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 رَيخؤشكار 

لة  »ئيرباهيم« ثةيامبةرذياننامةى  باسكردنيثاش بةريَزان.. 
بكةين،   ئيرباهيمنبى اهلل  نةوةيةكيحةقى خؤيةتى باسى ، خزمةتاندا

 نةوةيةك لة نةوةكانى ئيسحاق، و «ئيسحاق» ثةيامبةر :كة بريتى ية لة
كة  «عقوبةي»، ونةوةيةك لة نةوةكانى  «عقوبةي» :بريتى ية لة كة

، هةربؤية ئةم باسةمان زؤر كرنطة و « يوسف»نبى اهلل  :بريتى ية لة
بة  داسورةتى قورئان لة يةك زؤر لة جىَ ى خؤيةتى، ضونكة خوا 

وردةكاريانةى لة ئةو   يوسف ثةيامبةرتةواوةتى تةنها باسى ضريؤكى 
 دةكات.ضريؤكةكةدا رِويداوة 

لة ضريؤكةكةدا دةستمان دةكةوىَ، كة  دةكةين و سود و وانانةئةباسى و
طةنج دةتوانىَ سودى  :طرىبويةكةوة دةتوانى سودى ليَوةركة لة هةموو رِ

طرىَ بؤ بتدار دةتوانىَ سودى ليَوةرآلطرىَ بؤ داويَن ثاكى، دةسةبليَوةر
 باد، دةوَلةمةند دةتوانىَ سودىيعيالد وبو طةل ونيشتمانئايني وخزمةتى 

هةمو ضني و تويَذيَك، بؤ طةورة  هةذاران، بؤنةداران  وطرىَ بؤ خزمةتى بليَوةر
 .بؤ بضوكو

 ذياني ثةيامبةر ئيسحاق  

 : طوزةريَك بكةين بة ذيانى نبى اهلل ئيسحاق سةرةتاثيَويستة 
ى «سماعيليئ»كة ئيسحاق و  :ئيرباهيمئيسحاق يةكيَكة لة دوو كورِةكةى 
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م ئةم دوو آلمنداَلى ترى هةبووة، بةن جطة لةم دووانة ةنديَك دةَليَههةبووة، و
 وباسدةكريَن. ناسراونزياتر كورِة 

يةكيَكة لة انى خوا، وثةيامبةريةكيَكة لة ئيسحاق ناسراوة بةوةى كةوا 
 (عيص)بة ناوةكاني: »عيس بةندةضاكةكانى خوا، دوو منداَلى دةبىَ 

 عقوب«.ةوي
ة، بؤية ئيَمةش دةيطيَرِينةوة، ثاشان ليَرةدا ضريؤكيَك زؤر دةطيَرِدريَتةو

ى درؤية؟ بؤضى كة تاضةند درؤية؟ كويَحوكمى ضريؤكةكة رِون دةكةينةوة 
 درؤية؟ 

عقوب، ةيتا  خؤشدةوىَ زياتركورِى »عيص«ي  ئيسحاق ثةيامبةر 
زياتر هةميشة كورِة طةورةى  يشكورِة طةورةيةتى، باوك عيص ضونكة 

وةك خؤش دةوىَ، وا ئةَليَن، بةآلم  دايكيش كورِة بضكؤلةى دةوىَ،خؤش
وتويةتي:  لة منداَلةت زؤر خؤشدةوىَ؟وتراوة: لة دايكيان ثرسى: كام 

كةيان تا منداَلة سةَلتةكةيان تا ذن دةهيَنىَ،تا ضاك دةبيَتةوة،  ةكةياننةخؤش
باوك طةورة دةبىَ، طةورةكةيان تا مةرازى حاسلَ دةبىَ. كةواتة دايك و

 ؤيانيان خؤش دةوىَ، ئةطةر نازي زياتريان بة يةكيَكيانةكانى خهةموو منداَل
ئيسحاق  :ئةم ضريؤكة كة دةيطيَرِينةوة دةَليَنمةطةر هؤكاريَكي هةية. جا  دا

 .م خيَزانةكةى بة ثيَضةوانةوةةعقوب، بةآلة تا يزياتر خؤشويستوى عيص
 عيصئيسحاق تةمةنى طةورة بووة، ضاوةكانى لةدةستداوة، رِؤذيَك بة 

عاى خيَر بؤ هيَنة وبيربذيَنة بؤ ئةوةى ليَي خبؤم ودوبرِؤ ئاذةَليَكم بؤ ب» :دةَلىَ
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، ئةويش «خؤت و نةوةكانت بكةم بةَلكو خوا بةرةكةت برِذيَنىَ بةسةرتاندا
بة خيَزانةكةى ئةمة دةكاتة هةليَك وبيهيَنىَ، دةرِوا ئاذةَليَكى بؤ رِاوبكات و

بؤى با  بيربذيَنةهيَنة وؤ باوكت بكورِم برِؤ ئاذةَليَك ب» :عقوب دةَلىَةي
ةهيَنىَ ، ئةويش دةرِوا ئاذةَليَكى بؤ د«عاى خيَرت بؤ بكاتبيخوات ودو

 «،توكن»عيص طيانى توكى زؤر بووة، ثيَيان وتوة  وئامادةى دةكات، جا
لة رِيَي هةروةها الشةيةوة ناسيويةتيةوة، وبؤية باوكيان بة توكى 

 طيان باوكة» :وتويةتى ،وى كردووةوسآلرِؤيشتووة بؤالى  دةنطيانةوة، جا
ئةم دةنطة » :، باوكى وتويةتى«ى خبؤ، فةرمو ليَئةوة ئاذةَلةكةم بؤ هيَناى

بةرطى توكنى ديارة جلو، ، بةآلم ئةم دةستة دةستى عيصةةعقوبدةنطى ي
وة، ى دايكى ئةمةى كردويبضيَت، بة رِيَنما عيصبؤئةوةى لةدةستى ثؤشيوة 

عقوب دةكات، ثاشان كة ةعاى خيَر بؤ يةخوات ودوئةويش لة خواردنةكة د
ئةوة  طيان باوكة» :دةَلىَ، خواردنةكة دةخاتة ثيَش باوكى وديَتةوة عيص 

م ئةى خواردنةكةت بؤ كورِ» :، باوكيشى دةَلىَ«خواردنةكةم بؤ هيَناى
، ئةوكاتة «خواردمن بؤ نةهيَناوى !نةخيَر» :دةَلىَ !«خوارد؟نةليَم نةهيَنام و
 «ى برايةتى ليَيكردووة.عقوبةي»انىَ ئةمة فيََلى عيص دةز

 :ئةوةى ئةم ضريؤكة بةدرؤ دةخاتةوة ئةوةية
بووة، بيَئاطاكةسيَكى غافلَ و ئيسحاق وا لة ضريؤكةكة دةردةكةويَ

 -سةآلت وسةالمي خوايان لةسةر بيَت- انثةيامبةرئةوةية كة  رِاستيةكةش
ة وذيرى لةدةست نادةن، بة ضةند برِؤنة ناوتةمةنةوة عةقَليان الى خؤيان
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ةتايبةت جياكردنةوةى توكى دةست وتوكى شيَوازيَكى وا فيََليان ليَناكرىَ، ب
 ؟!يَكى خواثةيامبةرى جيادةكريَتةوة ض جاى يكةسيَكى ئاسا ةبةرط بجل و

ى ثةيامبةرعقوبيش ةعقوبةوة، يةهةروةها فيََلكردنى تياية لةاليةن ي
 فيََلى وادةكات؟! خواية وثاريَزراوة »معصومة«، ضؤن

اق يةكيَكة لة ئافرةتة ضاكةكان وشتى واى خيَزانةكةى ئيسحو
 ليَناوةشيَتةوة.

 .-واهلل أعلم- يةباسدةكرىَ رِاست ودروست نباوة وكة بؤية ئةم ضريؤكة 
نى ئيسرائيلدا باسى رِوداويَك دةكةن، دةَليَن: ةلة رِيواياتى ب بةآلم
ؤم برِؤ بؤالى خاَلؤت كاريَك بكة و كورِى خ» :دةَلىَةعقوب بة ي »دايكيان

بة خاَلؤى دوو كضى هةية  يش دةرِوات.عقوبة، ي«هةر لةويَش ذن بهيَنة
الى خاَلى دةميَنيَتةوة، لة، ثاش ئةوةى ماوةيةك «رِاحيل« و»لياناوةكاني: »

حةوت سالَ شوانيم » :، ئةويش ثيَى دةَلىَ؟«خاَلة رِاحيلم دةوىَ: »ثيَى دةَلىَ
 :دةَلىَيش حةوت ساَلةكة تةواو دةكات وعقوبة، ي«ت ثىَ دةدةمبؤ بكة رِاحيل

ئةوة ئةبيَت ، »باشة« :، ئةويش دةَلىَ!«يَنةهخاَلة بةَليَنةكةت بةجىَ ب»
م شةو كة ورة رِيَك دةخات وكضيَكى خؤي ثيَدةدات، بةآلوةليمةيةكى طة

ية، ئةويش بة خاَلؤى « نراحيل«ية، »ليا»تةماشا دةكات  ،دةرِواتة الى
كورِى خؤم » :، خاَلؤى دةَلىَ؟!«من داواى راحيلم كرد نةك ليا» :ةَلىَد

عقوب ة، ي«عاداتى ئيَمة واية دةبىَ كضة طةورة شوبكات بةر لة كضة بضوك
تة دةبيَت حةوت ساَلى ادةى كةو» :، خاَلؤى دةَلىَ«من راحيلم دةوىَ» :دةَلىَ
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بؤ شوانى  يشترحةوت ساَلى ةعقوب رِازى دةبىَ و، ي؟«تر شوانيم بؤ بكةى
 «ى ثىَ دةدات.راحيل»دةكات، ثاشان خاَلؤى 

ئةَليَن هةر ، يةعقوبدا  سةربة يَتيَذبةرةكةتيَكى زؤر دةرِ خوا 
يدا، مالَ ومنالَ سةر خاَلؤبةبةرةكةت دةرِذيَنيَت  خوا  بةهؤى ئةميشةوة

ةمان شيَوة دةوَلةمةند دةبىَ. عقوبيش بةهةسامانى زؤر دةبىَ، يوسةروةت و
 ،رةخيةهوزا، ئيسا ،الوى رؤبيل، شةمعون،: »ليا شةش منداَلى دةبىَ لة
خزمةتكاريَكى هةية  «راحيل»منداَلى نابىَ،  «راحيل»م لة آل، بةلؤن«بزا

دان، بة ناوةكانى: » عقوب، لةويش دوو منداَلى دةبىَ،ةدةيدات بة ي
كى ئةويش خزمةتكاريَةيرة دةيطرىَ، بةم كارةى رِاحيل غ «ليا» «،نيفتالي
ةو خزمةتكارةش دوو منداَلى دةبىَ، عقوب، لةبة ي دةبةخشيَتخؤى 

 عقوب دةبيَتة خاوةن دة مندالَ.ةة يكةوات بةناوةكاني: »جاد، ئةشري«
سبحانة منداَلى  ئةوةى خوا زؤر دةثارِيَتةوة بؤمنداَلي نابيَت رِاحيل كة 

ةبةخشىَ، دوو منداَلى بةرةكةتدارى ثىَ د ثىَ ببةخشىَ، ئةوة ئةبيَت خوا 
دوا ةوولة شئةم ضريؤكة «.بنيامني»يوسف وبريتني لة  شئةو دوو منداَلة

 .دةكةويَت ثيَي ئيشمان
بةندة نازانيَ خيَر لة ضيداية ولة  : كةسودي ئةوةى تيَدايةئةمةش 

 كويَداية.
بةرديَك  لةسةر عقوب ةية، تى ئيسرائيلياتدا هاتوواريوايلة 

لةخةونيدا خةوى ليَدةكةوىَ و يَ، لةوئيسراحةتى كردووةرِاكشاوة و
بةرةكةت بة هؤيةوة ئةم شويَنة شويَنيَكى ثريؤزة و :ثةروةردطار ثيَى دةَلىَ
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دا، ئةويش بةردةكة ديارى دةكات، كاتيَك الى تنةوةكانذيَتة سةر خؤت ودةرِ
دروست دةكات، كة  «املقدس بيت» ، بةيتوملةقديسخاَلوانى دةطةرِيَتةوة

لة نيَوان » :دا دةفةرموىَبوخاري مودةيةكىلة فة ثةيامبةرى خوا 
 .(1)«بووةهةضل سالَ بةيتوملةقديسدا دروستكردنى كةعبة و

مندالَ، هةندىَ لة  دوانزة« 12» دةبن بةعقوب بون ةمنداَلةكانى يجا 
لة  كة خوا  «سباطاأل»منداَلة بريتني لة  12زانايان دةفةموون ئةم 

نني، ضونكة ئةو  «سباطاأل»تيدا ئةمانة م لة رِاسآلقورئاندا باسى كردووة، بة
 .(2)نثةيامبةرهةموويان باسكراون، ةى لة قورئاندا ـ«سباطاأل»

 نةوةى يةعقوبانى ثةيامبةريانى « األسباطثةسةندة كة »ئةوةش 
منداَلةى  12 «انة، لةنةوةى ئةماألسباطبةَليَ ئةو »، «ئيسرائيل»
ون، بة بةَلطةى نةبو بةرثةياممنداَلة خؤيان  12ئةو  بةآلمن، ةعقوب«ي»

 ضى؟
ضونكة لة قورئاندا بة هيض شيَوةيةك ئاماذة بةوة نةكراوة كة . 1

 كاتيَكدا ئاماذة بةوةكراوة كة يوسف  بن، لة ثةيامبةربراكانى يوسف 
 ة.ثةيامبةر

 
ع في األرضه أوَل  !قلُت: يا رسوَل الله » قال:ذر الغفاري يأبعن  (1) ؟ أيُّ مسجٍد ُوضه
؟ قال: المسجُد األقصى. قلُت: كم كان بينهما؟ : قال المسجُد الحراُم. قال: قلُت: ثم أيٌّ

 . (3425(، و)3366) :حديث ،صحيح البخاري .«قال: أربعوَن سنًة البخاري
يَل ةو ئايةتانة: ]ل  (2) ْسَماعه يَم َوإه ْبَراهه َلى إه َل إه َلْيَنا َوَما أُْنزه َل إه ه َوَما أُْنزه ُقولُوا آَمنَّا بهاللَّ

ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباطه  ]آل هةروةها:  [140]البقرة:هةروةها:  [136البقرة:][ َوإه
 .[163]النساء: هةروةها:[، 84عمران:
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دا دةكةن، لةكارى ى برايانمنداَلة كاريَك لةطةلَ يوسف 10ئةو . 2
 ناضيَت. -بيَت لةسةر سةآلت وسةالمي خوايان- انثةيامبةر
درؤ لةطةلَ باوكى خؤياندا دةكةن، درؤ لةطةلَ يوسفدا دةكةن، فيَلَ . 3

 ان ناوةشيَتةوة.ثةيامبةرلة يوسف دةكةن، هةموو ئةمانة لة كارى 

 بون، بة بةَلطةى ضى؟ يشم بيَطومان ضاكآلبة
: »خؤر دايك وباوكى ، لة خةوةكةدا،كاتيَك يوسف خةو دةبينىَ

سةر فةزَليان، ئةستيَرةى ئامسانن، ئةمة بةَلطةية لة كانيشي، برانمانط«و
هةر بةَلطةى ضاكيَتيانة،  بةآلمدا كةمة، شيان لةضاو خؤر ومانطفةزَلي بةآلم
كة -: »فةزَلى زانا بةسةر خواثةرستدا دةفةرموىَ ى خوا ثةيامبةربؤية 

ا«، هةموو ئةستيَرةكاند بةسةرمانط واية وةكو فةزَلى  -خةريكى عيبادةتة
ةوةى كة خواثةرست فةزَلى هةية، وئةستيَرةى بةَلطةية لةسةر ئ ئةمة

 مانطدا نور ورِوناكي ودرةوشاويةكةى كةمة.م لةضاو ئامسانة، بةآل
 ويك لة قةرئاندا ها ةوي   ثةيامبةر يةس     ضريؤكي 

- «يوسف»و نبى اهلل  «قوبعةي»و ضريؤكى نبى اهلل يَليَرةوة دةرِؤينة ن
  .-السالم عليهما

، ئةطةر زؤر خؤشي دةويَت كؤتا منداَلى دةبىَ لةبةرئةوةى يوسف 
يةكةم شدةوىَ كة ثيَى دةوترىَ نؤبةرة وضى باوك بة زؤرى منداَلى طةورةى خؤ

 م بضوكيش خؤشةويستة لةبةرئةوةى نازى زياترى ثيَويستة.آلمنداَليةتى، بة
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 كردوينى بؤ ى طةورة لة قورئاندا بة دورودريَذى باسى ضريؤكى يوسفخوا
 لة سورةتي يوسفدا وئةفةرموىَ:

 [  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ]
 ي سةرةتاى سورةتةكانبة: »ئةليف الم رِا« دةخويَندريَتةوة، بةم ثيتانة

زانايان رِاجياوازن ياني ضي؟ يةكيَك لةو وتانة  «،احلروف املقطعةئةوتريَ: »
كة ئيَوة ئةوةية: خواى مةزن وةكو ئةوةى بة قورِةيش بَليَ: بةو ثيتانةى 

قسةى ثيَدةكةن كة ئةليف والم وكاف وها ورِا وهتد ئةم قورئانةمان ناردوة، 
بؤية ئةطةر ئةم قورئانة هي خوا نية و رِاست دةكةن بيَنن قورئانيَكي وةكو 

انةى كة كؤمةَلة ئايةت واتة: »ئةم[ ۀ  ۀ  ہ  ہ] .ئةم قورئانة
ية لة ئايةتةكاني ئةم سورةتة وجطة لةميش، برت ملة دةخيويَنينةوة بةسةرتدا

، ، لة وتاكانيدا، لة ئيعجازةكانيدا، لة ئةحكامةكانيدارِون و رِةوانةقورئانة 
. «بةرِادةيةك ذيرةكان سةريان ليَ تيَك ناضيَت ورِاستيةكانيان ال ليَلَ نابيَت

دواي ئةم ثيتانةى سةرةتاى سورةتةكان هةميشة باسي ن يوئةطةر سةرنج بدة
 قورئان ديَت. 

 [ھ  ھ   ھ  ے  ے ہ  ھ ]
 بة زمانيَكى ثاراووقورئانيَكمان بة رِيَك و ثيَكى بيَطومان ئيَمة واتة: »
 .«بؤ ئةوةى ليَى تيَبطةن وكارى ثيَبكةن كة زماني عةرةبية، ،بؤ دابةزاندون
كةن قورئان لةاليةن بةرِيزترين فريشتةى خواوة دادةبةزيَنريَت ب تةماشا

، ة «دةممةحوم»ى خوا كة ثةيامبةررين ة، بؤسةر بةرِيَزت«يلةئبروج»كة 
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ة، لة بةرِيَزترين مانطدا كة مانطى لة بةرِيَزترين شةودا كة شةوى »قةدر«
ية، ئةطةر هةر زمانيَك بة باشرتين زمان كة زمانى »عةرةبى«ة، «رِةمةزان»

كؤتا ثةيامى خؤى بةو زمانة  لة زمانى عةرةبى باشرت بواية ئةوا خوا 
  ، بؤية خوا يةزمانيَك قووةتى زمانى عةرةبى ن ة هيضم ضونكآلدةنارد، بة

قورئان بة عةرةبى دادةبةزيَنىَ بؤمان، ثيَويستة باش لةمة تيَبطةين، ضونكة 
دةكات  موسَلمانوا لة  بانطةشة نةتةوة ثةرستى و رِةطةزثةرستيةكانزؤرجار 

رِق لة زمانى نةتةوةيةك هةَلطرىَ، بةتايبةتى ئيَمةى ميللةتى كورد 
هةنديَك لةو زوَلمةى ليَمان كراوة ضةوساوة بوين، ومةزَلوم و ويَذوى ميدريَذابة

بة دةستى دراوسيَكانى خؤمانةوة بووة لةوانةش عةرةب، بؤية رِقيَك هةية 
 ىل كورددا بةرامبةر بة عةرةب، وئةمةش بةرِونى لةناولة دَلى تاكى طة
 هةَلنةطرة. يةكى حاشادةكرىَ ورِاستكؤمةَلطادا بةدى 

، يان هؤكاريَكي رِاستةقينة نية يةةآلم من ثيَم واية ئةمة تاكة هؤكار نب
طةورةترين زوَلم ئةوةندة ضةوساوةتةوة وستةمي ليكراوة؟! زؤر! وونكة كورد ض

و ئينطليز  بوو لة اليةن ستاني طةورةدابةشكردنى كورد لة رِوى نةتةوةييةوة
، ئةو ى دواي ثةمياني سيظةرانز، بة ثيَى ثةميانى ثةميانى لؤتة زهليَزةكانةوةوآل

لةوان نية؟! ئايا ان ئةى بؤ رِقي ،تةيان دابةش كردثةميانانة بوون ئةم وآلجؤرة 
 بانيَكة ودوو هةوا نية؟! دوو ثيَوانة؟! ية بةئةمة ثيَوانة ن

تى ترى دراوسىَ هةية، نةتةوةى ترى جطة لةو نةتةوةية هةروةها وآل
ئيشككردنى امبةرى، كةواتة ئةمة ية بةر، كةضى ئةو حةقد و رِقة نهةية

ى وفكرة ومةنهةجيَك هةية بؤ رِةتاندنئيشكردنى كؤمةَليَكة، رِاطةياندنة، و
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خةَلك لةو زمانى قورئانة، مةبةستيَك هةية بؤية ناوى هةر نةتةوةيةك بيَنة 
ية، ئايا ئةمة هؤكارةكةى ضية؟ ئةوةندةى ناوى عةرةب رِقت ىلَ نلة دونيا 

سالَ ئةم ميللةتةى ضةوساندةوة 35اغوتةى عيَراقةوة كة بةَلىَ بةهؤى ئةو ت
م ئةو رِقة زؤرة بةالى آلدةكات، بةبةشيَكى رِق دروست ةوةلةرِوى دةروني

زياد بكا وثةرةى ثيَبدات لة دَلى تاكى منةوة دةستيَكة دةيةوىَ ئةو رِقة 
 كورددا.

 ةنهةجى خويَندكارةكانمنيَو كتييَب ويَنةى دارخورمايةك لة ئةوسا 
 ،يةئةم كوردستانة دارخورماى ىلَ ن ، هةرايان دةنايةوة و دةيان وتهةبواية

ئيَستا برِؤن تةماشاى  بةآلم مةنهةجي خويندكارةكاندا هةبىَ؟ضؤن دةبىَ لة 
مةنهةج بكةن، نازامن ذنى كورد نةماوة، ثياوى كورد نةماوة، طةجنى كورد 

وةى طةىل وةى لة شيَة، شيَهيَناو بيانياننةماوة، كةوا ويَنةى كورِ و كضيَكى 
ضىَ بةهةر ضوار ثارضةكةيةوة، ئةى بؤ كةس ناَلىَ ويَنةكانى ناو كورد نا

مةنهةجى خويَندن بؤ لة ويَنةى طةىل كورد ناضىَ؟! كؤشك و تةالر كة هيضى 
 تة ناضىَ؟! آللةهى ئةم و

عريب ةت: »با خةرةوةى ئةو قسةيةية كةدةَلىَبؤية ئةمة بةرِاست
آلم بة خةَلك بةعةرةب نةكرىَ، بة با بةردةوام بىَ«،غريب ةم تآلنةميَنىَ، بة

ميللةتى خةخمؤرى قةيدي نية، ئةطةر كةسيَك رِاستطؤبىَ و بكريَنغةرب 
غريب بىَ، ئيَمة ةدذى تهةم عريب بىَ و ةدذى ت كورد بىَ ثيَويستة هةم

  نةريتى جوانى خؤمانةوة.موسوَلمانني ثابةندين بة ئاداب وميللةتى كوردى 
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بة ئةم قورئانةمان دابةزاندوة واتة: » [ھ  ے                ہ  ھ  ھ  ھ]
، لة ثةيامبةر، لة رِيَى باشرتين فريشتةوة، بؤ باشرتين «زوباني عةرةبى

لة باشرتين شويَن كة مةككةى ن مانط دا، لة باشرتين شةودا، وباشرتي
ُ ] :تةوةدا كؤبوةثريؤزة، تةماشاكةن هةموو شةرةفةكانى تيَ  أَْعَلُم َحْيُث  اللَّ

َساَلَتهُ  وزاناترة كة خؤى دةزانى  سبحانة خواواتة: »، [ 124]األنعام:  [َيْجَعُل ره
كوىَ دانرا، بةهةر ، بؤية ثةيامى خوا لة هةر«ثةيامى خؤى بؤ كوىَ دةنيَرىَ

ةو طةلة، يان ئةو كةسة، يان ئةو شويَنة شايستةى ئ :ىكةس درا، نةَليَ
 تؤمةتباركردني بةوةى شتى نةشياو دةكات. ةوة، ضونكة ئثةيامي خوا نية

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ]

 [ۋ   ۋ  ۅ  ۅ
بة  ى خوا ئيَمة باشرتين ضريؤكت بؤ دةطيَرِينةوة،ثةيامبةرئةى واتة: »

لة  ة«الراجحثةسةندة »ليَرةدا ئةوةى  ،«ضاكرتين شيَواز بةياني دةكةين
[ بةتةنها ضريؤكى يوسف ناطريَتةوة، ڭ  ڭ]رِاظةكاراني قورئان قسةى 

، صاحل، ئيرباهيمنوح، هود،  :ان دةطريَتةوةثةيامبةربةَلكو ضريؤكى سةرجةم 
 .شوعةيب، ... هتد

لةمةشةوة طرنطي ديراسةكردني ميَذوو رِون دةبيَتةوة، بةتايبةتي 
 ميَذووي ئيسالمي.

كة بؤمان  ئةم قورئانةوةواتة: »بةهؤي [ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ]
 .ةوانة كردوي«رِ
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ئةم قورئانة تؤ ثيَش لة كاتيَكدا [ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ]
، وئةم زانيارى و شارةزايانةت نةبو ؟يةنةتدةزانى قورئان ضية؟ ثةيامى خوا ض

 ى خوا ثةيامبةرلة شويَنى تردا بة  بكةن خوا سبحانة تةماشا
يَمانُ دةفةموىَ: ] َتاُب َوََل اْْله ي َما اْلكه ي   َما ُكْنَت َتْدره ْن َجَعْلَناُه نُوًرا َنْهده َوَلكه

َنا َباده ْن عه ! تؤ ثيشرت نةتدةزانى ئيمان دةممةحوئةى مواتة: »[ بههه َمْن َنَشاُء مه
رِيَطاى رِاستى ضية، قورئان ضية؟ بةآلم خوا سبحانة هيدايةتى دايت و

تَ هةروةها ئةفةرمويَ: ] شاندايت.ثي ْن كه هه مه ْن َقْبله اٍب َوََل  َوَما ُكْنَت َتْتُلو مه
ُلونَ  ًذا ََلْرَتاَب اْلُمْبطه َك إه ينه [، واتة: »ولةو موعجيزة رِونانةى تؤ َتُخطُُّه بهَيمه

ئةى ثةيامبةري خوا ئةوةية: تؤ هةرطيز كتيَبيَكت نةخويَندؤتةوة وثيتيَكت 
بةو دةستانةت نةنوسيوة، ثيَش دابةزيين قورئان بؤ سةرت، خؤشيان ئةوة 

خويَنةر يا نوسةر ببوايةيت، ئةوا دةيانوت: ئةم  دةزانن، جا ئةطةر ثيَشرت
 شتانةى لةو كتيَبانةوة وةرطرتوة وفيَر بووة«.

 دةكات. بةرِاسيت ئةمةش ئيسثاتي ثةيامبةرايةتي ثةيامبةر 
[ كةواتة: عةقلَ لة غةفَلةت وبيَئاطاييدا داية تا   ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ]

 هؤش وئاطاهيةوة.زانست فيَر دةبيَت وئةوسا ئةيهيَنيَتة نيَو بازنةى 
وا بكةين لةسةر نيعمةتى ئيسالم بؤية ثيَويستة لةسةرمان شوكرى خ

ينةتةوة، ئةو ئيمانةى وى ثارِاشنة ليَلة كاتيَكدا نةداوامان كردووة و ئيمان،و
بؤية وا بة داواكردن داواي ليَدةكةين لةسةر ئةم ئيسالمةتية  ثىَ بةخشيوين،
 مبان مريَنيَت.
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 [ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ]

، لةوةى كة ضريؤكى يوسف دةست ثيَدةكات ئيرت بة تةواوةتي ئا ليَرةوة
 دةفةرموىَ: خوا 

بكة  ئةو كاتة باسى ثةيامبةري خوا ئةى » :[ يانى ۉ  ۉ  ې]
  «....: ةت كة يوسف بة باوكى فةرموبؤ ئوممةتةك

كورِى  ىعقوبةكورِى ي ، ناوي: يوسفييوسف ثةيامبةريوسف كيَية؟ 
ى ثةيامبةربؤية هةر ، -عليهم الصالة والسالم- ئيرباهيمةكورِى  ىئيسحاق

، يوسُف  »دةفةرموىَ:  خوا  ، ابنه الكريمه ، ابنه الكريمه الكريُم، ابُن الكريمه
بةرِيَزى كورِى بةرِيَزى كورِى يوسف »، (1)«بُن يعقوَب بنه إسحاَق بنه إبراهيمَ 

 نيوةى جوانى -سبحانة-، يانى رِةضةَلةكى ثاكة، خوا «زةيَبةرِيَزى كورِى بةرِ
لة شةوي ئيسرا وميعراجدا لة »: وةك لة فةرمودةدا هاتووة ،ثيَبةخشيوة

إذا هو قد أعطي  ئةبيينَ ئةفةرمويَ: » ئامساني سيَيةم ثةيامبةر يوسف 
 .(3)، واتة: »تةماشا دةكةم نيوةى جواني ثيَدراوة«(2)«شطر الحسن

 
 .3382: صحيح البخاري: ح  (1)
 .162صحيح مسلم: ح:   (2)
قالت طائفة المراد منه أن يوسف أوتي شطر الحسن الذي » :قال ابن قيم   (3)

قالوا ويحقق  ،ويوسف بلغ شطر تلك الغاية ،بلغ الغاية في الحسن فالنبي  ،أوتيه محمد
لوجه ما بعث الل نبيا إَل حسن ا»رمذي من حديث قتادة عن أنس قال: ذلك ما رواه الت

والظاهر أن معناه أن يوسف  .«حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا
عليه السالم اختص على الناس بشطر الحسن واشترك الناس كلهم في شطره فانفرد عنهم 

 =والالم في الحسن للجنس َل للحسن ؟ذا يعدل عنهافلم ،ظاهر اللفظ ٰهَذاو ،بشطره وحده
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ضةقؤيان لة جوانى يوسف كةوا ئافرةتانى ميسر دانيشتون و ننرِاميَشتيَ
بة ضةقؤكان دةستى بة دةستةوةية لة كاتى دةركةوتنى يوسف هةمويان 

 خؤيان دةبرِن وئاطايان لة خؤيان نية..
خاوةنى تةواوى  ،دايالشةمان نةضىَ لةطةلَ جوانى رِوكةش وم بريآلبة
ة ضى ثةيامبةرتةوة كة ئةم دا بؤتان رِون دةبيَشة ضريؤكةكةة، لرِةوشت

انةى بةسةرى دىَ لةو حاَلةتة نارِةحةت ؟شكؤمةندى هةيةرِةوشتيَكى بةرز و
 باسى دةكةين. -سبحانة-ثشتيوان بةخوا خؤرِاطرة كة ضةند بة ئارام و

امنان كردووة كة هةموى خوا بؤى ثةيامبةرواهلل باسى ضريؤكى زؤريَك لة 
لة هى   م ضريؤكى يوسفآلبة ةَلكة،كبة هةموي بةسود و طيَرِاوينةتةوة،

هةموويان جياوازترة، واهلل ضريؤكى يوسف لةطةلَ خؤيدا دةتباتة ناو 
 وعيربةت. ئامؤذطارىدنيايةكةوة كة ثرِيةتى لة ثةند و

 يَيث وبة،عقةي، باوكي كيَية؟ باوكي ناوي وت: ...«بة باوكي »[ ې]
وةكو ندةى خوا«، « »بةعبداهللئيسرائيليش واتة: »دةوترىَ ئيسرائيل، 

يةكيَكة لة ثةيامبةرة  حبيب اهلل،يل وخادم اهلل وئميكائيل وةبرِوج
بةرِيَزةكان وهةمو ثةيامبةرانى ثاشى ئةم ثةيامبةرة، لة ثشيت ئةم بوون 

 
تص بالنبي صلى الل عليه وسلم أدري ما الذي حملهم علي والمعهود المخ ،المعين=

بل يدل على أن النبي صلى الل ٰهَذا إلى ما ذكروه وحديث أنس َل ينافى  ٰهَذاالعدول عن 
عليه وسلم أحسن األنبياء وجها وأحسنهم صوتا وَل يلزم من كونه أحسنهم وجها أن َل 

هم في الشطر اآلخر ويكون النبي يكون يوسف اختص عن الناس بشطر الحسن واشتركوا 
صلى الل عليه وسلم شارك يوسف فيما اختص به من الشطر وزاد عليه بحسن آخر من 

 بدائع الفوائد من: «. الشطر الثاني والل أعلم
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  وثيَشرتيش باسي »ئةسبات«مان كرد، وكؤمةَليَ خواردني لةسةر خؤي
الا ل ه ] قةدةغة كردبوو، ْسَرائهيُل  ُكلُّ الطََّعامه َكاَن حه َم إه يَل إهَلَّ َما َحرَّ

ْسَرائه َبنهي إه
هه  َعَلٰى   .[93]آل عمران:  [َنْفسه

[ ئةمةش ثيَت دةَليَ: ضةند ثيَويستة طفتوطؤ هةبيَت لة نيَوان ې]
باوك وكورِدا. هةروةها بة ئةدةب بوني مندالَ لةطةلَ باوكيدا، هةروةها 

ةك ئةوةى ناوي موحةممةد بانطكردني بة ناوي باوكة، نةك بة ناوي ثةتي، و
 بيَ، نةَليَ: باوكة طيان، بَليَ: موحةممةد!

باوكة من ئةى » ،[  ې   ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ]
 «.مانطم بينى سوذدةيان بؤ دةبردميازدة ئةستيَرة وخؤر ودا منخةو لة

 كى تيَطةيشت لة خةونةكة، بؤية فةرموي:باو
ڀ     ڀ  ٺ  ٺ     ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ]

 [  ٺ  ٺ
كت يتةوة، ئةطينا ثيالنيَبؤ براكانت نةطيَرِ واتا: »كورِى خؤم ئةم خةونة

 .«يةكت دةكةنآلتوشى بةوبؤ دةطيَرِن 
يا «، بةآلم بضوكراوةتةوة وبووة بة: ]يا اْبنِي[، خؤي ئاوهاية: »   ٻ]

ئاوها بةو  ،ثياهاتنةوة وخؤشةويسنت ودَلسوتانة ئةمةش بؤ بةزةيي [،بُنَيَّ
 جوانية قسةى لةطةلَ دةكات. ئةمةش وانةيةكي طرنطة بؤ باوكان.

[، جا ئةوةى رِاستة، يوسف خةونةكةى ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ]
نةطيَرِاوةتةوة بؤ براكاني تا حةسودي ثيَبةرن وتوشي كيَشةى بكةن، ضونكة 
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 هةروةها ئةوةى تيَداية، كة فرةذني لةوانةية ببيَتة هؤي يوسف لةوة ذيرترة.
حةسودي وئيَرةيي بردن، بةآلم بة طشيت ئةو سودانةى لة فرةذني هةية، لة 

 ضاو مةترسيةكةى وا رِيَطري ليَناكريَت.
[، ئةمةش ئةوةى تيَداية كة دروستة، مةقةيةدي پ  پ  ڀڀ   ]

 ووريايي بكريَ لة شتيَك كة لة زيانةكةى برتسي.
وة لةالي دروستة مرؤظ نيعمةتي خوا بةسةريةوة بشاريَتة كةواتة:

 برتسيَ حةسودي ثيَ بربيَ ويان ثيالني دذ بطيَرِدريَ.كةسيَك يا شويَنيَك 
هةروةها ئةوةى تيَداية كة خاوةن فةزَلةكان هةميشة حةسوديان 
ثيَدةبريَ، بؤية با ورياي خؤيان وبن ونيعمةتةكانيان بشارنةوة مةطةر الي 

 دَلسؤزةكانيان نةبيَت.
، ر فةرمودةيةكي ثةيامبةري خوا هةروةها بةَلطةشي تيَداية لةسة

  ةٍ مَ عْ نه  يه ذه  لَّ كُ  نَّ إه ، فَ انه مَ تْ الكه به  جه ائه وَ الحَ  احه جَ نْ ى إه لَ وا عَ يُن عه تَ ْس اه » : (1)كة ئةفةرمويَ
ْتَما وفي رواية: »   ، « ود  سُ حْ مَ  ُكْم بهكه ينُوا َعَلى َطَلبه َحَوائهجه ه نهْعَمٍة  نهَها اْسَتعه نَّ لهُكل  ، َفإه

»بؤ سةركةوتن وجيَبةجيَ بووني كارةكانتان، ثشت بة  واتة: .، « َحَسَدةً 
 شاردنةوةى ببةسنت، ضونكة هةمو خاوةن نيعمةتيَك حةسودي ثيَدةبريَ«.

هةروةها ئةوةشي تيَداية: نابيَت خةون بطيَرِدريَتةوة الي كةسيَك كة 
 ئةفةرمويَ وةكو ثةيامبةري خوا  .دَلسؤز نةبيَ، يان خةوثةرذييَن نةزانيَ

 
 أبي هريرةعلي بن أبي طالب وعبد الل بن عباس ووروي من حديث معاذ بن جبل  (1)

 ( . 1453(، ح: )3/436)السلسلة الصحيحة : ، انظرها بالتفصيل فيوأبي بردة مرسال
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: «ةسيَكتان خةونيَكي بيين ثيَي خؤش بو، ئةوا لةاليةن خواوةية، هةرك
بؤية با حةمد وستايشي خوا بكات وبيطيَرِيَتةوة، وبا نةيطيَرِيَتةوة مةطةر 

، خؤ ئةطةر خةونةكةى خراث بوو ئةوا لة شةيتانةوةية كةسيَك دؤسيت بيَت
 .(1)«وبا نةيطيَرِيَتةوة

ة مةطةر بؤ يةكيَك شارةزاي : »خةون مةطيَرِنةو هةروةها ئةفةرمويَ
 .(2)خةون ثةرذييَن بيَت، يان دَلسؤزتان بيَت«

خةون بةو شيَوةية ديَتة دي كة ليَك : » هةروةها ئةفةرمويَ
ضاوةرِيَ دةكا بزانيَت لة دةدريَتةوة، وةكو منونةى ثياويَك ثيَي بةرز كردبيَتةوة 

نةوة مةطةر لةالي كويَ ثيَي دادةنيَت، هةربؤية خةونيَكتان بيين مةيطيَرِ
 .(3)دَلسؤزيَك يان زانايةك نةبيَت«

 
ي ه  (1) َع النبيَّ عن أَبي سعيٍد الخدره

َها، ، يقول: أنَّه َسمه بُّ َذا َرأى أَحُدُكْم ُرؤَيا يُحه : »إه
َها  ْث به َن الله َتَعاَلى، َفْلَيْحَمده الَل َعَلْيَها، َوْلُيَحد ه َي مه ْث به -َفإنََّما هه َلَّ وفي رواية: َفالَ يَُحد ه َها إه

بُّ  َها، َوَلَ  -َمْن يُحه ْن َشر ه ْذ مه
، َفْلَيْسَتعه ْيَطانه َن الشَّ َي مه ا َيْكَرُه، فإنََّما هه مَّ َذا َرأَى َغْيَر َذلهَك مه َوإه

ُه« ( ولم يروه مسلم عن 6985): البخاريأخرجه  ، متفق  َعَلْيهه  َيْذُكْرَها ألََحٍد؛ َفإنََّها َل َتُضرُّ
 .أبي سعيد الخدري

ْؤَيا»: نه كان يقولأ عن النبي  ،بي هريرةأعن ، عن ابن سيرين (2) وا الرُّ إهَلَّ  َلَ َتُقصُّ
حٍ  ، وقال حديث حسن صحيح، وقال: (2/45أخرجه الترمذي ) ، «َعَلى َعالهٍم أَْو َناصه

 (119. الصحيحة ح: )إسناده صحيح على شرط الشيخيناأللباني: 
ْؤيا َتَقُع على  »: نه كان يقولأ عن النبي  ،بي هريرةأعن ، عن ابن سيرين (3) إنَّ الرُّ

ر َمَتى َيَضُعها ،ما يَُعبَّرُ  ْجَلْيهه فهَو َيْنَتظه فإذا َرأى أَحُدُكم ُرْؤيا فال  ،ومثُل ذلك مثُل َرُجٍل َرَفَع ره
حًا أْو عالهماً  ْث بها إَل  ناصه و ، صحيح اْلسناد، وقال: (4/391أخرجه الحاكم ) ، «يُحد 

. «على شرط البخاري» :وحقهما أن يضيفا إلى ذلك، وقال األلباني: ه الذهبيوافق
 ( 120الصحيحة ح: )
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 بؤ براكانيت مةطيَرِةوة؟ لةبةر: ئةفةرمويَبؤ 
 شةيتان دوذمنىبةرِاسيت ضونكة »[ ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ]

 بؤ دةكاتوةسوةسةيان  ئينسانة، ختوكةى براكانت دةدات و رِاستةقينةى
كت آل ودةرديَبةئةوانيش توشى وئيَرةيي ئةخاتة دَليانةوة،  وحةسودي

 كةواتة حةسودي ئيشي شةيتانة وحةزي ئةوة و وةسوةسةى ئةوة. «.دةكةن
 ضةند سوديَكى طرنطى تياية، لةوانة: ئايةتةش ئةم

! بؤ مةطةر يةكةم تاواني ئامسان بةهؤي ترسناكةزؤر حةسودى  يةكةم:
ضيةوة بوو؟! ئيبليس حةسودي بة ئادةم نةبرد!؟ ئةى يةكةم تاواني سةر زةوي 

ةهؤي حةسوديةوة نةبوو؟! قابيل بؤ هابيلي براى كوشت؟! ضونكة خودا خيَر ب
 .(1)وسةدةقةكةى لةميان وةرطرت ولةوي وةرنةطرت

يشدا نزيكةكانلة نيَوان خزم وكةسوكار وتةنانةت  حةسودي دووةم:
، ئةمةشيان زؤر نارِةحةتة، وةك لة ضريؤكي دواكةوتين دروست دةبيَت وهةية

ة خيََلي سةلةمة لةطةلَ دوو هاورِيَكةيدا هاتووة، كة كةعيب كورِي مالك ل

 
َما َوَلْم ] قال تعالى: (1) هه ْن أََحده َل مه َبا ُقْرَباًنا َفتُُقب ه ْذ َقرَّ ْم َنَبأَ اْبَنْي آَدَم بهاْلَحق ه إه َن اآْلَخره َقاَل أَلَْقتُلَ َواْتُل َعَلْيهه يَن يَُتَقبَّْل مه َن اْلُمتَّقه ُ مه نََّما َيَتَقبَُّل اللَّ َليَّ َيَدَك لهَتْقتَُلنهي  *نََّك َقاَل إه َلئهْن َبَسْطَت إه

يَن  َ َربَّ اْلَعاَلمه ن هي أََخاُف اللَّ َْقتَُلَك إه َلْيَك أله َي إه ٍط َيده ي  *َما أََنا بهَباسه ْثمه إه يُد أَْن َتُبوَء به ن هي أُره إه
َك َفَتكُ  ْثمه يَن َوإه ْن أَْصَحابه النَّاره َوَذلهَك َجَزاُء الظَّالهمه يهه َفَقَتَلُه  *وَن مه َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل أَخه َفَطوَّ

يَن  ره َن اْلَخاسه يهه  *َفأَْصَبَح مه ي َسْوَءَة أَخه َيُه َكْيَف يَُواره ُ ُغَراًبا َيْبَحُث فهي اأْلَْرضه لهُيره َفَبَعَث اللَّ
ينَ َقاَل َيا َوْيَلتَ  مه َن النَّاده ي َفأَْصَبَح مه َي َسْوَءَة أَخه ْثَل َهَذا اْلُغَرابه َفأَُواره  [ا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن مه

 . [31-27]المائدة:
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ئةثرسيَ: كةعب بؤ نةهاتووة، ثياويَكي بةني سةلةمةى  ثةيامبةر 
 !(1)خزمي خؤي، ئةَليَ: سةرقاَلي دونيا وكةشخةيي وجواني خؤيةتي

ْخَوَة َواْلَقَراَبَة  ئينب ئةلعةرةبي ئةَليَ: » يهه ُحْكم  بهاْلَعاَدةه أَنَّ اْْله فه
 .(2)«ْحُسُدونَ يَ 

كةواتة ئةبيَت باوك زؤر وريا بيَت ونةخؤشي حةسودي، سةري 
 منداَلةكانيان نةخوات.

ئةم ئايةتة قسةى ئةو كةسانة ثوض دةكاتةوة كة دةَليَن:  سيَيةم:
هاوتةمةنةكان دروست ئةبيَت، هاوكار وو حةسودى تةنها لة نيَوان هاوثيشة

 بضوكيش دروستويَوان طةورة حةسودى لة نرِاستة بة زؤري واية، بةآلم 
بة بةرامبةر وتةمةن ئةكريَ حةسودي بيطريَ ، بةَلكو ثياويَكى ثري ئةبيَت

، كة هةموويان لة يوسف طةورةترن نمنداَليَكى بضوك، ئةوة براكانى يوسف
 كةضي ،يش طةورةتر بيَتكورِةكةى لة يوسفلةوانةية تياياندا هةبيَت 

 ةر ديَنن كة خوا ويسيت هةبيَتدةبةن وئةوةى بةس  حةسودى بة يوسف
 .دةرِؤينة سةرى

دروستة لة رِوانطةى ئامؤذطاريةوة  سودي ئةوةى تيَداية مرؤظ ضوارةم:
غةيبةت بكات، ئةوةتانىَ باوك بة كورِةكةى دةَلىَ: ئةى كورِم ئةو بؤي 

، ئةم ئةطينا ثيالنيَكت لة دذ دةطيَرِن خةونةى بينيوتة بؤ براكانتى مةطيَرِةوة
، دروستة، هةربؤية ايةدم مادام سوديَكى تيَآلطومان غةيبةتة، بةقسةش بيَ

 
 (.2769(، ومسلم، ح: )4156البخاري، ح: )أخرجه  (1)
 ، السيوطي.اْلكليل في استنباط التنزيلمن:  (2)
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نزيكةى  ةَليَن دروستة،كردن كة ئلةو جؤرانةى غةيبةت خاوةن زانستةكان
 ،دةَليَن دروستة جؤرانةى كة ، يةكيَك لةو(1)جؤر باس دةكةنثيَنج بؤ شةش 

ةى بؤ وةكو ئةو، (2)سود وبةرذةوةنديةك هةبيَت لةو غةيبةتكردنة :ئةوةية

 
 :أحد العلماء قال   (1)

 يبٍة في ستةٍ القدُح ليس بغه 
 

 ج

 
 
 
 
 

* 
 
 

ر ٍف وُمَحذه  متظلٍم وُمَعره
 

ٍر فسًقا ومستفتٍي   وُمَجاهه
 

* 
 ومن طلب اْلعاَنَة في إزالةه ُمنَكره  
 

ي  »: قال النووي 
يَبة لهَغَرٍض َشْرعه ْن تَُباح اْلغه تَّةه أَْسَباب:َلكه  :أََحدَها ، َوَذلهَك لهسه

ََلَية... فيقول لمن التَّظَلُّم ْن ظَالهمه: ظََلَمنهي ُفاَلنأَْو ُقْدرَ  َلُه وه ْنَصافه مه  :لثَّانهي... ة َعَلى إه
ْستهغَ  ْفَتاء :. الثَّالهث..اثَة َعَلى َتْغيهير اْلُمْنَكراَله ْسته أَْن َيُقول لهْلُمْفتهي اَله ابهع..: ظََلَمنهي ُفاَلنبه  :. الرَّ
ر  َتْحذه  ْن الشَّ يَن مه ْجَماعه َذلهَك َجائه وَ  ...ير اْلُمْسلهمه ْنَها...ز بهاْْله نْ  :، َومه هه عه َعْيبه ْخَبار به د اْلُمَشاَوَرة اْْله

ْنَهافهي ُمَواَصَلته يًبا أَْو  :، َومه ي َشْيئًا َمعه َذا َرأَْيت َمْن َيْشَتره يَحة... إه َذا َلْم َيْعَلمُه َنصه ْنَها...إه  :، َومه
ق أَ  َلى َفاسه د إه ًها َيَتَردَّ َذا َرأَْيت ُمَتَفق ه ْلًماْو مُ إه ع َيْأُخذ َعْنُه عه ْفت َعَلْيهه َضَرره ، َفَعَلْيك ْبَتده ، َوخه

َبيَ  يَحته به يَحةَنصه ًدا النَّصه س..انه َحاله َقاصه هه أَْو بهْدَعته.  :. اْلَخامه ْسقه ًرا بهفه أَْن َيُكون ُمَجاهه
س اده َذا َكاَن مَ  :السَّ يف َفإه َلَقٍب َكاأْلَْعَمشه التَّْعره يفه بههه  ...ْعُروًفا به اهـ «...َوَنْحوه َجاَز َتْعره

 باختصار وتصرف.
كر اْلنسان بما يكره محرم إذا كان  اعلم» :قال ابن رجب الحنبلي   (2) أن ذه

فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة ، د منه مجرد الذم ه والعيب والنقصالمقصو 
وقد ، حرم بل مندوب إليهفليس بم ،لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة

وذكروا الفرق بين جرح الرواة  ،في كتبهم في الجرح والتعديلٰهَذا قرر علماء الحديث 
ى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن َل ،وبين الغيبة وَل ،  يتسع علمهوردُّوا على من سوَّ

اظ الحديث م ومن َل من تقبل روايته منه وَل التمييز بين  ،فرق بين الطعن في رواة حفَّ
َل شيئاً منها على غير تقبل ، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأوَّ

جمع العلماء ، وقد أر من اَلقتداء به فيما أخطأ فيهتأويله وتمسك بما َل يتمسك به لُيحذ ه 
تفسير نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من ال ٰهَذاول .على جواز ذلك أيًضا

وشروح الحديث والفقه واختالف العلماء وغير ذلك ممتلئة بالمناظرات ورد ه أقوال من 
ُف أقواله من أئمة السلف والخلف  =                .من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تَُضعَّ
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ك كةسيَك خةَل منونة:بؤ ، كؤمةَلةئةو كةسة يان ورياكردن بيَت لةشةرِي ئةو 
ئةو  :ىالرِيَيان دةبات، دروستة بَليَوو هةَلديَر لة رِيَى رِاست الدةبات و بةرة

ئةو كةسة ثيالنتان  جا ئاطادارى بن! ،الدةبات رِاستة رِيَطا كةسة خةَلك لة
 كردن دروستة.طومان ئةم جؤرةى غةيبةتوبيَىَ ورياى بن، بىَ شةك بؤ دةطيَرِ

 -كة فاتيمةى  كضي قةيسة– ئافرةتيَك :لةسةر ئةم بابةتة بةَلطةى تر
كة ئةبو سوفيان –ثياو  دووكةوا  ى خوا ثةيامبةردةرِواتة خزمةت 

ا أَبُو َجْهٍم َفالَ فةرموي: » ئةويش  ؟ضونةتة خوازبييَن -وئةبو جةهمة أَمَّ
هه  َيَضُع َعَصاُه َعنْ  َيُة َفُصْعُلوك  َلَ َماَل َلهُ  ، َعاَتقه ا ُمَعاوه ى أَُساَمَة ْبَن   ،َوأَمَّ اْنكهحه

، واتة: »سةبارةت بة ئةبو جةهم ئةوة ثياويَكة طؤضانةكةى لة شاني (1)«َزْيدٍ 
ناهيَنيَتة خوارةوة، خؤ موعاويةش نةدارة وثيارةى نية، بؤية هاوسةرطريي 

 ة«.لةطةلَ ئوسامةى كورِي زةيد دا بك
كةواتة ئةطةر كةسيَك  بيطومان بةَليَ. ية؟ئايا ئةمة غةيبةتكردن ن

ىَ، بَلمةيشارةوة ورِاستيةكةى ثيَثرسيارى كضيَك يان كورِيَكى ليَكردى 
 

اً =  وَل ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم وَل ادعى فيه طعناً على من ردَّ عليه قوَله وَل ذمَّ
نقصاً اللهم إَل أن يكون المصن هف ممن يُفحش في الكالم ويُسيُء األدب في العبارة فُينَكر 

ه ومخالفته عليه فحاشته . للحجج الشرعية واألدلة المعتبرة ، إقامةً وإساءته دون أصل رد ه
الل به وسبب ذلك أن علماء الدين كلُّهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث 

، وكلُّهم معترفون بأن له لل وأن تكون كلمته هي العلياألْن يكون الدين ك و رسوله 
اْلحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم وَل ادعاه أحد من 

كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون  ٰهَذاالمتقدمين وَل من المتأخرين فل
قبول الحق إذا ظهر ن صغيراً ويوصون أصحابهم وأتباعهم بالحق ممن أورده عليهم وإن كا

 «.في غير قولهم
 (.1480صحيح مسلم، ح: ) (1)
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ئةبيَت ئةوةش بزانريَت كة سومعة ، لةو كاتةدا َلةآلحةضونكة ئةم غةيبةتة 
كراودا ولة كاتيَكي كى ديارى م لة سنوريَآلناموسى موسوَلمان ثاريَزراوة، بةو

ي كة غةيبةتجا سةرنج بدة ، آللَ ئةبيَتحةبؤت بؤ سوديَك تةسكدا و
ئةمةش بؤ سوديَكة: ضونكة خراثة  خوا حةرامى كردووةناكةيت، ضونكة 

لةبةر هةر دوو بةرةكى ليَدةكةويَتةوة، ئةطةر غةيبةتيشت كرد وئاشوب و
، بؤ ئةوةى كضى ئاشوب نةكةويَتةوةوديَك دةيكةيت، بؤ ئةوةى خراثة وس

 .وبةثيَضةوانةوةشةوة باش نةدرىَ بة كورِى خراث

يوسف دةَليَن: كاتيَك  ،دةكةنباس سودى ترى طرنطزانايان  ثيَنجةم:
 ئةستيَرة وخؤر ومانط  11ودةبينيَت يانزة  ثيشان دةدريَت يئةم خةوة
ؤ ئةوةى بة دَلنةوايية بؤ يوسف نئةم خةو :ئةفةرمون دةى بؤ دةبةن،سوذ
ةى بكةويَتةوة كة نبريى ئةم خةو ،توشى نارِةحةتى هات يَكاتهةرك

كؤتاييةكةى خيَرة، كؤتاييةكةى ئةوةية كة دةبيَتة سةردار وسةروةر، كة 
كؤمةَليَك مذدةى ثيَدرابوو، ضاوةرِوانى  مرؤظ ئةطةر هاتوو جائةجنام وابوو، 

ئةطةر  ،تر بوو، ئةوسا بةربةستةكان سانا وئاسان ديَنة ثيَش ضاويشتى طةورة
حؤريةكان ضاوةرِيَي دةكةن طةجنيَك زانى بةهةشت ضاوةرِوانيةتى، زانى كةوا 

ناداتةوة ضونكة بريى الى ئةوةية كة  ئةوسا ئاورِ لة فيتنةى ئافرةت
 ضاوةرِوانيةتى.

واتة: ئةم خةونة وةآلمي ئةم ثرسيارةية: يوسف بؤ خةونيَكي نةبيين 
 دةبيَت؟ثيَي بوتراية كة توشي نارِةحةتيةكي زؤر 
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بة قسةكانى  دةبيتسةرسام هةميشة  دا لة ضريؤكى يوسف شةشةم:
قسانيَك دةكات ثاشان وةكو خؤي  ثيَشوةختدةبيين ،  عقوبةي

م براكانت توشى دةرديَكت بكةن، ةترسئ :ةَلىَئليَرةدا بؤ منونة: دةردةضىَ، 
 مانيوسف كاتيَك كورِةكانى ديَن بؤ الى دةَليَن باوكة هةروةها رِيَك وادةبىَ.

لة شتيَك دةترسم » عقوب دةفةرمويَ:ة، يياري كردنلةطةَلمان بنيَرة بؤ 
ئةوة دةكةن توشي يوسف هةروا دةبيَت و كة كورِةكانى دةطةرِيَنةوة ،هةية«

بؤنى » هةروةها سةرنج بدةن: دةفةرمويَ: كة باوكي ليَي دةترسيَت.
ي نةبرد زؤر، يان بةينةبؤ شام رميسكةضي « قةميسةكةى يوسف دةكةم

يان دا بةسةر ضاويدا، وئةوة رِويدا كة باسي دةكةين بة قةميسةكةى يوسف
يان لةطةلَ بنريىَ بؤ «بنيامني»دةكةن ليَ يكة داوا هةروةها .ويسيت خوا

، ضونكة طوماني برد ئةجمارة درؤ ةطةَليان دةينيَرىَرِازي ئةبيَ ولر، يسم
 فةرموي: - لة دابرِاندواي دةيان سالَ-ناكةن. هةروةها بة كورِةكاني وت 

بةَلكو بيان دؤزنةوة وبيَئوميَد  ،وبراكةشي بدةن رِؤَلةكامن برِؤن وضاو بؤ يوسف
مةبن، لة هةمو جارةكاني تردا ئةم قسةي نةكردوة، ئةوة ئةبيَت ئةم جارةيان 

 .ئوميَدةكةى ديَتة جيَ
، فرياسةتيَكى زؤر بة هيَزى هةية ثةيامبةرة ئةم بةرِاسيت بؤية 

 و ئةكريَ ئيلهاميش بووبيَت.بةَلك
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 ؟وئيلهام ضية (1)يةض تفرياسة
ئةوةية بة خويَندنةوةى شتة ديارةكان ثيَشبيين دروسيت شتة  فرياسة

، يان: بة بينيين ئاكارة ديارةكان خويَندنةوةى دروست ناديارةكان بكةيت
 .بكةيت بؤ ئاكارة ناديارةكان

دا لة رِيَطة وبة واسيتةى ئةوةية: لة فرياسةت ئيلهامداجياوازيشي لةطةلَ 
بينيين شتة ديارةكان ئةو ثيَشبينية دروستانة دةكات، بةآلم لة ئيلهامدا 

بة  يشخوا ئةخياتة دَلي عةبدةكةيةوة، وهةنديَجار ،بةبيَ واسيتةية ونوريَكة
 ةوانةشةوة.ة ثيَضئيلهام ئةوتريَت فرياسة وب

دةكةيت  ككةسيَلة ئيسالمدا هةية، كة تةماشاى وئيلهام فرياسةت و
دةردةضيَت، ئةمةش بة ئيمان وبة تةقوا دةبىَ  و وا شتيَكى ليَدةخويَنيتةوة

فةرمانةكانى  جا هةركةسيَك طويَرِايةَلي ،وضةواشةكاري دةجةلنةك بة درؤ و
سةد  100نةبو، ئةطةر   يةكانى خواودةستبةردارى نةهخوا نةبو، 

ة وهيضى لةاليةن يَت هةموى لةاليةن شةيتانةوةيهةب فرياسةت وئيلهامي
 نية. -سبحانة- خواوة

 دةست ثيَدةكات، بينينى يوسف  ضريؤكةكة بة خةو حةوتةم:
دَلخؤش  كريَت، مرؤظخؤشبثيَ يدلَ ئةكريَبينني لة شةريعةتدا  هةَلبةت خةو

أل دةكات ونة آلم نة حةرام حةآلبة .يَتضاك وخؤش ب ىدةبيَت ئةطةر خةوةكة
 

َراَسة  (1) اَلستدَلل »... أو: «هي اَلستدَلل باألمور الظَّاهرة على األمور الخفيَّة» :الفه
لتهانوي كشف اصطالحات الفنون والعلوم« ل» . انظر:«بالَخْلق الظَّاهر على الُخلق الباطن

(2/1265 .) 
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ى شةرعى ثيَدادةمةزريَ، ضونكة زؤريَك حةآلأل حةرام دةكات ونة حوكميَك
زيادةرِةوى دةكةن لة خةودا، تةنانةت خةَلكى وا هةية بة خةو ناسراوة، هةر 

، لة ئيسالمدا خةو مايةى دَلخؤشية نةك رِؤذةى خةو بة شتيَكةوة دةبينىَ
 .مايةى دامةزراندنى ئةحكامى شةرعى بيَت

شةعباندا بوون  ى مانطى29موسوَلمانان لة ئةطةر هاتووة : منوونة
ثةيامبةرى كةسيَك هاتة خةوي و يةكيَك لة موسوَلمانان، وووئامسان هةور ب

 ى رِةمةزانة، ئايا موسوَلمانانيةك: سبةى ى بَلىَيَث ،ة خةونةكةل بوو خوا
ئةطةر » :كة فةرموويةتى جيَبةجيَ دةكةن فةرمودةكانى ثةيامبةرى خوا 

طوىَ  ئةرِؤن يان «،ان تةواو بكةنعبةرؤذى ش 30هاتوو ئامسان هةور بو ئةوا 
نة؟ بة بةيانى يةكى رِةمةزا وتراوةن كة ثيَى ةى موسوَلمانةكة دةدنبة خةو

دةكرىَ لة   ساب بؤ قسةى ثةيامبةرى خوايح، كؤدةنطى تيَكرِاى زانايان
 .، نةك بؤ ئةو خةونة، واتة: سي رِؤذي شةعبان تةواو دةكةن دايذيان

هاتووة  ي ضاك كة كةمدةست بووة،ك ثياويَكهةروةها دةطيَرِنةوة جاريَ
 خةودا ثةيامبةرى خوا  من لة» :دةَلىَ، لسالموبدةزى كورِى عيزبؤالى ع

برِؤ بؤ خؤت  ،شاردراوةتةوة نةفاميشتيَكى كؤنى  ،ن شويَنالومت: لة ف يَيث
 منيش ضومة شويَنةكة وتةماشام كرد :طرة، دةَلىَبسودى ليَوةردةرى بهيَنة و

: ى ومتيَم لةخةوةكةدا ثآلهيَنا، بةدةرم ، منيشيَكي ليَية(1)«كازالرِّ» ريكاز
 ،نةخيَر» :الم ووتىةلسوبدةزى كورِى عيزع ،«يةك لة ثيَنجى دةرمةكة

 
المال المدفون في  ، وفي الشرع: هو عال، بمعنى مفعول، يعني: المركوزفه  :الركاز  (1)

 الجاهلية. 
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لة  ، ضونكة ثةيامبةرى خوا دةربكةىويستة لةسةرت يةك لة ثيَنجى ثيَ
 و شتةان ئةمثيَويستة لةسةررِاطةياندوين كة:  ىيَث لة فةرمودةكاني دايذيان

ى يَ لة رِنييةك لة ثيَنجى ببةخشئةبيَت نةوة يدةيدؤزنةفامي كة  شاردراوانةى
 .بيَت« تيَكضوت يان ليَ بيَت،دا نةتبيستتكةنة، رِةنطة لة خةو(1)خوادا

نة و ،لَ دةكاتآلنة حةرام حةو ،لَ حةرام دةكاتآلنة حة ن،هةربؤية خةو
بة تايبةت ئةطةر  ية،ؤشم مايةى دَلخآلبة ،حوكميَكى شةرعى ثيَدادةمةزرىَ

 ضونكة ثةيامبةرى خوا  وةكو خؤي، بينيين ثةيامبةري خوا بيَت 
 :يانى، (2)«يوشةش بةشى ثةيامبةرايةتلة ضل بةشة، يةك نخةو»دةفةرموىَ: 

ية لة خةوى يةك بةشى بريت ،شةش بةش بيَتئةطةر ثةيامبةرايةتى ضل و
 .ضاك

 :(3)سىَ جؤرة نخةوهةشتةم: 
 

كازه الُخمُس »: عن أبي هريرة، قال   (1) ( 2355صحيح البخاري، ح: ) «وفي الر ه
 (.1710(، وصحيح مسلم، ح: )1499( و)6913( و)6912و)

ُب  إذا اقترب الزماُن لم»: عن أبي هريرة، قال   (2) ، وُرْؤيا َتَكْد ُرْؤيا المؤمنه َتْكذه
ةه المؤمنه ُجْزء  من ستٍة و يَن جزًءا من النُُّبوَّ ُب  ،أرَبعه ةه فإنه َل َيْكذه صحيح  «وما كان من النُُّبوَّ

 . 7017 البخاري: ح:
َيَتَخيَُّل َمن رآني في المنامه فقد رآني، فإنَّ الشيطاَن َل »: وعن أنس بن مالك، قال 

ةه  يَن جزًءا من النُُّبوَّ تٍَّة وأرَبعه  . 6994 . صحيح البخاري: ح:«بي، وُرْؤيا المؤمنه ُجْزء  من سه
، جزء  من ستٍة وأربعيَن جزًءا الرؤيا الحسنُة من الرجله الصالحه  »: وعنه أيضا، قال 

 .6983 صحيح البخاري: ح: «من النبوةه 
ينَ  ْبنه  ده ُمَحمَّ روى البخاري: َعْن   (3) يره َع أََبا ُهَرْيَرَة َيُقولُ  ،سه ه قَ »: أَنَُّه َسمه اَل َرُسوُل اللَّ
  َماُن َذا اْقَتَرَب الزَّ د   ...إه هه  :َقاَل ُمَحمَّ يُث  :َوَكاَن يَُقالُ  :َقاَل  ،َوأََنا أَُقوُل َهذه ْؤَيا ثاَلَث  َحده الرُّ

يُف الشَّ  نَ النَّْفسه َوَتْخوه ه  ْيَطانه َوبُْشَرى مه الٍَل َعنه ، «..اللَّ َشام  َوأَُبو هه َوَرَوى َقَتاَدُة َوُيوُنُس َوهه
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ضاك  . ئةم جؤرةيان لة اليةن خواوةية كة نى ضاكةخةو جؤريَكيان:
، والي حةسود بؤ ليَك بداتةوة يواية الى خةَلكى ضاك باس بكرىَ وماناكة

 يان الي كةسيَك لة خةوثةرذيَن نازانيَت با نةيطيَرِيَتةوة.
بؤ دَلتةنطكردن وبيَزاركردن ونارِةحةتكردني موسَلمانة،  جؤري دووةم:

 .ةوةيةاليةن شةيتانلةئةمةش 
مرؤظ لةبةر خؤيةوة بري لة شتيَك كة  ،خوتورةى نةفسة جؤري سيَيةم:

 .دةيبينيَتخةو شةو بة ،دةكاتةوة، يان بة رِؤذ ضي ببينيَت
 ةوة.ننابىَ موسوَلمان ئةوةندة وابةستة بيَت بة خةو بة كورتي

عيربةت بة كؤتايية، ئةطةرضي يوسف توشي نارِةحةتي زؤر هات  نؤيةم:
 بةآلم عاقيبةتيَكي هةبو، براكاني حةسوديان ثيرَبد. لة سةرةتاوة،
ئةَليَن: ئةم ئايةتة بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة زاياني ئةمرِؤ  دةيةم:

ئاشكرايان كردوة، لة بوني يازدة هةسارة كة بة دةوري خؤردا دةسورِيَنةوة، 
ومانطيش دةسورِيَتةوة بة دةوري خؤردا، كة ثيَيان دةوتريَ: كؤمةَلةى خؤر. 

 ةآلم لة رِاستيدا ئةمة رِاست نية وزماني عةرةبي تةئويلي وا هةَلناطريَت. ب
 

ى ه  يَن َعْن أَبهى ُهَرْيَرَة َعنه النَّبه يره
يُث َعْوٍف َوأَْدَرَجُه َبْعُضُهْم ُكلَُّه فهى اْلحَ  اْبنه سه يثه َوَحده ده
 .7017 صحيح البخاري: ح: «أَْبَينُ 

ْؤَيا ثاَلثَة :...»َقاَل:   ي ه َعنه النَّبه  ،أَبهي ُهَرْيَرةَ عن  ه  َوالرُّ َن اللَّ الهَحةه بُْشَرى مه ، َفالُرْؤَيا الصَّ
ْيَطانه  َن الشَّ ين  مه مَّ ، َوُرْؤَيا َتْحزه ُث اْلَمْرُء َنْفَسهُ َوُرْؤَيا مه  .2263 صحيح مسلم: ح: «..ا يَُحد ه
ه  ،وَعْن َعْوفه ْبنه َمالهٍك  ْؤَيا َثالث  إه »َقاَل:   َعْن َرُسوله اللَّ َن  :نَّ الرُّ يُل مه ْنَها أََهاوه مه

ْيَطا َها اْبَن آَدمَ الشَّ هه َفَيَراُه فهي َمَنانه لهَيْحُزَن به ُجُل فهي َيَقظَته  الرَّ
ْنَها َما َيُهمُّ بههه هه ، َومه ْنَها ُجْزء  مه ، َومه

ةه  َن النُُّبوَّ يَن ُجْزًءا مه تٍَّة َوأَْرَبعه ْن سه  . 3155 ح: :صحيح سنن ابن ماجه «مه
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زانا بووة بة خةو  بةَلطةية لةسةر ئةوةى يةعقوب  يازدةهةم:
ثةرذيَن، ضونكة وتي: خةونةكةت مةطيَرِةوة، كةواتة زانيويةتي ياني ضي؟ 

هؤي هةروةها ئةو هةمو ضاوةرِوانيةي بؤ طيَرِانةوةى يوسف، بةشيَكي بة
 .-واهلل أعلم-ضاوةرِواني بووة بؤ بةديهاتين خةونةكة 

 بووني خةون وئةوةى كة رِاستة، وةكو ثةيامبةري خوا  دوازدةهةم:
َراته »ئةفةرمويَ:  ةه إهَلَّ الُمَبش ه َن النُّبوَّ َراُت؟ َقاَل:  « َلْم َيْبَق مه   قالوا: َوَما الُمَبش ه

الهَحةُ » ْؤَيا الصَّ ثةيامبةرايةتي تةنها موذدةدةرةكان »لة واتة:  .(1)«الرُّ
 ماونةتةوة« وتيان: موذدةدةرةكان ضية؟ فةرموي: »خةوني ضاكة«.

