذی ةەڕێىدهینذان َّلی ؿٍقا ئەٌ کەًەیە کە ویاده
ٷە ؿددٍقا قەدهًددێرو ةێگٍمددان ؿددٍقا وانددا ٌئاگدداقانەە»[نٌاه اٷرتمددمْ  .]3271ٷە
٫ەنمانەکاىن ٯٍنئان ًٌٍنەدكا ىیی ٫ەنمان ٌُەنی٤ەخ ٌیاًایەکی ددایتەخ ناةینیدر
کە دایتەخ ةێر ةە گەٷێک یان ىۆوێکّ قیانیکهاٌ ةەىۆی ئەٌەی ٷە ڕەگەوێدک یدان
گەٷێک یان ىۆوێکی قیانیکهاٌن.

 .3ئیٌددالٺ پەیددامی ؿددٍقایە کە دەٌاٌکددانی پەیددامی پێ٨ەمتەنانددی
پێٌٍِە ٣-ٸیيم اٷٔالج ٌاٷٌالٺ -ةۆ ئٍمەدەکانیان.
ئیٌالٺ پەیامی ؿٍقایە کە دەٌاٌکانی پەیامی پێ٨ەمتەنانی پێِدٌٍە ٣-ٸدیيم اٷٔدالج
َل
ٌاٷٌالٺ -ةۆ ئٍمەدەکانیانو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {بِناا ؤَ ٌْ َػ ْٔ َنا بِٷَ ْٔٵَ ٳ ََام ؤَ ٌْ َػ ْٔ َنا بِ َ ك
ُدٍب ٌَ ْاألَ ًْد َت ِ
اٚ
ٔم ٌَبِ ًْ َام َِ ٣
غ ٌَاٷ ان ِت ِّٔ َ
نٍُ ٍ
َل بِ ْة َها ِى َ
ٔٹ ٌَبِ ًْد َؼ َاٮ ٌَ َٓ َْ ٰ٤
ني ِمن َة ِْ ٤ك ِو ٌَؤَ ٌْ َػ ْٔ َنا بِ َ ك
ٍُ ٌَىَا ُنٌنَ ٌَ ًُٸَ ْٔ َامنَ ٌَآدَ ْٔ َندا قَا ٌٌُ َق َوةُدٍ ًناە ٌادە {ةەڕاًدذی ئدێمە
َٔس ٌَؤَُّٓ َ
ٍب ٌٍَُٓن َ
ٌَ ِ َ ٣ك
ٌەػددیامن (شٌُددامن) ةددۆ نانقیددر ىەنٌەکددٍ چددۆن ٌەػددیامن نددانق ةددۆ نددٍغ ٌةددۆ

4

پێ٨ەمتەنەکانی پاَ ئەٌ ٌ ٌەػیامن نانق ةۆ ئیرباھیم ٌئیٌام٣یٹ ٌئیٌؼاٮ ٌیەٍٰ٣ب
ٌنەٌەکانی یەٍٰ٣ب ٌةۆ ٣یٌا ٌئەیدٍب ٌیدٍنٍ ٌىدانٌن ًٌدٍٷەیامن ٌوەةٍنیِدامن
ةەؿِددی ةە قاٌقە[اٷنٌدداء  .]163ئەٺ ئدداینە کە ؿددٍقا ٌەکددٍ ٌەػددی (شٌَ) ةددۆ
پێ٨ەمتەن مٍػەمەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -نانقٌٌیەدی؛ ىەمدان ئداینە کە ؿدٍقا ةدۆ
پێ٨ەمتەنانی پێٌٍِ ندانقٌٌیەدیو ٌؿدٍقا ٌەًدیەخ ٌئامۆژگدانی کدهقٌٌە ةەٌەَ کە
قەًذی پێٍە ةگدهن ٌ٫ەنمانەکدانی طێتەطدێ ةدکەن ٌؿۆیدان ٷە نەىدی ٷێکهاٌەکدان
ى ةِد ًِ نٍُ ًػدا ٌَاٷاد ِمْ
{َش َ ٢ٷَٴُم ِّم َن اٷكِّ ٓنِ َمدا ٌَ ا ك
ةپانێىنو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر َ َ
َٔس َؤنْ َؤ ِٯٔ ُمٍا اٷدكِّ ٓ َن ٌَ ََّل دَ َذ َ ٬اهٯُدٍا ِٔ٫د ًِ
َؤ ٌْ َػ ْٔ َنا بِٷَ ْٔٵَ ٌَ َما ٌَ آ ْٔ َنا ِة ًِ بِ ْة َها ِى َ
ٍَس ٌَ َِ ٣
ٔم ٌَ ُم َ ك
ٔثە
َرب ََ ٣ىل اٷْ ُم ْ ِ
ْش ِٳ َ
ني َما دَكْ ٍُ٣ى ُْم بِٷَ ْٔ ًِ ا ُ
هللا َٓ ْظ َذتِٕ بِٷَ ْٔ ًِ َمن ََِٓ ا ُء ٌََٓ ْي ِكْ بِٷَ ْٔ ًِ َمن ُٓ ِن ُ
ٳ َُ

ٌادە {ئەٌ ئاینەی ةۆ قاناٌن کە ٫ەنمانی قاٌە ةە نٍغ ٌئەٌەَ نیگامان کهقٌٌە ةدۆ ددۆ
ٌئەٌەَ کە ٫ەنمامنان قاٌە ةە ئیرباھیم ٌمًٍدا ٌ٣یٌدا کە ٷەًدەن ئەٌ ئداینە ةدن ةە
ڕێٵ ٌڕاًذی ٌطیداٌاوی دێدكا مەکەن وۆن ٯدٍني ٌگدهانە ةەَّلی ھاٌةەُدكانەنانەٌە
ئەٌەی ئەٌانددی ةددۆ ةانددی قەکەیددر ؿددٍقا ھەنکەًددێکی ةٍێددر ھەڵیددكەةژێهێر ةددۆ
(مًٍڵامن ةٌٍن) َّلی ؿۆی ٌڕێنمٍنی ٌىیكایەدی ىەنکەًێٵ قەکاخ ةدۆ َّلی ؿدٍقا
ةگەڕێذەٌەە[اٷٍِنَ  .]13ئەٺ کذێتە کە ؿٍقا ٌەکدٍ ٌەػدی (شٌَ) ةدۆ پێ٨ەمدتەن
مٍػەمەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -نانقی؛ ةەڕاًذكاناىن کذێتەکانی ؿٍقایە ٷە پێٌٍِقا
ٌەکٍ دەٌناخ ٌئینظیٹ پێّ ئەٌەَ قەًدذکانی ةکدهێن ٌةگدۆڕقنێنو ؿدٍاَ گەٌنە
هللا
قە٫ەنمٍێر { ٌَاٷا ِمْ ؤَ ٌْ َػ ْٔ َنا بِٷَ ْٔٵَ ِم َن اٷْ ِٴ َذ ِ
اب ُى ٍَ اٷْ َؼ ُّٱ ُم َٔكِّ ٯًا ٷ َِّام ةَ ْ َ
ني َٓكَ ْٓد ًِ بِنا ا َ
ري ە ٌادە {ٌئەٌەی ٷە ٯٍنئانكا نیگامان کهقٌٌە ةۆ دۆ ھەن ئەٌە ڕاًذە
ري َة ِٔ ٌ
ِة َِ ٤تا ِق ِو ٷَ َـ ِت ٌ
ٌپِذیٍانی کذێتەکانی پێّ ؿۆیەدی ةێگٍمان ؿٍقا ةە ةەندكەکانی ئاگداقان ٌةیندایەە
[٫اٛه .]31
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 .4پێ٨ەمددددتەنان ٣-ٸددددیيم اٷٌددددالٺ -یەک ئاینیددددان ىەیەو ةەاڵٺ
ُەنی٤ەدەکانیان طیاٌاوە.
پێ٨ەمددتەنان ٣-ٸددیيم اٷٌددالٺ -یەک ئاینیددان ىەیە ةەاڵٺ ُددەنی٤ەدەکانیان
ني َٓكَ ْٓ ًِ
اب ةِاٷْ َؼ ِّٱ ُم َٔكِّ ٯًا ٷ َِّام ةَ ْ َ
طیاٌاوەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَؤَن َىٷْ َنا بِٷَ ْٔٵَ اٷْ ِٴ َذ َ
هللا ٌَ ََّل دَ اذت ِْ ٥ؤَ ْى ٍَا َءى ُْم َ ٣اام َطا َءٲَ ِم َن
ِم َن اٷْ ِٴ َذ ِ
اب ٌَ ُم َي ْٔ ِم ًنا َ٣ٸَ ْٔ ًِ َ٫ا ْػٴُم ةَ ْٔ َن ُيم ِبِ َا ؤَن َى َٶ ُ
ُدم ؤُ امد ًح ٌَا ِػدكَ ًج ٌَٷَك ِٴدن
هللا ٷَ َظ َ٤ٸَٴ ْ
َش ًَ ٣ح ٌَ ِم ْن َيا ًطدا ٌَٷَد ٍْ َُ دا َء ا ُ
اٷْ َؼ ِّٱ ٷِٴ ٍُّٹ َط َ٤ٸْ َنا ِمنٴ ُْم ِ ْ
اخ بِ ََل ا ِ
َري ِ
هللا َم ْهطِ ُ٤ٴ ُْم َط ِمٔ ً٤ا ََ ُٔ ٫ن ِّت ُئٴُم ِبِ َا ٳُن ُذ ْم ًِِ ٔ٫
َاً َذ ِتٍُٰا اٷْـ ْ َ
ٷِّ َٔ ْتٸُ ٍَٳ ُْم ِِف َما آدَاٳ ُْم ْ ٫
دَ ْـ َذٸٍُِ٬نَ ە ٌادە {ٌئەٺ ٯٍنئانەمان نانقە ؿٍانەٌە ةۆ دۆ ةە ىەٮ ٌڕاًدذی ٌکذێتەکدانی
پددێّ ؿددۆی ةە ڕاًددر قەوانێددر ٌپِددذیٍانیان ٷێددكەکاخ (پددێّ قەًددر دێـٌددنت
ٌگۆڕینیان ٷەَّلیەن طٍٷەکە ٌگاٌنەکدانەٌە) ٌچاٌقێهیدانە کەٌادە ػدٍکم ٌةییدان ةدكە
ٷەناٌ نامەقانەکانكا ةەٌەی ؿٍقا نانقٌٌیەدیە ؿٍانەٌەٌٍُ ,ێن ھەٌا ٌئدانەوٌٌی ئەٌان
مەکەٌە َّلنەقەیر ٷەٌ ػٍکم ٌ ةییانە ھەٮ ٌڕاًذەی کە ةۆخ ھدادٌٍە قامدان نداٌە ةدۆ
ھەن ئٍممەدێک ٷە ئێٍە ُەنی٤ەخ ٌڕێگەیەکی ڕٌٌن ٌئەگەن ؿٍقا ةیٍیٌذایە ئێٍەی
ئەکهق ةەیەک ئٍممەخ ٌکۆمەڵ ةەاڵٺ (نەیکهقٌٌن) ةدۆ ئەٌەی داٯیذدان ةکدادەٌە ٷەٌ
ُەنی٤ەخ ٌیاًایانەی کە پێی ةەؿِیٌٍن کەٌادە پێِتیکێ ةکەن ةۆ ئەٌ ُذانەی کە
چاکن گەڕانەٌەدان ھەن ةۆ َّلی ؿٍقایە ةە گِذی ئەمظا ھەٌاڵذدان پێدكەقا ًدەةانەخ
ةەٌەی کە ٷە ژیانی قٌنیاقا دێیكا طیاٌاو ٌناکۆک ةٌٍنە [املائكج .]48
ٌپێ٨ەمتەن ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر « َؤنَا َؤ ٌْ ََل اٷ ان ِ
َٔسد ا ْةدنِ
اي ِة َِ ٤
َم ْهَٓ َم ِِف اٷكُّ نْ َٔا ٌَ ْاْل ِؿ َه ِج ٌَ ْاألَنْ ِت َٔا ُء بِ ْؿ ٍَ ٌج ٷِ َ ٤اال ٍخ ؤُ ام َيادُ ُي ْم َُ اذّ ٌَ ِقٓ ُن ُي ْم ٌَا ِػدكٌ » ٌادە «مدن
نىیکرتین کەًم ٷە ٣یٌدای کدٍڕی مەنیەٺ ٷە نێدٍان ىەمدٌٍ مهۆڤەکاندكا ٷە قٌنیدا
ٌقٌاڕۆژقاو ٌپێ٨ەمددتەنان ةددهان ٷە ةیهٌةدداٌەڕقا (یەک ٣ەٯیددكە ٌةیهٌةاٌەڕیددان ىەیە)
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ةەاڵٺ قایکدددی طیاٌاویدددان ىەیە (ُدددەنی٤ەدەکانیان طیددداٌاوە) ٌ ٷەگەڵ ئەمەُدددكا
ىەمٌٍیان ىەمان ئاینیان ىەیە» [نٌاه اٷتـانْ .]3443

 .5ئاینی ئیٌالٺ ةانگەُە قەکاخ ىەنٌەکٍ ةانگەُەی پێ٨ەمتەناندی
پێٌٍِ نٍغ ٌئیرباىیم ٌمًٍا ًٌٍٷەیامن ٌقاٌق ٌ٣یٌا ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ -ةە
ئدددیامن ٌةاٌەڕىێندددان ةدددددەٌەَ کددددە پددددەنٌەنقگان (هللا) یە ٌئەٌ وادە
ؿٍڵٰددێندەنە -اٷـداٷٱ-ە ٌڕۆویدددكەنەٌە -اٷدهواٮ-ە ٌژیدان قەةەؿِدێر -
املؼٕٔ-ە ٌوینكٌٌەکان قەمهێنێر -املمیر-ە ٌىەمٌٍ ُذێک مدٍڵکی ئەٌە -
ماٷٵ املٸٵٌ -ىەمٌٍ کانٌةدانی ةٌٍنەٌەنەکدان ئەٌ ةەڕێدٍەَ قەةداخ ٌئەٌ
وادە مەونە ةە ڕەئ٬ەدە -اٷهئ-٪ە ٌمیيهەةانە -اٷهػیم-ە.
اي ا ْلٳُ ُهٌا نِ َْ ٤م َر ا ِ
َدٹ ِمد ْن
هللا َ٣ٸَد ْٔٴ ُْم ى ْ
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َٓا ؤَُّٓ َيا اٷ ان ُ
َري ا ِ
اٷٌ َام ِء ٌَ ْاألَ ْن ِ
ىن دُ ْا َ٫ٴُدٍنَ ە ٌادە {ئەی
ؿَاٷِ ٍٱ ُ ْ ٧
ٖ ََّل بِ َٷكًَ بِ اَّل ىُد ٍَ َ٫دإَ ا ك
هللا َٓ ْه ُو ُٯٴُم ِّم َن ا
ؿەڵکیددنە ةیددهةکەنەٌە ٷە ٫ەوڵددی ؿددٍقا ةە ًددەندانەٌە ئایددا ةددێظگە ٷە ؿددٍقا
قنًٌذکانێکی -ؿٍڵٰێنەنێکی -ده ھەیە کە ڕۆویذان ةكاخ ٷە ئاًامن ٌوەٌیكا ھدیی
پەنًددرتاٌێکی ڕاًددر ٌىەٮ نیددیە ةددێظگە ٷە ؿددٍقا قەی چددۆن ٌا ڕٌٌ ٌەنقەگێددین
(ٷەیەک ؿٍقا پەنًذی)ە [٫اٛه ٌ .]3ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٯ ُْٹ َم ْن َٓ ْه ُو ُٯٴ ُْم ِمد َن
دٕ ِمد َن اٷْ َم ِّٔ ِ
اٷٌ َام ِء ٌَ ْاألَ ْن ِ
در ٌَُٓـْده ُِض
ٖ ؤَ ام ْن ََيْٸِٵُ ا
ا
اٷٌ ْم َْ ٌَ ٥األَةْ َٔا َن ٌَ َم ْن ُٓـْده ُِض اٷْ َؼ ا

ُدٹ ؤََ ٫
َدال دَ اذُٰدٍنَ ە ٌادە {(ئەی
هللا َْ ٰ٫
دٕ ٌَ َمد ْن ُٓدكَ ِّة ُه ْاألَ ْمد َه ٌََ ٫د ٍَُٰٔٷٍُنَ ا ُ
اٷْ َم ِّٔ َر ِم َن اٷْ َؼ ِّ
مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-ةڵێ ئایا کێ ڕوٮ ٌڕۆویذدان قەقاخ ٷە ئاًدامن
(ةە ةانان) ٌٷە وەٌیەٌە (ةە ڕٌٌەک) یان کێ ؿاٌەنی (قنًٌدذکەنی) گدٍو ٌچداٌانە
ٌکێ وینكٌٌ ٷە مهقٌٌ قەنقەھێنێر ٌمدهقٌٌ ٷەویندكٌٌ قەنقەھێنێدر ھەنٌەھدا کدێ
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کانەکان ھەڵكەًٍڕێنێر ةێگٍمان یەکٌەن قەڵدێن ؿدٍقا کەٌادە (ئەی مدٍػەممەق -
ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-پێیدان ةڵدێ قەی ةدۆ ؿۆددان ناپدانێىن (ٷە ًدىای ؿدٍقا )ە
[ٍٓنٍ ٌ .]31ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َؤ امن َٓ ْتكَ ُؤ اٷْ َـٸ َْٱ سُ ام ُٓ ِٔ٤كُ وُ ٌَ َمن َٓ ْه ُو ُٯٴُم ِّمد َن
ٖ ؤَبِ َٷكًٌ ام َ ٥ا ِ
اٷٌ َام ِء ٌَ ْاألَ ْن ِ
نيە ٌادە {ئایا وادێٵ کە
هللا ٯ ُْٹ ىَادٍُا ةُ ْهىَانَٴ ُْم بِن ٳُن ُذ ْم َٓا ِق ِٯ َ
ا

ٷە ًەنەداٌە ةدٌٍنەٌەن ةەقیدكەھێنێر پاُدان (قٌای مهقندی) طدانێکی دده قنًٌدذی
قەکدددادەٌە ٌوادێدددٵ کە ٷە ئاًدددامن ٌوەٌیەٌە ڕوٮ ٌڕۆویذدددان قەقاخ ئایدددا ھدددیی
پەنًرتاٌێکی ده ھەیە ٷەگەڵ ؿٍاقا (نەؿێه نییە) (ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل هللا ٣ٸیدً
ًٌٸم )-ةڵێ ةەڵگەدان ةێێنن ئەگەن ئێٍە ڕاًر قەکەنە [اٷنمٹ .]64
ٌىەمددٌٍ پێ٨ەمددتەنان ٣-ٸددیيم اٷٌددالٺ -نێددهقناٌن ةددۆ ةددانگەٌاوَ کددهقن ةددۆ
پەنًذنی ؿٍقا ةە دەنيا ةە ةێ ةییانقانی ىیی ُدەنیک ٌىاٌةەُدێک ٷە پەنًدذنیكاو
ُدٹ ؤُ امد رح ان ًُ ً
ّٖلِل ٌَٖط َذ ِن ُتدٍاْ
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَٷََٰك ةَ َ٤ش َندا ِِف ٳ ِّ
دٍَّل ؤَنِ ُٖ ٣تدكُ ٌاْ ا َ

ريٌاْ ِِف ٖألَ ِ
نٖ
ٖٷٜا كدَ ٨
ٍُخ َِ ٫من ىُم امن ىَكَ َ ا ُ
ّٖلِل ٌَمنيم امن َػٰادر َ٣ٸَٔد ًِ ٖٷ٘ا دٸَكٸَ ُح ٌَِ ٫د ُ
نيە ٌادە {ًددٍێنك ةە ؿددٍقا ٷەندداٌ ھەمددٌٍ گەٶ
َ٫ددٗنُ ُ٠هٌاْ ٳَٔد َ
د٭ ٳَددانَ َكَ ِٰ ٣ت د ُح ٖمل ُٴَ د ِّم ِة َ

ٌئٍممەدێکكا پێ٨ەمتەنێکامن نانقٌٌە (کە ٫ەنمان قەکەن ةە ؿەڵکدی) ةەٌەی دەنێدا
ؿٍقا ةپەنًنت ٌقٌٌنةدکەٌنەٌە ٷە (پەنًدذنی) ھەنپەنًدرتاٌێکی دده ئینظدا ؿدٍقا
ھەنكێکی ٷەٌ (ئٍممەدانە) ڕێنمٍنی کهق ٌھەنكێکیِیان (ٷەةەن ؿهاپییان) گدٍمیایی
یەؿەی گهدن قەی ةە وەٌیكا ةگەڕێن ٌدەماُا ةکەن ًەنەنظامی ةێتاٌەڕان چۆن ةٌٍە
[اٷنؼٹ ٌ .]36ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ َما ؤَ ْن ًَٸْ َنا ِمن َٯ ْتٸِٵَ ِمن ان ًٍُٶٍ بِ اَّل نٍُ ِػٕ
بِٷَ ْٔ د ًِ َؤناددًُ ََّل بِٷَكددًَ بِ اَّل َؤنَددا َ٫ا ُْ ٣تددكُ ٌنِ ە ٌادە {ٌئددێمە نەمددان نددانقٌٌە پددێّ دددۆ ھددیی
پێ٨ەمتەنێک مەگەن ٌەػیامن (نیگامان) ةۆ نانقٌٌە (ةەٌەی کە) ةێگٍمدان طدگە ٷە
من ھیی پەنًرتاٌێکی ىەٮ ٌڕاًر نییە کەٌادە دەنێا من ةپەنًدنتە [األنتٔداء .]25
ؿٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە نٍغ ٣-ٸیً اٷٌالٺ -ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر کە نٍغ
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َدا٪
َدريوُ بِ ِّي ؤَؿ ُ
٣ٸیً اٷٌالٺ٫ -ەنمٌٍیەدی { َٓا َٯ ٍْ ِٺ ا ُْ ٣تدكُ ٌا ا َهللا َمدا ٷَٴُدم ِّمد ْن بِٷَكد ًٍ ُ ْ ٧
دٔمە ٌادە {ئەی گەٷەکەٺ دەنێدا ؿدٍقا ةپەنًدنت ئێدٍە ھدیی
اب َٓد ٍْ ٍٺ ٍَ ٠ِ ٣
َ٣ٸَ ْٔٴ ُْم َ٣د َم َ
پەنًرتاٌێکذان نییە طگە ٷە ؿٍقا؛ ةەڕاًدذی مدن قەدهًدم (قٌٌچدانی) ئێدٍە ةێدر
ًىای ڕۆژێکی گەٌنە (کە ڕۆژی قٌاییە)ە [األ٣هاٌ .]59 ٪ؿٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە
ئیرباىیم ٣-ٸیً اٷٌالٺ -ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر کە ئیرباىیم ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ-
ري ٷاٴُدم بِن ٳُند ُذم
٫ەنمٌٍیەدی { ٌَبِة َكه ِى َ
ٔم بِل ٯ ََاٶ ٷٍَِٰ ِم ًِ ُٖ ٣تدكُ ٌاْ ا َ
ّٖلِل ٌَٖداُٰدٍ ُه كَل ِٷٴُدم ؿَد إ
دَ٤ٸَ ُمٍنَ ە ٌادە {ٌ(ئەی مٍػەممەق ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -ةاًدی ئیرباھدیم ةدکە)
کادێٵ ةە گەٷەکەی ٌٌخ ؿٍقا ةپەنًنت ٌٷێی ةرتًن ئەٌە چاکرتە ةۆ ئێٍە ئەگەن ئێٍە
ةىاننە [اٷ٤نٴتٍخ ٌ .]16ؿٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە ًاڵؽ ٣-ٸیً اٷٌالٺ -ٷە ٯٍنئدانی
هللا َما
پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر کە ًاڵؽ ٣-ٸیً اٷٌالٺ٫ -ەنمٌٍیەدی {ٯ ََاٶ َٓا َٯ ٍْ ِٺ ا ُْ ٣تكُ ٌا ا َ

َريوُ َٯكْ َطا َءدْٴُم ةَ ِّٔ َن ٌح ِّمن انةِّٴ ُْم َكى ِم ِو نَا َٯ ُح ا ِ
هللا ٷَٴ ُْم آَٓ ًح ََ ٫م ُنٌىَا دَإْٳ ُْٹ ِِف
ٷَٴُم ِّم ْن بِٷَك ًٍ ُ ْ ٧
ٖ اِ
ؤَ ْن ِ
ٔمە ٌادە {ئەی گەٷەکەٺ ؿٍقا ةەدەنێا
اب ؤَٷِ ٌ
هللا ٌَ ََّل َتَ ٌٍَُّىَا ة ٌٍُِ ٍء ََٔ ٫إْ ُؿ َمٳ ُْم ََ ٣م ٌ

ةپەنًددنت طددگە ٷە ئەٌ ىددیی پەنًددرتاٌێکی دهدددان نیددیە ةێگٍمددان مددٍ٣ظیىەیەکی
ڕٌٌنذان ٷە پەنٌەنقگاندانەٌە ةۆ ھادٌٍە ئەمە ٌُرتی ؿدٍقایە (ٌەکدٍ ڕێىٷێنانێدک ةدۆ
ئەٺ ٌُرتە ئەٺ ناٌەَ پێكناٌە -ناٯح هللا )-کە مٍ٣ظیىەیەکە ةۆ ئێٍە طا ٷێی ةگەڕێن ةا
ةـددٍاخ ٌةٸەٌەڕێددر ٷە وەٌی ؿددٍاقا ٌئدداوانی مەقەن ٌقەًددذی ةددۆ مەةەن ةە ؿددهاپە
(ئەگەن ٌاةکەن) دٌٍُی ًىایەکی ًەؿر ٌةە ئاوان قەةنە [األ٣هاٌ .]73 ٪ؿدٍاَ
گەٌنە ًەةانەخ ةە ُدٍ٣ەیث ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ -ٷە ٯٍنئدانی پیدهۆوقا قە٫ەنمٍێدر کە
َدريوُ َٯدكْ
ٍُ٣ەیث ٣-ٸیً اٷٌالٺ٫ -ەنمٌٍیەدی { َٓا َٯ ٍْ ِٺ ا ُْ ٣تكُ ٌا ا َ
هللا َما ٷَٴُم ِّم ْن بِ كٷَد ًٍ ُ ْ ٧

داي ؤَُْ د َٔا َءى ُْم ٌَ ََّل
ُدم َ٫دإَ ٌٍُْ٫ا اٷْٴَ ْٔ َ
َطا َءدْٴُم ةَ ِّٔ َن ٌح ِّمن انةِّٴ ْ
دٹ ٌَاٷْ ِمٔد َىانَ ٌَ ََّل دَ ْتـ ٌَُدٍا اٷ ان َ
ٖ َة ْ٤دكَ بِ ْٓ َ
دٌُِْ ٬كُ ٌا ِِف ْاألَ ْن ِ
نيە ٌادە {ئەی
ُدم بِن ٳُند ُذم ُّمد ْا ِم ِن َ
َدري ٷاٴ ْ
دال ِػ َيا َكلٷِٴ ْ
ُدم ؿ ْ ٌ

گەٷەکەٺ ةەدەنێا ؿٍقا ةپەنًنت ھیی پەنًرتاٌێکذان نییە ةدێظگە ٷە ئەٌ؛ ةێگٍمدان
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ٷە َّلیەن پەنٌەنقگاندددانەٌە ةەڵددگە ٌمددٍ٣ظیىەیەکی ڕٌٌن ٌئاُددکهادان ةددۆ ھددادٌٍە
کەٌادە ٷە پێددٍانە ٌکێِددانەدان قا ڕێددک ٌڕاًددر ةددن ٌٷە ُددذٍمەکی ؿەڵکددی کەٺ
مەکەنەٌە (ةە قوی) ٌٷە وەٌیددكا ؿهاپەکددانی مەنێددنەٌە (مەکەن) ٷە پدداَ چدداکهقنی
ئەٌەی ةاًکها چاکرتە ةۆدان ئەگەن ئێٍە ئیامنكاننە [األ٣ها.]85 ٪
ٌیەکەمظان کە ؿٍقا ٯٌەی ٷەگەڵ مًٍا کهق ٣-ٸیً اٷٌالٺ-و ؿٍقا ً-دتؼانً
َاً َذ ِم ِْ ٥ٷ َام ٍُٓ َػ كّ ( )13من دۆٺ ھەڵتدژانقٌٌە (ةدۆ
ْرتدُٵَ ْ ٫
ٌد٤اَل -پێی ٫ەنمٌٍ { ٌَ َؤنَا اؿ َ ْ
پێ٨ەمتەنایەدی) کەٌادە گٍو ةگدهە ةدۆ ئەٌەی نیگدا ةدۆخ قەکهێدر (ٌەػدیەی ةدۆخ
اٷٔد َ
دال َج ِٷد ِمٳْهِْ ()14
هللا ََّل ِب كٷَددًَ ِب اَّل َؤنَددا َ٫ا ُْ ٣تددكْ ِي ٌَ َؤ ِٯد ِدم ا
قەنێهقنێددر) (ِ )13بنا ِنددٕ َؤنَددا ا ُ
ةەڕاًذی ھەن من ؿٍاٺ ھیی پەنًرتاٌێکی ىەٮ ٌڕاًر نییە طگە ٷە من کەٌادە من
ةپەنًذە ةە چاکی نٍێژ ئەنظامتكە ةۆ ئەٌەَ یاقی من ةکەیذەٌە ()14ە [ٛدً .]14-13
ٌؿٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە مًٍا ٣-ٸیً اٷٌالٺ -ٷە ٯٍنئانی پیدهۆوقا قە٫ەنمٍێدر کە
ُدٹ
مًٍا ٣-ٸیً اٷٌالٺ -پەنای ةە ؿٍقا گهخ ٌ٫ەنمٌٍی {بِ ِّي ُْ ٣م ُخ ِة َه ِِّّب ٌَ َنةِّٴُم ِّمن ٳ ِّ
ُم َذٴ ِّ ٍ
اب (ٌ )27مًٍا ٣-ٸیً اٷٌالٺٌٌ -دی ةەڕاًدذی مدن پەندا
َرب اَّل ُٓ ْا ِم ُن ِة َٔ ٍْ ِٺ اٷْ ِؼ ٌَ ِ
قەگهٺ ةە پەنٌەنقگانی ؿۆٺ ٌپەنٌەنقگانی ئێٍەَ ٷەھەمٌٍ ؿۆةەوٷىانێٵ کە ةاٌەڕی
ةە ڕۆژی ٷێپهًینەٌە نییە ()27ە [٧ا٫ه] .ؿٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە مەًیؽ (٣یٌا) -
٣ٸیً اٷٌالٺ -ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر کە ٣یٌا ٣-ٸیً اٷٌالٺ٫ -ەنمٌٍیەدی
ِص ٌ
ٔم ( )51ةە ڕاًذی ؿٍا پەنٌەنقگانی من
اُّ ٚم ٌْ َذ ِٰ ٌ
{بِنا ا َ
هللا َن ِِّّب ٌَ َن ُّةٴ ُْم َ٫ا ُْ ٣تكُ ٌ ُه َكى َما ِ َ
ٌئێٍەیە قەی ةیپەنًنت ئەمەیە ڕێگای ڕاًدر ()51ە [آٶ ٣مدهان]ٌ .ىەنٌەىدا ؿدٍقا
ًەةانەخ ةە مەًیؽ (٣یٌا) ٣-ٸیً اٷٌالٺ -ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر کە ٣یٌا
هللا َن ِِّّب ٌَ َنةاٴ ُْم ِبنادًُ َمدن ُٓ ْْشدٲ
شائِ َ
ٔٹ ا ُْ ٣تكُ ٌا ا َ
٣ٸیً اٷٌالٺ٫ -ەنمٌٍیەدی {َٓا ةَ ِنٕ بِ ْ َة اِ
نٔدا ٍن ( )72ئەی ةەندٍ
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ اٷْ َظ ان َح ٌَ َمإْ ٌَا ُه اٷ انا ُن ٌَ َما ٷِٸ٠ااٷِ ِم َ
ني ِم ْن َؤ َ
ِاّلِل ََٰ ٫كْ َػ اه َٺ ا ُ
ئیرسائیٹ دەنێا ؿٍا ةپەنًنت کە پەنٌەنقگانی من ٌ ئێٍەُدە ةەڕاًدذی ھەنکەًدێک
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ھاٌةەَ ةۆ ؿٍقا قاةنێر ئەٌە ةێگٍمان ؿٍقا ةەھەُذی ٷدێ ػەناٺ کدهقٌٌەو ٌطێگدا
ٌٍُێنی ئاگه قەةێر ٌە ةۆ ئەٌ ًذەمکانانە ھیی یانمەدیكەنێک نییە ()72ە [املائكج].
دەنانەخ ٷە دەٌناخ ٌئینظیٸیِدكا قٌٌپدادکهقنەٌە ىدادٌٍە ٷەًدەن پەنًدذنی
ؿٍقا ةە دەنيا ٌةە ةێ ةییانقاىن ىیی ُەنیک ٌىاٌةەُێک ٷە پەنًذنیكاو ٷە (ًی٬هی
قٌٌەٺ)قا ىادٌٍە کە مًٍا ٣-ٸیً اٷٌالٺ -قە٫ەنمٍێر (اًمٓ ٥ا بشائٔدٹ اٷد اهب بٷيندا
نب ٌاػك) ٌادە (گٍێتگهن ئەی نەٌەکاىن ئیٌدهائیٹو -اٷدٸە -ؿدٍقا پەنٌەنقگانمدانەو
یەک پەنٌەنقگددان ىەیە)ٌ .قٌٌپددادکهقنەٌە ىددادٌٍە ٷەًددەن دەٌػیددك -یەک ؿددٍقا
پەنًذی -ٷە (ئینظیٸی مهٯٍ)قاو کە مەًیؽ (٣یٌا) ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ -قە٫ەنمٍێدر
(بن ؤٌٶ اٷٍٓآا ىٕ اًمٓ ٥ا بشائٔٹ اٷ اهب بٷينا نب ٌاػك) ٌادە (یەکەٺ ٌەًدیەخ -
ئامۆژگدددانی -ةدددهیذیە ٷە گدددٍێتگهن ئەی نەٌەکددداىن ئیٌددددهائیٹو -اٷدددٸە -ؿدددٍقا
پەنٌەنقگانمانەو یەک پەنٌەنقگان -ؿٍقا -ىەیە).
ٌؿٍاَ گەٌنە ئەٌەَ ڕٌٌنکدهقٌٌەدەٌە کە ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان نێدهقناٌن ةدۆ
طێتەطێکهقنی ئەٺ ئەنکە مەونە کە ةهیذیە ٷە ةدانگەٌاوَ کدهقن ةدۆ دەٌػیدك (یەک
ؿٍقا پەنًذی)و ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَٷَ َٰكْ ةَ َْ ٤ش َنا ِِف ٳ ُِّٹ ُؤ ام ٍح ان ًُ ً
دٍَّل َؤنِ ا ُْ ٣تدكُ ٌا

ار َ٣ٸَ ْٔد ًِ اٷ٘ا َ
دالٷَ ُح ە ٌادە
هللا ٌَ ِم ْن ُيم ام ْن َػٰ ْ
هللا ٌَا ْط َذ ِن ُتٍا اٷٜااَ ٧
ٍُخ َِ ٫م ْن ُيم ام ْن ىَكَ َ ا ُ
اَ

{ًددٍێنك ةە ؿددٍقا ٷە ندداٌ ھەمددٌٍ گەٶ ٌئٍممەدێکددكا پێ٨ەمددتەنێکامن نددانقٌٌە (کە
٫ەنمان قەکەن ةەؿەڵکی) ةەٌەی دەنێا ؿٍقا ةپەنًنت ٌ قٌٌنکەٌنەٌە ٷە (پەنًذنی)
ھەنپەنًرتاٌێکی دهو ةۆیە ؿٍقا ھەنكێکی ٷەٌ (ئٍممەدانە) ڕێنمٍنی کهق (ىیكایەدی
قان) ٌھەنكێکیِددیان (ٷەةەن ؿهاپیددان) گددٍمیایی یەؿەی گددهدنە [اٷنؼددٹ .]36
ٌھەنٌەھا ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٯ ُْٹ ؤَ َنؤَْٓ ُذ ْم َمدا دَدكْ ٍُ٣نَ ِمد ْن قٌُنِ ا ِ
ٌي َمدا َلا
هللا ؤَ ُن ِ
اٷٌ َام ٌَ ِ
َؿٸٍَُٰا ِم َن األ ْن ِ
اب ِم ْن َٯ ْتدٹِ ىَد َما َؤ ٌْ َؤسَدا َن ٍج ِمد ْن
ٍي ِة ِٴ َذ ٍ
اخ اِئْ ُذ ِ
َشٲٌ ِِف ا
ٖ ؤَ ْٺ ٷَ ُي ْم ِ ْ
نيە ٌادە {(ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم )-ةڵدێ پدێم
ِ٣ٸ ٍْم بِنْ ٳُ ْن ُذ ْم َٓا ِق ِٯ َ
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ةڵێن ئەٌ ُذانەی ئێٍە قەیانپەنًنت طدگە ٷە ؿدٍقا پیِدانم ةدكەن ٷە وەٌیدكا چیدان
قنًٌر کهقٌٌە یان ٷە (قنًٌدر کهقندی) ئاًدامنەکانكا ةەُدكانیان کدهقٌٌەو قەی
پەڕاٌێکم ةۆ ةێێنن ٷە پدێّ ئەٺ (ٯٍنئدانە ھادتێدر) یدان وانیدانیەٲ کە ٷە پێِدٌٍان
ةەطێ ماةێر ئەگەن ئێٍە ڕاًذگۆنە [األػٰا.]4 ٪
ُێف ًە٣كی -ڕەػمەدی ؿٍای ٷێتێر -قەڵێدر (ؿدٍاَ گەٌنە قەوانێدر کە
مِذٍمیی مٍَشیکەکان ًەةانەخ ةە ُدیهک ةییانقانیدان ىدیی ةەڵگەیەکدی ٷەًدەن
نییەو ةەڵکٍ دەنيا پِر قەةەًنت ةە گٍماىن قنۆ ٌڕا ٌةۆچدٌٍن ٌئەٯدو ٌدێگەیِدذنی
پٍچەڵو ٌئەٌەی کە نیِانەَ پٍچەڵی ئەٺ ةەڵگانەیە ئەگەن ًەیهی ػاڵ ٌوانٌدذیان
ةکەیر ًٌەیهی ػاڵی ئەٌانە ةکەیر کە دەمەنیان ةەًەنةهق ٷە پەنًذنی -مەةەًر
پەنًذنی ئەٌ پەنًرتاٌانەیە طگە ٷە ؿٍاَ گەٌنە-ئایا ىیی ًٌٍقێکی پێگەیانكن ٷە
قٌنیا ٌٯیامەدكا ) [دٌٔري اٷٴهٓم املنان .]779

 .6هللا ً-تؼانً ٌد٤اَل -ؿۆی پەنٌەنقگانە ٌؿدٍڵٰێنەنە -اٷـداٷٱ-ەو
ٌدەنيا ئەٌ ُایەنی پەنًذنە ةە ةێ ىدیی ىداٌةەَ ٌُدەنیکێکو ٌناةێدر
ٷەگەڵ پەنًذنی ؿٍقا ىیی ُذێکی ده ةپەنًرتێر.
ُدم ٌَاٷاد ِمٓ َن
اي ا ُْ ٣تكُ ٌا َن اةٴ ُُم اٷا ِمْ َؿٸَ َٰٴ ْ
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َٓا ؤَ ُّٓ َيا اٷ ان ُ
ِم ْن َٯ ْتٸِٴ ُْم َٷ َ ٤اٸٴ ُْم دَ اذٍُٰنَ (ٌ )21ادە {ئەی ؿەڵکینە پەنٌەنقگاندان ةپەنًنت کەئێدٍەٌ
ئەٌانەی پێّ ئێٍەُی قنًٌر کهقٌٌە ةەڵکٍ ةەٌ پەنًذنە ؿۆدان ةپانێىن ( )21اٷا ِمْ
اٷٌ َام ِء َما ًء َ٫دإَ ْؿ َه َض ةِد ًِ ِمد َن اٷ اش َمد َه ِ
اخ
َط ََ ٤ٹ ٷَٴ ُُم ْاألَ ْن َ
اٷٌ َام َء ِة َنا ًء ٌَؤَن َى َٶ ِم َن ا
ٖ َِ ٫هاًُ ا ٌَ ا
ِن ْوٯًا ٷاٴ ُْم ََ ٫ال دَ ْظ َ٤ٸٍُا ِ ا ِ
ّلِل َؤنكَ اقًا ٌَ َؤن ُذ ْم دَ ْ٤ٸَ ُمٍنَ ( )22ە ٌادە {ئەٌ( ؿدٍقایەی) کەوەٌی
ةۆ ڕاؿٌذٌٍن ٌئاًامنی ةۆ کهقٌٌن ةە کۆُدک (ئاًدامنی ةدۆ گێدیاٌن ةە گدٍمەوی)
ٌئاٌی (ةانانی) ٷەئاًامنەٌە ھێناٌەدە ؿٍانەٌە ئەمظدا قەنی ھێنداٌە ةەٌ ئداٌە ھەمدٌٍ
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طۆنە میٍە ٌةەنٌةٌٍمێک ةۆ ڕۆوی ئێٍە کەٌادە ھاٌدا ٌُەنیک ةۆؿٍقا پەیكامەکەنو
ٷە کادێکكا ئێٍە ؿۆدان قەوانن (ةێ ھاٌدایە -ةێ ُەنیکە)22( )-ە [اٷتٰهج  .]22-21ئەٌ
وادەَ کە ئێمەی ؿٍڵٰاندكٌٌە ٌنەٌەکداىن پدێّ ئێمەُدی ؿٍڵٰاندكٌٌە ٌوەٌی ٌەکدٍ
ڕاؿەن ةۆمان قاؿٌذٌٍە کە ةەًەنیكا ڕێدتکەین ٌٷە ئاًدامنەٌە ئداٌ ٌةدانانی ةۆمدان
قاةەوانددكٌٌە ةددۆ ئەٌەَ ةەنٌٌةددٍمی طۆناٌطددۆن ٌەکددٍ ڕوٮ ٌڕۆویددیەک ةددۆ ئددێمە
قەنةچێر؛ دەنيا ئەٌ وادە مەونە ُایٌذەی پەنًذنە ً-تؼانً ٌد٤داَل-و ؿدٍاَ گەٌنە
َدري ا ِ
اي ا ْلٳُ ُهٌا ِن َْ ٤م َر ا ِ
هللا َٓد ْه ُو ُٯٴُم
قە٫ەنمٍێر {َٓا ؤَُّٓ َيا اٷ ان ُ
هللا َ٣ٸَ ْٔٴ ُْم ى َْٹ ِم ْن ؿَا ِٷ ٍٱ ُ ْ ٧
اٷٌ َام ِء ٌَ ْاألَ ْن ِ
ىن دُ ْا َ٫ٴٍُنَ ە ٌادە {ئەی ؿەڵکینە ةیدهةکەنەٌە ٷە
ٖ ََّل بِٷَكًَ بِ اَّل ُى ٍَ َ٫إَ ا ك
ِّم َن ا
٫ەوڵی ؿٍقا ةە ًەندانەٌە ئایا ةێظگە ٷە ؿٍقا قنًٌدذکانێکی -ؿدٍڵٰێنەنێکی -دده
ھەیە کە ڕۆویذان ةكاخ ٷە ئاًامن ٌوەٌیدكا ھدیی پەنًدرتاٌێکی ڕاًدر ٌىەٮ نیدیە
ةێظگە ٷە ؿٍقا قەی چۆن ٌا ڕٌٌ ٌەنقەگێین (ٷەیەک ؿدٍقا پەنًدذی)ە [٫داٛه .]3
ئەٌ وادەی کە ؿددٍڵٰێنەن ٌقنًٌددذکانە ٌ ڕوٮ ٌڕۆوی قەقاخ دەنيددا ئەٌ ُایٌددذەی
َش ٍء
هللا َنةُّٴ ُْم ََّل بِٷَكًَ بِ اَّل ُى ٍَ ؿَداٷِ ُٱ ٳ ِّ
پەنًذنەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َكلٷِٴ ُُم ا ُ
ُدٹ َ ْ

ٔٹە ٌادە {ھەن ئەٌ ؿٍقایەیە کە پەنٌەنقگانی ئێٍەیە
َش ٍء ٌَ ِٳ ٌ
َ٫ا ُْ ٣تكُ ٌ ُه ٌَ ُى ٍَ َ َ ٣كىل ٳ ُِّٹ َ ْ
ھیی پەنًدرتاٌێکی ڕاًدر ٌىەٮ نیدیە طدگە ٷە ئەٌ وادە کە قنًٌدذکەنی ھەمدٌٍ
ُذێکە کەٌادە دەنيدا ئەٌ ةپەنًدنت ٌئەٌ ؿدٍقایە دٍاندا ٌقەًدەاڵدی ةەًدەن ىەمدٌٍ
ُذێک ىەیە ٌپانێىەنی ىەمٌٍ ُذێکەە [األن٤اٺ .]112
ىەمٌٍ ئەٌانەَ قەپەنًرتێن طگە ٷە ؿٍاَ گەٌنە ُایٌدذەی پەنًدنت ندینو
چٍنکە ؿاٌەنی دەنيا ىێنكەَ گەنقیٸەیەکیّ نین ٌقەًەاڵدیان نیدیە ةە ًدەنیكا نە
ٷە ئاًددامنەکان ٌنە ٷە وەٌیددكاو ٌٷە ىددیی ُددذێک ُددەنیک ٌىاٌةەُددی ؿددٍقا نددین
ٌیددانمەدی ٌپِددذیٍانی ؿددٍقا نددین چددٍنکە ؿددٍقا پێٍیٌددذی ةە ىددیی یەکێددک ٷە
ةٌٍنەٌەنەکان نییەو ئیرت چۆن قاٌا ٌپاڕانەٌە نىا ٷە یەکێکی ده قەکەن طدگە ٷە ؿدٍقا
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یان چۆن ةانگەُەی ئەٌە قەکەن کە ؿٍقا ىداٌةەَ ٌُدەنیکی ىەیەو ؿدٍاَ گەٌنە
قە٫ەنمٍێددر { ُٯددٹِ ا ْق ُ٣ددٍا اٷا د ِمٓ َن َو َْ ٣م د ُذم ِّمددن قٌُنِ ا ِ
هللا ََّل ََيْٸِٴُددٍنَ ِم ْش َٰد َ
داٶ َل ان ٍج ِِف
اٷٌ َام ٌَ ِ
اخ ٌَ ََّل ِِف ْاألَ ْن ِ
َش ٍٲ ٌَ َما ٷًَُ ِم ْن ُيم ِّمن َٟيِدريٍ ە ٌادە {(ئەی
ا
ٖ ٌَ َما ٷَ ُي ْم ِٔ٫ي َِام ِمن ِ ْ
مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-ةڵێ ھاٌان ةکەن ٷەٌانەی کە ةێظگە ٷە ؿٍقا ةە
پەنًرتاٌدان قەوانین ىێنكەَ ھەنە ٌنقیٸەیەکیدان ةەقەًدر نیدیە نە ٷە ئاًدامنەکان
ٌنە ٷە وەٌیددكا ٌە ئەٌ پەنًددرتاٌانە ھاٌةەُددی (ؿددٍقا) نەةددٌٍن نە ٷە قنًٌددذکهقنی
ئاًامنەکان ٌنە ٷە قنًٌذکهقنی وەٌیكا ٌھیی یەٲ ٷەٌان یانمەدیكەنی ؿٍقا نەةٌٍنە
[ًتإ ٌ .]22ؿٍقا ً-تؼانً ٌد٤داَل -ئەٌ وادەیە کە ةٌٍنەٌەنەکداىن قنًٌدذکهقٌٌە ٷە
نەةٌٍنەٌە ٌةدٌٍنی ئەٺ ةدٌٍنەٌەنانە ةەڵدگەن ٷەًدەن ةدٌٍنی ؿدٍقا ٌپەنٌەنقگدانێذی
دم
ٌ(ئٍٷٍىیەدی) ؿٍقاو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ِم ْن آ َٓادِ ًِ ؤَنْ َؿٸَ َٰٴُم ِّمن دُد َه ٍ
اب سُ ا
بِ َلا ؤَن د ُذم ةَِددده دَن َذ ِِ دد ُهٌن(ٌ )21ٷە نیِددانەکانی ئەٌ (ؿددٍقایە) کە ئێددٍەی ٷە ؿدداٲ
قنًٌذکهقٌٌە ٷە پاَ (ماٌەیەٲ) کذٍپی ئێٍە ئاقەمین ٌةاڵٌةٌٍنەدەٌە ةەًدەن وەٌیدكا
دٹ ةَ ْٔد َنٴُم امد ٍَ اق ًج
(ِ ٌَ )21م ْن آَٓادِ ًِ ؤَنْ َؿٸ ََٱ ٷَٴُم ِّم ْن ؤَنٌُِ ٬ٴ ُْم ؤَ ْو ٌَا ًطا ٷِّ َذ ٌْٴُ ُنٍا بِٷَ ْٔ َيا ٌَ َط ََ ٤
ٌَ َن ْػ َمدد ًح بِنا ِِف كَلٷِددٵَ َْلَٓ ٍ
دداخ ٷَِّٰدد ٍْ ٍٺ َٓ َذ َ٬ٴادد ُهٌنَ (ٌ )21ٷە ئددایەخ ٌنیِددانەکانی ئەٌ
(نیِانەکانی ؿٍا) کە ةۆی قنًٌر کهقٌٌن ٷە (ڕەگەوی) ؿۆددان ھاًٌدەنانێک ةدۆ
ئەٌەی ئاناٺ ةگهن ٷە َّلیاندكا ٌؿۆُەٌیٌدذی ٌةەوەیدی ؿٌدذۆدە نێٍانذدان ةەڕاًدذی
ْدٱ
ٷەٌەقا ةەڵگە ٌنیِانەی وۆن ھەیە ةۆ کەًانێٵ کە ةیهقەکەنەٌە (ِ ٌَ )21م ْن آ َٓا ِد ًِ َؿٸ ُ
 ٪ؤَٷ ٌِْ َن ِذٴ ُْم ٌَؤَٷْ ٍَانِٴ ُْم بِنا ِِف َكلٷِٵَ َْلَٓ ٍ
اٷٌ َام ٌَ ِ
اخ ٌَ ْاألَ ْن ِ
ني (ٌ )22ٷە
ٖ ٌَا ْؿ ِذ َال ُ
اخ ٷِّ ٸْ َ٤اٷِ ِم َ
ا
نیِددانەکانی (قەًددەاڵدی) ئەٌ قنًٌددذکهقنی ئاًددامنەکان ٌوەٌی ٌطیدداٌاوی ومددان
ٌڕەگەو ٌڕەنگذانە ةەڕاًدذی ٷەٌەقا (ئەٌەَ ةاًدکها) ةەڵدگەی وۆن ھەیە ةدۆ وانایدان
(ِ ٌَ )22م ْن آ َٓادِ ًِ َم َنا ُمٴُم ةِاٷٸا ْٔٹِ ٌَاٷ ان َيا ِن ٌَا ْة ِذَ٨ا ُئٳُم ِّمن  َْ٘٫ٸِ ًِ بِنا ِِف َكلٷِٵَ َْل َٓ ٍ
داخ ٷَِّٰد ٍْ ٍٺ
َٓ ٌْ َم ٍُ٤نَ (ٌ )23ٷە ئایەخ ٌنیِانەکانی ئەٌ (ئایەدەکداىن ؿدٍقا)و ؿەٌدنذدان ةە ُدەٌ
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ٌڕۆژقا ٌھەٌڵكانذان (ٷە ڕۆژقا) ةۆ ًٌٍق ٌەنگهدن ٷە ٫ەوڵ ٌةەؿِِدی (ڕۆوی) ؿدٍا
ةەڕاًذی ٷەٌەقا ةەڵگە ٌنیِانەی وۆن ھەیە ةۆ کۆمەڵێدٵ ةتیٌدنت (ِ ٌَ )23مد ْن آَٓادِد ًِ
ٖ ةَ ْ٤دكَ َم ٍْدِ َيدا بِنا ِِف
اٷٌ َام ِء َما ًء َْ ُٔ ٫ؼِٕٔ ةِد ًِ ْاألَ ْن َ
ُٓهِٓٴ ُُم اٷ َ ْ
ْرب َٮ َؿ ًٍْ٫ا ٌََ َٛم ً٤ا ٌَُٓ َن ِّى ُٶ ِم َن ا

َكلٷِٵَ َْلَٓ ٍ
اخ ٷِّ َٰ ٍْ ٍٺ َٓ ِْٰ ٤ٸٍُنَ ( )24ٷە نیِانەکانی (ؿٍایە) کە ھەٌنە ةهًٌکەدان نیِدان
قەقاخ ةۆ دهًان ٌ ئٍمێدك ةٌٍن (دهًان ٷە ھەٌنە ةهًٌدکە ٌ ئٍمێدك ةدٌٍن ةە ةدانان
ةانین) ٷە ئاًدامنەٌە ةدانان قەةانێنێدر کە وەٌی قٌای مهقندی ةەھدۆی ئەٌ ةدانانەٌە
قەةٍژێنێذەٌە ةەڕاًذی ٷەٌەقا (کە ةاًکها) چەنك ةەڵدگە ٌ نیِدانە ھەیە ةدۆ ئەٌانەی
دم ِب َلا َق َ٣داٳ ُْم
دام ُء ٌَ ْاألَ ْن ُ
ٖ ةِدإَ ْم ِهِو سُ ا
اٷٌ َ
ژیهیان ةەکانقەھێنن (ِ ٌَ )24م ْن آ َٓا ِد ًِ َؤن دَُٰدٍ َٺ ا
َق ًْ ٍَ ٣ج ِّم َن ْاألَ ْن ِ
ٖ بِ َلا ؤَن ُذ ْم دَ ْـ ُه ُطٍنَ (ٌ )25ٷە نیِدانەکانی ئەٌە کە ئاًدامن ٌ وەٌی ةە
٫ەنمانی ئەٌ ٌەًذاٌن پاُان کادێک (ٷە ڕۆژی قٌاییدكا) ٷە وەٌیەٌە ةانگذدان قەکەن
اٷٌ َام ٌَ ِ
اخ ٌَ ْاألَ ْن ِ
ٖ ٳ ٌُّٹ ٷاًُ
یەکٌەن ئێٍە (ٷە گۆڕەکانذان) قێنە قەنەٌە (ٌَ )25ٷًَُ َمن ِِف ا
ٯَا ِن ُذٍنَ ( )26ئەٌەی ٷە ئاًامنەکان ٌ وەٌیكایە دەنێا مٍڵکی ؿٍایە ھەمٌٍیان ھەن ةدۆ
دم ُٓ ِٔ٤دكُ وُ ٌَىُد ٍَ
ئەٌ (ؿٍایە) گەنقن کەچن (مٸکەچن) (ُ ٌَ )26ى ٍَ اٷا ِمْ َٓ ْتكَ ؤُ اٷْ َـٸ َ
ْدٱ سُ ا
َؤ ْى ٍَنُ َ٣ٸَ ْٔد ًِ  )27(...ئەٌ (ؿدٍا) واددێکە ةەقیێێندانی قەًدذپێکهقٌٌە ٷە پاُدان (قٌا
مهقنی ةٌٍنەٌەن) قٌٌةانە قنًٌذی قەکادەٌە ئەٺ (قنًٌدذکهقنەٌەی قٌٌەٺ) َّلی ؿدٍا
ئاًان دهە )27(...ە [اٷهٌٺ .]27 - 21
ٌنەمهٌق ئینکانی قەکهق ٷە ىەةٌٍنی ؿٍقاو ةەاڵٺ ئیرباىیم ٣-ٸیً اٷٌالٺ -پێی
٫ەنمٌٍ؛ ىەنٌەکٍ ؿدٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ ةەٺ ةاًدەی ئیرباىدیم ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ -ٷە
ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر کە ئیرباىیم ٣-ٸیً اٷٌالٺ٫ -ەنمٌٍیەدی {ٯ َ
ٔم
َداٶ بِ ْةد َها ِى ُ
هللا ََّل
ْشٮِ َ٫إْ ِخ ِة َيا ِم َن اٷْ َمْ٨ده ِِب َُ ٫تي َ
هللا َٓإْ ِِت ةِاٷِا ْم ِ
ٍ ِم َن اٷْ َم ْ ِ
ِدر اٷاد ِمْ ٳََ٬د َه ٌَ ا ُ
َ٫ةِنا ا َ
نيە ٌادە {ئیرباھدیم ٌٌددی ةێگٍمدان ؿدٍا ؿدۆن ٷە ڕۆژھەاڵدەٌە
َٓ ْي ِكْ اٷْ َٰ ٍْ َٺ اٷ٠ااٷِ ِم َ
ھەڵكەھێنێر (ئەگەن قەدٍانیر) دۆ ٷە ڕۆژئاٌاٌە ھەڵیتێدنە ئینظدا قەٺ کدٍخ ةدٌٍ ئەٌ
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ةێتدداٌەڕە (نەمددهٌٌق) ٌؿددٍا ڕێنمددٍنی گەٷددی ًددذەمکانان ناکدداخە [اٷتٰددهج .]258
ٌىەنٌەىا ئیرباىیم ٣-ٸیً اٷٌالٺ -ةەڵدگەی ئەٌەَ ىێندایەٌە ٷە ًدەن ٯەٌمەکەَ کە
ؿٍقا ئەٌی ىیكایەخ قاٌە ٌؿۆناکی پێتەؿِیٌٍە ٌدینٌٍیەدی ٷەًەن َّلقەةاخ ٌئەگەن
نەؿددۆَ ةکەٌێددر ُددی٬ای قەقاخ ٌئەٌ وادە ئەٌ قەمهێنێددر ٌقیٌددانەٌە وینددكٌٌی
قەکادەٌە؛ ىەنٌەکٍ ؿٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ ةەٺ ةەڵدگە ىێندانەٌەَ ئیرباىدیم ٣-ٸیدً
اٷٌالٺ -ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر کە ئیرباىدیم ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ٫ -ەنمدٌٍیەدی
{اٷا د ِمْ َؿٸَ َٰ ِنددٕ َُ ٫يدد ٍَ َٓ ْي د ِكٓنِ ( )78ئەٌ منددی قنًٌددذکهقٌٌە پاُددان ھەن ئەٌیددّ
ني (ٌ )79ھەن ئەٌ وادە ؿدۆناک
ڕێنمٌٍنیم قەکاخ (ٌَ )78اٷا ِمْ ىُد ٍَ ُُٓ ٤ِ ْٜم ِندٕ ٌَ َٓ ٌْد ِٰ ِ
ني (ٌ )81کادێک نەؿۆَ ةکەٌٺ ھەن
ٌئاٌٺ پێكەةەؿِێر (ٌَ )79بِ َلا َمهِْٗ ُر َُ ٫ي ٍَ َِْٓ ِِ ٬
ني (ٌ )81واددێکە کە
ئەٌ ُی٬اٺ قەقاخ -چاکم قەکادەٌەٌَ )81( -اٷا ِمْ َُئِ ُذ ِنٕ سُ ام ُٓ ْؼِٔد ِ
من قەمهێنێر ٌ پاُان وینكٌٌٺ قەکادەٌە ()81ە [اٷِد٤هاء ٌ .]81- 78ؿدٍاَ گەٌنە
ًەةانەخ ةە گ٬ذٍگۆی مًٍدا ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ -ٷەگەڵ ٫یده٣ەٌن ٷە ٯٍنئدانی پیدهۆوقا
قە٫ەنمٍێر کە مًٍا ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ -ةەڵدگەی ىێندایەٌە ٷەًدەن ٫یده٣ەٌن ٌپێدی
دم ىَدكَ كَە
٫ەنمٌٍ کە پەنٌەنقگانی ئەٌ وادەیە کە { اٷا ِمْ َؤ ْ َٜ٣كّ ٳ ا
َش ٍء َؿٸْ َٰدًُ سُ ا
ُدٹ َ ْ
ٌادە {(مًٍدددا) ٫ەنمدددٌٍی پەنٌەنقگدددانی ئدددێمە ئەٌ وادەیە کەھەمدددٌٍ ُدددذێکی
ةەُێٍەیەکی ڕێکٍپێک ٌطٍان قنًٌذکهقٌٌە پاُان ڕێنمٍنیِی کدهقٌٌە (ةدۆ کدانی
ؿۆی)ە [ٌ .] 51 ًٛؿٍاَ گەٌنە ىەمٌٍ ئەٌ ُذانەَ ٷە ئاًدامنەکان ٌوەٌیدكان ةدۆ
مهۆڤ ٫ەناىەمی کهقٌٌە ٌقەٌنٌپِذی مدهۆڤ ىەمدٌٍی نی٤مەددی ؿدٍای گەٌنەیە؛
ئەمانە ىەمٌٍی ةۆ ئەٌەیە مهۆڤ ؿٍقای ٷە ةیه ةێر ٌةیپەنًدذێر ٌکدٍ٫ه ٌةێتداٌەڕ
اٷٌ َام ٌَ ِ
اخ ٌَ َمدا ِِف
نەةێرو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ؤَٷ َْم دَ َه ٌْا ؤَنا ا َ
هللا ًَ اـ َه ٷَٴُم اما ِِف ا
اي َمن ُٓ َظا ِق ُٶ ِِف ا ِ
ٖ ٌَ َؤ ًْ َت َ٣َ ٩ٸَ ْٔٴ ُْم نِ ََ ٤مًُ َٟا ِى َه ًج ٌَ َة ِ
هللا ِةِ ْ ٨
ْاألَ ْن ِ
َري ِ٣ٸ ٍْم ٌَ ََّل
اَ ٛن ًح ٌَ ِم َن اٷ ان ِ
اب ُّم ِنريٍە ٌادە {ئایا نەدانىانیٌٍە کە ةەڕاًذی ؿٍقا ئەٌەی ٷە ئاًامنەکان
ىُكً َ ٌَ ََّل ِٳ َذ ٍ
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ٌٷەوەٌیكان ةۆ ئێٍەَ ٫ەناىەٺ کدهقٌٌە ٌنی٤مەدەکدانی ڕُدذٌٍە ةە ًدەندانكا ا قیدان
ٌئاُکها ٌ ا پەنێان ٌناقیانە ھەنكێٵ ٷە ئاقەمی گ٬ذٍگۆ ٌقەمەٯاڵێ قەکەن ٷە ةدانەی
ؿددٍقاٌە ةەةددێ ھددیی وانیددانیەٲ یددان ڕێنمددٍنییەٲ یددان کذێتێکددی ڕٌٌن ٌئاُددکهاە
[ٷٰددامن  .]21ىەنٌەکددٍ چددۆن ؿددٍاَ گەٌنە ىەمددٌٍ ُددذێکی ٫ەناىەٺ کددهقٌٌە ةددۆ
ئاقەمیىاق ٷە ئاًامنەکان ٌوەٌیدكا ةەىەمدان ُدێٍە ةیٌدنت ٌةیندین ٌقڵ ٌةیهکدهقنەٌە
ٌدێگەیِذنی پێتەؿِیٌٍە ةۆ ئەٌەَ ئەٌ وانٌذە ٫ێه ةتێر کە ًٌٍقی پێدكەگەیەنێر
هللا ؤَؿْد َه َطٴُم ِّمدن
ٌٷە پەنٌەنقگانی نىیکی قەکادەٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌَ ا ُ

اٷٌ ْم َْ ٌَ ٥األَ ْة َٔا َن ٌَ ْاألَ ِْ ٫ئكَ َج ٷَ َ٤ٸاٴ ُْم دَِْ ٴُ ُهٌنَ
ُة ٍُٜنِ ؤُ ام َيادِٴ ُْم ََّل دَ ْ٤ٸَ ُمٍنَ َُ ْٔ ًئا ٌَ َط ََ ٤ٹ ٷَٴ ُُم ا
ە ٌادە {ؿٍقا ئێٍەی ٷە ًکی قایکذان قەنھێناٌە کە ھیچذان نەقەواندی ٌؿدٍقا گدٍو
ٌچاٌ ٌقڵی پێكان ةۆ ئەٌەی ًٍپاًی ةکەنە[اٷنؼٹ .]78
ؿدددٍاَ گەٌنە ً-دددتؼانً ٌد٤ددداَل -ىەمدددٌٍ ئەٺ ةدددٌٍنەٌەنانە ٌمهۆڤیِدددی
قنًٌذکهقٌٌە ٌىەمٌٍ ئەٌ ئەنكاٺ ٌدٍانا پێٍیٌذانەَ پێدی ةەؿِدیٌٍە ةدۆ پەنًدذنی
ؿددٍقا ٌنیِددذەطێتٌٍن ٷەًددەن وەٌی ٌىەنٌەىددا ىەمددٌٍ ئەٌانەَ ٷە ئاًددامنەکان
ٌوەٌیكایە ةدۆ مدهۆڤ ٫ەناىەمدی کدهقٌٌەٌ .ؿدٍاَ گەٌنە ئەٺ ةدٌٍنەٌەنە مەوندانەَ
قنًٌذکهقٌٌە کە ةەڵگەن ٷەًەن پەنٌەنقگانێذی ؿٍقا ٌىەنٌەىا ةەڵگەن ةدۆ ئەٌەَ
کە دەنيا ؿٍقا ُایەنی پەنًذنە ةە ىەٮ ٌىەمٌٍ پەنًدرتاٌێکی دده طدگە ٷە ؿدٍاَ
گەٌنە پٍچەڵ ٌناىەٯە پەنًذنیو ؿٍاَ گەٌنە ً-تؼانً ٌد٤اَل -قە٫ەنمٍێر {ٯ ُْٹ َم ْن
اٷٌ َام ِء ٌَ ْاألَ ْن ِ
اٷٌ ْم َْ ٌَ ٥األَةْ َٔا َن ٌَ َم ْن ُٓ ْـه ُِض اٷْ َؼ إ ِم َن اٷْ َم ِّٔ ِر
ٖ ؤَ ام ْن ََيْٸِٵُ ا
َٓ ْه ُو ُٯٴ ُْم ِم َن ا
هللا َُْ ٰ٫ٹ َؤََ ٫ال دَ اذٍُٰنَ ە ٌادە {(ئەی
ٌَ ُٓ ْـه ُِض اٷْ َم ِّٔ َر ِم َن اٷْ َؼ ِّٕ ٌَ َم ْن ُٓكَ ِّة ُه ْاألَ ْم َه ٍَُٰٔ ٌََ ٫ٷٍُنَ ا ُ
مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-ةڵێ ئایا کێ ڕوٮ ٌڕۆویذدان قەقاخ ٷە ئاًدامن
(ةە ةانان) ٌٷە وەٌیەٌە (ةە ڕٌٌەک) یان کێ ؿاٌەنی (قنًٌدذکانی) گدٍو ٌچداٌانە
ٌکێ وینكٌٌ ٷە مهقٌٌ قەنقەھێنێر ٌمدهقٌٌ ٷەویندكٌٌ قەنقەھێنێدر ھەنٌەھدا کدێ

17

کانەکان ھەڵكەًٍڕێنێر ةێگٍمان یەکٌەن قەڵدێن ؿدٍقا کەٌادە (ئەی مدٍػەممەق -
ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم )-پێیدان ةڵدێ قەی ةدۆ ؿۆددان ناپدانێىن (ٷەًدىای ؿدٍقا )ە
[ٍٓنٍ ٌ .]31ؿٍاَ گەٌنە ً-تؼانً ٌد٤اَل -قە٫ەنمٍێر {ٯ ُْٹ ؤَ َنؤَْٓ ُذ ْم َما دَكْ ٍُ٣نَ ِمد ْن
قٌُنِ ا ِ
اٷٌ َام ٌَ ِ
اب ِم ْن َٯ ْتٹِ
ٌي َما َلا َؿٸٍَُٰا ِم َن األ ْن ِ
ٍي ِة ِٴ َذ ٍ
اخ اِئْ ُذ ِ
هللا ؤَ ُن ِ
َشٲٌ ِِف ا
ٖ ؤَ ْٺ ٷَ ُي ْم ِ ْ
نيە ٌادە {(ئەی مدٍػەممەق ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە
َى َما ؤَ ٌْ ؤَسَا َن ٍج ِم ْن ِ٣ٸ ٍْم بِنْ ٳُ ْند ُذ ْم َٓدا ِق ِٯ َ

ًٌٸم )-ةڵێ پێم ةڵێن ئەٌ ُذانەی ئێٍە قەیانپەنًنت طگە ٷە ؿٍقا پیِانم ةدكەن ٷە
وەٌیكا چییان قنًٌر کهقٌٌە یدان ٷە (قنًٌدر کهقندی) ئاًدامنەکانكا ةەُدكانیان
کهقٌٌەو قەی پەڕاٌێکم ةۆ ةێێنن ٷە پێّ ئەٺ (ٯٍنئانە ھادتێر) یان وانیدانیەٲ کە ٷە
پێِددٌٍان ةەطددێ ماةێددر ئەگەن ئێددٍە ڕاًددذگۆنە [األػٰدداٌ .]4 ٪ؿددٍای گەٌنە
اٷٌ َام ٌَ ِ
َري ََ ٣م ٍك دَ َه ٌْنَ َيا ٌَؤَٷْٰ كَّ ِِف ْاألَ ْن ِ
اخ ِةِ ْ ٨
اِس َؤن َتَ ِٔكَ ِةٴ ُْم
قە٫ەنمٍێر { َؿٸ ََٱ ا
ٖ َن ٌَ ِ َ
اٷٌ َام ِء َما ًء َ٫إَن َت ْذ َنا َِ ٔ٫يا ِمن ٳ ُِّٹ َو ٌْضٍ ٳَه ٍِٓم (َ )11كى َما
ٌَةَ اص َِ ٔ٫يا ِمن ٳ ُِّٹ قَاةا ٍح ٌَؤَن َىٷْ َنا ِم َن ا
َؿٸ ُْٱ ا ِ
ني ()11ە ٌادە {
ٌي َما َلا َؿٸ ََٱ اٷا ِمٓ َن ِمن قٌُنِ ًِ ةَٹِ اٷ٠ااٷِ ُمٍنَ ِِف َٗ َالٶٍ ُّمتِد ٍ
هللا َ٫إَ ُن ِ
(ؿٍا) ئاًامنەکانی قنًٌذکهقٌٌە ةەةێ ھیی کۆڵەکە ٌئەًذٌٍنێٵ کە ئێٍە ةیتیدنن ٌ
ٷە وەٌیددكا چەنددكان ُدداؿی ٷەنددگەن قاکٍددداٌی قاندداٌە ةددۆ ئەٌەی نەدانٸەنوێنێددر ٌ
نەطٍڵێر ٷە ژێهدانكا ٷە ھەمٌٍ طۆنە وینكەٌەنێکی دێكا ةاڵٌکهقۆدەٌە ٌٷە ئاًدامنەٌە
ةانامنان ةانانكٌٌە ةەھۆی ئەٌ (ةانانەٌە) ٷە وەٌیكا ھەمٌٍ طۆنە ڕٌٌەکێکی ةە کەڵدٵ
ٌ طٍامنان ڕٌانكٌٌە ( )11ئەمەی (ةاًکها) قنًٌدذکهاٌی ؿدٍایە قەی نیِدانم ةدكەن
ئەٌ (ةر ٌ پەنًرتاٌانە)ی طگە ٷە ؿٍقا چییان قنًٌدذکهقٌٌە (ھیچیدان قنًٌدر
نەکهقٌٌە) ةەڵکٍ ًذەمکانان ٷە گدٍمیایی یەکدی ئاُدکهاقان ()11ە [ٷٰدامن .]11-11
ٌؿٍاَ گەٌنە ً-تؼانً ٌد٤اَل -قە٫ەنمٍێر { ؤَ ْٺ ُؿ ِٸٍُٰا ِم ْن ِ ْ ٧
َش ٍء ؤَ ْٺ ى ُُم اٷْـَا ِٷٍُٰنَ
َري َ ْ
( )35ئایددا ئەٌان (ةددێ ؿٍڵٰێنەنێددک) ٷە ؿۆیددانەٌە قنًٌددر ةددٌٍن یددان ؿۆیددان
اٷٌ َام ٌَ ِ
ٖ ةَٹ اَّل ٍُٓ ِٯ ُنٍنَ
اخ ٌَ ْاألَ ْن َ
(ؿٍڵٰێنەن) ٌقنًٌذکەنی ؿۆیانن ( )35ؤَ ْٺ َؿٸٍَُٰا ا
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( )36ئەی ئایا ئەٌان ئاًامنەکان ٌوەٌییان قنًٌر کدهقٌٌە (نەؿێده ٌا ندیە) ةەڵکدٍ
قڵنیا نین ٌگٍمانیان ھەیە ( )36ؤَ ْٺ ِ٣نكَ ُى ْم َؿ َىائِ ُن َنةِّٵَ ؤَ ْٺ ى ُُم اٷْ ُم َٔد ْٔ ُِ ٜهٌنَ ( )37ئەی
ئایا گەنظینەکدانی پەنٌەنقگدانی ددۆ َّلی ئەٌانە یدان ئایدا ھەن ئەٌان قەًدەاڵدكان
ٌواڵن ()37ە [اٷٍٜن .] 37 35
ُێف ًدە٣كی -ڕەػمەددی ؿدٍای ٷێتێدر -قەڵێدر (ئەٺ ةەڵدگە ىێندانەٌەیە
ٷەًەنیان ىیی ةژانقەیەکیان ةۆ طێناىێڵێر طگە ٷە مٸکەا ةٌٍن ةۆ ىەٮ یان ئەٌەدا
قەةێر َّلةكەن ٷەٌەی کە قاٌاکهاٌە ٷە َّلیەن ئەٯدو ٌئداینەٌە) [دٌ٬دري اةدن ًد٤كْ
.]816

 .7هللا ؿٍڵٰێنەنی ىەمدٌٍ ُدذێکە کە ٷە گەنقٌٌن ٌئاًدامنەکانكا
ىەیە ٷەٌ ُذانەَ قەیانتینین ٌٷەٌ ُذانەَ کە نایان ةینینو ىەمٌٍ ُذێک
طگە ٷە (هللا) قنًٌذکهاٌە ٌمەؿڵٍٯەو ٌؿٍاَ گەٌنە ئاًدامنەکان ٌوەٌی
ٷە ُەَ ڕۆژقا قنًٌذکهق.
دام ٌَ ِ
اخ ٌَ ْاألَ ْن ِ
دٹ
هللا ُٯد ْ
ؿددٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر { ُٯد ْ
ٖ ُٯددٹِ ا ُ
اٷٌد َ
دٹ َمددن ان ُّب ا
دّ
ؤََ٫ادا َـ ْمدُم ِّمن قٌُنِ ًِ ؤَ ٌْٷِ َٔا َء ََّل ََيْٸِٴٍُنَ ِألَنٌُِ ٬ي ِْم نَ ْ٤ً ٬ا ٌَ ََّل َ ًّ
َضا ٯ ُْٹ ى َْٹ َٓ ٌْد َذٍِْ ْاألَ َْ ٣م ك
ري َؤ ْٺ ى َْٹ د ٌَْ َذٍِْ اٷُّ٠ٸ َُام ُخ ٌَاٷ ُّنٍ ُن َؤ ْٺ َط َ٤ٸٍُا ِ ا ِ
َشٳَا َء َؿٸٍَُٰا ٳَ َـٸْ ِٰد ًِ ََ ٫ذَِ داةًََ
ٌَاٷْ َت ِٔ ُ
ّلِل ُ َ

َش ٍء ٌَ ُى ٍَ اٷْ ٍَا ِػكُ اٷْ َٰ ايا ُنە ٌادە {(ئەی مدٍػەممەق -
اٷْ َـٸ ُْٱ َ٣ٸَ ْٔي ِْم ٯُٹِ ا ُ
هللا ؿَاٷِ ُٱ ٳ ُِّٹ َ ْ
ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-ةڵێ کێ پەنٌەنقگانی ئاًامنەکان ٌ وەٌیە ةڵدێ ؿدٍا ئینظدا
ةڵێ قەی ئێٍە ةێظگە ٷە ئەٌ (ؿٍای گەٌنە) پِذیٍانانێکذان ھەڵتژانقٌٌە (ةۆ ؿۆدان)
کە ؿاٌەنی ھدیی ًدٌٍق ٌ ویانێدک ندین ةدۆ ؿۆُدیان ةڵدێ ئایدا کدٍێه ٌ چداٌ ًدا٦
یەکٌانن یان ئایدا دانیکیەکدان ٌ ڕٌٌنداکی ٌەک یەک ٌان نەؿێده ئەٌانە چەندك
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ھاٌةەُێکیان ةۆ ؿٍا قاناٌە (گٍایە) ٌەک قنًٌذکهاٌانی ؿٍایان قنًٌر کهقةێر
ئەًٌا قنًٌر کهاٌەکەیان ٷێ ُێٍاٌە!! ةڵێ ؿٍا قنًٌذکەنی ھەمٌٍ ُذێکە ٌ ھەن
ئەٌیِە داک ٌ دەنێدا ٌ واڵە ةەًدەن ھەمدٌٍ ُدذێکكاە [اٷه٣دك ٌ .]16ؿدٍاَ گەٌنە
دٱ َمددا ََّل دَ ْ٤ٸَ ُمددٍنَ ە ٌادە {ٌؿددٍقا ُددذی ٌا قنًٌددر قەکدداخ کە
قە٫ەنمٍێددر { ٌََٓ ْـٸُد ُ
(ئێٌذا) ئێٍە نایىاننە [اٷنؼٹ  .]8ؿدٍاَ گەٌنە ئاًدامنەکان ٌوەٌی ٷە ُدەَ ڕۆژقا
اٷٌ َام ٌَ ِ
ٖ ِِف ًِد اذ ِح
اخ ٌَ ْاألَ ْن َ
قنًٌذکهقٌٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ُى ٍَ اٷا ِمْ َؿٸ ََٱ ا
دع ِِف ْاألَ ْن ِ
ٖ ٌَ َمدا َٓـْد ُه ُض ِم ْن َيدا ٌَ َمدا َٓندى ُِٶ ِمد َن
اً َذ ٍَ كَ ََ ٣ىل اٷْ َْ ٤ه َِ َٓ ْ٤ٸ َُم َما َٓٸِ ُ
ؤَٓا ٍاٺ سُ ام ْ
ريە ٌادە {(ؿدٍا)
اٷٌ َام ِء ٌَ َما َٓ ُْ ٤ه ُض َِ ٔ٫يا ٌَ ُى ٍَ َم َ٤ٴ ُْم َؤ ْٓ َن َما ٳُن ُذ ْم ٌَ ا ُ
هللا ِبِ َا دَ َْ ٤مٸٍُنَ َة ِٔ ٌ
ا
ئدەٌ واددەیە کدە ئداًمداندەکدان ٌوەٌی قنًٌددر کددهقٌٌە ٷە ُدەَ ڕۆژقا پاُدان
ةەنوةٍیەٌە ةدۆ ًدەن ٣ەنَ (ةاٌەڕمدان پێیەددی ةەٌ ُدێٍەی ُدیاٌی ؿدٍا ةێدرو ٌە
چۆنیەدیەکەی ناوانینو دەنێا ؿٍا ؿۆی قەوانێر) قەوانێر چدی قەچێدذە نداٌی وەٌی
ٌچی ٷێ قێذە قەنەٌە ٌچی ٷەئاًامنەٌە قێذە ؿٍان ٌچی ةدۆ ًدەنقەکەٌێر ٌ ٷە ھەن
کٍو ةن ؿٍا ٷەگەڵذانە (ةە وانیانی ٌ ئاگاقانی) ٌ ؿٍا ةینایە ةەھەن کدهقەٌەیەک کە
دام ٌَ ِ
ٖ
اخ ٌَ ْاألَ ْن َ
اٷٌ َ
قەیکەنە [اٷؼكٓك ٌ .]4ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَٷَ َٰكْ َؿٸَ ْٰ َندا ا
دٍب ە ٌادە {ًددٍێنك ةە ؿددٍا ةێگٍمددان
داٺ ٌَ َمددا َم اٌد َنا ِمددن ٷُّ ُ٨د ٍ
ٌَ َمددا ةَ ْٔد َن ُي َام ِِف ًِد اذ ِح ؤَٓاد ٍ
قنًٌذامن کهقٌٌە ئاًامنەکان ٌوەٌی ٌ ھەنچدی ٷە نێٍانیاندكایەو ٷە ُدەَ ڕۆژقا ٌ
ھیی مانكٌٌ ةٌٍنێکامن دٌٍَ نەةٌٍە [ٮ .]38

ٌ .8ؿٍقا ً-تؼانً ٌد٤اَل -ىیی ُدەنیک ٌىاٌةەُدێکی نیدیە نە ٷە
مٍڵکیكاو نە ٷە ؿٍڵٰانكنكاو ٌنە ٷە ةەڕێٍەةهقنكاو ٌنە ٷە پەنًذنكا.
ُدٹ ؤَ َنؤَْٓد ُذ ْم َمدا دَدكْ ٍُ٣نَ ِمد ْن قٌُنِ ا ِ
ٌي َمدا َلا
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٯ ْ
هللا ؤَ ُن ِ
اٷٌ َام ٌَ ِ
َؿٸٍَُٰا ِم َن األ ْن ِ
اب ِم ْن َٯ ْتدٹِ ىَد َما َؤ ٌْ َؤسَدا َن ٍج ِمد ْن
ٍي ِة ِٴ َذ ٍ
اخ اِئْ ُذ ِ
َشٲٌ ِِف ا
ٖ ؤَ ْٺ ٷَ ُي ْم ِ ْ
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نيە ٌادە {(ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم )-ةڵدێ پدێم
ِ٣ٸ ٍْم بِنْ ٳُ ْن ُذ ْم َٓا ِق ِٯ َ
ةڵێن ئەٌ ُذانەی ئێٍە قەیانپەنًنت طدگە ٷە ؿدٍقا پیِدانم ةدكەن ٷە وەٌیدكا چیدان
قنًٌر کهقٌٌە یان ٷە (قنًٌدر کهقندی) ئاًدامنەکانكا ةەُدكانیان کدهقٌٌەو قەی
پەڕاٌێکم ةۆ ةێێنن ٷە پدێّ ئەٺ (ٯٍنئدانە ھادتێدر) یدان وانیدانیەٲ کە ٷە پێِدٌٍان
ةەطێ ماةێر ئەگەن ئێٍە ڕاًذگۆنە [األػٰا.]4 ٪
ُدٹە ٌادە ةڵدێ ةە ئەٌانەی
ُێف ًە٣كی -ڕەػمەدی ؿٍای ٷێتێر -قەڵێدر {ٯ ْ
ىاٌةۀُان ةۆ ؿٍا قاناٌە ةە پەنًذنی ةذەٳان ٷە کادێکكا نً ًٌٍقیان ىەیً ٌ نً ویان
ٌ نددً مددهقن ٌ نە ژیددانو ٌ نددً وینددكٌٌٳهقنەٌەو پێیددان ةڵددێ -ڕٌٌىن ةددٴەنەٌە ةۆیددان
قەًذەًٌدداىن پەنًددرتاٌەکانیان کددً ةێگٍمددان ئەٌانە ُایٌددذەی ىددٔی طۆنێددک ٷددً
دام ٌَ ِ
ٌي َما َلا َؿٸٍَُٰا ِم َن ْاألَ ْن ِ
اخە ٌادە
ةەنكایەدیکهقن نینَ { -ؤ ُن ِ
ٖ َؤ ْٺ ٷَ ُي ْ
اٷٌ َ
َشٲٌ ِِف ا
دم ِ ْ
{پێم نیِان ةكەن ٷً وەٌیكا چییان قنًٌذٴهقٌٌه یان ٷً قنًٌدذکهقىن ئاًدامنەکانكا
ةەُكانٓان کهقٌٌەەو ئایا ىیی ُذێکیان ٷً ناٌ ئاًامنەٳان ٌ وەٌیكا قنًٌدذٴهقٌٌە
ئایا کێٍەکانیان قنًٌذٴهقٌٌە ئایا قەنیایان ةەڕێـٌدذٌٍە ئایدا ئاژەڵەکانیدان ةداڵٌه
پێکهقٌٌە ئآا قانٌقنەؿذەکانیان ًەٌو کهقٌٌە ئایدا ٓدانمەد قەنێکیدان ىەیدً ٷدً
قنًٌذٴهقن ُذێ ٷەٌانە نەؿێه ىیی ُذێک ٷەٌاندً نییدًو ةەٌەی ٳدً ؿۆیدان قاىن
پێكاقەنێنو ئەمە ةێظگە ٷە ةاًکهقنی قانپێكاناىن ئەٌاىن دهو ٌئەمە ةەڵگەیەکّ ئەٯڵّ
یەکالکەنەٌەیە ٷەًەن ئەٌەی ةێگٍمان ةەنكآەد کدهقن ةدۆ طدگە ٷە ؿدٍقا ُدذێکی
دٍي
پٌٍچە .پاُان ةاَس نەةٌٍىن ةەڵگەی قەٯی -نەٯڵدی -کدهقٌٌه ٌ٫ەنمدٌٍیەد {ائْ ُذ ِ
اب ِّمن َٯ ْتٹِ َكى َماە ٌادە {قەی پەڕاٌێٴم ةۆ ةيێنِن ٷً پێّ ئەٺ ٯٍنئدانە ىادتێدرەو
ِة ِٴ َذ ٍ
ٳذێتێک ةانگەُە ةکاخ ةۆ ىاٌةەُكانانو {ؤَ ٌْ ؤَسَا َن ٍج ِّم ْن ِ٣ٸ ٍْمە ٌادە {یدان وانیدانییەک
ةەطێامةێر ٷً پێ٨ەمدتەنانەٌە ٫ەنمدان ةەٌە ةکداخە .ةێگٍمدان ئەٌەی واندهاٌە ئەٌان
قەًذەًٌدددانن کە ٷە یەکێدددک ٷدددً پێ٨ەمدددتەنانەٌە ةەڵدددگەیەک ةيدددێِن ٷەًدددەن
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ىاٌةەُكانانیانو ةەڵٴٍ قڵنیایین ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان ةانگەُدەٓان کدهقٌٌە ةدۆ َّلی
یەکذاپەنًذّ پەنٌەنقگانیان ٌ ڕێگهییان ٳهقٌٌە ٷً ىاٌةەُكانانو ئەمەَ مەونرتین
میهادً ٷەٌانەٌە ةەطێامةێر ٷً وانٌر ٌوانیانَ[ .دٌ٬ري اةن ً٤كْ .]779
ٌ (هللا) ً-تؼانً ٌد٤اَل -مٍڵکی ىەمٌٍ ُدذێک دەنيدا ةدۆ ئەٌ وادەیە -ماٷدٵ
املٸٵ-ە ٌىیی ىاٌةەَ ٌُەنیکێکی نییە ٷە مٍڵدک ٌؿاٌەنكانێذیدكاو ؿدٍاَ گەٌنە
قە٫ەنمٍێر { ٯُٹِ اٷٸا ُي ام َما ِٷٵَ اٷْ ُمٸ ِ
ْٵ دُا ِِْت اٷْ ُمٸْٵَ َمن دََِ ا ُء ٌَدَن ِى ُ ٢اٷْ ُمٸْٵَ ِم امن دََِ دا ُء

َش ٍء ٯَد ِكٓ ٌه ە ٌادە { ةڵدێ
َري بِناٵَ َ٣د َ كىل ٳ ِّ
ٌَدُ ُِّ ٤ى َمن دََِ ا ُء ٌَدُ ِم ُّٶ َمن دََِ ا ُء ِة َٔ ِكٲَ اٷْـ ْ ُ
ُدٹ َ ْ
ئەی ؿددٍقای ؿدداٌەن قەًددەاڵخ؛ قەًددەاڵخ قەقەیددر ةە ھەنکەًددێک کە ةذەٌێددر
ٌقەًەاڵخ قەًێنیذەٌە ٷە ھەنکەًێک کە ةذەٌێر ٌةەڕێىی قەکەیر ئەٌەی ةذەٌێدر
ٌةێیێىی قەکەیر ئەٌ کەًدەی ةذەٌێدر دەنێدا ةە قەًدذی ددۆیە ھەمدٌٍ چداکەیەک
ةەڕاًذی دۆ ةەًەن ھەمٌٍ ُذێکكا ةە دٍانایر ە [آٶ ٣مهان ٌ .]26ؿدٍاَ گەٌنە ئەٌە
ڕٌٌنكەکادەٌە کە ىەمدٌٍ مٍڵدک ٌقەًدەاڵدێک دەنيدا ةدۆ ئەٌ وادە مەونەیە ٷە ڕۆژی
ٯیامەدكاو ىەنٌەکٍ ً-تؼانً ٌد٤اَل -قە٫ەنمٍێر { َٓ ٍْ َٺ ىُم ةَا ِنوٌُنَ ََّل َٓ ْـ ٬كَّ ََ ٣ىل ا ِ
هللا

َش ٌء ِّٷ َمدنِ اٷْ ُمٸْدٵُ اٷْ َٔد ٍْ َٺ ِ ا ِ
ّلِل اٷْ ٍَا ِػد ِك اٷْ َٰ ايدا ِن ە ٌادە {ڕۆژێدٵ کە ھەمدٌٍ (ٷە
ِم ْن ُي ْم َ ْ
گۆڕەکانیان قێنە قەنەٌە) ئاُکها قەةن ھیی ُدذێکیان ٷە ؿدٍقا پەنێدان ناةێدر (ؿدٍا
قە٫ەنمٌٍێر) ئەمیۆ پاقُایەدی ٌقەًەاڵخ ةۆ کێیە (ٌەاڵٺ نداقنێذەٌە)و (ؿدۆی ٌەاڵٺ
قەقادەٌە ٌ قە٫ەنمٌٍێر) ھەن ةۆ ؿٍای دداٲ ٌدەنێدایە کە ةە ًدەن ھەمدٌٍ ُدذێکكا
واڵەە [٧ا٫ه ٌ .]16ؿٍقا ً-تؼانً ٌد٤داَل -ىدیی ُدەنیک ٌىاٌةەُدێکی نیدیە نە ٷە
مٍڵکیددكاو نە ٷە ؿٍڵٰانكنددكاو ٌنە ٷە ةەڕێٍەةهقنددكاو ٌنە ٷە پەنًددذنكاو ؿددٍاَ گەٌنە
ّلِل اٷا ِمْ ٷ َْم َٓ اذ ِـ ْم ٌَٷَكً ا ٌَٷ َْم َٓٴُن ٷاًُ ََشِٓدٵٌ ِِف اٷْ ُمٸ ِ
قە٫ەنمٍێر { ٌَٯُٹِ اٷْ َؼ ْمكُ ِ ا ِ
َدم
ْدٵ ٌَٷ ْ
رياە ٌادە {ٌ(ئددەی مدٍػەممەق ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە
َربوُ دَٴْتِد ً
ِل ِّم َن اٷ ُّم ِّٶ ٌَٳ ِّ ْ
َٓٴُن اٷًُ ٌَ ِ ٌّ
ًٌٸم )-ةڵێ ھەمٌٍ ًٍپاي ٌ ًذایّ ھەن ةۆ ؿدٍایە وادێدک کە ھدیی منداڵێکی ةدۆ
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ؿۆی ةییان نەقاٌە ٌ ھیی ھاٌةەُێکی نەةٌٍە ٷە مٍڵک ٌ پاقُایەدیكا ھیی قۆًدر ٌ
یانمەدیددكەنێکی نەةددٌٍە ٷەةەن ةددێ قەًددەاڵدی (کەٌادە) ؿددٍا وۆن ةە گەٌنە قاةنددێە
دام ٌَ ِ
اخ ٌَ ْاألَ ْن ِ
َدم
ٖ ٌَٷ ْ
اٷٌ َ
[اإلشاء ٌ .]111ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر {اٷا ِمْ ٷَدًُ ُمٸْدٵُ ا
َٓ اذ ِـ ْم ٌَٷَكً ا ٌَٷ َْم َٓٴُن ٷاًُ ََشِٓٵٌ ِِف اٷْ ُمٸ ِ
َش ٍء ََٰ ٫دكا َنوُ دَْٰد ِكٓ ًهاە ٌادە {ئەٌ
َدٱ ٳ ا
ْٵ ٌَ َؿٸ َ
ُدٹ َ ْ
وادەی کە قەًەاڵدی ةەًەن ئاًامنەکان ٌوەٌیكا ىەیە ٌىەمدٌٍ مدٍڵکی ئەٌن ٌھدیی
منكاڵی ةۆ ؿۆی ةییاڕ نەقاٌە ٌکەي ُەنیک ٌھاٌةەُی نییە ٷە ٫ەنمانیەٌایی ٌػٍکم
ٌمٍڵکكا ٌھەمٌٍ ُذێکی قنًٌذکهقٌٌە ٌئەنكاوەی ةۆ قیانی کدهقٌٌە (ةە چداکی ٷە
ھەمٌٍ ڕٌٌیەکەٌە)ە [اٷ٬هٯدان  .]2ؿدٍاَ گەٌنە پاقُدا (املاٷدٵ)ە ٌىەمدٌٍ ُدذێک
مٍڵکی ئەٌە ً-تؼانً ٌد٤اَلٌ -ئەٌ ؿٍڵٰێنەنە (اٷـاٷٱ)ەو ٌىەمدٌٍ ُدذێک طدگە ٷە
وادی مەونی ؿۆی ةٌٍنەٌەنە ٌؿٍڵٰێرناٌەو ٌىەن ؿۆی کانٌةانی ةٌٍنەٌەنەکان ةەڕێٍە
قەةاخ ٌةۆیە ئەٌ وادەَ کە ئەٺ ٌەً٭ ٌمٍڵک ٌقەًەاڵدەی ةێر دەنيدا ئەٌ ُدایەنی
پەنًذنەو ٌپەنًذنی ُذێک یان یەکێکی ده ٷەگەڵ ئەٌ وادە یدان پەنًدذنی ُدذێک
یددان یەکێکددی ددده طددگە ٷە ئەٌ وادە؛ نیِددانەَ َّلٌاوَ ئەٯددڵە ٌىەنٌەىددا ُددیهک
ٌىاٌةەُكانە ةۆ ؿٍقا کە ئەمیّ ىۆکانی ؿهاپتٌٍنی قەنەنظامی ةدٌٍنەٌەنە ٷە قٌنیدا
دٹ
ُدٹ ةَ ْ
ٌئاؿیهەدكاو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَٯَاٷٍُا ٳٍُنٍُا ىٍُقًا ؤَ ٌْ ن ََٔا َن كَ دَ ْيذَدكُ ٌا ٯ ْ
نيە ٌادە {(طدٌٍٷەکە ٌ گاٌڕەکدان) ةە
ٔم َػ ِنًٔ٬دا ٌَ َمدا ٳَدانَ ِمد َن اٷْ ُمِْ دد ِه ِٳ َ
ِمٸا َح بِةْ َها ِى َ
(مًٍڵامنەکان) ٌٌدیان ةنب ةە طٌٍٷەکە یان ةە گاٌڕ ةدۆ ئەٌەَ ةێدنە ًدەن ڕێگدای
ڕاًر ةڵێ ةەڵکٍ پەییەٌیی ئاینی پاکی ئیرباھیم قەکەین کە ٷە ھاٌةەَ ةییدانقەنان
(مٍَشیکان) نەةٌٍەە [اٷتٰهج ٌ .]135ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌَ َمد ْن ؤَ ْػ ٌَد ُن ِقٓ ًندا
ِّم ام ْن ؤَ ًْٸ ََم ٌَ ْط َيًُ ِ ا ِ
ٔم َؿٸِ ً
ٔالە
هللا بِةْ َها ِى َ
ٔم َػ ِنًٔ٬ا ٌَادا َـ َم ا ُ
ّلِل ٌَ ُى ٍَ ُم ْؼ ٌِ ٌن ٌَادا َت َِ ٥مٸا َح بِةْ َها ِى َ
ٌادە {ئایا کێ ئایینی چاکرت ٌ طٍانرتە (ٌکێ قینكاندهە) ٷە کەًدێک کە ڕٌٌی ؿدۆی
یەکال کهقةێذەٌە ةۆ ؿٍا ٷە ھەمان کادكا ئەٌ کەًە چاکەکدان ةێدر ٌ ُدٍێنی ئداینی
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ئیرباھیم کەٌدتێر ةەڕاًذی ٌ پاکی (کە ةە ٌییٌذی ؿۆی ٷە ةەدداڵی ٌگدٍمیایی َّلی
قاٌە ةۆ َّلی ڕاًذی) ٌ ؿٍا ئیرباھیمدی ھەڵتدژانق ةە قۆًدر ٌ ؿۆُەٌیٌدذی ؿدۆیە
[اٷنٌددداء ٌ .]125ؿدددٍاَ گەٌنە ً-دددتؼانً ٌد٤ددداَل -ئەٌەَ ڕٌٌنکدددهقٌٌەدەٌە کە
ىەنکەًێک ُدٍێنی ئاینێدک ةکەٌێدر طدگە ٷە ئداینی ئیرباىیمدی ؿەٷیدٹ ٣-ٸیدً
اٷٌالٺ-؛ ئەٌا ئەٌ کەًە ؿۆی گێٹ ٌنە٫امکهقٌٌە ٌقۆڕاٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر
آدَ ْٔ ٬َ َٜنا ُه ِِف اٷدكُّ نْ َٔا ٌَبِنادًُ ِِف
ٔم بِ اَّل َمن ًَ ِ ًَ٬نٌََ ًٌَُْ ٬ٷََٰد ِك ْ
{ ٌَ َمن َٓ ْهَُ ٧ث َ٣ن ِّمٸا ِح بِ ْة َها ِى َ
ني ە ٌادە {کددێ ڕٌٌ ٌەنقەگێیێددر ٷە ئددایینی ئیرباھددیم ٣-ٸیددً
اٷٔدداٷِ ِؼ َ
ْاْل ِؿد َه ِج ٷَ ِمد َن ا
اٷٌالٺ -مەگەن کەًێک کە ؿۆی گێدٹ ٌنە٫داٺ کهقةێدر ًدٍێنك ةێدر ةێگٍمدان
ئیرباھیمامن ھەڵتدژانق ٷە قٌنیداقا ٌةێگٍمدان ئەٌ ٷەڕۆژی قٌاییدكا ٷە چاکەکدانانە ە
[اٷتٰهج .]131

