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 " بسم میحرلا نمحرلا ەللا" 

 :  پێهەکی

 .. اٌصالح ٚ اٌكالَ ػٍی ضبرُ االٔجیبء ٚ اٌّؽقٍیٓ ٚ ِٓ رجؼُٙ ثبزكبْ اٌی یَٛ اٌعیٓ
ْ ٌە ٚثٛ رۆی ضٛێٕەؼە ثۆ نبؼەؾا ی گەڕأیظا . ِەثەقزی قەؼەکٝ ی ئیكالِٚگەنزێکە ثە ٔبٚ ِێژٚ: ئەَ کزێجە 

 ..کؽاٚە ؟ ی ٌێرٛؼاقی رۆ کێ ٚ چۆْ پبؼێؿگبؼ ..ی رۆ ضٛێٕبٚی ٔیە ؟ٚثۆ ئەٚەی ثؿأیذ ِێژٚ  .ەکەدِٚێژٚ
  ..ری ؟ ٠ٚٗٔعٚاکێ ٚ کەی نێٛ
  ... ظەؼچٓ (ػٍیّٙب اٌكالَ)قیر ٗ ٘عی ٚ ِٗ ِ, ٚ  (ظەخبي)ٚەرە ٘ۆکبؼی ئەٚەی ٛئەَ نێٛأعٔە ث
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ٚ ظەٚڵەرٓ ثۆ ئەٚەی ٚەِؽیکب ٚ ئێؽاْ نەڕ ٔبکەْ . ثەڵکٛ ثبنزؽیٓ ظئظەؾأێذ کە  , ٘ەؼ کەـ نبؼەؾا ثێذ ٌە ظٔیب
  ەِؽیکب نیؼەگەؼی ثاڵٚ ئەکۀەٚەئیبؼی ثە ئێّەی ِٛقٛڵّبٔی ػەٚاِی ظاِبٚی ٔەؾاْ ثکەْ . چۀعیٓ قبڵە نیؼە ٚ 

  . ۆ ٌێعأی ِٛقٛڵّبٔی ڕاقذ ٚ ظؼٚقذ ٚ الٚاؾ کؽظٔی ئبیٕی ئیكالَ, ث ٚ خیٙبٔعاٌٛە ٘ەِ
 ێزەٚە . جەِؽیکب ثئٚ ظژە ئیكالِە ئێؽاْ ٚ ٚظ ٚی ئەَٚٚثەڕٌٚە ثەؼاِجەؼیهعا ٘یچ ٘یؿێکی ئیكالِی ٔییە ڕ

كالِی ؼاقذ ظاظۀێٓ چٛٔکە ضبٚۀی ئ١، ضەڵکی ِٛقٛڵّبْ ٚ ٔب ِٛقٛڵّبٔیم ئەِبٔە ثە ٌیح ٘ەیەٗ ثەرۀٙب ظەٚڵەربٔی ض
 ٓ .ِەککە ٚ ِەظیٕە ٚ زەج ٚ قەؼەربی ئیكالِ

ەِؽیکب ٚ ئیؽاْ ئٌە ثەؼاِجەؼظا ئەِبٔەی کۀعاٚی ػەؼەثی ثە ؾأبی ئبیٕی ٚ ػەٚاَ ٚ قەؼۆکی ظەٚڵەرەٚە . ٘یچیبْ ٌە 
  . ەِؽیکب ٚ ئێؽاْ ثە ڕەزّزؽْ ٌە ٌێعأی ئیكالِعائکەِزؽ ٔییە ثۆ ٌێعأی ئیكالِی ِەؾْ . ثگؽە 

عەڵێٓ )قەٌەفی( ضەرەؼیبری ١پێ , ەٚؼٚقزیبْ کؽظٚئەِبٔە ظژایەری ئبیٕی ئیكالَ ظەکەْ ثە ٔبٚی ئبیٕێکەٚە ضۆیبْ ظ
كالِی ئ١ەِؽیکب ٚ نیؼە کبؼیگەؼرؽە . چٛٔکە ئەِبٔە ثە پبؼەی ٔەٚد یبؼِەری ئئەَ قەٌەفییە ثۆ ٌێعأی ئیكالَ ٌە 

  . خیٙبظی ظەظەْ ٌە ظەؼەٚەی کۀعاٚ
ػٌٛەِبیبْ ٘ەیە ٌە ٔبٚضۆ ٚ ٌە ظەؼەٚەی ثە ظەقەاڵری قەؼثبؾی ٔبٚضۆیبْ کۆٔزؽۆڵ کؽظٚٚە . ِبِۆقزب ٚ پێهٕٛێژ ٚ 
  . ٔبٚی قەٌەفییەٚ ٚە ٚکۀعاٚ ئبیٕی ضٛظاد پێعەفؽۆنٓ ٌە ڕێگبی ئەٚ ئبیٕەی کە ظؼٚقزیبْ کؽظ

 ئەَ ِهەضۆؼأەی ٔبٚیبْ قەٌەفییە ظەؾأٓ ئبیٕی ضٛظا ظەفؽۆنٓ ٚ فەرٛا ظؼٚقذ ظەکەْ ثە ٔبٚی ئبیٕەٚە . 
. ٔی ٚ ٔەضٛێٕعەٚاؼیی ضۆی ظەیکبٛڵّبٔێکی ئبقبی ئەگەؼ ٘ەڵە ثکبد ٌە ٔەؾاٌە ثەؼاِجەؼظا کبثؽایەکی قۆفی یبْ ِٛق

 . ٍّەٚە ظەیکبد چٛٔکە ٍِی ظەق ٚ زەظیكەکبْ ظەنکێٕێذ١ثەاڵَ قەٌەفی ثە ػ
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 : ظٚای خۀگی خیٙبٔیی یەکەَ کە ظؼٚقذ کؽاٚە ئەَ ئبیەرە رطجیك ظەکەٌْە (ٌٛؼأف اٌؼؽة)فیؿِی ەٌەئبیٕی ق

ِ َوَما ُهَو ِمْن لَفَِرًٌما ٌَْلُووَن أَْلِسنَتَُهم ِباْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكتَاِب َوٌَمُولُوَن ُهَو مِ َوإِنَّ ِمْنُهْم )  ْن ِعنِد َّللاَّ

ِ اْلَكِذَب َوُهْم ٌَْعلَُمونَ  ِ َوٌَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ  ( . ِعنِد َّللاَّ
   ٌێعەکبد .  ێذ چۆْ پبؼێؿگبؼیکەـ ٔییە ٚ ِٛڵکی ضٛظایە . ضٛظال ضۆی ظەؾأ ئبیٕی ئیكالِیم ِٛڵکی ٘یچ

                    . . ضبٚۀی ظەقەاڵد ٚ پبؼەْ ٓثە ضەڵکی ئبقبی ٚ ػەٚاَ الٔبثؽێ ئەَ ٍِٙٛڕە ضبٚەْ ٔەٚربٔە
 ٚاڵربْ ٚ. ٌە ٘ەِٛ ٚ خیٙبٔعإٛگزؽ ضبٚۀی ئبیٕٓ ٚ ضۆیبْ کؽظٚٚە ثە فؽیبظ ڕەقی ِٛقٛڵّبْ ٌە ٘ە٠ٌِەٚەل گؽ
  . ٔبٚی قەٌەفییەٚەیبْ ٘ەیە ثەٚنٛێٕکەٚرٛ

 .ٚ خۆؼا ٚ خۆؼە ٛظەثێذ کۆربییەن ٘ەثێذ ثۆ ٌێعأی ئەَ قەٌەفییبٔە قبزەی یبؼییەکبٔی ئەَ چٛاؼ قبڵەی ظا٘بر
  . فیؿِە چٛٔکە ٔبیۀەٚێذ الیجەؼْەٌەِؽیکب ثۆ الٚاؾکؽظٔی پێگەی قەئثە پٍەی یەکەَ نەڕی ئێؽاْ ٚ 

  . ەکەی ثبـ ظەکەَەری١چۆٔ وٗ ظٚارؽیبْ ظەکەْ ، كٛایبْ ظەکەْ ٚ الٚاؾ٠ڕ ثەڵکٛ
ی چٛٔکە ِبٚەی ٘ەنذ قبڵی قەؼۆکبیەرِؽیکب ؟ ەئپیبْ ظأبٚە ثۆ قەؼۆکی ظەثێذ قەؼەرب ئەٚە ثؿأیٓ ثۆچی رؽاِ

 یەکبْ . ١ؼییەکبْ ٘ەڵگیؽقبٔعٔی نەڕە . ٘ەنذ قبڵی ظٚای ئەٚاْ رۆپەکە ظەچێزە لبچی ظیّٛکؽارٚخّٙٛ
 ٚ ئبِبظەی ظەکەْ ثۆ خّٙٛؼییەکبْ ٚئەٚاْ نەڕەکبْ ٘ێٛؼ ظەکۀەٚە ٚ ثٕبغە ظاظۀیٓ ثۆ نەڕی ٘ەنذ قبڵی ظا٘برٛ

 رؽاِپ، ٗ رؽاِپخە ٚەن ثۆنی ثبٚن ٚ کٛڕ . ئێكزب ٔۆؼەی ۀٙەؼییەکبْ ضەڵکی ثێ ِٚثبنزؽیٓ کەقیم ثۆ خّٙٛ
   ٚ فێڵ ٚ فەؼەخێه ئەؾأێذ ٚ ٛٔەیکؽظثێذ . ٘ەِ خۆؼە کبؼێکعا ٚ ئیم ٔییە ٚضۆی کەقێکی ِمبٌٚە ٌە ٘ەِٛ

  . ئەؾأێذ چۆْ یبؼی ثە ضەڵکی ظەکبد
ِبٔگ پێم  8 ٗٚار, ِؽیکب ەئظەثێذ ثە قەؼۆکی  رؽاِپظا ثبقُ کؽظٚٚە کە  2016\3\18 ٌٍە ِٓ ٌەسّعاٌ

 . 2016\11\8 ٘ەڵجژاؼظٔی ئەِؽیکب ظەقذ پێجکبد ٌە 

 .. 2016 فەؼِْٛ ئەِەل ٌیٕکی پۆقزەکەِە ٘ی

 https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/1694570054164043/ 

 : پۆقزەکەلٝ ەظئەِەل ٖٚ 
   .. پظۆٔبڵع رؽاِ ..ٔبقێذ ؟ ظٖ  َ پیبٖٚ کێ ئٗ) )

خیٙبٔعا .   ٚ ضٛێٓ ڕنزٓ ظؼٚقذ ثکبد ٌٗ  ڕ ٚ ئبژاٖٚ قبڵ نٗ 8ؽیکب ٚ ثۆ ِ ئٗ ؼۆکی قٗ  َ ثجێذ ثٗ کٗ پێهجیٕی ظِٖٓ 
  ثێذ ثٗ ڵ ثژێؽؼێذ ظٖ ٘ٗ  َ ٚ چبٚ کبؼیکبرێؽٖ َ ظٖ کبد . ئٗ ظٖ  ٖٚ ئٗ ؾٔیم پێم ثیٕی ؼیطبٔیی ِٗٗ ڕێکطؽاٚێکی ث  ٖٚ
   2016\3\18            ..  (( .  ٖٚ ثێزٗ ٚ خیٙبْ ظِٖٛ ی ٘ٗٚڕٚٗ ثٚڕٚ  کٗکبْ  نزٗرؽقیعاؼ رؽیٓ  ِٗ 10  کێه ٌٗ یٗ

 (ِطبطؽ" رٙعظ اٌؼبٌُ 10فٛؾ رؽاِت ثبٌؽئبقخ ث١ٓ "أوجؽ : )  کٗ ڕاپۆؼرٗ

 :  ؼثیٗٗ ػ  ثٗ  ظایٗ َ ٌیٕکٗ ٌٗ

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/03/160317_trump_presidency_risks?fbclid=IwAR3uRUbQYdE_PF

2_PZY3MSDPmg4a4bXBxeb5Ft81YtPF9aYX8eg7CDyjoXo 

https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/1694570054164043/
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/03/160317_trump_presidency_risks?fbclid=IwAR3uRUbQYdE_PFXo2_PZY3MSDPmg4a4bXBxeb5Ft81YtPF9aYX8eg7CDyjo
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/03/160317_trump_presidency_risks?fbclid=IwAR3uRUbQYdE_PFXo2_PZY3MSDPmg4a4bXBxeb5Ft81YtPF9aYX8eg7CDyjo
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ٚ ٔیٓ . ٘ەِیهە ٌەٚ کبرەظا ظەژیٓ ِٚؽۆڤ ٌە خیٙبٔعا ثە گهزی ثە نێٛەیەن ظەژیٓ ، ئبگبظاؼی پێم ضۆیبْ ٚ ِێژ
 وٗ ٚ رٛأیٛیبٔەٚٚ ٚ ثیؽی ٌێ ٔبکۀەٚە . ثۆیە ٘ەِیهە ظەقەاڵرعاؼاْ ثە ظؼێژایی ِێژٛعاْ ٚ گٛێ ٔبظۀە ظا٘بر١کە رێ
  . ثە ضەڵکی ثکەْ یبؼی

  . ئەٚ یبؼیەل پێیعەڵێٓ قیبقەد . ٚارب لۆؾیٕەٚەی گەِژەیی گەالْ ٚ یبؼیکؽظْ ثە ئبقزی ؾأیٓ ٚ ؾأیبؼیبْ

 ا .ؼظظا ٘ەڵجژێؽ 2016\11\8 ٌە  رؽاِپئەٚەی قەیؽ ٚ قەِەؼەیە 
پێم ئەٚەی ِبٚەی  رؽاِپظا . ٘ەؼ ضۆیبْ ٘ەٚاڵیبْ ثاڵٚ کؽظەٚە .  2016\11\17 ٚارب ٌە  ٖ ,٘ەفزەیەن ظٚای ئەٚ

  . ِؽیکبەئێذ ٌە قەؼۆکبیەری ظؼقەؼۆکبیەریی رەٚاٚ ثکبد ال ظەثؽ
 ێذ ٌە قەؼۆکبیەری !!ظؼظەڵێٓ الظەثؽ ,ؼاٚەظٌەٚأەیە نزێکی قەیؽ ثێذ ٘ەفزەیەکە قەؼۆن ٘ەڵجژێؽ

ا . ظؼٚ الٔەثؽ 2020ی 11ٚەن ظەثیٕٓ ضەؼیکە ِبٚەی یەکەِی قەؼۆکبیەری رەٚاٚ ظەکبد ٚ قبڵێکی ِبٚە ثۆ ِبٔگی 
ٚظا خبؼێکیزؽ ٘ەڵعەثژێؽؼێزەٚە ثە ٛێذ . ٌە ٘ەڵجژاؼظٔی ظا٘برظؼەِی قەؼۆکبیەریی ال ظەثؽٌٚە ِبٚەی ظٚ ٗکەٚار

  . ێذظؼٌەٚ ِبٚەیەظا الظەثؽٚ  2024ثۆ  2020قەؼۆکی اِؽیکب ٌە 
ربٚأی ؾۆؼ  2020ٌەٚأەیە پێم چۀع ِبٔگێه ٌە ٘ەڵجژاؼظٔی  وٗ ٘ەیە . ٌٝێؽەظا ئەگەؼێکی ؾۆؼ گەٚؼە ٚ ٌۆژیى

  . ێٕٓٛظا ظەؼی ٔەچ 2020ە ثمۆؾٔەٚە ثۆ ئەٚەی ٌە ٘ەڵجژاؼظٔی بٔگەٚؼەی پێجکەْ ٌە ڕۆژ٘ەاڵرعا . ئەٚ ربٚأ

  . ەِعا الیعەظەٌْٚە فەرؽەی قەؼۆکبیەریی ظٚ ٖٚ , ِٓ ئەگەؼی یەکەَ ثە ثە٘ێؿرؽ ظاظۀێُوٗ 

  . ٚ ضۆیبْ ظیبؼییبْ کؽظٚٚە کێ ظەؼظەچێذ ٌە ٘ەڵجژاؼظٔعا ٔٗ ,ەِؽیکبل ٚەن الی ضۆِبئڵجژاؼظٔی ثۆ ؾأیبؼیزبْ ٘ە

 

 . . کؽاٚە رؽاِپظا کبرێه ثبقی الثؽظٔی  2016ٌە قبڵی 

 ٚ رۆِبؼَ کؽظٚٚە .ٚظأبٚەرەٚە ٚ ثۆ ِێژ (ِۆٔیکب ٌیٛٔكکیُ)ٌٍە ِٓ ٘ەِبْ ڕۆژ پۆقزُ کؽظٚٚە ٚ قیٕبؼیۆی اٌسّع

 .  رؽاِپکە قیٕبؼیۆیەکی ِٕعااڵٔە ظؼٚقذ ظەکەْ ثۆ الثؽظٔی 

  . ٚ قبڵ ٌەٚ پۆقزەٚعا ظەژیٓ پبل ظ١ظاٚەکبْ ثێذ کە ضۆِبْ رێٚثەاڵَ ثەگٛێؽەی ڕٚ
ِٕعااڵٔە ٔبثێذ ٚ ضٛێٕێکی ؾۆؼ ظەڕێژؼێذ ٚ ٚێؽأکبؼیەکی ؾۆؼی پێعەکەْ ، ئەٚ کبد الی  رؽاِپقیٕبؼیۆی الثؽظٔی 

 . ظەثەْ

   : یە 2016ئەِەل ٌیٕکی پۆقزەکەی 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/700267070147437 

 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/700267070147437
https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/700267070147437
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 : پۆقزەکەلٝ ەظئەِەل ٖٚ 

 ؟!  ثیؽ ِبٖٚ کێ ثیً کٍیٕزۆْ ٚ ِٛٔیکب ٌٛیٕكکی ))

قێکی ِەنؽٚة ضۆؼی  کٗ  خێگبی کٗ  ەِؽیکبیبْ الثؽظ ٚ خۆؼج ثۆنی کٛڕیبْ ٘ێٕبیٗئؼۆکی  ٚ قٗٛکی ٘یچ ث یٗ ؾیٗ لٗ
   ٚظاٚیٚکبْ ٚ ڕ پٗ چٗ  ٖٚ رٛٔعڕٖ  قیسیٗ ِٗ  ٚ ٌٗٛکێه ث ِەنؽٚة ٘ێٕبٚ یٗ  ٚاؾی ٌٗ  ٘ۆی کڵێكبٖٚ ثٗوٗ  , ِٚٛؼزبظ ث

 .. گیؽقبٔعڵ خیٙبٔعا ٘ٗ  ٔگیبْ ٌٗ ٚ خٗ ؼضۆنی رٛٔعڕٖ ثۆنی قٗ  ٚ ثٗ ظ,ؼیبْ ظؼٚقذ کؽٗ ّجێپزێی ق11

پؽۆفیكۆؼی   ثٗ  کٗ (آالْ ١ٌزهّٓ) , ٖٚؼۆن  قٗ  ثٗ  جڕیبْ کؽظٖٚٚقز چی ظٖ قبضزٗٚ لِٛبؼچی ٝ ئێكزبل رؽاِپ
ؾأکۆی   ٌٗ  ٚی قیبقییٗٚٚ ضۆی ِبِۆقزبی ِێژ  ٖٚ 1984قبڵی   ِؽیکب ٌٗٗ ئکبٔی  ؼۆکٗ ؼ قٗ قٗ ٌٗ  قؽاٖٚکبْ ٔب جیٕییٗپێه

 ری . ؼۆکبیٗ قٗ  ێذ ٌٗظؼثؽ د ال ظٖٚاٚ ثکب ی رٗر ؼۆکبیٗ ی قٗ ی ِبٖٚ ٖٚ پێم ئٗ رؽاِپ :ڵێذ ظٖ (ٚانٕطٓ)

 ؼْ ؟ ْ ٚ ظٚایم الی ثٗ ٚ چۆْ ظٔیبی پێ رێه ثعٖ رؽاِپ  یٓ ٌٗ ڕٚاْ ثکٗ ثێذ چی چبٖٚ ظٖ

ثێذ  ظٖ  . ٖٚ (ظؾ = ظاػم کفٓ)  د ٌٗ زّٗ ڕٖ 1000 :ْ ٚ ثڵێێٓ ئیكالِێکّبْ ثۆ ظؼٚقذ ثکٗ  ثێذ چی خۆؼٖ ظٖ
ثێذ ِٛقٛڵّبٔی گێٍی  ظٖ  کبْ ثکبد ؟ ٖٚ ظاٖٚٚٚ ڕٚ  یٗ ربؾٖ  َ ئیكالِٗ ئیكالِی گێٍیم چۆْ نیکبؼی ثۆ ئٗ ظژٖ

  ْ ثٗ ی ظاِبٚیم چۆْ ثکٗ ؼگٗ ثێذ پێهّٗ ظٖ  ؟ ٖٚ  یٗ ربؾٖ  َ ئیكالِٗ ٔی ثۆ ئٗ ِٗ ٚرٗٛق  خیٙبظیم چۆْ ثجٓ ثٗ
 ؟ رؽاِپٔی ثۆ  ِٗ ٚرٗٛق

 2016\11\17      ... .. (( اٌٍٗ نبء یٓ اْ کٗ ؼ ظٖ قٗ ی ٌٗ ی ضۆی لكٗکبر  ٔێُ ٖٚ ظاظٖ ٚثۆ ِێژٚ ٗ ثبقَ  ئٗ

 :  کٗ ڕاپۆؼرٗ

 : (ٗٚال٠ز ٔٙب٠خ لجً ؼؿيثؽٚف١كٛؼ اٌزٕجئاد" ٠زٛلغ: ظٚٔبٌع رؽاِت ق١")

آالن لٌتشمن، أستاذ التارٌخ السٌاسً فً جامعة واشنطن، قال   (CNN)-- واشنطن، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

والمعروف بلقب "بروفسٌر التنبؤات" لتمكنه من التنبؤ بدقة بهوٌة المرشح الفائز فً االنتخابات الرئاسٌة األمرٌكٌة منذ 

بعملٌة سحب وصوال إلى انتخاب دونالد ترامب، إن األخٌر لن ٌتمكن من إكمال والٌته وسٌخرج من السلطة  1891عام 

 ... ثقة منه

 

  :  ی١ٗثٖ ؼ ػٗ  ثٗ  ظایٗ  َ ٌیٕکٗ ٌٗ

-erin-impeachment-trump-predicts-professor-lichtman-https://arabic.cnn.com/world/2016/11/17/allan

d7Osv9US5s2UtNY-burnett?fbclid=IwAR15hjBqZoy13apNWciIpYs7uTr63cJ5XrIS3YltWph 

 

................................................................................................................................................... 

https://arabic.cnn.com/world/2016/11/17/allan-lichtman-professor-predicts-trump-impeachment-erin-burnett?fbclid=IwAR15hjBqZoy13apNWciIpYs7uTr63cJ5XrIS3YltWph-d7Osv9US5s2UtNY
https://arabic.cnn.com/world/2016/11/17/allan-lichtman-professor-predicts-trump-impeachment-erin-burnett?fbclid=IwAR15hjBqZoy13apNWciIpYs7uTr63cJ5XrIS3YltWph-d7Osv9US5s2UtNY
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 . ظەثێذ ئبِبظەکبؼی ثکؽێذ ثۆ ئەٚ ێذظؼظەثؽال ثاڵٚیبْ کؽظەٚە رؽاِپ پبل ئەٚەی ٘ەفزەیەن ظٚای ظأبٔی رؽاِپ
ە ی ظؼٚقذ کؽظەٚ(عە١لبػ)ظا ، خبؼێکیزؽ ئەِؽیکب  2017\5\16 قبڵێه ظٚای ئەٚ ٘ەٚاڵە ٚارب . ٌە ڕۆژی.    ثؽظٔەال

 ٌە ڕێگبی کٛڕەکەی ثٓ الظٔەٚە .

  : ەوە٘ەٚاڵ

 ( :...زّؿح ثٓ الظْ.. اثٓ أقبِخ اٌػٞ ٠سبٚي اػبظح رٕظ١ُ اٌمبػعح اٌٝ قبثك لٛرٗ)

أظهرت رسالة دعاٌة جدٌدة من تنظٌم القاعدة أن هذا األخٌر ٌحاول  (CNN)— واشنطن، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

باستخدام جٌل من عائلة أسامة بن الدن، إذ دعا ابنه، حمزة، إلى مهاجمة الٌهود واألمرٌكٌٌن والغربٌٌن تجدٌد خطابه 

 ...وحتى الروسٌٌن باستخدام أسلوب الذئاب المنفردة

  :  ؼثیٗ ػٗ  ثٗ  ظایٗ َ ٌیٕکٗ ٌٗ

-laden-bin-qaeda-https://arabic.cnn.com/world/2017/05/16/al

_C_rM9NnWHgVV1GiEiRBgson?fbclid=IwAR14NDjAAMAYtG2oymjJ84XGkA8OtCoAtzVsNb 

........................................................................................................................................ 

 ەٚە . ٚثبؼە ظەثێزٚٚ ظٚعەْ . خبؼێکیزؽ ِێژ١ەٚە ٚ ثٕبغەظأبٔی لبػعٔقبڵە ضەؼیکی ٘ەقزبٔ 3 ٚارب ,یە2019ئێكزب 
. ِەٚػیعی ظؼٚقذ کؽظٔیهی  (ظیەٚەٌٚٛؼأف اٌؼەؼەثی قەٌەفیؿِی قؼٛ)عە ظؼٚقذ ظەکۀەٚە ٌە ڕێگبی ئبیٕی ١لبػ

عە ظؼٚقذ ظەکؽێزەٚە ٚ ١لبػ 2019. ٚارب چٛاؼ ثۆ پێٕح ڕۆژ پێم خەژٔی ڕەِەؾأی . یە 2019\5\30 ٚ ظیبؼی کؽاٚە
  . خیٙبْ ظۀبقؽێذٚ ٛثە رەٚاٚەری الی ٘ەِ 2020ٌە ظٚای خەژٔەٚە ٘ەرب 

 : ٘ەٚاڵەکەلٝ ەظ

دعا ملك السعودٌة سلمان بن عبد العزٌز آل سعود قادة دول مجلس التعاون الخلٌجً والدول العربٌة إلى عقد قمتٌن 

 .طارئتٌن لبحث تداعٌات الهجمات التً استهدفت السعودٌة ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة

 .ماٌو / اٌار الجاري فً مكة 00توٌتر أن القمتٌن ستعقدان ٌوم وذكرت وزارة الخارجٌة السعودٌة على 

 .وتأتً الدعوة فً ظل تصاعد التوتر فً منطقة الخلٌج بٌن الوالٌات المتحدة وإٌران

 .ونشرت الوالٌات المتحدة سفنا حربٌة وطائرات فً الخلٌج فً األٌام األخٌرة بسبب ما وصفته بـ "التهدٌدات" اإلٌرانٌة

وكالة األنباء السعودٌة الرسمٌة عن مصدر بوزارة الخارجٌة قوله إن الدعوة جاءت من "باب الحرص على ونقلت 

التشاور والتنسٌق مع الدول الشقٌقة فً مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة وجامعة الدول العربٌة، فً كل ما من شأنه 

 ............. ."تعزٌز األمن واالستقرار فً المنطقة

 : ەوەٚاٌەٜ ٘ێژەٝ ظؼ١ٌٕى

-http://www.bbc.com/arabic/middleeast

48324750?fbclid=IwAR3muhAsNRapvcnJoPWhCf_9yRv5dPiFV9kAQjFQl4x8nGPeA1fL3wOkTx8 

https://arabic.cnn.com/world/2017/05/16/al-qaeda-bin-laden-son?fbclid=IwAR14NDjAAMAYtG2oymjJ84XGkA8OtCoAtzVsNb_C_rM9NnWHgVV1GiEiRBg
https://arabic.cnn.com/world/2017/05/16/al-qaeda-bin-laden-son?fbclid=IwAR14NDjAAMAYtG2oymjJ84XGkA8OtCoAtzVsNb_C_rM9NnWHgVV1GiEiRBg
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-48324750?fbclid=IwAR3muhAsNRapvcnJoPWhCf_9yRv5dPiFV9kAQjFQl4x8nGPeA1fL3wOkTx8
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-48324750?fbclid=IwAR3muhAsNRapvcnJoPWhCf_9yRv5dPiFV9kAQjFQl4x8nGPeA1fL3wOkTx8
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 : ئەٚەیە (ثٓ الظْ حزّؿ)ٚ  (اٌمبػعە)ٚظەکبٔی ٛق
ِبٚەیەکی ظیە ٚ ٌە خیٙبْ نٛێٓ کٛڕی ثٓ الظْ ظەکەْٚ ٚ ؾۆؼ ثە ئبقبٔی ظەرٛأٓ لبػعە ٌە ٚضەڵکبٔێکی ؾۆؼ ٌە قؼٛ

  . ێٕٕەٚە٠کٛؼرعا ثژ
ؼەٚە . ٌە ِیعیب ٘ەؼ نزێه ثبـ  ی قێپزێّج11ٗ عە ٔبقؽاٚە ٌە خیٙبٔعا ٌە ظەؼەٚەی خیٙبٔی ئیكالِیم ثە٘ۆی١لبػ

  . ٚە ٌەالیبْٛثکؽێذ ظەؼثبؼەیبْ . ضەڵکی یەکكەؼ ثبٚەڕ ظەکەْ چٛٔکە پێهزؽ ٔبقؽاٚ ث

  . ەٚەی کٛنزبؼی ؾۆؼی پێعەکەْعە ثە٘بٔەیەکی چبکە ثۆ الثؽظٔی رؽاِپ ، پبل ئ١لبػ

 
 : ظا پبڵەٚأی یبؼییەکبْ ظیبؼیکؽاْٚ رب ئێكزب ٌەَ ثبقەی ِٓ

  . عەیە١لبػ ْ : یەکەِیب

  . ظاػم ظەٚؼێکی الٚەکیی ثچٛکی ظەثێذٖٚ 
  .ثٓ الظٔە حعە ٚ زّؿ١رؽی خیٙبظی ظؼٚقذ ظەکؽێذ ، ثەاڵَ پهکی نێؽ ثۆ لبػؾۆؼ گؽٚپ ٚ ٔبٚی ربؾە

 . نیؼەیە:  ١بْەِٚظٚ
 ( قٕٛٔەٚ  نیؼە)  :ٔێٛاٌْٗ نەڕی ِەؾ٘ەثییە  ٗ :نەڕەک

  . ٚقیبٛٔۀعەئت ٘ەرب ٠غؽەٚ ظەٚڵەرە ثۀبٚ ئیكالِییەکبٔی ئێكزبیە ٌە ِٛ٘ەِ : قبزەی نەڕەکبْ
  . ثە ربیجەد ٔبٚەڕاقزی ػێؽاق ,ە(ػێؽاق)ثە پٍەی یەکەَ  : قبزەی قەؼەکیی نەڕەکە

  . یبْ ٘ێؿ ثٕێؽِْؽیکب ٚ ئێؽاْ نەڕ ثکەْ ەئپێٛیكذ ٔبکبد 

ثەقزٓ ٌە گەِژەیەن یبْ قەیبؼەیەکی  TNT ذ ظەکؽێذ ، یبرەلیٕەٚە ٌە ڕێگبی ئەٚ گؽٚپە خیٙبظییبٔەٚە ظؼٚق
  . عەٚە یبْ زیؿثێکی رؽی خیٙبظییەٚە ظەیزەلێٕێزەٚە١ضۆیەٚە ثە ٔبٚی لبػ ِطبثؽاد ٌە ڕێگبی ربیجەری, کؽاٚ ۆِجڕێژث

پێٛیكزی ثە ٖٚ ِؽیکی ٔییە . ەئٛیكزی ثە قٛپبی پێٚ ٚ خیٙبٔعا ثکؽێذ ٛ٘ەِ ئەَ کبؼأە ؾۆؼ ئبقبٔە ٚ ظەرٛأؽێذ ٌە
  . قٛپبی پبقعاؼأیم ٔییە

ەکبْ . فەؼِبْ ٚەؼظەگؽْ ثۆ ئەٚەی ئبقبٔکبؼی ثکەْ ثۆ ظؼٚقذ ثەفەؼِی ظەٚڵەرە ثۀبٚ ئیكالِی 2019\5\30 ڕۆژی 
  . ٔێ ضۆیبْ ظؼٚقذ ثکەْؼاد ٚ پۆٌیكیبْ کەـ ٔەگؽێذ ٚ ِەخبٌیبْ ثعەەضبثٛعە ٚ ١ِٔی لبػٚثٛ

 .ٚٔیبْ ٘ەیە ٌە ظؼٚقذ کؽظٔی گؽٚپە خیٙبظییەکبْٛێؽاْ ئبقبٔٓ . ئەؾِئەِؽیکب ٚ ئأەل ثۆ ظەٚڵەرێکی ٚەن ئەَ کبؼ

  .ٔبِٛقٛڵّبْ ی ثٛٚە . ٔبقؽاٚە الی ِٛقٛڵّبْ ٚی خیٙبظعە یەکەَ ٘ێؿ ٚ زەؼەکە١ئێكزبنّبٔعا لبػ ٌٝە قەؼظەِی ٔٛێ
کەٚڵە کۆٔەکە ظە٘ێٕٕەٚە ربؾەی  . ِؽیکب کٛژؼاٚە . کٛڕەکەی رۆڵە ظەقزێٕێزەٚەەئعە ثە ظەقزی ١ظاِەؾؼێٕەؼی لبػ

ؼەکبٔیبْ ثۆ ظەکۀەٚە ٚ پبؼەیبْ ثۆ قەؼف ظەکەْ . ثە نەڕی ِەؾ٘ەثی ٚظەکۀەٚە . ضەڵکیی ثۆ کۆ ظەکۀەٚە ٚ قٕٛ
  . گەؼَ ظەثٓ ٚ پبؼەی قؼٛظی ٚ ئیّبؼاری ٘ەیە قەِب ثە ٚەرەؼی خیٙبظیبْ ثکبد
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چیزؽ ظاػم ٚ ئەَ وٗ ە ٚپۆقزُ کؽظٚ 2017ٌە قبڵی ,   )ثبغۆؾ(کۆرب ثٕکەی ظاػم ثە فەؼِی ٔەِب ٌە  2019ٌە قبڵی 
 .ٚضبٔی ظەٚڵەرەکبْ ظەکبد ٚزەؼەکە ئیكالِییبٔە ظەٚؼیبْ ٔبِێٕێذ . ٚەٌی ئەِؽی قەٌەفیؿِی ٚە٘بثی کبؼ ٌەقەؼ ڕ

 : ەِی پۆقزەکەلەظ ئەِەل

 : ئیؽ٘بة ٚ کەثبة ٚ نەثبة)) 

ٕزۆٔیبْ الثؽظ ؟ ثۆچی ثۆل کٛڕی قەؼضۆنی گبٚؼی چەپی رٛٔعڕەٚیبْ ١کەـ ِٛٔیکب ٌٛیٕكکیی ثیؽِبٚە ؟ ثۆچی کٍ
 ٘ێٕبیە خێگبی کٍیٕزۆْ ؟

ٚە کەقبٔی نبؼەؾا  ۰ەِؽیکی ٚ ثٓ الظْ ئؼ ظؼٚقذ ثکەْ ثە یبؼِەری ِطبثەؼاری  ی قێپزێّج11ٗظاٚی ٚثۆ ئەٚەی ڕٚ
ِەثەقزی  ۰ْٚ ٛعە یبؼِەریعەؼ ث١ثە یبؼِەریی ِطبثەؼاد کؽاٚە ٚ ثٓ الظْ ٚ لبػؼ  ی قێپزێّج11ٗظەؾأٓ قیٕبؼیۆی 

 . ٚەک ٌەثەؼچبٚربٔە ٚ ظەیجیٕٓ ٚقەؼەکیم رێکعأی ڕۆژ٘ەاڵری ٔبٚەڕاقذ ثٛ

ٔیٛەی قٛؼیب ٚ ػێؽالیبْ ثۆ چۆڵ  ۰یبْ ثۆ ظؼٚقذ کؽظیٓ ٚ کێڵگەی ضٛێٓ ٚ قەؼثڕیٕبْ ثۆ چبٔعیٓ پبنبْ ظاػه
 ۰ای ثۆ چۆڵ کؽظْعِٛقڵ ثەاڵَ قٛپبی ػؽالی ٘ەرب ٔیٛەی ثەغکؽظْ ٚ ظاػم ٘بد ثۆ 

ظاػم ٔەِب ٚ  ۰غعاظی ثە ضەٌیفە ظا ثٕێیذ ەثٛ لۆٔعەؼە ی ثەئکٛێؽ ثێذ گۀدی ِٛقٛڵّبٔی گەِژە ئەک ٔبڵجۀع 
 ۰نەڕی ٔٛێ ؾۆؼ رؽقٕبکە 

خبؼەیبْ ظەیبٔەٚێذ  ئەَ ۰ظەؼەکبٔی اِؽیکبٚە ٚەٌی ئەِؽە ِبٔگب نیؽ , ٌە ڕێگبی ِەٌیکە ًِ ٘ٛڕەکبٔی قؼٛظیە
 ۰عە ٚ ظاػم ظؼٚقذ ثکەْ ١کۆِەڵێکی ئیؽ٘بثیی ٚەک لبػ ِٛقٛڵّبْ ثە ظەٚڵەرەٚە ٌۀبٚ ثەؼْ ٚ کبؼ ٌەٚە ظەؼچٛٚە

ئەٚەرب یەِۀیبْ ڕٚضبٔع ئێكزب  ۰ثە ظەقزی ٚەٌی ئەِؽەکبْ  ضبٔی ظەٚڵەرەٌٚێعاْ ٚ ڕٚ پئەَ ٘ەنذ قبڵەی رؽاِ
 . ؽیٓ ثیٕب ٚ گەٚؼەرؽیٓ خێگبی گەنزیبؼیی ٘ەیە ٌە خیٙبٔعاقەؼەی لەرەؼە ٚ ٚەٌی ئەِؽیم ضەِی ثەؼؾر

کؽظٔی ٔبٚگەڵ ٚ ِبظاَ پبؼە ٘ەیە ثۆ رێؽ ۰ٚە گؽٔگ ٔیە ٌە الی ظەٚڵەرەکبٔی ِٛقٛڵّبٔی چٛاؼظەٚؼی ٌۀبٚ ثچٓ 
 ـ ..ٚ کەْٛٚ قەِب ظەکەْ ثۆ ٘ەِٛٚەک ِەیّ , ٚؼگی

ثەاڵَ ۰ّبٔی ظاِبٚیم نەق ظەضۆْ ٌثبثی ِٛقٛەن ,ظەضۆِْؽیکبیە ثە ٔبٚی ئیؽ٘بثەٚە کەثبة ەئئەٚەی لبؾأح ظەکبد 
 .(( كؼٛظ؟ ثەقپۆٔكەؼی ئب١ٌٗێەرەؼ قەؼەی کٛلضۆْ ثب ثؿأیٓ ظای ەکبْ نەق ظەرب ظەٚڵەزیبؼییەکبْ گۆڕؼاْٚ ٚ ئێك

 

 ٗ :پۆقزەک١ٌٕىٝ 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/809332555907554 
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 عە ظؼٚقذ ظەکؽێزەٚە ؟١لبػ 2019\5\30چۆْ 

 ٩١٠٢ ظا . ِیعیبکبْ ٘ەٚاڵیبْ ثاڵٚ ظەکؽظەٚە ٘ەرب ِبٔگی نەنی 2019ٚ قەؼەربی قبڵی  2018ٌە ِبٔگی ظٚاؾظەی 
ظەظاد ٌە  ٚضۆنزبْ ظەثیٕٓ چی ڕٚٚ ؼێٓ . ئەٚەرب کۆربیی ِبٔگی پێٕدە ، ظەکبْ ثگۆڕظەثێذ ؾۆؼ ٌە ڕژێّە ػەؼەثی

  . قٛظاْ ٚ خەؾائیؽ ٚ ٌیجیب

 ِەثەقزی ِٓ ٌێؽەظا چییە ؟
  ظا . ضبڵی ظەقذ پێه ٚ قەؼەکیٚٚ ٌیجیب ٌەَ پێٕح ِبٔگەی پێهٛ ؾائیؽەٚضبٔعٔی ڕژێّی قیبقی ٌە قٛظاْ ٚ خٚڕ

 . ِبٔگ 30ٜی ۀەٚەکٚٚ ظەٚڵەرە ثۀبٚ ئیكالِییەکبْ ٌە کۆثٛٛظە ثۆ ٘ەِٚئبي قؼٛ

فەؼِبْ ثە  ,ظەکبد. کۆِکبؼی ػەؼەثی قبؾ (فیؿِی ٚە٘بثیی ٌٛؼأف اٌؼؽةەٌەٚەٌی ئەِؽی ق, ) 2019\5\30 ٚارب 
ؾۆؼ ٌۀبٚ ٚاڵرەکبٔیبْ ظؼٚقذ ثکؽێذ . کبؼ ئبقبٔیبْ ثۆ  ظەکبد زەؼەکەی خیٙبظی ەؼەثییەکبْقەؼۆکە ػ ٚ٘ەِٛ

  . ٚؼ ثڕیٓ ٚ رەلیٕەٚەٛثکؽێذ ثۆ قٕ
ئەٚەرب ئێكزب ٌەٚ قێ  : ئەڵێٓ ٚٔە ٚی ثۆ ظەکەْ ثە ّٔٛ(ٌیجیب ٚ قٛظاْ ٚ خەؾائیؽ) ,٘ەؼ ٚاڵرێکیم ثە لكەیبْ ٔەکبد
  . چۆّٔبْ ثٛێذ ٚ کێّبْ ثٛێذ قەؼی ظەضەیٓعا ٔییە . ١ٚاڵرە ٔە زٛکّەری رێعایە ٚ ٔە رێ

  .ئەٚ ٚالربٔەی رؽیم کە ئبژاٚەی رێعا ٔییە ظەرٛأیٓ ثە نەل ِبٔگ ئبژاٚەی رێطەیٓ ٚەن ئەٚ قێ ٚالرەی ٌێجکەیٓ

ە ٚ ٚضێُٕ . قۀەظی ئەَ فەؼِبٔبٔەل ٘ی ضۆَ ٔییٚثە لكەَ ثکەْ ظەقەاڵرزبْ ظەِێٕێزەٚە . ثە لكەَ ٔەکەْ ظەربْ ڕ
ٚە ە(ٌٛؼأف اٌؼؽة)اٌؼؿیؿیم ٌە ی ثبپیؽِبْ ٚەؼِبْ گؽرٛٚە . ػجع(اٌؼؿیؿ ثٓ قؼٛظػجع)یە . ئێّەل ٌە ٘ی ئەِؽیکب
 .. ەٚٚەؼی گؽرٛ

ی ئەَ الظأبٔەی کۆربیی ئەَ قێ ٚاڵرە ٌەٚەظایە ، ٘ێؿ ٚ ظەقەاڵریبْ ظاٚەرە ظەقذ قٛپب ، ظەؼقیبْ ٚەؼگؽرٛٚە ٕگ٠گؽ
  . ەڵکەٚە ثێذ ثەڵکٛ الی قٛپبٚە ثێذٌە ثە٘بؼی ػەؼەثییەٚە گۆڕأکبؼی ٔبثێذ الی ض

ٚەٌی ئەِؽی )کؽێزەٚە ثە فەؼِبٔی عە ٌە ٌیجیب ظؼٚقذ ظە١ئەَ خبؼە لبػ ,ٚظاٚەکبْٚثەگٛێؽەی ضٛێٕعٔەٚەَ ثێذ ثۆ ڕ
  .( ثٛ رفٍیمە)ؾائیؽ ِٛخب٘یعیٕی ثۆ ظەچێذ چٛٔکە ظاش ٌە ظڵٓ ٌە ەٌە خ (ٌٛؼأف اٌؼؽة
ەی ثٕیبرٕب ٚ گەٚؼەیکؽظ . ئەٚ ثۀبٚ ِٛخب٘یعأەی ع١الظْ ٌە قٛظأەٚە لبػٚ ظەکؽێزەٚە ، چٛٔکە ثٓ ٌٚە قٛظاْ ؾیٕع
  . ثۆ نەڕی نیؼە ٚ ِەؾ٘ەثی پهکی نێؽیبْ ٌەٚ قێ ٚالرەٚە ظەثێذ ٗٚظیٛثۆ قؼ ٚظێٓ ثۆ ػێؽاق 

. ثۆ ئەٚەی ثە٘بٔە ثعەْ کؽظٔی ئبژاٚەیە ەٚە کبؼیبْ ظؼٚقزئەَ زەؼەکبٔە ٌە ظٚای خەژٔ عە ١ٚکؽظٔەٚەی لبػٚؾیٕعٚ
  . ِؽیکبٚە فڕۆکە ثٕێؽێذ ئەٚ ٔبٚچبٔە ٚێؽاْ ثکبدەئثە ظەقذ 

ِؽیکب فڕۆکە ثٕێؽێذ یبْ ثە قبؼٚش ٌە ِٛقٛڵّبٔبْ ثعاد . ەئئێؽاْ ئەِەیە ، ثە٘بٔە ثعەْ ثە  ؽیکب ِٚەئئەقڵی نەڕی 
بٔی رؽی قبؼٚش ظۀێذ ثە ٔبٚچەکٌە ثەؼاِجەؼیهعا ئێؽاْ  . ئێؽاْ ٚ ئێؽأیەکبٔەٚە ؼْ ٌە ؾەٚیٚنەڕەکبْ ظٚ

 ِؽیکب قبؼٚضی رێگؽرٛٚە .ەئظەٚؼٚثەؼی ئەٚ ٔبٚچبٔەی 
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الکەی رؽیم ٚەن رۆڵە کؽظٔەٚە ٌە الکەی رؽیبْ . چٛاؼ , ظەکبکٛؼری الیەکیبْ خێگبیەن ٚێؽاْ ثەکٛؼظی ٚ ثە 
  . ظەٚؼەکەی ٚێؽاْ ظەکبد

  . ؼ ٌە ؾەٚیی ضۆی نەڕ ٔبکبدٚضۆیەٚە . ئێؽأیم ظٚ ؼە ٌە ؾەٚیِٚؽیکب ظٚەئال نەڕی قبؼٚش ظەکەْ .  ٚ٘ەؼظٚ

پەرێٓ ثکبد ٚ ثؿأێذ کبَ پەرە ثبظەظؼێذ ٚ نەڕەکبْ یبؼیی پەد پەرێٕە . پێٛیكزە ٘ەِٛ ربکێه ضۆی فێؽی پەد 
  . ئبڵێذ ٚ ثکەٚێزە یبؼیی نەڕە قبؼٚضەٚەعاد ٚ پەرەکە ٌە لبچی ٔەج٘ەرب ثبؾ ٘ەڵ ..یبؼیی پێعەکەْ 

 
 نەڕی چٛاؼ قبڵی ظا٘برٛی رؽاِپ ثە ٌێعأی ظەٚڵەد ثە ظەٚڵەد ٚ زیؿة ثە زیؿة ظەثێذ .  , پێهزؽ ثبقُ کؽظ

  . ەِؽیکی نەڕ ٔبکبدئٚارب قٛپبی 

 : ٔبٚچەکبْ ظەگؽێزەٚە ٌەؾاضۆ ٘ەرب ثەصؽە . نەڕەکبٔیم ٚػێؽالە ٚ ٘ەِٛ ْ :لۆڵی یەکەِی نەڕەکب

  .ؽ ..ر ٚ خۆؼێکیٛزیؿة ٌە زیؿة ظەظاد ٚە ٘ەِ :زیؿثیٓ ,کٛؼظ ٚ ػەؼەة  :لەِٚیٓ , نیؼە ٚ قٛٔە: ِەؾ٘ەثیٓ
        ٚأە ٌە ڕێگبی زٛقیەکبٔەٚە نەڕی رێعا ظەکؽێذ . ٚظیە ٚ ئیّبؼارە . ئەٚ ظٚقؼٛ ْ :ەِی نەڕەکبٚلۆڵی ظٚ

  . ٚؼە ٌە قبزەی نەڕەکبٔەٚەٚٚارب ئێؽاْ ظ

 .ٚ ڕۆژ٘ەالد . ؼٚثکبد ٚ نەڕەکبْ ثٙێٕٕە ٔبٚ کٛؼظقزبٔەٚە ٘ی ثبنٛ ٌەٚأەنە کٛؼظ ضۆی کەؼ
  ٚە ڕێه ثکەْٚ ثۆ زکِٛەری ٘ەؼێُ .ٛئێكزب ظەثیٕٓ کە یەکێزی ٚ پبؼری ظە ِبٔگ ؾیبرؽە ٔەیبْ رٛأی

  . ٚ ِەقەٌەی ٚەلزە ٚ ٘ێهزب کبری ٔە٘برٛٚە ,کەٚارب ظاثەنکؽظٔی کٛؼظ ثۆ ؾۆٔی قەٚؾ ٚ ؾەؼظ ِكۆگەؼە
  . قزبْ ظەثێذ ثە قێ ثەنەٚە٘ەؼێّێکی رؽیم ظەکؽێزەٚە ٌە نٕگبي ثۆ یەؾیعیەکبْ ٚارب کٛؼظٚ

 : ەِی پۆقزەکەلەظ ئەِەل

 ٚ ..ؾیٕعٚ  ِٓ ِؽظٚٚ ئێٖٛ)) 

 کبْ .  ؾیعییٗ ؼظ ٚ ؾۆٔی یٗ ٚؾ ٚ ؾۆٔی ؾٖ ؾۆٔی قٗ :  ٖٚ نٗ ثٗ 3  کؽێذ ثٗ ظا کٛؼظقزبْ ظٖ ٚٛظا٘بر  ٌٗ

 ثێذ . ِبْ خٛأزؽ ظٖ کٗ ػبنٗ ِٗ  ٚ کبرٗ ؼێُ ٚ ئیٕدب ئٗ ٘ٗ 3ٚارب 

 (  2016\6\24ٚ .. ((       ) َ ثۆ ِێژٚ ظٖ فڕێ ظٖ  یٗ َ لكٗ َ ٚ ئٗ کٗ ٚ ظٖٛڵکٛ ثبقی ظا٘بر َ ثٗ ٔبکِٗٓ ثبقی ئێكزب 

 :  پۆقزەکە١ٌٕىٝ 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/626669697507175 
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  . ٚ کبری پبؼچەپبؼچەکؽظٔی ػێؽاق ٚ نٛێٕی رؽیهەٛئەَ چٛاؼ قبڵەی ظا٘بر
                     ثبنییە ثۆ کبؼەقبرێکی ؾۆؼ گەٚؼە ، ئبِبظە ٚکٛؼظی ئەَ پێٕح قبڵەی ظا٘برٛثەکٛؼری ٚ ثە

 خۆؼی ٔەؾاْ ٚ خب٘یً ظە٘ێٕٓ ٚ  ٚ ْ ظەثیٕٓ ٌە ِیعیبکبْ ِەالی خۆؼاٚەؾػەکبْ ثەؼەٚ ضؽاپی ظەچێذ . ضۆنزب
ئبیٕی ثاڵٚ ظەکؽێزەٚە ، ئبِبٔدیبْ رێکعأی کۆِەڵگبیە ٌە یبؼی ثە ئبیٓ ظەکەْ . ثەؼٔبِەی قەیؽ ٚ ثێ ربِی غەیؽە 

  ... .. ٘زعالیۀێکی ئبیٕی ٚ کۆِەالیەری ٚ ٚٛ٘ەِ

 ٕگزؽ٠ەضٛێٕعەٚاؼە . ضبڵی ٌەٚە گؽٚ ظەثٓ ریبیعا ، چٛٔکە ِیٍٍەد ٔٛالٔەکبٔیهیبْ قەؼظەگؽێذ ٚ قەؼکەٚر١ٚ پٛ٘ەِ
کەـ ٔبرٛأێذ ٘ەڵەکبْ ڕاقذ ثکبرەٚە یبْ ٚەاڵِیبْ ثعارەٚە ، چٛٔکە یبؼیەکبْ ٚ نەڕەکبْ ٚ چەٚانەکبؼیەکبٔی 

  . ِیعیبکبْ ٌە ٘ەؾاؼ الٚە ظێذ
ٚن یبْ رۆ ٌە ٛیكجەکبٚٔزێه ٌە فەئەؼف ظەکؽێذ ، ثۆیە ٚەاڵِی ِٓ ٌە ئیؼالَ ٚ پبؼەی ؾەضّی ؾٌٙێؿەکبٔی ثۆ ق

  . کبٚٔزی ضۆی ٔبچێزە ڕیؿی رڕی ثٓ گۆِیمەئٛاؾێه ٌە پەیح یبْ الیەن ٚ ثبٔگطپەیدێه یبْ ِە

 

ئبیب ئێٛەی ربوی کٛؼظ ٘ەؼ ٘ەِٛٚربْ ضۆربْ ثە ربٚأجبؼ ٚ گەِژە ٔبؾأٓ ثٛٚٔەرە ٘ۆکبؼی ئەٚەی ٔبٚەڕاقزی ػێؽاق 
رەقٍیّی زکِٛەری ثەغعاظ ثکەْ ثە ثەالل ٚ ئەٚەرب ظەثیٕٓ ئەٚ ٔبٚچە کٛؼظییبٔەی قٕٛؼەکبْ رەػؽیت ظەکؽێٓ ٚ 

ئبیب رۆ ٔەثٛیذ ثە فیکەی  ربٚأجبؼی قەؼەکییذ ؟ئبیب رۆی ربن ٘ەقذ ثەٚە ٔبکەیذ   .ضەؼِبٔیبْ ظەقٛٚرێٕٓ 
 ئبیب رۆ ٔەثٛیزە ٘ۆکبؼی لەؼەثبڵغی قەؼ خبظە ٚ ثەؼظەَ ِیعیبکبْ ثۆ ڕیفؽأعۆَ ؟,  ڕیفؽأعۆَ ٘ەڵعەپەڕییذ ؟

 ئبیب رۆی ربوی ڕیفؽأعۆِچی ٔەثٛٚیزە ٘ۆکبؼی ئەٚەی زەنعی نەػجی ثگێڕظؼیزەٚە ثۆ ٔبٚچە ظاثڕاٚەکبْ ؟

ٚە ثبنٓ ٌەژێؽ ڕەزّەری پۆقزبڵی ٘ەِٛٚ قٛپبیەکعا ثژیٓ . گەٌێکی گەِژەْ ثە قەؼثەضۆی ئێٛەی کٛؼظ ثۆ ئە
ظەرٛأٓ ٘ەِٛ یبؼیەکزبْ پێجکەْ . ئەَ پێٕح قبڵەی ظا٘برٛٚل ظەثیٕیٓ چۆْ ثە ٔبٚی کٛؼظایەریەٚە ظەربٔکەْ ثە 

ب کە ظەقەاڵرٗ ئیعاؼیەکبْ کٛؼظی ٔەؾاْ ثۆچی ئەلڵذ ثە )ثبیِٛەرؽیه( ٔەنک .قٛٚرەِۀی یبؼی ئەِؽیکب ٚ ئێؽاْ 
پبل ثبیِٛەرؽیه ثۆچی ئەلڵذ ثە ڕیفؽأعۆَ ٔەنکب کە ثە٘بٔەیە ثۆ ئەٚەی ٔبٚچە ظاثڕاٚەکبْ ,  خیب ظەکؽێٕەٚە ؟

 رەقٍیُ ثٗ ثەغعاظ ثکؽێزەٚە ٚ ثۆچی ثەنعاؼیذ کؽظ ؟

کی ظەظەیٓ ٚە ئەگەؼ نزێکّبْ ثٛێذ پێهە ))ثبیۆِەرؽیک پێهەکی ڕیفؽأعۆَ ثٛٚ ؟ ئەِەل ظەلی پۆقزەکەِە :
ئەگەؼ ئەِەل  140ؼیفؽأعۆَ ٚارب ثەنکؽظٔی کٛؼظٚقزبْ ٚ ِؽظٔی ِبظظەی  ۰ظڵٕیبیٓ کە ئەٚ نزە ٘ی ئێّەیە 

ثبنزؽیٓ چبؼەقەؼیم قیكزّی ثبیۆِەرؽیکە  ۰ڕٚٚثعاد. کێهەیەکی ئیعاؼیی گەٚؼە ظؼٚقذ ظەثێذ ٌە پێعأی ِٛچە 
ٚؼی ضۆی ظەؾأێذ کێیە ٚ چۀعیبْ ثعارێ . ٚە ٘یچ ٘ەؼکبد کٛؼظقزبْ ثەنکؽا . ٘ەؼ ثەنە ٚ ِٛٚچەضۆؼی قٕٛ

 2017\6\22کێهە ٚ پهێٛی ظؼٚقذ ٔبثێذ... ( .            
 :١ٌٕىٝ پۆقزەکە 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/videos/818184811688995/?fref=mentions 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/videos/818184811688995/?fref=mentions
https://www.facebook.com/sardar.karem.714/videos/818184811688995/?fref=mentions
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  .. ٚ ؾٌٙێؿظاٚئەٚەی ظەیجیٕیٓ ٚ ظەیؿأیٓ خۀگێه ثەڕێٛەیە ٌە ٔێٛاْ ظ
 : أە نەڕ ٔبکەْ ٌە قبزەی ضۆیبٔعا . ئەَ پؽقیبؼە ؾۆؼ گؽٔگەٚئەَ ظٚ

ظِۀع ظەثێذ ٚ کێ ؾیبٔی ثەؼ ٚضۆیبْ نەڕ ٔبکەْ ٚ کێ قٛثۆچی ئەَ نەڕە ٌەَ کبرەظا ٚ ثۆچی ٌە قبزەی ) 
 ( ؟ ظەکەٚێذ

 ظاٚەکبْ . ٚٚ ڕٚٛرؽ ٚەاڵِە ثۆ ٘ەِ ٌە پؽقیبؼێکی رؽظایە ضٛظی پؽقیبؼەکەی : ٚەاڵِی ئەَ پؽقیبؼە

  : ری ، ظەڵێذ ٠ٚٗکە ٘ی ثؽاظەؼێکە ٌە ٚاڵەکەَ کؽظٚپؽقیبؼە

 !.. ثبنە ِبِۆقزب پؽقیبؼێه) 
رب ٌە ئیكالَ ٚ ِكٛڵّبْ ثعاد  ١١ٗٚ قیبقەد ٚ یبؼی ٚ نەڕ ٚ ِەقؽٚفی قەؼثبؾیەی ثۆ چِٛ ئبیب ئەِؽیکب ئەَ ٘ە

 ( .؟ هە ثاڵٚکؽظٔەٚە کبفی ٔیە١رۀٙب ثە ئیؼالَ ٚ فبز , ٖٚەک ئەی ثیٕیٓ ئیكالَ ؾەػیف ٚ ِكٛڵّبْ پەؼل ٚ ثاڵٚ

 

ظاٚەکبْ رێگەیهزُ ٚثبثەرەکبْ ٚ ڕٚکبؼَ ٌەقەؼ ظەکؽظ ، پبل ئەٚەی ٌە ٖٚ .  جِٛٚٓ ضۆَ ئەٚ پؽقیبؼەَ ال ظؼٚقذ ث
ٚن ٚ ثۆربْ ثکەَ ٛٚظاٚەکبْ . ثڕیبؼِعا ثگەڕێّەٚە ثۆ فەیكجٚٔی ڕٚەچٛٛٚەن الیۀی ئبیٕی ٚ قیبقی ٚ چۆٔێزیی ثەڕێ

  . ( ئێؽاْ ِؽ٠ىب ٜ ٠بؼٜ ئٗ ثٗ ٔٛٚق١ٕٝ : ) قبزٗ ثە ؾٔدیؽەیەن ، ٚەن ظەثیٕٓ ئێكزب ضەؼیکیٓ

 

ٚیٓ ثە ٘ەؾاؼاْ ٛٔیهی ٔییە . چٛٔکە ئێّە ثٚثٛ :ذ١ٚ ئەقڵەْ ظەرٛأیذ ثڵێ٘ەِٛٚاْ ظەثیٕیٓ ِٛقٛڵّبْ الٚاؾە 
  . ٚە ثە ظیٕێکی رٛڕە٘بد ، کەـ ٔبؾأێذ کێ ڕاقزە ٚ کێ ٌەقەؼ زەلەٛپبؼچەٚە ٚ ظیٕەکەِبْ ث

ٌەَ ٘ەؾاؼاْ  , ٕگٍیؿ ثجێذ ثە ِٛقٛڵّبْ ٚ نبؼەؾا ثێذئ١ٔەل ئەگەؼ کەقێکی یبثبٔی یبْ قٛیعی یبْ ٚثبنزؽیٓ ّٔٛ
 ثەنە الی کبِّبْ نە٘بظەد ظە٘ێٕێذ ؟

 ,  جۀٙەئەگەؼ کەقێکی ئبلڵ ثێذ ظەڵێذ ئەٚ ئیكالِەَ ٔبٚێذ ٚ کەی رٛأییبْ ضۆیبْ ڕێه ثطەْ ٚ ثجٓ ثە یەن ِ
  . کبد ِٕیم ظەثُ ثە ِٛقٛڵّبْئەٚ

  .ئبیٕی ئیكالَ ٚەن ثْٛ ثٛٔی ٔەِبٚە ، ٘ۆکبؼی قەؼەکیم رۀٙب یەن نزە
ظەٚڵەرێه ٘ەثٛٚە پبؼێؿگبؼیی ٌەَ ئیكالِە کؽظٚٚە . قەؼەرب ئەِەٚییەکبْ پبنبْ ػەثبقیەکبْ  9181٘ەرب قبڵی 

ٚ ٚ گەیهزیٕە ئەَ زبڵەی ٛپبنبْ ػٛقّبٔییەکبْ . ثە ٔەِبٔی ػٛقّبٔییەکبْ ئەَ ئیكالِە رٛڕە٘برەی ئێكزب ظؼٚقذ ث
  . کە ئێكزب رێیعایٓ
 (ٌٛؼأف اٌؼؽة)ْٚ ثە قەؼکؽظایەریی ٛث (ەؼەثی زیدبؾػ)ٚضبٔی ظەٚڵەری ػٛقّبٔییەکبْ ٚڕ ٘ۆکبؼی قەؼەکی

  . ؼظْ ٚ فەٌەقزیٓ ٚ نبَئٛظیە ٚ کۀعاٚ ٚ ػێؽاق ٚ ٛظەٚڵەری ػٛقّبٔییبْ ڕٚضبٔع ٌە قؼ

 ٚ . ٛە ث(ئبي قؼٛظ)قەؼی فیزٕەکە ٚ پؽیهکی ئبگؽەکە ٌە ِەککەٚە قەؼی ٘ەڵعا ٚ ثەؼ٘ەِەکەی ئەَ 
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یبْ کؽظ ثە قەؼکؽظەی ئبیٕی ٚ (اٌٛە٘بةِسّع ثٓ ػجع)ظیم ثۆ ئەٚەی ثزٛأٓ ثەؼظەٚاَ ثٓ قەؼەرب ٘برٓ ٚئبي قؼٛ
  . ٌە زٛکّعاْ ل٘ەرب ئێكزب ٚ ثە٘ۆی ٌێعأی قۆفییەکبٔەٚە ثٕبغەی زٛکّیبْ ظاکٛری ثۆ ٔەٚەکبٔی ظٚارؽی ضۆیبْ

ؾۆؼ کۆٔە ٚ ٌە قەؼەربی ئیكالِەٚە ٘ەیە ، ٘یچ ضیالفەرێکی ئیكالِی  (فیؿَۆق)ضەڵکی گێً ثێ ئبگبْ ٌەٚەی کە 
ی ئەنکەٚری نبٔبؾی ثەٚەٚە ظەکەْ ٚە٘بثییەکبْ قۆفیەکبٔیبْ بْ ثعاد ٚ ثٕەثڕیبْ ثکبد . قەٌەف١رٛٚە ٌێٔە٘ب

  . ْٚٛٔە٘ێهزٛٚە ٚ ظژی نیؽن ث

ثەاڵَ ئبیٕی ئیٕگٍیؿیبْ , ە ٚ ٚە٘بثیەکبْ قۆفییبْ ٌۀبٚ ثؽظ (ٌٛؼأف اٌؼؽة)الٔە ٘ی ١٘ەی ئەنکەٚریی ٔەؾاْ ئەٚ پ
  . ِؽیکب زبکّٓ ٔەن ئبیٕی ٚە٘بثیەئٍیؿ ٚ کؽظەٚە ٚ ئەٚەرب ظەیجیٕٓ ئیٕگثاڵٚ

  ِؽیکب ٚ ەئ ْٝ قەِب ثکەْ ثۆ قەؼۆکی ٔٛێٚئەٚەرب ظەثیٕٓ ٘ەنذ قبڵ خبؼێه ٚە٘بثییەکبْ ظەثێذ ٚەن ِەیّٛ
  . ظیە ثعؼێذ ثە قەؼۆن ثێدگە ٌە ظۆنیٕی رؽرۀٙب ٘ەثبیی ٍِیبؼە٘ب ظۆالؼ ثە

 

 

  : ٚ ضبڵی قەؼەکیٚٚ ٌەثەؼ ظٛئەَ پێهەکیە پێٛیكذ ث

ڕەـ ٚ ظظیە ٚ ؾأبیبٔی ثە ظەِڕاقذ ٚ فؽیبٚٚ ظٔیب قؼٛٛیەکەِەٚە ٘ەرب ئێكزب ٘ەِ ظٚای خۀگی خیٙبٔی ٌە یەکەَ :
  .ٓ ؽۆپه ٚ گەٚؼەی ِٛقٛڵّبٔبْ ظەؾأر

قەظا ٔەٚەظی ِٛقٛڵّبٔبْ ثە پێچەٚأەی ضبڵی یەکەَ قەیؽی قؼٛظیە ٚ ؾأبیبٔی ظەکەْ ٚ ظەؾأٓ قؼٛظیە ٚ  ەَ :ٚظٚ
  . ؾأبیبٔی کۆِەڵێه کەڵەکچیٓ ٚ ٔٛێٕەؼی ئیكالَ ٔیٓ

ٕگٓ ، ٔب ِٛقٛڵّبْ ٚ قەظا چٍی ِٛقٛڵّبٔیم ٚا ظەؾأٓ قؼٛظیە قەؼکؽظەی ِٛقٛڵّبٔە ٚ ٠ٚ ضبڵە ؾۆؼ گؽٚئەَ ظ
  . ەٚاْ ٚەؼ ثگؽیٓظەثێذ ئبیٓ ٌ

  . ئبیٕی ئیكالِی پیؽۆؾٚؼْ ٌەٚظیە ٚ ؾأبیبٔی قؼٛظیخ ظٚکەقێکیم ٌە ئبیٕی ئیكالَ نبؼەؾا ثێذ ظەؾأێذ قؼٛ٘ەؼ
٘ێؿێکی ؾۆؼی پبؼە ٚ قەؼثبؾیی ٘ەیە ٚ الثؽظٔی ٌە الیەْ ئێّەی  ٚ ەٚئەَ ظەقەاڵرەل ڕەگ ٚ ڕیهەی ظاکٛریٛ

  . ِٛقٛڵّبٔەٚە ؾۆؼ ؾەزّەرە

ٚ نێٛەیەن ظەیەٚێذ الٚاؾی ثکبد ٚەن ِٛؽیکب ثە ٘ەِەئی ٔبثبد ٚ ئیهی پێیەری ، ثەاڵَ ِؽیکبل الەئظەقەاڵری 
  . ظیە پبؼێؿەؼی ئیكالِەٛالیۀی ئبیٕی . چٛٔکە ؾۆؼیٕەی ضەڵه ٚا ظەؾأٓ قؼ

بیٕی ؼْ ثۆ الٚاؾکؽظٔی ئٚأیبْ ؾۆؼ کبؼیگەٚڕێگبکبْ ؾۆؼْ ظ , ظیە ظەظاد ثەاڵَ ٔب٘ێڵێذ ثکەٚێذِٛؽیکب ٌە قؼەئ
 ئیكالَ .
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 ٝ :ەِیبْ ثۆ ٌێعأوە٠ڕێگبی 

ٚە ثە نێٛاؾێکی ظاؼێژؼاٚ ٌەقەؼ ئەٚ ٕٚگٍیؿ لٛڕِیهی کؽظئ١ەفیؿَ ٌە قەؼەربی ظؼٚقذ کؽظٔیەٚە ٌەظیٕی ق
  . خەیە قەظا ٘ەنزبی ظیٕەکەیبْ ٌەقەؼ ئبفؽەرەۀٙەِ

  : پؽقیبؼأەیەثڕۆْ ثۆ پێگەکبٔیبْ یبْ ِەخٍیكەکبْ ٚ ظەؼقەکبٔیبْ ، ٘ەؼ ٘ەِٛی ئەَ 
 یؿە ئبفؽەد ئەِە ثکبد ٚ ئەِە ٔەکبد ؟ئئبیب خب
 یؿە ئبفؽەد ئەِە ٌەثەؼ ثکبد ٚ ئەِە ٌەثەؼ ٔەکبد ؟ئئبیب خب
 یؿە ئبفؽەد ثچێذ ثۆ فاڵْ نٛێٓ ٚ ٔەچێذ ثۆ فاڵْ ؟ئئبیب خب

فیؿِە ٔەن ەٌەٚی رەئٛیالد ٚ لكەی ٘یچی ظیٕی قٛ٘ەِ٘ەؼ , ٘ەؾاؼاْ ٘ەؾاؼ لەیع ٚ نەؼریبْ ظأبٚە ثۆ ئبفؽەد
  . زەظیكی صسیر یبْ ئبیبری لٛؼئبْ

ِٛقٛڵّبْ کؽظٚٚە ئبفؽەد ؾۆؼ قٛکزؽ ٌە کۆیٍەل قەیؽ ثکبد . ظیمەد ثعەْ َ نێٛەیە ٚایبْ ٌە ِٛقٛڵّبْ ٚ ٔبثە
ٌە ٘ەؼ خێگبیەن ثیبٔەٚێذ ئبژاٚە ظؼٚقذ ثکەْ ، ثبثەری ئبفؽەد ٚ ِبفی ئبفؽەد ظەٚؼٚژێٕٓ ٌە ظیعی ئیكالِەٚە . 

  . ؼ ظەثێزەٚە ٚ چۆٔیبْ ثٛێذ کێهە ظؼٚقذ ظەکەْٚٔبٚچەیە ظەثێذ ثە ظۀعٚکی کەٚ قٛئەٚ 
٪ ی ئەٚ ٢٢زٛکّی ئەٚەی نبؼەؾای فکؽی ئیكالِی ٚ فکؽی ئەٚأەنُ کە ظژایەری ئیكالَ ظەکەْ . ظەڵێُ ثە

ئەٚأەل کە  کی قؼٛظییە .فیؿِی ضێڵەەٌەکؽاٚی قٚی ظؼٚقزٛ٘ەِؼؼثبؼەی ئبفؽەرە ٌە ئیكالِعا . ٘ەثبقبٔەی ظە
  . پیكٓ ٚیبْ کەقبٔی ظڵٛ٘ەِظیە . ٘ەؼٚظەؼەٚەی قؼٛ پهزگیؽی ظەکەْ ٌە ٔبٚە ٚ ٌە

ِٓ ٚەن ِٛقٛڵّبٔێه زەؾَ ٔەکؽظٚٚە ئەٚ ثبثەربٔە  , یە ٌەَ ئبیٕە ضێڵەکییەبْ ٚ قٛٔەد ٚ ئبیٕی ئیكالَ ثێجەؼلٛؼئ
ٔەن ٘ی قەٌەفی قبڵسی , فیؿِی قؼٛظییەەٌەقٚ ثبثەرەکبٔیبْ رەئٛیالری ؾأبیبٔی ٛ٘ەِڵێُ . ٘ەؼ٠ثٛؼٚژێُٕ ثەاڵَ ظە

  . ڕەزّەد ثٓثە .. قؼٛظ پێم ئبي
 :عەکەَ ٔە ثبقٚٚ ّٔٛٚظ

  . ظیٓٛیالری قؼٛظیەیە ٚ ثەنێه ٔییە ٌەرەئ .. نۆفێؽی ئبفؽەدؼاِٝ ەز ْ :یبیەکەِ
ؼ چٛاؼ ٌە الیەْ ٘ەقٛٔەظا ٘ەیە ٚ ٔە ٘یچ ظەلێه ٘ەیە ٚە ٚ ٔە ٌەٛلٛؼئبٔعا ٘برٔیمبثی ئبفؽەرە ، ٔە ٌە ْ :ەِیبٚظٚ

 ة .ئیّبِەکەٚە ظەؼثبؼەی ٔیمب

 

 ٝ :ەِیبْ ثۆ ٌێعأٚڕێگبی ظٚ

ظؼٚقزکؽظٔی گؽٚپی خیٙبظییە ثە ٚەزهیزؽیٓ نێٛە ضەڵکی قەؼظەثڕْ ٚ ٚێؽأکبؼی ظەکەْ ٚ ئەٚ ٔبٚچبٔەی ٌەژێؽ  
ضٛاؾیٓ ثە ەظ ئبٚاد ٖٚ , ڕەزّەد ثۆ ظاػم ظۀێؽیٓ ظەقزیبٔعایە زٛکّێکی گۀعەڵ ٚ فبنیٍی رێعا ظەکەْ . ٘ەؾاؼ

  . کبیەری ثە ئیكالَْٚٚ ٌە قٛٛٓ ئەٚاْ ثە ڕەزّزؽ ث١ظەڵێٚ زٛکّی ظاػم 
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ەی ظؼٚقذ ظ(ئبي قؼٛ)کێیە ٚ چۆْ ئەَ  (ٌٛؼأف اٌؼؽة)ذ ثؿأیذ ١ثە ظٚای قەؼچبٚەظا ثگەڕێ.. پێٛیكذ ٔبکبد
  . ٚضبٔعْٚڕ کؽظ ٚ چۆْ ظەٚڵەری ػٛقّبٔی پێ

 .ٕگٍیؿ ئبیٕێکی کبثۆٌیکیی پێعؼٚقذ کؽظ ئ١ە ٚ چۆْ ١کێ (ػجعاٌٛ٘بةِسّع ثٓ )ثؿأیذ .. پێٛیكذ ٔبکبد

ە ٚ ٚا قەؼفیبْ کؽظٚظ ٚرە پێ پەریبٔە چۆْ پبؼەیبْ ظەقذ کەٚد ٚ ٌە چیٚثؿأیذ ئەَ ڕەل ٚ ڕ.. پێٛیكذ ٔبکبد
 . ەِؽیکبئقباڵٔە چۀع قەؼأە ظەظەْ ثە 

 ..ٔبٚ قؼٛظیە ٚ ٌە ظەؼەٚەی قؼٛظیە ثؿأیذ چۆْ زەؼەکەی قەٌەفیؿَ ظؼٚقزکؽاٚە ٌە .. پێٛیكذ ٔبکبد
 !ەکبٔی ئیكالِعا ١چۆْ ئبیٕێکی کبثۆٌیکی کڵێكب ئبقب ٚ پبپبکبٔیبْ ظؼٚقذ کؽظ ٌە ٔبٚخەؼگەی ٚەزی ٚ پیؽۆؾی

  . ظەِڕاقزی قەٌەفیەکبٔە (پبپبکبْ)ِەثەقزُ ٌە 
  . ە ٚ ٘ەؼنزێه پبپب ٔەیڵێذ ٔبکؽێذ(ػجعاٌٍطیف)ٚٔە پبپبی کٛؼظەکبْ ٛثۆ ّٔ

 .... ثەؼاِجەؼیهعاٌە 
 .ە ٚثؿأیذ ئبیٕی نیؼە چییە ٚ چۆْ ظاِەؾؼا ٚ چۆْ رب ئێكزب ثەؼظەٚاَ ثٛ ..پێٛیكذ ٔبکبد

 . ْْٚٛٚ ٚ کێ ثٛـ چی ثٚکێ ثٛٚە ٚ ِەخٛ (ػجعاٌٍەی ثٓ قجآ)ثؿأیذ .. پێٛیكذ ٔبکبد

 .ظا چییبْ کؽظٚٚە ٚ چۆْ ٘ەرب ئێكزب ثەؼظەٚاَ ثْٛ  ٚٚثؿأیذ نیؼە ٌە ِێژ.. پێٛیكذ ٔبکبد

 

 

 ٚ کٍکەکبٔیبٔەٚە .  ٝظی ٚ ئێؽأٚ٘ەٚاڵێکزبْ پێعەگبد ٌە الیەْ ِیعیبی قؼٛ ٚ٘ەِٛ 2025٘ەرب قبڵی 

  . ٚ الیبْ یەکزؽی کەنف ظەکەْ ٚ ئەٚەی ثٓ ثەڕە ظێٕٕە قەؼ ثەڕەٚ٘ەؼظ
ە ثەؼظەٚاَ ظەثێذ ٚ ٘ەِٛٚاْ نبؼەؾا ظەثیٓ ٌە نەڕەقەگ ٚ قەگەنەڕی نیؼیؿَ ٚ قەٌەفیؿَ ٌە ِیعیبکبٔەٚ

  . ن ئبیٓٚ٘ەؼظٚ

نی ٚەِؽیکب ٚ قؼٛظیخ اقزفؿاؾ ٔەثێذ ٚ ٘ەقزی ئبیٕی ٔەخٛڵێٕٓ ٚ رٛئئبلڵ ئەٚ کەقەیە ٌەَ یبؼییەی ٔێٛاْ ئێؽاْ ٚ 
  . ظەڕٚاد ٔە نە٘یعە ٚ ٔە ثۆ ضٛظایە, خیٙبظ ٚ نەڕی ثکەْ . ٘ەؼ کەـ ثکٛژؼێذ 

ٍّی ئەَ قەگەنەڕەٚە ، قەیؽی نەڕەقەگەکبْ ظەکبد ٚ پێیبْ ١گۀّەنبِی ظەضٛاد ثە ظیبؼ فئبلڵ ئەٚ کەقەیە 
  . پێعەکۀێذ
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 ظی ئەَ کەنف کؽظٔە چییە ؟ٚقٛ
ؿە، ١ظیەی ٍِٙٛڕی قەٌەفیی ٚە٘بثی ثۆ ِبٚەی چً قبڵە ٔبٚێؽێذ ٚ ٔبرٛأێذ ٘یچ نزێه ثڵێذ ٌەقەؼ ئێؽأی ڕافٚقؼٛ

ٚە ٛخۆؼْ . خٛؼئەری ئەٚەیبْ ٔەث ٚ رٛٚأی ضبٚۀی قەظاْ ِیعیب ٚ کۀبڵی خۆؼائەَ ٍِٙٛڕأەی قؼٛظیخ ٚ نٛێٓ کەٚ
  . یەن کۀبڵیبْ ٘ەثێذ ئبیٕی نیؼە کەنف ثکبد

  . کفؽ ظەکەْ وٗ اْ کۀبڵی ئبقّبٔی ٚ ِیعیبی ٘ەیەٌە کبرێکعا ئێؽاْ ثە قەظ

  . ثەؼثجٕە یەن ٚ ضۆیبْ ضۆیبْ کەنف ثکەْ , ەیؿَ ٚ نیؼەٌفەؼ ٌە ضٛظایە قٚٚ ظٚٚکبری ئەٚە ٘برٛٚە ئەَ ظ
ثبـ ثکەْ چۆْ یبؼی ثە لٛؼئبْ ٚ قٛٔەد ظەکەْ ٚ  , الیبْ ثە ثەڵگەی ضٛظی ضۆیبْ ٚکبری ئەٚە ٘برٛٚە ٘ەؼظٚ

ە ٚ ڕەزّەری ضٛظایبْ ٌێجێذ ثێجەؼی ڕەؾا (قەٌەفی صبٌر)چۆْ ٍِی ئبیبد ٚ زەظیف ظەنکێٕٓ ثە ٔبٚی قەٌەفەٚە . 
  .( ٌٛؼأف اٌؼؽة)ربؾەیەی ٌەِبٔە ٚ ٌەَ ئبیٕە 

 

 

ەِؽیکب ػەٌّبٔییە ٚ گٛێ ٔبظارە ٘یچ ئقەیؽی ئەَ نەڕەی ئێؽاْ ٚ ئەِؽیکب ثکەیٓ .  ٠ٝئەگەؼ ثە ظیع ٚ ِۀطك ٚ ظأب
قبڵ ٌەِەٚثەؼ ظؼٚقذ کؽاٚە ثۆ  1350 ٚ ٚٔیەٚەٛلیەِێه ، ئێؽاْ ٚالرێکی ثە ٔبٚ ئیكالِییە ٌە قەؼەربی ظؼٚقذ ث

  . ظژایەری ئبیٕی ئیكالَ ٚ ٌێعأی
  : پؽقیبؼی ٌۆژیه ئەِەیە

 ( ظیە رێٛە گالٚە ؟ٚەِؽیکب ٚ ئێؽاْ نەڕ ظەکەْ ، ثۆچی قؼٛ) ئ
  . ەِؽیکب پبؼەی ٌێعەقزێٕێذ ٚ ِەقؽەفی نەڕی پێعەکبدئ : ئەگەؼ ثڵێٓ

  . ٚیذٛظڵٕیبثە ٘یچ ٌە قیبقەد ٚ ٌە ظٔیبل رێٕەگەیهز

             ظی .ٚظاِەؾؼێٕەؼی ظەٚڵەری قؼٛ (ػجعاٌؼؿیؿ)چٛٔکە ئەِؽیکب گؽێجەقزی ٘ەیە ٌەگەڵ ثبپیؽە گەٚؼەیبْ 
ٌەقەؼ زٛکُ ظەثٓ .  (ٚظٛئبي قؼ)ەِؽیکب ظەیبٔپبؼێؿێذ ٚ ئەِؽیکب ، ٌە ثەؼاِجەؼظا ئکە ظەثێذ ثە ظایّی پبؼە ثعەْ ثە 

 ٘ەڵپەڕێذ ؟ٚظیە ثۆچی نبثبنی ضۆی ٔبظاد ٚ لٕح ٛکەٚارب قؼ
 ثۆچی ظەکەٚێزە نەڕی قەؼثبؾییەٚە ؟

 ِؽیکب ؟ەئَ نەڕەی ئێؽاْ ٚ کۆِکبؼی ػەؼەثی ظەثەقزێذ ثۆ ئە 2019\5\30  ثۆچی
 ثۆچی ضەڵکی ثۆ ئبِبظە ظەکبد ثە ٔبٚی خیٙبظەٚە ؟

  ... ٌێؽەظا ظەٚەقزُ ٚ ظەچُ ثۆ ثەؼی ئەٚثەؼ

  . قبڵە ئێؽاْ ٘ەیە 40ظؼٚقذ ثٛٚە . ٚارب  1979ئێؽاْ ٚالرێکی ؾٌٙێؿە قبڵی 
ەکبٔی ٚ ؾەٚیٛرٛأیبْ ٘ەِ 1932، ٌە قبڵی  (ػجعاٌؼؿیؿ اي قؼٛظ)ظؼٚقزکؽا ٌەقەؼ ظەقزی  1902قؼٛظیخ قبڵی 

  . ظیە ٘ەیەٚقبڵە قؼٛ 87. ٚارب  (ثەؼیزبٔیب)ٚ  )ٌٛؼأف اٌؼؽة)ظیە ثطۀە ژێؽ ڕکێفی ضۆیبْ ثە یبؼِەریی ٚقؼٛ
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ٚ قیالزی لٛؼـ ٚ قٛن ٚ  ضبٚۀی گەٚؼەرؽیٓ خجەضبٔەی قبؼٚشێذ ثە ری ثجە٠قبڵعا ئێؽاْ رٛأیٛ 40ٌە ِبٚەی 
  . ئەرۆِیم

ٚظیە ٔبکبد ٛرب ئێكزب ٔبرٛأٓ فیهەکێکیم ظؼٚقذ ثکەْ ؟ ثۆچی ٘یچ ظەٚڵەرێه زكبة ثۆ قؼ (ئبي قەٌٛي)ثۆچی 
 كالَ ٚ ِٛقٛڵّبٔبْ کؽظٚٚە ؟ئ١ەفیؿِە چیبْ پێهکەل ثە ٌەٚەن ئێؽاْ ؟ ئەَ ئبیٕی ق

ٚە . ئەِە زەاڵڵە ئەِە زەؼاِە ، ثەڵگەکبٔیهیبْ ٚگٛؼؾیبْ ٌە ئبیٕی ئیكالَ ظاٚە ، ظیٕێکیبْ ظؼٚقذ کؽظگەٚؼەرؽیٓ 
 : ٚٔەٛرەئٛیالری ضۆیبٔە . قبظەرؽیٓ ّٔ

  . ؼەد ٔەثێذٌٚەثەؼ کبؼی ؾەؼٚ ٔٙبە, رە ٘یچ نێٛەیەن ثچێزە ظەؼەٚەیؿ ٔیە ثئظەڵێٓ ئبفؽەد خب

ِٕعاڵی ظەثێذ ظاٚای ظٚکزۆؼەی ئبفؽەد ظەکەیذ . ئەگەؼ ٔە٘ێڵیذ  ئێ ثبنە ظڵپیكی ظەنزەکی . کبرێه ژٔەکەد
 کزۆؼە ظاثیٓ ظەکەیذ ثۆ ژٔە زبِیٍەکەد ؟ظەؼەٚە ٚ ثطٛێٕێذ چۆْ ئبفؽەری ظ ئبفؽەد ثچێزە

زێکی ضكزە گیؽفبٔی ثەثێ کؽظٚٚە . یبْ ن ظەؼەٚە ٚ کەقێه گٛری ئەٚ ژٔە ظؾیئەگەؼ ٌەگەڵ ژٔەکەد چٛیزە 
ْٚ ثۆ ثٕکەی پۆٌیف . کێ رەفزیهی ٛظؾیُ ، پبنبْ چ ثیکبد ثە٘بٚاؼ ثڵێذ ئەٚ ژٔە نزی ٌێ , ٖٚئەٚەی پێجؿأێذ 

 ژٔەکەد ثکبد ؟ ٔبثێذ ئبفؽەرێکی پۆٌیف ٘ەثێذ ؟

 

  : ظایٓ ٚ ٘ێؿٚئێّە ئێكزب ٌەثەؼظەَ ظ
الی ظأیهزٛأی قەؼ ؾەٚی ِەؼخەػە ثۆ ئبیٕی ئیكالَ . چٛٔکە ژِبؼەی  (.. وٗظیەی ػەؼەثیٚقؼٛ) َ :ەوە٠

  . ٍِیبؼ ٚ لكٛؼیٓٚ ظأیهزٛٚأی قەؼ ؾەٚی ظەچێزە ٔؿیکەی ٘ەنذ ٍِیبؼ . ئێّەی ِٛقٛڵّبْ کەِیٕەیٓ 
  . ظیەیەٚظیە ٚ ػٌٛەِبی قؼِٛٚیعیبی خیٙبٔی ٚ ضەڵکی ٌە خیٙبْ پێٛەؼیبْ ثۆ ئیكالَ قؼٛ

 ثە٘ەِبْ نێٛە ئیكالِییە ) کۆِبؼی ئیكالِیی ئێؽاْ ( ئەَ ظەٚڵەرەل الی خیٙبْ ثە ظەٚڵەرێکی ِەؾٔی َ :ەٚظٚ
  . ٔبقؽاٚە ٚ ضبٚەْ ظەقەاڵد

ِؽیکب ٚ ثە خیٙبْ چۀعیٓ قبڵە زیصبؼی ٌە قەؼە ٌەگەڵ ئەٚەنعا ٘یچ کبؼیگەؼیی ٔەثٛٚە ٌەقەؼی ەئِٕەری ٔییە ثە 
 .  ٚ ثە٘ێؿرؽ ثٛٚە ٔەن ثێٙێؿ ثێذ

ٚ ٛٚ خیٙبْ زكبثی ربیجەری ثۆ ظەکەْ . ٌە ڕۆژ٘ەالری ٔبٚەڕاقزعا یەکەَ ٘ێؿە ٌە ٘ەِٛضبٚۀی چەکی ئەرۆِییە ، ٘ەِ
  . ظا ثٛاؼەکبْ

ٚ ٛزكبة ثۆ ٘ێؿی ئێؽاْ ظەکبد ٌە ٘ەِ ,ٌەقەؼ ئبقزی خیٙبٔیم ٘ەؼ ٚالرێکی ؾٌٙێؿ ثێزە ٔبٚچەی ڕۆژ٘ەالد
ٔبٚچەکەظا ٚ ثەثێ ڕێه کەٚرٓ ٌەگەڵ ئێؽاْ ٘یچ ؾٌٙێؿێه ٔبرٛأێذ ٌە یەکەٚە . کەٚارب یەکەَ ٚاڵری ؾٌٙێؿە ٌە ٚڕٚ

  . ٔبٚچەکەظا یبؼی ثکبد
  . ٚ ٘ێؿێکیەٚە ظەثێذ ٌەگەڵ ئێؽاْ ڕێه ثکەٚێذٛثە ٘ەِ ١بٚقٚؼیب ثبنزؽیٓ ّٔٛٔەیە . ڕٚئەٚە قٛ
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ِەؼخەػی ئبیٕی ئیكالِٓ ٚ خیٙبٔعا ٔبقؽاٚە ثەٚەی . ئەِبٔە ِٛقٛڵّبٔٓ ٚ ٛقؼٛظیخ ٚەن ظەٚڵەرێکی ئیكالِی ٌە ٘ەِ
ِبفی ِؽۆڤ ٔبظەْ ثە گهزی ٚ ِبفی  ثەالَ , ە ٚ ِەظیٕە زٛکُ ظەکەْ ثە زٛکّی لٛؼئبْ ٚ ئیكالَىٚ ٌە ِەک

  . ئبفؽەریبْ ضٛاؼظٚٚە ٚ ئبفؽەد ٚەن کباڵ قەیؽ ظەکؽێذ
گؽٚپە  قەؼ پەؼنزی ە ئەِبٔەٌە ثەؼاِجەؼیهعا ٌەقەؼ ئبقزی ٔبٚچەکە ٚ خیٙبٔیم . قؼٛظیە ٚ ئبیٕی قؼٛظیە ٚا ٔبقؽاٚ

خیٙبظییەکبْ ظەکەْ . ٌە ٘ەؼ خێگبیەن ثۀبٚ خیٙبظ ٘ەثێذ ڕێژەی قؼٛظییەکبْ ؾۆؼرؽیٓ کەقٓ کە ظەچٓ ثۆ ئەٚ 
  . ٔبٚچەیە ثۆ خیٙبظ ٚ رەلبٔعٔەٚە

 ەِؽیکب ظەٚڵەرێکی ػەٌّبٔی قەؼِبیەظاؼە ، ئبِبٔدی قەؼەکیئەِؽیکب ٚ ئێؽاْ ٌێؽەظایە . ئکؽۆکی نەڕی ٔێٛاْ 
خۀگی خیٙبٔی کبؼ ثۆ ٌۀبٚ ثؽظٔی ئبیٕی  ٚٛؼئبْ ٚ قٕٛٔەرە . ٌە ظٚای ٘ەؼظٚکؽظٔی ئبیٕی ئیكالِە ٚ ٌێعأی لوٚقٛ

   . ئیكالَ ظەکؽێذ
پبل ظەٚڵەری ػٛقّبٔی  ٖٚ ٚضبٔعٚٚە .ٚڕ پێ ە قؼٛظیە ثٛٚە . ظەٚڵەری ػٛقّبٔیثبنزؽیٓ کەقیم ثۆ ئەٚ کبؼ

ٚظیە ٘ەرب ئێكزبل ٌێیبْ ظەظاد ٛقؼ ٚ پەیعا ثٛٚە ٚەن ٘ێؿێکی ئبیٕی ثۆ ٘ەقزبٔەٚەی ئیكالَ ( ,ّی١ٓقٍٛطٛاْ ِ)ئ١
  . عادجٚ ٔب٘ێڵێذ ئەٚ ٘ێؿە ئیكالِییە قەؼ ٘ەڵ

ٚە ثە ٔبٚی قەٌەفییەٚە . ئەَ ئبیٕە کبؼی ئەٚەیە ثە ٔبٚی ئەٚەی ئبیٓ ٚی کبثۆٌیکییبْ ظؼٚقذ کؽظئبیٕێکی رەلٍیع
ً ظەکەْ ، ٚارب ظەلەکبٔی لٛؼئبْ ظە٘ێٕٓ ٌەگەڵ ٠ْٚ رەئٛٛە . ثۆ ئەَ کبؼەل ٘برظەثۀەٚە قەؼ ئەقڵی ئبیٕەک
  . ٚکیبْ ظەکەْٚزەظیف . نیکبؼی ثۆ ٘ەؼظ

  : ٌەقەؼ ئەٚ نیکبؼییە ظەڵێٓ ئەِە زەؼاِە ٚ ئەٚە زەاڵڵە . ٌێؽەظا ظەثێذ ئبگبظاؼی ئەَ ضبڵە ثیٓ

ؾأبیبٔی قەٌەف ٔییە . ٘ەؼ چٛاؼ ِەؾ٘ەثەکەل ئەٚ ٔی ٚفیؿَ زەالڵ ٚ زەؼاِی ظەکبد ، ڕا ٚ ثۆچٛەٌەئەٚەی ق
  . کؽظٚٚەەیبْ زەاڵڵ ٚ زەؼاَ ٔەنز

 : ثۆ ٘ەؼ زەاڵڵ ٚ زەؼاِێه ظاٚایٓ ٌێجکەْ . جٓ ٌە ظؼۆ ٚ چەٚانەکبؼیی ئەَ قەٌەفییبٔەثثۆ ئەٚەی نبؼەؾا 
  . یبٔە زەؼاِە ٚ ثەڵگەکەنذ ثۆ ظاثٕێٓٚکبَ ٌەٚ چٛاؼ ِەؾ٘ەثە گٛرٛ

.      ٔییە ثە ڕەزّەد ثٓ (فیۀەکی یبْ ز١ؼی یبْ ِب١ٌاِبَ ازّع یبْ نبف)ثکە ٘یچی لكەی  قەیؽی ثەڵگەکبٔیبْ
 .٘یچ کبَ ٌەٚ چٛاؼ ئیّبِە ٔەیبْ گٛرٛٚە ئەِە زەؼاِە . ٔبرٛأٓ یەن ظەلی صؽیر ثٙێٕٓ ٌە کزێجی ئەٚ چٛاؼ ئیّبِە ٖٚ

ڕیٛایەرەکبْ ظە٘ێٕٓ ٚ ظەڵێٓ ثەگٛێؽەی بٔە ٚەن نیؼەکبْ ظێٓ ٌە کزێت ٚ قەؼچبٚەکبْ ظەگەڕێٓ . ئەَ قەٌەفی
  . یؿ ٔییەئئەِبٔە فاڵْ نذ زەؼاِە ٚ خب

 
  : پؽقیبؼی قەؼەکی ئەِەیە

ئەٚ قەؼچبٚأەی رۆی ِەظضەٌی ظەیکەیذ ثە ثەڵگە پێم رۆل ٘ەثٛٚە . ثۆچی ئەٚ چٛاؼ ِەؾ٘ەثە ٔەیبْ کؽظٚە ثە ) 
  ( ثەڵگە ؟
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 ٚە ٚ ٌە ظٚای خۀگی خیٙبٔییەٚە قەؼیبْ ٘ەڵعاٚە ؟ٛٔەث ی ئیكالِعا ئەَ زەاڵڵی ٚ زەؼاِییەٚثۆچی ٌە ِێژٚ
ْ ضۆیبْ نیکبؼی ظەکەْ ثۆ ظەلەکبٔی لٛؼئبْ ٚ زەظیكەکبْ ، ظایعەڕێژْ ٚەن لبڵت ٚ ظەڵێٓ ٚبٔە ٘برٛئەَ قەٌەفی

  . ئەِبٔە ثەڵگەیە ثۆ زەؼاِیی فاڵْ نذ
 پێیبْ ثڵێ کێ پێم ئێٛە ئەَ نزەی زەؼاَ کؽظٚٚە ؟

 (ٌٛؼأف اٌؼؽة)ثٙێٕٓ . ثەڵکٛ کۆپی ٚ پەیكزی نێطەکبٔی قؼٛظیەد ثۆ ظە٘ێٕٓ ٘ی ؾەِبٔی کەقیبْ ٔبرٛأٓ ثەڵگە 

  : ٕگزؽ ئەٚەیە٠ٌەٚەل گؽ
ٚ خۆؼەکبٔی ثێ ثبٚڕاْ ٚ ظژە ئیكالَ ٌەقەؼ ئبیٕی ئیكالَ . ٛٚەن ظەؾأٓ لكە ٚ ڕەضٕەیەکی ؾۆؼ ٘ەیە ٌە الیەْ ٘ەِ

. ٘یچ زەظیف ٚ کزێت ٚ قەؼچبٚەِبْ ٔییە ڕەضٕەی  ٔەگیؽا ثێذ ٘یچ ٚنەیەن ٔەِبٚە ٌە لٛؼئبْ ڕەضٕەی ٌێ
 ذ .ٕەگیؽاثێذ ٚ لكەیبْ ثۆ ٘ەڵٕەثەقزجێٌێ

  . ئێّەل ٚەن ِٛقٛڵّبْ ظەثێذ ٘ەڵٛێكزّبْ ٘ەثێذ ٚ ٚەاڵَ ثعەیٕەٚە . ظەثێذ ئەٚ ڕەضٕە ٚ لكبٔە ثەظؼۆ ثطەیٕەٚە

