مةينةتيي ئةقلَــــى ئيســـــالم

نووسينى :دكتوَر مستةفا جوحا و ظؤلتيَر
وةرطيَرِاني  :مهابادي
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تيَبينى:
ئةم كتيَبة خؤى دوو ليَكؤلَينةوةية ،يةكةم بةناوى (كارتيَكردنى فارسةكان لةسةةر ئيالة م)
بةناويَكى خواسرتاوةوة نوسراوة (ظؤلتيَر) دياريشة نوسةريَكى عةرةبةةو نةةيويَراوة نةاوى خةؤى
بنووسآ.
دووةميشةةيان (ميحنةةةتى ئةةةلةَ لةئيال ة م ا) ،كةةة نووسةةةرةكةى بةةةناوى راسةةتى خؤيةةةوة
نووسيوويةتى لة سالَى  ،2891ئةويش (دكتوَر مالتةفا جوحا)ية.
ئيَمةةةيش بؤيةةة وةةةردوو ليَكؤلَينةوةكةةةمان لةةةم كتيَبةةةدا بةةةو ناونيشةةانة ليَكةة ا ،ةةونكة
وةردووكيان يةك مةبةست دةثيَكنء لةسةر ئايينى ئيال مء ثيَغةمبةرةكةي لالة دةكةن.

www.dengekan.com

كارتيَكردنى فارسةكان لةسةر ئيسالم..
نووسينى :ظؤلتيَر
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()2
ثيَشةةةةةةةةةةةةةةةةةةكى

ئةةةو ديةةاردة دووبارةبووانةةةى كةةة لةايربةةةى ئايينةكان ة ا وةيةةة وايةةة حةلي ةةةتى موت َةةةليان
ثآية( ،ئايينيَكى تايبةت) تةنها خؤى بةة رااسةت دةاانةآ ،جئةة ئةةو وةةموويان وةلَةةن ،لة ةة
ئةوةش ة ا (ئةةاين) وةةةر ئايينيَةةَ بيَةةت جئةةة وةر ةةرتنء ايةةادكردن نةةةبآ ةةي ى نيةةة ،بئةةرة
تةلةاليةكة لةرايَئاى ةراان بةدواى حةلي ةت ا ،وةر ئايينيََ لة ئايينةة مةانةةكان بةةدةر نيةة
لة كارتيَكردنة دةرةكيةكان ،بؤية دةبينن ئايينيَةَ يةان ببوباوةرايَةَ بةتةةنها بةروةةمى تاكةة
ئةل َيََ نية ،ئيال ميش لةمةيان ا بةدةر نية ،ئيال م كة وات تيَكةلَةيةكى ئةاينء ببوبةاوةراة
جؤربةةجؤرةكانى ديكةة بةوو ،لةوانةة ئايينةةكانى فارسةى كةؤن كةة بابةةتى ئةةم باسةة كورتةيةة،
ئةوةى ئا ادارى ئايينةكانء كةلتورى كؤنى فارس بيَت سةرسووراماو دةبآ لةو ريلَة ةورةيةةى
كةةةة يَرااويةةةةتى لةةةة كةةةارتيَكردنى لةسةةةةر ئيالة ة م ثة ةيَشء ثةةةا ثيَكهةةةاتنى( )2لةةةة واوشةةةانى
كاريئةري ةكانى فارس ،سةر ةاوةيةكى ديكةةى سةةرةكى وةيةة كةة ثيَغةمبةةرى ئيالة م ئةايينى
نويَى لةسةر رينةا ،ئةةويش كةلةةثوورى جوولةكةيةةو ةبيكةكانىء ميَةئووىء ئةفالةانةكانىء
ريَنمايية ئةخ ليةكانيةتي ،سةرةرااى وةنة ريَنمةايىء راى رووثةة مةسةيحية جياجياكةانء
وةن ببوباوةراى عةرةبةكان بةر لة ئيال م ،وةروةوا ئةو ايادةيةى كة ثيَغةمبةةرى ئيالة م
خؤي خالتية سةر ئةم تيَكةلَةية..
رنئرتين مةسةةلة كةة ثيَغةمبةةرى ئيالة م جةةختى لةةآكردةوة مةسةةلةى يةكتاثةرسةتى
(التوحي ) بووة ،ئةمةيش ئاسايية بؤ وةركةسيََ مةبةستى حةلي ةت بيَت ،لةنيَو ئةو وةموو

بةةةدكارىء ةةاكةخوااى خالةةتة بةرامب ةةر يةةةك ،وةةةروةوا ةةونكة دوايةةى (اةردةشةةت) ئةةايينى
اةردةشتى بوو بة (دووانةيى) واتة دان بة دوو خوداوةن ا دةنيَت يةكيََ خيَرو ئةوى ديكةةيان
بةدكار( ،ئاوورامددا)و (ئةورميةن) .بيَئومان ئةو دووانةيية دواكةوتووةو ثيَغةمبةةرى ئيالة م
ثآى رااى نييةو ،ئةو بةر رييَكى توون و رةلة لة يةكتاثةرستى ،لةوانةية ثيَغةمبةرى ئيال م
شةةيكردنةوةكةى ادةردةشةةتى بةةةد بووايةةةو ثةةةيراةوى كردبايةةة ،ئة ةةةر ثيَغةمبةةةرى ئيال ة م
لةماوةيةةةةكى نةةةدك لةةةة ثةةةةيابوونى اةردةشةةةت ئةةةةويش ثةيابووايةةةة ،كاتيَةةةَ بانئةشةةةةكةى
ثةكتاثةرستيةكى رووت بوو ،دوواى ئةوةى شيكردنةوةى ثيَغةمبةرى ئيالة مى بةةدواداوات بةؤ
ثةرةثيَ انى شيكردنةوةى فةارس بةؤ كيَشةةى (بةةدكارى)( .ئةلعةةلاد) لةة كتيَبةى (خةودا – اهلل)
ئامةةاذة بةمةةة دةكةةاتء دةلَيَةةت" :ث ةيَو وايةةة اةردةشةةت لةةةبار بةةوو كةةة ببوبةةاوةراى مةجووسةةى
بئةيةنيَتةةة بةةةراتر لةةةو ثايةيةةة لةةة نةااوةت ة او ئةورميةةةن بهيَنيَتةةة خةةوارةوة لةةة (خاوةن ة ى
بةدكاريى)وة ،لة ث ةى بةرامبةرةوة ،بؤ ث ةةى مةارديَكى دةركةراو)" )1(،ئةةم وةةنئاوة دواجةار
ثيَغةمبةرى ئيش م شيكردنةوةى فارسةكانى ثآ لبو نةبوو بؤ كيَشةةى (بةةدكارى) ،بةةمم لةة
مةسةلةكانى ديكة ايرى لةآوةر رتوون ،كة دواجار باسى ليَوةدةكةين.

براة ايرة خوداوةن و ئايينانة لة خاكى عةرةب ا ،وةةروةوا كيَشةةيةكى ةةورة وةكةو كيَشةةى
(خراثة-الشر) ميَشكى وةموو تيَرااماويََ لة ذيةانى خةةلَكى رةشةؤكى دا بدةكةات بةؤ مةسةةلةى
(خوداوةن يةتى) بةشيَوةيةكى تايبةت ،ثيَغةمبةرى ئيال ميش بةتةئكي يةكيََ بوو لةوانةةى
ببى لةم كيَشةية دةكردةوة ،ةر ى ثيَغةمبةرى فارسةةكانيش (اةردةشةت) وةكةو ثيَغةمبةةرى
ئيال م وةموو خوداوةنة ةكانى رةتكةردةوة جئةة (ئةاوورامددا) نةةبيَت ،بةمةة يةكتاثةرسةت
بوو ،ديارة شيكردنةوةى اةردةشةت بةؤ (بةةدكارى) بةةدلَى ثيَغةمبةةرى ئيالة م نةةبوو ،ةونكة
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ثوختةيةك لة ئايينةكانى فارس
أ -ئايينى فارسى سةرةتا:
فارسةةةةكانيش وةكةةةو ايربةةةةى مي ةتةةةة كؤنةةةةكان ،دياردةكةةةانى سروشةةةتيان ثةرسةةةتووة.
(وةةبيديت) دةلَةةآ" :فارسةةةكان وةةةر لةةةاةوةوة خةةؤرو مةةانةء ئةسةةتيَرةو ئةةاو و خاكيةةان
ثةرستووة" )3(،و خوداوةن ى ايريان ناسيوةو ديارتريةان وةكةو (مةيرتا) خوداوةنة ى خةؤر

م م نآ لةريَئةى كردةوةكانى مريظةوة دةبيَت ئة ةر خيَر بآ يان شةرا بةآ ،ئة ةةر مةريظ
اكةى كرد بةمة يارمةتى ويَدى خيَةر دةدات ،ئة ةةر بةةدكاريى كةرد ئةةوا يارمةةتى ويَةدى
شةراى داوة ،بؤية يَتىء مريظ ( ؤراةثانى كوشتارن) لةنيَوان وةةردوو ويَدةكةةداو دلَنيةا بةوو
كة لة كؤتايي ا خيَر دةيباتةوةو ،لة جيهان ا شةرا لةناودةباتء ليَرةش ا حيالابء سةدا دةبةآ،
ئةوانةى خيَريان كردوة بيَئومان ثاداشتيان خيَر دةبيَت ،ئةوانةى بةةدكاريان كةردوة بةةدكاريى
دةدوورنةوة :ثايةداريي خيَةر دةبيَةت وةلَبةئاردنى مةريظ بيَةت ،ئةةو بةشةى بةةنرآ دةويَنةآ بةؤ
ئةوكةسةةةى بةحةماسةةةوة ئةةيش دةكةةات ،لةريَئةةةى حةلةةةوة خيَةةرى بةةةراى دةسةةت دةكةةةويَت،

يةةةان روونةةةاكى ،ةةةةروةترين خوداوةنة ة لةةةة ئةةةايينى ثة ةيَش ئةةةايينى اةردةشةةةتى (مةةةيرتا)
خوداوةنة ى خةةؤر بةةووةو (وومةةا) ةةاى ثةةبيا بةرة ةةةاى ئةةادةميداد وةكةةو خواردنةةةوة تةةا
()4
نيعمةتى نةمرى ثآ ببةخشآ).
فارسةكان خوداوةن يان دابةة دةكةرد بةسةةر خوداوةنة ى خيَةرو خوداوةنة ى بةدكارية ا،
ثاشان روويان دةكةردة خوداوةنة ى خيَةر داواى خيَريةان دةكةرد،و روويةان دةكةردة خوداوةنة ى
بةةدكارى تةا لةةةآى دووربةن ،ثاشةةان ئةايينى (مةةادى) ثةةةيابوو ،كةة دوا وةةةنئاوة بةؤ ثةةةيابوونى
(اةردةشةةت) بةةةم ؤراانةةة فكريةةة بةةةرةو (ئةةاوورامددا) ،ةةؤراانى عةةةلو بةةوو بةةؤ ببكردنةةةوة لةةة
روالَةتةوة بؤ سةر اوةو ،لة ديارةوة بؤ ناديار ،لة رووناكيةوة بؤ ئةوديوى روونةاكى ،بةؤ خةودى
()5
كانى رووناكى كة لةوديوى (ميرتا)وة جيَئب بووة.
روونةةاكى (مةةيرتا)ى توورادايةةة الى خوداوةنة و روالَةةةتى روونةةاكىء ثةرسةةتنى لةةة ثةرسةةتنى
داثشؤراو رةويةوة ،سةر اوةو ئةسو بؤ وةريةكيََ لة رووناكىء خيَر)6(..ء بةئاشةكرا ببيكةةى
م م نآ لةنيَوان خيَرو بةةدكارى ثةةيابوو ،وةةروةوا ريلَةى مةريظيش لةةم م م نيَيةة لةريَئةةى
ئيشةةةةكانيةوةو ئةةةةو دةرواويشةةةتةية كةةةة ئةةةةةامى ئةةةةم وابةسةةةتةية خول يةةةة بةةةوو ،ئةةةةو
ببوباوةراة بوو كة اةردةشت تةواوى كردو ثةرةى ثآسةن .

بةرامبةر بة كارةكانى ،ئةى خوداوةن ى دانا ،ئيَالتا ئةوة تةواودةكةم لةثيَناوى خؤمان ا.
ج -مانةوى:
ئةةايينى شةةويَن وةةةلَئرانى (مةةانى)يةةة ( )175-126يةكيَكةةة لةةةو ئايينانةةةى اير كاريئةةةرى
لةسةر ئيال م وةبووة ،ريَنماييةكانى (مانى) بنةماكانى باوةراى اةردةشت بوو لةذيَر كاريئةرى
(نةسةرانيةت) دا ،لة ةة ئةةو ايادانةةى كةةة خالتيةسةةرى لةة بةبورااو ت َيراامانةكانة ا :ئةةةوةبوو
تيَكةلَةيةكى ئايينى نةسرانىء اةردةشتى بوو ،وةكةو (مامؤسةتا بةراون) دةلَةآ اةردةشةتيةت بةة
نةسةةرانى بةةوون نةةديكرتة لةةةوةى نةسةةرانيةت بةاةردةشةةتى بةةوون )21(.ء( بوايةةةت)يةةش كةةارى
تيَكردبةةةوو .دواى ئةةةةةوةى مةةةةانى وةةةةةلَهات بةةةةةرةو ريذوةةةةةمتى ون سةةةةتانء ةةةةن لةدةسةةةةت
ةوسةةان نةوةى فارسةةةكان ،ئةةايينى (مانةةةوى) اير بةةةخيَرايى ب ة وةى كةةرد ،كةةة بةةووة مايةةةى
وةراةشةكردن بؤ سةر مةسيحيةت .لة ة واتنى سةدةى ةوارى اايينةى مانةةوى وةكةو ئةا رى
نيَةةو ثووشةةوو ثةةةم تةشةةةنةى كةةرد ،ئةةةوةبوو مةسةةيحيةكانء بتاةرسةةتةكان يةةةكيانئرت بةةؤ
وةستانى ئةةو ويَرشةة بؤئةةوةى وةسةت بةة رادةى بةربةةرةكانيكردنى ئةايينى مانةةويت بكةةن
بةرامبةر بة مةسيحيةت ،تةنها ئةوة بةسة باسى ثبيامةن ئؤ ؤستن بكةةين ،كةة بةؤ مةاوةى
نؤ سا براواى ثآويَنابوو (وةن يََ دةلَيَن بؤ ماوةى  21سا دريَئةى وةةبوو) ،بةرلةةوةى ببةآ

()1

ب -اةردةشت:
سةةةالَى 619ى ثةةةيَش اايةةةةن لةةةةةدايَ بةةةةووة ،..كةةةاون بةةةةوو ،ثاشةةةةان بةةةةووة خةةةةاوةنى
بدووتنةوةيةكى ةورةى فؤرماليالتى ئايينى فارسى ،وةموو خوداوةن يَكى ثووض كردةوة ،جئة
لةةة (ئةةاوورامددا) نةةةبيَت ،ئةةةويش دةيةةووت دوو ويَةةد لةةةم جيهانةةةدا م م نةةآ دةكةةةن ،خيَةةرو
()9
شةرا..
()7
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بة كريالتيان(( )22ببوباوةراى مانةويت تةنها براواى بة يةةك خةوداو بةة ثيَغةمبةةرةكان وةيةة،
ثيَغةمبةةرانى وةكةةو (شةيتء نةةوئء ئيةةءاويوء بةوااو اةردةشةةتء عيالةةاو مةانىء براوابةةوون بةةة
فريشةةتةو كتيَبةةى ثةةبياو ريذى ليامةةةت( )21(.مةةانى) خةةؤى بةةة (بارل يةةت)ى نةةاواةد دةكةةردو،
لةاليةن عيالاوة نيَةردراوةو خةؤى بةتةواوكةةرى بةوااو اةردةشةتء كريالةت (مةسةي ) دةاانةي.
شةورسةةتانى دةلَةةآ (مةةانى باسةةى ثيَغةمبةرايةةةتى مووسةةاى نةةةكردووة( )23(..مةةانى)يةةش وةكةةو
اةردةشت براواى بةبوونى دوو ئةسو بوو ،دةبينى كة ذيان شةراةو خةوديش بةنة ى جةسةتةية،
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ئةةو جةسةتةية شةةةراة بؤيةة باشةةرت وايةة اوو بةةةاوو لةة ذيةةانى دنيةا لوتةةار بوونةة ،ذنهيَنةةانى
وةلَوةشةةانةوةو وةةانى ااوي ة ى دا ،ريَنماييةةةكانى دذواربةةوون بةةؤ سةةةر ريحةةى جةةةنئى دةولَةةةتى
فةةارس ،بةةةوؤى ببوباوةراةكانيةةةوة تووشةةى ةوسةةان نةوةى توون ة بةةوو ،تةةا بةةةكوذراوى مةةرد،
سةرةرااى ئةوة ريَنماييةكانى تا سةدةى سياندةى ااين ذيان..
د -مةادةكى:
واتا ئةايينى (مةةادةك) كةة لةة  467يةان  497ى مةي دى لةةدايَ بةووة ،باسةى روونةاكىء
تاريكى كردووة ،بةمم بة بانئةشةى سؤشياليدم ناوبانئى دةركرد ،ثآى وابوو وةموو وةكويةةك

كتيَبى ثبيا لةالى اليةنئرانى اةردةشتء (مانى)يش ثةيراةوى دةكرد( ،ئاويَالتا) وةكةو لةة
كتيَبةةةة فارسةةةىء ئةوروثيةكانة ة ا وةةةاتووة ،وةنة ة راظةةةةكردنى تيايةةةة ثيَيةةةان دةوت (اةنة ة ى
ئاويَالةةةتا) ..،بةةةةمم (اةنةة ) رااةكةةةانى ثةو ةويةةةة كةةةة لةسةةةةردةمى ساسةةةانةكان نوسةةةراون ،لةةةة
()azanteيةو ة واتووة ،واتا راظةةو روونكردنةةوة ،بةؤ ئةةم راظةكردنةة راظةيةةك وةةبوو ثيَيةان
()26
دةوت (بااةن ) واتا دووبارةكردنةوةى راظة ،امانةكةى اير روونرت بوو لة امانى (اةن )..
كؤبؤ ةوونيَكى اير وةيةةة كةة ئةةةوةى بةة ئيَمةةة ةيشةتووة بةشةيَكى بيةووكيَتى ،ئةمةةةيش
دة ةرايَتةوة بؤ دا بك ردنةى مةكةةدينىء عةةرةب ،ري َليَكةى ةةورةيان وةةبووة لةة لةناو ةوونى

لةدايَ بوونء دةشبيَت لةذيانيش ا وةوابن ،واي ةبينىَ كة ايرينةو شةراةنئيَديةكان وةلَ وموى
ناكؤكيةةةكانن لةسةةةر سةةامانء ذن ،بؤيةةة داواى ب وبووةيةةانى كةةرد ،واو اريَكةةانى بةةة وةلَةةة لةةة
بانئةشةكةى ةيشنت ،بؤية لةسةر وةموو شةتآ ثراكتيدةيةان كةرد ،تةنانةةت بانئةشةةكة بةووة
واوواتاى لةبةريةك وةلَوةشان نةوة ،وةااران كةس براوايان بة ئايينةكةى ويَنةا ،بةةمم (لوبةاد)
خؤىء مي ةتةكةى ةوسان نةوة ،ئةوةبوو كوشتاريَكى بؤ سااكردن سالَى  513ااين خةريَ
بوو لة ريشةوة لةناويان بةريَت ،لة ة ئةوةش ا خةلَكانيََ دواى ئايينةكةةى كةةوتن ،تةنانةةت
تةا دواى ئيالة ميش (ئةسةةةرتى)ء (كةةوراى حةولةة ) باسةةى ئةةوةيان كةةردوة ،كةة دانيشةةتوانى
()24
وةن لة ون ةكانى كرمان بةدريَئايى سةردةمى دةولَةتى ئةمةويةكان مةادةكى بوون.
ه -ثارسيةكان:
دواى دا بكردنى ومتى فارس لةاليةن ئيال مةوة ،خةةريَ بةوو اةردةشةتيةت لةناوبيةيَت،
ذمارةيةكى اير كةم لةاليةنئرانى مانةوة ،وةن يََ لة اليةةنئرانى اةردةشةت كؤ ةيان كةرد بةؤ
وين ستانء ثيَيان دةوترا (ثارسيةكان).
(بةةةمم وةن ة لةةة اليةةةنئرانى اةردةشةةت لةةة سةةةدةى حةةةوتء وةشةةت ا كؤ ةةيان كةةرد بةةؤ
ون سةةتان –بةتايبةةةتى شةةارى بؤمبةةاى -لةةة بةةاروديخيَكى كةةةمرت اةتةت ة ا)و نةةاوى خؤيةةان نةةا

ايرى بةشةكانى ديكةى (ئاويَالتا) ،ئةم بةشة بيووكةيش كة ماوةتةوة بريتية لةم بةشانة:
 -2ئةليدنا ،كةؤنرتين ئةةو بةشةانةى ئاويَالةتاية كةة ماونةتةةوة ،بةريتن لةة وةنة تةلالةى
ئةايينى تايبةتةة بةة كاوينةةةكان (موغةةكان)ء بريتيشةن لةةة ( اتاكةان) كةة فةةةرموودةكانى
اةردةشنتء ذمارةيان حةظ ةية..
 -1وةسبةرد ،ئةم بةشة  14فةس َة كة بريتن لة تةلالة ئايينيةكانء سروود فةفيَكان.
 -3وةن اية ة  ،بريتيةةةة لةةةة  11بةةةة كةةةة ف هيةةةى اةردةشةةةتيةكانء ياسةةةا ئةخ ليةةةةكانيان
راظةدةكات.
 -4يةشت تةلي ة كردنة بةدةم ؤرانيةوة.
 -5ووردة ئاويَالتا واتا ئاويَالتاى بيووك بريتية لة كؤمةلَآ نويَئ.
بيَئومان ئاويَالتا وةمووي لة يةك كات ا ثةيانةبوو ،بئرة بةشةكانى لة ريذ ةارى جياجيةادا
نوسراونةتةوةو وة كؤنرتينيان (ئةليدنا)ية كة بريتية لة فةرموودةكانى اةردةشت.
ب -كتيَبةكانى مانةويةت:
وةكو بامسان كرد ئاويَالتا بةة الى (مةانى)يةةوة ثةبيا بةووة ،سةةرةرااى ئاويَالةتا اليةةنئرانى
(مانى) كتيَبى ديكةى ثبيايان وةبووة ،كة (مانى) بةدةستى خؤى نوسيبووى ،بةمم ايربةةيان

(ثارسةكان)  ،واتة ثارسةيةكان يةان فارسةةكانى كةؤن ،لةوةةركو نيشةتةجآبووناية ،بةة رةوشةت
بةراىء كةةم ئيشةىء دةسةااكى لةة مامةلَةكردنة ا دةناسةران ،وةميشةة جيَئةاى ريَةدو نةوااشةى
()25
واوومتيةكانيان بوون.
()3
كتيَبة ثبياةكانيان
أ -ئاويَالتا:

ونبوون" .د.رةماليس عةوةا" لة كتيَبةكةي ا -وةرتةلة لة ريذئاوادا –واتا بي عةة لةة ئةاين-
دةلَآ :مانى كتيَب ةليَكى ايرى داناوة بةوةردوو امةانى سةريانىء فارسةى بةةمم ئةةم كتيَبانةة
ونبةوون" وةةةروةوا نامةيةةكى نووسةةيوة بةناونيشةةانى نامةةى ةووةةةرى كةةة بةةم وتةيةةة دسةةت
ثآدةكا" :منى مانى ثةيامبةرى يةسوعى مةسي نيَةردراو لةاليةةنى ةاوديَرى خوداوةنة ةوة"،
مانى لةالى خؤيةوة ئينجي يَكى دانا ناوى لةآنا (ئارتن) ،واية خوا بؤى نارديتة خوارةوة ،بؤية
()27
مانيةكان لة عيبادةتيان دا ثةنا دةبةنة بةر كتيَبةكانى ديكةى مامؤستاكةيان..
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ؤنيةتى كارتيَكردن
أ -تيَكةلَبوونى عةرةب لة ة فارسةكان لةسةردةمى جاوي يةت ا:
عةرةبء فارس بةر لة ئيال م تيَكةة بةوونء ،وةنة لةة كةةلتوورو شارسةتانييةتى فةارس
ةيشت بة عةرةبةكان ،ئةمةيش لةريَئةى (عةرةبى حبة)وة بوو.
ئةوانةةة –عةةةرةبى حةةبة -ثةيوةن ة يان لة ةةة فارسةةةكان وةةةبوو ،بةتايبةةةتى بةةة عةةةرةبى

بيكة فارسيةكان لةنيَو ئةوانةى ريشنببى فارس تيَيان ا ب وبةوةوة لةةنيَو عةرةبةةكانى
(حبة) مبةكانيانء ميَئوويان كاريئةريةكى ةورةى وةبووة لةسةر ئةدةبياتى عةرةبء ذيانى
عةل َيةةةةتى عةةةةرةب بة شةةةتى ،سةةةةربردةكانى (جواةميةةةة ئةلرةةةةبرة ء ئةفالةةةانةكانى اةبةةةاء
خةواةنء سةديرو ئةو بيكانةى دةربارةى سنمار دروسةتكةرى خةوةرنةةنء ئةةو ثةن انةةى
ثيَ ا وتراوة ،وةردوو ريذى ئةلنوعمان:
ريذى خؤشةةيةكةىء ريذى بةدبةختيةكةةةى ،ئةةةم وةةةمووةو ونةةةكانى بةش ةيَكى ةةةورةى
()11
ئةدةبى عةرةبى رتووةتةوة ،وةمووى تايبةتة بة ئةدةبياتى (حبة)و ذيانيانةوة..

دوور ةةةةوة ،باار ةةةانى فةةةارس دةواتةةةة ئةةةةو ء لةةةةباااراةكانى ئةةةةويَ كاالَكانيةةةان دةفريشةةةت و،
()28
بانئةشةيان بؤ فارسةكانء شارشتانيةتى خؤيان دةكرد..
ئةم ثةيوةن ية تةةنها باار ةانىء سياسةةتى نة رتةةوة ،بةةلَكو ةيشةتة ئةاينء ئةةدةبيش.
(عةرةبى حبة) ثرت ئالوء خاوةن شارستانيةت بوون لة عةةرةبى دوور ةة ،ةونكة شارسةتانىء
دراوسآى شارستانيةتى فارسى مةان بةوون ،ايريةان امةانى فارسةيان دةاانةى ،بيَئومةان اانينةى
امةةانى فارسةةى لةاليةةةن وةن ة خةةةلَكى (حةةبة)وة ،وؤيةةةك بةةوو بةةؤ واسةةتنةوةى وةن ة لةةة
شارستانيةتء ئةدةبياتيان بؤ عةرةبةكان) )11(.سةربارى ئةةوة ئةةوةى كةة (ئةي رسةتة) لةة
(االعةة ة ن الن الةةةةية) باسةةةةى كةةةةردوة ،وايةةةةة خةةةةةلَكى (حةةةةبة) لةسةة ةةردةمى جاو يةكانةة ة ا
()12
لورةيشةيةكانيان فيَةةرى اةن ةلةةةيى كةةردوة  ،وةةروةوا نووسةةينيش لةسةةةردةمى ئيالة م ا،
وةكةةةو اانةةةراوة ااراوةى (اةنة ة ي ى) لةكؤنة ة ا وةكةةةو واوواتةةةاى (بآئةةةايينى) بةةةةواتا باوةكةةةةى
نةناسةةرابوو ،بئةةرة اليةةةنئرانى (اةنةة )  ،يةةان اليةةةنئرانى (مةةانى) ثآناسةةرابوون ،كةةة دواتةةر
بةدريَئى باسى ديَةت كةة ثيَغةمبةةرى ئيالة م بةةدوور نةةبوو لةة كةةلتوورى فارسةى ،كةة لةةنيَو
عةرةبةكانى بةر لة ئيال م ئاشنا بوو ،سةةرةرااى ئةةوة مةمةةد بةةوة ناسةرابوو كةة خوليةاى
ئايينى وةبووة ،سةرسوراماو و خاوةن ثرسيار بووة.

كةواتة بيكة فارسيةكان لة خاكى دوور ةو لةنيَو لورةيش ا ب وبوون (بيَئومان وةنة
لةو بيكانة ئايينى بوون) لة سةر واشةتةنامةى كةوراى ويشةام –ئةي ويشةام -دا وةاتووة كةة
(نةةاةرى كةوراى حةارس) يةةكيََ بةةووة لةة شةةيتانةكانى لةوراةيش )13(.ئةوكةسةةى اير ئةةااارى
مةمةد دةداو تةلَةكةى دذايةةتى بةؤ دنايةةوة ،واتووةتةة (حةبة) لةةو فيَةرى فةةرموودةكانى
شةةاكانى فةةارس بةةووة ،وةةةروةوا سةةةربردةى ريسةةتةمي ئةسة ةن يار ،ثيَغةمبةةةر لةةة ةةى كةةؤراو
كؤبونةوةيةةةةك دانيشةةةتباية باسةةةى خةةةواى دةكةةةردو ،مي ةتةكةةةةى وريةةةادةكردةوة لةةةةوةى كةةةة
نةتةوةكانى ديكة تووشى غةاةبء نةفرةتى خوا بوون ،ثاشان لةو دانشتنة وةلَالةاباية (نةةاةر)
لةدانيشةةتنةكة جيَئةةاى دة رتةةةوةو ثةةآى دةووتةةن ئةةةى خةةةلَكى لةةوراةيش وةم مةةن لةةةو باشةةرت
لالةتان بؤ دةكةم .ثاشان باسةى شةاكانى فةارسء ريسةتةمء ئةسة ةن يارى بةؤ دةكةردن ،دووايةى
دةيووت :بة ى مةمةد لة من باشرت لالةتان بؤ دةكةات ئةي ويشةام دةلَةآ :ئةةو دةلَةآ –كةة
()14
دوايى ئا ادارى كردمةوة -وةكو ئةو خودا بؤى ناردونةتةخوارةوة بؤتان دةويَنمةخوارةوة.
ج -ااراوةى اةن ي يةتىء ب وبونةوةى ئايينةكانى فارس لةدوور ةى عةرةب ا:
نادياريةةكى ةةورة وةيةةة سةةبارةت بةةة ااراوةى (اةن ي يةةتى)ء سةر ةةاوةكةى" ..ااراوةى
اةن ي يةةةتى نةةةاانراويَكى واوبةشةةةو بةسةةةر ةةةن واتايةك ة ا دةسةةةثيَنر  ،لة ةةة يةكةة ى

كةسيَكى وةكو ئةو بةاليةوة ران نةبوو اير شت سةةبارةت بةة ئةايينى فارسةةكان بدانيَةت،
لةريَئةةةى ثرسةةياركردنةوة لةةةو كةسةةانةى كةةة تيَكةةةلَى فارسةةةكان بةةوون ،بئةةرة وةنةة لةةة
اليةةةةنئرانى ئايينةكةشةةةيان ،تةنانةةةةت بةةةةبآ ثرسةةةياركردنيش ،ةةةبيكة فارسةةةيةكان-دةشةةةبآ
بةشيَكيان بيكى ئايينى بوون -ايريش باو بوون وةكو روون دةبيَتةوة.
ب -ب وبوونةوةى بيكة فارسيةكان:

جياواان سةرةرااى لةيةكيوون لةنيَوانيان ا وةية ،بةوكةسانةى دةوترا كةة بةراووواى بةة مانةةويت
وةبوايةةةء دوو سةر ةةاوةى ئةةةاة دنيةةا دةسةةة يَنآ :روونةةاكى وتةةاريَكى –ثاشةةان واتاكةةةى اير
فةةةراوان بةةةوةوة تةةةا واى ليَهةةةات بةةةة وةةةةموو كةسة ةيَكيان دةوت خةةةاوةن ب عةةةةو بة ةراواى بةةةةخوا
()15
نةبوواية".
"ليَرةدا دةبآ ئا امان لةم خالَة ترسناكة بآ كة لة ميَئووى ببكردنةوةى ئاييني ا بايةةخى
خؤى وةية .ونكة رووبةراووى وشةى (اةن ةن) دةبينةوة لة امةانى فارسةي ا ،لةة رة ةةلَةك ا

()4
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سةر بة واتاكانى (اةن )ة ،ثاشان تآدة ةين كة (اةن ي يةةتى) وةةر يد واتةاى لةرا دةر ةوونء
()16
واوواتاى لةرا الدان نا ةيةنآ ..اةن ي يةتى ناويََ بوو لةالى اليةنئرانى (اةن ).
ئةتةد ئةمن لة كتيَبةكةي ا (فجر االس م) –بةرةبةياني ئيال م -دةلَآ" :ئي لوتةيبةة
لة كتيَبى (ا عارف)دا سةبارةت بة ئايينةةكانى عةةرةب لةة جاو يةتة ا دةلَةآ"" :نةسةرانيةت لةة
رةبيعةو غةسانء وةن لةااعة بةوو ،لةة تةبو بةةنى كينانةةو بةةنى حةارس بةةنى كةةعبء
كن ة ئايينى جولةكة بةوو ،مةجوسةى لةة تةةميو لةوانةة ارارةو حةاجبى كةوراى ارارة لةوانةة
ئةلرةع كوراى حابالى مةجوسى بوو ،ان ي يةتيش لةناو لوراةيشيةكان ا كة لة حبةوة وةريةان

كةسانى وةكو حارسى كوراى ك ةو  ،نةاةرى كوراى نةاةرى كوراى حارس لة ثديشةكانى عةةرةب
()18
بوون.
(ئةبكار ئةلالةلاف) لة كتيَبى (ئاين لةة نيميةةدوور ةى عةةرةب( الة ين شةبة اجلديةرة
العربيةة) باسةةى ب وبوونةةةوةى ئةةايينى فةةارس دةكةةات لةةة دوور ةةةى عةةةرةبء بةتايبةةةتى لةةةناو
لوراةيش ا" :اةردةشتى وةكو ئايينيَكى رةمسى بالَى كيَشابوو ،خةؤى ةيانة بووة نيَةو خ َي َةةكانى
نيميةدوور ة كة بة شتى بؤ مةكة ،بةتايبةتى تةةوذمى اةردةشةتى وةكةو ئةايينيَكى تةةوةرىء
ببوباوةراى فارسى رة ى داكوتا ..تا ةيشتة (ثةيامبةرى نيَردراو)ء تيَية ا ئةةو بةاوةراة فارسةية

رتبوو" ديارة بةم لالةية كة اةن ي يةتى واتةاى ئةايينيَكى تايبةتةة لةة ئايينةةكانى فارسةةكان
بةةة لالةةةى ئةةةو لةةة حةةبةوة وةريةةان رتبةةوو ،وةكةةو اانيومانةةة حبةيةةش لةاليةةةن فارسةةةكانةوة
فةرمانراةوا بوو ،ئةمةيش (اجلوورى) لة سةحاح ا وتووية" :اةنة ي لةة دووانةيةةوة وةاتووةو
بة عةرةب كراوة (كةؤ)كةةى اةن ي يةكانةة (اةنادي ةة) اةنة ي بةوون" ديةارة ئةةم اةن ةلةيةة
مةاةبيَكى تايبةتة وةكو جوولةكةو نةسرانيةت .وةن يََ دةلَآ :وشةى اةنة ي لةة رة ةةلَةك ا
بة واتاى فارسيةو سةر بة (اةن )ة ،ثاشان بة مانةةويت دةوتةرا ،ةونكة اةنة و وةنة كتيَبةى
ديكةى ثبيايان دةويَناو بةثآى ئاينةكانى خؤيان لة شيَوةى تةئوية راظةيان دةكرد.
بةةةةلَكو ااراوةى (اةن ةلةةةة) بةةةةكاردةوات بةةةؤ ئاماذةثيَة ة ان بةةةة اليةةةةنئرانى (مةةةانى) يةةةان
اليةةةةنئرانى (اةنةة ) تةةةا سةةةةردةمانيَكى دوايةةةيش ،لةةةةدواريذةكانى فةةةةرمانراةوايى (مةوة ة ى)دا
لةسةةةرةتاى سةةالَى  261ى كؤ ةةى تةةا ئةةةو سةةةردةمةى راوةدونةةانى اةن ي ةةةكان تون ة بةةوو ،لةةة
وار ةيَوةى ئةةةو ر ءشةةويَنةى بةةةكاريان دةويَنةةا بةةؤ داد ةةاييكردنى اةن ي يةةةكانء بؤئةةةوةى
()19
دلَنيابن لة تؤبةكردنيان (وايان لةآ دةكردن تف لة ويَنةكةى (مانى) بكةن".

رة ى داكوتا كة لة ئاخرى اةمان واتووةو ،لةة ئامسانةةوة وةحةى بةؤ ديَةت لةة ريَئةةى (ريئ)ةوة
يان لةاليةن ةورةى فريشةتةكانةوة كةة بةؤ ئامسةانى بةردو وةركةة ةراايةةوة بةؤ اةوى مةئدةى
ئايينيَكى وةلى دا ..ئةم تةوذمة واتا (اةردةشتى) لة وةموو اليةةنء ناوجةر ةةى لوراةيشة ا
جيَئب بوو ،ئةم ئايينةى كة بةوؤى كتيَبة ثبياةكةيةوة ناسرا بة (اةن ةلةة) و خاوةنةةكانيان
بةةة (اةن ي ةةةكان) نةةاودةبران .ليَةةرةدا بةةة وؤشةةى اةمةةةدا لكةةا كةةة لةةةنيَو لوراةيش ة ا (اةن ةلةةة)
()31
ب وبوةوة دةستى اةمةنيش ئةوة تؤماربكات كة لوراةيش بوون بة (اةن ي ).
ليَرةدا ويَنةكة بةتةواوةتى روون دةبيَتةةوة بةؤ رادةى ب وبوونةةوةى ئةايينى فارسةى لةةنيَو
لوراةيش ا و تا ض رادةيةكيش نديَء كاريئةرى بةويَدى وةبوو لةسةر ببكردنةوةى (مةمةد)
وةكةةو ئةةايينى جوولةكةةةو ئةةايينى عيالةةايى ،لوراةيشةةيش بةةةدوور نةةةبوو لةةة كةةارتيَكردنى ئةةةم
ئايينانة .نةخويَنة ةوارى –لةحالَةةتى سةة ان نى دا -بيانويةةك نةةبوو بةؤ ثةكةالةتنى ةوتنىء
كارتيَكردنىء اانينى تةوذمةكانء ئايينة جؤراوجؤرةكان.

د -لوتاخبانةى (جن يالابوور)ء ب وبوونةوةى اةردةشتيةت لةناو لورةيش ا:
وةكو اانيومانة ئايينى فارسى ةيشتبووة نيَو عةرةبةكان ،بةتايبةةتى نةاو لةوراةيش ،ديةارة
وةن لة لوراةيشيةكان ئةوانةى شا ةشكة ببوون بة ئةاينء شارسةتانيةتى فةارس دةيانويالةت
اانيةةارىء نيشةةانةى ايريةةان دةسةةكةويَت ،باااراةكةةانى حةةبة ئارااسةةتةى باار ةةانى عةةةرةبى بةةوو،
وةروةوا لوتاخبانةكةى (جن يالابوور) كة سانورى كوراى ئةردةشيَر سةر بة ئةايينى اةردةشةتى
دروستى كردبوو ،كابةيةك بوو ينى دةولَةمةن ى لوراةيش من امنى خؤيان دةنارد بةؤ ئةةو ،
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سة انى فارسى ئةو كةسة بوو كة ئاماذةى بة ثيَغةمبةر دا بة سةةنئةرليَ ان لةةو جةنئةةى
كة ناسرا بةة شةةراى (خةنة ةن) .سةة ان ثايةيةةكى ةةورةى وةيةة لةئيالة م ا ،ئةمةةيش لةةو

علشي مبهن) سورةتى (حنة  -ميَشةنئوين) ئايةتى ( )213كةواتة ومان وةية لةو ريلَةى كةة
سةة ان ديويةةتى لة ةةة ثيَغةمبةةرى ئيالة م ا ،ئة ةةةر بيَتةو راسةت بةةآ بةتةئكية كةة سةةة ان
سةر اوةى سةرةكى اير ببوباوةراى فارسةكان بووة كة لة ثيَكهاتةى ئيال م دةوريةان وةةبووة.
وةن يََ دةلَيَن مةبةستى ئايةتةكة كةسيَكى ديكة بووة.
(لورتةةووبى) لةةة تةفالةةبةكةى خؤي ة ا دةلَةةآ :لةسةةةر نةةاوى ئةةةوةى كةةة وايةةة ثيَغةمبةةةرى
فيَركةةردووة نةةاكؤكى وةيةةة :وتةةراوة دةلَ ةيَن كةةوراى (فاكيهةةة كةةوراى مةةوغبة)و نةةاوى (جةةةبرة)،
نةسةةرانى بةةووة و ئيال ة م بةةووة( ،سةةةع ةبى) لةةة دةمةةى (عةكرميةةة)و (لةةةتادة) دة يَرايَتةةةوة،

وتة بةناوبانئة روون دةبيَتةوة كة ثيَغةمبةرى ئيالة م وتوويةة" :سةة ان لةئيَمةيةةو خةةلَكى
مالَةةة" )32(.بةةةمم ئايةةة ريلَةةى سةةة ان دريَةةئةى وةةةبوو بةةؤ اليةنةةة رنئةةةكانى ديكةةة (لةةووى
ماسينيون) لة باسةكةي ا بةناونيشانى (سة انى فارسىء سةرةتا روحيةكانى ئيال م لةئيَرانة ا)
كة لة دووتويَى كتيَبى (شةصيات ل ة االس م) كةسايةتية نيئةرانةكانى ئيالة م كةة ةةن
ليَكؤلَينةةةوةى لةةةخؤ رتووة د.عبةة الرتن بةةةدةوى نووسةةيوونى يةةان وةريئيَةةرااون" .اانالةةتى
شيكردنةوة لة عيَران لةدايَ بوو ،بةتايبةتى لة كوفة ،دواى ئةو راظةكردنةى كة دةدريَتةة ثةا
–ئي عةباس -كة وييى ئةوتؤى لةآنةماوةتةوة باوةراثيَكراو و راست بآ" دةبيةنن تةفالةبى
اووحةاك كةوراي مةةةااحيو (كةة لةة سةةالَى  215ى كؤ ةى دا مةردووة) ثيَةةنر ريوايةةتى تيَ ايةةة،
ئيَالتا با تةماشاى ئةم اووحاكة بكةين ،كة لةمةوبةر بينيمان دان بة نديكةى سةة ان ا دةنةآ
لة ثيَغةمبةرةوة ،ئايةتى ( )213لة سورةتى (النحة) ئةوة تةفالب دةكات" :ئيَمة ئةوة دةاانن
كة خةلَكى فيَرى دةكات" دةلَآ( :كابرايةكى عةجةم) مامؤسةتاى مةمةةد بةوو ،عةةرةب نةةبوو،
ئةةةوةى لةةةم ئايةتةةةدا وةةاتووة مةبةسةةتى سةةة انة ،دواى (بةةةيداوى) ئةمةةةى وتةةووة ،ميَةةئووى
ئيال مبوونى سة ان باوةراثيَكراو نية ،تاراادةيةك كةة اليةةنئرانى ئةةم تةفالةبة نا ةاردةبن كةة
ئةم ئايةتة مةدينةيةو رميان وا دانراوة مةكةية) اووحاك ثآى واية كةواتة سةة ان يارمةةتى

كورايَكى نةوةى موعبةيةو نةاوى (يةعيشةة)و كتيَبةى عةجةةمى دةخويَنة ةوة( ،مةوة ةوى) لةة
امةةةانى عيكرميةةةةوة دةلَةةةآ :نةوةيةةةةكى وةةةؤاى عةةةامبةو كةةةوراى لوئةيةةةةء نةةةاوى (يةعيشةةةة).
(عةب ولَ ى كوراى موس يمى حةةارةمى) دةلَةآ :دوو كةوراى خدمةةتكاري وةةبوون وةةردووكيان
نةسةةرانى بةةوون ،خةةةلَكى عةةةين تةةةمر بةةوون ،يةةةكيَكيان نةةاوى (يةسةةارة) بةةوو ئةةةوى دى نةةاوى
جةةةبربوو( .مةةارودى)ء (لوشةةةيرى)ء سةةةع ةبيش وايةةانئوتووة ،بةةةمم (سةةةع ةبى) وتوويةةة،
بةيةكيَكيان دةوترا (نةبت)ء بة (ئةبوفوكةيهة) بانة دةكةرا ،ئةوي يكةةيان نةاوى جةةبرة بةوو،
ئيشةةيان مشةةتءما كردنةةى بش ةيَر بةةوو ،كتيَبيةةان بةةؤ ئةةةوان دةخويَن ة ةوة ،سةةةع ةبى دةلَةةآ
تةوراتء ئينجي يان دةخويَن ةوة ،ماوردىء مةو ةويش دةلَةيَن :تةةورات .ثيَغةمبةةر بةاليانة ا
رةت بوو و ويَى لة خويَن نةوةكةيان بوو ،كافرةكان دةيانووت ليَيانةوة فيَر دةبةوو ،خةودا ئةةم
ئايةتةى ناردةخوارةوةو بةدريى خالتنةوة ،وتراوة :مةبةستيان سة انى فارسى بووة خةواى لةةآ
رااى بةةآ( ،اةحةةاك) وتوويةةة ،نةسةةرانيةك لةةة مةكةةة وةةةبوو نةةاوى (بةةةلعام) بةةوو ،كورايَةةَ بةةوو
تةةةوراتى دةخويَن ة ةوة .ئةةي عةباسةةيش وتوويةةة( ،لةةوتبى) دةلَةةآ :ثياويَةةَ لةةة مةكةةة وةةةبوو
نةسرانى بوو ،ثيَيان دةوت ئةبو مةيالةرة بة ريمى لالةى دةكرد ،لةوانةية ثيَغةمبةر لة ةةلَى
دانيشتبآ ،كافرةكان دةيةانووت :مةمةةد ليَةوةى فيَردةبةوو ،بةؤى دةواتةة خةوارةوة .روايةةتيَكى

ثيَغةمبةرى داوة بؤ ناسينى كتيَبة ئايينيةكانى ثيَشوو كةة بةؤى واتوونةتةةخوارةوة .ئةمةةيش
لةاليةةةنى ميَئووييةةةوة اير شةةياوة ،لةةةم حالَةتةشةة ا وةن ة سةةةرةتايى ديةةوة كةةة شايالةةتةى
تيَراامانة لةالى ئةوانةى وا وةست دةكةن كة (مةمةد) كة خودى خؤى ويالتوويةتى بةش ارى
ويئدانى وونةيى ثيَغةمبةرة ثيَشينةكان بكات بة يَراانةوةو روايةت كردنيان (سةورةتى تةةوا
 ،31سةةةةورةتى ةةةةريو  ،4 ، 21بةسةةةةةرةتاكانى مةاوةةةةةبى شةةةةيعة )31(.ئةمةةةةةيش تةةةةةواوى
ئايةتةكةية( :ول نع و انهو ي ولون ا ا يعلمه شرهل انهال ياهلح يل هليل ياهه ياهلي انهال

ديكة وةية كة عةداس خدمةتكارى عوتبةى كوراى رةبيعة بوو .وتةراوة( :عةابس) خدمةةتكارى
(حويةتب كورا عةب عواى)ء (يةسار ئةبو فوكةيهةة مةةوال كةوراى حةةارةمى) بةوو ئيالة م
ببوون ،خوايدانآ ئة ةر بيَتء ئةو تةفالبة بكةين كةة دةلَةآ كةسةيَكى ديكةيةة جئةة (سةة ان)
كةةةة ئايةتةكةةةة مةبةسةةةتيَتى .بةوةةةةرحا ئيَمةةةة ئةةةةةامى ئةةةةم ئايةتةةةة بؤمةةةان دةردةكةةةةو
دةنةءباسى كؤراو دانيشتنةكانى ثيَغةمبةر بةاو بةوو لة ةة ذمارةيةةك لةة (عةجةمةةكان) ،كةة

()5
سة انى فارسىء ئةوانةى ديكة
كة ثيَغةمبةرى ئيال م لة ةلَيان ا دادةنيشت
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ثياوةتيةكى ايريان وةية بةسةريةوة بةناسان نيان بة ذمارةيةك لةو ببوباوةراانةى كة ريلَيان
وةبوو لة ثيَكهاتةى ئايينى ئيال م.
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()6
كارتيَكردنةكان

مةمةةةد ةةةةن مةسةةةةلةيةكى ايرى وةر ةةةرت لةةةة ئايينةةةةكانى فارسةةةةوة ،بةةةةو مةسةةةةلة
بنةراةتيانة دادةنريَت كة مةمةد باوةراوةكةى لةسةر دامةاران .
 بارل يت:مةمةةةد لةةةبارةى خؤيةةةوة وتوويةةة كةةة ئةةةو لةاليةةةن عيالةةاوة مةةئدةى ثيَغةمبةرايةةةتى
ثآدراوة ..ئةمةيش لالةيةكة اليةنئراني (مانى) لةمةوبةر دةيانووتةوة" :بانئةواايَكةة في هةى
مةةانؤيى سةةةبارةت بةةة (مةةانى) بانئةشةةةي بةةؤ كةةردوة بةةؤ بةةةر ريكردنء ثاراسةةتنىء بةسةةةر
اليةنئرانى دا سةثان ويةتى دانى ثيا بنيَن ،بئرة بؤ ثالَاشتيكردنى ئةم دانايانانةة بةشةيَوةيةك
دايراوشتةوةو خالتية سةر نويَئةكانى ،ئة ةر دا ةميةوة بؤ سةوج ةبردن بؤئةوةيةة نويَئةكةةى
بة تةحيةو سةالم بؤ ئةو ثيَغةمبةرة تةواوبكات كة دةلَيَت (ثةبياة ر ثيشةان ةرمان بارل يةت
()33
ثيَغةمبةرى رووناكى).
 بارل يت:لة اةردةشت دة يَرانةوة (خةلَكى ئايينةكةى اير لةوة دة يَرانةوة كة ةةن ين مةوعجيدةو
رادةبةةةدةرو عةةادةتء ئامةةاذة واوئاوةةةنئى لةةةدايكبوونى بةةووة ،وةةةر لةمنالَيةةةوة حةةةاى لةةة
ببكردنةوةو ؤشة بى بةووة .لةوكاتةةدا حةةوت خةةونى (روئيةا)ى بينةى .ثاشةان ثةيامةكةةى
خةؤى ئاشةكراكرد دةلَةآ :ئةةو ثيَغةمبةةرى خودايةةو ناردويةةتى بؤئةةوةى ئةاين لةة كةوفر ثةاك
كاتةةةوةو حةةةن ثيشةةان ةر بيَةةت ،ئةةةوةبوو سةةامنيََ خةةةلَكى بةةؤ حةةةن بانئةشةةة دةكةةرد ،بةةةمم
ذمارةيةةةكى كةةةم بةةةدةنئى بانئةشةةةكةيةوة وةةاتن .ئةةةوةبوو وةحةةى بةةؤ نةةارد تةةا كةةؤض بكةةات بةةؤ
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بةةةلَخ )34(.)..لةةة كتيَبةةى (ال ة ين ادن ة والصةةن و ايةةران) واتةةا (ئةةاين لةةة ون سةةتانء ةةنء
ئيَران).
ذنةة نوسةةرةكةى دةربةارةى بةارى اةردةشةةت لالةة دةكةات لةسةةرةتاى بانئةشةةكةي او ئةةةو
لالةيةى دةيهيَنيَتةوة بةشيَكة لة (ئاويَالتا)" :سةبارةت ئةم ثيَغةمبةرايةتىء ثةةيامء وةحيةةى
واتووةتةةةخوارةوة بةشةةيَكة لةةةة ( اتةةةكان) فةةةرموودةى في هةةةى ،دةربةةارةى ئةةةم ثيَغةمبةةةةرة
نيَردراوة لالة دةكةات ( اةردةشةت وةةر لةسةةردةمى منةالَىء الويَتةى خةووى دايةة ببكردنةةوةو
ؤشة بى ،تةا لةبةرةبةةيانى الويَتةى دةر ةوو ةيشةتة ئةاوابوونى الويةةتى ،بةؤ ةةراان بةةدواى
حةلي ةت ا بيابةانى تةى دةكةرد) تةا تةمةةنى ةة سةامن لةة ئةشةكةوتى ةياى (سةباالن) خةؤى
حةشارداو خةلَوةتى كرد ،كة يةكةم سةرةتاكانى ثيَغةمبةرايةتيةكةىء ثةيامةكةى لةة تةمةةنى
()35
ة سالَي ا بوو ،بة خةون ،دواجار بة وتارو ثاشان (ئيالراو ميعراج) بؤ ئامسان".
لة باسى (فراس الالوائ) ريَنمايى ةشتياران بؤ اةردةشةت" .دواى ئةةوةى ثةةيامى بةؤ وةات
اةردةشت دةستى كرد بة ب وكردنةوةى ئايينةكةى لة ايَ ى خؤىء لةةناو مي ةتةكةةى خؤية ا
بؤ ماوةى دة سا  ،بةمم نةيتوانى خةلَكيَكى اير بؤ ئةو ئايينةة نويَيةة رابكيَشةآ ،خةةلَكى سةادة
وةلَويَالةةتيان بةةة ومةةان بةةوو .ةةونكة الفةةى ثيَغةمبةرايةةةتى دةداو لةئامسانةةةوة وةحةةى بةةؤ
واتووةتةخوارةوة ،بةمم مبةكان وةلَويَالتيان دوذمنايةتى بوو بةرامبةرى  ،ونكة وةراةشةةى
ئةشكةةةى ئةو دنياى لةآدةكردنء بةلَيَنى دةدا بة خةلَكى سادة كة نةمرييان بؤ دةسةتبهيَنآ،
كةةة تايبةةةت بةةوو بةةة وةلَبةةئاردنى خةةةلََ لةةة بةةاوةراى تةل ي ة ى دا ،وةركةةة ثيَغةمبةرةكةةة لةةة
مي ةتء خ َي َةكةى بآئوميَ بوو برايارى دا ايَ ى خؤى بةةجآبه َي َآ ،رووى كةردة مةم ةكةةتى
خوارام كةة نديةَ بةوو لةةو  ،ثاشةاكةى (فشتاسةبا) بةةجوانى ثيَشةوااى ليَكةرد  ،ثاشةان خةؤىء
ذنةكةى وونة سةر ئايينى اةردةشتىء كارى كرد بؤ ب وبوونةوةى لة ومتةكةي ا".
ئايةةا سةر واشةةتةى اةردةشةةت سةر ةةاوةى ئي ةةهامى ثيَغةمبةةةري ئيالةة م بةةوو لةةة ذيةةانء
وةلَسءكةوتةكاني ا
دواين ثيَغةمبةر:
ثيَغةمبةرى ئيال م دةربارةى خؤى وتووية ئةو دواين ثيَغةمبةرانة .اةردةشت وتووية:
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"ئةى خةلَكينة من ثيَغةمبةرى خةودام بةؤ ئيَةوة .خةودا لةةكؤتايى اةمانةة منةى نةاردوة بةؤ
ئيَوة تا ريَئاتان ثآ نيشان دةم ،ويالتى بةة مةن كؤتةايى بةة ذيةانى ئةةم دنيايةة بهيَنةآء وةاتووم
وةةةلو لة ةةة خؤمةةا ويَنةةاوة ،تةةا ئةةاين لةةة خ َتءخةةةو ثةةاك بكةمةةةوة ،وةكةةو مئدةويَنةةةرو
()36
ئا ادارى كةرةوةيةك بؤ ئةم كؤتايية نديكة واتووم."..
ثاشةةان (مةةانى)يةةش وةةةمان مةسةةةلةى دووبارةكردوةتةةةوةو خةةؤى بةةة دوايةةن ثيَغةمبةةةران
داناوة.