( ٌ .9هللا) ً-تؼانً ٌد٤اَل -ةاٌکی کەي نەةٌٍەو ٌٷە قایک نەةدٌٍەو
ةەڵکٍ ٷە ًەنەداٌە ىەن ةٌٍنی ىەةٌٍەو ٌىیی ُدذێک ىاٌُدێٍەَ ئەٌ وادە
مەونە نییە.
هللا ؤَ َػدكٌ (( )1ئەی مدٍػەممەق ٓ-دىل اٷدٸە
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٯ ُْٹ ُى ٍَ ا ُ
اٷٔ َمكُ ()2
هللا ا
٣ٸیە ًٌٸم )-ةڵێ ھەن ئەٌ (اٷٸە) یە -ؿٍقایە -داکە ٌةێ ىاٌدایە ( )1ا ُ
َدم ٍُٓٷَدكْ ()3
َدم َٓٸِدكْ ٌَٷ ْ
ئەٌ ؿٍقایەی ةێ نیاو ٌطێی نیاو ٌئٍمێكی -ةاٌەڕقانانە )2( -ٷ ْ
کەًی ٷێ نەةٌٍە ٌٷە کەي نەةٌٍە (ٌَ )3ٷ َْم َٓٴُدن ٷادًُ ٳُُ٬د ًٍا ؤَ َػدكٌ (ٌ )4ھەنگیدى ھدیی
کەي ھاٌُێٍە ٌھاٌدای ئەٌ نییە ()4ە [اإلؿالْ ٌ .]4-1ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر
اٷٌ َام ٌَ ِ
اخ ٌَ ْاألَ ْن ِ
رب ٷِ َِ ٤تا َقدِ ًِ ى َْٹ دَ ْ٤ٸ َُم ٷًَُ ًَد ِم ًّٔاە ٌادە
ٖ ٌَ َما ةَ ْٔ َن ُي َام َ٫ا ُْ ٣تكْ وُ ٌَ ْ
آْ ِ َٜ
{ ان ُّب ا
{پەنٌەنقگانی ئاًامنەکان ٌوەٌی ٌھەنچدی ٷە نێٍانیاندكایە کەٌادە ةیپەنًدذە ٌوۆن
ؿۆگه ةە ٷە پەنًذنیكا ئایا گٍماندر ىددەیە ٷەٌەَ ٳەًێددک ىاٌددا ٌىاٌنداٌَ ئەٌ
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دام ٌَ ِ
اخ
اٷٌ َ
ةێر! ە [مهٓم ٌ .]65ؿٍاَ گەٌنە ً-تؼانً ٌد٤اَل -قە٫ەنمٍێدر {َ٫دا ُِ ٛه ا
ٌَ ْاألَ ْن ِ
ٍ
ٖ َط ََ ٤ٹ ٷَٴُم ِّم ْن ؤَنٌُِ ٬ٴ ُْم ؤَ ْو ٌَا ًطا ٌَ ِمد َن ْاألَنْ َِ ٤
داٺ ؤَ ْو ٌَا ًطدا َٓد ْم َن ُئٳ ُْم ِٔ٫د ًِ ٷَد ْٔ َ
ريە ٌادە {(ؿٍقا) ةەقیێێنەنی ئاًامنەکان ٌ وەٌیدیەو
اٷٌ ِم ُ
ٔ ٥اٷْ َت ِٔ ُ
َش ٌء ٌَ ُى ٍَ ا
ٳَ ِم ْش ِٸ ًِ َ ْ
ةددۆی ةەقیێێندداٌن ھاًٌددەنان ٷە ؿددٍقی ؿۆدددان ھەنٌەھددا ٷە ئاژەڵیِددكا طددٌٍدی
(قنًٌذکهقٌٌە) ٷە طٌٍخ ةٌٍنكا ژمانەدان وۆن قەکاخ ھیی ُذێٵ ٌەکٍ ؿدٍقا نیدیە
(نە ٷە واخ ٌنە ٷە ًی٬اخ ٌنە ٷە کهقانیكا) ٌئەٌ وادە ةیٌەن ٌةینایەە [اٷٍِنَ .]11

 .11ؿٍای گەٌنە دێکەڵی ىیی ُذێک ناةێر ٌةەنطەًدذە ناةێدر ٷە
ىددیی یەکێددک ٷە ةٌٍنەٌەنەکانیددكاو ةەڵکددٍ وادێکددی مەون ٌپیددهۆوە ٷە
ًەنەٌەَ ةٌٍنەٌەنەکانە ٷە ًەنەٌەَ ٣ەنُی مەونە.
ؿٍای گەٌنە دێکەڵی ىیی ُذێک ناةێر ٌةەنطەًذە ناةێر ٷە ىدیی یەکێدک
ٷە ةٌٍنەٌەنەکانیددكاو ةەڵکددٍ وادێکددی مەون ٌپیددهۆوە ٷە ًددەنەٌەَ ةٌٍنەٌەنەکددانە ٷە
ًەنەٌەَ ٣ەنُی مەونو چٍنکە ئەٌ ؿٍقایە ٌطگە ٷە ئەٌ ىەمٌٍی قنًٌدذکهاٌنو
ٌطددگە ٷە ئەٌ وادە ىەمددٌٍ ُددذێک ئەگەنی ٷە ندداٌچٌٍن ٌنەمددانی ىەیەو ٌىەمددٌٍ
ُددذێک مددٍڵکی ؿددٍقایە ةددۆیە دددێکەڵ ٌةەنطەًددذە ناةێددر ٷە ىددیی یەکێددک ٷە
ةٌٍنەٌەنەکددان ٌقنًٌددذکهاٌەکانیكاو ٌىەنٌەىددا ىددیی یەکێددک ٷە ةٌٍنەٌەنەکددان
ٌقنًٌذکهاٌەکان ةەنطەًذە ٌدێکەڵی وادی مەونی ئەٌ ناةنو ٌؿٍقا ً-تؼانً ٌد٤اَل-
ٷە ىەمٌٍ ُذێک ٌکەًێک گەٌنەده ٌمەونرتەو ؿٍاَ گەٌنە ئینکانی کهقٌٌە ٷەًدەن
ئەٌانەَ کە ةانگەُەی ئەٌە قەکەن کە ؿدٍقا ددێکەڵ ٌةەنطەًدذە ةدٌٍە ٷە َّلُدەی
هللا ىُد ٍَ
مەًیؽ (٣یٌا) ٣-ٸیً اٷٌالٺ-و کە قە٫ەنمٍێر {ٷا َٰكْ ٳََ٬د َه اٷاد ِمٓ َن ٯَداٷٍُا بِنا ا َ
ٔؽ اةْ ُن َم ْهَٓ َم ٯ ُْٹ ََ ٫من ََيْٸِٵُ ِم َن ا ِ
دٔؽ اةْد َن َمد ْهَٓ َم
هللا َُ ْٔ ًئا بِنْ ؤَ َنا َق ؤَن ُٓ ْيٸِدٵَ اٷْ َم ٌِ َ
اٷْ َم ٌِ ُ
ٖ َط ِمٔ ً٤ا ٌَ ِ ا ِ
اٷٌ َام ٌَ ِ
اخ ٌَ ْاألَ ْن ِ
ٌَؤُ امًُ ٌَ َمن ِِف ْاألَ ْن ِ
ٖ ٌَ َما ةَ ْٔ َن ُي َام َٓ ْـٸ ُُٱ َما ََِٓ دا ُء
ّلِل ُمٸْٵُ ا
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َش ٍء َٯ ِكٓ ٌهە ٌادە {ًٍێنك ةێر ةێتاٌەڕ ةٌٍن (کدا٫ه ةدٌٍن) ئەٌانەی کە
ٌَ ا ُ
هللا َ َ ٣كىل ٳ ُِّٹ َ ْ
ٌٌدیان ةێگٍمان ؿٍقا مەًیؼی کٍڕی مەنیەمە ٷە کادێکكا مەًدیؽ (کادێدک ڕەٌانە
کها) ٌٌددی ئەی نەٌەکداىن ئیٌددهائیٹ دەنێدا ؿدٍقا ةپەنًدنت کە پەنٌەنقگدانی مدن
ٌئێٍەیِدە ةەڕاًدذی ھەنکەًدێک ھداٌةەَ ةددۆ ؿدٍقا قاةنێدر ئەٌا ةێگٍمدان ؿددٍقا
ةەھەُددذی ٷددێ ػەناٺ کددهقٌٌەو ٌطێگددا ٌُددٍێنی ئدداگهی قۆوەؾ قەةێددر ٌةددۆ ئەٌ
ًذەمکانانە ھیی یانمەدیكەنێک نییەە [املائكج ٌ .]17ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ِ ا ِ
ّلِل
هللا ٌَ ِ
ْش ُٮ ٌَاٷْ َم ْ٨ه ُِب َ٫إَْٓ َن َام دُ ٍَٷٍُّا َ٫ش اَم ٌَ ْطدًُ ا ِ
دٔم ( )115نۆژھەاڵخ ٌ
اٷْ َم ْ ِ
د٣َ ٥ٸِ ٌ
اً ٌ
هللا بِنا ا َ
نۆژئاٌا ھەن ةدۆ ؿدٍایە کەٌادە ڕٌٌةدکەنە ھەنَّلیەک (ٷە ندٍێژ کهقندكا ةە ٫ەنمدانی
ؿٍقا) ئەٌە ڕٌٌگەیە ٌ ڕٌٌدان ٷە ؿٍقا کهقٌٌە ةێگٍمان ؿٍا (ةەوەیدی ٌ میێهەةدانی)
دام ٌَ ِ
اخ ٌَ ْاألَ ْن ِ
ٖ
٫هاٌانە ٌ وانایە (ٌَ )115ٯَاٷٍُا ادا َـ َم ا ُ
اٷٌ َ
هللا ٌَٷَكً ا ًُ ْت َؼانًَُ َةٹ ٷاًُ َمدا ِِف ا
ٳ ٌُّٹ ٷاًُ ٯَانِ ُذٍنَ (( )116گاٌڕ ٌ طٌٍٷەکە ٌ ةر پەنًذەکان) ٌدیدان ؿدٍا مندكاڵی ةدۆ
ؿۆی قاناٌە ئەٌ (ؿٍا) پاک ٌ ةەقٌٌنە ٷەٌە؛ ةەڵکدٍ ھەنچدی ھەیە ٷە ئاًدامنەکان ٌ
دام ٌَ ِ
اخ
وەٌیكا مدٍڵکی ئەٌە ھەمدٌٍ ٫ەنمدانتەنقان ٌمٸکەچدی ئەٌن ()116ةَد ِك ُ
اٷٌ َ
ٓ ٥ا
ََض د َؤ ْم د ًها َ٫ةِمنا َددا َٓ ُٰد ُ
ٌَ ْاألَ ْن ِ
دٍٶ ٷَددًُ ٳُددن ََٔ ٫ٴُددٍنُ (( )117ؿددٍا) ةەقیێێددنەنی
ٖ ٌَبِ َلا ٯ َ ك
ئاًامنەکان ٌ وەٌیە ٌکادێک کە ٌیٌذی ُذێک ةکاخ ھەن ئەٌەنكەی پێ قەٌێدر کە
پێی ةڵێر ةتەو ئیرت قەةێدر ()117ە [اٷتٰدهج ٌ .]117-115ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر
{ ٌَٯَاٷٍُا ادا َـ َم اٷ اه ْػ َكم ُن ٌَٷَكً ا (( )88گاٌڕ ٌطٍٷەکەکان) قەیانٌٍخ ؿٍا منكاڵی ةۆ ؿۆی
قاناٌە ( )88اٷ َٰكْ طِ ْئ ُذ ْم َُ ْٔ ًئا بِقًّا (ًٍ )89ێنك ةە ؿٍا ةەڕاًذی ُذێکی وۆن نداةەطێ ٌ
ٖ ٌَدَ ِـ ُّه اٷْظِ َت ُاٶ ىَكًّ ا ()91
اخ َٓ َذ َٜ٬ا ْهنَ ِم ْنًُ ٌَدَنَِ ُّٱ ْاألَ ْن ُ
اٷٌ َام ٌَ ُ
ًەیه قەڵێن ( )89دَٴَا ُق ا
نىیکە ئاًامنەکان ٷەخ ٷەخ ٌ پانە پانە ةنب ٷەةەن ئەٌ (ٯٌەیە) ٌ (ندىیکە) وەٌیدّ
ُەٮ ةەنێر ٌ ةٰڵیِێ ٌ(نىیکە) چیاکان ةە یەکظان ةیٌؿێن ( )91ؤَن َق ٍَْ ٣ا ِٷٸ اه ْػ َمكنِ
ٌَٷَكً ا ( )91ٷەةەنئەٌەی (ةێتاٌەڕان) منكاڵ قەقەنە پاڵ ؿٍای میێهەةان (َ ٌَ )91ما َٓن َت ِ٨دٕ
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ِٷٸ اه ْػ َمكنِ ؤَن َٓ اذ ِـ َم ٌَٷَكً ا ( )92ةۆ ؿٍای میێهەةان ُیاٌ نییە کە منكاڵی ھەةێر ( )92بِن
ددام ٌَ ِ
اخ ٌَ ْاألَ ْن ِ
ٖ بِ اَّل ِآِت اٷدد اه ْػ َمكنِ َْ ٣تددكً ا ( )93ھەمددٌٍ ئەٌانەی ٷە
ٳ ُّ
اٷٌ َ
ُددٹ َمددن ِِف ا
ئاًامنەکان ٌ وەٌیكان ةە ةەنكەیی قێنە َّلی ؿٍای میێهەةدان (ھدیی کەًدێک ٷەٌانە
نییە ةەنكەی ؿٍای میێهەةان نەةێر) ( )93ٷا َٰكْ ؤَ ْػ َٔاى ُْم ٌََ٣كا ى ُْم َ٣كًّ ا (ً )94دٍێنك ةە
ؿٍا ةەڕاًذی ھەمٌٍیانی ًەنژمێهی کهقٌٌە ةە ژمانقن (ٌَ )94ٳُٸُّ ُي ْم آدِٔ ًِ َٓ ٍْ َٺ اٷْ ِٰ َٔا َمد ِح
َْ ٫هقًا ( )95ھەن ھەمٌٍیان ةە داک ٌ دەنێا قێدنەٌە ةدۆ َّلی (ؿدٍا) ٷە ڕۆژی ٯیامەددكا
دٕ
()95ە[مهٓم ٌ .]95-88ھەنٌەھا ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ا ُ
هللا ََّل بِ كٷًََ بِ اَّل ىُد ٍَ ٖٷ َؼ ُّ
ٖٷٌ َكم ٍَ ِكخ ٌَ َما ِِف ٖألَ ِ
نٖ َمن َلا ٖٷا ِمْ َِٓ٣ِ ٥َُ ٬نكَ وُۥ
ٖٷ َٰ ٍُّٔ ُٺ ََّل دَإ ُؿ ُموُۥ ًِ َن إح ٌَ ََّل نٍَ إٺ ٷاًُۥ َما ِِف ا
ني ؤَٓ ِكٓيِم ٌَ َما ؿَٸ َُ ٬يم ٌَ ََّل ُٓ ِؼٔ ٍُٜنَ ةِِدَٕ رء ِّمن ِ٣ٸ ِمد ًِ ِب اَّل ِبِ َدا َُ دا َء
ِب اَّل ِة ِةل ِن ًِۦ َٓ٤ٸ َُم َما ةَ َ
ٌَ ًِ َ ٥ٳ ِ
ٔمە ٌادە {هللا ئەٌ
ٖٷٌ َكم ٍَ ِكخ ٌَٖألَ َ
دي ٖٷ َ٠ِ ٤د ُ
ُهً ًُُّٔ ا
نٖ ٌَ ََّل َٓ ُٔدٍقُوُۥ ِػُ ُ٠٬ي َام ٌَ ُى ٍَ ٖٷ َُّ ِ ٤

ؿٍقایەیە کە ھیی پەنًرتاٌێک ىەٮ ٌڕاًر نییە کە ُایەنی پەنًنت ةێر طدگە ٷە
ئەٌو ھەمیِددە وینددكٌٌە ٌدەقةیهکددان ٌڕاگددهی (ةٌٍنەٌەنەکددانە)و ٌ ٌەنەٌو نایگهێددر
ٌناؿەٌێرو ھەنچدی ٷە ئاًدامنەکان ٌوەٌیدكایە مدٍڵکی ئەٌەو کدێ ىەیە ٷەٌ ڕۆژەقا
ةذٍانێر دکدا ٌُدە٫ا٣ەخ ٷە َّلی ئەٌ ةکداخ مەگەن ةە ڕێگاپێدكان ٌئیىندی ئەٌ وادە
مەونە نەةێددرو ئاگدداقانە ةە ئەٌەی ٷە پێِددەٌەَ (ئدداقەمی) یە ٌ(ئەٌەَ ٷە قٌنیددا ٷە
ةەنقەًذیانكایە) ٌئەٌەی ٷە پاُەٌەیەدی (ٷە ڕۆژی قٌایی ةۆیان ئامداقەکهاٌە)و ٌکەي
ئاگای نییە ٷە ھیی ُذێک ٷە وانین ٌوانیانی ئەٌ (ؿٍقا) یە مەگەن ةەٌەی کە ؿدۆی
ةیەٌێددر (ةیتەؿِددێر پێیددان)و کٍنًددیەکەیە ؿددٍقا ىەمددٌٍ ئاًددامنەکان ٌوەٌی
گهدۆدەٌەو ٌپانێىگانی کهقنی ئاًامنەکان ٌوەٌی ةۆ ؿٍقا ئاًانە ٌ(گهان نیدیە) ٌھەن
ئەٌ ةڵنددكە پٸەٌپددایەی مەون ٌگەٌنەیەە[.اٷتٰددهج  ]255ە(کٍنًددی قنًٌددذکهاٌێکی
مەونی ؿٍقایە ٌ٣ەنَ ٷە کٍنًی گەٌنەدهەو ٌکٍنًی ئەٌ ٍُێنەیە ؿٍقا پێیەکانی -
ٷەًەنی یان ٷە نێٍی قاقەنێر .)-ئەگەن ئەمە مەونی ٌپٸەٌپدایەی ؿدٍقا ةێدر ٌئەٌ

27

ُذانەَ کە قنًٌذی کهقٌٌن ىێنكە مەون ةنو ئایا چدۆن دێکەڵدی ىدیی یەکێدک ٷە
ُذەکان یان ةٌٍنەٌەنەکان قەةێر یان چۆن قەیانکاخ ةە منكاڵی ؿۆی یدان چدۆن
کەًی ده ٷەگەڵ وادی مەونی ؿۆیكا قەکاخ ةە ؿٍقا ٌپەنًرتاٌ .

( .11هللا) ً-ددتؼانً ٌد٤دداَل -ةە ڕەئدد٬ەدە ٌمیيهەةددانە ةەنامددتەن ةە
ةەنكەکاىن ةۆیە پێ٨ەمتەنانی نانقٌٌە ٌکذێتە ئاًامنیەکانی قاةەوانكٌٌە.
(هللا) ً-تؼانً ٌد٤داَل -ةە ڕەئد٬ەدە ٌمیيهەةدانە ةەنامدتەن ةە ةەندكەکاىن ةدۆیە
پێ٨ەمتەنانی نانقٌٌە ٌکذێتە ئاًامنیەکانی قاةەوانكٌٌە؛ ةۆ ئەٌەَ ٷە دانیکایی کدٍ٫ه
ٌُیهک ٌداٌانەٌە قەنیان ةکاخ ةەنەٌ نٍن ٌڕۆُنایی ٌىیكایەخ ٌپەنًدذنی ؿدٍقا ةە
ةێ ىیی ُەنیک ٌىاٌةەَ ةییانقانێکو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ىُد ٍَ اٷاد ِمْ ُٓ َند ِّى ُٶ
اخ َة ِّٔ َن ٍ
َ َ ٣كىل َْ ٣ت ِك ِو آ َٓ ٍ
ٔمە
هللا ِةٴ ُْم ٷَ َه ُء ٌ
ٌ ٪ان ِػ ٌ
اخ ٷِّ ُٔ ْـ ِه َطٴُم ِّم َن اٷُّ٠ٸ َُام ِخ بِ ََل اٷ ُّنٍ ِن ٌَبِنا ا َ
ٌادە {ؿٍا ئەٌ وادەیە قەینێهێر ةۆ ةەنكەی ؿۆی (کە مٍػەممەقە ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە
ًٌٸم )-ةەڵگە ٌئایەدانێکی ڕٌٌن ٌئاُکها دا ٷەدانیکٌدذانی (گدٍمیایی ٌةێتداٌەڕی)
قەندان ةێێنێر ةۆ ناٌ ڕٌٌنداکی ( ئدیامن ٌئیٌدالٺ) ٌ ةەڕاًدذی ؿدٍا ةەنامدتەن ئێدٍە
نًدٸ َكنٵَ بِ اَّل َنػ َمد ٗح
ةەًۆو ٌمیێهەةانە [اٷؼكٓك ٌ .]9ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ َما ؤَ َ
نيە ٌادە {ٌ(ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم )-دۆمدان دەنێدا ةدۆ ئەٌە
ٷِّٸ َك٤ٸَ ِم َ
نانقٌٌە کە ڕەػمەخ ةیر ةۆ طیێانیانە[األنتٔاء .]117
ٌؿدٍقا ٫ەنمددان ةە پێ٨ەمدتەنەکەَ قەکدداخ کە ةە ةەندكەکاىن ةڵێددر ئەٌ وادە
دْ َِ ٣تدا ِقْ
ٷێـۆُتٌٍە -اٷٍ٬٨ن-ە ٌمیيهەةانە -اٷهػیم-ەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {نَ ِّت ْ
ٔمە ٌادە {ھەٌاڵ ةكە ةە ةەندكەکانم کە ةەڕاًدذی ھەن مدن ٷێتدٍنقە
َؤ ِّي َؤنَا اٷْ َُ ٍُ٬٨ن اٷ اه ِػ ُ
ٌمیێهەةانمە [اٷؼظه ٌ .]49ٷە ڕەئ٬ەخ ٌمیيهەةانی ؿٍقا ةەنامتەن ةە ةەنكەکاىن ئەٌەیە
کە ناؿۆُی ٌویانیان ٷەًەن َّلقەةاخ ٌؿێه ٌةانان قاقەةەوێنێر ةۆ ًدەن ةەندكەکاىنو
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ُِض ََ ٫ال ٳ ِ
٭ ٷَدًُ بِ اَّل ىُد ٍَ ٌَبِن ُٓد ِهقْٲَ
َاُ َ
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَبِن ََيْ ٌَ ٌْٵَ ا ُ
هللا ة ُ ٍّ
ِةـ ْ ٍ
ٔمە ٌادە
ٔث ةِد ًِ َمدن ََِٓ دا ُء ِمد ْن َِ ٣تدا ِق ِو ٌَىُد ٍَ اٷْ َُ٬٨دٍ ُن اٷد اه ِػ ُ
َري ََ ٫ال َنا اق ٷِ َْ٘٬ٸِ ًِ ُٓ ِٔ ُ
{ٌئەگەن ؿٍا ةە دۆ ةگەیەنێر ویانێک ھیی َّلقەنێک نییە ةۆ ئەٌ (ویدانە) ةدێظگە ٷە
ؿٍا ٌ ئەگەن ؿێه ٌ ؿۆُیەکی ةٍێر ةۆخ ئەٌا ھیی ڕێگهیکەنێک نییە ةدۆ چداکەی
ؿٍا ةەھهەمەنكی قەکاخ ئەٌ کەًەی ؿۆی ةیەٌێر ٷە ةەنكەکانی ٌ ھەن ئەٌ ٷێتٍنقە
ٌ ةە ةەوەییەە [ٍٓنٍ .]117

 .12ؿٍقا (اٷٸە) پەنٌەنقگانێکی میيهەةانە (اٷهػیم)ەو ٌدەنيدا واددی
مەونی ؿۆی ٷێپهًینەٌە ٷە ةەنكەکان قەکداخ ٷە ڕۆژی ٯیامەددكا کادێدک
وینكٌٌیان قەکادەٌە ٷە گۆڕەکانیانو ةۆیە ىەن کەًێک پاقاُر قەقنێذەٌە
ةە پێی کهقەٌەکەَ ؿێه یان ُەڕ ةێدرو ئەٌەَ ئیامندكان ةێدر ٌکدهقەٌەَ
چاک ئەنظامتكاخ ئەٌا نی٤مەخ ٌئاًٌٍقەیی ةەنقەٌامّ ةدۆ ىەیەو ٌئەٌەَ
کا٫ه ٌةێتاٌەڕ ةێر ٌکهقەٌەَ ؿهاپ ئەنظامتكاخ ئەٌا ًىایەکی مەونی ةدۆ
ىەیە ٷە ٯیامەدكا.
ئەٌەی قاقپەنٌەنی ٌ قانددایی ٌ ڕەػمەدددی ؿددٍایی دەٌاٌ قەًددەملێنێر ةددۆ
ةٌٍنەٌەنەکان ئەٌەیە ئەٺ ژیانەی قنًٌذکهقٌٌه ةۆ ئەٌەَ ٍُێنی کهقەٌە کدهقن ةێدر
ٌٍُێنێکی دهیّ ةۆ پاقاُذی چاکە ٌ ٷێپهًینەٌە ًٌىا قانداٌە؛ ةدۆ ئەٌەی چاکەکدان
پاقاُدددذی چددداکەی ٌەنةگدددهێذەٌەو ًٌدددذەمکان ٌقەًدددذكنێژکان ًدددىای ًدددذەٺ
ٌقەًذكنێژییەکەَ ٌەنةگهێدر؛ چدٍنکە ڕەندگە ىەندكێک کەي ویندكٌٌةٌٍنەٌە ةە
قٌٌن ةددىاننو ةددۆیە ؿددٍاَ گەٌنە ةەڵددگەی وۆنی ةاًددکهقٌٌە ًددەةانەخ ةەٌەَ
وینكٌٌةٌٍنەٌە ٷە پاَ مهقن ڕاًذی ٌىەٯیٰەدە ٌىچی گٍمانێکی دێكا نیدیەو ؿدٍاَ
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ٖؿ ِ
ْدام َء
گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ِم ْن آ َٓادِ ًِ ؤَنادٵَ دَد َهَ ْاألَ ْن َ
َاُد ًَ ٤ح َ٫دةِ َلا ؤَن َىٷْ َندا َ٣ٸَ ْٔ َيدا اٷ َ
َش ٍء ٯَد ِكٓ ٌهە ٌادە {ٷە
دىل ٳ ِّ
ا ْى َذ اى ْخ ٌَ َنةَ ْر بِنا اٷا ِمْ ؤَ ْػ َٔاىَدا ٷَ ُم ْؼِٔدٕ اٷْ َمد ٍْ َ ك
ُدٹ َ ْ
د بِنادًُ َ َ ٣ك
نیِددانەکانی (قەًددەاڵدی) ؿددٍایە کە وەٌی قەةینیددر ٌُددٵ ٌ مددادە کەچددی کادێددٵ
ةانامنان ةانانك ةەًەنیكا (ةە ڕٌانكنی ڕٌٌەٲ) قەکەٌێدذە طدٍڵە ٌقەةدٌٍژێذەٌە (ةەنو
قەةێددددذەٌە) ةێگٍمددددان ئەٌەی (وەٌی ٌُددددٵ) قەةددددٍژێنێذەٌە وینددددكٌٌکەنەٌەی
مهقٌٌەکانیِە ةەڕاًذی ئەٌ (ؿٍا) ةەًەن ھەمٌٍ ُذێکكا ةە دٍانایەە[ٔ٫ٸر .]39
دث ِّمد َن اٷْ َت ِْ ٤
دص َ٫ةِنادا
اي بِن ٳُن ُذ ْم ِِف َنْٓ ٍ
ٌؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َٓا ؤَُّٓ َيا اٷ ان ُ
اب سُ ام ِمن نٍُّ ٬َ ْٜح سُ ام ِم ْن َ٣ٸَ َٰ ٍح سُ ام ِمن ُّمْ٘ ٍَ ٨ح ُّم َـٸا َٰ ٍح ٌَِ ْ ٧
ني
َؿٸَ ْٰ َناٳُم ِّمن دُ َه ٍ
َري ُم َـٸا َٰ ٍح ٷِّ ُن َت ِّ َ
دم ٷِ َذ ْتٸُُ٨دٍا ؤَُُ دكا ٳ ُْم
َل ؤَ َطٹٍ ُّم ٌَ ًّمّ سُ ام نُ ْـ ِه ُطٴ ُْم ًِْ ٬ٛال سُ ا
ٷَٴ ُْم ٌَنُ ِٰ ُّه ِِف ْاألَ ْن َػ ِاٺ َما نََِ ا ُء بِ َ ك
َل َؤ ْنلَٶِ اٷْ ُُ ٤م ِه ِٷٴَ ْٔ َال َٓ ْ٤ٸ ََم ِمن َة ِْ ٤ك ِ٣ٸ ٍْم َُ ْٔ ًئا ٌَدَد َهَ
ٌَ ِمنٴُم امن ُٓ َذ ٍََّفا ك ٌَ ِمنٴُم امن ُٓ َه ُّق ِب َ ك
ُدٹ َو ٌْضٍ ةَيِدٔعٍە ٌادە
ٖ ىَا ِمكَ ًج َ٫ةِ َلا ؤَن َىٷْ َنا َ٣ٸَ ْٔ َيا اٷ َْام َء ا ْى َذ اى ْخ ٌَ َنةَ ْر ٌَؤَن َت َذ ْر ِمن ٳ ِّ
ْاألَ ْن َ
{ئەی ؿەڵکینە ئەگەن ئێٍە ٷە گٍماندكان قەنةدانەی ویندكٌٌةٌٍنەٌە ئەًٌدا (ةدىانن)
ةەڕاًذی ئێمە ئێٍەمان قنًٌذکهقٌٌە ٷە ؿداک (ؿدۆڵ) پاُدان (نەٌەکدان) ٷە قڵدۆپە
ئاٌێک -نٍد٬ەیەک( -قنًٌر قەةن) قٌاده (قەةێذە) پانچە ؿٍێنێکی مەیٍ قٌای ئەٌە
(قەةێذە) پانچە گۆُذێک ُکو ٌ ُێٍە کێْشاٌ ٌ ُکو ٌ ُێٍە نەکێْشداٌ ةدۆ ئەٌەی
ڕٌٌنی ةکەینەٌە ةۆ ئێٍە ٌە ٷە مناڵكانكا قەیێێڵینەٌە (ڕایكەگهین) ئەٌ (کۆنپەٷەیەی)
ِبانەٌێر (ٷەةان نەچێر) دا کادێکی قیانیکهاٌ پاُدان (ٷەًدکی قایکذدان) قەنددان
قەھێنین ةە ًاٌایی پاُان گەٌنە قەةن ىەددا قەگەنە دەٌاٌی ھێدى ٌ دٍاناددان ٌە (ٷەٺ
دەمەنەقا) ھەنكێکذان قەمهێرنێر ٌە ھەنكێکذان قەگەیەندهێنە ئەٌ پەڕی پیدهیو ةدێ
ًٌٍقدهینی دەمەن ةدۆ ئەٌەی نەوانێدر ٌ ٷەةیدهی نەمێنێدر ھەنچدی کە قەیىاندی ٌە
وەٌی قەةینی (ٷە وًذانكا) ؿامۆُە ٌٌُک ٌ ةێ گیایە طا کادێک ةانامنان ةەًدەنقا
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ةانانك وەٌی (ڕٌٌەکی ٷێ قەڕٌێدر ٌ) قەطٍڵێدر وەٌی ھەڵ قەقاخ (ةەنو قەةێدر) ٌ
(وەٌی) قەڕٌێنێ ٷە ھەمٌٍ طۆنە (گیا ٌ گٍڵێکی) طٍانە [اٷؼع .]5
ؿٍاَ گەٌنە ٷەٺ ئایەدەقا ًێ ةەڵگەَ ئەٯڵی ةاًکهقٌٌە کە ةەڵگەن ٷەًدەن
قٌٌةانە وینكٌٌةٌٍنەٌەَ ةٌٍنەٌەنەکان ٷە ڕۆژی ٯیامەدكاو ئەٌانیّ ةهیذین ٷە
 -1ؿددٍاَ گەٌنە مهۆڤددی ٷە ؿددۆڵ ٌؿدداک قنًٌددذکهقٌٌەو ٌکادێددک مددهۆڤ
قەمهێر ٌقەةێر ةە ؿدۆڵ ئەٌ ؿدٍقایەی کە ًدەنەدا ٷە ؿدۆڵ قنًٌدذی کدهق؛ ؿدٍقا
دٍاناقانە ٷەٌ ؿدۆڵەی کە دێیدكا َّلُدەی مدهۆڤ ڕویدٌٍە ٌنەمداٌە قٌٌةدانە قنًٌدر
ٌوینكٌٌی ةکادەٌە.
 -2ئەٌ وادەی کە مهۆڤددی ٷە قڵددۆپە ئدداٌێکەٌە (مەنددیەکەٌە) قنًٌددذکهقٌٌە؛
دٍاناقانە ًەةانەخ ةەٌەَ کە مهۆڤ قنًٌر ٌوینكٌٌ ةکادەٌە ٷە پاَ مهقنی.
 -3ئەٌ وادەَ کە وەٌی وینددكٌٌ قەکددادەٌە ٷە پدداَ ةددانانو دٍاندداقانە ٷەًددەن
ئەٌەَ کە ةٌٍنەٌەنەکان وینكٌٌ ةکادەٌە ٷە پاَ مهقنیانو ٌٷەٺ ئایەدەقا ةەڵگەیەکدی
مەون ىەیە ٷەًەن ئی٤ظاو ٌمەونی ٯٍنئانی پیهۆو ئەٺ ئایەدە -کە وۆنیّ قنێژ نیدیە-
ًێ ةەڵگەی ئەٯڵی ًەننظیاکێِیان دێكایە ًەةانەخ ةە مەًەٷەیەکی وۆن مەون.
َدام
اٷٌدظِ ِّٹ ٷِٸْٴُ ُذ ِ
دث ٳ َ
اٷٌ َام َء ٳَِّ ِّٕ َٜ
ٌؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َٓ ٍْ َٺ نَ ٍِْْٜا
ني ە ٌادە {(ةیێێدنەٌە ةیهیدان) ئەٌ
ةَكَ ؤْنَا ؤَ اٌ َٶ َؿٸ ٍْٱ نُّ ِٔ٤كُ وُ ٌَْ٣كً ا َ٣ٸَ ْٔ َنا بِنادا ٳُ اندا َ٫دا ِ٣ٸِ َ
ڕۆژەی کە ئاًددامنەکان قەپێچیددنەٌە ٌەک پێچددانەٌە (ٷددٍٷکهقنی) دۆمددانی کذێددث
ٌپەندٍکێک ٌەک یەکەمظان چۆن قنًٌذامن کهق (ةە ڕٌٌخ ٌٯٌٍدی)و پاَ مهقنیّ
ئەٌ (قنًٌذکهقنە) قٌٌةدانە قەکەیدنەٌە ئەٌە ةەڵێندێکە (طێتەطدێ کهقندی) ٷەًدەن
ئێمەیە ةێگٍمدان ئدێمە (ئەٌ ةەڵێدنە) ةەقیدكەھێنینە [األنتٔداء ٌ .]114ؿدٍای گەٌنە
ٔم (ٌ )78ە
َِس َؿٸْ ًَُٰ ٯ ََاٶ َمن ُٓ ْؼِٕٔ اٷْ َِ٠٤ا َٺ ٌَ ِى َٕ َن ِم ٌ
َض َب ٷَ َنا َمش ًَال ٌَن ِ َ
قە٫ەنمٍێر { ٌَ َ َ
منٌٍنەمان ةۆ قێنێذەٌە ٌ ةەقیێێنانی ؿۆی ٷە ةیه چٌٍەدەٌە (ئەٌ ةێتاٌەڕە) قەڵێر کێ
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ئێٌکەکان وینكٌٌ قەکادەٌە ٷە کادێکكا کە ڕویٍن ( )78ٯ ُْٹ ُٓ ْؼِٔٔ َيا اٷا ِمْ ؤَنَِْ إَىَا ؤَ اٌ َٶ
ٔم (( )79ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم )-ةڵدێ ئەٌ
َم اه ٍج ٌَ ُى ٍَ ِةٴ ُِّٹ َؿٸ ٍْٱ َ٣ٸِ ٌ
وادە ویندددكٌٌیان قەکدددادەٌە کە ٷە یەکەمظدددانەٌە ةەقیێێنددداٌن ٌئەٌ ةە ھەمدددٌٍ
قنًٌدذکهاٌێٵ وانددا ٌ ئاگداقانە ()79ە [ٓددٍ ٌ .]79-78ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێددر
اٷٌ َام ُء ةَ َناىَا ( )27ئایا قنًٌذٴهقنی ئێٍە گهانرتە یدان ئاًدامن
{ؤَؤَن ُذ ْم ؤََُ كُّ َؿٸًْٰا ؤَ ِٺ ا
ٌقنًٌذیِی کهق (َ )27نْ ًَ ٥ََ ٫مٴَ َيا ٌََ ٫د اٍاىَا (ٌ )28ئاًدامنی ٷدً ةدان ًدەندان ٌەٳدٍ
ةینایەٲ ةەنو ٳهقٌٌە ٌ ڕێدٵ ؿٌدذٌٍە (ٌَ )28ؤَ َْ َٜ٧
دّ ٷَ ْٔٸَ َيدا ٌَؤَؿْد َه َض ُٗ د َؼاىَا ()29
ٌُەٌەکەَ دانیدٵ کدهق (ةە ددانیکی قایپۆُدی) ٌ ڕۆژەکەَ ڕٌٌنداک کدهقەٌە ()29
ٖ ةَ ْ٤ددكَ َكل ِٷددٵَ َق َػا َىددا ( )31ٷە پاُددان وەٌی ڕاؿٌددر ( )31ؤَ ْؿد َه َض ِم ْن َيددا َما َء َىددا
ٌَ ْاألَ ْن َ
ٌَ َم ْه َ٣اىَا ( )31ئاٌ ٌٷەٌەڕگای ٷێ قەنھێندا (ٌَ )31اٷْظِ َت َ
داٶ َؤ ْن ًَداىَا (ُ ٌ )32داؿەکانی
پذەٌ قامەونانك ( )32ە [اٷناو٣اخ .]32-27
ؿٍاَ گەٌنە ڕٌٌنی کهقٌٌەدەٌە کە قنًٌذکهقنی مهۆڤەکدان گدهانرت نیدیە ٷە
قنًٌددذکهقنی ئاًددامنەکان ٌوەٌی ٌئەٌەَ دێیانددكایەو ئەٌ وادەَ کە ئاًددامنەکان
ٌوەٌی قنًٌذکهقٌٌە ةە قڵنیاییەٌە دٍانا ٌقەًەاڵدی ىەیە ٷەٌەَ کە مهۆڤ طانێکی
ده قنًٌر ةکادەٌە.
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 .13ؿددٍقا (هللا) ً-ددتؼانً ٌد٤دداَل -ئدداقەمی قنًٌددذکهقن ٷە ؿددۆڵ
(ٯٍڕ گدو) ٌنەٌەکداىن ٷە پداَ ؿدۆی وۆن قەةدنو ةدۆیە ىەمدٌٍ ؿەڵکدی
ةنچینەیان ٌەکٍ یەکەو ٌىیی ڕەگەوێک ٫ەوڵدی ةە ًدەن ڕەگەوێکدی ددهەٌە
نییە ٌىیی گەٷێک ٫ەوڵی ةە ًەن گەٷێکی دهەٌە نییە؛ مەگەن ةە پێی پٸەی
ئیامن ٌدەٯٍاقانی ٌٷە ؿٍقا دهًی نەةێر.
َدّ
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر { َٓدا ؤَ ُّٓ َيدا اٷ ان ُ
داي بِنادا َؿٸَ ْٰ َنداٳُم ِّمدن َلٳَد ٍه ٌَؤُنش ك
ٌَ َط َ٤ٸْ َناٳ ُْم ُُ ٍُ٤ةًا ٌَ َٯ َتائِ َٹ ٷِ َذ َ٤ا َنٍُ٫ا بِنا ؤَٳْ َه َمٴ ُْم ِ٣نكَ ا ِ
دٔم َؿتِدريٌە
هللا َ٣ٸِ ٌ
هللا ؤَدَْٰاٳ ُْم بِنا ا َ
ٌادە {ئەی ؿەڵکینە ةێگٍمان ئێمە قنًٌذامن کهقٌٌن ٷە نێه ٌمێیەٲ ٌکهقٌمانن ةە
چەنك گەٶ ٌھۆوێکەٌە ددا یەکدرتی ةناًدنو ةەڕاًدذی ةەڕێىدهینذدان َّلی ؿدٍقا ئەٌ
کەًەیە کە ویاده ٷە ؿٍقا قەدهًێرو ةێگٍمان ؿٍقا وانا ٌئاگاقانەە [اٷؼظدهاخ .]13
ُدم ؤَ ْو ٌَا ًطدا
هللا َؿٸَ َٰٴُم ِّمن دُ َه ٍ
دم َط َ٤ٸَٴ ْ
اب سُ ام ِمن نٍُّ ٬َ ْٜح سُ ا
ٌؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ا ُ

َٕ ِم ْن ُُ ٣م ِهِو بِ اَّل ِِف
ٌَ َما دَ ْؼ ِم ُٹ ِم ْن ؤُنش كَّ ٌَ ََّل دََ٘ ُ ٥بِ اَّل ِة ِ٤ٸْ ِم ًِ ٌَ َما ُٓ َ ٤ام ُه ِمن ُّم َ ٤ام ٍه ٌَ ََّل ُٓنٰ ُ
اب بِنا َكلٷِٵَ ََ ٣ىل ا ِ
هللا َٓ ٌِريٌ ە ٌادە {ؿٍا (ةاٌکی) ئێدٍەی ٷە ؿداک قنًٌدذکهقٌٌە
ِٳ َذ ٍ
ٷەپاُان (نەٌەکانی قنًٌذکهق) ٷە قڵۆپە ئاٌێک (نٍد٬ەیەک) ئینظا (ؿٍا) کهقٌٌندی
ةە چەنك طٌٍخ (نێه ٌ مێ) ٌھیی مێینەیەٲ (ئا٫هەدێٵ) قٌٌ گیان ناةێر ًٌکەکەی
قانانێر (مناڵی ناةێر) مەگەن ةە ئاگاقانی ؿٍا نەةێر ٌھدیی دەمەن قنێدژ کهاٌێدٵ
دەمەنی قنێژ ناکهێر ٌٷە دەمەنی کەٺ ناکهێر مەگەن ٷە کذێتێکكا (ٷە ٷٍغ املؼٍٞ٬
)قا نٍشاٌە ةەڕاًذی ئەٺ کانە ةۆ ؿٍا ئاًانەە [٫اٛه .]11
دم ِمد ْن
ٌؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ُى ٍَ اٷا ِمْ َؿٸَ َٰٴُم ِّمن دُ َه ٍ
اب سُ ام ِمن نَُّ٬ْٜد ٍح سُ ا
َ٣ٸَ َٰ ٍح سُ ام ُٓ ْـ ِه ُطٴ ُْم ًِْ ٬ٛال سُ ام ٷِ َذ ْتٸٍُُ٨ا ؤَُُ كا ٳ ُْم سُ ام ٷِ َذٴٍُنٍُا ُُ ٍُٔؿًا ٌَ ِمنٴُم امن ُٓ َذد ٍََّفا ك ِمدن
ُدم دَ ِْٰ ٤ٸُدٍنَ ە ٌادە {ئەٌ ؿدٍایە کە ئێدٍەی ٷە ؿداٲ
َٯ ْت ُٹ ٌَ ِٷ َذ ْتٸٍُُ٨ا َؤ َط ًال ُّم ٌَد ًّمّ ٌَٷَ َ٤ٸاٴ ْ
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قنًٌذکهقٌٌە ٷە پاُان ٷە قڵۆپێٵ ئاٌ پاُان ٷە پانچە ؿٍێنێٵ ٷە پاُان ةە منكاڵی
(ًاٌایی) قەدانێێنێدذە قەن (ٷە ًکی قایٵ) ٷە پاُان دا قەگەنە دینی ھێدى ٌَّلٌیذدان
ٷە پاُان دا پیه قەةن ٌھەنكێکذان پێّ پیهةٌٍن قەمهێنكنێن ىەدا قەگەنە ئەٌ کادەی
کە ةۆددددان قیدددانیکهاٌە ٌةدددۆ ئەٌەی ةیهةکەنەٌەە[٧دددا٫ه ٌ .]67ؿدددٍاَ گەٌنە ئەٌە
ڕٌٌنددكەکادەٌە کە مەًددیؼی (٣یٌددای) ٣-ٸیددً اٷٌددالٺ -ةە ٫ەنمددانێکی گەنقٌٌنددی
قنًٌر ٌؿەڵدٱ کدهق ىەنٌەکدٍ چدۆن ئداقەمی ٷە ؿدۆڵ قنًٌدذکهق ةە ٫ەنمدانێکی
َٔس ِ٣نكَ ا ِ
هللا ٳَ َمشَٹِ آ َق َٺ َؿٸَ ًَُٰ ِمدن
گەنقٌٌنیو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {بِنا َمش ََٹ ِ َ ٣ك
اب سُ ام ٯ ََاٶ ٷًَُ ٳُن ََٔ ٫ٴٍُنُ ە ٌادە {ةەڕاًذی ٌێنەی (قنًٌر ةٌٍنی) ٣یٌا َّلی ؿدٍا
دُ َه ٍ
ٌەک ٌێنەی ئاقەٺ ٌایە کە قنًٌذی کهق ٷە گو ٷە پاُان پێی ٌٌخ ةتەو ئەٌیدّ ةدٌٍ
(ةەمهۆڤ)ە [آٶ ٣مهان ٌ .]59پێِرت ٷە ةدیگەَ ژمدانە ( )2ةاًدکها کە پێ٨ەمدتەن -
ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ڕٌٌنی کهقەٌە کە ؿەڵکی ٌەکٍ یەکن ٌىیی کەًدێک ٫ەوڵدی
ةەًددەن کەًددێکی دددهەٌە نیددیە مەگەن ةە پێددی پددٸەی دەٯددٍاقانی ٌئددیامن ٌٷە ؿددٍقا
دهًانەٌە نەةێر.

 .14ىەمٌٍ منكاڵێک ٷەًەن ٫یرتەخ ٷە قایک قەةێر.
٫یرتەخ ئەٌ شٌُذەیە کە ؿٍاَ گەٌنە مهۆڤی ٷەًەن قنًٌذکهقٌٌەو ةهیذیە
ٷە ُددذە ٯتٍڵکهاٌەکددان ٌپاکەکددان َّلی مددهۆڤ ٷەٌ کددادەٌەَ ٷە قایددک قەةێددرو ٷە
گهنگرتینیان ةاٌەڕةٌٍن ةەٌەی کە یەک پەنٌەنقگان کە (هللا)یە ً-تؼانً ٌد٤داَلٌ -
دەنيا ئەٌ ُایەنی پەنًدذنەو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر
ْدٱ ا ِ
{ َ٫إَ ِٯ ْم ٌَ ْط َيٵَ ٷِٸكِّ ٓنِ َػ ِنًٔ٬ا َِ ْٜ٫ه َخ ا ِ
هللا
اي َ٣ٸَ ْٔ َيدا ََّل دَ ْتد ِك َٓٹ ٷِ َـٸ ِ
هللا اٷا ِذٕ ََ َٜ٫ه اٷ ان َ
داي ََّل َٓ ْ٤ٸَ ُمدٍنَ ە ٌادە {کەٌادە ڕٌٌی ؿدۆخ ڕێدٵ
َكلٷِٵَ اٷكِّ ٓ ُن اٷْ َٰ ِّٔ ُم ٌَ كٷَ ِٴد ان ؤَٳْد َ َ اٷ ان ِ
ةکەنە ئاینی ئیٌالٺ ٌپاٲ ٌ ڕاًر ةۆ ؿٍا (ٍُێن ئاینی) یەکـٍاپەنًذی ةدکەٌەو ئەٌ
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ئاینەی کە ؿٍای گەٌنە (ٷە ًەنەداٌە) ٫یرتەدی پاکی مهۆڤدی ٷەًدەن قنًٌدذکهقٌٌە
ئاین ٌقنًٌذکهاٌەکانی ؿٍا ةە ھیی طۆنێک گۆڕانی ةۆ نیدیە ئەٌ (ئداینەی ةاًدکها)
ھەن ئەٌە ئاینی ڕێٵ ٌڕاًذە ةەاڵٺ وۆنةەی ئاقەمی ناواننە [اٷهٌٺ .]31
ٌػەنی٬یەخ ئآنی ئیرباىیمی ؿەٷیٹ ةٌٍە ٣-ٸیً اٷٌدالٺ-و ػەنی٬دیەخ ٌاددا
پەنًددذنی ؿددٍقا (هللا) ةە دەنيددا ةە قڵٌددۆوییەٌە ةە ةددێ ةییددانقانی ىددیی ُددەنیک
ٌىاٌةەُێکو ٌؿۆ قٌٌنکهقنەٌە ٌةەنیئتٌٍن ٌةێتاٌەڕ ةٌٍن ةە پەنًذنی ةذەکان ٌةە
پەنًذنی پەنًرتاٌە ناىەٯەکاىن ده ٷەگەڵ ؿٍاَ گەٌنەقاو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر
نيە ٌادە {پاُدان
ٔم َػ ِنًٔ٬ا ٌَ َما ٳَدانَ ِمد َن اٷْ ُم ْ ِ
ْشد ِٳ َ
{سُ ام َؤ ٌْ َػ ْٔ َنا ِبٷَ ْٔٵَ َؤنِ ادات ِِْ ٥مٸا َح ِب ْة َها ِى َ
نیگامان ةۆ کهقیر (ٌەػیامن ةۆ نانقیر) کە پەییەٌی ئداینی ئیرباھدیم ةدکە چدٍنکە
پدداک ٌڕاًددر ةددٌٍ ةە ھددیی طۆنێددک ٷە ھاٌةەُددكانەنان (مٍَشیکددان) نەةددٌٍە
[اٷنؼٹ ٌ .]123پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر « َما ِم ْن َم ٍْٷٍُ ٍق
َدام دُ ْند َذ ُع اٷ َتئِ َمد ُح ةَئِ َمد ًح
ِّصانِ ًِ َؤ ٌْ َُيَ ِّظ ٌَانِ ًِ ٳ َ
بِ اَّل ٍُٓٷَكُ ََ ٣ىل اٷ َِ ْٜ٬ه ِج َ٫إَةَ ٍَا ُه ُٓ َي ٍِّقَانِ ًِ َؤ ٌْ ُٓ َن ِّ َ
َط ْم َ٤ا َء ى َْٹ دُ ِؼ ٌٍُّنَ َِ ٔ٫يا ِم ْن َطكْ َ٣ا َء» ٌادە «ىەمٌٍمنكاڵێک ٷەًەن ٫یرتەخ ٷەقایدک
قەةێرو ةاٌک ٌقایکی قەیکەن ةە طٍٷەکە یدان نەًدیانی یدان مەطًٍدیو ىەنٌەکدٍ
چۆن ئاژەڵێک ةێچدٌٍیەکی قەةێدر کە ًدەَّلمەدە ئایدا ىدیی کەمٍکدٍندیەکی ىەیەو
پاُان دٌٍُی کەمٍکٍندی قەةێر ٌەکٍ گۆض ةٌٍن» .پاُان ئەةٍ ىٍنەیهە -ڕەوای ؿٍای
ٷێتێر -قەڵێر ئەٺ ئایە ةـٍێننەٌە ئەگەن ٌیٌدذذان {َ٫دإَ ِٯ ْم ٌَ ْط َيدٵَ ٷِٸدكِّ ٓنِ َػ ِنًٔ٬دا
اي َ٣ٸَ ْٔ َيا ََّل دَ ْت ِك َٓٹ ٷِ َـٸ ِْٱ ا ِ
َِ ْٜ٫ه َخ ا ِ
هللا َكلٷِٵَ اٷكِّ ٓ ُن اٷْ َٰ ِّٔ ُم ٌَٷَك ِٴ ان ؤَٳْ َ َ
هللا اٷا ِذٕ ََ َٜ٫ه اٷ ان َ
اي ََّل َٓ ْ٤ٸَ ُمٍنَ ە ٌادە {کەٌادە ڕٌٌی ؿۆخ ڕێٵ ةکەنە ئاینی ئیٌالٺ ٌپاٲ ٌ ڕاًدر
اٷ ان ِ
ةدۆ ؿدٍا (ُدٍێن ئدداینی) یەکـٍاپەنًدذی ةدکەٌەو ئەٌ ئداینەی کە ؿددٍای گەٌنە (ٷە
ًەنەداٌە) ٫یرتەدی پاکی مهۆڤی ٷەًەن قنًٌذکهقٌٌە ئاین ٌقنًٌذکهاٌەکانی ؿٍا ةە
ھیی طۆنێک گۆڕانی ةۆ نییە ئەٌ (ئاینەی ةاًکها) ھەن ئەٌە ئاینی ڕێٵ ٌڕاًذە ةەاڵٺ
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وۆنةەی ئاقەمی ناواننە [اٷهٌٺ ٓ[ ]31ؼٔؽ اٷتـانْ ]4775و ٌپێ٨ەمتەنی ؿدٍقا -
دام
ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێدر «ؤَ ََّل بِنا َن ِِّّب ؤَ َمد َه ِي ؤَنْ ؤُ َ٣ٸِّ َمٴ ْ
ُدم َمدا َط ِيٸْد ُذ ْم ِم ا
دم
َ ٣اٸ َم ِنٕ َٓ ٍْ ِمٕ َى َما ٳ ُُّٹ َماٶٍ نَ َؼ ْٸذًُُ َْ ٣تكً ا َػ َال ٌٶ ٌَبِ ِّي َؿٸَٰ ُ
ْر َِ ٣تا ِقْ ُػ َنَ٬ا َء ٳُٸا ُي ْم ٌَبِنا ُي ْ
ؤَدَ ْذ ُي ُم اٷِا َٔ ِ
دم ٌَؤَ َمد َهدْ ُي ْم ؤَنْ
در َ٣ٸَد ْٔي ِْم َمدا ؤَ ْػٸَٸ ُ
ني َ٫ا ْط َذاٷَ ْذ ُي ْم َْ ٣ن ِقٓ ِني ِْم ٌَ َػ اه َم ْ
اُ ٛ
ْدر ٷَ ُي ْ
ْشٳٍُا ِِّب َما ٷ َْم ؤُنْى ِْٶ ِة ًِ ًُٸَْٜانًا» ٌادە «پەنٌەنقگانٺ ٫ەنماىن پێکهٺ ئەٌەدان ٫ێه ةکەٺ
ُٓ ْ ِ
کە نایىاننو ٌٷەٌ ُذانەَ کە ٷە ئەمدیۆ ٫ێدهی کدهقٺ ىەن ًدامانێک ةە ةەندكەکەمم
ةەؿِیٌٍە ةۆی ػەاڵڵەو من ةەنكەکانم ٷەًەن ٫یرتەخ قنًٌذکهقٌٌە (ٷەًدەن دەنيدا
یەک ؿٍا پەنًنت قنًٌذکهقٌٌە)و ٌُەیذانەکان ةۆیان ىادن ٷە ئاینەکەیان قٌٌنیان
ؿٌددذنەٌەو ٌئەٌ ُددذانەَ ٷەًددەنیان ػەنامکددهق کە مددن ةۆیددانم ػەاڵڵ کهقةددٌٍو
ٌ٫ەنماىن پێیان کهق کە ىاٌةەَ ٌُەنیک ةۆ من ةییان ةدكەن ٷە کادێکدكا مدن ىدیی
ةەڵگەٓەکدددم ًدددەةانەدی قانەةەواندددكٌٌە (ًدددەةانەخ ةەٺ ىددداٌةەَ ةییدددانقانە
قانەةەوانكٌٌە)» [نٌاه مٌٸم .]2865

 .15ىیی مهۆڤێک ةە گٍناىتانی ٌداٌانتانی ٷە قایک ناةێر ٌنداةێذە
میهادگهی داٌانی ىیی مهۆڤێکی ده.
ٌادا داٌاىن ىٔی مهۆڤێک ناکەٌێذە ئەًذۆی مهۆڤێکی ده (ئەگەن مهۆڤی یەکەٺ
ىۆکان نەةٌٍ ةێر ةدۆ ئەٌەَ ئەٌ مدهۆڤەکەَ دده ئەٌ دداٌانە ئەنظامتدكاخ)ٌ .ؿدٍاَ
گەٌنە ةاًی ئەٌە قەکاخ ةۆ ئدێمە کادێدک ئداقەٺ ٣-ٸیدً اٷٌدالٺٌ -ىاًٌدەنەکەَ ٷە
قانەکەیان ؿٍانق ًٌەنپێچی ٫ەنماىن ؿٍقآان کهق؛ ٷە پاُانكا دەٌةەٓان کدهق ٌقاٌاَ
ٷێـۆُتٌٍنٔان ٷە ؿدٍاَ گەٌنە کدهقو ةدۆیە ؿدٍاَ گەٌنە ئیٸيدامی ٌدندی ىەندكێک
ٌُەی طٍاىن پێی ةەؿِینو ةۆیە ٌٌدیان ٌؿدٍاَ گەٌنە دەٌةەکەَ ٷێیدان ٯتدٍڵکهقو
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نر ٌَ َو ٌْ ُطٵَ اٷْ َظ ان َح ٌَٳ َُال ِم ْن َيدا َن َ٧دكً ا
اًٴُ ْن ؤَ َ
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ُٯٸْ َنا َٓا آ َق ُٺ ْ
ني (ٌ )35ە ٌٌَتدان ئەی ئداقەٺ
َػ ْٔ ُص ُِ ْئ ُذ َام ٌَ ََّل دَ ْٰ َهةَا َكى ِم ِو اٷِا َظ َه َج ََ ٫ذٴٍُنَا ِم َن اٷ٠ااٷِ ِم َ
ؿۆخ ٌ ىاًٌەنەکەخ نیِذەطێ ةن ٷەٺ ةەھەُذەقا ٌە ٷە ھەمٌٍ ؿٍانقەمەنیەکی دێه
ةـددۆن ٷە ھەن ُددٍێنێک کە ػەو قەکەن ٌە نىیکددی ئەٺ قنەؿددذە مەکەٌن دددا ٷە
ًذەمکانان نەژمێهقنێن -دا نەةنە ًذەمکان٫َ )35( -إَ َوٷا ُي َام اٷِا ْٔ َٜانُ َْ ٣ن َيا َ٫دإَ ْؿ َه َط ُي َام
ِم اام ٳَانَا ُِ ٌَ ًِ ٔ٫ٯٸْ َنا ا ْى ِت ٍُٜا َة ْ ُ٘٤ٴ ُْم ِٷ َت ٍْ ٤
ٔام ِم ْن َم ٍْٷُدٍ ٍق بِ اَّل ٍُٓ َٷدكُ ََ ٣دىل
َ٣ ٙكُ ٌٌّ ٌَٷَٴ ُْم َِ ٫
َدٹ
َدام دُ ْند َذ ُع اٷ َتئِ َمد ُح ةَئِ َمد ًح َط ْم َ٤دا َء ى ْ
ِّصانِ ًِ ؤَ ٌْ َُيَ ِّظ ٌَانِ ًِ ٳ َ
اٷ َِ ْٜ٬ه ِج َ٫إَةَ ٍَا ُه ُٓ َي ٍِّقَانِ ًِ ؤَ ٌْ ُٓ َن ِّ َ
دُ ِؼ ٌُّددٍنَ َِ ٔ٫يددا ِمدد ْن َض ْاألَ ْن ِ
ني ( )36ئەمظددا ُددەیذان
َل ِػدد ٍ
ٖ ُم ٌْدد َذ َٰ ٌّه ٌَ َم َذددا ٌِ ٢ب َ ك
ھەڵیـەڵەدانكن ٷە ةەھەُذكا ٌٷەٌ ؿۆُگٍوەنانییەی کە دێیكا ةٌٍن قەنیپەڕاندكن ٌ
ٌٌَتان (ةە ئاقەٺ ٌػەٌا ٌُەیذان) ةچنە ؿٍانەٌە (ةۆ ًەن وەٌی) ھەندكێکذان قەةدن
ةە قٌژمنددی ىەنددكێکی دهدددان ٌةۆدددان ھەیە طێگیددهةن ٷەًددەن وەٌی ٌچێددژ ٷە
داب
ئانەوٌٌەکاىن (قٌنیا) ٌەنةگهن ىەدا ماٌەیەک (َ ٫َ )36ذٸَٰ كاّ آ َق ُٺ ِمن انةِّ ًِ ٳَ ِٸ َام ٍخ ََ ٫ذ َ

ٔم ( )37ئەمظدا ئداقەٺ چەندك ٌٌدەیەکدی (پداڕانەٌەی ) ٷە
اب اٷد اه ِػ ُ
َ٣ٸَ ْٔ ًِ بِناًُ ُى ٍَ اٷ اذ اٍ ُ
پەنٌەنقگانییەٌە ٌەنگهخ (ئەٌیّ) ٷێی گیها کهق ةەڕاًدذی ھەن ئەٌ دەٌةەگیهاکدانی
اْ َ ٫
َدال
میێهەةانە (ُ )37ٯٸْ َنا ا ْى ِتٍُٜا ِم ْن َيا َط ِمٔ ً٤ا َ٫ةِ اما َٓإْدِ َٔ انٴُم ِّم ِّنٕ ىُكً َ ََ ٫من دَت َِ ٥ىُدكَ َ
٣َ ٪ٸَ ْٔي ِْم ٌَ ََّل ى ُْم َٓ ْؼ َىنٍُنَ (ٌٌَ )38تان ھەمٌٍ ةچنە ؿٍانەٌە ٷە ةەھەُر ئەمظا
َؿ ٍْ ٌ
ئەگەن ٷە منەٌە ڕێنمٍنیەکذان ةۆ ھاخ ئەٌ کەًەی قٌای ڕێنمٌٍنی مدن ةکەٌێدر نە
دهًیان ٷەًەنە ٌ نە ؿەٺ قەؿۆن ()38ە [اٷتٰهج .]38-35
ٌکادێددک ئدداقەٺ ٣-ٸیددً اٷٌددالٺ -دەٌةەی کددهق ئەٌا چیددرت گٍندداىەکە ٷەًددەن
نامێنێرو ٌٷە پاُانكا نەٌەکاىن ئاقەٺ ناةن ةە میهادگدهی ئەٌ گٍنداىە ٷە کادێکدكا ئەٌ
گٍناىە ةەىۆی دەٌةەٌە ؿدٍقا ٷێدی ؿدۆَ ةدٌٍو ٌةنچیدنە ئەٌەیە کە مدهۆڤ دداٌانی
کەًێکی ده ٷە ئەًذۆ ناگهێر (ئەگەن ئەٌ ىۆکان نەةٌٍ ةێر ةۆ ئەٌەَ کەًدێکی دده
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ْدٍ
داٌانێکی قیانیکهاٌ ئەنظامتكاخ)و ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ََّل دَٴ ٌِْ ُث ٳ ُُّٹ نٍَ ٬
َل َنةِّٴُم امد ْهطِ ُ٤ٴ ُْم ََ ُٔ ٫ن ِّتد ُئٴُم ِبِ َدا ٳُند ُذ ْم ِٔ٫د ًِ
بِ اَّل َ٣ٸَ ْٔ َيا ٌَ ََّل دَ ِى ُن ٌَا ِو َن ٌج ٌِ ْو َن ؤُ ْؿ َه كَ سُ ام بِ َ ك
دَ ْـ َذٸٍُِ٬نَ ە ٌادە {ٌ ھەنکەًێک ھەن داٌانە ٌؿهاپە ٌگٍناىێدک ةکداخ دەنێدا ٷەًدەن
ؿددۆیەدی ٌھددیی کەًددێکی گٍناھکددان گٍندداھی کەًددێکی ددده ھەڵناگهێددر پاُددان
گەڕانەٌەدان ھەن ةۆ َّلی پەنٌەنقگاندانە ئەمظا ھەٌاڵذان پێكەقا ةەٌەی کە ئێٍە دێیدكا
طیاٌاو ةٌٍنە [األن٤اٺ ٌ .]164ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { امنِ ا ْىذَدكَ كَ َ٫ةِمنا َدا َٓ ْي َذد ِكْ
ني َػ اذد كّ
ٷِ َنَ ٌَ ًِ ٌِْ ٬من َٗ اٹ َ٫ةِمنا َا َٓ ِ٘ ُّٹ َ٣ٸَ ْٔ َيا ٌَ ََّل دَ ِى ُن ٌَا ِو َن ٌج ٌِ ْو َن ؤُ ْؿ َه كَ ٌَ َما ٳُ انا ُم َ٤د ِّم ِة َ

نَ ْت ََ ٤
ددص َن ًُدد ً
ٍَّلە ٌادە {ھەنکەي ڕێنمددٍنی ٌ ھیددكایەدی ٌەنگهدتێددر ئەٌا ةێگٍمددان

ڕێنمٍنی ٌ ھیكایەدەکەی (ًٌٍق ٌ ٯاوانظەکەی) ھەن ةۆ ؿۆی قەةێر ٌ ھەنکەًدیّ
گٍمیا ةٌٍةێر ئەٌا ةێگٍمان (ویان ٌ ًىاکەی) ھەن ةۆ ؿۆی قەةێر ٌھیی کەًدێکی
گٍناھکان گٍناھی ھیی کەًێکی ده ھەڵناگهێدر ئدێمە ھەنگیدى ًدىای (ةەندكەکان)
ناقەین ھەدا پێ٨ەمتەن نەنێدهین (ةۆیدان)ە [اإلشاء ٌ .]15ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر
َش ٌء ٌَٷَد ٍْ ٳَدانَ َلا
َل ِػ ْمٸِ َيا ََّل ُٓ ْؼ َم ْٹ ِم ْنًُ َ ْ
{ ٌَ ََّل دَ ِى ُن ٌَا ِو َن ٌج ٌِ ْو َن ؤُ ْؿ َه كَ ٌَبِن دَكْ ُُ ٢م ْش َٰٸَ ٌح بِ َ ك

اٷٔ َ
دال َج ٌَ َمدن دَد َى ا ك َ٫ةِمنا َدا َٓ َذد َى ا ك
َب بِمنا َا دُن ِم ُن اٷا ِمٓ َن َٓ ْـَِ ٍْنَ َنةا ُيم ةِا ْٷ َِ ْٔ ٨ث ٌَ َؤٯَا ُمٍا ا
ُٯ ْه َ ك
ٷِ َنٌَ ًِ ٌِْ ٬بِ ََل ا ِ
هللا اٷْ َم ِٔريُ ە ٌادە {ھیی گٍناھتانێٵ گٍناھی کەًێکی ده ھەڵناگهێدر
ٌئەگەن ةدانگهانی (گٍناھتانێددٵ) ةدانگی کەًددێکی دده ةکدداخ ةدۆ ھەڵگهدنددی (ةددانە
گٍندداھەکەی) ھددیی ٷەٌ (ةددانە گٍندداھە) ھەڵناگهێددر ھەنچەنددكە (قاٌا ٷێکددهاٌەکە)
ؿىمیِی ةێر ةەڕاًذی دۆ (ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم )-دەنێدا ئەٌانە
ةێكان قەکەیدذەٌە کە ةە پەنێدانی ٷەپەنٌەنقگانیدان قەدهًدن ٌنٍێژەکانیدان ةە ڕێکدی
طێتەطددێ قەکەن ٌ ھەنکەًددێک ؿددۆی پدداک ڕاةکهێددر (ٷە ددداٌان) ئەٌا ةەڕاًددذی
(ًٌٍقی) ؿۆ پاٲ ڕاگهدنەکەی ھەن ةۆ ؿۆیەدی ٌگەڕانەٌەَ دەنێدا ةدۆ َّلی ؿدٍقایەە
[٫اٛه .]18
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ٌ .16مەةەًددر ٌئامددانع ٷە قنًٌددذکهقنی ؿەڵکددی ةددۆ پەنًددذنی
ؿٍقایە ةە دەنيا ةە ةێ ةییانقانی ىیی ُەنیک ٌىاٌةەُێک.
ٌمەةەًر ٌئامانع ٷە قنًٌذکهقنی ةٌٍنەٌەنەکان ةهیذیە ٷە پەنًذنی ؿٍقا -
هللا -ةە دەنيا ٌةە ةێ ةییدانقانی ىدیی ُدەنیک ٌىاٌةەُدێک ٷە پەنًدذنیكاو ؿدٍاَ
ِندٍ بِ اَّل ٷِ َٔ ُْ ٤تدكُ ٌنِ ە ٌادە {ٌمدن طندۆکە
گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ َما َؿٸَٰ ُ
ْدر اٷْظِد ان ٌَ ْاإل َ
ٌئاقەمیىاقٺ دەنێا ةۆ ئەٌە قنًٌر کهقٌٌە کە ةەنكایەدی من ةدکەن -مدن ةپەنًدنت-ە
[٫اٛه .]18

 .17ئاینی ئیٌالٺ ڕێىی ٷە مهۆڤ گهددٌٍە (ةە پیداٌان ٌئا٫هەددانەٌە)و
ٌىەمددٌٍ مددا٫ێکی ةە مددهۆڤ قاٌە ٌکهقٌٌیەدددی ةە ةەنپهًددیان ٷەًددەن
ةژانقەکاىن ٌکهقەٌەکداىن ٌىەڵٌدٍکەٌدەکاىن ٌٷێپهًدینەٌە ٌةەپهًدیانیەدی
ؿٌذٌٍەدە ئەًذۆ ًەةانەخ ةە ىەنکدهقەٌەیەک کە ویدان ٷە ؿدۆی یدان ةە
ؿەڵکی ةگەیەنێر.
ئاینی ئیٌالٺ ڕێىی ٷە مهۆڤ گهدٌٍە -پیاٌ یدان ئدا٫هەخ ةێدر-و ؿدٍاَ گەٌنە
مهۆڤی قنًٌر ٌؿەڵٱ کهقٌٌە ةۆ ئەٌەَ ةتێر ةە طێنِدین ٷەًدەن وەٌیدكاو ؿدٍاَ
گەٌنە قە٫ەنمٍێددر { ٌَبِ ْل َٯد َ
دٹ ِِف ْاألَ ْن ِ
ٖ َؿ ِٸٔ َ ٬د ًح ە ٌادە
داٶ َنةُّددٵَ ِٷٸْ َم َال ِئٴَ د ِح بِ ِّي َطا ِ٣د ٌ
{(ةیهیان ةێنەنەٌە) کادێک کە پەنٌەنقگانی دۆ ةە ٫هیِدذەکانی ٌٌخ ةەڕاًدذی مدن
طێنِینێک قنًٌر قەکەٺ ٷەًەن وەٌی ە [اٷتٰهج  .]31ئەٺ ڕێىٷێنانە ىەمدٌٍ نەٌەَ
ئاقەمێک -ىەمٌٍ مهۆڤێک -قەگهێذەٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَٷَ َٰكْ ٳَ اه ْم َنا َة ِندٕ
ْرب ٌَاٷْ َت ْؼ ِه ٌَ َن َو ْٯ َناىُم ِّم َن اٷٜا ِّٔ َت ِ
اخ ٌََ٘٫ا ٸْ َناى ُْم َ َ ٣كىل ٳَ ِشريٍ ِّم ام ْن َؿٸَ ْٰ َنا
آ َق َٺ ٌَ َػ َمٸْ َناى ُْم ِِف اٷ َ ِّ
دًَ ِْ٘ ٬
ٔال ە ٌادە {ًٍێنك ةە ؿٍا ةێگٍمان ڕێىمان ٷە نەٌەی ئاقەٺ گدهخ ٌٷە ٌٌُدکانی
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ٌٷە قەنیاقا ھەڵامن گهدن (ةە ًٍانی ٌةۆ ًدە٫ەن کدهقن) ٌ ڕۆوی پداک ٌؿداٌێنامن
پێكاٌن ٌ٫ەوڵامن قاٌن ةەًەن وۆنێک ٷەٌانەَ کە قنًٌذامن کهقٌٌن ةە ٫ەوڵێکدی
ِنٌدانَ ِِف َؤ ْػ ٌَدنِ
گەٌنەە [اإلشاء ٌ .]71ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {ٷَ َٰدكْ َؿٸَ ْٰ َندا ْاإل َ
دَ ٍْٰ ٍِٓم ە ٌادە {ًٍێنك ةە ؿٍقا ةەڕاًذی مدهۆڤامن ٷە طدٍانرتین ُدێٍەقا قنًٌدذٴهقە
[اٷذدددني ٌ .]4ؿدددٍاَ گەٌنە نەىدددی ٷە مدددهۆڤ کدددهقٌٌە کە ؿدددۆی ةکددداخ ةە
ٍُێنکەٌدٌٍیەکی وەٷیٹ ًٌەنُۆڕ ةۆ پەنًدرتاٌێک یدان یەکێدک ؿەڵکدی ُدٍێنی
ةکەٌێر یان یەکێک کە گدٍێیایەڵی ةکهێدر طدگە ٷە ؿدٍاَ گەٌنەو ؿدٍاَ گەٌنە
دث ا ِ
اي َمن َٓ اذ ِـ ُم ِمن قٌُنِ ا ِ
هللا ٌَاٷاد ِمٓ َن
قە٫ەنمٍێر { ٌَ ِم َن اٷ ان ِ
هللا ؤَنكَ اقًا ُٓ ِؼ ُّتٍنَ ُي ْم ٳَ ُؼ ِّ
اب ؤَنا اٷْ ُٰ اٍ َج ِ ا ِ
هللا
ّلِل َط ِمٔ ً٤ا ٌَؤَنا ا َ
آ َم ُنٍا ؤََُ كُّ ُػ ًّتا ٷِّ ٸا ًِ ٌَٷَ ٍْ َٓ َهَ اٷا ِمٓ َن َٟٸَ ُمٍا بِ ْل َٓ َه ٌْنَ اٷْ ََ ٤م َ
ِدم
َُ ِكٓكُ اٷْ ََ ٤م ِ
اب ٌَدَ َٰٜا َ٤در ِةي ُ
َربؤَ ٖٷا ِمٓ َن ٖدُّ ِت ُ٤دٍاْ ِمد َن ٖٷاد ِمٓ َن ٖدا َت ُ٤دٍاْ ٌَ َنؤَ ٌُاْ ٖٷ َ٤د َم َ
اب .بِل د َ ا
ابە ٌادە {ٌکەًانی ٌا ھەیە ٷە ؿەڵکی کە ھاٌةەُی وۆن ةۆ ؿٍقا پەیكا قەکەن
ٖألًَ َت ُ
ؿۆُیان قەٌێن ٌەک ؿۆُەٌیٌذی ئیامنكانان ةۆ ؿٍقاو ةەاڵٺ ئەٌانەی ةیٌایان ھێناٌە
وۆن ویاده ؿٍایان ؿۆَ قەٌێر ئەگەن ةتینن ئەٌانەی ًذەمیان کدهقٌە (ةە ھداٌةەَ
پەیكا کهقن ةۆ ؿٍقا) کادێک کە چاٌیان قەکەٌێر ةە ًىای ؿٍقا قەوانن کە ھەنچی
قەًەاڵخ ھەیە ھەمٌٍی ةۆ ؿٍقایە ٌةێگٍمان ًىای ؿٍقا وۆن ًەؿذەە [اٷتٰهج 165
ٌ .]166ؿٍاَ گەٌنە ػاڵی ُدٍێنکەٌدٌٍان ٌئەٌانەَ ؿەڵکدی ُدٍێنیان قەکەن (کە
ٷەًەن ُذی پٍا ٌةەداڵن) ةە ةەداڵ ٌپدٍچەڵ ٌقۆڕاٌ ةاًدكەکاخ ٷە ڕۆژی ٯیامەددكاو
اً ُذْ٘ ٍُِ٬٤ا ؤَنَ ْؼ ُن َٓدكَ ْقنَاٳ ُْم َ٣دنِ اٷْ ُيدكَ كَ
ربٌا ِٷٸا ِمٓ َن ْ
اً َذٴْ َ ُ
ٌقە٫ەنمٍێر { ٯ ََاٶ اٷا ِمٓ َن ْ
ني ( )32ؿۆةەگەٌنەوانەکددان قەڵددێن ةە ئەٌانەی
َة ْ٤ددكَ بِ ْل َطددا َءٳُم َة ْ
ددٹ ٳُندد ُذم ُّم ْظدد ِه ِم َ
ژێهقەًذە ٌَّلٌاو کهاةٌٍن ئایا ئێمە ڕێگهیامن کدهقن ٷە ڕێنمدٍنی قٌای ئەٌەی ةۆددان
اً ُذْ٘ ٍُِ٬٤ا ِٷٸاد ِمٓ َن
ھاخ (نەؿێه ٌا نییە) ةەڵکٍ ؿۆدان داٌانتان ةٌٍن (ٌَ )32ٯ ََاٶ اٷا ِمٓ َن ْ
ْربٌا ةَ ْٹ َمٴْ ُه اٷٸا ْٔٹِ ٌَاٷ ان َيا ِن بِ ْل دَإْ ُم ُهٌنَ َنا ؤَن ناٴْ َُ ٬ه ة ا ِ
شٌا
ِاّلِل ٌَنَ ْظ ََ ٤
اً َذٴ َ ُ
ْ
دٹ ٷَدًُ ؤَندكَ اقًا ٌَؤَ َ ُّ
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َدٹ ُٓ ْظد َى ٌْنَ بِ اَّل َمدا
اب ٌَ َط َْ ٤ٸ َنا ْاألََْ ٧ال َٶ ِِف َؤ َْ ٣ناٮِ اٷا ِمٓ َن ٳََ٬د ُهٌا ى ْ
اٷ انكَ ا َم َح ٷ اَام َنؤَ ٌُا ا ْٷ ََ ٤م َ
ٳَانٍُا َٓ َْ ٤مٸٍُنَ ( )33ژێه قەًذەٌ چەًٌاٌەکان قەڵدێن ةەٌانەی ؿدۆةەگەٌنەوان ةدٌٍن
(نەؿێه ٌا نییە) ةەڵکٍ پیالنی (ئێٍە) ةە ُدەٌ ٌةە ڕۆژ (چەٌاُدەی کدهقین) کادێدٵ
٫ەنمانذان پێ قەکهقین ةۆ ئەٌەَ ةدێ ةداٌەڕ ةدین ةە ؿدٍقا ٌھداٌةەَ ٌُدەنیکی ةدۆ
قاةنێین ھەمٌٍیان پەُدیامنی قەُداننەٌە کادێدٵ کە ًدىای قۆوەؾ قەةیدنن ٌونظیده
ٌدەٌٯامن کهقە گەنقنی ةێتاٌەڕان ئایا دۆڵەیان ٷێ قەًێنكنێر طگە ٷە ًدىای ئەٌەی
قەیانکهق ()33ە [ًتإ .]33 – 32
ٌٷە نیِددانەکانی قاقپەنٌەنی ؿددٍقا ً-ددتؼانً ٌد٤دداَل -ئەٌەیە کە ةددانگـٍاو
ٌپێِەٌا گٍمیاکەنەکان دداٌاىن ؿۆیدان ىەڵدكەگهن ٌدداٌانی ئەٌانەَ ىەڵدكەگهن کە
گٍمیایددان کددهقٌٌن ةە نەوانیددنەٌە ٷە ڕۆژی ٯیامەدددكاو ؿددٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر
{ٷِ َٔ ْؼ ِمٸٍُا ؤَ ٌْوَا َنى ُْم ٳَا ِمٸَ ًح َٓ ٍْ َٺ اٷْ ِٰ َٔا َم ِح ٌَ ِم ْن ؤَ ٌْوَا ِن اٷا ِمٓ َن ُٓ ِ٘ٸٍُّنَ ُيم ِةِ ْ ٨
َري ِ٣ٸ ٍْم ؤَ ََّل ًَا َء َما
َٓ ِى ُنٌنَ ە ٌادە {ةۆ ئەٌەی ةانی گٍناھی ؿۆیدان ةە دەٌاٌی ھەڵتگدهن ٷە ڕۆژی قٌایدكا
ٷەگەڵ ھەنكێک ٷە ةانی گٍناھی ئەٌانەی کە ئەمان گٍمیایان قەکهقن ةەةێ وانیدانی
ةێكانةن وۆن ةەقە ئەٌەی کە ھەڵیكەگهن (ٌٷە ئەًذۆی قەگهن)ە [اٷنؼٹ ٌ .]25ئداینی
ئیٌالٺ ىەمٌٍ مدا٫ێکی ةەؿِدیٌٍە ةە مهۆڤەکدان ٌةۆیدانی وامدن کدهقٌٌە ٷە قٌنیدا
ٌٯیامەدكاو ٌٷە مەونرتین ما٫ەکان کە ئاینی ئیٌالٺ ةەؿِدیٌٍیەدی ٌوامندی کدهقٌٌە
ةهیذیە ٷە ما٫ی ؿٍقا ٷە ًەن ةەنكەکانو ٌماَّف ةەنكەکان ٷەًەن ؿدٍقا و ٤َ ٫د ْن ُم َ٤دا ٍل
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَ ًَٸ َام َََ ٰ٫اٶ «َٓا ُم َ٤ا ُل» ُٯٸ ُْر ٷَ ات ْٔٵَ
نيض هللا ٣نً ٯ ََاٶ ؤَنَا َن ِق ُ
ٓ٭ اٷ انت ِِّٕ َٓ اىل ُ

ٌَ ًَ ْ٤كَ ْٓٵَ سُ ام ٯ ََاٶ ِم ْشٸًَُ سَ الَسًا «ى َْٹ دَكْ نِْ َما َػ ُّٱ ا ِ
دٱ
هللا ََ ٣ىل اٷ َِ ٤تا ِق» ُٯٸ ُْر َّلَ ٯ ََاٶ « َػ ُّ
اِ
ْدر
ْشٳٍُا ِة ًِ َُ ْٔ ًئا» سُ ام ًَا َن ًَا ًَ ٣ح َََ ٰ٫اٶ «َٓا ُم َ٤دا ُل» ُٯٸ ُ
هللا ََ ٣ىل اٷ َِ ٤تا ِق ؤَنْ َٓ ُْ ٤تكُ ٌ ُه ٌََّلَ ُٓ ْ ِ
ٷَ ات ْٔٵَ ٌَ ًَ ْ٤كَ ْٓٵَ ٯ ََاٶ "ى َْٹ دَكْ نِْ َما َػ ُّٱ اٷ َِ ٤تا ِق ََ ٣ىل ا ِ
هللا بِ َلا َ٤َ ٫ٸٍُا َلٷِٵَ َؤنْ َّلَ ُٓ َ٤د ِّم َة ُي ْم

» ٌادە «ٷە مٍ٣اوەٌە -ڕەوای ؿٍای ٷێتێر -قەڵێر ٷە پِذی پێ٨ەمتەنەٌە ةٌٍٺ ٓ-دىل
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اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ٷە ًەن پِذی ئاژەڵێک ةٌٍنو پێ٨ەمتەن ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-
٫ەنمٌٍی «ئەی مٍ٣او»و ئەٌیّ ٌٌدی «من ٷێهەٺ ٷە ؿىمەدذدكاٺ ئەی پێ٨ەمدتەنی
ؿٍقا»و ًێظان ىەنقٌٌ َّل ئەٺ ٯٌانەیان قٌٌةانە کهقەٌە ٌپاُان پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷدٸە
٣ٸیە ًٌٸم٫ -ەنمٌٍی «ئایا قەواىن ماَّف ؿدٍقا ٷەًدەن ةەندكەکان چیدیە »و ئەٌیدّ
(مٍ٣او) ٌٌدی «نەؿێه»و ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم٫ -ەنمدٌٍی «مداَّف ؿدٍقا ٷەًدەن
ةەنددكەکان ئەٌەیە کە ةیپەنًددنت ٌىددیی ىدداٌەڵ ٌُددەنیکێکی ةددۆ ةییددان نەقەن ٷە
پەنًذنیكا»و پاَ ماٌەیەک ٫ەنمٌٍی «ئەی مٍ٣او»و ٌٌدم «من ٷێهەٺ ٷە ؿىمەدذكاٺ
ئەی پێ٨ەمتەنی ؿٍقا»و ٫ەنمٌٍی «ئایا قەواىن ماَّف ةەندكەکان ٷەًدەن ؿدٍقا ئەٌەیە
ئەگەن ئەٌەیددان ئەنظامددكا (ئەگەن ؿددٍقا ةپەنًددنت ةە ةییددانقانی ىددیی ُددەنیک
ٌىاٌةەُێک) ًىایان نەقاخ»ٓ[.ؼٔؽ اٷتـانْ ٌ .]6841ئاینی ئیٌدالٺ پاناًدذنی
ئاینی ىەٮ ٌنەٌە ًٌامان ٌنەٌ ٍ٫ناٌةانگی (ُەنە٫ی) مهۆڤی وامن کدهقٌٌەو ٓ-دىل
هللا َػ اه َٺ َ٣ٸَ ْٔٴ ُْم ِق َمدا َءٳ ُْم ٌَ َؤ ْمد ٍَاٷَٴ ُْم ٌَ َؤ َْ ٣هاَٗ دٴ ُْم
اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر « َ٫ةِنا ا َ
ٳَ ُؼ ْه َم ِح َٓ ٍْ ِمٴ ُْم َى َما ِِف َُ ْي ِهٳ ُْم ىَد َما ِِف ةَٸَد ِكٳ ُْم ىَد َما» ٌادە «ؿدٍقا ؿٍێنذدان ٌماڵذدان
(ًامانذان) ٌناٌةانگذانی (ُەنەٌ ٪نامًٌٍذانی) ٷەًەن یەکرت ػەنامکدهقٌٌە ٌەکدٍ
ػەنامی ئەٺ ڕۆژە ٌئەٺ مانگە ٌئەٺ ُانەدان»ٓ[ .ؼٔؽ اٷتـانْ ]6511و ٌپێ٨ەمدتەن
ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ئەٺ پەیامنە مەونەَ ئاُدکها کدهق ٷە ػەطدی ماڵئاٌاییدكا کەویدداده ٷە ًددەق ىەوان ٷە ىدداٌەاڵن ئامدداقەی ةددٌٍن ٌئەٺ ٌادایددانەَ قٌٌةددانە کددهقەٌە
ٌقٌٌپادی ٷەًەن کهقەٌە ٷە ڕۆژی ٯٍنةانیدكا ٷە ػەطدی ماڵئداٌاییٌ .ئدآنی ئیٌدالٺ
مهۆڤددی کددهقٌٌە ةە ةەنپهًددیان ةەنامددتەن ىەمددٌٍ ىەڵتژانقەکددانی ٌکهقەٌەکدداىن
نٌدانٍ ؤَٷْ َى ْم َندا ُه َٛدا ِئ َهوُ ِِف ُُ ٣ن ِٰد ًِ
ٌىەڵٌٍکەٌدەکاىنو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَٳ اُٹ بِ َ
ٌَنُ ْـه ُِض ٷًَُ َٓ ٍْ َٺ اٷْ ِٰ َٔا َم ِح ِٳ َذا ًةا َٓٸَْٰا ُه َمنُِ ٍ ًنا ا ْٯ َه ْؤ ِٳ َذا َةدٵَ ٳََ٬دّ ِة َنٌِْ ٬دٵَ اٷْ َٔد ٍْ َٺ َ٣ٸَ ْٔدٵَ
َػ ٌِٔ ًتا ە ٌادە { ٌھەمٌٍ مهۆڤێک (ٷە ڕۆژی قٌاییدكا) کدهقەٌەی ؿدۆیامن کدهقٌٌەدە
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گەنقنیەٌە (چاکە یان ؿهاپە ةێدر) ٌٷە ڕۆژی قٌاییكا ةۆی قەنقەھێدنن ندامەیەک کە
ةە کهاٌەیددی (ٌھەمددٌٍ کهقەٌەکددانی دێددكا نددٌٍشاٌە) ٌقەیتینێددر ە [اإلشاء .]13
ىەنکهقەٌەیەک ؿێه یدان ُدەڕ ةێدر ؿدٍاَ گەٌنە ٌایٸێدكەکاخ ةە گەنقندی ؿدٍقی
کەًەکەٌە ةێرو ةۆیە ىیی کەًێک ٷێپهًینەٌەَ ٷێناکهێدر ًدەةانەخ ةە کدهقەٌەَ
یەکێکی دهو ٌیەکێکی دده ٷێپهًدینەٌەَ ٷێناکهێدر ًدەةانەخ ةە کدهقەٌەی کەًدی
َل َن ِّةٵَ ٳَكْ ًػا َُ ٫م َال ِٯٔ ًِە
یەکەٺو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َٓا ؤَ ُّٓ َيا ْاإل َ
ِنٌانُ بِناٵَ ٳَا ِق ٌغ بِ َ ك
ٌادە {ئەی ئینٌان ددۆ ةێگٍمدان دێکۆُدەنیر ةەنەٌ پەنٌەنقگدانخ ةەدێکۆُدان (ةە
ئەنظامكاىن چاکە ٌؿهاپە) ! ئەًٌا پێی قەگەیرە [اَّلنِدٰاٮ ٌ .]6ھەنٌەھدا ؿدٍای
گەٌنە قە٫ەنمٍێر { امن َِ ٣م َٹ َكٓ ِٸ ٗؼا َِ ٫ٸ َن ِ
ًِ ٌ٬ۦ ٌَ َمدن ؤَ ًَدا َء َ٤َ ٫ٸَٔ َيدا ٌَ َمدا َنةُّدٵَ ِةَ٠ٸاددك رم
ٷِّٸ َ٤تِٔ ِكە ٌادە {ھەن کەًێٵ کدانی چداکە ةکداخ (ٯداوانظەکەی) ةدۆ ؿدۆیەدی ھەن
کەًیّ ؿهاپە ةکاخ (ویانەکەی) ةۆ ؿدۆیەدی ٌپەنٌەنقگدانخ ًدذەٺ ٷە ةەندكەکانی
ناکاخە [ٔ٫ٸر ٌ .]46ئاینی ئیٌالٺ ةەنپهًیانیەدی قەؿادە ئەًذۆی مدهۆڤ ئەگەن
ىەنکددهقەٌەیەک ئەنظامتددكاخ کە ةتێددذە ىددۆی ویانگەیانددكن ةە نەٌ٫ددی ؿددۆی یددان
دث بِ ْاًدا َ٫ةِمنا َدا
ویانگەیانكن ةە ؿەڵکانی دهو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌَ َمدن َٓٴ ٌِْ ْ
ٔامە ٌادە {ٌھەنکەًێک گٍناھێکی (گەٌنە)
َٓٴ ٌِْ ُتًُ َ َ ٣كىل نٌََ ًِ ٌِْ ٬ٳَانَ ا ُ
ٔام َػ ِٴ ً
هللا َ٣ٸِ ً
ةکدداخ ةێگٍمددان (ویددانی) ئەٌ گٍندداھە ھەن ةددۆ ؿددۆیەدی ٌؿددٍقا ھەمیِددە وانددای
کانقنًٌذەە [اٷنٌاء ٌ .]111ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ِم ْن ؤَ ْطٹِ َكلٷِٵَ ٳَ َذ ْت َنا َ َ ٣كىل َة ِنٕ
ٍْ ؤَ ٌْ ٌََ ٫ا ٍق ِِف ْاألَ ْن ِ
ٔٹ ؤَناًُ َمن َٯ َذ َٹ نًٌَْ ٬ا ِةِ ْ ٨
داي َط ِمٔ ً٤دا
ٖ َ٫ٴَإَمنا َدا َٯ َذ َ
َري نٍَ ٬
شائِ َ
دٹ اٷ ان َ
بِ ْ َ
اي َط ِمٔ ً٤ا ە ٌادە { ھەن ٷەةەن ئەٌەی (کە ٷەٌ قاًدذانەقا
ٌَ َم ْن ؤَ ْػ َٔاىَا َ٫ٴَإَمنا َا ؤَ ْػ َٔا اٷ ان َ
ةاًکها) پێٍیٌذامن کهق ٷەًەن نەٌەی ئیٌدهائیٹ کە ةێگٍمدان ةییدان ئەمەیە ئەٌەی
دەنێا کەًێک ةکٍژێدر (ةە مەنطێدک ٷە ددۆڵەی کەًدێکی کدٍژناٌقا نەةێدر یدان
دۆڵەی ؿهاپە کانی ٌئاژاٌە نانەٌە نەةێر ٷەًەن وەٌیدكا) ئەٌە ٌەک ئەٌە ٌایە ھەمدٌٍ
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ؿەڵکددی کٍُددذتێر ە [املائددكج ٌ .]32پێ٨ەمددتەنی ؿددٍقا ٓ-ددٸی هللا ٣ٸیددً ًٌددٸم-
ٍْ ُٟٸ ًْام بِ اَّل ٳَانَ ََ ٣ىل اةْنِ آ َق َٺ ْاألَ اٌٶِ ِٳٌْ ٬ٹ ِم ْن َق ِم َيا ِألَناًُ ٳَدانَ
قە٫ەنمٍێر « ََّل دُ ْٰ َذ ُٹ نٌَ ٬
ؤَ اٌ َٶ َم ْن ًَ ان اٷْ َٰ ْذ َٹ» ٌادە «ىەن نەٌ٫ێک ةە ًذەمٸێکهاٌی کٍژنا ةێر؛ ئەٌا ةەُێک

