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 ووتەیەک پێویست

 

هەرچەندە موسوڵمانان باوەڕیان وایە دین  ئیسالم لە بۆشاییەیک ڕووخ دروستبووە. هەر  

بەڵگەنامە و سەرچاوەکان   بەدەرکەوتن  جوبڕائیل، وەخ بۆ محمد دابەزیووە. کەخ  بەپن    

وو  ژ  
ئیسالم،     یە. پێچەوانە  پڕۆسەکە،  مێ  دین   پەرەسەندن   و  سەرهەڵدان  پڕۆسەی 

، بگەینە  دا درێژی هەیە. کە دەکڕێ لە ڕێگای بەسۆراخداچوون  و پاشخانێیک گەورە و دوور  

ناخ   جیاجایاکان    ووردەکاریەکان   ڕەهەندە  پەرەسەندن   چۆنیەن   و    . قۆناخەکان  

 . فۆرمۆلەبوون  ناوەرۆک و سیمای دین  

 

خوێنەر   دەن    بکرێ.  پەرتووکە  ئەو  ناوەرۆیک  خوێندنەوەی  بە  دەست  لەوەی،  بەر  م 
 
بەڵ

انەوە و    ئاگاداری ئەوە    
، ئەو نووسینە لێکدانەوە و ڕاڤەکردن  باوەڕی دین نییە. بەڵکوو گێ  ن  

ووە  ژ  
ۆژەی مێ  وون    ،سژ

ژ  
ناوەوە و دەرەوەی    . کە لەلە سێبەری بەڵگەنامە و سەرچاوەی مێ 

لە کۆنەوە،  کەلەپووری،   ئهەر  بە  نووسا یسەبارەت  بۆ     . و سالم  پەل  دەقەکانیدا،  لەناو 

ف ن   ڕیبازەکان  
 
ڕۆژهەڵ ی  دینەکانیێ  کەلەپووری  و  کولتوور  و  کۆن،  یۆنان   ەلسەفەی 

 بەر لە ئیسالم، بە پن   پێویست  
ناوەڕاست. هەروەها کولتوور و نەرێتەکان  هۆزە عەرەبەکان 

 و پەردە لەسەر ڕووداو و دیاردە شاراوەکان هەڵدەداتەوە.  دەبا. 

 

.    ،مرۆڤ بتوان   دەزانی   دین باوەڕێیک بۆماوەیە، بۆیە سەختە   هەرخ  گوێلێن   باوەڕ پێبێن 

ئەم بۆ  م  ش دروستە. نووسینە  ئەو دیمانیە 
 
ئەو نووسینە    بەڵ دەن   بێ  لەو بکرێتەوە. کە 

ێتەوە،    پشن  بە بەڵگە و سەرچاوەی   
وو دەگێ  ژ  

وون  بەستووە. و ڕووداوەکان بە زمان  مێ 
ژ  
 مێ 

وو   بۆیە ژ  
 خۆی هەیە. و دەن   بەپن     هیچ لە ڕاسن  بابەتەکە ناگۆڕێ. لەبەر ئەوەی مێ 

 زمان 

وو مامەڵەی لەگەڵ بکرێ، نەک باوەڕ.  و مێتوودی  زانست ژ  
 مێ 

 

م 
 
، بەڵ وو و  مرۆڤ هەر باوەڕێیک هەن   ماف  ڕەوای خۆیەن  ژ  

 بەڵگەنامە پێویسن  بە باوەڕ  مێ 
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م . و بەرەو ڕووی هەوراز و نشێوی ڕووداوەکان  چەند هەزار  
 
نییە. بەڵکوو خۆیان دەبنە وەڵ

پەنادراوەکان هەڵدەدەنە. و وەک خۆیان جساڵ ۆکە  پەردە لەسەر چێ   دەبنەوە.  رێکیێ   ا ە 

نەوە.     
 دەیانگێ 

 

دەد هەوڵ  نووسینە،  ئەم  وویەن،  دەقەکان   ژ  
مێ  لەگەڵ  ئاشنایەن     پرۆسەی   جارێکیێ  

پەیدا  وو  بکەنەوە  ڕووداوەکان  ژ  
مێ  بەناوی  ئێستا  تا  کە  دروستکراوەکان،  ئەفسانە  و   .

 .  بکا   ئاشکرا   ،دەرخواردی تایک کۆمەڵگە دەدرێن

 

 

 ناوەرۆیک ئەم پەرتووکە 

.  کە پێکەوە وەک چێشن  مجێور   جیاواز ناوەرۆیک ئەم پەرتووکە، بریتیە لە چەند بابەن  

قۆناخێیک  لە  ڕەهەندێکە  بابەتەی  هەر  پێکهێناوە.  ئیسالمیان  دین   باوەڕی    ناوەریک 

،    سنوورداری وون 
ژ  
هاوتەریب،  مێ  شێوەی  بە  ڕەهەندەکانیێ  یان  ناو   لەگەڵ  خزاوەتە 

ڕەگ    ،تە بەشێک لە کەلوپووریوونەبگشتیان پێکەوە    لە کۆتاییدا   هەگبەی باوەڕی دین. و 

   داکوتاوی دین  ئیسالم. 

 

پەیدابوون  هزری  وو   دین لە  پرۆسەی  ژ  
  گەی تارمان  بەناو توونێلەکان  کۆمەڵوەک    دا،مێ 

یا نەرێتێیک لەناو تواوەتەوە. و بۆ    ، دیاردەیەک   ، یا جیاواز دا تێپەڕیووە. و لە هەر قۆناخێک 

داهاتوو  خودان    ،نەوەکان    
فەرمایشن  اوەسیمای  و    . بۆتە  بەخشژ ن    ۆزی  لەگەڵ  پێ  و   .

باوەڕە    ڕەهەندەکانیێ  پێکەوە گشت قۆناخەکان  پاشخان  دینیان پێکهێناوە. ئەوەش هەر لە 

و فەلسەفیەک ستۆیزم  وەک  یۆنان   م  ان   هتد..   سینیسێ   یەهودی   و  باوەڕی  دەگاتە  و    ،تا 

گە لە  ج ە بێحیجاز. ئەو   لە  نەرێتەکان  کۆمەڵگەی جاهیل  ، کریستیان  و نەساڕی  یەهودی

ۆزیەکان  دین  ئیسالم.    ڕۆچووتە ناو، نەرێت و پێ 
 
 کەلەپووری عەرەن  دوورگە، کە بە قووڵ
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پێکەوە، دین  ئیسالمیان    ئەو    یەکەم و دووەیم   ،بە درێژان  سەدەکان  ڕەهەندانە گشتیان 

نوێیە دینە  ئەو  و  .  پێکهێناوە  تەمەن   بەناو کەلەپوور  و گەڕان  لێتۆژینەوە  ڕێگای  لە  بۆیە 

دین  بە ۆزیانەی  پێ  ئەو  زۆربەی  دەتوانرێ.   
سەرهەڵدان  و  ئیسالم  پێش  ڵگەنامەکان  

ووی دینیش ڕەوتێیک تر وەربگرێ.  ژ  
 ساخبکرێنەوە. و مێ 

 

 چەند تێبینیەک بۆ خوێندنەوەی ئەم پەرتووکە: 

  ، بەپێچەوانەوە  ا. ئیسالم و کاریگەرییەکان  ناک  ناوەرۆیک   ئەم پەرتووکە باس  ١

دین  ووی  ژ  
مێ  پاشخان   اهیمیەکان، باس  ئیێ   کۆمەڵگە  و    ە  کەلەپووری 

دەکا  و جیاوازەکان  ئیسالم  هزری  داڕشتن   لەسەر  کاریگەرییان  کە   ،

 سووڕەتەکان  قوڕئان هەبووە. 

ڕێبازێیک دین      یا باس    هەر   بە شێوەی کرۆنۆلۆژی،  م پەرتووکەبابەتەکان  ئە  ٢

فەلسەف    لە کۆتان  تەرخانکراوەیان  پێکەوە . کە  ئەو    ،  هەوێن   بوونەتە 

 سالم. یدیاردەیەی ن   دەگوترێ ئ

لە ناو قوڕئان و سووتەکان  پێویستە    ،بۆ تێگەیشی   لە بنەڕەتەکان  دین    ٣

ی بکەی. سەرجەیم بەشەکان  بخوێنیتەوە. ئەوسا خۆت      ئەنجامگێ 

هەوڵدراوە پەنا بۆ ئەو    ، بۆ گەڕان بە دوای سەرچاوەی هەر کاریگەریەک  ٤

درێ، کە ڕا  ڕەنگدانەوەیان  تەوەخۆ یان بە شێوەیەیک دیار،  س سەرچاوانە بێ 

. بۆیە هەوڵنەدراوە کەلەپووری سۆمەری،  هەبوون     مقوڕئان یا دین  ئیسال لە  

ۆزن   ێ. لەبەر ئەوەی کەلەپوور و پێ   وەربگێ 
ئەو    ،ئەکەدی و بابل یان یۆنان 

و زەردەشن  خزاونەتە    ، کریستیان  ووری یەهودی کولتوورانە لە ڕێگای کەلەپ

 ناو ڕایەڵەی پێکهاتەکان  دین  ئیسالم.  
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 ئەم باسە 
 
 بەرکوڵ

 

 شارستان   ناسنامەی بە سەبارەت شتێک دەنر   . ەکانبابەت ووردەکاری ناو چوونە پێش

 : بورووژێنیر   ئیسالم

 

کەری عەرەب، لەگەڵ نەرێت و کولتووری   ی داگێ    
وبوون  هێ 

 
وون   بەن   تێکەڵ

ژ  
نەتەوە  مێ 

هەمووشیان  و   لە  بەر   ، بوون   دینەکانیێ  ئیسالم  شارستان   بەناوی  شتێک  یەهودی، 

هەزاران ساڵەی نەتەوە و    نەدەبوو. بەو شێوەیەش هەڵوێسن  ئیسالم بەرامبەر کەلەپووری 

. و دواتر  ، وەک کراس بوکێن  لەبەری کرا ناسنامەیەی  ، بەشێک بوو لەو   تر کۆنەکان  دینە

ا کەلەپووری ئیسالم.     ناوی لێێ 

 

ی   ،مەزنەی  کەلوپوورە  ئەو    
ی هێ  ژ توندوتێ  لە  بریتییە  پێوە دەکەن.    موسوڵمانان شانازی 

کەر،  کراوەکان. ئەو   نەتەوە ری نەرێت و کولتوو   لەگەڵ ئەنفالکردن   داگێ  ک داگێ  ،  ردنانە داگێ 

ن و کوشی   و کۆیلە و سەبایا بوو.   ،لەسەرەتادا 
 
دواتر لە قۆناخ  یەکەم، هەنگاو بە    تەنیا تاڵ

وی  هەنگاو  
 
کراو . و نەرێن   ئەو کولتوور و کەلەپوورە مەزنانە بوون  تێکەڵ  داگێ 

تان 
 
یان  ووڵ

لەسەرخۆ،   . وەردەگرت بە  بەدواوە  شارستانیان  لەوە  و  وەک  ئەنفاڵکردن  کەلەپوور   ،

الوەیک  پێ دە  پەرەسندنێیک  توانەوەی  پرۆسەیدواتر    . کرد سن   ی  و    ،لەیەکێ    
شمشێ 

ناوچە  شارستان    کەلەپووری کراوەکان  کۆن   کات.   داگێ  تێپەڕبوون   دوو    لەگەڵ  ئەو 

یو هەم بوونە تەوا جەمسەرە،    بوونە  و هەمیش    . کەری یەکێ 
 
 ناو هەناوی  ناکۆکییەیک قووڵ

تایبەن     نوێیە.   ئەو دیاردە  نێوان شارستان  بە  یو    . کۆن  پەرەسەندووی  لە    
ی   هێ   

  شمشێ 

بەردەوامە هەر  ئێستاش  تا  وو  ژ  
مێ  درێژان   بە  وو    . بەدەوی، کە  ژ  

مێ  قۆناخێیک  هەر  لە  و 

م هەر لەسەر بنچینە کۆنەکە وەردەگرێ
 
، بەڵ    . شێوەیەیک نوێێ 
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ەدا پرسیارێک دێتە پێش  
     . لێ 

کەر   ی ئەگەر هێ  و    ،انو ب  یر ە هاج، بە ڕاست  ی عەرەب داگێ 

ۆڤ پەرەیان سەندبا. ئەو  و دوور لەو کولتوور و کەلەپوورانە،  سەربەخۆ    ،بە ڕێگایەیک  ە  سژ

دەبوون؟  کولتووریانەی  چۆن  پەرەسەندن  ووی  ژ  
مێ  بازنەی  دەرەوەی  لە   ، ، لە    بەمەرخ  

 .1ن یبا گۆڕ نەبەهای پەرەسەندن  کەلەپوور و نەرێتەکان  خۆی 

 

ن   لەناو ساڵە، سەدان پاشخان   کاریگەری بە نەريتەکان   و کۆمەڵگە
 
 پرۆسەی قووڵ

یەتی
 
ۆزی دیاردەکان   دەتوانن تایبەت، و ناوێزە ەککۆمەڵ .  خۆیان پیر  ئەو بئەفرێی  

ۆزیانەش ۆزی لە گوزارە وەک . دیاریکراو رسوون   و ریتوال ڕێگای لە پیر  ئەو بۆ ،ملکەخر  و پیر

ۆزییە   دەن. دە نیشان پیر

 

 

 

ڕاست ئەوە هاوچەرخ لێتۆژینەوەی
 دەنر   دین، دیاردەکان   لە تێگەیشی    کە دەکاتەوە، پشی 

یەن   دیاردەکان   تارمان   ژێر لە
 
 دین ئەوەی لەبەر هەڵسەنگێندرێن.  دین دەرەوەی ،کۆمەڵ

اوەتەوە نییە، سەربەخۆ دیاردەیەک  سەری لەناویدا کۆنتێکستەی بەو ،بەڵکووبەسی 

   ریدەکا. دیا یەئاراست مەرجەکان   و هەڵداوە. 

 

، یبوار دوو لە بریتیە دین، پەرسەندن   و سەرهالدان کۆنتێکسن    و دەرووننایس زانسن 

، دەتوانن بوارە دوو ئەو . نایسکۆمەڵ  قووڵبوونەوە و دواداچوون بە بۆ گۆڕەپانێکیر 

  . ساخبکرێنەوە تێدا ناوەوەی و دەرەوە هەڵومەرجەکان   بتوانرێ ئەوەی بۆ بەدین.  سەبارەت

 

 
1 Crone Patricia   ،Cook Michael (1977) Hagarism  .The making of the Islamic 

world. Cambridge University Press. Pp 130 
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 دەوروبەری لەگەڵ مرۆڤ کاردانەوەی و هەست لە دەتوانن، دەرووننایس لێکۆڵینەوەکان   -

  بکۆڵنەوە. 

 پەیوەندیەکان   لە ئاکارەکان   و دین ئەرک اهەوڵدەد نایس،کۆمەڵ یليکۆڵینەوە کەخر  -

  بدۆزنەوە.  کۆمەڵگە

 

.  دەرووننایس پاکێچێیک وەک دین دەتوانرێ ،وەفراوانە بوارە دوو ئەو ڕێگای لە یەن 
 
 کۆمەڵ

وون   بواری لە
ژ ر
، پرۆسەکان   و می  یەن 

 
.  وەدەست کاریگەری و هۆکار کۆمەڵ  2 بێنیر 

 

 

.    ١٤٠٠ن و گۆتەی ڕۆژانە، نزیکەی  دین  ئیسالم بەپن   نووساوە فەرمیەکا  ساڵ تەمەنیەن 

ە.   م الت سەیر نەن   ئەگەر بڵێی   یەکەم هەنگاو، بۆ دانان  پاشخان  ئەو دینە زۆر کۆنێ 
 
بەڵ

دەگەڕێتەوە )عیسا(   بەڵکوو  یەسو  خاچدان   لە  دوای  مانگ  چەند  تا  ڕۆژ  چەند  ی  بۆ 

 دامەزران  کەنیسەی خەتەنە لە ئۆڕشەلیم.  دواتریش . و  کریست

 

ووی دین  ئیسالم.   ژ  
. و بکەوێتە دەرەوەی مێ  ڕەنگە ئەو دەربڕینە بۆ زۆر کەس شتێیک نوێ ن  

محمد  دینەکەی  لێبکرێ. کە   
 
نکۆڵ ناتوانرێ  و  ڕاستیەکە  ئەوە  م 

 
و    ،بەڵ ئێسک  لەسەر 

پەرەسەندن    دین    پروسیک ووی  ژ  
مێ  بۆیە  دروستبووە.  نەساڕی  یەهودیە    یەهودی 

لە سەر   ۆکانەی  ئەو چێ   تەنانەت  ئیسالم.  دین   بۆ  پتەو  پاشخانێیک  دەبێتە  نەساڕیەکان، 

ۆک، بە درێژان    وویان. ئەو شاکارانە بوون، کە وەک چێ   ژ  
ڕەچەڵەیک محمد و کەعبە و مێ 

ائیل یەهودیە نەساڕیەکان بە شێوەیەیک بەردەوام خەرییک   ، چەند سەد ساڵ لە شام و ئیش 

  3بوون.  هۆنینەوەیان

 

 
2 Freud Sigmund (1900) The Interprettion of dreams pp 230 

( العرب النصاری، عرض تاریخ  . األهایل للطباعة و النشژ و التوزی    ع   ١٩٩٢العودات، حسی   ) 3
 ٤٦ص 
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،دەتوانی   بە ڕا  بووە.    ناو منداڵدان  یەهودی نەساڕیساوایەیک  ئیسالم  دین     شکاوی بڵێی  

وویو   ژ  
ەکان. و مێ  ژ   لە پەیام و کردەوە توند و تێ 

ئەوان    پەرەسەندن، و ڕاپەڕینەکان    ناتوان 

 دوور کەوێتەوە.  

 

یەتی     ،کان  ناو ئەو پەرتووکە باسە
 
ووی کۆمەڵ ژ  

سەبارەت بە دین  ئیسالم    ،بەدواداچوون  مێ 

. هەوڵ دەدا هەنگاو بە هەنگاو بە  چەندین  ئەو    ، کان  ێ توولەڕ  دوای و پاشخان  دروستبوون 

، تا پەیام   هەر  دا بگەڕێ.  ەیە سەد م وەک فەلسەفەیە یۆنان  و دواتریش رۆمان  لە سینیسێ  

ناسی یەسوی  کردنەوەی  بێ  ژینگەی،    . شێوەی  و  و کاریگەریەکان   فەلسەف   بۆچوونە  و 

  ، یەتییەکان 
 
تا  . دوای ئەوە، گەڕان بە سۆراخ  یەهودیە نەساڕیەکاندا.  خاچدان    لە  تا کۆمەڵ

ی محمد بۆ دینە نوێکەی و بەردەوایم. هەوڵدەدا،  ژ  
وودا، بانگهێ  ژ  

م  لەناو دەالقەکان  مێ 
 
وەڵ

یە بدۆزێتەوە.  هۆکاریان  و  شاراوەکان  پرسە  یەهودیە  بۆ  ووی  ژ  
مێ  سەبارەت  هەنگاو  کەم 

ا ئیسالم.  ەنەساڕیەکان   . دواتریش بەرەو فۆرم و سەرهەڵدان  دینێیک نوێ، ناوی لێێ 

 

کردنەوەی دین  ئیسالم. و    بێ 
سەرەڕای ئەوە لێکدانەوەیەک بۆ پەیایم قوڕئان، وەک چەف 

، و  ڕۆڵ و  کاریگەری  یەهودی نەساری.    بەراوردکردن  بە هەڵومەرخ  سەردەیم سەرهەڵدان 

ئاڕاستە  لە  چ  و  نووێیە.  دینە  ئەو  بناخەی،  بەردی  لەدانان   ، چ  یەهودی    کردن  پەیایم 

  نەساڕی تێێدا. بۆیە لە خۆڕان  نییە کە هشام جعیط دە
 
 :  ڵ

 

  .  4هاتووە نەرسانیەوە لە تەواوی بە سەرەتان   ئیسالیم

 

ڕوونبوونەوە زیاتر  پرسە، بۆ  ئەو  دین     ی  پەیدابوون   سەرەتای  لە  سەرنجێک  دەتوانی   

بەر لە سەدەی  ئیسالم بدەین. کە ڕاڤەکاران  موسوڵمان، بۆ پرسە گرنگ و سەختەکان،  

س.ب  عبدالعزیز   ،هەشتەیم  عومەر کوڕی  خەلفەن   لە  بەر  دیاریش    ٦٨١ک/ ٦١)   بە 

 
 ١٦٩ص  ةالدعوة المحمدی ة. تاریخی (٢٠٠٧)  طهشام جعی 4
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کە نەیان    . بۆ هەر ڕوونکردنەوەیەک لە ئایەتەکان  قوڕئان. س.ب(  ٧٢٠ک/  ١٠١   -س.ب  

دەتوان  یان دەیانەویست لە هۆکار و پاشخان  تێبگەن، ئەوا دەزان  مانای چیە. یان نەیان  

. زۆر جار پەنایان  ڕوویان لە تەورات دەکرد.   پێشیر 
ۆک نەبیەکان  ڕ بە تایبەن  سەبارەت بە چیر

بوونە  بەتایبەن  ئەوانەی هات  ،لە یەهودی و یەهودیە نەساڕیەکان دەبردە بەر )أهل الکتاب(  

، لی گشت موسوڵمانان  ئەو دیاردەیەش   5ڕێزی ئیسالم. و لە ناوەرۆک میشنا شارەزابوون.  

 بە ڕوون  ئاماژەی پێکراوە.  یشلە قوڕئان  ئاشکرابوو. و 

 

   ١٥٩ : ٧ العراف سورة - الکریم القرأن

هەر   و  دەکەن  ڕێنمان    
بەڕاسن  هەن،  موسادا  هۆزی  لە  دەستەیەکیش 

 ( ١٥٩بەڕاستیش دادوەری دەکەن )

 

ە، کە محمد و دینە   کەی،  نوێ  ئەوەش بەڵگەیەیک بنێ  
   پێنەبووە. بەڵکوو هیچ پەیامێیک نون 

ن.   تەنیا بەردەوایم دین و نەبیەکان  پێشێ 

 

 

ی لە بەر ئیسالم، پەیامبەری محمد ئاخۆ دەبێتەوە، دووبارە پرسیارە ئەو جار زۆر ژ ر
 بانگهی 

 بووە؟ دینێک چ لەسەر دینەکەی

 

، شێوەیە لەم پرسیارێیک مێیک تەنیا بە ناتوان  
 
 هەر ئەوەی لەبەر بکا.  ڕاییمان سادە وەڵ

مێیک
 
 فرەلیەن   قووڵبوونەوەی بە پێویسن   کە دەکا.  دروست نوێ پرسیارێیک سادە، وەڵ

 . ، لەگەڵ ئێستایسژ  تا بابەتە ئەم ەوەیئ لەبەر هەنر   پرسیارێک هەر موسوڵمانان لی دانر 

 دین، سەرەتان   قۆناخ   و ئیسالم پاشخان   پرسەکان   لە قووڵبوونەیەک ،دەربڕێنێک یان

 ژوورێیک لە و دادەنرێ.  قەدەخە بە )قوڕئان(، پەیامەکەی و پەیامبەر بە سەبارەت بەتایبەن  

 
. یوم قبل وفاة محمد. إسالمیات دوت کوم 5  ٤٢. ص محمد حسان المنیر
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ۆز کردنەوەیسژ  دەرگاکان   گشت و دانراوە.  پیر  دەنر   ئەوەشدا لەگەڵ دراون.  کڵۆم بەسەردا بیر

وباوەڕێک هیچ کە بزانیر   .  ڕۆژێکدا و شەو لە بیر  پاشخانێیک شتێک هەموو و دروستنانر 

وون  
ژ ر
یەن   و می 

 
یم زۆر دەمانگەیێنێتە پاشخانە، لەو تێگەیشی    ەب هەیە.  خۆی کۆمەڵ

 
 وەڵ

 نەبووین.  چاوەڕوانیان هەرگیر   کە ،نەکراو چاوەڕوان

 

 هەیە.  خۆی پاشخان   شتێک هەر لەلیەکیی   و لەلیەک.  داخراو دەرگای نێوان لە جا

وون   پاشخان   لە وورد، بەراوردێیک ،بەدواداچوون ڕێگای لە دەتوان    لێتۆژەرەوە
ژ ر
 و می 

،کۆمە یەن 
 
ۆز ژوورە کلییل ڵ یم بگاتە ڕێگایەوە لەو بدۆزێتەوە.  ەکانتاریک و پیر

 
 بۆ لۆژیک وەڵ

ووی پرۆسەی بە دروستکراوەکانیش، ئەفسانە نالۆژیکەکان.  دیاردە ژ ر
 ژینگەی و پاشخان   می 

 جن ر  دەرئەنجایم ،نتواندە و . نماڵدەهەڵ شاراوەکان جیهانە لەسەر پەردە ،پەروەردەبوون

ووی درێژان   بە کە . وەدەستبێی    باوەڕ ژ ر
 و چەقبەستوو چوارچێوەیەک وەک ئیسالم.  می 

 
 

  سەیرکراوە.  تاوان وەک زۆر یان کەم و دانراوە.  شێوەیە وەل بەدواداچوون   بۆ سوور، هێڵ

 

یم بەدەستهێنان   تر، لەلیەک
 
 لە هیچ ئەوەی لەبەر گرنگە.  زۆر پرسیارە ئەم وەڵ

 مەیدانێیک وەک و نەکردووە.  تاووتوێ بابەتەیان ئەم سەرڕاست، ئیسالم سەرچاوەکان  

 
 
، پەی ڕەنگە کە هێشتووە.  بەجێیان ئاوەڵ دن   نەک کردنەوەی، بۆ کلیل ببێتە بتوان    پێیر

 ئەودیوی یتر گرێکوێرەی چەندین بەڵکوو ئیسالم، دین   پاشخان   دەرگاکان   تەنیا

،تیشکدانەوەی و نهێنیەکان،  نێوان لە ،هاوبەش شاراوەی جیهانێیک ەسەرل پەردە کە ەکنر 

اهیمیەکان دینە یس   هەر    ئییر
 
 . هەڵماڵ

 

، تاوێکیش بۆ ئەگەر  کە بگەڕێینەوە.  تری پەیامبەرەکان   و یەکتاپەرسن   سەرەتای بۆ با نر 

اهیمیەکان   نەبیە هەردوو  دەستپێیک لە هەر دەبینیر   )عیسا(.  یەسو و موسا تر، ئییر

 بە پەرە دەیانەوێ و ئیسڕائیلن.  بەن   ماڵەیەیبنە بووی لەدایک کە دیارە دینەکانەوە،

اهییم دین   و یەکتاپەرسن   یاساکان    وایکردووە باوەڕیان، پاشخان   ڕوونبوونەوەی بدەن.  ئییر



24 
 

، و ئاڵۆزی کە .  سەخت ئەوەندە کارێیک یەسو، و موسا ڕەچەڵەک و دین لەسەر سەخن   نەنر 

 ناوەرۆک ساخکردنەوەی بۆ ئەفسانە و ڕاسن   ئاسن   سەر لە لێکۆڵینەوە ئەوە، جیان   لە

  بکرێ.  پەیامەکەیان

 

انێیک لە موسا لەدایکبوون   بایس دەرچوون پەرتووک - تەورات لە موسا، بە سەبارەت ر 
 خی 

  دەکا.  ئیسڕائیل بەن   لە لیف  

 

 ١٠ -١ : ٢ دەرچوون – تەورات - کۆن پەیمان  

 کوڕێیک و بوو پڕ سیک ژنە (٢) هێنا کچێیک لێف   بنەماڵەی لە پیاوێک (١)

م (٣) ردیەوەشا مانگ یس   جوانە، منداڵەکە بین   کە بوو،
 
 نەیتوان   کە بەڵ

ڕ  بە هێناو دروستکراوی زەڵ لە سەبەتەیەک بیشارێتەوە، زیاتر لەوە  و قیر

 ناو لە نیل کەناری لە و سەبەتەکە.  ناو خستە کوڕەکەی و دا.  سواخ   زفت

ن
 
 ئەوەی بۆ . اوەست دوورەوە لە منداڵەکەش خوشیک (٤) داینا قامیشەڵ

 بەسەردێ.  خر  بزان   

عە کچر  (٥)  نیل.  ڕووباری سەر بۆ خوارەوە، هاتە خۆشووشی    بۆ ونفیر

ەکانیشژ   لەناو سەبەتەکەی دەکرد.  هاتوچۆیان نیل کەناری لەسەر کەنیر 

نەکە
 
 ئەویش (٦) بیهێنێت.  هەتا نارد خزمەتکارەکەی کچە و بین   قامیشيڵ

.  و کوڕێکە بین   کرد.  منداڵەکەی تەماشای و کردیەوە  پێدا بەزەن   دەگرن  

: گو و هاتەوە ییەکان.  منداڵە لە یەکێکە ئەمە ن   عییر

عەون   کچر  لە منداڵەکەش خوشیک (٧) دەرت ژنێیک بچم ئایا :  پریس فیر  شیر

انیەکان ناو لە  منداڵە؟ ئەو بداتە شیر  ئەوەی بۆ کەم.  بانگ بۆ عییر

عەون کچر  (٨) یم فیر
 
 داییک چوو گەنجەکەش کچە بڕۆ دایەوە:  وەڵ

عە کچر  (٩) بانگکرد منداڵەکەی ی و ببە، منداڵە ئەم گوت:  پن ر  ونفیر  شیر

 . .  کرێکەت منیش بدەن   ی و برد.  منداڵەکەی ژنە دەدەیم   (١٠) دایە.  شیر



25 
 

عەون   کچر  بۆ بوو، گەورە منداڵەکە کان     ئەو.  کوڕی بووە ئیی   هێنایەوە.  فیر

:  )موسا( لێنا ناوی و  . هەڵمگرتۆتەوە ئاو ناو لە چونکە گون 

 

یەن   ڕەچەڵەک و پاشخان کێشەی ،ێکشت هەموو لە بەر ،تەورات لە
 
 دین   و کۆمەڵ

 بەن   لیف   بنەماڵەیەک لە کە . ساخکردۆتەوە کورت شێوەیەک بە ،6موسا بۆ پێشوەختەی

 وەک موسا، یاساکان   دەگاتە تا )خلق( ئەفراندنەوە لە هەر پەیامەکەیسژ  و بووە.  ئیسڕائییل

وو شێوەی بە بەسەرهات ژ ر
م ڕوو.  خراونەتە می 

 
 ئەوە تێدایە، ئەفسانەی ئاستێک چ تا بەڵ

.  تایبەن   مەیدانێیک  و . بکرێ بۆ یلێکۆڵینەوە فراوانی   بوارێیک لە ەوەیەب  پێویسن   و خۆیەن 

 میسۆپۆتامیا، لۆژیایمیتۆ لەگەڵ بەراوردکردن   و ژیان ئەفسانەکان   لیەنە ساخکردنەوەی

وون   زانسن   مێتودی لەلیەکیی   و لەلیەک. 
ژ ر
 . بکرێ بۆ یەهودی دین   پەیایم و ژیان بۆ می 

کردن   بۆ دەرفەت، لەخۆیدا ئەوەش  دەکا.  دروست لێکۆڵینەوە سنوورەکان   فراوانی 

 

 .ڕوو خراوەتە ڕاشکاوی بە ئینجیلەکاندا، لە . یەسوش بە سەبارەت دیمەنە ئەو

 

  ١٦-١ : ١ (مەن  ) مەتیاس ئینجییل  نوێ پەیمان  

   . ٣٨ – ٢٣ : ٣ (لۆقا) لوکاس ئینجییل  هەروەها

 دەکەن، یەسو ڕەچەڵەک بایس درێژی بە دا، پشت چەند و ناوەکان لە جیاوازی سەرەڕای

اهیم دەگاتەوە تا  ١٧ : ٥ مەتیاس ئینجییل بەپن ر  . بووە ئیسائیل بەن   نەوەی لە کە . ئییر

 چاکسازێک وەک بەڵکوو دروستبکا، نوێ دینێیک   نەهاتووە کە دادەن    بەوە دان خۆی یەسو

 .دەدا تەورات و موسا دین   بە پەرە

 ١٧ : ٥ مەتیاس ئینجییل نوێ پەیمان  

 
دەف    باوەڕە لە ناو  بەڵکوو تەنیا دەربڕین  بەڵگەیەیک زانسن  نییە. . دەربڕینەی تەورات ئەو   6

ێ. مەبەسن  سەرەیک  سەبارەت بە موسا  تەورات . بۆیە ناکرێ وەک بەڵگەنامەیەیک زانسن  ببیێ 

ۆزەکان لەو نموونەیە بەراوردێیک نێوان تەورات سەبارەت بە لەگەڵ قوڕئان کە  . یدا موسا لەدەقە پێ 
 ەوە. رێتارەت بە ڕەچەڵەیک محمد نادۆز سەب هیچ زانیارییەک،
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مەکەنەوە، وا (١٧)  پەیامبەران تری نوورساوی یان تەورات هاتووم من بیر

 .هاتووم تەواوکردنیان بۆ بەڵکوو . نەهاتووم رسڕینەوەیان بۆ من . بسڕمەوە

 

ر   ئەوەشمان بەڵکوو . پێدەناسێی    یەسومان ڕەچەڵەک تەنیا نەک ئینجیلەکان
 کە پێدەڵی 

ەکەی، لە ئامانچر  و پرۆسە و . بوو خر  ئەرک ژ ر
 .ڕوو دەخەنە ڕوون    بە داران  اوەڕب بۆ بانگهی 

 

ۆزی پەرتووک وەک قوڕئان، لە ،شتێک هیچ دینەکەی و محمد بە سەبارەت کەخر   پیر

 تەنانەت وە. رێتەنادۆز هەرزەکاری تەمەن   و لەدایکبوون و ڕەچەڵەک بە سەبارەت ئیسالم،

وونووسان   و ڕاڤەکاران لە هیچ ژ ر
 ئییر   و ئیسحاق ئییر   وەک ،بیۆگرافینووسان   و ئیسالم، می 

ژ  پێش محمد ئایا کە نەداوەتەوە.  لەوە ئاوڕیان ڕاستەوخۆ هتد.  ....  و هشام ر
 ئیسالم، یبانگهی 

، ڕەهەندێیک وەک وون 
ژ ر
 هەر یان چیبووە؟ ئیسالم هاتن   لە ئامانج بووە.  دین کام لەسەر می 

ژکردووە.  بە دەسن   نەنر  وەک سەرەتادا لە ر
ەکەی یان بانگهی  ژ ر

  بووە؟ شتێکیی   بۆ بانگهی 

 

 ئەوەیان . نر  بوو خودا بۆ هاوبەیسژ  و بوتپەرسن   دژی ئیسالم، دین   هاتن   پریس ئەگەر خۆ

.  جن ر  وان   نات  ،یەهودی دین   هەردوو ساڵ، سەدان بە و ئیسالم لە بەر چونکە باوەڕنر 

 یەتروب و مەککە ژینگەی دەوروبەری و حیجاز خایک لە ،ەکانیەعقوبی و نەساڕی یەهودی

کەنە و بەرمەیدان و هەبوون. 
 
 محمدیش بنەماڵەی دەکرد.  یەکتاپەرستیان داوای چاڵ

 ڕێبازەکان   و یەکتاپەرسن   ئاگاداری نزیکەوە لە و بوون.  نەساڕی یەهودی بە سەر یانزۆر

 سەرنجە، جێگەی ئەوەی گەورەبووە.  و بووە لەدایک ژینگەیە لەو خۆی محمدیش بوون. 

  و کولتوور گشت
 

 هیچ لە و بواردووە.  یارەپرس لەم خۆیان توانیویانە تا ئیسالم، لیتورک

، شوێنێک .  ئاماژەی ئاشکرا بە و سەرڕاست نابینیر   پرسێیک ببێتە وایکردووە ئەوەش پێکرانر 

.  لەگەڵ ئێستایسژ  تا موسوڵمانان.  ناو لە )قەدخە( تابوو  بنەماڵەی دین   بنەچەکەی دانر 

 رخووندەبە گۆزە و خۆبواردن، ئەو سەرەڕای ماوەتەوە.  پەنهان   بە محمد و هاشم بەن  

ە کردنە، ر
 قوڕئان ئایەتەکان   ناو دەربڕینەکان   لە ناڕاستەوخۆ، دەتوان    تۆژەرەوەلێ لەوێ و لی 
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 ئیسالیم  پەرەسەندن   و سەرهەڵدان ڕەون   و ئیسالم.  لە بەر کۆن   نوورساوی کەلەپووری و

 وەدەست محمد بنەماڵەی دین   و ،قورەیش کۆمەڵگەی بە سەبارەت سەرەداوێک ،بەران  

 . یم هەندێ گەیشتنە و بەدواداچوون، پرۆسەی بیکاتە و بێن  
 
 ڕاییکەر.  و لۆژیک وەڵ

 

 

ن  ناوەڕاست.  
 
اهیمیەکان لە ناوچەکان  ڕۆژهەڵ لە ماوەی ئەو چوار هەزار ساڵەی دینە ئیێ 

وو    بە هەر هۆکارێک  ژ  
، زۆربەی ڕووداو و خاڵە گرنگەکان  مێ  وکراون. یان  ن  

 
بە هەڵە  تێکەڵ

ۆیک سەیرو سەمەریان لەسەر دروستکراون ۆکانەش بوونەتە    . لێکدراونەتەوە. و چێ   ئەو چێ  

ۆز  پێ  هێمایەک    . چمیک  وەک  بەڵکوو  یان گرتۆتەوە.  ۆزیەکانیێ  پێ  شوێن   تەنیا  نەک  و 

و   ئەدەب  لەناو  ی    
بەهێ  ی هەبووە. وەک کەلەپوورێیک    کەلەپووریڕەنگدانەوەیەیک   

گەلێ 

ۆز   داکوتاوەلەناو دەروون  تاکە  پێ 
 

  هەر ئەوەشە هۆکاری ئەوەی، ئەگەر   . کان  کۆمەڵ ڕەیک

 ڕاستکردنەوەی ئەستەمیش نەن   ئەوا زۆر سەختە.  

 

، لێتۆژینەوەی هاوچەرخ توانیویەن  تا ئاستێیک باش هەنگاو بۆ   لەو چەند سەدەیەی کۆتان 

ۆکانە ڕاستکاتەوە.    زۆر لەو چێ  
وویەکان باوێ و بتوان  ژ  

م ئەو    ساخکردنەوەی ڕووداوە مێ 
 
بەڵ

ۆکە خورافیانەی بە گون    . قۆناخە، کاتێیک زۆری دەوێ   هزری خۆی لەو چێ  
  تا کۆمەڵ بتوان 

نەوە   
لە جیان  ڕیالیستانە و دوور لە کاریگەری هات و هاواری ڕێبەران   .  پاککاتەوە  و دەگێ 

بدا.   بڕیار  تێگەیشتن  خۆی  لەسەر  و  کاتەوە  بێ  باناوبانگ ڕەنگە  دین، خۆی  نموونەیەیک 

، پرس موسا و کێوی توورە: ز   ۆربەمان بەر گوێمان کەوتن  

 

 سینا، بە درێژان  چەندین سەدە، کێوی توور بووە.   
ۆز لە بیابان  ین شوێن  پێ 

بەناو بانگێ 

. کەخ     خودا گوایە لەو شوێنە   قسەی لەگەڵ موسا کردووە. و دە فەرمایشتەکان  داونەن  

  تێناخ  ئەو دەربڕینە، بە هیچ شێوەیەک 
 . و لەگەڵ تەورات یەک ناگرێتەوە.  ن   ڕاست    ، ڕن 

 

   ١٣  - ١٠:  ٠١٩پەرتوویک دەرچوون    -پەیمان  کۆن 
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هەروەها یەزدان بە موسای فەرمووی: بڕۆ لی گەل و ئەمڕۆ و بەیان     (١٠)

وتەرخ بشۆن  جلەکانیان  با  بکە.  سێیەم،   ( ١١)  انیان  ڕۆژی  بۆ  بن  ئامادە 

بۆ   چونکە لە ڕۆژی سێیەم یەزدان لەبەرچاوی هەموو گەل دێتە خوارەوە 

بە چواردەوری کێوەکەدا سنوور بۆ گەل دادەنێیت   ( ١٢) . سینا   کێوی سەر  

لە   دەست  و  مەکەون  بەسەر کێوەکە  بن،  خۆتان  ئاگاداری  دەڵێیت:  و 

لێوارەکەی مەدەن، چونکە هەرکەسێک دەست لە کێوەکە بدات دەبێت  

ئاژەڵ بێت یان مرۆڤ، نابێت بژیێت، دەبێت بەردباران یان  (١٣). بکوژرێت

بکەوێت پن ر  دەسن   ئەوەی کەس  بەنر   بکرێت،  باران  لە کان     . تیر م 
 
بەڵ

ر  بە کەڕەناد
 ، ئەوان لە کێوەکە نزیک دەبنەوە. ا فووکردنێیک بەهی 

 

بە هیچ شێوەیەک نە باس کێوی توور دەکا.    باس کێوی سینا دەکا.  لە تەورات،  دەبینی   

زۆر    ، سەرەتان  ئەوەشدا کریستیانەکان   لەگەڵ  هەیە.  کەخ   موساوە  بە  پیوەندی  نە 

( گرنگیان بەو کیوە دەدا. تا ئەو ئاستەی  یان  ، بۆ لەخودا نزیکبوونەوە دێری )سانت کارتی  

 دێری سانت کاترین لە داوێن  کێوی توور. دوای دەیان جار نۆژەنکردنەوە، تا ئێستاش هەر ئاوەدانە. 
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 لە نزیک کێوی توور دروستکرد.   س.ب لە سەدەی چوارەیم

 

دوای   م 
 
دەرکەوت،بەڵ باش  جوگرافیە   ماوەیەیک  شوێنە  ئەو  و  تەورات  سینای  ،  چیای 

ۆزی کێوی توور،.  پەیوەندیان بە یەکەوە نییە ە. تەنیا    پێ  ۆکێیک سەردەمەکان  زۆر کۆنێ  چێ  

سەرەتان    
لە سەرەتای کریستیانەکان  باوەڕە  ئەو  اوە.  هەڵبەسێ  مەبەستە  ئەو  زۆر  تا    ،بۆ 

هەر بەردەوام بوو. دوان  بە تێپەڕبوون  کات نەما. درەنگ  
7  

 

ۆیک    ،وڕهێنەرتر سلەوەش سەر نموونەیەیک   )عیسا(یە. کە   و ڕەچەڵەیک یەسکەسایەن  و  چێ  

و 
 
یەسو،    و کەسایەن    ڕەچەڵەک  بوون  نەک تەنیا دین  کریستیان  چەواشەکردووە. تێکەڵ

ویە نەک تەنیا  
 
ن  ناوەڕاست دا ڕۆچووە. ئەو تێکەڵ

 
لە ناو کەلەپووری ناوچەکان  ڕۆژهەڵ

بەڵکوو   نەساڕی گرتۆتەوە.  یەهودی  و  ئیسالمییسژ  دین  کریستیان  سەرجەیم  و  قوڕئان 

   گرتۆتەوە. 

 

وی
 
 یەکەم    تیکەڵ

، لەدایک لە کریست پەیایم و ناو ی بە یا بوون  ژ ر
 بەڵکوو پێنەکردووە.  دەسن   ،دین بانگهی 

  هەیە.  دوورتری پاشخانێیک

 

 یەک پێکەوە، ئیسڕائیل خایک سەرتاسەرێ داود، کوڕی پاشای سولەیمان سەردەیم لە

م بوو.  پاشانیشیر  
 
ن   . سولەیمان نەمان   دوای بەڵ

 
 دواتر، پشت چەند دوای ئیسڕائیل، ووڵ

اتۆری لەلیەن   لە ئاشووری ئیمیر
 
کر ئیسڕائیل وولن   باکووری پ.س.ب ٧٢١ ساڵ  . اداگیر

کردنە، ئەو دوای ن   ناوی بە مابوو باشووری بەیسژ  تەنیا داگیر
 
 خۆێ کان   کە  ،8یەهودا ووڵ

 یەهودیان بەدەسن   جێگایەکیی   هیچ یەهودا خایک لە بێجگە دایمەزراندبوو.  داود

 
7 De Prèmare, Alfred-louis (2002) The foundations of Islam, between 

Writing and History.   
 یەهودا ڕەچەڵەک داود پاشایە، و دەوڵەتەکەیسژ هەر بە ناوی ڕەچەڵیک خۆی دامەزراند.  8
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ن   لە یسکە هەر بەدواوە لەوە . ەوەنەمابوو
 
 دەخوارد سوێندی ،پاشا دەبووە یەهودا، ووڵ

.  خودا خزمەن   لە ایەن  شپا تەخن    سەریان تایبەن   (ڕیتوال) بۆنەیەک لە ئەوەش بەکاربێن  

 دواوە بە لەوە خودا.  بۆ )مسیح( کریست ببێتە ئەوەی بۆ . )مسح( چەوردەکرد ڕۆن بە

 ئەو دەزانرا وا بوون.  داود ڕەچەڵەک لە کە ،ایەهود پاشاکان   بۆ نازناوێک بووە کریست

 پاشایەن   دروستبوونەوەی هیوای کە المنتظر( )مسیح نواوەڕونکراچ کریسن   پاشایانە

ڕۆچوویان ئیسڕائییل  9لێدەکرا.  بەفیر

 هەر کەخر  بەکاردێ، یەسو بۆ تەنیا ئیسالم و کریستیان   دین   لە )مسیح( کریست نازناوی 

کردن   دوای لە  یەک یەهودا پاشاکان   بۆ ئاشووریەکەنەوە.  لەلیەن ئیسڕائیل باکووری داگیر

 . دەهاتبەکار کانپاشا هەموو هەر بۆ یەک، دوای لە

 

 

وی دووەم
 
 تێکەڵ

 بوو. یەهودا ڕەچەڵەک لە داوود، بنەماڵەی سەر دەگەڕایەوە بەڕەچەڵەک کە )عیسا( یەسو

 . دەکرد ئیسڕائییل بەن   ەن  پاشای داوای بۆیە

 

 دەکرد، یەهودای داوای تەنیا بە نەک بکا، پاشایەن   تەخن   داوای دەیەویست یەسو کان  

م ئیسڕائیل.  هەموو پاشای ببێتە ئەوەبوو، بەتەمای بەڵکوو
 
 بە ڕایە ئەو لەسەر براکان   بەڵ

ە ئەستەمە، کارێیک سەرئەوەی، لە سووربوون و  10 وەستانەوە.  دژی تووندی  چێتەب باشی 

انیانە و باو جێگای هەم کە یەهودا.  .  لەوێ هەوڵەکان   ڕەنگە . باپیر نر 
 ئامۆژگاریان ئاسانی 

ات بە کە ،پارانەی لەو هەندێ لەگەڵ هاوڕی هەندێک ئەوەبوو،  ،بڕاوە پن ر  باوکیەوە لە میر

 پۆنن   پیالتۆس کاتەدا لەو کە یەهودا.  وایل ببێتە هەوڵبدا ئەوەی بۆ ببا.  خۆی لەگەڵ

 
، کمال البحث عن یسوع   9  ١٩- ١٨األناجیل ص قراءة جدیدة ف   –الصلین 

ئەو ناڕەزاییەی براکان  بەرامبەر یەسو، بووە هۆی ناکۆکییەک، تا یەسوش لە خاچدرا هەر   10
 مابوو. 
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 کاتەدا لەو لێدەژیان.  یەسوی بنەماڵەی کە جەلیل ناوچەی لە کەخر  ڕەوابوو. فەرمان

ۆدس ۆدیس شا کوڕی ئەنتیباس هیر  کە یەهودا ناوچەی واتە بوو.  فەرمانڕەوا مەزن، هیر

 ویالیەن   دوو یەهودا، باکووری دەکەوتە کە جەلیل ناوچەی و خوارەوە، بەرەو ئۆڕشەلیم

اتۆری جیاوازی     11. بوون ڕۆم ئیمیر

 

م
 
 بەو هەر کرد.  ئیسڕائییل سەرتاسەری پاشایەن   داوای ئۆڕشەلیم گەیشتە یەسو کان   بەڵ

ان   دوای . یەهودا فەرمانڕەوای پۆنن   پیالتوس وەهۆیەشە  یسیاررپ . ئۆڕشەلیم لە یەسو گیر

 دەکا:  یل  

 

 ١١ : ٢٧ مەتیاس ئینجییل – نوێ پەیمان  

:  ( عیساش لەبەردەم فەرمانڕەوا  ١١) ڕاوەستا، فەرمانڕەوا لن ر پریس، گون 

 ئایا تۆ پاشای جولەکەی؟ 

 عیساش فەرمووی: تۆ دەڵێیت. 

 

ئەوەی   لەبەر  یەهودی تۆقاندبوو.  یەسو، حاخامەکان   بێبایک  و  یم لەخۆبووردەن  
 
لە وەڵ

  . ین  دەیانزان  ائیل،  کەمی  یان بۆ داواکاری یەسو بۆ پاشایەن  سەرجەم خایک بەن  ئیسڕ پشتگیر

ا  ت کاولدەکا. ئیمیر
 
 تۆری ڕۆم ووڵ

 

 دەیانگوت . دەکرد انڕێنمایی و ئامۆژگاری ئۆڕشەلیم، لە یەهودی حاخامەکان   سەرەتادا لە 

 کریسن   بۆیە داودی، ڕەچەڵەک لە تۆ ئەوە لەبەر . تۆدادەنێیر   بە دان ئێمە کە

م . یچاوەڕوانکراو
 
ن   ژێر لە کە کاتێکدا لە ،ئیسڕائیل پاشایەن   تەخن   داواکردن   بەڵ

 
 دەستەڵ

اتۆری   ئیسڕائیل.  نەتەوەی سەرجەیم و خۆت بنەماڵەی بۆ خراپە، زۆر کارێیک دایە، ڕۆم ئیمیر

 
، کمال البحث عن یسوع   11  ٦٣ -٦٢قراءة جدیدة ف  األناجیل ص  –الصلین 
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 دەیەویست و . ویستدە ئیسڕائییل پاشایەن   تەخن   کە سووربوو.  ئەوە لەسەر ،یەسو کەخر 

ن   لە تێکیسسینیس شێوەی بە لەوێدا دروستکاتەوە.  یەهود خودای پاشانیشین  
 
 ووڵ

ن   پاشای ببێتە یەهودا،
 
  خودا.  ووڵ

 

 کەنەوە.  پەشیمان یەسو ترساندن و بەڵیر   بە ،ادەدهەوڵیان لەسەرەتا یەهودی، حاخامەکان  

م
 
او کۆتاییدا لە . نەهێنا بەدەست یانسەرنەکەوتن بەڵ  سەرۆک دەم بەر بردرایە گیر

ژکردنەی ئەو لەسەر دادگاییکردن، بۆ ئۆڕشەلیم لە کاهینەکان ر
 داودی کریست کە بانگهی 

.  لەسەر نەک چاوەڕوانکراوە،   بڕیاری کۆتان   لە هیچیی 
 

 دەسن   درایە و درا مەرک

تداری
 
.  لە جێبەچەکردن   بۆ ڕۆمان   دەستەڵ    12 خاچدان 

 

 لە هەر و لێکدراونەتەوە.  ووداوانەڕ ئەو تر شێوەیەک بە ئیسالم دین   و کریستیان   دین   لە

 13نەساڕی یەهودی ڕێباز دوو بوونە پەیڕەوکاران   یەسو، دوای بەردەوایم پڕۆسەی سەرەتای

.  و کاری لە بێجگە ساڵە هەزار دوو ماوەی بۆ کە کریستیان  ی و داگیر  ماڵوێران   و قڕکردن یەکی 

  نەهێشتووە.  خر   خۆیان دوای لە تریان هیچر 

 

 نازناوێک بەڵکوو . یەسو بۆ بۆ تەنیا ،نەبووە خودان   دیارییەک ،کریست ووشەی لەلیەکیی  

ن   پاشاکان   گشت بۆ بووە
 
 خایک سەرجەم گەڕانەوەی هیوای جن ر  کە یەهودا.  ووڵ

.  نەک کردووە، پاشایەن   داوای یەسو ئیسڕائیلن.   دینیێک و نەبیەن   پڕۆسەی نەبیەن 

  دوای یەسو بەناوی
 

 هەڵداوە.  یسەر مەرک

 

وی سێیەم
 
 تێکەڵ

 
، کمال البحث عن یسوع   12  ١٦٩قراءة جدیدة ف  األناجیل ص  –الصلین 
 وایم یەهودی نەساڕییە، کە لە دەقەکان  ئەو پەرتووکە دەگەڕێینەوە سەری. دین  ئیسالم بەردە  13
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 هارون خوشیک و عومران کچر  و بووە.  پیاو بەنر   یەسوی کە دەکا، مریەم بە ئاماژە قوڕئان

، عمران کچر  و هاڕون خوشیک مریەم ئەگەر بووە.   و لێڤیە ڕەچەڵەک لە کەواتە بوونر 

ەی لە ئیسڕائیلن، بەن   سەربە .  کاهینیان ،ڕەچەڵەکن تاکە کە هاڕون.  تیر  تەورات لە هەنر 

 مریەم.  بەناوی هەیە خوشکێکیان و موسایە.  و هارون باوک مرانع دەرچوون پەرتووک

  . 14کاهینە یەکەم هاڕونیش

  

ویەک
 
 یەسووی کەسایەن   و لەلیەک نارسی یەسووی کەسایەن   نێوان لە گەورە تێکەڵ

  یەسوی بووە.  موسا خوشیک مریەم دەچن ئەوە بۆ ئاماژەکان گشت کراوە.  مریەم کوڕی

 بە پەیرەوکاران   لە هەندێک . بووە ئیسڕائییل نەبیەکان   لە یەکێک خۆی کان   کوڕی )یەشو(

.  خودای ر 
 نەک هاتووە.  دا مارکوس و لوکاس مەتیاس، ئینجیلەکان   یس   لە ئەوەش دادەنی 

 دەکا:  یەسو لە گلەن   خودا قوڕئان لە یۆهانێس.  ئینجییل لە

 

 ١١٦ :  المائدة سورة – الکریم القرآن

:  خودا  بێجگە – گوتووە خەڵکەت بە تۆ مریەم!  کوڕی عیسای ئەی گوون 

.  خودا دوو وەک دایکم و من ئێوە دەنر   -خودا لە :  بپەرسی    نر   و پایک گون 

م.  ڕاسن   لە جگە شن    هیچ ناکەوێ ڕێم من تۆیە.  شیاوی هەر خەویسژ  ژ ر
 ببی 

.  خۆت کردبا قسەم ئەو ئەگەر  دا دڵیشم ناخ   بە هەرچییەک دەتزان 

. دە تۆ ببوورێ،  هەموو لە تۆ هەر نازانم.  هیچ دەربارەت منم تەنیا یزان 

 (١١٦) ئاگاداری.  نەدیاران

 

و ئەو
 
   ە،کردنتێکەڵ

، ڕن  ، هاڕون خوشیک مریەیم کوڕی یەسو کاتدا لەیەک تێناخر   لە و نر 

.  دارتاش یوسف   کوڕی یەسوی کاتدا هەمان  لەبەرئەوەی:  نر 

 
، کمال البحث عن یسوع   14  ١١٧ -  ١١٦ص  قراءة جدیدة ف  األناجیل –الصلین 
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 یوسف   یکور نارسی یەسوی سەردەیم لەگەڵ موسا، و هاڕون خوشیک مریەیم سەردەیم ١

   . ساڵە سەد پێنج و هەزار نزیکەی نێوانیان ،دارتاش

 ناوی داییک دارتاش، یوسف   کوڕی نارسی یەسوی دیارنییە، سەرچاوەیەک هیچ لە ٢

 نەک سایمۆن، داییک دەکاتە بووە، یەسو پووری ناوی مریەم بەڵگەنامەکان بەپن ر  چیبووە. 

