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 كدةستثيَ
ري بةة  ةى زؤ، دةنطدانةةو يةوةبووبةختيار بآلو !كورتة ظيديؤيةكي مةال

كي اي خؤيةةدا َيا،ةةا، وثرةةةيارة زة  وخةةؤي وثةةرِ ذيك ةةة  و ةةؤ ي  دوو
ؤشةة  خبةراز  طؤشيتتو ويذدانتان  :بووكورتة ظيديؤية ئةوة ووةةيرةكةى ئة

ثيام و وة،كردة م،يش بة خيارايي شتياكم  ةةةر نوةي وبآلوم ؟! جايان وشرت
ة َؤي ئةةوةو بةي َةموونكة ضوو،م هيناونيشانةوة ناوي ب وَةر بة بوو باي

 دةزانن باةي ضي دةكةم.
 سةرةتا

ثامت كردؤتةوة كياشةي طةورةي موةةَم انةكان  ةطةة ا   دووزؤرجار  ووةك
بةةارةوة  و ةةةنيانةةة  ةةة ئيوةة م وني نةيارةكابوونةةةيارةكانيان شةةارةزا نةةة

، «ء ماس هلوا االناس  عدا ا»: وة وتويانةة ، جا َةةر  ةة كؤنةة   (1)نةخويا،دةوارن
 .« ياي نازانن مين ئةوةن كة دووخة مك »واتة: 

 ئي،تةرنياتوتانةي كة ضةند رِؤ ياكة  ة  و ةم ةؤنطةيةوة  ةمةرِ ئة
يويت دةزامن ئةم ضةند وبؤتةوة بة ثياوآلوكةنا مةكاني رِاطةياندن وةايتةكان ب

                                                 
نةخويا،دةوار وشةيةكة  ة كؤندا مامؤةتا ومةالكان بؤ كةةياك بةكاريان دةَيا،ةا كةة    (1)
 ةري  ة شت دةرنةكرداية.زؤر ة



4 

كة بةزؤري  ة دةوري تةوةري ناونيشانةكة  ووخا مةي خوارةوة خبةمة رِ
 دةخو ياتةوة كة ناشارةزايي نةياراني ئيو مة بة ئيو م:

 شتيَك هةمووثيَش 
ةةةت  دكةةةةم   و: نةمتواني تةواوي وتةةكاني ئةة  شتياك َةمووثياش 

ةي مةكة آلةوبؤتةةوة بؤيةة   وآلدةقيقة نةةبيات كةة ب   دوو وبكةويات تةنها ئة
 ثارضة ظيديؤيةية. وتةنها  ةةةر َةندياك اليةني ئة

 شت حةرامة دوو لة قورئان ئةلَيَ:
. ئةي ..وودن مرخويَآللَ كراوة بةراز وشت لة قورئان حة دوو»ئة ميا: 
 .«خوا بؤ؟!
 مدا ئةَليَم:آللة وة

شةت  ميووةآل تثرةياري وا رِاةتةوخؤ  ةخوا ناكريا: ئةَليَم سةرةتا .1
ت اكان دةكرياة ة زانناداتةوة و ة كؤنطرةى رِؤ نامةوانيشدا ناكريات، بة مكو  

ت  ةة  اكرياة ةوة. وثرةةياريش بةة طا متةة وةةوكاتيةوة ن    نة تا بؤتي رِون بكة
 يةة مةن  نموةَم انان ض جاي خوا تبارك وتعاىل! ئةوةيش شةتياكي قةور    

ا طا متةة  ةروةََ، رتيرت ومةنتقي ؤ يك ئاراةتة بكةم  دةتوامن دةيان ثرةيار
 . ةوةى تؤ بياوةآلمرت بيا ،ئاميازانةتر

 ة قورئانةدا زيةاتر  ةةوة ذةةرام كةراوة! ئةمةةي        ئينجا ئةَليَم: .2
دةى ئةطةةر ئةمةة ليَ تةان     نيشانةي ئةوةية كة بة قورئان نةخويا،دةوارن.
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بيات بة قورئان ئةبيات ضةند ةةر  ة ةون،ة  دةر بكةن. كةواية بةؤ  ةةةةر   
 ؟دين قوة دةكةن

ا  ةة  . ئةةو ةدووخةويان مةر  وشتة: بةةراز  دوو و ة تئةطةر مةبةةت .3
   شياوازة!! وقورئان شيت وا نية بة

)بةةة ئةةامرازي  ةدووخةةويان ومةةرومةبةةةةيت بةةةراز  يشئةطةةةر .4
واي نيةة   ا َةران. َياشتدووثةيوةندي( ئةوا ئة ميام ئةمة ةيان دةكا  نةك 

 وةك  ة خا مي يةكةم باةم كرد.
 !ئيسالمداموبارةك نية لة وشرت 

! ينةربربِسؤ حوشرت بؤؤ   ،الي ئيَمة ئةم مةرِة جوانةمان هةية»ئة ميا: 
 .«ةدووَلي كرآلبؤية حة ،حوشرتي سةربرِيوة ،ةبووالي ئةوان هيض نة

 مدا ئةَليَم:  آللة وة
م نط بكةة زؤر بةة ثياويوةيت دةزامن ئامةا ة بةة خةا مياكي طةر       سةرةتا

ديةةين الو وزؤري ضةةةثرِةئةةةويش رِاةةةتكردنةوةي َة مةيةكةةة كةةة زؤربةةةي 
يوة مدا  :  ةة ئ وَاوشياوةكانيان تيايدةكةون، ئةويش ئةوةيةوولةملانيةكان 

يت وا وشةدا شة   ة دةقةكاني قورئان وذةديوذوشرت ئا ة مياكي موبارةك نية 
بةة   اشةكاوي بةة رِ -شياوازة نيةة كةة ئةةوان وا دةزانةن      وة، ياني بةونةَات

 انان.ارةكة  ةالي موةَم كة وشرت ئا ة مياكي موب -ةوخؤمشيان وت
 :، وةك ة دةقةكاندا ثياضةوانةي ئةمة دةبيين وبة مك
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 لة ديدي ئيسالمدا وشرت
َةةورةيرة وجطةةة  ةةةويش   بووة  وئةةةفةةآلي كةةورِي مو ةدوولةبةة

َةي   كةاتي نوياةذ َةا  و    ئةطةر»: فةرمويةتي ثةيامبةر دةيطيارِنةوة، 
ثةضةةي مةةرِ وبةزن    شويا،ياكتان دةةت نةكةو  نوياذي تياةدا بكةةن تةةنها    

م نوياذ مةكةةن  ةة   آل، بةا نوياذ بكةن  ة ثةضةي مةرِ وبزنوشرت نةبيات، ئةوو
اَة   ]ِإَذا ».«ي  ةطة مدايةة نكة شةةيتان ضةوو ثةضةي وشرت  ِِ الََّل ََ ْ  ، فاا  َحَضا َلا

ِْ  الا إ ووتِجااا اااَن ََ ََِا ال َا ا َااا ِ  ،َماااَا َِ ِْ  ،وَمعاااس اااَن ََ َِِا ال وال  ،فََّاااو  ا فاااب َماااَا
يسَيِا د  فب عَ  ت ََّو  ا ِوَقت  ما الشَل  .(1)«طسِن ا َ  ]فإنَللس خ 

ثرةيار كرا  ة ثةيامبةةري خةوا   »بةرِائي كورِي لازب ئة ميا: َةروةَا 
  واردني طؤشةيت وشةرت؟ فةةرموي:    خبةَؤي  ةبارةي دةةت نوياذطرتن
بةةَؤي  ،وياذ بطرنةوة بؤي، وثرةياري  ياكرا  ة بارةي دةةت نوياذطرتن دةةت
 .«... ي طؤشيت مةرِ وبزنةوة؟ فةرموي: دةةت نوياذ مةطرنةوة بةؤي خواردن

« ِ اا َّلل  ا َل ااِلَ  َسس  اا ِ ضاا وَدااِا ال     س  َِ ِ اا ِْل ا   َلااس»َفَقااسَّلَل   ؟ِء ِمااا  ل و  اال  ا ِمن   ،«تََ ضَل
 ِْ َََن ِلَ  َدا  ل و  ِْل ال  ل  ا ِمن َلس»سَّلَل  َفقَ  ؟َوس  اَةِ  ِفاب «اَل تََ ضَل ِلَ  َداِا الََّل ِِ ، َوس  َمَباسِس

                                                 
(، وقاسَّلل  وذا  حا    348« )سانا الرَما  »فاب عصوه فب البخاسس  وذا ا الوا     (1)

( 20541)و (16799) «عحما مسان  »و، (769)و (768« )سانا اَاا مسهاه»حسا صويح، و
 ، 3788)« صااويح الجااسم »، والثسنياام مااا «ساانا الاا اسمب»مااا األولاا  والز ااس    ،(9825)و

فإنَللااس » ز ااس    ثاْا ضااع شاايأ عحماا   ااسحَ وصااووه الشاايأ األلبااسنب وصااووه ال .(1439
يسَياِ  ِوَقت  ما الشَل  (.335 -25فب ضعي  م اس  الظمآن ) «خ 
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اا ِ  َِ ِ ياِ »َفَقااسَّلَل   ؟ا   َِ ااَيس ااِ ، َفِإنَلَلااس ِمااَا الشَل َِ ِ ِِ ا   ااِلَ  َدااِا  ،«اَل ت ََّااو  ا ِفااب َمَبااسِس َوس 
 ِْ َََن َِِا ال  ا ََ َةِ  ِفب َم َحم  »َفَقسَّلَل   ؟الََّل ََ ََ َصو  ا ِفيَلس َفِإنَلَلس 

(1)»(2). 
ا» ة جابري كورِي ةةمورةوة، ئةة ميا:  َةروةَا  ا َّلَل ا ِ عَنَل َسه  ةا َساََّلََل َسس 
   ؟ َقااسَّلَل ِْ ااَن ََ اا ِْل ال  ااَ  ِمااا  ل و  َ  »عَعَتََ ضَل اا َ ، َوِإن  ِ اال َت َفااَة تََ ضَل اا « ِإن  ِ اال َت َفَرَ ضَل
اِ ؟ َقاسَّلَل    َقسَّلَل  َِ ِ َ  ِما  ل و  ِْل ا   َِا ِ »عَتََ ضَل ِ ا ِْل ا   َ  ِماا  ل و  ا ْ  َفَرَ ضَل َقاسَّلَل  ع َصاويِب « نََعا

َِِا ال   ا ََ ؟ َقااسَّلَل  ِفااب َماا ِْ ااَن ََ«  ْ ااِ ؟ َقااسَّلَل  َقااسَّلَل  ع َصااويِب ِفااب مَ « نََعاا َِ ِ ِِ ا    .(3)««اَل »َبااسِس
 واتاكةشى نزيكة  ة واتاي ذةديوي ثياشو.

َةروةَا  ة ذةديوة رِاةةتةكاندا بةةوة نونةةي َيا،راوةتةةوة كةة زؤر      
 ضاوي ثياوة نةبيات.ورِادةكا   ة دةةت خاوةنةكةي ئةطةر ئاطاي  يا نةبيات 

آنَ  ووَتَعسذَ »: ئةفةرمويا ك ثةيامبةري خوا وة  َ ََِياِ ِ   ،ا ال ق  ِساب   ْ َفَ الَلاِ   َن

                                                 
« ساانا اَااا مسهااه»و (، وصااووه،81« )ساانا الرَماا  »و (،184« )ساانا عَااب  او » (1)

 ، وصووه اَا ساذ  ه وعحم  واأللبسنب وال ا دب.(494)
، بةآلم زؤربةى زانايان  ةةةر ئةوةن وي فيقهةوة جياي رِاجياوازيةوئةم مةةة ةي  ة رِ (2)

 دةةت،وياذ ناشكيا،يات وئةم ذةديوانةي نةةخةوة بوون وكؤمة مياك بة مطةشيان َةية،  ةوانة:  
َِ َااِا دبااِ ا  َله ،دااا سااعيِ  َااِا الوااسسِب دااا هااسَ اا دااا عنَلااه ساَا ضاا وِء ممَل ااِت ال    ؟ النَلااسسِ س مسَل

، فاإذا نواا َوَها   ال نِجا   مثاَ  ذلِا ِماا الطَلعاسِْل إالَل  نَلس زمسَن النببيِ ال؛ ق  ح»فقسَّلل   نس   قوايةا
نس، ثْا نَّاويِب، وال نر نس وعقا ام  نس وس اِد    ْ َا  لْ  ك ا لنس منس     إالَل عح « س صاويح البخاس» «. ضَل

(5457.) 
ٍَ و َ  األمَ ِا ِماا سسا َّلِل ا  »قسَّلل  دا هسَ َِ  حسن آِخ  َ اال ضا و َتا ِ النَلاسسِء ممَل ََ ا  «.س غيَل