ٷە ؿٍێنەکەَ ٷە ًەن یەکێک ٷە کٍڕەکانی ئاقەمەو چٍنکە ئەٌ یەکەٺ کەي ةٌٍ کە
داٌانی کٍُذنی ىێنایە ئاناٌە»ٓ[ .ؼٔؽ مٌٸم .]5151

ٌ .18ٷە ئدداینی ئیٌددالمكا ئددا٫هەخ ٌپیدداٌ یەکٌددانن ٷە ڕٌانددگەَ
ةەنپهًیانیەدی ٌپاقاُر ًٌىاقان.
ٌٷە ئاینی ئیٌالمكا ئا٫هەخ ٌپیاٌ یەکٌانن ٷە ڕٌاندگەَ کدهقەٌە ئەنظامدكان
دٹ ِمد َن
ٌةەنپهًیانیەدی ٌپاقاُر ًٌدىاقانو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌَ َمدن َٓ َْ ٤م ْ
اٷٔاٷِ َؼ ِ
اخ ِمن َلٳَ ٍه ؤَ ٌْ ؤُنش كَّ ٌَ ُى ٍَ ُم ْا ِم ٌن َ٫إٌُٷَك ِئٵَ َٓدكْ ُؿٸٍُنَ اٷْ َظ اند َح ٌَ ََّل ُْٓ٠ٸَ ُمدٍنَ نَ ِٰدريًاە
ا
ٌادە {کەًێکیّ کهقەٌە چاکەکان طێتەطێ قەکداخ ٷە نێده یدان ٷە مدێ ٷە ھەمدان
کادكا ئەٌ کەًە ةیٌاقان ةێر ئەٌە ئەٌانە قەچنە ةەھەُدذەٌە ٌةچدٌٍکرتین ًدذەمیان
ٷێناکهێر (ئەگەن ھێندكەی ددٍێکڵی نداٌکە ؿٍنمدایەکیّ ةێددر)ە [اٷنٌداء .]124
ٌؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َم ْن َِ ٣م َٹ َٓاٷِ ًؼا ِّمن َلٳَ ٍه ؤَ ٌْ ؤُنش كَّ ٌَ ُى ٍَ ُمد ْا ِم ٌن َ٫ٸَ ُن ْؼ ِٔ َٔ اندًُ
َػ َٔا ًج َ ِّٔ َٛت ًح ٌَٷَ َن ْظ ِىَٓ ان ُي ْم ؤَ ْط َهىُم ِةإَ ْػ ٌَنِ َما ٳَانٍُا َٓ َْ ٤مٸُدٍنَ ە ٌادە {ھەنکەًدێک ٷە نێده
یان ٷە مێ کهقەٌەی چاکی کهقةێدر ٌةیکداخ ٌةدیٌاقانیّ ةٌٍةێدر ئەٌە ًدٍێنك ةە
ؿٍقا ةە ژیانێکی ؿۆُیان پێكەةەؿِین ٌ ًٍێنك ةێر پاقاُذیان ةكەینەٌە ةە چداکرت
دٹ
ٷەٌەی کە ئەٌان ئەنظامیانكەقاە[اٷنؼٹ ٌ .]97ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َمد ْن َِ ٣م َ
َدّ ٌَىُد ٍَ ُمد ْا ِم ٌن َ٫إٌُٷَك ِئدٵَ
ًَ ِّٔ َئ ًح ََ ٫ال ُٓ ْظ َى كَ بِ اَّل ِم ْشٸَ َيا ٌَ َم ْن َِ ٣م َٹ َٓاٷِ ًؼا ِّمن َلٳَد ٍه ؤَ ٌْ ؤُنش ك

َٓكْ ُؿٸٍُنَ اٷْ َظ ان َح ُٓ ْه َوٯٍُنَ َِ ٔ٫يا ِةِ ْ ٨
ابە ٌادە {ھەن کەًێٵ کانی ؿهاپەی کهق ةێر
َري ِػ ٌَ ٍ
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ھەن ةەئەنكاوەی ؿهاپەکەی ًىا قەقنێر ھەن کەًیّ چاکەی کهق ةێر ئا٫هەخ ةێر
یان پیاٌ (ةەٌ مەنطەی) ةاٌەڕقان ةێر ئا ئەٌانە قەچنە ةەھەُذەٌە ٷەٌێكا ةەةێ ژمدانە
ٌػیٌاب ڕوٮ ٌ ڕۆوییان پێ قەقنێرە [٧ا٫ه .]41
ني ٌَاٷْ ُم ْا ِم َن ِ
داخ
ني ٌَاٷْ ُم ٌْٸِ َام ِخ ٌَاٷْ ُم ْا ِم ِن َ
ٌؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر {بِنا اٷْ ُم ٌْٸِ ِم َ
اخ ٌَاٷْـ ِ
اٷٔددا ِة َه ِ
اٷٔددا ِقٯ ِ
ني ٌَاٷَْٰا ِن َذد ِ
ني
َاُ د َِ ٤
اٷٔددا ِق ِٯ َ
ٌَاٷْ َٰددا ِن ِذ َ
اٷٔددا ِةهِٓ َن ٌَ ا
َاخ ٌَ ا
ني ٌَ ا
داخ ٌَ ا
ٌَاٷْـ ِ
داِئ ِ
ني ٌَاٷْ ُم َذ َٔكِّ ٯ ِ
َاُ َِ ٤
اٷٔ ِ
اٷٔ ِ
ني ُ٫د ُهٌ َط ُي ْم
َاخ ٌَاٷْ َؼدا َِ ٠ِ ٫
اِئِ َ
اخ ٌَاٷْ ُم َذ َٔكِّ ِٯ َ
ني ٌَ ا
َاخ ٌَ ا
هللا ٳَ ِشريًا ٌَاٷ اما ِٳ َه ِ
ٌَاٷْ َؼا ِِ َ٠٫
دٔامە ٌادە
اخ ؤََ٣كا ا ُ
اخ ٌَاٷ اما ِٳهِٓ َن ا َ
هللا ٷَ ُيم ام َْ ٬ِ ٨ه ًج ٌَؤَ ْط ًها ًَ ٠ِ ٣
{ةەڕاًذی پیاٌە مًٍڵامنەکان ٌئدا٫هەدە مًٍدڵامنەکان ٌپیداٌە ةاٌەڕقانەکدان ٌئدا٫هەدە
ةاٌەڕقانەکددان ٌپیدداٌانی ھەمیِددە گددٍێیایەڵ ٌئا٫هەدددانی ھەمیِددە گددٍێهایەڵ ٌپیدداٌە
ڕاًذگۆکان ٌئا٫هەدە ڕاًذگۆکان ٌ پیداٌان ٌئا٫هەددانی ؿدۆگه ٌةە ئداناٺ ٌپیداٌانی ٷە
ؿٍقا دهي ٌژنانی ٷە ؿٍقا دهي ٌ پیاٌان ٌئا٫هەددانی ةەؿِدنكە ٌ پیداٌان ٌئا٫هەددانی
ڕۆژٌٌگددهو پیدداٌان ٌئا٫هەدددانی قاٌێددن پدداٲو ٌپیاٌانێددک کە وۆن یدداقی ؿددٍا قەکەن
ٌئا٫هەدانێددک کە وۆن یدداقی ؿددٍا قەکەن ؿددٍقا ئامدداقەی کددهقٌٌە ةددۆ ھەمٌٍیددان
ٷێـۆُتٌٍن ٌپاقاُذی گەٌنەە [األػىاب .]35
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 .19ئاینی ئیٌدالٺ ڕێدىی ٷە ئدا٫هەخ گهددٌٍە ٌئا٫هەددانی ةە ىاٌددای
پیاٌان قاناٌە (مەگەن ٷە ىەنكێک ػٍکمی ُدەنی٤ەخ ٌئەٌ ُدذانە نەةێدر
کە پەیٍەنكی ةە شٌُذی پیاٌ ٌئدا٫هەدەٌە ىەیە)؛ ٌاطتدی کدهقٌٌە ٷەًدەن
پیدداٌ کە ؿەنطددی ةکدداخ ئەگەن ٷە دٍانایددكا ىەةددٌٍو ةددۆیە ةدداٌک ٌاطددتە
ؿەنطی ةکاخ ٷەًەن کچەکداىنو ٌکٍڕەکدان ٷەًدەن قایدک ٌؿٍُدکیان
ئەگەن ةاڵ ٩ةٌٍن ٌدٍانایان ىەةٌٍو ٌئا٫هەخ ٷەًەن مێهقەکەَ.
پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم -قە٫ەنمٍێدر «بن اٷنٌداء ُدٰائٱ
اٷهطاٶ» ٌادە «ئا٫هەدان ىاٌدای پیاٌانن (مەگەن ٷە ىەنكێک ػٍکمی ُەنی٤ەخ ٌئەٌ
ُذانە نەةێر کە پەیٍەنكی ةە شٌُذی پیاٌ ٌئا٫هەدەٌە ىەیە)»[ .نٌاه اٷرتممْ .]113
ٌٷە ڕێىٷێنددداىن ئددداینی ئیٌدددالٺ ةدددۆ ئدددا٫هەخ ئەٌەیە کە ٌاطدددتە ٷەًدددەن کدددٍڕ کە
پێكاٌیٌذیەکاىن قایک قاةین ةکاخ ٌةۆی طێتەطێ ةکاخ ئەگەن ٷە دٍانایدكا ىەةدٌٍ.
پێ٨ەمتەنی ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -قە٫ەنمٍێدر «َٓدكُ اٷْ ُم ِْٜ ٤دٕ اٷْ ُ٤ٸْ َٔدا ٌ-اةدكَ ؤْ ِبَدن

ُ
دٍ٤ٶ  -ؤُ امٵَ ٌَؤَ َةاٲَ ٌَؤُ ْؿذَٵَ ٌَ َؤؿَاٲَ سُ ام ؤَ ْقنَداٲَ ؤَ ْقنَداٲَ » ٌادە «ئەٌ قەًدذەی قەةەؿِدێر
ةەوندهە ً-ەنەدا ةتەؿِە ةە ئەٌانەَ کە ؿەنطیان ٷەًەنخ ٌاطتە -قایکر ٌةاٌکدر
ٌؿٍُکر ٌةهاخ ٌپاُان کەًەکاىن دهخ ةە پێی نىیکیان» [نٌاه ؤػمك ٌ اٷنٌدا]].
ةاًی پٸەٌپایەی قایک ٌةاٌک قەکهێر ةە ئیىنی ؿٍقا ٷە ةیگەَ ژمانە (.)29
ٌٷە ڕێىٷێناىن ئاینی ئیٌالٺ ةۆ ئا٫هەخ ئەٌەیە کە ٌاطتە ٷەًدەن مێدهقەکەَ
پێكاٌیٌذیەکاىن ةۆ طێتەطێ ةکاخ ٌؿەنطی ٷەًەن ةکاخ ئەگەن ٷە دٍانایكا ىەةٌٍو
دٱ
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٷِ ُٔن ِْ ٬ٱ ُلٌ ًَ ٍَ ٤ح ِّمن ًَ َِ ٤ذ ًِ ٌَ َمن ُٯ ِك َن َ٣ٸَ ْٔد ًِ ِن ْو ُٯدًُ َ٫ٸْ ُٔن ِْ ٬
رسداە ٌادە {ةدا
هللا َة ْ٤كَ ٍُ ْ ٣
هللا ََّل ُٓٴَٸ ُ
هللا نًٌَْ ٬ا بِ اَّل َما آدَاىَا ًَ َٔ ْظ َُ ٤ٹ ا ُ
ِّ٭ ا ُ
ِم اام آدَا ُه ا ُ
رسد ُٓ ْ ً
قەٌڵەمەنك ةە پێی قەٌڵەمەنكیی ؿەنطی ةکداخ ٌھەن کەًدێٵ کەٺ قەًدر ٌھەژان
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ةٌٍ ةا ةە پێی ئەٌەی کە ؿٍا پێی ةەؿِیٌٍە ؿەنطی ةکاخو ؿٍا قاٌا ٷەکەي ناکداخ
مەگەن ةە پێی ئەٌە نەةێر کە پێی ةەؿیٌٍِە (ٷە دٍانا) ةێگٍمان ؿدٍا قٌای دەنگدانە
ئاًانی قەىێنێرە [اٷٜالٮ  .]7پیاٌێدک پهًدیانی ٷە پێ٨ەمدتەن ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە
ًٌٸم -کهق ئایا ما٫ی ؿێىانی یەکێک ٷەًەن مێهقەکەَ چییە ئەٌیّ ٓ-دىل اٷدٸە
َُض ِب اٷْ ٍَ ْطدًَ
٣ٸیە ًٌٸم٫ -ەنمٌٍی «دُ ُْ ٤ِ ٜم َيا ِب َلا َْ ٤ِ ٛم َر ٌَدَٴ ٌٍُْىَا ِب َلا اٳْ َذ ٌَ ْٔ َر ٌَ ََّل د ْ ِ
ٌَ ََّل دَُٰدد ِّت ْؽ» ٌادە «ؿددۆناکی پێتتەؿِددیر ئەگەن ؿددۆخ ؿۆناکددر ؿددٍانقو ٌطٸددی
پێتتەؿِددیر ئەگەن ؿددۆخ طٸددر ٷەةەنکددهقو ٌةە ٷێددكان ٷە قەمٍچدداٌی نەقەیددرو
ٌطٍێنی پێنەقەیر»[ .نٌاه ؤػمك]ٌ .پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم -ىەندكێک ٷە
ما٫ەکاىن ئا٫هەداىن ٷەًەن مێهقەکانیان ڕٌٌنکهقەٌە « ٌَٷَ ُي ان َ٣ٸَ ْٔٴ ُْم ِن ْو ُٯ ُيد ان ٌَ ِٳ ٌْد ٍَدُ ُي ان
ِةدداٷْ َم ُْ ٤ه ِ
ٌٌ »٪ادە «ئەنکددی ئەٌان ٷەًددەن ئێددٍە ئەٌەیە کە ڕوٮ (ؿددۆناک) ٌطٸیددان
پێتتەؿِن ةە پێی پێٍیٌدر ٌقاقپەنٌەنی»ٓ[ .دؼٔؽ مٌدٸم]ٓ- ٌ .دٸی هللا ٣ٸیدً
ُدٍخ» ٌادە «ئەٌەندكە داٌانتدان
ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر «ٳَ َّ٬ةِاٷْ َم ْه ِء بِ ْاًا َؤنْ َُٓ٘ ِّٔ ََ ٥مد ْن َٰٓ ُ
ةێر ةەًە ةۆ کەًێک کە ؿۆی ةگهێذەٌە ٷە ؿەنطکهقن ٌةەؿِدین ةە ئەٌانەَ کە
ٌاطتە ٷەًەنی ؿۆناک ٌپێكاٌیٌذیان ةۆ قاةین ةکداخ»[ .نٌاه ؤػمدك ٌ اٷنٌدا]].
ٌؿەداةی -ڕەػمەدی ؿٍای ٷێتێر -قەڵێر (کادێک قە٫ەنمٍێدر -مدن یٰدٍخ ٌادە
ئەٌانەَ ٌاطتە ٷەًەنی ؿۆناک ٌپێكاٌیٌذیان ةۆ قاةین ةکاخ-و ٌةە ُدێٍەیەکی دده
مانای ئەٌەیە کە ةەٌ کەًەی ؿێه قەکاخ قە٫ەنمٍێر ؿێهێک مەکە کە ىدیی ٫ەوڵ
ٌپاقاُذێکی دێكا نەةێر چٍنکە ناةەؿِدیر ةە ؿێدىانەکەخ؛ ٷەٌەیە ةەٺ ؿێهکدهقنە
گٍناىتدان ةتیدرو چددٍنکە ددۆ ىدیی ُددذێک ناةەؿِدیر ةە ؿێدىانەکەخ ةەاڵٺ ؿێدده
قەکەیر! ).
ٌٷە ڕێىٷێناىن ئاینی ئیٌدالٺ ةدۆ ئدا٫هەخ ئەٌەیە کە ؿەنطدی ٌقاةینکهقندی
پێكاٌیٌذیەکان ئا٫هەخ ٷەًەن ةداٌکیەدی (پدێّ ئەٌەَ ىاًٌدەنگیهی ةکداخ)و ٌاددا
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ئەگەن ئا٫هەدەکە ًەنپەنُذیانی (ٌەٷی ئەمهی) ىەةێر ٌاطدتە ٷەًدەن پێكاٌیٌدذی
ٌؿەنطییەکاىن ئەٌ ئا٫هەدە قاةین ةکاخ طا ا ةهای یدان ةداٌکی یدان مێدهقی ةێددرو
ٌاطددث نیددیە ٷەًددەن ئددا٫هەدەکە کە ؿددۆی ىەٌڵتددكاخ ةددۆ قاةینکهقنددی ةژێددٍی
ٌپێكاٌیٌذیەکاىن ژیانی کە ئەمیّ وۆن ًٌٍقی دهی ىەیە ةۆ کۆمەڵگاو ؿٍاَ گەٌنە
َني ٷِ َم ْن ؤَ َنا َق ؤَن ُٓد ِذ ام اٷ اهَٗ دا ََ ٣ح
قە٫ەنمٍێر { ٌَاٷْ ٍَاٷِكَ ُ
َني ٳَا ِمٸ ْ ِ
اخ ُٓ ْه ِٗ َْ ٤ن ؤَ ٌْ ََّل َق ُى ان َػ ٍْٷ ْ ِ
ددىل اٷْ َم ٍْٷُددٍ ِق َٷددًُ ِن ْو ُٯ ُيدد ان ٌَ ِٳ ٌْدد ٍَدُ ُي ان ةِدداٷْ َم ُْ ٤ه ِ
ٌَ ََ ٣
ٌ٪ە ٌادە {قایکددان ُددیه ةددكەن ةە
منكاڵەکانیان قٌٌ ًاڵی دەٌاٌ (ئەمە) ةدۆ کەًدێکە کە ةیەٌێدر ُدیهی دەٌاٌ ةدكاخ
ٷەًددەن ةدداٌکەکەیە ةە ةاُددی ڕۆوی ٌکددااڵ ٌپێكاٌیٌددذی قایکەکددان قاةددین ةکدداخە
[اٷتٰهج  .]233ؿٍاَ گەٌنە ئەٌەَ ڕٌٌنکهقٌٌەدەٌە کە ٷەًەن ةداٌک ٌاطدث ٌئەنکە
کادێک منكاڵی قەةێر پێٍیٌذە ؿدۆناک ٌطٸدی ةدۆ قاةدین ةکداخ ةە پێدی پێٍیٌدر
ُدم َ٫دأَدٍُ ُى ان ؤُ ُطدٍ َن ُىناە ٌادە
ٌقاقپەنٌەنیو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َ٫ةِنْ ؤَ ْنَٗ َْ ٤ن ٷَٴ ْ
{ئەگەن ئەٌ ژنە دەاڵٯكناٌانە ُدیهیان ةە مندكاڵەکانذان قاٌ گۆُدیانکهقنو ئەٌا ىەٮ
ٌماٌ ٪کهێی ؿۆیانیدان پێتدكەنو ٌادە ئەگەن ژنە دەاڵٮ قناٌەکە قاٌای کهێدی کدهقو
قەةێر پیاٌەکە کهێی ُیهپێكانەکەی پێتكاخە [اٷٜالٮ  .]6ةۆیە ؿٍاَ گەٌنە ٌاطتی
کهقٌٌە کە ةاٌک کهێی ُیهپێكاىن منكاڵ ةكاخو ٌئەمیّ ةەڵگەیە ٷەًدەن ئەٌەیە کە
ؿەنطی ٌپێكاٌیٌذیەکاىن مندكاڵ ٷەًدەن قایدک ٌةداٌک ٌاطدتەو ٌئەٺ ٫ەنمدٌٍقەیە
ةەڵدددگەیە ٷەًدددەن ئەٌەَ کە ؿەنطدددی ٌقاةینکهقندددی پێكاٌیٌدددذیەکاىن قایدددک
ٌمنكاڵەکانیان ٌاطتە ٷەًەن ةاٌک ٷە ٣ائیِەٌە -ڕەوای ؿٍای ٷێتێر -قەڵێر ىندك
ةە پێ٨ەمتەنی ٌٌخ ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ئەةٍ ًٍ٫یان پیاٌێکی ڕەویٸە پێٍیٌذمە
ٷە پانە ًٌامانەکەَ قەنةکەٺو پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -پێی ٫ەنمٌٍ « ُؿ ِمْ
دٵ ٌَ ٌَٷَد ِ
َمددا َٓٴْ ِٔ٬د ِ
دكَٲ ِةدداٷْ َم ُْ ٤ه ِ
ٌٌ »٪ادە «ئەٌەنددكە قەنةيێددنە کە ؿددۆخ ٌمنددكاڵەکەخ
پێٍیٌذذانە ةە قاقپەنٌەنییەٌە»[ .نٌاه اٷتـانْ]ٌ .پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-
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٫ەوڵ ٌپاقاُددذی ؿەنطددی ٌقاةینکهقنددی پێكاٌیٌددذیەکانی کددی ٌؿٍُددک ٌؿێىانددی
ني ؤَ ٌْ سَ َال َز ةَ َن ٍ
دني ؤَ ٌْ سَ َ
دال َز
اخ ؤَ ٌْ ؤُ ْؿ َذ ْ ِ
ڕٌٌنکهقٌٌدەٌەو کە قە٫ەنمٍێر « َم ْن ََ ٣اٶ اةْ َن َذ ْ ِ
َؤ َؿ ٍَ ٍ
اٷٌد اتاةَ ِح
ٍخ َْ ٣ن ُي ان ٳُ ْن ُ
نب َؤ ٌْ ََيُ َ
اخ َػ اذّ َٓ ِ ا
در َؤنَدا ٌَىُد ٍَ ٳَ َيداد َْنيَِ ٌَ .ؤَُ دا َن ِةإُ ْٓد ُت َ ًِ ْٔ ٤ا
ٌَاٷْ ٍُ ًٌْ »َّٜادە «ىەنکەًێک (قٌٌ کی یان ًیانو قٌٌ ؿٍُک یان ًدیان) ةەؿێدٍ
ةکاخ (پەنٌەنقەیان ةکاخ ٌپێكاٌیٌذەکانیان قاةین ةکداخ)؛ ىەددا ئەٌان ٷێدی طیدا
قەةنەٌە (ةە ىاًٌەنگیهی کهقنیان یان مهقنیدان) یدان ؿدۆی ِبهێدر؛ ئەٌا مدن ٌئەٌ
کەًە (ةەؿێٍکانە) ٌەکٍ ئەٺ قٌٌانە قەةدین (ٷە ةەىەُدذكا)ٌ .ئامداژەی ةدۆ پەندظەی
ُایەَتان ٌپەنظەی ناٌەڕاًر کهق»[ .اٷٌٸٌٸح اٷٔؼٔؼح .]296

 .21مهقن نەمان ٌدیاچٌٍن نییە ةۆ ىەداىەدایەو ةەڵکٍ قەنچدٌٍنە ٷە
ٍُێنی کهقەٌە ئەنظامكان ةۆ ٍُێنی پاقاُدر ٌەنگدهدن ةە چداکە ٌؿدهاپەو
ٌمهقن َّلُە ٌڕۆغ قەگهێذەٌەو ٌمهقنی ڕۆغ ئەٌ کدادەیە کە ٷە َّلُدە طیدا
قەةێذەٌە ٌپاُان ةۆ قەگەڕێذەٌە ٷە پاَ وینكٌٌةٌٍنەٌە ٷە ڕۆژی ٯیامەدكاو
ٌٷە پاَ مهقن ڕۆغ ناچێر ةۆ نێدٍ َّلُدەیەکی دده ٌقٌٌةدانە ژیدانی ندٍو
ناژێر ٷە نێٍ َّلُەی مهۆڤێکی دهقا.
َل
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٯ ُْٹ َٓ َذ ٍَ٫ااٳُم امٸَٵُ اٷْ َم ٍْ ِخ اٷاد ِمْ ٌُٳ َ
ُدم سُ ا
ِّدٹ ِةٴ ْ
دم بِ َ ك
َنةِّٴ ُْم دُ ْه َط ٍُ٤نَ ە ٌادە {(ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-ةڵێ ٫هیِذەی گیان
کێِددان کە گیددان کێِددانی ئێددٍەی پێٌددپێهقناٌە قەدددان مهێنێددر ٷە پاُددان ةددۆ َّلی
پەنٌەنقگاندان قەگەڕێنكنێنەٌەە [اٷٌظكج  .]11مهقن؛ َّلُە ٌڕۆغ قەگهێذەٌەو ٌَّلُە
قەمهێر کادێک ڕۆغ ٷێی طیا قەةێذەٌەو ٌپاُان ةۆ ناٌ َّلُەکە قەگەڕێدذەٌە کادێدک
ؿٍاَ گەٌنە مهقٌٌەکان وینكٌٌ قەکادەٌە ٷە ڕۆژی ٯیامەدكاو ىەنٌەکٍ ؿدٍاَ گەٌنە
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ني َم ٍْدِ َيا ٌَاٷا ِذٕ ٷ َْم َتَ ُْر ِِف َم َنا ِم َيا َْ ُٔ ٫م ٌِدٵُ اٷا ِذدٕ
ٍُ ِػ َ
قە٫ەنمٍێر { ا ُ
هللا َٓ َذ ٍََّفا ْاألَنَ ٬
َل ؤَ َطٹٍ ُّم ٌَ ًّمّ بِنا ِِف َكلٷِٵَ َْلَٓ ٍ
اخ ٷِّ َٰ ٍْ ٍٺ َٓ َذ َ٬ٴا ُهٌنَ ە
ََض َ٣ٸَ ْٔ َيا اٷْ َم ٍْ َخ ٌَُٓ ْه ًِ ُٹ ْاألُ ْؿ َه كَ بِ َ ك
ٯ َ ك
ٌادە {ؿددٍقا گیانەکددان قەکێِددێر ٷەکددادی مهقنیانددكا ٌئەٌەی نەمهقةێددر ٷەکددادی
ؿەٌدنیكاو ئەمظا ئەٌ (گیانانە) ڕاقەگهێر ةییانی مهقنی قاٌە ٌئەٌانی دده ڕاناگهێدر
(چٍنکە قەةێ وینكٌٌ ةن) دا ماٌەیەکی قیدانیکهاٌو ةەڕاًدذی ٷەمەقا چەندك ةەڵدگە
ھەیە ةۆ ئەٌ کەًانەی ةیهقەکەنەٌەە [اٷىمه ٌ .]42پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیدً
ِّص» ٌادە «ڕۆغ کادێک قەکێْشدێر
ٌغ بِ َلا ُٯت َ
ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر «بِنا اٷ ُّه َ
ِ ٙدَ ِت َ ًُ٤اٷْ َت َ ُ
(ٷە َّلُە قەنقەچێر)و چاٌ ًەیهی قەکاخ (کادێدک ةەنەٌ ئاًدامن قەچێدر)» [نٌاه
مٌٸم ٌ .]921پاَ مهقن مهۆڤ ٷە ژیانی کهقەٌە کهقن ةەنەٌ ژیانی پاقاُذكانەٌە (ةە
چاکە ٌؿهاپە) قەچێرو ىەنٌەکٍ ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ِبٷَ ْٔد ًِ َمد ْهطِ ُ٤ٴ ُْم َط ِمٔ ً٤دا
ٌَْ٣كَ ا ِ
اٷٔداٷِ َؼ ِ
اخ
هللا َػًّٰا بِناًُ َٓ ْتكَ ؤُ اٷْ َـٸ َ
دم ُٓ ِٔ٤دكُ وُ ٷِ َٔ ْظدى َِْ اٷاد ِمٓ َن آ َم ُندٍا ٌَ َِ ٣مٸُدٍا ا
ْدٱ سُ ا
ٔم ِبِ َا ٳَدانٍُا َٓٴُْ٬د ُهٌنَ ە ٌادە
اب ؤَٷِ ٌ
اب ِّم ْن َػ ِم ٍٔم ٌَ ََ ٣م ٌ
َش ٌ
ةِا ْٷ ِٰ ٌْ ٌَِ ٝاٷا ِمٓ َن ٳَ َُ ٬هٌا ٷَ ُي ْم َ َ
{گەڕانەٌەی ھەمٌٍددان ھەن ةدۆ َّلی ئەٌە ةەڵێندی ؿدٍا ىەٮ ٌڕاًدذە ةێگٍمدان ؿدٍا
ٷەًددەنەداٌە قنًٌددذکهاٌان قٌٌةددانە قنًٌددر قەکددادەٌە قٌای (مهقنیددان) ةددۆ ئەٌەی
پاقاُذی ئەٌانە ةكادەٌە کە ةیٌایان ھێنداٌە ٌکدهقەٌەی چاکیدان کدهقٌٌە ةە قاقگەنانە
ٌئەٌانەی ةاٌەڕیان نەھێناٌە ةۆیان ھەیە ؿٍانقنەٌەی کٍاڵ ٌکدٍڵی وۆن گەنٺ ًٌدىای
ًەؿذی ئاوانقەن ٷەةەنئەٌەی ٷە قٌنیاقا کا٫ه ٌةێتداٌەڕ ةدٌٍنە [ٓدٍنٍ ٌ .]4ڕۆغ ٷە
پاَ مهقن ناچێر ةۆ نێٍ َّلُەیەکی دهو ٌةانگەی َّلُەگۆڕکێی ڕۆػەکان (اًذنٌاؾ
األنٌاغ) ىیی ةەڵگەیەکی ٷەًەن نەىادٌٍە ٷە َّلیەن پێ٨ەمتەنانەٌە ٣-ٸدیيم اٷٌدالٺ-
ٌىەنٌەىا ىیی ةەڵگەیەکی ئەٯڵی ٌىەًدذپێکهاٌ ئامداژە ةدۆ ئەٺ ةیهٌةداٌەڕە پدٍچەڵە
ناکاخ.
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 .21ئدداینی ئیٌددالٺ ةانگەُددە قەکدداخ ةددۆ ةاٌەڕىێنددان ةە ةنچیددنە
مەونەکاىن ئیامن کە ةهیذیە ٷە ةاٌەڕىێنان ةە ؿدٍقا ٌ٫هیِدذەکان ٌکذێدتە
ئاًامنییەکان ٌەکٍ دەٌناخ ٌئینظیٹ ٌوەةٌٍن -پدێّ قەًدذکانی کهقنیدان
ٌگۆڕینیانٌ -ةە ٯٍنئانو ٌةاٌەڕىێنان ةە ىەمٌٍ پێ٨ەمتەنان ٌةاٌەڕىێنان ةۆ
کۆدا پێ٨ەمتەن کە مٍػەمەقە ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-و ٌةاٌەڕىێندان ڕۆژی
قٌایی -ٯیامەخ-و ٌقەةێر ةدىانین کە ئەگەن ژیدانی قٌنیدا کۆددایی ةدٌٍایە
ٌةتیایەدەٌە ٌژیانێکی ده نەةٌٍایە ئەٌا ةٌٍمنان دەنيا ةۆ گداڵذە ٌگەپ ٌةدێ
ىۆ ةٌٍو ٌةاٌەڕىێنان ةە ٯەوا ٌٯەقەن.
ئاینی ئیٌالٺ ةانگەُە قەکداخ ةە ئدیامن ٌةاٌەڕىێندان ةە ةنچیدنە مەونەکداىن
ئیامن؛ ئەٌانەَ کە ىەمٌٍ پێ٨ەمتەنان ةانگەُەیان ةۆ کهقٌٌن ٣-ٸیيم اٷٌالٺ-و ئەٺ
ةنچینانەَ ةهیذین ٷە
یەکەٺ ةاٌەڕىێنان ةەٌەَ کە ؿدٍقا دەنيدا ؿدٍقا پەنٌەنقگدانە ٌؿدٍڵٰێنەنە
ٌڕۆویددكنە ٌئەٌ گەنقٌٌنە ئەٺ ةەڕێددٍەَ قەةدداخ ٌدەنيددا ئەٌ ُددایەنی پەنًددذنەو
ٌپەنًذنی طگە ٷە (هللا) پٍچەڵ ٌةەداڵە؛ ةۆیە دەنيا ئەٌ وادە مەونە ُایەنی پەنًذنە
ةە ةێ ةییانقانی ىیی ُەنیک ٌىاٌةەُێک ٷە پەنًذنیكاو پەنًنت قنًٌدر نیدیە ةە
قٌٌ مەنض نەةێر قەةێر ةە قڵٌۆوییەٌە دەنيا ةۆ ئەٌ وادە مەونە ئەنظامتدكنێر ٌةە
گٍێهەی ًٍنەدی پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -ةێدرو ٌپێِدرت ةەڵگەکداىن ئەٺ
ةاةەدە ڕٌٌنکهاٌەدەٌە ٷە ةدیگەی ژمدانە ()8قاٌ .ؿدٍاَ گەٌنە ً-دتؼانً ٌد٤داَل -ئەٺ
ةنچینە مەونانەَ ٷە وۆن ئایەدی ٯٍنئانی پیهۆوقا ةاًکهقٌٌەو ٷەٌانە کە قە٫ەنمٍێدر
ٍٶ ِبِ َا ؤُنى َِٶ بِٷَ ْٔ ًِ ِمن انةِّ ًِ ٌَاٷْ ُم ْا ِم ُنٍنَ ٳ ٌُّٹ آ َم َن ة ا ِ
{ آ َم َن اٷ اه ًُ ُ
ِاّلِل ٌَ َم َالئِٴَ ِذ ًِ ٌَٳُ ُذ ِت ًِ ٌَ ُن ًُ ِٸ ًِ
ري ە ٌادە
ََّل نُ َِّ ٬ه ُٮ َة ْ َ
ني َؤ َػ ٍك ِّمن ُّن ًُٸِ ًِ ٌَٯَاٷٍُا ًَ ِم َْ ٤نا ٌَ َؤَ ٤ْ َٛنا َُ ٬ْ ٧هانَٵَ َن اة َنا ٌَبِٷَ ْٔٵَ اٷْ َم ِٔ ُ
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{ (پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-ةیٌای ھێنا ةەٌ پەیدامەَ کە ةدۆی نێدهقناٌە ٷە
پەنٌەنقگانیەٌە ٷەگەڵ ةیٌاقانان ھەمٌٍ ةیٌایان ھێناٌە ةە ؿٍقا ٌةە ٫هیِذەکانی ٌةە
پەیامەکانی ٌةە پێ٨ەمتەنانی طیاٌاوی ناکەین ٷە نێٍان ھیی یەکێدک ٷە پەیدامتەنان
(ةیٌاقانان) ٌٌدیدان (پێ٨ەمدتەن ئداینی ؿدٍقای پدێ گەیاندكین) ئدێمەَ ةیٌدذامن
٫ەنمانتەنقانیامن کهق قاٌای ٷێـۆُتٌٍنر ٷێكەکەین ئەی پەنٌەنقگانمدان ٌھەن ةدۆ
ْدرب َؤن
َّلی دۆیە گەڕانەٌەمان ە [اٷتٰدهج ٌ .]285ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {ٷاد ْٔ َ
ٍ اٷ ِ ا

ْرب َم ْن آ َم َن ة ا ِ
ِاّلِل ٌَاٷْ َٔ ٍْ ِٺ ْاْل ِؿ ِه ٌَاٷْ َم َالئِٴَ ِح
دُ ٍَٷٍُّا ٌُ ُطٍ َىٴ ُْم ِٯ َت َٹ اٷْ َم ْ ِ
ْشٮِ ٌَاٷْ َم ْ٨ه ِِب ٌَٷَك ِٴ ان اٷ ِ ا
اٷٌتِٔٹِ
ني ٌَ َ
ٌَاٷْ ِٴ َذ ِ
َب ٌَاٷْ َٔ َذا َم كّ ٌَاٷْ َم ٌَا ِٳ َ
اب ٌَاٷ ان ِت ِّٔ َ
آد اٷ َْام َٶ َ َ ٣كىل ُػ ِّت ًِ َلٌِْ اٷْ ُٰ ْه َ ك
ني ٌَا ْة َن ا
دال َج ٌَ َ
اٷٔد َ
آد اٷ اىٳَددا َج ٌَاٷْ ُمٍ ُ٫ددٍنَ ِة َْ ٤ي د ِك ِى ْم بِ َلا َ٣ا َىددكُ ٌا
ني ٌَ ِِف اٷ ِّه َٯد ِ
اٷٌددائِٸِ َ
داب ٌَؤَ َٯددا َٺ ا
ٌَ ا
ُدم
اٷُضدا ِء ٌَ ِػد َ
ني ا ْٷ َتدإْ ِي ُؤٌ َكٷ ِئدٵَ اٷاد ِمٓ َن َٓدكَ ٯٍُا ٌَؤٌُٷَك ِئدٵَ ى ُ
ٌَ ا
اٷٔا ِةهِٓ َن ِِف ا ْٷ َتإْ ًَا ِء ٌَ ا ا
اٷْ ُم اذٍُٰنَ ە ٌادە {چداکە ئەٌە نیدیە کە ڕٌٌ ةدکەنە ةەنەٌ ڕۆژھەاڵخ ٌ ڕۆژئداٌا ةەڵکدٍ

چدداکە ئەٌەیە کە مددهۆڤ ةددیٌای ةە ؿددٍا ٌ ةە ڕۆژی قٌایددی ٌ ةە ٫هیِددذەکان ٌ ةە
کذێتەکددان ٌ ةە پێ٨ەمددتەنان ةتێددر ًٌددامانی ؿددۆی ةتەؿِددێر ٷەگەڵ ئەٌەی کە -
ًامانەکەیِی -ؿۆَ قەٌێر ةە ؿىمان ٌ ةە ھەدیٍان ٌ ةە ةێنەٌایدان (ھەژانان) ٌ ةە
ڕێتٍانانی کەٺ قەًر ٌ ةە ًٍاڵکەنان ٌ ٷەڕێدی ئداواق کهقندی کۆیٸەکاندكا ٌ ندٍێژی
ةەچاکی ئەنظامكاةێر ٌ وەکادی قاةێر ٌ ٷە پەیامن ةەطێ گەیەنەنان ةێددر کادێدک
کە پەیامنیان قاةێر ٌ ؿۆڕاگهان ٷەکادی دەنگكەًذی ٌ نەؿۆُی ٌ ٷەکادی طەنگدكا
ئا ئەٌانەن کە ڕاًذیان کدهق ٌ ھەنئەٌانەن پانێىکدانان (دەٯدٍاقانان)ە [اٷتٰدهج .]177
ٌؿددٍاَ گەٌنە ةددانگەٌاوَ قەکدداخ ةددۆ ةاٌەڕىێنددان ةە ئەٺ ةنچینددانە ٌئەٌەَ کددٍ٫ه
ٌةێتاٌەڕ ةێر پێیدان ئەٌا گدٍمیا ةدٌٍە گٍمیاةدٌٍنێکی ڕٌٌن ٌئاُدکهاو ؿدٍاَ گەٌنە
قە٫ەنمٍێر { َٓا ؤَ ُّٓ َيا اٷا ِمٓ َن آ َم ُنٍا آ ِم ُنٍا ة ا ِ
دىل َن ًُدٍٷِ ًِ
ِاّلِل ٌَ َن ًٍُٷِ ًِ ٌَاٷْ ِٴ َذ ِ
اب اٷا ِمْ نَد اى َٶ َ َ ٣ك
اب اٷا ِمْ ؤَن َى َٶ ِمن َٯ ْت ُٹ ٌَ َمن َٓٴْ ُْ ٬ه ة ا ِ
ِاّلِل ٌَ َم َالئِٴَ ِذ ًِ ٌَٳُ ُذ ِت ًِ ٌَ ُن ًُٸِ ًِ ٌَاٷْ َٔد ٍْ ِٺ ْاْل ِؿد ِه
ٌَاٷْ ِٴ َذ ِ
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ََٰ ٫كْ َٗ اٹ َٗ َال ًَّل َة ِٔ٤كً اە ٌادە {ئەی کەًانێک کە ةاٌەڕدان ھێناٌە ةەنقەٌاٺ ةدن ٷەًدەن
ةاٌەڕ ةەؿٍا ٌ پێ٨ەمتەنەکەی ٌ ةەٌ ٯٍنئانەی نانقٌٌیەدیە ؿٍانەٌە ةۆ پێ٨ەمدتەنەکەی
ٌ ةەٌ کذێتانەَ کە پێِرت نانقٌٌیەدیە ؿٍانەٌە ٌ ,ھەن کەًدێک ةدێ ةداٌەڕ ةێدر ةە
ؿٍا ٌ ةە ٫هیِدذەکانی ٌ ةە کذێتەکدانی ٌ ةە پێ٨ەمتەنەکدانی ٌ ةە ڕۆژی قٌایدی ئەٌا
ةەڕاًددذی گددٍمیا ةددٌٍە ةە گددٍمیاییەکی وۆن قٌٌن (ٷەڕاًددذی)ە [اٷنٌدداء ٌ .]136ٷە
٫ەنمددٌٍقەیەک کە ٣ددٍمەنی کددٍڕی ؿەددداب -ڕەوای ؿددٍای ٷێتێددر -قەیگێددیێذەٌەو
قەڵێر «ةَ ْٔ َن َام نَ ْؼ ُن ِْ ٣نكَ َن ًٍُٶِ ِ
اخ َٓ ٍْ ٍٺ بِ ْل َٛٸ ََ٣َ ٥ٸَ ْٔ َنا َن ُط ٌٹ
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَ ًَٸ َام َل َ
هللا َٓ اىل ُ
َُ ِكٓكُ َة َٔ ِ
اٷٌد َِ ٬ه ٌَ ََّل َٓ ِْ ٤ه ُ٫دًُ ِم اندا َؤ َػدكٌ
اٖ اٷ ِّش َٔ ِ
اب َُ ِكٓكُ ًَ ٍَا ِق اٷِا َِ ٤ه ََّل ُٓ َهَ َ٣ٸَ ْٔ ًِ َؤسَ ُه ا

د ٥ٳَ أْ ٬د ًِ
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَ ًَٸ َام َ٫إَ ًْ َنكَ ُنٳْ َت َذ ْٔ ًِ بِ ََل ُنٳْ َت َذ ْٔد ًِ ٌَ ٌََٗ َ
ٍَ بِ ََل اٷ انت ِِّٕ َٓ اىل ُ
َػ اذّ َطٸ َ
ٍٶ ِ
ْرب ِي َ٣نِ ْاإل ًِْ َال ِٺ َََ ٰ٫اٶ َن ًُ ُ
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَ ًَٸ َام
هللا َٓ اىل ُ
ََ ٣ىل َِ ٫ـ َم ْٓ ًِ ٌَٯ ََاٶ َٓا ُم َؼ امكُ ؤَؿ ِ ْ
ٍٶ ِ
هللا ٌَؤَنا ُم َؼ امكً ا َن ًُ ُ
ٔم
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَ ًَٸ َام ٌَدُ ِٰ َ
هللا َٓ اىل ُ
« ْاإل ًِْ َال ُٺ ؤَنْ دَِْ َيكَ ؤَنْ ََّل بِٷًََ بِ اَّل ُ
ِٔال» ٯ َ
اًد َذَ ٤ْ َٜر بِٷَ ْٔد ًِ ًَدت ً
َداٶ
دع اٷْ َت ْٔ َ
ِْت اٷ اىٳَا َج ٌَد ٍَُٔ َٺ َن َمَ٘ دانَ ٌَدَ ُؼ ا
ا
اٷٔ َال َج ٌَدُا ِ َ
در ِبنِ ْ
ْرب ِي َ٣دنِ ْ ِ
اإلَيَدانِ ٯَد َاٶ «ؤَنْ دُد ْا ِم َن
َٓكَ ٯ َْر ٯ ََاٶ َ٤َ ٫ظِ ْت َنا ٷًَُ َٓ ٌْإَٷًُُ ٌَُٓ َٔكِّ ُٯًُ ٯ ََاٶ َ٫دإَؿ ِ ْ
َدريِو ٌَ َ ِّ ِ
ّلِل ٌَ َم َالئِٴَ ِذ ًِ ٌَٳُ ُذ ِت ًِ ٌَ ُن ًُٸِ ًِ ٌَاٷْ َٔ ٍْ ِٺ ْاْل ِؿ ِه ٌَدُ ْا ِم َن ةِاٷْ َٰكَ ِن ؿ ْ ِ
ةِا ِ
َشو» ٯ َ
َداٶ َٓدكَ ٯ َْر
ْرب ِي َ٣نِ ْ ِ
هللا ٳَإَناٵَ دَ َها ُه َ٫ةِنْ ٷ َْم دَٴُ ْن دَ َها ُه َ٫ةِناًُ َٓ َهاٲَ ».
اإل ْػ ٌَانِ ٯ ََاٶ «ؤَنْ دَ ُْ ٤تكَ َ
ٯ ََاٶ َ٫إَؿ ِ ْ

ٌادە «کادێک قانیِذتٌٍین َّلی پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم -پیاٌێدک
قەنکەٌخ ٌىددادە َّلمددانو طددٸەکەی وۆن ًددپی ٌٯددژی وۆن ڕەَ ةددٌٍ ٌةەٌە ناکدداخ
کەًێکی مًٍا٫یه ةێر ٌکەًدیّ ٷە ئدێمە نایناًدێر ىداخ قانیِدر ٷە ةەنامدتەن
پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸمٌ -قەًذەکانی ٷە ًەن ٯاچەکاىن ؿۆی قاناو ٌ ٌٌدی
ئەی مٍػەمەق ئیٌالٺ چییە پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم٫ -ەنمٌٍی ئەٌەیە کە
ُاىێكی ةكەیر ةە (َّل بٷً بَّل هللا ٌمؼمكاً نًٍٶ هللا)و ٌنٍێژ ئەنظاٺ ةكەیر ٌوەکاخ
ةكەیر ٌڕۆژٌٌی ڕەمەوان ةگهیدر ٌػەض ةکەیدر ةدۆ مداڵی ؿدٍقا ئەگەن دٍانیدرو
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ٌٌدی ڕاًر قەکەیرو پێِەٌا ٍ٣مەن قەڵێدر (ًدەیه ةدٌٍ ةە َّلمدانەٌەو پهًدیانی
ٷێكەکهق ٌقەیٌٍخ ڕاًر قەکەیر) .پاُان پیاٌەکە ٌٌدی ىەٌاڵم پێتدكە ًدەةانەخ ةە
ئیامن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم٫ -ەنمدٌٍی ئدیامن ئەٌەیە ةداٌەڕ ةيێنیدر ةە ؿدٍقا
ٌ٫هیِذەکانی ٌکذێتەکانی ٌپێ٨ەمتەنانی ٌڕۆژی قٌاییو ٌةاٌەڕخ ىەةێر ةە ٯەقەن ةە
ؿێه ٌُەڕیو ٌٌدی ڕاًر قەکەیدرو ىەٌاڵدم پێتدكە ًدەةانەخ ةە ئیؼٌدان (پدٸەی
چاکەکانی ٷە پەنًذنكا) ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم٫ -ەنمٌٍی ؿٍقا ةپەنًذیر ٌەکدٍ
ئەٌە ةێر کە ةیتینیر ؿۆ ئەگەن دۆ ئەٌ نەةینیر ئەٌا ئەٌ دۆ قەةینێرو ٌٌدی ىەٌاڵم
پێتكە ًدەةانەخ ةە کدادی ڕٌٌقاندی ٯیدامەخ (اٷٌدا٣ح) ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-
٫ەنمٌٍی ئەٌەی پهًیانی ٷێکهاٌە واناده نیە ٷەٌ کەًدەی پهًدیان قەکداخو ٌٌددی
ىەٌاڵم پێتكە ًەةانەخ ةە نیِانەکانی (نیِانەکانی ڕٌٌقانی ٯیدامەخ) ٓ-دىل اٷدٸە
٣ٸیە ًٌٸم٫ -ەنمٌٍی (ؤنْ دٸِكَ األَ َم ُح نةا َذيا) ٌادە منكاڵەکان ةنب گەٌنە ًٌەنقان ةە
ًددەن ةەؿێٍکانەکانیددانەٌە -قایددک ٌةاٌکیددانەٌە ( -یددان ةە ٌادددای ئەٌە قێددر کە
کەنیىەکەکان ئەٌ منكاڵەی کە قەیانتێر قەةن ةە پاقُدا)و ٌةتینیدر کە کەًدانی پدێ
پەدی ٌڕٌٌدی ىەژان کە ٍُانێذی قەکەن ةینای ةەنو قنًٌر ةکەنو پاُدان پیداٌەکە
چٌٍو ٌٍ٣مەن قەڵێر ةۆ ماٌەیەک ماینەٌە پاُان پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم-
٫ەنمددٌٍی ئەی ٣ددٍمەن قەوانیددر ئەٌە کددێ ةددٌٍ پهًددیانی قەکددهق ٌٌدددم ؿددٍقا
ٌپێ٨ەمتەنەکەی قەواننو ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم٫ -ەنمٌٍی ئەٌە طربیٹ ةٌٍ ىاخ ةدۆ
ئەٌەی ئاینەکەدان ٫ێه ةکاخ»ٓ[ .ؼٔؽ مٌٸم  .]8ٷەٺ ٫ەنمٌٍقەیەقا طربیٹ ٣-ٸیدً
اٷٌدالٺ -ىدداخ ةدۆ َّلی پێ٨ەمددتەن مدٍػەمەق ٓ-ددىل اٷدٸە ٣ٸددیە ًٌدٸمٌ -پهًددیانی
پٸەٌپایەکدداىن ئدداینی ٷێیکددهق ٌئەٌانددیّ ةددهیذین ٷە ئیٌددالٺ ٌئددیامن ٌئیؼٌددانو
ٌپێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸمٌ -ەاڵمی قایەٌە ٌپاُان ةە ىداٌەاڵنی ٫ەنمدٌٍ ئەٌە
طربیٹ ةٌٍ ىادتٌٍ ةۆ ئەٌەی ئاینەکەدان ٫ێه ةکاخ .ئەٺ ئیٌالمە پەیدامی ؿدٍقایە کە
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طربیٹ ىێناٌیەدەدی ٌپێ٨ەمتەن مٍػەمەقیّ ٓ-ىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -ةە ؿەڵکدی
ڕاگەیانددكٌٌە ٌىدداٌەاڵنیّ -ڕەواَ ؿٍایددان ٷێتێددر -پاناًددذٌٍیانە ٌةە ؿەڵکیددان
گەیانكٌٌە.
قٌٌەٺ ةاٌەڕىێنان ةە ٫هیِذەکان کە ئەٌان طیيانێکی نەةیرناٌن ٧-ەیتین-
ٌؿٍاَ گەٌنە ٷەًدەن ُدێٍەیەکی قیدانیکهاٌ قنًٌدذیانی کدهقٌٌە ٌئەنکدی مەوندی
پێٌپانقٌٌن ٌٷە مەونرتین ئەٌ ئەنکانەَ گەیانكىن پەیامەکاىن ؿٍقایە ةۆ پێ٨ەمتەنان
٣ٸیيم اٷٌالٺٌ -ةەڕێىدهینی ٫هیِدذەکان طدربیٸە ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ-و ٌةەڵدگەی وۆنىەیە ٷەًەن قاةەوینی طربیٹ ٣-ٸیً اٷٌالٺ -ةۆ ىێناىن ٌەػی ةۆ پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە
٣ٸددیە ًٌددٸم -ٷە ٯٍنئددان ًٌددٍنەدكاو ٌٷەٌانەَ ؿددٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر {ُٓ َن د ِّى ُٶ
اٷْ َم َالئِٴَ َح ةِاٷ ُّهٌغِ ِم ْن ؤَ ْم ِهِو َ َ ٣كىل َمن ََِٓ ا ُء ِم ْن َِ ٣تا ِق ِو ؤَنْ ؤَن ِم ُنٌا ؤَناًُ ََّل بِٷَكًَ بِ اَّل َؤنَا َ٫داداٍُٰنِ ە
ٌادە {٫هیِذە قەنێدهێذە ؿدٍانەٌە ةە ٌەػدی ةە ٫ەنمدانی ؿدۆی ةدۆ ھەن کەًدێک ٷە
ةەنكەکانی کە ؿۆی ةیەٌێر ةەٌەی کە ؿەڵکی ةرتًێنن کە ةەڕاًذی ةێظگە ٷە مدن
ھیی پەنًرتاٌێکی ھەٯی ده نیدیە کەٌادە ھەن ٷە مدن ةرتًدنە [اٷنؼدٹ ٌ .]2ؿدٍای
ني ( ٌ )192ةەڕاًددذی ئەٺ (ٯٍنئددانە)
گەٌنە قە٫ەنمٍێددر { ٌَبِناددًُ ٷَ َذنى ُ
ِٓددٹ َن ِّب اٷْ َ٤دداٷَ ِم َ
ني ( )193طدٍةهەیٸی
ٌغ ْاألَ ِمد ُ
قاةەوێرناٌی پەنٌەنقگانی طیێانیانە ( )192نَ َى َٶ ةِد ًِ اٷد ُّه ُ
ئەمین ھێنایە ؿٍانەٌە ( َ ٣َ )193كىل َٯٸْتِٵَ ٷِ َذٴٍُنَ ِم َن اٷْ ُمن ِم ِنٓ َن ( )194ةۆ ًەن قڵدی ددۆ
ني ( )195ةە ومدانێکی ٣ەنەةدی
ِّب ُّمتِد ٍ
ةۆ ئەٌەی ٷە دهًێنەنان ةیر (ِ )194ة ِٸ ٌَانٍ َ٣د َه ِ ٍّ
ني ( ٌ )196ةەڕاًذی (ةاًی ٯٍنئان) ٷە کذێتی
ڕٌٌن ٌ پاناٌ (ٌَ )195بِناًُ ٷَ ُِ ٕ٬وةُ ِه ْاألَ اٌٷِ َ
پێ٨ەمتەنەکاىن پێٌٍِقا ھەیە ()196ە[اٷِ٤هاء .]196-192
ًددێیەٺ ةاٌەڕىێنددان ةە کذێتددانەَ کە ٷە َّلیەن ؿددٍقاٌە قاةەویددٌٍە ٌەکددٍ
دەٌناخ ٌئینظیٹ ٌوەةدٍن -پدێّ ئەٌەی قەًدذکانی ةکدهێن ٌةگدۆڕقنێنٌ -ٯٍنئدانو
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {َٓا ؤَُّٓ َيا اٷا ِمٓ َن آ َم ُنٍا آ ِم ُنٍا ة ا ِ
اب اٷا ِمْ نَد اى َٶ
ِاّلِل ٌَ َن ًٍُٷِ ًِ ٌَاٷْ ِٴ َذ ِ
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اب اٷا ِمْ ؤَن َى َٶ ِمن َٯ ْت ُٹ ٌَ َمن َٓٴْ ُْ ٬ه ة ا ِ
ِداّلِل ٌَ َم َالئِٴَ ِذد ًِ ٌَٳُ ُذتِد ًِ ٌَ ُن ًُدٸِ ًِ
َ َ ٣كىل َن ًٍُٷِ ًِ ٌَاٷْ ِٴ َذ ِ
دٹ َٗ د َ
دال ًَّل ةَ ِٔ٤ددكً اە ٌادە {ئەی کەًددانێک کە ةاٌەڕدددان ھێندداٌە
ٌَاٷْ َٔد ٍْ ِٺ ْاْل ِؿد ِه ََٰ ٫ددكْ َٗ د ا
ةەنقەٌاٺ ةددن ٷەًددەن ةدداٌەڕ ةەؿددٍا ٌ پێ٨ەمددتەنەکەی ٌ ةەٌ ٯٍنئددانەی نددانقٌٌیەدیە
ؿٍانەٌە ةۆ پێ٨ەمتەنەکەی ٌ ةەٌ کذێتانەَ کە پێِدرت ندانقٌٌیەدیە ؿدٍانەٌە ٌ ,ھەن
کەًێک ةێ ةاٌەڕ ةێر ةە ؿٍا ٌ ةە ٫هیِذەکانی ٌ ةە کذێتەکانی ٌ ةە پێ٨ەمتەنەکانی
ٌ ةە ڕۆژی قٌایی ئەٌا ةەڕاًذی گدٍمیا ةدٌٍە ةە گدٍمیاییەکی وۆن قٌٌن (ٷەڕاًدذی)ە
ِّدام
[اٷنٌاء ٌ .]136ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر {نَ اى َٶ َ٣ٸَ ْٔٵَ اٷْ ِٴ َذ َ
داب ةِداٷْ َؼ ِّٱ ُم َٔدكِّ ٯًا ٷ َ
ٔدٹ ( )3ندانقٌٌیەدیە ؿدٍانەٌە ةدۆخ ٯٍنئدان ةە ڕاًدذی
ني َٓكَ ْٓ ًِ ٌَ َؤن َى َٶ اٷ اذ ٍْ َنا َج ٌَ ْاإلِنظِ َ
َة ْ َ
ٌقنًٌددذی ةە ڕاًددر قانەنی ھەمددٌٍ ئەٌ (کذێتددانەیە) ٷە پێِددیكا ةددٌٍن ٌدەٌناخ
اي ٌَ َؤند َى َٶ اٷْ ُْ ٬هٯَدانَ ِبنا اٷاد ِمٓ َن ٳََ٬د ُهٌا
ٌئینظیٸی نانقە ؿٍانەٌە (ِ )3من َٯ ْت ُٹ ىُكً َ ٷِّٸ ان ِ
اخ ا ِ
ةِأَٓ ِ
هللا َ٣ىِٓ ٌى ُلٌ ان ِذٰ ٍَاٺ ( )4ٷە پێّ ٯٍنئانكا ةە ڕێنمٍنی ةۆ
اب َُ ِكٓكٌ ٌَ ا ُ
هللا ٷَ ُي ْم ََ ٣م ٌ
ؿەڵکی نانقیە ؿٍانەٌە ٌٍ٫نٯدانی قاةەواندك (ٌادە طیداکەنەٌەی ڕاًدر ٌ ناڕاًدر؛
مەةەًر پێی ٯٍنئانە) ةێگٍمان ئەٌانەی کە ةێتداٌەڕ ةدٌٍن ةە ئدایەخ ٌ ةەڵگەکدانی
ؿٍقا ًىای ًەؿذیان ةۆ ىەیە ٷە ٯیامەدكاو ٌؿٍقا ُکۆقانە ٌةە دٍانایە ٌؿاٌەنی دۆڵە
ًٌىایە ( )4ە [آٶ ٣مهان ٌ .]4-3ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َءا َم َن ٖٷ اه ًُ ُ
دٍٶ ِبِ َدا ؤُندى َِٶ

بِٷَٔ ًِ ِمن انةِّ ًِۦ ٌَٖملُا ِم ُنٍنَ ٳ ٌُّٹ َءا َم َن ة ا ِ
ني ؤَ َػد رك ِّمدن
ِّٗلِل ٌَ َمٸَدك ِئٴَ ِذ ًِۦ ٌَٳُ ُذ ِت ًِۦ ٌَ ُن ًُٸِ ًِۦ ََّل نُ َِّ ٬ه ُٮ ةَ َ
ريە ٌادە {پێ٨ەمدتەن ٓ-دىل اٷدٸە
ُّن ًُٸِ ًِۦ ٌَٯَاٷٍُاْ ًَ ِمَ ٤نا ٌَؤََ ٤َٛنا َ ٬ُ٧هانَٵَ َن اة َنا ٌَبِٷَٔٵَ ٖمل َ ِٔ ُ
٣ٸیە ًٌٸم -ةیٌای ھێندا ةەٌ پەیدامەی کە ةدۆی نێدهقناٌە ٷە پەنٌەنقگدانیەٌە ٷەگەڵ
ةیٌاقانانددكا ھەمدددٌٍ ةیٌایدددان ھێنددداٌە ةە ؿدددٍا ٌةە ٫هیِدددذەکانی ٌةە کذێتەکددداىن
(پەیامەکاىن) ٌةە پێ٨ەمتەنانی طیاٌاوی ناکەین ٷە نێٍان ھیی یەکێک ٷە پەیدامتەنان
(ةددیٌاقانان) ٌٌدیددان (پێ٨ەمددتەن ئدداینی ؿددٍای پێگەیانددكین ئددێمەَ) ةیٌددذامن
٫ەنمانتەنقانیامن کهق قاٌای ٷێـۆُتٌٍنر ٷێكەکەین ئەی پەنٌەنقگانمدان ٌھەن ةدۆ
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َّلی دۆیە گەڕانەٌەمانە [اٷتٰهج ٌ .]285ھەنٌەھا ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٯُٹ َءا َم انا
ُدٍب ٌَٖألًَد َت ِ
ة اِ
اَ ٌَ ٚمدا
ٔم ٌَبًِ َكم َِ ٤
ِّٗلِل ٌَ َما ؤُنى َِٶ َ٣ٸَٔ َنا ٌَ َما ؤُنى َِٶ َ َ ٣كىل بِة َكه ِى َ
ٔٹ ٌَبًِ َؼ َكٱ ٌَََٓ ٰ٤
ني َؤ َػد رك ِّمدن ُيم ٌَنَؼد ُن ٷَدًُۥ ُمٌدٸِ ُمٍنَ ٌّە
َٔس ٌَٖٷ ان ِت ٍُّٔنَ ِمن انةِّيِم ََّل نُ َِّ ٬ه ُٮ ةَ َ
ُؤ ِ َ
ٍَس ٌَ ِ َ ٣ك
ٌِت ُم َ ك
ٌادە { (ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-ةڵێ ئێمە ةیٌامان ھێناٌە ةە ؿٍای
گەٌنەٌ ,ةەٌەی نێهقناٌەدە ؿٍانەٌە ةۆمان ٌةەٌەی کە نێهقناٌەدە ؿٍانەٌە ةدۆ ئیرباھدیم
ٌئیٌام٣یٹ ٌئیٌؼاٮ یەٰ٣دٍب ٌکدٍڕانی یەٰ٣دٍب ٌةدددەٌەی کددە قناٌە ةە مًٍدا
ٌ٣یٌا ٌەپێ٨ەمتەنەکدانی دده ٷە پەنٌەنقگانیدانەٌە طیداٌاوی نداکەین ٷەنێدٍان ھدیی
کامێددک ٷەٺ پێ٨ەمددتەنانە ٌئددێمە ةددۆ ؿددٍای گەٌنە مٸکەچددین (گەنقن کەچ دین -
گٍێیایەڵین ٌمٌٍڵامنین)-ە [آٶ ٣مهان .]84
چٍانەٺ ئیامن ٌةاٌەڕىێنان ةە ىەمٌٍ پێ٨ەمتەناندی ؿدٍقا ٣-ٸدیيم اٷٔدالج
ٌاٷٌالٺ-و ةۆیە ٌاطتە ئیامن ىێنان ةە ىەمٌٍ پێ٨ەمتەنان ٌقەةێر مٌدٍڵامن ةداٌەڕی
ٌاةێددر کە ىەمٌٍیددان نێددهقناٌ ٌپەیددامتەنن ٷە َّلیەن ؿددٍقاٌە کە پەیدداٺ ٌئدداین
ٌُەنی٤ەدی ؿٍقا قەگەیەنن ةە ئٍمەدەکانو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {ٯٍُٷُدٍا آ َم اندا
ُدٍب ٌَ ْاألَ ًْد َت ِ
ة اِ
اَ ٌَ ٚمدا
ٔم ٌَبِ ًْ َام َِ ٣
ِاّلِل ٌَ َما ؤُنْى َِٶ بِٷَ ْٔ َنا ٌَ َما ؤُنْى َِٶ بِ ََل بِةْ َها ِى َ
ٔٹ ٌَبِ ًْ َؼ َاٮ ٌََٓ َْ ٰ٤
دني ؤَ َػد ٍك ِمد ْن ُي ْم ٌَنَ ْؼد ُن ٷَدًُ
ِدم ََّل نَُ٬د ِّه ُٮ ةَ ْ َ
ٌِت اٷ ان ِت ٍُّٔنَ ِمد ْن َنةِّي ْ
َٔس ٌَ َما ؤُ ِ َ
ؤُ ِ َ
ٍَس ٌَ َِ ٣
ٌِت ُم َ
ُم ٌْ ِٸ ُمٍنَ ەٌادە {(ئەی مًٍڵامنان) ةڵێن ةیٌامان ھێنا ةە ؿدٍا ٌ ةە ئەٌ ٯٍنئدانەی کە
ةۆ ؿۆمان نێهقناٌەدە ؿٍانەٌەو ٌةەٌ ندامەیەی کە نێدهقناٌە ةدۆ ئیرباھدیم ٌئیٌدام٣یٹ
ٌئیٌؼاٮ ٌیەٍٰ٣ب ٌکٍڕەکانی یەٍٰ٣ب ٌةەٌەی کە قناٌە ةە مًٍدا ٌ٣یٌدا ٌةەٌەی
کە قناٌە ةە ھەمٌٍ پێ٨ەمتەنان ٷە َّلیەن پەنٌەقگانیانەٌە طیاٌاوی ناکەین ٷە نێدٍان
ھیی کامێکیانكا ٌئێمە ٫ەنمدانتەنقان ٌگدٍێیایەڵی ؿدٍقاینە [اٷتٰدهج ٌ .]136ؿدٍای
ُدٹ َءا َمد َن ة ا ِ
گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َءا َم َن ٖٷ اه ًُ ُ
ِدّٗلِل
ٍٶ ِبِ َا ؤُنى َِٶ بِٷَٔ ًِ ِمن ان ِّةد ًِۦ ٌَٖملُا ِم ُندٍنَ ٳ ٌّ

ني ؤَ َػ رك ِّمن ُّن ًُٸِ ًِۦ ٌَٯَداٷٍُاْ ًَد ِمَ ٤نا ٌَؤََ ٤َٛندا َ ٬ُ٧هانَدٵَ
ٌَ َمٸَدك ِئٴَ ِذ ًِۦ ٌَٳُ ُذ ِت ًِۦ ٌَ ُن ًُٸِ ًِۦ ََّل نُ َِّ ٬ه ُٮ ةَ َ
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ريە ٌادە {پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ةیٌای ھێنا ةەٌ پەیدامەی
َن اة َنا ٌَ ِب َٷٔٵَ ٖمل َ ِٔ ُ
کە ةۆی نێهقناٌە ٷە پەنٌەنقگانیەٌە ٷەگەڵ ةیٌاقانانكا ھەمٌٍ ةیٌایان ھێنداٌە ةە ؿدٍا
ٌةە ٫هیِذەکانی ٌةە کذێتەکاىن (پەیامەکاىن) ٌةە پێ٨ەمتەنانی طیداٌاوی نداکەین ٷە
نێٍان ھدیی یەکێدک ٷە پەیدامتەنان (ةدیٌاقانان) ٌٌدیدان (پێ٨ەمدتەن ئداینی ؿدٍای
پێگەیانكین ئێمەَ) ةیٌذامن ٫ەنمانتەنقانیامن کهق قاٌای ٷێـۆُتٌٍنر ٷێدكەکەین
ئەی پەنٌەنقگانمان ٌھەن ةۆ َّلی دۆیە گەڕانەٌەمدانە [اٷتٰدهج ٌ .]285ؿدٍای گەٌنە
قە٫ەنمٍێر { ٯ ُْٹ آ َم انا ة ا ِ
ٔٹ ٌَبِ ًْد َؼ َاٮ
ٔم ٌَبِ ًْ َام َِ ٣
ِاّلِل ٌَ َما ؤُنى َِٶ َ٣ٸَ ْٔ َنا ٌَ َما ؤُنى َِٶ َ َ ٣كىل بِةْ َها ِى َ
ٌَ َٓ َْ ٍُٰ٤ب ٌَ ْاألَ ًْ َت ِ
ني َؤ َػ ٍك ِّمد ْن ُي ْم
َٔس ٌَاٷ ان ِت ٍُّٔنَ ِمن ان ِّةي ِْم ََّل نُ َِّ ٬ه ُٮ َة ْ َ
اَ ٌَ ٚما ُؤ ِ َ
ٍَس ٌَ ِ َ ٣ك
ٌِت ُم َ ك
ٌَنَ ْؼ ُن ٷًَُ ُم ٌْٸِ ُمٍنَ ە ٌادە { (ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم )-ةڵدێ ئدێمە
ةیٌامددان ھێندداٌە ةە ؿددٍای گەٌنەٌ ,ةەٌەی نێددهقناٌەدە ؿددٍانەٌە ةۆمددان ٌە ةەٌەی کە
نێهقناٌەدە ؿٍانەٌە ةۆ ئیرباھیم ٌئیٌدام٣یٹ ٌئیٌدؼاٮ یەٰ٣دٍب ٌکدٍڕانی یەٰ٣دٍب
ٌةددددەٌەی کدددە قناٌە ةە مًٍدداٌ ٣یٌددا ٌپێ٨ەمتەنەکددانی ددده ٷە پەنٌەنقگانیددانەٌە
طیاٌاوی ناکەین ٷە نێدٍان ھدیی کامێدک ٷەٺ پێ٨ەمدتەنانە ٌئدێمە ةدۆ ؿدٍای گەٌنە
مٸکەچین (گەنقن کەچین ٌگٍێیایەڵین -مٌٍڵامنین )-ە [آٶ ٣مدهان ٌ .]84ةداٌەڕی
ىەةێر ةە کۆدا پێ٨ەمتەن کە مٍػەمەقە ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸمٌ -قٌایدین پەیدامتەن
ّٖلِل
ٌنێهقناٌی ؿٍقایە ٣-ٸیيم اٷٔالج ٌاٷٌالٺ-و ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { بِل ؤَؿَد َم ا ُ
ِمٔ َكش َٱ ٖٷ ان ِت ِّٔد ۧۧنَ ٷ ََام َءادَٔ ُذٴُم ِّمن ِٳ َكذ رث ٌَ ِػٴ َم رح سُ ام َطا َءٳُم َن ًُ إ
ِّدام َم َ٤ٴُدم
دٍٶ ُّم َٔدكِّ إٮ ٷ َ

ِصْ ٯَاٷٍُاْ ؤَٯ َهننَا ٯ َ
َداٶ َُٗ٫د َيكُ ٌاْ
نِّصناًُۥ ٯ ََاٶ َءؤَٯ َهندُم ٌَؤَؿَمدُم َ َ ٣كىل َكلٷِٴُم بِ ِ
ٷَ ُذا ِم ُن ان ِة ًِۦ ٌَٷَ َذ ُ ُ
ٌَ َؤنَاۧ َم َ٤ٴُم ِّم َن ٖٷِا كد ِي ِكٓنَە ٌادە {کادێک کە ؿٍقا پەیامنی ٌەنگهخ ٷە پێ٨ەمدتەنان
کە ھەنچیم پێكان ٷە نامە ٌػیکمەخ ٌُەنی٤ەخ ٷە پاُان پێ٨ەمتەنێکذان ةۆ ھداخ
کە ةیٌاىێنەنە ةەٌ پەیامەَ کە ٷە َّلدانە قەةێر ةدیٌای پدێ ةێێدنن ٌیدانمەدی ةدكەنو
ؿٍقا ٫ەنمٌٍی ئایا قانذان نا ةەٺ پەیامنەقا ٌ ٷەًەن ئەٌە پەیامندی منذدان ٌەنگدهخ
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پێ٨ەمتەنان ٌٌدیان ةەڵێ قامنان پێكانا ٌپەیاممنان ةەًرو ؿدٍقا ٫ەنمدٌٍی کەٌادە
ئێٍە ةە ُاىێك ةن ٌمنیّ ٷەگەڵ ئێٍە یەکێکم ٷە ُداھێكانە [آٶ ٣مدهان  ]81ئداینی
ئیٌددالٺ ةاٌەڕىێنددان ةە ىەمددٌٍ پێ٨ەمددتەنان ٌاطددث قەکدداخ ةە ُددێٍەیەکی گِددذیو
ٌىەنٌەىا ةاٌەڕىێنان ةە کۆدا پێ٨ەمتەن کە مٍػەمەقە ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸمٌ -اطدث
دّ دُ ِٰٔ ُمدٍا
قەکاخو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٯ ُْٹ َٓا ؤَى َْٹ اٷْ ِٴ َذ ِ
دىل َ ْ
اب ٷ ٌَْ ُذ ْم َ َ ٣ك
َش ٍء َػ اذ ك
ٔٹ ٌَ َما ُؤنى َِٶ بِٷَ ْٔٴُم ِّمن ان ِّةٴ ُْمە ٌادە {(ئەی مٍػەممەق ٓ-دىل هللا ٣ٸیدً
اٷ اذ ٍْ َنا َج ٌَ ْاإلِنظِ َ
ًٌٸم )-ةڵێ ئەی ؿاٌەن کذێتەکان -مەةەًر گداٌڕ ٌطٌٍەکدانە -ئێدٍە ٷەًدەن ھدیی
ُذێک نین ھەدا ةە ڕێک ٌڕاًدذی پەیدیەٌی دەٌناخ ٌئینظیدٹ نەکەن ھەنٌەھدا ئەٌ
ٯٍنئددانەی کە ھێددرناٌەدە ؿددٍانەٌە ةۆدددان ٷە َّلیەن پەنٌەنقگاندددانەٌهە [املائددكج .]68
َل ٳَٸِ َم ٍح ًَ ٍَا ٍء َة ْٔ َن َنا ٌَ َة ْٔ َنٴ ُْم َؤ اَّل
ٌؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٯ ُْٹ َٓا ؤَى َْٹ اٷْ ِٴ َذ ِ
اب دَ َ٤اٷَ ٍْا بِ َ ك

هللا ٌَ ََّل ن ُْْشِٲَ ِة ًِ َُ ْٔ ًئا ٌَ ََّل َٓ اذ ِـ َم ةَ َْ ُ٘٤نا ةَ ْ ً٘٤ا ؤَ ْنةَاةًا ِّمدن قٌُنِ ا ِ
هللا َ٫دةِن دَ ٍَٷاد ٍْا
نَ ُْ ٤تكَ بِ اَّل ا َ
ٍَُٰ٫ٷٍُا اُْ َيكُ ٌا ِةإَناا ُم ٌْ ِٸ ُمٍنَ ە ٌادە { (ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-پێیان
ةڵێ ئەی ؿاٌەن پەیامەکان ٌەنن ةۆ َّلی ٌدەیەکی ڕاًر ٌ(یەکٌان) ٷە نێٍان ئدێمە
ٌئێٍەقا کە طگە ٷە ؿٍا ھدیی نەپەنًدذین ٌھدیی ُدذێک نەکەیدن ةە ھاٌةەُدی (ٷە
پەنًذنیكا) ٌھەنكێکامن ھەنكێکامن ةە پەنٌەنقگان قانەنێین ئەمظا ئەگەن پِدذیان
ھەڵکهق ئێٍەَ ةڵێن ئێٍە ُاھیك ةن کە ئدێمە ٫ەنمدانتەنقان ٌگدٍێیایەڵ ٌمٸکەچدی
ؿٍقاین ە [آٶ ٣مهان ٌ .]64ئەٌەَ کٍ٫ه ٌةێتاٌەڕ ةێر ةە یەک پێ٨ەمتەن ٌەکدٍ ئەٌە
ٌایە ةێتاٌەڕ ةٌٍةێدر ةە ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان ٣-ٸدیيم اٷٌدالٺٌ -ةدۆیە ؿدٍاَ گەٌنە
ًەةانەخ ةە ػیکمەخ ٌقاناییەکاىن ٷەًەن ٯەٌمی ندٍغ قە٫ەنمٍێدر { ٳَد ام َة ْر ٯَد ٍْ ُٺ
ني ە ٌادە { گەٷی نٍغ پێ٨ەمتەنانیان ةە قنۆون قانا (ةیٌایان پێنەکهقن) ە
نٍُغٍ اٷْ ُم ْه ًَٸِ َ

[اٷِ٤هاء ٌ .]115ئاُکهایە کە ٷە پێّ نٍغ ىیی پەیامتەنێدک -نێهقناٌێدک نًدٍٶ-
نەىددادٌٍە ٌ ٷەگەڵ ئەٌەیِددكا کادێددک کە ٯەٌمەکەَ ةە قنۆیددان ؿٌددذەٌە ئەٺ ةە
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قنۆؿٌذنەٌەیە ٌەکٍ ةەقنۆقانان ٌةێتاٌەڕ ةدٌٍن ةە ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان قاقەنهێدرو
چٍنکە ةانگەٌاو ٌئامانظی ىەمٌٍ پێ٨ەمتەنان ىەمان مەةەًذە (یەک مەةەًذە).
پێنظەٺ ةاٌەڕىێنان ةە ڕۆژی قٌایی ٌادا ٯیامەخو ٌٷە کۆددایی ئەٺ ژیدانەقا
ؿٍقا ٫ەنمان قەکاخ ةە ٫هیِدذەیەک ةەنداٌَ ئیرسدا٫یٹ ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ -ةدۆیە ٫دٌٍ
قەکاخ ةە نێٍ ٳەڕەناقا (ٍٓن)قا ةۆیە ىەمٌٍ ئەٌانەَ ٷە ئاًامنەکان وەٌیكا قەمهن ةە
اٷٔددٍ ِن  ََٔ ٫د َِ ٤ٱ َمددن ِِف
پێددی ٌیٌددذی ؿددٍقاو ؿددٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر { ٌَنُ ِ٬ددفَ ِِف ُّ
اٷٌ َام ٌَ ِ
اخ ٌَ َمن ِِف ْاألَ ْن ِ
هللا سُ ام نُ ِ٬فَ ِ ًِ ٔ٫ؤُ ْؿ َه كَ َ٫ةِ َلا ى ُْم ِٯ َٔدا ٌٺ َٓنُ٠د ُهٌنَ ە
ٖ بِ اَّل َمن َُ ا َء ا ُ
ا
ٌادە { کادێٵ ٌٍ٫کها ةەکەڕەناقا (ةە ُەیپٍنقا) قەکهێر یەکٌەن ھەمدٌٍ ئەٌانەی ٷە
ئاًددامنەکان ٌوەٌیددكان قەمددهن مەگەن کەًددانێٵ ؿددٍقا ةیەٌێددر (نەمددهن) پاُددان
طانێکی ده  ٌٍ٫قەکهێر ةە کەڕەنداقا طدا ٷە پدی ھەمدٌٍ ڕاًدر قەةدنەٌە چداٌە ِڕٌان
قەکەن ە [اٷىمه ٌ .]68کادێک ىەمٌٍ ئەٌانەَ ٷە ئاًامنەکان ٌوەٌیدكان دیدا قەچدن
ٌقەمددهن طددگە ٷە ئەٌانەَ کە ؿددٍقا ةیەٌێددر (کە نەمددهن)؛ ئەٌا ؿددٍاَ گەٌنە
دٕ
ئاًامنەکان ٌوەٌی قەپێچێذەٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َٓ ٍْ َٺ نَ ٍِْْٜا
اٷٌ َام َء ٳَِّ َٜ
ني ە ٌادە
اٷٌظِ ِّٹ ٷِٸْٴُ ُذ ِث ٳ ََام ةَكَ ْؤنَا َؤ اٌ َٶ َؿٸ ٍ
ْدٱ نُّ ِٔ٤دكُ وُ ٌَْ٣دكً ا َ٣ٸَ ْٔ َندا بِنادا ٳُ اندا َ٫دا ِ٣ٸِ َ
ِّ
{(ةیێێدددنەٌە ةیهیدددان) ئەٌ ڕۆژەی کە ئاًدددامنەکان قەپێچیدددنەٌە ٌەک پێچدددانەٌە
(ٷٍٷکهقنی) دۆمانی کذێث ٌپەندٍکێک ٌەک یەکەمظدان چدۆن قنًٌدذامن کدهق (ةە
ڕٌٌخ ٌٯٌٍدی)و پاَ مهقنیّ ئەٌ (قنًٌذکهقنە) قٌٌةانە قەکەینەٌە ئەٌە ةەڵێندێکە
(طێتەطددێ کهقنددی) ٷەًددەن ئددێمەیە ةێگٍمددان ئددێمە (ئەٌ ةەڵێددنە) ةەقی قەھێنددینە
ٖ َط ِمٔ ً٤دا
هللا َػ اٱ َٯكْ ِنِو ٌَ ْاألَ ْن ُ
[األنتٔاء ٌ .]114ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ َما َٯكَ ُنٌا ا َ
ْشدٳٍُنَ ە ٌادە
اخ َمٍِٓ ْٜا ٌ
اٷٌ َام ٌَ ُ
اَل َ ٣اام ُٓ ْ ِ
َٯ ْتَ٘ ذًُُ َٓ ٍْ َٺ اٷْ ِٰ َٔا َم ِح ٌَ ا
اخ ِة َٔ ِمٔ ِن ًِ ًُ ْت َؼانًَُ ٌَدَ َ َ ٤ك
{(کا٫هان) ؿٍایان نەناًیٌٍە (ةە گەٌنەیان نەوانی) ةەٌ طدۆنەی ُدیاٌیەدی ٷە ڕۆژی
قٌاییكا ھەمٌٍ وەٌی ٷە چنگی ئەٌقایە (ةەقەًر ؿٍایە) ٌئاًامنەکانیّ ةە قەًدذی
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ڕاًذی ئەٌ پێچهاٌنەدەٌە (ٷەٺ ئایەدەقا طێگیهکهقن ًی٬ەدی قەًذی ڕاًر ةدۆ ؿدٍقا
ھادٌٍە ئێمە ةاٌەڕمدان پێیەددیو ةەةدێ ھدیی ٷێچٍاندكن ٌٷێکدكانەٌەیەٲ ٌُدێٍەکەی
ناوانینو دەنێا ؿٍقا قەیىانێر) ؿدٍقا پداٲ ٌةڵندكدهە ٷەٌ ُدەنیک ٌىاٌةەُدانەَ کە
ئەٌان ةۆ ؿٍقا ةییدانی قەقەنە [اٷىمده ٌ .]67پێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا ٓ-دٸی هللا ٣ٸیدً
اٷٌ َام ٌَ ِ
دم َٓإْؿُد ُم ُى ان ِة َٔد ِك ِو
اخ َٓد ٍْ َٺ اٷْ ِٰ َٔا َمد ِح سُ ا
ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر «َُٓ ٍِْْٜ
هللا َ ٣اى ٌَ َط اٹ ا
اٷْ ُٔ ْم َنّ سُ ام َٰٓ ُ
ني
دم َْٜٓدٍِْ ْاألَ َن ِٗد َ
َدربٌنَ سُ ا
ٍُٶ َؤنَا اٷْ َمٸِٵُ َؤ ْٓد َن اٷْ َظ اتدا ُنٌنَ َؤ ْٓد َن اٷْ ُم َذٴ ِّ ُ
ة ِِِ َامٷِ ًِ سُ ام َٰٓ ُ
ٍُٶ ؤَنَا اٷْ َمٸِٵُ ؤَْٓ َن اٷْ َظ اتا ُنٌنَ ؤَْٓ َن اٷْ ُم َذٴ َِّربٌُنَ » ٌادە «ؿدٍاَ گەٌنە ٷە
ڕۆژی ٯیامەدكا ئاًامنەکان ةە قەًذی ڕاًذی قەپێچێذەٌە ٌقە٫ەنمٍێر «من پاقُداٺ
ٷە کٍێن ًەنکٍدکەنەکان ً-دذەمکەنەکان -ٷە کدٍێن ؿۆةەگەٌنەوانەکدان پاُدان
وەٌییەکددان ةە قەًددذی چەپددی قەپێچێددذەٌە ٌقە٫ەنمٍێددر مددن پاقُدداٺ ٷە کددٍێن
ًەنکٍدکەنەکان ٷە کٍێن ؿۆةەگەٌنەوانەکان »[ .نٌاه مٌٸم] .پاُان ؿٍاَ گەٌنە
٫ەنمانكەکاخ ةە ٫هیِذەکە ةۆیە طانێکی دده ٫دٌٍ قەکداخ ةە کەڕەنداکەقا ٌؿەڵکدی
ىەمٌٍی وینكٌٌ قەةنەٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {سُ ام نُ ِ٬فَ ِ ًِ ٔ٫ؤُ ْؿ َه كَ َ٫ةِ َلا ى ُْم ِٯ َٔدا ٌٺ
َٓنُ ُ٠هٌنَ ە ٌادە {پاُان طانێکی ده  ٌٍ٫قەکهێر ةە کەڕەناقا طا ٷە پدی ھەمدٌٍ ڕاًدر
قەةددنەٌە ٌچدداٌە ِڕٌان قەکەنە [اٷىمدده  .]68ئەگەن ؿددٍاَ گەٌنە ؿەڵکددی وینددكٌٌ
ةکددادەٌە؛ کۆیددان قەکددادەٌە (ػەَشیددان قەکدداخ) ةەنەٌ ٷێپهًددینەٌەو ؿددٍاَ گەٌنە
ريە ٌادە {ڕۆژێدٵ
قە٫ەنمٍێر { َٓ ٍْ َٺ دََِ اٰ ُٱ ْاألَ ْن ُ
ْش َ٣ٸَ ْٔ َنا َٓ ٌِد ٌ
شا ً٣ا َل ِٷٵَ َػ ْ ٌ
ٖ َْ ٣ن ُي ْم ِ َ
قێددر وەٌی ٷە ئاًددر ئەٌانەی (مددهقٌٌن) ٯڵددیّ قەةدداخ ةەپەٷە (قێددنە قەنەٌە) ئەٌ
کۆکهقنەٌە ةە َّلی ئدێمەٌە ئاًدانەە [ٮ ٌ .]44ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { َٓد ٍْ َٺ ىُدم
َش ٌء ٷِّ َمنِ اٷْ ُمٸْدٵُ اٷْ َٔد ٍْ َٺ ِ ا ِ
ةَا ِنوٌُنَ ََّل َٓ ْـ ٬كَّ ََ ٣ىل ا ِ
ّلِل اٷْ ٍَا ِػد ِك اٷْ َٰ ايدا ِن ە ٌادە
هللا ِم ْن ُي ْم َ ْ
{ڕۆژێٵ کە ھەمٌٍ (ٷە گۆڕەکانیان قێنە قەنەٌە) ئاُکها قەةن ھیی ُذێکیان ٷە ؿٍقا
پەنێان ناةێدر (ؿدٍا قە٫ەنمٌٍێدر) ئەمدیۆ پاقُدایەدی ٌقەًدەاڵخ ةدۆ کێدیە (ٌەاڵٺ
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ناقنێذەٌە)و (ؿۆی ٌەاڵٺ قەقادەٌە ٌ قە٫ەنمٌٍێر) ھەن ةۆ ؿٍای داٲ ٌدەنێدایە کە ةە
ًەن ھەمٌٍ ُذێکكا واڵەە [٧ا٫ه  .]16ٷەٺ ڕۆژەقا ؿٍاَ گەٌنە ٷێپهًینەٌە ٷە ىەمٌٍ
ؿەڵکی قەکاخو ٌما ٪ةۆ ًذەمٸێکهاٌان قەگەڕێنكنێذەٌە ٷەٌ کەًدەی کە ًدذەمی
ٷێکهقٌٌنو ٌپاقاُدذی ىەمدٌٍ مهۆڤێدک قەقادەٌە ةە ئەندكاوەی کهقەٌەکداىنو ؿدٍاَ
ٓد٥
گەٌنە قە٫ەنمٍێر {اٷْ َٔ ٍْ َٺ دُ ْظ َى كَ ٳ ُُّٹ نٍَ ٬
هللا َ ِ
ش ُ
ْدم اٷْ َٔد ٍْ َٺ ِبنا ا َ
ٍْ ِبِ َا ٳ ٌََ َت ْر ََّل ُٟٸ َ
ابە ٌادە {ئەمیۆ ھەمٌٍ کەي پاقاُر یان ًدىا قەقنێدذەٌە ةە گدٍێهەی ئەٌەی
اٷْ ِؼ ٌَ ِ
ئەنظامیكاٌە ئەمیۆ ًذەٺ کهقن نییە ٷە کەيو ةەڕاًدذی ٷێپهًدینەٌەی ؿدٍقا ةەپەٷە
دم ِم ْشٰ َ
َداٶ َل ان ٍج ٌَ ِبن
هللا ََّل َْٓ٠ٸِ ُ
ٌؿێهایەە [٧ا٫ه ٌ .]17ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {بِنا ا َ
ٔامە ٌادە {ةە ڕاًذی ؿٍقا ةە ئەندكاوەی
دَٵُ َػ ٌَ َن ًح َُٓ٘ ا َِ ٬ْ ٣يا ٌَُٓا ِْخ ِمن ٷاكُ نًُْ ؤَ ْط ًها ًَ ٠ِ ٣
گەنقیددٸەیەک ًددذەٺ ناکدداخ ٌئەگەن چدداکەیەک ھەةێددر (ؿددٍقا) پاقاُددذەکەی
چەنكطانە قەکادەٌە ٌقەیتەؿِێر ٷە َّلیەن ؿۆیەٌە پاقاُذێکی گەٌنەە [اٷنٌاء .]41
َريا َٓ َهوُ ( )7ئەمظا ھەنکەًێٵ ةە
ٌؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ََ ٫من َٓ َْ ٤م ْٹ ِم ْشٰ ََاٶ َل ان ٍج ؿ ْ ً
دٹ ِم ْشٰ َ
َداٶ َل ان ٍج
ئەنكاوەی ھەنە ٌٌنقیٸەیەٲ چاکەی کهقةێر قەیتینێذەٌە (َ ٌَ )7من َٓ َْ ٤م ْ
َشا َٓدد َهوُ ( ٌ )8ھەنکەًددێٵ ةە ئەنددكاوەی ھەنە ٌٌنقیددٸەیەٲ ؿددهاپەی کهقةێدددر
َ ًّ
د ٥اٷْ َم د ٍَاوِٓ َن
قەیتینێددذەٌە ()8ە [اٷىٷىٷددح ٌ .]8-7ؿددٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێددر { ٌَنََ٘ د ُ
اٷْ ِٰ ٌْ َ
ٍْ َُ ْٔ ًئا ٌَبِن ٳَانَ ِم ْشَٰا َٶ َػ ات ٍح ِّم ْن ؿَد ْه َقٶٍ ؤَدَ ْٔ َندا ِة َيدا
 ٝٷِ َٔ ٍْ ِٺ اٷْ ِٰ َٔا َم ِح ََ ٫ال دُْ٠ٸ َُم نٌَ ٬
ٌَٳَ ٬كَّ ِة َنا َػ ِ
نيە ٌادە {ٌئێمە قاقەنێدین دەناوٌٌەکدانی قاقپەنٌەنی (کە کدهقەٌەی
اً ِت َ
پێ قەکێْشێر) ٷە ڕۆژی ٯیامەدكا ئەمظا ھیی کەي کەمرتین ًذەمی ٷێناکهێدر ةدا
ٯٍنًی (کهقەٌەکەی) ىێنكەی دۆٌی ؿەندەٷەیەکیّ ةێر ئێمە قەیێێنین ٌةەًدە کە
ئێمە ژمێهیدانی (کدهقەٌەی ةەندكەکان) ةدینە [األنتٔداء ٌ .]47پداَ ویندكٌٌةٌٍنەٌە
ٌٷێپهًینەٌە پاقاُر ىەیە ةدۆیە ئەٌەَ ئیامندی ىێناةێدر ٌؿێده ٌکدهقەٌَ چداکەی
ئەنظامكاةێر ئەٌا نی٤مەخ ٌؿێهی ةەنقەٌامی ةۆ ىەیە کە ىەنگیى ٷێی قاناةیێدر ةدۆ
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ىەداىەدایە ٷە ةەىەُذكاو ٌئەٌەَ کٍ٫ه ٌةێتاٌەڕ ةێر ٌُەڕ ٌؿدهاپەی کهقةێدر ئەٌا
ًىای ىەداىەدایی ةۆ ىەیە ٷە قۆوەؿكاو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { اٷْ ُمٸْدٵُ َٓ ٍْ َم ِئد ٍم
اخ ِِف َط ان ِ
اٷٔاٷِ َؼ ِ
دٔم ( )56قەًدەاڵخ
داخ اٷ ان ِِ ٤
ٷِّ ٸا ًِ َٓ ْؼٴ ُُم ةَ ْٔ َن ُي ْم َ٫اٷا ِمٓ َن آ َم ُنٍا ٌَ َِ ٣مٸٍُا ا
ٌپاُددایەدی ٷەٌ ڕۆژەقا دەنێددا ةددۆ ؿددٍقایە ٷە نێٍانیانددكا قاقٌەنی قەکدداخ ئەمظددا ئەٌ
کەًانەی ةاٌەڕیان ھێناٌە ٌکهقەٌە چاکەکانیان ئەنظامكاٌە ٷە ةەھەُذانی پدی ٷە نداو
ني (ٌ )57ئەٌ
اب ُّميِد ٌ
ٌنی٤مەدكان (ٌَ )56اٷا ِمٓ َن ٳَ َُ ٬هٌا ٌَٳَ ام ُةٍا ةِأ َٓا ِد َنا َ٫إٌُ كٷَ ِئٵَ ٷَ ُي ْ
دم َ٣د َم ٌ
کەًددانەی ةێتدداٌەڕ ةددٌٍن ٌئایەدەکددانی ئێمەیددان ةە قنۆ قەوانددی ةددۆ ئەٌانە ًددىای
ڕیٌددٍاکەن ًٌەنُددۆڕکەن ىەیە ()57ە [اٷؼددع ٌ .]57-56قەةێددر ةددىانین ئەگەن ئەٺ
ژیانە کۆدایی ةٌٍایەو ئەٌا ئەٺ ژیان ٌةٌٍنە دەنيا ةۆ گاڵذە ٌگەپ ٌةێ ىۆ ةدٌٍو ؿدٍاَ
گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َؤ ََ ٫ؼ ٌِ ْت ُذ ْم َؤمنا َا َؿٸَ ْٰ َناٳ ُْم ََ ٣تشًا ٌَ َؤناٴ ُْم ِبٷَ ْٔ َنا ََّل دُ ْه َط ٍُ٤نَ ە ٌادە {ئایا
ئێٍە گٍمانذان ٌا ةٌٍە کە ةێگٍمدان ئێٍەمدان ةە ةدێ ىدۆی (ةدۆ یدانی ٌگداڵذە ٌگەپ)
قنًٌددذکهقٌٌەو ٌ (ٌا گٍمانذددان قەةددهق) ةێگٍمددان ئێددٍە ندداگەڕێنەٌە ةددۆَّلی ئددێمە ە
[املامنٍن .]115
ُەُەٺ ةاٌەڕىێنان ةە ٯەوا ٌٯەقەن کە ئەمیّ ئەٌەیە ٌاطتە مهۆڤ ةاٌەڕی
ٌاةێر کە ؿٍقا ىەمٌٍ ُذێک کە ڕٌٌیكاٌە ٌڕٌٌقەقاخ ٷە قاىادٌٍقا ٷەٺ گەنقٌٌنەقا
پێددی قەوانێددر ٌوانٌددذی ًددەةانەدی ىەیەو ٌؿددٍاَ گەٌنە ىەمددٌٍ ئەٺ ڕٌٌقاٌانەَ
نًٌٍیٌٍە پێّ قنًٌذکهقنی ئاًامنەکان ٌوەٌیو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ِ٣نكَ وُ
ْدرب ٌَاٷْ َت ْؼد ِه ٌَ َمدا د ٌَْدٰ ُ
ُِ ٝمدن ٌَ َنٯَد ٍح بِ اَّل
َمَ٬ا ِد ُؽ اٷْ َِ ْٔ ٨ث ََّل َٓ ْ٤ٸَ ُم َيا بِ اَّل ُى ٍَ ٌََٓ ْ٤ٸ َُم َما ِِف اٷ َ ِّ
َٓ ْ٤ٸَ ُم َيا ٌَ ََّل َػ ات ٍح ِِف ُٟٸ َُام ِخ ْاألَ ْن ِ
ني ە ٌادە {
دث ٌَ ََّل َٓداة ٍ
داب ُّمتِد ٍ
ٍِ بِ اَّل ِِف ِٳ َذ ٍ
ٖ ٌَ ََّل َنٍ ْٛ
ٌکٸیٸددی ھەمددٌٍ نێێنیەکددان ھەن َّلی ؿددٍقایە کەي نایانىانێددر طددگە ٷە (ؿددٍقا)
ٌ(ؿٍقا) قەوانێر چی ٷە ٌُکانی ٌقەنیداقا ھەیە ٌھەنگەاڵیەک ةکەٌێدذە ؿدٍانەٌە
ؿددٍقا پێددی قەوانێددر ٌھەنقانەٌێددڵەیەک ٷە دانیکیەکددانی وەٌیددكا ةێددر ٌھەندەڕ ٌ
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ٌُددکێک ھەةێددر ھەن ھەمٌٍیددان ٷە کذێتددی ئاُددکهان ٷە (ٷددٍغ املؼ٬ددٍ )ٞقان ە
[األن٤اٺ ٌ .]59وانٌذی ؿٍقا قەٌنی ىەمٌٍ ُذێکی قاٌە ٌوانٌذی ةە ىەمٌٍ ُدذێک
{هللا اٷا ِمْ َؿٸ ََٱ ًَ ْت ََ ًَ ٥ام ٌَ ٍ
اخ ٌَ ِمد َن ْاألَ ْن ِ
ٖ ِمد ْشٸَ ُي ان
ىەیەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر ا ُ
هللا َٯدكْ ؤَ َػ َ
َش ٍء
داِ ٚةٴ ِّ
َش ٍء َٯ ِكٓ ٌه ٌَؤَنا ا َ
َٓ َذ َن اى ُٶ ْاألَ ْم ُه ةَ ْٔ َن ُي ان ٷِ َذ ْ٤ٸَ ُمٍا ؤَنا ا َ
ُدٹ َ ْ
هللا َ َ ٣كىل ٳ ُِّٹ َ ْ
دامە ٌادە {ؿددٍقا وادددێکە کە ػەٌخ ئاًددامنی قنًٌددذٴهقٌٌە ٌةە ٌێددنەی ئەٌان
ِ٣ٸْد ً
وەٌیِی قنًٌذٴهقٌٌەو ٫ەنمانی ؿٍقا ٷە نێٍانیانكا قاقەةەوێر دا چاٲ ةىانن کە ؿٍقا
ةەًددەن ھەمددٌٍ ُددذێکكا ةە قەًددەاڵخ ٌةە دٍانددایە ٌةێگٍمددان ؿددٍقا (ةە وانٌددر
ٌوانیددانی) قەٌنی ھەمددٌٍ ُددذێکی قاٌە (ٌادە ئاگدداقانی ھەمددٌٍ ةٌٍنەٌەنەکددانە)ە
[اٷٜالٮ  .]12ىەنُذێک یدان ڕٌٌقاٌێدک ڕٌٌةدكاخ ٷەٺ گەنقٌٌنەقا؛ ئەٌا ٷە پداَ
ٌیٌر ٌدٍانا ٌ(ئیهاقەخ) ٌقەًدەاڵدی ؿدٍقا ةدٌٍە ٌىەنٌەىدا ٷە پداَ قنًٌدذکهقن
ٌةەقیيێنان ٌئاًان کهقنی ىۆکانەکدان ةدٌٍە ٷە َّلیەن ؿدٍاَ گەٌنەٌەو ؿدٍاَ گەٌنە
اٷٌ َام ٌَ ِ
اخ ٌَ ْاألَ ْن ِ
ٖ ٌَٷ َْم َٓ اذ ِـ ْم ٌَٷَكً ا ٌَٷ َْم َٓٴُن ٷاًُ ََشِٓٵٌ ِِف
قە٫ەنمٍێر {اٷا ِمْ ٷًَُ ُمٸْٵُ ا