 یەسوی پاولۆس، نامەکان   و ئینجیلەکان چوار هەر گەوایه بە ەکیی  لەلی یەسو.  داییک

 یەهودا.  ڕەچەڵەک لە بووە.  داود بنەماڵەی لە نارسی

 خوشیک مریەیم کوڕی یەسو ئەگەر نییە.  سەردەم تەنیا کەسایەتییە دوو ئەو جیاوازی ٣

، هاڕون .  و لێف   ڕەچەڵەک لە ئەوا نر   خودا رچووندە پەرتووک تەورات لە ئەوەش کاهیی  

 . دێن   هاڕون ناوی خۆی

 ٩ –  ٨:  ٧پەرتووک دەرچوون   – پەیمان  کۆن 

فەرموو  (٨) هارون   و  موسا  بە  لەگەڵتان  (٩) : خودا  عەون  فیر کاتێک 

دەدوێت و دەڵێت: پەرجوو بکەن. تۆ بە هارون دەڵێیت: گۆچانەکەت لە  

عەون، ئیی  دەبێتە مارێیک   .شاخداردەستت بگرە و فڕێیبدە پێش فیر

 

اتگری بنەچەکە بە و هاتوون، دواتر زۆر ،نیەهودا ڕەچەڵەک لە دواد بنەماڵەی کەخر     میر

 سلێمان و داود پاشایەن   تەخن   داوای یەسو ئەوەشە هەر . بووین ئیسڕائیل بەن   یەن  پاشا

 . ایەهود تەنیا نەک دەگرێتەوە.  سڕائیلیئ سەرتاسەری کە دەکا،

 

 تێکەڵ مەتیاس و مارکوس و لوکاس، ئینجییل هەریس   لە نادیار هۆکارێیک بە شیەکێشە ئەو

 یوسف   کوڕی نارسی یەسوی لە هاڕون، خوشیک مریەیم کوڕی یەسوی ناوی و بووە. 

.  لەوەش مەتیاس و لوکاس سەرسوڕمانە جێگای ئەوەی نراوە.  دارتاش  بە تێدەپەڕێی  

ان   ئینجییل شێوەی    دەکرد.  پەیڕەویان نەساڕیەکان یەهودیە کە )ئەپۆکریف( عییر
 
 دەڵ
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ەیەک لە یەسو، لەدایکبوون   ، کاتدا هەمان لە مریەم.  بەناوی پاکیر  ر 
 ڕێگای لە یەسو دەڵی 

 15داودە.  بنەماڵەی باوک، یوسف  

 

ۆزی دینەکان، وەک ڕێبازێیک ئایدیۆلۆژی بەردەوام هاتوون.   ویانە لە پەرتوویک پێ 
 
ئەو تێکەڵ

ۆز. و بە درێژان  تێپەڕبوون  ک  ات بوونەتە دیاردەی بەڵگەنەویست و پێ 

 

و   ڕووداو  وکردنانەی 
 
تێکەڵ و  هەڵە  ئەو  خەڵواری  لە  مشتێکن  سەرەوە،  نموونانەی  ئەو 

دینەکان  ،دیاردەکان   ۆزی  پێ  پەرتوویک  ڕۆچوون  ناو  بۆ کە  .  وا  وو،  ژ  
مێ  لێتۆژەرەوەی     ئەریک 

 پێویستە و هەمیش ئەگە ئەستەمیش نەن   زۆر سەختە.  کارێیک  ڕاستکردنەوەیان هەم

 

ووی ئیسالمبێگومان   ژ  
ۆیک لەو شێوەیە هەن،  یشلە ناو مێ  ڕووداوە    کە  ،سەدان ڕووداو و چێ  

بۆ  ردووەگومک  یانڕاستیەکان ئەفسانەیەیک  یان  ساختە  ڕووداوێیک  ئەوان  جێگای  لە  و   .

ڕێگای،   لە  بۆیە زۆر گرنگە  تا    دواداچوون  بە  هۆنراوەتەوە.  وو  ژ  
مێ  زانسن  ساخبکرێنەوە. 

 دەکرێ ڕێچکەی ڕاسن  خۆی بدۆزێتەوە. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هەمان سەرچاوە  15
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م و ڕۆچوون  لە اهیمیەکان ناخ   سینیسیر   دینە ئییر

 

یان،    کاریگەری بەهێ  
یەن  و فەلسەفیەکان  کۆن، بەتایبەن  یۆنان 

 
کولتوور و نەرێتە کۆمەڵ

اهیمیەکانبە شێوەی باش یان خراپ، لەسەر ڕەوتە دینیە   داناوە. و ئەو کاریگەریەش    ئیێ 

بەڵکوو   نەوەستاوە.  تاک  کردنەوەی  بێ  لە  دین بخزێتە    ەتوانیویتەنیا  و    ،ناو کەلەپووری 

ۆزەکانیان. کە تا هەتایە ببێتە بەشێک لە پەیام و ئاکاری کەسایەن     و جیهانبین    پەرتووکە پێ 

 . دیندار 

 

هەر س  دینە   وەک تارمان  بەسەر  کاریگەری،  یەک لەو ڕەوتە فەلسەفیانەی کە تا ئێستاش

اهیمیەکا  ، هەرس  دینە  ، ندا شۆڕبۆتەوەئیێ  ن 
 
 بە قووڵ

 
مە. کە ڕەیک   ان کفەلسەفەی سینیسێ  

 دا ڕۆ چووە. 

 

  . زۆر جار مرۆڤ بیر لە کەسایەن  دیندار دەکاتەوە. ڕەفتارەکان  زۆربەی کات دوو فاقەییر 

، خۆی  لەلیەک خۆ زەلیلکردن و کەوتنە سەرچۆک، تا ئەو   ئاستەی، لە خۆ بەکەمزانیر 

 و نر     شەکردن، و ەهەڕ   . لەلیەکیی  دەخاتە بەر قانر خاوەن ماڵ  سەگ    وەک
ژ توند و تیر

لە هەر    . ئەتێیستدینەکان  تر یان  باوەڕداران     و    ، بەرامبەر هاودین    لە ڕادە بەدەر شەریم 

 .  سووکایەتیەک سڵ ناکاتەوە، تا دەگاتە ئاسن  کوشی  

 

وون  فەلسەق    ، ئەو ڕەفتارە دووفاقەییە
ژ ر
دۆزینەوەی کلیل    . بۆ هەیە  دووری  پاشخانێیک می 

اهیمی   هەرس  تایک    ،رە دەروونیەکان  ئاکا   ناسین    ئەو نهێنیە. و  بە    . ەکاندینە ئیێ  پێویست 
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دەکا.  بوون بەو ڕێبازە فەلسەفیە  بۆ   ئاشنا  ین ڕێگا  بتوانی     باشێ  بە چایک ئەوەی    لەگەڵ   ، 

اهیمیەکان کردنەوەی دیندارە ئیێ    بێ 
 دەکرێ، لە ڕێگای بە  دیاردەیە  ئەو .  ئاشنابی    پاشخان 

   . اخبکرێتەوەسۆراخ داچوون، س 

 

و    ، ۆزەکان  پێ  تیوریە  لە  بریتییە   
یەن 

 
تری کۆمەڵ دیاردەیەیک  هەر  وەک  بەگشن   دین 

یەن  تاک.  
 
، تا دەگاتە ژیان  ڕۆژانەی کۆمەڵ کردەوەی ڕۆژانە هەر لە پەرسی   و سووتەکان 

تاکێیک کۆمەڵگە  هەر  دیوی کەسایەن    هەردوو  دەن    لەگەڵهەرچەندە  باوەڕی،    ،  و  بێ 

شێوەیەیک  ڕەنگدان بە  پێچەوانەیە.  دیندار  الی  ئەو گریمانەیە  بن. کەخ   ی  یەکێ  ەوەی 

، دوو دیوی ی  تیوریەکان  باوەڕ و  ئاکار و کردەوەکان  ڕۆژانەی  گشن  ، ڕەنگدانەوەی یەکێ 

سەرچاوەیان   لە کوێ   ، ن 
ژ تێ  توندو  و  زەلیلکردن  خۆ  سەرچاوەی  بزانی    دەن    بۆیە   .

نی  

 و ڕەگیان داکوتاوە.  تایک دیندار،   ناوی گرتووە. چۆن خزاونەتە ناو هە 

 

م   )    Cynicismسینیسیر  یۆنان   ئاسا κύωνبە  واتە سەگ  )بە زمان     یان وەک سەگ  ( 

: الکلبیة(:   بکاتەوە. بە سووشن  و ئازادانە  و    . ە شێوەی سەگ بژیبواتە کەسێک  عەرەنر   بێ 

. ئەوەشت و خۆی لەو هەڵومەرجەدا بە ڕاس بزان   ین کەس  کردنەوەی    ێ  قوتابخانەیەک بیر

 فەلسەفەی ڕەشبین  یۆنان  کۆنە.  

 

لە ژیانێیک سادە، و دوور لە سامان و ژیانێیک زێدەڕۆن    باوەڕیان وایە بەختەوەری مرۆڤ 

تێیدا  ڕەتدەکاتەوە.    بۆ ئارەزووەکان     ،دایە. کە  ت 
 
دەستەڵ و  ناوبانگ  و  خۆش  ژیانێیک 

کولتووری و زێدەڕۆن  پێشێل دەکا. ئەوەش    تەنانەت بە شێوەی ڕاستەوخۆ نەرێت و ژیان  

تا دەگاتە  بە شێوەی گاڵتەجاڕی لەبەردەم خەڵیک،    . و  نر  شەرمانە  ، بە ئاشکرا   ئاسن    تا دەگاتە 

کە وەک  ،بە تانە و تەشەر سووکایەن  بە خەڵیک ترکردن. یان هەڵشاخان بە ڕووی خەڵکیی   

ەرەو ڕووی خەڵیک شار دەبوونەوە،  . بەگشن  بە دیالۆگ یان بە قسەی کەم بەها بئەوان نیر  

 .   تەنیا لەبەر ئەوەی جلوبەرگ یا لە خانووی بەرز دەژیان
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 ئەوەش لە بنەڕەتدا لەو باوەڕەوە هاتووە، کە هیچ خۆشیەک لە ژیان  ئەو جیهانەدا نییە.  

تێیدا  خۆی  بۆ  دروستبکا، کە  ژیانێک  ڕاهێنان،  بە  دەتوان    و  ژیرە.  بوونەوەرێیک  مرۆڤ 

  .  رسووشت نر 
 
 بەختەور و تێکەڵ

 

ئەم    فەیلەسوف کە  ژیان،یەکەم  تەوەری  وەک  ئەنتیستێنس    باوەڕەی   16خستەڕوو، 

ن     ٣٦٥  –٤٤٥)
 
  ئەو ڕێبازە فەلسەفیەی   ، پ.س.ب  ٤٠٠پ.س.ب( بوو .کە لە کۆتان  ساڵ

کردنەوە  نوێ،ڕێبازێیک    وەک بیر و  ژیان  شێوەی  لە  ئەنتیستێنس  .  داهێنا   بۆ  یەک  خۆی 

 و سادەن  سوکرات دابووە  بوو.   قوتابیان   سوکرات 
م  .  زۆر لە ژێرکاریگەری سەڕاسن 

 
بەڵ

و تەنیا لە سنووری تەسیک    . لەسەردەیم ئەنتیستێنس ئەو ڕێبازە ئەوەندە پەرەی نەسەند 

 فەلسەق  مابووەوە. 

 

توس  ئەنتیستێنس،  دوای   ر
لێیی  دیۆگنێس  خۆی،  ڕاسن   ناوی  سینۆنر کە   17دیۆگێنێش 

امیک لە    هات.   پ.س.ب(   ٣٢٣-  ٤١٢)دەوروبەری   ئەو کەسایەتیە کە لەناو بەرمیلێیک سیر

شاریشەقام ناو  سەرەک  و    ێیک  سوالکردن  بە  و  دەژیا.  خەڵیک    ئەتینا  بە  گاڵتەکردن 

،  شار  دەڕوانن. ئەو شێوە ژیان  یبایک بەوە نەبوو خەڵیک چۆن تێو    18ڕۆژان  بەڕێدەکرد. نیشیر 

 لە سەرتاسەری ئەتینا دەرکردبوو. و خەڵیک
 

ی لە قسەکردندا ناوبانیک ژ ر
، بۆ گرفتوگۆ  و ڕەوانبی 

،  سەردانیان دەکرد.    و لەو ڕێبازە فەلسەفیە تێگەیشی  

 

 سی
 

امیک دەژیا، ناوبانیک یم گەیاندە  دیۆگێنێس، بەو شێوە ژیانەی کە لە بەرمیلێیک سیر  نیسیر 

. تا   کردنەوە و کرداری نر  بەخشژ  ترۆپک. و ناوەرۆکێیک لۆژییک، لە پەیوەندی نێوان، بیر

 
16 Antisthenes 
17 Diogenes of Sinope, Diogenes Laertius 
18 Laertius & Hicks 1925, VI:23; Jerome, Adversus Jovinianum, 2.14 
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یم کۆن تا ئێستاش سەیر   گەیشتە ئەو ڕادەیەی، وەک سەرچاوە بۆ فەلسەفەی سینیسیر 

 بکرێ. 

م   ژیان  دیۆگێنێس فۆڕیم دایە سینیسیر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Diogenes (1882) by John William Waterhouse 

ناکۆک س.ب( لە وێنەکەدا ١٩١٧ – ١٨٤٩تابلۆی دیۆگێنێس، لەلیەن هونەرمەند جۆن ویلیام واتەرهاوس )
 و کۆمەڵگەی شارستان  ئەتینا نیشان دەدا.  .(پ.س.ب ٣٢٣ – ٤١٢دیۆگێنێش سینیست )نێوان 
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Diogenes Sitting in His Tub (1860) by Jean-Léon Gérôme19 
امیک.) ۆیم   -( لەلیەن ژان١٨٦٠دیۆگێنێس لە ناو بەرمییل سیر ر

لێیۆن گی   

 

اوە. کە لە    م ناوی سینیسیر   )سەگ ئاسا، وەک سەگ( ، لە شێوەی ژیان  دیۆگێنێس وەرگیر

گۆشن   و بەردەوام بە خواردن     بەڕێ دەکرد.   سەرشەقامژیان  لە  بە درێژان  کات،  ئەتینا،   

کاڵ و خۆرایک پاشماوەی خەڵک و سوالکردن بەڕێدەکرد. هەلەبەر ئەو شێوە ژیانەش بە  

 )سەگ( ناو دەبرا. 

 
. و ژیان  لەگەڵ هاوڕێ سەگەکان   19 امیک دەژن   ئەو تابلۆیە دیمەنێکە دیۆگێنێس، تێیدا لە ناو بەرمیلێیک سیر

ا )سەگ(. دواتر ناوی سەگ، بووە   دەباتە سەر. هەر لەبەر ئەو شێوە ژیانە، لەلیەن خەڵیک ئەتینا، ناوی لێی 
ۆم  ناوی ئەو   ڕێبازە فەلسەفیەش کە پەیڕەویان دەکرد. تابلۆکەش لەلیەن هونەرمەندی فەرەنش ژان لێیۆن گیر

امیک، لە ئەتینا دانیشتووە. بە ڕۆژی ڕووناک خەریکە چرا  اوە. کە تێیدا دیۆگێنێس، لەناو بەرمیلێیک سیر کێسژ
م هەڵدەکا. و بە دوای مرۆڤێیک سەرڕاست دادەگەڕێ. هاوڕێ سەگەکان  وەک هێم  ای فەلسەفەی سینیسیر 

دەوریان داوە. ئەو تابلۆیە جەخت لە بوون و ژیان  سەخن  مرۆڤ و رسووشت دەکاتەوە، کە سینیستەکان بەنر  
ارن.  ر 

ر  و لن ر بی 
 نرخ  دادەنی 
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پ.س.ب( هات.    ٢٨٥ – ٣٦٥)    Crates of Thebesتێنر   ێس لە دوای دیۆگێنێس، کرات

قوتانر دیۆگێنێس. و سامانێیک زۆری    بووە بە باوەڕەوە  کراتێس کەسێیک زۆر دەوڵەمەد بوو.  

، تا بتوانێت، وەک سینیستێکهەب ن،  وو، هەمووی بەخشژ
 
بە ژیانێیک هەژاری، و   لە کۆڵ

 سوالکردن لە ئەتینا بژی.  

 

م،   ان  کەمی   سینیسیر  لەبەر سەخن  پەیڕەوکردن  لەڕووی پراکتیکەوە، تا دەهات لیەنگیر

 هەنگاو بەپن ر تێپەڕبوون  کات، بەتایبەن  دوای سەدەی سێیەیم پ.س.ب   دەبوونەوە. و  

تا وای لێهات ناوی لە ناوەندیە فەلسەق    ئەو گرنگییەی نەما و   و . دا دەلە کەیم  بە هەنگاو 

یەن  شوێنەواری بزربوو 
 
 20.  و دیبەن  کۆمەڵ

 

 

 

 

م  اتۆری ڕۆم و هەڵسانەوەی سینیسیر   ئیمیر
 

بوون  لەگەڵ   ر 
اتۆریەن  ڕۆم، لە سەدەی یەکەیم س.ب،   بەهی  م،   ئیمیر بە    ڕێبازی سینیسیر 

سەرسوڕهێنەر  بەشێوەیەک  زۆر  ا   ،  ر
دیاردەیەک    ن  خی  وەک  سینیستەکان  ژیایەوە. 

  ، یەن  و فەلسەق 
 
اتۆری ڕۆم  فراوان  بەر بە شێوەیەک  کۆمەڵ ، سەرجەم ئیمیر

لە ناو شارەکان 

ان.   دەبیی 

 

ی دەنارسانەوە. ئەوانە لە کۆلنان دەژی، لە  هەوادارانیان    ان شارەکان بە سادەن  ژیان، و بێفیر 

بانگەشەیان بۆ هزری زاهیدی، و ڕاسگۆن     لە هەمان کاتدا، و دەخەوتن. و سوالیان دەکرد.    

 
20 Dudley, R (1937) A history of cinicism from Diogenes to the 6th century 
AD. Combrige university Press. Pp 117 
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، و پڕ ئاڵۆزی    و زێدەڕۆن 
و قسە لە ڕووبوون دەکرد. دەیانگوت ژیانێیک دوور لە شارستان 

. ژیان   بە سەرقاڵبوون بە کار 
 
دروستکراوە. مرۆڤ دەنر  تا دەکرێ  رسووشن  نییە، و  ی لبەڵ

. ئەوەش ببووە سەرچاوەی گاڵتەیان ب  ونر 
 
.  ژیان  ئاڵۆزی شارستان    ۆ لەگەڵ رسووشت تێکەڵ

 و دەوڵەمەند دەدا.  ەو بەردەوام بە قسەی سووک، تەشەر و پالریان لە خەڵیک پۆشت

 

سینیسیستەکان، لەگەڵ دەوروبەریان زیاتر خەڵیک بۆخۆی ڕادەکێشا. دیمەن  ناکۆک ژیان   

دەنگێیک   هەر  سەرکوتکردن   و  ڕۆم.  اتۆری  ئیمیر چەوساندنەوەی  و  ی  ژ توندوتیر لەلیەک 

تداران، لەسەر ڕاووڕوون  خەڵک
 
، و لەلیەکیی  خۆشگوزەران  دەستەڵ وایکردبوو    ، ناڕەزان 

اتۆری یان زۆر دەبوو.    ڕۆم، لە سەرتاسەری سەرزەمین  ئیمیر  تا دەهات لیەنگیر

 

چەق    لەناو  بوو، کەخر  شارستان   پێش  سەرەتان   نموونەی  کە  ئەوان  سادەی  ژیان  

سەردەمە.   ئەو  تری  فەلسەفیەکان   ڕەوتە  دیبەین   ئامانچر  ببنە  وایکردبوو   ، شارستان 

شێوەیەک  ئەوەشدا،  ی  تایبەن    ولەگەڵ  ژ ر
ڕەوانبی  بووە،  دواتر  هەبوو، کە  یان  ژ ر

لە  ڕەوانبی 

 سەرەتان  بوو بوو. ووتاری دین
ی دین  کریستیان  ژ ر

 بانگهی 
 
و لەوێشەوە لە ڕێگای    . و تێکەڵ

 یەهودیە نەساڕیەکان هاتە ناو ئیسالم. 

 

م. بە  مەزن، دوای مردنییسژ وەک سیمای،  دیۆگێنێس وەک کەسایەتییەک   سینیسیر 
ڕەون 

وو.  ژ ر
می  سینیس  درێژان   بۆ  ڕێنیشاندەر  ەی  ر

ئەستی  بۆ  یسوەک  ئەوەش  درا.  ر
دەژمی  تەکان 

. بە شێوەیەک گشن  لە ناو   چۆنیەن  ڕەتکردنەوەی، بەها ئاساییەکان  جیهان و نەریتیەکان 

 شارستان  ئەتینا، بە شێوەی دوور لە شارستان  دەژیا.  
 
 چەق

 

سی ڕیبازی  دامەزرێنەری  سەرەتادا،  لە  ئەنتیستێنس،  کەخر  هەرچەندە  بوو.  م  نیسیر 

 ، خۆپارێزی(autarkeia) دیۆگینێس بە شێوازی ژیان  زاهیدانەی، وەک ژیانێیک خۆبژێوی
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(askēsis) و بێشەریم (anaideia)     بووە ، گرتبووە بەر. لەبەر توندی شێوەی پەیڕەوکردن 

م.   سیمای فەلسەفەی سینیسیر 
ر  بۆ وەدیهێنان 

  21بنەمایەک بە هی 

 

د  شەقایم  لەسەر  ۆک  ژیان   ڕ چیر زۆر  لە گفتوگۆدا،  شەریم  نر   و  سادەن   بە  یۆگێنێس، 

 سەمەرەی لەگەڵ خۆیدا هێناون. کە وەک سیمای ئەو ڕێبازە فەلسەفیە. 

 

 دیۆگێنێس دەیگوت: 

 ئارەزووەکانیان دەبن. وەک چۆن خزمەتکارەکان 
 
مرۆڤە خراپەکان گوێڕایەڵ

 ئاغاکانیان دەبن  
 
 22گوێڕایەڵ

 

ی هەبوو. هەموو توانای خۆی لەوە چڕکردبووەوە، کە   ر 
 دیۆگێنێس کەسایەتییەک بە هی 

، لە کردەوە و ژیان  ڕۆژانەی ڕەنگبداتەوە. هەر لەبەر ئەو شێوە ژیان و   باوەڕی فەلسەق 

درێنەوە.    ر
ۆک و بەسەرهان  سەمەرەی لێدەگی  ڕ کردنەوەی،  گەلێک چیر  بیر

 

. کەخر لەگەڵ   ۆکانە کامەن و چەندیان ڕاسی   ، کام لەو چیر مەحاڵە بتوانیر  لەوە دڵنیابیر 

ۆکانە، دەتوانن کارەکتەر و ئاکارەکان  فراوان  ئەو مرۆڤە بخەنە ڕوو. کە   ڕ ئەوەشدا، ئەو چیر

یەتیەکان  سەردەم. زاهیدێیک نر  پەروا، لە کول 
 
 توور و نەرێتە کۆمەڵ

 

ئەوە   دووپاتەی  ماونەتەوە.  دیۆگێنێس  لەسەر  بەسەرهاتانەی، کە  و  ۆک  ڕ ئەو چیر گشت 

ڕەفتار  و  ڕەوشت  بە  ئەو   ،داوە   دەکەنەوە، کە گرنگیەک ڕەهای  فەلسەفەیەی    سەرەڕای 

نر   ۆک    باوەڕی  ڕ زۆر چیر مایەی  ببێتە  دژەباو،  تانیبووی وەک کەسێیک  بە بوو.  سەرهان   و 

دراونەتەوە.   ر
ۆکانەش بە چەندین جۆر گی  ڕ  سەمەرە. هەریەک لەو چیر

 
21 Sarton, G. (1980) Ancient Science Through the Golden Age of 

Greece, Dover Publications.  
22 Diogenes Laertius, vi. 66 
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ین   ئەلکسەندەری  بەناونانگی  لەگەڵ  کە  بوو،  گفتوگۆیەی  ئەو  دیۆگێنێس،  ۆیک  چێ  

 مەکەدۆن  مەزن ڕوویداوە.  

 

نەوە     
، کە لە  دەگێ  جارێکیان ئەلکسەندری مەکەدۆن  )مەزن( لە ڕێگا توویسژ کەسێک دەنر

سیر  بووە.  بەرمیلێیک  سینیسن   فەیلەسووق   دیۆگێنێس  کەسە  ئەو   . دادەژی  امیک 

سەرنچر   زۆر  دیۆگێنێس  قسەکان   دەکەوێتە گفتوگۆ.   
 
لەگەڵ  ، دەیبین   ئەلکسەندەر کە 

 ئەلکسەندەر ڕادەکێشن. هەڵبەتە ئەلکسەندەر زۆر ئارەزووی لە فەلسەفە هەبووە. و پن ر  

  :  
 
 دەڵ

 . ،    دیۆگێنێس، حەز دەکەم خواستێکت لێم هەنر  ئەگەر تەنیا لە دەستم نر 

  بزانم چیت دەوێ با بۆت ئەنجام بدەم. 
 

 خر  بەجن ر دەکەم! فەرموو بڵ

: ئەگەر ئارەزووت هەنر  دەتوان  کارێکم بۆ بکەی؟   
 
 دیۆگێنێس دەڵ

 .  
 

: ئا دەی فەرموو، بڵ  
 
 ئەلکسەندەر دەڵ

 یۆگێنێس: هەندێک لچۆ، پێش هەتاوم لێمەگرە!! 

 

ۆکە دەردەکەوێ دیۆگێنێ ڕ ە، لە سێبەری ئەلکسەندەر.  لەم چیر س گەریم هەتاوی نر  گرنگی 

و بەوەفایە بۆ ئەو شتەی باوەڕی پن ر هەیە. ئەو هەڵوێستەیسژ دووپاتەی ئەوە دەکاتەوە،  

م سەرڕاسن  ئەو مرۆڤە دەردەخا. کە باوەڕ  
 
کە هەرچەندە بێشەرم و قسە لەڕووبووە، بەڵ

ین.   و کردەوەکان  ڕەنگدانەوەی یەکی 

 

م، پێداگری لەسەر ئەوە دەکرد. کە گشت گەشەکردنە   دیۆگێنێس لە فەلسەفەی سینیسیر 

. و ڕەوشت مانای گەڕانەوە   ر 
 دەستکردەکان  کۆمەڵگا، لەگەڵ بەختەوەری مرڤ ناگونجی 

 :بۆ سادەن  رسوشت دەگەیەنێت. بە وتەی ئەو

 .مرۆڤ هەر دیارییەک سادەی خوداوەندەکانیان ئاڵۆز کردووە 
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Alexander and Diogenes 1818 by Nicolas Andre Monsiaux 
مۆنسیۆ   ئەندرێ  نیکۆلس  هونەرمەند،  لەلیەن  دیۆگێنێس.  و  الکسەندەر  ۆکەی  ڕ چیر ئەو  تابلۆی 

(١٨٣٧ – ١٧٥٤   
 
اوە   ١٨١٨س.ب( لە ساڵ  23کێسژ

 

 

دیۆگێنێس دەرکەوت. کە یەکەمیر  کەس بوو ناسنامەی خۆی بو   دیاردەیەیک تری گرنگ لە

یم دایەوە:  
 
" دەربڕیوە. کاتێک لن ر دەپرسن لە کوێوە هاتووە، وەڵ  ووشەی "کۆسمۆپۆلین 

ن  جیهانم.  
 
 من هاوڵ

 

 
23   

 
  ١٧٥٤نیکۆالس ئەندرێ مۆنسیۆ ساڵ

 
کۆخ  دوان  کردووە.    ١٨٣٧لە دایکبووە و لە ساڵ
ویەکان بووە. هەروەها خەر  ژ  

 ڕووداوە مێ 
 

 ییک وێنەی ناو پەرتووک بووە.  وێنەکێشێیک بەناوبانیک
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نیشتمانێیک نەک  لەو سەردەمەدا  بەڵکوو سنووری    ئەوەش دەربڕێنێیک ڕیشەییە،  گەورە، 

 دیشارێک )دەوڵەن  شار( ناسنام 
وەک ئەفالتوون    ، ردەکرد. و کەسایەن  کەسان  ا ەی مرۆق 

تیبوون  لە سنووری دەوڵەن  شارێک گرێدرابوو. 
 
  و ئەڕستۆ، بە هاووڵ

 

ێزیکردن بە   ڕ ر
دیۆگێنێس، هاوباوەڕی سۆکرات بوو، بۆ سادەن  و بێبایک لە سامان، لەگەڵ بی 

زیندوو نموونەی  بە  هەوڵیدەدا،   . بدا. کە   بۆچوون  گشن  ئەو  نیشان   یه  خۆشبەخن  

 کەسەیە، کە سەربەخۆ و دوورەپەرێز لە کۆمەڵگا و زێدەڕۆن  ماتریایل شارستان  بژی.  

 

 

 

 

ت یسیەسو )عیسا( وەک یەهودیەک سینیس  
 

وباوەڕی جیاجیا لە    و بیر
لە خایک ئیسائیل لەسەردەیم یەسودا چەندین ڕێبازی فەلسەق 

ائیل لە ڕۆما و خایک ئیسڕ کانە کاریان دەکرد.    و   ،هەبوون   ناو خەڵیک 
 
  هەندێک لەوانە چاڵ

، و ڕەون  دین بە تایبەن    یەن  خەڵیک بەگشن 
 
وباوەڕی کۆمەڵ یان لەسەر بیر ر 

کاریگەری بەهی 

کبوون. و هە 
 
وی چاڵ

 
اتۆری ڕۆم بە بەربڵ ڵیان  و هەبوو. ئەو ڕێبازانە لە ناو سنووری ئیمیر

م  یس و دین دیا دەدا کاریگەری لەسەر ڕەوتەکان  س  ینیان ستۆیزم، سینیسیر 
. بەناوبانگی  ر 

ابنی 

ۆدین  بوون.    نوێ و هیر
 و ڕێبازی ئەفالتوون 

 

وونووسان گەیشتوونەتە ئەو   ژ ر
لێکچوونێیک لە ئەندازە بەدەر،  کە  ،  باوەڕەیهەندێک لە می 

و باوەڕ و شێوەی ژیان  سینیستەکان هەبوو.   ،ی نارسی یەسو   و شێوەی ژیان    لە نێوان باوەڕ 

( و لوکاس )لۆقا(  بە   ئەو لێکچوونەش، بەتایبەن  لە ناو دەقەکان  ئینجییل مەتیاس )مەن  

 ڕوون  بەدیدەکرێن. 
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فەلسەفەی سینیس   ی  بەهیر  تین  کاریگەری  لەبەر  ئینجیلە،  دوو  لە  م ئەو  ڕەنگدانەوەی   ،

یان بە ڕاشکاوی بەدی دەکرێ. دەربڕین و شێوەی   ژ ر
 24ڕەوانبی 

 

ڕەفتارەکان  سینیس  و  مهەلسوکەوت  قەوارەی خۆییر  و  ناو دین  هاتنە  بە  و  وەرگرت،    ان، 

ۆزیشی  ، شێوەی ڕاستەوخۆ   پیر
 

لەبەر کرا. ئیی  خۆ ڕەزیلکردن و سوالکردن و قسەی   انبەرک

ی خاوەن باوەڕی جیاوازگوتن. سەرەڕای ئەوە، ئەو ڕ  ەفتارانە لە سێبەری  سووک بە خەڵکیی 

. و    ،دین   خودان 
ۆزیان    وەک پەیایمبوونە فەرمان  ی دەخرانە ڕوو پیر ژ ر

.  بە شێوەی ڕەوانبی 

 باوەڕداران، بۆسادەن  ژیان و  خۆ ڕەزیلکردن، سوالکردن. تا دەگاتە  
ئەوەش هەر لە هاندان 

  . ی ژیان و کەسایەتیان نر  ڕاست نەنر 
 ئەو ئاستەی هیچ شێوەیەکیی 

 

،  ا کە ڕەفتارانەی یەسوو و قوتابیئەوە     گەیاندبوویە ئەو ئاستەی، حاخامەکان  یەهودی، ن 

 و سوالکردن ، گومڕا دەکا. و یەسویان بەوە تاوانبار دەکرد، کە قوتابیەکان  
 
ی تەمبەڵ ر

  یان فی 

 دەکا. 

 

با بزانیر  بە پن ر هەردوو ئینجیلەکان  مەتیاس و لوکاس، یەسو چۆن بۆ قوتانر و گوێگرەکان   

باوەڕ    بەراورد لەگەڵ  کا. و دەق  ئەو ئایەتانەی هەردوو ئینجییک مەتیاس و لوکاس بەە قسەد

مان دەدان   و ژیان  سینیس    . م، دیمەنێیک ڕوونی 

 

(    - پەیمان  نوێ  ٢١ - ١٩:  ٦ئینجییل مەتیاس )مەن 

لەسەر زەوی گەنجینە بۆ خۆتان کۆمەکەنەوە، لەوێ مۆرانە و ژەنگ     ( ١٩)

ڕێ و دەیدزێ بەڵکو گەنجینە بۆ خۆتان لە ئاسمان  (٢٠)  لن ر دەدەن، دز دەییر

 
24 Leif Vaage, (1994), Galilean Upstarts: Jesus' First Followers According to 

Q. TPI; F. Gerald Downing, (1992), Cynics and Christian Origins. T. & T. Clark. 
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و   ڕێ  ناییر دزیش  نادەن،  لن ر  ژەنگ  و  مۆرانە  لەوێ  کۆبکەنەوە، 

 .چونکە گەنجینەکەت لەکوێ بێت، دڵیشت لەوێ دەبێت (٢١)  نایدزێ

 

(  پەیمان  نوێ ئی  ٢٩ - ٢٥:  ٦نجییل مەتیاس )مەن 

خر ٢٥) و  بخۆن  خر  مەخۆن کە  ژیانتان  بۆ  خەم  دەڵێم:  پێتان  بۆیە   )

بخۆنەوە. هەروەها بۆ جەستەتان کە خر بپۆشن. ئایا ژیان لە خواردن گرنگی   

سەیری باڵندەی ئاسمان کەن، نە تۆو  (٢٦) نییە؟ یان جەستە لە پۆشاک؟ 

ئەمبار  لە  نە  و  دروێنە  نە  و  باوک    دەکەن  ئەوەشدا  لەگەڵ  کۆدەکەنەوە، 

؟  ک   باشە،   (٢٧) ئاسمانیتان بەخێویان دەکات. ئایا ئێوە لەوان بەنرخی  نیر 

ر لە تەمەن  خۆی زیاد بکا؟
 لە ئێوە ئەگەر خەم بخوا، دەتوان   یەک کاتژمی 

چۆن    ( ٢٨) بکەن   کێوی 
 
سەیری گوڵ پۆشاکتانە؟  بۆخر خەیم  هەروەها 

م پێتان  (٢٩) ماندوو دەکات و نە دەڕێسێت، گەشە دەکات، نە خۆی  
 
بەڵ

دەڵێم: تەنانەت سلێمانیش لەوپەڕی شکۆمەندیدا وەک یەکێک لەوانەی  

 .نەپۆشیوە

 

 ٣٤ - ٢٢: ١٢پەیمان  نوێ ئینجییل لوکاس )لۆقا(  

خر   ( ٢٢) مەخۆن،  جەستەتان  و  ژیان  بۆ  خەم  فەرموو:  قوتابییەکان   بە 

دەپۆشن یان خر  لە   ( ٢٣)  .دەخۆن  و جەستەش  ە  لە خواردن گرنگی  ژیان 

سەیری قەلەڕەش کەن: نە تۆو دەکات و نە دروێنە دەکات،   (٢٤) .پۆشاک

م خودا بەخێوی دەکات. باشە ئێوە چەند  
 
نە ئەمباری هەیە و نە کۆگا، بەڵ

ن ک  لە ئێوە ئەگەر خەم بخوات، دەتوانێت یەک   ( ٢٥)  !لە باڵندە بەنرخی 

تەمەن  خۆی زیا  لە  ر 
بکات؟کاتژمی  بۆ شتێیک بچووک  (٢٦)  د  ئێوە  جا کە 

 تواناتان نییە، بۆخر بۆ شتەکان  دیکە خەم دەخۆن؟ 
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نە  ٢٧) و  دەبێت  ماندوو  نە  دەکات،  چۆن گەشە  بکەن  ڵە 
 
سەیری گوڵ  )

م پێتان دەڵێم: تەنانەت سلێمانیش لەوپەڕی شکۆمەندیدا 
 
دەڕێسێت. بەڵ

ینە، ئەگەر خودا ئەو  ئەی کەم باوەڕ  (٢٨)  .وەک یەکێک لەوانەی نەپۆشیوە

شێوەیە   بەو  تەنوورەوە  دەخرێتە  بەیان   و  لە کێڵگەیە  ئەمڕۆ  گیایەی کە 

؟ ، ئیی  چەند زیاتر ئێوە دەپۆیسژ   بەوە مەدەن کە خر   ( ٢٩)  بپۆیسژ 
 

جا گرنیک

هەموو ئەمانە بێباوەڕان  جیهان  ( ٣٠) .بخۆن و خر بخۆنەوە، خەم مەخۆن 

 بۆ دەدەن، باوکیشتان دەزانێت پێویس
 
بەڵکو   ( ٣١)  .تتان بەمانە هەیەهەوڵ

( مەترسە  ٣٢). داوای پاشایەن  ئەو بکەن، هەموو ئەمانەتان بۆ زیاد دەبێت

شانشینەکەتان   خۆشحاڵە  باوکتان  چونکە  بچووک،  مێگەیل  ئەی 

خۆتان  (٣٣) .بدان    بۆ  بیبەخشن،  ر 
خی  بە  و  بیفرۆشن  هەتانە  ئەوەی 

لە   نەفەوتێت، گەنجینەیەک  بکەن کە  دابیر   لەبن  جزدانێک  ئاسمان کە 

لن ر   مۆرانە  نە  و  دەبێتەوە.  نزیک  لن ر  دز  نە  لەوێ  نایەت، 

 .چونکە گەنجینەکەت لەکوێ بێت، دڵیشت لەوێ دەبێت (٣٤) دەدات. 

 

وی باوەڕ   دیۆگێنێسە.   ژیان  یەسو هاوشێوەی    ژیان    لەالیەکیێ  
 
ی بوو. کە  ئەوەش هەڵقوڵ

   . ڕەچەڵەیک داود، جارێکیێ  زیندووکاتەوەدەیەویست نیشتمان  لەدەستچووی خودا، لە  

 

دیۆگێنێس بەرمەیدان گون  من هاونیشتمانیەیک جیهانیم )کۆسمۆپۆلیت(، ئەوا یەسوش 

شێوە هەمان  بوو،بە  یەکەم کەس  و    هێنایەباوەڕی کۆسمۆپۆلین     .  دین.  بەرنامەی  ناو 

، بە  اولۆسەوە سنوورەکان  خاک و نەتەوەی هەڵوەشاندەوە. ئەوەش بە ئاشکرا، لە دەیم پ

 .  دەبیستی  
:   ڕوون   

 
 کە دەڵ

 

پەیمان  کۆن لە سینا، ئەمانەتێک بوو درایە دەسن  موسا. تا ئەو کاتەی پەیمان  نوێ هات.  

ایەوە  ئەو کاتەی پەیمان  نوێ هات،    کۆن کاری کۆتان  ن   هات. و ئەمانەتەکە گواسێ 
پەیمان 
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(. بۆیە پێویست بە بەند ەکان  یاسای کۆن نەماوە. هەروەک  بۆ باوەڕداران  ئومیم )جیهان 

 )پەیمان  نوێ( یەکەم کۆنەکەی ڕاگەیاند و کە کۆن بوو فەوتا.  

 

انییەکان   -پەیمان  نوێ   ١٣: ٨عیێ 

( کاتێک باس پەیمان دەکا دەفەرموێ: نوێ یەکەم کۆن دەکا. شتێکیش  ١٣)

بوو، ئەوا لە فەوتان نزیکە.   کە کۆن بوو و پێ 

 

تۆن ئێڵ ماک و جۆن دۆمینیک  زانایان  تایبەت بە گەڕا   ر
، وەک بی  وون 

ژ ر
ن بەدوای یەسوی می 

بەوە کرد  ئاماژەیان  لە سیمیناری یەسو دا،  کە سەدەی یەکەیم س.ب. شاری  ،  کرۆسان 

نەرین    و  کردنەوە  بیر لەگەڵ  هێلینیستییەکان،  هزری  تێیدا  بووە، کە  جیهانێک  جەلیل 

 بەریەک دەکەوتن.    یەهودیان

 

ڕۆژە  تەنیا  فەلسەفەی    شاری گادارا کە  ناوەندێیک  دوورە، وەک  ە  ناسیر لە  نر   بە  ڕێیەک، 

م سەرنجڕاکێش بووە ێ.   ،ن  یس ماک، یەسو بە کەسێیک سینیس  .سینیسیر  ر
ئاسان  دەژمی 

25 

سینیس مەندێیک  بیر وەک  زیاتر  یەسو  کرۆسان،  نەریتێیک  یسکەخر  لە    یەهودی ت، 

، نەک وەک کریستیانێک،   ڕیوەک  کە  هێلینیستەکان دادەن   ر
گی 
 
بکا. گوناهباران    خۆی بەڵ

پێناویان   لە  یان و  ،  ئارەزوومەند   کریست  بمرێ.  دامەزراندن  یەهودی  دەوڵە ی  تێیک 

   26. ەسەربەخۆی ئیسائیل

 

ژێر   لە   
 
قووڵ بە  نارسی،  یەسوی  هەیە کە  لەوە  دیکە گومانیان،  لەزانایان   هەندێک 

.    م سینیس    فەلسەفەی   کاریگەری لە    ، لە شێوەی ووتاردان  و جیهانبین  ئەوەش  بوونر  چ 

تەکان نزیک بووە، تا  یس. زیاتر لە باوەڕی سینیسی دا ژیان  کەیس و چ لە سنووری باوەڕ 

 
25 Quoted in R. Ostling. Who was Jesus?,Time, August 15, 1988, pp. 37–42. 
26 John Dominic Crossan, (1991), The Historical Jesus: The Life of a 
Mediterranean Jewish Peasant. 
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    ەیامبەێیکپداهێنان   
لەسەر باوەڕەکەی،    سووربوون  پەیایم سادەن  و    ئەو یەهودی.    نون 

 . دەزان  بە گرنگی   یەهودی  و کەلەپووری  دین  لەسەر    27لە  ڕەنگدانەوەی  دواتر  ئەوەش 

 هەردوو ڕەوتەکان  یەسوی نارسێ، یەهودی نەساڕی و کریستیانەکان دانا. 

 

 

 

 

مینیسکاریگەری س  سەرەتان  یر 
 ، لەسەر دین  کریستیان 

 

، زۆرێک لە    سەرەتان 
میان، وەرگرتوون. و  ڕیتوالەکان   کریستیانەکان   سینیسیر 

پەیڕەوکاران 

ی سینیس ژ ر
تەکانیان بەکاردەهێنا. هەندێک لە  یسپەیڕەویان دەکردن. هەمان شێوازی ڕەوانبی 

تدا  یسسینیس
 
لە دژی دەسەڵ بەهۆی قسەکردن  لە سینیستەکان  تە  یسکوژراون یەکێک 

ێگرینۆس پرۆتیۆس  ر
و وەرگەڕاوەتە    لە سەرەتادا سینیست بووە.   28بەناوبانگەکان، بە ناوی پی 

  . دین  کریستیان  م سەر  سینیسیر  و  م  نێوان کریستیانیر  لە  جیاوازیەک  بە  هەسن   م 
 
  بەڵ

 29  .مسیر  . ماوەیەک وەک کریستیان ژیاوە. پاش ئەوە گەڕاوەتەوە سەر سینینەکردووە

 

لە سەدەی چوارەیم س.ب، ماکسیمۆیس ئەسکەندەریە، هەرچەندە خۆی کریستیان بوو،  

ژیان    لەبەر شێوازی  دادەنرا. کەخر  موژدەدەران  کریستیان   و  ئامۆژگاریکەر  لە  یەک  بە  و 

 ت ناودەبرا.  یسزاهیدی، بە سینیس

 

، و ڕێبەرانیان بە شێوەی دوو    تەکانیان  یسفاقەن  بایس سینیسباوکان  کەنیسەی کریستیان 

 
27 Craig A. Evans, Life of Jesus Research: An Annotated Bibliography, p. 151.  
28 Lucian of Samosata. The passing of Peregrinus;  C.P. Jones (1996) Culture 
and society in Lucian . Cambridge. Harvard university press. Pp10–15 
29 Herodian, Roman History, 1.9.2–5 
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 و نر   30دەکرد. لەلیەک ستایشیان دەکردن، کە بە هەژاری ژیان دەبەنەسەر، 
و سەڕاسی  

مەند و فەیلەسووفەکانیان    سوکایەتیان بە بێشەرمنر بیر
. لەلیەکیی  ر 

شەرمانە ڕاسن  دەڵی 

ین نووسەری کریستیان، ئەوگستیر  بوو. هەرچەندە خۆی وەک    دەکرد. یەک لە بەناوبانگی 

)سینیسیسسینیس ئەوان  ڕایگەیاند کە  دەکرد. کەخر  و کاری  دەژیا.  بە  یستێک  تەکان( 

 ی  پێشێلکردن  ماکە )غەریزە( بێگەردەکان  مرۆڤ، بە شانازییەوە ڕای ناپاک و بێشەرمانە 

 31دەردەبڕن، کە بەڕاسن  شایەن  ئەوەن سەگ بن. خۆیان 

 

دی  زاهیدەکان   باوەڕدارە  و  باوکان  ڕاستەوخۆیان  هەروەها  پەیوەندییەک  ن  کریستیان، 

تەکاندا هەبوو، وەک لە پەیڕەوکاران  پەڕاکەندەی کەنیسەی سەرەتاییدا  یسلەگەڵ سینیس

ەکانیاندا جیاوازییەکیان  لەگەڵ   ێت، کە لە ڕووخساری دەرەوە، و لە زۆرێک لە پراکتیر  دەبیی 

 رانەوە.  تەکاندا نەبوو. کەخر لە ووتار و دەربڕینیان جیادەکیسسینیس

 

ئیمانوێل  ی  ژ ر
کۆلی  ڤاگا   ،زانای   . نی  ،32لەیف 

نێوان   لە  بنەڕەن   هاوبەشییەکان   بەراوردێیک 

م،سینیس  کان  دەقە لەگەڵ هەردوو ئینجییل    یر 

 مەتیاس و لوکاس کرد )بڕوانە تابلۆی خوارەوە( 

 

بەراوردەکە بەم شێوەیە بوو. هەردوو ئینجییل  

و   سەربەخۆ  شێوەی  بە  لوکاس  و  مەتیاس 

جیاواز نوورساونەتەوە. هەر یەکەیان یەک لە  

 
30 Origen, adv. Cels. 2.41, 6.28, 7.7; Basil of Caesarea, Leg. Lib. Gent. 9.3, 4, 
20; Theodoret, Provid. 6; John Chrysostom, Ad. Op. Vit. Monast. 2.4, 5 
31 Augustine, De Civitate Dei 14.20. The City of God. 
32 Emmanuel College is a theological college of Victoria University at 
the University of Toronto. 
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دووەم   سەرچاوەی  و  مارکوسە.  ئینجییل  سینیستەکان(    Qسەرچاوەکانیان  )سەرچاوەی 

دۆزراونەتەوە.    ئەگەری زۆر هەیە، کە زۆربەی ئەو دەقانەی لە ئینجییل مەتیاس و لوکاس دا 

. دەنر  لە سەرچاوەی 
 لەو دەربڕینانەدا   Qکە لە ئینجییل مارکوس دانیر 

 
ابن. کە ڕۆڵ وەرگیر

مشتومڕی دیارە.  ئاشکرا  کەنیسە،    گەورەی  بە  باوکان   بەنێوان  کێشەکان     سەبارەت 

ی  ، و ڕەفتارنایس، و شێوەی ژیان ژ ر
بۆ   انتەکان بانگەشەییس، کە سینیسدەربڕینەکان   ڕەوانبی 

ە جوانکارییەکانیان بەردەوام  د. کر دە  .33ناکۆک بوو جێگایلەگەڵ هەسن  پایک و پراکتیر 

 

ت و  یس، مشتومڕێیک گەورە لە نێوان کرێسێنش سینیس س.ب لە ماوەی سەدەی دووەیم

تەکان، باوەڕیان  یسشەهیددا هاتە ئارا، ئەو مشتومڕە لەسەر ئەوە بوو. سینیس   ن  ی جەست

بێباوەڕن.  دەربڕینە،    وابوو، کریستیانەکان  لەو  سینیسیستەکان  بۆ  مەبەسن   بوو،  ئاماژە 

م  خۆیان  ی بوتپەرستەکانیانکریستیانەکان خوداوەند   یئەوە 
 
  ، تا ئەوکاتە ڕەتدەکردەوە. بەڵ

ڕگایەکیان ان  هیچ پەرستگا، پەیکەر، ی ر
گی 
 
تەنانەت    وەش نەبوو. ئە  بەڵ باو بوو.  ڕەخنەیەک 

 34  یەهودیەکانیش، دژی کریستیانەکان بەکاریان دێنا. 