: »لة نزيكي ئاخري زةماندا خةوني ئيماندار هةروةها ئةفةرمويَ 
ديَتة دي مةطةر بة كةمي، وخةوني ئيماندار بةشيَكة لة ضل وشةش بةشي 

 .(2)يَت درؤي بؤ نية«ثةيامبةرايةتي، وهةرضيش لة ثةيامبةرايةتي ب
 جا بة يوسفى فةرمو:

ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ]

 [ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  چ  
ضؤن هةَلي بذاردويت وئةم ئةستيَرانةى ثيشان داويت لةطةلَ  وهاواتا: »ئا

دطار تؤ جيا خؤر ومانط سوذدةيان بؤ بردوي، ئا بةو شيَوازةش ثةروةر
فيَرى خةو دةكاتةوة وهةَلت دةبذيَرىَ ودةتكات بة ثةيامبةري خؤي و

 
 (.6990) صحيح البخاري، ح:  (1)
 (. 6983) (، و:6994( وقد تقدم. وانظر: )7017)ح:  ،صحيح البخاري  (2)
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خؤي بةسةر تؤ وبةسةر بنةماَلةى  ى، بؤ ئةوةى نيعمةتدةكات يتثةرذيَن
وةكو ضؤن لةوةو ثيَش نيعمةتي خؤي تةواوكرد بةسةر  ،يةعقوبدا تةواو بكات

 .«هةردوو باوكةكةت ئيرباهيم وئيسحاق
نيعمةتدان بة عةبديَك، كةواتة:  [ڦ    ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ]

 .نيعمةتة بةسةر كةسوكارةكةشيةوة
واتة: »بيَطومان ثةروةردطارةكةت زانا وداناية [، ڃ     ڃ  چ   چ  ]

 ودةزانيَ كيَ شياوي ثةيامبةرايةتية«.
 [چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ]

دا بةَلطة وثةند لةطةلَ براكانيوسف يواتة: »سويَندبىَ لة بةسةرهاتي 
بؤ ئةوانةى كة ثرسيار ي تيَداية مى ثرسيارى زؤروعيربةت ونيشانة و وةآل

، يانى رِونكردنةوةى زؤرى تياية، بةرِاسيت بةسةرهاتيَكي سةيرة «دةكةن
 برِوانة تةفسري ئينب كةسري. تةى ئةوةية ثياو لةبارةيةوة بثرسيَ.سايشو

ن دةخويَنيَت، كةواتة ثيَويستة موسَلمان كة قورئا[، ڌ ڍ]
مةبةسيت ثةند وةطرتن وسودمةندي بيَت، نةك وةكو كتيَبيَكي ميَذوويي يان 

ت ثيَدةَليَت: كة قورئان ةهةروةها ئةو بؤ خؤشي ورِؤشنبريي بيخويَنيَتةوة.
وةرطرتن  كةسيَك ليَي سودمةند ئةبيَت، بيخويَنيَت بة مةبةسيت هيدايةت

بةآلم سةركةش وعينادةكان وطةيشنت بة هةق وهةقيقةت وشويَنكةوتين، 
ئةوانة ئيمان ناهيَنن ولة ئايةتةكاني سودةمةند نابن هةتا سزاي خوا نةبينن، 

نَّا اآْلَياته لهَقْوٍم يُوقهنُونَ هةربؤية ضةند جار لة قورئاندا ئةفةرمويَ: ] [ َقْد َبيَّ
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ُلونَ ، ][118]البقرة:  لْ ، ][164]البقرة:[ آَلَياٍت لهَقْوٍم َيْعقه َنا اآْلَياته لهَقْوٍم  َقْد َفصَّ
ْلَنا اآْلَياته لهَقْوٍم َيْفَقُهونَ ، ][97:األنعام][ َيْعَلُمونَ  آَلَياٍت  ، ][98:األنعام] [َقْد َفصَّ

نُونَ  كَُّرونَ ، ][99:األنعام] [لهَقْوٍم يُْؤمه ْلَنا اآْلَياته لهَقْوٍم َيذَّ  ،[126: األنعام] [َقْد َفصَّ
ُف اآْلَياته له ]  [آَلَياٍت لهَقْوٍم َيتَُّقونَ ] ،[58: األعراف] [َقْوٍم َيْشُكُرونَ َكَذلهَك نَُصر ه
ُل اآْلَياته لهَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ ، ][6:يونس] آَلَياٍت لهَقْوٍم  ، ][24:يونس] [َكَذلهَك نَُفص ه

 .[24:يونس]  [آَلَياٍت لهَقْوٍم َيْسَمُعونَ ، ][67:يونس]  [َيْسَمُعونَ 
 [  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ]

 براكةى: بةرِاستى يوسف ووتيانلة نيَوان خؤياندا  واتة: »ئةو كاتةى
تا ئيَمة، لةكاتيَكدا ئيَمة جةماعةتيَكي  لةالى باوكمانخؤشةويسترتن 

لةوةى كة وهةَلةيةكي رِون دةكات بةرِاستى باوكمان ليَى تيَكضووة  زؤرين،
دات بةسةر ئيَمةدا كة دة دةنها دوو كةسن كةى كة تةارى يوسف وبفةزَل

 «.بةبيَ ئةوةى هيض هؤكاريَك هةبيَت كةسني
ئةوةية  -بة طوماني ئةوان-[، دةى ئةطةر تاوانةكةى يةعقوب ژ  ]

كة يوسفي زياتر خؤش دةويَت، ئةوا خؤشويسنت شتيَكة لة دةسيت بةندة 
 خؤي نية، بةدةرة لة تةسةرِرويف مرؤظ.

 40كةسةوة تا  10لة سةروى ت ديت، و« بة ماناى جةماعةک»
 .(1)«ک»كةس ثيَيان دةوترىَ 

 
 العصبة: العشرة فصاعدا، ينظر: الكشاف. وقال ابن األثير: العشرة إلى األربعين.  (1)
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جا وايان زاني زؤري نيشانةى باشيَتية! واش نية. وةكو ضؤن ئةوةى 
 ليَدةفامي كة زؤري ئةبيَتة مايةي فريو خواردن وسنوربةزاندن.

 براكةىسةبارةت بةم قسةية كة ئةَليَن: ]بةرِاستى يوسف و
 دا دوو بؤضون هةية:ليَرة وةك لة ئيَمة[، نلةالى باوكماخؤشةويسترتن 

ست بيَت لةوةى كة ئةوةية كة رِةنطة قسةكةيان رِا :بؤضونى يةكةم
 ويستوة.براكةى لةمان زياتر خؤشباوكيان يوسف و

 وو بيَت.ئةوةية كة رِةنطة طومانى خراثى خؤيان ب :بؤضونى دووةم
 يش نزيكرتة لة رِاستيةوة.بؤضونى دووةم

ري ئةوةية كة زؤربةى خةَلك خةيالَ وطومان زاَلة ئةمةش سةمليَنة
 بةسةرياندا، وةكو ئةمانة بانطةشةكةيان باتلَ بوو.

 هةية:ميَكيان آلئةوة زانايان ضةند وة ،ئةطةر بَلينَي طومانةكةيان رِاستة
ةتى مةردايباوكيان هةر لة منداَليةوة هةستى بة نةجابةت و يةكةم:

 كى زياترى بؤ يوسف هةبووة.دا بؤية خؤشةويستيةكردوة لة يوسف
 بايةخيَكى زياتريطرنطى وبووة، بؤية ةكةى ندةَليَن لةبةر خةو دووةم:

 ثيَداوة.
كام لة منداَلةكانت زياتر  :ىَدةَليَن رِؤذيَك بة ئافرةتيَك دةوترسيَيةم: 

تا طةورة  ،تا باش دةبيَتةوة، منداَلةكةيان ،نةخؤشةكةيان» :ةَلىَئ دةوىَ؟خؤش
ةعقوب . يانى هةموو منداَلةكانى ي«تا دةطةرِيَتةوة ،ةكةيانريفساودةبيَت، م
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باوكى زياتر ئةوةى يوسف منداَلة ةعقوب، بةآلم لةبةرالى يخؤشةويسنت لة
 .بايةخى ثيَدةدات

وة، لةبةر ئةوةى بيَبةش بووة لة نازى يوسف دايكى مرد :دةَليَن :ضوارةم
 ةى بؤ ثرِبكاتةوة.عقوب ويستويةتى ئةو بؤشاييةدايكايةتى، هةر بؤية ي
 بؤية نازي زياتري ثيَداوة.

بةآلم زياتر، ياني: كورِة طةورة،  باوك نؤبةرةى خؤشدةوىَ :ثيَنجةم
مندالَ نازي زياتري ثيَويستة، كة ئةمانيش دايكيان جياواز بووة، 

 نةيانتوانيوة هةزمي ئةو زيادة نازة بكةن.
خؤشةويستى  :نييَبؤ ئةمةش دةَلنى دَلة، وبابةتةكة خؤشةويست :ثيَنجةم

دا. تيَكة ثةيوةندى بة دَلةوة هةية ومرؤظ تواناى نية بةسةر خؤشةويستى دَلش
مامةَلةى دا دادثةروةرانة لة نيَوان خيَزانةكاني ى خوا »ثةيامبةر

ئةوة اية »خو :آلم بؤ خؤشةويستى دَلى دةطيَرِنةوة فةرمويةتي، بة(1)دةكرد«
كة لة ليَم نةطرى لةوةى ، بؤية يةدادابةشكردني منة لةوةى كة لة توانام

 ى خوا ثةيامبةر جا ئاشكراية « كة خؤشةويستى دَلة.يةتوانامدا ن
يض كةسيَكيش ناتوانىَ لة هيان زياتر خؤشدةويست، لة هةمو عائيشةى

 واشنةبيَئةطةر ر بيَت لةطةلَ هةموو خيَزانةكانيدا، دا دادثةروةخؤشةويستي
لة  ى خواية ثةيامبةرئةوة  ةآلماية فرة ذني شةرعى نةبواية! بدةبو

 
ه » :َقاَلْت  عن عائشة،  (1) ُم بَ  َكاَن َرُسوُل اللَّ لُ َوَسلََّم َيْقسه : َوَيُقولُ  ،ْيَن نهَسائههه َفَيْعده
ْسَمتهي  اللهم هه قه ْعلهي]ر:َهذه يَما أَْملهُك  [فه ُك َوََل أَْملهُك  ،فه يَما َتْمله أخرجه أحمد،  «َفاَل َتُلْمنهي فه
 (. 7/81، والشطر األول منه حسن، ينظر: اْلرواء، )(2134(، وأبو داود، ح: )25111ح: )
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يدا عائيشةى لةوانى تر زياتر خؤشويستوة، خؤشويستين ى دَلنخؤشةويست
دةويَ، كةضي زؤر خؤش ي وا هةية كةسيَكتية، جاردلَ بةدةست مرؤظ ن

بؤ؟ ضونكة خؤشةويستى لة ، شةوةبة ثيَضةوانةستةمي زؤريشي ليَكردوي، 
 دَلداية.

الى باوكمان, لةلة ئيَمة خؤشةويسرتن  براكةىويوسف » :هةربؤية وتيان
لة برى ئةوةى  ،وةةرِاستى باوكمان هةَلةى كردووة ونةيثيَكاوة ونةيزانيب

كةسى داوة  2فةزَلى  كةضي كةسدا، 2كةس بدات بةسةر  10فةزَلى 
 .«كةسدا 10بةسةر 

هةروةها ليَرةوة فيَرى ئةوة ئةبني، كة ثيَويستة دادطةري لة هةمو 
بة تايبةت لةنيَوان منداَلةكاندا، هةروةها ئةطةر يةكيَكياني  شتيَكدا هةبيَت،

 زياتر خؤشويست بةثيَي توانا بيشاريَتةوة.
لة كؤتايي ئةم ئايةتةدا ئاماذة بؤ سوديَكي تر بكةم، ئةويش ئةوةية: 
هةركةس ساردي ورِةقي وئازار ودورليَكةوتنةوةى لة خؤشةويستةكةى بيين 

ةرامبةرةكةى. ضونكة بةهؤي تاواني با تؤمةتباري خؤي بكات ثيَش ب
 يةكيَكيانةوةية، دةى يةكةجمار وا بزانة تاواني تؤية، ثةيامبةر 

سويَند بةوةى نةفسي مين بة دةستة دوو كةس يةكيان خؤش : »(1)ئةفةرمويَ

 
يَّ أَنَّ النَّ » عن ابن عمر:  (1) هه َما َتَوادَّ اْثَنانه  َكاَن َيُقولُ  به َيده ٍد به ي َنْفُس ُمَحمَّ ]فهي َوالَّذه

ه َعزَّ َوَجل  ثُُه أََحُدُهَما[ مالَ ْس ي اْله أو فه الل  َلَّ بهَذْنٍب يُْحده َق َبْيَنُهَما إه أخرجه أحمد، ح:  «َفُفر ه
 (. 637حيحة، )، ينظر: الص(401) ح: «األدب المفرد »البخاري في (، و5357)



   38     

ناويَت لةبةر خوا، ثاشان ساردي كةوتة نيَوانيانةوة، مةطةر بةهؤي تاواني 
 «.اوةيةكيَكيانةوة بووة ئةجنامي د

ن  ]  اْقتُُلوا يُوُسَف أَوه اْطَرُحوُه أَْرًضا َيْخُل َلُكْم َوْجُه أَبهيُكْم َوَتُكونُوا مه
ينَ  هه َقْوًما َصالهحه  [َبْعده

 تا ئيَمة. براكانى خؤشةويسرتن الى باوكمانيوسف وكيَشةكة: 
: كوشتين يوسف، يا دورخستنةوةى بؤ شويَنيَكي دورة ضارةسةرى

 دةست.
 ئيرت باوكيان ئةواني زياتر خؤشدةويَت.ئةجنامةكةى: 

 نابةرِيَزة.بةرِاسيت ئاماجنةكة بةرِيَزة، بةآلم رِيَطاي ضارةسةريةكةى 
ئةمةش ئةو سودةى تيَداية، كة نابيَت بة هؤكار وةسيلةى حةرام 
وقةدةغةكراو بطةينة ئاماجنة ضاك وبةرِيَزةكان، بؤ منونة: كةسيَك بة دزيكردن 

 ةدةقة بكات.حةج بكات يان خيَر وس
ئةوةشي تيَداية مرؤظ كة بة طويَي شةيتاني كرد، ئةوسا دائةبةزيَتة 
ئاستيَكي زؤر نزم، وتاواني زؤر ال ئاسان دةبيَت. ئةوةتا كوشتنيان ثيَ 

 ئاسانة.
 يةض ئةو كارةكاريَك بكةين باوكمان ئيَمةى زياتر خؤش بوىَ,  ئةبيَت

تين باوكتانة بؤتان سم خؤشوي»ئةمةى كة رِيَطري بةردةوتيان:  ؟كةوا دةكات
لة  ة دةست ودووردوور ييان بيخةينة شويَنيَك لةناوي بةرن، يوسف بكوذن،
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بريى رِوى باوكمان لة ئيَمة بيَت، وتةنها خةم و ضاوى باوكمان بؤ ئةوةى ئيرت
نةك بةو شيَوةى ئيَستا كة خةم وبريى تةنها الى يوسف  بؤ ئيَمة بيَت،

 .«ة«بنيامني»براكةيةتى كة و
كاتيَك بري دةكةنةوة ئةم كارةيان تاوانة، ضؤن دةتوانن كةسيَك بكوذن؟! 

ينَ ]: وتيانبؤية  هه َقْوًما َصالهحه ن َبْعده مدانى اثاش ئةجنواتة: »ئيرت [ َوَتُكونُوا مه
ناطوجنىَ  يهةموو كات بؤ مرؤظبةرِاستى  بةآلم .«تةوبة دةكةينئةو كارة  

تةوبةى  رِةخسا وخوا سبحانة ئةطةر ضى بؤ ئةم كةسانةتةوبة بكات، 
بة  تانى دةكةمتى ضريؤكةكةدا عةرزى خزمةيوةك لة كؤتا- ليَوةرطرتن

م هيض كةسيَك ناتوانىَ تةوبة بكات مةطةر بتوانىَ سىَ آل، بة-ويسيت خوا
 شت بكات:
تا ئةوكاتةى  ،اتتةمةن دريَذى خؤى بك ئةبيَت زةمانةتي يةكةم:

 ةكات.ثاشان تةوبةى ليَدتاوانةكة دةكات و
سةركةوتوي دةكات بؤ ئةوة بكات خواى طةورة زةمانةتي  دةبيَت دووةم:

، هةتا وةفات م ناتواننآلكةس دةيانةوىَ تةوبة بكةن بة تةوبة كردن. ضةند
 . دةكات، ثةنا بة خوا 

 قبولَ بكات كة خواى طةورة تؤبةى ىلَ شئةوة زةمانةتيدةبىَ  يةم:سيَ
هةية تؤبة دةكات وخوا ليَي  ية،دةكات، ضونكة تةنها تؤبةكردن بةس ن

 .يان .. يةدا نئةوةى مةرجةكانى تؤبةى تيَىَ لةبةرريوةرناط
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 بؤية مرؤظ نابيَت تاوان بكات ضونكة زةماني ئةم شتانةى ثيَناكريَت.
 بريى الى تؤبةكردن نةبيَت،كة تاواني كرد  ئةم قسة بةو واتا نية مرؤظ

ديَت: ئةبيَت تاوان نةكةين خؤماني  نةخيَر، بةَلكو بةو واتا ديَت: بةو واتاية
شةيتان يا دةرومنان فيََلي ، كة ليَبثاريَزين ضونكة زةماني ذيامنان ثيَناكريَت

مرؤظ سروشتى واية تاوان دةكةين، ضونكة ليَ يتؤبة ليَكردين وتاوامنان كرد
 دةكات بةآلم ئةبيَت تؤبة بكا ودؤرِاوةكان ئةوانةن تةوبة ناكةن.

با بيكوذين بؤ ئةوةى لةبةر ضاوى باوكمان » :تيانبراكانى يوسف وجا 
 :كةسة بكةين ئةم ضةند دووري خبةينةوة«، وةرن با لة دورةوة تةماشايةكي

، دة برا ثيَكةوة رِادةطؤرِنةوةبةستووة  كؤبونةوةكياندةبينني لة نيَوان خؤياندا 
ريينة دةست ناش ددةيانةوىَ برا بضوكةكةيان بكوذن، تةماشا بكةن ضةن

بة تايبةت خوييَن برا، بة  كردن بؤ رِشتنى خويَن، زؤر قيَزةونة،كةَلتيَ
، ضى بؤ ئةوان ئاسايية دةكةنم تةماشا آلبة تايبةترت خوييَن برا بضوك،

حةسودى  سةرجنتاندا! يى بيَت؟ حةسودى.وادةكات ئةم كارة قيَزةونة وا ئاسا
 ان نابينن!!بضوكةكةى خؤي كوشتنى براقيزةوني بةشيَوةيةك بةرضاوى طرتون 

يَن ى تاوانةكةشى هةست ثيَناكةن، هةركات هةستيشى ثيَدةكةن دةَليطةورة
زالَ ماندا خواية شةيتان بةسةر-ثاشان تؤبة دةكةين، ثةنا بةخوا  دةى

 يى تاوان نةبينىَ.، ضونكة وا لة ئينسان دةكات طةورة-نةكةى
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يَك »بنضينة وبنةواى هةموو تاواندةفةرموىَ:  شةخيولئيسالم بؤية 
 ية لة سىَ شت:بريت

 . حةسودى.1
 .بة فيزي ولوتبةرزي وخؤبةطةورةزانني ،كبري. 2
 .ص«ريح. 3

هاتووة ئةفةرمويَ:   لة حةسةني كورِي عةليةوة ةوةشوي ثيَشيلة
 .«والحرص ، والحسد ، هالك الناس في ثالث: الكبر»

كة حةسودي ثياو كويَر دةكات وتؤَلة لةوانةية  :سودي ئةوةشي تيَداية
كة ئيَستا  .بيَتاوان بيَتة كةسيَك بكاتةوة ولة كةسيَك تورِة بيبَ كة ل

 ئةى تاواني يوسف ضية؟ !خؤشدةويَت يوسفي زياتر  يةعقوب 
، ةيةكيَك لة براكانى يوسف بؤضونى براكانى ترى بةالوة باش نةبووبةآلم 
 :بؤية وتى
ْنُهْم ََل َتْقتُُلوا يُوُسَف َوأَْلُقوهُ ] ْطُه  َقاَل َقائهل  مه  فهي َغَياَبته اْلُجب ه َيْلَتقه

لهينَ  ْن ُكْنتُْم َفاعه يَّاَرةه إه  [َبْعُض السَّ
رِؤبيلة يان شةمعونة يان يةهوزاية واتة: »يةكيَكيان وتي:..« كاميانة؟ 

 .بة سةحيحي خوا زاناترة هيض لةو بارةوة نةهاتووةيان يةكيَكي تريان بووة، 
ر ئةوةى خواي طةورة بؤية ئةوةشي ثةسةندة دياري نةكريَ، لةبة

دايثؤشي ضونكة بةشداري تاوانةكةى كردوة، بؤية سرتي دةكا ودةيثؤشيَ، 
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مةنهةج ورِيَبازي  -زؤرجار-لةبةر تةوبةكردنةكةى دواجاريان. ئةمةش 
بووة لة رِاستكردنةوةى هةَلةكاندا، ناوي نةهيَناوة،  ثةيامبةر 

 .(1)ةَلكانيَك ضيانةوة وا ووا دةكةن«..«، »ئةوة خَما َباُل أَْقَوامٍ فةرمويةتي: »
وتي: »لة دوذمنايةتيكردني ورِقليَبونةوةى مةطةنة ئاسيت جا  

زياتر ةوىَ باوكمان ئيَمةشى خؤش بوىَ وئيَمة دةمان ؟كوذنيةدبؤ كوشتين!! 
 ، ضؤن؟بةدي ديَتبة شتى تريش  ، ئةم كارةبدات نةك يوسفئيَمة بة بايةخ 

 :، ئةوسا«وةبين بريةكةبؤية بيخةنة » [اْلُجب ه َوأَْلُقوُه فهي َغَياَبته ]
ينَ ] له يَّاَرةه إهن ُكنتُْم َفاعه ْطُه َبْعُض السَّ لة ئةو كاروانانةى  ، هةنديَك[َيْلَتقه
، ينن ودةيبةندةرهيَنانى ئاوةوة يوسف دةبدةكةن، لةرِيَطةى  هاتوضؤ لةويَوة

نطى بة ئيَمة يرت طرئمان يشباوكرِزطارمان لة يوسف دةبيَت، وبةم كارةش 
. زراو دةبني كة كوشتنى براكةمانةهةم لةم تاوانة طةورة ثاريَ هةروةهادةدا، 
 .ئةطةر هةر سورن لةسةر كاريَكي لةم شيَوة ئةمة

 سودةكانى ئةم بةشة:
يَّاَرةه ] .1 [ يانى موسافريةكان، ئةو رِيَبوارانةى كة لةو رِيَطايةوة السَّ

لةسةر رِيَطاى رِيَبواران  بريةكة كةدةبيَتةوة، لةمةش رِون، هاتوضؤ دةكةن
 بووة، هةروةكو ضؤن ئيَستا لة كاتى سةفةركردمنان بؤ شاريَكى تر لة رِيَطادا

 
 (.6990) ينظر على سبيل المثال: صحيح البخاري، ح: (1)
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ضيَشتخانة هةية، بةنزينخانة هةية، وثيَداويستيةكاني تر هةية، خةَلك 
 بؤ ثيَوستيةكانيان. ة اليانالدةدةن
يَت نيَك هةبشويَ خةَلكى باش لة هةر ئةمة ثيَت ئةَليَ:هةروةها  .2

، بدريَت تاوانى طةورة ئةجنام ويسرتا، بؤئةوةى هةركات كةَلكي خؤي هةية
 يض نةبىَ ثيَيان بضوك دةكاتةوة.ه

بنضينةيةكي شةرعية،  ،هةروةها ئةجنامداني سوكرتيين دوور زةرةر .3
، «دورخستنةوةىزةرةر: »كوشتين« لةطةلَ » دوو نيَوان ضونكة براكةيان لة

 بذيَريَت.دووةميان هةَلدة
 هةروةها نكوَليكردن لة مونكةر وتاوان ثيَويستة. .4
 خيَر وضاكة ثلة ثلة ودةرةجاتة، تاوان وخراثةش ثلة ثلة ودةرةكاتة. .5
 «.ةطَ قَ اللُّ دروستييَت هةَلطرتنةوةى شيت ون بوو ودؤزراوة » .6
هةروةها ئةو ثيَنج ثةجنة وةك يةك نني، ئةطةر زؤربةيان ئةَليَن:  .7

 [.ََل َتْقتُُلوا يُوُسَف يةكيَكيشيان ئةَليَ: مةيكوذن: ] ئةوةتا بيكوذن،
 :ثاشان طةرِانةوة بؤ الى باوكيان و وتيان

ُحونَ ] نَّا َلُه َلَناصه  [َقالُوا َيا أََباَنا َما َلَك ََل َتْأَمنَّا َعَلى يُوُسَف َوإه
 دواي ئةو كؤبونةوة، رِيَكةوتن لةسةر ثيَشنيارةكةى رِؤبيل، بؤية هاتن

نَّا َلُه  ]بؤالي باوكيان و وتيان:  َيا أََباَنا َما َلَك ََل َتْأَمنَّا َعَلى يُوُسَف َوإه
ُحونَ  لة ئاست يوسف،  ثيَناكةيت متمانةمانئةوة بؤ  طيانبابةواتة: » [َلَناصه
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، ةوةيعةرةب «، ئةم ئايةتة لة رِوى زمانيئةوينلةكاتيَكدا ئيَمة زؤر دلسؤزي 
، ئةم داوايةيان لة باوكيان كردوةةوة كة ضةند جاريَك ريَتدخويَندة ئةوةى ليَ

 بةآلم باوكيان قايل نةبووة.
ُحونَ ] نَّا َلُه َلَناصه  .« نيلة كاتيَكدا ئيَمةش دَلسؤزى يوسف»[ َوإه
[ وتيان: يوسف، نةيانوت: براكةمان، لةوانةية لةبةر َعَلى يُوُسَف ]

 دةردي حةسودي بوبيَت.
دةثضرِيَنن، ئازاري باوكيان دةدة، ئازاريَكي بةم كارةشيان: سيلةى رِةحم 

وبةرامبةر بة  زؤر، بيَ رِةمحيكردن بةرامبةر منداَليَك كة هيض تاوانيَكي نية،
ثرييَك كة خاوةن فةزلَ وحورمةت وهةقة، جياكردنةوةى كورِيَك لة باوكةكةى 

 .(1)كة ثيَويسيت بة نازي باوكيةتي وبةو ئارام وئاسودةية
ْلُه َمعَ ] نَّا َلُه َلَحافهظُونَ أَْرسه  [َنا َغًدا َيْرَتْع َوَيْلَعْب َوإه

َيْرَتْع ] دةكةين وضاالك دةبني، يارى بؤ خؤمان بينيَرة، لةطةَلمانسبةى 
ا بؤ لة ئةسَلد[يش َيْرَتعْ [، ]َنْرَتْع َوَنْلَعْب لة قريائةتيَكي تردا ] [َوَيْلَعْب 

 رى كردن ورِابواردن ديَت.لةوةرِاندن بةكار دىَ، بةآلم ليَرةدا بة ماناى يا
ئةمةش بةَلطةية لةسةر دروستييَت ياريكردن ورِابواردنيَكي شةرعي 

 وناشةرعي نةبيَ وتيَيدا نةبيَت.

 
 .ينظر: تفسير ابن كثير (1)
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ةوة يوسف زؤر لة الى باوكى ماوةت -خواش زاناترة- واديارة
، بةتايبةت لةطةلَ براكانيدا، بؤ ئةوةى بكات ى زؤردةشتونةيهيَشتوة دةر و
نَّا َلُه َلَحافهظُونَ ] :وتيان يَت، ثاشانتوشى زيانيَك نةب بة  بيَطومان»[ َوإه

 «.دةيثاريَزين طيانبابة
 خاوةنةكةى توشي هةمو خراثةيةك دةكات، لةوانة: سوديةحهةروةها 

نَّا َلُه درؤيان كرد، وتيان: دَلسؤزي براكةمانني ودةيثاريَزين: ] - َوإه
 [.َلَحافهظُونَ 

ةشيمانيش بوونةوة ضونكة رِيَطةى برِياري كوشتين يوسفيان دا، ث -
 تريان لةبةردةمدا بوو.

 يوسفيان خستة شويَنيَكي دورة دةست. -
ستةميان كرد لة يوسف، ضونكة ئةطةر بة طومانة خراثةكةى خؤشيان  -

 .-سةالمي خوايان لييَبَ-بيَت يةعقوب تاوانبارة نةك يوسف 
باوك »عقوق ئةجنامداني تاواني طةورة، لةوانة: ئازارداني دايك و -

 الوالدين«.
ينٍ »طوماني خراث بردن:  - ي َضاَلٍل ُمبه نَّ أََباَنا َلفه  .«إه
جياكردنةوةى دوو خؤشةويست لة يةكرت كة لة سيفاتي بةندة  -

 خراثةكانة.
 بةرِاسيت حةسودي بنضينةى تاوان وخراثةكانة.



   46     

ن هي َلَيْحُزنُنهي أَْن َتْذَهُبوا بههه َوأََخاُف أَْن َي ] ْئُب َوأَْنتُْم َعْنُه  َقاَل إه ْأُكَلُه الذ ه
ُلونَ   [َغافه

يوسفتان لةطةلَ  زؤر نارِةحةتة لةسةرم طةر فةرموي: »يةعقوب 
هةَلبةت بةهؤي ئةو سيفةتة  ،بنيَرم وئةو ماوة ليَم دوور بكةويَتةوة«

وةك ئةوةى  ، ئةم قسةية زؤر تورِةى كردن ، بةآلمبةرزانةى تيَيدا بةدي دةكرد
 ؟!، كة ذمارةمان دة كةس دةبيَتبؤ لة ضونى ئيَمة دَلتةنط نابيتئةى  :بَليَن

ْئُب ] ثاشان فةرموي: دةترسم لةوةى طورط »و[ َوأََخاُف أَْن َيْأُكَلُه الذ ه
ُلونَ ] .«بيخوات  خةريكى يارى»لة كاتيَكدا ئيَوة بيَئاطابن و[ َوأَْنتُْم َعْنُه َغافه
ى بةهانة ىوةك ئةوة عقوب ة، ليَرةدا ي«خؤتانن وطةمةى

دةستيان، بؤية ئةم قسةيان لةدةم سةرنقومكردني يوسفي خسنبيَتة ناو 
 : يوسف طورط خواردويةتى.كة طةرِانةوة وتيانو ،يعقوبةوة وةرطرت

ُلونَ ]  ،كردندامرؤظ لةكاتى ياري[ بةَلطةية لةسةر ئةوةى َوأَْنتُْم َعْنُه َغافه
سوننةت بيَت كة زانيوة بيَئاطا دةبىَ، بؤية ئةو ياريانةى شةرع بة دروستى 

يانةشى دروستة ئةجنام بدريَت و يارئةوديارى كراوة، ئةجنامي بدةيت 
ونةبيَتة  بيَئاطامان نةكات لة فةرزةكان كؤمةَليَك مةرجي هةية، لةوانة

 مايةي فةوتاندني.
دروستيَتى يارى كردن بؤ مندالَ وبؤ طةورةش، يوسف بةَلطةية لةسةر و

 كةواتة يارى كردن دروستة. ،نبراكانيشى طةورةمنداَلة و



  47     

بة  ، ياري وطةمةي تيَداية،يةدينى فراوانكاني خوا دينةهةورةها 
ى خوا ثةيامبةراية، كاتيَك كة دثيَضةوانةى دينةكانى ترةوة كة توندى تيَ

 وازيان  :فةرموى ،دا ياريان دةكردبينى لة ناو مزطةوتنى مندآل
 .(1)تيذداية وتوند وفراوانى تيَبزانن كة دينةكةمان جولةكة با  ،يَننهليَب

ن هي َلَيْحُزنُنهي] [ منداَلي ضاك، شتيَك ناكات باوكي ثيَ بيَتاقةت بيَت، إه
بةآلم ئةمان زانيان ئةو كارة مايةي بيَتاقةت بووني باوكيانة، بةآلم وازيان 

 نةهيَنا.
ْئُب ] ي ، بةَلطة خباتة سة زمان[ نابيَت مرؤظَوأََخاُف أَْن َيْأُكَلُه الذ ه

ان لة دةمي يةعقوبةوة برد، ودواي ينةيارةكةى خؤي، ئةوةبو ئةم وتةية
 وتيان: بابة طورط خواردي.

ُرونَ ]  ًذا لََّخاسه نَّا إه ْئُب َونَْحُن ُعْصَبة  إه  [َقالُوا َلئهْن أََكَلُه الذ ه
طورط بيَت بة بةرضاو لة وةآلمي باوكياندا »وتيان: ئيَمة كة دةكةسني و

 وتياضوينة«. نيآلتةرِاستى ئيَمة زؤر بيَدةسةب ،ئيَمةوة بيخوات
باوكيان نةدايةوة كة وتةكةى يةكةمى بةشي مى آلتةماشابكةن وة

ن هي َلَيْحُزنُنهي أَن َتْذَهُبوا بههه ]فةرموى:  دايةوة  بةشي دووةميمى آلم وةآل[، بةإه

 
ه  (1) د[:   َلعبه َيْوَمئهٍذ ]َيْوَم  عن َعائهَشَة َقاَلْت: »َقاَل َرُسوُل اللَّ الَحَبَشُة فهي الَمْسجه

َنا ُفْسَحةً  ينه لْ  ،َلَتْعَلُم َيُهوُد أَنَّ فهي ده نه ي أُْرسه يٍَّة َسْمَحٍة« رواه أحمد: ح: إه يفه
،  24334ُت بهَحنه

 . .3219وصححه األلباني في »صحيح الجامع«: 



   48     

ْئُب ] فةرموى:كة  نةوةى [ ئةمةش ثيَى دةوترىَ خؤدزيَوأََخاُف أَن َيْأُكَلُه الذ ه
 يانة.سياس

انة قسةى لةطةلَ كردن، نةيويست يباوكيان زؤر بة دانايهةروةها 
زى يزعجا ، دةترسم بؤية ناينيَرم لةطةَلتانرِاستةوخؤ ثيَيان بَلىَ من لة ئيَوة 

: منداَلةكانى خؤى عقوب لة طورطةمةبةستى ي :الم دةَلىَةلسدوبةكورِى ع
 .بووة

 نعيب زماننا والعيب فينا 
 

 اننا عيب  سواناوما لزم 
 

 ونهجو ذا الزماَن بغير ذنٍب 
 

 ولو نطق الزمان لنا هجانا 
 

 وليَس الذئُب يأكُل لحَم ذئٍب 
 

 ويأكُل بعضنا بعضاً عيانا 
 

 عةيب لة خؤمانة نةك لة زةمانة
 

 خؤبةزلزانة ضةندة يئادةم  . 1
 

 لؤمةى ئةو دةكةين وئةو بيَتاوانة 
 

  طةر زاري هةبا ليَي ئةداين تانة  . 2
 

 هةرزانة طؤشتمان بؤ يةكبةآلم وا   . 3   طؤشيت طورط بؤ طورط حةرامة
 

رِؤذ طؤشتى براى وم ئيَمة شةو آلبة ،ناخواطورط  طورط طؤشتىبةَليَ، 
طورطة مرؤييةكان بوون، ، طورط يوسفى نةخواردبةَليَ، خؤمان دةخؤين، 

 . خستيانة ناو بريةوةرديان وخؤي بوون، ب براكانى
ويستة باوك هةميشة ثةردةى ةسةر ئةوةى كة ثيَئةمةش بةَلطةية ل

 .لة نيَوان خؤى منداَلةكانيدا بهيََليَتةوة ومتمانة حةياشةرم و
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َلْيهه  ]  ا َذَهُبوا بههه َوأَْجَمُعوا أَْن َيْجَعُلوُه فهي َغَياَبته اْلُجب ه َوأَْوَحْيَنا إه َفَلمَّ
ْم  هه ئَنَُّهْم بهأَْمره  . [ُعُرونَ َوُهْم ََل َيشْ  َذا هٰ َلتَُنب ه

نيَرىَ، يان لةطةلَ دةيوسفو ،دةبيَتسةرةجنام باوكيان رِازى ئةوة ئةبيَت، 
 ى برايان خبةنةيان كؤك بون لةسةر ئةوةى كة يوسفهةمو ،كة برديان »كاتيَك

 نيَو بين بريةكةوة، وكرديشيان«.
ئةمةش بةَلطةية لةسةر طةورةيي ئةوةى كرديان، ضونكة ئةفةرمويَ: 

 .(1)ان كة بيخةنة بين بريةكةوة[]كؤك بوون هةموي
: هةر ئةوةندة لة ثيَش ضاوي باوكيان ون بوون، ئيرت دةستيان (2)ئةَليَن

هاوارى  يشيوسفكردوة بة ئازارداني وليَداني وجويَن ثيَداني وقسة ثيَوتين، 
تامن، ئايا سؤزتان بؤم ى بضكؤلة، برامن يوسفى براتامن ويةتي:وتوة وكرد

ى بؤ ئة يَيان وتوة: تاوانى تؤ نية وتاوانى باوكتة. كةواية:اجوَلىَ، ئةشَليَن ثن
يارة حةسودى لةطةلَ باوكى قسة ناكةن؟ بؤ يوسفى بيَتاوان دةكوذن؟ د

 دةرديَكى كوشندةية!!
ئةمانةي بامسان كرد وئةوانةي تريش كة بامسان نةكرد لة بارةى ضؤنييَت 

ووة، كة شيت بردني يوسف وبةرخوردي براكاني، هيضي بة سةحيحي نةهات

 
 .ينظر: تفسير ابن كثير (1)
ي» لة سوددي (2)  ةوة دةطيَرِدريَتةوة.«السد 
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وا دةطيَرِنةوة ئةوةندة كاريطةرة بيخة سةر ئةو بةرِ وتاويَرانة نةرمي 
 دةكاتةوة، بةآلم هيضي سةنةديَكي واى نية ئاورِي بؤال بدةيتةوة. 

ا َذَهُبوا بههه ] واهلل زؤر سةيرة ئةوان دةيبةن، بيَناوي بكةن ودوري  [َفَلمَّ
اوداري دةكةن ونزيكي دةكةنةوة خبةنةوة، بةآلم وا بة دةسيت خؤيان دةيبةن ن

وئامادة دةكةن وبةرِيَي دةكةن بؤ ثادشايةتي ووةزارةت! سبحان اهلل لة 
واية، فريعةون  بكةن. بةَليَ، كارةكاني خوا  سةيري كارةكاني خودا 

لة ترسي موسا، موساش لة كؤشكةكةى خةَلكي لة دةرةوة دةكوشت 
 .سبحانك ربي ما أعظمكفريعةونداية. 

 مور تجري في مجاريهادع األ
 

 وَل تبيتن إَل خالَي الباله  
 

 فما بين غمضة عين وانتباهتها 
 

 من حال إلى حاله  الل   يَُغيرُ  
 

  وازبيَنة با شتةكان وةكو خؤي برِوا
 

 سةر نةنيَيتةوة بةبيَ خةم نةبيَ   . 1
 

 خودا دةيطؤرِيَ حاَليَك بؤ حاَليَك  . 2   ئةوةندةت زاني لة ضاوتروكانيَكدا
 

[ سودي ئةوةى تيَداية: زؤري ويةكييَت لة َوأَْجَمُعوا] . 3
هؤكارةكاني بةهيَزبون وتوانادارية، وةكو ئةَليَن: »برا لة ثشت برا بيَت 

 مةطةر قةزا لةالي خوادا بيَت«.
َذا َوُهْم ََل  ]خواى طةورة دةفةرموىَ:  ْم َهٰ هه ئَنَُّهم بهأَْمره َلْيهه َلتَُنب ه َوأَْوَحْيَنا إه

نارد بؤ  وةحيمان ئيَمة ،بةبىَ هةست ثيَكردنى براكانى[ »َيْشُعُرونَ 
ى رِؤذيَك دىَ بةسةر بةرزيةوة، ئةم بةسةرهاتة بؤ لةوة ،ةوةدَلنيامان كردو
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و بريةكةوة، بؤية ون منتان خستة نيَئةوة ئيَوة بوبراكانت دةطيَرِيتةوة، 
ؤذيَك و رِية، بةَلكة دواهةمني ويَستطةى ذيانى تؤ نغةمبار مةبة ضونكة ئةم

ى دىَ لةوثةرِى عيززةت وكةرامةتدايت وبة براكانت دةطةيتةوة وثيَيان دةَليَ
بة اش بوو، كاتيَك كة دةبيَتة دةسةآلتدار، هةروو ئيَوة واتان لةطةلَ من كرد،

ُلونَ ] وت:براكانى  ْذ أَْنتُْم َجاهه يهه إه ْمتُْم َما َفَعْلتُْم بهُيوُسَف َوأَخه  [،َقاَل َهْل َعله
 ادتان كة ضيتان بةسةر يوسف وبراكةيدا هيَنا؟!«.»ديَتة ي

 ئةم وةحيةش وةك بامسان كرد بؤ دَلنةوايي ودامةزراوي يوسف بوو.
َشاًء َيْبُكونَ ]  [َوَجاُءوا أََباُهْم عه

 ئةو رِؤذة لة دةشت مانةوة تا كاتى خؤرئاوابون، ثاشان طةرِانةوة،
 .باويكان« ئةوةبوو »كة شةو داهات بة طريانةوة رِؤيشتنةوة الي

؟ واهلل أعلم نةوةوون بطةرِيَكاتى خؤرئاوابضي برِيارياندا بؤ  . 4
يش قسةيةكي وايان عةرةب- وةتةنيكورد  واديارة لةبةر ئةوة بووة وةكو

: ضاو شةرم لة ضاو دةكات، ياني لة كاتي رِوبةروبونةوةدا، ئةَليَن -هةية
 ست بةوةبكات هة تةماشايانهةركةس «، ضونكة ستحى من العينتالعين »

اسةتى هةية، شت فري دةكات ئةم طريان وضاوة رِاستى نية ودرؤية، مرؤظيش
ضاوةكان دةكات، هةربؤية دةخويَنيَتةوة وهةست بة رِاستى ودرؤى دةم و

 ضاويان هةست ثيَنةكرىَ.و طةرِانةوة بؤ ئةوةى درؤى دةم وبةشة



   52     

وطريان  هةروةها ئةوةى تيَداية هةمو طريانيَك رِاست نية، . 5
دادوةر شورةحيى هات بؤالي ئافرةتيَك رِؤذيَك  ى لةسةر هةق بوون نية،بةَلطة

وا ديارة ئةم ئافرةتة  :بة شورةحيى وت «، زؤر طريا، ثياويَكشريح القاضي»
ية خواى طةورة ئةوةن ،تؤ بؤ ئةوةندة فةقريى :وتىليَكراوة، شورةيح  ستةمي

َشاًء َيْبُكونَ  َوَجاُءوا أَبَاُهمْ ]: دةربارةى براكانى يوسف دةفةرموىَ ، ؟![عه
ية هةمو طريانيَك رِاست بيَت، هةندىَ جار طريان شتى لة كةواتة مةرج ن

 وةك طريانى براكانى يوسف. رداية،ذيَ

ْئُب ] نَا َفأََكَلُه الذ ه ْنَد َمَتاعه ُق َوَتَرْكَنا يُوُسَف عه نَّا َذَهْبَنا َنْسَتبه َقالُوا َيا أََباَنا إه
نٍ  قهينَ  َوَما أَْنَت بهُمْؤمه  [َلَنا َوَلْو ُكنَّا َصاده

ئيرت طةرِانةوة بؤالي باوكيان لةشةودا، بةضاوي طريانةوة، »وتيان: 
ُق ]ةطيان باب نَّا َذَهْبَنا َنْسَتبه ويارميان  موسابةقة وثيَشربِكيَئيَمة رِؤشتني [ »إه

 دةكرد«.
ُق ] . 6 نَّا َذَهْبَنا َنْسَتبه كيَ لةسةر دروستيَتى ثيَشربِ ئةمةش بةَلطةية[ إه

يان هةر شتيَكي تر  ،بيَت يان تريهاويشنت وموسابةقةكردن، جا ض بة ئةسث
ى يشةدا ثيَشربِكيَلةطةلَ عائ ش ى خواثةيامبةرلةوانةى شةرعني، 
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جا ة، لةطةلَ ثياويَكدا كردوثيَشربِكيَى هةروةها بة وشرتةكةشى ، (1)كردووة
، تا نةكةوتوةوثيَشي  هيض وشرتيَك ليَى نةبردؤتةوة  وشرتيَكى هةبووة

 «ىالعضباءَ وبة وشرتةكةى خؤى لة »دةشتةكى هات  كابرايةكيرِؤذيَك 
خواى » :فةرموى ى خوا ثةيامبةر، ئةوةبو وثيَشي كةوت بردةوة

نزمى  لة دونيادا، مةطةرنابيَتةوة  ثةروةردطار برِيارى داوة هيض شتيَك بةرز
لة ثيَناوى خوادا  دن، ئةم جؤرة ثيَشربِكيَيانةش بؤ جيهاد كر(2)«دةكاتةوة

 سودى هةية.
ُق ] نَّا َذَهْبَنا َنْسَتبه َنا إه ْنَد َمَتاعه ئيَمة رِؤشتني [ »َوَتَرْكَنا يُوُسَف عه

 .«ويََلكرد وجيَ هيَشتويوسفمان لةالي كةلوثةلةكامنان  موسابةقةمان دةكرد
ئةوةى ياري لةطةلَ بكةن  يان برد؟ بؤبؤضى يوسف ئةوان . 7

ببيَتة ثاسةواني ياري بكةن ويوسف وبيثاريَزن، يان بؤخؤيان 
يارميان  : ئيَمة رِؤيشتنيكة دةطةرِيَنةوة بؤالى باوكيان دةَليَن؟! كةلوثةلةكانيان

ثةلةكامنان دانا، كةواتة ئةو يوسفةى برديان بؤ لةالى كةلومان كرد ويوسف
 

،  ،قالت: فسابقتُهُ  ،في سَفرٍ  أنَّها كاَنت مَع النَّبي ه » :عن عائشةَ  (1) فسبقتُُه على رجليَّ ا بقةه  ،فسبَقني ،َحملُت اللَّحَم سابقتُهُ  فلمَّ هه بتلَك السَّ  ،2578. رواه أبو داود: ح: «فقاَل: هذه
 وسكت عنه وصححه العراقي واأللباني.

تُسمى العضباَء، وكانت َل  كانت ناقة  لرسوله الله » ، قال:أنس بن مالكعن  (2)
يَن، وقالواتدَّ ذلك تُسبق، فجاء أعرابيٌّ على قعوٍد له فسبقها، فاش : ُسبقته على المسلمه

ا على الله أن َل يرفع شيئًا العضباُء، فقال رسوُل  صحيح  «مَن الدنيا إَل وضعهُ : إنَّ حقا
 (.6501( و)2872: ح: )البخاري
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ية لةسةر ئةوةى كة درؤ ئةمة بةَلطة ارى كردن ئيَستا بووة بة ثاسةوان!ي
 دةكةن.

وةها سودي ئةوةى تيَداية، كة تاوانبار هةميشة دذبةيةكي هةر . 8
ئةوةتا ئةَليَن: جيَمان هيَشت الي شتومةكةكامنان، لة بانطةشةكةيدا هةية، 

لةوالشةوة وتيان: ئةيبةين بؤ ياريكردن!؟ هةروةها ئةوةى تيَداية تاوانبار، 
 يةتي.بةَلطةكاني الواز وبيَهيَز ونوقسانة، بؤ كةسيَكيش ورد بيَتةوة دذ

 :درؤكردني كورِةكانين لةسةر وئاماذة ئةو شتانةى بةَلطة
يوسفمان  [َوَتَرْكَنا يُوُسَف ]: وتيان -امسان كردوةك ب- يةكةم:  . 9

وتيان: ئيَمة دةيثاريَزين نةك ويََلي دةكةين:  ، لةكاتيَكدا ئةوانبةجيَهيَشت
نَّا َلُه َلَحافهظُونَ ]  .[َوإه

 طةرِانةوة.وبة شةو ا عيشلةكاتى  ئةوةية :دووةم ئاماذةى
َنا] :سيَيةمئاماذةى  نَد َمَتاعه م آلبة ،دابةَليَنى ثاراسنت وثاسةوانيان[ عه

 ئةم ئةوان ثاسةواني دةكا ودةثاريَزيَ. ئيَستا
ْئُب ]: يةكي ترئاماذة ، ئةوةى كة باوكيان «طورط خواردى»[ َفأََكَلُه الذ ه

 هانة.كرد بة بة ئةوةيانو وتي، ئةوانيش هةر ليَى دةترسا 
هه بهَدمٍ ]: ثيَنجةم يصه ٍب  َوَجاُءوا َعَلى َقمه »ئةو قةميسةى يوسف كة [ َكذه

هيَنايانةوة خويَنيَكي درؤينةى ثيَوةبوو«، كةواتة: قةميسةكة ئاماذةيةكي 
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وتويةتي:  بؤية يةعقوب ، ترة، ضونكة دةطيَرِنةوة: لة برييان ضوة بيدرِيَنن
 دوة وقةميسةكةى نةدرِاندوة؟!خوار ى، كة يوسفطورطيَكى عاقَلة ئةمة ض

ٍب ] :يةكي ترئاماذة وة، خويَنى ئاذةَليَكيان ثيَوة كردئةَليَن:  [بهَدٍم َكذه
 ئةوةش ديارة.

زانيويةتى درؤ  يانةوةبة رِوكةش  عقوبةي: ي حةوتةمئاماذة
 كردونةتةوةئةم كارةى بؤ جوانبةَلكو نةفستان  :يةتيبؤية فةرمو دةكةن،

َلْت َلُكْم أَْنُفُسُكْم أَْمًرا ]وشتيَكتان ثيَكردوة:   .[َقاَل َبْل َسوَّ
 : خؤشيان طومانيان لة خؤيان هةبووة.ي هةشتةمئاماذة
 : طريانة درؤينةكةيان.ي نؤيةمئاماذة
َلْت َلُكْم أَْنُفُسُكْم أَْمًرا  ] ٍب َقاَل َبْل َسوَّ هه بهَدٍم َكذه يصه َوَجاُءوا َعَلى َقمه

ُ اْلمُ  يل  َواللَّ ُفونَ َفَصْبر  َجمه  [ْسَتَعاُن َعَلى َما َتصه
واتة: »وخويَنيَكي درؤينةيان كردبوو بة قةميسةكةى يوسفةوة، ئةويش 

شتيَكي بؤ  ئةو نةفسة حاقدةتان كة رِقي لة يوسفةفةرموي: بيَطومان 
جوانكردونةتةوة وئيَوةش ئةجنامتان داوة، بةآلم خؤرِاطريم خؤرِاطريةكي جوان 

الي خواي خؤم دةكةم، خواي مةزنيش ثشت  دةبيَت كة سكاآلي خؤم تةنها
بكةم وهةقيقةتةكة ئاشكرا  ئةم قسةتان تةحةمولليوثةناية كة وام ليَبكات 

 .«بكات ورِؤذيَك ديَت ئةم درؤتان ئاشكرا دةكات
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ليَرةوة: باسي قةميس وبةتايبةت قةميسةكةى يوسف ديَتة نيَو باسان، 
: ضريؤكي يوسف ها لة ودوبارةش دةبيَتةوة، بةرِادةيةك شةعيب ئةَليَ

 .-بة ويسيت خوا-لةوةو دواش ئةم باسة دوبارة ئةبيَتةوة  قةميسةكةيدا.
ى برايان، يالنيان دانا بؤ لةناوبردنى يوسفبراكانى يوسف ث :ومتانبةَليَ، 

كةوة، بؤئةوةى ونى بكةن لةبةرضاو رِايان طؤرِا بةوةى بيخةنة بين بريةثاشان 
، ئةوةبو ئةو كارةيان ن تةنها بؤ ئةمان بيَتستى باوكياخؤشةوي تاباوكيان، 

بريةكةوة، كاتيَك كة هاتنةوة بؤ  بينستيانة يوسف يان برد وخئةجنامدا و
ان كرد يارميى باوكة ئيَمة ضوين ثيَشربِكىَ و، وتيان: ئةونيا تاريك بوود، مالَ

ئيَمة و كاتةى كة لةجا بةرطةكانى خؤمان جيَهيَشت، ويوسف مان الى جلو
ان ى برامانى خوارد، بةَلطةمش، طورط هات ويوسفى يارى كردن بوينسةرقاَل

ة طةلَ ناكةين ئةوة قةميسةكةى يوسفدرؤت لةبؤ ئةوةى قسةكامنان رِاستة و
تةنها وا نةدرِاوة وباوكيان تةماشايةكى قةميسةكةى كرد بينى كة بيبينة،

م : ئةوتويةتى عقوب ةدةَليَن يو، كردوةخويَنيَكى درؤينةيان ثيَوة 
ثاشان ضةند عاقلَ بووة كة قةميسةكةى يوسفى داكةندووة و طورطة

 نزيك لةو ماناية. خواردويةتى،
 سودةكاني ئةم بةشة:

َلْت  مةترسي طويَرِايةَليكردني نةفس وهةوا وئارةزو. ] . 10 َبْل َسوَّ
 [َلُكْم أَْنُفُسُكْم أَْمًرا
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ٍب ] . 11 يدا ر زةوليَرةشدا زانايان دةَليَن هيض تاوانيَك لةسة[ بهَدٍم َكذه
 بةَلطة وئاماذةىية، هةميشة  نكاملَئةجنام نادريَت، مةطةر نوقسانة و

هةرطيز تاوانيَك نةبووة كة بةتةواوةتى بةرةو ئةو كةسةى كردويةتي، و ايةدتيَ
الجريمة وئاشكرا نةبىَ، ئا ئةمةية ثيَى دةوترىَ »كةشف ديَتةوة وبشار

ني يوسفيش لةم شيَوةيةية، وئةم تاوانةى براكا ،«تاوانى ناتةواو» «الناقصة
ثيَشرتيش باسي ئةو بةَلطة يان ئاماذانة كرد، كة ئاماذةن بؤ بكةري 

  ئاماذةى رِون وئاشكراية كة كةتين خؤيانة. تاوانةكة، كة هةنديَكي

َلْت َلُكْم أَْنُفُسُكْم أَْمًرا] . 12 [ كةواتة: ئيماندار وريا َقاَل َبْل َسوَّ
ت، وبة قسة وقسةَلؤك ودرؤ ودةلةسة وزرنطة وبة ئاسان فيََلي ليَناكريَ

 وبوهتان فريو ناخوات.
ُفونَ ] ُ اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتصه يل  َواللَّ ى ثةيامبةرباوكيان [ َفَصْبر  َجمه
يل  خؤرِاطرانة، بؤية فةرموى ]ثيَشةواى و  خواية من  [َفَصْبر  َجمه

ئيَوة  يةكةم خؤرِاطريةكي جوان دةبيَت لة ئاست ئةم قسةيةىخؤرِاطر
 بةَليَ باشرتين ضةكي بةآل وموسيبةتةكان خؤرِاطري جوانة. بانطةشةي دةكةن.

بؤضي ثةناي برد بؤ سةبر؟ ضونكة خواى طةورة ئةفةرمويَ:  . 13
ينُوا ] اَلةه  َواْسَتعه ْبره َوالصَّ [، هةروةها ئةطةر سةبر نةبيَت ضؤن دةتوانيَ بهالصَّ

ماوة، هةم لةناوبةرانيشي ئةو بارة قورسة هةَلبطريَ، هةم خؤشةويستةكةى نة
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بةردةوام لة دةوري دةستني؟! بة هةمان شيَوة لة ضريؤكي دايكة عائيشةشدا 
 ئةم ويَنةية دووبارة دةبيَتةوة.

نةبىَ، ئةوةية  داناشوكرى لةطةَل يش ئةوةية كة:خؤرِاطرى جوان . 14
ضاكان كةسيَكى بينى رِؤذيَك يةكيَك لة ثياو»تيَدا نةبيَت، ى آلسكا: كة

ال  دةردى خؤىدةكر وباسى نةخؤشى واَلى خؤى الى كةسيَكى تر ى حآلسكا
 الى ئةو خةَلكة الوازة تؤ سكاآلى خوائةوة ، ثياوضاكةكة ثيَى وت: دةكرد

ئازارةكةى دَلت الى خوا بكةى، بؤ خؤت ى آلدةكةى؟! ئةى بؤ نارِؤى سكا
نََّما أَْشُكو ] :فةرموىَ ةعقوبوةكو ي ،(1)الى خوا دةرنابرِى َبث هي َوُحْزنهي  َقاَل إه

ه  َلى اللَّ  تةنها الى خوا  حاَلى خؤمخةم ودةرد وئازار و[ من شكايةتى إه
 م. دةبىَ حاَلى موسوَلمان وابيَت.دةكة

ُفونَ ] . 15 ُ اْلُمْسَتَعاُن َعَلٰى َما تَصه ، تةماشا دةكةيت باوكيان [َواللَّ
ئةميش  بةرخوردي دةبيَت، ولةبري ئةوةى الي خؤشةويست بن، بيَزار دةبيَت،

«، هانه مَ رْ حه به  َب وقه ه عُ انه وَ ل أَ بْ ا قَ ئً يْ ل َش جَ عْ تَ اْس  نه مَ بريتية لة بنضينةى: »

 
غاية الجهل بالمشكو  ٰهَذاالجاهل يشكو الل إلى الناس، و» : قيمقال ابن  (1)

ا شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم، ورأى بعض والمشكو إليه، فإنه لو َعَرف ربه لم
، والل ما زدَت على أن شكوَت ٰهَذاالسلف رجالً يشكو إلى رجل فاقَته وضرورته، فقال: يا 

 وفي ذلك قيل: َمن يرحمك.

يَم إلى الذي َل َيْرَحمُ  حه نََّما * َتْشُكو الرَّ َذا َشَكوَت إلى ابنه آدَم إه  .87ص الفوائداهـ،  «َوإه
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هةركةس ثةلةي شتيَك بكا ثيَش ساتي خؤي، سزا دةدريَت بة: بيَبةشكردني 
 لةوةى ثةلةى كردوة بؤي.

طةر وخؤرِاطري نية  برهيض دذايةتى سة وسودي ئةوةى تيَداية: . 16
، هاوارى خؤى بؤالى باس بكا خؤى الى خوا  سكاآلي حاَلى موسوَلمان

دةربرِىَ، ئةمانة ناشوكرى  بةرز بكاتةوة، دةردى خؤى بة خوا  خوا 
  نني، ئةوة ناشوكرية دةردى دَلى خؤت الى خةَلك باسى بكةى.

، بؤ كراكاتيَك بوهتانى   ، عائيشة(1)دا هاتووةريخاوهةربؤية لة ب
يشة ئةطةر تاوانيَكت ئةجنامداوة ئةى عائ :، فةرمويى خوا ثةيامبةر

ئةى  :منيش ومت :ليَت خؤش دةبيَت، دةَلىَبكة،  داواى ليَخؤشبون لة خوا
ومت دايكة تؤ  ؟واهلل نازامن ضى بَليَم :وتى ،باوكة لة بري من وةآلمى بدةوة

 
ه ...»، عن عائشة: 266حديث  (1) ْن  َدَخَل َرُسوُل اللَّ ي مه ْنده َفَجَلَس َوَلْم َيْجلهْس عه

يَل َقْبَلَها يَّ َما قه
يَل فه َلْيهه فهي َشْأنهي َشْيء   ،َيْومه قه َد ثُمَّ  :َقاَلْت  ،َوَقْد َمَكَث َشْهًرا ََل يُوَحى إه َفَتَشهَّ

نَُّه َبَلغَ  !َيا َعائهَشةُ  :َقاَل  ُ  ،نهي َعْنكه َكَذا َوَكَذاَفإه ئُكه اللَّ يئًَة َفَسُيَبر ه ْن ُكْنته َبره ْن ُكْنته أَْلَمْمته  ،َفإه َوإه
َلْيهه  َ َوتُوبهي إه ي اللَّ ره ُ َعَلْيهه  ،بهَذْنٍب َفاْسَتْغفه هه ثُمَّ َتاَب َتاَب اللَّ َذْنبه َذا اْعَتَرَف به نَّ اْلَعْبَد إه ا  ،َفإه َفَلمَّ

ه َقَضى َرُسوُل ا ْنُه َقْطَرةً  ،َمَقاَلَتهُ  للَّ سُّ مه ي َحتَّى َما أُحه َبهي ،َقَلَص َدْمعه ْب َعن هي  :َوُقْلُت أله أَجه
ه  ه  :َقاَل  ،َرُسوَل اللَّ ي َما أَُقوُل لهَرُسوله اللَّ ه َما أَْدره ي؟ َواللَّ ُم ه يبهي َعن هي  :َفُقْلُت أله أَجه
ه  يَما َقاَل   َرُسوَل اللَّ ه  :َلْت َقا ،فه ي َما أَُقوُل لهَرُسوله اللَّ ه َما أَْدره َية   :َقاَلْت ؟ َواللَّ َوأََنا َجاره

ْن اْلُقْرآنه  ن ه ََل أَْقَرأُ َكثهيًرا مه يثَُة الس ه ُث  :َفُقْلُت  ،َحده ْعتُْم َما َيَتَحدَّ ه َلَقْد َعلهْمُت أَنَُّكْم َسمه ن هي َواللَّ إه
ْقتُْم بههه بههه النَّاُس َوَوَقَر فهي أَنْ  ُكْم َوَصدَّ يئَة   ،ُفسه ن هي َبره يئَة  -َوَلئهْن ُقْلُت َلُكْم إه ن هي َلَبره ُ َيْعَلُم إه  -َواللَّ
ُقونهي بهَذلهَك  أَْمٍر  ،ََل تَُصد ه يئَة  -َوَلئهْن اْعَتَرْفُت َلُكْم به ُ َيْعَلُم أَن هي َبره ُقن هي -َواللَّ ُد  ،َلتَُصد ه ه َما أَجه َواللَّ

ْذ َقاَل  ،َلُكْم َمثاًَل إهَلَّ أََبا يُوُسَف لهي وَ  ُ الْ ]: إه يل  َواللَّ ُفونَ َفَصْبر  َجمه  .«[ُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتصه
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ومت  :ئةَلىَ : واهلل نازامن ضى بَليَم؟تى، وةوة، ئةويش بةهةمان شيَوةمى بدآلوة
خواش دةزانيَت كة -كردووة َليَم نةمسويَنديش خبؤم وب رواهلل ئةطة
ناكةن، واهلل هيض ناَليَم ئةوة نةبىَ كة باوكى يوسف  برِوا -نةمكردوة
يل  ف] فةرموي: ُفونَ  َصْبر  َجمه ُ اْلُمْسَتَعاُن َعَلٰى َما َتصه ى ثةيامبةر، ثاشان [َواللَّ

ى ثةيامبةربةزى بؤ ناوضاوانى عارةقى كرد و وةحى لة ئامسانةوة دا خوا 
لة  دائايةت 11ئيشة، لة داويَن ثاكى عاسةبارةت بة ئةستؤ و خوا 

 .سورةتي النور
َدُهْم َفأَْدَلى َدْلَوُه َقاَل َيا بُْشَرى  ] ُغاَلم    َذاهٰ َوَجاَءْت َسيَّاَرة  َفأَْرَسُلوا َواره

يم  بهَما َيْعَمُلونَ  ُ َعله وُه بهَضاَعًة َواللَّ  [َوأََسرُّ
 الى بريةكة الياندا،ايةدا هاتن وك بةو رِيَطكاروانيَ»جا  :يانى

بهيَنيَت، ئةويش سةتلَ ودؤَلةكةكةى  ئاوهيَنةرةكةيان نارد تا ئاويان بؤ
ى ئاو، لة كاتى هةَلكيَشانى بة مةبةستى دةرهيَنانشؤرِكردة نيَو بريةكةوة 

كة  ، يوسف دةسيت طرتووة بةو حةبلةى شورِكراوةتةوة، ئيرتيداكةكةدؤَلض
َذا ُغاَلم  َقا] وتى:، لة خؤشيان منداَليَكي بينيوة بيَت  [ مذدةَل َيا بُْشَرٰى َهٰ
  ئةوة منداَليَكة«.

وُه بهَضاَعةً ] :بؤية . 17 »وشارديانةوة وكرديان بة كاآل بؤ  [َوأََسرُّ
 و تةفسري دةكريَت: ئةم ئايةتة دو .بازرطاني كردن«
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و»هْا   كاني يوسفةبرا ةكة«واوئةوةيةكة، كة مةبةست لة »: يةكةم
كة يوسفيان شاردةوة براكاني يوسف، ، واتة: «ةكةش بؤ يوسف دةطةرِيَتةوة

وة ةشاردئةوةى وكرديان بة كاآليةك بؤ بازرطاني كردن. يوسفيش برايانة 
نةوةك براكاني بيكوذن، وفرؤشتنةكةى ثيَباشرت بوو، ئيرت بةو كاروانةيان وت 

نيش وتيان: مذدة بيَت ئةوة منداَليَكة بةندةيةكمان هةية ودةيفرؤشني، وئةوا
 دةيفرؤشن، ئيرت فرؤشتيان.

ان كردوة تا ئةم كاروانة هاتووة ضاوةرِيَبراكانى يوسف هاتوون وياني: 
: ئةم ثيَيان وتون، ئةوانيش هاتوون بؤالى كاروانةكة ويان دةرهيَناوةويوسف

اهلل أعلم،  منداَلة كؤيلةى ئيَمةية ورِايكردوة، كةواية ثيَتان دةفرؤشني؟
ية، ضونكة بضوك ن ئةم كارةش تاوانيَكىئةكريَ وايان كردبيَت. بةآلم 

»خواى طةورة دةفةرموىَ »سىَ كؤمةلَ  :(1)دةفةرموىَ ى خوا ثةيامبةر
 هةية لة رِؤذى قيامةتدا خؤم دذيان دةمبةوة:

 :بَلىَهيَنىَ وناوى منى لةسةر ب: ثياويَك عةهد وثةميانيَك بدات و(1)
كةضي ثاشان خوا لة نيَوامنان بيَت، يا خوا وةكيلة، يا دة، خوا شاهي

 
ي ه ، َعْن أَبهي ُهَرْيَرةَ  (1) ُ  :َقاَل  :َعْن النَّبه َياَمةه :  َقاَل اللَّ ثاََلثَة  أََنا َخْصُمُهْم َيْوَم اْلقه

ْنُه َوَلْم َرُجل  أَْعَطى بهي ثُمَّ  يًرا َفاْسَتْوَفى مه ا َفأََكَل ثََمَنُه َوَرُجل  اْسَتْأَجَر أَجه  َغَدَر َوَرُجل  َباَع ُحرا
 (. 2150( و)2114صحيح البخاري ) «يُْعطه أَْجَرهُ 
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خؤم دذيان دةمبةوة لة  ةنةيباتة سةر، ئةو كةسبيشكييَنَ وغةدر بكات و
 رِؤذى قيامةت.