کەـ ٔبرٛأێذ ٚەالِیبْ ثعارەٚە .  ٚٛنبؼەؾای ظەٚێذ چٛٔکە ٘ەِ ؼێکی ئبقبْ ٔییە . ضەڵکی ربیجەریئەَ کبؼەل کب
  . ٚ پێعاٚیكزییەکیبْ ثۆ ظاثیٓ ثکؽێذٛٚچە ٚ ٘ەِِٛٚ ظەثێذ ئەٚ کەقبٔە قۀزەؼی ربیجەد 

ئەٚأەی ڕەضٕە ٌە ئیكالَ ظەگؽْ ظەؾگبی گەٚؼەی ٔێٛ ظەٚڵەری ٚ ئیؿاػەی ربیجەرییبْ ٘ەیە . پبؼەیەکی ؾۆؼیبْ ثۆ 
 . ظەثێذ ظەٚڵەد ٘یچ ٔەثێذ ثژێٛی ضبْ ثکبد ثۆ ٚەالِعأەٚەیبْقەؼف ظەکؽێذ . ٘ەؼ ِٛقٛڵّبٔێکیم ضۆی رەؼ

رؽ ٔەثٓ ثۆ  ژیبٔی ئەٚ کەقبٔە ظاثیٓ ثکبد ثۆ ئەٚەی ثەؼظەٚاَ ثٓ ٌە ٚەاڵِعأەٚەی ئەٚ گِٛبٔبٔە ٚ ضەؼیکی کبؼی
  . ژیبٔیبْ ثژێٛی

 : ٘ەٚاظاؼأی ئەٚەیەە ئبِۆژگبؼی ثۆ ٠ظٚفیؿَ ٌە ظەؼەٚەی ظەٚڵەری قؼٛەٌەظی ٚ ئبیٕی قٚظەٚڵەری قؼٛ

  . یؿ ٔییە رێکەالٚیبْ ثجٓ ئەگەؼ ئەٍ٘ی ػیٍُ ٔەثٓئٔبثێذ ثچٕە ئەٚ قبیذ ٚ کۀبڵ ٚ پەیح ٚ گؽٚپبٔەٚە . خب
چۀع قەظ کەقذ ٌە ئەٍ٘ی ػیٍُ ئبِبظە کؽظٚٚە ثچێزە  : ، ئبظەی پێّبْ ثڵێ (ئبیٕی ٌۆؼأف)ِٕیم ظەڵێُ ٘ەی 

 ٔبٚیبْ ٚ ٚەاڵِیبْ ثعارەٚە ؟
  . ثڵێ چۆْ ٔەچّە ٔبٚیبْ ؟ ٌە کبرێکعا ِٓ ظەچّە یٛرٛة ٌە رۀیهزەٚە خۆؼە٘ب ڤیعیۆَ ثۆ ظە٘ێٕێذئبظەی پێُ 

ٛرِٛبریه ظێزە قەؼ ئثکەِەٚە خۆؼە٘ب ثەؼٔبِە ٚ پۆقذ  ؼٔێذەٕزئ١ٚ ٘ەؼ ثەؼٔبِەیەکی رؽی ن ٚ رٛیزەؼ ٚیكجٛەف
  . نبنەکۀُ ٚ پۆقزی ثەؼاِجەؼ ظەثیُٕ

ەؼٔێذ ٕزئ١ەڵکٛ ئەٚاْ ظێٕە ٔبِٚبٔەٚە ٚ ٘ەؼکەـ رۆ ٘ێٕعە ٌە ظٚایە ، ٔبؾأیذ ِٓ ٔبچّە ٔبٚیبٔەٚە ث ئەلڵی ئەنکەٚری
  . ٚد ٚ خۆؼە٘ب نذ ظێزە قەؼ نبنەکەیٚكالَ ٚ نزی ڕئ١ظژە  ثێ ٚیكزی ضۆی پۆقزیثەکبؼثٙێٕیذ ثە

 ذ ؟ ئبیب ثێ ئبگبیذ ٌە خیٙبٔی ٔێذ ؟٘ۆ کبکی ئەنکەٚری رۆ ٌە کٛێ ظەژی
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  : ٌێؽەظایە (ئبیٕی ٌۆؼأف)گٛؼؾی گەٚؼەی 
بنەکەی . ٚەن ِؽۆڤ ٘ەقزی نكالَ ظێزە قەؼ ئ١ پۆقزی ظژەٚ کبرێه قەٌەفیەکی کچ یبْ کٛڕ ، ظێزە خیٙبٔی ٔێذ 

 ٚڵێذ ٚ کٍیه ظەکبد ثؿأێذ چی ثبقە ؟ٛفؿٚڵی ظەخ
  . ئەَ ظاِبٚە ٔبؾأێذ ٚەالَ ثعارەٚە

 پێی ِبٚرؽە ٔبؾأێذ ٚەاڵِی ثعارەٚە .بد . ِبِۆقزبکەی ٌە رەٌەثەکە ظاظەچێذ ثۆ الی ِبِۆقزبکەی پؽقیبؼی ٌێعەک
  . یؿ ٔییە ثچیزە ٔبٚیبْئخب :ظەڵێذ

  . . پۆقزی ظژە ئیكالَ ظەثیٕێذ ٚەالِی ال ٔییە.... ٘زع قیبْٚ ٚاْ ٚظٚ ئەَ ظاِبٚە خبؼێه 

  . کێٛظا ٚ نڕ ٚ نیزبڵی پێٛە ٔب٘ێڵێذکبرێه ثە رٛأب ٚ رێگەیهزٕی ضۆی ٚەالَ ظەظارەٚە . ثەؼاِجەؼ ظەیکبد ثە 
 کە ٚەاڵِی پؽقیبؼەکبٔی ال ٔییە .ٍسبظ ظەڕٚاد چٛٔئ١ٚ  ٝٚؼظە ٚؼظە ئەٚ قەٌەفییە ظاِبٚە ثەؼەٚ ثێعیٕ

رۆ چییذ ڕەضٕە ٌە ضٛا ثگؽیذ ، یبْ ظەڵێذ رۆ چی  :نێطەکەیبْ ظەڵێذ . ِبِۆقزبکبٔیهی ثێ ػیٍُ ٚ ِٛفٍیكٓ
 ؟ظەؾأیذ 

 ؟ ْٚ ثە ثێعیٓ چٛٔکە رۆ ٚەالِذ پێ ٔییەٛئبگبظاؼیذ ؾۆؼثەی قەٌەفیەکبْ ث.. ٘ؿەٌەەنێص ِ

     ئەِەل ثەنێکە ٌەٚ ئبیٕەی ٌۆؼأف ثۆی ظأبْٚ . ٔبثێذ ٚەالِی ظژایەرییەکبْ ٌەقەؼ ئبیٕی ئیكالَ ثعۀەٚە .
  . ٔبثێذ ثچٕە کۆڕ ٚ کۆِەڵی ظژە ئیكالِەٚە

ی ئبیٕی ئیكالَ یبْ ٘ەؼ ِۀٙەخێکیزؽە کە ٔەرٛأێذ ٚەالِی ٚەن ظەثیٕٓ ئەِە ضۆی ٌە ضۆیعا الٚاؾی ٚ ثێٙێؿی
  . ثەؼاِجەؼ ثعارەٚە

ؼە . ٘ەؼ کەـ لكەیبْ پێ ثڵێذ ٘ێؿی ٌٚۀبٚ قؼٛظیە ٚ ظەؼەٚەی ٘ێڵی قٛ (ٚەٌی ئەِؽ)ٌە ثەؼاِجەؼیهعا ، 
  . چەکعاؼی ثۆ ظۀێؽْ . فەرٛای ٌەقەؼ ڕەلەَ ظؼٚقذ ظەکەْ ئەٚ کەقە کبفؽە ؾٔعیمە ِجزعػە

  ٚن ٚ قەٌیّی ظەکەْ ضۆی ٚ ژْ ٚ کچ ٚ نەؼەف ٚ ٔبِٛقی ظەثەْ .ٛقٚ ٌۀبٚ ضۆیبٔعا یەکزؽ ئبگبظاؼ ظەکۀەٚە 
  . قدیً ظەکەْ ٚ ظٚای ثاڵٚی ظەکۀەٚەەثە زیؿأە ظەچٓ ظۀگی ر

  .. ِؽ . ٔەن ظیٕی ضٛظاەئەٌی ئەِەیە ظیٕی ٚ
خێگبیەن ثٓ قەؼۆن ٚەٌی ئەِؽیبٔە ئەگەؼ ٘یٕعۆـ ٚ ٌی ئەِؽ ظۀگیبْ ٔێؽە . ٌە ٘ەؼ ەثۆ ضٛظا ثێعۀگٓ ، ثۆ ٚ

 . ثٛظای ثێذ یبْ ِبٔگب پەؼقذ ثێذ
. ٌەگەڵ ئەٚەنعا ٘یٕعیی ظەکؽظ ثە  ٕٚعقزبٔی ظاگیؽ کؽظث١ٌٛە خۀگی خیٙبٔیعا ٘ (ٌۆؼأف اٌؼؽة)ئەِەیە ظیٕی 

  . ٚالری رؽی پێعاگیؽ ظەکؽظْ ٚ قەؼثبؾ
فێؽیهیبْ کؽظْ ٘ەرب ظەِؽْ ظەثێذ کۆیٍەی ئیٕگٍیؿ , ٚضبٔعٚقؼٛظ ڕظەٚڵەری ػٛقّبٔییبْ ثە نەؼیفی ِەککە ٚ ئبي 

  . ثٓ ٚ ژێؽ ظەقزەکبٔیهیبْ فێؽ ثکەْ کۆیٍە ثٓ ٌە ٘ەؼ خێگبیەن ثٓ
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ٚ ڕەٚۀعە ٛئەَ ئێؽأیبٔە ثە فبؼـ ٚ کٛؼظەٚە ٌە ئەٚؼٚپب فبقعرؽیٓ ڕەٚۀعْ ٌۀبٚ ٘ەِ:  ِبِۆقزب کؽێکبؼ ظەڵێذ
  . ظا ئیكالِی ٚ ٔب ئیكالِیەکبْ

چٛٔکە ئەٚاْ ظیٕیبْ ٌە ڕێگەی نیؼەٚە ٚەؼگؽرٛٚە ٚ ضٛظایبْ ٌە ظیعی نیؼەٚە ٔبقیٛە . ثۆیە کبرێه ظێٓ ثۆ ئەٚؼپب 
ٚەن ,  ی٠پێٛەؼی ئبیٕی ٚ رۀبٔەد ِؽۆ ٚ ثە٘بیەکی ئەضاللی ٚ کۆِەاڵیەری ظاظەِبڵؽێٓ . ثەٛٚ خێگیؽ ظەثٓ . ٌە ٘ەِ

ەضاللی ئەٚؼٚپیەکبٔیم ئەٚ نزبٔەی ظەیکەْ ٚ ظەیڵێٓ ربکی ئی ِبِەڵە ٔبکەْ ثە پێٛەؼی لیەَ ٚ ٠ِؽۆڤێکی ئبقب
  . ئەٚؼٚپی ٚەن ِؽۆڤ لجٛڵی ٔییە

  . ٌەٚەرەی ثٓ قٍّبٔیم کؽاٚە ثە خێٕهیٓ ، ٘ەِبْ قیٕبؼیۆ ٌە قؼٛظیە ثاڵٚ ثٛٚەرەٚە: ِٕیم ظەڵێُ 
ٔییەکبْ نەؼَ ظەکەْ ٚظی ظەیکبد ئێؽاٛٚ ظەثیٕیٓ . ئەٚەی قؼٛثەاڵَ خبؼێ ٌە قەؼەربظایە ٚ ٌەَ قباڵٔەی ظا٘بر

  . ثیکەْ
كالِەٚە ٌەقەؼ ئبفؽەد ٚ پێگەی ئ١٘ۆکبؼی ٔەِبٔی ئەٚ لیەِبٔەل ، فەرٛای ؾأبیبٔی قەٌەفیؿِی ضێڵەکییە ثە ٔبٚی 

  . ئبفؽەد

ظی ٚظا . ضۆربْ ثیٕیزبْ چۆْ ئبفؽەری قؼٛ كالِی ِەؾْ ثێجەؼیە ٌەٚ ظیٕە ٚ ٌەٚ ِبِەڵەیە ٌەگەڵ ئبفؽەدئ١ئبیٕی 
  . ظیەٚەؼ ِەخبٌیبْ ثعؼێزێ ؾۆؼیٕەی کچ ٚ ژٔیبْ ٘ەڵعێٓ ٌە قؼٛئەگٚ ڕاظەکبد 

  ... ٕعی ٚ ثۀغبٌی ٚ.. ٘زع١اٚە ٔبکەَ ٌۀبٚ ِبڵەکبْ ٌەگەڵ ضؿِەرکبؼی ٘ظثبقی نزی نبؼ

  .ٚی ِبِەڵە کؽظْ ٌەگەڵ ئبفؽەرعاٚؽیٓ کؽظٔی ئبیٕی ئیكالِعا ٌە ڕ١ٌە ٔبن , ٚی یەن ظؼاْٚٚڕظٚٚ نیؼە ٚ قەٌەفی 
  . ظەثێزە ٘ۆکبؼی ئەٚەی ئبفؽەد ظژایەری ظیٓ ثکبد ٚ ثە ڕاقزی ٔەؾأێذئەَ کبؼەل 

ٌە کبرێکعا گەؼ ٌێکۆڵیٕەٚە ثۆ ئەٚ فزٛا ٚ یبقب ٚ ڕێكبیبٔە ثکەیٓ . ٘یچیبْ ثە پێٛەؼی ئیكالِی ٔیٓ . ثەڵکٛ ثە پێٛەؼی 
  . یبٔە ٚ رەئٛیٍیبْ ثۆ کؽظٚٚەٚثە لٛؼئبْ ٚ قٛٔەد نەؼػبٔعٚ , وٗظیەٚیبقبی ضێڵەکیی قؼٛ

ی ئبیٕی %70ٌێعەظؼێذ ئبفؽەرەکبٔیبٔە . ٌە ڕێگبی ئەٚأەٚە  ٚظا کە ٌە ئبیٕی قەٌەفی پێٛرؽ ٌە ظا٘بر گٛؼؾێکی
  . چەڵ ظەکؽێزەٚەٚقەٌەفیؿَ پٛ

ثجیٕٓ چۆْ ؾأبکبٔیبْ ٌە ٔبٚەٚە ٚ کٍکەکبٔیهیبْ ٌە ظەؼەٚە فەرٛا کۆٔەکبٔیبْ پٛچەڵ  ٌٚەَ پێٕح قبڵەی ظا٘برٛ
ظا ثۀبٚی  ەِؽیکبئرؽ ٍِی ئبیەد ٚ زەظیكەکبْ ظەنکێٕٕەٚە ٌەژێؽ نەلی  نەؼِی خبؼێکی ؾۆؼ ثە ثێ ٚ ظەکۀەٚە

  . چبکكبؾی ٚ پێکەٚە ژیبٔەٚە

ەْ ٌەثەؼ چبٚی وٚن ظەٛكالَ قئ١کب ٚ ئێؽأە . ثەَ نێٛەیە ئبیٕی ِؽیەئەل ثەنێکی رؽی ئەٚ یبؼیەی ٔێٛاْ ئەِ
  . ٚ زەظیف ٔب ِێٕێذِٛقٛڵّبْ ٚ ٔب ِٛقٛڵّبْ . ضەڵکی ِزّبٔەیبْ ثە ئبیەد 

  . پالٔی ظؼێژ ضبیۀیبْ ٘ەیەٚ ٕگٍیؿ ئبلڵٓ ئ١ (,ٌۆؼأف)الٔی ١ئەِەیە پ
  . ٔی کبثۆٌیه ٚ پؽۆركزبٔزٓ ٚ ظەؾأٓ چۆْ یبؼی ثە ئبیٓ ظەکەْٚضبٚۀی ئەؾِٛ
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  . کؽظ ٚ ظیٕێکی کبثۆٌیکیبْ ظاِەؾؼأعبی ٚە٘بثیەکبٔەٚە پبپبکبٔیبْ ظؼٚقزظیە ٌە ڕێگٌٚە قؼٛ
لٍیعیی کبثۆٌیه ٚ پبپبکبْ ەثێٕە قبزەکە ٚ کبثۆٌیه ٚ ئبیٕی ر (ِبؼرٓ ٌٛثؽ ٚ کبڵفٓ) وٗ کبری ئەٚە ٘برٛٚەب زئێك

 ظی ثجیٕێذ ؟ٚظەثێذ کێ ظەٚؼی ِبؼرٓ ٌۆثەؼ ٚ کبڵفٕی قؼٛ  . ثگۆڕْ
بْ ؟ ە فبریکزثکؽێ (ؼیبض)ن ثکؽێزەٚە ٚ ٚثچٛ (فبریکبْ)ٚەن ؼۆِی کبثۆٌیه ٌە  (ٚيٛئبي قەٌ)ئبضۆ کەی ظەقەاڵری 

 !ٚظیە ثە ظەقذ پؽۆركزبٔذ ثێذ ٛقؼ ِبثبلی ٖٚ

ی ێکكٌٚە ٚ ِٛفزیەکبٔیبْ ثٓ . ٚەن چۆْ ِەٌەفی قٛئەَ ئبي قەٌ ەفبری قێکكیٌەچبٚەڕٚأی کەنف کؽظٔی ِ
  . کڵێكبکبٔی کبثۆٌیه ثاڵٚ کؽایەٚە

٘ەفزەیەن ٌەِەٚثەؼ ثە  چۀع (1)(ثەئەقڵ قؼٛظییە وٗ ڤیعیۆکە ئەٚ کچەی - ؼۆربٔبی رؽاثؿۆٔی)ثەڕێؿاْ کبرێه 
  ظەکبد ؟ٚ ثۆچی ئەَ کچە ٚاٛ، کەقیبْ ضٛێٕعٔەٚەیبْ ٔەثٛێٕع. ضەڵکی ؾۆؼ ٘ێؽنیبْ ثۆ کؽظٚری لٛؼئبٔی ضٚڕٔیّچە

  . ٚٔی ئبیٕی کبثۆٌیکی ٚە٘بثیٛئبِبژەیە ثۆ کەڵەکە ث ٚ ڤیعیۆی ئەَ کچە چۀع رەٚەؼێکە
  . ؼە . ئبِبژەیە ثۆ پهذ کؽظٔە کۆِەڵگبٚخّ٘ٛی پهزی ٌە ٚؼە ٚ قەِبکەنی ٘ەِٛٚقەؼەرب پهزی ٌە خّ٘ٛ

ە ػەثەقیەد ٚ ڕق ٚ کیٕەی ضۆی ِبکەی ثکەْ ، ئەٚە قەِب ٔییە ٚ ثۆ ضۆنی ٔییە . ثەڵکٛ قەِبیەکقەیؽی قە
ٚ ثکبرە ضەڵکەکە یبْ پهزیبْ رێ ثکبد ؟ ئەِەل ِبٔبی ئبؾاؼ ٚ ٚ٘ێٕعە نٍەژاٚە ٔبؾأێذ ڕ ٚ ظەثڕێذظەؼ

کبرێه لٛؼئبٔەکە ظەضٛێٕێذ ِۆقیمبکە ڕاظەگؽێذ  . ْٚ ثؽظٚٚەٛثەٚ ثؿؼئبفؽەرەی ثەؼئەَ ٚ ئەنکۀدەی کۆِەڵگبیە 
ِٕیم ٚەن ئێٛە  . ٚرُ ٚ قەِب ظەکەَِٚەِجیٕٓ ڕ : . ئبِبژەیە ثۆ ڕێؿ ٚ زٛؼِەری ثۆ لٛؼئبٔەکە ٚ ثە ضەڵکی ظەڵێذ

  . ظەثڕَ ٌەَ ظیٕۀبکەَ . ثەاڵَ ٔبڕەؾایی ضۆَ ظەؼ ِٓ گبڵزە ثە لٛؼئبْ . ِٛقٛڵّبُٔ ٚ لٛؼئبْ ظەضٛێُٕ
  . ٚ ِٛقٛڵّبْ ثە چبٚی ٔبنؽیٓ ٚ لكەی ضؽاپ لكەیبْ ٌەقەؼ ئەَ کچە کؽظٚٚەٛثەڵێ ثەڕێؿاْ ٘ەِ

ٚکبیەری ثە ئبفؽەد ظەکەْ ٛظی قٚفیؿِی قؼٛەٌەثەاڵَ ٘یچیبْ ثبقی ٘ۆکبؼی ئەَ کبؼەیبْ ٔەکؽظٚٚە . کە ظیٕی ق
  . ٔبٚی ئبیٕەٚەثە

ٌە کبرێکعا ,  ڕَٚطٛجفیؿَ ٔب٘ێڵٓ قەیبؼە ٌێەٌەڵّبُٔ قەظ قبڵە قِٛٓ ِٛق :كٍٛثی ضۆی ظەڵێذئئەَ ئبفؽەرەل ثە 
  . ڕْٚظیە ئەٚأیم ِٛقٛڵّبٔٓ ٚ ژٔەکبٔیبْ قەیبؼە ٌێعەضٛٚظەؼەٚەی قؼٛ

رؽی  کچبٔی ٚالربٔی ٌەکبرێک . ٚؼەد ٔەثێذِٚٓ ِٛقٛڵّبُٔ ٔب٘ێڵٓ ثچّە ظەؼەٚە ٌەثەؼ ؾەؼ :ئەَ کچە ظەڵێذ
  . ٕە ظەؼەٚەکبد ثۆیبْ ٘ەیە ثچ ٚكالِی ٘ەِٛئ١

  . ِٓ ِٛقٛڵّبُٔ ٔب٘ێڵٓ ثە ظڵی ضۆَ خً ثپۆنُ ٚ ظەثێذ ضۆَ ثپێچُ ٌە ػەثبیەکی ڕەنەٚە :ئەَ کچە ظەڵێذ
  . ٔە ظەؼەٚەٚرۀ٘ب ٌەچکێکیبْ ثەقە ثۆ چٛٚ رؽ ِٛقٛڵّبٔٓ  ا کچبٔی رؽی ٚاڵربٔیظ ٌە کبرێک

_____________________________________________________________________________ 

 https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/1249535705220568:                     ڤیعیۆکە: ١ٌٕىٝ  (1)

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/1249535705220568
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      . چەڵ ثکؽێزەٚەٛٚفیؿِە ٌە ڕەگ ٚ ڕیهەٚە پەٌەثەڵێ ثەڕێؿاْ کبری ئەٚە ٘برٛٚە ئەَ ظیٕی ق
٘ەؼ ثە ضٛظی ؾأبیبٔی ضۆیبْ ئەٚ ئبیبد ٚ  . ٚ نزەکبْٛی ٘ەِٚ ثۆ زەؼاِٛ٘ەِبْ ئبیبد ٚ زەظیف کە ظایبْ ٔبث

  . زەظیكبٔە ثە ظؼۆ ثطۀەٚە

ٔٓ کبَ ئبیەد ٚ ضەڵکی رێه ظەظەْ ٚ ٔبؾاالَ چۆْ ظەنێٛێٕؽێذ ٚ چۆْ قەؼ ٌەكئ١رؽ ظەثیٕٓ ئبیٕی  ٘ەرب پێٕح قبڵی
 !کبَ زەظیف ڕاقزە 
  . ظاٗ ە ٌەٚ پالٔە قەظ قبڵەیی(ٌۆؼأف)ئەِە کۆرب ئبِبٔدی 

رؽ  خبؼێکی ,زەظیكبٔەی ظیٕیبْ پێ زەؼاَ ظەکؽظضۆنزبْ ظەثیٕٓ چۆْ زەؼاِەکبْ زەاڵڵ ظەکەْ ئەٚ ئبیبد ٚ 
  . ٘ەڵیعەٚەنێٕٕەٚە

  .( ٌۆؼأف اٌؼؽة)ن ظەکەْ ثە ؾأبیبٔی ٚكالِذ ثۆ قٛئ١ئبیٕی , ِؽیکبیە ەئئەٚەی لبؾأح ظەکبد ئێؽاْ ٚ 
  . كالِەکبٔەئ١ظیٓ ٚ ظژە  ٚن ظەکەْ ِەثەقزُ الی ثێٛئبگبظاؼثە کە ظەڵێُ ئبیٕذ ثۆ ق

  . ٚظیە قەؼچبٚەی ئبیٕی ئیكالِە . ِەثەقزُ الی ِیعیبکبٔەٛؾۆؼیٕەی ضەڵکی خی٘بٔە کە ٚا ظەؾأٓ قؼِەثەقزُ الی 

كالَ ٌە ڕێگبی ئەلڵی ئەنکەٚری ٚ ئ١ٚکبیەری ثە ٌٍٛە ِٛقٛڵّبٔی ثبل ِبٚە کە ظەؾأٓ قەٌەفیەد ٚارب قاٌسّع
 . فەرٛای کۆپی ٚ پەیكزەٚە

 

نەڕ ظەکەْ ، چبٚەڕٚأٓ ثؿأٓ کبِیبْ یەکەَ رەلە ظەکبد ٚ نەڕەکە ەِؽیکب ٚ ئێؽاْ ئظەؾأٓ  خیٙبْ ٚا ٚ٘ەِٛ
  . ٚظیە ٚ ئیّبؼاد ضۆیبْ قەغڵەد کؽظٚٚەٛئەٚەی قەیؽە قؼ گەؼَ ظەثێذ .

ٚظیەل ٛەِؽیکب ٔبثێذ ، ثەڵکٛ ٌە ٔێٛاْ ئێؽاْ ٚ قؼٛظیە ظەثێذ . ئێؽاْ ٚ قؼئێٛاْ ئێؽاْ ٚ ٔنەڕەکە ٌە  ٗکەٚار
 . رؽ ٌەثؽی ئەٚاْ نەڕ ظەکەْ الیۀیڕاقزەٚضۆ نەڕ ٔبکەْ ، ثەڵکٛ 

ِؽیکب ٚ ؾٌٙێؿەکبْ ٌەِێژە ەئری ئبیٕی ئیكالَ ظەظؼێذ . چٛٔکە ٚٛئەَ نەڕە کۆرب ثؿِبؼە ٌە ربث ئبِبٔدی قەؼەکی
  . ظەیبٔەٚێذ ئبیٕی ئیكالَ ٌۀبٚثەؼْ

ظەٚڵەرێه ؾۆؼ گؽٔگە ثۆ ٚٔی ٛٚضبٔع . چٛٔکە ثٚٚ ٔەِب کە ظەٚڵەری ػٛقّبٔییبْ ڕ ٚئەٚ کبرە ئیكالَ ثێٙێؿ ثٛ
ثکبرەٚە ثۆ ظاِەؾؼأعْ ٚ ثەؼەٚ . ئەٚ ظەٚڵەرە ظەرٛأێذ ضەڵه کۆ پبؼێؿگبؼی کؽظْ ٌە ٘ەؼ ئبیعیبیەن یبْ ئبیٕێه

  . ەٚ ئبیٕە یبْ ئەٚ فکؽەئٚ ظەٚڵەرە ٚ ظەثێذ ثە پبؼێؿگبؼی ٔی ئەٚپێهچٛ

. ئەگەؼ ئەَ ػەؼەثە  (ٚظ ٚ ٌٛؼأف اٌؼؽةٛئبي قؼ) ٚ ثە ٘بؼیکبؼیٛٚضبٔعٔی ظەٚڵەری ػٛقّبٔی ثٚیەکەَ گٛؼؾیبْ ڕ
ڵەری ػٛقّبٔی ثکؽظایە ، ٘بٚقۀگی خۀگی خیٙبٔی ئیٕگٍیؿیبْ ٔەکؽظایە ٚ نەڕیبْ ثۆ ظەٚ پهزگیؽی بٔەپێ پەری

  . ٕگٍیؿ قەؼ ٔەظەکەٚرٓئ١ؽیکب ٚ ِەئظەگۆڕؼا ٚ 
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  . گۆڕیٓ ئیكالِیبْ پێیبٔە ضبئیٓ ٚ ضۆ فؽۆنٓ ، ٘برٓ ئبیٕی ەی کە ؾأییبْ ئەَ ػەؼەثە پێ پەرپبل ئەٚ
یٓ ٌە ِٛقٛڵّبٔێکی ػەٚاِەٚە کە ثە رۀٙب ظەؾأێذ ٔٛێژ ثکبد ٘ەرب ؾأبیبْ ِٚبٔی رێکەٚرٛٚ٘ەِٛئەَ گۆڕأکبؼیە ٘ەؼ

  . نی نۆن ظەثٓٚٚ ٚاڵرە ثۀبٚ ئیكالِییەکبْ . ثۆربْ ثبقعەکەَ ٚ رٛٛ٘ەِگطٛاؾاْ ٚ ِٛفزیەکبٔیهّبْ ٌە ٘ەؼٚ ثبٔ

ٚ زٛکّێکی نەؼػی ٚ زەاڵڵ ٚ زەؼاِێه ڕای خیبٚاؾ ٕٛی ئیكالَ ڕای خیبٚاؾە ٚ ثۆ ٘ەِٚ ِٛقٛڵّبٔێه ئبیٛالی ٘ەِ
  . ؾۆؼْ ٚ ػٌٛەِب ضیالفیبْ ٘ەیە

  . ی قەؼەٚە ظأبٚەقبقی ئبیٕەکەِبْ ٌەقەؼ ئەٚ لكەیەِٓ ٚ رۆی ِٛقٛڵّبْ ئە
 

  : ئێكزب ٘ەؼ یەکێه ٌە ئێٛە ئەَ پؽقیبؼە ٌە ضۆربْ ثکەْ
  . ٔبٚ ِبڵعا یبْ ِٕعاڵی ضۆربٔە یبْ ضٛنه ٚ ثؽاربٔەٌە ربْ ِٕعاڵزبْ ٘ەیەٚ٘ەِٛ٘ەؼ

ە ِٕعاڵەکەی ثچێذ ثۆ لٛربثطبٔەیەن ثۆ لٛربثطبٔە . کبَ ٌە ئێٛە ڕاؾیئەَ ِٕعااڵٔە ظەثٓ ثە زەٚد قبڵ ، ظەثێذ ثچٓ 
ذ ٌە ٚی ضۆی ٚأەیبْ پێجڵێذ ٚ ضیالف ٘ەثێٚؼای خیبٚاؾی رێعا ثێذ ٌە خۆؼی ٚأەکبْ ٚ ٘ەؼ ِبِۆقزبیەن ثە ئبؼەؾ

 ثۆ ظەؼـ گٛرٕەٚە ؟ , ٔێٛاْ ِبِۆقزبکبْ ٚ ئیعاؼە

  . ەقّبْ ڕاؾی ٔییٓ ٚ ِٕعاڵّبْ ٔبٔێؽیٓ ثۆ ئەٚ ِەکزەثەک :ٚربْ ظەڵێٓٛٚەاڵَ : ٘ەؼ ٘ەِ
 

  : ئێكزب ئەَ پؽقیبؼە ٌە ضۆربْ ثکەْ
ٔێٛأیبٔعا کبَ ثێذ ٚ ػٌٛەِب ڕێه ٔەکەْٚ ٌە ا ٚ ئبیٕەکەربْ ڕای خیبٚاؾی رێعاە زٛکّی ضٛظوئەی ثۆچی ڕاؾیٓ 

 زٛکّەی ضٛظا ڕاقزە ؟
ثۆچی ئێّەی ِؽۆڤ ظەرٛأیٓ ڕێگؽی ٌەٚە ثکەیٓ ِٕعاڵّبْ پەؼٚەؼظە ٔەکؽێذ ٌە خێگبیەن ڕای خیبٚاؾی رێعا ثێذ . 

 ثێذ ؟ٚەی ئبیٕەکەی ڕای خیبٚاؾی رێعا خی ضٛظا ٘ێٕعە الٚاؾ ثێذ ٔەرٛأێذ ڕێگؽی ثکبد ٌەۀٙەثەاڵَ ضٛظا ٚ ِ
  . ٔەرٛأێذ ئبیٕێکّبْ ثۆ ظاثەؾێٕێذ, ( ٘ێٕعە ثێ ظەقەاڵد ثێذ ٌؼیبغ ثبٌٍەثۆچی ئەَ ضٛظایە )ٚ ا

٘یچ ٔەثێذ قەیؽی ئێّە ثکبد ٚ ٌێّبْ فێؽ ثێذ . چۆْ ٔب٘ێڵیٓ ِٕعاڵّبْ ثە ڕای  ڕای خیبٚاؾی رێعا ٔەثێذ ٚ ٘ەؼ
  . خیبٚاؾ فێؽ ثێذ ثب ضٛظال ثزٛأێذ ٌە ئێّەٚە فێؽ ثێذ ٚ ڕای خیبٚاؾ ٔە٘ێڵێذ

 

   : رؽ ٌە ضۆد ثکە پؽقبؼێکی
 ٚ ؟ٛفیؿَ ٚ ٌۆؼأف اٌؼؽة ، ئبیٕی ئیكالَ ثەَ نێٛەیەی ئێكزب ثەٌەئبیب پێم ٘برٕی ق

 ٌە ئبٚاؾێه ظەیبٔطٛێٕع ؟ ٚە٘ەؼ یەوٚ ْٚ ٛٚەن ئێكزبی ئێّە ثٚ ٚ ٌە ؼای خیبٚاؾ ٛئبیب پڕ ث
 ....ٔەکؽظٚٚەرب ئێكزب ئەٚ پؽقیبؼەَ ٌە ضۆَ   ..ٚثێذٌٛەٚأەیە ٚا ث..! ٔبؾأُ : ٚەاڵَ
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ەکەربْ ٔیٓ ثە گٛێؽەی چٛٔکە ظەؾأُ ؾۆؼیٕەی ٘ەؼە ؾۆؼربْ نبؼەؾای ظیٕ .ٚربٔی نۆن کؽظ ٛئەَ پؽقیبؼە ٘ەِ
 ە ٚ ثە ضبڵی الٚاؾ زكبة ٔبکؽێذ .. ئەٚەل نزێکی ئبقبییپێٛیكذ

ٚ ِٕٙدێکی ئبیٕی ٚ ظٔیبیهعا ٘ەیە . رۀبٔەد ٌە کبؼگەکبٔیهعا ٘ەیە ٚ کبثؽا چۀع قبڵە ٛئەٚ ظیبؼظەیە ٌە ٘ەِ چٛٔکە
  . ٚ کبؼەکبْ ٔبؾأێذٛ٘ەِٚ کبؼ ظەکبد 

 

 ئەَ ضیالفبربٔە ٚ ئەَ ڕا خیبٚاؾٔە کەی ٚ چۆْ ٘برە ٔبٚ ئبیٕی ئیكالِەٚە ؟ ..ٕگە ثیؿأٓ ئەٚەیە٠ئەٚەی ئێكزب گؽ
  . گەیبٔعٔی پەیبِی ئبقّبْ ثکەیٓ ثۆ ِؽۆڤری ە١ظەثێذ قەؼەرب ثبقی چۆٔ

 ٚە . یەکەَ پەیبِی ضٛظا ثۆ ِؽۆڤٌٚك کؽظەٚە ، پبنبْ ِؽۆڤی ضٚضٛظای ضبٚەْ ظەقەاڵد کەٚٔی ضەٌك کؽظ
 ..( . َوَعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلََّهاػ١ٍٗ قالَ(...  )ئەٚیم ثۆ ئبظەَ ثٛٚە )ٚ ە ٚڕاقزەٚضۆ ثٛ

  . ەٚثٛ (اٌٍە)ؾاری گەٚؼەی  ,ِبِۆقزب ٚ فێؽکەؼیٖٚ یبقب ٚ ڕێكبکبٔی ؾأیٛە .  ٚ( ٘ە١ٍِٛٗ قالَػکەٚارب ئبظەَ )

  . ە یبقبی ضٛظایبْ فێؽ ثکبدٚٚە ، ضٛظای ؾأب پەیبِجەؼأی ٔبؼظٚٚبْ کؽظٔەٚەکبٔی ئبظەَ قەؼپێچی
 

  : ضبڵی گؽٔگ ٌێؽەظایە
ە ٚٚە . ٚارب پەیبِجەؼ لكەی کؽظٚٚڕاگەیبٔع ضەڵکیٚە . پەیبِجەؼەکەل ثە ٛئەَ پەیبِجەؼأە فؽیهزە پەیبِەکەیبْ پێگٛر

 .ضەڵکەکە ؾأیٛیبٔە چی ظەڵێذ ٚ 
ٚاْ ٛ٘عی ظێذ لكە ظەکبد ٘ەِەثٓ . کبرێه ِ (قۆؼأی)کٛؼظ ثێذ ، کٛؼظیم ثەـ  (٘عیەِ)ثۆ ّٔٛٔە ئەگەؼ 

  . ظەؾأیٓ چی ظەڵێذ ٚ پەیبِی ضٛظا چییە ثۆِبْ ٚ چی ثکەیٓ زەالڵە ٚ چی ٔەکەیٓ زەؼاِە
 ..یبْ ضۆِبْ ڕاقزەٚضۆ ظەؾأیٓ ِٙعی چی ظەڵێذ ؟؟ ؽە ١قەفٛئێّە کەقّبْ پێٛیكزیّبْ ثە ِ ئبیب

  ؟ە ٚگٛرٛ ظەؾأیٓ چی% 100ٚاؾِبْ ظەثێذ ؟ یبْ ٘ەِِٛبْ ئبیب ؼای خیب

وٗ ە . چٛٔکە ؾۆؼیٕەِبْ رێعەگەیٓ ٘ەؾاؼ کەقّبْ ثۆی ؼاقذ ظەکەیٕەٚ , ثێذٚئەگەؼ یەکێکیم ثە ٘ەڵە زبڵی ثٛ
 . گٛد چی

 

  . ەٚٚە ، پەیبِجەؼاْ پەیبِەکبٔیبْ ؾاؼەکی گەیبٔعٚٛٚن ثٛخبؼاْ ظٔیب ثچ
.         ( ١ٍٗ قالَقب )ػٚە ثۆ ِْٛٚ ، ثۆیە ضٛظا پەیبِی ثە ٔٛقیٓ ٔبؼظٚٚە ضەڵکی ؾۆؼ ثٛٚٚؼظە ٚؼظە ظٔیب گەٚؼە ثٛ

  . ە ٔەن کزێجێه ثێذ ٚەن لٛؼئبْٛٚٚقیٕەل چۀع الپەڕەیەن ثٛئەَ ٖٔٚ 
 ػ١ٍٗ قالَ( .قب )ٌٚەکە پبل ِؽظٔی ِٛٚ، ئەَ کزێجی رەٚؼارە ٔەظؼاٚەرە ظەقذ خٛ..قەیؽ ٌێؽەظایە
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 ٖٚ ..ە٠ەٚ ثبؼەىُ وؽظٖٚٚ ٌێقزپۆهزؽ پێٖٚ 

 : ەوەقزپۆ١ٌٕىٝ 

https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/2165148923772818/ 

 : ەوەقزپۆلٝ ەظ

 ( . ١ٍٗ قالَقب ٔییە )ػٚئەَ کزێجی رەٚؼارەی ثەؼظەقزّبْ ٘ەِبْ کزێجی ِٛ))

  : ظەڵێذ 29٘ەرب  24ظەلی  31چٛٔکە ٌە رەٚؼاد قفؽ اٌزثٕیخ ظٚا ٚربؼ ثەنی 
  . ڕرٛٚوێه پٗ  ٌٗ  ٖٚ ثٖٛٚ  َ فێؽوؽظٔٗ وبٔی ئٗ ٔٛٚقیٕی ٚنٗ  ٚاٚی ٌٗ رٗ  ِٛقب ثٗی  ٖٚ ظٚای ئٗ ٌٗ - 24

ٚقیٕی ٌٛەظٚای ئەٚەی ٌە ٔ :بیە ظەیگٛدجقیٚٚقیٛە . گەؼ ئەٚ ثیٕٛٛٚقب ٔەی ٔٛظیمەد ثعەْ ٌێؽەظا ئەَ کزێجە ِ"
    ( ١ٍٗ قالَِٛقب )ػ :ظەڵێذٚکێه . قەیؽی ظەلەکبٔی ظٚای ئەٚ ثکەْ ِٛٚەٚە ٌە پەؼرٛظٔە ثؽٚنەکبٔی ئەَ فێؽک

 " ...ئەٚ کزێجەی ٔەظا ثە خٛٚەکبْ

 ؾظاْ وؽظ ٚ گٛری یّبٔی یٗ ڵگؽأی قٕعٚلی پٗ وبٔی ٘ٗ ٌێڤییٗ  ؼِبٔی ثٗ فٗ - 25
ن  رب ٖٚ ؼظگبؼربْ ظایجٕێٓ، ٘ٗ ؼٖٚ ؾظأی پٗ یّبٔی یٗ ٔیهذ قٕعٚلی پٗ رٗ ْ ٚ ٌٗ ٚؼاد ثجٗ ی رٗ ڕرٛٚوٗ َ پٗ ئٗ - 26

 ٚێ ثێذ، ٌٗ  ٖٚ ؼربٔٗ قٗ ری ثٗ نبیٗ
  یٗ ٚ نێٖٛ ثٗ  ڵزبُٔ، ئێٖٛ گٗ ِڕۆ ٌٗ ؾأُ. ِٓ ٚا ٘ێهزب ؾیٕعَٚٚ ٚ ئٗ لیزبْ ظٖ ڕٖ ٌٍٗ ِٓ یبضیجْٛٚ ٚ وٗ  چٛٔىٗ - 27
 !ْ وٗ ظٚای ِؽظُٔ چی ظٖ ٌٗ  ی ثبنٗ ْ، ئٗ وٗ ؾظاْ ظٖ وبٔێی یٗ ؼٖ ؼثٗ ثٗ

َ  ٚی ثىٗ َ، ئبقّبْ ٚ ؾٖ گٛێعا ثعٖ یبْ ثٗ َ ٚنبٔٗ رب ئٗ ، ٘ٗ ٖٚ ٔٗ ىٗوبْ ٚ وٛێطبوبٔزبُٔ ثۆ وۆث ِٛٚ پیؽأی ٘ۆؾٖ ٘ٗ - 28
 ، ٖٚ ؼیبٔٗ قٗ د ثٗ نبیٗ  ثٗ

  ؼِبُٔ پێ وؽظْٚٚ. ٌٗ فٗ  ْ وٗ ظٖ الظٖ  ٚ ڕێگبیٗ ثٓ ٚ ٌٗ ڵ ظٖ ٔعٖ ٚاٚی گٗ رٗ  ظٚای ِؽظُٔ ثٗ  ؾأُ ئێٖٛ ظٖ  چٛٔىٗ - 29
قزی  ظٖ ثٗ  ْ وٗ وٗ قزی ظٖ پٗ  ٚ ثزبٔٗ ْ، ثٗ وٗ ظٖ  ؾظاْ ضؽاپٗ ؼ یٗ ؼاِجٗ ثٗ  ٌٗ  ثٓ، چٛٔىٗ ظٖ  رٛٚنی ضؽاپٗ  ڕۆژأی ئبییٕعٖ

  .ْ وٗ ضۆربْ ظؼٚقزی ظٖ

ٔعەڵٓ ٚ ٌە چٛٔکە گە ْ.ٔەظاٚەرە ظەقزیب )ػ١ٍٗ قالَ( قب رەٚؼاریِٛٚۆیبْ ٚەن ظەثیٕٓ ثە گٛێؽەی کزێجەکەی ض“
 ڕێگبی ِٛقب الظەظەْ .

 :کزێجەکەی ضۆربْ ظەڵێذ  : ظەڵێُ . )ػ١ٍٗ قالَ( قبیەٚەقزّبْ ٘ی ِٛئەَ ٔٛقطەیەی ثەؼظ : ئەگەؼ ظەڵێٓ

   رب ئێكزبل ئێٛە ظەگەڕێٓ ثە ظٚایٖٚ ەٚە . (صٕعٚق اٌؼٙع)ٚەرە ٛپێم ِؽظٔی ئەٚ کزێجەی ضكز)ػ١ٍٗ قالَ( ٚقب ِٛ
 .. (( ٖٚٚ ثگێڕٔەٛظا ثۆ ئەٚەی ثیعۆؾٔەٚە ٚ نکۆی خ( صٕعٚق اٌؼٙع)

 

 

https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/2165148923772818/
https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/2165148923772818/
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 ِبٔبی چییە ؟ ٜ ثبقّبٔىؽظئەِە
ٌەکە ظٚای ٚثە ؾاؼەکی ٚ خٛ ٚٚەن پەیبِجەؼأی پێم ضۆی . ثٛ)ػ١ٍٗ قالَ( , ٚقبلِٛبٔبی ئەٚەیە کزێت ٚ پەیبِی ِ

   . ٚەٚلڵ کؽظۀەٚە ظٚای ٔەٚە رەٚؼاریبْ ثە ؾاؼەکی ٔ)ػ١ٍٗ قالَ(  ٚقبِٛ
ەؼ پەیبِەکە . ٌێؽەظا ئبیٕەکە لڵ کؽظٔی ؾاؼەکی ٘ەڵەی ؾۆؼی رێعا ظەکؽێذ ، ظەرٛأؽێذ ؾیبظ ٚ کەَ ثطۀە قۀ

 .  ئەقڵیەکە ثؿؼ ظەثێذ
ٌٚەکە ثگێڕێزەٚە ثۆ ئەقڵی ٛٚ ، خٛکبؼی ئەٚە ث (ػٍیّٙب اٌكالَ)ثۆیە ضٛظای ؾأب ػیكبی کٛڕی ِەؼیەِی ٔبؼظ 

  . ٚٛکە ٌەثەؼ ظەقزیبْ ٔەِبث)ػ١ٍٗ قالَ( ٚقب ٛرەٚؼاری ِ
ٚارب ئیٕدیً کزێجێکی قەؼثەضۆ ٔییە ، ثەڵکٛ ڤێؽژٔی ربؾەی رەٚؼارە . ئەَ کزێجی ئیٕدیٍەل ثؿؼە ٚ ظیبؼ ٔیە . ئیٕدیٍی 

 ... ٚٚٔی ٔییە ، ثەڵکٛٛث)ػ١ٍٗ قالَ( ػیكب 
 ... ٔبەئیٕدیً ثە گٛێؽەی یٛز.  ؼلٛـەئیٕدیً ثە گٛێؽەی ِ.  ئیٕدیً ثە گٛێؽەی ٌۆلب.  ئیٕدیً ثە گٛێؽەی ِەرب

 . )ػ١ٍٗ قالَ(ەؼگٛؾنزە ٚ ژیبْ ٔبِەی ِەقیسە چٛاؼ ئیٕدیٍەل ٘یچ نەؼػێکی ضٛظای رێعا ٔییە . ثەڵکٛ قئەَ 

ٚی ضۆد ػیجبظاد ٚ زەاڵڵی ٚ زەؼاِی ظأێ ٌٚەکە ٚ ِەقیسی ؼای خیبٚاؾی رێعایە ثە ئبؼەؾٚٓ ئبیٕی خ١ٛظەرٛأیٓ ثڵێ
  . ٚٔی ٔییەٛیە ٚ ث١ئەَ کزێجبٔە ظیبؼ ٔ کە ٔٛقطەی ئەقڵی٘یچ کێهەیەن ٔییە . چٛٔ

ؾأیٛأە ِەثەقذ , ْٚ ٛٚ ٌێی رێگەیهزٛٚیەریەٚە ، ضەڵکی ٘ەِٚضٛێٕع (ملسو هيلع هللا ىلص)کبرێه لٛؼئبْ ظاثەؾیٛە ضۆنەٚیكذ 
  . چییە ٚ ظاٚای چیبْ ٌێعەکؽێذ

 .ضەڵکەکە ڕاقزەٚضۆ ؾأیٛیبٔە پەیبِی ضٛظا چیە, ٚە ٛؽیم ٔەث١قەفِٛٚ ٚە ٛڕای خیبٚاؾ ٔەث (ملسو هيلع هللا ىلص)ؾەِبٔی ضۆنەٚیكذ 

ەرە ٔیٛەی خیٙبٔی کۆْ . ضەڵکی ئەٚ نٛێٕبٔەی ئبیٕی ٚٚ ٘بٚەاڵْ ، ئەَ ئبیٕە گەیهزٛ (ملسو هيلع هللا ىلص) ِؽظٔی ضۆنەٚیكذظٚای 
ْٚ . ئبیٕی ئبگؽ پەؼقزی ٚ گبٚؼ ٚ ٚەقۀی ٚ خۆؼە٘ب ئبیٕی ٛثظا ٔٛێیبْ پێگەیهزٛە ٌەژێؽ ظەقەاڵری ڕۆَ ٚ فبؼـ

  . ٚەرەٚە ٌە الیەْ ضەڵکی ٔبٚچەکبٔەٚەٛٚی پؽقیبؼی ؾۆؼ ثٚثەڕٚە . ٚەؼگؽرٕی ئبیٕی ٔٛێ ڕٚٚرؽی رێعا ثٛ

ٚە . ثەڵکٛ ضەڵکە ٛە ، ثۆیە کێهەی ؾۆؼ ثۆ ئبیٕی ئیكالَ ظؼٚقذ ٔەثٚٚقیٓ ٘ەثٛٛلٛؼئبٔەکە ثە ٔ ٔٛقطەی ئەقڵی
  . ەٚٚٔەرە ئبیٕی ئیكالِەٚە . ثەاڵَ ثە نێٛاؾی ئبیٕە کۆٔەکە ئیكالِیبْ ٚەؼگؽرٛٛربؾەکە ٘بر

  .( نیؼە)ە ٚ ٔبٚیبْ ٔبٚە ٚضۆیبْ کؽظٚ (قیٚخٛەِ)ِیبْ رێکەڵی ئبیٕی فبؼقە ئبگؽ پەؼقزەکبْ ئبیٕی ئیكال

      ٚە . ٛٚەؼگؽر (رەقەٚف)ْ ثە ِٛقٛڵّبْ ئیكالِیبْ ثە نێٛاؾی ٚثٛ (ثبثٍی ٚ قۆِەؼیەکبْ)ئبیٕە کۆٔەکبٔی 
ئیكالِیبْ گٛێؽەی ئبیٕی پێم ئیكالَ ٌەٚ ٔبٚچەیەظا رؽ ثە قەیؽی ػیجبظاریبْ ثکە ٘ەؼ رەؼیمەیەن خیبٚاؾە ٌەٚی

  . یبٔە ثە رەؼیمەرێهٚە ٚ کؽظٌٚٚەگەڵ رێکەڵ کؽظٚ

فە ٚ پؽقیبؼ ٚ ەٌكەە . ثە نێٛەی فْٚٚ ئبیٕی ئیكالِیبْ لجٛڵ کؽظٚٛکەٚر (فەی یۆٔبٔیەٌكەف)ئەٚ کەقبٔەی نٛێٓ 
  .( ِؼزؿٌخ)ٔبٚیبْ ٌێٕبٚە , ٖٚ ٚەاڵَ 
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رؽظا ثەؼْ . چٛٔکە  جکەْ ٚ لٛؼئبْ ثە ئبلبؼێکیظؼٚقزٔە ٔەیبْ رٛأی ڕای خیبٚاؾ ظایە ، ئەَ فیؽلب ضبڵی گؽٔگ ٌێؽە
  . ٚە کێهە ٔیە ٚ ٔبثێزە فەٚربٔی ئبیٕی ئیكالَٛٚ ، قێ فیؽلە ظؼٚقذ ثٛلٛؼئبٔەکە ثە ٔٛقؽاٚی ٘ەث

چٛٔکە ٌەگەڵ قەؼ٘ەڵعأی ئەٚ قێ فیؽلەیەظا ، ضٛظای ؾأب چٛاؼ ئیّبِی ثەؼاِجەؼیبْ ڕاٚەقزبٔع ثە گٛێؽەی قبڵی 
 ٚ :ثەَ نێٛەیە ثٛ, ثۆ ِەظیٕە  (ملسو هيلع هللا ىلص) ٚارب ظٚای کۆچی ضۆنەٚیكذ ,ثە قبڵی کۆچی ٔیبٌْٚەظایه ثٛ

 ( .164ئیّبَ ازّع )، ( 150ئیّبَ نبفؼی )،  (93ه ئیّبَ ِبٌ).  (کۆچیٜ 80 اثە زٕیفە)ئ١ّبَ 
ْٚ ٛثئەَ پیبٚە ثەڕێؿأە ٘برٓ ئبیٕی ئیكالِیبْ ظاڕنذ ثەگٛێؽەی لٛؼئبْ ٚ زەظیكەکبْ . ئەَ ثەڕێؿأە ؾۆؼ ٔؿیه 

 ٌە ؾەِبٔی ٘بٚەالٔەٚە ٚ ثیٕیٛیبٔٓ ٚ کٛڕەکبٔیبْ ثیٕیٛە ، 

ئەٚ  ٜبْ ٘برٓ ئەٚ ڕا ٚ ثۆچٛٔە ٔٛێیبٔەِەثەقزیبْ ئەٚ چٛاؼ پیبٚە ثەڕێؿەیە . ئەِ,  کبرێه ظەڵێٓ چٛاؼ ِەؾ٘ەثەکە
  .بیٕی ئیكالِعاقێ فیؽلەیەیبْ پٛچەڵ کؽظەٚە . ئبیٕی ئیكالِیبْ ظاڕنزەٚە . کێهەی ؼای خیبٚاؾیبْ ثٕەثڕ کؽظ ٌە ئ

خی ۀٙەرؽ کێهە کەٚرە ٔبٚ ِ پۀدب قبڵێه ، خبؼێکی ,ٌە پبل ِؽظٔی ئەٚ چٛاؼ ئیّبِە ثە ِبٚەیەکی ؾۆؼ کەَ
  . ئیكالِەٚە . ئەَ ئیّبِە ثەڕێؿأە ٘برٓ زەظیكیبْ کۆ کؽظەٚە

 :  ئەِەل قبڵی ٌە ظایه ثٛٔیبٔە ثە قبڵی کۆچی
 ( .. 209، اثٓ ِبخخ  209، اٌزؽِػٞ  202، اثٛ ظاٚظ  215، إٌكبئٟ  204، ِكٍُ  194ثٛضبؼی ) 
 

  . ی کۆچیە224ٌە ظایه ثٛی قبڵی ٚقی . ٛیەکەَ رەفكیؽی لٛؼئبٔی ٔ ,ڕەزّەد ثێذثە )اٌطجؽٞ(ٌە ٘ەِبْ ؾەِبٔعا 

  . ظأبٚە ٚیٓ ٚ ئبیٕی قەٌەفیٚفێڵی ٌێکؽظ , ظا ەٌَٚٚەَ ثەنەی ظ (ٌۆؼأكی ػەؼەة قەٌەفیی ٚە٘بثی)
پبل ئەٚەی ئەٚ چٛاؼ ِەؾ٘ەثەی ثبقّبْ کؽظ ، ثٕبغەی ئبیٕی ئیكالِیبْ ظأب  خ(نیؼە ٚ قۆفی ٚ ِؼزؿٌ)ەَ ؾەِبٔەظا ٌ

 ... ظا . ئەٚ قێ فیؽلەیە کۆٔی ػێؽاق ٚاڵرێکی فؽە نبؼقزبٔی ٚ ثزپەؼقزیٌە 
بْ . چٛٔکە ؾأی (ملسو هيلع هللا ىلص) ثە نێٛاؾی ٔٛێ ٘برٓ ئبیٕی ئیكالَ ثگۆڕْ . ئەٚیم ٌە ڕێگبی ، زەظیكەکبٔی ضۆنەٚیكزەٚە

  . ٚقؽاٚەکە ٔبیەْٛظەؼەلەری لٛؼئبٔە ٔ

ایە ٚپیبٚە ثەڕێؿە ظەثٛ ٚٔەٚە . ئەَ ظٚٚثەؼۀگبؼی ئەَ ٘ێؽنە ٔٛێیە ثٛ (ثٛضبؼی ٚ ِكٍُ)ثۆیە ٌەَ ؾەِبٔەظا ئیّبِی 
  . ە ، ئیٕدب ٔەلڵیبْ ظەکؽظٚثیكزٛ ٚٔبیە ٌەٚ کەقبٔەی زەظیكەکبٔیبْ ٌێٛظڵٕیب ث 100%

     یەٚە . قٚ. ثە٘ەِبْ نێٛە زەظیكیبْ ٔٛ ( إٌكبئٟ ، اثٛ ظاٚظ ، اٌزؽِػٞ ، اثٓ ِبخخ )ئەَ چٛاؼ ئیّبِە ثەڕێؿە 
ٚیبٔە ٛە ، ثەڵکٛ ئەٚ چٛاؼ پیبٚە ثەڕێؿە ئەٚەی ثیكزٕٚیٕیبْ ثۆ کەقەکبْ ٔەکؽظٚىپه (ثٛضبؼی ٚ ِكٍُ)ٚەن  ثەاڵَ

  . ظا ٚە ٌە کزێجەکبٔیبْٚٔەلڵیبْ کؽظ

 قەؼی ٘ەڵعا ئبیب لٛؼئبْ لكەی ضٛظایە یبْ ِەضٍٛلە ؟ ( , ازّع ثٓ زٕجً) ٘ەؼ ٌەَ ؾەِبٔەنعا فیزٕەی ئیّبَ 
         ؽە .١قەفٛفكیؽ کؽظٔی لٛؼئبْ ٚ یەکەَ ِەە . ٘ەقزب ثە رٌٚە ظایه ثٛ 224ٌەَ کبرەظا ئیّبِی طجؽٞ قبڵی 

  . ظی ٌەَ رەفكیؽەنعا فێڵّبْ ٌێعەکەْٚفیؿِی قؼٛەٌەقوٗ 
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ە ٌە ِبِۆقزبکبٔی ظەؼثبؼەی لٛؼئبْ . ٚٚە . ثەڵکٛ ٘ەؼچیەکی ثیكزٛٚفكیؽی لٛؼئبٔی ٔەکؽظەچٛٔکە ئیّبِی طجؽی ر
  .( رفكیؽ اٌطجؽٞ) :ظەڵێٓ پێیٚ ەرەٚە ٚظا کۆی کؽظٚ ٚە ٚ ٌە کزێجێکٚلڵی کؽظەئەَ پیبٚە ثەڕێؿە ٔ

چۀعی ؼاقزە ٚ چۆْ گەیهزٛە ثە طجؽی ؟ ٚە ، ئیزؽ ئەٚ لكبٔە ٚٚە ٔەلڵی کؽظٛزكەکی ثیئەَ پیبٚە ثەڕێؿە ٘ەؼچی
  . ٛایەربٔە٠ە ثۆ ئەٚ ڕٚٚٔی ٔەکؽظٚٛکەـ ٔبؾأێذ ٚ ضۆنی ثەظٚاظاچ

 

ْٚ ضبٚۀی ,ظا ة ٚەٚە . ئەٚ ٚاڵربٔەی ٌەژێؽ ظەقەاڵری ڕۆَ ٚ فبؼـ,پێٛیكزە ئەٚە ثؿأٓ کبرێه ئیكالَ ثاڵٚة
ٚ ٘بٚقۀگی ڕاگؽرٓ ؾۆؼ گؽٔگە . چٛٔکە ئبیٕێه ٚ ْ . ٌێؽەظا ثبالٔف ٛٚ٘ەؾاؼاْ ئبیٕی ثزپەؼقزی ٚ فکؽی خیبخیب ث

  . ەرەٚٚفکؽێکی ٔٛێ ثاڵٚ ثٛ
ؼگەی ػەؼەة . ٚثبپیؽأی ٔبٚچە خیبخیبکبٔیم ٘ەیە ٌە ظەؼەٚەی ظٚٚ ٌە ثەؼاِجەؼظا ئبیٓ ٚ فکؽی ٘ەؾاؼاْ قبڵی ثبٚ 

  . ِی ِەؾْٚە ثۆ ئیكالٚکە چٛاؼ ِەؾ٘ەثیبْ ظاِەؾؼأع ,ئەٚ چٛاؼ ئیّبِە ثەڕێؿە وٗ پێهزؽ ثبقُ کؽظ

ٔیبْ ٚٚی ٌە ظایه ثٛٚضٛظای ؾأب ثەَ چٛاؼ ئیّبِە ثبالٔف ٚ ٘بٚقۀگی ئبیٕەکەی ڕاگؽد . ئەگەؼ قەیؽی ِێژ
  . ثکەیذ . ؾۆؼ ٔؿیکٓ ٌە ٘بٚەاڵٔەٚە

ٚە. ٛی کۆچی ٌەظایه ث80قبڵی  (ئیّبِی زۀەفی)ٚ . ٛکۆرب ضەٌیفە ث ٚ ی کۆچی نە٘یع کؽا40قبڵی  (ئیّبِی ػەٌی)
  . ّبِە رٛأیٛیبٔە ٘بٚقۀگی ئیّبٔعاؼی ؼاثگؽْ ٌە ٔێٛاْ ئبیٕی ئیكالَ ٚ ئبیٕە کۆٔەکبٔی ٔبٚچەکەظائەَ چٛاؼ ئی

ْٚ . چٛٔکە کبؼی ٘بٚەاڵْ گەیبٔعٔی ٛكالَ ظٚای ٘بٚەاڵْ ئەَ چٛاؼ ئیّبِە ثەڕێؿە ث١ٚٔەٚەی ئبیٕی ئٛ٘ۆکبؼی ثاڵٚث
  . ضەڵکی ثگٛێؿٔەٚەپەیبِی ئیكالَ ثٛٚە . فؽیبی ئەٚە ٔەکەٚرْٛ ئەَ پەیبِە ثۆ 

ٚە ئەَ چٛاؼ ٚٔٓ ئبیٕی ئیكالَ چییە . ئەٚەی ئەَ کبؼەی کؽظە٠ێٓ ٚ لكەیبْ ثۆ ثکەْ ٚ رێیبْ ثگەٕثٚأەیبْ ثۆ ظا
  . ئیّبِە ثەڕێؿەْ . کەٚارب ظەثێذ ئێّە ظیٕی ئیكالَ ٌەَ چٛاؼ ئیّبِە ٚەؼگؽیٓ

ٓ ێّە قەٌەفیئ : ئیّبِەیە ، کبرێه ئەٚاْ ظەڵێٓ . ؾۆؼ ثە رٛٔعی ظژی ئەَ چٛاؼ (فیؿِی ٚە٘بثیی ٌۆؼأف اٌؼؽةەٌەق)
 .. نٛێٓ ئەَ زەظیكە ظەکەٚیٓ ٚ
ٌُْر النَّاِس لَْرِنً )  ( َوٌَِمٌنُهُ َشَهاَدتَهُ  ، ثُمَّ ٌَِجًُء أَْلَواٌم تَْسِبُك َشَهاَدةُ أََحِدِهْم ٌَِمٌنَهُ  ، ثُمَّ الَِّذٌَن ٌَلُونَُهمْ  ، ثُمَّ الَِّذٌَن ٌَلُونَُهمْ  ، َخ

 ْٚ ؟ٛظەثێذ ثؿأیٓ نٛێٓ ئەٚ زەظیكە کەٚر
ٚ ٚٚچەڵ ثکەیٕەٚە ، ٘ەؼٚە٘ب ئەَ چٛاؼ ئیّبِە ڕاقزەٚضۆ ٌەٚ ظٛفیؿَ پەٌەچٛٔکە ثەٚ زەظیكە ظەرٛأیٓ ئبیٕی ق

  : ٔبٚی ٘ێٕبْٚ . ظەثێذ ئەَ پؽقیبؼەیبْ ٌێجکەیٓ (ملسو هيلع هللا ىلص) ظا ژیبْٚ کە پێغەِجەؼ لەؼٔە
 ؟  ٚٔی ٔییە ٌە ئیكالِعاٛئەٚ چٛاؼ ئیّبِە ظەکبد ٚ ظەڵێذ ِەؾ٘ەة ظؼۆیە ٚ ث ٚظی ظژایەریٛقؼ قەٌەفی ثۆچی

ب ئێكزب ٔبؾأٓ قەٌەف ِبٔبی ٚە٘بثیەکبٔی نٛێٕکەٚرەی ٌٛؼأف اٌؼؽة . ثەضۆیبْ ظەڵێٓ قەٌەفی . کێهە ٌەٚەظایە ر
.  (ػٍیُٙ اٌكالَ)ٚ ٘بٚەاڵْ  (ملسو هيلع هللا ىلص) ئەٚ چٛاؼ ئیّبِە قەؼەرب ٚ ظەقزپێکی قەٌەفە ثۆ ئبیٕی ئیكالَ ظٚای پێغەِجەؼ .. چییە

 ٔییە ؟ گظا گؽٔ كالَئ١ِەؾ٘ەة ٌە  : ثەچی پێٛەؼێه ئەٚاْ ظەڵێٓ
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           ە ٘ەرب ؾەِبٔی ئەٚ چٛاؼ ئیّبِە .2019ٚئەگەؼ ئێّە ثگەڕێیٕەٚە ثۆ ڕەچەڵەن ٚ قەٌەفی ئبیٕی ئیكالَ ٌە 
  .( ملسو هيلع هللا ىلص)ئێّە کۆرب قەٌەفیٓ ثۆ پێغەِجەؼ 

. کەٚارب ئەقڵی قەٌەف ٚ قەٌەفی ئەٚ چٛاؼ ئیّبِەْ کە  (ملسو هيلع هللا ىلص)ئەٚ چٛاؼ ئیّبِەل یەکەَ قەٌەفٓ ثۆ پێغەِجەؼ 
 . ؼْ ٌە ئبیٕی قەٌەفٚفیؿَ کە ظؼۆ ظەکەْ ٚ ظٚەٌەقەٌەفیەکبْ ظژایەری ظەکەْ . ئەِە ضبڵی یەکەِە ثۆ ٔبقبٔعٔی ق

 

  . یەکەِیبْ ؾەِبٔی ضۆی ٚ ٘بٚەاڵٔەقێ ؾەِبْ ظەکبد .  ثبقی.. رؽ ثگەڕێٛە ثۆ زەظیكەکە  خبؼێکی
قەیبؼەْ  ئەٚ چٛاؼ ئیّبِە چٛاؼ چەِەٌەغی :ەَ ؾەِبٔی ئەٚ چٛاؼ ئیّبِە ثەڕێؿەْ کە قەٌەفیەکبْ ظەڵێ١ٓەَ ٚ قێٚظٚ

  . كالَ ٌەقەؼ ئەٚ ِەؾ٘ەثبٔە ثٕیبد ٔۀؽاْٚ ٚ ِەؾ٘ەة ثیعػەیەئ١ٚ ثۆیبش کؽاْٚ . ئبیٕی 

 

  . فیؿَ ئەٚ زەظیكەیەەٌەثٕبغەی ظاِەؾؼأعٔی ئبیٕی ق .. زەظیكەکە رؽ ثگەڕێٛە ثۆ خبؼێکی
 ئبیب ضۆیبْ ثبٚەڕیبْ پێی ٘ەیە ٚ نٛێٓ ئەٚ چٛاؼ ئیّبِە کەٚرْٛ . یبْ گبڵزە ثە ِەؾ٘ەة ظەکەْ ؟

ە . ٚظا ظؼٚقذ ثٛ ەَ ؾەِبٔی ؾێڕی١ٓەَ ٚ قێٚربْ ظەؾأٓ چٛاؼ ِەؾ٘ەثەکە ٌە ظْٚٚٚ ٚ ئبنکؽایە ٚ ٘ەِٛٚٚەن ڕ
  . ثە ثەنی یەکەِی ئەٚ زەظیكە ٔیە فیؿَ ثبٚەڕیبْەٌەق

 

  : ەِی زەظیكەکەٚئێكزب ثب ثچیٓ ثۆ ثەنی ظٚ
 ( َوٌَِمٌنُهُ َشَهاَدتَهُ  ، ثُمَّ ٌَِجًُء أَْلَواٌم تَْسِبُك َشَهاَدةُ أََحِدِهْم ٌَِمٌنَهُ  ... )

  . ظؼۆ ظەظەْ َ ثەنە کؽاٚە ثەٚەی ضەڵکی نبیەرینیکبؼ ثۆ ئە , قبیزە قەٌەفیەکبْ ٚثڕۆْ ثۆ ٘ەِٛ
 ظا ؟ (ثبنزؽیٓ ؾەِبْ)ٚ  (ظؼۆ نبیەری) چی پەیٛۀعی ٚ پێکەٚە ثەقزٓ ٘ەیە ٌە ٔێٛاْ : ِٕیم ظەپؽقُ

  گٛێؽەی لٛؼئبْ ٚ قٛٔەد .ثە , ٚزیع ٚ ظیٕعاؼی ٚ قٛڵسبْ ثۆ ضٛظاەر :ثبنزؽیٓ قێ ؾەِبْ ٚارب

. ٌەقەؼ گۆڕیٕی ئبیٓ ثەثبل یبْ ثەضؽاپگەؼیی ٘ەیە چی کبؼی (قٛێٕعی ظؼۆ)ٕێذ ٠ٚ کەقێکی ئبلڵ رێّبْ ثگەٛفەؼِ
 ؼێذ ثە ضؽاپزؽیٓ ؾەِبْ ؟ظثبنزؽیٓ ؾەِبْ ثە قٛێٕعی ظؼۆ ظەگۆڕ : ٚٔزؽ ظەڵێُٚڕ

 ػ١ٍٗ قالَ( .) ی ثکەْ ٘ەرب ئبظەَە ضەڵکٌبؼ ٌە ضۆربْ ثکەْ ٚ ئەَ پؽقیبؼە یەکێکزبْ پؽقیئێكزب گەؼ ٘ەؼ

  کبِّبْ پێٛیكزیّبْ ثە قٛێٕعی ظؼۆ ٘ەیە ؟
 ثبنزؽیٓ ؾەِبْ یبْ ظیٓ ثگۆڕێذ ؟ وٗ ظؼۆنّبْ ضٛاؼظ ئەَ قٛێٕعە چی کبؼیگەؼیی ٘ەیە ئەٚە قٛێٕعی

ئەَ ثەنەی زەظیكەکە ظەلؽرێٕٓ ٌەکبری ظەؼـ ٚ  ٚیبْٛقەیؽی ظەؼـ ٚ پێگەی قەٌەفیەکبْ ثکەْ ، ٘ەؼ ٘ەِ
  . ثۆ ظەکەْ گەؼ ٔەنی لؽرێٕٓ ثە نبیەری ظؼۆ نیکبؼی، ظا کؽظٔیبْ لكە

  : ِٕیم ظەڵێُ
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  ،  (ملسو هيلع هللا ىلص) پەیبِجەؼ ضبٚەْ پەیبِە یە ثەَ زەظیكەٚە ، چٛٔکە١ٔ ۀؿیه پەیٛۀعیٌٚؼ ٚ ٚظٌە, ظؼۆ  ٚ نبیەرینبیەری 
ئەَ زەظیكە ِٛػدیؿەیە ٚ ثبقی ظٚای ضۆی ظەکبد . قەؼەربی زەظیكەکە ثبقی قێ ؾەِبٔی ؾێڕیٓ ظەکبد . 

  . ظؼۆ ثکبد . ٔەن نبیەری ؾەِبٔە ؾێڕیٕەٚٔی ئەٚ ٛثەِی زەظیكەکە ثبقی ٔەِبْ ٚ الٚاؾٚیٛەی ظٚظەثێذ ٔ
ٚارب ئەٚە لكەی پێهەٚا ٚ پەیبِجەؼێه ٔیە  , ەِی زەظیكەکە پەیٛۀعیی ٔەثێذ ثە ٔیٛەی پێهەکیەٚەٚئەگەؼ ٔیٛەی ظٚ

  . ظا ثکبدٚ ػدیؿەیەن ٌە ظا٘برٛٛثبقی ِ

ثۆ ئەٚەی ئەٚأەی ظٚای ئەٚ قێ ؾەِۀە ثزٛأٓ ثگەڕێٕەٚە ثۆ ئەٚ قێ , ظایە  ەَٚػیجؽەرەکە ٌە ٔیٛەی ظٚ ٗکەٚای
 ؾەِۀە ؾێڕیٕە . 

 

  : ێذٚەَ ظەفەؼِٛٚٔیٛەی ظٚ

 ( . َوٌَِمٌنُهُ َشَهاَدتَهُ  ، ثُمَّ ٌَِجًُء أَْلَواٌم تَْسِبُك َشَهاَدةُ أََحِدِهْم ٌَِمٌنَهُ  ... )

  . ٌەَ ثەنە ثبقی ) ن٘بظح ( کؽاٚە ٚارب نبیەریعاْ
  . كالَ ٚ ظیٕعاؼ ٚ ثێعیٓ . ٘ەرب ظەِؽێذ کبؼی ثە نبیەری ٔییەئ١ٚ ِؽۆڤێه ٌە خی٘بٔعا پێم ٛ٘ەِ

ثبٔگ ظەکؽێذ ثۆ نبیەری .  ٚٚظاٚێه یبْ ِؼبِەٌەیەن ٘ەثێذ کەقێه ئبگبظاؼی ثێذ . گەؼ کێهە ٘ەثٌٛٚەٚأەیە ڕ
  . ئەَ نبیەریعأبٔەل ٌە ژیبٔی ِؽۆڤعا ؾۆؼ کەِٓ

  . ل ظەگّۀٓ ، ؾۆؼثەی ضەڵه ٘ەرب ظەِؽێذ کبؼی ثە ظاظگب ٔیە ثۆ نبیەریِەەزکەظاظگب ٚ ِ نبیەری
ە ٚ ٔیهبٔە ثێذ ثۆ ڕاقذ ٔی قێ ؾەِۀی ؾێڕیٕەٚە . یبْ ثەڵگٚچٛاقذ ٚ ظؼۆ پەیٛۀعیبْ ٔیە ثە رێىڕ کەٚارب نبیەری

  . کەقێه یبْ کۆِەڵێه ٚەن ئەٚ قێ ؾەِۀە ؾێڕیٕە ثێذ ٚ ظؼٚقزی
  .(  ال فطؽ اٚریذ خٛاِغ اٌکٍُ ) :ٚێذٛ. ضۆنی ظەفەؼِ "اٌ٘ٛی ال یٕطك ػٓ" (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەِجەؼیم 

  . نبیەری ٌە ژیبٔیعا ٘ەیە ٌەٚ ظەلەیەی ٌە ظایه ظەثیٓ ٘ەرب ظەِؽیٓ ٚ پبل ِؽظٔیم ٘ەیەِؽۆڤ  ٗ٘ەؼ ربکێه ٌ
ٌە ٚ ٚخٛ ٚزی ظەظەْ ظەڵێٓ ٌە فاڵْ ظەچێذ . ظایکەکە ٘ەِٕٛبڵ ٌە ظایه ظەثێذ کەـ ٚ کبؼ نبیکبرێه ِ

ثە گٛێؽەی کبؼەکبٔی , کبرێه گەٚؼە ظەثێذٖٚ  ..... ٘زع یەن یبْکؽظاؼەکبٔی ظەنٛث٘ێٕێذ ثە کەقێه یبْ ثبڵٕعە
  ... .. ٘زعۆؾٔە ، ٘ەؾەٌییە ، ظؾە ، لۆڵجڕەٚەقف ظەکؽێذ ثبنە ، ضؽاپە ، ظؼ

کؽظاؼەکەی .  ٚی ٚەقفی ضەڵکە یبْ ظایکە ثۆ کۆؼپەکەی . ئەَ ٚەقفبٔەل ٘ۆکبؼی ثیٕیٕی ضەڵکە ثۆٛئەِبٔە ٘ەِ
  . ثەگٛێؽەی کؽظاؼەکەی نبیەریی ثۆ ظەظەْ کێیە ٚ چییە ٚ چۆٔە

 ثڕۆ ٔبٚ ضەڵه ثؿأە ِٓ کێُ ؟: کبرێکیم کەقێه ثیەٚێذ ضۆی ثٕبقێٕێذ یبْ کێهەی ٘ەثێذ . ظەڵێذ 
  . ی ضەڵکی ظۀبقؽێیٓکەـ ثە نبیەر ٚٚارب ِٓ ٚ رۆ ٚ ٘ەِٛ

  . ٚ ٚؼظ ٚ ظؼنزێکی ژیبٔەٛٚ فکؽ ٚ ئبیٓ ٚ ٘ەِج ۀ٘ەئەَ نبیەریەل ثۆ ربن ٔییە . ثەڵکٛ ثۆ ِ
  . ضۆد ٚ ضەڵکی قۀگی ِەزەکە ڕۆژی لیبِەریم نبیەری...  .. ٘زعئیهکەؼە ثەظیٕە چۀەثبؾە فاڵْ ؾیؽەکە
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 : ەٚپبنبْ ٚنەی ) یّیٓ ( ٘برٛ

 ( ٌَِمٌنَهُ ثُمَّ ٌَِجًُء أَْلَواٌم تَْسبُِك َشَهاَدةُ أََحِدِهْم  )

ٚارب ٘ێؿ . چٛٔکە ٘ەِٛ ڕاقذ ٚ ڕاقزیەن ٘ێؿە ثۆ کەقەکە یبْ فکؽەکە یبْ  ٚارب ڕاقذ ، ِبٔبی ئەقڵی (یّیٓ)
  . نّەکەکە

 ٚ کەـ ئەٚ نبیەریە ظەظەْ . ظەقزی ڕاقذ ٘ێؿی ِؽۆڤە .ٛنزی صیٕی ٔب ڕاقزە ٚ ػبظیە ٘ەِ

 

 : ٘ێؿە ٚ ظەقەاڵرە (یّیٓ)قەیؽی لٛؼئبْ ثکەْ  

 
 :  ظایە ٌە قدٍی اػّبٌی٘ێؿی ربن ٌە ڕۆژی لیبِەد  -1

ًَ ِكتَابَهُ بٌَِِمٌنِهِ )   .. (  فََمْن أُوِت

               : ٚٛٚەٚە ٘ێؿەکە ٌە الی ڕاقزیەٚە ثٛؽەکبْ ث١ٚی قبزٚٚثەڕٚ( ڕ١ٍٗ قالَػقب )ٚکبرێه ِٛ -2

 ( .. َوأَْلِك َما ِفً ٌَِمٌِنَن تَْلمَْف َما َصنَعُوا) 

 : ٌٚٛە کزێجی لٛؼئبٔعا ث (ملسو هيلع هللا ىلص)٘ێؿ ٚ رٛأبی پێغەِجەؼ  -3

 ( .. َوَما ُكْنَت تَتْلُو ِمْن لَْبِلِه ِمْن ِكتَاٍب َوال تَُخطُّهُ ِبٌَِمٌِننَ ) 

 .. ظا ٚ ظەگیؽێذ ٌە ِەیعأی نەڕٚثە ٘ێؿی ثبؾ (ٍِه اٌیّیٓ) -4

 : ەٕ٘یچ ٔی وٗٚ ثزەکبٔی نکبٔع ٚ ٘ێؿی ضٛظاکبٔی ٔیهبْ ضەڵکیعا ٚ( ثە ٘ێؿی ثبؾ١ٍٗ قالَػؽا٘یُ )اث -5

ٌِْهْم َضْرًبا ِباْلٌَِمٌنِ )  ( .. فََراَغ َعلَ

  . ْٚ ، ڕۆژی لیبِەد ثێ٘ێؿْْٛ ٌە ظٔیبظا ؾۆؼ ثە٘ێؿ ثٚئەٚأەی نٛێٓ ؾاڵّەکبْ کەٚرٛ -6

  "..  :ئێّەی ثەَ زبڵە گەیبٔع ٚئەٚە ٘ێؿی ئێٛە ثٛ" : أیبْ ثە ؾاڵّەکبْ ظەڵێٓٚنٛێٓ کەٚرٛ

 .. ( تَأْتُونَنَا َعِن اْلٌَِمٌنِ لَالُوا إِنَُّكْم ُكْنتُْم  )
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 : ( ٘برٛٚەیدئ پبنبْ ٚنەی ) 

 ( أَْلَواٌم تَْسبُِك َشَهاَدةُ أََحِدِهْم ٌَِمٌنَهُ ، َوٌَِمٌنُهُ َشَهاَدتَهُ ٌَِجًُء  ثُمَّ ) 

  ( ٘ەؼ ثە ِبٔبی ٘برٓ ظێذ . اری ٚنەی ), ( ٘برٛٚە . ٚارب ٘برٓ  خبء ئەقڵەکەی ٌە )

  . ثۆ کبری ؾەزّەد ٚ ٔبضۆل ٚ ٔە٘بِەرییە خبءخیبٚاؾیبْ ئەٚەیە 
 ە ٚ ؾەزّەد ٚ ٔبضۆنیی رێعا ٔیە .ثۆ ئەٚ کبربٔەیە ٘ێٛؼرؽ  )اری (

  . ۆؼە( ؾاری  ٚ  خبء)ضۆربْ ٌە لٛؼئبْ ثگەڕێٓ ئبیبری 
  . ٚەٛرؽ ٔە٘بر کبَ ٌە ظۆضەکبٔی ٚ ٘برٛە . ثە ٘یچٌٚە لٛؼئبٔعا ٘ەؼ ٘ەِٛ ) خبء ( ثە ڕاثؽظ

ضەڵکی نبیەری ظەظەْ ثۆ , ٚە . ٚارب ضەڵکبٔێه ظێٓ ، پێٛیكذ ٔبکبد ثٕبقؽێٓ ٛٚ ٘برٛظا ثە ظا٘بر زەظیكەثەاڵَ ٌەَ 
  . ٘ێؿ ٚ رٛأبکبٔیبْ

 : ێذٚپبنبْ ظەفەؼِٛ
 ( .. َوٌَِمٌنُهُ َشَهاَدتَهُ ) 

 : الیۀە ٚثۆ ظەظەْ . ظیمەد ثعەْ ٚەقفەکە ؾۆؼ ظەلیمە ٚ ظٚ ٘ەؼٚە٘ب ٘ێؿ ٚ رٛأبکبٔی نبیەری
 ( .. َشَهاَدةُ أََحِدِهْم ٌَِمٌنَهُ ، َوٌَِمٌنُهُ َشَهاَدتَهُ ) 

ثۆ ظەظەْ کەقێکی ضبٚەْ ئبیٓ ٚ ثە رەلٛایە ٚ ثۆ ضٛا قٛڵسبٚە . چٛٔکە ٌێیبْ ثیٕیٛە ٚ ظەؾأٓ  ضەڵکی نبیەری
 .. رٛأبکبْ چۀعە

 ( .. تَْسبُِك َشَهاَدةُ أََحِدِهْم ٌَِمٌنَهُ ) 

 .. رێ ثکەْ ئەگەؼ ضەڵکیم ٔەیٕبقٓ یبْ پهزی
 ( .. َوٌَِمٌنُهُ َشَهاَدتَهُ ) 

  . ثۆ ظەظەْ ٘ێؿ ٚ رٛأبکبٔی نبیەری

 

کۆربیی ئەَ زەظیكە کە قٍفیؿَ ظەیجڕْ یبْ ثە نبیەریی ظؼۆ نیکبؼیی ظەکەْ . ٘ەؼ ضٛظی زەظیكەکە ثە ظؼۆیبْ 
   . ظەضبرەٚە

  .. ظؼۆ ثێذ ثە ِبٔبی نبیەریئەگەؼ 
 ٚنە پێچەٚأە کؽاٚەرەٚە ؟ ِٚبٔبی چیە ٚ ثۆچی ٘ەِبْ ظٚ(  َشَهاَدتَهُ َوٌَِمٌنُهُ ) ئەی  : ظەپؽقیٓ

چەڵ ظەکبرەٚە . چٛٔکە ئەٚاْ ثبٚەڕیبْ ٚٚیبٔە ثە ثەڵگە ثۆ ظیٕەکەیبْ . ظیٕەکەیبْ پٛٚفیؿَ کؽظەٌەئەَ زەظیكە کە ق
  . ثەٚ قێ قەؼظەِە ؾێڕیٕە ٔییە
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   . فیؿَ گبڵزەی پێعەکەْەٌەچٛاؼ ِەؾ٘ەثەکەیە . ق وٗ یبْ ٌە زەظیكەکەظا ثبقکؽاٚەٚ قەؼظەِٚظ :ثەڵگەنُ
 یە . ١ئەِەل ثەڵگەیە ثبٚەڕیبْ ثە قەؼظەِی یەکەِیم ٔ

 ری ثە ؾەِبٔی ضۆی ؟ە٠ٚٚنٛث٘بٔع (ملسو هيلع هللا ىلص) ضۆنەٚیكذ ئەٚ چٛاؼ ِەؾ٘ەثە ڕەرعەکۀەٚە کە ئەگیٕب چۆْ
 .. ەِی زەظیكەکەل ظەلؽرێٕٓٚپبنبْ ٔیٛەی ظٚ

 

 : ٕگ ئەِەیە٠ضبٌی گؽ
 ,فی ٔەثٓەٌەق وٗ كالَ . ِەچٕە ٔبٚ زیؿة . ِەچٕە ٔبٚ ِؿگەٚرێهئ١ِەچٕە ٔبٚ ظژە  :ٚأیبْ ظەڵێٓٛکەٚرثە نٛێٓ 

فیەکەنیبْ ٚەن ِبِۆقزبکەی رۆ ثێذ . ظەثێذ ٘ەِٛ چبن ٚ ضؽاپ ٚ ٘ەڵكٛکەٚرزبْ ٌە ەٌەظەثێذ ئبقزی ق
  . نبِبٔەکەی رۆ ثێذەکەربٔەٚە ثێذ ٚ ئیّبِی ِؿگەٚرەکبٔی رؽیم ٘بٚڕێ ٚ ٘بٚڕای (1)(نبِبْ)

 : ئەِەیە ِبٔبی
 .. ( َشَهاَدةُ أََحِدِهْم ٌَِمٌنَهُ )

  .. رؽ نبیەریعأی نبِبٔەکبٔە ثۆ ٘ێؿ ٚ رٛأبی نبِبٔێکی
 ( .. َوٌَِمٌنُهُ َشَهاَدتَهُ ) 

 .. ەِیم نبیەری ظەظاد ثۆ نبِبٔی یەکەَٚ٘ێؿی نبِبٔی ظٚ

 
ٚ ثؽظٔی ٚکؽظٔەٚە ٚ ئبثڕظایُ قیگٕبٌیبْ ٘ەیە ثۆ ئبگبظاؼ . (ثٍٛرٛس ٚ ٚای فبیٓ)فیؿَ ثکەْ ظەڵێی ەٌەقەیؽی ق

  . قدیً کؽظٔیبْۀەیبؼاْ ٚ ظۀگ ر
  . ظەکەْ نیکبؼی (ظؼۆ نبیەری )ەِی زەظیكەکە ظەثڕْ ٚ ثەٚی ظٚثۆیە ئەَ ثەنە

 .. فیەکبْ ثچٕە ٔبٚ ضەڵکەٚەەٌەکبرێه ق
 .. ( َشَهاَدةُ أََحِدِهْم ٌَِمٌنَهُ )

٘ێؿی فکؽەکەیبْ ظەؼظەضبد . کبثؽای قەٌەفی کە ظەگەڕێزەٚە ثۆ الی  , فیؿَەٌەقنبیەری ٚ ظیعی ضەڵه ثۆ 
 .. نبِبٔەکەی

  . نبِبْ ٔبرٛأێذ ٚەاڵِی ثعارەٚە ٘ێؿ ٚ ظەقەاڵری ٔبِێٕێذ  ( .. َوٌَِمٌنُهُ َشَهاَدتَهُ ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :( 1)نبِبْ

٘یٕعییە قٛؼەکبْ پێیبْ ظەگٛرٓ نبیبْ ، نبیبٔیم ٘ەؼ ضۆی لەثیٍەیە ٚەن  ٜخبؼاْ پیبٚە ئبیٕییەکبٔیبْ ٌە الی ِەغۆٌەکبْ پێیبْ ظەگٛرٓ نبِبْ . ال
  . چۆْ الی خٛٚەکبْ پیبٚە ئبیٕییەکبْ ٌە لەثیٍەی الٚییەکبٔٓ

ثە گؽْ ٚ ِٛقٛڵّبٔیم ٘ەیە ثە٘ەِبْ نێٛە ئیكالِەری ظەکەْ . ِبِۆقزبکبٔیبْ ثْٛ ثە نبیبْ ٚ نبِبٔەکبٔیبْ ٘ەؼچییەن ئەٚاْ ٔەیبْ گٛد ثێذ ٚەؼی ٔب
 . ظیٕی ٔبؾأٓ
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 (ازّع ثٓ زٕجً)٘ەرب ؾەِبٔی  : پێّبْ ظەفەؼِٛێذ (ملسو هيلع هللا ىلص)ٚٔەیە ئێكزب ٌەٚ زەظیكە رێگەیهزیٓ . پێغەِجەؼ ٛپبل ئەَ ّٔ
پبل ئەٚاْ ئەَ ئبیٕە ٚەن ضۆی ٔبِێٕێذ ، ضٛظای ضبٚەْ ظەقەاڵد ضەڵکبٔێه ظێٕێذ ئەَ ئبیٕە  . ؾەِبٔی ؾێڕیٕە

  . ظەظاد ٚ رٛأبی ضۆنیبْ نب٘یعْ ثۆیبْثەڕێٛە ظەثەْ . ضەڵکی نبیەریبْ ثۆ 

  . كالَ ٚ ضەٌیفەکبْ نەڕ ٚ ٔبکۆکییەئ١ٚی ِٚێژ :کبرێه ظەٌێٓ

پەؼقزی . ٚەرە ٔبٚ لەِٚی خیبخیبی ثزپەؼقزی ضبٚەْ ٘ەؾاؼاْ قبڵ ٌە ثزٛكالَ ٘برئ١ِەثەقذ ٌەٚ زەظیكەیە ، ئبیٕی 
. ؾەِەْ ثگێڕٔەٚە ثۆ ؾەِۀی ؾێڕیٓ ثۆ ئەٚەی, ەٚٔبؼظٚكالَ ٌۀبٚ ثەؼْ ضٛظا کەقبٔی ثۆ ضٛا قٛڵسبٚی ئ١یبٔە ٚٚیكزٛ

  . ٘ەٚڵیبٔعاٚەوٗ ظٔیب نبیەریبْ ثۆ ظەظەیٓ  ٚئەٚەرب ئێّە ٚ ٘ەِٛ

 ِٕبلهە ٚ . زٕەی ؾۆؼی ٌێکەٚرٛەرەٚە١کبرێه ثبقی ڕای خیبٚاؾ ظەکؽێذ ٌە ئیكالِعا . ئەَ ڕا خیبٚاؾە نەڕ ٚ ف
  . ضٛظال ٔەی٘ێهزٛٚە ظیٕەکەی ٌۀبٚ ثەؼْ ٚ ثگەڕێزەٚەپەؼقزی ەری ثز٠ِێؿگؽظ ٔەثٛٚە . ثەؼاِجەؼ ٚیكزٛ

                  ٚ . ٛث (ئیّبَ اثٛ زٕیفە)ٚ ؾەِۀی ؾێڕیٕە ٌە یەکەَ ؾەِەْ کە ظەؼکەٚد ٚظ : ٚٔەلٛثبنزؽیٓ ّٔ
  . فمە ٚ نەؼػی ضٛظای ظاِەؾؼأع ثەثێ ئەٚەی پهذ ثە زەظیف ثجەقزێذ , وٗ ٚٛ٘ێٕعە نبؼەؾا ث

ری نەؼػی ە٠ٚەرەٚە ؾأیٛٚضٛێٕع . ٚەزی (ملسو هيلع هللا ىلص) کەـ ثٛە ٌە ؾِبٔی ػەؼەثیعا ظٚای ضۆنەٚیكذ چٛٔکە نبؼەؾارؽیٓ
  . ضٛظا ثعۆؾێزەٚە

نیؼە ٚ )ە ٌۀبٚ خەؼگەی فیزٕەی ٌٚە ظایه ثٛ (کٛفە)ٌە  (اثٛ زٕیفە)ئەَ ئبیٕە . چٛٔکە  ئەِەل ثەڵگەیە ثۆ ثە٘ێؿی
 , ٔبٚی زەظیكەٚە رەئٛیالد ثۆ لٛؼئبْ ثکؽێذێهزٛە ثەە ٔەی٘ٚظا . ظەؼگبی فیزٕەی ثەٚە ظاضكزٛ( قۆفی ٚ ِؼزؿٌە

  . كالِی ظأبٚەئ١ثە ظەلی لٛؼئبٔەکە نەؼذ ٚ نەؼػی ثەڵکٛ 

ەٚە . ثەؼاِجەؼ ٘برٓ ٌە ڕێگبی زەظیكەکبٔەٚە کەٌێٓ ٚثەؼۀگبؼیبْ ثٛ (اثٛ زٕیفە)ْٚ ، پبل ئەٚەی ٛفیزٕەکبْ ؾۆؼ ث
ٚقیٕەٚەی ٛکؽظ ثە ٘ۆکبؼ ثۆ ٔ (ثٛضبؼی ٚ ِٛقٍیّی)ثطۀە ئبیٕی ٔٛێٛە . ثەاڵَ ضٛظای ضبٚەْ ظەقەاڵد ئیّبِی 

  . زەظیكەکبْ
:                                       ٚقییەٚەٛزەظیكیبْ ٔٚ ْٚ ٛظا ئەَ ئیّبِە ثەڕێؿأە پەیعا ث ٘ەؼ ٌە ٘ەِبْ قەؼظەَ

  . ئەَ چٛاؼ ئیّبِە ثەڕێؿە ثبقٝ ظٚای ظەگەڕێّەٚە ثۆ( .. وٗ   اثٓ ِبخە ٚ  رؽِػی   ٚ  اثٛ ظاٚظ ٚ  إٌكبئی )  

ٚ  (ئیّبَ ازّع ثٓ زٕجً)پبڵەٚأی ئەَ خبؼەیبْ   .عْٚ ئەَ خبؼە لٛؼئبٔیهیبْ رێٛە گالٔٛٚ ؾەِبٔەظا فیزٕەکبْ ؾۆؼ ثٌە
  . ْٚثٛ (اٌطجؽٞ ئیّبِی)
فكیؽی ەی قەیؽیبْ ظەکؽظ ثۆ لٛؼئبْ ٚ رەضٍٛلە ؟ نیکبؼلٛؼئبْ کەالِی ضٛظایە یبْ ِ : ظەیبٔگٛد (ِؼزؿٌە)

  . قەیؽرؽیبْ ظەکؽظ ثۆ پهذ ڕاقذ کؽظٔەٚەی لكەکبٔیبْ
ؼئبْ کۆی ٚ ٌەقەؼ لٛٛی ثیكزجە ڕەزّەد ثێذ ٘ەقزب ثەٚەی ٘ەؼچی کۆچییە . ث224ٚی قبڵی ٌٛە ظایه ث (طجؽی)

. ثۆ ئەٚەی ثجێذ ثە ثەڵگە ثۆ ئەٚ ؾەِبٔە ، کە لٛؼئبْ ثەگٛێؽەی  (رفكیؽ اٌطجؽٞ)ٔبٚیٕب  ٚ کؽظەٚە ٌە کزێجێکعا
  . رێگەیهزٕی ضەڵکبٔی پێم ضۆیبْ نیکبؼی کؽاٚە
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 ثؿأیٓ ئێٛە ٌە کێٛە ٚەؼربْ گؽرٛٚە ؟ , ی ضۆربْ ث٘ێٕٓٚەؼْ نیکبؼ (ِؼزؿٌە)ٌە ثەؼاِجەؼیهعا ئێٛەی 
ثەؼثبؼأیبْ کؽظ ٚ نیبْ کٛنذ (ّبِی طجؽیٖٚ )ئ١.  ٚثەڵگەیبْ پێ ٔەثٛ (ِؼزؿٌەٚ )ەیە فیزٕە کۆربیی پێ٘بد ثەَ نێٛ

  . ٌۀبٚ ِبڵەکەی ضۆیعا

 

 فیؿَ یبؼی ٌەقەؼ ئەٚ پەرە ظەکەْ ؟ەٌەظا ٚ چۆْ ق كالَئ١ثبقی قەؼەکی ئێّە ڕای خیبٚاؾە ٌە 
 ...  ٌە زەظیكەکبْ ظەقذ پێعەکەیٓ

ە ثە ظٚای ٚٚٔیبْ کؽظٚٛٚی ڕاقزٓ ، چٛٔکە ضٛظی ضۆیبْ ثەظٚاظاچٛ٘ەِؼ٘ە (ثٛضبؼی ٚ ِكٍُ)ئەٚ زەظیكبٔەی 
  . ٚقیٛیبٔەٛئیٕدب ٔ , ْٚٛکەقەکبٔعا ٚ ٌێیبْ ثیكز

 ( ..  اثٓ ِبخە  ٚ رؽِػی   ٚ اثٛ ظاٚظ  ٚ  إٌكبئی )    .. رؽ ثەاڵَ چٛاؼ ئیّبِبکەی
ٕگیبْ ٔەظاٚە . ٠ٌە ثێژ (ثطبؼی ٚ ِكٍُ)ە . ٚەن ٚلٍیبْ کؽظٚەە ٔٚٚە ، ٘ەؼچیەکیبْ ثیكزٛٚلٍیبْ کؽظەئەِبْ ثەـ ٔ

  . ئبقزی ڕاقزی ٚ ظؼٚقزیی ٔەؾأؽاٚە
  . فیؿَ ٘برٛٚە ٌێؽەظا ثٕبغەی ظیٕەکەی ظأبٚە ٚ فێڵی کؽظٚٚەەٌەق