ئةةاوورامدداو اينةةةوةرى ريحةةانى كةةة ناويةةان (ئاالميشةةا سةةبنتا) بةةوو ئامةةادةبوو ،لةةةو ثةةةيامى
()38
لةخوداوةوة وةر رت كة بيئةيةنيَتة مي ةتةكةىء وةموو مريظايةتى".
الثةةةراةكانى ( اتةةا) تؤمةةاريَكى ديكةةةى ئةةةم ببوباوة ارةيةةة (ببوبةةاوةراى ةةوون بةةؤ ئامسةةان)
ببوباوة اريَةَ كةة اتةا بةة ةةن د َي اريَةَ تؤمةارى كةردوةو دةلَةآ اةردةشةت خةؤى ئةةةم روداوةى
يَرااوةتةوةو دةلَآ" :ئةى خةلَكينة من ثيَغةمبةرى خودام بؤ ئيَوة ..ئةو خةؤى لالةةى لة ةلَة ا
كةةردم ،بةةة وةحةةى لالةةةم لة ةةة دةكةةات لةةة ريَئةةاى مةالئيكةتيَكةةةوةو وةةةلَيئر بةةؤ الى ئةةةو و
ةةةورةى فريشةةتةكان وةةةلَيئر ء منةةى بةةردة الى ..لةةةوىَ خوداوةن ة دةركةةةوتء شةةةرعيةتى
()41

يةكتاثةرستى:
ثيَغةمبةرى ئيال م داواى يةكتاثةرستى كردوةو نةفرةتى لة وةموو خوداوةن ة اةي ةكانى
ديكة كةردووة (فه ياه يلا ه) (اةردةشةت)يةش داواى يةكتاثةرسةتى كةردوةو رلةى لةة وةةموو
خوداوةن ةكانى ديكة بووةتةوة (جئة لة ئاوورامددا خودايةكى ديكة نية).
ناوةكانى خوا:

ثآناسان مء تيَى ةيان م كة ئايينى حةن يية ئةم كتيَبةشى دامآ بؤ ئيَوة"..
ئي ى نااانن ةبيكى (ئةسةراو ميعةراج)ى ثيَغةمبةةرى ئيالة م تةةنها (خةةون)ةو وييةى
ديكة ،يةان الفء ةاافةةو لةة ةبيكةكانى كةؤنى واوشةيَوةى وةريئرتةووة تةنانةةت لةة دية ى
وةن لة موس َمانةكانيشةوة رووداويَكى واليعيانة نية" .براوانة راظةكردنى (ئي عةةرةبى)ء
لالةكانى (عائيشة) كة وةر يد لةشى ثيَغةمبةر ليَى دوورنةكةوتووةتةوة".
وةن

لة ثةرستنةكان:

ثيَغةمبةرى ئيال م دةلَآ خودا ةن ين ناوى وةيةة ،وةةروةوا (اةردةشةت)يةش واى وتةووة
اةردةشت داواى كردوة ئةو ناوانةى فيَركةاتء ثةآ وتةووة" :ئةمةة نهيَنةى ليَارسةراوة" ،بةةمم
ناوةكانى ديكة يةكةم ناو (واوب االنعام) ناوى دووةم (ا كةن)ء سةيَيةم (الكامةة) نةاوى ةوارةم
(ال س)( )37ناوى ثيَنجةم (الشريف)ء نةاوى شةشةةم (احلكمةة) نةاوى حةوتةةم (احلكةيو) نةاوى
وةشتةم (ياخبلة) نةاوى نؤيةةم (اخلةبب)ء دةيةةم (ااغنهي)ء يةاندة (ا غة ) و دوانةدة (الالةي )و
سياندة (ا نعو)و ةواردة (ااطهه )و ثةاندة (ال هةار)ء شةاندة (مة احلة )و حةظة ة (البصةر)ء

ثيَغةمبةةةرى ئيال ة م ريذانةةة ثيَةةنر نويَةةئى بةسةةةرا سةةةثان وون ،نويَةةئى بةةةيانى ،نيةةوةراي،
عةسر ،خؤراوا (مغريب)و عيشةا لةة ئةايينى اةردةشةتي ا "اةردةشةت داواى ئيمانة اران كةردووة
()42
ريذانة ثيَنر جار نويَئ بكةن ،فةجرو نيوةراي و عةسرو مةغريبء نيوةشةو".
لةةةة ئةةةايينى مانةويشةةة ا :نويَةةةئ لةةةة ئةةةايينى مانةةةةوى فةرايَكةةةةو لةةةةكاتى ديةةةاريكراودا
ئةةام ةدريَت بة جوومنةوةى دياريكراوى جةستة وةكو وةلَالانء نوشتانةوةو كرانةو بةردن،
وار جار نويَئ لة ريذيَك ا ،نويَئى يةكةم لة تاريكىء روون دا و دووةم نويَئى عةسةرء نويَةئى

(وةذدة (الشا )و نؤادة (اخل ن)ء بيالت (مددا) يان (الع يو شكل شيء".

خؤرئاوا لة دواى خؤرئاوابوون ،دواى ئةويش نويَئى عيشا ديَتء وةموو نويَةئيَكيش لةة دوانةدة
ركات ثيََ ديَت ،وةر كاتء سوج ةيةك شيَوااى تايبةتى خؤى وةيةةء خويَنة نى مةسةحةفيش
()41
بةشيَوةيةكى تايبةتىء لةوجةيةكى تايبةتء ئاواايَكى تايبةت بآ..
ئيال مةكان ليب ةيةكيان وةية ئةويش كابةية .نويَئكةر لة ئايينى اةردةشةتىء مانةةويش
دا ليب ةيان وةيةة ئةةويش سةر ةاوةى روونةاكىء خةؤر يةان مانئةة ،ئيالة م دةبةآ ثةيَش نويَةئ
دةستنويَئ بئر  ،وةةروةوا اةردةشةتيش ،دةسةتنويَئ بةةر لةة نويَةئ كةردن بريتيةة لةة دةمء ةاو

()39

ئيالراو ميعراج:
ثيَغةمبةرى ئيال م دةلَآ ووة بؤ ئامسان ،ئةم بيكة لةة سةر واشةتةى (اةردةشةت)يةش
دا واتووة كة دةلَآ" :فريشتة لة دةستى اةردةشتى رتوو و بةرةو ئامسان بةردىء ،لةة حةدورى
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شةةؤرينء وةةةردوو دةسةةتء وةةةردوو ثةةآ .وةةةروةوا مانةةةويش ث ةيَش نويَةةئ دةسةةتنويَئ دة ةةرن،
ثيَغةمبةةةرى ئيال ة م باسةةى سةةى ريذ ريذوى فةةةرا كةةردوة لةسةةالَيَك ا ،مانةةةويش ريذوى فةةةرا
كردووة "ريذو لة ئاينى مانةوي ا سى ريذة لة وةموو سالَيَك او حةوت ريذ لة مانئيَك ا ،ياسةاى
()43
ريذويش واية دةبآ لة خؤركةوتن ا بةريذوبآء لة خؤرئاوابوونيش ا ريذوةكة بشكيَنآ".
ليامةتء ريَئاو ثاداشتء سداو كتيَبى مريظ ،ئةو شةتانةن كةة لةة لورئةان دا بةدورودريَةئى
باسى واتووة ،لة ئايينى اةردةشتيش دا مريظ ذيانيَكى ديكةى وةيةة جيةاوااة لةة ذيةانى (دنيةا)
مريظ ريحيَكةو دواى مردنى دةميَنةآ ،ثاشةان دة ةرايَتةةوةو لة ةة جةسةتةي ا يةك ة ريَتةةوة
دواى ئةةةوةى ليَةةى جيةةاببوةوة (ريحةةةكان دواى ئةةةوةى جةسةةتة بةةةجآدةو َي َيَت دواى مةةردن،
لةنيَوان دنياو ئةو دنيا دةميَننةوةو بةة تاسةةو ثةريشةيةوة ةاوة ار ى ريذى ليامةةت دةبةن تةا
()44
لة ة جةستةكان ا يةكبئرنةوة تا لة خاكةوة اين وودةبنةوة"
مةةريظ لةةة ذيةةانى خؤية ا سةرثشةةَ كةةراوة لةةةنيَوان كةةارى ةةاكةو كةةارى خراثةةةدا لةةة ذيةةانى
ئةودنيا ثاداشت وةردة ر  ،مريظ وةموو كردةوةكةانى ثةاريَدراوة "مةريظ مةالئيكةةتى وةيةة
كة اكء خراثةكانى تؤماردةكات ،مريظ خؤى دةبينيَتةوة كردةوةو ببوباوةراى تؤماركراو لةةو
كتيَبةةى كةةة بةؤ لةلَةةةمى ثاريَدةرةكةان مةالئيكةةة تؤمةاركراوة )45(،كةردةوةى مةريظيش حيالةةاب
دةكريَت لة ذيانى يةكةمى بة اكةو خراثيةوة.
(ريئ دواى ئةةةوةى لةةة جةسةةتة جيادةبيَتةةةوة بةرامبةةةر بةةة (مةةيرتا) كةةة دادوةرى جيهةةانى
ئةودنياية دةوةستآ (وةر ئةويش سةريكى تيمى ئاوواراية كةة لة ةة ئاالميشةا سةبنتا روثةى
ئامسانى ثبيا ثيَك ةويَنن) كة لةسةرئةوةى ليَى دةثيَييَتةوة كة ى ثيَشكة كةردوة لةةذيانى
دنيادا بؤ خيَرى ياري ةدةرةكةى (سرواشاد راشنؤ) كة كردةوةكانى مردوةكة كيَشانة دةكةةن بةة
تةةةرااوى حيالةةاب ،ةةاكةكانى دةخنةةة تايةةةكى تةرااوةكةةةوةو خراثةةةكانيش دةخةنةةة تايةةةكى
ديكةوة .ليَرةدا نة لوربانىء نة لالةكانىء نة نويَئكردنة شيَوةكاريةكانى فرياى مةريظ ناكةةون
جئة لة ببوباوةراو وفتارو كردةوة اكةكانى نةبيَت ،ئةوةى تاى تةرااوى خيَرى لورسرت بةوو
دة ةةآ بةةؤ بةوةشةةتء وةركةس ةيَكيش تةةاى تةةةرااوى خراثةةةى لةةورس بةةوو جيَئةةاى وةلَ ة يَرى
دياةخة )46(،ثاشان (سةبات) ديَةت ئةةو ثةردةى كةة ريئ ثيَية ا رةت دةبيَةت ،ئةةم ثةردة لةسةةر
دياةآ دروسةةتكراوةو بةةةرةو بةوةشةةت دةراوا ،لةبةةةردةم ريحةةى ةةاكةخواادا فةةراوان دةبيَةةتء
بةدلَنياييةوة بةسةري ا رةت دةبيَت ،لةبةردةم ريحى خراثةكاريش ا تةسةَ دةبيَتةةوةو بةؤ نةاو
دياةآ بةردةبيَتةةةوة .ئةةةو ثةةردى سةةباتة لةسةةةر وةلَ ة يَرى دياةآ دروسةةتكراوة ،وةلَةة يَريَكى
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توناوتوونء تاريَء تنَء بةسةةريةوة ئةا ر ك َاةة دةكةات ،بةةمم ،كةواتةة ئةةو ثةردى سةباتةى
()47
لةسةر وةلَ يراى دياةآ دروستكراوةو بةوةشتى دالَ ةكؤتاى ديَت (بريديس) يان (فةردوس)
"ثاشةةان ريئ دة ةةآ تةةا لةةةو ريَئةةةى ارةنووسةةة باةرايَتةةةوة كةةة بريتيةةة لةةة ثرديَةةَ لةبةةةردةم
ريحيَكةةى ةةاكةخواادا فةةراوان دةبيَةةتء لةسةةةرخؤ بةسةةةري ا تيَاةةةرادةبيَت تةةا دة اتةةة ئةةةو
بةرةكةى ديكة بةةرةو دةروااةى بةوةشةت ،بةةمم لةبةةردةم ريحةى خراثةكانة ا تةسةَ دةبةآء
()49
وةلَ ةنووتآء بةردةبيَتةوة نيَوي ,ئا رى دياةآ".
مةو ى اوةراوانكراو (ا ه ي يامنتظل):
باوةراى مةو ى اوةراوانكراو يةكيَكة لة ببوباوةراة باوةكةانى ئيالة م كةة لةة سةونةتةكانى
(مةرمواى)ء كةسانى ديكة واتووة "لة ئةبى سةعي ى خ رى دة يَرانةوة كة دةلَةآ :ثيَغةمبةةر
(درودى خواى لةسةر بيَت) مةو ى لة منة تةويَو بةراو لووت بةران ثؤاو دنيا ثةرا دةكةات لةة
دادثةروةرى دواى ئةوةى ثرا بوو لة اولَوء ايرداريىء حةوت سالَى وةية" ئةمةيش لةة ئةايينى
اةردةشتيش دا وةية ،لة (ا ة والنحةة)ى شةورسةتانى دا وةاتووة" :لةة كتيَبةى اةنة ى ئاويَالةتا
اةردةشتى ثآ ئا اداركراوةتةوةو دةلَآ :لة ئاخر اةمان ا ثياويََ ثةيا دةبآ ناوى (ئاشةيد ريَئةا)
ية واتا (ثياوى جيهان) جيهان بة ئاينء دادثةةروةرى دةرااايَنيَةةةوة ،ثاشةان لةسةةردةمى ئةةودا
(بةتيارة) ثةيا دةبآ ئافاتيََ بةرثادةكات لةةكاروبارو مةم ةكةةتى ئةةو بةؤ مةاوةى بيالةت سةا ،
ثاشةةةا ئةةةةوة (ئاشةةةيد ريَئةةةا) بةةةؤ جيهةةةان دةردةكةةةةويَت ،دادثةةةةروةرى دةذيَنيَتةةةةوةو ايردارى
لةناودةبات ،ياسا ؤرااوةكان دة ةرايَنيَتةوة ديخى جةارانء مةم ةكةةت دةبةات بةةرايَوةو كاروبةار
وةلَ ةسةةورايَنآ ،ئةةاينء حةةةن سةةةردةخاتء لةسةةةردةمى ئةةةودا ئاسةةاييشء ئةةارامى بةرلةةةرار
()48
دةبآء ئاذاوةو مةينةتيةكان لةناودة نء ويَوردةبنةوة".
شيَوان نى ئينجية:
ثيَغةمبةةةةرى ئيالة ة م وتوويةةةة جولةكةةةةو نةسةةةرانيةكان كتيَبةةةةكانى خؤيةةةان شة ةيَوان وة.
(مةةانى)يةةش وةةةمان شةةتى وتةةووة سةةةبارةت بةةة ئينجي ةةةكان( .مةةانى) دان بةةة ةةوار ئينجي ةةة
()51
سةرةكيةكةى كريالتيان دا نانآ ،واية شيَوان ويانة بؤ خدمةتى بةرذةوةن ى جولةكة.

12

مةسةلةى لةخا انى كريالت:

ونةى ..شةيتان:

لورئان رووداوى لةخا انى كريالت (مةسي ) رةت ةكاتةوة ،ئةوةى رووي ا لة لةخا ة انى
كريالت راست نية ،بةمم (واى بؤ وون)..
(مانى)يش وةمان شتى وتووة" :شةماس مةنالى ئةل ةمةسى لة راظةكردنى ئةم خالَةدا لةة
ئةةايينى مانييةةةكان دةلَةةآ (كريالةةت لةةةنيَو جوولةكةكان ة ا ويَنةةةو س ةيَبةرى لةبةةةركردبوو (وات ةة

عءيةكان شةيتانيان بةشيَوةيةكى تةواو نةناسيوةو وةكو كانئاى شةراخوااى لةم جيهانةةدا،
جئة دواى دوورخالةتنةوةيان بةؤ بابةة نةةبآء تيَكةة بوونيةان لة ةة خةةلَكى ديكةةي خةاوةن
ئايينة جياوااةكان .عةباس مةتود ئةلعةلاد لة كتيَبى (ئيب يس)دا دةلَةآ" :لةة بةراوردةكانة ا
دةردةكةةةويَت كةةة ببوبةةاوةرا ويَةةدى شةةةرا كةةةنار ب دةكةةاتء لةةة (كةسةةايةتى شةةةيتان)دا كةةؤى

شيَوة)ى جةستةيةكى بنيادةم نةك جةسةتةيةكى راسةتةلينة بيَةت .بةةمم خوداوةنة ى تةاريكى
جولةكةكانى فريودا تا لةخا ى ب ةن ،كاتآ كة جةستةى نةبووبآ بؤية ئااارةكان كاريةان تيَةى
()52
نةكردووة ،بةمم جوولةكةكان واياندانى لةخا راوة".

دةكاتةةةوة تةةا لةةة ثةةاكيدةيى خوداوةن ة بةةةرةوثيَش بي ةيَت  ،نكةةوو لةةةوة دةكةةات كةةة خراثةةةى
لةآبوةشيَتةوة كة لة شةيتان دةوةشيَتةوة ،بؤية عءيةكانى ثيَشن وةستيان بةوة نةةكردوة كةة
شةةةيتان كةةةنار ب بكةةةن يةةان شةةةراةنئيَدى ب ةنةةة ثةةالَى ،ةةونكة لةخواوةن ة يش رة ةةاوى ئةةةو
كردةوةيانةيان دةكرد وةكو كردةوةكانى شةةيتان ،بؤيةة لةةالى ئةةوان وةنة جةار كردةوةيةةك
دةدراية ثا شةيتانء جاريَكى ديكة دةدراية ثا خوداوةن  ،وةروةكو لة مةسةةلةى سةةرذميَرى
ة رووي ا لةسةردةمى داوودا ،ئةوجارةى كة ناوى شةيتان وةات وةكةو نةاوى كةةس ،دةيةانووت
ئةو داوودى تةفرةداوة بؤ سةرذميَريكردنى ةة  ،وةكةو لةة ئةسةحاحى بيالةتءيةكء لةة سة ر
ريذانةةى يةكةم ة ا وةةاتووة ،بةةةمم حيكاية وانةةةكان ئةةةم ةةبيكة بةوةةةمان ش ةيَوة لةةة س ة رى
مسؤئي ى دووةميش دة يَرانةوة" :خوا لة ئيالرائي يةكان تووراةيةةو داوودى ناردةسةةريانء ثيَةى
()53
وت براي ئيالرائيةء يةوودا سةرذميَر بكة".
لة كتيَبةى (خةودا) وةى وةةمان نوسةةر وةاتووة" :جوولةكةةكان ثةيَش (سةةبى)يةان ثةيَش
نيشتةجآ بوون باسى (شةةيتانةكانيان) نةةدةكرد كة ةى لةةنيَوان وةةردوو رووبةاردا دةربةارةى
شةةةةيتان دةدوانء بةةةة (ئةورميةةةةن) ناويةةةان دةبةةةرد ،كةةةة نويَنةةةةرى شةةةةراو ةن ةلَيةةةة لةةةةالى
()54
مةجووسةكان".

كارتيَكردنةكانى ديكة لةسةر جولةكةو كريالتيانةكان:
كةةارتيَكردنى ئةةايينى فارسةةةكان بةتةةةنها لةسةةةر ئيال ة م نةةةبوو بئةةرة ثيَشةةرت كةةارتيَكردنى
وةبووة لةسةر ئايينى جوولةكةو كريالتيان كة شويَنى باسكردن نية.
ئايينى جوولةكة:
نوسةريَكى كريالةتيان سةةبارةت سةةردةمى دواى بةةتامن بردنةى ذنةانى جوولةكةة (سةةبى)
دةلَآ" :سةرسوراماو نابن كاتآ دةبينن دواى ثريسةى (سةبى) كردن ئايينى جوولةكةة كةوتةة
ذيَةةةر كةةةارتيَكردنى ئةةةايينى اةردةشةةةتيةوة ،ئة ةر ةةةى شةةةويَنةوارى ئةةةةم ئايينةةةة بةةةة ئةةةايينى
جوولةكةوة ديار نةبوو تا دواى دوو سةدة ،لةو ماوةيةدا نوسينةكانى خةون لة ئةةدةبى عيةءى
ثةةةيابوو ،لةةة دووتويَيان ة ا شةةويَنةوارى روونء ئاشةةكرا وةلَ ة ة رن ،كةةة شةةتيَكى شةةاراوة نيةةة لةةة
ببوباوةراى اةردةشتى دا سةبارةت بة ئامسانء دياةآ ،لةبارةى بوون لة دواى مردنء دةربارةى
كؤتةةايى جيهةةان ،وةةةروةوا ببوبةةاوةراى كةةةونووتى فريشةةتةيىء دووانةةةى خيَةةرو شةةةراو لةةةذيَر
ركيَ ى دوو ويَدى دذبةيةك ثةي ابوو ،وةريةةك لةةو دووانةة رابةةرو فةرمانة ةى خةؤى وةةبووة،
سةريكى فريشتةكان ميكائية بؤ خيَرو ئيب ةيس بةؤ شةةرا ،ئةةم ببوباوةراانةة ئةةويش ببيكةةى
()51
مةلةكوتى (ئةلَماليا)ية دةخريَتة سةر كة ريذيََ لة ريذان لة وشكايى بةرلةرار دةبيَت".
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كريالتيان (مةسيحيةت):
ئايينى كريالتيش كةوتة ذيَر كاريئةةرى ئايينةةكانى فارسةةوة ،ض بةشةيَوةيةكى راسةتةوخؤ
لةريَئةةةى وةر رتنةةى راسةةتةوخؤوة ،يةةان بةشةةيَوةيةكى نارااسةةتةوخؤ لةريَئةةةى وةر ةةرتن لةةة
جوولةكةةةوة  ،كةةة لةةة بنةراةت ة ا لةةةذيَر كاريئةةةرى ئةةايينى فةةارس بةةوو( .ذاك ديشةةن ج َي مةةان)
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وةر َيراى سرودةكانى اةردةشتى لةسةر ئايينى جولةكةة  ،بةاس دةكةا كةة ريَئاخؤشةكةر بةوو بةؤ
بانئةشةةةى كريالةةتيان ،دةلَةةآ" :ثةرةسةةةن نى ببوباوةراةكةةان لةةة فةلةسةةتن دةربةةارةى خةونةةة
الووتيةكان ،مةم ةكةتى خودا ،دوا حيالاب ،لةيامةت (وةلَالةانةوة) ،مةريظ كةوراى مةريظ ،مةبى
ئةم جيهانة ،يةان مةبى تةاريكى ،دلَالةؤا خةاكيَكى بةةتوانا بةوو بةؤ ثيَشةواايكردنىء راظةةكردنى
()55
ثةيامى ذيانء وتةو مةر ى يةسوع".
وونة ..فريودانى كريالت لةاليةن شةيتانةوة:
لةةة وةرسةةآ ئينجي ةكةةةدا ئةةةو ةةبيكة وةةاتووة وايةةة شةةةيتان كريالةةتى خالةةتووةتة بةةةر

! ثيَغةمبةرى ئيال م ئةمةى روون نةكردوةتةوة كةة بؤ ةى مامةلَةةى ئةةو ى كيتابيةان لة ةة
دةكريَت  ،لة ة ئةوةش ا وا نين !
وةةي وةمميَةةَ نةةابينن جئةةة جةةؤرة سةةوثاس وااريَةةَ بؤئةةةوةى كةةة لةةة ئايينةكةةةيان
وةر رتووة ،ئةميش كةم نية! ثيَو واية دوو مةسةلة وةيةة كةة وايةان لةة ثيَغةمبةةرى ئيالة م
كرد  ،دوود بيَت لةبارةى دانايانان بة فارسةكان ا كة ئةو ى كيتابن:
مةسةةلةى يةكةةةم :مةسةةةلةى م م نةةآى نيَةةوان خيَةرو شةةةرةو لةجيهانة ا  ،كةةة ئةةةميش بةةةردى
بناغةية لة ئايينى فارسةى دا ،بةةمم ثيَغةمبةةرى ئيالة م ئةمةةى ثةآ لبةوو

تاليكردنةةةوةو وةولَية اوة ومةةان خباتةةة دةرونيةةةوة "ثاشةةان ئيب ةةيس بةةردى بةةؤ ةةيايةكى اير
بةراو لةو وةموو مةم ةكةتةكانى دنيةاو سةةروةريةكانى ثيشةان او ثيَةى وت :ئةةم وةةمووةت
دةدةمآ ئة ةر كرانوشو بؤ بةرىء ،يةسوع (كريالةت)يةش وتةى :بةراي شةةيتان! نوسةراوة :دةبةآ
تةنها بؤ خوداوةن كرانو بةريت جئة ئةو كةسى ديكة نية" (مةتى .)21 – 9 : 4
ئةةةم ئةفالةةانةية لةسةةةربوردةى اةردةشةةتيش دا بةر ةةاومان دةكةةةويَت "وةركةةة بةةووة الو
شةيتان وات بؤئةوةى تالى بكاتةوةو دةسةةمتى اةوى خالةتة بةردةسةتى بةرامبةةر ئةةوةى واا
()56
لة ئةركى داواتووى بهيَنآ ،بةمم اةردةشت ليَى تووراةبوو و دةريكرد".

نةبوو و نةيكردة راظةكردنيََ بةؤ بةوونى شةةرا لةجيهانة ا ،ئةمةة ببيَكةى
ةسةةااوة لةةة ئةةايينى فارس ة او وةةي سةةوديَكى نيةةة ئة ةةةر ب َةةآى فارسةةةكان
ئايينى خؤيان شيَوان !!
مةسةةةةلةى دووةم :جيابوونةةةةوةى ثيَغةمبةةةةرانى فةةةارس – اةردةشةةةتء مةةةانى -لةةةة اةةةةبةى
ثيَغةمبةرة عيءيةكان.

()7
سةرسورامانى ثيَغةمبةرى ئيال م لةبارةى مةجووسةوة !!
ئةو شتة اانراوانةى كة لة ئيال م ا وةية كة خةلَكى خاوةن كتيَب بةمةبةست نةسةرانية،
بةمم سةبارةت بة مةجوسةكان دةليََ نية ئاماذة بةوة ب ات كة ئةو ى كيتةابن ،بةةمم واديةارة
ثيَغةمبةرى ئيال م توشى سةرسورامان دةبوو سةبارةت بةم مةسةلةية.
ةةونكة خةةؤى اير لةةةذيَر كةةارتيَكردنى ئةةايينى فةةارس بةةوو،ء ايريشةةى ليَوةر رتبةةوو ،بةةةمم

ئةةةم نةاانراوةيةةةى وةلَويَالةةتى ثيَغةمبةةةرى ئيالة مء سةرسةةورامانى لةةةبارةى مةجووسةةةوة
بةردةوام بوو تا ئةوةى دواى خؤى وات.
يةكةم :باروديخى مةجوسةكان كاتى ذيانى ثيَغةمبةةر لةة سةةحيحى بوخارية ا وةاتووة" :عةة
كوراى عةب ولَ لة امانى (سوفيان) بؤمان دة يَرايَتةوة  ،كة دةلَآ لة عومةرم بيالت
ئةةةيووت لة ةةة جةةابر كةةوراى ايَة و عمةةروى كةةوراى ئةةةوس  ،دانيشةةتبووم ثيَةةى وتةةن
دةربةارةى سةةالَى حةةفتاى حةةةج لالةةى بةةؤ دةكةردن سةةالَى حةةجى (موسةةعةب كةةوراى
ئةلدوبيَر) لةخةلَكى بةسةرا لةةالى لال رمةةى امةدةم كاتةآ نوسةةرى جةوائى كةوراى

لةوةمان كاتيش ا دةبينى كة لة ة ببوباوةراةكةى ئةودا نا وةآء ،لة وةي كتيَبيَكةى ديكةةدا
نةواتووةو  ،ثشتى ثآبةستبآء بينيبيَتى كة واتووةتةةخوارةوة .ثيَغةمبةةرى ئيالة م ايرى لةة
ئةةايينى فارسةةى وةر رتةةووةو مةسةةةلةكانى ديكةةةى رةتكردوةتةةةوة ،ئةةةوةبوو ديايةةةوة ،بةةةمم
ارةسةةريََ جيَئةاى حةثةسةانء سةرسةورامانةو لة ةة يةكة ى نةاكؤكن ،ئةةويش ئةوةيةة كةة
بةراشكاوي دانيان ثيانانآ ئةو ى كيتابن ،بةمم وةكو ئةو ى كيتاب مامةلَةيان لة ةلَ ا دةكةات

مةعاويةى مامى ئةحنةف بووم لة عومةرى كوراى خةتابةوة نوسراويَكمان بؤ وات ،
سةالَيََ بةةةر لةة مردنةةى دةلَةآ :جيةةاوااى بكةةةن لةةنيَوان وةةةر شةتآ لةةة مةجوسةةةكان
حةرامة ،عومةر لةت سةرانةى لة مةجوسةيةكان وةرنةةدة رت ،تةا عبة و رةتةان
كوراى عؤف شايةتى دا كة ثيَغةمبةر (د.آ) لة مةجوسة كؤ ةةرةكانى وةردة ةرت"..
لة موترش ا واتووة:
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ةى

"جةع ةرى كوراي مةمةد لة امانى باوكيةوة يَرااويةتيةوة :عومةر دةيووت :نةااا
لة مةجوسةكان بكةم
عب ولرةتان كوراى عؤف وتى :شايةتى دةدةم لة ثيَغةمبةر (د.آ)م بيالتووة :وةكو ئةةو ى
كيتاب مامةلَةيان لة ة بكةن"..
دووةم :تيَكةةةلَبوونى مةسةةةلةكة لةةةالى ئةوانةةةى دواى ثيَغةمبةةةرى ئيالةة م وةةاتن دةربةةارةى
مةجووس ،دواى ثيَغةمبةرى ئيال م واتن دةربارةى مةجووس دواى ئةةوةى ديتمةان
كةةة عومةةةةر واورايَيةةةكى ةةةةورةي بةةةووة نةيةة ةاانى ةةةؤن مامةلَةةة بكةةةات لة ةةةة
مةجووسةكان ا ،ئةمةيش وةلَويَالتيَكة ديارة دريَئةثيَة انى سةرسةورامانى ثيَغةمبةةر
ئيال م خؤيةتى .كة وةلَويَالتيَكى لةرايكى وةبووة سةبارةت بةو مةسةلةية.
وةةةروةوا جيةةاواايش دةبيةةنن لةةة راى وةن ة فةليهةةةكان سةةةبارةت بةةة ذن خواسةةتنى لةةة
مةجووسةكان حةم كردبوو ،ونكة رااين بةسةرنةدان لةسةر ئايينةكةةيان وةكةو جوولةكةةو
()57
نةسرانيةكان".
لة وةن كتيَبى ميَئوودا وةوالَيََ وةية كةة (حواةي ةة) كيةيَكى مةجووسةى مةارةكردوة،
ئة ةر ةةةى بةةةة ريوايةةةةتى جياجيةةةا وةةةاتووة .دةبيةةةنن (شةورسةةةتانى) كةوتووةتةةةة وةةةةمان
سةرسورامانةوة لةوةمان مةسةلةدا ،وي ريَئا ارةيةكى لةبةرامبةةردا نيةة  ،جئةة ئةةوة نةةبآ
كةةة ةةاوي لةةة ثيَغةمبةةةرى ئيالةة م كةةردء ارةسةةةرى مامناوةنةة ى رتةبةةةر ،دةبيةةنن لةةة
كتيَبةكةى لةةذثَر نةاوى مةجووسةةكان ئاوةوةا ثةؤليَ دةكةات (ئةوانةةى وةةمان شةيَوة كتابيةان
وةية).
()9
كؤتايى

كةواتةةة ئيالةة م اير كةةةوتبووة ذيَةةر كةةارتيَكردنى ئايينةةةكانى فارسةةةوة ،بؤيةةة دةبيةةنن
لةيةكيوونيَكى اير وةية  ،لةايربةى كاروبارو ببوباوةراةكان ا ،بئرة وةن لة ببوباوةراةكةان
كوتءمةةت وةكةةو يةةةكن ،وةكةةو مةسةةةلةكانى ئةةةودنيا ،ليامةةةت ،اين ووبوونةةةوةو ليَارسةةينةوة،
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ثاداشةةتء سةةداو سةةبات ،ريحةةى فارسةةى ئاشةةكراو ديةةار بةةوو لةةة ايربةةةى ببوباوةراةكان ة ا ،بئةةرة
ئةةايينى اةردةشةةتى بةةةوة جيادةكريَتةةةوة لةةة ئةةايينى ئيال ة م ئاشةةكراو مةنت يةةة لةةة وةنةة
مةسةةلةى باوةراية ا ،بةئاشةةكرا دةبيةنن لةةة وةةةردوو باوةراةكةةةدا وةكويةةكن ،وةكةةو وتنةةى ئةةاااد
بةةةئبادةو بةوةلَبةةئاردن .كة ةةى لةاةردةشةةتيةت ا ببيكةةةى ئةةااادى ئةةبادةى مةةريظ بةةوون ،
ئاشكراية.
دواجاريش بةرثرسياريةتى لةو كردةوانةى كة ليَى دةوةشيَتةوة ،لةئيالة م ا لةةم بابةتةةدا
ناراوونىء ناكؤكى ديار بةدى دةكةين .ئيَمة وا تيَ ة ةين لة وةن ئايةتى لورئانة ا كةة مةريظ
بةئااادى خؤى كردةوةكانى وةلَ ةبئيَر  ،لة وةن ئايةةتى ديكةة تةماشةا دةكةةين خةوا خةؤى
برايةارى وة نة كاروبةارى داوةو ويالةتى ةراانةةوةى بةؤ نيةة ،ئةةوةى لةة دةوربةةةمان روودةدات
تةةنها جيَبةةةجيَكردنى ويالةتى خوداوةنة ةو مةةريظ وةي ريَئايةةةكى لةبةردةمة ا نيةةة ،بؤئةةةوةى
نة يتة تانء ثؤى اير شتةوة  ،وةنة ئايةةت دةويَنيَتةةوة كةة نةاكؤكن لة ةة وتةةى ئةااادى
مريظ لةوةلَبئاردن ا.
( يل ياههلين روههليي ههييء علههههم يمههل تهم يم اههم تنههل ام يلمنههيله ههتم ه عل ه لههيشهم
يعل معهم يعل يشصا ام غراية ياههم عهليع عظههم) (يابقهلة  7ه  ،)6واتةا :ئةوانةةى
خوانةناسن ئة ةر ى ئا ادارت كردبنةوة يةان ئا ةادارت نةكردبنةةوة ،ئةوانةة بآبةاوةران ،خةودا
د ء و ء بينايى بة ليَ يى مؤركردونء ئةوانة ئةشكةةةى مةان دةدريَن".
( فمهن يههل ه يل يهليه يرههلل سههل م ا همه يمههن يههل ه يل ي ههل ي عههل سههل م
ضهههقا جل هها ر ممهها يصههعل فههي يانههماء رههلا ي عههل ه ياههل و عل ه ياههلين لا يلمنههيل)
(يلامعام .)215
واتة :هةركةسآ خواا يةوةور ريَوي اة ودا يوساطى سو ي و اواا دةكدتوةوة بةؤ ئيالة م،
وةركةسيَكيش خوا بيةو ريَى لةةآ وونكةات ،سةنئى تةسةَ دةكةاتء سةةرى لةةآيَتك ةدات وةك
ب َآى بؤ ئامسان براوا .وةروةوا خودا ونائ دةداتة مة ئةوانةى باوةرايان نية.
( ياي شاء ه ي علكم يمة ييجلة ياكن ي ل من يراء ييهلح مهن يرهاء ياتنه لن عمها
رنتم تعمليل) (يان ل .)83
واتة :ئة ةر خوا بيويالتاية ئيَوةى دةكردة يةك نةتةوة ،بةةمم بيةةو كةآ سةرليَبشةيَويَنآ
سةةةرى ليَ ةشةةويَنيَنآء بيةةةو ر بةةة كةةآ نيشةةان بة ات ريَئةةاى نيشةةان دةدات ،دةبةةا لةةة خؤيةةان
بارسن ئةوان يان دةكرد.
(من يهلم ه فهي يامهتل يمن ي لل فلن ت ل ا ياها ملشلي) ( ي ت ياكهف .)26
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واتةة" :كةةآ خةةوا ريَةةى نيشةةان بة ات ،ئةةةوة ريَنيشةةان ةرة ر لةةة كةيَش ون كةةات ئةةةو كةسةةة
خاوةنء ريَايشان ةر ناديايَتةوة".
ئةوةى شاراوة نية ئةم جةؤرة ناكؤكيةة دةبيَتةة وؤكةارى جياواايةةكى ةةورة لةة سةةدةكانى
يةكةمى ميَئووى ئيال م ا ،بووة وؤى ثةيابوونى روثى ئايينى جياجيا.
مةسةلةيةكى ديكةة وةيةة كةة اةردةشةت ثيَةى ناسةراوة ،ئةةويش ئةوةيةة شةويَنةوارى وةي
تون وتيئيةةةك لةةة بانئةشةةةكةي ا نيةةة ،وةكةةو ئةةةوةى لةةة ئيال ة م ا وةيةةة ،اةردةشةةت وةةةر يد
بشيَرى وةلَنة رتووة ،ؤن كةسيََ بشيَر وةلَ ة ريَت ئة ةر بانئةشةكةى بؤ خيَرخوااىء

-3
-4
-5
-6
-7

ئةدةبى فارسى كؤن ،باو وةؤرن ،د.حالةيَن موجيةب ميالةرى كردويةة بةعةةرةبى ،الثةةراة
( )211كتيَبةانةى ئةنئ ؤ.2891 ،
بيكى شارستانيةت ،وية ديورانت بة (( )415اديرة ا صرية العامة ل كتاب .)1112 -
(ميرتا) لة دةلة ئةس َةكةي ا.
(الةة ين ادنةة والصةةن وايةةران) ابكةةار الالةة اف ( )148 ، 149ةةاثةانةى العصةةور
اجل ي ة.1111 ،
تويَةةئةر (فةةباس الالةةوائ) لةةة باسةةةكةي ا بةناونيشةةانى شةةةيتانء اةردةشةةت ثيَغةمبةةةرى

سةركةوتنى بيَت ،ئةمةيش ثيَيةوانةى سيالتةمى ئيال م بوو كة ثةناى بردة بةر بشيَرو بةة
خويَن ميَئووى ئيال مى سووركرد ،سةةرجةم ميَةئووى كوشةنتء خويَنراشةتنة ،كة ةى ريَةراةوى
ئيال م بةرةو تون وتيئى وو ،كاريئةريشةى وةةبوو لةسةةر ميَةئووى دوايةى ئةةم بانئةشةةية.
كة ةةةى دةبيةةةنن بانئةشةةةةى اةردةشةةةت كاريئةةةةرى وةةةةبووة لةسةةةةر اليةةةةنئرةكانى ،وةكةةةو
(ثارسييةكان) بوونة اليةنئرى اةردةشت.
" نةتةوةيةكى رةوشةت بةةراو ئةةدةبى بةةرايان وةيةة ،ئةةوان شةايةتيَكى اينة وون لةسةةر
ةةاكةى ئةةايينى اةردةشةةتى كةةة ض كاريئةريةةةكى مةةةانى وةيةةة بةةؤ ريََءثيَةةَ كردنةةى مةةريظ ء
بةشاريالتانيكردنى")58(.

يةكتاثةرستىء ثيَغةمبةةرى دوانةةيى ،سةآ بةةراورد دةويَنيَتةةوة كةة وةرسةيَكيان راسةتى
لةدايكبوونى اةردةشت دةردةخةن ،يةكةميان دة ةرايَتةوة بؤ سةةدةى دواندةوةةمى ثةيَش
اايةن ،دووةم ميَئوويةةكى ديكةة لةة ئاويَالةتادا وةاتووة دة ة اريَتةةوة بةؤ سةةرةتاى سةةدةى
شةشةمى ثيَش ااينء دواميَةئوو 811ى ثةيَش اايةن ،ئةةم ميَةئووة اير سةة يَنراوة الى
تويَئةرةكان.
 -9لةةةةة لؤنةةةةاغيَكى درةنئةةةةى دواى اةردةشةةةةت (ئةةةةاوورامددا) بةةةةووة خوداوةنةة ة ى ةةةةاكةو
(ئةورميةن)يش خوداوةن ى خراثة ،ئةم وةنئاوة واستنةوة بوو لةة يةكتاثةرسةتيةوة
بؤ دووانةيى.
 -8تةرنيمةةةةكانى اةردةشةةةت ،وةر يَراانةةةى ( اتاكةةةان)ء ئامةةةادةكردنى ذاك ديشةةةن جي مةةةانء
د.في يث عطهة كردووية بةعةرةبى ( اتا ( )245( )52اديرة ا صةرية العامةة ل كتةاب،
.)2883
( -21فجر االس م  -بةرةبةةيانى ئيالة م) ئةتةةد ئةةمن( )261( ،اديرةة ا صةرية العامةة
ل كتاب.)2886 ،
( -22ياهلطقة الغرب) د .رماليس عيض  ،53دار الالينا ل نشر.2887 ،

دواى ثيَكهةةاتن (التكةةوين) :سةةةردةمى كةةارتيَكردنى فةةارس بةةؤ بةشةةيعةبوونء تةسةةةوفء
بانئةشةى سؤشياليدمى لةالى ئةبواةراى غةفارىء وةن لة رايةكانى موعتةاي ة (ا عتدلةة)ي
ئةوانى ديكة .وةن ثيَيان واية كارتيَكردنى فارسةكان كةاتى ثيَكهةاتن (التكةوين) ئةةو ريلَةةى
كة سة انى فارسى دةيبينآ لة ة ثيَغةمبةرى ئيال م.

 -21ال ين ادن والصن وايران.)324( ،
( -23ا ة والنحة) الشهرستاني ،ج (  )44اثةانةى مالتةفا ئةلبابى حةلَةبى.2876 ،
 -24فجر االس م.272 ،
( -25اديان العامل) حبيب سعي  .دار التأليف والنشر ل كنيالة الال ية بال اورة.
 -26االدب ال ارسى ال يو.85 ،
 -27ياهلطقة الغرب.

*******************************
ثةراويَدو ذيَ ةرةكان
 -2بةر لة ثيَكهاتن (التكوين) :ئةودةمةى ئايينى فارس ةيشتة دوور ةةى عةةرةبء ناسةينى
لةاليةن ثيَغةمبةرى ئيال مء كةوتنة ذيَر كاريئةرى.

( -1اهلل) لة نووسينى عةباس مةتود ئةلعةلاد  2854دار اد .
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 -29مةةةانى كتيَبةةةى ايرى دانةةةاوةو نامةةةةى ايريشةةةى نووسةةةيوةو ئايينةكةةةةى خةةةؤى تيةةةا روون
كردوةتةوة ،ايربةى سةر اوة ريذئاوايىء ريذوةمتيةةكان نةاوى ئةةم كتيَبةةيان ويَنةاوةو،
ئةم سةر اوانة ئاماذةيان بةو بابةتة رنئانةة كةردووة لةةم كتيَبانةةدا .لةة كتيَبةى (سة ر
االسرار) واتة (س رى نهيَنيةكان) اير لةةو بابةتانةةى بةاس كةردوة  ،دةروااةى باسةكردنى
ديالةانةوة كتيَبةى ئةسة َةكان لةوانةيةة واوشةيَوةى نامةةى (ع ريتةةكان) بيَةت  ،كةة باسةةى
جةنئى شةيتانةكان دةكات لة جةنئى ئامسانء بيكى ديكة لةة ةبيكى لارةمانةةكانء
كتيَبى برا ماتيايان كتيَبةى (ئةسةو) كةة لةوانةيةة تةواوكةةرى كتيَبةى (ئةسة َةكان) بيَةت،
(ئينجية اين وو) يان بةتةنها (ئينجية) كة بريتية لة بيالتءدوو بة  ،ذمارةى ئةةلفء
بآى سريانى ،كة بريتية لة فةلالةفةى ئةايينى راسةتةلينة كةة بةؤ خةاوةن ئةبادةى ةاك
واتووةتةخوارةوة دلَالؤاى خوداوةن ى ،ئينجية كتيَبيَكى ديكة كرا بة ثاشةكؤى دةربةارةى
مةاوةةةبى جنالةةتيكيدم ئةةةويش ( ةةينةةةى ذيةةان)ة( .مةةانى لةةة ريَنماييةةةكانى خؤيةة ا
بنةةةماى رةوشةةتء فةةةراةكانى ئةةاين ديةةارى دةكةةات بةةؤ باوةراثيَكةةةرانىء ةةويَئرانى ،وةةةر
لةسةردةميَكى اووةوة وةموو كتيَبةكانى ذيانى وةر يَرادرانة سةةر امةانى ثةو ةةوى ،ئةةو
كتيَبانةةةةى ديكةةةة كةةةة (مةةةانى) داينةةةاون بةةةةامانى ثالةةةةوى باشةةةورى ريذوةةةةمتى كتيَبةةةى
(شةةةاثورخان)ةو ئينجيةةةة لةةةةنيَو دةلةةةةكانى (كورفةةةان) ،كتيَبةةةى (ك يةةةا) ريَنماييةةةةكانى
ثيَغةمبةرةكةيةةة دواى مردنةةى ،ئيَالةةتا بةشةةيَكى ايرى لةبةردةسةةت اية بةةةامانى لبتةةى،
لةوانة لة ريكيةوة وةر يَرادرابيَت ،كتيَبى ايرى (مانى)ء وتارةكانيمان لةبةردةستة  ،كة
خؤى لة بؤنةكان ا نووسيويةتى ،ئةم وتارانةةى ئارااسةتةى شةا ردة ةاكةكانى يةان روثةة
مانةويةةةكان دةكةةرد لةسةةةردةم ومتةةة جؤربةجؤرةكان ة ا ،لةمةةةدائنء بابةةةء ميالةةينورةى
ئةووااو ئةرمةنالةتان ،بةةم جةؤرة بانئةشةةى مانةةويدم لةةكاتى ذيةانى دامةاريَنةرةكةةى
دةري ةخاتء وةروةوا وةنة لةةو وتارانةةى بةة امةانى لبتةى لةسةةر ةةمى بةةردى لةة
ميالر دياراونةتةةوة  ،لةشةويَنيَكى ديكةة نوسةةر نةاوى دوا كتيَبةى مةانى بةاس دةكةات كةة
ناوى (ئةرونر)ة" ،ويَنةية كى اير خورافى لةسةر كتيَبى مانى (ئةةرونر) يَرادراوةتةةوة،
لةشويَنيَكى ديكة (ئال ريََ) ثيَى وابوو كتيَبى (ئةرونر) كة بةةناوبانة بةووة  ،كؤثيةةكى
بةويَنةةةى راااوةى ئينجيةةةة بيَةةت ..ئيَةةةران لةسةةةردةمى ساسةةةانيةكان نوسةةينى ئةرسةةةةر
كريالتن ،يةحيا خةشاب كردوية بةعةرةبى."2889 ،
 -28فجر االس م.31 ،
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 -11سةر اوةى ثيَشوو.
 -12سةر اوةى ثيَشوو.
 -11سةر اوةى ثيَشوو.
 -13لة ريذى بةدر بة دية با ثيَغةمبةرى ئيال م فةرمانى دا بة كوشتنى.
 -14فجر االس م.217 ،
 -15من تأريخ االحلاد االس م ،د.عب الرتن ب وي.
 -16ال ين ادن والصن وايران.
 -17فجر االس م.
 -19من تأريخ االحلاد االس م.
 -18ال ين شبه اجلديرة العربية ..ابكار الال اف.
سةر اوةى ثيَشوو.
-31
لة سةر واشتةى ئي ويشام دا واتووة :كة لةة ريذى شةةراى خةنة ةن كؤ ةةريةكان
-32
(ا هاجرين) وتوويانة :سة ان لةئيَمةية ،ئةنالارةكانيش وتوويانة :سةة ان لةئيَمةيةة،
ثيَغةمبةريش وتووية (سة ان لةئيَمةية لة خانةوادةى ئيَمةية).
 -31الشةصيات ل ة االس م ،د.عب الرتن ب وي.
 -33ال ين ادن والصن وايران.
 -34فجر االس م.
 -35ال ين ادن والصن وايران.
 -36سةر اوةى ثيَشوو.
 -37بةم شيَوةية لة دةلةكةدا واتووة ،مةبةستيش (ال وس)ة.
( -39اهلل) عباس ممود الع اد.
 -38مي د يارهطال.
 -41يالين في ادن والصن وايران.
 -42مه يارهطال.
 -41يالين في ياهنل يياصهن يييليل.
 -43مه يارهطال.
 -44يالين في ياهنل يياصهن يييليل.
 -45مه يارهطال.
 -46يالين في ياهنل يياصهن يييليل.
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 -47يالين في ياهنل يياصهن يييليل.
 -49مه يارهطال.
 -48ياملل ييان ل.
 -51ياهلطقة في ياغلع.
ايم ى شهريي.
-52
 -51ي يال ياعاام.
 -53يشلهوه عباس ياعقا  2859ي ياه ل.
( -54ه) عباس ياعقا .
 -55تليمهم ز ي شت.
 -56مه يارهطال.
لة ثةراويَدى توانر لةسةر ئةم ةبيكة وةاتووة" :رووبةراووبوونةةوة لةةنيَوان را اركةةرو
شةيتانا لة ئةةدةبياتى ئةايينى بةواايىء كريالتيانيشة ا وةاتووة ،كةاتى بةواا لةة دانيشةتنيَكى
دواتيَراامان ا دانيشتبوو كة بةرةو اانياريةكى موت َةلى دةبرد دةورى ئةو درةختةيان دا كة
مامؤستا لةذيَرى دانيشتبوو وةولَيان ا بيرتسيَننء ترس خبةنة دلَيةةوة بةوةةموو ريَباايَةَ،
بةةمم خةؤى تيَةَ نةةداو لةةت َيراامانى خةؤى بةةردةوام بةوو ،ثاشةان (مةارا) خةؤى بةؤى وةاتء
بةوةةةموو ةةةكيََ دةس ة ريَئى ليَةةى كةةرد ،بةةةمم دةبوونةةة ةةريى ةةو ء لةةةدةورى سةةةرى
بةئامسانةةةوة وةلَ ةواسةةران ،تةةا بةةةيانى بةةووة ئةم وئةةةوالى بةةواا رونةةاك بةةووةوةو بةةوو بةةة
عري وووودائ يةءووووة طئ رةىووووي ةووووةورةى ىة ة ووووةتي دةيوو و ى .هووووةروةهد يووووة ءة ةووووي
(مةتي) ي سا دةخايَ ة ةوة كة ءةب ةس يةساعي ي د يؤ دةشتديي دواى ءةوةى رةىي
ادسي يوؤ هدتوةخاارةوة تود تود ي يودتوةوةى دواى ذو رةجى ءة ود ءةب وةس يو دى يوؤ
شاخيَكى بةراو لةويَوة وةموو مةم ةكةتةكانى دنيةاو سةةروةريةكانى ثةآى نيشةان او ثةآى
وت ،ئةم وةمووةت دةدةمآ ئة ةةر كرانوشةو بةؤ بةةريت ،يةسةووع ثةآى وت :بةراي شةةيتان:
ونكة نوسراوة :تةنها بؤ خودا كرانو دةبريَت وةر ئةويش دةثةرسرتيَت" (مةةتى 7 : 4
– .)21
 -57فق ياننة.
صة يا ا ة (ذريةكي شدرستداةةط)
-59
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ئيال م بةنامؤيى ثةيابوو ،وةر بة نامؤييش دة ةرايَتةوة ،وةروةكو ةؤن ثةةيابوو ..خةؤ
بةحالَى نامؤكان..
(مةمةد كوراى عةب ولَ )..
***
وةموو ومتيَكى ئاااد مةش بة ريلَةكانى خؤى دةكةات لةسةةر ببكردنةةوةو ،وانيةان دةدات
بؤ تويَئينةوةو ةراان ،ئاااديان دةكات بؤئةوةى وةركةسة ببيَتةة خةاوةن ئةةو رايةةى كةة خةؤى
ثآى راستة ،وةر مامؤستايةكء ثابةن ى رايةةكانى خةؤى بيَةت ،يةان عةةودالَيان بيَةت ئةمةةيش
لوتابيانى وشَءبرينة دروست دةكاتء دةولَةتيَكيش كة لةسةةر سيالةتميَكى فيَركةردن بةراواو،
ئةمةيش بنةماى نةتةوةيةكة ئااادى ببكردنةوة ثشتئو خبات كة بؤ ةشةسةن ن ثيَويالتة..