 

م و دین  یەهودی. تا دەهات   ئەو دوو فاقەییەی کریستیانەکان، لە نێوان ڕێبازی سینیسیر 

 و دینیان لەگەڵ کردەوەی ڕۆژانەیان،  
 
کێشەی بۆ دەنانەوە. و ناکۆک نێوان باوەڕی فەلسەق

بەردەوام شوێن  دیبەیت بوو. دوای ئەوەی ڕێبازی یەهودی نەساڕی پەرەی سەند و لە  

دین    حەوتەم  داکوتاو  سەدەی  ڕەگ  وەک کولتوورێیک  م  سینیسیر  بەدیارکەوت  ئیسالم 

 خزایەناو دینە نوێکە. 

 

 
33 Leif E. Vaage, (1990), Cynic Epistles (Selections), in Vincent L. 

Wimbush, Ascetic Behavior in Greco-Roman Antiquity: A Sourcebook. 
Continuum International, Pp 117 - 118 
34  Zuckerman, Phil (2007). Martin, Michael T (ed.). The Cambridge 

companion to atheism. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 56.  
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م و ڕەنگدانەوەی لە ئیسالم   سینیسیر 
 

م ڕۆچووبووە ناو هەناوی هەردوو دین  یەهودیە    ،لەسەردەیم یەسو  فەلسەفەی سینیسیر 

بەشێوە   . سیەکانی فەر   . پەرسی   لە  بەشێک  بووبووە  و  نەساڕی.  یەهودی  دواتریش  ی  و 

ت بووبوو.  ڕۆژانەیان  رسووتەکان    
 
تێکەڵ بەخرۆشەوە  و  ی  ژ ر

لە  ا ڕەوانبی  بەردەوام  دەهات 

مەوە، بەرەو شێوەیەک تری خودان  پەرەی دەسەند. ئەوەش چ   شێوەی سەرەتان  سینیسیر 

لە   دوورکەوتنەوە  ڕەبەنان،  دێری  دروستکردن   و  شارەکان  ناو  لە  دوورکەوتنەوەیان  لە 

  . فۆرمێیک پەرەسەندووی خۆ زەلیلکردن  لەلیەک   . تا دەگاتەسێکس و ژیان  خۆشگوزەران  

شەڕ   گەفوگوڕیلەلیەکیی   تر.    و  وباوەڕەکان   بیر گشت  ڕەتکردنەوەی  و  ی،  ژ توندوتیر

 36. کە دواتر بوونە یەهودی نەساڕی. 35نموونەیەک بەرچاو ئەسینیەکانن لە قومران 

 

پەرەسەندن  دین  یەهودی نەساڕی. و پەروەردەی هەناوی.    بەردەوایمدین  ئیسالم وەک 

م لەگەڵ گشت یاساکان     موسا و یەسو. و باوەڕی فەلسەفەی سینیسیر 
پەیڕەوی یاساکان 

، خزابوونە تری دین  یەهودی ان   ئەوەش لەبنەڕەتدا     37.  ناو هەناوی  ، لە ڕێگای ئینجییل عییر

قوڕئان  مەککە، و   و بە هەنگاو گەیشتە ناو هەنگا  و  یەهودیە نەساڕیەکان پەیڕەویان دەکرد،

و  داکوتا.   
 

خودان   ڕەک پەیایم  لە  بەشێک  لە چەندینناو  لە  و  چەکەرەی کرد.  ەک   ،  

 
کم باکووری ڕۆژئاوای قەراخ  دەریا مردوو. بە  ٣، دەکەوێتە  قومران، شوێنێیک شوێنەوارناسیە   35

چەند کم لە باشووری شاری ئەریحە. قومران شوێن  ژیان  ئەسینیەکان بووە. ئەو شوێنە بریتییە لە  
وونووسان دەن   لەسەردەیم فەرمانڕەوان  یۆهانێس  

ژ  
چەند ئەشکەوتێک. کە بەپن   لێکدانەوەی مێ 

( کانوس  لەال   ١٠٤  –   ١٣٤هێ  بە  س.ب(  و  ئاوەدانکراوەتەوە.  یەهودی  باوەڕداران   و  ڕەبەن  یەن 
  
 
س.ب خاپوورکرا.    ٧٠  –  ٦٦س.ب، لەکان  شەڕی یەهودی و ڕۆم    ٦٨دوورەپەرێزی ژیاون. تا ساڵ

  
 
س.ب بلوورەکان  دەریای مردوو دۆزرانەوە. ئەو بلوورانە ڕۆشناییەیک    ١٩٤٧هەر لەو شوێنە لە ساڵ

شاراوەی دین  یەهودی. ئەسینیەکان لە بەدەرکەوتن  یەسو بوونە  نوێیان خستە سەر چەندین ڕووی  
 پەیڕەوکاری و دواتر بوونە یەهودی نەساڕی. 

36 Göran, Lennartsson (2015) Judiska gruppet på Jesu tid 
 ٩٧األناجیل المحولة ص   37
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و   نوێژ  لە  سوژدەبردن  کردەوکان   و  ڕۆژانە  رسووتەکان   دەگاتە  تا  قوڕئان.  ئایەتەکان  

، لە ئا  . کە هەر یەکەیان بە ئاسان  یکردن و خۆ بەکۆیلە زانیر  ر
گی 
 
کار و کردەوەکان  تایک بەڵ

 موسوڵمان بەدی دەکرێن.  

 

زەلیل    دۆڕاو و   با سەیرێیک ئەو چەند ئایەتە بکەین، چۆن لە ناو ئایەتەکان  قوڕئان، مرۆڤ بە

و کۆیلە نیشان دەدەن. ئەو جۆرە دەربڕێنانە، لە بنەڕەتدا لە ڕێگای یەهودیە نەساڕیەکان،  

ۆز، توانیویانە کەسایەتییەک سینیس  پیر
ت  یس هاتوونەتە ناو دەقەکان  قوڕئان. وەک دەق 

 .  لە دەروون  موسوڵمان وەدی بێی  

 

 ٢:  ١٠٣العرص  سورة  -القرآن الکریم 

 ( ٢دۆڕاوانە ) مرۆڤ لە 

 

 ٢١  -١٩  : ٧٠  سورة المعارج  –القرآن الکریم 

( کان   خراپە بەرۆک دەگرێ، پرت و  ١٩مرۆڤ بە چاوچنۆک دروستکراوە ) 

ێتەوە )٢٠بۆڵەیەن  )  ڕ ر
 دەنر  دیگی 

 (  ٢١( و کان   توویسژ خۆیسژ

 

 ٥-  ٤: ٩٥سورة التیر   -القرآن الکریم 

ین شێوە ئەفراند ) اومانەتەوە پلەی  ( پاشان  ٤ئێمە مرۆڤمان بە باشی  ڕ ر
گی 

 (  ٥هەرە ژێر )هەرە خوارەوە( )

 

 ١١١: ٩سورة التوبة  -القرآن الکریم 

  ، خودا گیان و سامان   لە ئیمانداران کڕیوە، بەوەی کە بەهەشتیان دەدان  

شەڕ بکەن لە پێناو خودا، جا دەکوژن و دەکوژرێن، وەك بەڵێن  ڕاست لە  

ان،  ک  هەیە لە خودا پابەندتر  لیەن ئەوەوە، لە تەورات و ئینجیل و قورئ
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بێت بە پەیمانەکەی، جا دڵخۆش بن بەو کڕین و فرۆشتنەی کە پێیەوە  

 ( ١١١پابەند بوون، وە ئەوەیە سەرکەوتن  مەزن ) 

 

لە دەقەکان  قوڕئان، مرۆڤ   یەک بۆ شەڕ و    زەلیلهەرچەندە 
 
و کۆیلەکراوە، و وەک کاڵ

ن ئاڵوگۆڕی پێدەکرێ. لەگەڵ ئەوەشدا ڕاستەوخۆ مرۆڤ بە سەگ نەچوێندراوە. کەخر  
 
تاڵ

م، لە ووتار و   ژ کولتوور و کەلەپووری سینیسیر  ر
ی نوێنەران  دین  ئیسالم،    ی، ڕەوانبی  ژ ر

بانگهی 

ۆز و شانازی پێوەدەکەن. ئەو   بە هەردوو ڕووەکەیەوە.    زەلیلکردنەش  خۆ   بۆتە پیشەیەک پیر

 

ڕش و    . دەکەن  زەلیلخۆیان    ،یەکەمیان بۆ خۆیان کە تا ئاستێیک زۆر نزم ر
ڕووی دووەیم هی 

و گوڕی   و گەف  ووتار  لە  و، 
 
بەربڵ شێوەیەک  بە  ئەوەش  جیاواز.  ورای  بیر بە   

سوکایەن 

بۆ    بەردەوایم بە  ڕۆژانەیان،   هاندان  لە  هەر  دەبێتەوە.  و    کوشی   دووبارە  ن 
 
تاڵ و 

وڕا جیاواز لەدەرەوە و ناوەوەی دین.    بێ 
 دەربەدەرکردن  خەڵکان 

 

٢٧  - ٢٤:  ٨نەبیەکان یەشوع  – پەیمان  کۆن   

( پاش ئەوەی ئیسائییل لە کوشتن  هەموو پیاوەکان  عای بوونەوە،  ٢٤) 

هەموو  قڕیان کەن.  هەتا  دوایان کەوتبوون  چۆڵەوانیدا  و  لە کێڵگە  کە 

لە    ،ئیسائیلییەکان دانیشتووانەی کە  ئەو  هەموو  و  شار  ناو  گەڕانەوە 

ر کوشتنیان )
( سەرجەم دانیشتوان  عای،  ٢٥ناوشار مابوونەوە، بە شمشی 

هەموو ئەوانەی لەو ڕۆژەدا کەوتن بە پیاو و  ژن، دوانزە هەزار کەس بوون 

درێژکردبوو، ٢٦) نر   ڕمەکەی  کە  دەستەی  ئەو  یەشوعیش   )

)نەیدەگەڕاند قڕبوون  عای  دانیشتوان   سەرجەم  هەتا  دواوە.  (  ٢٧ەوە 

خۆیان  بۆ  شارەیان  ئەو  دەستکەون   و   
 
ماڵ  

 
ئاژەڵ ائیل  ئیسڕ بەن   ئەوسا 

، ئەو فەرمانەی خودا بە یەشویع دابوو.  نکرد. ئەوەش بە پن ر
 
 تاڵ
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. وبە بێبایک هان  موسوڵمانن دەدا   ،  لە قوڕئان بەوەش ناوەسن   و لەوەش زیاتر تێدەپەڕێن 

ن  بکەنە سەبایا.  ەکە دەست  بیانگرن ژنانیان  دیل  بە  و  نیان کەن. 
 
تاڵ بیانکوژن،  و  پارێزن 

 .  خوارەوە دەبینی  
 نموونەی ئەو هاندانەش، لەو چەند ئایەن 

 

 ٥: ٩سورة التوبة  -القرآن الکریم 

شوێنێك  هەر  لە  ئەوە  بەسەرچوون،  حەرامەکان  مانگە  کاتێك  جا 

یکەکانتان   بیانکوژن و بیانگرن و چواردەوریان بدەن و    ن،دەستکەوتمورسژ

بۆیان دابنیشن لە هەموو بۆسەیەك، جا ئەگە ر تۆبەیان کرد و نوێژیان کرد 

 خودا و زەکاتیان دا، ئەوە وازیان ل بێی   بە ڕێگای خۆیاندا بڕۆن، لە ڕاستیدا  

 . (٥لێبووردە و بە بەزەییە) 

 

 ١٤:  ٩سورة التوبة   –القرآن الکریم 

شەڕیان بکەن، خودا بە دەسن  ئێوە ئەشکەنجەیان دەدا و ڕیسوایان دەکا،  

 .وە ئێوە بەسەریاندا سەردەخا، و سینەی خەڵکانێیک ئیماندار شیفا دەدا 

(١٤ ) 

 

 ١: ٨سورة األنفال   –القرآن الکریم 

نە  
 
  ئەو تاڵ

 
سەبارەت بە دەستکەوتەکان  ئەنفال، پرسیارت لێدەکەن، بڵ

 ( ١کەیەن   ) بۆ خودا و پەیامبەرە

 

و    زەلیلکردنە لە ناو شاعیر و نووسەران  موسوڵمان، لەوەش زیاتر دەڕوا. و نر  پەردە ئەو خۆ  

بەسەگ زانیر  بە شانازیەوە دەربڕینە، شێوەیەک بەرفران  هەیە. هەمان دیاردە لەناو  خۆ  

ان  کالسییک کوردیش ێشاعیر وی دەبیی 
 
 . ، بە بەربڵ
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ە   کە ئەو شاعیر
. بۆیە بەم جۆرە    هەندێک وایدەبیی  کالسیکیانە خاوەن  زانیر  )معرفة( نیر 

دینەکان    ناو  خزانییە  چۆنیەن   و  فەلسەق    
 

ڕەک لە  ئاگان  نر   دیارە  بەداخەوە  دێنە گۆ. 

انەش لە خڵوەن  ژیان  سینیس اهییم. ئەو شاعیر مئییر  و پەیڕەوی ئەو ڕێبازە دەکەن.  ،دان  یر 

 

شیعری کالسییک ک لە  نموونەیەک  چەند  ەدا  ر
لە  لی  مشتێکن  ئەوانە  ڕوو.  دەخرێنە  وردی 

 بەر دەرگا. 
 

 خەڵواری خۆ ڕەزیلکردن، وەک تاکێیک دیندار. و لەیکچواندن  خۆی لەگەڵ سەک

 

 نەنر نر 
 قوربان  کەیس  بم کە بە قوربان 

 دەرگەیه شایه عەرەنر بێت  
 

 وەک بەندە سەک

 مەسەنر نر  )بێخود( 
 شایه عەرەنر یان  قوڕەیشژ

 

 ئەو مەرز و بوومەیە نایل کەوا 
 

 سەک
 

 سەک

 موعەلەیم نر  دەنگ و نر  وەڕە. 
 

 )نایل(.  ئەمما سەک

 

 مەربووتە حەیاتم بە سولەیمان  و خایک

 )  قاپیەکەی ئەحمەدی کایک )شێخ رەزای تاڵەبان 
 

 خۆزگەم بە سەک

 

 دەخیلەک رووم نییە بیمە حزوور 
 
 یا رەسولەڵ

(.  ر. وەک دزان گەردن کەچ و شەرمەند وێستاوم لە دوو   )وەفان 

 

تا سەدەی نۆزدەم، لە بوارەکان  فەلسەفەی مۆدێرن، بەردەوام لە سەر لیەنە نەرێنیەکان   

و   بێباوەڕی.  ئارەزووی  مانای  بە  م،  سینیسیس  دەکرایەوە. کە گوایە  جەخت  م  سینیسیر 

ی سواڵ و تەمبەڵیکردن  دەکا.  ر
ڕیدابردن  تاک و فی 

 
ازەی کۆمەڵگە و بەڵ  شیر

لەبەر    تێکدان 

وەک  ئە م  سینیسیر  ئێستا  کەخر  نەکراوە.  بۆ  فەلسەق   بنەڕەن   بەدواداچوونێیک،  وە 

، بۆتە گۆڕەپان  لێتۆژینەوە، لە ڕەهەندی جیاجیا.  یەن 
 
 بنەمایەک فەلسەق  و کۆمەڵ
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وویی لە سۆراخ   ژ  
 دا یەسوی مێ 

 

ووی ژ  
مێ  بەدواداچوونێیک  بەردەست،  باسەی  یەتییە   ئەم 

 
پرۆسەی  کۆمەڵ بە  سەبارەت   ،

ئاڵۆز  زێدە  پرسێیک  ڕاستیدا  لە  دین. کە  ووی  ژ  
و  .  ەمێ  باسەکە.  ئاسانێ  کردن   بۆ  م 

 
بەڵ

ڕێگای   ناو دۆزینەوەی  فرەڕەهەندی،  چوونە  ئاڵۆزە،    ڕایەڵەی  و  فراوان  باسە  ئەو 

، ئەو  هەوڵدەین   بۆیە.  گرنگە بەدواداچوونێک بۆ ساخکردنەوەی کەراکتەرە سەرەکیەکان  

وون     کەراکتەرانە،
ژ  
مێ  بیانناسی   وەک کەسایەن    

یەن 
 
ئەگەر کەراکتەرە  و کۆمەڵ . چونکە 

ئەو   . بدرێن   ووییان  ژ  
مێ  ڕیالیسن   سیمایەیک  نەتوانرێ  و  نەبن،   ووییەکان  ژ  

باسکردن     ا مێ 

. و دەرئەنجامێیک    ی بەدواداچوون،پرۆسە    جێگای متمانەن  
ووییەوە ناتوان  ژ  

لە ڕوانگەی مێ 

ڕووی  ڕ  لە  باسە.  ئەو  ناو  سەرەکیەکان   بۆیە گرنگە گشت کاراکتەرە   . هەن   یالیستانەی 

وویەوە ساخبکرێنەوە. یەک لەو کەراکتەرانە یەسوی ژ  
ووییە.   )یسوع(  مێ  ژ  

 مێ 

 

 
 

 ڕابردوو، کەس نییە ئەوەندەی یەسو گرنیک
 
بۆ هزری دین  ڕەون    لە ماوەی دوو هەزار ساڵ

لە جیهاندا  یەن  
 
.    کۆمەڵ ئەو و  هەبوون   وایکردووە،    هەر  بەخراپ  گرنگیەشە  و  باش  بە 

لەسەرکرا  دینە   ، کەسایەتییەک .  وەلێتۆژینەوەی  هەردوو  ناو  خزاونەتە  کارەکان   و    ناو 

ی، یەهودی و ئیسالم اهیمیەکانێ  م ئەوەی جێگەی هەڵوێستەکردنە. تا سەد ساڵ  .  ئیێ 
 
بەڵ

بکرێ.  لەمەوبەر،   و کارەکان   ژیان  سەر  لە   ، وون 
ژ  
مێ  بێالیەن   لێتۆژینەوەیەیک  نەتوانراوە 

وایکردووە، کە   دین   
 
ۆڵ بۆ  بەڵکوو کۆنێ  سەرەیک،  سەرچاوەیەیک  وەک  نوێ  پەیمان  

سەیر  ڕێنماییەکان   و  یەسو،  ژیان   لە  لێتۆژەر بکرێتێگەیشی    نوێ  .  پەیمان   لە  ەوان 

داخراوە دەرنەدەچوون.   بازنە  ئەو  چوارچێوەی  لە  و  ،  بەڵکوو  دەکرد.  هەڵسوکەوتیان 

ئینجیلەکان     ەکان  هەرچوار لە ناو دەق   ،و کردەوە و باوەڕی   سەرجەیم زانیاریان لەسەر یەسو 
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  دەقەکان    ئەگەر لە  وەرگرتووە.   قانوون  
  نەبوایە، ئەوا  دا  پەیمان  نوێش    تون 

 
دەبوایە لەگەڵ

 ابوایە. هۆکاری ئەوەش دەگەڕایەوە بۆ س  خاڵ: ێێ  بگونج

 

لەژير    ١ ئەکادیمیش  ا. کۆمەڵگەی  دەبیێ  لێتۆژینەوەی کەنیسە  چەف   وەک  نوێ  پەیمان  

بکاتەوە.   ۆڵە بێ 
لە دەرەوەی ئەو کۆنێ   کەنیسە و باوکان  دابوو. بۆیە نەیدەتوان  

 
ۆڵ کۆنێ 

   و  هەر شتێکیش سەبارەت بە کریست  
لە دەرەوەی ئەوە بگوترایە. ئەگەر ناوەرۆیک بەهێ 

 هەر بە سەرچاوەیەیک الوەیک و ناگرنگ دادەنرا.   هێشتا یە،  ا خ   متمانەش بوو 

 

انەوەی هاوسەردەمەکان  یەسویان بەکەم وەردەگرت.    ٢   
لێتۆژنەوەکان بەهای گەوایه و گێ 

ئەوانەش چ بەڵگە و نووساوەکان  یۆنان  و  بە تایبەن  ئەگەر لە دەرەوەی پەیمان  نوێ بان.  

ئەدەبیان    تەنانەت   . یان سەرچاوەکان  یەهودی و کریستیان  ڕۆمان  هاوسەردەیم یەسو، 

نزم   ، کریستیانیش پلەی  بە   ، لێکۆڵەرەوان  و  نوێ  پەیمان   چوارچێوەی  دەرەوەی  ێ   لە 

لێتۆژینەوەی  سەرچاوەیەیک   نەک  سەیردەکران. متمانەیان وەک دەقێیک ئەدەن  پێدەدرا.   

 تێگەیشی   لەسەر یەسو.   بۆ   ،دین  

 

تا نیوەی دووەیم سەدەی بیستەم ئەو نووسینانەی دەربارەی کریست لە پەیمان  نوێ،    ٣

 پەیمان  نوێ.  ئەوە بێجگە لە کۆمەڵێیک  
 
زۆر زیاتر بوون لە دەرەوەی کەنیسە و  کۆمەڵ

 کەیم پەرتوویک گنووس، ئینجیلەکان  ئەپۆکریف.  

 

گشت زانیاری سەبارەت بە گنۆسیستەکان، کە دەگەیشتنە    ،ئەوەی جێگای هەڵوێستەیە 

سەدەی   لە  هەر  دین   وەک کولتووری  ئەوەش  بوو.  باوکان  کەنیسەوە  ڕێگای  لە  ئێمە. 

دووەمەوە، هەر وا هاتبوو. باوکان  کەنیسەش بێجگە لە پەیمان  نوێ، هەموو ڕەوتێیک دین   

 . تیان دەکردەوە، و ڕەتریان بە گومڕا دادەنا 
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بە هەنگاو، ئەو کۆتە شکاوە.   م ئێستا لەسەر خۆ هەنگاو 
 
 کەنیسە لەسەر  و  بەڵ

 
ۆڵ کۆنێ 

ی  ئەو پێگایەی نەماوەکۆمەڵگەی ئەکادییم،   . لە جیان  ئەوە لێتۆژینەوە گۆڕەپانێیک فراوانێ 

یۆنان  و ڕۆمان   ووی  ژ  
لە بواری مێ  لە   ،وەرگرتووە. هەر  فراوانێ     ناو کە یەسو  کۆنێکستێیک 

،  تا دەگاتە  سەرچاوەکان  دین  یەهودی.   دەبیی  

 

وونووس و لێتۆژەرە ژ  
.    انئەوەش توانیوویە گۆڕەپانێیک فراوانێ  بۆ مێ  لەمەودوا  کە  بڕەخسێن  

ێ.    ، یەسوی ناسی تەنیا لە پەنجەرەی پەیمان  نوێ و باوەڕی کەنیسەی کریستیان  نەبیێ 

یەن  
 
وون  و کۆمەڵ

ژ  
و بە   جیهانێیک فراوانێ    چوارچێوەی لە  ، بەڵکوو وەک کەسایەتییەیک مێ 

)عقیدة(  ،ڕیالیسن  لێکدانەوەی   باوەڕ  لە  لە    ،دوور  هاوبەش  و  ک 
 
چاڵ مرۆڤێیک  وەک 

ێ. کە  یەن  ا پەرەسەندن  قۆناخێیک مرۆڤ وون  ا لە سەردەمێیک دی  ببیێ 
ژ  
گوزارە لە    ، ریکراوی مێ 

 . 38ا ژیان و کەسایەن  لە چوارچێوەی سەردەیم خۆی بک

 

، پەیمان  نوێ.  ۆزی    کەسایەن  یەسو، لە هەر چوار ئینجییل قانوون  وەک کەسایەتیەک پیر

،  خەیاڵیە. و ناتوان   وەک  وون 
ژ ر
و ڕیالیستانە، لە ئاکار و کرداری مرۆڤ بوون   دیاردەیەک می 

بەڵکوو کەسایەتییەک دروستکراوە.    ،بەو پێیەش کەسایەن  یەسو لە پەیمان  نوێدا   دا هەبن. 

.   ڕاسن   ناتوان   کەسایەتییەک  و بە هیچ لۆژیکێک وون  نر 
ژ ر
 39می 

 

، دەست  وەک سە،  سەرەتای سەدەی نۆزدەم وون 
ژ  
، سەبارەت بە یەسوی مێ   

ردەمێیک نون 

لە کۆت    دەربازبوون  بۆ   ،بوو   ێک، هەوڵدانبە پلەی یەکەم  ، ئەو هەنگاوەشلێتۆژینەوە کرا   بە

 
38 Rebert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the New Testamanet. An 
Introduction to the Ancient Evidence. Wm. B. Eerdmans Publishing. Pp 1 
39 James M. Robinson (1959) The quest of historical Jesus. SCM 
Press. London Pp 26 – 28 
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)عق باوەڕ  ی  یەسو   ،یدة( زنجێ  ژیان   ڕاسن   بکەونە  .  و گەیشتنە  ڕێگایەکیێ   بە  بتوانن  تا 

.  دۆزینەوی یەسوی ناسی،  سۆراخ   یەن 
 
   وەک مرۆڤێیک ئاسان  کۆمەڵ

 

 کە کەنیسە  ،  دەربچن  دین  دقەکان    چوارچێوەیلە  بەوە دەسن  پێکرد، کە هەنگاوەش ئەو 

دەکا  دەربارەی کەسایەن   دیاریان   . لەیەکێ  جیاواز  شێوەی  بە  چەند کەسایەتییەک  و   .

نووس.  ی   کە   یەسویان  وون  سەردەیم ڕووناکبێ 
ژ  
مێ  ئامرازەکان   بەکارهێنان   ڕێگای  تا  لە   ،

م لێتۆژەرەوان  ئینجیل کالسییک   ئاستێک هەنگاویان هاویشت. 
 
ن  کەنیسە   ،بەڵ

 
  ، و دەستەڵ

شێیک توندیان کردە سەر ئەو کەسایەتییانە. توندترین ڕەخنەی کاریگەر، لەالیەن  
پیاوان     هێ 

ئەکادییم کەسان   و  لێتۆژەرەوەیەیک    کەنیسە،  لەالیەن  بەڵکوو  نەبوو.  کالسیکییەکان 

ەر ، بەناوی  لیبەراڵ ت شوێیێ    
    ئەو لێکۆڵینەویە بەڵگەیە،.  40بوو   ئەلبێ 

 
ۆڵ کە تارمان  کۆنێ 

جۆمگە جیاوازەکان  لێتۆژینەوە    کەنیسە، بە درێژان  دوو هەزار ساڵ کاریگەری لەسەر گشت

 بوو. دانا 

  

، بەدواداچوون  ڕووداو و دیاردەکان  کێشەیەیک رابردووە. و هەوڵدانە   وون 
ژ  
لێکۆڵینەوەی مێ 

شوێنەواری گرنگیان لەسەر پرۆسە    ، کەڕووداو   یان  ، دیاردەبۆ مامەڵەکردن لەگەڵ کەس

وویەکانیێ  هەب ژ  
بەڵکوو  وون   مێ  نییە.  هاوسەردەم، گرنگ  یان  بن،  ئەو کێشانە، کۆن  . جا 

لە   بتوانن  لۆژیک. کە  بەڵگەی  بۆ گەیشتنە  ڕێگاکانە،  باریکە  دۆزینەوەی  ئەوەی گرنگە 

 است کەنەوە.  
وودا، گریمانەکان  لێتۆژەرەوە پشێ  ژ  

قەکان  مێ 
 
 دەڵ

 

ۆڤەکردنیان، دەن    لێتۆژەرەوە بەر لەوەی    جا 
 ڕووداوەکان. و سژ

 
، خۆی بداتە بەر شەپۆڵ

و   کۆمەڵگە،  لەسەر  کاریگەرییان  و  ووییەکان  ژ  
مێ  دیاردە  و  ڕووداو   ، کەسایەن 

وونووس ژ  
مێ  ئەوەی  لەبەر  ڕەچاوبکا.  انەوە  ،بەرجەستەکردنیان    

دووبارە گێ  لە  ی  بێجگە 

 
40 Albert Schweitzer (1968) The Quest of the Historical Jesus (rev. ed.; New 
York: Macmillan) 
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وو  ژ  
ۆڤەشیان لەبەر ڕوونایک ژینمێ   

وون  . سژ
ژ  
دەکا. نەک بە گومان    خۆی  گە و سەردەیم مێ 

ۆڤەی ئەفسانە ئاسا.   لێکدانەوە و سژ

 

  ، وون 
ژ  
مێ  یەسوی  دۆزینەوەی  دەن      بۆ  بەدواداچوونبدا هەوللێتۆژەرەوە  ڕێگای  ،  لە   ،

وو  ژ  
مێ  دەرەوەی  بەڵگەنامەکان   بەی  سەبارەت  وەک کەسایەتییەیک   ،    یەسوی کریست، 

وون  
ژ  
کینی  مێ  سنووری  دەرەوەی  بەتایبەن  لە   . باوکان  و  بەڵگە    سە،  ڕوونایک  بەر  لە 

وویەکان  دەرەوەی ئینجیلەکان. نەک خۆدانە بەر  ژ  
 ڕەشابای ڕێکالیم دین  ڕێونکەرە.    مێ 

 

وویەکان  لێ ەم  ئ    سەرەیک مەبەسن   ژ  
دەرەوە و ناوەوەی    ، تۆژینەوەیە، دۆزینەوەی دیاردە مێ 

ن  ناوەڕاست، ئاسانێ  دەکا.   
 
. و کاریگەرییەکان  لەسەر ڕەون  دین لە ڕۆژهەڵ  دین  کریستیان 

 

، سەردەیم ژیان  یەسو.   ڕەچاکردن    بە وون 
ژ  
دەرەوەی پەیمان     کەیم سەرچاوەی   و   دووری مێ 

، ئەو سەرچاوە یۆنان  و ڕۆمانیانەی کە مهەروەها  نوێ. و   لەالیەکیێ   اون.  سەرپن   نووسان 

یسەرچاوەکان     هەرچەندە بتوان    لێتۆژەرەوە  ئەستەمە  بە متمانە و ووردی نووساون.    ،عیێ 

یەسو  هەمەالیەن   دێ    بەرجەستە  کەسایەن   لەدەسن   ئەوەی  بەڵکوو  ڕێگای  بکا.  لە 

سەرچاوە جۆراوجۆر،بەڵگەنامەو  یەسو   بتوان     ی  و کەسایەن    
 
منداڵ ژیان   لە  دوور  ی 

ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی هیچ لەو سەرچاوانە، لە نزیکەوە    بدۆزێتەوە.   هەرزەکاری

یەن  یەسو نەکردووە 
 
 . 41چاوەدێریان لە ژیان  ڕۆژانە و ووردەکاری پەیوەندیە کۆمەڵ

 

، کە بنەڕەتن بۆ لێکۆڵینەوەی پاشخان    و گەنخ 
 
بۆیە یەسوی ناسی، ئەستەمە ژیان  منداڵ

ژینگەی   دۆزینەوەی  نوێ   . پەروەردەبوون  و  دینێیک  هزری  هەڵنان   و  بنیاتنان  دەگاتە    ، تا 

و   بەڵگەنامە  ناو  لە  دەتوانی    تەنیا  بۆیە  جن    سەرچاو بدۆزینەوە.  بەردەست، کە  ەکان  

 
41 Robinson, James. M (1959) The new quest of the historical Jesus. SCM 
press. London. Pp 26 
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، وەک شوێن هەڵگر    متمانەن، یەسوێیک تەکنییک بەرجەستەکەین. کەلە ڕێگایەوە بتوانی  

هەند  و  بگرین،  دینەکەی  بەدوداچوون   یەن   ڕێچکەی 
 
کۆمەڵ و  وون  

ژ  
مێ  یم 

 
وەڵ ێک 

 .      وەدەست بێنی  

 

 

 

وون  
ژ  
 یەسوی مێ 

 و مشتومڕی هەبوون و نەبوون  
 

وودا  ژ  
 لە کۆتان     ، پرس بوون و نەبوون  یەسو لە مێ 

تایبەن  دەمێکە جێگای مشتومڕە. بە 

و   ڕاستەوخۆ  شێوەیەیک  بە  یەسوی کریست،  بوون   لە  نکۆڵیکردن  هەژدەم.  سەدەی 

بانگەوازی نەبوون     ، بوونهەرە دیار   انەی، کە کەسایەتی  و بەرمەیدان سەری هەڵدا. یەک لە

لە   یەسو  دەیگوت  ۆک  بولینگێ  ناوی  بە  بوو.   
بەریتان  لۆردێیک  دەکرد،  وون  

ژ  
مێ  کریسن  

  کردن  کاریگەری دین، لەسەر  
بنەڕەتدا بوون  نەبووە. و داهێنانێیک باوەڕی دینییە. بۆ بەهێ 

  ئەو بۆچوونەی ڕەتکردەوە. لە کا 
مەندی فەرەنیس ڤۆلتێ  تێکدا مرۆڤ. هەر لەو کاتەدا بێ 

بانگەوازە   ئەو  لەسەر  نەبوو. کۆمێنن   نەرێن   ی کریستیان  کالسییک  الیەنگێ    خۆی 
ڤۆلتێ 

 ئەوەبوو:  

 .42ئەوانە خۆیان بە زیرەکێ  دەزانن، لەبەر ئەوەی خوێندەوارن 

 

شێیک توندی  س.ب ١٨٨٢  –  ١٨٠٩لە دوای ئەوە لە سەدەی نۆزدەم، برونۆ باوەر )  
( هێ 

( بەڕای  ەینجیلکردە سەر ئینجیل یۆحەنا و ئ کان  سینۆپتیک )س  ئینجیلە قانوونیەکانیێ 

 
42   Voltaire, F.m Collected works  Pp 279 
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سژ   
  توندی   برونۆ، ئەو ئینجیالنە تەنیا داهێنان  سەدەی دووەمن. کەخ  بە پێچەوانەی هێ 

 سەرەتان  دەکا. بەن   ئەوەی  
بۆ سەر ئینجیلەکان، بە ڕێزەوە باس کەنیسەکان  کریستیان 

  .  ناوی یەسو بێن  

 

، دەتوان   ڕاسن  ئینجیل و    برونۆ   ئەوەی وون 
ژ  
باوەر هەوڵیدەدا، ئەوە بوو کە ڕەخنەی مێ 

مرۆڤ   هوشیاری  دەیگوت  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئاشکرابکا.  وون  
ژ  
مێ  ناکۆکییەکان   چەندیەن  

 خۆی کارێیک خوداییە.  

 

بەرنامەڕیژی،  باوەر    یەکەم شێوەیەیک  دەکا.  بە  یەسو  نەبوون   و  بوون  باس کێشەی 

وون    هەوڵدەدا 
ژ  
:  بئینجیلەکان  کەنیسەی ڕەت   ،بەهای مێ   

 
 کاتەوە. تا دەگاتە ئەو ئاستەی دەڵ

 

بۆ   بەڵگەبن،  ناتوانن  نووساون،  پاولۆسەوە  ناوی  بە  نامانەی  ئەو  گشت 

 بوون  یەسو. 

  

. لە دەرەوەی وون 
ژ  
  چوارچێوەی  دووەم: بە باوەڕی باوەر، نەبوون یان کەیم سەرچاوەی مێ 

لە سەدەی یەکەیم  دین و ئەدەبیان  کریستی یەسو، وەک  س.بان   بۆ ئەوەی  بەڵگەیە   .

  
 
. باوەر دەڵ وون  نەبوون  

ژ  
 : کەسێیک مێ 

اوەکان  یۆنان و   ( ڕۆمانەکان، و ئەفالتونیە داهێێ   
ئەو کاتەی ستۆیستە )رواف 

یەهودی، هەوڵیان بۆ دروستکردن  دینێیک نوێ دەدا. کە پێویسن  سەردەم  

کریست، لە ڕۆما و ئەسکەندەریە لە دایک  پڕکاتەوە. ئەو دەمە کریستیان و  

 بوون.  

 

ی    ،کە ئەو دەربڕینە نکۆڵیکردنە لە یەسوێک ژ  
   . کردن   دین     بانگهێ 

 بەرهەم  و دینێیک نون 
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یەسوی بەرهەم هێنان    ، وەک پێویستییەیک گیان   دەن   دین ، بەپێچەوانەوە . هێنان  
43. 

  

  
 

تیۆلۆیک و  وونووس  ژ  
مێ  ئیباوەر فەیلەسوف    ەکان نجیلئەڵمان  دەیەویست بیسەلمێن   کە 

  
 
. لەسەر ئەوە، ساڵ . بەڵکوو بەرهەیم ئەدەبی   وونی   ژ  

س.ب  لەالیەن حکومەن     ١٨٣٩مێ 

ب زانکۆی  لە  مامۆستان    
پۆسن  لە  بۆچوونەکان   سەر  لە  ئەوەش  ە پرۆس،  دەرکرا.  رلی   

)کارل مارکس( زیاتر ببێتە ڕادیکاڵ. و بۆچوونەکان   بە ناوی    ان  وایکرد، یەک لە خوێندکار 

ادانە. و  برونۆ لەگەڵ ئایدیۆلۆژیای خۆی تێکەڵ بکا. کەخ  برونۆ دواتر،   سەرەڕای ئەو س 

 لە  لەسەر ڕەخنەگرتن لە ئینجیلەکان  ەی لە کۆمەڵگەی ئەکادییم،  نپەراوێزخست 
 
و نکۆڵ

 .44هەر بەردەوام بوو بوون  یەسو  

 

  ، سەرلەنوێ سەدەی بیستەم  سەرەتای  تا لە  . ەوەبوو  خامۆشئەو شەپۆلە لەسەرخۆ   تر دوا 

، لەگەڵ سەرهەڵدان و پەرەسەندن  قوتابخانەی هۆڵەندی ڕادیکاڵ. پرس بوون   جارێکیێ 

وون  
ژ  
تسون  جارێکیێ  سەری هەڵدایەوە  ، و نەبوون  یەسوی مێ   

. ئەوەش لە جۆن. م. ڕۆبێ 

الیەنگێ   لە  یەک  پێکرد. کە  و  دەسن   )کریستیان   پەرتوویک  بوو.  وباوەڕ  بێ  ئازادی   
ان 

  
 
لە ساڵ لە  ١٩٠٠ئەفسانە(ی  بۆ سەر کریستیان   تسۆن   

سژ ڕۆبێ   
وکردەوە. هێ 

 
بڵ س.ب 

ووی دین بوو.  ژ  
سژ بوون  مێ   

 ڕێگای هێ 

 

تسۆن شتێیک لۆژییک ئەوەیە   
لە ڕێگای خودایەیک نوێ، کە لەگەڵ سەردەم و    ،بەڕای ڕۆبێ 

بگونخ    نوێکە  وا   ، ژینگە  باوەڕی  تسۆن   
ڕۆبێ   . دەن   لەدایک  نوێش  کۆمەڵگە    بوو،دینێیک 

یەشوع  یعو یەش پەرستن  خودای  ڕنگدانەوەی  و  باوەڕبوو.  نیشانەی  ، کە  یەهودی کۆن   

بوو. بە شێوەیەیک تر کە لەگەڵ ژینگەی تاک پەرسن  بگونخ   هێنایەدی. بەو پێیەش لە  

 
43 Rebert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the New Testamanet. An 
Introduction to the Ancient Evidence. Wm. B. Eerdmans Publishing.  Pp 20 
44 Bruno, Bauer The history of the Gospels. 
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اتگری یەکێن  دین  یەهودیە.  پەیوەندی پتەوێ بە پەرستن  تەموز    و   ڕووی ئەفسانەوە، مێ 

، لە    بەم شێوەیەوە هەیە.  میسۆپۆتامیە  یو ئەدۆنیسە  بەردەوام بوو، تا خودای کریستیان 

 .45نوێ وەدیهێنا. ئەوەش یەسوی کریستە 

  

م ف.س. کونیێ  لە پەرتوویک )
 
وون    کریسن  بەڵ

ژ  
    مێ 

 
وکرایەوە  ١٩١٤لە ساڵ

 
(  لە لەندەن بڵ

یم دایەوە.  
 
تسۆن ئەندایم سەرۆکایەن  لە کۆمەڵەی  کونیێ   بە توندی وەڵ  

هەروەک ڕۆبێ 

  . مەکەی کۆنیێ  لەسەر ئەوە نەبوو، کە تا چەند دژیەن 
 
وباوەڕ بوو. لە بنەڕەتدا وەڵ ئازادی بێ 

یم دایەوە 
 
تسۆن بوو، وەڵ  

 .     46بەڵکوو لەبەر ڕەخنەی نازانستیانەی ڕۆبێ 

 

وەک گرێکوێرەیەیک لێهات. کە نەتوانرێ   ،ێشەی بوون و نەبوون  یەسو بەدواوە ک  لەو کاتە

سەنگەریان    ،وا بە ئاسان  بکرێتەوە. سەرەڕای ئەوەی، هیچ لەو الیەنانەی بەرانبەر یەک 

تری   لەخۆیدا گرفتێیک  ئەوەش  ناکەن.  یەسو  نزییک  سەرچاوەی کۆن   بە  ئاماژە  گرتبوو. 

گریمانە تەنیا  کە  بوو.  ئایدیۆلۆژی  لێکۆڵینەوەیکەیان  بنچینەی  لەسەر  خۆیان  کان  

یەتیان ڕەچاونەدەکرد.  
 
ووی کۆمەڵ ژ  

 دادەڕشت. و مێ 

 

بۆ تاوێکیش ن   بگەڕێینەوە ئەو سەردەمە. و دوور لە گشت کاریگەری   با هەوڵدەین  بۆیە 

بگرین.    ،ئایدیۆلۆژی  وو  ژ  
مێ  )کریست(    ،لەسەرخۆ و  ڕێچکەی  ناسی  یەسوی  پن    شوێن 

مێیک 
 
 جیاواز لەوەمان بدان   کە تا ئێستا بیستوومانە.  هەلگرین. ڕەنگە وەڵ

 

 

 

 
45 Robertson John. M (1900) Christianity and Mythology. London. Watts. 
46 F.C.Conybear (1914) The historical Christ. London. Watts. Pp 22 
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ووی ڕۆمان و یۆنانییەکان ژ  
 یەسو لە مێ 

 

وو ناوی دین    ژ  
، کەم نی   ئەوانەی لە نووسینەوەی مێ 

اتۆری ڕۆمان   ئمێ 
وونووسان  ژ  

لە ناو مێ 

و   اتۆری  ئیمێ   
دامودەزگاکان  لە  پێگایان  ڕەچاوکرن   بە  هێناوە.  یەسویان  و  کریستیان 

ئاگاداربوونیان لە ڕووداوەکان  خایک یەهودا. و بزووتنەوەی دین  جۆراوجۆر. دوور یان نزیک  

وونووسانە گرنگ بووە. هەرچەندە زۆریان دژی یەسو و کریستیان  بووین ژ  
 ئەو مێ 

 
و  .  ڕۆڵ

لەسەریان خران   موەنووسیو   بە 
 
بەڵ ئەو    .  بۆیە  نەکردووە.  بوون   لە  نکۆڵیان  هەرگێ   

وون    ی گرنگن،نووسینانە بەڵگە 
ژ  
 . بۆ سەلماندن  یەسوی مێ 

 

 

 تالۆس 
Thallos 

  
 
  ٢٥س.ب. واتە    ٥٥  لە ناوەڕاسن  سەدەی یەکەم. بە دیارکاراویش، لە دەوروبەری ساڵ

وونووسێک بەناوی   ژ  
ساڵ دوای لە خاچدان  یەسو. پەرتووکێک بە زمان  یۆنان  لەالیەن مێ 

ن  دەریای ناوەڕاست دەکا. ئەوەش هەر  تالۆس نووسا. کە تێیدا باس  
 
ڕووداوەکان  ڕۆژهەڵ

  
 
  ٢٠٠لە کەوتن  تەراودە لە ساڵ

 
وونووس    ٥٥پ.س.ب  تا دەوروبەری ساڵ ژ  

س.ب. مێ 

سام تالۆس   :
 
دەڵ و  دەکا.  تالۆس  ناوی  بە  ئاماژە  یوسیفوس،  و    47ری ەیەهودی  بووە. 

ۆ   
 دۆتوس مەزن بووە.  نزیکایەن  لەگەڵ ئەگریباس کوڕی ئەریستۆپۆلس و نەوەی هێ 

 
ی: ش  47  عیێ 

ائیل بووین. ئەوانە  سامەریەکان )بە زمان  . و سەر بە بەن  ئیش  امەر( هۆزێیک دینی  

و   سامەریەکان  نێوان  لە  ناکۆیک  هەبووە.  خۆیان  تایبەن   تەوران   و  بووین.  سامەر  شاری  خەڵیک 
  
 
پ.س.ب. ئەو کاتەی یەهودیەکان لە بابل ئازادکران.    ٥٦٠یەهودیەکان، دەگەڕێتەوە بۆ دوای  ساڵ
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بە ووردی سەیری نووسینەکەی یوسیفوس بکەین، بۆمان دەردەکەوێ کە   م ئەگەر 
 
بەڵ

انەوەکە یەکناگرنەوە    
. لەبەر ئەوەی لەگەڵ کۆنتێکسن  گێ   تالۆسێیک ترن  

دەن   مەبەسن 
48 .   

 

 سێیەیم پەرتووکەکەی دا هاتووە:  
 

 تالۆس لەبەریک

ان  ڕۆژ، بە هۆی کار   . 49بوو   وەهەڵە   ێیکئەو تاریکییەی گێ 

 

وونووس یۆلیۆس ئەفریکانوس )دەوروبەری   ژ  
  ٢٤٠  –  ١٦٠ئەو دەربرینەی تالۆس لەالیەن مێ 

  
 
ووی جیهان( کە دەوروبەری ساڵ ژ  

س.ب بالویکردەوە. ئەو    ٢٢٠س.ب( لە پەرتوویک )مێ 

 سێیەم دا نووسیویە. یولیوس پن   وایە مەبەسن  لە خاچدان   ڕست 
 

ەیەی تالۆس لە بەریک

  تالۆس هەڵەیە. تارییک    یولیوسیەسو بووە.  
 
ئەو لێکدانەوەی تالۆس ڕەتدەکاتەوە. و دەڵ

تەنیا   ئەوە  هەڵبەتە  لێکبدرێتەوە.  وا  نان    بۆیە  ئاساییە.   
دیاردەیەیک سووشن  ان،  ڕۆژگێ 

ان کەوتۆتە ئەو کاتەی یەسو ل لێکدانەوەی یولیوسە  ڕۆژگێ 
خاچدرا.  ە  . لەبەر ئەوەی ڕوودان 

هەڵەیەی   ئەو کارە  ووی  ژ  
مێ  نە  هێناوە.  یەسوی  ناوی  نە  دەربڕینەی،  لەو  تالۆس  کەخ  

 . 50دیارکردووە 

 

بۆ   هەڵیکێشایەوە.  خودا کریسن   ئەوەی  بۆ  هێمایە  تاریکییە،  ئەو     
دەڵی  کریستیانەکان 

 قانون  دەبەسی   کە بە ڕوون  ئەوەیان دەربڕێوە.  ئەوەش پشت بە س  ئینجیل 

 

(   -پەیمان  نوێ   ٤٥:  ٢٧مەتیاس )مەن 

 
ر یەک لەوانە سامەری و یەهودی تەوران  خۆیان هەبووە. و باوەڕیان  و گەڕانەوە خایک پەیمان. هە

 وابوو تەوران  ئەوان ڕاستەقینەیە. نکۆڵیان لە ئەویێ  دەکرد 
Rebert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the New Testamanet. An 
Introduction to the Ancient Evidence. Wm. B. Eerdmans Publishing. Pp 20 
48 Antiquities of the Jews 4:6:4 
49 Africanus, Julius (ca 220) History of the World Pp35 
50 Ibid  
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بەسەر  ٤٥) تاریکان   نیوەڕۆ.  پاش  سن    تا  نیوەڕۆ،  دوانزەی  ی   
لە کاتژمێ   )

( داهات.  بەرز  ٤٦گشت زەوەی  بە دەنگێیک  یەسو   ، ی س   
نزییک کاتژمێ   )

( واتە خودای من، خودای من. بۆ  )هاواری کرد.  ئێل، ئێل لەما شەبە قتن 

 . وازت یل  هێنام

 

 ٣٤ –  ٣٣:  ١٥مارکوس )مرقص(   -پەیمان  نوێ 

زەویدا کێشا. ٣٣) بەسەر   
 
باڵ تارییک  نیوەڕۆ.  دوانزەی  ی   

بووە کاتژمێ   )

( بوو.  تاریک  هەموو  یەسو  ٣٤زەوی  نیوەڕۆ،  پاش  سن    ی   
کاتژمێ   )

من،   ( خودای  لەما شەبەقتن  ئێل.  )ئێل،  هاواری کرد  بەرز  بەدەنگێیک 

 خودای من، بۆ وازت یل  هێنام. 

 

 ٤٦  – ٤٤:  ٢٣لوکاس )لۆقا(   -پەیمان  نوێ 

بەسەر هەموو زەوی دا  ٤٤)  
 
باڵ تارییک  نیوەڕۆ،  ی دوانزەی   

( نزییک کاتژمێ 

( نیوەڕۆ.  دوا  سن    ی   
هەتا کاتژمێ  پەردەی  ٤٥کێشا.  بوو.  تاریک  ڕۆژ   )

 ( پارچە  دوو  بووە  و  شەقبوو.  ناوەڕاستەوە  لە  بە  ٤٦پەرستگاش  یەسو   )

م( ئەوەی گ   ،دەنگێیک بەرز هاواری کرد )باوکە   
وت  گیان  خۆم بە تۆ دەسپێ 

 . و گیان  سپارد 

 

هاتووە.   قانوونیشدا  ئینجیل  لە س   دەکا.  باس  تالۆس  انەی  ڕۆژگێ  ئەو   ، دەبینی   وەک 

  
 
ساڵ دوای    ١٣س.ب نووساوە. واتە  ٦٨یەکەمی   ئینجیل کە نووسان   یه مارکوسە. ساڵ

. ئینجیلەکان   یش تالۆس. کەواتە ناکرێ تالۆس لەژێر کاریگەری ئینجیلەکان ئەوەی نووسین  

ان. دەکرێ هەم ئینجیلەکان    ، لەو کاتەدا تەنیا لەناو کریستیانەکان وەک ڕێنمان  بەکار دەهێێ 

لەژێر کاریگەری قسەوباس گشن  خەڵک  تالۆس  هەم  نووسیبێتەوە.    ،و  ڕووداوەیان  ئەو 

  .  یانیش ئینجیلەکان لە تالۆسیان وەرگرتن  
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ساتەوەختەدا، لەو  انە  ڕۆژگێ  ئەو  ئینجیل   
نووسەران  پەڕجووێک  لەالی    )معجزة(   وەک 

ئینجیلە   لە  س   لە  ڕووداوە  ئەو  نووسینەوەی  دەزانی    ئەوە  م 
 
بەڵ لێکدەدرێتەوە. 

هەبووە. کەخ    وو  ژ  
مێ  درێژان   بە   

ڕای گشن  کریستیان  لەسەر  قانوونیەکان. کاریگەری 

شێوەیەیک   بە  ڕەتکردۆتەوە.  بۆچوونەی  ئەو  ساڵ،  سەد  دوای  ئەفریکانوس  یولیوس 

 ڕووداوێیک سووشن  داناوە. زانستیانە، بە 

 

 

 پلین  بچووک 
Pliny the Younger 

Gaius Plinius Caecilius Secundus 

س.ب( برازای پلێن  گەورە، و کوڕی  ١١٣ –  ٦١گایۆس پلینیوس کاسیلیوس سێکوندوس )

 هەبووین. سیناتۆر، پارێزەری  یتەبەنن  بووە. پل 
 

  ی گرنیک
ن  بچووک چەندین پۆسن  کارگێ 

بەرز   اتۆری پلە  ئیمێ  سەرزەمین   لە  بووە،    ی 
ین کەسایەن  کارگێ  ڕۆما. گرنگێ  لە  ڕۆم  لە   .