َ  »وفااب سوا اام   ااِت النَلااسستاا ااس مسَل « ساانا النسااس ب»(، و192« )ساانا عَااب  او «. »ِ ال ضاا وِء ممَل
 (. وصووه األلبسنب.185)

 .(360) «مسوْصويح » (3)
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ِوَلاس ق  اِ  ِفاب د  َِ ِ اياس ِماا  ا   َّيِ َْ َ  عََ    َت ِإنَلَماس َمَثا   َصاسِحِ  »يةا ئةفةةرمويا:    .(1)«لَل 
َلااا َواااِم ِإن  َدسَذاااَ  َدَوي  َعقَل اااِ  ال م  َِ ِ آِن َحَمَثاااِ  َصاااسِحِ  ا    َ ااا َوَقَلاااس ال ق   َ َساااَكَلس َوِإن  عَ س عَم 

 .(2)«َذَذَبت  
تان َةةةموو»ة ئةفةةةرمويا: وَةةات ةةةةذياداَةةةروةَا  ةةة ذةديوةةي 

وةك  ثشةت َةة مبكا   نةيةةويات و ئةرِؤنةوة بةَةشةتةوة مةطةةر كةةةياك    
: نئةة ميا  ئومامةى بةاََي  بوووئة َورةيرة بوووةك ئة .«ثشتهة مكردني وشرت
ِ لََرا» فةةرموي:  ثةيامبةري خةوا   َ  َدَوا  ا َل َِ ََا  َوَ ا و اَل ال َجنَلاَم ِإالَل َماا  عَ خ    

 َِ َبِعي اِ  ال  ََ  .(3)«َحِش
 ة مزطةو  خةؤي بةنةد    وشرت ووةكموةَم ان  ة َةروةَا نةَي كراوة 

، واتةة: بةةردةوام  ةة مزطةوتةدا  ةيةةك شةويا،دا نوياةذ        بكا بة شويا،ياكةوة
ِ »يا:  رِةمحاني كورِي شةيب  ئةة م  دوووةك لةب بكا ، ا َّلل  ا َل َداا   نََلا  َسس 

ااب  ِ  اَِّ السَل ََ ِراا اِو، َواف  ََ َ اا ِ  ال  ََ اا ااجِ نَق  اا   ال َمَكااسَن ِفااب ال َمس  ه  ََل َا ال
ِ  َحَمااس ، َوعَن    ااَ َيِ

  َ َبِعي ا  ال 
 .(4)«  َ َيِ

                                                 
 .(791« )وصويح مسوْ»و ،(4746« )صويح البخسس » (1)
 .(789« )وصويح مسوْ»و ،(4743« )صويح البخسس » (2)
(. وقاسَّلل الواسف   22579) (5/258) «عحما  مسان »و ،(4/247) «الواسحْ مسر سِ» (3)

قاسَّلل ، و«وسان   هيا  ،ولاه  اسذ  داا عَاب عمسمام دنا  الطبَاناب ،وسن   دو   اَ  الشايخيا»
سلااه سهااسَّلل سهسوا  عحماا  و»  دااا حاا    عَااب عمسماام (10/71) «مجماا  الزوا اا » الليثمااب فااب

 .«الَّويح غيَ دوب َا خسل ، وذ  ثقم
 .(1168) «الَّويوم» .(862) « او  بعَسنا »، و(3/428) «مسن  عحم » (4)



9 

وةك  ة وةك وشةرت بةرِؤي.  وَةروةَا  ة رِؤيشنت بؤ ةةو دة نةةَي َةات   
ْ  َفاَة » فةةرموي:  خوا  َورةيرة ئة ميا: ثةيامبةري بووئة ح  إَذا َساَجَ  عََحا  

  َ َبِعي ِ  ال   َ ِ  َحَمس  َب   َ هِ  ؛ َب  َبَري  ح  َ  س   .(1)«َول َيَض    ََ   ِه َقب 
 نوفرةتياكي تياداية وةذةش » :ئةفةرمويا ثةيامبةري خوا  َةروةَا

 فةةرموي:  ئة ميا: ثةيامبةري خةوا   رِافعي كورِي خةديجوةك  .(2)«ئاةا
َِ ِ ِإنَل » ِ ِْ ]وفب سوا م    ِلَلِ ِ  ا   َبَلسِ  ِش   ِلَلِ ِ  ال  َِِ  ال َ ح  ََِ  َحَََوا  .(3)«عََوا

                                                 
 ،(1/149) «النسااس بساانا »و .(845) « او  بعَااساانا »، و( 2/381) «مساان  عحماا » (1)
  َكويلمااااس هااااس ز  َستْااااس  الَّااااة». فس اااا    (2/78) «ا سواء» .(1/303) «الاااا اسمبساااانا »و

، وإن  ااسء وضاا     ااه ثاْا سحبريااه وصااةته    ااه وب  ضاا  سحبريااه قباا إن  ااسء المَّاا ء،العومااس
 الْرااسو مجماا   ». «...ولكااا تنااسزد ا فااب األفضاا  ،صااويوم فااب الوااسلريا َستْااس  العومااسء

 .(22/449) «لشيأ ا سةْل
، 5190، 5187، 5184، 5179، 2910، 2372، 2356) «صاااااااااويح البخاااااااااسس » (2)

وذااب الرااب نْااَِ مااا  ، هماا  آَاا « واَاا األ»، و(1968« )صااويح مسااوْ»و ،(5224، 5223
 .ا نس وت حشت

 يارةشةوة بة ثياويويت دةزامن بض ة ةةر َةموو ئةو شةويا،انةي باةةي وشةرتي تياةدا      (3)
 كراوة  ة قورئاندا، تا بةَؤيةوة دةمي خويا،دةوارةكان داخبريا  ةم بارةوة:

َِ اث َني اِ ] َبَق ِا َوِمَا ال  َِِ  اث َني 
ِ ََ    َوِمَا األ  َح ََل اِ ق    آل َل اَرَموَ َْل عَِْل األ    َحا اس ا   ِا عَمَل ثََياي  َحاسْل  ن  اِه عَس  ت  َدَوي 

ثََياي اِ  ةى  ا دوو جؤري مانطا، ئدوو جؤر وشرتيشي ثيا بةخشيون  ةطة»واتة:  ، 144 األنعاسْل] .[األ  ن 
 .«؟ةد ة دةكةن!ؤتاني قخثةيامبةر ثيايان بَميا: خوا كام  ةمانةى ذةرام كردووة وا ئياوة  ة 

ِِ ا َل َذ ِ ] َ ح    ِفاب عَس  وَذس َت ْ  آَ ما َفَ س   َلك 
ِ َا ] .[ِ  نَسَقم  ا َل باةةي ثةيامبةةر   »واتة:  ، 73 األدا

ةوة ةري خةواي ئة  دةكا  كة طة ةكةى ثيايان وتوة ئةطةر رِاةت دةكةيت ثةيامبة  ةا مةح 
 .«وشرتياكي ئاوَا وئاوَامان بؤ بهيا،ة

ا دَ ] وا النَلسَقَم َوَدَر    َ ْ  َفَعَق َِ َسَيِِل َا ] .[ا  عَم   .«َةروةَا»واتة:  ، 77 األد
َيسَذس] ق  ِ َوس  ِ نَسَقَم ا َل ْ  َسس  َّلل  ا َل  .«َةروةَا»واتة:  ، 13 الشمس] .[َفَقسَّلَل لَل 
َطبِ ] ْ  َواص  ل  َتِقب  ْ  َفسس  َنما لَل  نَلسَقِم ِفر  ِسو   ال   َ  .«َةروةَا»واتة:  ، 27 القمَ] .[َ  ِإنَلس م 



10 

                                                                                                                   
و  ْلٍ  َقسَّلَل ] ٍْل َمع  و   َ    َ  ِ  ْ و  َوَلك   َ َاء] .[َذِ ِ  نَسَقم  لََلس ِ   .«َةروةَا»واتة:  ، 155 الشع
ََِلس] ََ ا َفظََوم  ا  َِّ ب  نَس ثَم  َ  النَلسَقَم م  َاء] .[َوآَتي   .«َةروةَا»واتة:  ، 59 ا س
َ ح    ] وَذس َت ْ  آَ ما َفَ س   َلك 

ِ ِْل َذِ ِ  نَسَقم  ا َل ِِ  فِ َو َس َق    .«َةروةَا»واتة:  ، 64 ذ  ] .[ ا َلِ ب عَس 
ْ  ِفيَلاس خَ ] ا ِ َلك  َِ ا َل ْ  ِماا  َ اَعسِ  ا نَسَذاس َلك  َن َهَعو  ب    َ  َفاَوال  ا اي  وا اس   َ ح  َلاس َصاَ ا َل سذ  ِ َدَوي   َفاِإَذا َْ ا َل

ََل  َرا ع  َقاسنَِ  َوال م  َ ِعم  ا ال  ن  َ َلس َفك و  ا ِمن َلس َوعَ نَسَحاَ لِ  َوَهَبت  ه   َ اك  َِ َساخَل ْ  تَش  ا ْ  لََعوَلك  ا ونَ َذس َلك   َ]. 
ؤ بةةيين وشةةرت وةةةةربرِ»َةنةةدياكيش ئةةة ميان: مانطةةا ووشةةرت دةطرياتةةةوة، واتةةة:  ، 17]الَس ايم 

ا  ةة خةوا   ي خةوا تة  قوربانيكردن وَةدي  ة كاتي ذةجدا كردوومانة بة يةكياك  ة درومشةكان
 .«نزيك بب،ةوة

َونَس وَ ] َ  عَذ  ٍَ َذِلاَوَنِمي َ  ََِعيا َ ا   َحي  َْ   عََخسنَس َوَنز  اَنو  َ  َِ َحي  باةةي  »واتةة:   ، 65   سا ] .[    َِساي
اترمةان  ياك زيبراكاني يوةة  دةكةا  كةة وتويانةة: براكةةمان  ةطة مةدا ب،ياةرة بةارة وشةرت         

 .«ثيادةدريات
[ ٍَ اا   ََِعياا ااِه ِحم  َِ ِِ َوِلَمااا  َهااسَء  َمِواا ااَ اَ  ال  ِقاا   ص   ْ ااوَ َقااسل  ا َن َِ ْ  عََنااس  واتةةة:  ، 72   ساا ] .[ِه َزِدااي

 وة بةارة باةي ضريؤكي يوة  دةكةا  كةة وتويانةة، َةركةة  جامةكةةى ثاشةا بدؤزياتةة       »
 .«وشرتياكي ثيادةدةين

ْيِ ال ِخَيااس] و  َن ال َجنَلااَم َحرَلاا   َِوااَم ال َجَماا   ِفااب َساا خ  َا ] .[ ِ َوال َ اا   نارِؤنةةة »واتةةة:  ، 40 األداا
 .«بة كوني دةرزيدا تيابثةرِيات بةَةشتةوة مةطةر وشرت

[  َ  ْ ا ةم كة دةيهاوياةذيات  ثزيوك وثريشكي جةَةن،»واتة:  ، 33 المَساةِ] .[َحََنَله  ِهَمسَلات  ص 
 .«وةك وشرتة رِةي واية زةرد دةربكةويات

وَن إِ ]  َ ِوَقت  عََفة َ ن ظ  َِِ  َحي َ  خ 
ِ ن ئةةى تةماشةاي وشةرت ناكةة    »واتة:  ، 17]الَس ايم  .[لَ  األ 
 .«ضؤن دروةت ان كردووة

ومانطةا   مةرِ وبةزن  بريتية  ة «عنعاسْل»َاتوة، ضوونكة  «عنعسْل» ةطة ا ئةو شويا،انةى باةي 
 ة.ثياكةو ووشرت. ئةويش بة تايبة  باةي وشرت نية وباةي ئةو ةيا وضووار جؤرةية
باةةي  ئاندا نةى قورئةمة َةموو باةي وشرتة  ة قورئاندا، دةبيين  ة َيضكام  ةو شويا،ا

شةيات بةؤ   ام رِادةكيار وةةرجنبةرةكةتداري وشرت نةكراوة، بة ميا ئا ة مياكة وةك َةر ئا ة مياكي ت
 اخانة.شةك ئةو لةجييب دروةتكردني وثةند  ياوةرطرتين وةك َةر دوورةتكراوياكي تري و
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ك ة ئا ة مياة دنةة بة  اربوواردن بة وشرت  ة رِقي موةةَم انان رِ بووكةواتة رِا
كي ةخَوقيابةة مة   :رِوانةن ذةديوانةوة  ياةي دة  وموةَم انان  ة ةؤنطةي ئة