يَك كةسيَكى ئازاد بكاتة كؤيلة وبيفرؤشىَ وثارةكةى خبوات. : ثياو(2)
ضى ، كةدةوةكو يوسف كة ئازادى كورِى ئازادى كورِي ئازادي كورِي ئازا

 براكانى وةكو كؤيلة دةيفرؤشن. ئةمةش مةبةسيت ئيَمة بوو.
، ثاشان بؤ بكات هيَنىَ وئيشةكةى بةرِيَكي: كةسيَك كريَكاريَك ب(3)

  حةق وثاداشتةكةى خؤى ثيَنةدات«.
، كردةوة براكانى يوسف بةم كارةيان دوو خؤشةويستيان لةيةكرت . 18
بةندةكانى خوا ئةو كةسانةن  باشرتين: »(1)دةفةرموىَ ش ى خواثةيامبةر

، وةكو لة ةوة«خةَلك خواى بريبكةويَتو ،زيكرى خوا بكرىَكة دةبينريَن، 
كاتيَك خةَلك  :دةطيَرِنةوة -يان غةيرة ئةوة– يبةوةةعيدى كورِى موسةس

جا  ,كةوتؤتةوة، وتويانة: سبحان اهلل، سبحان اهلل بينيويةتى يادى خوايان
كانى خوا ئةوانةن كة قسة ديَنن ن بةندةخراثرتي»و فةرموي: ثةيامبةر 

دةبةن، خةَلك دةدةن بة طذ يةكدا، ئاذاوة وفيتنة دةنيَنةوة، ئةوانةى كة و
كانى يوسف، يوسف وةك ضؤن برا «خؤشةويستةكان لة يةكرتى جيادةكةنةوة

 
َر اللُ خياُر عباده الله ا»، مرفوعا: عبدالرحمن بن غنمعن  (1) راُر لَّذيَن إذا ُرُؤوا ُذكه ، وشه
اؤوَن بالنَّميمةه  الله عباده  بَّ  المشَّ قوَن بيَن األحه ، الباغوَن للُبَرآءه الَعيَب ، الُمفر ه أخرجه أحمد  .«ةه

 (.1861الضعيفة: ح: )السلسلة (، و2824: ح: )حيح الترغيب، انظر: ص(4/227)
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، لة كاتيَكدا باوكى ئةوةندةى خؤشدةويست ،جياكردةوة رتباوكيان لة يةكو
و ئةو دوو ، كةضى ديَنبؤ ثيَويستى مةطةر ،دةرةوة واتةنةيدةهيَشت لةمالَ برِ

دةرِؤن بةدواى كة  ثاشان ئةفةرمويَ: »وئةوانةضخؤشةويستة لةيةك دةكةن، 
ئةوة ««. الباغوَن للُبرآءه العنت» عةيب وعاري خةَلكيدا دةطةرِيَن

وُه بهَضاَعةً ]تةفسرييَكى   [.َوأََسرُّ

دةرهيَنةرةكة ئاومةبةست لة »واو«ةكة : تةفسريي دووةم
 لة باقي كاروانةكةيان ،يوسفى بينيوةئاودةرهيَنةرةكة  وهاورِيَكانيةتي، ياني:

 دةستيان لة فرؤشتنى يوسف وةك كؤيلة ىتا ئةو ثارةية ضي؟بؤ ،شاردؤتةوة
  .تةنها بؤ خؤيان بيبةن دةكةويَت، بة

هةواَلي  ،كاروانةكةئةوةية: وهةَلي دةطريَ، تةفسرييَكي تريش هةية: 
نةوةك ضي؟ بؤ، ينةوةى يوسفيان شاردؤتةوة لة خةَلكي ئةو دةورةبةرةدؤز

ئةم دوو رِايةش راجحرت  .كةس بَليَ هي منة وخؤي بكات بة خاوةني
 ، بةتايبةت رِاي كؤتايي.-واهلل أعلم- وثةسةندترة

يم  بهَما َيْعَمُلونَ ] ُ َعله »خوا زاناية بةوةى دةيكةن، زؤر باش [ َواللَّ
بة يوسف دةكةن وضؤن  يَكي ضةند خراث دةرهةقكارئاطادارة كة 

 دةيفرؤشن«.
ينَ ] ده اهه َن الزَّ يهه مه َم َمْعُدوَدٍة َوَكانُوا فه ثََمٍن َبْخٍس َدَراهه  [َوَشَرْوُه به
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 بةئيرت ئةم كاروانة يوسفيان بردؤتة مةزادي كؤيلةكان، لةويَدا سوفيان »
َم َمْعُدوَدةٍ ] نرخيَكي زؤر كةم فرؤشتووة« بة ضةند درهةميَكى »[ َدَراهه

ضونكة بةهةر ضةند يوسف  ى يوسفة،يطةورة«، ئةمانة هةموى لة فةزلَ وكةم
لة كؤَلي خؤياني : مةبةستيان بوو بفرؤشي هةر كةمة، يان بةو واتايةى

وثارةكيان دةست بكةويَت، با كةميش بيَت، ضونكة دؤزراوة بوو  بكةنةوة
ينَ ]وئةفةرمويَ:  وهيض زةرةريَكيان ليَنةدةكرد. ده اهه َن الزَّ يهه مه [ َوَكاُنوا فه

مانةوةى يوسف نةبوو لةطةَلياندا، وحةزيان دةكرد لة كؤَلي  لة»رِةغبةتيان 
اخؤياني بكةنةوة وخؤياني ليَ جنات بدةن«، ضونكة ] [ ئةو في الشيء دهالزَّ

كةسةية رِةغبةتي لة شتةكة نةبيَت وحةزي ليَناكات. ئةمةش بؤضي؟ ضونكة 
 زراوةش طويَي ثيَنادريَت بة ضةند بفرؤشريَت.دؤ ،دؤزراوة بوو
هةر وةك لة ميَذووش -ئةم ئايةتة ئاماذةى بؤ ئةوة تيَداية  . 19

ة، وةك ابوودكؤيلة فرؤشتنى تيَ  يان مةزاد يان مةيدانير بازارِميس :-هاتووة
لة ئاواش مةيدانى كؤيلة هةبووة، و هةية، ضؤن ئيَستا مةيدانى ئاذةآلن

يان دار، بؤ  خشت شتيَك دةورة دراوة وةك ةيدانةكة بةميَذودا هاتووة كةوا م
مندالَ ئةوةى كؤيلةكان رِانةكةن، وشويَنى ئافرةت و ثياو وطةنج وثري و

دانانى ضةند هةنطاويَك واى كرد يسالم وجياكراوةتةوة، بة هاتنى ئ
 يان با بَليَم كةمبيَتةوة. كؤياليةتى نةميَنىَ
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بوندا ةمةزاندا ولة كاتى بة رِؤذور ثياويَك لة مانطى رِهةسةرنج بدةن 
ةرى ثيَويستة كؤيلةيةك ئةوا لةس ،ئةطةر لةطةلَ خيَزانى خؤيدا جوت بوو

دةبىَ كؤيلةيةك  بيشكيَنى، هةروةها ئةطةر سويَند خبؤيت و(1)ئازاد بكات
لة فةرمودةدا هاتووة كةوا هةر كةسيَك كؤيلةيةك ئازاد ، و(2)ئازاد بكةيت

ى ئةو كؤيلةية ئةنداميَكى ئةو كةسة لة ئاطرى بكات ئةوا هةر ئةنداميَك
، بؤية ئةطةر تةماشاى ميَذو بكةيت لةو سةردةمانةى (3)دؤزةخ ئازاد دةكات

بةرةو كةمبونةوة دا ي ئيسالميدا رِؤذ بة رِؤذ كؤياليةتى لةناو كؤمةَلطايدواي

 
فقال: يا رسول  ،إذ جاءه رجل بينما نحن جلوس عند النَّبي ه »: عن أبي هريرة (1)

: هل فقال رسول الل  ،ال: ما لك؟ قال: وقعُت على امرأتي وأنا صائمالل هلكُت، ق
ل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: َل، فقال: : فه قال ،تجد رقبة تعتقها؟ قال: َل

فبينا نحن على ذلك أُتي  ،: فمكث النَّبيُّ فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: َل، قال
ق ؟ ففيها َتْمر، قال: أين السائل -بيرة: قفة ك أي-بَعَرق  النَّبي  قال: أنا، قال: خذها فتصدَّ

أهل  -نريد الحرتيي-به، فقال الرجل: أعَلى أفقر من هي يا رسول الل؟ فو الل ما بين َلبتيها 
 صحيح : أطعمه أهلك.حتى بدت أنيابه، ثم قال ، فضحك النبي بيت أفقر من أهل بيتي

 . (1111)مسلم ( و1835( و)1834)ح: ،البخاري
ْدتُُم اأْلَْيَماَن ]قال تعالى:  (2) ُذُكْم بهَما َعقَّ ْن ُيَؤاخه اللَّْغوه فهي أَْيَمانهُكْم َوَلكه ُ به ُذُكُم اللَّ ََل يَُؤاخه

ي ْسَوُتُهْم أَْو َتْحره يُكْم أَْو كه ُموَن أَْهله ْن أَْوَسطه َما تُْطعه يَن مه ْطَعاُم َعَشَرةه َمَساكه اَرتُُه إه ُر َرَقَبٍة َفَكفَّ
َذا َحَلْفتُْم َواْحَفظُوا أَْيَماَنُكْم كَ  اَرُة أَْيَمانهُكْم إه َياُم ثاََلثَةه أَيَّاٍم َذلهَك َكفَّ ْد َفصه ُن َفَمْن َلْم َيجه َذلهَك يَُبي ه

ُ َلُكْم آَياتههه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ   . [89]المائدة: [اللَّ
َمةً »َقاَل:  يه  َعْن النَّبه  ،َعْن أَبهي ُهَرْيَرةَ  (3) ُ بهُكله  ُعْض  ،َمْن أَْعَتَق َرَقَبًة ُمْسله ْنُه أَْعَتَق اللَّ ٍو مه

هه  ، َحتَّى َفْرَجُه بهَفْرجه ْن النَّاره   ، ح: مسلمصحيح و ،(6715) ، ح:البخاريصحيح  ،«ُعْضًوا مه
(1509) . 
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ئةمة وتةى دادطةرانةية بة خياليف: ئيسالم كؤياليةتي ئيقرار  ،رِؤيشتوة
 وة.نةكرد

دا لة ناو ذيَر ناونيشانى ترآلم لةكاتى ئيَستادا كؤياليةتى لةبة
وة، وةك ياريزانةكان كة بةرِاستى جؤريَك لة كؤمةَلطادا ثةرةى سةند

ون بة كؤيلةي ئةو خةَلكانةى كةوا بو ديارة، هةروةها وةك كؤياليةتى ثيَوة
 .ؤ دةكةنكؤياليةتيان ب ،يةتى جارانو ثياوضاكانة كة وةكو كؤيالةو بةنائ

ي َمْثَواُه َعَسى أَْن َيْنَفَعَنا أَْو  وَ ] مه ْمَرأَتههه أَْكره ْصَر َله ْن مه ي اْشَتَراُه مه َقاَل الَّذه
يثه   يله اأْلََحاده ْن َتْأوه َمُه مه نَّا لهُيوُسَف فهي اأْلَْرضه َولهنَُعل ه َذُه َوَلًدا َوَكَذلهَك َمكَّ َنتَّخه

هه وَ  ُ َغالهب  َعَلى أَْمره  [َلكهنَّ أَْكثََر النَّاسه ََل َيْعَلُمونَ َواللَّ
، دةكات كة يوسفى كرِيوة باسى ئةو كةسة ،ثاشان رب العاملني

رِيَز لةم منداَلة  :بة خيَزانةكةى وت ر كرِى،»ئةوةى كة لة ميس :دةفةرموىَ
: هو  المثوى»ضونكة:  ،وشوييَن مانةوةيي وحةوانةوةى ضاك بكة« بطرة

قامة واَلستقرار  [ بةَلكو سوديَكى بؤمان هةبىَ، َفَعَناَينْ  َسٰى أَنْ عَ ] ، «مكان اْله
َذُه َوَلًداأَ ]  يان بيكةين بة منداَلى خؤمان. [ْو َنتَّخه

ئةو كةسةي يوسفي كرِي كيَية؟ ئةو كةسة عةزيزى ميسر 
ودةسةآلتدارةكةيةتي، وئةَليَن ثلةى وةزيري هةبووة، سةبارةت بة ناوي، 

«ة، ئةشَليَن: ئيتفري. خيَزانةكةشي، ئةَليَن: يرفه طْ قُ ئةَليَن: ناوى »قوتفري=
لة هةنديَك رِيوايةتى  وةكوضي رِاعيلة، وئةشَليَن: ناوى زوَلةخياية رِاعيلي ك
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انةى ناوئةو لة فةرمودةى رِاستدا جيَطري نةبووة كة  بةآلمة، ئيسرايليدا هاتو
 هةبووبيَت.
 .بيَت ومنداَليان نةبو -واهلل أعلم-دةردةكةويَت  وا . 20
لة هةركةسيَك سىَ كةس فرياسةتيان » :(1)نب مةسعود ئةَليَئي . 21

عةزيزى »، -ثيَشرتيش باسي فرياسةت وئيلهاممان كرد-، «بةهيَزتر بووة
سودي بؤمان هةبيَت،  كو]رِيَزي ليَبطرة، بةش :، كة بةخيَزانةكةى دةَلىَسرمي
 ضاويدايانى كة سةيرى يوسف دةكات بةدةم و ،[بيكةينة منداَلى خؤمان يان

ى كة لة ةئةو ئافرةت»دووةميش: ، ضاك بيَتمنداَليَكى  طومان دةبات
ىَ بطرة، كرئةم كةسة بة ،]ئةى باوكة :بة باوكى وت «مةديةن»ضةى ونا

، ئةوةية كة بةهيَز ودةستثاك بيَت«، بة كرىَ بطريىَ ضونكة باشرتين كةسيَك
يش بوو، كةضي موساش ناناسىَ هةم ئةمينش هةم بةهيَز بوو وموساو
، فرياسةتي خؤي ، بةَلكو تةنها بةوثياويَكي واية ى خوايةثةيامبةرنازانىَ و

شوييَن خؤي«. رى خستة ةموكاتيَك كة ع ،وويق بددةكرى سوبئةب :يةم»سيَ
 

أته: أفرس الناس ثالثة: العزيز في يوسف، حيث قال َلمر»: قال ابن مسعود  (1)
ي َمْثَواُه َعَسى ] مه َذُه َوَلًدا نْ أَ أَْكره ، وابنة شعيب حين قالت ألبيها في [21]يوسف: [َينَفَعَنا أَْو َنتَّخه

ينُ ]موسى:  يُّ اأْلَمه نَّ َخْيَر َمنه اْسَتْأَجْرَت اْلَقوه ْرُه إه ، وأبو بكر في عمر [26:القصص] [اْسَتْأجه
ُت َعْيٍن ]أخرى: وامرأة فرعون، حين قالت:  رضي الل عنهما حيث استخلفه، وفي رواية ُقرَّ َذُه َوَلًدا  :الطبري. أخرجه «[9:القصص] [ل هي َوَلَك َلَ َتْقتُُلوُه َعَسى أَن َينَفَعَنا أَْو َنتَّخه

حديث ٰهَذا وقال:  (90/ 2/345،3) :، والحاكم(574/ 14) :ابن أبي شيبةو(، 12/176)
 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
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بةناوبانطن بة فرياسةت: عومةرى كورِى خةتتاب،  ي تريشلةوانة هةروةها
 .شافيعى 

َذُه َوَلًداأَ ]  كورِي خؤمان«.»يان بةشكو بيكةينة  [ْو َنتَّخه

يانى  ،ثيَدةوتريَت »بة كورِ خؤكردن«ي «يه ن ه بَ تَ »ئةمةش   . 22
 ئيسالم هات رِيَطرى لةم شتة كرد.كةسيَك بكةيتة منداَلى خؤت، و

ةد، جا ممةحويدى كورِى مةز :ثيَيان دةوت، سةييدى كورِى حارةزلةوانة: 
د  أََبا أََحٍد م ه ] خواى طةورة نةهيكرد لةمة، ا َكاَن ُمَحمَّ َجالهُكْم َوَلٰكهن  مَّ ن ر ه

ي هينَ   َوَخاَتَم النَّبه
ه ُسوَل اللَّ ى ثةيامبةرةَلكو ، بيةتان ند باوكى كةسةممةحوم»[ رَّ
ْن َلْم  ] ،«كؤتا ثةيامبةرةخواية و ه َفإه ْنَد اللَّ ْم ُهَو أَْقَسُط عه َبائههه اْدُعوُهْم آله

ينه وَ  ْخَوانُُكْم فهي الد ه بةَلكو بةناوى »، [5]األحزاب: [َمَوالهيُكمْ َتْعَلُموا آَباَءُهْم َفإه
نةك بةناوي ئةوانةى كردويانن بة كورِي خؤيان،  بكةن، يانبانط يانةوةباوك

هةروةك خواى طةروة «، براي دينيتاننخؤ ئةطةر باوكانيانتان نةدةناسي ئةوة 
 يكردؤتةوة.دا رِون«حزاباأل»لة سورةتى 

ضؤن »[ نَّا لهُيوُسَف فهي اأْلَْرضه لهَك َمكَّ َوَكذٰ ] :خواى طةورة دةفةرموىَ
 ششيَوةية يوسفمان لة براكاني رِزطاركرد ولةبريةكة دةرمان هيَنا، ئا بةو

كة مةبةست ثيَي زةوي -لةسةر زةويدا  يوسفمان سةقامطري وجيَطريكرد
 «.-ميسرة
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براكانى يوسف، يوسف لةبةرضاوى باوكى دور دةخةنةوة،  سةرنج بدةن،
تة رِاستى دةس نيَو كؤشكى وةزيريَك كةف دةخاتة كةضى خواى طةورة يوس

نا أريد وأنا أفعل ما  أعبدي أنت تريد و »جوانيان وتوة:  ثادشاى ميسرة.
«. »بةندةكةم تؤ دةتةويَت ومنيش دةمةويَ، بةآلم ئةوة دةبيَت كة من أريد

 دةمةويَت«
يثه ] يله اأْلََحاده ن َتْأوه َمُه مه ةخشي تا لةو »ئةو جيَطرييةمان ثيَب [َولهنَُعل ه

وةيةدا فيَرى خةو ثةرذيَنى بكةين، وبة شيَوازيَكي رِيَك وجوان خةونةكان ما
 ليَك بداتةوة«.

هه ] ُ َغالهب  َعَلٰى أَْمره زاَلة  خواجا »[ َوَلٰكهنَّ أَْكثََر النَّاسه ََل َيْعَلُمونَ  َواللَّ
بةسةر كارةكانيدا، ئةوةى قةزا وقةدةري كردوة دةيباتة سةر وتةواوي 

يكات دةيكات شتيَك بيةوىَ بدةكات، وهيض نابيَتة رِيَطر وبةربةست، هةر 
ا، بةآلم زؤربةى خةَلكي خوادكارةكاني هيض كةسيَك ناتوانىَ زالَ بيَت بةسةر و

 «.ئةمة نازانن
: ئةوة براكانى ةدوورةوة تةماشاى ئةم تةسويرة بكةنل جا . 23

خؤشي دةويَت،  »يوسف«ن، حةسودي بة براكةيان دةبةن كة باوكيان زؤرتر
وا دةزانن يوسف  دةخيةنة ناو بريةكةوة،بؤية بة دةستى خؤيان يوسف دةبةن و

بيَرِيَز وبيَبايةخي دةكةن، وا دةزانن لة ضاوةكان دووري دةخةنةوة، وا دةزانن 
ئيرت نابيَتة جيَي بايةخي كةس!! بةآلم ئاطايان لة خؤيان نةبوو يوسفيان نارد 
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! يوسفيان بةرِيَزتر وبايةخدارتر كرد، يةتىؤشكى ثاشابؤ كؤشكي وةزير وك
خستيانة بةرضاوان، كرديانة جيَي بايةخي وةزير وثادشا وشانشينيَك بة 

يان ئةطةر براكانى ئةمة تةواوةتي، دذي مةبةستةكةي ئةوان بةدي هات.
بيَطومان نةخيَر، ضونكة ئةوان دةيانةوىَ يوسف  ئةم كارةيان دةكرد؟! بزانيانة

هه ة ]لةناوبةرن، بؤي ُ َغالهب  َعَلٰى أَْمره ة خةياَلة الى خوا دئةوةى الى بةن .[َواللَّ
يان آلم يوسفبةتاَلة، ئةوان وايان دةزانى بةم كارةيان يوسف دوردةخةنةوة، بة

 ردا طةورةئةوةى لة كؤشكى وةزيريَكى دةستة رِاستى ثادشاى ميس نارد بؤ
ة، خةريكى ا ذياودانى تيَمنداَلةكةعقوب وكة ي ديَهاتةوةبيَت، بةَلكو لةو ب

بَليَن: برا بة يوسف ئاذةَلداري وكشتوكالَ بوون، كةضي وةكو ئةوةى 
خؤشةويستةكةمان، تؤ لة هةمومان خؤشةويسترتي، خةريكي ئاذةَلداري 

ببة بة  ،ى ميسربرِؤ بؤ كؤشكى وةزيروكشتوكالَ ومةينةتي ديَهات مةبة، 
هةربؤية ئينسان ثيَويستة  ا.دةسرتِاسيت ثادشا، ببة بةئامروناهي لة ميسرد

رى ئةوة بيَت تاوان ئةجنام نةدات بؤ ئةوةى كاريَك كة ئةيةويَ هةميشة ئاطادا
وبيةويَتيش شتيَك ضونكة خوا بيةوىَ شتيَك بكات هةر دةيكات  بيكات،

هه ]نةبيَت نابيَت،  ُ َغالهب  َعَلٰى أَْمره  [.َواللَّ

، كة خوا نازانن»زؤربةى خةَلكي [ َلُمونكهنَّ أَْكثََر النَّاسه ََل َيعْ َولٰ م ]آلبة
 هةر دةيكات«. ،بيةويَ كاريَك بكات
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،  موسانةبي ضريؤكى داية بة كضونيَكى تيَئةم ضريؤكة ليَ . 24
 لة دوورِوانطةوة:

لة رِوبارةكة دةردةهيَنريَت   موسالةو رِوانطةوة، كة  يةكةم:
هةركة  ةكةى فريعةون،كؤشكودةبريَت بؤالي خيَزانةكةى فريعةون لة 

َوَقاَلته ، يةكسةر ئةَليَ: ]دةبينىَ  موسا »ئاسيا«، ذنةكةى فريعةون
َذُه َوَلًدا ُت َعْيٍن لهي َوَلَك ََل َتْقتُُلوُه َعَسى أَْن َيْنَفَعَنا أَْو َنتَّخه ْرَعْوَن ُقرَّ

[ اْمَرأَُت فه
، ئةى فريعةون ئةم منداَلة بيلبيلةى ضاوى من وتؤية، نةيكوذن» [9]القصص:

. كة سةرجني «كو سودي بؤمان هةبوو، يان كردمان بة منداَلي خؤمانبةش
دةبينيَت  ر يوسفضريؤكي »يوسف«يشماندا هةمان شتة، كة عةزيزى ميس

ي َمْثَواُه َعَسٰى  ] :ى دةَلىَشبة خيَزانةكةثيَي سةرسام دةبيَت ودةيكرِيَت، و مه أَْكره
َذُه َوَلًدا شويَنى شياوى بؤ دابني و منداَلة بطرة و، »رِيَز لة[أَن َينَفَعَنا أَْو َنتَّخه

 «.خؤمان ثيَبطةيةنىَ يان بيكةين بة منداَلي بةَلكو سودمان ،بكة
يش يوسفلة كؤشك طةورة دةبىَ و موسا  كةرِوانطةى دووةم:  
 .بةهةمان شيَوة 

نه ] ي اْلُمْحسه ْلًما َوَكَذلهَك َنْجزه ُه آَتْيَناُه ُحْكًما َوعه ا َبَلَغ أَُشدَّ  [ينَ َوَلمَّ
وتوانا، ئةوسا حيكمةت هيَز  ئةو ثةرِي »جا كة يوسف طةيشتة

 ي يوسفشيَوازة موزانستمان ثيَبةخشي، وثاداشيت ضاكةكارةكانيش بة
بوو، هةم لة جةستة، هةم لة هيَز  يوسف طةورةثاشان  ياني:«، دةدةينةوة
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تةمةنى بووة بة ضل سالَ،  :هةنديَك دةَليَنوتوانادا وطةيشتة ئةوثةرِي، 
ون وعةقلَ طةيشتؤتةوة بالغ بوهةنديَكش: ئةَليَن: سي سالَ، وتراويشة: 

ْلًما]ئةوسا:  طرتن، كردمان  »حيكمةمتان ثيَبةخشي« يان: [آَتْيَناُه ُحْكًما َوعه
، وتراويشة: بريتية لة هةقثيَكان لة طوفتار وكردار، ثةيامبةربة 
ةوثةرذييَن ةدين، وخ« لة تيَطةيشتين دروست لزانستيشمان ثيَبةخشى»و

ينَ ، ]رِيَك وتةواو..هتد نه ي اْلُمْحسه لهَك َنْجزه [ ياني: ضؤن ثاداشيت َوَكَذٰ
َهْل ]يوسفمان دايةوة، بةو ضةشنة ثاداشيت هةر ضاكةكاريَك دةدةينةوة، 

ْحَسانُ  ْحَسانه إهَلَّ اْْله »ثاداشيت ضاكةكاري هةر ضاكة لةطةَلكردن [ َجَزاُء اْْله
 نية«ة.

وئازارداني براكاني رِزطاري دةبيَت، ولة ناو يوسف لة نارِةحةتي 
بريةكةش رِزطاري دةبيَت، ولة دةست ئةو كةسانةى شارديانةوة وبة كؤيلة 
فرؤشتيان هةر رِزطاري بوو كة قةدريان نةدةزاني وكةوتة دةست دةسيَك 

يى ثيَديَت، بةآلم كؤتا قةدري زاني وفةرماني كرد رِيَزي ليَبطرييَ، ئةمانة
ر : ذنى عةزيزى ميسئةويش ئةوةية نةوةيةكى طةورة دةبيَت،توشي تاقيكرد

 شةيداي يوسف دةبيَت، وحةز لة يوسف دةكات وحةزيَكي بيَ ئةندازة! 
هه َوَغلََّقته اأْلَْبَواَب َوَقاَلْت َهْيَت َلَك  ] َوَراَوَدْتُه الَّتهي ُهَو فهي َبْيتهَها َعْن َنْفسه

نَُّه َرب هي أَ  ه إه ُح الظَّالهُمونَ َقاَل َمَعاَذ اللَّ نَُّه ََل يُْفله  [ْحَسَن َمْثَواَي إه
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لة يوسف كرد  زؤري داواى ،بوو دائةو ئافرةتةى كةوا يوسف لة ماَليان»
لةطةلَ بكات كة ثياو لةطةلَ خيَزانى ئةو كارةى كة خؤي بة دةستةوة بدات، و

دةرطايةكي زؤر، و وتي: ئةوة  دةرطاكانى هةمووى داخست،خؤى دةيكا، و
دةست و بكة ورِامةوةستة اةبةردةستم وخؤم ئامادةكردوة، وخيَرمن ل
 .ةوحةوت دةرطا بو: هةنديَك دةَليَن .«ثيَبكة

راد »، موفاعةلةى داي[ لة ئةسَلى زمانى عةرةبَوَراَوَدْتهُ ] . 25
بكريَت ولة  جار لةدواى جار داواى شتيَكياني: ، (1)، ئةطةر بيَت وبرِواة«يرود

تيَك لةم وشةية رِادةميَنى هةست بةوة دةكةيت ئةم ، كابةرامبةردا رِازي نةبن
هةوَلي داوة، زؤر خؤى رِازاندؤتةوة بؤ يوسف، وبة زؤر هؤكار ئافرةتة زؤر 

زؤر رِيَطا ويستويةتى لةخشتةى بةرىَ، بةوةى كة ئافرةتان دةيكةن بؤ و
 لةخشتة بردنى ثياوان زؤرى كردووة.

 ة:دوو حةقى لةسةر يوسف  . 26
 . حةقى خوا  :يةكةم
 هةقي خاوةن ماَلةكة. حةقى ئةوةى كة لةم ماَلةدا طةورة بووة. :دووةم

ه ]: دةَلىَضيَت وبؤية حةقى هةردوكيانى لة بري نا »ثةنا  [َقاَل َمَعاَذ اللَّ
بةخوا دةطرم بة ثةناطرتن لةوةى كة تؤ لة مين داوا دةكةي، ضونكة لة دين 

 
 .ينظر: تفسير الزمخشري (1)
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نَُّه َرب هي أَْحَسَن  ] ثاشان فةرموي:، ومايف خواية دذة«، ئةمة حةقى خوا  إه
ورِيَزي ليَناوم، خزمةتى كردوم  «ميَردةكةى تؤسةييدةكةى من »»[ َمْثَواَي 

  ضؤن خيانةتي ليَدةكةم؟!« ئةمةش حةقى خاوةن ماَلةكة.
ئةمةش سودي ئةوةى تيَداية، كة مرؤظ ضاكةى ضاكةكاري  . 27

 دةئةَليَ: »ئينسانى ضاك ونةجيبزا عى يشافلةثيَش ضاو بيَت، وةكو 
ماوة ئةوةتانىَ يوسف لةو جا  لةطةلَ ضاك بووني يةك ساتى لةبري ناضيَت«،

كة بة نةضووة،  ى لةبريميسرزى زؤرةى ذيانى، يةكةم قسةى عةزي
ي َمْثَواُه َعَسىووة: ]وتخؤي ى كةخيَزانة مه  ،«ة»رِيَز لةم منداَلة بطر [أَْكره

نَّ ]ئةميش لةبةرامبةردا دواي ضةندةها سالَ، ئةَليَ:   [ُه َرب هي أَْحَسَن َمْثَواَي إه
 «.ا ضؤن دةتوامن خيانةتى ليَبكةم»سةييدةكةم رِيَزي ليَطرمت، ج

ئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى هةر كةسيَك زينا لةطةلَ  . 28
خيانةتى لة ثياوةكةى كردووة، بة ثيَضةوانةى ياساكانةوة  ،ئافرةتيَك بكات

 .كة بة تاوانى نازانن، مةطةر لة ماَلى خؤيدا بيَت

موسَلمان لةبةر خوا دروستة  :ئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة . 29
 ةجنام نةدات.بةر شتى تريش تاوان ئولة

هةروةها بةَلطةشة لةسةر زيانةكانى تيَكةآلويكردن وتةنها  . 30
ئةو هةموو دا لةيةك ماَلدا ذياوة، وةلَ يوسفئةم ئافرةتةى لةطضونكة  كةوتن.

ئةمانةش  ويةوة ديَت ودةرِوا،دةبينىَ كة بة بةرضاهاتوضؤكردنةى يوسف 
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دةطيَرِنةوة ئةم ئافرةتة خؤي ثيَرِاناطرييَ.  ،ئةبنة فيتنة وهؤكاري فيتنةن
رِؤذيَك لةطةلَ يةكيَك لة كؤيلةكانى  ،ئافرةتيَكى دةشتةكى ئازاد هةبووة

بؤ ئةى ئافرةت تؤ كة هةر زينات دةكرد  :، ثيَى دةَليَني كردوةخؤيدا زينا
 يةكبوين، وزؤريش بة زؤر لةطةلَ تكرد، ئةويش وتويةتي:لةطةلَ ئازاديَكدا نة
 ثةيامبةري و، ونزيكى جيَطةكةمان لةيةكةوة. بؤيةدةضوبةردةممدا دةهات و

ْيَطانُ  بهاْمَرأَةٍ أََل َل َيْخُلَونَّ َرُجل  » :دةفةرموىَ خوا  نَّ ثَالهثَُهَما الشَّ ، (1)«، َفإه
ْخُلَونَّ َرُجل  بهاْمَرأٍَة إهَل َوَمَعَها  َل يَ ولةالي بوخاري وموسليمدا ئةفةرمويَ: »

ُن ولة موسنةدي ئيمام ئةمحةددا ئةفةرمويَ: » ،(2)«ُذو َمْحَرمٍ  َمْن َكاَن يُْؤمه
نَّ ثَالهثَُهَما  ْنَها َفإه ره َفاَل َيْخُلَونَّ بهاْمَرأٍَة َلْيَس َمَعَها ُذو َمْحَرٍم مه ه َواْلَيْومه اآْلخه بهاللَّ

ْيَطانُ  ، ضونكة شةيتان ثياويَك تةنها ناكةونواتة: »با هيض ذن و ،(3)«الشَّ
 سيَيةميانة« تةنها كةوتنيش بة كؤدةنطي زانايان حةرِامة.

يكردن وتةنها كةوتن وآلدةفةرمون تيَكة ةكةى ثةيامبةرخوا و
، ئافرةت دةكةن مايف كة بانطةشةى وانةى ئةمرِؤكؤمةَليَك لةم حةرامة، بةآل

 
 الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الل  يا أيها»: فقالعن عمر بن الخطاب،  (1)
يطانُ  ... :فقال ،فينا ، ح: أخرجه الترمذي .«..أَل َل يخلَونَّ رجل  بامرأٍة إَلَّ كاَن ثالَثهما الشَّ
.  «الشيخين على شرط صحيح»، وقال الحاكم: «حسن صحيح غريب»(، وقال: 2165)

 والحمد لل. .كما قاَل : وهو ، وقال األلبانيووافقه الذهبي
 . (1341)، وصحيح مسلم، ح: (5233)صحيح البخاري، ح:  (2)
لُّ َلُه بلفظ: » (،15696(، وفي: )14651برقم: ) (3) أَََل ََل َيْخُلَونَّ َرُجل  بهاْمَرأٍَة ََل َتحه

َلَّ  ْيَطاُن إه نَّ ثَالهثَُهَما الشَّ  «. َرمٍ  َمحْ َفإه
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تيَكةلَ بن!! هةروةك ضؤن شةرع دةَلىَ: بة شةرم وحةيا : قةيدي ضية با ةَليَنئ
لةيةك  :شةرع دةَلىَهةروةها  انطرىَ!!نةت وحةيا شةرمان دةَليَن: ئةو بن،

ئةوان ئةَليَن: با كاريطةريشي لةسةر خويَندن  ،ثيَكةوة با نةخويَننقوتاخبانة 
كةن خواى ب تةماشا هةبيَت وخويَندكار لة ديراسة دواخبات هةربا تيَكةلَ بن.

؟ ئةوانةى شويَن شةيتان كةوتون داواى ضى دةكةنطةورة داواى ضى دةكات و
لة وبةتةنها نةمانى غريةتة كة برا وبراذن ثيَكةوة دادةنيشن بةرِاستى لة

ُخوَل َعَلى  : فةرموى ى خوا ثةيامبةركى ضؤلَ، كاتيَك ماَليَ »إيَّاُكْم َوالدُّ
 »! َساءه َن األ ،الن ه : أَفَرأْيَت الَحْمَو؟ َقاَل: »الَحْمُو َفَقاَل َرُجل  مه ْنَصاره
ئافرةتان وتةنها كةون مةرِؤنة ذوورةوة بؤالي ئاممان! واتة: » .(1)الَمْوُت!«
ةوة، وةكو كارى ثياوكةسو ئةي ضي ئةفةروي لةبارةى: ، ثياويَك وتىلةطةَليدا

 .«مردن لةوة باشرتة»فةرموى: براكةى وكورِي براكةي وئامؤزاكةى وهتد..؟ 
 ،خؤى طرت آلوى حةرامة، يوسف تيَكةوتةنها كةوتن ووريا بن  جا

، خؤ يوسف دةستى نةبرد ثةيامبةر نية ويوسف نية!خؤ هةموو كةس 
 دةست نةبات.تا ية هةموو كةس يوسف ن

َها]ئةفةرمويَ:  ي يوسفموراوةدةى  ئةو ئافرةتةواتة: » [الَّتهي ُهَو فهي َبْيته
وو ثيَويست ب كةواتة ماَلي خؤيةتي، بؤية لةماَليان بوو«، كرد، كة يوسف

 
هه عليه، متفق  (1) ، َواْبنه َعم ه يهه ، واْبنه أخه يهه ْوجه َكأخه . انظر: رياض »الَحْمو«: َقريُب الزَّ

 الصالحين.
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لةطةلَ بكرداية، نةك بة ضاويَكي ترةوة كةوتى وةكو كورِى خؤى هةَلسو
 وهةوَلي زينا بدات.تةماشاي بكات، 

ناويَشي ناهييَنَ، بؤ ئةوةى سرتي بكات ودايبثؤشيَ وتةشهريي  . 31
 ثيَنةكات، ئةمةش ئةدةبيَكي بةرزة كة لة هةمو قورئان بةدي دةكريَت،

لةوةو دوا زياتر  -خوا ويسيت هةبيَ-وثيَويستة موسَلمانان ضاوي ليَبكةن. 
 لةسةر ئةم خاَلة رِادةوةستني.

كة باسي شويَنةكةش دةكات، كة ماَلي ئافرةتةكةية، بؤ ئةوةى  . 32
 زياتر ثاكييَت يوسف بسةمليَنيَت.

 ئةمةش لة دوو رِوةوة زياتر رِوون دةبيَتةوة: . 33

اويَريَ ثةالماري ئافرةتيَك بدات لة ماَلي : ثياوي داويَن ثيس، نيةكةم
 ض جاي ئةوةى ئةطةر كؤيلة بيَت. ئافرةتةكةدا.

: سةرباري ئةوةى ماَلي ئافرةتةكةشة وخؤي داواي كردوة وزياتر دووةم
ثياو ثيَي فريو دةخوات ومةترسي كةمرت لةسةر دروست دةبيَت، كةضي 

 ثشيت ليَدةكات ووةآلمي داواكاريةكةى ناداتةوة.
هه  َعن]فةرمويَ: شئة [ وةكو ئةوةى كة يوسف بةرى بيَت، مةيدانى نَّْفسه

 نةكردبيَت. هيضىوثاك بيَت، 
َوَقاَلْت َهْيَت  ]و، يةكي زؤريشي داخست«دةرطا»و[ َوَغلََّقته اأْلَْبَواَب ]
م نبى ، بةآل«ورِامةوةستةوةرة ثيَشةوة »وتي: ئةوة من ئامادةم، دةسا [ َلَك 



   78     

ودةرطا ية كة بورهانى شةيتانى بينيوة، افرةتة نوةك ئةم ئ ، اهلل يوسف
 دادةخات وداواى خراثة دةكات، وئةميش دةست ثيَشخةرة.

[ بةَلطةية لةسةر ئةوةى لة َوَراَوَدْتهُ ] :هةنديَك دةَليَنليَرةشدا  . 34
بةَلطةيةكى تر بؤ هةروةها ئافرةت دةستثيَشخةرة،  ، زؤرجاركارى زينادا

 ارى زينادا ئةو ئايةتةى خواى طةورةئةوةى ئافرةت دةستثيَشخةرة لةك
دةكات دةفةرموىَ:  وسزادانيان زيناكةردةهيَننةوة: كة خواى مةزن باسي 

ائََة َجْلَدةٍ ] ْنُهَما مه ٍد م ه انهي َفاْجلهُدوا ُكلَّ َواحه انهَيُة َوالزَّ »ئافرةتى زيناكةر [ الزَّ
يَنرا زينايان ةر سةملسةد قامضييان ليَبدةن، ئةطةيان يةكهةرزيناكةر  ثياوىو

، «ثياوةكة ذنى نةهيَنابىَكردووة، بةمةرجىَ ئافرةتةكة شوى نةكردبىَ و
تةماشاى ئايةتةكة بكة دةبينى خواى طةورة ئافرةتى ثيَشخستووة، بؤية 

، ئةطةر هةندىَ كردنزؤر جار ئافرةت دةستثيَشخةرة بؤ كارى زينا وتويانة:
دىَ جاريش ئيمكانى هةية دةرطا ئافرةت بيبةستىَ زيناش دروست نابىَ، هةن

 ار بن بؤ دروست بوونى كارى زينا.ثياوان هؤك

نَُّه ََل يُْفلهُح الظَّالهُمونَ ] م ئةوانةى كةوا سنورةكان دةبةزيَنن، ستة»[ إه
فةرمويةتى ليَى  :دةكةن، بة بةزاندنى سنورةكان وئةو هيآَلنةى خوا دايناوة

وارِؤذ نابن، لة سانة سةرفرازى دئةو كةئةوا ثةرِيَنن، تيَيدةمةثةرِنةوة، ئةوان 
 «ىالحةف»ى ناذين، بة يبة ئاسودةوسةر شؤرِ دةبن، دنياشدا سةركز و

دا ئةوةندة بةهيَزة بة يةك »فالح«يش وشةيةكة، لة زمانى عةرةبي، «ناذين
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سةرفرازى، سةركةوتن، فةالحيش يانى: »ية، «ى نيمرادفهاوواتا »وشة 
 دن بة مةبةست،  هتد...«.طةيشنت بة ئامانج، زةفةربر بردنةوة،

 دةكةنةوة. رِون ورد بوونةوةى زياتر لةم ئايةتانة حةقيقةتي زياترت بؤ
َف َعْنُه  ]  َوَهمَّ بهَها لَْوََل أَْن َرأَى بُْرَهاَن َرب ههه َكَذلهَك لهَنْصره

ْت بههه َوَلَقْد َهمَّ
ينَ  َنا اْلُمْخَلصه َباده ْن عه نَُّه مه وَء َواْلَفْحَشاَء إه  [السُّ

بة رِاستى لةطةلَ يوسف  يةكال بووةوة كةذنةكةى عةزيز سويَند بيَت، »
 ،«دا زينا بكات

ياني: هةر [ يةكيَكة لة ثلةكانى نيةت لة دَلدا، َهمَّ ] . 35
ياني  دَلدا بة ثينج قؤناغ تيَدةثةرِىَ تا دةبيَتة كردار، مةبةستيَك لةناو

ئةو  يَدةثةرِيَت:لةكارطة تا دةردةضيَت ودةكريَتة قوتو بة ثيَنج قؤناغدا ت
 م  هَ ، ثاشان: سفْ النَّ  يُث ده حَ ، ثاشان: راطه خَ ، ثاشان: ساجه هَ »رِيَطايانةش: 

 : ئةو ئافرةتةيانى ،ديَت. »هم«يش ليَرةدا بةماناى »عزم««مزْ عَ ثاشان 
 .دا بكاتوو لةسةر ئةوةى زينا لةطةلَ يوسفسورب

مراتب القصد خمس: هاجس  
 ا ذكرو

 

 يليه هم فعزم كلها رفعت  *
 

 فخاطر فحديث النفس فاستمعا
 

إَل األخير ففيه اْلثم قد   *
 وقعا 

 

 كةواتة: »هم« بةوة دةوتريَ: بيَت بة دَلتدا كاريَك بكةي.
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»هم«يش دوو جؤرة، جؤريَكيان سوربون ودَلطريَدانة لةسةر كردني 
كارةكة، جؤريَكي تريشيان ختورةيةكة، ديَت ودةرِوا بةبيَ برِياردان لةسةر 

كة. جا جؤري يةكةميان ليَي دةطرييَت وثيَي تاواني دةطات، كردني كارة
 جؤري دووةميشيان: ثيَي تاوانبار نابيَت.

أَٰى بُْرَهاَن َرب ههه ] هات بةدَليدا، يَك «م  هَ »يوسفيش »[ َوَهمَّ بهَها َلْوََل أَن رَّ
 خواى نةبينياية،، ئةطةر بةَلطةى عةزيزدا بكاتذنةكةى ئةو كارة لةطةلَ كة 

بةهؤي بينيين بةَلطةكانةوة لةسةر نةشياويةتي ئةو كارة، وترسي لة بةآلم 
ثةروةردطارةكةى، ويارمةتيداني خوا، بوونة رِيَطر لة كردني ئةو كارة، 

 دارِوينة «ة نةبوو، وئةوةَهم  خواى بينى ئةو » كة بورهان وبةَلطةىئةوةبوو 
 .«بؤية بةرةو دةرطاكة رِايكرد

فيتنةى ئافرةتت بؤ رِون  ةتىمةترسي وختور كة ئةمة دةبيسيت . 36
تَنًة أضرَّ على  : »دةفةرموىَ ى خوا ثةيامبةردةبيَتةوة،  ما َتركُت َبعدي فه

، لةدواى خؤم هيض فيتنةيةكم بةجيَنةهيَشتووة» ،(1)«الرجاله مَن النساءه 
 زياني زياتر بيَت لةسةر ثياوان بة ئةندازةى ئافرةتان«، يانى شتيَك زؤربةى

فيتنةى ئافرةتة. بةَليَ، فريو خبؤن، بن،  طريؤدة ثياوان ثيَوةىجار 
: ية لةبريت  دةممةحوترين شت لةسةر ثياوانى ئوممةتى ممةترسيدار

 
 .(2740(، وصحيح مسلم، ح: )5096صحيح البخاري، ح: ) (1)
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، هةربؤية (1)ئافرةت بوولة يش هةر ةنى ئيسرايلفيتنةى بفيتنةى ئافرةت. 
داناوة بؤ ئةوةى خراثة لة كؤمةَلطادا  ياساىرِيَسا وشةرعى خوا كؤمةَليَك 

ى يئاسائةطةر رِويدا بة كةمى رِوبدات ونةبيَت بة دياردة و نرِونةدات يا
نةبيَتةوة، وةكو لة رِؤذطارى ئةمرِؤدا دةبينى لة والتى موسوَلماناندا، جاران 

باسدةكران  وض لة ذنان، انئةطةر كةسيَك داويَن ثيس بواية ض لة ثياو
زؤر بووة،  م ثةنا بةخوا ئةمرِؤ واى ليَهاتووة زينا كردنآلبة ودةطمةن بوو،

 ضونكةكةسةكان زؤر بون، لةوةدا نةماوة ئاماذة بكةيت بؤ كةسى زيناكةر، 
، شةرعى خواش ناطرييَنةبةر زينا رِونةدات تا ئةو هؤكارانةى شةرع دايناوة

داية، يى خةَلكدا دةطوزةرىَ، شةرعيَكة لةوثةرِى ذيرواقعشةرعيَكة لةطةلَ 
تكردة ئةرزيةكان كة شيت ا دةسبة ثيَضةوانةى ياس ،عةقَلة يق ورِيَكيمواف

 ية.داتيَزؤر حيكمةتى دذ بة عةقلَ و

رِيَطايةك بةرةو  هةر ئةوا ،هةر كاريَك قةدةغة بيَت :لةشةرعى خوادا
م لةياسا آلدا قةدةغةية، بةشئةو قةدةغةية بتبات رِؤيشنت بةو رِيَطاية

، ةكاندا، زؤر خراثي وثيسي وضةثةَلي هةر ئةسَلةن قةدةغة نيةكردتدةس

 
نَّ »عن أبي سعيد الخدري، مرفوعا:   (1) َرة ، وإنَّ الَل ُمْستَ الدُّ إه ْخلهُفكم فيها نيا ُحْلَوة  َخضه
َل فتنةه بني إسرائيَل كانت في فاتقوا الدنيا، واتقوا النساءَ ، كيف تعملونَ  فَيْنظُرُ  ؛ فإنَّ أَوَّ
 .(2742، صحيح مسلم، ح: )«النساءه 
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ئةوانةشي قةدةغةية، وردةكاري نةكراوة لة قةدغةكردني رِيَطاكاني ئةو 
 ية.نوقةدغة تاوان و تاوانرِيَطاكانى بةرةو  خراثة وضةثةَلية، ياني:

هةربؤية لة ئيسالمدا نةزةر كردن ضونكة بؤ زينا دةرِوا حةرامة، 
 هةر لةبةر ئةوتةنياكةوتن هؤكارى زيناية حةرامة، خؤدانةثؤشينى ئافرةت 

دةكاتةوة،  ومةبةستة قةدةغةكراوة، ضونكة فاحيشة لةناو كؤمةَلطادا بآل
ثؤشىَ، وةكو لةضةندين ئايةتدا بئافرةت خؤى دا بؤية ثيَويست وفةرزي كردوة

نَّ َعَلٰى دةفةرموىَ: ]ي ثيَكردوة، لةوانة خوا فةرمان هه ْبَن بهُخُمره َوْلَيْضره
نَّ   ياندا«ةكانةر جيوببدةن بةسةر س يمارةكانيانخ»با [ ُجُيوبههه

 «ة، ئةوةية: كة ئافرةت سةر وسنطي خؤي ثيَُخُمرمخار كؤكةى: »
«ة، بريتية لةو فةحتةيةي سةروي كراسي جيبدادةثؤشيَ، جيوبيش: كؤي »

 ئافرةت كة هةنديَك لة سنطي وملي ديارة
ضونكة عةقلَ دادةثؤشىَ، بؤيةش «، رمْ خَ »دةوترىَ  ي«يشمة» بة

دةطاتة سنطيان  تا ، بؤ ئةوةى سةر ومليانانهاتووة بؤ ئافرةت «خمار»
 ؤشىَ.ثداب

خراثةكارانةوة ئازار نادريَن، وةك خواى لةاليةن ئةمةشيان كرد ئةوسا 
َك  دةفةرموىَ ]يلباب« دةكات، جطةورة باسى » َْزَواجه َيا أَيَُّها النَّبهيُّ ُقْل أله

نَّ  يَن يُْدنهيَن َعَلْيهه نه نَّ َذلهَك أَْدَنى أَْن يُْعَرْفَن َفاَل  َوَبَناتهَك َونهَساءه اْلُمْؤمه هه ْن َجاَلبهيبه مه
يًما ُ َغُفوًرا َرحه خيَزانةكاني ثةيامبةر  با» ،[59]األحزاب: [يُْؤَذْيَن َوَكاَن اللَّ
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الشةيان دابثؤشن« جيلباب: جيلبابةكانيان بة  وخيَزاني ئيماندارانيش،
 جلوبةرطيَكة هةمو الشةى ئافرةت دادةثؤشيَت.

رين كةلوثةليَك لةم رِؤذطارةدا بة منونة بهيَنينةوة بؤ شايستةتين ووجوانرت
: عابا، ية لةتبري ،ى ثيَبكةين»جيلباب«تةفسريى واتاي »جيلباب« و

كى عاباية ثرِشةرمةى كةحةيا و ية ثرِ«، ئةو كوردةواركوردةوارى »عاباي
داخةوة م بةآلداثؤشيوة، بة ثؤشيوة سرتى ئافرةتى كردووة وجوانيةكةى

اليان داوة ةجنانى ئةمرِؤ لة كضان، لة كولتورى كوردةوارى دايك وداثريانيان ط
او كؤمةَلطادا بةرةو سستبونةوة بةناوى مؤديَرنةوة، تةماشاكة رِةوشت لةن

بةرطى ئةوةندة ، لةكاتيَكدا دايكان وداثرياني جلوخاوبونةوة دةرِواوالوازبون و
 ددةكربينرا، شةرواَليَكى لةثيَ ان نةدةثؤشتةيان دةثؤشى تةنانةت ثاذنةى ثيَي

ى شلة شةرِواَلى ثياوان طةورةتر، ثؤشتةتر، ئةستورتر، ولةخوارةوة
 بكةوىَ.قاضيان دةريَدةدا نةوةك شةرواَلةكةيان بةرزببيَتةوة ويكيَكيان لتالس

وو حيشمةت وحةياى دايك ئةوةب !! ئةى ئافرةتان!!ئةى كضان
منان تارايان ثؤشيوة، ودةموضاويان اداثريانتان، لة ميَذودا هاتووة ئافرةتو

شارةكانى ساآلني حةفتاكانيش هةرمابوو لة هةتاوةكو شاردؤتةوة، 
 ستان.كورد

 حةياية نةما بؤية زينا لةناو كؤمةَلطادا زيادى كرد،ئةو حيشمةت و
كضانة هيضيان نازامن ئةو هةمووة تةكنةلؤذيا وزانست وزانياريانة، ئةو كورِ و
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بؤ تةنها  ؟!بةدي بهيَنن تةكةيانوآل ثيَشكةوتنيَك بؤ سةريان لةوة دةرنةكرد
دةبيَت لة جلوبةرطتان شويَنيان بكةون؟! ئةى بؤ لة ثيشةسازيدا شويَنيان 

ئايا تائيَستا بضوكرتين ئاميَر ئةى لة زانست وتةكنةلؤجيادا بؤ نا؟!  ن؟!ناكةو
 آلتانى موسوَلمانان دروستكراوة؟!لة و

م آلبةرن بة زانست، بة وآلتة بةرةو ثيَشةوةئةم  !ئةى خويَنكارانى زانكؤ
دكاران تازةترين مودة خويَنرِؤ لة زانكؤكاندا فةرمانبةران وبة ثيَضةوانةوة ئةم

 ومؤزة فيَر دةبن، لة مؤديَلى قذ وتازةترين جل و بةرط.
كارانى زانكؤ دخويَن ،تان رِوبداتآللة كاتيَكدا هةرثيَشكةوتنيَك لة و

 مرؤظيتانى دراوسيَشمان آلانى زانكؤ تةنانةت لة وئةجنامدةرين، خويَندكار
ثيَنج فةرزة لة  ،كارةكانى ئيَمةش تا ثؤىل شةشةدئاىل دروست دةكات، خويَن

نةماوة، لة  شبرِواى بةخوا ،ديَتةوةلةطةَلماندا، كة دةرِواتة زانكؤ و مزطةوتة
ا ونيدةبىَ لة هةندىَ شتى د مؤزة، فيَرى يلم ومةعريفةتجياتى فيَربونى ع

بةَلكو ثيَضةوانةى رِةوشت وداب ية، كة ثيَضةوانةى عورف وعاداتى كوردةوار
 باثريان وداثريامنانة.بةرطى ونةريت وجل و

بزانن ئةوان بةهؤي بيَ رِةوشتيةوة ثيَشكةوتو نني وئيَمةش بةهؤي 
 ئيسالمةكةمانةوة دوا كةوتو نني!!

 انة دةرِوانىَحةقيقةتييعى وهةربؤية ئةم شةريعةتى ئيسالمة زؤر بة واق
بزانني كةوا بيَباوةرِان عاقاَلنة بريناكةنةوة لة رِيَطرى  ، دةبىَ باش ئةوةلة ذيان
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م شةريعةت هةركاريَك بةرةو خراثة برِوات رِيَطرى آلكردن لةتاوان، بة
ية تا رِيَطاكانيشى يَباوةرِاندا زيناكردن قةدةغة نليَدةكات، لة والتانى ب

  آلوى كردنيش قةدةغة نية.ةقةدةغة بيَت، هةربؤية تيَك
يةوة خراثة آلوبةهؤى تيَكة ،تةماشاى قوتاخبانةكانى الى خؤمان بكةن

وبؤتةوة، ئةوكةسانةى ئاطادارى قوتاخبانةكانن ئةو رِاستية باشدةزانن، آلب
لة  بةرِيَوةبةرةكان خؤيان،ان بةرِيَوبةرايةتيةكان ي رِيَنماييئيَستا بة ثيَى 

ى دانراوة، ئةى بؤ يةكجار كورِ وكض ا كاميَراى ضاوديَرزؤريَك لة قوتاخبانةكاند
كةى بؤ مةسروفاتة دة لةيةك جياناكةيتةوة ورِزطارت بيَت؟! بؤ ئةو هةموو

 دانانى كاميَراى ضاوديَرى؟!
دا ئةو رِيَطايانةى كةبةرةو خراثة دةرِوا بنربِدةكرىَ، بؤية لة شةريعةت

 : نةخنكيَى!!ثيَى بَلىَدةرياوة وبيخاتة ناو شةريعةت باَلى كةس نابةسيَتةوة و
 .بؤيةواية ئةوةى ئةمرِؤ لةرِؤذئاوادا دةبينرىَ وةك ئةمة

يشدا دان بة بيَعةقَلى لة جةهةمنن بيَ عةقَلن لة زؤر رِووةوة، بيَباوةرِا
يره ] :دةَليَنخؤياندا دةنيَن و عه ُل َما ُكنَّا فهي أَْصَحابه السَّ [ َلْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو َنْعقه

 ردايةتةوة ئيَستا ليَرة نةدةبوين.بريمان بكطةر عةقَلمان هةبواية وئة
آلم بة ،تلياك حةرامة! لة رِؤذئاوا وئةمريكادا حةشيش وتةماشا بكةن

مرؤظ بةَلكو هةردوكيان  ية،مةى حةرام نية، لةكاتيَكدا هيض جياوازيةكيان ن
دىَ، باشة عةقلَ دةكةن، بؤ؟! تةماشا بكةن ميلؤنةها خةَلك توشى ئايدز بيَ
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بؤية كة قورئانةكةى خوا ؟! ة بؤ ئةوةى رِيَطرى بكرىَ لة داويَن ثيسييبةس ن
لة ئيسالمدا هةر كاريَك  ئةوة رِودةدات كة رِويداوة، بةآلم جيَبةجىَ ناكةن

ئةطةر  رِيَطرى ليَدةكرىَخةَلك بة نةخؤشي ببيَتة هؤى توشبونى مليؤنةها 
دةدات كة ئةجنامى بدات، لةبةر سزاى هةركةسيَكيش هةر كاريَك بووة!! و

 مرؤظ. تا توشي نةخؤشيةك نةيةن ضارةسةري نية!!مليؤنةها خاتري 
 وبكؤَلنةوة بزانن ضؤن عةقَلى نية؟! برِؤن بطةرِيَنيَبئايا ئةمة بيَميَشكى و

بة ئايدز، ئةو  ةكانتايبةت ا دؤالر سةرف دةكةن بؤ نةخؤشخانةمليارةه
هةمووة خةَلكة بؤ؟! ئةى بؤ يةكجار  وفاتة بؤ؟! مردنى ئةورهةمووة مةس

اكة، ئةو هةموو بنربِى ئةم خراثةية ناكةن؟! بةرِاستى ئةو شةريعةتةى خوا ث
كة  ةوةكةسيَكى نةخويَندةوارلةاليةن كراوة رِاستييةى كة تيَيدا باس

، كة ناتوانيَ دينيَكي ئاوها بهييَنَ، كة رِؤذانة دةبينني  دةةممةحوم
 وبؤمان دةسةمليَت كة:

 شةريعةتةكةى تةواوة.
 ئةوةى ثيادةى ئةو دينة نةكات كةموكورتي دروست دةبيَت.

ةر كؤمةَلطايةك ثةيرِةوى ئةو دينة نةكات ئةو هيَناويةتي بةرةو هةَلديَر 
دةرِوات. هةموو ئةمانة سةمليَنةري ئةو رِاستيةن كة ئةم دينة ديين خوا 

 وشةريعةتي خواية.
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ى بكةين، ربِام دةمانبات ثيَويستة بنبةرةو حةر كهةر رِيَطةيةبةَليَ، 
سةرباري دةيان ، كةوتن لةطةلَ ئافرةت حةرام دةكات شةرع تةنهابؤية 

 .بيستومانةكة هاتؤتة رِيَمان وقينة وسةدان رِوداوى رِاستة
ةماعى تيَدةكات ئافرةتيَك ت ، ى خوايةثةيامبةر ة،ئةوة يوسف

 دا بكات.دةيةوىَ زيناى لةطةَلو
أَٰى بُْرَهاَن َرب ههه َوَهمَّ بهَها ] رِاظةكاران زؤر شت دةَليَن  داليَرةش [َلْوََل أَن رَّ

ومن نارِؤمة سةر  [بُْرَهاَن َرب ههه [ و]َهمَّ ]دوو لةفزة  سةبارةت، بةم
بةكةَلكى ئةوة  كة هةنديَكىضونتةفسريانة، ئةو هةمو وردةكارييةكانى 

 سةر مينبةرةوة باسي بكةم.نايةت لة
 بيَت ئةوةية كة [َوَهمَّ بهَها]لةسةر وثةسةندترة ة ئةوةى رِاستبةآلم 

اوة رونكردنةوةى بكات، وةك لةسةرةت دا بؤ ئةوةى تاواندَلى كةسيَكبة
 زياترمان بةسكرد.

ئةطةر  «بكات دا بؤ ئةوةى تاواندَلى كةسيَكبة واتة: بيَت»ئةمةش 
 سةحيحدا قودسي دةطات، وةك لة فةرمودةى دات خيَريئةجنام نة تاوانةكة
 هاتووة: 

ئةيةوىَ تاوانيَك ئةجنام ئةوة بةندةكةتة »فريشتةكان دةَليَن: ثةروةردطار 
: ضاوةرِيَى بكةن، ئةطةر ، ثةروةردطار دةَلىَ-خؤيشي زاناترة- بدات
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ئةجنامى نةدا يةك ضاكةى بؤ  يشدا بةيةك خراثة بؤى بنوسن، ئةطةرئةجنامي
 .(1)«ضونكة لةبةر من وازى ليَهيَناوة ،بنوسن

 -هاتووة ئةبو كةبشةى ئةمناريةوةلة  وةك- ى خوا ثةيامبةروةها هةر
نََّما» : دةفةرموىَ ْنَيا إه َْرَبَعةه  الدُّ ْلًما َماًَل  الل  َرَزَقهُ  َعْبدٍ  ، َنَفرٍ  أله ي  َفُهوَ  ، َوعه يهه  َيتَّقه   فه

ُل  ،َربَّهُ  يهه  َوَيصه َمهُ  فه ه  َوَيْعَلمُ ، َرحه َّ يهه  لله ا فه له  له بهأَْفَض  َذا هٰ فَ  ،َحقا   َرَزَقهُ  َوَعْبدٍ  ،اْلَمَنازه
ْلًما الل ُق  َفُهوَ  ،َماًَل  َيْرُزْقهُ  َوَلمْ  ،عه يَّة  َصاده

ْلُت  َماًَل  لهي أَنَّ  لَوْ  :َيُقولُ  ،هالن ه  َلَعمه
هه  َفُهوَ ، ُفاَلنٍ  بهَعَمله  يَّته

نه   ، ْلًما عه  َيْرُزْقهُ  َوَلمْ  ،َماًَل  الل َرَزَقهُ  َوَعْبدٍ ، َسَواء   َفأَْجُرُهَما به
ْلمٍ  بهَغْيره  َمالههه  فهي َيْخبهطُ  َفُهوَ  ي ََل  ،عه يهه  َيتَّقه ُل  َوََل  ،َربَّهُ  فه يهه  َيصه َمهُ  فه   َوََل  ،َرحه
ه  َيْعَلمُ  َّ يهه  لله ا فه له  بهأَْخَبثه  َذا هٰ فَ  ، َحقا ْلًما َوََل  َماًَل  الل  َيْرُزْقهُ  َلمْ  َوَعْبدٍ  ،اْلَمَنازه   ، عه
ْلُت  َماًَل  لهي أَنَّ  َلوْ : َيُقولُ  َفُهوَ  يهه   َلَعمه هه  َفُهوَ  ،ُفاَلنٍ  بهَعَمله  فه ته يَّ

نه ْزُرُهَما به  َفوه
 . (2)((َسَواء  

. كةسيَك 1 واتة: »حاَلي ئةهلي دوينا وةكو حاَلي ئةم ضوار كةسة واية:
خواي باآلدةست مالَ و زانسيت ثيَ بةخشيوة، ئةويش برِوات تةقواي خواي 

 
ي بأْن يعمَل حسَنًة فأنا أكُتُبها َلُه قال الُل »: عن أبي هريرة،  (1) َث عبده : إذا تحدَّ

َلها فأنا أكتُُبها بعْشره أمثالههافإذا  ،حسَنًة ما لم يعمْل  َث بأْن يعمَل سيئًَة فأنا  ،عمه وإذا تحدَّ
ها ،أغفُرها له ما لم يعَمْلها َلها فأَنا أكتُُبها َلُه بمثله قالْت  قال رسوُل الله ، وفإذا عمه

ئًَة : رب ه ذاَك عبدُ المالئهَكةُ  نَّ  ،هُ فقال: ارُقُبو  -وهَو أبصُر بههه -َك يُريُد أْن يعمَل سي ه َلها فإه عمه
ْن ترَكها فاكتُُبوها َلُه حسنةً  ،فاكتُبوها َلُه بمثلهها اْي وإه نَّما ترَكها من جرَّ ، صحيح مسلم، «. إه

 .(129ح: )
يح   ٰهَذاوَقاَل:  (2325، ح: )رواه الترمذي  (2) يث  َحَسن  َصحه  ، وقال المنذري فيَحده

 .و ما قاربهماسناده صحيح أو حسن أإ(: 2/59) الترغيب والترهيب
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ةيةنيَت و رِةضاوي مافةكاني خواي ثيَبكات، ثيَ بكا و سيلةى رمِحي ثيَ بط
. هةروةها كةسيَك خواي 2 ئا ئةمةيان بةرزترين ثلة و مةنزيلةتي هةية.

مةزن زانستيَكي ثيَ بةخشيوة، ماَلي ثيَ نةبةخشيوة، بةآلم نيةتي ثاكة؛ 
ئةَليَ: ئةطةر ثارةم هةبواية وةكو فالن كةسم دةكرد، جا بةثيَي نيةتةكةى 

. هةروةها كةسيَك خواي 3 ةوة، لة ئةجريشدا وةكو يةك وان.ثاداشت دةدريَت
مةزن مالَ و ساماني ثيَ بةخشيوة، زانسيت ثيَ نةبةخشيوة، ئةرِوا بة 
هةوةس و هةوا و ئارةزوي خؤي و بةبيَ عيلم دةيبةخشيَتةوة، نة لة خوا 
دةترسيَ لةو ثارةيةى كة لةاليةتي، نة سيلةى رِةحم بة هؤيةوة دةطةيةنيَت، 

رِةضاوي مافةكاني خواش دةكات تيَيدا، جا ئا ئةمة لة خراثرتين نة 
. هةروةها كةسيَك خواي مةزن نة ماَلي ثيَ 4 مةنزيلةت و ثلةداية.

بةخشيوة نة زانست، جا ئةَليَ: ئةطةر ثارةم هةبواية وةك فالن كةسم دةكرد، 
 .ئةميش بة نيةتي خؤي لةطةَليدا دةكريَت، و لة تاوانيشدا وةكو يةك وان«

ئةم دووكةسة وةك يةكن، ضونكة »عزم«ى هةية،  دةفةرموىَ جا  
 ى ئةطةر هةيبواية وةك ئةوى دةكرد.سورة لةسةر ئةوةو

ختورةيةك هات بةدَليدا ئةوة بةتاوان لةسةرى  مرؤظم ئةطةر آلبة
كة  «ختورةو هم»دةفةرموىَ:  ل ةنبةمحدى كورِى حئةناذميَردرىَ، 

ئةوةية كة سوربيَت لةسةر كيان دةبيَتة عةزم: يَ«هم»ئةدات لة دلَ دووجؤرة: 
 كردنى، يان ختورةيةكة وبةدَلدا ديَت ودةرِوا.
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تهي عما إنَّ اللَ دةفةرمويَ: » ثةيامبةري خواش   تجاوَز ألُمَّ
ثت به أنُفَسها . واتة: »خواى (1)«، ما لم تعمل بهه أو تكلَّمَ وسوسْت، أو حدَّ

كة وةسوةسةية، يان بة  وممةتةكةمئ و شتانةىدةكات لة (2)مةزن ضاوثؤشي
ختورة ديَت بة دَلياندا، بة مةرجيَ بةكردةوة ئةجنامي نةدات يان بة زوبان 

 «.نةيَليَت
وةكو رِؤذوانيَك ئاوي سارد ببينيَت لة رِؤذيَكي زؤر طةرمدا، نةفسي بؤي 

 دةرِوات بةآلم دينداريةكةى رِيَطري ليَدةكات.
تةكةى عةزيز سوربووة لةسةر تاوان هةربؤية زانايان كؤدةنطن كة ئافرة

وكارةكةى تاوان بووة، بة بةَلطةى داخستين دةرطاكان وهتد..، وكؤكن كة 
يوسف هيض خراثةيةكي نةكردوة، ئةوثةرِةكةى ئةوةية ختورةيةك هاتبيَت بة 

 دَليدا.
ضووة، كة داويةتى لةدَلى وختورةيةك بووة و ئةمةى يوسف كةواتة 

لة بةرزى ث يئةوةش نيشانةيةةى بؤ نوسراوة، ونةداوةتةوة ضاكميشى آلوة
 .  ةيوسف

 
 (.127( ومسلم )6664صحيح البخاري )  (1)
ؤشي بةكار نةهيَنريَ جوانرت وشياوترة، ضونكة ثؤشيين ثبةرِاسيت وشةى ضاو (2)

 تيَداية.
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ئةمةش سودي ئةوةى تيَداية: كةسيَك شتيَك هات بة دَليدا بيكا، يان 
ختورةيةك داي لة دَليدا تاواني ناطات ئةطةر بة كرةوة نةيكات، بةَلكو لةبةر 

 خوا ئةو شتة خراثةى نةكرد هات بةدَليدا خيَريَشي دةطات بة ويسيت خوا. 
 بينيويةتي: يوسفضية كة  [بُْرَهاَن َرب ههه ]ضينة سةر دة

قواى ةئةوةى رِاستة لةوبارةيةوة بريتية لة ئيمانى يوسف، بريتية لة ت
 ، بريتية لة خؤشويستنى يوسف بؤ خوا، خؤشويستنى بؤ خوا يوسف

 واى ليَدةكات ئةم زيناية نةكات.
ارةكةوة ويَنةكةى يوعقوبى باوكى لةناو دةيبة داخةوة هةنديَك دةَليَن: 

يوسف  :تويةتى»طازي« لة ثةجنةى خؤي طرتووة، وو قةثدةركةوتووة و
 !!نةكةيت

بؤية  ،ين بووة وةك وةحشى ليَهاتووةري: زوَلةخيا ئةوةندة ناشيَنيان دةَل
 يوسف زيناى لةطةلَ نةكردووة.

ئايةتيَك لة ديوارةكةوة بؤ يوسف دةرضووة و وتويةتى زينا »يان دةَليَن: 
هةر وازى  ،ئايةتيَكى تر هاتووة !!م يوسف هةروازى نةهيَناوةآلبة !نةكةى

تاوةكو جربئيل هاتووة  !!ئايةتيَكى تر هاتووة هةر وازى نةهيَناوة !!نةهيَناوة
 .ئةوسا وازى هيَناوة !!يوسف نةكةى :وتويةتى

 !ةكةىنعقوب لة ذيَر ثايةوة دةرضووة و وتويةتى يوسف ةيان دةَليَن: ي
 .فريشتة هاتووة شةهوةتى لة يوسف دةركردووة يان دةَليَن:
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، ئةطةر فاسقرتين ئةن تةفسريانة هةمووى قسةى بيَ بنةمايةبزانن 
: كورِم بَلىَبة ثةجنةى خؤيدا و باوكى لةكاتى زينادا بيَت وقةث بكات ،كةس

 نةكةى! ئايا واز ناهيَنيَت؟
 ات؟!، بة ضى زينا بككةىبى ليَدةرتئةطةر شةهوة ،رتين كةسيان فاسق

لةطةلَ  اوى زوَلةخيا وةك وةحشى ليَهاتبيَت، جاضيان ئةطةر دةمو
رِيواياتى ، وبيَ بنةمانهةموو ئةمانة قسةى  ؟!وةحشيَكدا زينا دةكا

 ئيسرائيلني.
»ناوقةدي«ى  يوسف بةندوخويَنشى خراثرت ئةوةية كة دةَليَ: لةهةموو

دةبييةكة ئةكردؤتةوة وويستويةتي كارةكةى لةطةلَ بكات؟! ئةمة ض بيَ
كةوا بةو شيَوازة ، -عليهم الصالة والسالم- انى خواثةيامبةربةرامبةر بة 

ة هؤى رِيواياتى ب -عليهم الصالة والسالم- ان دةكرىَثةيامبةر ثايةيباسى 
 ئيسرائيلياتةوة.