ن  )ی تەمەن  ژیان  پل
 
س.ب( دە پەرتوویک نووسیون و لەوانە  ١٠٩  –  ١٠٠ن  لە نێوان ساڵ

و بوونەتەوە. و 
 
م نۆیان لە ژیان دابووە بڵ

 
وبۆتەوە.   دوای مردن  ، پەرتوویک دەیەمبەڵ

 
 بڵ

 

  
 

پل ناوبانیک سەیردەکرێن.  ینامەکان   خۆی  سەردەیم  ئەدەن   شاکاری،  نموونەی  وەک  ن  

ن  وەک داهێنانێک، لە بەکارهێنان  ووشە و گوزارەی جۆراوجۆر، بۆ دەربڕین   ی کارامەن  پل

بەسەر  ئەوە چەندین جار  وکردنەوە    تێکستەکان    مەبەست. دوای 
 
بڵ بۆ  و  دادەچووەوە. 

 ئامادەی دەکردن. 

 

و بۆتەوە. و بریتییە  ئەوەی بۆ ئەو باس
 
ە گرنگە پەرتوویک دەیەمن  پلینییە. کە دوای مردن  بڵ

 ( تراژانوس  اتۆر  ئیمێ  لەگەڵ  نامەگۆڕینەوە  پلین   ١١٧  –   ٥٣لە  کاتەی  لەو  س.ب(  
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س.ب(. لە نامەکان  دەردەکەوێ  ١١٣  –   ١١١لە ئاسیای بچووک )  بوو،   فەرمانڕەوای بێتینیا 

مرۆڤ   و  ویژدان  بە  مرۆڤێیک  پلین   دادگان  کردن  کریستیانەکان  کە  لەبەرامبەر  دۆستە. 

بۆ   وای  لێکۆڵەرەوە  هەندێک  هەیە.  ئامۆژگاری  و  ڕێنمان   بە   
پێویسن  و  دەستەوەستانە، 

لەگەڵ   ا، ڕاوێژی   
بۆیە خێ  بووە.  پلین  لە دۆخ  سەخت و کاردانەوەی دوودڵ  دەچن کە 

 تراژانوس ئیمراتۆر کردووە. 

  

ژمارە   د  ٩٦نامەی  پەرتوویک  نامەیە  لە  ئەو  لێکۆڵینەوە.  زۆرترین  بۆ  ئامانج  بۆتە  ەیەم 

سەبارەت بە دادگان  کردن  کریستیانەکانە. و ناوی کریست دەبا. ئەو نامەیە دەگەڕێتەوە بۆ  

 
 
 س.ب. ١١٢ساڵ

 

 لە دەستپێیک نامەکەدا پلین  وەک بۆ براگەوەریەک بنووس  وایە: 

پرسێک   هەر  لەسەر  منە.  ئەوە شێوەی  لە خاوەن شکۆتان  گەورەم.  ، ڕوو  گومانم هەن  

دەکەم. لەبەر ئەوەی کەسێکیێ  لە ئێوە، خاوەن ئەزموونێ  نییە، کە لەو گومانە دەربازم کا.  

 )ئاڕاستەم( کا.  میا لە نەزانیم ئامۆژگاری

 

پل وەفاداری  و  ی  بێفێ   بە  هەست  دەستپێکە،  لەو  و  ین  هەر  سەرشان   ئەریک  بەرامبەر   ،

ن لەو  دەکرێ.  پل ڕاستگۆن   دادگاییکردن   یامەیەدا  بە  سەبارەت  خۆی،  گومان   ن  

ناوچەیە    . کریستیانەکان دەخاتە ڕوو  و  لە  . لەوەتەی  ئەو کێشەیەی، وەک خۆی گوتەن 

 کێشەی دادگان  وا نەبووە.  
 وەک کۆنسول دامەزراوە. تووسژ

 

نبار  ن  دادگاییکردنەکە، بۆ تراژانوس ڕوومالدەکا، هەمیشە س  جار، تاوا ی دوای ئەوەی پل

ای ئاگاداردەکاتەوە.    لەسەر تاوانەکەی و س 

 

دایەوە.   میان 
 
وەڵ ئەو کریستیانانەی،  هەبوو.  جیاوازیەیک گەورە  دادگان  کردندا  لە  م 

 
بەڵ

م هاونیشتمانیان  ڕۆم کە ببوونە  
 
. بەڵ دەبوایە، لە سێدارە بدرێن. جا هەرچیەکیان کردن  



74 
 

پل ڕۆما ی کریستیان،  ڕەوانەی  دادگاییکردن،  بۆ  پلن   دەبینی    بۆیە  دەکردن.  لە  ی ی  ن  

 سەرجەیم شێوەی دادگاییکردنەکە بە گومانە.     

 

پل  باسە  ئەو  بۆ    ی ئەوەی زۆر گرنگە 
 

لە گزنیک بەر  دەکا، کە کریستیانەکان،  یەسو  باس  ن  

.  ا ئۆرکێسێ    ، وەک بەیان  کۆدەبنەوە. و بە شێوەی ڕێک و پێک    
، گۆران  بۆ کریست دەلی 

وون  بکا. ین  ە پلئەوەش تاکە گوزارەیە ل
ژ  
، کە ئاماژە بەکریسن  مێ    ببینی  

Carmenque christo quasi deo dicere secum invicem 

، وەک ئەوەی خودان      
 سوودێک بۆ کریست دەڵی 

 

:  یپل   
 
. و دەڵ  ن  بە چەند ووشەیەک، کۆتان  بە نامەکەی دێن  

 

کردەوەی   و  ڕەفتار  لە  دەبەنگن.  و  سەرسەخت  ژیانیان کریستیانەکان 

 هەست بە تاوانباری ناکەن. 

 

پل ئەوە  ئاگاداری  ی دوای  و  ێ.  بۆ ماوەیەک ڕابگێ  دادگاییکردن  باوەڕەی،  ئەو  ن  گەیشتۆتە 

بەوە کردەوە، کە دادگاییو تراژان اتۆریش سەبارەت  ئیمێ  سەرجەم کریستیانەکان    کردن  س 

اتۆر باس دەکا.    دوادەخا. هۆکارەکەسژ بۆ ئیمێ 

 

زۆ  ناوچەیە  لەو  ئەو  کە  تووسژ  جیاجیاکان،  دینە  و  تەمەن  و  چینەکان  لە گشت  رکەس 

باوەڕە خورافیە   توانادا هەیە، بتوانرێ لەو  لە  نەخۆشیە درمەی خورافات بووین. هێشتا 

لە   تا تۆبە  بە دەرفەت دانە خەڵک  تەنیا  نوێیە بکۆڵینەوە. و چارەسەری بکەین. ئەوەش 

 کریستیانیەن  بکەن. 

 

اتۆر دەکا:   سەبارەت بە دادگاییکردن   او، چەند پرسیارێک لە ئیمێ   گێ 
 کریستیانان 

ای کریستیانەکان بدرێ؟  -  بە چ ڕێگایەک س 
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؟  -  لێکۆڵینەوە چی  
 بنەماکان 

 تاچ پلەیەک دەن   لێکۆڵینەوە پەلەی لێبکرێ؟  -

 تەمەن و پاکانەکردن لە کریستیانەن  جیاوازیان چیە؟  -

ای کریستیانەکان بدەین، تەنیا   - لەبەر ئەوەی کریستیانن؟ یان   ئایا دەن   س 

 تەنیا لەبەر ناویان، تا گەر تاوانباریش نەبن؟ 

 

پل نامەی  یم 
 
وەڵ لە  اتۆر،  ئیمێ  بۆ  ی تراژانوس  اتۆر  ئیمێ  وەک  شێوەیەیک کورت،  بە  ن  

 :  
 
 خزمەتگوزارێیک دەڵ

 ٩٧نامەی 

م پێویست  
 
. تا پەیڕەوی کەی. بەڵ من ناتوانم ڕێنماییەیک دیاریکراوت بدەیم 

تۆ  لە    ناکا  ئامادەکردنیان  لەکان   تەنیا   .  
بگەڕن  دوای کریستیانەکاندا  بە 

ا بدرێن.   ، کە تاوانبارکرابن بەوەی کریستیانن. پێویستە س  بەردەیم دادگا نەن  

ئەگەر پاکانەیانکرد و ستاییسژ خودای ئێمەیانکرد، ئەوە باشە. ئەگەر هەر  

م باوەڕی  بە  خووەی گرتوویانە.  ئەو  لەسەر  بوون  لەبەر  بەردەوامیش  ن 

 . ا بدرێن. جا هەر چیەکیان کردن    توندی و سەرسەختیان پێویستە س 

 

دەن     ناویان کریستانە  ئەوەی کە  لەسەر  تەنیا  تراژانوس،  دەردەکەوێ کە  بۆمان  ەدا   
لێ 

م تراژانوس بە هیچ شێوەیەک، لە نامەکەی بۆ 
 
ابدرێن. بەڵ ێن.  و بە توندی س   ڕاوەدووبێ 

، ناوی یەسو ناهێن          . 51پلین 

 

 
51 Pliny the Younger Book 10, Letter 96 and 97,  A.N. Sherwin- White (1966) 

The Letters of Pliny. Oxford: Claredon. Pp 697 
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تیەیک ڕۆم و خوێندەوار،  پلین  
 
.  ارستان  و خاوەن ویژدان پیشان دەدا شخۆی بە    وەک هاووڵ

اتۆر، سەرەڕای ئیمێ  لەگەڵ   
 

دیالۆیک لە   ، دەبینی    
دەدا   ئەوەی  لەالیەکیێ  ئازاری    ، ویژدان  

. و د  ا بدرێن هێشتا الیەنگێ  و پەیڕەوکاران  یەسو، بە تاوانبار دادەن    .52ەیەوێ س 

 

 

 گایوس سوێتۆنیوس 
Gaius Suetonius Tranquillus 

  پلین  بچووک بوو. سەرەتا ١٤٠  –  ٧٠گایوس سوێتۆنیوس )
  لە سەردەیم   س.ب( هاوڕن 

تدار  ٥٤  –  ٤١س.ب( کە لە نێوان )  ٥٤  –پ.س.ب    ١٠)   کالودیۆس مەزن
 
س.ب( دەستەڵ

  
 
لە دەوروبەری ساڵ ی  ١٢٠بوو.   

اتۆر هادریان بوو. دواتر وازی هێنا.  س.ب سکرتێ  ئیمێ 

 خران  
. دوای ئەوە شتێیک    ،ڕەنگە لەبەر هەڵسوکەون  اتۆر بوون   بەرامبەر هاوسەری ئیمێ 

 جێگای سەرنج لە ژیان  دەست ناکەوێ. 

 

م  
 
بە بڕشت بوو. لە چەندین بواری جیاواز دەینووس. بەڵ سوێتۆنیوس نووسەرێیک زۆر 

پ تاکە  قەیسەرەکان(  سو بەەرتووکە کە  )ژیان   مابێتەوە.  و کووڕی  ئەو  ێ ن   کەم  تونیوس 

 
 
 یەکەمی   ١٢٠پەرتووکەی لە ساڵ

وکردۆتەوە. تێیدا باس ژیان و بەسەرهان 
 
  ١٢س.ب بڵ

اتۆرەکان دەکا. هەر لە یولیوس قەیسەر )   –   ٥١پ.س.ب( تا دومینتان )  ٤١  –  ١٠٠ئیمێ 

اتۆری بنەماڵەی فالڤیان بوو ٩٦  .53س.ب( کە دوا ئیمێ 

 

 کۆتان  باس  
 ئەو پەرتووکە باس ژیان  قەیسەرەکان وەک ژیان  تایبەت و دواتر لە بەسژ

 
52 Evans. Jesus in non- Christian sources. Pp 455, Bruce Jesus and Christian 
origins 24 
53 Live of the Caesars (De vita Caesarum) Life of Hadrian 11.3 
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  ١٠ڕووی دەرەوەی ژیان و سیاسەتیان دەکا. لەو بەشەی پەیوەندی بە کالودیوس مەزن ) 

 س.ب( هەیە.  ٥٤ – پ.س.ب 

 

اتۆر بوو. سیاسەن  بەرامبەر، نەتەوە٥٤تا    ٤١کالودیوس کە لە نێوان ) جیا    س.ب( ئیمێ 

، دا   بوو. سوتونیوس دەنووس  :  توندجیاکان  ژێر دەسن 

 

کریسن    بەهاندان   ئاژاوەنانەوەیان،  لەبەر  یەهودی  )کالودیوس(  ئەو 

 . 54هاندەر، لە ڕۆما دەرکردن 

 

دەربڕینەدا  گەورە ناکۆکی  لەم  بە    ەیک  پەیوەندی  دەن    کریست  ئەوەی  لەبەر  هەیە. 

، نەک یەهودی. هەرچەندە ناوی کریستوس لە دەربڕینەکەدا   کریستیانەکانەوە هەبوون  

ئەندایم  و  توندڕەوبوو.  یەهودییەیک  کریستوسە  ئەو  دەنووس   بێنکۆ  م 
 
بەڵ هەیە. 

ن  خودا بە ز 55بوو  کۆمەڵەیەیک لە شێوەی زێلۆت 
 
   . ئەوانە دەیانەویست ووڵ

 و   ەبری هێ 

ی ژ  56دروستبکەن.    توند وتێ 

 

بەمەبەسن    ڕاپەڕین کرد.  بۆ  ڕۆما  یەهودیان   هاندان   بە  دەسن   لەو کاتەدا کریستوس 

  
 
اتۆری ڕۆم. ئەوەش لە ساڵ  ئیمێ 

یم یەهودیەکان و    س.ب  ٤٤سەرنگونکردن 
 
بوو. لە وەڵ

 
54 Claudius 25.3.5 

 55Zelotes  بوون  ەکان،زیلۆت یەهودی کۆن  یەکەیم س.ب گەشەیان کرد.   . هۆزێیک  سەدەی  لە 

لە  ڕزگارییان  بۆ  دەبوونەوە.  ڕۆمەکان  بەرەنگاری   شی   
خوێێ  بە  ناسابوون.  ی  ژ تێ  و  توند  بە  ئەوانە 

)سیکاری(   بەناوی  زێلۆتەکان کۆمەڵێک  لەناو  دەکرد.  چەکداریان  ڕاپەڕین   داوای  ڕۆم  دەسن  
بەکار  ئەوانە  خەنجەر.  بە  شکردن   

هێ  واتە  هەڵدەستان.  بەدیارکەوتن.  و کوشی    ی  ژ تێ  توندو  ی 
        بەخەنجەر لە ڕۆمانەکانیان دەدا

56 Benko, Stephen (1969)The Edict of Claudius of A.D. 49, TZ 25 (1969) 406-

18; idem, Pagan Rome, 18-20. 
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ێتەوە. ئەوەش لە     
ئاژاوەیان، کالودیوس یەهودیەکان  لە ڕۆما دەرکرد، تا ئارایم بۆ شار بگێ 

 
 
ێتەوە.   . س.ب بوو  ٤٩ساڵ   

 سوێتۆنیوس ئەو ڕووداوە بە درێژی دەگێ 

  

ای کریستیانەکانیش   سەڕەڕای ئەو دەربڕینەی دەربارەی یەهودیەکان. سوێتۆنیوس باس س 

:  نلە سەردەیم    
 
ون دەکا. و دەڵ  ێ 

 

باوەڕی   بوون، کە  خەڵک  چینێیک  ئەوانە  دا.  ای کریستیانەکان   س  ون  نێ 

 نوێیان ن   بوو 
 .  57خورافان 

 

 

 تاسیتوس  کۆرنێلیوس
Cornelius Tacitus 

   ١٢٠  –  ٥٦کۆرنیلۆس تاسیتوس )
 
خەرییک نووسین     (س.ب   ٩٦تا    ٦٩)  س.ب( لە ساڵ

 لە کریستیانەکان بوو. و زۆر بە خران  لەسەری  
وو بوو. تاسیتوس هەرچەندە زۆر قین  ژ  

مێ 

م سەبارەت بە یەسو، بێالیەنا 
 
. بەڵ  نە و بە ووردی شن  تۆماردەکرد.  دەنووسی  

 

بە  سەبارەت  یەسو   بەتایبەن   مردن   و  بزووتنەوەکەی  و  پەیدابوون  و  بە کورن     ،ژیان 

پرسێیک   تەنیا  یەسو   
 

مەریک تاسیتوس،  لێکدانەوەی  بەپن    ئەوە،  سەرەڕای  ێتەوە.    
دەگێ 

  ان ناکا، کە هۆکاری ڕۆمانیە. و لەسەرجەیم نووسینەکەی، بە هیچ شێوەیەک باس یەهودی 

 یەسو  
 

 . 58بووبن مەریک

 

 
57 Live of the Caesars (De vita Caesarum) Nero 2: 16  
58 Rebert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the New Testamanet. An 
Introduction. Pp 62 
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. کریستیانەکان پەیڕەوکاری ک  ەسێکن،  تاسیتوس پەیوەندی خراپ لەنێوان دوو شت دەبین  

  دەن    چەوساندندوەیە کە لەالیەن ڕۆمانەکان لە سێدارەدرا. بەڕای تاسیتوس، ئەو خران  و 

و   ڕەوا   . بە    بوون   بمرندەن    ادان   ئازارەوە  س  بە  ۆن  نێ  هەڵەی  م 
 
بەڵ   

 
دەڵ لەالیەکیێ    .

  ، خۆسژ تاسیتوس  تەنانەت  ڕاکێشا.  بزووتنەوەیە  ئەو  بۆ   ، سۆزی گشن  کریستیانەکان 

 .  59ەو کاریگەری و هاوسۆزییە تۆتە بەر ئ و کە

 

:  ١٥:  ٤٤: ٣تاسیتوس لە   دەنووس 

فەرمانڕەوان    ماوەی  لە  بوو. کە  ناوی کریست   ، درا  سێدارە  لە  ئەوەی 

لە   بڕیاری  پۆنتیوس  پیالتوس  اتۆر  ئیمێ  بریکاری  دەسن   بە  یوس  تایێ 

، جێبەجێکرا.   60سێدارەدان 

 

ن    61پیالتوس پۆنتیوس
 
 س.ب فەرمانڕەوای ڕۆمان  بوو، لە  ٣٦تا  ٢٦کە لە نێوان ساڵ

ووەی لە ئینجیلەکان  کەنیسە.    ژ  
ناوچەی یەهودا. ئەو سەردەمەش، هاوکاتە لەگەڵ ئەو مێ 

یوسیفوس ئەوەش  سەرەڕای  فیلۆن  62و  چوار    63و  هەر  تۆمارکردووە.  وویان  ژ  
مێ  هەمان 

خاچدان    لە  فەرمان   پیالتوس،  ئەوەی کە  لەسەر  هاوڕان  قانونیەکان  کەنیسە،  ئینجیلە 

م ئەوەش  
 
کە لەژێر توندی بۆ هێنان  حاخامەکان  یەهودی    ، دیاردەکەنیەسوی دەرکرد. بەڵ

 دەگیێننە الی  
 
بووە. بەوە ترساندوویانە ئەگەر فەرمان  لە خاچدان  یەسو نەدا، ئەوا سکاڵ

اتۆر و بە خیانەت تاوانباری دەکەن      .64ئیمێ 

 

، بە   لەگەڵ دان  
ترین ئەو شایەتییەی تاسیتوس لەسەر لەخاچدان  یەسو، تا ئێستاسژ   

 هێ 

 
59 Ibid. Pp 63 
60 Tacitus´s Histories  
61 R. Martin (1994) Tacitus. Bristol. Bristol Classical press. 
62 Flavius Josephus (37 – 100 CE)  
63 Philo of Alexandria (25 BCE – 40 CE) 
64 Ibid. 61 - 62 
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. ئەوەش لە دوو    وون 
ژ  
بەڵگەیە لە دەرەوەی دەقەکان  پەیمان  نوێ، بۆ بوون  یەسوی مێ 

لە   ووردەکاری  پڕ   . کریستیان  جیهان   دەرەوەی  وونووسێیک  ژ  
مێ  وەک  یەکەم  ڕووەوە. 

ووییەوە، نزییک   ژ  
انەوەدا. و خۆسژ دژی بزووتنەوەی کریستیان  بووە. دووەم لە ڕووی مێ    

گێ 

س.ب نووسیویە.    ٩٦تا   ٦٩لە خاچدان  یەسو.  کە لە نێوان    کان    گەڵنووسینەکەی، لە

 .  65ساڵ دوای ڕووداوی، لە خاچدان  یەسو بووە  ٦٠تا   ٤٠واتە لە نێوان 

 

 

اپی  
 ن ۆ مارا بار سێ 

Mara bar Serapion 

  
 
اپی  ٧٣لە دوای ساڵ  

 بە زمان  سیان   ۆ س.ب کەسێک بەناوی مارا بار سێ 
 

ن نامەیەیک گرنیک

بوو بۆ   اپیون   
سێ  ناوی  نووسینە  ،کوڕەکەی کە  تاقە  ئەوەش  لە    ، کەنووس.  ئێستا  تا 

لەسەر  هیچیێ   نامەیە،  لەو  بێجگە  ئێمە  هەرچەندە  اوە.  هەڵگێ  بەریتانیا    موزەخانەی 

اپی ،مارا   کەسایەن    
. نووسەر هیچ باس ئەوەش ناکا، کە سەر بەچ    کوڕی ن  ۆ یان سێ  نازانی  

ب فەلسەفییە.  ( قوتابخانەیەیک  )الرواف  م  ستۆیسێ   نیشانەی  نامەکەی  ناوەرۆیک  م 
 
 66ەڵ

نییە.   دەدا، کە خۆی کریستیان  نیشانمان  ئەوەش  بار  پێوەدیارە.  اپیۆن   
نامەکەیدا  سێ  لە 

  :  
 
 دەڵ

 
65 Josephus, Flavius, Jewish War 2.9.2. Pp 167-177; Philo of Alexandria, 
Legation to Gaius 299- 305. Annal Chapter 38 – 45  

م   66 . یەکێک بوو لە بزووتنەوە فەلسەفییە نوێیەکان  سەردەیم    Stoism)الرواقیة(  ستۆیسیر  یۆنان 

)ئێپیسیمۆلۆژی(  ستۆی زانیر   تیوری  لۆژیک،  وەک  فەلەسەی  فرەبواری  خەرییک  ستەکان 
بوارە  ئەو  وابوو،  باوەڕیان  ستۆیستەکان  بوون.  ی  ژ ر

ڕەوانبی  ڕەوشتنایس،  بووننایس،  گەردووننایس، 
و   ژیان  شێوەی  ئەویش گۆڕین   هەیە.  ئامانجیان  یەک  ناڕەستەوخۆ،  یان  ڕاستەوخۆ  جیاجیایانە 

کرن ەن  )یان  ستستۆی ەوەی مرۆڤە. بیر ەکان لە ڕاستیدا پێیان وابوو کە هەستەکان  وەک ترس یان ئیر
یان   شتێک(  هەر  بۆ  سۆزداری  خۆشەویسن   یان  بەسۆز،  سێکش  مەزەندەیوابەستەن     لە 

ڕەفتار  و  ڕەوشت  بەرزی  ئەو کەسەی گەیشتۆتە،  هاتوون.  ناکەوێتە    ناتەواوەوە  کردنەوەدا،  بیر لە 
 Sellars, John (2006) Stoism. Routledge. Pp 36 ئەو ئارەزووە کاتیانە.  داوی کۆیالیەن  
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 نەک هەڵسانەوەی.   ، نەمری یەسو، دەگەڕێتەوە بۆ یاسا نوێکان  

 

  : اپیون  کوڕی سەبارەت بە یەسو دەنووس   
 لە نامەکەی مارا  بۆ سێ 

 

ئەوی    
 

مەریک تۆڵەی  خودا  )بڵیمەت( کە  ان    
لێ  یەهودی  پاشای  یەسو 

 . 67دادوەرانە کردەوە. تا یاسا نوێکان  بەردەوام بن 

 

:  درێژە بە نامەکەی دەدا و  مارا دواتر    
 
 دەڵ

م سەبارەت بە    ، ئەی کوڕی خۆم
 
ژیان  خەلک لەم دونیایە درێژ نییە. بەڵ

انان )الحکماء( چاکە و ناوبانگیان هەتاهەتایە هەر دەمێن      
 . 68لێ 

 

لەو  لە شەڕی دژی ڕۆما کاولکرا.    بوو،  مارا   شوێن  لەدایکبوون و گەورەبوون    ی ەشار ئەو  

ێ.     ش و کاولکارییە، مارا بە دیل دەگێ 
کەوتبوونە دەسن  سوپای    ەی، کمارا و دیلەکان  تر هێ 

ان و   بە دیل  ڕوما و  :  مارا بردران.    گێ   
 
 لە کۆتان  نامەکەیدا دەڵ

 

کردووە. شەرم و سووکیان  تەکەمانیان، بە زۆرداری داگێ 
 
ڕۆم کە خایک ووڵ

لەو کارەیان بۆ دەمێنێتەوە. ئەگەر ڕۆمانەکان لێمان گەڕابان، و بە دادوەرانە  

خواز و ویژدانەوە،    
باش و خێ  نەتەوەی خۆمان. ئەو دەمە  ناو  بگەڕێینەوە 

  .69دەبوون 

 

 
67 Rebert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the New Testamanet. An 
Introduction pp 67 
68 Ibid Pp 67 
69   British Museum Syriac MS Additional 14,658. Blinzler, Trial of Jesus 
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 لوسیان  سامۆساتە 
Lucian of Samosata 

نووس س.ب( نووسەرێیک    ١٨٠  –  ١٢٥لوسیان  سامۆساتە )  یۆنان  ناساو بوو. و   70ساتێ 

لە   دەربارەی  ساتێ  پەرتوویک    ٨٠زیاتر  و  ڕیالیستی    زۆربەیان  نووسیووە.  کەموکوڕیە  ی 

یەتییەکان  هاوسەردەیم خۆی
 
ێگرینوس( کە  بووین  کۆمەڵ  

 پێ 
 

. لە پەرتوویک )ژیان و مەریک

( بووە.   م )کلن  
ێگرینوس، لەسەر ڕێبازی سینیسێ    

لە سەدەی دووەم زۆر بەناوبانگ بووە. پێ 

ێگرینوس دەبێتە    
دوای ئەوەی، بە تۆمەن  کوشتن  باویک، لە شاری خۆی دوورخرایەوە. پێ 

. دواتر باوەڕی خۆی گۆڕی. و گەڕایەوە  کریست یان. و تا ئاستێک پێشکەوتن بەدەست دێن  

لە   ئۆلۆمن   یاری  نزیک  ئاگرگەیەیک  لەسەر   ، لە دوان  م و شۆڕسژ سیاس.  سەر سینیسێ  

 
 
کۆتان  بە ژیان  خۆی هێنا خۆی کوشت و   س.ب،  ١٦٥ساڵ

71 . 

 

ۆکەی سوک  ئەو چێ  
ایەن  بە کریستیانەکان دەکا.  لوسیان دژی کریستیان  بوو. لە نووسین 

بە   مرۆڤ  ەدا،  ساتێ  ۆکە  چێ   لەو  خاچدراوە.  لە  دەکەن  بە کەسێک  باوەڕ  ئەوەی  لەبەر 

یەسو   ڕاستیدا  لە  دەناسێتەوە. کە  دا  ێگرینوس   
پێ  لە  یەسو  نیشانەکان   ئاسان  گشت 

لەخاچدانییسژ   بەڵکوو گەوایه  نادا.  یەسو  بوون   تەنیا گەوایه  لوسیان  بەوەش   . خۆیەن 

 ەدا.  د

 

نوێ   باوەڕێیک  ئەوەبوو، کە دین  کریستیان    ،  
 

بیڵ لوسیان دەیەوێ  ۆکەی  ئەوەی ئەو چێ 

وەرگەڕان    بۆیەش  هەر   . هاوسەردەمیەن  یەن  
 
باوەڕێیک کۆمەڵ هەر  وەک  بەڵکوو  نییە. 

دو  و   . کریستیان  بۆ   ) )کلن  م  سینیسێ   لە  ێگرینوس   
م.  ا پێ  سینیسێ   بۆ  گەڕانەوەی  ن  

 
: تەنز   70  ساتیر

71 Rebert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the New Testamanet. An 
Introduction pp 73 
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  خۆ کوشی     گەیشتە ئاستێک کە بە  بێهیوان    دا لە ئەنجامێ بوو.  نەدۆزینەوەی شتێیک نو 

 .  کۆتان  بە ژیان  خۆی هێنا 

 

وو، ژیان  سینیستەکان بە ژیان  ڕەبەنەکان  کریستیان  بەراورد   ژ  
زۆر لێکۆڵەرەوە بە درێژان  مێ 

 کریستیان  لە سینیستەوە هاتووە؟  
 

. ئایا ڕەیک  دەکەن. ئەوەش پرسیارێک دەوڕووژێن  

 

ش بۆ سەر  لەم    
ۆکە لوسیان باس یەسو، بە شێوەیەیک هاوسەنگ دەکا. لە کاتێکا کە هێ  چێ  

. لە پێشێ  مرۆڤ بووە. لە   کریستیانەکان دەکا. دەزان  کریستیانەکان خودایەک دەپەرسی  

ی ژیان دوای مردن هەیە. بە شێوەیەیک    
ائیل لە خاچدراوە. باوەڕیان بە هێ     ئیش 

   زۆر بەهێ 

ژیا  لەسەر  واتە  کاریگەری  دەژین.  یەسو  یاساکان   بەپن    هەیە. کریستیانەکان  ئێستایان   
ن 

       72یاسای کریست 

 

 سێلسوس  کۆرنێلیوس
 Cornelius Celsus 

کۆرنێلیوس سێلسوس، یەک لە فەیلەسووفەکان  سەدەی دووەمە. و پەیڕەوکاری ڕێبازی  

ن     ئەفالتون  
 
سژ کردە سەر دین  کریستیان   ١٨٠  –  ١٧٧نوێ بوو. لە نێوان ساڵ  

س.ب، هێ 

شەکەی لە ڕوانگەی ئەفالتوون  بوو. و بە  73لە ژێر ناوی )باوەڕی ڕاستەقینە(   
. شێوەی هێ 

شەکەی دژی ئەو    
سژ گشتگێ  لەسەر کریستیانەکان دادەنرێ. سێلسوس هێ   

ین هێ  کۆنێ 

سەرکردە سەرەتاییەکان  لە هەمان کاتدا    . 74بوون    ودی کریستیانانەیە، کە بە ڕەچەڵەک یەه

 
72 Lucian of Samosata. The passing of Peregrinus;  C.P. Jones (1996) Culture 

and society in Lucian . Cambridge. Harvard university press. Pp 132 
73 True Doctrine 

ئەو یەهودیانە لەسەر ڕێبازی فەریسیەکان بوون، باوەڕیان بە ئەسو هێنا. باويریان وابوو یەسو    74
کرسیسن  چاوڕوانکراوە. و دەگەڕێتەوە. دواتر ناویان بە یەهودی نەساڕی دەرکرد. کە لە قوڕئان بە  

 نەساڕی ناویان دەبا. 



84 
 

. هەرچەندە ئەو پەرتووکە بەسژ زۆری  ان دەکرد دین  کریستیانیو ڕێنمان  و پەیڕەوکردن   

مدانەوەی توندو درێژی ئۆڕیژێن  ٩٠تا    ٦٠لەناو چووە. کەخ  لە نێوان لە سەدا  
 
  75 لە وەڵ

  
 
. بە ڕەچاوکردن  ماوەی نێوان    س.ب  ٢٥٠دەبینینەوە. کە لە دەوروبەری ساڵ نووسیویەن 

مدانەوەی ئۆڕیژێن کە نزیکەی  سسیل 
 
م دەن      ٧٠وس، و وەڵ

 
. بەڵ ڕەچاوی ئەوە  ساڵ دەن  

یم داوەتەوە. لە هەمان  
 
بکەین کە ئۆڕێژین، بە شێوەیەیک بەرنامەڕێژ و خاڵ بە خاڵ وەڵ

 لەو دەمە بۆتە دینێیک گشتگێ  و خاوەن دەی
و بە    ،ان ئینجیل نووساو کاتدا دین  کریستیان 

    76زۆری لەبەر دەست دابووە.   سەدان ڕاڤەکار. کە ئۆڕێژین زانیاری 

 

سیلسوس تا ئاستێیک بەرز سوودی لە کاردانەوەی یەهودییەکان  سەدەی دووەم، بەرامبەر  

وەرگرتووە.  کاردانەوانەش  کریستیانەکان  زۆری  ئەو  نێوان    ان،گرنگیەیک  بەراوردکاری  بۆ 

وونووس و  ژ  
انەوەکان  کەلەپووری یەهودی  مێ    

 . هەیە گێ 

 

بریتییە لە قسەکردن دژی ئەو یەهودیانەی بوونە    ٧٩:  ١  –   ٢٨:  ١لە بەسژ بنەڕەن  دووەم  

ێتەوە. ئەو بەشە بە شێوەیەیک سەرەیک     
کریستیان. هەڵبەتە لەسەر زاری یەهودیەک دەگێ 

و    فە نێوان کریستیان  و فەلسەسەبارەت بە یەسوە. بەسژ سێیەم بریتییە لە بەراوردێک لە  

، بەتایبەن  پێشبینیەکان    . لە بەسژ چوارەم ڕەخنە لە باوەڕی کریستیان  دین  ڕۆمان  و یۆنان 

کریستیان  دەگرێ. لەگەڵ ئاماژەیەیک بچووک لەسەر یەسو. لە بەسژ پێنجەم بەراوردێکە  

شێیک ت   
. بەسژ شەشەم هێ  رە، لەسەر باوەڕی  بەن   زێدەڕۆن  لە نێوان یەهودی و کریستیان 

، و لەگەڵ ئاماژەیەیک زۆر کورت بە یەسو.   کریستیان 

 

 
75 Origen of Alexandria 
76 Rebert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the New Testamanet. An 

Introduction pp 79 
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باوەڕەی   شێیک توند و فراوان دەکاتە سەر یەسو. و پن   وایە کە یەسو ئەو   
سیلسوس هێ 

بوون     ،داهێناوە. بە کەسێیک ئاست نزیم دادەدن     سکێ  
و تانە لە ڕەچەڵەیک دەدا. بە تایبەن 

. دووبارە هەڵسانەوەی. کە تا  و لە دایک بوون و مندا   ،داییک ی و مردن  ژ  
. تا دەگاتە بانگهێ 

 
ڵ

 ئەودەمەش کاریگەرییەیک بەردەوایم هەبووە.  

 

     77بەڕای سیلسوس ڕەچەڵەیک یەسو، دەگەڕێتەوە بۆ گوندێیک یەهودی 
داییک ژنێیک الدن 

جادوو   ڕێگای  لە  پەرجووەکان   یەسو  دابی   کردووە.  چلوبەرگ  چنین   لەسەر   
ژیان  بووە. 

  یەسو لەسەر گشت نەرێتەکان   79. کەسێیک خراپ و ئاست نزم بووە 78ردوون ک
 
. دواتر دەڵ

  کردن  . هەر لە خەتەنەکردن،  مابوو   ، بە تایبەن  یاساکان  تەوراتیەهودی 
گێ 
 
تا دەگاتە بەڵ

     .80لە پەرستگا 
بەڕای سیلسوس ئەوەندە بەسە بۆ ئەوەی بڕوابکەین کە یەسو دینێیک نون 

 یەهودیە و بە نوێ دەیفرۆشێتەوە. 
 
 نەهێناوە. بەڵکو کۆنە کوتاڵ

 

  :  دوان  بەردەوام دەن   و دەنووس 

تا   دەکردن.   
فێ  ڕەوشن   ین  خراپێ  تێنەدەپەڕین.  دەکەس  لە  پەیڕەوکاران  

ەوکارانەش دەریاون و باجگربوون. تاکە  ئەو پەیڕ   81دەگاتە سوالکردن و دزین 

. کەخ    پێبێن   باوەڕیان  جادووەکان   ڕێگای  لە  بتوان    یەسو  کەسبوون، کە 

 دەنگۆی   82ئێستا پەیڕەوکاران  زۆرکەس دێننە سەر ئەو ڕێبازە  

 زیندووبوونەوەسژ لەالیەن ژنێیک شێت هاتووە. 

 

 
77  Origen of Alexandria,  Contra Celsum 1:28 
78 Ibid. 1:28;  2:32;  2:48;  8:41 
79 Ibid. 6: 75 
80 Ibid. 2: 6 
81 Ibid. 1:62;  2: 44 
82 Ibid. 2:46 
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، لە ڕێگای    استکردنەوەی دەنگۆی هەڵسانەوەسژ
دووبارەکردنەوەی جادووەکان  یەسو  پشێ 

و لە نێوانیان. گشت  
 
یان قسەوقسەڵۆیک بەربڵ  ، پەیڕەوکارە نزیکەکان  خۆی بووە. لەگەڵ 

 .83ئەوە وەک پڕۆپاگاندە بۆ لەخشتەبردن  خەڵکیێ  بۆ کردنیانە سواڵکەر

 

لە یەسو  بە  سەبارەت  سیلسوس  بە  84ەی بەش  و ئاماژەی  ئۆریژێن گواستویەتییەوە.  ، کە 

.  ەبیستوو   انێ  دێ. ئەوەش بە قسەی سیلسوس خۆی. ڕاستەوخۆ لە دەیم یەهودیان  فراو 

 کرد. دەقسەیان لەسەر یەسو  ان  ک

 

   
بووە. کوڕی ژنێیک الدن  یەهودی  ە درۆیە. خەڵیک گوندێیک  پاکێ   لە   

لەدایکبوون  ۆیک  چێ  

دی کە دارتاشیک بوو. بە تاوان  خیانەت )زینا( لەماڵ دەریکرد.    
دوای ئەوەی  هەژار بووە. مێ 

دی دەریکرد. لە شەرمان خۆ   
 نیشان نەدەدا. و یەسوی بە دزی بوو.   یمێ 

کە یەسو گەورەبوو. لەبەر هەژاری، بە کرێکاری ڕۆژانە لە میش کاری دەکرد. لەوێ لە میش  

ی فێڵەکان  هونەری جادووکردن بووە. کە میشییەکان شانازیان بە بڵیمەن  دەکرد. دواتر   
   فێ 

    . 85شانازی، بەو توانایەی گەڕایەوە. و نازناوی خودای لە خۆی نا بە 

 

 :  
 
 لەسەر نایاسان  زیاتر دەکا. و دەڵ

 دواتر سیلسوس تۆمەتەکان 

باس داییک یەسوی کرد،    ، لێگەڕێ با بچینەوە سەر قسەی ئەو یەهودیەی

تاوان    بە  ئەوەش  وەدەرنرا.  بوو،  ان   دەسگێ  دارتاشەی  ئەو  لەالیەن  کە 

ە(   
 لە سەربازێک بوو، بە ناوی )پانتێ 

 
 86خیانەن  سێکس. منداڵ

 

  :  
 
 لە کۆتان  سیلسوس دەڵ

 
83 Ibid. 2:52 
84 Ibid. 1:28 
85 Ibid. 1:28 
86 Ibid. 1:32 
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؟   ئایا داییک یەسو جوان بوو؟ ئایا خودا پەیوەندی لەگەڵ جوانێک دەبەسن  

، جس سەرەڕای ئەوەی، بە   کە    ، ەستەیەیک خۆشبوێ ووشن  خۆی ناتوان  

، کە دەوڵەمەند نەبوو.  بمرێ. شتێیک ئەستەمە خودا کەوتبێتە داوی ئەوین 

هاوسێکانییسژ  لەالی  تابگرە،  ڕاستیدا  لە  نەبوو.  پاشایانیش  ڕەچەڵەیک  لە 

 .      87نەناساوبووە 

ئەو   خودان   ی    
هێ  دەریدەکا.  لەماڵ   ، ان  دەسگێ  دارتاسژ  کە  تەنانەت 

ە نییە، ڕزگاری بکا. لەبەر ئەوەی ئەو  توانایەی نییە. و ئارەزووسژ لەسەر ئەو 

  .88شتانە پەیوەندیان بە قەڵەمڕەوی خوداوە نییە

 

 

 

 یەسو لە دۆکومێنت و سەرچاوەکان  یەهودی 
 

ائیل لە   زۆر نەبوو ئیمراتۆری  بە هەڵومەرجێیک نالەبار دا تێدەپەڕی.    ،سەردەیم یەسو ئیش 

   ڕۆم
 
ساڵ مەکابیەکان  پ.س.ب  ٦٣لە  حەشمون     دا بەسەر  دەوڵەن   و  سەرکەوتبوو. 

کاری ڕۆم دابوو. و یەهودیەکانیش هەم لە ژێر زەبری  لەناوبردبوو. و   خایک پەیمان لەژێر داگێ 

ڕۆم  چەوسانەوە دابەسژ و  دابوون.  ی   جیاجیا  دەیان    ، هەم خۆشیان 
 
و کۆمەڵ گرتووپ 

یەن  و دین  بووبوون. هیچیشیان دان  بەویێ  دانەدەنا. بۆیە ئا 
 
شنایەن  بە دۆخ  ژیان  کۆمەڵ

ائیل،  و سیاسەن   پرسە  یارمەتیدەرێیک گرنگە بۆ ساخکردنەوەی   ئەو کاتەی سەرزەمین  ئیش 

 ئاڵۆزەکان. 

 

 
87 Rebert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the New Testamanet. An Introduction 

pp 81 
88 Origen of Alexandria,  Contra Celsum 1: 39 
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سەردەیم کریست  ەکان  یەهودی  گرووپە  
 

، یەکەم هەنگای ئەو باسە، هەوڵدانێک ن   بۆ پەیداکردن  ئاشنایەتی  ەیک  لە جێگای خۆیەن 

، . ئۆڕشەلیم، لەو سەردەمەی، یەسوی تێدا    نزیکێ  یەن  و دین 
 
،  ژیاوە لەگەڵ ژینگەی کۆمەڵ

نەی، کەم یان زۆر لە ژیان   
 
، ئەو گرووپ و کۆمەڵ و پەیایم خۆی ڕاگەیاندووە. بە تایبەن 

کبوو 
 
چاڵ دین   و  سیاس  ن  

 
دەستەڵ یەن  

 
و  ن یکۆمەڵ دین   ڕەون   لەسەر  و کاریگەریان   ،

 . سیاس هەبووە

 

 ڕابردوو، و کۆچ و ڕەوی یەهودیان بۆ ووالتان   
 
لە ئەنجایم چەوساندنەوەی سەدان ساڵ

تری دوور و نزیک. گەیشتبووە ئەو ئاستەی لە سەردەیم یەسو )عیسا( زۆربەی یەهودی  

ائیل دەژیان، کە پێیان دەگوتن یەهودیە پەڕاگەندەکان.  کە نزیکەی لە    89لەدەرەوەی ئیش 

ن  میش    ٧٠٪
 
یەهودیەکان  ئەو سەردەمەیان پێکدێنا. گەورەترین کۆلۆن  یەهودیان لە ووڵ

 90لە ئەسکەندەریە دەژا.   خۆسژ هەر  زمانحاڵیان بوو. و    ئەسکەندەریکە فیلۆن    . بوو 

 

یەهودیانەی لەگەڵ ئەوەشدا،   ائیل    هێشتا   ئەو  ک    هەر مابوون  لە شارەکان  ئیش 
 
و چاڵ

 گروون  جیاجیا بووبوون.  بەپن   ڕێباز و هەڵوێسن  سیاس و دینیان،    ، بوون
بە گشن   دابەسژ

کیەکان  دین  و    گرووپ بوو. کە چۆن  ، بە پن   باوەڕییانئەو دابەشبوونەش
 
بەشداری چاڵ

زۆر کاریگەریان  بکەنسیاسیان   یان  و کەم  هەبوون  یەسو  سەردەیم  لە  ئەو گرووپانەی   .

یک د 
 
 ین  و سیاس هەبوو، ئەمانە بوون: لەسەر گۆڕەپان  چاڵ

 

 
89 Diasporajews 
90 Göran, Lennartsson (2015) Judiska grupper på Jesu tid. S.7 
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 حەسیدیم  ١
Hadisic 

لە   دووەیم پ.س.ب،  ئەو گرووپە  لەبەر  سەدەی  بەدەرکەوتن.  مەکابییەکان  کان  شەڕی 

ی گرووپەکەیان، تەنیا بۆ دین بوو  ژ  
م دوان  ئەوەی بانگهێ 

 
  . لەسەرەتا دوورە پەرێز بوون. بەڵ

لە ماوەی شەڕی دژی ڕۆم   و بەرگری لەدین. لە مەکابیەکان نزیک بوونەوە. و  وەک دیندار 

دوای ئەوەی ڕۆم بەسەر مەکابیەکان دا سەرکەوت. و  چوونە ناو لەشکری مەکابیەکان.  

کۆتان  هات، ئەوانیش ن   س  و دوو، لە مەکابیەکان دوورکەوتنەوە. و دیسان کەوتنەوە  شەڕ  

ی خ    91ۆیان. سەر کاروباری دین  و گۆشەگێ 

 

 کیتابیەکان   ٢
Ketuvim 

دینیەکان   ڕێنما  و  یاسان   پەرتوویک   ،
خەرییک کۆپیکردن  بەردەوام  بوون  ئەوانە گرووپێک 

، و ژیان  ڕۆژانەی خەڵیک  ڕاڤەکردن  پرسە نکاریا بە شێوەیەیک گشن   بوون.   یەن 
 
کان  کۆمەڵ

 . بگونجێی     ڕۆژانەی باوەڕدارانلەگەڵ کاروباری ، یاساییەکان  بوو. هەوڵیاندەدا ڕاڤە

ببوونە    کیتابیەکان شێوەیەیک گشن   دانپێدانراو بە  لەسەر  سەرچاوەیەیک  فتوایان  و   ،

و   نوێژکردن  ڕۆژووگرتن،  لێکجیابوونەوە،  ی،  هاوسەرگێ  وەک    ، یەن 
 
کاروبارەکان  کۆمەڵ

 92ئەرکەکان   دین  ڕۆژانەی تر دەدا.  

 

خەرییک ک  البەال  هەندێکیان،  ئەوەی  هەروەها  لەبەر  ئەوانە  بوون.  سیاسیش  اروباری 

ژ    
. ئەو نازناوە بە ڕابەر و وانەبێ   بوون، ناویان لێنابوون ڕان 

کردن  زانیاری دین   
 خەرییک فێ 

 
 ٣٠ص  ( الیهود ف  عرص المسیح. دار القلم. دمشق١٩٩٢) ، سید محمد سید محمد عاشور  91
 ٣١هەمان سەرچاوە ص   92
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دەگوترا. لەسەردەیم ئینجیل ئەو نازناوە هەنگاو بە هەنگاو لەکەمیدا. تا شوێن  مامۆستا )  

 معلم(ی گرتەوە.  

 

 

 سامەریەکان  ٣
Samaritan 

سامەریەکان کۆمەڵێیک دین  یەهودی بوون. هەر بەناوی شاری سامەرەی کۆن لە ناوچەی  

ائیل بووە.  ن  ئیش 
 
 نابلیس ئێستا ناساون. سامەرە پایتەخن  ووڵ

 

ین خاڵەکان  باوەڕی سامەری:   گرنگێ 

 باوەڕ بە یەک خودا )اإلیمان بإلە واحد( ١

 ئەو خودایە تەنیا ڕووحیە.  ٢

. باوەر ب ٣ دەیەن   
دەی خودایە، دوا نێ   

 ە موسا نێ 

، کە پەرتوویک خودایە.  ٤  باوەڕیان بە تەوران  موسا هەیە. و دەیپەرسی  

هەیە  ٥ چیای گەزریم  بە  نابلسە  ، کەباوەڕیان  شاری  تەک  سامەریەکانلە  بۆ  ئەوێ    . 

ۆزی ڕاستەقینەیە. نەک پەرستگای سولەیمان لە ئۆڕشەلیم.   ناوچەیەیک پێ 

 نەبیانە نییە، کە دوای موسا هاتوون.  باوەڕیان بەو  ٦

باوەڕیان تەنیا بە پێنج پەرتووکەکان  موسا هەیە، لەگەڵ پەرتوویک یەشوع. بێجگە لەوانە    ٧

 باوەڕیان بە هیچ لە پەرتووکەکان  تری پەیمان  کۆن نیە. و ڕەتیاندەکەنەوە. 

 

ان  تری یەهودی.  هەر ئەوەش بۆتە هۆی، کاردانەویەیک توندی دوژمنانە، لەالیەن کۆمەڵەک

 و پەسندیا ناکەن. و بوونەتە جێگای ڕق، کە دەگەڕێتەوە بۆ هۆکاری: 

ابوونە بابل. خەلیک تریان  وەک  یەهودیەکان لەکان  دەربەدەری، لە سەردەیم    ١ دیل هێێ 

 .  لە شوێن سامەریەکان داناوە. لەبەر ئەوەی پێیان وایە ئەوانە لە ڕەچەڵەیک یەهودی نی  
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٢   
ەوان  دین  یەهودی، سامەریەکان دەبەنەوە سەر هاڕوون  برای موسا.  هەندێک لە پێشژ

 و سەرۆیک کاهین  خۆیان حەبری مەزن. 

 

. بۆیە نان   لە پەرستگا نزیک ببنەوە. چوونیان   ٣
  
یەهودیەکان سامەریەکان بە بیان  دادەنی 

 بۆ ناو پەرستگا پییس دەکەن. 

 

ل   ٤ فەسبازیان  ڕۆمان   اتۆری  ئیمێ  شارەی  ئەو  تیوتۆس کوڕی  نابلس  دادەنیشت، کە  ن   

 پەرستگای سولەیمان  لە ئۆڕشەلیم خراپکرد.  

 

بە    ٥  .   
دادەنی  ۆزی  پێ  بە  سامەریەکان  چیای گەزریمە. کە  تەک  لە  سامەری  شاری 

ۆزی نییە. هەربۆیە یەهودیەکان، بە هیچ شێوەیەک   پێچەوانەوە، یەهودی باوەڕیان بە پێ 

 سەفەریشیان بۆ قەدەخەکردووە. ڕێز لە نابلس ناگرن. تەنانەت 

  

  93سامەریەکان بۆ حەج، گەشت بۆ چیای گەزریم دەکەن، نەک پەرستگای سلێمان   ٦

 

 سەدوقیەکان  ٤
Saddukees 

و   بەدیارکەوتن.  دووەیم پ.س.ب  سەدەی  سەرەتای  لە  بوون،  سەدوقیەکان کۆمەڵێک 

 پێگای دینیان لە سەدەی یەکەیم پ.س.ب بەدیارکەوت.  

 

سولەیمان  سەدوقیەکان   ئەوکاتەی  و  بوو.  داود  پیاوان   لە  یەک  سادوق  بۆ  دەگەڕێنەوە 

دەربەدەرکرد.  کاهینان   سەرۆیک        94ئەبیاتاری 
دەڵی  هەندێکیێ   دانا.  شوێن  لە  سادوف  

 دەگەڕێنەوە سەر هاڕوون  برای موسا. 

 
 ٣٣هەمان سەرچاوە ص  93
 ٢و  ١یەکەم پاشایان، دەقەکان   –پەیمان  کۆن   94
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یەن   سەدوقیەکان پرۆگرامێیک تایبەن  خۆیان، لەسەر دین و سیاسەت، ئابووری و  
 
کۆمەڵ

  ئابووری و سیاس  لە کۆمەڵگەی یەهودی هەبوو. سەرەڕای ئەوە بەردەوام هاوکاری نزییک 

کەر ڕۆیم دەوڵەن    : یان دەکرد داگێ 

 

ئەو کۆمەڵە باوەڕیان وابوو، تاکە کۆمەڵن پارێزگاری لە یاساکان  یەهودی بکەن. و دژی    ١

کاری بێتە ناو دین و کۆمەڵ.   هەر نەرێتێکن بە هۆی داگێ 

 

ئارەزوویان لە کۆکردنەوەی داران  بوو. هەر لەبەر ئەوەش لە  زۆر   ، ئەندامان  ئەو گرووپە ٢

تێدابوایە.   زۆری  پارەی  کە  بەتایبەن   دەکرد.  کەریان  داگێ  هاوکاری  پرسدا،  هەندێ 

 پەیوەندیان بە شارستان  یۆنان  بە ئاشکرا دیاربوو. 

 

 سەدوقیەکان باوەڕیان تەنیا بەو شتانە هەبوو کە لە تەوراتدا هاتوون. قسەی ڕاڤەکار و   ٣

بە   ئەوەی  سەرەڕای  نەبوو.  زیندووبوونەوە  بە  باوەڕیان   . نەدەزان  پێویست  بە  زانایانیان 

 ماتریالیست دانانرێن و باوەڕیان بە فریشتە هەبوو. 