قبڵ ٘برٛٚە ئەَ زەظیكبٔەی ٌە  1200ڕەزّەد ثێذ . ئەَ پیبٚە ثەڕێؿە پبل ظۀبقیٓ ثە ٟ(نێص اٌجبٔ)ِٚبْ ٛ٘ەِ
 .زەظیكەیبْ گێڕاٚەرەٚەٚارب ئەٚ کەقبٔەی ئەٚ  :قۀەظ...  ٚەٚئەَ کبؼەی کؽظ (قۀەظ)ظاٚە . ٌەقەؼ ثٕبغەی  ٕگ٠ثێژ

ری ثۆ الی ە٠ثؽظٚٚ ٚە قبِبٔی ثؽاظەؼَ ػەؾیؿی ثیٕیٛە ٛازّع ٌەؾاؼی ِسّٛظ گێڕایەٚە ثبٚکی پێیگٛر)  : ٔەٚثۆ ّٔٛ
 ( . ...نەِبڵی ػەثە ڕەل

  .ەرٓ ثۆ ئەٚەی ػەؾیؿ نەِبڵی ثیٕیٛٚارب پبڵپهذ ٚ نبی . قۀەظْ ,ٚ ثبٚکی ِسّٛظ ٚ قبِبْ ٚ ػەؾیؿ ازّع ٚ ِسّٛظ

َ ٚەؼٔبگؽَ ، ثۆ ٘یچ ثبثەرێکیهُ ٚەن ثەڵگە ثەکبؼ ٟ(اٌجبٔ)٘یچ زەظیكێکی  ؼ٠ُ( ..ەو قەؼظاؼ)ِٓ ضۆَ ٚەن 
  . كالَئ١ٔە٘ێٕبٚە ثۆ ٚەاڵِعأەٚەی ظژە 

 : چٛٔکە
ٌە لكەی ِؽۆڤی ئبقبی ٔبچێذ . چۆْ ٚەؼی ثگؽَ کە  (صسیسە)ؾۆؼیٕەی ٘ەؼە ؾۆؼی ئەٚ زەظیكبٔەی ظەڵێذ 

 ؟ (ملسو هيلع هللا ىلص) لكەی پەیبِجەؼْ
 .. ٌێؽەظایە ٟ(اٌجبٔ)کێهەی 

  . گؽٔگیی ٔەظاٚە ثە ٔبٚەڕۆن ٚ ِبٔبی زەظیكەکە ، گؽٔگیی ظاٚە ثە کەقەکبْ کە ٔبٚیبْ ٘برٛٚە
 ! ئەِەل گەٚؼەرؽیٓ کێهەیە

 قبڵ ظێذ لكەکبٔیبْ رصسیر ظەکبد ؟ 1200چۆْ پبل  , ٔبقێذەٌجبٔی کەقەکبْ ٔبئچٛٔکە 
ِكٍُ ٚ )ٚقیٛە . ثۆچی ئەٚأیم ٚەن ٛضۆیبْ زەظیكەکبٔیبْ ٔ ( اثٓ ِبخە  ٚ رؽِػی  ٚ   اثٛ ظاٚظ  ٚ ٟ إٌكبئ) 

 ِبٚە یبْ ِؽظٚٚە ؟ ؟, ثؿأٓ ڕاقذ ظەکبد یبْ ظؼۆؾٔە , ربْٚٛنٛێٓ قۀەظ ٚارب کەقەکبْ ٔەکەٚر (ثٛضبؼی
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 .. ٕگزؽ٠ٌەٚەل گؽ
 ٔەکؽظ ؟ (اٌجبٔی)ظا کەـ ئەَ کبؼەی  قبڵ 1200ثۆچی ٌە ِبٚەی 

رەندیؼی  . ٖٚە ثە کزێتٚئەَ کبؼأەیبْ ثۆ کؽظٚ ,ٚەٚغالي کؽظ١كزئ١اْ (ٌجبٔیەئنێص ) ٚ ْٚٛظی ٘برٛفیؿِی قؼەٌەق
  . ٚ ثاڵٚی ثکۀەٚە ثگؽْەٌجبٔی ٚەؼئزەظیكەکبٔی وٗ ٚە ٚثبٔگطٛاؾ ٚ ِیٕجەؼەکبٔیبْ کؽظ

ظا  ٌجبٔیەئكالِیبْ ٌە ئ١ٚ ظیٕی ٛثؽۆ ثۆ قبیزی فەرٛای قؼٛظی . ٘ەِ , كالَ ظاٚەئ١گٛؼؾی گەٚؼەیبْ ٌە .. ثەَ نێٛەیە
 (٠ٗ . فەرٛاکبٔی زەؼاَ ٚ زەاڵڵیبْ قەؼچبٚەکەی ) صسسە االٌجبٟٔ ٚەرەٚە . ٘ەِٛٚکؽظٚکۆ

 

 .. ثۆ زەظیكی قێ ؾەِۀە ئبڵزٛٔیەکە ئێكزب ثگەڕێٛە
قبڵ ٌە  1200كالَ . ثەاڵَ پبل ئ١ە ثۆ ٚٚ نەلیبْ ضٛاؼظٚ ٝکە ؾەزّەر , فیؿَ گبڵزە ثە چٛاؼ ِەؾ٘ەثەکە ظەکبدەٌەق

 .  ٚەؼظەگؽێذ ٟ(صسسە اٌجبٔ)ؼاَ ٌە ەالي ٚ زەئبیٓ ٚ ز , قێ ؾەِۀی ئبڵزٛٔی
 

 : پؽقیبؼی قەؼەکی ئەِەیە
 ْٚ ؟ٛکٛا ئەٚ قەٌەف ٚ پێهیٕەیەی ئەِبْ نٛێٕی کەر

 .. ظا کُ ثعەْ ٌەَ ٔێٛأەٛز ضۆربْ
 .. فی گبڵزەی پێعەکبدەٌەٚ ؾەِبٔی ؾێڕیٕە ٚ قەؼەربی قەٌەفە . قٚكالِە ٚ ظئ١ِەؾ٘ەثەکبْ قەؼەربی 

  . کۆرب قەٌەفە ؾأب ٚ ِٛزەظیكە ٚ ػەالِەیە (ٌجبٔیەٖٚ )ئ

 

!                                   ٔیە  (ثطبؼی ٚ ِكٍُ)ِەثەقزی ضەڵه ٌە  . كالَ ظؼۆیەئ١زەظیكەکبٔی  : کبرێه ظەڵێٓخب 
  . قبڵ 1200ٌجبٔیە پبل ەئثەڵکٛ ٌە رەقسیسی 

  كالَ ٚ ٔەگەڕاْٚ ثەظٚای قەؼچبٚەظا . ئ١ە ٌە ثٛاؼی ظژە ٚؾۆؼثەێ ؾۆؼربْ ٌێُ رێٕبگەْ ، چٛٔکە کبؼربْ ٔەکؽظٚ
             .. ٌە ڕاقزیەٚەٚؼە ٚیە ٚ ظ١لكەی ِؽۆڤی ئبقبی ٔوٗ ٚە ٚجبٔیە زەظیكی رصسیر کؽظٌەئّبَ ئ١چۆْ ئەَ 

 .  فاڵْ ٚ فاڵْ ٌەٚ ؾەِۀەظا ژیبْٚوٗ ئەٚەیە  , ئەٚ لكە ِٕعااڵٔەیە یبْ ضٛؼافبرە ەٌجبٔی ثۆ ڕاقزیئّبَ ئ١ثەڵگەی ٖٚ 
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  . رؽ ٌە یبؼییەکبْ کە قەٌەفیؿَ یبؼی ٌەقەؼ ظەکبد رەفكیؽەکبٔی لٛؼئبٔە یەکێکی
ٔی ؾۆؼی ٚفكیؽ ثۆ ٘ەؼ ئبیەرێه ڕا ٚ ثۆچٛەثبٔگطٛاؾەکبّٔبْ . نیکبؼی ٚ رِبٔە ٌە ِەال ٚ ِٚٚبْ ثیكزٛٛ٘ەِ٘ەؼ

  . ؽەکبٔە١قەفٛفكیؽی ِەٚٔی ؾۆؼی ٌەقەؼە . ثەڵگەنیبْ رٛزٛکّێکی نەؼػیم ڕا ٚ ثۆچ ٌٚەقەؼە ٚ ٘ەِٛ

 ازّعی) ٚە . ئەَ پیبٚە ثەڕێؿە ٌە ؾەِبٔی فیزٕەی ٛی کۆچی ٌەظایه ث224ە قبڵی ٚثٛ (اٌطجؽی)ؽ ١قەفٛیەکەَ ِ
  . ەٚظا ژیبٚە ٚ رەفكیؽی کؽظٚ(کٛڕی زۀجەي

فكیؽی لٛؼئبْ ثکبد . ثەڵکٛ ٌەٚ ؾەِبٔی فیزٕەیەظا ظەیبٔگٛد لٛؼئبْ لكەی ەٚە نیکبؼی ٚ رٛئەَ ثەڕێؿە ظأۀیهز
  . لەٚضٛظا ٔیە ٚ ِەضٍٛ

ٚە . ٚلٛؼئبْ ٔەلڵی کؽظٚ ٛری ٌە ِبِۆقزب ٚ نێطەکبٔیەٚە ٌەقەؼ ٘ەِە٠ٚٛری ٚ ثیكزە٠ٚە ئەٚەی ؾأیٛٛئەَ ثەڕێؿە ٘بر
 : ٚقؽاٚە ئەَ ئبیەرەٛ٘ەؼ ئبیەرێه ٘ەڵعەثژێؽْ ٘ەڵجژێؽْ . ٔ(... فكیؽی طجؽٞەر)ئێكزب ثڕۆْ ثۆ 

 .. ": اضزٍف أً٘ اٌزؤ٠ًٚ لبي أثٛ خؼفؽ" 
ؾۆؼ خبؼ ؼای ضۆی ظەڵێذ ئیٕدب ظێزە قەؼ  : ڕەزّەد ثێذ ، ٚارب طجؽی ظەڵێذٌەلەثی طەثەؼیە ثە (اثٛ خؼفؽ)
 ( . لً ظەکبد ) اضزٍف اً٘ اٌزؤ٠ًٚەرؽ ٔ . ثەالَ ؾۆؼرؽیٓ خبؼ ڕاکبٔی رؽ کبٔیە٠ؼا

  . ە ٌە گێڕأەٚەیبْ ثۆ ئەَ ئبیەرەٚی ئەَ ئبیەرەیبْ گێڕاٚەرەٚە خیبٚاؾی ٘ەثٛٚارب ئەٚأەی نیکبؼ
وٗ  ەٚٔەٚەی ئیكالِعا ثٛٚثٛٚە ٌە قەؼەربی ثاڵٚٚئەَ پیبٚە ثەڕێؿە ٌەٚ ؾەِبٔی فیزٕەیەظا ٘برٛٚە ئەَ کبؼەی کؽظ

  . ٚەٛقبڵ ث 200رەِۀی  ئ١كالَ
ە ٚ چۆْ نیکبؼیبْ ثۆ لٛؼئبْ ٚبْ گٛر١ٛەرەٚە ثۆ ئەٚ کەقبٔەی پێم ضۆی چیٚثەَ نێٛەیە رەئٛیٍی لٛؼئبٔی گەڕأعٚ

  . ٚەرەٚەٛە ثەَ نێٛەیە فیزٕەکە ٘ێٛؼ ثٚکؽظٚ

 

  : ثؽی ئەٚەیەەِەثەقزی ِٓ ٌە ثبقکؽظٔی ط
  . فكیؽ ظەکبد ثە ثەڵگەەلٛؼئبٔەکەربْ پڕە ٌە ڕای خیبٚاؾ ٚ ر : كالَ ظەڵێذئ١کبرێه ظژە 

لڵ ۀ ە ، ثەڵکٛ ڕای ضەڵکی پێم ضۆیٚفكیؽی ٔەکؽظٚەؼی رەثەٚچەڵٓ ، چٛٔکە طٛكالَ پئ١ئەٚ ثەڵگبٔەی ظژە 
  . ظا ٚە ٌە ؾەِبٔی فیزٕەٚکؽظ

 
فەرٛاکبٔیبْ . ٘ەؼ یبقبیەکیبْ ثٛێذ ثە ثبؼی ئبیٕی ٚ  ە ثە ثەڵگە ثۆ کبؼ ْٚٚٚ ئەَ ڕا خیبٚاؾەیبْ کؽظٚٛفیؿَ ٘برەٌەق

 : ٚ ڕێگبٚەٚٔبٚی ئبیٕی ئیكالِەٚە ظەیهەؼػێٕٓ ٌە ظ

 . یبؼی ثە زەظیكەکبْ ظەکەْ ٚەک پێهزؽ ثبقُ کؽظوبْ , ٚ ەظ٠كەز:  یەکەِیبْ
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  . ٚا ظەڵێذ (نیص اٌّفكؽیٓ اٌطجؽٞ)ئەٚەرب  :رەفكیؽی لٛؼئبْ ٚ ظەڵێ١ِٓبْ : ەظٚٚ
كالَ ئ١ظژە  ٌێؽەظا قەٌەفی ٚ,  ) اضزٍف اً٘ اٌزؤ٠ًٚ ( :ؼەربی رەفكیؽەکەظا ظەڵێذٌە کبرێکعا طجؽی ضۆی ٌە قە

              . ٚی یەن ظؼاْٚٚٚکیبْ ڕٚ٘ەؼظ

ڕای ٌەقەؼە ،  25ئبیەرێه  ٔە نیکبؼیٚثۆ ّٔٛ ,فكیؽەکبْ ظەؼی ظە٘ێٕٓەكالَ ثکەْ ٌە رئ١ قەیؽی ڕەضٕەی ظژە
رؽظا  ظأەکەی 24كالَ ظێذ ئەٚ ڕایەیبْ ٘ەڵعەثژێؽێذ کە ضۆی ظەیەٚێذ ٚ ظەیکبد ثە ثەڵگە ٚ ثبؾ ثەقەؼ ئ١ظژە 

  . ظەظاد

   . رؽظا ظەظاد قەٌەفیم ثۆ نەؼػبٔعٔی فەرٛاکبٔیبْ ئەٚ ڕایە ٘ەڵعەثژێؽێذ کە ضۆی ظەیەٚێذ ثبؾ ثەقەؼ ئەٚأی

  : ئێكزب ئێٛە ظەپؽقٓ
 ثؿأیٓ کبَ ڕایە ؼاقزە ؟کەٚارب ئێّە چی ثکەیٓ ٚ چۆْ 

  . ؼثی ثبل ثؿأیذ ثۆ ئەٚەی ٌە ظەلە ئەقڵیەکەی لٛؼئبْ رێجگەیذەظەثێذ ضۆد ػ :ِٕیم ظەڵێُ 
  . ْٚٚە ٚ ضەڵکەکە رێگەیهزٛٚٚە . پەیبِجەؼەکە لكەی کؽظٛٔەث (ِفكؽ)ْٚ ؾەِبٔی ئەٚاْ ٛچٛٔکە پەیبِجەؼاْ کە ٘بر

       ٚأە رەفكیؽ ثکەْ ثە ثەڵگە . ٚگبٚؼ . ٔبثێذ ٘یچ کبَ ٌەٚ ظ ٚ یبْٛزی ٔێٛاْ ِٛقٛڵّبْ ٚ خ٠رۀبٔەد ٌە ظیجە

  . فكیؽی ضۆِبْ یبْ رەفكیؽی رۆ ثکەَ ثە ثەڵگەە٘یچّبْ ٔبگەڕێیٕەٚە ثۆ ر: "" ٚەن نێص ظیعاد ظەڵێذ 
ٚە کۆْ ٚ ئێكزب ٌەقەؼ ئەٚ رێگەیهزٕە لكە ٛثەڵکٛ ظەلەکە چۆْ ظاثەؾیٛە ظەیطٛێٕیٕەٚە ٚ ضەڵکی چۆْ رێگەیهز

 "" کەیٓ .ظە

ؾۆؼ ئبقبٔە ٌەٚ ڕا خیبٚاؾأەی کە ظایٕبٚە . رۆ ظەرٛأیذ ثڕیبؼ  (ؼٜەثەط)رێگەیهزٓ ٌە  ,پبل ؾأیٕی ؾِبٔی ػەؼەثی
                           . ئبیەرەکبْ ٘بٚڕایە ٚ نبْ ثە نبٔی ظەڕٚاد ِبٔبی ئەقڵیثعەیذ چۀع ظأەیبْ ٌەگەڵ 

  . پێکبٚەرؽ ٔەیبْ  کبد ظەؾأیذ ڕاکبٔیئەٚ

  : ٚ لبؾأدی ؾۆؼ گەٚؼە ظەکەیذٚثەَ نێٛەیە رۆ ظ

  . كالَ ثعەیزەٚەئ١د رێعەگەیذ ظەرٛأیذ ٚەاڵِی ظژە : ٌە ظیٕەکە یەکەَ
 . ٚ ِەال ٚ ثبٔگطٛاؾەکبْ ظۀبقیذٛ: ٘ەِ ەَٚظٚ

 : چٛٔکە

   فكیؽێکی ثۆ ظەکبد . ەیەکە ٚ رەؼثیعەیٓ ثە چۀع ِەال ٚ ثبٔگطٛاؾێه . ٘ٚ ٘ەؼ ئبیەرێه ٌە لٛؼئبْ ثٙێٕیٓ 
  . ضەڵکی ثهێٛێذ ٚ ٔەؾأٓ ئبیٕی ڕاقذ الی کێیەەرە ٘ۆکبؼی ئەٚەی قەؼ ٌەٚئەِەل ثٛ

ٚ ٔەکەیذ ٚ نٛێٓ ظیٕەکەد ٔەکەٚیذ . ظڵٕیبثە ٔبرٛأیذ ِٕبلهەی ظیٓ ثکەیذ ٚ٘ەرب رۆ ٔەؾاْ ثیذ ٚ ضۆد ِبٔع
  . پێجکبد ٚ ظیٕذ پێجفؽۆنێذٚ ثبٔگطٛاؾێه ظەرٛأێذ یبؼیذ ٛ٘ەِ.  ٌەگەڵ ظیٕعاؼ ٚ ثێعیٓ
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          کەٚارب کٍیٍی ؾأیٕی ئبیٓ الی ضۆرە ٔەن نٛێٕکەٚرەی ِبِۆقزبیەن یبْ ڕەٚرێه یبْ ثبٔگطٛاؾێه ثیذ .
 . یذ24ە ؼئەٚ کبد ِٛقٛڵّبٔی ػەیب ,کەی رٛأیذ ٔەثیذ ثە نٛێٕکەٚرە ٚ کۆیٍە

 ِؽیکبٚە ؟ەئَ کؽظ ٚ پەیٛۀعی چییە ثە نەڕی ئێؽاْ ٚ (رەفكیؽەکبْ)ٚ  (زەظیكەکبْ)ثۆچی ِٓ ثبقی 
  . ٔێٛاْ نیؼە ٚ قٛٔەٌٗ ە نەڕی ِەؾ٘ەثی , ئبِبٔدی قەؼەکیی ئەَ نەڕە

ە ٔبٚ نەڕە قەگەکبٔەٚە غالٌذ ظەکەْ ٚ ظەکەٚیز١كزئ١نێٛەیەن  ٚئەگەؼ رۆ ٔەنبؼەؾا ثیذ ٌە ظیٕەکەد ثە ٘ەِٛ
  . فؿاؾ ثکؽێیذ ٚ ثکٛژؼێیذ١كزئ١ٌەٚأەنە 

ثەڵگەکبٔی ئبیٕی ٌۆؼأف ؾۆؼ ثە ئبقبٔی  . ثٕبقیذ اٌؼؽة( ٌۆؼأف)ئەٚەی رێٕەکەٚیذ ظەثێذ قەؼەرب ئبیٕی ثۆ 
 . چەڵ ظەکؽێٕەٚە ئەگەؼ رۆ ثؿأیذ ظاٚای ثەڵگەیبْ ٌێجکەیذٚپٛ

 : ثکە ظاٚای ثەڵگەیبْ ٌێ, کبرێه پۆقذ ظەکەْ ٌەقەؼ خیٙبظ یبْ زەاڵڵی ٚ زەؼاِی .. ٚارب
  . ی ئبیەد ٚ زەظیكەٚثۆد ظاظۀێٓ ، ٘ەؼ ٘ەِٛ ٚئبِبظەیە ٚ ثەڵگەی کۆپی ٚ پەیكزیبْ الیەبٚ هئەٚأیم ثە ٌێ

 : رۆ ظاٚایبْ ٌێجکە
 ە یبْ ئەَ لكەیەی رۆ پهذ ڕاقذ ظەکبرەٚە ؟ٚکبَ ٌەٚ چٛاؼ ئیّبَ ٚ ِەؾ٘ەثەی ئیكالَ ئەِەی پەقۀع کؽظٚ

ٚیەکی یەکێه ٌەٚ ٛلكەی نٛێٕکەٚر , قەیؽی ثەڵگەکەی ثکە ٚ ئەٚیم ثەڵگەد ثۆ ظاظۀێذ ، ٌێؽەظا ٚؼیبثە
  . ئیّبِبٔەیە ظٚای قەظاْ قبڵ

, وٗ رؽ  ثەڵکٛ ثەڵگەَ ثعەؼێ ٌە ضٛظی کزێجی ئیّبَ اثٛ زٕیفە یبْ نبفؼی یبْ ظٚأەکەی .ثڵێ ئەٚ ثەڵگەیە ٔبڵێُ .
 .ضۆی ٚای گٛرجێذ 

  . ثٙێٕێذ. کبثؽای ٌۆؼأكی ٔبرٛأێذ ثەڵگەد ثۆ ..فجٙذ اٌػٞ کفؽ 
 24ِٛقٛڵّبٔی ػەیبؼە  , ٚەٚثبقی کؽظ (ملسو هيلع هللا ىلص)ذ ِبٔە ؾێڕیٕەی کە ضۆنەٚیكثەَ نێٛەیە رۆ ظەگەڕێیزەٚە ثۆ ئەٚ ؾە

  . ٔەن ِٛقٛڵّبٔی ئبیٕی ٌۆؼأف

 ,   ضۆ ظەرٛأیذ ظاٚای ثەڵگە ثکەیذ . ؽاقە ثکەیذ ٌە ئبی٠ٓئەگەؼ رۆ نبؼەؾال ٔەثیذ ٌە ظیٓ ، یبْ کبرذ ٔەثێذ ظ
ثەل ٚ الپەڕەکەی ثعۆؾیزەٚە  (ِکزجخ نبٍِخ)ٚقیذ ٚ ٌە ٛثەڵگەکەی ظأب ٌە گٛگڵ ٔبٚی کزێجەکە ثٕ ضۆ ظەرٛأیذ کە

 ثؿأیذ کبثؽای ٌۆؼأكی ڕاقذ ظەکبد یبْ ٔب ؟ٖٚ 

  . ثەَ نێٛەیە ضۆد ظەپبؼێؿیذ ٌە فیزٕەکبْ ٚ کەـ ٔبرٛأێذ ثە ٔبٚی ضٛظاٚە ٘ەڵذ ثطەڵەرێٕێذ
 ٚە پێهزؽ ؟ٚفكیؽەکبُٔ کؽظەئێكزب ؾأیذ ثۆچی ثبقی زەظیكەکبْ ٚ ر

  ؟.. ظەظەْ ظەکەٚیزە فیزٕەٚە یبْ ٔب رۆ ٌە ظیٓ ثڕیبؼ ی نبؼەؾایَ ٚ ڕاظە ٚ ئبقزٚٔەچِٛٓ ٘ێهزب ٌە ثبثەد ظەؼ
 ..نەڕد پێعەکەْ ٚ ظەرکٛژْ ثە ٔبٚی خیٙبظەٚە یبْ ٔب ؟

 ..رۆ کێیذ ؟..  ضۆد ثٕبقە
 . ٚؼیذٚظۆؾیەٚە ٌە قبزەی یبؼیەکەی ئەَ نەڕە ثە ظکە ضۆرذ , ِٛقٛڵّبُٔ : ئەٚ کبد ثڵێ, ثڕۆ ضۆد ثعۆؾەؼەٚە 
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ِ لَْد تَ  الِدٌّنِ  فًِ ال إِْكَراهَ  )بیەری ئ ْشُد ِمَن اْلغًَ ٌََّن الرُّ  ( . بَ

                                  .  (اثٓ کثیؽە)فكیؽی ەثەڵگەنیبْ ر ٚ کؽاٚەرەٚە (قصۀ)ئەٚ ئبیەرە  : ثێعیٓ ظەڵێذ
طبئفخ وث١ؽح ِٓ اٌؼٍّبء أْ ٘ػٖ ِسٌّٛخ ػٍٝ أً٘ اٌىزبة ِٚٓ ظضً فٟ ظ٠ُٕٙ لجً إٌكص ٚلع غ٘ت " ظەڵێذ : وٗ 

 . " ٚاٌزجع٠ً اغا ثػٌٛا اٌدؿ٠خ
( اً٘ اٌکزبة)بقی ئەٚ کەقبٔە ظەکبد ٌەؾۆؼیٕەی ؾأبیبْ ظەڵێٓ ث :یەکەِیبْ ظەڵێذ ,ٚ ڕا ٘ەیەٚثعەْ ٌێؽەظا ظ ؼٔحەق

  . ٕەکبٔیبٔەٚۀەرە ٔبٚ ظیٚپێم ئەٚەی ئبیٕەکەیبْ ثگۆڕْ چٛ
ٚلبي آضؽْٚ : ثً ٟ٘ ِٕكٛضخ ثآ٠خ اٌمزبي ٚأٔٗ ٠دت أْ ٠عػٝ خ١ّغ األُِ اٌٝ اٌعضٛي فٟ اٌع٠ٓ اٌس١ٕف ظ٠ٓ " 

 ً . "لٛرً ززٝ ٠مزاإلقالَ ، فبْ أثٝ أزع ُِٕٙ اٌعضٛي ف١ٗ ٌُٚ ٠ٕمع ٌٗ أٚ ٠جػي اٌدؿ٠خ ، 
 .  ( قص کؽاٚە ثە ئبیەری ) لزبيەضەڵکبٔی رؽیم ظەڵێٓ ئەَ ئبیەرە ٔ

 ( :اثٓ کثیؽ)فكیؽی ەْٚ ئەِەل ٌیٕکی رٛفەؼِ

-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2

wAR3svEG3wq6ov6yWqUc5SdeJI1AijdwqBbkNTbQuJ7eh3TsDZ2iuIuskmhkaya256.html?fbclid=I 

              كالَ یبؼیزبْ پێٕەکبد .ئ١ثۆیە کؽظ ، ثۆ ئەٚەی نبؼەؾاثٓ ٌە رەفكیؽەکبٔزبْ ٚ ظژە  َەرەئب٠ئەَ ثبقٝ 
ئەٚ  : ظەپؽقُرؽ ٚایبْ گٛد . ٌێؽەظا  ) ٚ لبي اضؽْٚ ( ضەڵکبٔی : ظەڵێذ (اثٓ کثیؽ)ٚەن ٌە قەؼەٚە ثیٕیزبْ 

ٚەؼٔبگیؽێذ  لكەیبْ ٌێٖٚ ەئضەڵکبٔە کێٓ ٚایبْ ٚد ؟ ئەگەؼ ٔبٚەکبٔیبْ ظیبؼی ٔەکؽا ثێذ ٚ ٌە صەزبثەکبْ ٔەثٓ . 
  . ؽ ٔەلڵی کؽظٚٚە١فەقٛٚ ٚری ٚری ضەڵکە ٚ ِ
 یبْوبِ ٘یچوٗ .  5833٘ەرب  5812یٓ ٌە زەظیكی ژِبؼە ٚڕای ثۆ ٔەلڵ کؽظٚ 21.  جؽٞ(ط)ثب ثچیٓ ثۆ رەفكیؽی 

  . ثبقی ٔەقطی ٔەکؽظٚٚە
 :ەِیبْ ظەڵێذٚظٚ. ٖٚ  "ِۀكٛضە" :ْ ٘ەیە ثۆ ئەٚ ئبیەرە . یەکەِیبْ ظەڵێذٚنەل ثۆچٛ :ظەڵێذ (لؽطجٟ)رەفكیؽی 

  . . چٛاؼەکەی رؽی ثبقی ٔەقص ٔبکبد "ِۀكٛش ٔییە"

                        یە . خ(خؿی)قطی ئبیەرەکە پێعأی ۀُ ئەِەیە : ثەڵگەکبْ ثۆ ٔە٠ئەٚەی ِٓ ظەِەٚێذ پێزبْ ڕاثگە
 کەی فەؼؾ کؽا ؟  خ(خؿی) : پؽقیبؼی قەؼەکیم ئەِەیە

ی ٌێ ٔەثٛٚە . (اً٘ اٌکزبةظا ) ؼة ەؼگەی ػٚٚٔی ٔەثٛٚە . چٛٔکە ٌە ظٚٛخؿیە ٔەظؼاٚە ٚ ث ( ,ملسو هيلع هللا ىلص) ؾەِبٔی پەیبِجەؼ
ٚەٚە ٌە ؾەِبٔی ٛالَ ثاڵٚ ثؼة . کبرێه خؿیە ظاٚاکؽاٚە کە ئبیٕی ئیكەٚؼگەی ػٚخٛٚەکبْ ظەؼکؽاْ ثۆ ظەؼەٚەی ظ

  . ظا( طبةەؼی کٛڕی ضەِٛػ)

ٚە . ثە ظیٓ ٚەؼٔبگیؽێذ چٛٔکە ؾەِبٔی ٚەزی ٚ ٘ەرب ٚلڵیبْ کؽظەؽەکبْ ١ٔقەفٛەی فاڵْ ٚ فیكبؼ کە ِٚری ئەَ ٚری
 .ٖ قص ٔەکؽاٚەٚٔی ٔەثٛٚە . کەٚارب ئەٚ ئبیەرە ٔٛث (خؿیخ)ؾەِبٔی ئیّبِی ػِٛەؼیم 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya256.html?fbclid=IwAR3svEG3wq6ov6yWqUc5SdeJI1AijdwqBbkNTbQuJ7eh3TsDZ2iuIuskmhk
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya256.html?fbclid=IwAR3svEG3wq6ov6yWqUc5SdeJI1AijdwqBbkNTbQuJ7eh3TsDZ2iuIuskmhk


 ...................................  سةردار كةرميـ .........................  ى يارى ئةمريكا و ئَيرانةساح 41    

خی ٚ ۀٙەثە ِ .کبؼییەن ظەثیٕٓ ٌە ظژە اقالِەٚە .گِٛبٔێه یبْ ڕەضٕەیەن یبْ چەٚانە٘یٛاظاؼَ ئێٛەل کبرێه 
ؽە ١قەفٛفكیؽەکبْ ٚەؼی ثگؽْ . چٛٔکە ئەٚ ِەقؽا ثێذ ٌە رٚٚؼظی قەیؽی ثبثەرەکبْ ثکەْ ، ٔەن ٘ەؼ نزێه ٔٛەث

 ٖ .ەلڵ کؽظٚٚٚە ٚ لكەیبْ ٔٚؽظ. ٌە ؾۆؼثەی ثبثەرەکبٔعا کۆپی ٚ پەیكزیبْ ک (اثٓ کثیؽ ٚ لؽطجٟ)ثەڕێؿأە ثە ربیجەد 

ٔەقطەکەی  رٝەثبث ٝخٛأ ەثؾۆؼ  , ثکەیٓ ؼٜ(طەثە). ئەگەؼ قەیؽی  )طجؽٞ(ٌە ثبثەرەکبٔیبْ ٔەکۆڵیٛەرەٚە ٚەن 
 ٚەرەٚە . ٚڕەرکؽظ

 :  طجؽٜٞ ەوئەِەل رەفكیؽە

-aya256.html?fbclid=IwAR1-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2

5QOX3YfLsENqvaDsriUkzypC9WEoC1D7ibb_9q_FePXrC4br3O0dkbu 

 ٟ :رەفكیؽی لؽطج ١ٌٕىٝ ئەِەلٖٚ 

-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2

OLn1tbI2P4pbJ9WpoIAqvtbn93eO7RclsXT5oH9evKQprK2pUxS1Loaya256.html?fbclid=IwAR3CJ 

 

 وبْ :ەفك١ؽەرٜ ەٕێٚ

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya256.html?fbclid=IwAR1-ENqvaDsriUkzypC9WEoC1D7ibb_9q_FePXrC4br3O0dkbu5QOX3YfLs
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya256.html?fbclid=IwAR1-ENqvaDsriUkzypC9WEoC1D7ibb_9q_FePXrC4br3O0dkbu5QOX3YfLs
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2-aya256.html?fbclid=IwAR3CJOLn1tbI2P4pbJ9WpoIAqvtbn93eO7RclsXT5oH9evKQprK2pUxS1Lo
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura2-aya256.html?fbclid=IwAR3CJOLn1tbI2P4pbJ9WpoIAqvtbn93eO7RclsXT5oH9evKQprK2pUxS1Lo
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 : ی یەن ظؼاْٚٚڕٚظٚٚ ٚ قبؾاْ  ( کۆِکبؼی ػەؼەثی) 

کە نەل ِبٔگ ٌەِەٚثەؼ ٌە ِیعیبکبٔەٚە ثاڵٚیبْ  , ٔی قێ ظەٚڵەری ػەؼەثیٚقەؼەربیە ثۆ ئبٚقجٛ 30/5/2019
                                                         .  کؽظەٚە ٘ەرب ِبٔگی نەل ثە٘بؼی ػەؼەثی قەؼ٘ەڵعەظارەٚە

 .  ەٚٔپالٔەکبْ ٚەن پێٛیكذ ڕۆنزٖٛ , ٚ 1/6/2019ٌٗ 
ؾاٚا رێطە ٚ ٌێطە  1/7/2019٘ەرب . ظەٚڵەد ٘ەڵعەثڕْٕگ ثە قێ ١ؾاٚا ظەچێزە ِبٔگی ٘ۀگٛیٕیەٚە ٚ ٌ 1/6/2019

ٌەٚ قێ ظەٚڵەرە ٚ , ؾاٚا رۆٚی چبکی کؽظٚٚەرە ظەقەاڵد ٚ ِیٍٍەرەٚە  7بظەکبؼی ظەکبد . ٘ەرب ِبٔگی ظەکبد ٚ ئبِ
 .  زکِٛەد ظؼٚقذ ظەکؽێذ) ١ٌج١ب  ,  قٛظاْ  ,  خؿائ١ؽ ( 

  . خۆؼی رؽی ٌێ ٌە ظایه ظەثٓٚ گؽٚپی خی٘بظی خۆؼاٚ (عە١لبػ)ٔەٚەکبٔی  , رۆٚی ؾاٚا ؾۆؼ ِٛثبؼەکە

 

 : ئەَ پؽقیبؼأە گؽٔگٓ
 ؾاٚا ٘ەڵعە ثژێؽْ ؟ 30/5/2019ثۆچی  -1

فیؿَ ثبٔگەنەی ثۆ ەٌەؾۆؼ ٌە ٔبٚچەکەیە رەپڵی نەڕێکی ِەؾ٘ەثی ٌێعەظەْ . قؼٛظیەی ق ەِؽیکیئٚەاڵَ : ٘ێؿێکی 
 .  کؽظٚٚە (کـۆِکبؼە)ئەَ 

ثەَ ِەؼخبٔە  ,ِؽیکبیەەئٚ ثەظەقذ ٛئەَ قێ ظەٌٚەرە ٌە ئێكزبظا قەؼۆکزبْ ٔییە ، قەؼۆکی ظا٘بر : ێٕێذ٠پێیبْ ڕاظەگە
 .  ڕاؾی ٔبثٓ کەٚڵە کۆٔەکبْ ظەگێڕیٕەٚە , ڕاؾی ظەثٓ ظەکؽێٓ ثە قەؼۆن

 ثۆچی ئەَ قێ ظەٚڵەرە ؟ -2
رؽ  ایە ٌە ثەنەکەیعەری رێەٚ ثەنەی زکِٛٚ ثەنە . ئٚقەؼۆکی ٘ەیە ٚ ٔییە ، ٚەن ػێؽالە ظ , ثێ قبزێجە: ٌیجیب 

 .  یبْ ثۆ ئێّە ظؼٚقذ کؽظٚٚە(زەنعی نؼجی)یبْ ثۆ ظؼٚقذ کؽظٚٚە ، چۆْ (زەفزەؼ)ٚەن چەکٛل , ظەرؽقێذ 
٘ێؽنی کؽظ  (ؼەفزەز)ٚظیە . ٘ەفزەیەن ظٚای ئەٚ ٛی ثبٔگ کؽظ ثۆ قؼ(ؼەفزەز)ظیە ِٚەٌیکی قؼٛ 27/3/2019ٌە 
. رب ئێكزبل قٛپبکەی ٌەٚێیە ٚ ٌە ( خی٘بظییەکبْ)ثۆ ٌێعأی  (ٌیجیب)ٌە  (ەکب١ِْەظضەٌی)ثە پهزیٛأیی  (طؽاثٍف)ثۆ 

 .  ئبِبظە ثبنیعایە
 : وٗٔبٚخەؼگەی نەڕەکەیە . ظەرٛأیٓ ثڵێیٓ  (ٌیجیب)ظایە .  ٌیؿَەظضەِكۆگەؼە ٚ ٌە خێجی ِ (ٌیجیب)زبڵی ئێكزبی 

 .  (1)١ٗػەؼەثی ِغؽثٝی (خجً زّؽیٓ)

________________________________________________________________________ 

 ( .ِغؽة اٌؼؽثٟ: )رٛٔف ٚ ٌیجیب ٚ خؿائؽ ٚ ِغؽة ظەڵێٓ : ثٗ  (1)ثٝەؼەِغؽثٝ ػ
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كالِییەکبٔیبْ ئ١خیك ٚ فٍیمی  (فٍیمەەثٛر)ْ . ثە ٚكالِیەکبْ ظەؼچٛئ١ , ٘ەڵجژاؼظْ کؽا 91ٌە قبڵی  : ؾائیؽەخ
 .  رێعایە ەڵکبٔێکی ؾۆؼ ظاش ٌە ظڵ ٚ خی٘بظیكالِییەکبٔیبْ کۆٔزؽۆڵ کؽظٚٚە . ضئ١قبڵە  28ظەؼ٘ێٕب . 

ظؼٚقذ کؽظ . پبنبْ  عەی١ٌە قٛظأەٚە لبػ ( ,نەڕی افغبْ)ظٚای  (اقبِە ثٓ الظْ)یە ، (عە١لبػ)الٔکەی  : قٛظاْ
 .  فغبٔكزبْەئگەڕایەٚە ثۆ 
 ْٗٚ ثٛضۆیبْ ث ٜیەکێکە ٌەٚ ٚاڵربٔەی ثە فزٛزبد ٔەثٛٚە ثە ِٛقٛڵّبْ . ثەڵکٛ ضەڵکەکە, ٔعٔٛقیبیە ەئقٛظاْ ٚەن 

 ! كالَ ظاٚەئ١ئەِەل ؾیبٔێکی گەٚؼەی ٌە ئبیٕی  . ِٛقٛڵّبْ
ەْٚ ٚ ؽػ١ٌەقەؼ ئبیٕە کۆٔەکبٔی ف, ضۆیبْ ِٛقٛڵّبٔٓ  ثە نێٛاؾی ربیجەری, چٛٔکە ٘ەؼ کۆِەڵێه ٚ ٘ەؼ ٔبٚچەیەن 

 .رێعایە ٌە خی٘بٔعا ثە ثەؼثالٚی (فیؿِیقۆ)ی رؾۆؼرؽیٓ رەؼیمە.  كالَ رێکەڵیبْ کؽظٚٚەئ١ڵ ب ِبٚٔەرەٚە ٚ ٌەگەفؽیمیەئ

ٚ ٛکبٔی قٛظأُ . ٌەٚێ ٘ەِەرفیؿِەٚە ظەقزُ پێکؽظ ٚ نبؼەؾای رەؼیمەٌە قۆ , كالَئ١ُٚٔ ٌە ٛقەؼەربی نبؼەؾا ث
 .  كالَ رێکەڵیبْ کؽظٚٚەئ١ٌەگەڵ ٚ نذ ظەپەؼقزٓ 

. ..ثە.. ٘زع ,ثە نەیزبْ پەؼقذ ,ثە ِدب٘ع, ، ؾۆؼ ثەئبقبٔی ظەرٛأٓ ثیبٔکەْ ثە لبػعە..گؽٔگیی قٛظاْ ٌێؽەظایە 
كالِەٚە . چٛٔکە ظیٕعاؼیەکەیبْ ٚ ثبؼی ئكجەؼیبْ ٌە ژێؽ ئ١ٚ نزێه ثە ٔبٚی ظیٓ ٚ ٛظەرٛأٓ ثیبٔکەْ ثە ٘ەِ

                                                    .  ثکەْ غالٌیب١ْكزئ١ن الیۀەکەٚە ٚقفؽەٚەیە . ظەرٛأٓ ٌە ٘ەؼظٚ
. ظەرٛأٓ ثیبٔکەْ ثە  (ئەلڵ قفؽ)ِؽیکب ٚ ئێؽاْ ٚ پڕە ٌە ەئثبنزؽیٓ کۆگب ٚ ِەضؿۀە ثۆ یبؼی ٔێٛاْ  قٛظاْ
 .  نەڕێه ٚ٘ەِٛ ە ثۆزکەؼەق

 ؼی ثیؽ ِبٚە ؟ەّجێزێپی ق11کێ 
 .   ثێذ ظژِبْ ثٓیبْ ظەثێذ ٌەگەڵّبْ ثٓ یبْ ظە : گٛری (لثۆ)

 ٔبٚچەکەیەەِؽیکی ٌەئ. پهزیهی لبیّە ٘ێؿێکی قەثبؾیی  ِؽ ٘ەِبْ نذ ظەڵێذەئەٌی ٚ ٝ ,ثەؼەئەِڕۆ ٌە کۆِکبؼی ػ
 .  ٚچەی ئەَ ِبٔگەی ثۆ ٔبؼظْٛچٛٔکە ِ, ظایە  ِؽەئەٌی ە ، قٛظأیم ٌە خێجی ٚ(قٛظاْ ٚ خؿائیؽ)چبٚیبْ ٌەقەؼ 

 .  ظایە ٌە ِێژە ٌە خێت  (قیكی):  ِیكؽ

ثۆ ظەٚڵەرەکبٔی  ٚٚ چٛٛیەکەَ کبؼی ئەٚە ث, ثەقەؼۆن ٚثەؼ٘ەَ قبڵر کە ثٛ ؟.. ِكۆگەؼە ، کێ ثیؽی ظێذ : ػێؽاق
ی چٛاؼ قبڵی رؽاِپ ٚؽالی پێڕاگەیبٔعْ ثۆ نەڕە قەگی ظا٘برٛێ٘ەٌٛێكزی ػ, ٚؼٚپب ٚ فبریکبْ ەئظٚای ثۆ  ٚکۀعاٚ 

 .  ثکەْ ٚ ظەثێذ پهزگیؽی

 .  كالَ ظەکبدئ١ظژایەری ٚ یبْ ظأبٚە ٟ(اٌكجك)زبؾؼ ٚ ئبِبظەیە ِیٍی ٘ێٕبٚەرەٚە ظەِێکە  : رٛٔف

٘ەرب  ەٚە ثبپیؽە گەٚؼەیبْ ) اٌسك١ٓ ثٓ ػٍٝ نؽ٠ف ِىٗ ((ٌۆؼأف)ٌە ؾەِبٔی  , کۆیالیەری ٌە ضٛێٕیبٔعایە : ؼظْئٛ
                                  .  ٔەٚەڕْٕگٍیؿ ئ١لبیم ظەکؽێزە ٍِیبْ ثۆ ئەٚەی ثە پهزب ٚ پهذ  2019ئێكزبی 
 .  ثەـ ِەٌیه الٔەظەْ , ٌێ ظاٚا ثکەْ ڕاؾیە گٛێ ٔبظارە ٘یچ نزێه ٚ چی : ِغؽة
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 : ثاڵَٚ کؽظەٚە,  29/9/2017وٗ ٌٗ .............. :    ) ی قەؼۆنقێٛەکە (پۆقزی 

 .. ئەَ ٚێٕەیە ضٛێٕعٔەٚەی ؾۆؼی ثۆ ظەکؽێذ))  )

 ۰ەکبد ظەرەٚە ٚ لكەی ثۆٚەکەی ٌە قەؼۆک ٔؿیک کؽظ١ٚخێگبکەی ضۆی خێ ٘ێهزٛٚە ٚ کٛؼقیکبثؽای فەؼۀكی 
ئەٚی ظەقزە ڕاقزیم ثە٘ەِبْ نێٛە ضۆی ضٛاؼ کؽظٚٚەرەٚە ٚ ظەیەٚێذ ثە ٚؼظی ثؿأێذ قەؼۆک ٚ فەؼۀكیەکە 

 چی ظەڵێٓ ؟
.                                                                          رەؼخِٛبٔی قەؼۆکیم ٌە ٔبٚەڕاقذ ٚەقزبٚە

کؽاٚە  ٚنی نۆک ثٛٚە ٚ ظاٚای نزێکی ٌێٛرٚ ثەرۀٙب قەؼۆکیم قێٛی پێیە ٚ ظەیجڕێذ ٚ ٚؼظە ٚؼظە ظەیطٛاد 
 (((!   ٚنی نۆکی کؽظٚٚەٛروٗ 

 : ەوٚێٕە

 

 : پۆقزەکە١ٌٕىٝ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=865241506983325&set=a.788884911285652&type=3 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=865241506983325&set=a.788884911285652&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=865241506983325&set=a.788884911285652&type=3
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 : ثاڵَٚ کؽظەٚە,  8/5/2018وٗ ٌٗ ..............   :  )قێٛەکەی قەؼۆن ٚ قێٛەکەی ئبظەَ (پۆقزی 

ظا (رەٚؼاد). ِەثەقذ ٌەٚەیە ٚەن ٌە  (قێٛەکەی ئبظەَ) : پێی ظەڵێٓ , ؾۆؼ کەـ ضڕییەن ٌە لٛڕگیعا ٘ەیە))) 
           ٔەچٛٚە ضٛاؼەٚە ، ثٛٚە ٘ۆی ظەؼکؽظٔی ٌە ثە٘ەنذ .ٚ ئبظەَ قێٛێکی ضٛاؼظ ٌە لٛڕگی گیؽا , ثبقکؽاٚە 
 ەٚەؼەقەن ٌە, ٚ (قێٛەکەی قەؼۆنثٗ ٔبٜٚ ) ظا ەکە٠َكجٛٚوەٝ فٌە ٚاڵ ٚٛثظا پۆقزێکُ کؽظ 29/9/2017ِٕیم ٌە 

 ن(ِبْ وؽظ .قێٛەکەی قەؼۆٜ )ثبقی ٚێٕەظإِب ... وٗ 

 بٔؿأی قێٛ ِبٔبی چییە ٚ قێٛەکەی ئبظەَ چییە ؟رثەالَ کەـ ٘ەقزی ثەِٓ ٔەکؽظ ٚ ٔە
          ظا ثە ئێٛە .  پێکؽظ ٚ ٘ۆنعاؼیُٚ ، ِٓ کبری ضۆی ٘ەقزُ ٌٛە لٛڕگی قەؼۆکعا گیؽاث (قێٛەکەی ئبظەَ)

 ثەنعاؼیوٗ پێم ٚەضزیم ٘ەؼ ٘ۆنعاؼیُ پێعاْ , ٔبٚچە ظاثڕاٚەکبٔیبْ ٌێكۀعەٚە , ٚ ڕیفؽأعۆِیبْ پێکؽظ ٛئەٚە ث
                                                                    !ٔبٚچە ظاثڕاٚەکبْ ٌەظەقذ ظەظەیٓ ڕیفؽأعۆَ ٔەکەْ ٚ 

 !! ئەَ قێٛە ی ئەِدبؼە کٛنٕعەیە
نی نۆن ظەثێذ ٚ ٚئەٚیم رٛ , چی ثکبد : کبرێه ٌە ظەؼەٚە ظێٓ ٚ پێی ظەڵێٓ, قەؼۆکیم ٚەن ِٓ ٚ رۆ ِؽۆڤە 

ی ( ِٓ ٚ رۆ) ی رؽْ . ئەٚەنی ربٚأجبؼە (قەؼۆکی زیؿثەکبْ)ظەظاد  ٛڕگی ظەگیؽێذ . ئەٚەی یبؼِەریقێٛەکە ٌە ل
رؽ . چٛٔکە ِٓ ٚ رۆ ظەثیٕە ٘ۆکبؼی ثەؼظەٚاِیی ٘ەڵەکبْ ، ثەٚەی  قەؼۆکی زیؿثەکبٔیگەٌیٓ ٔەن قەؼۆن یبْ 

ِبْ ٚ ەؼٌەپهزگیؽییبْ ظەکەیٓ ٚ ثۆیبْ ٘ەڵ ظەپەڕیٓ ٚ ثەؼگؽییبْ ٌێعەکەیٓ ٚ ظۀگیبْ پێعەظەیٓ ثۆ ڕیفؽأعۆَ ٚ پ
 , ثچیٓ ٚ ٔەچیٓ, ثٓ گۆِە رڕی  ظا , ٚ ظۀگعأەکبٌْٛە ٘ەِ (ِٓ ٚ رۆ) ثۆیە ثەنعاؼی.  جژاؼظٔەکبْ٘ەڵ ٚ٘ەِٛ

 .چۆٔیبْ ثٛێذ کبٔعیعەکبْ ظاظۀێٓ .

  : غعاظیم ثەَ نێٛەیەیەەیبؼیی ئەَ خبؼەی کبٔعیعەکبٔی ث
 ٚؼی چبن ظەکبد ٚ پڕۆژەی ضؿِەدٛچە ٚ ثبؼی ئبثِٚٛ, ظەکەٚێذ پهکی نێؽی ثەؼ ( ..کزۆؼ ثەؼ٘ەَظ) یەوەَ :

فؽۆل ٚ ئەٚ ئبفؽەرە ٌەنوٗ...  ثێ ئبگب ظەثێذ ٌەٚەی ٚ نغٛڵی ضۆیەریەگٛؾاؼیی ؾۆؼ ظەکبد ، ثەَ نێٛەیە گەي ِ
ضاللی ٌە ػبٌەِعایە ظەیکەْ ثە ەئ٘ەؼچی پڕۆژەی ثێ  , ؼثی ٔبؾأٓەچییەکبْ کە ؾۆؼثەیبْ ػٚکبٔعیعە ٔەؾاْ ٚ ِبقزب

  . ظا ٚؼی ػێؽالیٛیبقب ٌە ظەقز
 . ظەٚؼی فیزٕە ٚ نەڕ ٚ ئبژاٚە ظەگێڕْ , کەِیٕەْ ٚثۆ چٛاؼ قبڵی ظا٘برٛ ( ..یەکێزی ٚ پبؼری) : ەَٚظٚ
ثۆ ئەٚەی غیؽەری  , قیبقی ظەگێڕْ کٛؼظ ٚ ػەؼەثەٚە ظەٚؼی گەٚاظیثە  ( ..ٚ زیؿثە ئیكالِییەکبْٛ٘ەِ) ەَ :١قێ

  . ثچٓ (خجً زّؽیٓ)ثەؼەٚ ٚ ِٛقٛڵّبْ ثٛؼٚژێٕٓ ٚ ِٛقٛڵّبٔی خیٙبظی ظؼٚقذ ثجێذ 
پؽٌّبٔی پێعەکەْ ٚ ٌەَ چٛاؼ قبڵەظا نەڕی کٛؼقی ٚ ٌەلە ٚ ثۆکف یم ظەٚؼی ٔبثێذ نەڕی ٔبٚ (گۆڕاْ) ەَ :چٛاؼ

 . ٚ نەڕی قەیؽ قەیؽ ظەثیٕؽێذ ٌۀبٚ پەؼٌەِبٔعا
قیبقیی ػێؽاق ٚ ٔبٚچەکەل  کؽێذ ثە قەؼۆوی ػێؽاق ٚ ٘بٚقۀگیث (نبقٛاؼ)قیبقەد لِٛبؼە ٌەٚأەیە  ەَ :پێٕد

کٛڕەکەی ِەٌیکیبْ کؽظٚٚە ثە کەڵەگب ثەقەؼ ثبٚکی ٚ ِەٌیه ٘ێهزب ِبٚە  , ظیە گۆڕییبْٚچۆْ ٌە قؼٛن ەٚثگۆڕْ . 
 .  ٚ ڕۆژ٘ەاڵری ٔبٚەڕاقزیهەٚە
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 .  ثە ػەؼەثەکبْ ٚ نیؼییەکبْ ؾۆؼ ٌەِبٔەی الی ضۆِبْ ضؽاپزؽ ٚ قەلەد رؽْزیؿ .. ثۆ ؾأیبؼیزبْ
ٚظاٚەکبْ ٚچٛٔکە ِٓ فبڵچی ٔیُ ٚ قبزیؽیم ٔیُ ، ِٓ ضٛێٕعٔەٚە ثۆ ڕ ...پێهجیٕی ظەکبد (قەؼظاؼ)کەـ ٔەڵێذ 

ْ ظەیبْ رٛأی ٌۀبٚیبْ ثەؼْ . ٚکەقی ٌێجٛ 100ئەٚ کبرەی , َ کؽظٚٚە (خجً زّؽیٓ)ظەکەَ . کبری ضۆنی ثبقی 
.  نبؼەکبْ ظەثێذ  ٚؼ ٌەٚظ, ْ ٚ گٛؼؾی ثبل ظەٚەنێٕٓ . ئەِدبؼە ظاػم ٚ ئیكالِی خیٙبظی ٚثەاڵَ ئێكزب ؾۆؼ ثٛ

 ..            ؼةەضٛاؼ ظاثٕێذ ٌە کٛؼظ یبْ ػ ٝکەـ پێ. ٘ەؼ ۀێٓ ٌە ٔبٚەڕاقزی ػێؽالعاظایبْ ظ (خجً زّؽیٓ)ٌە 
 .  ؼی ثۆ چۆڵ ظەکەْ ٚ ڕێگب ثە ظاػم ظەظەْ ثۆی ثێزە ٔبٚ نبؼەکبٔەٚەٚقٕٛ

زیؿة ٚ الیۀێه کەٚد کەـ نٛێٓ ٘ەؼ ٖٚ, ظ ٚضۆربْ الظەْ ٌە چەٌەزبٔێی ثێكٛ ٚ ئێٛەل ٚەن ربن ئبلڵ ثٓ
 رؽ الیۀێکیكالِی ثێذ یبْ ٘ەؼئ١ثە کٛنذ ثۆ ٘یچ زیؿة ٚ الیۀێه  ئبلڵیم ئەٚ کەقەیە ضۆی ٔەظاد,ٌەپێی ثکەْ

ػەؼەثە  ٚ. چٛٔکە قبڵی پبؼ ٘ەِٛ (کٛؼظ ٚ ػەؼەة)ٌەگەڵ نەڕی , عەگیؽقێذ ل ٘ەڵ(نیؼە ٚ قٛٔە)ثٓ نەڕی ظڵٕیب
 .  قزبْ گەڕأعەٚە ٚ پبؼەی ثبنیبْ پێعاْ . ثۆ ئەَ چٛاؼ قبڵە پێٛیكزیبْ پێیبْ ظەثێذئبٚاؼەکبٔیبْ ٌە کٛؼظ

 
 .  ػێؽاق ظاثەل ظەکؽێذ.. فذ  (زکِٛەری ٘ەؼێُ)
 .  ئەٚیم ظاثەل ظەکؽێذ.. ل فذ (ؼیبٚقٛ)
 .  نەڕیبْ پێعەکؽێذ ٚ غالي ظەکؽێ١ٓكزئ١چٛٔکە ئەٚأیم .. فذ  )ضەڵکی ٔیهزیّبْ پەؼٚەؼ(
 .  فؿاؾ ظەکؽێٓ ٚ ثەؼەٚ الی ظاػم ظەچ١ٓكزئ١ئەٚأیم .. فذ  (ِٛقٛڵّبٔی خیٙبظی)
 .  ٚەؾػەکبْ ٚا رێه ظەچێذ ئەٚأیم ٔبؾأٓ ثبٚەڕ ثە کێ ثکەْ .. فذ (ػەٚاَ٘بٚاڵریی )
ێذ ٚ ٔەرەٚێذ فیزٕەکبْ ٘ێٕعە ثزەٚ , کە ٘ەؾاؼاْ قبڵە ظەقزی پێٛە ظەگؽیٓ ثب ٔەیجبد .. فذ (کاڵٚەکەنّبْ)

 گیؽ ظەثێذ ِٚبْ قێٛەکەی ئبظەَ ٌە لٛڕگّبْٛ٘ەِظەقذ ثە کاڵٚەکەیەٚە ثگؽێذ . ٘ەؼکەـ ٔبرٛأێذ وٗ ظەثٓ ؾۆؼ

ٚ ظەظاد ٚ ٚئەگەؼ قەیؽی کبٔعیعەکبْ ثکەیذ ٘ی کٛؼظ ٚ ػؽة ظەؾأیذ چی ڕ.. فذ  (َ ٚ ئەضالق ٚ ثە٘بکبْەلی)
 . ٚ ئبقزێهٛظەکەْ ٌەقەؼ ٘ەِظەؼ ٝٚیٚچۆْ ثڕیبؼی ثێ ئبثڕ

قبڵەی ی ثؽقی ثێذ . ثۆ ئەٚەی ئەَ چٛاؼ ٚچٛاؼ قبڵە کبؼ ٌەقەؼ ئەٚە ظەکؽێذ ػێؽاق ٘ەِٛ: ئەِەد ٌەثیؽ ثێذ 
ئێكزب ضەڵکی  ٚٚ ڕێكبیەن ٚ گؽٔگ ئەٚەیە رێؽ ثٓ ثٓ ٚ گٛێ ٔەظۀە ٘یچ یبقب ٘ەڵڕێژْ ٚ ضەڵکی رێؽپبؼە  ٚظا٘برٛ
                                                                                                         ..گەیهزٛٚەرە ئەٚ لۀبػەرە  ٚ٘ەِٛ

٘ەرب ظٚێٕێ قەؼۆوی زیؿثەکەد ..  چٛاؼ قبڵی ظا٘برٛ کبؼ ثکەْ ثۆ ئەٚأەی قەؼەٚە کە ثبقّکؽظ کبری ئەٚەیە
ڕیفؽأعۆَ لٛڕی کؽظ ثەقەؼِبْ  : ظۀگی ثۆ ثعەیٓ . ثەاڵَ ئەِڕۆ ظەڵێذ ٚڕیفؽأعۆَ ٚاخجە ٚ ظەثێذ ٘ەِٛ: ظەیگٛد 

برؽ ٔییذ . چٛٔکە ٘ەرب کٛؼظ ٘ەثێذ ضۆد ثٕبقە ٌە گەِژەیەن ؾی , ٘ەڵٛێكزەکە پهزگیؽیذ ظەکؽظ ٚرۆل ثۆ ٘ەؼظٚ
ٚیذ ٛظەکؽێزەٚە ٚ قبزەکەی پێ ظەخٛڵێٕٓ . کەی رۆل ٌەگەڵ خٛڵەکبٔعا ث ٚٚ ؾیٕعٚٚؾ ٚٚئەَ ثەؾِی ڕیفؽأعۆِە ؾ

                                                                                         ((( .  کۆیٍە ٌە رۆ قەؼثەؼؾرؽە: ضۆد ثٕبقە 
 : پۆقزەکە١ٌٕىٝ 

215833653/?fref=mentionshttps://www.facebook.com/sardar.karem.714/videos/976738 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/videos/976738215833653/?fref=mentions
https://www.facebook.com/sardar.karem.714/videos/976738215833653/?fref=mentions
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:                                                                                                              ٚاْ ظەپؽقٓ ٛئێكزب ٘ەِ
 ( ئەَ نەڕە ثۆ ثگبرە ٌیجیب ٚ ثجێذ ثە خجً زّؽیٓ ؟ , ێؽاْ نەڕیبٔەئەِؽیکب ٚ ئثبنە  )

 : ٚەاڵَ
 ی ثیؽ ِبٚە ؟(قبؾاْ)کێ 

 .  کبری قبؾاْ لكە ٌەقەؼ ئەَ ثبؼ ٚ ظۆضبٔە کؽاٚە ٚ ئبِبظەثبنی کؽاٚە ثۆ قبزەی نەڕی چٛاؼ قبڵی کۆربیی رؽاِپ
پێهّەؼگە ٌە ٔبٚچە وٗ ثەٚەی , ثۆ ئبِبظەکبؼی ثۆ ئەَ نەڕأە ٚ ئبِبظەکؽظٔی قبزەی نەڕەکە  ٚقبؾاْ پێهەکی ثٛ

 کٛؼظیەکبْ ٔەِێٕٓ .

 .  ٚ ثۆ ئبِبظەکبؼی ثۆ قبزەی نەڕەکبْٛثۆ ؼیفؽأعۆَ . ؼیفؽأعۆَ پێهەکی ث ٚقبؾاْ پێهەکی ثٛ
          ... ێؽاْ ثێزە ئبؼاٚەئەِؽیکب ٚ ئەِؽیکب ٘ێؿ ثدٛڵێٕێذ ٚ نەڕی ئئێكزب ػێؽاق ئبِبظەیە ، پێم ئەٚەی 

          .. ضبیبْ ؽاق ئبِبظە ظەکؽێذ ثۆ نەڕێکی ظؼێژێٚە ٚ ظەِؿأی ػٚ٘ەقزُ ثە ِەرؽقیەکبْ کؽظِٓ ٌسّعٌٍە ا
ٛرُ :                                                                                       گُ وؽظ ٚ پۆقزێک 26/11/2018ٌٗ 
ِٓ ثۆٔی ضٛێٓ ظەکەَ ، زەؾ ٔبکەَ ٘یچ کەقێه ٌە ظیٕعاؼ ٚ ثێعیٓ ظڵۆپێه ضٛێٓ ٌە ٌٛری ثێذ . ٔبٚچەکەل ))) 

... (((                                                                                                   ظەڕٚاد ثەؼەٚ نەڕ ٚ کٛنزبؼ
                                                                                     :                      پۆقزەکە١ٌٕىٝ 

https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/2248392412115135/ 

 

 

..                    ؽێذپەؼٌەِبٔی کبؼرۆٔی ظؼٚقذ ظەکٚ اٌسّعٌٍە ؾأیٛیهّە زکِٛەری ٘ەؼێُ ٔبِێٕێذ ٚ فەنەي ظە٘ێٕێذ 
ٛرُ :                                                                                        گُ وؽظ ٚ پۆقزێک 12/8/2018ٌٗ 
               ...                                 قێ ِبٔگ رێپەڕیٛە ثەقەؼ ٘ەڵجژاؼظٔی پەؼٌەِبٔی ػێڕالعا .. ی ِبٔگە12ئەِڕۆ ))) 

 ... ٚ٘یچزبْ ثیؽربْ ٔەِبٚە کەی ٘ەڵجژاؼظْ کؽا ٚ ٔەریدەکەی چی ثٛ .. ی ِبٔگە12ئەِڕۆ 
ٚؼٚپب ٚ ەئەؼیطبٔیب ٚ ٚـ ٚ ثِٚؽیکب ٚ ڕە, )ئدٍە ٚ فٛؼاد ثەؼؾ کؽاٚەرەٚە٠قێ ِبٔگە ٌیٕگی ظ.. ی ِبٔگە 12ئەِڕۆ 

 .  رۆٚی رێعەکەْ (ئێؽاْ ٚ رٛؼکیب
 .  ظا ٌیٕگ ثە قٍێّبٔی ٚ ٘ەٌٚێؽیم ثەؼؾ ظەکۀەٚە ِبٔگی ٔۆٌە .. ی ِبٔگە 12ئەِڕۆ 
 .  ی ِبٔگی ٔۆ ظێذ12ظٚای رۆٚ کؽظٔە ٘ەٌٚێؽ ٚ قٍێّبٔی خبؼێکیزؽ .. ی ِبٔگە 12ئەِڕۆ 

ظەثێذ ثە چٛاؼ ِبٔگی ڕێه ٚ قۆٔەؼ ثۆ ثەقؽە ٚ ٘ەٌٚێؽ ٚ قٍێّبٔی ظەکؽێذ ٚ ظەؾأؽێذ , ی ِبٔگی ٔۆیە 12ئەٚ 
ٌەٚ ؾۆڵ , ؽاق ظؼٚقذ ظەثێذ ێزکِٛەری ػ,  ظٖ ی ِبٔگی12٘ەرب  , ی ِبٔگی ٔۆیە12پبل ئەٚ ٌە ...  !چیّبْ ظەثێذ 

  ..ثەضێؽثێٓ ثۆ ظەٚڵەری ٌیٕگ ثەؼؾ پێکؽاٚەکبْ . .  کؽاٚەرەٚەچٛاؼ ِبٔگە ٌیٕگیبْ پێ ثەؼؾ وٗ ٚ ثیژیبٔەی

https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/2248392412115135/
https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/2248392412115135/
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ِٛؼرەؾەلەل ؾۀگی  (ظیٚزّٛەی زبخی ِزەِە)ِبٔٙۆڕی ..  ظەکؽێذ ثەثێ ِبٔٙۆڕ (قۆنیبٌكذ)چۀعیٓ قبڵە یبظی 
 . ِؽیکب ظەچێذەئری ئێؽاْ ٚ ٔبٚچەکە ثەؼەٚ نەڕی ثە ٚەکبٌەٚ ضەرەؼە 
ثە ڕێّٕبیی , یەکێزی ٚ پبؼری وٗ ئەٚ ِەضؿۀی چەکبٔەی ظەیبٔگٛد رەلیٕەٚە ئێكزب ظەؼکەٚد .. ی ِبٔگە 12ئەِڕۆ 

 .  ێؽاْ ظاٚیبٔە ثە کبکە زەِەئەِؽیکب ٚ ئ
 .  2019چبٚەڕٚأی ظاثەنکؽظٔی ػؽاق ٚ قٛؼیب ثٓ ٘ەرب ِبٔگی نەنی ِٕیم ٘برّەٚە ٘یچیبْ ٔەظاِێ ٚ 

 .  کؽێذەظپڕ  (خجً زّؽیٓ)کبرە ظەثێذ ٘ەرب ئەٚ, ٌە یبظیهذ ٔەچێذ 

 .  ضبڵە گیبْ قەؼ قٛچەکە ظاثەؾیٓ ٘ەیە .. ی ِبٔگە12ئەِڕۆ 
 .پەؼٌەِبْ ٚ زکِٛەری ٘ەؼێّیم فذ .

                                                            ..٘ێؿ ٔییە قەؼی ٌێعەؼ ثکبد , ٘ێٕعە ئبڵۆؾە  (٘ەؼێُ پەؼٌەِبٔی)طبثبری ١ٕزئ١
 . پبل ٘ێؿی کبکە زەِە چبٚەڕٚأی ٘ەِٛ ِٛفبخەئبرێىی لۆڕ ٚ قٛن ٚ ِٕعااڵٔە ثٓ

ٔەی ثە ثۆٕزطبثبریم ؾۆؼ ؾۆؼ کەِە ئ١سزّبٌی کؽظٔی ئ١ّٚٔبْ ِكۆگەؼە ٚ ٛپبؼچە پبؼچە ث, ٚ پێٛەؼێه ٛ٘ەِ ثە
 . ٔی ٘ێؿەکبْ ٚ ظەقەاڵد ٚ نبؼەکبْٚطبثبد . ظەثێذ ثە پێهەکی ثۆ پبؼچە پبؼچە ث١ٕٛزئ١ئەگەؼی کؽظْ ٚ ٔەکؽظٔی 

 .ظٚٚە کؽ ٚ ِبٔگ پێم ئێكزب ثبقُٚقبڵ ٚ ظٚ طبثبرە نزێکی ٔٛێ ٔییە ١ٕزئ١ئەَ ثەؾِی ظاثەنکؽظْ ٚ ظٚاضكزٕی 
ؼیهەٚە ٚظٚەٌچ لەؼەثبڵطیەکیم ِەکەْ رۀبٔەد ی ٘یي ِەکەْ ٚ ثەنعاؼٛظاضەثعاد رٚئەٚەی گؽٔگە ٘ەؼ نزێه ڕٚ

 ٚظاٚ ؾۆؼْ ٚ پهزگیؽیٚالیۀگؽأی فاڵْ ڕ :قەیؽ ِەکەْ ِیعیبکبْ ٚێٕەربْ ثگؽْ ٚ ثۆ ڕیکالَ ٔیهبٔزبْ ثعەْ . ثڵێٓ
 .  ضۆیبْ ٔیهبٔعا

ثەٚەی لەؼەثبڵطیبْ ثۆ ظؼٚقذ , كٛا ثکەیٓ ٠ٌّبٔیەکبْ ڕەكالِی ٚ ػئ١ٚ زیؿثە ٛ٘ەِ : چبکزؽیٓ چبؼەقەؼ ئەٚەیە
 ((( ... ڕەنە: ِبقذ قپییە ئێّە ثڵێیٓ : ٔەکەیٓ ٚ ئەگەؼ گٛریبْ 

 : پۆقزەکە١ٌٕىٝ 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/videos/1057631487744325/?fref=mentions 
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  :  ِەثەقزی ِٓ ئەِەیە

٘ێؿ ٚ ظەقەاڵری ٘ەیە . فەؼِبْ ظەظاد ظەثێذ فاڵْ نذ ثکەْ ، , ەِؽیکب ظەیەٚێذ کبؼێه ثکبد ئکبرێه ٘ێؿی 
 .  ە ظەضٛادو٘ەؼکەقیم ڕاؾیە ثەنی ضۆی ٌە کێکە.  ٘ەؼ کەـ ٔبڕاؾیە ٌێیعەظەیٓ ٚ ڕقٛای ظەکەیٓ

 !  ٌە لٛڕگی ظەٚڵەرە ػەؼەثیەکبْ گیؽ ظەکؽێذ, ٘ەِبْ قێٛی قەؼۆن   30/5/2019

 : پالٔەکە ثەَ نێٛەیەیە
ی ٘ەیە . ە . پبنبْ ٌیجیب نٛێٕێکی قزؽاریدٚ ظەکؽێزەٚٚعە ؾیٕع١رؽ لبػ خبؼێکی, ظەکؽێذ ثە قبزەی نەڕ  (ٌیجیب)

 .  ٘ەیە ( ؾائیؽەقٛظاْ ٚ ِیكؽ ٚ رٛٔف ٚ خ) ؼی ٌەگەڵ ٚقٕٛ
نەڕ ٚ پهێٛی ٚ رەلیٕەٚەل ٌەٚ ٌیجیبٚە ثۆ قبزەی نەڕەکە . ٚؼظە ٌەٚ چٛاؼ ٚاڵرەٚە ثە ئبقبٔی ضەڵکی ظەچٕە ٔبٚ

 .  ثەاڵَ کەَ ظەثێذ, چٛاؼ ٚاڵرە ظؼٚقذ ظەکؽێذ 

ثڵێیٓ ڕەزّەد ٌە ظاػم ٚ نێٛاؾی  ٌە ڕێگبی خی٘بظەٚە . ظەثێذ, كالِە ئ١ؽیٓ کؽظٔی ١نبٔ, ە أئبِبٔدی ئەَ نەڕ
ئەلڵی کبؼی رؽی رێکعاْ کە رب ئێكزب ثە کٛنزٕەکبٔیبْ . ثە لێؿەٚٔزؽیٓ نێٛە کٛنزٓ ٚ ِبڵ ٚێؽأی ظەکەْ . خگە ٌە

 . ٖٚ کەقعا ٔە٘برٛ

ثۆ ظؼٚقزکؽظٔی  , ْەضؿەگەٚؼەرؽیٓ کۆگب ٚ ِ. ظەثێذ ثە (عە١لبػ)ؼاری ەقکەثٕکەی قەؼەکی ثۆ ِؼظەثێذ ثە (ٌیجیب)
ثۀبٚی ٚ  (نیؼەی ڕافیؿە)ٔبٚی نەڕی ثە (ؽاقێػ)ٔەٚە ِدب٘عیٓ ظۀێؽْ ثۆ ەضؿەٌەَ ِ..   ڵّبٔی خی٘بظیٛٛقِ

 .  ثؽا قٛٔەکبْ ٌٗ پهزگیؽی

ئبقبٔکبؼی ثۆ ٘بد ٚ چۆیبْ . ٚ ظأبٔی ثٕکەکبْ ثۆیبْ ٚ  (عە١لبػ)ەٚەی عئبِبظەکبؼی ظەکؽێذ ثۆ ژیبٔ 30/5/2019
       .  ئەگەؼەکبْ ٌەقەؼ ٌیجیب ٚ ػێؽالە, ثەاڵَ رب ئێكزب .. پهێٛی ثطۀە ٚاڵربٔی رؽەٚەەیە خگە ٌە ٌیجیب ٚ ػؽاق ٌٔەٚا

نکیً ظەکؽێٓ . ثۆ ئەٚەی ِدب٘ع ثٕێؽْ ثۆ ەر (ؽ ٚ قٛظا١ْؾائەخ)د ٌە ظا زکِٛە ، ٌە ِبٚەیەکی کٛؼد 1/6/2019
كالِیەکبْ ئ١کبؼ ٌەقەؼ ئەٚە ظەکبد , ێٕٓ ٛطبثبرە ٚ ئەٚ زیؿثەی ظەؼی ظەچ١ٕزئ١ (رٛٔف)كبڵ ٌە . ٘ەؼ ئەِ (ٌیجیب)
 .  فؿاؾ ثکبد١كزئ١

چٛٔکە , ثەؼظەٚاَ ظەثێذ  2025ذ ظەؾأٓ . ئەَ پهێٛیە ٘ەرب ٚ نٛضۆربْ ٌە ِیعیبکبْ ٘ەِٚ ٌەقەؼ ئەَ ثبقە ٔبڕۆَ 
 .  ظٚای ٘ەنذ قبڵ ٌە زٛکّی رؽاِپ, ِؽیکبیە ەئکبری ٘ەڵجژاؼظٔی 

ئەٚەرب نەل , ِؽ ثکەْ ەئەٌی ٚلكەی ظەثێذ ثە , ٝ(ؼثەکۆِکبؼی ػ)ٔبِەیەکی ٔبؼظ ثۆ  (ِؽیکبە)ئ 30/5/2019
  . زیؿثی ٔٛێی نیؼە ظؼٚقذ کؽا , ٖٚٚن کؽا ٛؼکەرەلیٕەٚە ٌە ک

 .  ِؽیکب ثٓەئػەؼەثەکبْ ئێٛەل ظەثێذ ٘بٚکبؼی  ٚاڵرە

 



 ...................................  سةردار كةرميـ .........................  ى يارى ئةمريكا و ئَيرانةساح 50    

ظەکؽێذ . ەَ . پبؼچە پبؼچە ِٓ لكە ٌەقەؼ ٔبٚچەکبٔی ضۆِبْ ظەک, ە (ػێؽاق)ظا  ئەٚەی گؽٔگە ٌەَ ٘بٚکیهەیە
 : ئێكزب ثەؼ٘ەِەکەی ظەثیٕٓٚ ئەلڵُ ثەِە نکبٚە  2017ٌٍە اٌسّع

                                                                  ٛرُ : گُ وؽظ ٚ پۆقزێک................  16/12/2017ٌٗ 
ٚظاٚی قەیؽ ٚی قبڵی ربؾە ڕ(2 ٚ 1 )ِبٔگی, ؼظأبٔی پبؼری ٚٚ قٕٛ (پؽظێ)ثە گٛێؽەی رەلبٔعٔەٚەی پؽظی ))) 

ؼێٓ ثۆ ثەؼژەٚۀعی ٘ێؿ ٚ ظٚی ٘ێؿەکبْ ظەگۆڕٚی پێهّەؼگە خیبظەثٕەٚە ٚ رەؼاؾ(80ٚ  70)ٚظەظەْ ٚ ٘ێؿەکبٔی ٚڕ
ٚی چبک ظەثێذ ٛی چبک ظەثٓ ٚ کێهەکبٔی ثژێٛی ژیبْ ٘ەِٚظا ٚەؾػەکبْ ٘ەِٛ 3ٌە ِبٔگی ...  ظەَ ٚ چبٚی ٔٛێ

                                                                       .  6ٚ ئەٚ چبکكبؾیبٔە ئبِبظە ثبنییە ثۆ ٘ەڵ ثژاؼظٔەکبٔی ِبٔگی 
ظاثٕؽێذ ٚ ثجٓ ثەخێگؽی  (خجً زّؽیٓ)ظؼٚقذ ثکؽێذ ٚ ٌە  (کٛؼظ ٚ ػەؼەة)٘ەٚڵ ظەظؼێذ گؽٚپی خیٙبظی 

ؼظال ثکؽێزەٚە ٚ ثە پالٔێک ٌە ٔبٚ ٚٚە قٕٛ(ا٠طبٌیب)ٌە ڕێگبی  (ِبِۆقزب کؽێکبؼ)% ٘ەیە 50 ّبٌی١سزٖٚ ئ١. ( ظاػم)
                                                               .  ثجؽێذ (خجً زّؽیٓ)ػێؽالەٚە ٌە قدٓ ڕؾگبؼ ثکؽێذ ٚ ثەؼەٚ 

ٟ ە نٛێٕی ٘یچ گؽٚپ ٚ کۆِەڵێکی خیٙبظی یبْ ظٔیبیئەٚەی ٌەقەؼِبٔ, ِٓ ٚ رۆل ٚەک ٘بٚاڵری ٚ ٚەک ِٛقٛڵّبْ 
ؼاد ەثبظەقزکؽظی ِط, ِبْ ثیٕی (ربٌیجبْ ٚ لبػعە ٚ ظاػم)چٛٔکە ٘ەِِٛبْ .  ٔەکەٚیٓ ٚ ضۆِبْ ٔەظەیٓ ثە کٛنذ

ثە وٗ یٓ ْٚ ٚ ٘ێٕعەیبْ ؾەٌیً کؽظٚٚظقزکؽظی قیبقەری ٔێٛ ظەٚڵەری ثٛ, نّبْ ثیٕی (یەکێزی ٚ پبؼریٖٚ ).  ْٚثٛ
 . (((..ِٓٛچەل ڕاؾیؼٚثؼە 

 : پۆقزەکە١ٌٕىٝ 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/902440636596745 

کبری ضۆی ٔەِ٘ێهذ ثبؾ ثعەْ ؼا اٌسّعٌٍە عٚ پبڵەٚأەل ظأٚظەٚؼی قەؼەکی ثۆ ئەَ ظ, پبل ڕیفؽأعۆَ  2017٘ەؼ 
 .. ە . ئەِبٔەل ظەثٓ ثە پبڵەٚأی قبزەکە ٚ ضٛێٓ ڕنزٓٚٚ پۆقزُ کؽظٚ

 ٛرُ : گُ وؽظ ٚ پۆقزێک................  25/10/2017ٌٗ 

 , ٚٔەٚە ظەکەْٛپێکەٚە کۆث ەؼ چٕگیبٔیِٛثبٔگطٛاؾ ػ ٌی ثبپیؽ ٚەِبِۆقزب ػ ٗ ؟ضٛێٕعٔەٚەربْ چییە ثۆ ئەَ ٚێٕەی )))
ٓ ... (((ِٓ قجەیٕێ ڕای ضۆَ ظەڵێُ چبٚاڕٚاْ ث . ٚێٕەکە ٔٛێیە ٘ی ظٚای ڕیفؽأعۆِە

 

  https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/198/5270421760670:       پۆقزەکە١ٌٕىٝ 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/902440636596745
https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/902440636596745
https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/1985270421760670/
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 ٛرُ :گوٗ ٚ ٚٔەٚەٛکۆثٜ ەُ وؽظ ٌٗ ثبؼپۆقزێک................  26/10/2017ٖٚ ٌٗ 

ِٛقٛڵّبٔێک ظەڵێذ ِٓ . قبزەکەل ئبِبظەثبنیی ثۆ ظەکؽێذ . ثە  ٚ٘ەِٛ.... ٙبظ ثکبد ؟١کێ زەؾ ظەکبد خ))) 
ِٓ ثە قەؼظأێکی ئبقبیی  ( ,ثبپیؽ ِبِۆقزب ػەٌی)ەِیؽی کۆِەڵ ئثۆ الی  (ػّؽ چٕگیبٔی)گٛێؽەی ئەٚ قەؼظأەی 

پبؼەی ٚ كالِی ظؼٚقذ ظەکؽێذ ٌە کٛؼظٚقزبْ ئ١چەکعاؼی  .. ظا ٌٚٛە ظا٘بر :ئەٚەیە  ظأبٔێُ ٚ ضٛێٕعٔەٚەَ
ثەل ٚ ؾیبرؽ ثەنێکیبْ ظەچٓ ثۆ نبش ٚ یبضی  ٚظەثٓ ثە ظٚ, ٌەثەؼ ٘ەؼ٘ۆکبؼێک ثێذ  ... ضەیبڵییبْ ثۆ ٘ەڵعەڕێژْ

نبش ٚ ٔبٚ نبؼ ظەثٓ ثە چۀع ثەنێکەٚە . ِٕیم ئەَ ضٛێٕعٔەٚەیەَ ٘ەیە ئێٛەل گبڵزەَ ٚ ثەنەی ٚەٚ ظئ ... ظەثٓ
ثۆ ٘یچ الیۀێکی  چەکٚ ٔەچٕە ٔبٚیبْ , ٚقزکؽا ؼكالِی ظئ١ظاٚاکبؼَ ٌە ئێٛە ٘ەؼگؽٚپێکی چەکعاؼیی . پێ ظەکەْ

ِۆقزب کؽێکبؼیم . ضۆد گٛێ ٌە ٘یچ ِبِۆقزب ٚ ِەال ٚ ثبٔگطٛاؾێک ٔەگؽْ رۀبٔەد ٌە ِب, كالِی ٘ەڵٕەگؽْ ئ١
, ئبلڵ ثە ٚ ظەؼـ ٚەؼگؽە ٌە ظاػم ٚ لبػعە ٚ گؽٚپە خٙبظیەکبْ .  ِەظە ثە کٛنذ ثۆ ٘یچ ِطبثەؼاد ٚ ظەٚڵەرێک

ظاٚەکبْ ڕٚیبٔعا ئەَ ٚثەاڵَ کە ڕٚ, ٚ قەظ ثبؼە ظەثێزەٚە . رۆل ئبؾاظیذ چی ظەڵێیذ ٚ چۆْ ثیؽظەکەیزەٚە ِٚێژ
 .. ((( لكبٔەی ِٕذ ٌەثیؽ ثێذ

 : پۆقزەکە١ٌٕىٝ 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/877093325798143?hc_location=ufi 

 ُ :ەڵێظ 1/6/2019ٖٚ 

ٌِن ِمْن ) )))   ٌُْكْم فًِ الِدّ لَّةَ أَِبٌُكْم ِإْبَراِهٌمَ  ۚ   َحَرجٍ َوَما َجعََل َعلَ ُسوُل  ۚ   ِمّ ذَا ِلٌَُكوَن الرَّ
اُكُم اْلُمْسِلِمٌَن ِمن لَْبُل َوفًِ َهَٰ ُهَو َسمَّ

ٌُْكْم َوتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس                                                                                 ( َشِهًٌدا َعلَ
ی ظأبٚیٓ ٔبثێزە ِبیەی ٔۀگی ٚ ەکی رێعا ٔییە ٚ ئەٚەی ضٛظا ثۆ١سؽاخیئ١ئبیٓ ٘یچ : ٚێذ ٛٛظا پێّبْ ظەفەؼِض
ْٚ ٛٚارب رەقٍیُ ث ٍُ( .ِك) ( یەکەَ خبؼ ٔبٚی ٌێٕبیٓػ١ٍٗ قالَثؽا٘یُ )اثە ػەیجە . چٛٔکە  سؽاخی ٚ ٘ەقذ کؽظْئ١

كالِیٓ ٚ ثەٚ ئ١ثەٚەی کە ئێّە ِكٍّیٓ ٚ قەؼ ثە  نب٘یعی ظەظاد (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەِجەؼیم.  ثە ئەِؽی ضٛظا ثبل ٚ ضؽاپی
                                                                                                                 .  ٔبٚەٚە ٔبقؽاٚیٓ

        ٚ ئەٚ ٔبؾٔبٚە ٌێعەکۀەٚە ٌە ضۆیبْ ؟كالِی ئسؽاج ظەثٓ کە پێیبْ ثڵێٓ ئ١ثۆچی  (ەٌی پبثیؽػکۆِەڵ ٚ ) ٗکەٚار
ثە  ٚە ٚ ئێكزب ظەثێذ ثچێزە ثٛاؼی خێثۆ کؽا ٚە ئبِبظەکبؼی 2017پێم ٚەضذ ظاڕێژؼاٚە ٌە قبڵی  یبْ ئەِە پالٔێکە

ضەڵکی ثیؽیبْ ِبٚە  , ٚٔە ٌە گێڕأی فیزٕە ٚ نەڕظاٛیم کەقێکی ثە رٛأبیە ٚ ضبٚەْ ئەؾِ(ػەٌی ثبپیؽ).  خێکؽظْ
فٍیُ ٚ ٘ەڵپەڕکێی ئەَ ...  ظا ظا ٌە قبڵەکبٔی ٔەٚەظەکبْ پهزی زەؼەکەی ئیكالِیٌە,  ٚٔدەؼێکی ژە٘ؽاٚی ثٛەچۆْ ض

 .  ِٕیم ٚەن ئێٛە چبٚەڕٚأُ ٚ ثیٕەؼَ... ؟ ٝی ظەثێذ چەپی ثێذ یبْ قێ پێیٚنەل قبڵەی ظا٘برٛ
ە ظأیهزٓ . ؾأیُ پالٔیبْ (چٕگیبٔی)کبرێه ٌەگەڵ ئەٚ ..  ەٚقبڵ ٌەِەٚثەؼ ٘ەقزُ ثەَ ٘ەڵپەڕکێیە کؽظٚ ٌٍٚە ظٚاٌسّع

ٌەگەڵ  ٚثؿأٓ ئەَ نەل قبڵەی ظا٘برٛ .. ثٓ (چٕگیبٔی)چبٚەڕٚأی ظەٚؼی ....   ٘ەیە ثۆ کٛنزٕی ِٛقٛڵّبٔی کٛؼظ
 .. ((( چۆْ ٚ ثۆ کێ قەؼچۆپی ظەگؽْ ؟ (ثبپیؽە)

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/1253005381540267 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/877093325798143?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/877093325798143?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/1253005381540267
https://www.facebook.com/sardar.karem.714/posts/1253005381540267
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                     رێٛەظەگٍێٕٓ ٚ ئەٚأیم پبڵەٚأێکی رؽی قبزەکەْ .  )قەٌەفیەکبْ)ل ؾأیُ  2018ٌە قەؼەربی 
 !ا کٛؼرە ڤیعیۆ ظٚػب ثۆ ؾۆٔی ؾەؼظ کؽقبزەکە ٚ ثە یەن  ٘برەلبظؼ( ػەِیع قەؼزەظ )ضۆنزبْ ثیٕیزبْ چۆْ 

 

 ٛرُ :گٖٚ ٚ ە٠بٔەُ وؽظ ٌٗ ثبؼپۆقزێک................  1/1/2018ٖٚ ٌٗ 

, ی ٔبِێٕێذ ٚ ؾۆؼ کەَ ظەثێزەٚە ٛێذ ٚ نەڕی فکؽ ثٛٔظظا ئبڕاقزەی یبؼی ٚ نەڕەکبْ ظەگۆڕؼ 2018ٌە قبڵی ))) 
 .  قەٌەفی ڕەق ٚ نەق ٚ رٛٔعڕەٚی خیٙبظی ظێزە قبزەکەٚە ( ,قەٌفی ظەلی ِەظضەٌی)ئەَ خبؼە ٌەثؽی 

                                 % ضۆَ ٚ ئێٛەل ظڵٕیب ثکەِەٚە ٌەَ ٘ەٚاڵە . 100ظەرٛأُ  4٘ەرب کۆربیی  2ٌە ِبٔگی 
 : ەل ئەٚەیەپێهٕیبؼَ ثۆ ئێٛ . ظەثێذ (خجً زّؽیٓ)خێگؽی ظاػهە ٚ چبالکیبْ ٌە , ٚە ئەَ زەؼەکە خیٙبظییە ربؾەیە 

ئەَ زەؼەکە ربؾەیە ظێزە ٚ ظاػم ٔەِب  ٖٚ, ظاػم ٘برە خێگبی ٚ عە ٔەِب ١چٛٔکە لبػ ,ٚؼ ثگؽْ ٌێیبْٚەظثضۆربْ 
 .  پێکٙبرەکەی کٛؼظ ٚ ئەٚ ػەؼەثبٔەی کٛؼظقزبٔٓ کە ظٚای ڕیفؽأعۆَ گەڕأەٚە ثۆ ٔبٚچەکبٔیبْ, خێگبی 

ٚقزکؽاٚ ی ِطبثەؼارە ٚ ثۆ نەڕی ربیفی ظؼٚقذ ظەکؽێٓ ؼظئێٛەل چبٚکؽاٚە ثٓ ٚ رێجگەْ کە ئەِە خیٙبظ ٔییە ٚ 
گبکبٔی ظەؾ چٛٔکە , ٚ ٌە ظەؼەٚەل ِەکەٚٔە ظاٚیبٔەٚە جٛٚن. ٌە فەیك (نیؼە ٚ قٛٔە)ٚ  (کٛؼظ ٚ ػەؼەة)ٌە ٔێٛاْ 

ؿػبج ئ١ضەڵکەکە ثۆ ئەٚەی  ەضۀە قەؼکؽظْ ٚ ثبقکؽظٔیبْ ظێٕە ٔبٚ ثبقەکبْ ٚ فهبؼ ظ٘ەٚاڵگؽی ٌە ڕێگبی ِٕبلهە
نزی قەیؽ ظەضٛڵمێٕٓ ثۆ ئەٚەی غیؽەرزبْ ثجؿٚێٕٓ ٚ ثچٕە ٔبٚیبْ . ئبلڵ ثٓ ٚ ٌە ٚ ظاٚ ٚڕٚ.  جٓ ٚ ثچٕە ٔبٚیبْث
 ....... ٚظاٚەکبْ ٚ لكە ٚ پۆقزەکبْ رێ ثگەْٚڕ

کبیەری ظەکبد ٚ قەؼۆ (رؽاِپ)ثۆ ئەٚ ِبٚەیە ظأؽاٚە کە , رێجیٕی : ئەٚەی ئێكزب ثبقی ظەکەَ پالٔێکی نەل قبڵەیە 
کەی رؽ ەؼەکكپبیەؼ ثجێذ ٚ زێئظەثێذ  (خجً زّؽیٓ)کە خیٙبظییەی ەؼەکە ظێذ ئەَ ز ی ظٚای رؽاِپقەؼۆک

 ... (((  ظؼٚقذ ثکؽێذ

 : پۆقزەکە١ٌٕىٝ 

https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/2016247575329621/ 

 

 

نەڕ ٚ پێکعاظاْ ٚ ضۆپیهبٔعاْ ٚ  ٚؼثٓ ٚ ثەنعاؼیٚٚەک ظەؾأٓ ِەظضەٌیەکبْ ڕەلەِٓ ٚ ٔبثێذ ٌەَ یبؼییە ظ
ەِؽ ئؼثٓ ٚ ٍِی قەظاْ ئبیەد ٚ زەظیف ثهکێٕٓ ثۆ ئەٚەی پهزگیؽیی ٚەٌی ٚاْ ظٚؼٚ ٚەک خب, ظۀگعاْ ٔەکەْ 

ٚ . ٛخبؼێکیزؽ ٍِی ئبیەد ٚ زەظیف ثهکێٕٓ ثۆ نەڕی ظا٘بر ئەِبٔیم ظەثێذ, ظاٚەکبٔەٚە ٚؼثٓ ٌە ڕٚٚثکەْ ٚ ظٚ
     ێ ٚ ە کبؼی ثۆ ظەکؽێذ ٚ ئێكزب کبری ٘برٛٚە ثەؼگی ِەظضەٌی فڕێ ثعؼرؽؾیب هئەَ کبؼەل کزٛپڕ ٔییە ٚ قبڵێ
 , ثە ثەؼگی ٔٛێٛە ثێٕە قبزەکە 

https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/2016247575329621/
https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/2016247575329621/
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 ,ثەڵگەنُ ئەَ پۆقزەیە 
 : ِٚەٌٚە گؽٚپی ِەظضەٌیەکبْ کؽظ 5/11/2016 وٗ

  . ظا ثکبد غ٠ثزەظٛڵ زیؿثی ٚ ِ گٗ ٌٗ  ـ ٔبثێذ لكٗ ٚ کٗ  ؼ٠ٗثزەظٛٚ ِ  یؿثیٗٓ !!... زث (ؼِیبٔی ظٌێؽ گٗ)ئبگبظاؼی ))) 

 (ظٌێؽ)ِبِۆقزب   الَ ٌٗ ل قٗ ئێّٗ  ظٚێٕێٖٛ  ٌٗ  یؿٖئڵێُ : ئبیب خب ظٖ  ْ ٖٚ ٌێؽٖ  کَٗ  کٗ َ ظٖ َ ثؽایبٔٗ ِٕیم پؽقیبؼێه ٌٗ
 ...((( یٓ ؟ فۆٔی ثۆ ثکٗٗ ٌ یٓ یبْ رٗ ثکٗ

 : پۆقزەکە١ٌٕىٝ 

groups/Good.Salaf.Call/permalink/922986894468893/https://www.facebook.com/ 

 

 

ربْ ثە ِدب٘یعی ظەثیّٕەٚە ضۆربْ ظەظەْ ثە کٛنذ ٚ ٌەقەؼ  999کەـ رێ ظەگەْ ٚ  1ەقزبْ و 1000ظڵٕیبَ ٌە 
 .     قە٘ۆڵ ثۆربْ ظۀٛقؽێذ
پێم ئەٚ قبرە ٔبکبد ٚ ئەٚ قبرە ظەثیٕێذ کە رێیعایە ٚ زكبة ثۆ پێٕح ظەلە  ؼظاؼە ٚ ثەـٚچٛٔکە ئەلڵی کٛؼظ قٕٛ

   پالٔی ٔییە ثۆ پێٕح ظەلە ظٚای ئەٚ قبرە

ٔییە رۀبٔەد ثۆ  بْضٛێٕعٔەٚەی ١بْکەق, ەٚیبْ ضٛاؼظٚ(ڤبٌیۆَ)ی زەثی ٚە ٚ ٘ەِٛٚاٌسّعٌٍە کٛؼظ لەِٚێکی ٔٛقزٛ
  . ژیبٔی ئبقبیی ضۆنیبْ

 ٚە قیبقیەکبْ ؟اٚظٚکەٚارب چۆْ ضٛێٕعٔەٚەیبْ ظەثێذ ثۆ ڕ
 

 .  ظاٚەکبْٚٚ ثەگٛێؽەی ڕٚٛظا٘بر ئثبقەکەَ ؾۆؼ کٛؼد ظەکەِەٚە . چٛٔکە ٌێؽە ثەظٚاٚە ضٛێٕعٔەٚەیە ثکۆربیی  ثۆیە
 ظەؾأێذ رۆ چییذ ؟ (ٍّی غەیت١ػ)ئێكزب ئەنکەٚریەن پەیعا ظەثێذ ظەڵێذ ثەـ ضٛا 

 .  ظەؼث٘ێٕە (ٌۆؼأف)ٌە خە٘بالری قیبقەری ظاڕێژؼاٚی  (ئەنکەٚریە ٌۆؼأكییە کۆپی ٚ پەیكزە)ئێٕدب ٚەؼە ئەَ 

    .ٖ ظەکؽێزەٚٚٚظیە ؾیٕعٚٛثبٔگطٛاؾە قؼ 3ئیؼعاَ کؽظٔی ئەٚ  ٜٚظا خبؼێکیزؽ ِەقەٌەٛثەلۀبػەری ِٓ ٌە ِبٚەی ظا٘بر
 ( ..  ظ. ػٍٟ اٌؼّؽٞ,     ػٛض اٌمؽٟٔ  ظ.   ،   اٌه١ص قٍّبْ اٌؼٛظح ) 

ەَ نێٛەیە ٘ەقزی خی٘بظیەکبْ ڕاظەکێهٓ ثەالی .. ث ی ثؽا گەٚؼەیەرؽاِپ , کەـ ثزٛأێذ ڕؾگبؼیبْ ثکبد ەورب
                       ە چۆْ ظەڕٚاد ؟وکەیە ٚ چۆٔە ٚ یبؼیەؽ ئیز.. ظا . ٚەن ٚەؼەلەیەن ثەکبؼی ظە٘ێٕٓ ظژی نیؼە ِؽیکبەئ
 .  ظڵٕیبَ %100ظأی ٚ. ثەاڵَ ٌە ڕٚ (اٌؼٍُ ػٕع اٌٍە)

https://www.facebook.com/groups/Good.Salaf.Call/permalink/922986894468893/
https://www.facebook.com/groups/Good.Salaf.Call/permalink/922986894468893/
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 : قیٕبؼیۆکبْ ثەَ نێٛەیەیە٠ٝ ٚ ضبڵی کۆربٔەثێزەٚە . ٌێؽە ظێّە  ؼ ٚ ظؼێژٚثۆ ئەٚەی ثبقەکە ظٚ
 ( ٘ەیەئەٚاْ نەڕ)کەؼئەَ ظٚأە نەڕ ٔبکەْ ٚ ٌەثؽی .  ؾۆؼ ٌە ٔبٚچەکەیە ثە ٔبٚی نەڕی ئێؽأەٚە ەِؽیکیئ٘ێؿێکی 