لةو فليمة بيَمانايةى  هةَلبذيَردراوة كاميانجا نازامن لةمانةى بامسكرد 
بؤية من باسي ثةيامبةريَك  ؟دةركراوة لةسةر ثةيامبةر يوسف  كة

، ئةطةر اكةم، باسى فاسقيَك ن ةيوسف دةكةم لة ثةيامبةراني خوا كة
فليميَك خزمةت بة مةزهةبيَك نةكات ضؤن مليؤنةها دؤالرى بؤ سةرف 

تةوة يان سةرؤك آلدةكرىَ تا ديَتة بةرهةم؟! ضؤن لةاليةن سةرؤكى و
بؤية  رىَ تا بةرهةم دةهيَنرىَ؟!وسةرثةرشيت دةكوةزيرانةوة ضاوديَرى 
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ضاوى هةَلبذاردنى دةمو بةَلطةى قسةكانيشم، وريا بنيثيَويستة ذير و
لة ة ، بةشيَوازيَكوهتد... عقوب يان يوسفةةكو يكةسايةتيةكان: و

جا من ئةو كةسةم بيين كة  ضيَت،دةكةسايةتيةكى طةورةى ئةو مةزهةبة 
ةريَك لة سةرانى ئةو مةزهةبة سزؤر لة دةطيَرِيَ،  نبى اهلل يعقوبدوري 

ت ةعقوبيبيين وباسي  ةعقوبت هةركات ناوى يوات ليَبيَت  دةضيَت، تا
هةروةها وةكو ثيَت بَليَت:  بكةويَتةوة، سةرانى ئةو مةزهةبةت بري بيست

طةورةترين لة ئةمة  ئيَمة ئةرِؤينة سةر ديين ئةو ثةيامبةرانة، كة
ئيَمةى ضؤن دةبىَ  زاَلمة. -ىهلل وا–ش زوَلمة ى ئةماوكاركانة، هزوَلمة

ساويلكة بني، بكةوينة ذيَر كاريطةرى فليميَكةوة موسوَلمان ئةوةندة سادة و
بةم كارانةيان ثيَمان ئةَليَن: ئيَمة حةقني  ة بةوثةرِى وردةكارييةوة دانراوة؟ك
 حةقة؟ بيَطومان لةكاتيَكدا كىَ تيش باتلَ.جةماعةننةت وئةهلى سوو

، نةك بة بانطةشة، -بة ويسيت خوا– حةقن تماعةجةئةهلى سوننةت و
هةميشة ثشت بةستون  تجةماعةبةَلكو بة بةَلطة، ديارة ئةهلى سوننةت و

مزطةوتيان هةية، وةك  تئةهلى سوننة نكةب بة قورئان وسوننةت، تةماشا
 !تةكيةى هةية يانم ئةهلى بيدةع، ئةوآلدةستور وثةيام قورئانيان هةية، بة

كة  ،ية تةنها مزطةوتةكةى ماوةتةوة! كيَنيةى هةيةحوسةي ي تريانئةو
ية تةنها قورئانةكةى ماوة كة لة اليةن خواوة ةد دروستى كردووة؟ كيَممةحوم

ئةهلى  بةآلم، تهاتووة؟ بيَطومان ئةهلى سوننةت وجةماعةةد ممةحومبؤ 
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خؤى كةوتووة، هةريةكةيان ثةيام بابردوى  ةركةسة وشويَنى كآلويع هةبيد
كى هةية، هةربؤية ثيَويستة لةسةرمان ذير و وريا بني، ئةو جؤرة دةستوريَو

ك ، كاتيَى ئةو فليمانةيَت بؤ خراثنة زيانى زياترة لة سودى، بةس بفليما
ئةو ثياوة فاسقة ديَتة  ويَنةى ،دةخويَنيتةوة لة قورئاندا ضريؤكى يوسف 

 ضاوت.ثيَش 
د لة شار وزيَ ية،لة غةريب ئةطةر سةرنج بدةين، يوسف  . 37

ولة شويَنيَك بيَت  ئةطةر لة غةريبى بيَت، مرؤظناوضةى خؤى نية، و
نةدةناسرا بة ئاسان دةتوانىَ دةست بؤ خراثة ببات، كةضى يوسف دةست بؤ 

و شارةدا، بةَلكو خراثة نابات، هةروةها ثياويَكى ناسراو نية لة
ة مرؤظي نةناسراو ديسانةو وةك كؤيلةيةك تةماشا دةكريَت،خزماتكاريَكة و

هةروةها ئةو ئافرةتةى كةداواى خراثةى  ئاسانة دةست بؤ تاوان ببات،
ئافرةتي جوانيش  ،ميسرليَدةكات يةكيَك بووة لة ئافرةتة جوانةكانى 

لةناو هةروةهاتداريَك بووة، آلذنى دةسةهةروةها  تةماعي زياتري تيَدةكريَت،
ةسةر لهةروةها  ئةمةش مةترسي كةمرتة، كؤشكةكةى خؤيدا بووة،مالَ و

ئةو داواى خراثة دةكات، ئةمةش تاوانةكة ئاسانرت  داواي ئةويش بووة،
خستووة بؤ ئةوةى هيض شةك هةموو دةرطاكانى دادةكات، هةروةها 

سةربارى هةموو ئةم هةروةها ، ريَتطومانيان ليَنةكطومانيَك نةميَنىَ، و
 ةم،ةى بةندت دةكدةكات بةوةى ئةطةر ئةجنامى نةدهةرِةشةشي ليَهؤكارانة 
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ئةطةر ئةجنامى بدةى ثاداشتت تةماع دةخاتة بةردةسيت، كة  هةروةها
ه دةَلىَ: ] ،ة دةكةينثةيامبةرتةماشاى ئةم بةآلم دةكةم،  دةطرم  [ ثةناَمَعاَذ اللَّ

 ةخوا لةوةى كارى بةدرِةوشتى بكةم.ب

توشى خراثة ديَن، جا ئةى طةجنان! بةتايبةت ئةوانةى زؤر  . 38
بيَطومان  ؟ةكاني ثيَشونةطةرِيَمةوة سةر تاوان ىدةَليَن: ضى بكةم بؤئةوة

، بؤ ئةوةى دةست بؤ تاوان وضةثةَلى هةية دةبىَ ليَى دور بيت شتكؤمةَليَك 
 ئةو هؤكارانة:لةسةروى هةموو . نةبةيتةوة

ه ]بريتية لة : يةكةم لة نبى اهلل  لةخوا برتسة، ضونكة ئةوةى وا [َمَعاَذ اللَّ
ثة نةبات هةستكردنيةتى بة ضاوديَرى دةكات كة دةست بؤ خرا  يوسف
هةروةكو  ئةمة ضةكة يوسفة لةشةرِي رِوبةرِوبونةوةى ذنةكةى عةزيزدا، خوا،

لة ئيسرائيلياتدا هاتووة ذنةكةى عةزيز ثةردةيةكى داوة بةسةر دةم وضاوى 
 يشبينىَ، يوسفيئةو بتةى لةناو ذورةكةدا هةبووة بؤئةوةى ثةرسرتاوةكةى نة

 ةكةى خؤت دةكةيت، ئةى من ضؤن شةرم لة ثةرسرتاو ثيَي وتووة: تؤ
كةى خؤم نةكةم؟! هةربؤية طةورةترين هؤكار بؤ ئةوةى ةشةرم لة ثةرسرتاو

لة  هةست كردن بة ضاوديَرى  تاوان نةبات بريتيةدةست بؤ خراثة و ئينسان
 خوا.

 ،ثيَويستة ئةو هؤكارانةى بونةتة هؤى ئةجنامدانى تاوانةكة دووةم:
تاوان و تؤى بردووة بةرةو هةَلديَر يةىيَبؤن مونة: ئةو هاورِات، بنربِيان بك
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ئةو ذمارة  بةآلمزؤريَك لة طةجنان تةوبةدةكةن،  . بؤية دةبيينيَنةهوازى ليَب
موبايلةى بؤتة هؤى ئةوةى تاوان ئةجنام بدات لة ناو مؤبايلةكةيدا ماوةتةوة، 

يةتى دةكات، ئةو يَرِيةى كة بةرةو هةَلديَر بردويةتى هةر هاويَئةو هاورِ
ية، ئةوة تةوبةيةكة لةناخةوة برِيارى طةرِانةوةى ثاك ورِاستطؤيانة نتةوبةية 

 ئةوة تةوبة نيةتةوبةيةك سور نةبيت لةسةر نةطةرِانةوة  دةىداوة، نة
  ةثةيامبةرئةم ، سةرنج بدةن (1)بةهيَزي ئريادة :سيَيةم . 39

ثيَويسنت بؤ كة  سةربارى بونى هةمو هؤكارةكان، هةموو ئةو شتانةى
ه ]هةر دةَلىَ  بةآلم، ئةجنامدانى خراثةكة ، لةمةوة فيَرى ئةوة دةبني [َمَعاَذ اللَّ

بةَلكو ئةو خةَلكة ناودارانةى ئريادةى بةهيَز بيَت،  مرؤظكة ثيَويستة 
يان طةيشتونةتة هيَزى ئريادةدةيانبيين، ئةو طةورة وزانايانة.. هةمويان بة بة

 ئةو ثلةية.
، ئةوكةسة كة ئريادةى بةهيَز نيةزوو هةَلةضىَ،  ةو كةسةى كةهةربؤية ئ

: فةرموىَدة ش ى خواثةيامبةر و خةَلكدا بةطةورة تةماشا ناكرىَ.لةنا
بةَلكو لة زؤرانبازي ئةوةكة بدات بة زةويدا، ية كةوا ز ئةو كةسة نبةهيَ»

 
هيض سوديَكي ئةم ضريؤكة ئةوةندةى ئةم سودة كاريطةري لةسةر بةرِاسيت   (1)

 دةرومن جيَنةهيَشتووة.
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 ثاداشتى، و(1)«بةهيَز ئةو كةسةية كةوا لةكاتى تورِةبوندا خؤى دةطرىَ
 .(2)ى بؤ هةية لة رِؤذى قيامةتداشطةورة

ئةم ضريؤكة ثيَت دةَليَ: يوسف ثيَشةواي ئةوانةية كة  هةروةها . 40
حةوت »: (3)دةفةرموىَ ى خوا ثةيامبةرلةذيَر سيَبةري عةرشي خوان، 

دةياخناتة ذيَر سيَبةرى عةرشى   كؤمةلَ هةية لة رِؤذى قيامةتدا خوا
ريَك نية جطة لة سيَبةرى عةرشى خؤى خؤيةوة، ئةو رِؤذةى كة هيض سيَبة

خاوةنى ثلةوثاية  يثياويَك ئافرةتيَك»، يةكيَكيان كة من مةبةستمة: «نةبىَ
ثةنا  من لةخوا دةترسم، ة، ئةويش بَلىَ:بؤ كارى خراثبانطي بكات جوانى و

هةربؤية يوسف ثيَشةواى ئةو  دةست بؤ حةرام بةرم«دةطرم بةخوا كة 
 . «من لةخوا دةترسم» ،[ني أخاُف اللَ إكؤمةَلةية كة دةَليَن ]

كورِى  يبيعةرِ، لة ذياننامةى »لة سريةى ثياوضاكاندا هاتووة . 41
 بةناوبانط بووة بة ثةرستش ، ئةم ثياوة لة شارى كوفةداودةيل« ف

 
َرعةه  ليَس عن أبي هريرة، مرفوعا: » (1) ديُد بالصُّ ُك نفَسُه الشَّ ديُد الَّذي يمله ، إنَّما الشَّ

 . (2609(، وصحيح مسلم، ح: )6114صحيح البخاري، ح: ) «عنَد الغضبه 
َمْن كظم غيظًا، »قال:  عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، عن النَّبي  (2)

خالئق، حتى يخي هره في أي ه وهو يستطيع أن يُنفذه، دعاه الل يوم القيامة على رءوس ال
( وقال: حسن غريب، وصححه 2021( والترمذي )4777رواه أبو داود ) «الحور شاء

 .األلباني
لُّهعن أبي هريرة، مرفوعا: » (3) لَّ إَل ظه ه يوَم َل ظه ل ه لُّهُم اللُ في ظه ورجل  : .. سبعة  يُظه

ٍب وجماٍل، فقال (  660صحيح البخاري، ح: ) «..للَ إني أخاُف ا :طَلَبْته امرأة  ذاُت َمنصه
 .(1031(، وصحيح مسلم، ح: )6806( و)1423و)
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وةك ضؤن لةهةمو سةردةميَكدا هةن،  ةكةقينافوم جا خةَلكة، وخواثةرسيت
بكةن هةَلةيةك  بةشكو، ي خوابانطخوازان بؤال هةميشة لةبؤسةدان بؤو

ئافرةتيَك لة شارى كوفةدا نازناوى  جا وى بكةنةوة،آلة شاردا بوئةوانيش ل
يكياج مبة هؤكارةكانى خؤجوانكردنةوة ويانى ثيَويستى »غانية بوو 

 بةَلكو فريوتدا، ئةطةر ئةو كارة بكةيت، بيعرِؤ بؤالي رِةب :ثيَيان وت نةبوو«،
تؤ ببينىَ خؤى ثيَناطريىَ،  بيعرِةيَمة دَلنياين ، ئر دينارت دةدةينىَهةزا

م بكات يشئةطةر تةنها ماضيَك مدةدةثيَئافرةتةكة وتى من زياتر لةوةتان 
دةرِؤيشت، لةوكاتةى بةرةو مزطةوت  بيعرِةنةك زينام لةطةلَ بكات، ئةوةبو 

كردةوة،  كراسةكةى بةرزئافرةتةكة ثيَشي ليَطرت، ، كة كةس ديار نةبوو
 بيعرِة، «ضيت ثيَخؤشة لةطةَلمدا ئةجنامى بدة !من لة خزمةتدام» :ىَدةَل ثيَي

دةَلىَ: ضى دةكةى ئةطةر ئيَستا فريشتةى رِؤح كيَشان بيَت ورِؤحت بكيَشىَ؟! 
يةكت بكات وئةو جوانيةى آلضى دةكةى ئةطةر خواى طةورة توشى دةردوبة

ةدةيتةوة؟! مى فريشتةكانى ناو طؤرِ دآلبسيَنيَتةوة؟! ضى وة هةتة لييَت
بة  دةكات ودةست دةكات تةوبة ئيرت .دةَلىَ: بةمسة بةمسة شئافرةتةكة
 « خواثةرستةكةى كوفة. جاعابدة الكوفة» :ناونرا بة كردن تةنانةتعيبادةت

« رِةبيع ئةميشي ليَ الربيع علينا فسدها أ: »نة وتيانآلدةغةيق وئةو موناف
ة خراثةكارييةكةى بة باش ق هةميشينافوخةَلكى خراث ومبةَليَ،  تيَكداين،

نََّما َنْحُن ُمْصلهُحونَ ] :دةزانىَ ُدوا فهي اأْلَْرضه َقالُوا إه يَل َلُهْم ََل تُْفسه َذا قه  [.َوإه
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خاوةن ئريادة بيَت، كاتيَك كة نةفسى داواى  مرؤظ ئةبيَتبؤية  جا
يةكيَك لةو ري لة دةرئةجنامةكةى بكاتةوة، وثيَويستة ب ،كاريَكى ليَدةكات

بى يوسفدا فيَرى دةبني، بةَلكو لةهةموو ضريؤكةكةدا ةنةى لة ذيانى نسودا
 :هةية

لةسةر تاوان  ، بةتايبةتبنيوخؤرِاطر ئارامطرئةويش ئةوةية  . 42
، تةماشاى ذيانى ئةم بةَلكو خةيراتة ضونكة دةرةئةجنامةكةى خيَرة

بكةن هةميشة ئارام دةطرىَ، لة ئةجنامى ئةو ئارامطرتنةيدا  ة ثةيامبةر
 بةَلكو خةيرات دةبىَ.ى خيَر توش

 «ميئةةوةةمرى كورِى قةع»ضريؤكيَك دةطيَرِنةوة لة  . 43
كاتيَك كة مامى  ،ذنة ماميَكى هةبووة عةمرةلةسةردةمى كؤندا، ئةم 
ذنة مامةكةى داواى كارى خراثى ليَكردووة،  ،رِؤيشتووة بؤ سةفةريَك

 فى ماممضؤن شةرة وتويةتي: ئةميش بريى كردؤتةوة ئةمة ذنى ماميةتى،
ئةطةر رِابكةيت بة  :ويستى رِابكات، ئافرةتةكة ثيَى وت هةتك بكةم!!؟

 بةآلمئابرِوت دةبةم، كارى خراثى هةبووة لةطةَلمدا، ومامت دةَليَم نيازى 
خيَزانةكةى  ،رِادةكات، كاتيَك كة مامةى دةطةرِيَتةوةةمر طويَي ثيَنادات وع

ئيرت مامى مششيَرةكةى دا، ملةطةَل ي هةبووخراثةمر ويستى ع :ثيَى دةَلىَ
ى لة دورةوة ماممر ةع هةر كة مر،ةدةرِوات بؤ كوشتنى عهةَلدةطرىَ و

 ، ترس دايدةطرىَ ودةكةويَتة بةردةم سىَ هةَلبذاردةوة:دةبينىَ



   100     

ويسيت خيَزانةكةى تؤ  :بيكوذىَ، يان بَلىَكردن، يان بوةستىَ ويان رِا
ئابرِوى ؤتايي ثيَبطوتاية، ي كئةطةر ئةمةخراثةي هةبووة لةطةَلمدا، جا 

 ئةطةريش رِاوةسيتَ بؤ كوشنت، ئةويش ضارةسةر نية، ،خؤى دةبردمامى 
 لة  يشيوسفرِاكردنة، هةربؤية رِادةكات. هةربؤية  بؤية باشرتين رِيَطا

 دةستى ذنةكةى عةزيز رِايكرد.
فيَرى وانةيةك دةبني ئةويش ئةوةية كة لة فيتنة رِابكةين،  شةوةليَرةوة

طاكة [ يوسف رِاى كرد بةرةو دةرَواْسَتَبَقا اْلَباَب ] :طةورة دةفةرموىَ خواى
 بةآلم ،بةيةك رِيَطادا ،ى نيَوان دووكةسيَذنةكةى عةزيز بةدوايدا، ثيَشربِكو

 رِابكات، ذنةكةىة، يوسف بؤئةوةى بطاتة دةرطاكة وئاماجنةكةيان جياواز
بؤية  ى يوسف بطرىَ،رِيَطا لة رِاكردنعةزيز بؤ ئةوةى بطاتة دةرطاكة و

لة فيتنة بكةى بؤ ئةوةى ثيَويستة ثشت  بةَليَ، رِاكردن لة فيتنة ضارةسةرة.
 نةتطرىَ.

موسَلمان بةرزدةكاتةوة لة ئةم تاقيكردنةوانةى ذيان ثلةى  هةروةها
»سةبري مةجبوري«، و»سةبري شى قيامةتدا، تةماشا دةكةن يوسف تو
ناتوانى ةكة ديَتة رِيَطات وتينارِةحة ئيختياري«، جا »سةبري مةجبوري«

ى ليَى دةربضى، وةكو ئةوةى كة يوسف دةخةنة ناو بريةوة، ئةمةش بةدةست
تة بةندخيانةوة، بةدةستى خؤى نية دةخريَخؤى نية، دةبىَ ئارامطربىَ، و

ئةوةية كة ذنةكةى  »سةبري ئيختياري« ضية؟ ئةى دةبىَ ئارامبطرىَ،و
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دةست بؤ حةرام نابات، ارام دةطرىَ وز داواى كارى خراثى ليَدةكات، ئعةزي
ىَ ثلةى الى ئةمانة دةبنة هؤى ثلة بةرزكردنةوة الى خوا، هةركةسيَك دةيةو

ئةوة بة هةَلةدا ضووة، ئةم  ش نةبيَتتوشى تاقيكردنةوةخوا بةرزبيَتةوة و
 بةرِيَزةة بكةن ئةوةندة ثةيامبةرذيانة ماَلى تاقيكردنةوةية، تةماشاى ئةم 

ثرِيةتى  ،وةحى بؤ دةنيَرىَ، كةضى تةماشاى تةمةنى بكةن الى خوا، خوا 
براكانى  دةردةسةري!! نارِةحةتى،، لة لة كيَشة، ثرِيةتى لة تاقيكردنةوة

دةفرؤشرىَ، ذنةكةى عةزيز لة نة ناوبريةوة، دةكرىَ بة كؤيلة ودةخية
كردنةوةية، كؤشكةكةى خؤيدا داواى زيناى ليَدةكات، ئةمانة هةموى تاقي

 ةخريَتة بةندخيانةوة.ثاشان د
وةكةى لة رِيَطة ازة ديَت بؤ مزطةوت، قةيتانى ثيآَلهةندىَ كةس ت

ئيرت نارِؤم بؤ  : واهللدةَلىَوة مالَ ودةرِواتة ، يان ثيآَلوةكةى دةدزريَت،دةبرِىَ
؟! شم دةدرِيَت يان دةدزريَتوةكةآلقةيتانى ثيَةوت، ئةرِؤم بؤ مزطةوت ومزط

! يان دةستدةكات بة نويَذ هةموى فةرشى سورة وادةزانىَ رِيَطاى مزطةوت
كرد! : دةستم كرد بة نويَذ كردن وزةرةرمتوشى زيانيَك ديَت، دةَلىَكردن و

ىَ رِيَطاى وادةزانىَ هةركةس نويَذ بكات نابىَ توشى زةرةر بيَت! وا دةزان
ى ثةيامبةرطوَلزارة! نةخيَر رِيَطاى ديندارى درِكة، ديندارى هةموى طولَ و

ته »دةفةرموىَ:  خوا  هه ]وفي رواية: حجبت[ ُحفَّ ته   ،الجنَُّة بالَمكاره وُحفَّ
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هواته  ، واتة: »بةهةشت بة نارِةحةتيةكان دةورة دراوة، وئاطر (1)«النَّاُر بالشَّ
ئةطةر ديَيتة مزطةوت يانى بةهةشتت دةوىَ، بة ئارةزوةكان دةورةدراوة«، 

يانى رِيَطاى بةهةشت رِيَطاي بةهةشتيش بة نارةحةتى دةورى طرياوة، 
ةكةى ئاخريةتي لة ناخيداية، نارِةحةتى، رِيَطاى تةنطى، موسوَلمان بةهةشت

دةبىَ لة رِيَطاى دينداريدا،  ئازارى زؤرئةطةرنا الشةى توشى عةزيةت و
 بةآلمبة خؤشى دةورى طرياوة، بؤية نويَذ بةالشة بؤى نايةت،  يشدؤزةخو

ارةية، زينا كردن بة ثارةية، ئةوةى بة مةى خواردنةوة بة ثارةية، قومار بة ث
يكات! بؤ؟ ضونكة دؤزةخ بة خؤشى ثارةية دةيكات! ئةوةى بة بةالشة نا

 ورِابواردن دةورى طرياوة.
وَء َواْلَفْحَشاءَ خواى طةورة دةفةرموىَ: ] َف َعْنُه السُّ لهَك لهَنْصره ، واتة: [َكَذٰ

وةى خراثة وزينا »ئا بةو شيَوة ثاراستمان وثيَضةسثاومان كرد، بؤ ئة
ئةمةش شايةتيدانى خواية بؤ ئةوةى كة  وفةحشائي ليَ دوور خبةينةوة«،

َنا يوسف هيضى نةكردووة، ويوسف ثاك و بيَطةردة، ] َباده ْن عه نَُّه مه إه
ينَ  هةَلبذيَردرا وموخليسةكاني ئيَمة  لة بةندة بةرِاسيت ضونكة، »[اْلُمْخَلصه

 بوو«. ثاشان دةفةرموىَ:

 
 .(2822(، وصحيح مسلم )6487صحيح البخاري ) (1)
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َدَها َلَدى اْلَبابه َقاَلْت  َواْسَتَبقَ ] ْن ُدبٍُر َوأَْلَفَيا َسي ه يَصُه مه ْت َقمه ا اْلَباَب َوَقدَّ
 [َما َجَزاُء َمْن أََراَد بهأَْهلهَك ُسوًءا إهَلَّ أَْن يُْسَجَن أَْو َعَذاب  أَلهيم  

 بةآلم، واتة: »هةردوال سيباقيان دةكرد ورِايان دةكرد بةرة ودةرطاكة
ئةوةى ثيَشى  زطارى بيَت، ذنةكةى عةزيزيش رِادةكات بؤبؤ ئةوةى رِيوسف 
ن ُدبُرٍ ، ]«ثيَبطرىَ يَصُه مه ْت َقمه »ئةوةبوو قةميسةكةى يوسفى لة  ،[َوَقدَّ

 «.بة دريَذى درِاندىثشتةوة طرت و
 درِانة دةبيَتة خيَر بؤ يوسف. ئةم قةميس بةآلم . 44

كانى لة ضريؤكى يوسف دا قةميس زؤر بةرضاو دةكةوىَ، كاتيَك براو
 قةميسةكةى دةبةنةوة بؤ باوكى، ،ى دةهيََلنبةجيَدةخيةنة ناو بريةكةوة و

هةروةها لةوةو ثاش بةَلطةيةكة  ،رِنليَرةدا قةميسةكةى يوسف دةد هةروةها
ى يلة كؤتا بة دةست يوسفةوة بؤ سةملاندني ئةستؤثاكي خؤي، هةروةها

، قةميسةكةى ديسانةوة باسي قةميسي يوسف ديَتة نيَو باسان ضريؤكةكةدا
»ضريؤكى يوسف دةفةرموىَ:  ، هةربؤية شةعبى ...بؤ باوكىدةنيَريَت 

»ضريؤكى يوسف لة  :ودةَليَم ، زيادةيةكى بؤ دةكةم«دايةلة قةميسةكةي
، لة ضريؤكةكةدا باسى خةون زياتر هاتووة لة باسى قةميس، «دايةخةون

كةى لة تةماشا بكةن لة سةرةتادا يوسف خةون دبينىَ، دوو هاورِىَ 
، كةواتة «خةون دةبينآ ميسرتى آلبةندينخانة خةون دةبينن، ثاشاى و

 لة قةميسداية.ضريؤكى يوسف لة خةون و
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ْت ] . 45 بة دريَذى،  دنن: درِايانى ،دايلة زمانى عةرةب «دقَ »[ َوَقدَّ
لة زمانى  «يشطعقَ »بة ثانى،  دنن: درِايانى ،دايلة زمانى عةرةب «طقَ »

 كردن هةرضؤن بيَت.ثارضة ثارضةو دنن: درِايانى ،دايعةرةب
يوسف بةرةو الى دةرطاكة رِادةكات بدةن،  دميةنةسةرجني ئةم جا 

َدَها، ]يش بةدوايداوذنةكةى عةزيز واتة:  «وجدا سيدها» :[ يانىَوأَْلَفَيا َسي ه
»لةالي دةرطاكة سةريان تةقي بة سةييدةكةى ذنةكة« سةييدى كىَ؟ 

جا خواى  ،سةييد :دةيان وتميَرد ة ردا بلة ميس ى ذنةكةى عةزيز،سةييد
لةكاتيَكدا يوسف كؤيلةى ئةو ثياوةية،  طةورة نافةرمويَ سةييدةكةى يوسف،

َدَها]:  ئةفةرمويَ كوبةَل ، »سةييد وطةورةي ذنةكة« [َوأَْلَفَيا َسي ه
ثيَمان بَليَت: ، وةك ئةوةى «طةورةكةى يوسف وذنةكة» «مايدهس»نافةرموىَ 

 وحةق نية! يوسف لة ئةسَلدا كؤيلة نية وئازادة.يدة باتَلة، ئةو سةي
ئةمةش  ،»لة الى دةرطاكة تةقني بة سةييدي ذنةكة«[ َلَدى اْلَبابه ]

ية لةم زؤر زيرةك وليَهاتوو بووة، بؤئةم ئافرةتة  رِوون دةكاتةوة كة ئةوةت بؤ
 أََراَد  َقاَلْت َما َجَزاُء َمنْ دةَلىَ: ]يَرا فيَليَك ديَت بة ميَشكيدا وحاَلةتةدا خ
بكات لةطةلَ  خراثةويستى هةبوو  »سزاي كةسيَك ضية كة[ بهأَْهلهَك ُسوًءا

 [ »ويستويةتي«،َمْن أََرادَ سةرنج بدةن: يةكةم: وتي: ] خيَزانةكةتدا؟«،
ئيشى  ضية كةسيَكسزاي  :وت[ »خراثةيةك«، نةيُسوًءاوتي: ] ةم:دوو

 سزاي كةسيَك ضية كة» :، بةَلكو وتىلةطةلَ خيَزانةكةتدا خراثى كردبيَت
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، كةواتة ثاكانة بؤخؤى دةكات ى هةبووة لةطةلَ خيَزانةكةتدا؟«خراثةويستى 
ئةويش هيضى نةكردووة وتةنها ئريادةيةك و ويستيَكي كة هيضى نةكردووة و

َلَّ أَن يُْسَجنَ ، ]، بةآلم من نةمهيَشتووةكارى خراثبؤ هةبووة  مةطةر »[ إه
 .«يان سزايةكى توند بدرىَ»[ يم  أَْو َعَذاب  أَله ] «بةند بكرىَ

ئةم  ، بؤت رِوون دةبيَتةوةئةطةر بة وردى لةم قسانة برِوانىهةروةها 
كةسيَك ة!! ضؤن؟ ئةطةر هةر بةتةماى يوسفهيَشتا ئافرةتة لةم حاَلةتةشدا 

خزمةتكاريَك لة ماَلةكةيدا بيةوىَ دةست بؤ ذنةكةي بةرىَ، لةم ت وبيَ وةزير
طومان برِيارى كوشنت يان دةبيَت ضى بكةن؟ بيَ شثياوةكةكاتةدا ذنةكة و
دةَلىَ: بةند بكرىَ يان  تةماشا دةكةن، بةآلم، بةالي كةمةوة دةركردن دةدةن

نةبىَ، ئةوةندة عاشقى يوسف  سزايةكى توند بدرىَ، بؤ ئةوةى لةبةرضاوى ون
ئةمة لةاليةكةوة، لةاليةكي تريشةوة يةكةجمار باسي بةندكردن  بووة!!

اشان باسي سزادان دةكات، ضونكة خؤشةويست حةزي بة ئازارداني دةكات، ث
خؤشةويستةكةى نية. هةروةها بؤ ئةوةى ميَردةكةى بري لة فرؤشتين 
نةكاتةوة، وليَي دوورنةكةويَتةوة. هةروةها بؤ ئةوةى بة يوسف بَليَ: سآلت 
بة دةسيت منة، نةك ميَردةكةم، كةوابوو تةسليمى ئارةزوةكامن بة ئةطةرنا 

 ةسريي حةمتي تؤ يان بةندخيانةية يان سزادان. م
ثاشان شتيَكى تر: دوو كةس قةزيةيةك لة نيَوانيانداية، كةضى 
يةكيَكيان بؤتة حاكم وحوكم دةردةكات، لة كاتيَكدا قةزيةكة لةسةر 
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خؤيةتى، ئةمةش نيشانةى الوازى كةسايةتى ثياوةكةيةتى، ثياوةكةى 
مةحكمةيةك دروست دةكات ئةوةندة بىَ شةخسيةتة، خيَزانةكةى 

 .وحوكميَكيش دةردةكات، ضونكة دةزانىَ ثياوةكةى هيضى تيابةسةر نية
[، »سزاي كةسيَك ضي بيَت...«، دةبيين بة َمْن أََرادَ هةروةها وتي: ]

طشيت قسة دةكات وناَليَ: »سزاي يوسف ضية..«، وةكو ئةوةى ئةمة 
هةبيَت، ئةبيَت سزا  ياسايةكي طشيت بيَت، هةركةسيَك نيازي كاريَكي واي

 بدريَت.
يُصُه ُقدَّ  ] ْن َكاَن َقمه َها إه ْن أَْهله د  مه َد َشاهه ي َوَشهه َي َراَوَدْتنهي َعْن َنْفسه َقاَل هه

بهينَ  َن اْلَكاذه ْن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو مه  [مه
 و وازي نةدةهيَنا ئةو ويستى خراثة لةطةلَ من بكات فةرموي: يوسف»

، وشاهيديَك لة كةسة نزيكةكاني خؤي بوو ردووةنةكلةطةلَ ومن هيضم 
: ئةطةر ئةطةر قةميسةكةى يوسف لة ثيَشةوة درِيَنراوة، ئةوا شاهيدي دا

 «ذنةكة رِاست دةكات وئةو درؤ دةكات
يوسف هةردوكيان تةبةرا دةكةن لة تاوانةكة، ليَرةدا ذنةكةى عةزيز و

اية بؤ دنى تيَئةمةش دةرسيَكى جواواتة ثيَويستمان بة بةَلطةية، وكة
 شايةتدادوةر ودادطا و برِيارىثشت ببةسنت بة آلتداران، كة دةبىَ دةسة

و مالَ ومندالَ ، لةوانةش ئةوشتانةى كة لةنيَةر قةزيةيةكدالةه وبةَلطة
 .خيَزانياندا رِودةداتو
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َها ] ْن أَْهله د  م ه َد َشاهه كارى ئافرةتةكة »شايةتيَك لة كةس و [َوَشهه
ية؟ فةرمودةى الواز هاتووة كة منداَليَكى بضوك يَكة كشايةتة«. شايةتى دا

 وة، ضونكة:ئةوةى رِاستة مندالَ نةبوبةآلم بووة، 
 بووبيَت.رِاستى نةسةمليَنراوة مندالَ : بةيةكةم
استمان هةية كةوا كةس قسةى نةكردووة ةرمودةى رِ: هةروةها فدووةم

ى تيَدا يوسفضريؤكي باسى ئةو منداَلةى وسىَ كةس نةبىَ،  تةنهابة منداَلى 
 نية.

ئةوةندة بةس بوو كة هةر  ئةوائةطةر شايةتةكة مندالَ بواية،  :سيَيةم
، منداَليَك هاتة قسةضونكة يوسف بىَ تاوانة، ارة وبَلآ ذنةكةى عةزيز تاوانب

 بيَطومان هةمووان وةريدةطرن.
لة ضريؤكةكة مندالَ بةو شيَوازة شايةتى نادات، وةك  : هةروةهاضوارةم

إهن َكاَن ] :بةشيَوازيَكي عةقآلني جوان شاهيدي دةدات، وئةَليَ تووة،ها
بهينَ  َن اْلَكاذه ن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو مه يُصُه ُقدَّ مه »ئةطةر قةميسةكةى يوسف  [َقمه

بؤضي؟  لة ثيَشةوة درِيَنرابوو، ئةوا ذنةكة رِاست دةكات وئةو درؤ دةكات«
م ثةالماري ذنةكةى داوة وويستويةتي ضونكة ئةوة بةَلطةية لةسةر ئةوةى ئة

دةستدريَذي بكاتة سةري، ئةويش بةرطري لةخؤي كردوة ولةو ئةسنايةدا 
 .قةميسةكةى يوسفي درِيوة
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وطرميانةى رِاستطؤيي ذنةكةى خستة ثيَشةوة وضونكة خزمي خؤيةتي 
 وئةوة ئاواتي ئةوانة.

ن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوهُ ] يُصُه ُقدَّ مه قهينَ َوإهن َكاَن َقمه اده َن الصَّ  [َو مه
»خؤ ئةطةر قةميسةكةى لة ثشتةوة درِيَنرابوو، ئةوا يوسف رِاست 

بؤضي؟ ضونكة ئةوة بةَلطةية لةسةر  «ذنةكةى عةزيز درؤ دةكاتدةكات و
ئةوةى يوسف لة دةسيت رِايكردوة وئةويش دواي كةوتوة ولةو ئةسنايةدا كة 

 .ويستويةتي يوسف بطريَ قةميسةكةى درِاندوة
يم  فَ ] نَّ َكْيَدُكنَّ َعظه ُكنَّ إه ْن َكْيده نَُّه مه ْن ُدبٍُر َقاَل إه يَصُه ُقدَّ مه ا َرأَى َقمه  [َلمَّ

لة ثشتةوة  يوسفي كرد كة عةزيز تةماشاى قةميسةكةى»جا كة 
ُكنَّ ]درِيَنراوة،  ن َكْيده نَُّه مه : ئةم هةوَلةت بؤ وت -بة ذنةكةى خؤى-»[ َقاَل إه

 مةكر وفيَلَ وثيالني تيَك كة ليَي بيَتاوانة، لةتؤمةتباركردني يوسف بة ش
يم  ، ]ئيَوةية« نَّ َكْيَدُكنَّ َعظه  «.طةورةية »بةرِاستى مةكر وفيََلتان[ إه

ئةطةر ئةو »لة تةفسريى ئةم ئايةتةدا دةفةرموىَ:  شةنقيتى 
نَّ َكْيَد  ] :دةفةرموىَ هيَنني كة خوا ب «ءالنسا»ئايةتةى سورةتى  إه

ْيَطانه كَ  يًفاالشَّ ، بؤمان رِون دةبيَتةوة «مةكر وفيََلى شةيتان الوازة» [اَن َضعه
عةزيز جا كةوا فيلَ ومةكرى ئافرةتان لة فيلَ ومةكرى شةيتان طةورةترة، 

 ية، نةقَليشى دةكات.قسةيةك دةكات، قورئان ئيقرارى دةكات، وناَلىَ وان
 :كة بؤى دةركةوت مةكر وفيََلى ذنةكةيةتى وتىبةَليَ، 
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ْض َعْن هٰ يُوسُ ] ئهينَ  َذا ُف أَْعره َن اْلَخاطه نَّكه ُكْنته مه ي لهَذْنبهكه إه ره  [َواْسَتْغفه
دا ، با تةنها لة دَلى خؤتشارةوةيبوبكة بابةتة ثشت لةم يوسف ئةم »

 سبحان اهلل!! ،«، لةترسي ئابرِوضومنان وثاراستين كةرامةتي من وئةويشبيَت
بة  ،ةى ثةالمارى كةسيَ بداتثياويَك ثةالمارى ذنةكةى بدرىَ يان ذنةك

و آلببا : »باسى مةكة تةنها لةوة زياتر ناَلىَ ئوسلوبيَكي سارد وسرِةوة
ي لهَذنبهكه ، ]نةبيَتةوة« ره فرةت تؤش داواى ليَخؤشبون بكة ئةى ئا»[ َواْسَتْغفه

، ض ئةوةى ثةالماريت داوة، ض ئةوةى تؤمةتي نارِةوات و تاوانةى كردوتةلة
نَّكه ، ]«داثاَلي ئهينَ  إه َن اْلَخاطه تؤ هةَلةت كردووة  بةرِاسيت ضونكة»[ ُكنته مه

لؤمةكردنيَكي زؤر كةم وسوك كة زياتر  «بةوةى ثةالمارى ئةو كورِةت داوة
 لة ستايش دةضيَت!!

يدا نةبيَت ليَرةدا ئةوةمان بؤ رِون دةبيَتةوة ئةطةر ئينسان غريةت لة ناخ
ة ئيجرائاتيَك بكات بةالى و دةبيَتةوة، ضونكة ثيَويستئةوا فةسادى بآل

 :بؤ يةكرت نةميَنىَ، بةَلكو لةوة زياتر ناَلىَ كورِةى ئةم ذن وعكةمةوة تةما
بةآلم يوسف هةر  «،و نةبيَتةوةآلببا باسى مةكة وبا لة دَلى خؤتدا بيَت و»

ى بةردةوام لة شذنةكة ، بؤية-كة نة ئةبواية مبايةتةوة–لةو ماَلة دةميَنيَتةوة 
 .تية يوسف رِازى بكاهةوَلى ئةوةدا
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زيناي –كةواتة: زؤر مةترسيدارة تيَكةآلوي كردن، بة ئافرةتيَكيان وت 
واتة: . قرب الوساد ، وطول السوادضي واي ليَكردي؟ وتي:  -كردبوو

 .لةطةلَ زؤر لةطةلَ يةك بوومنان« »نزيكي جيَطا ومانةوةمان،
ي] يَنةه اْمَرأَُت اْلَعزه هه ۖ َقْد َشَغَفَها  َوَقاَل نهْسَوة  فهي اْلَمده ُد َفَتاَها َعن نَّْفسه زه تَُراوه

بهينٍ  نَّا َلَنَراَها فهي َضاَلٍل مُّ  [ُحباا ۖ إه
لة  خيَزانةكةى عةزيز هةميشة :وتيان ،كؤمةَليَك لة ئافرةتانى شار»جا 

دةكا تا زيناى لةطةلَ بكات،  هةوَلي فريوداني عةبدةكةى خؤيةتي ومراوةدةى
ثيَمان واية  ، وئيَمةبنى دَلىويةتى لة رِةشايى  وخؤشةويستى وعيشقى دا

ييةكي ئاشكراداية، ياني: هةَلةيةكي قيزةون طومرِابةو كارةى لة ئةو ئافرةتة 
 «.وئاشكرا دةكات

ئةوةى ليَدةفامريَ: كة ئةمان دةيانةويَ بَليَن: خؤمان لة هةَلةى وا بة 
 دوور دةطرن وشيت وا لة ئيَمة ناوةشيَتةوة.

ئةوةشي ليَدةفامريَ، كة ئةم قسةكردنةيان بؤ نكوَلي  هةروةكو ضؤن
كردن لة خراثة، ورِقليَبونةوةى بةدرِةوشيت، وحةزي خةير نةبووة، بةَلكو 

ئةم قسةيان بطات بة ذنةكةى عةزيز، تا ئةويش  -واهلل أعلم–ويستويانة 
، تا بة ضاوي خؤيان ئةو كةسة ببينن كة ئةم خؤي بكا بانطهيَشتيان
 لة ئاستيدا.ثيَنةطرياوة 
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ى تيَداية كة ئافرةتان لةنيَوان يةكرتدا باسي ئةم جؤرة شتانة شئةوة
 دةكةن ونايشارنةوة.

شاري ميسرة كة عةزيز وذنةةكى »شار«يش مةبةست ثيَي ليَرةدا، 
 تيَيدا نيشتةجيَ بوون.

، ضونكة وقورئان باسي ناو وذمارة وسيفاتي ئةو ئافرةتانةمان بؤ ناكات
 ة وسوديَكي واش لة باسكردني ناكةويَتةوة.ليَرةدا مةبةست ني

نَّ َوأَْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتََّكأً َوآَتْت ُكلَّ  ] َلْيهه نَّ أَْرَسَلْت إه هه َعْت بهَمْكره ا َسمه َفَلمَّ
َيهُ  ا َرأَْيَنُه أَْكَبْرَنُه َوَقطَّْعَن أَْيده نَّ َفَلمَّ يًنا َوَقاَلته اْخُرْج َعَلْيهه ك ه ْنُهنَّ سه َدٍة مه نَّ  َواحه

ه َما   َّ ْن  َذاهٰ َوُقْلَن َحاَش لله يم   َذا هٰ َبَشًرا إه  [إهَلَّ َمَلك  َكره
ي بيست، ناردي بةدواياندا ياني ةو مةكرةيانئ كاتيَك ذنةكةى عةزيز»

وهةر  خوانيَكي بؤ ئامادةكردن،شوييَن شاندادان ورِايةخ ودةعوةتي كردن، و
وت: بيَ ذورةوة بؤاليان،  يةكةيان ضةقؤيةكي دابةدةستيةوة، ثاشان بة يوسفي

هةركة ينيان زؤر مةزن هاتة ثيَش ضاويان ودةسيت خؤيان برِي، ووتيان: 
 ثاكي بؤخوا، ئةمة مرؤظ نية، ئةمة فريشتةية«.

ئاستيَك بووة لة شارستانيةت  هةروةها ثيَتدةَليَت: ميسر لة ض
زاران وخؤشطوزةراني، بةرِادةيةك ضةقؤيان بةكارهيَناوة لة خواردندا ثيَش هة

 سالَ؟!



   112     

ا  بفةرمويَ: »واى دةخواست  ،ئةطةر تةماشاى ئايةتةكة بكةين َفَلمَّ
َعْت  ئةفةرمويَ: »كة  بةآلم، «يان بووكةى لة قسة»كة طويَ «،مباقالتهن َسمه

ئيَستا بزانني كويَى قسةى ئافرةتانى شار  با«، جا بووطويَى لة مةكرةكةيان 
 ةكةيان مةكر بووة: قسلةضةند رووةيةكةوة  بيَطوما ة؟ةكر بووم

عةزيزي  تؤ ذنى«، ياني: »ذنةكةى عةزيز» :دةَليَن ئةو كاتةى :يةكةم
 ةبيَت بري لة زينا كردن بكةيتةوة؟!ضؤن د !!وةزيرىذني  ميسري،

«، ياني: »تؤ شوت كردووة ذنةكةى عةزيز» :دةَليَن ئةو كاتةى :دووةم
 ؟! ضؤن بري لة زينا دةكةيتةوة وميَردت هةية،

 .: »ذنةكةى عةزيز«دةَليَنو ناوى ناهيَننةو كاتةى : ئسيَيةم
دُ : ]دةَليَن : ئةو كاتةىضوارةم  ،«عضاره مُ بة فيعلي موداريع » [تَُراوه

 .دا بكات«لةطةَل يلة هةوَلداية بؤ ئةوةى زيناوبةردةوام هةميشة » :يانى
دُ ] :دةَليَن : ئةو كاتةىثيَنجةم ، »موراوةدةى عةبدةكةى [َفَتاَها تَُراوه

تؤ ذنى وةزيرى ئةطةر بري لة زينا كردن دةكةيتةوة با دةكات« ياني: » خؤي
 .«هاوشانى خؤت بيَتيةكيَك بيَت 
لة ماَلةكةى خؤيدا زيناى وا دةردةبرِن، كة ئةيةويَ  : ئةو كاتةىشةشةم

 لةطةلَ بكات.
هه ] :دةَليَن : ئةو كاتةىحةوتةم ئةو نايةوىَ زيناى  ، ياني:[َعن نَّْفسه

 ئةمةش تانةدانة لة ذنةكةى عةزيز. ،ئةم وازى ليَناهيَنىَ ةآلمبلةطةلَ بكات 
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خؤشةويستى ياني: [ َقْد َشَغَفَها ُحباا] :دةَليَن ئةو كاتةى :هةشتةم
 ى ذنة وةزيريَك.عيشقى داويةتى لة بن دَلو

ينٍ ] :نؤيةم به نَّا َلَنَراَها فهي َضاَلٍل مُّ [ ئيَمة هةرطيز رِيَطة بةخؤمان إه
 سةرليَشواويةكى وا بكةين.وشي خؤمان تنادةين 

ئةم  :ى تياية، ئةويش ئةوةية: ئةَليَن: ئةم قسانة فيََليَكى تريشدةيةم
: كة طويَي لة بؤية دةفةرموىَ ،ئافرةتانة ويستويانة يوسف ببينن

 مةكرةكةيان بوو ناردي بةدواياندا.
نَّ ] هه َعْت بهَمْكره ا َسمه ْرَسَلْت أَ ، ]و«ى لةم فيََلةيان بو»كة طويَ[ َفَلمَّ
نَّ  َلْيهه  زؤر لة فيََلةكةى ئةوان طةورةتر. [ ئةميش فيََليَكيان بةرامبةر دةكاتإه
وةك لة ثيَشةوة ئاماذةمان بؤ - مةكرى ئافرةتان وفيَلَئاماذةية بؤ  شئةمة
 .-كرد

ئةم  سةربارى فيََليان هةر ثياوان زوَلميان ليَدةكةن، جا ئافرةت بةآلم
ي هيَشتا زؤر ثياو هةر ستةميان ليَدةكةن. هةمو مةكر وفيََلةى هةية كةض

: دةفةرموىَ ى خوا ثةيامبةربؤية ئةبيَت ئاطامان لة مايف ئافرةتان بيَت، 
لة رِيوايةتيَكدا: لةخوا برتسن لةئاست ]ئامؤذطاري خيَري ئافرةتان بكةن »
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هةبيَت ثياو رِةمحى , بؤية ئةبيَت (1)لةالتان«ديلن ، ضونكة ئةوان [ئافرةتان
 .بةر ئةو ديلةى بةردةسيتبةرام

نَّ ] َلْيهه ، بانطهيَشيت كردن«، بة رِوكةش بؤ ناردى بةدواياندا»[ أَْرَسَلْت إه
وثؤزشي بؤ بهيَننةوة  لة رِاستيدا بؤ ئةستؤثاكى خؤيةتى بةآلم، ناخنواردن

كرة، ة[ ئةمةش ديسانةوة مَوأَْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتََّكأً ، ]لةوةى خؤي ثيَنةطرياوة
يًناَوآَتْت كُ ] ك ه ْنُهنَّ سه َدٍة م ه  «،دةستيانةوة بة يةكى ضةقؤيةكى دا» [لَّ َواحه

ويستى بة ن ثيَوخواردنيَكى بؤدانا، بةوةى ايةدكريَكى تيَةم هةروةها ئةميش
هةروةها لةوكاتةى ضةقؤكةيان بة دةستةوة بووة، بانطي  ،ضةقؤ هةبيَت

نَّ ] يوسفي كردوة بؤاليان، »لةو كاتةى كة خةريكي  [َوَقاَلته اْخُرْج َعَلْيهه
، كة يوسف هاتة بؤاليان« لةثرِ بة يوسفى وت برِؤ ذورةوةخواردن بوون، 

ا َرأَْيَنُه أَْكَبْرَنهُ ذورةوة ]  بوو لةزؤر طةورة ،بينيان»ئةوانيش هةر كة [ َفَلمَّ
َيُهنَّ ، ]بةهؤي جواني رِوخسار ورِيَكي هةيئةتيةوة ثيَش ضاويان [ َوَقطَّْعَن أَْيده

يان بريندار كرد، بيَئةوةى هةسيت ثيَبكةن بةهؤي ثةجنةكانى خؤيانوو »ئةوةب
َذا إهَلَّ َمَلك   ]سةرساميان بة يوسفةوة«،  ْن َهٰ َذا َبَشًرا إه ه َما َهٰ َّ َوُقْلَن َحاَش لله

يم   ، ضؤن «فريشتةية: ثاكي بؤخوا ئةمة مرؤظ نية، ئةمة وتيان»جا [ َكره
 دةبىَ مرؤظ ئةوةندة جوان بيَت؟!

 
 .(، وهو في صحيح الترمذي3087( و)1163) سنن الترمذي (1)
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 داية:ئايةتة ضةند سوديَكى تيَ ئةم
ئافرةت زؤر جار بايةخ بةسةر وسيما دةدات وخويَندنةوةى بؤ  . 46

يةكيَك لةو هؤكارانةى كة بؤية دةبيين تى، كةيةثياو بة طويَرةى جوانية
كورِةكة هةندىَ  :ئةوةية ،دايئافرةت توشى دودَلى دةكات لة كاتى داواكردن

! ين بىَرينةك ناش رِةوشت تيَيدا،سةرباري بووني دين و جوانى تيا نةبىَ،
ت شو بة كورِيَك بكات كة ضونكة خواى ثةروةردطار فةرمانى نةكردووة ئافرة

هةر لةبةر ئةوةية ئةطةر ئافرةت كورِةكةى  دلَ نةبيَ، بةجوانى وجةماليةكةى 
هةروةك ضؤن باوك ئةطةر كورِةكةى بةدلَ  بةدلَ نةبو ئةتوانىَ شوى ثيَنةكات،

 خؤي ثيَنةدات.ى ةت كضةكت دةتوانيَنةبيَ

 بينينى يوسف  ئةوةى تيَداية كة بؤ ئاماذةىهةروةها  . 47
ضؤن؟ بيهيَنة ثيَش ضاوى خؤت كؤمةَليَك ذنة وةزير لة شويَنيَكدا  ،هاتون

كؤبونةتةوة ض كاريان بة سةيركردنى بةندةيةك هةية كة خواردنيان بؤ 
!؟ بةَلكو دةسةآلتداران وةو ذورةكةيَيان بة هةر هؤكاريَكى تر ديَتة ن دةهيَنىَ،

ولوتبةرزان عادةتةن تةماشاي ئةو جؤرة كةسانة هةر ناكةن وئاورِيان بؤال 
مويان تةماشاى دةكةن، لةتاو هةركة يوسف ديَتة ذورةوة هة بةآلم نادةنةوة،

َذا  يدا ثةجنةكانى دةستيان بريندار دةكةن، دةَليَن ]شيةكةجوان ه َما َهٰ َّ َحاَش لله
ْن هَٰ  يم  َبَشًرا إه  .[َذا إهَلَّ َمَلك  َكره
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هةروةها فريشتةكان دروستكراويَكي جوانن، وبة منونة  . 48
دةهيَنريَنةوة بؤ جواني، هةربؤية ئافرةتةكان وتيان: »ثاكي بؤ خوا ئةمة 

فريشتة دةبينىَ؟ بيَطومان نةخيَر، مرؤظ  ئايا بةآلم ،«فريشتةيةمرؤظ نية و
يوسف لة جواني يَننةوة بؤ ةهئةى ضؤن ئةم ئافرةتانة منونةى فريشتة د

مرؤظ ئةمة بةَلطةية لةسةر ئةوةى  كةواتة: يان نةبينيوة؟شكاتيَكدا فريشتة
ينى منونةى شةيتان ريبة فيرتةتى دةزانىَ كة فريشتة جوانة، وةك ضؤن بؤ ناش

لة  قوم دةكاتقخواى ثةروةردطار كاتيَك باسى دارى زةهةربؤية يَنيَتةوة، ةهد
ينه طَ دةفةرموىَ ] ،دؤزةخدا َياطه  يَيضلَ وثؤثةكانى دةَل»[ ْلُعَها َكأَنَُّه ُرُءوُس الشَّ
 «.شاخى شةيتانةكانةسةر و

هه َفاْسَتْعَصَم َوَلئهْن  ] يهه َوَلَقْد َراَوْدتُُه َعْن َنْفسه ي لُْمتُنَّنهي فه َقاَلْت َفَذلهُكنَّ الَّذه
َن الصَّ  ينَ َلْم َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوًنا مه ره  [اغه

هةست دةكات، ثيالنةكةى سةري طرت وسةركةوت  ذنةكةى عةزيزئيرت 
بةبيَ -وقسة بةسةرياندا، ئيرت وةكو فشةيي وداخ لةدلَ دةركردن هاتة 

كة لؤمةى منتان وتي: »ئةمة ئةوة بوو  -شةرمكردن وئاماذة، بة رِاشكاوي
كة لؤمةى من  ئةمة ئةو فريشتة بةرِيَزةية وةك خؤتان وتتان دةكرد لةسةرى،

دةكةن لةسة خؤشويتين، بةآلم ئيَستا دواي بينيين وبرينداركردني 
 .ثةجنةكانتان بؤتان رِون بوويةوة من عوزرم هةية لةو خؤشةويستيةم«
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 ى خوا ثةيامبةردةبيَتةوة كة وة ماناى ئةو فةرمودةمان بؤ رِونليَرة
ةرمان : »ف(1)دةفةرموىَ  كاتيَك لةسةرةمةرطداية بة دايكة عائشة

ى ثةيامبةرئةى  :ئةبوبكر با بةرنويَذى بكات بؤ موسوَلمانان، ومتبكةن بة 
ةوة طرياني خويَندن بة هؤي قورئانكة نةرمة، ثياويَكى دَل ئةبوبكر خوا 

ر بةرنويَذى ةموع افةرمان بكة بكةس طويَي لة قورئان خويَندنةكةى نابيَت، 
يش هةمان وةآلمي ئةو ،ئةمةى دوبارة كردةوة تا سىَ جار - بكات

ثاشان  ،-دةدايةوة ولةجاري سيَيةمدا بة حةفسةى وت تؤ ثيَي بَليَ
ئيَوة لة » «،فوسُ يُ  ُب احه وَ َص لَ  نَّ كُ نَّ إه » :فةرموى ى خوا ثةيامبةر

هةنديَكجار ئةم فةرمودةية بة هةَلة تةفسري دةكرىَ، جا ، «نى يوسفنآلهاوة
ئةبوبةكر  ة رِوكةش دةَليَيش ئةوةية: »تؤ بفسريى رِاستى ئةم فةرمودةيةةت

بؤ؟ ضونكة خةَلك طويَي لة قورئان  ،با بةرنويَذي نةكات نةرمةدَلثياويَكى 
ئةى  ،«يةلة رِاستيدا ئةمةت مةبةست ن بةآلم خويَندنةوةكةى نابيَت،

و ومةبةستم ئةوة ب» :دةَلىَ ،شة خؤى بؤمان دةطيَرِيَتةوةيعائ مةبةسيت ضية؟
ئةطةر ئةبوبةكر نويَذ بكات لة  ،دايةلةسةرةمةرط ى خوا ثةيامبةر

، ئةوسا خةَلك وثاشان وةفات بكات دا ى خواثةيامبةرشويَنةكةى 
 شوم وغةرِة«.ئةبوبةكر ثياويَكى : »دةَليَن

 
( و..، وصحيح مسلم: 7303( و) 682( و)678( و)664صحيح البخاري: ) (1)

 . (420( و)418)
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ذنةكةى عةزيز كاتيَك ميواندارى ذنة وةزيرةكانى تر  :بةهةمان شيَوةجا 
دا بؤ ئةوةية لة رِاستي بةآلم، ي وناخنواردنةدةكات، بة رِوكةش ميواندار

ات، كةواتة بةيانى شتيَك دةكات وشتيَكى ترى ئةستؤثاكى خؤى بك
 .(1)مةبةستة

«ةوة اْلتكاء[ ئيسمي مةفعولة لة »ُمتََّكأً ، ][َوأَْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتََّكأً ]
هاتووة، كة بريتية لة كةوتن بةاليةكدا لةكاتي دانيشتندا، وةكو عادةتي 

 لة كؤندا، بةَلكو لة ئيَستاشدا.دةسةآلتدار وخاوةن ثلةكان بووة 
 هةروةها ئةوةي تيَداية كة خواردنيان بة رِاكشانةوة خواردوة

وة وةكو لة جاهيليةتدا طةورةكان بة رِاكشانةوة خواردنيان دةخوارد جا
وة بة رِاكشانةوة بؤى نةبو خؤبةطةورة زانني ولوتبةرزي، بؤية عةبد وكؤيلة

آُكُل َكَما » :هاتووة فةرمويةتى ى خواوة ثةيامبةرلة خواردن خبوات، و
 وةكو كؤيلة ضؤن دةخؤم» ،(2)«َيْأُكُل اْلَعْبُد، َوأَْجلهُس َكَما َيْجلهُس اْلَعْبدُ 

 وثاَلدانةوةوة. يانى بة دانيشتنةوة دةخؤم نةك بة رِاكشانةوة ت«دةخوا
 

   وأن النبي ،أنها راجعته وأمرت حفصة بمراجعته ٰهَذاففي »تيمية:  قال ابن (1)
وجعلها من المراودة على الباطل كمراودة صواحب يوسف  ،َلمهن على هذه المراودة

على أن تقديم غير أبي بكر في الصالة من الباطل الذي يذم من يراود ٰهَذا فدل  ليوسف.
 .منهاج السنة النبويةـ. اه «كما ذم النسوة على مراودة يوسف ،عليه
فإنه  أً،متك -جعلني الل فداك- !ْل كُ  الل  قالت: قلت: يا رسول ،عن عائشة (2)

رواه البغوي  «فذكره: قالو ،جبهته األرض ، فأحنى رأسه حتى كاد أن تصيبأهون عليك
يا   قال رسول الل. وعنها أيًضا: لكنه قد توبع، ضعيف هإسناد. و«شرح السنة»في 
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يهه ذنةكةى عةزيز ] ي لُْمتُنَّنهي فه لهُكنَّ الَّذه ةبوو ئةوئةمة » :وتى [َقاَلْت َفَذٰ
ئةوة دةخويَندريَتةوة كة ةمةش كة لؤمةى منتان دةكرد لةئاستيدا«. ل

 عاتفةلةبةر زاَلي سؤز و ،ناتوانىَ نهيَنى بثاريَزىَ -زؤرجار-ئافرةت 
 دةتوانيَ نهييَن خؤي بشاريَتةوة. -زياتر-ثياوان  بةآلم، وهؤكارةكاني تر

هه ] ئةم  م كرد«، دةبيننمراوةدة ، »سويَند بيَت[َوَلَقْد َراَودتُُّه َعن نَّْفسه
بة رِوون ورِةواني ورِاشكاوي باسي ئةوة دةكات كة هةوَلي لةطةَلداوة  ئافرةتة

 رِازي نةبووة. ئةو بةآلم
لةناو خؤياندا نهيَنى باس  ةَلطةية لةسةر ئةوةى ئافرةتئةمةش ب

 دةكةن.
 ية طةورةكةى ئاشكرا كرد، ضونكة ثيَشرت هةر قسةهةروةها ليَرةدا نهيَن

نا  ليَرةدا بة زمانى خؤى دانى بةوةدا بةآلم، وبةَلطةيان نةبوو ووقسةَلؤك بو
 :ليَرةدا ثيَويستة بَلينَي هةَلبخةَلةتييَنَ، بؤيةكة بةردةوام هةوَلى داوة يوسف 

يةكانتان مةدركيَنن بؤ هيض اطاتان لة زمانتان بيَت، نهيَنئةى ئافرةتان ئ

 
فقال: إن ربك يقرأ عليك  .. ،ة! لو شئت لسارت معي جبال الذهب، جاءني ملكعائش

قال: فنظرت إلى جبريل، قال:  ؟اا ملكً إن شئت نبيً ا وا عبدً نبيً  : إن شئتالسالم ويقول لك
بعد ذلك َل  : فكان رسول الل قال .اا عبدً : نبيً قال: فقلت .ضع نفسك : أنفأشار إلي

أخرجه أبو يعلى  «وأجلس كما يجلس العبد ،ما يأكل العبديأكل متكئا، يقول: آكل ك
 (. 2484( و)544انظر: الصحيحة ) وحسنه الهيثمي، وللجملة األخيرة شواهد. (3/1203)
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نهيَنى خؤت نةكات،  كةسيَك، ضونكة ئةطةر تؤ سنطت تةحةموىل
 مبةرةكةت ضؤن دةتوانىَ تةحةموىل دةكات؟!بةرا

 :دةَلىَ شافعى 
 إذا المرء أفشى سـره بلسـانـه 

 

 وَلم عليـه غيـره فهو أحمـق *
 

إذا ضاق صدر المرء عن سر 
 نفسه

 

فصدر الذي يستودع السر   *
 أضيق 

 

ئةطةر مرؤظ دركاندي نهييَن 
 خؤي 

 

غةيرة ةرى لؤمة بكا لةسبيَعةقَلة  *
   خؤي

 

 كة لة سنطي تؤ جيَي نةبيَتةوة
 

يَي وتة ضؤن جدركاند لةو سنطةي *
 ةبيَتةوة ئ

 

ئاشكرا  كةسيَك دةكات لةسةر ئةوةى نهيَنيةكي ئةو كةسةى كة لؤمةى
تةسك بيَت لةوةى كة  مرؤظئةطةر سنطى كردووة، ئةوة كةسيَكى بيَعةقَلة، 

ةو كةسةى نهيَنيةكةى بؤ سنطى ئدةى طرىَ، بهةَل نهيَنى خؤى تيا
، دةكةويَتة قسة كةوتة زار» :دةَليَن كوردةواريش دةكات تةسكرتة.باس

 شار«.
بكةن كة لة ماَلى وةزيريَك رِويداوة، ذنة وةزيرةكة  رِوداوةتةماشاى ئةم 

« يوسفكؤيلةكةى خؤيداوة، تةنها ضوار كةس بةم رِوداوة دةزانىَ »ثةالمارى 



  121     

 بةآلم ،(1)خاَلى ذنةكة كة شاهيديةكةى داوة«« و»ذنةكةىي ميسر وعةزيزو»
 ودةبيَتةوة. ا بآلتةواوى شاردهةواَلةكة بة 

، هةر خؤي نةدا رِازي نةبوو بة هيض شيَوةيةكئةو  بةآلم، »[َفاْسَتْعَصمَ ]
ش واتة: «يصمةالع»بؤ موبالةغةية،  «سني وتائةكة»و ،«بةدةستةوة

ين هةنطاوي نةناوة بؤ «. ئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى يوسف كةمرتمنع»
 وةآلمدانةوةى ئارةزوةكاني ذنةكة.

ينَ ] ره اغه َن الصَّ »جا وسويَند  ،[َوَلئهن لَّْم َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوًنا م ه
كة من سةييدي ئةوم وسآلى -فةرمامن ثيَكردوة  كةنةكات ئةطةر ئةوة بيَت! 

وئةوسا بيَطومان لة سةرشؤرِ  انةوة، ئةوا دةخيةمة بةندينخ-لة دةست منداية
بؤ بةندكردنةكة سويَند دةخوات وتةئكيديشي دةكاتةوة  ،وزةليلةكان دةبيَت«
«، بةآلم بؤ سةرشؤرِيةكة تةنها تةئكيدي النون الثقيلةبة نوني قورس »

ضونكة بةديهاتين مسؤطةر نية، لةبةرئةوةى  «،ةفيخفالنون ال»بة دةكاتةوة 
دكردنة، هةرواش بوو يوسف لة »سجن«دا سةرشؤرِ لة دةرهاويشتةكاني بةن

نةبوو بةَلكو سةربةرز بوو. ئةم هةرِةشةكردنةش ئةوةى تيَداية: كة زؤر 
دةسةآلتي هةبووة بةسةر ميَردةكةيدا وناتوانيَت سةرثيَضي فةرمانةكاني 

 بكات لةكاتيَكدا عةزيزي ميسرة.

 
 هةنديَك ئاوها ئةَليَن، بةآلم بةَلطةى رِاسيت لةسةر نية. (1)
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ا َيْدعُ ] مَّ َليَّ مه ْجُن أََحبُّ إه َلْيهه َقاَل َرب ه الس ه ْف َعن هي   وَننهي إه َوإهَلَّ َتْصره
لهينَ  َن اْلَجاهه نَّ َوأَُكْن مه َلْيهه  [َكْيَدُهنَّ أَْصُب إه

فةرمانةكاني جيَبةجيَ ناكات، سةربارى ئةم هةمووة هةرِةشةية يوسف 
ْجُن دةبات وداواي ثاراستين ليَدةكات: ] داد وناَلة بؤ خوا  َقاَل َرب ه الس ه

َليَّ مه  َلْيهه أََحبُّ إه ا َيْدُعوَننهي إه خوايةطيان بةندينخانةم ثيَخؤشرتة لةوةى » [مَّ
نَّ َوأَُكن  ، ]«بؤى ئةمانة بانطم دةكةن َلْيهه ْف َعن هي َكْيَدُهنَّ أَْصُب إه َوإهَلَّ َتْصره

لهينَ  َن اْلَجاهه مةكرى ئةم ئافرةتانة لةمن فيلَ و ،تؤئةطةر  !خوايةطيان»[ م ه
، رِواتدةمةيلم بةالياندا ئةوا  -دةيةكى الوازمكة من بةن-دور نةخةيتةوة 

 .«دةمبلة نةزانةكان ئةوسا بةهؤي مةيلم بؤالي هةوا وئارةزو 
 ت نةزانة،ئةم ئايةتةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى هةركةس تاوان بكا

كؤكن لةسةر ئةوةى كة هةركةسيَك  هاوةآلنهةمو » :قةتادة دةفةرموىَ
، ضونكة هيض كةسيَك تاوان زانة«ونة سةرثيَضى خواى طةورة بكات جاهل

ينَ ] فةرموي:بؤية يوسف  !ناكات ئةطةر جاهل نةبىَ له َن اْلَجاهه  [.َوأَُكن م ه
؟ كاتيَك كة ئافرةتيَك لة زانكؤ يان ئةمة فيَرى ضيتان دةكات طةجنةكان

: بَلىَ ، وةك يوسفزؤر تةماشات دةكات ثةميانطا يان قوتاحبانة وهتد..
َن  ] [ بَليَ:الل   اذَ عَ مَ ] نَّ َوأَُكن م ه َلْيهه ْف َعن هي َكْيَدُهنَّ أَْصُب إه َوإهَلَّ َتْصره

لهينَ   .[اْلَجاهه
 ن بةخوا دةمانثاريَزىَ لة تاوان.ثةناطرت :فيَرمان دةكاتهةروةها 
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يمُ ] يُع اْلَعله مه نَُّه ُهَو السَّ  [َفاْسَتَجاَب َلُه َربُُّه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ إه
ئةوةبوو فرِوفيََلي ئةو  ،فةرمومى داواكةى يوسفى آلوة »بؤية خوا 

، بثارِيَوة بيسةر وزاناية ئافرةتانةى ليَ دوورخستةوة، بيَطومان خوا 
 «.مت دةداتةوةآلوة

ينٍ ] ْن َبْعده َما َرأَُوا اآْلَياته َلَيْسُجنُنَُّه َحتَّى حه  [ثُمَّ َبَدا َلُهْم مه
بؤ  وبةَلطةيان يَك نيشانةثاش ئةوةى كؤمةَل: »خواى طةورة دةفةرموىَ

 ةنة بةندينخانةوة تابرِيارياندا يوسف خبرِاي خؤيان طورِي ورِون بويةوة، 
 .«ماوةيةك

نيشانة وبةَلطةكان بؤ كيَ رِوون بوويةوة؟ بؤ ذنةكةى عةزيز وئةهلي 
 مةشورةتي.

بةَلطةكاني ئةستؤثاكي  -والل أعلم-نيشانة وبةَلطةكان ضي بوون؟ 
دانثيَنانى ذنةكةى عةزيز، ودرِاندني قةميسةكةى لة يوسف بوون، وةكو: 

 ثشتةوة، وشاهيَدي داني شاهيدةكة...
و هةموو ئةو كةسانةى ئاطايان لة رِوداوةكة بوبة شاهيَدي  نثاشا 

، -لةسةروى هةمويانةوة-  شبة شايةتى خواهةروةها  يوسف بيَتاوانة،
 :يشوبة شايةتى شةيتان
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وَء َواْلَفْحَشاءَ َكذَٰ ؟ ]وضى بو  يةكةى خواشايةت َف َعْنُه السُّ [ لهَك لهَنْصره
واتة: »ئا بةو شيَوة ثاراستمان وثيَضةسثاومان كرد، بؤ ئةوةى خراثة وزينا 

 وفةحشائي ليَ دوور خبةينةوة«.
نَُّه ] :ةفةرموىَلة بارةى يوسفةوة ئ كويَية؟ خوا شايةتى شةيتان لة  إه
ينَ  َنا اْلُمْخَلصه َباده ْن عه ، شةيتانيش يسةكامنانة«خلمولة بةندة »يوسف  ،[مه

يَن ]ئةَليَ:  َينَُّهْم أَْجَمعه تهَك أَلُْغوه زَّ عه ينَ  *َفبه ْنُهُم اْلُمْخَلصه َباَدَك مه ، [إهَلَّ عه
بةندة مةطةر م ربةتؤ ئةبيَت هةمويان لة خشتة دةسةآلتيسويَند بىَ بة »
وة، بةشايةتى شةيتانيش يوسف زيناى نةكردو ،واتةكة، يسةكانت«خلوم

يةكيَكة  يشيوسفرم، بةناتوام لة خشتة  يسةكانتخلومبةندة  :ضونكة دةَلىَ
 يسةكان.خلوملة بةندة 

 سةبارةت بة شاهيدي ئةوانةى ئاطاداري بةسةرهاتةكة بوون:
وئيشس  يوسف ئيشى واناكات ئةوة عةزيزي ميسر خؤيةتي، ئةَليَ: *

 تؤية، بؤية داواي ليَخؤشبوون بكة لةو تاوانة.
«: بةثيَي بةَلطة خاَلؤى ذنةكةى عةزيزشاهيدةكةية » * ئةوةش

 .ي سةملاندبيَتاوانى يوسفوئاماذةكان 
 لة كاتى ئامادةبونى ذنة يش،ذنةكةى عةزيزخودي  هةروةها* 

بةثيَش ضاوي هةمويانةوة داني بةوةدا نا كة يوسف  ،لةالي ثاشا وةزيروكاندا
 .بيَتاوانة، ئيعرتافيش طةورةى هةمو بةَلطةكانة
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 هةروةها ذنة وةزيرةكانيش ئةَليَن: يوسف بيَتاوانة.* 
َلْيهه ] ا َيْدُعوَننهي إه مَّ لَيَّ مه ْجُن أََحبُّ إه بنضينة دا شليَرة[ َرب ه الس ه

« »هةَلبذاردني سوكرتين ضررينالأخف : »ثيَى دةوترىَ «يةك هةية،قاعدة»
ردوكيان هة كةوتة نيَوان دوو رِيانيَك، مرؤظهةركات  خراثة وتاوان وزيان«،

يش يوسفةَلدةبذيَرى كة زيانى كةمرتة، هةيان ئةوكات ئةو ،ووزيانى هةب
مدانةوةى ذنةكةى عةزيز، آلكراوة لة نيَوان بةندينخانة و وةسةرثشك 

 هةران وثةيامبةركردن، وية لة زيناداواكارى ذنةكةى عةزيز بريت
بيَت لة ى ئةوة دةدات كةوا دوور هةميشة هةوَلرِاستةقينة، موسوَلمانيَكى 

 خوايةطيان بةندينخانةم ثيَخؤشرتة لةو» :، هةربؤية دةَلىَنةهي ليَكراوةكان
، ئةى تؤى طةنج هةَلويَستت ضى دةبىَ كة هيض كةسيَك «ئةوان ييةداواكار

بةرةو زينا بةَلكو بة هةَلبذاردنى خؤت هةنطاو هةَلدةطرى و، زؤرى ليَنةكردوى
ولةوثةرِي  طةجنة -انوةك ومت-  ةى خواشثةيامبةر، وئةم دةرِؤى

ئافرةتةكةش خاوةن خيَزانى نية، ، يةغةريبلة ، خزمةتكارة، هيَزداية
، دةخاتدةرطاكان هةموو داوثايةية، لةناو كؤشكداية و ثلةآلت ودةسة

ةسيَك ، بةرِاستى حاَلةتى لةم شيَوةية بؤ هيض ككارةكةيةئةويش داوا
 كردبيَتةوة.رِةدى نةرِةخساوة، 

هةندىَ كةس  ، لةوانةيةةسار باسكراكورِى ي يسلموى موخؤ ئةطةر رِودا
ئةو  -بة فةزَلى خوا-دا، من وبيَتة ئيشكال لة دَليبوبةرضاويان كةوتبىَ و
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خةودةبينىَ، يوسف  ةساركورِى ي يسلمومئيشكالةتان بؤ ضارةسةر دةكةم: »
 دا دَلت يش بة«ةي كة »هم«سلموم»ثيَى دةَلىَ: تؤ ئةو ى وديَتة خةو

 دَلمدا هات«. بة ش ئةو »يوسف«ةم كة »هم«نةهات؟! مني
اومان نةكةوتووة، دروست بةرضةم رِوداوة بة سةنةديَكى رِاست وسةرةتا ئ
نب ؤياندا طيَرِاويانةتةوة، لةوانة »ئيزانايان لة كتيَبةكانى خ ئةوةندة هةية

:  ى ئةوةيةشضريؤكةكةدا باسى ئةم خةوبينينةى كردووة، « »لة  «تيمية
آلمى ئةويش وة، ئافرةتيَك داواى زيناي ليَدةكات، يةك»كة لة نزيك ديَ

 :جا وآلمةكةمان ئةمةية ناداتةوة«
 ذنةكةى عةزيز طةنج بوو بةآلمدةَليَن ئافرةتةكة بةتةمةن بووة، : يةكةم
 .وجوان بووة
ذنةكةى عةزيز خاوةن  بةآلمثاية نةبووة، : ئةم ئافرةتة خاوةن ثلةودووةم

 ثاية بووة.ثلةو
ذنةكةى عةزيز بة  بةآلميةكةى ناسراو نةبووة، ئافرةتة جوانئةم  سيَيةم:

 و بووة.جوانية كةى ناسرا
لة نزيك ناوضةكةى خؤى بووة، تةنانةت دةَليَن نزيك  «سلموم» ضوارةم:

 بةآلمخؤى بؤخؤى مةترسيدار بووة،  وةآلمدانةوى،بووة، بؤية  شديَكة
 بو.دةرطارى كؤشكيش داخراهيض مةترسيةكى نةبووة، و يوسف 



  127     

ى نةوت ئةطةر زينام لةطةلَ نةكةى «سلموم»ئةم ئافرةتة بة  ثيَنجةم:
 .بة يوسف وتواى ذنةكةى عةزيز  بةآلمبةندت دةكةم، 
 بةآلمبىَ، ولةو كاتةدا ذنى نةبو »موسلم«نةكراوة كة سبا شةشةم:

 يوسف ذنى نةبووة. 
»موسلم« لةو دةشتة بانط كراوة، يوسف لة كؤشكيَكي حةوتةم: 

 ةرطا داخراوة بووة.تؤكمةى د
 هةربؤية ئةم دوو رِوداوة بةراورد ناكريَن.