اٷْ ُمٸْد ِ
َش ٍء ََٰ ٫ددكا َنوُ دَ ْٰ د ِكٓ ًها ە ٌادە { ئەٌ وادەی کە قەًددەاڵدی ةەًددەن
دٱ ٳُد ا
دٵ ٌَ َؿٸَد َ
دٹ َ ْ
ئاًامنەکان ٌوەٌیكا ىەیە ٌىەمٌٍ مٍڵکی ئەٌن ٌھیی منكاڵی ةۆ ؿدۆی ةییدان نەقاٌە
ٌکەي ُەنیک ٌھاٌةەُی نییە ٷە ٫ەنمانیەٌایی ٌػٍکم ٌمٍڵکدكا ٌھەمدٌٍ ُدذێکی
قنًٌددذکهقٌٌە ٌئەنددكاوەی ةددۆ قیددانی کددهقٌٌە (ةە چدداکی ٷە ھەمددٌٍ ڕٌٌیەکەٌە) ە
[اٷ٬هٯان .]2
ٌٷەٌەُكا ئەٌپەڕی ػیکمەدی ئەٌ وادە مەونەَ دێكایە کە ؿەڵکدی ىەنگیدى
نادٍانن قنکی پێتکەن ٌٷێی دێتگەنو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ِػٴْ َم ٌح َةا ِٷ ٌَ ٨ح ََ ٫ام دُْ٨نِ
اٷ ُّن ُم ُنە ٌادە {(ٯٍنئان) ھەمٌٍی ػیکمەدێکی دەٌاٌە ةەاڵٺ دهًانكنی دهًێنەنان (ةدۆ
ٯەٌمێکی ةێتاٌەڕ) ًٌٍقی نییەە [اٷٰمه ٌ .]5ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَىُد ٍَ اٷاد ِمْ
دام ٌَ ِ
اخ ٌَ ْاألَ ْن ِ
ٖ ٌَىُد ٍَ
َٓ ْتكَ ؤُ اٷْ َـٸ َْٱ سُ ام ُٓ ِٔ٤كُ وُ ٌَ ُى ٍَ ؤَ ْى ٍَنُ َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَٷًَُ اٷْ َمش ُ
اٷٌ َ
َدٹ ْاألَ َْ ٣دىل ِِف ا
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ٔمە ٌادە {ئەٌ (ؿٍقا) وادێکە ةەقیيێنداىن قەًدذپێکهقٌٌە ٷە پاُدان (قٌا
اٷْ َ٤ىِٓ ُى اٷْ َؼ ِٴ ُ
مهقنی) قٌٌةانە قنًٌدذی قەکدادەٌە ئەٺ (قنًٌدر کدهقنەٌەی قٌٌەٺ) ٷە َّلی ؿدٍقا
ئاًانرتە ٌھەن دەنيا ةۆ ئەٌە (ھەمٌٍ) ًی٬ەدێکی ةەنو ٌةڵنك ٷە ئاًامنەکان ٌوەٌیدكا
ٌھەن ئەٌ ُکۆقان ٌقانایەە [اٷهٌٺ ٌ .]27ؿٍاَ گەٌنە ؿدۆی ةە قاندا ٌةە ػدیکمەخ
ٌەً٬کهقٌٌەو ٌناٌی (اٷؼکیم) ٌادا -قانا-ی ٷە ؿۆی ناٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر
هللا َؤناًُ ََّل بِ كٷًََ بِ اَّل ُى ٍَ ٌَاٷْ َم َال ِئٴَ ُح ٌَ ُؤٌٷٍُ اٷْ ِ٤ٸ ِْم ٯ ِ
َاِئًا ةِاٷْ ِٰ ٌْ ََِّ ٝل بِ كٷًََ بِ اَّل ُى ٍَ اٷْ َ٤ىِٓد ُى
{َُ يِكَ ا ُ
دددٔم ە ٌادە {ؿددددٍقا ُدددداىێكی قەقاخ (ٌادە ڕایددددكەگەیەنێر ٌةە ةەڵددددگە
اٷْ َؼ ِٴد ُ
قەیچەًپێنێر) کە ةەڕاًذی ھدیی پەنًدرتاٌێکی ةە ھەٮ ٌڕاًدر نیدیە کە ُدایەنی
پەنًنت ةێر طگە ٷە ئەٌ وادە مەونە نەةێر ٌ٫هیِذەکانیّ ُداىێكی قەقەن (ٌادە
قانیپێكا قەندێن) ٌؿداٌەن وانٌدذەکان (وانایدان)یّ ُداىێكی قەقەن (ٌادە ةداٌەڕی
چەًپاٌیان ھەیە)و ؿٍقا ھەمیِدە قاقپەنٌەنی ڕاگهددٌٍەو ھدیی پەنًدرتاٌێکی ىەٮ
ٌڕاًر نییە کە ُایەنی پەنًدنت ةێدر طدگە ٷە ئەٌ ٌؿدٍقا ُدکۆقان ٌقاندایەە [آٶ
٣مهان  .]18ؿٍاَ گەٌنە ٷە ٯٍنئانی پیدهۆوقا ًدەةانەخ ةە گ٬ذٍگدۆی ٣یٌدا ٣-ٸیدً
اٷٌالٺ -ٷەگەڵ ؿٍاَ گەٌنە ٷە ڕۆژی ٯیامەدكا قە٫ەنمٍێر کە ٣یٌا ٣-ٸیً اٷٌالٺ-
ٔمە ٌادە
قە٫ەنمٍێر {بِن دُ َِّ ٤مةْ ُي ْم َ٫ةِنا ُي ْم َِ ٣تاقُٲَ ٌَبِن دَ ْْ ٬ِ ٨ه ٷَ ُي ْم َ٫ةِناٵَ ؤَ َ
نر اٷْ َ٤ىِٓ ُى اٷْ َؼ ِٴ ُ
{ئەگەن ًىایان ةكەیرو ئەٌە ةێگٍمان ةەنكەی ؿۆدن ٌئەگەن ٷێِیان ؿۆَ ةیر ئەٌە
ةێگٍمان دەنێا ؿۆخ ُکۆقان ٌقانایرە [املائكج  .]118کادێک مًٍا ٣-ٸیً اٷٌالٺ -ٷە
ٍُێنێکی دەنیِذی کێٍن (دٍڕ -اٷٍٜن )-ةٌٍ؛ ؿٍاَ گەٌنە ً-دتؼانً ٌد٤داَل -ةدانگی
دٔمە ٌادە {ئەی مًٍدا ةەڕاًدذی
هللا اٷْ َ٤ىِٓد ُى اٷْ َؼ ِٴ ُ
ٍَس بِنادًُ َؤنَدا ا ُ
کهق ٌ٫ەنمٌٍی { َٓا ُم َ ك
ئەٌەی (ةانگی کهقی) منم ؿٍقای ُکۆقان ٌقاناە [اٷنمٹ ٌ .]9ؿٍاَ گەٌنە ٯٍنئدانی
پیهۆوی ةە ػیکمەخ -قاناییٌ -ەً٬کهقٌٌەو ىەنٌەکٍ ً-تؼانً ٌد٤اَل -قە٫ەنمٍێدر
دٔم َؿتِدريٍە ٌادە {ةە (ئەٷید٭و َّلٺو
اب ؤُ ْػ ِٴ َم ْر آَٓادًُُ سُ ام ُِّٔ ٫ٸ َْر ِمن ٷاكُ نْ َػ ِٴ ٍ
{اٷه ِٳ َذ ٌ
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ڕا) قەؿٍێنددكنێذەٌە ؿددٍقا وانددادهە ةە ماندداکەیو ئەمە کذێتددێکە پددذەٌ قاڕێددژناٌە
ئایەدەکانی پاُان ڕٌٌن کهاٌنەدەٌە ٷە َّلیەن (ؿٍقای) قانا ٌواناٌەە [ىٍق ٌ .]1ؿٍای
گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َكلٷِٵَ ِم اام ؤَ ٌْ َػ كّ بِٷَ ْٔٵَ َنةُّٵَ ِم َن اٷْ ِؼٴْ َم ِح ٌَ ََّل دَ ْظ َْ ٤ٹ َم َ ٥ا ِ
هللا ِب كٷَ ًيدا
َدّ ِِف َط َيد ان َم َمٸٍُ ًمدا امدكْ ُػٍ ًناە ٌادە {ئەٌەی (کددە ةاًدکها) ھەندكێکە ٷەٌ
آؿَد َه َُ ٫ذٸْٰ ك
قاندایی ٌػیکمدەدەی کە پەنٌەنقگانخ نیگای کهقٌٌە ةۆخ ٌھدیی پدەنًرتاٌێکی ده
ٷەگەڵ ؿددٍاقا مەپەنًددذە ئەگینددا ٫ددیو قەقنێیددذە نێددٍ قۆوەؿەٌە ةە ٷددۆمەکهاٌی
ٌقٌٌنؿهاٌەیی ٷە ةەوەیی ٌڕەػمەدی ؿٍقاە [اإلشاء .]39

ٌ .22پێ٨ەمددتەنان ٣-ٸددیيم اٷٌددالٺ -پددانێىناٌن (مەٌ٣ددٍمن) ٷەٌ
پەیامددانەَ کە قەیگەیەنددن ٷە َّلیەن ؿددٍقاٌەو ٌىەنٌەىددا پددانێىناٌن ٷە
دٍُتٌٍن ةە ىەنُذێک کە پێچەٌانەی ئەٯڵی دەنكنًٌر ٌڕەٌُذی طٍان
ةێددرو ٌپێ٨ەمددتەنان گەیانددكنی پەیامەکددانی ؿٍقایددان پێٌددپێهقناٌە ةددۆ
ةەنددكەکاىنو ٌپێ٨ەمددتەنان ىددیی دایتەَتەنددكییەکی پەنٌەنقگددانێذی یددان
ؿٍقایەدی (ئٍٷٍىیەخ پەنًدنت)یان نیدیەو ةەڵکدٍ ئەٌان مدهۆڤێکن ٌەکدٍ
ىەمدددٌٍ مهۆڤەکدددان ةەاڵٺ طیاٌاوییدددان ٷەٌەقایە کە ؿدددٍقا ٌەػییدددان
(شٌُیان) ةۆ قەنێهێر کە پەیامەکاىن ؿٍقای دێكایە.
ٌپێ٨ەمددتەنان ٣-ٸددیيم اٷٌددالٺ -پددانێىناٌن (مەٌ٣ددٍمن) ٷەٌ پەیامددانەَ کە
قەیگەیەنن ٷە َّلیەن ؿٍقاٌەو چٍنکە ؿٍاَ گەٌنە ةاُرتین ٌچاکرتین ةٌٍنەٌەنەکدان
{هللا
ىەڵكەةژێیێر ةۆ ئەٌەَ پەیامەکاىن ؿٍقا ةگەیەننو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر ا ُ
َٓ ْٔد َِ ٕ٬ِ ٜمد َن ا ْٷ َم َال ِئٴَد ِح ُن ًُد ً
ريە ٌادە {ؿددٍقا ٷە
دال ٌَ ِم د َن اٷ اند ِ
هللا ًَد ِم ٌ
داي ِبنا ا َ
َٔ ٥ة ِٔد ٌ
٫هیِذەکانكا نێهقناٌ ھەڵكەةژێهێر ھەنٌەھا ٷە ؿەڵکیِدكا ةەڕاًدذی ؿدٍقا ةیٌدەن
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ّٖلِل ٖٓد ٬َٜكَّ َءا َق َٺ
ٌةینایەە [اٷؼدع ٌ .]75ھەنٌەھدا ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { بِنا ا َ
نيە ٌادە {ةێگٍمدان ؿدٍقا ھەڵیتدژانقٌٌە
ٔم ٌَ َء َاٶ ِ٣م َهكنَ ََ ٣دىل ٖٷ َك٤ٸَ ِمد َ
ٌَنٍُ ٗػا ٌَ َء َاٶ بِة َكه ِى َ
ئاقەٺ ٌنٍغ ٌؿانەٌاقەی ئیرباھیم ٌؿانەٌاقەی ٣یمهان ةەًەن ھەمٌٍ طیێانیانكاە [آٶ
دٍَس بِ ِّي ٖٓدَٔ٬َٜذُٵَ ََ ٣دىل
٣مهان ٌ .]33ھەنٌەھا ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٯ ََاٶ َكَيُ َ ك
اي ِةه َكًِٸَك ِذٕ ٌَ ِةٴَٸَك ِمٕ َ٫ـُم َما َءادَٔذُٵَ ٌَٳُن ِّمد َن ٖٷِا د كد ِٴهِٓنَە ٌادە {(پەنٌەنقگدان)
ٖٷ ان ِ
٫ەنمٌٍی ئەی مًٍدا ةێگٍمدان مدن ددۆٺ ھەڵتدژانقٌە ةەًدەن ھەمدٌٍ ؿەڵکیدكا ةە
پەیامەکانم ٌٯٌەکهقنم (ٷەگەڵر ڕاًذەٌؿۆ) کەٌادە ئەٌەی پدێم ةەؿِدیٌٍیر دٍندك
قەًذی پێدٍە ةگدهە ٌٷە ًٍپاًدگٍوانان ةەە [األ٣دهاٌ .]144 ٪پێ٨ەمدتەنان ٣-ٸدیيم
اٷٌالٺ -قەوانن کە ئەٌەَ ةۆیان قاقەةەوێر ٌەػیە ٷە َّلیەن ؿٍقاٌەو ٌئەٌ ٫هیِدذانە
دث َ ٫
دىل
قەةینن کە ٌەػی قەىێننو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {٣داٷِ ُم اٷْ َِ ْٔ ٨
َدال ُٓ ْ٠يِد ُه َ َ ٣ك
َِ ْٔ ٧ت ًِ ؤَ َػكً ا ( )26ھەن ؿٍقا وانا ةە نێێنیەکدان ٌکەي ئاگداقان ناکداخ ةەًدەن نێێندی
ني َٓكَ ْٓ ًِ ٌَ ِم ْن َؿٸْ َِ ًِ ٬ن َٓكً ا ()27
ََض ِمن ان ًٍُٶٍ َ٫ةِناًُ َٓ ٌْ ُٸٵُ ِمن ةَ ْ ِ
ؿۆیكا (ِ )26ب اَّل َمنِ ا ْند َ ك
مەگەن ةۆ پێ٨ەمتەنێٵ کە ؿۆی ڕاوی ةێرو طا ةێگٍمان ؿٍقا ٷە پێِەٌە ٌپِدذیەٌە
ِدم ٌَ َؤ َػ َ
پاًەٌان (ٷە ٫هیِذە) قەنێهێر ( )27ٷِّ َٔ ْ٤ٸ ََم َؤن َٯكْ َؤةْٸٍَُ٨ا ن ًَِ َ
داِ ٚبِ َدا
داَّل ِخ َنةِّي ْ
َش ٍء َ٣كَ قًا ( )28دا ةىانێر کە پەیامی ؿدٍقای ؿۆیدان گەیاندكٌٌە
َص ٳ اُٹ َ ْ
ٷَكَ ْٓي ِْم ٌَؤَ ْػ َ ك

ٌؿٍقا ئاگاقانە ةەٌەی کە َّلیانە ٌھەمٌٍ ُذێکی (ٷەًەنیان) ژمانقٌٌە ةە ھەڵژمانقن
()28ە [اٷظن .]28-26
ٌؿددٍاَ گەٌنە ٫ەنمددانی پێیددانکهق ةەٌەَ کە پەیامەکدداىن ؿددٍقا ةگەیەنددن
ٌةانگەٌاوَ ةۆ ةکەنو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َٓا َؤ ُّٓ َيا اٷ اه ًُ ُ
ٍٶ َةٸِّ َْ ٩مدا ُؤندى َِٶ بِٷَ ْٔدٵَ

هللا ََّل َٓ ْيد ِكْ
هللا َٓ ُْ ِٔ ٤مٵَ ِم َن اٷ ان ِ
ِمن انةِّٵَ ٌَبِن ٷ ْام دَ ْْ ٤َ ٬ٹ ََ ٫ام ةَٸاَ ٨
اي بِنا ا َ
ْر ن ًَِاٷَذًَُ ٌَ ا ُ
اٷْ َٰ ٍْ َٺ اٷْٴَا ِ٫هِٓنَە ٌادە {ئەی (پێ٨ەمدتەن ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم )-ڕایدتگەیەنە (ةە
ؿەڵک) ئەٌەی ھێرناٌەدە ؿٍانەٌە ةۆخ ٷە َّلیەن پەنٌەنقگاندەٌەٌ ,ئەگەن ٌانەکەیدر
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ئەٌا پەیامەکەَ ؿٍقاخ ڕانەگەیانكٌٌە ٌةە طێر نەھێناٌەو ٌؿٍقا ددۆ قەپانێىێدر ٷە
ؿەڵکی (کە ةذکٍژن) ةێگٍمان ؿٍقا ڕێنمٍنی ةێتاٌەڕان ناکاخ (ىیكایەدیان ناقاخ)ە
[املائكج ٌ .]67ھەنٌەھا ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ُّن ًُ ٗ
ْشدٓ َن ٌَ ُمند ِم ِنٓ َن ِٷد َئ اال
دال ُّم َت ِّ ِ
ددىل ا ِ
دداي ََ ٣
ددٔامە ٌادە
َٓٴُددٍنَ ٷِٸ ان ِ
ّٖلِل ُػ اظدد ُح ةَ٤ددكَ ٖٷ ُّه ًُددٹِ ٌَٳَددانَ ا ُ
ّٖلِل َ٣ىِٓدد ًىا َػ ِٴ ٗ
{پێ٨ەمتەنامنان نانقٌٌە ةۆ ئەٌەَ کە مٍژقەقەن ٌدهًێنەن ةدن ةدۆ ئەٌەی ةدۆ ؿەڵکدی
نەةێر ةەڵگە ةەًدەن ؿدٍقاٌە ةيێدنن قٌای (ندانقنی) پێ٨ەمدتەنان ٌؿدٍقا ھەمیِدە
ُکۆقان ٌقانایەە [اٷنٌاء ٌ .]165پێ٨ەمتەنان ٣-ٸیيم اٷٔالج ٌاٷٌالٺ -دەٯدٍاقاندهین
ٌٷە ؿٍقا دهًرتین مهۆڤ ةٌٍن ةۆیە ىیی ُذێک ةۆ ًەن پەیامەکەَ ؿدٍقا ٷە َّلیەن
ؿۆیانەٌە ویاق ناکەن ٌىیچیِی ٷێ کەٺ ناکەنەٌەو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌَٷَد ٍْ
ْ ٙاألَ َٯآٌِٹِ ( )44ئەگەن (مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-ةە ناٌَ
دَ َٰ اٍ َٶ َ٣ٸَ ْٔ َنا َة َْ ٤
ني ( )45ةێگٍمان ئدێمە
ئێمەٌە ھەنكێٵ (ٌدەی) ھەڵتتەًذایە (َ )44ألَ َؿ ْمنَا ِم ْنًُ ةِاٷْ َٔ ِم ِ
ني ( )46ٷە پاُان ڕەگی
ةە قەًذی ؿۆمان دۆڵەمان ٷێكەًەنك ( )45سُ ام ٷَ ََٰ ٤ْ َٜنا ِم ْنًُ اٷْ ٍَدِ َ
قڵیامن قەةیی (ََ ٫ )46ام ِمنٴُم ِّم ْن ؤَ َػ ٍك َْ ٣نًُ َػداطِ ىِٓ َن (ٌ )47ىدیی کەًدێک ٷە ئێدٍە
نەیكەدٍانی ةەنگهی ٷێتکاخ ()47ە [اٷؼاٯدح  .]47-44ئیدنب کشیده -ڕەػمەددی ؿدٍای
ٷێتێددر -قەڵێددر ؿددٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر { ٌَٷَ د ٍْ دَ َٰ د اٍ َٶ َ٣ٸَ ْٔ َندداە ٌادە {ؿددۆ ئەگەن
مددٍػەمەق ٓ-ددٸی هللا ٣ٸیددً ًٌددٸم -ىەنددكێٵ ٯٌددە ٌ گٍ٫ذددانی ةە ندداٌَ ئددێمەٌە
ىەڵتەًذایًە ٌاددا ئەگەن ةەٌ ُدێٍەیە ةدٌٍایە کە مٍَشیدک ٌةێتاٌەڕەکدان ةانگەُدە
قەکەن ةە ُێٍەیەک کە ُذێکی ویاق ةکدهقایە ةدۆ پەیدامەکەَ ؿدٍقا یدان ٷێدی کەٺ
ةکهقایەدەٌە ٷە َّلیەن ؿٍقی ؿۆیەٌە ٌ ةانگەُەی ئەٌەَ ةکدهقایە کە ؿدٍقا ئەمەَ
٫ەنمٌٍە -ٷە کادێکیِكا ئەٌە ڕاًدر نەةێدر -ئەٌا ةەپەٷە ًدىامان قەقاو ةدۆیە ؿدٍاَ
گەٌنە ٫ەنمددٌٍی َ
{ألَ َؿد ْمنَا ِم ْنددًُ ِةدداٷْ َٔ ِمنيِە ٌادە {ئەٌا ةە قەًددذی ڕاًددر قەیتەیددنەٌە
(دۆڵەی ٷێكەًێنین ًٌىای قەقەین)ەو ٌٌدهاٌە مەةەًر ٷە ةاًکهقنی قەًذی ڕاًدر
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ئەٌەیە چٍنکە ةەىێىدهە ٷە کاد دۆڵەًەنكنەٌەقاو ٌٌدهاٌە ئێمە دۆڵە ٷە ئەٌ قەًدێنین
ًەنەدا ةە َّلی ڕاًذی (َّلُەی) قەًذپێكەکەینٌ .ھەنٌەھا ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر
ني ِمدن قٌُنِ ا ِ
ّٖلِل
ُٸر ِٷٸ ان ِ
نر ٯ َ
َٔس ٖة َن َمهَٓ َم َء َؤ َ
ٌي ٌَ ُؤ ِّم َٕ ِب كٷَ َيد ِ
اي ٖدا ِـ ُم ِ
{ ٌَ ِبل ٯ ََاٶ ا ُ
ّٖلِل َٓك َِ ٤
ٯ ََاٶ ًُت َكؼ َنٵَ َما َٓٴٍُنُ ِِل ؤَن ؤَٯ َ
ُنر ٯُٸذًُُۥ ََٰ٫ك َ٣ٸِمذًَُۥ دَ٤ٸ َُم َمدا
ٍَٔ ِِل ِة َؼ ٍّٱ بِن ٳ ُ
ٍُٶ َما ٷ َ

َِ٬س ٌَ ََّل ؤَ٣ٸ َُم َما ِِف ن ِ
ِِف ن ِ
ُٸدر ٷَ ُيدم بِ اَّل َمدا
دٍب (َ )116مدا ٯ ُ
ٌَ٬ٵَ بِناٵَ ؤَ َ
نر َ٣ٸاد كد ُم ٖٷ ُِ ُٔ ٨
ُمر ِٔ٫يِم َ٫ٸ اَام دَ ٍَ٫أ َذ ِنٕ
ُنر َ٣ٸَٔيِم َُ ئِكٗ ا اما ق ُ
ّٖلِل َن ِِّّب ٌَ َن اةٴُم ٌَٳ ُ
ؤَ َمهدَ ِنٕ ِة ًِۦ ؤَنِ ُٖ ٣تكُ ٌاْ ا َ
ُدٹ ََش رء َُ دئِكٌ ()117ە ٌادە {ؿدٍقا (ٷە ڕۆژی
دىل ٳ ِّ
ٔث َ٣ٸَٔيِم ٌَؤَ َ
ُنر ؤَ َ
ٳ َ
نر ٖٷ اه ِٯ َ
نر َ َ ٣ك
ٯیامەدكا) قە٫ەنمٌٍێر ئەی ٣یٌای کٍڕی مەنیەٺ ئایا ددۆ ٌٌددٌٍدە ةە ؿەڵکدی کە
من ٌقایکم ةە قٌٌ پەنًرتاٌ قاةنێن (ٌِبانپەنًنت) ٷە طیادی ؿٍقا (٣یٌدا) ٌٌددی
پاک ٌةێگەنقی ةۆ دۆ ئەی ؿٍقایە ناةێر ٌناگٍنظێر ةۆ من ُذێک ةڵێم کە ةە ھدیی
ُێٍەیەک ما٫ی من نیٔە ئەگەن من ئەٌ ٯٌەیەٺ کهقةێر ئەٌە ةەڕاًذی دۆ ئاگاخ ٷێیە
چٍنکە دۆ ئەٌەی ٷە نەٌ٫م قایە قەیىانی ةەاڵٺ مدن نداوانم ٌ ةدێ ئاگداٺ ٷەٌەی کە ٷە
نەٌ٫ی دۆقایە ةەڕاًذی دەنێا دۆ وانای دەٌاٌی ةە ھەمٌٍ نێێندیەک ( )116ھدیچم پدێ
نەٌدٌٍن ةێظگە ٷەٌە نەةێر کە دۆ ٫ەنمانر پێکهقٌٌٺ کە دەنيدا ؿدٍقا ةپەنًدنت کە
پەنٌەنقگانی من ٌئێٍەیِە ٌمن ُایەخ ٌچاٌقێه ةٌٍٺ ةە ًدەنیانەٌە ددا ٷە ناٌیاندكا
ةٌٍٺ ئەمظا کادێک دۆ منر ةهقەٌە (ٌ ةەنوخ کهقمەٌە ةۆ ئاًامن) ھەن ؿۆخ چاٌقێه
ةددٌٍی ةەًددەنیانەٌەٌ ,ؿددۆخ ئاگدداقان ٌُدداىێكی ةەًددەن ھەمددٌٍ ُددذێکەٌە ()117ە
[املائكج .]117-116
ٌٷە ٫ەوڵی ؿٍقا ةەًەن پێ٨ەمتەنانەٌە ٣-ٸیيم اٷٔالج ٌاٷٌدالٺ -ئەٌەیە کە
ؿٍاَ گەٌنە طێگیهیان قەکاخ ٷەًدەن ڕێتداوی ٌڕاًدر ٌگەیاندكنی پەیدامی ىەٮو
ُْشدٳٍُنَ ()54
دام د ْ ِ
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٯ ََاٶ بِ ِّي ُؤُْ يِكُ ا َ
هللا ٌَاُْ د َيكُ ٌا َؤ ِّي َةدهِْ ٌء ِم ا
(پێ٨ەمتەن ىٍق ٣-ٸیً اٷٌالٺٌٌ )-دی ةەڕاًذی من ؿٍقا قەکەٺ ةە ُداىێك ٌئێدٍەَ
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ُدداىێك ةددن کە ةەڕاًددذی مددن ةەنیددئم ٌقٌٌنٺ ٷەٌەی کە ئێ دٍە قەیددکەنە ھدداٌةەَ
ٌي َط ِمٔ ً٤ا سُ ام ََّل دُ ْن ُِ ٠هٌنِ ( )55طگە ٷە ؿدٍقا
ٌُەنیک ةۆ ؿٍقا (ِ )54م ْن قٌُنِ ًِ َِ ٫ٴٔكُ ِ
طا ھەمٌٍدان پیالنم ٷێتگێین ٷە پاُان مۆڵەدیِم مەقەن (ٌٷدێم مەٌەًدنت) ( )55بِ ِّي
ِص ٍ
هللا َن ِِّّب ٌَ َنةِّٴ ُْم َمدا ِمد ْن قَاةاد ٍح بِ اَّل ىُد ٍَ آ ِؿد ٌم ِة َن ِ
دَ ٍَٳاٸ ُْر ََ ٣ىل ا ِ
اٚ
آد َٔ ِذ َيا بِنا َن ِِّّب ََ ٣دىل ِ َ
ُم ٌْدد َذ ِٰ ٍٔم ( )56ةەڕاًددذی مددن پِددذم ةە ؿددٍقا ةەًددذٌٍە کە پەنٌەنقگددانی مددن
ٌپەنٌەنقگانی ئێٍەیِە گیانٸەةەنێدک نیدیە ٷە ژێده ڕکێ٬دی ؿدٍای گەٌنەقا نەةێدر
(ةگهی پێِە ًەنیەدی) ةەڕاًذی پەنٌەنقگانٺ ٷەًەن ڕێگەیەکی ڕاًذە ()56ە [ىدٍق
ٌ .]56-54ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَبِن ٳَاقٌُا ٷَ َٔ ِْ ٬ذ ُنٍنَٵَ َ٣نِ اٷاد ِمْ ؤَ ٌْ َػ ْٔ َندا ِبٷَ ْٔدٵَ
ٷِ َذَْ ٬رت َِْ َ٣ٸَ ْٔ َنا َْ ٧ريَوُ ٌَبِ ًلا اَّلدا َـ ُمٌٲَ َؿٸِ ً
ٔال (ٌ )73ةە ڕاًذی نىیک ةٌٍ ئەٌانە َّلدكەن ٌ
ٌەندگێین ٷە ئەٌەی کە نیگامان کهق ةۆخ ةۆ ئەٌەی طگە ٷە ٯٍنئان ُدذێک ةە نداٌَ
ئێمەٌە ھەڵتەًذیر (ئەگەن گٍێیایەڵیان ةٌٍیذایە) ئەٌە ٷەٌ کادەقا قەیدان کهقیدر ةە
قۆًر ٌؿۆُەٌیٌذی ؿۆیان ٌ (گٍمیایدان قەکهقیدر) (ٌَ )73ٷَد ٍْ ََّل َؤن سَ ات ْذ َنداٲَ ٷَ َٰدكْ
كخ دَ ْهٳَ ُن بِٷَ ْٔي ِْم َُ ْٔ ًئا َٯٸِ ً
ٔال ( )74ؿۆ ئەگەن ئێمە دۆمان قامەوناٌ نەکهقایە ةەڕاًذی
ِٳ ا
٭
٭ اٷْ َؼ َٔدا ِج ٌَ ِٗد َْ ٤
نىیک ةٌٍ ٷەٌەَ کەمێک ةە َّلیانكا ةچیر ( )74بِ ًلا األَ َل ْٯ َناٲَ ِٗ َْ ٤
اٷْ َم َام ِخ سُ ام ََّل دَظِ كُ ٷَٵَ َ٣ٸَ ْٔ َنا ن َِٔريًا ( )75طا ةێگٍمان ئەٌ کادە پێامن قەچەُذی قٌٌ
ةەنامددتەن (ًددىای) ژیددان قٌٌ ةەنامددتەن (ًددىای) مددهقن پاُددان قەًددذر نەقەکەٌخ
یانمەدیددكەنێک ةەنامددتەن ةە ئددێمە (کە ةەنگددهی ئەٌ ًددىایەخ ٷددێ ةکدداخ) ()75ە
[اإلشاء ٌ .]75-73ئەٺ ئایەدانە ٌئەٌانەَ پێٌٍِده ةەڵگە ٌُداىێكن ٷەًدەن ئەٌەَ
کە ٯٍنئددان ٷە َّلیەن ؿددٍاَ گەٌنە قاةەویددٌٍە؛ چددٍنکە ئەگەن ٷە َّلیەن پێ٨ەمددتەن
مٍػەمەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ةٌٍایە ئەٌا ىاٌُێٍەَ ئەٺ ٯٌدانەَ دێدكا نەقەةدٌٍ
کە ئاناًذەی ئەٌ کهاٌەٌ .ؿٍاَ گەٌنە ً-تؼانً ٌد٤اَل -پێ٨ەمتەناندی قەپانێىێدر ٷە
ؿەڵکیو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {َٓا ؤَُّٓ َيا اٷ اه ًُ ُ
ٍٶ ةَٸِّ َْ ٩ما ؤُنى َِٶ بِٷَ ْٔٵَ ِمدن انةِّدٵَ ٌَبِن
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هللا ََّل َٓ ْيد ِكْ اٷْ َٰد ٍْ َٺ
هللا َٓ ِْٔ ٤د ُمٵَ ِمد َن اٷ اند ِ
دام َة اٸ ْ٨د َ
دم دَ ْ٤َ ٬د ْ
داي بِنا ا َ
در ن ًَِددا َٷذًَُ ٌَ ا ُ
ٷاد ْ
دٹ َ٫د َ
اٷْٴَا ِ٫هِٓنَە ٌادە {ئەی (پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-ڕایدتگەیەنە (ةە ؿەڵدک)
ئەٌەی ھێددرناٌەدە ؿددٍانەٌە ةددۆخ ٷە َّلیەن پەنٌەنقگدداندەٌەٌ ,ئەگەن ٌانەکەیددر ئەٌا
پەیامەکەَ ؿدٍقاخ ڕانەگەیاندكٌٌە ٌةە طێدر نەھێنداٌەو ٌؿدٍقا ددۆ قەپانێىێدر ٷە
ؿەڵکی (کە ةذکٍژن) ةێگٍمان ؿٍقا ڕێنمٍنی ةێتاٌەڕان ناکاخ (ىیكایەدیان ناقاخ)ە
غ بِ ْل ٯ ََاٶ ِٷ َٰ ٍْ ِم ًِ َٓا َٯ ٍْ ِٺ بِن
[املائكج ٌ .]67ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَاد ُْٹ َ٣ٸَ ْٔي ِْم نَ َتإَ نٍُ ٍ
هللا ََ ٤َ ٫دىل ا ِ
داخ ا ِ
َرب َ٣ٸَد ْٔٴُم امَٰدا ِمٕ ٌَدَد ْم ِٳريِْ ةِأَٓ ِ
ْدر َ٫دإَ ْط ِم ٍُ٤ا ؤَ ْمد َهٳ ُْم
هللا دَ ٍَٳاٸ ُ
ٳَانَ ٳ ُ َ
ِل ٌَ ََّل د ِ
ُن٠د ُهٌنِ ە ٌادە { (ئەی
َشٳَا َءٳ ُْم سُ ام ََّل َٓٴُ ْن ؤَ ْم ُهٳ ُْم َ٣ٸَ ْٔٴ ُْم ُ ٧امد ًح سُ ا
دم اٯُْ٘ دٍا بِ َ ا
ٌَ ُ َ

مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-قەنگٍةاي ٌھەٌاڵی نٍغ ٣-ٸیە اٷٌالٺ -یدان ةدۆ
ةـددٍێنەنەٌە کادێددک ةە گەٷەکەی ٌٌخ ئەی گەٷەکەٺ ئەگەن ةە َّلدددانەٌە ٯددٍني
ٌگهانە مانەٌەٺ ٷەناٌدانكا ٌئامۆژگانی کهقنم ةۆدان ةە ئایەدەکانی ؿٍقا ئەٌا من پِذم
ةە ؿٍقا ةەًذٌٍه ئێٍەَ کان ٌةییانی ؿۆددان کدۆ ةدکەنەٌە ٷەگەڵ ھاٌةەُدەکانذانكا
ئەمظا ةا کان ٌةییانەکانذان ُاناٌە نەةێر ةە َّلدانەٌە (ةەڵکٍ ةا ئاُکها ةێدر) پاُدان
پەَّلمانٺ ةكەن ٌماٌەٺ مەقەن ە [ٍٓنٍ .]71
ؿٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە ٌدەی مًٍا ٌىانٌن ٣-ٸیيام اٷٌدالٺ -ٷە ٯٍنئدانی
پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر کە مًٍا ٌىانٌن ٣-ٸدیيام اٷٌدالٺ٫ -ەنمٌٍیدانەو پاُدان ؿدٍقا
َداَ ٪ؤن َٓ٬د ُه َ
َدّ ( )45ٯ َ
ٌەاڵمیان قەقادەٌە {ٯ َ
َداٶ ََّل
َاَّل َن اة َنا بِنا َنا نَـ ُ
٣َ ٚٸَٔ َندا َؤٌ َؤن َٓ ٨ٜك

دَـَاَ٫ا بِنا ِنٕ َم َ٤ٴ َُام ؤًَ َم ٌَُ ٥ؤَ َن كَ ()46ە ٌادە {ھەنقٌٌکیان ٌٌدیان ئەی پەنٌەنقگانمدان
ةەڕاًذی ئێمە قەدهًین قەًذكنێژی ةکادە ًەنمان پێّ ئەٌەی ئێمە ھیی ةڵێین یدان
ویدداده یدداؿی ًٌددەنکەَ ةتێددر (( )45ؿددٍقا) ٫ەنمددٌٍی مەدهًددن ةەڕاًددذی مددن
ٷەگەڵذددددانم قەةیٌددددذم ٌقەةیددددنم ()46ە [ٛددددً  .]46-45ؿددددٍاَ گەٌنە ئەٌەَ
ڕٌٌنکهقٌٌەدەٌە کە پێ٨ەمتەنانی قەپانێىێدر ٣-ٸدیيم اٷٌدالٺ -ٷە قٌژمنانیدان ةدۆیە
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نادٍان ویانیان پێتگەیەننو ٌؿٍاَ گەٌنە ةاًی ئەٌەَ کهقٌٌە کە کۆدا ٌەػی (ٯٍنئان
ًٌٍنەخ) قەپانێىێر ةۆیە کەي نادٍانێر ةۆیان ویاق ةکاخ یدان ٷێیدان کەٺ ةکدادەٌە
یان قەًذکانیان ةکاخ ٌةیانگۆڕێرو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {بِناا نَ ْؼ ُن نَ اىٷْ َنا اٷ ِّمٳْ َه
ٌَبِناا ٷًَُ ٷَ َؼا ٍُِ٠٫نَ ە ٌادە {ةێگٍمان ىەن ئێمً ٯٍنئامنان نانقۆدً ؿٍانەٌه ٌةەڕاًذی ىەن
ئێمەَ قەیپانێىینە [اٷؼظه .]9
ٌپێ٨ەمددتەنان ٣-ٸددیيم اٷٌددالٺ -پددانێىناٌن (مەٌ٣ددٍمن) ٷە دٌٍُددتٌٍن ةە
ىەنُذێک کە پێچەٌانەَ ئەٯڵی دەنكنًٌر ٌڕەٌُدذی طدٍان ةێدر؛ ؿدٍاَ گەٌنە
ٌەً٭ ًٌذایِی پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -قەکاخ ٌقە٫ەنمٍێر { ٌَ ِبناٵَ ٷَ َ َ ٤كىل
ُؿٸ ٍُٱ ٍَٔ ٠ِ ٣مە ٌادە {ٌةە ڕاًذی دۆ ٷەًەن ڕەٌُر ٌئاکدان ٌؿدٌٍیەکی ئێظگدان ةەنو
ٌگەٌنەیرە [اٷٰٸم ٌ .]4ىەنٌەىا ًەةانەدی قە٫ەنمٍێدر { ٌَ َمدا َٓدا ِػ ُتٴُم ِبِ َظ ُندٍنە
ٌادە {ٌھاٌڕێکەدان (کە مٍػەممەقە ٓ-ىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸمُ )-دێر نیدیە (ٌەٳدٍ
ئەٌەَ ئێددٍە قەیڵددێن)ە [اٷذٴددٍٓه ]22؛ ٌئەمددیّ ةددۆ ئەٌەَ پەیددامەکەَ ؿددٍقا ةە
طددٍانرتین ُددێٍە ةددگەیەن ٌپێ٨ەمددتەنان ٣-ٸددیيم اٷٌددالٺً -ددپێهقناٌن ةە گەیانددكىن
٫ەنمانەکاىن ؿٍقا ةۆ ةەنكەکان ٌىیی دایتەَتەنكیەکی پەنٌەنقگانێذی یان ؿٍقایەدیان
نییە ةەڵکٍ ئەٌان مهۆڤن ٌەکٍ ىەمٌٍ مهۆڤەکاىن دهو ٌدەنيا طیاٌاوییدان ٷەٌەقایە کە
دم
ؿٍقا پەیامیان ةۆ قەنێهێر ٷە ڕێگەی ٌەػیو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٯَاٷ ْ
َدر ٷَ ُي ْ
هللا ََيُ ُّن َ َ ٣كىل َمن ََِٓ ا ُء ِم ْن َِ ٣تا ِق ِو ٌَ َما ٳَانَ ٷَ َندا
ْش ِّم ْشٸُٴ ُْم ٌَٷَك ِٴ ان ا َ
ُن ًُٸُ ُي ْم بِن نا ْؼ ُن بِ اَّل َة َ ٌ
دددىل ا ِ
ؤَن ناددددإْدِ َٔٴُم ة ٌُِددددٸَْٜانٍ بِ اَّل ِةددددةِ ْلنِ ا ِ
هللا ٌَ َ٣د َ
هللا َ٫ٸْ َٔ َذ ٍَٳاددددٹِ اٷْ ُم ْا ِم ُنددددٍنَ ە ٌادە
{پێ٨ەمتەنەکانیان پێدیان ٌٌدن ئێمە ھەن مهۆڤین ٌەکٍ ئێٍە ةەاڵٺ ؿٍقا منەخ قەنێدر
ةەًەن ھەنکەًێک ٷە ةەنكەکانیكا کە ةیەٌێر (قەیکادە پێ٨ەمدتەن) ٌئدێمە ھەنگیدى
نادٍانین مٍ٣ظیىە ٌةەڵگەیەکذان ةۆ ةێێنین مەگەن پاَ ئیىن ٌمۆڵەدی ؿدٍقا نەةێدر
ٌةا ةیٌاقانان پِدر ھەن ةە ؿدٍقا ةتەًدنتە [بةدهاىٔم ٌ .]11ؿدٍاَ گەٌنە ٫ەنمدانی
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کهقٌٌە ةە پێ٨ەمدتەنەکەی مدٍػەمەق ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -کە ةە ئدٍمەدەکەَ
ِل ؤَمنا َا بِٷَك ُيٴ ُْم بِٷَكًٌ ٌَا ِػكٌ ََ ٫من ٳَانَ َٓ ْه ُطدٍ
ْش ِّم ْشٸُٴ ُْم ٍُٓ َػ كّ بِ َ ا
ة٬ەنمٌٍێر {ٯ ُْٹ بِمنا َا ؤَنَا ةَ َ ٌ
ٷَِٰا َء َنةِّ ًِ َ٫ٸْ َٔ َْ ٤م ْٹ ََ ٣م ًال َٓاٷِ ًؼا ٌَ ََّل ُٓ ْْشِدٲْ ِة َِ ٤تدا َق ِج َنةِّد ًِ ؤَ َػدكً اە ٌادە {ةڵدێ مدن دەنيدا

مهۆڤێکم ٌەکٍ ئێٍە ةەاڵٺ من ٌەػیم (شٌُم) ةۆ قێر ًدەةانەخ ةە ئەٌەَ ةەڕاًدذی
پەنٌەنقگددانی ئێددٍە پەنٌەنقگددانێکی ددداک ٌدەنێددایە طددا ھەنکەًددێک ةەدەمددایە
ةگەڕێذەٌە ةۆ َّلی پەنٌەنقگانی (ٷە ٯیامەدكا) ئەٌا ةا کهقەٌەی چداک ةکداخ ٌکەي
نەکادە ىاٌةەَ ٌُەنیکی پەنٌەنقگان ٷە پەنًذنیكاە [اٷٴي٭ .]111

ٌ .23ئاینی ئیٌدالٺ ةدانگەٌاوَ قەکداخ ةدۆ دەنيدا پەنًدذنی ؿدٍقا
ئەٌیّ ةە ةنچینەَ پەنًذنە مەونەکان کە ةدهیذین ٷە /1ندٍێژ کدهقن کە
پێکيادٌٍە ٷە ٌەًذان -ٯیاٺٌ -ڕکدٍ ٢ةدهقن ًٌدٍطكە ةدهقن ٌیداقی ؿدٍقا
ًٌذایِکهقنی ٌنىاکهقنو کە مٌٍڵامن ٷە ڕۆژێکكا قەةێر پێنع طان ندٍێژ
ةکددداخو ٌىەمدددٌٍ طیاٌاوییەکدددان نامێنێدددر ٷە ندددٍێژقا کادێدددک ىەژان
ٌقەٌڵەمەنددك ًٌددەنۆک ٌؿەڵکددی ىەمددٌٍی پددێکەٌە ٷە یەک ڕیددىقا
ڕاقەٌەًنت ةۆ ئەنظامكاىن نٍێژٌ /2 .وەکادكان ئەمیّ ڕێژەیەکدی کەمە ٷە
ًامان -ةە پێی چەنك مەنض ٌڕێدژەیەک کە ؿدٍاَ گەٌنە ةییدانی ٷەًدەن
قاٌە -کە ٌاطتە ٷە ًامانەکان قەنةيێنكنێر ٌةدكنێر ةە ىەژانەکدان ٌئەٌ
چیندددانەَ کە قیدددانیکهاٌە ٷە ُدددەنی٤ەدكا ٷە ًددداڵێکكا یەک طدددان/3 .
ڕۆژٌٌگددهدن ةددهیذیە ٷە ؿددۆگهدنەٌە ٷە ئەٌ ُددذانەَ ڕۆژٌٌ قەُددکێنن ةە
قنێژایددی ڕۆژەکدداىن مددانگی ڕەمەوانو کە مددهۆڤ ؿددۆی پەنٌەنقە قەکدداخ
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ٷەًددەن ئیددهاقەخ ٌدٍانددا ٌئددانامگهدن/4 .ػەض کددهقن ئەمددیّ ةددهیذیە ٷە
مەةەًذی ًەنقانیکهقنی ماڵی ؿٍاَ گەٌنە ةدۆ طێتەطێکهقندی ىەندكێک
قنٌُم ٌپەنًذنی قیانیکهاٌ ٷە ُانی مەککەی پیهۆو ٷەًەن ئەٌ کەًانە
ٌاطددتە کە ٷە دٍانایانددكا ىەیە (دٍانددایی قانایددی ٌطەًددذەیی)و یەکێددک ٷە
طٍانییەکاىن ػەطکهقن ئەٌەیە کە ىەمٌٍی ةە یەک ئاناًذە قاٌا ٷە ؿدٍقا
قەکەن ٌىددیی طیدداٌاوییەک نامێنێددر ٷە نێددٍان مهۆڤەکانددكا چددٍنکە
ىەمٌٍیدددان ىەمدددان طٸیدددان ٷەةەنقایە ٌةە یەک ُدددێٍە پەنًدددذنەکان
ئەنظامكەقەن.
ٌئاینی ئیٌالٺ ةانگی مهۆڤ قەکاخ ةۆ پەنًذنی ؿٍقا ةە ئەنظامكاىن پەنًذنە
مەونەکان ٌطگە ٷەٺ پەنًذنانەو ٌئەٺ پەنًذنە مەونانە ؿٍاَ گەٌنە ٌاطتی کهقةدٌٍ
ٷەًەن ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان ٣-ٸدیيم اٷٔدالج ٌاٷٌدالٺٌ -ئٍمەدەکانیدانو ٌمەوندرتین
پەنًذنەکان ةهیذین ٷە
یەکەٺ نددٍێژکهقنو ؿدددٍاَ گەٌنە ٷەًددەن مٌدددٍڵامنان ٫ەنوی کدددهقٌٌە
ىەنٌەکٍ چۆن ٷەًەن پێ٨ەمتەنان ٣-ٸیيم اٷٌالٺٌ -ئٍمەدەکاىن پێٌٍِ ٫ەنوی کدهقو
ٌ٫ەنماىن ةە پێ٨ەمتەن ئیرباىیمی ؿەٷیٹ کهق ٣-ٸیە اٷٌدالٺ -کە مداڵەکەَ (مٌدظك
اٷؼهاٺ) پاک ةکادەٌە ةۆ دەٌا٫کدانان ٌنٍێژؿٍێندان ئەٌانەَ ٷە ڕکدًٌٍ ٢دٍطكەقانو
َداٺ
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَبِ ْل َط َ٤ٸْ َنا اٷْ َت ْٔ َر َمشَاةَ ًح ٷِّٸ ان ِ
اي ٌَؤَ ْم ًندا ٌَادا ِـد ُمٌا ِمدن امٰ ِ
ني
دام َِ ٣
ني ٌَاٷْ َ٤دا ِٳ َِ ٬
دٕ ٷِٸٜادائِ َِ ٬
َل بِةْ َها ِى َ
بِةْ َها ِى َ
ٔم ٌَبِ ًْ َ
ٔم ُم َٔ ًّىل ٌَ َ٣يِكْ نَا بِ َ ك
ٔٹ َؤن ِّ َٛيد َها ةَ ْٔ ِذ َ

اٷٌ ُظٍ ِقە ٌادە {کادێک کە کە٣تەمان گێیا ةە پەناگەی ؿەڵکی ٌطێی ئانامی
ٌَاٷ ُّهٳاُّ ِ٥

ٌئاًددایّ (پددێامن ٌٌدددن) ُددٍێنی ئەٌ ةەنقەی ئیرباھددیم ٣-ٸددیە ًددالٺ -ٷە ًددەنی
ڕاقەٌەًذا -ٷە کادی قنًٌدر کهقندی کە٣دتە -ةدکەنە طێگدای ندٍێژ ًٌدپانقمان ةە
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ئیرباھیم ٌئیٌام٣یٹ کە ماڵەکەٺ پاک ةدکەنەٌە ةدۆ ئەٌانەی کە ةە قەٌنی کە٣دتەقا
قەًٍڕێنەٌەو ٌةۆ ئەٌانەی کە دێیكا قەمێندنەٌەو ھەنٌەھدا ةدۆ ڕکدٍ ٢ةەنان ًٌدٍطكە
ةەنانە [اٷتٰهج  .]125ؿٍاَ گەٌنە ٷەًەن مًٍا ٣-ٸیً اٷٌالٺٌ -اطتدی کدهق ىەن ٷەٌ
کادەی یەکەمظان ةانگی مًٍای کهقو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { بِ ِّي ؤَنَا َنةُّٵَ َ٫ا ْؿٸ َْ٥
نَ ْ٤ٸَ ْٔددٵَ بِناددٵَ ِةدداٷْ ٍَا ِق اٷْ ُم َٰددكا ِي  ُٛد ًٍَ ( )12ةەڕاًددذی مددن پەنٌەنقگددانی دددۆٺ قەی
پێاڵٌەکانر قاةکەنە (ٷەةەن ڕێىی ٍُێنەکە) چٍنکە ةێگٍمان ددۆ ٷە ُدیٍی پیدهۆوی
َاً َذ ِم ِْ ٥ٷ َام ٍُٓ َػ كّ ( )13من دۆٺ ھەڵتژانقٌٌە (ةۆ
ْرتدُٵَ ْ ٫
(دٌٍا ٌٍٛ -ا) قایر (ٌَ )12ؤَنَا اؿ َ ْ
هللا ََّل
پێ٨ەمتەنایەدی) کەٌادە گٍو ةگهە ةۆ ئەٌەی نیگا قەکهێر (ةۆخ) ( )13بِنا ِنٕ َؤنَا ا ُ
اٷٔ َ
ددال َج ٷِدد ِمٳْهِْ ( )14ةەڕاًددذی ھەن مددن ؿددٍاٺ ھددیی
بِ َٷكددًَ بِ اَّل ؤَنَددا َ٫ا ُْ ٣تددكْ ِي ٌَؤَ ِٯ ِ
ددم ا
پەنًرتاٌێکی ىەٮ ٌڕاًر نییە طگە ٷە مدن کەٌادە مدن ةپەنًدذە ةە چداکی ندٍێژ
ئەنظامتكە ةۆ ئەٌەَ یاقی من ةکەیذەٌە ()14ە [ .]14-12 ًٛؿدٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ
ةە ٌدەکاىن ٣یٌا ٣-ٸیدً اٷٌدالٺً -دەةانەخ ةەٌەَ کە ؿدٍقا ٫ەنمداىن پێکدهقٌٌە ةە
ئەنظامكاىن نٍێژ ٌوەکاخ ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر کە ٣یٌدا ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ-
در َػ ًّٔداە
ِاٷٔ َال ِج ٌَاٷ اىٳَا ِج َما ُق ْم ُ
٫ەنمٌٍیەدی { ٌَ َط َ٤ٸَ ِنٕ ُم َتا َنٳًا ؤَْٓ َن َما ٳ ُ
ُنر ٌَؤَ ٌْ َٓ ِاي ة ا
ٌادە {ٌپیهۆو ٌ٫ەڕقانی کهقٌٌٺ ٷە ھەنطێگایەکكا ةم ٌ٫ەنمانی پێكاٌٺ ةە ندٍێژکهقن
ٌةە وەکادكان ھەدا ٷە ژیانكاٺ ٌوینكٌٌٺ ە [مهٓم ٌ .]31نٍێژکهقن ٷە ئاینی ئیٌدالمكا
ةددهیذیە ٷە ٌەًددذان -ٯیدداٺٌ -ڕکددٍ ٢ةددهقن ًٌددٍطكە ةددهقن ٌیدداقی ؿددٍاَ گەٌنە
ًٌذایِددکهقنی ٌنددىا ٌپدداڕانەٌەو مٌددٍڵامن ٷە ڕۆژێکددكا قەةێددر پێددنع طددان نددٍێژ
اٷٔدٸَ ٍَ ِ
اٷٔ َ
دال ِج اٷْ ٍُ ًْدَّٜ
اخ ٌَ ا
ئەنظامتكاخو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َػا ٍُِ٠٫ا ََ ٣دىل ا
ٌَٯٍُ ُمٍا ِ ا ِ
نيە ٌادە {ئاگاقانی نٍێژەکانذان ةن ٌةیانپانێىن ٌ(ةە ددایتەدی) ندٍێژی
ّلِل ٯَانِ ِذ َ
ناٌەڕاًر (کە نٍێژی ٣ەشە) ٌٷە نٍێژقا ةٍەًنت ةدۆ ؿدٍقا ةە ئەٌپەڕی مٸکەچدیەٌە
دال َج ٷِدكُ ٷ ِ
اٷٔ َ
ٍُٲ
(ةە ةێ ٯٌەکهقن)ە [اٷتٰهج ٌ .]238ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {ؤَ ِٯ ِدم ا
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َل ِ ٌََ ٧ٱ اٷ اٸ ْٔٹِ ٌَٯُد ْهآنَ ا ْٷ َْ ٬ظد ِه بِنا ٯُد ْهآنَ اٷْ َْ ٬ظد ِه ٳَدانَ َمِْ د ُيٍقًاە ٌادە {(ئەی
اٷِا ْم ِ
ٍ ِب َ ك
مٍػەممەق ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم )-ندٍێژ ئەنظامتدكە ٷە کدادی َّلقاندی ؿدۆن (ٷە
ناٌەڕاًذی ئاًامن) ھەدا (ھادنی) دانیکی ُەٌ ھەنٌەھا نٍێژی ةەیدانی (ئەنظامتدكە)
ةەڕاًذی ٯٍنئان ؿٍێنكنی نٍێژی ةەیانی ھەمیِە قەةیرنێر -ئاماقەی قەةن ٌُاىێكی
ٷەًەن قەقنێر( -ٷەَّلیەن ٫هیِذەکانی ُەٌ ٌ ڕۆژەٌە)ە [اإلشاء ٓ- ٌ .]78ٸی هللا
اٷٌد ُظٍ ُق
٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر « َ٫إَ اما اٷ ُّهٳٍُ ُُ ِّ٠٤َ ٫َ ٢مٍا ِٔ٫د ًِ اٷد اه اب َ٣د اى ٌَ َط ا
دٹ ٌَ َؤ امدا ُّ
ُدم» ٌادە «ٷە ڕکدٍ ٢ةهقندكا ؿدٍقا ةە مەون
اب ٷَٴ ْ
َ٫ا ْط َذيِكُ ٌا ِِف اٷكُّ َ٣ا ِء َِ َٰ ٫م ٌن ؤَنْ ُٓ ٌْ َذ َظ َ
ٌُکۆقان قاةنێنەو ٌٷە ًٍطكە ةهقندكاەە ىەٌڵ ٌکۆُِدی وۆن ةدكەن ةدۆ ندىا کدهقن
چٍنکە پێكەچێر ویاده ٌەاڵمذان ةدكنێذەٌە» ە(مەوندكانان (ٌاددا ةڵدێن ویکدهی ةە
مەونكانانی ؿٍقا ةـٍێنن "ًتؼان نِّب اٷٔ٠٤م" ٌٷەگەڵ ئەٺ ویکهە قەکهێر ویکهی
دهیّ ةـٍێنكنێر ةەاڵٺ ؿٍێنكنی ئەٺ ویکهە ٌاطتە)و ەە(ًٍطكە ةهقنكا قەةێدر ٷە
ًٍطكە ةهقنیِكا ویکهی ةە ةڵنك ٌمەونكانان ةـٍێنكنێر ئەٌیّ ٌٌدندی "ًدتؼان
نِّب األ٣ىل"یە ٌٷەگەڵ ئەٺ ویکهە قەکهێر ویکهی دهیّ ةـٍێنكنێر ةەاڵٺ ؿٍێنكنی
ئەٺ ویکهە ٌاطتەو ٌىەنٌەىا ًٍنەدیِە نىای وۆن ةکهێر ٷە ًٍطكە ةهقنكا) [ٓؼٔؽ
مٌٸم].
قٌٌەٺ ٌوەکادكان ؿٍقا ٫ەنوی کهقٌٌە ٷەًەن مٌٍڵامنان ىەنٌەکدٍ چدۆن
٫ەنوی کهقٌٌە ٷەًەن پێ٨ەمتەنانی پێٌٍِ ٣-ٸیيم اٷٌدالٺٌ -ئٍمەدەکانیدان ئەمدیّ
ڕێژەیەکی کەمە ٷە ًامان -ةە پێی چەنك مەنض ٌڕێدژەیەک کە ؿدٍاَ گەٌنە ةییدانی
ٷەًدەن قاٌە -کە ٌاطددتە ٷە ًددامانەکان قەنةيێندكنێر ٌةددكنێر ةە ىەژانەکددان ٌئەٌ
چینددانەَ کە قیددانیکهاٌە ٷە ُددەنی٤ەدكا ٷە ًدداڵێکكا یەک طددانو ؿددٍاَ گەٌنە
قە٫ەنمٍێر { ُؿ ْم ِم ْن َؤ ْم ٍَا ِٷي ِْم َٓكَ َٯ ًح دُِّ َٜي ُهى ُْم ٌَدُ َىٳِّٔيِم ِة َيا ٌَ َٓ ِّٹ َ٣ٸَد ْٔي ِْم بِنا َٓ َ
دالدَٵَ
ٔمە ٌادە {ٌەنةگهە ٷە ماڵ ٌقاناییان (وەکاخ ٌ ؿێهکدهقن -
ٔ٣َ ٥ٸِ ٌ
هللا ًَ ِم ٌ
ًَٴَ ٌن ٷا ُي ْم ٌَ ا ُ
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ًەقەٯە )-دا ةەھۆیەٌە پاکیان ةکەیذەٌە (ٷە گٍناھد ٌ داٌان) ٌ(قڵیان) پٍؿر ٌؿاٌێن
قەکەیر ةەٌ ماڵ ةەؿِینە ٌقٌ٣ا ٌنىای ؿێهیان ةۆ ةکە ةەڕاًذی قٌ٣ای ددۆ ئدانامی
ٌقڵـۆُییە ةۆ ئەٌان ٌؿٍقا ةیٌەن ٌوانایەە [اٷذٍةح ٌ .]113کادێک پێ٨ەمدتەن ٓ-دىل
اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -مٍ٣اوی ةۆ یەمەن نانق -ڕەوای ؿٍاَ ٷێتێر -پێدی ٫ەنمدٌٍ «بِنادٵَ
دٍٶ ِ
هللا ٌَؤَ ِّي َن ًُ ُ
ُدم
دَإْ ِِت َٯ ٍْ ًما ؤَى َْٹ ِٳ َذ ٍ
هللا َ٫د ِةنْ ى ْ
داب َ٫دا ْق ُُ ٣ي ِم َاَل َُ د َيا َق ِج ؤَنْ ََّل بِٷَدًَ بِ اَّل ُ
دٍ َٓدٸَ ٍَ ٍ
ُدٹ َٓد ٍْ ٍٺ
اخ ِِف ٳ ِّ
ْرت َ
َؤَٛاٍُ٣ٲَ ٷِ َمٷِٵَ َ٫إَ ْ٣ٸِ ْم ُي ْم َؤنا َ
ٖ َ٣ٸَ ْٔي ِْم َؿ ْم َ
هللا َ ٣اى ٌَ َط اٹ اَ َ ٫
ٖ َ٣ٸَد ْٔي ِْم َٓدكَ َٯ ًح ِِف ؤَ ْمد ٍَاٷِي ِْم
ْرت َ
ٌَٷَ ْٔٸَ ٍح َ٫ةِنْ ؤََٛا ٍُ٣ا ٷِ َمٷِٵَ َ٫إَ ْ٣ٸِ ْم ُي ْم ؤَنا َ
هللا َ ٣اى ٌَ َط اٹ اَ َ ٫
ادٱ
دُ ْا َؿ ُم ِم ْن ؤَ ِْ ٧ن َٔائِي ِْم ٌَدُ َه ُّق ِِف َُ َٰ ٫هائِي ِْم َ٫ةِنْ ى ُْم ؤََٛاٍُ٣ٲَ ٷِ َمٷِٵَ َ٫ةِ آاٲَ ٌَٳَ َهائِ َم ؤَ ْم ٍَاٷِي ِْم ٌَاد ِ
ني ِ
اب» ٌادە «دۆ قەچیر ةدۆ َّلی
ٍ ةَ ْٔ َن َيا ٌَةَ ْ َ
َق َْ ٍَ ٣ج اٷْ َمْ٠ٸ ِ
هللا َ ٣اى ٌَ َط اٹ ِػ َظ ٌ
ٍُٺ َ٫ةِنا َيا ٷَ ْٔ َ
کەًانێک ٷە ئەىٸی کذێث (طٍٷەکە ٌنەًیانیەکان) ةا یەکەٺ ُر کە ةانگەٌاوی ةۆ
قەکەیر ةهیذی ةێر ٷە ُاىێكی قان ةە (َّل بٷً بَّل هللا)ە ٌُداىێكی قان ةەٌەَ مدن
پێ٨ەمتەنی ؿٍقاٺو ئەگەن ٷەٌەقا گٍێیایەڵ ةدٌٍن پێیدان ڕاةدگەیەنە کە ؿدٍقا پێدنع
٫ەنوی ٷە ًەنیان قاناٌە ٷە ىەمدٌٍ ڕۆژ ٌُدەٌێکكاو ئەگەن ٷەٌەقا گدٍێیایەڵ ةدٌٍن
پێیان ڕاةگەیەنە کە ؿٍای گەٌنە ؿێهکهقن (وەکاخ) ی ٷە ًدەنیان ٫ەنو کدهقٌٌە ٷە
قەٌڵەمەنكەکانیان ٌەنقەگیهێر ٌقەقنێر ةە ىەژانەکانو ئەگەن ٷەٌەقا گٍێیایەڵ ةٌٍن
ئاگدداقان ةە ٷە ةاُددرتین ٌچدداکرتینی پددانە ٌماڵەکانیددان نەةەیددرو ٌئاگدداقانی نددىای
ًذەمٸێکهاٌ ةە چدٍنکە ٷە نێدٍان ئەٌ ٌؿدٍاقا ىدیی پەنقەیەک نیدیە» .ە(ٌادە ىدیی
پەنًددرتاٌێک ىەٮ ٌڕاًددر نیددیە کە ُددایەنی پەنًددنت ةێددر طددگە ٷە هللا) [نٌاه
اٷرتممْ .]625
ًێیەٺ ؿٍاَ گەٌنە ڕۆژٌٌگهدنی ٫ەنوکهقٌٌە ٷەًەن مٌٍڵامنان ىەنٌەکٍ
چۆن ٫ەنوی کهقةٌٍ ٷەًەن پێ٨ەمتەنان ٌنێهقناٌنی پێٌٍِ ٣-ٸیيم اٷٔالج ٌاٷٌدالٺ-
اٷٔد َٔا ُٺ
ٌئٍمەدەکانیانو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {َٓا ؤَُّٓ َيا اٷا ِمٓ َن آ َم ُنٍا ٳُ ِذ َث َ٣ٸَد ْٔٴ ُُم ِّ
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ٳ ََام ٳُ ِذ َث ََ ٣ىل اٷا ِمٓ َن ِم ْن َٯ ْتٸِٴ ُْم ٷَ َ٤ٸاٴ ُْم دَ اذٍُٰنَ ە ٌادە {ئەی ئەٌانەی کە ةیٌادان ھێناٌە
ڕۆژٌٌدان ٷەًەن نٌٍشاٌە ٌ٫ەنوکهاٌە ھەنٌەکٍ چۆن ٷەًەن ئٍمەدەکاىن پدێّ ئێدٍە
٫ەنو کهاةٌٍ؛ ةۆ ئەٌەی ؿۆدان ةپانێىن ٌٷە ؿٍقا ةرتًنە [اٷتٰهج ٌ .]183ڕۆژٌٌگهدن
ةهیذیە ٷە ؿۆگهدنەٌە ٷەٌ ُذانەَ کە قەةنە ىۆی ڕۆژٌٌ ُکانكن ٷە ماٌەَ ڕۆژەکاىن
مانگی ڕەمەوانو ٌڕۆژٌٌگهدن نەٌ ٍ٫قەنٌٌنی مهۆڤ پەنٌەنقە قەکاخ ٷەًدەن دٍاندا
ٌةەىێىی ٌئانامگهدنٓ- .ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم -قە٫ەنمٍێدر « َٰٓ ُ
دٹ
هللا َ٣د اى ٌَ َط ا
ُدٍٶ ا ُ
ٸٔدا ِئ ِم
اٷٔد ٍْ ُٺ ُط اند ٌح ٌَٷِ ا
َشةًَُ ِمد ْن ؤَ ْط ِدي ٌَ ا
ا
اٷٔ ٍْ ُٺ ِِل ٌَؤَنَا ؤَ ْطىِْ ِة ًِ َٓكَ ُْ َُ ٢ي ٍَدًَُ ٌَؤَٳْٸًَُ ٌَ ُ ْ
ني َٓٸَّْٰ َن اةًُ » ٌادە «ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر
ني ُُٓ ِْٜ ٬ه ٌَ َْ ٫ه َػ ٌح ِػ َ
َْ ٫ه َػ َذانِ َْ ٫ه َػ ٌح ِػ َ
«ڕۆژٌٌگهدن ةەقڵنیاییەٌە ةۆ منە ٌمن پاقاُدذی ٷەًدەن قەقەمەٌە؛ ٷە ةەن مدن ٌاو ٷە
ُەىٍەدەکەی (ئدانەوٌٌەکەی) ٌؿدٍانقن ٌؿدٍانقنەٌەکەی قەىێنێدرو ٌڕۆژٌٌگدهدن
ٯەڵ٨انە (پانێىەنە)و ڕۆژٌٌگه قٌٌ ؿۆُی ةۆ ىەیە کە پێیان قڵـۆَ ٌئاًٌٍقە قەةێر
ئەگەن ڕۆژٌٌ ةِکێنێر (ئەٌا قڵـۆَ قەةێر ةە ڕۆژٌٌ ُدکانكنی)و ٌئەگەن ةگدادە
َّلی پەنٌەنقگددانی (ئەٌا قڵـۆُددە ةە پاقاُددذی ڕۆژٌٌگهدنددی)» [ٓددؼٔؽ اٷتـددانْ
]7492و
چددٍانەٺ ػەض کددهقنو ؿددٍاَ گەٌنە ٫ەنوی کددهقٌٌە ٷەًددەن مٌددٍڵامنان
ىەنٌەکٍ ٫ەنو کهقنی ٷەًەن پێ٨ەمتەنانی پێٌٍِ ٣-ٸدیيم اٷٌدالٺٌ -ئٍمەدەکانیدانو
ٌؿٍاَ گەٌنە ٫ەنماىن ةە پێ٨ەمتەن ئیرباىیمدی ؿەٷیدٹ کدهقٌٌە ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ -کە
اي
ؿەڵکی ةانی ةکاخ ةۆ ئەنظامكاىن ػەضو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَؤَ ِّلنْ ِِف اٷ ان ِ
ةِاٷْ َؼ ِّع َٓإْدٍُٲَ ِن َط ً
ٔٱە ٌادە {ٌطداڕ ةدكە ةەنداٌ
ني ِم ْن ٳ ُِّٹ ٍَّ ٫ع َِ ٣م ٍ
اَّل ٌَ ََ ٣ىل ٳ ُِّٹ َٗ ا ِم ٍه َٓإْدِ َ
ؿەڵکیكا ةۆ ػەض کهقن قێن ةۆ َّلخ (ةۆ ػەض) ةە پیاقە ٌةە ًٍانی ھەمٌٍ ٌُرتێکی
َّلٌاو (ٷەةەن ئەٌەی) کە ٷە ھەمٌٍ ڕێگایەکی قٌٌنەٌە قێدنە [اٷؼدع ٌ .]27ؿدٍاَ
گەٌنە ٫ەنمدداىن ةە پێ٨ەمددتەن ئیرباىددیم کددهقٌٌە ٣-ٸیددً اٷٌددالٺ -کە مدداڵە پددانێىناٌ
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ٌةەنهؿەکەی (مٌظك اٷؼهاٺ) پاک ةکدادەٌەو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌَبِ ْل َة اٍؤْنَدا
ني ٌَاٷْٰ ِ
ِِ
َداِئِ َ
دٕ ٷِٸٜادائِ َِ ٬
ني ٌَاٷ ُّهٳادِ٥
إلةْ َها ِى َ
ٔم َمٴَانَ اٷْ َت ْٔ ِر ؤَن اَّل د ُْْشِٲْ ِِّب َُ ْٔ ًئا ٌَِّ َٛي ْه ةَ ْٔ ِذ َ

اٷٌ ُظٍ ِقە ٌادە {(ةیهیان ةـەنەٌە) کادێک قیانیامن کهق ةۆ ئیرباھیم (٣ٸدیە اٷٌدالٺ)
ُّ
طێگای کە٣تە (پێامندٌٍخ) ھدیی ُدذێک مەکەنە ھاٌةەُدمو ٌمداڵەکەٺ (مىگەٌددی
ػەناٺ) پدداک ةددکەنەٌە ةددۆ دەٌا٫کددانان ٌةددۆ نٍێژؿٍێنددان (ةە پێددٍە) ٌڕکددٍ٣تەنان
ًٌٍطكەةەنانە [اٷؼدع ٌ .]26ػەض کدهقن ةدهیذیە ٷە مەةەًدر ٷە ًدەنقانیکهقنی
ماڵی ؿٍقا (مٌظك اٷؼهاٺ) ٷە ُانی مەککە ةۆ ئەنظامكاىن ىەنكێک کهقەٌە قنٌُم
ٌپەنًذنی قیانیکهاٌ ٷەٌ ُانە پیهۆوەقا یەکظان ٷە دەمەنكا؛ ئەمیّ ٷەًەن کەًێک
٫ەنوە کە دٍانای قانایی ٌدەنكنًٌذی ىەةێرو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌَ ِ ا ِ
ّلِل ََ ٣دىل
اً َذَٜا َ ٢بِٷَ ْٔ ًِ ًَت ً
نيە ٌادە
اٷ ان ِ
هللا َِ ٧ن ٌّٕ َ٣نِ اٷْ َ٤اٷَ ِم َ
ِٔال ٌَ َم ْن ٳَ ََ ٬ه َ٫ةِنا ا َ
اي ِػ ُّع اٷْ َت ْٔ ِر َمنِ ْ
{ؿٍای گەٌنەَ ةییانیكاٌە ٷەًەن ؿەڵکی ػەض ًٌدەنقانی (ةیدر اٷؼدهاٺ) ةدکەن
دەنێا ٷەًەن ئەٌانە ٫ەنوە کە دٍاندای (قانایدی ٌدەنكنًٌدذیان) ھەیەو طدا ئەٌەی کە
ةاٌەڕی نەھێناٌەو ئەٌە ةا ةىانێر ةەڕاًذی ؿٍقا ةێ نیاوە ٷە ھەمٌٍ ؿەڵکی (پێٍیٌذی
ةە چدداکە ٌپەنًددذنی کەي نیددیە)ە [آٶ ٣مددهان  .]97ٷە ػەطددكا ىەمددٌٍ ػدداطیە
مٌٍڵامنەکان کۆ قەةنەٌە ٷە یەک ٍُێنكا ةە قڵٌدۆویەٌە پەنًدنت ةدۆ پەنٌەنقگدان -
ًتؼانً ٌد٤داَل -ئەنظامدكەقەن ٌىەمدٌٍ ػاطیەکدان قنٌُدمەکانی ػەض طێتەطدێ
قەکەن ةەىەمان ُێٍە ٌیەک چۆنیەدی ةۆیە ٷەٺ ٍُێنە پیهنۆوەقا ىدیی طیداٌاوییەکی
ژینگەیی ٌڕەچەڵەکی ٌڕۆُنتیهی ٌئاًذی ةژێٍی ژیان نامێنێر.
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 .24مەونددرتین دایتەَتەنددكی پەنًددذنەکان ٷە ئیٌددالمكا ئەٌەیە کە
چۆنیەدی ٌکادی ئەنظامدكان ٌمەنطەکانیدان ؿدٍاَ گەٌنە ٷە ُدەنی٤ەدكا
٫ەنمانی پێکهقٌٌە ٌپێ٨ەمتەنیّ ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -گەیاندكٌٌیەدیو
ٌمهۆڤ ةە ىیی ُێٍەیەک قەًدذکانی ٌگۆڕانکدانی دێدكا نەکدهقٌٌە نە ةە
ویاق کهقن ٌنە ةە کەمکدهقن ىەدداٌەکٍ ئەمدیۆَو ٌىەمدٌٍ ئەٺ پەنًدذنە
مەونانە ىەمٌٍ پێ٨ەمتەنان ٣-ٸیيم اٷٌالٺ -ةانگەٌاوییان ةۆ کهقٌٌە.
مەونرتین دایتەَتەنكی پەنًذنەکان ٷە ئیٌالمكا ئەٌەیە کە چدۆنیەدی ٌکدادی
ئەنظامدددكان ٌمەنطەکانیدددان ؿدددٍاَ گەٌنە ٷە ُدددەنی٤ەدكا ٫ەنمدددانی پێکدددهقٌٌە
ٌپێ٨ەمتەنیّ ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -گەیاندكٌٌیەدیو ٌمدهۆڤ ةە ىدیی ُدێٍەیەک
قەًذکانی ٌگۆڕانکانی دێكا نەکهقٌٌە نە ةە ویاق کهقن ٌنە ةە کەمکدهقن ىەدداٌەکٍ
َمدر َ٣ٸَدٔٴُم
ٸدر ٷَٴُدم ِقٓد َنٴُم ٌَ َؤَت ُ
ئەمیۆَو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٖٷ َٔدٍ َٺ َؤٳ َم ُ

ٔر ٷَٴ ُُم ٖإلًِٸَك َم ِقٓ ٗناە ٌادە {ئەمیۆ ئایینەکەدانم ةۆ دەٌاٌ (کامو) کدهقٌٌە
نَِ ٤م ِذٕ ٌَ َن ِٗ ُ

ٌچاکە ٌنی٤مەدی ؿۆٺ ةە دەٌاٌی ڕُذٌٍە ةەًەندانكا ٌڕاوی ةٌٍٺ کە ئیٌالٺ ئاینذدان
ةێرە [املائكج ٌ .]3ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر {َ ًَٗ٫ذ ِ
دٕ بِٷَٔدٵَ ِبنادٵَ
مٌٵ ةِٗٷاد ِمْ ؤٌُ ِػ َ
ِص رُّ ٚمٌ َذ ِٰ رٔمە ٌادە {کەٌادە قەًر ةگهە ةەٌ ٯٍنئانەٌەی ةۆخ نێهقناٌە ةەڕاًذی
َ َ ٣كىل ِ َك

دۆ ٷەًەن ڕێتاوێکی ڕاًذیرە [اٷىؿهٌ .]43 ٪ؿٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ ةە ندٍێژکهقن
اٷٔ َ
دىل ُط ُندٍ ِةٴ ُْم َ٫د ِة َلا
دال َج َ٫دا ْلٳُ ُهٌا ا َ
قە٫ەنمٍێر { َ٫ةِ َلا ٯََ٘ ْٔ ُذ ُم ا
هللا ِٯ َٔا ًمدا ٌَ ُٯ ُ٤دٍقًا ٌَ َ َ ٣ك
ني ِٳ َذاةًدا ام ٍْٯٍُدًداە ٌادە {ئینظدا
اٷٔ َال َج ٳَان َْر ََ ٣ىل اٷْ ُم ْا ِم ِن َ
اٷٔ َال َج بِنا ا
اََ ْٛمْنَن ُذ ْم َ٫إَ ِٯٔ ُمٍا ا
کادێک نٍێژەکانذان ئەنظامكا یاقی ؿٍا ةکەن ةە ٌەًذانەٌە ٌ ةە قانیِذنەٌە ٌ ٷەًەن
دەنیِذذان (ةە پاڵکەٌدنەٌە) طا ھەن کادێدک قڵ ئداناٺ ةدٌٍن (ٌ دهًدذان نەمدا) ئەٌ
کادە نٍێژەکانذان ةە ڕێک ٌ پێکی ةکەن ةەڕاًذی ندٍێژ ھەمیِدە ٷەًدەن ةداٌەڕقانان
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٫ەنو کهاٌێکی کاخ ةۆ قیدانیکهاٌەە [اٷنٌداء ًٌ .]113دەةانەخ ةە ئەٌ چیندانەَ کە
ني
ٖٷٔدكَ َكٯ ُر ٷِٸ َُٰ٬د َها ِء ٌَٖمل َ َكٌد ِٴ ِ
وەکادیان پێكەقنێرو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {بِمنا َدا ا

ني ٌَ ِِف ًَدتِٔٹِ ا ِ
ٖٷٌدتِٔٹِ
ني َ٣ٸَٔ َيا ٌَٖمل ُ َاٷا َِ ٬ح ُٯٸٍُةُ ُيم ٌَ ِِف ٖٷ ِّهٯ ِ
َداب ٌَٖٷ َك٨د ِه ِم َ
ٌَٖٷ َكِ ٤مٸِ َ
ّٖلِل ٌَٖةدنِ ا
َ٫هَِٓ٘ ٗح ِّم َن ا ِ
ٔمە ٌادە {ةەڕاًذی وەکادكان دەنێا (ةۆ ئەٺ کۆمەاڵنەیە
ٔم َػ ِٴ إ
ّٖلِل َ٣ٸِ ٌ
ّٖلِل ٌَ ا ُ

کە ؿٍای گەٌنە ةاًی کهقٌٌن) ئەٌانیّ ةدۆ ةدێ نەٌایدان -ئەٌانەَ ىدیی ُدذێکیان
قەًددذناکەٌێرٌ -ةددۆ ھەژانان -ئەٌانەَ ىەیددانە ةەاڵٺ ةە پێددی پێٍیٌددذی نیددیەٌ -ةددۆ
کهێکانانێک کە وەکاخ کۆ قەکەنەٌە ٌ ئەٌانەی قڵیان قاقەھێرنێر (ةۆ ؿۆٍُیٌدذنی
ئیٌددالٺ) ٌ ةددۆ ئدداواق کهقنددی ةەنددكە ٌکۆیٸەکددان ٌ ةددۆ ٯەنوانان ٌ ةددۆ مٍطاىیددكان
ٌدێکۆُددەنان ٷە پێندداٌَ ؿددٍقا ٌ ةددۆ ڕێتددٍانانی پەکددکەٌدە ئەمە پێٍیٌددر کددهاٌە
ٌ٫ەنوکهاٌە ٷەَّلیەن ؿٍاٌەو ٌ ؿٍا واندا ٌ کانقنًٌدذەە [اٷذٍةدح ٌ .]61ؿدٍاَ گەٌنە
ًەةانەخ ةە ڕۆژٌٌگهدن قە٫ەنمٍێر { َُ ي ُه َن َمَ٘ انَ ٖٷاد ِمْ ؤُندى َِٶ ِٔ٫د ًِ ٖٷُٰده َءانُ ىُدكٗ َ
اي ٌَةَ ِّٔ َن ركر ِّم َن ٖٷ ُيكَ كَ ٌَٖٷُ٬هٯَانِ ََ ٫من َُ يِكَ ِمنٴ ُُم ٖٷِا ي َه َ٫ٸ َٔ ُٔمًُ ٌَ َمن ٳَانَ َمهًِٓ٘ دا
ٷِّٸ ان ِ
رسد ٌَٷِ ُذٴ ِمٸُدٍاْ
رس ٌَ ََّل ُٓهِٓدكُ ِةٴ ُ
ؤٌَ َ َ ٣كىل ًَ َ ٬ره َ٤ِ ٫كا إج ِّمن ؤَٓا ٍاٺ ؤُ َؿ َه ُٓهِٓكُ ا ُ
ُدم ٖٷ َُ ٤
ّٖلِل ِةٴ ُُم ٖٷ ُٔ َ
دىل َمددا َىددكَ ُكٴُم ٌَٷَ َ٤ٸاٴُددم دَِ دٴُ ُهٌنَ ە ٌادە {مددانگی ڕەمەوان
دربٌاْ ا َ
ٖٷ ِ٤ددكا َج ٌَٷِ ُذٴَد ِّ ُ
ّٖلِل َ٣د َ ك
مانگێکە ٯٍنئانی دێكا نێهقناٌەدە ؿٍانەٌە ةە ڕێنام ةۆؿەڵکی ٌةەڵگە گەٷێکی ڕۆُن
ةۆ ڕێنمدٌٍنی ٌ طیداکهقنەٌەی (قنًٌدر ٌناقنًٌدر) ئینظدا ھەنکەًدێک ٷە ئێدٍە
مانگی ڕەمەوانی ةینی (ةاڵ ٩ةٌٍ ٌدەنكنًٌذی ةاَ ةٌٍ ٌمًٍا٫یه نەةٌٍ) ةدا ةەڕۆژٌٌ
ةێر ٌ ھەنکەًێک نەؿدۆَ ةدٌٍ یدان ٷە ًدە٫ەنقا ةدٌٍ ةدا ةە ئەندكاوەی ئەٌ ڕۆژانە
ٯەوای ةکادەٌە ٷە چەنك ڕۆژێکی دهقا ؿٍا ئاًانی ةۆ ئێدٍە قەٌێدرو ٌ گهاندی ناٌێدر
ةۆدان (ٯەوای ڕەمەوانذان ٷەًدەن قاندها) ددا مدانگەکە (ةگدهن) ةەدەٌاٌی ٌ ةە گەٌنە
ناٌی ؿٍا ةەنن ٷەًدەن ئەٌ ڕێنمدٍنیەی کە کهقٌٌندی ٌددا ًٍپاًدی (ؿدٍا) ةدکەنە
كدر
دع ؤَُد ُي إه ام٤ٸٍُ َم إ
[اٷتٰهج ٌ .]185ؿٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە ػەض قە٫ەنمٍێر {ٖٷ َؼ ُّ
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ٖ ِِ ٔ٫ي ان ٖٷ َؼ اع ََ ٫ال َنَ ٫
َص ٌَ ََّل َ ٌُُ ٫
ٍٮ ٌَ ََّل طِ كَ َاٶ ِِف ٖٷ َؼ ِّع ٌَ َمدا دَ٤َ ٬ٸُدٍاْ ِمدن ؿَدرير
ََ ٫من ََ ٫ه َ
دثە ٌادە {(کدادی) ػەض
ّٖلِل ٌَدَ َى اٌقٌُاْ َ٫ةِنا َؿريَ ٖٷ اىا ِق ٖٷ اذٰ ٍَ كَ ٌَٖداٍُٰنِ َٓدكإُ ٌْ ِِل ٖألَٷ َكت ِ
َٓ٤ٸَمًُ ا ُ
ٷە چەنك مانگێکی قیانی کهاٌقایە ئەمظا ھەنکەًێک ٷەٺ مانگانەقا ػەطی ٷەًەن
ؿۆی پێٍیٌر کهق ةا ئیرت نەچێذە َّلی ؿێىاىن ٌ ةەقکانی نەکاخ ٌ قەمەٯاڵێ نەکاخ
ٷە ػەطكا ٌ ھەنچی ةکەن ٷە چاکە ؿٍا پێی قەوانێر ٌدٍێِدٌٍی (پانێىکدانی) ٌٷە
ؿٍادهًددان ھەڵتگددهن کە ةاُددرتین دٍێِددٌٍ ٷە ؿددٍا دهًددانە ٌٷە مددن ةرتًددن ئەی
ھۆُمەنكانە [اٷتٰدهج ٌ .]197ىەمدٌٍ ئەٺ پەنًدذنە مەوندانە ًدەنطەٺ پێ٨ەمدتەنان
ةانگەُەیان ةۆ ئەنظامكانیان کهقٌٌە ٣-ٸیيم اٷٔالج ٌاٷٌالٺ.-