 ( یٓەلیعە ٚ ِەؾ٘ەثػ)نەڕەکبْ ؾیبرؽ نەڕی (, کٛؼظ)ؾائیعەْ .  ی ػەٚاِی گێٍٓ(نیؼە ٚ قٛٔە)ئەَ کەؼی نەڕأە 
ثەؼپب , ٚ ٘ەؼ نەڕێه ثە ضەیبڵزبٔعا ٔبیەد  (لەِٚی)كالِە . ؾائیعەْ نەڕی ئ١ٔی ؽظقەؼەکیبْ ٔبنؽیٓ کئبِبٔدی 
                                                      .  ؼٔێذ ٚ ٔبٚ ثبؾاڕەکبٔیمەٕزئ١ٌە , ٚاْ ظەگؽێذ ٛیەضەی ٘ەِ.  ظەکؽێذ

 .  ٚ خی٘بْٛٓ ثە پبڵەٚاْ ٚ ؾٌ٘ێؿ ٌەقەؼ ئبقزی ٘ەِٚ ظەثێذ ثج (ئێؽاْ ٚ نیؼەیە)ثؽاٚەی قەؼەکی ٖٚ 
 .  (ەفیەکبٔەٌەق ٚ ٚظیە ٚ ٌۆؼأكیەکبِْٛبٔگبکبٔی قؼ)قپۆٔكەؼی نەڕەکبٔیم ثە

 ..  كالَئ١ثەِبیەی ضێؽ ظاظۀێُ ثۆ ئبیٕی ِەؾٔی  ِٚٓ ئەَ نەڕەی پێٕح قبڵی ظا٘برٖٛٚ 

 

ظیە الٚاؾ ظەثێذ ٚ ٚچٛٔکە قؼٛ, ظەؾأٓ ظٔیب کبٚي ظەثێذ ٚ ٔبِێٕێذ . ئیكالَ فەنەي ظە٘ێٕێذ اْ ٚاٚئێكزب ٘ەِٛ
یە . کەٚارب ظەثێذ قەؼەرب (کبؼ ٚ کبؼظأەٚە)ٚ کبؼێه الی ضٛظا ٚ الی ضەڵکیم ٛ٘ەِ... ِؽیکب قەؼظەکەْٚەئنیؼە ٚ 

 ... عەیٕەٚەجٚ ٘ەڵٚالپەڕەکبٔی ِێژ

ْ . ْٚ یبْ نٛێٓ پەیبِجەؼەکە ٔەکەٚرٛٚە ، ئەٚ لەِٚبٔە یبْ نٛێٕی کەٚرٛٚٚظا ضٛظا پەیبِجەؼأی ٔبؼظٌٚٚە ِێژ
ە ئەگەؼ ضٛظا ضبٚەْ ظەقەاڵرە ثب ٌۀبٚیبْ ثەؼێذ یبْ ئەٚەی ئەٚ پەیبِجەؼە ظەیڵێذ ثب ثێزە ٚضەڵکەکە ظاٚایبْ کؽظٚ

..                                       ٌْٚۀبٚ چٛڕەیی ضٛظایبْ ثەقەؼظا ڕژاٚە ٚ ٚئەٚ لەِٚە رٛ. . ظی ٚ ضٛظا ظەقەاڵری ضۆیبٔی ٔیهبْ ثعاد
 ! لٛؼئبْ رێٕەگەیذئبگبظاؼثە ثە٘ەڵە ٌەٖٚ 

ْ ٔەن ضٛظا غەؾەثیبْ ثەقەؼظا ٚضۆیبْ ٌۀبٚچٛ ٌەقەؼ ظاٚاکبؼی,  ٌْٚۀبٚچٛوٗ لەِٚەکبْ ثکە  ٚقەیؽی ٘ەِٛ
ظەگۆڕؼێذ ، ثۆیە کۆرب پەیبِی ٌە نێٛەی ٓ ٚ ؾەِبْ ثڵکی ؾۆؼ ؾۆؼ ظەضٛظا ظەؾأێذ ڕۆژێه ظێذ ضە..  ثجبؼێٕێذ

ئەٚا ٘ەڵەیذ ٚ ٌە لٛؼئبْ  , کزێجٓ (ٕدیًئ١رەٚؼاد ٚ )ە ، ئەگەؼ ٚا ثؿأیذ (لٛؼئبْ)ئەٚیم ٚ ٚە ٚکزێت ٔبؼظ
 .  ثۆ پبؼاقزٕی ئەَ لٛؼئبٔە ظەقەاڵرّبْ پێٛیكزەخب ٚیذ . ٛرێٕەگەیهز

ە . ٚئەَ کزێجەیبْ پبؼاقزٛ (ی ٚ ػەثبقی ٚ ػٛقّبٔیئەِەٚ)قبڵە ئەَ کزێجە ٘ەیە ٚ ظەقەالری  1400ضۆربْ ظەؾأٓ 
 .  ە ٘یچ ظەٚڵەد ٚ یبقبیەکی ظەؼەٚەی خیٙبٔی ئیكالَ ثێزە ٔبٚ ئیكالِەٚەٚثەٚەی ٔەیبْ ٘ێهزٛ

ەٚؼٚپب ئٚـ ٚ ِٚؽیکب ٚ ڕە)ئە . (یەکەَ خیٍی ظٚای خۀگی خیٙبٔی)ەٚەرەی ئێّە ٘ەیٓ ، ِەثەقزُ : ئٔزؽ ظەڵێُ ٚڕٚ
 .  ؼەکبٔیهّبْ ٔؿیه ثێزەٚەٚثەاڵَ پێم خۀگی خیٙبٔی ٘یچ ٚاڵرێه ٔەیزٛأیٛە ٌە قٕٛ ..بدیبؼیّبْ پێعەک (ٕگٍیؿئ١ٚ 

ٚ ٛرەلەِۀی ٚ ٘ەِ ٚ ی٠ٌۆخی ٚ کبؼگەکبٔی ظؼٚقذ کؽظٔی نّەکی ئبقبەکٕەٚ ثٛاؼەکبٔی رٛئێّەی ِٛقٛڵّبْ ٌە ٘ەِ
 ٓ !ٍزؽیٓ لەِٚی١ثٛاؼەکبٔی ژیبٔەٚە ، فبن
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ە ثە ٚئێّەل ٘ەِبْ ثٛ ٚ٘ەیجٛ (ٕگٍیؿٚ ئ١ ـٚٚؼٚپب ٚ ڕٚەئٚ  ّؽیکب)ئ ٚیٓ ٚ ئەٚەیٛئێّە ٚا ٔەث (ػٛقّبٔی)ؾەِبٔی 
ٕؼبرێکی رێعایە . ٚالرەکبٔی رؽی ص ٚٚاڵرێکی پیهەقبؾیە ٚ ٘ەِٛ (رٛؼکیب)ؾیبظەٚە . ئەٚەرب ظەثیٕٓ ٘ەرب ئێكزبل 

 .  كالِی ٘یچیبْ رێعا ٔیەئ١

 :  ضبڵی گؽٔگ ئەِەیە
ٔی ٘ەیە . ٚؼگەی ػەؼەة ثٛٚٔەٚەی ئیكالَ ثۆ ظەؼەٚەی ظٚٚقەؼەربی ثاڵٚثٛقبڵە ٘ەیە ٚ ٌە 1350 (نیؼەی ؼافیؿە)

 .  ەرە ظەقذٚضۆ گؽرٛیٓ خبؼ ظەقەاڵریبْ ڕاقزەٚضۆ ٚ ٔبؼاقزەٚئەَ نیؼبٔە ٌەٚ ِبٚەیەظا چۀع
ظەقەاڵریبْ ٌێ  ْٚ ْٚٚٚ یبْ ثێٙێؿیبْ کؽظٚثەالَ ٘ێؿ ٚ ظەقەاڵری ئیكالِی ڕاقذ ، الیبْ ظاْٚ ٚ ٌۀبٚیبْ ثؽظ

 .  ٔەرەٚەٚقۀعٚ

   کۆرب خبؼیبْ  وٗ رێه نکێٕعؼاْٚ . بْ ِٚٛقٛڵّبٔ ە ثۆ قەؼ ؾەٚیٚٚخبؼ ٘ێؽنیبْ کؽظ 13ضبچ پەؼقزەکبْ 
 .  ٘ەرب رێکی نکبٔعْ ثۆ رب ٟ(صالذ اٌعیٓ االیٛث)

ظەقەاڵری ئیكالَ ٚ ئبیٕی ئیكالَ ٌە ەٚە ، (یەکەَ خۀگی خیٙبٔی). ٌە ظٚای ..ەٚە ثۆ ؾەِبٔی ئێكزبِب١ْٕئێكزب ثب ثگەڕێ
 . ( ػەؼەثی ظژی رٛؼن نۆڕنی لەِٚی)ٚضب ثە ٔبٚی ٚالیەْ نەؼیفی ِەککەٚە ڕ

ٔەرەٚە پەؼقزیی )ٔیبْ ثۀبٚی ٚجٛقڵی ئیكالَ ظاظۀێٓ ثٕبغەی ظؼٚقزەی ئێكزب ضۆیبْ ثە ئە(ظٚئبي قؼٛ)ٚارب ئەَ 
 .  ضبٔعْٚڕٚ ی پێظؼٚقزی کؽظْ ٚ ظەٚڵەری ئیكالِ (ٌۆؼأف)ەٚە (ػەؼەة

ە ٚە ٚ کەقێکیم ثٛە ٌەٚأەی ؾۆؼ ِؼدت ثٛ( ثٛٚئبیٕی کڵێكب)ە ٚ نبؼەؾای ٌٚە ڕەزّی ئەٚؼٚپبٚە ظەؼچٛ (ٌٛؼأف)
                                                                      ..ری چۆْ ئبیٕی ئیكالَ ظەفەٚرێٕێذ .ە٠. ثۆیە ؾأیٛ (ضبچ پەؼقزەکبْ)ثە 

ە ، ثۆ ئەٚەی ٔبٚی ئیكالَ ٚ ئیكالِی ٔە٘ێڵێذ . ٚەٚە نۆڕنی ثە ػەؼەة کؽظٚ(لەِٚی)ثۀبٚی ...  ٚەٛ٘بر قەؼەرب
ٔبٚی ؽٜ گبنپ وٗ ی ٌە ٌۆگۆکەیبْ الثؽظ . ئێكزبل ضەؼیکە)ال اٌە اال اٌٍە(نیؼبؼی  (ٌی ثبپیؽەػ)٘ەؼٚەن چۆْ 

 .  الظەظاد (کۆِەڵ)ٌە , ەکە (ئیكالِی)

ٌە  (ڕۆِی کبثۆٌیکی)ظەقەاڵری  .ٚؼٚپب ٚەؼگؽد .ەئی ٚٔی کۆٔی ِێژٚٚظی ٌە ئەؾِٛٚقٛٚ ٘بد  (ٌۆؼأف)پبقبْ 
.                                                                    کؽظ کە ٚ ِەظیٕە ظؼٚقذوٚ ِە (ی ٚەزیٚەؾ)
 ٚارب خێگؽی ضٛظا ٌەقەؼ ؾەٚی . (پبپب کٛؼقی)قەؼ ئەٚ ثٕبغەیە ظاِەؾؼاٚ، ٌە (پبپبی فبریکبْ)ٚارب  (کبثۆٌیه)

ٚ ئیّبٔعاؼە ِەقیسیەکبْ نٛێٓ پبپب ٚ ظەقەاڵد ٚ ٛئەَ خێگؽە ثە ٔبٚی ضٛظا ٚ ئبیٕەٚە زٛکُ ظەکبد . ظەثێذ ٘ەِ
 .  کٛؼقیەکەی ثکەْٚ

                               ظا ،  خیٙبٔی ئیكالِی ٚکؽظ ٌە ٘ەِٛی ظؼٚقز(قەٌەفیەد)کە ظایٕب . ٘بد  (ٌۆؼأف)ئەَ ئبیٕە کبثۆٌیکەی 
                                        . ( ؼیبض)یە ، ٚارب کٛؼقیی پبپب ٌە (ظیەٛٚظەقەاڵری قؼ) , ػیبْ ثۆ ئبیٓەؼخەئەَ قەٌەفیبٔە ِ

                 ەکبٔە . (ۆکفعاؼث)ٚارب ئەقڵی ئبیٓ الی . ( )اؼثعٚکف : پێیعەڵێٓ, ەِی کڵێكبیە ٚئەَ قەٌەفیەرە ثبڵی ظٚ
 .  ئەقڵی ظیٓ الی ئێّەیە: کڵێكبی اؼثعۆکف ظەڵێٓ 
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              ئیّبٔی ڕاقذ ٚ ظؼٚقذ .  : ٚارب (اؼثعٚکف)ژ٘ەاڵرەٚە قەؼی ٘ەڵعاٚە . ( ٌە ڕۆ١ٍٗ قالَػچٛٔکە ِەقیر )
 .  ٌێهێٛاْٚرؽ گِٛڕا ٚ قەؼ ٚ ِٛقٛڵّبٔەکبٔیٛئیّبٔی ڕاقذ الی ئەٚأە ٚ ٘ەِ.. ەفیؿَ ثکەٌْەقەیؽی ق
 .  ە(اٌٛ٘بةِسّع ثٓ ػجع)ئەٚیم : ەَ ظؼٚقذ کؽظ ٚیبْ ٌە ثبڵی ظٚ(ۆکكەعاؼث)ئەَ ئبیٕە 

  !کؽظ  )اؼثعۆکف(ٚ  )کبثۆٌیه(یهی رێکەڵ ثە (پۆٌص)ی (ال٘ٛد)، ٘بد  (ٌۆؼأف ئبلڵە)
                                                                 لی ئبیٕی .ثۆ ئبیٓ ٚ ظە, ؼاٚە ٚ ڕۆزی ظثیٕیٕی نبؼ : ٚارب )ال٘ٛد(

 .  ضٛێٕعٔەٚەی ڕۆزیبْ ثۆ ئبیٕی ئیكالَ ظأبٚە (قۆفیەکبْ ٚ نیؼە)ٚەن چۆْ 
                                ..یٓ ٚنٛێٓ قەٌەف کەٚرٛ:  اْ ظەڵێٓٚئە.. اٚەظؾۆؼ ثە ئبلالٔە ظأؽ, فیؿَ ەٌەەی ق(ال٘ٛد)ئەَ 
 . ١١ٔٗ  ٚظیەٚەٛثە قؼ ئێّە پەیٛۀعیّبْٖٚ 

چۆْ , وٗ پێٕبنکێذ  بْئەلڵی بْضۆنی (قەٌەفیوٗ )ْٚ . ٚکؽظی ثۆ ظؼٚقز(ال٘ٛری)یم ثەرٛأبیە ، ئبیٕێکی (ٌۆؼأف)
 ؟ ْٚکەٚرٛ (ال٘ٛد)نٛێٓ 
 : ٚ قەٌەفیەن ئەَ پؽقیبؼأە ٌەضۆی ثکبدٛثب ٘ەِ
 ِٓ قەٌەفیُ ؟ :ی ئیكالِعا گٛریٚکەـ ٌە ِێژٚیەکەَ  ٚکێ ثٛ

 ظاِەؾؼأع ؟ ڕەٚری قەٌەفیوٗ یەکەَ کەـ  ثٛٚ کێ
 ٚ ؟ٛبٚە ٚ پەیڕەٚ پڕۆگؽاِیبْ چی ثٚ قەؼچ کزێت

 ْٚ ؟ٌٛە قبڵی چۀع ظؼٚقذ ث
 ٚٔەٚە ؟ٛظەثعا کۆ١رێ ٚ ٚٛکبَ ِؿگەٚد ٘ی ئەٚاْ ث

                                                                                                                            ٚەالَ : 
 .  فی ثکبدەٌەخی قۀٙەفی ٚ ِەٌەثبقی ق, ٘یچ قەؼچبٚەیەن ٔییە 

 قەٌەفی ؟: ئێٛە ظەڵێٓ کەٚارب ئێكزب ثۆ ثە
 ؟ ِبِۆقزبکبٔزبْ خیبیەثۆ  ثۆ ِؿگەٚرەکبٔزبْ خیبیە ؟

  : رؽ ٕگ٠ٚی گؽٌٛە ٘ەِ
           ٚەؼظەگؽْ .  (ػجعاٌٛ٘بة ثٓ ِسّع)٘ەؼ کەـ ظەڵێذ قەٌەفیُ ، پەیڕەٚ پؽۆگؽاَ ٚ ئبیٕیبْ ٌەقەؼ ثٕەِبکبٔی 

 .  ٔەن ثٕەِب ٚ ئەقڵی ئیكالَ.  ظەضٛێٕٓ (ِسّع ثٓ ػجع اٌٛ٘بة)ی (ال٘ٛد)ٚ  (اؼثػۆکف)کە ظەکبرە ثبڵی 

 .  یهیبْ ٘ەیە(پؽۆركزبٔذ)ؼەؾا ثێذ ٌە ِێژٚی ئەٚؼٚپب ظەؾأێذ کە ثبڵی ٘ەؼ کەـ نب
 .  ؼگەی ػەؼەةٚٚ ثبٔگطٛاؾەکبٔیبْ ٌە ظەؼەٚەی ظٚ (ِەٌیه)ظأب ثۆ  (پبپبیی کبثۆٌیکی)ظەقەاڵری  کٛؼقی (ٌۆؼأف)

 . ەٚە(اٌٛ٘بةِسّع ثٓ ػجع)ی ثۆ ظأبْ ٌە ڕێگبی (اؼإغۆکف ٚ ال٘ٛدٖٚ )
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 .  ظەظاد ٚضبٚۀی ئەَ ئبیٕەیە ظەثیٕێذ ٚ ظەثیكزێذ چی ڕٚٚ ٌە ثەؼاِجەؼیهعا ضٛظا ٘ەیە 
                                                                                         ! ٔبکؽێذ ئبیٕەکەی رێه ثچێذ ٚ ئەٚیم ثیٕەؼ ثێذ

ِلَن َجعَْلَنا ِفً ُكِلّ لَْرٌَةٍ ) 
  ( َوَما ٌَْمُكُروَن إِالَّ بِأَنفُِسِهْم َوَما ٌَْشعُُرونَ  ۚ   أََكابَِر ُمْجِرِمٌَها ِلٌَْمُكُروا ِفٌَها َوَكذََٰ

 

 .  ثێزە ٔبٚ ئبیٕی ئیكالِەٚە (پؽۆركزبٔذ)ٚە ئبیٕی ٛئێكزب کبری ئەٚە ٘بر
 .  جیٕەٚەثظەقەاڵری قؼٛظیە ثە ٘یچ کەـ ٔبڕٚضێذ ٚ ٔبرٛأیٓ ثەؼۀگبؼی  :ٚەن پێهزؽ گٛرُ

 .  ظٔیب ٚظەفؽۆنٓ ثە ٘ەِٛ (ظیٓ ٚ لٛؼئبْ ٚ زەظیف ٚ ال٘ٛری ٚە٘بثی)قەظ قبڵە 
ثە ٚە٘بثیەکبْ  (پؽۆركزبٔذ)ؾٔدیؽەی یبؼیەکەیبْ رەٚاٚ ثکەْ ٚ ئبیٕی  (ٌۆؼأف)ئێكزب کبری ئەٚە ٘برٛە ٔەٚەکبٔی 

 . رطجیك ثکەْ

یە . ئەٚ چبکكبؾیەل ٚارب ٘ەڵٛەنبٔەٚەی ٚارب چبکكبؾی . ضۆنزبْ ظەثیٕٓ قؼٛظیە ضەؼیکی چبکكبؾی (پؽۆركزبٔذ)
 .  ی قەظ قبڵە ظایبْ ٔبٚە ثە ٔبٚی ئبیٕەٚە(فەرٛا ٚ زەاڵڵ ٚ زەؼاِیبٔە)ئەٚ 

 .  ثبٚەڕی ِٛقٛڵّبْ ثەؼاِجەؼ ثە ظیٓالٚاؾکؽظٔی ئبیٕی ئیكالَ ٚ ثیؽٚ : ئەِەل ٚارب
!                                                                  ظەڵێٓ زەالڵەزەؼاِە ، ثەالَ ئێكزب د ەئبفؽ ۆثٌێطٛڕیٕی قەیبؼە  : قبڵە ٚا ظەؾأٓ 100
 ! کۆٔكێؽد ظەکبد ( ٌٗ قؼٛٚظ٠ٗؼاغت ػالِخ) ئێكزب ثەالَ, گۆؼأی زەؼاِە : ٚا ظەؾأٓ قبڵە  100

 ( .ركزبٔذپؽۆ)فیؿَ ٘ەڵعەٚەنێزەٚە ثە ەٌەئبیٕی ق ٚ، ٘ەِٛ ٚظا ثۆ ِبٚەی ئەَ نەل قبڵەی ظا٘برٌٛٚە ظا٘برٛ

 :  پؽقیبؼی قەؼەکی ئەِەیە
 ٗ ."ظیەِبْ ٔیە ٚ الی ئێّە ٘ەؼ زەؼاِٚٛئێّە ٘ەلی قؼ"  : ػەٚاِی ٔەؾاْ ظەڵێذ قەٌەفی

 .  یەکەَ ٌە پێم خۀگی خیٙبٔی (فەرٛاثەظەق ٚ ثە)ئەٚ زەؼاِیبٔەَ ثۆ ثٙێٕیذ , رەزەظاد ظەکەَ  : ِٕیم ظەڵێُ

کە , ٚظی ٛفیؿِی قؼەٌەٚ ثێدگە ٌە فەرٛای قٛ. فەؼِ..ثەڵکٛ ضێؽایی ریهه (, ٔەن گەؾ)ەٚە ػەؼؾ ٚ ئەٚە ئ
ٚ چبضە ٚفاڵْ کەـ ٌەٚ ظ : ثڵێوٗ رۆل ثۆِبْ کۆپی ٚ پەیكذ ظەکەیذ . ثەڵگە ثٙێٕە  ٚە ٚرەئٛیالریبْ ثۆ کؽظٚ

 . ْٚ ؾێڕیٕە زەؼاِی کؽظٚ

ضٛظا ٚ  ی ٌە ثەؼژەٚۀعیٚ٘ەِٛ٘ەؼ, اٚأە ظِٚٛقٛڵّبٔی ئبؾیؿ ٚ ثۆ ضٛظا قٛڵسبٚ ، ثێ ئەِەي ِەثٓ ئەَ ڕٚ ,ثەڕێؿاْ
قەؼکەٚرٕی ضٛظا ٚ  ضٛێٕەؼ ثٓ ٘ەرب کۆربی ئەٚ کبد ظەؾأٓ چۆْ ضٛظا ئبیٕەکەی قەؼظەضبد ؟ . ظایە ئبیٕی ضٛظا

 .  طكزٕەل نەل قبڵی ظەٚێذثە رۀٙب ڕێىطكزٕی ظەٚێذ ٚ ئەٚ ڕێى, ئبیٕی ضٛظا ؾۆؼ ٔؿیکە 

ٌِْهُم السَّْمُف ِمن فَْولِِهْم َوأَتَاُهُم اْلعَذَابُ لَْد َمَكَر الَِّذٌَن ِمن )  َن اْلمََواِعِد فََخرَّ َعلَ ُ بُْنٌَانَُهم ِمّ ٌُْث اَل ٌَْشعُُرونَ  لَْبِلِهْم فَأَتَى َّللاَّ  (  ِمْن َح
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وٗ یەکەِەٚە کەـ ٔەِب  بْ ظەکؽظ ، ٌەظٚای خۀگی خی٘بٔیثەؼگؽی ٚ وٗكالِی ٘ەثٛئ١پێهزؽ ظەٚڵەری ضالفەی 
 .  كالِە کە ِەککە ٚ ِەظیٕەیەئ١ی ٚ ظٔیبل ٌەقەؼ نٛێٕی ٚەزی ٚ یەکەَ ظەقەاڵرٛچبٚی ٘ەِ.  ثەؼگؽی ثکبد

  كالِی ظؼٚقذ ٔەثێزەٚەئ١ظاڕنزٓ ٘ەرب ئبضؽ ؾەِبْ ظەٚڵەری یبقبی ثۆ , نبؼەؾای ظەٚڵەری ئبیٕی کبثۆٌیىە (ٌۆؼأف)

یبْ ثە قەظاْ خیب ثکؽێزەٚە ٌە ظەٚڵەد ، چٛٔکە ضۆ پبپبی فبریکبٔی ثۆ ظأبْ . ظیٓ ٚ کٛؼقیٛیەکەَ کبؼی ئەٚە ث
                     كالَ ظؼٚقذ کؽظ ،ئ١بد ٘ەِبْ کٛؼقی پبپبی ٌۀبٚ ٘ەقذ زٛکّی فبریکبٔەٚە . ثۆیە ظقبڵ ٔباڵٔعٚیبٔە ثە

 .  ەٚە١فیؿِی ٌۆؼأكەٌەثە ظەقذ ق, قبڵە ظۀبڵێٕیٓ  100ئەٚەرب 
کؽظٔەٚەی ظیٓ ٌە ظەٚڵەد ظەکبد . قفؽە ٌە ثٛاؼی فکؽ ٚ ظاٚای خیب ,ٌّبٔیەقیکۆالؼیؿَ ٚ ػ : کەـ ثڵێذ٘ەؼ
 .  ٚؼٚپب ٚ زٛکّی کڵێكبٚەەئی ِٚێژٚ

    ٚ ،ٛزٛکّی ظیٓ ث ٘ەؼ٠ٚم ەٚ ئخێگبی گؽرەٚە  (پؽۆركزبٔذ)ٔەِب .  (ڕۆِی کبثۆٌیه)چٛٔکە کبرێه زٛکّی 
               یبْ پؽۆركزبٔزٓ ، ثەاڵَ پهکی نێؽ  یبْ کبثۆٌیکٓ, یەکبْ ٌە ڕۆژئبٚا ٠ی لٛربثطبٔە قەؼەرب%90٘ەرب ئێكزبل 

 .  ثۆیە ضەڵکی ڕۆژئبٚا ؾیبرؽ ثە الی قیکۆالؼ ٚ ػەٌّبٔیەد ال ظەظەْ.  ەٚثەؼ پؽۆركزبٔذ کەٚرٛ
 ٚ  پؽۆركزبٔذ ئبیٕیبْ ثۆ ظاثیٓ ظەکبد ٚ الیۀی ؼۆزیبْ پڕ ظەکبرەٚە . الیۀی ظٔیبیم ئبؾاظْ چێ ظەکەْچٛٔکە 

 .  ظا ەکبٔیبْٚڕێگؽ ٌەثەؼظەَ زەؾ ٚ ئبؼەؾٚئبیٕەکە ٔبثێذ ثە

گٛد  چی (پبپب) ٖٚ کەـ ثبقی قیبقەد ثکبد . خێگیؽ کؽظ ، ثەٚەی ٔبثێذ ٘یچ کٛؼقی پبپبی قؼٛظی (ٌۆؼأف)
 .  زٛکّی ئەٚ ڕاقزە

 ثگەڕێٕەٚە ثۆ زٛکّی ئەٚؼٚپب ٌە قەظەکبٔی ٔبٚەڕقزعا ظەؾأٓ ثبقی چی ظەکەَ ؟
..                 كالِی پبپبیەکیبْ ظؼٚقذ کؽظ ئ١ٚاڵرێکی ثۀبٚ  ٚ٘ەِٛ ەٚی قؼٛظیە . ٌەبپبیبْ ٔبؼظە ظەؼئەَ کٛؼقیەی پ

 قیبقەد ثڤەیە ٚ ٔبثێذوٗ ٚیبْ کبؼ ٌەقەؼ ئەٚە ظەکەْ ٛ٘ەِئەَ پبپبیبٔە ٘ەؼ .. (فاڵٔی قەٌەفی)ٔبٚیبْ ٔب ٖٚ 
 .  ثیطۀە قدٕەٚە یبْ ثیکٛژْ (ِؽەئ ٌیەٚ)الی ەٌٚەٚە ٛکەـ ٌێی ٔؿیک ثِٛقٌّٛبْ ٌێی ٔؿیه ثێزەٚە ، ٘ەؼ

 .  ضەڵکی ثگەڕێٕەٚە ثۆ ظیٕی ضٛظا ٚ زٛکُ ثە کزێجی ضٛظا ثکەْوٗ كالِیم ئەٚەیە ئ١قیبقەری 
کبؼیبْ ٌەقەؼ خیبکؽظٔەٚەی ظیٓ ٌە , ْ ٚثٛ (قؼٛظ ثٓ ػجعاٌؼؿیؿ)ٚ  (ِسّعی کٛڕی ػجعاٌٛ٘بة)یەکەَ قیکۆالؼ 

 .  الؼ ظەکەْکبؼ ٌەقەؼ قیکۆٚ ٚەرەٚە ٚقؼٛظیە ثاڵٚ کؽظقەگ ٚ گٛؼگیهیبْ ٌە ظەؼەٚەی  . ٚەٚظەٚڵەد کؽظ

                                                                 یؿە زیؿة ظؼٚقذ ثکەیٓ ؟ئخب : ثڵێٓٚ فیەن ثکەْ ەٌەپؽقیبؼ ٌە ٘ەؼ ق
 ثؿأە چیذ ٚەاڵَ ظەظۀەٚە ؟

طجیك ەٚؼٚپب رەئّی قەظەکبٔی ٔبٚەڕاقزی زٛک.  پبپبکبٔیەٚە ڕێگبی کبثؽای قەٌەفیە ٌە , ٌّبٔی ٚ قیکۆالؼەکەٚارب ػ
 .  ەٚە(قەٌەفی قبڵر)ظەکەْ ثە ٔبٚی 
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یٓ الی ئەقڵی ظ : ثڵێٓ (کڵێكبی نەؼلی)ٚەن  (اؼثػۆکف)فیؿِی ظأب ثجٓ ثە ەٌەثۆ ق ( وٌٗۆؼأف)ەِی ٚکبؼی ظٚ
ثەَ ٘ۀگبٚە  ٖٚ ػەٚاِیم نٛێٕیبْ ظەکەْٚ .ضەڵکی .  كالَ لۆؼش ظەکەْ ثۆ ضۆیبْئ١ ٝئێّەیە . ثەٚ نێٛەیە ئبیٕ
                                                                                                          .  ٘ەؾاؼاْ ئبِبٔح ظەپێکٓ
. ثەَ نێٛەیە الی ِٛقٛڵّبْ ٚ  كالَ الی ئەٚأەئ١کی ٌێیبْ ٚەؼظەگؽێذ چٛٔکە ئەقڵی ضەڵ, ٘ەؼ فزٛایەن ظەؼکەْ 

 .  ِٛقٛڵّبْ ئەِبْ ظەثٓ ثە پێهەٚا ٚ پێهڕەٚٔب
کەـ قیکۆالؼ ٔەثێذ ٚ ظاِەؾؼاٚە ٘ەؼ (ر٘دیؽ  ٚ  رجعیغ ٚ  رکفیؽ )ٌەقەؼ  (ٌۆؼأكیەکبْ)ثۆیە ظەثیٕٓ ثٕبغەی ظیٕی 

چٛٔکە ئەقڵی ,  بْ ظەکە٠ْؼثکەٚٔەٚە ضەڵکیم ثە لكەٌٚێی ظٚ: ەثعیؼی ظەکەْ ٚ ظەڵێٓکفیؽ ٚ رەر. ٌەگەڵیبْ ٔەثێذ
 .  ظیٓ الی ئەِبٔە ٚ ٌە قەؼ ئەؼؾی ظاثەؾیٕی ٚەزی زٛکُ ظەکەْ

  . ظاٚای زٛکّی ضٛظا ثکبدٚ لەد ٘ێؿی قیبقی ظؼٚقذ ٔبثێذ  , وٗ ِؽیکبەئنێٛەیە ظەرٛأٓ گؽێٕزی ثعەْ ثە  ثەَ
 .  ٚ ثٛاؼەکبٔعایەٛثەڵکٛ ٌە ٘ەِ, ثەـ ٌە قیبقەرعا ٔیە  ٠بْؼە پەؼێؿیەٚئەَ ظٚ

 .  كالَ ظەگؽْئ١ٚ پیزەکبٔی لٛؼئبْ ٚ ٛڕەضٕە ٌە ٘ەِٚ ٚەرەٚە ٚقەظاْ کۀبڵی کؽظثە (کڵێكببٚؼ ٚ گ)
 .  لیعەربْ رێه ظەچێذەػ, ٚەاڵِیبْ ثعۀەٚە ٚ یە ثچٕە ٔبٚیبْ ١یؿ ٔئخب : ظەڵێٓ (پبپبکبٔی ٌۆؼأفالَ )ەث
ٚ یؿ ٔییە ثچٕە ٔبٚ کبفؽأەٚە ئخب: بْ ظەڵێٓ كالَ ظەظەْ . پبپبکبٔیبْ ثە ٌۆؼأكیەکئ١عیٕەکبْ ثە٘ەِبْ نێٛە ٌە ثێ

 . ٚەاڵِیبْ ِەظۀەٚە

خبٌیەی )ئیّبؼاد گەٚؼەرؽیٓ خێگبیەن خێ پێیبْ ٘ەثێذ . ٌە  ٚؼە پەؼێؿیە ٚایکؽظ . کڵێكبکبْ ٌە ٘ەِٛٚئەَ ظٚ
..                                                               ئەَ قبڵ قەؼظأی کؽظْ  (پبپبی فبریکبْ)ّبؼاریبْ ظاٚٔەرێ ٚ ئ١ٌێیە ٚ خٕكیەی  (ِەقیسی

 .  ی رێعا ثێذ(ٚٛگبٚؼ ٚ خ)ة ەؼەٚؼگەی ػٚٔبثێذ ٌە ظ, وٗ ِبْ ٘ەیە(زەظیكی صسیر) ٌە کبرێکعا

 ٌۀبٚ ِٛقٌّٛبٔبْ (ٍسبظ)ئ١كالَ ٔەظۀەٚە . نەپۆٌێکی گەٚؼەی ئ١کە ٚەاڵِی ظژە  , ثە ئبِۆژگبؼی کؽظٔی قەٌەفیەکبْ
 ثٛاؼەکبْ ٛٚكالَ ٌە ٘ەِئ١ایە ثۆ ٚەاڵَ ظأەٚەی ظژەٚٚایە ؾۆؼرؽیٓ کۀبڵی ٘ەثٛٛەٚە . ٌە کبرێکعا قؼٛظیە ظەثٚثاڵٚ ثٛ

 ( لٛؼئبٔیەکبْ)کؽظٔی كالَ ثە ظؼٚقزئ١ظا ٌە  گەٚؼەرؽیٓ گٛؼؾیبْ (ئبي ٌۆؼأف)،  (ظیٕی ثێ)ٔەٚەی ٚثٛثێدگە ٌە ثالٚ
 . ئەقڵی ظیٓ الی ئەٚأەوٗ خەضذ ٌەٚە ظەکۀەٚە  (ئبي ٌۆؼأف)

 .  رەفكیؽەکبّٔبْ ٚ زەظیكەکبّٔبْ پڕْ ٌە نزی ٔبِۆ ٚ ثێ قەؼ ٚ ثەؼە : ەٚپێهزؽیم ثبقُ کؽظٚ

 .  ی ظیٕەکەیبْ ٌەقەؼ زەظیف ٚ رەفكیؽەکبْ ظأبٚە کە لكەی ٌەقەؼە%90  (ئبي ٌۆؼأف)
کفیؽ کؽظ . کبؼ گەیهزە ئەٚەی ەضەڵکیبْ ر٘دیؽی ظەکەْ . ٘ێٕعە ەثعیغ ٚ رەکفیؽ ٚ رەر, ٚا ٔیە  ٘ەؼکەقیم ثڵێذ

                           كالَ ڕەد ثکۀەٚە . ئ١ٚی ٚٚ ِێژٛ٘ەؼٚە٘ب ٘ەِٚ ثبٚەڕیبْ ثە زەظیف ٔەِێٕێذ  (لٛؼئبٔیوٗ )
 .  ٔۀێٓظا كالِیئ١ەفكیؽ ثکەْ ٚ ظاْ ثە٘یچ رەفكیؽێکی ی ضۆیبْ رٚلٛؼئبٔەکەل ثە ئبؼەؾٚ رۀبٔەد
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ظأب ٚ اْ (ال٘ٛری)ْ . ثەٚەی ٘برٓ ظیٕێکی ٚثٛ (ئبي ٌۆؼأف) ( ..لٛؼئبٔی)ٚٔی ٛجظؼٚقز ە ٘ۆکبؼیٚئەٚەی ثٛ
                                                             ٚی ضۆیبْ .ٚكالَ ثە ئبؼەؾئ١رەئٛیٍیبْ ظەکؽظ ثۆ ظیٕی 

      ؾائیعەْ ئەٚ زەظیكبٔەی کبری ضۆی ڕیٛایەد کؽاٚە , ٚ ٛڕیٛایەرە الٚاؾەکبٔی رەفكیؽەکبْ ث قیالزی قەؼەکیبْ
  ٔبؾأؽێذ ڕاقزە یبْ ٔب ؟وٗ ئەٚ زەظیكبٔە .. ( )ِەثەقزُ ثطبؼی ٚ ِكٍُ ٔیە

 . ( صسسە االٌجبٟٔ: )ظەیبٔگٛد ... ظەِی ضەڵکیبْ ثەٚە ظاظەضكذ 

ِبِۆقزب ٚ ضبٚەْ لەڵەِەکبٔیبْ .  ٚثە ربیجەد ٘ەِٛ, یبْ ٔەضٛێٕعەٚاؼْ ٚ٘ەِٛعا لٛؼئبٔیەکبْ ٘ەؼٌە ثەؼاِجەؼیه
ٚارب کبرێه ڕەضٕە ظەگؽْ ٌەقەؼ ئبیەرێه ؾۆؼ ثە ٔەؾأی ٚ ..  ٔیبْ ٔییەٚچٛظا ٘یچیبْ ئەلڵی ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ثەظٚا

 .  پۀدبی رێعایەرب ە٘ٚ ڕا ٘ەرب چً ٚ ٚفكیؽی ٘ەؼ ئبیەرێه ٌە ظەر: ٚەن ثبقُ کؽظ  ی ڕەضٕە ظەگؽْ .٠گەِژە

 کبؼیبْ ٌەقەؼ ئەٚە ثکؽظایە (لٛؼئبٔی)ایە ِبِۆقزبیبٔی ٚی ڕەد ثکؽێزەٚە ، ظەثٛٚٔەضٛێٕعەٚاؼیە ٘ەِٛی ٚ ٠گەِژە
 : ٚٔە ئەَ ئبیەرەٛثۆ ّٔ

 ( ُمْستَْهِزئُونَ  َوإِذَا لَمُوا الَِّذٌَن آَمنُوا َلالُوا آَمنَّا َوإَِذا َخلَْوا إِلَىَٰ َشٌَاِطٌنِِهْم َلالُوا إِنَّا َمعَُكْم ِإنََّما نَْحنُ  )
 .. ڕای ٌەقەؼە 14 : ظەڵێذ ٞ(رەفكیؽی طجؽ)

 ِبٔب ٚ ٘بٚ ڕاقزە ٚ ٌەگەڵ ئەقڵی ظەلەکە ٘بٚ ئەٚۀعەی: ثڵێذ ٚ , ڕایە  14ؽاقە ثکبد ٌەَ ٠ٚە ظٛٔە٘بر (لٛؼئبٔی)
                                               ەفیؿَ ثٛەنێٕێذ . ٌەظەیزٛأی گەٚؼەرؽیٓ گٛؼؾ ٌە ق (لٛؼئبٔی)ڕێجبؾە . ثەَ نێٛەیە 

 .  ْ(لٛؼئبٔیەکبْ)زّمزؽیٓ ٚ ٔەضٛێٕعەٚاؼرؽیٓ چیٕی ِٛقٛڵّبْ ەئثەاڵَ 

ٚی ٚڕظٚٚ ٚکیبْ ٚؽاقبرێه ٔیٓ . لٛؼئبٔی ٚ قەٌەفی ٘ەؼظ٠ضبٚۀی ٘یچ ظٚ ٘ەِبْ نێٛەْ ە١م ثكزەظیثەد ەثبؼەق
                                    .  ظەثەْ ثەؼەٚ ثێعیٕیٚ ٚکیبْ قەؼ ٌە ِٛقٛڵّبْ رێه ظەظەْ ٚ٘ەؼظ.  یەن ظؼاْٚ

 .  ظا نیؼە ؾۆؼ ئبلڵزؽ ٚ ثە رٛأبرؽْ اؼەٌەَ ثٛ
                                              .  ؽاقبری ئبیٕیە٠ێؽاْ ظاظۀیهێذ . ضەؼیکی ظئٌە  (لَٛ)نیؼەیە ٌە  (کّبي اٌسیعؼی)

ثە ثەڵگەی کزێت ٚ قەؼچبٚەکبٔی نیؼە ئیكپبری . .. ئەَ پیبٚە ڕەضٕە ٌە ٘ەِٛ قەؼچبٚەکبْ ظەگؽێذ نیؼە ٚ قٛٔەل
 .  ەی نیؼە ثبٚەڕی پێی ٘ەیە ٚ ثٕبغەی ظیٕی نیؼەی ٌەقەؼ ظاِەؾؼاٚە(٘عیەّبَ ِ)ئ١ئەٚ وٗ ظەکبد 

 (ِٕزظؽٞ ٘عِ: )عەکەْ ٚ چۆْ ظەڵێٓ نیؼە چبٚەڕٚأی چی ٗ. کەٚار..٘عییە ئەقڵەْ ٌە ظایه ٔەثٛٚە ەئەٚ ِ
 ظەکەٚێذ ؟ظەؼ

 ! ظاظۀیهێذ ٌەگەڵ ئەٚەنعا زکِٛەری ئێؽاْ ٔبیگؽێذ (لَٛ)ئەَ پیبٚە ٌە 
 . ؽاقبد ٌەقەؼ زەظیف ٚ ڕیٛایبد ثکبد ٚ ثڵێذ ئەِە ٚ ئەٚەیبْ ڕاقذ ٔییە٠ە ظىئەگەؼ ؾأبیەن ٌە ِەک

                                                                 ؟                 چیی ٌێعەکەْ  (ئبي ٌۆؼأف)زکِٛەری 
 ؟ ؽاقە ثکبد٠ظ وٗ رب ئێكزب یەن پیبٚیبْ رێعا ٘ەڵٕەکەٚرٛٚەٚ ٘ێٕعە ٔەؾأٓ  (لٛؼئبٔی)ثۆچی ٜ ەئ

 ؟ثۆچێ ئێؽاْ ثە٘ێؿە  ...ب ظەؾأٓزئێك.... ؽاقە کؽظ ثێذ٠زەظیكی ظ 500یبْ ( ... اٌفبرسخ)٘یچ ٔەثێ ٌەقەؼ قٛؼەری 
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نەڕی خی٘بٔی  ٚ ظٔیب ٚایبْ ظەؾأیٌٛە ِەککە ، ٘ەِ (کۆِکبؼی ػەؼەة)پێم ثەقزٕی  ٗٚار,  30/5/2019٘ەرب 
عا ٚ زیؿثێکی نیؼی ٌە ػێؽاق ظژی یٚڕٚ (ٚنٛکەؼک)ڕۆژی کۆِکبؼەکە زەٚد رەلیٕەٚە ٌە ذ .. ەَ ٘ەڵعەگیؽقێ١قێ
 .  ٚٛەِؽیکب ظؼٚقذ ثئ
لیٕەٚە کؽا ٚ زیؿثی چەکعاؼ ظؼٚقزکؽا . ن رەٚئبگبظاؼ ثٓ ٚەن چۆْ ٌە کەؼکٛ , وٗ ثۆ قەؼۆکەکبْ ٚثٛ (ئەِؽ ٔبِە)
 .  ی ئێٛەل ظؼٚقذ ظەکؽێذال

 .  ئەِەل ٚارب قەؼۆکەکبْ ِٛقٛڵّبٔٓ.  یبْ پێکؽا(ػِٛؽە)قەؼۆکەکبْ  ٚ٘ەِٖٛٚ 

 .  ضؽایە ضٛاؼێ (ٌیجیب)ٌە  (زەفزەؼ)قەؼ ثە ٘ێؿەکبٔی  (ئیّبؼاری)فؽۆکەیەکی ثێ فڕۆکەٚأی 
 .  ظەکبد (ٌیجیب)ٌە  (عە١لبػ)ٔی ٚجِٛەقؽەفی نەڕ ٚ ظؼٚقز (ئیّبؼاد)ئەِەل ٚارب 

 . ثعاد (ّبؼاد ٚ قؼٛظیە)ئ١ثی ٔٛێ ٌە كٍٛئظا ثە  ثەڵێٕیبْ (قیەکبْٚزٛ)
 .  ظەقذ گەیهزٛٚەٌۆخیبی ربؾە ٚ ثە٘ێؿیبْ ثەرەکٕە ٗئەِەل ٚار

 ...کۆرب ٘ەٚاڵیم ٌە ئێؽأەٚەیە 
 .  ئێؽأەٚە ؼْ ٌە ؾەٚیٚرؽ ظٚەکیٍۆِ 643 ٗارٚ , ِیً 400ِؽیکیەکبْ ەئ٘ێؿە : قەؼۆکی ئێؽاْ ظەڵێذ  (ڕۆزبٔی)

 . ثە گفزٛگۆ ٘ەیە ْثبٚەڕِب٘ەڕەنەکبٔی ٚ ئێّەل  ەرەٚە ٌەٚثٛ ِؽیکب پەنیّبْەئٚە ظەڵێذ 

 .  ە(کۆِکبؼی ػەؼەثی) ٝئەِە ٘ەٚاڵی ڕۆژی کۆربی
  عەکەْزەٌ (قٛظاْ)کؽظ . ٌەِڕۆٚە ثە نەق ضۆپیهبٔعأی قبزەی نەڕیبْ ظؼٚقزٔدیبْ پێکب ٚ ئبِب (ێؽاْئِؽیکب ٚ ە)ئ

 ثۆچی پێهزؽ کؽا ثە ٘ەؼا ؟ ٗؼْ ، کەٚارِٚیً ٌە ئێؽاْ ظٚ 400ِؽیکیەکبْ ەئئەگەؼ ٘ێؿە 
 ٘ەٚاالٔە ثاڵٚ ظەکۀەٚە ؟ ٚئە (کۆِکبؼ)ثۆچی ڕۆژی ظٚای 

 ..ثٓ  (قٍێّبٔی ٚ نٕگبي)ێّە ٚ چبٚەڕٚأی نەڕەکەی کٛؼظەی ظاِبٚ ثۆ ضۆد ثٕبڵێٕە ٚ قبزەی نەڕەکە ظێٕٕە الی ئ
 .  ؼالْ کؽظئ١َ ظٚێٕێ پێهەکی نەڕەکەی قٍێّبٔیی (کبکە ال٘ٛؼٖٚ )

 قزُ وؽظ :ۆپ نەٚ

قەؼەربی خێجەخێ , ٚ ٠ٗ  1/6/2019ئەِڕۆ ...  زکِٛەری ٘ەؼێُ ٔبِێٕێذ پەؼٌەِبٔی کبؼرۆٔی ظؼٚقذ ظەکەْ......  )))
 ... ((( کؽظٔی ئەٚ ٘ۀگبٚأەیە

 : ەوەقزۆپ١ٌٕىٝ 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/videos/1253115548195917/?hc_location=ufi 

 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/videos/1253115548195917/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sardar.karem.714/videos/1253115548195917/?hc_location=ufi
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کۀعاٚ ٚ ٔیّچە )ثکەیٓ . ظەثێذ ئەٚە ثؿأیٓ ئەَ ظەٚڵەربٔەی  (قؼٛظیە ٚ ئێؽاْ)ٕێٛاْ پێم ئەٚەی ثبقی خیبٚاؾیی
 .  ْٚنٛأی ِەڕ ٚ زٛنزؽ ثٛ , ْٚٚد ثٛٚپێپەری ٚ ڕەل ٚ ڕ (زەفزبکبْ)٘ەرب قبڵی  ( ,خەؾیؽەی ػەؼەثی

             ٚظیە ظۆؾؼاٚەرەٚە . ٛٚە ٔەٚد ٌە قؼ 1939ثە ظٚای ٌەٚەڕظا ، ٌە قباڵٔی ظەگەڕاْ ٚ ٌە ضێّە ٚ چبؼظا ظەژیبْ 
 .  ٚژأەٚەٛثەالَ ٌە زەفزبکبٔعا ثەؼ٘ەَ ٚ خۆؼی ظەؼ٘ێٕبٔەکبْ ثبل کؽا ٚ ضەڵکی ٔبٚچەکە پبؼەیبْ ثیٕی ٚ ث

 . ( کٛیذ ٚ لطؽ ٚ ئیّبؼاد ٚ ػّبْ)ظەٚؼیهی ٚارب ظەٚڵەرەکبٔی رؽی چٛاؼ, قؼٛظیە  : کبرێه ظەڵێٓ
              چٛاؼ ظەٚؼی قەؼٔهیٕیبْ کەِٓ .  ریٚظیە ظەژیٓ . ٚاڵربٔی رؽی ٔەٚٛچٛٔکە ؾۆؼرؽیٓ ئبپۆڕا ٚ ضەڵه ٌە قؼ

 .  ٚەٛظی ثەقزٚٚ کێهە ظەؼەکیەکبْ پهزیبْ ثە قٛپبی قؼٛٛثۆ ٘ەِ

 .  کؽظظاِەؾؼا ٚ زکِٛەرێکی نیؼەگەؼیبْ ظؼٚقز (ئێؽاْ ؼی ئیكالِیکۆِب)٘ەؼ ٌە زەفزبکبٔیهعا 

                        ثۆ ئەٚ ٚاڵربٔەی نیؼەی رێعا ٔیهزەخێٓ ، , کؽظ ثۆ ظەؼەٚەی ئێؽاْ ٘ۀبؼظە (نیؼەگەؼی -نیؼیؿَ )ئبیٕی 
 .  ٕگ ٔییە ڕێژەیبْ ؾۆؼە یبْ کەِە٠ئیزؽ گؽ

 .  ی ٔبؼظە ظەؼەٚەی قؼٛظیخ(قەٌەفیؿَ)ە٘ەِبْ نێٛە ئبیٕی ثقەٌەفیؿَ 

                                       ئەٚ ظەٚڵەربٔەی ظەظا کە کێهەی ِەؾ٘ەثی ٚ نەڕی ٔبٚضۆیبْ رێعایە ،  یبؼِەری نیؼە ؾیبرؽ
 . ٚ ل ظۆقذ ثٛ(قٛؼیب)ٌەگەڵ  ( , ٖٚ ٌٛثٕبْ ٚ یەِەْ) ٚەن 

فێؽی ظەکؽظْ چۆْ چەن ٚ  نیؼەکبٔی ظەظا ثەٚەی ٚ یبؼِەریٛئبلڵ ث (ئێؽاْ)ٚ . ٌٛەٚ نٛێٕبٔە کە نەڕی رێعا ث
 .  نٛێٕی ِەثەقذ ثعادە ثەکبؼ ثٙێٕٓ ٚ ٌەچۆْ ئەٚ چەکبٔ ٖٚ, ن ٚ لٛؼـ ظؼٚقذ ثکەْ ٚقٛ رەلەِۀی

 ە ژێؽیهەٚە ٌەگەڵ نیؼەکبْ ڕێکەپەیٛۀعیی ظثٍۆِبقیی ٘ەیە ٚ ٌ, نیؼەیبْ رێعایە  وٗ رؽ ٚاڵربٔی ٌەگەڵ ئەٚەنعا ٌە
            ئەگەؼ نەڕی رێکەٚد ئێؽاْ ظەرٛأێذ ثە کەِزؽیٓ ِبٚە ٘ێؿی چەکعاؼی ثە٘ێؿی رێعا ظؼٚقذ ثکبد ،

 .  ضۆیبْ چەکی ضۆیبْ ظؼٚقذ ثکەْٖٚ 

کزبرۆؼْ ٚ ثەنٛێٓ ٠قەٌەفیؿِیم ثە٘ەِبْ نێٛە زەؼەکەی قەٌەفیبْ ٔبؼظە ظەؼەٚەی قؼٛظیخ ، ثۆ ئەٚ ٚالربٔەی ظ
  . ْٚکٛؼقی ٚ ظەقەاڵد کەٚرٛ

ئەقڵەْ زكبثی ثۆ ٔەظەکؽظْ ،  (ػێؽاق)رؽ ٚەن  ٚاڵربٔی ( .ؼظْ ئِٛصؽ ٚ ِغؽة ٚ ٌیجیب ٚ رٛٔف ٚ ) ٚەن 
,    ظؼٚقزیبْ کؽظْ  (یەکێزی ٚ پبؼری)ْ . ئەٚیم ٚظؼٚقذ ثٛ 1991ػێؽاق ٌە ظٚای ڕاپەڕیٕی قبڵی فیؿَ ٌە ەٌەق

 .  ضۆیبْ ثۆ ثەؼژەٚۀعی کٛؼقی

   ظیخ کبؼیبْ ئەٚەیە .ٚفیؿِەی قؼٛەٌۀی ٔییە . ئەَ قٚثٛ ٚؼی ػێؽاقٌٛە ثبن (فیؿَەٌەفی ٚ قەٌەق)ئەگیٕب 
  کەـ لكە ثکبد ظژی ظەقەاڵدٚ ٔٛێژ ضٛێٕەکبٔعا . ٘ەؼەکبٔیبْ قی ثکەْ ثەقەؼ ِؿگەٚد ٚ ئیّبِٚخبقٛ

           قیطٛڕەکە ثە گؽری ظەظاد . ئەگەؼ ثؿأؽێذ چەکعاؼْ ٚ ظەیبٔەٚێذ ٘ێؿی چەکعاؼی ظؼٚقذ ثکەْ .
 .  قەؼەرب ضۆی ٚ ژْ ٚ ضٛنه ٚ ظایه ٚ کچی زیؿ ظەکەْ ئیٕدب ثە ئیؼعاَ کؽظٔیبْ ظەظەْ.. فیؿَ ەٌەکبکی ق
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 ؿ ٌەلەڵەِیبْ ثعەْ . کبؼی قەؼەکیئەٚ چەکعاؼأەی ضۆل ٔەٚێذ ٚ ثە ثێ نەؼەف ٚ زی ثۆ ئەٚەی ٘یچ کەـ
کەقێه کە ٘ەؼ کؽظٔیوِٚؽ ثێذ . ٘ەؼٚە٘ب قٛەئٌی ەکەقێکە ظژی ظەقەاڵد ٚ ٚوکؽظٔی ٘ەؼٚقٛؿَ , فیەٌەق

 .  یبْ ٘بٚڕای ِبِۆقزبکەی ٔەثێذ, یبْ ٌەٚ ِؿگەٚرەی ئەٚ ٔٛێژ ٔەکبد , ٘بٚڕای ٔەثێذ 
 ٚقبٔە رۀبٔەد ٌۀبٚ ضۆنیبٔعا رەٚاٚ ٔیٓ . ٛٚ خبق ئەَ قیطٛڕ

ظەکبد ثە  پهزگیؽیٚ ظەقەاڵری ظەظارێ ٚ یەکێکیبْ ظەکبد ثە قەؼۆن .  ٚظی یبقبیەکی ثۆ ظأبْٚٛزکِٛەری قؼ
 .   پبؼە ، ثە قەؼۆکی ئەٚ ظەٚڵەرە یبْ ئەٚ زیؿثەل ظەڵێذ پهزگیؽیی ثکەْ

  . فیم ظەکبد . ثەالَ پهکی نێؽ ظەظاد ثە یەکێکیبْەٌەرؽی ق ِبِۆقزبکبٔی ٌە ثەؼاِجەؼیهعا پهزگیؽی
 .  ؾۆؼ ٌێه خیبٚاؾْ (پبؼری ٚ یەکێزی)فیەکبٔی ەٌەقزبٔە . قٔە کٛؼظٚثبنزؽیٓ ّٔٛ

  الی یەن ظأەیبٔە . ەٌرؽ ظەضٛێٕٓ . ثەاڵَ ٘ێؿ ٚ ظەقەاڵد  ٌە ِبِۆقزبکبٔی , أیبْٚ٘ەؼ ِبِۆقزبیەن ٚ نٛێٕکەٚرٛ
 .  ٘برە پێهەٚە ظەقەاڵد ثە لكەی ئەٚ ظەکبدکبری کێهەکبْ قەؼگەٚؼە ٌە

 (ػجعاٌٍطیف قەٌەفی)قزبْ قەیؽثکەْ ٌە کٛؼظ, ِبریه ثێعۀگ ظەثٓ ۆرۆئکە ضٛێڕیەکبٔیم ضۆیبْ ِٚبِۆقزب ثچٛ
  . ظەڵێذ ٘یچ ِٛچەَ ٔیە پبؼەَ ٔیە ثۆ کۀبڵەکەَ.  قەؼۆن ٚ قەؼکؽظەیە

ٚ قبڵێه کێهەیەن ٛٚ ػەِؽە ، ظیمەد ثعەْ ٘ەِ ٚ ظەچێذ ثۆ زەجٛکەٚارب ثۆچی ٚ ثەچی پبؼەیەن قباڵٔە ٘ەِ
ظەکبد ٚ کٛؼقی  (ِؽەئٌی ەٚ)ب ثۆ ػٚە لكە ٌەقەؼ کێهەکە ظەکبد ٚ ظٚ(ِەککە)ٌە  (ػجع اٌٍطیف)ظؼٚقذ ظەثێذ . 

 .  ظەظارێ ظەقەاڵد پیؽۆؾی ئبیٕی

ٔبرٛأێذ یەن فیهەن ظؼٚقذ ثکبد ، ثەالَ ظەرٛأێذ ٌە ڕێگبی قەگ ٚ گٛؼگەکبٔیەٚە گەٚؼەرؽیٓ فیزٕە  (ؼٛظیخ)ق
 .  ٚ ئبژاٚە ظؼٚقذ ثکبد

ٚ ٛٚنەن ظؼٚقذ ثکبد . پێگەی نیؼە ثە٘ێؿ ثکبد ٌە ٘ەِٛظەرٛأێذ ٌە فیهەکێکەٚە ٘ەرب گەٚؼەرؽیٓ ِ (نیؼە)
 .  نەڕی رێعا ثێذ وٗ خێگبیەن

 ! ظا( فیؿَەٌەنیؼە ٚ ق)یە گەٚؼەیە ثعەْ ٌە ٔێٛاْ ئەٚ خیبٚاؾ ؼٔدٝەق

  . نیؼە ٌە خیٙبٔعا ٚری ثجێذ ثە ِەؼخەػی ٘ەِٛە٠رٛأیٛٚ نیؼەی ئێؽاْ قیبقەرێکی ئبلڵ ٚ زەکیّبٔەی ٘ەیە 
                      .  ثکەْ یبْ الیجەؼْ یبْ ثیکٛژْ ٌەگەڵ ئەٚەنعا ٔبیەْ ظژایەری, ؾۆؼ رەٚاٚ ٔیٓ  (قیكزبٔی)ٌەگەڵ 

                        ٔبٚثبٔگیبْ ڕەضٕە ٌە کزێت ٚ قەؼچبٚەکبٔیبْ ظەگؽْ . رؽی ثە ٚ چۀع ِەالیەکی (کّبي اٌسیعؼی)
                                                                                              .  ئێؽاْ ٔبیبْ گؽێذ ٚ ثیبْ کٛژێذ
چۀع کەـ  وٗ ٚچەنیبْ ظەظارێ . ئێؽاْ زكبثی ئەٚە ظەکبد ٚ قەیؽ ظەکبدٛثەڵکٛ پبؼێؿگبؼیهیبْ ظەکبد ٚ ِ

 !ظەگؽی ثۆ زكێٓ 
 ظەگؽێذ ؟ (کّبي اٌسیعؼی)گٛێ ثۆ  ٚ یبْ گٛێگؽە, چۀع کەـ ضٛێٕعەٚاؼە , ظا  ؼاِجەؼەٌە ث

،  (سیعؼیاٌکّبي )ەی ؾیبریم ظەظاد ثە خ. پبؼە ٚ ثٛظ (چٍەی زكێٓ)ٍِیۆْ کەـ ثەپێ ظەچٓ ثۆ  25ێذ کە ظەثیٕ
 .  کەـ گٛێ ٌە فکؽ ٔبگؽێذ ٖٚ, ٍِیۆْ کەؼی ئبِبظەی ٘ەیە  25ئەَ , ثب ٘ەؼ ثۆضۆی ثڵێذ 
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کٛژێذ ٚ ثیبٔگؽێذ . ثەڵکٛ ڕێگبیبْ پێعەظاد ٚ ظەثٓ ثە ئیكالزی ٘ەیە ، نیؼە ٔبیەد ثیبٔ ٘ەؼ ٌۀبٚ نیؼەظا ضەڵکی
کەی ثیەٚێذ الی ظەثبد ، ,  (ضبِٕئیە)کۆِبؼێکی کبؼرۆٔی ، چٛٔکە ظەقەاڵری گەٚؼە الی قەؼۆن  .  قەؼۆن کۆِبؼ

ٔەن ثە , الظەچێذ  ٝظەٚؼە ٚارب ٘ەنذ قبڵ رەٚاٚ ظەکبد ٚ ثە یبقبی ٚگؽٔگیم ئەٚەیە ئەٚ قەؼۆن کۆِبؼە ظٚ
 .  کٛظەرب ٚ کٛنزٓ یبْ ظەقەالری ظیٕی الیجەؼێذ

ٚە ثە ٛظا ٚ ٔەث یە . ثەالَ کبؼی پەؼرکە ٚ ؾاڵجەیە ٌۀبٚ ضٛظی قەٌەفیەکبْ (اٌٍە ال اٌە اال ٚ   ٚزیعەر)ظیە ٚاڵری ٚقؼٛ
 . ع رۀبٔەد ثۆ ئبیٕەکەلەؼخەِ

          .  (قٛٔەرەکەیٓ ٚ  کزێجەکەی   ٚ  اٌٍە) ٚکیبْ ظژی ٚ٘ەؼظ( .. فیؿَەٌەظیەی قٚقؼٛ)ٚ  (ئێؽأی نیؼیؿَ)
 .  ٚ نیؼەی خیٙبْ ٌەژێؽ ثبڵیعا کۆ ثکبرەٚەٛری ٘ەِە٠ٛخیبٔە رٛأیۀٙەثە نێٛەیەکی ئبلاڵٔە ٚ ِ (ئێؽاْ)
ڕێگبی ٌە, ثەؼەکی ٚ خەً٘ ٚ ٔەؾأی ثاڵٚ ثکبرەٚە ٚری رەفؽەلە ٚ ظٚە٠ثە نێٛەیەکی گەِژأە رٛأیٛ (قؼٛظیخ)

 .  قیطٛڕەکبٔیەٚە ٚ ٚەالئیبْ ثۆ ٚەٌی ئەِؽ ٔەن ثۆ ضٛظا

 .  ڕۆژئبٚا قەیؽی ٘ێؿ ظەکبد
 رەقٍیّی کێ ثکەَ ؟ ِٓ ػێؽاق: ظەڵێذ  (ثؽێّەؼ)ػێؽالی خێٙێهذ .  (ِؽیکبە)ئٔە کبرێه ٚثۆ ّٔٛ

 ی ثکەَ ٌەگەڵ کێعا لكە ثکەَ ؟(قٛٔە)ئەگەؼ رەقٍیّی 
 کێ ظەرٛأێذ زەٌیبْ ثکبد ؟ ٚ ..کێهە ظؼٚقذ ثٛ, ُٔ ٚئەگەؼ ظٚای ظەؼچٛ

لكە ٌەگەڵ یەن , ٚ کبؼەکە ئبقبٔە قەفەؼێکی ٔەخەفی ظەٚێذ ..  ثۆیە رەقٍیّی نیؼەَ کؽظ: ظەڵێذ  (ثؽێّەؼ)٘ەؼ 
 . ( قیكزبٔیە)ئەٚیم  , وٗ کەـ ظەکەَ

 .  کێهەکە ٔبِێٕێذ (قیكزبٔی)ئەگەؼ ظٚای ضۆنّبْ کێهە ظؼٚقذ ثجێذ ثە یەن لكەی 
 .  ظا ری ٌە خیٙبٔی ئیكالِیە١ظەٚڵەری قؼٛظیەیە ٚ قیطٛڕەکبٔ ( ,قٛٔە)٘ۆکبؼی گەٚؼەی رەفؽەلەی 

خێگبی ٚەزییە ٚ ضبٚۀی وٗ ؼخغ ثۆ ئبیٕی ئیكالَ ثە زٛکّی نٛێٕەکەی ەبرێکعا قؼٛظیەل ظەیزٛأی ثجێذ ثە ٌِە ک
 .  لیجٍەی ِٛقٛڵّبٔبٔە

 ع ؟ەؼخەثۆچی ٔبرٛأێذ ثجێذ ثە ِ
ظا . ظەثێذ ٘ەرب ئبضؽ ؾەِبْ (ٌۆؼأف اٌؼؽة)ٔیەٚە ، گؽێجەقزیبْ ٘ەیە ٌەگەڵ ٚچٛٔکە ٌە قەؼەربی ظؼٚقذ ثٛ

ثە رۀٙب ظەؾأێذ ( فیەٌەق)ظا ثێذ . ثۆیە ظەثیٕیٓ  ضؿِەری ئیٕگٍیؿ ٚ ئباڵی ثەؼیزبٔی ٌە, ظیٕەکەی  ظیە ٚٚقؼٛ
ڕی ثکبد ثۆ ظەؾگبکبٔی ٚثچێذ ظۀگیبْ رەقدیً ثکبد ٚ ثاڵٚی ثکبرەٚە . قیطٛ, ن ثکبد ِٚٛقٛڵّبْ قٛ

 .  ی ٚ ئبقبیمؽ٘ەٚاڵگ

 :ئەَ ضبڵە ؾۆؼ گؽٔگە 
ٌە ضؿِەری ئیٕگٍیؿ , ظیە ٚ ظیٕەکەی ٚظا . ظەثێذ ٘ەرب ئبضؽ ؾەِبْ قؼٛ( ٌۆؼأف اٌؼؽة)گؽێجەقزیبْ ٘ەیە ٌەگەڵ " 

 . " ٚ ئباڵی ثەؼیزبٔیعا ثێذ
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٘ەیە ٚ ئەقڵەْ ثبٚەڕیهی  (ئبضؽ ؾەِبْ)ٚؾأێذ ٛچ (ٌۆؼأف.. )گؽێجەقزیبْ ٘ەیە ٘ەرب ئبضؽ ؾەِبْ ( ظٚئبي قؼٛ (
 .  پێی ٔیە

 ثەڵگەد چییە ؟... ؾەِبْ ظەکەیذ ؟یذ ثبقی ئبضؽ ٚرۆ رێه چٛ (...قەؼظاؼ)
:                                                                                                              ثەڵگەی ِٓ ئەٚەیە 

 .  کؽظثەؼگؽیبْ ٌە ئبیٕی ضٛظا ٚ لٛؼئبْ ظە ٚ , وٗپب ٘ەثٛٛ، ظەٚڵەد ٚ ظەقەاڵد ٚ ق (ی یەکەَخۀگی خیٙبٔ)پێم 
 .  ثەؾأع(٠بْ رەربؼ ٚ ِەغۆي ٚ ضبچ پەؼقزبْ) 

 .  ەرەٚەٚەرە ظەقذ . قٛپبی ضیالفەری ئیكالِی ظەقەاڵریبْ ٌە نیؼە قۀعٚٚظەقەالریبْ گؽرٛ (نیؼە)چۀعیٓ خبؼ 

.             ْٚ ٛث (ظٚئبي قؼٛ)ٚضبٔعٔی ظەٚڵەری ضیالفەد ٚقبڵە ظەٚڵەری ضیالفەد ٔەِبٚە . یەکەَ ٘ۆکبؼی ڕ 100ئەٚە 
 .  اْ ٌە ظەٚڵەری ضیالفەد قۀعەٚە ٚ ظایبْ ثە ظەقذ ئیٕگٍیؿ(ظەٚڵەری ػٛقّبٔی)ٔیٛەی وٗ 

 (لٛؼئبْ ٚ ئیكالَ ٚ ِٛقٛڵّبٔبْ) ە ٌە ثەؼژەٚۀعیٚیە ٘یچ نزێکی ثبل ٚ ضێؽظاؼی ٔە کؽظٚ(ظیەٚقؼٛ)رب ئێكزب ئەَ 
 .  ثەڵکٛ کبؼی خبقٛقی ٚ رەفؽەلەیە , ثێذ

ٚ قەگ  (ظٚئبي قؼٛ)٘ۆکبؼی قەؼەکیی وٗ ڵّبْ ٌە ٔبضۆنزؽیٓ لۆٔبغعایٓ . ٘ەؾاؼاْ پبؼچەیٓ ، ئێكزب ئێّەی ِٛقٛ
 . ریە١ٚ گٛؼگەکبٔ

 ٌە ثبلیٖٚ ٌێّبْ ظەظاد .  (ِؽیکبەئٚـ ٚ ٚنیؼە ٚ ڕ) ( ,قٛؼیب)زؽیٓ ئِٛەریٓ . چۀعیٓ قبڵە ٌە ظەقەالر ثێ
 .  رؽ ظەقەالری ؾاڵّیبْ ثۆ ظأبٚیٓٔٝ رەکبظەٚڵە

ِیٍی ٘ێٕبٚەرەٚە . ٔبٚخەؼگەی نەڕەکە  (نیؼە)ِؽیکب گەٚؼەرؽیٓ ٘ێؿی ٘ێٕبٚەرە ٔبٚچەکەٚە . ٌە ثەؼاِجەؼظا ەئئەٚەرب 
 .  ەکەیە(ە ِەؾ٘ەةٕقٛٔ)ٚارب ثەنی  (ؼی ػێؽالەٚٔبٚەڕاقذ ٚ ثبکٛ)

 :  پؽقیبؼی قەؼەکی ئەِەیە
 قبڵی ڕێکە ؾەٌیٍزؽیٓ ئِٛەریٓ ، کێ ثەؼگؽیّبْ ٌێعەکبد ؟ 100

 .  یٕەٚەٚی ظٚژِٓ ظەثٛٚکۆی ظەکؽظیٕەٚە ٌە قٛپبیەکعا ٚ ثەؼەٚ ڕٚ, ٚ ٛئیكالِی ٘ەثخبؼاْ ظەقەاڵری 
 جەؼْٚنەکّبْ پێٛە ٔێٓ ٚ ٌۀبِٚبٔٛظؼٚقذ ظەکبد ثۆ ئەٚەی ؾیبرؽ رۆپ ٚ ِ (عە ٚ ظاػم١لبػ) ( ,ظٚئبي قؼٛ)ئێكزب 

  ظاٚکبؼیگەؼی ثٓ ٌەَ قباڵٔەی ظا٘برٛکؽظەٚە ٚ چبٚەڕٚأی ضؽاپزؽیٓ ظەٚڵەربٔی کۆ (ِەککە)ضۆنزبْ ثیٕیزبْ چۆْ ٌە 

چەن ٚ  ٖٚ ە ٌۀبٚ ظەچێذ . ئەَ ئبیٕە ٘یچ گەٚؼە ٚ قەؼکؽظەیەکی ٔیە .(ئیكالَ)کەٚارب ئێكزب ئبیٕێه ٘ەیە ٔبٚی 
 .  ضبٌمی ؾەٚی ٚ ئبقّبٔەکبٔە, ٖٚ ئەَ ئبیٕەل ضبٚۀی ضٛظایەکە ظەقەاڵری ؾۆؼە : ظەڵێٓ .  ضەڵکی ظڵكۆؾی ٔیە
 پێعەکؽێذ ؟ ئبیب ئەَ ضٛظایە چی.. ٛظایەی ضبٚەْ ظەقەاڵرە ثێعۀگ ثێذ ؟ئبیب ظەکؽێذ ئەَ ض

                                                                                     ثە غەؾەة ٚ ٘ەٚؼە رؽیهمە ٌە ٔبٚیبْ ظەثبد ؟
 کبؼەی کؽظ ؟کێ ٌۀبٚ ظەثبد ٚ ضەڵکی چٛؾأێذ ضٛظا ئەَ , ٔبٚیهی ثؽظْ گەؼ ٌەەئ

 ".  ظاٚێکی قؽٚنزی ثٛٚە ٘ۆی ؾەؼەؼ ٚ ؾیبٔێکی ؾۆؼٚڕٚ: "٘ەؼ ؾۆؼ ثە ئبقبٔی ظەڵێٓ 
 ئەَ ضٛظایە ظە٘ێڵێذ ئبیٕەکەی ثەَ نێٛەیە ٌۀبٚ ثچێذ ؟ ٗ..کەٚار
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  ..کێهەکبْ ٌێؽەظایە 

ضبٔع ، ٘ەؼ ٘ەِبْ ئەٚ ٚقبڵە ئبیٕی ئیكالَ ثێ گەٚؼەیە ٌەقەؼ ؾەٚی . زٛکّی ضیالفە ٚ ئبیٕی ئیكالِیبْ ڕٚ 100
 .  ٚیٓ ٌە خیٙبٔعاٚؾەٌیً ٚ ثێ ظەقەاڵریبْ کؽظ , ْ(ظٚئبي قؼٛ)کەقبٔە 

 ٘ەڵعەگیؽقێذ ؟ٍِسّخ اٌىجؽٜ(  - ؼِدعۆْەنەڕی ٘)ٌە ثەؼاِجەؼظا ظەڵێٓ ئبیب 
ثبٚەڕی ثەٚە ٘ەیە نەڕێکی گەٚؼە ثۆ ضٛظا ظەکەْ ٚ کڵێكب قەؼ ظەکەٚێذ . , ِؽیکب ئەٚ ٘ێؿەی ٘ێٕبٚە ەئثۆیە 

 .. ؼِدعۆٔەٚە ، ضۆربْ گەڕأی ثۆ ثکەْەبچّە ثبقی نەڕی ٘ٔ
کی ثەکبؼظێذ ٚ ظٔیب ەنەکی ٔبٚٚعەگیؽقێذ ٚ ِٛ٘ەڵ (ە١َخۀگی خیٙبٔی قێ: )رؽیم ٘ەْ ظەڵێٓ  ضەڵکبٔێکی

 .  ؼ ظەثێذ ٚ کەـ ٔبِێٕێذٚضبپٛ

 .  یٓ(لٛؼئبْ ٚ قٛٔەد)چٛٔکە ئێّە ضبٚۀی , ٔبظاد  ٚظاٚأە ڕٚٚ٘یچ ٌەٚ ڕٚ: ِٕیم ظەڵێُ 
 (ؼِدعۆْە٘)نەن رەٚاٚ ظەثێذ ، یبْ ظەقەاڵرعاؼاْ ٌە ٚە کۆربیی ظٔیب ثە نەڕی ِٛٚئبیٕەکەِبْ ثبقی ٔەکؽظٚ

 .  ثەؼۀگبؼی یەکزؽ ظەثٕەٚە ٚ ظٔیب کۆربیی ظێذ
      .                    ْ (ٚظیەٛقەٌەفیبٔەی قؼ)کۆربیی ظٔیب ئەَ  :یٓ ٚثۆی ثبـ کؽظٚ (ملسو هيلع هللا ىلص) پێغەِجەؼثەڵکٛ 

 :  ێذٚصسیسی ِٛقٍیّعا ٘برٛە ظەفەؼِٛ ٌە زەظیكی

 (..  ؼػبء اٌهبء ٠زطبٌْٚٛ فٟ اٌج١ٕبْ اٌؼبٌخ، اٌؼؽاح، ٚأْ رؽٜ اٌسفبح،) 
ْٚ ثە ثبؼ ثەقەؼ ضەڵکەٚە ، ئەِبٔە نٛأی الی ِەڕ ٚ ٛث ٗ:ٚد ٚ ڕەخبڵی ) اٌؼبٌخ ( ٚارٚڕ ضەڵکبٔێکی پێ پەریٗ : ٚار

 .  زٛنزؽْ پبؼەیبْ ٔییە
ٚە ٛنٛأە پێ پەرییبٔە ظێٓ ثیٕبی ثەؼؾ ثەؼؾ ظؼٚقذ ظەکەْ . ٌە ؾۆؼ زەظیكی رؽیم ٘برٚد ٚ ڕەخبڵ ٚ ٚئەَ ڕ

 .  ٚێذ ئەِبٔە ػەؼەثٓٛظەفەؼِ

                       ە . ٚگٛرٛ (ىملسو هيلع هللا ىلص) پێغەِجەؼ( ثە ١ٍٗ قالَەٚەظایە ، ئەَ زەظیكە ڕاقزەٚضۆ خجؽیً )ػئەَ زەظیكە ٌ گؽٔگی
 . ( ػٍیّٙب اٌكالَ)ە ٚثٛ (ِسّع ٚ  خجؽیً )گۆیەی ٔێٛاْ بْ ٌەٚ گفز١ٛگٛێە ٚ ٚضەڵکیم ٌە چٛاؼ ظەٚؼیبْ ثٖٛٚ 

  (١ٍٗ قالٌَێجێذ . ئەگیٕب ثۆچی خجؽیً )ػ ٝێضەڵه ثیؿأێذ ٚ گٛ ٚظاٚە ظەثێذ ٘ەِٛٚئەِەل ِبٔبی ئەٚەیە ئەَ ڕٚ
                               ظەکبد ؟ (ملسو هيلع هللا ىلص) بٚی ضەڵکی پؽقیبؼ ٌە پێغەِجەؼچ ی پیبٚێه ظێذ ثۆ ِؿگەٚد ٚ ٌەثەؼنێٛەٌە

ٚ ٛە . ثەڵکٛ نزێکی ػبِە ٚ ظەثێذ ٘ە١ِٔی (ٔٙێٕی ٚ ٚەزی)ٔێذ ە٠ڕاثگەٝ ِبٔبی ٚایە ئەٚ نزەی ظەیەٚێذ پێ ئەِە
 . کەـ ثیؿأێذ
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 ثب ئێكزب ئێّە نیکبؼی ثۆ ئەٚ لكەیە ثکەیٓ ثؿأیٓ ئبیب ِەثەقذ ٌە ئبي قؼٛظە یبْ ٔب ؟ کەٚاد
 ظەفەؼِٛێذقەؼەربی زەظیكەکە 

 ... ( اٌؼبٌخ اٌؼؽاح، ٚأْ رؽٜ اٌسفبح،) 
 . .. ە نٛأبٔەثؿأؽێذ ئەَ پێ پەری, ( ثؿأؽێذ ٔەن )ثجیٕؽێذ ٗ :، ٚار (ٚأْ رؽٜ)

 :  ێذٚظەفەؼِٛ...  } 126ؼەری اٌجمؽح ئبیەری ٚقٛ {.  (لٛؼئبْ)ٕەٚە ثۆ ١ئێكزب ثب ثگەڕێ
ذَا ) ٌَْوِم اْْلِخرِ  َوإِْذ لَاَل ِإْبَراِهٌُم َرِبّ اْجعَْل َهَٰ ِ َواْل لَاَل َوَمن َكفََر َفأَُمِتّعُهُ  ۚ   َبلًَدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهم ِباَّللَّ

هُ ِإلَىَٰ َعذَاِب النَّارِ   ( َوبِئَْس اْلَمِصٌرُ  ۚ   لَِلًًٌل ثُمَّ أَْضَطرُّ

 . ( ٚؼگەی ػەؼەةٚٔیّچە ظ)ٚ ٚاڵری  (ِەککە)( ثۆ ١ٍٗ قالَػجؽا٘یّە )ئ١ػبی قیعٔب ٚە ظِئە
ٔەٚە ٘ەیە ٚٚ ثٛٚئەَ ظەٚڵەرە ثب خێگبی ئبقبیم ثێذ . ئەٚأەی ثبٚەڕیبْ ثە ضٛظا ٚ ڕۆژی ؾیٕع : ێذٚظەفەؼِٛ

  . َٚٛڕؾلیبْ ثعە ٌە ثەؼٚث
 کەی ضٛظا ٘ێٕبیە ظی ؟ )ػ١ٍٗ قالَ(ثؿأٓ ئەٚ ظٚػبیەی اثؽا٘یُ ٚ ,ئێكزب ثگەڕێٕەٚە ثۆ ِێژٚ

ٚە ٚرۀبٔەد ڕۆَ ٚ فبؼقیم قٛپبیبْ ٔە ٔبؼظ, ە ٚٔبقؽاٚ ثٛٚە ٚ ٔەٛئەَ ٚالرە ثیبثبْ ث,  (ملسو هيلع هللا ىلص)ەِبٔی ِسّع ٘ەرب ؾ
 .  ٚەٛٚە ٚ ٘یچ ثەؼ٘ەِێکی ٔەثٛظاگیؽی ثکەْ . چٛٔکە ثیبثبْ ث

 .  قبڵ 1400بٔی ٚەزی ٘ەرب ئێكزب ظەکبرە ؾەِ

                         ٚە . ٛٚثِٛێکی ٔەثٚ٘یچ ثەؼ ( ,ػەؼەةؼگەی ٚکۀعاٚ ٚ ٔیّچە ظٚ)ەی بٔئەٚ ٔبٚچ, قبڵەظا  1400ٌەَ 
 .  ەرە ظەؼەٚەٌٚە قبڵی زەفزبکبٔەٚە ثە ٌێهبٚ ٔەٚد ٘برٛ

ٔٝ قباڵ. ثەالَ ٌە  ٚظی ٚ قەؼەربی ظۆؾیٕەٚەی ٔەٚد ثٛٚە ٘برە1939( ٌە قبڵی ١ٍٗ قالَػظٚػبی اثؽا٘یُ )کەٚارب 
( ظٚػبی ثۆ ئەَ کەقبٔە ١ٍٗ قالَػە ثەؼ٘ەَ . اثؽا٘یُ )ِٕەکبْ ٘برٚثەؼٚثٛ ( َمَراتِ َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثَّ , ) زەفزبکبٔعا 

ِ َواْلٌَْوِم اْْلِخرِ , ) ەٚکؽظٚ  .  ٔەٚە ٘ەثێذٚٚ ثٛٚڕۆژی ؾیٕعثٗ کەقێه ئیّبٔی ثە ضٛظا ٚ ٘ەؼ( , َمْن آَمَن ِمْنُهم بِاَّللَّ

ظەٚڵەد ثۆ ئەٚ وٗ ٚٔەٚە ٘ەثێذ ٚ ٘ەٚڵ ثعاد ٛث ٚٚکەـ ثبٚەڕی ثە ضٛظا ٚ ؾیٕع٘ەؼ, ثکەْ  (ٚظٛئبي قؼ)قەیؽی 
 .  قدٕی ظەکبد, نزە کبؼ ثکبد  ٚظٚ

ٚٔیبٔەٚە ضۀدەؼی ژە٘ؽاٚیٓ ٌە پهزی ئبیٕی ٛقەؼەربی ظؼٚقذ ثثکەْ . ٌە (فیؿَەٌەق ٚ   ٚظٛئبي قؼ)قەیؽی 
رەلٛا ٚ ٌە ضٛظا ٌەثؽی ئەٚەی ِٛقٛڵّبٔی ثە , ئیكالِعا ، ٘ەٚڵعەظەْ ِٛقٛڵّبٔی قیطٛڕ ٚ خبقٛـ ظؼٚقذ ثکەْ 

 .  رؽـ ظؼٚقذ ثکەْ

              ْٚ ثە ثبؼ ، ٛێذ ) اٌؼبٌخ ( ٚارب ثٚظیمەری زەظیكەکە ثعەْ ، ظٚای پێپەریەکە ؾۆؼ ظەلیك ٚ ٚؼظەکبؼە ظەفەؼِٛ
 .  ْٚ ثە ثبؼ ثەقەؼ ظەٚڵەرەٚەٛثٚظا ئەِبٔە ثٛ(ضیالفەی ػٛقّبٔی)ظیمەد ثعەْ ٌە ؾەِبٔی 

 .  ضبٔعْٚڕٚ پێ ظەقزی گؽرٓ ٚ ظەٚڵەری ػٛقّبٔی (ۆؼأفٌ)چۀعیٓ نۆڕنیبْ کؽظ ٘ەرب 
 .  ٚ ئبیٕی ئیكالِەٚە ظٔیبٚ ْٚٚ ثە ثبؼ ثەقەؼ ٘ەِٛٛث, ٚە ٌٚەٚ ڕۆژەنەٚە کە ظەٚڵەریبْ ظؼٚقذ کؽظ
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ٔیٓ ئەِبٔە ظەِڕاقزی ئێّە ە٠ۀێٓ . چۆْ ظەرٛأیٓ ٌەٚ ضەڵکە ثگەپبؼێؿگبؼی ظیٓ ظاظثە (ظیەٚقؼٛ) , ظٔیب ٌٚە ٘ەِٛ
کبؼیبْ قیطٛڕی ٚ وٗ .  ەرەٚەٚفیؿِیبْ ثاڵٚ کؽظٚەٌەٌە ٔبٚ ظەٚڵەرە ثە ٔبٚ ئیكالِیەکبْ زەؼەکەی ق ؟..ٔیٓ 

ٚی ضۆیبْ ثەکبؼ ظە٘ێٕٓ ثۆ ٚظەلی ئبیبد ٚ زەظیكەکبْ ثە ئبؼەؾوٗ .  خبقٛقیە ثەقەؼ ثبٔگطٛاؾ ٚ ضەڵکی ػەٚاِەٚە
ٚ رەلسیت ٚ  (٘دیؽەفكیك ٚ رەثعیغ ٚ رەر)ئەٚ نیکبؼیە ٘ەڵەیە : . ئەگەؼ کەقێکیم ثڵێذ  (ٚەٌی ئەِؽ)ئبیٕی 

 ْ ..!رەزیؿیهی ظەکە

 :  ێذٚظەفەؼِٛ , وٗ ٕگە٠کۆربیی زەظیكەکە ؾۆؼ ؾۆؼ گؽ
 ( ٠زطبٌْٚٛ فٟ اٌج١ٕبْ) 
                      یبْ ٌە نزێکی رؽظا . , کبؼرێکؽٔی نزێه ٌەقەؼ نزێه ٗ : ٚار, ( ئەقڵەکەی ظەچێزەٚە ثۆ )رفبػً (رطبٚي)

 .  کؽظٔی ثیٕبی ثەؼؾ ٔبکبدبـ ٌە ظؼٚقزئەَ ٚنەیە ث
ثکەْ ، چی کبؼی ثەٚ ثیٕب ثەؼؾأە  (ظٚثەی)ظەکبد ثەٚ ثیٕب ثەؼؾأە . قەیؽی  (کبؼیگەؼی ٚ کبؼرێکؽظْ)ثەڵکٛ ثبقی 

 .  ْٚپێم ئەٚ ثیٕب ثەؼؾأە نٛأی پێپەری ثٛ.. ٚە ؟ٛی ظەقذ کەٚرٚە ٚ چٚی کؽظثەٚ ثیٕب ثەؼؾأە چ.. ٘ەیە ؟

ٚ ئبیٕەکبٔی ٛٚ ئیمبِەیبْ پێعاْ . ٘ەِ (گبٚؼ)پبل ئەٚ ثیٕب ثەؼؾأە ، ئبیٕی ئیكالِیبْ فؽۆنذ ، ٚالریبْ پڕ کؽظ ٌە 
ئیّبؼاد ٚ ) ِٛقٛڵّبْ ثعؼێذ پەؼقزگبیبْ ثۆ کؽایەٚە . ٌە ٘ەؼخێگبیەن نەڕ ثێذ ٚ ٌە (ٚ قیص ٚ ثٛظایؿَ ع٘یٕ)

  . ِەقؽەفی نەڕەکبْ ظەکەْ ثۆ ٔە٘ێهزٕی ِٛقٛڵّبْ (قؼٛظیە
 .  ظؼٚقزی ثکبدوٗ ٔەنکبٚە  ٚە ٚ ئەلڵیهی پێٚػەؼەثی نٛأی پێپەری ضۆی ئەٚ ثیٕبیبٔەی ظؼٚقذ ٔەکؽظ

ئەٚأە ثۆ ئەٚ ثیٕبیبٔە . ٌە ثەؼاِجەؼیهعا ثبخی ئەٚ ثیٕبیبٔە ٚ  ە ، کبؼیگەؼیٚپێیبْ ظؼٚقذ کؽظٚ (ئەِؽیکب ٚ ئیٕگٍیؿ)
 .  ٌێعأی ِٛقٛڵّبٔە ٚ ٔە٘ێهزٕی ئبیٕی ضٛظایە, ئیّبؼاد ثە گەٚؼەرؽیٓ خێگبی گەنزیبؼی کؽظٔی 

ظؼێژیبْ  ٚ ظەقذ (رطبٚي)ثەڵکٛ , ٚە ٚئەَ ػەؼەثە پێپەریبٔە ثیٕبیبْ ٔەکؽظ, ( فەؼلی ٘ەیە ٌەگەڵ )ثٕبء (رطبٚي)
 .  ٚەرە قەؼ ئبیٕی ضٛظاٚکؽظ

 بْضۆی (ِؽیکب ٚ ئیٕگٍیؿە)ئەرێکی گەنزیبؼیی گەٚؼە ، ٘ەؼ ثۆ کبؼیگەؼیی ئەٚ ثیٕب ثەؼؾأە ٚ کؽظٔیبْ ثە ظەٚڵ
 .  ظەِێٕێزەٚە ٔەن ثۆ ػەؼەثی پێپەری

ػەؼەة ٔیٓ ٚ ضەڵکی ٚالربٔیزؽْ . , ٚی ٚٚ ثەؼەٚ قەؼ %50, ٌٗ ثکەْ  (ئیّبؼاد ٚ کٛێذ ٚ لطؽ)ٔهیٕی قەیؽی قەؼ
 (ػەؼەة ٚ ضەڵکە ئەقڵەکە) ..ظەٚڵەربٔە ظەکبد ؟. کەٚارب کێ زٛکّی ئەٚ یەل ٔبِێٕێذ% 50ئەٚ , رؽ پۀدب قبڵیٖٚ 

 ظەِێٕٓ ؟ ئەٚ ثیٕب ثەؼؾأە ثۆ کێ خێ , ٔەِبْٚ
 .  ظایە . ػەؼەة ؾیبرؽ ٔب٘ێڵٓ ٚ ثە کٛنزی ظەظەْ ٚٛقبڵەی ظا٘بر 50ل ٌەَ (ِؽیکبەئئێؽاْ ٚ )قبزەی ئەَ نەڕەی 

 ەگؽێزە ظەقذ ؟کێ زٛکّی ٔبٚچەکە ظ ٖٚ ؟.. کەٚارب ئەٚ ثیٕب ثەؼؾأە ثۆ کێ ظەِێٕێزەٚە
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ِ َواْلٌَْوِم اْْلِخرِ ) :ثۆ ئەٚ ڕؾلە ئەِەیە)ػ١ٍٗ قالَ( جؽا٘یُ ئ١ِەؼخی  , ی اٌجمؽح126رٝ ئبیە ظەثێذ ( , َمْن آَمَن ِمْنُهم بِاَّللَّ
 ەکەْ ؟ظ } اٌٍە {ٚأیبْ ثبٚەڕ ثە ٛٚ نٛێٕکەٚر (ظٚئبي قؼٛ)ئبیب ذ ...  ثبٚەڕیبْ ثە ضٛظا ٘ەثێ

یكالَ ٚ ئڕۆژ لٛؼئبْ ٚ اٌٍە ٚ نەٚ , ٘ەیە ٚ.. ٘زع ...(  ِەقیسیٚ لٛؼئبٔی ٚ قٛفیؿَ  ٚ نیؼە, ) tv٘ەؾاؼاْ کۀبڵی 
 ظی ٘ەیە ٚەاڵِیبْ ثعارەٚە ؟ٚۀبٌی قؼٛوچۀع ...  ن ظەکبدٚقٛ

ثەؼاِجەؼظا چۀعی  ٌە , گبڵزە ثە اٌٍە ظەکەْ, ٘ەیە ٚ.. ٘زع ...( ەکبٚٔذ ٚ کۀبڵی یٛرٛة ئ ٚقبیذ ٚ پەیح )ٍِیۆٔە٘ب 
 ظی ٘ەیە ٚەاڵِیبْ ثعارەٚە ؟ٚقؼٛ

 .  ثگؽێذ (ظەقەاڵد ٚ ِەٌیه ٚ ئەِیؽەکبٔی قؼٛظی) بْ کبرعا ئەگەؼ کۀبڵێه ڕەضٕە ٌەٌە ٘ەِ
کە ڕەضٕەی ٌە , كٛا ظەکەْ ٠ن ٚ ڕٚئەٚ کۀبٌە قٛٚظٜ , کۀبڵ ٚ قبیذ ٚ پەیدی قؼٛ اْپبل قەػبرێه چۀع

 !ە ِٚؽ گؽرٛەئٌی ەٚ

 ثعارەٚە ؟  }اٌٍە {کبیەری ثە ٚهیبْ ، چۀع قەٌەفی ٘ەیە ٚەاڵِی قٛٚ نێطەکبٔیی ِبِۆقزب ٚ ثبٔگطٛاؾ ٌەقەؼ ئبقز
 ..ئەگەؼ ثبقی نێطێه یب ِبِۆقزبیەکیبْ ثکەیٓ 

 ْ !؟کەكٛا ظە٠ن ٚ ڕٚچۀع پۆقزذ ٌەقەؼ ظەکەْ ٚ ضۆد ٚ ضٛنه ٚ ظایه ٚ ژْ ٚ کچذ قٛ
اڵِعأەٚەی ەثٓ ٌەثٛاؼێکی ٚ یەکێکیبْ پكپۆڕ٘ەؼ , وٗ فی ٘ەیە ەٌەچۀع ثبٔگطٛاؾ ٚ ِبِۆقزبی ق, ٌە ثەؼاِجەؼیهعا 
 ظژە ئیكالِعا ؟

 ٚەن ظەیبٔجیٕیٓ ئیّبٔیبْ ثە, ( َمْن آَمَن ِمْنُهم ِباَّللَِّ ), ( ٔبکەْ ١ٍٗ قالَػٌی ظٚػبکەی اثؽا٘یُ )کەٚارب ئەَ قەٌەفیبٔە نّٛ
 . }ٍٗ اٌ {ٌٗ ٔەن , ٚ ِبِۆقزبکبٔیبْ ٘ەیە ٚ ثەؼگؽی ٌەٚاْ ظەکەْ  (ِؽەئٌی ەٚ)

ٚایە ثەؼگؽیبْ ٛؽە ٘ەثئبض ٚئەگەؼ ثبٚەڕیبْ ثە, ( َواْلٌَْوِم اْْلِخرِ ) ەَ ٔیەٚٚٔیٛەی ظٚ ەَ ٚکەٚارب ثبٚەڕیهیبْ ثە ثەنی ظٚ
 . ظەکؽظ } اٌٍە {ٌە 

                                                       :  ێذٚ( ظەظارەٚە ظەفەؼ١ٍِٛٗ قالَ٘یُ )ػػبٌُ اٌغیت ٚەاڵِی اثؽاٚ ضٛظای ؾأب 
هُ ِإلَىَٰ َعذَاِب النَّارِ  )  ( َوبِئَْس اْلَمِصٌرُ  ۚ   لَاَل َوَمن َكفََر فَأَُمتِّعُهُ َلِلًًٌل ثُمَّ أَْضَطرُّ

 .  ٘ێٕعە ؾۆؼە ٌە ژِبؼظْ ٔبیەد, خۆؼی ؾۆؼ ؾۆؼە  (کفؽ) ,٘ەؼکەقێکیبْ کفؽ ثکبد  ٗ :ٚار
                                        چٛٔکە رۆٚەکە ظەنبؼێزەٚە ., کبفؽ : ظەڵێٓ  (ٚریبؼٛخ)ٚارب نبؼظٔەٚەی رۆٚ . ثە , ِبٔبی کفؽ 

                                                                           . ( کبفؽ)كالَ ظەڵێٓ ئ١ٌە ئیكالِیهعا ثۆیە ثەضەڵکی ظژە 
 .  ؼێزەٚە گەٚؼە ظەثێذ ٚ ثەؼ٘ەِی ظەثێذظظەنبؼوٗ ٚ رۆٚێه ٛ٘ەِ چٛٔکە
 .  ٚ ئبیٕە } اٌٍە { ظەؼیبْ ظەثڕێذ ثەؼ٘ەِەکە ظژایەریکبرێه , ؼاٚەی ؾۆؼە ظکەقێکی کبفؽیم نزی نبؼ ٚ٘ەِٛ

 .  } اٌٍە { ٚکبیەریە ثەٛٚ قٛاِجەؼ ئەٚ ٘ەِٚەرەٚە ثەؼٚضۆیبْ نبؼظ , ٚ قەٌەفیەکبْ ثکەْ (ٚظٛئبي قؼ)قەیؽی 
 ْ ٔبنبؼٔەٚە ٚ ٘ەڵّەری نێؽأەد ثۆٚ ِبِۆقزبکبٔیبٔە . ضۆیب (ِؽەئەٌی ٚ)کەیبْ ثڵێیذ کە } اٌٍە { ثەاڵَ یەن لكە ثە