 ، وةوكيش نية  ةاليان.انموبارةك نية  ةالي خواي دةزانن
ةر بة مطةيةةة  ةةةة  ةةةةةر ضةةي؟ ةديوةةانةوة بة مطةيةة انشةةتئةمةجةةا 

 بة ديين ئيو م.يتان نةخويا،دةوار
طةة  ناوبانذةديس بة ة كة وةكو: ئةوةي َاتبةوةي بكةم طرنطة ئاما ة

س ا    فإنلاس ماا نْاا ا َاب وال تسا»يان:  ،وايةو وشرت وا طوايةخة مك  ونيا  ة
يوةي  ي بةة ذةد ي لةرةبيةة، وفةرِ  ثةنةد وَةنةدياكي   ةةذيح نية، ،«تعاسل 

 .نية  ي خواوةثةيامبةر
 بةة  كان بةيبا جا وةك ئة ميان ديةارة بةختانانةة! وتةة وثةنةدة لةرةبيةة     
 يو م.بة ئ ذةديس  ة نةيارةكان. ئةويش َةر بة مطةي نةخويا،دةواريانة

ث بةة ئةةة   كة  ة ئيو مدا بايةخي زؤر مَةروةَا ئاما ة بةوةي بكة
 نةك وشرت. وة وبة بةرةكةتدار وةةفي كراوةدرا

بةةنياو ضةاواني ئةةةثياكدا دةَيا،ةا     دةةةيت    ثةيامبةةر  جارياكيان
ئةةةةث بةرةكةةة  وخياةةر  ةةةناو ضةةاوانيةوةية َةةةتا رِؤ ي   »وئةيفةةةرمو: 

ِ »آل ئة ميا: دوووةك جةريري كورِي لةب، «قيامة  ا َّلَل ا َل اِ    َسعَ  ات  َسس   َو 
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ٍ  نَسِصااايَ  ََ ااا َّلل  َم َفااا اااَ   َق  اااَبِعِه َوذ  َِِإص  َِنََ اِصااايَلس ال خَ »  ااا     ق  ااا   َمع  ِْل ال َخي  َ  ِإَلااا  َ ااا   ااا ي 
ِقَيسَممِ   .(1)«ال 

َةروةَا جارياكيان بة جَوبةرطةكةى نياو ضةواني ئةةةثةكة دةةةرِيات،   
؟ فةةرموي:  بوووتيان: ثةيامبةري خوا بي،ي ان شتياكت كرد ثياشرت نةةتكرد 

وةك ئةوةى ئيه ةا ي   ،«ا وةةرزةنشتكرام  ةةةر ئةةث ياكرئةمشةو طَةيم 
بةَؤي ةةرقا ميةوة، بؤية فةرماني ثياكةراوة   كردبيات، يان شتياكي كردبيات

َسا ِإنَل النَلِبابَل ». وةك ئةنة  ئة ميا: (2)رِيازي  يابطريات ِساِه َحاسَن  َم  ََ اَه َف ح  َوه 
َ اِ هِ  َِ َِ َِ اِلَ  َداا  َذِلا اَت س نَِبابَل ا َلِ َوِقياَ   َ ا ،، َفس  َِ َفَعو  َناس َعو اه   ! َسعَ    ْ ْ  َتك اا  َت لاس َلا  ؟َ اي 
َوَم ِفب ال َخي  ِ ِإنيِب د  ِتب ت  »َفَقسَّلَل    .(3)« الوَلي 

ع ةةةةرداني تةةةمي ي داري دةكةةا ، بةةارِةوذةةي كةةورِي زي، َةةروةَا 
تةماشا دةكا  خةريكةة بةة دةةةيت جةؤ دةكاتةة دةمةي ئةةةثةكةيةوة        

 ة دةور دةةتني، ومت: باشة بة م،دا مةكانتى بوةثياري ئةةو    وم،دا مةكانيشي
ة بةةوو ةة ثةيامبةةر خةوا     مناكةةن؟ وتةي: بةة ميا، بةةةآلم طةويا     كةارة  بةؤ  
ة بة  بةة دةةةيت خةؤي جةؤ بكةا      : َي  موةَم انياك نية فةرمويةتي 

ضةةاكةيةكي بةةؤ  مةطةةةر بةَةةةر دةنكةةة جؤيةةةك  ،دةمةةي ئةةةةثةكةيةوة
َ اَ »دةنوةريات.  َح  َباسٍ  عَنَل َسو  اِس َل  ِزن  اس الا َل ِساهِ  ،َزاَس تَِميما ََ َْ ا ِل َا اب َ اِعي

 ،َفَ َهاَ      نَقيِ

                                                 
 .(1872) «صويح مسوْ» (1)
سله  ،عو صسس منه  بء ماا ذلِا،  عنب حَنه عذمولس » (2) َماس ذا  عذْا دنا   فاب النشَا

 .لوشيأ دب الكَ ْ الخضيَ«  َح المؤََ« »، فَمَ َإحَاملستق  َ  
 .(3187« )الَّويوم». مَس ، َ  معض ، وسن   (2/23)« مسلِ م ََ» (3)
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و ااه    َقااسَّلَل  َلااه  عَذ  ح   ،َوَح   َِ   َفَقااسَّلَل َلااه  َسو  ياا ِْ اَلِء َمااا   َك  ْ   ؟عََمااس َحااسَن ِفااب َذااؤ    َقااسَّلَل تَِمااي
ِ  ،َََوا  ا َّلَل ا َل ت  َسس  اب َسااِمع  ا َّلل   َولَِكنيِ َِ »   َق  ا ِسااِه َمااس ِماا  ام  ََ َْ اب ِل

ٍْ   نَقيِ ااِو س  ٍئ م 
ا َا هِ  ،َ ِعي ه  َدَوي  َْل   َعويِق  ِ  ،ث  َِك  ي  .(1)«َحبَلٍم َحَسنَم  ِإالَل ح ِرَ  لَه  

ضةواني ئةةث مةةبرِن، َةةروةَا بةان     قذى نياو»َةروةَا ئةفةرمويا: 
رخةرةوةن، توكي ةةر مَةي  دوونكة كَكةكاني ضوومَي، َةورةَا كَكي، 

وةك لوتبةةي ئةي     ،«و ضاوانيشي خياري تيةا طرياةدراوة  طةرمكةرةوةن، نيا
ا ا نََ اِصاَ  » فةةرموي:  لةبدي ةو ةمي، ئة ميا: ثةيامبةري خوا  الَ َتق َّ 

َََلس ،َوالَ َمَعسِسَفَلس ،ال َخي  ِ  نَس َذاس َونََ اِصا ،َوالَ عَذ  َ َلس َوَمَعسِسَفَلاس ِ َفسه  َََلس َماَ ا نَس يَلس َفِإن  عَذ 
ق     فِ  َ  َمع   .(2)«يَلس ال َخي 

مة خزمةةةتي ضةةووَةةةروةَا  ةةة ةةةةوادةى كةةورِي رِةبيعةةةوة ئةةة ميا: 
م َةيةة،  ةفةرموي: ما ا وةةامانت َةيةة؟ ومت: بةة ميا، ثةار     ثةيامبةر 

ئةةثم َةية، رِةقيقم َةية. فةرموي: دةةتبطرة بة ئةةثةوة بةا َةةتبيات،   
ات  النَلِبابَل »، «خيار وبيار بة ناوضاويةوةية ؟»َوَقاسَّلَل ِلاب   ... عََتي  َِ َماسَّلل  « َذا   َلا

                                                 
. قيا   الماَا  (2269« )الَّاويوم».  اسمب هيا   إسانس ، و(16955« )مسن  عحما » (1)

  واتة بيبةةتياتةوة بة دةميةوة.«   عوقه دويه»يم. ما ا نقسء عو الرنق«  نقب»فَ  الجلس . و
. وصاووه األلباسنب (2542) « او  بعَاسنا »، و(4/184)و (4/183)« مسن  عحم » (2)
 «.صويح عَب  او »فب 
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َِ   َوَخي    َوَسِقيق   ، ِإ ْ  لِب َمسَّلل  َلاس، َفاِإنَل »َقسَّلَل   ،َقسَّلَل  ق و ت   نََع َتِبط  اِ  َفسس  َِسل َخي   َِ ا َدَوي 
َعوَل  َ  م  َ  ال َخي   .(1)«ق  ِفب نََ اِصيَلس ال َخي 

داري وشرتداري ليززةتة بؤ خاوةنةكةةى، ومةةرِ  »َةروةَا ئةفةرمويا: 
بةرةكةتة، وئةةثداريش، خيار وبياةر  ةةنياو ضةاواني ئةةةثداية َةةتا رِؤ ي      

 فةةرموي:  ئةة ميا: ثةيامبةةري خةوا    لةوروةى بةارقي   وةك  ،«قيامة 
اا» اا    ِفااب نََ اِصااب ال َخي  ق  َ  َمع  اا َحاام  َوال َخي  ََ ََ   ْ ااَن ََ ِوَلااس َوال  اا   ِدااَز أِلَذ  َِ ِ ِْل ا   ِ  ِإَلاا  َ اا  

ِقَيسَممِ     .(2)«ال 
ئةةث خيار وبياةر  ةةناو ضةاوانيداية َةةتا رِؤ ي     »َةروةَا ئةفةرمويا: 

كاري كةراون  ةةةةر ئةا م  ثياةداني، بؤيةة      اووخاوةنةكانيشيان َ قيامة ،
وةك جةابر   ،«ان بؤ بكةن...يلاي بةرةكةتدووبة ناوضاوانيدا و دةةت بهيا،ن

ا    فااب نَ » فةةةرموي: ئةةة ميا: ثةيامبةةةري خةةوا  ق  اا   َمع  َ  الَخي  اا اِصاايلس الَخي 
عسن  َن دويلس ،إل    ِْل الِقيسَممِ   َوالنَلي    ] و لس م  َِنَ اِصايلس ،وعذ  َسو  ا  ا ا لَلاس  ،فسم  د  وا  

َحمِ  ََ تسسَ  ووذس ال ت َقويِ  وووَقويِ  ،َسلَب    .(3)«ذس األَو 
                                                 

« الكبياَ المعجْا»، و(3/484) «عحما مسان  »، و(2/184) «الكبياَ لوبخاسس  الرسس أ» (1)
، مخرَّاَا( 5/259) «المجما »وس   الليثماب فاب والو    ع. هي البخسس   إسنس و( 6480)

 .(1936) «الَّويوم» .«سهسله ثقسِ، وسوا  البزاس»وقسَّلل  
الب وصاايَ   وصااووه (.4/1614) «عَااب  عواا  مساان »و ،(2305)« ساانا اَااا مسهااه» (2)

 .(1763« )الَّويوم»؛ صويح دو   َ  الشيخيا  إسنس ، و(3/40)
(، وحسااانه األلباااسنب فااااب 8982) «وسااا األالمعجااْا »، و(14791« )مسااان  عحمااا » (3)

، واألسناسهو  فاب توقيقاه لومسان . فوْا  فاب ن اصايلس الخياَ حماس (3356) «صويح الجسم »
حاا    مراا اتَ (  »3867( )7/392« )مَقااس  المْااستيح  ااَح مشااكس  المَّااسَيح»قااسَّلل صااسح  

 «.عو حس  عن  ر اتَ فل  مشل س َة  بلم
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 ئةمة يةكةم.
 دياردةكاني نةخويَندةواري يان ضةواشةكاري

ي ووشةرت  نةةبرِ  رة مةرِ وبزن ةةة دووكر كيا داواي  ة تؤ ، ئةَليَم:ةمدوو
 دروةترت ؟ير بربِةةر بربِي؟! تؤ مةرِةكة بؤ خوا ةةر دةبرِي تا وشرتةكة ةة

رِيات نةةب  ةرةة ة مةةرِ  دووكةر تذةةديس داواي  يا وكام دة   ة قورئان بَميام: 
نةوة ة ديوةا ! ئةطةر َةية بةا بيهيا،ياةت، ئةطةةريش نية    بربِي؟ وذوشرت ةةر

 يو م.ئبة  يي ئةو وَاوشياوةكانيةتنةخويا،دةواروني ئةمة نيشانةي نةزا
 .دووئةمة 

رِيؤوة  ب ة حوشؤرتي سؤةر  بووالي ئؤةوان هؤيض نؤة   » ميا: كة ئةسيَيةم، 
ةية ي كوشة،د ئاخر ئةمة لةيبةيةكي طةورةية وَة مةيةةك ، «ةدووَلي كرآلحة

جطةار  كي ئياوةةةردةرنةكردنيا  ونةنطيةكي مةزنة ونةزانيةكي رِاشةكاوانةية 
وةةى وا  ياةت ق مياذو، مةلقو ة كةةياك بيات رِةخ،ة  ة ئيوة م بطر  ز ة  ة