س نى وكالن
مامؤستاى اانالتى ئاذة
لة اانكؤى مانيالتةر

مةينةتهــــــــــــ
ئة لَ ئهــــــــــــــن م
نووسينى :مالتةفا جوحا2891 ،

شةش يةرةم
مةكة لة ميَذووى راستةقينةيدا
 631 – 571ااين
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وةتيوى مةكة
مةمةةةد و ةةتيووى مةككةةةى وشةةَءبرينة وةةي رووةكء دارخورمةةاى لةةةآشيَن نةةةدةبوو،
وةذارو كةم سةر اوة( ،ئةوسا نةوتى نةبوو) كةةم ئةاو و بئةرة وةةر ئاويشةى نةةبووة ،ةراة و
ةةرماو ذيةةان تيةاى سةةةخت بةوو ،ثشةةتى بةةدةرةوة لةةايو بةوو بةةؤ بةرةنئاربوونةةوةى مةترسةةى
برسيةتىء مةرط ،وةكو ايربةةى منة امن لةةو بيابانةة دوورة ثشةتئو خةراوة ثةةروةردة بةوو،
ويَشةةتا لةةة سةةكى دايكةةى بةةوو كةةة بةةاوكى مةةرد ،ئامينةةة خةةةم بةةارى لةةورس كةةرد  ،دواى مردنةةى
ميَردةكةى عةب ولَ مةمكانى وشكيان كرد( ،سؤيبة) ذنى (ئةبوو لةوةةب) بةؤ ةةن ريذيَةَ
مةمكى ثآدا (بةم شبدانة مةمةد بووة براى شبيى (مةسةروئ – كةوراى سةؤيبة)  ،بةةر لةة
وةةةردوو بةةرا (مةسةةروئء مةمةةةد) وةةةمدة لةوةةةمان مةةةمَ شةةبى خواردبةةوو( ،سةةؤيبة)يةةش

19

سااردية (حةليمةى سةةع ية) لةة بيابةان  ،بؤئةةوةى لة ةة عةبة و َل ى كةوراى بةؤ مةاوةى دوو
سةةا شةةبى دةداتةةآ  ،كةةة تةمةةةنى بةةووة شةةة سةةامن ةراان يانةةةوة بةةؤ دايكةةى ،دايكيشةةى لةةة
مةككةوة بردى بؤ مةدينة ،بؤ سةةردانى ةؤراى بةاوكىء خالَؤكةانى (لةة خ َي َةى اةوةرة) ،ئامينةة
سالَى 576ى ااين مرد ،كاتآ كة مةمةد تةمةنى وةشت سا بوو ،دايكى ئةميةن من الَةكةةى
وةَلئرتء بردى بؤ الى بةاثبةى (عةبة و موتةةليب) ،ئةةويش رتيةةخؤىء بةةخيَوى كةرد تةا
ئةةةةويش ةيشةةةتة عةبةة ولَ ى كةةةوراى  ،كاتةةةآ كةةةة تةمةةةةنى وةشةةةتا سةةةا بةةةوو ،دواى مردنةةةى
باثبةى(ئةبو تاليب) باوكى (عة ) رتيةخؤى.

كرايارةكان دةسةتيان بةسةةردا رتبةوو ،ئةوانةةى كةة مةككةةيان كردبةووة ثايتةةختى دوور ةةى
عةةةرةبى ئةوسةةاكة ،وةةةروةوا مةلَبةنة يَكي سةةةرةكى كةةة وةةةموو ونة ةكان ليَةةى كؤدةبوونةةةوة،
ةر ى مةكة دةكةوتة ناوةرااست ريَئاى باار انى نيَةوان يةمةةن  ،كةة خةاوةنى خيَروبةرةكةةت
بوء  ،ومتى شاميش كة بااارايَكى ساغكردنةوةى ةورة بوو.
بيَئومةةان مةمةةةدى من الَةةة دةولَةمةن ة ةكانى يةمةةةنء شةةامى ديبةةوو ،بةةة ةةاو دةيبينةةى
يةمةنيةكانء شاميةكان ما ء كام دة ؤرانةوة ،كة ى ينى وةذارى مةكةيش كة خةؤى لةةوان
بوو ،ثرت وةذارو ك َؤ ء بةدبةخت دةبوون .ئةمةة سةةرةرااى ئةةو مةر ةسةاتةى بةةوؤى مردنةى

كةواتةة لةة منة الَيى مةمةةددا ةوار ذن وةةبووة (وةكةو دايةَ) ،لةوانةيةة ايةاتريشء دوو
ثيةةاويش (دوو بةةاوك) جئةةة بةةاوكى راسةةتةلينةى ،سةةآ بةةراى شةةبيى وةةةبوو ،يةةةكيََ لةوانةةة
مامةةةى بةةراى بةةاوكى بةةوو ،ميَئوونووسةةةكان لةسةةةر ئةةةوة كةةؤكن كةةة (ئةةةبوتاليب) براااكةةةى
بةسؤاةوة لةئاميَد رت ،بةراادةيةك كة مةترسي ار بوو "لة دةستى تاوانكار ليَى دةترسا يان لةة
رووداويَكى نا ةوان ،لة سروشى ئةم ترسةيشةوة حيالابى بؤ وةر شتيَكى اوةراوانكراو دةكرد،
ايرجةار من الَةكةةى لةة خةةو وةلَ ةسةانء (عةةة ) كةوراى دةخالةتة جيَئاكةةى ،بؤئةةوةى ايةةاتر
دلَنيابآ ،ئاماذةيش بؤ وةسوةسة وةميشةييةكانىء وريايى رادةبةدةرى دةكا".
"ئةةةبوتاليب بةةةبآ مةمةةةد وةلَينةةةدةكرد ،كاتةةآ بةةةدةم بانئةةةوااى سةةةفةرى سةةةر ثشةةتى
حوشةةرتى كاروانةكانةةةوة دة ةةوو بةةةريَئاى شةةام ،بؤيةةة دة الةةتة تةةةك خةةؤى ،ئة ةر ةةيش ئةةةو
سةفةرة اير دوورودريَئبوواية" ..بؤ ى
ئايا مةمةد نةخؤشييةكى نائاسايي ثيَوةديار بوو دةبآ مةسةلةكة نهيَنيةكى تيابووبآ.
مةمةةةد بة ةةيةوة دةينامن ة لةةة كةةةبتيَكى اير سةةةخت يةةان وةس ة بةةة ثشتئويَةالةةنت
دةكرد ،يان مةسةلةكة بآباوكء بآبةشبوون بوو ئايا ئةبووتاليب سةرةى ئةوةى نةدابوو كة
براااكةةةى حةةةاى بةتةةةةنيايىء دوورةثةريَديةةةو  ،شةةةويَنيََ سةةةرةى رادةكيَشةةةاو حةةةاى بةةةة

دايةةَء بةةاوكىء عةب و وتةةةليبى باثبةيةةةوة تووشةةى وةةاتبوو ،بؤيةةة خوليةةاى دوورةثةةةريَديى
بةويَدكردبوو ،لةوانةيشة لةدةرووني ا رن رة ى داكوتابآ بةرامبةر بةو كؤمةلَئايةةى كةة وةي
سةةؤاو بةاةيةةةكى نةةةبوو بةرامبةةةرىء ،وةةي دةستايَشةةةةريةكى نةةةكرد بةةؤ يارمةتي ة انى ئةةةو
ةوساوةو بآدةسةمتانةى كة وةميشة لةذيان ا ةاوةرا ى اريانيَةَ بةوون لةةو دةردةسةةريةى
تياين ا را اريان كات.
ئةةةةبوتاليب براااكةةةةى لةخةةةةو وةلَ ةسةةةان وةركةةةة ويالةةةتباى سةةةةفةر بكةةةات ،ئةمةةةةيش
مةسةةةلةيةكى ترسةةناك بةةوو  ،لةوانةةة من الَةةة بآباوكةةة بآبةشةةبووةكة نةخؤشةةيةكى دةروونةةى
وةبووبآ ،مامى ثآى وابوو ئافاتيَكةو وةراةشة لة سةالمةتى من الَة بيَتاوانةكة دةكا  ،كةة وةةر
لة سةةردةمى بةرمةمكةييةةوة تووشةى نة بةةتىء كارةسةات بووبةوو ،نامانةةو ثةلةبكةةين لةة
حوكم ان  ،كة واية مة مةةد نةخؤشةى دةروونةى وةةبووة ،ةر ةى روالَةتةةكان يةان وةنة يََ
ئاماذة بةوة دةدةن.
تؤوى شؤرا
كؤمةلَئاى مةكةيى داتةثيوو ةليَ ن وخةلَكى تيابوو ،ويَنةيةكى تاريةَ ،ويَنةيةةكى بةآ

دانيشتنة لة ة خةلَكانيَك ا
وةركةسيََ وةكو (مةمةد) من الَيةكى ئالَؤاى وةبيَت تووشى جؤرةوا نالةبارى دةروونىء
ش َةذان دةبآء ،تووشى ترسء واويمة دةبآء نيئةرانء لة كةسءكارى نامؤ دةبيَت.
لةوانةية مةمةد ئةلوء رةوشتى اليان ابيَت ،لةذيَر كاريئةرى خةمؤكي و بآئوميَ ييةةكى
لوولَ ا ،كة لة ناخي ا رة يان داكوتابوو ،وةروةوا ترس لة كؤمة  ،كؤمةلَى مةكيى ،كة تةةوذمء
مةاةبة جؤراوجؤرو ناتةباكان دا بيان كردبةوو ،وةكةو ةؤن باار ةانء ثةارةدارو وةبةةرويَنانء

يَوة ،مةمةدى من ا اير لةو ويَنةية رامابوو ،ئةو جئة لةة مشةتآ خةةلََ وييةى
وار
نةةةدةبينى( :ئةةةو خةلَكةةة ) دةولَةمةن ة ةكانى مةككةةة بةةوون ،ثةةارةداريَكى ايرو خةةاوةن اةوى
ثانءبةةةرينء ذمارةيةةةكى ايرى حوشةةرت بةةوون ،دانيش ةتوانى ةراةكةةة خواثيَ ة اوةكانى مةكةةة لةةة
لة ةني ايو و ا َي ار خواردنيان دةخةوارد ،بةوةةااران سةةر حوشةرتيان وةةبوو ،لةة ذوورى بةةراو
كؤشَء تةالر نيشتةجآ بوونء جةءبةر ى ئاوريشمى يةمةنييان لةبةردةكردو ،لةسةر نةويَنى
بةةرا دةنووسةنت ،فةرشةيان بةةناوةخنء نةةرمءنؤ بةوو،ء لةرةو َي َةةى نايةاب ،دةسةتيان بةسةةر
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ثةةارةوثو وةةةتيوانء بآدةسةةةمتةكان ا دة ةةرت ،جةةةختيان لةةة لةةةراارةكان دةكةةرد كةةة ذنء
كيةكانيان داويَن ثيالى بكةن بؤئةوةى لةراةكانيان ب ةنةوة .بةمم (بةدبةختةةكان) ايرينةةى
خةلَكى مةكة بوون.
مةمةةةد نةية ةتوانى سةةةيريان بكةةات ،ئةوانةةة ةوسةةان نةوةو ايردارى ث يشةةان بوونيةوة،
بريتى بوون لة وةر ىءثةر يةكانء خويَراييةكانى عةرةبء داةكانى دوور ةكةةو ةةتةكانى
بةةةدكاريى ،خواردنيةةان ةةةمو ثةةوااو بةةةرى درةخةةت بةةوو و  ،ةةئو يايان بةةة كةةالَيى دةخةةوارد،
لةوانةية لة خورىء خويَن خواردنيان دروست كردبآ يةان ئيَالة انيان شةكان بىء ؤشةتةكةيان

ئةل َى تووشى وةلوةسةو الدان بووبيَت .ئةمةيان كيَشةيةكى مريظايةتية ،بؤ ةى ليَةى بيَة ةنة
نةبن ،ئةمة لة ذيانى سياسىء فيكرىء ئةدةبىء كؤمةميةةتىء ئةايينىء سةؤاناكىء اانالةتي ا
رة ي داكوتاوة
ئةم كيَشةية دةبآ ارةسةريَكى بؤ ب ياريَتةوة ،ونكة مةمةد تيَمان اية كةة بةراواى ثةآ
بكةةين يةان بةراواى ثآنةكةةين ،ئةةةم كابرايةة خةؤى دةميَكةة بةةة شةورةيةك لةة فريشةتةى خةةواو
ثيَغةمبةرانىء ئةل َمانء نامخانى وريَية داوة ،وةروةوا ميَةئوو و كةلةةثوورى دا بكةردووةو
لؤرخى كردون ،تائيَالتا دا بى دةكاتء لؤرخى دةكات ،كة ناشبينرتين شةيَوةى دا بكةردنء

ليَكردوةتةوةو كومن ويانة.
ويَنةيةكى ترسناك بوو ،برسيةتى دلَى ئةوانةى وةلَ ةدراى كة نةيان ةويالت سةوا ء سةي ة
بكةن ،برسيةتى ثةالمارى مالَى دةستةوسانةكانى دةدا .دةيكردنة نيَيب ،ئايا مةرط باشرت نيةة
لةةةة سةرشةةةؤراىء برسةةةيةتىء بآبةشةةةى ،كاتةةةآ بةدبةختةةةةكان ريَئةةةا ناديانةةةةوة بةةةؤ شةةةؤرا ء
را اربوون .
ويَنة تاريكةكةى مةكةى داثؤشيبوو ،مةمةد دةترسا ،ريلَةكانى ينةكةى خؤى بؤ ةةنيان
لةآديَت لةبةر خؤنةشؤرين ،ئةساىَ لة لئةكانيان ا ةمةي دةكةردء ،لةة جةسةتةيان ا بةكةةي ى
خؤيان دةواتنء دة وون.
مةمةدى ميَردمن ا دةيةةو ارةسةةريََ ب يايَتةةوة ،سةةرى سةووراماوة لةةم دياردةيةةو
دياينةوةى نهيَنييةكانى ،رفتةكة تةشةنةدةسةنآ ،مةمةد ئةل َى دةشة َةذيَتء ناتوانةآ وةي
بكات( ،ئةبوتاليب) نةي ةاانى كة ئةم جؤرة فاكتةرانةة ئة ةةر لةة منة الَيَكى بةدبةةختى وةكةو
مةمةةددا كؤبيَتةةوة رةوشةتء ئةةلوء كةسةايةتى دة ةةؤران ،بؤيةة وةميشةة لةة بةرااا نيئةرانةةة
خاوةن خواستةكةى دةترسا ،لةوةى كة رووداويَكى لةآ رووب ات ،بؤية بؤ وةركويَيةةك رييشةتبا
لة ة خؤي ا دةيءد ،لة مةمةديش ا شؤراشيََ دذ بة واليع وةبوو.

لؤرآ كردنة.
روخالةةةت لةةة (ئةةةبووتاليب)ى سةرسةةوراماو دةخةةوااين كةةة ترسةةى لةةة براااكةةةى وةيةةة ،بةةا
لة ةلَي ا ليَى بكؤلَينةوة ،ةر ةى دواى سةةدان سةا لةةبارةى ئةةوةى كةة لةةبارةى براااكةيةةوة
بةميَشةةكي ا دةوةةات ،دةبةةا (مةمةةةد)ى الوى وةلَكةةةوتووى ئةةالَؤا ببةةةين بةةؤ ك ينيكيةكةةةى
(سيئمؤن فريي )  ،تا ريَنماييمةان بكةات ،ةونكة ئةةو اانايةةكى ةةورةى دةروونناسةية ،بةةلَكو
سةروسيماى ئةم مةسةلةيةمان بؤ ئاشكراكات.

لة ك ينيكيةكةى فريي ا
(ئةبووتاليب) اوديَرى جوومنةوةكانى براااكةةى دةكةردو دةيبينةى وةنة يَكيان ورايَنةةيان
تيايةو وةن يَكيان خةمى تيايةو لة وةن يَكيشيان ياخيبوونء خواستء تووراةيىء رلبوونةةوة
وةية ،وةك ب َآى (ئةبووتاليب) لة وةاعى ئةم من الَة سةيرو ترسةناكةى دةثرسةى ،ئة ةةربيَتو
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مةمةد لة ك ينيكيةكةى فريي ا
(سيئمؤن فريي ) ى دةلَآ:
ب يمةةةتى وةةيَمنء لةسةةةرخؤ ب يمةةةتيَكى دةروونء ئةةةلوء وةسةةت شةةيَواو دةخاتةةة ذيَةةر
اوديَرى تويَكارى دةروونيةوة ،وةن ثرسيار لة (ئةةبووتاليب) دةكةات لةةبارةى لةةدايكبوونى
مةمةةةةدو مردنةةةى دايةةةَء بةةةاوكىء شةةةبةخؤرةيىء ثةةةةروةردةو جوومنةةةةوةكانىء خةةةواردنء
خواردنةوةو خةوتنء تووراةبةوونىء دلَةؤشةىء ثةيوةن يةةكانى لةة بةرادةرة نيَةرو ميَيةكانية ا.
(ئةةةبووتاليب)ي نةدركيَنةةةر بةراشةةكاوي وةةي دةرنابرايَةةت( ،فريي ة ) بةيانةكةةةى خؤميةةان بةةؤ
دةخويَنيَتةوة:
"فآ رتن ( )Epilpsyخوويةكى تووراةيى كتوثرا ،دةرواويشتةكانى جيةاوااو توون وتيةئى
لةةة تاكةكان ة ا جيةةاوااة ،بةةة ث ةةة دةبيَتةةة دوو جةةؤرةوة ..وةريةةةك لةةةو دوو جةةؤرة روالَةةةتى
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تايبةتى خؤى وةية ،جؤرى يةكةميان ثيَى دةوتريَت (فآ رتنى ةورة) بةم خوالنةى خوارةوة
تآدةثةرايَت:
بةةةر لةةة نةةؤرة تووراةييةكةةة سةةةرةتاكةى اير ش ةيَوةى وةيةةة ،وةكةةو سةةةرة يَئكةو س ةرابوونى
ةةوارثة ء ،تةةرسء واويمةةةى تارمةةايى بيةةننء دةنئةةى ترسةة َينةر ،ئةةةم سةةةرةتايانة ةةةةن
دةلي ةيةةةةك دةخايةةةةنيَت ،ثاشةةةان ةةةرذىء توونةة بوونى نةةةائبادةى ماسةةةوولكةكانى جةسةةةتةو
ئةةاميش نةخؤشةكة دةكةويَت ،ئةةاميش وةن شويَنى سةرو جةستةى برين ار دةبيَت".
(ئةبوتاليب) لالةكةى ثآدةبرايَتء دةلَآ :ئةى نوذدارى ئةلو تؤ لة ةلَمان بووى..

وةستان ا لة ثةيئةى ترامواىء رةنئى اةرد وةلَ ة ةرايَتء ،وي دةستايَكى دةربراينى لةآديارى
ناداتء لةثرايشا بةئا اديَتةوةو وةستى تةواوى دة ةرايَتةوة".
(ئةةبوتاليب) بةةآدةنئى دةشةكيَنىء دةلَةةآ :لةةة رسةتةكان ا ئةةةى نةوذدار ،ترامةةواى وشةةةيةكى
نامؤية بة ئيَمة.
" بةمم وةن لةةو تووشةبوانة دةتةوانن لةة كارةكانيةان بةةردةوام بةن لةةو خالَةةوة كةة ليَةى
وةستان ،بآئةوةى وةست بة بب وونةوةكةيان بكةنء رستة ناتةواوةكةة تةواودةكةةن ،يةان لةة
رييشةةنت بةةةردةوام دةبةةن وةك ب َةةآى وييةةيان ل ةيَ روو نةةةدابآ ،وةنةة لةةةم نةةؤرة فآ رتنةةة

فريي يش لةسةرى دةراوات:
"ئةةةم رذيةةة ( )Convtsionلةسةةةرةتادا لةةةجؤرى (اير ش ة َةذان)دايةةة ،ثاشةةان دواي س ةيَ
ركة دةبيَتة ش َةذانى لةرايك  ،ئةةم حالَةتةة رذيةة دةرواويشةتةى ديكةةى لة ةلَة ا ديَةت ،
وةكو :يَرابوونى كاجيَراةو امان ةسنتء او اةن بوونء ةؤراوانى رةنئةى دةمء ةاو و شة َةذانى
ثريسةى وةناسةدانء جوومنةوةى د ء كةةف ةان ن ،ليةَ وةاتن ،ئةةم نؤرةيةة ثيَةنر خولةةك
دةخايةنيَت ،ثاشان نةخؤشةكة دة ةرايَتةوة حالَةتى جةاران  ،وةنة جةاريش خةةويَكى لةوولَى
ليَ ةكةةةةويَت ،وةركةةةةة بةئا اديَتةةةةوة ،وةسةةةةت بةةةة مانةةة وبوونء وي كةةةى دةكةةةةاتء وييةةةةى
ببناكةويَتةوة لةوةى كة لةكاتى نؤرةكة رووي اوة."..
(ئةبووتاليب) لة بيَ ةنئى وييى ترى بؤ ناميَنيَتةوة.
فريي لةسةرى دةراوات:
"بةةةمم جةةؤرى دووةم ثةةآى دةلَ ةيَن (فةةآ رتنى بيةةووك  )Epile tifromدةركةوتةةةكانى
سةةووكرتة لةةة دةركةوتةةةكانى جةةؤرى يةكةةةمء نةةؤرةى ئةةةم جةةؤرة كةةةمرتة لةةة نةةؤرةى فةةآ رتنى
ةةةورةو وةةي نيشةةانةيةك لةثيَشةةةوةى نيةةةو وةةي رذبةةوونيَكى بةةةدواوة نيةةةو ةةرنئرتين
نيشانةكانيشةةى لةدةسةةت انى وةةؤ بةةؤ ماوةيةةةكى كةةورتء لةبب ةةوونةوة بةةؤ مةةاوةى ةةةن

بيووكانة دةبنة نؤرةى جؤرى ةورة ،بةمم لةم حالَةتةدا تووشبوو دوو ارى وةةردوو جؤرةكةة
نابيَت".

ةةريكةيةك يةةان خولةةةكيََ ،وةن ة جةةاريش نةخؤشةةةكة بةردةبيَتةةةوة سةةةراةوى ،بةةةمم لةةة
ايربةةةةى حالَةتةكانة ة ا دةتوانةةةآ لةنئةةةةرى خةةةؤى بئريَةةةت ،وةةةي نيشةةةانةيةكى ديكةةةةمان بةةةؤ
دةرناكةويَت تةنها سووراانى اوةكانىء م ى خواردةبيَتةوةو وةر يةكى بةدةسةتةوة بيَةت ليَةى
بةردةبيَتةوة ،لة لالةكردن دةوةستآ بآئةوةى رستةكةيشى تةواوبكات .تووشبوو لةم حالَةتةةدا
كة ئا اى لة ترسناكى نية ،ايرجار لةكاتى ثةراينةوةى ريَئادا دةوةسةتآ يةان دةكةةويَت ،لةةكاتى
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ببورة فريي :
ئة ةر (ئةبوتاليب) لة براااكةى برتسةيَت لةة وةةر شةتيَكى ةاوةراوانكراودا ،ئةةى نابةآ كةة
فةةآ رتنى بيةةووك نةةالَيَن ةةةورة كةةوتءثرا تووشةةى مةمةةةد دةبةةوو( ،ئةةةبووتاليب)ى نيئةةةران
دةكردو ببى لة براااكةى دةكردةوة
فريي لة خويَن نةوةى بةيانةكةي ا بةردةوام دةبيَت:
"وؤيةكانى ئةم نةخؤشية لة ةووةةردا ئؤر انيةة وةكةو تويَةئةرةكان دةلَةيَن ..دةركةةوتووة
ئةم نؤرة فآ رتنانة اياد دةبآ بةوؤى نيئةرانى شتيةوة كةة بؤردومانةة ئامسانيةةكان لةةكاتى
جةنئ ا دةياننايةوة".
(ئةةةبوتاليب) بةسةرسةةوورامانةوة ةةو دة ريَةةت ،ئةةةبوتاليب ورتةةةورتى ليَوةديَةةت :نابةةآ
مةمةد تووشى ليَ انى سةر بووبيَت لةةو ريذانةةى كةة لةةالى (حةليمةةي سةةع ية) بةووة بةؤ
نا !
لة ة ااناى دةروونناس بةردةوام دةبن ،با جؤرةوا روالَةتةكانى الدانةى دروونةى (يارهلي
يانوني) خبةينة بةر او:
فريي راظة دةكاتء ثؤليَن دةكاتء شي ةكاتةوة:
 -2نيواستنيا ( )Nervous Breakdownمان ووبونى دةروونى:
ئةةةميش جؤريَكةةة لةةة نةخؤشةةيةكانى دةروونء لةةة وةن ة رووةوة لةةة حالَةةةتى نيئةةةرانى
دةروونةى دة ةيَت ،بةةةمم نيشةةانةكانى وةنة خةسة َةتيان تيايةةة جيةةاى دةكاتةةةوة لةةة حالَةةةتى
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نيئةرانىء دةيكاتةة نةخؤشةيةكى تايبةةت بةة خةؤى و ،ةرنئرتين نيشةانةكانى ئةةم نةخؤشةية،
وةميشة بةة مانة ووبوونيَكى اير دةكةات ،دةبيةنن نةخؤشةةكة وةميشةة اانة ةى مانة ووبون
دةكات لة وةر ئيشيََ كة دةيكات ،ايرجةار لةة دةر ةوونى نةخؤشةةكةوة لةة نويَنةكةةى دةسةت
ثآدةكات  ،تا دة اتة وونة نيَو جيَئاوة لة ئيَوارةدا ،بئرة دواجاريش ناتوانةآ خةةويَكى وةيَمن
خبةويَت ،دواجاريش وةست بة مان ووبونى لةشةى ايةاتر دةكةات ،تةا وا وةسةت دةكةا كةة لةشةى
نةخؤشةةةكة نةةةوةك دةروونةةى ،وةةةروةوا نةخؤشةةةكة وةسةةت بةةة دلَتةةةنئىء بيَداريةةى دةكةةاتء
نايةو لة وي ئيشيََ بةش ارى بكات ،بةئاسانى تووشى بيَدارى دةبةآ تةنانةةت لةة ئاسةانرتين

تووشي ببوون .ثياويََ ايرى لةآدةكريَت ذنةكةى يان كيةكةى بؤ داويَن ثيالى بؤ ثةي اكردنى
ثيَويالتيةك يةان بةؤ دانةةو ةى لةةرايََ لةسةةريةتى كةة رفتيَكةى بنةراةتيةة بةةكار بهة َي َ ،كةة
دةبيَتة وؤى نةك والتبيا بئرة دذوارتر لة والتبيا  ،بؤ وونة بؤ تؤلَةسةةن نةوةيةكى وةار
و شةةيَتانة ،يةةان بة ةةةكةوة ثةةةالماردانى ئةوكةسةةانةى كةةة خةةاون مةةا ء سةةةلَتةنةتن .بؤيةةة
عةرةبةكان بيابانيان ثراكرد لة شاناايكردن بة ويَدو ت ةالى خؤيانةةوة ..وةسةتى دةكةرد ئية ى
سةربةسةةتةو سةةةربةراةو ئةةاااو كةلَةةةميَردة .تةنانةةةت عةرةبةةةكان نةيان ةويالةةت شةةانااى بةةة
ريَنماييةةةةةكانى مةليكةكانيانةةةةةوة بكةةةةةن ..بئةةةةرة لؤمةةةةةى وةةةةةر مةةةةةليكيَكيان دةكةةةةرد كةةةةة

ئيشءكاردا ،ناتوانآ بةردةوام بب لة بابةتيَكى دياريكراو بكاتةوة.
ئةةةم نةخؤشةةية خاوةنةكةةةى تووشةةى بآئوميَ يةةةكى لةةورس دةكةةات ،لةوانةيةةة حةةةا بةةة
خؤكوشةةةنت بكةةةات .ايربةةةةى خةةةةلَكى ةةةينى ةوسةةةاوةى مةككةةةة ،ثيَيةةةان باشةةةرت بةةةوو دةر ةةةا
لةسةةةرخؤيان داخةةةن تةةا لةبرسةةان ا دةمةةرن ..دواى ئةةةوةى وةةي ويةةواو ئوميَ ة يَكيان نةةةدةما،
ئةةامى تيَكشكان كة ميَشَ مان وو دةكاتء د ء ئةلو دادةراايَنآ.
 -1والتبيا (:)Hystaria
ئةوةيش روالَةتيَكةة لةة روالَةتةةكانى وةلَوةشةانةوةى كةسةايةتى ،ئةةم نةخؤشةية تووشةى
الوان دةبةةةآ بةتايبةةةةتى لةةةةالى ميَينةةةةكان .كةسةةةايةتى والةةةتبى خةسةة َةتةكانى جيةةةاوااة لةةةة
كةسايةتى ئاسايى ،ديارترين ئةةم خةسة َةتانة  ،دةروون وروذانة ن ،ناوةنة ى خوديةةتىء كةةم
توانا لةبراياردانء كؤنرتيلَكردنى وةلَويَالتةكانء راكردن لة وةلَئرتنى بةرثرسةياريةتى ،ناكةامو
بوونى ئةلوء جةستةيى ،حةاى اياتر بةسؤاة نةك ئةلوء م كةض بوون بةؤ دةسةةمتى وةسةت
نةك بؤ دةسةمتى لؤذيَ ،ئةم خةس َةتانة نةةخؤ لةة لؤناغةةكانى يةكةةمى ذيةانى دركيةان
ثآدةكات ،بةمم بةرةبةرة دةبيَتة بةشيََ لة رةوشتىء تةواوكةرى كةسايةتيةكةى.
خةةةةةلَكيَكى ايرى (مةكةةةةة) ئةةةةةو سةةةةةردةمانة تووشةةةةى نةخؤشةةةةى والةةةةتبيا بةةةةوونء ،

مةحرةمةكانيان نةثاريَديَت ،يان بةخؤشةويالتىء كةرامةتةوة لة ةلَيان ا نةجووميةتةوة.
 -3رةوشتى سيكوثاتى (:)Psychpathic
كةسةةةايةتى سةةةيكوثاتى كةسةةةايةتيةكى نةخؤشةةةة ،وةةةةروةكو كةسةةةايةتى والةةةتبى وايةةةة،
جياواايش لةنيَوان وةردوو كةسايةتيةكة تةنها لة جؤرى الدانةة رةوشةتيةكةيةو ،رادةى ئةةم
الدانةةة كةةة ةةةن ايةةان بةةة تاكةكةسةةةكانى كؤمةةةلَئا دة ةيةةةنيَت ،ةةونكة رةوشةةتى سةةيكوثاتى
ايرجار خاوةنةكةى ثا دةنيَت بؤئةوةى ئااارى كةسةانى ديكةة بة ات ،بةةمم رةوشةتى والةتبي
تةنها ايان بة خاوةنةكةى دة ةيةنيَت..جياوااييش لةنيَوان نةخؤشةى والةتبيا ،يةان نةخؤشةى
سةةةيكوثاتىء نةخؤشةةةى ئةةةةل َىء دةروونيةةةةكانى ديكةةةة تةةةةنها جياواايةةةة لةةةة ث ةةةةى م م نةةةآ
ئةل َيةكةداو ،ئةو ل َي انة دةروونيانة كةة ض شةويَنةواريََ لةة ذيةانى تاكةكةةس بةةجآدةوي َلَةن،
سةربارى ئةوة ئامادةبوونى دةروونةى رة ةةلَةكى رادةى تيَكةة بةوونى ئةةم فاكتةةرة لة ةة
فاكتةرة دةرةكيةكانى ئةو م م نآ ئةل َية.
 -4شيدوفرينيا:
نةخؤشةةيةكة لةةة نةخؤشةةية دةروونيةةةكانء ايرجةةاريش نيشةةانةكانى لةةة تةمةةةنى نيَةةوان

ميَئوونووسةكان ئاورايان ليَى نةداوةتةةوة  ،تائيَالةتا ريذوةمتيةةكان براوايةان بةة ارةسةةرى
ميتةةافيديكى وةيةةة وةكةةو دوعةةاو نوشةةتةو سةةةردانى ةةؤراى لةةةديسء ثيَغةمبةةةرةكانء خةةاوةن
كةرامةةةتء مةةةاارى ثياو ةةاكانء ئيمامةةةكان ،ةةونكة ثديشةةكى دةروونةةى لةةةكاتى مةمةةةددا
نةاانراو بووة ،ميَئوونووسء تويَئةرةكان ويَيان نةداوة كة ريلَةكانى ةينى رةوشةت روون لةة
(مةكةةة) ةةييان بةسةةةر وةةاتووة ،وةةةروةوا خةةةلَكى جئةةة لةةة (مةكةةة)يةةش بةةةوؤى برسةةيةتىء
ئةشةةكةةةدانء ةوسةةان نةوةو نيئةةةرانىء تةةرسء بآبةشةةبوونء ايردارىء اةبرواةنئةةةوة

واردةو سى دا دةردةكةو  ،ئةمةيش لة ثياوان ا اياترة لةوةى لةة ذنةان ،دانيشةتوانى شةارةكان
ثةةرت دوو ةةارى دةبةةن لةةةوةى دانيشةةتوانى ون ة  ،ةةونكة ذيةةانى شةةار ئةةالَؤاترة لةةة ذيةةانى الد ،
وةةةروةوا داخةةوااىء تةةوانى تاكةكةةةس بةةؤ تيَكةةةلَبوون لة ةةة ئةةةو ذينئةيةةةى تيةةا دةذى اير
ئاسانرتة لة الد لة وى شار.
رةوشتى شيدوفرينيا بريتيةة لةةو حالَةتانةةى كةة ةرنئرتين خةسة َةتةكانى ،وةلَالةوكةوتى
نامؤ ،وةلَيَنجان بآئةوةى لة ةة ئةل َة ا يةكبئريَتةةوةو ورايَنةةى مةانايةةتىء ةوسةان نةوة،
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ببكردنةةةةوةو وريةةةايى ثية ةرا ثية ةراء واويمةةةةو شةة َةذانى وةسةةةت( ..ئةةةةبوتاليب) وةناسةةةةيةك
وة َل ةكيَشآ ،بةلَآ مةمةد خةاوةنى وةلَالةوكةوتيَكى نةامؤ بةوو ،و اريَنةةى دةكةرد ،ببكردنةةوةو
ئا ايى ثيرا ثيرا بوو ،ئةبوتاليب ئةمةى وتء بآدةنة بوو.
 -5شيَت بوونى خو (:)Manic-deprssive psycg sis
نةخؤشةةةيةكة لةةةة نةخؤشةةةيةكانى ئةةةةلو ،دوو روالَةةةةتى وةيةةةة :ورووذانء وةلَيةةةوون يةةةان
خةمؤكىء دلَتةنئبوون ،وةن جاريش ئةو روالَةتة كة بةدواى يةك ا ديَن ،لة وةن جاريش ا
رة ةةاودةكريَت يةةةكيَكيان لةةةويرت ايةةاتر ديةةار دةبةةآ ،ئةةةم نةخؤشةةية لةةة كةسةةى تووشةةبوودا

شيَتيايةتيةى تووشى بوو بةسةريان ا اا دةبةآ ،دةبةآ ئةةم لة ةلَية ا بةيَن ،ئة ةةر برايارتةان دا
جاريَكى ديكة بيَنةوة بؤ ئيَرة.
ترسناكرتين شت لةم مةسةلةيةدا ئةةم ب يمةتةة-شةيَتةية ،ئةةو الفةى ثيَغةمبةرايةةتى ليَة ا ،
لةكؤمةلَئايةك ة ا كةةة اير ثيَويالةةتى بةةة ثيَغةمبةةةريََ وةةةبوو ،ئةةةو خةةؤى وةكةةو ثيَغةمبةةةريََ
تةرخان دةكات ،نةةك وةكةو بةةر لةةو وةاتن ،بئةرة (كؤتةايي ثيَغةمبةةران بةوو) ئةوثةةراى ث ةةى
شةيَتايةتى ئةوةيةةة كةةة نةخؤشةةةكة خةةؤى بةةة بةشةةةرةفرتين خةلَ ةن ة ةو باشةةرتيانء مةةةانيَكى
موت َةن لةلةلَةم ب اتء ،خةؤى بكاتةة سةروةسةيةتيانء سةراةنشةتكارو ئا ةاى لةة وةةموو بةةرو

تةتةروفيَكى ديةار لةة وةةموو وةلَشءكةةوتء رةوشةتى دا بةدةردةكةةويَت ،لةة حالَةةتى ةاالكى
لةشىء ئةل َى ايادا بةدى دةكريَت ،لةئةةام انى ئيشى الواا بآ خواردنء خواردنةوةو خةةو و
ئيالراحةتةدا ،وةروةوا حةادةكات بة دةنئى بةرا ؤرانى ب َآ تا دةنئى دةنووسيَت.
بةمم روالَةتى ديكةى ئةم نةخؤشية ،لة نيشانةاني ا ناكؤكة لة ةة َ ئةةوى ديكةة  ،دةبيةنن
نةخؤشةكة حةاى بة جومنةوة نيةة  ،تةنانةةت ةةن ين سةةعات لةشةويَنيَك ا بةسةةر دةبةات،
خةةةمؤكىء خةةةمبارو وان ورامةةاو و ببكردنةةةوةى ثيةة ار ثي ةراو خةةةيامتى دابةةة دةبةةآ  ،لةةة
بةدبةختى خؤى دة ريَتء وةست بة كةمى ث ةوثايةى خؤى دةكاتء ،ريلَي ثراوثوو ى خةؤى
لة كؤمة َل ا ،بة اوي كةيةكى رةشةوة سةيرى ذيةان دةكةات ،كينةة لةةد ء بيَةدار ،كةةم بةاوة ار بةة
بةةرادةرو دةوروبةرةكةةةى خةةؤى ،خةةؤى تاوانبةةار دةكةةات بةةةوةى تةةاوانء ونةةاحى كةةردوة و ،سةةات
ناساتيَ ر ةاوى سةدادان دةكةات  .وةنة جةار اير دينة ارى دةكةات يةان وةنة يَجار خةمةةكانى
نولمى بادةنؤشى دةكات  ،بؤئةوةى لةو دلَتةنئية رابكات ،كةم لةم جؤرة نةخؤشةانة دلَتةةنئىء
بيَداريى وايان ليَ ةكات كة ؤن را اريان بآ ليَى ئةويش لةريَئةى خؤكوشتنةوة.

دوايةك وةية ،نة بةتى مريظء مريظايةتيش لةةم نةخؤشةةدا خؤيةةتى .بؤيةة مةمةةد لةةكاتى
بوو ان ا لةخدمةتى (فريي ) مايةوة ،اةين سةر ةردان وةكو ب َآى بوونى نةبووبآ..

كةذاوةى ثيَغةمبةرايةتى دةراوات:
لةبةر دةر اكة فريي وةستاوةو دةلَآ:
رفتى ئةم كابراية سةيرو نامؤيةو ايريش اةتةتة ،لةدايَ بةوو بؤئةةوةى لةسةةرةوةبآ،
ذيا بؤئةوةى لةسةرةوةبآ ،مرد بؤئةةوةى لةسةةرةوةبآ ،نةخؤشةيةكةى كوشةن ةية ،شةويَنةوارى
خراثةةة بةةةجآدةو َي َآ لةسةةةر كؤمةةة  ،كؤسةةث دةخاتةةة ريَئةةاى سةربةسةةتىء لؤذيةةَ دةتاس ةيَنآ،
وةركةسيََ باوةراى ثآبكات تووشى خةمؤكى دةبآ ،لة اير حالَةت ا ئةم كابراية خةؤى بةتةةنها
بةرثرسيارى كيَشةكةى نية ،بيَئومةان ليَةرةدا روثيَةَ وةيةة ،روثيَةَ لةة سةوودوةر ران ،ئةةو
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مةمةدى نامؤ:
وةر ةةةن ة تويَةةئةرةوةكان وةةةولَيان داو وةولَبةة ةن نةةاتوانن ميَةةئووى كؤمةةةلَئاى مةةةككى
كؤمةميةتىء دةروونى بشارنةوة .لةو ماوةيةةى نيَةوان لةةدايكبوونى مةمةةدو بانئةشةةكةى دا
(كة نديكةى ماوةى ة سالَة) دةبآ ئةوةى شاراوةتةوةو ثشتئو خراوة ئاشكرابكريَتء تيشةَ
خبريَتة سةر ئةو واليعة تالَة ،كة جةؤريَكى ايرى نةخؤشةى دةروونةى ئةةل َى تيةا بةوو ،ايرجةار
دةبووة وؤى مردن ،بآئةوةى يةكيََ لة ريلَةكانى ئةو كؤمةلَئا داتةثيوة كة شةةريعةتء ياسةاى

بةستنةوةيةك بةشيَوةيةك ريَنادات سةرلةنو بئةرايَتةوة .ئةمةيش ئةةامى نة ء اكردنى
ذيةان ديَةت ،بةتايبةةتى لةةالى خويَنة كارةكان ،ئةةو نة ء ايةة واتةاى دةركةةوتنى شةتى نةو ء
ونبوونى شتء مةسةلةكانى ديكة كة لة لؤناغةكانى ثيَشووى ذيان ا تآثةراين.
مةمةةةديش لةوةتةةةى (عةب ة و موتةةةليب)ى بةةاثبةى برديةةة الى خةةؤى ،لةاليةةةك ذيةةانى
تيَكيوو و نيئةران بوو بة ارةنووسء ،لةاليةكى ديكةوة وةراى ميتافيديكيان لة ة روثيَةَ
لة مةككييةكان كة دوور لة ذاوةذاوى مةككةةو وةةراووورياى كؤدةبوونةةوة ،بةؤ ئاسةوودةكردنى
دةروونى مان وو رانبارى خةمء ئااارةكان.

بةتواناو خاوةنى دةسةمتء ةوسيَنةرةكان بةرايَوةى دةبرد ،ئةةو ني ةةى كؤي يةتيةة بشةكيَنآ،
يان سنووريََ بؤ ئةو ةوسان نةوة كةمةرشكيَنة رادةبةدةرة دابنيَت.
بؤية بيَئومان (ئةبوتاليب) ترسى لة براااكةى (مةمةد) وةبوو ،يان لةة دةسةةمت ارةكان ،
ئةوانةةةى بةةةاةييان بةةة رة ءراوتةكان ة ا نةدةواتةةةوة ،يةةان لةةةو ناوةن ة ة نةةةاانء بةدبةةةختء
خةمبارو برسةىء دابةرااوة لةة كؤمةةلَئاو جومنةةوةكانى ،كةة لةةذيَر بةارى وةسوةسةة دةينامنة و
خؤى دابووة دةستى نةخؤشىء واويمةو خورافاتةوة ،يان لةو نةخؤشيةى كةة مةمةةد تووشةى
بووبةةوو ،لةوانةيةةة لةبةةةر ئةةةو وةةةموو وؤيانةةة بووبةةآ بامسةةان كةةرد ،بةوةةةرحا (ئةةةبوتاليب)
نا ةةاربوو وةر ةةؤنيََ بةةآ براااكةةةى بةةةكاربهيَنآ ،ئة ةةةر بةةؤ شةةوانى ميَئةةة ب ةيَ ،بآئةةةوةى
سةةةرةى ئةةةوة بة ات لةةة براااكةةةى لةةةوةى كةةة وةةةر لةةة من الَيةةةوة ليَةةى ديةةارى دابةةوو ،يةةان بةةؤ
سةةةفةركردن بةةؤ شةةام لة ةةة خؤية ا دةيةةءد بةةؤ وةلَكةنة ن لةةة كاروانةةةكانى لةةورايش بؤئةةةوةى
بةةةئارةلى ناو ةةةوانى ثةةارو ريذانةةةى خةةؤى بةدةسةةت بهيَنةةآ" ،ئةةةى براااكةةةم مةةن ثيةةاويَكى
بآثارةوثوومل ،وييمان نية دةستمان بئريَتء ثشتمان بئريَتء باار انيشمان نية"
ئةمةةة ئةةةو وشةةانة بةةوو كةةة مةمةةةد لةةة مامةكةيةةةوة دةيبيالةةت ،كةةة نةةة اةوى وةيةةة بةةؤ
كشتوكا ء نة دارخورماو حوشرتو نة ثارةو نة وييى تر..

ثياوة نامؤكة و بوحيَرا:
ونكة مةمةد لة جووتة اوة سةر ةردانةكةىء دةمء اوة ثرا لةة خةةمء خةفةتةكةية ا
(رةتكردنةوةيةةةكى كةةةونى) ( )Comsic Alienationشةةاردبووةوة ،ئةةةو لوتاخبانةيةةة
ناسان نى بة ااناى كتيَبىء  ،واورا لة وةذارىء ك َؤلَىء تالَى دا بوو ،ئةويش راويب (بةوحيَرا)
بةةوو ،كاتةةآ لةةة ةةة مةةامى دا دة ةةوون بةةؤ شةةام ،نوسةةةرانى سةةةربوردةكةىء ميَئوونووسةةة
ئيال مةكان ئةوة رةت ةكةنةةوة كةة وةي ثةيوةن يةةك لةةنيَوان ئةةو و مةمةةددا وةةبووبيَت،
جئةة ئةةو تالةة سةةةردانة نةةبيَت  ،كةة وةةةردووكيان يةةكرتيان دىء راويبةكةة ثيَشةةبينيةكى
مةانى بؤ مةمةد كردبوو ،لة كو راويبيَكى دانيشةتووى كةوختيَكى وةةرة دوور لةة مةككةةوة
بدانآ ئاين ة بؤ مةمةديَكى من ا ى شارديتةوة كة لةمةوبةر اوى ثآى نةكةوتووة
 اانالتى غةيب نةخيَرئايا ديَرةكةى راويب (بوحيَرا) كاروانالةراو ريَا َي َئةى خةلَكى مةككة نةبوو
ئايا خةلَكى مةككة لةبارةى مةمةدى ميَردمن الَةوة لالةيان بؤى نةكردبوو دةربارةى

ئايا (ئةبوتاليب) توانى مةمةد لةو ناوةن ة وةذارو ك َؤلَة دةربيَنآ بيَئومةان مةمةةد لةة
سةةةفةرةكانى مةةامى بةةؤ شةةام لةايربةيان ة ا واوسةةةفةرى بةةوو ،ئةمةةةيش يارمةةةتى دا بؤئةةةوةى
بةر رى ئةو نةخؤشية ئةل َىء دةروونيانة بكات كة ريلَةكانى ناوةن ةكةى ثيَةوةى دةياننامنة ،
بةةةمم جؤريَةةَ لةةةنامؤبوون ( )Alienationوةةاورا ى ئةةةم الوة بةةوو ،لةوانةيةةة نةةامؤبوونى
ثيَكهاتةةةةيى بووبةةةآ ( ،)Developmental Alienationلةةةةالى ئةوانةيةةةة كةةةة لةةةةذيانى
تاكةكةسةةى خؤيانة ا وةسةةت بةةة سةةةر ةردانى دةكةةةن ،ئةةةو ذيانةةة ثرايةةةتى لةةة جةةؤرة ثةيون ة و
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رةوشتى شااو نامؤبوونةكةىء ثةيوةن ى بة وةذارةكانى مةككةو رة ء راووتةكانيةوةو ،ئةو
كؤبوونةوانة كة لة ئةشكةوتى (حةراا) ر ى دةدان ئايا كؤ بةرة لوراةيشيةكان نامةيان لة
لةشة (وةرةلة كوراى نةوفة )()ةوة  ،كة ئةس ةفى مةككة بوو بؤ راويب (بوحيَرا) نةبردبوو،
 دةربارةى قةشة وةرةقة كورِى نةوفةل لةطةأل ذنيَكى عةرةبى مةندائى دا قسةم بؤى
دةكرد ،بة
ضثةوة ثآآ ومت كة ئةو وةرةقةيةى تؤ باسى دةكةيت بة رضةلَةك (سووبية) ،ئةو و هةندآ لة
مةككيةكان بوون بة نةسرانى ،تا ثةنا بةرنة بةر ئةهلى كتاب لةسةر بتثةرستةكان ،دواى
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وةروةوا نامة لة راويبةكةوة بؤ لةشةكة ميَئوونووسةكان مةوداكةيان كورتكردةوةو
بةلَئةكانيان لوت دا ،بؤ راايكردنى خةلي ةكانء مبةكانء خةلَكى رةشؤكى وةكو ريَديََ بؤ
وةحيةكة.
ناكؤكيةكانى نيَوان مةسيحيةتء نةسرانيةت لةسةةرةمةر ا بةوو ،لةةو سةةردةمةدا لةسةةر
خةاكى جةةايرة ،دةبةآ وةرةلةة ةى وتبةةآ بةة راويبةكةة دةبةآ وةةردووكيان ريَنةكةةوت بةةؤ
يةكةالتنى كريالتةكانء نةسرانيةكان بؤ رووبةراووبوونةوةى حوكمة انى ئةةو روثانةةى  ،كةة
كؤدةبوونةوة بؤ تةماشاكردنى جيابوونةوةى وةن لة سةريكى ك َيَالةو ديَرةكةان لةة ك َيَالةةى

خؤشةويال كرد ..ئةم سيَيةم ثياو بوو لةذياني ا ،بةمم ثياويَكى دة مةنء يةكةم كة ري ةووة
نيَو دةمارةكانيةوة  ،لةنيَوان مئيلَةكانى ث َي َوةكانيةوةو لةسةر ثةردةى تةمءمئةوة بؤ نيَةو دلَةى
شؤرابوةوة .مةمةد كةمرت وةستى بةو بةواية نةةدةكرد  ،كةة لةسةرشةانى سةؤاى راسةتةلينةى
وةلَيئرتبوو ،لةدةستى رت وةكو ؤن ولَيََ ئةاورنة دة ريَتةةخؤىء بةسةةري ا نوشةتايةوة ،
وةكو ؤن ث َي َو بةسةر اودا دة ةميَتةوة.
بةةةبآ سةةةرةتا مةمةةةد خةدجيةةةى خواسةةت ،وؤكةةارى ئةةابوورى ثالَنةةةرى ئةةةم ذ واسةةتنة
(سةةةركةوتووة) بةةوو و لةةةدوورةوة وةةانى دا ..ميَئوونووسةةةكان ئاووايةةان ويالةةت  ،ةةونكة خةةوا

يةكئرتووى دايَ ئايا نامةكاني نيَوان ئةشكةوتى (حةراا)و ديرى (بوحيَرا)  ،لة بةسراو شةام
لةذيَر نالَى ئةساةكانى دا بكةرى ئيال م ا وون بوون ئايا وةحى اريان بوو يةان بوومةلةةراة
بوو ،يان تةوةفانيَكى مةان بوو
ئةمانةةةةة ثرسةةةةةيارنء ئةةةةةمراي لةسةةةةةةر كةةةةةالوةى ئةةةةةةل َيَكى لة ةةةةالَنراوى داثؤشةةةةةراودا
بةخةبةرديَنةةةوةو دةوةسةةنت ،بيَداربةةووين لةةة ريةةان لةسةةةر شةةويَنةوارو بتاةرسةةتي ا ،بةتةةةنها
مةمةةد نةةامؤ نيةةة ،بئةرة وةةةموومان نةةامؤين ،وةةةموومان بةآواليعنء بةةآ راكيَشةةانء بووينةةة
اةويةةةكى ثو ءثةةةم  ،رووةكء درةختمةةان وشةةكى كةةةردو شةةكا ،ئيةة ى بؤ ةةى لةةة اريةةةانء
ةردةلوولةكان برتسن دةبآ ئةم ثرسيارانة ثةةالمارى مؤلَئةةكانى ميَةئوو وكونةة تاريكةةكانى
ب اتء ئةو بآدةنئية ترسناكة تيَكبشكيَنن.

ويالتى كورايَكى بيالتءثيَنر سالَة  ،ذنيََ خبواا لة ثةةةاكانى تةمةنيةةتى ،وةكةو دةلَةيَن سةآ
( )
كييشى وةبوو لة ميَردى يةكةمى ،وةن يََ دةيان ةنة ثا مةمةد.