 .  ظە٘ێٕٓ
 . ثعۀەٚە } اٌٍە { یٓ ٚٚکبیەری ثە ظٛ٘یچ ثەؼ٘ەِێکزبْ ٔیە ٚ ٔبیۀە ِەیعاْ ٚەاڵِی قْ اٚەظکبفؽ ٚ نبؼ } اٌٍە {ثۆٖٚ 
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 :  ئبیەرەکە ظەفەؼِٛێذرەٚاٚکەؼی 
هُ إِلَىَٰ َعذَاِب النَّارِ  ) (                                                                                  َوبِئَْس اْلَمِصٌرُ  ۚ   فَأَُمتِّعُهُ َلِلًًٌل ثُمَّ أَْضَطرُّ

 .  ثژی قبرێکی کەَثب ٌە ضۆنیعا , ظەظەِێ  ضۆنی ٗ :ٚار(  فَأَُمتِّعُهُ لَِلًٌلً ) 

 .: ٌێؽەظا گؽٔگە ثبقی کبد ثکەیٓ
 .  قبڵە ٌە ضۆنیعاْ 50ٌە زەفزبکبٔەٚە ٌە ضۆنی ٚ پبؼە ؾۆؼیعا ظەژیٓ . , ثکەْ  (ظٚئبي قؼٛ)قەیؽی 

ضێؽای ثڕٚاد . ثێ ئبگبیٓ ٌەٚەی ڕۆژێه الی ضٛظا ٚ نذ ثەٛظەِبٔەٚێذ ٘ەِٚ یە ١ئێّەی ِؽۆڤ قەثؽِبْ ٔ
 :  ئێّەیە٘ەؾاؼ قبڵی ثٗ ثەؼاِجەؼ 

ُ َوْعَدهُ  ) ا تَعُدُّونَ  ۚ   َوٌَْستَْعِجلُوَنَن ِباْلعََذاِب َوَلن ٌُْخِلَف َّللاَّ مَّ  ﴾47:  اٌسح﴿ (  َوإِنَّ ٌَْوًما ِعنَد َرِبَّن َكأَْلِف َسنٍَة ِمّ

 .  ڕۆژە 2  كبثی ضٛظا١ثە ز (ٖ ,2000)الی ئێّە قبڵی 
پبل ئەٚ رۆؾە ضۆنییە , (  فَأَُمتِّعُهُ َلِلًٌلً  ثکەْ . ٌەگەڵ ئبیەری ) (ظٚئبي قؼٛ)قبڵەی  50ٚؼی ئەٚ ەصەئێكزب ر ٗراکەٚ

 :  ێذٚظەفەؼِٛ
هُ إِلَىَٰ َعذَاِب النَّارِ )   ( َوبِئَْس اْلَمِصٌرُ  ۚ   ثُمَّ أَْضَطرُّ

هُ  ظٚای ئەٚ ضۆنییە ) ذ ٚ ٘یچ چبؼەیەکذ ٠کە ظەثێذ ٘ەؼ ثیکە, کؽظْ ثۆ کبؼێه ئیدجبؼ ٗ :ٚار (اظطؽاؼ, )(  أَْضَطرُّ
 .  ظەثێذ ئەٚ نزە ثکەیذٚ ٔییە ٚ ٘ەڵجژاؼظٔذ ٔییە 

 .  ٚـٛٔەظەکؽێٓ ثۆ ػەؾاثی ئبگؽ ٚ ضؽاپزؽیٓ چبؼ بؼچ, ٔبی بٔٚ قەگ ٚ گٛؼگەک (ظٚئبي قؼٛ)ٚارب 

ضەؼیکی رێکعأی ئبیٕی ئیكالِٓ . ٘ەؾاؼاْ فەرٛای زەاڵڵ ٚ  (فیؿَەٌەٚظ ٚ قٛئبي قؼ)قبڵە  100ٚەن ظەؾأٓ 
                                                . یبٔەیبْ ٔەظاٚەای پێم ضۆیبْ ئەٚ فزٛٔ٘یچ کبَ ٌە ؾأبیبوٗ .  بْ ظأبٚەزەؼاِی
 .  ی ثڕیٛە٠ٚیبْ ثە قەؼکەٚرٛ(اؼرػۆکف)ٚ  (کبثۆٌیه)لۆٔبغی ٚارٗ: 
 . ( گۆڕأکبؼی ٚ ڕیفۆڕَ)ظایە . ٚارب (پؽۆركزبٔذ)ٌە لۆٔبغی  (ظیەٛقؼ)ئێكزب وٗ ٚنزبْ ظەثیٕٓ ٛ٘ەِ

 وٗ ضەڵکی ئبؾاظ ثٓٚ ظیٓ ٘ەثێذ . ٘یچ پیؽۆؾیەن ٔەِێٕێذ  ٚ كالَ ٚەن ئبیٕی کڵێكبی ٌێجێذئ١ثۆ ئەٚەی ئبیٕی 
 .  ظا جبظاد١عاؼی ظەکەْ ٚ ئبؾاظیی ڕە٘ب ٘ەثێذ ٌە ػٕچۆْ ظی

كٛا ثکؽێذ ٚ ٠ظەکؽێذ . ٚارب ظەثێذ ظیٕە کۆٔەکە ڕ (کبثۆٌیه ٚ اؼرػۆکف)ٌەقەؼ رەؼِی , ەل (پؽۆركزبٔذ)ئەَ 
                                                   ی . ٠ثەالَ ثە ڕقٛا, ەکەل ثّێٕێذ ٔظەثێذ ظیٕە کۆٖٚ .  ظیٕی ٔٛێ ثێزە ئبؼاٚە
 .  ِبٚە (پبپب کٛؼقی)ٚ  (پبپب)ٚەن چۆْ رب ئێكزب 

گۆڕی ٚ  (ییبقبی قؼٛظ)قەؼەرب ٘بد  (ِؽیکبە)ئٕە ژێؽ ثبؼی . ثۆیە ٔبچ (ظٚئبي قؼٛ)ئەَ کبؼەل ؾۆؼ ؾەزّەرە ٚ 
نبؾاظەکبْ ثگؽێذ ٚ  ٚپبنبْ فەؼِبٔی کؽظ ٘ەِٛ.  ٔەن ثؽاکبٔی ِەٌیه, ٌیه ەکؽظ ثە کٛڕی ِ (ٚەٌی ػ٘عی)

 .  اْ ظأب(خّبي ضبنطچی)ْ ٘بد پالٔی کٛنزٕی ٚثٛ٘ەؼ ثەٚ نبؾاظأەی کە ٌە قدٓ ثەؼ.  قدٕیبْ ثکبد
 .  ِؽیکب ظەیەٚێذەوٗ ئثەٚ نێٛەیەی  (پؽۆركزبٔذ)ە ژێؽ ثبؼی ئەٚەی ثجێذ ثە ٚ٘ەؼ ٔەچٛ (قؼٛظیە)
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خبؼ ثیٕیزبْ ظاٚای  ٚضۆربْ ظٚ ... . " ضێٕیٓٚئێٛە ثێ ئێّە ٘یچ ٔیٓ ٚ ظەربْ ڕٚ: "ثە نێٛاؾی ضۆی پێیگٛرٓ  (پرؽاِ)
 .  ثۆیە ثە لكەِبْ ثکەْ, ٚضێٓ ٚئێّە ٔەربْ پبؼێؿیٓ ظەڕ:  ریٚپبؼەی کؽظ ٚ 

 .  ە ژێؽ ثبؼی ئەٚەی ظیٓ ثگۆڕێذٚظا ٚ ئەِدبؼەل ٔەچٛ پبؼەی (ظیەٚقؼٛ)

 .  ٚاڵٔعٔی ئێؽأەٛپبنبْ خ .ە .(ی اثؽا٘بَ ٌیٕکۆڵٓنزە)وچبکزؽیٓ نذ نەلە ٚ خٛاڵٔعٔی  ٗکەٚار
 .  ی ٌێیە(اثؽا٘بَ ٌیٕکۆڵٓ)ؼەٚە ٚ٘یچ ٘ەڵجژاؼظٔیبْ ٌەثەؼظەِعا ٔیە . ٌە ثبنٛ (ظٚئبي قؼٛ)ئێكزب 
ٚ ٚەیە (قؼٛظیە)ؼیبْ ثە ٌٚێیە ٚ قٕٛ (ػجیەننعی ەػێؽاق ٚ ز)ەٚە (ؼٚثبکٛ)ٌە .  ی ٌێیە(ئێؽاْ)٘ەاڵرەٚە ٌە ڕۆژ

 .  ؼەٚەٚیم ٌە ثبنٛ(زٛقیەکبْ)ظاضڵ ظەکەْ ، ؾائیعەْ  (نعەی زنیؼە)کەی ثیبٔەٚێذ ثە ٘ەؾاؼاْ 
 . ( ئێؽاْ)یە ٔەک (قؼٛظیە) یە ٚ ئبِبٔدی قەؼەکی(قؼٛظیە)اؾ کؽظٔی ٚنەڕە ثۆ ال ئەَ: قەؼەرب گٛرُ 

                       کؽا . ظاثەنظا ظەٚؼەکبْ ثەقەؼ ظەٚڵەرەکبْ ٚ کؽا  (ةەؼەکۆِکبؼی ػٚ )ٚ ٛٚ ثٛلۆٔبغی یەکەَ قەؼکەٚر
ئبِبظەی گفزۆیٓ . : ٚکیبْ ظەڵێٓ ٚؼْ ، ٘ەؼظِٚؽیکب ٌێّبْ ظٚەئ٘ێؿەکبٔی : ێؽاْ ظەڵێذ ئ ..قەیؽی ٘ەٚاڵ ثکەْ

 .  خێجەخێ ٔبکەیٓ (پرؽاِ)ؾۆؼیٕەی پالٔەکبٔی : ثٕزبگۆْ ظەڵێذ 
 .  ەٚهز٠ِٛؽیکب ؼۆەئثەگٛێؽەی پالٔی ظاڕێژؼاٚی  (ةەؼەکۆِکبؼی ػ)ئەِبٔە ِبٔبی ٚایە 

                 قبزەی نەڕەکبْ ئبِبظە ظەکؽێذ .  (12/2019)ثکؽێذ ٚ ٘ەرب  (ئێؽاْ)پێٛیكذ ٔبکبد نەؼە قەگ ٌەگەڵ 
 .  ظێزەٚە ِەیعاْ (ِؽیکب ٚ ئێؽاْە)ئکی ٚخبؼێکیزؽ نەڕە ظۀٛ.. . کە نەڕ ظەقزی پێکؽظ

 . ئەَ کبؼەل چۀع قبڵێکی ظەٚێذ . ئێكزب ثگەڕێٛە ثۆ ئبیەرەکبْ, ٖٚ دجبؼ کؽاٚە ئبیٓ ثگۆڕێذ ئ١ (قؼٛظیە) ٗکەٚار
کۆٔەکبٔیبْ ٘بٚڕێ ْ رێعەکبد ٚ ٘ەؼ ثەبٔبکەْ . ضٛظال پهزی } اٌٍە { عیٓ قبڵە کفؽ ظەکەْ ٚ ثەؼگؽی ٌۀچە

 .  ؾەش ثڕۆْۆظەقزی ضۆیبْ ثەؼەٚ ظثە , وٗ ەکبدئیدجبؼیبْ ظ

 .  ٚ ظیٕەکەی ٔبکەْ } اٌٍە {ٌٗ  ثەؼگؽیٚ قبڵە ظیٓ ٚ فەرٛا ظەفؽۆنٓ  100
ظەقزی ضۆیبْ فەرٛاکبْ ثە ؼٌۀبٚ ِٛقٌّٛبٔبْ ثٕبقؽێٓ . ٘ە..  ٚیبْ ثچێذِٚبٔە ئبثڕەە ئٚئێكزب کبری ئەٚە ٘برٛ

 ٚضێٕٓ . ٚڕەگەؼ ٔەیکەْ ظەیبٔٚ ئٚچەڵ ثکۀەٚە ٛپ

 :  ٌێؽەظا قەیؽی ئەَ یبؼیە ثکەْ
                                         .  یبْ ٌە ٔبٚەٚە ٚ ظەؼەٚە(ِؽ ٚ پبپبکبْەئٌی ەٚ) ٌەثەؼ کٛؼقی, قبٌە ظیٓ ظەفؽۆنٓ  100
                یەکبٔیهیبْ الٚاؾ ظەکؽێذ . قێكزب ظەثێذ ئەٚ ظیٕە ثگۆڕْ ٚ کٛؼئ...  خی٘بْ پهزگیؽیبْ ظەکبد ٚ٘ەِٛ
 .  ٚ ظٔیبل ظژیبْ ظەثێذٛ٘ەِ, ؽیکب ٔەکەْ ِەئئەگەؼ ثەلكەی ٖٚ 

                                                         .  ٚ ظیٕەکەی ظەفؽۆنٓ } اٌٍە { , کبرێه ئێٛە ظەقەاڵد ٚ پبؼەربْ ٘ەیە
کێ پێم ٚ زەؼاِە  (گۆؼأی)ٚە ٌٛە کٛێعا ٘بروٗ   ظەثێذ ثیكەٌّێٕٓ...  ظەکبد ٚكٛاربْ ٠ثە ظۆقزەکبٔزبْ ڕ } اٌٍە {

 ە ٚ ِەظیٕە ؟ىکە ضۆربْ کۆٔكێؽد ظەکەْ ٌە ِەک؟ ئەی ئێكزب چی ظەڵێٓ    ٚە ؟ٚئێٛە زەؼاِی کؽظ
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 ( . 12رب  10ڕُٚٚٔ کؽظۆرەٚە .. الپەؼە )  (1)ٌە کزێجی )٘ەثبقە.. ٌە ظیٛەضبْ چ ثبقە ؟(ثەرە ٔبڕۆَ ٚ ٌەقەؼ ئەٚ ثب

 

كٛا ثکؽێذ الی ِٛقٛڵّبْ ٚ ٠ظەؼ ٚ ڕثێزە ەٌە ڕەگ ٚ ڕیهەٚ ( .. قەٌەفیؿَ)ظەثێذ ئبیٕی .. لۆٔبغی ٌەِەٚظٚا  ٗکەٚار
 .  ٔب ِٛقٛڵّبْ

 : ئەَ لۆٔبغە ؾۆؼ گؽٔگە ٚ زەظیكی صسیسی ٌەقەؼە
 ( أٔٙبؼا ٚ ال رمَٛ اٌكبػخ ززٝ رؼٛظ أؼض اٌؼؽة ِؽٚخب) 

 .د ەی ثبـ ظەکەَ ٌەگەڵ ثبقەکە ظەڕٚائەَ زەظیكە فؽە الیۀە ، ِٓ ئەٚ الیۀبٔ
 ..ه ٔیە ٌە ٔیهبٔەکبٔی ئبضؽ ؾەِبْ ، یەکێ (ال رمَٛ اٌكبػخ)یەکەَ : 

 .رؽ ثکەْ  ئەٚە ٔیهبٔەیە ٚ چبٚەڕٚأی ٔیهبٔەی ٗ:( ٚار ...ِٓ ػالِبد اٌكبػخ)  : قەیؽی ٔیهبٔەکبْ ثکەْ ظەفەؼِٛێذ
     ٚەرە ظی ٚ ٛثەڵکٛ ِەؼخە ٚ ٘بر, ظەقذ پێعەکبد . ئەِە ٔیهبٔە ٔیە (  ال رمَٛ اٌكبػخثٗ ) ثەالَ ٌەَ زەظیكەظا 

 .  ە١ِەخبٌی رەئٛیً ٚ پێچ ٚ پۀبی ٔی, ٖٚ  ظایٓ ئێّە ٌەٚ ؾەِبٔە

 .  ٚەٛٚظیە پەیعا ثٌٛە قؼ (ی ٚ ِێؽگ٠ثبؼاْ ٚ ثەفؽ ٚ رەؼؾە ٚ قەٚؾا)اْ ظەیجیٕیٓ ِٚەؼخەکەل ٘ەِٛ

 :  پؽقیبؼی گؽٔگ ئەِەیە
 ة ثێذ ؟ەؼەثۆچی ئەَ ِەؼخە ٚ ئەَ ثەڵگەیە ظەثێذ ٌە ؾەٚیی ػ

 ثۆچی زەظیكی ثیٕب ثەؼؾەکبٔیم ٘ەؼ ٌە ؾەٚیی ػەؼەة ثێذ ؟

 :ٚەاڵَ 

ذَا َبلًَدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن )  ٌَْوِم اْْلِخرِ َوإِْذ لَاَل ِإْبَراِهٌُم َرِبّ اْجعَْل َهَٰ ِ َواْل لَاَل َوَمن َكفََر َفأَُمِتّعُهُ  ۚ   ِمْنُهم ِباَّللَّ

هُ ِإلَىَٰ َعذَاِب النَّارِ   ﴾٠٩١اٌجمؽح: ﴿ ( َوبِئَْس اْلَمِصٌرُ  ۚ   لَِلًًٌل ثُمَّ أَْضَطرُّ

ثێ٘ێؿ ثکؽێٓ ظەثێذ ئەِبٔە ٔەِێٕٓ یبْ ؾۆؼ ٖٚ .  (فیؿَەٌەظ ٚ قٚئبي قؼٛ) قبظیەئەَ ٔیهبٔەیە ثەڵگەیە ثۆ کفؽ ٚ ف
 ... ( ٘عیەِ) ئ١ّبَ ئەِە ؾەِیٕە قبؾیە ثۆ ٘برٕی ...  ( ٘عیەِ )ئ١ّبِٝ پێم ٘برٕی

 

________________________________________ _____________________________________ 

 لینکی کتێب : :  (1))٘ەثبقە.. ٌە ظیٛەضبْ چ ثبقە ؟(

https://drive.google.com/file/d/1AxkVphL5UgJ9SSAzQs9yVBYnxmsjbzjK/view?fbclid=IwAR37Rvkns4HPdcjsI5ERA

mHfQxjGZDUgUwHhY6tXkVHuPZ1dLc-DpolFfjQ 

https://drive.google.com/file/d/1AxkVphL5UgJ9SSAzQs9yVBYnxmsjbzjK/view?fbclid=IwAR37Rvkns4HPdcjsI5ERAQDpolFfj-mHfQxjGZDUgUwHhY6tXkVHuPZ1dLc
https://drive.google.com/file/d/1AxkVphL5UgJ9SSAzQs9yVBYnxmsjbzjK/view?fbclid=IwAR37Rvkns4HPdcjsI5ERAQDpolFfj-mHfQxjGZDUgUwHhY6tXkVHuPZ1dLc
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 .  كالَ ٚ قؼٛظیەیەئ١ثۆ الٚاؾکؽظٔی  ( ,ئێؽاْ  ٚ ِؽیکب ە)ئئەَ نەڕەی : ظا گٛرُ  قەؼەرب ٌە
 .  یە(قؼٛظیە)ٚ ضەڵه ٚا ظەؾأٓ ظیٕی ڕاقذ الی ٛچٛٔکە ٘ە٠ِٗ , } اٌٍە{  ظەؼضكزٕی ئبیٕی ڕاقزی ٗ :ٚار

کی ٚثە قٛ ٝثە کۆیٍەیٚا  (رەربؼ ٚ ِەغۆٌیموٗ )ە . ٚن کؽظٚٚئبفؽەریبْ ٚا قٛؽەرە ٚ فی ثبقی ئب%70ئەٚ ظیٕەی 
 .  ەٚبْ ٔەکؽظ١ٚقەیؽی ئبفؽەر
           .  ٚچەڵ ظەکۀەٚەٛئبفؽەد پ (ٜ..... ٘زع ەٚە ٚٔە ظەؼٚٔیمبة ٚ ثؽۆ ٚ چٛ)چۆْ فەرٛای كزب ... ێئقەیؽ ثکەْ 

 .  ِەؾْئەِەل گەٚؼەرؽیٓ ضێؽ ٚ قەؼکەٚرٕە ثۆ ئیكالِی وٗ 

 

                              ٚظی ٘ەیە ثۆ ئیكالَ ٚ فؽە الیۀە ،ٛەٚە ، گەٚؼەرؽیٓ ق(ٚظٛئبي قؼ(٘ەڵٛەنبٔعٔەٚەی ئبیٓ ٌە الیەْ 
  چٛٔکە ئێكزب ؾۆؼثەی ِٛقٛڵّبْ ٔبؾأێذ کبَ ِبِۆقزب ٚ کبَ ثبٔگطٛؾ ڕاقذ ظەکبد ؟

 . ظەکەْٚنیبْ ٌەقەؼ یەن زەظیف یبْ یەن ئبیەد لكە ٛ٘ەِ٘ەؼ
ٌێکۆڵیٕەٚە وٗ ە . ڕێگبی ٔەظاٚە ثە ٘یچ کەـ (قەٌەفیؿِی ٌۆؼأف)ٌێزێکعأە ، ئبیٕی  ٘ۆکبؼی قەؼەکی ئەَ قەؼ

 .. ثکبد ٌە ئبیٕعا
 :  ی زٛکّی ظەڵێٓ(ِبِۆقزب ئبیٕیەکبْ)ٚکەکبْ ٛٚٔە ثچەؽػ١ٚ ف ( ,ِەٌیکی قؼٛظیە)ەِؽ ئٌی فیؽػەٚٔی ٚە

َشادِ ( .... )  أَنَا َربُُّكُم األَْعلَى)   ( .... َما أُِرٌُكْم إَِّلا َما أََرٰى َوَما أَْهِدٌُكْم ِإَّلا َسبٌَِل الرا
ظا  ِبْ ثیٕیٛە . ٌە ِەٌیکەٚە ٘ەرب ِبِۆقزب ٚ ئۀعاِەکبٔیهیبْ ، ٌە ثٛاؼی ئبیٓ(فیؿَەٌەق)ِٚبْ ئەَ ضٛایەریەی ٛ٘ەِ

 .  ٚ ظەثێذ ئێّەل ٚەن ئەٚاْ ثیٓثەـ رۀٙب ضۆیبْ ثە ڕاقذ ظەؾأٓ ٚ ٘یچ کەـ ثە ڕاقذ ٔبؾأٓ 
 .  ٌەٚأەٚە ٚەؼثگؽیٓ (صؽاغ اٌّكزمیُ)ئەگەؼ ٚەن ئەٚاْ ٔەثیٓ ظۆؾەضییٓ . ٚە ظەثێذ 

ظٔیب ئبیٓ ٌە ظیعی ئەٚاْ ٚەؼگؽێذ . پێچەٚأە ثیذ یبْ  ٚە ظەثێذ ٘ەِٛ, و ٠ٌٗێهێٛأی ِٛقڵّبْ ٘ۆکبؼی ئەٚە قەؼ
 .  ن ظەکؽێیذٚظەرکٛژْ یبْ قدٓ ظەکؽێیذ یبْ قٛ

 ٔبؾأێذ کێ ؼاقذ ظەکبد ؟ٚ ە ٚی قەؼی ٌێ رێه چ٠ِٛٛقٛڵّبٔی ئبقب
رێه ظەچێذ . چٛٔکە ٌەِەٚظٚا  رؽ ؾیبرؽ قەؼیبْ ٌێ ظا ، ضەڵکەکە ٘ێٕعەی ٌەَ چٛاؼ ثۆ نەل قبڵەی ئبیٕعە

  . چەڵ ثکۀەٚەٚ. ظەثێذ فەرٛا کۆٔەکبْ پٛ..ِؽیکب ەئثە نەلی  (فیؿِی ٚەٌی ئەِؽەٌەق)
 ٝ(کۆِکبؼی ػەؼەث)ڕۆژی ظٚای  (ئیّبؼاد)ٌە  (..ٚقیُ یٛقفی ِەظضەٌی)کبؼەکبٔیم ؾۆؼ ثە ضێؽای ظەڕٚاد ، 

 .  ظەقزی پێکؽظ ٚ ٘ێؽل ظەکبرە قەؼ زەظیكەکبْ

                                        ی ربؾەگەؼی ٚ گۆؼأکبؼی ئەٚەیە :ٚظی ئەَ نەڕە قەگە ٚ ئەَ ئبیٓ گۆڕیٕە ثۀبٚٛق
   ثێعیٓ یبْ ظەچێزە پبڵ الیۀێه ٌە الیۀی ئبیٕی یب ظٔیبییەکبْ ٚ نەڕی پێعەکەْ یبْ ظەثێزە(, کی گێً ٚ ٔەؾاْضەڵ)
کەـ ٘ەیە ثزٛأێذ  1 ظا 1000ٌە ٚ ئەِبٔە ؾۆؼ کەِٓ  , وٗئەقڵی ظیٕەکە ظەظۆؾێزەٚە ,  (ضەڵکی ؾیؽەن ٚ نبؼەؾا)

 .  ضۆی ثعۆؾێزەٚە
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 ٚ پەڕٚ وی ظەکەْ ٚقٛ , لٚكالِذ ثۆ ظەکەْ ثە پٛئ١لبؾأدی گەٚؼە ظەکبد . ظیٕی  (كالَئ١ظژە )ٌەَ ٔبٚۀعەظا 
 رؽیٓ ِٛقٛڵّبْ ثە الی ضۆیبٔعا ڕاظەکێهٓ . ئیزؽ ٘ەؼیەکە ثەگٛێؽەی ئبقزی ڕۆنٕجیؽیؾۆؼ. ٖٚ  ثبڵی پێٛە ٔب٘ێڵٓ

 . .... ٘زع یٓ یبْ لٛؼئبٔی یبْ ؾەؼظەنزی یبْظەثێذ ثە ثێع

ٔە٘ێڵٓ ٚ  (ئیكالَ)ظایە . چٛٔکە ئەٚاْ ٘ەٚڵ ظەظەْ . ئبیٕی ( ِؽیکبەئنیؼە ٚ ) ٚۀعیئەَ نەڕە قەگبٔە ٌە ثەؼژە
 .  ثێزە خێگبی (نیؼە)ئبیٕی 

ظەؼظەکەْ .  (ئبي قؼٛظ)فەرٛا ٚ زەاڵڵ ٚ زەؼاَ ثە  (ی ٌۆؼأكیقەٌەف)قبٌە  100ٔەکەل ؾۆؼ لٛؼـ ٚ گؽاْ ٔیە. پال
                       .  چەڵ ثکۀەٚەٚپێیبْ پٛوٗ ٚە ٛئێكزب کبری ئەٚە ٘بر

 .  کؽظ بْثبقّ ەل ئبیٕی ئیكالَ رێه ظەچێذ ٚەنثەَ ٘ۀگبٚ
ٚ  (ظٚئبي قؼٛ)ٔەٚأەی ٚڕەٚاخی ؾیبرؽی ظەثێذ ، ٘ەؼٚە٘ب ئیّبٔعاؼأی نیؼە ئەٚ پەنیّبْ ثٛ (نیؼە)ئبیٕی  ..ؾائیعەْ

 .  ڕاقذ ٚ ظؼٚقزە ٚ ئبیٕی ضٛظایە (نیؼە)کە  , ٚاؾ ٘ێٕبٔیبْ ٌە فەرٛا کۆٔەکبٔیبْ ظەکەْ ثە ضبڵی ثە٘ێؿ ثۆ ضۆیبْ
. کەچی ئێكزب ..فاڵْ نذ زەؼاِە : قبڵە ظەڵێٓ  100ٚ ٚەٚە ٛنذ پەنیّبْ ث ٌٚە ٘ەِٛ (ٚە٘بثی)ئەٚەرب ئبیٕی 

 !  ەٚزەاڵڵیبْ کؽظٚ
 .  ؽیٓ کؽظٔی ظیٕی ضٛظا١پهکی نێؽیبْ ظەثێذ ٌە ٔبن (گؽٚپە خی٘بظیەکبْ)

ی ثە ٔبٚی ئبیەد ٚ٘ەِٛ لێؿەٚٔە . چٛٔکە ٖچۀع وٗ ڕەفزبؼەکبٔیبْ ظەثیٕٓ ثە ٘ەؾاؼاْ کەـ ثێ ئیّبْ ظەثٓ کبرێه
 .  ٚ زەظیف ٚ ضٛظاٚە ظەکەْ

. زەظیكێکی صسیر ٘ەیە ثبقی ظەؼکەٚرٕی  (ظەخبي)ٚی ؾەِیٕە ضۆنکەؼە ثۆ ظەؼکەٚرٕی ٛ٘ەِٚظاٚأە ٘ەؼٚئەَ ڕ
  :  ظەکبد ظەفەؼِٛێذ (ظەخبي)ثە رۀٙب ئەٚ ثەنەی ظاظۀێُ کە ثبقی ٚ ؼ ٚ ظؼێژە ٚظەکبد ، زەظیكەکە ظٚ (ظەخبي)

 ( ٚثٙب ٠طٍغ لؽْ اٌه١طبْ) 
ٌە قبیزە ػەؼەثیەکبٔیم گەڕاَ ظەؼظەچێذ .  (ظەخبي)ەٚە (ػێؽاق)ٌە : ظەڵێٓ ٚ ظەکەْ  ضەڵکی ئەَ زەظیكە نیکبؼ

 .  ٔەرە ٘ەڵەٚە . ئەٚأیم ظەڵێٓ ٌە ػێؽالەٚە ظەؼظەچێذٚٚیبْ کەٚرٛٛ٘ەِ٘ەؼ

(  ِٕٙب , یب , فیٙب ( ٔەن )ٚ ثٙبذ: )) )ٚێٛزەظیكەکە ظەفەؼِوٗ ٚە ٚکؽظ ِٓ یەکەَ کەقُ ٘ەقزُ (فەؾڵی ضٛظا ثە)
 ((                                                                                          ...  یطٍغ لؽْ اٌهیطبْ

  :ٚێذٛظەفەؼِ }اٌّطففیٓ  28ٜ { ضؿِەری لٛؼئبْ ئبیەریظەچیٕە  ..( چیە ؟ثٙب ثۆ ئەٚەی ثؿأیٓ ) 
ٌَْشَرُب )  ٌْنًا  بُونَ  ( بَِها )َع ثۆ ضٛاؼظٔەٚەی , کەـ ؾِبٔی ػەؼەثی ثؿأێذ ٘ەؼ ... ظەضۆٔەٚە کبٔییەکە ئبٚی ٌێ( ..   اْلُممَرا

ظا ٝ فیٙب ( ٚارب ظەِی رێعەضەْ ٚ رێ -یهؽة ) ِٕٙب ( ٚارب ٌێی ظەضۆٔەٚە ، یبْ  -یهؽة : ) ئبٚ ٌە کبٔی ظەڵێٓ 
 ئەٚوٗ ؼظٔەٚەکە . ٌەٚ کبٔیە ئەٚەیە ٚارب ٘ۆکبؼی ضٛا. ( ثٙب  -یهؽة ) : ێذ ٚثەالَ ٌێؽەظا ظەفەؼِٛ .  ظەضۆٔەٚە

 ( اٌّمؽثْْٛٚ ٌە ضٛظاٚە ) ٛکەقبٔە ٔؿیه ث
 .  ثطٛارەٚە ٝضەڵکیزؽ ثۆی ٔیە ٌێ , ْ ٌە ضٛظاٚە ، ثۆیە ئەٚ کبٔیە ربیجەرە ثەٚاٌْٚە ظٔیبظا ٔؿیه ثٛ
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  : ٚێذٛظەفەؼِٚ ظا ٘ەِبْ نذ ثبقی کبٔی ظەکبد ٌە ثە٘ەنزعا  } ی االٔكب6ْ{  ٌە ئبیەری
ٌَْشَربُ )  ٌْنًا  ُرونََها تَْفِجًٌرا ( بَِها ) َع ِ ٌُفَِجّ  ( ِعبَاُد َّللاا
ئەٍ٘ی ثە٘ەنذ ثێذ . ٘ۆکبؼەکەل ٚ کەقێکە ٛە ، ثۆ ٘ەِٚ( ٘برٛثٙب  -یهؽة ) ەَ کبٔیەل ثە٘ەِبْ نێٛە ثە ئ

ێزەٚە ٚ ئبٚ ظەؼظێذ ٚ ٚ کبٔیەن ثۆ ضۆی ظەرەلٛٚی ثٛئەٚەیە کبٔیەکە ٚخٛظی ٔیە . ئەٚ کەقە ٌە ٘ەؼ خێگبیەن ریٕ
 . ئبٚ ظەضٛارەٚە

  : ثە ضٛظا ظەفەؼِٛێذ, ( ثبقی گۆچبٔەکەی ظەکبد ١ٍٗ قالَیبْ کبرێه ِٛقب )ػ
ًَ َعَصاَي أَتََوكاأُ َعلَ  )   ( َعلَى َغنَِمً ( بَِها ) ٌَْها َوأَُهشُّ لَاَل ِه

 ( ثٙب -٘م ٚأ.  ) گۆچبٔەکەِەٚە ِەڕەکبُٔ ظەخٛڵێُٕ ٚ ثە ئبڕاقزەکبٔعا ظەیبٔجەَ . ثە ٘ۆی : ظەڵێذ 

                                         !ثیؽی ٌێعەکەِەٚە ِٓ قبڵ ؾیبرؽە  10 (.. ػێؽاق)ٌە  (ظەخبي)ئەَ زەظیكەی ظەؼکەٚرٕی 
 ,ٚ ظەقەاڵرێکی ضٛظایی ظەظارێ ٚ کبؼەکبٔی ضٛظا ظەکبدٛثۆچی ٚ چۆْ ضٛظا کەقێه ضٍك ظەکبد ٘ەِ ٚثَٛ قەیؽال

                                                               . .... ٘زع ثبؼاْ ظەثبؼێٕێذٚ ٚ ظەکبرەٚە ٚٚ ؾیٕعِٚؽظ
بٌە ثکبد ، چٛٔکە ظەخبي ضۆی ئەٚ ظەقەاڵربٔەی ٔیە ٚ ڕۆژی لیبِەد ٔبثێذ ضٛظا ِسبقەثەی ئەَ ظەخ ٗکەٚار

ظەکەٚێزە ژێؽ  (ػەظٌی ضٛظا)ئەگەؼ ضٛظال ِسبقەثەی ٔەکبد . کەٚارب .  ٖٚ  ربٚأیهی ٔیە ضبٚۀی ئەٚ ظەقەاڵربٔەیە
  . ٘ەڵعەضەڵەرێیٓ ِٝٓ ٚ رۆ پێٚ رٛأبیەکی ظەظارێ  ٚظەخبٌێه ظۀێؽێذ ٘ەِٛوٗ پؽقیبؼەٚە ، 

                                       زەلێه ضٛظا ِٓ ٚ رۆ ِسبقەثە ظەکبد کە ظٚای ظەخبي کەٚرٛیٓ ؟ ڕۆژی لیبِەد ثە چی
                                                یٓ . ٚەاڵِی ئەٚ پؽقیبؼأە ؾۆؼ ئبقبٔٓ ، ٚظاٚەکبٔعا ظەژٚثەالَ چٛٔکە ضۆِبْ ٌە ڕ

ٚیعاٚە ٚە ٚ چی ڕٚئەٚیم ئەٚەیە ئێّە ٔبؾأیٓ پێم ضۆِبْ چی ثٛ.  ثێذ رؽ ٌەالَ خێگیؽ ئەِەل ٚایکؽظ ڕاقزیەکی
 ٚٔی ظأبٚە ؟ٚٚ ضٛظای ضبٚەْ ظەقەاڵد چۆْ ثەڵگەکبٔی ثۆ ضەڵکی ثە ڕ

 .  ظاٚەکبْ ٔبؾأیٓٚٚە . ثەاڵَ چۆٔیەریەکبْ ٚ ڕٚٚئێّە ثبٚەڕِبْ ٘ەیە کە ضٛظا ػەظٌە ٚ پەیبِجەؼأی ٔبؼظ

                                                                                                                              :  ڕٚٔزؽ ظەڵێُ
ٚ پێغەِجەؼێه ٛ٘ەِ :ێذ ٚظەفەؼِٛ (ملسو هيلع هللا ىلص) ٚ فیزٕەی ظەخبي ظەکبد . پێغەِجەؼقبڵە ضەڵکی ثبقی ظەخبي  1400

 .  ئبِبژەی ثە فیزٕەی ظەخبي ظاٚە
ضەڵکی ظەؾأٓ ظەخبي ٌە ئبضؽ ؾەِبٔعا پەیعا ظەثێذ . پؽقیبؼی ؾۆؼ , ( ١ٍٗ قالَب ٌە ؾەِبٔی ٔٛزەٚە )ػکەٚار

 .  ظەؼثبؼەی کؽاٚە ٚ ٚؼٚژاٚە
ٚەؾػەکبْ ظەثیٕیٓ . ٌە ٘ەِبْ کبریهعا ٔبضۆنییە کە ظەکەٚیٕە ؾەِبٔی ٚ یە کە ئێّە ٌەٚ ؾەِبٔەظایٓ ضۆنجەضز

                                                                                                                                                                                                                  .  فیزٕەیەکی گەٚؼەٚە
ٚٔی ظەخبي ظەکبد ٌە ٛظا ثبقکؽاٚە . کە ثبقی پەیعاث (ملسو هيلع هللا ىلص) ئەَ ضۆنجەضزی ٚ ٔبضۆنیە ٌە زەظیكەکەی ضۆنەٚیكذ

  : . ظیمەد ثعەْ (ڕۆژ٘ەاڵد)
 کەٚرەِٓ ئەِڕۆ ٌەگەڵ ٔٛقیٕی ئەَ ثبثەرە ثیؽَ ٖٚ  .٘ەٚاڵەکبْ ثبـ ثبقی ڕۆژ٘ەاڵری ٔبٚەڕاقزە .قبڵە ٌە 50

 .  ٘ەِیهە ئبِبژە ثە ظەخبي ٚ نەڕ ٚ ٔە٘بِەری ظەظاد ثە ڕۆژ٘ەالد,  (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەِجەؼ
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                                                   قبڵە ڕۆژأە ظەثیكزیٓ ٚ ظەثیٕیٓ نەڕ ٚ پهێٛی ٘ەیە ٌە ڕۆژ٘ەالری ٔبٚەڕاقذ .  50ضۆنّبْ 
ثبنە ثۆچی ئەلڵّبْ ثۆ فیزٕەی ظەخبي ٔەچٛە ؟ ٘ەؼچی نەڕ ٚ ئبژاٚە ٚ پهێٛیی ظٔیبیە ٌە ڕۆژ٘ەالری ٔبٚەڕاقزە . 

 : ۆ الی زەظیكەکەی ظەخبي ٌە ػێؽاق ظەفەؼِٛێذئێكزب ثب ثگەڕێێٕەٚە ث

 ( ثٙب یطٍغ لؽْ اٌهیطبْ (

 : ێذٚظەفەؼِٛ ( ثٙب) . پبل .(ِبْ ثبقکؽظ ِبٔبی چیە  ٙبث) 
 .  ٌە ػێؽاق ظەؼظەچێذ (ظەخبي: )ٔبیەد ٚەن ضەڵکی ظەڵێٓ  (ْٚٛ٘برٓ یبْ ظەؼچ)ِبٔبی ( ثە یطٍغ) 

کەقێه چبٚەڕٚاْ  ٚنەٚێه ربؼیکە ، ثەاڵَ ٘ەِٛ ٚ٘ەِٛ: ٚٔە ٛثۆ ّٔ ظەؼکەٚرٕی نزێکی ٔبظیبؼ .ٗ : ( ٚارطٍغثەڵکٛ )
 (  ێذ ، ثە ٘ەڵٙبرٕی ڕۆژ ظەڵێٓ ) طٍٛععد ئەٚ ربؼیکیە ٔەِێٕێذ ٚ ڕۆژ ٘ەڵظەکب

 .  ؼاٚەیە ٚ کبرێه ظەؼظەکەٚێذ ٘ەڵعێذەؼٔبکەٚێذ ٚ ظەؼٔبچێذ . ثەڵکٛ نبٚارب ڕۆژ ظ

               . ِەثەقذ ٌەٚەیە ئەٚ کەقە نذ ٔبؾأێذ ،  ( ِطبٌەػەد ٔیە یبْ  ِطبٌەػە ثکە : ) کبرێه ثە کەقێه ظەڵێٓ 
 (بٌؼخطِ)نەٚەکە ثؿؼە . کەقەکە ثە  ظەکبد .، ؾأیبؼیەکە ٚەن ربؼیکی ؾأیبؼی پەیعا,  ْٚضٛێٕعٔەٚە ٚ ثەظٚاظاچٛثە

 . ی ٔبِێٕێذ٠ربؼیکبٚ د طٍٛع ظەکب (ضۆؼ, ) ی٠ٚەن چۆْ ثە ڕۆنٕب , ٚارب گەڕاْ ٚ ضٛێٕعٔەٚە ئەٚ نزە ثؿؼە ظەثیٕێذ
ضەڵکی ٘یچ ٔبثیٕٓ .  ٚ ٚٔی نزێکی ٔبظیبؼ . نەٚ ربؼیکەٛٚظأی کبؼێه ثە ٘ێٛانی ٚ ظەؼچٚٚ طٍٛػێه ٚارب ڕٛ٘ەِ

 .  یعاٚەٚکبرێه ضۆؼ ٘ەڵعێذ ظەثیٕٓ چی ڕٚ

 .  نبش یبْ لۆچی ئبژەڵ ٗ :( ٚارلؽْ ٕە قەؼ ) ١ئێكزب ظێ
ئەٚ لۆچە ثەکبؼ ظە٘ێٕێذ ثۆ ثەؼگؽی کؽظْ ٌەضۆی .  ٖٚ, ٘ەؼ ئبژەڵێه نبضی ٘ەثێذ کەٌە ٚ قەؼی ؾۆؼ ثە٘ێؿە 

                                                                                                           .   نبش ٚارب ٘ێؿ ٚ ثەؼگؽی
ٚیعاٚە یبْ لەؼٔێکە چبٚەڕٚأُ . ِەثەقذ ٌە ٚ، کبرێه ظەڵێٓ لەؼٔێکە ئەٚ نزە ڕثە ِبٔبی کبریم ظێذ ( لؽْ ) 

 .  قبڵە ثەقەؼ نزێکعا 100ؼظٔی ِبٚەی ؼاثٛ

ڕەگ ٚ ڕیهە ظاظەکٛرێذ ٚ ثە٘ێؿ ظەثێذ ٚەن لۆچی ئبژەڵ ثۆیە ثە , قبڵ زٛکُ ثکبد  100وٗ ٘ەؼ ظەقەاڵرێه 
ە ٚ ٚرٛأبی ثەؼگؽیی کؽظٚٚ  ثە٘ێؿەٚ ) لؽْ ( چٛٔکە ٚەن لۆچی ئبژەڵەکە پزەٚ : قەظەیەن یبْ قەظ قبڵ ظەڵێٓ 

 .  ێذظؼٔەرٛأؽاٚە ئەٚ ظەقەاڵرە الثجؽ ٖ ِٚبٚەرەٚ
ثبد .                                                      ٖ بٚی ظ( ٔلؽْ اٌهیطبْ ٗ ) زەظیكەکە ثبقی ئەٚ نبضە ظەکبد ث

 .  (ِبْ ؾأیثٙب رطٍغ لؽْ اٌهیطبْ ِبٔبی زەظیكی ) ..  ێكزب ٚەن ٚنەکبؼیئ

                            ،  (دبؾ ١نبَ ٚ یەِەْ ٚ ز ) ظٚػب ظەکبد ثۆ ثەؼەکەد ثۆ (ملسو هيلع هللا ىلص)زەظیكەکە ثبقی ئەٚە ظەکبد پێغەِجەؼ 
 .  ٌە ڕۆژ٘ەالرەٚە ظەؼظەچێذ (ظەخبي)ٚ . چٛٔکە خێگبی نەڕ ٚ فیزٕەیە  (ٔدع)ثەاڵَ ظٚػب ٔبکبد ثۆ 

 ثجێذ ثە ٔبٚخەؼگەی فیزٕە .وٗ ِبٔبی ئەٚەیە ثەؼەکەد ٔەکەٚێزە نٛێٕێه ,  (ملسو هيلع هللا ىلص) ظٚػب ٔەکؽظٔی ضۆنەٚیكذ
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, چٛٔکە پەیبِجەؼاْ ٘ەِیهە ظٚػبی چبن ظەکەْ ٔەن ضؽاپ . ِبظاَ ئەٚ ٔبٚچەیەل ظەثێذ ثە ٔبٚخەؼگەی فیزٕە 
 .  ٘ەرب کەَ ثٓ ٚ ثێ ثەؼەکەد ثٓ ثبنزؽە ٚ فیزٕەکە کەِزؽە

                      . .فاڵْ ٚاڵرە : ٓ ١بٚچەیەکی فؽاٚأە ، ٔبرٛأیٓ ثڵێڕۆژ٘ەاڵریم ٔ, یم ٌە ڕۆژ٘ەاڵرە (ظەخبي)ظەؼچٛٔی 
 .  ە(ـػێؽاق)ثیٓ ) ٔدع ( ِەثەقزی ٌە  ظا ظەژیٓ ، کەٚارب ظەرٛأیٓ ظڵٕیب ثەگٛێؽەی ئێّە ٌەٚ قەؼظەِی فیزٕەیە

ظەکەٚێذ  کۆثۆْ ٘ەیە . ٘ەؼ ٚاڵرێه خۀگی رێ (یەکەِەٚە خیٙبٔیخۀگی )ەؼەکەرێکی ٔیە . ٌە ثعەْ ٘یچ ث ؼٔح قٗ
 .  ٚلەٚظەظاد ثە ٘بٚاڵریبْ ثۆ ٚەؼگؽرٕی ئبؾ (کۆثۆْ)ظەٚڵەد , ٌە کبری خۀگ ٚ پبل خۀگ 

ٚەؼظەگؽێذ .  (ثبیؼی)قبڵە ػێؽاق  100ثۆْ ٔبِێٕێذ . ئێكزب قەیؽکە پبل خۀگ ثبؼ ٚ ظۆضەکبْ ٘ێٛؼ ظەثێزەٚە ، کۆ
خیٙبْ ٔەِبٚە رۀبٔەد ٌە  ٌٚە ٘ەِٛ (ثبیؼی ٠بْکۆثۆْ ). ٌە کبرێکعا .ضۆنە ٚ ظەچیٓ ٚەؼیعەگؽیٓ  ٘ەِٛ ظڵّبْ پێی

 .  ٚ ٚاڵرە ٘ەژاؼەکبٔیم (قۆِبڵ)

ضۆِبْ ٚ رب ئێكزبل ئێّە ظڵّبْ ثە ثبیؼی ضۆنە . ٚاڵری ٔەٚریٓ ,  )ػێڕاق( کەچی ٌە ٚاڵری ئبڵزٛٔی ڕەل ٚ ٔەٚد
  ..ظێذ ؟ غبؾِبْ ٔیە ، کەـ ٔبؾأێذ ظا٘بری ٔەٚد چی ٌێٔەٚد ٚ 

 .  یم ضۆربْ ٚەؾػەکبْ ظەثیٕٓ(صعاَ)ظٚای  ..ظەکؽظ . ٚی ظەظا ثە چەن ٚ نەڕی پێٛ٘ەِ (١ٓعاَ زكص)
ظەؼظەچێذ .  (ظەخبي)ٌە ڕۆژ٘ەاڵرەٚە : ٚێذ ٛظەفەؼِ (ملسو هيلع هللا ىلص)ظەرٛأیٓ نٛێٕی ئەٚ زەظیكبٔە ظیبؼی ثکەیٓ کە پێغەِجەؼ 

 . ( ثٙب یطٍغ لؽْ اٌهیطبْ)  :  ە . ثەڵگەی ثە٘ێؿ ثەنی کۆربیی زەظیكەکەیە(ـػێؽاق)ئەٚیم 

 ە .ـ(ِؽیکب ٚ ئێؽاْ ئٗقبزەی نەڕی )٘ۆکبؼی ئەٚەٚە ٘ێؿ ٚ رٛأبی نەیزبْ ظەؼظەکەٚێذ . ئەِە کؽۆکی یبؼی ٚارب ثە

                                                                                                   ظەثێذ ثؿأیٓ ئەٚ ٘ۆکبؼأە چییە ؟
ٚە ٚثەؼگؽیبْ ٌە ئبیٕی ضٛظا کؽظٚ ٚە ٛظەٚڵەری ئیكالِی ٘ەث,  (خۀگی خیٙبٔی یەکەَ)٘ەرب  :ٚەن پێهزؽ ثبقُ کؽظ 

 .  ْ ٚ پبل ِبٚەیەن ٔەِبْٚٚٛی ث٠ٚی ٔبٚضۆٛٚە ( ثەاڵَ ئەٚأە ٘ەِٛ) کەَ ٚ کٛڕی ٘ەث
ظؼٚقذ ثێزەٚە ٚ  (فبؼـ)یبْ  (ڕۆَ)ٚە ظەٚڵەری ٛٚە ئبیٕی ضٛظا ٌۀبٚ ثچێذ ، رؽقی ئەٚە ٔەثٛثەاڵَ رؽقی ئەٚە ٔەث

قبڵ ٔەیزٛأیٛە ٚ ٔەیٛێؽاٚە ثجێذ ثە ِبیەی ٘ەڕەنە ثۆ ٔەِبٔی  1300ٌۀبِٚبْ ثەؼێذ . ٘یچ ؾٌٙێؿێه ثە ظؼێژایی 
  .  ظیٕی ضٛظا

ظٔیبٚە  ٚڕاقذ ٚ پبؼێؿگبؼی ئیكالَ ٌە ظیعی ٘ەِٛقبڵە ظەِ 100ثۆ ِبٚەی ,  (خۀگی خیٙبٔی یەکەَ)ظٚای 
 .  قبڵە ضەؼیکی رێکعأی ئبیٕٓ 100ە . ئەَ قەٌەفیبٔە (قەٌەفی)کە ضبٚۀی ئبیٕی ظؼٚقزکؽاٚی ,  (قؼٛظیەیە)

 .  دبْ ثزؽقێذ یبْ زكبثیبْ ثۆ ثکب١٘یچ ظەقەاڵرێکیبْ ٔیە ٘ەرب ٘ێؿی ظەؼەکی ٌێ
 ِٓٛقٛڵّبْ . ئێّە ضۆِبْ ِٛقٛڵّبٔیٓ ٔبرٛأیِٛقٛڵّبْ پێم ٔب ٚە ثە ِبیەی گبڵزەخبڕیٛە ثٚئبیٕێکیبْ ظؼٚقذ کؽظٚ

ٌە ٔبٚەٚە ٚ ٌە ,  (ٌی ئەِؽٖ ٚ)ی ە ثۆ ثەؼژەٚۀعٚ٘بٚڕا ثیٓ ٌە ٘یچ ثبثەرێه ، ئبیٕیبْ لۆؼش کؽظٚ (قەٌەفی)ٌەگەڵ 
                                                                                       .  ەٚەـ(قؼٛظیەی ٚە٘بثی ٌۆؼأكی)ظەؼەٚەی 

 .  ٚە ثە ٘ۆکبؼی ئەِبٔەٚەٛ٘ێؿ ث ؽیٓ ٚ ثێ١ئبیٕی ئیكالَ ٌۀبٚ ِٛقٛڵّبْ ٚ ٌە ظەؼەٚەل ٔبن
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. ئەِەل ِبٔبی ظا  ئێكزب ضەؼیکی ئەٚەْ چبکكبؾی ثکەْ ٌۀبٚ قؼٛظیە ٌە ئبیٕی ئیكالَ: ٚەن ضۆنزبْ ظەثیٕٓ 
 ٚچەڵ ثکۀەٚە . ٛقبڵەیبْ پ 100ی رٛا ٚ زەاڵڵ ٚ زەؼاِٗ ف :ئەٚەیە 

 .: ظەکەَ ٚٔە ثبـٛیەن ّٔ
ثە ٔبٚی  ٚئبفؽەد زەؼاِە ، ثە قەظاْ ئبیەد ٚ زەظیف ٚ کزێت ٚ ٔبِیٍکەیبْ ٌەقەؼی ظأبثٛ ظەیبٔگٛد نۆفێؽی

                                                                         !نۆفێؽیی ئبفؽەد زەؼاَ ٔییە  :  ئێكزب ظەڵێٓ.... ئبیٕەٚە 
 ؟ ٚٚقیبْ چیە کە ثۆ زەؼاِی ظایبْ ٔبثٛٛئەٚ ئبیەد ٚ زەظیكبٔە چبؼۀ ٗکەٚار

ٚ ظیٕی ئیكالَ ٚ فەرٛا ٛ٘ەِ..  ٚٛٔەیە لیبـ ثکەْ ثۆ ظا٘برٚئەِە گبڵزە کؽظٔە ثە ضٛظا ٚ لٛؼئبْ ٚ زەظیف . ئەَ ّٔٛ
 .  ٚظاٛکۆٔەکبٔیبْ ظەثێذ زەاڵڵی ثکۀەٚە ٌەَ قباڵٔی ظا٘بر زەؼاِە

 , ەی ٘ەؼە ؾۆؼی ِٛقٛڵّبٔی ػەٚاَکؽظٔی ضٛظا ٚ ئبیٓ ٚ لٛؼئبْ . ؾۆؼث ٚنٛئەِەل ؾۀگی رؽقٕبکە ، ٚارب ق
بکكبؾیەٚە زەاڵڵ چکەچی ثە ٔبٚی , فاڵْ نذ زەؼاِە : قبڵە ظەڵێٓ  100 ..  ی ثبٚەڕیبْ ثە ئبیٓ ٔبِێٕێذ گهزثە
 .  ٚە ، ثەاڵَ ئێكزب ظەڵێٓ ٚا ٔەثٛٚەٛظاٚ ثەَ نێٛەیە ثٚقبڵە ظەڵێٓ فاڵْ ڕٚ 100..     کؽێذظە

 :  پؽقیبؼی قەؼەکی ئەِەیە
 ..صالزبری قؼٛظیەٚە ؟ئ١رێکعأی ئبیٕە ڕاظەگؽێذ ثە ٔبٚی کێ ئەَ 

 ..ٚە ؟ٛکێ ظەرٛأێذ ثڵێذ قؼٛظیخ ظؼۆ ظەکبد ٚ ٌە قەؼەربٚە ڕاقذ ٔەث
 ..ضٛظا ظەکبد ٚ چۆْ ٚ ثەچی ظەرٛأێذ ئەَ ِە٘ؿەٌەیە ڕاثگؽێذ ؟کێ ثەؼگؽی ٌە ئبیٕی 

ئبِبٔدی نەیزبْ ئەٚەیە کەـ ظٚای ئبیٕی ضٛظا ٔەکەٚێذ   . (لۆچی نەیزبْ)ئەِە یەکێکە ٌە ٘ۆکبؼەکبٔی ظەؼکەٚرٕی 
 .  ٚؼثٓ ٌە ضٛظا ٚ ئبیٕەکبٔیٚظ ٖٚ

 .  زٛکُ ٚ ظەقەاڵریبْ ٘ەثێذ پەیبِجەؼاْ ٔەیبْ رٛأیٛە ٚٚی پەیبِجەؼاْ ثکەْ . ٘ەِٛٚقەیؽی ِێژ
 قبڵ ضبٚۀی زٛکُ ٚ ظەقەاڵد ثێذ .  1400ری  ٠ٗئبیٕی ئیكالَ ربکە ئبیٕە رٛأیٛ

                                                                                        :  ۀەٚە ؾۆؼ گؽٔگە٠ٚ الٚئەَ ضبڵە ٌە ظ
                  نەیزبْ ٚ ِؽۆڤیم ٔەیبٔزٛأیٛە ئەَ ئبیٕە ٌۀبٚ ثەؼْ . ,  (ئبي قؼٛظ)قبڵی پێم  1300ئەٚەیە :  یەکەِیبْ

 .  ٚە ثە گبڵزەخبڕ ٚ ثەؼەٚ ٌۀبٚ ثؽظٔی ظەثەْٚظیٕیبْ کؽظ (ئبي قؼٛظ, )ی ٠قبڵەی کۆرب 100ئەَ 

ؽۆڤ ، ضۆیبْ ٘ەڵجژێؽْ ٚ زٛکّی ظاٚەرە ظەقذ ِٚثە ظؼێژایی ِێژ ئەٚەیە ضٛظای ضبٚەْ ظەقەاڵد :ەِیبْ ٚظٚ
 .  ثزٛأٓ ضۆیبْ ثعۆؾٔەٚەوٗ ەیە ٚئە, ئەقڵی ئبیٕیم الی ضٛظا  ..نٛێٓ ضٛظا ثکەْٚ یبْ ظٔیب ؟

گٛێؽەی یبقب ٚ ڕێكبکبٔی ضبٌمیبْ ثژیٓ . ثۆیە ظەثیٕیٓ پەیبِجەؼأی پێم ئبیٕی لٛؼئبْ ٘یچیبْ ٔەیبْ  ثۆ ئەٚەی ثە
 .  رٛأیٛە ٚەن ئبیٕی ئیكالَ ظەقەالریبْ ٘ەثێذ

 .  ٚەٚقبڵ زٛکّی کؽظ 1400ضٛظای ؾأب ٌە ئبضؽ ؾەِبٔعا ، ظەقەاڵری ظاٚە ثە ئبیٕەکەی ثۆ ِبٚەی 

ضٛظا ضۆی ؾأبرؽە ٚ ضٛێٕعٔەٚەی ِٓ ثۆ ظەقەاڵری ئیكالِی ٌە کۆربیی ؾەِبْ ثۆ ئەٚەیە . ڕۆژی لیبِەد زٛخەی ثێ 
 .  كالَ ثجڕێذئ١ثبٚەڕأی پێم 
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ی ٘ەثٛایە ئێّە نٛێٕی ٠یجە ، ئەگەؼ ثێ ثبٚەڕاْ ثڵێٓ ضٛظایە زٛکّێکی ضٛظاٍّی غە١ضٛظا ؾأب ػبظٌە ٚ ضبٚۀی ػ
 .  یٓٚظەکەٚریٓ ئێكزب ظۆؾەضی ٔەظەثٛ

 :  ئِٛەرەکبٔیٓ . ئەَ ئبیەرە ِبیەی قەؼثەؼؾیە ثۆ ئێّەی ِٛقٛڵّبْ ٌٚێؽەظا ئێّە نب٘یعی ٘ەِٛ
ةً َوَسًطا ِلّتَُكونُوا ُشَهَداءَ  ) ِلَن َجعَْلنَاُكْم أُما ُكْم َشِهًٌدا َوَكذَٰ ٌْ ُسوُل َعلَ  . ( َعلَى النااِس َوٌَُكوَن الرا

                                                                                    . ٚظاٚەکبٔی ڕۆژی لیبِەریٓٚٚ ڕٛنب٘یعی ٘ەِ
یٓ ، ٚفیؿِیبْ ثۆ ظؼٚقذ کؽظٚٗ ٌٗ ئێكزبل ثەؼەٚ کۆربیی ؾەِبْ ظەچیٓ . نب٘یعیٓ کە چۆْ ثێ ثبٚەڕاْ ئبیٕێکی ق

                            .  قبڵ 100ە ثۆ ِبٚەی ٚی ضۆیبْ یبؼیبْ ثە ئبیٓ ٚ ظەلەکبْ ٚ زەظیكەکبْ کؽظٚٚقەؼەرب ثە ئبؼەؾٚ
  . كبؾی ٚ ِبفی ِؽۆڤەٚەە ٘ەڵعەٚەنێٕٕەٚە ثۀبٚی چبوپبنبْ ظێٓ ئەٚ ئبیەد ٚ فەرٛایبٔ

 . ( ثٙب یطٍغ لؽْ اٌهیطبْ ) ٗٚچەڵ ظەکۀەٚە . کەٚارٛثەٚەی ئبیٓ پکبؼی نەیزبْ رەٚاٚ ظەکەْ 

ٔیٛەی , ظەیکەْ  (ئبي قؼٛظ ٚ قەٌەفیەکبْ)ثؽظٔی ئبیٕی ئیكالِە ثە رەٚاٚەری . ٚارب ئەٚەی ثۆ ٌۀبٚ (ظەخبي)٘برٕی 
 .  ضەڵکی ثبٚەڕیبْ ثە ئبیٓ ؾۆؼ الٚاؾە وٗ ظەؼظەکەٚێذ (ظەخبي)کبؼەکبٔی نەیزبٔە ، چٛٔکە کبرێه 

   یەی  ( اٌٍە) رەٚاٚ ظەکبد ٚ ئەٚ  (ئبي قؼٛظ)کبؼەکبٔی  % 50ِٜٓ ضٛظاَ . قەظا : ظێذ ظەڵێذ  (ظەخبي)ٌێؽەظا 
 .  ە ٔبِێٕێذ ٚ ئەٚ ئبیٕەل ٔبِێٕێذٚلٛؼئبْ ثبقی کؽظٚوٗ 

 :  پؽقیبؼێکی گؽٔگ ٘ەیە ٚ ظەڵێیٓ
 (ڕۆژ٘ەالد)ثبقی  (ملسو هيلع هللا ىلص)رێٛە ظەگٍێذ ٚ ثۆچی پێغەِجەؼ  (ػێؽاق)ئەَ کبؼە ظەکەْ . ثۆچی  (فیؿَٗ ٌٗ ئبي قؼٛظ ٚ ق)

 ؟ ظەکبد
 : ٚەالَ

              ە . (ـئێؽاْ)ئەٚیم  وٗ ە(ـڕۆژ٘ەالد)ِەڵجۀعی قەؼەکییبْ ٌە , ٖٚ یە (نیؼە), ئبیٕی ئیكالَ  ظٚژِٕی قەؼەکی
 . ـٗ (ٚ ٔەخەف الٗ ؼثٗ ک)ئەٚیم  , وٗ ە(ـػێؽاق)قەؼچبٚەی ئبیٕەکەیبْ ٌە ٖٚ 

                                                                                  .. ٘بٚقۀگیەکبْ پێچەٚأە ظەثٕەٚە ٌێؽەظا
 . بد ثەؼگؽی ٌە لٛؼئبْ ظەک, ٘ەیە  (ئیكالَ) بڵەق 1300
                                                                                   . بد ظژایەری لٛؼئبْ ظەک, ٘ەیە  (نیؼە)قبڵە  1300
 .  ثزٛأێذ ظەقەاڵری ٘ەثێذ (نیؼە)٘ێؿ ثێذ ٚ  ٚە ئبیٓ ثێٛٔەیبْ ٘ێهز, ظا  قبڵە 1300ٌەَ 

 .  ٚە ثە ِبٔبی نیؼەیەکی ثە٘ێؿ ٚ ثەرٛأبٛی رێعا ٔەث(ئێؽاْ)ڕۆژ٘ەالد  ٗ :کەٚار
 . ێکی ٚەن ئێكزبی رێعا ٔەثٛٚەـ(کەؼثەال ٚ ٔەخەف),  ػێؽاقٖٚ 
ِبْ ٘ەیە . (فیؿَٗ ٌٗ ق)ئیكالِێکی ثێٙێؿی ثێ رٛأبی ( , خۀگی خیٙبٔی یەکەَ)ظا ٚارب ظٚای ٝ قبڵەی کۆربی 100ٌەَ 

 . ( ٚەٌی ئەِؽ)کبؼیبْ ثەؼگؽی کؽظٔە ٌە 
                                                  .  کبؼیبْ ثەؼگؽی کؽظٔە ٌە گؽیبْ ثۆ زكێٓ, وٗ ێکی ثە٘ێؿیهّبْ ٘ەیە (ـئێؽاْ)

                                         ظەیەٚێذ ئبیٕی ئیكالَ ٔە٘ێڵێذ .  (ِٛقٛڵّبْٔب, )قبڵیهە  1300
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ظاِەؾؼاٚە .  (١ٓزك)ئیكالِێکذ ثۆ ظەکبد ٌەقەؼ ثٕەِبی گؽیبْ ثۆ  پهزگیؽیوٗ .  ئێكزب ئەِؽیکبیەکی ثە٘ێؿ ٘ەیە
ثیؽ ٌەٚە , ٚاڵرە ئیكالِیەکبٔیم ثکەْ  ٚٔیە . ئەگەؼ زٛکّی ٘ەِٛ (خیٙبظ ٚ زٛکّی ضٛظا)ئەَ ظیٕە ثبٚەڕیبْ ثە 

                                                                                        ٔبکۀەٚە خیٙبظ ثکەْ ٚ ئبیٕی ضٛظا ثاڵٚ ثکۀەٚە . 
 : الیبْ گؽٔگە ئەٚەی

 (ِەککە)ٌە زەخی ,  (الٗ ؼثٗ ک)زەج ثۆ : وٗ ثبٚەڕیهیبْ ٚایە .. ؟ (١ٓزك)قباڵٔە چۀع کەـ ظەچٓ ثۆ ؾیبؼەری 
 .  ئەخؽی ؾیبرؽە

بئؽی ضٛظا پەن ظەضەْ ، ٌەثؽی ئەٚەی ثچٓ ثۆ ؼثەَ نێٛەیە گەٚؼەرؽیٓ ن ظەقەاڵری ٘ەثێذ . (نیؼە)ئەگەؼ 
 . ( کؽثالء)ظەچٓ ثۆ  (ِەککە)

 :  ظایە ٌێؽە, ٔەٚەی ٘بٚقۀگیەکبْ ٚپێچەٚأە ثٛ
چەڵ ظەکۀەٚە ثە ٔبٚی ٚٛقبڵی پێم ضۆیبْ پ 1300ڕۀح ٚ ٘ەٚڵی  ..قبڵ . 100ثە ,  (فیؿِی ٚە٘بثیٗ ٌٗ ق)ئبیٕی 

 .  صالذئ١چبکكبؾی ٚ 

 
ظەٚڵەد ٚ ٘ێؿێکی ِؽیکب . ٘یچ  ئٗٛأٓ ٘یچ ثکەْ ثەؼاِجەؼ ئێؽاْ ٚ ٔبر (ئبي قؼٛظ)ئێكزب کۆربیی ئبیٕی ضٛظایە ، 

                                                          ِؽیکب ٚ ئێؽاْ قەؼظەکەْٚ .  ئٗظا ٝ ٌە کۆربی.  ئیكالِی ٔیە ثە٘ێؿ ثێذ
:                                                                                                              ثب ئێكزب ثیؽ ثکەیٕەٚە 

 .  ٔی ٔبِێٕێذٚثٛ( اٌٍە ) ئبیٕی  ٖٚ , ظەثێذ ثە خێگؽەٚەی ئبیٕی ئیكالَ ٚ لٛؼئبْ (نیؼە)ئبیٕی  2070٘ەرب قبڵی 

                                                                              :  ثیؽی ٌێ ظەکەِەٚە ئەِە ٚەاڵِی ئەٚ پؽقیبؼەیە کە چۀعیٓ قبڵە
 ..ظۀێؽێذ ؟ (ظەخبي)ضٛظا ثۆچی 

..                                                                                           ظەقەاڵرەی ظەظارێ ؟ ٚربٚأی چیە ضٛظا ئەٚ ٘ەِٛ (ظەخبي)
..                                                                                                        ئبیب ٌەٚ ظٔیب ِسبقەثە ظەکؽێذ ؟
 ؟.. ە ضٛظا ظەقەاڵری ظاٚەرێگەؼ ِسبقەثە ثکؽێذ ربٚأی چی

 ..گەؼ ِسبقەثە ٔەکؽێذ ئەٚ ضەڵکە ربٚأیبْ چیە کە ظٚای ظەکەْٚ ؟

 ( .. ثٙب یطٍغ لؽْ اٌهیطبْ) 
                                                                                          . ..ٚ پؽقیبؼەکبْ ظەظارەٚە ٛٚەاڵِی ٘ەِ

                                                                قبڵە ضەؼیکی گۆڕیٕی ئبیٕٓ ٌە قؼٛظیەٚە .  100: ظ پێهزؽ ثبقُ کؽ
 .  ثە ٔبٚی چبکكبؾی ٚ ِبفی ِؽۆڤەٚە ضەڵکی ئیّبْ ٌەظەقذ ظەظەْ, رؽ ئەٚ فەرٛایبٔە ظەگۆڕْ  ئێكزب خبؼێکی

, ٖٚ    ١ٓقبڵە ئێّە ؾەٌیً ظەکؽێ 100ضبٌمی کەٚٔە . چٛٔکە ، ئەٚیم  ٌێؽەظا ظەثێذ ضبٚۀی ئبیٕەکە ثێزە ٚەاڵَ
 ضبٚۀی ٘یچ ٘ێؿ ٚ ظەقەالرێه ٔییٓ . 
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ٌُْث ََّل ٌَْعلَُمونَ )  : (  قٛؼەری اٌمٍُ) ئێكزب ثب ثچیٓ ثۆ ضؿەد  ْن َح ذَا اْلَحِدٌِث َسنَْستَْدِرُجُهم ِمّ ـٰ ( .    فَذَْرنًِ َوَمن ٌَُكِذُّب بَِه
ثب ئەٚأە پٍە ( , اٌٍە ) ٚارب ؾاری , ئەٚأەی ئەَ لٛؼئبٔە ثە ظؼۆ ظەضۀەٚە ٌێیبٔگەڕێ ثۆ ِٓ : ێذ ٚضٛظای ؾأب ظەفەؼِٛ

  .یبْ ثٓ .ە ثەؼؾ ثجٕەٚە ٚ ضەؼیکی کبؼی ضۆثە پٍ

 ؽلەی١قبڵە ضۆیبْ پبڵەٚأی قبزەْ ٚ ئبیٕی ئیكالِی رەٚاٚەری الی ئەٚأە ٚ چی ف 100ثکەْ  (ئبي قؼٛظ)قەیؽی 
 .  طٍٓرؽی ئیكالِییە ثب

ؼٔێزیم نذ ثاڵٚ ثکەیزەٚە ٚ ثؿأٓ ٗ ٕزئ١کؽێذ یبْ ظەکٛژؼێذ ، رۀبٔەد ٌە قدٓ ظە .ٚا ٔییە . : ٘ەؼ کەقیم ثڵێذ
 .  قبیزەکبٔذ ظاظەضەْ ْ ٚپبؼە ظەظە, ظەثێزەٚە ەڵکذ ٌێ کۆض

 .  ٚ خیٙبْ ظاظۀێذٛقبڵە ثٛٚە ثە گەٚؼەی قەؼ ؾەٚی ٚ یبقب ثۆ ٘ەِ 100, ثکە  (ِؽیکب )ئٗقەیؽی 
ئەِبٔە ٚا ظەؾأٓ .. ٚ نزێکە .ٛضبٚۀی ٘ەِٚ ثکەْ ؾٌٙێؿی ثێ ڕکبثەؼە ٌە ڕۆژ٘ەالری ٔبٚەڕاقذ  (ئێؽاْ)قەیؽی 

ٌِْدي َمتٌِن   ) :  ێذٚبْ ظەفەؼِٛنپب ..ضۆیبْ ضٛظا ٚ گەٚؼەی قەؼ ؾەٚیٓ .                                                                                 ( . َوأُْمِلً لَُهْم ۚ إِنا َك
 ( , کیعی ِزیٓ) ٌێیبْ ظەگەڕێُ ثب ثۆ ضۆیبْ ضۆیبْ ثە گەٚؼە ثؿأٓ . چٛٔکە 

ظا ثۆ نزی ثبل ٚ  کؽظٔی نزێه ثە نێٛەیەکی رٛٔع ٚ رۆڵ . ثۆیە کەیع ٌە ؾِبٔی ػەؼەثیچبؼەقەؼ ٗ :ٚار( کیع ) 
 .  کەـ ٔەؾأێذ چی ظەکبدٚ ؾۆؼ ثە رٛٔع ٚ رۆڵی پالْ ظاظۀێذ , ثکبد ( کیع ) ضؽاپیم ظێذ . ٘ەؼ کەـ 

ظا  ی٠ٕێذ ثۆ ظژایەریی ضٛظا ٚ ئبیٕەکەی . ٌە کۆربثٚی ضۆی پالْ ظاٚضٛظای ؾأب ڕێگب ظەظاد ثە ِؽۆڤ ثە ئبؼەؾ
ەڵ ظەکبرەٚە . چٛٔکە ظەقەاڵری ضٛظا ؾۆؼ ٌە ظەقەاڵری ِؽۆڤ ٚچٛضٛظا ثە پالٔێکی رٛٔع ٚ رۆڵزؽ پالٔی ئەٚاْ پ

ٌِْدي َمِتٌن  )  :  ٚێذٛظەکەْ ٚ پێیبْ ظەفەؼِ ٕگ ٔیە الی ضٛظا ئەٚاْ چی٠ثۆیە گؽ, گەٚؼەرؽە   ( . َوأُْمِلً لَُهْم إِنا َك
ٗ ٚار) چٛٔکە چبؼەقەؼەکبْ الی ِٕەٚە ْ . ٚثؿأٓ ئەٚاْ قەؼکەٚرٛٚاٚ ظەظەَ کبؼەکبٔیبْ ثکەْ  ڕێگبیبْ پێ ٗ :ٚار

 . (اٌٍە)ثؽظٔی ئبیٕی ی ضۆیبْ پالْ ظأێٓ ثۆ ٌۀبٚٚثب ئەٚاْ ثە ئبؼەؾٚ.  پزەٚ رؽە, ٌە پزەٚ ( , خً خالٌە  اٌٍەؾاری الٜ 

 ( : ثٙب یطٍغ لؽْ اٌهیطبْ)  ئێكزب ثب قەیؽی ٚەؾػەکبْ ثکەیٓ ثە گٛێؽەی
ثەڵکٛ ئبِبٔدیبْ الٚاؾ , ٘ێؿە نەڕ ٔبکەْ  ٚنەڕ ظەکەْ . ئەَ ظٚ (یکبِؽٗ ئئێؽاْ ٚ ) وٗضەڵکی ٌە خیٙبٔعا ٚا ظەؾأٓ 

 .  قبڵ 100ٚٔەٚەی ٌە فەرٛاکبٔی ثۆ ِبٚەی ٛالیۀێکەٚە ٚ پەنیّبْ ث ٌٚە ٘ەِٛ, یە (قؼٛظیە)کؽظٔی 
 .  ؾثڵعأەٚەفیؿَ ظەضؽێزە ٗ ٌٗ ظەؼظەکەٚێذ ثۆ ِٛقٛڵّبٔبْ ٚ ق (فیؿَٗ ٌٗ ئبي قؼٛظ ٚ ق)ٚی ڕاقزیی ٚثەَ نێٛەیە ڕ

 .  فیؿَ ، ظەیبٔەٚێذ ئێؽاْ ثکەْ ثە خێگؽی ئبیٓ ٚ ِٛقٛڵّبٔبْٗ ٌٗ پبل ٌە ؾثڵٕبٔی ق

                                       قبڵە نیؼە ٘ەٚڵی ثۆ ظەظاد .  1100 وٗ ٌە ثەؼی ئەٚثەؼیم ئبِبظەکبؼی ظەکؽێذ ثۆ ضٛؼافەیەن
 .  یە(زكٓ اٌؼكکؽی)ظاِەؾؼاٚە . کٛڕی ( ِٙعٞ إٌّزظؽ)ٌەقەؼ ظەؼکەٚرٕی  (نیؼە)ئبیٕی 
ە . ثە زكبثی نیؼە ٌە ئبضؽ ؾەِبٔعا ظەگەڕێزەٚە ٚثؿؼ ثٛ 941یبْ  874ە ٚ قبڵی ٌٚەظایه ثٛ 869٘عییە قبڵی ٗ ئەَ ِ

 .  ە ٌە خەٚؼ ٚ ؾٚڵُ ٚ قزەَٚپبل ئەٚەی ظٔیب پڕ ثٛ, ٚ ظٔیب ٘ێٛؼ ظەکبرەٚە 
 .  ثکەٚێذچبٚەڕٚأی ظەکەْ ظەؼ (نیؼەٚ )ە ٚ٘ەؼ ٔەِؽظٚقبڵە ٚ  1150رەِۀی ٚارب ئەَ ِە٘عییە ئێكزب 
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ظا ٚ یٓ . ٌە ظا٘برٛضۆِبْ ٌۀبٚ پهێٛیەکبْ ظەژ ح(ثصؽ  ٘ەرب  ؾاضۆ)ٌە , ظایە (ػێؽاق)ی ٌە ٚپهێٛییەکبْ ئێكزب ٘ەِٛ
 , ٚەیە(نیؼە)ظەقذ  ثە (ػێؽاق)قیٕبؼیۆی ٔٛێ ظێزە ئبؼاٚە . ظەقەاڵری ٚ ؾیبرؽ ٚ ؾیبرؽ ظەثێذ 

ۆ ئەٚەی ضەڵکی الیۀی ظؼٚقذ ظەثێذ ، ؾیبرؽ نەڕی ئبیٕی ٘ەڵعەگیؽقێٕٓ . ث (ػێؽاق)ٚ خۆؼە نەڕەکبْ ٌە ٛ٘ەِ
 .  گِٛبْ ثٓٚ ئبیٕی ئیكالَ نٍۆق ثێذ یبْ ثە ضٛظا  ثٗکؽظٔەٚەیبْ ثەؼاِجەؼ ؽثبٚەڕ ٚ ثی

نەڕی فکؽ ٔبِێٕێذ ٚ ٚە ٚەؾػەکبْ ثەؼەٚ نٍۆلی ظەچێذ .  2019ٌە قبڵی , وٗ اٌسّع ٌٍە ِٓ ئەلڵُ ثەٚە نکب 
 .  گفزٛگۆی ٘ێّٓ ٔبِێٕێذ

              رؽ چیعەکەْ ؟  کۀبڵەکبٔیٚ ٚظاٚ ٚن ٚ ٚەاڵَ ظأەٚەی گِٛبْ ظەؼظەچێذ . ضۆربْ ظەثیٕٓ ڕٚیكجٛٗ نەڕەکبْ ٌە ف
                                                     ەڵکی ػەٚاَ الٚاؾ ثکەْ . ظا ضؽاپزؽیم ظەکەْ ثۆ ئەٚەی ئیّبٔی ضٚ ٌە ظا٘برٛ

 : ظاضكذ٠كجٛٚن  فٗ  ٌُٗ ـ(1)(ٔیهزیّبْرٝ  ؼِٛ ثۆ ضؿِٗ )فٗگؽٚپی , ظا  1/1/2019 ثۆیە ٌە

 :                                                                                                                              وٗ لٝ پۆقزٗ ظٖ
...                                                                                                           ظاضؽا (ٔیهزیّبْرٝ  ؼِٛ ثۆ ضؿِٗ )فٗگؽٚپی  ))

قبڵ ؾیبرؽ ئەَ لٛربثطبٔەیە ضؿِەری ؾۆؼی کؽظ . قٛپبـ ثۆ ٘ەِٛٚاْ ٌە یەکەَ ڕۆژ  3قٛپبـ ثۆ ضٛظا ثۆ ِبٚەی 
ٙبظ ٚ ١ٌە ئێكزب ثە ظٚاٚە نەڕەکبْ ٌە فکؽ ٚ ِٕبلهە ظەؼظەچێذ . نەڕی چەن ٚ خ ...............  ٘ەرب کبری ظاضكزٕی

ثۆیە گؽٚپ ظاظەضەیٓ . ثۆ ئەٚەی ؼ ظەثیٓ ٌەٚ نەڕ ٚ فیزٕبٔە ٚئێّە ظٚ . . ظؼٚقذ ظەثێذ.... ٘زع لەِٚی ٚ ئبیٕی ٚ
 .  رؽ گؽٚپ ظەکبرەٚە ٚ نەڕە قەگی رێعا ظەکبد ئبؾاظْ زٕە ٚ کٛنزبؼ . ضەڵکی١ٔەثیٓ ثە ِبیەی کێهە ٚ ف

ٓ ٚ ثۆ ٘یچ خیبٚاؾیی ثیؽٚڕا . کەقّبْ قەگ ٔیثێ  خێگبی ِؽۆڤە ثە (ٔیهزیّبْرٝ  ؼِٛ ثۆ ضؿِٗ )فٗلٛربثطبٔەی 
 . (( ظٚا ئێّەی ِؽۆڤ قەیؽی نەڕە قەگەکبْ ظەکەیٌٓەِەٚ...  کەـ ٚ الیۀێه ٔبٚەڕیٓ

 /https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/2252595318361511:       وٗ ١ٌٕىٝ پۆقزٗ

 

ؽاْ ئیعاؼەی ظەظەْ . ِؽیکب ٚ ئێ ئِٗیعیبکبْ   ثٗٔبرٛأێذ ٘یچ ثکبد ثەؼاِجەؼ , کبٚٔزی نەضكی  ئٗچٛٔکە گؽٚپ ٚ 
 .  . فیزٕەکبْ ؾۆؼ گەٚؼەْ (ظەخبي)ٚی ئبِبظەکبؼیە ثۆ ظەؼکەٚرٕی ٛ٘ەِئەِبٔەل ٘ەؼ

                              ظا چۀعیٓ ِەالی ٔۀبقؽاٚیبْ ٘ێٕبیە قەؼ نبنەکبْ . ( 2019ـٝ  ِبٔگی ڕەِەؾاْ)ضۆربْ ثیٕیزبْ ٌە 
 .  ذێٔبنک ظا نزی قەیؽ ٚ قەِەؼەرؽ ظەکەْ کە نەیزبٔیم ئەلڵی پێٚ ٌە ظا٘برٛ

 

 

______________________________________________________________________________             
 /https://www.facebook.com/groups/1683635728590809                  : (1)(ٔیهزیّبْرٝ  ؼِٛ ثۆ ضؿِٗ )فٗ

https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/permalink/2252595318361511/
https://www.facebook.com/groups/1683635728590809/
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 ( ثٙب یطٍغ لؽْ اٌهیطبْ (
 ظأؽاٚە ٚی ظا٘برٛٗ قبڵ 6 ٘ێؿ ٚ ظەقەاڵرێکی ؾۆؼ ثۆ ئەَ ٚ ظەقەاڵد ، ضۆنزبْ ظەثیِٕٓبْ کؽظ ٚارب ٘ێؿ(لؽْ)ثبقی 

ٔی ٘ەیە ٌە گِٛڕاکؽظٔی ٚٔێکی ؾۆؼ . نەیزبْ ٘ەؾاؼاْ لەؼٔە ئەؾِٛٚقەظەیەن ٚارب ئەؾِٛ, ٚارب قەظەیەن  (لؽْ)
 .  ِؽیکب ؾۆؼ ثێ پەؼظە ٚ ثە ثێ ِکیبج ئٗقیبقەری ئێكزب ثکەیٓ . ظەثیٕیٓ  ضەڵکی . ئەگەؼ قەیؽی

 . ٘ێؿێکی ئیكالِی ٔیە ثەؼپەؼچی ثعارەٚەچٛٔکە ٘یچ , ئبیٕی ئیكالَ   ثٗثەؼاِجەؼ : ئەٚەی ثیەٚێذ ظەیکبد ٚ ظەیڵێذ 

                                                           ٔیٛەی ؾۆؼی ضەؼِبٔی کٛؼظیبْ قٛربٔع ، کێ ظەرٛأێذ ئەٚ کبؼە ؼاگؽێذ ؟
 :  عاٌە یەن کبد ٚ قبر, ؾۆؼ ثێ ِٕەربٔە ئەَ نٛێٕبٔەیبْ قٛربٔع (  2019خەژٔی ڕەِەؾأی ) ٘ەؼ یەکەَ ڕۆژی 

                                                                                                .. ٌە نٛلەکبٔی ئیكکبْ ئبگؽ کەٚرەٚە: ٌە ٘ەٌٚێؽ  -
                                                                                                     .. ٌە چیبی ئەؾِەڕ : ٌە قٍێّبٔی -
..                                                                                              ٌۀبٚ لەیكەؼی ٚ ثبؾاڕی ِیٛەفؽۆنبْ: ؼ ٌٚە نبؼەؾٚ -
                                                                                                    .. ضۆنطبٔەی گهزی ڕأیەالی ثبؾاڕی کۆٔە ٔؿیک ٔە: ٌە ڕأیە  -
                                                                  .. ربٚغڵ ٚ ظأی گٛٔعی خٛاِێؽ ئبغب ٚ ثە رە ٚاٚی قٛئبگؽ ثەؼظؼایە ظە : ٌە گەؼِیبْ -
                                                                                                              .. ربٚظۆُٔ گۀُ ٚ خۆ قٛ 1250: ٌە نۀگبي  -
ٌە ڕۆژ٘ەاڵری کٛؼظقزبْ  ؼی ٘بٔەگەؼِەڵەٚٚ قٕٛ, ل ٚ پبٚەْ ٚ ظەغڵ ٚ ظأی ٔبٚچەکە ٚئبگؽ ٌە پٛ : ٌە ٘ەٚؼاِبْ -

                                                                                                               ..                            ثەؼثٛٚ
                                                                                           .. ؼێٓعفڕۆکەی رٛؼکی چیبکبْ ظەقٛرێٕثە: ٌەثبظیٕبْ  -
 . . ئبگؽ کەٚرەٚە: چەِچەِبڵ ٚ ثبٔی ِەلبِیم  ٌە -

ه ثكٛرێٕێذ ٚ یبؼی ثە ربٔە نەیزبْ ٘یچ نٛێٕێٚرب ئێكزب ثیكزٛ ..ظەرٛأٓ ئەَ کبؼە ثکەْ ؟ (ظەخبي ٚ نەیزبْ)ئبیب 
 .  ظا نزی قەیؽرؽ ٚ خەؼگجڕرؽ ظەثیٕٓ ٚ ظەثیكزٓٚچبٚەڕٚاْ ثٓ ٌە ظا٘برٛ ..کی ثکبد ؟ڵڕؾق ٚ ڕۆؾی ضە

 خۆؼە نەڕێکی ئبیٕی ظؼٚقذ ظەکەْ ٚثۆیە ٘ەِٛ, ٔیبْ ٘ەیە ٌە رێکعأی ئبیٕی ئیكالَ ٚیم ئەؾِٛ(ـئێؽاِْؽیکب ٚ  )ئٗ

 ( .. ثٙب یطٍغ لؽْ اٌهیطبْ ): پێهزؽیم ثبقُ کؽظ 
ظەچێذ . ٘ێؿ ٚ رٛأبی نەیزبٔیم الی ئێّە ٔی نەیزبْ ظەؼٚثەٚ ٘ۆکبؼأە ٘ێؿ ٚ ظەقەاڵد ٚ ئەؾِٛ: ٚارە (  ثٙب) 

 .  ؼاٚە ٚ ٔەؾأؽاٚظٔی نزێکی نبؼٚظەؼچٛ ٗ :ە ٚارٚ(َ کؽظٚ یطٍغؼاٚەیە ، پێهزؽ ثبقی ِبٔبی ٚنەی ) ظنبؼ

ٌە ثەؼاِجەؼیهعا قەیؽی ئەٚ ٘ێؿ  ..ؼاٚە ظەکؽێذ ؟ظٚظاٚی قەیؽ ٚ نبؼٚثکەْ چۀع ڕٚە رب ئێكزب قەیؽ 1/2019ٌە 
 .  نەیزبٔیم ئەلڵی پێٕبنکێذ, وٗ ٔە ثکە ثۆ ئۀدبِعأی ئەٚ کبؼأە ٚٚ ظەقەاڵد ٚ ئەؾِٛ

ؼاٚەیە ظنبؼ (ظەخبي). زەظیكەکەل ؾۆؼ ظەلیمە  (ظەخبي)ئبِبظە ثبنییە ثۆ ظەؼکەٚرٕی  2026کەٚارب ئەَ کبؼأە ٘ەرب 
 . ( یطؽج)ٔەن , ە ٚ( ثبقی کؽظٚ یطٍغثە )  (ملسو هيلع هللا ىلص)ثۆیە ضۆنەٚیكذ , ؼاٚەیە ظ٘ێؿ ٚ رٛأبکبٔی نبؼ
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ظەچیٓ ظەثێذ نەیزبْ  ْبؼاٚە ٔەثێذ . ثەؼەٚ کۆربیی خیٙبچیزؽ ن (نەیزبْ)کبؼەکبٔی , ظای رێعایە ثەالَ لەظەؼی ضٛ
 .  ٚ کبؼەکبٔی ظەؼکەْٚ

ٔی . ثۆ ئەٚەی ظەؼکەٚد ٔبِۆ ٔەثێذ الی ضەڵکی . قەیؽی گەالٔی ٌٚە ئێكزبٚە ئبِبظەکبؼی ظەکؽێذ ثۆ ظەؼچٛ
 .  کزؽیٓ ِبفیبْ ثکەْٚٓ ثەؼگؽی ٌە ثچٛٔبرٛأٚ ٚ نذ ؼاؾیٓ ٛثە ٘ەِٚ ِٛقٛڵّبْ ثکەْ ثێ ظەقەاڵد ٚ ؾەٌیٍٓ 

 .  ظەؼظەکەٚێذ ئەَ گەٌە ؾیبرؽ ؾەٌیً ظەکبد (ظەخبي ٚارب نەیزبْ)کەٚارب کبرێه 

              .  ظا ری ٌە کەْٚ ١ٗنەیزبٔە ٚ کۆربیی ژیبٔ, ظەخبي : ە ٚثبقُ کؽظٚ,  (1)(ئبضؽ ؾەِبْ ٌە ظیعی لٛؼئبْ)ٌە کزێجی 
  . ظؼۆیە ٚ ظەؼٔبچێذ ٚ ئەقڵ ٚ ئەقبقی ٔییە (ظەخبي: )کەـ ظەڵێٓ ظا ؾۆؼ ٌێؽە

ثە ثەڵگە ظەقەٌّێٕؽێذ . ِٓ ٚەن ئیّبٔعاؼێه ثە ئبیٕی ئیكالِی ِەؾْ  (ظەخبي)ٚٔی ْٛ ٚ ٔەثٚثٛ: ِٕیم ظەڵێُ 
 .  ثبٚەڕَ ظەکؽظ, ظەخبي ٚ ئبضؽ ؾەِبْ ڕاقذ ٔیە : قبڵ ٌەِەٚثەؼ ثیبْ گٛربیە  100ئەگەؼ :  ظەڵێُ
                                  ..ظەظاد ؟ٚچی ڕٚوٗ ئەلڵیهُ ثەٚە ٔەظەنکب  ٖ ٚ, ٚ ٚەن ثەڵگە ٛٔیهبٔەیەکُ پێ ٔەث٘یچ :  چٛٔکە

             .  چٛٔکە ئەٚأە ػیٍّی غەیجٓ ٚ ثەـ ضٛظا ضۆی ظەؾأێذ

 , ظایە ەثەؼ ظەقذثەڵگەی زبنب ٘ەڵٕەگؽِبْ ٌ ٚیٓ . ظٚەل ضۆِبْ ٌۀبٚ ئەٚ ؾەِۀەظا ظەژثەالَ ئێكزب ِٓ ٚ ئێٛ
 کێکە ٌە ٔیهبٔەکبٔی ئبضؽ ؾەِبْ .یە ٗ :ٚار, ( ِٓ ػالِبد اٌكبػخ : ) ْٚکیبْ زەظیكی صسیسٓ ظەفەؼِٛٚ٘ەؼظٚ

                                                                                                              : ٚ ٔیهبٔەیەٚئەٚ ظ
                                             ثیٕبی ثەؼؾ ظؼٚقذ ظەکەْ . وٗ رەکبٔە ٚە ڕەل ٚ ڕٚپەری زەظیكی پێ:  یەکەِیبْ ٜ ڵگٗ ثٗ

 .  كالَ ثعەْئ١ِؽیکب ٚ ٌە  ئٗثە کۆیٍەی کبؼیگەؼیی ئەَ ثیٕب ثەؼؾأە ئەٚەیە ظەثێذ ثجٓ ٖٚ 
 ..ظەکبد ثۆ ٌێعأی ئبیٕی ئیكالَ  ٝظەثیٕٓ چ (ّبؼادئ١قؼٛظیە ٚ )ضۆنزبْ 

 (ئبي قؼٛظ ٚ ئبي ٔٙیبْ) ضۆربْ ثەؼاٚؼظی ؾەٌیٍی ..ەیؽی ثکەْ چی ظەکبد ؟, ق ِبْ ٘ەیە)ئێؽاْ(ٌە ثەؼاِجەؼیهعا 
 .  (ئێؽاْ)ی ٚ ظەقەاڵری ٠ؼاِجەؼ ثە گەٚؼەٗ ثکەْ ث

                                                          :  ظا ثبقُ کؽظٚٚە 21/7/2016ٌەَ پۆقزەی 

 ..ظا ! ( نیؼٗ)ڵ  گٗ ٌٗ, د  ٚڵٗ ن ظٖ ٖٚن ربن ٚ  ٖٚ  ؼاٚؼظی ضۆد ثکٗ ثٗ ))
           :   ٔٗٚثۆ ّٔٛ ْ . کٗ کبٔیبْ کبؼ ظٖ رٗ ڕیٛایٗ ؼ قٗ ٌٗ  (نیؼٗ)ؼظا  ؼاِجٗ ثٗ  یٓ . ٌٗ کٗ ظٖ  کبٔی نیؼٗ رٗ ڕیٛایٗ  ثٗ  گبڵزٗ  ئێّٗ

ظا ( زكێٓ)ٔی ٚظایه ثٛ  ڕۆژی ٌٗ  ٚ ٌٗ  ٔبٚی ) فطؽـ ( ثبڵێکی نکبٖٚ  کبد ثٗ ن ظٖ یٗ ثبقی فؽیهزٗ  رٗ َ ڕیٛایٗ ئٗ
ٚ   ٖٚ رٖٗ ٚبن ثٛچٚ ثبڵی  (زكیٓ)ی  کٗ ثێهکٗ  ٌٗ  قٛیٖٛ ڵ ٚ ضۆی ٘ٗ (زكێٓ)ثۆ الی   ظا چٖٛٚ(خجؽیً)ڵ  گٗ ٌٗ
 ...   ؽظٖٚٚک (زكێٓ)ی ثۆ  الیٗ  یم الیٗ(خجؽیً)

ن  ێکی ضۆری قٛٔی ٖٚؼاٚؼظ . ئیٕدب ثٗ  ٖٚ ٔبٚی )فطؽـ(ٖ ثٗ ٖ ٚکؽظٚ ی ظؼٚقذ ئێؽاْ فڕۆکٗ  ثکٗ وبْ ٚێٕٗیؽی  قٗ
  ..کبد . ظؼٚقذ ظٖ رێىی ضٛؼافبد ِبی ڕیٛایٗ ؼ ثٕٗ قٗ ن ٌٗ یٗ رێه فڕۆکٗ ٚڵٗ ثیٕیذ ظٖ کبرێه ظٖ  ربن ثکٗ
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ؼیکی ٚؼگ ؾي  ٚ ضٗ  کؽظٔی ٘یچیبْ ٔییٗکبْ رٛأبی ظؼٚقز قٛٔیٗ  ٔبٚ ئیكالِیٗ ثٗ  رٗ ٚڵٗ ظٖ ِٚٛ ٘ٗؼ ظا ٘ٗ ؼ ؼاِجٗ ثٗ  ٌٗ
ی  ئێٖٛزكبثی   ؼیهعا ئێؽأێکی ثٗ ؼاِجٗ ثٗ  . ٌٗ  ڵیبٔٗ ٚڵیبْ ثۆ ٚؼگ ٚ ٔبٚگٗ ٘ٗ ٖ ٚ ٓ ,ؼؾ ظؼٚقذ کؽظٔ ٚ ثیٕبی ثٗ کؽظْ

ؼ  قٗ ٌٗ, ٘ێؿی خۆؼا ٚ خۆؼْ  کی ثٗ ی صّـبَ ٚ چٗ ثبثٗ ی فطؽـ ٚ ظٖ یبؼٖ کؽظٔی رٗؼیکی ظؼٚقز ضٛؼالبد چی ضٗ
 . ڵجعا لّبْ رێ ٘ٗ ـ نٗ کٗ ِٚٛ ڕٚاْ ثٓ ٘ٗ قزُ ٚ ضۆربْ ضۆربْ ثٕبقٓ ٚ چبٖٚ ٖٚ ظا ظٖ کبٔی . ِٓ ٌێؽٖ رٗ ِبی ڕیٛایٗ ثٕٗ

قزُ  ثٗ ) ِٗ  ظایٗ بٔبْقزی ظٚژِ ظٖ  اڵد ٚ ٘ێؿِبْ ٌٗ قٗ ٚ ظٖ  پبؼٖ  . چٛٔکٗ.َ  کٗ کبْ ظٖ نێٕٗ ق ٖٚ نٗ  طۆنی ٌٗقز ظٖ  ٖٚ
کبد  ظٖٚ ظٔیب زكبثی ثۆ ِٛ ٘ٗ ,  یٗ ٘ێؿی ٘ٗ (ئێؽاْ)  ؼیهعا چٛٔکٗ ؼاِجٗ ثٗ ٌٗ, (   کبٔٗ ٔبٚ ئیكالِیٗ  ثٗ  رٗ ٚڵٗ ٚ ظِٖٛ ٘ٗؼ ٘ٗ
  ٖٚ کبٔزبٔٗ ؼۆکٗ ٘ۆی قٗ خبڕیذ ثٗ رۆ ضۆد گبڵزٗ,   ؾأیٖٛ ضۆرذ ٔٗ  ٚ ثٗ  یبْ پێ ثکٗ ؼ گبڵزٗ ی گێٍیم ٘ٗ رۆی قٛٔٗ ٖ ٚ

پێ   ثٗ ؼٖ َ ػٗ ئٗ. ؼؾرؽ ثێذ  ی ثٗ ی ظٚثٗ ٖٚ ٌٗوٗ  ,  یٗ ضبٔٗ کؽظٔی ثبڵٗکی ظؼٚقز٠ؼ ضٗ  ربؾٖ  ثٗ  ربؾٖ  (ٌیکی قؼٛظیٗ ِٗ)
  کێکٗ یٗ, وٗ ؼؾظا  ی ثٗ ضبٔٗ ثٕیبد ٔبٔی ثبڵٗ  کزؽی ٌٗ کؽظٔی یٗ قٗ فٗثۆ ِٕب  یٗ ٖٚ قزٗ ظٖ  یبْ ثٗ ؼٖپب  ربٔٗٚل ٚ ڕٚ ڕٖ  ریٗ پٗ
 ( .. ((  زفبح ػؽاح یزطبٌْٚٛ فٟ اٌجٕیبْ ِبْ ) کبٔی ئبضؽ ؾٖ ٔیهبٔٗ  ٌٗ

 :   وٗ ١ٌٕىٝ پۆقزٗ

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/videos/638815956292549/?fref=mentions 

 : وبْ ٚێٕٗ

 ٜ )فطؽـ( :      فڕۆوٗ

 َ( :     صّصب)ی  ثبثٗ ظٖ

   ( :  غٚاٌفمبؼ)ی  ثبثٗ ظٖ
 

https://www.facebook.com/sardar.karem.714/videos/638815956292549/?fref=mentions
https://www.facebook.com/sardar.karem.714/videos/638815956292549/?fref=mentions
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                                                                  .(یە .ِٓ ػالِبد اٌكبػخ ٘ەؼ )  : بْەِیٚثەڵگەی ظٚ
 ا٠ٝ .ثە ثۆ ِێؽگ ٚ کبٔی ٚ ئبٚ ٚ قەٚؾؾیؽەی ػەؼەٗ ئەٚیم گەڕأەٚەی خ

 :  ظایە پؽقیبؼەکە ٌێؽە
 ..ظایە ؟ ؾیؽەی ػەؼەةٗ اْ ٌە ٔیهبٔەکبٔی ئبضؽ ؾەِبْ ٌە خٚثۆچی ظٚ

 .  ەِەٚزەظیكی ظٚظأی ٚ٘ۆکبؼی ڕٚ, َ : زەظیكی یەکەَ اڵٚە

 .  ەَٚەرە ظی پبنبْ ظٚٚٚ ٔیهبٔەیە ٌە پێهعا یەکەِیبْ ٘برٛٚٚەن ظەثیٕٓ ٌەٚ ظ
 : ثەؼؾ کؽظٔەٚەی ئەٚ ثبڵەضبٔبٔە ثە ثەالل ٔیە ، ٌە ثەؼاِجەؼظا ظەثێذ ئبیٕەکەیبْ ثعۆڕێٕٓ . کبرێکیم ئبیٓ ظۆڕا ٚارب

 . ( ٚ اٌؼیبغ ثبٌٍە)ٚٔی ٔبِێٕێذ ٛضٛظا ث

ۆؼ ٌە ٔبٚچەکەظایە ثە ٔبٚی ٔیهبٔەیەِبْ ثیٕیٛە . ظەثیٕیٓ ٘ێؿێکی ؾ ٚئەٚ ظٚ. ٓ ەِبٔەظا ظەژیئێكزب ضۆِبْ ٌەٚ ؾ
 .  ری ١ٗعأی ئبیٕی ئیكالِە ٚ الٚاؾ کؽظٔی نەڕەکە ٌێ. ِەثەقزی قەؼەک (ِؽیکب ٚ ئێؽاْ ئٗنەڕی )

ئبیٕی ئیكالَ ٚ ِٛقٛڵّبْ ظەثێذ . , ەد ٚ ثیؽ ٚ ثبٚەڕ ٍجیٕٓ ؾەٌیٍزؽیٓ ٚ ٘یچزؽیٓ ِی٠ٍظەظا ,  ٚقبڵەی ظا٘برٛ 6ٌەَ 
 .  ظەثێذ (ِؽیکب ٚ ئێؽاْ )ئٗی ؾەٚی ٚثە٘ێؿرؽیٓ ٘ێؿ ٌەقەؼ ڕٖٚٚ 

ثە ضبٚەْ ٚ  (نیؼە)ظەکەٚێذ ٚ ِیعیب خیٙبٔیەکبْ قەؼ (ئێؽاْ)ی . چٛٔکە ٠رب ٘ەرب ٌ٘ٗێؽەظا ظیٕی ضٛظا ٔبِێٕێذ ثۆ 
 .  ٚ ئیكالَ ( اٌٍە )كالَ ظۀبقێٕٓ ٚ ظەیکەْ ثە ٘ەڵگؽی ئبیٕی ئ١ئبْ ٚ ٘ەڵگؽی لٛؼ

 ( ثٙب یطٍغ لؽْ اٌهیطبْ ... ) ٌە ٔیهبٔەکبٔی ئبضؽ ؾەِبٔٓ . ثەاڵَ: زەظیكە ظەڵێٓ  ٌٚە یبظیهذ ٔەچێذ ئەٚ ظٚ
ظایٓ ٚ چبٚەڕٚأی  ئێّە ئێكزب ٌەٚ ؾەِبٔە ٗری . کەٚار ١ٗٔی نەیزبْ ٚ ٘ێؿ ٚ رٛأبکبٔٚظەؼچٛ %100ثەڵکٛ , ٔیهبٔە ٔیە 
 .  ٔە ظەکەیٓٚئەٚ ظەؼچٛ

ٚەرەٚە . ثە ضؽاپزؽیٓ نێٛە کٛنزبؼ ٚ ٛٚ ظەثیٕیٓ ، ئیكالِێکی رٛٔعڕەٚی خیٙبظی ثاڵٚ ثٛچۀع قبڵێکی رؽی ظا٘بر
 .  ٚ لٛؼئبْ ٚ کزێت ٚ قەؼچبٚەکبٔی ئبیٕی ئیكالِەٚە ( اٌٍە ) کؽظاؼی ٔبنؽیٓ ظەکەْ ثۀبٚی

 وٗ  كالَ ظەکبدئ١ظا ٔەفؽەد ٌە  بْٚالرێکٓ . ضەڵکی ٌە خیٙ یەکەیبْ قەؼ ثە ظەؾگبی ٘ەٚاڵگؽی ئەَ گؽٚپبٔە ٘ەؼ
ە ٚٚ خۆؼ پەیعا ثٛ ِەال ٚ فەرٛاچی خۆؼا.. ِٛقٛڵّبٔیم ٔبؾأٓ کێ ؼاقزە ٚ کێ ظؼۆیە ؟.  ئەَ کبؼە لێؿەٚٔبٔە ظەثیٕٓ

 .  رؽ قەؼیبْ ٌە ضەڵکی رێکعاٚە ٘ێٕعەیوٗ 

ِٚٓ ٚ ٛٔبقؽاٚە ثەٚەی ِەؾڵٚ خیٙبْ ٛی ثە٘ێؿی رٛٔع ٚ رۆڵ ٘ەیە . الی ٘ەِ(نیؼە)ظا ٘ێؿێکی  ٌە ثەؼاِجەؼیم
 .  ئەِبْ نەڕی ثەؼگؽی ظەکەْ

         . ٌۀبٚ ظەچێذ ٚ ٔبِێٕێذ (ملسو هيلع هللا ىلص) ەٚە(ِسّع)ظا ضٛظا ٚ ئبیٕی ضٛظا ٌە ڕێگبی لٛؼئبْ ٚ پەیبِی  ٌەَ ٔبٚۀعە

ظەیجیٕیٓ  ٚیە . ئەِە ئیؼدبؾێکی لٛؼئبٔە ٌەَ چۀع قبڵەی ظا٘برٛخ( ی اٌزٛث32) بری خێجەخێکؽظٔی ئەَ ئبیەرەیەی ک
ِه بِأَْفَواِهِهْم َ)  :  ئەگەؼ ٔەِؽظیٓ هُ إَِّلا أَن ٌُتِما نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ ٌْدِ ٌُِرٌُدوَن أَن ٌُْطِفئُوا نُوَر اللـا   . (  اللـا
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 ..قبڵە ئەَ ئبیەرە ظەضٛێٕیٓ . رب ئێكزب ٘یچ کبرێه ٚەن ئێكزب ٘ەٚڵعؼاٚە ٔٛؼی ضٛظا ٔەِێٕێذ ؟ 1400
ِؽۆڤ کبرێه , کؽظٔەٚەی نزێه  ٗ :ٚار (فٛە)کۆیە ربکەکەی ) فٛە (ە ،  , (ثبفٛاُ٘ٙ.. )َ ٔٛؼە ثەچی ٔبِێٕێذ ؟ئە

 : ضٛظای ضبٚەْ ظەقەاڵد ٌەَ ئبیەرە پێّبْ ظەڵێذ, لكە ظەکبد ظەِی ظەکبرەٚە ، ثۆیە ثە لكەکؽظْ ظەڵێٓ ) فٛە ( 
 ..ٌێؽەظا ظەثێذ ثؿأیٓ ئەٚ کەقبٔە کێٓ ؟ٓ ...  یبٔەٚێذ ثە لكە ئبیٕی ضٛظا ٔە٘ێڵئەٚأە ظە

ِلَن َلْولُُهم  )  : ٚێذٛئبیەد ثگەڕێیٕەٚە ظٚاٚە ظەفەؼِ ٚظٚ ِه َذٰ ِه َولَالَِت الناَصاَرى اْلَمِسٌُح اْبُن اللـا ٌْر  اْبُن اللـا ٌَُهوُد ُعَز َولَالَِت اْل

هُ أَناٰى ٌُْؤفَُكوَن ُل ۚلَاتَلَُهُم بِأَْفَواِهِهْم ٌَُضاِهئُوَن لَْوَل الاِذٌَن َكفَُروا ِمن لَبْ   .. ﴾30﴿( اللـا

  . کٛڕی ضٛظایە (ػٛؾەیؽ: )ٌەکەکبْ ظەڵێٓ ٚخٛ
 . کٛڕی ضٛظایە (ِەقیر: )گبٚؼەکبٔیم ظەڵێٓ 

ِلَن لَْولُُهم بِأَْفَواِهِهمْ )   ( ذَٰ
ثە : ٚارب  (ثبفٛاُ٘ٙ)لكەکبٔیبْ .  : ٚارب (لٌُٛٙ. )(  ثبفٛاُ٘ٙپبنبْ )  , ٚەٛ( ٘بر لٌُٛٙظیمەد ثعەْ ٌێؽەظا ٚنەی ) 

 ..لكە ثە ظەَ ظەکؽێذ . کەٚارب لكەکبٔیبْ ثە ظەِیبْ ِبٔبی چییە ؟: ٓ ١، ٌێؽەظا ظەپؽق..ظەِیبْ 
  !.. خٛأی ٚ ثەالغەری لٛؼئبْ ٌێؽەظایە

رؽیم  ئەٚ ئبیەرە ٚارب لكەکبٔیبْ ٘یچ ٔیە ٚ ٘ەؼ ظەَ کؽظٔەٚەیە ، ظەَ ثۆ ضٛاؼظْ ٚ ٘بٚاؼ ٚ ٔبڵە ٚ ؾۆؼ نزی
:                                                                                             ئەٚەیە ظەکؽێزەٚە ِەثەقزی لٛؼئبْ ٌێؽەظا

ظا  ٘یچی پێ ٔبکؽێذ ٚ لكەکبٔی ٘یچە . چٛٔکە ٌە ئەقڵ ٗ، ٚار.فاڵْ ٘ەؼ ظەِە  : ی ضۆنّبٔعا ظەڵێٌٓە کٛؼظەٚاؼ
 .  ٚٔی ٔییە ثە ظەقٛظا ئەٚ لكەیە ث رؽ ٌە کزێجەکبٔیبْ ٕگ٠ٌەٚەل گؽضٛظا کٛڕی ٔییە . 