 ،لة فيَلَ ومةكريان يوسف داواى لةخوا كرد بؤ ئةوةى بيثاريَزىَبةَليَ، 
شتى واى ئةجنام ؤيان رِون بويةوة كة يوسف ثاكة وئةوةى بئةوانيش ثاش

باسة ةوةى ئةم دةنطوبؤئ جا وبؤتةوة،آلنةداوة، وبينيان قسة لةناو شاردا ب
دا شكاوةتةوة نةك ة يةكالبكةنةوة بةوةى بةسةر يوسفرِوداوةكنةميَنىَ، و

برِيارياندا بيخةنة ذنةكةى عةزيز ودارودةستةكةى بةسةر ذنةكةى عةزيز، 
 بةندينخانةوة.

، زؤرجار بؤ حةمسكردنى بايةتيَك وةكو قسة ئةمةش ئةوة دةردةخات
و دةنطوباسة تارِادةيةك ئة ،هةَلويَستيَكوقسةَلؤكي نيَو خةَلك، طرتنةبةري 

خانةوة دةنطوباسةكةش لةشاردا خراية بةندين يشدةكاتةوة، كة يوسفكةم
 ى نةما لةناو شاردا.يةطةرم وطورِوئةو كةمبويةوة، 
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ُر َخْمًرا َوَقاَل  ] ن هي أََرانهي أَْعصه ْجَن َفَتَيانه َقاَل أََحُدُهَما إه َوَدَخَل َمَعُه الس ه
ن هي أََرانه  نَّا َنَراَك  اآْلَخُر إه هه إه يله َتْأوه ْئَنا به ْنُه َنب ه ي ُخْبًزا َتْأُكُل الطَّْيُر مه ُل َفْوَق َرْأسه ي أَْحمه
ينَ  نه َن اْلُمْحسه  [مه

« موسةنناي َفَتَيانه » ،«ضونة بةندينخانةوةي دوو طةنج لةطةَل»
«ية، ئةو كةسةية كة طةيشتؤتة باَلغ بوون وتةمةني طةجنييَت. ئةَليَن: ىتَ فَ »

كيان: نانةواي ثادشا بووة، ئةوةكةى تريشيان: ساقي ثادشا بووة. ئةى يةكيَ
 بؤضي بةند كراون؟ ئةَليَن: تؤمةتبار بوون بة خيانةت.

ن هي أََرانهي ] ،خةو دةبيننَئةم دوو طةجنة ئةوة دةبيَت   َقاَل أََحُدُهَما إه
ُر َخْمًرا من  بة يوسفي وت: -كة ئةَليَن ساقيةكةية- يةكيَكيان» ،[أَْعصه

ن هي أََرانهي  ] تا بيبَ بة مةي«، دةطرم مندا، ئاوى ترىَلةخةو َوَقاَل اآْلَخُر إه
ْنهُ  ي ُخْبًزا َتْأُكُل الطَّْيُر مه ُل َفْوَق َرْأسه من »ئةوةكةى تريان وتي: [ أَْحمه

، «باَلندة ليَى دةخواسةرم هةَلطرتووة و لةسةر نامنتةماشا دةكةم: دا ومنلةوخة
َتأْ ] ْئَنا به هه َنب ه يله ينَ  وه نه َن اْلُمْحسه نَّا َنَراَك مه هةواَلمان بدةرىَ دةربارةى ئةم » ،[إه

وخةو ثةرذييَن بكة، بةرِاستى ئيَمة لة ثياوضاكان وضاكةكارةكانت ة نخةو
 دةبينني«.

ضاويةوة ديارة، هةروةك ضؤن دةم وبةهةر  ،وَلحاومرؤظ بؤ خوا سكةواتة 
الم كة ةكورِى سةبدوآلي نة، عديَت بؤ مةدي ى خوا ثةيامبةركاتيَك كة 
بينى  دم ةممةحوضاوى مجولةكةكانة بوو، دةَلىَ: هةركة دةم وسةرؤكى 



  129     

طةجنةش كة  دوو زانيم ئةم دةم وضاوة هي ثياوى درؤزن نية، هةربؤية ئةم
نَّا ] :بؤية وتيان ،ية، دةزانن درؤزن نضاوى يوسف دةكةنتةماشاي دةم و إه

ينَ  نه َن اْلُمْحسه  .[َنَراَك مه
هه َقْبَل أَْن َيْأتهَيُكَما َذلهُكَما ] يله َتْأوه ْأتُُكَما به َقاَل ََل َيْأتهيُكَما طََعام  تُْرَزَقانههه إهَلَّ َنبَّ

َرةه ُهْم   ه َوُهْم بهاآْلخه نُوَن بهاللَّ لََّة َقْوٍم ََل يُْؤمه ن هي َتَرْكُت مه ا َعلََّمنهي َرب هي إه مَّ مه
 [َكافهُرونَ 
سةرنج بدةن  ،دةكةن  رسيارى خةون لة يوسفبةَليَ، دوو طةنج ث 

 ضؤن وةآلميان دةداتةوة:يوسف 
م هةواَلةكةيتان ثيَدةدة ناية، مةطةر هيض خواردنيَكتان بؤ :فةرموى»

 ، ئةم ئايةتة ضةند تةفسرييَكى هةية:ثيَش ئةوةى بيَت بؤتان«
 »خةمتان نةبىَ هةر خةونيَك بهيَنن، :يوسف دةيةوىَ ثيَيان بَلىَ: يةكةم

من ثيَتان دةَليَم ضى  ،دةكةم، بةَلكو بةرلةهاتنى ئيَوارة بؤتان خةوثةرذيَن
 .(1)ئةو موعجيزةيةى هةبووة وةك ضؤن عيسا  دىَ؟ خواردنيَكتان بؤ

يان  ،يان نان ،ترىَ بيَت ض ن»لةخةودا هيض خواردنيَك نابين :يانى: دووةم
 .بؤتاني خةوثةرذيَن دةكةممن مةطةر هةر خواردنيَكى تر، 

 
ُروَن فهي بُُيوته ]  (1) خه ئُُكْم بهَما َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ ْن ُكْنتُْم َوأَُنب ه نَّ فهي َذلهَك آَلَيًة َلُكْم إه ُكْم إه

ينَ  نه  .[49]آل عمران: [ُمْؤمه
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ا َعلََّمنهي َرب هيذٰ ] مَّ لةو شتانةية خةوثةرذيَنةش،  »ئةم زانينى[ لهُكَما مه
بؤ ئةوةى وا تيَنةطةن ئةمة لة فاَلضييَت وجادو  ،«فيَرى كردوم ثةرسرتاوةكةم

 :ضةند سوديَكي تيَدايةئةم ئايةتة  وهتد.. فيَري بووة،
 يوسف زؤر شيت فيَركراوة، يةكيَك لةو شتانة: خةوثةرذيَنية. . 49

خةون ثةرذيَن كردن وبرِوا بوون بة خةون ميَذوويةكي دوورودريَذي  . 50
 هةية.

، نةك خؤى،  الَ خوامرؤظ فةزلَ بداتة ثثيَويستة هةروةها  . 51
ى خؤم ثيَى طةيشتوم، من باوك وثابريامن هةر وبازنةَلىَ هى خؤمة وبة شان و
 خوا فيَرى كردوم. :زانا بون، بةَلكو دةبىَ بَلىَ

َليَن: وةك ضؤن لة ثرسيارى ة، زانايان دةخةو ثةرذيَن زانست . 52
رِاظةكردني خةونيش بةهةمان م بدةيتةوة، بيَت لة خؤتةوة وةآلان داشةرعي

، كة هةر لةم رِؤذطارةداشيَوةية. ئةمةش نا رِاستطؤيي ئةوانةت ثيَدةَليَت 
»خيَر : رِاظةكةى ئةوةية هةميشةخةونيَك ببينريَت وثرسياريان ليَبكريَت، 

خواردنيَك ببينى،  يةك بيَت، هةر«، جا ئيرت خةونةكة هةرضسةدةقة بكةو
لة وةآلمي  ، ئةو، مردو ببيين، زيندو ببيين، هتد..ت، ئاشتى بيَشةرِبكةيت

هةَلةية،  خةوثةرذيَنة، ئةم شيَوة «سةدةقة بكةهةمويدا، ئةَليَ: »خيَر و
ة لة زاناكؤنةكان، نةهاتوو ياندالة قسةى زاناضونكة لةيةك فةرمودةدا، و

خيَريَك بكة بؤئةوةى توشى  -كة خةونيَكي بينيبيَت- :بةكةسيَكيان وتبىَ
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هاتووة مةطةر لة خةونةكة هاتيبَ نة يت، هةرطيز شتى وابشةرِيَك نة
 وبيخوازيَ.

ئةوا  وئاطاداركةرةوةية، ئةطةر خةوةكة خيَر بو نخةوهةروةها  . 53
 ئةوا ثيَويستة بؤ كةسىبوو  خةونةكة خراثمذدةى خيَرة، ئةطةر 

 دةطرى بةخوا لة هةموو شةرِ وخراثةيةك.يتةوة، بةَلكو ثةنا نةطيَرِ

ي يوسف رةتوثاشان يوسف دةرِواتة سةر ئةو باسةى كة هةموو س
نُوَن  ]: ، دةفةرموىَةدايةلة ثيَناو وضريؤكةكةش لََّة َقْوٍم َلَّ يُْؤمه ن هي َتَرْكُت مه إه

َرةه ُهْم َكافهُرونَ  ه َوُهم بهاآْلخه دينى خةَلكانيَكم وازليَهيَناوة كة  من»[، بهاللَّ
 وبؤ ثةرسرتاويَليَك بووة بيَسود وقازانج بوون، ةبووةخوا نثةرستشيان بؤ

دةكريَت ئةمة  ،«دوارِؤذ هةية لة ثاداشت وسزا وةى لةبةبيَيباوةرِيش بوون و
مانا هيَنان بيَت بةسةر ئةو دينةى كة خةَلكي ميسري لةسةر بوون، بةآلم بة 

 ةيوتوة وحيمةتي بةكار هيَناوة تا زياتر سةرجنيان رِابكيَشيَت.رِاشكاوانة ن
ه ] َك بهاللَّ ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن َلَنا أَْن نُْشره يَم َوإه ْبَراهه لََّة آَبائهي إه َواتََّبْعُت مه

ه َعَلْيَنا َوَعَلى النَّاسه َوَلكهنَّ أَْكثََر النَّ  ْن َفْضله اللَّ ْن َشْيٍء َذلهَك مه اسه ََل  مه
 [َيْشُكُرونَ 

لََّة آَبائهي]  : خؤم كةوتوم دينى باو باثرياني ى»جا شويَن[ َواتََّبْعُت مه
 اية:دتيَ ضةند سوديَكي ش، ئةم ئايةتة«ئيرباهيم وئيسحاق ويةعقوب
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شويَنى دينى باوباثريى خؤم كةوتوم، » :واتة ،[َواتََّبْعُت ] . 54
، هةربؤية لة دينداريدا «كةمتةقليدى دينى باوباثريانى خؤم دة»نافةرموىَ: 

شويَنكةوتن هةية نةك  ،شويَنكةوتن هةية نةك تةقليد، لة فيَربونى زانست
 تةقليد.

 :بَلىَثشتى خؤي ئةطةر ثيَنج ثشتيش  بوون،  بة مرؤظدروستة  . 55
ئةطةر مبةوىَ سويَند خبؤم، »فةرمو: ياس دةببةكورِى ع عةبدولآليجا باوكم، 

 .«باوكم :نىَ بة ثيَنج ثشتى خؤى بَلىَدةتوا مرؤظسويَند دةخؤم كةوا 

، يةك دينةان هةموويان ثةيامبةرئةم ئايةتة ثيَمان دةَلىَ دينى  . 56
هةيان  ئيسحاقئيرباهيم و هةبووة كة ةعقوب، هةمان ئةو دينةييوةك ضؤن 

ثةيامبةريش هةر لةسةر يوسفيش لةسةر ديين يةعقوب بووة، كؤتا  ،بووة
ن  ]، (1)كراوةئةو دينة بووة وبةوةش فةرماني ثيَ ه مه َك بهاللَّ َما َكاَن َلَنا أَن نُّْشره

 خوا«. بؤشتيَك بكةين بة هاوبةش ية هيض شياو ن بؤمان»[ َشْيءٍ 

كى ريكى طةورة وشريئةم ئايةتة بةَلطةية لةسةر ئةوةى كةوا ش . 57
ئةمةمشان لةوةوة وةرطرت  بضوك هةردوكيان خراثن ونابيَت ئةجناميان بدةين،

«ية، ئةو االل شيئً شرك به ن نُ أَ [، خؤي لة ئةسَلدا: »ن َشْيءٍ مه كة ئةفةرمويَ: ]
[ كة نةكريةيةكة َشْيءٍ »من« بؤ تةئكيد كردنةوة هاتووة، هةروةها لةبةر ]

 
كهينَ ] (1) َن اْلُمْشره يًفا َوَما َكاَن مه يَم َحنه ْبَراهه لََّة إه ْع مه َلْيَك أَنه اتَّبه  . [49]آل عمران: [ثُمَّ أَْوَحْيَنا إه
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لةو سياقةدا بؤ طشيت وعمومة، واتة: هيض شركيَك طةورة وطضكةى، ديار 
ه َعَلْيَنا َوَعَلى النَّاسه ذٰ ] ونادياري. ن َفْضله اللَّ ئيمان وخوا بة  ئةم»و ،[لهَك مه

 بةسةر، وئالي ئيرباهيمةوة ية فةزَلى خواية بةسةر ئيَمةىستثةرتةنها 
 كة ئةم رِيَطايةيان طرتؤتة بةر. خةَلكةوة

 فةزلَ طةورةترين »التوحيد« ستىةةرخوا بةتةنها ثبؤية  . 58
، كةواتة ئةبيَت نيعمةتةو فةزلَ طةورةتريندةى مادام ، ونيعمةتي خواية
، ئةوا يشمان بووبةستمان بيَت، كة طةورةترين مةبةستطةورةترين مة

كهنَّ أَْكثََر  َولٰ ] تةوحيد بيَت.زؤرترين قسةكامنان باسى و طةورةترينثيَويستة 
انة شوكرو »زؤريَك لةخةَلك نازاننبةداخةوة  بةآلم ،[النَّاسه ََل َيْشُكُرونَ 

 نازانن. -تةوحيدةكة -قةدرى ئةو نيعمةتة طةورةى خوا بذيَري ناكةن، و

ارُ ] ُد اْلَقهَّ ُ اْلَواحه ُقوَن َخْير  أَمه اللَّ ْجنه أَأَْرَباب  ُمَتَفر ه َبيه الس ه  [َيا َصاحه
سةرباري ئةوةى  ئةمةئينجا قسة لةطةلَ عةقَلياندا دةكات ثيَيان ئةَليَ: 

 ،ةعقوبى باوكمةيانى ثيَش خؤمة، دينى ثةيامبةرة، دينى دينى باوباثريم
باوكمة، ثيَيان ئةَليَ: سةرباري ئةوانة، بة عةقَلي خؤتان ئيسحاق وئيرباهيمي 
باشرتة يان  ضةند ثةرسرتاويَكى جياواز جياواززيندامن! ئةى دوو هاورِيَكةى 

جؤر زات و لة رِوى ى جياوازثةرسرتاو خواي باآلدةست وتاك وتةنها!؟
وزالَ وباآلدةست  يان خوايةكى تةنهاى ،باشة وذمارة وضؤنيَتيةوة وسيفات

 اشة.ب
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ار »ئةو  :وةك ئةوةى ثيَيان بَلىَ ُد اْلَقهَّ  وةردطارى هةمووثةر «ة،َواحه
 وليَيان دةثارِيَنةوة. ،ثةرسرتاوةكاني ئيَوةية كة دةيثةرسنت

ار ] «، واتة: الغلبة، والعلو، والتذليل[ لة ئةسَلي زماندا لة: »اْلَقهَّ
زةليلي خوان »زاَلييَت، وبةرزي، وملكةضكةر« ياني: هةمو دروستكراوةكاني 

 ئةهلي ئامسانةكان رِامي دةستني وموسةخخةرن، ئةهلي زةوي ،
ئةوانةى دذي دةوةستنةوة سةرشؤرِيان دةكات دةيثةرةسنت ولةذيَر دةسةآلتني، 

 وسزايان دةدات.
دروستكراوةكانيةتي، هةمو شتيَك لة هةموو كةواتة: طةردن كةضكةري 

هةموو شتيَك لة الَ بيَت وئاستيدا زةليل وملكةضة، كة خوايةك ئةوةندة ز
دُ ]ئةو  ، كةوايةئاستيدا زةليل بيَت ار  َواحه خؤى شايةنى ثةرسنت  ة هةر[اْلَقهَّ

 .ورِوليَكردن وهاوارثيَكردنة
«دا لةم ئايةتةدا، خاَليَكي وردي القهار« لةطةلَ »واحدالهاتين »

بة  تيَداية، ئةويش ئةوةية: ئةطةر ثاشاكاني دونيا قةهر وزاَليَتيان هةبيَت
يارمةتي سةرباز ووةزير وياوةر ودارودةستةكانيانة، بةآلم خوا قةهر 

 وزاَليَتيةكةى بة تةنهاية وبيَ هاوةلَ وهاوسةر ويارمةتيدةرة.
اية: ئةويش ئةوةية دئةم ئايةتة سوديَكى طةورةى تيَهةروةها  . 59
 يوسف ، ناهةقيش رِون دةكاتةوة، سةرجنيحةقى رِون كردةوة مرؤظهةركات 

كيشى هات باسى باتلَ وشريئةوة ، ثاشوحيدى بؤكردنةتهةق واسى كة ببدةن 
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وبؤتةوة آلنطؤيةك بةبةداخةوة ئةمرِؤ د ، ضونكةبؤية وت مدن، ئةمةشؤ كرب
 ئةو وانيية!! نةخيَربكةرةوة، ناهةق خؤى رِون دةبيَتةوة«!  حةق رِون»دةَلىَ: 

سورةتى ة، بةَلكو ، تيَطةيشتنى بؤ قورئان وسوننةت نيدةَلىَ كةسةى وا
 ليَى حاَلى نةبووة،ؤتةوة، يان خويَندويةتيةوة ونةخويَند بةباشي ىفاتيحا

َراَط دةفةرموىَ: ] ، خوا ةنيحا بدورةتى فاتسةرجني س َنا الص ه اْهده
يمَ  زياتر  ،، تةماشا بكةن«هيدايةمتان بدة بؤ سةر رِيَطاى رِاست» ،[اْلُمْسَتقه

َراَط الَّ ] :رِيَطاى رِاست رِوندةكاتةوة مْ صه يَن أَْنَعْمَت َعَلْيهه رِيَطاى » ،[ذه
وزياتر  تةواو نابيَتوةندة ئة ةل ، هةر«ئةوانةى كة نيعمةتت بةسةردا رِشتون

: بريتني لة نةى نيعمةتى خؤتت بةسةردا رِشتون؟رِونى دةكاتةوة، كيَن ئةوا
باسى ان ورِاستطؤكان وشةهيدةكان وثياوضاكان«، تا ئيَرة حةقة، وثةيامبةر»

رِاستة، ئةى ئةو رِيَطايانةى كة لةم رِيَطا رِاستة دوورمان دةخةنةوة؟  رِيَطاى
ْم َوََل  ] :ئةوةشى رِونكردةوة، دةفةرموىَ خوا  َغْيره اْلَمْغُضوبه َعَلْيهه

ال هينَ  كة تؤ ليَيان تورِةيت، يانى  ا،خوايةطيان رِيَطاى ئةوانة ن، »[الضَّ
َوََل كردةوةى ثيَناكةن، ]ية وئةوانن، كة زانستيان هةئةوانةى وةك جولةكة و
ال هينَ  ردةوة دةكةن بةبيَ ئةوانةى كة ك »ورِيَطاى طومرِاكانيش نا، ،[الضَّ
 طاورةكان«، كةواتة حةقى رِون كردةوة وباتَليشى رِونكردةوة.، وةكو زانست
 «اللٰ  َلَّ إه »، يةكةجمار باتلَ رِوندةكةيةوة «هَ لٰ  إه ََل «، جا »اللٰ  َلَّ إه  هَ لٰ إه  ََل »بةَلكو 

كةواتة ئةوكةسة لة سةرةتاكانى ئاينى  .ضةسثاندنى حةقية ئةمةش بريت
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باتلَ خؤى رِون  ،كةرةوةب حةق رِون :كة دةَلىَ ،ئيسالم تيَنةطةيشتووة
ى هةية وخارى كة يةك »باب«دةبيَتةوة، ئةمة جطة لة قسةى زانايان وةكو ب

وة رِونبكاتةوة، ثيَويستة حةق وباتلَ ثيَكةموسَلمان بؤية  ،وةناوة بةو
 ميَكى ثشت شكيَنة بؤ ئةوآلوة «، اللٰ َلَّ إه  هَ لٰ  إه ََل فاتيحا ورِستةى »وسورةتى 

 ةو شيَوةية لة ئيسالم تيَطةيشتون.كةب جؤرة كةسة كاَلفامة كةمفامانة

 كةضي  ثرسيارى خةونى ليَدةكرىَ، يوسف هةروةها  . 60
لة زانايان  جا هةندىَ ،دةستدةكات بة ئامؤذطاريكردن وباسي تةوحيد

ثرسيارى هيَنن وواز لةخةون ب :ويستويةتى ثيَيان بَلىَ يوسف  وتويانة:
خوا  ثرسيارى ئةو مةبةستةم ليَبكةن كةتةوحيدم ليَبكةن كة ديين خواية، 

دةبىَ هةمو وة، ئةو مةبةستةى كة سبحانة من وئيَوةى لة ثيَناوي دروستكرد
 .ا لة قيامةت رِزطارى نابيَتئةطين ،ى بطةيةنىَكةسيَك تيَيدا بيَت وبةجيَ

ُ بهَها  ] ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآَباُؤُكْم َما أَْنَزَل اللَّ ْن ُدونههه إهَلَّ أَْسَماًء َسمَّ َما َتْعُبُدوَن مه
ُم َولَ  يُن اْلَقي ه يَّاُه َذلهَك الد ه ه أََمَر أََلَّ َتْعُبُدوا إهَلَّ إه َّ نه اْلُحْكُم إهَلَّ لله ْن ُسْلَطاٍن إه كهنَّ  مه

 [أَْكثََر النَّاسه ََل َيْعَلُمونَ 

ثاشان يوسف ديَتة سةر رِةخنةطرتن لة ثةرسرتاوةكانيان بة حيكمةت 
جطة لةخوا، هيض نني وداناييةوة وئةفةرمويَ: »ئةوانةى ئيَوة دةثيةرةسنت لة 

نني شايةنى ثةرسنت  ثةرةسرتاويَكلة رِاستيدا  :يانى ،«نةبيَت جطة لة ناويَليَك
باتَلن، ئةى كىَ كو تةنها ناويان ثةرةسرتاوة، ئةطينا لة رِاستيدا ثوض وَلبة ،بن
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باوباثريتان ناوتان ناون [ خؤتان وأَنتُْم َوآَباُؤُكمئةم ناوانةى ثيَوةناون؟ ]
ثةرسرتاو، ئةطةرنا بة هيض شيَوةيةك لة هةقيقةتدا خودا وثةرسرتاو نني، 

دةرنني، لةناودةضن وئةبةدي دروستكراون ودروستكةر نني، رِؤزيدراون ورِؤزي 
شيت  نني، هةرضيش وا بيَت بيَطومان شايستةى ثةرسنت نية، وخواش 

 واي نةفةرموة وبةَلطةشي لةوبارةوة دانةبةزاندوة كة ئةوانة ثةرةسرتاو بن،
ن ُسْلَطانٍ ] :بؤية دةفةرموىَ ُ بهَها مه ا أَنَزَل اللَّ هةر بؤ  وبرِباريش حوكمو، [مَّ

دروستة  وعيبادةت وهةَلسوكةوت، ولةوةش كام كارة دةلة عةقي :خواية
حوكم لة  ثةرستش بؤ كيَ دروستة وبؤ كيَش نادروستة، وكامةيان نادروستة،

جا حوكم وبرِياري ئةويش  ،ئةوةهةمو ئةمانةدا هةر بؤ خواية وبرِيار برِياري 
ى كردووة هيض فةرمانو ئةوةية: هةر ثةرستشي ئةو تةواو ودروستة،

يُن اْلَقي همُ ذٰ ]نةبيَت،  لةوة جط نةثةرسنت، رِيَك  تةوحيدة، ديين ئةم» [لهَك الد ه
بؤية من ثيَتان دةَليَم،  كةئةو خوا بةتةنها ثةرستيةية ، ةوتةواو وثاك ورِاست

ئيرت  ،وضةوت وناتةواوة الر هةية، هةموي جطة لة ئيسالم هةرضى دينى تر
 ،[ْكثََر النَّاسه ََل َيْعَلُمونَ كهنَّ أَ َولٰ ]بة طويَرةى دووريان لة ئيسالم. بةآلم 

 «.زؤريَك لة خةَلكى نازانن كة ئيسالم دينى رِاست ورِيَك وتةواوةبةآلم »
باسي باوباثري دةكات، بؤ ئةوةى ثيَيان بَليَ: من شوييَن  . 61

لةسةر ئةو  ةباوباثريم كةومت ضونكة ثةيامبةر بوون وبةَلطةى خواييان ثيَبوو
ئيَوة شوييَن ديين باوباثريي خؤتان كةوتوون كة  ، بةآلموةدينةي ثيادةيان كرد



   138     

هيض بةَلطةيان ثيَ نةبووة لةسةر ئةو دينةى ثيادةيان كردوة. هةروةها بؤ 
ثيَيان ئةوةى ئةوةى نةَليَن: ئيَمةش شوييَن باوباثريي خؤمان كةوتوين، وةكو

حيد بؤية نابيَت ضاويان ليَبكةن. من لة تةو ،باوباثريانتان طومرِا بوون :بَليَ
 شويَنيان دةكةوم، بةآلم ئيَوة لة طومرِايي تةقليديان دةكةن. 

ا أَنَزَل ] :دةفةرموىَ ن ُسْلَطانٍ  الٰلُ مَّ ، واتة: »خوا سبحانة هيض [بهَها مه
بةَلطةيةكي لةسةر رِةوايةتي ئةو ثةرستشةى ئيَوة بؤ ئةو ثةرسرتاوانة 

كة لةقورئاندا  ،دةكيَشمرِا ئةم رِستةيةدا سةرجنتان بؤ ش، ليَرةدانةبةزاندوة«
ا أَنَزَل ] ، ئةويش رِستةى:زؤر دوبارة بؤتةوة ن ُسْلَطانٍ  الٰلُ مَّ ، ئةم برِطة، [بهَها مه

هيض  ت دةكةوىَ، واتةكةى بريتية لة: خوا لةزؤر سورةتى قورئاندا بةرضاو
بةَلطة ودةليليَكى دانةبةزاندوة لةسةر ئةو شتةى باسى دةكات، ليَرةش 

جا ، «اللٰ ش وثةرسرتاوانةى ئةوان كردويانة لة جطة »ةرستبريتية لةو ث
يَنة، هبةَلطة ب :دةفةرموىَ ،ةقيَك بسةمليَنىهةميشة لة قورئاندا بؤ ئةوةى ه

َهاتُوا بُْرَهاَنُكْم إهن ] :ثيَى بَلىَ ،كةواتة هةركةسيَك بانطةشةى بؤ شتيَك كرد
قهينَ   ةكةيت.هيَنة ئةطةر رِاست د[ بةَلطةكةت بُكنتُْم َصاده

 نازانني !سةرمان ليَشيَواوة، ئةوتريَت: زؤرجار دةبيستني هةروةها . 62
ا ] سورةتةوة فيَرى شتيَكي طةورة دةبني، ئةويش: مبةآلم لةكىَ رِاستة؟  مَّ

ن ُسْلَطانٍ  ُ بهَها مه بةَلطةت  :بَلىَ ،هةركةس هةر شتيَكى وت ، بؤية[أَنَزَل اللَّ
 وناَليَى مامؤستا سةرم ليَشيَواوة. ية، ئةوكات بؤ هيض كةسيَك ناخةَلةتيَىض
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دةبينى قورئان  ،ئةطةر تةماشاى ئةم سورةتة بكةيت هةروةها . 63
 ، يوسفخوا بةتةنها ثةرسيت كردنة بؤ، كة بانطةوازفيَرى شتيَكمان دةكات

 طرنطي خوا بة  باسىكةضي دةستدةكات بة ، نى ليَدةكرىَثرسيارى خةو
وا عةيب نية خدةى توخ يداكردن!تةنها ثةرسيت وتةوحيد وخراثي هاوبةش ثة

كةوتوم  -عليهم الصالة والسالم - انثةيامبةرمن شويَنى  :بؤ كةسيَك بَلىَ
كةضي هةمو ثةيامبةران فةرمويانة: ئةى  تةوحيديش ناكات!باسى و

كؤتا سةرفراز دةبن، هةروةك ضؤن قةومةكةمان تةنها خوا ببةرسنت، 
ةَلكي مةككة هةر واي هةر ئةوة بانطةوازي بوو، بة خ يش ثةيامبةر

 و.تةنها ئةوةيان بةالوة طران بو يشقورِةيشوت، و
درؤ مةكةن، دزى بة تةنها ثيَي فةرموبايةن:  نا، ثةيامبةر ئةطةر

ن ليَدةكرد اشدةست خؤشي... هتد، ئةوا بيَطومان وايان دةكرد ومةكةن
يد تةوحقورِةيش كيَشةيان لةسةر  بةآلمئيَمةش هاوكارت دةبني،  :دةيان وتو

ثيَيان طةَلى وحكردن لةبةردةوام دةضون بؤ سوَل وخوا بةتةنها ثةرةسيت هةبوو،
كة  ئيَمةش بيَعةقلَ دةكةىاوةكانى ئيَمة بيَعةقلَ دةكةى، وتؤ ثةرسرت :دةوت

داويَن  باسى :وتلةو بابةتة، هةرطيز رِؤذىَ نةيانيَنة هبواز  دةيانثةرستني!
هةمو جا  كردن مةكة،درؤمةكة، باسى دزى و اسى نويَذثيسي مةكة، ب

كيَشةى  طةلةكانيانلةطةلَ  ،-عليهم الصالة والسالم-ي خوا انثةيامبةر
 تةوحيديان هةبووة.
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عليهم - انةوةثةيامبةرنى با بةناوى شويَنكةوتذير و وريا بني،  كةواتة با
فيََلتان ليَنةكريَت، ئةطةرنا دواي نةوة دواي نةوة  -الصالة والسالم

تةوحيدتان لةناودا ون دةبيَت ونامؤ دةبيَت كة ئةسَلي دينة وهةمو دين بةبيَ 
 ياليةنانة تةوحيد هيض كةَلك وقورساييةكي نية، جا كؤمةَليَك لةو

بايةخ بة تةوحيد نادةن، دةي دواجار نةوةى  ،بانطةشةى ئةم شتة دةكةن
كة   صدق رسول اللتةوحيديان ليَ دةدبيَت بة بيدعة،  داهاتويان
اهلل  لةسةر زةوي ناوتريَت:ئةو كاتةى  تا هةَلناسيَتقيامةت » :دةفةرموىَ

نها ثةرةسنت ناميَنيَت، ةخوا بةت «، ياني: اللٰ َلَّ إه  هَ لٰ  إه ََل »: ناَليَن: يانى، (1)اهلل«
لة ئاخر زةماندا ديَتةوة  شريك: »(2)هةروةكو لة حةديسيَكي تردا ئةفةرمويَ

، بةَلكو ئةفةرمويَ: »الت وعوززا ديسانةوة «نيَو ئوممةتةكةم
ؤن ئةى تةوحيد ض، بة نةماني تةوحيد دةبيَت ئةمانةش ،(3)دةثةرةسرتيَنةوة«

 
ه  ن أنس،ع (1) اَعةُ ََل َتقُ » :َقاَل  أَنَّ َرُسوَل اللَّ ُ  ،وُم السَّ َحتَّى ََل يَُقاَل فهي اأْلَْرضه اللَّ
 ُ  صحيح مسلم.  «اللَّ

كيَن وحتَّى ا: »عن ثوبان، مرفوعً  (2) تي بالمشره اعُة حتَّى تلحَق قبائُل من أمَّ َل تقوُم السَّ
تي األوثانَ   وهو في صحيح أبي داود. أخرجه احمد وأبو داود« تعُبَد قبائُل من أمَّ

ه عن عائش (3) ْعُت َرُسوَل اللَّ ْيُل َوالنََّهاُر َحتَّى تُْعَبَد  ة، َقاَلْت: »َسمه َيُقوُل: »َلَ َيْذَهُب اللَّ
ى أَْرَسَل  ُ: »ُهَو الَّذه يَن أَْنَزَل اللَّ ْن ُكْنُت ألَُظنُّ حه ه! إه ى«، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَّ الالَُّت َواْلُعزَّ

ينه الْ  ا، َقاَل: َرُسوَلُه بهاْلُهَدى َوده ُكوَن«، أَنَّ َذلهَك َتاما َه اْلُمْشره هه َوَلْو َكره ينه ُكل ه َرُه َعَلى الد ه َحق ه لهُيْظهه
هه  َبًة؛ َفَتَوفَّى ُكلَّ َمْن فهى َقْلبه يًحا طَي ه ُ ره ُ، ثُمَّ َيْبَعُث اللَّ ْن َذلهَك َما َشاَء اللَّ نَُّه َسَيُكوُن مه ْثَقاُل  »إه مه

ْم«َحبَّةه َخْرَدٍل مه  ينه آَبائههه َلى ده ُعوَن إه ، َفَيْرجه يهه يَماٍن، َفَيْبَقى َمْن َلَ َخْيَر فه . صحيح مسلم ْن إه
(7483 .) 
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زؤر  خةَلكيَك دروست بيَت وبانطةواز بؤ تةوحيد نةكات!؟لةكاتيَكدا  ،مبيَنىَ
كةوتوم  -عليهم الصالة والسالم- انبةرثةيامشويَنى  يَ:سيَك بَل! كةسةيرة
بةَلكو  ،ئةوةى ثةيامبةران بانطةشةيان بؤكردوةنةكات بؤ  شبانطةشة كةضي

 بووة، يةكةم وشةيان ئةوة بووة.ثةيامةكةيان كرؤك ومةبةسيت 
كؤمةَليَك هةبن بانطةوازيان وةك بةخراثى نازانني ئةطةر هةربؤية 

بانطةشة ناكةن بؤ اليانداوة و ئةمانة: بانطةوازي ثةيامبةران نةبيَت، بَلينَي
 ان.ثةيامبةردينى 

ويستة نةكةين دين دةفةوتىَ، دين زاية دةبىَ، ثيَ تةوحيدئةطةر باسى 
 .كامة ناحةقةخةَلك بزانىَ كامة حةقة و

ه ] :ثاشان فةرموى َّ نه اْلُحْكُم إهَلَّ لله ياني: ، «حوكم هةر بؤخواية[، »إه
ة عةقيدة، لة عيبادةت، لة مامةَلة، لة حوكم وبرِبار هةر بؤ خواية: ل

هةَلسوكةوت، كام كارة دروستة، كامةيان نادروستة؟ ثةرستش بؤ كيَ 
دروستة، وبؤ كيَش نادروستة؟ حوكم لة هةمو ئةمانةدا هةر بؤ خواية وبرِيار 
برِياري ئةوة، جا حوكم وبرِياري ئةويش ئةوةية: هةر ثةرستشي ئةو تةواو 

 نةبيَت. لةوجطة  ووة هيض نةثةرسنت،ى كردفةرمانودروستة، و
خوا حاكمة، حاكميةت هةر  هةركة  كةواتة بةو واتايةش هات: . 64

 ،، يانى هيض كةسيَك نية لة خوا زياتر بةرذةوةندى خةَلك بزانىَ خواية بؤ
ضونكة هيض ان، ثيادة بكةن لة نيَوان خؤيئةو  خةَلك برِؤن حوكم وبرِياريكة 
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، زياتر بزانىَ، لةخوا زياتر بةندةكانى بناسىَ  خوا لة بيَتناشتيَك نية و
 بةرنامةيةكيان بؤ دابنىَ لة بةرنامةكةى خوا باشرتكةوابوو كةسيش ناتوانيَ 

بةسةر ماوةى ئيسالم  :ئةوةى كة دةَلىَوضاكرت، بةَلكو زوَلم وستةم دةكات 
ونيايةكانى دةستى دياسا عةقَلى خؤى بةسةر ضووة،  ! بيَطومانضووة، نةخيَر

ظ بةسةر ضووة، كة لة ماوةيةكي كةمدا وضةند ساَليَك تيَثةرِ نابيَت مرؤ
كةواتة ياساكان دةطؤرِيَن وهةر كةسيَك و  ين جار هةموار دةكريَتةوة!!ضةند

ياساكةش بة ، شتيَك بة بةرذةوةندى خؤى دةزانىَ، بؤية تيَكآلاليةنيَك و و
 َلك دةناسىَهةر خواية هةمو خةبةآلم ثيَى بةرذةوةندى خؤى دةطؤرِىَ، 

نه ، ]وبة كةَلكة بؤ هةمو خةَلك دةطوجنىَو ،هةيةنةطؤرِ وشياوي ياسايةكى و إه
ه  َّ ثيَى وابيَت دينى ئيسالم لةطةلَ هةمو  ،هةركةسيَك[ جا اْلُحْكُم إهَلَّ لله

لة ئيَستادا بةسةر  ، يان بؤ كاتي خؤي بة كةَلك بووة،ناطوجنيَت داسةردةميَك
ئةطةر دار هةذمارناكرىَ لة ئيسالمدا، ضونكة ئةو كةسة بة باوةرِ ،ضووة

ئيسالم حةقى خؤيةتى  ئةوا ،نةبيَت كةسيَك برِواى بة ئيسالم وبنضينةكاني
 بة شويَنةكةوتةى خؤي هةذماري نةكات.

آلت توشى فةساد وطةندةَلي و ،ةطةر خوا حوكم نةكاتهةروةها ئ
مى خوا لة حوكتانة بكةن كة آليَت، برِؤن تةماشاى ئةو ووسةرليَشيَواوى د

خراثةكارى آلتيان توشى فةساد ويان لة حوكمى خوا واليان داوة، بةثيَى الدان
 .هاتووة
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ا اآْلَخُر َفُيْصَلُب  ] ي َربَُّه َخْمًرا َوأَمَّ ا أََحُدُكَما َفَيْسقه ْجنه أَمَّ َبيه الس ه َيا َصاحه
يهه  ي فه َي اأْلَْمُر الَّذه هه ُقضه ْن َرْأسه َيانه   َفَتْأُكُل الطَّْيُر مه  [َتْسَتْفته
ديَتة سةر  تةوحيد، يوسف ثاش باسكردنى ئةو ثيَشةكية لةسةر 

ا أََحُدُكَما  ]وئةفةرمويَ: خةونةكةيان، ليَكدانةوةى  ْجنه أَمَّ َبيه الس ه َيا َصاحه
ي َربَُّه َخْمًرا كة -! يةكيَكتان هاورِيَكةى بةندينخانةم وئةى دو»[ َفَيْسقه

ي كؤشك ةطةرِيَتةوةديندان دةردةضيَت و، لة ز-ساقيةكةية واهلل أعلم
 ثيَشكةشي ثاشا دةكات. ثاشايةتي ومةيش

، كانودةسةآلتدارة شادمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة ثائة . 65
 وة خزمةتكارى تايبةتيان هةبووة،هةر لةكؤنة لةبةر خؤبةزلزاني وفيزيان،

ة وشتةكاني تريش بةهةمان شيَوةة، وةك ل ضيَشتخانةى تايبةتيان هةبووة،
، ئةم دوو كةسة، يةكيَكيان ساقى ثاشا بووة دا هاتووةرِيواياتى ئيسرايلي

شيان نانةواى بووة، دةسةآلتداراني ئيَستاش هةروان، زؤربةي تري ويةكيَكي
 زؤريان نرخي زؤربةى شتومةكةكانى نيَو بازارِةكاني ئةو خةَلكة نازانن!

ا اآْلَخرُ ]  [َفُيْصَلُب ، ]-أعلم كة نانةواكةية واهلل- [ ئةوى ترتانَوأَمَّ
هه خاض دةدرىَ، ] لةدةكوذريَ و ْأسه ن رَّ »ئةوسا باَلندة ديَت  ،[َفَتْأُكُل الطَّْيُر مه

 .«لةسةرى دةخواتو
سةرجنيش بدةن، لةبةر ئةوةى سةرةجنامي يةكيَكيان مةرطة،  . 66

نةيفةرمو: »خةونةكةى تؤ، ئةوة ليَكدانةوةيةتي، وخةونةكةى تؤش 
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يةكيَكتان ئاواي بةسةر ديَت وئةوي تريشتان  ئةوةية«، بةَلكو فةرموي:
ئةوةى بةسةرديَت. ئةطةر ضي بة نارِاستةوخؤ ليَي دةفامريَ كة كيَ ضي 
بةسةرديَت. ئةمةش بؤ ئةوةى هةواَلةكة ئةو قورسية زؤرةى نةبيَت لةسةر 

 دَلي ئةوةيان سةرةجنامي مةرطة.
 تةوحيديزانايان دةَليَن لةبةر ئةم مةبةستةية يوسف باسى  . 67

بةمزوانة لةسيَدارة ئيَوة يةكيَكتان  :وةك ئةوةى ثيَيان بَلىَبؤكؤدون، 
يَكتان بكةم، كة ئةطةر لةسةرى مبرن بؤ هةتا وةرن با فيَرى شت دةدريَت،

 يش لةسةري نةمرن هةتا هةتاية لة سزادان.ئةطةرهةتايي رِزطارتان دةبيَت، 
 انمبةرثةياضؤن هةمو  وةك، هةردةردةخات  ئةمةش دَلسؤزى يوسف

هةروا دَلسؤزن، لة كؤتايي ضريؤكي نوحيشدا ديسانةوة باسي دَلسؤزي 
ك ثيَى خؤش نةبووة كةسيَ جا ئةميش ، ثةيامبةرامنان كرد بؤ خةَلك

 مبريَت وبضيَتة ئاطرةوة.

ثاشان جةخت دةكاتةوة لةسةر رِاستييَت ئةو ليَكدانةوةية وفةرموي: 
يهه َتْسَتفْ ] ي فه َي اأْلَْمُر الَّذه ، »ئةو ثرسةى ثرسيارتان لةبارةوة كرد [تهَيانه ُقضه

 ىجةختكردنةوةية لةسةر قسة شئةمة برِياري لةبارةوة دراوة وبرِاوةتةوة«،
هه َقْبَل أَن  ] :فةرموىثيَشوى كة  يله َتْأوه ْأتُُكَما به ََل َيْأتهيُكَما طََعام  تُْرَزَقانههه إهَلَّ َنبَّ

ا َعلَّ  مَّ لهُكَما مه : »ئةوةى كة ثرسيارتان ليَرةش دةفةرموىَ، [َمنهي َرب هيَيْأتهَيُكَما ۚ َذٰ
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ئةطةرى رِونةدانى نية، ئةطةرى نية  :، يانى«تةواو برِايةوة ،ارةيةوةكرد لةب
 لةم تةفسري وخةوثةرذيَنة هةَلةبكةم.

  : ئةوةيان كة سةرةجنامي مةرط بووة،كة دةَلىَ ،قسةيةش الوازة ئةو
َلكو شتى وا رِاست نية، بة بينيوة«.: »من درؤم كردوة خةومن نةوتويةتى

خةونى جا ئةطةر وة، هةردوكيان خةونيان بينيوة وثرسياريان لة يوسف كرد
اية، دتيَ ى يوسفثةيامبةر خؤى بةدرؤخستنةوةى  خؤى بؤ ،نةبينيبيَت

، كةواتة هةر لة بؤ كةسيَك دةثةرذيَنىَ وخةونيشى نةبينيوة نخةو :يانى
 خؤيةوة ثةرذاندويةتي.

دا ومنمن لةوخة: »خةونةكةيةتى ى ئةوةى كة خةونى بينيوة:بةَلطة
، ئةمةش «باَلندة ليَى دةخواسةرم هةَلطرتووة و لةسةر نامنتةماشا دةكةم: 

 لة»يةكيَكتان دةكوذريَ و بؤى ليَكدةداتةوة: تةفسريةكةية كة يوسف 
دةكةي تةماشا «. لةسةرى دةخواتئةوسا باَلندة ديَت و خاض دةدرىَ،

  ية.خةونةةكة هي ئةو ليَكدانةو
ْكَر  ] ْيَطاُن ذه ْنَد َرب هَك َفأَْنَساُه الشَّ ْنُهَما اْذُكْرنهي عه ي ظَنَّ أَنَُّه َناٍج مه َوَقاَل لهلَّذه

ينَ  نه ْجنه بهْضَع سه  [َرب ههه َفَلبهَث فهي الس ه
ىَ ليَرةدا يوسف خؤشحاَلة بةوةى يةكيَكيان رِزطارى دةبيَت، بؤية دةيةو

 بطريَتة بةر. هؤكاريَكى شةرعى
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دايناوة، بةَلكو  يةكيَكة لةو شتانةى خوا  يش،طرتنةبةرى هؤكار
تانةى لة شةرعداوة،  ،نةبيَت «اببَ ْس األَ هؤكار »هةركةسيَك برِواى بة »

، (1)«ثةكخستوة دينى نةبيَت« لكُّ وَ التَّ رِواى بة ثشت بةخوابةسنت »ئةوةشي ب
دايناوة  نةى كة خوا مرؤظ ثيَويستة ثشت بةخوا ببةستىَ وئةو هؤكارا

 بيطريَتة بةر.
اكردن ئةويش بريتية لة: داو هؤكاريَك دةطريَتة بةر، يش يوسفجا 

كة بة ستةم زينداني  ،الى ثاشا لة رِزطاربوةكة، كة باسي هةقيقةتي من بكة
 كراوم.
بة دوو  بةآلمديَت،  دَلنياييشاى وبة وات ،بة ماناى طومان يش[ظَن  ]

 :دَلنيايي وزانستة يَرةدا بةماناىبةَلطة يان قةرينة، ل
ا َعلََّمنهي َرب هي]: يةك مَّ [، »ئةم خةو ثةرذيَنية، خوا فيَري َذلهُكَما مه
َيانه ]دوو: . كردوم« يهه َتْسَتْفته ي فه َي اأْلَْمُر الَّذه [، »ئةو شتةى ثرسيارتان ُقضه

ر كة خوا فيَري كردبيَت وكالةبارةوة دةكرد، تةواو وكار لةكار ترازاوة«. 
 كةواتة ناكريَت طوماني هةبيَت.لةكار ترازا بيَت، 

 
 وتةي يةكيَكة لة ثياوضاكان. (1)
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ْكَر َرب ههه ] ْيَطاُن ذه  اسىياد وب شةيتان لة بريى بردةوة جا» ،[َفأَنَساُه الشَّ
رِاناوي هائةكة  لةبارةى هةية، دوو بؤضونيانزانايان  «ـةكةى بكات«.َرب  »

 كيَية؟ : دا[ ليَرةَرب ههه ] [ بؤ كيَ دةطةرِيَتةوة، لةطةلََفأَنَساهُ لة ]
يش [َرب ههه ] [ هائةكة بؤ يوسف دةطةرِيَتةوة،َفأَنَساهُ ] : ئةَليَن:يةكةم

واتة: شةيتان يادي  ،كةشادنةك ثا ليَرةدا، مةبةست ثيَي »رب العاملني«ـة،
لةسةر ئةم ليَكدانةوة بيَت، كةواتة  ئةطةر بردةوة. خواى لةبري يوسف 

كة ثةناى بؤ براوةتةوة  ريخواى لةب -سةآلت وسةالمي لةسةر بيَ-يوسف 
رِزطار بووة كردوة لةالي ثادشا باسيَكي ئةم بةندة لة  داوايبؤية  ،ببات

 بكات.
يش [َرب ههه ] دةطةرِيَتةوة، ساقيةكة[ هائةكة بؤ َفأَنَساهُ ] : ئةَليَن:دووةم

ي ساقيةكةى بردةوة واتة: شةيتان لةبري ،يةكةشادثاليَرةدا، مةبةست ثيَي 
 .ةالي ثادشابكات ليوسف  باسي

ئةوةى ئةم تةفسريي دووةمة بةهيَز دةكات، خواى طةورة باسي ئةوة 
َوَقاَل الذي ئةكات ساقيةكة دواي بريي هاتؤتةوة وباسي يوسفي كردوة: ]

ُلونه  هه َفأَْرسه يله َتْأوه ئُُكْم به ٍة أَنَْا أَُنب ه ْنُهَما وادكر َبْعَد أُمَّ  [.َنَجا مه
ْجنه بهْضعَ ] ينَ  َفَلبهَث فهي الس ه نه لة « سالَ ْضعبه ئةوةبوو، »»ئيرت  ،[سه
 «.مايةوةزيندان 
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كةواتة يوسف  .« دةطريَتةوة9«ةوة بؤ »3« بة كةسرة، لة »بهْضعال»
لةو دةورة لة زيندان ماوةتةوة، هةربؤية زانايان رِاجياوازن لةسةر ئةو 
ماوةيةي كة يوسف لة زيندان بردويةتية سةر، بةناوبانطرتين بؤضون بريتية 

 حةوت سالَ وخواش زاناترة. لة
ن هي ] َجاف  َوَسْبَع   أََرٰى َوَقاَل اْلَملهُك إه َماٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبع  عه َسْبَع َبَقَراٍت سه

ْؤَيا   ْن ُكْنتُْم لهلرُّ ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر َيابهَساٍت َيا أَيَُّها اْلَمََلُ أَْفتُونهي فهي ُرْؤَياَي إه
 [َتْعُبُرونَ 
ثيَكرد ضريؤكى يوسف  وةك ئاماذةمانجا خةو دةبينىَ،  يسري مشادثا

ن هي ] لة خةونداية! ، ئةَليَن: ناوى «ثاشا وتىواتة: » ،[أََرٰى َوَقاَل اْلَملهُك إه
 رِةيياني كورِي وةليد بووة.

، ئةطةر بطةرِيَينةوة بؤ «دةبينمخةون من  ثاشا وتىجا ئةفةرمويَ: »
بة  «خةومن بيين»من  [َرأَْيُت ن هي إه ] فةرموي:ؤكةكة، يوسف ريسةرةتاى ض

ن هي أََرٰى ]ثاشا ئةَليَ:  بةآلم ،«فعل الماضيفرماني رِابردو » »من خةون [ إه
: كة ئةَليَ: زانايان دةفةرمون ،«ارعضعل الم ففرماني رِانةبردو »بة  دةبينم«

»دةبينم« وةكو ئةوةى زياد لة جاريَك ئةو خةونةى بينيبيَت، هةروةها كة 
وةكو ئةوةى ئيَستا خةونةكةى لة ثيَش ضاو بيَت. هةر  دةبينم«ئةَليَ: »

 بؤية واي ليَكردبيَت ،دةكريَ ئةم زؤر بينينة واي ليَكردبيَت، بيَزارى كردبيَت
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شانشينةكةى كؤكردبيَتةوة وباسي خةونةكةى بؤ كردبينَت وداواي شارةزايانى 
 ليَكدانةوةى ليَكردبينَت. بؤية ثيَي وتن:

ن هي أََرٰى ] َمانٍ  إه  حةوت مانطاى قةَلةو»من لة خةوندا،  ،[َسْبَع َبَقَراٍت سه
َجاف  ، ]دةبينم الواز ئةو حةوت »حةوت مانطاى لةرِ و ،[َيْأُكُلُهنَّ َسْبع  عه

حةوت طوَلة طةمنى »و ،[َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضرٍ ، ]«مانطا قةَلةوة دةخؤن
ى وشكةوةبو وزةرد حةوت طوَلةطةمن» ،[َوأَُخَر َيابهَساٍت ] «سةوز دةبينم

»دةسا ئةى  ،[َيا أَيَُّها اْلَمََلُ ، ]«ئةو حةوت طوَلةطةمنة سةوزة دةخؤن ،دةبينم
 ،[أَْفتُونهي فهي ُرْؤَياَي ] دةمسثيان وشارةزايان وزاناياني مةملةكةتةكةم«

ْؤَيا  ] وبؤمي ليَكبدةنةوة« مى ئةم خةونةم بدةنةوةآلوة» إهن ُكنتُْم لهلرُّ
وسةرتان لة ليَكدانةوةى خةون  طةر ئيَوة لةخةون دةزاننئة» ،[َتْعُبُرونَ 

 دةردةضيَت؟«.
ئةطةر لةم رِوداوي كؤكردنةوةى زاناكان وئةشرافةكان وردبيتةوة كة بؤ 

ثرسياري خةون لة خةون ثةرذيَنيَكة، لةطةلَ ئةوةى دوو طةجنةكةى زيندان 
 يوسف دةكات، ئةوةت ال دروست دةبيَت لة ناوضةى ميسر خةوثةرذييَن
زانستيَك بووة بةربآلوبووة وخةَلكيَك ثيَوةى خةريك بون، بؤية موعجيزةكةى 

وةكو ثةيامبةرة براكاني تري سةآلت وسةالمي - ثةيامبةر يوسف 
لةو رِةطةز »جنس«ة بووة كة طةلةكةيان تيَيدا ليَهاتوو  -خوايان لةسةر بيَت
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ذي، لة رِةوانبيَ لة جادو، وطةلي ثةيامبةر  بوون، طةلي موسا 
 وهتد..، بؤية ئايةت وموعجيزةكان لةو ضةشنة هات بؤيان.

بيَسةر وبةر  ي: ئةمة خةونوتيان»ئةوانيش جا [، َقالُوا أَْضَغاُث أَْحاَلمٍ ]
«ة، بريتية لةو ضةثكةيةى ثغْ ضه [ كؤي »أَْضَغاُث ، ]وتيَكةلَ وثيَكةَلة«

و سودةى تيَداية جؤرةها رِوةك وضَلةداري تيَداية، بؤية تيَكةَلةية. هةروةها ئة
لةحةديسي موسلميشدا  « بؤ خةوني بيَمانا بةكارديَت، وةكوأَْحاَلمكة »
«، واتة: »رؤيا لة خواوةية والُحلُم من الشيطانه  ،الرؤيا من الله : »(1)هاتووة

ينَ ] وحومليش لة شةيتانةوةية«، يله اأْلَْحاَلمه بهَعالهمه َتْأوه ئيَمة »جا  ،[َوَما َنْحُن به
، بةَلكو زاناين لة ليَكدانةوةى نني ةوةى خةوني بيَسةر وبةر زاناليَكدان لة

 «.خةونة مانادار ومةفهومةكان
ُلونه ] هه َفأَْرسه يله َتْأوه ئُُكم به ٍة أََنا أَُنب ه َكَر َبْعَد أُمَّ ْنُهَما َوادَّ ي َنَجا مه  [َوَقاَل الَّذه

شتيَك رِوودةدات كة كةسيان ثيَشبيين ناكةن وبة  لةوكاتةدائا 
ْنُهَما]ةياَليشياندا نةهاتووة، خ ي َنَجا مه  ئةوةى كة رِزطارى[، »جا َوَقاَل الَّذه

ةٍ بوو لة زيندان« ] َكَر َبْعَد أُمَّ حةوت  ومتان كة- دواى ماوةيةكى زؤر» [،َوادَّ
ُلونه « ]كةوتة بريي -وسالَ بو هه َفأَْرسه يله َتْأوه ئُُكم به وتى ليَكدانةوةى » [أََنا أَُنب ه

 
(1) 2261. 
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« ياني: بؤالي ئةو كةسةي كة زانسيت لةو ، بؤية مبنيَرمم ثيَدةَليَمتائةو خةونة
 بارةوة لةالية.

نَد َرب هَك نه رْ كُ ذْ اُ ياني ئةو قسةيةى كةوتة بري كة يوسف ثيَي وت: ] [، ي عه
»لةالي ثادشا باسم بكة كة بة ستةم زينداني كراوم« ياني ئةم قسةيةي 

 بريكةوتةوة.
َكرَ ] كر«، لة ئةسَلدا: »لعَ تَ افْ ةسةر وةزني »«ةية، لركَ َت ذْ ا[ »َوادَّ «، الذ ه

«ةكةشي كراوة بة »دال«، ذال«ة، كراوة بة »دال«، ثاشان »ركَ تَ ذْ اتائى »
 ئيرت هةردو »دال«ةكة تيَهةَلكيَش كراوة.

ة]  [يش لة قورئاندا بة ضوار واتا هاتووة:أُمَّ
َنا فهي  َعثْ َوَلَقْد بَ «، وةكو: ]الجماعة، الطائفة: بة واتاي كؤمةلَ »يةكةم

ٍة َرُسوَلً  ه أُمَّ  .[36]النحل: [ُكل 
ه «، وةكو: ]ماماْل: بة واتاي ثيَشةوا »دووةم َّ ًة َقانهتاً لله يَم َكاَن أُمَّ ْبَراهه نَّ إه   [إه

 .[120]النحل:
ةٍ «، وةكو: ]الدين: بة واتاي ئايني »سيَيةم نَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَلى أُمَّ   [إه

 .[22:الزخرف]
«، وةكو: ئةم الزمن، الدهربة واتاي كات وماوة وزةمةن »: ضوارةم

 .ئايةتةى ئيَستا لة خزمةتيداين.
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 تةماشاى طةورةى خوا بكةن! ثاشدةرضونتبطةرِيَينةوة سةر ئايةتةكة.. 
 نةبو؟كةسيَكى باش  نةكردى؟بؤ بريت ضو؟ خةونةكةى بؤ تةفسري زيندان لة 

ثاش  بؤبةثاشات نةوت؟ كؤشك بريت نةكةوتةوة وبؤ لةطةلَ طةيشتنت بة 
 ، كةسبحانة ى خوايةيئةمة طةورة ئا نزيكةى حةوت سالَ بريت دةكةويَتةوة؟

 بيةوىَ كاريَك بكا هةر دةيكات.
هه ] يشي:وت يله َتْأوه ئُُكم به : كةسيَك وت! نةيةندئةم ثياوة ب سةرجني[ أََنا أَُنب ه

نة. واي هةية، ئيزن بفةرمون با برِؤمة الي بةشكو سةري دةركرد لةم خةو
بةَلكو وتي: »من ئةو خةونةتان بؤ ليَكدةدةمةوة«، ليَرةش  نةوت،

يان »جهل«، كة ةبى كاربةدةستانى دةورى ثاشائةدئاماذةيةكي تيَداية بؤ بيَ
نازانن، كةضي جةختيش دةكةنةوة ودةَليَن: ئةمة خةونى بيَسةر وبةرة هةية و

 . بةروئيَمةش شارةزا نني لةخةونى بيَسةر و
 وهي كةسيَكي ترة، ليَكي نادةمةوة[ بؤ ئةوةى بَليَ: خؤم ُلونه َفأَْرسه ]

ضووة بؤالى يوسف، بة  ساقيةكةئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة 
 : يوسف هيَنراوة بؤالى ثاشا.كة دةَلىَ ،ضةوانةى رِيواياتى ئيسرائيليثيَ

َماٍن يَ ] َنا فهي َسْبعه َبَقَراٍت سه يُق أَْفته د ه َجاف   يُوُسُف أَيَُّها الص ه ْأُكُلُهنَّ َسْبع  عه
َلى النَّاسه َلَعلَُّهْم َيْعَلُمونَ  ُع إه  [َوَسْبعه ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر َيابهَساٍت َلَعل هي أَْرجه
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«، ئةمةش بيَطومان لة رِةوانبيَذيةكاني بيَذ»يوسف ئةى رِاستواتة: 
ةويَتةوة. قورئانة، ئةويش ثضرِاندني ئةو شتانةية كة سوديَكي واي ليَناك

واتة: ساقيةكة داواي ئيزني رِؤيشتين كردوة بؤالي كةسي مةبةست، 
ئةوانيش ئيزنيان داوة، ئةميش هاتووة بؤالي يوسف لة زيندان ووتويةتي: 

 يوسف ئةى رِاستطؤ...
يُق ] :بينى ثيَى وت كة يوسفى  هةرئيرت  د ه [ يُوُسُف أَيَُّها الص ه

نَ ] »يوسف، ئةى ثياوى رِاستطؤ!« ، »وةآلممان بدةرةوة [ا فهي َسْبعه َبَقَراٍت أَْفته
 الواز حةوت مانطاى قةَلةولةبارةى ئةم خةونةوة: حةوت مانطاى لةرِ و

 يةن حةوت طوَلة طةمنى وشك وزةردةوةلةال دةخؤن، حةوت طوَلة طةمنى سةوز،
َلى النَّاسه َلَعلَُّهْم َيْعَلُمونَ ] «،!دةخوريَن ُع إه بطةرِيَمةوة  »بةشكو ،[لََّعل هي أَْرجه

 .، تا ليَكدانةوةى ئةم خةونة بزانن«بؤالى خةَلك
 سادةي نيَو يئةم خةونة كةسيَك !بكةن  تةماشاى لوتفى خوا

شانشينةكة  ،شدةيبينىَ، خةونى ثاشاخؤي نايبينىَ، بةَلكو شا  شانشينةكة
دةكات، ضونكة ئةطةر شتيَك بريى ثاشاى مةشغول كرد،  سةرقالَبةخؤيةوة 
 ش سةرقالَ دةكات، ئةمة يةك.يبريى خةَلك
 ،ئةوةية لةوكاتةى كة ساقيةكة مةى هيَنا بؤ ثاشا :لوتفى خوا دووةم

يا كةسيَك  ؟كم بينيوة تؤ لة خةوثةرذيَن نازانيوت ئةى ساقى خةونيَينة
َلىَ، ثاشان برِوات بؤالى يوسف بة :ئةويش بَلىَ ؟ناناسى خةو بثةرذيَنىَ
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كاربةدةستان كؤبكاتةوة وبلىَ خةونيَكى  شخةونةكةى ثاشا بثةرذيَنىَ، ثاشاو
 وكات ئةوانيش دةيان دةيانوت:بةم شيَوةية بؤيان ثةرذاندوم، ئةوامبينينوة و

 !ليَكمان دةدايةوة ايةطوتبب ئةطةر بة ئيَمةش !يَمةش لةخةون دةزاننيئ
لوتفى خوا  كةوىَ بةبدةرزياتر فةزَلى يوسف لةاليةكةوة ئةوةى  بؤ بةآلم
 ، :بيَت، بئاشكرا دةمسثى وزاناكان  وكةم زانسيت تىآلدةسةبيَدووةميش
زانىَ، ئةوكات فةزَلى يوسف ييوسف دة !نازانني :دواى ئةوةى ئةوان وتيانجا 
  دا هاتووة، خواى طةورة «ئادةم»دةردةكةوىَ، هةروةك لة ضريؤكى زياتر

»هةواَلم بدةنى ناوى ئةو شتانة ضية؟ ئةوانيش  فةرمو:بة فريشتةكانى 
بة ثاشان  ئةوة نةبيَت تؤ فيَرت كردوين! ئيَمة نازانني تؤ! : ثاكي بؤنوتيا

باسى ناوةكانى بؤ كردن،  يشئادةمئةى تؤ ناويان دةزانيت؟  :»ئادةم« وترا
 كة يش بؤيان دةركةوتفريشتةكانزياتر دةركةوت، فةزَلى ئادةم بةمةش 

 ئادةم فةزَلدارة.
 ، حةق جوانرتةكناحةق خرانة ثالَ يوتراويشة: »هةركات حةق و

 «.دةردةكةوىَ
 كة فةزَلي يوسف زياتر دةربكةويَت.بؤية خواى مةزن كاريَكي كرد 

َلمان بدةرىَ ثاشا خةونى بينيوة، بةَلكو وتى هةوا :وتي، نةرِزطاربووةكة
دةَليَن: بؤية واى وتووة لةترسى ئةوةى نةك يوسف بَلىَ  دةربارةى ئةم خةونة.

 يندان دةرمنةهيَنن، بةآلم ئةم قسةية دوورة.لة زخةونةكة ناثةرذيَنم تاكو 
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ياًل  ] هه إهَلَّ َقله يَن َدأًَبا َفَما َحَصْدتُْم َفَذُروُه فهي ُسْنُبله نه َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع سه
ا َتْأُكُلونَ  مَّ  [مه
ي بري لةليَنةكرد كة بؤ ثةرذاند، وطلةيي خةونةكةى  يش يوسف

يَن  : ]فةرموي وآلمي دايةوة،رِاستةوخؤ  وة، بةَلكوكرد نه َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع سه
 كةن، بة، بةردةوام كشتوكالَ دةحةوت سالَ لةسةر يةك[ »فةرموي: َدأًَبا

ا َتْأُكُلونَ ]، «تيَكؤشانهةولَ و مَّ هه إهَلَّ َقلهياًل مه [ َفَما َحَصْدتُْم َفَذُروُه فهي ُسْنُبله
يَك كةمنةوة، مةطةر »جا هةرضيتان بةرهةمهيَنا لةناو طوَلةكةيدا بيهيََل

 ئةمة بؤ؟ نةبيَت ئةويش بؤ خواردن، ئةوةندى ثرسى نةبن«
ن َبْعده ٰذلهَك َسْبع  ] ا  ثُمَّ َيْأتهي مه مَّ ياًل مه ْمتُْم َلُهنَّ إهَلَّ َقله َداد  َيْأُكْلَن َما َقدَّ شه

نُونَ   [تُْحصه
ثاش ئةو حةوت ساَلة، حةوت ساَلي قورس ديَن بةسةر لةبةر ئةوةى »
ئةوة لةو حةوت ساَلة ا، كة ساآلنيَكي قات وقرِى ووشكة ساَلية، ئيرت خةَلكد

دةخؤن كة لةسةرةتادا هةَلتان طرتووة ولةناو طوَلةكانيدا ثاراستونانة، مةطةر 
 كةميَك نةبيَت  هةَلي دةطرن« تا كةَلكي ليَوةر بطرن بؤ زةرعاتةكانتان.