لةثرايَكا (مةمةد) ذن ديَنآ:
ميَئوونووسةكان لةةثرايَكا (خةدجيةةى كيةى خوةي ة )يةان دا بةة ميَةرد بةة مةمةةد ،كاتةآ
تةمةنى بيالتءثيَنر سا بوو ،كاتةآ خةدجيةة دلَةى بةة تةةوذميَكى توون وتيةئي خؤشةويالةتى
ثيَيةةايةوة ،ئةةةويش تةمةةةنى ةةة سةةا بةةوو كاتةةآ بةةؤ يةكةةةطار وةسةةتى بةةة ةةةرمء وراى
بآلوبوونةوةى ئيسالم لةسةرجةم جةزيرةدا ،هةموو (مةندائيةكان) بوون بة ئيسالم
تا خؤيان لةسةر برِينء ئةشكةجنة رزطار بكةن .بةآلم دكتؤر ئةسةد رؤستةم دةلَآ
(مةندائيةكان) لة كلَيَسةى ئؤرشليم هاتبوونء بآلوةيان لـآكردو وةكو موبةشريو مامؤستا،
دلَسؤز كورِى يوسفةو هةلَطةراوة بؤلَس بوو لة ئايني( ،ئةبيونى) وشةيةكى عربية (واتاى هةذارةكان)
ة( ..ئةنتوان سةعادة) دةلَآ :حمةمةد لة نويَذكردن رووى دةكردة ئؤرشةليم ،بةآلم هةركة ديتى
جوولةكةكان ناضنة ئايينةكةيةوةو رةتيان كردةوةو هةروةكو رةتكردنةوةى مةسيحيةكان
بؤ سةربةخؤيى بانطةشةكةىء راستى ثيَغةمبةرايةتيةكةى ،دواى ئةوة ثاشطةزبوةوةو قيبلةى
ئؤرشةليمى طؤرِىء (مةككة)ى كرد بة قيبلةى نوآ.

www.dengekan.com

ذنهيَنانى باار انى:
بيكى ئةم ذنهيَنانة (باار انية) يةكةميان لالةى (ئةةبوو تاليةب)ة بةؤ مةمةةد" :كةوراى
برام ،من ثياويَكو بآ ثارةو ثو ء اةمانة اير تةلةااى داويةن وةي ثةارةو باار انيةةكمان نيةة،
ئةم ذنة كةسءكارةكةى ر ى لةآدة رن بييَت بةؤ شةامء  ،خةدجيةة خةةلَكى تةر دةنيَريَةت
بة ثارةوثولةكةى باار انى بكةنء خيَريان دةس دةكةويَت ،ئة ةةر بةرايى بةؤ الى تةؤى لةةال لةة
خةلَكى تر باشرتة ،بة دةستااكىء ثاكيدةيى تؤ بدانيَةت ،ةر ةى حةاناكةةم بيةى بةؤ شةامء لةة
جولةكةكان ليَةت دةترسةيَو ،بيالةتوومة كةة فة ن كةسةى بةةكر رتووة بةة دوو نؤبةةرة ،ئيَمةة
بةوة رااين كة داويةتى ئايا دةتةويَت من تةواوى كةم"

 خةدجية دنياديتة بوو ،ثياوى زؤر بينيبوو ،دوو جار شووى كردبوو ،جاريَكيان بة عةتيق
كورِى عائيد مةخزومىء ئةبى هالة كورِى زرارة تةميمىء ئةمانة لة ئةشرافى قورةيش بوون..
كضةكانى خةدجية:
زةينةب :ئةبو عاس كورِى رةبيعة كورِى عةبيد ئةلعزى خواستى كة ثورزاى خؤى بوو،
-2
كورِيَكى لـآ بوو ناوى نا (حمةمةد)ء بة مندالَى مرد ،هةركة حمةمةد بوو بة ثيَغةمبةر
-1
ئيسالم بوو و خؤىء خوشكةكانى برِوايان بة حمةمةد هيَنا.
-3
 -4روقية :ذنى عوتبةى كورِى ئةبوولةهةبى كورِى عةبدول موتةليب بوو بةر لة ئيسالم،
 -5هةركة حمةمةد بوو بة ثيَغةمبةر ئةبولةهةب فةرمانى دا تةآلقى بدات ،دواجار عومسان
 -6خواستى ،ئةمةيش ثيَش كؤضكردنى يةكةم بوو.
 -7ئوم رلثيم ذنى عوتةيبةى كورِى ئةبولةهةب بوو ،دواى ئيسالم بوونى وازى لة ميَردةكةى هيَنا.
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مةمةد وتى :مامة ؤنت ثآخؤشة بةا وابةآ .." :دوو ويَةة دةكيَشةن بةةذيَر (خةةلَكى تةر
دةنيَريت بة ثارةو ثولةكةى باار انى بكةةنء خيَريةان دةسةت دةكةةويَت)ء دوو و َي َةيش لةةذيَر
(كاتآ بةدةستااكىء ثاكيدةيى تؤ بدانيَت)"
دةثرسن:
يةكةم :ئايا ئةبووتاليب بةوةى دةاانى كة مةمةد نةخشةى ي بؤ كيَشراوة
دووةم :كآ دةستااكىءء ثاكيدةيى مةمةدى بة خةدجية ةيان وة
سيَيةم :ؤن اانرا كة مةمةد دةستااكء ثاكيدةية

سةرو ةةاوة مبخاسةةةكةيةوة لةةة خانووةكةةةى نديةةَ دةبةةووةوة ،ئةةاذنئى نةةا ..تةةا لةبةةةردةر ا
ثيَشوااى بكاتء ،ثبيابايى لةآبكات بةبؤنةى ةراانةوةيةوة بةسةةالمةتى ،بةةدةنئيَكى خةؤ ء
نةرمءنيانةةةوة .ئةةةويش بةسوثاسةةةوة رووخالةةارى خةةؤى بةةؤ بةةةراكردةوة ،وةركةةة ةةاوةكان
بةيةكئةيشنت دواجاريش نةوى كردنةوة ،ئي ى دةستى كرد بة باسكردنى سةةفةرةكةى خةؤىء
لاااةى باار انيةكةىء ى شتى خؤشى لة شامةوة ويَناوة..
ذنةكة بة وان وراماوى و ى لةآدة رت ،تةنانةت كة خةوا فيَةرى ليَكةردو رييشةت ،ئةةو لةة
شويَنةكةى وةستابوو اوى تآبرايبوو تا لة ثيَيةى ريَئاكةةدا ون بةوو ..مةالَى خةدجيةة بةة ةراى

باار ةةانىء دةسةةكةوتء تةةةةماحى خواسةةتنى خةدجيةةةةى ذنةةة دةولَةمةنةة ى لةةة بةةةةراايى
وةلَنيشتوو ،ميَئوونووسةكان ئةم وةمووةيان كرد بة خؤشةويالتيةكى مةانى سةركيَش..
كؤتايى بيكةكة ئةوةية كاتآ ئةو ريذةى كاروانةكة لة سةةفةرى واوينةةى لةة شةامةوة
دة ةراايةوة بؤ (ئةوم ئةةل ورا) كاروانيةيةكان خؤشةيةكى خةةوناوى دايئةرتن ،وةركةة ةيشةتنة
(مرااةوةران) كةةة لةةة نديةةَ مةككةيةةةو م يةةان دريَةئكردةوة بةةؤ بينينةةى نيشةةانة ديارةكةةانى ،كةةة
لةدوورةوة دةركةوتنء بةتاسةو ثةريشيةوة بانئى دةكردن.
"بةمم لةنيَو ئةوان ا بةتةنها مةمةد بةسةرخؤي ا وةةلَكوراماو سةؤاةكانى خةؤى شةاردةوة،
كاتآ ئةو كاروانةةى وروذ انة و نديةَ دةبةوةوة لةة ريَئةاى ةراانةوةية ا بةؤ مةككةة ،بيَهةودة بةوو
وةو ء تةلةالى واو اريَكةةى كةة وةولَية ةدا فريةوى بة ات بةؤ روانينةة (ئةوم ئةةل ورا) يةان بةةو
لالةوباسةةةوة خةةةريكى بكةةات كةةة لةةةو ةةى ةةاوةرايَيةتى ،لةةة ريَةةدى خةةا يَكى دةولَةمةن ة ء
دلَباشةةان كةةة وةلَيبةةئاردوة بؤئةةةوةى سةةامانةكةى لةةة باار ةةانى بةةةكاربهيَنآ لةةة شةةامء ،بةةةلَيَنى
ثآداوة دوولاتى ئةوةى ب اتآ كة لةمةوبةر داويةتى بة كةسيَكى ديكة "..
اةماوةن ى مةمةدو خةدجيةيان كرد بة ئةفالانةيةكى ريمانالى "وةراووورياى كةذاوةكةة
تيَكةةة بةةة بانئهةلَةة انى ثيَشةةوااى كةةةرانء بؤراةبةةؤراى ئاسةةودةى حوشةةرت دةبةةوو لةةة ئامسةةانى

خؤشةويالةةتى دةسةةووتا ،وةةةموو شةةتآ لةةةو بالَةخانةيةةةدا ةةؤراا ،بئةةرة لةةة سةةةرجةم ةراةكةةة
خواثيَ اوةكةةة  ،خةدجيةةة خةةةوى لةةةآنةدةكةوت ،ئةةةو كةةوراى تةمةةةن بيالةةتءثيَنر سةةالَة بةةوو
ئةويش ذنى تةمةن ة سالَة ،وةر نة ئيَالتا ،ئةو بالَةخانةو سامانء دةولَةمةن ىء دةسةةمتء
باار انى وةية .تؤ ب َيَى بة دةنئى سؤاى بيَوةذنيَكى ثبى تةمةن ةة سةالَةوة بيةيَت ،ةونكة
ئةو تا ئةوكاتة و ى بة كيئيلَةكانى (مةكة)و ولَةكانى بةنى وابى ناسكؤلَة نةدةدا..
بةلَآ! مةمةد بة دةنئةى ئةةو سةؤاةوة ةوو و دةشة َيَن :خةدجيةة تةمةةنى ةة سةا بةوو،
بةةةمم دوو كورايشةةى لةةةآ بةةوو :لاسةةوء عةب ة ولَ  ،وةةةردووكيان بةةة منةة الَى مةةردن ،وةةةروةوا
(فاتيمة)ى كييشى لةآ بوو.
ديارة ليَرةدا خةدجية تةمةنى ة سا نةبوو وةكو دةيةانووت ،بةوةةرحا ئةمةة ذنهيَنةانى
باار انى بةوو( .نةفيالةةى كيةى مونيةة) كةة بةرادةرى خةدجيةة بةوو واتةة الى مةمةةدو ليَةى
ثرسى :بؤ ى واات لة دنيا ويَنةاوةو الويةةتى خةؤت لةة بآبةشةي ا لةناودةبةةيت ئايةا ناكريَةت
ذنيََ ب يايتةوة تا ناات بكيَشآء ببيَتة واودةمتء تةنيايت براةويَنيَتةوة "
مةمةد دةستى بة ريان كرد ،ونكة انةوةى فرميَالكةكةى وي سووديَكى نةبوو ،بةة
نةفيالةى وت:

مةككةدا".
مةمةد بة سوارى حوشرتةكةى وو بةؤ مةالَى خةدجيةة دواى ئةةوةى سةوورايَكى بةة دةورى
مالَة كؤنةكةدا خوارد.
خةدجيةةةيش لةةة مالَةكةةةى خةةؤى بةةوو ،لةةة بالَةخانةكةيةةةوة بةةة ثةريشةةيةكى بةنيئةةةرانى
ئةةاميَدةوة ريَئاكةةةى دةكةةرد( ،ميالةةةرة)ى خدمةتكاريشةةى بةةةالى ةةةثيةوة بةةوو ،سةةةبارةت بةةة
سةفةرة سةيرةكةى لة ة مةمةةد ةو ى ثة ار دةكةرد ،دواجةاريش بةدياركةةوت بةة بةةذنيََء

 وييو نية تا ذنى ثآ بهيَنو.ئةويش يةكالةر وتى:
 ئة ةر داواى جوانىء سامانء نامووسء ليَهاتوويى بكةيت ،تؤ ب َيَى بةدةنئتةةوة نةيةةتئةوسا مةمةد تيَئةيشت كة مةبةسةتى خةدجيةيةة .دواى بيَنةوبةةرة لةةنيَوان مةمةةدو
نةفيالةو خ ةدجيةةدا كةة ماوةيةةكى كةورتى خايانة  ،مةمةةد لة ةة وةةردوو مامةكةية ا
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(ئةبوتاليبء وةمدة ..وةردوو كوراى عةب و موتةليب) وات بةؤ مةالَى خةدجيةة ،ةونكة
وةموو شتآ بةثةلة ئامادةكرابوو بؤ اةماوةن ى باار انى
ئةبوتاليب وتى:
 دواى ،مةمةد ،وي الويََ نيةة لةةنيَو الوانةى لوراةيشة ا كةة واوتةاى مةمةةد بةآ لةةشةةرةفء مبخاسةىء ةاكةو ئةال َى دا ،ئة ةةر مةسةةلةى مةا ء سةامانيش بيَةت ئةةةوا
سةيَبةريَكى لةناو ةةوو رووتةيةةةكى ةرااوةيةةة ،حةةةاى لةةة خةدجيةةةى كيةةئى خوةي ة ة،
ئةويش وةروةوا..

وتى" :حةاى لة خةدجيةى كيئى خوةي ة ،خةدجية وةروةوايةة" سةامانى خةدجيةة وةةبوو،
لةوانةشة لة باوكيةوة بؤى مابيَتةةوة ،يةان لةة وةةردوو ميَةردة ثيَشةينةكةى ،يةان لةة باار انيةة
بةرب وةكةى ،رنة ئةوةية كة وةيةو لةخشتةبةرو كاريئةرة ،خةدجية (ذنيَكةى دةولَةمةنة ى
خاوةن باار انيةكى ةورة) ئةل َي مةمةةدو ةاكةخواايةكةى بابةةتى ثرسةيارةكةمانة ،ئةةلو
لة كؤمةلَئاوة بةدةست ديَتء بايةخ ان بة اانالتيش ،اكةخوااى وةراشيَكى دةروونيةو ،ئةو
كةسانة بةكارى دةويَنن كة سؤايان جيَئبةو ااوي نء راايةن بةةوةى وةيانةةو  ،براوايةان بةةوة
وةية كة باوةرايةان ثيَيةةتى ،ئةمةةيش مةريظ لةةو كةسةةوة فيَردةبةآ كةة واو اريَيةةتىء بةبورااي

بؤ ةةى ةةةةيَكى بيالةةتءثيَنر سةةالَة حةةةاى لةةة بيَوةذنيَكةةة كةةة خةةاوةنى دوو ميَةةرد بةةووةو
من الَى وةبووة
بئةةرة ثرسةةةيارةكة ثيَشةةةرتة :بؤ ةةةى مةمةةةةد تةةا ئةودةمةةةة لةةةة ذنهيَنةةةان دواكةةةةوت بةةةوو
ئةبووتاليب مةدحى مباتىء وةر رتةى كرد لةالى براااكةي ا ،لةاليةن شةرةفء مبخاسةيةوة،
كةةةة دوو خةسة ة َةتى سروشةةةتى بة ةوون لةةةة لوراةيشة ة ا  ،خ َي َةةةى ةةةةورةو بةةةةويَدتر ،ئةمةةةةيش
مةةةحكومكردنيَكى موت َةلةةة ،مةع ولةةة لةةةنيَو كةةوراانى ئةةةم خ َي َةةةدا شةةةريفء مبخاسةةى تيةةا
نةبووبآ يةان لةوراةيش لةوةتةةى مةمةةد بةة ثيَغةمبةةر نيَردرابةوو وةةروا بةووة ئايةا كةةس
نةبوو لة ثياوانى لوراةيش رووبةراووى مةمةد بيَتةوة
ئةمةةةةيش ثؤستؤالتيالةةةةو نامةةةةو بةدةستبةسةةةرتاوى ليَةةةى بوةسةةةتو ،بؤ ةةةى ةةةاوى لةةةةآ
بنووليَنن ئةمةةيش جئةة لةة وار ؤشةةيةكى بيةووك نةةبيَت وييةى ديكةة نيةةو ،ويالةتيان
بيكةنة لغاوةى ئةلو .ماوةى واردة سةدةية ئةلو لةو وار ؤشةيةدا دةخوسيَنن ،ئةةو ؤشةة
بيووكة (براوايةكى كويَرانة)ية ،بةردةوام بوون لة دروستكردنى عةرشة لةرايكةكةةيانء ةؤراو

لة ةلَ ا دة ؤرايَتةوة ،دةشبآ فةاي ةو ئةلو لة مامؤستايةك يةان ثةروةركاريَكةةوة فيَربيَةت ،كةة
خاوةن فةاي ةتء مةعري ة بيَت ..بيَئومان مةمةديش خاوةن ئةلوء فةا بوو ،بةلَئة بةؤ
ئةوة اماوةن كردنى لة ة ئةو ذنة ثايةبةراة ثرشنئ ارةو خةاوةن سةةروةتء سةامانيَكى ايرو
اةوةن ة بوو.
مامى خةدجية ( عةمري كةوراى ئةسةةد كةوراى عةبة عةدى كةوراى لوسةةى) لةة مةمةةد
رااى بةةوو و ،خةدجيةةةى ل ةيَ مةةارة كةةرد بةةة شةةببايي بيالةةت (بةةةكرة)" .وةركةةة ريَبةسةةتةكة
تةةةواوبوو ،لوربةةانى سةةةربراانء دةف يَة رانء دةر ةةاي مالَةكةةةى خةدجيةةة خرايةةة سةةةر ثشةةت بةةؤ
كةسءكارو برادةران ،لةنيَو ئةوانيش ا (حةليمة) بوو ،كة لة بيابانى بةنى سةع ةوة واتبوو تةا
اةماوةن ى ئةةو كةوراةى ببينةآ كةة شةبى داوةتةآ ،ثاشةانيش لةةنيوةرايدا ةراايةةوةو ةة سةةر
مةراى لةتةك بوو ،كة ديارى بوو لة بووكة بةخشن ةكةوة بوو ،بؤ ئةو ذنةى كةة شةبى داوةتةة
مةمةد ميَردة خؤشةويالتةكةى.
كةواتة مةمةد ئةلوء فةا ء ثياوةتىء ةةيَتى خؤى ثيَشكة كرد ،خةدجية لةةبرى
ئةوة سةروةتء سامانء حوشرتء مةراو بالَةخانةو لة ء حيكمةتى خؤى دايآ.
شةوى بووكء ااوا:

– تةةةةالرةكانيان ،ثراوثوو ةةةىء جةوالةةةةتى خؤيةةةان بةسةةةةر ئيَمةةةةدا را ةيانةة  ،وةكةةةو ئةةةاينء
ببوبةةاوةراو شةةةريعةتء نوشةةتانةوة بةةؤ عةةةر ء ةةؤراو كؤشةةكةكانيان كةةرد بةةة اانالةةت ،ةةونكة
كرديان بة فةراو ئةركى سةرشان.
لةةة ريذى اةماوةن ة ى مةمةةةدو خةدجيةةةدا ئةةةبووتاليب (ثيةةاوي ايرةكةةى واليةةع بةةن لةةة
ببكردنةوةدا) بةراوردى لةنيَوان ئةل َى مةمةدو سامانى خةدجيةدا كةرد ،بؤئةةوةى ئةةلو اا
نةبآ بةسةر سامان ا لةو شةوي وةلةدا( ،ئةةبووتاليب) سةؤاى االَكةرد بةسةةر ئةةلوء سةامان ا،

بيَئومان اةماوةن يَكى نةبةرابةر بوو ،ى تيةا ب َةيَن لةسةةرمانة كةة ب َةيَن :خةودا خةؤى
ئاوواى ويالت ،خودا ئاووا فةرمانى دابوو..
ةةاوى مةمةةةد فرميَالةةكي لةيَ دةراذيَ  ،وةركةةة (ئامينةةة)ى دايكةةى ببدةكةويَتةةةوة ،كة ةةى
دةسةةتيَكى نةةةرمءنيان بةةة سةةؤايَكى رادةبةةةدرةوة دةسةةتى بةسةةةردا دةويَنةةآ .لةةة خةدجيةةةدا
لةرةبوويةةةةكى جةةةوان دةبينيَتةةةةوة بةةةؤ ئةةةةو بآبةةةة بوونةةةة توون وتيةةةئةى كةةةة سةةةامنيَكى
دوورودريَئبوو..
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مةمةةةد لةةة (خةدجيةةة)دا (ئامينةةة)ى دايكةةى دةبينةةى! ئايةةا لةةةو شةةةوةدا وةسةةتى بةةة وةلَةةة
نةةةكردووة شةةةرمى نةنوانةة ئةةةوى بووكءااواييةةة ةةؤن بةةوو لةوانةيةةة ئةةةو شةةةوة خةةوا
جءائي ةى ناردبيَتةةة خةوارةوة تةةا دةسةتيَكى فريشةةتانة بةة جةسةةتةى مةمةةددا بهيَنةةآء ،ريَةةى
دةروونىء سيَكاليىء لة وةست بة وناوكردن را ارى بكات ،ئةس َةن ثريذةكة ثريذةى خواية،
كة وايشة خوا بة ثةميانة بةرامبةر بة مةمةدو خةدجية تةا سةةر ئيَالة ان ،نوشالةتى مةمةةد
لة شةوى ااوايي ا نوشالتى خوايةو خوايش نوشالتى ناويَنآ..
با بئة اريَينةوة الى فريية  ،ةونكة رايةةكى لةةبارى وةيةة لةةم بارةيةةوة" :وةسةتكردن بةة

خبؤنةةةةوة ،بةةةةالى باسةةةى ثةةةةردةى كية ةيَنىء شةةةةرةفى ئةةةاايددا نايةةةةن ،اةماوةنة ة ى ةراةكةةةة
خواثيَ اوةكةةة اةماوةنةة ى خةةةواو جءاي ةةى نيَردراويةةةةتىء ،كةسةةيش جورئةةةةتى ئةةةوةى نيةةةة
ثرسيارى ئةوة بكات.
(مةكة) اةماوةن ى بووكء ااوا بةختةوةرةكةيان بةة الوة ةرنة نةةبوو ،جئةة ئةةوةى كةة
اةماوةن يَكةةة لةةةنيَوان مةمةةةدى كةةوراى عةب ة ولَ كةةوراى عةب ة و موتةةةليب كةةوراى وةةابى
لوراةيشىء خةدجيةى كيئى خوةي كوراى ئةسةد كوراى عةب و عةاى كوراى لوسةيى..

وناه ايربةى نةخؤشية دةروونية ناسراوةكان لةسةةرةتاوة سةةروةلَ ةدةن ،ئةمةةيش وؤيةةكى
شاراوةية بؤ شةرمكردنء الواايى براوابوون بة خؤ و رالبوونةوة لة خؤو ومةانء سة َةمينةوةو
ةةورةكردنى شةةتى ثراوثةةووضء وةسةتكردن بةةة بودةلَةةةيى خةةودو كةةمىء خةةةمؤكىء تةةرس بةةة
وةةةموو جؤرةكانيةةةوة ،شةةتيََ نيةةة كةةة ثةةا بةةةم كابرايةةةوة بن َيةةت بةةؤ شةةةرمكردنء تةةرسء
س َةمينةوةو ومانء خةمؤكى  ،وةكو ئةو وةستةى كة ئةو ذنةى سيَكالةى لة ةة دا دةكةات ،لةة
دايكى دة وو  ،يان وةكو دايكى وابوو ( .)Oedipus complexئا لوراةيشء ئةا لوسةةىء
حةليمةى سةع ية كة ة سةر مةرايان ثآى دا ،وةكو ثاداشتيََء ايربةى ئةو سوودمةن انةى
لةةةم اةماوةن ة ة باار ةةانىء ريَبةسةةتةدا ،نةيان ة ةاانى كةةة مةمةةةد لةةةو شةةةوةدا دايكةةى خةةؤي
واتةبةر اوىء نةيتوانى سيَكس بكاتء دةسةثا ة بةوو ،يةان دةسةتى بةسةةر خةدجيةةو دلَية ا
رت تا كوراى مةخدومىء كوراوى تةميمى لة بب وةوة  ،كة وةةردووكيان لةة سةةرانى عةةرةبء
شةري ةكانيان بوون.
ليَةةرةدا لةةة خةةراثرتين حالَةت ة ا خوايةةةكى بةرثرسةةيار وةيةةة لةةة سةةةركةوتنى ئةةةو شةةةوةو
شكالةةتهيَنانى ،جءائيةةة لةةة نووسةةينئةكةى خؤيةةةتى ،ةةاوةرايَى فةرمانةةة لةةة خوداوةنةة ةوة..
مةليَ ،اين و ،سةروةسيةت (يامل ه يا يه ياقهيم) خةدجية شارةاايةكى تةواوى وةيةةو شةتى

بنت ئةلشاتى و شايةتيَكى ناوةن:
خاتوو عائيشةى كيى رةتان (بنت ئةلشاتى) دةلَآ:
"بةةةمم ئةوةنةةةى ثةةآ نا ةيَت كةةة ميَةةئوو دواى دة سةةالَيََ ريذى اةماوةن ة ة بةناوبانئةكةةة
لةنيَو ريذة نةمرةكانى خؤى لة لؤناغء سةردةمةكان ا تؤمار دةكةات ،كةة ماوةيةةك ليَئةةراا ئةةم
بووكءااوايةةةة خؤشةةةرتين ذيةةةانى ذنءميَردايةةةةتى كةةةة (مةككةةةة) بة ةةةاوى خةةةؤى بينيبةةةووى
بةسةربةرنء  ،لةسةةرةخؤ بةؤنى خؤشةويالةتيةكى سةافء لةوو بنؤشةنء وةتاوةتايةة دةبيَتةة
ويَردى اةمانة..
"مةةاوةى ثةةاندة سةةا لةةةو خؤشةةية بةةةردةوام بةةوون بةدلَنةةةوايىء ئاسةةوودةييةوة ،خةةوا ئةةةو
نيعمةتةى بؤ تةواوكردنء كوراو كيى ثآبةخشن" ..نااا (بنت ئةلشاتى) ئةمةى ؤن اانى،
ئايا كيئة نوسةةرةكةمان ثيَمةان دةلَةآ ئةةم لالةةيةى لةةكويَوة ويَنةا و ةؤن بةؤى ريَكةةوت ئةةم
خةيالَة سةركيَشة بةرجةستةبكات !
رميان خاتوو عائيشةى كيى رةتان (بنت ئةلشاتى) برايةكى وةةبوو ذنيَكةى خؤشويالةت
لة خؤى ثاندة سا ةةورةتربوو ،وةكةو خ ةدجيةةى كيةى خوةي ة يش بيَةوةذن نةةبوو ،ئايةا ئةةم
خاتوونة نوسةرة بةم خؤشةويالتية رااى دةبيَتء  ،براكةى وان دةدات ئةم ذنة خبواايَت  ،يةان

خؤ ء بةلةاةت لة عةمبارةكةي ا وةية ،كة مةمةةد لةة شةامةوة ويَناويةةتى ،وةكةو ةةلالةو
ويَدو وةنئوينء ميَوذ ،مةمةد لةةم شةتة بةتامانةة دةخةوات تةا خةوا دةرويةةكى لةةآدةكاتةوة،
خويَنى ثةردةى كييَنى لةسةر دةرثيَكةى خةدجية مةرجى ريَبةسةتى اةماوةنة نيةة ،ةونكة
ئةةةو دوو جةةار بيَةةوةذن كةةةوتووةو من ة الَى وةيةةة ،كةواتةةة خةدجيةةة دةرثيَكةةةى لةسةةةر دةر ةةاى
بنةمالَةةةى لةةوراةيشء بنةمالَةةةى لوسةةةيىء بةةرادةرو سةةودمةن ةكان وةلَناواسةةيَتء ،ثرسةةيارى
سووريةتى لةةآناكةنء ،ثرسةيارى دةرثيَشةى لةةآناكةنء ديَةن بةؤ ثبيابةاييكردنى تانةان خبةؤنء

ئةوةتا دنيا بةسةر براكةي ا دةراوخيَنآء نايةلَآ حبةويَتةوة ،تاوةكو براكةى ثاشئةادةبيَتةوة !
خا ةكةم ئيَمة ثيَشةكى وةممةكة دةاانن ..بةةمم ئيَمةة ثرسةيارى ايرت ليَناكةةين ،بةةمم
تةنها مةسةلةيةكت ثآدةلَيَن خا ةكةم ئةويش ئةمةية:
تؤ لة كتيَبى (ذنانى ثيَغةمبةر) ئةمة دةلَآى:
"كاتةآ ذنء ذ ةةوااى لةةنيَوان دوو ئةةاايدترينء بةةةوةفاترين بةرادةر (مةمةةةدو ئةبوبةةةكر
را ةيةنرا مةككة سةرسوراماو نةبوو ،بئرة اير ئاسةايى ثيَشةوااى لةة وةوالَةكةة كةرد ،وةةروةكو
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ؤن ئاسايى مةسةلةيةكى باو و رة اوكراو ثيَشوااى دةكات .وي ثياويَكى دوذمنةى ثيَغةمبةةر
مةسةةةةلةكةى بةةةةجآى لالةةةةوباس نةةةةدةاانى ،بئةةةرة بةةةة ميَشةةةكى ةةةةورةترين دوذمنةةةةكانء
نةيارةكاني ا نةدةوات  ،كة مةسةلةى اةماوةن ى مةمةد (د.آ) لة ة عائيشةة بكاتةة تةوانرء
برين اركردنء تاوانباركردنى ،ةر ى ئةةوان ريَئايةةكيان نةويَشةتبووةوة كةة نةيئرنةبةةر ،بةؤ
تانةولؤمةكردن ئة ةر بوختانء دري بوواية.
دةبواية ييان بووتاية
ئايا نكوولَيان لةوة بكردباية كة كيئيلَةيةكى تةمةةن حةةوت سةامنى وةكةو عائيشةة مةارةى

بةوو .بةرااسةةتى كارةسةةاتة ،دةرواويشةتةى كويَرانةةة ،تةةةوليََ لةة ةةةردن ،ل ةةو لةة وةةةردوو ليَةةو،
خواستى خواو ثيَغةمبةرة!
راى ئةم خا ة ئةديبة ى دةبآ ئة ةر ثياويَكى تةمةن لة شةست يان لة ثةةاكانء لااى
شةرعية لة ئةاوةرء واتء خواابيَنى كيئة دة سامنةكةى يان دواندة سةامنةكةى كةردو نةالَيَن
حةوت سامن ئايا خا ى نوسةر تؤ رااى دةبيت
وةممةكةةةنان لةةة وةةةمان كتيَبةةى خةةؤت بةدةسةةتكةوت ،كةةة تةةؤ خةةؤت تةةوانر لةةة وةن ة
ريذوةمتناس دةدةيتء دةيا ةينة بةردةم خويَنةر .خا ى نوسةر (بنت ئةلشاتى) دةلَآ:

دةبةران بةةمم دةلَةآ بةرلةةوةى مارةبكريَةت لةة (مةمةةد كةوراى عةبة ولَ ) بةؤ (جةوبب كةةوراى
موتةعةم كوراى عودةى) داواكرابوو  ،بةمم (ئةبوبةكر) نةيتوانى ت ب ات بة (خةولةى كيى
حةكيو) تا لة بةلَيَنةكةى خؤى بؤ (ئةبو جوبب) ثةشةيمان بةوةوة ،ئايةا دةتةوانن نكةوولَى لةةوة
بكةن بةشوودانى كيئيلَةيةكى لة تةمةنى ئةودا بة كابرايةكى ثبى تةمةن ثةةاوسآ سالَة ض
سةةةيريََ لةمةةةدا وةيةةةو  ،ئةةةميش يةكةةةم كيئيلَةةة نيةةة لةةةو شةةةوةدا بةةة ميَةةرد دةدريَةةت بةةة
كابرايةكى لةو تةمةنةى ئةو و دوا كيئيلَةة نابيَةت عةبة و موتةةليبى ثبةميَةرد (والةة)ى
ئةةامؤااى (ئامينةةة)ى خواسةةت لةةةو ريذةى كةةة من ة الَرتين كةةوراى عةبة ولَ بةةوو (ئامينةةة كيةةى
وةوةب)يان بؤ مارةكرد  ،كة خدمى والة بوو( ،عومةرى كوراى خةةتاب)يةش كيةى عةة كةوراى
ئةبى تاليب مارةدةكةات  ،كةة ئةةو لةة تةمةةنى باوكيشةى ةةورةتر بةووة  ،عومةةريش ثيَشةنياا
دةكات بؤ ئةبوبةكر كة كية ةةةكةى (حةفصة) مارةبكات ،كةة جيةاوااى تةمةةن لةةنيَوانيان
وةكو جياوااى مةمةدو عائيشة وا بوو.
بان ة يََ نةخشةةة بةةؤ خؤيةةان دةكيَشةةن ةةؤنيان بةةو  ،ثرسةةيارةكةمان ئةةةى خةةا ى نوسةةةر
دةربارةى ئةةو كيةئة من الَةيةة كةة ف اريَيةان دايةة باوةشةى مةمةةديَكى ثبةميَةردةوة ،وةةروةكو
خةةؤت دةلَةةةآى ،ئيَمةةةة لةةة ارةنووسةةةى ئةةةةو خا ةةةة من الَةةة دةثرسةةةنء لةةةةبارةى ئاينةة ةىء

"بةمم وةن لة ريذوةمتناسةكان ديَن دواى وةاارو سآسةد سا لةو ذنهيَنانةو جيةاوااى
نيَةةةوان سةةةةردةمء ناو ةةةةكة دةسة ةرانةوةو لالةةةةى ايةةةاد دةكةةةةن ،وةةةةروةكو وةسة ة ى دةكةةةةن
(كؤبوونةوةيةكى سةير لةنيَوان ميَرديَكى ثبو كيئة منة الَيَكى نةةفامء سةةروعةار نةشةؤردا)و
بة اوى ئةش ةوة ثيَوانةى ذنهيَنانيََ دةكةن كة لة (مةكة) رووي اوة ،ثيَش كةؤض (واتةا كؤ ةى
مةمةةةد بةةؤ مةكةة) لة ةةة ئةةةوةى كةةة ئيم ةراي لةةة ريذئةةاواى ثيَشةةكةوتوو روودةدات ،ئةمةةةيش
تةمةنيَكة لةم كاتةى ئيَمةدا بة درةنة لةلةلَةم دةدريَت لة دوور ةى عةرةبي ا ،بئرة لة الديَى
ميالرء ايربةى ناو ةكانى ريذوةمتيش " عائيشةة منةا بةوو ،بةةمم وةكةو ذنةانى عةةرةب اوو
ثةةةآ بيى بةةةوو ،بؤيةةةة لةةةة دواى سةةالَةكانى بيالةةةت ا ثبدةبةةةن .بةةةةمم ئةةةةم ذنهيَنانةةةة ايربةةةةى
ميَئوونووسةةةكانى سةةةرلا كردبةةوو ،لةةة روانئةةةى كؤمةلَئايةةةكى واو ةةةرخةوة سةةةيرى ئةةةم
ذنهيَنانةةيان دةكةرد كةة تيةا دةذيةان ،ثيَيةةان وانةةبوو ئةةم جةؤرة ذنهيَنانةة ويَشةتا دابءنةةةريتى
ئاسةةيايةو ببيةةان لةةةوة نةةةكردبوةوة كةةة ئةةةم ج ةؤرة ذنهيَنانةةة ويَشةةتا بةةاوة لةةة ريذوةةةمتى
ئةوروثادا ،تا ئةم سامنةى دوايية لة ئيالاانياو ثورتو ا ئاسةايى بةوو و ئةةمراي نائاسةايى
نية لة وةن ناو ة شاخاوية دوورةكانى ومتة يةكئرتووةكان ا..
ئة ةر خاتوو (بنةت ئةلشةاتى) ببينةآ كةة ةؤن لة ةة خؤية ا ناكؤكةة ،دةيةةو ئةةم ذنةة

ئااارةكةةةانىء نةخؤشةةةية دةروونيةكانيةةةةوة  ،كةةةة وؤيةةةةكانى ئةةةةم بةميَرددانةةةة ايرداريةةةة بةةةة
اةبرواةنئة بوو .دواجاريش دةلَآى:
ويالتى خوا بوو ،وا نية !!
بةمم ئةو كارةساتةى كة تووشى ئيَمةى موس َمانان بةوو لةةويَوة دةسةتايَكرد ،لةةو ذنهيَنانةة
ايرداريةو ذنهيَنانى ديكةى ايردارى لةثيَشي ا وةبووةو ،ذنهيَنانى لةم شيَوة دلَتةايَنء فاس ةى
بةدواداوات ،ثاشان وى تر تا دواندةوةمن  ،ئةم ذنهيَنانة بة فةرمايشتةى خواو ويالتى ئةةو

نوسةةةرة دابءنةةةريتى كةةؤن بةسةةةرمان بالةةةثيَنآ وايةةة مةسةةةلةيةكة لةةة خةةواوة بةسةةةرمان ا
سةثيَنراوة.
تائيَالتا موس َمانةكان ثابةن ى وةر شتيَكن كة مةمةةد فةةرمانى ثآكردبةآء كردبيَتةى،
وةةةموو شةةتيَكى بةةة بةةةواو ةةران لةثيَناوي ة ا دةبةخشةةن لةةةريَئاى تاريةةَء ترسةةناكي ا ،بةةةمم
اةماوةن ة يََ وةكةةو ئةةةوةى خةدجيةةةو مةمةةةد ،ئةةةمراي وةلَويَالةةتى جياواايةةان وةيةةة لةةةوةى
رابردوو ،وةر يد ئيَالةتا ثيَيةان لبةو نيةة بةؤ كيةةكانى خؤيةان ،بةؤ ئةمةةيش وةليانةة ،بةةمم
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مةمةد لةالى ئةوان لة وناه بةدوورةو ثاكءبيَئةةردة لةة كةردةوةى ناشةبين ،ض كؤمةلَئايةةك
بنيةةات بنةيَن ئة ةةةر موسة َمان بةةووينء من الَةكانيشةةمان وةكةةو عائيشةةة ةةؤن شةةووى كةةرد بةةة
ثيَغةمبةةةر ئاووةةا بةشةةوويان ب ة ةين خواسةةتنى عائيشةةة لةاليةةةن مةمةةةدةوة تةةةنها كارةسةةات
نةبوو ،كة ثيَغةمبةر و خةلي ةكانى بؤيان بةجيَهيَشتووين.

دادةنيشتء ةمةى بة مووى ريشةكةى دةكرد ،وةركاتآ مةمةد بهاتباية بؤ مالَى برادةرةكةى
(ئةبوو بةكر) بانئى عائيشةى دةكرد تةا ما ةى بكةات .ئةةويش بةة لةةةةو نةااةوة دلَةى خةؤ
دةكةرد ،عائيشة ة وةكةو وةةموو من الَةةكانى ديكةة بةة غةةريدةى من الَيةةتى حةةاى لةةوةبوو،
مةمةةةةد لة ةةةة عائيشةةةةى من الَةةة ا ريذانةةةى وةةةةراةكارى خةةةؤى ببدةكةوتةةةةوةو وةسةةةتة
كاكراوةكانى رادةثةراينء تاسةو ثةريشى بةؤ ئةةو ريذانةة دا بيةان دةكةرد ،سةؤا وةة ار وةةراى
دةكرد بؤ ذنيََ كة كةس لةمةوبةر نةيناسيوة ،دةستةكانى مةمةةد لةسةةر رانةةكانىء سةنةء
سةةكى عائيشةةةن ،سةةةرى عائيشةةة لةةةنيَو وةةةردوو دةسةةتى مةمةةةددان ،سةرو ةةاوى عائيشةةة

دةروونةةىء سيَكالةةيانةى كةةة تووشةةى وةةاتبوو ،لةكاتيَكةة ا كةةة خةدجيةةة ذن بةةوو وةةةروةوا لةةة
مردنيشي ا ،بةثيَى باروديخى وةاو لةاليةكء سةر اوةكان لةاليةكى ديكةوة ،وةنة تيشةَ
دةخةينة سةر ئةو ثريسةى نيَيةبكردنة و ،ئةةو باروديخةة كةة شةان بةشةانى بةوو ،بيَئومةان
مةمةد لة خةدجيةى مؤتةكة را ارى بوو ،وةركة ئةو خا ة يانى داية دةستةوة ،بةمم بووة
لوربانى تاسةو ثةريشةى بةؤ كةونكردنى ثةةردةى كيةيَنىء مةارةكردنى كيةيَكى بةة ذن نةةكراو،
مةسةلةى دووةميش ئاسانرت نية لة مةسةلةى يةكةم.
(ثيَغةمبةر) ئالَؤاى سيَكالى ببى لةوة نةكردبوةوة ،كةة ئةةو كيةة كيةيَكى الو و ثيَئةةييوو
بيَت ،ونكة ئةو ر ي دةروونى وةبوو ،دةترسا كيةيَكى تةةواو خبواايَةت يةان جنالةى لة ةلَة ا
بكات ،ونكة حةنةن دةثةشؤكآء ،وةركة سةيرى وةردوو مستة ثراو سةنئة بةراةكةةى بكةات
دةش َةذيَت ،ثةآ ى وابةوو خةةوتن لة ةة كيةيَكى ثة ار لةة ةةرمء وراىء ذيانة ا كةاريَكى مةحالَةة،
ةةونكة بةةةويَدةو ئةةةميش الوااو بةةآويَدة ،كيةةةكة بةجورئةتةةةء ئةةةميش دوودلَةةة ،كيةةةكة
دلَنيايةةةو ئةةةميش نيئةةةرانء سةةؤاو وةسةةت ثي ةرا ثي ةراة ،وةسةةتكردن بةةة دةسةثا ةةةيى خةةؤى
لةخؤي ا دةسةثا ةيية ،بةمم وةستكردن بة ويَد خؤى لةخؤي ا بةويَدية ،كةواتةة ةار ةية
دةبةةآ ل َيةةرةدا ةةارةيةك وةةةبآء ،بؤئةةةوةى ةةارةكة داواكراوب َيةةت ،دةبةةآ لوربانيةةةك وةةةبآ،

رادة ريَت ،وةروةوا سةرو اوى مةمةديش( ،ثيَغةمبةر) لةبارةى رفتةكةةى خةؤى لةة خةؤى
دةثرسيَت ،كة ى عائيشة جؤشى دةداو دةيورووذيَنآ (.)Arouse
ويَنةى بة نااى عائيشة لةبةر اوى مةمةةد النةدة ةوو ،ةؤن لةبةر ةاوى ال ةيَت ،كاتةآ
ئةةةةو لة ةلَيةةة ا براوابةةةةخؤبوونء لةةةةاةتى بةةةؤ دة ةرايَنيَتةةةةوة ،دواى تيَراامةةةانء ببكردنةةةةوة
(ثيَغةمبةةةر) سةةووربوو لةسةةةرئةوةى بةةةاير جةةنس بكةةات ئيغتيالةةابي عائيشةةة بكةةات  ،تةةا لةةةو
ريَيانةي  ،كة دةستي ان بةسةر توانةاى سيَكالةي ا رتةووة را ةاري ببيَةت ،تةؤ ب َيَةى ارةسةةرى
ديايبيَتةوة ،بةلَآ ،مةمةد وةموو رفتة دةروونيةكانى ارةسةر كةردو ،كةلَةةميَردى بيابةانى
خؤى ةراانةوة ،ئي ى لةم ذنةوة دة وو بؤ ئةو ذني يكة.
دواى (خةدجية)ء (سةؤدة)و عائيشةة( ،حةفالةةى كيةى عومةةرى كةوراى خةةتاب)ى خواسةت
(دةرخكةري لورئان) ،ثاشان (اةينةب كيةى خةايَمةة) دايكةى ليَ ةةوماوان ،ثاشةان (ئةوم سةة ة)
كيى ااد الركب ،ثاشان (اةينةب كيى جةحش) ذنة شةةري ة شةؤخةكة ،ثاشةان (جويَريةة كيةى
حارس) ئاغاى بنةمالَةى موستةلَةن ،ثاشان (ئوم حةبيبة) كيى ئةبى سوفيان ،ثاشان (سةفيةى
كيى حويةيى) ،ثاشان (ماريةى لبتى) ئوم ئيءاويو ،ثاشان (مةميونة كيةى حةارس) دوايةةمن
ذنانى ثيَغةمبةر.

لوربانيةكةةة وةيةةة ،ئةةةويش عائيشةةةى كيةةى ئةبووبةةةكرة ،كيةةئة من الَةةة تةةووتى ئاسةةاكة
( )Verbalismكةةة وةةي شةةَ نابةةات جئةةة رااى بةةوونء خؤبةدةسةةتةوةدان نةةةبآ ،وةةةموو
مةرجةكانى (مةمةد)ى تي اية :ئةو كيئيَكى من الَةو ويَشتا خؤشةويالتى نة ووةتة دلَيةوةو
بةةةبآ ئةةبادة ()Involuntaryو بةسةةدمانء الوااو خةةاوةن لةش ةيَكى واواركةةةرو داواكةةةر نيةةة،
ئةمةيش سةرةرااى ئةوةى (ئةبوبةكر) باوكى عائيشةة خةاوةن سةامانء دةسةةمت بةوو ،مةمةةد
نةي ةتوانى دةستبةرداريان بيَت .مةمةةد لةببيةةتى كةة عائيشةة دةوةاتء لةسةةر ئةةذنؤكانى

لالةمان اير كردو ثة لةآ بوةوة ،ئةوةى كة دةبوو لةم مةسةلةيةدا بووتراية كة مةمةةد
لةكاتى واتوو ؤكردنى لةنيَوان ئةو ذنانةدا خةؤى لةةو ةر ء لةيرانةة سةؤايانة را ةاركرد كةة
ثيَوةيان دةينامن  ،ئةم اكةية دة ةرايَتةوة بؤ عائيشة (دايكى ئيمان اران ،كة باوكء دايكةى
ئةبوبةةةكرو ئةةوم ريمةةان ثيَشكةشةةيان كةةرد بةةة مةمةةةد  ،وةكةةو ارةسةةةريَكى مةةةان ،ئةةةويش
ثياوةتىء ب يمةتى ثيَى بةخشى..

مةمةد دةست ريَئى سيَكالى دةكاتة سةر عائيشة:
مةمةةةد بةةةاير سيَكالةةى لة ةةة عائيشةةةى كيةةئة من الَ ة ا كةةرد ،تةةا را ةةارى بةةآ لةةةو ةةر

www.dengekan.com

31

خواو سيَكسء ثيَغةمبةرايةتى:
خوا لة ةة مةمةةدة ،لة ةة ذنةةكانى مةمةةدة ،خةوا وةلةة ،وةةليش لة ةة مةمةةدة،
وةن لة ة ذنةةكانى مةمةةدة ،سةيَكس لةكويَيةة بؤ ةى (مةلولالةى) لبتةى ماريةةو سةبينى
نارد بؤ مةمةد بؤ ى مةمةد عةباكةةى خةؤى ف ار َي ايةة سةةر ذنةة دي يَكةى وةكةو (سةةفية)
بؤ ةةى مةمةةةد دةسةةتى ةةرت بةسةةةر ذنةةة دي يَكةةى وةكةةو (جويَريةةة)دا و مةةارةى كةةرد بؤ ةةى
مةمةد نامة بؤ (نةجاشى) دةنووسآء داواى لةآدةكات (ئوم حبيبةة)ى لةيَ مةارة بكةات ئيَالةتا

نةستي ا دةوةستآ ،بةسةرتا دةيالةثيَنآ كة باوةراى ثآبكةيتء ،بةسةرتا دةسةثيَنآ كة لة
شويَنةكةى خؤت ا مبيَنيتةوةو دلَنيابيت ،بؤ وونة ئةوةتا مامؤستا (ئةتةد ئةلالةي ) دةلَآء
ميَئوونووسةكانيش دةي َيَن" :ذيانى ئةم من الَة (مةمةد) سةربردةيةكى ئاسايية .سامن
واتنء رييشنت بآئةوةى رووداويَكى كؤمةميةتى سةرنر راكيَش ليَى رووب ات ،ئةوةى كة اير
ليَى دة يَرانةوة وةن جار سةفةرى شامى كردوة لة ة كاروانةكان اء وةن جاريش بؤ
يةمةن ،ئةمةيش بةوة كؤتايى وات كة خاتوو خةدجيةي كيى خوةي ى خواستء اكرتين
ذنانى لورةيشء دةولَةمةن ةكانيان بوو ،لة ةلَي ا ذيانيَكى ندم ذيا ،ك ء كوراى لةآبوونء

خوا ئةمةى ويالت ،يان خواستى سيَكالة ئةةو شةةبةلةى كةة لةةنيَوان كةؤتء ريَكانة ا دةربةاا
بةوو ديةةارة مةمةةةد داواى كؤتايهيَنةانى سةةةركوتكردنء ةوسةةان نةوةى دةكةرد لةةةالى ثيةةاو و
سةةرداريةتى غةةريدةى بةةتنء تةاو بةسةةةر ئةل َة او ،بانئةشةةى دةكةرد بةؤ اين ووكردنةةةوةى
توانا خةيالَيةكانى مريظ ،لةبةرامبةر توانا لؤذيكيةكاني او ،تامء ةيَئى خؤشةويالةتىء جةوانى
بكاتةةة ئامةةاةى بةةةراى ذيةةانى مةةريظ .مةةارةكردنى ئةةةم ذمةةارة ايرة ذنةةة لةاليةةةن مةمةةةدةوة،
دةكريَت ببيَتة بنةمايةك بؤ بةشيَكى فةلالةفةى وببةرت ماركؤا ..كة بانئةشةى ئةوة دةكةات
كؤتء حةرامكردن بؤ سيَكس نةميَنآء داواى سةروةرى سيَكس دةكةات ،ةونكة ئةةو سروشةتى
مريظايةةةتى لةةة رةوةنةة ى سيَكالةةى بةةةئالَؤ كؤدةكاتةةةوة ..ئةةةوةى جيَةةى سةرسةةوورامانة كةةة
ميَئوونوو سةكان الفةى ئةةوة لةةآدةدةن كةة لةة ذيةانى مةمةةددا وةةر لةة من الَيةةوة تةا دةيةةى
ةةوارةمى تةمةةةنى رووداوى كؤمةميةةةتى نيةةة مايةةةى تويَئينةةةوةو ثرسةةياركردن بةةآ ،جئةةة
مارةكردنى خةدجيةو ئاشكراكردنى خؤى وةكو ثيَغةمبةرى خوا نةةبآ ،مةسةةلةكان لةةالى ئةةم
ميَئوونووسانة كوتءثرا روويان دا :وةحى لةخواوة دابةاى بةؤ مةمةةدو خةةلَكى بةة كاروبةارى
خؤيانةوة سةرلا بوونء ئا ايان لة مةسةلةكانى خؤيان نية ،وةروةكو بروسةكة لةةثرا فةةرمان
لة خواوة دةوات ،خودا فةرمانى ثآكرد كة خةدجية خبواا ء كردى.