 .  ٘ەؼ ظەِە ٘یچ ظەلێه ٚ ثەڵگەیەکیبْ ٔییە ثۆ لكەکبٔیبْ, ئەٚەی ئەٚاْ ظەیڵێٓ 
ٚە . لكەی ئەٚأیم ٛیبْ ٚەؼگؽر(زیجؽ ٚ لەنەکبْ)ٔی ظەکبرەٚە ئەٚ ظەِە ٚ ئەٚ لكبٔەیبْ ٌە ٚئبیەری ظٚای ئەٚ ڕٚ

 کٛڕی ضٛظاْ (قیرٗ ػٛؾەیؽ ٚ ِ)ثە گٛێؽەی ظەق ٔییە . چٛٔکە ئەٚاْ ٘ەڵگؽی ئبیٕەکەْ ظەثێذ ثە ظەق ثیكەٌّێٕٓ 

ن ُدوِن اللاـِه َواْلَمِسٌَح اْبَن َمْرٌََم َوَما أُِمُروا إَِّلا ِلٌَ )  هَ إَِّلا ُهَو ُسْبَحانَهُ ْعبُُدوا اتاَخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمّ ـٰ ًها َواِحًدا َّلا إَِل ـٰ إِلَ

ا ٌُْشِرُكونَ   . ﴾31﴿(  َعما

 :  ظایە ِەثەقزی قەؼەکی ٌێؽە
                                                            .ٌەکە ٚ گبٚؼیم نٛێٕی ظەکەْٚ .ٚخٛ,  ظەؼظەکەٚێذ (ظەخبي)کبرێه 

  ( .کٛڕی زكٓ اٌؼكکؽییە ٘عیٗ ِ) : ظەڵێٓ (نیؼەل) ... (ِەقیسە) : یم ظەڵێٓ(گبٚؼ) ... (ػٛؾەیؽە: )ٚ ظەڵێذ ٛخ
  .  ە ٚ ثە لكە ثٛٚەٚؼی ضٛظا ٔە٘ێڵٓ . ٌەَ ِبٚەیەظا ٘ەؼ ظەَ ثٛٚقبڵە ظەیبٔەٚێذ ٔٛ 1400 ٗکەٚار

  . ظەثێذ ثە فؼٍییٓ . ئیهەکە ٌە لكە ظەؼظەچێذ ٚ (ظەخبي)ظایٓ ٚ چبٚەڕٚأی  ؼەکە١ثەاڵَ ئێكزب ضۆِبْ ٌە ٚال
 .  ظەٚؼی ٘ەثێذ ٚ ٔە٘ێڵێذ ئەَ ظیٕەی ٌۀبٚ ثچێذ ( اٌٍە) کەٚارب ظەثێذ 
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 :  ٚێذٛ( ظەفەؼِ ٌُِرٌُدوَن أَن ٌُْطِفئُوا نُوَر اللاـِه بِأَْفَواِهِهمْ ظٚای )  (ی اٌزٛثخ33)ثۆیە ٌە ئبیەری 
ٌِن ُكِلِّه َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكونَ  ُهَو الاِذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهَدٰى َوِدٌِن اْلَحكِّ )   . ﴾33﴿(  ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الِدّ

ثکبد . ٚە ثەؼؾی ثکبرەٚە  ْٚ ثکبرەٚە ٚ ظیبؼیٚری ثۆ ئەٚەی ئبیٕی ضٛظا ڕ ٠ٚٗظەکبد ٔبؼظٚ (ملسو هيلع هللا ىلص)ثبقی پێغەِجەؼ 
 .  ظایە ئیؼدبؾی ئەَ ئبیەرە ٌەَ ؾەِبٔەی ئێّە..  ظا ٚ ئبیٕەکبْٛثەقەؼ ٘ەِ

ەٚە ٚ رب ٚپەؼقذ ثەؼؾرؽ ثٛٚ گبٚؼ ٚ ڕۆَ ٚ ئبگؽ ٌٚەِەٚثەؼ ئبیٕی ئیكالَ ٌەقەؼ ئبیٕی لٛؼەیم ٚ خٛقبڵ  1400
 .  ئێكزبل ثەؼظەٚاِە

ە ٚ ثەؼؾە ٚؼاگؽرٛ . ثەاڵَ ضٛظا ثە ثەؼؾی ئبیٕەکەی قبڵە ظەیبٔەٚێذ ثە لكە ئەَ ئبیٕی ئیكالِە ٔبنؽیٓ ثکەْ 1400
 .  ئبیٕەکبٔی رؽەٚە ٚثەقەؼ ٘ەِٛ

ئەِڕۆ قجەی ظەؼظەچێذ . ئبیٕی ضٛظا الٚاؾ ظەثێذ  (ظەخبي)ظایە .  ە ، ٘ێؿێکی ؾۆؼ ٌە ئبؼاٌٚە لكە ظەؼچٛ ئێكزب کبؼ
 : ئبیٕی ضٛظا ٘ەؼ قەؼظەکەٚێذ ، ئیؼدبؾی ئەَ ئبیەرە ثەؼظەٚاِە ثەالَ..  ثۆ ِبٚەیەکی کبری

ٌِن ُكِلّهِ ُهَو الاِذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهَدٰى َوِدٌِن اْلَحِكّ  )  ( . ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الِدّ

ؼاٚی ضٛظایە ظل ظێذ ٘ەؼ ٔێؽ(٘عیٗ ِ).  ٚؼاٚی ضٛظا ثٛظٔێؽ (ملسو هيلع هللا ىلص)ؼاٚی ضٛظا . پێغەِجەؼ ظٔێؽ ٗٚار (ؼقٛي)ظا  ٌێؽە
ئبیٕی ئیكالَ ,  ٘عیٗ رؽ ضٛظا ظەقەاڵد ظەظاد ثە ِ . ٌە کبرێکعا ظێذ ئبیٕی ئیكالَ ثەؼەٚ ٔەِبْ ظەچێذ . خبؼێکی

ئبیٕی ٚ ( ظاظەثەؾێذ ١ٍٗ اٌكالَِەقیسیم )ػ ..  ئبیٕەکبٔی رؽظا ٚٚ ثەؼؾی ظەکبرەٚە ثەقەؼ ٘ەِٛ قەؼ ظەضبد
 .  ٚچەڵ ظەکبرەٚەٛپ (ٚ کڵێكب وٗ ٌٚٗخٛ)

ثطٛێٕٕەٚە  (1)(ئبضؽ ؾەِبْ ٌە ظیعی لٛؼئبْ)کزێجی ٚ ٌٗ ٔبڕۆَ  (ػٍیّٙب اٌكالَ)قیر ٗ ٘عی ٚ ِٗ ٌەقەؼ ئەَ ثبقەی ِ
 ٖٚ ..ثبـ کؽظٚیُ ٚ٘ەِٛ

  . ە ، ضەڵکی ٚا ظەؾأٓ ثە ؾیبٔی ئبیٕی ئیكالَ ظەنکێزەٚەٚظاٚأەی رب ئێكزب ثبقُ کؽظٚٚئەَ ڕٚ
. ظٚارؽ ظێّە قەؼ  (ػٍیُٙ اٌكالَ)٘ۆکبؼی قەؼەکیم ئەٚەیە ٔەنبؼەؾاْ ٌە ئبیٕەکبٔی ضٛظا ٌە ٔٛزەٚە ٘ەرب ِسّع 

 .  ثبقی کؽۆکی ئبیٕەکبٔی ضٛظا

ٚارب ثۆ ئەٚ کبرەی , ٕی ضٛظا ظەگێڕێزەٚە قەؼ ئەقڵەکەی ظیبْ ئەٚەیە ئبیٚقٛٚظاٚأەی کە ظێذ ، یەکەَ ٚثەاڵَ ئەَ ڕ
ػٍیّٙب )ْ . چٛٔکە یەکەَ ربٚاْ ئبظەَ ٚ زەٚا کؽظیبْ ٌٚەقەؼ ؾەٚی ثٛ (ػٍیُٙ اٌكالَ)ئبظەَ ٚ زەٚا ٚ ِٕعاڵەکبٔی 

 . ٚ فەؼِبٔی ضٛظا ثٛ ، ئەٚیم قەؼپێچی (اٌكالَ

 

______________________________________________________________________________ 

 :( 1)(ئبضؽ ؾەِبْ ٌە ظیعی لٛؼئبْ)کزێجی ١ٌٕىٝ 

-m-https://drive.google.com/file/d/1QdqZk_E6DcRZYpgp3vgScrHFYws_S1_g/view?fbclid=IwAR2KNSVnYF

i7wdve07r1o-VgLy9K9STWNSSkU3QGa1MdHEua_hDColzP 

https://drive.google.com/file/d/1QdqZk_E6DcRZYpgp3vgScrHFYws_S1_g/view?fbclid=IwAR2KNSVnYF-m-a_hDColzPVgLy9K9STWNSSkU3QGa1MdHEu-i7wdve07r1o
https://drive.google.com/file/d/1QdqZk_E6DcRZYpgp3vgScrHFYws_S1_g/view?fbclid=IwAR2KNSVnYF-m-a_hDColzPVgLy9K9STWNSSkU3QGa1MdHEu-i7wdve07r1o
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 :  ئەقڵی ضەٌك الی ضٛظا ئەِەیە
َذا َعُدوٌّ لاَن َوِلَزْوِجَن فَََل ٌُْخِرَجناُكَما ِمَن اْلَجناِة فَتَْشمَىٰ )  ـٰ  ( .  فَمُْلنَا ٌَا آَدُم إِنا َه

ٛێٓ فەؼِبٔەکبٔی ِؽۆڤ ئبؾاظە نضٛظای ؾأب فەؼِبْ ظەظاد ٚ ِؽۆڤیم ظەثێذ گٛێڕایەڵی ئەٚ فەؼِبٔە ثێذ . 
ئیدجبؼە ئەٚ نزە ثکەْ ، یبْ ئیدجبؼە ٔەیکەْ . ثەڵکٛ نەؼػی ضٛظا ٌە : ٘یچ ظەلێه ٔییە ثڵێذ .. ظەکەٚێذ یبْ ٔب 

 .  کؽظٔی رێعا ٔییەثە کؽظْ ٚ ٔەکؽظْ . ثەاڵَ ئیدجبؼفەؼِبٔی رێعایە ٚ ؼاٚە عڕێگبی لٛؼئبٔەٚە ظأ

ە ، ثە نێٛەی ٚ. خبؼاْ ضٛێٕعەٚاؼی ٔەثٛ (ػٍیُٙ اٌكالَ)پەیبِجەؼاْ  ٚ٘ەِٛ کۆکؽاٚەی پەیبِی ٗ :لٛؼئبٔیم ٚار
 .  ە . ضٛظای ؾأب ظەؾأێذ ڕۆژێه ظێذ ِؽۆڤ ؾیبظ ظەکبدٚپەیبِەکەیبْ گەیبٔعٚ ٟ(ٙنف)ؾاؼەکی 

 .  ئەٚیم لٛؼئبٔە, وٗ ە ٚقیٓ ٔبؼظٚٚضٛێٕعەٚاؼ ؾۆؼ ظەثێذ . ثۆیە کۆرب پەیبِی ثە کزێت ٚ ثە ٔٛ
 : ظایە ثۆ نٛێٕکەٚرٕی ضٛظا ئەٚەیە ضۆی ٌە نه ٚ گِٛبْ الظاد . قەؼەربی ئەَ گِٛبٔەل ٌێؽەکێهەی ِؽۆڤ 

َذا َعُدوٌّ لاَن َوِلَزْوِجَن فَََل ٌُْخِرَجناُكَما ِمَن اْلَجناِة فَتَْشمَىٰ )  ـٰ  ( . فَمُْلنَا ٌَا آَدُم إِنا َه

ی نەیزبٔە . کبرێه یەکەَ ِؽۆڤ ربٚأی (ەقٛەقەٚ)ربٚأەکبٔیم ٘ۆکبؼەکەی ظیبؼی کؽاٚە , ِؽۆڤ ربٚاْ ظەکبد 
 .(  لَاََّل َربانَا َظلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لاْم تَْغِفْر َلنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنا ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ  : ) گٛریبْ, کؽظ 

ٚٔی ِؽۆڤ قەؼپێچی ٚ ثێ فەؼِبٔی ضٛظا ٛثۆڤە . ثۆیە ظەثیٕیٓ قەؼەربی ؾیبظقەؼچبٚەی ؾٚڵُ ٚ کێهەکبْ ضٛظی ِؽ
 .  ٌْٚە ژیبٔعا ثٛ (ػٍیّب اٌكالَ)ٚا ٗ ٚە . چٛٔکە ئبظەَ ٚ زٛث 0%

کۆْ  ەرە ئەٚەی ضٛظا ِؽۆڤی ٌەقەؼ ؾەٚیٚٔی کبد قەؼپێچیەکبْ قەؼیبْ ٘ەڵعاٚە . کبؼ گەیهزٛٚثە رێپەڕثٛ
          رؽ ثگەڕێزەٚە ثۆ الی ضٛظا .  ێکیظەثێذ ِؽۆڤ خبؼ ٗکەٚار.   ػ١ٍٗ اٌكالَ( .ە ثە رۆفبٔی ٔٛذ )ٚٔە٘ێهزٛ

:                                                                                             ثەڵگەیبْ الیە  ٚچٛٔکە ئەِدبؼەیبْ ظٚ
 . ( ػٍیّٙب اٌكالَ)ئبظەَ ٚ زەٚایە  قەؼپێچی: یەکەِیبْ 

 یەکبٔی ظٚای ئەٚأە . قەؼپێچ ٚ٘ەِٛ: ەِیبْ ٚظٚ

   رؽ ِؽۆڤ قەؼپێچیبْ کؽظ ثەاڵَ خبؼێکی.  ە ثەٚ رۆفبٔەْٚ ضٛظا قەؼپێچیکبؼأی ٌۀبٚ ثؽظٚٚضۆنیبْ نبیەد زبڵ ثٛ
 .  ( ٌە کۆربیی ؾەِبٔعا ئەٚ قەؼپێچیبٔە ظەثیٕی١ٍٓٗ اٌكالَػئەٚەرب ئێّە ٌە ٔەٚەکبٔی ٔٛزیٓ )

  : زیکّەری ضٛظال ٌێؽەظایە
ى ِعنَدهُ ثُما ُهَو الاِذي  ) َسمًّ ن ِطٌٍن ثُما َلَضٰى أََجًَل َوأََجل  مُّ  . ﴾2األٔؼبَ: ﴿(  أَنتُْم تَْمتَُرونَ  َخلَمَُكم ِمّ

ٕەٚە ثۆ الی ضٛظا ٚاؾ ٌە قەؼپێچی ١( ڕێگبی پێعاٚیٓ ثگەڕێ ثُما َلَضٰى أََجًَل ) , یٓ ٚضٛظای ؾأب ٌە لٛڕ ظؼٚقزی کؽظٚ
ى ِعنَدهُ  ): ێذ ٚرؽ ظەفەؼِٛ پبنبْ خبؼێکی..  ثٙێٕیٓ ٘ەرب ئەٚ کبرەی ظەِؽیٓ َسمًّ ثۆ کبرێکی رؽ ظٚاربْ ٗ ( ٚار َوأََجل  مُّ

 ( .. ِكّی اخال( ٌەگەڵ )  اخالکبد ٘ەیە )  ٚ. ظیمەد ثعەْ ظٚ..ظەضبد 
 .  ظا ئێٛە ٘ەؼ نه ٚ گِٛبْ ظەکەْ ( ٌەگەڵ ئەٚەل ثُما أَنتُْم تَْمتَُرونَ  ): ێذ ٚپبنبْ ظەفەؼِٛ

  ..ثؿأیٓ نه ٚ گِٛبْ ٌەچی ظەکەیٓ ؟ئێكزب ثب 
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 :  ێذٚئبیەری پێم ضۆی ظەفەؼِٛ

لَُماِت َوالنُّوَر ثُما الاِذٌَن َكفَُروا بَِربِّ )   .(  ِهْم ٌَْعِدلُونَ اْلَحْمُد ِللاـِه الاِذي َخلََك الساَماَواِت َواأْلَْرَض َوَجعََل الظُّ
ػجیؽ ٗ ر (ٔٛؼ)ٚؼی ظأبٚە ، ِەثەقذ ٌە ٔبقیٕی ڕێگبی ضٛظا ثە ٛٚ ٔە . ربؼیکی ٚی ضەٌك کؽظٚضٛظا ئبقّبٔەکبْ ٚ ؾەٚ
 ظەثێذ ڕێگبی ٔٛؼ ٘ەڵجژێؽیٓ . , کەٚارب ئێّە ِبظاَ ضٛظا ظەپەؼقزیٓ . ( ربؼیکی)ظا ثە ٛکؽاٚە ڕێگبی غەیؽی ض

 . ( اٌٍە)رؽ ٘بٚرب ظەکەْ ثە  ٚ نزی (اٌٍە)ئەٚأەی کفؽ ظەکەْ :  ێذٚپبنبْ ظەفەؼِٛ

 :  نزّبْ ٘ەیە 3ٌێؽەظا 

  . ظا ی ٚ یەکكبٔیّبْ ٘ەیە ٌەگەڵ ضٛظا٠، ٘بٚرب ( ثُما الاِذٌَن َكفَُروا بَِربِِّهْم ٌَْعِدلُونَ )  -1
  . ثکەیٓ ضٛظا ٘بٚربی رؽ نزی ظەکبد ٚا گِٛبٔەکبّٔبْ ٚ نه , ٘ەیە گِٛبّٔبْ ٚ نه ،(  ثُما أَنتُْم تَْمتَُرونَ )  -2
ىثُما َلَضٰى أََجًَل َوأََجل  )  -3 َسمًّ  .  ٔەٚەٚثٛ ٚٚؾیٕع کبری ( ٚارٗ :ِكّی اخً: ) ظەڵێٓ ظا ئبیەرە ئەَ رەفكیؽی ٌە ،(  مُّ

                          .  ( ثُما أَنتُْم تَْمتَُرونَ : )ظەفەؼِٛێذ , ە ٚەَ کۆربیی ٘برٛٚبڵی ظٚکۆربیی ئبیەرەکە ثە ض : ِٕیم ظەڵێُ
 .  ٔەٚە ثێذٚٚثٛٚۆ ئبضؽ ؾەِبْ ٚ ؾیٕع( ثِكّی اخً)ئەگەؼ 

                         ٔەٚە ظؼۆیە . ٚثٛٚضٛظا ٚ فؽیهزە ٚ ؾیٕعٚ: . کبثؽای ثێعیٓ کە ظەڵێذ .کبد نه ٚ گِٛبْ ٔبِێٕێذ ئەٚ
 .  ٚٔەٚەٛٚ ثٚضٛظا ٚ فؽیهزە ٚ ؾیٕع گِٛبٔی ٔبِێٕێذ ٌە ڕاقذ ٚ ظؼٚقزیظەثیٕێذ ڕاقزە ٚ نه ٚ 

ظا ٘یچ گِٛبٔێه ٔبِێٕێذ ٚ ظەؾأٓ  گِٛبٔێکی پێم ِؽظْ . ٌە ڕۆژی لیبِەد ٚٔەیە لیبـ ثکەْ ثۆ ٘ەِٛٚئەَ ّٔٛ
 .  ضٛظا زەلە ٚ ڕاقزە

قیر ٚ ٗ ظەخبي ٚ ِ یٓ ٚ ٘برٕیعا ظەژئەَ ؾەِبٔە کە ئێّە رێی ٗ :( ٚار ِكّی اخً)  : ُٔ ظەڵێُٚچٛثە گٛێؽەی ثەظٚاظا
 .  ٘عی ٚ ظٚای ئەٚاْٗ ِ

ٚ کؽایەٚە ٚ ؼاقزیەکبٔیبْ ٚپبل ئەٚەی ضەڵه ؾیٕع, ( رّزؽْٚ أزُ ثُ) : ێذ ٚظەفەؼِٛ(,  ِكّی اخً ) چٛٔکە ظٚای
 ..ٚٔی ٘ەیە . ئبیب ٘یچ نه ٚ گِٛبٔێه ظەِێٕێذ ؟ٛضٛظا ٚ فؽیهزە ٚ ظۆؾەش ٚ ثە٘ەنذ ث, ثیٕی 

 .  ی ئبیٕی ٚ ظٔیبیهەٚەٚلكەیەکی ٔب ٌۆژیه ٚ ثێ ِبٔبیە ٌە ڕٚ  ٖٚ ئٗثەڵێ ظەِێٕێذ ، : ئەگەؼ ثڵێٓ 
  ..ە ٌە کەیعایە ؟ـ( رّزؽْٚ) کەٚارب ئەَ 

 : ظاٝ ظٚایٚارب پبنبْ یبْ ٌە, (ی رێعایە  ثُخبؼ )  3ئبیەرەکبْ ثکەْ قەیؽی 

لَُماِت َوالنُّوَر ) ثُما الاِذٌَن َكفَُروا بَِربِّ )  ٌَْعِدلُونَ اْلَحْمُد ِللاـِه الاِذي َخلََك الساَماَواِت َواأْلَْرَض َوَجعََل الظُّ  ...( ِهْم 

ن ِطٌٍن )   ...( ثُما لََضٰى أََجًَل  )ُهَو الاِذي َخلَمَُكم ِمّ

ى ِعنَدهُ )  َسمًّ  ...( ثُما أَنتُْم تَْمتَُرونَ  )َوأََجل  مُّ
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ٚ کبد ٚ ؾەِبٔێکە ٘ەرب پێم کۆربیی ؾەِبْ ٛیە ثۆ ٘ەِ( گهز ثُما الاِذٌَن َكفَُروا بَِربِِّهْم ٌَْعِدلُونَ  (ەیەی یەکەِیبْ ) ثُئەَ ) 
 .  ؾیٕعٚثٛٔەٚەٚ 

قبڵە ئبیٕی ئیكالَ  1300ەٚرٓ . قەؼۆکی ظەٚڵەرەکبْ ضۆیبْ ثە ضٛظاٚۀع ظاظۀب ٚ ضەڵکیم نٛێٕیبْ ظەک, ٌە کۆٔعا 
 .  ە ٚ ٘یچ کەـ ٚ ٘یچ ظەقەاڵرێه ٘بٚربی ضٛظا ٔییەٚئەٚ ضٛظایەریەی ٔە٘ێهزٛ, ٘ەیە 

ضٛظا ؾۆؼْ ، کڵێكب یەن ٘بٚربی ضٛظایبْ ٘ەیە  یە . ٘بٚربکبٔی 2019٘ەرب ئێكزب کە , ظا ٝ قبڵەی کۆربی 100ٌەَ 
یە ، ٚەن الیۀی ظەقەاڵد قیبقیەکبْ یەن ضٛظایبْ ٘ەیە (ثٛظا)ە . ثٛظایؿَ یەن ٘بٚربیبْ ٘ەیە (ـِەقیر)ئەٚیم 
 .  ئەٚەی ئەٚ ثیڵێذ خێجەخێ ظەکؽێذ, یە (ئەِؽیکب)ئەٚیم 

ی ثە ثذ پەؼقزەکبٔی خبؼاْ ظەثەیٓ . قەیؽی ٠ئێكزب ٚەؼْ ثۆ الی ئێّەی ِٛقٛڵّبْ ، ضٛظاکبْ ٘ێٕعە ؾۆؼْ ئیؽە
 .  ئِٛەری ئیكالَ ثکە ٘ەؾاؼاْ فیؽلەْ ، ٌۀبٚ ئەَ فیؽلبٔەنعا ٘ەؾاؼاْ ِبِۆقزب ٚ ڕەٚری خیبخیبْ

 ٚ لٛؼئبْ ٚەؼظەگؽیٓ یبْ ٌەٚ ضٛظاٚۀعأە ؟ (اٌٍە)ِٓ ٚ رۆی ِٛقٛڵّبْ فەؼِبْ ٌە 
 .  ظەگؽیٓ ٚ لٛؼئبْ ٚەؼی (اٌٍە)٘ەِٛربْ ظەڵێٓ ئێّە ٌە 

 : ظەپؽقُ 
 ..؟ بدٚی ضۆی نیکبؼی ثۆ ظیٓ ظەکٚثە ئبؼەؾ د ٚ ِبِۆقزبیە ٘ەیە ٚ ٘ەؼ یەکەیفیؽلە ٚ ڕەٚ ٚکەٚارب ثۆ ئەَ ٘ەِٛ

ئەی ثۆچی رۆی ربکی ِٛقٛڵّبْ رۀٙب الیەْ ٚ ِبِۆقزب ٚ ڕەٚرەکەد ثە ؼاقذ ظەؾأیذ ٚ ثە رۀٙب ئبیٓ ٌەٚ 
 ..ٚەؼظەگؽیذ ؟

 ..ٔبؾأیٓ کێ ڕاقذ ظەکبد ٚ ئبیٓ ٌە کێ ٚەؼگؽیٓ ؟, ە ِٚبْ قەؼِبْ ٌێ رێه چٛٚثۆچی ٘ەِٛ

 ( .. اْلَحْمُد ِللاـِه الاِذي َخلََك الساَماَواِت َواأْلَْرضَ  ):  ١ِٓبْ ظەڵێٚضۆ ٘ەِٛ
 ( .. َجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّورَ  ) ٚنّبْ ثبٚەڕِبْ ٘ەیە ئەٚ ضبٌمەٛ٘ەِ

 ٌێه خیب ثکەیٕەٚە ٚ ثؿأیٓ کبَ ِبِۆقزب ٚ ڕەٚد ٚ الیەْ ڕاقذ ظەکبد ؟ (ـٗٔٛؼٚ  ظٍّبد)ثۆچی ٔبرٛأیٓ ئەٚ 
 ( ..   ثُما الاِذٌَن َكفَُروا بَِربِِّهْم ٌَْعِدلُونَ ) :  ٘ەؼ ضٛظای ؾأب ٚەاڵَ ظەظارەٚە ٚ ظەفەؼِٛێذ

 : ظا ثبقکؽاٚەخ( ٌزٛثا 30) یەْ ٚ ڕەٚرەکبْ ٘ەؼ ٌە ئبیەری ئەَ ٘بٚربییەی ئێكزبی ضٛظا ٚ ئبیٕەکەی ثە ِبِۆقزب ٚ ال
ِلَن لَْولُُهم بِأَْفَواِهِهمْ  )  ( .. ذَٰ

,                  ٚیبْ ثە ظەَ ٚ ثە نیکبؼی ضۆیبْ ال ؼاقزە ٛ٘ەِٚ الیۀە ئیكالِیەکبْ ثکەْ ، ٘ەؼقەیؽی ِبِۆقزب ٚ ڕەٚد 
 .ضەڵکی ػەٚاِیم لكەی ئەٚاْ ٚەؼظەگؽێذ ثە ظیٕی ضٛظا . ٖ ٚ
 ( .. ثُما الاِذٌَن َكفَُروا بَِربِِّهْم ٌَْعِدلُونَ : ) ثەڵکٛ ٌە ِبِۆقزبکبٔیبْ . ئەِەیە ِبٔبی , کەٚارب ظیٓ ٌە ضٛظا ٚەؼٔبگؽْ  

ِلَن لَْولُُهم بِأَْفَواِهِهمْ ) پبل   .. ( ٌَُضاِهئُوَن لَْوَل الاِذٌَن َكفَُروا ِمن لَْبلُ  ) :  ێذٚظەفەؼِٛ( ...  ذَٰ
ٚەن ئەٚ ظەکۀەٚە ثە ؾیبظەٚە  ٗ :یبرؽ ظەکەْ ٌە ثەؼاِجەؼیبْ . ٚارظا ؾ ٌەگەڵ القبییەکەل, رەلٍیع ٚ القبیی  ٗ :ٚار

 ثۆ ئەٚەی ٌەٚەی ئەٚاْ ثبنزؽ ٚ ؾیبرؽ ثێذ . 
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 :  قەؼەرب ثبقی پێم ئەٚاْ ظەکەَ, ثۆ ئەٚەی خٛأزؽ رێجگەْ 
نٛێٕکەٚرەی  ێضٛظاٚۀع ە . ٘ەؼٚ٘ەثٛ ۆیض ربیجەریظاٚۀعێه ؾێٛاْ ٚ کب٘یٕی ، ٘ەؼ ضٛەٚی ٘ەث٠ٛضٛظاپێهزؽ فؽە

 .  ضۆیی ٘ەثٛٚە
بڵی ِٛقٛڵّبْ ٌە ٌەکە ٚ گبٚؼەکبٔیم القبیی ئەٚأەی پێم ضۆیبْ ظەکۀەٚە . ٌێؽەظا گؽٔگە ئەٚە ثؿأٓ زٚخٛ ٗٚار

                  ،  ٌەٚ کبرەظا ضٛظا ِەقیسی ثۆ ٔبؼظْ . ثۆیە ضٛظا ِەقیسّبْ ثۆ ظۀێؽێذ, ەکبٔە ٚزبڵی خٛ %100ئێكزبظا 
 .  ثکەْ (1)(ئبضؽ ؾەِبْ ٌە ظیعی لٛؼئبْ)ثۆ ؾأیبؼیی ؾیبرؽ قەیؽی کزێجی 

ثە ٘ەؾاؼاْ ؾێٛأیبْ ٘ەیە ، ئەَ ؾێٛأبٔە  ,رێهٚقەیؽی زبڵی ِٛقٛڵّبٔیم ثکە ، ٘ەؼ ِبِۆقزب ٚ زیؿة ٚ الیەْ ٚ ڕە
  . کبؼیبْ ئەٚەیە الیۀەکبٔیبْ ثەؼؾ ڕاظەگؽْ

كالَ ئ١٘یچیبْ ٚەاڵِی ظژە ٚ  الیەکەٚە ٌێّبْ ظەظؼێذ . ئەٚ الیۀبٔە ٘ەِٛ ضبٚۀی ِیعیبْ ٚٛقەیؽ ثکەْ ٌە ٘ەِ
  .ٔبظۀەٚە .

 . ظەٚؼٚژێٕٓ ثەڵکٛ ٔبٚ ثبؾاڕیهذ ٌێ, ئەگەؼ ثبقی ِبِۆقزب ٚ ڕەٚد ٚ الیۀەکەیبْ ثکؽێذ . ٔەن ِیعیبکبٔیبْ 
 . ئەِەل ڕاقزیە ٚ ٘ەِٛاْ ظەیجیٕیٓ

ەٚد ٚ الیەْ ٚ ِبِۆقزب . ٚەاڵِی فاڵْ ڕەٚد یبْ فاڵْ ِبِۆقزب ثۆ فاڵْ ڕەٚد ٚ فاڵْ ئیٕدب ٚەؼە قەؼ ثبقی نەڕە ڕ
ِه الاِذي َخلََك الساَماَواِت َواأْلَْرضَ ) : ١ِٓٚبْ ظەڵێٛ٘ەِظا ٘ەؼ ٌە کبرێک.. ذ !لیبِەد ٘ەڵعەقزێ, ِبِۆقزب   , (اْلَحْمُد ِللـا

ئەِە ِبٔبی   (ثُما الاِذٌَن َكَفُروا بَِربِِّهْم ٌَْعِدلُونَ ),  الیۀەکبّٔبٔە ثەاڵَ کەقّبْ ٌەقەؼ ضٛظا ثە ظۀگ ٔبیەیٓ ٚ ضٛظاکەِبْ
 ثەڵکٛ, ثە نەڕە لكە ٔبٚەقزٓ  ثەٚەنەٚە ٔبٚەقزٓ .بْ ئەٚأە ٘بٚرب ثۆ ضٛظا ظاظۀێٓ .ن( پب ثُئەٚ ؾەِۀەیە ) 

               ئیجعاع ظەکەْ ٌە ٚەاڵَ ظأەٚەی ثەؼاِجەؼ ٚ ثەؼؾ ڕاگؽرٕی الیۀەکبٔیبْ . ,  (ٌَُضاِهئُوَن لَْوَل الاِذٌَن َكفَُروا ِمن لَْبلُ )
 .  ٘ەؼ کەـ نبؼەؾا ثێذ ٌە ئبیٕە کۆٔەکبْ ٚ ضٛظاٚۀع ٚ ثزەکبْ

وٗ ٌەَ ِعب٘برە ثبل رێعەگبد کە چۆْ ضەڵکەکە ثبقی گەٚؼەیی ضٛظاکبٔیبْ ظەکؽظ ٚ نزی ؾیبظیبْ ثبـ ظەکؽظ ٌە 
 . ثٛٚ ٗ ٔی ٔٚثٛ ظا ضٛظاکبٔی رؽ

ٌە لٛؼئبٔعا ثە ِبٔبی ٔەفؽەد ظێذ ٚارب ضٛظا ٔەفؽەریبْ ( لبرٍُٙ, ) (لَاتَلَُهُم اللاـهُ أَناٰى ٌُْؤفَُكونَ ):  ێذٚپبنبْ ظەفەؼِٛ
ن ُدوِن اللاـهِ ) ٌێعەکبد . چٛٔکە ئبیٓ ٚ ە ثە ضٛظا ٚکؽظٚبْ ەکبْ زیجؽەکبٔیٚخٛ,  (اتاَخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا ِمّ

 .  ٌەٚاْ ٚەؼظەگؽْ ٔەن ٌە ضٛظا . گبٚؼەکبٔیم ٌە لەنەکبْ ئبیٓ ٚەؼظەگؽْ
                           ثە ٔبٚی ضٛظاٚە لكە ظەکەْ .  ٚ٘ەِٛ, قەیؽی ئێكزبی ئێّەل ثکە ثە ٘ەؾاؼاْ زیجؽ ٚ ؼا٘جّبْ ٘ەیە 

 ..؟ضەڵکی پبن ٚ ثێ گەؼظ ٔبؾأێذ ظیٓ ٌە کبِیبْ ٚەؼگؽێذ 
                     ە ظەثێزە ٘ۆکبؼی ئەٚەی ضٛظا ٚ ئبیٕەکەی ثؿؼ ثجێذ . ٚظا پەیعا ثٛ ضٛظاٚۀعە ٌە ئیكالَ ٚچٛٔکە ئەَ ٘ەِٛ

 .. (ٌُِرٌُدوَن أَن ٌُْطِفئُوا نُوَر اللاـِه بِأَْفَواِهِهمْ ).  ئێكزب ضٛظا ٚ ئبیٓ ثؿؼە . ٔیٛەی رێکعأی ئبیٓ ٌە الی ضۆِبٔە

_____________________________________________________________________________ 
 : (1)(ئبضؽ ؾەِبْ ٌە ظیعی لٛؼئبْ)کزێجی ١ٌٕىٝ 

https://drive.google.com/file/d/1QdqZk_E6DcRZYpgp3vgScrHFYws_S1_g/view?usp=sharing 
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هُ إَِّلا أَن ٌُتِما نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ ):  ضٛظای ضبٚەْ ظەقەاڵد ؼاؾی ٔبثێذ ئەَ ئبیٕەی ثفەٚرێذ  .. (َوٌَأْبَى اللـا

 ٚی ٌە ثەؼژەٚۀعیٛکبفؽأیم ٘ێؿێکی گەٚؼەیبْ ٘ێٕبٚە ثۆ ٔبٚچەکە ، ٘برٕی ئەَ ٘ێؿأە ٚ ئەَ پالٔبٔە ٘ەؼ ٘ەِ
 .  ِٛقٛڵّبْ ٚ ئبیٕی ئیكالِی ِەؾٔە

 : قٛظی ئەَ ؾٌٙێؿیە ئەِەیە .ؾٌٙێؿ .ِؽیکب قەؼ ظەکەْٚ ٚ ظەثٓ ثە  ئٗئێؽاْ ٚ 
ئەَ ئبیٕە ٚ ازجبؼ ٚ  ٚە ٔبقبٔعٔی ڕاقزی, فیؿَ ٗ ٌٗ ٚ ئبیٕی ق (ئبي قؼٛظ)قەؼکەٚرٕیبْ ظەثێزە ٘ۆکبؼی الٚاؾ کؽظٔی 

 . . ؼ٘جبٔەکبٔی
الٚاؾ ثکبد ٚ زەلیمەری ظەؼ ثطبد ، ضبٚۀی ٘ێؿ  (ئبي قؼٛظ)ظٔیب کۆثێزەٚە ٔبرٛأێذ  ٚ٘ەِٛ,  (لَاتَلَُهُم اللاـهُ أَناٰى ٌُْؤفَُكونَ )

 .  ٚ ظەقەاڵرٓ . ثەاڵَ ثەؼاِجەؼ ضٛظا کەـ ضبٚۀی ظەقەاڵد ٔیە . ثۆیە پێٛیكزە ضٛظا رعاضً ثکبد
ًدا )  , ٘ەؼ ثە ضۆیبْ ٌە ضۆیبْ ظەظاد ٌْ ًدا َوأَِكٌُد َك ٌْ ِل اْلَكافِِرٌَن أَْمِهْلُهْم   . إِناُهْم ٌَِكٌُدوَن َك ًدافََمِهّ ٌْ  ( ُرَو

 فیؿَٗ ٌٗ ئبیٕی ق ٔیبْ ٚ ظەؼضكزٕی ڕاقزیٚ( ثەڵکٛ الٚاؾ ثٛضبٔعٔیبْ ٔییەِٚەثەقزُ ڕٚثە ٌێعأی ئبي قؼٛظ ) ْ,ِٛقٛڵّب
 .  ی ئبیٕی ضٛظا قەؼظەکەٚێذ50%

عە ٚ ظاػم ٚ ئەٚأەی ٌەَ ِبٚەیەی ظٚارؽ ظێذ ٔبِێٕٓ . چٛٔکە ئبي قؼٛظ ٚ ١ئەٚ گؽٚپە خیٙبظیبٔەی ثە ٔبٚی لبػ
ِؽیکب ثجٓ ثە  ئٗثۆ ئەٚەی ظەقەاڵری نیؼە ٚ , ؼێذ عپبؼە ٚ ظەقەاڵد ٚ فەرٛا فؽۆنەکبٔیبْ ظەثێذ ٌٛریبْ ثهکێٕ

 .  ظا گەٚؼەرؽیٓ ٘ێؿ ٌە خیٙبْ
ٌە کۆڵ ظەکبرەٚە . ئەِە ٘ۀگبٚی یەکەِی ئەَ قبزەی نەڕەیە . ضٛظای ضبٚەْ ظەقەاڵد ، فەرٛا فؽۆنەکبّٔبْ 

 .  فیؿِٓٗ ٌٗ ٚ ق (ئبي قؼٛظ)ی کێهەکبْ %100چٛٔکە 

ظا ٌەثەؼ چبٚی ظیٕعاؼ ٚ  ثە ٔەفؽەریبْ ظەکبد ٌە ظٔیب ( لَاتَلَُهُم اللاـهُ أَناٰى ٌُْؤفَُكونَ )  ثەَ نێٛەیە ضٛظای ضبْٚ ظەقەاڵد
 .  ثێعیٓ

 .  ثە ٔەِبٔی ئبي قؼٛظ ٚ قٍفیؿَ ٘ەِٛ کێهەکبٔی ئبیٕی ئیكالَ زەي ظەثێذ
 ِؽیکب ٚ ئێؽاْ چی ٘ەیە ٚ چی ظەگٛؾەؼێذ ؟ ئٗ ٚثؿأیٓ ثەؼەی قەؼکەٚرٛئیٕدب ظەثێذ ثچیٕە ثەؼی ئەٚثەؼ ٚ 

رەڵەی ثەؼەی  ٜظەکەٚیزە ظاٚ, ٔبقیذ ٚ ثەؼ ظەثێذ ضۆد ثٕبقیذ . ضۆد ٔەپێم ئەٚەی ثچیزە ثەؼی ئە
 ەٚە . ثبنزؽیٓ ڕێگبل ثۆ ضۆ ٔبقیٕذ ظەثێذ ثؿأیذ ٌە ظیٛەضبْ چ ثبقە ؟ٚقەؼکەٚرٛ

 ثبنە ئێّە ظٚای کێ ثکەٚیٓ ٚ چی ثکەیٓ ؟:ؾۆؼ ٌە ِٛقٛڵّبٔبْ ظەپؽقٓ 
 ..ظەؾأیذ ظٚای کێ ثکەٚیذ ٚ چی ثکەیذ .. ثطٛێٕەٚە  (1)ضبْ چ ثبقٗ ( ثبقٗ , ٌٗ ظ٠ٖٛ ٘ٗ وزێجٝ )

____________________________________________________________________________ 
 :( 1)ضبْ چ ثبقٗ ( ثبقٗ , ٌٗ ظ٠ٖٛ ) ٘ٗ ١ٌٕىٝ

https://drive.google.com/file/d/1AxkVphL5UgJ9SSAzQs9yVBYnxmsjbzjK/view?usp=sharing 
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 ..ثؿأیذ ئبضؽ ؾەِبْ چییە ٚ چۆٔە ؟ثۆ ئەٚەی ٌە یبؼییەکبْ رێجگەیذ ٚ رێٕەکەٚیذ . ظەثێذ 
 .  ثێزەٚەذ ضٛێٕعـ)ئبضؽ ؾەِبْ ٌە ظیعی لٛؼئبْ(کەٚارب ظەثێذ کزێجی 

 ..ؾأیذ ٌە ظیٛەضبْ چ ثبقە ؟ظەثێذ , ظا  ێ ظەکەٚیذ ٌەَ فیزٕەیەثؿأیذ نٛێٓ ک ئەگەؼ ثزەٚێذ ضۆد ثٕبقیذ ٚ

 . ئەٚ کبد ظەثێذ ضٛظا ثعۆؾیزەٚە ..٘ەؼ کبد ؾأیذ ئبضؽ ؾەِبْ چیە ٚ ٌە ظیٛەضبْ چ ثبقە .
 ظا .  ظا ضٛظا ثؿؼە ٌە ٔێٛاْ ڕەٚد ٚ الیەْ ٚ ِبِۆقزب ئبیٕیەکبْ چٛٔکە ٌە ئێكزب

 .  ٓ ٌەٚ ٚؼظە ضٛظایبٔە ٚەؼظەگؽیِٓٓ ٚ رۆی ربکیم ئبیٖٚ 
٘عی ٚ ٗ ئەگەؼ ئبیٕی ضٛظا رێه ٔەچٛایە ٚ ضٛظا ثٕبقؽێذ ٌە الیەْ ِٛقٛڵّبٔەٚە . پێٛیكزی ٔەظەکؽظ ضٛظا ِ

 . قیسّبْ ثۆ ثٕێؽێذٗ ِ

 :  ٚربْ ئەَ پؽقیبؼە ٌە ضۆربْ ثکەْٛ٘ەِ
ٌە ەن ئبیەد . ٠ ثکەیٕەٚەٕەی فەرٛاکبْ کۆرە ٚ قەؼۆکی ٌیدِٛفزیی ئەٚ ٚاڵ, ٔبٚ ئیكالِی ئەگەؼ ٌە ٘ەؼ ٚاڵرێکی ثە

 ..  . پبنبْ ظاٚایبْ ٌێجکەیٓ لكەی ٌەقەؼ ثکەْ.ظەقزیبْ  ئبیەرەکبٔی لٛؼئبْ ثطەیٕە ثەؼ
 ..ْ ٚ یەن رەفكیؽیبْ ثۆی ظەثێذ ؟ٚٚیبْ یەن ثۆچٛٛئبیب ٘ەِ

 ..ظا ٔبثێذ ثە نەڕە ٌەلە ؟ ئبیب ٌە کۆربیی کۆٔگؽەکە
 ..لٛؼئبْ ثۆ ئێّەیە ، ثۆچی ئەَ ؾأبیبٔە ڕێه ٔبکەْٚ ؟ئەگەؼ ئبیٕی ئیكالَ ڕاقزە ٚ 

 ..ڕاقزە ؟ ٚەرەٚە ثە الیەْ ٚ ِبِۆقزب ٚ ڕەٚرێکەٚە ٚ ثەـ ئەٚد پێٛثۆچی رۆ ضۆد ثەقز

 ( .. ) کٛا ضٛا ؟ : ئەَ کزێجە ثطٛێٕەٚە, . ثۆ ئەٚەی ضٛظا ثعۆؾیزەٚە .کەٚارب ضٛظا ثؿؼە ٚ ظیبؼ ٔییە 

https://drive.google.com/open?id=1kxcRW5aXLbE6G8RDlSXU2CZ7ofz7AU_7 

 . .ظا ٚ ٚظاٚأەی ظا٘برٛٚثؿؼ ظەثیذ ٌەَ ڕ, چٛٔکە گەؼ ضٛظا ٔەظۆؾیزەٚە 

  : ثۆ ئەٚەی ثؿؼ ٔەثیذ ظەثێذ ثؿأیذ ٗکەٚار
 ..ئبضؽ ؾەِبْ چییە ؟

  .. پبنبْ ضۆد ثٕبقیذ
 ..پبنبْ ضٛظا ثعۆؾیزەٚە

 ..قەؼکەٚرٓ ظەٚؼی رۆ چی ظەثێذ ؟ ِؽیکب ٚ ئێؽاْ ئٗئەٚ کبد ظەؾأیذ کبرێه ثەؼەی 

 ظەثێذ لٛؼئبٔەکەنذ ثعۆؾیزەٚە . .. ثۆ ئەٚەی ثبنزؽ رێجگەیذ 
 :  قەیؽی ئەَ ٌیٕکە ثکە ٚ لٛؼئبٔەکەنذ ثعۆؾەٚە

https://drive.google.com/file/d/1w6ti05VVkQOA4bl_Pg5vumG8nCm4LfgY/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1w6ti05VVkQOA4bl_Pg5vumG8nCm4LfgY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w6ti05VVkQOA4bl_Pg5vumG8nCm4LfgY/view?usp=sharing
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ئێّەی ِٛقٛڵّبْ لەِٚێکی ٔەضٛێٕعەٚاؼیٓ .  وٗن ربن ٌە چی ثەؼەیەن ثیٓ ئەٚەیە ٘ۆکبؼی ٔەؾأیّبْ ٚە
  . ٘برٛٚە ٌەقەؼ ئەَ پەرە یبؼی ظەکبد ٝ(ی ٌۆؼأكفیؿِی ٚە٘بثٗ ٌٗ ق)

ٚ  یزفکؽْٚٚ  رزفکؽْٚٚ  یؼمٍْٛٚ  رؼمٍْٛ)  ٌؼٍکُ : ە ، لٛؼئبْ پڕە ٌە ئبیبریٚٚ ػەلڵی ڕاگؽرٛکبؼی ثیؽکؽظٔەٚە 
  .(  رزػکؽْٚٚ  یزػکؽْٚٚ  رػکؽْٚ

 ثۆ ظا ٚە ٌە ٘ؿؼی ربکی قەٌەفیٚکؽظٔەٚە ٚ رێگەیهزٕیبْ لفڵ کؽظلٛؼئبٔیم الیبْ ظاٚە ، کبؼی ثیؽ فیؿَ ٌەٗ ٌٗ ق
  . ٔەؾأی ثّێٕێزەٚە . ثۆ ئەٚەی ٘یچ ٔەؾأێذ ٚ زٛکُ الی ٚەٌی ئەِؽ ثێذی ٚ ٠ئەٚەی ِٛقٛڵّبْ ثە گەِژە

ٌی ٖ ٚثۆ )ثۆ ضٛظا ظەثێذ ٔەن  (ٚەالء ٚ ثەؼائی)ئەگەؼ ِٛقٛڵّبْ ثیؽی کؽظەٚە ٚ ٌە ظیٕەکەی رێگەیهذ . ئەٚ کبد 
  . یبْ ڕەٚد یبْ الیەْ ٚ ِبِۆقزبکەی (ِؽ ئٗ

زعاظی ٚ اضٛأی ٚ قەگجبثی ٚ  ٌەقەؼ ڕێچکەی ئەٚاْ ٔەثێذ ثەد ٚ ثۆیە ظەثیٕیٓ ٘ەؼ کەـ نیکبؼی ثۆ ئبیٓ ثکب
  . ٚن ظەکەْٛٚ ضۆنی ق ٚ ظایک ٘ەِٛ ٔبٚێکی ٔبنؽیٓ ٔبٚؾۀعی ظەکەْ رۀبٔەد ژْ ٚ کچ ٚ ضٛنه

  .( اٌٍە)ٌۆؼأكی ٚەؼثگیؽێزەٚە ٚ ثگەڕێزەٚە ثۆ الی  ٚە ظەقەاڵری ئبیٕی ٌە ٚە٘بثیٛئێكزب کبری ئەٚە ٘بر

کؽظٔەٚە ٚ ظەثێذ ئِٛەری ئیكالَ ٚەن ە ٌە ثیؽٚچۆْ ئەَ قەٌەفیبٔە ڕێگەیبْ گؽرٛوٗ ثۆ ئەٚەی خٛأزؽ رێجگەْ 
  . ٚ ظەکبدٛئەٚاْ ثیؽ ثکبرەٚە . نیکبؼی ثۆ ئەَ ئەَ زەظیكە ظەکەیٓ ، چٛٔکە ِٛػدیؿەیەکە ثبقی ظا٘بر

ثۆ  ٚە . ئەگەؼ نیکبؼیٚکؽظ ثبقی (ملسو هيلع هللا ىلص)ە ظەثیٕیٓ کە پێغەِجەؼ ٚٓ ٚ ئەٚ ظا٘برٌٛسّع ٌٍە ئێّە ٌەَ ؾەِبٔەظا ظەژیا
  .ثکەیٓ ئبیب ربٚأجبؼیٓ یبْ زەظاظیٓ یبْ ػەؼنی ِەظضەٌیەد ظە٘ێٕێزە ٔەِبْ .

  . ثۆیە لەد ٔب٘ێڵٓ نیکبؼی ثکؽێذ ثۆ ٘یچ ظەلێکی لٛؼئبْ ٚ زەظیكیم
 ٌە ظیعی ئبي قؼٛظی ٚە٘بثیەٚە ثجیٕیٓ . , ظەثێذ ظیٓ ٚ ظٔیب 

   : ثۆ ضؿِەد زەظیكەکە ثب ثچیٓ
فَةَ ْبَن اْلٌََمانِ  ) ئەَ زەظیكە ٌە ٘بٚەڵی ثەڕێؿەٚە ٌْ   : ێذٚؼاٚەرەٚە ظەفەؼِٛظگێڕ ( ُحذَ

ٌِْر و ُكْنُت أَْسأَلُهُ َعْن الشارِّ  ) ٌِْه َوَسلاَم َعْن اْلَخ ُ َعَل ِ َصلاى َّللاا ٌَْسأَلُوَن َرُسوَل َّللاا  (  ٌُْدِرَكنًَِمَخافَةَ أَْن  َكاَن النااُس 
                 ظەکؽظ .  ثەاڵَ ِٓ پؽقیبؼی نەڕ ٚ ٔبضۆنیُ ٌێ,  (ملسو هيلع هللا ىلص)ضەڵکی پؽقیبؼی ضێؽ ٚ ضۆنیبْ ٌە پێغەِجەؼ ظەکؽظ 
  : ثۆیە ٌێُ پؽقی ..ظەکەَ ؟ ثۆ ئەٚەی کبرێه کەٚرّە نەڕ ٚ ٔبضۆنیەٚە ثؿأُ چی

ِ ِإناا ُكناا فًِ )  ٌِْر ِمْن َشرٍّ فَمُْلُت ٌَا َرُسوَل َّللاا ٌِْر فََهْل بَْعَد َهَذا اْلَخ ُ بَِهَذا اْلَخ  ( َجاِهِلٌاٍة َوَشّرٍ َفَجاَءنَا َّللاا
ٚیٓ . ضٛظا ئەَ ضێؽەی ثۆ ٘ێٕبیٓ ، ٛئێّە ٌە ؾەِبٔی ٔەؾأی ٚ خب٘یٍی ٚ نەڕظا ث ( ,ملسو هيلع هللا ىلص)ؼاٚی ضٛظا ظگٛرُ ئەی ٔێؽ

 ..؟ِەثەقزی ئبیٕی ئیكالِە . ئبیب ظٚای ئەَ ضێؽە نەڕ ٘ەیە 

  . ەرەٚەٚثەقزٛ (پەؼقزی اٌٍەثزپەؼقزی ٚ )ی ثە (ضێؽ ٚ نەڕ)ظیمەری قەؼەربی پؽقیبؼەکە ثعەْ ، ئەَ ٘بٚەڵە ثەڕێؿە 
ی ر ١ٗد . چٛٔکە ئبیٓ ٚارب نێٛاؾ ٚ چۆٔٚ ئبیٕەکبْ ٚ ژیبْ پێکەٚە ظەثەقزێذ ٚ گؽێ ظەظاٛئەَ پؽقیبؼە ئەقڵی ٘ەِ

  . ەژیبٔی نەڕ ٚ ٔبضۆنی ٚٔبقی ٚارب ٘ەِٛی ٔەاٌٍەٚ ڕێگبی  اٌٍە٘ەؼ کبد ِؽۆڤ ,  الیۀێکەٚە ٚژیبٔی ِؽۆڤ ٌە ٘ەِٛ
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 . ثەڵێ ظٚای ئەٚ ضێؽە نەڕ ٘ەیە,  ( لَاَل نَعَمْ  ) : ێذٚظەفەؼِٛ, ظا  ٌە ٚەاڵِی پؽقیبؼەکەی (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەِجەؼ 
ە ضٛظا ٌێیبْ ڕاؾی ثێذ . (ـػّؽی کٛڕی ضطبة ٚ ػٍی ٚ ػثّبْ)کٛنزٕی , ٌەٚ نەڕە  (ملسو هيلع هللا ىلص)ِەثەقزی ضۆنەٚیكذ 

  .(  ؾٌەیەٗ ػزٛفیؿَ ٚ ِۆنیؼە ٚ ق) قەؼەربی قەؼ ٘ەڵعأی 

  :پبنبْ پؽقیبؼی ٌێعەکبد ٚ ظەڵێذ
ٌْر)  ّرِ ِمْن َخ  ( لْلُت َوَهْل بَْعَد َذِلَن الشا
 ( لاَل نَعَْم َوفٌِِه َدَخن) 
 ٗ :ٚار

 ..ئبیب ظٚای ئەٚ نەڕە ضێؽ ٘ەیە ؟: پێّگٛد 
  . ظٚای ئەٚ نەڕە ، ضێؽ ٘ەیە ٚ ضێؽەکە ظٚکەڵی ٘ەیەثەڵێ ؼِٜٛٚ :  فٗ

        ظا ظێذ .  ٚٛٚظاٚێکّبْ ثۆ ثبقعەکبد ٌە ظا٘برٚڕ ( ,ملسو هيلع هللا ىلص)ٌێؽەظا ظیمەری فەقبزەد ٚ ثەالغەری ضۆنەٚیكذ ثعەْ 
  . ٚظاٚە ثە ظٚکەڵ ٔبٚ ظەثبدٚئەٚ ڕ نەڕ ٚ گؽژی

                     ٔی ئبگؽ ، ٘ەؼ کەـ ظٚکەڵ ثجیٕێذ ظەؾأێذ ئبگؽێه کەٚرٛەرەٚە . ٚظٚکەڵ ٚارب ثٛ, ٚاْ ظەؾأیٓ ٛ٘ەِ
ڕاظەی ئبگؽەکە ظەؾأیٓ ؾۆؼە یبْ کەِە ثەاڵَ , کبرێه ظٚکەڵ ظەثیٕیٓ  . ؾۆؼ ٚ کەِٓ , ئبگؽیم خۆؼا ٚ خۆؼْ

  . ٔبؾأیٓ ٘ۆکبؼەکەی چیە ٚ کێ ئەٚ ئبگؽەی کؽظەٚە ٚ ثڵێكەی ئبگؽەکە چۀع ؾیبٔی ظاٚە

 .ٌەقەؼ ئەٚ ظٚکەڵە : ظا ضەڵکی ٘ەؼ یەکە نزێه ظەڵێٓ  ٚظاٚێه ، ٌێؽەٚؾأیٕی ڕ ٗٔی ظٚکەڵ ٚارٚثٛ
ە ٚئەَ زەظیكە ثعەْ ، پبل ِبٚەیەن ٌە ظٚکەڵەکە ٘ەٚاڵ ثاڵٚ ظەثێزەٚە ٘ۆکبؼی ئەٚ ئبگؽە چی ثٛ ظیمەری ٚؼظثیٕی

ٚؼ ثیذ ظؼۀگزؽ ٘ەٚاڵەکەد ٚذ . چۀع ظٚؼ ٚ ٔؿیکیذ ٌە ظٚکەڵەکەٚە ظەٚؼ ظەثیٕێٚئەَ ٘ەٚاڵەل ثە گٛێؽەی ظ
  . رؽ پێعەگبد . ثەاڵَ ئەٚأەی ؾۆؼ ٔؿیکٓٚپێعەگبد . ٘ەؼ چۀع ٔؿیه ثیذ ٘ەٚاڵەکەد ؾٚ

 ثبقیعەکبد .  ملسو هيلع هللا ىلصئەٚ ضێؽەی پێغەِجەؼ : ظٚکەڵەکە ٔب ثیٕٓ ثەڵکٛ ٌۀبٚ ئبگؽەکەظاْ . ئەِەل ِبٔبی ئەٚەیە 
 . رێذ ٚؼٚقذ ثکبد ظەقٛظا نەڕ ٚ فیزٕە ظ کەـ ٌەٚ ؾەِبٔە ئەٚەیە ٘ەؼ

ٚەن ئەٚە ٚایە ظٚکەڵی ئەٚ نەڕە ثجیٕٓ . ,ٚؼ ظەضۀەٚە ٚیبْ ضۆیبْ ظ, ؼْ ٌەٚ نەڕ ٚ فیزٕەیەٚە ٚئەٚأەی ظٚاڵَ  ثٗ
  : ثۆ ظەکبد ڵەل ضەڵکی نیکبؼیئەٚ ظٚکە

ەکبْ ظەنێٛێذ ڕاقزیظا  ٚظاٚەکە . ٌێؽەٚغەی ضەڵکی ثۆ ڕٗ ٚە ؟ ؾائیعەْ لكە ٚ ِجبٌٛٚە ؟ کێ ٘ۆکبؼ ثٛؾیبٔی چۀع ث
  . ئبگؽەکە ثؿؼ ظەثێذ ٚیعاٚە ٚ ٘ۆکبؼ ٚ ئبِبٔدی قەؼەکیٚٚ کەـ ٔبؾأێذ چی ڕ

چٛٔکە ٘یچ ظٚکەڵێه ثێ , ی ظٚکەڵەکە ئبگؽەکەیە قی ئبگؽەکە ٔبکبد . ٘ۆکبؼی قەؼەکثب (ملسو هيلع هللا ىلص)ثۆیە ضۆنەٚیكذ 
  . ئبگؽ ٔبثێذ

نذ رێجگەْ ثۆ ئەٚەی  ٚ) زػیفخ ( ٚ ٘بٚەالْ ثعەْ ، ظەیبٔەٚێذ ٌە ٘ەِٛ ٌێؽەظا ظیمەری ؾیؽەکیی ٚ ٚؼظثیٕی
 ( ؟ لُْلُت َوَما َدَخنُهُ )   : ٔەگەڕێٕەٚە ثۆ نەڕ ٚ خبٍ٘یەد ٌە ضۆنەٚیكذ ظەپؽقێذ

 ..ظٚکەڵەکەی چییە ؟: پێّگٛد 
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ثۆ ضەیؽ . ٌێؽەظا ظیمەری ئەظەة ٚ ڕاظەی رێگەیهزٕی کەقێکی ثذ پەؼقزی خب٘یً ثعەْ ٌە نەڕەٚە گۆڕاٚە 
  ..کێ ئەٚ ئبگؽە ٘ەڵعەگیؽقێٕێذ ؟: یبْ ٔبڵێذ .. ٘ۆکبؼی ظٚکەڵەکە چیە ؟ : ٔبپؽقێذ

 ظٚکەڵەکەی چییە ؟: ثەڵکٛ ظەپؽقێذ 

ە ٚ ١ثەؼاِجەؼەکەی کێظاٚەکە ظەکبد . ٌە لكە رێعەگبد ٚ ظەؾأێذ ٚقەیؽی ڕٚ( ملسو هيلع هللا ىلص)ئەِیم ٌە ظیعی ضۆنەٚیكزەٚە 
  . ئەظەثی رێگەیهزٕی ٌە لكە ٘ەیە

ڵۆکەٚە ، کبرێه ظەیەٚێذ ٔەکەٚێزە ٔبٚ لكە ٚ لكە ؼەٚە ٚەن ضەڵکەکە ظٚکەڵەکە ظەثیٕێذ .ٌٚە گۆنەی ظٚ ٚارب
  . ظٚکەڵەکەی ثیٕی

  ..ە ؟ٚرێعا ثٛ ٝە ٚ ظەقزی کێٚیەریەٚە ٚ ٘ۆکبؼەکەی چی ثٛٚضۆی ثؿأێذ ئبگؽەکە کێ کؽظٚ
  . ٌە ظٚکەڵەکەٚە نیکبؼی ثۆ ئبگؽەکە ثکبد ٚ ئەقڵی ئبگؽەکە ثعۆؾێزەٚە ٗ :ٚار

  : ێذْٚٚ ظەکبرەٚە ٚ ظەفەؼِٛٚ٘ۆکبؼی ظٚکەڵەکە ٚ ئبگؽەکەی ثۆ ڕ( ملسو هيلع هللا ىلص)ظا ضۆنەٚیكذ  ٌە ٚەاڵَ
ٌِْر َهْدًٌِ تَْعِرُف ِمْنُهْم َوتُْنِكرُ )   ( لَاَل لَْوم  ٌَْهُدوَن بِغَ

  . ظەگیؽێذ ٚ ڕەریم ظەکؽێزەٚەٚەؼ ظا نزیبْ ٌێ ئەٚأە کەقبٔێکٓ نٛێٓ ڕێگبی ِٓ ٔبکەْٚ . ٌەگەڵ ئەٚەل ٗ :ٚار
 ..کؽظٔەٚەیە ؾۆؼ گؽٔگە ٚ ظەثێذ ثؿأیٓ ثبقی کەی ظەکبد ؟ٔٚئەَ لكەیە ٚ ئەَ ڕٚ

  . ئیكالَئبیٕی ٚ قەؼەربی زەظیكەکە ثبقی ؾەِبٔی نیؽن ٚ خب٘یٍیەد ظەکبد ٌە نەڕەٚە گۆڕاٚە ثۆ ضێؽ 
 ( أب وٕب فٟ خب١ٍ٘خ ٚنؽ فدبءٔب اٌٍٗ ثٙػا اٌط١ؽ فًٙ ثؼع ٘ػا اٌط١ؽ ِٓ نؽ) 

 ..پؽقیبؼی ظٚای ئەٚەی ٌێعەکبد ٚ ظەڵێذ نەڕ ٘ەیە ؟
 ( ٔؼُ لبي)   : ێذٚظیمەری ٚەالِەکە ثعەْ ؾۆؼ کٛؼرە ثە رۀٙب ظەفەؼِٛ

  .ٚ ٚەن ثبقّبْ کؽظ کٛنزٕی ئەٚ قێ ضەٌیفەیە ثٛ

  : پؽقیبؼ ظەکبد (زػیفخ)،  پبل کٛنزٕی ئەٚ قێ ضەٌیفەیە, ەَ ٚظٚپبنبْ ؾەِۀی 
 ( لٍذ ًٚ٘ ثؼع غٌه اٌهؽ ِٓ ض١ؽ لبي ٔؼُ ٚف١ٗ ظضٓ) 

  . ( ؾیبظ ظەکبد ظضٓ فیە ٚ٘ەؼٚە٘ب ) , ( ٚەاڵَ ٔبظارەٚە  ٔؼٌُە ٚەاڵِی ؾەِبٔی ظٚای ئەٚظا ثە ) 

پؽقیبؼی  (زػیفخ)٘ەرب کەٚرٕی ظەٚڵەری ػٛقّبٔی . چٛٔکە , قبڵی ئبیٕی ئیكالِە  1250ی ٚظا ِێژٚ ِەثەقذ ٌێؽە
 ( ؟ ظضٕٗ ِٚب لٍذ)   : ٘ۆکبؼی ئەٚ ظٚکەڵە ظەکبد ٚ ظەڵێذ

 (  لبي لَٛ ٠ٙعْٚ ثغ١ؽ ٘ع٠ٟ رؼؽف ُِٕٙ ٚرٕىؽ)   : ٚەاڵَ ظەظارەٚە (ملسو هيلع هللا ىلص) ضۆنەٚیكذ
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                                  ..نزێکیبْ ضؽاپە ؟ ٚئبیب نیؼە ٚ قۆفی ٚ ِؼزؿٌخ ٘ەِٛ .قبڵە ثکەْ . 1250ی ئەٚ ٚئێكزب قەیؽی ِێژٚ
 ..خەکبٔیبْ ڕەد ثکەیٕەٚە ؟ٗ ٔٙٗ ِ ,ئبیب ظەکؽێذ ٘ەِٛ

 ؽ .ٚەاڵَ : ٔەضێ
 ثەڵگەد چییە ؟
ٚ فکؽ ٚ ٛ٘یچ ؾأبیەکی ئبیٕی یبْ ظەقەاڵرێکی ئیكالِی ٘ەِ, ظا  قبڵە 1250ٌە ِبٚەی ئەٚ ئبیب : ثەڵگەَ ئەٚەیە 

 ..ٚچەڵ کؽظٚەرەٚە ؟ٛڕێجبؾەیبْ پلیعەی ئەٚ قێ ٗ ػ
  . ٚەالَ : ٔەضێؽ
 ْٚ ؟ٛخە ٌەقەؼ ڕێچکەی پێغەِجەؼ ثٗ ٔٙٗ ئبیب ئەٚ قێ ِ

 ( لبي لَٛ ٠ٙعْٚ ثغ١ؽ ٘ع٠ٟ) 
  . ٚەالَ : ٔەضێؽ

 ..نزیهیبْ ٌێ ڕەد کؽاٚەرەٚە ؟  , ٖٚٚە ٚەن الیۀی ئبیٕی ٛٚەؼگیؽاٚە ٚ ڕاقذ ث ئبیب ئەٚ قێ ڕێچکەیە نزیبْ ٌێ
 ..( ٚرٕىؽ ُِٕٙ رؼؽفٚەالَ : ثەڵێ ) 

 :ظا ظەثێذ ثپؽقیٓ  ْٚ . ٌێؽەٛٚٔی ظیٕی ئیكالَ ئەٚ قێ فیؽلەیە ثٛثٕبغەی نەڕ ٚ رێکچ
 ..قبڵ ظاٚە ؟ 1250ثە ظٚکەڵ ئبِبژەی ثە زٛکّی ,  (ملسو هيلع هللا ىلص)ثۆچی پێغەِجەؼ 

 |ثۆ کؽاٚە .  ثە ) زمع ٚ فكبظ اٌمٍت ( نیکبؼی ٌەٚ زەظیكەظا , ( ثکەیٓ ظضٓئەگەؼ قەیؽی نیکبؼیی ٚنەی ) 
  . ٔی ظڵٚڕق ٚ کیٕە ٚ رێکچٛ : ٗ ٚار

ربٔعْ ثەؼؾ ثێزەٚە . ظٚکەڵیم ثە٘ۆی ٚظا ) ظضبْ ٚارب ظٚکەڵ ( ٌە ) ظضٓ ( ٘برٛٚە ، ٚارب ٘ەؼ نزێه ٌە قٛ ٌە ئەقڵ
 ( ظەڵێٓ ) ظضٓٝ کۆکیم ٘ەؼ پێری ٚ ٔبظٚژِٕبیە, ظەڵێٓ ) ظضبْ ( ثۆیە  ٚربٔعْ ثەؼؾ ظەثێزەٚە ، ثۆیە پێیٛق

ئبگؽ ضۆل ِەکە ، ِەثەقزی نەڕە ٔەن ئبگؽ کؽظٔەٚە : ظەڵێذ , کٛؼظەٚاؼیی ضۆنّبْ ٘ەِبْ نذ ثەکبؼ ظە٘ێٕێذ 
  . رؽ ثە نمبؼرە ٚ ظاؼ یبْ نزی

ؾیبرؽ ثە ظٚکەڵ نیکبؼی ظەکؽێذ ٔەن ڕق ٚ کیٕە ٚ  (ظضٓ)ظاٚەکبْ نیکبؼی ثکەیٓ ، ٚئەگەؼ ثەگٛێؽەی ڕٚ
  . ظڵ ، ظٚارؽ ظێّە قەؼ ثبقیٔی ٚرێکچٛ

ثە٘ێؿ ٘ەثٛٚە ،  گیؽقبٚە . ثەاڵَ ظەٚڵەری ئیكالِیقبڵەی ڕاثٛؼظ . ئبگؽی نەڕ ٌە چۀعیٓ نٛێٓ ٘ەڵ 1250ئەَ 
ْ ، ئبگؽی نەڕ ٚ فیزٕە ٚ ڕق ٚ کیٕەی ثەؼاِجەؼیبْ کٛژأعٚەرەٚە ٚظٚکەڵەکەیبْ ثیٕیٛە ثەؼەٚ نٛێٕی ئبگؽەکە ڕۆنزٛ

  . ٚ ثٕە ثڕیبْ کؽظٚٚە
  : ظەپؽقێذ (زػیفخ, )قیبؼی ظٚای ئەٚ گؽٔگە ٚ ثبقی ؾەِبٔی ئێّە ظەکبد ٚ پبل ئەٚ ظٚکەڵە پؽ
 ( لٍذ فًٙ ثؼع غٌه اٌط١ؽ ِٓ نؽ) 

ٔبٚثؽاٚە ، نەڕیهی رێعایە ثەالَ نەڕەکەی ٘یچ ٔییە ٚ ظٚکەڵ ٚ ڕق  (ضیؽ)قبڵە ثە  1250ظیمەد ثعەْ زٛکّی ئەٚ 
 ٚ کیٕەی فیؽلەیەن ٌە فیؽلە ئیكالِیەکبٔە . 
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 ئبیب ظٚای ئەٚ ضێؽە نەڕ ٘ەیە ؟( ..  لٍذ فًٙ ثؼع غٌه اٌط١ؽ ِٓ نؽ: )  ظەڵێذ خ(زػیف)چٛٔکە پؽقبیەکەی 
 (  خُٕٙ ِٓ أخبثُٙ ا١ٌٙب لػفٖٛ ف١ٙبلبي ٔؼُ ظػبح ػٍٝ أثٛاة  (  : ٚێذٛظەفەؼِ (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەِجەؼ 

ثەڵێ ، ثبٔگەنە ظەکەْ ثۆ ظەؼگبکبٔی ظۆؾەش . ٘ەؼ کەـ گٛێؽایەڵیبْ ثێذ ٚ نٛێٕیبْ ثکەٚێذ فڕێی : فەؼِٛی 
  . ظەظۀە ظۆؾەضەٚە

 ..ثۆِبْ ٚەقف ثکە ئەِبٔە کێٓ ؟: ظەڵێذ  (زػیفە)ٔەن ثۆ ضٛظا . ئیٕدب , ٚارب ٘ەٚڵ ٚ کۆنهی ئەٚأە ثۆ ظۆؾەضە 
 (  ٌٕب صفەچٛٔکە ثە کۆ لكە ظەکبد ) ,  خ(زػیف)ظیمەد ثعەْ ٌێؽەظا ضەڵکی رؽیم ٘ەیە ثێدگە ٌە 

 . (  لٍذ ٠ب ؼقٛي اٌٍٗ صفُٙ ٌٕب لبي ُ٘ ِٓ خٍعرٕب ٠ٚزىٍّْٛ ثؤٌكٕزٕب)   : ٚێذٛظەفەؼِ( ملسو هيلع هللا ىلص)ضۆنەٚیكذ 

 !ظیمەری ئەٚ ٚەقفە ظەلیمە ثعەْ 
 خٍع ٚارب پێكذ . , ە ٚ( ٘برٌٛە ) خٍع ( خٍعرٕب).  ( لبي ُ٘ ِٓ خٍعرٕب) 

 ٌە ضۆِبٔە یبْ ٌە ضۆِبٔٓ ،  ٗ :. ٚار( یبْ ثە کۆ خٍعرٕب , ِٓ خٍعرٟ ثە ربن : )کبرێه ػەؼەة ظەڵێذ 
 ِەثەقزی ٌەٚەیە ٌە ٔەٚەی ئێّەْ ٚ ػەؼەثٓ . 