 

اویان بەکرێ دەدایە حەجکەران  پەرستگا.  بەگشن  ئەوانە بازرگانیان بە دین دەکرد. گەرم

بەردەوام بەن   پشوو، خەرییک کاروباری بازرگان  بوون، بە ڕۆژان  شەممە کڕین و فرۆشنیان  

دەکرد، ئاگریان دەکردەوە، چێشتیان لێدەنا. و منداڵیان خەتەنەدەکرد. کە لەالی یەهودیان  

و دەیانگوت لە پەرستگا ڕۆژی    بە ڕۆژان  شەممە ئەوانە قەدەخەن. کەخ  ئەوان دەیانکرد. 

 شەمەممە نییە. 

 

 سەدووقیەکان باوەڕی پتەویان بە چەند خاڵێک وەک یاسا هەبوو: 
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ئەوانە سووربوون لەسەر یاسای چاو بە چاو و ددان بە ددان. پارەی خوێنیان قەبوڵ   ١

 نەدەکرد. ئەوەش بەپن   یاسای حاموڕان  بوو. 

باوەڕیان وابوو مەبەست، ڕەوان  دەداتە کردەوە. و پرسە دینیەکان نان   بکرێنە پاشکۆ،   ٢

م ئەگەر 
 
. بەڵ بوو، ڕەوایە    بۆ ئامانجێیکبۆ ئەنجامدان  مەبەسن  سیاس یان داران    

بەهێ 

 .  ئەو نەرێتە بشکێن 

دروشمیان یەکەم نیشتمان، دوان  دین بوو.  ٣  

٤  . مرۆڤ ئازادە و سەروەری خۆیەن   

ایە.  ٥ ا لە کردەوەی مرۆڤن. نەخۆسژ س  پاداشت و س   

لە    باوەڕبوون بە خودا، پەیوەستبوون بە یاساکان  دین، بەس نی   بۆ ئاساییسژ دەوڵەت.  ٦

کان  پێویست دەن   لە یاساکان  دین )یاساکان  موسا( البدرێ. ئەوەش لە پێناوی پاراستن    

 نیشتمان و خایک پەیمان. 

 

سەدوقیەکان بوو، لەبەر ئەوەی باخ  زۆریان لەسەر خەڵیک    ڕقیان لە  بە گشن   خەڵیک

فان    دادەنا. و گەیل یەهودیش سوودێیک لەو باجە وەرنەدەگرت. بەڵکوو دەچووە گێ 

کەر.   95داگێ 

 

 

فەریسیەکان  ٥  

Farisees 

ئەوکاتەی   بەدیارکەوتن.  پ.س.ب  دووەیم  سەدەی  لە  بوون  کۆمەڵێک  فەریسیەکان 

مەتاتیا سەرۆیک   یۆحەننا هەرکانووس کوڕی شەمعون کوڕی  بە سەرۆکایەن   مەکابییەکان 

 بنەماڵەی مەکابیەکان، بەرەنگاری یۆنانییە سلوکیەکان بووەوە.  

 
95 Göran, Lennartsson (2015) Judiska grupper på Jesu tid. 
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ی فەریسیەکان بوون. ئەو    کەسانەی نەیاندەتوان  یان خەڵیک زۆرینەی یەهودی الیەنگێ 

گرووپ    لە  پەیڕەوبکەن،  موسا  یاساکان   دینیەکان،  ئەرکە  توندی  بە  نەیاندەویست 

 دەردەکران. 

 

ک بوون )پەسیڤ(. زۆربەیان خەرییک  
 
، لە دژی ڕۆم ناچاڵ فەریسیەکان بە شێوەیەیک گشن 

ئەندام  فەریسیدا  پارن   لەناو  و  بوون.  تیۆلۆژی  و  موسا  یاساکان   ڕاڤەکاری  و  تاوتوێکردن 

 بوون.   

 

لە ڕاستیدا یەسو زۆر لەم گرووپە نزیک بوو. لە ئینجیلەکان بەردەوام باس دیالۆگەکان    

ئەوەی  یەسو   لەبەر  بوو.  ناکۆک  لەگەڵیان  هەمان کاتدا  لە  دەکەن.  فەریسیەکان  لەگەڵ 

 لەخۆبان  بوون. و خۆیان لە خەڵکیێ  بە بەرزتر دادەنا. 

 

 فەریسیەکان باوەڕیان لەم شەش خاڵەی خوارەوە: 

 

تاکە گرووپن    ١ ئەوان  دەیانگوت  دادەنا.  لە خەڵیک  بەرزتر  پلەی  بە  فەریسیەکان خۆیان 

خودا پەسندبن. بۆیە لە هەڵسوکەوتیان توندبوون. ئەوەش هۆکارێک بوو بۆ ئەوەی  لەالی  

و   بەزلزانن.  خۆ  و  لەخۆبان   ئەو گرووپە  وابوو،  ڕای  یەسو  بن.  ناکۆک  یەسو  لەگەڵ 

 ڕێنمایەکان  دینییان دژی خوداپەرسن  ڕاستەقینەن. 

 

یەهودی، ئەرکێیک  ٢ یاساکان   لە  باوەڕیان وابوو ڕێزگرتن  ئەوەی  فەریسیەکان   گەورەیە. و 

 ڕێزی لێنەگری ن   دینە. 

 

ێ.   ٣ اب بگێ   پێویستە ڕێز لە نەرێن  باووباپێ 
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دەدایە. کە    ٤ هاوچەرخیان  دیمەن   و  دەکرد.  یاسایان  پەیڕەوی  ی  ژ  
بانگهێ  فەریسیەکان 

ویان لێبکەن.  
 
. داوایان لە خەڵیک دەکرد. لەسەر شەقام سڵ  لەگەڵ ژیان و کردار دا بگونخ  

 

زیاتر    شەرمیان   ٥ ڕێزیان  خەڵیک  باوەڕەدابوون  لەو  بکەن،  نوێژ  لەبازار  خۆیان  نەدەکرد 

 96لێدەگرن. ئەوەش دووڕووییەیک تەواوبوو. دەیاننواند. 

 

 دەرەوەی گروون  خۆیان بوون. وەک پێویستیەک    ٦
 فەریسیەکان دژی گشت یەهودیەکان 

هەمیشە ساکێیک )تۆربە( بچووکیان پێبوو کە تەوران  تێدابوو. جا کات و ناکات لەسەر جادە  

   97خەلکیان ڕادەگرت و قسەیان بۆ دەکردن.  

 

تێیک ب  ٧
 
ی حاخامەکان، دەستەڵ

 
   و فراوانیان هەبوو. ئەو گرووپە لە ئەنجوومەن  باڵ

ەهێ 

 دەستیان لە زۆربەی بڕیار و یاساکان  دین  دا هەبوو.  

 

 

 زێلۆتیەکان   ٦
Zelotes 

لە   تەنیا  دەن    یەهودی،   
لە دین  بەرگری  وابوو  باوەڕیان  بوون.  بچووک  ئەوانە گرووپێیک 

بە   دەیانکرد،  ڕۆم  دژی  ئەو گرووپە  ڕاپەڕینانەی  ئەو  . گشت  ن   ڕۆم  دژی  ڕاپەڕین  ڕێگای 

ساندن  ئەو گرووپە،  شکەست کۆتان  دەهات.     س.ب   ٧٠  –  ٦٦ڕاپەڕین     هۆکاری هەڵگێ 

هات  دوای کۆتان   ڕاپەڕین،  بوون. کە  دامرکاندنەوەی  و  تداری  ن 
 
ئۆڕشەلییم  دەستەڵ ڕۆم 

 98کاولکرد. و پەرستگای سولەیمانییسژ ڕوخاند.  

 
 نەساڕی و دواتریش ئیسالم. فەریسیەکان ئەو نەرێتەیان، لەگەڵ خۆ هێنایە ناو  96
 ٣٦ص  ( الیهود ف  عرص المسیح. دار القلم. دمشق١٩٩٢) ، سید محمد سید محمد عاشور  97

98 Göran, Lennartsson (2015) Judiska gruppet på Jesu tid. 
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 ئەسینیەکان  ٧
Essenes  

ئەسینیەکان گرووپێک بوون، زۆربەیان لە جوتیار و شوانکار و پیشەی دەسن  پێکدەهاتن.  

ی یەهوودی  بە ڕەبەن  دەژیان. و خۆیان بە دو   پەیڕەوکاران  ئەو ڕێبازە و   ور لە گرووپەکانیێ 

دژی   و  هەبوو.  هاوبەشیان  و سامان   نەبوو.  تایبەن   بە سامان   باوەڕیان  ئەوانە  دەگرت. 

بنەمای   لەسەر  دەن    و  یەکسانن.   
بەگشن  مرۆڤ  وابوو کە  پێیان  و  بوون.  کۆیالیەن  

 99  یەکسان  هەڵسوکەوتیان لەگەڵ بکرێ. 

 

ئەو گرووپە فەلسەفە و نەرێتەکانیان لە فەریسیەکان زۆر نزیک بوو. زۆر توند بوون لەسەر  

 پەیڕەوکردن  یاساکان  موسا.  

 

 

 سانهەدرین  ٨
Sanhedrin 

لە   بوو  برین   میشنا  پن    بە   ،
 
باڵ سەرۆیک    ٧١ئەنجوومەن   بەرز  هەرە  حاخایم  ئەندام. 

سانهەدرین بوو. ئەو یاسایەش لە تەورات هاتووە. کە لەسەردەیم موسا ئەو ئەنجومە لە  

یەن  و دین  یەهوودی دەکرد.    ٧٠
 
 100ڕیش سن  پێکدەهات. کە سەرکردایەن  فۆریم کۆمەڵ

 

 

 

 
ی یەسو هێنا. و ناویان بە ئەبیون  )هەژارەکان( دەرکرد.  99 ژ  

ئەسینیەکان، دواتر باوەڕیان بە بانگهێ 
 اتر وەک ڕێبازێیک یەهودی نەساڕی بوونە بناخەی دامەزران  ئیسالم. کە دو 

100 Ibid 
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ە  – پەیمان  کۆن   
 ١٦:  ١١پەرتوویک ژمێ 

بۆ   ( ١٦) پیاوم  حەفتا  ئیسائیل  ان   پیر لە  فەرموو:  موسای  بە  خوداش 

کۆبکەرەوە، ئەوانەی دەزانیت کە ڕیش سنر و کوێخای گەلن و بیانهێنە  

جا من دێمە   (١٧) . لی چادری چاوپێکەوتن و با لەوێ لەگەڵتدا ڕاوەسی   

بەسەرتەوەیە دەبەم و و لەو ڕۆحەی    . خوارەوە و لەوێ لەگەڵتدا دەدوێم

بە   تۆ  ئیی   هەڵدەگرن،  بارگران  گەلەکە  لەگەڵتدا  جا  دەیخەمە سەریان، 

 .تەنها هەڵیناگریت

 

 

 سەبارەت بە یەسو  یەهودی کان  سەرچاوە
 

  
 
    ١٩٤٧لە ساڵ

 
س.ب گەنجینەیەیک شاراوە. لە ناو ئەشکەوتێک لە نزیک  ١٩٥٦تا ساڵ

ڕۆژئاوای دەریای مردوو دۆزرایەوە. ئەو دۆزینەوەیە، بە  قومران، لەسەر قەراخ  باکووری  

ئیستا شێوەیەیک گشن   تا  بەتایبەن     ،  و  ئینجیل.  لێکۆڵەرەوان   بۆ  دەستکەوتە  ین  گرنگێ 

 . ان   یەهودیە نەساڕیەکان. و ساخکردنەوەی ئینجیل عیێ 

 

و   تەواو،  هیندێک  هەبوون.  دەستنووس  سەد  هەشت  لە  زیاتر  گەنجینەیەدا  لەو 

 هەندکیشیان بەش بەش. بەگشن  ئەو دەستنووسانە دەکرانە س  بەش: 

  

یەکەم:   و  بەسژ  ڕەخنە  بۆ  زۆر گرنگە  ئینجیلە  ئەو   
 
دەف ی.  عیێ  ئینجیل  کۆپییەیک 

 .  و بەراوردی بە قوڕئان  ئیسالم بەدواداچوون لەسەر ئینجیل

 

بۆ بەراوردکاری و  . ئەوانەش تا ئاستێیک باش  رتوویک ئەپۆکریف )منحول(ەپ   : بەسژ دووەم

ۆزەکانیێ  گرنگن.   ناو پەرتووکە پێ 
ۆک و بەسەرهان     دۆزینەوەی چێ  
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   نییە.  بۆ لێکۆڵینەوە  هیچ سوودێکیان  کە  ،نەناساو  ی کەس بیۆگرافیا  : بەسژ سێیەم

 

 ئەسینییە( کە  
 
لێکۆڵەرەوان بە گشن  لەسەر ئەو ڕایەن. کە ئەوە پەرتووکخانەی )کۆمەڵ

    . 101دەژیانلە نزیک قومران 

 

ائیل. لە سەدەی دووەیم پ.  ناویان    س.ب ئەسینییەکان کۆمەڵێیک یەهودی بوون لە ئیش 

)پاککەرەوە( نا  پەیڕەوکارەکانیان  بە    ئەوانە  . لە  زۆر  هەبوو. کە  دینیان  پرینسیپێیک  چەند 

 توندی پەیڕویان دەکردن: 

 

   کداریەن  تایبەتییان ڕەتدەکردەوە. موڵ -

   نەدەکرد )بە ڕەبەن  دەژیان(. یان  هاوسەرگێ   -

 هەر بەیانییەک خۆیان دەشووشت.  -

 

هەر   دەکردەوە.  ڕەت  پاولۆس کریستیانیان  م 
 
بەڵ هێنا.  یەسو  ی  ژ  

بانگهێ  بە  باوەڕیان 

لەسەر   بوون  دین    یاساکان  پەیڕەوکردن   بەردەوامیش  و  ڕوخان     موسا  دوای  یەهودی. 

 . 102پەرستگای گەورەی ئۆڕشەلیم. بە کریستیان  یەهودی، یان ئەبیون  ناسان

 

ووی س  ژ  
ووشت(، بێجگە لەوەی کە باس جوگرافیای ناوچە،  پلین  گەورە لە پەرتوویک )مێ 

ێتەوە:    
 ڕووەک و گیانداران دەکا. بە خرۆشەوە دەگێ 

  

درێژان    بە  ژەهراوی،  هەڵیم  لە  دوور  مردوو،  دەریای  ڕۆژئاوای  لەالی 

مردوو   کان  ەخا قەر  ئەوەی    دەریای  دەژین.  ئەسین  دوورەپەرێز  . کۆمەڵێیک 

 
101 Rebert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the New Testamanet. An 
Introduction pp   93 
102 Ibid. Pp 93 
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دانییە.   لەگەڵ  ژنیان  هیچ  جیادەکەتەوە.  جیهان  لە گشت  ئەو کۆمەڵە 

وازیان لە گشت ئارەزووە سێکسیەکان هێناوە. بێجگە لە دار خورما زیاتریان  

ماندوو، کۆ   لەژیان  و  دەربەدەر  لە  زۆر  ژمارەیەیک  ڕۆژان  لە  ڕۆژێک  نییە. 

شە وەک  هەڵدەبژێرن. دەکەنەوە.  ژیانیان  ڕێبازی  پیاوان.  لە  خۆسژ  پۆیل 

زاوزێ ناکەن.   ئەوەش بە درێژان  هەزاران ساڵ باوەڕناکرێ. کە ڕەچەڵەکێکن 

بۆ   و کەسیان یل  لەدایک نان   . بەڵکوو هەتا هەتایە دەژین. تاکە بەرهەمیان

تۆبەکردن مانەوەیان،  هاتنەڕێزی  بەردەوایم  ناویان  و  بۆ  ترە  لە    پیاوان  

 .  103ن ژیا 

 

وەک سەرچاوەکان  ئاماژەی پێدەکەن ئەو گرووپە دواتر بە ئەبیون  ناسان و باوەڕیان بە  

ان  هەبوو. سەرجەیم ئینجیلەکانیێ  قانوون  و ئەپۆکریفیان ڕەتدەکردەوە.    104ئینجیل عیێ 

 

 ، یوسێفوس فالڤیوس
Falvius Josephus 

انێیک کاهین   ١٠٠  –   ٣٧فوس )ێیوس   
ادەی یەهودی بوو. ناوی یوسف  س.ب( لە خێ  نەجیێ  

ووی کۆن  یەهودیان،   فوسێبن ماتیتیاهو( بووە. یوس  ژ  
ۆیک ڕاپەڕین     لە پەرتوویک مێ  باس چێ  

. باس ئەزموون  خۆی، لەو  بەشداربووە  لەو شەڕەدا خۆی    دەکا.   س.ب(  ٧٠- ٦٦یەهودی )

 . 105شەڕە دەکا 

 

ئەوەی   ناساوە(.  بە کریست  ان، و    
لێ  یەسو مرۆڤێیک   ( دەکا  یەسو  باس  پەرتووکەدا  لەو 

نووسینە.   لەو  گومانە  مردن   جێگای  کریستیان   دوای  پەرەسەندن   و  یوسیفوس 

 
103 Pliny the Elder, The Natural History 5. 15. § 75 

ان  دواتر لە بەسژ سێیەم بە درێژی باس دەکرێ پرس ئەبیون  ئینجیل   104  عیێ 
105 Antiquities of the Jewish 20: 9: 1 
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. بۆیە لێکۆڵەرەوان گومان    پەرتووکەکان  کەوتنە دەسن  ئەسقەف و قەشەکان  کریستیان 

 نانە دا کران   کە باس یەسو یان کریستیان  دەکا. زۆریان هەیە، کە گۆڕان لەو شووێ 

 

 

 

 هەڵوێسن  یەهودی و حاخامەکان بەرامبەر یەسو 
 

ووییە. و بە دەیان جار حاخامەکان لە دیالۆگ و   ژ  
لە دین  یەهودی، یەسو کەسایەتییەیک مێ 

وون     ناو دەقەکان    لە  ها ە، هەرو نووساوەکانیان
ژ  
تۆماری تالمود. یەسو وەک کەسێیک مێ 

لە  هاتووەناوی   هەرچەندە  ئەوان،.     مرۆڤێیک    وەک  یەسو   ڕوانگەی 
سووک    ئاژاوەگێ  و 

ێد ووی ناکەبیێ  ژ  
 لە بوون  وەک کەسێیک مێ 

 
م نکۆڵ

 
 .106ەن . بەڵ

 

ئەدەب ووی  و   سەرچاوەکان   ژ  
تەنیا  یەهودی   مێ  ئەوەندە گەنجینەیەیک گەورەیە. مەگەر   ،

بدەن.   پەرتووکەکان  هیندۆس  گەنجینەی قەرە  لە  بیستەم،  خۆیان  بەهۆی    لە سەدەی 

وون  دەستیان کرد بە  کاری لێتۆژەرەوان  یەهودی، کە  
ژ  
لەسەر ئەو    ، بەرنامەی ڕەخنەی مێ 

وونووس و گۆڕەپانێیک فراوان   ئەدەبیاتە ن   لەمپەرە.   ژ  
وو   بۆ مێ  ژ  

کرد.   انلێتۆژەرەوەو و مێ 
 
ئاوەڵ

ناو ئەو گەنجینەیە   ئەو دەرفەتە وو   ە دەستی دا   یکلیل چوونە  ژ  
دەرگای بۆ    و   . زانسن  مێ 

دەر  ڕەخساند،    . کردەوە وەەجیهان   دەرفەتێیک گەورەی  ئەوەی  ئەوەش  بە  بۆ  سەبارەت 

       107 نی هەڵوێسن  یەهودی بە گشن  و حاخامەکان بە تایبەن  تێبگە

 

 
106 Robert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the new Testament. An 
introduction to the Ancient evidence. Pp 133 
107 Ibid. Pp 123 
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  ،  ئەو ئەدەبیاتە دێ.  بە گشن 
 

لە دوای دەستنووسەکان  دەریای مردوو، و یوسیفوس، گرنیک

. بە تایبەن    تابتوانرێ تێگەیشتنێیک قووڵێ  و هەمەالیەن، بۆ سەردەیم یەسو وەدەست بێنی  

( لە سەردەیم  هەرچەندە  بزووتنەوەی فەریسەکان.     )دینێیک دانسقەن  
ئەو ئەدەبیاتە ناتوان 

س.ب(، سەردەمێیک جێگێ     ٧٠  -  ٦٦اوەی پێش ڕاپەڕین  یەهودی )یەسو. لەبەر ئەوەی، م

زەن  و ناکۆیک زۆری تێدابووە. ئەوەش بە هۆی بوون  و نەبوو.  چەندین ڕێبازی جیاجیا  شێ  

کە پێشێ  باس هەندێکیان کراوە. لەوانە چەند ڕێبازێک ڕۆلیان لەسەر دین و پەرەسەندن   

. سەدوقیەکان، فەریسەکان، ئەسینیەکهەبوو.   ان .... و هیێ 

 

هەڵومەرجەش، دیمەنێک  ئەو  ی لە    بەگشن   ناجێگێ  و  دینییەکان   ئاژاوە  ڕەوتە  لەناو   ،

ائیل  بە گشت ڕێباز و گرووپ و   ،. کە لە سەرتاسەری کۆمەڵگەی ئیشائیل هێنا وەدی   ئیش 

ائیل ئیش  یەهودی  جیاجیاکان  کۆمەڵگەی  ە    
لەو    . هێ  توانیان  فەرییس  حاخامەکان   تەنیا 

  
 

حاخامە گرنیک ئەو کۆمەڵە  ئەوەی،  بۆ  دەگەڕایەوە  ئەوەش  دەربچن.  ڕاپەڕینە کاولکارییە 

 ژیانیان ن   بەخشیەوە. هەرچە 
ندە  دین  یەهودیان لەپێش هەر شتێکیێ  دادەنا. جارێکیێ 

 نەساڕیەکان زۆر دوژمنایەتیان کرا.   یەهودیە لەسەر ئەو هەڵوێستەیان لەالیەن 

 

ووی دین  یەهودی، لە سەدەیەی یەکەیم   ژ  
  س.ب ئەوانە ئەدەبیاتێیک مەزنیان لەسەر مێ 

لە زانیاری سەبارەت بە سەردەمێیک سەخت و گرنگ. ئەوەش    ، تۆمارکرد. کە گەنجینەیەکە

 ە زۆربەی لێتۆژەرەوان لەسەریان هاوڕان. دەگەڕێتەوە بۆ چوار هۆکار. ک 

 

و   یەهودی  وو، گەیل  ژ  
مێ  ئەدەن   نووسینەوەی  لە  حاخامەکان  سەردەمە  لەو  یەکەم: 

تەوراتیان دەپاراست. نەک تەنیا لەبەر ناکۆیک و ڕووماڵکردن  ڕابردوو. بەڵکوو گرنگییان زیاتر  

وو تایبەت بوو بە  دەدا. بۆ ئەوان لەو سەردەم  108بە یاسا و نەرێتەکان  )هەالخاە(  ژ  
ەدا، مێ 

 
108 Halacha 
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وو، لەسەر شێوەی  109ادا( گا ئ ڕوونکردنەوە ) ژ  
. بەو شێوەیەش هەمیشە ڕوونکردنەوەی مێ 

ناوەرۆیک   زۆربەی  ئەوەش  دێ.  ڕەوشت  و  خودان   و  یاسان    
بابەتەکان  ڕوونکردنەوەی 

ووییەکان زۆر  گفتوگۆی نێوان حاخامەکان  پڕ دەکردەوە. لە کاتێکدا ڕاڤەکردن  بابەتە   ژ  
مێ 

 دەبن و لە شێوەی ئاسان  دەردەچن. 
 سەختێ 

 

وون  لە سەردەیم پەرستگای دووەم  
ژ  
دووەم: دەگمەنە لە ناو دەقەکان  تالمود ڕووداوی مێ 

بوو.   . یان لە کۆتان  سەردەیم بەدیارکەوتن  یەسو. ئەو سەردەمە جەنجاڵ و ناجێگێ 
ببین 

 س.ب.  ٧٠  – ٦٦کە لە کۆتان  گەیشتە شەڕی  

 

بە    هۆکاربوون، کە  . یە ڕوویاندا ئاژاوە  ە پڕ سەردەم  و لە  . کەئەو ڕووداوانەسەرجەیم  سێیەم:  

هەڵومەرجەکان جێگای    ئەوەی  ئەوەش لەبەر .  بکرێن  باس   کەیمزۆر بە  گشن     شێوەیەیک 

 متمانە نەبوون. 

 

چوارەم: هیچ نووساوێیک حاخایم لەبەر دەست دانییە. کە بگەڕێتەوە بۆ سەدەی یەکەم  

 .  رێتەوەپ.س.ب یش شتێیک وا نادۆز تا بگرە سەدەی دووەیم  

 

ئەو   دوای  تەنانەت  نادۆزینەوە،  سەرچاوەیەیک کریستیان   دووەم،  و  یەکەم  سەدەی  لە 

)ئوسیبیوس شێوەی  لە  پەرتووکێیک   110( س.ب   ٣٣٩  –  ٣٢٦ەیسەری  ک   سەردەمەش 

. بۆیە گشت    نادۆزییەوە. تا بتوان  زانیاری لەسەر کریستیان  سەدەی یەکەم وەدەست بێن 

، کە بتوانی   متمانەیان لەسەر بکەین. دەگەڕێنەوە بۆ سەدەی سێیەم تا   انەی سەرچاو  ئەو 

ئەوانەششەشەم ڕابردوون.  بە گشن     .  سەدەکان   دەماودەیم  ئەو  دووبارەکردنەوەی 

 
109 Aggada 
110 Eusebius of Caesarea. Church history. New york. 1904 



103 
 

انەوەی     
لەسەر ک کەلەپووری داماودەمە و   ، و نەرێی   سەرچاوانەش زیاتر گێ  انەوەی    ن    

گێ 

 . 111ن ەکا ڕووداو 

 

  
 
ساڵ بەو     س.ب  ١٤٠دوای  سەبارەت  حاخامەکان،  انەوەی    

دووبارە گێ  و  تۆمارکردن 

شتانەی حاخامە کۆنەکان گوتوویانە. جێگای متمانە بوون. ئەوەش دەگەڕایەوە بۆ ئەوەی،  

ئاستەی  ئەو  دەگاتە  تا  و  دەکرد.  ڕابردوو  بە  ئاماژەیان  وورد  شێوەیەیک  بە    حاخامەکان 

ووی ڕووداو   تۆمارەکانیان، سەبارەت بە ژ  
   و    . مێ 

.  نبوو   ووردەکاری  پڕ   بە دروسن  و   انەوەی گێ 

م
 
ە.   ەوە،ناوەرۆکلە ڕووی   بەڵ  ئەوەیان شتێکیێ 

 

. ئەویش ئەوان  هەبوو   ، سەبارەت بە کریستیان  حاخامەکان  وەیلە نووسینە  یشگرفتێیک تر 

 دین  کریستیانیان بە دینێیک گومڕا دادەنا. و یەسو مامۆستایەیک گومڕا بوو. 

 

دژی    ە ئەو  ئەوان  قینەی  ئەو  هەبوو.  ناوخۆشیاندا  لە گفتوگۆی  ڕەنگدانەوەی  تەنانەت 

. هەندێک لە    یەسو   گفتوگۆدا،کریستیان  وایکرد، تەنانەت لە   بە کەم و سووک ناوی بێی  

نازناوی   ئاستەی،  ئەو  بۆ کریستیان  گەیشتۆتە  دوژمنایەتیان  وایە.  باوەڕیان  لێتۆژەرەوان 

، وەک بن ستا    
، لە جیان  ناوی خۆی  وەك  ی. تا دەگاتە گوزارەی سادە 112دا سوویک لێبنی 

فالن)کەسێك   بە ناوی،  دەبرد (  و  .   ان  ووردەکاری  انی    دەسژ  ئەگەر  هەڵومەرجەدا  لەم 

لێتۆژینەوەی   نووسین   زمان   وەک  دەن    متمانەن. کەخ   جن    زانسن   نووسینەکانیان 

 .  خۆپارێزییەک هەن  

 

یەسو،  بە  سەبارەت  یەهودی  لەژێر    نووسینەکان    خۆجن   بەردەوام 
بۆهێنان  دابوو.    زۆر 

ێیک گەورەی هەبوو. بۆ ئەوەی تێبگەین بۆ شێوەیەیک وایان بۆ نووسی   لەسەر  ڕۆڵ  ئەوەش 

 
111 Robert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the new Testament. An 
introduction to the Ancient evidence. Pp  124 

ی بە کوڕی سوزان  دێ، مەبەست زۆڵە  112  عیێ 
 بن ستادا، لە زمان 
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وبووەکان  تالمود دابکرێ   ،ئاستەی  ئەو   گەیشتۆتە   تا   یەسو گرتبووە بەر. 
 
  . گۆڕان لە کۆپییە بڵ

درێ یان بە شێوەیەکیێ  بنووسێ کە زیاتر لەگەڵ    .و ناوی یەسو لە شوێنێک هاتن   البێ 

 . لەبەر ئەوەی بۆ نووسی   لەسەر یەسو، تەنیا    بۆچوون  شەقایم یەهودی ئەو دەمە بگونخ  

 دوو ڕێگا لە بەردەم حاخامەکاندا هەبوو. 

ئەو  ێ، کە  لێبگێ  دەن   ڕیزی  نەبیە و  یەسو  دانپایانان، کە  لەبەر  یەکەم  بوو.  ەش مەحاڵ 

ن  یەهودی و سەنهێدرین دەکەوتە لەرزە. 
 
 و لەناودەچوو. ئەوەی بوون  دەستەڵ

، و چ لە گۆڕین  ئەو دەقانەی تالمود کە  دووەم: بەرەنگار بوونەوەی ان چ لە ڕێگای ناوزڕاندن 

هاتبوو  تێدا  یەسویان  زیاتر .  ناوی  بوونەوە،    لەوەش  بەرەنگاری  توند  خۆیان  تەنیا  نەک 

ند. کە ئەنجامەکەی گەیشتە لە خاچدان  یەسو.  بە
 
ن  ڕۆمیشیان تێوەگڵ

 
 ڵکوو دەستەڵ

 

  :  
 
 ڕایمۆند براون دەڵ

دیارە وا  بابل  تالمودی  دەف   وابوو. کە  ،  لە  باوەڕیان  یەهودیە کۆنەکان 

لەو   بەرپرسیارن  ئاستەی  ئەو  تا  ون. 
 
تێگڵ یەسو  مردن   لە  انیان  باووباپێ 

 113ڕووداوە.  

 

، بەرامبەر  سەرەتای سەدەی سێیەیمنەک هەر یەهودیەکان    ئەو ڕایەی براون،لە ڕاستیدا  

ئەو   دیاردەکان   بەڵکوو  خستۆتە گومان،  انیان  باپێ  و  تا  باو  بووە،     
بەهێ  ئەوەندە  قینە، 

)تۆلیدۆت   پەرتوویک  ئەوە  بۆ  بەڵگەش  مابوو.  هەر  بیستەمیش  سەدەی  سەرەتای 

  114یە. یەشو(

 

دەکا کە   وا  یەسو.  و کەسایەن   بوون  بە  سەبارەت  حاخامەکان  نێوان  هەلوێسن   ناکۆیک 

، ئەگەر ئاستەمیش  یەهودی لێکۆڵینەوە لەسەر ژیان و کەسایەن  یەسو لە سەرچاوەکان   

 
113 Sanhedrin. 43a-b 

 یەسو. زۆر بە شێوەیەیک سووک باس یەسو دەکا.  تۆلیدۆت یەشو. یان ژیان   114
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، زۆر سەختن    نەن  
م لەبەر زۆری  .  115

 
هەرچەندە ئەگەر کەمیش بن بەڵگەنامە هەن. بەڵ

، پێویسن  بە قووڵبوونەوە     و خۆ پاراسی   لەو تێکستە نەشیاوانە هەیە. بەڵگەنامەی دژایەن 

  ساخیان کاتەوە. تا بتوان   بە شێوەی لۆژیک و لەسەر بنەمای بەراوردکاری  

 

 

 ئەدەبیان  یەهودی پەرەسەندن  
 

س لە  قۆناخە  ئەو  تەناییم.  سیفریسەردەیم   
 
    اڵ

 
دەف   دەگرێتەوە   س.ب   ٢٠٠تا ساڵ  .

  
 
ساڵ یەهودی  ڕاپەڕین   دامرکاندنەوەی  دوای  )میشنا(یە.  تەناییم،  ،  س.ب   ٧٠بنەڕەن  

لەالیەن ڕۆمانەکان. کۆمەڵێک فەرییس کە کۆمەڵێیک یەهودی ڕێکخراوبوون. و دەربازیان  

ڕۆمانەکان   وەرگرتن  مۆڵەت  دوایبووبوو.   دەقەکان     ،لە  ڕاڤەکردن   و  ساخکردنەوە  بۆ 

تالمود.  و  ڕێکخستن     تەورات  بە  شاری    کۆرس دەستیانکرد  لە  )تالمودی(.  حاخایم 

ین  ڕکخراوبوون. کە    ەوەی پرۆژ ئەو کۆرسانەش لە شێ  116. ا ژەمنی بە سەرۆکایەن  بەناوبانگێ 

زاکای( بن  )یۆحەنان  دەچوون  حاخام  نەرێتەکان   بەڕێوە  خەرییک کۆکردنەوەی  ئەوانە   .

یەکەیم   بۆ سەدەی  دەگەڕانەوە  نەرێتانە  لەو  هەندێک  بوون.  یاسا کۆنەکان  و  فەرییس، 

  س.بپ. 
ان  نوێ  می بوو. کە لە پەی. ئەوەش وەک تەوران  دەماودەم یان کولتووری گەلێ 

      .117بە )نەرێن  کۆن( ناو دەبرێ

 

ۆزترین پەرتووکە بۆ دین  یەهودی. ناوی یەسو    ،لە تالمود کە دوای پەرتوویک تەورات  پێ 

 یەسو لە ناو دەقەکان  تالمود، وک زۆڵ دووبارە بۆتەوە. و    ناوی  زۆر جار دووبارە بۆتەوە. 

 
115 Robert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the new Testament. An 
introduction to the Ancient evidence. Pp 125 
116 Jamnia 
117 Robert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the new Testament. An 
introduction to the Ancient evidence. Pp 126 
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  .  نازناوی بەکەم زانی   و سووکایەن 
ۆیک لەسەر هۆنراوەتەوە. تا دەگاتە دروستکردن   چێ  

 بۆ نموونە لە تالمود بەو شێوەیە باس مریەیم داییک یەسو، و یەسو دەکا:  

و دەڕۆیشت.  دادەخست  مریەیم ژن   لەسەر  یەهودا، دەرگای  بن  یوسف  

.    لەبەر   ئەوەی ئەوەندە لن   بە قی   بوو، تا کەس نەیبین  

 

بە ناوی   بە پن  تالمود ئەو کارەی یوسف لەبەر ئەوەبووە، مریەم لەگەڵ سەربازێیک ڕۆمان  

دەکەسژ    
مێ  لە  دوان   زیناکاربوو.  مریەیم  ای  س  ئەوەش  لێکردبوو.  خیانەن   ە(   

پانتێ  )بن 

تەمەن    ە،   
پانتێ  بن  یەسو  بکا. کان   پەروەردە  بەتەنیا کوڕەکەی  بوو.  ناچار  جیابووەوە. 

ی جادووکردن بوو. و گەڕایەوە.   
 گەورەبوو، بەرەو میش کۆچیکرد. لەوێ فێ 

 

ئ حاخام  بە  ەز ەلی ێ بە  میش  لە  ستادا  بن  انێیک گوت:    
لێ  بە  ڕاگەیاند،  رمان 

 جادوو برینەکان  سەر پێسن  دروست نەکردوون؟ 

ێ.   گوتیان: ئەو دەبەنگە. بەڵگە لە دەبەنگ وەرناگێ 

ەی  
: بن ستادا خۆ لە ڕاستیدا بن پانتێ    ی داییک،ژنە   ئەو    . ەحاخام هیسدا گون 

م  118)ستادا(یە  ەیە. کەخ    
پانتێ  بن  خۆشەویستەکەی  بابوس  دی خۆی  ێ 

 . 119یەهودا یە. و داییک ستادایە 

 

: ر  ەز یە ل ێحاخام ئ  ن.  ەبرینەکان  سەرپێسن  ئازاری دەدگون 

؟   نان    
فێ  نەن    شێوەیە  بەو  ستادا  بن  ئایا  پن   گوت:  پسپۆرێک  لەو کاتەدا 

 بوون.   یەسو   مەبەسن  ئەشکەنجە و برینەکان  پێسن  

انە بیگرین پێیان گوت: بە هۆی یەک     
 . 120دەبەنگەوە، هەر کەسێیک لێ 

 
دی بکا.  118 ، داوێن پیس ژنێک خیانەت لە مێ  ی واتە سوزان   عیێ 

 Statha da  ستادا: لە زمان 
119 Babilonian Talmud. Sabbat 104b 
120 Babilonian Talmud. Sabbat 15, 11 
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 ییەهودسەرچاوەکان  دواتری 
 

کە    یە،ئەو سەرچاوانەمەبەستمان    دەکەین.   دواتر   ئێمە کە باس سەرچاوە یەهودییەکان

، کە  وەک تالمود، میدراش، گەمارا و میشنا ئەوانەش  هاتوون.    تر دوا سەردەیم یەسو و  لە  

 ناوی یەسو هاتووە.  لە ناو دەقەکانیان  و کەم یان زۆر . کرا دە  بەردەوایم کاریان تێدا بە  

 

وونووسان  یەهودین. کە    سەرچاوانەئەو   ژ  
 هەندێکیان   ڕەنگەڕاڤە و لێکدانەوەی حاخام و مێ 

. یەسو بوو هاوسەردەیم   هەڵبەتە دەن   ئەوەش بگوترێ سەرچاوەکان     بن، یان دواتر هاتی  

  . یەهودی سەرجەمیان بە خران  باس یەسو دەکەن. تا دەگاتە قسەی نەشیاو و سووکایەن 

وون  یەسو ناکەن. 
ژ  
 لە کەسایەن  مێ 

 
م هیچیان نکۆڵ

 
 بەڵ

 

لەالیەکیێ  سەرجەیم ئەو نووسینانەی باس یەسو دەکەن، بە کۆ دەربڕاون. ئەوەی جێگای  

.  سەرسوڕما    
بڵی  ن    نەشیاوی  قسەی  نەوەستاون. کە  بەوەش  یەهودیەکان  حاخامە  نە 

بە شێوەیەک نووسیوەتەوە. کە لەگەڵ ئەو  )تۆلیدۆت یەشو(  بەڵکوو بیۆگرافیای ژیانیان  

. کە کان  خۆی لەسەر یەسو کراون.   قسە و دنگۆیە پڕ سووکایەتیانە بگونخ  

 

 تۆلیدۆت یەشو 
Toledot Yeshu 

بەو   یەشو  ئێستا تۆلیدۆت  جار    ،شێوەیەی  یەکەم  ناوەڕاست.  بۆ سەدەکان   دەگەڕێتەوە 

  
 
وکرایەوە.    ٨٢٦وەک پەرتووک لەالیەن ئاگۆبارد سەرۆیک ئەسقەفەکان  لیۆن ساڵ

 
س.ب بڵ

 . م ناوەرۆکەکەی بەشێوەی دەماودەم دەن   هەر لە کۆنەوە هەبوون  
 
 بەڵ
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د تایبەن   بە  دەکران.  یەسو  لەسەر  توندانەی  ئەو گفتوگۆ  هەندێک  گشت  وای گۆڕین  

ە. دووەم باوەڕ بە    یەسو لە پاکێ  
 ناو تالمود، لەسەر سکێ  ی مریەم و لەدایکبوون 

تێکسن 

م لە  
 
هەڵسانەوە و هەڵکێشان  بۆ ئاسمان. ئەو دوو خاڵە لەو دەمەدا زۆر گرنگ بووین. بەڵ

ئەو  سەدەی یەکەم. دوای لە خاچدان  یەسو. لە گفتوگۆی نێوان یەهودی و کریستیانەکان  

 گرنگییەیان نەبووە.    

 

دژایەن  کریستیان   مەبەسن   بە  بنەڕەتدا،  لە  یەشو  تۆلیدۆت  بە    ،پەرتوویک  و سووکایەن  

نووساوە دەرچوون     . یەسو  ووی  ژ  
مێ  ئەوەی  سەرەڕای   . نی   باوەڕ  جن    زانیارییەکان  

ئاڕاستەی   و  ئینجیلەکان  شێوەی  لەگەڵ  جیاوازی  ناوەڕاست.  بۆ سەدەکان   دەگەڕێتەوە 

    .121گشن  لە پڕۆپاگاندە دەخ   

 

تێکسن   یەشو،ناوەرۆیک  تۆلیدۆت  دەمەدا      لەو   . کریستیان  سەرەتای  بۆ  دەگەڕێتەوە 

نەتیڤێک بۆ ژیان  یەسو دروست بکەن. وەک تەقەالیەک    حاخامەکان دەیانەویست ئالێ 

م لەو سەردەمەدا تەنیا  
 
. بەڵ دواتر    . زۆر لەناو خەڵیک بە شێوەی زارەیک بوو بۆ بێدەنگکردن 

 وەک پەرتووک نووسایەوە.  

 

ن و گەنجان دەدرایە  ،  پەرتوویک تۆلیدۆت یەشو  
 
بە شێوەی ئاڕاستەی پەروەردەی منداڵ

انەکان  یەهودی. لەو پەرتووکە یەسو وەک جادووکەرێک و زۆڵ   
     خێ 

  باس کراوە.   و ئاژاوەگێ 

م
 
قەدەخەکرا.    هەر   بەڵ ئەوڕوپا  یاساکان   ترس  لە  ئەوەش،زوو  سەرەتای    سەرەڕای  تا 

انەکان  یەهودی   
 .122هەر هەبوو   سەدەی بیستەم لە ناو گرووپ و خێ 

 
121 Robert E. Van Voorst (2000) Jesus outside the new Testament. An 
introduction to the Ancient evidence. Pp 144 - 149 
122 Ephram E. Urbach (1987) The sage. Cambridge. Harvard university press. 

Pp 115 - 116 
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. بۆ بێجگە لە پەرتووکە سەرەتاییەکان، زیاتر لەناو   ڕەنگە پرسیارێک بۆ خوێنەر دروست بن  

ناوی یەسو   بە  ئاماژە  پەیوەندی  کۆمەڵگەی یەهودی   ، . سەرەڕای ئەوەی دەزانی   نابینی  

لەناو  دینێک  وەک  و کریستیان   بنەڕەن  کریستیانییە.  یەهودی، کێشەیەیک  بە  یەسو 

بوو  یەهودی دروست  یەهودی ەهەناوی  یەسو لەسەر دین   لەالیەکیێ   وەک ترسێیک    ،. 

ا. و بە توندیش دژایەن  دەکرا   .123گەورە دەبیێ 

 

دواتریش، گشت    ش ئەوە و  خۆی  لە کان   یەهودی  حاخامەکان   ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

تەقەالیەکیان پارێزگاریکردن بوو، لە دین  یەهودی. بەتایبەن  دوای دامرکانەوەی ڕاپەڕین   

بەدرێژان  ئەو ماوەیە، دەتوانی    .   س.ب١٣٥  -١٣٢و دواتریش ڕاپەڕین     س.ب  ٧٠  -٦٦

باسکردن  یەسو. تەنیا لەو کاتانەوە دەهات، کە بەرگری لە خۆیان    س.ب١٣٥  –  ٦٦بڵێی   لە  

 و دین  یەهودی بکەن. لە ڕاستیدا هەر ئەوەشیانکرد. 

 

 یەهودییەکان بە گشن  و حاخامەکان بە تایبەن   
 

ەدا لەجن   خۆیەن  هۆکارەکان  بێدەنیک  
لێ 

 بکرێ: خاڵ باس  ٤لە 

 

. و نکۆڵیان لە کریست و پەیامبەری دەکرد،    ١ یەهودیەکان  کە دەربارەی یەسویان دەزان 

 و کریستەکەی، خۆگر و ن   دەنگ  
بەتایبەن  لە سەدەی یەکەم. هەر شتێک دژی کریستیان 

  
 

بێدەنیک بە  مانایەکیێ   بە  دەبوارد.  بەرەوڕووش  دوژمنایەن   لە  خۆیان  تەنانەت  بوون. 

حاخامەکان   دوژمنایەن  کری دەکەن. کە  بەوە  ئاماژە  بەڵگە هەن  هەندێک  بکەن.  ستیان  

تنائیم لەگەڵ    124  سەردەیم  پەیوەندییەک  گشت  هاتوهاوار،  بەن    هەوڵیاندا، 

 
123 Christianity in Talmud and Midrash 61 pages 

 
 سفرەوە دەست پێدەکا تا  124

 
ووی یەهودی لە ساڵ ژ  

  سەردەیم تەنائیم لە مێ 
 
  ٢٠٠دەگاتە ساڵ

 س.ب. 
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بەرەنگاریان    
 

بێدەنیک بە  مانایەکیێ   بە  ن.  بێ   لەسەر کریست  و گفتوگۆ  کریستیانەکان، 

 .125دەبوونەوە 

 

لە الی یەهودییەکان،  زۆربەی پەرتووکە    ٢ ئاماژە بەوە دەکەن، کە یەسو  کالسیکییەکان 

م ئەو کاتەی دین   ەکەسێیک وا گرنگ نەبوو 
 
. بەڵ . تا ترسێیک لەسەر باوەڕی یەهودی هەن  

م ئەوکاتە  
 
کریستیان  سەری هەڵدا. و گەشەی سەند. ئەوسا بووە ترسێک لەسەریان. بەڵ

تەن بە  بەرەنگاری کەسێک  تا  نەمابوو.  بەرەنگاری  یەسو  دەن    ئێستا  بەڵکوو  ببنەوە،  یا 

کاری ڕۆم   جیهانێیک فراوانێ  ببنەوە. ئەوەش بۆ دین  یەهودی کە خۆی لە ژێر زەبری داگێ 

 دابوو. ئەستەم بوو.  

 

 یەهودیەکان  سەدەکان  دواتر، بەالیانەوە یەسوی کریست ئەو گرنگییەی نەبوو. بۆیە  ٣

ربارەی ترس کریستیان  لەسەر یەهودی بدەن. بۆ  زیاتر خەرییک ئەوەبوون ڕوونکردنەوە دە  

دین    لە کاتێکدا  بەر.  بگرنە  ترسە  ئەو  بوونەوەی  بەرەنگار  بۆ  ڕێگایەکیێ   دەبوایە  ئەوەش 

دەکرد  پەیدا  ی    
هێ  هەم  خۆ  لەسەر   ، ن     . کریستیان 

 
دەستەڵ جۆمگەکان   لە  هەم  و 

اتۆری ڕۆمان  بەشداری پەرەی دەسەند.   ئیمێ 

 

بۆ   ٤ حاخایم  سیاس    ئەدەن   هەڵۆمەرجەکان   تۆماری  نەبوو. کە  وو  ژ  
مێ  نووسینەوەی 

  ئەوەی   کۆمەڵگە بکا. بەڵکوو بۆ یاسای دین  بوو. بەڕەچاوکردن  ئەو هەموو هۆکارانەی دژی

. لە سەرچاوەکان  یەهودی سەرەڕای ئەو هەموو ئاماژەکردنەی  کردن  ئاماژە بە ناوی یەسو 

نووسا  متمانەوە  بە  هەیە، گشن   یەسو  جن    لەسەر  سەرچاوەی  دەبنە   
 
دوودڵ ن    وە. 

 
125 Zetzer, Jewish Responses to Early Christian Pp 140 – 146 
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. سەرچاوەکان  یەهودی   یۆنان  متمانە. و بە پێچەوانەی سەرچاوەکان  کالسییک ڕۆمان  و 

ووییە بکەن.  ژ  
 هەڵسوکەوت لەگەڵ ئەو بابەتە مێ 

 
 هەوڵیاندەدا، بە قووڵ

 

لەو سەردەمە ڕۆڵێیک گەرەیان   باس دوو نووسەری یەهودیش بکەین کە  لە کۆتان  دەن   

 هەبووە.  

شێوەی   بە  یەسوی،  باس  جار  دوو  نووسینەکان   ناو  لە  یوسیفوس  یەکەمیان 

 ڕوونکردنەوەی بێالیەنانە کردووە. یوسیفوس زانیاری گرنگ لەسەر یەسو دەدا. 

  

فیلۆن   فەیلەسوف  لەسەئەلکسەندەری  دووەمیان  ئەو ر . کە  و   ، دەیم  ڕووداو  ڕەشەبای 

کارەساتەکان ئەوەندە زۆر بووین. و بە درێژی باس ڕووداوەکان دەکات. تەنانەت بە ڕقەوە  

اتۆر لەسەر خایک  یەهودا دەکا. و بە    ،باس پیالتوس پۆنن  فەرمانڕەوا  و جێنیشین  ئیمێ 

. کەخ  باس یەسو ن  اکا. کردەوەی دڕوندانە ناوی دێن  

   

  پەیدابوون    سەرەتای  لە   یتەکە تێکس  ، کە کێیەسو. پەرتوو   ژیاننامەی یان    دۆت یەشو ێتۆل

،دین  کریستیان  
 
دژی یەسو نووساوە. مەبەست لە نووسین  ئەو    ، بۆ کەمکردنەوەی ڕۆڵ

. لە سەرەتادا لەناو حاخامەکان   پەرتووکە بەرەنگاربوونەوەی یەهودیە دژی دین  کریستیان 

و کۆمەڵگەی یەهودی زانیاری لەسەر یەسوی ناسی دەماو دەم بالو دەبووەوە. دواتر بە  

بە   پەرتوکێک  لەناو  دەماودەمانە  ۆکە  چێ   ئەو  ئارایم   
و  زمان 

 
بڵ یەشو(  )تۆلێدۆت  ناوی 

درایە سەر زمانان  تر. لە سەدەکان  ناوەڕاست لە سەرتاسەری ئەوڕوپا    . کرانەوە   
دواتر وەرگێ 

یەشو(   )مەسیح  ناوی  بە  پەرتووک  هەمان  دووبارە  پانزەم  سەدەی  لە  وبووبووەوە. 
 
بڵ

وون  بە پن   سەرچاوەکان  میشنا و ت
ژ  
وکرایەوە. لەو پەرتووکەدا زانیاری مێ 

 
المود لەسەر  بڵ

لە زانیاریەکان  دەربارەی بنەچە یەسو کە کوڕی یوسف  دارتاش   ی یەسو داڕێژراون. یەک 

ە(.  بەو پێیەش دەن   یەسو زۆڵ    
نییە. و بەڵکوو کوڕی سەربازێیک ڕۆمانییە بەناوی )بن پانتێ 
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ن    ن   و لە ژیانیدا هەر خەرییک جادووکردن بووە. ژنبازی کردووە. و مردنێیک پڕ شەرمەزاری 

ا.    ڕەوابیێ 

 

تۆلێدۆت یەشو بە درێژان  سەدەکان  ناوەڕاست تاریکان  خستبووە سەر پەیوەندی نێوان 

وونووس   - یەهودی ژ  
. تەنانەت زۆر پسپۆر و مێ  هەوڵیان دەدا خۆیان لە باس    ،کریستیان 

 . 126ئەو پەرتووکە بپارێزن 

 

  
 
ۆت یەشو(ی دا.  س.ب دەستەالن  کەنیسە بڕیاری قەدەخەکردن  )تۆلێد  ١٤٠٥لە ساڵ

بەدەست   هەر  یەهودی  و گروون   ان 
  
ناو خێ  لە  بیستەمیش،  تا سەرەتای سەدەی  م 

 
بەڵ

و   ئەوڕوپا.  سیاس  تداران  
 
دەستەڵ ترس  لە  دواتر  دەسووڕایەوە.  دزی  بە  و  دەکەوت 

م )دژی یەهودی( لەناو چوو   .127بەرزبوونەوەی ئەنن  سێمێتێ  

 

 

 دەرئەنجام 

وەک    ، وون 
ژ  
مێ  یەسوی  یان  ناسی  یەسوی  دەکەن کە  بەوە  ئاماژە  دیاردەکان،  گشت 

ائیل داوای جاکسازی لە دین دا   یەن  هەبووە. و لە خایک ئیش 
 
یک کۆمەڵ

 
کەسایەتیەیک چاڵ

کردووە. ئەوەش دۆکومێنتەکان  یۆنان  و ڕۆمان  تا دەگاتە دەقەکان  حاخامەکان  یەهودی  

م کەسای 
 
بەڵ یان  نووسیویانە.  هاوسەردەیم  نووسەران   هەڵوێسن   و  چۆنە  یەسو  ەن  

 سەدەکان  دووەم و سێیەم چۆنە ئەوە دەکرێ بەدواداچوونێیک ووردی بۆ بکرێ.  