وةن يَكيان مردنء وةن يَكيان ذيان..
ئيَمة داواى ئةةوة لةة ثيَغةمبةةر ناكةةين كةة لةة خةةلَكى جيةاواا بيَةت ،ةونكة ئةادةميدادة،
بةلَكو داوا دةكةين رووداوةكانى ئةو لؤناغةى ذيانى مةمةد كة ويَشتا ئالَؤاة ئاشكرا بكريَن..
وةروةوا (ئةتةد ئةلالةي ) دةلَآ:
"بةم جؤرة بةرايَدمان مةمةةد الويَتةى بةسةر ةوو تةا ةيشةتة كؤتةايى ة ةكانى تةمةةنى
بآئةةةوةى وةةي شةةتيَكى رادةبةةةدةرى لةةةآدةركةويَت  ،يةةان لةةة شةةتى بةةاو بةةةدةربيَت .لةةةنيَو
مي ةتةكةي ا جئة ئةوة نةبآ كة ناسرابوو بة راستئؤيىء سةررااستى ،ئةمةيش واتةاى ئةوةيةة
ئةةةةوةى كةةةة ئا ةةةادارى سةةةةربردةكةى بةةةةرايَدمان مةمةةةةد بيَةةةت خةةةؤى لةبةرامبةةةةر كةسة ةيََ
دةبينيَتةةةوة كةةة ميَةةئوو وةةي شةةتيَكى رنئةةى بةةؤ تؤمةةار نةةةكردوة ،جيةةاوااى شةيَوةى ذيانيشةةى
ئةوةبوو كةة سةةرلالَى ئةةوة نةةبوو وةكةو واوومتيةةكانى ديكةة بةةدواى اانيارية ا بئةة اريَت اير
دة مةن ،ونكة ئةوان مي ةتيَكى نةخويَن ةوار بوون خويَن نةوةو نووسينى نةدةاانى".
ئةم سووربونة لةسةر نةخويَن ةوارى مةمةةد خدمةةتى بةرذةوةنة ى مةريظ ناكةات ،بئةرة
شةرمةاارى دةكاتء راي ةوةستيَنآ ،ئيَمةة براوامةان بةوةيةة كةة مةريظ توانايةةكى وةيةة ئة ةةر
ج َةوى بؤ شة كات موعجيدة دروست دةكات ،بةوةرحا مةمةد لةة جةنئةةلَيَكى دوورةدةسةت

ئيال مى بؤ ناردةخوارةوةو داواى لةآكرد بة خةلَكى رابئةيةنآ ئيال م بوو و راشيئةيان ،
وةروةوا فةرمانيشى ثيَكرد كة دواى خةدجية دة ذنيَكى ديكةو كيئيلَةيةكى من ا خبواايَت ،
ثيَغةمبةرةكة فةرمانةكانى بةجآويَنا ،وةمووشى لةكاتى خؤي ا بوو ،بة ئيتاعةوةو بآئةوةى
وي ئاخؤ داخيََء بيَدارييةك دةربءايَت ،بؤى نةبوو بيَدار بيَتء داواى ليَبوردن بكات ،ونكة
ئةو ثيَغةمبةرةو (خوا ناردوويةتى وةكو رةتةتيََ بؤ وةموو خةلَكى) ..موسةلةمات
( )Postulatesموسةلةماتة ،ديواريَكى ئةستوورةو لةنيَوان مريظء مبخاسى وةستء

لةةة خةةةلََ نةةةذياوة ،بةةةلَكو لةةة ومتيَكةة ا بةةةناوبانة بةةة باار ةةانىء جوومنةةةوةى ةيانةة نء
واستنةوةو مةمةد كةوراى ئةةو ومتةة مةانةة ديَرينةة بةوو ،وةةروةوا كةوراى لةوراةيش خةاوةن
دةسةمتى ئايينىء باار انىء خاوةن لةوجةيةك كة اا بوو بةسةر وةموو لةوجةةكانى امةانى
عةرةبي ا ،نةك كوراى ئةشكةوت بآ ،يان ديَو و درنرء ثةرى دةريا بآ..
مةمةةةد وةكةةو من الَةكةةةى جةنئةةةلَى (ئةةةظبين) نيةةة ،ئةةادةميدادى ئةةاذة  ،بةةةلَكو كةةوراى
لوتاخبانةيةكى ئايينىء سياسىء كؤمةميةتى رةط داكوتاوى نيَو خاكء ميَئووة.
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 ئايا بيَئومان مةمةد نةخويَن ةوار بوو ئةى ؤن مةمةد بووة امان ثاراو و وتاربيَئو سةركردةكةواتةةة اانالةةت ب ةراواى بةةةم وؤكةةارة خؤسةةةثيَنةرانة نيةةة بةسةةةر ئةل َمان ة ا ،منة ا كةةوراى
ذينئةكةيةةةتى ،كةةوراى لوتاخبانةكةيةةةتى ،دواجةةاريش كةةوراى ئةةةو وةةةموو جيهانةةةى كةةة لةةة
دةوروبةريةتى..
"وةةةر لةسةةةردةمانيَكى اووةوة اينةةةوةريََ ثةةةيابوو ثيَةةى دةوتةةر ئةةادةميدادى دانةةا ،ئةةةم
خولَ ةاوة درةنئةةةى اةمانةة كةةة لةة يانة ارةكان لةةةدايَ بةووةو دةبةةآ دةسةةمت بةسةةةر اةوية ا

لةةة بةةاو و ياسةةاكانى ذيةةان الي ة ا ،لةةة كوتءثرايَك ة ا لةةةثياوةتى خةةؤى وةلَ ة ةرايَتةةةوةو دةبيَتةةة
راكانيَكى وةلَيوو و بة ذيان لة بةراترين روالَةتةكاني ا دةكولَآ .راو ب َيَالةو راكانى دةبارانة
سةر ثراوثوو ىء ةن ةلَىء تاريكىء شةريَ ثةياكردن بؤ خواو بتاةرستى كة ئايينى عةةرةب
بوو و مئدةى رووناكى دةدا بة رووناكى ،رووناكى بةراوا بةخوايةةكى تةاكء تةةنيا ،كةة لةة كةةس
نةةةبووةو كةسةةيش لةةةو نةةةبووة ،بةةآ جيَئةةرو شةةيَوةو جةسةةتةية ،بةةةم شةةيَوةية بةلَئةةةةكانء
رووداوةكان كة ئاماذةى بةجورئةتء راشكاويان وةبوو لةناو وون ،وةركةسيَكيش كةة اانيةارى
وةبووايةةة لةناو ةةوون يةةان وةنةة يَكيان رووخالةةارى بةخشةةن ة (ميَةةئوو)ونةةى كةةردن ،كة ةةى

بئريَت ،ئةةو بةةردةوام بةوو لةسةةر ةشةةث َي انى ثةيوةن يةةكانى بةةجيهانى دةرةوة ،لةوةةمان
كات ا خؤى ريَك ةخالت لةنيَو روثةكان ا كة ريذ لةدواى ريذ فةراوان دةبةوونء ئةالَؤا دةبةوون،
ئة ةةةر فيَربةةوو دةبةةآ ويَةةدة ماديةةةكانى بةةةويَدكاتء غةةةريدةكانى ريََءثيَةةَ بكةةاتء ئةةةل َى
بةكاربهيَنآ ،وةركة ثيشةسااىء تةكنيَء اانالةتء وونةةرو فةلالةةفةو ياسةاو رةوشةتى داويَنةا
بةوةموو بةشةكانيانةوة ،ئي ى دووركةوتةةوة لةة ئةسة َة سةةرةتايية ئاسةاييةكةى خةؤىء وةةر
لةدووراو دوورى ئةوةوة تيَيان رادةميَنآ.
 ئايا مةمةد لة جيهانى دةرةوة دابراا ئةى ؤن مةمةد بووة ثيَغةمبةرى خوا ئايا مةمةد ثيَغةمبةرة ،يان سةركردةيةكى سياسةتا كةى ئاووا (ئيمان دةويَننء دلَنيابن) ،مةمةديش (وةرسآ موعجيدةكة)ى كؤكردةوة:
خواو سيَكسء ثيَغةمبةرايةتىء ،خؤى كرد بةة (سةةردارى وةةموو دنيةا – سةي العةا ن)ء (دوا
ثيَغةمبةران -خا االنبيا)

رووخالارى ديكة ثةيابوونء ئةوانى ديكة درةوشانةوة ،شايانى ئةوة نةبوون كة ثيَيان درا.
 (بوحيَرا) ،ئةو راويبة شةكؤمةن ة ،خةاوةنى بةةيانى ترسةناك "لةةوديوى ئةةم ناو ةةوانةوةبةوةشت وةية" (كةواتة ى لة ديَرةكةىء كتيَبةكانىء تؤمارةكانى وات ).
 (وةرةلةى كوراى نةوفة ) ،ئةس ةفى مةككةة ،سةةر ةورةى (حةةراا) ،ئةةى ميَئوونووسةةكانيتان لةآى كرد مةمةد بةتةنيا لةئةشكةوتى حةةراا خةةلَوةتى نةةكرد ،بئةرة ئةمانةشةى
لة ة بوو( :سؤيبة ،حةليمةى سةع ية ،ئةوم ئةميةةن ،ئةةبو اوئةةيب) سةةرجةم لةةدةورى
رةبالَةكان ا مةرايان لةوةراان وة ،وةروةوا (مةسبة)و وةةموو ئةةو ميَردمن امنةةى لة ةة
بوو كة لة ريَئةى كاروانةكان ا وةناسكة وةناسكيان بوو.
ئيَمةيش دةلَيَن :وةروةوا ،ئيَمة دةمانةو لوولَرت براين لةوةى دةلَةيَن ،دواى خويَن نةةوةو
وةةةلَيَ نجان ،ةةاو دة َيراينةةةوة بةةةو وةةةمووةى كةةة نووسةةراوة ،ئةوةشةةى نويَةوااةكةةان الفيةةان
ثآليَ ةداء ،نديكانى مةمةدو واورايَيانىء خانةوادةكةى ،راسةتى مةولَكى وةمووانةة ،راسةتى نةة
حوشرتيَكة يان ذنيَكةو نة ببيَكى نةوتة ،سةربردةى مةمةد ،ئةو ثياوةى رووخالارى ميَئووى
ةةؤراى ،لةةة م ناو ةةةيةى جيهانةة ا ،نةةةك وةكةةو ئةةةوةى دروسةةتيان كةةردو دايانراشةةتةوة ،بئةةرة
كةلةثووريَكى مةانة ،لة دروستكردني ا ثياوانى دلَالؤا بةش اريان كرد ،وةموو اانيارىء توانةاو

ئيال م لةكويَوة وات
مامؤستا ئةتةد ئةلالةي بة امانى وةموو ميَئوونووسة ئيال ميةكانةوة دةلَآ:
"لةةةثرايَكا ،لةةةم لةثرايَكةيةش ة ا وةةةموو نهيَنيةةةكى نهيَنةةى وةيةةة ،كةواتةةة ئةةةم كابرايةةة كةةة
تةمةنى الوى تيَاةراان بة حةماسةتء وةووء خةيامتء وةلَمةتةكانيةةوة ةووة نيَةو لؤنةاغى
ثياوةتيةوة ،لةو شةويَنةى كةة ئةةلو دةسةةمتى وةيةةو سةؤاو عاتي ةة ويَوردةبيَتةةوةو خةةونء
وةومةكان دةراةويَنةوة ،ذيانء باروديخةكان وةكو خؤى وةردة ريَت ،بةةمم بةةرايَدمان مةمةةد
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ريشنببىء مةعري ى خؤيان خالتة ئؤغرى دةرخالةتنى ئةايينيَكى نو يةةوة ،يةان ئةةوةتا ئةةو
وةةةموو مةاوةةةبء ببوباوةراانةةةى كةةة ذمارةيةةان اير بةةوو ،بةةةوؤى نةةاكؤكى نيَةةوان سةةةريكى
مةاوةبةكانء سةردارةكانيان ،يان ئةةوةتا ويَديَكةى نةو خبةو َل يَنن كةة بتوانيَةت ئةةو م م نةآ
ببوباوةراية يةك بكاتةوة ،كة بةداخةوة بوونة مايةةى لةةتوءعام كةردنء كوشةتارو كارةسةاتء
وةدةرنةةانء ويَةةران كةةةردن ،كةواتةةة ئيالةة م كؤمةلَةةة جؤ ةلةيةكةةةة ،ريذوةةةمتىء ريذئةةةاوايى،
باشةةوورىء بةةةاكورى ،كةةة لةةةة سةر ةةاوة خوراةكانيةةةةوة دةرثةةةراين ،ئةةةةةامى ةوسةةةان نةوةو
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ايردارىء فةةةرمانراةوايى بةةةاةبرواةنةء تةةة ببكردنى ايردارانةةةو نةةاراةوا ،ئةةةوةبوو وةةةموو
رذان ةة مةكةةةوة (ام ال ةةرى -دايكةةي ون ة ةكان) ،ومتةةى لةةةبارو وةةةاو ،وةكةةو خةةاكء مي ةةةتء
كة ءوةوا  .خؤرى مةككة ري ووة نيَةو ةكانةةوة  ،بةدةاولةكانيةةوة لةة وةةموو شةويَنيََء
رةنئيَك ا كة ئيءاويمى تيا بوو سةةرجةم تيمةة جووةكانيشةى تيةا بةوو ،وةةروةوا دابءنةةريتى
مةةةةجووسء ثةرسةةةتةكانيانى تيةةةابوو ،وةةةةر لةةةة خةرمةن يةةةةوة كةةةة مةاوةةةةبي تةناسةةةوآء
جآ رتنةوة ،لة دةعجةانى بةوونى بةةبراوايى ،بةةوةى كةة روونةاكى بةة تةاريكى دة ؤرادريَةت ،لةة
اةردةشةةةتيةوة كةةةة مةاوةةةةبآ ويَةةةدو سةةةةركةوتووية ،لةةةة ساسةةةانيةتى دووانةيةةةةوة كةةةة داواى

كردبةةةوو ،مةسة ةةلةكة ورووذانة ة ى ،ئةةةةوةبوو دةسةةةتى كةةةرد بةةةة ةةةةراان بةةةةدواى سةر ةةةاوةو
ئاماةةكانيةةةوة ،خؤشةويالةةتىء حةةةاى ئا ةةاداربوونء بآبةةة بةةوونء بآبةةاوكىء نةةامؤبوون
وان ةرى بوون .ئاسايى بوو ثةى بةوانة بةريَت ،كةة وةممةى ثرسةيارةكانى اليةان بةوو ..ةونكة
خؤى لةسةرةريَئاكةدا بينيةوة ،سووربوو كةة لةسةةرى بةراوا لةةذيَر اةبةرى تاسةةو ثةريشةى بةؤ
نةمريىء مةانايةتىء سةروةرى ،دواى ئةوةى لة مالَةكةى خةدجيةدا جيَئب بوو و كةوتة نةااو
نيعمةةةةتى سةةةامانء باار ةةةانىء دةولَةمةن يةكةةةةوة ،وةسةةةتى بةةةة وةنة ة ريَةةةَءثيَكى يةةةان
ثشتئبيكردن كرد ،ئةةو خةؤى كآيةة كةوراى لوراةيشةة كةة دةسةتى بةسةةر ميَةئووى دوور ةةى

وةتاوةتايى (ئةاةليةت) روونةاكىء تةاريكى دةكةات ،لةة مانةويةةوة كةة تيَكةلَةةى نةسةرانيةتء
مةجوسيةتة ،لة سؤشياليدمى مةادةكى السةارةوة ،لةة كةينونيةتةةوة كةة ثةآى وايةة ر ةةلَةكى
خةلَ ةن ة لةسةر بنةماى ئا رو خاكء ئاو رينراوة .لة دنئةكانى ئةو وةتاوة (وةتاوى مةكة)
نةسرانيةت (مةسيحيةتى جوولةكة) وةية ،كة دةلَةآ كريالةت (مةسةي ) دلَالةؤاى اةمانةيةة،
وات بؤئةوةى ببيَتة مةليكى جووةكان.
لةنيَو ستيكيدم كة بانئي او وتى" :دلَالؤا لة ريحةوة وةلَ وموة ئةو مةسيحى مةريظ نيةة"
كة ثاباوةى (ئاريؤس)ة ،ئةس ةفى وتاربيَةئ كةة ثرابةةدةم وةاوارى كةرد" :كةورا ئةوةيةة كةة بةآ
باوكة ،وةروةوا لة نةستووريةكانء مةلكانيةكانء سريانة (راستةكان) ةةن لةة دةاولةةكانى
ئةةةةةو وةةةةةتاوة تةةةةؤاو ةةةةةردى جةةةةةنئى ببوباوةراةكةةةةانى وةةةةةلَئرتبوو ،وةةةةةر لةةةةة ئةةةةةنتاكياو
ئةسةةكةن ةريةوة ،بةةةرادةبوةوةو بةةةرادةبوةوة تةةا ةةووة نةةاو كوسةةتةنتينيةوة ،ثاشةةان وةةةموو
شارانء ناو ةكانى رتةوة ئةو سةردةمة ،ئةوةبوو دةمةتةةلآ ميتةافيديكى بيدنتيةةكان ةةرم
بوون.
تيميَكى ديكة وتيان :ئةو رووناكيةى لةسةر جةستةى مةسي وةةلَهات جيةاواا بةوو لة ةة
يةكبوونى لالة .تيميَكى ديكة وتيان :لالةةكة بةووة خةويَنء ؤشةت ،خةودى خةوادوةنيش بةووة

عةةرةبء د ء ذيانة ا رتةةووة .ةر ةةى كاروانةكةةة ثةرا بةةوو لةةة سةةةختىء نهيَنةةى لةةوو دةورى
دابوو ،ئةوةبوو رةوشتى كوراة رةشتالَةكة ؤراا ،ونكة سةرجةم ناكؤكيةكان تيَ ا بةيةكا ةوون،
تيَكةةةة بةةةوون بةةةة خةةةةونء ويواكةةةان ،وةةةةروةكو ةةةؤن نةخؤشةةةيََ بةةةة تةةةةاووى كارةبةةةا
ارةسةردةكريَت ،مةمةديش بة ثةيوةن يةةكانى لة ةة مةامى (ئةةبووتاليب)ء ةةورةثياوانى
مةككةةةةو بيةةةووكيان ئاووةةةا بةةةوو ،لةوانةيةةةة لة ةةةة خةدجيةشةةة ا ،ئةةةةم كةةةوراة ؤراا ةةةوااة
( )Revolutionistبةرلةوةى خةدجية خبواايَت خةو و ئاسوودةيىء ئاسةاييشء دلَنيةايى لةةآ
حةةةرام بةةوو ،بؤيةةة بةةووة وةةؤى ترسةةى مةةامى ئةةةبووتاليبء ش ةيَوان بووى ..ةةونكة ترسةةناكيى
مةسةلةكةى دةاانى ،وةروةوا سةختىء ئةو بو رفتانة كة ئةةام ليَى دةكةونةوة ،ئةةوةى
كة مةمةدى ةنر مةبةستى بوو لة دي ى ئةوبوتاليب ا جئةة خةةون نةةبآ ةي يكة نةةبوو..
ئةم لؤناغة وردة ،اير ورد بوو ،ويَ َةكانى تيَكيراذابوونء ،شانةو يةكةو بةشةكانى ئالَؤا بةوون،
كاريَكى ايريان كردة سةر بةشيَكى ةورةى ذيانى مةمةد.
بةدريَئايى ة سا شاردنةوةو ئا ايىء ليَكؤلَينةةوةو سةووربوونء ثةيوةن يةة نهيَنيةةكانء
ببكردنةةوةو تيَراامةانء وردبونةةوةو دانةانء بينةاكردنء وةر يَةراانء ثيا ةوونةوةو ،ثراكتيةةَء
مةش ة كةةردنء فيَربةةوونء رةخنةةة رتنء تةتةلَةةةكردنء شةةيكردنةوة  ،مةمةةةدو روثيَكةةةي

مةسي .
كة بةوثآيةى ( فيكر لةة بؤشةاييةوة دروسةت نابيَةت ،يةان بةةدةر لةة بةاروديخى بابةتيانةةو
كؤمةميةةةتىء سياسةةيانة ،كةةة ئةةةم فيكةةر خةةؤى بةةةدةنة واتنةةةوةى ئةوةيةةةو وةولَ انةةة بةةؤ
بةرةنئاربوونةوةى بة ؤراان يان بة ثالَاشتيكردن.
مةمةةةةد لةةةة مةككةةةةوة ةةةاوى لةةةة ومتةةةى فارسةةةةكانء سةةةورياو حةبةشةةةةو ميالةةةر بةةةوو،
سةرسووراماو بوو بةو دةمةتةلآ ةرمء وراةى كة ثاشاكان و ئةس ةفةكانء مي ةةتانى سةةرلا

(خاون اانيةارى بتةةو) بةوون ،ئةوانةةى اانالةتى كتيَةبء غةةيبء حوشةرتى ايريةان وةةبوو ،لةة
وةولَيَكى مةان ا بوون  ،وةك ب َآى لة جيهانى ئاين ة بوون ،وةركة ييان ويالةت بؤيةان بةوو،
سةعاتى س ريان را ةيان  ،ئةوةبوو مةمةد دةستى كةرد بةة مةئدةدان بةة خةةلَكى ،بةةوةى كةة
بيالةةةتوويةتىء خويَن ويةتيةةةةوةو خة ةوَي ديةةةوتىء لةبةةةةرى كةةةردوة ،بةةةةمم بةةةةناوى خةةةواوةو
بةفةرمانى ئةويش  ،ئةو جئة ثيَغةمبةر لة خواوة ى تر نية ،وةكو ثيَغةمبةريََء مئدةبةرو
ئا ادار يةك ناردويةتى بؤ ر ثيشان ةرو رةتةت بؤ ئةوانةى كة براواي ثيَ دةويَنن.
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خواوةن ى مةمةد
(ثاثؤراةكةى) خوا ثاثؤراى را اربوونة ،ئةو ريذانة خةوا لةة دوور ةةى عةرةبية ا ويَنةيةةكى
روونء ديارى نةبوو ،ةةمكى خةودا بةشةيَوةيةكى ناديةارى ةيشةتة ئةةو  ،ئةوانةةى خةةريكى
خويَن ن بوون براياريان دا باةرانةوة بؤ ئةل َى خةلَكى دوور ةكة ،لةسةر ثشتى (ثةاثؤراى خةوا)
ونكة وي ارةيةكى ديكةيان نةبوو جئة ئةوة نةبآ.
كةواتة ،خوا ،كيَشةية ،رفتة (بةرماوةية)و ناكؤكى دةورووذيَنآ .ذنءميَرد لةيةكرتى دةكا،
باوكء كةوراو بةراو براكةة لةة يةةكرت دةكةات ،اريانيَكةة نايةةويَت خةةلَكى دلَنيابيَةتء لةخؤشةىء
ئاشتي ا بن ..لةةيرانى ويئدانةة ،وةلَوةسةةية ،شةيَتية ،شةدوواة ،الف ل َي انةة ،سةيروسةةمةرةية،
سةةروةرية ،ئاسةةوودةيية ،لةوارةيةة ،ةوسةةان نةوةية ،ايرداريةة ،مةر ةةة ،فةنابوونةة ،حيالةةابة،
سةةداية ،ثاداشةةتة ،خةةوا ئةةةم وةةةموو سةةي ةتانةى وةيةةة كةةة ديةةارى نةةةكراوة ،دةبينةةآء نابينةةآ،
دةولَةمةن لة وةموو جيهان ا ،خاوةنى ئامسانةكانء اةوية ،خؤى رووناكىء ئةا رة ،بةوةشةتء
دياةخةة ،وةةنء ناوةلةة ،ةاكةو خراثةيةة ،خةواى وةةذارو خةواى دةولَةمةن يشةة ،ئةادةميدادو
ئاذة ء بةردو رووةكى خولَ ان ووة تا كرانوشى بؤ بةرن:
"يا ييها يا ناس يعبليي شكم يالح لقكم ييالين من بلكم اعلكم تتقهيله ياهلح عهل اكهم
يلا ض فليشا ً ييانماء شنا ًء ييمزل من يانماء ما ًء ف لج ش مهن ياثمهلير ز ها ً اكهم فه
ت عليي هلل يملي يً ييمتم تعلميل"..
َقي كردون و ئةانةي ثيَش ئيَوةيش  ،بؤ ئؤةوةي
َكينة خواكةتان بثةرسنت كة خةل
ييتا(( ئةي خةل
ثاريَزاوبن ،ئةوةي كة زةوي ب كردنة رايةخ و ئامانيش بينايةك و ئاوي لة ئامسةان ويَنايةة خةوارةوة
و ثيَي بةري بؤ دةرويَنان تا بيكاتة رالتان و بةرامبةر بؤ خوا دامةنيَن خؤتان دةاانن))..
دامةاراوةى مةكةى خوداوةن ى
خوا ،ئةم بابةتة دةبآ يةك بكريَتةوة ،بةمم ؤن
(مامؤسةةةتاكان) خؤبةدةسةةةت انةوةو ئيمةةةانى دلَنيةةةاو ثةرسةةةتنى موت َةةةةنء ئيتاعةيةةةةكى
كويَرانةيان سةثان  ،ئةمةيش ئاايد نية( .مامؤستاكانى مةككة) بؤ ئايينة نويَيةكةةيان وةةموو
وؤكةةاريَكى سةةةركةوتنيان ئامةةادةكرد ،كؤماانيايةةةكى خوداوةن ة يان دامةاران ة  ،خةدجيةةة ،ذنةةى
م ةمةدو دةولَةمةن  ،بةو دةسةةمتةى كةة وةةيبوو ثشةتئبى لةة ثريذةكةة كةرد ،ئاسةانكارى بةؤ
ميَةةةردة دةسةةةتااكء خؤشةويالةةةتء واوسةةةةرةكةى كةةةرد ،تةةةا بئاتةةةة دةولَةمةنة ة ةكانى مةككةةةة،
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دانيشتووانى ةراةكة ثيَشكةوتووةكة ،باار انةكانى مةككةو سةردارةكانى كة بةةداواى خةدجيةة
ليَى خؤ دةبنء ،او دةثؤشن لةوةى كة روودةدات ،ريَئا بة كوراى لوراةيش دةدةن.
جووةكان ثيَغةمبةرانيان وةية ،كريالتيانةكان ثيَغةمبةرو ثبيامةن ةكانيان وةية ،كةواتة
دةبآ مةككةيش ثيَغةمبةرى وةبآ ،ئةمة دروبةى (كؤماانيةاى خوداوةنة ى) بةوو ،كةة بةةراى
كردةوة ،بؤ نا !
مةمةةةةد ايةةةانى نةةةةبوو بة ةؤ بةرذةوةنة ة ى دةولَةمةنة ة ةكان ،كةواتةةةة تةةةا كةةةةى دوور ةةةة
وشَءبرينة بآ داواية لةسةر دوور ةى عةرةب كة ثيَغةمبةريََ بيَنآء عةةرةب بةراكاتةةوة
بؤ ئاستى نةتةوةو مي ةتة مةانةكان ،ئي ى جوو و نةسرانيةكان شانااى بةسةرمانةوة ناكةن.
دةولَةمةن ةكانى مةككةو باار انةةكانى ئاووةا دةلَةيَن (مامؤسةتاكان) ووتيةان ،وةكةو ئةةوةى
ئةنة اايارةكانى ئةةايينى حةةنيف ر ةةاويان كةةردو رووية ا .مةككةةة بةةر رى (مةمةةةد) دةكةةات
(مةمةد) بةر رى مةمةدى نةةكرد ،ثةيوةن يةةكان ريذبةةريذ ةاك دةبةوون ،ثار ةةى اةوى
ئيال م فراوان دةبنةوة ،ايردارةكانى مةككةة مةمةةد نةاكوذن ،سةامانةكةى خةدجيةةو سةةدارى
لوراةيشء غبةى جوو و نةسرانيةكانى دوور ةةى عةةرةب ،شكالةتيان بةةو ثي نةة ويَنةا دذ بةة
(مةمةةةد)  .وةةةموو شةةتآ لةةةآي كؤلَرابةةوةوةو حيالةةابى بةةؤ كرابةةوو .بةةةروبوومى ةةة سةةا لةةة
راويَئو واوكارىء لةيةكئةيشةنتء خويَن نةةوةو ث نة ان دةبةآ سةةركةوتوو بيَةت ،تةةنها ئةاين
بانئةشة نية بؤ دةركةوتنى بدووتنةوةى ئيال مى ،دانيشتوانى مةككةو مةدينة براوايةان بةةوة
ويَناو خ َي َةكانى عةرةبيش باوةرايان ثآى كرد ،ئةم بدووتنةوةية ثيَشواايةكى بةر اوى ليَكرا،
توانى خيَرا بةسةر دوذمنةكاني ا اا بآ لة فارسةةكانء جووةكةانء بيدنتيةةكان ،ئةوانةةى كةة
لة باروديخيَكى باش ا نةبوون.
ئةةةم لؤناغةةة رنئةةة لةةة ميَةةئووى (مةمةةةد)دا ميَئوونووسةةةكان نةيانويالةةتووة ئاشةةكراى
بكةنء خةلَكى لةآ ئا اداربكةنةوة!
لةثرايَكا خوا لة دوور ةى عةرةب واتةخوارةوةو لةنيَو خةلَكةكةدا (مةمةد)ى تةمةن ة
سالَى وةلَبئارد ،ئةوةى ويالتى ثآى ب َآ ثآى وت ،ئةو نةخويَن ةوار بوو وةكو الفيةان لةةآدةداو
الفى لةآدةدا.
لةةةثرايَكا ئيال ة م شةةويَنى خةةؤى دا بكةةرد لةةةنيَو عةةةرةبى دوور ةكةةةداو (مةمةةةد) بةةووة
(ثيَغةمبةةةرى مةةةان)ء (دوا ثيَغةمبةةةر) ،وةراةشةةة لةةة شةةاو ئيماراتؤرةكةةان دةكةةاتء داوايةةان
لةآدةكات ببنة ئيال م ،ئة ةر بةلالةى نةكةن راوةدوويان دةنآء واايان لةآ ناويَنآ.
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ئةةةوةبوو موس ة َمانةكان كةوتنةةة جةةةنة كردنةةةوة لة ةةة جووةكةةانء فةةارسء ريمةكان ة ا،
اديَدةكةةان شكالةةتيان خةةوارد لةبةرامبةةةر كةمينةيةك ة ا لةةة (بةةةدو) ،كةةة ئيال ة ميان كةةرد بةةة
وةر ةرخانيَكى نو لة ذيانى ئابووريان او ،ثةراينةوة بؤ وةريَمة خاوةن سروشتة بةثيتء ثةرا
بةرةكةتةكانء جوانء ،خاوةن كة ءوةواى تةن روستء سوودبةخش.
تاكى (بةدو) بيَدار ببوو لة دوورةثةةريَديىء تةةنيايىء ذيةانيَكى ابةر ،لةوةتةةى باار ةانىء
باار انةةةكانى ناسةةيبوو ،و ئاوريشةةمى يةمةةةنىء تةةةونى ريَكاةةؤ ء شةةتة بةلةاةتةةةكانى شةةامى
دةبينى لة وةةبو تر ء ئةو ميوةيةى كة لة دوور ة شن نةئةبوو ،يان لة باااراةكانى مةككة

كةواتةةة ئةةةم (بةدةويةةة) لةةةوةدا تةةة ببيَكى (اليةةةن)و (مةةالوو ) دةديايَتةةةوة ،كةةة لة ةةة
ئةةارةاو و ئاماةةةةكانى بئوةةةآء ثةيوةسةةت بةةآ لة ةةة ئامادةباشةةيةكانى اةينةةىء دةروونةةىء
ريحىء كؤمةميةتىء سياسىء ئابوورى ،ئةوةبوو دميةان بةوو بةة ئيالة م ،وةكةو ةؤن دة ةيَتة
نيَو مالَى شيَةى عةشبةتةكةيةوة واية ،ونكة نة تةةك يف وةيةةو نةة مةةرجء نةة ئةركةةكمان
وةيةةة ،جئةةة وةن ة تةةةلس نةةةبيَت كةةة دواجةةار فيَريةةان دةب َيةةت ،بةةةم ئايينةةة تةةااة ئاسةةانة
ئيالةةراحةتى كةةرد .كةةة تةةةنها ثابةن ة ى وشةةةكان دةبةةآ ،وةةةروةوا وان ة ةريَكى تيةةا ديايةةةوة بةةؤ
دا بكردنء فةت كةردن ،كةة دةسةكةوتء ئامةاةى ليَةوة دةسةتكةوت كةة (دامةةاراوى مةككةةى

نةبوون ،وةروةوا جوومنةةوةى كةراينء فريشةنتء ئةسةاة راويَنراوةكةانء حوشةرتى بةةبارةوةو
ئةةو دةولَةمةن انةةى كةة لةةمء لةةوالوة دةوةاتنء بةة باااراةكانة ا دةسةووراانةوة بةة بري ءبةةانء
تةي َةسان خؤيان با دةدةنء ةةةفة دةكةن.
ئيال ة م وورةي ئةةةو كةةابرا بةدةويةةة نةةوولو بةةووةى سروشةةتة باوةكةةةى خةةؤي جةةووالَن و،
شؤراشةى دذ بةة برسةيةتى بةةرثاكرد ،كةة اير لةة ميَشةكى خةواردو سةةركوتى كردبةوو ،دو ةةارى
اولَوء جياوااى ينايةتى بوو ،تاراادةيةك لة ويَدةي ا نةةبوو ،ئةةوةبوو ئةةم شؤراشةئيَراة ،يةاخى
بةةووةو بةةةويَدة ،كة ةةى ئةوانةةةى كةةة نةةة ئيمتيةةااو سةةامانةكانيان لةةة مةترسةةى نةيااراسةةنتء
ئةوةشةةى ثةةةالمارى دانء دةسةثا ةةةى كةةردن ،دواى ئةةةوةى ئةوانةةة فةةةرمانراةواو بةدةسةةةمتء
خاوةن عيدةتء شكؤو جةبةةرووت بةوونء ،براوابةوونيَكى موت َةةن بةة سةةركردةيةكى عةةرةبى
(مةمةةةد) بيَةةنن ،ئةمةةةيش ئةةةو ةةةكة بةةوو كةةة بشةةيَرو تةةبيرو رامةةةكانء عةرشةةةكانى
تيَكشكان و تاجةكانى ناية ا ء ،دةولَةتيَكى نو ى دامةاران  ،ثآى وترا (دةولَةتى ئيال مى).
بؤ ى ئةن اايارانى (ئايينى ثاكيدة) داوايان كةرد بةؤ ئيمةانى موت َةةنء خؤبةدةسةتةوةدان،
بؤئةةةوةى (كةةة بةةؤ مةمةةةد واتووةتةةةخوارةوة) .بةتةئكي ة (مامؤسةةتاكان)ى مةككةةة ،خةةاوةنى
(كؤماانيةةاى خوداوةن ة ى) اير بة ةةاكى ئةةةل َى كةسةةى بةةةدةويان دةناسةةىء ،ئةةةو مريظةةةى كةةة

خواوةن ى) وةولَى بؤ دةدا.

كةسى (بةدةوى) ئيال مى نةكرد بة ئاين ،بئرة ئةو وةكو ويَديَكى نو ثةناى بةردة بةةر،
كةةة واوشةةانة لة ةةة خواسةةتء ويةةواو ئاواتةكانيةة ا .دوور ةةةى عةةةرةب بةةؤ مةةاوةى ايةةاتر لةةة
( )3411سةةا بةةآ ثيَغةمبةةةر بةةوو ،وةةةر لةسةةةردةمى (شةةوعةيب)ةوة لةةة ( )3411سةةا ث ةيَش
كؤ كردن تا واتنى ثيَغةمبةر سالَى ()23ى ثيَش كؤ ى ،بؤية واتنى مةمةد كوراى عةبة ولَ
لةسةردةمى ثيَغةمبةرةكان بوو ،اير لة خةلَكى ؤراابوونء شةريكيان بةؤ خةوا ثةية اكردبوو ،و
بتيةةان دةثةرسةةتء دةسةةتيان دابةةووة حةةةرامكردنء ناجايدةكةةانء اولَميةةان لةةة خؤيةةان دةكةةردو
اولَميان لة خةةلَكيش دةكةرد ،ئةةو ببوبةاوةراة نةسةرانىء جةووةى كةة لةةو ومتةةدا ب وببةوةوة
ويييان نةكردبوو ،ونكة اليةنئرةكانيان لةةو ثةاكء بيَئةرديةةى كةة ويَنابوويةان لةة ار اليةان
دابوو ،بةمم خةلَكى (بةدو) (بيَئةردى ئايينى) ثآخؤ نيةة ،ةونكة ئةةو فةلالةةفةو لؤذيةَء
الوةةووتى ثةةآ لبةةوو نيةةة ،ئة ةةةر بهاتبايةةة ئيال ة م لةةة ريَئةةةى (الوةةوت يةةان بيَئةةةرديى) يةةان

بةدواى ئاو و لةوةراةوة دة ةرايَتء حةاى لة ةية ،وةميشةةو بةةردةوام ئامادةيةة بةؤ كوشةتارى
خ َي َةةةكى ،بةةؤ م م ن ةيَ لة ةةة كةةوراانى خ َي َةكةةةى خةةؤى ،ةةى كةةارى تآدةكةةاتء سةةؤاو وةسةةتى
دةجوولَيَنآء دلَةؤشى دةكاتء دلَنياى دةكات .دةبوو بةم ثيَية سةركردةى عةةرةبى (مةمةةد)
ثيَغةمبةةر لةة خةواوة رابئةيةةنن (كةآ خؤشةى بةو خةواى خةؤ دةو )( ،كةآ ئيتاعةةى بكةةات
ئيتاعةى خوا دةكا)و (كآ ثشتى بئريَت ثشتى خوا دة ريَت).

فةلالةفةوة بؤ بهاتباية ،حةنةن بةتةواوةتى رةتى دةكةردةوة ،دووردةكةوتةةوة بآئةةوةى ةو
ب ات بةوةى كة بانئى دةكات ..بؤية موس َمان بةردةوام لؤذيَء فةلالةفةى بؤ مةاوةى ةةن ان
سةدة رةتكردةوة ،لةوانةيشة وةتا وةتاية ئاووا بةردةوام بيَت ،لالةكةبان واتاى ئةوة نية كةة
(بةدةوى) لةسةر وةلَة بيَت يان فةي ةسووفةكانء لؤذيكيةةكان لةسةةر وةةن بةن( .ئةي سةةلَائ
شارةاوورى)يش باشرتين بةلَئةية بؤئةوةى دةي َيَن..
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لةةة ئيمةةامى شةةارةاووريان ثرسةةى( :لةوانةيشةةة لةةةخؤى ثرسةةى بةةآ) :ئايةةا شةةةريعةت دانةةةر
ئيشةةكردن لةةة لؤذيةةَ (مةةةنت ) ريَئةةةى داوة بةةة فيَربةةوون يةةان فيَركةةردن ئايةةا دةبةةآ ااراوةى
مةنت ى بةكاربيَت بؤ سة ان نى حوكمة شةرعيةكان دةبآ خاوةن ئةمر ةى بكةات بةرامبةةر
بة كةسةيََ لةة خة ةلَكى فةلالةةفة ناسةراو بةة فيَربةوون ليَةىء ثةؤليَنكردنى ،ئةةو مامؤسةتاية لةة
لوتاخبانةيةةةةك لةةةة لوتاخبانةةةةكانى شةةةتي ا بؤيةةةة ئيمةةةام ئةةةي سةةةةمئ شةةةارةاوورى فتةةةواى
حةرامكردنى فةلالةفةو مةنت ى دةركرد:
(فةلالةفة بنةةماى ثوو ةىء لةبةريةكهةلَوةشةان نةوةيةو كةرةسةةيةكة بةؤ سةرسةوورامانء

كرد ،سةيريش نية كة ئيال م بووة حيدبى لورةيش –عةرةبى باكوورو ئايينى بيابان ،ئةايينى
عةرةبى (راست)ء بةلورئانيان وت (كتيَبى خةواى ريَايشةان ةر) امةانى عةةرةبى بةاكووريش لةة
امانةةةكانى دراوس ةيَكان ثيَشةةكةوتووترة لةةةراووى ريشةةنببيىء ئةةةدةبء وشةةة ايرىء ريَدمةةانى
وردترة ،سةرةرااى (دةسةمتى ئةوانةى لالةى ثآدةكةن)ء (ئةو باروديخةة كةة لةةبار بةوو بةؤ
االَبوونى امانةوانىء واوكاريَكيش بوو بؤ امانى باكوور لةسةر امانى باشوور).
ئيال مبوونى ئةبوبةكرو باار انة ورياكان

بةوةلَةبردنء وروذيَنةرى الدانء اةن ي ية ،ئةوةى ب ةلالةفيَنآ بينايى كويَر دةبيَةت لةئاسةتى
اكةكانى شةريعةتى ثاكيدةدا ،كة بةبةلَئةى ئاشةكراو ديكةؤميَنتى درةوشةاوة ثشةتئبى كةراوة،
وةركةسيََ فيَرى ببآء خةلَكى فيَركات سةرشةؤراىء بآبةشةبوون بةشةيةتىء شةةيتان دةسةتى
بةسةةةرا دة ريَةةت ،ض وونةريَكةةة ئةةةو وونةةةرة شةةةرمةاارةى كةةة خاوةنةكةةةى كويَردةكةةاتء دلَةةى
بةرامبةةةر بةثيَغةمبةرايةةةتى ثيَغةمبةةةرمان مةمةةةد (د.آ) تاريةةَ دةكةات ،وةركةةة باسةةكةرانى
با سى دةكةنء وةركة غةاف َئبان ثشةتئويَى دةخةةن لة ةة ب وبوونةةوةى ئايةتةة روونةةكانىء
مةةوعجيدة ريشةةنئةرةوةكانى ،تةةا ةةةن اانايةةةك دةستنيشةةان كةةران بةةؤ تويَئينةةةوة تةةا وةةةاار
موعجيدةيةةان كةةؤكردةوة ،ئيَمةة بةكةةةميى ذمارةمةةان كةةردووة ،ةةونكة خةةؤى ةةةن لةةاتى ئةةةو
ذمارةيةية .بةمم مةةنتي دةروااةى فةلالةةفةيةو دةروااةى خراثةى خراثةيةة ،نةةك ئيشةكردن
ليَةةةى وةكةةةو شةةةةرع انةر حةةةةملَى كةةةردوة ،كةسةةةيش لةةةة ئةسةةةةحابةو اليةةةةنئرانء ئيمامةةةة
موجتةوي ةكان حةملَيان نةكردوة ،نة ثيَشينانى اكيش ،ئةركى سةرشانى سولَتانيش ئةوةيةة
خراثةةةى ئةمانةةة لةةة موس ة َمانةكان دوورخاتةةةوةو لةةة لوتاخبانةةةكان دةريانبهيَنةةآء ،دووريةةان
خباتةوةو سداى ئةوانة ب ريَت كة ئيش لةسةر وونةرةكةى دةكةن ،ئةو كةسةةى ببوبةاوةراى
فةلالةفةى لةالي دةركةوت دةخريَتة بةردةم بشيَر يان ئيال مبوونةوة.":

ئة ةةر بيَتةو باسةةى ئيالة مبوونى (ئةبوبةةةكر كةوراى ئةةبو لةحافةةة) بةرادةرى (مةمةةةد)ء
باوكى (عائيشة)ى ذنىء خةلي ةةى يةكةةمى بكةةين ،شةتيَكى ئةةوتؤ نادياينةةوة بةؤ وةولَة انى
مةمةدء لةناعةت ثيَهيَنانى ئةبوبةكرى باار ان بؤ ئيال مبوون لةاليةن مةمةدةوة ،ةونكة
(ئةبوبةةةكر) يةكالةةةر لبةةوولَى كةةرد ،وةةةروةكو مةمةةةد خةةؤى دةلَيَةةت( :بةوةركةس ةيَكو وتةةووة
ئيالةة م بةةووة ،تةةةنها ئة ةةةربيَتو نيَكةةى نةةةبووبىَء سةةةيرى كةةردوةو دوود بةةووة ،تةةةنها
(ئةبوبةةةكر كةةوراى ئةةةبى لةحافةةة) وةركةةة بةةؤم بةةاس كةةرد لةةة لبةةوولَكردنى دوود نةةةبوو)..
ئةمةيش واتاى ئةوةية كةة ئةبوبةةكر ثيَشةةكى ئا ةادارى بانئةشةةكة بةووة ،ةونكة ئةةو خةؤى
يةكيََ بةوو لةوانةةى كةة ئةنة اايارى ئايينةكةة بةوونء بةة ةاكى ريَكيا الةتبوو ،سةةربوردةى
ئةبوبةكر وا دة يَرايَتةوة كة ثياويَكى لةبةةرد ء خؤشةويالةت بةوو لةةالى مي ةتةكةةىء ئاسةان
بوو ،لةبارترين لوراةيشى بوو بؤ لوراةيشء لوراةيشيةكان شةارةااى بةوون ،كةة ةاكةو خراثةةى
تيا بوو ،ثياويَكى باار انء رةوشت ناسراو بوو ،ثيةاوانى مي ةتةكةةى ديَةن بةؤ الى بةؤ ةةن ان
مةسةةةلة لةبةةةر اانيةةارىء باار ةةانىء خةةؤ مةشةةرةبىء (يةةةكيََ بةةوو لةةة دةولَةمةنةة ةكانى
لوراةيشء لة ثيَشةكةوتووترين ةراةكةةكانى مةككةة دادةنيشةت ،لةةو شةويَنةى خةدجيةةى كيةى

كةسةةى بةةةدةويش دوذمنيَكةةى سروشةةتى فةلالةةةفةو مةنتي ةةة ،وةةةروةكو ةةؤن واوثةةةميانى
سروشتية بؤ سةؤاو شةيعرو جةةنةء رااوكةردنء شةانااىء مةةدئء بةرادةرىء تؤلَةسةةن ن ،ئةةو
دابءنةريتانةيش كة حةايان لةآدةكاتء ثيَيان بةختةةوةر دةبيَةت ،دذى وةةموو شةتيَكة ئيشةى
ببكردنةوة بيَتء ئةلو مان ووبكاتء رايبهيَنآ ..ئةم مةسةالنة ئيال م بةة امةانيَكى اانةراو
لالةةةى ثيَكةةرد بةةؤ (بةةةدةوى) (ئةمةةةيش امةةانى بةةاكوورى باار ةةانىء سياسةةىء ريشةةنببيىء
ئةدةبىء ئايينى بوو) ،سةيريش نيةة كةة بةةودوةكان ئيالة ميان بةئاسةانىء سةادةيى ثيَشةوااى

خوةي ى لةآبوو ،وةروةوا باار انةة شةارةااكان كةة باار انيةان دةراييشةت بةؤ شةامء يةمةةن بةة
وةةاوينء اسةةتان .ئةةةويش وةركةس ةيََ ليَةةى دلَنيابووايةةة لةةة لةومةكةةةى داواى ليَ ة ةكرد ببيَتةةة
ئيال م ،بة لالةى ئةةو ( عومسةان كةوراى عةةفانء اوبيَةر كةوراى عةةوامء عةبة ولرةتان كةوراى
عةوفء سةع كةوراى ئةةبو وةلةاسء تةحلةةى كةوراى عوبيَة ةم ،بةوون بةة ئيالة م ،واايةان لةةو
ثيَشينانة ويَنا كة لةالى خواى خؤيان ثايةيةكيان وةبوو و تةنانةةت لةاليةةن مةاليةكةتيشةةوة
بةخي يان ثآدةبرا.
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ئةم راثؤرتة ةن جيَئاى ثرسياركردنة
عومسانء واورايَكانى لةة دةولَةمةنة ترين دةولَةمةنة ةكانى مةككةة دةبنةة ئيالة م ئةايينى
ةةينى اةلي ةةةكان ،بةوةةةمان ئاسةةانى رادةبةةةدةرو روونء رةوانء راسةةتيةوة ،وةةةروةكو ةةؤن
بةدةويةةةكى وةةةذارو اةليةةة بةئاسةةانى ئيال ة م بةةوو ! ئايةةا ئةمةةةيش بةلَئةيةةةك نيةةة بؤئةةةوةى
ئيالة ة م لةاليةةةةن مامؤسةةةتاكانى مةككةةةةو دانيشةةةتوانى ةةةةراةكى ثيَشةةةكةوتووةوة ث نةةةى بةةةؤ
دارايَئرابوو (عومسان) لة سامانء باار انيةكةى نةترسا لةاليةةن ئةايينى نويَةوة ئايةا دةيدانةى

ديتبا بةم دوايية ةن نةرمء خةمبار بوو بؤ ئيَمة ،وتى :تةماحت لة ئيالة مبوونى كةردووة
و  :بةلَآ .وتى :ئةوةى ديتو ئيالة م نابةآ تةنانةةت ئة ةةر و َي ريَئةكةةى خةةتابيش ئيالة م
ببآ ،ئوم عةب و َل وتى :بآئوميَ بوونى لة توون وتيئى سةبارةت بة ئيال م".
ئيال مبوونى عومةةر – وةكةو بةدا  -كةة فاتيمةةى خوشةكى فاتيمةة كيةى خةةتاب خةؤىء
ميَردةكةةةى سةةةعي كةةوراى ايَ ة ئيال ة م بةةوونء ئيال ة مبوونى خؤيةةان لةةة عومةةةر شةةاردبوةوة،
(نةعيو كوراى عةب وم ئةلنةحام) ثياويََ بوو لة خ َي َةكةى ئةو لة بةنى عودةى كوراى كةةعب
بوو ،ئيال م ببوو ،لةترسان شةاردبوويةوة لةة خ َي َةكةةى( .خبةاب كةوراى ئةةرت) دة ةوو بةؤ الى

دةبيَتة خةلي ةى سيَيةم دواى ئةبوبةكرو عومةر !
(ثيَغةمبةر) دةلَآ" :خةلَكى كانداية ،وةلَبئاردةيان لة جاو يةت ،وةلَبئاردنيانة لةة ئيالة م،
ئة ةر ثيَى بدانن".
وةركةسآ لة جاو يةت اير اك بووبيَت لة ئيال ميَتيشة ا اير ةاكة ،وةركةسةيَكيش لةة
جاو يةةةةت الواا بووبيَةةةت لةةةة ئيال ميشةةة ا الواا دةبةةةآء الواا بةةةووة ،ئةةةةوةى لةةةة ةةةةراةكى
خواث َي اوةكان نيشتةجآ بوو لةة خةواو ثيَغةمبةرةكةيةةوة نةديكرت بةووةو خةانووى لةة ةةراةكى
خواو ثيَغةمبةر و مةاليةكةتةكان ا دةبآ..

فاتيمةى كيى خةتابء لورئانى بةؤ دةخويَنة ةوة ،ريذيَكيةان عومةةر بةة بشةيَرةكةيةوة واتةة
دةرةوةو شيَتء وار ببوو ،داواى ثيَغةمبةرو كؤمةلَيََ لةة واورايَكةانى دةكةرد كةة لةة (سةةفا) لةة
مالَيَكة ا كؤببوونةةةوةو نديكةةى ةةة ثيةةاو و ذن دةبةوون ،ثيَغةمبةةةريش مةامى وةةةمدةى كةةوراى
عةب و موتةليبء ئةبوبةكر كوراى ئةبو لةحافةى ص ي ء عة كوراى ئةةبى تاليةبء ةةن
ثياوانى موس َمانى لة ة بوون ،ئةوانةى لة مةككة لة ة ثيَغةمبةر بوون ،ئةوانةى كة ةوون
لة ةةةلَى بةةؤ خةةاكى حةبةشةةة ،ئةةةوةبوو تووشةةى (نةةةعيو كةةوراى عةب ة وم) بةةوو ثةةآ وت :ئةةةى
عومةةةر كيَةةت دةو ئةةةويش وتةةى( :مةمةةةد) ئةةةو كةةابرا (سةةوبية)م دةو  ..كةةة بةةووة وةةؤى
دووبةةةرةكى لةةةنيَو لوراةيش ة او خةونةةةكانيانى ثوو ةةة كةةردو ئايينةكةةةيانى عةيب ة ار كةةردو
جنيَةةو بةةة خوداوةنةة ةكانيان دةدات ،دةمةةةو بيكةةوذم .نةةةعيو ثةةآ وت :وةم خةةودى خةةؤت
لةخشتةى بردويت ئةى عومةر ،تؤ ب َيَى خانةوادةى عةبة مةةناف بيةةلَن تةؤ لةسةةر اةوى ر
بكةةةيت ئة ةةةر (مةمةةةد) بكوذيةةت ،بةةؤ نا ةرايَتةةةوة بةةؤ الى كةسءكارةكةةةتء مةسةةةلةكةيان
لةةآبارست!! ئةةويش وتةى :كةام كةةسءكار وتةةآ :ااواكةةتء ئامؤااكةةت سةةعي كةوراى اةية و
فاتيمةةةي خوشةةكت .وةم ئةوانةةة ئيال ة م بةةوونء شةةويَن (مةمةةةد) كةةةوتوونء لةسةةةر ئةةايينى
ئةونء تؤيش دوايان كةوة.

ئةويش لة دايكى خؤيةوة ئوم عةب ولَ ى كيى ئةبو حةبةة دةيئيَرايَتةةوة وتوويةةتى :وةم بةا
برايين بؤ خاكى حةبةشة ،ونكة (عامر) وةنة ثيَويالةتى ئيَمةةى بةردوة بةؤ ئةةو  ،وةركةة
عومةر كوراى خةتاب ثةيابوو تا (عة ) وةسةتا ،ويَشةتا ئيالة م نةةببوو ،وةميشةة بةدةسةتيةوة
تووشى بةم دةبووينء اير توون بوو بةرامبةةرمان ،وتةى :ئةةوة كةاتى دةر ةوونة ئةةى دايكةى
عةبة ولَ  ،منةةيش و  :بةةةلَآ وةم بةةا لةةة خةةاكى خةةوا دةر ةةن ،ثاشةةان رييشةةتء خةةةمبار بةةوو،
وةركة ديتى دةرايين ،عامريش ثيَويالتى خؤى ويَنا ،ثيَو وت :ئةةبو عةبة وم ئة ةةر عومةةرت

ئةوةبوو عومةر ةراايةوة بؤ الى خوشكةكةىء ااواكةىء (خباب كوراى ئةرت) لةاليان بةوو
و لورئانى بؤ دةخويَن نةةوةو سةورةتى (تةةوا)ى بةؤ دةخويَن نةةوة ،وةركةة ويَيةان لةة دةنئةى
عومةر بوو( ،خباب) خؤى شاردةوة لةمالَةكةداو فاتيمةةى كيةى خةةتابيش لورئانةكةةى لةةذيَر
رانى شاردةوة ،وةركة (عومةر) لةمالَةكة نديَ بوةوة ويَى لة خويَن نى (خباب) بةوو ،وةركةة
ووة ذوورةوة ،وتةى :ئةةم لالةة بآتةامء واتايةة ةيية ةويَو لةةآدةبآ ثيَيةان وت :بةؤ شةتيَكت
بيالتووة وتى :بةلَآ ،وةلَ دةلَيَن ئيَوة ونةتة سةةر ئةاينى مةمةةد ،كةوتةة ويَةدةى ااواكةةى

ئيال مبوونى عومةرى كوراى خةتاب
با دريَئةى نةدةينآ ،تةنها بيكى ئيال مبوونى عومةرى كوراى خةةتاب دة يَراينةةوة ،كةة
روونةةاكى ئاشةةكراكةرو اانيةةارى بةةةنرآء راسةةتى بةلَئةنةويالةةتى تيايةةة ،نيشةةانةى ئةوةيةةة كةةة
سياسةت االَبووة نةك ئاين ،ئةمةيش بيكى ئيال م بةوونى عومةةرة وةكةو لةسةةربوردةكةى
(ئي ويشام)دا واتووة" :عةب ولرةتان كوراى حاريس كوراى عةب ولعةةايد كةوراى عةبة ولَ ،
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(سةعي كوراى اةي ) بةليَ ان ،وةركة فاتيمةى كيى خةتابى خوشكى وةلَالا بؤئةةوةى نةيةةلَى
لةميَردةكةةةى بةة ات ،بةةةمم كةوتةةة ويَةةدةى خوشكةكةيشةةى بةليَةة انء سةةةرى شةةكان  ،وةركةةة
(عومةر) ئةمةى كرد خوشكةكةىء ااواكةى ثيَيان وت :بةلَآ ئيال م بووينء براوامان بة خواو
ثيَغةمبةرةكةى ويَنا ،يت لةدةسةت د بيكةة ،وةركةة (عومةةر) خوشةكةكةى بينةى خةةلَتانى
خويَنةةةةة ،ثةشةةةةيمان بةةةةووةوةو بةخوشةةةةكةكةى وت :ئةةةةةو لورئانةةةةةم بةةةةةر كةةةةة لةمةوبةةةةةر
دةتا ويَن ةوة ..بدا ئةمة يية كة (مةمةد) ويَناويةتى! عومةةر نوسةةر بةوو ،وةركةة واى
وت خوشكةكةى ثيَى وت :دةترسةن شةتيَكى لةةآبكةيت ،ئةةويش وتةى :مةترسةةو سةويَن ى بةة

خؤشةةحا بةةوون بةةة ئيالةة مبوونى (عومةةةر) لة ةةة ئيالةة مبوونى (حةةةمدة)و اانييةةان كةةة
وةردووكيان دةبنة ثشتء ثةناى ثيَغةمبةرو دةبنة ونةيةك بؤ دوذمنةكانيان.

