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اەداد ون و داد اریەدە
ه دا

د ای م

دەەاری ون  ڕەە دادا  ەەەەە    ۆڤ و ە اە  .ەەا  ون

ڕۆ ەە  ی دادوەا دەێ دەە دەا رودۆ    ەاوی ە، وای و  ڕەە ،ەەە و

وەن   ەن ەەە . ە  ەاەی وا، دادە ەە و ە دای دادوەان، دادە و

 ە  نوە ؛دە ەدزار و دە و   اند ەە  نر یەرۆ  ادە  را

.و اریەدە ەاەداد داد 

ەم  اا ڕەە داد دادەا ە وە ارەە وە اوه:

 .۱ەە و   ان

 .۲ە د ەاردە وە: زۆر ەە ەە دەورە و ەە ری  وە اوه.

ە و داد ەە ادادوە وە .۳

 و وڕا داد ەدا وە .۴

 .۵ەو ە ەن  ەاوی رۆەان

ە ە ەە زۆر  رۆەان ەی

در زۆرە و ەو ر ەم و . ڕاا زۆرە رە  ی ەە  ەن ەە ژ ودی

ون و و زار و دەدەی ون، ە  اون و ەە ە وەو ەۆەح  و ە دە ە اون.

دوای ە دەەت  ەەو داد دادەا  ون ە  ەە ی ک وەە رودۆ  ۆڤ

.ا 

ە ڕوودەە  ڕا ڕود، ڕڵ  ڕی  ۆڤ،  ەەە ە ە  ک وەە رودۆخ.

.ە ە  رەە ان  اەداد ون و داد اریەدە   یو

ە ە ر راور ەن داوە   ەزوو د وڕواە رار وەد داد و دەەاری ون

 ری  ان ڕوون ەەه.

ە .نە  ە واە ن و ،نە  ،نە ،ە نزۆر  ،اژ ەاورد دەەە نوە

وەە دەە ەو:

ە ەە ی ۱۲ یە ە .ێی وەدادوە ە ا ێ. ژندەە وان ە ەە ون وەژ اە

و ەا ،ژێ  ، ەە .دە  ی دوازدە ە  وی  ە ،ە 

  (ص).
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، نە ،ە ەڕ  ەە .ەە د ە  اە ،(وەدوو) واردنە ی ە  اوە ەەڕ

.ە نە وە  نە   ،(  دوازدە ە ) نە ەە اە ،ەە ەز

۱۴)   ۱۵ نڕە  و (ویە ، ۹ ڵ و ۸)   ۹ نە  ،ا یەە ەە ە ەز

ا  ن ەا  ا ای د و ەی ڕەەە ،واردە دووە ە .وی)ەە  ۷ ڵ و

ەە ی 157 یە یەە ،یوەەداد ەدە ەە وە و ە  وە ەا ە اەواژۆ  ە

ەدە ەە  ەڕ ەە ەڕا ،اوی دادوەر  ە   یوەەداد ەدە ە ؛ ری

ڕاری و ، دری دەێ.

ە دەە دادەوەی ە و .  ە ی  ە و ەە دەە دادەوەی، واز دەەە.

.  ە تی و اند ە و  ی، دادوەەداد ەدە ە

دادوەەن

ەدە ە .ەە ،نوەە و  ە ،نوا ە ی ووەەداد ەدە ە ە  نەدادوە

دادەوەی ەوا ەا  ،ەی ی دادوەەن، دەت. دەە ە  داوەەن  ، ، و ە ەن

.داەی ڕوە ە ،ە  وەەداد ەدە ە دە 

زە ەە ،ە ی ادا   ، ەە و ەا ،ەە  ،  ەوەەەا، ەاو

) دە ردەد ە  . اورد ەەە     ەە  ،ێی دە ڕای ،ای دە دادوە ،ە

" .ر داواە ،رە ،ە  ە ی و زا ە  اتدە ڕ دادوە  ە ،ڤ زا .(

د  تزدە ە ،یی دادوەدەدا  و رەە .ێزۆرداری دە ڕاە اە  ەردەد ە "

 ۆ ەەەە.

 دی ۲۰۰۷  (ن د زادە) ەەی "  "  (اط)ەە ەارە درا.