 ثە ؾِبٔی ئێّە لكە ظەکەْ .  ٗٚار ( ٚ یزکٍّْٛ ثبٌكٕزٕب)   : ٚێذٛبْ ظەفەؼِنپب
               ئەٚأە , وٗ ئەِە ثەڵگەی زبنب ٘ەڵٕەگؽە کە ئەِبٔە ػەؼەثٓ ٚ ثە ؾِبٔی ػەؼەثی لكە ظەکەْ . ضۆنّبْ ظەثیٕیٓ 

  ..ْ ئەِبٔە کێٓ ؟ٚٚؼظە ٚ ظیبؼییکؽظٚ (ملسو هيلع هللا ىلص)ئبي قؼٛظ ٚ ػٌٛەِب ٚە٘بثیەکبٔٓ . ٚەقفەکەی پێغەِجەؼ 
. ثە ٍِیۆٔە٘ب  (ملسو هيلع هللا ىلص)ی پێغەِجەؼ ٔیٓ (خٍعح)گهزی ٌە ِٛقٛڵّبٔبْ ٔییە ثە گهزی . چٛٔکە ِٛقٛڵّبْ ثە  ِەثەقذ

 .  (یزکٍّْٛ ثبٌكٕزٕب ٚ: )ێذ ِٚٛقٛڵّبْ ٘ەْ ؾِبٔی ػەؼەثی ٔبؾأٓ . زەظیكەکە ظەفەؼِٛ
  : ظەپؽقێذ (زػیفخ)پبقبْ , ی ظەکبد ٠قبڵەی کۆرب 100ئەَ ثەنەی زەظیكەکەل ثبقی ئەَ 

 ( لٍذ فّب رؤِؽٟٔ اْ أظؼوٕٟ غٌه) 

 ..ظەکەیذ ئەگەؼ کەٚرّە ئەٚ کبرەٚە ؟ پێّگٛد : فەؼِبُٔ ثەچی پێ ٗ ,ٚار
  کۆِەڵی ِٛقٛڵّبٔبْ ٚ ئیّبِەکەیبٔەٚەپبثۀع ثە ثە,  ( لبي رٍؿَ خّبػخ اٌّك١ٍّٓ ٚاِبُِٙ)  : یٚفەؼِٛ (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەِجەؼ 

 ( لٍذ فبْ ٌُ ٠ىٓ ٌُٙ خّبػخ ٚال اِبَ)  : پؽقی خ(زػیف)
  ..ٚ ئەٚ کبد چی ثکەَ ؟ٛٚ ٚ ئیّبِیهیبْ ٔەثٛٔەث ئەگەؼ ٘یچ کۆِەڵێکی ئیكالِیٚارٗ : 

  : ٚیٛفەؼِ( ملسو هيلع هللا ىلص)ضۆنەٚیكذ 
 ( . لبي فبػزؿي رٍه اٌفؽق وٍٙب ٌٚٛ أْ رؼط ثؤصً ندؽح ززٝ ٠عؼوه اٌّٛد ٚأٔذ ػٍٝ غٌه )

ٌە ٚؼ ثکەٚە ٌێیبْ . رۀبٔەد ئەگەؼ گبؾ ثگؽیذ ٚخیب ثجەؼەٚە ٌە ٘ەِٛ ئەٚ کۆِەاڵٔە ٚ ظ :ی ٚٚەاڵِی ظایەٚە فەؼِٛ
  . لەظی ظاؼێه ٘ەرب ظەِؽیذ ثەٚ نێٛەیە ثّێٕەٚە

گبؾ یبْ لەپبڵ گؽرٓ ٌە لەظی ظاؼێه . ضۆربْ ظەؾأٓ ِؽۆڤ گبؾ ٔبگؽێذ ٌە ظاؼ ،  ٗ ٚار( اٌؼط ثبصً اٌهدؽح ) 
ظاؼێه گەٚؼە ٚ  ٚپبنبْ لەظی ٘ەِٛ  . ٚ خۆؼە ضٛاؼظٔەکبِْٛؽۆڤ گبؾ گؽرٓ ثەکبؼ ظە٘ێٕێذ ثۆ ضٛاؼظٔی ٘ەِ

  . ٘یچ ِؽۆڤێه ٔبرٛأێذ گبؾی ٌێجگؽێذ ٚ ظەِی ثە ٘ێٕعەی ئەٚ لەثبؼەیە ٔبکؽێزەٚەؼە ، ٚئەقزٛ
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ٚ ئەٚ ٛ) خیب ثجەؼەٚە ٌە ٘ەِ: ظەڵێذ  ظەکبد ٚ پێی (زػیفخ)کبرێه ڕێّٕبیی : ٌەٚەیە ( ملسو هيلع هللا ىلص)ِەثەقزی ضۆنەٚیكذ 
  . ِەڵەکبْ ؾۆؼ ؾۆؼْئەِەل ئبِبژەیە ثۆ ئەٚەی ٘یچ کۆِەڵێه ڕاقذ ٔیٓ ٚ کۆ. ٚؼ ثکەٚە ٌێیبْ ( ٚکۆِەاڵٔە ٚ ظ

بؼ ٚ نٛێٕە لەؼەثبڵەضیەکبْ ٚ ثچێزە نؼثکەٚێزەٚە ٌۀبٚ ٚٚؼە ظٚٛبْ خیب ثجێزەٚە ، ِەخج١ئەگەؼ یەکێکیم ثیەٚێذ ٌێ
  . ظەنذ ٚ ظەؼ ٚ ثە رۀٙب ثێذ

 ٚظا ثگەڕێیذ . ٌە ظەؼەٚەی نبؼیم ظاؼ ؾۆؼْ ظاؼیم ٘ەِٛ ظەثێذ ثە ظٚای ضٛاؼظْ, ٘ەؼ کبریم ثە رۀٙب ثیذ 
  . ثطٛاد کبد ثەؼی ٔییە . ئەگەؼ ثەؼ ٚ ثِٛیهی ٘ەثێذ ثۆ ِبٚەیەکی کبرییە ِؽۆڤ ظەرٛأێذ ٌێی

ثبنزؽە ثگەڕێێزەٚە ٚ رێکەڵی ئەٚ کۆِەاڵٔە , ئەگەؼ ٌە ثؽقبْ گبؾ ثگؽیذ ٌە ظاؼ : ئەٚەیە  (ملسو هيلع هللا ىلص) ِەثەقزی ضۆنەٚیكذ
  . ٔبٚیبْ ثجیذ . ظاٚای ٌێعەکبد ٘ەرب ظەِؽیذ ثەٚ نێٛەیە ثّێٕەؼەٚە ٚ ِەگەڕێٛە

  : ئەَ زەظیكە ٕە قەؼ نیکبؼی١ئێكزب ثب ثێ

ظڵٕیبْ ضٛظا ڕؾق ظەظاد  (ػٍیُٙ اٌكالَ)ؼێزەٚە . پێغەِجەؼاْ عظەضٛێٕ ئەِەنی ٌێ, رؽی گبؾ گؽرٓ ٌە ظاؼ  الیۀێکی
 ثؽقبْ ٔبِؽێذ .  ٚ کەـ ٌە

 : رؽ ظەؼظەکەٚێذ الیۀی ٚظەکبد ظٚ (زػیفخ) کبرێه ئبِۆژگبؼی

ِٛقٛڵّبٔی ڕاقذ ٚ ظؼٚقذ کە ظەچێزە چۆڵەٚأی ثۆ ِبٚەیەکی , : ئەٚ کێهە ٚ کێهّە کێهبٔە ظؼێژ ضبیۀٓ  یەکەَ
  . ظیبؼی کؽاٚ ٔیە ٚ ثگەڕێزەٚە . ثەڵکٛ ٘ێٕعە ظؼێژ ضبیبٔە کبثؽا ٌە ثؽقبْ ظەِؽێذ

نٛێٓ الیۀێه ٚ ئیدجبؼد ظەکەْ ٚ : ئەگەؼ ثگەڕێزەٚە ثۆ ٔبٚ ضەڵکی ، قەؼچبٚەی ڕؾق کۆٔزؽۆڵ کؽاٚە  ەَٚظٚ
  . ژیبٔذ یٕب پبؼەد ظەقذ ٔبکەٚێذ ثۆ ثژێٛیکۆِەڵێه ثکەٚیذ ئەگ

فێؽِبْ قبڵە  4  ظاٝ ٓ . ظەثیٕیٓ ٌەَ ِبٚەیەی کۆربیظایٓ ٚ ٌە ػێؽاق ظەژی ضۆِبْ ٌە ٔبٚخەؼگەی ئەٚ نەڕ ٚ فیزٕەیە
 ..قۀگبٔعیٓ ثبیی چۀعیٓ ؟چە ٘ەڵیبْ ٚٚچە ٚ ٔیٛ ِٛٛچە ٚ ؼٚثؼە ِٚٓ ٚ ثە ثێ ِٛظەکەْ چۆْ ثە ڕەؾاٌەد ثژی

  .( زهع اٌهؼجٟ)ی ظەثٓ ثە ٠ٌە ربٚ ثێ پبؼە, ؼی ػێؽالیم ٌە ئێّە ضؽاپزؽْ ٚثبنٛ
ظا ٚ چۆْ یبؼی ثە ڕؾق ٚ ڕۆؾیّبْ ظەکەْ ٚ ٚ رؽِبْ ثەقەؼ ظێذ ٌەَ ِبٚەی چۀع قبڵەی ظا٘برٛ ضٛظا ظەؾأێذ چی

  . ئیدجبؼِبْ ظەکەْ نٛێٕیبْ ثکەٚیٓ

 ٚە ثە ٚؼظەکبؼی . ٚکؽظ ۆنەٚیكذ چۆْ ثبقی ٘ەٚاڵێکی غەیجیظەثیٕیٓ ض, ئەگەؼ ضٛێٕعٔەٚە ثۆ ئەٚ زەظیكە ثکەیٓ 

کبؼیبْ ئەٚەیە ٔب٘ێڵٓ ٘یچ کەـ ضٛێٕعٔەٚە ثۆ ئبیٓ ثکبد ٚ ٘ەؼ کەـ ضٛێٕعٔەٚە ( ئبي قؼٛظ ٚ قەٌەفیی ٚە٘بثی)
  . فیؿِی ٚە٘بثی ثطەیٕە ؾثڵعأەٚەٗ ٌٗ ٛا ثکەیٓ ٚ قە ئێّە ئەٚاْ ڕقٚثکبد ڕقٛای ظەکەْ . ئێكزب کبری ئەٚە ٘برٛ
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 :کە ثکەیٓ ثبقی چٛاؼ لۆٔبؽ ظەکبد ئەگەؼ قەیؽی زەظیكە

ٔی لٛؼەیم ٚ ِؽۆڤبیەریە ٌە ثزپەؼقزیەٚە ثۆ ضێؽ ٚ ٚاْ ظەؾأیٓ ڕؾگبؼ ثٛٚ٘ەَِٛ( :  وٗ ڕٜ ٠ٗ )نٗ:  یەکەَ لۆٔبغٝ
  . ژیبْٝ ِی ٔٛێٗ ٚ رٛزیع ٚ قیكز (اٌٍە)ٔبقیٕی 

ٚە ثەاڵَ نەڕێکی کٛؼرە ئەٚیم ثبقّبْ کؽظ ٚثە نەڕ ٚەقفی کؽظ ( ,ملسو هيلع هللا ىلص)ظٚای ِؽظٔی پێغەِجەؼە :  ەَٚلۆٔبغی ظٚ
  . کٛنزٕی ئەٚ قێ ضەٌیفەیەیە

 ٚضبٔی ظەٚڵەری ػٛقّبٔی . ٚقبڵ ضیالفەی ئیكالِیە ٘ەرب ڕ 1250ثە ضێؽ ٚەقف کؽاٚە ِبٚەی :  ە١َلۆٔبغی قێ
ؼ ٚ ظؼێژی ثبـ ثکؽێذ ٘ەؾاؼاْ الپەڕەی ٚکٛؼری ثبـ ثکؽێذ ، ئەگەؼ ثە ظٚئەَ لۆٔبغە ؾۆؼ گؽٔگە ٚ ٔبکؽێذ ثە 

 :  ظا ثە کٛؼری ثبقیبْ ظەکەَ ٚ ئبِبژە ثە ضبڵە گؽٔگەکبْ ظەظەَ ِٓ ٌێؽە . ظەٚێذ
 .ْٚ ٛ٘ێؿ ظؼٚقذ ث 3 ظا . ٚٔەٚەی ئبیٕی ئیكالَٛثٌەَ ِبٚەیەظا ٚ ٌە قەؼەربی ثاڵٚ

    :ْٚقێکیبْ ٌە ػێؽالەٚە ظؼٚقذ ثٛ ٘ەؼ

ْ ، ٚضبٚی فبؼـ ٚ کیكؽا ثٛٚ، ئەِبٔە خٛٚەکبْ ظؼٚقزیبْ کؽظْ ٌە پبنّبٚەی ظەٚڵەری ڕٚ ٚ: نیؼە ثٛ یەکەِیبْ
  .٘ەرب ئێكزبل ٘ەؼ الیۀگؽی فبؼقی ِەخٛقٓ ٚ ظٚاؾظە ئیّبِی ٘ەؼ ئەٚاْ ظایبْ ِەؾؼأع

ْ ٚ ْٚ ٚ ظیٕعاؼرؽ ثٛٚثٛٔیبْ ؾۆؼ ٌەَ نیؼبٔەی ئێكزب ثبنزؽ ٚقەؼەربی ظؼٚقذ ثٛ نیؼەکبْ: ڵی گؽٔگ ئەٚەیە بض
  . ْ ٌە ضٛؼافبدٚؼ ثٛٚظٚ

ضۆِبْ ظەیجیٕیٓ کەڵکی , ەرە ئێكزب ٚ٘ەرب گەیهزٛ, ثە ِؽٚؼی ؾەِبْ ٚ قەظە ظٚای قەظە ثەؼەٚ ضؽاپی ڕۆنزٓ 
  . ْٚظیٕعاؼیبْ پێٛە ٔەِبٚە ٚ ٌە ثبؾٔەی ئیكالَ ٚ لٛؼئبْ ظەؼچٛ

ْ ثۆ ٌێعأی ئبیٕی ئیكالَ . چۀعیٓ خبؼ ظەٚڵەری ٚە ثٛقبڵ ضەؼیکی فیزٕە ٚ ئبژاٚ 1250نیؼبٔە ثە ظؼێژایی ئەَ 
  . ەٚضۆیبْ ظؼٚقذ کؽظٚ
ە ٚ ظەٚڵەرەکبٔی نیؼەی ٚظەٚڵەد ٚ ظەقەاڵری ئیكالِی ٘ەثٛٚە . ئەٚ فیزٕبٔەی ثٕە ثڕ کؽظٚ: ضبڵی گؽٔگ ئەٚەیە 

  . ٚەٛە ظەقەاڵری ئیكالِی ٘ەثٚثۆیە ضۆنەٚیكذ ئەٚ ؾەِۀەی ثە ضێؽ ٚەقف کؽظٚ, ٚضبٔعٚە ٚڕ

ٚارب ؾۆؼ پێم ئیكالِیم  ..ە ؟ٚفیؿَ ؾۆؼ کۆٔە ٚ کەـ ٔبؾأێذ کەی ظؼٚقذ ثٛۆە ، قٚ: قۆفیەکبْ ثٛ ەِیبْٚظٚ
  . ە . ئەَ قۆفیبٔە کەقبٔی ػیؽفبٔی ٚ ٘ەقذ ٔبقکٓ ٚ ٌە ضٛظا رؽقٓٚ٘ەثٛ

 ضٛظا پەؼقزی . ئەَ خۆؼە ِؽۆڤبٔە.... ٘زع ثبثٍی ٚ فؽػٛٔی ٚ قۆِەؼی ڕۆَ ٚ الی, ْ ٚؾەِبٔێکعا ٘ەثٛ ٌٚە ٘ەِٛ
ْ ٚٚ ٌەگەڵ ئبیٕی ئەٚ کبرە ٚ ئەٚ ظەٚڵەرەظا ثٛٚضۆیبْ ظەکەْ ٌە ٘ەؼ خێگبیەن ثٓ . ثۆیە قۆفیەکبْ ثە ظؼێژایی ِێژ

  . ەٚضۆیبٔیبْ کؽظٚ ٚ ضٛظا پەؼقزی
فیؿِەٚە ٚ ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە قەؼچبٚەکبٔیبْ ٔەکەیذ ٔبؾأیذ ئەِبٔە ضەؼیکی چیٓ ٚ چی ۆ٘ەرب ٔەچیزە خیٙبٔی ق

 ..؟ ظەپەؼقزٓ
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ظەڵێٓ  ئەٚأەل کە نٛێٕکەٚرەی رەؼیمەرێکٓ یبْ نێطێکٓ پێیبْ ..فیؿَ چییە ؟ۆٚارب ضەڵکی ػەٚاَ ٔبؾأٓ ق
 ..فیؿَ چییە ؟ۆظەٚؼٚێم ئەٚأیم ٔبؾأٓ ق

 ظایە .  ٚە ثە ظەؼٚێم ، ثەڵکٛ ٘ەقزێکە ٌە ٔبضیٛچٛٔکە کبثؽای ظەؼٚێم ٚەن قەؼچبٚە ٚ ثەڵگە ٔەث
  . کەـ ئەٚ ٘ەقزەی رێعایە ٚفطؽەی کەقەکبْ ثۆ ضٛظا پەؼقزی ٚ ٘ەِٛئەَ ٘ەقزەل ظەگەڕێزەٚە ثۆ 

ٚرؽ رێکەڵی ضٛظا پەؼقزی ظەثٓ . کبرێکیم ضٛظا ظەپەؼقزٓ ؾۆؼ ثە ٚثەاڵَ ظەؼٚێهەکبْ ٘ەقزیبْ ٔبقکزؽە ٚ ؾ
  . ظڵكۆؾی ٚ ثە ٍِکەچیەٚە پبثۀعی ظەثٓ

  ٚە . ٛٔی ٔەثٚفیؿَ ثٛۆکە ضٛظایبْ ٔبقیٛە ق ۀع ٔەٚەیەنثۆیە ئەٚەرەی ِؽۆڤ ٘ەیە ، ٌە ظٚای ئبظەَ ٚ زەٚا ٚ چ
  . ٚە ، ئەَ کەقە ظڵكبف ٚ ضٛظا پەؼقزبٔەٛثەالَ ظٚای ئەٚەی ئبیٕی ضٛظا ثؿؼ ث

ْٚ ٚ ضۆیبْ ٚ ضٛظایبْ رێعا ظۆؾیٛەرەٚە . چٛٔکە ئەلڵی ظەؼٚێم ٚ ئەَ خۆؼە ِؽۆڤبٔە ، ٛٚ ئبیٕێه کەٚرٛنٛێٓ ٘ەِ
ظایە ٌە یەکێه ٌەٚ ئبیٕبٔە یبْ ئەٚ ضٛظایبٔە ثەربڵ ظەکبرەٚە کە  ٌە ٔبضینٛێٓ قەؼچبٚە ٔبکەٚێذ ثەڵکٛ ئەٚ ٚؾەیەی 

  . ظەژی ٌەٚ نٛێٕە ٘ەیە ٌێی
ٚ ئبیٕە ثزپەؼقزەکبْ ٚ ئبیٕە ظؼٚقذ کؽاٚەکبٔی ظەقزی ِؽۆڤ ٚ ئبیٕە ٛفیؿَ ٌە ٘ەِۆئبیٕەکبٔی ق ٚئەقڵی ٘ەِٛ

  . كالَ یەن نزەئ١ٌٚەکە ٚ ِەقیسی ٚ ٛضٛظاییەکبٔی ٚەن خ

ە . قەؼ گەٚؼەی ئەٚ کۆِەڵە ظەچێزە ضەڵٛەرەٚە ٘ەؼچیەن ظەثیٕێذ ظەثێذ ثە ثٕەِب ٚ ٚئەَ ثٕەِبیە پێه ٘برٌٛەقەؼ 
ئەَ گەٚؼەیە ئەَ ِهب٘عەیە رێکەڵ ظەکبد ٌەگەڵ ئەٚ . ) ِهب٘عح ( : ظەڵێٓ ٝ ەگ ثۆ ئەٚ کۆِەڵە . ئەَ کبؼەل پێڕ
   . ظا ٘ەیە قؽاٚأەی ٌەٚ ئبیٕەٚٔٛ

ٔەکەٚرٓ ، یەکەَ کبؼیبْ ئەٚە )ػ١ٍٗ اٌكالَ( قب ْٚ . نٛێٓ ِٛٚفؽػەٚٔەکبٔەٚە فێؽی قیسؽ ثٌٛەکە ٌە ٚٔە خٛٚثۆ ّٔٛ
ًَ )  عگٛێؽەکەیەکیبْ ظؼٚقذ کؽظ ئەیجۆڕأٚ ثٛ هُ ُموَسٰى فَنَِس ـٰ ُهُكْم َوإَِل ـٰ ذَا إِلَ ـٰ  ( فَأَْخَرَج لَُهْم ِعْجًَل َجَسًدا لاهُ ُخَوار  َفمَالُوا َه

  . (فصٕغ ٌُٙ)ێذ ٚٔبفەؼِٛ,  (فبضؽج ٌُٙ ) , ثعەْ  (ِؽیقب)ظیمەری ٘ێؿ ٚ رٛأبی 
٘ێهذ ٚ گٛێی پێٕەظا ٚ فەؼِبٔی ثە ضەڵکیم کؽظ کەـ ٘ەلی ٔەثێذ ثەقەؼیەٚە یبْ  ( خێی١ٍٗ اٌكالَقب )ػٚثۆیە ِٛ

فَاْذَهْب فَإِنا لَاَل ) : ٚ لەِٚێکعا ٘ەیە ٛئبؾاؼی ثعاد ، چٛٔکە پەیبِجەؼە ٚ ظەؾأێذ ٚ ػیٍّی ٘ەیە ئەَ قۆفیبٔە ٌە ٘ەِ

 ( .. لََن فًِ اْلَحٌَاةِ أَن تَمُوَل ََّل ِمَساسَ 

ٔەکەٚرٓ ٚ )ػ١ٍٗ اٌكالَ( قب ٚخٛٚەکبْ نٛێٓ ِٛوٗ ٌەٚ کبرەٚە ظەقزی پێکؽظ . , ظا ٚفیؿَ ٌە ئبیٕی خٛۆقەؼەربی ق
ئێكزبل ئبیٓ ٌە  ٘ەؼ نٛێٓ ئبیٕی ضٛظا ٔەکەٚرٓ . ٘ەرب)ػ١ٍٗ اٌكالَ( قبل ْٚ ، پبل ِٛٚظا ثٛ قبڵ ٌە ثیبثبْ 40

  . زبضبِەکبْ ٚەؼظەگؽْ
. ٘ەؼ زبضبِێه ِهب٘ەظەی ربیجەری  ئبیٕەکەیبْ ٌە ظیعی زبضبِەکبٔیبْ ٚەؼظەگؽْ, فیؿِە ۆٚ ئبیٕێکی قٛئبیٕی خ

ظیع ٚ ثیٕیٓ ٚ ِهب٘ەظەی زبضبِەکبٔە , ظەکبْ ثکە ٌّٚٛٗ قەیؽی ر, ( ظەڵێٓ )رٍّٛظٝ پێ, ٘ەیە ثۆ ئبیٓ ٚ ضٛظا  ضۆی
  . ەٚظەلەکبٔی رەٚؼاد رێکەڵیبْ کؽظٌٚەگەڵ 
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 (پۆٌص)ە . ئەَ ال٘ٛرەل یەکەَ خبؼ (ـال٘ٛد)یە ، ثەڵکٛ ثە ١الی کڵێكبل ٘ەِبْ نزە ثەاڵَ ئەِبْ ثە ضەڵٛەد ٔ
ی کڵێكب ثکەْ ئەَ ٚقەیؽی ِێژٚ, ( بْ ظەڵێٓ )لعیف١ەٚە . نێطبٔی رەؼیمەری ِەقیسی پێ٘ێٕبیە ٔبٚ ئبیٕی ِەقیسی
  . ٚەٛرەؼیمەری الی ضۆِبْ کەؼاِبریبْ ٘ەثلعیكبٔە ٚەن نێطبٔی 

ظە٘ێٕیٓ ثەکبؼ (قیٕزکاڵـ) , ٔە ئێّە ٌە قەؼی قبڵعاٚثۆ ّٔٛ.,  ( sint ) ٌە ڕۆژئبٚا ئەَ نێطبٔی رەؼیمەرە ٔبقؽاْٚ ثە
ٚارب پیبٚ چبن یبْ لعیف یبْ نێطی رەؼیمەد ) ٔیکالـ ( قەیؽی ٔبٚی کڵێكبکبْ ( ,  sint niklaas)  ٌە ئەقڵعا
ٚ  بؼۆچکەنەٚەیە . رۀبٔەد ؾۆؼ نٛێٓ ٌە ڕۆژئبٚا ٚەن گٛٔع ٚ خیٙبٔعا یبْ ثە ٔبٚی لعیف یبْ قیٕذ فاڵٔ ثکەْ ٌە

 ...... (  نەلبِەکبْ ثە ٔبٚی ئەٚ نێطبٔی رەؼیمەرەٚەیە ) قیٕذ

٘یچ ْٚ . ڕۆِەکبْ ضۆیبْ ضبٚۀی ٛظا ث( ڕۆَ)ەرەٚە ، ئەٚ ٔبٚچبٔەی ٌەژێؽ ظەقەاڵری ٚکبرێه ئبیٕی ئیكالَ ثاڵٚ ثٛ
ٌەکە ٚ خۆؼە٘ب ثذ پەؼقذ ٚ ْٚ . ٌەگەڵ ئەٚەنعا گبٚؼ ٚ خٛٚثٛ (ٚثٕٟ)ە ٚنزێکیبْ پەؼقزٛ ْٚٚ ٚ ٘ەِٛٛئبیٕێه ٔەث
  . ْٚظەقزی ڕۆِعا ثٛژێؽ ْ ٌەٚئبیٕی رؽ ثٛ

ەن ثبثٍی ٚ ظا ٚ رؽ ثْٛ ٌەگەڵ ئبیٕە کۆٔەکبٔی (پەؼقذئبگؽ)ئبیٕی ڕەقّیبْ , ْ ٚیبْ ٔبٚچەی ژێؽ ظەقزی فبؼـ ثٛ
  . ْٚٛظا ث ژێؽ ظەقەاڵری فبؼـ . ٌە.... ٘زع ؾەؼظەنزی ٚ قۆِەؼی ٚ

ئبیٕی ربؾەی ئیكالِیبْ ٚەؼگؽد ٌەگەڵ رێکەڵ کؽظٔی , ظا ئەَ ئبیٕؿاظە کۆٔبٔە ٚ ئەٚأەی زەؾیبْ ٌە ػیؽفبٔە  ٌێؽە
  . ەٚئبیٕە کۆٔەکبٔی پێهزؽ کە ٘ەیبْ ثٛ

ٔەی ٚثێذ ؾەزّەرە رێجگبد . ثۆیە ٌێؽە ِٓ ّٔٛؽظؿَ ٔەثێذ ٚ ٌێکۆڵێٕەٚەی ثۆ ٔەکفیۆئەگەؼ یەکێه نبؼەؾای ئبیٕی ق
  . بٚە ٚ ؾیبرؽ رێعەگەْ ٌە ثبقەکبْؼچکٛؼظەٚاؼی ضۆِبْ ظە٘ێّٕەٚە ٌەثە

ئەگەؼ قەیؽی رەؼیمەکبٔی رصٛف ثکەیٓ ٌە ٔبٚچەکبٔی ٘ەٚؼاِبٔی رەضذ ٚ ثیبؼەل ؾیبرؽ ئبیٕی ئیكالِیبْ رێکەڵی 
  . ە پێم ٘برٕی ئیكالَٚەؼظەنزیەکبْ ثٛە ، چٛٔکە ئەٚ ٔبٚچەیە کبٔگبی ؾٚکؽظٚ (ؾەؼظەنزی)

٘ەؼ ٔبٚچەیەن ضٛؼافبد ٚ چیؽۆکی کۆٔی ئەٚ ٔبٚچەیەی رێعا ثەظی ظەکەیٓ , رؽ ثکەیٓ  ئەگەؼ قەیؽی رەؼیمەکبٔی
رەؼیمەرەکبٔی  ٚرێکەالٚی کەؼاِبری نێطەکبٔیبْ یبْ رەؼیمەرەکبٔیبْ کؽاْٚ . ئەَ زبڵەرەل لیبـ ثکەْ ثۆ ٘ەِٛ

  . ظا خیٙبْٚ ٛفیؿَ ٌە ٘ەِۆق

  : ٌێؽەظا ئەَ پؽقیبؼە ظێزە پێم
صٛفی رێعا ر ئەَ رەؼیمبٔەی , وٗ ٚە ٚقبڵەی ثە ضێؽ ٚەقف کؽظ 1250ثۆچێ ئەَ ؾەِۀەی  (ملسو هيلع هللا ىلص)کەٚارب پێغەِجەؼ 

 ..ە ؟ٚظؼٚقذ ثٛ
  : ٚەاڵَ

ثۆ ئبیٕی ٚە ٛپبن ٚ ظڵكبفٓ ، ئەٚ کەقبٔە ٘یچ ؾیبٔێکیبْ ٔەث, ٚەن ثبقّبْ کؽظ ظەؼٚێهەکبْ ضەڵکی ػیؽفبٔیٓ 
ئبیٕی ئیكالِیبْ  ی رەؼیمەد ٚ ظەؼٚێهەکبٔی ظژایەریقبڵ ثکەْ . ٘یچ نێطێک 1250ی ٚئیكالَ . قەیؽی ِێژٚ

  ٘ەٚڵیبْ ٔەظاٚە ثجٓ ثە ضبٚۀی ظەٚڵەد ٚ قٛپب ئبِبظە ثکەْ ثۆ ٌێعأی ضەالفەری ئیكالِی..  ە ٚەن نیؼەکبْٚٔەکؽظٚ
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ْٚ . پبؼێؿگبؼیبْ ٛالفەد ٚ ظەٚڵەری ئیكالِی ٚ ِٛخب٘یعاْ ثثەڵکٛ ثە پێچەٚأەٚە ئەَ ظەؼٚێهبٔە قەؼثبؾی ضی
  . ە ٌە ظەقەاڵری ئیكالِیٚکؽظٚ

کبثؽای ظەؼٚێهی ظاِبٚ ثە ٘ەڵە ضٛظا ظەپەؼقزێذ ربٚأی ٔیە . ربٚأجبؼی ِەؾْ نێطی رەؼیمەرەکەیەری ٔەن 
  . نیؼەکبْظەؼٚێهێه . ٌێؽەظا ظەٚەقزیٓ ٚ ٌە ثەنەکبٔی رؽظا ظەگەڕێێٕەٚە ثۆ ظەؼٚێهەکبْ ٚ 

  . کبٔٓخ (ِؼزؿٌ, ) ظا کە ثە ضێؽ ٔبٚثؽاٚە  قبڵە 1250ە ٌە ِبٚەی ئەٚ ٚگؽٚپ کە ظؼٚقذ ثَٛ  : قێ١ٗ ١بْە١ِقێ

ٚؼ ٚکؽظٔەٚە ٚ ضۆ ظم ٚارب ضۆ خیبی(ػؿي)ٚە . ٛ، ئەقڵی ٚنەکە ٌە ) ػؿي ( ٘بر ( ِفزؼٍخ) ٌەقەؼ ٚەؾٔی  ( ِؼزؿٌخ) 
عَنَاَونَاَدٰى  )  . ضكزٕەٚە ثە ئیؽاظەی ضۆد ًا اْرَكب ما  ( .. نُوح  اْبنَهُ َوَكاَن فًِ َمْعِزٍل ٌَا بُنَ

ەٚە ٚ ٌە (ـزەقۀی ثەصؽی)چٛٔکە ئەِبْ ٔەچٛٔەرە ِەخٍیكی  ( ,ِؼزؿٌخ)بْ ظەڵێٓ ١ضەڵکی ظەڵێٓ ثۆیە پێ
  . ِْٚەخٍیكەکەی ظەؼچٛ

ە . ضٛظای ضبٚەْ ٚخیبٚاؾ ظؼٚقذ ثٛٔە ٚ ئەَ لكەیە ؾۆؼ ٘ەڵەیە ، چٛٔکە ثٕبغەی ظٔیب ٌەقەؼ ثیؽ ٚ ڕای ٚئەَ ثۆچٛ
ٚ ضبٌك ثعۆؾٔەٚە ٚ ثە گٛێؽەی یبقب ٚ ڕێكب  (اٌٍە)ٚە ٌە ڕێگبی ئەٚ ثیؽ ٚ ڕا خیبٚاؾأەٚە ٚظەقەاڵد پەیبِجەؼأی ٔبؼظ

  . ئیال٘یەکبْ ثژیٓ
ٚەؼظەگؽْ . ْ پێم ئیكالِیم . ئەَ خۆؼە کەقبٔە ئبیٓ ثە ئەلڵ ٚ ٚالیغ ثیٕی ٚؾەِبٔێکعا ٘ەثٛ ٌٚە ٘ەِٛ (ِؼزؿٌخ)

  . ٔبقؽاْٚ (فەٗ ٌكٗ ف)ئەٚ کەقبٔە ثە ضبٚۀی , ( ١ٍٗ اٌكالَئێّە نبؼەؾایٓ ٌە ظٚای ٔٛزەٚە )ػ ئەٚەی

 ٌؼٍکُ) ظا ثەنێکە ٌە ظیٓ . ٘ەٚڵ ظەظاد ثیؽ ٚ ٘ۆنی ضەڵکی ثکبرەٚە ٚ ظاٚایبْ ٌێعەکبد  فە ٌە ئەقڵٗ ٌكٗ ف
   . (. رزفکؽْٚ،  ْٚؽکرػ،  رؼمٍْٛ

ی ٘ێٕعە ؾۆؼ ٠ظا ، چٛٔکە فؽە ضٛظا ثگەڕێٓ ثە ظٚای ضٛظا . ەٚظاٚایٓ ٌە ضەڵکی کؽظٚ (یۆٔبْ)فەیٍەقٛفە کۆٔەکبٔی 
ظا ، ( ضبٌك)ە ثگەڕێٓ ثە ظٚای ٚنزێه پەؼقزؽاٚە . ئەٚأیم ٌە نێٛەی پؽقیبؼ ظاٚایبْ ٌە ضەڵکی کؽظٚ ٚە ٘ەِٛٚثٛ

  .( ضٛظاٚۀع)ظەڵێٓ ٝ ٔییە کە ئەِبْ پێ... .. ٘زع ه ثەؼظێه ثزێه ئبژەڵێه یبْٚە ضبٌمی کەْٚ ظاؼێ
  . ظا ٚەاڵِی ضەڵکیبْ ٔەظاٚەرەٚە ، ثۆ ئەٚەی ضەڵکەکە ضۆی ضٛظای ضبٌك ثعۆؾێزەٚە ٌە ثەؼاِجەؼیم

یم الٔکەی ئەٚ فؽە (ػێؽاق)ە . ٚظا ٘ەثٛ ظٔیب ٚی ٌە پێم ئیكالِەٚە ٌە ٘ە٠ِٛپەؼقزی ٚ فؽە ضٛظاٚەن ظەؾأٓ ثز
ٚ ، پبنبْ ٛەٚە ظؼٚقذ ث(ثبثً)ٌە , ظا  کۆْ ٌە ظٔیب بؼقزبٔینیەکەَ , ( اٌكالَ  ١ٍٗظٚای ٔٛذ )ػییە ثٛٚە ضٛظا

  . ظا(ػێؽاق)رؽ قەؼیبْ ٘ەڵعا ٌە  بؼقزبٔیەکبٔین
کبرێه قٛپبی ئیكالَ قٛپبی فبؼقی ظەؼکؽظ ٚ ئبیٕی ئیكالَ ٘برە ػێؽالەٚە . ئەٚ ضەڵکە ثذ پەؼقزە ٚ فؽە ضٛظا 

ی ئیكالِەٚە . ئەَ کەقبٔە رێجیٕی ٚ قەؼٔح ٚ ڕەضٕەیبْ ٘ەیە ٌەَ ئبیٕە ٔٛێیە ٚ ثەؼاٚؼظی ظەکەْ کۆٔبٔە ٘برٕە ٔبٚ ئبیٕ
  . ظا ٌەگەڵ ثیؽ ٚ ئبیٕە کۆٔەکبٔیبْ

ٚە ،  ْ ٌە ظیٕی ٔٛێٚؼ ثٛٚظا ٚ ظٚ ٚە ٌەگەڵ ئبیٕی ٔٛێٛفکؽ ٚ ظیعی ئەِبٔە خٛظا ث, ثۆیە پێیبْ ظەگٛرٓ ) ِؼزؿٌخ ( 
  . یەٚەقؽزەقۀی ثەؼ ثٓ ٌە ِەخٍیكی ٚٔەن ظٚ
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  . ظا ْ ٌە ٔێٛاْ ئبیٕە کۆٔەکبٔی ثبٚ ثبپیؽأیبْ ٚ ئبیٕی ٔٛێٚظا ثٛ ئەَ ضەڵکبٔە ٘ەِیهە ٌە ثەؼاٚؼظ
  . پێکؽظ قەؼەربی رەفكیؽی لٛؼئبٔیم ٌێؽەٚە ظەقزی .. پێکؽظ قەؼەربی ٔٛقیٕەٚەی زەظیكەکبْ ٌێؽەٚە ظەقزی

  ٘برٓ زەظیكیبْ ( ضبؼی ٚ ِكٍُثٛ)ٚٔەٚەی ئبیٕی ئیكالَ . ئیٕدب ئیّبِی ٛقبڵ ظٚای ثاڵٚ ث 300ثۆ  200ٚارب پبل 
  . ٘بد رەفكیؽی لٛؼئبٔی کؽظ ثۆ یەکەَ خبؼ (طجؽٞ)کؽظەٚە . پبنبْ ئیّبِی کۆ

 ٚ ٌە ٔێٛاْ ئبیٕی ٔٛێ ٚ ئبیٕە کۆٔەکبْ ٚ ضبٚەْ فکؽ ٚ فەٌكەفەکبْ . ثٛچٛٔکە کێهّەکێهی گەٚؼە ٘ە
کؽأەٚە ٚ نیکبؼی ٚ لٛؼئبٔیهیبْ ٌە ظیعی ٘ێؿی ئبیٕی ٔٛێ ، زەظیكەکبْ کۆثۆ ئیكپبد کؽظٔی ثەڵگە ثۆ ثە

 .. ٚقیٛضەڵکبٔی پێم ضۆیبْ ٔ

 : ٌێؽەظا ظەثێذ ثؿأیٓ
ثە ؾِبٔی ئێكزبِبْ .  (ذ٠ٗ ظیج)ذ ١كالِی کؽاٚە . ظەرٛأیذ ٔبٚی ثٕێضەٌیفە ٚ ظەقەاڵری ئی ئەَ کبؼأە ثە چبٚظێؽی

  . یزیبْ ظەکؽظٗ ٘ەؼ یەن ٌە ؾأبیبٔی ئبیٕی ٔٛێ کە ئیكالِە ٚ ئبیٕی کۆْ ظیجٚٔەٚە ٌە خێگبیەن ٚ ٛضەڵکی کۆ ظەث
  . ال ٚٔی ؾأبیبٔی ٘ەؼظٚٚثە ئبِبظەثٛ, ؾۆؼرؽیٓ خبؼیم ٌە کۆنکی ضیالفەد یبْ ٚاٌی ظەکؽا 

 ْٚ ٚٛ، کێهەی ئبیٕە کۆٔەکبْ ٚ ئبیٕی ٔٛێ ثەؼەٚ کبڵ ث (ئیّبَ ازّع)ی کۆچیەٚە ٚ ظٚای فیزٕەی 300ٌە قبڵی 
 ... چٛٔکە قێ قەظەیە ئبیٕی ٔٛێ ٘ەیە ٚ ضەڵکی ؾیبرؽ رێعەگەیهزٓ ؼاقزیەکبْ الی کێیە ؟ ٚٔەِبْ ظەچٛ

ظا . ئەِە خ(زػیف)ضێؽ ٔبٚ ظەثبد ٌە زەظیكەکەی قبڵە ثە  1250ئەَ ؾەِۀی  (ملسو هيلع هللا ىلص)کەٚارب کبرێه پێغەِجەؼ 
 ِٛػدیؿەیەکی گەٚؼەیە ٚ ئێّە ئێكزب ظەیجیٕیٓ ٚ ظەؾأیٓ . 

  : ثبقە ٌێؽەظایەگؽٔگیی ئەَ 
ٚە ، چەکیبْ ٛضبٔعٔی ظەٚڵەری ئیكالِی ٔەثٚرب ئێكزبل ٘ەؼ ٘ەیە ٚ ِبٚە . ئەَ ِؼزؿالٔە کبؼیبْ ڕٚ (ِؼزؿٌخ)

ە ٚ ٚە ٚ نەڕ ثکەْ . ثە پێچەٚأەٚە ؾۆؼثەی ؾۆؼیبْ کبری خیٙبظ ٚەن ظەؼٚێهەکبْ چەکیبْ ٘ەڵگؽرٛٚ٘ەڵٕەگؽرٛ
  . ەٚثەؼگؽیبْ ٌە ئبیٕی ئیكالَ کؽظٚ

  .( زػیفخ)ٚە ثۆ ٚثە ؾەِۀی ضێؽ ٚەقفی کؽظ (ملسو هيلع هللا ىلص)ظەکەیٓ کە پێغەِجەؼ  (ە١َؾەِۀی قێ)ە کٛؼری ثبقی ئێكزب ث
 :  ٚەٛ٘ەث ( ٘ێؿ 3) ە . ٌەَ ؾەِۀەظا ٚی کۆچی ث1300ٛ٘ەرب  50ئەَ ؾەِۀە رەلؽیجەْ ٌە قبڵی 

  .(  ِؼزؿٌخ,   قۆفی ,    نیؼە) 
  . ثڕٚضێٕێذ ٚ ضۆی ثجێذ ثە خێگؽی ئبیٕی ئیكالَظاٚە ظەٚڵەری ئیكالِی  ٘ەِیهە ٘ەٚڵی : نیؼە

  . ْٚٛضەڵکێکی ضبٚەْ ظیٓ ٚ رەلٛا ٚ ؾٚ٘ع ٔبش پبن ث:  قۆفیەکبْ
  . ْٚضبٚۀی ئەلڵ ٚ ٘ؿؼ ٚ فکؽ ثٛ:  ِؼزؿٌخ

  . ظا ئبیٕی ئیكالَ, ٌە کێهّەکێهعاْ ٌەگەڵ ئەقڵی , ٚارب ٘ەرب ئێكزبِبْ ,بڵ ق 1350ئەَ قێ ٘ێؿە ثە ظؼێژایی 

ە ٚە ٔەیبْ ٘ێهزٛٚە ضبٚۀی چەن ٚ پبؼە ٚ قەؼثبؾ ثٛٚقبڵعا . ظەقەاڵری ئیكالِی ٘ەثٛ 1250ظا ٚارب  ؾەِۀی ضێؽٌە 
  . نیؼە ئبیٕی ئیكالَ ٌۀبٚثەؼێذ
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ظا ؾأبیبٔی ئیكالِی ثە رٛأب  ؾەِبْ ٚ کبرێک ٚە . ٌە ٘ەٍِٛٚەکبْ ٘ەِیهە کێهّەکێهیبْ ٘ەث٠ٛؾٗ ػزٛقۆفی ٚ ِ
  . ْ ٌەقەؼ ثەڵگەکبٔی ضۆیبْ ٚ ثەؼاِجەؼیمٚذ ٚ ِٕبلهەیبْ ٌەگەڵ کؽظ٠ٚٗ ٚ ظیج ٚەرەٚەٛٚیبْ ثٚثەڕٚڕٚ

ایە . ظەقەاڵری ظەٚڵەد ٚەن ضەٌیفە یبْ ٚاٌی ٚایە ٚ ٌۀبٚ ضەڵه ٚ ِؿگەٚرەکبْ ظەؼچٛٚئەگەؼ کێهەکبْ گەٚؼە ثٛ
  . الیبْ ثبٔگ ظەکؽظ ثۆ کۆنه ٚ ضەڵکی نبؼەؾایبْ ثبٔگ ظەکؽظ ٚگەٚؼەکبٔی ٘ەؼظٚٚ ؾأب 

زەکە ٠ٗ ٔی ظیجٚثٛە . پبل رەٚاٚٚچٛ ە چۀعیٓ نەٚیبْ پێٚالیبْ ظەگؽد . خبؼی ٚا ٘ەثٛ ٚگٛێیبْ ٌە ثەڵگەی ٘ەؼظٚ
  . ضەڵکی نبؼەؾا ٚ ضەٌیفە ثڕیبؼیبْ ظەؼظەکؽظ کبِیبْ ؼاقزٓ ٚ ثەڵگەی کبِیبْ ثە٘ێؿرؽە

ْ . ثێ ئبگبْ ٌەٚەی ٚضیالفبد ثٛضەڵکی خب٘یً ٚ ٔەؾاْ ٚ ظژە ئیكالَ ظەڵێٓ ئبیٕی ئیكالَ ظایُ ضەؼیکی نەڕ ٚ 
  . ەرەٚەٚ٘ەؾاؼاْ قبڵ پێم ضۆی ثٛ ەؼۀگبؼی نیؽن ٚ کفؽ ٚ ثذ پەؼقزیەرەٚە ثٚئبیٕی ئیكالَ کبرێه ثاڵٚ ثٛ

پبنبْ فکؽ ٚ رێگەیهزٕی ِؽۆڤ ٘ەِیهە ٌە  ..چۆْ ٚ کەی ٚ چۀعی ظەٚێذ ٘ەرب ئەٚ کفؽأە ؼاقذ ظەکؽێزەٚە ؟
  . ثٛاؼەکبٔی ژیبٔعا ثەؼظەٚاِە ٚثەڵکٛ ٌە ٘ەِٛ, ئەَ کێهّە کێهە ٔەن ٌە ثٛاؼی ئبیٕی  . ظایە گۆؼاْ

                       ە ٌە ٔبٚضۆ ٚ ظەؼەٚە ٚ ٚی کؽظٚە ٚەن چەن ٚ قەؼثبؾ ثەؼگؽٚگؽٔگزؽیٓ ضبڵ ئەٚەیە ظەقەاڵری ئیكالِی ٘ەثٛ
 .. ەٚقبڵ ثەؼگؽیبْ کؽظٚ 1250ثۆ ِبٚەی 

  . ٚە ٚ ٚەاڵِی فکؽی خیبٚاؾیبْ ظاٚەرەٚەٚزیبْ کؽظ٠ٗ ٚە ظیجٛ٘ەث ؾأب ٚ کەقی ثە رٛأب

ە ئبگؽی نەڕ یبْ ٚظا ظٚکەڵ ٘ەثٛ کبد ٚ ؾەِبٔێک ٚظەکبد . ٌە ٘ەِٛ ثبقی (ملسو هيلع هللا ىلص)ئەِە ئەٚ ظٚکەڵەیە کە پێغەِجەؼ 
  . ەرەٚەٚفکؽ ٘ەڵگیؽقبٚە ، ئەگەؼ ثە چەن ثٛایە ظەقەاڵری ظەٚڵەری ئیكالِی ئبگؽەکەی کٛژأعٚ

ٚە ثە قەظاْ ٛٚەرەٚە . کبرێکیم ظەڵێٓ ئیكالَ ثٚثە فکؽیم ثٛایە ؾأبیبْ ٚ ضەڵکی نبؼەؾا ئبگؽیبْ کٛژأعئەگەؼ 
ٚی ئبقبؼ ٚ نٛێٕەٚاؼی ئبگؽەکبٔە ٚ ضەڵکی ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ضٛێٕعٔەٚەی خیبخیبی ثۆ ظٚکەڵی ئبگؽەکە ٛپبؼچەٚە ٘ەِ

  . ؼەٚەٚٚە ٌە ظٚٚکؽظ

 ئبیب ظٚای ئەٚ ضێؽە ظٚکەاڵٚیە نەڕ ٘ەیە ؟: ظەپؽقێذ  (زػیفخ)ەَ . ؾەِۀی چٛاؼٓ ثۆ ١ئێكزب ثب ثێ:  َ چٛاؼٖ لۆٔبغٝ
   ثەڵێ: ێذ ٚظەفەؼِٛ (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەِجەؼ 

 ( َمن أجابَُهم إلٌها لذَفُوه فٌها  . ُدَعاة على أبواب جهنام  )
قبڵ ظٚای ئەٚ ؾەِبٔەیٓ ٚ ثب ثە چبٚی  101ثبقعەکبد . ئێكزب ئێّە  )خُٕٙ(ئەٚ ؾەِبٔە ثە ثبٔگەنە ثۆ ظەؼگبکبٔی 

   .ثۆ ثکەیٓ کبؼیضۆِبْ نی

ثە ضێؽێکی ظٚکەاڵٚی  (ملسو هيلع هللا ىلص)ئەٚ ؾەِبٔەی پێغەِجەؼ ٚارٗ ڕٚٚضبٔٝ  ..ضبٔی ظەٚڵەری ػٛقّبٔی ؟,ە ٘ۆکبؼی ڕٚ,کێ ثٛ
  .. ەٚثبقی کؽظٚ

ەی ظەٚڵەری ٔەگیؽقبٔع ٚ ٔیٛی ػەؼەثیبْ ٘ەڵ ۆڕنی ٔەرەٚە پەؼقزی ٚ ڕەگەؾپەؼقزئبیب نەؼیفی ِەکە ٚ ئبي قؼٛظ ن
 ..ضبٔع ؟ٚڕٚضیالفەی ػٛقّبٔیبْ ٔە

ەٚد ٚ ئێكزب ظەقەالری ظەٚڵەری ػٛقّبٔیبْ ثکؽظایە . ئبیب ظەٚڵەری ػٛقّبٔی قەؼ ٔەظەک پهزگیؽیئەگەؼ ئەِبٔە 
 ..ِؽیکب ؟ ئٗٚ ٌە ثؽی ٛؿ ٔەظەثێئیكالَ ؾٌٙ
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 ئبیٕی ئیكالَ ٚ ِٛقٛڵّبٔبْ ٌە خیٙبٔعا . ْ ثە ظەِڕاقزی ٚثٛ (ئبي قؼٛظ, )پبل ٔەِبٔی ظەٚڵەری ضیالفەد 
  . ؼگەی ػەؼەة ٔەیبٔٙێهزٓٚٚ ٌە ظٚٛٚ ٘ەؼچی قۆفی ٚ ظەؼٚێم ٘ەثٛیەکەَ کبؼیبْ ئەٚە ث

ە . ٌەٚەل گؽٔگزؽ ٚفیؿِیبْ رێعا ثٛۆگەالْ ق ٚفیؿَ ؾۆؼ ٌە ئبیٕی ئیكالَ کۆٔزؽە ٚ ٘ەِٛۆخی قٗ ٔٙٗ ٌە کبرێکعا ِ
  . ْ قۆفیەکبْ ثٕەثڕ ثکەْٚقبڵ ٔە٘برٛ 1250ظەقەاڵری ضیالفەری ئیكالِی ثۆ ِبٚەی 

ە ٚ ظەیبٔزٛأی ٘ەِبْ کبؼی ئبي قؼٛظ ٚ ٚە٘بثیی ٌۆؼأكی ثکەْ . ثۆچی ئەٚ ٚضۆ ئەٚأیم ظەقەاڵری قەؼثبؾیبْ ٘ەثٛ
 ..کبؼەیبْ ٔەکؽظ ؟

  . ٌێکۆڵیٕەٚەفیؿَ ظەکەٚٔە ژێؽ ٗ ٌٗ فی ٚ قٗ ٌٗ ٌێؽەظا ق
 ..چٛٔکە ٘ەؼ قەٌەفیەن ظەڵێذ قەٌەفیُ ڕاقذ ٔبکبد ٚ ٔبنؿأێذ قەٌەف ِبٔبی چییە ؟

قبڵ ثەٚ  1250ثە ظؼێژایی  (ئبي قؼٛظ)ظا ظەپؽقیٓ کبَ ٌەٚأەی پێم  قەٌەف ٚارب ئەٚأەی پێم ضۆِبْ . ٌێؽە
 ..ە ؟ٚنێٛەیە قۆفیەکبٔی ثٕە ثڕ کؽظٚ

ە ٘ەرب ڕۆژی لیبِەد ٚەاڵِی ٔییە ئەِە ٚٚەالِەیە ٌە قەٌەفیەکبُٔ کؽظٚئەَ پؽقیبؼە ثێ : ٌەٚەل گؽٔگزؽ 
  : پؽقیبؼەکەیە

 ..؟ ٚقەٌەفی کەی ظؼٚقذ ثٛ
ْ ٚ ئەٚ ٔبٚەی ثۆیبْ ظأؽاٚە ، کێ ٚ ٚظا ظەؾأٓ کەی ٚ چۆْ ظؼٚقذ ثٛ چٛٔکە ٘ەِٛ فکؽیه ٚ کۆِەڵێه ٌە خیٙبْ

 .. کەی ٔبٚی ٌێٕبْ

یبْ قەٌەفیەد کێ یەکەَ خبؼ ئەَ ٔبٚەی ظأب ٚ گٛری ِٓ قەٌەفیُ ٚ ضەڵکیم قەٌەفی : کەٚارب ظەثێذ پێّبْ ثڵێٓ 
 .. ْ ثە کۆِەڵێه ٚ ٔبٚیبْ ٌێٕؽا کۆِەڵی یبْ ٘بٚڕێیبٔی یبْ ٘بٚەاڵٔی یبْ ڕەٚری قەٌەفیٚنٛێٕی کەٚرٓ ٚ ثٛ

رٓ ٚ گٛریبْ کەٚارب ظەثێذ ثەڵگە ٘ەثێذ کێ یەکەَ خبؼ پێی گٛرؽا فاڵْ قەٌەفییە ٚ ظٚای ئەٚ ضەڵکیم نٛێٕی کەٚ
 ..ظاِەؾؼأع ؟ ٛی فاڵٔیٓ فاڵْ قبڵ ڕەٚری قەٌەفیئێّە نٛێٕکەٚر

ؼێذ عٛأر. ظە.... ٘زع یبْ نیٛػی یبْ قەؼِبیەظاؼی یبْ ٔە : انؼؽی یبْ لبظؼی یبْ ٔبؾی یبْ چەپەکبْٚثۆ ّٔٛ
 ...  .. ٘زعْ ثە ڕوطؽاٚ یبْ ڕەٚد یبْٚثؿأیٓ کەی ٚ چۆْ ظاِەؾؼاْ ٚ کێ ئەَ ٔبٚەی ٌێٕبْ ٚ ثٛ

 . .... ٘زع ٚ (ظیكۆْ )ئٗکبؼەثب , ظایٕب  (گؽا٘بَ ثێڵ)فۆْ ٗ ٌٗ ظەؾأیٓ ر , ئبِێؽێه ئەقڵی ٘ەیە ٚرۀبٔەد ٘ەِٛ
ٔەٚە ٚ ئەَ ٔبٚەیبْ ثۆ ضۆیبْ ٚػمٛي ٔییە کۆِەڵێکی ئبیٕی کەـ ٔەؾأێذ کەی ظاِەؾؼاٚە ٚ ٌە کبَ ِؿگەٚد کۆ ثٛٗ ِ

  . ٘ەڵجژاؼظ

ْ ٚ ٔە ظەؾأٓ ثۆچی قەٌەفیٓ ٚ کێ یەکەَ کەـ ئەَ ٔبٚە ٚنٛێٓ قەٌەف کەٚرٛ ئەِبٔە ظؼۆ ظەکەْ ٔە قەٌەفٓ ٚ ٔە
  . خەی ثۆ ظأبْٗ ٔٙٗ ٚ ئەَ ڕەٚرە ٚ ئەَ ِ
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٘یچ ٔەثێذ ٚەاڵِّبْ ثعۀەٚە ، ئێكزب ثڵێٓ نیؼە ظەؾأیٓ کەی ظاِەؾؼاْٚ . گكکی  ٚفەؼِٛ, گەؼ ظەڵێٓ ٚا ٔیە 
خێه ثڵێذ ثەـ ئێّە ظەچیٕە ثە٘ەنذ ٚ ثبلزیبد ثۆ ٗ ٔٙٗ ي ٔیە ِػمٛٗ کؽظ . ِ ی ظەؾأیٓ کەی ٚ کێ ظؼٚقزی٠کبؼەثب

  . ئبگؽْ . ٔەؾأێذ کێ یەکەَ خبؼ گٛری ئێّە قەٌەفیٓ ٚ ضەڵکیم گٛریبْ ئێّەل قەٌەفییٓ

ؼی ػێؽالەٚە ٚٚەاڵِی ٘ەیە ٚ ظەؾأیٓ قەؼەربکەی ٌە ثبنٛ ..چۆْ ٚ کەی ٘برە ئیكالِەٚە ؟ (رصٛف)ئەگەؼ ثڵێیٓ 
 .. ظاِەؾؼا

  . خی رصٛفی ظاِەؾؼأعٗ ٔٙٗ ە ِٚە ، یەکەَ کەـ ثٛٚی کۆچی ٌە ظایه ث95ٛقبڵی  (زالج)
؟ کەَ خبؼ گٛری ِٓ قەٌەفیُ ٚ ضەڵکی ثەٚ ٔبٚەٚە کۆکؽظەٚەئەی رۆی قەٌەفی ثۆ ٔبؾأیذ ثۆچی قەٌەفییذ ٚ کێ یە

  . ْٚٛضۆ اٍ٘ی طصٛف ؾۆؼ ٌە رۆی قەٌەفی کۆٔزؽە . ئەٚاْ ٌە قەظەی یەکەِی کۆچیەٚە ظؼٚقذ ث
  . ْ ٚ ٔبٚی ٌێٕبْٚ قەٌەفیٚظؼٚقزی کؽظٚ (ٌۆؼأف)قبڵە  100رۆی قەٌەفی 

 : ٌێؽەظا ظەپؽقیٓ 
ذ ٚ ٠ٗ ە ظیجٚە ٚ قەٌەفیەکبْ ٌە خیٙبٔعا کبِیبْ ٚەن قەٌەفی صبٌسی پێم ضۆیبْ ظأیهزٛ(ـئبي قؼٛظ)ئبیب ئەَ 

 ..ظا ؟ ِٕبظؽاد ثکبد ٌەگەڵ قۆفیەکبْ
  : ٌێؽەظا ضبڵی گؽٔگ ئەِەیە

ئەِبٔە نٛێٓ لكە ٚ  .فیؿَ چیە ٚ ئبیٕی ئیكالَ چیە ٚەن کزێت ٚ قەؼچبٚە .ۆظەؼٚێهی قبظە ٚ ػەٚاَ ٔبؾأٓ ق
  . ْٚکەؼاِبری نێطەکبٔیبْ کەٚرٛ

ذ ٌەگەڵ قەؼە گەٚؼەکبٔیبْ ثکؽێذ ٚ ثە ثەڵگەی کزێت ٚ قەؼچبٚەکبٔی ضۆیبْ گفزٛگۆ ثکؽێذ ٚ ٠ٗ ەثێذ ظیجثۆیە ظ
  . ذ ظەکؽا٠ٗ ظیج (ئبي قؼٛظ)قبڵی پێم  1250ٚ قٛٔە . ٚەن چۆْ ثەؼاٚؼظ ثکؽێذ ٌەگەڵ لٛؼئبْ 

چەڵ ٚایە ثۆ پٛٚایە ثە ٘ەؾاؼاْ کۀبڵیبْ ٘ەثٛٚٚایە ئێكزب ٘یچ ٔەثٛٛظەث ..ە ؟ٚفیؿَ چیبْ کؽظٚٗ ٌٗ ئێكزب ظەپؽقیٓ ق
  . ؼخّەل ثکؽێذٗ فیؿَ ، چٛٔکە رەؼیمەکبْ ثە ٘ەؾاؼأٓ ٚ ظەثێذ رٗ ٌٗ کؽظٔەٚەی ئبیٕی ق

 ..فیؿَ ثؿأٓ چییە ؟ۆە خیبخیبکبٔی ِٛقٛڵّبٔبْ ئەقڵی قئەٚەی ؾِبٔثۆ 
ثێذ ثۆ یەکێه ٌە بِۆقزبی قەٌەفیُ پێجڵێذ . نیکبؼی کؽظقزبْ . کێ ظەرٛأێذ کزێجی یەن ِثب ثێیٕە قەؼ کٛؼظ

 ..رەؼیمەکبٔی قۆفیگەؼی ثە گٛێؽەی کزێت ٚ ثەڵگەکبٔی ئەٚ رەؼیمەیە ؟

ەـ ئەٚە ظەؾأٓ ثڵێٓ ئەِبٔە یؿَ چیە ٚەن کزێت ٚ قەؼچبٚەی ثەؼاِجەؼیبْ . ثفۆثبٚەڕربْ ٘ەثێذ ٘یچیبْ ٔبؾأٓ ق
  . ه ٚ لەثؽ پەؼقز٠ِٓٛنؽ

ٕە کبری ضۆی ئەٚیم ٘ی ِ (1)( Kurd Sufism)  رۀبٔەد ٘یچ کۀبڵێکیهیبْ ٔیە ٌە یٛرٛة . یەن کۀبڵ ٘ەیە
  . فیؿُِ ظەکؽظۆظإِبٚە کە ظؼاقەی ق

_____________________________________________________________________________ 
 :( 1)( Kurd Sufismٔبڵٝ )  ١ٌٕىٝ وٗ

https://www.youtube.com/user/bahawas1 

https://www.youtube.com/user/bahawas1
https://www.youtube.com/user/bahawas1
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 ( .. َمن أجابَُهم إلٌها لذَفُوه فٌها  . ُدَعاة على أبواب جهنام  : ) ظەگەیٓ ئێكزب ٌەَ زەظیكە رێ
ە ثۆ ئەٚەی ظەؼٚێهی ٚفیؿِە . ثەاڵَ ٚەن قەؼچبٚە ٚ ثەڵگە ٘یچ نزێکیبْ ٔەکؽظٚۆفیؿَ قٗ ٌٗ ق ظٚژِٕی قەؼەکی

  . ە ٚ ظەؼٚێهەکەل ٚاؾ ٌە نێطەکەی ٚ رەؼیمەکەی ثٙێٕێذٚػەٚاَ ثجیٕێذ نێطەکەیبْ ظٚای ثبطً کەٚرٛ

ظا قۆفیەکبٔیبْ ثیٕیٛە ٚ ٘ەرب خۀگی خیٙبٔیی یەکەَ  ی کۆچی150اڵٔی بپێهزؽ ٌە ق (قەٌەفی صبٌر)ثەڵێ ثەڕێؿاْ 
  . ٚەٚزیبْ ٌەگەڵ نێطەکبٔیبْ کؽظ٠ٗ ە ثٕەثڕیبْ ثکبد . ٘برْٛ ظیجٚکەـ ٔە٘برٛ

ێکی ػەٚاَ . ثەاڵَ ئەَ ٔەن الی ظەؼٚێه, چٛٔکە ٌٛرکەی کفؽ ٚ نەیزبْ پەؼقزی الی نێطەکبٔیبْ ٚ قەؼچبٚەکبٔیبٔە 
 . قەٌەفی ٔب صبٌسەی ئێكزب

. چٛٔکە وؽظٖٚٚ ْ ڕەنە کٛژیبْ ٌەَ قۆفیبٔە ٚ٘برٛ (ٌۆؼأف)ە ثە فەؼِبٔی ٚچبٚیبْ ٌە قەٌەفی پێم ضۆیبْ ٔەکؽظٚ
  . ظا ْ ٌە ظەٚڵەری ضیالفەدٚقبڵعا ِدب٘یع ثٛ 1250ٚەن چۆْ ٌە ِبٚەی , ْ فٟ قجیً اٌٍە ٚع ث١ٛئەِبٔە ِدب٘

 ( .. َمن أجابَُهم إلٌها لذَفُوه فٌها  . ُدَعاة على أبواب جهنام  : ) ٚٔەٚڕ (ملسو هيلع هللا ىلص) زەظیكەکەی ضۆنەٚیكذ
٘برٓ ظەؼٚێهە ِدب٘یعەکبٔیبْ کٛنذ ثە ٔبٚی نیؽن ٚ ثیعػە ٚ لەثؽ ,  (ٌۆؼأف)ئەَ قەٌەفیە ٔب صبٌسبٔەی 

  . پەؼقزیەٚە

فی ظەکەَ یەن کەقیبْ کزێت ٚ ٌێکۆڵیٕەٚەی ٘ەثێذ ثۆ یەکێه ٌە ٗ ٌٗ ٚ ِبِۆقزبیبٔی قٛظای ٘ەِظرەزە, ٚەن کٛؼظ 
ظا .  چٛٔکە ئەَ قیبٔە ثاڵْٚ ٌۀبٚ کٛؼظ ..ٔعی یبْ ؼفبػی .ٗ لهجٗ لبظؼی یبْ ٔ  : گؽٔگ ٔیە کبَ رەؼیمەرە, رەؼیمەکبْ 

ٚ قەؼچبٚەی ی کٛؼظ ظیؽاقەی کزێت زێجُ ثۆ ثٙێٕٓ ِبِۆقزبیەکی قەٌەفیەن ک .ْٚ ئەٚە ػەؼؾ ٚ ئەٚە گەؾ .ٛفەؼِ
  . ثێزەٚەچەڵ کؽظٚیەکێه ٌەٚ قێ رەؼیمەرەی کؽظ ثێذ ٚ ثە ثەڵگەی نەؼػی کزێجی ثەؼاِجەؼی پٛ

 ..َ ظەثبد ؟ٗ ٔٗ ٘ٗ کە ٘یچ ثەؼ٘ەِێکزبْ ٔیە . چۆْ ظەڵێٓ قۆفی نیؽن ظەکبد ٚ ضەڵکی ثۆ خ

ئێكزبل ضەڵکی ثەٚە ٘ۆنیبؼ ْ . ئێكزبل ضەڵه ضٛێٕعەٚاؼە . خبؼاْ ٚ ٚەٚاؼ ثٛعثبٚ ثبپیؽأی ظاِبِٚبْ ٔەضٛێٕ
  . ظەکؽایەٚە

ؼْ ٌە لٛؼئبْ ٚ ٌٚەقەؼ کزێت ٚ قەؼچبٚەی ثەؼاِجەؼ لكە ثکەیذ . کبرێه ضەڵکەکە ظەیبٔؿأی ئەٚ قەؼچبٚأە ظٚ
  . ؼ ظەکەٚێزەٚەٚقٛٔە ضەڵکی ضۆی ٌە نێطەکە ظٚ

ی کؽظ ثێذ ٚەن ثەؼاٚؼظ فیؿِۆێٓ کۀبڵی ٘ەثێذ ٌە یٛرٛة نیکبؼی قثڵ َ پێئبظەی یەن ِبِۆقزبی قەٌەفی کٛؼظ
 ..ظا ؟ ەٌٕەگەڵ لٛؼئبْ ٚ قٛٔ ؼکؽظٔی قەؼچبٚەی ثەؼاِجە

  . َ ظەثەْٗ ٔٗ ٘ٗ ظاْ ٚ ِٛقٛڵّبْ ثەؼەٚ خ ئەَ قەٌەفیبٔەْ کە ٌەثەؼ ظەؼگبی خە٘ۀەَ
 ( .. َمن أجابَُهم إلٌها لذَفُوه فٌها  . ُدَعاة على أبواب جهنام  )

 اکبْ ٌەثەؼ چبٚربٔە . ظظٗ زٗ . ئێكزبل ئەٚەرب ر (ٌۆؼأف)قەؼەرب ِدب٘یعأیبْ کٛنذ ثە فەؼِبٔی 
  . ەٚئەَ قەٌەفە ٔب صبٌسبٔە ثب ثزٛأٓ ئەقڵی ٔبٚیبْ ثٙێٕٓ یبْ ئەٚ کزێت ٚ کۀبڵەی ثبقُ کؽظٚ
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ٔیبْ ٘ەیە . پێهزؽ ثبقکؽا ئەَ نیؼبٔە ٘ەٚڵیبٔعاٚە ظەٚڵەری ٚقبڵە ثٛ 1350 ، ئەِبٔە (نیؼە)ٕە قەؼ ١ئێكزب ثب ثێ
ٚە ٚی نیؼە یبْ ئەٚ فیزٕەیەیبْ ٌۀبٚ ثؽظٗ ەری ئیكالِی ظەٚڵەرە ظؼٚقزکؽاٚەکٚ خبؼ ظەٚڵٌٛۀبٚثەؼْ ، ٘ەِ ئیكالِی

  . ەٚٚکەڵی ظؼٚقزکؽظٚکە ظ
 یە ، 2019. ئێكزب قبڵی ئەَ کۆِبؼی ئیكالِیەی ظاِەؾؼأع  (ضِٛەیٕی)ٚە 1979اْ ظەؾأیٓ ٌە قبڵی ٚ٘ەِٛ
  . ظەٚڵەری ٘ەیە (نیؼە)قبڵە  40 ٚارب

. ( فغبٔكزبْ ٚ قٛؼیب ٚ ٌٛثٕبْ ٚ یەِەْ  ئٗػێؽاق ٚ )ەرە ٚگەیهزٛ (ئێؽاْ)ظەقەاڵری , ظا  قبڵە 40ە ِبٚەی ئەَ ٌ
 ەرەٚە . ٚکؽظٚ ٚظەٚڵەرێکی ؾٌٙێؿە ٚ ئیّپؽارۆؼیەری کیكؽای فبؼقی ؾیٕعٚ

ەرەٚە . ٚظا ثاڵٚ کؽظٚ ئیكالِیٚ خیٙبٔی ثۀبٚ ٛفیؿِی ٌە ٘ەِٗ ٌٗ ئبیٕی ق,  (فیؿِی ٚە٘بثیٗ ٌٗ ق, ) ظا ٌە ثەؼاِجەؼیم
  . عۆنٓٚەن ِبٔگب ظەیٚ ثەاڵَ ٔە ؾٌٙێؿە ٚ ٔە ٘یچ ظەٚڵەرێه زكبثی ثۆ ظەکبد . ثەڵکٛ کۆیٍەْ 

 ثە٘ەِبْ نذ کۆیٍەْ ٚ ئبیٕی کۆیالیەری ثاڵٚ ظەکۀەٚە .  (قؼٛظیخ)نٛێٕکەٚرەکبٔیبْ ٌە ظەؼەٚەی 
  . فیؿَ ٘ەڵگؽی ئبیٕی ڕاقزەٗ ٌٗ ق ٗ گٛای, کەقێه ثە ٔبٚی ئبیٕەٚە  ٚکؽظْ ٚ ٌێعأی ٘ەِٛ نٚؾائیعەْ قٛ

ِؽیکب ٚ  ئٗە ٔبٚی خیٙبظەٚە نەڕی کؽظ ٌەثؽی فیؿَ ثٗ ٌٗ ەٚە ، ئبیٕی ق(فغبٔكزبْ )ئٗە ٚچٛ (ـٚڕٚ, ) 25/12/1979
  . یبْ ثۆ ظؼٚقذ کؽظیٓ(عە١لبػ)

 ٘برە ٔبٚ ئێؽاْ ٚ کۆِبؼی ئیكالِیی ئێؽأیبْ ظؼٚقذ کؽظ .  (ضِٛەیٕی) 11/1979٘ەؼ ٘ەِبْ قبڵ ٌە 
قبڵ پێم ئەَ  60وٗ  (ٌۆؼأف)ٚە ٌەگەڵ ظەٚڵەری ٌٛێؽەظا ثەؼاٚؼظی ظەٚڵەرێکی ثێٙێؿی نیؼە ثکەْ ربؾە ظؼٚقذ ث

  . ظەٚڵەرە الٚاؾەی نیؼە ٘ەیە
  . قیب ثە ٔبٚی خیٙبظەٚەٚثەؼاِجەؼ ڕٚ, ِؽیکب  ئٌٗۆؼأكیەکبْ نەڕ ظەکەْ ٌەثؽی 

  . پێکؽظ ظەقزی( ئێؽاْ ٚ ػێؽاق ) نەڕی  9/1980ٌە  (ضِٛەیٕی)ٔی ِٚبٔگ ٌە ظاضڵ ثٛ 11پبل 
  . ؼاٚەقزب ( فغبْ ئٗـ ٚ ٚڕٚ) نەڕی  1989قبڵی  ٖ ٚ, ٚەقزب  (ئێؽاْ ٚ ػێؽاق)نەڕی  1988قبڵی 

 .  (ِؽیکب )ئٌٗەثؽی  (فغبٔكزبْ )ئٗنەڕ ظەکبد ٌە  (قؼٛظیە)
 .ثۆ ئەٚەی ) کؽثال ٚ ٔدف ( ثەظەقذ ثٙێٕێذ  (ػێؽاق)نەڕ ظەکبد ٌەگەڵ  (ئێؽاْ)

  . کبًِ ٔبثێذ (ٔدف ٚ کؽثال)ئێؽاْ ثێ  چٛٔکە کۆِبؼی ئیكالِی

  .  ٚەٚە ثٛ(ـصعاَ زكێٓ) ئەٚیم ثە٘ۆی ثە٘ێؿی.. ٚ ٛث ؽقف کۆِبؼی نیؼە ٚ ظەقەاڵری نیؼە 2003٘ەرب قبڵی 
ٚ ٛٚ کەؼثەال ٚ ٔەخەفیبْ ظەقزکەٚد . پێگەی نیؼە ٚ ئێؽاْ ٌە ٘ەِ ٚکۆِبؼی نیؼە کبًِ ثٛ ( ,صعاَ)ٚضبٔی ٚپبل ڕ

  .ٚ ٚ ، ثە ربیجەد ٌەٚ ٚالربٔەی نیؼە ِەؾ٘ەثیبْ رێعا ثٛٛرؽ ث ظٔیبظا فؽاٚاْ
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ٚە . ظەقەاڵری قؼٛظی ثە لێؿەٚٔزؽیٓ  2003ٚارب ٌە , قبڵعا  14 ٌە ِبٚەی, ٚ ٛگێؽأەٚەیە ئەٚە ث ِٚەثەقذ ٌەَ ِێژٚ
  . ٌە ظٚای خۀگی ئەفغبٔكزبْ (فغبٔكزبْ )ئٗنێٛأع . چٛٔکە ئەٚ ِدب٘یعأەی  ئیكالِینێٛە ئبیٕی 

ْ کە ثیٕیبْ ظەٚڵەری ٚٚنی نۆن ثٛٛٚیكزیبْ زٛکّی ضٛظا ثگێڕٔەٚە ٚ ظەٚڵەری ئیكالِی ظؼٚقذ ثکەْ . ثەالَ ر
  . بٚقیِٚؽیکب ثەؼاِجەؼ ثە ڕ ئٗخیٙبظەٚە نەڕی پێکؽظْٚ ٌە خیبری قؼٛظی ثە ٔبٚی ضٛظا ٚ 

 ٚ خیٙبظ ٚ فکؽی خیٙبظی ثٕەثڕ ثکبد ثۆ ئەٚەی ظەٚڵەری (لبػعە)نێٛاؾێه ٚیكزی  ٚثە٘ەِٛ (قؼٛظیخ)ثۆیە 
  . بؼەقەؼیم ئەٚەیە ئبیٕی ئیكالَ ٚ خیٙبظ ٔبنؽیٓ ثکؽێذچئیكالِی ظؼٚقذ ٔەثێذ . ثبنزؽیٓ 

  . ظا خیٙبْ ٚظؼٚقذ کؽا ٚ چۆْ ئیكالِیبْ ٔبنؽیٓ کؽظ ٌە ٘ەِٛ (ظاػم)ضۆنزبْ ظەثیٕٓ چۆْ 
ظەٚڵەری ٌە ٔێٛٚ ثکۀەٚە ٚ ثجٓ ثە ؾٌٙێؿێکی ٚرٛأیبْ ئیّپؽارۆؼیەری فبؼقی ؾیٕع (نیؼەی ؼافیؿە)ٌە ٘ەِبْ کبرعا 

  . ظا ثٛاؼەکبْ ٚ٘ەِٛ

  : پؽقیبؼی قەؼەکی ئەِەیە
 ..ظەیزٛأی ثەَ نێٛەیە ثجێذ ثە ؾٌٙێؿ ؟ (ئێؽاْ)ئبیب ئەٚ ؾەِۀە ضێؽە ظٚکەالٚیە ثّبیە ، 

 ..رؽ ؟ ظەٚڵەری ئیكالِی ڕێگبی ظەظا ِٛقٛڵّبْ ثە ٔبٚی خیٙبظەٚە نەڕ ثکبد ٌەثؽی ظەٚڵەرێکیئبیب 
  ثبقی ئەٚأە ظەکبد ٌەثەؼ ظەؼگبی ظۆؾەضعاْ ٚ ثبٔگەنەی ضەڵکی ظەکەْ ثۆ ظۆؾەش (ملسو هيلع هللا ىلص)کەٚارب کبرێه پێغەِجەؼ 

  ..ٔییە ؟فیؿَ ٗ ٌٗ ٚ ق (ٌۆؼأف)ئبیب ِەثەقذ ئبیٕی ( .. ُدَعاة على أبواب جهنام  )
 ..ە ؟ٚظاٚی ٌەٚ نێٛەیە ظؼٚقذ ثٛٚظا ڕٚ قبڵی ضێؽی ظٚکەاڵٚی 1250ئبیب ٌە ِبٚەی 

 ..رؽ ؟ ە ٌەثؽی ظەٚڵەرێکیٚئبیب ِٛقٛڵّبٔیبْ ثە کٛنزعاٚە ٚ نەڕیبْ پێکؽظٚ
 ..ْ ئبیٕی ئیكالَ ٔبنؽیٓ ثکەْ ٚ ظاػهێه ظؼٚقذ ثکەْ ؟ٚئبیب ٘برٛ

 ..فؽاٚاْ ثێذ ٚ ثجٓ ثە ؾٌٙێؿ ٌە خیٙبٔعا ٚ ثێعۀگ ثٓ ؟ (نیؼە)ئبیب ڕێگبیبْ ظاٚە ئبیٕی 
 (ئبي ٔٙیبْ)ٚ  (ئبي قؼٛظ)ٔەرەٚەی ضۆِبٔٓ ئبیب ئەٚە ٚەقفیبْ ظەکبد ٘بٚؾِبْ ٚ ٘بٚ (ملسو هيلع هللا ىلص)کەٚارب کبرێه پێغەِجەؼ 

 ( ..  ُهْم ِمن ِجلَدتِنا وٌتكلامون بألِسنتِنا.. ) ٔیٓ ؟

ٚ ئبیٕی  (نیؼە)٘ەیە ٘یچ ٔەثێذ  ٌکزؽۆٔی ئٗفؿیۆْ ٚ ِبڵپەڕ ٚ پێگەی ٗ ٌٗ ٘یچ کۀبڵی ر (قؼٛظیە)ٌە ثەؼاِجەؼیهعا ئبیب 
 ..نیؼە ثە ِٛقٛڵّبٔبْ ثٕبقێٕێذ ؟

  . ٔێزەؼ ئ١ٕزٗٔگ لكە ثکەیٓ ئەٚیم ؽظا ظەثێذ ٌەقەؼ ٚەؼچەؼضبٔێکی گ ٌێؽە
 ٔێذ ٘برە ئبؼاٚەؼ ئ١ٕزٗەٚە  2000. ثەاڵَ ٌە  ٚٔێه ٔیٛ نبؼاٚە ثٛٚٚ ئبیٓ ٚ ثۆچٛٛٚ فکؽ ٚ ٘ەِٛ٘ەِ 2000٘ەرب قبڵی 

  . ٚ نزێه ٘برە ثەؼ چبٚی ضەڵکیٛٔی ٔەِب . ٘ەِٚؼاٚە ثٛظبؼن٘یچ نزێکی 
 ِبڵەکبٔەٚە ثّبٔەٚێذ ٚ ٔەِبٔەٚێذ ظێزە ثەؼظەقزّبْ ٚ ثەؼ چبِٚبْ .  ٚٚ نزێکیم ٘برە ٔبٚ ٘ەِٛٛ٘ەِ

  . ٔێذ ثاڵٚی ثکەیزەٚە ٚ فکؽێه یبْ ٘ەؼ نزێه ثزەٚێذ ٌەٛٔێزیم ثە پبؼە ظەکؽێذ . چٛٔکە ٘ەِؼ ئ١ٕزٗکبؼی 
 چەی ربیجەریبْ ٘ەثێذ . ٚظەثێذ ضەڵکی پكپۆڕد ٘ەثێذ ربیجەد ثێذ ثەٚ کبؼە ٚ قەؼپەؼنزیی ثکبد ٚ ِٛ

  ... .. ٘زعنۆپیٕگ ئۆْ الیٓ ٚ: ٔە ٚثۆ ّٔٛ
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 ٚ خۆؼە ظژە ئیكالِەکبْ . ثێدگە ٌە کۀبڵی گەٚؼەی ریڤی . ٛٚ ػٍّبٔیەد ٚ ثێعیٓ ٚ ٘ەِ ٚقەیؽ ثکەْ کڵێكب ٚ خٛ
  . قیٓ ٚ ثە ڤیعیۆ ثۆ ٌێعأی ئبیٕی ئیكالَٚثە ٔٛ, ٔێذ ؼ ئ١ٕزٗثە ٘ەؾاؼاْ کۀبڵیبْ ٘ەیە ٌە 

ە ٚ ِەظیٕەی ٌێیە ٘ەڵگؽی ئبیٕی ئیكالِە ٚ خێگبی ظاثەؾیٕی ٚەزیە ٚ ِەک (قؼٛظیخ)ِٛقٛڵّبْ ٚ ٔب ِٛقٛڵّبْ ظەڵێٓ 
  . خیٙبٔە ٚٚاْ ظەؾأیٓ ظەٚڵەربٔی کۀعاٚ نٛێٕی پبؼەی ٘ەِٛٛ٘ەِ

 چەٚانەکبؼیبٔە ْٚٚ کۀبڵی ربیجەری ریڤی ثکۀەٚە ثۆ ٚەاڵِعأەٚەی ئەٚ ٘ەِٛٛئەَ ٌۆؼأكیبٔە ثە ٘یچ نێٛەیەن ٔە٘بر
 .. ٔێذ ثە گهزیؼ ئ١ٕزْٗٚ پبؼە قەؼف ثکەْ ٚ ضەڵکی نبؼەؾا ظأێٓ ٌە ٛٔە٘بر

ەکبٔعا . ثەاڵَ ئبِبظەْ ٔؽضی ٚ ثٛاؼٛٚقیٓ ٚەاڵِی ئەٚ ٘ەؾاؼاْ چەٚانەکبؼیبٔە ثعؼێزەٚە ٌە ٘ەِٛثە ظۀگ ٚ ڕۀگ ٚ ٔ
 ٔەٚد ظأەثەؾێذ ثۆ ئەٚەی ٔەٚد گؽاْ ٔەثێذ ٌە ڕۆژ ئبٚا کبرێه ئەِؽیکب ٘ەڕەنە ٌە خیٙبْ ظەکبد . 

  . ٚ ٘ێٕعەٚفیؿِە ٌۆؼأكیبٔە ظەؼ٘ێٕبٔی ٔەٚد ظەکەْ ثە ظٗ ٌٗ ئەَ ق

ظەقەٌّێٕێذ کە ؾەِبٔی نەڕی ظٚای ضێؽی ظٚکەاڵٚی  (ملسو هيلع هللا ىلص(زەظیكەکەی ضۆنەٚیكذ  ئەَ نۆڕنی ئیٕزەؼٔێزە ڕاقزی
 ( ..  ُهْم ِمن ِجلَدِتنا وٌتكلامون بألِسنِتنا)   . ئەَ ػەؼەثە پێ پزیبٔەْ

ئبیٕی ئیكالِی  ٕە ٘یچ کۆڕ ٚ کۆِەڵێکەٚە ظژایەریأیبْ ثچٚفیؿَ ثکەْ . ٔب٘ێڵٓ نٛێٕکەٚرٛٗ ٌٗ قەیؽی رەؼثیەری ق
  . لیعە ٚ ظیٕەکەیبْ ضؽاپەٗ یؿ ٔیە رێکەالٚیبْ ثٓ ٚ ثۆ ػئی ئەٚەی خبٚرێعا ثکؽێذ ثە ثیبٔٛ

 ٚڵێذ ثۆ ئبیٕەکەی ظەیەٚێذ ثەؼگؽی ثکبد ، ٛػەٚاِیم ٚەن ِٓ ٚ رۆ ِٛقٛڵّبٔە ٚ غیؽەری ظەخ ربکی قەٌەفی
  . ثۆی ظأبٚە ٚ نێطەکبٔی ظؼۆی ٌەگەڵ ظەکەْ (ٌۆؼأف)ثێ ئبگبیە ٌەٚەی ئبیٕەکەی 

کؽاٚە ظا فێؽ نکەٚرەکەی ، ظەثیٕێذ ظٔیبیەکی ؾۆؼ خیبٚاؾ ٘ەیە . ٌە ئبیٕەکەنیکبرێه ئەَ ربکە ظێزە ظەؼەٚەی ئە
  . ٚەاڵِیبْ ٔەظارەٚە ، ثەاڵَ ئەَ کەقبٔە ظڵكۆؾْ ثۆ ضٛظا ٚ ثۆ ئبیٕەکەیبْ

ٚ  (اٌٍەلبي )کؽاٚە . ثەؼاِجەؼیبْ نبؼەؾارؽْ ٌە ظەؾأێذ ٚ فێؽ (لبي ؼقٌٛە)ٚ  (اٌٍەلبي )کبرێه ٚەاڵَ ظەظارەٚە ثەـ 
 ٚ ئەِەل ٘ەؼ لٛؼئبْ ٚ زەظیكە: ظەڵێٓ  . پێی (لبي ؼقٌٛە)ٚ ( اٌٍەلبي )ثەڵگەی ثۆ ظە٘ێٕٓ ثە  (ؼقٌٛە لبي)

  . پێچەٚأەی ئەٚ لكبٔەی رۆیە

ثە ِبِۆقزبکەی ظەڵێذ ئەَ نزبٔە ٘ەیە . ٚ ظا کبثؽای قەٌەفی پۀچەؼ ظەثێذ . ظەگەڕێزەٚە ثۆ ئەنکەٚرەکەی  ٌێؽە
  . رؽە . ڕێّٕبیی ظەکبد ٔەچێزە ئەٚ نٛێٕبٔە ٌە ػەٚاِەکە کۆڵەٚاؼ, خۀبثی ٔیبٔعؼربڵی ِبِۆقزبی 

  . ٚ ِبڵێکەٚەٛەرە ٔبٚ ٘ەِِٚبِۆقزبی ٔیبٔعؼربڵ ثێ ئبگبیە ٌەٚەی ئەٚ نٛێٕبٔە ٘برٛ
ە ظڵپبکە خۆؼە نزێه ظێزە قەؼ نبنەکەی . ئەَ کەق ٚؼٔێذ ثەکبؼ ثٙێٕێذ ثیەٚێذ ٚ ٔەیەٚێذ ٘ەِٛٗ ٕزئ١٘ەؼ کەـ 

ٛأێذ ٚ . ظەثیٕێذ ِبِۆقزبکبٔی ٚەاڵِیبْ ال ٔیە ، ضۆنی ٔبر.... ٘زع اْخبؼێه ظٚاْ قەظ,  ەقەٌەفیثۆ ضٛظا قٛڵسبٚە 
  . كالَ ثعارەٚەئ١ٔبؾأێذ چۆْ ٚەاڵِی ظژە 

ٌەَ ٔێٛأەظا کبثؽای ظڵ پبکی ثۆ ضٛظا قٛڵسبٚ . ئبیٓ ٚ ضٛظا ٚ ئیكالَ ڕەرعەکبرەٚە ٚ ثە گٛێؽەی ثیؽ ٚ ثبٚەڕ ٚ 
 كالَ . ئ١چێزە پبڵ یەکێه ٌەٚ فکؽأەی ظژە ظەئبقزی ثیؽ کؽظٔەٚەی 
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ئبیٕەکەی ؼاگؽێذ ٚ ثە ِٛقٛڵّبٔی ٚ  ظەرٛأێذ ٘بٚقۀگی, ظا (لٛؼئبٔی)چٛٔکە ٌۀبٚ  .( لٛؼئبٔی)ؾۆؼیٕەیبْ ظەثٓ ثە 
  . جٗ ٔٙٗ ئیّبٔعاؼی ظەِێٕێزەٚە . ؾۆؼیهیبْ ظەثٓ ثە ثێعیٓ ٚ ثێ ِ

 ( أبواب جهنام . َمن أجابَُهم إلٌها لذَفُوه فٌهاُدَعاة على .. ) ٘ۆکبؼی ئەَ پهێٛیە کێیە ؟
ٌەٚ  ضەڵکی نبؼەؾای ظأەظۀب ٚ ثەؼگؽیٚ ثٛاؼەکبٔعا ٛٚایە . ئبیب ٌە ٘ەِٛظٚکەاڵٚی ٘ەث ئەگەؼ ظەٚڵەرێکی ئیكالِی

 ..ڕەضٕە ٚ چەٚانەکبؼیبٔە ٔەظەکؽظ ؟
 ..بکبد ؟َ ٔٗ ٔٗ ٘ٗ ِعی ٚ ثە ڕاقزەٚضۆ ثبٔگەنە ثۆ خٗ فیؿَ ثە ػٗ ٌٗ ئبیب ظیٕی ق

لكە  (ملسو هيلع هللا ىلص)ٔبؾأٓ ٚ ثە ؾِبٔی پێغەِجەؼ  (ملسو هيلع هللا ىلص)ئبیب پبؼە ٚ ظەقەاڵد الی ئەٚاْ ٔییە ٚ ئەٚأیم ضۆیبْ ثە ٔەٚەی پێغەِجەؼ 
 ( ..  ُهْم ِمن ِجلَدتِنا وٌتكلامون بألِسنِتنا)   ..ٔبکەْ ؟

  . فغبٔكزبْ ئٗئێكزب ثگەڕێٕەٚە ثۆ نەڕی 
 ..ٚای ٌە ِٛقٛڵّبْ ٔەکؽظ ظژی خیٙبظ ثێذ ؟فیؿَ خیٙبظی ٔبنؽیٓ ٔەکؽظ ٚ ٗ ٌٗ ئبیب ق

ئبیب ئِٛەرێکی ثێ ظەقەاڵری ظؼٚقذ ٔەکؽظ ٘ەؼ کەـ ثێذ ٌێّبْ ثعاد ٚ ئێّەل ٔەؾأیٓ کبَ کۆِەڵ ثۆ ضٛظا 
 ..ثکەیٓ ٚ چەکی ثۆ ٘ەڵگؽیٓ ؟ ڵسبٚە ٚ پهزگیؽیقٛ

 (٘عیٗ ِ)ثێذ چبٚەڕٚأی  ئبیب ئِٛەرێکی ؾەٌیً ٚ ضٛێڕی ٚ ثێ ظەقەاڵری ظؼٚقذ ٔەکؽظ ئبِبٔح ٚ ضەّٚٔبْ ئەٚە
 ..ڕؾگبؼکەؼ ثیٓ ؟
 ..خبؼێه ِٛقٛڵّبْ ثە کٛنذ ٔبظەْ ؟ ٚ٘ەِٛ (ئباڵ ڕەنەکبْ)ئبیب ثە زەظیكی 

 ..ؼارێکٓ ؟ٗ ظەؾأٓ ٘ەڵگؽی ئەٚ ئباڵ ڕەنبٔە قەؼ ثە چی ِطبث, ظەکەْٚ  (ئباڵ ڕەنەکبْ)ئبیب ئەٚأەی ظٚای 
 ..ٚن کؽظٔی ئبیٕی ئیكالَ ؟ٛٔبکؽێذ ثۆ قفیؿَ ٗ ٌٗ ٚ نەڕەکبْ ثە پبؼەی کۀعاٚی قٛئبیب ٘ەِ

  :ثگەڕێٕەٚە ثۆ نەڕی ػێؽاق ئێؽاْ
 ..ثزٛأێذ ضۆی فێؽی چەن ظؼٚقزکؽظْ ثکبد ؟ (ئێؽاْ)ثۆ  ْٚٚ ٔەثٛٛقبڵی نەڕە ثبنزؽیٓ ئەؾِ 8ئبیب ئەٚ 

 ..ٚکی ٔیە ؟ٛٚ خۆؼە چەکێکی لٛؼـ ٚ قٛ٘ەِ (ئێؽاْ)ئبیب ئێكزب 
 ..؟ ەٚە ثٛ ئێؽاْ الٚاؾ ثکبدِؽیکب ثۆ ئێؽاْ ثۆ ئ ئٗئبیب زیكبؼی 

 ..؟ ظا ضۆی ظؼٚقذ ثکبد ثٛاؼەکبْ ٚثۆ ئەٚەیە ٌە ٘ەِٛ یبْ
 ..ی ظەؼەکی ٘ەیە ؟ەرِظا پێٛیكزی ثە یبؼ ثٛاؼەکبٔی پیهەقبؾی ٚئبیب ئێؽاْ ٌە ٘ەِٛ

  . ە ثە٘ۆی ئەٚ زیكبؼأەٚەٚئێؽاْ ثێٙێؿ ثٛ: کٛؼظی ضۆنّبْ ظەڵێٓ 
  . ٚ ثە ثە٘ێؿرؽیٓ ظەٚڵەری ٔبٚچەکەٛثەٚ زیكبؼأە ثئەٚە ِبیەی پێکۀیٕە . چٛٔکە ئێؽاْ 

  . ظٔیب . ٔبرٛأیٓ ثچٛکزؽیٓ نذ ثەؼ٘ەَ ثٙێٕیٓ ٚیٓ ثە گبڵزەخبڕی ٘ەِِٛٚٓ ٚ رۆی قٛٔەل ثٛ
  . ظەکەیٓ (٘عیٗ ِ)ٚیٓ چبٚەڕٚأی ٛٔبرٛأیٓ ثەؼگؽی ٌە ظیٕەکەِبْ ثکەیٓ ٚ ؾەٌیً ث

  . ٘ەؼػبلڵ ٔبثیٓثە ٔبٚی خیٙبظەٚە ٔبٚچەکبّٔبْ ٚێؽاْ ظەکؽێذ ٚ 
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ظەثێذ خبؼێ ٔبٚضۆی ضۆِبْ ڕێه : ظەکبد ، ظەڵێٓ  (رصٛف)ی قبڵە ظژایەر 100فیؿَ ثکەْ ٗ ٌٗ قەیؽی ظیٕی ق
  . ثطەیٓ ٌە نیؽن ٚ قۆفیەکبْ ٔە٘ێڵیٓ

 ..ٔبکەْ ؟ (رهیغ)ی ئەی ثۆچی ظژایەر, ٌۆؼأكی  فیٗ ٌٗ ق
  . یە( اٌٍە)قۆفی ضٛظاکەی ثە رۀٙب , ٚ ػەٌیە  خنیؼە ضٛظاکەیبْ زكێٓ ٚ فبطّ ..قۆفی نیؽن ظەکبد یبْ نیؼە ؟

  . ە١ّبٔیبْ ٔیێٚ ظەقەاڵرێکی قەؼثبؾی ٚ لبقُ قٍ فؿیۆْٗ ٌٗ قۆفی ٘یچ کۀبڵێکی ر

ی نٛێٕکەٚرەی ظاِبٚد ەَ نێٛەیە یبؼی ثە ئەلڵی ئەنکەٚرفی ثٗ ٌٗ ِبیەی نەؼِەؾاؼیە رۆی ِبِۆقزبی ٔیبٔعؼربڵی ق
  . ثکەیذ ثە ٔبٚی ظیٕەٚە

ٌە نٛێٕکەٚرەی  (اٌٍەال اٌە اال )ظٚژِٕی قەؼەکی ٚ ِٛنؽیکی نیؼە ثهبؼیزەٚە ٚ قۆفیەکی ظاِبٚی ِٛزعی اٍ٘ی 
  . ػەٚاِذ ثکەیذ ثە ظٚژِٕی ئبیٕی ئیكالَ

ٚاْ ٛظەثێذ ٘ەِ, ە ٚٚظاٚەکبٔی کؽظٚٚؾۆؼ ثە ٚؼظی ثبقی ڕ, گەٚؼەرؽیٓ ئیؼدبؾی ٔەثەٚیە  (زػیفخ)ئەَ زەظیكەی 
  . ٌەثەؼِبْ ثێذ

  . َٗ ٔٗ ٘ٗ ؼ ثطەیٕەٚە ٌە ظەؼگبکبٔی خٚٚڵ ثعەیٓ ئەٚ ضٛنه ٚ ثؽا قەٌەفیبٔە ظٚٗ ظەثێذ ٘
  : ِّبْ ظەثبدٗ ٔ ٘ٗٗ ظەثێذ ضۆنّبْ ثپبؼێؿیٓ ٌەٚ ثبٔگەنبٔەی ثەؼەٚ ظەؼگبکبٔی خ

  .كنًكان الناس ٌسألون رسول هللا صلاى هللا علٌه وسلام عن الخٌر، وكنُت أسأله عن الشر مخافة أن ٌُدرِ ) 

  ..؟ فملُت: ٌا رسول هللا، إناا كناا فً جاهلٌة وشر، فجاءنا هللا بهذا الخٌر، فهل بعد هذا الخٌر ِمن شر

 (( لال: )) نعم

 ..؟ للُت : و هل بعد ذلن الشر ِمن خٌر

 ((  لال : ))نعم وفٌه َدَخن  

 ..للُت : وما َدَخنُه ؟

ًٌِ تَْعِرف   ((منهم وتُْنِكرلال : )) لوم  ٌَْهُدون بغٌر َهْد

  ..للُت : فهل بعد ذلن الخٌر ِمن شر؟

 ((لال : ))نعم ُدَعاة على أبواب جهنام، َمن أجابَُهم إلٌها لذَفُوه فٌها

  ..للُت : ٌا رسول هللا، ِصْفُهم لنا ؟

 (( لال : ))ُهْم ِمن ِجلَدِتنا وٌتكلامون بألِسنِتنا

  ..للُت : فما تأمرنً إْن أدركنً ذلن ؟

 (())تلزم جماعة المسلمٌن وإماَمهم لال :

  ..للُت : فإن لم ٌُكن لهم جماعة وَّل إمام ؟

 ( لال : فاعتَِزل تلن الِفَرق كلها ولو أن تَعَضا بأْصل شجرة حتى ٌُدِرَكن الموت ، وأنَت على ذلن

 : ظایٓ ئێكزب ئێّە ٌە ثەنی کۆربیی زەظیكەکە
 ( ..فإن لم ٌُكن لهم جماعة وَّل إمام ؟) 
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ئەگەؼ ِٓ ثکەِٚە ئەٚ ؾەِبٔەٚە کە ضەڵکی ثبٔگ : . ظەپؽقێذ  (زػیفخ)ثب ئێكزب ثچیٓ ثۆ ثەنی کۆربیی زەظیكەکەی 
 ..چی ثکەَ ؟, ظەکؽێذ ثۆ خە٘ۀەَ 

 ( .  رٍؿَ خّبػخ اٌّك١ٍّٓ ٚاِبُِٙ)  : ێذٚظەفەؼِٛ (ملسو هيلع هللا ىلص)پێغەِجەؼ 
  .نٛێٓ کۆِەڵی ِٛقٛڵّبٔبْ ٚ پێهڕەٚەکەیبْ ثکەٚەٚارٗ : 

 ..ظا کبَ کۆِەڵە کۆِەڵی ِٛقٛڵّبٔە ٚ کێ ئیّبِیبٔە ؟ ٌەَ ؾەِبٔەی ئێّە :ظا ظەپؽقُ  ٌێؽە
  . ٚەاڵَ : ٘یچ کەـ

 ..ٚ ؟ٛ٘ۆکبؼی ٔەِبٔی کۆِەڵی ِٛقٛڵّبْ ٚ پێهڕەٚیبْ کێ ث
  . ٚضبٔعٚظەٚڵەری ػٛقّبٔیبْ ڕ ٚنەؼیفی ِەکە ٚ ئبي قؼٛظ ثٛ: پێهزؽ ثبقکؽاٚە 

 ..کۆِەڵێکی ئیكالِی ٚ ئیّبِەری ِٛقٛڵّبٔبْ ثکەْ ؟ْ ثە ٚئەی ثبنە ثۆچی ضۆیبْ ٔەثٛ
ظەؾأی ٚ الی ظیٕعاؼ ٚ ثێعیٓ  (ملسو هيلع هللا ىلص)ِبٚەیەکی ؾۆؼ ضەڵکی ٌە خیٙبْ ئەِبٔەی ثە نٛێٕگؽەٚەی پێغەِجەؼ :  ٚەاڵَ

  . ْٚػٌٛەِبی قؼٛظیە خێگبی ڕێؿ ثٛ
ٚی ضۆیبْ قپی ٚئەٚەی ڕبْ ظەؼکەٚد ثۆ ضەڵکی . ئەٚأیم ثۆ ١اقزیڕی ٚەٚە ڕٚ(ـئەفغبٔكزبْ)ٌە ظٚای نەڕی 

  . ِەظضەٌی ثۆ قەٌەفی, خیٙبظیبْ گۆڕی   فیٗ ٌٗ ق, ثکۀەٚە 

 ..ِەظضەٌی چییە ؟
ٚ ضەڵکی ظژی خیٙبظ ثٓ ٚ  خیٙبظی فۆڕِبد ثکؽێزەٚە قەٌەفیە ظؼٚقزکؽا ثۆ ئەٚەی قەٌەفی ٝخۆؼێکی ٔٛێ

ئیزؽ ظەقەاڵد , ظەقەاڵد ثێذ  ایەڵیڕگٛێ ٚە پێٛەؼیبْ ثۆ ظیٓ, ظەقەاڵد ثکەْ ٌە ٘ەؼ خێگبیەن ثٓ  پهزگیؽی
 ِؽ ٌێجعاد ئٌٗی ٖ ظەثێذ چەپڵە ثۆ ٚ, فی ثێذ  ٌٗٗ کەـ قٕگ ئەٚەیە ٘ەؼ٠. گؽ.ٕگ ٔیە ٠گؽ؟.. ج ٚ فکؽی چییە ٗ ٔٙٗ ِ

  : ظەپؽقێذ ( ,زػیفخ)ئێكزب ثب ثچیٓ ثۆ پؽقیبؼێکی رؽی 
 .. (؟ٓ ٌُٙ خّبػخ ٚال اِبَ فبْ ٌُ ٠ى) 

 ..ِٓ چی ثکەَ ؟ ٚ ,پێهڕەٚیبْ ٔەثٛئەگەؼ کۆِەڵی ئیكالِی ٚ ٚارٗ : 
  . ِبْ ٘ەِبْ پؽقیبؼ ظەکەیٓٚ٘ەِٛ ە ٚ ٘ەؼئەَ پؽقیبؼە ؾۆؼ گؽٔگ

ٔیٛە ) ٚئبیٕی ئیكالَ ٚ ِٛقٛڵّبٔبْ ٔەفەقێکیبْ رێعا ثٛ ,رب ظٚای ٔەِبٔی ظەٚڵەری ػٛقّبٔی ٚا, قبڵە  100ثۆ ِبٚەی 
 ( .یِٓٚؽظٚ

 ظەکبد .  (ئێؽاْ)ەرە ٔبٚچەکەٚە . ثە زكبة نەڕ ٌەگەڵ ٚ٘برٛ (ِؽیکب )ئٗثەاڵَ ئێكزب ٘ێؿێکی گەٚؼەی 
  . ثۆ ظەکؽێذ ەٚە ٚ ئبِبظەکبؼی(ـػێؽاق)ەرە ٚقبزەی ئەٚ نەڕە ٘برٛ, ثەاڵَ ٚەن ظەثیٕیٓ 

 یهەٚە . (ـؼظْ ٚ یەِەْئٌٛٛثٕبْ ٚ )ِؽیکی ظەچێزە  ئٗیە . ٘ێؿی (ٌیجیب)ەِی ٚقبزەی ظٚ (ػێؽاق)ثێدگە ٌە 
  . ەرەٚەٚظەٚڵەرە ثۀبٚ ئیكالِیەکبٔی گؽرٛ, قبزەی نەڕەکبْ  ٗ :ٚار
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ئیكالِی ظەؼەٚەی ِیكؽیم ٘ێٕبیە یهیبْ ٌە خیٙبٔی (ـئیطٛأیەکبْ)ٚ  (ِصؽ) ( ,ِٛؼقی)ثە کٛنزٕی  17/6/2019
  . ەکەٚە١قبزەی یبؼی

ٚ ٘ەرب قبڵی ٔٛێ ئبِبظە ثبنی ظەکؽێذ ثۆ قبزەی نەڕەکە .  (ِؽیکب ئٗئێؽاْ ٚ )ەی ثە زكبة ٚئەَ نەڕی ظا٘برٛ
پبنبْ , ٖٚ ە ١پبنبْ کۆِەاڵیەری, ؼیە ٚپبنبْ ئبثٛ, پبنبْ لەِٚیە  , پبنبْ ِەؾ٘ەثیە, نەڕەکە ثە پٍەی یەکەَ ئبیٕیە 

  ... .. ٘زعپبنبْ, ضاللیە  ئٗ
  . کۆاڵْ ٚ گٛٔع ٚ نبؼ ٚ نبؼۆچکەیەکەٚە چە ٚٚٚ ِبڵێه ٚ کٛٛٚ الیەْ ٚ چەِکێه ظەگؽێزەٚە . ظێزە ٘ەِ,ٚارب ٘ەَ

ٚ فؽلە ٚ ڕەٚد ٚ فکؽە ئیكالِیبٔە ٛٚٔی قەؼکؽظە ٚ کۆِەڵێکی ئیكالِیە ئەَ ٘ەِٛٔەث , ٖ ٘ۆکبؼی قەؼەکی ئەَ نەڕ
 .. (؟ٓ ٌُٙ خّبػخ ٚال اِبَ فبْ ٌُ ٠ى )  . کۆ ثکبرەٚە

  . قەؼضكزٕی ئبیٕەکەیی ِبیەی ضێؽ ٚ ثەؼەکەرە ثۆ ظیٕی ضٛظا ٚ ٚظاٚأەل ٘ەِٛٚئەَ ڕٚ
ْ ٚ ٚٚ فیؽلە ٚ کۆِەڵە ئیكالِیبٔە ٌۀبٚ ثچٓ ٚ ٔەِێٕٓ . ٘یچیهیبْ ٌۀبٚ ٔبچٓ ثە ٌۀبٚچٛٛچٛٔکە ظەثێذ ئەَ ٘ەِ

  . ظەِێٕٕەٚە
 ..؟ ( اٌٍەال اٌە اال ) ثۆ  ٚکەٚارب ضێؽ ٚ ثەؼەکەرەکەی چی ثٛ

 .  ٚقبڵی ضێؽی ظٚکەاڵٚی ثٛ 1250قی ، پێٛەؼی ِٓ ُٚ ٔٛ(ـئبضؽ ؾەِبْ ٌە ظیعی لٛؼئبْ)قبڵی پبؼ کزێجی 
  قبڵی 100ٌەگەڵ ثەؼاٚؼظکؽظٔی ٌەگەڵ 

 ( ُدَعاة على أبواب جهنام َمن أجابَُهم إلٌها لذَفُوه فٌها )
  . ؼگەی ػەؼەة ثۆ ِێؽگ ٚ گٛؾاؼٚٚەن گەڕأەٚەی ظٚ, پبنبْ ٔیهبٔەکبٔی لیبِەد 

  ..ظەکەْ . ئبیب ٌە ثەؼاِجەؼظا ثبخەکەی چیە ؟پەری ثیٕبی ثەؼؾ ظؼٚقذ  ٌەگەڵ ػەؼەثی پێ
 ؟.. یەکەَ نبؼە ٚ یەکەَ نٛێٕی گەنزیبؼی ٚ ثبؾؼگبٔیە ٌە خیٙبٔعا ٚ لەؼەثبڵطزؽیٓ فڕۆکەضبٔەیە (ظٚثەی)ثۆچی 

 ..ظایە ؟ ٚد ٚ ڕەخبڵ ٌە پێٕبٚ چیٚی نٛأی ڕپەر ثەؼؾ کؽظٔەٚەی پێ

پەریەکبْ ظؼٚقذ  کەٚارب ٘ەؼ کبد ثیٕیزبْ ثیٕبی ثەؼؾ ٌە الیەْ پێظایە .  ٚەن ظەثیٕٓ ٌە پێٕبٚ ٌێعأی ئبیٕی ئیكالَ
  . ثکەْ ٌە ئبیٕی ضٛظا ثعەْ ٚ ظٚژِٕبیەریظا  ظەثێذ ئەٚأیم ٌە ثەؼاِجەؼ .کؽا .