 بكا ؟!  
ن بوومانطةا وَتةد.. َةة   ونةخيار الي ئةوان ئا ة مي تر  ة مةةرِ وبةزن   

. رِياةي  يادةكةةويا   يرياكي كردبةيا ةةة  ن كةةةياكيش تةؤزيا  بووزؤريش َةو
نة  ة ووبنةخويا،دةوار وكةواتة ديوانةوة بة مطةي ةةردةرنةكردنة  ة ئيو م 

ي لةةةرةبيش كةةة رِةخ،ةةةي ودةرنةكردنةةة  ةةة مياةةذ ةةةةر وئاةةةيت بةةة مك
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 ياي بةخشةيونةتةوة، ضةؤن    بة برِ تةنانة  ثةيامبةري خوا   يادةطريات.
 ة؟!بوونة

 ووةكة  ،ةدووذةةرامي كةر  وة بووَةروةَا ئا ة مي تريشيان َة ارةم،ضوو
كةة زؤر  ةة    نةيةآلئا ة وكة  ة ذةديوةكاندا ئةفةرمويا:  ة ،ةةط وثشيَة

َِنََجٍس ِإنَلَمس ِذَب »ري دةةتانن. وةد ْ   ِإنَلَلس لَي َست   ك  اِفيَا َدَوي    .(1)«ِما  الطَل َل
 .(2) ة شويان دةمي ثشيَة دةةت،وياذي ششتوة َةروةَا ثةيامبةر 

 كراوة.كةضي خواردنيشيان ذةرام
ةيةكةةة وتة، دووبؤيةة ذةةآل مي كةر   ة بووكةواتةة تةةنها ذوشةرتيان َةةة   

 و م.، وبة مطةى نةخويا،دةوارية بة ئييعرابدا نية َي  ة ئمةذة
حوشؤرت بؤؤ    ،الي ئيَمة ئةم مةرِة جوانؤةمان هةيؤة  »ئة ميا:  ثيَنجةم:
كة  ةم وتة ورد دةبيتةوة، ئةيةويا بَميا: وشرت ناشةريي،ة مةةرِ    .«سةربربِين!

 جوانة. بؤية ئةميان با ةةر بربِِِين وئةويان نا، جا ئةمةة قوةةي كةةةياكة   

                                                 
َِ َسااٍم ِإَلاا  َدس َِشااَم ع»(، ولااه قَّاام  69« ) او  بساانا عَاا» (1) ََِل َفَ َهااَ ت َلس ،ن امااَع  عسسااوت 
ِ  ِإلَبَل  ،ت ََّويِب َلاس ،عَن  َضِعيَلس ؛َفَََ سَس ََل   َفَََحَوت  ِمن  ِ  ِذ َفت   ،َفَجسَء ََ اس ان ََّا ا    ،َفَومَل عََحَوات  ِماا  َحي 

ََل    ِلاا ِ َفَقسَلاات   ،عََحَواات  ال  اا َّلَل ا َل ااَنَجٍس  ِإنَلَلااس»  َقااسَّلَل    ِإنَل َسس  َِ َساات   اِفيَا  ،َلي  ِإنَلَمااس ِذااَب ِمااا  الطَلاا َل
  ْ ك  ِ  «َدَوي  ِوَلس َوَق   َسعَ  ت  َسس  َّلَل ا َل ض  َْ َِ   َ  .«َ َرَ ضَل

اِا (، 68« ) او  بسنا عَ»حمس سبق فب الَوا م المرق مم، وفب  (2)  َ اِ   اِت َحع  َِن  َشاَم  َدا  َحب 
 ٍِ َِب قَ -َمسِل َ ِا عَ َت ا اضا وَفَساَكَبت  َلاه  وَ  ،عَنَل عَََس َقَرسَ َ  َ َخاَ  »  -َرسَ  َ َوَحسنَت  َتو  ََل    ،ءا ِ  ِذا َفَجاسَء ََت  ِمن ه   َِ ََت   ،َفَش َِ نَسَء َحرَل  َ  ِ ََ  لََلس ا   َشام   ،َفََص  اهِ   َقسَلات  َحب  َ  ِإَلي  آِناب عَن ظ ا ََ َجِبايَا َ اس  ،َف َفَقاسَّلَل عَتَع 

َنَم عَِخب  َ و ت   ؟ا ْ    َفق  ِ َقسَّلَل فَ  ،نََع ا َّلَل ا َل اَنَجٍس »َقاسَّلَل     ِإنَل َسس  َِ َسات   افِ  ،ِإنَلَلاس َلي  يَا ِإنَلَلاس ِماا  الطَلا َل
اَفسِ ْ  َوالطَل َل ك   .وفيه عن البخسس  وال اسقطنب صووه( 1/15)« الوبيَ توخيص«. »َدَوي 
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كورد ئة ميان لةقَمي  ة ضاويةتي، ئاخر  ة كةوياي ئةةم ةةةرزةمي،ة ثيةاوي     
زانويت وئةكادميي بة جوان وناشرييين قوةة دةكةا ؟! ئةمةة  ةة كةيةةوة      

 ة بة ثياوةر؟!بووجواني وناشرييين 
 طؤشيت وشرت خؤشة يان بةراز؟

 «از؟دةي بة ويذدانتان طؤشيت وشرت خؤشة يان هي بةر»ئة ميا: 
 ؟!ا بةزامن ة تدوومي َي  كاميامن نةكرمن بؤ خؤم تا ئةَليَم: مداآللة وة

وةى يةكةةم  ن، ئةة وزؤرياكي ئةو خة مكة موةَم انةي برِوا ناكةم خواردبياتيا
 ة.ان بةَؤي ذةرامياتيةوشيةميدووبةَؤي بيا وضةييةوة وئةوةى 

 نةازامن  از ئةيرت ثاشان ئيا ة  ة كوردةتان ئة ين نة وشرتي  ياية نة بةةر 
ؤ يكياةك   بةة ض   بةةراز  بةؤ  نةة بوووبةتةنطةةوة   بةرطريكردنوؤري ئةم خةخم
 دةكريات؟!
اشةةرت بم دةزامن  ياكؤ مي،ةةةوة زانوةةتيةكان طؤشةةيت وشةةرت بةةة   آلبةةة

بةةخش  ة زيانبة طؤشيت بةةراز   ووتةندروةترت دةزانن  ة طؤشيت بةراز، بة مك
 دةزانن.

بة مكو  ة َةروةَا دةزامن وشرت شةريفرت وبةةودتر وبةوةفاترة  ة بةراز. 
رِاثؤرتياكي كةنا مي جةزيرةدا باةي وشرتياكي دةكرد  ةة طونةدياكي يةمةةن    

كةة نةاوي   خاوةنةكةةى  ، ئةوة َةفتةيةةك زيةاترة   «ئيب»ةةر بة ثاريازطاي 
كةضةي تةا ئياوةتا قةبرةكةةى بةجيا،ةَياشةتوة       ،ةدوومةر  ةذاجي نةل،ةل
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اجيةةة وَةرضةةيش َةةةو مي  ةطةةة ا دةدةن قةبرةكةةة جيا،اَياَمياةةت. ئةةةو ذ  
ة، بؤيةة وشةرتةكة   بةوو دؤةةت  ة  ةة طوندةكةة كةة زؤر ئا ة م   بووبةناوبانط 

َةةو مي   دووكةورِي كؤضةكر   .شوياين جةنازةكةشي كةوتوة تا ةةةر قةةبران  
ة بةة زؤر  بوو. تةنانةة  جةاري وا َةة   بوو، فايدةى نةكردبووزؤري  ةطة ا دا

ى بةةارة طةرِاوةتةةةوة بةةؤ ةةةةر طةةؤرِ دووَيا،اويةةةتيوة بةةؤ ما مةةةوة بةةةآلم  
جياي بةة خاوةنةكةى. تةنانة   ة رِاثؤرتةكة ئة ميا: َياشتا الي قةبرةكةيةة و 

 نةَياشتوة.
 لةبارةى طؤشيت بةرازةوة رِاي زانست
تةةنها   ة ةم بارةوة بيخةمة رِو، بةآلم ثيام باش بووَة مبة  شيت زؤر َة

 ةة ةةرضةاوة ئةةوروثي وئةمريكانةةوة ئامةا ةى      كة ئةو شتانة با  بكةم 
ئةوةى طفتوطؤكة درياذة نةكياشيات ونةوتريا: دؤمة وك ي بةؤ  ، بؤ ثيادكريات
جا بة ثشت بةةنت بةو ةةرضةاوانةى ئامةا ةى ثيادةكةةم،     ريات،دووخؤي دة
   :(1)ةى خوارةوة َةندياك زياني بةرازةئةمان
 .(2)بؤ قة مةوي طؤشتياك خراثرتة َةموو ة  -

                                                 
دة : طةرنطرتين  بوو بةة ئي،طَيةزي  ئةمةة  تةنانة  يةكياك  ة رِاثؤرتةكان ناويشانةكةى (1)

 َؤكار بؤ نةخواردني طؤشيت بةراز.  
 ةةرضاوة: (2)

www.peta.org/living/food/top-10-reasons-eat-pigs 
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 تهةابي يَن بةة نةخؤشةيةكاني شةةكرة ود ا وئ   بووَؤكارياكة بؤ توش -
وانةايي  بياتو بةوو جومطةكان وثوكانةوةى ئياوكةكان ونةخؤشي زةَةامير ورِة 

 ج،وي.

ئةمانةي  ةبةر ئةوةى ضةةوريةكةى بةةراز خراثةة ووةكةو ضةةوري       -
 .(1)ئا ة مةكاني تر نية وزيانبةخشة

 .(2)َةر ئةمةي ئةبياتة َؤي ةةرةتاني مةمك -

 َةةؤيوازَيا،ةةاني  ةةة خةةواردني طؤشةةت وضةةةوري بةةةراز ئةبياتةةة   -
   كةمبونةوةى بةردي طورضيَة، وَةوركردني نياو رخِيؤ مةكان.

بةةجيا  ثيا،ج َةزار بةرازيةدا   5000ئةو ثاشةرِؤيةى  ة كياَمطةيةكي  -
ثةةجنا َةةزار    50000 شارياكي ، بة ئةندازةى ئةو ثاشةرِؤيةية كةدةميا،يات

 .(3)يدا بةجيا دةمي،ياتكةة

ك كؤمثانيةا ثةةياش  ثاشةةرِؤي بةةراز ئةوةنةدة زيانبةخشةةة، َةنةديا     -
 ضةؤ مدا  يثاشان  ة شةويا،ياك ي تري تياكة ا دةكةن يَةواداني ماددةى كي يا

                                                 
  ةطة ا: َةمان ةةرضاوة. (1)

https://nutritionfacts.org/topics/pork/ 
  http://foodforbreastcancer.com/foods/porkةةرضاوة:  (2)

  /https://nutritionfacts.org/topics/pork ةطة ا: 
 َةمان ةةرضاوة. (3)

https://nutritionfacts.org/topics/pork/
http://foodforbreastcancer.com/foods/pork
https://nutritionfacts.org/topics/pork/
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بةؤ كةمكردنةةوةى   ئةمانةة   َةموو م،ةمذن، ةَةواكةى َخة مك تا  دةيرِياذن
   .(1) ي،طة  ةةةر زيانةكاني

 ةة ميةز   ون ا مطن ؤمَيبيوت وثيا،ج  25، 1995 تةنانة   ة ةا مي -
 ؤرِاةةتةوخ  بوو، ئةةوة  ي،ةا ؤكارندة نياو رِوبارياك  ةة  يان رِشاوثيوايي بةراز

 !(2)ماةين ؤمَياردة ضوودة بؤ  14 بؤ 10ة ماية كوشتين بوو
بةةةَؤي ئةةةو  ي،طةيةةةي بةةةرازي تياةةدا طةةةورة دةبياةةت بةةةكرتياي  -

   .(3)زيانبةخشي زؤري ثياوةية

جطة  ةو بةكرتيايانةي كة  ةة رخِيؤ مةةى بةةرازدان، كةة كاريطةةري       -
مياشكي مرؤظ وتةنانة  َةندياك جةار ئةبياتةة َةؤي ثةركةةم      دةكةنة ةةر

 .(4)وةةرِع  ة طةجندا

 .(5)ثياش ةةربرِين نةخؤشيان ثياوةيةبةرازةكان  70% -

بةَؤي ئةنةدامي َةرةةكردنيةوة،   بةراز خواردنياك دةخوا  كاتياك  -
بةدا ،   ار كاتةذمياردا فرِياةي  ضةوو شةرؤوة  ةماوةى نزيكةى بؤي َةية  ة ثا
ومةةاددة ةةةودبةخش   اني ثا مفتةةةى خواردنةةةكان ناكةةا   بؤيةةة بةةةجو 