خوداوةن ةكةةةةى خةةةؤى خةةةوارد وةركةةةة خويَن يةةةةوةء بؤيةةةان دة ةرايَنيَتةةةةوة ،وةكةةةة واى وت
خوشكةكةى تةماحى تآكرد بؤ ئيال مبوونىء ثيَى وت :براكةم ،تؤ لةبةرةي كافريت ودذويَنى
كةةة بةةؤت نيةةة دةسةةتى ليَبةة ةى تةةةنها ثالةةئ نةةةبى .عومةةةر ةةوو دةسةةتى شوشةةتء ئةةةويش
لورئانةكةةى ثيَة او سةةورةتى (تةةةوا)ى تيةةا بةوو ،ثيَشةةةكيةكةى خويَنة ةوةو وتةةى :ض لالةةةيةكى
جوانة! وةركة (خباب) ويَى لةمةة بةوو واتةةدةرةوةو ثيَةى وت :وةلَة عومةةر تةمةةننا دةكةةم
خوا تؤى بةخشيبيَتة بانئةشةى ثيَغةمبةرةكةى ،من دويَنآ ويَو لةة ثيَغةمبةةر بةوو دةيةووت:
خواية ثشتئبى ئيال م بكة بة (ئةبو حةكو كوراى ويشام) يان (عومةرى كوراى خةتاب) ،ئةلَ
ئةلَ عومةر.
ئةوجا عومةر ثيَى وت( :خباب) ثيَو ب َى مةمةد لةكو ية تا برايم ئيال م بةبو (خبةاب)
ثيَى وت :ئةو لةمالَيَكة لة (سةفا) برايََ واورايَى لة ةلَ اية ،عومةرى برد لة ة خؤية ا بةؤ الى
ثيَغةمبةةةرو واورايَكةةانى ،لةةةدةر ايان دا ،وةركةةة ويَيةةان لةةةدةنئى بةةوو ،ثياويَةةَ لةةة واورايَيةةانى
ثيَغةمبةةةةر وةلَالةةةاو ترسةةةاو وتةةةى :ئةةةةى ثيَغةمبةةةةرى خةةةوا ئةةةةوة (عومةةةةر)ة بشةةةيَرةكةى
بةدةستةوةية ،وةمدةى كوراى عةب و وتةليب وتى :ريَى ب ة بةا بيَتةة ذوورةوة ،ئة ةةر ةاكةى
بو لة ةلَي ا دةيكةين ،ئة ةريش خراثةى بو بةة بشةيَرةكةى خةؤى دةيكةوذين .ثيَغةمبةةر
(د.آ) وتةةى :بةةا بيَتةةة ذوورةوة ،كابراكةةة ريَئةةاى دا بيَتةةة ذوورةوة ،ثيَغةمبةةةر لةبةةةرى وةلَالةةاو
باوةشى ثياكردو تون بةخؤيةةوة وشةى " :ئةةى كةوراى خةةتاب ةى تةؤى ويَنةا وةلَة نةابينو
كؤتايى بيَت تا دةكةويَتة ةلى ريَئا".
عومةر ثيَى وت :ئةةى ثيَغةمبةةرى خةودا ،وةاتووم بةراوا بةةخوا بيَةنوء بةثيَغةمبةرةكةةىء
بةوةى لةالى خواوة ويَناويةتى ،ثيَغةمبةريش اهلل اكء ى كةردو خةةلَكى مالَةكةة ء واورايَيةانى
(مةمةد) اانييان كة عومةةر ئيالة م بةووة ،واو اريَيةانى ثيَغةمبةةر لةشةويَنى خؤيةان وةلَالةانء
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سياسةت يان ئاين
بينيتان ؤن عومةر ئيال م بوو
عومةر دةيويالت مةمةدى (صووبى) بكوذيَت!
(مةمةةد) لةة ئةايينى لةورةيش (صةوبى) دةر ةوو و مةاوةةبيَكى نةو ء حيدبيَكةى نةو ى
دامةاران  ،عومةر ئاوواى وت ،عةرةبةكان وايان وت ..لورئان كتابيَكى دابةةايوة لةئامسانةةوة.
ئيال ة مةكان دةلَةةيَن ..بؤ ةةى لورئةةان دابةةةايووةو ةةؤن ئايةةا خةةوا خةةةمتى مةمةةةدى كةةرد
لةبةرئةةةوةى لةةةئايينى لةةورةيش دةر ةةوو و لورئةةانى بةةؤ نةةاردة خةةوارةوة وةكةةو ديارييةةةك لةةة
رةتانى رةحيمةوة ،تا وةكو ثيَغةمبةريََ بييةسايَنآء كؤتةايى بةة اةةبةى ثيَغةمبةةرةكانى
ثآبهيَنآ
عومةر مةمةدى نةكوشت !
عومةر ثيَشةكى سوورةتى (تةوا)ى خويَن ةوة:
ْ
َّ
ْ
َ
ً
ً
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
نهزي ِم َّمهن له َ
"ط (َ )2ما أَ ْم َز ْانَا َعلَ ْه َ ي ْاقُلْ آلَ اِتَ ْرقَ ( )1إِلا تل ِر َلة اِ َمن يَخر ( )3ت ِ
ر َي َمها
يألَ ْ َ
ايي ِ
ايي ِ
ش ي ْهتَ َيى( )5اَه ُ َمها فِهي يانَّه َم َ
ض َييا َّن َم َ
ر ي ْا ُع َ( )4يالَّجْ َمالُ َعلَ ي ْا َعلْ ِ
ض َي َما شَ ْهنَهُ َما َي َما تَ ْ َ
ت ياثَّ َلى(َ )6يإِ ْل تَ ْ هَلْ شِا ْاقَيْ ِل فَإِمَّ ُ يَ ْعلَ ُم يا ِّن َّل َيأَ ْ وَ "
فِي يألَ ْ ِ
واتة" :تةوا لورئا ان بؤت نةناردة خوارةوة تا ئةشكةةة بكيَشى ،تةنها بؤ ببخالةتنةوةى
ئةوانةةة نةةةبآ كةةة لةةة ناردنةةةخوارةوةى دةترسةةن ،لةةةوةى كةةة اةوىء ئامسةةانى خةةةلَ كةةردووةو
رةتانى بةراكردوةتةوة بؤ سةر عةر  ،ئةوةى لةئامسانء اةوىء لة ذيَر خاكة ا وةيةة ريَكةى
كردونء تا بةلالة ئاشكراى بكةيت ،ئةو نهيَنيةكة دةاانآء شارديةوة"
مةسةةلةيةكى سةةةيرة بةرااسةتى! (عومةةةر) كةة خةةةريَ بةوو مةمةةةدى (صةوبى) بكوذيَةةت،
وةركةةة ةةةن ئايةةةتيَكى سةةورةتى (تةةةوا)ى خويَن نةةةوة ئيالةة م بةةوو ! ويالةةتى خةةوا بةةوو،
ميَئوونووسةكانء نويَةوااةكانء موحافيدكارةكان تا ريذى ليامةت وةر دةلَيَن ..دةبآ مةمةةد
بةوةراةشةكةى (عومةر)ى اانيبيَت ،بؤية واورايَكانى كؤكردةوةو بةااواكةى عومةرى وتبوو بةة
ئامؤااكةى ب َيَت :دويَنآ ويَو لةآبوو ثيَغةمبةر دةيووت" :خوايةة ئيالة م ثشةتئبكة بةة ئةةبو
حةكةم كوراى واشو يان بة عومةرى كوراى خةتاب".
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ئايا سياسةتة يان ئايينة
بؤئةوةى خوا بة (عومةرى كوراى خةتاب) ثالَاشتى ئيالة م بكةات ،دةبةآ مةمةةدو بةةكرو
عومسةةانء سةةةرجةم دةولَةمةن ة ةكانى ئيال ة م ،دانيشةةتوانى ةةةراةكى ثيَشةةكةوتوو نرخةةى ئةةةم
ثشةةتئبيية ب ة ةن بةةة عومةةةر( ،بةسةةامانيَكى بةةةويَد)( ،عومةةةر) دةسةةكةوتء ئيمتيةةااى دةو ،
مةمةةةديش نايةةةو مبريَةةت ،بؤ ةةى (مةمةةةد) شةةةوي بةةآ (عومةةةر) لةةةو ريذانةةة ةةى
تيَئةيشتبوو لة ئيال م (عومةر) ئةودةمة وي شةتيََ لةة لورئةان تيَنة ةيشةتبوو ،جئةة ئةةو
ث ةوثايةى وةري ة ريَتء ئةو دةسكةوتانةى دةسةتى دةكةةون وةركةة ببةآ بةة ئيالة م ،عومةةر
بةةوو بةةة ئيال ة م ،ثايةيةةةكى ةةةورةى تيةةا وةةةبوو( ،عومةةةر) بةةوو (ئةبوب ةةكر)ى دامةاران ة بةةة
خةلي ة دواى مردنى مةمةد ،وةر عومةريش دواى ئةبوبةكر عومةرى كرد بة خةلي ة.
ثشةةتئبى ئيال ة مى كةةرد بةةة عومةةةرو ،ثشةةتئبى عومةةةرى كةةرد بةةة ئيال ة م ..بةةةمم ئايةةا
مةمةدو عومةر (خباب) يان خةمت كرد بةوةى كردى ..ئة ةر خواكةت بيةو سياسةت دةكا
بة ئاينء ئايينيش دةكا بة سياسةت.
ثيَغةمبةرى تؤلَةسيَن
(وةستانيََ لةسةر مةةاارى ئةي جةةحش ،عوبةية وم كةورا جةةحش كةة ثةورااى مةمةةد
بوو) سووبى بوو ،كؤ ى كرد بؤ حةبةشة يان ئةوةتا ئايينة نويَيةكة ب وكاتةوة ،يان لةدةستى
ةوسةيَنةرةكانى رايكردبةةوو ،لةحةبةشةةة سةةؤاةكةى جةةارانى جةةوم بةةؤ نةسةةرانيةت ،لةةة ئايينةةة
نويَيةكةةةى ئيال ة م وةلَئةراايةةةوة .ذنةكةةةى (ئةةوم حةبيبةةة) لةسةةةر موس ة َمانى خةةؤى مايةةةوة،
مةمةد لاسي ى نارد بؤ الى مةليكى حةبةشة (نةجاشةى) تةا ئةوم حةبيبةة)ى بةؤ مةارة بكةات،
وةكو ب َيَى مةمةدى (ثيَغةمبةر) دةيويالت لوتى عوبةي وم بشكيَنآ.
ئةمة خ َي َة يان ئاين سةربةستى لةكو ية
بؤ نةلَيَن :عوبةي وم خؤى بينى وةلَةية ،بؤية ةراايةوة بؤ ئايينى يةكةمى
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ميَئوونووسةةةةةةكان عوبةيةةةة وم نةع ةةةةةةت بةةةةةاران دةكةةةةةةنء سةةةةةةربردةكةيان شةةةةةاردةوة.
ميَئوونووسةةةكان لةبارةيةةةوة تةةةنها ئةمةةةيان وتةةووة :بةةوو بةةة ئيال ة مء لة ةةة ذنةكةةةى (ئةةوم
حةبيبة) كيى ئةبو سوفيان كؤ ى كرد بؤ حةبةشة ،وةركة ةيشتة ئةو بوو بةة نةسةرانىء
لةو بةنةسرانى تيا وو.
عوبةي ولَ ى كردبوو ئايا ببت لةوة نةةكردبوةوة كةة (مةمةةد) تؤلَةةت لةةآدةكاتةوةو
ذنةكةةةت مةةارة دةكةةات ،بؤئةةةوةى كةرامةةةتء ناموسةةت لةكةةةدار بكةةات ! ئايةةا نةتةة اانى كةةة
سةربةستى لة فةروةنئى امانى ئيَمةدا نية عوبةي وم ئة ةر ميَئووى ئيَمةةت خبويَنايةتةةوة
لة سووربة بوونى مةمةةد تةا ئةةمراي دةتدانةى ةؤن رووةكةان سةاى كةراوونء رووى ديكةةيش
رة كراون.
(عوبةي وم) بةتةنيا تؤ ستةم يَكراو نيت .منيش ئةمراي وةكو تةؤم .بةةمم جيةاوااى وةيةة
لةنيَوان منء تؤدا ،تؤ ةراايتةوة بؤ ئايينى يةكةمت ،دواى ئةوةى كة سووبى بوويت .بةمم من
لةةةدايَء بةةةاوكيَكى موسةة َما ء لةذينئةيةةةةكى ئيالةة مي ا ،وةركةةةة ةةةةورة بةةةوومء اةيةةةنو
كرايةوةو خويَن مةوةو ثيا وومةوة ،ديتو ثيَويالتو بةم ئايينةة نيةة ،كةة سةةرةتاى سياسةةتةو
ذيانى سياسةتةو ئاماةى سياسةتة ،لةوانةية تا ريذى دياريكراو وةر بةبى ئاين مبيَنمةوة.
ئايةا (عوبةية وم) اانيةةت ةى بةسةةةر كةةوراة خالَةكةةت عةةة كةةوراى ئةةبو تاليةةب وةةات لةةة
مد ةوت كوشتيان ،بةئيمامةت لةلالَبيان دا ،نةيانويالت فةي ةسوفء دانةا بيَةت ،بؤ ةى سةوورن
لة لووتووى (ئيمامةت)دا مبيَنيَتةوة
عوبةية وم ،مةمةةةدو ئةبوبةةةكرو عومةةةرو عومسةةانء عةةة ء كةسةةانى ديكةةة نكوولَيةةان لةةة
يةكيََ لة سةردارةكانيانء لة ئامؤااى خؤيان كرد كة (وةرةلةى كوراى نةوفة ) بوو ،نكوولَيةان
لة ك َيَالةكةيشى كردو كتيَبء ئينجي ةةكانيان سةووتان  ،بةؤ خؤيةان ميَةئوونووسء لالةةكةريان
كراى ،تا ى لة ة سياسةتء ئارةاو و بةرذةوةن ىء لااانرء باار انىء خواكةيان بيةو كةآ
رالى دةداتآء بيةو كيش اةلية بكات اةلي ى دةكات) ثةيوةست نةبوون.
" ياهههلح يهههلزن مهههن عنهههلم مهههن يرهههاء ييهههلل مهههن يرهههاء" ءديةتةكداة وووي نةةةارد بةةةؤ
ثيَغةمبةرةكةةةةى وةكةةةو شةةةورةيةكى ئةسةةةتوور لةةةة (خةةةائن)ء (يةةةاخيبووان)ء (كافرةكةةةان)ء
(سووبةكان)ء ئا ادارانء تويَئةرةوةكانء فةي ةسةوفةكانء خةاوةن مةنتي ةةكان بياةاريَدن .وةك
لة سورةتى (ئةن ا )دا واتووة:
َ
ه يَ ُهي ُل
"يَاأَيُّهَا ياَّ ِلينَ آ َمنُيي ي ْ تَ ِ هبُيي ِ َّ ِ
ُيل إِ َ ي َ عَا ُر ْم اِ َمها يُ ْ ِههه ُك ْم َيي ْعلَ ُمهيي أ َّل َّ َ
هلل َياِل َّل ِ
صهبَ َّن ياَّ ِلينَ ظَلَ ُمهيي ِمه ْن ُك ْم َ اسَّهةً
شَ ْهنَ ي ْا َملْ ِء َي َ ْلبِ ِ َيأَمَّ ُ إِاَ ْه ِ تُ ْ َرلُيلَ (َ )14ييتَّقُيي فِ ْتنَةً لاَ تُ ِ
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ع(َ )15يي ْ ُرلُيي إِ ْ أَ ْمتُ ْم َ ِلههل ُم ْنتَ ْ ه َعوُيلَ ِفهي َ
ض تَ َخهافُيلَ
ه َش ِلي ُل ي ْا ِعقَا ِ
َيي ْعلَ ُميي أَ َّل َّ َ
يأل ْ ِ
َ
َّ
َ
َّ
ْ
َّ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ر ا َعلك ْم تَركلُيلَ ( )16يَاأيُّهَها
أَ ْل يَتَ َخطَّوَ ُك ْم ياناسُ فَآ َيير ْم َيأيَّ َلر ْم شِنَصْ ِل ِم َي َ َز َك ْم ِم ْن ياطهِّبَا ِ
ه َييا َّل ُهي َل َيتَ ُخيمُههيي أَ َمامَهها ِت ُك ْم َيأَ ْمهتُ ْم تَ ْعلَ ُمههيلَ (َ )17يي ْعلَ ُمههيي أَمَّ َمهها
ياَّه ِلينَ آ َمنُههيي لاَ تَ ُخيمُههيي َّ َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
ُ
َّ
ْ
ُ
ه يَ ْ َعهلْ
ه ِعن َلمُ أ ْ ل َع ِظهم( )19يَاأيُّهَا يا ِلينَ آ َمنهيي إِ ْل تَتقهيي َ
أَ ْم َيياُ ُك ْم َيأَيْ لاَ ُ ُر ْم فِ ْتنَة َيأَ َّل َ
اَ ُك ْم فُلْ َامًا َييُ َكوِّلْ عَن ُك ْم َ هِّ َاتِ ُك ْم َييَ ْغوِلْ اَ ُك ْم َي َّ
هُ ُ ي ي ْاوَ ْ ِل ي ْا َع ِظ ِهم(َ )18يإِ ْ يَ ْم ُك ُل ِش َ ياَّ ِلينَ
ْ
َّ
َّ
ك َييَ ْم ُكلُيلَ َييَ ْم ُك ُل هُ َيهُ َ ْه ُل يا َما ِر ِلينَ "
ك أَيْ ي ُْخ ِل ُي َ
ك أَيْ يَ ْقتُلُي َ
َروَلُيي اِهُ ْث ِبتُي َ
كةواتةة مةمةةةد ترسةةى لةسةةة ر نييةة ،دةبةةا بدانيَةةت ئةةةوةى اةفةةرى ثآببةةات خةةوا ةةاوى
ليَيةةةتىء دةيااريَديَةةت (خةةوا باشةةرتين اةفةربةةةرة) ،بينيمةةان ةةؤن (عومةةةرى كةةوراى خةةةتاب)
ويالةةتى اةفةةةر بةةةريَت ثاشةةان خةةوا لةمالَةكةةةى ااواكةي ة ا روبةةةراوى بةةووةوةو ئيمةةانى خالةةتة
دلَيةوةو ،لة ويَى رتء بردى بؤ ئةو مالَةى كة (مةمةةد)ء واورايَكةانى لةةآبوو ،لةةو ئيالة م
بوو ،داواى ليَبوردنيشى كرد ،تا بووة كؤلَة ةيةك لة كؤلَة ةكانى ئيال م..
لورئةةانء مةمةةةدو بةلَيَنةكةةةى خةةوا داسةةتانى وةةؤمبيس (ئؤديالةةا)و خوداوةن ة ى ئةسةةينا
بةةاالس ()The goddess Atheanم ببدةخاتةةةوة كةةة ثشةةتى ئؤديوسيوسةةى شةةا دة ريَةةتء
ثشتيوانى خةؤى بةؤ دوثةات دةكاتةةوة ،كاتةآ ئؤديَوسةيس دة ةرايَتةةوة بةؤ سةةر عةرشةةكةى لةة
ئيالةةاكة Ethacaبةسةةةركةوتوويى بةسةةةر خةةةلَكانى ةةينى ئؤريسةةتكراتي ا ،ئةوانةةة كةةة
وةراةشةيان لةو عةرشة دةكرد ،ونكة مةسةلةكة تةةنها تايبةةت نةةبوو بةة ئؤديسةيوس ،بئةرة
تايبةتيشة بةة خوداوةن ةكةةوة ،خوداوةنة ى ئةسةينا ئاووةا دةلَةآ" :بيَئومةان مةن لةة واوشةانت
دةوةستوء لةببت ناكةم تا ئةوكاتة ديَت كة ئةركةكةمان تيا تةواو دةبآ .بةمم سةةبارةت بةةو
(ئؤريسةةةتوكراتيانة) ئةوانةةةةى راوةدوى ذنةكةةةةت دةنة ةيَنء سةةةامانةكةت تةخشةةةانء ثةخشة ةان
دةكةنةوة ،من ئيَالتا 1ثيَشةكى دةيانبينو كة بةةخويَنى سةةرة شةكاوةكانيان اةوى كؤشةكةكةت
سووردةكةن .وةموو مافيََ اةوت دةكريَت جئة (وةلى خوايى) نةبآ .وةموو كةراماتيََ رسوا
دةكريَتء ثيَشيَة دةكريَت ،جئة لة كةراماتى ثيَغةمبةرة ( ةك ارةكان) برادةرةكانى خوداوةن
لة شاكانء سةركردةكان نةبآ( ،مةمةد) ئؤديالا دةخويَنيَتةوةو ثيَى سةرسام دةبيَت.
ئؤديوسيس لورئان دةخويَنآء بةةئاواايَكى ريكةى دة ويَنيَتةةوة ،خوداوةنة ى (مةمةةد)
وةكةةو خوداوةنةة ى (موسةةا) موغااةلةةةى خوداوةنةة ى (ئةسةةينا) دةكةةات ،كة ةةى دوذمنةةةكانى
مةمةدو موساو ئؤديسيس لةئا رى دياةخا نةمرن.

ئةمانة ميَئوو لةناوى بردن
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سةرو ةةاوى ثاكءتةةةميدو بآ ةةةردو بآتةةاوان بةةة وحيةةةك لةةةخواوة ميَةةئوو لةةةناوى بةةردن،
(سةوحبانةلَ )و ةوو بةةةدةنئى ئةارةاووى ثيَغةمبةةريَكى عةرةبيةةةوةو روكنةةكانى حيدبةكةةةى،
ئةوانةى فةرمانراةواى ومت بوونء االَبوون بةسةر ميَئوودا ،وةكو خؤيان حةايان لةآى بوو.
"لورةيشيةكان لةةريذيَكى جةةذن لةةالى بتيَةَ لةة بتةةكانيان كؤبونةةوة ،مةةانيان دةكةردو
لوربانييةةان بةةؤى سةةةردةبراى ،ئةمةةة ةةةذنيَكيان بةةوو ،وةةةموو سةةا َليََ لةريذيَكةة ا ةةوار لةةة
(نةجيبةكان) ليَى را اربوون ..ثاشان بةيةك يان وت :ببنةة بةرادةرو نهةيَ يةكة ى بشةارنةوة،

اي كوراى عةمري كوراى نوفةية
بةمم اةي كوراى عةمري كوراى نوفةية وةستاو نةبوو بة جوولةكةو نةشبوو بة نةسرانىء
وااى لة ئايينى خ َي َةكةى وااى لةة بةتء مةردوو خةويَنء لوربةانى سةةربراين بةؤ بتةةكان ويَنةا،
وااى لةةة اين ةبة ةةالَكردنى كيةةان ويَنةةاو وتةةى :خةةواى ئيةةءاويو دةثةرسةةتو ،ئةةةو شةةوورةييةى
دةرخالت كة خ َي َةكةى لةسةةرى بةوون ،رووية اوة كةة جاريَكيةان سةةعي كةوراى عةومري كةوراى
نوفةيةء عومةرى كوراى خةتاب –كة ئامؤاايةةتى -بةثيَغةمبةةرى خوايةان وت :ئايةا لةة اةية ى
كةةوراى عةةةمري خةةؤ بةةن ئةةةويش دةلَةةآ :بةةةلَآ ،ئةةةو بةتةةةنيا نةتةوةيةةةك اين ودةكاتةةةوة،

وتيان :بةلَآ ،ئةويش ئةمانة بوون :وةرةلةى كوراى نةوفةة كةوراى ئةسةةدو ،عوبةية وم كةوراى
جةحش كوراى رئابء ،دايكيشى (ئومةمية كيى عةب و موتةليب)ء عومسان كوراى ووةيرسء،
اي ى كوراى عةمري كوراى نوفةيةء ،بةيةكرتيان وت :بدانن وةم لةسةر وي شةتآ سةرثشةكيان
نةكردنء ئايينى ئيءاويمى باوكيان بةدريخالتةوةو بةرديَكى ثةاكى تيةا نيةة ببيالةتآء ببينةآ
ايانء سودى وةبيَت!!
ئةى كورا ةة بةةخؤتان ثشةت ببةسةنت ،وةلَة ئيَةوة لةسةةر وةي ئاينيَةَ نةنء بةومتانة ا
ب وةى لةآبكةن كة لةسةر ئاينى ئيءاويمن.
وةركة واتينة ناوويَنانى (عوبةي ولَ ى كوراى جةحش)ء ئةوةى لة حةبةشة ليَةى رووية ا،
ليَرةدا بؤئةوةى دوبارةى نةكةينةوة ل يَةى دة ةة اريَن ،ئةةوةى دةميَنةآ وةرةلةةو عومسةان كةوراى
حوةيرسء ايَ كوراى عةمري كوراى نوفةيةء بابدانن سةربوردةى ئةمانة يية

جاريَكيان اةي كوراى عةمري كوراى نوفةية وونة كةعبةو لةناو مد ةوتةكةية ا وتةى( :ابهه
جقا جقا ً تعبليً ي اًه علر شما عا ش يشلياهم) ،ثاشةان واتةةدةرةوةو داواى ئةاينى ئيءاويمةى
دةكردو لة راويبء حءةكانى دةثرسى تا ةيشتة مووسةَء جةايرة وةمووى ،ثاشةان بةوةةموو
شام ا ةراا ،تةا ةيشةتة راويبيَةَ لةسةةر تةثؤلكةيةةك لةة خةاكى بةةل ا ،لةويَة ا ئةامى خةةلَكى
نةسرانى تةواو دةبوو ،واية دةلَيَن لة (حةني ية)ى ئةايينى ئيءاويمةى ثرسةيوةو ثيَةى وت :تةؤ
داواى ئاينيَةةَ دةكةةةى كةس ةيََ ناديايتةةةوة ئةةةمراي بت ة اتآ ،بةةةمم لةوانةيةةة اةمانةةة لةةة ومتةةى
خؤتان ثيَغةمبةةريََ ثةةيابيَتء ئةاينى ئيةءاويو اين وودةكاتةةوو بةوةلةةت ئيَالةتا نيَةردراوة،
ئةمةيش اةمةانى ئةةوة ،شةام جوولةكةةو نةسةرانى بةوو ،وةي شةتآ لةةو دوانةةى بةةد نةةبوو،
بةثةلةةة بةةؤى دةر ةةوو ،وةركةةة ئةةةو راويبةةة واى وت ئةةةو مةككةةةى دةو ئة ةةةريش ومتةةى
(لةخو)يش واتة نيَوانةوةو بوون بة دوذمنىء كوشتيان.

وةرةلةى كوراى نةوفة
بةمم وةرةلةى كوراى نةوفة ثةناى بردة بةةر نةسةرانيةتء ،دواى كتيَبةةكانيان كةةوت تةا
بووة اانايةكى ئةو ئةو ى كتيَبة.

خ َي َةكى يان ئاين
سياسةت وةميشة اا بوو ،و االَبووة بةسةر ئاينء ئةخ نء وةةنء مريظة ا ،ئةةى ةؤنة

عومسان كوراى حوةيرس
بةةةمم عومسةةانى كةةوراى حةةوةيرس ةةوو بةةؤ الى لةيالةةةرى ريمء بةةوو بةةة نةسةةرانىء لةةةالى
ثايةيةةكى باشةةى ثيَة را ..ثيَةةى دةوتةرا ئةةةو بةتريكةةةى كةةة ةراانةةوةى نيةةةن ئةةةوةبوو لةةة شةةام
بةذةور مرد.

ئة ةةةر بيَتةةو خ َي َةةةكى بةةوو (وةرةلةةةى كةةوراى نةوفةةة ) ،كةةة عءانيةةةتى وةردة يَ ةراا ،ميَةةئووى
ثيَشينان لةالى ئةو بوو ،ئةبوبةكرو عومةةرو عومسةانء عةة ثةردةيةةكى ةراى جاوي يةةتيان
ثيَ اداو لةسةر ةى بيابانة ا اانالةتيا ن كوشةت ،بؤئةةوةى وةوةوء ثراوثو ةى لةة بةورجى بةةراى
خؤي ة ا مبيَنيَتةةةوة ( ،ةةااة)كةةة بةةؤنء واةو دةسةةةمتء سةةةروةرى خةةؤى باةةاريد  ،بؤئةةةوةى
كةعبةو ئيال م لةو (لةرمةتيانة) بااريَد كة بةرايَوةن ،وةكو ؤن لةة لةرمةتيةةكانى ثيَشةن
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ثاراستنى ،مامؤستاى وةردوو فاي ةكةة لةة ميَةئوو وةدةريةان نةا ،ئةبوبةةكرو عومةةرو عومسةانء
عةب ولرةتان كوراى عؤف.
( )
ئة ةةر لةةثا (نةةور بةالغةة) ء كةلةةثوورى وةرةلةةى كةوراى نةوفةة ء ئةةوةى سةة انى
فارسةةةى لةةةة ئةسة ة ةوانةوة بةةةؤ مةدينةةةة لة ةةةة خؤية ة ا ويَنةةةابووى ،ئةةةةوةى (بةةةوحيَرا) لةةةة
خةلَوة انةكةى بةجيَى ويَشت بؤ عةرةب مباباياتةوة ،ئيَالتا ئاووةا خةةلَكى دابةة نةةدةبوون
بةسةر روثء مةاوةبةوة ،ئيَالةتا بةةدواى رةطء ريشةةى خؤيانةةوة دة ةة اريَن كةة لةة بيابانة ا
ونبووة.
جاريَكيان (عومةةرى كةوراى خةةتاب) بةة ويَئرةكةانى خةؤى وتةووة :وةلَة لةةالى بتيَةَ لةة
بتةكانى جاو يةت وةن خةلَكى لورةيش لةو بةوون ،كابرايةةكى عةةرةب ويَرةكةيةةكى بةؤ
سةربراى ،ئيَمة اوةراى بووين تا دابةشى بكات بةسةرمان ا ،لةناو سكى ويَرةكةكةوة ويَو لةة
دةنئيََ بوو ،ئةمة بةر لة واتنى ئيال م بة مانئيََ ،ثياوةكة واوارى كرد دةلَةآ :ال الةة اال اهلل..
لةناو سكى ويَرةكةيةكى سةربرااو دةنئيََ دةردة يَت ثيَويالت بة بةلَئة ناكةات ،عومةةر وتةى:
وةرةلة كوراى نةوفة مامؤستا ،ئةس ةفيََ بوو ةن امةانيَكى دةاانةى ،رونةاكبب بةوو ،ببيةار
بوو ،ميَئوونووس بوو ،خؤىء اانالتةكةيان كوشت تا (مةمةد) بكةن بة ثيَغةمبةر كة اانالتى
لةخواوةية ،ئةدةبةكةى لةخواوةيةو ،كتابةكةى كتةابى خوايةة ،وةي شةويَنةواريَكى ئادةميانةةى
تيا نية ،ئةمةيش لةسةرةتاوة تا كؤتايى بيكة ،براوايان ثيَكرد ،ونكة خواى مةان راستئؤى
َوآ " َيإِ ْل ُرنهتُ ْم فِهي َ يْه ِ ِم َّمها مَ َّز ْانَها َعلَه
كردووة كة لة ئايةتى  13ى سورةتى (الب ةرة)دا دةي
َّ
سا ِ ِهنَ "ه واتود "ءةةوةر
ه إِ ْل ُرنتُ ْم َ
ُيل ِ
َع ْب ِل َما َف ْتُيي ِشنُي َ ِة ِم ْن ِم ْثلِ ِ َيي ْ عُيي ُشهَلَي َء ُر ْم ِم ْن ِ
ةامداتدا وةية لةوةى ناردومانةتة خوارةوة بؤ بةن ةى خؤمان سورةتيَكى وةكو ئةوة بهيَةننء
داوا لة شةوي ةكانتان بكةن بةبآ خوا ئة ةر ئيَوة راستئؤن".

 مهج ياب غة :كتيَبيَكى ئيمامى عةىل كورِى ئةبو تاليبة.
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ئايا كابرايةكى بةدو جئة لةوة ى دةو
خةةوا لةةةناو سةةكى ويَرةكةيةةةكى سةةةربرااوداية ،ئةمةةة ئة ةةةر كةس ةيََ جئةةة لةةة (عومةةةر)
ببوتاية لةسيَ ارة درابوو ،ثار ةة ثار ةة كرابةوو ،لةبةغة اد بارسةن ةيان لةة (حةةل ج) كةرد،
بةاينةة ويى وةةةاار جةلَةة ةيان ليَيةة او وةةةردوو دةسةةتء وةةةردوو لا ةةيان برايةةةوةو كرديانةةة
لةنارةوة ،وةركة سةرى كةوتة خوارةوة نةوتيان بةلةشي ا كةردو سةووتان يان ،خؤلَةميَشةةكةى
لة مةنارةى مد ةوتيَكةوة فرايَ راية ناو دجي ةوة .ئةمةيش لةة بيالتءسةآى اي ةعة ةى سةالَى
2318ى كؤ ى بوو ،بةرامبةر بة بيالتءشةشى مارتى ()881ى ااين بوو ،وةةموو خةةلَكيش
تةماشايان دةكرد.
(موسةي ةمة) داواى ثيَ ةمبةرايةةتى كةرد بةةدرييان خالةتةوة( .موسةةي ةمة) (وةكةو ئةةو)
سورةتيَكى نةويَنان  ،موسةي ةمة لةسةردةستى (وةرةلةى كوراى نةوفة ) دةرسى نةخويَنة بوو
و ثةميانشكيَن نةبوو ،بئرة ويالتى بيالة يَنيَت كة مريظ خؤى دةتوانآ خؤى بكاتةة ثيَغةمبةةر،
ئة ةةةةةر بهاتبةةةةا وةكةةةةو ئةبوبةةةةةكرو عومةةةةةرو عومسةةةةانء عةبةةةة ولرةتان ،دانيشةةةةتووانى
ثيَشكةوتووترين ةراةكى مةكة ،براوايان ثيَى بكرداية ،جةايرة دةبووة خاوةنى دوو ثيَغةمبةر.
كاتى خةؤى جةةايرة بةةدواى ثيَغةمبةريَكةةوة دة ةةراا ،وةركةة (مةمةةد) وةات ثيَي انووسةانء
ثشتئبيان ليَكرد ،وةركة موسةةي ةمة (رةتةانى يةمامةة) وةات ،شةةرمةااريان كةردو ثيَيةان
وت :موسةي ةمة دةستايَشةةرى بؤ ئةوكةسةية كة اووتر وات ،تةؤ نةاتوانى خةؤت لةة واوشةانى
ثيَغةمبةرى مةككةة بة ةيت ،ةونكة ئةةو بانئةشةةكةى سةةركةوتنى بةدةسةتهيَنا ،موسةةي ةمة
موذدةبةةةرو سةةؤفىء ااوي ة بةةوو( ،مةمةةةد) ثةةةميانى لة ةةة ر نةةةدا ،ةةونكة بةةؤ ئةةةو لةةة
ئةبوسوفيانء وودة ترسناكرت بوو.
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ئايا سياسةتة يان ئايينة
ئايا خ َي َةكية يان ئايينة ئةى ميَئوونووسةكان!!..
وةوالَة رنئةكةتان ثآراادة ةية :
ئةةةوةتا (وةرةلةةةى كةةوراى نةوفةةة ) لةةةناو سةةكى اةويةةةوة ديَتةةةدةرةوة ،نةةةك ل ةةناو سةةكى
ويَرةكةيةةةكى سةةةربرااوةوة ..بةةةرةو وةرةلةةة ئةةةى ميَةةئوونووسء تويَةةئةرو دةسةةتئرتوو بةةة
ئايينةكةتانء سياسةتةكةتانةوة ،بةةرةو وةرةلةةى كةوراى نةوفةة  ،تةا ببيةنن كةة ةؤن مةكةة
لةناو وو و نةما.
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شةش

ييةم

بؤ ى نةسرانيةت لة مةكة نةما
((بةوجؤرة ئايينى يةكتاثةرستى ئيءاويو (حةني ية) كة يةكةةمن ئةايينى يةكتاثةرسةتة
كةةةة ريحةةةى يةكتاثةرسةةةتى ديَرينةةةى بةشة ةيَواايَكى نو ةرانةةةةوة .داواى ثةرسةةةتنى خوايةةةةكى
تاكءتةةةنياى دةكةةرد ،جةةةايرةو عيَةةرانء شةةامء ميالةةر بةةووة شةةانؤيةكى ةةةورةى بانئةشةةةكةى،
مي ةتانيَكى اير شويَنى كةوتن ،بةمم ئةو شتةى كةة يارمةةتى نةةدا بةؤ بةةرثابوونى ئةايينيَكى
ةةةورة تةةا وةةةموو ئايينةةة خوانةناسةةةكان بالةة اريَتةوة ،نةةةبوونى دةولَةةةتيَكى ةةةورة كةةة تيةةا
ببوبةةاوةرايَكى يةةةكئرتووى ئةةايينى تيةةا بةةةرثابيَت .ئيةةءاويو ثيَغةمبةةةر وةةةولَى دا تةةؤوى ئةةةو
دةولَةتةةةة ثيَكةةةةوةبنيَت لةباشةةةوورى عيَرالةةة ا ،كةةةة بةوةةةةريَمى دةريةةةايى ناسةةةرابوو ،بةةةةمم
خوانةناسةكان رووخانيان))).

خةاعة ئة اج ي
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سةربارى ئةو ئاماةة بةراةى كة مةبةستيةتى خدمةتى مريظ ء راستيةكى شةةريف بكةات كةة
ئةم نوسةرة دةيةويَت ،بةبآ برين اركردن ،يان شيَوان ن ،يان اوبةستةكردنء بوختان كردن.
سةرةتا
لةةةنيَوان دةو يدةكةةانى كتيَةةبء سةةةربردةو دةنةءباسةةةكان ا ،لةسةةةرة اريَ ايرو ثيَيةةاوثيَ ء
يَةةراو ةةةةرا ء لةةةورااوى دا ،بةشةةيَوان نء دري وةلَبةسةةةنتء بةةةة دراكءدالَةةةى كينةةةة لةدلَةةةةكانء
دووراووةكان باوة بة خويَنى ئةوانةى بة بةردةلانىء كةوانء نارةؤكء كاتيوشةةو مووشةةك
ثيَكران ،لةسةر الثةراة عةةرةبىء بيانيةةكانى ريذوةةمتء ريذئةاوادا ،وةكةو ةيا كةلَةكةة بةوون.

لةثيَناو ديالؤ يَكى ئيال مى –مةسيحى دا
بؤ ى لةشةو ثيَغةمبةر

(ئةبو مووسا حةريرى) ليَيان راثةراى بةلةلَةميَكى ووشيارو بالَتةةو نةارةؤكء ةرايةكةوة كةة
نةوتةكةةةى دلَالةةؤاىء راسةةتئؤيىء مةعري ةيةةة ،لةسةةةر ثشةةتى (تراكتةةؤريَكى ئةلكرتينيةةةوة)
شةةوورةو لةةةمكانى تيَكة او كةوتةةة ويَةةدةى لةةةم كؤنةةةكانء ةةيا سةركةشةةةكانى ويَنايةلةةةراين،
ووة خوارةوة بؤ نيَو ثيَ ةشتء لومييةكان تا لةذيَر ثةةردةوةو ئةةوةى لةةذيَر ثةةردةوة وةيةة
دةربيَنآ كة ثراة لة شويَنةوارى داتةثيو و جةستةى لةببكراو و ياساى بةسةر وو ،كة بووةتةة
خةةةاكءخؤ  ،يةةةان نيميةةةة خةةةاكء خةةةؤ  ،بةةةة كةرةسةةةتةى واو ةةةةرخى تةةةةواو و بةةةةتواناى
رادةبةةةدةرةوة ،ئةةةبو موسةةا حةةةريرى ،وةلَةةةت ةةا ء كؤسةةاةكانء ئةوانةةةى لةةةدةورى ئةوانةةةى
ثيَشوو بوو تيَاةراان  ،بؤ ةيشنت بةم كارة شكؤدارة لةريَئايةكى راستةوةو ،نةيهيَشةت بةةردةوام
بيَت لة ةراانة بآو انةكةي ا ،ئةويش لةدوايةوة دة رىء واوار بؤ ئةوانةة دةكةات كةة كرديةان
بة شايةتى سةروةرىء شارستانيةكةيان ،ئة ةر شايةتء شةوي ى وةبيَت.
بةةةدلَيَكى بةةةويَدو بةةةغبةت لةسةةةر وةةةن نوسةةةرةكةمان ئةةةم سةةةفةرةى رتةبةةةر ،تةةا بةةة
كتيَبيَكى بةر اوةوة واتةوةالمان كة ناوى لةةيَنا (لةشةةو ثيَغةمبةةر) ،ئةةوة ئاشةكرا دةكةات كةة
ميَئوو لة ئيالة مى شةاردبوةوةو ثةوةنة ى بةة نةسةرانيةتةوة .ئةةو ةشةتةى كةة (ئةةبو موسةا
حةةةريرى) كردويةةةتى وةكةةو ةشةةتةكانى وةةاوين يةةان اسةةتان نيةةة كةةة لورةيشةةيةكان دةيةةانكرد

وةممةةى ئةةةم ثرسةةيارة لةةةالى نوسةةةر وةكةةو ئةمةةةى خةةوارةوة" :مةبةسةةت ةراانةةة بةةةدواى
ناسةةنامةى لةشةةة وةرةلةةةى كةةوراى نةوفةةة ء ثةيوةنةة ى بةةة مةحةةةدى كةةوراى عةبةة ولَ وة،
ئةةاميش دةرخالتنى ئةوة بوو كة ميَئوو لة حةلي ةتى ئيال مى شاردبووةوةو ثةيوةن ى بة
نةسةةةرانيةتةوة ،وةةةةر يد بةةةةببدا نةةةةواتووة كةةةة وةةةةولَيََ وةةةةبووبيَت بةةةؤ نديةةةَ بوونةةةةوة
لةنيَوانيان ا ،ئةو وةولَ انة بةردةوام بوو كة حةلي ةتى ثةردةثؤ كردبوو،ء ئةل َةكانى ثةةك
خالتبوو ،ئةوة وةولَيَكى سةرنةكةوتوو و ر و َي َكةرو ثةردةثؤشكةر بوو ،لة ة ئةوةشة ا داواى
ئاشةةةتةوايىء يةةةةكبوونء ئاشةةةتى دةكةةةرد ،ئة ةةو وةولَةةةة سةةةةرنةكةوتوو بةةةوو ،ةةةونكة ريذيَةةةَ
سةةةركةوتنى بةةؤ وةلَنةكةةةوتووة ،ئةةةو سةرليَشةةيَويَنةرة ،ةةونكة لةسةةةر بنةمايةةةكى دروسةةت
دانةمةاراوة ،سةرليَشيَويَنةرة ،ونكة مةبةستى وةموو شتيَكة تةنها راستى ئاين نةبيَت".
ديةالؤ ى ئيالة مء مةسةيحى سةةرةرااى ئةةوةى كؤنةة ،يةةك وةةنئاو نة ةووةتة ثيَشةةوة بةؤ
بتةوكردنء لولَكردنةوةى تيَئةيشنت لةة يةةكء واوكةارى لةةنيَوان مةسةيحىء موسة َمان او لةةو
خةةلَتء خةوشةة لوتاريةةان بكةات ،كةة سةةةردةمة تاريةَء خةراثء ايردارةكةةان بةةوؤى جةةةنئى
تايةفة ةرىء ئايينيةوة ةساى بوو ،وةموو جاريَكيش ئةوةى دوو روثى دلَالةؤا لةوةةردووال
دروستيان دةكرد دةيراوخان  ،ئة ةر بةرذةوةن ية ئابووريةكان دةتوانيََةت وؤيةةكانى م م نيَةى

لةنيَوان مةككةو شام ا ،يان لةنيَوان مةككةو يةمةن ا ،يان ئةو ةشتانة نةةبوو كةة سةةرثيَيانة
دةكريَن ،دةشبآ نوسةةر تووشةى يَرمةوكيَشةةى وا بووبيَةت كةة خةةريَ بةووة لةة ئاماةةكةةى
ثةشيمانى بكاتةوة ،ئة ةر براواى بةخؤى نةبووايةو دلَنيا نةبووايةة لةة ريشةنببية تؤكمةكةةى
خةةؤىء اانيةةارى تةةةواوى لةةةبارةى تةةةوراتء ئينجي ةةةكانء لورئانةةةوةو شةةارةااى ةةاكى لةسةةةر
سةةربوردةو حةديالةةكانء سةر ةاوة تايبةةتء بةكةلَكةةكانء وةةر شةتى ثةيوةن ية ار بووبيَةت
نةبوواية ،لةتويَئينةوةو ليَكؤلَينةوةكان بة امانى جولةكةو مةسيحيةتء نةسرانيةتء ئيال م،

تايةفة ةةرى-ئيالة مى-مةسةةيحى لةةناوببات ،وةكةو وةةةو دةدةيةن وةنة جةةار خؤمةان ئامةةادة
دةكةين ،ئةةى بؤمةان نيةة ثرسةيار بكةةين لةةبارةى ئةةو شةكؤ يةةك لةةدواى يةكانةةى كةة نةةوة
لةدواى نةوة تووشى واتووين
ئةةةوةى لةةةالى (ئةةةبو موسةةا حةةةريرى)ة ريَئةةاى ن ةةوةى ئيَالةةتاو داوةةاتوو رونةةاك دةكاتةةةوةو
وةممةةى ئةةةم ثرسةةيارانة دةداتةةةوة ،بةشةةكو رةاامةنةة ىء لبةةولَكردن بةدةسةةت بيَنةةآ" :وةةؤى
شكالةةةتىء سةرليَشة ةيَوان ن ونةاانيةةةةكى تةةةةواوة دةربةةةارةى نةسةةةرانيةتء ئيالة ة م ،نةةةة ئةةةةم
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نةسرانيةتةى كة مةسيحيةكانى ئيمراي رتوويانةتةبةر ،ئةوةى ريذانةى لةشةةكةو ثيَغةمبةةرو
ئيالةةة مى ئيمةةةراي ،ئةةةةةم جياواايةةةةة سةةةةةرى اير لةةةةة ميَئوونووسةةةةى ئايينةةةةةكان شةةةيَوان ،
ميَئوونووسةةةكانى ئيال ة م لةوانةةةيان كؤلَيوةتةةةوة كةةة كتيَبةةةكانى سةةةربوردو دةنةءباسةةةكان
باسةةةيان كةةةردوة ،بآئةةةةوةى لةةةة مةبةسةةةتى خةةةاوةن سةةةةربوردةو دةنةءباسةةةةكان بكؤلََنةةةةوة،
لةلورئانيان ك ؤلَيوةتةوة ،وةكو ئةوةى ئةمراي وةيةة ،نةةك بكؤلَنةةوة لةةو لورئانةةى كةة دويَنةآ
وةبوو ،ميَئوونووسةكانى نةسرانيةت بةدواى نةسرانيةت ا وون لةة وةةموو شةويَنيَك ا ،تةةنها
لةو شويَنة نةبآ كة بى تياخوارد لة مةككةى حيجاادا ،ئةو نةسرانيةتةيان ثشةتئو خالةت،
وةروةوا ثةرةسةن نء حيدبةكانيان ثشتئو خالت ،واياندانى مردووةو فةوتاوة".
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ئايةةةا ئةةةةو بآئوميَ يةةةةى كةةةة لةةةة واوشةةةانى بدووتنةةةةوة فيكرةكةةةان لةةةة ومتةةة ا واى لةةةة
ميَئوونووسانى نةسرانيةت بكةن كة ثيَيانوابوو نةسرانيةت لة مةكة مردووةو لةناو ووة
ئيالة مةكان بؤيةةة مةككةةو مةدينةةةيان دا بكةرد  ،بؤئةةةوةى مةبةسةتيان بةةوو لةسةةةرجةم
حيجةاادا شةويَنةوارى نةسةرانيةت نةةميَنآ ،كةةة لةةالى ريذوةمتيةكانة ا ئةاينيَكى دةسةةةمت ارى

برايةتيةكى كد
لةوساكةوة براوايةكى وا ب وبوةوة كة واية موس َمان براى موس َمانة لة يةك ببوبةاوةرادا ،
ئةو موس َمانة وةركآ بيَتء ،لةوةركويَيةك بيَت ،ئةم برا ئايينيةة (ببوباوةرايةتةة) روبةةريَكى
ثةةانء بةةةرينى لةةة اةوى رتةةةوة ،وةةةروةوا مي ةةةتانيَكى جياجيةةاو امةةانء كةةةلتورى جياجيةةاو
ئامانرء وةستء نةسةتيَكى ايريشةي رتةةوة ،وةةر لةة ومتةى فارسةةوة تةا سةوريا بةؤ مةةغريب
(باكورى ئةفري يا) تا توركياو ميالر تةا مؤريتانيةاو ونة و ثاكالةتان تةا ئةفغانالةتانء تةا ةنء

ئيال م نةسرانيةت تبير دةكات

ئةجنةةةبىء وةةى تةةريش بةةوو ،ئةمةةة وةةةموو ئةةةوة نةةةبوو كةةة دةيانويالةةت ،بئةةرة شةةويَنةوارى
نةسرانيةتء جولةكة لة شارةكان ب وةى كردبوو ،لة سنورةكانء سةةر رديلَكةةكان كةة ويَشةتا
مابوونةوو ترسناكيةك بوون اويان برايبووة ئيالة مء وةراةشةةيان ليَةى دةكةردو بةووة مايةةى
مةحا بوونى دروستبوونى دةولَةتى ئيال مى ،بؤية ئةو شويَنة ديارو شةويَنةوارانة لةةناوبران،
وةك ب َيَى وةر نةبوون" ،وةركةة ثيَغةمبةةرى خةودا ةيشةتة مةدينةة خةةلَكيَكى وةمة ةيدةى
جؤراوجؤرى تيابوو ،بةجياوااى ببوباوةراةوة ،لة ئاماةة جياجياكانيانة ا ،لةكؤبونةوةكانيانة ا،
وةروةوا ناكؤكى لةنيَوانيان ا وةبوو ،وةن يَكى كؤنء بةرماوة بوون ،وةن يَكيشيان تااة بوونء
وةبوون".
"ثيَغةمبةةةرى خةةودا لةسةةةرى بةةوو وةةةموو كيَشةةةكان ارةسةةةربكاتء شةةويَنةوارى رابةةردوو
بالة ةرايَتةوةو دلَةةةى موسة ة َمانةكان يةةةةكبةاتء ارةسةةةةريََ ب يايَتةةةةوة بةةةؤ كيَشةةةةى دارايةةةىء
ئاشتةوايى ئةةام ب ات لةنيَوان دانيشتوانى مةدينة ،لةنيَوان ئةوسء خةارةجء كؤ ةرةكان او
بيانكاتةةة يةكاار ةةة ،بؤئةةةوةى روبةةةراوى جولةكةةةكان بوةسةةنت ،ئة ةةةر وةةاتوو ويالةةتيان غةةةدر
بكةن ،وةكو ئةمة ثيشةيانة لةذيان ا ،لة ةلَيان ريَكبكةون كة وي شتيَكيان ليَوة ديارنةكةوت.
ئةوةبوو (مةمةد) و اليةنئرانى لة مةككةو مةدينة راوةدوويةكى وةموو كةسةيَكيان دةنةا

في يةةان .بةةةمم ئةةةم برايةتيةةة وةوةةا نةةةبوو وةكةةو الفيةةان ثيَةةى ليَ ة ةداو لةةةو كتيَبةةى ميَةةئوو و
سةر ةةاوةو بةلَئةةةو ديكؤميَنتانةةةى كةةة دياراونةتةةةوة ،كةةة تةئكي ة لةسةةةر رنئةةى سياسةةةتء
ئةةةابورىء ويَةةةدى سةةةةربااى شةةةةراكةر دةكةةةةنء ،لةدواييشة ة ا فةةةراوان كردنةةةةوة و اةورةرةتةةةى
سةثان نى دةسةةمتء فةةرمانراةوايى لةةثيَناوى ب وكردنةةوةى ببوباوةراةكةة ،كةة بنةةماى ئةةو
برايةتية بةناوةية ،وةةروةوا يةةكيَتى رميانةةيىء ئةةو نةتةوةيةةى كةة تؤكمةة نابيَةت ،ئة ةةر
لةسةةةةر يةةةةكيَتى امةةةانء جو رافيةةةاو ميَةةةئوو و كةةةةلتور و ئاماةةةةةكانء وةسةةةتةكانء ئة ةيَشء
ئااارةكانء ئاواتةكانء يةكيَتى ارةنووس دانةمةاريَت ،لةوشويَنةى كة سياسةتء ويَةد لة ةة
ئابووري ا اا نن ،لةو جيَئةاى ببوباوةراةكةة نيةة ،وةر ةؤنيََ بيَةتء ويةواى مانةةوةى نيةة،
بةةةمم ئةةةوةى جيَئةةاى داآء مةخابنةةة بةرااس ةتى ئيَمةةة شا ةشةةكةو ئةفالةةوون ليَكةةراو بةةن بةةةو
دروبة كة مةمةدى كوراى عةب ولَ لةسةر يةك ببوباوةرا دةذين".
لةسةةةر اةويةةةك يةةةك سروشةةتى وةةةبيَت ،بةةؤ خ َي َةةة عةرةبةةةكان كةةة جيةةاوااى نيَوانيةةان
دة مةنة ،وةك ب َيَى ئةم (دروبة) دارايَئرا تا لة وةموو شةويَنيََ ب وةبكةاتء بةؤ وةتاوةتايةة،
كة ى ئةو ئةامونانةةى مي ةةتانى سةةراةوىء جئةة سةةراةوى بةة ئةيَش بةوونء ريَئةا نةادةن،
بئةةرة ب ةءااى ب ةءا ئةةةوة رةت ةكةنةةةوة كةةة بةةة شا ةشةةكةبووىء ئةفالةةون ليَكةةراوى مبيَنينةةةوة،

ئة ةةر نةبوايةة بةئيالة مء م ةى نةدايةةو رااى نةبوايةة ،يةان دةيانكوشةت يةان لةة اةوىء مةالَى
خؤى دةربةدةريان دةكرد ،بؤئةوةى ريَئا ب ةن بة دةولَةتى ئيال م فراوان بيَتء ب وة بكات.
" ثيَغةمبةةرى خةودا لةدةولَةتةكةةى خؤية ا رايئةيانة كةة موسة َمانةكان بةةدةر لةة خةةلَكى
يةك نةتةوةن ،نةتةوة كؤمةلَة خةلَكيَكن يةةك براوايةان وةيةة ،بةةدةر لةةوةى سةةر بةة وةةض
كؤمة يان مي ةةتء رة ةةا بةن ،بةةدةر لةةوةى ئةةو امانةةى كةة تاكةةكانى لالةةى ثآدةكةةنء
جياواايةكانيان ،سةرةرااى وةموو شتيََ جئة ببوباوةرا نةبيَت.