ئبي قؼٛظ ٚ کۀعاٚ  قبڵ نەڕی ثبٔگەنەکؽظٔی ثبٔگطٛاؾی ئیكالِی 100قبڵی ضێؽی ظٚکەاڵٚی ٚ  1250ٌە ٔێٛاْ 
  . َٗ ٔٗ ٘ٗ ثۆ ظەؼگبکبٔی خ

 .. ٚ لٛؼئبْ ٚ قٛٔەد ٔەِب (اٌٍەال اٌە اال )ِٛقٛڵّبْ ٚ  ەکێزی ٚ یەکڕیؿی ٚ ثؽایەریٌێؽەظا ی
 ..ٚ ثکبرەٚە ؟ٚکێ ظەرٛأێذ ئەِبٔە ؾیٕع

 ..کێ ظەرٛأێذ ئەٚ ضبٚەْ ظەقەاڵد ٚ پبؼە ٚ چەکبٔەی کۀعاٚ ال ثەؼێذ ؟
  . ە(ـظەخبي)ەٚیم ئ, ٌێؽەظا ظەثێذ چبٚەڕٚأی ٔیهبٔەیەکی رؽی ئبضؽ ؾەِبْ ثکەیٓ 

ٔیبٔەٚە ٌەقەؼ ئەٚەیە ظیٕی ضٛظا ٔە٘ێڵێذ ٚیزبْ ٌە قەؼەربی ظؼٚقذ ثٛٗ ئەٚەیە کێهەی ٔێٛاْ ِؽۆڤ ٚ ن ثەڵگەنُ
  . ثکەْٚ (جٍیف)ئ١ٚ ضەڵکی نٛێٓ 
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قبڵی ضێؽی ظٚکەالٚیم  1250ٜ بْ نکكزی ٘ێٕبٚە . ٌە ِبٚەخبؼ نەیز ٚقەیؽی چیؽۆکی پەیبِجەؼاْ ثکەْ ، ٘ەِٛ
  .ٚ ثبؾاڕ ثٛ نەیزبْ ثێ

ٔەٚەی ٚثٛقٛڵّبٔەکبْ . رۀبٔەد ٌەگەڵ ثاڵٚظا نەیزبْ ثبنزؽیٓ ثبؾاڕی ٘ەیە ثە قپۆٔكەؼی ضٛظی ِٛ قبڵە 100ٌەَ 
  . ظا ضٛظال ِؽظ ٚە ٌۀبٚ ِٛقٛڵّبٔبْ 2010ٚأەٚە ٌە ٛؼٔێذ ٚ ثەکبؼ٘ێٕبٔی ٌە الیەْ ٘ەِٗ ٕزئ١رۆڕی 

 : ٚٔەیەکی ثچٛن ثبقعەکەَّٛٔ
ٚ ؾەؼظەنزی ٚ لٛؼئبٔی ٚ  ٌٚە ثێعیٓ ٚ ِەقیسی ٚ خٛ, كالَ ظەظەِەٚە ئ١قبڵە ِٓ ٚەاڵِی ظژە  5ثۆ  4ظەؾأٓ  ٚ٘ەِٛ

  ... . ٘زع.
ٔەگیؽا ثێذ . زەظیف ٚ قەؼچبٚەکبٔی رؽِبْ ٚ ٌێ  ٛە ، پیذ ٔیە ٌە لٛؼئبْ ڕەضٕەیٌەَ ِبٚەیەظا ٘ێٕعە ڕەضٕەَ ثیٕی

  ... .. ٘زعٚ ِٚێژٚ

ی ؾەِبٔی لٛؼەیهُ ظۆؾیٛەرەٚە ، چٛٔکە پێٛەؼی ِٓ ثۆ بْ . ظیٕی ڕاقزٚ قەؼچبٚەکُٛٔ ثۆ ٘ەِٚثە٘ۆی ثەظٚاظاچٛ
 ..ْ ؟ٚە کە ظاثەؾیٛە ٚ ضەڵه چۆْ رێگەیهزٛٚٚەاڵَ ٚ ظەَ کٛرکؽظٔی ثەؼاِجەؼ ئەقڵی ئبیٕەکە ثٛ

ە ، ئەَ ئبیٕە ظەفؽۆنؽێذ ٌە الیەْ ٚظا ثۆَ ظەؼکەٚرٛ ٚەرەٚە قەؼ ئەقڵی ئبیٕەکە . ٌەَ ٔێٛأەٚٚەاڵِێکُ ثؽظ ٚ٘ەِٛ
ْ ٚ ثە گەؾ ٚ پێٛەؼی ضۆیب ظا ٚ ٘ەؼ یەکەیبْ ئبیٕی ئیكالَ نیکبؼی ظەکەْ ٚد ٚ ِبِۆقزب ئبیٕیەکبْٖ زیؿة ٚ ڕ

 .. ظا ضۆیبْ ڕایعەکێهٓ ثە الی ثەؼژەٚۀعی
ِهْم فَِرُحونَ  ) ٌْ ٌْنَُهْم ُزبًُرا ُكلُّ ِحْزٍب بَِما َلَد  ( فَتَمَطاعُوا أَْمَرُهم َب

لُوا )  ِهْم فَِرُحونَ ِمَن الاِذٌَن فَرا ٌْ  ( ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََد

ە . ٚەن چۆْ ٚکبرێه ٘ەڵەی ئەَ زیؿة ٚ ڕەٚد ٚ فیؽلبٔەَ ثیٕیٛە . ثە ٘ەِبْ نێٛە ڕاقزیەکبُٔ ظەؼضكزٛ
  . كالَئ١ە ٌەگەڵ ظژە ٚڕاقزیەکبُٔ ظەؼضكزٛ

ٚربْ ئەٚ فٍیُ ٚ نەڕأەی ٛظاَٚ . ٘ەؼ ٘ەِ ٚ ٌێیبْ ٔەرەٚەٚٚ کۆثٛٛظا نٛێٕکەٚرەی ئەٚ فیؽلبٔە ٘ەؼ ٘ەِ ٌێؽە
 ٠كجٛٚن( . )ٌٗ فٗ . قەؼظاؼربْ ثیٕیٛە ٚ ظەؾأٓ

 ٔەن گەڕاْ ثە ظٚای ئەقڵی ظیٕەکەظا . , کبثؽای ِٛقٛڵّبٔی ػەٚاَ ضٛظاکەی ِبِۆقزب ٚ الیۀەکەیەری 
  . ٚ ٔەِب ٚضٛظا ثؿؼ ثٛٔەن ٌە ضٛظا . ٌێؽەظا , ئبیٓ ٚ ظیٕعاؼی ٌە ِبِۆقزب ٚ الیۀەکەی ٚەؼظەگؽێذ 

چۆٔیبْ ثٛێذ یبؼی ثە ظیٓ , ٔەیە ثکەْ ثە پێٛەؼ ثۆ زیؿة ٚ ظەٚڵەرەکبْ ، ضبٚۀی ِیعیب ٚ ظەقەاڵرٓ ٚئەَ ّٔٛ
  . ە ٚ ٔەِبٚەٚظەکەْ . ضۆربْ ظەیبٔجیٕٓ چۆْ ضٛظا ثؿؼ ثٛ

کێهە ٚ نەڕظا پهزگیؽیبْ  َٚ . ثەڵکٛ ٌە قەظاْٚكالَ نەڕی ٌەگەڵ ٔەکؽظئ١یەن ظژە , ظا رب ئێكزب  قبڵ 5ٌە ِبٚی 
  . َ ٚ یبؼِەریبْ ظاَٚٚکؽظٚ

ەٚە . نزی ٔەنیبٚیبْ ثاڵٚ ظەکؽظەٚە ٚ (کبن ِبکٛاْ کەؼیُ)ەٚە ثە ٔبٚی ٚٚٔەیەکی ثچٛن : ئەکبٚٔزێکیبْ کؽظثّٛٛٔ
ٌٍە ِٛقٛڵّبْ ٌەٚ ٚرێٕٓ . اٌسّعٛکبٚٔزەکە ثك ئٌٗە گؽٚپ ضەڵکُ کۆکؽظەٚە ثۆ ئەٚەی  .ٚ ٚێٕەی ئەٚیهیبْ ظأب ثٛ

  . ظەکەْ ٌەقەؼ نزێکی قەضیف (ِبکٛاْ) فبنیٍٓ . یبْ ٔەؾأٓ یبْ ظژایەریثٛاؼەنعا 
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  : ثێعیٕەکبْ ٔبِەیبْ ثۆ ٔبؼظَ گٛریبْ
ظەلەِبْ ثۆ  15, رێٕیٓ ٚکبٚٔزە ظەقٛ ئٗە . ٌەثەؼ ضبرؽی رۆ ئەٚ (ـِبکٛاْ)ضۆد ظەؾأیذ ظٚژِٕی ئێّە ,کبن قەؼظاؼ 

  . ربٔعٚکبٚٔزەکەیبْ قٛ ئٗظا  ظەلە 10ٌە ..  ظأێ

  . َٚكالِێه نەڕی ٌەگەڵ ٔەکؽظٚئ١٘یچ ظژە   , وٗظا  نبیەری ظەظەَ ٌە ڕۆژی لیبِەریم
ٚە ٚ ڕەضٕەَ ٌە ظیٕی ٚە ثبقی ضٛظاکەیبُٔ کؽظْٚ . نەڕەکبٔیبْ ٌەقەؼ ئەٚە ثٛٚنەڕەکبْ ِٛقٛڵّبْ ثٛ ٚ٘ەؼ ٘ەِٛ

  . ەٚضٛظاکەیبْ گؽرٛ
ظا ِٓ  كالَ . ٌە کبرێکئ١ە ٔەن ظژە ٚبیەد زبڵٓ کە ظٚژِٕی ِٓ ِٛقٛڵّبْ ثٛنٚ ربْ نەڕەکبٔزبْ ثیٕیٛە ٚ٘ەِٛ
  . ٚ ثبڵەکبٔیەٚەٛكالُِ کٛریٛە ثە٘ەِئ١ظژە 

 ٛاْ ظەیجیٕٓ . ئێكزب ثەؼ ثاڵٚە ٚ ٘ەِٚٔی ضٛظا ٚ قەؼ٘ەڵعأی ضٛظای ٔٛێ ثە ٔبٚی ئبیٕی ئیكالِەٚە ٛثؿؼ ث
  . ئەِەل یەکێکە ٌە ئبٚارەکبٔی نەیزبْ

ٚەرە ظی ٚ ئبِبٔدەکەی پێکبٚە . ٛظا ئبٚارەکەی ٘برٝ قبڵەی کۆربی 100بظەِەٚە ٘ەٚڵی ثۆ ظەظاد . ٌەَ ؾەِبٔی ئٌە 
  . ثێ ِبِۆقزبیە, ثێ قٛپبیە , ئبیٕی ئیكالِە . ثێ قبزێجە , گەٚؼەرؽیٓ ئبیٓ ٚ کۆرب ئبیٓ 

  . ی پێجکبدٚ کەـ ظەرٛأێذ یبؼٛنزێکە ٚ ٘ەِ ٚثێ ٘ەِٛ

 ٔبٚچەکە ثە ٔبٚی نەڕی ئێؽأەٚەڕەضكبٚە . ٘ێٕبٔی قٛپبی ؾۆؼ ثۆ  (ظەخبي)ٔی ٚٚ ظۆش ثۆ ظەؼچٛثبنزؽیٓ ثبؼ  ٗکەٚار
  . ظەکؽێذ (خبيٖ فیزٕەی ظ)ٚری ئبیٕی ئیكالَ ظەظؼێذ . کبرێه ثبقی زەظیكی ٛکۆرب ثؿِبؼە ٌە ربث

  . ڕۆژە کە زٛکُ ظەکبد ٚ ظەؼظەکەٚێذ (قبڵێه ٚ چً ٚ یەن) (ظەخبي)رەِۀی 
ظایٓ . ٝ ثبؼ ٚ ظۆضەی ئێكزب ظەیجیٕیٓ ٚ رێٚ ضەڵه اػزؽافی پێجکەْ . ئەٚ ٛٚ خیٙبْ ٚ ٘ەِٛثگبرە ٘ەِ فؽیب ٔبکەٚێذ

  .( ظەخبي)کبؼیە ثۆ ٘برٕی ئبِبظە
ظەظاد ٚبٚەیەظا ڕٚٚی ٌەَ ِٛئێكزب ٘ەؼ یەن ٌە ئێٛە ثب زەظیكەکبٔی ظەخبي ٚ فیزٕەی ظەخبي ثطٛێٕێزەٚە . ٘ەؼ ٘ەِ

  . ظەثٓکە نەڕ ٚ پێکعاظأەکبْ ؾۆؼ 

ظٔیب ثؿأٓ  ٚکزؽیٓ ثٛاؼی ژیبٔیم ظەگؽێزەٚە . ثۆ ئەٚەی ٘ەِٛٚفؽە الیۀە ٚ رۀبٔەد ثچٛ: نەڕەکبٔیم ٚەن گٛرُ 
  . یە(ِؽیکب ئٗئێؽاْ ٚ )٘ێؿ ٚ ظەقەاڵد الی 

 (ظەخبي)خیٙبْ . ئەٚ کبد کە  ٚظەثێذ ئبیٕی ئیكالَ ٚ ضٛظا ٚ لٛؼئبْ ثچێزە ٘ەؾاؼاْ پٍە ژێؽ قفؽەٚە الی ٘ەِٛ
  . ٚ کەـ ثبٚەڕ ظەکەْ ضٛظایەٛ٘ەؼ ٘ەِ, ؼکەٚد ظە

زەظیكەکبٔی فیزٕەی  . (ڵ ٚ یەن ڕۆژچقبڵ ٚ )ٙبْ اػزؽافی پێجکبد . ٔەن نەل ِبٔگیهی ثەقە ثۆ ئەٚەی خی
  . ثەخێ کؽاٚە ٚە خێ 2019ظەخبي ٌە 

ظەؾأُ چی  َ ظاضكذ . چٛٔکە ِٓ ظەثیُٕ ٚ)ٔیهزیّبْرٝ  ؼِٛ ثۆ ضؿِٗ فٗ(ٚە گؽٚپی  1/1/2019ثۆیە ِٓ ٌە 
  . ظاٚەکبْ ٔبکبدٚظا . ثەالَ ِؽۆڤ ثە گهزی ٘ەرب ٔەکەٚێزە ظاٚەکەٚە ٘ەقذ ثە ڕٚٚ ظەگٛؾەؼێذ ٌە ظا٘برٛ
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ٓ کۆِبْ ثکبرەٚە . لٛؼقزؽیٓ چەکی خیٙبّٔبْ ٘ەیە . ثەاڵَ ضبٚۀی ٘یچ ئیّبِێه ٔی, فؽە ق ئێكزب ظەقەاڵری ئیكالَ
  . ثڕا ضّبْ ٌێۆفیهەن ٚ قبؼنەڕ ثکەیٓ . ٘ەؼ کبد ظەرٛأیٓ ثۆ ِبٚەی ِبٔگێه 
ضەی نەڕِبْ ثۆ ظؼٚقذ ثکبد . ثەؼاِجەؼِبْ ظەرٛأٓ ثە ریؽ ٚ کەٚاْ ثّبٔگؽْ ٚ ٚ٘یچ کبؼگەیەکّبْ ٔیە ئبؾٚ

  . ثّبٔکەْ ثە کۆیٍە

ظەچێذ رؽ ظەؼٝ ئیزؽ چۀع قبڵ, فیزٕەی ظەخبٌە ٚ قبزەکەی ثۆ ئبِبظە ظەکؽێذ , ل ٚٔەی ظا٘برٛظائەَ نەڕ ٚ پێکعا
 . . (اػٍُ اٌٍە)

 : ٔی ئەِبٔەیەٚپێٛەؼِبْ ثۆ ظەؼچٛ

ٔبٚی ضٛظاٚە ظەؼیبْ ثە , وٗ ٚ فەرٛا ٚ یبقبکبٔیبْٛٔەٚەیبْ ٌە ٘ەِٚفیؿَ ٚ پەنیّبْ ثٛ ٌٗٗ كٛا کؽظٔی ئبیٕی قڕ٠ - 1
  . ەٚکؽظٚ

نزبٔەی زەؼاِیبْ  ٚٚ ٌێیبْ ظەظەْ ٚ ظەثێذ ئەٚ ٘ەِٛٚٚ ؾٚؾ (خّبي لبنطچی)ثە چەکٛنی , ئەَ کبؼەل ئبقبٔە 
  . ی٠الٔبٔی رٛٔع ٚ ریژی ٚ کؽاٚە ە ٔبٚی ربؾەگەؼی ٚ پێکەٚە ژیبْ ٚە زەاڵڵی ثکۀەٚە ثٚکؽظٚ

 : ٚ الیۀەی ٘ەیەٚظی ظٚئەَ کبؼەل قٛ

كالَ ئ١ٕی ظاظۀێٓ ثەٚەی ئبی ٝكالَ ظەظەْ ٚ ثە قەؼکەٚرٕی ضۆیبٔئ١بٔێکی ؾۆؼی ٔب ِٛقٛڵّبْ ربٔە ٌە : ضەڵک یەکەَ
  . چەڵە . ثەڵگەکبٔیهیبْ ثە٘ێؿەٚد ٚ پٛظؼۆ ٚ ضٛؼافب

  . ؿِە ئەِڕۆ زەاڵڵ کؽاٚە١فٗ ٌٗ ێٕێی قٚفەرٛا زەؼاِبٔەی ظیٓ فؽۆنەکبٔی ظ٘ەؼ ئەٚ 
ؾۆؼیٕەی ِٛقٛڵّبٔی ػەٚاِی ئیّبْ الٚاؾیم ظەچێزە پبڵیبْ . چٛٔکە ئەٚ خۆؼە کەقبٔە ٔبؾأٓ ئبیٕی ئیكالَ چیە ٚ 

  . ەٚظیٕیبْ ٌە ظەِی ضەڵه ٚەؼگؽرٛ
ئەِڕۆ کۆٔكێؽد ,  ٚئەِڕۆ زەاڵڵە . ظٚێٕێ گۆؼأی زەؼاَ ثٛ,  ٚقبیەلی ثۆ ئبفؽەد زەؼاَ ثٛ ێکبرێه ظەثیٕیٓ ظٚێٕ

 ، .ٚ ظیٓ ٚ زەؼاِەکبٔی ظٚێٕێ زەاڵڵ ظەکؽێذ ٛظەکؽێذ ٌە قؼٛظیە . ٘ەؼٚە٘ب ٘ەِ
  . ٌە ِٛقٛڵّبٔەکبْ ؾۆؼ ؾیبظ ظەکبد (خبيٖ ظ)ثەٚ نێٛەیە الیۀگؽ ٚ نٛێٕکەٚرەی 

ٛقٛڵّبٔە پبن ٚ ثۆ ضٛظا كالَ پبن ظەثێزەٚە ، ِئ١ٌۀبٚ ظەچێذ . ثەٚ نێٛەیە ئبیٕی فیؿَ ٚ ظیٕی ٚە٘بثی ٗ ٌٗ : ق ەَٚظٚ
  . ٌەٚەل گؽٔگزؽ ئەٚەیە ضەڵکە ِٛقٛڵّبٔەکە فۆڕِبد ظەثٕەٚە ٚ ئبیٕە ڕاقزەکە ظەظۆؾٔەٚە . ظەِێٕٕەٚە بْقٛڵسبٚەک

 ی . ظٚەن پێگەی ئبیٕی ٚ قەؼثبؾی ٚ ِبظ, چٛٔکە ٌۆؼأكیەکبْ ئەٚ ٘ێؿ ٚ ظەقەاڵرەی خبؼأیبْ ٔبِێٕێذ 
ِؽی ئەٚ  ئٌٗی ٖ ٘ەؼ کبد ثێ ٌەٚەڕ ِبٔەٚە ظەقەاڵری ٚ  ٖٚ . ثەٚ نێٛەیە ٌەٚەڕ ٌە نٛێٕکەٚرەکبٔیهیبْ ظەثڕێذ

  . ثە خێگؽەٚەیبْظەثێذ , خبي ٖ خبي ٚ فکؽی ظٖ چٛٔکە ظ, ٔبٚچەیە ٌەٚەڕیبْ ٔبظارێ 
 ... فی ٔەثێذ ٚ ر٘دیؽ ٚ رجعیغ ٚ رفكیك ٚ رکفیؽٗ ٌٗ قی ٚ ٔبنؽیٓ کؽظٔی ٘ەؼ کەقێه قٚفیم ٚارب خبقٛٗ ٌٗ ق

  . ن خەژٔەکە ظەثٓٚیە ئەِبٔە ٌە ٘ەؼظٚۆکؽظٔیبْ . ث
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 ٌٚە ٘ەِٛكالَ ٚ ظەلەکبٔی ، ئەٚیم ٌە ڕێگبی ئەٚ گؽٚپە خی٘بظیبٔەی ظؼٚقذ ظەثٓ ئ١ٔبنؽیٓ کؽظٔی ئبیٕی  - 2
  .!. ڕەزّەد ٌە ظاػم: ٚالرە ثۀبٚ ئیكالِیەکبٔەٚە . ظەثێذ ثڵێیٓ 

ثەؼؾ کؽاٚەرەٚە  (ظاؼفۆؼ)ٚە ٌە ٛنٛأی زٛنزؽ ث, کؽاٚە ثە قەؼۆن  (ظاْٛق)ٌە  (زّیعری)ٚ چۆْ ثێذ ٛظەثێذ ظا٘بر
  .( !.فؽیك اٚي ؼکٓ)ثۆ پٍەی 

ە . ضۆربْ رصٛؼ ثکەْ ٚکە قەؼۆکە . ٘یچ لٛربثطبٔەیەکی قەؼثبؾی ٔەضٛێٕعٚ (ثهیؽ)ە ظٚای ٚەَ کەـ ثٛٚٚارب ظٚ
 !..چۆْ پیم ٚەضذ کەقەکبْ ئبِبظە کؽاْٚ ؟

 .. چبٚەڕٚأی ِفبخئبد ثٓٚ ٕزطبثبرە ( ئ١ؽ ٚ رٛٔف١ؾائٗ خ)ٌە   10/2019

  . ؼٔێزەٚەٗ ٕزئ١ٚ  ی ِٛقٛڵّبْ ٌە ڕێگبی ِیعیبکبْٔبنؽیٓ کؽظٔی ظیٓ ٚ یبؼی کؽظْ ثە ئیّبٔی ئەلڵی ػەٚاِ - 3

  . ری ڕۆژأەِبْ ثعارێٚثؽقی کؽظٔی ِیٍٍەربْ ٚ ظەثێذ چبِٚبْ ٌەقەؼ ظەقەاڵد ثێذ ٚ ٍِکەچی ثیٓ لٛ - 4

ظەؼظەچێذ ٚ  (خبيٖ ظ)ئەٚ کبد , یٓ ٚٚ خێگبیەن . کەی ثە رەٚاٚەری ؾەٌیً ثٛٛؾەٌیً کؽظٔی ربن ٌە ٘ەِ - 5
  . قبزەکەی ثۆ ضۆل کؽاٚە

ظا ٌەٚ  ظایە . کەٚارب لەپ گؽرٓ ثە ظاؼەکە ظەکەْ ٌەٚ پێٕح ضبڵەی قەؼەٚە (خبيٖ زٕەی ظ١ف)ئەٚ زەظیكبٔەی ثبقی 
  . ٚ ظەؼکەٚرٕی ٔەثێذ (خبيٖ ظ)خبٌە . ٘ەؼ کەـ ثزٛأێذ ضۆ ڕاگؽ ثێذ . رؽقی ٌە ٖ ؾەِبٔەی پێم ٘برٕی ظ

  : ثەڵگەنُ
ٔی ٚە . ثۆیە ٌێؽە ثبقی ظەؼچٛ(ـنەیزبْ)ضٛظٜ  (ظەخبي)ٚە ٚثبقُ کؽظ, ظا (کزێجی ئبضؽ ؾەِبْ ٌە ظیعی لٛؼئبْ)ٌە 

  . ظەکەَ

 ٚە ظٚای ثطبد ٚ ڕۆزی ٔەکێهێذ . ٚخبؼ ظاٚای ٌە ضٛظا کؽظ ٚظٚ , نەیزبْ

 ( لَاَل َرّبِ فَأَنِظْرنًِ ِإلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُونَ : )  خبؼی یەکەَ
 : ظەکؽێٕەٚە . ضٛظای ؾأب ٚەاڵِی ظاٚەرەٚە ٚث٘ێٕێذ ٘ەرب ئەٚ ڕۆژەی ضەڵه ؾیٕعٚ ظا ظاٚا ظەکبد ٚاؾی ٌێ ٌێؽە

 ( لَاَل فَِإنََّن ِمَن اْلُمنَظِرٌَن إِلَى ٌَْوِم اْلَوْلِت اْلَمْعلُومِ ) 
  . ( ظەیکٛژێذ١ٍٗ اٌكالَقیر )ػٗ ئەٚ ؼۆژەیە کە ِ, ٚ ثکٛژؼێذ  ئەٚ ڕۆژەی ظیبؼیکؽاٚە ثّێٕێزەٚە

کە ضٛظا , ەیە ـ( ٌَْوِم اْلَوْلِت اْلَمْعلُومِ )  کۆرب ڕۆژی, ظەؼظەکەٚێذ  (خبيٖ ظ)ڕۆژەی  (قبڵ ٚ چً ٚ یەن)کەٚارب ئەٚ 
  . ٚێذٛفەؼ٠ِظە

 : ثەڵگەنُ 
ٌَّتَهُ إِالَّ لَِلًٌلً  :)  کە ظاٚای ِبٔەٚەی ظەکبد:  ٗ ەِٚخبؼی ظٚ ْرتَِن إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة ألَْحتَنَِكنَّ ذُّرِ  ( لَئِْن أَخَّ

ثەاڵَ ئەَ خبؼەیبْ ظٚای ثطبد ٘ەرب ڕۆژی لیبِەد . ٌەگەڵ ئەٚەنعا ٘ەڕەنە , ظەکبد  ٌێؽەل ٘ەِبْ نزی ظاٚا ٌێ
 ( . الززٕکٓ غؼیزە اال لٍیال: )  ظەکبد ٌە ِؽۆڤ ٚ ظەڵێذ
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  . ثەیٕی ظەَ ، ػەؼەة ئەٚ ٚنەیە ثەکبؼ ظە٘ێٕێذ ثۆ ٌۀبٚثؽظْ ٚ ٔەِبٔی نزێه ٗ :ٚار( زٕه)
احتنن الجراد : )  ظەڵێٓ, ِەکە ظەضٛاد ٚثٛ ٚ ؾۆؼثەی ٘ەؼە ؾۆؼی ثەؼظا ظەظاد ٚ  ثەقەؼ نٛێٕێک (ٍەٌکٛ)کبرێه 

 . ( َحنَْكُت الفرسَ : )  ظەڵێٓ, کبرێه ئەقپ ٌغبٚ ظەکؽێذ ٖٚ  ( .. األرض

 : ظا ٘ەڕەنەکەی ئەٚەیە  ٌێؽە
 ؾۆؼیٕەیبْ ٌە ضهزە ظەثبد ٚ ٌغبٚیبْ ظەکبد . وٗ 

  . ظا نیکبؼی ثکەیٓ ە ثەقەؼ ؾؼػبدٍکٌٛٔەٚەی ٚثٛئەگەؼ ٌەگەڵ ثاڵٚ, ؾۆؼ گؽٔگە  (زٕه)ٚنەی 
ٚٔی ٛە قەٚؾ ٚ ٚنه پێکەٚە ظەضٛاد ٚێؽأی ظە٘ێٕێذ ثۆ ئەٚ ٔبٚچەیە . ظەثێزە ٘ۆی لبد ٚ لڕی ٚ ٔەثٍچٛٔکە کٌٛ

  . ری ١ٗٚ ٘ەژاؼی ٚ ثؽق

  . ٔهیٕی خی٘بْ ثکەیْٓ ٚ نٛێٕی ئبٚەظأی ٚ ژِبؼەی قەؼٚی کۆٚپبنبْ ئەگەؼ قەیؽی ِێژ
ە ثەاڵَ ژِبؼەیبْ لەد ٚنەیزبْ پێهزؽ ضەڵکی ٌە ضهزە ثؽظٚ , ی رێعایەؾۆؼرؽیٓ قەؼٔهیٓ ٚ ئبٚەظأؾەِبٔی ئێّە 

  . ەٚ٘ێٕعەی ئێكزب ؾۆؼ ٔەثٛ
ظەکؽێذ ثە ڕقك ٚ ڕۆؾیّبْ ٚ  ظیمەد ثعەیٓ ثؿأیٓ یبؼیّبْ پێ,  (خبيٖ ظ)ظا ٘ەرب ظەؼکەٚرٕی ٚ ظا٘برٛ ٌٜەَ ِبٚەیە

 !..ظەثەْ ثۆ ئەٚەی ِٛززبخیبْ ثجیٓ  قبِبّٔبْٚ ٛە ٘ەٍِئەَ ظەقەاڵربٔە ٚەن کٌٛ

 : ظا یٚئەگەؼ ئەٚە ڕٚ
 .( .اٌٍەاْ نبء )ە ٚ رەفكیؽی ِٓ ثۆ ئەٚ ئبیەرە ظؼٚقزە ـ)ظەخبي( ظەثیٓ ئەَ یبؼیبٔە ثۆ ئبِبظەکبؼیئەٚ کبد ظڵٕیب 

 :ضبڵێکی رؽی گؽٔگ ٘ەیە 
ئەٚ کبؼ ٌەقەؼ ئەٚە ظەکبد ؾۆؼرؽیٓ ِؽۆڤ  ..ظیٕعاؼە یبْ ثێعیٕە ؟ ذبْ گٛێ ٔبظارێ ئەٚەی ظٚای ظەکەٚێنەیز

ا ثێذ ئبیٕی ضٛظا فەنەي ثٙێٕێذ . ٌە ئێكزبنعا ربکە ئبیٓ کە ٘ی ضٛظ ظٚای ثکەٚێذ . کبؼیم ٌەقەؼ ئەٚە ظەکبد
چۀع ئەَ ئبیٕە الٚاؾ ثێذ ٚ ثێٙێؿ ڵەرە ثۀبٚ ئیكٍّبیەکبٔەٚە . ٘ەؼرە ظەٚەٚنەڕەکبْ ٘برٛ ئبیٕی ئیكالِە . ثۆیە یبؼی

  . گؽێٕزی نٛێٕی ظەکەْٚغەیؽە ِٛقٛڵّبْ ثە ٖ ٚ,  (ظەخبي)ەاڵری ثەڵگەیە ثۆ ظەقثێذ 

ظا ثەؼەٚ ٚ ئێكزب ضۆی ٔەن الٚاؾە ثەڵکٛ ٌە ظاڕِبٔعایە ، ثە رێپەڕثٛٔی کبد ٌەَ چۀع قبڵەی ظا٘برٛ, ئبیٕی ئیكالَ 
  . ظا ظەثێذ ِؽظْ ٚ ٔەِبْ ظەچێذ ٚ ٘ەڕەنەکەی نەیزبْ ٌە لۆٔبغی خێجەخێ کؽظْ

 م قەظاْ لەؼٔە ضەؼیکی گِٛڕاییەفیؿِەٚە . نەیزبٔیٗ ٌٗ ؼاٚە ثە٘ۆی قظلەؼٔێه ، لەؼٔێکە ئبیٓ گۆڕ ٗقبڵ ٚار 100
ئبیٓ ٚ ضٛظای ئەٚ لەؼٔە نٛێٓ  یم ظەیەٚێذ ضەڵکی ٌەٚ گِٛڕاییە ئبگبظاؼ ثکبرەٚە . ضەڵکی ثە گهزی(قەؼظاؼ)

 ..ظەکەْٚ 
ٔی قەظاْ ٚکبؼی ظەکؽێذ ثۆ ظەؼچٛثەَ ثبقە . چٛٔکە ئبِبظەثٙێٕیٓ  ی٠ظەثێذ ثە کٛؼری ٚ ثە کٛؼظی کۆرب ٗ کەٚار

 (ثٙب ٠طٍغ لؽْ اٌه١طبْلەؼٔی نەیزبْ )
 .ٚە (اٌٍەال اٌە اال )ْ ثە ٔبٚی ٚخی ِٕیم فێؽکبؼیە ، ضەڵکیم ربلەری ضٛێٕعٔەٚەیبْ ٔیە . ضٛظاکبْ ؾۆؼ ثٛٗ ٔٙٗ ِ
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ضٛظال ثبقی ِؽۆڤّبْ ثۆ ظەکبد ,  ظەکبد ٚ نبِبٔێه ضٛظایە ٚ خێگؽی نەیزبٔە ٚ ضەڵکیم ٌە ظٚایەٚە ٔٛێژٛ٘ەِ
ضەڵکی ئەَ ؾەِبٔەل , (  َوَعًَلَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم ٌَْهتَُدونَ ٚکزؽیٓ ئبِبژە ضۆی ثعۆؾێزەٚە ) ٛظەثێذ ٚؼیب ثێذ ٚ ثە ثچ

 ( .یٙزعْٚ الیبْ ثۆ ثبـ ثکەد )(ـػالِبد)ٍِیۆٔە٘ب .  نیبْ ٔە ضٛێٕعەٚاؼْٚضٛێٕعەٚاؼْ ، ٘ەِٛ

 . ( لَاَل اْذَهْب فََمن تَبَِعَن ِمْنُهمْ ) : ی ٚؾۆؼرؽیٓ کەـ گِٛڕا ظەکەَ . ضٛظای ؾأب فەؼِٛ: گٛری  (نەیزبْ)پبل ئەٚەی 
  . ە . ظأەیەکیبْ ثۆ نەیزبٔەٚخبؼ ٘برٛ ٚد( )زٗٚەن فەؼِبْ ٌە الیەْ ضٛظاٚە , ٌە لٛؼئبٔعا  (اغ٘ت)
 ( ,ػٍیّٙب اٌكالَ)ٚقب ٚ ٘بؼْٚ ٛثڕۆ ، ِ ٗ :ٚار (اغ٘ت).  (ػٍیّٙب اٌكالَ)قب ٚ ٘بؼٚٔە ٚرؽ ثۆ ِٛ ظأەکەی (نەل)

  . ِٓ ضٛظاَ: ٚیەری ٛگٛر ( وْٗٚٗ ؽػ١ف)ؼاْٚ ثۆ الی ظٔێؽ, ْ ٚڕێگبی ٘یعایەد ثٛ

یم (ظەخبي)ِٓ ضٛظاَ . ٘ۆکبؼی ظەؼکەٚرٕی : ظەڵێذ , ظا ظەؼظەکەٚێذ  ٌەَ چۀع قبڵە )اٌٍەنبء  اْ(نەیزبٔیم 
ثڕۆ ثۆ الی ئەٚأەی ِبِۆقزب ٚ ڕەٚد ٚ زیؿة ٚ الیۀەکبٔیبْ : ٚێذ ٛضٛظا ظەفەؼِ( ,  لَاَل اْذَهبْ )  ٘ەِبْ نزە

  . ثۆیە پێٛەؼەکبٔی ئبضؽ ؾەِبْ پێچەٚأە ظەثێزەٚە, (  فََمن تَبَِعَن ِمْنُهمْ  ), ە ثە ضٛظا ٚکؽظٚ
 ٚ ِٕٙدەکەی ثعۆؾیٕەٚە . ( اٌٍە) ە ٚ ٔبنگەڕێیٓ ثؿأیِٓٚٓ ٚ رۆی ِٛقٛڵّبْ ضٛظاِبْ ثؿؼ کؽظٚ

 ( فّٓ رجؼه ُِٕٙکەٚارب ؾۆؼیٕەِبْ ٌەٚأە ظەثیٓ ) 

ْوفُوًراقەیؽی ئەٚ پبظانزە ثکە ثۆِبْ ظأؽاٚە )  پبظانزّبْ ثە ؾۆؼی ٚ ثەؼ ثاڵٚی ٘ەیە ٌە , (  فَِإنَّ َجَهنََّم َجَزاُؤُكْم َجَزاء مَّ
ثکەٚیٓ ٚ نٛێٓ ئەَ ِبِۆقزب ٚ الیەْ ٚ ڕەٚربٔە ثکەٚیٓ  )ظەخبي(ٚە . نٛێٓ ٚچٛٔکە ضٛظاِبْ ثؿؼ کؽظ, ظا  َٗ ٔٗ ٘ٗ خ

  .ثؿؼە )اٌٍە(٘ەِبْ نزە . ٌە ٘ەؼظٚن ال 
چٛٔکە نەیزبْ ؾۆؼ ٌە ِێژە ضەڵکی گِٛڕا ظەکبد . ثەاڵَ لەد قەؼ , ئەٚ ئبیەربٔەی قەؼەٚە ثۆ ؾۆؼ پێم ئێّەنە 

ە ٚ ثۆ ِبٚەی ٚثاڵٚ ٔەثٛ٘یچ ئبیٕێکی ضٛظا ٚەن ئێكزب ثەؼ ٚە . ٘یچ ؾەِبٔێکیمٛؾەٚی ٘ێٕعەی ئێكزب ِؽۆڤی رێعا ٔەث
  . قبڵ زٛکُ ثکبد 1400
چییە ٚ  (جٍیف)ئ١ظەؾأێذ  (اٌٍە)ە ٌەقەؼ ؾەٚی . (ـجٍیف)ئ١ٚ  (اٌٍە)کۆرب کێهّە کێهی ٔێٛاْ  (ظەخبي)ٔی ٚظەؼچٛ

ئێّەی ِؽۆڤیٓ ثە ربیجەری ِٛقٛڵّبْ کە , ە ٕکێ (اٌٍە)ٚ  (جٍیف)ئ١کێیە . ئەٚەی ٔبؾأێذ  (اٌٍە)یم ظەؾأێذ (ـجٍیف)ئ١
  .(  اٌٍەال اٌە اال : ) ٓ ١ظەڵێ

  : یٚضٛظای ؾأب فەؼِٛ, ی ٔٛێیە ، چٛٔکە کبرێه ٘ەڕەنەی کؽظ نێٛاؾ ثە (ظەخبي)ٔی ٚظەؼچٛ
ِلنَ )  ٌْ ٌِْهم بَِخ  ( . َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْم بَِصْوِتَن َوأَْجِلْب َعلَ

 . ەٚ( ٘برٛضیً( ٚ )صٛدظا ٚنەی ) ٌێؽە
 فكیؽەکە ٗ ( ثە گۆؼأی ٘برٛە . رفكیؽی ئەٚ ئبیەرەظا )صٛدٗ نەیزبْ ؾۆؼرؽیٓ کەـ اقزفؿاؾ ظەکبد ثە ظۀگی ، ٌە ر

  . ری ٠ٗپێکبٚٚاٚە ٚ رە 100%
 ثبقیفیؿِی ٚە٘بثی ٗ ٌٗ ِەثەقزیبْ ئەَ گۆؼأیە ٔیە کە ئبیٕی ق, فكیؽ ظەکەْ ٗ ثە گۆؼأی ر (صٛد)کبرێه کۆٔەکبْ 

ئبیٕە ئبقّبٔی ٚ ِؽۆییەکبْ  ٚٚ ٘ەِٛ ٚنیؼەکبْ ٚ قۆفیەکبْ ٚ کڵێكب ٚ خٛ  وِٗەثەقذ ئەٚ گۆؼأیبٔەیە ..  ظەکەْ
  . ظا ثەکبؼی ظە٘ێٕٓ ٌەقەؼ ِیٕجەؼ یبْ ٌە کۆڕەکبٔیبْ
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( ؟.. ج ٚ کەؼاِبری نێطەکبٔیبْ ظەکەْ . ٌە کزێجی ) ٘ەثبقە ٌە ظیٛەضبْ چ ثبقە ٗ ٔٙٗ ثە گۆؼأیەٚە ٚەقفی ضٛظا ٚ ِ
  . ەٚثە رەفكیٍی ثبقُ کؽظٚ

ٔی قەظاْ لەؼٔە ٌە فێؽ کؽظٔی گۆؼأی ٚ قزبیم ثە ثزەکبٔیبٔعا . ثەاڵَ ئەٚەی ِٓ ٌەَ ٚنەیزبٔیم ضبٚۀی ئەؾِٛ
  : ە ئەِەیە(ـئیجٍیف) (ظەخبي)ٚ  (ظەخبي)َ ثە گٛێؽەی ظەؼکەٚرٕی ٚگەیهزٛ ئبیەرە رێی

  : رؽ ٚە . یەکێکیبْ ثۆ نەیزبٔە ، ظٚأەکەیٛظا ٘بر قێ خبؼ ٌە لٛؼئبْ (صٛد)
 ( َواْغُضْض ِمن َصْوِتنَ ) 
 (  اَل تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَِّبًِّ ) 

  . کؽاٚە ظا ئبِبژەی پێ ە ٚەن ٌە لٛؼئب١ْ( ٘ەؼ صەٚرە ٚ ِبٔب ٚ رەئٛیالری خیبی ٔیٚەن ظەثیٕٓ )صٛد
 ..ە ؟ٌٚە ظۀگی نەیزبْ ثٛ ٌٝێؽەظا ظەپؽقُ : کێ گٛێ

ٚ پیبٚە ئبیٕیە گەٚؼەکبٔی  (ٚەکبْٛلعیكە گبٚؼ ٚ خ)ٚ  (ػەِبِە ثەقەؼە نیؼەکبْ)ٚ  (فیؿَۆنێطبٔی ق)ٚەاڵَ : 
  ... ی٠ئبیٕەکبٔی رؽی ئبقّبٔی ٚ ِؽۆ

 نیؼە ئەٚ نزبٔە ظەؾأێذ فیؿَ ٚۆکەـ نبؼەؾا ثێذ ٌە ئبیٕی ق، ٘ەؼ ظەکەْ  (نەیزبْ)ٚیبْ ِبِەڵە ٌەگەڵ ٛ٘ەِ ٘ەؼ
 .. ڕۆزی پیؽۆؾ ظەثیٕێذ ٚ ظێزە النەیەٚە, رۀبٔەد ٌە الی گبٚؼەکبْ ضەڵکی ئبقبیی ئیّبٔعاؼ 

ْ ەکب(ـِٕسؽف)ٚ ئبیٕە ٛڤیعیۆی ؾۆؼربْ ثۆ ظە٘ێٕێذ . ئەَ ظیبؼظەیە الی ٘ەِ ( . holy spirit: )  قٌٓٚە یٛرٛة ثٕٛ
 ظا ٘ەیە . (فیۆنیؼە ٚ ق)٘ەیە ٚ الی ضۆنّبْ ٌە 

  :کؽۆکی ثبقەکە ئەِەیە
 ..؟ بْ ٌە ظۀگی ظەثێ١ٓ ٚ فەؼِبْ ٌەٚاْ ٚەؼظەگؽْ ٚ گٛێنەیزبْ ضۆی ظەثیٕ, ئبیب نێطبْ ٚ پیبٚە ئبیٕیە گەٚؼەکبْ 

  . ٚەاڵَ : ٔەضێؽ
ثجیٕٓ  (نەیزبْ)٘یچیبْ ٔبگۀە ئەٚ پٍەیە ,  (ػفؽیذ)پبنبْ , ظەثیٕٓ  (خٓ)ئەٚأە ثە گٛێؽەی ئەٚ ٚیؽظأە ٚ رٛأبیبْ 

  . یبْ گٛێیبْ ٌە ظۀگی ثێذ

ِبٔب ظەثەضهێذ . ِبٔبی یەکەِی ئەَ ئبِبظە  ٚظٚ( ,  َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهم ِبَصْوتِنَ )   ەیـصٛد (ئەٚ ) ٗ رکەٚا
کؽظٔی  ێٛەیەن ظۀگەکبْ ثەؼؾە ثۆ ٔبنؽیٓن ٚثبنیەیە کە ثۆ ٘برٕی ظەکؽێذ ٌە ِیعیبکبْ ٚ ٔبٚ ضەڵکیەٚە . ثە ٘ەِٛ

  . كالَ ٚ لٛؼئبْئ١ئبیٕی 
قبڵ  1400ەرەٚە ٚثٛی ئبیٕێکی ئبقّبٔی ٔەٚثە ڕٚ ٚنەیزبٔیم ٘ەؾاؼاْ قبڵە ثۆ ئەٚە ٘ەٚڵ ظەظاد . رب ئێكزب ڕٚ

 .  ی کبؼەکبٔی ثۆ ظەکبد ٚ ئەٚ ظێزە قەؼ زبؾؼی% ـ99ثێذ ٚ ثە٘ێؿ ثێذ . ئێكزب ِؽۆڤ ثەؼظەٚاَ 
ێکی ل ظۀگی ضۆیەری کبرێه ظەؼظەکەٚێذ ، ٌەٚأەیە ضۆنزؽیٓ ٚ قەؼقبِزؽیٓ ظۀگی ٘ەثێذ ٚ ضەڵک وٗ % ـ1ٖٗٚ 

  . ثکێهێذ ثۆ الی ضۆیؾۆؼ ثە ئبٚاؾەکبٔی ظۀگی ڕا
ٚ گۆؼأی ٚ ظۀگەکبٔە پێهزؽ ثۆ ثذ ٚ ضٛظاٚۀعەکبْ گٛرؽاٚە . ظەؾأێذ کبِیبْ ؾۆؼرؽیٓ ٛنبؼەؾای ٘ەِ پبنبْ ئەٚ

  . اظەکێهێذڕظا  ضەڵه ثەالی ضۆی



 ...................................  سةردار كةرميـ .........................  ى يارى ئةمريكا و ئَيرانةساح 124    

ػەی ئەفكبٔە کۆٔەکبْ ٚ ثبقی ظۀگی ضٛظای کؽظ ثێذ . ظەؾأێذ ظۀگی ضٛظا چۆْ ٚەقف ٗ ٘ەؼ کەقێه ِزبث
ظا ٌە کۀبڵەکبٔیبٔەٚە ظۀگی  ٌە ئێكزب ٌەٚ ظۀگەیە . رۀبٔەد نیؼەکبْ ٘ەؼ ٌە ٚەقفەکەی ضەڵکی زەؾیبْ ..کؽاٚە ؟

  . ضٛظایبْ ٘ەیە ٚ ظەرٛأٓ ثگەڕێٓ ٌە یٛرٛة ثیجیٕٓ

 ( َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهم ِبَصْوِتنَ : )  ئەَ ئبیەرە
ثبـ کؽاٚە ، پبل ظۀگەکە ظەکەٚێذ . ڕۀگەنی زبٔە ٚ ثە ظۀگ ٚ ڕۀگ ظەؼنەی (ظەخبي)ثەڵگەیە ثۆ ئەٚەی 

ِلَن َوَرِجِلنَ : )  ێذٚضٛظای ؾأب ظەفەؼِٛ ٌْ ٌِْهم بَِخ  ( .. َوأَْجِلْب َعلَ

ظەکؽێزەٚە ضەڵکی کۆ هب ثە ظۀگذ . ِەثەقذ ٌەٚەیە کبرێٚار: ظەڵێٓ ٓ ثۆیبْ ثٙێٕە ، ِفكؽی ٗ ٚار( ٚ اخٍت ػٍیُٙ ) 
ٚ ؾیبرؽ ظەثێذ .  ظا ؾیبرؽٚ ظایٓ ٚ ٌە ظا٘برٛ قەؼەربیظەؼظەچێذ . ئەٚ ظۀگەل ئێكزب ئێّە ٌە  ظۀگی ؾۆؼیبْ ٌێ
  . ظەچێذ ئەٚ کبد ظەثێذ ثە ڕاقزیکبرێه ضۆنی ظەؼ

ثۆ ظەکؽێذ ثۆ ئەٚەی ئەٚ ضەڵکە ثٙێٕؽێزە  چٛٔکە ٌە ئێكزبٚە ئبِبظەکبؼی, ضەڵکەکە ثبٚەڕ ظەکەْ ٚ نٛێٕی ظەکەْٚ 
ٌِْلنَ : )  قبزەکە ٚ نٛێٕی ثکەْٚ . ئەٚ ضەڵه ٘ێٕبٔەل ثە  ( . َوَرِجِلنَ  بَِخ

ٓ ١ٚە . ثۆیە ثە ضەیبڵ ٚ ظاڵغە ظەڵێخٛاڵْ ثە خۆؼی خیبٚاؾ ٚ ڕۀگعأە ٗ :ٚار (ضیً)ە ، ٚ( ٘برٌٛە )ضیً (ضیٍه)
 ( .ضیبيە )ٚثی ٚەؼِبْ گؽرٖٛ ؼٗ ٌە ئەقڵی ػ (ضەیبڵ)

ٚی ٚەقٛەقەی ٛ٘ەِظاد . ئەَ ضەیباڵٔە ٘ەؼٗ گب ٚ ڕۀگٓ ، ِؽۆڤ ٔیە ضەیبڵ ٌێٕضەیبڵەکبّٔبْ خۆؼا ٚ خۆؼ ٚ ڕۀ
  . ؼ ثیٓٚنەیزبٔە ثۆ ئەٚەی ٌە ٚالغ ظٚ

ظا ثبنزؽیٓ ظەٚؼی ٘ەیە . کٛؼظی ضۆنّبْ  چٛٔکە ئەقپ ٌە ِەیعأی نەڕ, ( )ضیً: ػەؼەة ثە ئەقپ ظەڵێذ 
  . ئەقپ ثە قٛاؼەکەیەری: ظەڵێذ 

ظا ئەٚ  ٌە ِەیعأی نەڕقٛاؼەکەی قەؼی گؽٔگە چۀع ئبؾایە ٚ ثە رٛأبیە . , ە ١ِەثەقزی ئەٚەیە ئەقپەکە گؽٔگ ٔی
  . ەٚظا ٔە٘برٛ ؽقی ظەکبد . ثە ضەیبڵی کەـرٔەقٛاؼە ٘ێٕعە کبؼی ئبؾایەری ٚ چبٚ

قە ٗ کێم ٚ ِٕبفبرێه ٌەگەڵ یەکێه ظەکەٚێزە کێهّەظێذ . کٛؼظیم کثۆ ضەیبڵ ٚ ئەقپ ثەکبؼ, ( ثۆیە )ضیً
  ... .. ٘زعٚظە ، یبْ ئەقپی ضۆُِ ربٚظا یبْئبظەی ئەقپی ضۆد رب: ظەڵێذ 

ِلنَ ثۆیە رەفكیؽێکی رؽی ئەَ ئبیەرە )  ٌْ ٌِْهم بَِخ  ظا ظەژیٓ .  ( ثە گٛێؽەی ئێّە ٌە ٚالؼەکە َوأَْجِلْب َعلَ
  . ە ٚ ٔبیەدٚظا ٔە٘برٛ کۆرب ئەقپی ربٚ ظەظاد ، ئەٚەی ئەٚ ظەیؿأێذ ٚ ظەیکبد ثە ضەیبڵی ٘یچ کەـ (جٍیف)ئ١

 .  (ظەخبي)ەرەٚە ٌە فیزٕەی ٚپەیبِجەؼاْ ضەڵکیبْ ئبگبظاؼ کؽظٚ ٚ٘ەِٛ: ێذ ٚظەفەؼِٛ (ملسو هيلع هللا ىلص)ثۆیە پێغەِجەؼ 
  . ە ثە لەیكەؼی ٚ قەؼیبْ ٌێ نێٛاٚەٚثٛ ئەٚە ئێكزب قەؼەربی یبؼیەکبٔە ، ضەڵکی کٛٔە ِهکیبْ ٌێ

 ظەکبد ثە چەن .  ی ظەقذ پێ٠ٚە ، نەڕی خەثٙە ـٗ 2020ظڵٕیبییەٚە ٌە قەؼەربی قبڵی  ثە
  . ِبڵێکەٚە ٚە ظەکەٚێزە ٘ەِٛٚظا ٔە٘برٛ رؽ کە ثە ضەیبڵّبْ ٔەفكی ٚ خۆؼە٘ب نەڕیثێدگە ٌە نەڕی ِیعیب ٚ 

         ضبٚۀی ٘ەِٛ فێڵێکە ،  ..ضۆی ظەؼکەٚێذ ثە ظۀگ ٚ ڕۀگەٚە ؟ (ظەخبي)ئەی ئەگەؼ خۀبثی 
  ..؟ ەچۆْ ثێذ کە نبؼەؾای ٘ەِٛ الیۀێکی ژیبْ ٚ ِؽۆڤە ٌە قەؼەربی ضەٌمیەٚ (جٍیف)ئ١ظەثێذ رٛأبکبٔی 
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پؽقیبؼ ظەثێذ کەقێه . چٛٔکە ئەگەؼ ِؽۆڤ ثێذ ضٛظا ثەؼثێذ  (جٍیف)ئ١ئیال ظەثێذ  (ظەخبي)ثەڵێ ثەڕێؿاْ 
  . رٛأبیەی ثعارێ ٚ پبنبْ ئەگەؼ ِسبقەثەی ثکبد ٚظا ئەٚ ٘ەِٛ ثٕێؽێذ ٌە ئبضؽ ؾەِبْ

 ..ثٕەِبیەن ِسبقەثەی ظەکبد ؟ٌەقەؼ چی , ە ٚ ضٛظا ئەٚ رٛأبیەی ظاٚەرێ ١کبثؽای ظاِبٚ ٘یچ ربٚأی ٔی
  ..یٓ ؟ٚکەٚرٛ (ظەخبي)ە ظٚای ١ربٚأّبْ چی: گەؼ ِسبقەثەنی ٔەکبد ئەٚ ضەڵکە ظەڵێٓ 

  .. ٚایە کەـ ظٚای ٔەظەکەٚدٛایە ثێ ظەقەالد ثٚضٛظایە ضۆد ظەقەاڵرذ ظاٚەرێ . ئەگەؼ ٚەن ئێّە ثٛ

  . کێهّەکێهی ٔێٛاْ ِؽۆڤ ٚ نەیزبٔەی ئبضؽ ؾەِبْ . ٚارب کۆربیی ؾەِبْ ، کۆرب گؽەٚ ٚ ئەِەیە ڕاقز
 ە ثە ئبیٕی ڕاقزی . ٚالی ضەڵکی ثٛ, فیؿِی ٚە٘بثی ظیٓ ظەگۆڕْ ٗ ٌٗ قبڵە ق 100ٔە . ٚ٘ۆکبؼەکەنی ڕٚ

 ..نٛێٕی ثکەْٚ ؟رب  کێ ڕاقذ ظەکبد ٚ کێ ثۆ ضٛظایەریٔبؾأٓ ٚ ە ٚقەؼیبْ ٌێ رێه چٛ
ٚ ؾأبکبٔی ربٚأجبؼرؽْ . ٘یچیبْ ربلەد ٚ رٛأبی  (قؼٛظ ئبي)ِٛقٛڵّبٔە ػەٚاِەکە ثە قەٌەفی ٚ ٔب قەٌەفیەٚە ٌە 

  . اظ یە ثە ظٚای ئەقڵی ظیٕەکەیبْگەؼأیبْ ٔ
ظا  ی ٌەَ ئبیەرە٠قبڵەی کۆرب 100ٚ ظۆضەکبٔی ئەَ  ؼٚ ثبٛنزێه ثەـ ٔبٔی ڕۆژأەیبْ ٘ەثێذ . ٘ەِ ٚاؾیٓ ثە ٘ەِٛڕ

 : ٚەرەٚەٛکۆ ث
ٌَْطاُن ٌَِعُدُكُم اْلفَْمَر َوٌَأْ )  هُ َواِسٌع َعِلٌمٌ الشَّ ْنهُ َوفَْضًًل َواللّـَ ْغِفَرةً ِمّ هُ ٌَِعُدُكم مَّ  ﴾268اٌجمؽح: ﴿(  ُمُرُكم بِاْلفَْحَشاِء َواللّـَ

 اٌٍەیبقبیەن ظەکەٚێذ ٚ یبقبی  ٌٚە رؽقی فەلیؽی ٚ ٔبْ ثڕأی نٛێٓ ٘ەِٛ, ٘ەؼ ِٛقٛڵّبٔێه ظەثیٕیذ ٌە خیٙبٔعا 
  . ەٚثەؼەٚ ٔەِبْ چٛ

 ی ٌۀبٚ ظەثبد . ٚ٘ەِٛپێٛۀعەکبٔی . ئەَ گۀعەاڵٔە ٘ەؼٚ ظەقذ ٚ  (ظەخبي)ثۆیە ضٛظای ضبٚەْ ظەقەاڵد ثە 
  . ثعۆؾێزەٚە (اٌٍە)ٌێؽەظا ِٛقٛڵّبٔی ئبلڵ ئەٚ کەقەیە ظیٕەکەی ٚ 

ِٛقٛڵّبٔەکبْ ثە  ٚگەٚؼەرؽیٓ قەؼکەٚرٕە ثۆ ئبیٕی ضٛظا . چٛٔکە ٘ەؼ ٘ەِٛ, ٚ ئەَ ثبؼ ٚ ظۆضبٔە  (ظەخبي)٘برٕی 
  . ِبِۆقزب ٚ ؾأب ٚ ػەٚاِەٚە ٌە ثێژٔگ ظەظؼێٓ

 ِؽظ .  (ملسو هيلع هللا ىلص)ٔە ، کبرێه پێغەِجەؼ ٚثکەیٓ ثە ّٔٛ (صعیك االقالَ)ٌێؽەظا خێگبی ضۆیەری ٚرەیەکی 
  .(  ٘ەؼ کەـ ضٛظا ظەپەؼقزێذ ضٛظا ِبٚە ٚ ٔبِؽێذ .ِسّع ِؽظ ., ێذ زؼقٗ ٘ەؼ کەـ ِسّع ظەپ: )  یٚفەؼِٛ

  . (ملسو هيلع هللا ىلص) ؿەی ضۆنەٚیكزەٚە٠ە ڕٕؼێعثبٔگطٛاؾ ٚ ؾأب ظیٓ فؽۆنبٔەی ئێكزب ثٙێٕ ربٚأە ئەَ
رێکعاٚە ٚ  (ملسو هيلع هللا ىلص)خی ِسّعی ٗ ٔٙٗ ، ٘ەؼ کەـ ئبیٓ ٚ ِ (٘عیٗ ِ)ثۆیە ِٓ ظەڵێُ : ئەَ ِبٚەیە ٘ەرب ظەؼکەٚرٕی 
  .( ظەخبي)ی ٚرەِۀٛٚیبْ ظەِؽْ ٚ ظەثٓ ثە قٛ٘ەِ, ضٛظاکبٔیبْ الیەْ ٚ ِبِۆقزب ٚ زیؿثەکبٔیبٔە 

ظەثٓ ثە ٔٛێکەؼەٚەی ئبیٕی ئیكالَ ٌەگەڵ ٚ ٔبِؽْ ٚ ظەِێٕٕەٚە , ٘ەٚڵ ثعاد  (اٌٍە)ثٕبقێذ ٚ ثۆ  (اٌٍە)٘ەؼ کەـ 
 .. ظا( ٘عیٗ ِ)
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 ٌە ٔبٚچەکە ظەکبد .  ٌّٚبٔی ٚ گبٚؼ ٚ نیؼەْ ٚ نەڕێکی گەٚؼە ڕٚٗ ئێّە ظەثیٕیٓ ٘ێؿێکی ؾۆؼ ٘ەیە ػ
  . ە١ِٛقٛڵّبْ ٘یچ ئیّبَ ٚ ظەقەاڵرێکیبْ ٔی

 (ظەخبي)پێٛەؼێه ٘ێؿی ثەؼاِجەؼ قەؼظەکەٚێذ ، ئێّەی ِٛقٛڵّبْ نکكذ ظە٘ێٕیٓ . ٌەگەڵ ٘برٕی  ٚثە ٘ەِٛ
ضكزٕی کەی ٔەن قەؼ٘ەیە . ثۆ قەؼضكزٕی ظیٕە (اٌٍە)ؾیبرؽ نکكذ ظە٘ێٕیٓ . ٌێؽەظا پێٛیكزّبْ ثە ظەقەاڵری 

  . ئێّەی ِٛقٛڵّبٔی ٔەؾاْ

  . ظەؼظەکەٚێذ (٘عیٗ ِ)ظا ثکەیٓ ٘ەرب  ئێكزب ئەٚ ؾەِبٔەیە لەپ ثە ظاؼێک
ی ٠ْ ٌە ٘ەِٛ ثٕەِبیەکی ِؽۆٚٚارب ظەؼچٛ, ٚارب ثێ ظەقەاڵری , ٚارب ثێعیٕی , غیؽەری  ٚارب ثێ, ئەَ لكەیە ٚارب فەنەي 

  . ٚ ئبیٕی پێکەٚە
ە ، ١ؾٌٙێؿەکبْ ٔیە ، ظەقەاڵری ١ٔی (خبيٖ ظ)ٚ  (نەیزبْ)ە ، ١ٔی (اٌٍە)ٚە ٚئەٚەی ئەَ ثبؼ ٚ ظۆضەی ظؼٚقذ کؽظ

  ... ە١ٔبٚ ئیكالِیەکبْ ٔیظەقەاڵری ظەٚڵەرە ثە
ٔەِبْ رٛأیٛە ٌە ظٚای ظەٚڵەری ػٛقّبٔیەٚە ظەقەاڵرێکی ئیكالِی , ثەڵکٛ ٔەؾأی ٚ نکكزی ئێّەی ِٛقٛڵّبٔە 

  . ثهکێٕیٓ ٚ یەن ظەٚڵەد ٚ یەن ئیّبِّبْ ٘ەثێذ (قبیکف ثیکۆ)ؼەکبٔی ٚظؼٚقذ ثکەیٓ ٚ قٕٛ

٘ەرب پهزگیؽی ثکەیٓ یبْ نەڕی ثۆ ثکەیٓ , ظێذ ، کبؼی ثە ئێّە ٔیە ٚ ثە پهزی ئێّە ٔبیەد  (٘عیٗ ِ)ثۆیە کبرێه 
  . کبؼیە ٚەن چەن ٚ ئبِبظە١چٛٔکە رٛأبی نەڕی ٘ێؿی ثەؼاِجەؼِبْ ٔی

ثە ی (ـقٍیّبْ)کە ظێذ ضٛظای ضبٚەْ ظەقەاڵد ثە فؽیهزە ٚ ِٛػدیؿە قەؼی ظەضبد . ٚەن چۆْ  (٘عیٗ ِ)
 . ٚە ٌە ضەیبڵعا ظەژیٛکەٚر (٘عیٗ ِ)کەـ ظٚای ئەٚ زەظیكە ظؼۆیبٔەی ٘برٕی ثە خٓ قەؼضكذ . ٘ەؼِٛػدیؿە ٚ 

قبڵی ظٚکەاڵٚیی پێم  1250ثەؼەْ ، رۀبٔەد ٌە ؾەِبٔی  ٚی ؾەػیف ٚ ثێ قەؼ ٚٛچٛٔکە ئەٚ زەظیكبٔە ٘ەِ
  . ٔەظاٚە ؾأبیبٔی ِٛقٛڵّبْ گؽٔگیبْ پێ, ل (ٌۆؼأكی)

 

 :  ظٚاٚە چبٚەڕٚأی ئەَ قیٕبؼیۆیبٔە ثٓثۆیە ٌە ئێكزب ثەؼەٚ 
 یەِۀیەکە . : ظەؼظەچێذ ، ٚارە  (اٌیّبٟٔ)

  . ْ ثبٚەڕیبْ پێیەری . ِٛقٛڵّبٔی قٛٔەل ثبٚەڕیبْ پێیەریٚپەیعا ثٛ (نیؼە)ە ربیەفەیەکی (ـیەِبٔی)ئەَ 
ٔبقؽاٚە ٚ بقٛاؼ کەقێکی ٔەنظەیجیُٕ ،  (نبقٛاؼ ػجعاٌٛازع)ظایە . ِٓ ٚەن  ئێكزب ٌە ژیبْ, (یە ٔبٚی )زكٓ اٌزٙبِٟ

  . ْٚیبؼی ٚ ِیعیب ٚ ٔیهزەخێ ثٛ, ە ٚقێ نبؼی ظؼٚقذ کؽظٚ, ە ٚنبضێکی ظاگیؽ کؽظٚ, ٘یچی ٔیە 
رۀبٔەد , ەل ثە ٘ەِبْ نێٛەیە (ـیەِبٔی)کێیە ٚ چۆْ ئەٚ ظەقەالرەی پەیعا کؽظ . ئەَ  (نبقٛاؼ)کەـ ٔبؾأێذ 

  . کٛؼظی ضۆنّبْ ثبٚەڕی پێیەری

 ە . (ـیەؾیعی کٛڕی ِؼبٚیخی ثٓ قفیبْ)ظەخبٌە ٚ  (نیؼە)( ٌە قٛؼیبٚە ظەؼظەچێذ ، ئەِەل ثە زكبثی ٟقفیبٔ)
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  . رؽ ثکەْ ثە نێٛەی ٘ۆٌیٛظی ظەؼظەچێذ چبٚەڕٚأی قەظاْ قیٕبؼیۆی, قیٕبؼیۆیە  ٚثێدگە ٌەٚ ظٚ
 :ٚەن 

 عأٜبٚەڕاقزەٚە ضەڵکذ ثۆ ظە٘ێٕٓ ثە ئێؽأ ٌە ئبقیبی, ، ظڵٕیب ثٓ ثە ڤیعیۆ ٚ ثە قیٕبؼیۆ  (ئباڵ ڕەنەکبْ)ٔی ٚپەیعاثٛ
  . بَ . ثۆ ئەٚەی ؾۆؼرؽیٓ ِٛقٛڵّبْ ثێٕە ٔبٚ نەڕەکەٚەنرێعەپەڕێذ ٚ ظێٓ ثەؼەٚ ػێؽاق ٚ 

 ثە قیٕبؼیۆی ٘ۆٌیٛظی ثۆد ظە٘ێٕٕە ثەؼ ظەقزذ . , ( ٘ەیە ی الٚاؾی )ٔؼیُ ثٓ زّبظك٘ەؼچی زەظی
  . ئبلڵ ئەٚ کەقەیە نٛێٕیبْ ٔەکەٚێذ

, خیٙبٔەٚە ظە٘ێٕٓ ثۆ ٔبٚچەکە  ٚؾۆؼیم ٌە ٘ەِٛ ەکۀەٚە ٚ ِەقیسیٚ ظٚیهذ ثۆ ؾیٕع(ـؼِدعۆْٗ ٘ نەڕی)ثبقی 
قیٕبؼیۆی ٘ۆٌیٛظیذ ثۆ ظؼٚقذ  (ٔؼیُ ثٓ زّبظ). ثۆ ئەِەل ٘ەِبْ نێٛەی  (یٛزٕب اٌال٘ٛری)جیٕیەکبٔی ثۆ پێه

 . ِەثەقذئبِبظەکبؼیە ثۆ ٘ەِبْ , یم ثۆ ػێؽاق (پبپبی فبریکبْ)ظەکەْ . قەؼظأی 
ەَ ٚ نەڕی ٔبٚکیم ؾۆؼ ثبـ ظەکؽێذ . ١کبد ، قیٕبؼیۆی خۀگی خیٙبٔی قێئبلڵ ئەٚ کەقەیە ثبٚەڕ ثەٚەل ٔە

 رؽ ظؼۆیە ٚ ئەقڵ ٚ ئەقبقی ٔیە .  ئەِەل ٚەن قیٕبؼیۆکبٔی
ڵ ٌەگە ٜ(٘عٗ ِ)ی ٔؼیُ ٚ ٘ؽِدعۆْ ٔییە . ثەڵکٛ ٘برٕی ٜ(ـٍِسّخ اٌکجؽ)ثە نەڕی ٔبٚکی ٚ  چٛٔکە کۆربیی ظٔیب

  .( .. اػٍُ اٌٍە.. ) ظەکەٚێذ ظا ظەؼ ڕۆژە (قبڵ ٚ چً ٚ یەن)ەِی ئەٚ ە ، ئیزؽ ٌە ِبٚەی چۀع(ـظەخبي)٘برٕی 

ْ ٚ الٚاؾ کؽظٔیبْ ٚ کٛربٔیبْ ٌەالیەْ ٔیبٚثۆ ئەٚەیە ئەَ ظەقەاڵرە ئیكالِیبٔە ٔە٘ێڵێذ پبل ڕقٛا ثٛ (٘عیٗ ِ)٘برٕی 
  . ِؽیکب ٚ ظەخبٌەٚە ئٗئێؽاْ ٚ 

ئەٚ کبد ظڵٕیب , ٘ەؼٚە٘ب ئەٚ ِٛقٛڵّبٔە ػەٚاِبٔەی کە ِبْٚ . یبْ ئەٚ ٘ێؿە چەکعاؼأەی ِبْٚ ٚ ٘ەڵطەڵەرێٕؽاْٚ 
ضٛظای ضبٚەْ ظەقەاڵد ضۆی ظەؾأێذ . یبْ ظژی ظەٚەقزٓ , ظەکەْٚ  (٘عیٗ ِ)یبْ نٛێٓ , ظەثٓ یبؼیبْ پێکؽاٚە 

  . چۆْ ئەٚأەل زەي ظەکبد
ؼەکبْ ٔب٘ێڵٓ ٚ ضیالفەی ئیكالِی ظؼٚقذ ظەکبد . ئبیٕی ضٛظا ٚکە ظێٓ قٕٛ (َػٍیّٙب اٌكال)قیر ٗ ٘عی ٚ ِٗ ِ

نیؼە ٚ ِؼزؿٌە ٚ زیؿثی ٚ ظەکؽێذ ثە ظەقذ قۆفی ٚ قەٌەفی ٚ  پێ قبڵە یبؼی 100ظەکبرەٚە پبل ئەٚەی  ٚؾیٕعٚ
  ... .. ٘زعڕەٚد ٚ

ئبي قؼٛظ ٚ فەرٛا  ٌە کۆیالیەری قٛڵّبْ ڕؾگبؼ ظەکەْکە ظێٓ . ئبفؽەری ِٛ (ػٍیّٙب اٌكالَ)قیر ٗ ٘عی ٚ ِٗ ِ
 ؼە ٌە ثٕەِبکبٔی ئبیٕی ئیكالِی ِەؾٔەٚە . ٚکە ظٚ, قەلەد ٚ ضێڵەکیەکبٔیبْ 

، ٌە کبرێکعا ئەٚاْ ثۆ ِبٚەی  ەٚخیٙبْ ظەؾأێذ ئبیٕی ئیكالَ گەٚؼەرؽیٓ ڕێؿی ٌە ئبفؽەد گؽرٛ ٚ٘ەِٛ ثەٚ نێٛەیە
  . ەظەْقبڵە ٌە ڕێگبی ئبفؽەرەٚە ربٔە ٌە ئبیٕی ئیكالَ ظ 100

ٌە کۀعاٚ ػێؽاق ٚ , ظا  بؼەکی ٔەٚری خیٙبْچظێٓ ظەقذ ظەگؽْ ثەقەؼ قێ  (ػٍیّٙب اٌكالَ)قیر ٗ ٘عی ٚ ِٗ ِ
  . ٔٛقیبٖ ٔع ئٗت ٘ەرب ٠غؽٗ ٌە ِ, ظا  ئێؽاْ ٘ەیە . ئەٚ ظا٘برە ثە ػەظاٌەری ظاثەل ظەکەْ ثەقەؼ ِٛقٛڵّبٔبْ



 ...................................  سةردار كةرميـ .........................  ى يارى ئةمريكا و ئَيرانةساح 128    

 ظا ؾیبرؽ ظەکەْ .  ٌٚٛە ٔبٚچەکەظاْ ٚ ٌە ظا٘بر ظا کە ئێكزب ِؽیکب ئٗظەقذ ظەگؽْ ثەقەؼ ٔیٛەی ٘ێؿی 
  . ظەظۀەٚە ، ثۆیە ثێعۀگ ظەثێذ ِؽیکب ٘ەؼ ٔبٚێؽێ ثێزە پێهەٚە ، ثە قیالزەکبٔی ضۆی ٌێی ئٗ

ظا . گۀدی ِٛقٛڵّبْ ٌە ظەٚڵەری ئیكالِی ٘یچی کەِزؽ ٔیە  ثٛاؼەکبٔی ژیبْ ٚظێٓ قۀزەؼد ثۆ ظەکۀەٚە ٌە ٘ەِٛ
  . رؽ ٔب٘ێڵٓ ظا٘ێٕبْ ثکەْ ٚ زبکّەکبٔی (ئبي قٍٛي)ثەالَ  ٌە گۀدبٔی ڕۆژئبٚا .

ٚ ثٛاؼەکبْ ظا٘ێٕبٔیبْ ٛخۆؼە ٘ەٌەکبٔذ ثۆ ظەؼەضكێٕٓ . ِٛقٛڵّبْ ٚ ظەٚڵەری ئیكالِیم ٌە٘ەِ ٚئەِبْ ظێٓ ٘ەِٛ
  . قەی ظٔیب ظەکەْٗ ظەثێذ ٚ ِٕبف

خیٙبْ ئبیٕی ئیكالَ  ٚظەکۀەٚە ثۆ ئەٚەی ثۆ کۆرب خبؼ ثیكەٌّێٕٓ ثۆ ٘ەِٛ ٚرؽ ؾیٕعٚ ئەِبْ ظێٓ ئبیٕی ضٛظا خبؼێکی
 . ە ثؿأێذ١ٚ ظٔیب ئەٚ ؼاقزیٛظەثێذ ٘ەِ, ە ١ٔی ٚئبیٕی ریؽۆؼ ٚ گەِژە ٚ ٔەؾاْ ٚ ظٚاکەٚرٛ

 . ئەِە لكەیەکی ٘یچ ٚ ثێ ثٕەِبیە ، (ظٔیب ثە٘ەنزی کبفؽأە ٚ ظۆؾەضی ئیّبٔعاؼأە)قبڵە یبؼیّبْ پێعەکەْ  100
ژیبّٔبْ ظاثیٓ ثکەیٓ ٚەن گەالْ ثژیٓ  پێعاٚیكزی ٚئێّەی ِٛقٛڵّبْ ثۆ ٔەرٛأیٓ ظٔیبِبْ ثە٘ەنذ ثێذ ٚ ٘ەِٛ

  .( اٌٍەال اٌە اال )ٌەژێؽ قبیەی زٛکّی 
ئەٚەی ٔب٘ێڵێذ ظٔیبِبْ ثکەیٓ ثە ثە٘ەنذ ظا٘برە ثە ظەقذ  ..چیّبْ کەِزؽە ٌە ضەڵکی ڕۆژئبٚا ٚ یبثبْ ؟

  . ثەٚ زەظیكە یبؼیّبْ پێعەکەْ ثۆ ظەقەاڵرعاؼ ظٔیب ثە٘ەنزە ثەاڵَ ثۆ ِٓ ٚ رۆی ػەٚاَ ظۆؾەضە ٖ ٚ, ؾاڵّبٔەٚەیە 

ٚ ظەکۀەٚە ٚظۀێؽێذ . ئبیٕی ئیكالَ ؾیٕع (یّٙب اٌكالٍَػ)قیر ٗ ٘عی ٚ ِٗ ثەڵێ ثەڕێؿاْ ضٛظای ضبٚەْ ظەقەاڵد ِ
  . ەٚظایّەؾؼأعٚ (ئبي قؼٛظ)  وٌٗە گۆڕ ظۀێٓ خیٙبْ ، ثە نێٛاؾی قەؼظەَ . ئەٚ ئیكالِە  ٚٔٓ ثە ٘ەِٛ ٠ٗظەیگە ٖ ٚ

ثۆ ضۆیبْ ظٔیب ثە٘ەنزە ٚ ثۆ ضەڵکی ظۆؾەضە . ئەِبْ ظێٓ ئبیٕی ضٛظا ظەقەٌّێٕٓ ٔبثێزە ٘ۆکبؼی خۀگ ٚ ریؽۆؼ ٚ 
  . پێعاٚیكزیەکبّٔبْ ٚبِٚبْ ٌە ظەؼەٚە ثێذ ثۆ ٘ەِٛچکە , ی ٚ ثێعەقەاڵری ٠ٚؾٚڵُ ٌە ئبفؽەد ٚ ظٚاکەٚرٛ

 خٍِسّ)ئیّبٔی ِٛقٛڵّبْ ٌە ژێؽ قفؽەٚەیە . ئەگەؼ ثێٓ ٚ , ئبیٕی ضٛظا قفؽە , ظا ظێٓ  ٌە کبرێکچٛٔکە ئەِبْ 
 یە . (ِؽیکب ئٗئێؽاْ ٚ ) ٚڕۆژی لیبِەد الیۀی قەؼکەٚرٛ  . ثکەْ ٚ ئبضؽ ؾەِبْ ثێذ (اٌکجؽی

  .. ْٚئەٚاْ قەؼکەٚرٛ ..پؽقیٕەٚەیبْ ٌەگەڵعا ثکبد ؟ کەٚارب ضٛظای ؾأب چۆْ ٚ ثەچی زٛکّێه ٌێ

ِه بِأَْفَواِهِهمْ )   : ئەٚاْ ظێٓ ثۆ ئەٚەی  ( , ٌُِرٌُدوَن أَن ٌُْطِفئُوا نُوَر اللّـَ
 ( . َوٌَأْبَى اللَّـهُ إِالَّ أَن ٌُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ )  : ثەالَ ضٛظای ضبٚەْ ظەقەاڵد

  : ظۀێؽێذ (ػٍیّٙب اٌكالَ)٘عی ٗ قیر ٚ ِٗ ثۆیە ِ
ٌِن ُكِلِّه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكونَ )   .(  ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ ِباْلُهَدىَٰ َوِدٌِن اْلَحِكّ ِلٌُْظِهَرهُ َعلَى الِدّ

ظا . ضەڵکی ِٛقٛڵّبْ ٚ ٔب ِٛقٛڵّبْ ثیجیٕٓ . ظەثێذ ڕۆژئبٚا  ثٛاؼەکبْ ٚظەثێذ ئبیٕی ضٛظا قەؼکەٚێذ ٌە ٘ەِٛ
  . ێٓ ثۆ ظەٚڵەری ئیكالِی ثۆ ئەٚەی فؽقەری کبؼیبْ ظەقزکەٚێذ ٚ ظؼاقبد ثکەْ٘ەٚڵ ثعەْ ث

 , ظا ظەژیٓ  خیٙبْ ظەظاد . ئەٚأەی ٌەٚ ؾەِبٔە ٚضٛظای ؾأب ثەَ نێٛەیە ئبیٓ ٚ ظەقەاڵری ضۆی ٔیهبٔی ٘ەِٛ
قبڵ ڕێگبیبْ ٔەظاٚە ِٛقٛڵّبْ ثژی ٚەن ضەڵکی ٚ  100رؽ کە ثۆ ِبٚەی  ٚ ؾاڵّبٔی (ئبي قؼٛظ)ظەثٓ ثە ثەڵگە ثۆ 

  . ظا ثٛاؼەکبْ ٚئەٚأیم ظا٘ێٕبْ ثکەْ ٌە ٘ەِٛ
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فیؿَ ٗ ٌٗ ٚە . ثەڵکٛ فەرٛا قەلەرەکبٔی قٛربکی ِٛقٛڵّبْ ٔەث, ی ظٚاکەرٓ ٚ ریؽۆؼیكزی ٚ ٔبنؽیٕی ئبیٕی ئیكالَ٘ۆکبؼ
  . ەٚرؽ ثٛ ٚ ظەقەاڵرە ؾاڵّەکبٔی

ە ڕاقزی ٚ خٛأەکەی ِٚبْ ثۆ ٘ەڵگیؽقێٕٓ ، ثەڵکٛ ظێٓ ڕٜٚ(ٍِسّخ اٌکجؽ)ٔبیەْ  ( ,كالَػٍیّٙب اٌ)قیر ٗ ٘عی ٚ ِٗ ِ
  . ظا ظٔیب ثکبد ثە ثە٘ەنذ ٚ ضۆنی ئیكالِّبْ ٔیهبْ ظەظەْ ٚ ڕێگبِبْ پێعەظەْ ٘ەؼ یەن ٌە ثٛاؼی ضۆی

 

 :کۆربیی ئەَ ثبقە 
 د : چٛاؼظەٚؼی ظەکبەکبٔی ِەظیٕە ٚ ٚظە٘ێُٕ . ثبقی ظەؼکؽظٔی خٛ (اٌسهؽ)ثە قٛؼەری 

ِل اْلَحْشرِ )  ٌَاِرِهْم أِلَوَّ  ( ُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمن ِد
 : ظەڵێٓ , كیؽەکبّٔبْ ثکە فٗ ٚٔەٚەیبْ . قەیؽی رٛیەکەَ کۆث : ٗ ٚار, ( اٚي اٌسهؽ قەیؽ ثکەْ ٔٛقؽاٚە ) 

  . ٔەٚەٚکۆ ثٛ (نبَ)یەکەَ خبؼیبْ ٌە 
  . ٚەٛٚٔی ٔەثٛظا ث ٚ ٌەٚ ِبٚەیەٛٔەٚەیەکی خٚقبڵ ثکە ٘یچ کۆثٛ 1400قەیؽی ِێژٚی 

کؽأەٚە ٚ ئێكزب کۆ (فٍكطیٓ)قبٚە ٌە ٌٚە ؾەِبٔی ِٛ,  ٚٚی خٛٚیەکەَ خبؼ ٌە ِێژ 1948قەیؽی ئێكزب ثکە ٌە قبڵی 
  . ظەثیٕیٓ (ئیكؽائیً)ضۆِبْ ظەٚڵەری 

 : 19ثڕۆ ثۆ ئبیەری 
ئَِن ُهُم اْلفَاِسمُونَ َواَل تَُكونُوا )  ٰـَ  .(  َكالَِّذٌَن نَُسوا اللَّـهَ فَأَنَساُهْم أَنفَُسُهْم أُولَ
بی ٌێکەٚرٕی نزێه ظێذ . ثیؽ ٔەکەٚرٕەٚەی نزێه . ٚە ثە ِبٔ : ٗ ٚار, ِبٔب ظێذ  ٚثە ظٚ, ە ٌٚە ) ٔكٟ ( ٘برٛ (ٔكٛا)

  . ثیؽ ظەچێزەٚە یبْ ٌێذ ظەکەٚێذٔەٚە ظێذ . چٛٔکە کبرێه نزێکذ ِٚبٔبکە ثە ِبٔبی ثیؽ چٛ ٚ٘ەؼظٚ
ظا ٌێذ  ە ٔبؾأیذ ٌە کٛێٚظا ظارٕبٚە . یبْ ٌێزکەٚرٛ رٛە یبْ ٌە کٛێٚٔی ٘ەیە ثەاڵَ رۆ ٔبؾأیذ چیذ گٛٚنزەکە ثٛ

  . ە ٚ ثۆد ٔبظۆؾؼێزەٚەٚکەٚرٛ

 فكیؽیبْ ٔەکؽظٚە . ٗ ٘یچ کبَ ٌە ِفكؽیٓ ر, ەٚە ٘ەرب ئێكزب ٞ(ـطجؽ)٘ەؼ ٌە , ثڕۆْ ثۆ رەفكیؽی ئەٚ ئبیەرە 
 ..ٚە ٚ ثۆچی ثۆیبْ ٔبظۆؾؼێزەٚە ؟ٚئەٚ کەقبٔە کێٓ ضٛظایبْ ثؿؼ کؽظ ..ئێّە ٚ ئەٚأیم ٔبؾأیٓ ثبقی چی ظەکبد ؟

 لٛؼئبْ ؾۆؼی ٌەٚ ئبیەربٔە رێعایە رەفكیؽێکی کٛؼری ثۆ کؽاٚە ، ِٓ ؾیبرؽ ٌەقەؼ ئەٚ ئبیەربٔە کبؼ ظەکەَ . 
 : ەٚثە فەؾڵی ضٛظا ثۆَ ظەؼکەٚرٛ

ٚی ثبقی غەیت ظەکبد . ثۆیە ِفكؽیٓ ثە ڕەزّەد ثٓ ٚەن ضۆی ظایبْ ٔبٚەرەٚە ٚ ٛئەٚ ئبیەربٔە ٘ەؼ ٘ەِ
  . ە ، ظایبْ ٔبٚە ثۆ کبد ٚ ؾەِبٔی ضۆیٚنیکبؼیبْ ثۆ ٔەکؽظٚ

 ( . َواَل تَُكونُوا َكالَِّذٌَن نَُسوا اللَّـهَ ) 
 (اٌٍەال اٌە اال )  : ظەڵێیٓ ٚیؽ ثکەْ ٘ەِٛقە, ئێّەیٓ ٌەَ قەؼظەِە ە ٚئەٚ کەقبٔەی کە ضٛظایبْ ثؿؼ کؽظٚ

  . بٚی ئەٚأەٚە ظۀبقیٓچٌە ظیع ٚ نیکبؼی ٚ  (اٌٍە)ثەاڵَ ڕەٚد ٚ ِبِۆقزب ٚ زیؿثەکەِبْ ضٛظاِبٔە ٚ 
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 ( فَأَنَساُهْم أَنفَُسُهمْ ) 
ْ . ٚئەِبٔیم ثؿؼ ثٛثیبْ ثۆ ِبِۆقزب ٚ ڕەٚرەکبٔیبْ ٘ەیە ٛصٗ ػٗ ە ، چٛٔکە ٘ێٕعە رٚئەٚ کەقبٔە ضۆنیبْ ثؿؼ کؽظٚ

 ..ە ؼاقزە ؟ٚە ٚ ئبیب ئەٚەی ئەٚ نٛێٕی کەٚر١ٛٔبیەْ ثگەڕێٓ ثؿأٓ ئەقڵی ظیٕەکە چی
ە ٚٚە . ثۆیە ئەٚ کەقبٔەی ثە فبقك ٔبٚثؽظٚٚضٛظای ؾأب ڕێّٕبیّبْ ظەظارێ ٚەن ئەٚ کەقبٔە ٔەثیٓ ضٛظایبْ ثؿؼ کؽظ

ئَِن ُهُم اْلفَ ٚ ) ٔەن ثە ِهؽن یبْ ٌە ظیٓ ظەؼچٛ ٰـَ  ( . اِسمُونَ أُولَ

 ..ظیمەد ثعەْ ئبیەری ظٚای ئەٚ ضٛظای ؾأب چۆْ ٘ەقذ ٚ ئەلڵی ئەٚ کەقبٔە ظەخٛڵێٕێذ ؟
 .(  اَل ٌَْستَِوي أَْصَحاُب النَّاِر َوأَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهُم اْلفَائُِزونَ ) 

ظیمەد ٚ ثەالغەد یەن ٔیٓ . قەیؽی ئەٚ  ؾۆؼ ثە ٔەؼِی ٚ ٘ێّٕی ثیؽیبْ ظەضبرەٚە ئەٍ٘ی ظۆؾەش ٚ ثە٘ەنذ ٚەن
  . گەیبٔعٔی پەیبِی ضٛظا ثۆ ػەثعە ئیّبٔعاؼەکبٔی ٚ خٛأی ٚ ٔەؼِی
ْ ٚٔەکەٚرٛ (اٌٍە)بؼەؾای ظیٕٓ ثەاڵَ نٛێٓ نٛڵّبٔٓ ظیٕعاؼْ ثەاڵَ ثۆ ضٛظا ٔەقٛڵسبْٚ . ٚ ِٛقٛئەٚ کەقبٔە ٘ەِ

ٌە ظیعی ئەٚأەٚە ٘ەڵعەقۀگێٕٓ . ثۆیە ثە ٔەؼِی ثیؽیبْ ظەضبرەٚە ثە٘ەنذ  (اٌٍە, )ْٚ ٛنٛێٓ ِبِۆقزبکبٔیبْ کەٚر
  . ٚ ظۆؾەش ٘ەیە

كالِیم ؾۆؼ ڕەضٕەی ٌەقەؼی ٘ەیە . ٌە کبری ئەَ ئ١ەرەٚە ٚ ظژە ٚکؽظٚ ئبیەری ظٚای ئەٚ ، ِٓ ؾۆؼ ثیؽَ ٌێ
  : ێذٚؾٔدیؽەیە رێیگەیهزُ ، ظەفەؼِٛ

ذَا اْلمُْرآَن )  ٰـَ ْن َخْشٌَِة اللَّـِه َوِتْلَن اأْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس لََعلَّ لَْو أَنَزْلنَا َه ًعا ِمّ تََصِدّ ٌْتَهُ َخاِشعًا مُّ ٌَتَفَكَُّرونَ َعلَىَٰ َجبٍَل لََّرأَ  .(  ُهْم 

 ٚ ضۆیبٔیبْ ثؿؼ کؽظٚە .  (اٌٍە)ضكزٕەٚەیەکی رؽی ٔەؼَ ٚ ئبِۆژگبؼیەکی ٌۆژیکە ثۆ ئەٚأەی ئەِە ثیؽ
  . ئەگەؼ ئەَ لٛؼئبٔە ظاثەؾێٕٓ ثۆ نبضێه ٍِکەچی فەؼِبٔەکبٔی ظەثێذ: ێذ ٚبْ ظەفەؼ١ِٛپێ

ٔەن ڕەٚد ٚ الیەْ , ٚ ضۆد ٌە ظیعی ئەٚ لٛؼئبٔەٚە ثٕبقیذ  (اٌٍە)رۆی ِٛقٛڵّبْ ثۆ ٔبگەڕێیزەٚە ثۆ لٛؼئبٔەکەد ٚ 
 ..ٚ ِبِۆقزبکەد ؟

هَ إِالَّ ُهوَ )   : ظەقذ پێعەکبد (رٛزیع)ی ثە ٠ئبیەرەکبٔی ظٚای ئەٚ ٘ەرب کۆرب ٰـَ هُ الَِّذي اَل إِلَ  . (  ُهَو اللّـَ
 ٚزیعد ٌێعەکبد . ٗ ٚ لٛؼئبٔەکەی ظاٚای ر (اٌٍە) . ەٚچٛٔکە رۆی ِٛقٛڵّبْ ضٛظاد ثؿؼ کؽظٚ

 , ْ ٌەگەڵ ِبِۆقزب ٚ ڕەٚرەکبٔی ثەؼاِجەؼربْ ٚنیؽ ٚ ریؽ ظژی یەکزؽ ظەقٛ, ثەالَ رۆ ٚ ِبِۆقزب ٚ ڕەٚرەکەد 
  . ِٛقٛڵّبٔٓٚکزبْ ٚکە ٘ەؼظ

 ضكزٕەٚەیە ثە قیفبرە خٛأەکبٔی ضٛظا . ٘ەڕەنەی رێعا ٔیە ، ثیؽ, ی ثطٛێٕٕەٚە ٠ئبیەرەکبْ ٘ەرب کۆرب
  .( اٌٍە)ثۆ ئەٚەی ثیؽ ثکۀەٚە ٚ ثگەڕێٕەٚە ثۆ الی 
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 : رؽ ثگەڕێٛە ثۆ الی ئبیەرەکە خبؼێکی
ئَِن ُهُم اْلَفاِسمُونَ َواَل تَُكونُوا َكالَِّذٌَن نَُسوا اللَّـهَ فَأَنَساُهْم )  ٰـَ   .(  أَنفَُسُهْم   أُولَ

 ْ . ٚقەیؽ ثکەْ ٚ ضۆنزبْ ظیمەری ئەٚ ضەڵکە ػەٚاِە ثعەْ کە نٛێٓ ِبِۆقزب ٚ ڕەٚرەکبْ کەٚرٛ
ِبِۆقزب ٚ  ظی ، ثەڵکٛ ئەٚاْ یبؼِەریظیبْ ٘یچیبْ ٌەٚ ِبِۆقزب ٚ ڕەٚرە ظەقذ ٔبکەٚێذ ٚەن الیۀی ِب% 99

  . نێٛاؾەکبْ ٚڕەٚرەکبْ ظەظەْ ثە ٘ەِٛ
 ( ؼثُٙ یبْ, ٔكٛا اٌؽة ) : ٚێذ ٛەؼِفٔب, ( ٔكٛا اٌٍە ) : ٚێذ ٛثۆیە ضٛظای ؾأب ظەفەؼِ

ذَا اْلمُْرآَن َعلَىَٰ َجبَلٍ )   : ثۆیە ثە لٛؼئبْ ثیؽیبْ ظە٘ێٕێزەٚە, ٔبٔبقٓ  (اٌٍە)ئەٚ کەقبٔە  ٰـَ  . ( لَْو أَنَزْلنَا َه

 : ٚ نٛێٓ کەٚربٔەی ٔە٘ێڵٓ ٚ ضەڵکی ثگەڕێٕٕەٚە ثۆ الی (اٌٍە)ظێٓ ثۆ ئەٚەی ئەٚ  (ػٍیّٙب اٌكالَ)قیر ٗ ٘عی ٚ ِٗ ِ
ِحٌمُ )  ُن الرَّ ٰـَ ْحَم ٌِْب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّ َه إِالَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغ ٰـَ هُ الَِّذي اَل إِلَ  ( . ُهَو اللّـَ
َه إِالَّ ُهَو اْلَمِلُن )  ٰـَ هُ الَِّذي اَل إِلَ ا ٌُْشِرُكونَ ُهَو اللّـَ ِمُن اْلعَِزٌُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكِبُّر   ُسْبَحاَن اللَّـِه َعمَّ ٌْ  ( . اْلمُدُّوُس السًََّلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَه
ُرلَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَىَٰ ٌَُسِبُّح لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَرْ )  هُ اْلَخاِلُك اْلَباِرُئ اْلُمَصِوّ   .(  ِض   َوُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌمُ ُهَو اللّـَ

 

 ..کٛا ضٛا ؟  :ظەپؽقُ : ظا ٝ ٌە کۆربی
  ی نەڕی ٔێٛاْ ضٛظاکبْٚقبزەی ئەَ یبؼیەی ظا٘برٛ ؾەٚە پێم ئەٚەی ثجیذ ثە قٛرەِۀیرۆل ثڕۆ ضٛظاکەد ثعۆ

  . (ػٍیّٙب اٌكالَ)قیر ٗ ٘عی ٚ ِٗ چٛٔکە ضٛظای ضبٌك ظیٕەکەی قەؼظەضبد ٚ ضٛظاکبٔیم ٌۀبٚ ظەثبد ثە ِ
  . ضۆد ِەظە ثە کٛنذ ثۆ ٘یچ ضٛظایەن

  ( ,ٌفیٗ قۆفی ٚ ق)نٛێٕکەرەی ضٛظای  ( ,خجً زّؽیٓ)ٌە ٔبٚچەی ,  (کفؽی)ٌە ,   21/6/2019ئەِڕۆ 
 کؽظیبْ ثە نەڕە ثۆکف ٚ ٔٛێژی خِٛؼە ئۀدبَ ٔەظؼا . چبٚەڕٚأی نەڕی ؾیبرؽی ٔێٛاْ ضٛظاکبْ ثٓ ، 

  ... رؽ ثێذ ضٛێٕبٚی ثۆ ئەٚەی قبزەی یبؼیەکە
 ..اال ً٘ ثٍغذ ؟
 ..اال ً٘ ثٍغذ ؟
 ..اال ً٘ ثٍغذ ؟

, رکبیە ضۆربْ ثگەڕێٓ ٚ فێؽی ظیٓ ٚ ظٔیب ثٓ .   ٚ ؾۆؼ نزی رؽیم کؽاٚە (ْۆؼِدعٗ ٘)ٚ  ٟ(یّبٔ)ثبقی  رێجیٕی : 
 ..کەـ پؽقیبؼ ٔەکبد ئەٚە چیە ؟

 .. ئەگەؼ ٚەن ڕەخەة ثیذ ٘ۀدیؽەکە ثکەٚێزە ظەِذ
                   .. ٌە نەڕی ئەَ ضٛظایبٔەظا رۆل ظەثیذ ثە ضۆؼاکی ئەَ نەڕأە ظڵٕیب ثە
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   :ی٠کۆرب

 :ظا ظەڵێُ ٝ ٌە کۆربی

 ،  (اٌٍەال اٌە اال )ٓ ١ضٛظاکبْ ظەکەٚیذ . ٘ەِٛاْ ظەڵێ ٚەکەد ٔەثیذ نٛێٓ ٘ەِٛٚئەگەؼ رۆ نبؼەؾای ِێژٚ
خی ظیٕەکەِبْ ٌە ِبِۆقزب ٚ ڕەٚد ٚ الیۀەکەِبْ ٚەؼظەگؽیٓ . ٗ ٔٙٗ ثۆیە ِ( , ؼةٔەن ), ( ثؿؼە ٌە الِبْ اٌٍەثەاڵَ )

 (خبيٖ ظ)ٌەگەڵ  (ػٍیّٙب اٌكالَ)قیر ٗ ٘عی ٚ ِٗ ثبثەری ئبضؽ ؾەِبْ ٚ ِ  .ەٚٚ ثٛاڵِبْ ال رێکە(ؼثٛثیەد)ٚ  (ئٍٛ٘یەد)
یەی ٌە ڕێگبی (اٌٍە)ٔەن ئەٚ   .ی لٛؼئبْ(ـاٌٍە)پێٛەؼە ثۆ ئێّەی ربن ئبیٕەکەِبْ ثٕبقیٓ ٚ ثگەڕێیٕەٚە ثۆ الی 

   .ٔێؽێذ نەڕ ثۆ ئێّە ثکبدٔب)ػ١ٍّٙب اٌكالَ( قیر ٗ ٘عی ٚ ِٗ ِ (اٌٍە)ِبِۆقزب ٚ ڕەٚرەکبّٔبْ ٔبقیِٛبٔە چٛٔکە 
   .یبْ ٔب ِٛقٛڵّبٔەکبْ (ظەخبي)ٔەن , ٚە ثە ٘ەؾاؼاْ پبؼچە ٚ ثەل ٚ فؽلەی خیب خیبٚە ٚئێّە ظیٕەکەِبْ کؽظ

یم ظێذ ئەَ (ظەخبي)ٚە , ثگێڕٔەٚە ثۆ ئەقڵەکەی  (اٌٍە)ظێٓ ، ئبیٕەکەی  (َػٍیّٙب اٌكال)قیر ٗ ٘عی ٚ ِٗ ثۆیە ِ
 ..ٚە ظیٕعاؼی ظەکەْ (اٌٍە)ٚ فیؽلە ٚ ڕەٚربٔە ٔە٘ێڵێذ کە ثە ٔبٚی ٛ٘ەِ
ٌِْهْم َفِرُحونَ )  لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا   ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََد  ( ِمَن الَِّذٌَن فَرَّ

ظا  ٔی ؾەِبْٚرؽ ثۆ کۆرب خبؼ ٌە ئبضؽ ٚ رەٚاٚ ثٛ خبؼێکی,  (ػٍیّٙب اٌكالَ)٘عیەٚە ٗ قیر ٚ ِٗ ِضٛظای ؾأب ٌە ڕێگبی 
ؼاٚە ٚ ٔبؾأؽێذ ٌە کێ عٛێٕێچٛٔکە ئێكزب ئبیٕی ضٛظا ن  .ٚ خیٙبْٛٔێذ ثە ٘ەِ ٠ٗئبیٕەکەی ثە ڕاقذ ٚ ظؼٚقزی ظەگە

ْ ٚ ئبنکؽایە کە گەڕاٚەرەٚە ثۆ ئەٚ ٚ. ئبیٓ ڕٚ (ػٍیّٙب اٌكالَ)٘عی ٗ قیر ٚ ِٗ ٚەؼثگیؽێذ . ثەالَ ظٚای ِؽظٔی ِ
 ,رؽ ظەؼظەکەْٚ  ِبْ ثۆ ظێذ ٚ ػەالِەرەکبٔی(یبخٛج ٚ ِبخٛج)ئەٚ کبد   .ئەقڵەی ضٛظا ظەیەٚێذ

  .. ئبضؽ ؾەِبْ ٘ەڵعەگیؽقێذ.. ثۆ کۆرب خبؼ 
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