بة حةوت ةوة؟ الوازى بة ضى ليَكدايةواتة يوسف حةوت مانطاى لةرِ وك
حةوت ئةى حةوت مانطاى قةَلةو بةضي؟ بة  وشكة ساَلي،قرِى وساَلى قات و

 .ساَلى خؤشطوزةرانى
 :دةَلىَ شتيَكى زياتريش يوسف  بةآلم ة هاتوون،لةخةونةك شانةئةم
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ن َبْعده ذٰ ] ُرونَ ثُمَّ َيْأتهي مه يهه َيْعصه يهه يَُغاُث النَّاُس َوفه  [لهَك َعام  فه
ةحةتي وتةنطي خةَلك لة نارِ ،ي دووةم، ساَليَك ديَت»ثاش حةوت ساَل

و شتانةى كة دةطوشريَن وشةربةت لة-وبةرِادةيةك دةطوشن دةردةضن 
 .«-ودؤشاوي ليَدةردةهيَنريَت

 يَوردبونةوةية:هةية جيَطةى تيَبينى ول يَكشت ضةندليَرةدا 
اُث  يُغَ ]تيَيدا ديَت كة  »ثاش ئةو دوو حةوت ساَلة، ساَليَك: يةكةميان

 لة «،باران دةبارىَخةَلك لة تةنطي دةردةضن، وفريايان دةكةويَت، و [النَّاُس 
، هةندىَ ةى لةكويَوة هيَنائةم يوسف ةى تيَدا نية، ئةى خةونةكة ئةم

لة  -علم أواللٰ -ئةوةى رِاستة  بةآلم : بة وةحى زانيويةتى.لةزانايان دةَليَن
حةوت سالَ خؤشى بيَت وحةوت ةر رِوى عةقَليةوة زانيويةتى، ضونكة ئةط

بة ةواتة مادام ماوةى وشكة ساَليةكة كقرِي ووشكة ساَلي بيَت، قات وسالَ 
 ، كةوابوو هةشتةم سالَ خؤشطوزةرانى ديَت.حةوت سالَ دياريكراوة

يمطر » :فةرموينة [يَُغاُث النَّاُس ] :فةرموى يوسف  سيَيةم:
كةي بة غةيس شوبهاند، واتة بةَلكو بارانة «،بؤ دةبارىَ »بارانيان «الناس

بارانى رِةمحةت  زؤرجار دايشلة قورئان ديَتة فرياي خةَلكةوة وباراني رِةمحةتة،
بؤ دابارينى سزا وبةرد وخةشم وقني  «مطربةآلم »ناونراوة،  س«»غةيبة 

هم اللٰ : »لةكاتى باران باريندا دةيفةرمو خوا ثةيامبةري باسكراوة، بؤية 
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بارامنان بؤ بباريَنة«، باران ناو دةنيَت بة غةيس، كة  ةطيانخواي» ،(1)«ناثْ غه أَ 
 ى خوا ثةيامبةرو امان بكةويَ ولة تةنطي دةرمان بكا،فري ياني:

وشكة بةَلكو  ،نية باران نةبارىَ قرِى ئةوةدةفةرمويَ: »وشكة ساَلى وقات و
 .(2)«ساَلي ئةوةية باران ببارىَ، بةآلم زةوي هيض سةوز نةكات

ُرونَ ]رموي: فة :سيَيةم يهه َيْعصه ئةو -»لةو ساَلةدا شتةكان دةطوشن  [َوفه
ئةوةندة  « ياني:-شتانةى كة دةطوشريَن وشةربةت ودؤشاوي ليَدةردةهيَنريَت

ئاوى  ، زةوي سةوز دةبيَت، بةروبومةكان زؤر دةبن، بةرِادةيةكباران دةبارىَ
 ياني شةربةت ودؤشاوي ليَدةطرن. ،ودةيطوشن شتةكان دةطرن

 تيَدا دةردةكةويَت. ليَكدانةوةش دلسؤزي يوسفي  ئةم
ئاماذة بؤ ئةوةدةكات كة لةو حةوت ساَلة  بؤية يوسف  هةروةها

قات وقرِيية طةمنةكان لةناو طوَلةكان بهيََلنةوة، زانايان دةَليَن بؤ ئةوةية 
دةريبهيَنن كةمرت طةمنةكة زياتر بةرطة بطرىَ، ضونكة ئةطةر لةناو طوَلةكةى 

 يَتةوة.دةميَن

 
َد يوَم الجمَعةه »: عن أنس بن مالك، قال رسول الل  (1)  ... أنَّ رجاًل دَخَل المسجه

يثُناكَ ، هلثم قاَل: يا رسوَل الله   . فرَفَع رسوُل الله ْت األمواُل وانقَطَعْت السبُل، فاْدُع الَل يغه
، ثمَّ قاَل:  ْثَناالٰلهمَّ أَغْثَنا،  الٰلهمَّ صَلى اللُ عليهه وسلَم يَديهه ْثَناأغه  البخاري«، صحيح ، الٰلهمَّ أغه

 .( 897، وصحيح مسلم )(1014)
نةُ ل»عن أبي هريرة، مرفوعا:  (2) َنُة أْن تمَطُروا  ، بأْن َل تُمَطروايَسته السَّ ولكنه السَّ

 (.2904«، صحيح مسلم )وتُمَطُروا ، وَل تنبُت األرُض شيًئا



   158     

: كة حةق لةم رِوداوةوة رِاستيةكمان بؤ رِون دةبيَتةوة، ئةويش ئةوةية
حةق بيَت،  ،بؤرى نية، مةرج نية زؤرينة هةرضيةكيان وتورِاستى بةزؤرى و

ثاشا شتيَك دةَليَن كة حةق نية،  شارةزايانى دةوريتةماشا بكةن هةمو 
ى خوا ثةيامبةري ية لة يوسفريتبةَلكو حةقةكة الى تاكة كةسيَكة كة ب

دذي عةقَلة ئةَليَ: باوةرِة : ئةو رِيَباز وبريودةبيَتةوة، ليَرةوة بؤمان رِون
 ية.كةمينةمةحةك زؤرينة و

دةليلى لة ئيسالمدا رِيَبازى بةَلطة ودةليل هةية، هةركةس بةَلطة و
ر برِيارى بةَلطة ودةليلة، نةك برِيارى و قسة قسةى ئةوة، برِياوبةهيَز ب

وطةندةَلي بن، وةكو لةم رِوداوة لةسةر ناحةق نكة دةكرىَ زؤرينة زؤرينة، ضو
 ودةيان رِوداى تر دةبينرىَ.

َلى َرب هَك َفاْسأَْلُه ] ْع إه ُسوُل َقاَل اْرجه ا َجاَءُه الرَّ  َفَلمَّ
َوَقاَل اْلَملهُك اْئتُونهي بههه

نَّ َرب ه  َيُهنَّ إه تهي َقطَّْعَن أَْيده ْسَوةه الالَّ يم  َما َباُل الن ه نَّ َعله هه  [ي بهَكْيده
لة سورةتى  ثةجناية «50»ئايةتى ذمارة ، ئايةتة بكةن متةماشاى ئة

ئايةت، يانى ناوةرِاستى « سةد 100»بريتى ية لة  شيوسف، سورةتةكة
تةماشاى  : »يوسف«م بؤ بيَنن، طةركة ثاشا دةَلآسورةتةكة ئةم ئايةتةية، 

اسة ناوةرِاسيت ضريؤكي ، تةماشا دةكةيت ئةم بكةيتيش بضريؤكى يوسف
ليَرةوة ذيانى يوسف لة حاَليَكةوة دةطؤرِيَت بؤ حاَليَكى تر،  يوسفة، ضونكة

 .حاَلى لة ناخؤشيوة دةطؤرِيَت بؤ خؤشى
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ئةو شتانةى سوديَكيان برِؤينة سةر رِاظةى ئايةتةكة، ديسانةوة 
، لةوةى كة: ساقيةكة لةم ئايةتةدا باسي نةكردوة ليَناكةويَتةوة خوا 

سةرسامي  ثادشاشطةرِاوةتة بؤالي ثادشا، وليَكدانةوةى خةونةكةى ثيَوتوة، 
 ئةو زانستة بووة، ووتويةتي:

بينم ولة زانستةكةى ي[ »ثادشا وتي: بيهيَنن با لة نزيكةوة باْئتُونهي بههه ]
 سودمةند مب«

ئةمةش بةَلطةى فةزَلي عيلم وزانستة، بةهؤي زانستةوة لة زيندان 
 دةردةضيَت.

ُسولُ َفلَ ] ا َجاَءُه الرَّ « يوسفهات بؤالي هةركة نيَردراوى ثاشا » [مَّ
بة رِوكةش يوسف شتيَكى زؤر سةير دةكات  ووتي: ثاشا بانطت دةكات!

 ؟وضي ثيَ ئةَليَ لة ئيشى يوسف ناكات، ضى دةكات «الظاهر»
َلٰى َرب هَك ] ْع إه بطةرِيَوة الى من جاريَ دةرناضم! » :وتي [..اْرجه

و كة بوافرةتانة ضيدةنطوباسى ئةو ئ ، ئةوةيارى ليَبكةثرسكةت وشادثا
بيَطومان خوا ئاطادارة ضي فيَليَكيان  دةست وثةجنةى خؤيانيان بريندار كرد؟

 .«كرد
بؤضون تةماشاى يوسف بكةن باسى ذنةكةى عةزيز ناكات، ليَرة دوو 

 : ى يوسفيةلةسةر ئةم قسةهةية 
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لةبةر رِةنطة زيزى بهيَناية، ئةطةر ناوى ذنةكةى عة :هةنديَكيان دةَليَن
ى بة قسةئةوسا طويَي  ،نزيكي وثيَطةى عةزيز وذنةكةى لة ثادشا

نةدةكرد لةبةر ذنةكةى ي لة وةزيريَك وليَكؤَلينةوة ،زيندانيكراويَك نةداية
 خاتري بةندكراويَك.
كةوتى ضاكى ئةوماَلةى هةَلسو ئةوةية كة يوسف  بؤضوني دووةم:

طةورة  شلةو ماَلةماَليان بووة، و ساَلةهاى سالَ لة ثاراستبىَ، لةبةر ئةوةى
لةبريى خؤى بردؤتةوة، وتويةتى: دةنطوباسى ئةو بووة، بؤية ناوى نةهيَناوة و

 ؟بريندار كردثةجنةى خؤيانيان و كة دةست وئافرةتانة ضى بو
ئةشكريَ لةترسي مةكري ذنةكةى عةزيز بووبيَت، لةوانةشة لةبةر ئةوة 

 شاهيدي رِوداوةكةن، بؤية باسي ئةوان دةكات. ئةبيَت ئافرةتةكان
 .-واهلل أعلم-بيَت  انةمةبةست هةمو ئةو لةبةر دووريش نية

رِوداي ثةجنة برِينةكة دةكات، بةبيَ باسكردني مةكر باسي هةروةها 
وفيََليان، ئةمةش ئةكريَ بؤ داثؤشينيان بيَت، وباسيان نةكات بةشيَوازيَك 

 ثيَيان ناخؤش بيَت.
مانةش ئاماذةن بؤ ئةو رِاستيانةى كة شاردويانةتةوة، بؤية هةمو ئة

نَّ َعلهيم  وئةفةرمويَ: ] ئيشةكة ئةسثيَريَتة خوا  هه َكْيده نَّ َرب هي به  [.إه



  161     

 ةَلىَ:بةَلكو ئنابةخشيَتةوة،  ، تؤمةتنسةرجني شيَوازى رِستةكة بدة
 ،ئةوةى زياتر ثاشا هان بدات بؤضي بووة؟  ودةنطوباسيان هةوالَ

 ينةوةى ورد بكات لةسةر بابةتةكة.كؤَلليَو
 ئةوةى تيَداية مرؤظ دروستة يان ثيَويستة تؤمةت لةخؤي دوورخباتةوة.

ْمَنا ] ه َما َعله َّ هه ُقْلَن َحاَش لله ْذ َراَوْدتُنَّ يُوُسَف َعْن َنْفسه َقاَل َما َخْطُبُكنَّ إه
يزه اآْلَن حَ  ْن ُسوٍء َقاَلته اْمَرأَُت اْلَعزه هه  َعَلْيهه مه ْصَحَص اْلَحقُّ أََنا َراَوْدتُُه َعْن َنْفسه

قهينَ  اده َن الصَّ نَُّه َلمه  [َوإه
ديسانةوة رِةوانبيَذي قورئان دوبارة ئةبيَتةوة، لةباسنةكردني ئةو شتانةى 
سوديَكي واي ليَناكةويَتةوة، كة ثادشا ئةم بةرخوردةى يوسف دةبيينَ، 

يش ديَن ولة ديواني ثادشا ئامادة ئةوسا ئةنيَريَت بةدواي ئافرةتاندا، ئةوان
ة سورةتى يوسف دا برِينى ئةو شتانةى سودى ولهةمو ئةمانة دةبرِىَ،  دةبن،

باسى نية زؤر زؤرة، باسنةكردى ئةو شتانةى كة سوديَكى واى ليَناكةويَتةوة، 
 وسف بكا،باسى ضريؤكى ي  هةركةسيَك جطة لةخواناكا، بؤية ئةَليَم: 

شيَوازيَك  كة بةدايرِيَذيَت،  بةو شيَوازةى خوا ةمانةدا ك ثةرِة ناتوانىَ لةو
خويَندنةوةى ورد بناسى، مرؤظةكان  تةبيعةتى ، تةنانةت دةتوانيكراوةباس

 .بكةيت كةسايةتيةكانى ناو ضريؤكةكةبؤ دةروني 
لةويَندةريَ: ، بؤ تةحقيقكردن سة كة ثادشا طيَرِاويةتييجا لةو مةجل

هه إه  َقاَل َما َخْطُبُكنَّ ] ئةو شتة طرنطة »وتي: ئةوة  [ْذ َراَودتُّنَّ يُوُسَف َعن نَّْفسه



   162     

هيض ، ئايا تاواني ثيَبكةنموراوةدةى يوسف بكةن، و ،ضي بوو واي ليَكردن
«. وةكو ئةوةى ثادشا تةحقيقيَكي ثيَشوةختى لةو ثرسة تاوانيَكي هةبوو؟

ةوةيةك وةكو عادةتةن لةم جؤرة ثرسانةدا ثيَشوةختة ليَكؤَلين-كردبيَت 
 .تا كة هاتن بةرضاو رِؤشن بيَت -دةكريَت

ةدة«ى راووم»ثيَى وتن: ئةوة بؤ و، يةكسةر تؤمةتى ئاراستةكردن ثاشا
 ى بةرن؟بؤضى ويستوتانة لةخشتة ؟يوسفتان كردوة

ن ُسوءٍ ] :ئةوانيش وتيان ْمَنا َعَلْيهه مه ه َما َعله َّ [، »ثاكي بؤخوا، َحاَش لله
ولةو نيَوةندةدا، دةنطيَك  «. ئا ليَرةداةبينيوةليَنئيَمة يةك خراثةيشمان 

جياواز لة رِةنطيان،  ،هاورِيَكانيةنطى ديَت، دةنطي ئافرةتيَكة، جياواز لة د
يزه اآْلَن  ] ،وطويَي بؤ شلدةكات ليَدةبىَ ش طويَيثاشا َقاَلته اْمَرأَُت اْلَعزه

ئةوةى وة ورِون بوية، »ذنةكةى عةزيز وتي: ئيَستا حةق و[َحْصَحَص اْلَحقُّ 
هه ] «ئاشكرا بوثةنهان بو، ئيرت تةواو   بةَلىَ من[ »أََنا َراَوْدتُُه َعْن َنْفسه

نَُّه ] «ئةو هةر نةيويستموراوةدةم كرد وداواي ئةوةم ليَكرد كة كردم،  َوإه
قهينَ  اده َن الصَّ  «.بيَتاوانةورِاستطؤية »بةرِاسيت ئةو [ َلمه

وةيةكى زؤريشى بةسةردا كةواتة حةق هةر رِون دةبيَتةوة ئةطةر ما
ئةم رِوداوة لة نزيك تةمةنى ضل ساَلي  تيَثةرِبيَت، وةك هةنديَك دةَليَن

زيز دان بةتاوانى خؤيدا دةنىَ، ودةَلآ حةق هةر رِون ذنةكةى عة بووة. يوسفدا
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، بؤ؟ ئةَليَ: ضونكة خوا ناهيََليَ خيانةتكاران سةردةكةوىَدةبيَتةوة و
 ةكانيان تا سةر بيَت.فيََل

ئةى ئةوانةى ثةيوةندى  دةسا كضان، ئافرةتان، كورِان، ثياوان..
[ واهلل رِؤذيَك ديَت ئةطةر بةدمت اآْلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ ناشةرعيتان هةية، ]

، ، وشتةكان ئاشكرا دةبنرِون دةبيَتةوةهةر حةق  ،بيَليَيت وبةدةم نةيَليَيت
بؤية ثيَش ئابرِو ضون  دةبيَتةوة،وقةدةغةكراوةت رِونئةو ثةيوةندية ناشةرعى 

 تةوبة بكة وبطةرِيَوة.
كة ثةيوةنديةكي ناشةرعي -شق تةنانةت لة شةريعةتدا ئةطةر كضي عا

  موسوَلمان نية مارةى بكات، وةكو خوا كورِيبؤ  -هةبيَت لة ذيَرةوة
َذاته أَْخَدانٍ ] :دةفةرموىَ واتة: »ئةو [ ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَسافهَحاٍت َوََل ُمتَّخه

فرةتانة مارة بكةن كة داويَن ثاكن، وبة نهييَن زيناكةر نني، وعاشق ئا
بةذيَرى نةبيَت لةطةلَ  ثةيوةندى ذيَرئةبيَت  وخةليليان لة ذيَرةوة نةبيَت«

 كةسيَكدا.
ينَ لهَك ذٰ ] ي َكْيَد اْلَخائهنه َ ََل َيْهده  [لهَيْعَلَم أَن هي َلْم أَُخْنُه بهاْلَغْيبه َوأَنَّ اللَّ

ئةم ئايةتة  ى بزانيَت، من بة نيهييَن خيانةمت ليَنةكردوة«،»بؤ ئةوة
 دوو تةفسريى بؤ كراوة:

 بزانىَ كة يوسف ئةوةى بؤ :ذنةكةى عةزيزة، دةَلىَ ىقسة ةئةم :يةكةم
 لة ثشتة ملة باسي خراثيم نةكردوة. من خيانةمت ليَنةكردووة,
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بة ليَنةكردووة وبؤئةوةى ثياوةكةم بزانىَ كةوا خيانةمت : دةَلىَيان  :دووةم
 نهييَن هيضم لةطةلَ يوسف نةكردووة.

ينَ ] ي َكْيَد اْلَخائهنه َ ََل َيْهده هةركةس فرِوفيَلَ  »وبيَطومان، ،[َوأَنَّ اللَّ
 بؤى ناباتةسةر. ، خوا بكات

ُ -بةآلم  ، ئةمة قسةى يوسفةئةوةية كة : تر تةفسرييَكى  والل 
 ئةم قسةية الوازة. -أعلم

ئُ ] ي َوَما أَُبر ه َم َرب هي  َنْفسه وءه إهَلَّ َما َرحه اَرة  بهالسُّ نَّ النَّْفَس أَلَمَّ نَّ َرب هي   إه إه
يم   حه  [َغُفور  رَّ

»ومن ثاكانة بؤخؤم ناكةم، وخؤم بةري ناكةم لةتاوان، ضونكة بيَطومان 
نةفس زؤر فةرمان دةكات بة خراثة مةطةر بةزةيي خوا، بيَطومان 

 هرةبانة«ثةروةردطارةكةم ليَخؤشبو ومي
 قسةى ذنةكةى عةزيزة، يت، ديارةتةماشاى شيَوازى قسةكة بكة

ئةم هةية،  بةهيَزيزؤر  كةسايةتيةكيئةم ئافرةتة دةردةكةويَت  هةروةها
 داية:سىَ شتى تيَى سةيةق

دانثيانانيش طةورةي نيَو بةَلطةكانة : دان بةتاوانةكةيدا دةنيَت، يةك
 «.األدلة سيداْلعتراف »

نَّ النَّْفَس  هةَلةكةى خؤى ديَنيَتةوة، عوزرةكةى ضية؟ ]: عوزر بؤ دوو إه
وءه  اَرة  بهالسُّ  ، مرؤظ هاندةدات بؤ خراثةكردن.نةفس ، ئةوةية كة:[أَلَمَّ
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 ة.يةك بو»مراودة«تةنها  ،تاوانةكةم خيانةتى طةورة نةبووة :: دةَلىَسىَ
 .دةكات ش داواى ليَخؤشبون لة خوا تريش: شتيَكي

يَم بيَعةيبم، مرؤظم، نةفسى مرؤظيش فةرماني زؤر جا وتي: من ناَل
 دةكات بة خراثة مةطةر رِةمحي خوا.

ئةمة ئةسَلة، يانى هةمو نةفسيَك فةرمان دةكات  :زانايان دةَليَن
 مةطةر كةسيَك خوا رِةمحى ليَبكات. ،بةخراثة

 سىَ جؤرن: يشنةفسةكان
 وان دةكاتتاورياية، كة  ى: نةفسيَك«امةوَّ اللَّ لؤمةكار »نةفسى * 

ئةم جؤرةش خواى  ، تةوبة دةكات.ثةشيمان دةبيَتةوةولؤمةى خؤى دةكات، 
اَمةه مةزن سويَندي ثيَدةخوات: ] ُم بهالنَّْفسه اللَّوَّ  .[2]القيامة:  (1)[َوََل أُْقسه

 ئةو نةفسةى كة هةميشة دَلنياية «:ةطمئنَّ مُ الدَلنيا »نةفسى * 
ئاسودةيي  بة ومردني، هةستبةخواي خؤي، لة رِؤزي ورِزقي، لة ذيان 

َيا أَيَّتَُها النَّْفُس  دةروني دةكات، رِازية بة بةخششي خوا وخواش لةو رِازية: ]
نَّةُ  يَّةً  ،اْلُمْطَمئه

َيًة َمْرضه َلى َرب هكه َراضه ي إه عه ي، اْرجه َباده َواْدُخلهي  ، َفاْدُخلهي فهي عه

 .[30-27الفجر:] [َجنَّتهي

 
ما تراه إَل يلوم نفسه؛ ما أردت  -والل-إن  المؤمن » حةسةني بةسري ئةفةرمويَ: (1)

عاتب بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضي ُقُدمًا ما ي
 . «نفسه 
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 «: ئةو نةفسةى كة هةميشة فةرمانكارةرةامَّ األَ » فةرمانكار نةفسى *
 بة خراثة.

اَرة  ] « »فةرمانكارة«، ئةفةرمويَ:ة  رَ مه آلنافةرمويَ: » [ سيغةى أَلَمَّ
. هةروةها نةيفةرمو: رفةرمانكارة«، واتة: زؤر زؤصيغة مبالغة موبالةغةية »

اَرة  « »فةرمان دةكات«، فةرموي: ]َلَيأُمرُ » اي، « هيَناْلسم[ وةكو ناو »أَلَمَّ
وةكو ئةوةى فةرمانكردن بة خراثة سيفةتيَكي هةميشةيي نةفس بيَت، بؤية 

وسيفةتي  ئةبيَت ورياي ئةو نةفسة بني كة زؤر فةرمان دةكات بة خراثة
 .هةميشةييةتي

ليَرةشدا ضريؤكيَك هةية وفةرمودةيةكي تيَداية، هةنديَك دةَليَن: هةموي 
ئةم ضريؤكة  ح دةزانن.بة سةحي كةسةحيحة وهةنديَكيش تةنها فةرمودة

بة  ثةيامبةري خوا دةيطيَرِيَتةوة:  «نيْ َص حُ الحوسةين »عيمرِاني كورِي 
ضةند ثةرسرتاو دةثةرةسيت؟ باوكم وتي: ئةمرِؤ  !حوصةينباوكي ئةَليَ: »ئةى 

حةوت، شةش لة زةوي، ويةكيَكيش لة ئامسان، وتي: ئةى داد بؤ كاميان 
وةى ئامسان! فةرموي: ئةى حوصةين! ئةبةيت لة خؤشي وناخؤشيدا؟ وتي: ئة

ئةطةر موسَلمان بيت، دوو رِستةت فيَر دةكةم، سوديان بؤتدةبيَت. كة 
موسَلمان ئةبيَت، ئةَليَ: ئةى ثةيامبةري خوا! ئةو درِستةيةم فيَر بكة كة 

مني ُرشديبةَليَنت ثيَدام، فةرموي: بَليَ: » نهي، واللَّهمَّ ألهه «، َنفسي شرَّ  قه
 « طيان سةر رِاستم بكةي ولة شةرِ وخراثةي دةرومن مبثاريَزة خواية»واتة: 
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وزك هها   ، اللَّهمَّ آته نفسي تْقَواهايفةرمو: »دة ى خوا ثةيامبةربؤية  
»خوايةطيان تةقوا بة  واتة:، (1)«أنت ولهيُّها وموَلها ، أنت خيُر من زكَّاها

اكي هةر تؤ باشرتينيَكي ث ، ضونكةنةفسم ببةخشة، وثاكي بكةرةوة
 .«بكةيتةوة، هةر تؤ دؤست وثشتيواني نةفسي مين

يان ةسودئةو  يشخؤزطة هةنديَك اية،دئةمةش سوديَكى طرنطى تيَ
ذنةكةى عةزيز دةَلىَ: كورِيَكى زؤر جوان لةماَلةكةمدا بو  ليَوةر دةطرت،

، بة ثيَش ضاومةوة دةهات ودةرِؤيشت، منيش بةرطةم خزمةتى دةكردم
بؤية مراوةدةم كرد  ،وفةرمانكار بوو بؤ خراثةيشم هاوكار نةفسنةطرت و

وةكو ئةوةى بَليَ: ئةطةر كورِ وكض تيَكةلَ بن، ئةوا  وئةوةى كردم كة كردم،
اَرة  ] نَّ النَّْفَس أَلَمَّ : ىكةواتة بةوة نية بَليَ [ نةفس فةرمان دةكات بة خراثة،إه

ئيسالم ضةند سةرنج بدةن دَلم ثاكة،  :ىمتمانةم بةخؤم هةية، بةوة نية بَليَ
برِيار دةدات، بة  عاتفى زؤرجار بةجطة لة ئيسالم ذيرانة برِيار دةدات، بةآلم 

ر شويَنى هةوا ئةطة !من سويَند دةخؤمدةرِوانيَت،  ئارةزوضاوي هةوا و
 زو نةكةوين بة ئيسالم كار دةكةين.ئارةو

بيَت، وى هةآلنابيَت تيَكة جا بؤية ئةطةر بة ذيرانة مبانةويَت برِيار بدةين:
ثاكة،  يَى دَلمبَلت، نابىَ دةست خبةيتة سةرشانى ونابىَ تةنها كةوتن هةبيَ

 
 .(2722)صحيح مسلم  (1)
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نةفسى تؤى دروست  خوا ، «نابيَت» :دةفةرموىَ  لةكاتيَكدا خوا
 !بؤية باشرت نةفسى تؤ دةناسىَكردووة، 

يم  ] حه نَّ َرب هي َغُفور  رَّ  ، »ثةروةردطارةكةم ليَخؤشبو وبة بةزةيية«[إه
؟ ضؤن بيَيباوةرِة، ضؤن وا ئةَليَتئةطةر ذنةكةى عةزيز  ديَك ئةَليَن:ليَرةدا هةن

وةآلمةكةى ئةوةية: سةرباري ئةوةى موشريك  ة؟وخؤشبليَثةروةردطار  :دةَلىَ
 بوون، بةآلم برِوايان بةخوا هةبووة.

مو ميللةتان جطة لة دةهرييةكان ئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى هة
وثةروةردطاريَك  سرتاوةثةرو القيَكخيةك وخوا كةس نكوَلي لةوة نةكردوة

. دبىَيت ثةروةردطار كرثةروةردطاريَهةية، هيض طةليَك نةبووة نكؤَلى لة 
 .(1)فريعةونيش تةنها بة دةم بووة وبةدلَ برِواي بة قسةكاني خؤي نةبووة

؟ بؤ بة زيندانبرِؤينة سةر خاَليَكى طرنط: يوسف بؤ دةرناضىَ لة 
، ثرسياري ليَبكة، ئةوة الى ثاشا: بطةرِيَوة ئةفةرمويَنيَردراوةكة 

 ضي بوو كة دةسيت خؤيانيان بريندار كرد؟ ئافرةتانةدةنطوباسي ئةو 
 يوسف مايةوة لة ماوة زؤرةى ئةو»دةفةرموىَ:  ى خوا ثةيامبةر

 
 . بؤ زياتر لةم بارةوة برِوانة كتييَب: خواناسي، بةَلطةكان لةسةر بوني خوا  (1)
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، (1)«بوايةم ونيَردراو بهاتاية بؤالمم دةدايةوةئةطةر من ب ،بةندينخانة
ئةم ، ت بةرِاستى ثياويَكى ئارامطربويَب  يوسف رِةمحةتى خوا لة

ئةطينا برِيارةكةى يوسف  ،ةوةية«تواضعخاكي بوون »قسةيةش لة بابى 
ةوةى دةرناضىَ لة بةندينخانة، بؤئرِاستة وهيض هةَلةيةكى تيَدا نية. كة 

بةهؤى  بةآلمثةالمارى ذنة وةزيرى داوة، ا تاوانبارة، ولةكاتيَكدخةَلك نةَليَن: 
كةوة ثاشا ليَى خؤش بو، بؤية يوسف نةيويست بةو تؤمةتةوة خةو ثةرذيَنيَ

 بة: من ناموسم ثاكة وبلىَةربضىَ، ويستى ئةستؤثاكى خؤى بسةمليَنيَت، د
بةَلكو دةمةوىَ بة حةقى خؤم دةربضم،  ،منةتى كةس دةرناضم لة بةندينخانة

بةرطرى دةكات: ئةويش ئةوةية دروستة مرؤظ  ئةمةش وانةيةكى طرنطمان فيَر
عى يبات، شافبتؤمةتيَكى لةسةر بو اليبؤ ئةوةى  لة نةفسى خؤى بكات،

 ة.دةفةرموىَ: ئةمة سوديَكى طرنطى ناو ضريؤكى يوسف
لة مزطةوت  »سةفيةى دايكي ئيمانداران ئةفةرمويَ: ثةيامبةر 

ئيعتكايف كردبوو، خيَزانةكاني ضون بؤ سةرداني، كة طةرِانةوة بة سةفيةي 
لة مةكة با خؤم لةطةَلتدا بيَم ورِةوانةت بكةم، ضون كضي حويةي فةرموي: ثة

ماَلةكةى الي ماَلي ئوسامةى كورِي زةيد بو، ئةوةبو هةستا رِةوانةي كرد، 

 
ْجنه طُوَل َما َلبهَث ...»قال:  عن أبي هريرة، أن رسول الل  (1) ْثُت فهي الس ه َوَلْو َلبه

َي  اعه (،  6591، 4417، 4263، 3207، 3195 ،3192) البخاري، ح: «يُوُسُف أَلََجْبُت الدَّ
 .151ومسلم، ح: 
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لةو كاتةدا دوو ثياوي ئةنساري بةويَدا تيَثةرِ بوو، كة بينيان بةو شةوة 
، ردلةطةلَ ئافرةتيَكداية، ثيَيان دابةيةكدا وهةنديَك ثةلةيان ك ثةيامبةر 

فةرموي: لةسةر خؤتان! ئةوة سةفيةي كضي حويةية! ئةوانيش  ئةويش 
! وتيان: سبحان اهلل ضؤن طوماني خراثت بؤ دةبةين ئةى ثةيامبةري خوا 

فةرموي: شةيتان وةك خويَن بةناو الشةي مرؤظدا ديَت ودرِوا، ترسام 
 .(1)خراثةيةك يا فةرموي: شتيَك خباتة دَلتانةوة«

بةهؤى « دةَليَن: الكشاف»خاوةن تةفسريى  «ريالزمخش» هةروةها
ماوةتةوة، بؤية ناو بةفردا  لةكةوتؤتة نيَو سةرما وئةوةى سةفةريَكى كردوة 

يش كةسيَك رِيَطرى جاران قاضيَكى خراث بووة وبةو هؤيةوة برِيويانةتةوة.
طومانيان دةى كة قاض برِاويَك ببينراية ى بكرداية قاضيان دةبرِيوة، يضةتةو

يش رِؤيشتوة «زمخشري»، دةَليَن د لةسةر ضةتةيي ورِيَطرى بووبيَتدةبر
 ضووةتة هةر كة ثيَوة بووة، ئةو كاتةى كة مؤرى قازىكردوة نوسراويَكى 

 
ْنَدُه أَْزَواُجهُ  َكاَن النَّبهيُّ عن علي بن الحسين، عن صفية: قالت:  (1) ده َوعه  ،فهي اْلَمْسجه
َف َمَعكه  :َفَقاَل  ،َفُرْحنَ   ُحَيي ٍ ََل َتْعَجلهي َحتَّى أَْنَصره

يََّة بهْنته  ةَ َوَكاَن َبْيتَُها فهي َداره أَُسامَ  ،لهَصفه
ْن اأْلَْنَصاره  ،َمَعَها َفَخَرَج النَّبهيُّ  [،ْبنه َزْيدٍ ] َيُه َرُجاَلنه مه ا َرأََيا النَّبهيَّ ] ،َفَلقه  [،أَْسَرَعا َفَلمَّ

يَُّة بهْنُت ُحَيي ٍ ] :َوَقاَل َلُهَما النَّبهيُّ  نََّها َصفه ُكَما إه ْسله ه َيا َرُسوَل ا :َقاََل  [َعَلى ره ه ُسْبَحاَن اللَّ  !للَّ
ُكَما  :َقاَل  َي فهي أَْنُفسه يُت أَْن يُْلقه ن هي َخشه مه َوإه ْنَسانه َمْجَرى الدَّ ْن اْْله ي مه ْيَطاَن َيْجره نَّ الشَّ ُسوًءا ]إه

 . 2175. ومسلم، ح: 1930، 1933، ح: البخاري .َشْيئًا[ أَْو َقاَل 
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ى قاضم يمن لةسةر ضةتة :وتويةتى شاريَك نوسراوةكةى بةرزكردؤتةوة،
 تةوة.برِاوةلةناو بةفردا قاضم خراث بوني نةبرِاوةتةوة، بةَلكو بةهؤى 

ات كاتيََك تةمةتيَكى بةرطرى لة نةفسى خؤى بك موسَلمانثيَويستة جا 
 خراية ثالَ.

بةَلطةية لةسةر ئةوةى شةيتان وةسوةسة دروست هةروةها ئةم ئايةتة 
موسوَلمان ئةوةى شةيتان دةخياتة دَليةوة بيخاتة  دةكات، هةبؤية حةرامة بؤ

 سةر زمانى.
الى ئةم  ةبينني زيناكردند ،ئةطةر لة ضريؤكةكة وردبينةوة هةروةها

 ،نةبيَت «لوطش مةطةر طةلي لوت »بةدريَذاى ميَذوميللةتةش خراث بووة، 
ئةطينا هةمو  بة خراث تةماشا نةكردوة، وة داويَن ثيسيانهاتليَيانةوة 

بكة  طةلةوة، تةماشاى ئةم داويَن ثيسيان بة خراث تةماشا كردطةالن كارى 
اليان، ثاشا  تاوان بووة ئافرةتيَكةوةلةاليةن  كردنى ثياويَك »مراوةدة«

كةواتة تاوانى زينا لة ناو هةمو ليَي دةكؤَليَ، جليسى بؤ دةطيَرِىَ وةم
ية ، هةربؤنية زيناى حةرام كردبيَ تةنها ئيسالم طةالندا تاوان بووة، بة

كةوتونةتة  كةن،ليَنارِيَطرى ئةوانةى كة زينا كردن حةرام وقةدةغة ناكةن و
 كةوتؤتة هةَلةيةكى لةونة يَكميللةت هيضدريَذاى ميَذو  ةبهةَلةيةكةوة 

 شيَوازةوة.
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ونةخؤشي ودةرد  خراثة ،داويَن ثيسى دةدةن ى رِيَطة بةشتانةآلئةو و
 وة.ةبؤتوآلبناوياندا  لة وبةآل وكيَشة ودةردةسةري زؤر

 ئةو خوايةى دروستى كردون زيناى ثىَ حةرامةئةى خةَلكينة! ... 
ئةى ئيَوة ضؤن ئةبيَت ثيَتان حةرام نةبيَت ورِيَطري  ورِيَطري ليَكردوة،

 ليَنةكةن.
ي] نََّك اْلَيْوَم   َوَقاَل اْلَملهُك اْئتُونهي بههه أَْسَتْخلهْصُه لهَنْفسه ا َكلََّمُه َقاَل إه َفَلمَّ

ين   ين  أَمه  [َلَدْيَنا َمكه
يان ئةجمارةثادشا جاريَكي تر بانطي دةكاتةوة ودةنيَريَت بةدوايدا، بةآلم 

، ئةمةش دواي ئةوةى ثادشا بة تةواوةتي بؤي رِون جياواز لة جارى ثيَشو
  :بوويةوة يوسف ثاكة، وبيَتاوانة

ي] [ »ثادشا وتي: يوسفم بؤ َوَقاَل اْلَملهُك اْئتُونهي بههه أَْسَتْخلهْصُه لهَنْفسه
ة بَليَ: دةيكةم بة رِاويَذكار ودةست «، وةكخؤمةوة تايبةتى بكةم بة بهيَنن، با

 رِاسيت خؤم.
ا َكلََّمهُ ] نََّك ] وثادشا قسةى لةطةلَ كرد،كة يوسف ديَت  [َفَلمَّ َقاَل إه

ين   ين  أَمه  ثلةوتي: »بيَطومان لة ئةمرِؤوة تؤ الى ئيَمة خاوةن  [اْلَيْوَم َلَدْيَنا َمكه
 ةى متمانةيت.جيَطودةست ثاك وئةمني و ثايةو

ا َكلََّمهُ جنى ]سةر سةى لةطةلَ كرد وتى: تؤ كة ق هةربدةن، واتة: » [َفَلمَّ
ذيَر زمانى  لة»مرؤظ  يت، وةكو دةَليَن:ئيَمة ثلةدار وجيَطةى متمانةى
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: مرؤظ كة قسةى كرد دةناسريَتةوة، واتة شا قسةكانى يانى شاردراوةتةوة«،
يَمة ثلةدار الى ئ تؤ :بؤية رِاستةوخؤ ثيَى وتووة ،ى بةدلَ بووة»يوسف«

 «ى كردوة زوَلمى ليَكراوة، هةروةهايوسف» تةماشاى وئةمينى، هةروةها
 :ثيَى دةَلىَ ،ئةم ضةند ساَلة لة بةندينخانةدا ئارامى طرتووة، نيَردراو دةرِوات

ةم ثياوة قؤناغةكانى ئدةرناضىَ، بةآم  لةسةر فةرماني شا، ضؤبدةر
كةسيَكة ، بؤية تيَكؤشاني نةفسي هةموي برِيوة، لة ئارام طرتن وخؤرِاطري

 تة كاربةدةست.يَشياوة بكر
ثيَويستة فيَرى ئةوةبني ئةو كةسانة بكةينة كاربةدةست كة  كةواتة،

، بؤية كاربةدةستان ئةطةر كةسيَكيان بينى بن بؤ ئةو ثلة وكورسى شياو
 ويستة ثلةيان ثيَبدرىَ،.ثيَ ،شياوى ثلة ثيَبةخشينة

تةزكيةى  بةآلم، ةكيةى يوسفزضةند تة ئةم ئايةتة هةرهةروةها 
اية، بؤ؟ كى سةرسامى ئةمانةت دةبيَت؟ كةسيَك خؤى ئةمني دتيَ شايشىثاد

بيَت، كىَ سةرسامى ثياوة؟ كةسيَك خؤى ثياو بيَت، كىَ سةرسامى دةست 
ئةبيَ  خةَلكى باشسةرسامى كيَ بيَت،  ئةمنيثاكية؟ كةسيَك خؤى 

بؤية ئةم ثاشا وئةيكاتة دةستة رِاسيت خؤي؟ بيَطومان خةَلكي باش! 
خؤى ضاك بيَت  رتداجا ئةطةر دةسةآل، دةبيَتسةرسامى يوسف 

ثاشا كة دَلنيا دةبيَت لةوةى ئةم  جادةدات،  ضاك خةَلكى بة وثايةكانيشثلة
 اربةدةست.يةكسةر دةيكات بة ك ،كةسة شياوة
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يم   َقاَل اْجَعْلنهي َعَلٰى َخَزائهنه اأْلَْرضه ] يظ  َعله ن هي َحفه  [إه
ئةو بةروبومانةى كة ة وكة بة بةرثرسى خةزنمب: »فةرموى يوسف 

يم  زةوى دةرديَن، من كةسيَكم ] لة يظ  َعله كارة دةزامن وشارةزام  [ لةوَحفه
 .هؤشم بؤ ئةو كارة شياوةومرؤظيَكم بري و

شكَلم جوانة، [ قؤزم وشيَوة ويمسنى جميل وإ] :وت، نةيتةماشا بكةن
يم  بةَلكو وتى ] يظ  َعله ن هي َحفه  [.إه

 ةكا،دةردى دآلو وجوانيةكةى توشى بةسةرنج بدةن: يوسف هةروةها 
دةكات، يوسف جوانيةكةى دةخياتة ناو  زانستةكةى لة بةندينخانة دةري بةآلم

 ،دةدريَ ثةالمارفيتنة دةكا وتوشى جوانيةكةى ئافرةتان بريةوة، يوسف 
آلم كةالمةكةى بة يوسف جوانيةكةى توشي نةهامةتي زؤري دةكا،

، لة بة فةزَلي خوا نخانة رِزطارى دةكاتبريوهؤشةكةى لة بةنديوزانستةكةى و
 وانى خؤت مةنازة.دةكات، بؤية بةجبةآل ونارِةحةتى دةري

 ،ليَرةدا زؤريَك لة موفةسريين [َقاَل اْجَعْلنهي َعَلٰى َخَزائهنه اأْلَْرضه ]
ة، تةنانةت آلتدارى كردوة، داواى ثلة وثايةى كردويوسف داواى دةسة :دةَليَن
 ى خوا ثةيامبةر ضونكةة، ليان بؤ دروست بوئةم باسة ئيشكا لةسةر

ئةى : »دةفةرموىَ ي كورِى سةمورة دةكا،نامحةلرِوبدةئامؤذطارى ع
 ،ي كورِى سةمورة داواى كاربةدةستى وبةرثرسياريةتي نةكةيتنامحةلرِوبدةع

ضونكة ئةطةر كراي بة كاربةدةست بةبيَ داواكردني، خوا يارمةتيت دةدا لة 
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ةطةر بة داواكردن ثيَتدرا، ئةوا خوا ئةيدا بة دةسيت خؤت بةرِيَوةبردني، خؤ ئ
 دةيسثيَريَتة خؤت  خوا ، ياني:(1)ويارمةتيت نادا لة بةرِيَوةبردني«

 ،ئةوةى داواى بكةيتبيَثيَى بةخشيت،  ئةطةر خوا بةآلمهاوكاريت ناكات، و
ى مةزن كورسيةيت، ئةوة خوا: تؤ شياوى ئةو كاربةدةستان خؤيان وتيان

 رت دةبيَت.هاوكا
موساى ئةشعةرى كة لةطةلَ دوو كةس لة  يان فةرمودةكةى ئةبو
، ئةبو موسا نازانىَ ئةو دوو ى خوا ثةيامبةرئةشعةريةكان دةرِؤنة الى 

ى ثةيامبةرداواى كاربةدةستى دةكةن لة تةماى ضني، بةآلم ئةوان  كةسة بة
وة بؤ من نةمزاني  ى خواثةيامبةرئةى ، ئةبو موساش دةَلىَ: خوا 

ئيَمة كةسيَك ناكةينة كاربةدةست كة »شتى وا هاتون، ئةويش فةرموى: 
ببة  لة يةمةنيس برِؤ ةى كورِى قتؤ ئةى عةبدوَلآل بةآلمخؤى داواى بكات، 

 .بة كاربةدةست«

 
ي النَّبهيُّ  الق » عن عبدالرحمن بن سمرة: (1)

ْحَمنه ْبَن َسُمَرةَ َيا َعْبَد ال :له ََل َتْسأَْل  !رَّ
َماَرةَ  يَتَها َعْن َمْسأََلةٍ  ،اْْله ْن أُْعطه نََّك إه َلْيَها ،َفإه ْلَت إه يَتَها َعْن َغْيره َمْسأََلةٍ  ،ُوكه ْن أُْعطه ْنَت  ،َوإه أُعه
ْنَها ،َعَلْيَها يٍن َفَرأَْيَت َغْيَرَها َخْيًرا مه َذا َحَلْفَت َعَلى َيمه ي ُهَو َفَكف ه  ،َوإه َك َوْأته الَّذه ينه ْر َعْن َيمه
 .4370. ومسلم، ح: 6727، 6248، 6343، ح: البخاري .«رَخيْ 
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، لةطةلَ داواكردنةكةى يوسف (1)جا لةبةر ئةم فةرمودانة وهاوشيَوةكاني
 اواى كاربةدةستى دةكات لةضؤن يوسف د دا! ئيشكاليان بؤ دروستبوة:

 دةفةرموىَ؟ وا ى خوا ثةيامبةركاتيَكدا 
مى ئةو ئيشكالة دةدةمةوة، ثاشان دةرِؤمة سةر آلمن ليَرةدا وة

كة ئايا ئايةتةكة ئةوةى  -بة ويسيت خوا- ئايةتةكة ورِونى دةكةمةوة
 تيَداية: يوسف داواي كاربةدةسيت كردبيَت؟

 يوسف  :ئةويش ئةوةية ة،آلمى ئةم ئيشكالة ئاسانسةرةتا وة
بؤى مرؤظ هةركات جا كارة هةستىَ،  زانيويةتى كةس وةكو خؤى ناتوانىَ بةو

كةس ئةو كارةى ثىَ ياوى ئةو كارة نية خؤى نةبيَت، دةركةوت كةس ش
لةسةرى  «نٍ يْ عَ  ُض رْ فَ فةرزي عةين »هةَلناسورِىَ ئةو نةبيَت، ئةوكاتة دةبيَتة 

نية،  ادهيض ئيشكاليَكى تيَ ام بدا. كةوابيَتئةوكارة ئةجنوثيَويستة لةسةرى 
و بةهةر ثؤستيَك  كة كةسيَك بؤى دةركةوت َلةآلحةشةرعيشدا  لةضونكة 

يش كةس، وموسوَلمانان ثيَويستيان ثيَيةتى دةبريَتة رِيَوة، يان زانستيَك
 .كارة بطريَتة ئةستؤ واجبة لةسةرى ئةو نايزانىَ ئةو نةبيَت، ئةوة

 
النهي عن سؤال اْلمارة واختيار ترك  :باب، رياض الصالحين بارةوة برِوانة: لةم (1)

َلْيهه   .الوَليات إذا َلْم يتعين عليه أَْو َتْدُع حاجة إه
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ةيوت: لةبةر زانست وثاراستنةكةى بؤ مالَ ن هةروةها يوسف 
وموَلكي طشيت ئةو داوايةي كرد، نةك لةبةر ئةوةى كورِي فالن، وخاوةن 

 رِةضةَلةكة.
 نةدةناسرا، بؤية ويسيت خؤي بة هةق بناسييَنَ. هةروةها يوسف 

بة كورتي يوسف زاني ئةو ثؤستة لةو سةردمة ولةو كاتةدا تةنها بؤ ئةو 
 شياو بووة.

 داية؟ةى تيَئايا ئايةتةكة ئةمنة سةر ئةوةى: برِؤي
 :شت بدةنو ئةوةى تيَدا نية، ضؤن؟ سةرجنى دو بةرِوني نةخيَر ئايةتةكة

ي: ثاشا دةَلىَ ]يةكةم ، «خؤمةوة كةم بةدةتايبةتى »[ أَْسَتْخلهْصُه لهَنْفسه
 كة دةيكا بة كاربةدةست.ماناى ئةوةية بة ئةمةش 

نََّك اْلَيوْ : دةَلىَ ]دووةم ين  إه ين  أَمه دةبيَتة خاوةن » :يانى ،[َم َلَدْيَنا َمكه
بة ش وةك ئةوة واية: ، ئةمةثادشا«الى ثؤست وثاية، وجيَى متمانة لة

 يوسف : تؤ ئةمرِؤ كاربةدةستى، بةآلم تةنها كاريَكي َلىَب يوسف 
تؤ وةزيرى،  :ثيَى دةَلىَئةو  هةَلدةبذيَرىَ، ئةوةية، جؤرى كار وثؤست وثلةكة

ئةرزيش ليَرةدا واتة:  يَ.ببا وةزارةتى خةزيَنةكاني ئةرز  :ةَلىَئ يش يوسف
 ئةرزي ميسر.

نةكردووة، ئةطةر  داواى كاربةدةستى يوسف  بةمةش رِون بويةوة،
 :، دةَليَن-ئةطةر نةَلينَي هةمويان-زؤربةى موفةسريين  -سبحان اهلل-ضى 
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لة  بةآلم، كردووة كة يوسف داواى كاربةدةستىاية دئةم ئايةتة ئةوةى تيَ
كو بةَل، ا نيةدئةوةى تيَ -خواش زاناترة- ثاش وردبونةوة بؤت دةردةكةوىَ
رىَ كة يوسف تةنها جؤرى كارةكة هةَلدةبذيَثاشا خؤى دةيكاتة كاربةدةست و

 دةَلىَ من شياوى ئةوةيامن.
 ةيةنيَتة ئةو ثلةوثاية دةفةرموىَ:يوسف دةط  ثاش ئةوةى خوا

يُب    ا لهُيوُسَف فهي اأْلَْرضه لهَك َمكَّنَّ َوَكذٰ ] ْنَها َحْيُث َيَشاُء ۚ نُصه أُ مه َيَتَبوَّ

َنا َمن نََّشاءُ  ينَ  بهَرْحَمته نه يُع أَْجَر اْلُمْحسه يَن   * َوََل نُضه  َخْير  ل هلَّذه
َرةه َوأَلَْجُر اآْلخه

 [آَمنُوا َوَكانُوا َيتَُّقونَ 
، -لة بري وسجن دواي نةهامةتيةكي زؤر-ئا بةو جيَطريكردنة واتة: »

كة ، وثلةوثاية ودةسةآلمتان ثيَبةخشي مان جيَطري كرد لةسةر زةوىيوسف
ضؤنى بويستاية دةهات ودةرِؤيشت وكويَي بويستاية دةمايةوة بيَ هيض 

خؤماني هةركةسيَكمان بوىَ لة بةندةكامنان توشى رِةمحةتى جا ، رِيَطريةك
ةين«، ئةمة لة دونيادا، اران ون ناكثاداشتى ضاكةكهةرطيز ئةجر ودةكةين، 

 ئةى لة دوارِؤذ؟
 َخْير  ]

َرةه وةك  وهةميشةييرتة ثاداشتى دوارِؤذ ضاكرتة»و [َوأَلَْجُر اآْلخه
يَن آَمنُوا َوَكانُوا َيتَُّقونَ ]؟ كىَبؤ ، ونيا«دوةى لة دارن ئيمان »بؤ ئةوانةى [ل هلَّذه
ارِؤذ بيَت، با دوكةسيَك دةيةوىَ سةرفرازى دونيا وطةر كارن«، كةواتة تةقواو

 تةقواى هةبيَت.ئيمان و
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طةياندي بة  ، بؤية خواى ميهرةبانبووة كةواتة يوسف ئةو دووانةى تيا
 ئةو ثلةوثاية.

دواي ضواردة سالَ ثاشرت،  14دةرِؤينة  ئيرتليَرةدا ضريؤكةكة دةثضرِيَت و
 ئةوةندة سةخت بووة، ،توشى قات وقرِيةكى زؤر سةخت هاتت آلوئةوةى 
: فةرموى ،كرد« مضر» مودةرعاى لة كاتيَك دو  ى خوامبةرثةياتةنات 

ئةوةندة  ،يَنيتهبةسةردا ب ةكي ووشكة ساَلي ونةداريةكيانخواية قات وقرِي»
 .(1)تى ساَلةكاني يوسف«سةخت بيَت وةك سةخ

 كردفةرماني حةوت ساَلة وشكةكة، بؤ قةرةبوكردنةوةى وسف ي
 كرد بؤعةمبارى زؤرى دروستخةزيَنة و، وطوَلةكاندا بهيََلريَتةوة طةمن لةناو

بةثيَى ثيَويست ليَيان  يشخةَلكا هةَلبطرييَت، ودةى طةمنةكانى تيَئةو
توشى هةذارى  يشتانآلو .كردةوةارد، وةك لةخةو ثةرذيَنةكة رِونيدةخو

وزيريَكى ليَية طةمنى لة  رة كةوا لة ميسو بويةوهاتن، باس وخواس بآل

 
َرةه  النَّبهيَّ  أَنَّ قال: » هريرة،عن أبي  (1) ْكَعةه اآْلخه ْن الرَّ

َذا َرَفَع َرْأَسُه مه  :َيُقولُ  ،َكاَن إه
يَعةَ  َشامٍ  ،اللَُّهمَّ أَْنجه َعيَّاَش ْبَن أَبهي َربه  ،اللَُّهمَّ أَْنجه اْلَولهيَد ْبَن اْلَولهيده  ،اللَُّهمَّ أَْنجه َسَلَمَة ْبَن هه

نْ  يَن مه ينَ اللَُّهمَّ أَْنجه اْلُمْسَتْضَعفه نه يَن  ،اللَُّهمَّ اْشُدْد َوْطأََتَك َعَلى ُمَضرَ  ، اْلُمْؤمه نه اللَُّهمَّ اْجَعْلَها سه
نهي يُوُسَف  َناده َعْن أَبهيهه ،.. َكسه ْبحه  ٰهَذاَقاَل اْبُن أَبهي الز ه َوَكاَن َيُقوُل فهي َبْعضه ] ُكلُُّه فهي الصُّ

ُ } َلْيَس َلَك َصاَلتههه فهي َصاَلةه اْلَفْجره اللَُّهمَّ اْلعَ  ْن اْلَعَربه َحتَّى أَْنَزَل اللَّ َْحَياٍء مه ْن ُفاَلًنا َوُفاَلًنا أله
ْن اأْلَْمره َشْيء  { اآْلَيةَ   .675. ومسلم، ح: 4284، 961، 764، 771، ح: البخاري .«[مه
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 لةكى زؤرى ثرِ كردووة لة طةمن، بؤية باريَعةمطوَلةكانيدا هيَشتؤتةوة و
 جا لةوانةى هاتن براكاني يوسف بوون. ر،اليةكةوة رِوياندةكردة ميس هةمو
ْخَوُة يُوُسَف َفَدَخُلوا َعَلْيهه َفَعَرَفُهْم َوُهْم َلُه ُمْنكهُرونَ ]  [َوَجاَء إه
ْخَوُة يُوُسَف ] جا »[ ْيهه َفَدَخُلوا َعلَ ، ]«براكانى يوسف هاتن»[ َوَجاَء إه

، ئةوانى ناسيةوة« يةكسةر »يوسف[ َفَعَرَفُهمْ ، ]«الى ضونة ذورةوة بؤ
 .يةوة«ناسياننةيوسف نةبرد و ثةيان بةئةوان »بةآلم  [َوُهْم َلُه ُمنكهُرونَ ]

 ليَرةدا ضةند سوديَك هةية:
  يوسف «، كةواتةالى ضونة ذورةوة بؤ» :: دةفةرموىَيةكةم

تةالرى خؤى لةناو كؤشك و بةدةستانى تروةكو كار كاربةدةستيَك نية
َفَدَخُلوا ] :خزمةتكارةكانى كارةكان ئةجنام بدةن، دةفةرموىَيشىَ ونبدا

، كةواتة يوسف «ؤ هيَنانى دانةويََلةخؤي، ب الى ضونة ذورةوة بؤ» [َعَلْيهه 
 هةستاوة بة ئةجنامدانى كارةكان. خؤى

انى هةبووة لة نيَوان طرِيَطاى بازر كةلةمةوة بؤمان دةردةكةوىَ : دووةم
يش بامسان كرد كة يوسفيان هيَناوة بؤ ميسر ثيَش ردا، لةوةوفةلةستني وميس

وهيَنان وبردنى ر بؤ ئةجنامدانى بازرطانى فرؤشتويانة، ليَرةش ديَن بؤ ميس
 مشةك.

: هةروةها ئةوةى تيَداية، كة قات وقرِي ووشكة ساآلني ميسر سيَيةم
 و وآلتةشي طرتؤتةوة بة فةلةستينيشةوة.وشار وناوضةكاني دةوربةري ئة
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كة ئةَليَ:  »يوسف ئةوانى ناسيةوة« [َفَعَرَفُهمْ دةفةرموىَ ]: ضوارةم
 ،«الجملة الفعليةيوسف ئةواني ناسيوةتةوة، بة رِستةى كرداري دةيهييَنَ »

 «،الجملة اْلسميةباسي نةناسينةوةى ئةوان دةكا، بة رِستةى ناوي »كة  بةآلم
ئةواني ناسيةوة، بةآلم ئةوان ناسينةوةى يوسف هةر بة ياني: يةكسةر 

: ئةطةر ئةم ئايةتة ضيمان ثيَدةَلىَ؟ ثيَمان دةَلىَميَشكيشياندا نةهاتووة، 
ستةمكار وزاَلم، ستةمليَكراو ومةزَلومي بري بضيَتةوة، ئةوا هةرطيز 

ؤذان ، ضونكة رِؤذيَك لة رِستةمليَكرا ومةزَلوم، ستةمكاري لةبري ناضيَت
 اوة، خراوةتة ناو بريةوة، دةرد ونةهامةتيان بةسةردا هيَناوة.َلمى ليَكرزو

كة بؤضي ئةوان يوسفيان  ،ضةند قسةيةك كراوةجا ليَرةشدا 
 نةناسيوةتةوة:

 دورةوة بون، بؤية يوسفيان نةناسيوة! دةَليَن: ئةوان لة
ووة، طةورة بئةو ئيَستا دةَليَن: ئةوان بة منداَلى يوسفيان بينيوة، بةآلم و

 بة ئاسانى ناناسريَتةوة!
واوةتى تةماشاى نيَو وةزيرى نةيانتوانيوة بةتةَليَن: لةبةر هةيبةتى دةو

 ضاوانى بكةن!
 هةروةها لةبةر ئةو ماوة زؤرةى يةكرتيان نةبيين بوو.

 هةروةها وايان زانيبوو يوسف تياضوة.
 هةروةها ستةمكار زؤر طويَ بة ناسينةوةى ستةمليَكراو نادا.
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 ها ناسينةوةى طرنط نةبووة بةاليانةوة.هةروة
لةبةر جياوازي  ضاوةرِوانى ئةوة نةبون يوسف بوبيَت بة وةزير!دةَليَن:  يا

ئةو حاَلةتةى كؤتا جار يوسفيان بيين كة لةناو بري بوو، لةطةلَ ئةو حاَلةتةى 
ئيَستا ئةيبينن كة وةزيرة، كة هةنديَ ثيَشةكيان نةبينياية، ئةسَلةن باوةرِيان 

 .(1)يان نةناسيوةيوسفبؤية  ةدةكرد ثيَيان بوتراية ئةوة يوسفة،ن
، ضونكة -خواش زاناترة-لةم ئيحتيماالنة تةواو نية  هةنديَكبةآلم 

 كؤبونةتةوة! ضةندين جار لةطةلَ يوسفدا 
ْن أَبهيُكْم أَََل َتَرْونَ ] ْم َقاَل اْئتُونهي بهأٍَخ َلُكْم مه هه َزُهْم بهَجَهازه ا َجهَّ أَن هي   َوَلمَّ

لهينَ  ي َوََل  *  أُوفهي اْلَكْيَل َوأََنا َخْيُر اْلُمْنزه ْنده ْن َلْم َتْأتُونهي بههه َفاَل َكْيَل َلُكْم عه َفإه
ُلونَ  * َتْقَربُونه  نَّا َلَفاعه ُد َعْنُه أََباُه َوإه  [َقالُوا َسنَُراوه
َزُهمْ ] ا َجهَّ مْ  َوَلمَّ هه بريتية لةو « بة فةحتةى جيمةكة، هاز الجَ » [بهَجَهازه

 شتانةى موسافري ثيَويسيت ثيَيةتي لة شتومةك وتويَشو. 

دواي ئةوةى يوسف فةرماني كرد رِيَزيان ليَبيطريَت وميوانداري » واتة:
بؤي  وخواردةمةني شياويان بكريَت، ثاشان ئةوةي ثيَويستيان بوو لة دانةويََلة

ْن أَبهيُكمْ َقاَل اْئتُونه ] دابينكردن، وكاروبارةكانى بؤ رِيَكخسنت«،  [ي بهأٍَخ لَُّكم م ه

 
 الكشاف: للزمخشري، تفسير هذه اآلية. :برِوانة (1)
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 برايةكتان هةية لة باوكةوة بيهيَنن كة جاريَكي تر هاتنةوة، »يوسف وتي:
 «.بؤالم

ْن أَبهيُكمْ «، هةروةها وتي: ]برايةكتان» [بهأٍَخ لَُّكم]جا وتي:  لة [ »م ه
 تان« هةموي بؤ ئةوةى نةناسريَتةوة.باوك

 وكيانةوة؟زانى برايةكيان هةية لة با ضؤن  يوسف
كة ميوانداري كردون ورِيزي ليَناون، ولةطةَليان  زانايان دةفةرمون:

ة بؤ يوسف، كؤبوةتةوة، لةكاتي قسةكردنياندا، باسي براكةى خؤيانيان كردو
 زانيويةتى. يوسف ي تر، يان بة هةر شيَوازيَكئيرت ئةمة بيَت 

يوسف  ئةم ثرسيارةى كة ،لة ئايةتةكةوة ئةوة بةدى دةكرىَ هةروةها
  ثيَشرت طفتوطؤيةك هةبووة لة  تةكةوا، نةبووة بةاليانةوةهيض سةير

، ئةطةرنا يةكسةر طومانيان هاتؤتة ثيَشةوة «يشبنيامينوباسي » نيَوانياندا
نةيدةويست ئةوان  دةبر كة ئةم كةسة دةيانناسيَتةوة، دةى يوسفيش 

 ئةوة بزانن.
»ئةى نابينن كةوا ضؤن كيَشانة [  أَََل َتَرْوَن أَن هي أُوفهي اْلَكْيَل ]

، ضؤن رِيَزم ليَطرتن، ضؤن لةم شارةي خؤم ثيَوانةتان بة تةواوةتى بؤ دةكةمو
ميوانداري شياوم كردن، دةى مادام من ئاوها بوم لةطةَلتاندا ئيَوةش برا 
باوكيةكةتان لةطةلَ خؤتاندا بهيَنن«، هةمو ئةمانة بؤ ئةوةى هانيان بدات 

لهينَ ، ]يَننلةطةلَ خؤياندا بيه »جا من بة باشرتين شيَوة  [َوأََنا َخْيُر اْلُمنزه
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ميوانداري هةركةسيَك دةكةم ببيَتة ميوامن وبةضاوي خؤشتان بينيتان«، 
ن لَّْم َتْأتُونهي بههه ]بةمة هانى دان، بةمةش  ئةطةر » ، واتة:نىترساند[ َفإه

ي، ]«براكةتان نةهيَنن نده كيَشانة هيض شيَوةيةك بة»ئيرت [ َفاَل َكْيَل َلُكْم عه
»نةك هةر [ َوََل َتْقَربُونه ] وخواردن«،دانةويََلة  وثيَوانةتان بؤ نية، نةيةن بؤ

 ض جاي بيَن بؤ دانةويََلة«. نزيكى ئةم شارةش مةبنةوةئةوة بةَلكو ئةسَلةن 
ُد َعْنُه أََباهُ ]: ئةوانيش وتيان تةقاالى خؤمان [ »هةولَ وَقالُوا َسنَُراوه

وهةوَلي خؤمان دةدةين، بة هةمو شيَوةيةك تا  لةطةلَ باوكماندا دةخةينة طةرِ
ُلونَ ، ]رِازي دةكةين بة هيَناني« نَّا َلَفاعه بيَطومان بة ئةو كارة » ،[َوإه

بزانيَ، وهةم خؤشيان باشرت بزانن كة  وةكو ئةوةى هةم يوسف  ،«دةكةين
اندو بوني هيَناني بنيامني ئيشيَكي هةروا ئاسان نية، هةولَ تةقاال وم

 ثيَويستة.
 :كاريَكى زؤر سةير دةكات ثاشان يوسف  
َذا انَقَلُبوا  ] ُفوَنَها إه ْم َلَعلَُّهْم َيْعره َحالههه ْتَيانههه اْجَعُلوا بهَضاَعَتُهْم فهي ره َوَقاَل لهفه

ُعونَ  ْم َلَعلَُّهْم َيْرجه هه َلٰى أَْهله  [إه
يان، ئةو دةست مايةكةواتة: »جا بة طةجنةطاني بةردةسيت وتي: 

يانة لةبةرامبةر ئةو دانةويََلة، بةبيَ ئةوةى ئةوان هةسيت ثارةيةى كة داو
ئةوةى كة طةرِانةوة بيناسن  بؤ»، بؤ؟ «بيخةنة ناو بارةكانيانةوة ثيَبكةن،
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َلَعلَُّهْم ، ]«ثاشا بؤى طةرِاندونةتةوةوبزانن ئةوة دةست مايةكةيانة و
ُعونَ   «.ئةوةى بطةرِيَنةوة بؤ»[ َيْرجه
دةستمايةكةى بؤيان  لةسةر ئةوةى كة بؤضى ،هةية بؤضونار ضو

ُعونَ ] :لةبةر ئايةتةكة نةبواية كة دةفةرموىَطةرِاندؤتةوة؟  بؤ »[ َلَعلَُّهْم َيْرجه
بةآلم بؤ ئةم رِيَطايةي  ،ئةو بؤضونانةم باسدةكرد، «ئةوةى بطةرِيَنةوة

 هةَلبذارد، لةوانةية:
ناضارن ، كة ثارةكة دةبينناخؤن، لةبةر ئةوة بوبيَت، ئةوان حةرام ن -

 بةهةَلة كةوتؤتة ناو بارةكةمانةوة.ثارةكة بهيَننةوة، ضونكة دةَليَن 
وة بؤيان، ئةطةر ةرِةنطة ثارةيان نةبوبىَ، بؤية يوسف طةرِاندويةتي يا -

 كى تر نةياندةتوانى بطةرِيَنةوة.جاريَ ،ايةتةوةبنةيطةرِاند
عادةتي خةَلكي ضاكيش، وةآلمي يا ئةوان خةَلكيَكي ضاك بوون، لة  -

 ضاك بة ضاك دةداتةوة، بؤية ناضار ئةبن بطةرِيَنةوة.
يا بؤ ئةوةى باوكي بزانيَ، كورِةكاني رِاستدةكةن لةوةى وةزير داواي  -

 بنياميين كردوة.
ليَرةدا طفتوطؤي نيَوان يوسف وبراكاني تةواو، برِؤينة سةر طفتوطؤي 

 نيَوان براكاني وباوكي:
ْل َمَعَنا أََخاَنا  َفَلمَّ ] نَّا اْلَكْيُل َفأَْرسه َع مه ْم َقالُوا َيا أََباَنا ُمنه َلى أَبهيهه ا َرَجُعوا إه

نَّا َلُه َلَحافهظُونَ   [َنْكَتْل َوإه
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ثيَش ئةوةى بارةكة بكةنةوة، يان هيض كاريَكى  ،هةركة طةيشتنة مالَ
نَّا اْلَكْيُل ] ،تر بكةن َع مه ئةمة »وتيان: ئةى باوكة...«، [ َقالُوا َيا أََباَنا ُمنه

زؤر  ثرسي بردني بنيامني، ئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى ويةكةم قسةيان بو
لة نيَوان دوو ئاطردان، يةكيَك لةو ئاطرانة  شئيَستايان قورس بووة؟ لةسةر دَل

. وناشتوانن طرنب ةوةية ئيرت نةطةرِيَنةوة بؤ شتومةك، وبةرطةى برسييَتئ
دةبىَ ئةو قةبرة هةَلدةنةوة كة ضةند ساَلة خؤلَ  :يةئاطرةكةى تريش ئةوة

ية لةوةى ئةو زامة بكوليَننةوة كة كؤن بووة، ئةويش بريت طرتووة، سةري
لة ، كة ضةند ساَلة داواي ناردني »بنيامني«، ضريؤكى يوسفى بري دةخاتةوة

 هةوَلى ئةوةدان بريى بضيَتةوة.
ونكة بشيان سوتييَنَ سوكرتة، بؤية برِيارياندا ئاطري دووةم هةَلبذيَرن، ض

نَّا اْلَكْيُل ] ،«طةيشتنة جىَ كةبؤية هةر َع مه تةواو  :وتيان»[ َقالُوا َيا أََباَنا ُمنه
، خواردن ودانةويَلة نةما، ضونكة عةزيزي كيَشانة نةماباوكة ئيرت ثيَوانة و

ميسر برِياريدا ئةطةر بنيامني نةبةين لةطةلَ خؤمان، ئيرت نزيكي ميسر 
ْل َمَعَنا أََخاَنا َنْكَتْل ، ]«ةوة، تؤش دةزاني ثيَويستمان بة خواردنةنةبين  َفأَْرسه

نَّا َلُه َلَحافهظُونَ  ئةوةى كيَشانة  ان لةطةَلمان بنيَرة بؤ»بؤية بنياميين برام [َوإه
 خةَلك هةنديَك داليَرة دةيثاريَزين«، بيَطومان بة دَلنياييةوة ثيَوانة بكةين،و
كة واي ليَديَت: ئايةتة« ناوي براكةى يوسفة، ياني َنْكَتْل » ، نةكتةلدةزانن وا

 »نةكتةل«ـة،، تةنانةت خةَلك هةية ناوى »نةكتةلي برامان لةطةلَ بنيَرة«
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، ئةسَلةن لة بةآلم ئةمة هةَلةية و وا نيةبةهؤى هةَلة تيَطةيشنت لةم ئايةتة، 
 «.ننو« نةك بة »ءيا[ة، بة »ْل تَ كْ يَ قريائةتي حةمزة وكيسائيدا ]

ن َقْبُل ] يهه مه نتُُكْم َعَلٰى أَخه ُ َخْير    َقاَل َهْل آَمنُُكْم َعَلْيهه إهَلَّ َكَما أَمه َفاللَّ
ينَ  مه احه ظًا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ

 [َحافه
دابيَ، وزامة كؤنةكةى  وةكو ئةوةى ئةم قسة ئازاري دَلي يةعقوبي 

يوسفيان لةطةَلدا نويَ كردبيَتةوة، ضونكة هةر بةو ئوسلوبة داوايان كرد 
نَّا َلُه َلَحافهظُونَ بنيَريَت: ] ْلُه َمَعَنا َغداً َيْرَتْع َوَيْلَعْب َوإه [، بؤية فةرموي: أَْرسه

وةكو ضؤن  لةسةر بنيامني، ئايا متمانةتان ثيَبكةم[ »َهْل آَمنُُكْم َعَلْيهه ]
؟ سةبارةت بة براكةى؟! كة دةزانن ضيتان ثيَكرد!!ثيَشرت متمانةم ثيَكردن 

لة دواي ئةوةوة متمانةم ثيَتان نةماوة، بةرِاسيت كةس نادةمة دةسيت نةخيَر 
كةس ئةيدةمة دةسيت خوا وخؤي باشرتين ثاريَزةرة، هةر خؤي بة 
بةزةييرتيين خاوةن بةزةييةكانة بةَلكو بةزةيي ثيَمدا هاتةوة وبة بنيامينيش 

 «تاقيم نةكاتةوة
بةآلم  بينيَرم لةطةَلتان،ئةم قسةش ئاماذةيةكة بؤئةوةى كة دةكرىَ 

ى ئايةتةكة يتةماشاى كؤتا !سةيرم لة تيَطةيشتنى يعقوب ديَت منبةرِاستى 
ُ َخْير  َحافهظًابكةن ] ، بة تةماي ثاراستين ئيَوة نيم، ئةطةر بينيَرم :[ يانىَفاللَّ

بة  بةآلم، ئةمةش ئيزندانيَكة كة بينيَرىَ، بةَلكو دةيدةمة دةستى خوا
 ئينجا ثشت بةخوا بةستنيَكي طةورةي تيَداية. يى.نارِاستةوخؤ
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ي  ] ْم َقالُوا َيا أََباَنا َما َنْبغه َلْيهه ْت إه ا َفَتُحوا َمَتاَعُهْم َوَجُدوا بهَضاَعَتُهْم ُردَّ َوَلمَّ
يٍر ذَ  يُر أَْهَلَنا َوَنْحَفُظ أََخاَنا َوَنْزَداُد َكْيَل َبعه َلْيَنا َوَنمه ْت إه هه بهَضاَعتَُنا ُردَّ لهَك َكْيل   َهذه