                                                 
 َةمان ةةرضاوة. (1)
 َةمان ةةرضاوة. (2)
 وة.َةمان ةةرضا (3)
 ةةرضاوة: (4)

https://nutritionfacts.org/topics/pork/ 
 َةمان ةةرضاوة. (5)

https://nutritionfacts.org/topics/pork/
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وزيانبةخشةةكان جياناكاتةةةوة وبؤيةةة كؤمةةة مياك مةةاددةي زيانبةةةخش  ةةة  
، بةآلم بةؤ نونةة  ةة ئةا ة مياكي وةك مانطةادا بيوةت       الشةيدا دةميا،،ةوة

ار ةةلاتي ثيادةضةيات، وبةة جةواني َةرةةي دةكةا  ومةاددة ةةود        ضووو
 .(1)كان فرِيا دةدا بةخشةكان دةخوا  وزيانبةخشة

ني كةوني  بووبةراز لارة  ناكا  زؤر بة كةمي نةةبيات بةةَؤي نةة    -
يارمةةتي رِ انةي مةاددة  ةَراويةةكان      يثياويوت  ة ةشيدا، ئةو ئارةقةة 

دةدا ، بةآلم  ةبةرازدا ئةةوة نيةة بؤيةة كةؤ دةبياتةةوة وئةبياتةة زيةان بةؤ         
 .(2)طؤشتةكةى

بةةَؤي نةةبووني كةوني    بةراز لارة  ناكا  زؤر بة كةمي نةةبيات   -
ثياويوت  ة ةشيدا، ئةو ئارةقةةي يارمةةتي رِ انةي مةاددة  ةَراويةةكان      
دةدا ، بةآلم  ةبةرازدا ئةةوة نيةة بؤيةة كةؤ دةبياتةةوة وئةبياتةة زيةان بةؤ         

 .(3)طؤشتةكةى

 .(4)بؤية ثياويت بةراز ثيورتين شوياين الشةى بةرازة -

                                                 
ثوثؤري خؤراك وخةبريي تةندروةيت ئةنةدامي  . «Dr. Josh Axe»وتةي دكتؤر:  (1)

ري َةيةة. وةةايتةكةى ةةاآلنة    َةرةكردن. كة  ة ئةوروثا وئةمريكا مَيؤنان بي،ةر وطةوياط 
 يانزة مَيؤن كة  ةةرداني دةكا . 11.000.000

 َةمان ةةرضاوة. (2)
 َةمان ةةرضاوة. (3)
 ةةرضاوة: (4)

https://nutritionfacts.org/topics/pork/ 

https://nutritionfacts.org/topics/pork/
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زاج وتاقةةتي  طؤشيت بةراز خواردن ئةبياتة مايةةي تياكضةوني مةة    -
 .(1)مرؤظ

تةنانةة   ةةكاتي كوآلندنيشةدا  ةةناو      يةكرمياك  ة طياني بةرازدا -
اي َةفتةيةةك توشةي ئةمانةة    دوو ةطة ا خواردني ئةو كرمةدا  ناضيات. كة

 .(2)نةوةى ثَةى طةرما، ... بووئةبيات: ةةر ئياشة، بةرز

بةراز ظايرؤةياكي زؤري  ةخؤي َة مطرتوة، كة ئةب،ة َؤي نةخؤشي  -
 .  (3)بؤ مرؤظ بؤ ضةندين ةا ا

طؤشةةيت بةةةراز ئةبياتةةة مايةةةي شةةريثةجنةكاني كؤئةنةةدامي زاوزيا  -
 .  (4)ودةرةضة

 .(5)طؤشيت بةراز كياشة  ة جطةر دروةتدةكا  -

   .(6)ظايرؤةة دةريا وخةزيا،ةىبةراز وةك دةردةكةويات  -

Pigs appear to be reservoirs of the virus.  
 .(1)ةى ةةرئياشةيةكي زؤرطؤشيت بةراز ئةبياتة ماي -

                                                 
 ةةرضاوة: (1)

https://nutritionfacts.org/topics/pork/ 
 َةمان ةةرضاوة. (2)
 َةمان ةةرضاوة. (3)
 ةةرضاوة: (4)

https://nutritionfacts.org/topics/pork/ 
 َةمان ةةرضاوة. (5)
 َةمان ةةرضاوة. (6)

https://nutritionfacts.org/topics/pork/
https://nutritionfacts.org/topics/pork/
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 تةنانةة   ةطةة ا جطةةرة    .(2)طؤشيت بةراز ئةبياتة َةؤي ةةةرةتان   -
 .(3)شيارثةجنة دا جياوازي نية بؤ توشبونكياشان

ؤمةان  خبةراز تاكة ئا ة مياكة ثاشةرِؤي خةؤي دةخةوا  بةة ضةاوي      -
 بي،يومانة.

بةة ضةاوي    تؤثيةوي بةةراز دةخةوا .    يضووبيابةراز تاكة ئا ة مياكة  -
 ن بي،يومانة.خؤما

 بة  با ئةوةندة بة  بيات. بووزياتريش َة
 رِاي زانست لةبارةى حوشرتةوة

 ةم بارةوة شيت زؤر َةبو  ةة ةةرضةاوة ئيوة ميةكان  ةةبارةى ةةودة      
زؤرةكاني طؤشت وشري وتةنانة  ميةزي وشرتيشةةوة، بةةآلم مةن ةةوربوم      

َةموي  ةة   ةةةر ئةوةى وشةيةكيش  ةو ةةرضاوانةوة نةطوازمةوة، بة مكو 
، ثةياش ضةونة   ةةرضاوة بيانيةكان بيات، جا ئةم ةودانةمان بةرضةاو كةةو   
وَن ِإَلا  ]خزمة   ياكؤ مي،ةوةكان ئةو ئايةتةتان بةري دةَيا، ةةوة:     َ عََفاة  َن ظ ا

                                                                                                                   
 َةمان ةةرضاوة. (1)
 ةةرضاوة:   (2)

http://www.nbcnews.com/health/cancer/processed
-does-probably-meat-red-cancer-causes-meat-
n-says-group139645 

 ةةرضاوة:   (3)
119http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/

-cancer-a-big-as-sausages-and-ham-Bacon/55555
warn.html-to-WHO-smoking-as-reatth 

http://www.nbcnews.com/health/cancer/processed-meat-causes-cancer-red-meat-probably-does-group-says-n451396
http://www.nbcnews.com/health/cancer/processed-meat-causes-cancer-red-meat-probably-does-group-says-n451396
http://www.nbcnews.com/health/cancer/processed-meat-causes-cancer-red-meat-probably-does-group-says-n451396
http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/11950018/Bacon-ham-and-sausages-as-big-a-cancer-threat-as-smoking-WHO-to-warn.html
http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/11950018/Bacon-ham-and-sausages-as-big-a-cancer-threat-as-smoking-WHO-to-warn.html
http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/11950018/Bacon-ham-and-sausages-as-big-a-cancer-threat-as-smoking-WHO-to-warn.html
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ِوَقت   َِِ  َحي َ  خ 
ِ اي وشةرت ناكةةن ضةؤن    ئةةى تةماشة  »واتةة:   ، 17]الَس ايم  .[األ 

 .«ة ئا ة مةكاني تر!وضؤن جياوازة   ةدروةت ان كردو
ثَةةى ةةةدي طةةرمي     70َةية  ةة ةةةرو    رِياكردنيتواناي وشرت  -
ئةمةة د ي   كةة ثةجنا ثَةةى ةةةدي طةةرمي َةيةة،      50 و ة خوارَةية، 

 .(1)ياةاي طةشةةةندنة
 ا ةآلني تةر ئة و مةرؤظ  خوياين وشرت بة ثياضةوانةى ةيوتةمي ةورِي -

ة ئا ة مةدا  خةويان  ة   ونيزامةي ئؤكوةجيين   ،ئيشت دةكةا  وةك وآلخةكان 
 .(2)باشرتين ذا مةتي َةية و ةواني تر باشرت ئيش دةكا 

بةرثرةةن  ةة طواةةت،ةوةى ئؤكوةجيين نةاو       ةورانةىوئةو خرِؤكة  -
ية، اباشةرتيين ذا مةةتي  ةة وشةرتد     «opt.HCT»خويان كة ثياي ئةةوتريا:  

 .(3)ضونكة جوانرت ورِياكوثياكرت ئيش دةكا 
ئةمةي يارمةتيةدةرة   ة وشرتدا زؤر زؤرة، خويان  ةورةكانيخرِؤكة  -

بؤي  ةكاتي زؤر رِؤيشنت وخةةت بونةوةى خويا،يدا، كاريطةري زؤر نةةبيات  
 ةةةةةري ضةةونكة ئؤكوةةجي،ياكي زؤري  ةةة خويا،ةةدا َةيةةة. ئةمةةةي بةةة 

                                                 
 ةرضاوة:ة (1)
/http://www.pnas.org/content113/24/6707full. 
 َةمان ةةرضاوة. (2)
 َةمان ةةرضاوة. (3)

http://www.pnas.org/content/113/24/6707.full
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ثياضةةةوانةى مةةرؤظ وئةةا ةآلني تةةر  ةوكاتانةةةدا جو مةةةى كةمدةبياتةةةوة     
 .(1)وَةندياكجار ئةبياتة َؤي مردني

شريي وشرت شيفاي تياداية بؤ ضةند نةخؤشيةك،  ةوانة: شةكرة، كةة   -
 .(2)َةركة  بة بةردةوامي بيخوا  ذا مةتةكةى بةرةو باشرت دةرِوا 

 .(3)َةروةَا نةخؤشي تؤتيزم -
 .(4)َةروةَا نةخؤشي تاالةي ا -
 .(5)َةروةَا نةخؤشي زيثكة وثة مةي دةموضاو -
 .(6)َةروةَا نةخؤشي ئازاري ئة نؤ -
)ئةيا  ئةاي ظةي(، كةة      َةروةَا ةودي َةية بةؤ نةخؤشةي ئايةدز    -

ئةوانةى توشي دةبةن، بةؤ يارمةتيةداني ثاكبونةةوة  ةةو ظايرؤةةة شةريي        
 .(7)وشرتيان ثيادةدريات

                                                 
 َةمان ةةرضاوة. (1)
 َةمان ةةرضاوة. (2)
/http://news.bbc.co.uk2/hi/europe/8285817stm. 
(3) -the-are-https://caloriebee.com/nutrition/What 

Milk-Camel-Drinking-of-Benefits 
 َةمان ةةرضاوة. (4)
 َةمان ةةرضاوة. (5)
 َةمان ةةرضاوة. (6)
 َةمان ةةرضاوة. (7)

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8285817.stm
https://caloriebee.com/nutrition/What-are-the-Benefits-of-Drinking-Camel-Milk
https://caloriebee.com/nutrition/What-are-the-Benefits-of-Drinking-Camel-Milk
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َةروةَا ئةو وةرةمانةى نةخؤشي شريثةجنة دروةيت دةكا ، شةريي   -
 .(1)وشرت بةةودة بؤ د  وةةتانةوةى

ئةبياتةة يةةكياك  ةة شةرية بةةةودةكاني       شريي وشةرت  ةة ئاي،ةدةدا    -
 .(2)ئةوروثا
، بةةةَؤي بةبةةةردةوامي خةةواردني شةةريي وشةةرت ثةةريي دوا دةخةةا  -

 .(3)ثياكهاتةكانيةوة
وشةةرت  ةةة َةنةةديا رِوةوة زؤر جيةةاوازترة  ةةة َةةي     طورضةةيَةى  -

 .(4)ئا ةآلنيرت
بةزن،  مةةرِ و بةبةراورد  ةطة ا طؤشتةكاني تردا وةك طؤشيت مانطا و -
يةوة وشرت  ة َةمو طؤشةتة ةةورةكاني تةر شةياوترة و ةة نةخؤشة       طؤشيت

 يايدا.تةوري دورترة، كةمرتين زياني بؤ د ا َةية  ةبةر كةمي رِياذةى ض

                                                 
 َةمان ةةرضاوة. (1)

 َةروةَا:
-ticles/nanobodieswww.nanoscienceworks.org/ar

-cancer-killing-safely-in-promise-show-camels-from
cells 

 ةةرضاوة: (2)
/news.bbc.co.uk2/hi/europe/8285817stm. 
 َةمان ةةرضاوة. (3)
 ةةرضاوة: (4)
/http://ajplegacy.physiology.org/content188/3/477

abstract. 

http://www.nanoscienceworks.org/articles/nanobodies-from-camels-show-promise-in-safely-killing-cancer-cells
http://www.nanoscienceworks.org/articles/nanobodies-from-camels-show-promise-in-safely-killing-cancer-cells
http://www.nanoscienceworks.org/articles/nanobodies-from-camels-show-promise-in-safely-killing-cancer-cells
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8285817.stm
http://ajplegacy.physiology.org/content/188/3/477.abstract
http://ajplegacy.physiology.org/content/188/3/477.abstract
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 .(1)ذا مةتةكاني توشبون بة نةخؤشيةكاني د ا كةمدةكاتةوة -
 .(2)زؤر بةةودة بؤ كةةياك رجِييم بكا  -
تةنانةة  دةكرياةت وةك   ميزي وشرت َي  زيانياكي تةندروةيت نية،  -

انةةة  بةةؤ ضارةةةةةري كؤمةةة مياك   د ة ميكةةرؤب بةةةكار بهيا،رياةةت، تةن 
 .(3)نةخؤشيش

                                                 
 ةةرضاوة: (1)

=http://archive.aawsat.com/details.asp?article
732079=issueno&9150#WWQDnojyvIU. 
 َةمان ةةرضاوة. (2)
 بؤ ةةرضاوةى ئةو وتانةم  ةبارةى ميزي وشرتةوة برِوانة: (3)
1.  -of-http://esciencecentral.org/journals/effects

-activity-antifungal-the-on-storage-and-heating
-2327-urine-camel-of

35791php?aid=.5555.5555555 

2. /http://www.jbc.org/content64/3/615short. 
3. http://iiste.org/Journals/index.php/JNSR/article/

/view2336 
4. i/http://www.sciencedirect.com/science/article/pi

S2210522013000506 
5. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0378874112005235 
6. /.academia.eduhttp://www5403310

Camel_Urine-Market_Research/ 
7. http://faculty.ksu.edu.sa/shoeib/Pages/CamelUr

ineAbst%28E%29aspx. 