 

، کارێیک تا بڵن   ئاڵۆزە  ، سەبارەت بەبەدواداچوون وون 
ژ  
. لەبەر  ژیان و کردەوەکان  یەسوی مێ 

 و هەرزەکاری    ئەوەی لە سەدەی یەکەیم س.ب هیچ دۆکومێنتێک دەربارەی 
 
ژان  منداڵ

 
126 Mika Ahuvia. Intoduction to Toledot Yeshu. Ancient Jew Review, 2014. 
127 Wikipedia 
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دەست ناکەوێ. ئەو بەڵگەنامەو تۆمارانەی هەن دەگەڕێنەوە بۆ سەدەی دووەیم س.ب   

 .  ئەوەش ماوەیەیک دوورە بۆ تۆمارکردن  ووردەکاری تا دەگاتە هەڵسەنگاندن  کەسایەن 

 

. زۆربەی هەرە زۆریا  ن  لەالیەکیێ  ئەو دۆکومێنتانەی لەسەر یەسو نووساون بێالیەن نی  

نووسین    دەگاتە  تا  و کریستیانەکان  یەهودی  نێوان  ناکۆیک  تایبەن   بە  نووساون.  دژی 

، کە لەالیەن باوکان  کەنیسە نووساون زۆر    تۆلیدۆت یەشو.  لەالیەکیێ  دەقەکان  کریستیان 

وو نووساون، و ناتوانرێ بکرێنە بنەمای لێتۆژینەوە لەسەر کەسایەن  و   ژ  
کەمیان وەک مێ 

.  ڕەون  سەرهەڵ ، دین  کریستیان    لە بەدواداچوون و ساخکردنەوە،   بۆیە دان و پەرەسەندن 

بەڵگەنامەکان    .  بە گومانەوە سەیر بکرێنن   دە بە ووردی لەگەڵ  الیەنە بەرامبەرەکان    ،و 

ێ.   بەراوردبکرێن.   تا بتوانرێ دیمەنێیک لۆژیک و خ   متمانەی یل  وەدەست بێێ 

 

ک بوون   
 
وون  چاڵ

ژ  
 دەرئەنجام دەگەینە ئەو باوەڕەی یەسوی ناسی وەک کەسایەتیەیک مێ 

 هەبووە. و لەو سەردەمەدا ژیاوە.  

 

یک یەسو   . ەوەشمان لەبێ  نەخ   ئ
 
لەبەر  سەردەمێیک ناجێگێ  بووە.    ،سەردەیم ژیان و چاڵ

 دووهۆکار: 

 

ها   : یەکەم نەبوون   و  یەهوودی  دین   باڵەکان   نێوان  نێوان گرووپەکان   ناکۆیک  لە   
 

ودەنیک

ائیل.    خایک ئیش 

 

، و بەرەنگاربوونەوە    : دووەم اتۆری ڕومان  ائیل لەالیەن ئیمێ  کاری خایک ئیش  یەهودی.  داگێ 

ی دروستکردبوو.   کە بە درێژان  دوو سەدە پ.س.ب تا دەگاتە  کە هەڵومەرجێیک ناجێگێ 

 
 
. س.ب، ئەو ناوچەیە، نەتوان   ئارایمئ بەخۆیەوە ب ١٣٥ساڵ  بین  
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وو  ژ  

 ئیسالم  ی مێ 
ۆکانەی    دراونەتەوە یا ئەو چێ  

هێشتا نەگێ   

 

وون  و کەلەپووری ئیسالم، بە ووردی بایس دۆخ  یەهودی  
ژ ر
تا ئێستا، هیچ پەرتووکێیک می 

و ڕێبازی یەهودی نەساڕی نەکردووە. هەر ئەوەشە وایکردووە، نەتوانرێ پەیوەندی نەنر  

نەساڕی    ،عەرەنر  یەهودی  ڕێبازی  و  یەهودی  بەنر  کێشان   بدۆزرێتەوەبە    نەخشەی . 

، ئەستەمە    یەهودی و یەهودی نەساڕی لە دوورگەی عەرەنر
ووی ژیان و پەرەسەندن  ژ ر

می 

 لە سەرهەڵدان
 
      128ئیسالم تێبگەی.   و پەرەسەندن   بتوان  بە ووردی و قووڵ

 

، ئەوەندە بەس نیی ە، تەنیا بایس لەدایکبوون  محمدی کوڕی  بۆ بایس ئیسالم و پەرەسەندن 

بک لەوە  .  رێعبدەللا  بیر  م 
 
بەڵ ڕدرێ.  ر

بگی  عەرەنر  نەنر  مەولودی   
 

ئاهەنیک ساڵ  هەر  یان 

بە    و هەرزەکاری چۆن بووە. کاریگەری کن ر لەسەر بوو. و 
 
نەکرێتەوە محمد ژیان  منداڵ

،  شێوەیەک   ، لەماوەی پێش  ژنگەی دیمەن   گشن  یەن  و دین 
 
هەڵدان  ئیسالم  سەر   کۆمەڵ

و کان   و   باری    دواتر   سەرهەڵدان  لە  قووڵبوونەوە  بەنر   بووە.  ئیسالم چۆن   
پەرەسەندن 

وون  ژینگەی لەدایکبوون  محمد، ناتوانیر  لێتۆژینەوە  
ژ ر
 و پاشخان  می 

 
یەن  و جوگراق

 
کۆمەڵ

 سەبارەت بە دیمەن  ڕاستەقینەی هزری دین  ئیسالم، بە شێوەیەک بنەڕەن  بکەین. 

 

 قوڕئان سەبارەت بە لەدایکبوون  موسا و یەسو و نەبیەکانیی  زۆر شن  لەبەر ئەوەی  

 
. یوم قبل وفاة محمد. إسالمیات دوت کوم 128  ٢٣. ص  محمد حسان المنیر
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 محمد هیچ نادۆز  
 
م بۆ بایس لەدایکبوون و منداڵ

 
وە. بۆیە ئەوەندە  رێتەباسکردووە. بەڵ

بەسنییە، تەنیا بایس سەرهەڵدان و دیاردەی وەخ بکەین. ئەگەر قوڕئان و پەیایم ئیسالم  

ڕە پەڕجووێیک  ی کورتکەینەوە.  لەسەر  ژ ر
ووە،وانبی  ژ ر

می  شێوە  ئەو  زانیر     ئەگەر  تیوری  بە 

یەن  ناکۆک  
 
ببەستینەوە. ئەوە لە بنەڕەتدا لەگەڵ یاساکان  رسووشت و پەرسەندن  کۆمەڵ

 .  دەنر 

 

ەوە دەستنر  بکەین. پەروەردەبوون  محمد لەکۆڕە دینی ر
لی  ، یەهودیە نەساڕیەکان  ەکان  با 

ئارەزووەوە   بە  پێکردووە.  زۆری  دەسن   یم 
 
وەڵ و  دەگرت.  باسیان  قسەو  لە    

گون 

، لەلی ئەو ڕەبەنانە دەدۆزینەوە. بۆیە هەسن  بە ئارایم دەکرد و هۆگری ئەو   پرسیارەکان 

کۆڕە بەردەوامانە دەبوو. و ئەوانیش بەردەوام زانیاریان دەدایە و ڕێنماییان دەکرد. زۆر جار  

بۆ قەشە وەرەقە   نامەیان  نوفل  ئەو ڕەبەنانە  یم  دبن 
 
، وەڵ ەدایە. ئەویش دوای گەیاندن 

 129وە.  یە دەهێنا   ڕەبەنەکان قەشە وەرەقەیسژ بۆ 

 

، لە  ێ  بە شێوەیەیک گشتگێ  و قووڵدەن    تێگەیشی   لە قوڕئان و سەرهەڵدان  ئیسالم،  بۆ  

بتۆژ  ژینگە  هەمان  ی  دینەکانیێ  پەرەسەندن   و  سەرهەڵدان  لەبەر  رێتهەڵومەرخ   ەوە. 

بە   یەکتاپەرستانەیە. ئەوەی قوڕئان  دینە  ئەو  تیوری     و   سووشن  خۆی کۆی 
 
  لەناو دەف

تر و ژیانیان د  ،بەردەوام  ئایەتەکان   نەبیەکان   پەیایم  لە هەر دەقێیک بەبێ   .  ەگەڕێتەوەبۆ 

 رداران دێنێتەوە، کە ئیسالم و قوڕئان بەردەوایم ئەو دینانەن. ەباو 

 

پەرتووکەکان  دین یەک سەرچاوەیە،  قوڕئان خۆی ئەوە دووپاتە دەکاتەوە، کە بنەڕەن  

 لەالیەن خوداوە هاتووە. 

 

 ٢١٢: ٢سورة البقرة  – قرآن الکریم 

 
 ٥٧ص  . اإلسالم بدعة نرصانیة( ١٩٨٥الیاس المر ) 129
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و   ڕازێندراوەتەوە،  دونیایان  ژیان   ئەوەی  بۆ  ئەوانەی کوفریان کردووە،  بۆ 

ئەوانەی خوداپەرست   و  باوەڕیان هێناوە.  دەکەن، کە  بەوانە  ئەوان گاڵتە 

بە   بژێوی  بەنر  سنوور  خودا  و  دەبن.  لەسەریانەوە   
 
سەڵ ڕۆژی  لە  بوون، 

 (  ٢١٢کەسێک دەدا کە خۆی بیەوێ )
 

یل یان زەبوور و قوڕئان پەرتووکن لە لەوخ مەحفوزەوە یان  جا هەریەک لە تەورات، ئینج 

المبی   )ال بنەڕەن   (کتاب  تەواوی  دیمەن   لە  ناتوان   بە خوێندنەوەی قوڕئان،  تەنیا  بۆیە   .

نموونە قوڕئان  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەوەش  تێبگەی.    کراوی پوختە  یئیسالم 

 عەرەن  پاراو. 
ە بە زمان   پەرتووکەکانیێ 

 

 ٣ - ٢: ٤٣سورة زخرف   -القرآن الکریم 

 ( ڕوونە  پەرتووکە  بەو  سوێند  تا  ٢و   ، عەرەنر قورئانێیک  ( کە کردومانەتە 

 ( ٣) .تێبگەن

 

ۆزە  عەرەن  بەپن   ئەو ئایەتە قوڕئان کۆپیەیک پەرتوویک پێ 
. هەر بۆیە فەرمان بە  ، بە زمان 

ۆزەکانیێ  بکەن. باوەڕداران  دەد   130ا، کە باوەڕ بە پەرتووکە پێ 

 

پن    قوڕئان،بە  دەربڕینەی  ئەو  پەرتووک    اهیمیەکان، گشت  ئیێ  دینە  هەرس   ۆزەکان   پێ    ە 

پەرتووکن.   لە  یشقوڕئانو  یەک  پ  انەپەرتووک  و یەکێکە  لەو  و  یەک  ئیسالمیش  ەیامبەری 

ڕوو    نەبیەکان  پێشێ  و محمدیش،  هەموو تاک و تەنیایە. و  و    . . چونکە خودا یەکەنەبیانەیە

ئەوەش بەڵگەیە کە قوڕئان خۆی دان بەوە دادەن   .کە وەخ  بۆشاییەیک    131لە ئەو دەکەن.  

 
. یوم قبل وفاة محمد. إسالمیات دوت کوم 130  ٢٣. ص محمد حسان المنیر
 ٢٤. ص هەمان سەرچاوە 131
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اهیمیەکان. و    دینە ئیێ 
ڕووخ نەبووە. بەڵکوو هەنگاوێکە لەناو چوارچێوەی پەرەسەندن 

 دن  دین  دابڕوا.  دەن   بە هەمان ڕێباز و ڕەون  پڕۆسەی پەرەسەن

 

 ٤٧سورة المائدة    –القرآن الکریم 

دەبا باوەڕداران  ئینجیل بەوە فەرمان بدەن، کە خودا تیایدا دایبەزاندووە، و  

نەبن ئەوە  فەرمانبەرداری  دایبەزاندووە  ، ئەو کەسانەی  خودا  ئەوە    . کە 

 .(٤٧)  ئەوانە سەرپێچیکەرن

 

. و وەک بارمتە بۆ لە قوڕئاندا بە شێوەیەیک بەردەوام     دەگەڕێتەوە بۆ پەرتووکەکان  پێشێ 

بە  ووی    باوەڕکردن  ژ  
مێ  بەڵگەیە کە  ئەوەش  هێنێتەوە.  دەیان  نموونە  بە  قوڕئان  دروسن  

ە. بۆیە ووێیک زۆر کۆنێ  ژ  
  کان  باس ژیان و باوەڕی محمد دەکرێ، هزری قوڕئان پرۆسەی مێ 

 لەبێ  
بکرێن. لەبەر ئەوەی ئەو دوو دینە،  نان   پەرەسەندن  دینەکان  یەهودی و کریستیان 

 پاشخانێیک گەورەن بۆ باوەڕی محمد و سەرهەڵدان  ئیسالم. 

 

 
 

 نەساڕی یەهودی بنەڕەن   بۆ  سەرەتایەک
 

ۆزی پەرتووک ،قوڕئان لە  عیسا ناوی جار ٢٣ و )مسیح(، کریست ناوی جار ١٠ ئیسالم پیر

م هاتووە. 
 
 )مسیچ( کریستیان   ناوی شوێنێک هیچ لە قوڕئان دەقەکان   سەرتاسەری لە بەڵ

 دووبارە جار دەیان بە نەرسان   یان نەساڕی ناوی ،ئەوە جیان   لە نەهاتووە.  دین وەک

.  گەورە پرسیارێیک هەم و هەڵوێستەکردنە.  جێگای هەم ئەوەش بۆتەوە.   لەبەر دەوڕووژێن  
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.  )مسیچ(  کریستیان بە نەساری ئیسالم، جیهان   سەرجەیم لە ئەوەی ر 
 بەو دادەنی 

.  کریستیان مەبەسن   دەنر   قوڕئان، زمان   لە نەساڕی زاراوەی کە یمانایە   نر 

 

وویەک ڕەتکردنەوەی تێگەیشتنەش ئەو ژ ر
 و پەرەسەندن پڕۆسەی سەدەی چەندین می 

یەن   و دین   ئاڵوگۆڕییەکان  
 
ن   گەلن   کۆمەڵ

 
 هەموو ئەو شاردنەوەی و ناوەڕاستە.  ڕۆژهەڵ

ووی درێژان   بە ،ناوچانە ئەو گەلن   کە . نەهامەتیانەیە و ڕووداو ژ ر
 نێوان ملمالنن ر  می 

.  ئاسان   بە زۆر دەتوانیر   یان بووین.  توویسژ  ەکان،دین  هەردوو دەنر   موسوڵمانان لی بڵێیر 

.  پاشخانیان و مانا یەک کریستیان، و نەساڕی  زۆر لێکدانەوەیەک ڕاستیدا، لە کە هەنر 

وکردن هەر هەڵەیە. 
 
ووی ڕەشکردنەوەی زاراوەیە، دوو ئەو نێوان لە ێکتێکەڵ ژ ر

 می 

  سەد شەش لەماوەی ،دینە پەرەسەندن  
 
  حیجاز.  و میسۆپۆتامیا شام، ناوچەکان   ساڵ

 

 نزیکەی درێژان   بە . نەساڕی( )یەهودی نەساڕیەکان و کریستیان دینانە، دوو لەو یەک هەر

وون   پاشخانێیک ئیسالم.  هاتن   تا کریست خاچدان   لە دوای، لە هەر . ساڵ سەد شەش
ژ ر
 می 

یەن   و
 
ی قڕکردن   و شەڕ و دوژمانایەن   لە ساڵەیان سەد چەند کۆمەڵ  بە هەبووە.  یەکی 

 کریستیانەکان.  بەرامبەر نەساڕییەکان یەهودیە تایبەن  

  

 کریستیانەکان، بەرامبەر هەڵوێستیان و . کریستیان لە جیاوازن زۆر دین وەک نەساری

 کریستیان   یەهودی بە کەنیسە باوکان   لە هەندێک . ەەبوون هیچیی   دوژمنایەن   لە بێجگە

 کە  ،هێلین   کریستیانەکان   لە نەساڕیەکان زاراوە وەک تانیبوویان بەوەش . دەبردن ناویان

وبووبوونەوە ئەوروپا لە
 
ت لە نەساریەکان نەوە. بکە اجی بڵ

 
 و تەورات بەپن ر  ڕۆژهەڵ

ی ئینجییل  یەسو بە باوەڕهێنان بە تەنیا ،ڕزگاربوون کە وابوو باوەڕیان و دەجولنەوە.  عییر

 .   بکرێ.  موساش یاساکان   بە باوەڕ دەنر   بەڵکوو نانر 

 

 لەگەڵ جیاوازیان هەروەک هەبوو.  حاخامەکانیش یەهودیە لەگەڵ جیاوازیان ئەوانە

 پەیامبەری لە نکۆڵیان حاخایم، یەهودیەکان   وەک نەساڕیەکان، یەهودیە کریستیانەکان. 
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 ڕەچەڵەک لە یەسو کە نەبوو بەوە باوەڕیان کریستیانەکان، وەک کەخر  نەدەکرد.  عیسا

. نر   خودان  
132      

 

 و حاخایم یەهودی گروونر  دوو هەر ناوەڕاسن   لە بوون کۆمەڵێک نەساڕیەکان یەهودیە

 . انییان جییلئین و تەورات هەردوو پەیڕەوی کریستیان   هەردوو بە باوەڕیان و دەکرد.  عییر

    . 133هەبوو یەسو و موسا

 

 نر   یان مەبەست بە قوڕئان.  لە نەساڕی زاراوەی لە ،موسوڵمانان تێکەڵکردنەی ئەو

ەدا ئەوەی نییە.  گرنگ مەبەست، ر
 ساخبکرێتەوە.  کێشەیە ئەو دەنر   دەکرێ تا گرنگە.  لی 

 ئیسالم و نەساڕی یەهودی و کریستیان   پەیوەندی بە سەبارەت بەدواداچوون ئەگینا

، ئەوەندە  نەساڕیەکان ئەوەی لەبەر دروست.  دەرئەنجامێیک گەیێنێتە نامان و ئاڵۆزدەنر 

 بکرێن.  تێکەڵ ئاسان   بە وا ناکرێ و جیاوازن.  کریستیانەکان ڵلەگە نەساڕیەکان( )یەهودیە

یش  ناکرێ بۆیە . بووین ئیسالم دین   دروستبوون   بنەڕەن   ،نەساڕییەکان یەهودیە لەلیەکیی 

 لەلیەکیی   و لەلیەک.  کریستیانەکان گەڵ لە ناکۆکیەکانیان و بنەڕەتیان لە چاوپۆیسژ 

 بکرێ.  حاخایم یەهودیەکان  

 

ووی ایسب هەرچەندە ژ ر
م درێژە.  و دوور و ئاڵۆز باسێیک نەساڕیەکان، یەهودیە می 

 
 ەمل بەڵ

، لەبەر باسەدا،   پەرەسەندنیان و ئۆڕشەلیم.  لە دروستبوونیان سەرەتای لە باس پێویسن 

 مەبەسن   بە ئەوەش دەکەین.  عەرەنر  دوورگەی و میسۆپۆتامیا و شام، ناوچەکان   لە

، بۆ ئاسانکاری  بەران   ئیسالیم سیمای ناسینەوەی هەروەها و . یاندین ڕەون   لە تێگەیشی  

 مەککە.  قوڕئان   ناوەرۆک بەتایبەن   پەیامەکەیان.  و

 
لەو پەرتووکە بۆ جیاکردنەوەی یهودیەکان  فەرییس و حاخامەکان، لە یەهودیە نەساڕیەکان.    132

زاراوەی یەهودی حاخایم بەکار دێ. کە دەتوان   ڕەون  یەهودی لەژێر چەتری سەنهێدرین بەگشن   
 بگرێتەوە.  

 ٢٢ - ٢١سالم المبكر ص آل عیش، د. محمد. تاري    خ اإل  133
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 .    نەساڕیەکان کریستیان نیر 

،بەڵکوو بەرهەیم   134دوای یەسوی کریسی    بۆشان 
 

  ٢٧ تەمەن   لە )عیسا( یەسو
 
ەی بۆ نارسەوە، شاری لە ساڵ ژ ر

ۆزی، یمپەیا بانگهی   بەرەو پیر

یاب بە دەسن   ،ئۆڕشەلیم لە ئەوەی دوای چوو.  ئۆرشەلیم ژ ر
 خەڵیک بۆ پەیامەکەی نگهی 

  ، هەنگاو بە هەنگاو و کرد.  یەهودی
 

تداریەکان   و خەڵیک لەلی دەرکرد.  ناوبانیک
 
 دەستەڵ

، و یەهودی دین   ە خەڵیک پێیەی بەو نارسا.  نارسی( )یەسوی ناوی بە ڕۆمان   بوو.  ناسیر

 دەنارسانەوە.  و ناودەبران )نارسیەکان( ناوە بەو هەر پەیڕەوکارەکانیشژ  و قوتانر  دواتر

 .پێدەکا ئاماژەی ڕاشکاوی بە مەن   ئینجییل لە ئەوەش

 

 ٢٣ : ٢ (مەن  ) مەتیاس ئینجییل – نوێ پەیمان  

( گەیشتە شارێک بە ناوی ناسە. و لەوێ نیشتەخ   بوو. بەمەش ئەوەی  ٢٣)

 پەیامبەران گوتراوە، هاتەدی.)بە ناوی ناسە ناو دەبرێ( لەسەر زمان  

 

ووی پن ر  بە ژ ر
  ٣٠ تەمەن   لە یەسو قانوونیەکان، ئینجیلە چوار و کریستیان   می 

 
 خاچ لە ساڵ

 ئنجیلەکان وەک ساڵ.  یس   لە بووە برین   یەسو، پەیامبەرایەن   تەمەن   سەرجەیم واتە . درا

وونووسان   و ژ ر
 لە دوای ئینجیلەکان، و کریستیان   دین   تووریکول لێکدانەوەی و کەنیسە، می 

وبووەوە ئەوە دەنگۆی ڕۆژ.  یس   بوون   تێپەڕ و یەسو.  خاچدان  
 
  تر جارێیک کریست کە بڵ

 
لەو بەشە ناوی نەساڕی، بۆ یەهودیە نەساڕیەکان بەکار دێ. ئەوەش لەبەر ئەوەی قوڕئان لە   134

. کە لە ڕاستیدا مەبەسن  ئەو گرووپەیە کە بە یەهودی نەساڕی  دەقەکان  تەنیا نەساڕی بەکاردێن  
 ناسابوون. 
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ڕۆکەش ئەم بەرزبۆتەوە.  ئاسمان بۆ ئەوسا دیویانە.  قوتابیەکان   و هەڵساوەتەوە.   لی چیر

  بە جار دەیان بە و نییە.  نامۆ شتێیک ئیسالم و کریستیان   جیهان   سەرتاسەری
 
 و منداڵ

اوە گەورەن   دراوەتەوە.  جۆراوجۆر یشێوە چەندین بە و . بیسی  ڕ ر
م گی 

 
ڕۆکە ئەم بەڵ  تا چیر

مە.  بە پێویسن   و پرسیارێکە.  ئەوەش ڕاستە.  چەند
 
 وەڵ

 

لە خاچدان  کریست،   دەبووە ڕۆژی سێیەیم  یەکشەممە، کە  لەفۆنتاین دەنووس  ڕۆژی 

داوە.   چەند کەس  نیشان   و خۆی  بۆتەوە.  زیندوو  وبووەوە. گوایە کریست 
 
بڵ هەواڵێک 

دوای چل ڕۆژی تر، بە هەمان شێوە خۆی نیشان  خەڵکیێ  داوە. هەروەها تێبین  ئەوەیان  

 بوون  کراوەتەوە، و کەس تێدانییە.  کرد، کە گۆڕی کریست بەتاڵە. تا 

 

بەسەرهاتە، ئە ترسێیک زۆریان    و  تووسژ پەشۆکان کرد. و  یەهودی،  تداران  دین  
 
دەستەڵ

لێنیشت. لەبەر ئەوەی، خۆیان بەرپرس پاسەوان  پەرستگا بوون. هەستیان بە تاوان  خۆیان  

 دەن   ئەو کەتنەر کدە
وایان دەزان  ناو خۆیان ڕووید  ، د. چونکە  . دواتر پرۆپاگاندەی  لە  ان  

وبووەوە. کە گوایە سەربازان  ڕۆمان  گۆڕەکەیان هەڵداوەتەوە. و تەریم یەسویان  
 
بڵ زیاتر 

یک خایاند. تا گەیشتە شەڕی یەکەیم یەهودی  یەشاردۆتەوە. ئەو پڕۆپاگاندەیە چەند دەیە 

   
 
ساڵ نێوان  بە گومان کەوت  ٧٠تا    ٦٦لە  زۆر  دینییەکان  تدارییە 

 
دەستەڵ ن.  س.ب. 

هەیە.   دا  پەرتووکەکانیان  ناو  لە  ڕەنگدانەوەیان  ئاشکرا  بە  ڕووداوانەش،  ئەو  بەردەوایم 

      . 135بەتایبەن  هزری زیندووبوونەوە دوای مردن 

 

، وبوونەوەی دوای هەر لەلیەکیی 
 
 یەسو، بنەماڵەی یەسو، هەڵسانەوەی دەنگۆی بڵ

  ڕێکخست.  ئۆڕشەلیم لە کەنیسەیەک لە خۆیان نارسی، یەسوی قوتابیان   و لیەنگر

 

ان   گردبوونەوەکە، هەنگاوی یەکەم لە هەر ر
  کارکردن ڕەون   و کۆبوونەوە.  سەرۆکایەن   بەخی 

 
135 Lafontaine, Odon (Olaf) The great secret of Islam. Pp 28   
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 پۆسن   بەسەر دەسن   بوو، برای یاقونر  کەس یەکەم مۆنۆپۆلکرا.  یەسو بنەماڵەی لەلیەن

 پەرستگای لەگەڵ جیاوازییەک هیچ کەنیسەیەش ئەو داگرت.  کەنیسە سەرۆکایەن  

 کریست یەسوی گەڕانەوەی وەڕوان  چا کەنیسەیە لەو لەوەی بێجگە نەبوو.  دا یەهودی

.  تەواو وەیگەڕانە بە ئیسائیل بەن   تا . دەکرا  کردن   جێبەخر   لە کەنیسەیە ئەو ڕزگارنر 

 هەر لەسەر خەتەنە، سەپاندن   تەنانەت بوو.  بەردەوام موسا یاساکان   سەرجەم

 .136خەتەنە( )کەنیسەی نا ناویان بۆیە هەر نارسی.  ببێتە ئیسڕائیلیەک

 

 گوتدەیان ئەوەبوو.  خەتەنە کەنیسەی بەسەرداگرتن   دەست بۆ یانوبیان یەسو بنەماڵەی

 یاقونر  تەنیا جێنیشین   و یەهودیە(.  چاوەروانکراوی )پاشای مانایەش بەو کریستە.  یەسو

 .  کە وابوو، باوەڕیان یەسو باوەڕداران   بەڵکوو پاشا، دەبێتە یاقوب مانایەی بەو نەک برایەن 

.  دەبێتە یاقوب بەرزکراوەتەوە.  ئاسمان بۆ کریست  کاروباری سەرپرشن   بۆ جێنیشین 

 لەلیەن یاقوب، سێدارەدان   لە بڕیاری دەرچوون   دوای دەگەڕێتەوە.  کریست تا ،باوەڕداران

. ەس مەزن کاهین     دەوروبەری لە کە دوق 
 
 لە هەر جێنیشین   جێبەجێکرا.  س.ب٦٢ ساڵ

اردن   )شیمۆن(.  سیمۆن ناوی بە یەکێک درایە خۆیان بنەماڵەی ناو ژ  لەلیەن سیمۆن هەڵیر

.  و نقوتابیا نەک بوو.  یەسو بنەماڵەی  بۆ بوو.  نیشانەیەکیی   ئەوەش باوەڕداران 

 هەتایە.  هەتا یەسو بنەماڵەی لەلیەن ،کەنیسە کردن  سەرپەرشتی مۆنۆپۆیل بەردەوامبوون  

 .137داود ڕەچەڵەک سەرجەیم ماڵوێران   هۆی بووە دواتر کە

 

 براکان   و یەسو نێوان پەیوەندی کە . بەوەدەکەن ئاماژەی سەرچاوەکان لە هەندێک وەک

 زۆر ناکۆکییەش، ئەو یاقوب.  لەگەڵ تایبەن   بە بوون.  ناکۆک هەمیشە و بوو.  خراپ زۆر

 بەو ئاماژەی خۆی ئینجیل لە تانانەت و . دەوروبەر خەڵیک لەلی ەئاشنابوو شتێیک زووتر

 کردووە. ناکۆکییە 

 
136 ،  ١٦٩ ص األناجیل ق   جدیدة قراءة – یسوع عن البحث کمال الصلینر

.  هیم، 137  ٦٢ ص المسیحیة تحریف و بولس ماکنر
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 ٣٥ - ٣١ : ٣ مارکوس ئینجییل – نوێ پەیمان  

 بەدوایدا ناردیان و ،وەستان لەدەرەوە هاتن.  یەسو براکان   و دایک (٣١)

 براکانت و دایک وا گوت:  پێیان دانیشتبوون.  لەدەوروبەری خەلکیش (٣٢)

یم (٣٣) دەگەڕێن بەدواتدا دەرەوە لە
 
 و کێیە دایکم فەرمووی:  دانەوە وەڵ

؟ براکانم ر 
  کی 

ڕا.  دانیشتبوون دەوروپشن   لە ئەوانەی بەسەر چاوێیک (٣٤) ر
 و داگی 

 بکا، خودا خواسن   بە ئەوەی (٣٥) ئەمانەن من برای و دایک : فەرمووی

 . دایکمە و برا و خوشک

 

.  براکان   و دایک نایەوێ یەسو بەڕوون   دەقە لەم    و ببین  
 
 بکا، خودا خواسن   بە ئەوەی دەڵ

ەدا دایکمە.  و برا و خوشک ر
 یەسو پەرسن   خودا شێوەی دژی یاقوب دەردەکەوێ بۆمان لی 

 دەسن   زوون   بە بۆیەش هەر . نێوان کەوتۆتە ناکۆکیان ئەوە لەسەر جار چەندین و بووە. 

ی و دین ڕێبازی بزووتنەوەی بەسەر ژ ر
 لەسەر بەردەوایم بڕیاری و داگرت.  یەسو بانگهی 

 دا.  موسا یاساکان  

 

و کاروبارەکان   بەسەر ،یەسو بنەماڵەی خۆسەپاندن   ژ ر
، بانگهی   بەردەوایم بۆ ڕێکخسی  

 ڕەون   لەسەر مۆنۆپۆیل و یاقوب لەلیەن کەنیسە داگرتن   دەستبەسەر و . یەسو پەیمان  

دەکان   و قوتانر  و ،یەسو بنەماڵەی نێوان لە ناکۆک هۆی بووە دین، ر
 دابەیسژ  کە کریست.  نی 

 و بوو.  ترۆسەپ و یاقوب سەرۆکایەن   بە یەکەم گروونر  بووبوون.  بەیەک دژ گروونر  دوو

 138بوو.  پاولۆس سەرۆکایەن   بە دووەم گروونر 

 
ەدا 138 ر

ێ.  گرنگ بە دەنر   کە هەیە، ناکۆکییەک لی  ، پن ر  بە یەکەم وەربگیر انەوەکان  ڕ ر
 باوی گی 

،  ەشکەنجەیئ و ئازار زۆر ساوڵ.  بەناوی بوونر   زۆردار ئەفسەرێیک پاولۆس دەنر   کریستیان 
ان   م داوە.  یەسووی لیەنگیر

 
.  یەسو خەودا لە شام ڕێگای لە یەسو.  لەخاچدان   دوای بەڵ  ئەو دەبین  

.  لە وەرچەرخانێک دەبێتە بینیەی  ڕێبازەکەی.  و یەسو سەرسەخن   پەیڕەوکارێیک بۆ دەیگۆڕێ و ژیان 
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م قلوبای  تایبەن  کوڕەکان   بە  یەسو،  بنەماڵەی  سەرۆکایەن   بە  نەساڕییەکان  ایم  ووتاری 

کریست. ئەوانە لەبەر خزمایەن  نزیکیان. پێیان دەگوتن )برایان  پەروەردگار(، پێگاشیان لە  

دەکان  
نێ  بەپێگای  پەیڕە  ،  هیچ کات  هەرچەندە  دادەنرا.  یەسوش  بەرزتر  یاوەری  و  وکار 

م لەبەر ئەوەی خزیم یەسو بوون،  لە ئۆڕشەلیم  
 
ا. بەن    نەبووین. بەڵ

ناوی ئەسقەفیان لێێ 

 . دە بن، یان ڕۆژێک گوێیان لە یەسو گرتن    
،  ئەوەی دەبووە سەرکردەش   ئەوەی خۆیان نێ 

براگەورەی  کریست  وەک  کەنیسەبنەماڵەی  سەرپەرشتکاری  دەبووە  )برای  ،  یاقوب   .

 پەروەردگار( کە یەکەم ئەسقەف  ئۆڕشەلیم بوو. 

 

باوەڕی ائیل  ەکان  نەساڕی  بە پن      جێنیشین    وەک برای یەسو، دەبوایە   یاقوب  ، بەن  ئیش 

یەن    پێگای  لێدەکرد،   ئەوەش وای   . ن     کریست
 
، لە  ن   بەرزترین مرۆفی هە  ، دین  و کۆمەڵ

 .  کۆمەڵگە

 

پەیتا   کاتەوە،لەو  ی  پەیتا  الیەنگێ  و   نەساڕیەکان،  دیاردەی  موسا  یاساکان   کولتووری  بۆ 

هەروەها   کریستیەهودی.  هەڵدا.    بنەماڵەی  پێشێلکردن     ڕاشکاویبە    کەسەری 

دەکان بە تایبەن   ،بە گشن   کریست ڕێنماییەکان     
 .  بوو  و باوەڕی نێ 

 

. کە  سەری هەڵدا   فەریسییەکان  یەهودیە  باوەڕهێنان  هەندێک لەلە    سەرەتا   ،ئەو دیاردەیە 

 تارمان  یاساکان  موسا و تەورات بکەن. بە ئاشکرا دەیانەویست، پەیایم یەسو ڕەکێیسژ ژێر  

 

دان کردەوەی – نوێ پەیمان   ر
 ٥ : ١٥ نی 

م (٥)
 
  باوەڕیان و بوون فەریسییەکان ڕێبازی بە سەر لەوانەی هەندێک بەڵ

 
 لەئایندەی بەشداری ن   بتوا مانگ یان ڕۆژ چەند ماوەی کە دەربڕینە ئەو لەگەڵ ناکۆکە پێیەش بەو

ڕۆکە ئەو بۆ بکا.  یەسو ڕێبازی  دروستکراوە.  و بەدوورە ڕاست لە هەم و نالۆژیکە هەم چیر
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 دەنر   ،نیر   جولەکە باوەڕدارانەی ئەو دەبێت گوتیان:  و هەستان هێنابوو،

 . بکەن موسا تەوران   بە کار ،بکرێ نر   فەرمانیان و بکرێن خەتەنە

 

   و یاقوب، سەرۆکایەن   بە یەسو.  بنەماڵەی لە نبوو برین   کە یەکەم، گروونر 
 
 کۆمەڵ

 تەورات پەیڕەوکردن   لەسەر دەیانەویست ئەوانە نەساڕی.  دین   ناو هاتبوونە تازە فەریش

.  نەنر  وەک یەسو ،کاتدا هەمان لە بکەن، موسا یاساکان   پەیڕەوی و بمێننەوە.   و دەبیی  

ەکەیان ئەوەش سەرەڕای دەکەن.  گەڕانەوەی چاوەڕوان   ژ ر
 بوو.  ئیسڕائیل بەن   بۆ تەنیا بانگهی 

  دەیانەوێ و داودن نەوەی ئەوەی لەبەر
 
 بە ئاماژەیان ئەوەش بۆ ڕێکخەن.  ئیسڕائیل ماڵ

:  کە دەکرد، یەسو ووتارێیک  
 
 دەڵ

 

 ٦ - ٥ : ١٠ مەتیاس ئینجییل – نوێ مان  پەی

 ەوەکاندانەت ڕێگای بە ڕایسپاردن:  و ناردن، کەسەکەی دوانزە یەسو (٥) 

 مەڕە لی بڕۆنە ئەوە لەجیان   (٦) رەییەکان،سامە شاری مەچنە و مەڕۆن

  ونبووەکان  
 
 . ئیسائیل ماڵ

 

اردە ئیسڕائییل گەیل بۆ تەنیا موژدە دەنر   کە بوون،سوور ڕایە ئەو لەسەر ئەوانە ژ .  هەڵیر  نر 

یووە یەسو وەک یان ڕ    وونبووەکان   مەڕە لی )بڕۆنە دەرییر
 
 لە هەروەک ئیسڕائیل( ماڵ

 خەتەنەیان کەنیسەی ئۆرشەلیم، لەناو هەر بۆیە ڕوونکراوەتەوە.  موسا یاساکان   و تەورات

ی و دروستکرد ژ ر
ین، ئەوان ڕای بە و دەکرد.  نەساڕیان دین   بانگهی  ینڕا و باشی   بۆ ڕێگایە سی 

یەکان   و ئامۆژگاری پن ر  بە ئەوەش خودا.  دین   ر
 یەسوە.  ڕاسپی 

ائیل، بە هەردوو موسا و یەسو پێکەوە دەدا.   ئەوانە بانگەوازی باوەڕیان بۆ گەیل بەن  ئیش 

بوو. کە دواتر   باوەڕیان  تەوەری  ئەوەش  ئاوهەڵکێشان و خەتەنەیان دەکرد.  لە  پەیڕەوی 

 .   139موسا  یاسایاڕی. بە پەیڕەوی هەردوو ڕێنمان  یەسو و بووە ڕێبازی یەهودی نەس

 
 ٤٩ص  . منشورات المکتبة البولسیة. قرآن دعوة نرصانیة( ١٩٨٦الحداد، یوسف درة ) 139
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م گروونر دووەم،   
 
ائیل و  بەڵ برین  بوون لە ئومەییەکان )جیهانیەکان(. ئەوانە لە بەن  ئیش 

ەوە    
یەهودی نەبوون. باوەڕیان بە یەسوی کریست هێنابوو، بەن   یاسای موسا و تەورات. لێ 

  ە هێشدروست نەبووەکەی سەرەتای لەیەک دابڕان  دینکێشەیەک سەری هەڵدا کە بووە  

کافر دادەنران. چۆن    پن    یاساکان  تەورات، بە یەسو. لەبەر ئەوەی خەتەنە نەکرابوون، بە

، لەگەڵ کریستیانێیک ئومن  بێباوەڕ لە هەمان دین بن. و بچنە   دەن   یەهودییەیک نەساڕن 

ی و    یەکێ 
 
 بخۆن.   لەسەر یەک خوان دابنیشن نان  پێکەوە،ماڵ

 

 یاساکان   و تەورات ڕێبازی لە نەیاندەویست نەساڕییەکان، پێچەوانەی بە ئومییانە، ئەو 

ەکەیان بوو، ئەوە تەقەلیان بەڵکوو بمێننەوە.  موسا ژ ر
ن   و تارمان   ژێر لە بانگهی 

 
 دەستەڵ

.  یەهوودی حاخامەکان   ی ئاسن   بگاتە و دەربچر   ناکۆک هۆی بووە ئەوەش جیهان.  فراوانی 

ی ترۆسەپ سەرەتادا لە گرووپە.  دوو ئەو اون لە م دەکرد.  یاقونر  لیەنگیر
 
 گفتوگۆ دوای بەڵ

 گروونر  بەلی بوو، یاقوب پاڵ لە دەمە ئەو تا کە ترۆس،ەپ زۆر هەڵچوونێیک بەیەکدا و

  نەبوو.  تەورات پەیرەوکردن   بە پێویسن   یەسو، دین   کە داشکایەوە، دووەم

 

ی لەسەر بوون بەردەوام هەر یەسو، بنەماڵەی سەرۆکایەن   بە کە یەکەم گروونر   لیەنگیر

کیەکانیان نەساڕی، بەناوی هەر موسا.  ڕەنماییەکان   و تەورات
 
 ئۆڕشەلیم لە چاڵ

ەکەشیان ڕووی و سنوورداربوو.  ژ ر
  . 140بوو ئیسڕائییل بەن   بۆ تەنیا بانگهی 

 

دەکان   لە نبوو برین   کە دووەم گروونر  ر
 و ئۆڕشەلیم.  لە ئازادی نەبوون   لەبەر یەسو، نی 

یهبانگ گۆڕەپان   بەسەر یاقوب زاڵبوون   ژ ر
 ناچاربن، گرووپە ئەم وایکرد نەساڕی.  یەهودی ی 

ین بۆ ڕیگایەک، لەبەرئەوەی بگەڕێن.  دا تر ڕێگەچارەیەک دۆزینەوەی بەدوای  کەمی 

ین بۆیە نەمابووە.  یەکەم گروونر  لەگەڵ کارکردن، پێکەوە و هاوکاری  گروونر  بۆ ڕێگا، باشی 

 
 ١٩ ص المبكر اإلسالم تاري    خ محمد.  د.  عیش، آل 140
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ی پالن   لە ئارایم بە تا ئۆرشەلیم.  لە بوو کەوتنەوە دوور دووەم، ژ ر
 بەردەوام رێبازە ئەو بانگهی 

  پێکردبوو.  دەسن   یەسو کە بن،

 

ەدا دەنر   ر
وکردنەوەی بە دەسن   پاولۆس کاتەی ئەو بدەین.  ڕوونکردنەوەیەک لی 

 
 کرد.  دین بڵ

 و پەیوەندی کاروباری لە ترۆسەپ و ئۆڕشەلیم.  لە بوو کەنیسە سەرۆک یەسو، برای یاقونر 

ڕی ر
دەکان.  ناو لە کەس سێیەم بووە یۆحەننا  ئەو دوای دەدا.  یارمەن   کارگی  ر

 کەسە یس   ئەو نی 

ن  
 
 هەبوو.  باوەڕداران لی تایبەتییان ڕێزێیک و بوو.  بەدەستەوە بڕیاردانیان دەستەڵ

 

ەکەیان یۆحەننا و ترۆسەپ و یاقوب سەرەتادا لە ژ ر
 نەک بوو، ئیسائیلییەکان لە ڕووی بانگهی 

 دەستپێیک سەرەتای لە هەر بوو.  ئەوان پێچەوانەی بە پاولۆس کەخر  تر.  خەڵیک

 . ژکردن  ر
 و بوون.  ئیسڕائیل بەن   دەرەوەی لە کە بوو، جیهان گەلن   هەموو لە ڕووی بانگهی 

  ئەوەبوو گرنگ نەبوو.  ئویم و یەهودی نێوان لە جیاوزی مانایەکیی   بە نەدەکرد.  خەتەنەیان

.  یەسو بە باوەڕ   141. بکەن فەرمایشتەکان   پەیڕەوی بێی  

 

یەهودییانەی   لەو  بەدوان  کۆمەڵێک  ئەو هێنابوو   یەسو   باوەڕیان    کۆمەڵە   ، کۆچیان کرد. 

بوو  نزیک  یەکەم  لە گروون   هەلوێستیان  م هەرچەندە 
 
بەڵ و    .  بوونیان  یەهودی  بەهۆی 

ژیان    لە  و  دەکرد.  هەردوو گرووپەکە  لەگەڵ  هاوکاریان  خەتەنە.  و  تەورات  کولتووری 

دە و قوتابیەکان  یەسو و    هاوبەسژ یەهودیە نەساڕیەکان   
ڕاهاتبوون. و گیان  لێبووردەییان    نێ 

ا )یەهودیە هێلێنیەکان( ئەوانە  هەبوو.     . 142ناویانلێێ 

 

 

 
141 ،  ١٠٣ - ١٠٢ ص األناجیل ق   جدیدة قراءة – یسوع عن البحث . کمال . د الصلینر

 ٥١ص . منشورات المکتبة البولسیة. قرآن دعوة نرصانیة( ١٩٨٦الحداد، یوسف درة ) 142
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 دروستبوون  دین  کریستیان  
 

اهیم محمد دکتۆر .  الفیویم ئییر   دەوروبەری لە دەنوویس 
 
 ١٠ لە زیاتر  واتە ،س.ب ٤٠ ساڵ

 لە بارنابا ڕێککەوتن، ئەوە لەسەر دووەم گروونر  قوتابیەکان   یەسو.  لەخاچدان   دوای ساڵ

نە ئۆرشەلیمەوە ر
   شارێیک ئەنتاکیا ئەوەی لەبەر ئەنتاکیا.  بنی 

ۆپۆلیتان و بازرگان   سەرەڕن   مێی 

 هەرچەندە بوو.  زگمایک زمان   یۆنانیش و .  بوو قوبرس خەڵیک خۆی بەرنابا هەروەها . بوو

م بوو.  یۆنان   زمان   ئەنتاکیا لە سەرەک زمان  
 
 نەتەوەی لە بوون برین   دانیشتوان   بەڵ

ۆیل بەنر   جولنەوەی و دەربڕین، لە باش ئاستێیک تا ئازادییەک و جیاجیا.   یان دین   کۆنی 

  هەبوو.  سیایس

 

ی ئازادی بە     . 143دەکرد کرانەوە و ئازادی بە هەسن   بارنابا ئەنتاکیا شاری لە ژ ر
 بۆ بانگهی 

 لە داوا ڕایەی ئەو سەر بێتە کە وایلێکرد ئەوەش هەر دەدا.  ووتاری و دەکرد خەڵیک

  شارە.  ئەو بۆ بکا تری یاوەرەکان  

 

م ڕاگەیاندووە.  دینەکەیان کەی نەینووسیوە محمد دکتۆر هەرچەندە
 
 باوەڕ دەتوانیر   بەڵ

  کە بکەین بەوە
 
 بە و چووین ئەوانیی   دواتر ئەنتاکیا.  ناردۆتە بەرنابایان ئەوان ٤٠ ساڵ

  دوای لە پاولۆس، دەستپێشخەری
 
 شاری لە هەر کۆنفرانسێکدا، لە . س.ب ٤٠ ساڵ

 خاچدان   لە هەر دەردەخا بۆمان ئەوەش کریستیانەکان.  نا خویان لە ناویان ئەنتاکیا. 

  کریست
 
  پاش کریستیان دین   دروستبوون   تا س.ب ٣٠ ساڵ

 
 ١٠ لە زیی   . س.ب ٤٠ ساڵ

 
 
  . خایاندووە ساڵ

 

 
 ٤١ ص  الجاهیل الدین الفکر (١٩٨٢) ابراهیم محمد الدکتۆر فیویم.  143
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، نوێ چمکێیک نوێنەری بە خۆیان )کریستیانەکان( گرووپە ئەو  یەسو.  پەیایم بۆ دەزان 

، شێوەیەک هەر بە دەیانەویست ، و یەسو دین   دەنر   نر   و موسا یاساکان   لە کریستیان 

.  یەهودی کولتووری تارمان   ژێر لە نوێیەش، دینە ئەو و دوورکەوێتەوە.  تەورات  دەربچر 

دەکان کردەوەی نوێ پەیمان   لە ئەوەش ر
 .144پێدەکا ئاماژەی ڕوون   بە نی 

 

دەکان نامەی – نوێ پەیمان   ٥ ر
 ٢٦ : ١١ نی 

کرد.  زۆریان خەڵکێیک و . کۆبوونەوە کڵێسا لە تەواو ساڵێیک ئیی   (٢٦) ر
 فی 

دەکان، و قوتابنر  ئەنتاکیا لە جاریش یەکەم ر
 کریستیان   نا خۆیان لە ناویان نی 

 (. )مسیچ

 

 دەست لەبەر بەڵگەنامەیەک هیچ ئەنتاکیا.  کۆبوونەوەی ئامادەبووان   ژمارەی بە سەبارەت

م بووین.  کەس چەند کریستیانیە کۆمەڵە ئەو بکا، بەوە ئاماژە کە دانییە. 
 
 ئەوانە دەزانیر   بەڵ

دە قوتابیان   ر
 یەهودیە لەگەڵ بنەڕەتیان ناکۆک کە بوون.  کریست پەیایم ڕێبەران   و نی 

، لۆکیویس نیجەر، سیمۆن بەرنابا، ) کەسانە لەو هەندێک هەبوو.  نەساڕیەکان  قەروین 

، چۆنییەن   بۆ پالنیان و بوون.  پاولۆس( و ماناین  لەسەر کریستیانیان، پەیایم ڕاگەیاندن 

 شێوەیەک بە و داڕشت موژدەکەیان ەرۆکناو ئامادەدەکرد.  هاوڕێکان   و پاولۆس ڕیبازی

ژکردن بە دەستیان سیستەماتیک ر
  . 145 کرد بانگهی 

 

،  نەساری ڕێبازی لەسەر بوون، بەردەوام ئۆڕشەلیم نەساڕیەکان   یەهودیە لەلیەکیی 

  تا یاقوب سەرۆکایەن   بە یەکەم . خۆیان
 
 دواتر . کوژرا ئۆڕشەلیم لە کە ب،.س ٦٢ ساڵ

 
 (١٩٨٢) ابراهیم محمد الدکتۆر فیویم.   ،١٩ ص المبكر اإلسالم تاري    خ محمد.  د.  عیش، آل 144
 ٤٩  الجاهیل الدین الفکر

145 ،  . ٤٩ ص األناجیل ق   جدیدة قراءة – یسوع عن البحث . کمال . د الصلینر
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 ڕێبازەکەی لەسەر یەک، دوای لە یەک (عیسا)یەسو خزیم چوار کەنیسە، سەرۆکایەن  

 نەساڕی بە و . دەکرد خەتەنەیان کەنیسەی سەرپەرشن   ئەوانە . بوون بەردەوام خۆیان

ووی لە قەیسەری ئۆسابیۆیس وەک یان . نارسابوون ئۆڕشەلیم ژ ر
 یەهودی) بە کەنیسە می 

 .دەبا ناویان (نەساڕی

 

 

 

دەکان نەساڕی و یەهودی هەردوو لی  بیانۆی ر
 نی 

 لەسەر ڕاسن  هەڵوێستیان 
 

 بۆ بیانۆی لیەکیان هەر ئویم کریستیانەکان   و نەساڕیەکان یەهودیە ،کۆمەڵە دوو ئەو

 .هەبوو خۆی ڕێبازی ڕاسن  

 

 

 ەکاننەساڕییەهودیە  گروونر 
 

 
 
نەساڕی پارێزگار. پەنایان بۆ چەند هۆکارێک دەبرد، بۆ بەرگریان لە دین     یەهودی  کۆمەڵ

ائیل:  مەزنایەن  ڕاست، لەسەر یاساکان  تەورات و   بەن  ئیش 

 

اهیم داوە، کە ڕەچەڵەیک ئەو، بەرزترین و بەڕێزتریی   نەتەوەن لەسەر    ١  بە ئیێ 
خودا پەیمان 

اهییم مەزن  مادام کریست    ،ە. لە ڕوانگەی ئەوانڕووی زەوی. و کریست لە ڕەچەڵەیک ئیێ 

هەر   لەسەر  ئەوە  بووە.  ڕەچەڵەیک    باوەڕدارێکیەهودی  سەر کریسن   دەگەڕێتەوە  کە 

اهیم یەهودیە. هەر ئەوەشە تا ئێستاش   و سەر بە    . لە هەر کوێ بن  پەیڕەوکاران  ئەسو ئیێ 

مرۆڤ. ولەبەر    لە پێناو ڕزگارکردن    هەیە،  هەر نەتەوەیەک بن. باوەڕیان بە کریست و خوێن  

اهیمن.  ئەوەی،  سەر بە ڕەچەڵەیک ئیێ 
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 موسا لە تێگەیشتن  ئەوان، هەتاهەتایی     ٢
دین   ەوە. بۆیە ن. و هەرگێ   هەڵناوەشێیاساکان 

.  ،کریست   نان   بەن   ئەو یاسایەن  

 

لەگەڵ    ٣  ، ەوکاران    
پێ  و  یاوەر  و  دە   

نێ  هەروەها  ژیا.  یەهودی  بە  بوو.  یەهودی  کریست 

یەکەی ژ  
کەسێک  وەک یەهودیەک هێنا. بۆیە لەسەر هەر    ،باوەڕیان بە کریست و بانگهێ 

، پێویستە  یەهوودی ن   هاوتا.    باوەڕی بە کریست هەن  
پەیڕەوی بکا. و بەشدارن   لە ڕەوشن 

.  ڕێگای  سەر   تا لە  ڕاستن  

 

دەکان و یاوەران  گشن  لە ئۆڕشەلیم بوو.   ٤  
 کەنیسەی کریست، لەگەڵ گشت نێ 

 

ناو  پا   ٥ لە  و  دەکرد.  موسای  یاسای  پەیڕەوی  بوو،  ئازادی  ولۆس خۆی، کە سەرکردەی 

  146. یەهودیان بوو. بە تایبەن  کە دەهاتە ئۆڕشەلیم

 

بەو پێیەش لە ڕوانگەی ئەوان، پاولۆس بانگەوازەکەی بۆ ڕزگاربوون لە یاسای موسا نییە.  