ە یداد

 انەوە ە نر ەزۆر .  ش داد ە ،و  .راەدا ە یداد ە ،۵۷  ڕ دوای

،ەوەە ەەدە   ەە اە .راەدا ە یە  ۵۸   ،ڕش داد .  داەە داد ە

ەوەە ووە ە ە ە ویە . ە   ۳۷ ە دوایەە ە ،ونا وەە ،و رژ ە

ەە. زۆرەدەەە ،رش داد  ،نەە دە و ەە را ەوەە و ەە و  

داد ەەە ،ڕش ری داد .اوەە دەەڕ داد ەە ،دووڕا  ۳۷  ،نەاارەە  زۆری

داد ەدادوە .وە ،ن  ەدە  وە ە اپ  نەو دادوە . ا ن، ڕوون وەەە

.دە ،ون  س وە ە ،نەوەە رەدوو ەە ن ەر   ڕ ن، زۆرەە   ،ڕش

ەە ،ەڕۆ ە یداد . نەەوە ەەدەە و ەر  ەا دە ،اە    

ەڕۆ ە وا و  یی دادوەدەی داوەە داد ە . اەە ی  نەە ران وەدا ،ە و 

 ری ون دووە، ەەدەەە. ە داد ەوەی ڕاەی ڕەدا و  ی ە وت ەی ت.

داد  ە  ،ە یداد . ن یە ، ە اا یی دادوەدە   ە ەداد ە ،ەە ەز

ەن   ەەدەە وو ەەن زاون.
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ر  ،داد ە و .ەدە اەە وا ەەدە ین داد نەەە یداد ،و

ن  ەاەی ەن،  ەاەی دا ەت.

ە ەان دە   ی ودادوە ڕە  یدادوە ر وازە ە  ەەو ە رد  ەەە 

س. ەوە  دەە را ەر ە ودەەە ان و ی ەە ەوە ،ەە دەە ن

 .و و ڕووە ە ،دە  اەدە   ەە ی  ەە  سە ەا دەا  یدادوە ڕە 

ا رە  ە ان و و ودەەەن  اری ەەا دەە  و دادوە   وەەن

ە  » : اوە  ا و ری ە  ەە رەە اەداد ون و داد اریەدە ەدە

 ەو ن  ژی و ن دام.دەا ەە ە ەو ەە و زارە م.  ە ەە  ەە دا ا

ە، دەژن وەە دا ا   ا. وا ە دا ا   ە ە ا  ڵ ەە.» ەە ڕای

. یەر واە  نزە ە وە

داد ڕواەەن

  او ووە یی دادڕ  ە دە ەەاە ادان و   :ران دە ەە ی ۳۷ ۳۶ و ددە

 . ە ،ەاە (وەە  ن) و  ە  ڕواە وە وار  ،ەە ەە واەە  دادی

وەاودا ەرێ.

ە ەە  ت ەەە  دەە ۶۰ی ەوی  ە داد   ش داد ۵  ۱۵ دە  ان

 نەۆر وو ە  ریو   ران ڕ یداد ە   ا  ردا ۹۵ دا و  .ادە

ان درا.  ە ە ە و رەی ە زا، داد ە وارا ۱۵ دە درە ەوه.

ە ەا ،(دادوە) ەوی دادی ران  ە ەا دا. زۆرە ەا ە وو ە ۵ ە دواا

 ان درا و  دادی ڕا  ەن ە  ەن ەەن دووه.

.دە ا دادڕ یداد   نەە ددە وا رێ وەدە ەد ەوا  نەەڕوا داد

(ڕ)ن یەڕە ن زەو داد ر دە اپ ەە  ن ەدە ڕش ز یداد ادادوە ە دەە

.ە

. ەاە دا   وانە

 وا ە رە یو .«نەاە» ە اوا  مە ،نەاە دا   وانە ده ەە ی ەە

ووی ری ا ە  .ا ە ە دوو و دەەه:

  ڕەا ۹۲، دوو و  ەوی ەەە  ارە دران. ەان ەە وار اون  ە ە   ە  ەا

ەەەن  و دووە و زۆرەن اووه.

ەە .را نا  «ر» واە انە .اوەە ودەا دە  اوە وە   دوور  ڕووداوە ە

.ە  ی وە ،ون ارە ە  و ە  ،دوو انە ەە و ە اە دادوە
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 ەاری  ۹۲ ەود ە ،ەدا ەو و ڕووداو ادا  و. دە ە ان ە و

  ەو و ژ ە .اە و دەا دەزە ی  ە ە ە  و ە د و دە د ەە

ەە دەا ون دژی ە ن ر د. ە ەە ە  ەن وان دەو و ن  ەا.