بةول الة خؤشانةو ئةو دروبةة بةة برية ء بالانةةى كةة لةة ااراوةى بةؤ ء بةةتا ء مواايةةدةو
حةاى ةوسان نةوةو وةبةةرويَنان بةةوالوة وييةى ديكةة نةن .يةةك ببوبةاوةراى بةووة ةةن
ببوباوةرايََء جةنةء ئاشووبيان نايةوة ،نة ئيمءاتؤريةتى ئيال مى ئةةو ئيمءاتؤريةتةة بةوو
وةكةةو وةن ة ميَةةئوونوس ثيَيانوايةةةو ،نةةة ئةةةو دةولَةتانةةةى كةةة ليَةةوةى دروسةةت بةةوون ،دواى
وةلَوةشادنةوةو داراوخانيان ،لة وةنئاوةكةى خؤيةان ثاشةئةابوونةوة بؤئةةوةى فيع ةةن تةماشةا
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بكةن كة ئايا يةكيَتى ئيال مى ارةسةرى ئةو ةن ةلَية دةكات كة ئةامونةةكانء روداوةكةانء
بةرذةوةن ية ئابورىء مةبةستة ديَرينة سياسيةكان بةرثايان كرد.
ئة ةر لةبارةى ةرخى ئيَالتاوة لالة بكةينء دةشةبآ لالةةى لةةبارةوة بكةةين ،وةةر وةي
نةةةبآ بةةةكورتىء ئايةةا بؤمةةان وةيةةة بارسةةن :كةةوا ئةةةو يةةةكيَتى ببوبةةاوةراةى ئةةةمراي بؤ ةةى
يةكيَتى ويَشتيان ئةفغانالتان ببيَتة ثارويةكى ئاسةان بةؤ روسةةكان بؤ ةى ارةسةةريَكيان بةؤ
كيَشةى فةلةستن نةديايةوة بؤ ى ماوة ناماوةيةةك جةةنة لةةنيَوان دةولَةتةةكانى ريذئةاواى
عةرةبىء موس َمانةكانى ئةفري يا وةلَ ة بسيَت

بارةيةةةوة مةةةحكومى دةكةةةين ،خةةودا لةةةبارةى ئامةةاةى كؤتةةايى جوولةكةةةو نةسةةرانيةكان لةةة
ئيشوكارى موس َمانةكان بةشيَوةيةكى شةتى دةلَةآ :اير لةة ئةةو ى كيتةاب ويالةتيان لةة ئيمةانى
خؤتان وةرتانبئيَرانء بتانكةن بة كافر ،لةبةر بةخي ى بردن ،دواى ئةوة بؤيان روون بوةوة كةة
وةلى خؤيانة"..
"خاوةنى ئةم وتةيةو ئةوانةى لةشيَوةى ئةون تووشى ئيالت بيََ بوون كة وي شة ايةكى
نية ،نامؤييةةكى خةةمؤكىء ومةان يَكراوة كةة ايربةةى نوسةةرو ببمةنة ةكا ان تيةاى دةذيةن،
ايربةى ثياوا ان بؤ ةن بوون ،كةوتنة نيَو (اينئاوى ببوباوةراةوة)و تووشى باوةايَكى بؤ ةةن

ئةمراي وةروةكو رابردوو ،مايةثوو ى دةسةمتى بةسةةر ئةل َمانة ا رتةووةو خاوبووينةةوة
تا ور مةان ةةورة كةردو ميَشةكمان ثةةكى كةةوتء وةسةتةكا ان ةؤج بةوون ،دةشةبينى جيهةان
لةثةرةسةةةن نى بةردةوامةةةو لةبدوتنةوةيةةةكى بةردةوامةةةو لةةةم شارسةةتانيةوة دة ةةآ بةةؤ ئةةةو
شارسةةتانى ،ئة ةةةريش وةةاتوو ةةمكيَكى لةةةو شارسةةتانيةمان بةركةةةوت ،ثةةةةةكا ان دةخةينةةة
ويَمانء وةاوار دةكةةينء دةكروايَينةةوة :ئةةى غبةتةآ بةؤ ئةاين ،ئةةوةتا ريذئةاوا بةةرةوالمان
دةكشآ ،بؤئةوةى ببوباوةراةكةمان ثوو ة بكاتةوةو ثيَغةمبةرو شارستانىء مافء دةسةةمتء
نامووسء كةرامةنان شةرمةاار بكات.
ئايا ئةاانن بؤ با ئةمة خبويَنينةوة:
"ئيال م لةوة ليَبوردوة كة موس َمانيََ لة ناموس َمانيََ وةربئريَت ،يةان بةةبآ لةخواترسةى
لة موس َمانةكان ،لة اانالتى كيمياى رووت ،يان سروشت ،يان ئةستيَرةناسى ،يةان ثديشةكى ،يةان
ثيشةسااى ،يان كشتوكا يان ئيشءكارى كار يَراىء نووسنء شتى لةوشةيَوةية ..بةةمم نةابور
لةةةوةى كةةة بنةةةماكانى ببوباوةراةكةةةىء خةس ة َةتةكانى بؤ ةةوونىء راظةةةكردنى بةةؤ لورئةةانء
فةةةةرموودةكانء سةةةةةربوردةى ثيَغةمبةرةكةةةةةىء نةةةةة بةرنامةةةةةى ميَئووةكةةةةةىء راظةةةةةكردنى
ةةاالكيةكةىء نةةة مةاوةةةبى كؤمةلَئاكةةةىء نةةة سيالةةتمى فةرمانراةوايةكةةةىء نةةة ثري رامةةى

بوون".
"ثيَغةمبةرى خوا دةلَآ( :لة ئةو ى كيتاب وي شتآ مةثرسن ،ئةوانة ريَتان نيشةان نةادةن،
ونكة خؤيان ريَيان ونكردووة ،وةم ئة ةر ئيَالةتا موسةا لةةنيَوانتان بووايةة ،وييةى لةبةةردةما
نةةةدةبوو جئةةة لةةةوةى كةةة شةةويَنو بكةةةويَت) ..ثاشةةان غةف َةةةتيَكى شةةةرمةاارية كةةة ثش ةت بةةة
بةرنامةةكانى فيكةرى عةةرةبى ببةسةةتآ ،دواجةاريش دةبةآ وريةةابن لةةكاتى خويَنة نى اانالةةتى
رووت ،ا نةبا تووشى ر الدانى فةلالةةفى بةن ،ةونكة ئةةم ر الدانةة لةبنةراةتة ا دذى بؤ ةونى
ئةةايينى سةةةرومراو بةتايبةةةتى بةةؤ بؤ ةةوونى ئيال ة مى وةةةر برايَكةةى دةتوانيَةةت كانيةةاوى رونةةى
ئيال مى ذةوراوى بكات"...
شايةتيةكى ديكة لة ثياويَكةةوة كةة ئةةويش كةوتةة نيَةو (اةلكةاوى ببوبةاوةراةوة)و لةةببى
وو كة خةؤرو مةانةء ئةسةتيَرةو وةسةارةكان وةيةةو وةةروةوا ةةالنيََ كةة لةسةةر روونةاكى
خؤرو وةواو سروشتء ئةةوةى لةة سروشةت ا وةيةة لةةرةبالَغى دةكةةن ئةةويش دكتةؤر مالةتةفا
مةتودة كة دةلَآ:
"ئيال ة م لةةة ةةةرخى ماديةة ا تاكةةة دةر ةةاى را ةةاربوونء تاكةةة ارةسةةةرو تاكةةة ريَئةةاى
دةر وون ثيَشكة دةكات ،وةةموو كةلةةثوورة ريحيةكةةى خةؤى ثيَشةكة دةكةات ،بآئةةوةى

سياسةةةتىء نةةةة سروشةةتةكانى وونةةةةرو ئةةةدةبء دةربراينةكةةةةى لةسةر ةةاوة نائيالةة ميةكان
وةربئريَتء وي شةتيََ لةناموسة َمانيََ وةرنةة ريَت كةة بةراواى بةة ئةاينء خواثةرسةتيةكةى
نيةو وةر شتيََ لةوبابةتة".
ئايا لةم مايةثوو ة ناراةواترينء ناشرينرتينة وةية كة تووبان بووة :
"لة ةةة ئةوةش ة ا ثةيَش ئةةةو ماوةيةةة رايةةةك نيةةة دةري ةءام ،مةسةةةلةكة لةةةوة ةةةورةترة
بةةةرايى فةةةتواى لةسةةةر ب ة ةيت ،بةةةمم فةةةرموودةى خودايةةةو لالةةةى ثيَغةمبةرةكةيةةةتى ،لةةةم

داواى لةآبكات كة دةستبةردارى شتيَكى دةسكةوتة اانالتى يان سةركةوتووية ماديةكةى ببيَةت،
وةةةموو ئةةةوةى ئيال ة م دةيةةةويَت ئةةةويش ئةوةيةةة يةةةكئرتنيَكى سةةةركةوتوو بةدةسةةت بهيَنةةآ
لةنيَوان مادةو ريح ا ،بؤئةوةى مةدةنيةتيَكى نو بيَتةكايةوة ،كةة ئةةويش مةدةنيةةتى ويَةدو
بةاةييةة ،لةوشةويَنةى كةة ويَةدى مةادى نابيَتةةة دةعجانيةةكى ثةرسةرتاو ،بئةرة دةبيَتةة ئةةامرااو
شيَواايََ لة دةستى دلَيَكى بةبةاةيي ا ،بةطؤرة دةولَةتى مريظى تةواو دادةمةاريَت".
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ئةةةي (سةةةي لةةوتي) سةةةلة ن وومبةةووي نةةاو سةةةلةفيةت ةةي دةلَ ةيَ ،وةةةروةوا مالةةتةفا
مةتوودي تةوفي ي و وةةموو ئةوانةةي كةة كةوتنةة نةاو وةلَة يَري عةلية ةوة ،ئة ةةر وةاتوو
رايةكي (وببةرت ماكؤا)مةان بةؤ ويَنانةةوة كةة دةلَةيَ ( :تووشةي شةيَتيةكي مةةان دةة ئة ةةر
وادابنيَو ئةركي منة ارةسةر بنووسو ،كة خةلَكي ميَئووي تايبةتي خؤيان درووسةت دةكةةن،
ئةو ميَئووةيش ثرَبيَت لة رووداو و ريَكةوتةكان كة ناكريَت ثيَشبي بكةيت)
وةةةموو ةةةليََ مةةافى خؤيةةةتى ميَةةئووى خةةؤى دروسةةت بكةةات ،وةركةةة بةرنامةيةةةك يةةان
شيَواايَكى ذيان يان سيالتميََ بةسةر خةلَكي ا بةناوى ئيال مةوة دةسةثيَنن ،واتةا خةةلَكيمان

وةولَيان بؤ داوة و تيا سةركةوتوو بن ،لةئيال م ا سةركةوتن بةدةست وات دواى ئةوةى تيَي ا
توايةوة".
نوسةر ليَرةدا با ديخى ببوباوةراى ئيَالتاو باو دةاانيَت لة ومتةانى ئيالة م ا ،سةةيريش
نية كة ئةو لالةةية دووبارةبكاتةةوة " ثيَتةان وانةةبآ بةؤ جةارى دووةم كةة نةسةرانيةتى دويَنةآ
مةسةةيحيةتى ئةةةمراي بيَةةت ،ئةةةويان ئيال ة م بةةوو ،بةةةمم ئةمةةةيان وةةةر يد ئيال ة م نةةةيدانيوة.
نةسةةرانيةتى مةككةةة مةسةيحيةتى ئةةةنتاكياو ريمةةاو ئةسةةكةن ةرية نيةةة ،مةبةسةةتى لةشةةةكةو
ثيَغةمبةرةكة ئةوةبوو ئةويش وةكو ئةةميان ثةةر ءب و بةوو لةةنيَوان ةروثء ثارتةكانة ا،

خالتة ناو (ناوةن ى ببوباوةراةوة) ،بةمم وترا كة فةلالةةفة لةسةايةي ا اانالةتة روتةةكان دةذى،
ئةةةو فةلالةةةفةية بةتايبةةةتى دذى بؤ ةةوونى ئيال ة مة ،بئةةرة ئةمةةة سةةةركوتكردنيَكى رووتء
او َلميَكةةى رووتء جةوالةتيَكةةة وةكةةو خةةؤى نةبووةتةةةوةو بوختانيَكةةة بةمريظةةةوة دةكريَةةت،
بةراستى ئةوةى كة ثيَويالتمان بة فةلالةةفةية ،ئةةم اةلَكةاوة نةةفرةت يَكراوة وةلَ ةتةةكيَنيَتء،
ئةوكةسةةانةى لةةةيَ ةرديَنن كةةة كةوتبوونةةة ناويةةةوةو دةيان ةينةةة بةةةر خةةؤرو روونةةاكىء ذيةةان،
بؤئةوةى لةو بؤ ةنية ثاكيان بكةينةوة كة تيا مةلةدةكةن.

لةشةكةو ثيَغةمبةرةكةة ويالةتيان ئةةو ثةر ءب ويةة لةيةةك ئاينة ا كؤبكةنةةوة" .لةةنيَوان
ئةةةنتاكياو ئةسةةكةن ةرية شةراوشةةؤراةيش بةةوو كتيَةةبء خةايَنةةةكانيان ثراكردبةةوو ،وةةةةروةوا
لةةةنيَوان ريمةةاو وةريةةةك لةةة ئةةةنتاكياو ئةسةةكةن ةرية  .ئةةةم شةراوشةةؤراةيش كةةاتى خةةؤى
(ئيجتيهاد) كردن لة سروشتى مةسيحيةت بةرثاى كردبوون .لةكاتيَك ا تةشةنةيان كردو ةةرم
ببوون لة نةسرانيةت لة مةككة لة كؤ كردنيَكى دوورا بوو ،كة بة ئاينيَكى نو كؤتايى وةاتء
سةريكى ك َيَالةكان وةستيان ثيَةى نةةكردبوو ،لةئةةنتاكياو ئةسةكةن ةريةو ريمةايش ،ئةمةةيش
ئةةامى حةنيةتى وااويَنانيان بوو لة كاروبارى نةسرانيةت لة مةككةى كؤ بةردا.
"وةريةكة لة لةشةكةو ثيَغةمبةرةكة ريلَى خؤى وةبوو لة ئايينة نويَيةكةدا ،يةكةم
سروشى دا و فيَرى كردو رايهيَناو كؤلَة ةكانى دامةاران  ،دووةميش ،ويَى رتء فيَربوو و
خويَن ىء بنياتةكةى دروست كرد ،يةكةم لةثيَشرت بوو لةسةر دووةم وةكو فةالَى مامؤستايةك
بؤ شاكردةكةى ،لةشةكة مامؤستا بوو ،الويَكى د ورياى فيَركردء اانى وةلَبئيَريَتء
سةركةويَت".
ثيَغةمبةرةكةيش خويَن كاريَكى نةةجيب بةوو .ئةةوةى فيَةر ببةوو لةبةةرى كةردو داويَنةانى
كرد ،يةكةم لالةى خواى لة عةجةميةوة كةرد (بةة امةانيَكى عةةرةبى رةاون) ،دووةمةيش لالةة

كةالوةكةى دروست بوو".
كةواتةةة باسةةةكة وةةةموو شةةتيََ نا ريَتةةةوة ،لةةةالى (لةشةةةكةو ثيَغةمبةرةكةةةو مةبةسةةتة
مةانةكةةةيان) دةوةسةةتيَت ،لةوانةيةةة نكةةولَى لةةةم مةبةسةةتة مةانةةةيان بكةةةين "بةةةمم نةةاتوانن
نكولَى لة حةلي ةتيَكى ميَئوويى بكةين" .وةر ةنآ دريَئةيش بكيشيَت دةبةآ بةئا ابيَتةةوة..
"ئةةةو وةولَةةةى دةي ة ةين بةةؤ نديكبوونةةةوةو تيةةا سةةةركةوتوو نةةابن ،لةشةةةكةو ثيَغةمبةرةكةةة

عةرةبيةكةةةى ةيان ة و بةةؤ برادةرانةةى خويَن ة ةوة ،وةةةردووكيان لةةةثيَناوى خةةودا ئيشةةيان كةةرد،
بؤئةوةى نةخويَنةوارةكان ثيَغةمبةرو كتابيان وةبيَت ،ونكة عةرةبةكان خوداوةن يان وةبوو
دةياناةرستء ،ثيَغةمبةريان وةبوو دواى كةوتبوونء كتابء دةيا ويَن ةوة".
"لةشةو ثيَغةمبةر"
ئةمة ئةو و َي َةة ثانانةيةة كةة (ئةةبو موسةا حةةريرى) داينةابوون بةؤ ةشةتةكةى ،نةترسةاو
وةر ييةكيشةةى دةبينةةى ثيَةةى نةدةحةثةسةةا ،ئةةةوةى روويةة ا ،روويةة ا ،االَبةةوون بةةؤ بةةةويَدة،

االَبوون بؤ بةويَدة
با بئةررايَينةةوة بةؤ (لةشةةو ثيَغةمبةةر) بةا تةماشةا بكةةين كةة ةؤن ئةةم ةشةتة ثةبياة
بةويواو خواستة ةيشتة ئةةام.
(ئةبو موسا حةريرى) دةلَآ:
"لةوانةيةةة لالةةةمان لةسةةةر نةسةةرانيةتء ئيالةة م بةةة شةةتى بيَةةت ،ئيَمةةة لةماوةيةةةكى
ديةةاريكراودا ديةةاري دةكةةةين ،ئةةةو ماوةيةةة كةةة نةسةةرانيةت لةةة مةكك ةة نةةةماو ئيال ة م لةسةةةر
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بردنةةةوة بةةؤ ئةوكةسةةةية وؤكةةارى سةةةركةوتنى وةيةةة ،بةةةختيار ،كةةوراى بةةةويَديَكى ئااايةةة،
بةدبةختيش كوراى اةليةء تةوةاةلةة ،لةوةةردوو حالَةتةكةيشة ا ئةةامةة نةةك وؤكةار( .بؤيةة
ثيَغةمبةرةكةةة تةةوانى بةسةةةر لةشةةةكةدا اا بةةىَء ليَةةى جيابيَتةةةوة ،وةكةةو وةةةر لوتابيةةةكى
وةلَكةوتوو ،كة بةايرةكى خؤى تواناكانى مامؤسةتاكةى تآدةثةةرايَنيَت ،لةشةةكة وةكةو وةةر
لةشةةةيةكى ثةةةروةردةكارى دانةةا سةربةسةةتى وةلَسءكةةةوت بةةؤ لوتابيةكةةةى بةةةجآدةو َي َيَت،
ثيَغةمبةر ونكة رادةبةدةر ايرةك بوو ،داواى سةربةستى دةكردو حةاى بةسةربةخؤيى بةوو،
ةةةونكة دانايةةةةكى ةلةةةةآ مةةةةان بةةةوو ،بؤيةةةة لةثشةةةتى ةةةاالكى لوتابيةكةيةةةةوة
لةشةةةةكة

كةواتة لةشة وةرةلة لوراةيشى بةوو ،لةة سةةرانى مةككةة بةوو ،بئةرة جولةكةةى يةمةةنيش
نةبوو يان مةدينةء نة كريالتيانى سورياو نة حةبةشىء نة ليبتى ميالر بوو ،نةة ريةَ بةوو،
نة فارسى بوو.
عروبةتةكةةةى بآ ةةةردةو ريَةةَء ديَرينةةة وابةةآ غةةة ء خةوشةةةو ،خؤشويالةةتى بةةؤ مةكةةةو
خةلَكى مةككة رونء ئاشكرايةو ثيَ ء ثةناى تي ا نية ،ئية ى بؤ ةى وةلَويَالةتى دوذمنايةةتىء
ركةبةرايةتى لةآبئرين بؤ ى ثشتئويَى خبةين ةونكة ئةةو اانةاو خويَنة ةوارو دانايةة يةان
لةةةدنيا ااويةة بةةوو ،و لةةةوديوى لوتابيةكةيةةةوة مةمةةةد خةةؤى شةةاردةوة دةولَةمةنةة ةكانى

بةحورمةتةوة خةؤى حةشةاردةداتء لةمةية انى ميَةئوودا لة ةاو ون دةبةآء لةةوديوى ثةةردةى
داثؤشراوة ون بوو.
لةشةكة خدمةتى خؤى كردو رييشتء ثيَغةمبةرةكة مايةوة ،تةلةةالى دةداو تيَ ةكؤشةا تةا
ميَئوو جوانرتين شتى بؤ ثاراست ،بةمم ثيَغةمبةر وةروةكو اانى لةسةردةستى لةشةكة مةش
بكاتء بةئةمانةتيش ناسرابوو كة ؤن وةلَسءكةوت بكات بةوةى كة بةدانايى فيَربةوو ،بؤيةة
ثةيامةكةى لة ة باروديخى ذينئةو كؤمةلَةكةى وةاو بوو".

(مةكك ةة) ليَةةى راثةةةراينء راويةةان نةةا ،ةةونكة ذنةةى لةةةآنةخواسنتء روى كةةردة اانالةةتةكانىء
(لوتاخبانةكةى)ء ئايينةكةى خؤى .ئةم (لةشةية) خةريكى ئةوةبوو كة دو ارى مةسيحيةتء
نةسرانيةت بووةو ،دووركةوتةوة لة دنياو خؤشية مةغرورةكانىء مةكةيش (بةراة)كةى لةةذيَر
ثيَي راكيَشا .ةر ى ايربةمان ثيَغةمبةرةكةو ثةيامةكةىء رةوتةكةى ثآدةاانن ،ايربةةبان
لةشةكة ناناسنء بيَ را ةاين لةة ناسةنامةكةىء ريلَةى لةدامةارانة نى ئايينةة نويَيةكةةداو ،وةؤى
بيَرا اييشةمان دةرديَكةةى كويَرانةيةةو ميَةةئوو ئاووةاى ويالةةت ،وةكةةو وةةر شةةتيَكى ديكةة كةةة لةةةم
ثار ة اةويةدا ويالتى ،كارةساتة ةورةكة بيَشَ بةسةةر ئةةودا دةكةةويَت كةة بيةةويَت شةتة
شاراوةكانى ئةم ميَئووة بةدبةختة وةلَبكؤلَيَت ،ونكة دةمار بةكانى حةلي ةتة دابةةايوةكان
بةاليانةوة لورسة ،بةدواى راستى ميَةئوودا بئةةرايَن ،ئةةو نةااانن كةة خةودا لةتواناية ا وةيةة
ئادةميداد بةكاربهيَنى بؤ را ةيانة نى فةةرموودةكانى خةؤى ،لة ةة ئةوةشة ا ئيَمةة جةةختمان
لةسةر نية كة براوا بةو راستيانة بكةين ،ةر يش لةاليةةن خةواوة واتبيَتنةةخوارةوة .ةونكة
ئااادى ةراا ان وةية بةدواى وةر شتيَكى شاراوةدا ،كة ئةويش لةاليةن خواوة دابةايوة.

لةشة عةرةبةكة
ثةةرت لةةة سةةى سةةا (مةمةةةد) لةسةر ةةاوة جياجياكانةةةوة ئةةةو اانياريةةة وةمةاليةنةةةى كةةة
لةشةةةكة (وةرةلةةة) بةةؤى دةسةةتةبةر كردبةةوو وةردة ةةرت ،ليَةةرةدا ةةةن سةةاتيََ دةوةسةةتن،
بؤئةوةى ريشنايى خبةينة سةر ناسنامةى ئةم لةشةية (ئةس ةف)ء رة ةلَةكىء ث ةوثايةى.
لة كتيَبةكةى(ئةبو موسا حةريرى) ئةمة واتووة:
"خةؤى لةشةةة وةرةلةة كةةوراى نةوفةة كةةوراى ئةسةةد كةةوراى عةبة و عةةدى كةوراى لوسةةةى
ئامؤااى خةدجيةى كيى خوةي ة ى كيةى ئةسةةد عةبة و عةدى كةوراى لوسةةى ،ذنةى مةمةةد
كةةوراى عةبة ولَ كةةوراى عةبة و موتةةةليب كةةوراى واشةةو كةةوراى عةب ة مةةةناف كةةوراى لوسةةةى،
بةمةةة لوسةةةى دةكاتةةة سةةيَيةم بةةاثبةى وةرةلةةةو خةدجيةةةو بةةاثبةى ةةوارةمى مةمةةةد،
وةرس ةيَكيان لةةة لوسةةةى ر ةةةلَةكء خةةاوةن سةةامانء ئيمةةانء ئةةاينء ثايةةةدا يةك ة رنةةةوة،
وةرسة ةيَكيان لةةةة لورةيشةةةنء طيَةةةورانى كةعبةةةةنء لةخةةةةلَكى (مةكة ةة)نء خةةةاوةنى خانةةةةى
(ئةلنةدوة)ن..
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نى ئةبو موساى حةريرى
بؤ ى نوسةر بةوشيَوةية خؤى خالتة نيَو دةرياى خواوة نوسةةر كةة ئيمانة ارة ،لةوانةيةة
ئيمانةكةةةى جياواابيَةةت لة ةةة ئيمةةانى (دةمار بةكةةانى راسةةتية دابةةةايوةكان)دا ،كارةسةةاتةكة
ةورة نية بة بوونى ( ئةوانةةى كةة لورسةة بةاليانةةوة بةةدواى حةلي ةةتى ميَةئوودا بئةة اريَن)
بئةرة لةوانةدايةةة كةةة خوايةةان ويَنةاو براوايةةان ثيَةةى ويَنةةاو ثاشةان لةسةةةر كراسةةةكةى دانيشةةنتء
دةسةةتيان كةةرد بةةةة وةلَبةةئاردن ،جورئةةةتى نوسةةةةر لةةةم جيَئايةةةوة م ةةةى بةةادا وةركةةة وتةةةى:
"وةموومان براوامان بةتواناى خوداى بةتوانا وةيةو ،كةس لةوة نكةولَى ناكةات كةة خةوا ةؤنى
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بويَت مولََء مالَى خؤى بةكاربهيَنيَت ،بةمم كةسيش نكولَى لة ئاااديى مريظ ناكةات لةة ةةراان
بةدواى ئةوةى كة دةيةويَت ،كةسيش بةدةر نية لةوةى كة خودا بؤ ثاراستنى كةرامةةتى خةؤى
كةرامةةةتى مةةريظ اةوت دةكةةاتء خةةودا لةةة ميَةةئوو دة ةةةرايَت بةةؤ خةةؤى ريَبكةةاتء ،لةةة مةةريظيش
دة ة اريَت بؤئةوةى سةةروكارى خةؤى بكةات لةةناو ميَةئوودا ،بؤيةة راسةتى وةحيةكةة لةةخواوة و
وةكو مريظ نية ئامراايََ بيَت راستيةكة لةميَةئوودا رابئةيةةنيَت لةة ميَةئوودا بةةناوى خةواوة،
دواجاريش دةبآ وةحيةكةى دوايى ببخالتنةوة بيَت بؤ وةحيةكةى ثيَشوو.
كةواتةةة نةكةةة لةةة نوسةةةرةوةية ،ةشةةتيَكى دوورودريَةةئة ،ةشةةتيَكى شةةةكةتة ،ةشةةتيَكة

وةلَةكانى لةشةكة
بةةثيَى لالةةةى (مةمةةد) ئةةو سةةةريكايةتى خدمةةة نديكةةكانى خ َي َةكةةةى كةةرد ،بؤئةةةوةى
باار انيةكةى اياتر بكاتء باروديخى خؤى ةاك كةاتء ،لةبةردةمية ا ئاسةؤيةكى بةةرينء ثةرا
لااانر دةكاتةوة ،وةركة بةويَد بوو ،و دلَنيابوو لة روثةكةى خؤي ،ئةوةبوو ئةام شةةكاوةكةى
خؤى لةةو بةةراكردةوة  ،كةة ئامكةان بةةر لالةةو تةب دةدران ،ئةسة ةفةكة ئاماةةكةيشةى ون
كرد ،ونكة وانى مةمةدى دا تا ذن بهيَنةآء ،ئامؤااكةةى خةدجيةة ذنةة باار ةانى دةولَةمةنة
خبواايَت ،ئةوةيش واى لة (مةمةد) كرد كة لةشةةكة ئامةادةى دةكةرد ببيَتةة لاسةي ى بةؤ الى

دةوراودةورى مةترسةةىء ومرااييةةة .ثيَشةةتان وانةةةبآ كةةة نةمانةةةويَت نوسةةةرةكة تؤايَةةَ ثشةةوو
ب ات لةثشوودانيَكى ثيَويالت ا .وةروةوا نوسةر لةسةر نووسينةكةى خؤى دةراوات ،بةمم وةكةو
يةكيََ بةر رى مان وويىء بآتالةتى بكاتء دةلَيَت:
"وةةةروةكو كتيَبةكةةة شةةايةتى لةسةةةر خةةؤى دةدات (ئةمةةة ببخالةةتنةوةية -اههلي رههل -أيههة
( ،)41ئةمةةةيش ببخالةةتنةوةية – يامههل ل  )55وةةةروةكو شةةايةتى لةسةةةر ثيَغةمبةرةكةةةى
دةدات ( :رل يمما يمت ملرل-ياغاشهة  ،)33ئةوريذةى ثيَغةمبةر ومانى ثةةياكرد لةة راسةتيى
بةوةى ببى دةخةنةوةو ثيَةى دةوتريَةت" :فَهإ ِ ْل ُر ْن َ
هت فِهي َشه ِم َّمها أَ ْم َز ْانَها إِاَهْه َ فَا ْه َلْ ياَّه ِلينَ
اع ِم ْن َ ْبلِ َ " (ءديةتي  84لةة سةورةتى يةونس) ،ئةةم خويَن نةةوةى (مةن لبةة)ة
يَ ْق َلءُيلَ ي ْا ِكتَ َ

سةةةرانى ك َيَالةةةكان لةةة سةةورياو ميالةةرو ريمةةا ،كةةة خةةةريكى كؤرابةسةةنت بةةوونء ريَكةالةةتنى
حوكمةةةةكان بةةةوون دذ بةةةة ياخيبووةكةةةان ،بئيَويةةةةكى ئةةةارامء توانايةةةةكى ايرو خؤشةويالةةةتى
سياسةتء روانينة سةريكايةتىء فةرمان ةيى ،ونكة ئيَمة خةريكى ئةةوةين نوشالةتىء وةلَةة
بآ وناوةكانى لةشةكة بئميَرين ،كة بوونة وؤى ئةةوةى نةسةرانيةت لةة مةككةة لةناوبيةيَتء
شتى تريش كة نوسةر بةاليان ا نة ووة ،ئيحراجيش نةابن ئة ةةر ب َةيَن ئةسة ةف (وةرةلةة)
لة تةنئئةى عاتي ىء ر دةروونىء كةبتء ئةو شتانةى كة مةمةد بةدةستيانةوة دةينامن
نةكؤلَيبوةوة ،ئةو بآباوكة بآبةشةى لة سؤاو خؤشةويالتى دايَء بةاوكء ثشةتء ثةةناى بةراو
سةةؤاى خوشةةَء ئةةةو كةسةةةى شةةبى ذنيَكةةي ديكةةةى خةةواردو ،د ء ئةةةل َى ثرابةةوو لةةة حةةةاى
بةناوبانئىء سةركةوتوويى ،رلى لةة كؤمةلَئاكةةى دةبةوةوة ،دةروونةى تةا مةةرط خةةمبار بةوو،
رلى لة خاوةن دةسكةوتء ئيمتيااةكان بوو ،وي بايةخيَكى نةدةدا بةو ذيانة دةولَةمةنة ة ثةرا
لة ناكؤكىء م م نآى ناوخؤيةة ،لةوانةيةة وةسةتى كردبيَةت كةة مةارةكردنى خةدجيةة لةاليةةن
مةمةدةوة خدمةتيَكة بؤ نةسرانيةتء جآبةجيَكردنى ئةوةى كة نةخشةى بؤكيَشابوو ،بةمم
ئةةامةكةةةى ثيَيةةةوانةى ئةةةوةبوو كةةة دةيويالةةتء ر ةةاوى دةكةةرد ،تيؤرةكةةةى ثةكيكةةةوت،
ئةوةبوو بشيَرةكةى (مةمةد) دةستى كرد بة سةربراينى (كافرةكان)!

واتا (لةثيَش تةؤ) ،ثيَشةبينى بةؤ كةسةيَكة كةة (ثةيَش) ثيَغةمبةةر كتيَبةكةةى لةثشةتى ثةةردةوة
رثان وةتة ويَيةوة " بؤية بةوؤى خواوة (لةشةكة) لةوشيَونةوة شكالتى ويَنةا كةة مةمةةد
ثيَكةةابووى .ئةسةة ةف (وةرةلةةة) لةةة (مةكةةة) ؤشةةة ببوو ،بئةةرة لةةةببكراو بةةوو ،بةةبى لةةة
ةةاككردنةوةى ئةةةوة دةكةةردةوة كةةة ئةوانةةةى بةةةدواى راسةةتيةوة دة ةةةراان لةسةةورياو ئةةةنتاكياو
ميالةةرو ريمةةا تيَكيانةة ابوو( ،مةمةةةد)يةةش بةةبى لةةةوة دةكةةردةوة خةةؤى ببيَتةةة سةةةركردةى
خ َي َةكةى خؤى ،لةويشةوة ببيَتة سةركردةى وةموو عةرةب ،ؤنى ويالت بؤى بوو.
لةكؤى مامؤستا ئةس ةفةكةى شكالتى ويَنا ئةو لةويَوة سةركةوتنى بةدةستهيَنا .جيهانيَةَ
بة دوو امان ،عةرةبىء عيءى ،لةشةكة خراثى كرد كاتآ ئةةل َيَكى وريةاى دةدوانة  ،لةة ومتةى
شارسةةتانيةتةكانى سةةورياو ميالةةرو ريمةةادا ،لةةة ذينئةيةةةكى جيةةاواادا ،ئةةةو وةةي شةةَ نابةةاتء
كةسيش كةمرت نية لةدةسةمت يان دةسرتاييى ،ئةوةبوو خ َي َةكةى دذى راثةراينء دايانةة دةسةت
ة جوموةكانةوة ،بةرلةوةى دةنئى بئاتة دةرةوةى بيابان.

www.dengekan.com

بةدةر لة ئيال مء خودى نةسرانيةت:
نةسةةرانيةتى مةكةةةى لةةةببكراو ثيَويالةةتى بةةة شؤراش ةيََ بةةوو ،شؤراش ةيََ لةةة خةةودةوة بةةؤ
رةوبانيةةةتء كؤدةتايةةةك بةةؤ سةةةر خةةود ( )Self-renunciationبةةؤ سوب وميَشةةن (تالةةام)
لة ةةة سةةةركوتكردن (كبةةت .)Repression-بةةؤ (تةبشةةب ،)Evangelism -ةةونكة كةشةةى
جةايرة نة يارمةتى كةبت دةداتء نة بانئةشةى (تةسامى) يش دةكات ،و لةة ةوسةان نةوةى
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غةريدة داث َؤسينيشى خؤ نابيَت ،حةاى (مةمةد) بؤ ذنهيَنانء ثةري بةوونى بةة ذنانةةوة
لةالى خةلَكى جةايرة مايةى رةتكردنةوة يان ليَدةوةن نةبوو ،وةةروةوا (مةمةةد) ذنئةةليَكى
ايريشى مةارةكردبوو ،وةظالَةكانيشةى كةة ئيالة ميان كةردة شؤرشةيََ كةة ئاماةةكةةى كةسةانى
ديكة بوو ،نةك خود وةكو ئةويان كةرد ،تةنانةةت عةة كةوراى ئةةبو تاليةب كةة شةويَن ثةةةةى
لةسةةر لورئةانء بةالغةةتء اماناةاراوىء يوتوبيةا وةيةة ،ئةةويش ذنئةةليَكى ايرى خواسةتبوو،
بيالةةتءثيَنر من ة الَى بةةوو لةةة ك ة ء كةةورا ..ئةةةوةبوو مالَةكةةةى خؤبةةةخؤى دابةةة بةةوو" ،وةةةر
مةةةالَيَكيش بةسةةةةر خؤية ة ا دابةةةة بةةةوو دةراوخيَةةةت" وةةةةروةكو مةسةةةي وتوويةةةة ،مالَةكةةةةى

كيئيلَةيةةةةكى لةةةةئاميَدة ،بؤيةةةة تووشةةةةى رذانةةةى شةةةةووةتى خيَةةةةرا دةبيَةةةت ( Praecox
 )ejaculationو ريذوويش بةتا ناكاتةوة ،ئةم حالَةتة واوشانى ذنهيَنةانى ايرم يَيةة يةان
ذنهيَنانيَكى باار انى وةكةو مارةكردنةكةةى (مةمةةد) لةة خةدجيةة ،كةة ئةمةةيش راكردنةة لةة
واليع بةرةو خةيا يا خةون..
دووةم ،واتاى ئةوةية كة (ثيَغةمبةر) لة بةئا ايي ا لة ةة ذنةةكانى سيَكالةى دةكةرد ،بةةمم
بآئةوةى ئاوى بيَتةةوة .ئةمةةيش واى ليَكةرد لةة ريذووةكةةى بةةردةوام بيَةت ،وةكةو لةة لالةةى
عائيشةةةةةو (ئةةةةوم سةةةةة ة)دا دةردةكةةةةةويَت كةةةةة (ثيَغةمبةةةةةر) تووشةةةةى ئاونةواتنةةةةةوة ببةةةةوو،

مةمةديش ارةنووسى وادةبوو دابة بكريَت بةسةر خؤي ا ،وةروةكو مالَةكةى عة  ،ئة ةر
ثيَغةمبةةةريش منة الَى ايرى ببوايةةة ،نةةااا ةةى ةةاوةرا ى ئيالة مء لورئةةانى دةكةرد ،ئة ةةر
(مةمةةد) دةيةةان كةةوراو كيةةى خبالةةتايةتةوةو ،دايكانيةان خةدجيةةةو عايشةةةو حةثالةةةو وةةةردوو
اينةب (كيى خةاميةو كيى جةحش)ء ماريةو جؤيريةو سةفيةو ئوم حةبيبةو ئوم س ما! ئايا
مالَى وةحىء ثيَغةمبةرايةتى دةراووخا ،وةكو ؤن مالَى ئيمامةت رووخا خوا دةلَآ نةخيَر.
خودا ريَئاى نةدا ثيَغةمبةر من ا َ خباتةوة ،جئة لة خةدجيةةو ماريةة نةةبيَت ،بةةمم خةودا
بةراةتةتى خؤى فرياى ثيَغةمبةرو ذنانى ثيَغةمبةرو لورئةانء ئيالة م كةةوت ،ئةةوةبوو خةوا
وةموو من الَةكانى ثيَغةمبةرى بةردةوة ،تةةنها (فاتيمةة) نةةبيَت كةة ويالةتى بيكاتةة ديةارى بةؤ
عة كوراى ئةبوتاليب ،وةكو ثاداشتيََ بؤ دلَالؤاىء تيَكؤشانى لةثيَناوى مةمةدداو ،لةةثيَناوى
ب وبوونةةةوةى ئةةايينى خةةواى راسةةتء سةةةركةوتنى بةسةةةر كافرةكانةة ا ،وةةةروةكو سةر ةةاوة
شةةيعيةكان ال ئةةةوة ليَ ة ةدةن .لةبةرئةةةوةى خةةوا ثاداشةةى ثياو ةةاكان ون ناكةةات ،بؤيةةة ذنةةانى
ثيَغةمبةةةرى تةةةرخان كةةردو ااوايَكردنةةى لةةةآحةرام كةةردنء كردنةةى بةةة دايكةةانى ئيمان ة ارانء
ثاريَدراوى كردنء ،تيَيان ا خودى االَكةرد بةسةةر شةتى ديكةةداو ،فيَةرى كةردن ةؤن جةسةتةى
خؤيان دة ةوسيَننةوةو ،سةركةوتوويىء بةراةفراىء سةةركوتكردنى شةةووةتى سيَكالةى ةؤن

 )Spermatemيةةةةةان فةةةةةةةوتانء لةناو ةةةةةوونى يانةةةةةةوةر تؤماويةةةةةةةكان
(phraxis
( ،)Spermatolysisئايا (خةدجية)و (مارية) بةرااستى (ثيَغةمبةةر) سةكى ثراكردبةوون يةان
(جءائية) كة بةوردىء ليَهاتوويى ئةركة خوداوةن يةكةى جآبةجآدةكرد بةفةةرمانى خةودا
خةودى (مةمةةةد) غةبةى (مةمةةةد)ى سةرايةوة ،وةحةى بةةؤ (مةمةةةد) دادةبةةاىَ تةةا سةةةرلالَى
بكاتء ئاوى نةيةتةوة ،وةك ب َيَى سةيَكس لة ةة وةحية ا نابيَةتء ،وةةروةوا ةيَئوةر رتنيش
لة ة ثيَغةمبةرايةتي ا نابآ .ئةمة ؤنة با وةالَمي ئةم ثرسيارة وةربئرين( .ذان ريستان لة
كتيَبةكةي ة ا (مةةريظ)دا كةةى د .عةب ة رةتةةان مةرحةةةبا وةريئيَ ةرااوة بةةؤ عةةةرةبي لةةة الثةةةراة
()55دا واتووة(:وؤكارةكان كة كاردةكةنة سةر ئةةامي كؤتايي(سَ ثراي) اير ووردة تةنانةت
اةتةتيشةةة تةسةةةوور بكريَةةت(ترسةةرتام شةةان ي ) ثالَةةةواني كتيَبةةة بةناوبانئةكةةةي (ئةسةةرتن)
اانة ةي ئةةوة دةكةات  ،دايكةي خةةريَ بةوو سةكي ثرَدةبةوو ثيَةي ،ميداجةي ريحةة ئاذةلَيةةةكاني
تيَكة را بةةو ثرسةيارة كةةوت وثةراةي كةة لةةة بةاوكي كةرد(لةوانةيةة سةووراداني كاتئميَرةكةةت لةةة
بب ووبيَ) ،لة راستي ا لةوة كةمرتي ثيَ ة يَت بؤ كارتيَكرن لةسةر ثيَكهيَناني من ا َ(.يةكيََ
لةةةة ذنةكةةةة يةةةان لةةةة ثياوةكةةةة لةةةة كةةةاتي ثريسةةةةي سيَكالة ة ا ،جوولَةيةةةةك يةةةان ئاورايَةةةَ يةةةان
وةناسةةةدانيَكي ليَوةدةر ةيَت ،تةةا ئاذةلَةةة شةةةووةتيةكة(تؤواوةكةةة) و َي كةكةةة كةةون بكةةات ،دواي

دةبةةآ ( .)Eroticismثيَغةمبةةةر وةةةروةكو عائيشةةةو ئةةوم سةةة ة دةلَ ةيَن" :لةةة جيمةةاع خةةؤى
جةنابةت دةكرد بآئةوةى شةيتانى ببآ ،ثاشةان لةةمانئى رةمةاانة ا بةةرايذو دةبةوو" .ايرجةار
بةةةرايذو بةةووةو ذنةةةكانى خةةؤى مةةاض كةةردوة ،بآئ ةةوةى ريذوةكةةةى بةةةتا بيَةةت ،ةةونكة ئةةةو
(ثيَغةمبةر) بوو و خاوةنى دةعباكةى خةؤى بةووة( ،ئةامرااى سيَكالةى ثيةاوةتى)( ..ثيَغةمبةةر)
لةخةوا شةةيتانى دةبةوو( ،ثيَغةمبةةر) اا بةوو بةسةةر ئاميَرةكةةى خؤية ا ،ئةةم لالةةية واتةاى
ةةية يةكةةةم ،واتةةاى ئةوةيةةة كةةة (ثيَغةمبةةةر) لةخةةةودا خةةؤى دةبينةةى الويَكةةى وةةةراةكارةو

ئةوةي كيَر ويال بييَتة ذوورةوة ،دواي نؤمانة مريظيَكي ديكة لةة دايةَ دةبةيَ ،نةةك ئةةوةي
كة لة كاروانةكة دواكةوت و بؤ وةتا وةتاية ذيةاني ديراانة  ،ذيةانيش وةة لؤسةتنةوةية و لةورا
بةسةر ئةو كةسةي كة وة نالؤايَتةوة)..
مةسةلة مةمةديةكةيش بيَئومان مةترسي ارترة لة مةسةةلةكةي شةان ي ،ةونكة شةان ي
باوك بةؤ ئةوثةةراي لةةاةت و راذانة ن سيَكالةي دةكةرد  ،بةةالَم مةحةمةةد دةبةوو اةكةةري خةؤي
بئرتايةو شةووةتي نةراذان اية ،وةر ةن يَ وةةولَي ب ايةة لةةاةت و خؤشةي بةرناكةةوت ،وةكةو

www.dengekan.com

54

عائيشةو دايكي سة ا دةلَيَن .يان دةبوو دايكةي شةان ي ميداجةي (ريحةة ئاذةلَيةةكاني) تيَكة ابيَ
كة لة ثش باوكيةوة ويَرشيان برد بةؤ من الَة اني ،بةةالَم مةسةةلةكة لةة الي عائيشةة و دايكةي
سة ا و ذناني ديكةةي مةمةةد اير جيةاواا بةوو ،ةونكة ئةةوان ةيَئي سيَكالةيان لةة مةمةةد
نةةةدةبي  ،ةةونكة (ريحةةة ئاذةلَيةةةكان) لةةة ثش ة مةمةةةددا لةةة خةةواوة دةرمةةاني كةةوذةر بةةؤ
تؤماوةكةي مةمةد وات و لة ناوي ا و فةةوتاني .جءاييةة اير ايراان بةوو ثيَةي خةؤ نةةبوو
وةحي بؤ مةمةد بهيَ تةنها ئةو كاتة نةبيَ كة مةمةد دةيويالت بييَتة الي ذنةكاني ،خواو
جءاييةةة فةةةرمانيان بةةة مةمةةةد دةكةةرد كةةة اةولةةي خةةؤي بئريَةةت  ،بةةؤ ئةةةوةي لةةة نيئةةةراني
سيَكالةةي ا بيَةةت و كةش ةيَكي لةةةبار ب ةؤ وةحةةي و واتنةةةخوارةوةو داويَنةةان و ب يمةةةتي وخةةودي
مةمةدي.
مةمةدو نيئةرانى سيَكالى
سةرثؤ ء بةردةباران كردنى ذنى ايناكةر..
ئةةةو كؤمةلَئايةةةى كةةة (مةمةةةد) داميةاران ة يةةان وةةةولَى دامةاران ة نى دابةةوو ،كؤمةةةلَئاى
(تيَربةةوونى سيَكالةةى) بةةوو ،تةةةنها لةاليةةةن ثيةةاوةوة كرانةةةوة ..تةنانةةةت لةةةريَئاى ةةةوتةوة
(وانكحوا ما طاع اكم من يانناء) واتة وةض ذنيَكيان حةا لةآبوو سيَكالى لة ة بكةةن ،بةةمم
كتءثرا بيَ ئوميَ بوو و ثاشئةا بوةوة ،كاتآ ثيَغةمبةةر وةسةتى كةرد يان ةبةةرة تؤماويةةكانى
( )Spermatemphraxisلةناو وون -واتا ثيةاوةتى نةةماوة -ئةةويََ كةة وةميشةة مالَةكةةى
كراوةبوو  ،وةكو مالَى سةركردةو دامةاريَنةرةكان ،لةوةموو شويَنء كاتيَك ا ترسى لةة ذنةةكانى
وةةةةبوو ،لةوانةةةة عائيشةةةةى كيئيلَةةةةى جةةةوانء لةشةةةةنةء ماريةةةةى لبتةةةىء بةةةةئاوى نيةةةة
ثةةةروةردةبوو ،جويَريةةةو س ةةفية وةةةردوو كيةةئة جوولةكةةة ،كيةةئة الوةكةةةى عومةةةرو كيةةةكةى
ئةبوسوفيانء ،ذنة شؤخيَكى تةمل راوى كوراةكةى اةي  ،اةينةب ،ليَيان دةترسا خؤيان ب ةنةة
دةسةةتى جةةؤ ء خريشةةى سيَكالةةةوةو ،بكةونةةة ئةةاميَدى ئةةةو ثياوانةةةى كةةة دةواتنةةة مالَةكةةةى
( ةةبيكى عائيشةةةو ثةيوةنةة ى بةةة سةةةفوانء مةسةةةةلةى ئي ةةَ) بؤيةةة ةراايةةةوة بةةؤ سةةةةر
سةركوتكردنى سيَكالى ،بةمم تةنها لةسةر حيالابى ذنان ،بؤية فةةرمانى دا بةة سةرثؤشةكردنء
بةردةباران كردنى ذنانى ايناكةرو بةن كردنى لةمالَةوة تا دةمريَت.
ةراانةوة بؤ سياسةتى (سةركوتكردن لةيةك الوة) ثيَغةمبةةر دةسةتى ثيَكةرد ،كاتةآ ئاسةتى
ئةةةخ لى لةةة كؤمةةةلَى ئيال ة مي ا دابةةةاىء تيَك ة ةةوو  ،ئةودةمةةة وةحةةى واتةةةخوارةوةو لةةة
سورةتى (النور)دا ئاوواى بة ئيمان ارةكان وت:
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" َياأَ ُّي َها ياَّ ِلينَ آ َمنُيي َ
لا َت ْل ُ لُيي شُهُي ًتا َغ ْه َل شُهُي ِت ُك ْم َجتَّ َت ْن َت ْ ِمنُيي َيتُ َن ِّل ُميي َع َل أَ ْا ِل َها َ ِا ُك ْم
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ههل
َ هْل اَ ُك ْم اَ َعلَّ ُك ْم تَ َل َّرلُيلَ ( )17فَإ ِ ْل ا ْم تَ ِ لُيي فِههَا أ َجلًي فَ َ تَ ْل لياَا َجت ي ُْهل لَ اكه ْم َيإِ ْل ِ َ
اَ ُك ه ْم ي ْ ِ ُعههيي فَهها ْ ِ عُيي اُه َهي أَ ْز َر ه اَ ُك ه ْم َي َّ
ْو َعلَ ه ْه ُك ْم ُ نَههال أَ ْل
هُ ِش َمهها تَ ْع َملُههيلَ َع ِلهههم( )19اَ هه َ
َّ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
تَ ه ْل ُ لُيي شُهُيتًهها َغ ْه ه َل َم ْن ه ُكيمَ ِة فِههَهها َمتَههاَّللا اَك ه ْم َيهُ يَ ْعل ه ُم َمهها ت ْب ه ُليلَ َي َمهها تَكت ُمههيلَ ( )18ههلْ
ههل ِمنِهنَ يَ ُغ ُّ ههيي ِم ْ
اِ ْل ُم ْ
ه َ ِبهههل ِش َمهها
ههن أَ ْش َ
صهها ِ ِا ْم َييَ ْ وَظُههيي فُههلُي َ هُ ْم َ اِهه َ أَ ْز َرهه اَهُهه ْم إِ َّل َّ َ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
َ
ْ
َ
صهها ِ ِان َييَ ْ وظههنَ ف هلُي َ هُن َيلا يُ ْب ه ِلينَ
ر يَغ ُ ْ ههنَ ِمههن أ ْش َ
يَصْ هنعُيلَ (َ )31ي ههلْ اِل ُمل ِمنهها ِ
ِزينَتَه َُّن إِلاَّ َما ظَهَ َل ِم ْنهَا َي ْاهَ ْ ِل ْشنَ ِش ُخ ُم ِل ِا َّن َعلَ ُ هُي ِش ِه َّن َيلاَ يُ ْب ِلينَ ِزينَتَه َُّن إِلاَّ اِبُعُياَتِ ِه َّن
أَيْ آ َشا ِئ ِه َّن أَيْ آ َشا ِء شُعُياَ ِت ِه َّن أَيْ أَ ْشنَا ِئ ِه َّن أَيْ أَ ْشنَا ِء شُعُياَ ِت ِه َّن أَيْ إِ ْ َيي ِم ِه َّن أَيْ َش ِني إِ ْ َيي ِم ِه َّن أَيْ َش ِني
أَ َ ه َييتِ ِه َّن أَيْ مِ َنههائِ ِه َّن أَيْ َمهها َملَ َكه ْ
ير ْ شَه ِة ِمه ْهن يالِّ َ هها ِل أَيْ
هل أُيْ اِههي ِ
هت أَ ْي َمههامُه َُّن أَيْ ياتَّهها ِش ِعهنَ َغ ْهه ِ
ياطِّ ْو ِل ياَّ ِلينَ اَ ْم َي ْ
هل ْشنَ ِشه َ ْ ُ ِل ِه َّن ِاههُ ْعلَ َم َمها ي ُْخ ِوههنَ ِم ْهن
ظ َههلُيي َعلَه عَهيْ َ ي ِ
ر يانِّ َنها ِء َيلاَ َي ْ ِ
َ
َّ
ْ
َّ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ِزينَتِ ِه َّن َيتُيشُيي إِاَ
ه َ ِمهعًا أيُّهَا يا ُم ْل ِمنيلَ ا َعلك ْم تولِ ُيلَ (.")32
ِ
واتا" :ئةى ئةوانةى ئيم انتان ويَناوة مة نة مةالَى وةي كةسةيَكةوة جئةة لةة مةالَى خؤتةان
نةبيَت تا شارةااى دةبنء سة و لةة خةاوةن مالَةكةة نةكةةن ،ئةمةةيش بةؤ ئيَةوة خيَةرة لةوانةةى
لةةةببتان بيَةةت( )17ئة ةةر كةس ةيَكتان لةةةو مالَةةة نةديايةةةوة نة ةةنة ذوورةوة تةةا روخالةةةتتان
دةدةن ،ئة ةر ثيَتان ب َيَن بئةرايَ نةوة ،بئة اريَنةةوة ئةمةةيش بةؤ ئيَةوة باشةرتة ،خةوايش ئا ةادارة
لةوةى دةيكةن وناحتان نية ئة ةر وونة مالَيََ كةسى لةآنةبوو ئيَوة شتؤمةكتانى لةآية،
خودايش دةاانآ ى دةكةنء ى دةشارنةوة ،ب َآ بة ثياوانى ئيمان ار با اوثؤشى بكةنء
(فةرج )( ة ء ون)ى خؤيان بااريَد ن ئةمةة بؤيةان ةاكرتة ،خةودايش ئا ةادارة كةة ئةمانةة
ةةى دةكةةةنء ب َةةى بةةة ذنةةانى ئيمان ة ار ةةاوى خؤيةةان باؤشةةنء عةةةورةتى خؤيةةان باةةاريَدنء
رااان نةوةى خؤيان بؤ وي كةسيََ دةرنةخةن ،تةنها ئةوةى دةردةكةويَتء ،با سةرثؤشةةكانى
خؤيان دادةنة سةةر سةرو ةاويانء جةوانى خؤيةان دةرنةخةةن ،تةةنها بةؤ ميَردةكانيةان يةان بةؤ
باوكانيان يان بؤ باوكانى ميَردةكانيان نةبآ ،يان بؤ كوراةكانيةان يةان كةوراانى ميَردةكانيةان يةان
براكانيةةةان يةةةان براااكانيةةةان يةةةان خوشةةةكةااكانيان يةةةان ذنةةةةكانيان بةةةا ذنةةةانى ئيمانة ة ار يةةةان
دةستءثيَوةن كة وي مةبةستيَكيان نية يان من ا كة عةورةتى ذنانيةان نةةديوةو نةابى ذنةان
بةلا يان شةن بوةشيَنن تةا ئةةو شةويَنة جوانيةةكانيان دةرنةكةةويَت ،وةةمووتان لةةخوا داواى
تؤبة بكةن ئةى ئيمان ارةكان تاوةكو سةركةوتوو بن(( ")32سورةتى نور)
ض ترسء نيئةرانيةك لةناو ئةم ئايةتانةدا وةية !
ض دلَاياليةك ئةشكةةةى (مةمةد) دةدا كة خاوةنى ئةم وةموو ذنانة بوو لةيةةكرتااانى
سيَكالةةى لةةة ةةةراةكى باار انةةة دةسةةةمت ارةكان –مامؤسةةتاكانى مةككةةة ،ةيشةةتة ئاسةةتيََ كةةة
لةدةرةلةتةة ا نةةةةمابوو ،ئايةةةا سةةيَكس حةملَةةةة يةةةان رنء كينةةةةو وةةةاوارى جةسةةةتة را رتةةةووة
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ذانئرتووةكانةةة بةةؤنى ةراةكةةة ثةرةسةةةن وةكة لةوةةةموو ومتةة ا ب ودةبةةوةوة ،وةةةروةوا لةةة
(مةككةة)و لةةة (مةدينةةة) ذنةةةكانى ثيَغةمبةةةر شةةةرايان بةةة ثيةةاوانى ثيَغةمبةةةر لةسةةةركردةو
سةةوارةكان دةفريشةةت .ثيَغةمبةةةر وةسةةتكردن بةةة دةسةثا ةةةيى ئةةااارى دةداو( ،جءائيةةة)يةةش
ةةةثة بةةوو ،كؤمةةةلَئاى ئيالةة ميش لة ةةة غةةةريدةكانى خؤي ة ا لةةة م م نيَ ة ا بةةوو ،ئةمةةة
حةرامةةة ،ئةةةوة حةملَةةة ،ئةمةةة ثةسةةةن ةو ئةةةوة لةدةغةيةةة .نةةاكؤكى وةراةشةةةى لةةة خةةةلَكى
ةراةكةكةو خةونةةكانيان دةكةردو ،ثيَغةمبةةرو وةةردوو كؤمةةلَئاى مةككةةو مةدينةة نيئةةران
كردبوو ،كآ ئةمانة لةخنكان لةدةريايةةكى ثيالة ا را ةار دةكةات ،جئةة خةوداو وةحةى نةةبيَت