 .25پێ٨ەمددتەنی ئیٌددالٺ ندداٌَ مددٍػەمەقی کددٍڕی ٣تددكاٷٸەیە ٷە
نەٌەَ ئیٌام٣یٹ کٍڕی ئیرباىیمە ٣-ٸیيم اٷٌدالٺ -ٷە ُدانی مەکدکە ٷە
ًاڵی 571و ٷە قایکتٌٍەو ٌٷە مەککە ٌەػی ةۆ نێدهقنا ٌةدٌٍ ةە پێ٨ەمدتەنو
ٌٷە پاُان کۆچی کهق ةۆ مەقینە ٌةە ىیی ُێٍەیەک ٷە ُێٍەکان ةەُكانی
ٯەٌمەکەَ نەةٌٍ ٷە ةر پەنًذی ٌکانەکاىن ًەنقەمی طاىیٸیەخو دەنيا ٷە
کهقەٌە ةاُەکان ةەُكانیان ةٌٍو ٌىەن ٷەًدەن ڕەٌُدذی مەون ةدٌٍ پدێّ
ئەٌەَ ةتێر ةە پێ٨ەمتەنو ٌٯەٌمەکەَ ةە (ٓاقٮ األمین) ٌادە (ڕاًذگۆی
قەًذپاک) ناٌیان قەةهقو ٌؿٍاَ گەٌنە ٷە دەمەنی چٹ ًاڵیكا ٌەػی ةدۆی
نددانق ٌةددٌٍ ةە پێ٨ەمددتەن ٌپِددذیٍانی ٷێددی کددهق ٌیددانمەدی قا ئەٌیددّ ةە
ةەؿِینی چەنكەىا ئایەخ ٌنیِدانە ٌمدٍ٣ظیىە ٌٷە مەونرتینیدان ٯٍنئدانی
پیهۆوە کە مەونرتین ئایەخ ٌمدٍ٣ظیىەَ پێ٨ەمدتەنانە ٌمدٍ٣ظیىەیەکە کە
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ىەداٌەکٍ ئەمیۆ ماٌەدەٌەو ٌکادێک ؿٍاَ گەٌنە ئاینەکەَ ةدۆ کامدو کدهق
ٌپێ٨ەمتەن ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -ئداینەکەَ ٌەکدٍ ؿدۆی ةە کدامڵی
ٌطٍانی گەیانك ٷە دەمەنی ُەًر ًٌدێ ًداڵیكا کدۆچی قٌایدی کدهق ٌٷە
ُانی مەقینە ٷە گۆڕ قانهاو ٌپێ٨ەمتەن مٍػەمەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-
کۆدا پێ٨ەمتەنە کە ؿٍاَ گەٌنە نانقی ةە ىیكایەخ ٌڕۆُنایی ٌئاینی ىەٮ
ةۆ ئەٌەَ ؿەڵکی قەنةيێنێر ٷە دانیکایی کٍ٫ه ٌةر پەنًذی ٌنەوانین ةۆ
ڕۆُددنایی ٌنددٍنی دەٌػیددك (یەکـٍاپەنًددذی) ٌئددیامنو ٌؿددٍاَ گەٌنە
ُاىێكی ةۆ قاٌە کە نانقٌٌیەدی ةۆ ةانگەٌاوی کهقن ةۆ َّلی ؿدٍاَ گەٌنە
ةە ئیىنی ئەٌ وادە مەونە.
ؿٍاَ گەٌنە ةە ؿاٌەن ڕەٌُذی مەون ٌەً٬ی پێ٨ەمتەنی کهقٌٌە ٓ-ىل اٷدٸە
دٔم ە ٌادە {ٌ
٣ٸیە ًٌٸم-و ؿٍاَ گەٌنە ًەةانەدی قە٫ەنمٍێر { ٌَ ِبناٵَ ٷَ َ َ ٤كىل ُؿٸ ٍ
ُدٱ ٍَ ٠ِ ٣
ةەڕاًذی دۆ ٷەًەن ڕەٌُر ٌؿٍیەکی ئێظگان ةەنو ٌگەٌنەیرە [اٷٰٸم ٌ .]4کادێدک
گەیِر ةە دەمەنی چٹ ًاڵی ؿٍاَ گەٌنە پِذیٍانی کهق ًٌەنی ؿٌر ئەمدیّ ةە
پێتەؿِینی ئایەخ ٌةەڵدگە ٌنیِدانە ٌمدٍ٣ظیىە مەونەکدانو ٌمەوندرتین مدٍ٣ظیىە
ِدٕ
ٯٍنئانی پیهۆوەو پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر « َما ِم َن األَنْ ِت َٔدا ِء نَت ٌّ
ِل َ٫إَ ْن ُطٍ
ْش ٌَبِمنا َا ٳَانَ اٷا ِمْ ؤٌُدِ ُ
ٔر ٌَ ْػ ًٔا ؤَ ٌْ َػا ُه ا ُ
هللا بِ َ ا
بِ اَّل ؤُ َْ َٕ ِٜ ٣ما ِمشْٸًُ آ َم َن َ٣ٸَ ْٔ ًِ اٷ َت َ ُ

ؤَنْ ؤَٳٍُنَ ؤَٳْ َ َى ُْم دَا ِة ً٤دا َٓد ٍْ َٺ اٷ ِٰ َٔا َمد ِح» ٌادە «ىەمدٌٍ پێ٨ەمتەنێدک مدٍ٣ظیىەی پدێ
ةەؿْشاٌە ةۆ ئەٌەَ ؿەڵکی ةداٌەڕی پدێ ةيێنێدرو ةەاڵٺ ئەٌەَ ةە مدن ةەؿْشداٌەە
ٌەػیە ٷە َّلیەن ؿٍقاٌە ةدۆیە ىیدٍاٺ ئەٌەیە کە وۆنددهین ُدٍێنکەٌدٌٍٺ ىەةێدر ٷە
ڕۆژی ٯیامەدكا» ە(مەةەًر ٯٍنئدانی پیدهۆوە کە گەٌنەددهین مدٍ٣ظیىەیە) [ٓدؼٔؽ
اٷتـانْ]ٌ .ٯٍنئانی پیهۆو ةهیذیە ٷە ٌەػی (شٌُی) ؿٍقا ةۆ پێ٨ەمتەنەکەَ ٓ-دىل
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اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-و ؿدٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ ةە ٯٍنئدانی پیدهۆو قە٫ەنمٍێدر { َكلٷِدٵَ
نيە ٌادە {ئەٺ ٯٍنئانە ھدیی گٍمدانێکی دێدكا نیدیە
اب ََّل َنْٓ َث ِ ًِ ٔ٫ىُكً َ ٷِّ ٸْ ُم اذ ِٰ َ
اٷْ ِٴ َذ ُ
(کدە ٷەَّلیدەن ؿٍای گدەٌنەٌە ندێدهقناٌە) ڕێنیِانكەنی پانێىکدان ٌ ٷە ؿدٍا دهًدانە
(پانێىکانان ٌٷە ؿدٍا دهًدان ةە وانٌدر ٌوانیدانی ةەًدٌٍق ٌکدان ٌکدهقەٌەی چداکە
پێكەکەن ًٌٌٍقی ٷێٍەنقەگهنو چٍنکە ئەٌاندن ٷە پەنٌەنقگانیدان قەدهًدن ٌُدٍێن
٫ەنمان ٌڕێنامیەکدانی قەکەٌن)ە [اٷتٰدهج ٌ .]2ىەنٌەىدا ؿدٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ ةە
ٯٍنئانی پیهۆو ٷە ئایەدێکی دهقا قە٫ەنمٍێر {ؤَََ ٫ال َٓذَكَ ةا ُهٌنَ اٷْ ُٰ ْهآنَ ٌَٷَ ٍْ ٳَانَ ِم ْن ِ٣ن ِك
َري ا ِ
ِْ ٧
رياە ٌادە {ئەٌە ةۆ ةیه ناکەنەٌە ٷە ٯٍنئان ؿۆ ئەگەن
هللا ٷَ ٍَ َطكُ ٌا ِ ًِ ٔ٫ا ْؿ ِذ َالً٫ا ٳَ ِش ً
ٷەَّلیەن کەًێکی دهەٌە ةٌٍایە طگە ٷە ؿٍا ةێگٍمان قەیانتینی دیایكا طیاٌاویی وۆنە
[اٷنٌدداء  .]82ؿددٍاَ گەٌنە ةەنەنگددانی مددهۆڤ ٌطنددۆکە ةددٌٍەٌە ةەٌەَ کە ئەگەن
قەدٍانن ةا کذێتێک ٌەکٍ ٯٍنئانی پیهۆو ةيێننو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {ٯُدٹ ٷاد ِ ِ
ِنٍ ٌَاٷْظِ ُّن َ َ ٣كىل َؤن َٓإْدٍُا ِبِ ِشْٹِ َكى َما اٷْ ُٰ ْهآنِ ََّل َٓإْدٍُنَ ِبِ ِ ْشٸِ ًِ ٌَٷَ ٍْ ٳَانَ ةَ ْ ُ٘٤د ُي ْم
ا ْط َذ َم َِ ٤ر ْاإل ُ
ٷِ َت ٍْ ٤
ِ َٟ ٙيريًاە ٌادە {(ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم )-ةڵدێ ًدٍێنك ةە ؿدٍا
ئەگەن ئاقەمی ٌ طنۆکە ھەمٌٍ کۆةتنەٌه ةۆ ئەٌەی ٌێنەی ئەٺ ٯٍنئانە ةێێدنن ندادٍانن
ٌێدنەی ةێێدنن ھەنچەنددكە پِدذیٍانی یەکددرتیّ ةدنە [اإلشاء ٌ .]88ؿددٍاَ گەٌنە
ةەنەنگانیان ةٌٍە ةەٌەَ کە ئەگەن قەدٍانن ةا قە ًدٍنەخ ٌەکدٍ ًدٍنەدەکاىن ٯٍنئدانی
ْشد ًُد ٍَ ٍن ِّم ْش ِٸد ًِ
ْرتا ُه ٯ ُْٹ َ٫إْدٍُا ِة َِ ْ ٤
پیهۆو ةيێننو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ؤَ ْٺ ٍَُٰٓٷٍُنَ اَ َ ٫
اً َذُ ٤ْ َٜذم ِّمن قٌُنِ ا ِ
ْرتَٓ ٍ
نيە ٌادە {یان ئەٌانە قەڵێن
هللا بِن ٳُن ُذ ْم َٓا ِق ِٯ َ
اخ ٌَا ْق ٍُ٣ا َمنِ ْ
ُمَ َ ٬
پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ئەٌ (ٯٍنئانە)ی ھەڵتەًدذٌٍە ةڵدێ قەی ئێدٍەَ قە
ًٍنەدی ٌەکٍ ئەٌ (ٯٍنئانە) ةێێنن ھەڵتەًرتاٌ ةدن ٌةاندی ةدکەن (ٷە پِدذیٍانیذان)
ھەنکەي قەدٍانن ةێظگە ٷە ؿٍا ئەگەن ئێٍە ڕاًر قەکەنە [ىٍق  .]13ةەڵکٍ ؿدٍاَ
گەٌنە ةەنەنگانیان ةٌٍەٌە ةەٌەَ کە ئەگەن قەدٍانن ةا دەنانەخ یەک ًٍنەدیّ ةێدر
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ٌەکٍ ًٍنەدەکاىن ٯٍنئانی پیدهۆو ةیيێدننو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌَبِن ٳُند ُذ ْم ِِف
َنْٓ ٍث ِّم اام نَ اىٷْ َنا َ َ ٣كىل َْ ٣ت ِكنَا َ٫إْدٍُا ة ٌٍُِ َن ٍج ِّمن ِّم ْشٸِ ًِ ٌَا ْق ٍُ٣ا ُُ َيكَ ا َءٳُم ِّمن قٌُنِ ا ِ
هللا بِن ٳُنذُ ْم
نيە ٌادە {ٌئەگەن ئێٍە ٷەگٍمان قان ٷەٺ (ٯٍنئانەی) کەنانقٌمانەدە ؿٍانەٌە ةدۆ
َٓا ِق ِٯ َ
ةەندددكەی ؿۆمدددان(مٍػەممەق ) قەی ًدددٍنەدێک ةيێدددنن ةە ٌێدددنەی ئەٌ ٌةدددانگی
ھاٌکانەکانذان ةکەن (ٷە ڕەٌانتێژان ٌُا٣یهان) ةێظگە ٷە ؿدٍا ئەگەن ڕاًدر قەکەن
(ٌةە ٫ەنمٌٍقەی ؿٍای ناوانن)ە [اٷتٰهج .]23
ٌٯٍنئانی پیهۆو داکە ئایەخ ٌنیِانە ٌمٍ٣ظیىەیە کە مداٌەدەٌە ٷە مدٍ٣ظیىە
ٌئایەدەکاىن پێ٨ەمتەنان ىەداٌەکٍ ئەمیۆو ٌکادێک ؿٍاَ گەٌنە ئەٺ ئاینەَ کامو کهق
ةۆ پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸمٌ -ةە ئەٌپەڕی طٍانی ٌکامڵی ئاینەکەَ گەیاندك؛
پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ٷە دەمەنی ُەًر ًٌێ ًاڵیكا کۆچی قٌایی کدهق
ٌٷە ُانی مەقینە ٷە گۆڕ قانهاٌ .پێ٨ەمتەن مٍػەمەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -کۆددا
پێ٨ەمتەن -نتٌٕ -ٳۆدا نێهقناٌە -نًٍٶ-ەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { اما ٳَدانَ ُم َؼ امدكٌ
ٍٶ ا ِ
ؤَةَا ؤَ َػ ٍك ِّمن ِّن َطاٷِٴ ُْم ٌَٷَك ِٴن ان ًُ َ
دٔامە
هللا ِةٴ ِّ
هللا ٌَؿَاد ََم اٷ ان ِت ِّٔد َ
ني ٌَٳَدانَ ا ُ
َش ٍء َ٣ٸِ ً
ُدٹ َ ْ
ٌادە {مٍػەممەق ٓ-ىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -ةداٌکی ھدیی یەٲ ٷە پیاٌانذدان نیدیە (نە
وەیكی کٍڕی ػانیشە ٌ نە ھیی کەًێکی ده) ةەڵکٍ ئەٌ نێهقناٌی ؿٍا ٌ کۆداھەمینی
پێ٨ەمتەنانە ٌ ؿٍا ةە ھەمٌٍ ُذێٵ وانایەە [األػىاب  .]41ٷە ئەةی ىدٍنەیهەٌە -ڕەوای
ؿٍای ٷێتێر -کە پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -قە٫ەنمٍێدر « ِبنا َمدش َِي
ٌَ َمش ََٹ األَنْ ِت َٔا ِء ِم ْن َٯ ْت ِي ٳَ َمشَٹِ َن ُطٹٍ ةَ َنّ ةَ ْٔ ًذا َ٫إَ ْػ ٌَ َنًُ ٌَؤَ ْط َمٸًَُ بِ اَّل َم ٍْ ِٗ َ ٥ٷَ ِت َن ٍح ِم ْن وَا ٌَِٓ ٍح
اي ٍَُٓ٫ٍُٜنَ ِة ًِ ٌَ َٓ َْ ٤ظ ُتٍنَ ٷًَُ ٌَ ٍَُٰٓٷٍُنَ ى اَال ٌُ ِٗ َْ ٤ر ىَد ِم ِو اٷٸا ِت َند ُح ٯ َ
َداٶ َ٫إَنَدا
ََ ٫ظ ََ ٤ٹ اٷ ان ُ

ني» ٌادە «منٍنەَ من ٌپێ٨ەمتەنانی پدێّ مدن ٌەکدٍ مندٍنەَ
اٷٸا ِت َن ُح ٌَؤَنَا ؿَادِ ُم اٷ ان ِت ِّٔ َ
پیاٌێکە ؿانٌٍیەکی ةە طدٍاىن قنًٌدذکهقةێر دەنيدا ُدٍێنی ؿِدذێکی ماةێدر ٷە
گۆُەیەکكاو ٌؿەڵکی ةە قەٌنٌپِذی ؿانٌٍەکەقا ةٌٍڕێنەٌە ٌةە َّلیانەٌە طٍان ةێر
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ٌقەڵێن ؿۆوگایە ئەٌ ؿِذە قاةرنێر ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم٫-ەنمدٌٍی «مدن ئەٌ
ؿِذەٺ ٌمن کۆدا پێ٨ەمتەنٺ»ٓ[ .ؼٔؽ اٷتـانْ]ٌ .ٷە ئینظیٸكا مەًدیؽ (٣یٌدا) -
٣ٸیً اٷٌالٺ -مٍژقەی قاٌە ةە ىادنی پێ٨ەمتەن مٍػەمەق ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-
(ئایا ىەنگیى نەدانـٍێنكٌٌەدەٌە ٷە پەڕە دۆمانکهاٌەکانكا -کذێتەکداىن پێِدٌٍقا -ئەٌ
ةەنقەی کە ىەمٌٍ ةنیادکەنەکان ڕەدیان کدهقەٌە؛ ئێٌدذا ةدٌٍە ةە ةەنقی ًدەنەکی ٷە
گۆُەکەقاو ئەمە کهقەٌەَ پەنٌەنقگانە ًٌەیهە ٷە چاٌی ئێمەٌە -ةە َّلی ئێمەٌە.)-
ٷەٌ دەٌنادەی کە ٷە ئەمیۆقا ىەیە ٌدەیەکی دێكایە کە ؿٍقا ةە مًٍدا ٣-ٸیدً
اٷٌالٺ -قە٫ەنمٍێر (پێ٨ەمتەنێک ةەنو قەکەمەٌە ٷە نێدٍ ةهاکانیدانو ٌەکدٍ ددۆیە ٌ
ٌدەی ؿۆٺ قەکەمە نێٍ قەمیو ةۆیە ىەمٌٍ ُذێک قەگەیەنێر کە من ةۆی قەنێدهٺ -ةە
ٌەػیٌ .)-پێ٨ەمدتەن مدٍػەمەق ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -ؿدٍاَ گەٌنە ندانقی ةە
ىیكایەخ ٌئاینی ىەٮ ٌُاىێكی ةدۆی قاٌە کە ٷەًدەن ىەٯە ٌةە ئیىندی ؿدٍقا ٌەکدٍ
پێ٨ەمتەن ٌةانگـٍاو نێهقناٌە ةۆ ئەٌەی ؿەڵکی ةانی ةکداخ ةدۆ َّلی ؿدٍاَ گەٌنەو
هللا َِْٓ َيكُ ِبِ َا ؤَن َى َٶ بِٷَ ْٔدٵَ ؤَن َىٷَدًُ ِة ِ٤ٸْ ِمد ًِ ٌَاٷْ َم َالئِٴَد ُح
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٷاك ِٴنِ ا ُ
َِْٓ َيكُ ٌنَ ٌَٳَ ٬كَّ ة ا ِ
ِاّلِل َُ دئِكً اە ٌادە {ةەاڵٺ ؿدٍا ُداىێكی قەقاخ ٷەًدەن ئەٌەَ ئەٌ
ٯٍنئددانەی نددانقٌٌیەدیە ؿددٍانەٌە ةددۆخ ةە وانینددی ؿددۆی نددانقٌٌیەدیە ؿددٍانەٌە ٌ
٫هیِذەکانیّ ُاىێكی قەقەن ؿٍا ةەًە کە ُداىێك ةێدرە [اٷنٌداء ٌ .]166ؿدٍای
گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ُى ٍَ اٷا ِمْ َؤ ْن ًَ َٹ َن ًٍُٷًَُ ةِاٷْ ُيكَ كَ ٌَ ِقٓنِ اٷْ َؼد ِّٱ ِٷ ُْٔ٠يِد َهوُ ََ ٣دىل اٷدكِّ ٓنِ
َدّ ة ا ِ
ِداّلِل َُ دئِكً اە ٌادە {ؿدٍا ئەٌ وادەیە کە پێ٨ەمدتەنی ؿدۆی ندانقٌٌە ةە
ٳُٸِّ ًِ ٌَٳَ ٬ك
ڕێنمٌٍنیی ٌئاینێکی ڕاًر ٌقنًٌذەٌەو ھەدا ةەًەن ھەمٌٍ ئاینێکكا ًدەنی ةـداخ
ھەنچەنكە ھاٌةەَ پەیكاکەنانیّ (مٍَشیکانیّ) پێیان ناؿۆَ ةێرە [اٷ٬ذؽ .]28
ؿٍاَ گەٌنە ةە ىیكایەخ ندانقی ةدۆ ئەٌەَ ؿەڵکدی قەنةيێنێدر ٷە دانیکدایی ةدر
پەنًذی ٌکٍ٫ه ٌنەوانین ٌطەىاٷەخ ٌؿٍڕا٫یاخ ةۆ نٍن ٌڕۆُدنایی دەٌػیدك ٌئدیامن
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اٷٌ َ
دال ِٺ
هللا َمدنِ ادا َت َ
(ةاٌەڕ)و ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َٓ ْيد ِكْ ةِد ًِ ا ُ
د ٥نِْٗ د ٍَانًَُ ًُد ُت َٹ ا
ِص ٍ
اُّ ٚم ٌْد َذ ِٰ ٍٔمە ٌادە {ؿدٍا
ٌَُٓ ْـ ِه ُط ُيم ِّمد َن اٷُّ٠ٸ َ
َل ِ َ
ُدام ِخ بِ ََل اٷ ُّندٍ ِن ِةةِ ْلنِد ًِ ٌََٓ ْيد ِكٓي ِْم بِ َ ك
ڕێنمٍنی کەًێکی پێكەکاخ ٍُێن ڕەوامەنكی ئەٌ ةکەٌێر ةۆ ڕێگەکدانی ئدانامی ٌ
ئاُذی ٌ قەنیان قەھێنێدر ٷەدانیکیەکدانی (کدٍ٫ه ٌةێتداٌەڕیەٌە) ةدۆ نداٌ ڕٌٌنداکی
(ئددیامن ٌ ئیٌددالٺ) ةە ٫ەنمددانی ؿددۆی ٌڕێنمٍنیددان قەکدداخ ةددۆ ڕێگددای ڕاًددرە
داي ِمد َن
[املائكج ٌ .]16ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر {اٷه ِٳ َذ ٌ
اب ؤَن َىٷْ َنا ُه بِٷَ ْٔٵَ ٷِ ُذ ْـه َِض اٷ ان َ
ِص ِ
ا ٚاٷْ َ٤ىِٓد ِى اٷْ َؼ ِمٔد ِك ە ٌادە {ةە (ئەٷید٭ َّلٺ ڕا)
اٷُّ٠ٸ َُام ِخ بِ ََل اٷ ُّنٍ ِن ِةةِ ْلنِ َنةِّي ْ
َل ِ َ
ِدم بِ َ ك
قەؿٍێرنێذەٌە ؿٍا وانادهە ةە ماناکەیو ئەمە کذێتکە نانقٌمانەدە ؿٍانەٌە ةۆ ددۆ (ئەی
مددٍػەممەق ٓ-ددىل اٷددٸە ٣ٸددیە ًٌددٸم )-ةددۆ ئەٌەی ؿەڵکددی ڕوگددان ةکەیددر
ٷەدانیکیەکانەٌە ةۆ ڕٌٌناکی (ٷەدانیکی ةێتاٌەڕیەٌە ةۆ ڕٌٌنداکی ةداٌەڕ ٌئدیامن) ةە
ئیىنی پەنٌەنقگانیان (نێنمٍنیان ةکەیر) ةۆ ڕێگای (ؿٍای) ةە قەًەاڵخ ٌُدکۆقان
ٌ ًٍپاي کهاٌە [بةهاىٔم .]1
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ٌُ .26ەنی٤ەدی ئیٌالٺ کە مٍػەمەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم -پێدی
ىددادٌٍە کۆدددا پەیدداٺ ٌُددەنی٤ەدی ؿددٍقایەو ٌُددەنی٤ەدێکە ٷە ئەٌپەڕی
کامڵیددكایە ٷە ىەمددٌٍ ڕٌانددگەیەکەٌەو ٌىۆکددانی چدداکتٌٍنی قینددكانی
ٌقٌنیای ؿەڵکیەو ٌةە پٸەی یەکەٺ پانێىگانی قەکاخ ٷە ئاینی ؿەڵکدیو
ٌؿٍێنیددان (نەٌ٫ددیان)و ًٌددامانیانو ٌئەٯڵیددان ٌنەٌەکانیددانو ٌئدداین
ٌُەنی٤ەدی ئیٌالٺ ىەڵٍەُێنەنەٌەَ ىەمٌٍ ئاین ٌُەنی٤ەدەکاىن پێِدٌٍە
(ٌادە ناةێددر چیددرت ُددەنی٤ەخ ٌئاینەکدداىن پێِددٌٍده پەیددیەٌ ٌکهقەٌەیددان
پێتکهێددر)؛ ىەنٌەکددٍ چددۆن ُددەنی٤ەخ ٌئاینەکدداىن پێِددٌٍده یەکرتیددان
ىەڵٍەُانكنەٌە ٷە ڕٌانگەَ پەییەٌ کهقن ٌکهقەٌە پێکهقن.
ُەنی٤ەدی ئیٌالٺ کە پێ٨ەمدتەن مدٍػەمەق ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -پێدی
ىادٌٍە؛ قٌاین پەیاٺ ٌُەنی٤ەدی ؿٍقایەو ٌؿٍاَ گەٌنە ةەٺ پەیامە ئاینی کامدو کدهق
ٌنی٤مەدی ؿۆی ڕژانك ةەًەن ؿەڵکیكا ئەمیّ ةە نانقنی پێ٨ەمتەن مٍػەمەق ٓ-دىل
در
ُدم ِقٓد َنٴ ُْم ٌَؤََتْ َ ْم ُ
اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-و ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {اٷْ َٔد ٍْ َٺ ؤَٳْ َمٸ ُ
ْدر ٷَٴ ْ
ٔر ٷَٴ ُُم ْاإل ًِْ َال َٺ ِقٓ ًناە ٌادە {ئەمدیۆ ئایینەکەددانم دەٌاٌ (کامدو)
َ٣ٸَ ْٔٴ ُْم نِ َْ ٤م ِذٕ ٌَ َن ِٗ ُ
کهقٌٌە ةۆدان ٌ چاکە ٌةەھهە ٌنی٤مەدی ؿۆٺ ةە دەٌاٌی ڕُدذٌٍە ةەًدەندانكا ٌ ڕاوی
ةٌٍٺ کە ئیٌالٺ ئاینذان ةێرە [املائكج ٌُ .]3ەنی٤ەدی ئیٌالٺ ٷە ئەٌپەڕی کامڵیكایە
ٌىۆکانی چاکتٌٍنی قینكانی ؿەڵکی ٌقٌنیایانەو چٍنکە ىەمٌٍ ئەٌ ُذانەَ دێكایە
کە ٷە ُەنی٤ەدەکاىن پێٌٍِقا ىەةٌٍ ٌدەٌاٌ ٌکامڵی کهقنو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر
اٷٔدا ِٷ َؼ ِ
اخ َؤنا
ْش اٷْ ُم ْا ِم ِن َ
ني اٷاد ِمٓ َن َٓ َْ ٤مٸُدٍنَ ا
{بِنا َكى َما اٷْ ُٰ ْهآنَ َٓ ْي ِكْ ٷِٸا ِذٕ ِى َٕ ؤَ ْٯ ٍَ ُٺ ٌَ ُٓ َت ِّ ُ
ٷَ ُي ْم ؤَ ْط ًها ٳَ ِتريًاە ٌادە {ةەڕاًذی ئەٺ ٯٍنئانە ڕێنمٍنی قەکاخ ةۆ ڕێتداو ٌ ةەنندامەیەک
کە ڕاًددرتینە ٌ مددٍژقەَ قەقاخ ةەٌ ةدداٌەڕقانانەی کە کددهقەٌە چاکەکددان قەکەن کە
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ةەڕاًذی پاقاُدذی گەٌنەیدان ةدۆ ھەیەە [اإلشاء ٌُ .]9دەنی٤ەدی ئیٌدالٺ ىداخ ةە
َّلةهقن ٌىەڵٍەُانكنەٌەَ ئەٌ ٯٍنًدی ٌناڕەػەدیدانەی کە ٷەًدەن ئٍمەدداىن پێِدٌٍ
ىەةٌٍو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {اٷا ِمٓ َن َٓ اذ ِت ٍُ٤نَ اٷ اه ًُ َ
ٍٶ اٷ انت إِ ْاألُ ِّم إ اٷا ِمْ َٓظِ كُ ٌنَدًُ
َمٴْ ُذٍةًا ِ٣نكَ ى ُْم ِِف اٷ اذ ٍْ َنا ِج ٌَ ْاإلِنظِ ٔٹِ َٓإْ ُم ُهىُم ةِاٷْ َم ُْ ٤ه ِ
ٌْ ٌََٓ ٪ن َياى ُْم َ٣نِ اٷْ ُمنٴَ ِه ٌَُٓ ِؼ ُّٹ ٷَ ُي ُم
اٷٜا ِّٔ َت ِ
َدر َ٣ٸَد ْٔي ِْم
ُدم ٌَ ْاألَْ٧د َال َٶ اٷا ِذدٕ ٳَان ْ
ِصى ْ
اخ ٌَُٓ َؼ ِّه ُٺ َ٣ٸَ ْٔي ُِم اٷْ َـ َتائِ َص ٌَََٓ٘ ُْ ٣َ ٥ن ُي ْم بِ ْ َ
ُدم اٷْ ُم ْ٬ٸِ ُؼدٍنَ ە
َِّصٌ ُه ٌَادا َت ٍُ٤ا اٷ ُّنٍ َن اٷا ِمْ ؤُنى َِٶ َم َ ًُ٤ؤٌُٷَك ِئٵَ ى ُ
َ٫اٷا ِمٓ َن آ َم ُنٍا ِة ًِ ٌَ َ ٣اى ُنٌ ُه ٌَن َ ُ

ٌادە {(ئەٺ ڕەػمەدەی پەنٌەنقگان) ةۆ ئەٌانەیە کە ٍُێن (پێ٨ەمتەن ٓ-ىل هللا ٣ٸیدً
ًٌٸم )-قەکەٌن کە پێ٨ەمتەنێکی نەؿٍێنكەٌانە ٌ (ٷەَّلیەن پەنٌەنقگدانەٌە ھدادٌٍە)
ئەٌ کەًە (پێ٨ەمتەنێکە ئەھٸی کذێث ًی٬ەدەکانی قەواندن ٌقەیناًدن) چدٍنکە ةە
نددٌٍشاٌی َّلیددانە ٷە دەٌناخ ٌ ئینظیٸددكا کە ٫ەنمانیددان پددێ قەکدداخ ةە چدداکە ٌ
ڕێگهییان ٷێ قەکاخ ٷە ؿهاپە ٌُذە پاکەکانیان ةۆ ػەاڵڵ قەکاخ ٌُذە پیٌدەکانیان
ٷێ ػەناٺ (ٯەقە٧ە) قەکاخ ٌ ةدانە ٯدٍني ٌگهانەکدان ٌئەٌ کدۆخ ٌ ونظیدهانەَ کە
ةەًددەنیانەٌە ةددٌٍن ٷەًددەنیان َّلی قەةدداخ ئەمظددا ئەٌ کەًددانەی کە ةاٌەڕیددان ةەٌ
(پێ٨ەمتەنە) ھێناةێر ٌ ڕێىٌ ٯەقنیان ةۆ قاناةێر یانمەدیان قاةێر ٌ پِذیٍانیان ٷدێ
کهقةێددر ٌ پەیددیەٌی ئەٌ نٌٍنەیددان کهقةێددر (کە ٯٍنئددانە) کە ٷەگەڵیددكا نێددهقناٌەدە
ؿٍانەٌە ئەٌان ھەمٌٍ (کە ةاًکهان) ٷە ڕوگان ةٌٍاننە [األ٣دهاُ .]157 ٪دەنی٤ەدی
ئیٌالٺ ىەڵٍەُێنەنەٌەَ ُەنی٤ەدەکاىن پێٌٍِی ئاینی پێ٨ەمتەناندی پێِدٌٍە (ٌاددا
داب
ناةێر چیرت کهقەٌەیان پێتکهێر)و ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَؤَن َىٷْ َنا بِٷَ ْٔٵَ اٷْ ِٴ َذ َ
هللا
ني َٓكَ ْٓ ًِ ِم َن اٷْ ِٴ َذ ِ
ةِاٷْ َؼ ِّٱ ُم َٔكِّ ٯًا ٷ َِّام َة ْ َ
اب ٌَ ُم َي ْٔ ِم ًنا َ٣ٸَ ْٔ ًِ َ٫دا ْػٴُم َة ْٔد َن ُيم ِبِ َدا َؤند َى َٶ ا ُ

َش ًَ ٣ح ٌَ ِم ْن َيا ًطدا ٌَٷَد ٍْ َُ دا َء
ٌَ ََّل دَ اذت ِْ ٥ؤَ ْى ٍَا َءى ُْم َ ٣اام َطا َءٲَ ِم َن اٷْ َؼ ِّٱ ٷِٴ ٍُّٹ َط َ٤ٸْ َنا ِمنٴ ُْم ِ ْ
اخ بِ ََل ا ِ
َدري ِ
هللا
اُ
َاًد َذ ِتٍُٰا اٷْـ ْ َ
هللا ٷَ َظ َ٤ٸَٴ ُْم ؤُ ام ًح ٌَا ِػدكَ ًج ٌَٷَك ِٴدن ٷِّ َٔ ْتٸُد ٍَٳ ُْم ِِف َمدا آدَداٳ ُْم ْ ٫
َم ْهطِ ُ٤ٴ ُْم َط ِمٔ ً٤ا ََ ُٔ ٫ن ِّتد ُئٴُم ِبِ َدا ٳُند ُذ ْم ِٔ٫د ًِ دَ ْـ َذٸُِ٬دٍنَ ە ٌادە {ٌئەٺ ٯٍنئانەمدان ندانقە
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ؿٍانەٌە ةۆ دۆ ةە ىەٮ ٌڕاًذی ٌکذێتەکانی پێّ ؿۆی ةە ڕاًر قەوانێر ٌپِذیٍانیان
ٷێددكەکاخ (پددێّ قەًددر دێـٌددنت ٌگۆڕینیددان ٷەَّلیەن طددٍٷەکە ٌگاٌنەکددانەٌە)
ٌچاٌقێهیانە کەٌادە ػٍکم ٌةییان ةكە ٷەناٌ نامەقانەکاندكا ةەٌەی ؿدٍقا ندانقٌٌیەدیە
ؿٍانەٌەٌٍُ ,ێن ھەٌا ٌئانەوٌٌی ئەٌان مەکەٌە َّلنەقەیدر ٷەٌ ػدٍکم ٌ ةییدانە ھەٮ
ٌڕاًددذەی کە ةددۆخ ھددادٌٍە قامددان ندداٌە ةددۆ ھەن ئٍممەدێددک ٷە ئێددٍە ُددەنی٤ەخ
ٌڕێگەیەکی ڕٌٌن ٌئەگەن ؿٍقا ةیٍیٌذایە ئێٍەی ئەکدهق ةەیەک ئدٍممەخ ٌکدۆمەڵ
ةەاڵٺ (نەیکهقٌٌن) ةۆ ئەٌەی داٯیذان ةکدادەٌە ٷەٌ ُدەنی٤ەخ ٌیاًدایانەی کە پێدی
ةەؿِیٌٍن کەٌادە پێِتیکێ ةکەن ةۆ ئەٌ ُدذانەی کە چداکن گەڕانەٌەددان ھەن ةدۆ
َّلی ؿٍقایە ةە گِذی ئەمظا ھەٌاڵذان پێكەقا ًدەةانەخ ةەٌەی کە ٷە ژیدانی قٌنیداقا
دێیددكا طیدداٌاو ٌندداکۆک ةددٌٍنە [املائددكج  .]48ٯٍنئددانی پیددهۆو کە ُەنی٤ەدیِددی ٷە
ؿۆگهدٌٍە ٌەکٍ ةەڕاًذكانانێک ةۆ کذێتەکانی ؿٍقا ىادٌٍە ٷە پێٌٍِقاو ٌ٫ەنمانیەٌایە
ةەًەنیانەٌەو ٌىەڵٍەُێنەنەٌەیانەٌە (ٌادە ناةێر چیرت ػدٍکم ةەٌ پەیامدانەَ پێِدٌٍ
ةکهێر ٌەکٍ دەٌناخ ٌئینظیٹ ٌطگە ٷە ئەمانە)
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 .27ٷە ڕۆژی ٯیامەدكا؛ ؿٍاَ گەٌنە ً-تؼانً ٌد٤اَل -ىیی ئاینێدک
ٯتٍڵ ناکاخ طگە ٷە ئاینی ئیٌدالٺو ئەٌ ئیٌدالمەَ کە مدٍػەمەق ٓ-دىل
اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -پێی ىادٌٍەو ٌىەنکەًێک ٍُێنی ئاین ٌةەننامەیەکی دده
ةکەٌێر طگە ٷە ئیٌالٺ ئەٌا ٷێی ٯتٍڵ ناکهێر ٌٷە قۆڕاٌەکان قەةێدر ٷە
ڕۆژی ٯیامەدكا.
ؿددٍاَ گەٌنە ً-ددتؼانً ٌد٤دداَل -پدداَ ئەٌەَ مددٍػەمەقی نددانق ٌەکددٍ
پێ٨ەمتەنێک ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-؛ ىدیی ئداینێکی دده ٯتدٍڵ ناکداخ ٷە ڕۆژی
ٯیامەدكا طگە ٷە ئاینی ئیٌالٺو ئەٌ ئیٌالمەَ کە مٍػەمەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-
پێی ىادٌٍەو ٌىەنکەًێک ٍُێنی ئاین ٌةەننامەیەکی ده ةکەٌێدر طدگە ٷە ئیٌدالٺ
ئەٌا ٷێددی ٯتددٍڵ ناکهێددر ٌٷە قۆڕاٌەکددان قەةێددر ٷە ڕۆژی ٯیامەدددكا .ؿددٍای گەٌنە
َاشٓنَە
َري ْاإل ًِْ َال ِٺ ِقٓ ًنا َ٫ٸَن ُٓ ْٰ َت َٹ ِم ْنًُ ٌَ ُى ٍَ ِِف ْاْل ِؿ َه ِج ِم َن اٷْـ ِ ِ
قە٫ەنمٍێر { ٌَ َمن َٓ ْت َذَ ْ ٧ ِ٩
ٌادە {ھەنکەًێک طگە ئاینی پیدهۆوی ئیٌدالٺ ھەن ئداینێکی دده ھەڵتژێهێدر ئەٌا
ؿٍای گەٌنە ٷێی ٌەنناگهێرە [آٶ ٣مهان ٌ .]85ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر {بِنا اٷكِّ ٓ َن
ِ٣نكَ ا ِ
ْدم ةَ ًْٔ ٨دا
هللا ْاإل ًِْ َال ُٺ ٌَ َما ا ْؿ َذٸ َ
اب بِ اَّل ِمن ةَ ِْ ٤ك َما َطدا َءى ُُم اٷْ ِ٤ٸ ُ
َ٭ اٷا ِمٓ َن ؤٌُدٍُا اٷْ ِٴ َذ َ
داخ ا ِ
َة ْٔ د َن ُي ْم ٌَ َمددن َٓٴْ ُ ٬د ْه ةِأ َٓد ِ
دابە ٌادە { ةەڕاًددذی قینددی
د ٥اٷْ ِؼ ٌَد ِ
هللا َ ِ
شٓد ُ
هللا َ ٫دةِنا ا َ
پەًددەنكکهاٌ َّلی ؿددٍا (ھەن) ئیٌددالمە قٌٌ ةەنەکددی نەکەٌدە نێددٍان ئەٌانەی کە
پەیامیان ةۆ ھادتٌٍ مەگەن قٌای ئەٌە نەةێر کە وانٌذی ڕاًدر ٌدەٌاٌیدان ةدۆ ھداخ
(ئەٺ َّلقانەُیان) ٷە ڕٌانگەَ ًدذەٺ ٌ ػەًدٌٍقیەٌە ةدٌٍ ٷە نێدٍ ؿۆیاندكا طدا ھەن
کەًێک ةێتاٌەڕ ةێر ةە ئایەدەکانی ؿٍا (کە ٯٍنئانە) ئەٌا ةەڕاًذی ؿٍا وٌٌ ػٌێتی
ٷەگەڵ قەکاخە [آٶ ٣مهان ٌ .]19ئاینی ئیٌالٺ ئاینی پێ٨ەمتەن ئیرباىیمدی ؿەٷیٸدی
ٔم بِ اَّل
ؿٍقا ةٌٍە ٣-ٸیً اٷٌالٺ-و ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ َمن َٓ ْهَُ ٧ث َ٣ن ِّمٸا ِح بِةْ َها ِى َ
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ني ە ٌادە {کدێ
اٷٔداٷِ ِؼ َ
َمن ًَ ِ ًَ٬نٌََ ًٌَُْ ٬ٷَ َٰ ِك ْ
آَ ْٔ ٬َ َٜنا ُه ِِف اٷكُّ نْ َٔا ٌَ ِبناًُ ِِف ْاْل ِؿ َه ِج ٷَ ِم َن ا
ڕٌٌ ٌەنقەگێیێر ٷە ئایینی ئیرباھیم ٣-ٸیً اٷٌالٺ -مەگەن کەًێک کە ؿۆی گێدٹ
ٌنە٫اٺ کهقةێر ًٍێنك ةێر ةێگٍمان ئیرباھدیمامن ھەڵتدژانق ٷە قٌنیداقا ٌةێگٍمدان
ئەٌ ٷە ڕۆژی قٌاییكا ٷە چاکەکانانەە [اٷتٰهج ٌ .]131ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ َم ْن
ؤَ ْػ ٌَ ُن ِقٓ ًنا ِّم ام ْن ؤَ ًْٸ ََم ٌَ ْط َيًُ ِ ا ِ
هللا
ٔم َػ ِنًٔ٬دا ٌَاداـَد َم ا ُ
ّلِل ٌَ ُى ٍَ ُم ْؼ ٌِ ٌن ٌَادا َت َِ ٥مٸاد َح بِةْد َها ِى َ
ٔم َؿٸِ ً
ٔالە ٌادە {ئایا کێ ئایینی چاکرت ٌ طٍانرتە (ٌکێ قیندكاندهە) ٷە کەًدێک
بِ ْة َها ِى َ
کە ڕٌٌی ؿۆی یەکال کهقةێذەٌە ةۆ ؿٍا ٷە ھەمان کادكا ئەٌ کەًە چاکەکدان ةێدر ٌ
ٍُێنی ئاینی ئیرباھیم کەٌدتێر ةەڕاًدذی ٌ پداکی (کە ةە ٌیٌدذی ؿدۆی ٷە ةەدداڵی
ٌگددٍمیایی َّلی قاٌە ةددۆ َّلی ڕاًددذی) ٌ ؿددٍا ئیرباھیمددی ھەڵتددژانق ةە قۆًددر ٌ
ؿۆُەٌیٌذی ؿدۆیە [اٷنٌداء ٌ .]125ؿدٍاَ گەٌنە ٫ەنمدانی کدهقٌٌە ةە پێ٨ەمدتەن
ِص ٍ
اٚ
مٍػەمەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -کە ة٬ەنمٍێدر {ٯ ْ
َل ِ َ
ُدٹ بِنا ِندٕ ىَدكَ ِاي َن ِِّّب بِ َ ك
نيە ٌادە {(ئەی
ٔم َػ ِنٔ ً٬ددا ٌَ َمددا ٳَددانَ ِم د َن اٷْ ُم ْ ِ
ْشدد ِٳ َ
ُّم ٌْ د َذ ِٰ ٍٔم ِقٓ ًنددا ِٯ د َٔ ًام ِّمٸا د َح بِةْ د َها ِى َ
مٍػەممەق ٓ-ىل هللا ٣ٸیً ًٌٸم )-ةڵێ ةێگٍمان من پەنٌەنقگانٺ ڕێنمدٍنی کدهقٌٌٺ
ةۆ ڕێگا ی ڕاًر ئاینێکی وۆن ڕاًر ٌ پاک (کە ھیی َّلنیەکی دیا نییە) ئدایینی ئەٌ
ئیرباھیمەیە کە ٷە ھەمٌٍ ئایینە ناڕاًذەکان َّلیكاٌە ةدۆ پەنًدذنی ؿدٍا ةە دەنێدا ٌةە
ھیی طۆنێک ٷە ھاٌةەَ پەیكاکەنان (مٍَشیکان) نەةٌٍەە [األن٤اٺ .]161
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 .28ٯٍنئانی پیهۆو کذێتی ؿٍقایە کە ةە ٌەػی نانقی ةدۆ پێ٨ەمدتەن
مٍػەمەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸمٌ ٌ -دەی ؿدٍقای پەنٌەنقگدانی ىەمدٌٍ
ةٌٍنەٌەنەکانەو ٌؿٍقا ڕکاةەنایەدی مهۆڤ ٌطنۆکەکداىن کدهق کە کذێتێدک
ةيێنن ٌەکٍ ٯٍنئانی پیدهۆو ٌڕکداةەنایەدیەکە ةەنقەٌامە ىەدداٌەکٍ ئەمدیۆو
ٌٯٍنئددانی پیددهۆو ٌەاڵمددی وۆن پهًددیانی گهنددی قەقادەٌە کە طێگددای
ًددەنگەنقاىن ًٌەنًددٍڕمانیە ٷە َّلی مٸیۆنەىددا مددهۆڤو ٌٯٍنئددانی پیددهۆو
پانێىناٌە ىەداٌەکٍ ئەمیۆ ةەٌ ومدانەَ کە پێدی قاةەویدٌٍە ئەٌیدّ ومداىن
٣ەنەةدددیە ٌدەندددانەخ پیذێکیِدددی ٷدددێ کەٺ نەةدددٌٍەدەٌە ٌچددداپکهاٌە
ٌةاڵٌکددهاٌەدەٌەو ٌکذتێکددی مەونە ٌپددیە ٷە مددٍ٣ظیىە ٌقەةێددر مددهۆڤ
ةیـددٍێنێذەٌە یددان ٌادددا ٌەنگێیاٌەکدداىن ةـددٍێنێذەٌەو ٌىەنٌەىددا ًددٍنەدی
پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم٫ٌ -ەنمٌٍقەکانی ٌ٫ێهکهقنەکاىن ًٌدیهەدی
پددانێىناٌە ٌگێددیقناٌنەدەٌە ةۆمددان ةە پێددی ونظیددهەیەک ٷە گێددیەنەٌەَ
مذامنەپێکهاٌ ٌٷە چەنكەىا کذێتكا چاپکهاٌن ةە وماىن ٣ەنەةی ئەٌ ومانەی
کە پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ٯٌەی پێی کهقٌٌە ٌ ٌەنگێیقناٌن ةدۆ
ًەن چەنكەىا ومان ٷە طیيانكاو ٌٯٍنئانی پیهۆو ًٌٍنەدی پێ٨ەمتەن ٓ-دىل
اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -داکە ًەنچاٌەن ةۆ ئەػکاٺ ٌیاًاکاىن ئاین ٌُدەنی٤ەدی
ئیٌالٺو ٌناةێر کهقەٌەَ ئەٌ داکانەَ کە ؿۆیان قەقەنە پاڵ ئیٌالٺ ٌەکدٍ
ًددەنچاٌە قاةددرنێن؛ ةەڵکددٍ ددداکە ًددەنچاٌە کە قەةێددذە ٷێددیەٌە ٫ێددهی

93

ئەػکامەکاىن ئاینی ئیٌالٺ ةین ةدهیذیە ٷە ٌەػدی ؿدٍقا ٯٍنئدانی پیدهۆو
ًٌٍنەدی پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم.-
ٯٍنئددانی پیددهۆو ئەٌ کذێددتەیە کە ؿددٍقا ةە ٌەػددی (شٌَ) نددانقی ةددۆ
پێ٨ەمتەنێک کە ٷە گەٷی ٣ەنەةە ئەٌیّ مٍػەمەقە ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸمٌ -ةە
وماىن ٣ەنەةیو ٌئەٺ کذێتە ٌدەی پەنٌەنقگانی ىەمٌٍ ةٌٍنەٌەنەکانە ً-تؼانً ٌد٤اَل-
ني ( ٌ )192ةەڕاًددذی ئەٺ
و ؿددٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر { ٌَبِناددًُ ٷَ َذنى ُ
ِٓددٹ َن ِّب اٷْ َ٤دداٷَ ِم َ
ني ()193
ٌغ ْاألَ ِمد ُ
(ٯٍنئانە) قاةەوێرناٌی پەنٌەنقگانی طیێانیدانە ( )192نَد َى َٶ ةِد ًِ اٷد ُّه ُ
طٍةهەیٸی ئەمین ھێنایە ؿٍانەٌە ( َ ٣َ )193كىل َٯٸْتِٵَ ٷِ َذٴُدٍنَ ِمد َن اٷْ ُمند ِمنِٓ َن ( )194ةدۆ
ني ( )195ةەومانێکی
ِّب ُّم ِت ٍ
ًەن قڵی دۆ ةۆ ئەٌەی ٷە دهًێنەنان ةیر (ِ )194ة ِٸ ٌَانٍ ََ ٣ه ِ ٍّ
٣ەنەةی پاناٌ ٌڕٌٌن ()195ە [اٷِ٤هاء ٌ .]195-192ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَبِناٵَ
ٷَ ُذٸَٰاّ اٷْ ُٰ ْهآنَ ِمن ٷاكُ نْ َػ ِٴ ٍٔم َِ ٣ٸ ٍٔم ە ٌادە {ةەڕاًذی دۆ (ئەی مٍػەممەق ٓ-دىل اٷدٸە
٣ٸیە ًٌٸم )-ٯٍنئانر پێكەقنو (٫ێه قەکهێیر) ٷەَّلیەن ؿٍای کانقنًٌر ٌ واناٌەە
[اٷنمٹ ٌ .]6ئەٺ ٯٍنئانە ٷە َّلیەن ؿٍقاٌە نێهقناٌەدە ؿٍانەٌە ٌ ةەڕاًدذكاناىن کذێدتە
ئاًامنیەکانی پێٌٍِە کە ؿٍقا نانقٌٌیەدیو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ َما ٳَانَ َكىد َما
ْرت كَ ِمن قٌُنِ ا ِ
اب ََّل َنْٓ َث
ني َٓكَ ْٓ ًِ ٌَدََ ِْٔ ٬
ٔٹ اٷْ ِٴ َذ ِ
هللا ٌَ كٷَ ِٴن د َْٔ ِك َ
ٓٱ اٷا ِمْ ةَ ْ َ
اٷْ ُٰ ْهآنُ َؤن َُٓ َ ٬
نيە ٌادە {ڕەٌا نییە ٌ ناگٍنظێر کە ئەٺ ٯٍنئدانە ھەڵتەًدرتا ةێدر
ِِ ًِ ٔ٫من ان ِّب اٷْ َ٤اٷَ ِم َ
ٌٯٌەی طگە ٷە ؿٍقا نییە (چٍنکە کەي نادٍانێر ٯٌەی ٌا ةکاخ طگە ٷە ؿدٍقا)
ةەڵکٍ ةەڕاًر قانەنی ئەٌ (کذێتانەی) پێّ ؿۆیەدی (پێّ قەًذکانی کهقنیدان) ٌ
ڕٌٌنکەنەٌەی کذێتە ئاًامنیەکانە (ئەٺ ٯٍنئدانە) ھدیی گٍمدانی دێدكا نیدیە ٷە َّلیەن
پەنٌەنقگانی طیێانیانەٌە ھادٌٍەە [ٍٓنٍ  .]37ٯٍنئانی پیهۆو وۆنةەی ئەٌ مەًەَّلنە
ڕٌٌنكەکادەٌە کە طٍٷەکە ٌگاٌڕەکان ًەةانەدی ناکۆک ةٌٍن ٷە ئاینەکەیانكاو ؿدٍاَ
ُدم ِٔ٫د ًِ
شائِ َ
ٔدٹ ؤَٳْد َ َ اٷاد ِمْ ى ْ
گەٌنە قە٫ەنمٍێر {بِنا َكى َما اٷُْٰد ْهآنَ َٰٓ ُّ
ُدٕ َ َ ٣ك
دىل َة ِندٕ بِ ْ َ
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َٓ ْـ َذٸٍُِ٬نَ ە ٌادە {ةەڕاًذی ئەٺ ٯٍنئانە قەیگێهێذەٌە ةۆ نەٌەی ئیٌدهائیٹ وۆنةەی ئەٌ
مەًەَّلنەی کە ئەٌان دێیكا طیاٌاونە [اٷنمٹ .]76
ٌٯٍنئانی پیهۆو ئەٌەنكە ةەڵگە ٌنیِانەَ ئاُدکها ٌڕٌٌندی دێدكایە کە ةتێدذە
ةەڵگە ةەًەن ؿەڵکیەٌە ةۆ ئەٌەَ ئەٌ ڕاًذی ٌىەٯیٰەددانە ةناًدن کە پەیٍەًدذە ةە
ؿددٍاَ گەٌنەٌە ً-ددتؼانً ٌد٤دداَلٌ -ئدداینەکەَ ٌپاقاُددر ًٌددىاقانیو ؿددٍاَ گەٌنە
دم َٓ َذد َمٳا ُهٌنَ ە ٌادە
َض ْة َنا ِٷٸ ان ِ
اي ِِف َكى َما اٷْ ُٰ ْهآنِ ِمن ٳ ُِّٹ َمشَٹٍ ٷا َ٤ٸا ُي ْ
قە٫ەنمٍێر { ٌَٷَ َٰكْ َ َ
{ًٍێنك ةە ؿٍقا ةەڕاًدذی ٷەٺ ٯٍنئدانەقا ھێناٌمدانەدەٌە ةدۆ ؿەڵکدی ھەمدٌٍ طدۆنە
منٌٍنەیەٲ دا پەنك ٌئامۆژگدانی ٷێدٍەنةگهنە [ اٷىمده ٌ .]27ھەنٌەھدا ؿدٍای گەٌنە
نيە
ْش كَ ٷِٸ ُمٌ ِٸ ِم َ
قە٫ەنمٍێر { ٌَنَ اىٷ َنا َ٣ٸَٔٵَ ٖٷ ِٴ َكذ َث دِت َكٔ ٗنا ٷِّٴ ُِّٹ ََش رء ٌَىُكٗ َ ٌَ َنػ َم ٗح ٌَةُ َ
ٌادە {ئێمە ٯٍنئامنان نانقٌٌەدە ؿٍانەٌە ةدۆخ کە ڕٌٌندکەنەٌەیە ةدۆ ھەمدٌٍ ُدذێک
ٌڕێنمٍنی ٌ میێهەةدانی ٌ مدٍژقەیە ةدۆ مًٍدڵامنانە [اٷنؼدٹ ٌ .]89ٯٍنئدانی پیدهۆو
ٌەاڵمی ىەنكێک پهًدیان قەقادەٌە کە ىدۆی ًدەنگەنقان ةدٌٍنی مٸیۆنەىدا مدهۆڤنو
ٯٍنئددانی پیددهۆو ڕٌٌنددی قەکدددادەٌە کە چددۆن ؿددٍاَ گەٌنە ئاًدددامنەکان ٌوەٌی
دام ٌَ ِ
اخ
قنًٌددذکهقٌٌەو ؿددٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر {ؤَ ٌَٷَد ْ
اٷٌد َ
دم َٓد َه اٷا د ِمٓ َن ٳَ َ٬د ُهٌا ؤَنا ا
دٕ ؤََ ٫
َدال ُٓ ْا ِم ُندٍنَ ە ٌادە
ٖ ٳَانَ َذا َندًْٰا ََ ٬َ ٫ذ ْٰ َناى َُام ٌَ َط َ٤ٸْ َنا ِم َن اٷ َْام ِء ٳ ا
ٌَ ْاألَ ْن َ
ُدٹ َ ْ
َش ٍء َػ ٍّ
{ئایا نەیان ةینی (نەیانىانیٌٍە) ئەٌانەی ةێتاٌەڕن کە ئاًامنەکان ٌ وەٌی ھەنقٌٌکیان
پێکەٌە ٷکاةٌٍن (ٌیەک پانچە ةٌٍن) ئەمظا ٷە یەکرتمان طیاکهقنەٌە ٌ ٫ەناھەمامن
ھێندا ٷەئاٌ ٌقنًٌذامن کهقٌٌە ھەمٌٍ ُدذێکی ویندكٌٌ قەی ئایدا ئەٌانە ھەن ةداٌەڕ
ندداھێنن ە [األنتٔدداء ٌ .]31چددۆن ؿددٍاَ گەٌنە مهۆڤددی قنًٌددذکهقو ؿددٍاَ گەٌنە
اب سُ ام ِمن
اي بِن ٳُن ُذ ْم ِِف َنْٓ ٍث ِّم َن اٷْ َت ِْ ٤ص َ٫ةِناا َؿٸَ ْٰ َناٳُم ِّمن دُ َه ٍ
قە٫ەنمٍێر {َٓا ؤَُّٓ َيا اٷ ان ُ
نٍُّ ٬َ ْٜح سُ ام ِم ْن َ٣ٸَ َٰ ٍح سُ ام ِمن ُّمْ٘ ٍَ ٨ح ُّم َـٸا َٰ ٍح ٌَِ ْ ٧
ني ٷَٴ ُْم ٌَنُ ِٰ ُّه ِِف ْاألَ ْن َػ ِاٺ َمدا
َري ُم َـٸا َٰ ٍح ٷِّ ُن َت ِّ َ

َل ؤَ َطٹٍ ُّم ٌَ ًّمّ سُ ام نُ ْـ ِه ُطٴ ُْم ًِْ ٬ٛال سُ ام ٷِ َذ ْتٸٍُُ٨ا ؤَُُ كا ٳ ُْم ٌَ ِمنٴُم امن ُٓ َذد ٍََّفا ك ٌَ ِمدنٴُم
نََِ ا ُء بِ َ ك
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ٖ ىَا ِمكَ ًج َ٫ةِ َلا ؤَن َىٷْ َندا
َل َؤ ْنلَٶِ اٷْ ُُ ٤م ِه ٷِٴَ ْٔ َال َٓ ْ٤ٸ ََم ِمن َة ِْ ٤ك ِ٣ٸ ٍْم َُ ْٔ ًئا ٌَدَ َهَ ْاألَ ْن َ
امن ُٓ َه ُّق ِب َ ك
ُدٹ َو ٌْضٍ ةَيِدٔعٍە ٌادە {ئەی ؿەڵکیدنە ئەگەن
َ٣ٸَ ْٔ َيا اٷ َْام َء ا ْى َذ اى ْخ ٌَ َنةَ ْر ٌَؤَن َت َذ ْر ِمدن ٳ ِّ
ئێٍە ٷە گٍمانكان قەنةانەی ویندكٌٌةٌٍنەٌە ئەًٌدا (ةدىانن) ةەڕاًدذی ئدێمە ئێٍەمدان
قنًٌذکهقٌٌە ٷە ؿداک (ؿدۆڵ) پاُدان (نەٌەکدان) ٷە قڵدۆپە ئاٌێدک -ندٍد٬ەیەک-
(قنًٌر قەةن) قٌاده (قەةێذە) پدانچە ؿدٍێنێکی مەیدٍ قٌای ئەٌە (قەةێدذە) پدانچە
گٍُذێک ُکو ٌ ُێٍە کێْشاٌ ٌ ُکو ٌ ُێٍە نەکێْشاٌ ةۆ ئەٌەی ڕٌٌنی ةکەینەٌە
ةۆ ئێٍە ٌ ٷە مناڵكانكا قەیێێڵینەٌە (ڕایدكەگهین) ئەٌ (ةێچدٌٍەَ) ِبانەٌێدر (ٷەةدان
نەچێر) دا کادێکی قیانیکهاٌ پاُان (ٷەًکی قایکذان) قەندان قەھێنین ةە ًداٌایی
پاُان گەٌنە قەةن ىەدا قەگەنە دەٌاٌی ھێى ٌدٍاناددان ٌ (ٷەٺ دەمەنەقا) ھەندكێکذان
قەمهێنكنێر ٌ ھەنكێکذان قەگەیەنهێنە ئەٌ پەڕی پیهیو ةێ ًدٌٍقدهینی دەمەن ةدۆ
ئەٌەی نەوانێر ٌ ٷەةیهی نەمێنێر ھەنچی کە قەیىانی ٌ وەٌی قەةیندی (ٷەوًدذانكا)
ؿامۆُە ٌ ٌُک ٌ ةێ گیایە طا کادێک ةانامنان ةەًەنقا ةانانك وەٌی (ڕٌٌەکی ٷدێ
قەڕٌێر) ٌقەطٍڵێر وەٌی ھەڵكەقاخ (ةەنو قەةێذەٌە) ٌ(وەٌی) قەڕٌێندێ ٷە ھەمدٌٍ
طۆنە (گیدا ٌ گدٍڵێکی) طدٍانە [اٷؼدع ٌ .]5چانەنًٌٍدی ةەنەٌ کدٍێیە ٌپاقاُدذی
چاکەکان ًٌىای ؿهاپەکان چییە ٷە پاَ ئەٺ ژیانە ٌٷە پێِرتقا ةاًی ةەڵگەکان کدها
ًەةانەخ ةەٺ ةاةەدە ٷە ةیگەَ ژمانە (ٌ )21ئایا ئەٺ ةٌٍنە ةە ڕێکەٌدە یان ةەقیيێدرناٌە
اٷٌ َام ٌَ ِ
ةۆ مەةەًذێکی پیهۆو ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ؤَ ٌَٷ َْم َٓنُ ُ٠هٌا ِِف َمٸَٴ ِ
اخ
ٍُخ ا
دم َ٫تِدإَ ِّْ َػد ِك ٍ
ٌَ ْاألَ ْن ِ
ٓص
ْرت َب ؤَ َطٸُ ُي ْ
ٖ ٌَ َما َؿٸ ََٱ ا ُ
َس ؤَن َٓٴٍُنَ َٯ ِك اٯ َ َ
َش ٍء ٌَؤَنْ َ َ ٣ك
هللا ِمن َ ْ
َة ْ٤كَ وُ ُٓ ْا ِم ُنٍنَ ە ٌادە {ئایا ئەٌانە ناڕٌانن ٷەٌ مٍڵکە گەٌنە ٌ٫هاٌانەی ٷە ئاًامنەکان
ٌ وەٌیكا ھەیە ٌٷەٌ ُذانەی ؿدٍای گەٌنە قنًٌدذی کدهقٌٌن ٌٷەٌانەیە نىیدک ةدٌٍ
ةێدذەٌە کۆدایی (ژیان) یان ئینظا ةە چدی ٯٌدەیەک ٷە پداَ ٯٍنئدان ةدیٌا قەھێدننە
[األ٣هاٌ .]185 ٪ھەنٌەھا ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ؤَ ََ ٫ؼ ٌِ ْت ُذ ْم ؤَمنا َا َؿٸَ ْٰ َناٳ ُْم ََ ٣تشًدا
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ٌَؤَناٴ ُْم بِٷَ ْٔ َنا ََّل دُ ْه َط ٍُ٤نَ ە ٌادە {ئایا ئێٍە گٍمانذان ٌا ةٌٍە کە ةێگٍمان ئێٍەمان ةە ةدێ
ىۆ (ةۆ یانی ٌگداڵذە ٌگەپ) قنًٌدذکهقٌٌەو ٌ (ٌا گٍمانذدان قەةدهق) ةێگٍمدان ئێدٍە
ناگەڕێنەٌە ةۆَّلی ئێمە ە [املامنٍن ٌ .]115ٯٍنئانی پیهۆو پانێىناٌە ىەددا ئەمدیۆ ةەٌ
ومانەَ کە قاةەوێنكناٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر ﴿بِناا نَ ْؼ ُن نَ اىٷْ َندا اٷد ِّمٳْ َه ٌَبِنادا ٷَدًُ
ٷَ َؼا ٍُِ٠٫نَ ﴾ٌادە ﴿ةێگٍمدان ىەن ئێمدً ٯٍنئامندان نانقۆددً ؿدٍانەٌه ٌةەڕاًدذی ىەن
ئێمەَ قەیپانێىین﴾ [اٷؼظه  .]9دەنانەخ یەک پیذیِی ٷێدی کەٺ نەکدهاٌە ٌةدۆی
ویاق نەکهاٌەو ٌمەػاڵە کە قژیەکی دێكا ةێدر یدان ُدذێکی ٷدێ کەٺ ةکدهێذەٌە یدان
ُذێکی ةۆ ویاق ةکهێر یان ةگۆڕقنێرو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { َؤَ ٫
َدال َٓذَدكَ اة ُهٌنَ

َدري ا ِ
اٷْ ُٰ ْهآنَ ٌَٷَ ٍْ ٳَانَ ِم ْن ِ٣ن ِك ِ ْ ٧
هللا ٷَ ٍَ َطدكُ ٌا ِٔ٫د ًِ ا ْؿ ِذ َالً٫دا ٳَ ِشدريًاە ٌادە {ئەٌە ةدۆ ةیده
ناکەنەٌە ٷە ٯٍنئان ؿۆ ئەگەن ٷەَّلیەن کەًێکی دهەٌە ةٌٍایە طگە ٷە ؿٍا ةێگٍمان
قەیانتینی دیایكا طیاٌاویی وۆنە [اٷنٌاء .]82
ٌٯٍنئددانی پیددهۆو چدداپکهاٌە ٌةاڵٌکددهاٌەدەٌەو ٌکذتێکددی مەونە ٌپددیە ٷە
مٍ٣ظیىە ٌقەةێر مدهۆڤ ةیـدٍێنێذەٌە ٌ گدٍێی ٷێتگهێدر یدان ٌاددا ٌەنگێیاٌەکداىن
ةـٍێنێذەٌەو ٌىەنٌەىا ًٍنەدی پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم٫ٌ -ەنمٌٍقەکدانی
ٌ٫ێهکهقنەکدداىن ًٌددیهەدی پددانێىناٌە ٌگێددیقناٌەدەٌە ةۆمددان ةە پێددی ونظیددهەیەک ٷە
گێیەنەٌەَ مذامنەپێکهاٌ ٌٷە چەنكەىا کذێتكا چاپکهاٌن ةە وماىن ٣ەنەةی ئەٌ ومانەی
کە پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ٯٌدەی پێدی کدهقٌٌە ٌ ٌەنگێدیقناٌن ةدۆ ًدەن
چەنكەىا ومان ٷە طیيانكاو ٌٯٍنئانی پیدهۆو ًٌدٍنەدی پێ٨ەمدتەن ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە
ًٌٸم -داکە ًەنچاٌەن ةۆ ئەػکداٺ ٌیاًداکاىن ئداین ٌُدەنی٤ەدی ئیٌدالٺو ٌناةێدر
کهقەٌەَ ئەٌ داکانەَ کە ؿۆیان قەقەنە پاڵ ئیٌالٺ ٌەکٍ ًدەنچاٌە قاةدرنێن؛ ةەڵکدٍ
داکە ًەنچاٌە کە قەةێذە ٷێیەٌە ٫ێهی ئەػکامەکداىن ئداینی ئیٌدالٺ ةدین ةدهیذیە ٷە
ٌەػی ؿٍقا ٯٍنئانی پیهۆو ًٌٍنەدی پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-و ؿٍاَ گەٌنە
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ًەةانەخ ةە ٯٍنئانی پیهۆو قە٫ەنمٍێدر { ِبنا ٖٷا ِمٓ َن ٳَ َُ ٬هٌاْ ةِٗٷ ِّمٳ ِه ٷَد اام َطدا َءىُم ٌَبِنادًُۥ
ِٓٹ ِّمن َػ ِٴ ٍٔم َػ ِمٔد رك
ني َٓكَ ٓ ًِ ٌَ ََّل ِمن ؿَٸ ًِِ ٬ۦ دَنى إ
ٷَ ِٴ َكذ ٌث َ٣ىِٓ إى ( )41اَّل َٓإدِٔ ًِ ٖٷ َكت ُِ ٜٹ ِمن ةَ ِ
()42ە ٌادە { ةەڕاًذی ئەٌانەی کە ٯٍنئانیان ةدۆ ھداخ ٌةاٌەڕیدان پێنەھێندا (ًدىایان
قەقەین) کە ةەڕاًذی کذێتێکی وۆن ةەنو ٌطێگەی ڕێىە ( )41ةەداڵ ٌناڕاًدذی ڕٌٌی
دێناکاخ نە ٷە ئێٌذا ٌنە ٷە قاىادٌٍقا (گۆڕانکدانی ةەًدەنیكا ڕٌٌنداقاخ نە ةە ٷدێ
کەمکدددهقن ٌنە ةە ویددداقکهقن) چدددٍنکە نێدددهقناٌەدە ؿدددٍانەٌە ٷەَّلیەن (ؿدددٍقای)
کانقنًٌر ٌ ًذایِکهاٌەٌە ()42ە [ٔ٫ٸر ًٌٍ .]42-41نەدی پێ٨ەمتەن ٓ-دىل اٷدٸە
٣ٸیە ًٌٸمٌ -ەػیە (شٌُە) ٷە َّلیەن ؿٍقاٌەو ؿدٍاَ گەٌنە ًدەةانەخ ةە ًدٍنەخ
قە٫ەنمٍێر { ٌَ َما َءادَ كِٴ ُُم ٖٷ اه ًُ ُ
ّٖلِل
ّٖلِل بِنا ا َ
ٍٶ َُ ٫ـ ُمٌ ُه ٌَ َما نَ َي كِٴُم َ٣ندًُ َ٫دٗن َذ ُيٍاْ ٌَٖداُٰدٍاْ ا َ
َابە ٌادە {ٌئەٌەی پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم -پێدی قان (٫ەنمدانی
َُ ِكٓكُ ٖٷ ِِ ٰ٤
پێکهقن) ٌەنیتگهن (طێتەطێی ةکەن) ٌئەٌەی ٷێذانی ٯەقە٧ەکدهق ٌاوی ٷدێ ةێێدنن
(ئەنظددامی مەقەن) ٌٷە ؿددٍقا ةرتًددن ةێگٍمددان ؿددٍای گەٌنە ًددىای ًددەؿذەە
[اٷؼْش .]7

ٌ .29ئاینی ئیٌالٺ ٫ەنمان قەکاخ ةە چاکەکان ةٌٍن ةەنامتەن قایک
ٌةاٌکو ئەگەنچدیّ مٌدٍڵامن نەةدنو ٌئامۆژگدانی کدهقٌٌە ةە پەنٌەنقە
کهقن ٌئامۆژگانیکهقنی منكااڵن.
ئاینی ئیٌالٺ ٫ەنمانكەکاخ ةە چاکەکدانی ةەنامدتەن قایدک ٌةداٌکو ؿدٍاَ
ََض َنةُّٵَ َؤ اَّل دَ ُْ ٤تكُ ٌا بِ اَّل بِٓادا ُه ٌَةِاٷْ ٍَا ِٷدكَ ْٓنِ بِ ْػ ٌَدانًا بِ امدا َٓد ْتٸُ َ ٨ان
گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَٯ َ ك

ََّ ٌَ ٪ل دَ ْن َي ْهى َُام ٌَٯُٹ ٷا ُي َام ٯَد ٍْ ًَّل ٳَ ِهَيًداە
رب ؤَ َػكُ ى َُام ؤَ ٌْ ِٳ َالى َُام ََ ٫ال دَُٰٹ ٷا ُي َام ؤُ ٍّ
ِ٣نكَٲَ اٷْ ِٴ َ َ
ٌادە {ٌپەنٌەنقگانخ ةییانیكاٌە کە ھدیی کەي ٌُدذێک نەپەنًدنت طدگە ٷە ئەٌ ٌ

98

ٷەگەڵ قایک ٌ ةاٌکذان چاکەکان ةکەن ئەگەن یەکێکیدان (ةداٌک یدان قایدک) یدان
ھەنقٌٌکیان َّلی دۆ پیهةٌٍن ٯٌەی ناؿۆُیان پدێ مەڵدێن دەندانەخ ئەگەن ئدۆ٫یّ
ةێددر ٌدێیددان مەؿددٍڕە ٌ پێیانددكا ھەڵمەُدداؿێ (ةەڵکددٍ) ٌدەی نەنٺ ٌ ُددیهینیان
ِنٌدانَ
(ٷەگەڵكا) ةەکانةێنەە [اإلشاء ٌ .]23ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌَ ٌَ آد ْٔ َنا ْاإل َ
ِل
دىل ٌَىْدنٍ ٌَ َِٔ ٫داٷًُُ ِِف َ٣دا َم ْ ِ
ني ؤَنِ اُْ دٴُ ْه ِِل ٌَٷِ ٍَاٷِدكَ ْٓٵَ ِب َ ا
ِة ٍَاٷِكَ ْٓ ًِ َػ َمٸَذًُْ ؤُ ُّمًُ ٌَ ْى ًندا َ َ ٣ك
اٷْ َم ِٔريە ٌادە {ٌ٫ەنمامنان قاٌە ةە ئداقەمی (ةە چداکی ھەڵٌدٍکەٌخ کدهقن ٷەگەڵ)
قایٵ ٌ ةاٌکیكا قایکی ھەڵی قەگهو ةە قٌٌگیانی (پێی َّلٌاو قەةدێ) َّلٌاوی ٷە قٌای
َّلٌاوی ٌ ةیینەٌەی ٷە ُیه ٷە (قٌا دەمەنی) قٌٌ ًاڵیەٌە (ٌ ٫ەنمامنان ةەئاقەمی قا)
کە ًٍپاًگٍوانی من (ؿٍا) ٌةاٌک ٌ قایکدر ةە دەنێدا ةدۆ َّلی مدنە گەڕانەٌەددانە
ِنٌانَ ِة ٍَا ِٷكَ ْٓد ًِ ِب ْػ ٌَدانًا َػ َمٸَذْدًُ
[ٷٰامن ٌ .]14ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ٌَ آ ْٔ َنا ْاإل َ
دّ بِ َلا ةَٸَد َ ٩ؤَُُ دكا وُ ٌَةَٸَد َ٩
ؤُ ُّمًُ ٳُ ْهىًا ٌَ ٌََٗ َ٤ذًُْ ٳُ ْهىًا ٌَ َػ ْمٸًُُ ٌَ َِٔ ٫داٷًُُ سَ َالسُدٍنَ َُ د ْي ًها َػ اذ ك
دىل ٌَاٷِدكَ اْ ٌَؤَنْ
ني ًَ َن ًح ٯ ََاٶ َن ِّب ؤَ ٌْ ِو ِْ ٣نٕ ؤَنْ ؤَُْ ٴُ َه نِ َْ ٤مذَدٵَ اٷا ِذدٕ ؤَنْ َْ ٤م َ
ؤَ ْنةَ َِ ٤
دي ٌَ َ َ ٣ك
در َ َ ٣ا
ني ە ٌادە
ؤَ َْ ٣م َٹ َٓاٷِ ًؼا دَ ْهَٗ ا ُه ٌَؤَ ْٓٸِ ْؽ ِِل ِِف ُل ِّنٓا ِذٕ بِ ِّي دُ ْت ُ
در بِٷَ ْٔدٵَ ٌَبِ ِّي ِمد َن اٷْ ُم ٌْدٸِ ِم َ

{ٌئێمە ئامۆژگانی ئاقەمیامن کهق ةە چاکە کهقن ٷەگەڵ قایدٵ ٌةاٌکیدكاو قایکدی ةە
ناڕەػەدی ٌئاوانەٌە ھەڵی گهدٌٍە ٌ ةە ئاوان ٌناڕەػەدیّ ةدٌٍیەدیو مداٌەی قٌٌگیدان
ةٌٍن (ی قایدٵ) پێدیەٌە ىەددا ُدیه ةدیینەٌەی ًدی مدانگە ددا قەگدادە ددا٫ی َّلٌی
(پێگەیِذٍی َّلُەیی ٌ ژیهی) ٌ قەگادە چٹ ًاڵیو قەڵێ ئەی پەنٌەنقگدان ئیٸيدامم
پێتتەؿِە دا ًٍپاًگٍوان ٌٍُکهانە ةژێهی ئەٌ ةەھهە ٌنی٤مەدانەخ ةکەٺ کە ڕُذٍدە
ةە ًەن من ٌ قایدٵ ٌةاٌکمدكا ٌ (ئیٸيدامم پێتتەؿِدە) ةدۆ ئەٌەَ کدهقەٌەی چداٳە
ئەنظاٺ ةكەٺ کە دۆ پێی ڕاوی ةیرو نەٌەکانیِم چاٲ ٌ ًاڵؽ ةکەو ةێگٍمان ةۆَّلی دۆ
گەڕاٌمەدەٌە ٌ ةەڕاًذی من ٷە مًٍٍڵامنی گەنقن کەچم (مٸکەچم)ە
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هللا َْ ٣نًُ ٯ ََاٶ َطا َء َن ُط ٌٹ بِ ََل َن ًُدٍٶِ ا ِ
هللا
يض ا ُ
[األػٰاْ ٣َ ٌ( .]15 ٪ن ؤَ ِِّب ُى َه ْٓ َه َج َن ِ َ
ٍٶ ا ِ
داي ِة ُؼ ٌْدنِ َٓد َؼاةَ ِذٕ ٯ َ
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَ ًَٸ َام َََ ٰ٫اٶ َٓا َن ًُ َ
َداٶ
دٱ اٷ ان ِ
هللا َمد ْن ؤَ َػ ُّ
َٓ اىل ُ
«ؤُ ُّمٵَ » ٯ ََاٶ سُ ام َم ْن ٯ ََاٶ «سُ ام ُؤ ُّمٵَ » َٯ َاٶ سُ ام َم ْن ٯ ََاٶ «سُ ام ُؤ ُّمٵَ » ٯ ََاٶ سُ ام َمد ْن ٯ َ
َداٶ
«سُ ام ؤَةٍُٲَ ») ٌادە (ٷە ئەةی ىٍنەیهەٌە -ڕەوای ؿٍای ٷێتێر -قەڵێر پیاٌێک ىداخ ةدۆ
َّلی پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ىل هللا ٣ٸیً ًٌٸم-و ٌ ٌٌدی ئەی پێ٨ەمدتەنی ؿدٍقاو ئایدا
کێ ُایٌذەدهە ةۆ ئەٌەی کە ىاٌەڵی چداک ةدم ةەنامدتەنی ٫ەنمدٌٍی «قایکدر»و
ٌٌدی پاَ ئەٌەی کێ ٫ەنمٌٍی «قایکدر»و ٌٌددی پداَ ئەٌەی کدێ ٫ەنمدٌٍی
«قایکر»و ٌٌدی پاَ ئەٌ کێ ٫ەنمٌٍی «ةاٌکر»)ٓ[ .ؼٔؽ مٌٸم].
ٌئەٺ ئامۆژگددانیکهقنە ةە چاکەکددانی ةەنامددتەن قایددک ٌةدداٌک قەةێددر
طێتەطێ ةکهێر ئەگەن مٌٍڵامن ةدن یدان مٌدٍڵامنیّ نەةدنو ٷە ئەًدامئی کچدی
ئەةٍةەکهەٌە قەڵێر «قایکدم کە مٍَشیدک ةدٌٍو ٷەگەڵ کدٍڕەکەَ ىداخ ةدۆ ئەٌەَ
ًەنقانیم ةکاخ ٷە ماٌەَ پەیامنی ٷە نێٍان ٯدٍڕەیّ ٌپێ٨ەمدتەن ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە
ًٌٸم-و ةۆیە پهًیانٺ ٷە پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -کدهق ٌ ٌٌددم قایکدم ةە
ٌیٌذی ؿۆی ىادٌٍەو ئایا ةە چاکی مامەڵەی ٷەگەڵكا ةکەٺ ئەٌیّ ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە
ًٌٸم٫ -ەنمٌٍی «ةەڵێو ةە چاکی مدامەڵەی ٷەگەڵدكا ةدکە»ٓ[ .دؼٔؽ اٷتـدانْ]و
ةەڵکٍ ئەگەن قایدک ٌةداٌک ىەٌڵیاندكا کە مندكاڵەکەیان ٷە پداَ مٌدٍڵامن ةدٌٍن
ىەڵگەڕێذەٌە ٌکا٫ه ةێر؛ ئەٌا ٷێهەقا ئیٌالٺ ٫ەنمانی پێكەکاخ کە ناةێر گدٍێیایەڵی
قایک ٌةاٌکی ةکاخ ٷەمەقا ٌٷە ىەن داٌانێکی دهیِكاو ةەڵکٍ قەةێدر ٷەًەن ئدیامن
ٌقینكانیەکەَ ةەنقەٌاٺ ةێر؛ ٷەگەڵ ئەمەُكا قەةێر ةەنامتەن قایک ٌةداٌکی ةداَ
ةێر ٌةە چاکە مامەڵەیان ٷەگەڵكا ةکاخو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌَ ِبن َكط َيدكَ اٲَ
ٸم ََ ٫ال د ُُِ ٤ٜي َام ٌَ َٓا ِػت ُي َام ِِف ٖٷدكُّ ن َٔا َمُ ٤هٌٗ٫دا ٌَٖداتِد٥
َ َ ٣كىل َؤن دُ ِ
ٍَٔ ٷَٵَ ِة ًِۦ ِ ٣إ
ْشٲَ ِِّب َما ٷ َ
ِل َمهطِ ُ٤ٴُم َ٫إُنَ ِّت ُئٴُم ِبِ َا ٳُن ُذم دََ ٤مٸٍُنَ ە ٌادە {ٌئەگەن (ةاٌٲ ٌ
ًَت َ
ِٔٹ َمن ؤَن َ
ِل سُ ام بِ َ ا
َاب بِ َ ا
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قایکر) ئەٌپەڕی ھەٌڵیانكا ٷەگەڵر ةۆ ئەٌەی ُذێٵ ةکەیدر ةە ھداٌةەَ مدن کە
ھیی وانیانییەکر پێی نییە ئەٌا گٍێیایەڵییدان مەکە ةەاڵٺ ٷە قٌنیداقا وۆن ةە چداکی
ھاٌڕێیەدی ٌھەڵٌٍکەٌدیان ٷەگەڵدكا ةدکە ٌُدٍێن ڕێتداوی کەًدێٵ ةدکەٌە کە ةە
قڵٌۆوی گەڕاٌەدەٌە ةۆ َّلی من (ٷە قٌاڕۆژقا) گەڕانەٌەدان دەنێا ةۆ َّلی مدنە ئینظدا
ھەٌاڵذان پێكەقەٺ ًەةانەخ ةەٌ کهقەٌانەی کە قەدانکهقە [ٷٰامن .]15
ٌئاینی ئیٌالٺ ڕێگهی ناکاخ ٷە چاکەکدانی ةەنامدتەن کەًدی مٍَشیدک
ئەگەن ؿىٺ ةێر یان ؿىٺ نەةێر؛ ةەاڵٺ ةە مەنطێدک قژی مٌدٍڵامنان ٌئاینەکەیدان
نەةێذەٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر ا
هللا َ٣نِ اٷا ِمٓ َن ٷ َْم َُٰٓا ِدٸٍُٳ ُْم ِِف اٷدكِّ ٓنِ
{َّل َٓ ْن َياٳ ُُم ا ُ
هللا ُٓ ِؼ ُّث اٷْ ُمٰ ٌِْ ِ
نيە ٌادە
دَ ٜ
َربٌى ُْم ٌَدُٰ ٌٍُِْٜا بِٷَ ْٔي ِْم بِنا ا َ
ٌَٷ َْم ُٓ ْـ ِه ُطٍٳُم ِّمن ِقَٓا ِنٳ ُْم ؤَن د َ ُّ
{ؿٍقا نەىیذان ٷێناکاخ ٷەگەڵ ئەٌانەی کە طەنگیان ٷەگەڵ نەکدهقٌٌن ٷەًدەن ئەٺ
قینە ٌقەنیان نەکهقٌٌن ٷە طێگا ٌٍُێن ٌؿاٲ ٌ ٌاڵدی ؿۆدان کە چاکەیدان ٷەگەڵ
ةکەن ٌقاقگەنةن ٷەگەڵیانكا ةەڕاًدذی ؿدٍقا ئەٌانەی ؿدۆَ قەٌێدر کە قاقگەننە
[املمذؼنددح ٌ .]8ئدداینی ئیٌددالٺ ٫ەنمانددكەکاخ ةە ئامۆژگددانی کددهقن ٌ٫ێهکهقنددی
منكاڵەکانو ٌمەونرتین ئامۆژگانی کە پێٍیٌذە قایدک ٌةداٌک ٫ێدهی مندكاڵەکانیان
ةکەن ةهیذیە ٫ێهکهقنیان ًەةانەخ ةە ما٫ەکداىن پەنٌەنقگانیدان ٷەًدەیانو ىەنٌەکدٍ
پێ٨ەمتەن ٓ-ىل هللا ٣ٸیً ًٌٸم٫ -ێهی کٍڕی مامی کهق (٣تكاٷٸەی کٍڕی ٣ەةداي)
هللا ِةيِد ان
دام ٍخ َٓ ْن َ٤ُ ٬دٵَ ُ
-ڕەواَ ؿٍایان ٷێتێرَٓ « -ا ُ٧ال ُٺ َؤ ٌْ َٓا ُ٧ٸَ ِّٔ ُم َؤَّل ُؤ َ٣ٸِّ ُمٵَ ٳَ ِٸ َ

 ٪بِٷَ ْٔ ًِ ِِف اٷ اهؿَا ِء
هللا دَظِ كْ وُ ؤَ َما َمٵَ دَ َ ٤اه ْ
هللا َٓ ْؼ َْ٠٬ٵَ ا ْػَ ١َِ ٬
َُٰ ٫ٸ ُْر ةَ َىلََ ٰ٫َ .اٶ "ا ْػَ ١َِ ٬
َاً َذ ِْ ٤ن ةِا ِ
ّلِل» ٌادە «ئەی کدٍڕ
َاًإَٶِ َ
اً َذ َْ ٤ن َر ْ ٫
هللا ٌَبِ َلا ْ
َٓ ِْ ٤ه ْ٫ٵَ ِِف اٷِِّ كا ِج ٌَبِ َلا ًَإَٷ َْر ْ ٫
(ئەی ٧ددٍاڵٺ)و ئایددا ىەنددكێک ٌُددەخ ٫ێدده ةددکەٺ کە ةەىۆیددانەٌە ؿددٍقا ًددٌٍقخ
پێتگەیەنێر » ٌٌدم ةەڵێ (٫ێهٺ ةکەٺ)و ٫ەنمٌٍی «ًدنٌٍنەکانی ُدەنی٤ەدی ؿدٍقا
ةپانێىە؛ ئەٌا ؿٍقا قەدپانێىێرو ًنٌٍنەکانی ُەنی٤ەدی ؿٍقا ةپدانێىە؛ ئەٌا قەةینیدر
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ؿٍقا ٷە پێِەٌە ٷە گەڵ دۆقا قەةێرو ؿٍقا ةناًە (ٷە ؿٍقا ةرتًدە) ٷە کدادی ؿۆُدی
ٌئاًاییكا؛ ٷە کدادی ناؿۆُدی دەنگدانەقا ٌەاڵمدر قەقادەٌەو ئەگەن قاٌاخ کدهق؛ ئەٌا
دەنيا قاٌا ٷە ؿٍقا ةکەو ٌئەگەن قاٌاَ ٓانمەدی ٌپِذیٍانیر ٳدهق؛ ئەٌا دەنيدا قاٌاَ
ٓانمەد ٌپِذیٍانی ٷً ؿدٍقا ةٴدً» [نٌاه ؤػمدك ٌ .]4/287ؿدٍاَ گەٌنە ٫ەنمداىن ةە
قایددک ٌةدداٌک کددهقٌٌە کە منددكاڵەکانیان ٫ێدده ةددکەن ًددەةانەخ ةە ئەٌ ُددذانەَ کە
ًٌٍقیان پێكەگەیەنێر ٷە ئاینەکەیان ٌٷە قٌنیایانو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َٓ كدإَ ُّٓ َيا

دال إ
اي ٌَٖٷ ِؼ َظا َن ُج َ٣ٸَٔ َيا َمٸَدك ِئٴَ ٌح َِ ٧
ٞ
ٖٷا ِمٓ َن َءا َم ُنٍاْ ٯٍُاْ ؤَنٌَُ ٬ٴُم ٌَؤَىٸِٔٴُم نَا ٗنا ٌَٯٍُ ُقىَا ٖٷ ان ُ
ّٖلِل َما َؤ َم َهىُم ٌَ َٓ٤َ ٬ٸٍُنَ َما ُٓا َم ُهٌنَ ە ٌادە {ئەی ئەٌانەی کە ةاٌەڕددان
ُِكَ ا إق اَّل َٓ ُ
ٍٔ٤نَ ا َ

ھێناٌە ؿۆدان ٌکەًٍکاندان ةپانێىن ٷە ئاگهێٵ کە ًٌٍدەمەنیەٳەی ئداقەمی ٌةەنقەو
ًەنپەنُددذی ئەٌ (ئدداگهی قۆوەؿە) چەنددك ٫هیِددذەیەکی وةدده ٌدٍنددكٌدیژی ٌان کە
نا٫ەنمانی ؿدٍقا نداکەن ٷەٌەی کە ٫ەنمانیدان پێدكەقاخ ٌا ٫ەنمانێکیدان پێتدكنێر
ئەنظددامی قەقەنە [ًددٍنج اٷذؼددهٓم ًٌ .]6ددەةانەخ ةەٺ ئددایەدە کە ؿددٍاَ گەٌنە
قە٫ەنمٍێر {ٯٍُا ؤَنٌَُ ٬دٴ ُْم ٌَؤَ ْىٸِدٔٴ ُْم نَدا ًنا ە ٌادە {ئەی ئەٌانەی کە ةاٌەڕددان ھێنداٌە
ؿۆدان ٌکەًٍکاندان ةپانێىن ٷە ئاگهی قۆوەؿێکو ٣ەٷدی -ڕەواَ ؿدٍاَ ٷێتێدر -ٷە
دەٌ٫ددیهی ئەٺ ئددایەدە پیددهۆوەقا قەڵێدددر (پەنٌەنقەیددان ةددکەن ٌ٫ێهیددان ةددکەن).
ٌپێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم٫ -ەنمدانیکهقٌٌە ةە ةاٌکدان کە ڕۆڵەکانیدان ٫ێدهی
نٍێژکهقن ةکەن ةۆ ئەٌەَ ٷەًەن ئەنظامدكاىن ندٍێژکهقن پەنٌەنقە ةدنبو پێ٨ەمدتەن -
ني)
ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر ( ُم ُهٌا
ؤٌَّلقٳم ةاٷٔدال ِج ٌىدم ؤةندا ُء ًدتًِ ِ٥دن َ
ِ
ٌادە (٫ەنمانی نٍێژکهقن ةە منكاڵەکانذان ةکەن؛ ٷە دەمەنی ػەٌخ ًداڵیانكا) [نٌاه
ُدم َم ٌْ ٌ
داٌٶ َ٣د ْن
ؤةٍ قاٌق]و ٌ ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر «ٳُٸُّٴ ُْم َناٌَ ٍ٢ٳُٸُّٴ ْ
اٌٶ َْ ٣ن َن ِ ٣أ ِذ ًِ ٌَاٷ اه ُط ُٹ َناِِ ٍ٢ف ؤَ ْىٸِ ًِ ٌَ ُى ٍَ َم ٌْ ٌ
إل َما ُٺ َناَ ٌَ ٍ٢م ٌْ ٌ
َن ِ ٣أ ِذ ًِ ا ِ
داٌٶ َ٣د ْن َن ِ ٣أ ِذد ًِ
ٌ
ٌمٌاٌٶ
ٌَامل َ ْهؤَ ُج َنا ٌِ َٔ ٣ح ِِف ةَ ْٔ ِر َو ٌْطِ َيا ٌَ َم ٌْاٌٷَ ٌح َْ ٣ن َن ِ ٣أ ِذ َيا ٌاٷـاق ُٺ ناِ ٍ٢ف ماٶِ ً ِّٔ ِكو
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٣دددن ن ٣أ ِذدددً ٌٳٸُّٴدددم ناٌ ٍ٢مٌد ٌ
دداٌٶ ٣دددن ن ٣أ ِذدددً» ٌادە «ىەمٌٍددددان ُدددٍاننو
ٌىەنیەکێکذان ةەنپهًدیانە ةەنامدتەن ژێهقەًدذەکەَ قەًدەاڵدكان (ئەمیده) ُدٍانە
ٌةەنپهًیانە ةەنامتەن ژێهقەًذەکەَو پیاٌ ٍُانە ٌةەنپهًیانە ةەنامتەن ؿێىانەکەَو
ٌئا٫هەخ ٍُانە ٌةەنپهًیانە ةەنامتەن ماڵی مێهقەکەَ ٌمنكاڵەکاىنو ؿىمەدکان ٍُانە
ٌةەنپهًیانە ةەنامتەن ماڵ ًٌدامانی گەٌنەکەَو ٌىەمٌٍددان ُدٍانن ٌةەنپهًدیانن
ةەنامتەن ژێهقەًذەکانذان»ٓ[ .ؼٔؽ ةن ػتدان ٌ .]4491ئداینی ئیٌدالٺ ٫ەنمداىن ةە
ةاٌک کهقٌٌە ةە ؿەنطی کدهقن ٌقاةینکهقندی پێكاٌیٌدذیەکاىن قایدک ٌمندكاڵەکان
ٌپێِرت ئەمە ةاًکهاٌە ٷە ةیگەی ژمدانە (ٌ )18پێ٨ەمدتەن ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-
دٹ ِقٓ َندا ٍن
٫ەوڵی ؿەنطی ٷەًەن منكاڵەکانی ڕٌٌنکهقٌٌەدەٌە کە قە٫ەنمٍێدر «ؤَُ َْ٘٫
دٹ ََ ٣دىل قَا اة ِذد ًِ ِِف ًَدتِٔٹِ ِ
هللا
ُٓ ْن ِ ًُُٰ ٬اٷ اه ُط ُٹ ِقٓ َنا ٌن ُٓ ْن َِ ٣َ ًُُٰ ٬ىل َِٔ ٣اٷِ ًِ ٌَ ِقٓ َنا ٌن ُٓ ْن ِ ًُُٰ ٬اٷ اه ُط ُ
ٌَ ِقٓ َنا ٌن ُٓ ْن َِ ٣َ ًُُٰ ٬ىل ؤَ ْٓ َؼا ِة ًِ ِِف ًَتِٔٹِ ِ
دم ٯ َ
َداٶ ؤَةُدٍ
هللا» .ٯ ََاٶ ؤَةٍُ ِٯ َالةَ َح « ٌَةَدكَ ؤَ ةِاٷْ َِٔ ٤داٶِ سُ ا
هللا ةِد ًِ
ِٯ َالةَ َح ٌَؤَ ُّْ َن ُطٹٍ َؤ ُْ َ٠٣م َؤ ْط ًها ِم ْن َن ُطٹٍ ُٓ ْن ُِ ٬ٱ ََ ٣ىل َِٔ ٣اٶٍ َِٓ٨ا ٍن ُٓ ُِ ٬ُّ ٤ي ْم َؤ ٌْ َٓ ْن َُ ٤ُ ٬ي ُم ُ
ٌَُٓ ِْ ٨نٔي ِْم» ٌادە ««ةاُرتین قینان (پانە) کە کەًێک ؿەنطدی ةکداخ پدانەیەکە کە ٷە
ًەن منكاڵەکانی ؿەنطی ةکاخو ٌپانەیەک ٷە ًەن ئداژەڵەکەی ؿەنطدی ةکداخ ٷە
پێناٌ ؿٍای گەٌنە (ٷە طیياققا)و ٌپانەیەک ؿەنطدی ةکداخ ٷەًدەن ىاٌڕێکدانی ٷە
پێناٌ ؿٍای گەٌنە» ئەةٍ ٯیالةە قەڵێر «ًٌەنەدا ةە منكاڵەکان قەًذی پێکدهقو ٌکدێ
ٷەٌ پیاٌە گەٌنەدهە کە ؿەنطی قەکاخ ٷەًەن مندكاڵەکاىن ةدۆ ئەٌەَ ةیانپانێىێدر ٷە
ىەژانی ًٌٌٍقیان پێتگەیەنێر ٌقەٌڵەمەنك ةن» [ٓؼٔؽ مٌٸم .]994
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 .31ئاینی ئیٌالٺ ٫ەنمانكەکاخ ةە قاقپەنٌەن ةٌٍن ٷە ٌدە ٌکدهقەٌەقا
دەنانەخ ئەگەن ةەنامتەن قٌژمنانیّ ةێر.
ؿٍاَ گەٌنە ً-تؼانً ٌد٤داَلٌ -ەًد٭ قەکهێدر ةە ئەٌپەڕی قاقپەنٌەنی ٷە
کهقەٌەکانی ٌةەڕێٍەةهقنی ٷە نێٍان ةەنكەکان ٌئەٌ وادە پیهۆوە ٷەًەن ڕێگدای ڕاًدذە
ٷەٌ ُذانەَ ٫ەنماىن پێكەکاخ ٌنەىدی ٷێدكەکاخ ٌٷە قنًٌدذکهقن (ؿٍڵٰاندكن) ٌٷە
هللا ؤَنادًُ ََّل بِ كٷَدًَ بِ اَّل ىُد ٍَ
ٯەقەن ٌٯەوا ٌةییانەکانیكاو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {َُ ديِكَ ا ُ