ان دام.دە ژی و  ن وە  ە  » : اوە  ا و ری ە  ەە رەە

.ا   ا دا ەەژن ودە ،ە ا دا ەە  ەە ە  .م زارە و ەە وە ە ەە

. یەر واە  نزە ە وە ە ڕایە «.ەە ڵ  ا ە ە   ا ە دا وا

د   دەە

  ەە  و ف   ژە ا، رە دادوەی  ە رەە ە. رارە اوان

رە .ندە   ری ی دەە  یی دادوەو دە دادوە وە  اەەە  ەەا

ەزۆر  ەە  ش  ەە ،ەر  ون یە ا وڕە ە ، یۆر، دادە ەەە ،ەە

ەە ەا، ر  یی دادوەدە وراور ا س و رە وە ەە .اا روودە یداد ەدۆ

.رارە دە  ن و داد دە  ە   ەە ە رەە ە ریزا

ەێ رارت و ر ە رەە ە (ەە  ەە ەوردا)

ەا   وا و  اندا  ش دە ر  وری ەە  ەەەدە ر ە ەری د

ە، وە وا ، ز ،وە  ەە ،ەە  و ە وە "  أرض".

دە۲۸۶ی ی ای  " ، ارض  ە دە "  ە ەو دژ  ەو ەە ۆڤ،

دە ەەدو ،ری ،توری و  دنزە ،ڕا اە ەەدو ،تو ەەن دە تو 

ژەاوی ەار و دەە   ە ن وە  وە واا، و وان  .ەرێ    وت

 ن ە زن  ە ژ وو و   و ەە ،ن   ەێ  ەڕە  ە ەو".

ەم ە دەا  ا " ەو" دەەە ەاوە،  وا دادوە دەا  رەووی ی ەە  ت.

ەە و ەەە ەۆر

ی ەە وری  ەر ەە و ەەە ەۆری  وار ە دووه.

ە رە ەە  و ەەە ەۆر ن ەە زاری ەەە .ر د ە  ە، دان ن

.ر ا ات دە  ە ەە . وە ە ارد ن ندا ،ە وە  ااردن رە

.ە اا یی دادوەدە  رراو ازی  ەەە و ەە  ن داوەە زۆر ەە ەە ایەە

دەێ   ە ش ڕ 57ەە ەە ،ەە ەەە  ە ە ەە  زە ەە و

ەەە  زۆرە ەاوەن ەر اوه.
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رار ن

ەەەە ریاز ا زی  ا اەدا و  .دی ە  ە  ،ر و دۆخ ە و

ای ام ون  ە وا ددە رەن. ە ەە   واران  دوای دەون  و رەن

  ،ە اریە اڕ یداد  دا  ،ێوە  ندرۆ اوە، داە ژ  ن ە

.ەی دا   ڕا

دەەم

ی دادڕە ویە .ەەەەە ن دە ە  ەە وە ەە ە اا  د یدادوە ەۆ

 ونوردار ، رە ن ی اپ ەە  ە نەڕ  اواو و داەرا  ی  او دادوە ەە

ەە رەان،ە ەواردن دژ  ە  ەە ، وڕواە ەارن  ەد ؛ ون  هی ر

ە ە .ڕدر دو دروو دادڕە  ە ەرا  دە ە وی  ا ری ی دادڕە 

ڕار ەا د دژوارە.  و داەرا ی دادڕە ەە  ،ورداردن  و ە ڕەی ێ.

ەەەە ریاز ا زی  ا اەدا و  .دی ە  ە  ،ر و دۆخ ە و

ای ام ون  ە وا ددە رەن. ە ەە   واران  دوای دەون  و رەن

  ،ە اریە اڕ یداد  دا  ،ێوە  ندرۆ اوە، داە ژ  ن ە

ڕا   ی داە ژرە اەن.

:ەر دە ەەژ ەرا ڕ ە  ەەە ە ە انە 

• ری ەەر 

•ێ و وردار ا  ون ە او، وەزە  و د دادڕە و  ەەڕوا ە ن ەەاو

وە ەا  و ەە ەە رەان  ڕی.