    147بەڵکوو لە هاوپەیمانییەیک دووفاقەییە، لەگەڵ ئومییەکان.  

 

ائیل بوو. و پەروەرد لەو کاتەدا مەن   ئینجیل    ی دین  یەهودی بوو. ە، کە خۆی لە بەن  ئیش 

باوەڕ    :  
 
دەڵ یەسوی گواستەوە. کە  ووتارەی  ئەو  دەنووسیەوە.  ئیش ائیل  ژینگەیەیک  لە 

     . 148، دینێیک نوێ بێنم مەکەن کە من هاتووم 

 

 

 

 
دان   -پەیمان  نوێ  146  

 ٢٧ – ١٧: ٢١کردەوەی نێ 
 ٥٢قرآن دعوة نرصانیة ص الحداد، یوسف درة،   147
(   -پەیمان  نوێ  148    ٧: ٥ئینجیل مەتیاس)من 
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دەکا  
 ن گروون  نێ 

 

دەکان،  گروون  لە بەرامبەر ئەوە بیانۆی    
بە سەرۆکایەن     . بۆ ڕزگاربوونیان لە یاسای موسا   نێ 

 : پاولۆس، ئەمانە بوون 

 

دەی ئومییەکان، دەیانگوت: دەن      ١  
 کریستیانەکان  ئازاد بە سەرۆکایەن  پاولۆس نێ 

 
کۆمەڵ

. و ڕزگاری کریستیان     بە باوەڕە نەک یاسایەیک کۆت و پێوەند. ئێمە   ، یاسای موسا نەمێن  

 . بە سووشت و کولتوور یەهودین و هیچیێ   تەنیا 

 

 ١٦ - ١٥:  ٢نامەی گەالتیە   – پەیمان  نوێ 

گوناهبارەکان ١٥) نەتەوە  لە  و  بووین  لەدایک  جولەکەن   بە  ئێمە   )

، دەزانیر  مرۆڤ بە کارکردن بە یاسا بێتاوان ناکرێ، بەڵکو بە باوەڕ   (  ١٦) نیر 

بە   باوەڕمان  ئێمە  جا  یەسوی کریست.  بە    . هێنا   یەسوی کریستبە  تاکو 

، ئەمەش نەک بە کارکردن بە    بێتاوان کریست باوەڕ بە   ، چونکە  یاسا بکرێیر 

  کارکردن بە 
 .کەس بێتاوان ناکرێت  یاسا لە ڕن 

 

  من نەهاتووم یاسا و نەبیەکان ڕەتکەمەوە، بەڵکو پە  ٢
 
  کریست لە ئینجیل دەڵ

 
ڕەویان  یبەڵ

تەوراتە. لەبەر    کان  کەخ  پەرە پێدان  یاسای ئینجیل لە ڕاستیدا، ڕەتکردنەوەی یاسا .  دەکەم

ی ژ  
بانگهێ  بە  ئێمە  و   ئەوەی  .    کریست  ناو کریستیان  هاتینە  ووتارە  ئینجیل  ئەو  پەیڕەوی 

ەی بۆ دەکرد کریست    دەکەین کە ژ  
 .  149بانگهێ 

سەر  لە  خوێن  خۆی  بە  ماڵئاوان    
خوان  نوێیە،  پەیمان   خوێن     ئەوە  بە  ڕزگاریش  خاچ. 

 کریستە. نەک یاسای موسا. 

 

 
(    -پەیمان  نوێ   149  ٢٨: ١٩ئینجیل مەتیاس)من 
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بێجگە لە دە فەرمایشتەکان  خودا، هیچ لە تەورات لەگەڵ باوەڕی کریست    دا،  ڕاستیشلە  

  . ی جیاوازن. ناگونخ   دەبینی       کەم،بە ووردبوونەوەیەیک   و دوو ڕێبازی یەکجار لەگەڵ یەکێ 

    . دەکا   یپەیڕەو  جیاوازیەی دەستپێکردووە. و   کریست خۆی ئەو 

 

   : نەسخ دەکا )طالق( یاسای جیا بوونەوە  یەکەم: 

 

)  ١٢ -  ٣: ١٩ ئینجیل مەتیاس )من 

ئایا   (٣) بکەنەوە، گوتیان:  تاقنر  ئەوەی  بۆ  لی  هاتنە  فەریش  هەندێک 

ق بدات؟ 
 
د لەبەر هەر هۆیەک بێت ژنەکەی تەڵ ر

 دروستە می 

نەتانخوێند  یەسو (  ٤) ئایا  دانەوە:  یم 
 
سەرەتاوە  ۆ وەڵ لە  ئەوەی  تەوە، 

ر و یم   
 بەدیهێنان[؟ بەدیهێناوە ]بە نی 

     لەبەر ئەوە پیاو دایک و باوک خۆی بەخر    هەروەها فەرمووی:  (٥) 
 

دەهێڵ

   ئیی  هەردووکیان دەبنە یەک جەستە.  . و بە ژنەکەیەوە دەنووسێت

کەواتە چیی  دوو نیر  بەڵکو یەک جەستەن. لەبەر ئەوە ئەوەی خودا   (٦)

ی گەیاندووە، با مرۆڤ جیای نەکاتەوە  .بە یەکی 

ق  (٧)
 
قنامە بدرێت و تەڵ

 
لێیان پریس: ئەی بۆخر موسا فەرمان  داوە تەڵ

 بکەوێت؟ 

ق بدەن،  (  ٨)
 
  پێدان ژنەکانتان تەڵ

پن ر فەرموون: لەبەر دڵڕەقیتان موسا ڕن 

 . ئەگینا لە سەرەتاوە وا نەبوو 

ق  (٩) 
 
م پێتان دەڵێم: ئەوەی بەنر  هۆی داوێنپیش ژنەکەی خۆی تەڵ

 
بەڵ

 .و یەکێیک دیکە بهێنێت، ئەوا داوێنپیش دەکات . بدات

ە ژن   ( ١٠) ، باشی   پیاو لەگەڵ ژن وانر 
 
قوتابییەکان  پێیان گوت: ئەگەر حاڵ

 !نەهێنێت
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م عیسا پن ر فەرموون: هەموو خەڵیک ناتوانن ئەم قسەیە پەسەند   ( ١١)
 
بەڵ

  .بکەن، تەنها ئەوانەی پێیان دراوە

ه ( ١٢) خەساویش  زگماکن،  هەن  خەساندویاننخەساو  مرۆڤ  .  ەن 

خەساو  وەک  ئاسمان  شانشین   پێناوی  لە  داوە  بڕیاریان  هەیە  خەڵکیش 

 . ک  دەتوانێت پەسەندی بکات، با پەسەندی بکات.  بژین

 

، ئەوەبو دووەم:   . البرد لەسەر خواردن  یقەدەخە  هەنگاوێکیێ  کە یەسو هاویشن 

 

 ١٩ - ١٤:    ٧  ئینجیل مارکوس )مرقص(

خەڵکەکەی بانگکرد و پن ر فەرموون: هەموو گوێم یل  بگرن و  دیسان  (  ١٤)

بکات.   (١٥). تێبگەن وی 
 
و گڵ ناوی  بێتە  مرۆڤەوە  دەرەوەی  لە  نییە  شت 

و دەکات 
 
م ئەوەی لە مرۆڤەوە دێتە دەرەوە، ئەوە مرۆڤ گڵ

 
ئەوەی   (١٦)بەڵ

  هەیە بۆ بیسی   با گوێ بگرێت 
کاتێک خەڵکەکەی بەجێهێشت  (  ١٧)  .گون 

ماڵ هاتە  لێکردو  پرسیاریان  نموونەکە  بۆ  قوتابییەکان   پن ر   (١٨). ەوە، 

فەرموون: ئێوەش ئاوا تێنەگەیشتوون؟ ئایا تێناگەن کە هەرخر لە دەرەوەی  

بکات؟ وی 
 
گڵ ناتوانێت  ناویەوە  دێتە  ناچێتە   (١٩) مرۆڤەوە  چونکە 

ئاودەست. بەمەش ڕایگەیاند  بۆ  دڵییەوە، بەڵکو سیک، دەچێتە دەرەوەش 

 .واردنێک پاکەکە هەموو خ

 

بەسەرچوو.   ٣ هات کان   هات. کان  کریست  تا کریست  بوو،  نەرم  پەروەردەکارێیک  یاسا 

 .  و ڕەوان 
 باشە چ پێویسن  بە پەروەردەکارێک هەیە، کە  ئەوەش ووشەی خودایە بەڕاسن 

 . 150بمانگەیێنێتە کریست  

ۆز و بڕشت جێگای یاسای گرتەوە.    پێ 
 یاسا کاری خۆی کۆتان  پێهێنا. گیان 

 
 ٢٩ – ٢٣: ٣نامەی گەالتیە  -پەیمان  نوێ  150
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  . 151یاسا بۆ موسا هات و بۆ یەسو بڕشت و ڕاسن  

 

ئەمانەتێک بوو لە دەسن  بنەماڵەی موسا. کان  گەیشتە پەیمان     ،پەیمان  کۆن لە سینا   ٤

ئەمانەتەک   کۆن کاری کۆتان  ن   هات. و 
پەیمان  باوەڕداران  ئویم.    ەنوێ.  بۆ  ایەوە  گواسێ 

بۆیە پێویست بە بەندەکان  یاسای کۆن نەماوە. هەروەک )پەیمان  نوێ( یەکەم کۆنەکەی  

 ڕاگەیاند و کە کۆن بوو فەوتا.  

 

انییەکان   -پەیمان  نوێ   ١٣: ٨عیێ 

( کاتێک باس پەیمان دەکا دەفەرموێ: نوێ یەکەم کۆن دەکا. شتێکیش  ١٣)

بوو، ئەوا لە فەوتان نزیکە.   کە کۆن بوو و پێ 

 

ۆز لە ئوم ەپەیمان بە ڕ   ٥ یەکان، نەک تەنیا بۆ یەهودیانە، بەڵکو بۆ سەرتاسەری  ی چەڵەیک پێ 

بووە. و با بۆخۆیان ن     جیهانە. یاسای موسا بۆ یەهودیان
152. 

 

ائیل. کە    ٦ ەکەی تەنیا گەیشتە سەر خایک ئیش  ژ  
ڕاستە کریست لە ژیان  سەر زەوی بانگهێ 

چەوسانەوە ائیل   . بە  ئیش  بن   ه   بوو   دوژمنایەن   ژیان   بە  کاکڵەی  ێنا کۆتان   م 
 
بەڵ  .

ەکەی تایبەت بوو بە جەلیل. لە بەر ئەوەی  ژ  
  ن. پەیوەندی پێوەدەکەیم  م جەلیل ئو   لە  بانگهێ 

  یل  ڕادەگرن 
 .  153و گون 

اوە تا دەگاتە دیمەشق و ئۆڕشەلیم و   ەهودی تا  یزۆر لە جەلیل و دە شارەکان  هەر لە پێێ 

 .154ئوردن 

 

 
 ١٧: ١ئنجیل یۆهانێس )یوحنا(  151
 ١٨  – ١٥: ٣نامەی گەالتیە  152
153  )  ١٦ –  ١٥: ٤ئینجیل مەتیاس )من 

154  )  ٢٥: ٤ئینجیل مەتیاس )من 
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 ن   باوەڕان. بەر    لە جەلیلەوە هەندێک لە سەفەرەکان  بە دڵەڕاوکێوە 
بوون، بۆ سەرزەمین 

فەرم یاوەران   بە  ئاسمان،  بۆ  هەڵکشان   ئەوەی  لە  بۆ  بکەن.  ئینجیل  ی  ژ  
بانگهێ  بۆ  وو کار 

ئینجیل باوەڕداران   بۆیە  قوتان  کریست.  ببنە  نەتەوەکان  نەک    ، گشت  یەسون،  قوتان  

 .155موسا 

    

یک    ٧
 
. ئەوەش ڕيگە لە چاڵ . دەیکاتە دینێیک نەتەوەن   لە ناو موسان 

گەمارۆدان  کریستیان 

بکا، کە  ئینجیل دەگرێ. کریستیان  دینێیک   بەند  بە یاسای موسا  جیهانییە. ناتوان   خۆی 

 . 156یاساییەیک نەتەوەییە 

 

ئەو دیمەنە پیشانمان دەدا پەیڕەوکاران  کریست لە یەهودیەکان، لەسەروەشیان بنەماڵەی  

دەدا  هەولیان  تا    ڕێبازێک  ،یەسو.  بۆیە  بکەن.  دروست  یەهودی  دین   چوارچێوەی  لە 

ئەوکاتەش هەر پەیڕەوی تەورات و ئینجیلیان پێکەوە دەکرد. و بانگەوازی باوەڕ بە موسا و  

یەسویان پێکەوە دەدا، دروشیم لە ئاو هەڵکێشان و خەتەنەیان دەکرد. ئەوە چوارچێوەی  

دەکان و یاوەران     و باوەڕیان بوو، کە ڕێبازەکەیان لەسەر بنیات نابوو.    
پێشێلکردن  باوەڕی نێ 

بە باوەڕی ئەوان دوورکەوتنەوە بوو لە پەیایم یەسو. و گەڕانەوەیەک    ئەوەش .  بوو   کریست 

 .   157بۆ باوەسژ دین  یەهودی   ،بوو 

 

هەبوو کە کریستە یەسو  بە  باوەڕیان  و ئەوان  نەرێن   پەیوەستبوون    .  لەسەر  ەسو،  یبە 

دراوان و  ر
کردن  نی  ر

، لەتکردن  نانفی   .158و نوێژکردن  هاوبەشییەن 

 

 
 ٥٤ص   نرصانیة قرآن دعوةالحداد، یوسف درة،  155
 ٤٢ص  هەمان سەرچاوە 156
 ٤٩هەمان سەرچاوە ص  157
دان کردەوەی - نوێ پەیمان   158 ر

  ٤:٢ نی 
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دەکرد نخەڵکیا چونکە بوون، پەست لێیان زۆر ر
 دەبنەوە زیندوو مردوو دەیانگوت، و فی 

 . زیندووبووەوە عیسا چۆن هەروەک

 

دان کردەوەی - نوێ پەیمان   ر
 ٤٢ : ٥ نی 

ندا، لە و پەرستگا حەوشەکان   لە ڕۆژێک هەموو ئیی  
 
 خەڵکیان بێوچان ماڵ

دەکرد ر
 کریستەکەیە.  یەسو کە دەدا مزگێنییان و فی 

 

یەکەمی   گرفت، بۆ کریستیانەکان دەرکەوتن  ئەو پرسیارەبوو. چۆن پێکەوە ژیان و یەکسان   

ائیل کە باوەڕیان هێناوە،   لە نێوان آهل الکتاب و ئومییەکان  دەرەوەی نەتەوەی بەن  ئیش 

 دروستبکرێ؟ 

 

یاسای موسا و تەوراتیان دەکرد. و خەتەنەیان  لەالیەک یەهودیە نەساڕییە کان پەیڕەوی 

 ئومییەکان باوەڕیان بە پەیایم یەسو  هێنابوو. بەن   ئەوەی باوەڕیان بە  
دەکرد. لەالیەکیێ 

 یاسای موسا و و خەتەنەکردن هەن   و ڕەتیان دەکردەوە. 

 

دین    یەک  ناو  لە  ڕێنمان    
پەیڕەوکردن  و  ژیان،  شێوەی  دوو  یەسوی کریست  ئەوەش 

 دروستکردبوو. کە پێچەوانەی نەساڕیە یەهودیەکان بوو. کە هێشتا هەر بەردەوام بوون لە 

 پەیڕەوی یاسای موسا. لە هەمان کاتدا لە ئاوهەڵکێشان و باوەڕ بەکریست.  

 

، هەڵوێسن  لەسەر   ی کریستیان  ژ  
لە ناکاو پرسیارێیک گرنگ سەری هەڵدا. لەمەو دوای بانگهێ 

؟     یاسای موسا خ  دەن  

مەکان بەپن   جیاوازی  
 
ژ هەژاند. وەڵ  

ئەو پرسیارە جیهان  کریستیان  هەر لە سەرەتای بانگهێ 

و  تەورات  پەیڕەوی  بۆ  ژ   
بانگهێ  دەن    دەیانگوت  یەهودیەکان  دەگۆڕان.  ئینجیل    ژینگە، 

پێکەوە، بەن   جیاوازی بکرێ. کریستیانە ئومییەکان دەیانگوت: تەنیا ئینجیل. و بەن   یاسای  

 موسا و خەتەنە. 
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 لە  ئۆڕشەلیم  یەسو کۆنفرانیس یەکەیم دین  
 

  
 
و   ەڵەیکۆمهەردوو  س.ب    ٤٩ساڵ دەکان(    نەساڕیەکان   

یەکەم  کریستیانەکان،  )نێ 

ئەسقەفەکان    و سەرجەیم  یاقوب  ئامادەبوون   بە  ئەو کۆنفرانسە  بەست.  کۆنفرانسیان 

دەکان بنەماڵەی یەسوش بوو. و هەروەها دوو نوێنەری    
  کە الیەن  ناکۆک بوون، لەگەڵ   نێ 

.  یەهودیە  ووی کریستیان  ژ  
 نەساڕیەکان ئامادەبوون. ئەوەش یەکەمی   کۆنفرانس بوو لە مێ 

 

و کاهینەکا  دە   
یەکەم  نێ  سەرەتای  لە  هەر  لە کێشەکە، کۆبوونەوە.  ووردبوونەوە  بۆ  ن 

و   خەتەنەکردن،  پێویستە  دادەنا. گوتیان  فەرییس  بە  خۆیان  هەندێک کە  کۆبوونەوە. 

 .    159پەیڕەوی یاسای موسا، وەک بنەڕەن  دین  پەیڕەوبکرێ 

 

سەرەتای کۆنفرانس  لە  یەهودی کردن     ،هەر  بە  پێکرد.    کریستیان  دین   پیالن   دەسن  

دەکان بوو. بە چەند ووشەیەک گفتوگۆکەی یەکال کردەوە ەت پ  
 . 160رۆس کە سەرکردەی نێ 

  

پێش   دەزانن  ئێوە  برایان،  ئەی  پن ر گوتن:  و  هەستا  پەترۆس  زۆر،  مشتومڕێیک  پاش 

ارد  ژ : لە دەیم منەوە  . ئێوەشماوەیەک، خودا لەنێو ئێوەدا هەڵییر  ببیسی  

 

 ێی   د یسی   و باوەڕ دەبنەتەوەکان مزگێن  کریست  

 

. و دەن   ئازاد بن لە یاسای موسا.    : ون  گ
 ئومییەکان یەهودی نی  

 
 ٥٥ص  نرصانیة  قرآن دعوةالحداد، یوسف درة.  159
دان   -پەیمان  نوێ  160  

 ٧: ١٥کردەوەی نێ 
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لەو کاتەوە سەرکەوتن  تیوری پاولۆس   . بەم قسەیەی سەرجەم ئامادەبووان بێدەنگ بوون

دەکان    کریستیان  باوەڕی  سەرکەوت. ئەوەش دەستپێیک ڕزگاربوون     
بوو لە ژێر چەپۆیک  و نێ 

 .161یاسای موسا 

 

 مابوونەوە. 
 

 پارێزگاران  بێالیەن، کە تا ئەوکاتە بەبێدەنیک
 
هەستیان بە    لەو کۆنفرانسە کۆمەڵ

دەکرد   ێیک ترس ئەوەی  ،ەوە کرد ئاگادار   یاقوبیان  بۆیە  . گەورە  ناوبژی  بۆ  بۆ    . بکەوێتە 

ەو کێشەیە. ئەوەش لە پێناوی پێکەوە ژیان و ئاشن  نێوان خەڵیک خەتەنە  ئ  یەکالکردنەوەی

ئەوەی  لەبەر   . ئومن   
کریستیانەکان  ئەو و  پاشماوەی  یانەیەهود  ،  نەساڕی  ببوونە  ی 

. و کولتووری نەتەوەن  تەوراتیان هەر مابوو. نەیاندەوی   هاموشۆ و   ست دەستبەرداری بی  

وی لەگەڵ ئومییە خەتەنە نەکراوەکان بکەن. کە تەنیا باوەڕیان بە کریست و ئینجیل  
 
تێکەڵ

 .   162هەبوو 

 

ا. لەو کۆبوونەوەیەدا، یاقوب ئەسقەف    یاقوب بووە ناوبژیکەر و کۆبوونەوەی دووەم بەسێ 

: ئۆڕشەلیم و سەرکردەی بنەماڵەی یەسو ووتارێیک دا. و    گون  

 

ۆس ئارامیە( ڕایگەیاند، چۆن   ئەی برایان گوێم لێبگرن، سەمعان )ناوی پێێ 

خودا  لە سەرەتاوە، گەالن  بە ئازادی ئەفراندووە. لە سەرەتاوە گەلێکن بەو  

. بۆیە من وای دەبینم.   ناوە. لەم ڕووەوە لەگەڵ ووتەی نەبیەکان دەگونخ 

کەسێیک ئویم ڕوو لە خودا بکا. لە پییس لەسەر هیچ کەس بارگران  نییە،کە  

لە    ،خنکێندراو، دووربن. موسا هەر لە نەوە کۆنەکان  بوت و خراپە و خوێن  

 .163هەر شارێک ڕۆژان  شەممە ئەوەیان دووبارە دەکردەوە 

 

 
دان    -بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەو بابەتە، بڕوانە پەیمان  نوێ  161  

 ١٢ – ٦:  ١٥کردەوەی نێ 
 ٥٥ص  . منشورات المکتبة البولسیة. قرآن دعوة نرصانیة( ١٩٨٦الحداد، یوسف درة ) 162
   ٥٦- ٥٥ص   هەمان سەرچاوە 163
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ئاسانکاری   دەبێتە  کە  پەسەندکرد.  ناوەندییەی  مام  چارەسەرە  ئەو  کۆنفرانسەکە 

لە نێوان دوو کۆمە  ئەنتاکیا پێکەوەژیان  ئێمە    ی ڵ. لەسەر ئەوە بۆ  ۆز و  نووس: ڕوخ پێ 

 .  164وای دەبینی   

 

  کۆنفرانس هیچ ئاماژەی بەوە نەکرد، کە یاسای موسا، بۆ نەساڕیە یەهودیەکان پێویستە 

و    )إجباری(  تەورات  پەیڕەوکردن   لەسەر  یەهودییەکان  نەساڕیە  ئەوەشدا  لەگەڵ  نا.  یان 

 .   165ئینجیل پێکەوە بەردەوام بوون 

 

لەیەک   سەرەتاوە  لە  هەر  یەسوی  دین   باوەڕدا،  و  دین  لەیەک  هەڵسوکەوتە  دوو  ئەو 

 یە دوو ئاڕاستەی لەیەک جیاواز. ئەویش شیعە و سونەی دین  یەسو.  بوو و کرد  . بوو دابڕاند

لە    ،سونە  دەکان و ئامۆژگارییەکان  یەسویان دەکرد.   
نێ  کریستیانەکان کە پەیڕەوی یاسای 

نەساڕیە یەهودیەکانیش، بە سەرۆکایەن  بنەماڵەی یەسو    ،لیم . و شیعە کۆنفرانیس ئۆڕشە

پێکەوە  ئینجیل  و  تەورات  پەیڕەوکردن   لەسەر  هەر  ئۆڕشەلیم،  ئەسقەف   یاقوب  و  و   ،

 . بەردەوام بوون  خەتەنەکردن

 

 و ڕاگەیاندبوو.  کریستیانیان دین   یەسو، تری قوتابیەکان   و پاولۆس ئەوەی سەرەڕای

یان ژ ر
 هەبوو.  دا نەساڕییەکان یەهودیە لەگەڵ بنەڕەن   جیاوازییەک کە دەکرد.  بۆ بانگهی 

 کریستیانەکان   ئاستەی ئەو تا نەدەبووەوە.  کۆل لە نەساڕیان ناوی ئەوەشدا لەگەڵ

 بە تەنیا نەک . دەنارسان ناوە بەو هەر . بوون یەهودی نەتەوەی دەرەوەی لە کە ئەنتاکیاش

 
 
ن   نێوان لە وایە باوەڕ ناوەش ئەو . نەساڕی یەهودی کۆمەڵ

 
 هەر ب.س ٤٤ تا ٤٠ ساڵ

ووی کە دەیسەلمێن         166مانتیگیل پ.ه کەخر  . بووە بەردەوام ژ ر
 دەوروبەری تا ناوە ئەو می 

 
دان   -بڕوانە پەیمان  نوێ لەسەر ئەو بابەتە، زیاتر بۆ زانیاری بۆ  164  

 ٣٠ –  ١٣: ١٥کردەوەی نێ 
 ٥٦ص  البولسیة. . منشورات المکتبة قرآن دعوة نرصانیة( ١٩٨٦الحداد، یوسف درة ) 165

166 H.P Mantegli. (1998) Journal of Theological studies. April 1998. Pp 26-27 
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 سەرەتای لە ئەوەی، بۆ دەگەڕایەوە ئەوەش . بووە بەردەوام هەر ب.س٦٠ ساڵ

یهبانگ دەستپێکردن   ژ ر
تداریەن   و یەهودیان ناو لە یەسو، ی 

 
 ناوە بەم ڕۆم، دەستەڵ

دان کردەوەی لە ڕوون   بە ئەوەش نارسابوون.  ر
 ئاماژەی پاولۆس تاوانبارکردن   لە ٥ : ٢٤ نی 

   . 167دەبرێ ناو نەساڕیەکان سەرۆک وەک پاولۆس و پێدەکرێ. 

 

دەکان کردەوەی – نوێ پەیمان   ر
 ٥ : ٢٤ نی 

 جیهان سەرتاپای یەهودیەکان   ناو لە خراپەکارە، پیاوە ئەو بینیمان (٥)

 . نارسیەکانە ڕێبازی پێشەوای ئاژاوەنانەوەیە.  خەرییک

 

و دوای
 
 لە پاولۆس نامەکان   ڕۆشنان   ژێر لە کریستیان دین   پەرەسەندن   و بوونەوە بڵ

 نەساڕییەکان یەهودیە پێگای خر   هەنگا بە هەنگاو ئیسڕائیل.  و ،شام ڕۆژئاوای و ،ئەوڕوپا

اتۆری فەریم فەرمانێیک ەب تا و دا.  کزی لە    دەربەدەرکران.  هەدریانوس ڕۆمان   ئیمیر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٥(، النصاری، تاریخهم و عقائدهم ص ٢٠١٧نبیل ) ،فیاض 167
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 پاولۆس و یەسو دوو ڕووی یەک دراون
 
 

 رۆیم ناسنامەی بنەڕەتدا لە کەسایەتیەکە، پاولۆس کریستیان   کەلەپووری و ئەدەب لەناو

، ڕۆم ئەفسەرێیک دەنر   و هەیە.  ڕۆک سەرەڕای یەهودیە.  بەڕەگەز لەلیەکیی   بوونر   چیر

.  ژیان سەر لە نالۆژیک، م کردەوەکان 
 
، ئاکارەکان   بەڕەچاوکردن   بەڵ  و پاشخان و کەسایەن 

،  شەو، خاچدان   لە دوای بوو.  نارسی یەسوی خۆی پاولۆس کە دەکەوێدەر کردەوەکان 

تووە.  و دزراوەتەوە.  ڕۆم سەربازان   لەلیەن هەر
 
 پاولۆس ناوی بە ساڵ چەندین دوای هەڵ

م بووە.  بەردەوام کریستیان   پەیایم لەسەر و دەرکەوتووە. 
 
 بڵیمەتانە.  و نەرم بەشێوەیەک بەڵ

ی.  و توند لە دوور و ژ    تیر

 
 
 

 ناکۆک لەسەر ڕەچەڵەک یەسو
 

.  سەرسوڕمان جێگەی کەس زۆر بۆ ناونیشانە ئەم ڕەنگە م نر 
 
ووییەکان دیاردە ڕاسن   بەڵ ژ ر

 می 

یان ئێمە لەوەی ئاڵۆزترن  هەمیشە مرۆڤ ئەوەی، بۆ دەگەڕێتەوە ئەوەش لێدەکەینەوە.  بیر

 نەک پێدەکا.  هەسن   و ،دادەڕێژێ ڕاستییەکان   تارمان   بنچینەی لەسەر تێگەیشتن  

 هەیە:  یهۆکار دوو بنەڕەتدا، لە شکێشەیە ئەو خۆیان.  ڕاستیەکان

 

ڕۆکێیک ساڵ هەزار دوو درێژان   بە کریستیان   دین   : یەکەم  کە هۆنیوەتەوە.  پاولۆس بۆ چیر

 دووبارە و ڕوو.  دەخرێتە پەڕجوێک وەک ،ئامۆژگاری و کەنیسە ەکان  ووتار لە بەردەوام

  دەبێتەوە. 

 



143 
 

 و کریستیان   دین   هەردوو لە ئاسمان بۆ هەڵکشان   دەنگۆی و ،یەسو لەخاچدان   : دووەم

ڕانەوەی بە نالۆژییک.  سەرەڕای ئیسالم، ر
   نەویست.  بەڵگە شتێیک بۆتە جیهان بۆ بەردەوام.  گی 

 

وون   سەرچاوەی لە دووری بەهۆی گرێکوێرەیەش، ئەو ساخکردنەوەی 
ژ ر
 کە لیەن.  نر   می 

کردنەوە و خوێندنەوە بە ی،خۆ بتوان    مرۆڤ  بکا.  دیاردەکان و ،ڕووداو نالۆژییک بە درک ،بیر

   هەوڵبدا، خۆی گرنگی   لەوەش و
یم بەدوای گەڕان لەڕن 

 
 ڕاستیەکان تردا، گونجاوی وەڵ

ووش پڕۆسەکان   و . بدۆزێتەوە ژ ر
  بگرن.  دروسن   بە خۆیان ڕێچکەی می 

 

  و ئینجیلەکان.  نووسین   پێش کە ووردبینەوە، سەرچاوانە لەو )عیسا( یەسو پریس بۆ با

اردن   ژ .  پەنادان   و هەندێکیان، هەڵیر  ڕاستییەکان   باش ئاستێیک تا دەتوانیر   ئەوسا ئەوانیی 

وون  
ژ ر
.  کەسایەتییەکان و می  ییەک و ببینیر  وون   ئەنجامگیر

ژ ر
یەن   و می 

 
 وەربگرین.  یل   کۆمەڵ

 

بەر لەوەی بکەوینە سۆراخ  یەسوی نارسی و پاولۆس، با هەندێک لەو سەرچاوانە بخەینە  

 ڕوو. کە بایس لە دایکبوون و ڕەچەڵەک یەسو دەکەن.  

 

لە دوای میشنا  تالموودە،  دووەم،  لە گەمارا کە  ۆزی  ناوپیر   لەناو دین  یەهودی.   پەرتووک 

 : ناوی یەسو بەم شێوەیە هاتووە

 

ە هەوڵدەدا جولەکان لە دین  خویان دووربخاتەوە    ر
 168یەشوی بن پانتی 

 

  
 
ساڵ لە  دەنوویس   ئێینهۆڕن  لێنا  سوێدی  شوێنەوارناسان کە    س.ب  ١٨٥٩نووسەری 

دادەگەڕان یەسو  بەناوی    ، بەدوای  گوندێک  لە  ئەڵمانیا  لە  ڕێ  هنالند  ناوچەی  لە 

 
168 Lena Einhorn (2006) Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning 
efter den verklige Jesus från Nasaret. s.19 
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بینگەربروک، لە کان  هەڵکۆڵیر  گۆڕێیک بەکۆمەڵیان دۆزییەوە. دوای پشکنیر  دەرکەوت ئەو  

 ،  س.بگۆڕە دەگەرێتەوە بۆ سەدەی یەکەیم 

 

پرووسیک، سەربازان  ڕۆمن لەوێ کوژراون. ئەوەی جێگای    و   ئێسک   ئەو گۆڕە بە کۆمەڵە

پلە بەرزێ سوپای ڕۆم بوو. بەیسژ زۆری ناو و   ئەفسەرێیک  ،سەرنج بوو، یەک لەو گۆڕانە

تابلۆیەکە   لەسەر  لتین   بە  کە  مابوون  هەر  تابلۆیەک  لەسەر  کەسایەن   زانیاریەکان 

    : نورسابوون

Tib (erius) Iul(ius) Abdes Pantera 

Sidonia ann(orum) LXXII 

Stipen(diorum) XXXX miles exs(  ) 

Och(orte) I sagittariorum 

H(ic) s(itus) e(st) 

 ڕوونکردنەوە: 

ە ر
یووس ئیولووس ئەبدێس پانتی  ر

 تیبی 

 ساڵ  ٦٢ەڵیک سیدۆن )صیدا(، تەمەن خ 

 169  ساڵ لە خزمەن  سەربازی دا بووە  ٤٠ 

ە لەگەڵ کان    ر
بە پن ر ئەو ڕوونکردنەوانە تەواو ساڵ و شوێن  کارکردن  ئەبدێس پانتی 

ی کە دەکاتە کوڕی   . ئەبدێس بە لتین  واتە )بن( بە عییر لەدایک بوون  یەسو دەگونچر 

ە، کە باوک یەسو بووە.   ر
 پانتی 

 

وونوویس گەورەی بەڕەگەز جوولەکە فالڤیۆس یوسفوس   ژ ر
(.  ب.س١٠٠– ٣٧)هەروەها می 

بووە.   یەسو  سەردەیم  ڕووداوەکان   ئاگاداری  نزیکەوە  لە  و  وونووس  ژ ر
می  وەک گەورەترین 

 
169 Lena Einhorn (2006) Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning 
efter den verklige Jesus från Nasaret. s.72 - 73 
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جێمتمانەترین   و  ین  سەردەمە، گرنگی  ئەو  ووی  ژ ر
می  باری  لە  یوسفوس  نووسەینەکان   

وونوسان.  ژ ر
   سەرچاوەن، بۆ می 

 

 :  یوسفوڤ لە پەرتووک )شەڕی جوولەکان( دەنوویس 

 

ان  بوو کان  ئەو )داییک   یەسو( سیک پڕبوو لەلیەن ئەو دارتاشەی کە دەزگیر

 لە    . لە ماڵ وەدەرنرا، ئەوەش بە تاوان  ئەوەی خیانەن  لێکردووە
 
و منداڵ

ا لە سک دابووە  ر
  . 170سەربازێک بە ناوی بن پانتی 

 

زیاتر جێگای هەڵوێستەیە یەسو ڕەگەزنامەی ڕۆیم هەبوو. ئەوەش چ لە ڕووی    کەئەوەی  

بۆ   یەن  
 
و کۆمەڵ جوگراق   لەڕووی  چ  و  یەهودیدین   ڕەگەز  بە  بوو. تئەس   کەسێیک  ەم 

 سەربازان  ڕۆم بن. 
 
 چونکە ڕەگەزنامەی ڕۆیم تەنیا ئەو کەسانە وەریان دەگرت کە منداڵ

 

ە بووە.   ر
ە  ئەو بەڵگانە زیاتر نیشان  دەدەن کە یەسو کوڕی بن پانتی  ر

سەربازێیک پلە    بن پانتی 

ئینجیلەکەەئەوەش گومان دەخاتە سەر د  . بەرزی ڕۆم بووە لە سیدۆن   . و ق  هەر چوار 

،    دەنر   یەسو زۆڵ بووە. واتە داییک بە هەر شێوەیەک نر  سیک لە سەربازێیک  باوەڕ بەوە بێنیر 

ەی پڕبووە. و بەرهەمەکەیشژ یەسو بووە. کەواتە یەسو  پلە  ر
بەرزی ڕۆم، بە ناوی بن پانتی 

 . 171کوڕی خودا ) بن پادرێ( نییە. بەڵکوو مرۆڤێیک ئاساییە. وەک هەر مرۆڤێیک تر 

 

 
170 Flavius Josefus. Om det judiska kriget 3:8:7. 
171 Lena Einhorn (2006) Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning efter 
den verklige Jesus från Nasaret. s.54 
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 لەخاچدان  کریست و ناکۆکییەکان  
 

لە    دووەمکێشەی   زۆر  بنچینەدا. کلییل  لە  خاچدان  کریستە. کە  لە  مدا  لە کرستیانیر 

یەسو دین  کریستیان    ، نهێنییەکان   هەڵگرتووەو  خۆیدا  هەناوی  لە  نهێنیانەش .    بۆ    ئەو 

ب پن ر    ، کەتە گرفتێکوونەکەنیسە  بە  هەڵەکانن.   
پینەکردن  خەرییک  هەر  ئێستاش  تا 

 هەر چوار ئینجیل دەنر  کریست  
. و دوای    ٣٠لەتەمەن   تێکستەکان  ساڵیدا، لە خاچ درانر 

دینر    ٣ خۆی   
قوتابیەکان  و  هەلسابێتەوە  لە گۆڕنان  هەمووشیان  . ڕۆژ  لە  مریەیم    ،بەر 

 ماگدەلێنا. 

 

ئینجیلەکان    دوو  هەر  لە  نموونە  بۆ  وازنایەنن.  بەوەندە  ئینجیلەکان  لە  تێکسن  هەندێ 

ئەو ئەفسەرەی سەرپەرشن  لە خاچدان   لوکاس )لۆقا( و مارکوس )مرقص( دا هاتووە کە  

ئەفسەرە   یەسو گیانیدا.  ڕادەیەی کە  ئەو  دەگاتە  تا  بووە،  نیان  و  نەرم  زۆر  یەسوی کرد، 

:  و لە دڵەوە سەردەستەکە بە دڵنەوان    
 
 دەڵ

 

 ٤٧:  ٢٣ئنجییل لوکاس   -پەیمان  نوێ 

( سەردەستەکە ئەم شتانەی بین  کەڕوویدا. ساتایشژ خودای کرد و ٤٧)

: بەڕاسن  ئەو پیاوە بێتاوان بوو.   گون  

 

 هەروەها مارکوسیش شتێیک لەم شێوەیە دەردەبڕێ 

 ٤٤: ١٥ئینجییل مارکوس    -پەیمان  نوێ 

سەردەستەکەی  ٤٤) مرد.  یەسو  بەزوون   ئاوا  بوو.  سەرسام  پیالتوس   )

 بانگکرد و لن ر پریس: ئاخۆ دەمێکە مردووە؟ 

 

ها  دا  ئینجیلە  دوو  لەو  تەنیا  بابەتە  و  ئەو   ) )مەن  ماتیاس  ئینجییل  هەردوو  لە  و  تووە. 
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لە نووسەران     دا   یوهانێس )یۆحنا( ەوە سەر هەڵدەدا کە دوو  ر
لی  م کێشەکە 

 
ێ. بەڵ نابیی 

کردنەوەی کۆژیک جێگای  ئینجیل بایس شتێیک سەر سووڕهێنەر دەکەن،   ڕووداوێیک لە بیر

د نابێتەوە.  
 
 .  ، نەرم نیان نر  لەکان  لە خاچ دان  تاوانبار  ، ئەفسەرێیک جەڵڵ

 

ت هەمێشە خ
 
. بۆیە  نبۆ ئەو جۆرە کارانە هەڵدەبژێر   ،یک دڵ ڕەق و نر  بەزەن  ەڵدەستەڵ

 .   بۆ گەیشنە بنچ و مرۆڤ کە ئەو ڕستانە دەخوێنێتەوە نیشانەی پرسیاری بۆ دروست دەنر 

دەنر  لێتۆژینەوەیەک قووڵی  و لێکدانەوەیەک    هۆی دیمەن  وا ناکۆک.   ،ەوەینبناوان و دۆزی

بتوان    تا  بکا.  بۆ  ڕەهەندی  بهۆکارەکان     فرە  نالۆژیکە  دیمەنە  نوێ  دئەو  لە  و  ۆزێتەوە. 

   لێکدانەوەی بۆ بکا. 

 

ووییەکان،   ژ ر
می  بەڵگە  لەگەڵ  د 

 
جەڵڵ ئەفسەری  دیمەنەی  ئەو  ووردی  بەراوردکردنێیک  بە 

و زیاتر دەمانخاتە کەوتنە    . کە وامان لێدەکا بەوەندە نەوەستیر  .  بۆ دەردەکەوێناکۆک ترمان  

هەڵدەدا کە گومان   نوێ سەر  زوو شن   هەر  دا.  ڕاسن   بەدوای  دروسن     لەسەر سۆراخ 

دەربارەی یەسو پرۆسەی    زانیاری  خاچدان   نێوان    ناکۆک   لەلیەکیی  .  دروستدەکا   لە 

تر دەکەنگومانەکە   یشئینجیلەکان ر 
 . بەهی 

 

 
 
ێنیوس کە ئەسقەق )بیشۆپ( شاری لیون بووە . لەبنەڕەتدا لە دایک بووی    بۆ نموونە ئیر

ن   ،ئاسیای بچووک بوو. واتە تورکیای ئێستا 
 
ژیاوە. لە پەرتووک خۆی    س.ب  ٢٠٠لە ساڵ

ی( پیر  
بەرز)تەمەن  تەمەنێیک  دەنوویس  کە کریست گەیشتە  دەڕوا.   . دا  لەسەری  و    زیاتر 

  
 
لە    دەڵ لە    ٥٠تەمەن   شایەتییەی  ئەو  دەنوویس   وەک خۆی  ێنیوس  ئیر تێپەڕیوە.   

 
ساڵ

 172قوتابیان  کریست وەرگرتووە.  

 

 
172 Irenaeus: Adversus haerses part 2, Pp. 22 



148 
 

نێیک زۆر   یئەگەر ئەو نووسینە 
 
ێنیوس ڕەچاو بکەین. دەنر  یەسو ساڵ دوای لە خاچ دان    ،ئیر

 . ژیانر  کە لە ئینجیلەکان دیاری کراوە 

 

ەدا   ر
ەدا پرسیارێک سەر هەڵدەدا. باشە ئەگەر یەسو لە خاچ نەدراوە، خر بەسەرهات؟ لی  ر

لی 

 . مێک وەرگرین کە جێگای باوەڕ نر 
 
 دەنر  لە ڕوانگەی تری کێشەکە ووردبینەوە و وەڵ

 

 ڕەگەزنامەی رۆیم بووە. لە یاسای رۆم دا، نانر   ئیمە بەپن ر بەڵگەنامە دەزانیر  یەسو  
خاوەن 

بە هۆی ملپێچییەک بکوژری. تەنیا لەو کاتە دەکوژرێ،    کەسێیک خاوەن ڕەگەزنامەی رۆیم

. و لەسەری ساخ بووبێتەوە. ئە  اتۆری کردنر   دژی ئیمیر
بڕیاری کوشتن   سا  و ئەگەر خیانەن 

 رێ.  د دە

 

دەگرێتەوە، کە   ئەو کەسانە  تەنیا  خیانەتە  ئەو  ڕۆم،  اتۆری  ئیمیر  
بەڵگەنامەکان  بەپن ر 

یان    ، سەبازیان کردنر   
سەربازی  خیانەن  تیر  لە خزمەن  

 
وای  هەڵ شتێیک  یەسو  خۆ  جا   .

نەکردووە. تەنیا لەناو هەناوی دین  یەهودی داوای ریفۆریم دین  دەکرد. و بەرهەڵستکارێیک  

ئەوەشدا  ن  حاخامەکا سەرسەخن    لەگەڵ  بوو.  یەهودی    ڕۆمەکان    سەرسەخن  دژایەن    

م خیانەن  نەکردووە. بۆیە پۆنتیوس پیالتوس )دەکرد 
 
( کە  س.ب  ٣٦  –  س.بپ.   ١٠. بەڵ

فەرمانڕەوای ئۆڕشەلیم بوو، نەیدەویست یەسو بکوژرێ. لەبەرئەوەی باوک سەربازێیک پلە  

بوو   نزیک  و زۆر  بوو.  یەسو  بەرزی سوپای ڕۆم  دابوو،  لەدەست  تیان 
 
دەستەڵ لەوانەی 

درا  ر
 173. خۆیسژ بە رۆم دەژمی 

 

ەوە   ر
ئەوەیە،  لی  لۆژییک  مێیک 

 
دراوە کە  وەڵ ر

ڕاسپی  نیانە،  و  نەرم  جەلالدە  ئەفسەرە  ئەو  کە 

و   یەهودی  چاوی  لەبەر  شانۆیەک  تەنیا  بەڵکوو  بمرێ.  یەسو    حاخامەکانیان لێنەگەڕێ 

 
173 Lena Einhorn (2006) Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning efter 
den verklige Jesus från Nasaret. s. 140 
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درا و کۆتان  هات. ئیی  دوای ئەوەی کە تاریک    خاچ وابزانن یەسو لە    تاکوو پیشان بدەن.  

  .  
 

ت بەخر  بێڵ
 
 دادێ دایدەبەزێی   و داوای لێدەکەن، ووڵ

یەسو ماوەیەک بۆ تیماری برینەکان  دەست و قاخر ئەنجایم لە خاچدان چارەسەرکردن  

  دەمێنێتەوە. ئێوارەی سێیەم سەر لە قوتابیەکان  دەدا ) هەر ئەوەشە لە ئینجیەلکان بایس 

لە    یهەڵسانەوە دەکەوێ،  بەڕێ  سووریا  بەرەوە  ئیی   بوونەوەی،  چاکی   دوای  دەکەن( 

ن  فارس و باکووری هیندستان.  
 
 وێشەوە بەرەو تورکیا و ووڵ

 

    ،جەواهیر لل نیهرۆ لە نامەیەکدا 
 
 : نووسیویە ١٩٣٢بۆ ئەندێرە گاندی کچر لە ساڵ

 

هەرە    تادەگاتە  تبت  و  لداق  و  لە کشمیر  ناوەڕاست  ئاسیای  تەواوی  لە 

ر  هەیە کە
 174کریست لەو دەڤەرانە سووڕابێتەوە  باکوور. بڕوایەک زۆر بەهی 

 

بابەتەکەیە.   تەواوکەری  هەمیش  و  هەڵوێستەیە  جێگای  هەم  ەدا  ر
لی  کە  تر  شتێیک 

  کەسایەتیەک، بە ناوی پاولۆس لە ناکاو لەسەر شانۆی ڕوودا 
 
وەکان دەردەکەوێ. و ڕۆڵ

وکردنەوەی دین  کریستیان  وەردەگرێ.  
 
 سەرەک لە بڵ

 

ئەوە  ، سەرچاوەکان  کریستیان  پاولۆیس  بەپن ر  دە،دەخوێنینەوە، کە  ر
نی  لە    ئەو کاتەی  تا    

نەکرد.  بۆ  سەردان    دین   ی  ژ ر
بانگهی  بە  دەسن   نەگەڕایەوە،  عەرەنر  لە  خایک  مەبەست 

 175. سەردان  خایک عەرەب کوێیە؟ و چیکردووە؟ لە هیچ سەرچاوەیەک دیار نییە

 

لە   ناوەڕاست    ٥٠تا    ٤٧  نێوان  تەمەن  پاولۆس  دەریای  ن  
 
ڕۆژهەڵ ناوچەکان   بە   

 
ساڵ

هەرگیر    کەخر  دەکاتەوە.  و 
 
بڵ کریستیان   دین   موژدەدەرێک،  وەک  و  دەسووڕێتەوە. 

 
174 Holger Kersten (1986) Jesus lived in India; His unknown life before and 
after the Crucifixion, Shaftesbury. 

175 ،  ١٠٤ ص قراءة جدیدة ق  األناجیل  –البحث عن یسوع  . کمالد. الصلینر
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یەسووی نەبینیووە. و پەرتووکێکیش تا ئەو دەمە لەبەردەست دانەبووین. تا بتوان   ڕێنماییە  

ب پاولۆس  ئەوەش،  سەرەڕای  لێوەربگرێ.  و  دینییەکان   دەکا.  دین  کریستیان   ی  ژ ر
انگهی 

گروونر   سەرەک  کەراکتەری  ئەویش  هەر  یەسو.  قوتابیان   و  دە  ر
نی  دەداتە  ڕێنماییش 

دەکانە ر
دژی یەهودیە نەساڕیەکان و بنەماڵەی یەسو!! ئەوەش ئاشنایە کە یەسو لەگەڵ    ، نی 

   باسکرا، ، وەک لە پێشی  یاقونر برای و بنەماڵەکەی ناتەبا بووین. کەخر دوای لەخاچدان  

 بنەماڵەی مۆنۆپۆیل ڕێبازی یەسو و کەنیسەی خەتەنەیان کرد.  

 

سەرەتاییەکان    تێکستە  نووسەری  خۆی  پاولۆس،  سەرنجدانە کە  جێگای  زیاتر  لەوەش 

م لە    ١٣ئینجیلیشە بە تایبەن  نامەکان  کە بریتیر  لە    و کریستیانیر 
نامە دەربارەی کارەکان 

 . . کە وەک    شوێن  جیا جیا نووسیون     بەشێیک گرنگ و کۆڵەگە ئاسا، پەیمان  نوێ پێک دێی  

پاولۆس،  لەلیەکیی    نامانەی  ئەو  چوار    ،سەرچاوە بوونەتە  هەر  هەر  نووسینەوەی  بۆ 

 ئینجیلە قانونیەکان. 

 

ەدا گرنگە، ر
لی  دەکرێ    ئەوەی  بۆیە  هۆبن.  نر   ناکرێ  پاولۆس،  لە  ڕێکەوتانە  ئەو  گشت 

نێوان لە   ، بنەڕەن  یەسو    بەراوردێیک  بکەین، کەلەسەر  ۆکانە  ڕ چیر دوان   و  نوورساون  ئەو 

بۆمان دەردەکەوێ، کە  ئەوسا  .  ، بەراورد بکەینپاولۆس نوورساونلەگەڵ ئەوانەی لەسەر 

ند بۆشاییەک لەژیان  پاولۆس دا هەیە،  ئەو دوو کەسایەتییە یەک کەسن. لەبەر ئەوەی چە

ساڵ بەسەرەوە. دەست پێدەکا و   ٣٠بە تایبەن  ژیان  پاولۆس لە تەمەن  مام ناوەندی واتە 

 .
 