ير  
 [َيسه

مْ ] َلْيهه ْت إه ا َفَتُحوا َمَتاَعُهْم َوَجُدوا بهَضاَعَتُهْم ُردَّ  كة رِؤيشنت»[ َوَلمَّ
ئةوسا توشي موفاجةئةيةكي طةورة بوون، تةماشا دةكةن  ،بارةكانيان كردةوة

 ، »وتيان:[َقاُلوا َيا أََباَنا، ]«و بارةكةيانطةرِيَنراوةتةوة نيَمايةكةيان دةست
يى باوكة ]ئة َلْينَ هٰ ] ؟«ضيمان دةوىَ»[ َما َنْبغه ْت إه هه بهَضاَعتَُنا ُردَّ »ئةوة [ ذه

يُر أَْهَلَنا، ]«تةوةيَنراوةمايةكةمانة بؤمان طةرِدةست [ »دةضني لةو شارةدا َوَنمه
[  َوَنْحَفُظ أََخاَنا، ]«كارى خؤمانخواردةمةني ودانةويَلة ديَنني بؤ كةسو

يرٍ  ، ]ةهةر خراثةيةك بيَتة رِيَي«ل براكةمشان دةثاريَزين» [ َوَنْزَداُد َكْيَل َبعه
ضونكة براكةمان  ،»سةرباري ئةمانةش، يةك بار وشرت زياتر خواردن دةهيَنني

لةطةَلداية«، لةوانةية عةزيري ميسر، بؤ هةر سةريَك بارة وشرتيَكي دابيَت، 
ير  ذٰ ] بؤ ئةوةى بةشي حةوت ساَلةكة بكا«،

ئةم خواردنةش »[ لهَك َكْيل  َيسه
بنيامني يةك بار  ناردني بةناضيَت، بةم شيَوازة، شتيَكي ئاسانة، هيضى تيَ

 ،ئاسانة« ،هاتنى بنيامني بةرامبةر باريَك وشرتجا وشرت زياد دوكات، 
ئةشكريَ بةو واتا بيَ: كة كارواني ثيَشو شتيَكي كةممان هيَناوة وبةشناكا، 

 بةآلم دورة واهلل أعلم.
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ه َلَتْأتُنَّنهي بههه إهَلَّ أَن يَُحاَط َقاَل َلْن أُ ] َن اللَّ َلُه َمَعُكْم َحتَّٰى تُْؤتُونه َمْوثهًقا م ه ْرسه
ُ َعَلٰى َما َنُقوُل َوكهيل   ا آَتْوُه َمْوثهَقُهْم َقاَل اللَّ  [بهُكْم ۖ َفَلمَّ

دات، وةكو ثةميانيَكيان لةطةلَ طرىَ بدةيةوىَ عةهد و عقوب ةي
ى خوا ثةيامبةرهةروةها ، لةطةَلياندا نيَرىَةيثةميان نهد وجارى ثيَشو بىَ عة

 َ(1)ناطةسرتيَ«جار ولة شويَنيَكةوة دو ،ئيماندار: »دةفةرموى. 
»واهلل  :وتى بؤيةئةجمارة درؤ ناكةن،  تا رِادةيةك دةيزاني عقوب ةي

ة بؤمى ثيَنةدةن ك ةطةَلتان ناينيَرم تاوةكو طفت وثةميانى توندم بةخوال
ئةم ثياوة . «ضىَبتى ئيَوة دةرةوة، مةطةر لة تيا بضن يا لة دةسةآلدةهيَنن

 ،ثةميانيان ليَوةردةطرىَبةرز وبةرِيَزة هةست بة شتىَ دةكات، بؤية عةهد و
ضارتان نةميَنىَ و ئيرت مةطةر دةورتان بطريىَ ولمى هةية، يترسى هةية، ع

 دةربضيَ. تى ئيَوة آلدةسة لة
ا آَتْوُه َمْوثهَقهُ ] كة  ثةميان بيَت،: قةسةم بةخوا، طفت وكة وتيان»[ مْ َفَلمَّ

طةرِاينةوة بؤالت براكةمان لةطةَلدا بيَت، مةطةر ناضار بني ولة دةسةآلمتان 
ُ َعَلٰى َما َنُقوُل َوكهيل  ] نةمييَن«،  خوادةى  فةرموي:عقوب ةي»[ َقاَل اللَّ

ة، نيَوامناناطاري وضاوديَر وئ ة، خوا شاهيدوةكيل لةسةر ئةوةى من وئيَوة ومتان

 
َتْينه »: -رحمه الل تعالى-قال البخاري  (1) ْن ُجْحٍر َمرَّ

ُن مه َوَقاَل  ،َباب ََل يُْلَدُغ اْلُمْؤمه
َيةُ  َبةٍ  :ُمَعاوه َلَّ ُذو َتْجره يَم إه أنه  عن النبي  هريرة،عن أبي الحديث:  ٰهَذا، ثم أورد ََل َحكه
َتْينه : »قال ْن ُجْحٍر َمرَّ

ُن مه  .2998. ومسلم، ح: 5782، ح: البخاري .«َلَ يُْلَدُغ الُمْؤمه
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ئةوسا ثاداشيت خاوةن وةعدةكان بة ضاكة دةداتةوة وبيَوةعدةكانيش سزا 
دةدات، ئةم قسةي كرد بؤ جةخت كردنةوة لةو بةَليَنةى دابويان، بةرِاسيت 
ئةم رِستةية: »خوا وةكيل بيَت« زؤر قورسة، ئةبيَ هةر وا بة طاَلتة وئاسان 

 تةماشا نةكريَ.
لة فةرمودةيةكدا باسي ضريؤكي دوو  رى خوا لةم بارةوة ثةيامبة 

ثياوي نةوةي ئيسرائيلمان بؤ دةكات، ئةفةرمويَ: »ثياويَك لة نةوةى 
هةزار دينار قةرزى كرد لة ثياويَكي تري نةوةى  1000ئيسرائيل، داواى 

ئيسرائيل، وتي: باشة، شاهيد بيَنة تا بيكةم بة شاهيد، وتى: بةس بيَ خوا 
ك بهيَنة، وتي: بةس بيَ خوا كةفيل بيَ، وتي: ى كةفيليَشاهيد بيَ، وتي: دة

رِاستدةكةيت، بؤية ثارةكةى ثيَدا بؤ ماوةيةكي دياريكراو، كابرا رِؤيشتةوة 
هاتة ليَواري وبة دةريادا ثةرِيةوة وئيشةكةى خؤي بةجيَ هيَنا، ثاشان 

وعيدةى تةوة بؤالي لةو مةنيَبطةرِيَثارِة طةرِا بة دواي بةلةميَكدا دةرياكة و
دياريان كردبو، بةآلم هيضي دةست نةكةوت، ئةوةبو رِؤيشت داريَكي هيَناو 

ناوبؤشي كرد وهةزار دينارةكةى تيَكرد لةطةلَ نامةيةكدا، ثاشان و كؤَلى كرد
سةري طرتةوة وضاكي كرد، وئينجا هيَناي بؤ دةرياكة، وتي: خواية طيان: 

مت: بةس بيَ خوا كةفيل من هةزار دينارم قةزركرد، داواي كةفيلي كرد، و
بيَ، رِازي بوو بة تؤ، وتي: شاهيد بيَنة، ومت: بةس بيَ خوا شاهيد بيَ، رِازي 



  191     

بوو بة تؤ، وا من هةوَلي زؤرمدا شتيَكم دةست بكةويَ ئةم هةقةي بؤ بنيَرم، 
 «دةستم نةكةوت، جا خواية وا بة تؤم سثارد، وخستية بةحرةةكةوة

ن، كةسيَك برِيَكى زؤرى ثارة بة ئاودا لة دورةوة تةماشاى ئةم كارة بكة
دواجار ثشت بةسنت بةخوا متمانة  ؟ا ئةمة كارى شيَتة يان عةقلَدةدات، ئاي

 يتةوي ثيَي وةآلممان دةداتةوة!
ثاشان رِؤيشت ودةسيت كرد بة طةرِان بة دواي بةلةميَكدا بطةرِيَتةوة »

دةرياكةوة بؤ شارةكةى خؤي، ئةو ثياوةشي قةرزةكةى ثيَدابو لةو ديوي 
ضاوةرِيَي دةكرد بةَلكو بةلةميَك بيَت وقةرزةكةى بؤ هيَنابيَتةوة، ئيرت هةر 
ضاوةرِيَي كرد، تةماشا دةكات ئةوة دارةكةية وا ثارةكةى تيَداية، برديةوة بؤ 

كةرتي كرد، ثارة ونامةكةى بيين، ثاشان كرد و ثاضىمالَ بؤ سوتةمةني، كة 
ي هيَنا بوو، وتي: واهلل بةردةوام هةوَلم كابراى قةزرار هات وهةزار ديناريش

دةدا ودةطةرِام بة دواي بةلةميَكدا بةَلكو ثارةكةت بؤ بهيَنم، بةآلم دةستم 
نةكةوت تا ئيَستا ئةمةم بؤ هيَناي، ئةويش وتي: هيضت بؤ نارم؟ وتي: 
ثيَتدةَليَم: هيضم دةستنةكةوت تا ئةو كاتةى ئةمةم بؤ هيَناي! وتي: دةى 

ياند كة تؤ لة نيَو دارةكةدا ناردت، ئةوةبو هةزار دينارةكةي خوا ئةوةي طة
 .(1)تري بردةوة«

 
ْسَرائهيَل، َسأََل َبْعَض : »عن رسول الل  هريرة،عن أبي  (1) ْن َبنهي إه أَنَُّه َذَكَر َرُجاًل مه

ه َش  ُدُهْم، َفَقاَل: َكَفى بهاللَّ َهَداءه أُْشهه يَناٍر، َفَقاَل: اْئتهنهي بهالشُّ َفُه أَْلَف ده ْسَرائهيَل أَْن يُْسله يًدا، َبنهي إه هه
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ُ َعَلٰى َما َنُقوُل َوكهيل  ]  جا وتنى ئةم قسةية زؤر قورس وطرانة، [ َقاَل اللَّ
بيَت  ثةندثابا ، دكرد بة وةكيل وكةفيل وشاهي مةزني هةركةس خواى بؤية
 درؤ، ورِاست وهةَلسان ودانيشنتة ل، ى زمانة كاآلنةكات  خوابا ، ىثيَوة
 «ية.وخوا شاهيدة، وخوا وةكيلة »بةخوا،هةر 

 يا دةكريَ ئةم كارةى كردبيَ، لةبةرئةوةى ناضار بووة لةبةر خواردن.
َقٍة َوَما  ] ْن أَْبَواٍب ُمَتَفر ه ٍد َواْدُخُلوا مه ْن َباٍب َواحه يَّ ََل َتْدُخُلوا مه

َوَقاَل َيا َبنه
ه َعَلْيهه َتَوكَّْلُت َوَعَلْيهه َفْلَيَتَوكَّله  أُْغنهي َعْنُكْم  َّ نه اْلُحْكُم إهَلَّ لله ْن َشْيٍء إه ه مه َن اللَّ مه
ُلونَ   [اْلُمَتَوك ه

 
يله  ى، َقاَل: َفْأتهنهي بهالَكفه َلى أََجٍل ُمَسما َلْيهه إه ياًل، َقاَل: َصَدْقَت، َفَدَفَعَها إه ه َكفه ، َقاَل: َكَفى بهاللَّ

َلُه، ي أَجَّ َفَلْم  َفَخَرَج فهي الَبْحره َفَقَضى َحاَجَتُه، ثُمَّ الَتَمَس َمْرَكًبا َيْرَكُبَها َيْقَدُم َعَلْيهه لهَْلََجله الَّذه
ْد َمْرَكًبا، َفأََخَذ  َج َيجه ، ثُمَّ َزجَّ هه به

َلى َصاحه ْنُه إه يَفًة مه يَناٍر َوَصحه يَها أَْلَف ده َخَشَبًة َفَنَقَرَها، َفأَْدَخَل فه
نََّك َتْعَلُم أَن هي ُكْنُت َتَسلَّْفُت ُفالًَنا أَْلَف  ، َفَقاَل: اللَُّهمَّ إه َلى الَبْحره َها إه َعَها، ثُمَّ أََتى به يَناٍر،  َمْوضه ده

يًدا، َفَسأََلنهي كَ  ه َشهه يًدا، َفُقْلُت: َكَفى بهاللَّ َي بهَك، َوَسأََلنهي َشهه ياًل، َفَرضه ه َكفه يالَ، َفُقْلُت: َكَفى بهاللَّ فه
ُعكَ  ن هي أَْسَتْوده ْر، َوإه ي َلُه َفَلْم أَْقده َلْيهه الَّذه َد َمْرَكًبا أَْبَعُث إه َي بهَك، َوأَن هي َجَهْدُت أَْن أَجه َها، َفَرضه

َلى َفَرَمى  ُس َمْرَكًبا َيْخُرُج إه ، ثُمَّ اْنَصَرَف َوُهَو فهي َذلهَك َيْلَتمه يهه َها فهي الَبْحره َحتَّى َوَلَجْت فه به
َذا بهالَخَشَبةه  ، َفإه َمالههه ي َكاَن أَْسَلَفُه، َيْنظُُر َلَعلَّ َمْرَكًبا َقْد َجاَء به ُجُل الَّذه ، َفَخَرَج الرَّ

هه يَها َبَلده الَّتهي فه
ي َكاَن أَْسَلَفُه،المَ  َم الَّذه يَفَة، ثُمَّ َقده

حه ا َنَشَرَها َوَجَد الَماَل َوالصَّ هه َحَطًبا، َفَلمَّ َْهله  اُل، َفأََخَذَها أله
تهَيَك بهَمالهَك، َفَما َوَجْدُت  ًدا فهي طََلبه َمْرَكٍب آله ْلُت َجاهه ه َما زه يَناٍر، َفَقاَل: َواللَّ َفأََتى بهاألَْلفه ده

ْد َمْرَكبً َمْركَ  ُرَك أَن هي َلْم أَجه َليَّ بهَشْيٍء؟ َقاَل: أُْخبه ، َقاَل: َهْل ُكْنَت َبَعْثَت إه يهه ي أََتْيُت فه ا ًبا َقْبَل الَّذه
ْف به  ، َفاْنَصره ي َبَعْثَت فهي الَخَشَبةه َ َقْد أَدَّى َعْنَك الَّذه نَّ اللَّ ، َقاَل: َفإه يهه ْئُت فه ي جه األَْلفه َقْبَل الَّذه

ًدا«ا يَناره َراشه  . 1427، 2169، ح: البخاري .لد ه
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َيا ]طرتي وفةرموي:  سؤزى بؤ منداَلةكانىيةعقوب ترسى باوكايةتى و
دٍ  ن َباٍب َواحه يَّ ََل َتْدُخُلوا مه

ضةندين وة وران شارة طةورةكان دةورة دراجا ،[َبنه
وة بؤ ضةندين دةرطاى هةبوديارة ريش ة بؤ ضونة ذورةوة، ميسدةرطاى هةبوو

كة طةيشتنة  !رِؤَلةكامن»: يش بة كورِةكانى وتوةعقوبةي ضونة ذورةوة، جا
ْن  ، ]ذورةوة«لةيةك دةرطاوة مةضنة ميسر هةر يازدةكةتان  َواْدُخُلوا مه

َقةٍ  َتَفر ه بة  ةرطايةكى جياوازةوة بضنة ذورةوة،لةضةند د»بةَلكو  ،[أَْبَواٍب مُّ
 شيَوةيةك هةر دوان سيَيانيَكتان لة دةريايةكةوة داخل بن«.

ئةم ئامؤذطاريةى كردن؟ بةرِاسيت زؤر شت وتراوة،  بؤضي يةعقوب 
 زؤر حيكمةت رِونةوة كراوة لةم بارةوة، لةوانة:

 س ثيَكةوة برِؤن بؤ كاريَك بةرثرسياريَتيانكة ةيازد 11* ئةطةر 
سياريَتيةكة باشرت بةثر ،بةجيا برِؤنئةطةر هةريةكةيان  بةآلمكةمرت دةبيَت، 
 دةطرنة ئةستؤ.

* ئةشَليَن: بؤ ئةوة بووة، ذمارة زؤرةكةيان سةرجني ثاسةوانةكاني 
 رِانةكيَشيَ، وا بزانن سيخورِ وجاسوسن، ئيرت نةهيََلن بضنة ذورةوة.دةرطاكة 
 بؤضونةشئةم ثيسي بكةون، ضاو رترساوة لةوةى بة ئةَليَن: هةروةها* 

تري وةك ئةوةى هيض تةفسرييَكى  دا،لة كتيَبةكانى تةفسري ةئةوةندة زؤر
لة ضاو ترساوة، ضونكة  عقوب ةئةَليَن ي نةبيَ، جطة لة ضاو. جا
جوانى مايةى ، هةم زؤريش بون. بةرِاسيت زؤرى ومنداَلةكانى هةم جوان بون
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ةر منداَلت ئةط ورياى خؤت بة،جوانى ئةوةية ضاوت ليَبدرىَ، بؤية ئةطةر 
ئةطةر زيرةكيت ورياى خؤت بة، ضةندين جار زؤرة ورياى خؤت بة، 

ؤ؟ ضونكة ، بميَشكى وةستاوة ،نكاريَكى زيرةكخويَ بيستومانة ليَرة ولةوىَ
م ، مامؤستا هةرضيةك دةَلىَ ئةو وةآلهةميشة لة ثؤلدا دةستى هةَلربِيوة

يان هةر قوتابيةكي  ضاوى ثيسة،ة تةمةَلة و، خويَندكارى واش هةيدةداتةوة
 تر، ضاويَكى ليَدةدات وميَشكى دةوةستيَنىَ.

لة فةرمودةيةكدا  ى خوا ثةيامبةر ،ضاو ثيسى ئةوةندة ترسناكة
ى ئوممةتةكةم، دواي قةزا وقةدةري خوا بة ضاو زؤربةى مردن: »دةفةرموىَ

 .(1)ثيسى دةبيَت«
دميةن ل ف خؤى دةشوات، جا سةههلى كورِى حونةيرِؤذيَك سةهةروةها 
: سويَند دةَلىَ ة دةيبينىَ،عامرى كورِى ربيعكة ، بووة جوانوثيَسيت زؤر 

تة سةر كةو يةكسةرئةَليَ: وامن نةبينيوة لة ئافرةتانيشدا، ج الشةى وا بةخوا
، ئةَليَن: ئةى ثةيامبةري خوا ى خوا ثةيامبةردةيهيَنن بؤالى ، زةوى

 
َتابه : »قال: قال رسول الل  جابر بن عبدالل،عن  (1) أَْكثَُر َمْن َيُموُت من أمتي َبْعَد كه

هه بهاألَْنُفسه  قال ، (1760) «مسنده »أخرجه الطيالسي في  .«]ر: يعني العين[ الل َوَقَضائههه َوَقَدره
البزار, ورجاله رجال الصحيح, خال طالب بن  رواه»(: 5/106) «المجمع»الهيثمي في 

. وقال «وسنده حسن »: (10/204) «الفتح »: الحافظ في . وقال«حبيب بن عمرو وهو ثقة
( برقم: 2/384) «السلسلة الصحيحة »انظر:  .«ورجاله ثقات»: «المقاصد» السخاوي في

747 . 
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 بكةيت، ناتوانيَ سةريش بةرز بكاتةوة؟ ئةويش  بةَلكو شتيَك بؤ سةهل
فةرموي: تؤمةتباري كةس دةكةن؟ وتيان: عامري كورِي رِةبيعة تةماشاي 

ةرموى: لةسةر ضى ، فبووزؤر تورِة ئةوةبو بانطي عامري كرد و كردوة!
تبارك » ئةى بؤ كة شتيَك دةبيين بةالتةوة جوانة ناَليَي: براكةتان دةكوذن؟!

دةستنويَذةكةيان ثيَكرد دةستنويَذ بطرىَ، ئاوى  فةرمانيئيرت  ،(1)«الل عليك
هةستاية سةر  وةك ئةوةى عةيب لة طيانيدا نةبيَتدا، كرد بةسةرى سةهل

 . (2)«ثىَ

 
فةتواكاني  لةطةلَ دوعاي بةرةكةت. برِوانة:« الل َل قوة إَل بالل ءما شا» يان ئةَليَ: (1)

 وشيَخ عوسةميني. ،ليذنة دائيمة
، َحتَّى إَذا َكانُوا  َوَساَر َمَعُه َنْحَو َمكَّةَ َخَرجَ  أَنَّ النَّبهيَّ »قال:  سهل بن حنيف،عن  (2)

ْن اْلُجْحَفةه  َراره مه ْعبه اْلخه ْسمه  الً أَْبَيَض َوَكاَن َرجُ  ،اْغَتَسَل َسْهُل ْبُن ُحَنْيٍف  ،بهشه َحَسَن اْلجه
ُر ْبُن َربهيَعَة أَحَ  ، َفَنظََر إَلْيهه َعامه ْلده ي ه ْبنه َكْعٍب َواْلجه ُل -ُد َبنهي َعده : َما َرأَْيُت َفَقاَل  ،-َوُهَو َيْغَتسه

، َفأُتهَي َرُسوُل الله َكالْ  َط َسْهل  أٍَة، َفُلبه ْلَد ُمَخبَّ يَل   َيْومه َوَل جه َهْل َلك فهي  !َل الله : َيا َرُسوَفقه
ه َما َيْرَفُع َرْأَسهُ َسْهلٍ  ْن أََحدٍ  َهْل ، َقاَل: »؟ َواَللَّ يهه مه ُموَن فه ُر ْبُن َربهيَعةَ  : َنظَرَ َقالُوا «؟َتتَّهه ، إَلْيهه َعامه

ًرا َفَدَعا َرُسوُل الله  أَْيَت َهال إَذا رَ  ُه َعالَم َيْقتُُل أََحُدُكْم أََخاَفَتَغيََّظ َعَلْيهه َوَقاَل: » ،َعامه
ْكَت« ُبك َبرَّ ْل َلُه«. ثُمَّ َما يُْعجه ْرَفَقْيهه َوُرْكَبَتْيهه َوأَْطَراَف  َقاَل َلُه: »اْغَتسه . َفَغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيهه َومه

ُه َرُجل  عَ  هه فهي َقَدٍح ثُمَّ ُصبَّ َذلهَك اْلَماُء َعَلْيهه َيُصبُّ َلَة إَزاره ْجَلْيهه َوَداخه ْن َلى رَ ره هه مه هه َوَظْهره ْأسه
هه  َل بههه َذلهَك  ، ثُمَّ يُْكَفأُ اْلَقَدحُ َخْلفه أخرجه  «، َفَراَح َسْهل  َمَع النَّاسه َلْيَس بههه َبْأس  َوَراَءُه َفُفعه

، وصححه  (3/447أحمد )و ،ووافقه الذهبي ،«صحيح اْلسناد»قال: ، و(4/215الحاكم )
 األلباني في السلسلة. 
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هةروةها ئةفةرمويَ: »ئةطةر شتيَك ثيَشي قةدةر بكةوتاية، ضاو ثيَشي 
 .(1)دةكةوت«

 ة عةقلَ اليانداوة،للة هةقيقةتدا  ، كةلة بةناو عةقآلنيةكانهةنديَك 
 نكوَلي لة بووني »ضاو« دةكةن، بة بيانوي ئةوةى دذي عةقَلة، بةآلم ئةمة

ك ناكةيت عاقَليةتية برِوا بةشتيَئاخر كويَي عةقاَلنى و، هيض دذى عةقلَ نية
من بةضاوى خؤم دةبينم ضاو لةكةسيَك دةدرىَ  كة بةضاوى خؤت دةيبينى؟!

برِوا نةكردنة بة ضاوي خؤ، ئةمة  ت،، ئةطةر برِوا بةمة نةكريَدةكةويَو
 بيَعةقَلى؟عاقَلية يا 

دٍ ] فةرموى: عقوب ةي جا ن َباٍب َواحه ئةمةى  [ كة..ََل َتْدُخُلوا مه
طةر واتان كرد هيض رِونادات، بةَلكو ئةمة وريايية، فةرمو، ماناى ئةوةنية: 

داني »ورياييكردن سودي نابيَ لة رِو «،َليغنى حذر من قدر وتراوة: »وةك 
 دووسودى هةية: ،سةبةبى طرتةبةرهؤكار و مرؤظئةطةر  بةآلم، قةدةر«
، ئةوة مايةى بةدى هاتر وطرتةبة يى كاريَكةكانئةطةر هؤكار :يةكةم

خؤي ناكا،  لؤمةى زؤرداخي زؤر نية، و ،بةدى نةهات يشئةطةر خؤشحاَلية،
 .نةينوسيبو ضونكة ئةَليَ: هةوَلي خؤممدا، بةآلم دياربوو خودا 

 
ُق اْلَقَدره َلَسَبَقْتُه  اْلَعْيُن َحقٌّ »قال:  عباس، عن النبي  عن ابن (1) ، َوَلْو َكاَن َشْيء  َسابه
 وهو في السلسلة. (6/438) :وأحمد ،(2/356) :وابن ماجه ،أخرجه الترمذي، «اْلَعْينُ 
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ن َشْيءٍ ] :بؤية فةرموى ه مه َن اللَّ جا من بةم قسانةم »[ َوَما أُْغنهي َعنُكم م ه
قةدةري كردبيَت، ضةند بضوكيش  ناتوامن شتيَكتان ليَ دورخبةمةوة، خوا 

 تة بةر.يَريئةسباب بطا فةرماني كردوة، ئةمة خو بةآلم، «بيَت
ه ] َّ نه اْلُحْكُم إهَلَّ لله ، هةر بؤ خوايةمو شتيَكدا لة هةبريار وفةرمان »[ إه

 نة كةس هةية رِيَطر بيَ، ونة كةس هةية بتوانيَ رِةدي بكاتةوة«.
ُلونَ  َعَلْيهه َتَوكَّْلُت ]  بةخوا بةستووةهةر ثشتم »[ َوَعَلْيهه َفْلَيَتَوكَّله اْلُمَتَوك ه

لة هةمو كاريَكمدا، دةبا ئةوانةى ثشيت تةواويان ئةويَ باث شت بةخوا 
 ببةسنت«.
لةطةلَ  «السببهؤكار »ئايةتةوة فيَرى ئةوة دةبني كةوا طرتنةبةرى لةم 

دذ بة يةك نني، وةك هةندىَ كةس بةهةَلة ليَى  «التوكلثشت بةخوا بةسنت »
 هةم ، نةخيَر وانية،طرتنة بةر ل يان سةبةبوكةوةتيَطةيشتون، دةَليَن يان ت

دلَ  مةرجيَ بة بةآلمسةبةبيش بطرة بةر، ولت لةسةر خوا بيَت، هةم كةوةت
 ثةيوةستى دةكةيت بة خواوة دَلت بةَلكو ،ثةيوةست ناكةيت بة سةبةبةكةوة

 . 
في جلب المنافع   قلب على اللالصدق اعتماد هو »ية؟ يل ضوكةوةت

»بريتية لةوةى: دَلت بةرِاست ئيعتماد ، «ودفع المضار مع األخذ باألسباب
لةطةلَ طرتنةبةرى ةبيَ، بكاتة سةر خوا وثشيت ثيَ ببةسيتَ ومتمانةي ثيَي ه

 ثيَي ئةوتريَ: ئةوا ،ئةطةر ئةسباب نةطريتة بةر جا ،هؤكارةكان«
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بؤية تؤ ئةسباب دةطريتة بةر، خوا ويسيت لييَبَ كاريَكة  «ة.اْلستعان»
ديَتة بون و ويستيشي نةبوو ئةم هؤكارة وهيض هؤكاريَكي تر ناتوانيَ بةدي 

 بهيَنيَت. 
ْن َحيْ ] ا َدَخُلوا مه ْن  َوَلمَّ ه مه َن اللَّ ُث أََمَرُهْم أَبُوُهْم َما َكاَن يُْغنهي َعْنُهْم مه

ْلٍم لهَما َعلَّْمَناُه َوَلكهنَّ   نَُّه َلُذو عه َشْيٍء إهَلَّ َحاَجًة فهي َنْفسه َيْعُقوَب َقَضاَها َوإه
 [أَْكثََر النَّاسه ََل َيْعَلُمونَ 

باوكيان  كة ىنةوةرةوة لةو شويَ»كة منداَلةكاني يةعقوب ضونة ناو ميس
طويَرِايةَلى  عقوب ةمنداَلةكانى يكةواتة ، ..«فةرمانى ثيَكردبون

ن َشْيٍء إهَلَّ َحاَجًة فهي َنْفسه  ، ]كردوة باوكيان ه مه َن اللَّ ا َكاَن يُْغنهي َعْنُهم م ه مَّ
، ئةم ضونة ذورةوة لةم دةرطا جياوازانةوة ئةوة نةبىَ» ،[َيْعُقوَب َقَضاَها

خوايان ليَ دورخباتةوة، بةآلم ئةوةى واي كرد يةعقةب وايان  قةدةريَكي
 ميهرةباني وترسيَك بوو لة دَلي يةعقوبدا لة ئاست منداَلةكاني، ،ثيَبَليَت

«: شةفةقةى باوكة بؤ َحاَجةً »، زانايان دةفةرمون: «برِىئاشكرايكرد ودةري 
 منداَلةكانى.

 :دةفةرموىَ ،افيةثياويَكى خور عقوب ةئةوةى وا تيَنةطةى ي بؤ جا
ْلٍم ل هَما َعلَّْمَناهُ ] نَُّه َلُذو عه لمة، يخاوةنى ع ةعقوب ثياويَكيبةرِاستى ي»[ َوإه

لمةوةية، دةزانىَ بؤضى دةترسىَ، دةزانىَ بؤضى بة يئةو قسانةى دةيكات لة ع
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دةرطايةكةوة  دلةضةنةَلىَ لةيةك دةرطاوة مةضنة ناو ميسرةوة ومنداَلةكانى د
 «.بضنة ذورةوة

 نازانن ئةوة زؤريَك لة خةَلكى بةآلم»[ كهنَّ أَْكثََر النَّاسه ََل َيْعَلُمونَ َولٰ ]
 كة فيَري يةعقوب وبةندة هةَلبذيَردراوةكاني خؤي كردوة«.

ن هي أََنا أَُخوَك َفاَل َتْبَتئهْس  ] َلْيهه أََخاُه َقاَل إه ا َدَخُلوا َعَلٰى يُوُسَف آَوٰى إه َوَلمَّ
 [َمُلونَ بهَما َكانُوا َيعْ 

كة بريتية لة بة يةكرت خواى طةورة مةوقفيَكى جوامنان بؤ باس دةكات، 
هةركة ئةفةرمويَ: »كة ساَلةهاى ساَلة يةكيان نةبينيوة، طةيشتين دوو برا 

كرد بة لة شويَنيَكى ثةنهاندا باوةشي، ئةوسا بؤالي يوسف ضونة ذورةوة
ن هي أََنا أَ ] وطرتية خؤي«، براكةى خؤيدا »يوسف وتي: بيَطومان [ ُخوكَ َقاَل إه

َفاَل َتْبَتئهْس بهَما َكانُوا ] ،تؤ دةيبينى براكةمت«، وةزيري ئةم مةملةكةتةيمن 
لة  ،براكانتى انةكةوتوخةمبار مةبة بةو هةَلسوبيتاقةت »بؤية [ َيْعَمُلونَ 

وثيَي وت: كة ئةمة  ،وئةوةى بةرامبةر من كرديان« حةسودي بردن وئازاردان
 وباسي نةكات، تا بة رِيَطا وفيَليَك الي خؤي دةيهيََليَتةوة.بشاريَتةوة 

 اية:دئةم ئايةتة دوو سودى زؤر طةورةى تيَ
هةنديَك لة موفةسريين دةَليَن: براكانى لةطةلَ يوسف خراث بون  :يةكةم

وا ناَليَ، ضونكة  ئةم ئايةتةبةآلم رِوكةشي ولةطةلَ بنيامني دا خراث نةبون، 
 [ وةكو ئةوةى بةردةوام بوو بينَت لة كارةكانيان.ُلونَ َيْعمَ ئةفةرمويَ: ]
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، تةماشاكة لةطةلَ انةياندَلتةنط مةبة بةو كار :َلىَوةكو ئةوةى ثيَي ب
ناو بريةوة، توشى ضةندين  ةمن ضيان كرد، ويستيان مبكوذن، منيان خست

 لة وةزير، بؤية تؤش ضاو بوم بةمن ئةوة دةرئةجنام  بةآلم ،دةردةسةرى هامت
لة -دةَلىَ:  يوسف هةر وةك دَلنيابة ئةجنامت خيَر دةبىَ، بكة، من 

ْر  : ]-كؤتايي ضريؤكةكةش باسي دةكةين بة ويسيت خوا نَُّه َمْن َيتَّقه َوَيْصبه إه
ينَ  نه يُع أَْجَر اْلُمْحسه َ ََل يُضه نَّ اللَّ [ واتة: »هةركةس تةقواى هةبيَ وئارامطر َفإه
 ةى ضاكةكار ون ناكات«.بيَ، ئةجنامى باش دةبىَ وخوا ضاك

اية: ئةويش ضاوكردنة لة غةيرى خؤت، دثةنديَكى طةورةى تيَ: دووةم
كيَشةت هةية، بة  طرىَ، ئةطةربثةند لة غةيرة خؤى وةر مرؤظثيويستة 

مةزَلوم بة بينيين ، بؤ تؤ دَلدانةوةى تيَداية بينيين هاورِيَ كيَشةدارةكةت
كة هةر خؤي لةم سةر زةوية  ،كةميَك دَلدانةوةى بؤ دىَمةزَلوميَكي تر 

 مرؤظلة ذياندا وا دروستى كردووة،  تةنها نية، ئةمةش سوننةتيَكة خوا 
كةم دةبيَتةوة. خؤى بكات ئيَش وئازارةكانى  يئةطةر سةيرى هاودةرديَك

ئةمة نية، يانى ضى لة  دادؤزةخ: كة لة بةآلم كة ئةمةم وت، ئةوةش بَليَم
نةى ئيمانيان نية يان الوازة وشةيتان طاَلتة بة دةبيسنت لةوادؤزةخ ئةمة نية؟ 

آلن كةسدا مب ف لةطةلَؤزةخيشةوة دئةطةر برِؤمة  :دةَليَن دلَ وعةقَليان دةكا،
نيَت ئةطةر لة دؤزخدا هاودةرد كيَشة نية! وةكو ئةوةى وا بزاهةر قةيدي نية، 

 لة ثةروةردطاري جيهان بةآلمهةبيَت، ئيرت سةبورى بؤ ديَت،  وهاوسزاي
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كة لةناو  ،باسى بؤ كردوينو قورئاندا ئةم بابةتةى فةرامؤش نةكردووة
َوَلن ]سةبورى دَلى كةس نادات:  هاودةردى دادى كةس نادات، ،دؤزةخدا

ُكونَ  ذ ظََّلْمتُْم أَنَُّكْم فهي اْلَعَذابه ُمْشَتره . واتة: [39]الزخرف:[ َينَفَعُكُم اْلَيْوَم إه
ئةمرِؤ هاودةردى سودتان ثيَناطةيةنىَ، سزاكةى ئةوةندة سةختة شتيَكى وا »

 « لةسةر هةنديَ تةفسري.سةبورى بةسةر دَلى هيض كةسدا ناهيَنىَ
 بطةرِيَينةوة بؤ ضريؤكةكة:

ن   ] َن ُمَؤذ ه  ثُمَّ أَذَّ
يهه َقاَيَة فهي َرْحله أَخه ْم َجَعَل الس ه هه َزُهْم بهَجَهازه ا َجهَّ َفَلمَّ

ُقونَ أَيَّ  نَُّكْم َلَساره يُر إه  [تَُها اْلعه
يوسف ثيَويسيت براكاني جيَبةجيَكرد لة خواردن وتويَشوي  كة»

 -بةرِيَكةوتن لةطةلَ براكةيدا بؤ ئةوةى الى خؤى بيهيََليَتةوة-سةفةريان، 
فةرماني كرد بة هةنديَك لة دةور ودةستةكةى، جامةكةى ثادشا خبةنة نيَو 

 .ةوة، بة شاراوةيي بيَ ئةوةى كةس هةسيت ثيَبكات«بارةكةي بنياميين براي
بة  ن، فيََليَك بكةلةطةلَ براكةيدا رِيَك دةكةوىَ يوسف بةَليَ، 

بة رِيَطايةكى شةرعى، بؤية  ،بؤ مةبةستيَكى شةرعى ،شيَوازيَكى شةرعى
تة بةَلطة بؤ ئةجنامدانى فيَلَ وتةَلةكةبازى كردن. با كةس ئةم قسة نةكا

لةسةروى  ،بة رِيَكةوتن لةطةلَ براكةى خؤى ةكاتئةمة د يوسف 
 دةيكات. ئيزنى خوا فةرمان و هةموشةوة بة

javascript:;
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َقاَية]  ، ثيَوانةى ثيَدةكراية كة ثاشا ئاوى ثيَدةخوارد، و[ ئةو شتةالس ه
[ ناوي اع وَ ُص لةبةر كةمي خواردن لةو ساآلنةدا، هةر ئةمةية لةوةودوا بة ]

 براكةى خؤيةوة.بارى و ديَت، جا رِؤيشت خستية نيَ
ن  ] َن ُمَؤذ ه بة دةنطي بةرز بانط كةريَك  ، »كة كةوتنة رِيَ،[ثُمَّ أَذَّ

يرُ ] هاواري كرد: ُقونَ ] قافَلةى فالني«،ئةى » ،[أَيَّتَُها اْلعه نَُّكْم َلَساره  ،[إه
 »بةرِاسيت ئيَوة دزن«.

سةرنج بدةن ئةو كةسةى بانط دةكات يوسف نية، ئةطةر يوسف بواية 
ُقونَ ] :واتةكة .(1)رؤدةبووة د [ قسةى بانط كةرةكةية، »يوسف«يش َلَساره

لةوانةية ثيَي وتبينَت: جامةكة دياري نية والي  ،ئةوان دزيويانة ثيَى نةوتون
ضونكة دواتريش هةر نةيوت ئةو كاروانةية، ئةم قسةيةش رِاستة ودرؤ نية، 

ُد ُصَواَع  َقالُوا َنفْ ] :دزيوتانة، وتي: »جامةكةى ثادشا ديار نةماوة« قه
 [.اْلَملهكه 

 
، بووة بة ئيزني خوا بةسهةنديَك لة رِاظةكاران ئةَليَن: يوسف بانطي ليَكردون،   (1)

ارةسةر وحلكردنة. بةآلم ئةوة ض مئةو تةفسريةى بامسانكردوة ثيَويستيمان ناخاتة ئةبةآلم 
كذلك كهْدنَا  تةواوة بوتريَ: تةواوي ثرؤسةكة بة فةرماني خودا بووة وةك ئةفةرمويَ: ]

ئيَوة  تةوجيهيَكي تر هةية، ئةويش ئةوةية: وتويةتي: ،[. بةآلم لةم بؤضونةشدالهُيوُسَف 
نَُّكْم لَ دزن ] ُقونَ إه ئاماذةية بؤ ئةوةى ئةمةش [، ناَلآ: ئيَوة جامةكةتان دزيوة، َساره

يوسفيان لة باوكيان برد بةناوى ياريةوة، بةآلم خيانةتيان لة باوكيان كرد وخستيانة ناو 
، هةربؤية كة كاروانةكة هات، نةيوت: جامةكةتان بريةوة، خيانةتيش ثيَيدةوترىَ: دزى

 [.كله مَ الْ   اعَ وَ ُص   دُ قه فْ نَ وة: ]دزيوة، وتي: جامةكة ديار نةما
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ديار  ي ثادشاواعةكةس را:يةكيَكيانى نةوت دو بة دو بة هةروةها
هيَشيت تا دوركةوتنةوة، ئينجا بانطي ليَكردن، بؤ ئةوةى  نةماوة، بةَلكو

 بآلوبيَتةوة و وا تيَنةطةن ثيالنيَك لة ئاراداية.
ُدونَ ] اَذا َتْفقه م مَّ ُد ُصَواَع اْلَملهكه َولهَمْن  قَ *  َقالُوا َوأَْقَبُلوا َعَلْيهه الُوا َنْفقه

يم   يٍر َوأََنا بههه َزعه ْمُل َبعه  [َجاَء بههه حه
، لةبةر : ضيتان ليَ ون بووة؟«وتيان -طةرِانةوةدة بةدةم رِيَطاوة-»

ديار نةماوة؟ نةيانوت: ضيتان  ضيتان يان:وت متمانة بونيان بة خؤيان،
 دزراوة؟
ُد ُصَواَع الْ ] ثاشا ديار نةماوة، [، »وتيان: جامةكةى َملهكه َقالُوا َنْفقه

يرٍ ] ْمُل َبعه [، »جا هةركةس بيدؤزيَتةوة وبيهييَنَ بؤمان، يةك َولهَمن َجاَء بههه حه
يم  ] وةكو دياري وثاداشت«، ،زياتر ثيَدةدةينبار وشرتى  منيش [ وَوأََنا بههه َزعه

ئةم كةسةش كةفيل وزامين ئةو بارة وشرتةي بؤ دةكةم كة ثيَي دةدريَت. 
 ئةم قسةيةي كردبيَت. لةوانةية بانطكةرةكة بيَت، وبة ئيزني يوسف 

، لة دوكان بؤ ئةوانةى دةبنة كةفيل :ايةدطرنطى تيَ وانةيةكيليَرةش 
ئةطةر  يا بؤ هةر مةبةستيَكي تر، بؤ منونة: فرؤشنت،كرِين وو ،كاروباروبازارِ و

ؤ ئةَليَي بيدةريَ من كةفيلي ، بةآلم كة تداتناكةسيَك  دوكانداريَك قةرز بة
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-نةدايةوة قةرزةكةى ئةطةر ئةو كةسة  (1)دةكيَشم، وةكو شةرع وياساش
داوةنةوةى  بةهةستيت  ثيَويستة لةسةرت ئةوا ،-بةهةر هؤيةك بيَت

 ، ئةو قةرزى ثيَنةدةدا.ضونكة ئةطةر تؤ نةبويتاية بة كةفيلى ،قةرزةكة
ْمتُم مَّ ] ه َلَقْد َعله َد فهي اأْلَْرضه َقالُوا َتاللَّ ْئَنا لهنُْفسه قهينَ  ا جه  [َوَما ُكنَّا َساره
بة رِةوشت وهةَلسوكةوت  دةزاننباشئيَوة -سويَند بةخوا وتيان: »

 «بكةينوطةندةَلي  دفةسابؤ ئةم وآلتةى ئيَوة تا نةهاتوين  كة -وحاَلمانةوة
، ثاشان ئةم كارة زةرةر لة خؤمان دةدات، ئيَمة ثيَويستيمان بة خواردنة

 كاريَكي واش خواردمنان ليَدةبرِيَ!
 لةسةر زةوي. طةندةَليةكةواتة دزى كردن فةساد و

ينَ ] قه شتان دةزانن خؤودز نني، ونةهاتوين دزى بكةين، » ،[َوَما ُكنَّا َساره
زؤر  ردةستمايةكةتان خستبووة ناو كاروانةكةوة، شارى فةلةستني بؤ ميس

 .ةوةمانئيَمة هيَنا دورن لة يةكرت، بةآلم

 
بة داخةوة! خؤي ئةبيَت ياساش هةر شةرع وبةثيَي شةرع بيَت، ئةسَلةن شةرع   (1)

ياساية، بةآلم ئيَستا كؤمةَليَك ياسا دةرضوة كة ثيَضةوانةى ئيسالم وبةها باآل ونةريتة 
ستة لةسةر بةرزةكان وتةنانةت بريي ثياوة ذير وعاقلَ ودوور بينةكانة، بؤية ثيَوي

كاربةدةسيت موسَلمانان، شةرعةكةى خودا ثيادة بكةن نةك ياسا دةستكردةكان، ضونكة 
بةرثرسيارن بةرامبةر بةخواي طةورة، خواى مةزن هيدايةتي سةرجةم كاربةدةستان بدات 

 بؤ حوكمكردن بة شةريعةتي ثرِ دادي ئيسالم.
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بهيَن ] ْن ُكْنتُْم َكاذه هه   *َقالُوا َفَما َجَزاُؤُه إه َد فهي َرْحله َقالُوا َجَزاُؤُه َمْن ُوجه
ينَ  ي الظَّالهمه  [َفُهَو َجَزاُؤُه َكَذلهَك َنْجزه

لة شةريعةتةكةى ئيَوة، سزاكةى ئةو كةسة ضية كة  ئةى»وتيان: 
خوا  رؤتان كرد؟«ود ئةطةر لةناو بارةكةى ئيَوة بو جامةكةى ثادشاي دزيوة؟

 يوسف  ةيةوىَ ئةم برايانةى، ئوةشتيَكى فيَرى يوسف كرد  بة شةرع
 ، سزا بدات.دينى خؤيانو

هه َفُهَو َجَزاُؤهُ ] َد فهي َرْحله ، »وتيان: سزاى دزةكة [َقالُوا َجَزاُؤُه َمن ُوجه
ئةوةية، بؤ ماوةى ساَليَك بكريَتة كؤيلةى ئةو كةسةي شتةكةى دزراوة، ئةوة 

، ئاوها سزاى دةستدريَذي كاران دةدةينةوة كةيةتي لة شةريعةتي ئيَمةداسزا
سزاي دز وا  دا ةعقوبي شةريعةتيلة  ئةَليَن: «،بؤ سةر ماَلي خةَلك

 .خؤيان سزاي دزةكةى خستة دةست يوسف  ، بؤيةبووة
«، »سزاى دز، يا: جزاء السارق أو جزاء سرقتهسةرنج بدة، ناَليَن: »

اني زؤر ثاكن ولة دزيةوة دورن، وةكو ئةوةى تةنانةت سزاي دزيةكةى«، ي
 زمانيان طؤ ناكات، لةم كاتةدا باسي دزي بكةن.

يهه َكٰذلهَك  ] َعاءه أَخه ن وه  ثُمَّ اْسَتْخَرَجَها مه
يهه َعاءه أَخه ْم َقْبَل وه َيتههه َفَبَدأَ بهأَْوعه

ينه اْلَمله  ْدَنا لهُيوُسَف َما َكاَن لهَيْأُخَذ أََخاُه فهي ده ُ َنْرَفُع  كه كه إهَلَّ أَْن َيَشاَء اللَّ
ْلٍم َعلهيم   ي عه ه ذه  [َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوَفْوَق ُكل 
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مْ ] َيتههه  دةستى كرد بة ثشكنينى كاروانةكان»ئةوةبو  ،[َفَبَدأَ بهأَْوعه
يوسف خؤي بووة، وةك لة رِوكةشي ئايتةكةوة  ؟ ئةَليَن:كيَ ،وتفاقةكانيان«

 نطكةرة هةستاوة بة ثشكنني. با ديارة، ئةشَليَن:
يهه ] َعاءه أَخه ثيَش  وتفاقةكانيان بة ثشكنينى كاروانةكانهةستا »[ َقْبَل وه

، ئةَليَن: هةمو ئةمانة لةسةر تةعليماتي «ثشكنينى كاروانى براكةى خؤى
يوسف بووة، ئةو فةرماني كرد، بانطكةريَك بانطيان ليَبكات، ئةو فةرماني 

ي تة دةست خؤيان، وا دةريشدةكةويَ، لةثيَش ضاوكردوة، سزاي دزةكة بدريَ
 .، يان هةر خؤي بووةبار وتفاقةكان ثشكيَنرا بيَت ئةو

ئيرت ثيَويست  :وتويةتى ،: كة طةيشتؤتة كاروانى براكةى خؤىدةطيَرِنةوة
 دةتفاق وخواردني ئةم  لة مادامباوةرِناكةم ئةمة هيضي دزي بيَت،  ناكات،
نابيَت دةبىَ ئةمةش  :يانةووت ئةوانيش ية،ن ، لةميانيشدانةبو كةسةدا

 بؤ دَلي تؤ وئيَمةش ئارامرتة. !بثشكنى
يهه ] َعاءه أَخه ن وه [، »ثاشان دةسيت كرد بة ثشكنيين ثُمَّ اْسَتْخَرَجَها مه

، لة كارواني براكةى دةرهيَنا«اعةكةى ، ئةوةبو سوكاروانى براكةى
دانا يَيان لةو يانئةوةى خؤ، وةك «هيَنا، »دةري[اْسَتْخَرَجَها] :دةفةرموىَ

 هةر خؤشيان دةريدةهيَنن«بيَت و
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ْدَنا لهُيوُسَف ] ئةم كارةمان بؤ  ثرِ حيكمةتة، بةو شيَوازة ئا» ،[َكٰذلهَك كه
بؤ ئةوةى بطاتة مةبةستةكةى خؤي، بة هيَشتنةوةى  ،يوسف ئاسانكرد

 .براكةى خؤي«
ْدَنا] ةسيت [، »كةيد«يش بؤ مةبةسيت ضاك بيَ، ضاكة، وبؤ مةبكه

 خراثيش بيَت خراثة.
ينه اْلَملهكه ] ُ  َما َكاَن لهَيْأُخَذ أََخاُه فهي ده بؤى »يوسف  ،[إهَلَّ أَْن َيَشاَء اللَّ

 ،برِياري بدايةثاشا  ديين بة ونةيدةتواني براكةى بهيََليَتةوة ئةطةر نةبو
 ،وئةو شتانة هةبوو ضونكة لة ديين ثادشا تةنها طرتن وليَدان وغةرامةكردن

طةر ويسيت خواى مةزن ئةم حيكمةتة مةزنةي خواست كة بطةرِيَنة بؤ مة
 «.برِياري براكاني يوسف خؤيان كة دز دةكاتة كؤيلةى ليَدزراو

، رِيَبازيَك: دروستة بة مةنهةج وئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى كةوا
ر ثةروةردطا دين، ئةوةتا :ى، ثيَى بَليَيان ئامسانى وياسا ورِيَسايةك ئةرزى بيَ

 ،بؤيان نية براكةى يوسف بهيََلنةوة بةثيَي كة ،شادثا بة ياسا ورِيَساكةى
 : دينى ثاشا.دةَلىَ

 ، ثيَى بَليَي:كةواتة ئاسايية بةهةر ياسايةك دذى ياساكةى خوا بيَت
 ، بَليَي: دين.خوا شةريعةتةكةىدين، وةكو ضؤن دروستة بة 

ن نََّشاءُ ] ه  َنْرَفُع َدَرَجاٍت مَّ يم  َوَفْوَق ُكل  ْلٍم َعله ي عه »ثلة وثايةى [  ذه
بةسةر جطة لة خؤيدا، وةكو ضؤن  بةرزى دةكةينةوة ،هةركةسيَكمان بوىَ
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لةسةروى هةمو خاوةن زانستيَكةوة  بةآلمثايةي يوسفمان بةرزركردةوة، 
، تا دةطاتة خوا جل جاللة كة زاناية بة ةلةو زاناتركة يةكيَكى تر هةية 

 .فةزَلى زانستى تيَداية، ئةمةش «وئاشكراكاننهييَن 
[ بؤ سيغةى ئايندة، وةكو ئةوةى ئةمة سوننةتي خودا بيَ، َنْرَفعُ ]

 بةردةوام خةَلكانيَك فةزلَ دةدات بةسةر هةنديَكي تردا.
«يي هيَنا، لةبةر زؤري ومةزني ئةو نكرة[يشي بة نةناسراو »َدَرَجاٍت ]

 ثلة وثايانة.
ْق َفَقْد َسَرَق أَخ  ] ْن َيْسره هه َوَلْم  َقالُوا إه َها يُوُسُف فهي َنْفسه ْن َقْبُل َفأََسرَّ

 َلُه مه
ُفونَ  ُ أَْعَلُم بهَما َتصه َها َلُهْم َقاَل أَْنتُْم َشرٌّ َمَكاًنا َواللَّ  [يُْبده

 واتة: »براكاني يوسف وتيان: ئةطةر ئةمة دزي كربيَت، ئةوا ثيَشرتيش
، وسفة برايةكي دايك وباوكي هةبووة دزي كردوة، مةبةستيان ي

ئةوةى كة بيسيت لة نةفسي خؤي شارديةوة وئاشكراي نةكرد  يوسفيش 
ئيَوة زؤر لةوة بؤيان كة درؤ دةكةن، بةآلم لة دَلي خؤيدا وتي: بةرِاسيت 

ئةوةتان بةسةر هيَنام كة هيَناتان، خواش زاناترة بةوةى  ،خراثرتن باستان كرد
 هةَلي دةواسن لة درؤ وبوهتان«.

زؤر هيَشتا رِقى يوسف وبراكةيان لةدَلدا ماوة  ةوى ئدوا سبحان اهلل!
 ماوة.
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 دزى كردبىَ لة يشئةطةريانى ئةم براى باوكى ئيَمةية ودايكى جياوازة، 
 خاَلوانى دةضيَت.

كة بةهؤيةوة ئةم  ،وداو دةكةنرِهةندىَ لة موفةسريان باسى دوور 
 :ةوةية بَلينَيرِاسرت ئ -واهلل أعلم- بةآلم، وسف داوةتة ثالَ ي تؤمةتةيان

 ،بيانةوىَ بيكوذنر برايانيَك بيخةنة ناو بريةوة ودؤريان كردووة، ئةطة
 ئاسانرتة بةاليانةوة.درؤكردن 
 : بةهؤيةوة ئةم تؤمةتةيان داوةتة ثالَ يوسف  رِوداوةىدوو  ئةو

 كة لة زيَرِ وزيو بووة، خؤى دزيوة، باثريي: طواية بتى ئةوةية ةكيَكياني
 ةبولَ كردن نية.هةر مايةى ق بيَطومان ئةمةيان

بة كردويةتية ثوريَكى شتيَكى ليَدزراوة وطواية  ئةوى تريان ئةوةية:
 هةر بةو شيَوازة نية.يش ةوة، ئةمملى يوسف

دةيانةوىَ ، وةنة ناو بريةوةخيدةئةو برايانةى  :ئةوةية بَلينَي بؤية رِاسترت
 بة دةميةوة. بيكوذن، هةر ئةو برايانةش درؤ دةكةن

هه َوَلْم  ] :ئةم قسةيةى ثىَ قورس بو  يوسف َها يُوُسُف فهي َنْفسه َفأََسرَّ
َها َلُهمْ  ئيَوة درؤ  :يوسف لةناخيدا شارديةوة، ئاشكراى نةكرد بَلىَ» ،[يُْبده

َكاًنا، ]«دةكةن خةَلكيَكى خراثرتن وةك لةو رِاستى ئيَوة »بة ،[َقاَل أَنتُْم َشرٌّ مَّ
ُفونَ َوا، ]كةسةي ئيَوة باسي دةكةن« ُ أَْعَلُم بهَما َتصه  زاناترةخواش » ،[للَّ

 «.بةو شتةى ئيَوة هةَلتان بةستووةزاناترة رِاست دةكةن يان درؤ، 
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 و تؤمةتةى ئةوان بؤيان كرد بةرية.وة، ولةكةواتة يوسف دزى نةكرد
يًرا َفُخْذ أََحَدَنا مَ ] نَّ َلُه أًَبا َشْيًخا َكبه يُز إه َن  َقالُوا َيا أَيَُّها اْلَعزه نَّا َنَراَك مه َكاَنُه إه

ينَ  نه ًذا   * اْلُمْحسه نَّا إه ْنَدُه إه ه أَْن َنْأُخَذ إهَلَّ َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا عه َقاَل َمَعاَذ اللَّ
 [َلظَالهُمونَ 

واعى ثاشا ناو بارى سثاش ئةوةى زانييان هيض ضارةيةكيان نية، 
ان بة باوكيان داوة براكةيان بةَليَني كةوتةوة كةبراكةياند دؤزراوةتةوة، بريى 

بة نةرمي - :وتيان» ، بطةرِيَننةوة، بؤية ديَن بؤالى يوسف
عةزيزي  ئةى :-وكورِوزانةوةوة بؤ ئةوةى بةَليَنةكةى باوكيان بةجيَ بهيَنن

زؤر خؤشي دةويَ وبةرطةى دوري ئةم ناطريَ،  باوكيَكى ثريى هةيةميسر! ئةو 
لة  بةرِاستى ثياويَكى ضاك ديارى ببة،ئةو يةكيَكى ترمان لة جيَطةى  بؤية

 هةَلس وكةوتت لةطةلَ هةمو اليةكدا«
نَّ َلُه أًَبا]   وتيان: باوكيَكي هةية، بة رِاناو، نةيانوت: براكةمان... [إه
ًذا لَّظَالهُمونَ ] نَّا إه نَدُه إه ه أَن نَّْأُخَذ إهَلَّ َمن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا عه  [ َقاَل َمَعاَذ اللَّ

بةخوا دةطرين كةسيَكي تر ببةين لة جيَي ئةو كةسةي »ثةنا 
جا ئةطةر ئةوة  -وةكو خؤتان برِيارتان دا-ثيَوانةكةمان لةالي دؤزيوةتةوة 

 بكةين ئيَوة دةتانةويَ، ئةوا لة رِيزي ستةمكارانني«.
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، «دزيوة»ئةو كةسةى جامةكةى  سةرجنى يوسف بدةن، نةيفةرمو:
يوسف شتيَكى نةوتوة ثيَضةوانةى واقع ئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى كةوا 

 ودرؤ بيَ. بيَت،
ئةطةر ئةوةى:  بؤ -بةَلطة وةك هةندىَ دةيكةنة بةَلطة-ثاشان نابيَتة 

بؤ ، وةك يوسف كرديسزاى بدةى  ، دروستةكةسيَك خراثةى لةطةلَ كردى
كةوتة الى كةسة شتيَكى ئةو  ثاشانئةطةر كةسيَك شتيَكى ىلَ دزيت،  منونة:

 اوةكة.ر، لة جياتى شتة دزبيبةيت دروستةتؤ 
كارةى يوسف ئةم بةآلم زانايانة، ئةمة بابةتيَكة مامةيةي رِاجياوازي 

 ة بؤ ئةو بابةتة، بؤضى؟نابيَتة بةَلط 
 .بووة لةطةلَ براكةى خؤى رِيَكةوتن بةئةم كارةى  يةكةم:
 .براكةى هيض زوَلميَكى لة يوسف نةكردووة دووةم:

ويستى خؤى نةكردووة،  يوسف ئةم كارةى بة :مونزانايان دةفةر سيَيةم:
ة بة ئةجنامدانى ئةم كارة، وةك ضؤن انى ثيَكردوفةرم بةَلكو خوا 

بةآلم هيض  ىَ،ربِب دةرِوا منداَلةكةى خؤى سةر ،بة فةرمانى خوا  ئيرباهيم
بةهةمان  يوسفيش  جا ئةمةىبربِىَ،  بؤى نية منداَلى خؤى سةركةسيَك 

 وة هؤى سزادانيَكى زؤرى باوكى،ب  ئةو كارةى يوسفشيَوةية، ضونكة 
حيكمةتى كاري واش نابيَ مةطةر فةرماني خواى لةسةر بيَ، هةروةها 

هةروةها ثلةى يوسف  ثلةى يعقوبى ثىَ بةرزدةكاتةوة، لةوانة:، ايةدتيَ
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 هةروةها خوا  عاقلَ دةبن،ثيَي تةمبىَ وبراكانى  هةروةها يش،وبنيامين
بؤية بةرز بكاتةوة بؤ ثلةيةك كة خؤى دةيةوىَ،  نديَ بةندةىثلةى هةدةيةوىَ 

و ئةي طةياندة ئةو ئاستةى ويسيت ليَ بو، تا شايستةى عقوبةيبةم رِوداوة 
 نيعمةتة بيَت بؤى ئامادة كراوة.

يُرُهْم أََلْم َتْعَلُموا أَنَّ أََباُكْم ] ياا َقاَل َكبه ْنُه َخَلُصوا َنجه ا اْسَتْيأَُسوا مه َقْد  َفَلمَّ
ْطتُْم فهي يُوُسَف َفَلْن أَْبَرَح اأْلَْرَض   ْن َقْبُل َما َفرَّ

ه َومه َن اللَّ أََخَذ َعَلْيُكْم َمْوثهًقا مه
ينَ  ُ لهي َوُهَو َخْيُر اْلَحاكهمه  [َحتَّى َيْأَذَن لهي أَبهي أَْو َيْحُكَم اللَّ

، لة تةوةوبراكةيان نادريَ ئوميَد بون وزانيان ئيرت ضاريان نةماوة»كة بيَ
خةَلك دوركةوتنةوة ودةستيان كرد بة رِاويَذكردن لة نيَوان خؤيان، برا 
طةورةكةيان وتي: ئةى نازانن باوكتان ثةمياني توندي بةخوا ليَوةرطرتن كة 

ثيَشرتيش هةرواتان كرد لة  ؟ئةبيَت براكةتان بهيَننةوة مةطةر ضارتان نةمييَنَ
ةوة من خاكي ميسر بةجيَ ئاست يوسف وغةدرتان ليَكرد، جا لةبةر ئ

ناهيََلم، هةتا باوكم ئيزمن نةدا بةجيَي بهيََلم، يان ثةروةردطار برِيار بدات بة 
وبتوامن براكةم بهيَنمةوة، خواى مةزنيش باشرتيين برِياردةرانة، دةرضومن 

 .«ودادطةرترينة لة قةزاوةتكردني نيَوان بةندةكان
د بوون، سني وتائةكةش بؤ [ واتة: بة تةواوي بيَئوميَاْسَتْيأَُسوا]

 موبالةغةية.



  213     

ياا َخَلُصوا]  تةنها »دور كةوتنةوة لة عةزيز وخةَلك، ثاشان :يانى، [َنجه
كة لة نيَوان خؤيان ورِاويَذ  بة طفتوطؤ كرد دةستيانكةوتن وطردبونةوة و
« ئةم هةمو رِستة دريَذة، بريتية لةم دوو وشة: ؟ضيبكةن بؤ براكةيان

يا ]  [.اَخَلُصوا َنجه
: »واهلل ةَلىَ، ئةك رِؤذيَك ئةم ئايةتة دةبيستىَ«يئةعرابيدةشتةكي »

ض ينى ئايةتةكة ضونكة ب ئةم قورئانة قسةى مرؤظ نية وقسةى خواية!«.
 اية.دهيَزى تيَبةالغةتيَكى زؤر بة

يُرُهمْ ]  .[، »برا طةورةكةيان وتى: ..«َقاَل َكبه
َقاَل َقائهل  ] :موىفةر ةرجنى سةرةتاى ضريؤكةكة بدةن خوا ئةطةر س

ْنُهْم ََل َتْقتُُلوا يُوُسَف   ، ناوى كةس«يوسف مةكوذن :يةكيَكيان وتى» ،[م ه
، بؤية خراثة ديارى ناكات، ضونكة ليَرة باسي كوشتين يوسفة كة كاريَكي

 »برا طةورةكةيان وتى: ..« :دةفةرموىَ داليَرة بةآلمسرتى دةكات،  خوا 
ضؤن بةَليَنى باوكمان باسي ئةوةية: ليَرة  ، ضونكةديارى دةكاتبيَذةرةكة 

 ؟ ئةمةش كاريَكي باشة، بؤية دياري كرد كيَ بووة.شكاند
ْوثهًقا] ه  أََلْم َتْعَلُموا أَنَّ أََباُكْم َقْد أََخَذ َعَلْيُكم مَّ َن اللَّ »ئةى نازانن كة  ،[مه

دا نية، ئةوة دةطةرِيَنةوة وبراكةشتان لةطةَلخوا ليَوةرطرتن؟ بةباوكتان طفيت 
 «.!؟ئةتانةويَ وةعدةكة بشكيَنن
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ْطتُْم فهي يُوُسَف ] ْن َقْبُل َما َفرَّ
لةوةو  بيَطومان باشدةزانن كة» ،[َومه

وخيانةتتان لة باوكتان  كةمتةرخةميتان كرد لة ئاست يوسف ؤنثيَشيش ض
 «.كرد، ئيرت بة ضي رِويةكةوة دةطةرِيَنةوة بؤالي ؟!

دزى ئاشكرا  ،بكةونة دةمةقاَلةودز ئةطةر دز » :ئةمةية كة دةَليَن
كىَ يوسفى بيَ سةروشويَن  دةركةوت ،ئيَستا كةوتنة دةمةقاَلة «،دةبيَت
 هةر براكاني خؤي بوين. ؟ كردوة

ُ لهي] :بؤية وتى َوُهَو   َفَلْن أَْبَرَح اأْلَْرَض َحتَّٰى َيْأَذَن لهي أَبهي أَْو يَْحُكَم اللَّ
ينَ  تاوةكو باوكم ، وميسر بةجيَناهيََلم جوَلة ناكةم يَنةلةم شو» ،[َخْيُر اْلَحاكهمه

بةبيَ براكةم نةيةمةوة، يان خوا  ضونكة طفتم ثيَداوة ،ئيزن نةدا بطةرِيَمةوة
 ،خوا برِياريَك بدا، يوسف ببةمةوة وبطةرِيَمةوة   باشرتين برِيار دةر

 «.حاكمةو
 ئةم ئايةتة ضةند سوديَكى تياية:

سرتى براى خؤى بكات، بةداخةوة ئةمرِؤ  ظمرؤ بريتية لةوةى يةكةم:
هةندىَ دا طةرِينَي، تةنانةت هةَلةى يةكرت بة دوايوامان ليَهاتووة هةميشة 

ةيب وكةموكورتى هةميشة بةدواى ع ،كةس تةبيعةتى ميَشيان طرتووة
ئةطةر لة سزاى جا رِةوشتى موسوَلمان نية،  خةَلكدا دةطةرِيَن، ئةمةش

دةفةرموىَ  ى خوا ثةيامبةرنيا برتسة، ودلة سزاى  ،قيامةت ناترسى
ئةلبانى دةفةرموىَ سةنةدةكةى دا هاتوة ودةمح«ى ئةدةسنوم»وةك لة 
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يَماُن َقْلَبهُ سةحيحة: » َسانههه َوَلْم َيْدُخْل اْْله ئةى ئةو » ،«!َيا َمْعَشَر َمْن آَمَن بهله
ََل َتْغَتابُوا  » وئيمان نةرِؤيشتؤتة دَلتانةوة«، بةدةم موسوَلمان بون يخةَلكانة
ينَ  مْ » «،غةيبةتى موسوَلمانان مةكةن» «،اْلُمْسلهمه ُعوا َعْوَراتههه «، َوََل َتتَّبه

مْ » «،كةون»وشويَنى عةيب وعار وكةموكورتيان مة ْع َعْوَراتههه نَُّه َمْن َيتَّبه ، َفإه
ُ َعْوَرَتهُ  ْع اللَّ  ، خواىبطةرِآ »ضونكة هةركةس بةدواى عةيب وعاريان «،َيتَّبه

ُ َعْوَرَتهُ » «،طةورة بة دواي عةيبةيدا دةطةرِيَ ْع اللَّ ]َوَلو فهي  َيْفَضْحُه  ،َوَمْن َيتَّبه
] هه  َجْوفه دواي عةيبةي بكةويَ، ئابرِوى  »هةر كةسيَكيش خوا  ،«َبْيته

 .«بيَت دةبات ئةطةر لةناو ماَلةكةى خؤيشيدا
ثيَدةَلى  لةطةلَ خةَلكانيَك قسة دةكات وئةمةيان ثةيامبةري خوا 

ض جاي ئةوانةى بة دلَ ئيماني هيَنا بيَ، ض  كة تةنها بةدةم ئيمانيان هيَناوة،
واهلل لةو رِؤذةوةى ئةو  جاي عابد ومامؤستا وخواناس وقدوة وثيَشةواكان؟

، ترساوم لة باسكردني عةيب وعار وكةموكورتى فةرمودةيةم بيستووة
يَتم باسكردنى بؤ دينة، لةبةر ، مةطةر زانيبئابرِو ضون، لةترسى موسوَلمانانا

هةَلة باسنةكةم، ئةطةر نا تؤ ، دينةكةى ثىَ زاية دةبىَ ئةطةر ئةو  خواية
كى دةكةى؟ هةندىَ جار بة جةهل خةَل عوزرت ضية باسى كةموكورتي

بةرِاسيت هةندىَ ثيستةوة، ث وبة طومانى خرا ونةزانينتةوة، هةنديَك جاريش
ى، تةنانةت لة ثيَناوى خةَلك تيبة باسكردنى كةموكورة ئيشيان بو
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ت آلئةو وآلت وئةم وخةَلكدا سةفةر دةكات و كةموكورتي بآلوكردنةوةى
 دةطةرِىَ.

ى ثةيامبةربرِواتان بة ئايا  «، واتة: »خوا ئابرِوي ئةبات«،الل َيْفَضْحهُ »
ئةطةر  دةبات،ئةو كةسة ئابرِوى  خوا دةى ئةفةرمويَ: ؟ هةية  خوا

بيَت ثاَلي دابيَتةوة، جا ورياي عرز وناموس وكةرامةتي  ىيشلة ماَلةكةى خؤ
بةَلكو ورياي عرز وناموس وكةرامةتي خؤتان بن، ضونكة ئةو  ،موسَلمانان

سنورةي موسَلمانانت شكاند، خواى مةزن ئةو سنورةي تؤ دةشكيَنيَت، 
 خؤيت لةسةر هةَلدةماَليَ ثةنا بةخواي ميهرةبان. سرتىو

رى طةورةكان بكات، ثرس ورِاويَذ بة دةم سةي مرؤظ با سودي دووةم:
لةبةر ئةوةية  سثى يةكان بكات، بؤية طةجنةكانى ئةم رِؤذطارة خراث بون،

جا ئايةتةكة بة قسةيان بكةن. فيَر نةبوون ثرس ورِاويَذ بة طةورةكان بكةن و
 كةيان وتى..«.طةورةئةَليَ: »
َلى أَبهيُكْم َفُقولُوا َيا أََباَنا إه ] ُعوا إه ْدَنا إهَلَّ بهَما اْرجه نَّ اْبَنَك َسَرَق َوَما َشهه

يَن  ْمَنا َوَما ُكنَّا لهْلَغْيبه َحافهظه يَر الَّتهي   *َعله يَها َواْلعه َواْسأَله اْلَقْرَيَة الَّتهي ُكنَّا فه
ُقونَ  نَّا َلَصاده يَها َوإه  [أَْقَبْلَنا فه

َلٰى أَبهيُكْم َفُقولُوا َيا أََباَنا] ُعوا إه بؤالي باوكتان، ئةوةى ةريَنةوة بط» ،[اْرجه
نَّ اْبَنَك َسَرَق ] !«،ئةى باوكة :بَليَنبؤ بطيَرِنةوة كة رِويداوة، و »دَلنيابة  ،[إه

ْمَنا] كورِةكةت دزى كرد«، ْدَنا إهَلَّ بهَما َعله ئةوةى ثيَت دةَلينَي هةر »[ َوَما َشهه
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ثادشايان وليَي دَلنياين، وجامةكةي  ئةوةية كة بةضاوى خؤمان بينيومانة
 لةناو بارةكةيدا دةركرد.