َاِئًا ةِا ْٷ ِٰ ٌْ ِ
ٌَا ْٷ َم َال ِئٴَ ُح ٌَ ُؤٌٷٍُ ا ْٷ ِ٤ٸ ِْم ٯ ِ
دٔم ە ٌادە {ؿدٍقا
دََّ ٝل ِب َكٷدًَ بِ اَّل ىُد ٍَ اٷْ َ٤ىِٓد ُى اٷْ َؼ ِٴ ُ
ُاىێكی قەقاخ (ٌادە ڕایكەگەیەنێر ٌةە ةەڵگە قەیچەًدپێنێر) کە ةەڕاًدذی ھدیی
پەنًرتاٌێکی ةە ھەٮ ٌڕاًر نییە کە ُایەنی پەنًنت ةێر طدگە ٷە ئەٌ وادە مەونە
نەةێر ٌ٫هیِذەکانیّ ُاىێكی قەقەن (ٌادە قانیپێكا قەندێن) ٌؿداٌەن وانٌدذەکان
(وانایددان)یّ ُدداىێكی قەقەن (ٌادە ةدداٌەڕی چەًددپاٌیان ھەیە)و ؿددٍقا ھەمیِددە
قاقپەنٌەنی ڕاگهدٌٍە؛ ھیی پەنًرتاٌێکی ىەٮ ٌڕاًر نییە کە ُایەنی پەنًنت ةێر
طگە ٷە ئەٌ ٌؿٍقا ُکۆقان ٌقانایەە [آٶ ٣مهان ٌ .]18ؿٍقا ٫ەنمدان ةە قاقپەنٌەنی
ُدٹ ؤَ َمد َه َن ِِّّب ةِاٷْ ِٰ ٌْ ِ
دٝە ٌادە {ةڵدێ پەنٌەنقگدانٺ
قەکاخو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٯ ْ
٫ەنمانی ةە قاقپەنٌەنی قاٌەە [األ٣ها.]29 ٪
ٌىەمٌٍ پێ٨ەمتەنانی ؿٍقا قاقپەنٌەنیان ىێناٌە ٌةەنپایان کهقٌٌە ٣-ٸدیيم
اٷٔالج ٌاٷٌالٺ-و ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٷَ َٰكْ ؤَ ْن ًَٸْ َنا ُن ًُٸَ َنا ةِاٷْ َت ِّٔ َن ِ
اخ ٌَؤَن َىٷْ َنا َم َُ ٤ي ُم
داي ةِاٷْ ِٰ ٌْد ِ
دٝە ٌادە {ًددٍێنك ةەؿددٍا ةەڕاًددذی ئددێمە
اٷْ ِٴ َذد َ
داب ٌَاٷْ ِمٔ د َىانَ ٷِ َٔ ُٰددٍ َٺ اٷ اند ُ
پێ٨ەمتەنانی ؿۆمامنان نانقٌٌە ةە ةەڵگە ٌمٍ٣ظیىەی ڕٌٌنەٌە ٌ کذێتدی (ئاًدامنی)
ٌدەناوٌی قاقمان ٷەگەڵكا نانقن ةۆ ئەٌەی ؿەڵکی ةە قاقگەنی ڕە٫ذان ةکەن (ٷەنداٌ
ؿۆیانكا)ە [اٷؼكٓك ٌ .]25دەناوٌٌ ةهیذیە ٷە قاقپەنٌەنی ٷە ٌدەکدان ٌکهقەٌەکاندكا.
ٌئاینی ئیٌالٺ ٫ەنمانكەکاخ ةە قاقپەنٌەن ةٌٍن ٷە ٯٌدەکان ٌکهقەٌەکاندكا دەندانەخ
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ئەگەن ةەنامتەن قٌژمنانیّ ةێرو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { َٓدا ؤَ ُّٓ َيدا اٷاد ِمٓ َن آ َم ُندٍا
ني ةِاٷْ ِٰ ٌْ َِ ُُ ٝيكَ ا َء ِ ا ِ
ني بِن َٓٴُد ْن
ّلِل ٌَٷَ ٍْ َ َ ٣كىل ؤَنٌُِ ٬دٴ ُْم ؤَ ٌِ اٷْ ٍَاٷِدكَ ْٓنِ ٌَ ْاألَٯْد َه ِة َ
ٳٍُنٍُا َٯ اٍا ِم َ
َل ِةي َِام ََ ٫ال دَ اذ ِت ٍُ٤ا اٷْ َي ٍَ كَ َؤن دَ ِْ ٤كٷٍُا ٌَبِن دَٸْد ٌٍُا َؤ ٌْ دُ ْ٤هُِٗ دٍا َ٫دةِنا
ريا  ٫ا ُ
َِ ٧ن ًّٔا َؤ ٌْ ًَ ِٰ ٫
َاّلِل َؤ ٌْ َ ك

هللا ٳَانَ ِبِ َا دَ َْ ٤مٸٍُنَ َؿ ِتريًاە ٌادە {ئەی کەًانێک کە ةاٌەڕددان ھێنداٌە ةەنقەٌاٺ وۆن
اَ
قاقگەن ةن ٷەةەن ؿٍا ُاىێكی ةكەن ةا ُاىێكیەکە قژ ةە ئێٍەَ ةێر یان قژی ةاٌک
ٌقایددک ٌ قژی ؿددىمە نىیکەکانذددان (ةێددر) ئەگەن (ُدداىێكی ٷەًددەن قناٌەکە)
قەٌڵەمەنددك ةێددر یددان ھەژان (ُدداىێكیەکە ھەن ةددكەن) چددٍنکە ؿددٍا ةەنژەٌەنددكی
ًٌددٌٍقی ئەٌان ةاُددرت قەوانێددر کەٌادە ُددٍێن ئددانەوٌٌ مەکەٌن ةددۆ ئەٌەی ٷە ھەٮ
َّلنەقەن ٌئەگەن (ُاىێكیەکە) پدێچەٌانە ةدكەن یدان نەیدكەن ٌ گدٍێی پێدنەقەن ئەٌا
ةەڕاًددذی ؿددٍا ھەمیِددە ةە کانەکانذددان ئاگدداقانەە [اٷنٌدداء ٌ .]135ؿددٍای گەٌنە
قە٫ەنمٍێر { ٌَ ََّل َٓ ْظ ِه َم انٴ ُْم َُ َنأنُ َٯ ٍْ ٍٺ ؤَن َٓكُّ ٌٳ ُْم َ٣نِ اٷْ َم ٌْظِ ِك اٷْ َؼد َه ِاٺ ؤَن دَ ْ٤ذَدكُ ٌا ۧ
ْرب ٌَاٷ اذ ْٰ ٍَ كَ ٌَ ََّل دَ َ٤ا ٌَنٍُا ََ ٣ىل ْ ِ
هللا َُ د ِكٓكُ
هللا بِنا ا َ
اإلسْ ِم ٌَاٷْ ُ٤كْ ٌَانِ ٌَاداُٰدٍا ا َ
ٌَدَ َ٤ا ٌَنٍُا ََ ٣ىل اٷ ِ ِّ
َابە ٌادە {ةا ؿەُم ٌ ٯینذان ٷە کۆمەڵێک ٌادان ٷێنەکاخ ةەىدۆی ئەٌەَ کدادی
اٷْ ِِ ٰ٤
ؿۆی نەیانيێِر دەٌا ٪ةە قەٌنی کە٣تە ةکەن؛ قەًر قنێدژی ةدکەن ٌ کدۆمەکی
یەکرتی ةکەن ٷە ًەن چاکە ٌ پانێىگانی ٌ ٷە ؿٍا دهًان ٌ کۆمەکی یەکدرت مەکەن
ٷەًەن داٌان ٌ قەًر قنێژی ٌ ٷە ؿٍا ةرتًن ةێگٍمدان ددۆڵە ًٌدىای ؿدٍا ةەدیدنەە
ني ِ ا ِ
ّلِل ُُ د َيكَ ا َء
[املائكج ٌ .]2ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َٓا َؤ ُّٓ َيا اٷا ِمٓ َن آ َم ُنٍا ٳٍُنٍُا ٯَد اٍا ِم َ
ةِاٷْ ِٰ ٌْ ََِّ ٌَ ٝل َٓ ْظ ِه َم انٴ ُْم َُ َنأنُ َٯ ٍْ ٍٺ َ َ ٣كىل ؤَ اَّل دَ ْ٤د ِكٷٍُا ا ْ٣د ِكٷٍُا ىُد ٍَ ؤَٯْد َه ُب ٷِٸ اذْٰد ٍَ كَە ٌادە

{ئەی ئەٌانەی ةاٌەڕدان ھێناٌە وۆن ةە ڕێکٍپێکی ھەًنت ةەئەنظامكانی ٫ەنمانەکانی
ؿٍا ُاىێكیكەن ةن ةە قاق ٌ ڕاًذی ةا ڕٮ ٌ کینەددان ٷەقەًدذە ٌ کۆمەڵێدک ھانذدان
نەقاخ ٷەًددەن ئەٌەی ڕاًددر نەڕۆن ٌ قاقگەن نەةددن قاقگەنةددن ئەٌە نددىیکرتە ٷە
پانێىکانی (دەٯٍاقانی)ە [املائكج .]8
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ئایا ٷە یاًای گەٷەکان یدان ئداینی ؿەڵکدی ٷە ئەمدیۆقا ُدذی ٌەکدٍ ئەمە
قەةینین کە ةهیذیە ٷە ُداىێكی قان ةە ىەٮ ٌ ٌٌدندی ڕاًدذی ىەددا دەندانەخ ئەگەن
ٷەًەن نەٌ٫ی ؿۆخ ٌقایک ٌةداٌک ٌکەًدە نىیکەکدانیّ ةێدرو ٌ٫ەنمدانکهقن ةە
قاقپەنٌەن ةٌٍن ةەنامدتەن قٌژمدن ٌقۆًدرٌ .پێ٨ەمدتەن ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-
٫ەنمانی کهقٌٌە ةە قاقپەنٌەن ةٌٍن ٷە نێدٍان منكاڵەکاندكاو ٣دامه قەڵێدر گدٍێم ٷە
نٍ٣امىن کٍڕی ةەُیه ةٌٍ -ڕەواَ ؿٍاَ ٷێتێر -کە ٷەًەن مینتەن قەیدٌٍخ (ةداٌکم
قیانیەکی پێكاٺ)و ةەاڵٺ ٣ەمهەدی کچی ڕەٌاػە -قایکی ندٍ٣امنٌٌ -ددی (مدن ڕاوی
نیم ٷەًەن ئەٺ قیانی ةەؿِینە ىەداٌەکٍ پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸمُ -اىێكی
ٷەًەن قەقاخ)و ةاٌکم -ةەُیه -چٌٍ ةۆ َّلی پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم-
ٌ ٌٌدی (من قیانیەکم ةەؿِی ةە کٍڕەکەٺ -نٍ٣امن -کە قایکدی ٣-ەمهەددی کچدی
ڕەٌاػە -پێی ةەؿِدیو ٌقاٌاَ ٷە مدن کدهق کە ددۆ ةدکەٺ ةە ُداىێك ٷەًدەن ئەمە)و
ئەٌیّ ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم٫ -ەنمدٌٍی «ئایدا ىەمدان ُدذر ةەؿِدی ةە ىەمدٌٍ
منكاڵەکانر »و ئەٌیّ (ةەُیه) ٌٌدی نەؿێهو پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-
٫ەنمددٌٍی «دەٯددٍای ؿددٍا ةددکەن -ٷە ؿددٍا ةرتًددن-و ٌقاقپەنٌەن ةددن ٷە نێددٍان
مندددكاڵەکانذان»و گێدددیەنەٌەی ٫ەنمدددٌٍقەکە قەڵێدددر ٌپاُدددان (ةەُدددیه) گەڕایەٌە
ٌقیانیەکەَ ٌەنگدهدەٌەٓ[ .دؼٔؽ اٷتـدانْ  .]2587قاقپەنٌەنی دداکە ىۆکدانە ةدۆ
پاناًذنی ًەٯامگیهی ؿەڵک ٌ ٌاڵددان .ةەةدێ ئەٌە ؿەڵدک ىەًدر ةە ًدەَّلمەدی
ناکاخ ٷە ًەن قین ٌ ژیان ٌ منكاڵ ٌ ُەنە ٌ ٪ماڵ ٌ ٌاڵدیان .ىەن ٷەةەن ئەٺ ىدۆیە
پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم٫ -ەنمدانی ةە مًٍدڵامنان کدهق کە کدۆا ةدکەن ةدۆ
ػەةەُەو پاَ ئەٌەی ٷەًەن قەًذی کا٫هەکانی مەککە قەچەًٌێنكنانەٌە .ىۆکدانی
ىەڵتژانقنددی ػەةەُددە ئەٌە ةددٌٍ کە پاُدداکەی قاقپەنٌەن ةددٌٍ ٌ ىددیی کەي ٷە ژێدده
قەًەاڵدی ئەٌقا ًذەمی ٷێ نەکهاةٌٍ.
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 .31ئدداینی ئیٌددالٺ ٫ەنمانددكەکاخ ةە چاکەکددان ةددٌٍن ةەنامددتەن ةە
ىەمٌٍ ةٌٍنەٌەنەکانو ٌةانگەُە قەکاخ ةۆ ڕەٌُر ٌکهقەٌە طٍانەکان.
ئاینی ئیٌالٺ ٫ەنمانكەکاخ ةە چاکەکانی ةەنامتەن ىەمٌٍ ؿەڵکدیو ؿدٍاَ
هللا َٓددإْ ُم ُه ةِاٷْ َ٤ددكْ ٶِ ٌَ ْ ِ
َب ە ٌادە
گەٌنە قە٫ەنمٍێددر {بِنا ا َ
اإل ْػ ٌَددانِ ٌَبِٓ َذددا ِء ِلْ اٷُْٰدد ْه َ ك
{ةەڕاًذی ؿٍا ٫ەنمان قەقاخ ةە قاقگەنی ٌةە چاکە ٌةە ةەؿِین ةە ؿىٺ ٌکەًٍکانە
اٷُضددا ِء
اٷرسددا ِء ٌَ ا ا
[اٷنؼددٹ ٌ .]91ؿددٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێددر {اٷادد ِمٓ َن ُٓن ُِٰ٬ددٍنَ ِِف ا ا
ٌَاٷْٴ ِ
ني اٷْ ََ ْٔ ٨
نيە ٌادە {ئەٌانەی مداڵ
ني َ٣نِ اٷ ان ِ
دث اٷْ ُم ْؼ ٌِد ِن َ
ٌَ ١اٷْ َ٤ا َِ ٫
َاِ ٟم َ
اي ٌَ ا ُ
هللا ُٓ ِؼ ُّ
قەةەؿِن (ٷە پێنداٌی ؿدٍاقا) ٷە کدادی ؿۆُدی (قەٌڵەمەندكی) ٌناؿۆُدیكا ٌڕٯدی
ةەدینی ؿۆیان قەؿۆنەٌە ٌ قەةٌٍنن ٷە ؿەڵکی ٌؿٍقاَ چاکەکدانانی ؿۆُدكەٌێرە
[آٶ ٣مهان ٌ .]134پێ٨ەمتەن مٍػەمەق ٓ-ٸی هللا ٣ٸیدً ًٌدٸم -قە٫ەنمٍێدر «بنا
هللا ٳَ َذ َث اإل ْػ ٌَانَ َ
٣ىل ٳ ُِّٹ َش ٍءو َ٫ةِ َلا َٯ َذٸْ ُذ ْم ٫إ ْػ ٌِ ُنٍا اٷ ِٰ ْذٸَ َحو ٌب َلا َل َة ْؼد ُذ ْم ٫إ ْػ ٌِد ُنٍا
اَ
اٷ امةْ َؽو ٌَٷْ ُٔ ِؼكا ؤَ َػكُ ٳ ُْم َُ َْ ٬هدًَُ و َ٫ٸ ُْري ِْغ َلةِٔ َؼذًَُ » ٌادە «ؿٍای گەٌنە چاکەکانی ٷە ًەن
ىەمٌٍ ُذێک نًٌٍیٍەو ئەگەن کٍُذانیەکذان کهق؛ ئەٌا ةە چداکی ئەنظدامی ةدكەنو
ٌئەگەن ًەنةیینێکذان کدهق؛ ئەٌا ةە چداکی ئەنظدامی ةدكەنو ٌةدا یەکێدک ٷە ئێدٍە
دی٨ەکەَ دیژ ةکاخ ةدۆ ئەٌەی نداڕەػەدی ٷە ًدەن ًدەنةیاٌەکە َّلةدكاخ»ٓ[ .دؼٔؽ
مٌددٸم ٌ .]1955ئدداینی ئیٌددالٺ ةانگەُددە قەکدداخ ةددۆ ڕەٌُددذە طٍانەکددان ٌکددهقەٌە
چاکەکانو ؿٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە ًی٬ەدی پێ٨ەمتەن مٍػەمەق ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە
ًٌٸم -ٷە کذێتەکاىن پێٌٍِدهقا قە٫ەنمٍێر {اٷاد ِمٓ َن َٓ اذ ِت ُ٤دٍنَ اٷ اه ًُ َ
دٕ
ِدٕ ْاألُ ِّم ا
دٍٶ اٷ انت ا
ا اٷ ِمْ َٓظِ كُ ٌنًَُ َمٴْ ُذٍةًا ِ٣نكَ ى ُْم ِِف اٷ اذ ٍْ َنا ِج ٌَ ْاإلِنظِ ٔدٹِ َٓدإْ ُم ُهىُم ةِداٷْ َم ُْ ٤ه ِ
ٌْ ٌََٓ ٪ن َيداى ُْم َ٣دنِ
اخ ٌَ ُٓ َؼ ِّه ُٺ َ٣ٸَ ْٔي ُِم اٷْ َـ َتائِ َ
اٷْ ُمنٴَ ِه ٌَ ُٓ ِؼ ُّٹ ٷَ ُي ُم اٷٜا ِّٔ َت ِ
ُدم ٌَ ْاألََ ٧
ْدال َٶ
ِصى ْ
دص ٌَ ََٓ٘ ُ
د٣َ ٥د ْن ُي ْم بِ ْ َ
َِّصٌ ُه ٌَادا َت ُ٤دٍا اٷ ُّندٍ َن اٷاد ِمْ ؤُندى َِٶ َم َ٤دًُ
اٷا ِذٕ ٳَان َْر َ٣ٸَ ْٔي ِْم َ٫اٷا ِمٓ َن آ َم ُنٍا ِة ًِ ٌَ َ ٣اى ُنٌ ُه ٌَن َ ُ
ُدم اٷْ ُم ْ٬ٸِ ُؼدٍنَ ە ٌادە {(ئەٺ ڕەػدمەدەی پەنٌەنقگدان) ةدۆ ئەٌانەیە کە ُدٍێن
ؤٌُٷَك ِئٵَ ى ُ
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(پێ٨ەمددتەن ٓ-ددىل هللا ٣ٸیددً ًٌددٸم )-قەکەٌن کە پێ٨ەمتەنێکددی نەؿٍێنددكەٌانە ٌ
(ٷەَّلیەن پەنٌەنقگانەٌە ھادٌٍە) ئەٌ کەًە (پێ٨ەمتەنێکە ئەھٸی کذێث ًی٬ەدەکانی
قەوانن ٌقەیناًن) چٍنکە ةە نٌٍشاٌی َّلیانە ٷە دەٌناخ ٌ ئینظیٸدكا کە ٫ەنمانیدان
پێ قەکاخ ةە چاکە ٌ ڕێگهییان ٷێ قەکداخ ٷە ؿدهاپە ٌُدذە پاکەکانیدان ةدۆ ػەاڵڵ
قەکاخ ٌُذە پیٌەکانیان ٷێ ػەناٺ (ٯەقە٧ە) قەکاخ ٌ ةانە ٯدٍني ٌگهانەکدان ٌئەٌ
کۆخ ٌ ونظیهانەَ کە ةەًەنیانەٌە ةٌٍن ٷەًەنیان َّلی قەةاخ ئەمظا ئەٌ کەًانەی
کە ةاٌەڕیان ةەٌ (پێ٨ەمتەنە) ھێناةێر ٌ ڕێىٌ ٯەقنیان ةۆ قاناةێر یانمەدیان قاةێر ٌ
پِذیٍانیان ٷێ کهقةێر ٌ پەییەٌی ئەٌ نٌٍنەیان کهقةێر (کە ٯٍنئدانە) کە ٷەگەڵیدكا
نێددهقناٌەدە ؿددٍانەٌە ئەٌان (کە ةاًددکهان) ٷە ڕوگددان ةددٌٍاننە [األ٣ددها.]157 ٪
ٔدٱ
هللا َن ٌِ ٫
ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیدً ًٌدٸم -قە٫ەنمٍێدر « َٓدا َ٣ا ِئَِ د ُح ِبنا َ
ُٓ ِؼ ُّث اٷ ِّهَْ ٫ٱ ٌَُٓ َْ ٣َ ِٕٜ ٤ىل اٷ ِّهِْ ٫ٱ َما ََّل ُٓ َْ ٣َ ِٕٜ ٤ىل اٷْ ُْ ٤ن ِ
٭ ٌَ َما ََّل ُٓ ِْٜ ٤دٕ ََ ٣دىل َمدا ًِد ٍَا ُه»
ٌادە «ئەی ٣ائیِەو ؿدٍقا میيهەةدانەو ٌةە ةەوەیدی ٌنەنٺ ٌنیدان ةدٌٍنی -میيهەةدانی-
ؿۆُكەٌێر؛ ٌئەٌەَ ٷەًەن میيهەةدانی ٌنەنٺ ٌنیدان ةدٌٍن قەیتەؿِدێر؛ ئەٌەندكە
ةەىددۆی دٍنددك ةددٌٍن ٌىەنُددذێکی دددهەٌە ناةەؿِددێر» [ٓددؼٔؽ مٌددٸم .]2593
هللا َػ اه َٺ َ٣ٸَ ْٔٴ ُْم َُ ٰ٣
ٍُٮ
ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر «بِنا ا َ
اخ ٌَ َم َن ٌََ ٥ى ِ
اخ ٌَ ٌَؤْ َق اٷ َت َن ِ
األُ ام َي ِ
اٷٌد َااٶِ ٌَبَِٗ دا ََ ٣ح امل َداٶِ »
َاخ ٌَٳَهِوَ ٷَٴ ُْم ِٯ َ
ٔٹ ٌَٯ ََاٶ ٌَٳَ ْ َ َج ُّ
ٌادە «ؿددٍاَ گەٌنە ػەنامددی کددهقٌٌە ٷەًددەندان ؿهاپەکددانی ةەنامددتەن قایکدداخو
ٌکٍُذنی کچانو (ٌطێتەطێ نەکهقندی ئەنک ٌما٫ێدک ٷەًدەنی ةێدر ٌقاٌاکهقندی
ِ
ٌىاخ] ٌادا /نەةەؿِین ٌطێتەطدێ
[ٌمن٥
ما٫ێک کە ىی ؿۆی نەةێر -یان ٌٌدهاٌە
َ
نەکهقنی ئەٌ ُذانەَ ؿٍقا ٫ەونی کهقٌٌە ةتەؿْشێرو قاٌاکهقندی ئەٌ ُدذانەَ کە
ؿٍقا ػەنامی کهقٌٌەٌ .)-ؿٍقا ػەو ناکاخ ٷە ٯٌە ىێنان ٌةهقن -ٯٌە وۆن کهقن-و
ٌوۆن پهًیان کهقنو ٌةە ٫ییۆقاىن ًامان» [ٓدؼٔؽ اٷتـدانْ ٌ .]2418پێ٨ەمدتەنی

118

ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر « ََّل دَكْ ُؿٸٍُنَ اٷْ َظ ان َح َػ اذّ دُ ْا ِم ُنٍا ٌَ ََّل دُ ْا ِم ُنٍا
اٷٌ َ
دال َٺ ةَ ْٔد َنٴ ُْم» ٌادە
َش ٍء بِ َلا َ٤َ ٫ٸْ ُذ ُمٍ ُه دَ َؼاةَ ْت ُذ ْم ؤَ ُِْ٫دٍا ا
َػ اذّ دَ َؼاةٍُّا ؤَ ٌَ ََّل ؤَ ُقٷُّٴ ُْم ََ ٣ىل َ ْ
«ًٍێنك ةە ئەٌ وادەی کە نەٌ٫دی مندی ةە قەًدذەو نداچنە ةەىەُدذەٌە ىەددا ئدیامن
نەىێننو ٌئیامن (ةاٌەڕ) ناىێنن ىەدا یەکرتدان ؿۆَ نەٌێرو ئایا ُذێکذان پێ ةڵدێم
کە ةەىۆیەٌە یەکرتیان ؿۆَ قەٌێدر ًدەَّلٺ کدهقن ةداڵٌ ةدکەنەٌە ٷە نێٍانذاندكا».
[ٓؼٔؽ مٌٸم .]54

ٌ .32ئدداینی ئیٌددالٺ ٫ەنمددان ةە ڕەٌُددذە طٍانەکددان قەکدداخ ٌەکددٍ
ڕاًذگۆیی ٌپاناًدذنی ًدپانقە (ئەمدانەخ) ٌقاٌێدن پداکی ٌُدەنٺ کدهقن
ٌئدداوایەدی ٌةەؿِددنكەیی ٌةەؿِددین ٌڕێىٷێنددان ٌیانمەدیددكانی ؿدداٌەن
پێٍیٌددذیەکان ٌیانمەدیددكاىن کەًددانی ٷێٰەٌمدداٌ ٌدێهکهقنددی ةهًددیەکان
ٌچاکتٌٍن ةەنامتەن قناًٌێ ٌگەیانكنی پەیٍەنكی ؿىمایەدی ٌنەنٺ ٌنیانی
ةەنامتەن ئاژەڵەکان.
ئاینی ئیٌالٺ ٫ەنمان قەکاخ ةە ڕەٌُذە طٍان ٌچاکەکانو پێ٨ەمتەنی ؿٍقا
ِّدم َٓددا ِٷ َؽ ْاألَ ْؿد َ
دالٮِ ) ٌادە
ٓدىل اٷددٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -قە٫ەنمٍێددر (بِمنا َدا ُة ِْ ٤شد ُدر ِألَُتَ َ
(نێهقناٌٺ ةۆ ئەٌەَ ڕەٌُدذە طٍانەکدان دەٌاٌ ٌکامدو ةدکەٺ) [ٓدؼٔؽ األقب امل٬دهق
ِل و
]217و ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر (بنا مدن ؤػد ِّتٴم ب ا
مظٸٌا ٍٓ َٺ اٷٰٔام ِح ِ
ِل ٌؤة٤دكَٳم مندٕ
ٌؤٯهةِٴم منٕ
ً
ؤػاً ُنٴم ؤؿالٯًا و ٌبنا ؤة َ٘٨ٴم ب ا
مظٸٌددا ٓددٍ َٺ اٷٰٔام د ِح اٷ ا سددانٌنَ و ٌاملُذِددكِّ ٯٍنَ و ٌاملُذٔ٬يٰددٍنَ و ٯدداٷٍا ٯددك ٣ٸِ ْمنددا
ً
ذٴدربٌنَ ) ٌادە (ئەٌ کەًدەی ٷە
اٷ سانٌنَ ٌ املذِكِّ ٯٍنَ و ٫ام املذٔ٬يٰدٍنَ ٯداٶ امل ُ ِّ
َّلی من ؿۆُەٌیٌذرتە ٌٷە قانیِذنی من نىیکرتە ٷە ڕۆژی ٯیامەددكا ئەٌ کەًدەدانە
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کە طٍانرتین ڕەٌُذی ىەیەو ٌئەٌەی ویاده ڕٯدم ٷێیەددی ٌٷە قانیِدذنی مدن قٌٌندده
قەةێددر ٷە ڕۆژی ٯیامەدددكا -ٷە ةەىەُددذكا( -ئەٺ طددۆنە کەًددانەن) [ًەنًددانەکان]
ئەٌانەَ وۆن ٯٌە قەکەن -ةە ةێ ًٌٍق-و ٌ [مٍدەُەقیٰەکان] ئەٌانەَ ٯٌدە ٫دهاٌان
ٌٯٌٍڵ قەکەن ةە ناىەٮ (ةۆ گاڵذە کهقن ةە ؿەڵکی)و ٌ[مٍدە٫ەیٰیيەکان]» ٌٌدیدان
ئەی پێ٨ەمدددتەنی ؿدددٍقا [ًەنًدددانەکان] ٌ[مٍدەُدددەقیٰەکامنان] واندددیو ئەی
[مٍدە٫ەیٰیيەکدددان] کدددێن و ٓ-دددىل اٷدددٸە ٣ٸدددیە ًٌدددٸم٫ -ەنمدددٌٍی «ئەٌانەَ
ؿۆةەگەٌنەوانن»)[ .اٷٌٸٌح اٷٔؼٔؼح  .]791ٷە ٣تكاٷٸەی کدٍڕی ٣ەمدهٌ -ڕەوای
ؿٍایان ٷێتێر -قەڵێر پێ٨ەمدتەن ٓ-دٸی هللا ٣ٸیدً ًٌدٸم -کەًدێکی طٍێندكەن ٌ
طٍێن ٫هۆَ نەةٌٍو ٌقەی٬ەنمٌٍ «بن من ؿٔانٳم ؤػٌنٴم ؤؿالٯًا»ٌ .ادە «ةاُدرتین
ٌؿێهدهینذان ئەٌانەن کە طٍانرتین ڕەٌُذیان ىەیە»ٓ[ .ؼٔؽ اٷتـانْ .]3559
ٌئدایەخ ٌ٫ەنمدٌٍقەی ددهیّ وۆنن کە ةەڵدگەن ٷەًدەن ئەٌەَ کە ئداینی
ئیٌالٺ ئامۆژگانی قەکاخ ةە ڕەٌُدذە طٍانەکدان ٌکدهقەٌە چاکەکدان ةە ُدێٍەیەکی
گِددذیٌ .ٷەٌ ئاکددانە ةەنوانەَ کە ئدداینی ئیٌددالٺ ٫ەنمدداىن پێددكەکاخ ةددهیذیە ٷە
ِاٷٔدكْ ٮِ
ڕاًذگۆییو پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر ( َ٣ٸَ ْٔٴ ُْم ة ِّ
ْرب َٓ ْي ِكْ بِ ََل اٷْ َظ ان ِح ٌَ َما َٓ َى ُاٶ اٷ اه ُط ُٹ َٓ ْٔكُ ُٮ ٌََٓ َذ َؼد اهَ
َ٫ةِنا ِّ
ْرب ٌَبِنا اٷ ِ ا
اٷٔكْ َٮ َٓ ْي ِكْ بِ ََل اٷ ِ ِّ
اٷٔكْ َٮ َػ اذّ ُٓٴْ َذ َث ِْ ٣نكَ ِ
هللا ِٓدكِّ ًٰٓا) ٌادە (قەًدذتگهن ةە ڕاًدذگۆییەٌەو چدٍنکە
ِّ
ڕاًذگۆیی ڕێنیِانكەنە ةەنەٌ چاکەکانیو ٌچاکەکانی ڕێنیِانكەنە ةەنەٌ ةەىەُرو
ٌکەًێک ڕاًدذگۆیە ٌةەنقەٌاٺ ةە قٌاَ ڕاًدذگۆییكا قەگەڕێدر؛ ىەددا َّلی ؿدٍاَ
گەٌنە ةە ڕاًذگۆ ٷە ٯەڵەٺ قەقنێر) [ٓؼٔؽ مٌٸم  .]2617ٷەٌ ڕەٌُذە طٍاندانەَ
کە ئیٌالٺ ٫ەنمانی پێکهقٌٌە ةهیذیە ٷە پاناًذنی ًدپانقە (ئەمدانەخ)و ؿدٍاَ گەٌنە
هللا َٓ دإْ ُم ُهٳ ُْم َؤن دُ د َاقٌُّا ْاألَ َمانَد ِ
َل َؤ ْى ِٸ َيدداە ٌادە {ةەڕاًددذی ؿددٍا
قە٫ەنمٍێددر {بِنا ا َ
داخ بِ َ ك
٫ەنمانذان پێ قەکاخ ةەقانەٌەی گِر ًپانقەکان ةدۆ ؿاٌەنەکانیدانە [اٷنٌداء .]58
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ٷەٌ ڕەٌُذە طٍانانەَ کە ئیٌالٺ ٫ەنمانی پێکهقٌٌە ةهیذیە ٷە قاٌێن پاکی ٌپاکیىەیی
ٌؿۆ قٌٌنگهدن ٷە پدیٍ ٌةدۆگەنی داٌانەکدانو پێ٨ەمدتەن ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-
قە٫ەنمٍێر «سالسح ػٱ ٣ىل هللا ٍ٣نيم ٌلٳه منيم ٌاٷناٳؽ اٷدمْ ٓهٓدك اٷ٬٤دا»٪
ٌادە «ًێ کۆمەڵ ما٫ە ٷەًەن ؿٍاَ گەٌنە کە یانمەدیان ةدكاخ ٌیەکێدک ٷەٌانەَ
کە ةاًیکهق ئەٌ کەًەی قەیەٌێر ىاًٌەنگیهی ةکاخ ةۆ ئەٌەَ قاٌێنی ؿۆی پاک
ڕاةگهێر» [ًنن اٷرتممْ ٌ .]1655ٷە نىاکاىن پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ئەٌە
َاٌَ ٪اٷْ َِ ٨نّ» ٌادە «ؿٍقایەو
ةٌٍ کە قەی٬ەنمٌٍ «اٷٸ ُي ام بِ ِّي ؤَ ًْإَٷُٵَ اٷْ ُيكَ َ ٌَاٷ ُّذَّٰ ٌَاٷْ ََ ٬٤
من قاٌاَ ىیكایەخو ٌدەٯٍاقانیو ٌقاٌێن پاکیو ٌقەٌڵەمەنكیر ٷێدكەکەٺ» [ٓدؼٔؽ
مٌٸم  .]2721ٷەٌ ڕەٌُذە طٍانانەَ کە ئیٌالٺ ٫ەنمانی پێکهقٌٌە ةدهیذیە ٷە ُدەنٺ
کهقن (اٷؼیاء)و پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم -قە٫ەنمٍێدر «اٷْ َؼ َٔدا ُء ََّل َٓدإْ ِِت ِب اَّل
ِةـ ْ ٍ
َري» ٌادە «ُەنٺ کهقن ىیی ُذێک ناىێنێر طدگە ٷە ؿێده» [ٓدؼٔؽ اٷتـدانْ
ُدٱ
]6117و ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌدٸم -قە٫ەنمٍێدر «ٷِٴ ِّ
ُدٹ ِقٓدنٍ ُؿٸ ٌ
ٌَ ُؿٸ ُُٱ ْاإل ًِْ َال ِٺ اٷْ َؼ َٔا ُء» ٌادە «ىەمٌٍ ئەىٸی ٍُ-ێنکەٌدٌٍاىن-ئاینێدک ڕەٌُدذێکیان
(ڕەٌُذێکی دایتەدیان) ىەیەو ٌڕەٌُذی (دایتەدی) ئەىٸی ئیٌالٺ -مٌٍڵامنان -ةهیذیە
ٷە ُەنٺ کهقن» [ُ٤ث اإلَيان /اٷتیيٰٕ .]6/2619
ٌٷەٌ ئاکانە طٍانانەَ ئاینی ئیٌالٺ ٫ەنماىن پێكەکاخ؛ ةدهیذیە ٷە ئداوایەدیو
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَ ًَٸ َام َؤ ْػ ٌَد َن
ٷە ئەنەًەٌە -ڕەواَ ؿٍاَ ٷێتێر -قەڵێر «ٳَانَ اٷ انت ُِّٕ َٓ اىل ُ
هللا ٣ٸَ ْٔ ًِ
اي ٌَؤَ ْط ٍَ َق اٷ ان ِ
اي ٌَؤَُْ َظ َ ٥اٷ ان ِ
اٷ ان ِ
اي ٌَٷَ َٰكْ َِ ٫ى َ ٢ؤَى ُْٹ امل َ ِكٓ َن ِح َ٫ٴَانَ اٷ انت ُِّٕ َٓ اىل ُ

ٌَ ًَٸ َام ًَ َت َٰ ُي ْم ََ ٣ىل ََ ٫ه ٍي» ٌادە «پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ةاُرتین ٌئداوادهین
ٌةەؿِنكەدهین مهۆڤ ةٌٍ ٷە نێٍ ؿەڵکیكاو ٌطانێکیدان ؿەڵکدی مەقیدنە دٌٍُدی
دددهي ةددٌٍن ةەاڵٺ پێ٨ەمددتەن ٓ-ددىل اٷددٸە ٣ٸددیە ًٌددٸم -پێِددیان کەٌخ ةە ًددٍانی
ئەًددپێکەٌە (ةددۆ ئەٌەَ قڵنیایددان ةکددادەٌە ٌنەدهًددن)» [ٓددؼٔؽ اٷتـددانْ .]2821
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پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -پەنای ةە ؿٍقا قەگدهخ ٷە دهًدنۆکیو ةدۆیە
نب» ٌادە «ؿدٍقایەو مدن پەنداخ پێدكەگهٺ ٷە
قەی٬ەنمٌٍ «اٷٸا ُي ام بِ ِّي ؤَ ُُ ٍ٣ل ةِٵَ ِم َن اٷ ُظ ْ ِ
دهًنۆکی» [ٓؼٔؽ اٷتـانْ  .]6374ٷەٌ ڕەٌُدذە طٍاندانەَ کە ئیٌدالٺ ٫ەنمدانی
پێکهقٌٌە ةهیذیە ٷە ةەؿِین ًٌدەؿاٌەخ ٌڕێىٷێندان (ؿىمەدکدهقن)و ؿدٍاَ گەٌنە
قە٫ەنمٍێر { امش َُٹ اٷا ِمٓ َن ُٓن ٍُِٰ٬نَ ؤَ ْم ٍَاٷَ ُي ْم ِِف ًَتِٔٹِ ا ِ
هللا ٳَ َمشَٹِ َػ ات ٍح ؤَن َت َذ ْر ًَ ْت ًََ ٥د َناة َِٹ
هللا ٌَ ِ
دٔمە ٌادە {ٌێدنەی
هللا َُٓ٘ ا ُِ ٣
د٣َ ٥ٸِ ٌ
اً ٌ
٭ ٷِ َمن ََِٓ ا ُء ٌَ ا ُ
ِِف ٳ ُِّٹ ًُن ُتٸَ ٍح ِّمائَ ُح َػ ات ٍح ٌَ ا ُ
(ؿێهی) ئەٌانەی کە ماڵی ؿۆیان قەةەؿِن ٷە ڕێدی ؿدٍاقا ٌەک قەندکە (دۆٌێدک)
ٌایە (ڕٌاةێر) ٌػەٌخ گٍڵی گهدتێر ٷەھەن گٍڵێکكا ًدەق قانەی دێدكا ةێدر ٌؿدٍا
ٷەمەَ ویادهی قەکاخ ةۆ ھەنکەًدێک کە ؿدۆی ةیەٌێدر ٌە ؿدٍا ؿداٌەن ةەھدهەی
٫هاٌانی وانایە (ئاگاقانە)ە [اٷتٰهج ٌ .]261ةەؿِنكەیی ڕەٌُذی پێ٨ەمتەن ٓ-دىل اٷدٸە
٣ٸیە ًٌٸم -ةٌٍو ٷە ئینب ٣ەةاًەٌە -ڕەوای ؿٍایان ٷێتێر -قەڵێر «ٳَانَ اٷ انت ُِّٕ َٓ اىل
اي ةِاٷ َـ ْ ِ
ِٓٹ
ني َٓٸَْٰا ُه طِ ْرب ُ
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَ ًَٸ َام ؤَ ْط ٍَ َق اٷ ان ِ
ري ٌَٳَانَ ؤَ ْط ٍَ ُق َما َٓٴٍُنُ ِِف َن َمَ٘ انَ ِػ َ
ُ
ِدٕ
ٌَٳَانَ طِ ْرب ُ
ِٓٹ َ٣ٸَ ْٔ ًِ ا
اٷٌالَ ُٺ َٓٸَْٰا ُه ٳ اُٹ ٷَ ْٔٸَ ٍح ِِف َن َمَ٘ انَ َػ اذّ َٓ ْن ٌَٸِفَ َٓ ْ٤ه ُِٖ َ٣ٸَ ْٔد ًِ اٷ انت ُّ
اٷٌدالَ ُٺ ٳَدانَ ؤَ ْطد ٍَ َق ةِداٷـ ْ ِ
َري ِمد َن
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَ ًَٸ َام اٷ ُٰ ْهآنَ َ٫ةِ َلا ٷَ ِٰ ًَُٔ طِ ْرب ُ
َٓ اىل ُ
ِٓٹ َ٣ٸَ ْٔ ًِ ا
اٷ ِّهٓؽِ امل ُ ْه ًَٸَ ِح» ٌادە «پێ٨ەمتەنی ؿدٍقا ٓ-دٸی اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -ةەؿِدنكەدهین
ًٌەؿیرتین کەي ةٌٍ ٷە نێٍ ؿەڵکیكاو ٌٷە مدانگی ڕەمەوانیِدكا ةەؿِدنكەده ةدٌٍ
ویاده ٷە ھەمٌٍ کادەکانی دهو کادێک طربیٹ ٣-ٸیً اٷٌالٺ -قەھاخ ةدۆ َّلیو طربیدٹ
ھەمٌٍ ُەٌێکی مانگی ڕەمەوان ٫ێهی ٯٍنئانی پیدهۆوی قەکدهق ٌپێدكاچٌٍنەٌەَ ةدۆ
قەکهقو ةۆیە پێ٨ەمتەنی ؿٍقایّ ٓ-ٸی اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸمً -ەؿیرت ةٌٍ ٷە ؿێهکهقنكا
ویاده ٷە ؿێهایی ُنە ةای نێهقناٌ» [ٓؼٔؽ اٷتـانْ .]1912
ٷەٌ کدهقەٌە چاکدانەَ کە ئداینی ئیٌدالٺ ٫ەنمداىن پێدكەکاخ یانمەدیدكانی
ؿدداٌەن پێٍیٌددذیەکان ٌیانمەدیددكاىن کەًددانی ٷێٰەٌمدداٌ ٌدێهکهقنددی ةهًددیەکان
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ٌچاکتٌٍن ةەنامتەن قناًٌێ ٌگەیانكنی پەیٍەنكی ؿىمایەدی ٌنەنٺ ٌنیانی ةەنامدتەن
ئاژەڵەکان .ٷە ٣تكاٷٸەی کٍڕی ٣ەمدهٌ -ڕەوای ؿٍایدان ٷێتێدر -قەڵێدر «پیاٌێدک
پهًیانی ٷە پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -کدهق چدی کدهقەٌەیەک ٷە ئیٌدالمكا
ةاُرتین ٌچاکرتینە ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم٫ -ەنمٌٍی «ؿٍانقن ةتەؿِیر ًٌەَّلٺ
ةکەیددر ٷە ىەنمٌددٍڵامنێک ةیناًددیر یددان نەیناًددیر»ٓ[ .ددؼٔؽ اٷتـددانْ .]12
ِٓدٱ
ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر « َة ْٔ َن َام َن ُط ٌ
دٹ ََيْ ِ يد ِةَٜه ٍ
َْش َب سُ ام َؿ َه َض َ٫ةِ َلا ٳَٸ ٌْث َٓٸْ َي ُص َٓإْٳ ُُٹ اٷ ا ََ
ِْئا ََ ٫ن َى َٶ َِ ٔ٫يا ِ َ ٫
اُْ ذَكا َ٣ٸَ ْٔ ًِ اٷ ََ ٍَ ٫َ ُّ َٜ٤طكَ ة ْ ً
ْدٹ اٷاد ِمْ ٳَدانَ َةٸَد َِِّ ٩ب
دّ ِمش ُ
ّ َََ ٰ٫اٶ اٷ اه ُط ُٹ َٷ َٰكْ َةٸَ ََ ٩ى َما اٷٴَٸ َْث ِم َن اٷ َِ َٜ٤
ِم َن اٷ َِ َٜ٤
هللا ٷًَُ ََ ٬َ ٨َ ٫ه ٷًَُ » ٯَاٷٍُا َٓدا
ِْئ ََ ٫م ََلَ ُؿ ا ًُ٬سُ ام ؤَ ْم ٌَٴًَُ ِة ِ ٌَََّٰ ٫ ًِ ٔ٬اٷٴَٸ َْث  ََِ٫ٴَ َه ا ُ
ََ ٫ن َى َٶ اٷت ْ َ
ٍٶ ا ِ
ُدٹ َل ِ
َن ًُ َ
اخ ٳَتِد ٍك َن َْ ٛتد ٍح َؤ ْطد ٌه» ٌادە
دم ِِف ٳ ِّ
هللا ٌَبِنا ٷَ َنا ِِف اٷ َت َيا ِئ ِم َؤ ْط ًها َََ ٰ٫اٶ «نَ َْ ٤
«پیاٌێک ةە ڕێگایەکكا قەڕۆیِدر ٌوۆن دیندٌٍی ةدٌٍو ٌةیهێکدی قۆویەٌە ٌقاةەوی
ٌئاٌی ٷێ ؿٍانقەٌە ٌپاُان قەنچٌٍ ٌ(ةینی) ًەگێک وماىن قەنىێنداٌە ٷە دینٍێذیدكا
ٷە ؿۆڵی ؿاکەکە قەؿٍاخو پیاٌەکە ٌٌددی ئەٺ ًدەگە دیندٌٍیەدی ٌەکدٍ چدۆن مدن
دینٌٍٺ ةٌٍو ةۆیە قاةەوی ةۆ نێٍ ةیهەکە ٌؿٍ٫ەکەَ (پێاڵٌەکەَ) پی کهق (ٷە ئداٌ) ٌةە
قەمی گهدی (ىەدا ىادە ًدەنەٌە)و ٌقای ةە ًدەگەکەو ٌةدۆیە ؿدٍاَ گەٌنە ًٍپاًدی
پیدداٌەکەَ کددهق ةەىددۆی ئەٺ کددهقەٌەیە ٌٷە داٌانەکدداىن ؿددۆَ ةددٌٍ»و ٌٌدیددان ئەی
پێ٨ەمتەنی ؿدٍقا ئایدان پاقاُدذامن ةدۆ قەنٌٍشێدر ةەىدۆی چداکەکهقن ةەنامدتەن
ئاژەڵەکان ئەٌیّ ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم٫ -ەنمٌٍی «ةەڵێو (چاکەکهقن) ةەنامتەن
ىەمٌٍ ةٌٍنەٌەنێک پاقاُذی ٷەًەنە» [ٓؼٔؽ ةن ػتان ٌ .]544پێ٨ەمتەنی ؿٍقا -
ني ٳَاٷْ ُم َظا ِىد ِك ِِف
اٷٌا َِ ٣َ ٕ٣ىل األَ ْن َمٸَد ِح ٌَاملِ ٌْد ِٴ ِ
ٓٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر « ا
ًَتِٔٹِ ا ِ
اٷٔائِ ِم اٷ ان َيا َن» ٌادە «ئەٌ کەًەی پێكاٌیٌذیەکانی ةێٍەژن
هللا َؤ ٌِ اٷَٰائِ ِم اٷٸا ْٔ َٹ ا
ٌىەژان طێتەطێكەکاخ ٌەکٍ کەًی مٍطاىیك ٌدێکۆُەن ٌایە ٷە پێناٌ ؿدٍای گەٌنە
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یان ٌەکٍ ئەٌ کەًە ٌایە ٷە ُەٌقا (ةەنقەٌاٺ) ُەٌنٍێژ قەکاخ ٌ ٷە ڕۆژقا (ةەنقەٌاٺ)
ةەڕۆژٌٌ قەةێر»ٓ[ .ؼٔؽ اٷتـانْ ]5353و ٌئاینی ئیٌالٺ پێكاگیهی قەکاخ ٷەًەن
ماَّف ؿىٺ ٌکەًە نىیکەکان ٌگەیانكنی پەیٍەندكی ؿىمدایەدی ٌاطدتەو ؿدٍاَ گەٌنە
داٺ
ني ِم ْن ؤَنٌُِ ٬دي ِْم ٌَؤَ ْو ٌَا ُطدًُ ؤُ ام َيدادُ ُي ْم ٌَؤٌُٷُدٍ ْاألَ ْن َػ ِ
َل ةِاٷْ ُم ْا ِم ِن َ
قە٫ەنمٍێر {اٷ انت ُِّٕ ؤَ ٌْ َ ك

اب ا ِ
َل ِة َت ٍْ ٤
َل ؤَ ٌْٷِ َٔائِٴُم
ِِ ٙف ِٳ َذ ِ
هللا ِم َن اٷْ ُم ْا ِم ِن َ
ني ٌَاٷْ ُم َياطِ هِٓ َن بِ اَّل ؤَن دَ ْ٤َ ٬ٸٍُا بِ َ ك
ةَ ُْ ُ٘٤ي ْم ؤَ ٌْ َ ك
اب َم ًٌْ ٍُٜناە ٌادە {پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -ٷە
ام ُْ ٤هًٌ٫ا ٳَانَ كَل ِٷٵَ ِِف اٷْ ِٴ َذ ِ
ؿٍقی ةیٌاقانان ةۆ ؿۆیان ٷە پێِرتە ؿێىانەکانیِدی قایکدی ةداٌەڕقانانن ٌ ئەٌانەی
(ةە ڕەچەڵەک -نەًەب )-ؿىمی یەکرتن (ئەگەن مًٍڵامن ةدن) ٷە ٯٍنئدانی ؿدٍا ةدۆ
یەکرتی ٷە پێِرتن (میهاخ ٷە یەکرت ةەنن) ٷە ئیامنكانان ٌ کۆچەنان (کە ؿىٺ نین)
مەگەن ؿۆدان چاکەیەٲ (ةەؿِین یدان ٌەًدێذێٵ) ةدۆ قۆًدر ٌ ؿۆُەٌیٌدذانذان
ةکەن ئەٌ ةییانە ٷە ٯٍنئان (یان ٷە ٷٍغ املؼ ٍٞ٬قا) نٌٍشاٌەە [األػىاب .]6
ٌىەڕەُددە ٌئاگدداقانی قاٌە ًددەةانەخ ةە پچیانددكنی پەیٍەنددكی ؿىمددایەدی
ٌٷەگەڵ ؿهاپەکانی نانەٌە ٷەًەن وەٌیكا ةاًی کدهقٌٌەو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر
{ ََ ٫ي ْٹ َُ ْٔ ٌَ ٣ذ ْم بِن دَ ٍَٷا ْٔ ُذ ْم َؤن دٌُِْ ٬كُ ٌا ِِف ْاألَ ْن ِ
ٖ ٌَدُ َٰ٤ُ ِّٜدٍا َؤ ْن َػدا َمٴ ُْم ( )22طدا ئایدا ئێدٍە
ةەدەمان (ئەی ناپاکان) ئەگەن پِر ھەڵتکەن (ٷە ئیٌالٺ ٌطیێاق) ٷە وەٌیكا ئداژاٌە
ٌؿهاپە ةەنپاةکەن ٌە ھەنچی پەیٍەندكی ؿىمدایەدیە ةیتچدیێنن ( )22ؤٌُٷَك ِئدٵَ اٷاد ِمٓ َن
هللا َ٫إَ َٓ ام ُي ْم ٌَ َؤ َْ ٣م كّ َؤ ْة َٔدا َنى ُْم ( )23ئدا ئەٌانە ئەٌ کەًدانەن کە ؿدٍا نە٫هەددی
ٷَ ََ ٤ن ُي ُم ا ُ
ٷێٴددهقٌٌن ٌە کەڕی کددهقٌٌن ٌچاٌیددانی کددٍێه کددهقٌٌە ()23ە [مؼمددك .]23-22
ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر « ََّل َٓكْ ؿ ُُٹ اٷْ َظ ان َح ٯ ِ
َاَ ٥ُ ٛن ِػ ٍم»
ٌادە «ئەٌ کەًەی پەیٍەنكی ؿىمایەدی ةپچیێنێدر نداچێذە ةەىەُدذەٌە»ٓ[ .دؼٔؽ
مٌٸم ٌ .]2556ئەٌ ؿىمانەی کە ٌاطتە پەیٍەندكی ىەةێدر ٷەگەڵیدان ًٌدەنقانیان
ةکهێر قایک ٌةاٌکو ةهاو ؿٍُکو قاپیهەو ةاپیهەو ماٺو ؿاڵو پٍن (میمک)ٌ .ئداینی
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ئیٌددالٺ گهنگددی قەقاخ ةە مددا٫ی قناًٌددێ ئەگەنچددیّ کددا٫ه ةێددرو ؿددٍاَ گەٌنە
َب
هللا ٌَ ََّل د ْ ِ
قە٫ەنمٍێر { ٌَا ُْ ٣تكُ ٌا ا َ
ُْشٳٍُا ةِد ًِ َُ د ْٔ ًئا ٌَةِاٷْ ٍَاٷِدكَ ْٓنِ بِ ْػ ٌَدانًا ٌَةِد ِمْ اٷُْٰد ْه َ ك
ٌَاٷْ َٔ َذا َم كّ ٌَاٷْ َم ٌَا ِٳ ِ
اٷٔدا ِػ ِث ةِاٷْ َظ ِ
َب ٌَاٷْ َظدا ِن اٷْ ُظ ُن ِ
ندث ٌَاةْدنِ
دث ٌَ ا
ني ٌَاٷْ َظا ِن ِلْ اٷُْٰد ْه َ ك
هللا ََّل ُٓ ِؼ ُّث َمن ٳَانَ ُم ْـ َذ ً
اَّل َ٫ـٍُ ًناە ٌادە {ةەي ؿٍا
اٷٌتِٔٹِ ٌَ َما َمٸَٴ َْر ؤَ َْيَانُٴ ُْم بِنا ا َ
ا
ةپەنًنتو ٌ ھدیی ُدذێک مەکەن ةە ھاٌةەُدی ھەنٌەھدا ٷەگەڵ قایدک ٌ ةاٌکذاندكا
چاک ةن ٌ ٷەگەڵ ؿىٺ ٌ نىیکان ٌ ھەدیدٍان ٌ ھەژانان ٌھاًٌدێی ؿدىٺ ٌ ھاًٌدێی
ةێگانە یا قٌٌن ٌ ھاٌڕێی ھەمیِەیی یا ھاٌڕێی ًە٫ەن ٌ ڕێتٍان ٌ ئەٌانەی ةدٌٍن ةە
مٍڵکذان (چاک ةن ٷەگەڵیانكا) ةەڕاًذی ؿدٍا ؿۆُدی ناٌێدر ئەٌ کەًدەی کە ؿدۆ
ةەوٷىان ٌُاناویکان ةێرە [اٷنٌاء ٌ .]36پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌدٸم-
ِٓٹ ُٓ ِ
ٍٓٔ ِنٕ ةِاٷْ َظا ِن َػ اذّ ََ ٟن ْن ُر َؤناًُ ًَد ُٔ ٍَ ِّنسًُُ ) ٌادە (طربیدٹ
قە٫ەنمٍێر ( َما و ََاٶ طِ ْرب ُ
ةەنقەٌاٺ ٌەًیەخ ٌئامۆژگدانی قەکدهقٺ ًدەةانەخ قناًٌدێ ىەددا گٍمدانم ٌاةدٌٍ کە
قەةێذە میهادگهیّ)ٓ[ .ؼٔؽ ؤِّب قاٌق .]5152

ٌ .33ئدداینی ئیٌددالٺ ُددذە پاکەکدداىن ػەاڵڵ کددهقٌٌە ٷە ؿددٍانقن
ٌؿٍانقنەٌەکددان ٌ٫ەنمدداىن کددهقٌٌە ةە پدداکژکهقنەٌەَ قڵ ٌَّلُددە ٌمدداڵو
ٌىاًٌەنگیهی ػەاڵڵکدهقٌٌەو ٌ ةەىەمدان ُدێٍە ٫ەنمداىن ةە پێ٨ەمدتەنان
کهقٌٌە ٣-ٸیيم اٷٌالٺ-و ةۆیە ئەٌان دەنيا ٫ەنماىن ُدذی پداک ةە ؿەڵکدی
قەکەن.
ئاینی ئیٌالٺ ؿٍانقن ٌؿٍانقنەٌە پاکەکاىن ػەاڵڵ کهقٌٌەو پێ٨ەمتەنی ؿٍقا
دٹ بَِّلا اٷٜا ِّٔد َث
هللا ٌ ِّٔ َٛث ََّل َٓ ْٰ َت ُ
اي بِنا ا َ
ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر « َٓا َؤ ُّٓ َيا اٷ ان ُ

ني ٯ َ
دٹ ٳُٸُدٍا ِمد َن
َداٶ د٤داَل {َٓدا ؤَُّٓ َيدا اٷ ُّه ًُ ُ
ني ِبِ َا ؤَ َم َه ِة ًِ اٷْ ُم ْه ًَدٸِ َ
هللا ؤَ َم َه اٷْ ُم ْا ِم ِن َ
ٌبِنا ا َ
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اٷٜا ِّٔ َت ِ
ٔمە ٌَٯ ََاٶ د٤اَل { َٓا ؤَ ُّٓ َيا اٷا ِمٓ َن آ َم ُندٍا ٳُٸُدٍا
اخ ٌَا َْ ٣مٸٍُا َٓاٷِ ًؼا بِ ِّي ِبِ َا دَ َْ ٤مٸٍُنَ َ٣ٸِ ٌ
ِم ْن َِ ِّٔ ٛت ِ
دٹ
دم َلٳَد َه اٷ اه ُط َ
اخ َما َن َو ْٯ َناٳ ُْم ٌاُٴهٌا ّلِل بن ٳنذم بٓاه د٤تكٌنە اْلٓح ٯ ََاٶ سُ ا
ُٓ ُِ ٜ
اٷٌ َام ِء َٓا َنب َٓا َن ِّب ٌَ َم ُْ ٤َ ٜمًُ َػد َها ٌٺ ٌَ َمٸْ َت ٌُدًُ
اٷٌ ََ ٬ه َؤُْ ََ ٤ص َؤَ َ ٧
ْرب ََيُكُّ َٓكَ ْٓ ًِ ِب ََل ا
ٔٹ ا
اب ٷِد َمٷِٵَ !» ٌادە «ئەی ؿەڵکیدنەو
ْشةًُُ َػ َها ٌٺ ٌَ ُِّ ٧م َْ ةِاٷْ َؼ َه ِاٺ َ٫إَ اىن ُٓ ٌْد َذ َظ ُ
َػ َها ٌٺ ٌَ َم ْ َ
ؿٍای گەٌنە پاک ٌپیهۆو (قٌٌنە ٷە کەمٍکٍندی) ٌىیی ُدذێک ٯتدٍڵ ناکداخ مەگەن
پاک نەةێرو ٌ٫ەنمانی کدهقٌٌە ةە ئیامندكانان ىەنٌەکدٍ چدۆن ٫ەنمدانی کدهقٌٌە ةە
دٹ ٳُٸُدٍا ِمد َن اٷٜا ِّٔ َت ِ
داخ
پێ٨ەمتەنانیّو ةۆیە ؿٍای گەٌنە ٫ەنمٌٍیەدی {َٓا ؤَُّٓ َيدا اٷ ُّه ًُ ُ
دٔمە [املامندٍن ]51و {ئەی نێهقناٌاندی ؿدٍقا ٷە
ٌَا َْ ٣مٸٍُا َٓاٷِ ًؼاو بِ ِّي ِبِ َا دَ َْ ٤مٸُدٍنَ َ٣ٸِ ٌ
ؿۆناکی پاک ٌ(ػەاڵڵ) ةـۆن ٌکهقەٌەی چاک ةکەنوچٍنکە ةەڕاًدذی مدن ةەٌەی
ئێٍە قەیکەن واناٺ (ئاگاقانٺ)ەو ٌ٫ەنمٌٍیەدی { َٓا َؤ ُّٓ َيا اٷا ِمٓ َن آ َم ُنٍا ٳُٸٍُا ِم ْن ََ ِّٔ ٛت ِ
اخ َما
َن َو ْٯ َناٳ ُْمە [اٷتٰدهج ]172و ٌاددً {ئەی ئەٌ کەًدانەی کە ةیٌاددان ھێنداٌە ةـدۆن ٷەٌ
ؿٍانقەمەنیە پاکانەی کهقٌٌمانە ةە ڕۆویذان ًٌٍپاًی ؿٍقا ةدکەن ئەگەن ئێدٍە ھەن
ئەٌ قەپەنًنتەو پاُان پێ٨ەمتەن ﷺ ةاًی پیاٌێکی کهق کە ٯژی گد ٌدێکچدٌٍە
ةە ًددەنیەکكا ٌطددٸەکەی ؿددۆڵ ٌدددۆواٌیەو ٌقەًددذی ةەنو قەکددادەٌە ةەنەٌ ئاًددامنو
(ٌقەڵێددر ) ئەی پەنٌەنقگددان (یددا نب)و ئەی پەنٌەنقگددان (یددا نب)و ٌؿددٍانقنەکەی
ػەنامەو ٌؿٍانقنەٌەکەی ػەنامەو ٌطٸەکەی ةە پانە ػەناٺ کییٍیەدی ٌٷە ةەنیكایەو
ٌؿٍانقنی ػەنامی پێكناٌەو چۆن ٌەاڵمی ئەٌ طدۆنە کەًدە قەقنێدذەٌە »ٓ[ .دؼٔؽ
مٌٸم ٌ .]1115ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٯ ُْٹ َم ْن َػ اه َٺ وِٓ َن َح ا ِ
هللا اٷا ِذٕ ؤَؿْد َه َض ِٷ َِ ٤تدا ِق ِو
ٌَاٷٜا ِّٔ َت ِ
اخ ِم َن اٷ ِّهوْٮِ ٯ ُْٹ ِى َٕ ٷِٸا ِمٓ َن آ َم ُنٍا ِِف اٷْ َؼ َٔا ِج اٷكُّ نْ َٔا ؿَاٷِ َٔ ًح َٓ ٍْ َٺ اٷْ ِٰ َٔا َم ِح ٳَ كَمٷِٵَ
نُُ َِّٔ ٬ٹ ْاْلَٓ ِ
اخ ٷِ َٰ ٍْ ٍٺ َٓ ْ٤ٸَ ُمٍنَ ە ٌادە {(ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-ةڵێ کێ

ڕاوانددكنەٌە ٌطددٍانی ٌ (ندداوٌنی٤مەدە) ؿٍاییەکددانی ػەناٺ کددهقٌٌە کە ؿددٍقا ةددۆ
ةەنكەکانی قنًٌذی کهقٌٌە ھەنٌەھا ڕۆوی ٌؿۆناکە پاک ٌؿۆُەکان (کێ ػەنامدی
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کهقٌٌن) (ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-پێیان ةڵێ ئەٌانە ةدۆ ةدیٌاقانانە
ٷە ژیانی قٌنیاقا (ةێتاٌەڕانیّ ٷە پەندای ئەٌاندكا ةەُدكانی قەکەن)و ةەاڵٺ ٷە ڕۆژی
قٌاییددكا دددایتەدە ةە ةددیٌاقانان ةەٺ ُددێٍەیە ئایەدەکامنددان ةدداي قەکەیددن ٌڕٌٌنددی
قەکەینەٌە ةۆ گەٶ ٌکۆمەڵێک کە قەوانن ٌدێكەگەنە [األ٣ها.]32 ٪
ٌئاینی ئیٌالٺ ُدذە پاکەکداىن ػەاڵڵ کدهقٌٌە ٷە ؿدٍانقن ٌؿٍانقنەٌکدان
ٌ٫ەنماىن کهقٌٌە ةە پاکژکهقنەٌەَ قڵ ٌَّلُە ٌماڵو ٌىاًٌەنگیهی ػەاڵڵکدهقٌٌەو ٌ
ةەىەمان ُێٍە ٫ەنماىن ةە پێ٨ەمدتەنان کدهقٌٌە ٣-ٸدیيم اٷٌدالٺ-و ةدۆیە ئەٌان دەنيدا
هللا َط ََ ٤ٹ ٷَٴ ُْم ِم ْن
٫ەنماىن ُذی پاک ةە ؿەڵکی قەکەنو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ا ُ
ُدم ِمد َن اٷٜا ِّٔ َت ِ
داخ
ؤَنٌُِْ ٬ٴ ُْم ؤَ ْو ٌَا ًطدا ٌَ َط ََ ٤
ُدم ةَ ِند َ
ني ٌَ َػ َ٬دكَ ًج ٌَ َن َو َٯٴ ْ
ُدم ِمد ْن ؤَ ْو ٌَاطِ ٴ ْ
دٹ ٷَٴ ْ
در ا ِ
َؤ َ٫تِا ْٷ َت ِ
اٛددٹِ ُٓ ْا ِم ُنددٍنَ ٌَ ِة ِن َْ ٤مد ِ
دم َٓٴْ ُ ٬د ُهٌنَ ە ٌادە {ٌؿددٍقا ٷە ڕەگەوی ؿۆدددان
هللا ُىد ْ
ھاًٌەنی ةۆ ةەقی ھێناٌن ٌٷە ژن ٌھاًٌەنەکانذان کٍڕ ٌنەٌەی ةۆ ٫ەناھەٺ ھێنداٌن
ٌڕوٮ ٌڕۆوی پاک ٌؿۆُی پێكاٌن قەی ئایا ئەٌان ھەن ةە ناھەٮ ٌةەداڵ ةاٌەڕ قێدنن
ٌةە چاکە ٌنی٤مەدەکانی ؿدٍقایّ ةێتداٌەڕ ًٌدپڵەنە [اٷنؼدٹ ٌ .]72ؿدٍای گەٌنە
قە٫ەنمٍێر { ٌَ ِس َٔاةَٵَ َِّ َٜ٫ي ْه (ٌ )4ە پۆُاکر ةە پداٲ ڕاةگدهە (ٌَ )4اٷ ُّه ْطد َى َ٫دا ْى ُظ ْه ()5
ةەنقەٌاٺ ةە ٷە ٌاوھێندددان ٷە ةدددر پەنًدددذی ٌ گٍناىەکدددان ()5ە [املدددكسه .]5-4
ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر َ
(َّل َٓكْ ؿ ُُٹ اٷْ َظ ان َح َم ْن ٳَانَ ِِف
َٯٸْ ِت ًِ ِم ْشٰ َُاٶ َل ان ٍج ِم ْن ِٳ ْربٍ .ٯ ََاٶ َن ُط ٌٹ بِنا اٷ اه ُط َٹ ُٓ ِؼ ُّث ؤَنْ َٓٴٍُنَ سَ ٍْ ُةًُ َػ ٌَ ًنا ٌَنَ ْ٤ٸًُُ َػ ٌَ َن ًح
رب ةَُ َٜه اٷْ َؼ ِّٱ ٌَ َْ ٧م ُ
اي) ٌادە («ىەنکەًێک
 ٝاٷ ان ِ
هللا َط ِم ٌ
ٯ ََاٶ بِنا َ
ٔٹ ُٓ ِؼ ُّث اٷْ َظ َام َٶ اٷْ ِٴ ْ ُ
ىێنددكەی کێِددی گەنقیددٸەک ؿددۆةەگەٌنەوانین ٷە ندداٌ قڵیددكا ىەةێددر ندداچێذە
ةەىەُددذەٌە»و پیاٌێددک ٌٌدددی کەًددێک ػەو قەکدداخ طددٸەکەی ڕێکٍپێددک ةێددرو
ٌنە٣ٸەکەَ ڕێکٍپێک ةێدر ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم٫ -ەنمدٌٍی «ؿدٍاَ گەٌنە
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طٍانەو ٌطٍانیِی ؿۆُدكەٌێرو ؿدۆةەگەٌنەوانین ةدهیذیە ٷە ڕەددكانەٌەَ ىەٮ ٌةە
کەمىانینی ؿەڵکی -ةە چاٌی ًٌٍک ًەیهکهقنی ؿەڵکیٓ[ )»-ؼٔؽ مٌٸم .]91

ٌ .34ئدداینی ئیٌددالٺ ئەٌ داٌانددانەَ ػەنامکددهق کە ةە ةنچیددنەی
ػەنامکهاٌەکان قاقەنهێر ٌەکٍ ُدیهک ٌىاٌةەُدكانان ةدۆ ؿدٍقا ٌکدٍ٫ه
ٌةێتاٌەڕیو ٌةر پەنًدذیو ٌٯٌدەکهقن ةەنداٌَ ؿدٍقاٌە ةە ةدێ وانٌدرو
ٌکٍُدددذنی مندددكاڵەکانو ٌکٍُدددذنی ئەٌ نەٌ٫دددانەَ کە کٍُدددذنیان
ػەنامکهاٌەو ٌؿهاپەکانی نانەٌە ٷەًەن وەٌیدكاو ٌدداٌان ٌؿدهاپە ئاُدکها
ٌنيێنیەکان ٌوینا کهقن ٌنێهةاویو ٌمامەڵکهقن ةە ڕیتا (ًٌٍ)و ٌؿٍانقنی
گۆُددذی ئدداژەڵی مددهقانەٌە ةددٌٍ (طددگە ٷە ئدداژەاڵنی نێددٍ قەنیددا ٌکددٍٷە)و
ٌؿٍانقنی گۆُذی ئەٌ ئاژەڵەی ةدۆ -ٷەةەن -ةذەکدان ٌگۆڕەکدان ًدەنةیاٌەو
ؿٍانقنی گۆُذی ةەناوو ٌىەمٌٍ ُذە پیٍ ٌةۆگەنەکانو ٌؿدٍانقنی مداڵی
ىەدیٍەکددانو ٌ٫ێڵکددهقن ٷە دەناوٌٌ ٌکێِددانو ٌپچیانددكنی پەیٍەنددكی
ؿىمایەدیو ٌپێ٨ەمتەنان ٣-ٸیيم اٷٌالٺ -کۆک ٌیەک قەنگن ًەةانەخ ةە
ػەنامکهقنی ئەٺ داٌانە ػەنامکهاٌەکانە.
ئاینی ئیٌالٺ ئەٌ داٌاندانەَ ػەنامکدهق کە ةە ةنچیدنەی ػەنامکهاٌەکدان
قاقەنهێر ٌەکٍ ُیهک ٌىاٌةەُكانان ةۆ ؿدٍقا ٌکدٍ٫ه ٌةێتداٌەڕیو ٌةدر پەنًدذیو
ٌٯٌددەکهقن ةەندداٌَ ؿددٍقاٌە ةە ةددێ وانٌددرو ٌکٍُددذنی منددكاڵەکانو ؿددٍاَ گەٌنە
ْشدٳٍُاْ ةِد ًِۦ َُ ٔددٗٔ ٗا ٌَةِٗٷ َكٍٷِدكَ ٓنِ
قە٫ەنمٍێر { ٯُٹ دَ َ٤اٷٍَاْ ؤَ ُدٹ َما َػ اه َٺ َنةُّٴُدم َ٣ٸَدٔٴُم ؤَ اَّل دُ ِ
ػٌ ٗنا ٌَ ََّل دَٰ ُذٸٍُاْ ؤٌَٷَككَ ٳُم ِّمن بِمٸَك رٱ ناؼ ُن نَه ُو ُٯٴُم ٌَبِٓااىُم ٌَ ََّل دَٰ َهةٍُاْ ٖٷ ََ ٬كٍ ِػ َّ َمدا َ َٟيد َه
بِ َك
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ّٖلِل بِ اَّل ةِٗٷ َؼ ِّٱ َكلٷِٴُدم ٌَ آد كِٴُم ةِد ًِۦ ٷَ َ٤ٸاٴُدم
ٖ ٍ٬ٷا ِذٕ َػ اه َٺ ا ُ
ِمن َيا ٌَ َما َةَ َٜن ٌَ ََّل دَٰ ُذٸٍُاْ ٖٷ ان َ
دَِٰ ٤ٸٍُنَ (( )151ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸم )-ةڵدێ ٌەنن ةدا ةیـدٍێنمەٌە
(ةۆدان) ئەٌەی پەنٌەنقگاندان (ػەناٺ) ٌ یاًدا٧ی کدهقٌٌە ٷەًدەندان (٫ەنمانیدكاٌە
کەٌا) ھیی ُذێک نەکەن ةە ھاٌةەَ ةۆی ٌ ٷەگەڵ ةاٌک ٌ قایکدكا ئاکدان چداک ٌ
ڕە٫ذان طٍان ةن ٌ مناڵەکانذان مەکٍژن ٷەةەن ھەژانی ٌ نەةٌٍنی ئدێمە ڕۆوی ئێدٍە ٌ
ئەٌانیّ قەقەین ٌنىیکدی گٍناھددد ٌ کدهقەٌە ةەقەکدان مەکەٌنەٌە ئەٌەی ةە ئاُدکها
قەکهێر ٷەٌ (ؿهاپانە) ٌ ئەٌەَ ةە پەنێدان ٌئەٌ کەًدە مەکدٍژن کە ؿدٍا کٍُدذنی
ػەنامکهقٌٌە مەگەن ھەٮ ةێدر (ٌ ةکدٍژنێذەٌە ٷە ددۆڵەقا) ؿدٍا ئەمدانەی ةە ئێدٍە
ڕاًپانقٌٌە ةۆ ئەٌەی دێتگەن (ٌ ژیدهی ؿۆددان ةەکدانةێێنن) (ََّ ٌَ )151ل دَٰ َهةُدٍاْ َم َ
داٶ
َٔٹ ٌَٖملِٔ َىانَ ةِٗٷ ِٰ ِ
ِّد٭
ػٌ ُن َػ اذ كّ َٓتٸُ ََ ٩ؤُُ كا وُۥ ٌَ َؤٌٍُ٫اْ ٖٷٴ َ
ٌََّ ٝل نُٴَٸ ُ
ٖٷ َٔ ِذ ِٔم ِب اَّل ةِٗٷا ِذٕ ِى َٕ َؤ َ
ُهَب ٌَ ِة َ٤ي ِك ا ِ
ّٖلِل ؤٌٍَُ٫اْ َكلٷِٴُم ٌَ آ كِٴُم ِة ًِۦ
ٌَ٬ا بِ اَّل ًٌُ ََ ٤يا ٌَبِ َلا ٯُٸ ُذم ِ ٣َٗ٫كٷٍُاْ ٌَٷٍَ ٳَانَ َلا ٯ َ ك
ن ً
ٷَ َ٤ٸاٴُددم دَدد َمٳا ُهٌنَ ( ٌ )152نىیکددی مدداڵی ھەدیددٍان مەکەٌنەٌە مەگەن ةەٌ ُددێٍەی
کەطٍانرت ٌ چاکرت ةێر (ةۆ ئەٌان) دا ةاڵ ٩قەةێر ٌ قەگدادە ھێدىی ؿدۆی ٌ پێدٍانە ٌ
کێِانە ةدێ ویداق ٌ کەٺ ئەنظداٺ ةدكەن ةە قاقگەنی قاٌای ھدیی ئەنک ٌ ٫ەنمانێدک
ٷەکەي ناکەین مەگەن ةە ئەنكاوەی دٍانای ؿۆی نەةێر ٌکادێدک (ةدۆ ُدایەدیكان ٌ
ُذی ده) ٯٌەدان کهق قاقٌەن ٌڕاًر ةن ةا (ٷە قژی) ؿىمی نىیکدی ؿۆُدذان ةێدر
ٌةەڵێن ٌ پەیامنی ؿٍا ةە چاکی ةتەنە ًەن ؿٍا ئەٌ ُذانەی ةە ئێدٍە ڕاًدپانقٌٌە ةدۆ
ُدٹ ِبمنا َدا
ئەٌەی ةیه ةکەنەٌە ()152ە [األن٤اٺ ٌ .]152-151ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {ٯ ْ
ُْشدٳٍُا ة ا ِ
ِّب اٷْ ٍََ ٬ا ِػ َّ َما َ َٟي َه ِم ْن َيا ٌَ َما َةَ َٜن ٌَ ْ ِ
اإلسْ َم ٌَاٷْ َتِ َْٕ ٨ةِ ْ ٨
ِداّلِل
َري اٷْ َؼ ِّٱ ٌَ َؤن د ْ ِ
َػ اه َٺ َن ِّ َ
َدم ُٓ َند ِّى ْٶ ةِد ًِ ًُدٸَْٜانًا ٌَؤَن دٍَُٰٷُدٍا ََ ٣دىل ا ِ
هللا َمدا ََّل دَ ْ٤ٸَ ُمدٍنَ ە ٌادە {ةڵدێ ةێگٍمدان
َما ٷ ْ

پەنٌەنقگانٺ دەنێدا ئەٌ کدهقەٌانەی ػەنامکدهقٌٌە کە وۆن ةەق ٌ ؿدهاپن ئەٌانەی کە
ئاُکهان ٌ ئەٌانەَ کە نێێنین ٌگٍناھد ٌقەًر قنێژی ةەنداھەٯی (ػەنامکدهقٌٌە)و
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ٌ (ػەنامی کدهقٌٌە) ُدذێک ةدکەنە ھداٌةەَ ةدۆ ؿدٍا کە ةەڵدگەی ةدۆ نەھدادٌٍە,
ٌ(ػەنامی کهقٌٌە) کە ةە ناٌَ ؿٍاٌە ُذانێک ةڵێن کە نایىاننە [األ٣ها.]33 ٪
ٌئاینی ئیٌالٺ کٍُذنی ئەٌ کەًانەَ ػەنامکهقٌٌە کە کٍُدذنیان ػەناٺ
ٖ ٍ٬ٷا ِذٕ َػد اه َٺ
ٌنەىی کهاٌە ٷە ُەنی٤ەدكاو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ََّل دَٰ ُذٸٍُاْ ٖٷ ان َ
رسِ ٪فِّ ٖٷَٰذٹِ بِناًُۥ ٳَانَ
ّٖلِل بِ اَّل ةِٗٷ َؼ ِّٱ ٌَ َمن ُٯ ِذ َٹ َم٠ٸٍُ ٗما ََٰ٫ك َط َ٤ٸ َنا ٷِ ٍَٷِ ِّٔ ًِۦ ًُٸ كٗ َٜنا ََ ٫ال ُٓ ِ
اُ
نٔددٍ ٗناە ٌادە {ٌە کەًددێک مەکددٍژن کە ؿددٍا کٍُددذنی ػەناٺ کددهقٌٌە مەگەن ةە
َم ُ
(ھۆیەکی) ڕاًر ٌ ڕەٌا نەةێر (ٌەک ئەگەن ھادٌٍ کەًێکی کٍُذتٌٍو یان ٷە ئداین
پاُگەو ةتٍەٌەو یان ٌٍُی کهقةٌٍ یان ژنی ھێناةٌٍ ٌوینایان کهق) طا ھەنکەًێک ةە
ندداھەٮ ٌ ًددذەٺ ٷێکددهاٌی کددٍژنا ئەٌە قەًددەاڵَتان قاٌە ةەؿدداٌەنەکەی (ةەًددەن
ةکٍژەکەقا) طا ةا ؿاٌەنەکەی ویاقەڕۆیی نەکاخ ٷە دۆڵەًەنكنەٌەقا (ئەگەن ٣ەٌٍ٫ی
کهق پاَ ئەٌە نەچێر دۆڵەی ٷێ ةٌەنێذەٌەو ٌە ئەگەن کٍُذیەٌە ةە طدٍانرتین ُدێٍە
ةیکٍژێذەٌە ٌ ڕاوی ةێر ةە ةییدانی ؿدٍا ھەنچۆنێدک ةێدر) چدٍنکە ةەڕاًدذی ئەٌ
(ؿاٌەنە) یانمەدیكناٌەە [اإلشاء ٌ .]33ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَاٷا ِمٓ َن ََّل َٓكْ ٍُ٣نَ
َم َ ٥ا ِ
دٹ
هللا بِ اَّل ةِاٷْ َؼ ِّٱ ٌَ ََّل َٓ ْىنُدٍنَ ٌَ َمدن َٓ ْْ ٤َ ٬
ٍْ اٷا ِذٕ َػ اه َٺ ا ُ
هللا بِٷَك ًيا آ َؿ َه ٌَ ََّل َٓ ْٰ ُذٸٍُنَ اٷ انَ ٬
َكلٷِٵَ َٓٸ َْٱ ؤَسَا ًماە ٌادە {ٌە کەًانێکن کە ٷەگەڵ ؿٍاقا ناپەنًنت ھدیی پەنًدرتاٌێکی
ده ٌ ناکٍژن ھیی کەًێک کە ؿٍا کٍُدذنی ئەٌی یاًدا(ٌ ٦ػەناٺ) کدهقٌٌە مەگەن
ةەھەٮ ٌ ڕەٌا نەةێر ٌە وینا ٌقاٌێن پیٌی ناکەن ٌە ھەن کەًێک ئەٌ داٌانانە ةکداخ
(کە ةاًکهان) ًىاکەی ٌەنقەگهێرە [اٷ٬هٯان ٌ .]68ئاینی ئیٌدالٺ ندانەٌەَ ئداژاٌە
ٌپِددێٍەَ ٌؿهاپەکددانی (٫ەًدداقی) ٷەًددەن وەٌیددكا ػەنامکددهقٌٌەو ؿددٍاَ گەٌنە
ٖ ةَ ْ٤ددكَ ِب ْٓ َ
قە٫ەنمٍێددر { ٌَ ََّل دٌُِْ ٬ددكُ ٌا ِِف ْاألَ ْن ِ
ددال ِػ َياە ٌادە {ؿهاپەکددانی مەکەن
(مەنێنەٌە) ٷەًەن وەٌیكا پاَ ئەٌەی کە ؿٍا چاکی کهقٌٌەە [األ٣ها .]56 ٪ؿدٍاَ
گەٌنە ًەةانەخ ةە گ٬ذٍگۆی ٍُ٣ەیث ٣-ٸیً اٷٌالٺ -ٷەگەڵ ٯەٌمەکەَ ٷە ٯٍنئدانی
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هللا َما
پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر کە ٍُ٣ەیث ٣-ٸیً اٷٌالٺ٫ -ەنمٌٍیەدی { َٓا َٯ ٍْ ِٺ ا ُْ ٣تكُ ٌا ا َ
دٹ ٌَاٷْ ِمٔد َىانَ ٌَ ََّل دَ ْتـ ٌَُدٍا
ُدم َ٫دإَ ٌٍُْ٫ا اٷْٴَ ْٔ َ
َريوُ َٯكْ َطا َءدْٴُم ةَ ِّٔ َن ٌح ِّمن انةِّٴ ْ
ٷَٴُم ِّم ْن بِٷَك ًٍ ُ ْ ٧
ٖ ةَ ْ٤دكَ بِ ْٓ َ
داي ؤَُْ د َٔا َءى ُْم ٌَ ََّل دٌُِْ ٬ددكُ ٌا ِِف ْاألَ ْن ِ
ُدم بِن ٳُند ُذم
َدري ٷاٴ ْ
دال ِػ َيا كَلٷِٴُد ْ
اٷ ان َ
دم ؿ ْ ٌ
نيە ٌادە {ئەی گەٷەکەٺ ةەدەنێدا ؿدٍقا ةپەنًددنت ھدیی پەنًدرتاٌێکذان نیددیە
ُّمد ْا ِم ِن َ
ةێظگە ٷە ئەٌ؛ ةێگٍمدان ٷە َّلیەن پەنٌەنقگانددانەٌە ةەڵدگە ٌمدٍ٣ظیىەیەکی ڕٌٌن
ٌئاُکهادان ةۆ ھادٌٍە کەٌادە ٷە پێٍانە ٌکێِانەدان قا ڕێک ٌڕاًر ةن ٌٷە ُذٍمەکی
ؿەڵکی کەٺ مەکەنەٌە (ةە قوی) ٌٷە وەٌیكا ؿهاپەکانی مەنێنەٌە (مەکەن) ٷە پداَ
چاکهقنی ئەٌەی ةاًکها چاکرتە ةۆدان ئەگەن ئێٍە ئیامنكاننە [األ٣ها.]85 ٪
ٌئددداینی ئیٌدددالٺ ًدددیؼه کهقندددی ةە ىەمدددٌٍ ُدددێٍەیەک ٷە ُدددێٍەکان
ٷٱ َما ِِف ََئِ ِنٵَ دَٸَٰد٭ َمدا َٓد َن ٍُ٤اْ ِبمنا َدا
ػەنامکهقٌٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَؤَ ِ
ٖٷٌا ِػ ُه َػ ُ
دە ٌادە {ئەٌەی ٷەقەًذی ڕاًدذذكایە (کە
ٔص ؤَ َ ك
َٓ َن ٍُ٤اْ ٳَٔكُ َكً ِؼ ره ٌَ ََّل ُٓ٬ٸِ ُؽ ا
گۆچانەکەدە) ٫یێدی ةدكە ھەنچدی (طداقٌٌ) ئەٌان کهقٌٌیدانە ٯدٍدی قەقاخ (ھەڵدی
قەٷٍُدددێر) ةێگٍمدددان ئەٌەی ئەٌانە کهقٌٌیدددانە دەنێدددا ٫یٌ٫ێڵدددی طددداقٌٌگەنە
طاقٌٌگەنیّ ًەنکەٌدٌٍ ناةێر ٷەھەن کٍێٍە ھادتێر ٌ(ھەنچی ةکاخ)ە [.]69 ًٛ
اٷٌد ْت َ ٥املٍُ ِةٰ ِ
َداخ
ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێدر «ا ْط َذ ِن ُتدٍا ا
اٷْشٲُ ة ا ِ
ٍٶ ا ِ
ٯَاٷٍُا َٓا َن ًُ َ
هللا بِ اَّل
اٷٌ ْؼ ُه ٌَ َٯ ْذ ُٹ اٷ انِ ٬
ٍْ اٷا ِذٕ َػ اه َٺ ا ُ
ِاّلِل ٌَ ِّ
هللا ٌَ َما ُى ان ٯ ََاٶ ِّ ْ

اخ امل ُ ْا ِم َن ِ
 ٪امل ُ ْؼ َٔد َن ِ
ةِاٷ َؼ ِّٱ ٌَؤَٳ ُْٹ اٷ ِّه َةا ٌَؤَٳ ُْٹ َماٶِ اٷ َٔ ِذ ِٔم ٌَاٷ اذ ٍَ ِِّل َٓ ٍْ َٺ اٷ اى ْػ ِ
داخ
٭ ٌَٯَد ْم ُ
اٷَ٨ا ِ٫ال َِخ»ٌادە «ؿۆدان ةپانێىن ٷە ػەٌخ داٌانە ٌێهانکەن ٌ ٷەناٌةەنەکەو ٌٌدیا ئەی
پێ٨ەمتەنی ؿٍقاو ئەٌانە چین ٫ەنمٌٍی ُیهک ٌىاٌةەُدكانان ةدۆ ؿدٍای گەٌنەو
ًٌیؼهکهقنو ٌکٍُذنی نەٌ٫ێک کە ؿٍای گەٌنە ػەنامی کهقٌٌە ةکٍژنێر مەگەن
ةە ىەٮ ٌما٫ی ؿۆی نەةێرو ٌؿٍانقنی ڕیتا (ًٌٍ)و ؿٍانقنی ماڵی یەددیمو ٌڕاکدهقن
ٷە ڕۆژی طیياققا (پِذکهقنە گۆڕەپانی طەنی ٌڕاکهقن)و ٌدۆمەدی ویندا ىەڵٍاًدین
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قژی ئا٫هەدە ئیامنكانە قاٌێن پاکە ةێئاگاکانە» .ە(ةێئاگاکان داٌاىن ةٍىذانکهقن قژی
پیاٌە ئیامندكانە قاٌێدن پاکەکدانیّ قەگدهێذەٌەو ٌٷەٌەیە ىۆکدانی ئەٌە ةێدر ٷێدهەقا
پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ةاًی پیداٌی نەکدهقٌٌە چدٍنکە ةە وۆنی ةٍىذدانی
قاٌێن پیٌی قەقنێذە پاڵ ئا٫هەدان) [ٓؼٔؽ اٷتـانْ .]6857
ٌئاینی ئیٌالٺ داٌان ٌؿهاپەکانییە نيێنی ٌئاُکهاکانی ػەنامکدهقٌٌە ٌەکدٍ
وینا ٌنێهةاوی ٌپێٌٍِده ٷە ًەنەدای ئەٺ ةیگەیەقا ئەٌ ئایەددانە ةاًدکها کە ةەڵدگەن
ٷەًەن ػەنامتٌٍنی ئەٺ کانە ٯێىەٌەنانەو ٌىەنٌەىدا ئداینی ئیٌدالٺ ڕیتدای (ًدٌٍی)
دٕ
ػەنامکهقٌٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َٓا ؤَ ُّٓ َيا اٷا ِمٓ َن آ َم ُنٍا اداٍُٰا ا َ
هللا ٌَ َل ُنٌا َما َة ِٰ َ

ني ( )278ئەی ئەٌ کەًدانەی ةیٌاددان ھێنداٌە (ةە ؿدٍقا) ٷە
ِم َن اٷ ِّهةَا بِن ٳُن ُذم ُّم ْا ِم ِن َ
ؿٍقا ةرتًن ٌ ٌاوةيێنن ٷە پاُامٌەی ڕیتا (ًٌٍ) ئەگەن ئێٍە ةیٌاقانن (ِ ٫َ )278ةن ٷ ْام
دَ ْ٤َ ٬ٸٍُا َ٫إْ َلنٍُا ِة َؼ ْه ٍب ِّم َن ا ِ
ٌي ؤَ ْمد ٍَاٷِٴ ُْم ََّل دَْ٠ٸِ ُمدٍنَ ٌَ ََّل
هللا ٌَ َن ًٍُٷِ ًِ ٌَبِن دُ ْت ُذ ْم َ٫ٸَٴ ُْم ُن ُء ُ
دُْ٠ٸَ ُمٍنَ (ٌ )279ادە ئەمظا ئەگەن قەًذذان ٷێيەڵنەگهخ کەٌادە ةدىانن ٌئاگداقان ةدن
طەنی ٷەگەڵ ؿٍقا ٌپێ٨ەمتەنەکەی ڕاقەگەیەنن ٌئەگەن پەُیامن ةٌٍنەٌە ئەٌا دەنێا
ًەنمایەکانذان ةدۆ ئێدٍەیە نە ًدذەٺ ةدکەن (ٷە ؿەڵکدی) ٌنە ًدذەمذان ٷێدكەکهێر
()279ە [اٷتٰهج .]279-278
ؿٍاَ گەٌنە ىەڕەُەی طەنگی نەکهقٌٌە ةەنامتەن داٌانەکاىن دده ىێندكەی
ىەڕەُە کهقن ةەنامدتەن ئەٌ کەًدەی مدامەڵە ةە ڕیتدا (ًدٌٍ) ەٌە قەکداخ؛ چدٍنکە
مددامەڵە کددهقن ةە ڕیتددا ىۆکددانی دیدداچٌٍنی قینددكانی ٌ ٌاڵدەکددان ٌپددانە ًٌددامان
ٌنەٌ٫ەکانەٌ .ئاینی ئیٌالٺ ؿٍانقنەٌەَ گۆُذی ئاژەڵی مهقانەٌە ةدٌٍ ٌؿدٍانقنەٌەَ
ؿددٍێنو ٌؿددٍانقنی گۆُددذی ةەناو ٌئەٌ گۆُددذانەَ ػەنامکددهقٌٌە کە ةددۆ ةذەکددان
ًەنةیقناٌن؛ ٷەگەڵ ىەنكێک گۆُذی ده کە ٷەٺ ئدایەدە پیدهۆوەقا ةاًدکهاٌەو ؿدٍاَ
ري ا ِ
گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ُػ ِّه َم ْر َ٣ٸَ ْٔٴ ُُم اٷْ َم ْٔ َذ ُح ٌَاٷكا ُٺ ٌَٷَ ْؼ ُم اٷْ ِـنىِٓ ِه ٌَ َما ؤُ ِى اٹ ٷِ َِ ْ ٨
هللا ةِد ًِ
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اٷٌ ُت ُ ٥بِ اَّل َما َلٳا ْٔ ُذ ْم ٌَ َما ُلةِد َؽ ََ ٣دىل
رت ِّق َٓ ُح ٌَاٷ ان َِ ٜٔؼ ُح ٌَ َما ؤَٳ ََٹ ا
ٌَاٷْ ُم ْن َـ ِن َٰ ُح ٌَاٷْ َم ٍْٯٍُ َل ُج ٌَاٷْ ُم َ َ
اٷ ُّن ُٔ ِث ٌَؤَن د ٌَْ َذٰ ٌِْ ُمٍا ة ْ
ِاألَو ََّْل ِٺ َكلٷِٴ ُْم ٌِ ٌْ ٫ٱ ە ٌادە {ٷەًەندان یاًا ٦کدهاٌە -ٯەقە٧ە
کهاٌە( -گۆُذی) مهقانەٌە ةٌٍ ٌؿدٍێن ٌگۆُدذی ةەناو ٌ ئەٌ ئداژەڵەی ٷەکدادی ًدەن
ةیینكا ناٌی طگە ٷە ؿٍای ٷەًدەن ىێدرنا ةێدر ٌ ئداژەڵی ؿنکداٌ (ٌ ؿنکێدرناٌ) ٌ
ئەٌەی کە ٷێی قناةێر دا گیدانی قەنچٌٍةێدر ٌئەٌەی ٷە ةەنوی کەٌدتێدذە ؿدٍانەٌە
ٌمهق ةێر ٌٯۆا ٷێكناٌ (کە ةەٌ ٯۆا ٷێكانە مهقةێر) ٌئەٌەی قڕنكە ٷێدی ؿٍانقةێدر
ةێظگە ٷە ئەٌەی (پێّ مهقن) ًەندان ةیی ةێر ھەنٌەھا (یاًا ٦کدهاٌە ٷەًدەندان)
ئەٌ ئاژەڵەی ٷەًەن نێثە یان ٷەٌ ٍُێنانەقا ًدەنةیاةێر کە ىاندا ٌىداٌان قەةدن ةدۆ
طگە ٷە ؿٍقا ە(نێث چەنك ةەنقێک ةٌٍن ٷە قەٌنی کە٣تە ةەپیهۆو ًەیه قەکهان ٌ
ٷەَّلیان دكا ئاژەڵیددان ًددەن قەةددیی) ٌ قاٌاکهقنددی ةەَ ةەؿددر (ٌ نیدداو گددهدنەٌە) ةە
دیهٌپِددک (کە ھەمددٌٍ طددۆنە یانێیددث ٌ٫یێددكاىن وان ٌ٫دداڵگهدنەٌە ٌٯدداٌە گددهدنەٌە
ٌةٍنطەکان ٌھاٌُێٍەی ئەمانە قەگهێذەٌە) (ئەنظامكانی) ئەمانە ھەمٌٍی ٷە ٫ەنمان
قەنچٌٍن ٌ داٌانەە [املائكج .]3
ٌئاینی ئیٌالٺ ؿٍانقنەٌەَ مەی (ًەنؿۆُکەنەکان) ٌىەمٌٍ ُدذە پدیٍ
ٌةۆگەنەکانی ػەنامکهقٌٌەو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {َٓدا ؤَُّٓ َيدا اٷاد ِمٓ َن آ َم ُندٍا بِمنا َدا
ُدم
دٍ ِّمد ْن ََ ٣مدٹِ اٷِا د َْٜٔانِ َ٫دا ْط َذ ِن ُتٍ ُه ٷَ َ٤ٸاٴ ْ
رسد ٌَ ْاألَ َ
نٔ ُ
داب ٌَ ْاألَو ََّْل ُٺ ِن ْط ٌ
اٷْ َـ ْم ُه ٌَاٷْ َم ْٔ ِ ُ
دُ ْ٬ٸِ ُؼددٍنَ ( )91ئەی ئەٌانەی ةیٌادددان ھێندداٌە ةێگٍمددان مەی (ًەنؿۆُددکەنەکان) ٌ
ٯٍمان ٌ ئەٌ ةەنقانەی کە کهاٌن ةە ةر ٌ ئەٌ پانچە قانانەی (کە ةەکدانقەھێرنێن ةدۆ
قیددانیکهقنی ةەَ ٌ چددانەنٌٍي) ئەٌانە پیٌددن ٌ ٷە کددهقەٌەی ُددەیذانن کەٌادە
د ٥ةَ ْٔد َنٴ ُُم
قٌٌنکەٌنەٌە ٷێی ةۆ ئەٌەَ ڕوگاندان ةێر (ِ )91بمنا َا ُٓهِٓدكُ اٷِا د ْٔ َٜانُ ؤَن ٍُٓ ِٯ َ
رس ٌَ َٓ ُٔكا ٳ ُْم َ٣ن ِلٳْ ِه ا ِ
اٷٔ َ
دٹ َؤند ُذم
دال ِج ََ ٫ي ْ
اٷْ َ٤كَ ا ٌَ َج ٌَاٷْ َت َْ٘٨ا َء ِِف اٷْ َـ ْم ِه ٌَاٷْ َم ْٔ ِ ِ
هللا ٌََ٣نِ ا
ُّمن َذ ُيٍنَ ( )91ةێگٍمان ُەیذان ھەن ئەٌەی قەٌێر کە قٌژمنایەدی ٌ کینە ٌ ڕٮ ةـادە
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نێٍانذانەٌە ةەھۆی مەی (ًەنؿۆُکەنەکان) ٌ ٯٍمانەٌە ٌە ڕێگهیذان ةکاخ ٷە یداقی
ؿٍقا ٌ ٷە نٍێژ کهقن قەی ئایا ئێٍە ٌاوقەھێنن (ٷەٌ ؿهاپانە) ()91ە [املائدكج .]91-91
ٌپێِرت ڕٌٌنکدهایەٌە ٷە ةدیگەی ژمدانە ( )31کە ؿدٍاَ گەٌنە ةاًدی ئەٌە قەکداخ ٷە
ًی٬ادەکاىن پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ٷە دەٌنادكا ئەٌەیە کە ُذە پیٌەکانیان
ٷەًەن ػەناٺ ٌٯەقە٧ە قەکاخو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {اٷاد ِمٓ َن َٓ اذ ِت ُ٤دٍنَ اٷ اه ًُ َ
دٍٶ
اٷ انت إِ ْاألُ ِّم إ اٷا ِمْ َٓظِ كُ ٌنًَُ َمٴْ ُذٍ ًةا ِ٣ندكَ ى ُْم ِِف اٷ اذد ٍْ َنا ِج ٌَ ْاإلِنظِ ٔدٹِ َٓدإْ ُم ُهىُم ةِداٷْ َم ُْ ٤ه ِ
ٌ٪

ٌََٓ ْن َياى ُْم َ٣نِ اٷْ ُمنٴَ ِه ٌَُٓ ِؼ ُّٹ ٷَ ُي ُم اٷٜا ِّٔ َت ِ
ُدم
ِصى ْ
اخ ٌَُٓ َؼ ِّه ُٺ َ٣ٸَ ْٔي ُِم اٷْ َـ َتائِ َص ٌَََٓ٘ ُْ ٣َ ٥ن ُي ْم بِ ْ َ
َدر َ٣ٸَد ْٔي ِْمە ٌادە {(ئەٺ ڕەػدمەدەی پەنٌەنقگدان) ةدۆ ئەٌانەیە کە
ٌَ ْاألََْ ٧ال َٶ اٷا ِذٕ ٳَان ْ

ٍُێن (پێ٨ەمتەن ٓ-ىل هللا ٣ٸیً ًٌٸم )-قەکەٌن کە پێ٨ەمتەنێکی نەؿٍێندكەٌانە ٌ
(ٷەَّلیەن پەنٌەنقگانەٌە ھادٌٍە) ئەٌ کەًە (پێ٨ەمتەنێکە ئەھٸی کذێث ًی٬ەدەکانی
قەوانن ٌقەیناًن) چٍنکە ةە نٌٍشاٌی َّلیانە ٷە دەٌناخ ٌ ئینظیٸدكا کە ٫ەنمانیدان
پێ قەکاخ ةە چاکە ٌ ڕێگهییان ٷێ قەکداخ ٷە ؿدهاپە ٌُدذە پاکەکانیدان ةدۆ ػەاڵڵ
قەکاخ ٌُذە پیٌەکانیان ٷێ ػەناٺ (ٯەقە٧ە) قەکاخ ٌ ةانە ٯدٍني ٌگهانەکدان ٌئەٌ
کۆخ ٌ ونظیهانەَ کە ةەًەنیانەٌە ةٌٍن ٷەًەنیان َّلی قەةاخە [األ٣ها.]157 ٪
ٌئاینی ئیٌالٺ ؿٍانقنی ماڵی ىەدیٍ (یەدیمی) ػەنامکهقٌٌەو ؿٍاَ گەٌنە
قە٫ەنمٍێر { ٌَآدٍُا اٷْ َٔ َذا َم كّ ؤَ ْم ٍَاٷَ ُي ْم ٌَ ََّل دَ َذ َتكا ٷٍُا اٷْ َـت َ
ِٔص ةِاٷٜا ِّٔ ِث ٌَ ََّل دَإْٳُٸٍُا ؤَ ْمد ٍَاٷَ ُي ْم
رياە ٌادە {ةیكەنەٌە ةە ھەدیٍان (قٌای ةاڵ ٩ةٍنیان) مداڵ
َل َؤ ْم ٍَاٷِٴ ُْم بِناًُ ٳَانَ ُػٍ ًةا ٳَ ِت ً
بِ َ ك
ٌ ًددامانیان ٌە پددیٍ (ٷە مدداڵی ؿۆدددان) مەگددۆڕنەٌە ةە پدداک (ٷە مدداڵی ئەٌان) ٌە
ماڵەکانی دان مەؿددۆن ٷەگەڵ ماڵەکددانی ؿۆدددان ةێگٍمددان ئەٌ ؿددٍانقنە گٍندداھێکی
گەٌنەیەە [اٷنٌاء ٌ .]2ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ِبنا اٷا ِمٓ َن َٓدإْٳُٸٍُنَ ؤَ ْمد ٍَ َاٶ اٷْ َٔ َذدا َم كّ
رياە ٌادە {ةەڕاًذی ئەٌ کەًانەی کە
ُٟٸ ًْام بِمنا َا َٓإْٳُٸٍُنَ ِِف ُةٍُٜنِي ِْم نَا ًنا ٌَ ًَ َٔ ْٔٸَ ٍْنَ ًَ ًِ ٤
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ماڵی ھەدیٍەکان قەؿۆن ةەًذەٺ ٌ ناڕەٌا ةەڕاًذی ئەٌانە ةەي ٷە ًکی ؿۆیدان ئداگه
قەؿۆنٌ .ە ٷەمەٌپاَ قەچنە ئاگهێکی ةەدین ٌ ھەڵگیهًاٌەٌەە [اٷنٌاء .]11
ٌئدداینی ئیٌددالٺ ٫ێڵکهقنددی ٷە کێِددان ٌدەناوٌٌقا ػەنامکددهقٌٌەو ؿددٍاَ
ني ( )1ھاٌان ٌدیاچٌٍن ةۆ دەناوٌٌ ةاوان ( )1اٷا ِمٓ َن
گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَْٓ ٌٹ ٷِّ ٸْ ُمَ ٬ِ ٬ِّ َٜ
اي َٓ ٌْ َذ ٍٍُْ٫نَ ( )2ئەٌانەی کە کادێدٵ پێدٍانە ةدکەن (ةدۆ ؿۆیدان)
ِب َلا اٳْ َذاٷٍُا ََ ٣ىل اٷ ان ِ
ْرسدٌنَ
ٷەًەن (ماڵی) ؿەڵکی ةەدەٌاٌی ٌەنیكەگهن (ٌَ )2بِ َلا ٳَداٷٍُى ُْم ؤٌَ اٌ َونُدٍى ُْم ُٓـ ِ ُ
( )3ةەاڵٺ کادێٵ ةۆیان پێٍانە یان کێِانە ةکەن کەمیان پێكەقەن ( )3ؤَ ََّل َُّٓ ُ٠ن ؤٌُٷَك ِئٵَ
ؤَنا ُيددم ام ْت ٍُ٤سُددٍنَ ( )4ئایددا ئەٌانە ندداوانن کە ةێگٍمددان وینددكٌٌ قەکددهێنەٌە ! ()4
[امل٬٬ٜددني ٌ .]4-1ئدداینی ئیٌددالٺ پچیانددكنی پەیٍەنددكی ؿىمددایەدی ػەنامکددهقٌٌە
ٌپێِرت ةاًی ئەمە کدها ٷە ةدیگەی ژمدانە (ٌ )31ئەٌ ئدایەخ ٌ٫ەنمدٌٍقانەَ ةاًدکها
ٷەًددەن ئەٺ ةدداةەدەو ٌپێ٨ەمددتەنان ٣-ٸددیيم اٷٌددالٺ -ىەمٌٍیددان کددۆکن ٷەًددەن
ػەنامکهقنی ئەٺ ٯەقە٧ەکهاٌانە.