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=207973&issueno=9150#.WWQDnojyvIU
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=207973&issueno=9150#.WWQDnojyvIU
http://esciencecentral.org/journals/effects-of-heating-and-storage-on-the-antifungal-activity-of-camel-urine-2327-5073.1000179.php?aid=35791
http://esciencecentral.org/journals/effects-of-heating-and-storage-on-the-antifungal-activity-of-camel-urine-2327-5073.1000179.php?aid=35791
http://esciencecentral.org/journals/effects-of-heating-and-storage-on-the-antifungal-activity-of-camel-urine-2327-5073.1000179.php?aid=35791
http://esciencecentral.org/journals/effects-of-heating-and-storage-on-the-antifungal-activity-of-camel-urine-2327-5073.1000179.php?aid=35791
http://esciencecentral.org/journals/effects-of-heating-and-storage-on-the-antifungal-activity-of-camel-urine-2327-5073.1000179.php?aid=35791
http://www.jbc.org/content/64/3/615.short
http://iiste.org/Journals/index.php/JNSR/article/view/2336
http://iiste.org/Journals/index.php/JNSR/article/view/2336
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210522013000506
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210522013000506
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874112005235
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874112005235
http://www.academia.edu/5403310/Market_Research-Camel_Urine
http://www.academia.edu/5403310/Market_Research-Camel_Urine
http://faculty.ksu.edu.sa/shoeib/Pages/CamelUrineAbst%28E%29.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/shoeib/Pages/CamelUrineAbst%28E%29.aspx
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 قوربانيةكاني دةسيت ئيسالم ودةسيت عةملانيةت
 ة مليؤؤن ئيسالم بذميَري دوقوربانيةكاني دةسيت مةسيحي »ئة ميا: 

 .«تيَدةثةرِيَنيَت
يب نيةة  يشة لةة ن، كة تبارةوة با بهيا،ريا ئةطةر  ياكؤ مي،ةوة َةية  ةو

 ننةد آلةمبةة نةاوي زانوةتةوة  ةة كؤنفرانوةياكدا بةة خ      ومرؤظ  ة خؤيةوة 
 ؟!قوة بكا  ةدومةزةن

 شةة مةزنةكةةي!  اي شؤرِدووويةذدانتان! تةةنها  ةة     و: تة (1)دابينا واية
، ناةراوةدميوكراتي وئازادي ويةكواني وشؤرِشي مافةكان بة فةرةنواوة كة 

                                                 
كةة تيايةدا    كؤضةي 11يةكي كؤضيةوة بؤ   ة َة مبة  وةكو ةةردةمي ثةيامبةر  (1)

َةردوو ال  ة كةافران وموةةَم انان    انيوكو را َةموووةفا  دةكا :  مارةي  ثةيامبةر 
كة  بووة و مارةى  259 مارةى موةَم انان  .كة  بووة يان َةندياك زياتر 1000نزيك  ة 

 «سحماام لوعااسلميا» .ةبةةووكةةة   127  مةةارةى بري،ةةدارةكانيش ، 759بةرامبةةةرةكانيان 
 .الَ سِ ، اس السةْل، الومي  تَهمم  . سميَ دب  ، ومنَّ سف سل

  ت، ئةوةي وناكةويا ئةمة جطة  ةوةى  ة ئيو م ثا مةوانرت  ة شةرِ وبة بةزةييرت  دةةت
وةةَم انان وةك  بةرِاةةيت م »ئةة ميا:   (13/383) «قَّام الوضاسس » ة ديورانيت رِؤ َةآلت،ا  

ن، بةوو دتر انةة تونة  نكة  ةة ثةمي ضةوو اوترن، دةردةكةويات ثياو بن يان  ن  ة مةةيايةكان تةو
 ة وةك ئةةوةى ةجنامةداو ن، كةجمار  ةة مياذويانةدا وةذشةيطةريان ئ   بووبة يار دةةتة بة رِةمحرت 

إن ». «1099مةةيايةكان كرديان كاتياك دةةةتيان طةر  بةةةةر بيةت املقدةةدا ةةا مي       
لْ، نمااعحْاا  لوعلاا   ، فقاا  حااسن ا عحماا  مااا المساايويياحااسن ا سهااسالا  -حمااس  واا ح-المسااوميا 

 ا فاااب تاااسس خلْ ماااا ال حشااايم ماااس استكباااهبااا و، قوماااس استكوعحثاااَ مااانلْ سحمااام َاااسلمَو َيا
 .«ْل1099ا دو  َيت المق   فب دسْل المسيوي ن دن مس اسر ل 

يا َةندياك زيةاتر   %1 َةروةَا رِياذةى كو راوةكان  ة رِيزي ةةربازةكاني ئيو مدا تةنها
نكة ضةوو  .بووة %351 بة نونة وةربطريندووةم  ة جةنطي جيهاني ة، بةآلم رِياذةى كوشتار بوو
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تي ثاثةا  ةة   آلكة دةةةة  كو ضةند ما ا كاو  كرا؟!بة م كو راوة؟!كة   ضةند
 ؟!!بوو ةالي لومسانيةكانيش ئيو م  ة ثةراويازدا وطؤرِنرا 
نطي وجةة  (1918بؤ  1914جةنطي جيهاني يةكةم )تةنها باةي  وبة مك
 ن.يبكة( 1945 - 1939ةم )دووجيهاني 
 بةالي كةمةةوة بةذميارة بةزان ضةةند     (2)نؤمَي وثةجنا (1)مَيؤن دةدةي 
 مَيؤن. شةةتدةكا ؟ 

ان دة ية مَيةؤن زؤرتةرة    شةةةت ويةذدانتان   ودةشرتةم َةم بثرةيا: تة 
 مَيؤن؟!

                                                                                                                   
 بةةةآلم كو راوةكةةان دةطةنةةة نزيكةةةى:  ،ةةةةرباز بةشةةدار دةبياةةت 15.600.000نزيكةةةى 

54.800.000. 
لخطَا ا، ع اا ةْلالَاَو وا سا»بؤ  مارةى جو ةكةكانيش كة ضةنديان كوشةتوة، برِوانةة:   

-116، )ص 2004  ال ووليام، الطبعام األولا  لموم  دمسس ، مكربم الشاَو «وع ا الَّ او
117.) 

 َةر برِوانة َةمان ةةرضاوة بؤ  مارةى شةرِ وكوشتاري طاورةكان.
همعام  ، ذياثْ«وم سا دم الواَو»بؤ  مارةى كو راواني شةرِةكاني تر، برِوانةة كتةيايب:   

لي   « معجْ المعاسسِ الرسس خيام»و .2008ذةَّلل،  اس المعَفم، الطبعم الثسنيم  جاس  موما   نتَا
 .، األس ن1432 موس س،  اس زذَان لونشَ والر ز  ، الطبعم األول 

ئةة ميا: دة مَيةؤن   ، 411ص، ذياثْ همعام ذاةَّلل، «م سا دم الواَوو» ة كتةيايب:   (1)
كو راوة وبيوت مَيؤن بري،دار بووة. وةةد وشةةةت وَةشةت مَيةار دؤالر خةةرجي بةووة،      

   ري كراوة.وبايي نزيكةى دوو ةةد مَيار دؤالر كاو كا
ئةةة ميا: يةةةك تريَيةةؤن دؤالر  ،  350ص« معجاْا المعااسسِ الرسس خياام» ةةة كتةةيايب:   (2)

« م سا دم الواَوو»و ة كتيايب:  .1944 ة، بة ثياي خةمآلندني ةا ميبووئةمريكي خةرجي 
، واتة: بري،دار وثياةوة بةوو وكةو راو    «مَيار ونيوياك قورباني  يا كةوتؤتةوة»ئة ميا:  ،445ص

 َتد...



30 

 .(1)ما مي خة مك مةطرةة كةواتة ما مت  ة شوشةية بةرد  

                                                 

ئةطةر باةي شةةرِةكاني تةريش بكةةين، َةةمرت دةبية،ني، كةة كةةم نيةة،  ةوانةة:           (1)
وقا  اخروا  الناس  فاب حميام ماا قرا  َبَا ا  ماا »تةتةرةكان مَيؤنياك موةةَم ان دةكةو ن،   

فقي  ثمسنمس م عل ، وقي  علا  علا  وثمسنمس ام علا ، وقيا  َوَات  المسوميا فب ذ   ال قعم.
«   وإناس إلياه ساهعا ن وال حا َّلل وال قا   إال َاس  العواب العظايْ.القرو  علْب عل  نْاس، فإناس 

 .1424الَا حثيَ، توقيق  دب  ا  الرَحب،  اس دسلْ الكر ، الطبعم الثسنيم « الب ا م والنلس م»
ةمريكا، ئة مَيةؤن كةة  دةبةوو  ةة      150َةروةَا: َ،دية ةورةكان  مارةيان نزيكةةى  

 ةك مَيؤنيان ماوة.يان  ةناو براون، ئة ميان: يَةموو
 ةكو يات.دَةزار موةَم ان  150000َةروةَا رِوةياي قةيوةر  ة قةتَمولامياكدا 

ى َؤي قونبة ةة ، كة بةة خة مك َياشتا َيارؤشي ا وناكازاكيان  ةبري نةرِؤيشتؤتةوة َةروةَا
رِاةةتةوخؤ   60000و ةة دووةميشةدا    70000نةوةويةوة ئةمريكا  ة يابانيدا  ةة يةكةمةدا   

. 230000تةةوة بةؤ   ةثارد، كة  ةوةو دووا يابان خؤي رِاي طةياند  مارةكةة بةةرز بؤ  طياني 
 .157000بري،دارةكانيش طةيشتونةتة 

بةة   ا ي ةةكاني كة  ة كوردةتاندا  ةطةة ا ئةة ي  وبةادا تةل    «طماو توي تون» َةروةَا
شةة  نةوةى شؤرِبة مةبةةيت كثكرد 1951خة مك دةدرا، خؤي ئيعرتاف دةكا  كة  ة ةا مي 

ن  ةةناو   ةوانةةى د ي ةياةةةتةكةى بةوو    800.000 بةرَة مةةتكاريةكةى د ي نزيكةةى 
 برِوانةة:  !نةاوة زانا بةة زي،دوويةةتي  ةة طؤرِ    46.000 بردووة، َةروةَا شانازي دةكا  كة

 »«.( نقةا دا  254ص )ك نَا  زا رس ل «الَّيا»
نيةاوة بةةثياي   وودبةة ثةياش ضةاوي     1992 َةروةَا  ة شةرِي بؤة،ة وَرةك  ةة ةةا مي  

 .كةو راوة  ةبةوو ثيةاو و ن   50000 بةؤ  20000 وانخةمآلندني نةتةوة يةكطرتوةكان  ةة نياة  
 ىشةويا،دراو  يالشةة َةر طؤرِياكيةان َةةزاران   طؤرِي بة كؤمة ا دؤزرايةوة كة  300تةنانة  »
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ةوتين ةم دةركة دوونكة جةةنطي جيهةاني   ضوون، بوو ئةمانة لةملانيش
يش ةمةةدوو بةةوو، يةكةةةميان َيتَةةةر بةةوومياةةوةري ئةةة م انيا ورِؤمةةا 

ديةن   ردنةةوةى ن وبرِوايان بة جياكبوولةملاني  كيشياندووؤةؤ ؤني، وَةرم
  ة دةو مة . بوو

نةريتدا نةطوجنيَت نابيَت قانوني بؤ بووةرشتيَك لةطةلَ داه
 ؟دابنريَت

بيَؤت  يَت نانةريتؤدا نؤةطو   بوووتويةتي هةرشتيَك لةطةلَ دا»ئة ميا: 
 .«قانوني بؤ دابنريَت

                                                                                                                   

 م سا دم« ».. ئةمةي بة تةدريب ورِاَيا،ةاني ئةفوةةرة ئيوةرِائَيةكان   بووموةَم اناني تيادا 
 إنس   وإنس إليه ساهع ن. (.494)ص « الوَوو

وة كة زؤربةيان موةَم انة 104000شيشاندا،  مارةى قوربانيةكان نزيكن  ة َةروةَا  ة 
،  اس الااَحما موماا   دباا « تااسس أ الق قااسز»مةةةدةني و ن وم،ةةدا ا بةةوون، كةةيا كوشةةين؟  

 - 495)ص « وم ساا دم الوااَو»(. و193. )ص 1420الطبعاام األولاا   َيااَوِ، النْااس س،
498). 