ينَ ] نةدةزاني كة دزي دةكا،  غةيبمان[، »وئيَمة َوَما ُكنَّا لهْلَغْيبه َحافهظه
بةو شيَوازة نةمانزانى داي بؤتي دةهيَنينةوة، بةَليَنمان ثيَكاتيَك طفت و

 نةدةداى«. بةَليَنمان ثيَدةبيَت ئةطينا طفت و
يَهاَواْسأَله اْلَقْرَيَة الَّتهي كُ ]  -بؤ زياتر دَلنيايي-[، »هةروةها بَليَن: نَّا فه

، كة دزيةكةى تيَيدا ليَوةى هاتنيشارةى كة تيَيدا بوين وثرسيار بكة لةو 
ياني: خةَلكي شاري -رِويداوة، بة وردي بؤتي باسدةكةن كة ضي رِويداوة 

 .-ميسر
 «المجاز» نيبوئةمة بةَلطةية لةسةر  :هةندىَ دةَليَن ،[َواْسأَله اْلَقْرَيةَ ]

 «يد»ئةوا دةكرىَ بَلينَي  «اليدكة فةرموى: »  خواكةواتة لة قورئاندا، 
زة بؤ قودرةت، وةكو ئةهلى مةجا «اليد»بةَلكو مةبةست ثيَي دةست نية، 

 وهاوبريانيان وا ئةَليَن. ئةشعةريةكانتةسةوف و
 وة،بةو واتا نايةت ونابيَتة بةَلطة بة دةستيانة لة رِاستيدا ئةمةبةآلم 

: بة دانيشتوانى دوشت دةوترىَ بة «قريةشار = » لة زماني عةرةبيدا ضونكة
 ياني: ئةكرىَ مةبةست ،دةوتريَ خؤشى «كةقرية»بة «كة، هةروةها قرية»

جا خودى شارةكة بىَ،  شكرىَ مةبةست ثيَيثيَى دانيشتوانى شارةكة بىَ، ئة
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لة دانيشتوانى شارةكة بكة، ثرسيار  :[ يانىَواْسأَله اْلَقْرَيةَ ] :كاتيَك دةَلىَ
 .نية ادتيَ يَكىكةواتة ئةمة هيض مةجاز

يَها] يَر الَّتهي أَْقَبْلَنا فه بكة لةو كاروانى ثرسيار [، »هةروةها َواْلعه
 لة سةفةرةكةدا«. كة لةطةَلمان بون وخةَلكانة

ُقونَ ] نَّا َلَصاده ناكةين«.  ت لةطةلَدرؤطؤيني ورِاست[، »جا دَلنيابة َوإه
دوبارة دةكةنةوة وئةيَليَنةوة، ضونكة رِابردويان لةم رِوانطةوة ثاك ئةمةش 

 ئةترسن باوكيان برِوايان ثيَنةكات.نية، 
ْم  ] ُ أَْن َيْأتهَينهي بههه يل  َعَسى اللَّ َلْت َلُكْم أَْنُفُسُكْم أَْمًرا َفَصْبر  َجمه َقاَل َبْل َسوَّ

يمُ  يُم اْلَحكه نَُّه ُهَو اْلَعله يًعا إه  [َجمه
نةخيَر، ا كة طةرِانةوة وهةواَلةكةيان بؤ باوكيان طيَرِايةوة، فةرموي: »ج

تان فيََليَكي بؤ رِازاندونةتةوة وةك  -فةرمانكارة بة خراثة-بةَلكو ئةو نةفسة 
ضؤن ثيَشرت لةطةلَ يوسفدا كردتان، جا سةبر دةطرم، خؤرِاطريةك كة نة 

رة هةر سيَ ناشوكري ونة سكاآلكردني تيَدا بيَ، بةشكو خواي طةو
وئةم ، ةو، خوا زاناية بة حاَلم ودانا لة كاروبارةكانيدايمنداَلةكةمي بؤ طيَرِا

 «بىَ حيكمةت نيةةتى تياية، كارى خوا بىَ داناى وكارانة حيكم
يل  ] َلْت َلُكْم أَْنُفُسُكْم أَْمًرا َفَصْبر  َجمه ثيَشرتيش هةر واى [ َقاَل َبْل َسوَّ
يان خستة ناو بريةكةوة، ئيَستاش هةر ئةَليَ: وسةبري طرت كاتيَك يوسف وت،

 سةبريَ ئةطرم ناشوكري تيَدا نةبيَت.
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ثيَي رِازي نةبوو وبرِواي  باوكيان ،ئةوان هيَنايانةوةبةَليَ، ئةو عوزرانةى 
 تةواوةتي ثيَنةكردن.

يش ى رِاست: ئةطةر قسةيةكيَك لة سزاكانى ثياوى درؤزن ئةوةيةجا 
 ن.هةر برِوا ناكة خةَلك بكا،

دةست  هةزار رِاستت لة ،ثياوى درؤزنةوة لة»ثةنديَك هةية دةَلىَ: 
لةبةر  بةآلمكةسي درؤزن، قسةى واي هةية، رِاستة،  :ى«، ياندةردةضىَ

ستةكةى رِاستة يان درؤية، بؤية ائةوةى ئةوةندة درؤى كردووة، نازانرىَ رِ
 دةخةيتة رِيزى درؤكانيةوة.ناضارى رِاستةكانيشى 

ثاشان وبىَ  ئةطةر كةسيَك درؤزن بو ،زانايانى فةرمودة كؤمةَليَك لة
 وريايان كردوة. ،تةوبةى كردبىَ فةرمودةيان ليَوة نةطيَرِاوةتةوة

 عقوبةي ،ةشرت لةطةلَ باوكيان درؤيان كردوئةمانيش لةبةرئةوةى ثيَ
 برِوايان ثيَناكات 

يل  ] ة؟ ضؤن«، خؤرِاطرى جوان دةطرم، »خؤرِاطريةكى جوان [َفَصْبر  َجمه
يش الى خةَلك ى خؤتآلسكاو ناشوكرى نةكةيت :ئةوةتانىَخؤرِاطري جوان 

 نةكةيت.
يًعا] ْم َجمه ُ أَن َيْأتهَينهي بههه هةر ئوميَد ئةكةم خواى تعاىل ، »[َعَسى اللَّ

ر ديا ضةندين سالَ لة يوسف ئةوة ، «بطةرِيَنيَتةوةسيَ كورِةكةم بؤ 
ى شكورِة طةورةكة ى، ئينجاثاَل هاتة »بنيامني«يشنةمانى تيَثةرِيوة، 



   220     

نةطةرِاوةتةوة، دةَلىَ روم نية بيَمةوة، كةضي ئةَليَ: »ئوميَد دةكةم خواى 
 مةزن هةمويامن بؤ بطيَرِيَتةوة« اهلل أكرب لة ئوميَد بوون بةخواي طةورة.

بةخوا، وثتةوي  ئةمةش بةَلطةية لةسةر طةورةيي برِواي يةعقوب 
ميَدي، وفراواني زانسيت كة دواي سي سالَ هةر ثةيوةندي بةخواوة، وزؤري ئو

 بة تةماي يوسفة.
 طةورةية، عيبادةتيَكى زؤر مةزنة. زؤر ئوميَدبون بةخوا بؤية 

ةتوامن كورتى بكةمةوة اية، ئةويش ددطةورةى تيَتري  هةروةها وانةيةكي
 :كة دةَلىَ ،ى شاعرييَكدالة رِستة

جي ي أزَمُة َتنَفره  اشَتدَّ
 ن دةرو هةر ديَتوندتربة قةيرا

 

 َقد آَذَن َليُلكه بهالَبَلجه  *
 وا شةوت خةريكة رِؤشن داديَ

 

، طةيشتة لوتكةونارِةحةتى توند بو هةركات قةيران وئةزمة و :يانى
: عقوب بكةنة، تةماشاى ي-بة ويسيت خوا- دىَ ئةوسا دةرو وكامةراني

 تر ياسى سالَ زيا-، دواى ئةو ماوة زؤرة  ى خؤشةويستى دةرِوايوسف
كورِة طةورةكةى كة  دواي ئةويشدةرِوا، ثاشان »بنيامني«ةكةشي  -كةمرت

، هيَشتا بيَئوميَد نابيَ، دةرِوا، دواى ئةو هةمووة باقيةكةية، باشى ناو
ُ أَن َيْأتهَينهي] :ئةوسا دةَلىَو ، »بةشكو خودا هةر سيَ كورِةكةى بؤ [َعَسى اللَّ

يوسف ةمدا، دواي دةيان سالَ دابرِان، هيَنامةوة«، ئةوة ئةبيَ لة ماوةيةكي ك
آل كةواتة هةركات بة كورِة طةورةكةى ديَتةوة، ،بنيامني ديَتةوةديَتةوة، 
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وموسيبةت وقةيران طةشتة ضَلةثؤثة ولوتكة، دَلنيابن كاتى دةرو كردنةوة 
 ئوميَدى الضونيت كةمرت بيَت، ،بوو رتسوك آل وقةيرانبةتا ياني: ، زؤر نزيكة

َذا اْسَتْيأََس  زياتر بيَت، ] دتر بوو ئةوسا ئوميَدي الضونيتبةآلم تا تون َحتَّٰى إه
بُوا َجاَءُهْم َنْصُرَنا ُسُل َوظَنُّوا أَنَُّهْم َقْد ُكذه ئةى ثةيامبةري  ، »ئةفةرمويَ:[الرُّ

ثةلةي سةركةوتن مةكة بةسةر دوذمناني خوادا، ضونكة  خوا 
بؤ نةدةهات لةبةر حيكمةتيَك سةركةوتنيان بة ثةلة  ثةيامبةراني ثيَش تؤ،

لة طةلةكاني خؤيان  كة خؤمان دةيزانني، هةتا ثةيامبةران بيَئوميَد ئةبون
ودَلنيا ئةبون ئيمان ناهيَنن، ئةوسا لةوكاتي تةنطانة ونارِةحةتيةدا 

ان ثةيامبةرلة شةرِيشدا كة  «،سةركةوتين ئيَمةيان بؤ دةضو
ئةوسا زؤر،  ينارِةحةتى حاَلةت شتنة، دةطةانيان شةرِيان دةكردوشويَنكةوتو

، دواي ئةو  عقوبةي جاخوا جل جاللة دادةبةزى،  ةج ودةرويفةر
 نارِةحةتية زؤرة، ئةَليَ: ئوميَد دةكةم خوا منداَلةكامن بؤ بطيَرِيَتةوة.

َن اْلُحْزنه   َيا أََسَفٰى َعَلٰى يُوُسَف َعْنُهْم َوَقاَل َوَتَولَّٰى ] ْت َعْيَناُه مه َواْبَيضَّ
يم  فَ   [ُهَو َكظه

 يةوة«.تورِةيو بيَتاقةتي ودَلتةنطي ثشتى ليَكردن بة» ،[َوَتَولَّٰى َعْنُهمْ ]
، »وتي: ئةى داخ وئةسةفم بؤ يوسفي [َوَقاَل َيا أََسَفٰى َعَلٰى يُوُسَف ]
جا ضاوةكاني سثيةوة بوون،  ،[ئيرت وةرةوة كاتي هاتنةوةتة] شريين!

ة لثرِ بوو لة حاَليَكدا دَلردنيةوة، رِةشيةكةى نةما بةهؤي زؤر خةفةت خوا
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 ،زامى تازة :وتراوة خةم وخةفةت بةآلم دةيشاردةوة وئاشكراي نةدةكرد«،
ةبري ب ت، دةرى كؤن، دةردى تازةوبريت دةخاتةوة زامى كؤن دةكوليَنيَتةوة

، دةردى يوسفى دةردى بنيامني ثةيامبةرة بةرِيَزةش ئةم  . جا(1)ديَنيَتةوة
 .ةبري هيَنايةوةب

ئةَليَن: باسي يوسف دةكا وباسي دوانةكةى تر ناكا، لة كتايَكدا تازةكة 
زياتر جنيَي خةفةتة، لةبةر ئةوةى ئةوةى يوسف بنضينةى ئةم موسيبةتةكاني 

 تر بوو، هةروةها خؤشةويستيةكةى يوسف جياوازتر بوو. 
ْت َعْيَناهُ ]  »ضاوةكانى سثيةوة بون ورِةشايةكةى نةما«. ،[َواْبَيضَّ
سثى بونةوةكةى » :يانى»بة هؤي خةفةت خواردنةوة«،  ،[َن اْلُحْزنه مه ]
 «.هى خةفةت خواردن بو ،ضاوى

يم  ] بةآلم دةخيواردةوة ودةري  ،بوو ئازار»جا ثرِ دَلي خةفةت و ،[َفُهَو َكظه
سةمليَنرابيَ ة رِوى زانستيةوة سةمليَنراوة، نةشئةمةش حاَلةتيَكة ل نةدةبرِي«،

 
 قال الشاعر:   (1)

نَد القبوره على البُ   اكلَقد َلَمني عه
 

وافهكه  *  َصديقي لهَتذرافه الدموعه السَّ
 

 فقاَل أََتبكي ُكلَّ قبٍر رأيَتهُ 
 

كه  * كاده  لقبٍر ثَوى بَيَن اللَّوى فالدَّ
 

جى جى يَبعُث الشَّ  فقلُت لَُه إنَّ الشَّ
 

ُه َقبُر مالهكه  ٰهَذاَفَدعني فَ  *  ُكلُّ
 

شجان ورؤية منازل األحباب ذكر الشجى يهيج األ، فأي األرض كلها تمثل لي قبراً لمالك
 الذي قتله خالد، والبيت ألخيه متمم. مالك بن النويرة الحنظلي. ومالك هو: تورث األحزان
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سثى ةوةية كةوا زؤر خةفةت خواردن ئةبيَتة مايةى كردووة، ئباسي خوا 
 بونةوةى ضاو ثاشان كويَر بون.

خةفةت وثةذارة تا ئةو  بةآلم طةر دةثرسي: بؤ دروستة بؤ ثةيامبةر 
 كاري تيَبكات؟

لة وةآلمدا ئةَلينَي: مرؤظ خولقيَنراوة لةسةر ئةوةى دَلتةنط ئةبيَ وخؤي 
كة  وندةكاندا، ئةوةتانيَ ثةيامبةر ثيَناطرييَ لة تةنطانة ونارِةحةتية ت

نَّ اْلَعْيَن  وفةرموي: » ةطريت ئيرباهيمي كورِي وةفات دةكات بؤي د إه
يُم   ْبَراهه َراقهَك َيا إه نَّا بهفه َتْدَمُع َواْلَقْلَب َيْحَزُن َوََل َنُقوُل إهَلَّ َما َيْرَضى َربَُّنا َوإه

انةت طريانيش ئاسايية، بةآلم كةواتة خةفةت خواردن وتةن .(1)«َلَمْحُزونُونَ 
ئةوةى ئاسايي نية، ئةوةية كة نةزانةكان دةيكةن لة هات وهاوار وناشوكري 
ولةخؤدان وقذ رِنني وسنط كوتان ودرِين. ئةَليَن: حةسةني بةسري بؤ مردني 
منداَلةكةى طرياوة، كة ثيَيان وتوة، وتويةتي: وةك دةزانن خوا دَلتةنطيةكةى 

 نةنا«.يةعقوبي بة تاوان دا
ينَ ] َن اْلَهالهكه ه َتْفَتأُ َتْذُكُر يُوُسَف َحتَّٰى َتُكوَن َحَرًضا أَْو َتُكوَن مه  [َقالُوا َتاللَّ

 
ه »ال: قعن أنس بن مالك،  (1) ْئًرا  ،َعَلى أَبهي َسْيٍف اْلَقْينه  َدَخْلنَا َمَع َرُسوله اللَّ َوَكاَن ظه

يَم  ْبَراهه ه اَلم-ْله ه َفأَخَ  ،-َعَلْيهه السَّ يمَ  َذ َرُسوُل اللَّ ْبَراهه هُ  ،إه َلُه َوَشمَّ ثُمَّ َدَخْلنَا َعَلْيهه َبْعَد َذلهَك  ،َفَقبَّ
هه  َنْفسه يُم يَُجوُد به ْبَراهه ه  ،َوإه َفانه  َفَجَعَلْت َعْينَا َرُسوله اللَّ ْحَمنه ْبُن َعْوٍف  ،َتْذره : َفَقاَل لَُه َعْبُد الرَّ
ه  نََّها َرْحَمة   !َيا اْبَن َعْوٍف  :َفَقاَل  !َوأَْنَت يَا َرُسوَل اللَّ ،  «فذكره : ... َفَقاَل  ،ثُمَّ أَْتَبَعَها بهأُْخَرى ،إه

وهي خولة بنت المنذر  ،زوج مرضعتهأي:  :«ظئرا». ومعنى 2315، ومسلم: 1241البخاري: 
 .األنصارية النجارية
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بةو شيَوةية ئةطةر »سويَند بةخوا  كة بةو حاَلةوة بينيان، ثيَيان وت:
أَْو ، ]«الواز دةبيت، ئةوسا لةرِ ويادى يوسف بكةىخةفةت خبؤيت وهةر 

َن الْ  بةيةكجاري تيا دةضى، بؤية وازبيَنة لة  هةر» :يان ،[َهالهكهينَ َتُكوَن مه
 خةفةت خواردن«.

 . « َتْفَتأَل » واتة:، [َتْفَتأُ ]
ه َما ََل َتْعَلُمونَ ] َن اللَّ ه َوأَْعَلُم مه َلى اللَّ نََّما أَْشُكو َبث هي َوُحْزنهي إه  [َقاَل إه

ودةرد  ةثةذارخةم وى آلمن سكالة وةآلمياندا وتي:  »يةعقوب 
، ضونكة هةر ، الى خواى خؤمى دةكةم والى ئيَوة دةري نابرِمناَلةى خؤمو

  .خؤي البةري تةنط وضةَلةمةيية«
بريتية لةو موسيبةتةى كة توشي مرؤظ ديَت زؤر : «الَبث  » ،[َبث هي]

 لةسةري قورس ونارِةحةتة.
ه َما ََل َتْعَلُمونَ ] َن اللَّ لة لةاليةن خواوة من دةيزائةوةى من [، »وَوأَْعَلُم مه

هةية لةاليةن خواوة  زانستممن ياني: ، «ئيَوة نايزاننرِةمحةت ودةروي خيَر، 
 ئةجنامى باش دةبىَ. كة ئةو كورِةم
ن جاريَكيان بةرنويَذى كة ئةم ئايةتةى خويَند زؤر طريا، ئةَليَ عومةر 

ك وخةَل وة، يةك مانط لةسةر جيَطا كةوتئةم ئايةتةى خويَندوةكردووة و
 سةردانيان كردوة.
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ه َما ََل َتْعَلُمونَ ] َن اللَّ هةركات  بامسان كرد،[، وةك لة ثيَشةوة َوأَْعَلُم مه
 :، بؤية فةرموىت هةبيَئوميَدى زياتر ،نارِةحةتى طةيشتة ضَلةثؤثة

يَّ اْذَهُبوا ]
ه َيا َبنه ْوحه اللَّ ن رَّ يهه َوََل َتْيأَُسوا مه ن يُوُسَف َوأَخه ُسوا مه نَُّه  َفَتَحسَّ  ۖ إه

ه إهَلَّ اْلَقْوُم اْلَكافهُرونَ  ْوحه اللَّ ن رَّ  [ََل َيْيأَُس مه
بة وردي   برِؤن بطةريَنةوة بؤ ميسر،ئةى رِؤَلةكامن»يةعقوب وتي: 

وبيَئوميَد مةبن لة رِةمحةتي  ،وبراكةيدا يوسفهةواَليَكي  بطةرِيَن بةدواي
نابيَت لة ك بيَئوميَد ضونكة هيض كةسيَ، [لةاليةن خواوة شت دةزامن]خوا، 

 رِةمحةتي خوا مةطةر خةَلكاني بيَباوةرِ، كة برِوايان بة تواناي خودا نية«.
ن يُوُسَف ] ُسوا مه يهه  َفَتَحسَّ بة بيستنتان، بة  بة بؤنتان،» ،[َوأَخه

بة  هةستيَكتان، ، بة طوىَ تان، بةهةموضاوتان بة بة دةستان، بينينتان،
 «.براكةيداودواى يوسف  بطةرِيَن بة ،شيَوةيةكهةمو 
ه ] ْوحه اللَّ ن رَّ اهلل  مةبن لة رِةمحةتى خوا، يشئوميَد»بيَ ،[َوََل َتْيأَُسوا مه

كةضي  !طورط خواردويةتىوتراوة: ، أكرب! ضةدين ساَلة، كورِةكةى ديار نية
ةمةية ئوميَد ا ئئ !دواي يوسف وبراكةيدا رِؤن بطةرِيَن بةتازة بة تازة ئةَليَ: ب

من دةزامن ئةو كورِة  بؤ ئةوةى تةئكيد بكاتةوة كة اي مةزن،بوون بةخو
 نائوميَد نةبيَت لة رِةمحةتى خوا.هةرطيز  مرؤظبؤية ثيَويستة  نةمردوة.

ه ] ْوحه اللَّ [، لة ئةسَلدا بريتية لة هةناسةدان، بةآلم ليَرةدا بةكارهاتووة رَّ
 بؤ فةرةج ودةرو.
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ا َدَخُلوا َعَلْيهه َقالُوا َيا] َضاَعٍة   َفَلمَّ ْئَنا بهبه رُّ َوجه َنا َوأَْهَلَنا الضُّ يُز َمسَّ أَيَُّها اْلَعزه
قهينَ  ي اْلُمَتَصد ه َ َيْجزه ْق َعَلْيَنا ۖ إهنَّ اللَّ ْزَجاٍة َفأَْوفه َلَنا اْلَكْيَل َوتََصدَّ  [مُّ

 ئةى :وتيان، الى يوسفذورةوة بؤ ضونة»ئةوةبو ضون بؤ ميسر، كة 
نارِةحةتي،  خانةوادةكمان توشى خؤمان و، واهلل-تداردةسةآل- عةزيز

، ناهيَنىَ وثارةيةكي كةم وبيَ بيَبايةمخان بؤ هيَناوي، كة ئةو بارة خواردنانة
، -وةك هةقي خؤمان-وةك جاري ثيَشو خواردمنان ثيَبدةى ئةوة ناهيَنىَ بؤية 
بةم ثارة كةم وبايةخة ئةوةمان ثيَبدة كة جاراني ثيَشو كة حاَلمان واية، جا 

ثيَمانت دةدا لة خواردن، وضاكةمان لةطةَلدا بكة بة وةرطرتين ئةم ثارةية 
وضاوثؤشي ليَكردني، بةرِاسيت خوا ثاداشيت ضاكةكاران دةداتةوة كة 

 ضاوثؤشي لة نةداران وليَقةوماوان دةكةن«.
بةو ثارة بيَنرخة  -بةآلم بة فةزلَ وضاكةت خؤت-[، َفأَْوفه َلَنا اْلَكْيَل ]

 نوقسانى ثيَمانى بدةيت. ت ليَنةكات بةكةمة، با واو
ْق َعَلْيَنا] وسةدةقةمان ثيَبدة، وتراويشة واتة:  [ خيَرمان ثيَبكةَوَتَصدَّ

 براكةمشان ثيَبدةرةوة.
ينَ ] قه ي اْلُمَتَصد ه َ َيْجزه خؤى ثاداشتى ئةوانة دةداتةوة كة  [ خوا إهنَّ اللَّ

 ليَقةوماو ضاكن. وضاوثؤشي دةكةن وسةدةقة دةكةن ولةطةلَ ضاكةكارن
هةيانة  ؟حةسودى بؤ كويَيان دةبات ىتةماشا بكةن ئةم برايانة

ةنة ناوبريةوة، ئيَستا تةماشا بكةن كة خي، دة منداَلةكةى وةك يوسفة
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سةرتان  خوا  ،تةو بيَتخوا ث ضؤن لة يوسف دةثارِيَنةوة، بؤية ئيمانتان بة
 دةخات.
ا َفَعْلتُم به ] ْمتُم مَّ ُلونَ َقاَل َهْل َعله ْذ أَنتُْم َجاهه يهه إه نََّك *  ُيوُسَف َوأَخه َقالُوا أَإه

ْر   َذا هٰ  أَلَْنَت يُوُسُف َقاَل أََنا يُوُسُف وَ  نَُّه َمْن َيتَّقه َوَيْصبه ُ َعَلْيَنا إه ي َقْد َمنَّ اللَّ أَخه
ينَ  نه يُع أَْجَر اْلُمْحسه َ ََل يُضه نَّ اللَّ  [َفإه

وو، دَلي نةرم بوو، ئيرت ئةو طويَي لة قسةكانيان ب كة يوسف 
نهيَنيةي ئاشكرا كرد كة ماوةيةكي زؤر ليَي شاردونةتةوة، بؤية خؤي 

وبراكةى لة  بريتان دىَ ضيتان كرد بة يوسف ئايا لة، »فةرموي: نثيَناساند
؟ وتيان: ئايا كاتيَكدا نةتاندةزاني سةرةجنامي كارةكةتان ضةند خراثة

من يوسفم، ئةويش براكةمة، خواي مةزن  بةرِاسيت تؤ يوسفي، وتي: بةَليَ،
فةزَلي هةبو بةسرماندا دواي دابرِان بةيةك شادماني كردةوة، بيَطومان 

ئةوا خوا ثاداشيت ضاكةكةى  هةركةس ثاريَزكار وخؤرِاطر بيَ لةسةر بةآلكان،
 «.ون ناكات، بةَلكو بة باشرتين شيَوة ثاداشيت دةداتةوة

ُلونَ ] ْذ أَنتُْم َجاهه ةوةى ئيَستا ، وةكو ئكاتةى نةزان بوون« »ئةو ،[إه
 .وةك ئةوسا نةمابنحاَليان باش بوبىَ و

ة، ثيَشرت بةزمانى كاتةدا بة زمانى خؤيان قسةى كردودةَليَن يوسف لةم 
وة، ئيَستا بة زمانى فةلةستينيةكان قسةى كرد بةآلمة، ى قسةى كردوميسر
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ئايا » :ثيَيان دةَلىَة ووانيوة بة زمانى خؤيان قسةى كردوئةوانيش ليَيان رِو
 ةبريتان دىَ ضيتان كرد بة يوسف وبراكةى«.ل

هةروةها رِةوشت بةرزي يوسفي تيَداية، كة عوزي جةهليان بؤ 
 دةهيَنيَتةوة بةهؤي هةَلةكةيانةوة.

نََّك أَلَنَت يُوُسُف ] ؟«، سةرنج بدةن ى»ئايا بةرِاسيت تؤ يوسف ،[َقالُوا أَإه
 ! واهلل أعلم.انىى برام: تؤ يوسفوتبكةن نةيان

ُ َعَلْيَنا] دواي  ،كرد بةسةرماندا منةتى ميهرةبان خواى» ،[َقْد َمنَّ اللَّ
 ثالَ مرؤظ فةزلَ وضاكةضةندة خؤشة  دابرِانيَكي زؤر ثيَكةوة كؤي كردينةوة«.

ذيرى خؤم بو نةوةكةى وبةخشةرةكةى؟! نةيوت زيرةكى وعاقَلى وابداتة ثالَ خ
َقْد َمنَّ ]، ةكار هيَنا وبوم بةوةزيرخؤم ب ذة، فيكريؤرِئةم ثلة وطةيشتمة ئةم 

ُ َعَلْيَنا خوا دةوَلةمةندى كردم،  :خؤم دةوَلةمةند بوم، بَلىَ :ىبؤية نةَليَ [اللَّ
مةَليَ: بة بازوي خؤم طةيشتمة ئةمرِؤ، بَليَ: بة حةول وقوةتي طةيشتم 

كوفرى خوا كوفرى خوا نةكةى، خوا بؤت زياد دةكات، ئةما ئةطةر ئةمرِؤ، 
 وكرى بكةيت، ئةوا خوا سزات دةدات.شنابكةيت، 

، وشكة ساَلية، يةنةك كوفرانة بذيَر، بىَ بارنبني بؤية دةبىَ شوكرانة بذيَر
طيا سةوز بو ، باران دةبارييَنَ، هةركة بارى وعا دةكريَت خوا باران بباريَنآدو

اية حاَلمان باش خووتيان: قرِى بو، دةستدةكريَ بة تاوانكردن، نةدارى وقات و
 كوفرىبةرِاسيت باشى كرد، كة باشى كرد ضيمان كرد؟  بكةيت، خوا 
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بؤ ئيش كردن؟ ئةى ئيَمة نةبوين رِؤذطاريَك دةضوين بؤ ئيَران  نيعمةمتان كرد.
 دةدا، خوا كردن، خوا ثيشامنان ديَن بؤ ئيَرة بؤ ئيشيةكان ئيَستا ئيَران

َتْينه ثُمَّ ََل َيتُوبُوَن أََوََل َيَرْوَن أَنَّهُ ئةفةرمويَ: ] ًة أَْو َمرَّ ه َعاٍم َمرَّ ي ُكل 
ْم يُْفَتنُوَن فه

كَُّرونَ  [، واتة: »ئايا خةَلكة دَلنةخؤشةكان نابينن، كة خواى َوََل ُهْم َيذَّ
طةورة تاقيان دةكاتةوة هةمو ساَليَك جاريَك يان دوو جار، بة وشكة ساَلي 

يةكاني دَليان، كةضي لةطةلَ ونةداري وقات وقرِي، ودةرخستين نةخؤش
ئةمةدا تةوبة ناكةن وثةشيمان نابنةوة لة نيفاق وتاوانةكانيان، ثةند وةرناطرن 

ئةياندات لة بيَذنط، دةياندات  لةو نيشانانةى دةيبينن«، ساآلنة خواى مةزن
ئةطينا ئيَوةش واتان ليَدىَ، رؤذيَك  ،شوكرى خوا بكةن :لة كورة، ثيَمان دةَلىَ

خةَلكى سوريا بةخةويش دةيانبينى ذيانيان واى ليَبيَت؟ دةى برِؤن لة رِؤذان 
نية! شاريَكى طةورة بؤتة  باوةرِجيَي تةماشاى سةرذميَريةكان بكةن واهلل 

ي دوو جار ي خؤمان زؤر جار ئاوارة بووة،كورد كةالوة، لةبريتان نةضيَت
 ئيَستا كة ذيامنان خؤش بووة با«، 1991« و»1975» بوو: طةورة

يَدنَُّكمْ ] :كرى خوا بكةينشو  يبا خوا ليَمان نوكر بكةش ،[َلئهن َشَكْرتُْم أَلَزه
ئةمانةى هةمانة، با ثاسى خوا بكةين لةسةر ئةو ئةمن ونةبرِىَ، با سو

بةدةستى خؤمان سزاى خوا بةسةر خؤماندا نةباريَنني، خواى طةورة باسى 
 ،ةردا رِشتونبؤ دةكات لة قورئاندا كة نيعمةتى بةسسةبةئمان قةومى 

 ،وخةشم وقني قمةتيلةبةرئةوةى كوفريان كرد نيعمةتةكةى بؤ كردن بة ن
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َماٍل ُكُلوا  ئةفةرمويَ: ] يٍن َوشه ْم آَية  َجنََّتانه َعْن َيمه هه َلَقْد َكاَن لهَسَبٍإ فهي َمْسَكنه
َبة  َوَربٌّ َغُفور   ْزقه َرب هُكْم َواْشُكُروا َلُه َبْلَدة  طَي ه ْن ره َرُضوا َفأَْرَسْلَنا  َفأَعْ  *مه

ْم َجنََّتْينه َذَواَتْي أُُكٍل َخْمٍط َوأَْثٍل َوَشْيٍء   ْلَناُهْم بهَجنََّتْيهه مه َوَبدَّ ْم َسْيَل اْلَعره َعَلْيهه
يٍل  ْدٍر َقله ْن سه ي إهَلَّ اْلَكُفوَر  *مه  *َذلهَك َجَزْيَناُهْم بهَما َكَفُروا َوَهْل نَُجازه
ْيَر  َوَجَعْلَنا َبْيَنُهْم وَ  يَها السَّ ْرَنا فه َرًة َوَقدَّ يَها ُقًرى ظَاهه َبْيَن اْلُقَرى الَّتهي َباَرْكَنا فه

يَن  نه يَها َلَيالهَي َوأَيَّاًما آمه يُروا فه َنا َوظََلُموا   *سه ْد َبْيَن أَْسَفاره َفَقالُوا َربََّنا َباعه
ْقَناُهْم ُكلَّ  يَث َوَمزَّ ه   أَْنُفَسُهْم َفَجَعْلَناُهْم أََحاده ٍق إهنَّ فهي َذلهَك آَلَياٍت لهُكل  ُمَمزَّ

واتة: لةناو باخ وباخات وجؤرةها داري  ،[19-15]سبأ: [ َصبَّاٍر َشُكورٍ 
بةرومبومدار وئةمن وئةماندا بوون، بةآلم شوكريان نةكرد بؤية ليَمان 

 سةندنةوة وطؤرمِيان بة ترس ودارودرةخيت بيَ بةروبوم و... هتد.
نًَّة َيْأتهيَها  »هةروةها ئةفةرمويَ:  َنًة ُمْطَمئه ُ َمثَاًل َقْرَيًة َكاَنْت آمه َوَضَرَب اللَّ

ُ لهَباَس اْلُجوعه  ه َفأََذاَقَها اللَّ ه َمَكاٍن َفَكَفَرْت بهأَْنُعمه اللَّ ْن ُكل  ْزُقَها َرَغًدا مه ره
شاريَك  . واتة: »خواى مةزن منونةى[112:النحل]« َواْلَخْوفه بهَما َكاُنوا َيْصَنُعونَ 

دةهيَنيَتةوة، كة لة دَلنيايي وئةمن وئاسايشدا بوون، رِؤزيان بؤ دةهات بة 
ئاساني لة هةمو سنورةكانيان ومةرزةكانيانةوة، بةآلم خةَلكةكةي نكوَليان 
كرد لة نيعمةتةكاني خوا وشوكريان نةكرد، بؤية خواي مةزن سزاي دان بة 

 «ترس وبرسييَت، بةهؤي بةرهةمي دةسيت خؤيانةوة
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ئةوة بؤ ضةند ساَليَك دةبىَ كورد لةناو ناز ونيعمةتداية، نيعمةتى خواش 
لة  سةبري طرتسالَ  35ماوةيةكى ديارى كراوى هةية، خواى تعاىل 

ةوة لةناو ناز 1991ةطشتى كورد لة بجا ، ي بردثاشان لةناوسةددام حسني، 
باشرت بووة، كةواتة  «2000ساَلي »ثاش  رتبةتايبةت ،ونيعمةتداية

ماوةيةكة لةناو نيعمةتداين، بؤية ثيَويستة وريا بني، لةوة دةترسم توشى 
وئاذاوةى  سزاى خوا بني، سزاش هةر ئةوةنية بةرد لة ئامسانةوة ببارىَ، شةرِ

سزاى خواية، خةَلك برسى بىَ  ،ئةمانناوخؤ سزاى خواية، نةمانى ئةمن و
 ؤرِاطرى ئةجنامماننيعمةتى خوا بزانني، بة تةقوا وخ سزاى خواية، با قةدرى

 باش دةبىَ.
ينَ ] نه يُع أَْجَر اْلُمْحسه َ ََل يُضه نَّ اللَّ ْر َفإه نَُّه َمن َيتَّقه َوَيْصبه »بيَطومان  ،[إه

خودا ضاكةى ئةوا بيَطومان  خؤرِاطر بيَت،هةركةسيَك تةقواى خوا بكات، و
 ضاكةكارن ون ناكات«.

جؤريَك ذيانى  بة ،ايةدوانةى زؤر تيَسود و رِاستى ضريؤكى يوسف بة
لةوانةش  وةربطريت، ثةند وسودانى يوسف لة ذيدةطؤرِىَ، ئةطةر بيَت و مرؤظ

دا سةرفراز لة ذيان -اللإن شاء-ئوميَد دةكةم  تةنها سودي سةبر وخؤرِاطري،
 ،ليَى ورد بومةوة: لة سورةتى »يوسف«م رِوانى ووزى دةَلىَةئةجلنب ئي بيَت.

وخؤرِاطري  برسةيوسف بةدةستى ديَنىَ بة بؤم دةركةوت كة هةمو ضاكةيةك 
برى ضةند ساتيَكى كةم، ضةند بة دةستى ديَنىَ. سةبرةكةشى بريتية لة سة
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سيَك دؤَلةكةكة دةخاتة تا كة ساتيَكى كةم خؤى رِادةطرىَ لةناو بريةكة
دةيباتة دةرةوة، ضةند ساتيَكى كةم خؤى رِادةطرىَ لةبةرامبةر خوارةوة و

طارى دةبيَت ليَى، ضةند ساتيَكى كةم خؤى رِادةطرىَ لة ذنةكةى عةزيز تا رِز
 .بةندينخانة تا رِاديَت

نَُّه َمن َيتَّقه ] ، اوةكانثيَكر فةرمانئةجنامدانى  بريتية لة ية؟ي[ تةقوا ضإه
 اوةكان.ليَكرووازهيَنان لةو نةهي

ئه ] ُ َعَلْيَنا َوإهن ُكنَّا َلَخاطه ه َلَقْد آثََرَك اللَّ  [ينَ َقالُوا َتاللَّ
وسةربةرزي  فةزَلى تؤى دا بةسةر ئيَمةدا، : قةسةم بةخوا، خوداوتيان»

 ،وثةيامبةرايةتي وسيفةتة جوانةكاني تريش كردي بة زانست ونةرمونياني
 وبراكةت«. هةَلةمان كرد بةرامبةر بة تؤبة ئةنقةست ئةطةر ضى ئيَمة 

ُ َعَلْيَنا] فةزَلت  يَمة ويستمان تؤئوةكو ئةوةى بَليَن: » ،[َلَقْد آثََرَك اللَّ
بةسةر ئيَمةدا، يدا فةزَلى تؤو نةيويست، خوا  بةسةر ئيَمةدا نةبيَت، بةآلم

ولة  نا بؤ ئةوةى خؤشةويستى تؤ لة دَلى باوكمان دةربكةيندائيَمة ثيالمنان 
بةَلكو خوا زياتر  ،بةدةست ئيَمة نةبو بةآلم، ثيَش ضاوي ئةو دورت خبةينةوة

 اوكمان.خؤشةويسيت كرد الي ب
ينَ ] مه احه ُ َلُكْم ۖ َوُهَو أَْرَحُم الرَّ ُر اللَّ

يَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم ۖ َيْغفه  [َقاَل ََل َتْثره
، ثيَشةواى دةرون ثاكانةرون ثاكة ولةبةر ئةوةى ثياويَكى دة يوسف 

وتي: براكامن » بةَلكو نة زؤر ونة كةم، براكانى نةكرد،لؤمة وسةرزةنشتى 
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عةيبدارتان ناكةم ئةمرِؤ، بةرِاسيت من لةو شتانةى لة لؤمة وسةرزةنشت و
ئيَوة وةشايةوة لة ئاست خؤم وبراكةم خؤشبوم، داواكاريشم خواى ميهرةبان 

  لة هةَلةكانتان خؤشبيَت، وهةر خؤي بة بةزةييرتيين بةبةزةييةكانة«
يَب َعَلْيُكمُ ] تةماشاى ثياوى طةورة بكةن، ثياوى طةورة [ َقاَل ََل َتْثره

 ةى بةرامبةرةكانى ضاوثؤشى دةكات.ى طةورةية، بةرامبةر هةَلدَل
يَب ]  سةرزةنشتكردن ضةند قؤناغيَكى هةية،[ لؤمة وََل َتْثره

يَب » كؤتا قؤناغةكانى سةرزةنشتكردنة، يوسف وردة  يش لة«َتْثره
يَب »سةرزةنشتيَكى كردن، ئةما نةيطةياندة   ية لة« كة بريتَتْثره

 سةرزةنشتكردنيَكى طةورة.
بؤضي باسي ئةمرِؤي كرد؟ ياني: بؤ هةتا هةتاية طلةييتان  ،[اْلَيْومَ ]

ليَناكةم، ضونكة ئةطةر لة يةكةم رِؤذ ويةكةم ساتدا طلةيي وطازندةي نةبيَ 
 ليَيان، لةوةودوا هةر ناييبَ!

ُ َلُكمْ ] ُر اللَّ ليَمان خؤشبة يان  :بَليَنبةبىَ ئةوةى داواى ليَبكةن و ،[َيْغفه
ئةوةش  ، خؤي ثيَيان ئةَليَ: خوا ليَتان خؤش بىَ.ومنان بؤ بكةداواى ليَخؤشب

 لةطةلَ براكاني. بةَلطةى ئةوثةرِي ضاكييَت يوسفة 
ي ] يصه ُكْم   َذاهٰ اذهبوا بهَقمه يًرا َوْأتُونهي بهأَْهله َفأَْلُقوُه َعَلٰى َوْجهه أَبهي َيْأته َبصه

ينَ   [أَْجَمعه



   234     

: »يوسف دةفةرموىَ ،موعجيزةيةك بة يوسف دةبةخشىَ ثاشان خوا 
 فةرموي:

ي هٰ ] يصه «، وةك لةسةرةتاوة بامسان ئةو قةميسةم ببةن» ،[َذااْذَهُبوا بهَقمه
لة قةميسةكةيداية«،  ضريؤكى يوسف » :شةعبى دةفةرموىَ ، كةكرد

انةوة قةميس ديَتةوة ، ئةوةتا ديس»ضريؤكى يوسف لة خةونداية« :منيش ومت
 «.بؤ باوكم ببةن »ئةم قةميسةم :دةَلىناو باسان و

ينَ ] يًرا َوْأتُونهي بهأَْهلهُكْم أَْجَمعه [ بيدةن َفأَْلُقوُه َعَلٰى َوْجهه أَبهي َيْأته َبصه
ئيرت ئةمةى لة  ،«بيناى بؤ دةطةرِيَتةوةضاوي ضاوى باوكمدا، بةسةر دةم و

رِيَطةى وحيةوة زانيوة، يان خؤي ثرسياري باوكي لة براكاني كردوة وئةوانيش 
ؤي بةه ضاوةكاني بيناي كز بووة، يان بةيةكجاري نابينا بووة وتويانة،

 خةفةت خواردن وطريانةوة بؤ يوسف«.
سةبارةت بةوةى يوسف ضؤن زانيويةتي، كة قةميسةكةى ضاوي باوكي 
ضاك دةكاتةوة؟ واهلل أعلم بة وةحي ئةوةى زانيوة، بؤية هةم بؤ يوسف وهةم 

 بؤ باوكيشي ئةم كارة موعجيزةية بةرِاسيت.
 :ضةند سوديَكي تيَداية ،موعجيزةية ئةم

وئيسالم وشةريعةت شيفاى قورئان  :دةَليَن انةى كةبؤ ئةو: يةكةميان
ئارةزوى  شةيتان بة كةسانة ئاطايان لةخؤيان نية كة ئةو كةس نادات، جا

خؤى ياريان ثيَدةكات، شةيتان لة دَلياندا هياَلنةى كردوة، بةَلكو هيَلكةشى 
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ةميسةكةى ق ،دةكاتةوةضاك عقوب ةضى ضاوى ياَليَن: ئةى ثيَم نوة، كرد
 ؟نيةيوسف 

 لةسةرئةوةى كة ضؤن هؤكارة هةستثيَكراوةكان ئةمة بةَلطةيةدووميان: 
ى خوا ثةيامبةر شتة شةرعيةكانيش ئاوها شيفا بةخشن، هةية بؤ شيفا،

  ةليةوة عثيَشةوا تف دةكاتة ضاوى  وئيَش وئازارةكةى ضاوي
ة، شيَوازةى كة شةرع باسى كردو بةو بةآلمقورئان شيفاية ها هةروةاميَنىَ، ن

تةنانةت ميزي ، وة وبَليَ شيفاي تيَدايةميزى خؤى خبواتةبيَت كةسيَك  نةك
هةرطيز جا  (1) منداَليش لة ئيسالمدا ثيسة، ض جاي ميزي ثياوي طةورة!؟

 
ئةمةش  رذيَن كردنة،وثاككردنةوةكةى تةنها ئاو ثة ،بةآلم شةرع عةفوى لةسةرداوة (1)

 رِاي هةمو زانايانة، داودي زاهريي نةبيَ.
 : اعلم أنَّ هذا الخالَف إنما هو في كيفيَّة تطهير الشيءه الذي بال عليه »وقال النوويُّ

، وَل خالَف في نجاسته، وقد نَقل بعُض أصحابنا إجماَع العلماء على نجاسة بول  الصبيُّ
بي، وأنَّه لم يخالْف فيه إَلَّ  ز  الصَّ ؛ قال الخطابيُّ وغيره: وليس تجويُز َمن جوَّ النَّضَح في الصبي ه من أْجل أنَّ بولَه ليس بنجس، ولكنَّه من أْجله التَّخفيف في إزالته، فهذا هو  داوُد الظاهريُّ

ه: أنَّهم  ا ما حكاه أبو الحسن بن بطَّال ثمَّ القاضي عياض عن الشافعي ه وغيره واب، وأمَّ الصَّ
بي ه طاهر  فُينَضح، فحكاية  باطلة قطًعا قالوا:   (. 3/195. ))شرح النووي على مسلم(( )«بول الصَّ

 : ، وهو إجماع  من العلماء، إَلَّ ما ُحكي عن داوَد في »وقال العراقيُّ صحابنا وهو مردود  باْلجماع؛ فقد حَكى بعُض أ  ..بول الصبي ه الذي لم يطعْم أنَّه ليس بنجٍس؛فيه نجاسُة بول اآلدمي ه
 (. 2/128) «طرح التثريب». «أيًضا في نجاسة بول الصبي ه  اْلجماعَ 
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ة، وهةر دةرد بنةمانبينيوة ميز شيفا بيَت، ميز دةرمان بيَت، بةَلكو ميز 
 .(1)ةوهةر ثيس بو

 
يان: ميَزي مرؤظ شيفاي تيَداية، لةسةر شاشةكان دةرضون، وت خةَلكانيَك لةو كاتةدا (1)

زؤر سةيرم ليَدىَ ، ئةمةش ضةواشةكارية بةناوي دينةوة، بةرِاسيت اكةضبؤ فالن نةخؤشي 
نةهي كردوة  ان ميزي مرؤظ ثيسة، تةنانةت ثةيامبةر بة كؤدةنطي زانايلةكاتيَكدا 

لةكاتي ميزكرندا رِو بكريَتة قيبلة ض جاي خواردنةوةى!؟ هةروةها بةالي دوو طؤرِدا تيَثةرِ 
بوو فةرموي ئةم دووانة سزا دةدريَن، يةكيَكيان: قسةى هيَناوة وقسةى بردوة، ئةوي تريان 

ئةفةرمويَ: خؤتان لة ميز ثاك رِابطرن، خؤ خؤي لة ميزةكةى ثاكنةكردؤتةوة، هةروةها 
ئةطةر وترا بؤ ضارةسةرة، ئةوا ئةَلينَي: ضارةسةري بة حةرام وثيس قةدةغة وحةرامة، 

نةهي كردوة لة ضارةسةري كردن بة حةرام وهةروةها ئةفةرمويَ: شيفاي  وثةيامبةريش 
ها ئةفةرمويَ: بة حةرام دةردةكانتاني نةخستؤتة ئةو شتانةى لةسةرتاني حةرام كردوة، هةروة

خؤتان ضارةسةر مةكةن، هةروةها ئةفةرمويَ: هةركةس بة حةرام ضارةسةري بكا خوا، خوا 
شيفاي نادات، زانايانيش وتويانة لةكاتيَكدا دروستة ضارةسةري بة ثيس وحةرام ئةطةر 

 .جيَطرةوةى نةبيَت
 :ي مرؤظكؤدةنطي زانايان لةسةر حةرامييَت ميز

فقوا على أنَّ بول ابن آدم إذا كان كثيًرا ولم يكن كرؤوس اْلبر، وغائطه؛ اتَّ »قال ابن حزم: 
 (.19مراتب اْلجماع(( )ص: ». «نجس 

بيلين كالبول والغائط»قال ابن قدامة:  الًفا  ... ما خَرج من السَّ  .«فهذا َل نعلم في نجاسته خه
 (. 2/64) «المغني»

: ق ا بول اآلدميه  الكبير، فن»ال النوويُّ  . (2/548) «المجموع»، «جس  بإجماع المسلمينفأمَّ
ين، فنجس  إجماًعا؛ صغيًرا كان أو كبيًرا، َذكًرا كان أو  ا بول اآلدمي ه : »أمَّ قال الماورديُّ

 (.2/248أنثى«. »الحاوي الكبير« )
ه صبي ٍ يأُكل الطعام وَل يرضع،   : »وقد أجَمع المسلمون على أنَّ بول كل  وقال ابُن عبد الَبر ه

 (. 1/356 كبول أبيه«. »اَلستذكار« )نجس  
ه«.   «بداية المجتهد»وقال ابُن رشد: »اتَّفق العلماء على نجاسة بول ابن آَدم ورجيعه

(1/80 .) 
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ئةمة موعجيزةية، بؤية نابيَتة بةَلطة بؤ ئةوانةى ئةَليَن:  :سيَيةميان
دروستة تةبةروك بكةين بة جلوبةرط وكةلوثةلي ثياوضاكان بة بةَلطةى ئةم 

 ئايةتة وئةم كارةى يوسف!
لة وةآلمدا ئةَلينَي: يوسف ثةيامبةرة، ئةطةر ئيَوةش جلوبةرطي 

كةوت دةتوانن تةبةروكي ثيَوة بكةن وئيَمةش  دةست ثةيامبةرتان 
. ئةمة يةك، دووةم: ئةمة موعجيزةية، وتايبةتة بة تةبةروكي ثيَوة دةكةين

ئةطةرنا سةد جار  -سةآلت وسةالمي خوايان لةسةر بيَ-ثةيامبةران 
بزانن ضاك  نابيناكانداضاوي قةميسي ئةو بةناو ثياوضاكانة بهيَنة بةسةر 

اية ئةوا كةمتةرخةمن ئةو هةمو نابيناية هةية ضاكي دةبيَتةوة، ئةطةر و
  .(1)ناكةنةوة، ئةطةر ئةو خةَلكانة رِاست دةكةن

 
، وهو إجماع  من العلماء«. »طرح التثريب«  : »فيه نجاسُة بول اآلدمي ه وقال العراقيُّ (2/128 .) 

يق حسن خان د ه ن بابه  [ة بول اآلدمي وغائطهنجاس]أي:  بل نجاستُهما» :قال صه مه
ينيَّة، كما َل يخَفى َعلى َمن له اشتغال  باألدلَّة الشرعيَّة

 .«الضرورة الد ه
أما نجاسة بول اآلدمي وغائطه فباألدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك بل »قال الشوكاني: 

الشرعية وبما كان  نجاستهما من باب الضرورة الدينية كما َل يخفى على من له اشتغال باألدلة
 . «عليه األمر في عصر النبوة

بؤ زياتر لةبارةى تةبةرِوكةوة، برِوانة: كتييَب: »تةبةروك«، كة تةواو بووة، خواي  (1)
 ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
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 ئةو قةميسة لة بةهةشتةوة هاتووة، :ئةو قسةيةش هةَلةية كة دةَلىَ
بةَلكو تةنها  ،بة سةحيحي ضونكة هيض بةَلطةيةك لةو بارةوة نةهاتوة

 .-مواهلل أعل-بووة  قةميسيَكى بةرى يوسف 
 ة،كةى ثيَشو بوقةميسة كؤنة هةروةها ئةو قسةيةش هةَلةية كة دةَليَ:

 .-واهلل أعلم-يَكي تر بووة بةَلكو قةميس كة ذنةكةى عةزيز درِاندي،
ينَ ] ُكْم أَْجَمعه  يشهةمو كةسوكارى خؤتان[، »مالَ ومندالَ وَوْأتُونهي بهأَْهله
 بؤ ئيَرة«. بيَنن

يُر َقا] ا َفَصَلته اْلعه ُدونه َوَلمَّ يَح يُوُسَف َلْوََل أَْن تَُفن ه ُد ره ن هي أَلَجه  [َل أَبُوُهْم إه
يرُ ] ا َفَصَلته اْلعه ئةفةرمويَ:  !ةنسةرجني فرياسةتى يعقوب بد[ َوَلمَّ

»هةركة كاروانى براكانى يوسف لة سنوري ناوضةي ميسر دةرضون 
 .، بةرةو فةلةستني«نة رِىَتدةكةوو

ن هي أَلَجه َقاَل أَبُوُهْم ] يَح يُوُسَف إه ُدونه  ُد ره ديارة لةو كاتةدا ، [َلْوََل أَن تَُفن ه
واهلل ، هةنديَك لة وةضةكاني لة دةوربةردا بووة، بؤية ثيَي وتن: »يةعقوب

ئةوة  شَليَن خةَلةفاوة،نةئةطةر  دةكةم،بؤنى يوسف رِؤَلةكامن هةست بة 
 هةستدةكةم ديدارم بة يوسف زؤر نزيكةوة بووة«.

ايةي عةرشةكةى بةلقيسي طةياندة الي سولةميان، هةر بةَليَ، ئةو خو
سةالت -ئةو ثةروةردطارة بؤني قةميسةكةى يوسفي طةياندة الي يةعقوب 

 .-وسةالمي خوا لة هةردوكيان بيَ



  239     

يمه ] ي َضاَللهَك اْلَقده نََّك َلفه ه إه  [َقالُوا َتاللَّ
 ضونكة بؤني ئةوةيان نةكرد كة باثرييان بؤني وةضةكاني يةعقوب 

كر، وهةستيان بةوة نةكرد باثرييان هةستيان ثيَكرد، بؤية: »وتيان: سويَند 
بةخوا هةر بةردةوامي لة هةَلةية كؤنةكةت لة لة بريكردني يوسف وخةفةت 

 بؤ خواردني«.
هه ] يُر أَْلَقاُه َعَلٰى َوْجهه ا أَن َجاَء اْلَبشه يًرا َفَلمَّ َقاَل أََلْم أَُقْل َلُكْم   َفاْرَتدَّ َبصه

ه َما ََل َتْعَلُمونَ إه  َن اللَّ  [ن هي أَْعَلُم مه
»هةركة كاروانةكة نزيك بوويةوة لة ماَلي خؤيان، مذدةدةرةكة ثيَشرت بة 

وخستية سةر  هيَناي بؤ يةعقوب  قةميسةكةى يوسفةوة كةوتة رِيَ و
ضاوةكاني ضاكةوة بوو وةكو ئةوةى عةييب دةموضاوي باوكيان، يةكسةر 

 «.بيَنةبو
ى خويَناوى درؤينةى يوسف كة ثيَشرت قةميسيَك ئةو برايانةىبةَليَ، 

هةر ئةوانة قةميسيَكيان ى ثيَدةدةن، ئةمرِؤ ديَنن وهةواَلى مردنى يوسف
رِاستية، ئةجمارةشيان هةواَلي ذياني يوسفة  بةآلمة، ثيَية، وهةر هى يوسف

 نةك مردني«.
 لوتكةئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى كاتيَك تاقيكردنةوة دةطاتة 

ى دةرِوات، كورِة طةورة رِوناكى ديَت، تةماشا بكةن يوسفى دةرِوات، بنيامين
ةكةى ديَتةوة، ات، ثاشان دواى هةمو ئةمانة يوسفباشةكةى دةرِو
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ى ديَتةوة، كورِة طةورة باشةكةى ديَتةوة، بيناى بؤ ضاوةكانى ةكةبنيامين
نَّ َمَع اْلُعْسره يُْسًرا ] :رِةحةتى ديَت ،دةطةرِيَتةوة، بؤية لة دواى نارِةحةتى [ إه

  «.ديَت هةر لة طةلَ نارِةحةتيدا ئاسانى»
 
 «ئةى ثيَم نةوتن فةرموي: ، »ئةوسا يةعقوب [َقاَل أََلْم أَُقل لَُّكمْ ] 
ه َما ََل َتْعَلُمونَ ] َن اللَّ ن هي أَْعَلُم مه شتانيَك لةاليةن خواوة  »كة من ،[إه
 .«ئيَوة نايزاننوا، لة رِةمحةت وضاكة وفةزَلي خدةزامن 
ئهيَن ] نَّا ُكنَّا َخاطه ْر َلَنا ُذنُوَبَنا إه ُر   *َقالُوا َيا أََباَنا اْسَتْغفه َقاَل َسْوَف أَْسَتْغفه

يمُ  حه نَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ  [َلُكْم َرب هي إه
ْر َلَنا ُذنُوَبَنا]  !ئةى باوكة»منداَلةكاني وتيان:  ،[َقالُوا َيا أََباَنا اْسَتْغفه

، بةشكو ليَي خؤشيبَ وليَمان داواى ليَخؤشبون بكة لةالى خوا بؤ تاوانةكامنان
 نةطريَ«.

ئهينَ ] نَّا ُكنَّا َخاطه هةَلةمان كرد، بةرامبةر بة تؤ، »بيَطومان ئيَمة  ،[إه
 ، بةرامبةر بة يوسفيش«.بةزاندسنورمان 

ُر َلُكْم َرب هي] اى ليَخؤشبونتان بؤ ةودوا داو: لةووتى» ،[َقاَل َسْوَف أَْسَتْغفه
 «.لةالي ثةروةردطارةكةم دةكةم

ا ئةوة ناهيَنىَ ئيَست ،هةَلةكةتان ئةوةندة طةورةية :يانى هةنديَك ئةَليَن:
داواى ليَخؤشبونتان بؤ بكةم، بؤية دواجار بؤتان دةثارِيَمةوة. بةآلم واهلل أعلم 



  241     

جار، كاتي ئةم ئيحتيمالة دوورة. بةَلكو هةنديَك ئةَليَن: مةبةسيت لة دوا
 سةحةرة كة دوعاي تيَدا طرياية، بؤية سيفةتي ثياوضاك ليَخؤشبونة لة هةَلة.
 بؤب ة يوسفيان نةوت: داواي ليَخؤشبومنان بكة، بةآلم بة باوكيان وت؟ 

عقوب لة هى يوسف ةبارةكةى سةر ي ئةَليَن: لةبةرئةوةى زانيويانة
بؤ بكة لةالى خوا، بةَلكو قورسرتة، بؤية بة يوسف ناَليَن داواى ليَخؤشبومنان 

ئةوان  بةآلم باوكيان يوسف خؤى داواى ليَخؤشبونيان بؤ دةكات لةالى خوا،
 داواي ليَدةكةن، داواي ليَخؤشبونيان بؤ بكا.

يمُ ] حه نَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ »بيَطومان خوا ليَخؤشبوي تاواني [، إه
 بةندةكانيةتي، بة رِةمحة لةطةَلياندا«.

ا َدخَ ] ُ  َفَلمَّ ْن َشاَء اللَّ ْصَر إه َلْيهه أََبَوْيهه َوَقاَل اْدُخُلوا مه ُلوا َعَلى يُوُسَف آَوى إه
يَن  نه يُل   *آمه ًدا َوَقاَل َيا أََبته َهَذا َتْأوه وا َلُه ُسجَّ َوَرَفَع أََبَوْيهه َعَلى اْلَعْرشه َوَخرُّ

ا َوَقْد أَحْ  ْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َرب هي َحقا ْجنه  ُرْؤَياَي مه َن الس ه ْذ أَْخَرَجنهي مه َسَن بهي إه
نَّ َرب هي   ْخَوتهي إه ْيَطاُن َبْينهي َوَبْيَن إه ْن َبْعده أَْن َنَزَغ الشَّ َن اْلَبْدوه مه َوَجاَء بهُكْم مه

يمُ  يُم اْلَحكه نَُّه ُهَو اْلَعله يف  لهَما َيَشاُء إه  [َلطه
َلْيهه ] ا َدَخُلوا َعَلٰى يُوُسَف آَوٰى إه ، »ئةوةبو يةعقوب [أََبَوْيهه َفَلمَّ

باوةشي كرد   خاوخيَزاني كةوتنة رِيَ بةرةو ميسر، كة طةيشنت، يوسف
 «.دابة باوك ودايكي
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، ثوريَكي بوة، ضونكة خوا وةَلةية كة دةَليَن يوسف دايكى نةبئةوةش هة
 َيَكي دةستكاري تةورات، بؤية لةبةرخاترى ئنجيل و[أََبَوْيهه ] :دةفةرموى

 .ئان هةَلناطةرِيَنينةوةقور كراو،
ينَ ] نه ُ آمه ْن َشاَء اللَّ ْصَر إه وثيَي وتن: كةرةمبكةن برِؤنة » [،َوَقاَل اْدُخُلوا مه

 «.دوور لة وشكة ساَليبة ئةمن وئةمانةوة، ونيَو ميسرةوة بة ويسيت خوا، 
ئةمةش ئةوةى ليَدةفامريَ كة يوسف وسةراني شار رِؤيشتبيَتنة 

  .-واهلل أعلم- شى لةطةلَ هاتووةدشايَن ثاتةنانةت دةَل، ثرييانةوة
ًدا] وا َلُه ُسجَّ رِؤيشت دايك وباوكي و» [،َوَرَفَع أََبَوْيهه َعَلى اْلَعْرشه َوَخرُّ

، وةكو رِيَزيَك بؤ دايك وباوكي، ئيرت باوك ودايكي ةكةدانا لةسةر عةرش
كو بؤ يوسف وةكو سآلو ورِيَزيَك نةك وة رِؤيشتنة سوذدةويازدة براكةى 

 ولة شةرعي ئةواندا دروست بوو«. عيبادةت وملكةضي،
ةى دةخريَتة ناو بريةوة، ئةو يوسفةى دةكرىَ بة كؤيلة، ئةو ئةو يوسف

دةخريَتة بةندينخانةوة، ئةو يوسفة ئةمرِؤ دايك وباوكى وبراكانى ةى يوسف
 ركوع وسوذدةى بؤ دةبةن!

ْن ] يُل ُرْؤَياَي مه اَوَقاَل َيا أََبته َهَذا َتْأوه ئيرت » [،َقْبُل َقْد َجَعَلَها َرب هي َحقا
ئةو كاتة يوسف بة باوكي وت: باوكة طيان! ئةوة خةونةكةم بوو هاتة دي كة 

ثاش  دي يةخةونةكةى هيَنا ثيَشرت بة منداَلي بؤمت طيَرِايةوة، ئةوةتا خوا 
 وهةق بو«.ورِاست  ،ضةندين سالَ
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نَ ] ْذ أَْخَرَجنهي مه ْن َبْعده   َوَقْد أَْحَسَن بهي إه َن اْلَبْدوه مه ْجنه َوَجاَء بهُكْم مه الس ه
ْخَوتهي ْيَطاُن َبْينهي َوَبْيَن إه هةروةها خوا فةزلَ وضاكةى لةطةلَ » [،أَْن َنَزَغ الشَّ

ودةشتةوة هيَنا بؤ  ردم، وئيَوةشى لة ديَهاتكردم كة لة بةندخيانة دةريك
 و براكامني تيَكدا، دواي ئةوةى كة شةيتان ثةيوةندي نيَوان من وئيَرة

 .«دوبةرةكى خستة نيَوامنانةوة
 ئةوةى زامى براكانى نةكوليَنيَتةوة، بؤ؟ بؤ بؤ !باسى بريةكةى نةكرد

ثياويَكي تانةبازة، نة  ، ضونكة نة يوسف براكانى نةدات ئةوةى تانة لة
 شويَنةكةش ئةوة دةخوازيَ.

داية ثالَ  َلكوبة ،هؤكاري ئةو رِوداوانة بوونبراكامن  :وتهةروةها نةي
 .شةيتان
يف  ل هَما َيَشاءُ ]  نَّ َرب هي َلطه ثةروةردطار بة لوتفة لةطةلَ »بةرِاسيت  ،[إه

وبؤ هةر كاريَك بيةويَ، كاروبارةكاني زؤر ورد  هةركام لة بةندةكانى بيةوىَ
وة ضريؤكى يوسف ثرِة لة لوتفى خوا، تةنانةت سعدى رِةمحةتى وجوانن«. 

ةكى دورودريَذى نوسيوة لةسةر لوتفى خوا بةرامبةر بة خواى ليَبيَت مةقالةي
يوسف، لوتفى خوا: يانى نةرم و نيانى، يانى كار رِيَكخسنت بؤ يوسف بؤ 

 شتانيَك كة عةقلَ باوةرِى ثيَناكات، 
يُم اْلَحكهيمُ ] نَُّه ُهَو اْلَعله ، »بةرِاسيت خوا زاناية بة بةرذةوةندي [إه

ةكاني، زاناية، زانسيت تةواوي بة هةمو بةندةكان، وداناية لة وتة وكردار
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شتيَك هةية، داناية، كاربةجيَية، دةزانىَ ضى دةكا وضؤني دةكا وبؤضى 
 دةيكا.
يثه ] يله اأْلََحاده ن َتْأوه َن اْلُمْلكه َوَعلَّْمَتنهي مه َر   َرب ه َقْد آَتْيَتنهي مه َفاطه

َماَواته َواأْلَْرضه  ْنَيا وَ  السَّ ْقنهي  أَْنَت َولهي هي فهي الدُّ ًما َوأَْلحه َرةه تََوفَّنهي ُمْسله اآْلخه
ينَ  الهحه  [بهالصَّ

 بةآلمزؤر بةكةمى قسة دةكات، م سورةتةدا لة ،تةماشاى يوسف بكةن
 زؤر قسة دةكات. ،ليَرة كة باسى نيعمةتى خوا دةكات

يثه ] يله اأْلََحاده ن َتْأوه َن اْلُمْلكه َوَعلَّْمَتنهي مه اتة: [، وَرب ه َقْد آَتْيَتنهي مه
تؤ بة فةزَلي خؤت وا لة دةسةآلتداري ميسر ثيَت بةخشيم، وفيَري   خواية»

 «.ولةطةلَ ضةندين زانسيت تردا ت كردم،يخةو ثةرذيَن
َماَواته َواأْلَْرضه ] َر السَّ دةسا ئةى بةديهيَنةرى ئامسان [، واتة: »َفاطه

 «.زةوىو
َرةه ] ْنَيا َواآْلخه ةر تؤ دؤسيت مين واتة: »ه ،[أَنَت َولهي هي فهي الدُّ

  وكاروباركامن تؤ بةرِيَوةي دةبةى لة دونيا ودوارِؤذ«.
ًما]  موسوَلمانى مبمريَنة«. بة طيان!»خواية ،[َتَوفَّنهي ُمْسله

بة موسوَلمانى  خواية :مردن نية، بةَلكو دةَلىَئاواختواستين ئةمةش 
 ئةمةش هيضي تيَدا نية ودوعايةكي ثريؤزة. مببةيتةوة بؤالى خؤت،

 شةرِي بيَت.موسوَلمان هةميشة ترسى لة ئاخر ر بؤية ئةبيَ هة
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ينَ ] الهحه ْقنهي بهالصَّ  «.بة ثياو ضاكان »هةروةها مبطةيةنة ،[َوأَْلحه
يثه ] يله اأْلََحاده ن َتْأوه َن اْلُمْلكه َوَعلَّْمَتنهي مه [، شتانيَك َرب ه َقْد آَتْيَتنهي مه

 بةم شيَوازةى يوسف  ستايشكردني خؤ ،ئةَليَ، كة مةدحي خؤي تيَداية
، كة ئةو شتةى ستايشي خؤي ثيَدةكات تيَيدا ا نيةدهيض ئيشكاىل تيَبيَت 

 تيَدا نةبيَ، لةطةلَ وريابون لة تيَكضوني وفشةيي بيَ، وكبري ولوتبةرزي
 ، وئاطادار بيَ شةيتان نيةتى ىلَ تيَك نةدا.نيةتى

إن -ة بةم شيَواز ةهةربؤية ضةندين زانا هةبوة مةدحى خؤى كردو
ة فةرمودةدا شان دةَلىَ: هيض كةسيَك نية ل ئةبو تاهريي سيلةيف : -شاءالل

 لةشانى من بدات.
با بؤ  «،فإن بيني وبين البخاري تسعة ، لمثلي فليسع» سندى دةَلىَ:

 خارىطةيشنت بة ثياوي وةك من رِابكريَ وثةلة بكريَ، ضونكة نيَوان من وبو
 .ية»عاىل« « كةسة، يانى سةنةدةكةم9نؤ » تةنها

 « ية.التحدث بنعمة الل»ناوى  كتابيَكى هةية بة «السيوطي» ىيوتس
باسيَكى مريات  -رِةمحةتى خواى لييَبَ-ىل ةنبةبى حةجةنب رِحافز ئي

 نةية كة خوا دا دةَلآ: ئةم باسةى كة كردم لةو باسايلة كؤتايدةكات و
م نةبينينوة هةرطيز ثيَش خؤم كةسى ترو «،الل علي هوفتحيارمةتى دام »

 و شيَوة جوانة باسى مريات بكات ورِونى بكاتةوة.بة
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ستايشي خؤي دروستة  ،نةترسا مرؤظ طةر لة لوتبةرزي وفشةييبؤية 
 يداية، ئةطةر لةخؤى ئةمني بيَت.بةو شتةى كة تيَبكات 
َلْيَك ذٰ ] يهه إه ْن أَنَباءه اْلَغْيبه نُوحه  [ۖ   لهَك مه

ْن أَ ذٰ ثةروةردطار فةرموى ] َلْيَك لهَك مه يهه إه ي كة [ ئةمةۖ   نَباءه اْلَغْيبه نُوحه
بة وةحي  كانى غةيب،، بريتية لة هةوالَ وباسةبامسان كرد لة ضريؤكي يوسف

، جا تؤ لةطةَلياندا نةبوي كة بة تؤي رِادةطةينني ئةى ثةيامبةري خوا 
كؤبونةوة وثيالنيان طيَرِا لة دذي بؤ ئةوةى بيخةنة نيَو بريةكةوة، تؤ ثيَشرت 

ية، دةزانى ضريؤكى يوسف بةم شيَوةيةشتنة ة،نةبو زانياريت لةم بارةوة
ئةمةش بةَلطةية لةسةر ئةوةى كة تؤ رِاستطؤيت وخوا وةحيت بؤ 

، بةآلم سةرباري رِوني بةَلطةكان لةسةر هةقييَت ئيسالم بةآلم دادةبةزيَنيَت
 «.كةضي زءربةى خةَلك موشريكن

كةيت، ئةوسا دةزاني بةرِاسيت كة تةماشاي سورةتي يوسف دة
 .  وفةرمايشيت خواية ،موعجيزةى خواية
 يباسى  ضريؤكى يوسف ةتة لة سورةتى يوسف كة خوا ئةمة كؤتا ئاي

 .تيَدا دةكات 
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ْقنَ ين ُمْسلهم  اَتَوفَّنَ اللَُّهمَّ  ينَ  اَوأَْلحه الهحه ُر َدْعَواآمين. اللَُّهمَّ ، بهالصَّ أَنه   ناَوآخه
ه َرب ه  َّ ينَ  اْلَحْمُد لله  . (1)اْلَعاَلمه
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