 .35ئاینی ئیٌالٺ ةە ُێٍەیەکی گِذی نەىی ٷە ىەمدٌٍ ڕەٌُدذێکی
ؿهاپ ٌناُیهین قەکاخ ٌەکٍ قنۆ ٌ٫ێدو ًٌدذەٺ ٌؿیدانەخ ٌ(پیالنگێدیی
ُددەڕ ٌؿددهاپە) ٌقوی ًٌددذەٺ ٌقەًددذكنێژی ٌىەمددٌٍ ڕەٌُددذێک چەٌخ
ٌپیٍ ٌةۆگەنی ده.
ئاینی ئیٌالٺ ةە ُێٍەیەکی گِذی نەىدی ٷە ڕەٌُدذە ؿدهاپ ٌناُدیهینەکان
ّ ِِف ٖألَ ِ
نٖ َم َه ًػدا
اي ٌَ ََّل َتَ ِ
قەکاخو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ََّل د َُٔ ِّ٤ه ؿَكاٲَ ٷِٸ ان ِ

ّٖلِل ََّل ُٓ ِؼ ُّث ٳ اُٹ ُمـ َذاٶر َ٫ـٍُنرە ٌادە {ڕٌٌ ٷە ؿەڵٵ ٌەنمەگێدیە ٌةە ٫یدىەٌە مەڕۆ
بِنا ا َ

ةە ًەن وەٌیكا چٍنکە ةەڕاًذی ؿٍا ھیی ؿۆةەوٷىان ٌُداناویکەنێکی ؿۆُدناٌێرە
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ِل و
[ٷٰامن  .]18پێ٨ەمتەنی ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر «بنا مدن ؤػد ِّتٴم ب ا
مظٸٌا ٍٓ َٺ اٷٰٔام ِح ِ
ِل ٌؤة٤دكَٳم مندٕ
ٌؤٯهةِٴم منٕ
ً
ؤػاً ُنٴم ؤؿالٯًا و ٌبنا ؤة َ٘٨ٴم ب ا
مظٸٌددا ٓددٍ َٺ اٷٰٔام د ِح اٷ ا سددانٌنَ و ٌاملُذِددكِّ ٯٍنَ و ٌاملُذٔ٬يٰددٍنَ و ٯدداٷٍا ٯددك ٣ٸِ ْمنددا
ً
ذٴدربٌنَ » ٌادە «ئەٌ کەًدەی ٷە
اٷ سانٌنَ ٌ املذِكِّ ٯٍنَ و ٫ام املذٔ٬يٰدٍنَ ٯداٶ امل ُ ِّ
َّلی من ؿۆُەٌیٌذرتە ٌٷە قانیِذنی من نىیکرتە ٷە ڕۆژی ٯیامەدكا -ٷە ةەىەُذكا-؛
ئەٌ کەًەدانە کە طٍانرتین ڕەٌُذی ىەیەو ٌئەٌەی ویاده ڕٯم ٷێیەددی ٌٷە قانیِدذنی
من قٌٌنده قەةێر ٷە ڕۆژی ٯیامەدكا (ئەٺ طۆنە کەًانەن) [ًەنًانەکان] ئەٌانەَ
وۆن ٯٌە قەکەن -ةە ةێ ًٌٍق-و ٌ [مٍدەُدەقیٰەکان] ئەٌانەَ ٯٌدە ٫دهاٌان ٌٯدٌٍڵ
قەکەن ةە ناىەٮ (ةۆ گاڵذە کدهقن ةە ؿەڵکدی)و ٌ[مٍدە٫ەیٰیيەکدان]» ٌٌدیدان ئەی
پێ٨ەمددددتەنی ؿددددٍقا [ًەنًددددانەکان] ٌ[مٍدەُددددەقیٰەکامنان] وانددددیو ئەی
[مٍدە٫ەیٰیيەکدددان] کدددێن و ٓ-دددىل اٷدددٸە ٣ٸدددیە ًٌدددٸم٫ -ەنمدددٌٍی «ئەٌانەَ
ؿۆةەگەٌنەوانن»[ .اٷٌٸٌٸح اٷٔؼٔؼح .]791
ّٖلِل ََّل
ئیٌالٺ نەىی قەکاخ ٷە قنۆکدهقنو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {بِنا ا َ
ابە ٌادە {ةێگٍمدان ؿدٍا ڕێنمدٍنی کەًدێک ناکداخ کە
َٓي ِكْ َمن ىُد ٍَ ُم ِ
رس إ
د ٪ٳَد ام إ
وێكەڕۆ ٌ قنۆون ةێرە [٧دا٫ه ٌ .]28پێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا ٓ-دٸی هللا ٣ٸیدً ًٌدٸم-
قە٫ەنمٍێر « ٌَبِٓااٳ ُْم ٌَاٷْٴَ ِم َب َ٫ةِنا اٷْٴَ ِم َب َٓ ْي ِكْ بِ ََل اٷْ ُُ ٬ظٍ ِن ٌَبِنا اٷْ ُُ ٬ظدٍ َن َٓ ْيد ِكْ بِ ََل
دث ِْ ٣ندكَ ِ
هللا ٳَد اما ًةا» ٌادە
اٷ انا ِن ٌَ َما َٓ َى ُاٶ اٷ اه ُط ُٹ َٓٴْ ِم ُب ٌَ َٓ َذ َؼ اهَ اٷْٴَد ِم َب َػ اذدّ ُٓٴْ َذ َ
«ٌئاگدداقانی قنۆ کددهقن ةددنو چددٍنکە قنۆ کددهقن ڕێنیِددانكەنە ةەنەٌ ؿهاپەکددانیو
ٌؿهاپەکددانی ڕێنیِددانكەنە ةەنەٌ قۆوەؾو ٌکەًددێک قنۆونە ٌةەنقەٌاٺ ةەقٌاَ قنۆقا
قەگەڕێر؛ ىەدا َّلی ؿدٍاَ گەٌنە ةە قنۆون ٷە ٯەڵەٺ قەقنێدر»ٓ[ .دؼٔؽ مٌدٸم
ٌ .]2617پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر «آ َٓ ُح امل ُ َندا ِِ ٫ٱ سَ دال ٌَز
َ٭ ٌَبِ َلا ائَْتُ ِ َن ؿَانَ » ٌادە «نیِانەکاىن کەًی مٍندا٫یٱ
بِ َلا َػكا َز ٳَ َم َب ٌَبِ َلا ٌََ٣كَ ؤَ ْؿٸ َ
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(قٌٌ ڕٌٌ) ًیانن ئەگەن ٯٌە ةکاخ؛ قنۆ قەکاخو ٌئەگەن پەیامن ةكاخ؛ پەیامنەکە
قەُددکێنێرو ٌئەگەن ًددپانقەیەکی (ئەمددانەدێکی) پددێ ةٌددپێهقنێر؛ ؿیددانەخ ٷە
پاناًذنی ًپانقەکە قەکاخ»ٓ[ .ؼٔؽ اٷتـانْ .]6195
ئاینی ئیٌالٺ نەىی ٷە ٧ەَ ٌ٫ێڵکهقن قەکاخو ٌٷە ٫ەنمٌٍقەیەکدكا ىدادٌٍە
ٍٶ ِ
«ؤن َن ًُ َ
َدر
َدٹ َٓدكَ وُ َِ ٔ٫يدا ََ ٫ناٷ ْ
داٺ َ٫إَ ْقؿ َ
درب ِج ٍَ ٤َ ٛ
هللا َٓ اىل ُ
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَ ًَٸ َام َم اه ََ ٣دىل ُٓ ْ َ
ٍٶ ِ
اٷٌ َام ُء َٓا َن ًُ َ
هللا ٯ ََاٶ
َؤ َٓا ِة َُ ًُ٤ةٸ ًَال َََ ٰ٫اٶ « َما َى َما َٓا َٓا ِػ َث اٷٜا َِ ٤اٺ » ٯ ََاٶ َؤ َٓا َةذًُْ ا

ٍ ِم ِّنٕ» ٌادە «پێ٨ەمتەنی ؿدٍقا
ؤَََ ٫ال َط َ٤ٸْذًَُ ََ ٍْ ٫ٮ اٷٜا َِ ٤اٺ َ ْ
اي َم ْن  ٧اَّ َ٫ٸَ ْٔ َ
َك َٓ َها ُه اٷ ان ُ
ٓىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ةە ٷە َّلی ىەندكێک ؿدۆناکی قاندهاٌقا دێدپەڕ ةدٌٍ ٌقەًدذیؿٌددذە نێددٍ ؿددۆناکەکەٌە ٌقەًددذی دەڕی ةەنکەٌخو ٌ٫ەنمددٌٍی «ئەمە چیددیە ئەی

ؿداٌەنی ؿددۆناکەکە ٫-هۆُددیانی ؿددۆناکەکەٌٌ » -دددی ئەمە ةددانان ٷێددی قاٌە ئەی
پێ٨ەمتەنی ؿٍقاو ٫ەنمٌٍی «ئەی ةۆچی نایکەیذە ًدەنەٌەَ ؿدۆناکەکە ةدۆ ئەٌەَ
ؿەڵکی ةیتینێرو ئەٌەَ ٫ێو ٧-ەَ -ةکاخ ٷە من نییە» [ٓؼٔؽ مٌٸم .]112
ئاینی ئیٌالٺ نەىدی ٷە ناپداکی ٌؿیانەدکدانی ٌ٫ێڵکدهقن قەکداخو ؿدٍاَ
هللا ٌَاٷ اه ًُ َ
ٍٶ ٌَدَـٍُنٍُا ؤَ َمانَادِٴ ُْم ٌَ َؤن ُذ ْم
گەٌنە قە٫ەنمٍێر {َٓا ؤَُّٓ َيا اٷا ِمٓ َن آ َم ُنٍا ََّل دَـٍُنٍُا ا َ
دَ ْ٤ٸَ ُمٍنَ ە ٌادە {ئەی ئەٌ کەًانەی ةاٌەڕددان ھێنداٌە ناپداکی مەکەن ٷەگەڵ ؿدٍقا ٌ
پێ٨ەمتەنقا ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌدٸمٌ -ناپداکی مەکەن ٷە ًدپانقەکانی نداٌ ؿۆددان ٷە
کادێکددكا کە ئێددٍە قەوانددن (ناپدداکیە)ە [األن٬دداٶ ٌ .]27ھەنٌەھددا ؿددٍای گەٌنە
قە٫ەنمٍێر { ٖٷا ِمٓ َن ٍٍُُٓ٫نَ ِة َ٤ي ِك ا ِ
ّٖلِل ٌَ ََّل َٓنُُٰ٘ ٍنَ ٖملِٔ كَش َٱە ٌادە {ئەٌانەی کە پەیامنی
ؿددٍقا قەةەنە ًددەن ٌةەڵددێن ناُددکێنن ٌھەڵددی ناٌەُددێننەٌەە [اٷه٣ددك ٌ .]21ئەگەن
ًٍپاکان قەنةچٌٍنایە ةۆ طیياق کهقن؛ پێ٨ەمدتەن ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -پێیدانی
قە٫ەنمدٌٍ «اْ٧د ُىٌا ٌَ ََّل دَ ُ٨ٸُّدٍا ٌَ ََّل دَْ٨د ِك ُنٌا ٌَ ََّل َتَ ْ ُشٸُدٍا ٌَ ََّل دَ ْٰ ُذٸُدٍا ٌَ ِٷٔدكً ا» ٌادە «٧ەوا
(ىەڵمەدی ڕوگانی کهقن) ئەنظامتدكەنو ٌقوی مەکەن ٷە قەًدذکەٌدەکاىن طەندیو
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ٌؿیانەخ مەکەنو ٌَّلُەی مهقٌٌەکان مەُێٍێننو ٌمندكاڵەکان مەکدٍژن» [ٓدؼٔؽ
دَ ٥مد ْن
مٌٸم ٌ .]1731پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌدٸم -قە٫ەنمٍێدر «ؤَ ْنةَ ٌ
ٳُ ان ِ ًِ ٔ٫ٳَانَ ُم َنا ًِٰ٫ا ؿَاٷِ ًٔا ٌَ َم ْن ٳَان َْر ِ ًِ ٔ٫ؿ َْٔٸَ ٌح ِم ْن ُي ان ٳَان َْر ِ ًِ ٔ٫ؿ َْٔٸَ ٌح ِم َن اٷ ِّنَ٬اٮِ
َآ َم ََ ٫ظ َه» ٌادە
َػ اذّ َٓكَ ََ ٣يا بِ َلا ائَْتُ ِ َن ؿَانَ ٌَبِ َلا َػكا َز ٳَ َم َب ٌَبِ َلا َ٣اىَكَ َ٧كَ َن ٌَبِ َلا ؿ َ
«ىەنکەًددێک ئەٺ چددٍان ًددی٬ەدەی دێددكا ةێددر ئەٌا مٍنددا٫یٰێکی (قٌٌ ڕٌٌیەکددی)
دەٌاٌەو ٌ ىەنکەًێک یەکێک ٷەٺ ًی٬ەدانەَ دێكا ةێر ئەٌا ًی٬ادێکی مٍندا٫یٰێذی
دێدددكایە ىەدددداٌەکٍ ٌاوی ٷێدددكەىێنێر ٌ-او ٷەٺ ًدددی٬ەدە ناُدددیهینە قەىێنێدددر-
(ًدی٬ەدەکان) ئەگەن ًدپانقەی (ئەمدانەدی) پدێ ةٌدپێهقنێر ؿیدانەدی ٷێددكەکاخو
ٌئەگەن ٯٌە ةکاخ قنۆ قەکاخو ٌئەگەن پەیامن ةكاخ قەیِکێنێر ٌؿیانەخ قەکاخو
ٌئەگەن دٌٍُی گ٬ذٍگۆ ٌناکۆکی ةتێر ئەٌا ٷە ڕاًدذی َّلقەقاخ ً-دذەٺ ٷە ةەنامدتەن
قەکاخٓ[ »-ؼٔؽ اٷتـانْ ]34و
ئدداینی ئیٌددالٺ نەىددی قەکدداخ ٷە ػەًددٌٍقی (ئیهەیددی)و ؿددٍاَ گەٌنە
ٔم
هللا ِمن  َْ٘٫ٸِ ًِ ََٰ ٫دكْ آدَ ْٔ َندا َآٶ بِةْد َها ِى َ
اي َ َ ٣كىل َما آدَاى ُُم ا ُ
قە٫ەنمٍێر {ؤَ ْٺ َٓ ْؼ ٌُكُ ٌنَ اٷ ان َ
ٔامە ٌادە {یدان ئێهەیدی (ػەًدٌٍقی) قەةەن ةە
اٷْ ِٴ َذ َ
اب ٌَاٷْ ِؼٴْ َم َح ٌَآدَ ْٔ َناىُم ُّمٸْٴًا ًَ ٠ِ ٣
ؿەڵکی ٷەًەن ئەٌەی ؿٍا پێی ةەؿِیٌٍن (کە پێ٨ەمتەنێذیە) ٷە ٫ەوڵ ٌ ةەھدهەی
ؿۆی ئەٌە ةێدگٍمان قاٌمانە ةە نەٌەی ئیرباھیم کذێث ٌ پێ٨ەمتەنێذی ھەنٌەھا پێامن
ري ِّم ْن
ةەؿِین قەًەاڵدێکی گەٌنەە [اٷنٌاء ٌ .]54ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ اق ٳَ ِش ٌ
اب ٷَ ٍْ َٓ ُهقٌُّنَٴُم ِّمن ةَ ِْ ٤ك بَِيَانِٴ ُْم ٳُ٬اا ًنا َػ ٌَكً ا ِّم ْن ِ٣ن ِك ؤَنٌُِ ٬يِم ِّمدن ةَ ْ٤د ِك َمدا
ؤَ ْىٹِ اٷْ ِٴ َذ ِ

َش ٍء ٯَد ِكٓ ٌهە
دىل ٳ ِّ
دَ َت ا َ
ني ٷَ ُي ُم اٷْ َؼ ُّٱ َ٫ا ٍُْ٬٣ا ٌَ ْ
هللا ةِدإَ ْم ِهِو بِنا ا َ
ِت ا ُ
آ َُ ٬ؼٍا َػ اذ كّ َٓإْ ِ َ
ُدٹ َ ْ
هللا َ َ ٣ك
ٌادە {وۆن ٷە ؿاٌەن کذێتەکان (گاٌڕ ٌطٍٷەکەکان) ئاٌادە ؿدٍاون کە ئێدٍە ةێتداٌەڕ
ةنو قٌای ةاٌەڕ ھێنانذدان ٷەةەن ػەًدٍقییەک کە ٷە قەنٌنیدانەٌەیە (ئەمەَ) قٌای
ئەٌەی کە ڕاًذیەکەیان ةۆ ڕٌٌن ةٌٍەدەٌە ةەاڵٺ ئێٍە ٷێیان ؿۆَ ةن ٌ چداٌ پۆُدیان
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ٷێ ةکەن دا ؿٍا ٫ەنمانی ؿۆی قەنێهێر ةێگٍمان ؿدٍا ةە قەًدەاڵدە ةەًدەن ھەمدٌٍ
ُذێکكاە [اٷتٰهج ٌ .]119پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر «ق اَب
بِٷَ ْٔٴ ُْم قَا ُء األُ َم ِم َٯ ْتٸَٴ ُْم اٷ َؼ ٌَكُ ٌَاٷ َت َْ٘٨ا ُء ِى َٕ اٷ َؼاٷِ َٰ ُح ََّل ؤَٯ ُ
دٱ اٷِا د ََ ٤ه ٌَٷَ ِٴد ْن
ٍُٶ دَ ْؼٸِ ُ
دَ ْؼٸِ ُٱ اٷكِّ ٓ َن ٌَاٷا ِمْ نَِ ٬
ِْس ِة َٔ ِك ِو ََّل دَكْ ُؿٸٍُا اٷ َظ ان َح َػ اذّ دُ ْا ِم ُنٍا ٌَ ََّل دُ ْا ِم ُنٍا َػ اذّ دَ َؼداةٍُّا
اٷٌ َ
دال َٺ ةَ ْٔد َنٴ ُْم» ٌادە «قەنق ٌنەؿۆُدی
ؤَََ ٫ال ؤُنَ ِّت ُئٴ ُْم ِبِ َدا ُٓ َش ِّت ُ
در َلٷِدٵَ ٷَٴ ْ
ُدم ؤَ ُِْ٫دٍا ا
ئٍمەدەکاىن پێٌٍِده ةەنەةەنە ؿۆی قەؿِێنێر ةەنەٌ َّلدان ػەًٌٍقی ٌڕٮ ٷێتٌٍن
کینەیی -ئەمە داُێنەنە ناڵێم مٌٍ قەداُێر ةەڵکٍ قینكانی قەداُێر -نایيێڵێددر-وًٍێنك ةە ئەٌ وادەَ نەٌ٫ی من ةەقەًذە ناچنە ةەىەُذەٌە ىەداٌەکٍ ئدیامن (ةداٌەڕ)
نەىێنن ٌئیامن ناىێنن ىەداٌەکٍ یەکرتدان ؿۆَ نەٌێرو ئایا ُذێکذان پدێ ةڵدێم کە
ئەمە قەىێنێدذە قی ٌطێگیدهی قەکداخ ًدەَّلمکهقن ٷە نێٍانذاندكا ةداڵٌ ةددکەنەٌە»
[ًنن اٷرتممْ .]2511
ئدداینی ئیٌددالٺ نەىددی قەکدداخ ٷە پیالنددی ُددەڕ ٌؿددهاپو ؿددٍاَ گەٌنە
قە٫ەنمٍێر { ٌَٳَ َكمٷِٵَ َط َ٤ٸْ َنا ِِف ٳ ُِّٹ َٯ ْهَٓ ٍح ؤَٳَا ِة َه ُم ْظ ِه ِمٔ َيا ٷِ َٔ ْمٴُ ُهٌا َِ ٔ٫يا ٌَ َمدا ََيْٴُد ُهٌنَ
بِ اَّل ِةإَن ٌُِ ٬دي ِْم ٌَ َمددا َِْٓ د ُُ ٤هٌنَ ە ٌادە {ةەٌ ُددێٍەیە ٷە ھەمددٌٍ ُددانێکكا گەٌنەدهینددی
داٌانتانیامن کهق (ةە قەًەاڵدكان) ةۆ ئەٌەی پیالن ٌ ٫ێو ةکەن ٷەٌ ُانانەقا ٌە ٫ێدو
ٌپددیالن ندداکەن (ٷە کەي) ةددێظگە ٷە ؿۆیددان ةەاڵٺ ئەٌان ھەًددذی پددێ ندداکەنە
[األن٤اٺ ٌ .]123ؿٍاَ گەٌنە ةاًی ئەٌە قەکاخ کە طٍٷەکەکان ىەٌڵیانكا ةدۆ ئەٌەَ
مەًیؽ (٣یٌا) ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ -ةکدٍژن ٌپیالنیدان ةدۆی گێدیا؛ ةەاڵٺ ؿدٍاَ گەٌنە
پیالنی ةۆ ئەٌان قاناو ؿٍاَ گەٌنە ڕٌٌنیکدهقەٌە کە پیالندی ُدەڕ ٌؿدهاپە دەنيدا ةدۆ
َٔسد ِمد ْن ُي ُم
َدام ؤَ َػ ا
پیالنكاڕێژەنەکە قەگەڕێذەٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { َ٫ٸ ا
دٍ ِ َ ٣ك
هللا آ َم انا ة ا ِ
نٔا ُن ا ِ
نٔانِْ بِ ََل ا ِ
ِاّلِل ٌَاُْ د َيكْ ِةإَنادا
هللا ٯ ََاٶ اٷْ َؼ ٍَا ِن ٍُّٓنَ نَ ْؼ ُن َؤ َ
اٷْٴُ َْ ٬ه ٯ ََاٶ َم ْن َؤ َ
ُم ٌْٸِ ُمٍنَ ( )52ئەمظا کادێک کە ٣یٌا ھەًذی کهق ةە ةێتاٌەڕی گەٷەکەی ٌٌدی کێ
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ٷەگەڵ منكا قینی ؿٍا ًەنقەؿاخ ىاٌەاڵنی (ػەٌانییەکانی) ٌٌدیان ئێمە ًەنؿەنی
ئاینی ؿٍقاین ةیٌامان ةە ؿٍا ھێناٌە ٌ دۆ ئەی ٣یٌدا ُداھێك ةە کە ئدێمە گدٍێیایەڵ
ٌمٸکەچی ئەٌین (َ )52نةا َنا آ َم انا ِبِ َا ؤَن َىٷ َْر ٌَادا َت َْ ٤ندا اٷ اه ًُ َ
د ٥اٷِا دا ِى ِكٓ َن
دٍٶ َ٫اٳْ ُذ ْت َندا َم َ
( )53ئەی پەنٌەنقگانمددان ئددێمە ةاٌەڕمددان ھێنددا ةەٌەی کە نددانقٌٌدەدە ؿددٍانەٌەٌ ,ە
ٍُێنکەٌدەَ پێ٨ەمتەنی دۆین؛ ؿٍایە ناٌمان ةنًٌٍە (ِبانژمێهە) ٷەگەڵ ةیٌاقاناندی
َري اٷ َْام ِٳهِٓ َن (( )54طٍٷەکەکدان)
هللا ٌَ ا ُ
(یەکذاپەنًر) قا (َ ٌَ )53مٴَ ُهٌا ٌَ َمٴَ َه ا ُ
هللا ؿ ْ ُ
پیالنیان گێیا (ةۆ کٍُذنی ٣یٌا) ؿٍقاَ ٷە ةەنانتەنقا پیالنی ٷێ گێدیان ٌە ؿدٍاَ
چاکرتین پیالن گێهە (ٷە ةەنانتەن پیالن گێیانكا ةۆ پٌٍچەڵکهقنەٌەی ٫یٌ٫ێڵەکانیان)
دٹ
ِل ٌَ ُمِّ َٜي ُهٲَ ِم َن اٷا ِمٓ َن ٳَ َُ ٬هٌا ٌَ َطا ُِ ٣
( )54بِ ْل ٯ ََاٶ ا ُ
َٔس بِ ِّي ُم َذ ٍَ ِّٔ٫ٵَ ٌَ َنا ِ٤ُ ٫ٵَ بِ َ ا
هللا َٓا ِ َ ٣ك
دٔام
ِل َم ْهطِ ُ٤ٴ ُْم َ٫إَ ْػٴ ُُم َة ْٔد َنٴ ُْم َِ ٫
َل َٓ ٍْ ِٺ اٷْ ِٰ َٔا َم ِح سُ ام بِ َ ا
اٷا ِمٓ َن ادا َت ٍُ٤ٲَ ََ ٍْ ٫ٮ اٷا ِمٓ َن ٳَ َُ ٬هٌا بِ َ ك
ٳُن ُذ ْم ِ ًِ ٔ٫دَ ْـ َذٸٍُِ٬نَ (( )55ةیێێنەنەٌە یاقخ) کادێک ؿٍا ٫ەنمٌٍی ئەی ٣یٌا من ددۆ
قەةەمەٌە ٌ ةەنوخ قەکەمەٌە ةددۆ َّلی ؿددۆٺ ٌە پدداک کەنەٌەی دددۆٺ ٷە (ھدداٌقەمی)
ئەٌانەی کە ةێتدداٌەڕ ةددٌٍن ٌە پەییەٌانددی (ڕاًددذەٯینەی) دددۆ ةەنو قەکەمەٌە ةەًددەن
ةێتیٌایانكا ىەدا ڕۆژی قٌایی پاُان گەڕانەٌەدان ةۆ َّلی مدنە ئەمظدا ةییدان قەقەٺ ٷە
نێٍانذانكا ٷەٌ ُذانەی کە دیایانكا طیاٌاو ٌناکۆکن ()55ە [آٶ ٣مهان ٌ .]55-52ؿٍاَ
گەٌنە ةاًی ئەٌە قەکاخ کە ٯەٌمی پێ٨ەمتەن ًاڵؽ ٣-ٸیً اٷٌالٺ -پیالنیان ةۆی قاندا
ٌ ٌیٌذیان ةیکٍژن ةەاڵٺ ؿٍاَ گەٌنە پیالنی ةۆ ئەٌان قانا ٌ ٷەناٌیانی ةهق ٌىەمدٌٍ
َاً ُمٍا ة ا ِ
دم
ِاّلِل ٷَ ُن َت ِّٔ َذ انًُ ٌَؤَ ْىٸَدًُ سُ ا
ٯەٌمەکە دیاچٌٍنو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٯَاٷٍُا دَٰ َ
ٷَ َنٍُٰٷَ ان ٷِ ٍَٷِ ِّٔ ًِ َما َُ يِكْ نَا َم ْيٸِٵَ َؤ ْىٸِ ًِ ٌَبِناا ٷ ََٔا ِقٯٍُنَ (ٌٌ )49دیان (ةە یەکدرتی) ًدٍێنك
ةـۆن ةە ؿٍا کە ةە ُەٌقا ھێهَ قەکەینە ًەن ماڵ ٌ ؿێىاندی (ًداڵؽ ٌ ھەمٌٍیدان
ٷەناٌ قەةەین) ٷە پاُان قەڵێین ةە کەًدٍکانی (ًداڵؽ) ئدێمە ئاگامدان ٷە کٍُدنت ٌ
دیاچٌٍنی ؿێىانی ئەٌ نییە ٌةێگٍمان ڕاًذیّ قەکەین (َ ٌَ )49مٴَد ُهٌا َمٴْد ًها ٌَ َمٴَ ْهنَدا
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َمٴْ ًها ٌَى ُْم ََّل َِْٓ ُُ ٤هٌنَ ( )51ئەٌان پیالنی نەؿِەیان قاڕُر ةە پیالندكانێکی ؿدهاپ
(ةۆ کٍُذنی ًاڵؽ) ئێمەَ (ٷە ةەنامتەن پیالنی ئەٌاندكا) پیالمندان گێدیا (ةدۆ ٷەنداٌ
ةهقنیان) ةە پیالنگێیانێکی ةەھێى ٷە کادێکدكا ئەٌان ھەًدذیان نەقەکدهق (َ٫ )51دان ُْ ٠ه
ني ( )51ئەمظدا ًدەننع ةدكە
ٳَ ْٔ َ
٭ ٳَانَ َ٣ا ِٯ َتد ُح َمٴْد ِه ِى ْم ؤَنادا َق ام ْهنَداى ُْم ٌَٯَد ٍْ َم ُي ْم ؤَ ْط َم ِ٤د َ
ًەنەنظامی پیالندی ئەٌان چدی ٷێێداخ چدۆن ئدێمە ئەٌان ٌٯەٌمەکەیامندان ھەمدٌٍ
پێکەٌە ٷەناٌ ةهق ()51ە [اٷنمٹ .]51-49
ئاینی ئیٌالٺ نەىی قەکاخ ٷە قوی کدهقنو پێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا ٓ-دىل اٷدٸە
رس ُدٮ
ني َٓ ْ ِ
ني َٓ ْى ِي ٌَ ُى ٍَ ُم ْا ِم ٌن ٌََّلَ َٓ ْ ِ
رس ُٮ ِػ َ
٣ٸیە ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر «َّلَ َٓ ْى ِي اٷ اى ِاي ِػ َ
ْشةُ َيا ٌَ ُى ٍَ ُم ْا ِم ٌن ٌَاٷ اذ ٍْةَ ُح َم ُْ ٤هٌَٗ ٌح ةَ ْ٤دكُ »ٌادە «وینداکەن
ْش ُب ِػ َ
ني َٓ ْ َ
ٌَ ُى ٍَ ُم ْا ِم ٌن ٌََّلَ َٓ ْ َ
کادێک وینا قەکاخ ئیامنكان نیدیەو ٌقو کادێدک قوی قەکداخ ئیامندكان نیدیەو ٌمەی
ؿۆن -ئانەٮ ؿۆن -ئیامنكان نییە ٷە کدادی مەی ً-ەنؿۆُدکەن -ؿدٍانقنەٌەو ةەاڵٺ ٷە
پاُدانكا -ٷە پدداَ ئەٺ داٌاندانە -قەن٫ەخ ىەیە ةددۆ دەٌةە کدهقن» [ٓددؼٔؽ اٷتـددانْ
.]6811
ئاینی ئیٌالٺ نەىی قەکاخ ٷە ًذەمکهقنو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {بِنا
هللا َٓإْ ُم ُه ةِاٷْ َ٤كْ ٶِ ٌَ ْ ِ
ْدٕ
اَ
اإل ْػ ٌَانِ ٌَبِٓ َذا ِء ِلْ اٷْ ُٰ ْه َ ك
َب ٌََٓ ْن َي كّ َ٣نِ اٷْ َْ ٬ؼَِ دا ِء ٌَاٷْ ُمنٴَد ِه ٌَاٷْ َتِ ٨

َٓ ُِ٠٤ٴ ُْم ٷَ َ٤ٸاٴ ُْم دَ َمٳا ُهٌنَ ەٌ-ادە {ةەڕاًذی ؿٍا ٫ەنمان قەقاخ ةە قاقگەنی ٌ ةە چداکە
ٌ ةە ةەؿِین ةە ؿىٺ ٌ ؿٍێّ ٌە (ؿٍا) ڕێگهی قەکاخ ٷە قاٌێن پیٌدی ٌ ؿدهاپە ٌ
قەًذكنێژی ئامۆژگانیذان قەکاخ ةۆ ئەٌەی پەنك ٌەنگهن ٌ ةیهةکەنەٌەە [اٷنؼٹ .]91
ِل ؤن
ٌپێ٨ەمددتەنی ؿددٍقا ٓ-ددٸی هللا ٣ٸیددً ًٌددٸم -قە٫ەنمٍێددر «بنا هللا ؤٌػددّ ب ا
دٍَاَٗ ٍُ٤ا ػذّ َّل َٓت ِ ٕ٨ؤػكٌ ٣ىل ؤػ ٍك ٌَّل َٓ ٬ـ َه ؤػدكٌ ٣دىل ؤػد ٍك»ٌادە «ؿدٍای گەٌنە
ٌەػی ةۆ نانقٌٌٺ ةەٌەَ کە ًاقە ةن (-مذٍاٗ -٥ةن) ةۆ ئەٌەَ ىیی کەًدێک ًدذەٺ
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ٷە کەًێکی ده نەکاخ ٌىدیی کەًدێک ُداناوی ةەًدەن کەًدێکی ددهەٌە نەکداخ».
[ٓؼٔؽ ؤِّب قاٌق .]4895
ّٖلِل
ئاینی ئیٌالٺ نەىی قەکاخ ٷە ًذەمکهقنو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ا ُ
نيە ٌادە {ةێگٍمان ؿٍا ًذەمکانانی ؿۆَ ناٌێرە [آٶ ٣مهان .]57
ََّل ُٓ ِؼ ُّث ٖٷ٠ادكٸِ ِم َ
ددؽ ٖٷ ا٠دد كد ِٸ ُمٍنَ ە ٌادە {ةەڕاًددذی
ٌھەنٌەھددا ؿددٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێددر { ِبناددًُۥ ََّل ُِٓ ٬ٸ ُ
ًذەمکانان ڕوگانیان ناةێدرە [األن٤داٺ ٌ .]21ھەنٌەھدا ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر
ٔامە ٌادە {ٌە ئامداقەی کدهقٌٌە ةدۆ ًدذەمکانان ًدىای
{ ٌَٖٷ٠ادك ِٸ ِم َ
ني ؤََ٣كا ٷَ ُيم ََ ٣ماةًا ؤَ ِٷ َ
ًەؿرە [اإلنٌان ٌ .]31پێ٨ەمتەنی ؿدٍقا ٓ-دٸی هللا ٣ٸیدً ًٌدٸم -قە٫ەنمٍێدر
«سَ َالسَ ٌح ََّل دُ َه ُّق َق ٍَْ ٣دُ ُي ْم ْ ِ
دٹ ََ ٣دىل
ٍُٺ دُ ْؼ َم ُ
اٷٔا ِئ ُم َػ اذّ َُٓ ِْٜ ٬ه ٌَ َق ُْ ٍَ ٣ج اٷْ َمْ٠ٸ ِ
اإل َما ُٺ اٷْ َ٤ا ِق ُٶ ٌَ ا
اٷٌ َام ٌَ ِ
اخ ٌَ َٰٓ ُ
ِّْصدناٵَ ٌَٷَد ٍْ َة ْ٤دكَ
اٷََْ ٨ام ِٺ ٌَدُ َْ ٬ذ ُؽ ٷَ َيا َؤ ْة ٍَ ُ
اب ا
ٍُٶ اٷ اه ُّب َ ٣اى ٌَ َط اٹ ٌَ ِ٣د اى ِِت َألَن ُ َ
ني» ٌادە «ًێ چدین نىاکانیدان ڕەخ نداکهێذەٌە پێِدەٌایەکی (قەًدەاڵدكانێکی)
ِػ ٍ
قاقپەٌەنو ٌکەًی ڕۆژٌٌگه ىەداٌەکٍ ڕۆژٌٌەکەَ قەُکێنێرو ٌندىای ًدذەمٸێکهاٌ
کە نددىاکەَ ٷەًددەن ىەٌنەکددان ىەڵددكەگیهێر ٌقەنگاکدداىن ئاًددامنی ةددۆ قەکددهێذەٌە
ٌپەنٌەنقگانی ةەنو ٌُکۆقان قە٫ەنمٍێدر ًدٍێنك ةە ٣یدىەخ ٌُدکۆقانیم ًدەنخ
قەؿەٺ ئەگەن پاَ ماٌەیەکیّ ةێر»[ .ؤؿهطً مٌٸم ()2749و ٌاٷرتمدمْ ()2526و
ٌؤػمك (ٌ .])8143کادێک پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -مٍ٣اوی نانق ةۆ یەمەنو
ني ا ِ
اب» ٌادە « ٌئاگاقانی
ٍ َة ْٔ َنًُ ٌَ َة ْ َ
پێی ٫ەنمٌٍ « ٌَاد ِاٱ َق َْ ٍَ ٣ج املَْ٠ٸ ِ
هللا ِػ َظ ٌ
ٍُٺ َ٫ةِناًُ ٷَ ْٔ َ
نىای ًذەمٸێکهاٌ ةە چٍنکە ٷە نێٍان ئەٌ ٌؿدٍاقا ىدیی پەنقەیەک نیدیە»ٓ[ .دؼٔؽ
اٷتـانْ ]1496و ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێدر « َؤ ََّل َمدن
ًُٰٔ ؤٌ ٳٸا ََ ًُ٬
َ٬دٍ ٫إندا
ٔدث ن ِ
ٍ٫ٮ ٛا َٯ ِذً ؤٌ ؤؿَم منًُ ُٔئاً ةِ٨دريِ ِِ ٛ
َٟٸم ُم٤ا ِىكاً ؤٌ ان َذ َ
َػظِ ٔ ُظًُ ٍٓٺ اٷٰٔام ِح» ٌادە «ىەنکەًێک ًذەٺ ٷە پەیامنپێدكناٌێک -مٍ٣اىیدكێک-
ةکاخ یان ما٫ی ةـٍاخ یان ئەنکێک ةـادە ًەنی کە ٷە دٍانایكا نەةێر یان ُدذێکی
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ٷێ ةتاخ ةە ةێ ئەٌەَ ؿۆی ڕاوی ةێر؛ ئەٌا من ڕٌٌةەڕٌٌی ئەٌ کەًە قەٌەًدذمەٌە
ٷە ڕۆژی ٯیامەدكا» [ًنن ؤِّب قاٌق  .]3152ئداینی ئیٌدالٺ نەىدی قەکداخ ٷە ىەمدٌٍ
ڕەٌُذێکی ناُیهین ٌپیٍ ٌؿهاپ ٌىەنٌەىا نەىی قەکداخ ٷە ىەمدٌٍ مدامەڵەیەکی
ًذەمکانانە.

 .36ئاینی ئیٌدالٺ نەىدی قەکداخ ٷەٌ مدامەڵە قاناییدانەَ کە ڕیتدا
(ًٌٍ) یان ویان یان ًذەٺ یان ٫ێدو یدان ىۆکدانە ةدۆ دٌٍُدتٌٍن ةە ویدان
ٌکانەًادی گِذی ةۆ ًەن کۆمەڵگا ٌگەٶ ٌداکەکان.
ئاینی ئیٌالٺ نەىی قەکاخ ٷەٌ مامەڵە قاناییانەَ کە ڕیتا (ًٌٍ) یان ویدان
یان ًذەٺ یان ٫ێو یان ىۆکانە ةدۆ دٌٍُدتٌٍن ةە ویدان ٌکانەًدادی گِدذی ةدۆ ًدەن
کۆمەڵگا ٌگەٶ ٌداکەکانٌ .پێِرت ئەٌ ئایەخ ٌ٫ەنمدٌٍقانە ةاًدکها کە ڕیتدا ًٌدذەٺ
ٌ٫ێڵکهقن ٧-ەٌَ -ؿهاپەکانی ندانەٌە ٷەًدەن وەٌیدكا ػەناٺ قەکەنو ؿدٍاَ گەٌنە
ني ٌَاٷْ ُم ْا ِم َن ِ
اخ ِةِ ْ ٨
َري َما اٳْ َذ ٌَ ُتٍا َِ َٰ ٫ك ا ْػ َذ َمٸٍُا ةُ ْي َذانًا
قە٫ەنمٍێر { ٌَاٷا ِمٓ َن ُٓ ْا ُلٌنَ اٷْ ُم ْا ِم ِن َ
ٌَبِ ْاًا ُّمتِٔ ًناە ٌادە {ٌکەًانێٵ کە ئداوانی پیداٌان ٌئا٫هەددانی ئیامندكان قەقەن ةە ةدێ
ئەٌەی ھیی داٌانێکیان کهقةێر ئەٌە ةەڕاًذی ئەٌانە ةٍھذدان ٌدداٌانێکی ئاُدکهایان
گهدۆدە ئەًذۆە [األػىاب ٌ .]58ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ام ْن َِ ٣م َٹ َٓا ِٷ ًؼا َِ ٫ٸ َنًِ ٌِْ ٬
ٌَ َم ْن ؤَ ًَا َء َ٤َ ٫ٸَ ْٔ َيا ٌَ َما َنةُّٵَ ِة َ٠اال ٍٺ ٷِّ ٸْ َ٤تِٔد ِكە ٌادە {ھەنکەًدێٵ کدانی چداکە ةکداخ
(ٯاوانظەکەی) ةۆ ؿدۆیەدی ھەن کەًدیّ ؿدهاپە ةکداخ (ویدانەکەی) ةدۆ ؿدۆیەدی
ٌپەنٌەنقگددانخ ًددذەٺ ٷە ةەنددكەکانی ناکدداخە [ٔ٫ددٸر ٌ .]46ٷە ًددٍنەدكا ىددادٌٍە
«پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ةییدان ٌػدٍکمی قاٌە ٷەًدەن ئەٌەَ « ََّل
َضا َن» ٌادە «وٓان ةً ؿۆدان ٌ ةً یەٳرت مەگەیەننو طا ةدً ئەنٰەًدر یدان
َض َن ٌَ ََّل ِ َ
ََ
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ةەةێ ئەنٰەًر ةێر» [ًنن ؤِّب قاٌق]و ٌپێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-دٸی هللا ٣ٸیدً ًٌدٸم-
ِاّلِل ٌَاٷ َٔ ٍْ ِٺ اْل ِؿ ِه َ٫الَ ُٓ ْا ِل َطا َنوُ ٌَ َمد ْن ٳَدانَ ُٓد ْا ِم ُن ة ا ِ
قە٫ەنمٍێر ( َم ْن ٳَانَ ُٓ ْا ِم ُن ة ا ِ
ِداّلِل

ٌَاٷ َٔ ٍْ ِٺ اْل ِؿ ِه َ٫ٸْ ُٔٴْ ِه ْٺ َٗ د ْٔ ََ ٌَ ًُ٬مد ْن ٳَدانَ ُٓد ْا ِم ُن ة ا ِ
َدريا َؤ ٌْ
ِداّلِل ٌَاٷ َٔد ٍْ ِٺ اْل ِؿد ِه َ٫ٸْ َٰٔ ْ
ُدٹ ؿ ْ ً
ٷِ ٌَٔکرٌِ .ف نٌآ ٍح َ٫ٸْ ُٔ ْؼ ٌِ ْن بَل طانِِو) ٌادە (ئەٌەی ةاٌەڕی ةە ؿٍقا ٌڕۆژی قٌایی

ىەیە؛ ئەٌا ةا ڕێى ٷە قناًٌدێکەی ةگهێدرو ئەٌەی ةداٌەڕی ةە ؿدٍقا ٌڕۆژی قٌایدی
ىەیە؛ ئەٌا ةا ڕێى ٷە میٍانەکەی ةگهێرو ئەٌەی ةاٌەڕی ةە ؿٍقا ٌڕۆژی قٌایی ىەیە؛
ئەٌا ةا ٯٌەی ؿێه ةکاخ یان ةێكەنی ةێدرو ٌٷە گێیانەٌەیەکدكا -ئەٌەَ ةداٌەڕی ةە
ؿٍقا ٌڕۆژی قٌایی ىەیە-؛ ئەٌا ةا چاکەکان ةێر ةەنامدتەن قناًٌدێکەَ) [ٓدؼٔؽ
مٌٸم ٌ .]47پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر « ُ٣د ِّمةَ ِر ا ْمد َهؤَ ٌج
ِِف ِى اه ٍج ًَ َظ َن ْذ َيا َػ اذّ َماد َْر َ٫كَ َؿٸ َْر َِ ٔ٫يا اٷ انا َن ََّل ِى َٕ َؤَ ٤َ ْٛم ْذ َيا ٌَ ًَ َٰ ْذ َيا بِ ْل ِى َٕ َػ َت ٌَ ْذ َيا
اَ ْاألَ ْن ِ
ٖ»ٌادە «ئا٫هەدێک ًدىا قنا ٌچدٌٍە قۆوەؿەٌە
ٌَ ََّل ِى َٕ دَ َهٳَ ْذ َيا دَإْٳ ُُٹ ِم ْن ؿََِ ِ
ةەىۆی پِیٸەیەکەٌە چدٍنکە ةەندكی قەکدهق ىەدداٌەکٍ پِدیٸەکە مدهقو نە ؿدٍانقن
ٌؿٍانقنەٌەَ پێدكا ٌنە ىێِدذی ةدۆ ؿدۆی ٷە ُدذی ًدەن وەٌی ةـدٍاخ»ٓ[ .دؼٔؽ
اٷتـانْ .]3482
ئەمە ًىای کەًێکە کە ئاوانی پِیٸەیەک ةكاخ؛ ئەی چدی ًدەةانەخ ةە
کەًێک کە ةتێذە ىۆی ئاوانقنی ؿەڵکدی ةدێ دداٌانو ئیدنب ٣دٍمەن -ڕەواَ ؿٍایدان
ٷێتێر -قەڵێر پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -چٌٍە ًەن میندتەن ٌةە قەنگێکدی
ْ ٙا ِ
ْش َم ْن ؤَ ًْٸ ََم ِةٸِ ٌَانِ ًِ ٌَٷ َْم ُِٓ ٬
إلَيَانُ ِب ََل َٯٸْتِد ًِ
ةەنو ٯٌەی کهقو ٌ٫ەنمٌٍی «َٓا َم َْ َ ٤
ريٌى ُْم ٌََّلَ دَ اذ ِت ٍُ٤ا ََ ٍْ ٣نادِي ِْم َ٫ةِناًُ َم ْن دَ َذ ات ََ ٍْ ٣َ ٥ن َج َؤ ِؿٔ ًِ اٷْ ُم ٌْدٸِ ِم
َّلَ دُ ْا ُلٌا اٷْ ُم ٌْٸِ ِم َ
ني ٌََّلَ دُ َُ ِّ ٤
هللا ََ ٍْ ٣ندًَُ َْٓ َْ٘٬ؼًُ ٌَٷَ ٍْ ِِف َط ٍْ ِ
َ ٪ن ْػٸِ ًِ ٯ ََاٶ ٌَنََ َ٠ه اةْ ُن َُ ٣مد َه
هللا ََ ٍْ ٣ندًَُ ٌَ َم ْن دَ َذ ات َ ٥ا ُ
دَ َذ ات َ ٥ا ُ
ٵ ٌَؤَ َْ َ٠٣م ُػ ْه َم َذ ِ
َٓ ٍْ ًما بِ ََل اٷ َت ْٔ ِر ؤَ ٌْ بِ ََل اٷٴَ َْ ٤ت ِح َََ ٰ٫اٶ َما ؤَ َْ َ٠٣م ِ
دم ُػ ْه َمد ًح
ٵ ٌَامل ُ ْا ِم ُن ؤَ ُْ َ٠٣

هللا ِم ْن ِ
ِْ ٣نكَ ِ
ٵ» ٌادە «ئەی ئەٌانەَ کە ةە ومان مٌٍڵامن ةٌٍن ٌئیامن نەچٌٍنە نێدٍ
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قڵذددان؛ ئدداوانی مٌددٍڵامنان مەقەن ٌطنێٍیددان پددێمەقەن ٌُددٍێنی کەمٍکددٍندی
ٌ٣ەیتەکانیان مەکەٌن چٍنکە ئەٌەَ ٍُێنەَ ٣ەیتە ٌکەمٍکٍندی ةدهای مٌدٍڵامنی
ئەٌا ؿٍقا ٍُێنی ٣ەیتەی ئەٌ قەکەٌێر ٌئەٌەیِی ؿٍقا ٍُێنی ٣ەیدتەی ةکەٌێدر
ئەٌا ئاةیٌٌی قەةاخ ئەگەن ٷە نێٍ ماڵەکەَ ؿۆیِیكا ةێر»و گێیەنەٌەَ ٫ەنمدٌٍقەکە
قەڵێر ڕۆژێکیان ئینب ٍ٣مەن ًەیهی کە٣دتەی کدهق ٌ ٌٌددی «چەندكێک مەوندی
ٌچەنددكێک ٌڕێىٷێگیهاٌیددر ةەاڵٺ ئیامنددكان ڕێددىی ٷە دددۆ گەٌنەدددهە ٷە َّلی ؿددٍقا»
[ؤؿهطً اٷرتممْ ()2132و ٌاةدن ػتدان (ٌ .])5763پێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا ٓ-دٸی هللا
٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر ( َم ْن ٳَانَ ُٓ ْا ِم ُن ة ا ِ
ِاّلِل ٌَاٷ َٔ ٍْ ِٺ اْل ِؿ ِه َ٫الَ ُٓ ْا ِل َطا َنوُ ٌَ َمد ْن ٳَدانَ
ِاّلِل ٌَاٷ َٔ ٍْ ِٺ اْل ِؿ ِه َ٫ٸْ ُٔٴْ ِه ْٺ َٗ ْٔ ََ ٌَ ًُ٬م ْن ٳَانَ ُٓ ْا ِم ُن ة ا ِ
ُٓ ْا ِم ُن ة ا ِ
ِاّلِل ٌَاٷ َٔ ٍْ ِٺ اْل ِؿ ِه َ٫ٸْ َٰٔ ُْٹ ؿ َْريًا
ؤَ ٌْ ٷِ َٔ ْٔ د ُم ْر) ٌادە (ئەٌەی ةدداٌەڕی ةە ؿددٍقا ٌڕۆژی قٌایددی ىەیە؛ ئەٌا ةددا ئدداوانی

قناًٌددێکەَ نەقاخو ئەٌەی ةدداٌەڕی ةە ؿددٍقا ٌڕۆژی قٌایددی ىەیە؛ ئەٌا ةددا ڕێددى ٷە
میٍانەکەی ةگهێرو ئەٌەی ةاٌەڕی ةە ؿٍقا ٌڕۆژی قٌایی ىەیە؛ ئەٌا ةا ٯٌەی ؿێده
ةکاخ یان ةێكەنی ةێر)ٓ[ .ؼٔؽ اٷتـانْ ]6118و «ٌ َْ ٣ن ؤَ ِِّب ُى َهْٓ َه َج َ٣نِ اٷ انت ِِّٕ َٓ اىل
دٍٶ ِ
ٍ َِ ٔ٫نا َٓدا َن ًُ َ
هللا
ُ
ٍ " ٯَاٷٍُا اٷْ ُم ْ٬ٸِ ُ
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَ ًَٸ َام ٯ ََاٶ " ى َْٹ دَكْ ُنٌنَ َمنِ اٷْ ُم ْ٬ٸِ ُ
ٍ ِم ْن ؤُ ام ِذٕ َم ْن َٓدإْ ِِت َٓد ٍْ َٺ اٷْ ِٰ َٔا َمد ِح ة ِِٔد َٔ ٍاٺ
َم ْن ََّل ِق ْنى ََم ٷًَُ ٌَ ََّل َم َذا .َ٢ٯ ََاٶ " بِنا اٷْ ُم ْ٬ٸِ َ
ُٕ ىَد َما
ٌَ َٓ َال ٍج ٌَ َوٳَا ٍج ٌََٓإْ ِِت َٯكْ َُ َذ َم ِْ ٣ه َ
ٖ َى َما ٌَ َٯ َم َ
َ ٪ى َما ٌَؤَٳ ََٹ َم َاٶ َى َما َ٤َ ْٰ ُٔ ٫كُ َ٫د َٰٔ ُّ

ِْض َما َ٣ٸَ ْٔ ًِ ِم َن اٷْ َـَٜا َٓا
ِم ْن َػ ٌَ َنا ِد ًِ ٌَ َى َما ِم ْن َػ ٌَ َنا ِد ًِ َِ ٫ةنْ َِ ٫ن َٔ ْر َػ ٌَ َنادًُُ َٯ ْت َٹ ؤَنْ َٰٓ ِ َ
ؤُ ِؿ َم ِم ْن َؿَٜآَاى ُْم َِ ُٜ٫ه َػ ْر َ٣ٸَ ْٔ ًِ سُ ام ُٛه َِغ ِِف اٷ انا ِن» ٌادە «ٷە ئەةدی ىدٍنەیهەٌە -ڕەوای
ؿٍای ٷێتێر -کە پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر «ئایا قەوانن
کەًی مایەپٌٍا (مٍ٫ٸیٍ) کێیە »و ٌٌدیان کەًی مدایەپٌٍا ٷە نێٍامناندكا ئەٌەیە
کە ىیی پانە ٌمٍڵکێکی نییەٓ- .ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم٫ -ەنمٌٍی «کەًدی مدایەپٌٍا
(مٍ٫ٸیٍ) ئەٌ کەًەیە ٷە نێدٍ ئدٍمەدەکەٺ کە ڕۆژی ٯیدامەخ قێدر ٌندٍێژ ٌڕۆژٌٌ
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ٌوەکاد ئەنظامدكاٌەو ةەاڵٺ ةە نداىەٮ طدٍێنی قاٌەو ٌددۆمەدی ىەڵٍاًدیٍەو ٌپدانەی
ؿەڵکی ؿەڵکی ؿٍانقٌٌەو ٌؿٍێنی ؿەڵکدی ڕُدذٌٍەو ٌٷە ؿەڵکدی قاٌەو ئەٌانەَ
ًذەمی ٷێیان کهقٌٌە ٷە چاکەکاىن قەقنێر پێیان .کادێدک چداکەی نامێنیدر پدێّ
ئەٌەَ قاقەپەنٌەنی ةە دەٌاٌَ طێتەطێتکهێر ؿهاپەکاىن ئەٌ ًدذەمٸێکهاٌانە ٫دیو
قەقنێددذە ًددەنیو پاُددان ٫ددیو قەقنێددذە نێددٍ قۆوەؾ»[ .ؤؿهطددً مٌددٸم ()2581و
ٌاٷرتممْ ()2418و ٌؤػمك ( .])8129پێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-
دٹ
دٹ َ٫إُ ْق ِؿ َ
داي َ٫إَ َماَ َٛيدا َن ُط ٌ
قە٫ەنمٍێر (ٳَانَ ََ ٣ىل اٷٜاه ِ
ِٓٱ ُْٔ ٧د ُن َُ د َظ َه ٍج ُٓد ْا ِلْ اٷ ان َ
اٷْ َظ اند َح) ٌادە (ٷەًددەن ڕێگاٌةانێددک ٷددٰە قانێددک ىەةددٌٍ ئدداوانی ؿەڵکددی قەقاخو
پیاٌێک ئەٺ ٷٰە قانەی َّلةهق؛ ةەىۆی ئەٺ کهقەٌەیەٌە چٌٍە نێٍ ةەىەُذەٌە)و َّلةهقندی
ٷٰە قانێک ىۆکانی چٌٍنە ةەىەُذە؛ ئەی چی ًەةانەخ ةەٌ ئەٌ کەًدەَ ىۆکدانی
ىیكایەدكاىن ؿەڵکیە ٌناؿۆَ ٌئاوانەکانیان ٷەًدەن َّلقەةداخٌ .ةە پێچەٌانەٌەُدەٌە
قاناىن ٷٰە قانێک ةۆ ئاوانقاىن ؿەڵکی ٷەٌەیە ىۆکانی چٌٍنە قۆوەؾ ةێدر؛ ا طدای
ئەٌ کەًەی ؿەنیکی ةاڵٌکهقنەٌەَ کدٍ٫ه ٌدداٌانە ةدۆ ئەٌەَ ؿەڵکدی ةەنەٌ قۆوەؾ
ةتاخ[ .ؤؿهطً اٷتـدانْ ()652و ٌمٌدٸم ()1914و ٌاةدن ماطدً ()3682و ٌؤػمدك
(])11432
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 .37یەکێک ٷە ئامانظەکاىن ُەنی٤ەدی ئیٌالٺ ةهیذیە ٷە پاناًدذنی
ئەٯو ٌػەنامکدهقن ٌٯەقە٧ەکهقندی ىەنُدذێک ةتێدذە ىدۆی دێکچدٌٍن
ٌنەمددددانی ئەٯددددو ٌىددددۆَ ٌەکددددٍ مەی ؿددددٍانقنەٌە (ؿددددٍانقنەٌەَ
ًەنؿۆُکەنەکان)و ئیٌدالٺ ئداینی ٌەکدٍ ڕۆُدنکەنەٌەَ ڕێتداوی ئەٯدو
ناًانكٌٌە؛ ةۆ ئەٌەَ مهۆڤ ؿٍقا ةپەنًدذێر ةە چاٌڕۆُدنی ٌوانٌدذەٌەو
ٌُەنی٤ەدی ئیٌالٺ ةاًی ئەٯو ٌىۆُی ةە مەون قانداٌە ٌىەةدٌٍنی ئەٯدو
ٌىۆُی ةە مەنض قاناٌە ةدۆ ٌاطدث ةدٌٍنی ئەنکە ُدەن٣ییەکان (دەکٸدی٬ە
ُەن٣ییەکان)و ٌئەٯڵدی ئداواق کدهق ٷە کدۆخ ٌونظیدهی ؿٍڕا٫یداخ ٌةدر
پەنًذیو ٷە ئاینی ئیٌالمكا ىیی نيێنی ٌػٍکمێک نییە کە ددایتەخ ةێدر
ةە چینێکی قیانیکهاٌ طیا ٷە چینەکاىن ددهو ٌىەمدٌٍ ػدٍکم ٌُدەنی٤ەخ
ٌیاًاکاىن ئاینی ئیٌدالٺ ئەٯڵدی ًدەَّلمەخ ٌدەنكنًٌدر ٯتدٍڵی قەکداخ
ٌقاندددی پێدددكا قەنتێدددرو چدددٍنکە ئەٺ ػدددٍکامنە ئەٌپەڕی قاقپەنٌەنی
ٌػیکمەدی دێكایە.
ئدداینی ئیٌددالٺ ىددادٌٍە ةددۆ پاناًددذنی ئەٯددو ٌپهًددی ئەٯددو ٌةیهکددهقنەٌە
ِّصد
ٌدێگەیِدذنی ةەنو ٌةڵنددك کددهقەٌەو ؿددٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر {بِنا ا
اٷٌد ْم ٌََ ٥اٷْ َت َ َ
ٌَاٷْ ُ٬اَا َق ٳ ُُّٹ ُؤٌ كٷَ ِئٵَ ٳَانَ َْ ٣نًُ َم ٌْ ُئ ً
ٍَّلە ٌادە {ةەڕاًذی گٍو ٌچداٌ ٌقڵ ھەمدٌٍ ئەٌانە
(ؿاٌەنەکانیان) ةەنپهًیانن ٷێیدانە [اإلشاء  .]36ةدۆیە ٌاطدتە ٷەًدەن مدهۆڤ کە
ئەٯڵی ةپانێىێدر ةدۆیە ئداینی ئیٌدالٺ ًەنؿۆُدکەنەکاىن ػەنامکدهقٌٌە کە (مەی
ٌماققە ىۆُتەنەکان ٌىەنُذێک قەگهێذەٌە کە ةتێذە ىۆی ٷەقەًذكاىن ةیه ٌىدۆَ)و
ٌػەنامکهقنی ًەنؿۆُکەنەکان ٷە ةیگەَ ژمانە ()34قا ةاًکها ٌوۆن ٷە ئایەدەکداىن
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ُدم دَ ِْٰ ٤ٸُدٍنَ ە ٌادە {ةەڵکدٍ ژیهیذدان
ٯٍنئانی پیهۆو ةەٺ ڕًذانە کۆدایی ىدادٌٍە {ٷَ َ٤ٸاٴ ْ
ةـەنە کان ٌةیهةکەنەٌەە [اٷتٰهج ٌ .]242ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ َما اٷْ َؼ َٔا ُج اٷكُّ نْ َٔا
َري ٷِّ ٸا ِمٓ َن َٓ اذٍُٰنَ ؤَََ ٫ال دَ ِْٰ ٤ٸٍُنَ ە ٌادە {ٌە ژیدانی قٌنیدا
بِ اَّل ٷَ ٌِ ٤ث ٌَٷَ ْي ٌٍ ٌَٷَٸكا ا ُن ْاْل ِؿ َه ُج ؿ ْ ٌ
ھیی نییە ةێظگە گاڵذە ٌ ًدەنٯاڵیی نەةێدر ٌە ةێگٍمدان مداڵی قٌا ڕۆژ چداکرتە ةدۆ
ئەٌانەی ؿۆیان قەپانێىن ٌ ٷە ؿٍا قەدهًدن قەی ئایدا ةدۆ ژیده نداةنە [األن٤داٺ .]32
ُدم دَ ِْٰ ٤ٸُدٍنَ ە ٌادە {ةەڕاًدذی
ٌؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { بِناا َؤن َىٷْ َنا ُه ُٯ ْهآنًا ََ ٣ه ِة ًّٔا ٷا َ٤ٸاٴ ْ
ئددێمە نانقٌمددانەدە ؿددٍانەٌە ٯٍنئانێددک ةە -ومدداىن٣ -ەنەةددی ةددۆ ئەٌەی ژیددهةن ٌٷێددی
دێتگەنە [ًٍٓ٭ ٌ .]2ؿدٍاَ گەٌنە ڕٌٌندی کدهقٌٌەدەٌە کە ىیدكایەخ ٌػدیکمەخ
دەنيا ئەٌانەَ ئاٯو ٌژیهن ًٌٍقی ٷێكەةینن ٌدەنيا ئەٌانەن وٓهەک ٌىۆُدمەنكەکانو
َريا
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ُٓا ِِْت اٷْ ِؼٴْ َم َح َمن ََِٓ ا ُء ٌَ َمن ُٓا َْخ اٷْ ِؼٴْ َم َح ََٰ ٫كْ ُؤ ِ َ
ٌِت ؿ ْ ً
اب ە ٌادە {قەیتەؿِێر ژیهی ٌقانایی ةە ھەنکەًدێک
ٳَ ِشريًا ٌَ َما َٓ امٳا ُه بِ اَّل ؤٌُٷٍُ ْاألَٷْ َت ِ
کە ةیەٌێر ٌ ھەنکەًێک ژیهی ٌقانایی پێكناةێر ئەٌا ةەڕاًذی ؿێده ٌچداکەیەکی
وۆنی پێكناٌەو وۆنینە پەنك ٌەنناگهن دەنێا ؿداٌەن ژیدهی ٌھۆُدمەنكەکان نەةێدرە
[اٷتٰهج .]269
ةۆیە ئاینی ئیٌالٺ ةٌٍنی ئەٯڵدی ةە مەنض قانداٌە ةدۆ ٌاطدث ةدٌٍنی ئەنکە
ُەن٣ییەکان -دەکٸی٬ە ُەن٣ییەکان-و پێ٨ەمتەنی ؿدٍقا ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-
قە٫ەنمٍێر « ُن ِ ٥َ ٫اٷْ َٰٸ َُم َْ ٣ن سَ َال ٍز َ٣نِ اٷ اندا ِئ ِم َػ اذدّ َٓ ٌْد َذ ْٔ ِٰ َ
اٷٔدت ِِّٕ َػ اذدّ
َ٣ٌَ ١دنِ ا
َٓ ْؼ َذٸِ َم ٌََ٣نِ اٷْ َم ْظ ُنٍنِ َػ اذّ َٓ َْ ِٰ ٤ٹ» ٌادە «پێنًٌٍی داٌان نًٍین ٷەًەن ًدێ کدۆمەڵ
ھەڵگیهاٌە کەًی ؿەٌددٌٍ ىەددا ةەؿەةەن قەةێدذەٌەو ٌمندكاڵ ىەددا ةداڵ ٩قەةێدرو
ٌکەًی ُێر ىەدا چاک قەةێذەٌە (ئاٯو قەةێذەٌە)»[ .ؤؿهطً اٷتـانْ ()5269و ٌؤةٍ
قاٌق ()4412و ٌاٷرتمددمْ ()1423و ٌاٷنٌددا] ِف اٷٌددنن اٷٴددربَ ()7346و ٌؤػمددك
()956و ٌاةددن ماطددً (ٌ .])2142ئدداواقی کددهق ٷە کددۆخ ٌونظیددهی ؿٍڕا٫یدداخ ٌةددر
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پەنًددذیو ًٌددەةانەخ ةە ػدداڵی ئٍمەددداىن پێِددٌٍ کە قەًددذیانگهخ ةە ؿٍڕا٫یدداخ
ٌڕەدكانەٌەَ ئەٌ ىەٯەی َّلیەن ؿٍقاٌە ىادتٌٍو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌَٳَد َكمٷِٵَ
دىل ُؤ امد ٍح ٌَبِنادا
رتٍُ٫ىَا بِناا ٌَ َطكْ نَا آةَا َءنَدا َ َ ٣ك
َما َؤ ْن ًَٸْ َنا ِمن َٯ ْتٸِٵَ ِِف َٯ ْهَٓ ٍح ِّمن نا ِمٓ ٍه بِ اَّل ٯ ََاٶ ُم ْ َ
َ َ ٣كىل آسَا ِن ِىم ُّم ْٰذَكُ ٌنَ ە ٌادە {ھەنٌەھا پێّ دۆ ھیی پێ٨ەمتەنێکامن نەنانقٌٌە ٷە ھدیی
ُانێکكا مەگەن ؿۆُگٍوەنانەکان (قەٌڵەمەنكەکان)ی ٌٌدٍیانە ةەڕاًذی ئێمە ةداٌٌ
ةاپیهانی ؿۆمان ٷەًەن ئاینێٵ ةینیٌٍە ٌە ةەڕاًذی ئێمە ٷەًەن ئاینی ئەٌان قەڕۆینە
[اٷىؿه .]23 ٪ؿٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە گ٬ذٍگۆی ئیرباىدیم ٣-ٸیدً اٷٌدالٺ -ٷەگەڵ
ٯەٌمەکەَ ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا قە٫ەنمٍێر کە ئیرباىیم ٣-ٸیً اٷٌالٺ٫ -ەنمٌٍیەدی
ٔٹ اٷا ِذٕ ؤَن ُذ ْم ٷَ َيا َ٣ا ِٳٍُ٬نَ ( )52ئا ئەٺ پەیدکەن ٌ ةذدانە چدین کە ئێدٍە
{ َما َكى ِم ِو اٷ اذ َامسِ ُ
قەیان پەنًنت (ةە َّلیانەٌە ماٌنەدەٌە) ( )52ٯَاٷٍُا ٌَ َطكْ نَا آ َةا َءنَدا ٷَ َيدا َ٣اةِد ِكٓ َن (- )53
ٯەٌمەکەیٌٌ -دیان ةاٌةاپیهامنان ةینیٌٍە ئەمانەیدان پەنًدذٌٍە ()53ە [األنتٔداء -52
ٌ .]53ئاینی ئیٌالٺ ىاخ ٌ٫ەنماىن ةە ؿەڵکدی کدهق کە ٌاو ةە ةدر پەنًدذی ةيێدنن
ٌقەًر ىەڵتگهن ٷەٌ ُذە ؿٍڕا٫یادانەی کە ٷە ةاٌةاپیهانەٌە ماٌەدەٌەو ٌ٫ەنماىن ةەٌە
کهق کە قەةێر مهۆڤ ٍُێنی ڕێتاوی پێ٨ەمتەنان ةکەٌێر ٣-ٸیيم اٷٔالج ٌاٷٌالٺ.-
ٌٷە ئاینی ئیٌالمكا ىیی نيێنی ٌػٍکمێک نییە کە دایتەخ ةێر ةە چینێک
ٷە ؿەڵکی طیا ٷە چینەکاىن دهو ٣ەٷی کٍڕی ئەةی داڵیث -ڕەواَ ؿدٍاَ ٷێتێدر -کە
کٍڕی مامی پێ٨ەمتەنە ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸمٌ-مێدهقی ٫دادیمەی کچێذدی پهًدیانی
ٷێکددها ئایددا پێ٨ەمددتەن ٓ-ددىل اٷددٸە ٣ٸددیە ًٌددٸمُ -ددذێکی ددایتەدی ةە ئێددٍە ٌدددٌٍە
(پیِانكاٌە) کە ةە ؿەڵکی نەٌدتێدر (پیِدان نەقاةێدر) ئەٌیدّ (٣ەٷدی) ٌٌددی
«ىددیی ُددذێکی ةە دددایتەخ ةددۆ ئددێمە نەٌدددٌٍە (پیِددان نەقاٌە) کە ةە ؿەڵکددی دددهی
نەٌٌدتێر مەگەن ئەٌە نەةێر کە ٷە کێالنی ُمِێهەکەمكایە»و گێدیەنەٌەکە قەڵێدر
«پەڕەیەکددی قەنىێنددا کە دێیددكا نٌٍشاةددٌٍ «نە٫هەدددی ؿددٍقا ٷەٌ کەًددەی ئدداژەڵ
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ًەنقەةیێر (ٯٍنةانی قەکاخ) ٷە پێناٌ کەي ٌُذێک طگە ٷە ؿٍقاو ٌنە٫هەدی ؿدٍقا
ٷەٌ کەًەی نیِانەکاىن وەٌی قەگۆڕێر (ةدۆ ئەٌەی ؿداکی کەًدێکی دده ةدۆ ؿدۆی
ةتاخ)و ٌنە٫هەدی ؿٍقا ٷەٌ کەًەی نە٫هەخ ٷە قایک ٌةاٌکی قەکاخو ٌنە٫هەدی ؿٍقا
ٷەٌ کەًەی کە پِذیٍاىن ةیك٣ەچییەک قەکاخ» [ٓدؼٔؽ مٌدٸم ٌ .]1978ىەمدٌٍ
ػٍکم ٌیاًا ٌُەنی٤ەدەکاىن ئاینی ئیٌالٺ ئەٯڵی قنًٌر ًٌەَّلمەخ پێی ڕاویە ٌةە
َّلیەٌە پەًەنكەو ٌئەٺ ػٍکامنە ٷە ئەٌپەڕی قانایی ٌػیکمەخ ٌقاقپەنٌەنیكان.