بةؤ   اردةَيا،ياتيا بة كتةنانة  ئةمريكا  ة شةرِي ظياتامدا دةرماني  ةناوبردني دار وطذوط
مة  بةووة؟!  كا ةةةال  ةناوبردني جةنطة ا وطذوطيا فراوانةكةى ظيات،ام. كيا  ة دةةت ئةةمري 
نةة:  . برِوا1970 ة ةةا مي  تةنانة  ئةم كارة نارِةزايةتيةكةى طةورةي نياودةو مةتي  ياكةوتةوة 

ةم ظيات،ةامي  ة   3000000ئةمة جطة  ة كوشةتين   (.397)ص  «معجْ المعسسِ الرسس خيم»
 شةرِةدا بة دةةيت ئةمريكا.
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يةةان  ةويةةة ديةةار نيةةة ئيوةة م واي وتةةثارضةةة ظيديؤ وجةةا نةةازامن  ةةة
 مامؤةتاياني ئاييين؟

اةةت  ئيةة  ةة   َةرضؤنياك بيات وَةركاميان بيات بة مطةي نةخويا،دةوار
 ئيو م.
اي وم شيت نكة ئةطةر مةبةةيت ئيو م بيات، ئةوا َةرطيز ئيو ضوو

ي م خةؤ َتانة بؤي دةكريات، ئةمة جطةة  ةةوةي كةة ئيوة     بوونةفةرموة و
ؤ ليشةي بة  ياةةاي شةر ولةةرةبي طؤرِيةوة    ونةرييت نيابوودا ة دةيةَاوَات

 داناوة.
ؤةةتا  وة مامئةطةر مامؤةتايةكيش واي وتبيات  ةطة ا رِيازم بؤي، ئةة 

َومةة  ان مةل ةالي شةرلزان وتةلبري  ة رِاي خؤي دةكا  نةك ئيو م وةك
 بة مطةةي  وة بةة مك قوةي شةرع زان بة بة مطة ناَيا،رياتةو»وياةاية  ةاليان: 
ةوةي ويا،دنة ، ئةمة جطة  ةةوةي ئةةم وتةيةة زيةاتر  ةة خ     «بؤ دةَيا،رياتةوة

 ةواتةة كَة موياوت دةضيات تةا ئةةوةي مامؤةةتايةك شةيت واي وتبياةت..      
 ديوانةوة نيشانةي ناشارةزاييانة بة ئيو م.

نةريت شةكاندنة ضةية؟ ئةطةةر ةةتةمكردنة  ةة  ن،      بووثاشان ئةو دا
نةةريت  بووورِياطةري  يابكةا  وةةةيري دا    م،يش دة ميام با ياةا دةربكرياةت 

نةريت شكاندنة، مارة كردني نيارة  ة نيار وميا بووناكةين، ئةطةريش ئةو دا
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 ة ميا، ئةوا ضاك واية جورئة  بكةن ورِونرت بيَميان تا ئةو خة مكة بزانياةت،  
 بة نيازن رِياطة بة زةواجي نياوان كةر ومرؤظ بدةن!  

   بةرتيَنةطةيشنت لة حةديسي ثةيام
 .«لة سكماكةوة سةثاندني ئاين ثةرسيت بؤ؟!»ئة ميا: 

اما ةي ثياةدةكا ، مةبةةةيت   ديارة وةك  ة قوةكاني دةردةكةويت وئ
ية، جةا ئةمةةي َةةر نيشةانةي     (1)«ح   م ل ٍ     لَ   دوب الْطَ ِ »: ذةديوي

 ذةديوةي دةَيا،رياتةوة. ونةخويا،دةوارية بة ئيو م وبة خودي ئة
لْطاَِ  ، ب الَ   دواح   م ل ٍ     »: ذةديوةكة بةم شياوازةية نكةضوو ضؤن؟

اَاِنه، عو، عا    َل يِ اِنهَ وفَ ساسِنه، حمثاِ  الَبلِ و  نََّيِ اِرم  البَ ت  يَماِم   َمجيِ   ِليَماَم، ذا  تاَن 
َدس  ،تايةك دةبياة  م،دا مياك  ةةةر فةيرتة   ةة د   َةموو»واتة: . «؟ءفيلاس َها  
و ، وةكة ييةان مةجوةة   ،يان طةاور  ،بة جو ةكةباوكني دةيكةن وئةوة دايك 

، يا ي برِا بياطويا ى دةبيات، َي  لةيبياكي تيا دةبي،ن؛ضووئا ة ا دةزيا وبيا
 .«؟ وتي يا...
مة،  ئيوة  َاوبرياني وا تيادةطةن كة ئةمة ةةةثاندني ئةايين  و وجا ئة

ةكةة  باشة ئةطةةر بةة زؤر ةةةثاندني ئيوة مة ئةةي ئةةوة ضةية فةرمود       
 «.ةجوةي؟!ايك باوكي دةيكةن بة جو ةكة يان طاور يان مد» ئةفةرمويا:

 كةنةوة.بريي ثيادة وا يانلةقَمة وبةرِاةيت بةزةييم دياتةوة بة
                                                 

 . (2658« )صويح مسوْ»(، و1319( )1292« )صويح البخسس » (1)



34 

 بيئاطان، لة واقعيش ننيئاطا بيَهةر لة دين 
ؤر بةة  زةتةوانيا  ثياوياك ئياوةتا د  َةمووبة ثياي ياةاي ئيو م  :ئة ميا
 ت.ار  ن بهيا،ياضوودؤالر  5ئاةاني بة 

ركةةو   كو دةةةرةتا ئة ميام: وامزاني ئاطايان َةر  ةة ديةن نيةة، بةة م    
ةوتون خة نيان ئاطايان  ة واقعيش نية، ناَةقيشيان نية ديارة  ة كؤشةكةكا 
ة ض بة ،ياةت  ونةَاتونةتة ناو ميََةة  بةزانن ئةةو مََةتةة تةا  نياةك دةَيا      

 تةواو دةكا . يةزا ةتياك ئةو ثرؤةةةرِ
 بيا كةة بوو تياكة ا داويان ثيوانة  يايان ئافرةتةيان ئةشكريا  ةطة ا ئةو 

  ةشفرؤشي دةكةن وبة ثيا،ج دؤالر دةةت دةدةن.
يةة  نوة مدا   ة رِاةتيدا ئةمة  ة دين وشةريعة  وياةاكاني ئيئي،جا 

 ة.بووياكة ا ياي تئيرت نازامن  ة كام دين بةرضاوي كةوتوة و ةطة ا ئيو م  
طةة  ار مةزَةبةكةة وج ضةوو  بة قوةةي َةي  زانايةةك  ةة زاناكةاني     و

  ةوانيش  ة زاناياني ئيو م شيت وانابيات.
َةر زؤر بة كةورتي يةةكياك  ةة مافةة ةةةرةكيةكاني ئةافرة         ضؤن؟
، ةربةخؤ بؤ َاوةةرةكةي دابني بكةا  ني ةبووشوياين نيشتةجيا وئةبيات ثيا

َي  دياريان بؤ نةةكا  وَةةر   و ،شوي ثيابكةن يشبيا مارةي دةي ئةطةر بة
 5َةةر خانويةةك بةة    و، خانويان بؤ نةةكرِيات وياش خانويان بؤ بطريات بة كر

 ؟بة كام ذاةةيبة  ؟دؤالريش بيات: بيوت دؤالر دةكا !؟ ئيرت بة ض لةقَمياك
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 جةا ئةمةة  ار  ن بهيا،يات؟ ضووبة ثيا،ج دؤالر دةتوانيا  ؟بة ض خويا،دنةوةيةك
 .يشة  ة واقيعبيائاطايي وئيو م. بة مك بةرامبةرة ني ينةخويا،دةوار َةر

 كويَي رِاست بكةمةوة
اي دةيؤان سؤالَ   دووضؤن ضؤني يةقينمان هةبيَت كة قورئان »ئة ميا: 

سةدان هؤةزار   ولة نيَوكؤكراوةتةوة  (1)ايي ثةيامبةردوواي كؤضي دوولة 
فؤؤةرمودة بؤؤذيَر كؤؤراون    ،اي سؤؤةدةيةكدوو (2)فؤؤةرمودةي ثةيامبؤؤةر 

 .«ضؤن ضؤني؟! ،وباقيةكةي نةسيَلميَندراون
ال يةةكان  الي بة ئة ميام: ئةمة ثرةيار نية بؤ وةآلمدانةوة، وةكةةرةتا 

بَمياةت   يةةويا مةلروفة ئةم ثرةيارة بؤ ئيوت،كار ونكو ميكردنةة، واتةة: ئة  
 شيت وا نابيات.

، ووبة كردةك مامؤةةتاي ثرةةياري  ةة    كابرايةةك ئي،جا ئة ميام: ئة ميان: 
ان ةةةنع  ةةوة  ة تةة ضةا م  كةو بوومامؤةتا ئةوة كضي كام ئةو يا ي: بوووت

يةت  كويا امنئاوا بيا نةاز  انما مت: يبوومامؤةتاي فةرمو  !؟وةةط خواردي
 .بؤ رِاةت بكةمةوة
 !بووكورِ  بووئةوة مةن ك  نة

 !بووئةنبيا  بووئةو يا نة

                                                 
 . ا  دويه وسوْ  صو (1)
 . ا  دويه وسوْ  صو (2)
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 !بووبري  بووضا ا نة
 !بووكةنعان  بووةةنعان نة
 !بووطورط  بووةةط نة
 !!نةشي خواردَةروةَا 
 كريات.ري وا  ة خواى تةلاال ناكريات  ة زانا دةثرةيا ةةرةتا
 بشكريا  ة كؤنطرةى رِؤ نامةوانيدا ناكريات.جا 

 بوواي يةكوا ا دوو بوواي دةيان ةا ا نةدوو ئي،جا
ي ةةةردةم   ةذةديس ثا فتة كرا بة مكو  بوواي ةةدةيةك نةدووئي،جا 
 .بوولومسان 

ة، بةوو ايةر وئياكوةث كؤنة وباوي نةةماوة  وئةم قوةية كويارةكة  :ئي،جا
 ي نية.شقَياكث ة تةرازوي زاةتدا نرخي وت،اةةكانة آلئةمة شوبهةي رِؤ َة

ةنها يةك اي توود وة بة مكبوواي دةيان ةا ا نةدوو: ئة ميام اي ئةوةيدوو
 . دةي ئةمةةة بة مطةةةي ايةةي ثةيامبةةةردووة  ةةة كؤضةةي بةةووةةةا ا 

 ان كةةةيكةةة نةةازانن قورئةة  وَاوشةةياوةكانتان نيةةة ئياةةوة نةخويا،ةةدةواري
 ةكةيت.ن ماننةخويا،دةوار! خوايةطيان اوةتةوة ورِةخ،ةشي  يادةطرن؟كؤكر

 ةة ةةا مي   و ،وةفا  دةكا  (ك 11) ةا مي  ة ثةيامبةر جا بزانة 
 بةةكر بوواي شةرِي يةمامة بة ذةديوي ةةةذيح ئة دوو ؤك( رِاةتةوخ 12)
  ةيةدي كةةورِي  رِياطةةةي نوةةةري وةذةةي ز   ةة  ،قورئةاني كؤكردؤتةةةوة
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ةةةابتةوة 
 ئايةةةتياكي نةنوةةةيوةتةوة َةةةتا   ة: كةةةيةك، بةةة شةةياو(1)