خواو ثيَغةمبةر دواننء لةيةك جيانابنةو ،وةركةسةيََ دةسة ريَئى بكاتةة سةةر ثيَغةمبةةر
دةس ريَئى دةكاتة سةر خوا ،ذنةكانى ديارين لةخواوة ،كةلةثورو نةاموسء لةةوارةو دةسةةمتن.
(لة تيَربوونى سيَكالةى ثيةاو) بةؤ (سةةركوتكردنى يةك يةنةة) بةؤ (دكتاتؤريةتيةةكى موت َةةن).
شيَتى مةانايةتى ،يان شيدوفرينيا !
دةسةةةمتى ئةفالةةانةو ةةن ثيَغةمبةةةر "وةةةوالَى ويةةئدانى خةةةلَكىء ةةى دةخةةؤنء ةةى
ثاشةكةوت دةكةنء دوعايان لبولَة بةبآ دواكةةوتن" لةاليةة ..مةمةةد دةتوانةآ ثةيوةنة ى بةة
خواوة بكات ،بةبيَ ئةوةى سةردانى نوسينئةى سكرتاريةت بكات ،وةركاتيََ شةو بيةةويَت يةان

خودا كة (مةمةد)ى وةكو ثيَغةمبةريََ رةوانةكردو لةسةريةتى يةكالةةر دةسةبةكاربيَت ،خةوا
وةموو كةينء بةينيََ دةاانيَت ،خوا (وييى لةةآشاراوة نيةة) ،ئا ةاى لةة ثيَشةينانء دواييةانيش
وةية ،خوا تةنها خؤى مةسةلةكان يةك دةكاتةوة ،خوا ئا اى لة وةموو شتيَكة كة دةيكةن..
خوا كة ئةمةى براان وةتةوة كة نابآ بةدواى كيَشةى ذنانى ثيَغةمبةردا بئةرايَن:
هام شَ ْع ُ ههُ ْم أَيْ ا هَ
"يانَّبِه ُّ
هي أَيْ اَه شِهها ْا ُم ْل ِمنِهنَ ِمه ْهن أَ ْموُ ِنه ِه ْم َيأَ ْز َيي ُ ه ُ أ ُ َّمهَههاتُهُ ْم َيأُيْ اُههي يألَ ْ َجه ِ
َ
َ
ه ِم ْن ي ْا ُم ْل ِمنِهنَ َيي ْا ُمهَا ِ ِلينَ إِلاَّ أ ْل تَ ْو َعلُيي إِاَ أيْ اِهَائِ ُك ْم َم ْعلُيفًا َرالَ َ اِ َ
ع َّ ِ
ْض فِي ِرتَا ِ
ِشبَع ِ
ُ
ع َم ْنطي ًي( ( ")6ي ة يألجزيع)
فِي ي ْا ِكتَا ِ
ذنةةانى ثيَغةمبةةةر دايكةةانى ثيةةاوة ئيمانةة ارةكانن ئيةة ى كيَشةةةكة ارةسةةةر بةةوو ،ذنةةى
ثيَغةمبةةر وةكةةو ذنةانى ئاسةةايى ديكةة نيةةة ،ئةةو لةاليةةةن خةواوة ةةةن ين ئيمتيةااى ثةةآدراوة،
لةبةرئةمةيش ئةشكةةةدانى لةاليةن خواوة دولاتة ،ئة ةر اياتر نةبآ.
ر ِم ْن ُك َّن شِوَا ِج َر ِة ُمبَهِّنَ ِة يُ َ هاع ْ
ضه ْعوَه ِْن َي َرهالَ َ اِه َ
َف اَهَها ي ْا َعه َليعُ ِ
" يَامِ َنا َء يانَّبِ ِّي َم ْن يَ ْ ِ
ه َي ِنهلًي(( ")31سورة ا حداب)
َعلَ َّ ِ
واتا" :ئةى ذنانى ثيَغةمبةر وةريةكيََ :لة ئيَوة فةحشةت بكات ئةشكةةةى دولات دةبآ،
ئةمةيش بؤ خوا ئاسانة(( ")31سورةتى ئةحداب).
ذنةةةى ثيَغةمبةةةةر كةةةة سيَكالةةةةى خةةةؤى سةةةةركوت دةكةةةةاتء ،جةةةيَئب دةبةةةىء غةةةةةريدةى
دة ةوسيَنيَتةوة جئة بؤ (مةمةد) نةبآ (سةةردارى بوونةةوةر) لةةالى خةوا ثاداشةى دووجةارة
كة بؤ وييى ذنيَكى ئيمان ارى ئاسايى نابيَت ،ئيمتياا لةة ئةااارو ئيمتيةاا لةة بةوةشةت ،ةرنة
ئةوةية ثيَغةمبةر ئاسوودةو دلَنيابيَتء بة نهيَنيةةكى خوداوةنة ى تةةواو و تؤكمةة دةورةدراوة،
نهيَنيةةكانى مةالَى ثيَغةمبةةر نهيَنيةةكانى خةوان ،وةي كةسةيََ ناياندانيَةت جئةة (ئةةو كةسةان
نةبيَت لة اانالت ا ةسااون)َ " .ي َم ْن يَ ْقنُ ْ
سها ِا ً ا مُ ْل ِتهَها أَ ْ َلاَها
هلل َي َ ُي ِا ِ َي َت ْع َمهلْ َ
ت ِم ْن ُك َّن ِ َّ ِ
َم َّلتَه ِْن َيأَ ْعتَ ْلمَا اَهَا ِ ْز ًا َر ِلي ًما(( ")32سورة ا حداب).

بة ريذ بيةويَت ،يان بةر لة بةرةبةةيان يةان دواى بةرةبةةيانء ،لةوةركاتيَكة ا بةآ ،داواى لةةالى
خةةوا لبوو لَةةة ،نادريَتةةة ليَكؤلَينةةةوة ،لةةة مةمةةةدةوة بةةؤ خةةوا بةةؤ (ليئنةةةى جيَبةةةجيَكردنى
يةكالةرى) ئةم ثيَغةمبةرة نةاادارة :خةوا داواى كةرد خةاكى عةةرةب وشةَء بةرينة بيَةت كاتةآ
ويالتيان ويَى لةةآنة رنء خةوا بةارانى لةةآبراى تةا وةةموو دارودرةخةتء مةامت مةردن ،ثاشةان
ثيَغةمبةر ةراايةوةو داواى لة خوا كرد ثيةتء بةاران بنيَريَةتء داواكةةى جآبةةجآكردو ،نامةة
دةنيَر بؤ (كيالرا) تاوةكو ئيال م بآ( ،كيالرا) نامةكةى دةدرايَنيَت ،ثيَغةمبةر داوا لةة خةوا
دةكات مةم ةكةتةكةى تيََءثيََ ب ات "خواى عةاة وةجةةليش مةم ةكةتةكةةى تيََءثيَكة او
رة ةلَةكى برايةوةو ريَئاى لةآبرايةوة"
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لةشة ورةلة كوراى نةوفة ى دةلَآ
نةسرانيةكانى (مةكة) ى دةلَيَن
ئةوانة وةر نةيانويَرا وي ب َيَن.
عوبةي ومى كوراى جةحش ةراايةوة سةر نةسةرانيةتى خةؤى ،كةة (مةمةةد)ي ثيَغةمبةةر
ويالتى م ى باةرايَنيَت ،مةمةد داواى لة خوا كرد كة ذنةكةى عوبةي ومى كوراى جةحشةى بةؤ
بهيَنآ ،ئةويش لةسةر بالَى (ع ريت) ويَناى بةؤ الى .خةوا ثيَةى ووت :مةمةةد (ئةوم حةبيبةة)
مارة بكة ونكة نةتتوانى م ى ميَردة كافرة ياخيبووةكةى باةرايَنيت.
ثيَغةمبةر ،ئةم دكتاتؤرة موت َةلةة ،فةةرمانى بةءااى بةءاة ،فةةرمانى جآبةةجيَكراوة ،لالةةى
لةئاستى لالةى خواية ،دةسةمتى ئةفالانةيى وةية ،و دةسةمتى ينيش.
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اانالت دةسةمتى ئةفالانة نايةلَيَت ،اانالةت لةدةغةيةة بةؤ موسة َمان ،شؤراشةى كؤمةميةةتى
دةسةمتى ن نايةلَيَت ،شؤراشى كؤمةميةتى حةرامة بؤ موس َمان.
"بةر لة كؤ كردن خوا بةئيالراو ميعراج ريَدى لةةآنا ،ةونكة ريذيَةَ لةة مةككةة خةةوت،
دواى ئةةوةى نويَةئى عيشةاو ئةةاخبةتى كةردو بةةر لةة تاريةةَء روون سةوارى بةؤران بةوو بةةةرةو
بةيتو ةلةةةد س ،لةةةو ذمارةيةةةك لةةة ثيَغةمبةةةرانى بينةةى وةكةةو ئيةةءاويوء موسةةاو عيالةةاو
ذمارةيةةكى ديكةة لةةة ثيَغةمبةةرانء لةةو نويَةةئى ثيَكةردن ،ثاشةان بةةردى بةةرةو ئامسةان لةةةو
ئايةتةكانى خواى ةورةى بينى ،لةو ثةةا نويَئى بةسةرا فةراكرا لةة ريذيَكة ا ،ثاشةان داواى
لة خواكةى كرد كةميكاتةةوة ،ئةةوةبوو كةردى بةة ثيَةنر فةةرا لةة ريذو شةةويَك ا ،وةركةسةيََ
بةجيَيان بهيَنيَت ثاداشى ثةةا نويَئى بؤ دةنوسريَت..
دةسةةمتى ئةفالةةانة فةةرمانت ثآدةكةةات بةراوا بكةةةيت( ،مةمةةد) دكتةةاتؤر وتةى ،دكتةةاتؤرو
خةةودا دوانةةنء لةيةةةك جيانابنةةةوة ،كةواتةةة لالةةةكة بةةةثيَى اانال ةتى ئاخةةاوتن لالةةةى خوايةةة،
وةركةسيََ براواى ثآ نةكات موس َمان نيةو كافرةو شايالتةى كوشتنة.
"ثيَغةمبةرى خوا (د.آ) لة ة (ئةبو جةوة)يش لالةى بةوةى رووي ا ئةبو جةةوة وتةى:
ئةةةى ريلَةةةكانى كةةةعب كةةوراى لوئةةةى وةرن ،كافرةكةةانى لةةورةيش وةةاتن بةةؤ الى ،ثيَغةمبةةةر
وةوالَةكةى ثيَة ان ،وةةبوون ةةث َةيان لةةآدةدا ،وةشةبوون دةيانكيَشةا بةسةةر خؤيانة ا لةسةةر
سةرسةةورامانىء نكةةولَيكردن ليَةةى ،ئةةةو خةلَكةةةى كةةة ورة الواا بةةوون ليَةةى وةلَئةراانةةةوة ،ثيةةاوان
روويان كةردة ئةبوبةةكرو ئةةويش وتةى ئة ةةر واى وتبيَةت راسةتى كةردوة ،وتيةان ،تةؤ بةةوة
براواى ثآدةكةيت ئةويش وتى :من لةوة ئةوالتريش براواى ثآدةكةم ،بؤية لةوريذةوة ناويةان
لةآنا براواثيَكةر واتا (الص ي )".
دةسةمتى ينة كة وات لةةآدةكات كةة بةراوا بكةةيت ،ئةبوبةةكر بةراواى ثةآكردو دةسةةمتى
بةركةوت ،عومةةر بةراواى ثةآكردو دةسةةمتى بةركةةوت ،عومسةان كةوراى عةةف ان بةراواى ثةآى
كردو دةسةمتى بةركةوت ،ثاراستنى لورئانى رتة ئةستؤى خةؤى ،ئةةوةبوو بةوةوةسةى خةؤى
كةةؤيكردةوةو ش ةيَوان ى( ..عةةة كةةوراى ئةةةبوتاليب) ب ةراواى ثيَةةى كةةردء بةش ةيَكى ةةةورةى لةةة
فةلالةفةو ةشانةوةكةى لةدةست خؤى دا ،بةغةدرليَكراوى مةرد كاتيَةَ نويَةئى دةكةرد ..بةةمم
ئةوانةى بةدرييان خالتةوة ،ئةوانة لةالى خوا ئةشكةةة دةدريَنء لة دياةآ حةشر دةكةريَن..
ئة ةةر بتةةويَت ريَةددار بةئيتء سةةبردةيةكى شةةكؤدارت وةةبيَت ،ثيةاويَكى ةاكء ثيةاوى خةةوا
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بيةةتء لالةةةت بيالةةرتاو بيَةةت دةبةةآ ب ةراوا بكةةةيت ب ةةوةى كةةة (مةمةةةد) بانئةشةةةى (ئيالةةرا)ى
كردووة ،نةك (مةمةد) برا بؤ (ئيالرا).
دةسةةمتى ئةفالةانة ،دةسةةمتى ةينة ،نالَةةةكانى بةؤران ،م وانكةيةةكى بةةرايَدو شةةايةتيةكى
لوتاربوون لة ئةستؤى تؤى موس َمانء ئيمان ارو م كة اية.
ناوى ذنةكةت بنيَى (بؤران) خودا من امنى سالَحت دةداتآ ،ناوى سةيارةكةت بنآ (بةؤران)
لة فيتةرو اكردن لوتارى دةبيَت .ناوى خؤشويالتةكةت بنآ (بؤران) بةختةوةر دةبيت ،ناوى
لةلَةمةكةت بنآ (بؤران) دةبيتة ب يمةتيَكى بآواوتا،
ئةى دةسةمتى ئةفالانة،
ئةى دةسةمتى ن.
نالَةكانى بؤراليان كردة م و ،م و نالَةكانى بؤرالى تيَكشكان.

ةشتيََ بؤ (مةكة)ى لةشةكة
ئايا ةراانةوة بؤ (لةشةو ثيَغةمبةر) وي سوديَكى وةية
با بؤران بةرين ء ةشتيََ بكةين بؤ الى (ئةبو موسا ئةحلةريرى) كة بةدواى نهيَنيةكان ا
دة ةرايَتء وةلَيان ةدرايَت..
ئةى دةسةمتى ئةفالةانة ،ئةةى دةسةةمتى ةينةكة ،ئةةبو موسةا ئةحلةةريرى دةلَيَةت :لةةالى
ئيمان ارةكان مةسةلةكة ةورةتر بوو كة لةوديوى ثيَغةمبةةرةوة بةةدةر لةة خةوا ببيةنن ،بةةمم
دواتر لةسةرمة ري بة ميَئوو ب ةمء ،ببينو كة خودا بنيادةمى كردوة بةنيَوان بؤ يةكرتى بةؤ
ةيشنت ثيَى .بةمة لةوان باوةرا كةمرت ناةء ،ايرجار ميَئوويش ئةةوةى لةسةةر الثةةراةكانى
دةشةةاريَتةوة كةةة ثةيوةن ة ة بةةة ثالَةةةوانى بنةراةتيةةةوة ،بؤئةةةوةى كاريئةةةرى ئةفالةةونء ترسةةى
نهيَنيةكة مبيَنيَتء ،ثالَةوانى ئيال ميش لةشةيةكة ،لةميَئوودا نةاوى (وةرةلةة كةوراى نةوفةة
ك ةوراى ئةس ة كةةوراى عةب ة و عةةدى كةةوراي لوسةةةية) بةةةوة ناسةةرابوو لةةة خةةةلَكى ؤشةةة بو
خةلَوةتئبى خؤى بوو ،ميَئوويش ئةم دابراانء خةلَوةتةى بؤ تؤماركرد ،ئةوةى ليَةى دةترسةيَو
ئةم خةلَوةتةى لةآتيََ ب ةم ،ئةوةى دةرخالةت كةة ميَةئوو ويالةتى بيشةاريَتةوة ،لةيناكةة ،ئةةو
كةسةةةى بةر ةةةى تةةاريكى ئةشةةكةوتى (حةةةراا) بئريَةةت ،بةر ةةةى لورسةةايى لالةةةى خةةةلَكيش
دة ريَةةةت ..وةةةةموو ئةةةةوةى دةمةةةةويَت كةةةة نةيةةةةلَو ثيَغةمبةةةةر لةةةةنيَوان اةوىء ئامسانةةة ا
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بةوةلَواسراوى مبيَنيَتةوة ،كة نة ئةسةوء نةة ئةساسةى وةيةة ،وةر ةةنآ دلَنيةاى ئيمانة ارةكان
دةش َةذيَت".

كةةة بةةةاةيى بةةة دةسةةتكورتء نةبووةكان ة ا بيَتةةةوةو لةبةخشةةن ةيي ا سةةةخى تةبيعةةةت
بيَت.
 -5مانئى رةمةاان :مانئى خةلَوةتء ريذوو و نويَئو خواثةرسةتى ،لةةم مانئةةدا ثيَغةمبةةر
لة ئةشكةوتى (حةراا) خةةلَوةتى دة ةرتء لةةو نيعمةتةةكانى خةوا بةردةكةةوت ،لةةو
بةةةبى لةةةة خةةةوا دةكةةةردةوةو كتيَبةةةة دابةةةةايوةكانى دةخويَنةة ةوة ،ئةةةةم مانئةةةة مةةةانئى
بةخشةةينةو ئةةةو مانئةةة بةةةلوت ى خةةؤى وةحةةى لةةةآواتووةتةخوارةوة .رةمةةةاان ث ةيَش
بةياساكردنى لورئان مانئى ريذوو بوو لةالى نةسرانيةكان ا.

كوراى نةوفة ) ئينجي ى عءانى خويَن وةو ليَوةى و لةة وةوالَةةكان بةووةو تةةلسء نةةريتى
نةسرانى ليَوة وةر رتووة:
 -2اووةة و دابةةراان :وةةةردووكى بريتيةةة لةةة تةةةرك كردنةةى دنيةةاو وااويَنةةان لةةة خؤشةةىء
لةاةتةةةةكانى ،بةةةةثيَى ديةةةاريكردنى (غةةةةاا ) دنيةةةا وةو وةةةي وايةةةة ،بةتةةةةماى ئةةةةوةى
بةدةستيَكى ثاكةوة بئةيتة خوا.
 -1تةحةنووسء تةحةنووف :كة وةردووكى ثيَوةن ة بة ببكردنةوة لة خواو بةتةنها ئةةو
ثةرسةةنتء ،كةةردةوةي ريئء نويَةةئو روانةةنء ورايَنةةةو خويَن نةةةوةى لالةةةكانى خةةوا لةةةو
كتيَبانةى كة واتوونةتة خوارةوةو ويَئرتن لة تةفالبةكانى لةريَايشةان ةريَكى شةارةاا،
كة لة ميعراجى روحى يارمةتى ب اتء خةريَ بوون بة راظةكردنىء تةةئوية كردنةىء
شيكردنةوة لة ة كةسيَك ا كة ئةوة بتوانآ.
 -3ريذوو :بة اوليَكردن لة ريذووى موساو ئي يا لةسةةر ةياى حؤريةبء ريذوى عيالةا لةة
دةشةةةةةةتايى ئةةةةةةوردنء ريذووى باوكةةةةةةانى ثيَشةةةةةةينان ( ،مةمةةةةةةةد) ئةةةةةةةو مانئةةةةةةةى
بةخؤدوورخالتنةوة لةخواردن بةسةردةبرد ،يان لةريذيَكة ا يةةك ذةمةى دةخةوارد ،ئةةم
ذةمةشى بريتى بوو لة خواردنى سووك وةكو ئو ياو ميوةو شبو ثار ةة نةانى وشةَء

 -6سووراانةوة بةدةورى كةعبةدا( :مةمةد) لةكؤتايى مةانئى خةلَوتةةو ريذوودا لةة ةياى
(حةةةراا) دةواتةةةخوارةوة بةةؤ مةةالَى خةةوا  ،بةةؤ سةةوثاسء ئاوةةةنئى جةةةذنء حةةةوت جةةار
بةدةورى كةعبةدا دةسووراايةوة ،ثاشان دة ةراايةوة بؤ الى ما ء ذنةكةىء دلَنيةابوو كةة
ئةركى ثبياى بةجآويَنابوو.
دواى ئةم دابءنةريتانةى خةلَوةتى ئةشكةوتى (حةراا) ك َيَالةةى (مةككةة) كةة مامؤسةتايان
ئةس ةف وةرةلةة كةوراى نةةوفة لةسةةرى مةشة يان كردبةوو ،وةكةو ةؤن مووسةا لةسةردةسةتى
(ئةخناتؤن) مةشة ى كردبةوو ،ةى رووية ا ئةةوةى بةتةةواوى رووية ا ثريسةةى سةةربةخؤيى
بةةوونى لةةة (وةرةلةةة)دا بةةوو( ،مةمةةةد)ى لوتةةابى ،لوتاخبانةكةةةى ئةسةة ةف بةةؤ وةتاوةتايةةة
بةجآد َي َآ ،بؤ ئةوةى ئايينيَكى نو دامةاريَنيَت ،بةرثرسياريةتيةكة ةورةيةة ،اير ةورةيةة،
ريَئاكةة ثةرا مةترسةية ،ئةةةو دةيةةو ثيَشةةكةويَت ،بةةةمم دةترسةيَت ،تةةرس لةة شكالةةت خةةواردن،
دةترسيَت لةوةى بةدريى خبةنةوة ،ئايا (خةدجية) ى ذنةى بةاوةراى ثيَة ةكات ئايةا ئةةم ذنةة بةة
ثةةارة خةةةلَكى ئيمان ة ار دةكرايَةةت ةةى بةةة خةةةلَكى ب َيَةةت شةةريتى سةةةربردةكةى لةبةر ةةاوى
شةثؤ دةدات ،من الَيَكى ةوساوة خؤى ئامادة دةكات لةسةر عةر دانيشيَت ،كآ بةؤ سةةرةوة
بةراى دةكاتةوة كآ ثالَى ثيَوةبنآ تا ببيَتة سةركردةى (مةكة) ( ولَةكانى لةورةيش) ةيَئى

 ،ئةةةةو رووةكانةةةةى كةةةة لةةةة بيابانةة ا وةةةةبوونء دة ةةةواردن ،نةةةةك بؤئةةةةوةى ة ةيَئيان
لةآوةر ريَ ،بئرة بؤئةوةى برسى نةبىَء ثيَويالتى خواردنى خؤى جآبةجآ بكات.
 -4كردةوةى خيَرو اكة :خةلَوةتى ثيَغةمبةر لة كارى اكة بةدةر نةبوو بؤ ئةوانةةى كةة
ثيَويالتيان ثيَى وةبوو ،ونكة ئةةو خةؤى تةالَىء نةةبوونىء برسةيَتى وةةر لةمنالَيةةوة
ةشتبوو ،ئةو لة باثبةىء مامةىء خةاوورةكةيةوة لةشةةكةى (مةكةة)وة فيَةر ببةوو،

لةآوةرنة رت! دةبآ دةولَةمةن ةكانى (مةكة) بيَنةةالىو ويَبيالةتى بةن ،ئية ى لةةمراي بةةدواوة
نةسرانيةت لةة (مةكةة) نيةة .دةبةآ وةرةلةةى كةوراى نةوفةة (مامؤسةتا) البءيَةت ،ئةشةكةوتى
(حةةراا) بةة ك َيَالةةيى ناميَنيَتةةوة ،ئةشةكةوتى (حةةراا) ثيَةى دةوتريَةت مةالَى وةحةى ،لةةثيَناوى
ئةوانةةةى لةبرسةةا مةةردن دةبةةآ ئةشةةرافةكانى (مةكةةة) مةةة ب ة ةن بةةؤ مةةن ،لةةةثيَناوى وةةةتيو و
بآدةرةتانء منامنى ريَئاوبانةكان ،ناوى خةؤم دةنةيَو ثيَغةمبةةر ،بؤئةةوةى سةةردةمى بتايةةتى
كؤتايى بيَت ،جولةكةكان لة جةايرة دةردةكريَن.

ئةم ببيكةية لةشةنئة ،وا نية
وةرن با دةنئةكة خبةينةراوو:
مةمةةةد كةةوراى عةب ة وم كةةوراى عةب ة و موتةةةليب ،ثيَغةمبةةةرى عةةةرةب لةسةةةر ئةةايينى
سوبةكان 1سابيرة) ،لةسةر ئايينى عةب ومى باوكى ،لةالى ئةس ةفى (مةكةة) لةشةة (ورةلةةى
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سةرلةنو ئةل َى (مةمةد) دةش َةذيَت
ورايَنة ،ليَى بيَدار بةوو ،تووشةى نةؤرةى تةووراةيى توونة دةبةوو ،دةترسةا وؤيةكةةى شةةيتان
بيَت ،دةمء اوى تةتةلَةى دةكردو رذ دةبةوو ،لةةريذانى سةةرمادا ئارةلةةى لةةآدةتكا ،لةةوؤ
خؤى دة وو ،لرخةلرخيَكى سةرةتايى دةكرد ،وةكو يدةى مةيَش وةاراةى ليَوةدةوةات ،داواى لةة
ذنةكةى دةكرد جةءبةر ى لةبةركات تا ةةرم بيَتةةوة ،تةا تةرسء خةونةةكان ليَةى براةويَنةةوة،
وةستى كرد كة وؤى جنؤكةية يان شةيتانة.
(خةدجية) بؤ الى كوراة مامةة لةشةةكةى رادةكةات ،وةاتووم ئةامؤاا لةة مةسةةلةيةكى مةةان

مةكة دةكولَيَت ،دةلَيَن :كتابيََ لةخواوة جءايةة بةؤ مةمةةدى ويَنةاوةو ثيَةى دةلَةآ :مةئدة
مةمةد من جءاي وء تؤيش ثيَغةمبةرى ئةم نةتةوةيةت.
(مةمةد) بةواورايَيةتى دةراوات بؤ الى ئةس ةفةكة ،داواى شيكردنةوةى لةآدةكات بةؤ ئةةو
حالَةةةتء ورايَنانةةةى تووشةةى دةبيَةةت ،ئةةةو نااانيَةةت ئةمانةةة لةكويَوةيةةة ،ةةيةو واتاكةةانى ةن،
بةريَنماييكردنةوة ثيَى وت :ئة ةر بةتةنيا خةلَوةت بئرم ،لةثشتةوة ةويَو لةةآية بانئةةواايََ
دةلَآ :ئةى مةمةد ،ئةى مةمةد ،بةرة و اةوى بةرااكردن دةردةثةرام".
ئةةةوةبوو لةشةةةكة دةسةةتى كةةرد بةةةريَنمايكردنء ئامؤذ ةةاريكردنىء دلَةةى دةدايةةةو دلَنيةةايى

ليَت بارسو( :مةحةد) ئةل َى شيَواوة ،لة ة خوا لالة دةكات ،ئةدةبيَكى لةشةنة دةلَةآ وةك
ب َيَى شيعرة ،دةلَآ ،جولةكةكان دةردةكةم ،بتةكان دةشةكيَنو ،برسةيةكانى (مةكةة) لةةو كةسةانة
را ار دةكةم كة بةاةيى لةدلَيان ا نية ..ئةمراي دةمبة ثيَغةمبةر ،ئامؤاا يت وةية بي َآى
خةدجية دة رىء دةاللَيَتةوة ،دةنئى كةد دةبةآ و (وةرةلةة) بةدة دةيئريَةت ،دةسةت دةخاتةة
سةر ذنة ترساوةكة ،ذنة عاري ةكة" ،ل وس ،ل وس ،ئةةوةى ريحةى وةرةلةةى بةدةسةتة ،دةبةآ
خةدجية باوةرام ثآبكةى ،ياسا ةورةكةى بؤ واتووة كة بؤ مووسايش واتووة ،ئةةو ثيَغةمبةةرى
ئةم نةتةوةيةية ،ثيَى ب َآ با خؤى بئريَت".

دةكردو ثيَى دةووت" :ئة ةر وات بؤت وي نةكةيتء خؤت بئرةو و بئرة يت ثآدةلَيَةت،
ثاشان وةرة بؤالم" ..ئةوة بوو (مةمةد) وامشؤى لةشةكة (ئةس ةف)ى دةكةرد ،ثةةياميََ بةوو
خودو وةستى دةوةذان ( ،مةمةد) خؤى لةراى لةآدةوات ،خةدجية بةجةءبةةرط داي ةثؤشةى
تا ةرمبيَتةوة ،وةركة ثيَغةمبةر دةواتةوة وؤ خؤى ،دةبينآ خةدجية بةتةنيشةتيةوةيةتىء
ريَنمايى دةكات ،ونكة خةدجية وةوالَى راستةلينةى ثآبوو "نةخيَر ،مئدة ب ة خودا وةر يد
شةرمةاارت ناكات ،تؤ دة ةيت بة بةاةيىء لالةى راست دةكةيت ،بؤ جئةة لةةخؤت تةحةةمو
دةكةيت بؤ كةسانى ديكة ،نةبوونةكان بؤالى خؤت رادةكيَشةى ،ثشةتى الواا دة ريةتء يارمةةتى
خراثةى وةن دةدةيت"
لةشةكة  ،ئةس ةفةكة ،ثيَغةمبةةريَكى دروسةتكرد ،بةةمم جيَئرةكةةى (خةلي ةة)ى دروسةت
نةكرد ،لةشةكة السايى (ئةخناتؤن)ى كردةوة.
ئةى براااكةم ،ةى دةبينةى لةشةةكة لةة (مةمةةد) دةثرسةيَت ،مةمةةد دةلَةآ" :جءايةة
فةرمانى ث َي ام كة مةئدة ب ةمةة خةدجيةة بةخانوويةةكى لةة لةاميش دروسةتكراو ،نةة ذاوةذاوى
تيابىَء نة بت".
لةشةكة ئاورايََ لة خةدجية دةداتةوةو دةلَآ :بةلَآ ئةوةى بؤ تؤ واتووة بةؤ ثيةاويَكى ديكةة

بينىء يت بيالت ثيَغةمبةرى خودا بةدلَنياييةوة ويالتى خواى ثآ وت ،لةشةكةيش وتى
"ئةوةى ريحى منى بةدةستة تؤ ثيَغةمبةرى ئةم نةتةوةيةيت ،ئةو ياسا ةورةيةت بؤ وةاتووة
كة بؤ مووسايش وات ،تا بةدريى خبةنةةوةو ئةايةةتى بة ةنء دةريكةةنء شةةراى بكةةن ،ئةوسةا
اانيو ئةو ريذةية كة بووى بة نةسةرانى خةودا" ثاشةان سةةرى لةةخؤى نديةَ كةردةوةو ما ةى
كردن ثاشان (مةمةد) بةدلَنيايى ةراايةوة بؤ مالَى خؤى.
مةكة يةك لةدواى يةك ريك مةكانى ثيَ ة ات

نةواتووة ،جئة عودةى نةبيَت.
مةكةة بةثيَغةمبةةريَكى مةةاني ذانئرتةووة ،بةة ثالَةةوانيََ ئةوانةةى وةسةتيان بةة ةمةكةةة
كردبةةوو دةيةةانووت :يةةان شةةاعبة ،يةةان سةةيحربااة ،يةةان كاوينةةة يةةان ش ةيَتة ،مووسةةا ةةؤن بةةوو
مةمةديش وةرواية.
ئةشةةرافةكانى لةةوراةيش لةوةةةموو خ َي َةةةكان بةةةر لةةة خؤرئةةاوا لةثشةةتى كةعبةةة كؤبوونةةةوة،
بانئى (مةمةد) يان كرد تةا لالةةى لة ةة بكةةن ،وةركةة وةات بؤاليةان ثيَيةان وت :تةؤ ئةمةةى

روداوةكان بةثةلة دةراينء
مةمةديش ثيَشءاكآ لة ة اةمةن ا دةكات
خةدجيةة ثشةتئبى كةةرد ،خةدجيةة وةةموو دةولَةمةنة ةكانى بةؤ كةؤكردةوة ،كؤلَهةةةلَئرةكان،
خةةاوةن حوشةةرتةكان ،ب ةرا ب ةرا ئيال ة م بةةوون( ،مةمةةةد) لةةةكؤتايى مةةانئى رةمةاان ة ا لةةة ةةياى
خةلَوةتء نويَئكردن ،ياى (حةراا) واتةخوارةوة ،وات بؤ (كةعبة)و حةوت جةاران بةدةورية ا
سووراايةوة ،لةشةكةيش لةو بوو ،مامؤسةتا بآفيدةكةة ليَةى ثرسةى :براااكةةم ثةيَو ب َةآ ةيت
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ويَناوتةةة ئة ةةةر داواى سةةامان بكةةةيت ئةوةنةة ة سةةامانت بةةؤ كؤدةكةينةةةوة لةئيَمةةة سةةامانت
ايرتربيَت ،ئة ةر بتةو ببيتة ئةشةراف ،دةتكةينةة سةةردارى خؤمةان ،ئة ةةر مةةليكيت بةو
دةيتكةينة مةليكى خؤمان ،ئة ةةر ئةةوةى تووشةى بةووىء بةسةةرتا االَةة ،سةامانيَكى ايرت بةؤ
كؤدةكةينةوة بؤ ثديشَ تا اكبيتةوة.
شيَتى مةانايةةتى ( )Paranoiaئةوانةةى تةنئةنةفةةس كردبةوو( ..مةمةةد) ئةةم كةابرا
رادةبةدةرة ،خؤشةويالتى دةسةةمت دة ةواردةوة ،خةؤى بةةرا دة ةرت ،ةويَى نةةدة رت لةةوةى
دةيانووت.
رةخنة ليَرةدا لةوةموو جيَئايةةكى ئةةم كتيَبةةدا وةيةة ،واتةاى رووخةان يةان برينة اركردن
نية" .رةخنةكردنى ئاين مةرجى يةكةمى وةموو رةخنةكردنيَكة" وةروةكو مةاركس دةلَيَةت،
ةةووينة نةةاو (كةةةنالَيَكى ئةةا رةوة) تةةا ليَةةوةى دةركةةةوين ،دة ةةن لةةة (كؤنةةةوة بةةؤ نةةو ) لةةة
(خؤبةدةست انةوة بؤ ببكردنةوة) لة (مباتةوة بؤ رةخنةكردن).
(مةمةةةد)ى ميَشةةَ را رتةةوو ،لةةة ئةشةةرافةكانى لةةورةيش دةراوانيَةةت ،لةةة ةةاوانيان ورد
دةبيَتةوة ،بةشيَتايةتى (مةمةد)ى ب يمةةت نهيَنيةةكانيان دةكاتةةوة( ،مةحةةد)ى داميَةنئبى
ببوباوةراة نويَيةكةى ئةو (سوببةية)ى كة وةلَنة ةراايةوة ،بة داواكارانى دةلَيَت:
"نةواتووم بةوةى كة ويَناومة داواى سامانةكةتان بكةم ،يان شةةرةف يةان ببمةة مةةليكتان،
بةمم خوا منى ناردوة بةؤ ئيَةوة وةكةو ثةيامبةةريََء كتةابى بةؤ ناردومةتةة خةوارةوة ،فةةرمانى
ثيَ ة اوم تةةا ببمةةة مئدةبةةةخشء ورياكةةةرةوةى ئيَةةوة ،ئةةةوة ثةيامةةةكانى خةةودام ثآ ةيان ة نء
ئامؤذ اريو كردن ،ئة ةر ئةوةى ويَناومة ليَمى لبو بكةن ئةوا بةختى خؤتانة لةم دنياو ئةو
دنيا ،ئة ةريش رةتى بكةنةوة سةبر دةكةم بؤ فةرمانى خودا تا بةخؤى حةوكو بة ات لةةنيَوان
منء ئيَوةدا".
(مةمةد) براواى بة داواكارانى نيةو ئي ى ؤن داواى ئةةوة دةكةات كةة بةةلَيَنيان ثيَةى داو
ش ةيَتى مةانايةةةتى ئةوةيةةة كةةةخؤى ةةةورةتر بئريَةةت لةةةوةى كةةة ثيَشكةشةةيان كةةردوة ،ئةةةوةى
مةليكى دةويَت ،ذنت دةويَتء سامانء سةركردايةتى موت َةلى دةويَت ،بيَئومان نةةك لةريَئةةى
ئةوانةوة بةلَكو لةريَئاى خواى بانى سةرو بةتواناوة ،بة ترسان ن لة ئةا ر ،وةةض ئامراايَةَ كةة
بايَكيَت( ،مةمةد) دةاانيَت ئة ةةر بةةر لةة بةرةبةةيانى ريذى دواتةر ليَيةان وةر ريَةت ،ئة ةةر
وةةاتوو نةةةيكوذن( ،مةمةةةد) نايةةةويَت شةةةوي بيَةةت ،ئةةةوةى لةببنة ةةووةتةوة كةةة ليَيانةةةوة
شارةاابوو ،مةسةلةكةى سااردة خودا "ه يلتي يامل من يرهاءه ييهلل مهن يرهاء" ،ئةوةبووة
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ةةووبانء لةةةكو بوونايةةة ،ذينةةى لةةةآ تةةا كردبةةوون ،ناراةحةةةتى

كردبةةوون ،اةويةةةكانيانى وشةةَ كةةرد ،بةةارانى لةةةآبراين ،ميَشةةى بةةؤ نةةاردن ،بةةاو دران ة ةو بالَن ة ةو
ماروميَروى خالتة ذيَر ركيَ ى خؤيةوة ،شةويانى كرد بة ريذ و ريذانى كرد بة شةو ،اسةتانيان
بوو بة واوينء ،واوينيان بوو بة استان ،وةركة سةبريان نةما وةاتن بةؤ الى (مةمةةد) ثيَيةان
وت :براوامان ثيَت ويَنا ،براوامان ثيَت ويَنا (ال الة اال اهلل ،مم رسو اهلل) خودا ثيَغةمبةةريَكى
بةةؤ نةةاردووين رةتةةةتء ئاشةةتىء دادثةروةرةيةةةو ،ئيَمةةةيش براوامةةان ثيَةةى ويَنةةاوة .ئةوسةةا
ثيَغةمبةر داواى لةخوا كرد كة لة راوةدونانيان بوةستآ ،ئةةويش وةسةتا ،وةركةسةةو ةراايةةوة
بةةؤ شةةويَنى خةةؤىء ،ثيَغةمبةةةريش (بةةؤ ئيمان ة اران لةةةخؤيان لةثيَشةةرتة) دةس ةةمتى ئةفالةةانة
سايَردرا بة ئيَمة!
لة (عة كوراى ئةبوتاليب) دة يَرانةوة كة دةلَآ" :وةركةة (مةمةةد) ةويَى لةبانئةوااةكةة
بوو( :لة أشه ان ال الة اال اهلل وان مم رسةو اهلل) (مةمةةد)يةش وتةى (لبيةَ) ،ثاشةان وتةى:
(لة احلم هلل رب العا ن ،الرتن الرحيو ،مالَ يوم ال ين) وةركة (مةمةد) ويَى لةمة بةوو
تيَكيوو ،وةلَالاو لةشة كة وات ى و لةآبوو بؤى يَراايةوة( .وةرةلة)يش وتةى :مةئدة ثاشةا
مردةوة ،من شايةتى دةدةم كة تؤ ئةوكةسةيت كوراةكةى (مةريةةم) مةئدةى ثيَة اوة ،تةؤ لةسةةر
ياساى (مووسا)يةت ،تةؤ ثيَغةمبةةريَكى نيَردراويةت دواى ريذى خةؤت فةةرمانى جيهةاد دةدةيةت،
ئة ةر ثيَى بئةم لة ةلَتا جيهاد دةكةم".
دةسةةةمتى ةةينةكة فةي ةسةةوفء ئةةةديبيَكى ثةةاراو دوثةةاتى كةةردةوةو ةسةةاان ى ،ةةةن
لورسة كة ئةم لالةية وى فةي ةسوفيَكى ئاي ياى بيَت
(عةةة ) ذنيَكةةى ايرى خواسةةتبوو ،من ة الَيَكى ايرى بةةوو دواجةةار كوشةةتارى يةةةكرتيان كةةرد.
(عةة ) بةشة ارى دةسةةمتى ةينةكةى كةةردو بةشة ارى دةسةةمتى ئةفالانةيشةى كةرد( ،عةةة )
بةش ارى دانانى لورئانء نوسينةوةى كرد )(.وااى لةو بةشانة ويَنا كة خؤي نووسيبووي ،داى
بة (مةمةد)( ،مةمةد) بةة َليَنى دابةوو بةةر لةة مردنةى بةؤ موسة َمانةكان بنووسةيَت ،كةة دواى

 نوسةرانى وةحىء كتابةكانء بةلَطةكان :عةىل كورِى ئةبوتاليب،
عومسان كورِى عةفان ،عةمرو كورِى عاس ،معاوية كورِى
ئةبو سوفيان ،شورجةبيل كورِى حةسنة ،عةبدولَآل كورِى
سةعد كورِى ئةبى سةرح ،موغعرية كورِى شوعبة،
مةعاز كورِى جةبةلء زةيد كورِى سابتء حةنزةلَة
كورِى ئةلوةبيعء ئةبى بن كةعبء جوهةيم كورِى سةلَتء
حسةين ئةلنةمريى (اليعقوبي ،اجمللد الثاني)
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خؤى وةسةيةت دةكةات بيكةةن بةة ئيمةامء خةلي ةة لةةدواى خةؤى( ،مةمةةد) مةردو جورئةةتى
نوسةةينى ئةةةو وةسةةيةتنامةيةى نةةةبوو ..دواى (مةمةةةد) ئيال ة م دراى تيَكةةةوت ،بةةة بةةة
بوةوة ،بوو بة روثء حدبايةتى.

ئةى نووسةرى ئاايد:
وتةكةةةى خواليَةؤشةةبوو دكتةةؤر (تةةةوا حالةةيَن)ت ببخالةةتينةوة كةةة دةلَةةآ" :ئاسةةان نيةةة
تآبئةين كة خةةلَكى حةةايان بةةلورئان كةرد ،كاتةآ ئايةتةةكانيان بةؤ دةخويَن رايةةوة ،ئة ةةر
ثةيون يةك نةبآ لةنيَوان ئةةوانء ئةةودا ..ئاسةان نيةة تآبئةةين كةة عةرةبةةكان بةربةةرةكانى
لورئانيان كردوةو لة ة ثيَغةمبةردا موجادةلةيان كردوة ،ئة ةةر تةآى نة ةيشةت ء نهيَنةىء
روداوةكانيان نةااني بيَت ،ئاسان نية ،بئرة دةكريَت براوا بة لورئةان بكةةين كةة لةةالى وةةموو
تااة بوو ،ئة ةر وانةبوواية ليَى تآنا ةيشةنتء نةة ئةةل َيان بةسةةرا دةكشةاو نةة وةن يَكيشةيان

ويَبئريَت ..ئة ةر (عة ) خؤى تةرخان كردبا بؤ فةلالةفةو ببكردنةةوةو لةة سياسةةت خةؤى
بةةةدوور بئرتايةةة ئيالة مى دةكةةرد بةةة مريظانةةةو لةةةو وةةةموو تورايواتانةةة را ةةارى دةكةةرد ،كةةة
لةوةموو جيَئايةكةوة بؤى واتبوو.
لةةة سروشةةتى ةشةةتةكةوة ،يةةان لةةة وةحةةى لةشةةةكةوة لةةة وةحةةى موسةةاوة ،يةةان لةةة وةحةةى
ئةخناتوونةةوة لةةة وةحةى ؤراةكةةةوة كةة رونةةاكى لةةيَ بةرادةبيَتةةةوة ،يةان لةةة وةحةى شةيَتىء
ب يمةتيةوة شويَنةواريَكةء وةولَ ةدةين ذيانى خبةينةوةبةر!
بةمم (ئةبو موساى حةريرى) دةلَيَت:
باشرتين لالة ئةوةية كة :نةسرانيةتء ئيالة م يةةك ئةايينن جئةة جيةاوااى لةناوةكةيانة ا
نةبيَت ..يان ب َآ كة ئيال م ناوى عةةرةبى نةسةرانيةتة ،ئةمةةيش واتةاى راسةتةلينةى ئةايينى
ئيءاويمةةة ،كةةة وةةةوة ء ئةةاخر بنةماكةةةى لةسةةةر رةتكردنةةةوة بةةؤ خةةوا ث ةةياكردنى شةةةريكة
(الشرك) ،بةباوةراويَنان بة خوايةكى تانء تةنيا" ( 215 ..لةشةو ثيَغةمبةر)
س ة وى خةةوات لةةةآ بةةىَ ئةةةى كؤ ةةبةر بةةةرةو ئةشةةكةوتى (حةةةراا) ،بةةؤران لةسةةةر ةةؤراى
خاوةنةكةى دةحي يَنآ ،دةبآ و ى لةآبيَت
دوا وتةةة"اليةةةنى لةيةكيةةوو لةةةنيَوان لورئةةانء كتيَبةةةكانى ثةةيَش خةةؤى :وةكةةو تةةةوراتء

باوةرايان ثيَى دةويَناو نة وةن يَكى ديكةيان دذى دةوةستانء ليَى ناكؤلَينةوة.
ئايةةا دةتةةوانى (سةةة ان فارسةةىء ئةةةبو اةرا ئةلغةةةفارىء سةةووةيب ريمةةىء بةةي حةبةشةةى
خبةيتةوة ببى خةؤت ،وةةموو ئةوانةةى خدمةةتى دةسةةمتيان كةردو تةا عروبةةى (لةورةيش)ء
دةسةمتى ينى خا ى ةراةكى ثيَشكةوتوو لة مةكة واراينى
(تةرمةةةةاى) وتوويةةةة" :مةةةةليَ لة ةة لةةةورةيشء ئةةةاين لةةةة ئةنالةةةار" ئةسة ة ةفى (مةكةةةة)
بةستةامان بوو ،لةشة وةرةلةى كوراى نةوفة  ،ولَيَكى روان لةسةةر ةياى (حةةراا)ء نةةيدانى
دةبيَتة شادراكيََ سةرةرااى خؤى ئاينةكةىء ببوباوةراةكةيشى.

لةسةر ؤراى ثيَغةمبةر
بةةر لةةة كؤتةايى ئةةةم ةشةتة ثةةبياة دةبةآ لةسةةةر ةؤراى ثيَغةمبةةةر بوةسةتنء لالةةةيةكى
دلَالؤاانةو راستئؤى ثآب َيَنء داوا بكةين لة سةردارى وةةموو دنيةا كةة لةسةةرةخؤو بةةئارامى

ئينجية ،وةكو رةمسىء وةر باو ليَى .نةريتى اارةكى كة لة امانى خةلَكى دةمةاودةمى كةردوة،
وةوالَى ثيَشينةكانىء ئاسانكردنيان ،ئةو كةلةثوورةى كةة اةينةى مي ةةتان سةةبارةت ةبيكء
ئةفالة ةانةيان وؤنيوةتةةةةوة ،ةشةةةةيان كةةةردوةو خيَةةةرا بةةةةبآ سانالةةةؤر لةةةة لؤذيةةةَء ويةةةئدان
ب وبوونةتةةةوة .ئةةةم اةينةةة ريلَةةى ةةةورةى وةةةبووة لةةة تةلالةةى ئايينةةةكان بة شةةتىء لةةة
ببوبةةاوةراى دين ة ارةكان .فةس ة َةكان ترسةةى روشةةانيان لةسةةةربوو  ،بؤيةةة بةةةجيَو ويَشةةنت بةةؤ
خويَنةر بةوويوايةى وةولَب ات دةستيكةون.
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اوةكان
م مل شاطيء اع ..لهَمال رتام  .مكت يال ي ار ياعلمهةه شهت يارعا ه
يامتن ابنال .2871
ت يخ ياعلع بل يلا مه يي علي.
ههه ميمل فلييههله هههكياي هة يانههليك يانونههي عنههل يا ننهههنه تل مههة فههلي
ماسله منري ير جمل -ياطبعة ياثامهة.
يا هاة ياعلشهة من يارعل يا االي .يجمل م مل يا يفيه ي ياقلم -شهلير.
يانهلة يا لبهةه يشن عل.
 .هو ياني حه م لة عاام ياوكل -يام لل ياعاشل -ياعل يلايل.
يشن ارامه يانمط ياثمهن الطبلح.
مع م يابلليله يا ميح.
مناء يانب  :شنت ياراطيء.
هلة يشن ارام.
يلامنههال يامعاسههل عنههل الشههلر مهها رهيزه ز هههو اهها ح يجمههله يامي نههة
ياعلشهة الل ي ار ييانرل .2891
.ياوت جقي قافة ياطوله م لة عاام ياوكله يام لل ياعاشل.
يل ياعليشة ..عبليالطهف شلي ة.
.مصل جامل يشي زيل :يلات اة ياعقلي في ياتونهل.
يات يخ يلا مي ..م مي شارل.
مل ل يا يا يي يلا مي يامنه يه يامطبعة يابياهنهة.
هلة يشن ارامه ي يالي امي.
م مي يا لبيه جهاة يشي شكل 2878ه ي يا هل.
هلة يشن ارام.
ااة ياعلع يا ياعاام عبل يات يخه م لة يفان علشهة.
هل ط ه معاام في ياطلي .
.مصطو م مي ه جلتي من يار يا يلايمال.
م مي ييمن ياعاامه عن  .هو اا ح يجمل.
يا اجظه مب ح يانبية (ي ا يا اجظ).
ي ج لاشهكا :يانها ة ييالين عنل يشن لليل.
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