 .38ئەگەن ُدددٍێنکەٌدٌٍاىن ئددداینە پٍچەڵەکدددان قنک نەکەن ةەٌ
قژیەکی ٌُذانەَ کە ٷە ئاینە پٍچەڵەکەقا ىەیە کە ئەٯڵی ًەَّلمەخ ڕەدی
قەکدادەٌە ئەٌا پیداٌانی ئداینەکە ُدٍێنکەٌدٌٍان ةەٌە ىەڵدكەؿەڵەدێنن کە
ئاین ٷە ًەنەٌەَ ئەٯڵە ٌئەٯو ةۆی نییە ٷە ئاین دێتگاخ ٌقنکی پێتکداخو
ةەاڵٺ ئیٌالٺ ئاینی ٌەکٍ ڕێگایەکی ڕۆُنا ةدۆ ئەٯدو قانداٌە کە ةەىدۆیەٌە
ئەٯو ڕێگا ٌمەةەًدذی ؿدۆی قەوانێدر ٷەٺ ژیدانەقاو ٌئداینە پٍچەڵەکدان
قەیانەٌێر مهۆڤ ٌاو ٷە ئەٯو ةيێنێر ٌٍُێنیان ةکەٌێرو ٌئاینی ئیٌدالٺ
قەیەٌێر مهۆڤ ىۆُی ةێذەٌە ٌئەٯڵی ةەکانةيێنێر ةدۆ ئەٌەَ ىەٯدیٰەخ
ٌڕاًذیەکاىن ةۆ قەنةکەٌێر ةەٌ ُێٍەیەی کە ىەیە.
ئەگەن ٍُێنکەٌدٌٍاىن ئاینە پٍچەڵەکان قنک نەکەن ةەٌ قژیەکی ٌُذانەَ
کە ٷە ئدداینە پددٍچەڵەکەقا ىەیە کە ئەٯڵددی ًددەَّلمەخ ڕەدددی قەکددادەٌە ئەٌا پیدداٌانی
ئاینەکە ٍُێنکەٌدٌٍان ةەٌە ىەڵكەؿەڵەدێنن کە ئاین ٷە ًەنەٌەَ ئەٯڵە ٌئەٯو ةدۆی
نییە ٷە ئاین دێتگاخ ٌقنکی پێتکاخو ةەاڵٺ ئیٌالٺ ئاینی ٌەکٍ ڕێگایەکی ڕۆُدنا ةدۆ
ئەٯو قاناٌە کە ةەىۆیەٌە ئەٯو ڕێگا ٌمەةەًذی ؿدۆی قەوانێدر ٷەٺ ژیدانەقاو ٌئداینە
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پٍچەڵەکان قەیانەٌێدر مدهۆڤ ٌاو ٷە ئەٯدو ةيێنێدر ٌُدٍێنیان ةکەٌێدرو ٌئداینی
ئیٌالٺ قەیەٌێر مهۆڤ ىۆُی ةێدذەٌە ٌئەٯڵدی ةەکانةيێنێدر ةدۆ ئەٌەَ ىەٯدیٰەخ
ٌڕاًددذیەکاىن ةددۆ قەنةکەٌێددر ةەٌ ُددێٍەیەی کە ىەیەو ؿددٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر
داب ٌَ ََّل ْ ِ
اإلَيَدانُ ٌَٷَك ِٴدن
{ ٌَٳَ َكمٷِٵَ ؤَ ٌْ َػ ْٔ َنا بِٷَ ْٔٵَ ُنٌ ًػا ِّم ْن ؤَ ْم ِهنَا َما ٳ َ
ُنر دَكْ نِْ َما اٷْ ِٴ َذ ُ
ِص ٍ
اُّ ٚم ٌْد َذ ِٰ ٍٔمە ٌادە
َل ِ َ
َط َ٤ٸْ َنا ُه نٍُ ًنا نا ْي ِكْ ِة ًِ َمن ناَِ ا ُء ِم ْن َِ ٣تا ِقنَدا ٌَبِنادٵَ ٷَ َذ ْيد ِكْ بِ َ ك
{ھەن ةەٌ ُێٍەٓەی کە ٌٌَتان ٯٍنئامنان ةۆ دۆ نانق (ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە
ًٌٸم )-ةە ٫ەنمانی ؿۆمان کە دۆ نەدكەوانی کذێث ٌئیامن چییە ةەاڵٺ ئێمە ئەٌەمدان
کهقە ڕٌٌناکیەٲ ڕێنمٍنی ھەن کەًێکی پێ قەکەین کە ِبانەٌێر ٷە ةەندكەکامنان ٌە
ةەڕاًذی دۆ (ؿەڵٵ) ڕێنمٍنی قەکەیر ةۆ ڕێگای ڕاًرە [اٷٍِنَ ٌ .]52ەػی ؿٍقا
ةەڵگە ٌنیِانەَ وۆنی دێكایە کە ڕێنمٍێنی ئەٯڵە ًەَّلمەدەکان قەکاخ ةۆ ىەنكێک
ىەٯیٰەخ ٌڕاًذی کە ئەٯو ػەو قەکاخ ةیىانێر ٌةاٌەڕی پێ ةيێنێرو ؿدٍاَ گەٌنە
اي َٯكْ َطا َءٳُم ةُ ْهىَانٌ ِّمن انةِّٴ ُْم ٌَ َؤن َىٷْ َنا بِٷَ ْٔٴ ُْم نٍُ ًنا ُّمتِٔ ًناە ٌادە
قە٫ەنمٍێر {َٓا َؤُّٓ َيا اٷ ان ُ
{ئەی ؿەڵکینە ةەڕاًذی ةۆدان ھاخ ةەڵگەی ئاُکها ٷەپەنٌەنقگانددانەٌەو ٌنانقمدانە
ؿٍانەٌە ةۆدان نٍن ٌڕٌٌناکیەکی ئاُکها (کە ٯٍنئانە)ە [اٷنٌاء  .]174ؿٍاَ گەٌنە -
ًتؼانً ٌد٤اَل -قەیەٌێر مهۆڤ ٷە نٍن ٌڕۆُنایی ىیدكایەخ ٌوانٌدر ٌىەٯیٰەددكا
ةژێرو ةەاڵٺ ُەیذانەکان ٌداٍ٧دەکان قەیانەٌێر مهۆڤ ٷە دانیکایی کدٍ٫ه ٌنە٫دامی
ِل اٷاد ِمٓ َن آ َم ُنددٍا ُٓ ْـد ِه ُط ُيم ِّمد َن
ٌگددٍمیایی ةژێددرو ؿددٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێددر ا ُ
{هللا ٌَ ِ ُّ

ٍُخ ُٓ ْـ ِه ُطدٍنَ ُيم ِّمد َن اٷ ُّنددٍ ِن بِ ََل
ُدام ِخ بِ ََل اٷ ُّندٍ ِن ٌَاٷاد ِمٓ َن ٳََ٬د ُهٌا ؤَ ٌْٷِ َٔدا ُئى ُُم اٷٜادداُ ٧
اٷُّ٠ٸ َ
اٷُّ٠ٸ َُام ِخە ٌادە {ؿٍا قۆًر ٌپِذیٍانی ئەٌانەیە کە ةدیٌاقانن قەنیدان قەھێنێدر ٷە

دانیکٌذانی ةێتاٌەڕی ٌکٍ٫هەٌە ةەنەٌ ةاٌەڕ (ئیامن) ٌڕێنمٍنی ٌئەٌانەی کە ةێتاٌەڕن
(کا٫هن) ُەیذان قۆًذیانە قەنیان قەھێنێدر ٷە ڕٌٌنداکی ةیهٌةداٌەڕ (ئدیامن) ةەنەٌ
دانیکٌذانی کٍ٫ه ٌگٍمیاییە [اٷتٰهج .]257
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 .39ئاینی ئیٌالٺ وانٌذی ڕاًر ٌقنًٌر ةە مەون قاقەنێر ٌىانی
گەڕانی وانٌذی قەقاخ کە قٌٌن ةێر ٷە ىەٌا ٌئانەوٌٌو ٌةانگەُە قەکداخ
ةدددۆ دێدددیٌانین ٌةیهکدددهقنەٌە ٷە قەنٌٌن ٌَّلُدددەی مدددهۆڤ ٌگەنقٌٌن
ٌةٌٍنەٌەنەکددان ٌئەٌ ُددذانەَ ٷە قەٌنٌپِددذامنو ٌقەنەنظددامە ڕاًددر
ٌقنًٌددذەکاىن وانٌددر دٌٍُددی ىددیی پێکددكاقانێک ندداةن ٷەگەڵ ئدداینی
ئیٌالمكا.
ئآنی ئیٌالٺ وانٌر ٌ٣یٸمی ڕاًدر ٌقنًٌدر ةە مەون قاقەنێدرو ؿدٍاَ
هللا اٷا ِمٓ َن آ َم ُنٍا ِمنٴ ُْم ٌَاٷا ِمٓ َن ؤٌُدٍُا اٷْ ِ٤ٸ َْم َق َن َط ٍ
هللا ِبِ َا
اخ ٌَ ا ُ
گەٌنە قە٫ەنمٍێر {َٓ ْه َ ِ٥٫ا ُ
ريە ٌادە {ؿٍقا پٸە ٌپایەی ئەٌ کەًانە ةەنو قەکادەٌە ٷە ئێٍە کە ةیٌایدان
دَ َْ ٤مٸٍُنَ َؿ ِت ٌ
ھێندداٌە ٌە ئەٌانەی کە وانٌددذیان پددێ ةەؿْشدداٌە ةە چەنددك پددٸەیەک (پٸەیددان ةەنو
قەکادەٌە) ٌە ؿٍا ُانەوایە ةەٌەی قەیکەنە [املظاقٷدح ٌ .]11ؿدٍاَ گەٌنە ُداىێكی
قانددی وانایددانی ٷەگەڵ ُدداىێكی قاىن ؿددۆی ٌ٫هیِددذەکان ةاًددکهقٌٌە ًددەةانەخ ةە
هللا ؤَناًُ ََّل بِ كٷًََ
ُاىێكی قان ٷەًەن مەونرتین ةاةەخو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {َُ يِكَ ا ُ
َاِئًدا ةِاٷْ ِٰ ٌْ ِ
بِ اَّل ُى ٍَ ٌَاٷْ َم َالئِٴَ ُح ٌَؤٌُٷٍُ اٷْ ِ٤ٸ ِْم ٯ ِ
دٔم ە ٌادە
دََّ ٝل بِ َٷكدًَ بِ اَّل ىُد ٍَ اٷْ َ٤ىِٓد ُى اٷْ َؼ ِٴ ُ
{ؿٍقا ُاىێكی قەقاخ (ٌادە ڕایكەگەیەنێر ٌةە ةەڵگە قەیچەًدپێنێر) کە ةەڕاًدذی
ھیی پەنًرتاٌێکی ةە ھەٮ ٌڕاًر نییە کە ُایەنی پەنًنت ةێدر طدگە ٷە ئەٌ وادە
مەونە نەةێددر ٌ٫هیِددذەکانیّ ُدداىێكی قەقەن (ٌادە قانیپێددكا قەنددێن) ٌؿدداٌەن
وانٌذەکان (وانایان)یّ ُداىێكی قەقەن (ٌادە ةداٌەڕی چەًدپاٌیان ھەیە)و ؿدٍقا
ھەمیِە قاقپەنٌەنی ڕاگهدٌٍە؛ ھدیی پەنًدرتاٌێکی ىەٮ ٌڕاًدر نیدیە کە ُدایەنی
پەنًنت ةێر طگە ٷە ئەٌ ٌؿٍقا ُکۆقان ٌقانایەە [آٶ ٣مهان ٌ .]18ئەمیّ پێگەی
وانایان ڕٌٌنكەکادەٌە ٷە ئاینی ئیٌالمكا ٌؿٍقا ٫ەنماىن ةە پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە
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ًٌدددٸم -کە قاٌای ویددداقکهقنی وانٌدددذی ةکددداخ ٷە ؿدددٍاَ گەٌنەو ؿدددٍاَ گەٌنە
قە٫ەنمٍێر { ٌَٯُٹ ان ِّب ِوق ِْي ِ٣ٸ ًْامە ٌادە {ٌە ةڵێ ئەی پەنٌەنقگانٺ وانٌر ٌ وانیدانیم
ویاق ةکەە [ٌ .]114 ًٛپێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێدر « َمد ْن
د٥
هللا ٷَدًُ َٛهًِٰٓدا بِ ََل اٷْ َظ اند ِح ٌَبِنا اٷْ َم َالئِٴَد َح ٷَ َذَ٘ ُ
ٍ ِ٣ِ ًِ ٔ٫ٸ ًْام ًَ اي َٹ ا ُ
ًَٸَٵَ َٛهًِٰٓا َٓٸْ َذ ِم ُ
اٷٌ َام ِء ٌَ ْاألَ ْن ِ
ٖ َػ اذدّ
ؤَ ْط ِن َؼ َذ َيا نًِٗ ا ٷَِٜاٷِ ِث اٷْ ِ٤ٸ ِْم ٌَبِنا َٛاٷِ َث اٷْ ِ٤ٸ ِْم َٓ ٌْ َذ ُْ ٬ِ ٨ه ٷًَُ َم ْن ِِف ا

دث ِبنا
اٷْ ِؼٔ َذانِ ِِف اٷ َْام ِء ٌَبِنا َ َْ٘٫ٹ اٷْ َ٤ا ِٷ ِم ََ ٣ىل اٷْ َ٤ا ِة ِك ٳَ َْ٘٬ٹِ اٷْ َٰ َم ِه ََ ٣دىل ًَدائِ ِه اٷْٴَ ٍَا ِٳ ِ
اٷْ ُ٤ٸ ََام َء ٌَ َنسَ ُح ْاألَنْ ِت َٔا ِء بِنا ْاألَنْ ِت َٔا َء ٷ َْم ُٓ ٍَ ِّنسٍُا ِقٓ َنا ًنا ٌَ ََّل ِق ْنى ًَام بِمنا َا ٌَ انسٍُا اٷْ ِ٤ٸ َْم ََ ٫م ْن ؤَؿَد َموُ
َؤ َؿ َم ِة َؼ ٍّ
ٌَ ١ا ٍِ ٫ه» ٌادە «ىەنکەًێک ڕێگدایەک ةگدهێذە ةەن ةدۆ ٫ێهةدٌٍن ٌگەڕان ةە
قٌای وانٌذی ُەن٣یكا ئەٌا ؿٍاَ گەٌنە ڕێگای چٌٍنە ةەىەُذی ةۆ ئاًان قەکداخو
ٌ٫هیِذەکان ةاڵیان ڕاقەؿەن ةۆ ٫ێهؿٍاوی وانٌدذی ُدەن٣یو ٌ٫ێهؿدٍاوی وانٌدذی
ُددەن٣ی ىەمددٌٍ ئەٌانەَ ٷە ئاًددامنەکان ٌوەٌیددكا قاٌای ٷێـۆُددتٌٍنی ةددۆ قەکەن
دەنانەخ ماًییەکاىن نێٍ قەنیداَو ٌ٫ەوڵدی واندا ةەًدەن ئەٌ کەًدەی وۆن پەنًدنت
ئەنظامكەقاخ (ةە ةاُی ُانەوای وانٌذی ُەن٣ی نییە ٣اةیكە) ٌەکٍ ٫ەوڵی مدانگە
ةەًەن ىەمٌٍ ئەًذێهەکانەٌەو ٌوانایان میهادگهی پێ٨ەمتەناننو ٌپێ٨ەمدتەنان قیندان
ٌقنىەمیان ٷە قٌاَ ؿۆیان ةە طێنەىێِذٌٍە ةەڵکٍ وانٌدذیان ةەطێيێِدذٌٍەو ةدۆیە
ىەنکەًددێک ىەٌڵددی ةەقەًددذيێناىن ةددكاخ ئەٌا ةەُددێکی ةاُددی ةەقەًددذيێناٌە (ةددۆ
ٷەةەنکددهقن ٌکددهقەٌە پێکددهقن ٌ٫ێهکددهقن)» [ؤؿهطددً ؤةددٍ قاٌق ()3641و ٌاٷرتمددمْ

()2682و ٌاةن ماطً (ٌ )223اٷٸ ١٬ٷًو ٌؤػمك (.]21715
ئاینی ئیٌالٺ ىانی گەڕانی وانٌذی قەقاخ کە قٌٌن ةێر ٷە ىەٌا ٌئدانەوٌٌو
ٌةانگەُە قەکاخ ةدۆ دێدیٌانین ٌةیهکدهقنەٌە ٷە قەنٌٌن ٌَّلُدەی مدهۆڤ ٌگەنقٌٌن
درنِٓي ِْم
{ً ُ
ٌةٌٍنەٌەنەکان ٌئەٌ ُذانەَ ٷە قەٌنٌپِذامنو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر َ
ني ٷَ ُي ْم ؤَناًُ اٷْ َؼ ُّٱ ؤَ ٌَٷ َْم َٓٴ ِ
ُدٹ
دىل ٳ ِّ
آَٓادِ َنا ِِف ْاْل َ٫اٮِ ٌَ ِِف ؤَنٌُِ ٬ي ِْم َػ اذ كّ َٓ َذ َت ا َ
ْ٭ ِة َه ِّةٵَ ؤَنادًُ َ َ ٣ك
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َش ٍء َُ ئِكٌ ە ٌادە {ٷەمەٌقٌا ةەڵگە کانی ؿۆمانیان نیِان قەقەیدن ٷە ئاًدۆی قٌنیدا
َْ
(ٷە ةٌٍنەٌەنقا) ٌٷە ؿٍقی ؿۆیانكا ھەدا ةۆیان ڕٌٌن ةێذەٌە ةێگٍمدان ئەٺ (ٯٍنئدانە)
ڕاًذە ئایا پەنٌەنقگانخ ةەي نییە کە ةەڕاًدذی ئاگداقانە ةە ًدەن ھەمدٌٍ ُدذێکكاە
دام ٌَ ِ
دم َٓنُ٠د ُهٌا ِِف َمٸَٴُد ِ
اخ
[ٔ٫ددٸر ٌ .]53ؿددٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێددر { ؤَ ٌَٷَد ْ
اٷٌد َ
دٍخ ا
دم َ٫تِدإَ ِّْ َػد ِك ٍ
ٌَ ْاألَ ْن ِ
ٓص
ْرت َب ؤَ َطٸُ ُي ْ
ٖ ٌَ َما َؿٸ ََٱ ا ُ
َس ؤَن َٓٴٍُنَ َٯ ِك اٯ َ َ
َش ٍء ٌَؤَنْ َ َ ٣ك
هللا ِمن َ ْ
َة ْ٤كَ وُ ُٓ ْا ِم ُنٍنَ ە ٌادە {ئایا ئەٌانە ناڕٌانن ٷەٌ مٍڵکە گەٌنە ٌ٫هاٌانەی ٷە ئاًامنەکان
ٌ وەٌیكا ھەیە ٌٷەٌ ُذانەی ؿدٍای گەٌنە قنًٌدذی کدهقٌٌن ٌٷەٌانەیە نىیدک ةدٌٍ
ةێدذەٌە کۆدایی (ژیان) یان ئینظا ةە چدی ٯٌدەیەک ٷە پداَ ٯٍنئدان ةدیٌا قەھێدننە
[األ٣هاٌ .]185 ٪ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ؤَ ٌَٷ َْم َٓ ٌِريٌُا ِِف ْاألَ ْن ِ
د٭
ٖ ََٔ ٫نُ٠د ُهٌا ٳَ ْٔ َ
دام
ٳَانَ َ٣ا ِٯ َت ُح اٷا ِمٓ َن ِمن َٯ ْتٸِي ِْم ٳَانٍُا َؤَُ كا ِم ْن ُي ْم ُٯ اٍ ًج ٌَ َؤسَا ُنٌا ْاألَ ْن َ
ٖ ٌَ ََ ٣م ُهٌىَدا َؤٳْد َ َ ِم ا
ََ ٣م ُهٌىَا ٌَ َطا َءدْ ُي ْم ُن ًُدٸُ ُيم ةِاٷْ َت ِّٔ َن ِ
هللا ٷِد َْٔ٠ٸِ َم ُي ْم ٌَٷَك ِٴدن ٳَدانٍُا ؤَنٌَُ ٬د ُي ْم
َدام ٳَدانَ ا ُ
داخ َ ٫
َْٓ٠ٸِ ُمٍنَ ە ٌادە {ئایا ئەٌان ةەًەن وەٌیكا نەگەڕاٌن ةۆ ئەٌەی ةتیدنن ًدەنەنظامی ئەٌ

(گەَّلنەی ةێتاٌەڕ ةٌٍن) ٷە پێّ ئەمان چۆن ةدٌٍە کە وۆن ةەھێىدده ةدٌٍن ٷە ئەمدان
(ٷە ؿەڵکی مەککە) ٌ وەٌیان کێاڵ (ةۆ کِذٍکاڵ) ٌ ئاٌەقانیان کهقەٌە ویداده ٷەمدان
ٌپێ٨ەمتەنانیان ةۆ ھاخ ةە مٍ٣ظیىە ڕٌٌنەکانەٌە ةۆیە ؿدٍا ًدذەمی ٷدێ نەکدهقٌٌن
(کە ٷەناٌی ةهقٌٌن) ةەاڵٺ ؿۆیان ًذەمیان ٷە ؿۆیدان کدهقە [اٷدهٌٺ ٌ .]9ئەنظدامە
وانٌذیە ڕاًذەکان دٌٍُی پێکكاقان ناةێدر ٷەگەڵ ئداینی ئیٌدالمكا ٌٷێدهەقا ةاًدی
یەک منٍنە قەکەین کە ٷە ٯٍنئانی پیهۆوقا ٌنقەکانیە ةچٌٍکەکانیِی ةاًکهاٌە پێّ
ویاده ٷە ىەوان ٌچٍان ًەق ًاڵ کەچی وانٌر ٷە ًەقەی ڕاةهقٌٌقا ٌنقەکانییەکداىن
ئەٺ ةاةەدەی قۆوییەٌە؛ ةۆیە ئەنظامەکاىن وانٌر ٌەکٍ ئەٌەیە کە ٷە ٯٍنئانی پیدهۆوقا
ةاًکهاٌە ٌئەٺ ةاةەدەَ ةهیذیە ٷە چۆنیەدی قنًٌذتٌٍنی کۆنپەٷە ٷە ًکی قایکیكاو
ِنٌانَ ِمدن ًُ َ
ني (ً )12دٍێنك
دالٷَ ٍح ِّمدن ِٛد ٍ
ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَٷَ َٰكْ َؿٸَ ْٰ َنا ْاإل َ
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دم َط َ٤ٸْ َندا ُه
ةەؿٍا ةەڕاًذی مهۆڤامن قنًٌذکهق ٷە ؿۆَّلًە ٌ پاڵ٬ذەیە ٷە ٯدٍڕ ( )12سُ ا
ني ( )13ٷەپاُان ئەٌمدان کدهق ةە ندٍد٬ەیەک -قڵدۆپە مەندیەک -ٷە
نُ ًْ ٬َ ٜح ِِف َٯ َها ٍن ام ِٴ ٍ
ئانامگایەکی پذەٌ (منكاڵكانی قایک)قا ( )13سُ ام َؿٸَ ْٰ َنا اٷ ُّنَ ٬َ ْٜح َ٣ٸَ َٰ ًح ََ ٫ـٸَ ْٰ َنا اٷْ َ٤ٸََٰد َح
هللا
ُمْ٘ ًَ ٨ح ََ ٫ـٸَ ْٰ َنا اٷْ ُمْ٘ ََ ٨ح َِ٠٣ا ًما َ٫ٴ ٌََ ٍْنَا اٷْ َِ٠٤ا َٺ ٷَ ْؼ ًام سُ ام ؤَنَِ إْنَا ُه َؿٸًْٰا آ َؿ َه ََ ٫ذ َتا َنٲَ ا ُ

ني ( )14قٌاده نٍد٬ەکەمان -قڵۆپە مەنیەکامنان -کدهق ةە ؿدٍێنی مەیدٍ
ؤَ ْػ ٌَ ُن اٷْـَاٷِ ِٰ َ
ئەمظا ؿٍێنە مەیٍەکەُامن کهق ةە پانچە گۆُذێک ٌ ئەمظدا پدانچە گۆُدذەکەمان
کهق ةە ئێٌٰان ئەمظا ةە گۆُر (پەیکەنە) ئێٌکەکەمان قاپۆُی پاُان ئەٌمان کهق
ةە قنًٌذکهاٌێکی ده طا گەٌنە ٌپیهۆوە ئەٌ ؿدٍایەی کە چداکرتینی ةەقیێێددنەنانە

()14ە [املامنٍن .]14-12

ٌ .41ؿٍاَ گەٌنە دەنيا کهقەٌەکدان (پەنًدذنەکان) ٷە ئەٌ کەًدانە
ٯتٍڵ قەکاخ کە ةاٌەڕیان ةە ؿدٍقا ىێنداٌە ٌمٸکەچدی ٫ەنمانەکداىن ةدٌٍن
ٌةاٌەڕیان ةە پێ٨ەمتەنان ىێناٌە ٣-ٸیيم اٷٌالٺٌ -ؿدٍاَ گەٌنە دەنيدا ئەٌ
کهقەٌانە (پەنًذنانە) ٯتٍڵ قەکاخ کە ٷە ُەنی٤ەدكا ٫ەنمانی ٷەًەن قاٌەو
ةۆیە چۆن مهۆڤ کٍ٫ه ٌةێتاٌەڕ قەةێر ةە ؿٍاَ گەٌنە ٌىیدٍای ئەٌەیە کە
پاقاُذی ةكادەٌە ٌؿٍاَ گەٌنە ئیامن ٌةاٌەڕی ىیی کەًێک ٯتٍڵ ناکداخ
ئەگەن ةاٌەڕی ةە ىەمٌٍ پێ٨ەمدتەنان نەةێدر ٣-ٸدیيم اٷٌدالٺٌ -قەةێددر
ةاٌەڕی ةە کۆدا پێ٨ەمتەنیّ ةێر کە مٍػەمەقە ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم.-
ٌؿٍاَ گەٌنە دەنيا کهقەٌەکان (پەنًذنەکان) ٷە ئەٌ کەًانە ٯتٍڵ قەکداخ
کە ةاٌەڕیان ةە ؿٍقا ىێناٌە ٌمٸکەچی ٫ەنمانەکاىن ةٌٍن ٌةاٌەڕیدان ةە پێ٨ەمدتەنان
ىێناٌە ٣-ٸیيم اٷٌالٺ-و ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { امن ٳَانَ ُٓهِٓكُ اٷْ َ٤اطِ ٸَ َح َ ٣اظٸْ َنا ٷَدًُ
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َِ ٔ٫يا َما نََِ ا ُء ِٷ َمن نُّهِٓكُ سُ ام َط َ٤ٸْ َنا َٷًُ َط َي ان َم َٓ ْٔ َالىَا َم ْم ُمٍ ًما امكْ ُػٍ ًنا ( )18ھەنکەًدێک
دەنێا ژیانی قٌنیدای ةٍێدر (ٷەٺ قٌنیدایەقا) وٌٌ پێدی قەقەیدن ئەٌەی ِبانەٌێدر ةدۆ
ھەنکەًێک ٷە پاُان قۆوەؿامن ةۆ ًاوقاٌە قەچێذە ناٌی ةە ٷۆمەکهاٌی ٌقەنکدهاٌی
ٷە میێهەةانی ؿٍقا (َ ٌَ )18م ْن ؤَ َنا َق ْاْل ِؿ َه َج ٌَ ًَ َ ٤كّ ٷَ َيا ًَ َْ َٔ ٤يا ٌَ ُى ٍَ ُمد ْا ِم ٌن َ٫إٌُٷَك ِئدٵَ ٳَدانَ
ًَ ُْ ُٔ ٤يم امِْ ٴٍُ ًنا ( )19ھەنکەًێکیّ مەةەًذی ڕۆژی قٌایدی ةٌٍةێدر ٌە ھەٌڵدی ةدۆ
ةكاخ ةەٌ طۆنەی ُایٌذەیە ٌ ةاٌەڕقانیّ ةێر ئا ئەٌانە کدهقەٌە ٌ دێکۆُدانەکەیان
ٌەنگیهاٌە (َّلی پەنٌەنقگانیان) ()19ە [اإلشاء ٌ .]19-18ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر
اٷٔا ِٷ َؼ ِ
اخ ٌَ ُى ٍَ ُم ْا ِم ٌن ََ ٫ال ٳُ َْ ٬هانَ ِٷ ٌَ ِْ ٌَ ًِ ِٔ ٤بناا ٷًَُ ٳَا ِد ُتٍنَ ە ٌادە {ئینظا
{ ََ ٫من َٓ َْ ٤م ْٹ ِم َن ا
ھەن کەي (ھەنچەنك) ٷە کهقەٌە چاکەکان ةکاخ (ةەٌ مەنطەی) ةداٌەڕقانیّ ةێدر
ئەٌا (پاقاُددذی) کۆُِددەکەی ٌٌن ناةێددر ٌ ةە٫یددیۆ ندداڕٌاخ ةەڕاًددذی ئددێمە ةددۆ
(کهقەٌەکددانی) ئەٌ نًٌٍددەنینە [األنتٔدداء ٌ .]94ؿددٍقا دەنيددا ئەٌ پەنًددذنانە ٯتددٍڵ
قەکاخ کە ٷە ُەنی٤ەدەکەیكا ةییانی ٷەًەن قاٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ََ ٫مدن
ٳَانَ َٓ ْه ُطٍ ٷَِٰا َء َنةِّ ًِ َ٫ٸْ َٔ َْ ٤م ْٹ ََ ٣م ًال َٓاٷِ ًؼا ٌَ ََّل ُٓ ْْشِٲْ ِة َِ ٤تدا َق ِج َنةِّد ًِ ؤَ َػدكً اە ٌادە {ئینظدا
ھەنکەًێک ةەدەمایە ةگەڕێذەٌە ةۆ َّلی پەنٌەنقگانی (ٷە ٯیامەدكا) ئەٌا ةا کهقەٌەی
چدداک ةکدداخ ٌکەي نەکددادە ىدداٌةەَ ٌُددەنیکی پەنٌەنقگددان ٷە پەنًددذنیكاە
[اٷٴي٭  .]111ؿٍاَ گەٌنە ڕٌٌنی کهقٌٌەدەٌە کە کهقەٌە ةە چاک قانانهێدر ئەگەن
ٷەٌ کهقەٌانە نەةێر کە ةە ئیامن ٌةاٌەڕ ةە ؿٍقا ٌةە قڵٌۆوی ةۆ ؿدٍقا ئەنظامدكناٌە
ٌٷە ُەنی٤ەدی ؿٍقا ةییانی ٷەًەن قناٌە ٌکەًەکە ةداٌەڕی ةە ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان
ىەةددٌٍە؛ ةەاڵٺ ئەگەن کددهقەٌەکە یەکێددک ٷەٺ مەنطددانەَ دێددكا نەةێددر ئەٌا ڕەخ
َل َما َِ ٣مٸٍُا ِمد ْن ََ ٣مدٹٍ
قەکهێذەٌە ٌٯتٍڵ ناکهێرو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ َٯ ِك ْم َنا ِب َ ك
ََ ٫ظ َْ ٤ٸ َنا ُه َى َتا ًء امنشٍُ ًناە ٌادە {ھدادین ھەن کهقەٌەیەکیدان کدهق ةدٌٍ ھەمدٌٍیامن ٌەکدٍ
دۆوی پهَ ٌةاڵٌ ٷێکهقە [اٷ٬هٯان ٌ .]23ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌُ ُطدٍ ٌه َٓ ٍْ َم ِئد ٍم
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ؿ ِ
َاُ ٌَ ٤ح ( )2وۆن قەمٍچاٌ -ڕٌٌ -ٷەٌ ڕۆژەقا دهًناٲ ٌڕیٌٍا ٌُەنمەوانن (٣َ )2ا ِمٸَد ٌح
ن ِ
اآ َت ٌح ( )3ھەٌڵكەنێکی ڕەنظەڕۆن ( )3د َْٔ َ كىل نَا ًنا َػا ِم َٔد ًح ( )4قەچدنە نێدٍ ئداگهێکی
وۆن گەنمەٌە ()3ە [اٷ٨أُح .]4-2
ئەٺ ڕٌٌانە ٷەٌ ڕۆژەقا ؿەطدداڵەخ ٌُددەنمەوانن ٌمانددكٌٌن ةەىددۆی وۆن
کهقەٌە کهقنەٌە ةەاڵٺ کهقەٌەکانیان ةە پێی پەیامی ؿٍقا نەةٌٍە؛ چٍنکە کهقەٌەکانیان
ةە پێی ئەٌ ُەنی٤ەدە نەةٌٍ کە ؿٍقا قایتەوانكو ةەڵکٍ ؿٍقایان پەنًر ةە ىەنكێک
کهقەٌەَ ىەڵە ٌٍُێنکەٌدٌٍی ًەنانی گٍمیایی ةٌٍن ئەٌانەَ کە ئداینی پٍچەڵیدان
ةۆیان قاقەناو ئەٌ کهقەٌە چاکەَ کە ٷە َّلی ؿدٍاَ گەٌنە ٯتدٍڵ قەکهێدر ئەٌەیە کە
قەةێر ةە قڵٌۆوی ةۆ ؿٍقا ةێر ٌةە گدٍێهەی ًدٍنەدی پێ٨ەمدتەن ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە
ًٌٸم -ةێرو ئیرت چۆن مهۆڤ کا٫ه ٌةێتاٌەڕ قەةێر ةە ؿٍقا ٌىیٍای ئەٌەیە کە ؿدٍقا
پاقاُذی ةكادەٌە

ٌؿٍاَ گەٌنە ئیامن ٌةاٌەڕىێنداىن ىدیی کەًدێک ٯتدٍڵ ناکداخ

مەگەن پاَ ئەٌە نەةێر کە ةاٌەڕ قەىێنێدر ةە ىەمدٌٍ پێ٨ەمدتەنان ٣-ٸدٔيم اٷٔدالج
ٌاٷٌالٺٌ -ئیامن قەىێنێر ةە پەیامی مٍػەمەق ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم-و ٌپێِدرت
ةاًی ىەنكێک ةەڵگەمان کهق ًەةانەخ ةە ئەٺ ةاةەدە ٷە ةدیگەَ ژمدانە ()21و ؿدٍاَ
ُدٹ آ َمد َن ة ا ِ
گەٌنە قە٫ەنمٍێر {آ َم َن اٷ اه ًُ ُ
ِداّلِل
ٍٶ ِبِ َا ؤُنى َِٶ بِٷَ ْٔ ًِ ِمن انةِّد ًِ ٌَاٷْ ُم ْا ِم ُندٍنَ ٳ ٌّ
ني ؤَ َػ ٍك ِّمن ُّن ًُٸِ ًِ ٌَٯَاٷٍُا ًَد ِم َْ ٤نا ٌَؤََ ٤ْ َٛندا َُ ٬ْ ٧هانَدٵَ
ٌَ َم َالئِٴَ ِذ ًِ ٌَٳُ ُذ ِت ًِ ٌَ ُن ًُٸِ ًِ ََّل نُ َِّ ٬ه ُٮ ةَ ْ َ
ريە ٌادە {پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم -ةیٌای ھێنا ةەٌ پەیامەی
َن اة َنا ٌَ ِبٷَ ْٔٵَ اٷْ َم ِٔ ُ
کە ةۆی نێهقناٌە ٷە پەنٌەنقگانیەٌە ٷەگەڵ ةیٌاقانانكا ھەمٌٍ ةیٌایان ھێنداٌە ةە ؿدٍا
ٌةە ٫هیِذەکانی ٌةە کذێتەکاىن (پەیامەکاىن) ٌةە پێ٨ەمتەنانی طیداٌاوی نداکەین ٷە
نێٍان ھدیی یەکێدک ٷە پەیدامتەنان (ةدیٌاقانان) ٌٌدیدان (پێ٨ەمدتەن ئداینی ؿدٍای
پێگەیانكین ئێمەَ) ةیٌذامن ٫ەنمانتەنقانیامن کهق قاٌای ٷێـۆُتٌٍنر ٷێدكەکەین
ئەی پەنٌەنقگانمان ٌھەن ةۆ َّلی دۆیە گەڕانەٌەمدانە [اٷتٰدهج ٌ .]285ؿدٍای گەٌنە
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قە٫ەنمٍێر { َٓا ؤَ ُّٓ َيا اٷا ِمٓ َن آ َم ُنٍا آ ِم ُنٍا ة ا ِ
دىل َن ًُدٍٷِ ًِ
ِاّلِل ٌَ َن ًٍُٷِ ًِ ٌَاٷْ ِٴ َذ ِ
اب اٷا ِمْ نَد اى َٶ َ َ ٣ك
اب اٷا ِمْ ؤَن َى َٶ ِمن َٯ ْت ُٹ ٌَ َمن َٓٴْ ُْ ٬ه ة ا ِ
ِاّلِل ٌَ َم َالئِٴَ ِذ ًِ ٌَٳُ ُذ ِت ًِ ٌَ ُن ًُٸِ ًِ ٌَاٷْ َٔد ٍْ ِٺ ْاْل ِؿد ِه
ٌَاٷْ ِٴ َذ ِ
ََٰ ٫كْ َٗ اٹ َٗ َال ًَّل ةَ ِٔ٤كً اە ٌادە {ئەی کەًانێک کە ةاٌەڕدان ھێناٌە ةەنقەٌاٺ ةدن ٷەًدەن
ةاٌەڕ ةەؿٍا ٌ پێ٨ەمتەنەکەی ٌ ةەٌ ٯٍنئانەی نانقٌٌیەدیە ؿٍانەٌە ةۆ پێ٨ەمدتەنەکەی
ٌ ةەٌ کذێتانەَ کە پێِرت نانقٌٌیەدیە ؿٍانەٌە ٌ ,ھەن کەًدێک ةدێ ةداٌەڕ ةێدر ةە
ؿٍا ٌ ةە ٫هیِدذەکانی ٌ ةە کذێتەکدانی ٌ ةە پێ٨ەمتەنەکدانی ٌ ةە ڕۆژی قٌایدی ئەٌا
ةەڕاًذی گٍمیا ةٌٍە ةە گٍمیاییەکی وۆن قٌٌن (ٷەڕاًدذی)ە [اٷنٌداء ٌ .]136ؿدٍای
دم
ني ٷ ََام آدَ ْٔد ُذٴُم ِّمدن ِٳ َذ ٍ
هللا ِمٔش ََاٮ اٷ ان ِت ِّٔ َ
داب ٌَ ِػٴْ َمد ٍح سُ ا
گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَبِ ْل ؤَ َؿ َم ا ُ
َطا َءٳ ُْم َن ًُ ٌ
ُدم
نِّصناًُ ٯ ََاٶ ؤَؤَ ْٯ َه ْند ُْم ٌَؤَ َؿ ْمد ُْم َ َ ٣كىل َكلٷِٴ ْ
ٍٶ ُّم َٔكِّ ٌٮ ٷ َِّام َم َ٤ٴ ُْم ٷَ ُذ ْا ِم ُن ان ِة ًِ ٌَٷَ َذ ُ ُ
ِصْ ٯَاٷٍُا ؤَ ْٯ َه ْننَا ٯ ََاٶ َ٫اُْ َيكُ ٌا ٌَؤَنَا َم َ٤ٴُم ِّم َن اٷِا ا ِى ِكٓنَە ٌادە {(ةیێێدنەٌە یاقیدان)
ِب ْ ِ
کادێددک کە ؿددٍا پەیامنددی ٌەنگددهخ ٷە پێ٨ەمددتەنان کە ھەنچددیم پێددكان ٷە پەیدداٺ ٌ
ػددیکمەخ ٌ (ُددەنی٤ەخ) ٷە پاُددان پێ٨ەمتەنێکذددان ةددۆ ھدداخ ةە ةددیٌاھێنەن ةەٌ
پەیامەَ کە ٷە َّلدانە قەةێر ةیٌای پێ ةێێنن ٌە یانمەدی ةكەنو ؿٍا ٫ەنمدٌٍی ئایدا
قانذان نا ةەٺ پەیامنەقا ٌە ٷەًەن ئەٌە پەیامنی منذان ٌەنگهخ پێ٨ەمدتەنان ٌٌدیدان
ةەڵێ قامنان پێكانا ٌ پەیاممنان ةەًر ؿٍا ٫ەنمدٌٍی کەٌادە ئێدٍە ةەُداھێك ةدن ٌە
منیّ ٷەگەڵ ئێٍە یەکێکم ٷە ُاھێكانە [آٶ ٣مهان .]81
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 .41ئامانظی ىەمٌٍ پەیامەکاىن ؿٍقا ةهیذیە ٷەٌەی کە ئاینی ىەٯی
ؿٍقا مهۆڤ ةەنو ٌةڵنك ٌةااڵ ةکاخ کە مهۆڤ دەنيا ةەنكەیەکی قڵٌدۆوی
پەنٌەنقگانی ىەمٌٍ ةٌٍنەٌەنەکان ةێر ٌئەٺ ئاینە مهۆڤ ڕوگان قەکاخ ٷە
کۆیالیەدی ٌةەنكایەدی کهقن ةۆ مهۆڤەکان ٌةۆ ماققە ٌةۆ ؿٍڕا٫ەخو ئداینی
ئیٌددالٺ -ىەنٌەکددٍ قەیتینددین -ةانگەُددەی ئەٌە ناکدداخ کە مهۆڤەکددان
ةێگەنقن ٌقٌٌنن ٷە کەمٍکٍندی ٌٷە ئەٌپەڕی کامڵیكان ٌمهۆڤەکان ةەنو
ناکددادەٌە ةددۆ ًددەنەٌەَ پٸەٌپددایەی ؿۆیددان ةەُددێٍەیەک کە پەنًددرتاٌ
ٌپەنٌەنقگان ٌؿٍقا.
ئامانظی ىەمٌٍ پەیامەکداىن ؿدٍقا ةدهیذیە ٷەٌەی کە ئداینی ىەٯدی ؿدٍقا
مهۆڤ ةەنو ٌةڵنك ٌةااڵ ةکاخ کە مهۆڤ دەنيدا ةەندكەیەکی قڵٌدۆوی پەنٌەنقگدانی
ىەمٌٍ ةٌٍنەٌەنەکان ةێر ٌئەٺ ئاینە مهۆڤ ڕوگان قەکاخ ٷە کۆیالیەدی ٌةەندكایەدی
کهقن ةۆ مهۆڤەکان ٌةۆ ماققە ٌةۆ ؿدٍڕا٫ەخو پێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە
يض
ٍ َْ ٣تكُ اٷكِّ ٓ َنا ِن ٌَاٷكِّ ْنى َِم ٌَاٷٰ َِِ ٬َ ٜٔح ٌَاٷ َـ ِم َ
ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر «دَ َِ ٤
ٔٔ ِح بِنْ ؤُ َْ َٕ ِٜ ٣ن ِ َ
ٌَ ِبنْ ٷ َْم ُٓ َْ ٤
ٖ» ٌادە «ًەنُۆڕ ةێر ةەنكەی قیندانو ًەنُدۆڕ ةێدر ةەندكەَ
 ٝٷ َْم َٓ ْه َ
قنىەٺو ًەنُۆڕ ةێدر ةەندكەی طٸدٍةەنئو ئەگەن پێدی ةتەؿْشدێر ڕاوی قەةێدر؛
ئەگەن پێی نەةەؿْشێر دٍڕە قەةێر»ٓ[ .ؼٔؽ اٷتـانْ  .]6435مهۆڤی ژیده دەنيدا
مٸکەچی ٫ەنمانەکدانی ؿدٍقا قەةێدرو ةدۆیە ًدامان ٌمداڵ ٌ پٸەٌپدایە ٌ٣ەُدیهەخ
نایکەنە کۆیٸە ٌئەٌەَ ٷەٺ ةاًدەقا ىدادٌٍە ةدۆ ؿدٍێنەن ڕٌٌندی قەکدادەٌە کە ػداڵی
ؿەڵکی چۆن ةٌٍ پێّ ىادنی پەیاٺ ئیٌالٺ ٌٷە پاَ ىادنی ئەٺ پەیامە پیدهۆوە چدۆن
ػاڵیان گدۆڕا !! کادێدک ىەندكێک ٷە مٌدٍڵامنان کۆچیدان کدهق ةەنەٌ ػەةەُدە
ٌپاقُای ػەةەُە ٷەٌ کادەقا -نەطاُی -پهًیانی ٷێکهقنو ٌپێیانی ٌٌخ ئەٺ ئداینە
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چیددیە کە ةەىددۆیە ناکۆکیذددان قنًٌددذکهق ةەنامددتەن ٯەٌمەکەدددانو ٌنەىددادنە نێددٍ
ئاینەکەی من ٌنەىادنە نێٍ ئاینی ىدیی یەکێدک ٷە ئٍمەدەکدان طە٣د٬ەنی کدٍڕی
ئەةی داڵث -ڕەواَ ؿٍاَ ٷێتێر -پێدی ٌٌخ ئەی پاقُداو ئدێمە ٯەٌمێدک ةدٌٍین ٷە
طاىیٸیەددكا -ٷە پدێّ ئیٌدالمكا -ةددذامن قەپەنًدر ٌگۆُدذی مهقٌٌمدان قەؿددٍانق
ٌداٌانی ٯێىەٌەمندان قەکدهق ٌپەیٍەندكی ؿىمدایەدیامن قەپچیاندك ٌؿهاپەکدان ةدٌٍین
ةەنامتەن قناًٌێ ٌکەًی ةەىێى واڵ ةٌٍ ةەًەن کەًدی َّلٌاوقاو ةەٌ ُدێٍەیە ةدٌٍین
ىەددداٌەکٍ ؿددٍاَ گەٌنە پێ٨ەمتەنێکددی ٷە ؿۆمددان ةددۆ نددانقین کە وانیددانیامن ىەیە
ًەةانەخ ةە ڕەچەڵەک ٌڕاًذگۆیی ٌئەمانەخ ٌقاٌێن پاکیو ٌةانگی کهقین ةۆ دەنيدا
ةە داکكاناىن (دەٌػیكی) ؿٍقا ٌ پەنًذنیو ٌةۆ ٌاوىێندان ٷە پەنًدذنی ئەٌ ُدذانەَ
کە ؿۆمددان ٌ ةاٌةاپیهامنددان قەمانپەنًددر ٷە ةەنق ٌةذەکددانو ٌ٫ەنمدداىن پێکددهقین ةە
ڕاًذگۆیی ٌپاناًذنی ئەمانەخ ٌگەیانكىن پەیٍەنكی ؿىمایەدی ٌچداکتٌٍن ةەنامدتەن
قناًٌددێو ٌئەنظدداٺ نەقاىن ػەنامکهاٌەکددانو ٌئەنظدداٺ نەقان ٌقٌٌن کەٌدددنەٌە ٷەٺ
داٌانانەَ کٍُنت ٌؿٍێن ڕُنت (ةە ناىەٮ)و ٌُاىێكی قانی قنۆو ٌؿٍانقنی مداڵی
ىەدیٍو ٌةٍىذان ىەڵٍاًین ةۆ ئیامنكانی قاٌێدن پداکو ٌ٫ەنمداىن پێکدهقین ةە دەنيدا
پەنًددذنی ؿددٍقا ةە ةددێ ئەٌەَ ىددیی ىدداٌةەَ ٌُددەنیکێکی ةددۆ ةییددان ةددكەین ٷە
پەنًددذنیكاو ٌ٫ەنمدداىن پێکددهقین ةە ئەنظامددكاىن نددٍێژ ٌوەکادددكان ٌڕۆژٌٌ گددهدنو
ٌقەڵێر وۆن ُذی دهی ئیٌالمی ةاًکهقو ةۆیە ئێمە ةەڕاًذامن قانا ٌةاٌەڕمدان پێدی
ىێنا ٌٍُێنی کەٌدین ةەٌ ُێٍەیەی ئەٌ پەیامەکەَ ىێنداٌە ةدۆیە ئدێمە دەنيدا ؿدٍقا
قەپەنًددذین ٌىددیی ىاٌةەُددێکی ةددۆ ةییددان ندداقەینو ٌىەمددٌٍ ئەٌانەَ ػەنامکددها
ٷەًەنمان ئێمە ةە ػەنامامن قانا (ئەنظدامی نداقەین)و ٌىەمدٌٍ ئەٌانەَ ػەاڵڵکدها
ةۆمان ئێمەَ ةە ػەاڵڵامن قانا (قنًٌدذە ئەنظدامی ةدكەین)[ ...نٌاه ؤػمدك 1741و
ٌنٌاه ؤةٍ نٔ٤م ِف ػٸٔح األٌٷٔاء .]1/115
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ئاینی ئیٌالٺ مهۆڤەکدان ةەنو ناکدادەٌە ةدۆ ًدەنەٌەَ پٸەٌپدایەی ؿۆیدان
ٌةەنویان ناکادەٌە ةۆ پٸەی پەنٌەنقگانێذی ٌؿدٍقایەدیو ؿدٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێدر
هللا ٌَ ََّل ن ُْْشِدٲَ ةِد ًِ
{ٯ ُْٹ َٓا َؤى َْٹ اٷْ ِٴ َذ ِ
َل ٳَ ِٸ َم ٍح ًَ ٍَا ٍء ةَ ْٔ َن َنا ٌَةَ ْٔ َنٴ ُْم َؤ اَّل نَ ُْ ٤تكَ ِب اَّل ا َ
اب دَ َ٤اٷَ ٍْا ِب َ ك
َُ ْٔ ًئا ٌَ ََّل َٓ اذ ِـ َم ةَ َْ ُ٘٤نا ةَ ْ ً٘٤ا ؤَ ْنةَاةًا ِّمن قٌُنِ ا ِ
هللا َ٫ةِن دَ ٍَٷا ٍْا ٍَُٰ٫ٷٍُا اُْ َيكُ ٌا ِةإَناا ُم ٌْٸِ ُمٍنَ ە

ٌادە {(ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-پێیان ةڵێ ئەی ؿداٌەن پەیامەکدان
ٌەنن ةۆ َّلی ٌدەیەکی ڕاًر ٌ(یەکٌان) ٷە نێٍان ئێمە ٌئێٍەقا کە طگە ٷە ؿٍا ھیی
نەپەنًددذین ٌھددیی ُددذێک نەکەیددن ةە ھاٌةەُددی (ٷە پەنًددذنیكا) ٌھەنددكێکامن
ھەنكێکامن ةە پەنٌەنقگان قانەنێین ئەمظا ئەگەن پِذیان ھەڵکهق ئێٍەَ ةڵێن ئێٍە
ُاھێك ةن کە ئێمە ٫ەنمانتەنقان ٌگدٍێیایەڵ ٌمٸکەچدی ؿدٍقاینە [آٶ ٣مدهان .]64
ني َؤ ْن َةا ًةا َؤ َٓدإْ ُم ُهٳُم
ٌؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ََّل َٓإْ ُم َهٳ ُْم َؤن دَ اذ ِـ ُمٌا اٷْ َم َال ِئٴَ َح ٌَاٷ ان ِت ِّٔ َ
ةِداٷْٴُ ِْ ٬ه ةَ ْ٤ددكَ بِ ْل ؤَند ُذم ُّم ٌْدٸِ ُمٍنَ ە ٌادە { ٌؿددٍقا ٫ەنمانذددان پێندداقاخ کە ٫هیِددذەکان
ٌپێ٨ەمتەنان ةکەن ةە پەنًرتاٌی ؿۆدان چۆن (ؿٍقا) ٫ەنمانذان پێكەقاخ ةێتاٌەڕ ةن
(کا٫ه ةن) قٌای ئەٌەی کە ئێٍە ةیٌاقان ةٌٍن ! ە [آٶ ٣مهان ٌ .]81پێ٨ەمتەنی ؿٍقا
ٌي ٳ ََام َؤَ ْٛه ْخ اٷ ان َٔا َنَ اةْ َن َم ْهَٓ َم َ٫ةِمنا َدا
ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێر «َّلَ دُُ ْٜه ِ

ؤَنَا َْ ٣تدكُ وُ ٍَُٰ٫ٷُدٍا َْ ٣تدكُ ا ِ
هللا ٌَ َن ًُدٍٷًُُ »ٌادە «ویداقەڕەٌی مەکەن ٷە ٌەًد٬کهقنی مدن
ىەنٌەکددٍ چددۆن نەًددیانیەکان ویاقەڕەٌییددان کددهق ٷە ٌەًدد٬کهقنی کددٍڕی مەنیەٺ
(٣یٌا)و من دەنيا ةەنكەٺو ةۆیە ةڵێن ةەنكەی ؿٍقا (٣تك هللا) ٌپێ٨ەمدتەنی ؿدٍقا»
[ٓؼٔؽ اٷتـانْ .]3445
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 .42ؿٍاَ گەٌنە ٷە ُدەنی٤ەدەکەیكا ڕێدگەی قاٌە ةە دەٌةە کدهقن
کە ئەمیّ ةهیذیە ٷە گەڕانەٌەَ مهۆڤ ةۆ َّلی پەنٌەنقگان ٌ ٌاوىێندان ٷە
داٌان ٌگٍناىەکانو ٌمٌٍڵامن ةٌٍن ٌپەییەٌ کهقنی ئاینی ئیٌدالٺ ىۆکدانە
ةۆ ٷێـۆُتٌٍن ٷە ىەمٌٍ داٌان ٌگٍناىەکاىن پێٌٍِو ٌىەنٌەىا دەٌةە کهقن
ىۆکانە ةۆ ٷێـۆُتٌٍن ٷە ىەمٌٍ داٌان ٌگٍناىەکاىن پێٌٍِو ةۆیە پێٍیٌدر
ناکاخ داٌان ٌگٍناىەکداىن َّلی ىدیی یەکێدک ٷە مهۆڤەکدان ةداي ةکداخ
ٌقانی پێكا ةنێر ٷە َّلی ئەٌان.
ٌؿٍاَ گەٌنە دەٌةە کهقنی ٷە ئداینی ئیٌدالمكا قانداٌە ٌڕێدگەی پێدكاٌەو
ٌدەٌةە کهقن ةهیذیە ٷە گەڕانەٌەَ مدهۆڤ ةدۆ َّلی پەنٌەنقگدانی ئەمدیّ ةە دەٌةە
کهقن ٌ ٌاوىێنان ٷە داٌان ٌگٍناىەکدانو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌَدٍُةُدٍا بِ ََل ا ِ
هللا
َط ِمٔ ً٤ا ؤًََُّٓ اٷْ ُم ْا ِم ُنٍنَ ٷَ َ٤ٸاٴ ُْم دُ ْ٬ٸِ ُؼٍنَ ە ٌادە {ھەمٌٍدان دەٌةە ةکەن ٌ ةگەڕێدنەٌە ةدۆ
َّلی ؿٍا ئەی ئیامنكانەکان دا ڕوگان ٌ ًدەنکەٌدٌٍ ةدنە [اٷندٍن ٌ .]31ؿدٍای گەٌنە
اٷٔدكَ ٯ ِ
هللا
َاخ ٌَ َؤنا ا َ
هللا ُى ٍَ َٓ ْٰ َت ُٹ اٷ اذ ٍْةَ َح َْ ٣ن َِ ٣تا ِق ِو ٌََٓإْؿُد ُم ا
قە٫ەنمٍێر { َؤٷ َْم َٓ ْ٤ٸَ ُمٍا َؤنا ا َ
ٔم ە ٌادە {ئایا نەیان وانیٍە کە ةێگٍمان ھەن ؿٍا دەٌةە ٌ پەُیامنی ٷە
اب اٷ اه ِػ ُ
ُى ٍَ اٷ اذ اٍ ُ
ةەنكەکانی ٌەنقەگهێر ٌ ھەن ئەٌ ؿێه ٌةەؿِدینەکان ٌەنقەگهێدر ٌ ةەڕاًدذی ھەن
ؿددٍایە ٌەنگددهی دەٌةەیە ٌ میێهەةددانە (ٷەگەڵ ةەنكەکانیددكا)ە [اٷذٍةددح ٌ .]114ؿددٍای
اٷٌ ِّٔ َئ ِ
َدم َمدا
اخ ٌََٓ ْ٤ٸ ُ
گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ ُى ٍَ اٷا ِمْ َٓ ْٰ َت ُٹ اٷ اذ ٍْةَ َح َْ ٣ن َِ ٣تا ِق ِو ٌََٓ َْ٣ ٍُ٬٤نِ ا
دَ ْ٤َ ٬ٸُددٍنَ ە ٌادە {ٌئەٌ ؿددٍقایە وادددێکە دەٌةە ٷە ةەنددكەکانی ٌەنقەگهێددر ٌٷە کددهقەٌە
ؿهاپەکان ؿۆَ قەةێدر ٌىەنکدهقەٌەیەک کە ئێدٍە ئەنظدامی قەقەن پێدی قەوانێدرە
[اٷٍِنَ ٌ .]25پێ٨ەمتەنی ؿٍقا ٓ-ٸی هللا ٣ٸیً ًٌٸم -قە٫ەنمٍێدر «ٷَ ٸادًُ َؤَُ دكُّ
ََ ٫ه ًػا ِة َذ ٍْةَ ِح َْ ٣ت ِك ِو اٷْ ُم ْا ِمنِ ِم ْن َن ُطٹٍ ِِف ؤَ ْن ٍ
ٖ َق ٌِّٓا ٍح َم ْيٸِٴَ ٍح َم ََ ًُ٤نا ِػٸَذُدًُ َ٣ٸَ ْٔ َيدا ٤َ َٛا ُمدًُ
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َاً َذ ْٰٔ َ
دم ٯ َ
ََ ٌَ ١ٯكْ َل َى َت ْر ََٜ٫ٸَ َت َيا َػ اذدّ ؤَ ْق َنٳَدًُ اٷْ َُ َٜ٤
طِد ٥بِ ََل
َداٶ ؤَ ْن ُ
دّ سُ ا
َشا ُةًُ ََ ٫نا َٺ ْ ٫
ٌَ َ َ
َاًد َذ ْٰٔ َ
َ١
ٍخ ََ ٥َ ٍََٗ ٫نؤْ ًًَُ ََ ٣دىل ًَدا ِِ ٣ك ِو ٷِ َٔ ُمد َ
َاي اٷا ِمْ ٳُ ْن ُر ِ٫َ ًِ ٔ٫إَنَا ُٺ َػ اذّ ؤَ ُم َ
ٍخ ْ ٫
َمٴ ِ َ
ّلِل ؤََُ كُّ ََ ٫ه ًػا ِة َذ ٍْةَ ِح اٷْ َْ ٤تد ِك اٷْ ُمد ْا ِمنِ ِمد ْن
َشاةًُُ َ٫ا ُ
ٌَ ِْ ٣نكَ وُ َنا ِػٸَذًُُ ٌَ َ٣ٸَ ْٔ َيا وَاقُوُ ٌَ٤َ َٛا ُمًُ ٌَ َ َ
َى َما ِة َها ِػٸَ ِذ ًِ ٌَوَا ِق ِو» ٌادە «ؿٍاَ گەٌنە ئاًدٌٍقەدهە ةە دەٌةەی ةەندكەیەکی ئیامندكان
ویاده ٷە پیاٌێدک کە ئداژەڵەکەَ ٌؿدٍانقن ٌؿدٍانقنەٌەی ًەنپِدذی (ئداژەڵەکەَ)
ٷەگەڵكایە ٷە ةیاةانێکی چۆڵكاو پیاٌەکە ؿەٌخ ٌکادێک ىەًذا ئداژەڵەکەَ ڕۆیِدر
(قیان نەما) ةۆیە ةە قٌایكا گەڕا ىەداٌەکٍ دٌٍُی دیندٍێذی ةدٌٍو ٌپاُدان ٌٌددی ةدۆ
ٍُێنەکەَ ؿۆٺ قەگەڕێدمەٌە ٌقەؿەٌٺ ىەدداٌەکٍ قەمدهٺو ٌکادێدک ًدەنی ٷەًدەن
ةاًکی قەًذی قانا ةۆ ئەٌەَ ِبهێرو ٌؿەةەنی ةٌٍیەٌە ٌةینی ئاژەڵەکەَ ٌؿدٍانقن
ٌؿٍانقنەٌەکدداىن ًەنپِددذی ٷەَّلی ٌەًددذاٌەو ؿددٍاَ گەٌنە ئاًددٌٍقەدهە ةە دەٌةەی
ةەنكەی ئیامنكان ویاده ٷە ئاًٌٍقەیی ئەٺ پیاٌە ةە ئاژەڵەکەَ ٌڕۆویەکانی ًەنپِذی»
[ٓؼٔؽ مٌٸم .]2744
ٌمٌٍڵامن ةٌٍن ٌپەییەٌ کهقنی ئاینی ئیٌدالٺ ىۆکدانە ةدۆ ٷێـۆُدتٌٍن ٷە
ىەمٌٍ داٌان ٌگٍناىەکاىن پێٌٍِو ٌىەنٌەىا دەٌةە کهقن ىۆکدانە ةدۆ ٷێـۆُدتٌٍن ٷە
ىەمٌٍ داٌان ٌگٍناىەکاىن پێٌٍِو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٯُدٹ ٷِّ ٸاد ِمٓ َن ٳََ٬د ُهٌا بِن
نيە ٌادە {(ئەی
َ٭ ٌَبِن َٓ ُ٤دٍقٌُا ََٰ ٫دكْ َمَ٘ ْ
َٓن َذ ُيٍا ُٓ ْْ ٬َ ٨ه ٷَ ُيم اما َٯدكْ ًَدٸ َ
در ًُد ان ُر ْاألَ اٌٷِد َ
مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-پێیان ةڵێ ةە ئەٌانەی کە ةێتداٌەڕ ةدٌٍن ئەگەن
کۆدایی ةێێدنن (ةە ةێتداٌەڕ ةٌٍنیدان -ةە کدا٫ه ةٌٍنیدان )-ةەڕاًدذی ؿدٍقا ٷە ىەمدٌٍ
گٍناىەکانیان ؿۆَ قەةێر ٷە ىەمٌٍ ئەٌ داٌاندانەَ ٷە پێِدٌٍدهقا کهقٌٌیدانە ةەاڵٺ
ئەگەن ةگەڕێنەٌە (ًەن کهقەٌەی پێِدٌٍیان) ئەٌە ةەڕاًدذی ةداٌ ٌیاًدا ةدۆ پێِدینە
ؿهاپەکان چی ةٌٍ (ةۆ ئەمدانیّ قٌٌةدانە قەةێددذەٌە)ە [األن٬داٶ  .]38ؿدٍاَ گەٌنە
ةانگی گاٌڕەکان (نەًیانیەکان) قەکاخ ةۆ دەٌةە کهقنو ىەنٌەکدٍ ً-دتؼانً ٌد٤داَل-
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قە٫ەنمٍێر { َؤََ ٫ال َٓ ُذٍ ُةٍنَ بِ ََل ا ِ
ٔم ە ٌادە {قەی ئایا ةۆ
هللا ٌَ ٍُ٬٧ن ان ِػ ٌ
هللا ٌَ َٓ ٌْ َذ ُْ ٬ِ ٨هٌنًَُ ٌَ ا ُ
دۆةە ناکەن ٌ ناگەڕێنەٌە ةۆ َّلی ؿٍا ٌقاٌای ٷێتٍنقنی ٷێ ناکەن ٷەکادێکكا ؿدٍا
ٷێتددٍنقەی میێهەةددانەە [املائددكج  .]74ؿددٍاَ گەٌنە ةانگيێِددذی ىەمددٌٍ گٍناىکددان
ٌداٌانکانەکان قەکاخ ةۆ دەٌةە کهقنو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ٯ ُْٹ َٓا َِ ٣تا ِق َْ اٷا ِمٓ َن
شٍُ٫ا َ َ ٣كىل ؤَنٌُِ ٬ي ِْم ََّل دَ ْٰ َنٍُٜا ِمن ان ْػ َمد ِح ا ِ
ٍُب َط ِمٔ ً٤دا بِنادًُ ىُد ٍَ
هللا بِنا ا َ
هللا َٓ ْ٬ِ ٨د ُه اٷد ُّمن َ
ؤَ ْ َ
ٔم ە ٌادە {(ئەی مٍػەممەق ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم )-پێیدان ةڵدێ ئەی
اٷْ َُ ٍُ٬٨ن اٷ اه ِػ ُ
ةەنكەکانم ئەی ئەٌانەی کە ؿۆدان وۆن گٍناھتان کهقٌٌە نائٍمێك مەةدن ٷە میێهەةدانی
ٌ ةەوەیی ؿٍا چٍنکە ةێگٍمان ؿٍا ٷە ھەمٌٍ گٍناھەکان ؿۆُدكەةێر ةەڕاًدذی ھەن
ئەٌە ٷێتٍنقەی میيهەةانەە [اٷىمه  .]53کادێک ٣ەمهٌی کدٍڕی ٣داْ -ڕەوای ؿدٍاَ
ٷێتێرًٌٍ -ن ٌپێكاگیه ةٌٍ ٷەًەن ئەٌەَ کە مٌٍڵامن ةێر؛ ٷەٌە دهًا کە ؿٍقا ٷەٌ
داٌانانەَ ؿۆَ نەةێر کە ٷە پێّ مٌدٍڵامن ةدٌٍن کهقٌٌیەددیو ٣ەمدهٌ ئەٺ ةاًدە
ِدٕ َٓ ادىل
قەگێیێذەٌە ٌقەڵێر «ٷ اَام َؤٷَّْٰ هللا َ ٣اى ٌَ َط اٹ ِِف َٯٸْتِٕ ْاإل ًِْ َال َٺ ٯ ََاٶ َؤدَ ْٔ ُر اٷ انت ا

ٍٶ ِ
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَ ًَٸ َام ٷِ ُٔ َتا ِٓ َِ ٤نٕ ََ ٫ت ٌَ َ
ِل َُٰ ٫ٸ ُْر ََّل ؤُةَا ِٓ ُ٤ٵَ َٓا َن ًُ َ
هللا َػ اذّ دَ َْ ٬ِ ٨ه ِِل
ُ
َٓ ٝكَ وُ بِ َ ا
ٍٶ ِ
َما دَ َٰكا َٺ ِم ْن َلنْتِٕ ٯ ََاٶ َََ ٰ٫اٶ ِِل َن ًُ ُ
هللا َ٣ٸَ ْٔ ًِ ٌَ ًَٸ َام «َٓا َْ ٣م ُهٌ ؤَ َما َ٣ٸِ ْم َر
هللا َٓ اىل ُ
ٍُب َٓا َْ ٣م ُهٌ ؤَ َما َ٣ٸِ ْم َر ؤَنا ْاإل ًِْ َ
دث َمدا ٳَدانَ
ؤَنا اٷْ ِي ْظ َه َج دَ ُظ ُّث َما َٯ ْتٸَ َيا ِم َن اٷ ُّمن ِ
دال َٺ َٓ ُظ ُّ

ٍُب» ٌادە «ٳادێک ؿٍاَ گەٌنە ئیٌدالمی ؿٌدذە قڵدمەٌەو (٣ەمدهٌ)
َٯ ْتٸًَُ ِم َن اٷ ُّمن ِ
قەڵێر ىادم ةۆ َّلی پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم ةۆ ئەٌەَ ةەی٤ەدی پێتكەٺ ةدۆیە
قەًذی قنێژ کهقو منیّ ٌٌدم ةەی٤ەدر پێناقەٺ ىەداٌەکٍ (ؿٍاَ گەٌنە) ٷە ىەمدٌٍ
گٍناىەکانی پێٌٍِٺ ةێرو ئەٌیّ ٓ-ىل هللا ٣ٸیً ًٌٸم٫ -ەنمدٌٍَ «ئەی ٣ەمدهٌو
ئآا ناواىن کۆچک کهقن -ىیظهەخ -ھەنچّ ٷە پێّ ؿۆیكا ىەةدٌٍه (ٷە گٍناىەکدان)
ىەڵیكەٌەُددێنێذەٌە ٌئیٌددالٺ ھەنچددّ ٷەپددێّ ؿۆیددكا ىەةددٌٍه (ٷە گٍناىەکددان)
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ىەڵیكەٌەُددێنێذەٌە ٌ-ادددا ىیظددهەخ ٌمٌددٍڵامن ةددٌٍن ىۆکددانن ةددۆ ٷێـۆُددتٌٍن ٷە
گٍناىەکان[ »-نٌاه مٌٸم 121و نٌاه ؤػمك .]17827

 .43ٷە ئاینی ئیٌالمكا پەیٍەنكی نێٍان مهۆڤ ٌؿٍقا پەیٍەنكییەکی
ڕاًذەٌؿۆیەو ةۆیە مهۆڤ پێٍیٌذی ةە ىیی ناٌەنكێک ٌ-اًذەیەک -نییە ةۆ
پاڕانەٌە ٌقاٌاکهقن ٌپەنًذنی ؿٍقاو ئداینی ئیٌدالٺ ٯەقە٧ەی قەکداخ کە
مهۆڤ ةکهێذە ؿدٍقا یدان ىداٌةەَ ٌُدەنیکی ؿدٍقا ٷە پەنٌەنقگدانێذی
ٌپەنًذنیكا (ئٍٷٍىیەدكا ؿٍقایەدیكا).
ٷە ئاینی ئیٌالمكا ىیی پێٍیٌر ناکاخ داٌانەکان ٷە پدێّ ؿەڵکیدكا ةداي
ةکەیر ٌقاىن پێدكا ةنێیدرو چدٍنکە ٷە ئیٌدالمكا پەیٍەندكی نێدٍان مدهۆڤ ٌؿدٍقا
پەیٍەنكییەکی ڕاًذەٌؿۆیە ٌپێٍیٌذی ةە ناٌەنكی (ٌاًذەی) ىیی ةٌٍنەٌەنێک نییەو
ىەنٌەکٍ ٷە ةیگەَ ()36قا ةاًکها کە ؿٍقا ةانگی ىەمٌٍ ؿەڵکی کدهقٌٌە ةدۆ دەٌةە
کهقن ٌگەڕانەٌە ةۆ َّلی ئەٌ وادە مەونە ٌىەنٌەىا ؿٍقا نەىی کهقٌٌە ٷە ؿەڵکدی کە
پێ٨ەمتەنان ٌ٫هیِذەکان ةکەن ةە نێٍەنك (ٌاًذە) ٷە نێٍان ؿۆیان ٌؿدٍقا ةدۆ ئەٌەَ
ةەىۆیانەٌە ٷە ؿٍقا ةپانێنەٌە ٌةیپەنًنتو ةەڵکدٍ قەةێدر مدهۆڤ ڕاًدذەٌؿۆ قاٌا ٷە
ؿٍقا ةکداخ ٌٷێدی ةپداڕێذەٌەو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { ٌَ ََّل َٓدإْ ُم َهٳُ ْم ؤَن دَ اذ ِـد ُمٌا
ني َؤ ْن َةا ًةددا َؤ َٓدإْ ُم ُهٳُم ِةدداٷْٴُ ِْ ٬ه َة ْ٤ددكَ بِ ْل َؤند ُذم ُّم ٌْدٸِ ُمٍنَ ە ٌادە { ٌؿددٍقا
اٷْ َم َالئِٴَد َح ٌَاٷ ان ِت ِّٔد َ
٫ەنمانذان پێناقاخ کە ٫هیِذەکان ٌپێ٨ەمتەنان ةدکەن ةە پەنًدرتاٌی ؿۆددان چدۆن
(ؿٍقا) ٫ەنمانذدان پێدكەقاخ ةێتداٌەڕ ةدن (کدا٫ه ةدن) قٌای ئەٌەی کە ئێدٍە ةدیٌاقان
ةٌٍن ! ە [آٶ ٣مهان  .]81ئداینی ئیٌدالٺ ىەنٌەکدٍ قەیتیندین ٯەقە٧ەی قەکداخ کە
مهۆڤ ةکهێذە ؿٍقا یان ىاٌةەَ ٌُدەنیکی ؿدٍقا ٷە پەنٌەنقگدانێذی ٌپەنًدذنیكا

155

(ئٍٷٍىیەدددكا ؿٍقایەدیددكا)و ؿددٍاَ گەٌنە ًددەةانەخ ةە نەًددیانیەکان -گاٌڕەکددان-
قە٫ەنمٍێر {ادا َـ ُمٌا ؤَ ْػ َتا َنى ُْم ٌَ ُن ْى َتانَ ُي ْم ؤَ ْنةَاةًا ِم ْن قٌُنِ ا ِ
دٔؽ اةْد َن َمد ْهَٓ َم ٌَ َمدا
هللا ٌَاٷْ َم ٌِ َ
ْشدٳٍُنَ ە ٌاددً {واندا ٌ
دام ُٓ ْ ِ
ُؤ ِم ُهٌا بَِّلا ٷِ َٔ ُْ ٤تكُ ٌا بِٷَ ًيدا ٌَا ِػدكً ا َّل بِٷَدًَ بَِّلا ىُد ٍَ ًُد ْت َؼانًَُ َ ٣ا
ڕاىیتەکانیددان (قینددكانەکانیان) کددهقٌٌە ةە پەنٌەنقگددان ٷە طیددادی ؿددٍا ھەنٌەھددا
مەًیؼی کٍڕی مەنیەمیّ (یان کهقٌە ةە ؿٍا) ٷە کادێکدكا ٫ەنمانیدان پدێ نەقناٌە
ةێظگە ٷەٌەی کە یەک ؿٍا ةپەنًنت کە ھیی پەنًرتاٌێک ڕاًر نیە ةێظگە ٷە ئەٌ
وادەو پاک ٌ ةێگەنقی ةۆ ئەٌ (ؿٍقا) یەی ٷەٌەی قەیکەنە ھاٌةەُیە [اٷذٍةح .]31
ٌؿٍاَ گەٌنە ئینکان ٌنەىی کهق ٷەًەن کا٫هەکان ئەٌیدّ ةەىدۆی ئەٌەَ
ٷە نێٍان ؿۆیان ٌؿٍقا ناٌەنكێکیان ٌ-اًذەیەکیان -قاقەنا ةۆ پداڕانەٌەو ؿدٍاَ گەٌنە
قە٫ەنمٍێر {ؤَ ََّل ِ ا ِ
ٕ ٌَاٷا ِمٓ َن ادا َـ ُمٌا ِمن قٌُنِ ًِ ؤَ ٌْٷِ َٔدا َء َمدا نَ ُْ ٤تدكُ ى ُْم ِب اَّل
ّلِل اٷكِّ ٓ ُن اٷْـَاٷِ ُ
ٷِ ُٔ َٰ ِّهةٍُنَا بِ ََل ا ِ
هللا ََّل َٓ ْيد ِكْ
هللا َٓ ْؼٴ ُُم ةَ ْٔ َن ُي ْم ِِف َما ى ُْم ِٔ٫د ًِ َٓ ْـ َذٸُِ٬دٍنَ بِنا ا َ
هللا ُوٷْ ٬كَّ بِنا ا َ
َم ْن ُى ٍَ ٳَا ِل ٌب ٳَ٬اا ٌنە ٌادە { ةێكانةە ئاینی (گەنقنکەچی) پاٲ ٌ ؿاٌێن ھەن ةۆ ؿٍایە

ٌە کەًانێٵ طگە ٷە (ؿٍا) چەنك پەنًرتاٌێکیان ةۆ ؿۆیدان قانداٌە (قەڵدێن) دەنێدا
ٷەةەن ئەٌە قەیان پەنًذین نىیکامن ةکەنەٌە ٷە ؿٍا ةێگٍمدان ؿدٍا ةییدان قەقاخ ٷە
نێٍانیانكا ٷەٌ ُذانەقا کە ئەٌان دیایكا طیاٌاو ةٌٍن ةەڕاًذی ؿٍا ڕێنمدٍنی کەًدێٵ
ناکاخ کە قنۆونی وۆن ةێتاٌەڕەە [اٷىمده  .]3ؿدٍاَ گەٌنە ڕٌٌندی قەکدادەٌە کە ةدر
پەنًذەکان -ئەىٸی طاىیٸیەخ -ٷە نێٍان ؿۆیان ٌؿٍقا ناٌەندكێکیان ٌ-اًدذەکەیان-
قاقەنا ٌقەیانٌٍخ ئەمانە ٷە ؿدٍقا ندىیکامن قەکەنەٌەٌ .ئەگەن ؿدٍاَ گەٌنە نەىدی
کهقةێر ٷە ؿەڵکی ةەٌەَ کە پێ٨ەمتەنان ٌ٫هیِدذەکان ةدکەن ةە نێٍەندك ٷە نێدٍان
ؿددٍقا ٌةەنكەکانددكا؛ ئەٌا طددگە ٷە ئەٌان نەىددی ٷێکددهقنە ویدداده قەیددانگهێذەٌەو
ٌپێ٨ەمددتەنان ٣-ٸددیيم اٷٌددالٺ -ةەپەٷە ةددٌٍن ٷە ئەنظامددكاىن کددهقەٌە چاکەکددان
ٌنىیکتٌٍنەٌە ٷە ؿٍقاو ؿٍاَ گەٌنە ًەةانەخ ةە ػاڵی پێ٨ەمتەنان ٣-ٸیيم اٷٌدالٺ-
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َدري ِ
اخ ٌَ َٓدكْ ٍُ٣نَ َنا َن ًَ ٧تدا ٌَ َن َى ًتدا ٌَٳَدانٍُا ٷَ َندا
قە٫ەنمٍێر {بِنا ُي ْم ٳَانٍُا ُٓ ٌَدا ِن ٍُ٣نَ ِِف اٷْـ ْ َ
ؿ ِ
ني ە ٌادە {ئەٌانەی (ةاًدددکهان ٷە پێ٨ەمدددتەنان) پێِدددتیکێیان قەکدددهق ٷە
َاُددد َِ ٤
ئەنظامددكانی ھەمددٌٍ ؿێدده ٌچاکەیەکددكا ٌھاٌانیددان ٷە ئددێمە قەکددهق ةە ئٍمێددكی
(ةەھەُر) ٌٷە دهًی (قۆوەؾ) ٌئەٌان ةۆ ئدێمە مٸدکەا ةدٌٍن (ٌقەدهًدن ٷدێامن)ە
ِدم
َل َنةِّي ُ
[األنتٔاء ٌ .]91ؿٍای گەٌنە قە٫ەنمٍێر {ؤٌُٷَك ِئدٵَ اٷاد ِمٓ َن َٓدكْ ٍُ٣نَ َٓ ْت َذُ٨دٍنَ ِب َ ك
اب َن ِّةدٵَ ٳَدانَ َم ْؼد ُمٌ ًناە
اٷْ ٍَ ًِٔٸَ َح َؤ ُّٓ ُي ْم َؤ ْٯ َه ُب ٌَ َٓ ْه ُطٍنَ َن ْػ َمذًَُ ٌَ َٓـَاٍُ٫نَ ََ ٣ما َةًُ بِنا ََ ٣م َ
ٌادە {ئەٌانەی کە ئەٌ (نە٫امددانە) ھاٌانیددان ٷددێ قەکەن ئەٌانە ةەقٌای ھۆکانێکددكا
قەگەڕێن کە نىیکیان ةکادەٌە ٷە پەنٌەقگانیان کامیدان ندىیکرتە (ٷە ؿدٍاٌە ٌ پدٸەٌ
پایەی ةەنودهە) ٌە ةە ھیٍا ٌ ئٍمێك ٌ ڕەػمی ئەٌن ٌ ٷە ًىایِدی قەدهًدن ةەڕاًدذی
ًىای پەنٌەنقگانخ ھەمیِە مەدهًی ٷێکهاٌە ٌ ؿدۆ ٷدێ پدانێىناٌەە [اإلشاء .]57
ٌادددا ئەٌانەَ کە قاٌای دان ٷێددكەکەن ٌٷێیددان قەپدداڕێنەٌە طددگە ٷە ؿددٍاَ گەٌنە -ٷە
پیاٌچاکان ٌپێ٨ەمتەنان -ئەٌان ىیٍا ٌڕەطایان ئەٌەیە کە ؿٍقا ڕەػمیان پێتکاخ ٌٷە
ًىای ؿٍقا قەدهًن؛ ئیدرت چدۆن قاٌا ٷە ئەٌان قەکەن ٌٷێیدان قەپداڕێنەٌە !! ةەڵکدٍ
پێٍیٌذە مهۆڤ دەنيا قاٌا ٷە ؿٍقا ةکاخ ٌدەنيا ٷە ئەٌ وادە مەونە ةپاڕێذەٌە.
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 .44ٷە کۆدایی ئەٺ پەیدامەقا ئەٌە ةە ةیدهی ؿەڵکدی قەىێنیدنەٌە کە
ؿەڵکددی ًددەنەڕای طیدداٌاوَ ًددەنقەٺ ٌگەٶ ٌُددٍێنی نیِددذەطێتٌٍنیان
ةەڵکٍ ىەمٌٍ کۆمەڵگەَ مهۆڤایەدی طیداٌاوە ٷە ةۆچدٌٍن ٌمەةەًدذەکاىن
ٌطیاٌاوە ٷە ژینگە ٌکهقەٌەکدانی ةدۆیە پێٍیٌدذە کە ىیدكایەدێک ىەةێدر
ئاناًذەی ةکاخ ٌڕێکـٌذەیەک ىەةێر کۆیان ةکادەٌە ٌقەًەاڵدكانێک
ىەةێر ةیانپانێىێرو ةۆیە پێ٨ەمتەنان ٣-ٸٔيم اٷٔدالج ٌاٷٌدالٺ -ئەمەیدان
طێتەطێ قەکهق ةە ٌەػی ؿدٍقا ً-دتؼانً ٌد٤داَلٌ -ؿەڵکیدان ىیدكایەخ
قەقاخ ةددۆ ڕێگددای ؿێدده ٌڕێنمددٍێنی ٌؿەڵکییددان کددۆ قەکددهقەٌە ٷەًددەن
طێتەطێکهقندددی ُدددەنی٤ەدی ؿدددٍقا ٌٷە نێٍانیاندددكا ةە ىەٮ ػدددٍکم
ٌ٫ەنمانیەٌاییان قەکهق ئەمەَ ىۆکانی ئەٌە ةدٌٍ ػداڵ ٌگٍوەنانیدان ةداَ
ةێددر ةە پێددی ٌەاڵمددكانەٌەیان ةددۆ ةددانگەٌاوَ پێ٨ەمددتەنان ٌنىیکیددان ٷە
ًەنقەمی ندانقنی پەیامەکداىن ؿدٍقاو ٌؿدٍاَ گەٌنە پەیامەکداىن کۆددایی
پێيێنددا ةە کۆدددا پەیددامی پێ٨ەمددتەن مددٍػەمەق ٓ-ددىل اٷددٸە ٣ٸددیە ًٌددٸم-
ٌمانەٌەَ ةدۆ نًٌٍدی ٌکدهقیە ةە ىۆکدانی ىیكایەددكان ٌڕەػدمەخ ٌندٍن
ٌڕۆُددنایی ٌڕێنمددٍێنی کددهقن ةددۆ ًددەن ئەٌ ڕێتدداوەَ کە مددهۆڤ نىیددک
قەکادەٌە ٷە ؿٍقا.
کادێددک گددٍمیایی وۆن ةددٌٍ ٌنەوانددین -طەىدداٷەخ -ةدداڵٌ ةددٌٍەٌە ٌةذەکددان
پەنًرتان؛ ؿدٍاَ گەٌنە پێ٨ەمدتەن مدٍػەمەقی ندانق ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -ةە
ىیددكایەخ ٌئدداینی ىەٮ ٌڕاًددذی ةددۆ ئەٌەَ ؿەڵکددی قەنةکدداخ ٷە دانیکددایی کددٍ٫ه
ٌنەوانین -طاىیٸیەخٌ -ةر پەنًذی ةۆ نٍن ٌڕۆُنایی ئیامن ٌىیكایەخ.
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 .45ةددۆیە ئەی مددهۆڤ ةانگددر قەکەٺ ةددۆ ئەٌەَ ؿددۆی یەکالیددی
ةکەیذەٌە ٷە پێناٌ ؿٍاَ گەٌنە ةە ڕاًذگۆییەٌە ٌؿۆخ ةە قٌٌن ةگهیر ٷە
َّلًددایی کددهقنەٌە ٌؿددٌٍ ٌنەنیددرو ٌةىانیددر ٷە پدداَ مهقنددر ةددۆ َّلی
پەنٌەنقگددانخ قەگەڕێیددذەٌەو ًٌددەیهی نە٫ددٍ ٌَّلُددەی ؿددۆخ ةکەیددر
ًٌەیهی گەنقٌٌن ةکەیرو ئەگەن مٌٍڵامن ةیدر ژیاندر ؿدۆَ قەةێدر
پێّ ؿۆُی نەةیاٌەَ ڕۆژی قٌاییو ٌئەگەن ٌیٌدذر ةتیدر ةە مٌدٍڵامن
ئەٌا دەنيا ٷە قڵەٌە ٌةە ومانیّ ئەٺ ُاىێكیە ةكەیر (ؤُيك ؤن َّل بٷدً بَّل
هللا ٌؤُيك ؤن مؼمكاً نًٍٶ هللا) ٌادە (ُداىێكی قەقەٺ ٌقانیپێدكا قەندێم
کە ىیی پەنًرتاٌێک ىەٮ ٌڕاًر نییە کە ُایەنی پەنًنت ةێر طدگە ٷە
هللا و ٌُاىێكی قەقەٺ ٌقانیپێكا قەنێم کە مٍػەمەق نێدهقناٌ ٌپێ٨ەمدتەنی
ؿٍقایە)و ٌقەةێر ةێتاٌەڕ ةیر ةە پەنًذنی ىەنُذێک یان کەًێک طگە
ٷە ؿٍاَ گەٌنەو ٌةاٌەڕخ ةەٌە ىەةێر کە ؿدٍاَ گەٌنە ٷە پداَ مهقمندان
ىەمٌٍی وینكٌٌ قەکادەٌە ٷە نێٍ گۆڕەکانەٌە ٌٷێپهًینەٌە ٌپاقاُر ًٌدىا
ىەٮ ٌڕاًذیەو ئەگەن ئەٺ ُاىێكیە ةكەیر ئەٌا دۆ مٌدٍڵامنیرو ٌٷە پداَ
ئەمە قەةێر ؿٍقا ةپەنًذیر ةەٌ ُێٍەیەی ٷە ُەنی٤ەدی ئیٌالمكا ىادٌٍە
ٷە گددهنگرتین پەنًددذنەکانیّ کە پددایەی ئیٌددالمن نددٍێژ کددهقنو ڕۆژٌٌ
گهدنو وەکادكانو ٌػەطکهقن ةۆ ماڵی ؿٍقا ئەگەن ٷە دٍانادكا ىەةٌٍ.
ةۆیە ئەی مهۆڤ ةانگر قەکەٺ ةۆ ئەٌەَ ىەًذیر ةە ڕاًذگۆییە ٌؿۆخ ةە
قٌٌن ةگهیددر ٷە َّلًددایی کددهقنەٌە ٌؿددٌٍ ٌنەنیذددی ىەڵەو ىەنٌەکددٍ ؿددٍاَ گەٌنە
قە٫ەنمٍێر {ٯ ُْٹ بِمنا َا ؤَ ُِ٠٣ٴُم ِة ٍَا ِػكَ ٍج ؤَن دٍَُٰ ُمٍا ِ ا ِ
دم دَ َذ َ٬ٴاد ُهٌا َمدا
ََ سُ ا
دّ ٌَُ٫د َهاق ك
ّلِل َم ْش َن ك
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اب َُ ِكٓ ٍكە ٌادە {ةڵێ من دەنێدا
ني َٓكَ ْْ ََ ٣م ٍ
ة َِٔا ِػ ِتٴُم ِّمن طِ ان ٍح ِبنْ ُى ٍَ بِ اَّل نَ ِمٓ ٌه ٷاٴُم َة ْ َ
ةە یەک ُدددر ئامۆژگانیذدددان قەکەٺ کە قٌٌ قٌٌو یەٲ یەٲو ٷەةەن ؿدددٍا ھەًدددنت
(ٌگٍێیایەڵی ٫ەنمانەکانی ةن) پاُان ةیه ةکەنەٌە ھاٌڕێکەدان (پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷدٸە
٣ٸیە ًٌٸمُ )-ێر نییە ئەٌ (پێ٨ەمتەن ٓ-ىل اٷٸە ٣ٸیە ًٌٸم )-دەنێا دهًدێنەنە ةدۆ
ئێٍە ٷە پێّ ھادنی ًىای ًەؿذی (ٯیامەخ)ە [ًتإ ٌ .]46ةىانیر کە ٷە پاَ مهقنر
ِنٌانِ بِ اَّل
قەگەڕێیذەٌە ةۆ َّلی پەنٌەنقگانخو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { ٌَ َؤن ٷا ْٔ َ
ٍ ِٷ ْْل َ
َما ًَ َ ٤كّ (ٌ )39ە ةێگٍمان ئاقەمی طگە ٷە کۆُِی ؿۆی ؿاٌەنی ھیچی ده نیدیە -ٷە
َ ُٓ ٪ه كَ ( ٌ )41ةێگٍمان ھەٌڵ کۆُِەکەی ٷە قاھدادٌٍ
قٌاڕۆژقاَ ٌَ )39( -ؤنا ًَ َْ ٍْ ًَ ًَُٔ ٤
ددم ُٓ ْظدد َىا ُه اٷْ َظدد َىا َء ْاألَ ٌَّْفَ ك ( )41پاُددان پاقاُددر
(ٷە ٯیددامەخ)قا قەةیرنێددذەٌە ( )41سُ ا
َل َن ِّةٵَ اٷْ ُمن َذ َي كّ (ٌ )42ە ةەڕاًذی ھەمٌٍ کانێک
قەقنێذەٌە ةەدێه ٌدەٌاٌی (َ ٌَ )41ؤنا ِب َ ك
ًددەنەنظامەکەی ھەن ةددۆ َّلی پەنٌەنقگددانخ قەگەڕێددذەٌە ()42ە [اٷددنظم .]42-39
ًٌەیهی َّلُەی ؿۆخ ًٌەیهی گەنقٌٌن ٌئاًامن ةکەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر {
اٷٌ َام ٌَ ِ
ؤَ ٌَٷ َْم َٓنُ ُ٠هٌا ِِف َمٸَٴ ِ
اخ ٌَ ْاألَ ْن ِ
َس ؤَن َٓٴٍُنَ
ٖ ٌَ َما َؿٸ ََٱ ا ُ
ٍُخ ا
َش ٍء ٌَؤَنْ َ َ ٣ك
هللا ِمن َ ْ

ْرت َب ؤَ َطٸُ ُي ْم َِ ٫تإَ ِّْ َػ ِك ٍ
ٓص ةَ ْ٤كَ وُ ُٓ ْا ِم ُنٍنَ ە ٌادە {ئایا ئەٌانە نداڕٌانن ٷەٌ مدٍڵکە
َٯ ِك اٯ َ َ
گەٌنە ٌ٫هاٌانەی ٷە ئاًامنەکان ٌ وەٌیكا ھەیە ٌٷەٌ ُذانەی ؿدٍای گەٌنە قنًٌدذی
کهقٌٌن ٌٷەٌانەیە نىیک ةٌٍ ةێدذەٌە کۆدایی (ژیان) یان ئینظا ةە چدی ٯٌدەیەک ٷە
پاَ ٯٍنئان ةیٌا قەھێننە [األ٣ها.]185 ٪
ةتە ةە مٌٍڵامن ةدۆ ئەٌەَ ٷە قٌنیدا ٌقٌاڕۆژخ ئاًدٌٍقە ٌقڵـدۆَ ةێدرو
ٌئەگەن قەدەٌێر ةتیذە مٌٍڵامن ٌپەییەٌی ئاینی ئیٌالٺ ةکەیر؛ ئەٌا دەنيا پێٍیٌذە
کە ُاىێكی ةكەیر ةە (َّل بٷً بَّل هللا ٌمؼمك نًٍٶ هللا) ٌادە (ىدیی پەنًدرتاٌێک
ىەٮ ٌڕاًر نیدیە طدگە ٷە هللاو ٌمدٍػەمەق ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -پێ٨ەمدتەن
ٌنێهقناٌی ؿٍقایە) ٌکادێک پێ٨ەمتەن ٓ-دىل اٷدٸە ٣ٸدیە ًٌدٸم -مٍ٣داوی ندانق ةدۆ
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ْدٹ
یەمەن ةۆ ئەٌەَ ةانگەٌاوَ ةکاخ ةۆ ئاینی ئیٌالٺ پێی ٫ەنمٌٍ « ِبناٵَ دَإْ ِِت َٯ ٍْ ًما ؤَى َ
دٍٶ ِ
هللا ٌَؤَ ِّي َن ًُ ُ
ُدم ؤََٛداٍُ٣ٲَ ٷِد َمٷِٵَ
ِٳ َذ ٍ
هللا َ٫دةِنْ ى ْ
اب َ٫ا ْق ُُ ٣ي ِم َاَل َُ َيا َق ِج ؤَنْ ََّل بِٷَدًَ بِ اَّل ُ
ٍ َٓٸَ ٍَ ٍ
اخ ِِف ٳ ُِّٹ َٓ ٍْ ٍٺ ٌَٷَ ْٔٸَ ٍح َ٫ةِنْ َؤَٛدا ٍُ٣ا
ْرت َ
َ٫إَ ْ٣ٸِ ْم ُي ْم ؤَنا َ
ٖ َ٣ٸَ ْٔي ِْم َؿ ْم َ
هللا َ ٣اى ٌَ َط اٹ اَ َ ٫

ٖ َ٣ٸَ ْٔي ِْم َٓكَ َٯ ًح ِِف ؤَ ْم ٍَاٷِي ِْم دُ ْا َؿ ُم ِمد ْن ؤَ ِْ ٧ن َٔدائِي ِْم
ْرت َ
ٷِ َمٷِٵَ َ٫إَ ْ٣ٸِ ْم ُي ْم ؤَنا َ
هللا َ ٣اى ٌَ َط اٹ اَ َ ٫
ٌَدُ َه ُّق ِِف َُ َٰ ٫هائِي ِْم َ٫ةِنْ ى ُْم ؤََٛاٍُ٣ٲَ ٷِ َمٷِٵَ َ٫ةِٓااٲَ ٌَٳَ َهائِ َم ؤَ ْم ٍَاٷِي ِْم ٌَاد ِاٱ َق َْ ٍَ ٣ج اٷْ َمْ٠ٸٍُ ِٺ َ٫ةِنا َيا
ني ِ
اب» ٌادە «دۆ قەچیر ةۆ َّلی کەًانێک ٷە ئەىٸی
ٍ َة ْٔ َن َيا ٌَ َة ْ َ
هللا َ ٣اى ٌَ َط اٹ ِػ َظ ٌ
ٷَ ْٔ َ
کذێث (طٍٷەکە ٌنەًیانیەکان) ةا یەکەٺ ُر کە ةانگەٌاوی ةۆ قەکەیر ةهیذی ةێدر
ٷە ُاىێكی قان ةە (َّل بٷً بَّل هللا)ە ٌُاىێكی قان ةەٌەَ مدن پێ٨ەمدتەنی ؿدٍقاٺو
ئەگەن ٷەٌەقا گددٍێیایەڵ ةددٌٍن پێیددان ڕاةددگەیەنە کە ؿددٍقا پێددنع نددٍێژی ٷەًددەنیان
٫ەنوکهقٌٌە ٷە ىەمٌٍ ڕۆژ ٌُەٌێکكاو ئەگەن ٷەٌەقا گٍێیایەڵ ةٌٍن پێیان ڕاةگەیەنە
کە ؿٍای گەٌنە ؿێهکهقن (وەکاخ) ی ٷە ًەنیان ٫ەنو کهقٌٌە ٷە قەٌڵەمەنكەکانیان
ٌەنقەگیهێر ٌقەقنێدر ةە ىەژانەکدانو ئەگەن ٷەٌەقا گدٍێیایەڵ ةدٌٍن ئاگداقان ةە ٷە
ةاُرتین ٌچداکرتینی پدانە ٌماڵەکانیدان نەةەیدرو ٌئاگداقانی ندىای ًدذەمٸێکهاٌ ةە
چٍنکە ٷە نێٍان ئەٌ ٌؿٍاقا ىیی پەنقەیەک نیدیە» .ە(ٌادە ىدیی پەنًدرتاٌێک ىەٮ
ٌڕاًر نییە کە ُایەنی پەنًنت ةێر طگە ٷە هللا) [ٓؼٔؽ مٌٸم .]19
ٌقٌٌن ةیر ٌةەنائەدی ؿۆخ ڕاةگەیەنیر ٌةێتاٌەڕ ةیر ةە ةر پەنًنت ٌةە
پەنًددذنی ئەٌانەَ ٷەگەڵ ؿددٍقا قەپەنًددرتێنو ٌئەمددیّ ػەنی٬ددیەدەە کە ئددآنی
ئیرباىددیمە ٣-ٸیددً اٷٌددالٺ-و (ػەنی٬ددیەخ ٌادددا پەنًددذنی ؿددٍقا (هللا) ةە دەنيددا ةە
قڵٌددۆوییەٌە ةە ةددێ ةییددانقانی ىددیی ُددەنیک ٌىاٌةەُددێک ٷە پەنًددذنیكاو ٌؿددۆ
قٌٌنکددهقنەٌە ٌةەنیئتددٌٍن ٌةێتدداٌەڕ ةددٌٍن ةە پەنًددذنی ةذەکددان ٌةە پەنًددذنی
پەنًرتاٌە ناىەٯەکاىن دده ٷەگەڵ ؿدٍاَ گەٌنەقا)و ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر { َٯدكْ
دام
ٳَان َْر ٷَٴ ُْم ؤُ ًْ ٍَ ٌج َػ ٌَ َن ٌح ِِف بِةْ َها ِى َ
ٔم ٌَاٷا ِمٓ َن َم َ ًُ٤بِ ْل ٯَاٷٍُا ٷِ َٰ ٍْ ِمي ِْم بِنادا ةُد َهآ ُء ِمدنٴ ُْم ٌَ ِم ا
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دَ ُْ ٤تكُ ٌنَ ِمن قٌُنِ ا ِ
هللا ٳَ َْ ٬هنَا ِةٴ ُْم ٌَ َةكَ ا َة ْٔ َن َنا ٌَ َة ْٔ َنٴ ُُم اٷْ َ٤كَ ا ٌَ ُج ٌَاٷْ َت َْ٘٨ا ُء ؤَ َةكً ا َػ اذ كّ دُ ْا ِم ُنٍا
ة اِ
ِاّلِل ٌَ ْػكَ وُ ە ٌادە {ةەڕاًذی ةۆ ئێٍە ھەیە ًەنمەُدٰێکی طدٍان ٌچداٲ ٷە ئیرباھدیم
ٌئەٌانەی ٷەگەڵیكا ةٌٍن کە ةە گەٷەکەی ؿۆیانیان ٌٌخ ةەڕاًذی ئێمە ةێىان ٌةەنین
ٷە ئێٍە ٌ ٷەٌ ُدذانەَ کە قەیدان پەنًدنت ٷەطیدادی ؿدٍاو ئدێمە ةاٌەڕمدان نیدیە ةە
(ئاینی) ئێٍە ٌ پەیكاةٌٍ ٷە نێٍان ئێمە ٌئێٍەقا قٌژمنایەدی ٌکیدنە ةدۆ ھەمیِدەیی ددا
کادێٵ کە ةاٌەڕ ةە ؿٍای داٲ ٌدەنیا قەھێننەو ٌىەنٌەىا ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر {
دام
َٯكْ ٳَان َْر ٷَٴ ُْم ؤُ ًْ ٍَ ٌج َػ ٌَ َن ٌح ِِف بِةْ َها ِى َ
ٔم ٌَاٷا ِمٓ َن َم َ ًُ٤بِ ْل ٯَاٷٍُا ِٷ َٰ ٍْ ِمي ِْم بِناا ةُ َهآ ُء ِمنٴ ُْم ٌَ ِم ا
دَ ُْ ٤تكُ ٌنَ ِمن قٌُنِ ا ِ
هللا ٳَ َْ ٬هنَا ِةٴ ُْم ٌَ َةكَ ا َة ْٔ َن َنا ٌَ َة ْٔ َنٴ ُُم اٷْ َ٤كَ ا ٌَ ُج ٌَاٷْ َت َْ٘٨ا ُء َؤ َةكً ا َػ اذ كّ دُ ْا ِم ُنٍا

ة اِ
ِاّلِل ٌَ ْػكَ وُ ە [املمذؼنح .]4

ٌةاٌەڕ ٌئیامنر ةەٌە ىەةێر کە ؿٍقا ىەمدٌٍ ئەٌانەَ ٷە نێدٍ گۆڕەکاندكان
دٱ
هللا ىُد ٍَ اٷْ َؼ ُّ
(مهقٌٌەکان) وینكٌٌ قەکادەٌەو ؿٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێر { َكلٷِٵَ ةِدإَنا ا َ
َش ٍء َٯ ِكٓ ٌه ( )6ئەٌەی (ةاًکها) ٷەةەن ئەٌەیە قڵنیاةن
ٌَؤَناًُ ُٓ ْؼِٕٔ اٷْ َم ٍْ َ ك
د ٌَ َؤناًُ َ َ ٣كىل ٳ ُِّٹ َ ْ
کە ؿددٍا ھەٮ ٌ ڕاًددذە ٌە ةێگٍمددان مهقٌٌەکددان وینددكٌٌ قەکددادەٌە ٌ ةێگٍمددان ئەٌ
دث َِ ٔ٫يدا ٌَ َؤنا
اٷٌا ََ ٣ح آ ِد َٔ ٌح اَّل َنْٓ َ
(ؿٍایە) دٍانای ةە ًەن ھەمٌٍ ُذێکكا ھەیە (َ ٌَ )6ؤنا ا
هللا َٓ ْت َُ ٤ص َمن ِِف اٷْ ُٰ ُتٍ ِن (ٌ )7ەةەڕاًذی ٯیامەخ قێر (ٌةەنپا قەةێدر) گٍمدانی دێدكا
اَ
نییە ٌقڵنیاَ ةن ؿٍا وینكٌٌی قەکادەٌە ھەمدٌٍ ئەٌ کەًدانەی ٷەنداٌ گۆڕەکاندكا -
مهقٌٌن)7( -ە [اٷؼع .]7-6
ٌٷێپهًینەٌە ٌپاقاُذكانەٌە ىەٯە ٌڕٌٌقەقاخو ؿدٍاَ گەٌنە قە٫ەنمٍێدر
اٷٌ َام ٌَ ِ
ٍْ ِبِ َا ٳ ٌََ َت ْر ٌَى ُْم ََّل ُْٓ٠ٸَ ُمدٍنَ
ٖ ةِاٷْ َؼ ِّٱ ٌَ ِٷ ُذ ْظ َى كَ ٳ ُُّٹ نٍَ ٬
اخ ٌَ ْاألَ ْن َ
{ ٌَ َؿٸ ََٱ ا ُ
هللا ا
ەٌادە {ٌ ؿٍا ئاًامنەکان ٌوەٌی ةەھەٮ ٌڕاًدذی قنًٌدذکهقٌٌە ةدۆ ئەٌەی ھەمدٌٍ
کەًێٵ پاقاُر ةكنێذەٌە ةە گدٍێهەی ئەٌ کدان ٌکدهقەٌانەی کە کهقٌٌیەددی ٌئەٌان
ھدددیی ًدددذەمیان ٷێناکهێدددرە [اٷظاسٔدددح  .]22ئەگەن ئەٺ ُددداىێكیەخ قا ئەٌا ددددۆ
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مٌٍڵامنیر ٌٷە پاَ ئەمە پێٍیٌذە ؿدٍقا ةپەنًدذیر ةەٌ ُدێٍەیەی ٷە ُدەنی٤ەدكا
ىادٌٍە ٷە نٍێژکهقن ٌڕۆژٌٌ گهدن ٌوەکادكان ٌػەطکهقن ئەگەن ٷە دٍاناددكا ىەةدٌٍو
ٌطگە ٷە ئەٺ پەنًذنانە.
مێژٌٌی چاپ 1441-11-19
نًٍینی مامۆًذا قکذۆن /مؼمك ٣تكهللا اٷٌؼٔم
مامۆًذای ٣ەٯیكە (ةیهٌةاٌەڕ) ٷە ةەُی ؿٍێنكنەٌە ئیٌالمیەکان (ٷە پێٌٍِقا)
کۆٷێژی پەنٌەنقەو وانکۆی (ُا ًٍ٤ق)
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