 

 شاَيديان بؤ نةدابيات. (2)جةمالةتياك
 رؤزنيش بةن دشاَيد كة ئةطةر  دووئياوتا ضؤن دادطا بة شايةتي  ووةك

وة، ن شةيا بةَةةما  ،يةان الي دةدا   ،ذوكم بةةةر كةةياكدا ةاغ دةكاتةوة
 ر ةة زؤ ا مةرجي خؤي َةيةة كةة زؤر قورةةة و   م شاَيدي  ة ئيو مدآلبة

 .كةةدا نية

                                                 
اااٍت   »(6989، 6768، 4703 ،4701، 4679« )صاااويح البخاااسس » (1) َِ اااَا ثَس  َ اااَ   عَنَل َز  

َن ََّسِس َل  َب -األ  اَ ح  ر ا   ال  ا  َ ك  َساَ  ِإَلابَل عَ   َقاسَّلَل  -َوَحسَن ِممَل اَ     َا وعَس  َيَمسَماِم َوِدن  اِ  ال  َراَ  عَذ  ٍَ َمق  ا ََك 
  َ َم ٍَ  َا وَفَقاسَّلَل عَ  ،د  ا ََ عََتاسنِب َفَقاسَّلَل   ََك  َما اَ  َقا     ِإنَل د  َقر  ََل ِإنَل ال  اَرَو َِسلنَلاسِ    ا ار ] اس  َيَمسَماِم  َْل ال   ،َ ا  

اِء  ََل َِسل ق  َقر     ََل ال  َرِو َش  عَن   َس  اِ   حْظم القاَآن]َوِإنيِب عَخ  َِ َماَ ا آنِ  ،ِفاب ال   َ ا َ  ِماا  ال ق  َذَ  َحِثيا  ،َفَيا  
َمع      آنَ  ،ِإالَل عَن  َتج   َ َمَ  ال ق  ٍَ  َ وَقسَّلَل عَ  ،َوِإنيِب أَلََس  عَن  َتج  ََ   ََك  َم ْ    ق و ت  لِع  لاس َلا َعا   َ اي  اَ  عَف  َحي 

 ِ اا َّلل  ا َل ااه  َسس  َعو   ْ  َ   َ َماا َ    َفَقااسَّلَل د  اا ِ َخي  ااَ  َوا َل َح ا َل   ،ذ  ََ ِنااب ِفيااِه َحرَلاا  َ اا اِهع  ََ     َ َماا ْ  َ ااَزَّلل  د  َفَواا ِس  َِ َصاا   َ   ،ِلااَ ِل َماا اات  الَلااِ   َسعَ  د  ااا  ثَس ،َوَسعَ    َ اا    ااٍت َقااسَّلَل َز   َِ    ْ ااَ    َهااسِلس  اَل َ ااَرَكوَل َ  ِدن  َماا  ،َود 
ٍَ  َاا وَفَقااسَّلَل عَ  اا اا   َ ااسَو   ََك  َِ َسه  َِ  ،َدسِقاا    ،ِإنَلاا اا ِ  ،َواَل َنرَلِلم  اا َّلِل ا َل س  ََ َب ِل ااَ ح  ر اا   ال  ااَت َتك   ح ن 

ه   َمع  آَن َفسه   َ اَ  َهَباٍ  ِماا  ال جِ  ،َفَرَربَل   ال ق  ِنب َنق  َْ ِ لَ   َحوَل اِه َفَ ا َل َِ ِناب  ََ اس عََم َباسَّلِل َماس َحاسَن عَث َقاَ  َدَوابَل ِممَل آنِ   َ اا ااِ  ال ق  اات   ،ِمااا  َهم  ااه  النَلِبااب    ق و  َعو   ْ  َ  ْ لاس َلاا َعااَةِن َ ااي   ْ ااَ  َت ٍَ  َاا وَفَقااسَّلَل عَ  ؟َحي  اا ِ   ََك  ااَ  َوا َل ذ 
  َ اا ااِ   َ اا ،َخي  ِس  لِوَل َح ا َل  َصاا   ََ ااه  َحرَلاا  َ اا ْ  عََزَّلل  ع َساِهع  ََ َفَواا َماا ٍَ َود  اا ََك  ااب  َِ َس عَ َح ا َل  َلااه  َصاا   ََ، 

َقااس ِ  َيِ ااه  ِمااا  ال َمع  آَن عَه   َ اا اات  ال ق  اات  َفَرَربَلع  م  َرااسِ    القطعاام مااا وس  عو هواا  ونواا  ذلاِا] َفق  َح  َواأل 
  ِ َهسَّللِ  ووَوص    هَ   النخ  العَ ا]َوال ع س  َيِ ََاِم آَ َرا ،ِس ال ا َسِ  الرَل   ِ  ِما  س  ِا َماَ  َحرَل  َوَه   ي 

ْ  عَهِ  َن ََّسِس يِ َل َز  َمَم األ  ِ  خ  َِ ا َمس َمَ  عََحاٍ  َغي  ذ  اِه َماس ]   ْ  َدِز از  َدَوي  ِساك   ْ ا َّلل  ِماا  عَن  ْ  َسس  َلَقا   َهاسَءح 
  ْ ك  َِ ص  َدَوااي  ْ  َحاا اا [َدِناار  ََك  ااب  َِ ااَ  عَ آن  ِدن   َ اا ِمااَ  ِفيَلااس ال ق  ااو    الَلِرااب ه  ِذَمااس َوَحسَناات  الَّ  َِ ٍَ ِإَلاا  آِخ

ََ َحرَل  تََ فَلس   ا َل   ،َحرَل  تََ فَلس   ا َل   َم َْل ِدن َ  د  ََ  ،ث  َم َِن ِت د  َََّم   ْ َْل ِدن َ  َح  «.  ث 
س.  (2)  وق  تطوق دو  االثنيا ع ضا
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ي بة مطةةة ئةمةةةبةةذيار نةةةكراوة،  ذةةةديس اي ةةةةدةيةكدووئي،جةةا 
 انةةوة  اي فيت،ةةي لومس دووة نكة  ة ضةوو بة ئيو م ،  نةخويا،دةوارية

 انيش لومسةةردةمي فةرمودة، فيت،ةي  ثا مفتةكردنيدةةت كراوة بة 
ك نةةة اي وةفةةاتي ثةيامبةةةر وودة بةةوودةوري بيوةةت وثياةة،ج ةةةا ا  

 ةةدةيةك.
 موذوممةةدي كةورِي ةةريين    اةكو شويا،كةوتوى ثايةبةةرز ثياشةةو  َةرو

َةرطيز ثرةياري ةةنةديان نةةدةكرد،  » ئة ميات: رِةمحة  ورِةزاي خواي  يايبا
! نةاوى ئةةو   ة، ئةيانوو : كوا  ةة كياتةان بيوةتوة؟   بةآلم كة فيت،ة كةوتةو
كرا طةر ئةََي ةةون،ة  ان بيوتوون؟ ئيرت تةماشا دةثياوانة بيا،ن كة  ياوةيت

ايةة  ياةي   بوودةكانيان وةردةطةريا، ئةطةةريش ئةةََي بيةدةع     اية فةرموبوو
 .(1)«وةرنةدةطريا

 دوب خسن
 1436همس   اآلخَ   11

 2015آذاس  31
 
 

                                                 
ااا  » .(، َااسو َيااسن عن ا ساانس  مااا الاا  ا1/15) «صااويح مسااوْ»مق ماام  (1)  َ اا    َومَل َقااسَّلَل م 

َِ َا  ِإنَل ذااَ ا ال   َْ ِ  ااا  ِسااي اا وِعو   َ ْ  ؛ َفااسن ظ  وَن ِ  ااَنك  اا   َ خ  ااا  َت ْ  َوَقااسَّلَل  .ا َدمَل َل  َن َدااِا   َلاا اَا َ ك  ن اا ا  َس 
نَس ِ  ْ  ، َفومَل ا  س  َنام  َقاسل  ا  َسام  ا َلناسَ ِسَهاسَلك  ر  ِْ اِ  الس َوَقَعِت ال  َ  ِإلا  عَذ  َظا ْ    َفي ن  َخا   َحاِ  ث ل  انَلِم َفي ؤ  ، س 

َ  ِإلَ  عَذ  ِ  بِ َو  ن َظ ْ   ال  َخ   َحِ  ث ل   .«َ ِ  َفةَ   ؤ 
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 إن شاء اهلل تعاىل: بن بةرهةمانةضاوةرِيَي ئةم 

 كا.ان بي ئاةنبووبة كوردي. خواى ميهرةبان تةواو « الفقه امليسر» -
 ةواوت «.ضراي رِوناك  ة ةريةى ثةيامبةري رِاةتطؤي دةةتثاك» -
 ة، خواى ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةان بكا ..بوو
طالة من حيث اإل بـي إحتاف األخيار عن كيفية صالة الن» -

 ا .ان بكة خواى ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةبووتةواو  .«واإلختصار
 اةانئداني ة خواى ميهرةبان  ة ضاثبووتةواو  .«تسهيل الرحبية» -

 بكا .
واى ة خووبو تةوا. «َؤكار وضارةةةر ،جياوازي نياوان موةَم انان» -

 ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةان بكا . 
داني ضاث ان  ةة خواى ميهرةببووتةواو «. ردن وجؤرةكانيوككتةبةرِ» -

 ئاةان بكا . 
ةواو ت«. نوكاثةروةردةكردنى م،داآلن وبةرثرةيارياتى دايكان وبا» -
 ة خواى ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةان بكا . بوو
ان ئاة دانيخواى ميهرةبان  ة ضاث«. جيهانى ج،ؤكةو شةيتانةكان» -

 بكا . 
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واى ة خوبوتةواو «. اوة ضاكةكاني خواي طةورةرِونكردنةوةى ن» -
 ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةان بكا .

واى ة خبووتةواو «. وةفا وئةمةكداري ثةيامبةري خوا » -
 ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةان بكا .

ة بووتةواو  «. ة قورئان وفةرمودةدا ضريؤكي ثةيامبةر يوة  » -
 خواى ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةان بكا .

ة خواى وبوتةواو « ةياري  يكراوة؟! ئايا ثةيامبةري خوا » -
 ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةان بكا .

ى خوا ةبووتةواو «. عثمانطفتوطؤيةكي نةرمونيان  ةطة ا د.» -
 ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةان بكا .

 ق اَة موةنطاندني وتةى فة وةفةخوازياك  ة تةرازوي لة» -
رةبان ى ميهخوا ةبووتةواو «. مي فارو  رِوفيقوةآل«. »ومةلريفة وواقعدا

  ة ضاثداني ئاةان بكا .
وةآلمي . »«َة مة وضةواشةكاري 90نةرمونياني  ة رِونكردنةوةى» -
 .ن بكا ة خواى ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةابووتةواو « رِاوي... 
ةان ي ئااثدانضة خواى ميهرةبان  ة بووتةواو «. لا وثارِانةوةدوو» -

 بكا .
 كا .خواى ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةان ب«. كارةكاني د ا» -
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 ا .ن بكخواى ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةا«. نةخؤشيةكاني د ا» -
بان يهرةمخواى « ناميَكة«. »رِؤ َةآلت،اةى ورِؤ َةآلت،اةان» -
 ني ئاةان بكا . بووتةواو 

واى . خ«داويان ثيوي َؤكارةكاني، كاريطةريةكاني، ضارةةةر» -
 ني ئاةان بكا .بوورةبان تةواو ميه
 كا.باةان ئني بووخواى ميهرةبان تةواو . للذهبـي« شرح ا كبائر» -
 .ني ئاةان بكابووخواى ميهرةبان تةواو « رِيبا ضية؟» -
او تةون خواى ميهرةبابة كوردي. « أين حنن من أخ   ا وَ ؟» -
  ة ضاثداني ئاةان بكا .ن وبوو
  ةن ووبوتةواو خواى ميهرةبان دي. بة كور«. رياض الصاحلني» -

 ضاثداني ئاةان بكا .
 .بكا اةاناني ئة، خوا  ة ضاثدبووتةواو  «ئادابةكاني ئيعتكافكردن» -
واى خة بووتةواو  «ذوك ي ويا،ةطرتن  ة فيقهي ئيو ميدا» -

 ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةان بكا .
ال ة مطفتوطؤيةك  ةطة ا»« طؤشيت بةراز خؤشة يان وشرت؟!» -

ةان ثداني ئاخواى ميهرةبان  ة ضاة بووتةواو  )ناميَكة(« بةختيار 
 بكا .
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ة ووبةواو ت« وةآلمي ث تفؤرمي دابرِان« »ئةمة ئي  تةمييةية» -
 خواى ميهرةبان  ة ضاثداني ئاةان بكا .