ژ بۆ پەیایم یەسوی  گەورەتر هەوڵدەدا لەو دوورە دەستییە و    لە تەمەن  چل ساڵ ر

، بانگهی 

،    . کە خۆی دان  پێدادەن     ،بۆ پەیدا بکا   یهەوادار   کریست بکا. و  کە ئەوە تاکە مەبەستییەن 

ە مردووە ژ ر
 176  . لەکاتێکدا کریست لەمی 

 

 
176 Paulus. The Epistle to the Romans 11:1 
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هەڵوێستەکردنە،   جێگای  ئۆڕشەلیم  ڕووداوێکیی  کە  دەرەوی  لە  زۆر  ماوەیەک  پاولۆس 

ڕوونبکرێتەوە لەبەرخر    ی نەوەک بیناسنەوە. نر  ئەوە  ،دەیەوێ بچێتە ناو شار کەخر ناوێڕێ

لە   . و خر کردووە. دوایش کە دەچێتە ناو شار لەوێ خەلیک  دەیناسنەوە. و داوا  دەتریس 

م کان   دەیبەنە لی فێلیکس فەرمانڕەوای ئەو کاتەی  
 
ێ، بەڵ پۆلیس دەکەن کە پاولۆس بگیر

بیگرێ ئەوەی  جیان   لە  دادگان  کردن.  بۆ  یەهودیان   . ئۆڕشەلیم  دەسن     پارێزگاری   ،لە 

  177. لێدەکا 

 

  من جولەکەم:  ئەوەی جێگای سەر سوڕمانە پاولۆس
 
 دەڵ

دان   – پەیمان  نوێ   
 ٣ -  ٢: ٢٢کردەوەی نێ 

(  ٢برایان و باوکان، ئێستا گوێ لەو بەرگرییە بگرن کە لە خۆیم دەکەم )  (١)

بێدەنگ   زیاتر  دەکات  بۆ  قسەیان  ی  عییر  
زمان  بە  لێبوو  کاتێک گوێیان 

 .بوون

م 
 
لە تەرسۆیس کیلیکیا لەدایک بووم، بەڵ : من جولەکەم،  ئەویش گون 

لەبەردەسن   بووم،  شارە گەورە  بەگوێرەی    لەم  توندی  بە  گەمالئیل، 

کراوم ر
انمان فی   باوباپیر

 .تەوران 

 

 :  
 
 پەیمان  نوێ، دەڵ

 
لە  خاوەن  ڕەگەزنامەی رۆیم بووە.    لە پەرەگرافێیک تری هەمان دەق

مدانەوەی بۆ کۆمیساری ڕۆم،
 
:   وەڵ  

 
لەو کاتەی لە دایک بووە وەریگرتووە.    بە ڕاشکاوی دەڵ

بوەتە   هۆیەکەوە  بەخر  وە  لە کوێ  پاولۆس،  نەکراوەتەوە کە  ڕون  هیچ جێگایەکیش  لە 

ڕۆم.    هاونیشتیمان  
 
هاووڵ زگماک  )بە    

 
دەڵ ڕۆم  بە کۆمیسارەکەی  خۆی  لە  تیم( تەنیا 

دەکان ر
 دا هاتووە، چۆن کۆمیسارێک گفت و گۆ لەگەڵ پاولۆس دەکا:  کردەوەی نی 

 

دان   -پەیمان  نوێ  ر
 ٢٨ -  ٢٥: ٢٢کردەوەی نی 

 
177 Paulus. Apostlagärningarna. part 22 Pp.27-28 
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پ٢٥) بدەن،  لن ر  قامچر  بە  تاکو  بەستیانەوە  بە  ۆ ڵاو (کاتێک  س 

یاساییەوە ڕێتان  ئایا لە ڕووی  بوو:  سەرپەلەکەی گوت کە لەوێ وەستا 

اوە  پێدراوە کە   نەسەلمێی  هێشتا  بدەن کە  قامچر  بەر  ڕۆمان   ن  
 
هاوڵ

لی   (٢٦) تاوانبارە؟ چووە  بوو  لەمە    
گون  سەرپەلەکە  کاتێک 

: ئەوە بەتەمای خر بکەیت؟ ئەم پیاوە   و   ،کۆمیسارەکە   پێدا و گون 
 
هەواڵ

ن  ڕۆمانییە
 
 ! هاوڵ

پ  ،کۆمیسارەکەش   فەرماندە  ( ٢٧) بۆ لی  پێم  ۆ ڵاو چوو  پن ر گوت:  و  س 

ن  ڕۆمانیت؟ 
 
، تۆ هاوڵ  

 
 بڵ

 .  
 
: بەڵ  گون 

:    کۆمیسارەکە  ( ٢٨) ن  بوونەم  من  گون 
 
بە پارەیەک زۆر ئەم هاوڵ

 وەرگرت. 

تیم. 
 
م من بە زگماک هاوڵ

 
: بەڵ  پۆڵس گون 

 

لە هەردوو ڕەچەڵەک دین   جولەکە و ڕەگەزنامەی ڕۆمان  وەک کۆپیەک یەسوی نارسی  

ۆک ئەفسانەی  وایە. لە هەردووکیشیان   ڕ  ئەوە دوو چیر
نازانرێ چۆن وەریانگرتووە. لەجیان 

ۆزیان بۆ هۆنراوەتەوە.   پیر

 

پاولۆس، کە   لە  بریندار بووە   . زیاتر جێگای هەڵوێستەیە  نیشانەیەکیی   و    ، پاولۆس قاخر 

  من لە پێناوی خودا تێکۆشاوم، وەک ئێستای ئێوە.  
 
دەکان  دەڵ ر

دەشەیل. بە پەیڕەوکار و نی 

 بوونر  
 178. بەپن ر لێکدانەوەی لێتۆژەرەوان دەنر  پاولۆس مەبەسن  لە خاچدان 

 

 
178 Lena Einhorn (2006) Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning 
efter den verklige Jesus från Nasaret. s. 210 - 215 
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دا هەن. کە بە ئاسان     یەن  و کردەوەکان  پاولۆس و یەسو زۆر لەیەکچوون لە نێوان کەسا 

 .  دەبنە دروستکردن  گومان لەسەر پاولۆس لەلیەک. و ژیان و لە خاچدان  یەسو لەلیەکیی 

  ٨لە خوارەوە  
 
 : دەخرێنە ڕوو  لە نێوان یەسو و پاولۆس   هاوبەشلەیەکچوون    خاڵ

 

 یەسو و پاولۆس خەڵیک یەک شوێی    : یەکەم

 یەسو و پاولۆس هەردووکیان هاونیشتمان  ڕۆمن   : دووەم

 هەردووکیان لەتەمەن  گەنچر دەچنە ئۆڕشەلیم   : سێیەم

 لە ژیان  هەردووکیان دا بۆشاییەک گەورە، تا دەگاتە تەمەن  گەنچر هەیە  : چوارەم

 یەسو و پاولۆس هەردووکیان ڕەبەنن )ژنیان نەهێناوە(  : پێنجەم 

یسژ  بریندار بووە، ئەوەش دەسەلمێن   کە لە  پاولۆس لە چەند جێگایەک لە : شەشەم

 : من نیشانەکان   
 
خاچدان شوێنەواری بەخر  هێشتووە. تەنانەت لە قسەکان  دەڵ

 کریستم بە جەستەوەیە 

لەیەک چوونێیک یەکجار زۆر لە نێوان گرتن و دادگان  کردن  پاولۆس و یەسو دا    : حەوتەم

 . نیەکی  یهەیە. هەر دەڵن ر ئاوێنەی  

دەقاو دەق وەک یەسو   ،س لە شێوەی قسەکردن و دیمەن دروستکردن پاولۆ   : هەشتەم

  179بوو 

 

 لە خاچدان  یەسو 
 
 چ لە ناو ئینجیلەکان    یشهەڵەکان  ،ئەو بەراوردکردنە لەگەل ناکۆک ساڵ

ی پاولۆس،   ژ ر
و چ لە کەلەپووری کریستیان  دەربارەی لە خاچدان  یەسو و پەیدابوون بانگی 

 لەسەر ئەو دوو کەسایەتییە هەنر  ا،  زەقدەبنەوە. ئیی  بواری ئەوە ناد وا 
بێجگە  .  گومانێکیی 

 ێکیی  گەڕاوتەوە. و ناونیشان لەوەی پاولۆس یەسوی کریستە و بەناو 

 

 
179 Beard Mary et al (1996) Religions of Rome. Volym 1, A history. Cambridge 

University press. s. 245- 313 
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،  کیە گریمانەبۆ زیاتر قووڵبوونەوە لە گومانەکەمان،   ئەگەر یەسو،    دەکەین. با وای دابنێیر 

درانر   خاچ  لە  پیالتۆس  سەردەیم  لە  نوورساوە  ئینجیل  لە  نێوان    . وەک  لە  پیالتۆس  و 

کان   
 
فەرمانڕەوای ئۆرشەلیم بووە. کەواتە لەگەڵ نووسین  ئەسقەق    س.ب  ٣٦تا   ٢٦ساڵ

ێنیوس،  لیۆن     ئیر
 
نووسیویەن  یەک ناگرێتەوە. باوای دابنێیر  لە تەمەن     س.ب  ٢٠٠کە ساڵ

ل  ٥٠  
 
نوورساوەساڵ یەکناگرێتەوە. کە  ئینجیل  لەگەل  لە سەردەیم    ە خاچ دراوە کەواتە 

ی  نتۆنیوس فێلیکس فەرمانڕەوا ئە  س.ب  ٥٩تا    ٥٢ئەوەی لەسایل  پیالتۆس بووە. لەبەر  

. بۆیە هەر    ،بووە. و لە هیچ بەڵگەنامەیەک دانییە   ئۆڕشەلیم فێلیکس بەو کارە هەلستانر 

 دەنر  بگەڕێینەوە سەر پاولۆس. 

 

هەرچەندە کەسایەن  پاولۆس لە ئینجیلەکان بە ساول ناوبردراوە. کە دواتر بووەتە پاولۆس.  

یەسو   خەونێک گوایە  هۆی  بە  دوان   بووە.  دژی کریستیانەکان  زۆر  کە گوایە کەسێیک 

د سەر  وەرگەڕاوەتە  و   . خەون  لە  هاتۆتە  و  ناکۆکە  ئەوەشیان  کەخر  کریستیان.  ین  

 . و بەو ناوە گەڕاوەتەوە.  خۆیەن    یەسو  ،خورافەیەک زیاتر نییە. بۆیە پاولۆس

خاچدان   کەواتە   لە  ۆک  ڕ ڕاییکردن   یەسو چیر بۆ  بووە.  ڕۆمەکان  شانۆگەرییەک  تەنیا   ،

ئازادکراوە.   بە بەرینداری  م نەمردووە، دوان  
 
ن  یەهودای  حاخامەکان  یەهودی. بەڵ

 
ووڵ

بەجێهێشتووە. و دوای ماوەیەک زۆر گەڕاوەتەوە. بە ئازموونێیک پێگەییوو، لەسەر پەیایم  

 .  ش ژیاوە. سالی ٥٠ سەروویو تا تەمەن   خۆی بەردەوام دەنر 

 

  ٣٠سەرەڕای ئەوەی یەسو لەتەمەن  
 
 لە خاچ درا. واتە ساڵ

 
چەند   س.ب. کەخر   ٣٠ساڵ

    ساڵێک
 
س.ب دین  کریستیانیان، لە ئەنتاکیا ڕاگەیاند. پرسیارەکە ئەوەیە    ٤٠دوای ساڵ

دەکان و قوتابیان  یەسو،بۆ   ر
  درێژە   دوور و   ئەو ماوەساڵ چاوەڕوانیان کرد. بۆ    ١٠  زیاتر لە  نی 

 لە ژێر چەوساندنەوە و خۆ سەپاندن  یاقوب مانەوە.  
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ئەوسا   ساڵ، گەڕان،  دە  لە  زیاتر  ماوەی  ڕۆیشتن   دوای  یەسو  بەڵگەیەکە کە  ئەوەش 

گەڕاوەتەوە. ئامادە بوونیشژ لە کەنیسەی خەتەنە، دروستکراوە. لەبەر ئەوەی تەنانەت  

ۆکەکان  دین  کریستیان  ساول دوای ماوەیەک زۆر لە ڕێگای سووریا. یەسوی لە خەو  لە   ڕ چیر

 بینیووە. 

 

. کە ڕەبەنێیک یەهودی بوو. زۆر باش شارەزان  لە   الفۆنتاین سەبارەت بە یەسو دەنووس 

م  
 
ۆزەکانیێ  هەبوو. لە پەرستگاکان  یەهودی وانەی دەگوتەوە. بەڵ تەورات، و پەرتووکە پێ 

 وەی تایبەن  خۆی.  بە شێ

 

بە شێوەیەیک جیاواز  باس خودای  یەسو   . پێدەدا و دەنووس  لەوەی    ، الفۆنتاین درێژەی 

 پن   ڕاهاتبوون دەکرد. خۆی بە کوڕی خودا دەناساند. گونایه خەڵیک بەناوی خودا  
خەڵکیێ 

پاکدەکردنەوە. هەندێ پەرجووی هەبوون. کۆمەڵێک پیاو و ژن لە دەوری کۆ بووبوونەوە،  

گی    ک
دانا. گرنگێ  ڕای گشن   لەسەر   

 
قووڵ شێوەیە کاریگەری  بەو   . قوتان  بوونە  دواتر  ە 

  هەروەها چۆن مرۆڤ دەتوان     و   بوو.   بابەت کە لە ڕێنماییەکان  باس دەکرد کێشەی خراپە

 .180 بەسەریدا ن   

 

، کەمال دکتۆر  یەسوو پەیڕەوکاران   ناو لە هوشیاری و زانیر   ئاسن   دیاردەی بایس لە صلینر

.  دا  
 
.  زمان   ینچەند  بوو.  خوێندەوار و هوشیار کەسێیک پاولۆس دەڵ  بە کەخر  دەزانیر 

  . 181بوون جەلیل خەڵیک زانیاری، نر   و سادە کەسان   کە یەسو، تری قوتابیان   پێچەوانەی

 

 دەکرێ و داکا.  بایس لفۆنتاین کە دەگونچر   ئەوە لەگەڵ باش الصلینر  بۆچوونەی ئەو

 بۆ پاولۆس دەستپێشخەری لەگەڵ ووتارەکانیدا، لە یەسو دەستپێشخەری و ونەتریسچا

 
180 Odon Lafontaine (2014) The great secret of Islam. Pp 26 

181 ،   ١٠٤ ص األناجیل ق   جدیدة قراءة – یسوع عن البحث . کمالد.  الصلینر
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( نوێکەی دینە   و بکرێن.  بەراورد ئاسان   بە . )کریستیان 
 

 بەدی ژیانیان لە هاوتەریب هێڵ

، ئەوەش بکرێن.   نادیارەکان شتە و بەراوردبکرێ.  کۆتێنیۆس بۆ دووەیم نامەی لە بەتایبەن 

  ێن. بکر نر   درک ئاسان   بە

 

 ٦ : ٣ کۆتێنیوس ٢ نوێ پەیمان  

 ئەوە نوێ، پەیمان   خزمەتکاری ببینە تا  ئێمە، دایە توانایەی ئەو  ئەوەی

ۆزە، گیان   بەڵکو نییە.  کۆن نوورساوی  دەکوژێ، کۆن نوورساوی چونکە پیر

م
 
 دەدا.  ژیان ڕۆحەکە بەڵ

 

 و یەهودی.  کولتووری و تەورات یاساکان   بەرامبەر پاولۆس هەنگاوی بەراوردێیک

 و یەسو، بوێری لەگەڵ . گیان بەناوی قسەکردن و فڕێدانیان، بۆ دەستپێشخەری

 لەسەری ناتوان    مرۆڤ چوونێک، لەیەک خودا.  دۆزینەوەی بۆ نوێ ڕێگایەک دۆزینەوەی

 پێنەکا.  هەسن   و تێپەڕێ 

 

ئینجیلە  لەلیەکیی    لەو  شتێیک  یان  ئاماژەیەک  هیچ  نووسینەکانیدا،  و  ووتار  لە  پاولۆس 

چۆن   ، کە  نووساوەکان  لە  م 
 
بەڵ دێنا.  بەکاریان  نەساڕییەکان  یەهودیە  وەرناگرێ. کە 

دەن     دەکاتەوە.   
ڕەن  لەسەر    شارەزاییەیک ناڕاستەوخۆ  ئینجیلە،  باسژ  .  ئەو  هەبوون  

.    سەرەڕای ئەوە پاولۆس لە . کە سەرچاوەکانیان دیارنی   نامەکان  هەندێک ڕستە بەکاردێن  

ئەوەش ئاسن  هوشیاری و بوێری ئەومان پیشان دەدا. کە دەتوان   دین  کریستیان  بەرەو  

 ئاستێیک تری دوور لە دین  یەهوودی ببا.  

 

، بۆمان دەردەکەوێ   کان  نامە  دوو   با چاوێک بە چەند پەرەگرافێیک ( دا بخشێنی  
  )تیمۆن 

 لەژێر ڕۆشنان  پاولۆس چەکەرە دەکا 
 . 182چۆن دین  کریستیان 

 
182 ،  ١٢٢ص  . قراءة جدیدة ق  األناجیل  –البحث عن یسوع  . کمالد. الصلینر
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 ١٦:   ٣تیمۆن   ١  -پەیمان  نوێ 

، نهێن  لەخواتریس گەورەیە، ئەمەیە   :بە دانپێدانان  گشن 

ڕاستیەکەیدا.  شایەن   ۆز  پێ   
بەدەرکەوت، گیان  جەستە  شێوەی  لە  ئەو 

لەنێو گەالن مزگێن    ا.  بیێ  باوەڕی  لەالیەن فریشتەکانەوە  لە جیهان  پێدرا، 

 پێکرا. بۆ شکۆداری بەرزکرایەوە. 

 

 ١٣- ١١:٢تیمۆن   ٢  -پەیمان  نوێ 

( ئەوە بە دلنیاییەوە ڕاستە: گەر لەگەڵ کریست بمرین، لەگەڵ ئەو  ١١) 

( دان ١٢دەژین  لەپێناویدا  ئەگەر  ب  (  پاشایەن   بەخۆدا  ئەو  لەگەڵ  گرین، 

 لێبکەین، ئەویش  
 
( ئەگەر  ١٣نکۆڵیمان لێدەکا )دەکەین. ئەگەر ئێمە نکۆڵ

  
 
نکۆڵ ناتوان    چونکە  دەمێنێتەوە.  دڵسۆزی  بە  ئەو   ، نەبی   دلسۆز  ئێمە 

 لەخۆی بکات. 

 

 ١٣-١١: ١تیمۆن   ٢  -پەیمان  نوێ 

(١١ ( مامۆستا  و  دراو   
نێ  و  بوومە ووتاردەر  بۆی  ئەو مزگێنییەی من   )١٢  )

م شەریم پێوەناکەم. چونکە دەزانم باوەڕم  
 
م. بەڵ ژ  

ئێستا لە پەناوی ئازار دەچێ 

بەیک  هەیە. دڵنیام خودا دەتوان   پارێزگاری ئەو شتەم بکا، کەوا بۆی داناوم 

لە منەوە بیستووتە، و  ( دەست بەو شتە ڕاستانە بگرە کە  ١٣تا ئەو ڕۆژە )

 کریست دایە.   یەسویبەو باوەڕو خۆسەویستییەی لە  

 

بە ووردبوونەوەیەک لەو چەند پەرەگرافەی نامەکان  پاولۆس، بە ڕوون  ئەوە دەبینیر  کە  

یەسوی   جیاوازن.  دوو کەسایەن   خاچدان  لە  دوای  یەسوی  و  خاچدان  لە  بەر  یەسوی 

بۆ   داوەتەوە.    
 

ڕەنیک جوان   بە  ئینجیلەکان  لە  ئەوەش  توند.  م 
 
بەڵ چاکسازێکە،  یەکەم 
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( وەک قو  تابیەک سەرەتای پەیایم یەسوە. هەم خۆی لە سێبەری  نموونە مەتیاس )مەن 

  لێگرتووە.  
. و هەم یەسوی لە تەمەن  لویدا، بینیوە و گون  تەورات و یاساکان  موسا دەبین  

 . ی دەبین   ژ ، و تەنیا دواڕۆژ لە توند و تیر
 بۆیە وەک پەیامبەرێیک شەڕان 

 

 ٣٦  –  ٣٤:  ١٠مەن   -پەیمان  نوێ

هاتوو ٣٤) بۆ هێنان   ( وامەزانن کە من  ر 
نەخی  بێنمە سەر زەوی.  ئاشن   م 

ر )
( چونکە من بۆ هەڵگەڕاندنەوەی کوڕ  ٣٥ئاشن  نەهاتووم. بەڵکوو شمشی 

 ( خەسوو  لە  بووک  دایک،  لە  باوک، کچ  لە  ٣٦لە  مرۆڤیش  دوژمن    )

  . انەکەی خۆی دەنر 
ر 
 خی 

 

ر دادەب 
تاکە ڕێگا بۆ سەرکەوتن  دینەکەی لە شمشی  .  ئەوە یەسوی پێش لەخاچ دانە.  ین  

، و   م دوای دەربازبوون 
 
هێمن، لە    یگەڕان  بە جیهاندا. دەبینیر  یەسو بە دەیان ساڵ  بەڵ

 : . تەنانەت ئامۆژگاری دەکا کە دەمیان پاکنر   پێناوی مرۆڤەکان  سەرزەوەی تێدەکۆیسژ 

 

 ١٦  - ١٤: ٧ئینجییل مارکوس )مرقص(  – پەیمان  نوێ 

فەرموون: هەمووتان گوێم لێبگرن،  ( دیسان خەڵکەکەی بانگکرد و پن ر  ١٤)

 ( تێبگەن  بکا.  ١٥و  وی 
 
ناوی و گڵ بێتە  لە دەرەوەی مرۆڤەوە  نییە  (. شت 

 ( و دەکا 
 
م ئەوەی لە مرۆڤەوە دێتە دەرەوە، ئەوە گڵ

 
   ١٦بەڵ

( ئەوەی گون 

 هەیە، بۆ بیسی   با گوێبگرێ. 

 

ەدا   بە پێچەوانەی ئینجییل مەتیاس ر
یەسو، شێوەیەک تری قووڵی  و دووربینانەتری هەیە.    لی 

ی.  ژ ر و توند و تیر
یەتیە و دوورکەوتنەوەیە، لە شمشی 

 
 کە زیاتر ئامۆژگاری کۆمەڵ

 

.  بەوە دان خۆیان کریستیان   سەرچاوەکان   تر لەلیەک ر 
  ئینجیلەکە چوار هەر کە دادەنی 
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 نووسینەکان   و قسە کاریگەری هەمووشیان هەر نوورساون.  پاولۆس سەردەیم دوای

، کەلەپووری پن ر  بە ئەوەی سەرەڕای لەسەرە.  پاولۆسیان   قوتانر  نە پاولۆس کریستیان 

  183بووە.  هاودەمیشژ  نە و بووە.  یەسو

 

 س.ب چوارەیم لەسەدەی کە یسەریقە ئێوسیبویس زمان   لە السواح، فراس لەلیەکیی  

ووی لەسەر پەرتووکێیک و ژیاوە.  ژ ر
   کە نووسیووە.  کەنیسە می 

 
 یەکەم )مەتیاس( مەن   دەڵ

 گۆتە لێناوە ناوی و نووسیویە.  ئارایم بە و کۆکردوونەتەوە.  یەسوی ڕێنماییەکان   بووە.  کەس

، ئێمە هەرچەندە (. Logia )لۆژیا .  مەن   ئینجییل گۆتانە ئەو نازانیر   چەند یان خۆیەن 

 184یەسو.  ووتارەکان   بۆ ڕێنمایەکن

 

:  ئەوەش ،سواح فراس شوێنێکیی   لە   
 
 هەر نووسەران   (مەن  ) مەتیاس لە بێجگە کە دەڵ

 نەبووە.  لن ر  گوێیان ڕاستەوخۆ و نەدیووە.  یەسویان هیچیان تر، ئینجیلەکەی یس  

 یەسو مردن   پاش ،نەوە دوو تا نەوەیەک تێپەڕبوون   دوای ،یۆنان   زمان   بە ئینجیلەکانیان

 185. نووسیووە

 

 

 نامەکان  پاولۆس سەرچاوەن بۆ ئینجیلەکان
 

بۆ   سەرچاوەن  و  نوورساون.  ئینجیلەکان  لە  زووتر  زۆر  پاولۆس  نامەکان   لەلیەکیی  

تری   نووسەرەکان   )مەتیاس( هەریس   لە مەن    بێجگە  ئینجیلەکان.  نووسینەوەی گشت 

دەی پاولۆسن و پەیایم ئەویان پێیە.   ر
 ئینجیل نی 

 
183  ،  ١٦١ صقراءة جدیدة ق  األناجیل  – البحث عن یسوع  . کمالد. الصلینر
 ١٤ صللمسیح     الخر  الوجه السواح، فراس 184
 ١٥ ص  سەرچاوەهەمان  185
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وو  ژ ر
 : نووسینییان ی هەر چوار ئینجیلە قانوونیەکان. بەپن ر می 

 

ن   
 
 زاین  نوورساوە  ٧٣تا   ٦٨ئینجییل مارکوس )مرق ص( لە نێوان ساڵ

ن  یا ئینجییل مات 
 
( لە نێوان ساڵ  زایین  نوورساوە  ٩٠تا   ٧٠س )مەن 

ن  
 
 زایننر نوورساوە  ١٠٠تا  ٨٠ئینجییل لوکاس )لوقا( لە نێوان ساڵ

ن   
 
 186نوورساوە    ١١٠تا   ٩٠ئینجییل یۆهاننێس )یوحەنا( لە نێوان ساڵ

 

ر   گریمانەیەک بۆ بنەما دەبنە بەڵگانە ئەو گشت
 کەسایەن   هەمان پاولۆس کەسایەن   . بەهی 

 .  ساوئە . گەڕانەوەی و ،دەربازبوون دوای نر   ەسوی دەنر   پاولۆس تر مانایەک بە یەسونر 

، پڕ شێوەیەک بە دووبارە ، دین   موژدەی ئازموونی   کاریگەری و سێبەر لە دوور کریستیان 

.  ەرەپ یەهودی، دین   دەیەک یان کەسیی   هیچ ،خۆی یەسو لە بێجگە ئەگینا پێدانر  ر
 نی 

 و بووە.  چاکساز لەخاچدان پێش لەسەردەیم بگۆڕێ.  ئاڕاستەکان   و ،دین ڕێڕەوی ناتوان   

 .دەدا یەهودی بەدین   پەرە موسا، یاساکان   و تەورات بەپن ر  بەڵکوو ناکا، نوێ دینێیک بایس

 و دوور ئەزموون   گەڕانەوەی، دوای کەخر  ئیسڕائیلە.  گەیل   بۆ تەنیا ئاڕاستەکردنەکەیسژ  و

.  فراوانی   جیهانبین   درێژی .  تەورات و یەهودی چەتری ژێر لە بۆیە دەنر   ئەو هەر دەردەخر 

، جیاوازی پەیایم دوو بە کەسایەتییەش، دوو  گروونر  دروستبوون   بۆ بنەما دەبنە دین 

.  پەیایم سەرەتای کە نەساڕی یەکەم  وەک ،کریستیانەکان دووەمیش روونر گ و چاکسازیەن 

 دەدەن.  خودا کوڕی یەسوی پەیایم بە پەرە سەربەخۆ، دینێیک

 

 

 

 
186 Lena Einhorn (2006) Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning 
efter den verklige Jesus från Nasaret. s.19 
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 ڕەچەڵەک یەسو و جیاوازی ئینجیلەکان 
 

ڕۆکەکان   لە بێجگە تەمومژاوییە.  زۆر یەسو، ڕەچەڵەک ، کەلەپووری چیر  ئەو و کریستیان 

 ڕەچەڵەک بایس یشقانونیەکان ئینجیلە لە دوو لە دەبینیر   دروستکراون.  بۆی پەڕجوانەی

ڕنەوە پشت بە پشت و دەکەن.  ر
اهیم.  دواتریش و داود سەر دەیگی  م ئییر

 
 لە ئەوەی بەڵ

 بکەین.  ئینجیلە دوو ئەو سەیرێیک با تێکناکەنەوە.  یەسو ڕەچەڵەک ناوێزەیە، ئینجیلەکان

 

( مەتیاس ئینجییل هەردوو م دەکەن.  یەسو ڕەچەڵەک بایس قا(و)ل لوکاس  و )من 
 
 بەڵ

ڕانەوەکانیان نێوانیان لە بنەڕەن   جیاوازییەک ر
 هەیە.  دا گی 

 

 سەر دەباتەوە )عیسا( یەسو ڕەچەڵەک دڵنیاییەوە بە زۆر (ن  )م استیەم ئینجییل لە

اهیم :  و ئییر  
 
اهیم.  کوڕی داود، کوڕی کریستە، یەسوی ڕەچەڵەک  ئەمە دەڵ  ئییر

 

( مەتیاس ئینجییل نوێ پەیمان    ١ : ١ )من 

:  کۆتاییش لە (١)   
 
دی یوسف   باوک یاقوب دەڵ ر

 ئەوەی بوو، مریەم می 

  . ناودەبردرێ کریست بە کە لێبوو، عیسای

 

 دوو بە و داودە ڕەچەڵەک لە کە ،نییە دڵنیا و . بەگومانەوەیە لوکاس ئینجییل لە کەخر 

:  و دەکا ڕەچەڵەک نووسینەوەی بە دەست  دڵیەوە  دەنوویس 

 

 ٢٣ : ٣ قا(و)ل لوکاس ئینجییل -نوێ پەیمان  

 بوو.  ساڵ یس نزیکەی تەمەن   ،کرد خزمەتەکەی بە دەسن   یەسو کان   (٢٣)

  هەلە.  کوڕی یوسف   کوڕی کە دەزانرا وا
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 پوختە
 

 دەکا، یەسو و موسا، لەدایکبوون   بایس قوڕئان دەقەکان   ناو جێگای زۆر لە هەرچەندە

  و بوون لەدایک بە سەبارەت ووشەیەکیش قوڕئان شوێنێیک هیچ لە کەخر 
 
 محمد منداڵ

وونووسان   بۆ فراوان گۆڕەپانێیک بۆتە ئەوەش نادۆزرێتەوە.  ژ ر
 ئارەزووی بە تا موسوڵمان می 

  ئەسنر  خۆیان
 
، پێیان تا و بدەن، تاو تێدا خۆیان   خەیاڵ ڕۆک کرانر   سەمەرەیان سەیرو چیر

   ئاڵۆزبوون   هۆی بۆتە خۆیەوە لە ئەوەش هۆنیوەتەوە.  بۆ
 و بەدواداچوون کوێرەڕن 

 ئیسالم.  دامەزرێنەری سەرکردەو و دین کەراکتەری گەورەترین ، ژیان   ساخکردنەوەی

 

، دین وەک کریستیان   ناوی قوڕئان ئایەتەکان   سەرتاسەری لە لەلیەکیی    لە بەڵکوو ناهێن  

.  نەرسان   یا نەساڕی ناوی ئەوە جیان    دەدەنەوە، لێک وای وڵمانانموس پێیەش بەو دێن  

 . گەورەیە هەڵەیەک لەبنەڕەتدا لێکدانەوەیە، ئەو . نر   کریستیان   نەساڕی دەنر   کە

.  کریستیان نەساڕیەکان  شەش نزیکەی ماوەی لە دینیە، ڕێبازە ئەو نێوان ناکۆک بەڵکوو  نیر 

 
 
 ئیسالم سەرهەڵدان   تا کریست یەسوی لەخاچدان   دوای لە هەر ڕابردوو سەدساڵ

ێژی، ڕ
ی و کوشی    خوێی    بووە.  گومرازانیر   بە یەکی 

 

 ئۆڕشەلیم لە و هاتووە.  لەوێ یەسو کە هاتووە، نارسەوە شاری لە بنەڕەتدا لە نەساڕی ناوی

ژکرد، بە دەسن   کان   ر
تداری ناو لە بانگهی 

 
 نارسی یەسوی بە یەهودیەکان و ڕۆم، دەستەڵ

 سەرۆکایەن   بە بنەماڵەکەی یەسو، دوای ناوەش ئەو نارسی.  بە پەیڕەوکارانیشژ  و نارس

  دوای کریستیان   کەخر  بوون.  بەردەوام لەسەری هەر یاقوب
 
 دروستبوو.  س.ب ٤٠ ساڵ

   کریست.  یەسوی لەخاچدان   دوای دەساڵ لە زیاتر دەکاتە کە
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 و هێنابوو، یەسو بە باوەڕیان کە ئیسڕائیل، بەن   لە یەسوبوون پەیڕەوکاران   نەساڕیەکان

  دەکرد.  خەتەنەیان دەکرد.  موساشیان یاساکان   پەیڕوی
 
یانبەڵ ڕ ر

 یەهودیەکان هەروەک گی 

( بوون یەهودی دەرەوەی نەتەوەکان   لە کریستیانەکان کەخر  دەکرد.   تەنیا باوەڕیان )ئویم 

یان نەدەکرد.  خەتەنەیان هەبوو.  یەسو پەیامبەرایەن   بە ڕ ر
گی 
 
 نەدەکرد.  باڵ

 

 دین   پێکەوە چەتردا، یەک لەژێر دین   ڕەون   دووهەر کە درا، زۆر هەوڵێیک سەرەتادا لە

 دیارکەوتن.  زیاتر ناکۆکییەکان ئۆڕشەلیم لە یەکەم کۆنفرانش لە کەخر  پێبدەن.  پەرە یەسو

یان چارەیەک و ڕ  ئەو نێوان کەوتە گەورە و دیار دابڕانێیک کۆتاییدا لە بۆیە ندۆزرایەوە.  بۆ بنیر

 گەورە کوشتاری و گرتەبەر.  خۆیان ڕێگای و یەکەهەر یەکجاری بە کۆتان   لە تا ڕەوتە.  دوو

ن و
 
 لەگەڵدانر   ئێستایسژ  تا کاریگەریەکانیان کە نێوانیان.  کەوتە مالوێران   و دەربەدەرکردن تاڵ

ڕاق و شام و ئیسڕائیل، ناوچەکان   ر
ێژی و کۆشتار بەسەدان ئی  ڕ

  داوە.  ڕووی تێدا خوێی 

 

 

 و قۆناخێیک نوێ لە ژیان
 نەساڕیەکان پەیایم یەهودیە 

 

هەر    . لە پڕەوە خۆیان کردبووە خاوەن  دین  کریستیان    کە   بنەماڵەی یەسو، ئەسقەفەکان  

ئۆڕشەلیم لە  دامەزراندن  کەنیسە  و گشتەوەلە  یەهودی  دەرکردن   تا    بنەماڵەکان    ، 

  
 
ئەوان لەسەر ئەو  ،   ڕۆمان  دووەمئەو خ  ، لە شەڕ س.ب  ١٣٥خەتەنەکراوی نەساڕی ساڵ

 187. هەر بەردەوام بوونخۆسەپاندنە، 

 

 

 

 
    ٥٦نرصانیة ص  قرآن دعوةالحداد، یوسف درة،  187
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 ڕەچەڵەک داود  ن  لەناوبرد 
 

 گرفن   لەلیەک هەم ئۆڕشەلیم لە دین   ڕەون   لەسەر یەسو، بنەماڵەی سەپاندنەی خۆ ئەو

دە بۆ گەورەی ر
یش دروستدەکرد.  یەسو قوتابیان   و نی   گرووپە ئەو دژایەن   لەلیەکیی 

 ناوچەیە لەو ناجێگیر  بارێیک وایکردبوو یەهودی، تری دینیەکان   ڕەوتە سەرجەیم بەرامبەر

 . تداریەن   دەهات تا ئەوەش دروستبنر 
 
اتۆری دەستەڵ  تا دەکرد.  تووڕە زیاتر ڕۆمان   ئیمیر

اتۆر ئاستەی ئەو گەیشتە  لە بە دەرکرد بڕیارێیک (ب.س٩٦ – ٥١) دۆمیتیانوس ئیمیر

، و سێدارەدان      188 . داودن ڕەچەڵەک لە ئەوانەی سەرجەم لەناوبردن 

 

 بەتایبەن   . داود بنەماڵەی سەرجەیم لەناوبردن   بە توندە.  بڕیارە ئەو ئەنجامدان   دوای

ان   ر 
 ئەوەی دەنگۆی ....  مابوون یەسو برای یەهودای نەوەی دوو تەنیا کۆتان   لە یەسو، خی 

وبۆوە داودن ڕەچەڵەک لە کە
 
ا فەرمانێیک بە بۆیە . بڵ سینەوە، بۆ ۆر،تئیمیر  بەردەم لە لێیر

  . ئامادەکران دۆمیتیانوس

؟ وەچەی لە ئەوان کە : ليکردن پرسیاری سودۆمیتیان ر 
  کی 

  . یەسون بنەماڵەی و داود ڕەچەڵەک لە کە پيدانا، دانیان ئەوان

  . پرسیر   لنر   هەیانبوو، کە سامانەی و سەر بە سەبارەت پرسیاری

میان
 
  : دایەوە وەڵ

 ئەو . بەردەکەوێ نیوەیان انهەریەکەی دینارن، هەزار نۆ خاوەن   تەنیا ئەوان

ندن   بەهای بەڵکوو . نییە دا دەستیان لە کاش بەشێوەی گوژمەیەش
 
 خەمڵ

 . دەدەن بەرهەمەکەی لە باج کە ( ٢م ٤٢٠٠ فدانێک هەر) . زەوییە فدان ٢٥

  . دەژین خویان بازووی ئەرک بە و

 

میان ليکردن، پرسیاری پاشایەن   و کریست بە سەبارەت  دۆمیتیانوس تردوا
 
 :دایەوە وەڵ

 
188 Titus Flavius Domitianus (51 – 96) 
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  . ناژن    جیهانە لەو ئەو 

 

   دۆمیتیانس ئەوەی دوای
  جێگای ئیی   و . نەما گومان   هیچ . بوو قسەکانیان لە گون 

 
 گرنیک

  189 . کردن ئازادی و . بۆی نەبوون

 

 

 

 

 

 

 نەساڕیەکانیەهودیە ژیان   یم قۆناخ  دووە
 

اتۆری ی و توند لەبەر ،ڕۆم ئیمیر ژ  کەنیسەی لە زۆری ترسێیک ناساڕیەکان، یەهودیە تیر

ی و توند لە شێوەیەک هیچ بە کە کارکردنیان.  شێوەی لە بەتایبەن   . هەبوو خەتەنە ژ  تیر

ان   بەرەنگاری هەڕەشە و گەف بە ڕۆژانە نەدەکردەوە.  سڵیان  یەهودیەکانیی   و ڕۆم لیەنگیر

  دەهات تا بۆیە دەبوونەوە. 
 

.  نر   تەنیک تداریەکان   و هەڵدەچنیر 
 
 شاری لە دەوڵەت دەستەڵ

 تا کە وایکردبوو، ئەوەش دەکرد.  هەنگاوێکیان   گشت چاوەدێری دەوروبەری، و ئۆڕشەلیم

 ئەو گەیشتە تا . ڕۆیشتدە خراپی   بەرەو نەساڕیەکان، یەهودیە کارکردن   و ژیان دەهات

اتۆری سەردەیم لە س.ب ١٣٥ سایل ئاستەی،  تایبەن   رمانێیکەف هەدریانوس ڕۆمان   ئیمیر

 ئۆڕشەلیم لە دووکردن، و یس   بەنر   نەساڕییەکان، یەهودیە سەرجەم دەنر   کە دەرچوو.  توند

 
189 ،   ١٣٦ ص األناجیل.  ق   جدیدة قراءة – یسوع عن البحث کمال.  دکتور الصلینر
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 بە لەوە بکەوێ.  نەساڕیەکان یەهودیە ربە کوشندەبوو، زەبرێیک ئەوەش    190 دەربکرێن. 

  خەتەنە، کەنیسەی داخستن   و ئۆڕشەلیم لە ئەوان دەرکردن   بە نەبرد.  زۆری دواوە
 

 دەنیک

  بوو.  کپ هەتایە تا بۆ هات.  کۆتان   داودیش ڕەچەڵەک

 

 بۆ نالەباری، هەڵومەرجێیک ،میسۆپۆتامیا و شام بۆ نەساڕییەکان یەهودیە دەربەدەربوون  

م سەخت.  و نادڵنیا زۆر بارێیک کەوتنە ئەوانە . دروستکرد گرووپە ئەو بەردەوایم و ژیان
 
 بەڵ

 دەربەدەریش لە . ئەوان ەیبەردەوام چەوساندنەوە و ،ڕاوەدوونان هەموو ئەو سەرەڕای

ی و توند بە باوەڕ و خۆیان.  دین   پەیایم لەسەر ژ  بەردەوام هەر ،بوونەوە بەرەنگار بۆ تیر

 سەختی   کاریان ئیسڕائیل، بەن   لە دووری و ئۆڕشەلیم، لە دابڕانیان هۆی بە کەخر  بوون. 

 خۆ بۆ بن.  بەردەوام شام لە تر، سەدەیەک چەند ماوەی وایکرد، ئەوەش وو.،بووب

کردن و و جێگیر
 
.  دوورگەی و شام لە بەتایبەن   بوونەوە.  بڵ  دیارتریش شێوەیەک بە عەرەنر

  حیجاز.  لە

 

انیان مەن   ئینجییل تەورات، لە بێجگە گرووپە ئەو  ئینجیلەش ئەو پەیڕەودەکرد.  عییر

 مەن   ئینجییل لەگەڵ نزیکایەن   ئاستێک تا کە شاراوە( ) ئەپۆکریفەکان ەئینجیل لە یەکێکە

   ئیسالم پەیدابوون   سەروبەندی لە دواتر ئینجیلە مئە هەبوو.  قانوون  
 
 نۆفل کوڕی وەرەق

ییەوە، لە بوو خەریک ایە عییر ڕ ر
عەرەنر  زمان   سەر وەریدەگی 

191. 

 

، لە سانەوەیان و ئۆڕشەلیم لە نەساڕیەکان دەرکردن   دوای لیەکیی   میسۆپۆتامیا  لەشام، گیر

 لەسەر جارە ئەم دروستکرایەوە.  بنەڕەتدا لە جارێکیی   ئۆڕشەلیم کەنیسەی حیجاز، و

 لەکەنیسەی کریستیانەکان کاتەوە لەو پاولۆس.  مزگێن   بەپن ر  بوو، کریستیان   ڕێبازی

 
190 Publius Aelius Hadrianus (76 - 138) 

191 ،  ١٣٦ – ١٣٥ ص األناجیل ق   جدیدة قراءة – یسوع عن البحث . کمالد.  الصلینر
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  بە ئۆڕشەلیم،
 
یک بە دەستیان ویبەربڵ

 
 بۆ پاولۆس مزگێن   ڕێبازی لەسەر . کرد دین   چاڵ

 گەلن   ناو لە بەڵکوو . ئیسڕائیل بەن   بە نەبوو سنووردار پەیامەش ئەو . یەسو پەیایم

اتۆری جیهان   سەرتاسەری  . پێکرد دەسن   نائیسائییل و ئیسڕائییل جیاوازی بەنر  ڕۆم، ئیمیر

   . 192گرتبووەوە ئیسڕائییل و شام ئاوایڕۆژ ئەوڕوپاو سەرتاسەری و

 

 و یەسو، پەیایم بە پەرەدان لەسەر میسۆپۆتامیا، و حیجاز و شام لە نەساڕییەکانیش

 ووتارێیک بە یانپشت ئەوەش بۆ . کارەکانیان مزگێن   لە ،بوون بەردەوام هەر موسا یاساکان  

ی کە دەبەست، یەسو  :  و دەکا، تەورات پەیایم بەردەوایم لە پەیگیر  
 
 دەڵ

 

(مەتیاس ئینجییل نوێ پەیمان    ٧ – ٦ : ٥ )من 

 پەیامبەران نوورساوی و تەورات هاتووم من مەکەنەوە، وابیر  (١٧)

 193. هاتووم تەواوکردنیان بۆ بەڵکوو هاتووم.  نە رسڕینەوەیان بۆ بسڕمەوە. 

 

  یەسو، دەربڕینەی ئەو
 

  و نەساڕیەکان یەهودیە نێوان لە یجیاکردنەوە لەیەک هێڵ

  و داکرد.  یەسو پەیایم لە بنەڕەتیان نوێکرنەوەیەک کریستیانەکان . بوو کریستیانەکان
 

 بەرک

م دادڕی.  خۆ لەبەر یەهودییەتیان
 
 شام، لە پەیمان خایک دەرەوەی لە نەساڕیەکان بەڵ

  . نبوو بەردەوام هەر تەورات پەیڕەوکردن   لەسەر

 

وباوەڕی لە وازیان هێشتا دەربەدری لە اننەساڕیەک یەهودیە یان و توند بیر ژ  و نەهێنابوو.  تیر

 لەسەر تالمودیان و داکردووە، تەورات لە گۆڕینیان کە تاوانباردەکرد بەوە حاخامەکانیان

 پاک یل   ئۆڕشەلیمیان و ببنەوە.  ڕۆم لەشکری بەرەنگاری نایانەوێ هەروەها زیادکردووە. 

 بەوەش هێناوە.  تەورات لە وازیان بەوەی بوون یستیانەکانکر دژی لەلیەکیی   کەنەوە. ب

 
   ١٧٠هەمان سەرچاوە ل  192
 ئەو دەربڕینەی یەسو، تەنیا لە ئینجیل مەتیاس هەیە.  193
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 پەرەپێدان   و تەواوکردن بە وابوو، باوەڕیان . بردووە لڕێدا بە یانکریست یەسوی ڕێبازی

 .194ئیسڕائیل بەن   بەردەوایم بۆ ڕێگایە تاکە ،کریست گەڕانەوەی چاوەڕوان   و ،موسا پەیایم

 

وبوونەوە
 
ت.  بەرەو نەساڕیەکان ڕەوی و کۆچ و بڵ

 
 بەرەو نەیاندەتوان   لەبەرئەوەبوو، ڕۆژهەڵ

.   ڕۆژئاوا دەکان   و پاولۆس چونکە پەرەبسێی   ر
 بەنر   یەسو، بە باوەڕ ڕێگای لە توانیبوویان نی 

و شێوەیەک بە یەهودی، و تەورات یاساکان  
 
 دەگاتە تا و شام خۆرئاوای و ئیسائیل لە بەربڵ

ن   پشتیوان   . 195بدەن کریستیان   بە پەرە ئەوروپا،
 
 وەدەست جیاوازەکان نەتەوە کۆمەڵ

 .  خۆیان توانیبوویان، پێکەوەژیان، موژدەی و ئاشتیانە شێوەی بە ،گونجاو ئاستێیک تا بێنی  

تدارییە لەگەڵ
 
.  نناوچەییەکا دەستەڵ  یەهودیە بۆ ڕێگایەک تاکە ئەوە لەبەر بگونجێی  

ت بەرەوە ئەوەبوو نەساڕیەکان،
 
  لە دوور ،ڕۆژهەڵ

 
 بە بتوانن تا بکەن.  کۆچ ڕۆم ن  دەستەڵ

 بدەن.  نەساری دین   بە پەرە ،چەوساندنەوە و ڕاوەدوونان تریس بەنر   و ئارایم

 

 

 

 جیاوازی نێوان یەهودی نەساڕی و کریستیانەکان 
 

م هەبوو.  موسا بە باوەڕیان نەساڕیەکان یەهودیە
 
 خودا کوڕی یەسو ئەوان باوەڕی بە بەڵ

، گشت وەک بوو.  ئاسان   مرۆڤێیک بەڵکوو نەبوو،  بوو.  مرۆڤ کوڕی نەبیەکانیی 

  دەکرد.  موسایان ڕەنماییەکان   و تەورات پەیرەوی -

انیان مەن   ئینجییل -    دەهێنا.  بەکار ئارایم( زمان   )بە عییر

ۆز  للە شەممەیان ڕۆژی و دەکرد، خەتەنەیان -   بوو.  پیر

 
 نرصانیە دعوة القرأن (١٩٨٦) درة یوسف الحداد، 194
 ٢٠ ص المبكر، اإلسالم تاري    خ محمد، د.  عیش، آل 195
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.  گومرا بە پاولۆسیان هەروەها -  ڕەتدەکردنەوە.  ڕەنماییەکانیان و دەزان 

  . 196نەدەخوارد بەرازیان گۆشن   -

 

 ئەوەشدا، لەگەڵ هێنابوو.  کریست یەسوی بە باوەڕیان بوون، یەهودی ئەوانە کورن   بە

 گرووپە ئەو مابوونەوە.  هەر موسا یاساکان   و تەورات و هودی دین   لەسەر هەر هێشتا

 کریستیانەکان.  لەگەڵ جیاوازیان هەروەک هەبوو.  یەهودیەکانیش لەگەڵ جیاوازیان

 باوەڕیان کەخر  یەهوودیەکان.  وەک نەدەکرد، )عیسا( ەسوی پەیامبەری لە نکۆڵیان ئەوانە

 لە بوون کۆمەڵێک بەکورن   کریستیانەکان.  وەک خودایە، کوڕی یەسو کە نەبوو، بەوە

.  و یەهودی گروونر  هەردوو ناوەڕاسن     و بوون هیچیان نە کریستیان 

 .197بوون هەردووکیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٢٠ ص سەرچاوە.  هەمان  196
 ٢٢ - ٢١ ص سەرچاوە.  هەمان  197
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وو  و  نەساڕییەکانیەهودیە  ژ  
 اویخوێن یکێمێ 

 

کاری لەالیەن هونەرمەندی فەرەنیس:   وێنەی لەشکری داگێ 
Eugéne Alexis Girartet (1853 - 1907) 

 

ینەوەی هاوچەرخ پێناسەیەیک ووردی سەبارەت بە گروون  یەهودی نەساڕی کردووە.  ژ ۆ تلێ

، کە لن   دەژیان  بینیوە  لەو ناوچانە   س.ب،  و دووەیم   کە ڕۆڵێیک گەورەیان لەسەدەی یەکەم

ک بوون. ئەو کۆمەڵە وەک پێشێ  ئاماژەی پێکرا،  
 
چ لە ئۆڕشەلیم و دواتریش لە شام چاڵ

دەدوان.  ئارایم  زمان   بە  انییەکانیێ   عیێ  وەک گشت  و  بوون.  یەهوودی  ڕەچەڵەک  بە 

 تاکەکان  ئەو کۆمەڵە خۆیان بە نەساڕی دەناساند.  
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چەتوون و شەڕان  بوون، هیچ پەیوەندیان،    توند، دین   نەساڕییەکان کۆمەڵێیک    یەهوودی

 دێرین     بە کریستەوە نەبوو. خۆ بەستنەوەیان بە ڕێبازی کریست تەنیا بە مەبەسن  خەونێیک 

 دین  بوو.  سیاس

 

ی   
هەنگاو   ،ئەو کۆمەڵە لە ماوەی ژیانیان لە شام، و بە هۆی پەرەدانیان بە باوەڕی شەڕانگێ 

تر بوونە هۆی ڕووداوی خوێناوی کە ڕەون   ب پەراوێز دەبوون. دوای ماوەیەیک  ە هەنگاو 

ووی لەبنەڕەتدا گۆڕی  ژ  
       . 198مێ 

 

کۆمەڵە،   ئەو  ئەوەیان  ئەندامان   .    کە   دەکرد،پرۆپاگاندەی  کریسی   ڕاسن   پەیڕەوکاری 

اتگر و پارێزەری نەرێن  دین   انن یەهودی   باوەڕیان وابوو، ئەوان مێ   باوک و باپێ 
   . و یاساکان 

ۆزەکان پارێزراون. بەتایبەن  تەورات.   کە لە پەرتووکە پێ 

 

ڕێگای لە  تەنیا  ڕێبازی کریست  وابوو، کە  دینیان  سیاس      ووتاری 
.   شمشێ  خەون     دەن  

ت و    .ەۆڵەکردنەو گەورەیان  هەروەها کوشی    و  پەیمان.  خایک  لە  بوو  ڕۆم  دەرکردن   و 

و کریستیانەکان  لەناوبردن   حاخامەکان  لە  بوو   یەهودیە  تەنیا  دینداریان  مانایەکیێ   بە   .

کاری دا دەدیت.    و داگێ 
 خوێن ڕشی 

 

وەک     سەتمەکارانەی  ناڕەوا و   و دادگاییەیک   ، هەروەها لەو باوەڕەدابوون کە کریست بەندکرا 

بۆ   ،لەبەر ئەوەی خودا   . ڕۆمانەکان نەیانتوان  بیکوژن  لەگەڵ ئەوەشدا دوژمن بەرامبەرکرا.  

ئاسمان بۆ الی خۆی هەڵیکێشا. بۆ ئەوەی جارێکیێ  لەکاتێیک گونجاو بە سوپاوە بگەڕێتەوە.  

خۆی  مەزن   ئەریک  .   ،تا  پێبێن   ئەرکەش،   کۆتان   سەرزەمی   ئەو  سەرجەم  ن   ڕزگارکردن  

 . 199خودایە. بەڵگەشیان بۆ ئەوە هێشتا کان  نەهاتووە، تا کریست بەو ئەرکە گرنگە هەڵیس  

 
198 Odon Lafontaine (Olaf) The great secret of Islam. Pp 38   
199 Ibid. Pp39 
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. کە تا ئێستا نەیانتوانیووە    ئۆرشەلیمیان بە خائی   دەزانی  
هەروەها یەهودیە حاخامەکان 

ائیل لە ڕۆم  کەنەوە.  بپاک   و چڵکاوخۆرەکانیان ئیش 

 

ان    هەرچەندە عیێ   
مەن  لە  ئینجیل  ئاسوری،  ن     - گشت کەنیسەکان  

 
ڕۆژهەڵ لە  کلدان  

م یەهودیە نەساڕیەکان،.  ا ناوەڕاست لەم سەردەمەدا پەیڕەو دەکر 
 
دەستکاری هەندێک    بەڵ

دەقەکان   ئینجیلەیان کردبوو   لە  ئەوان    . ئەو  ەکان   ژ تێ  توندو  ە    
تێ  و  وباوەڕ  بێ  لەگەڵ  تا 

 . 200بگونخ   

 

ان    ،ئەو ئینجیلە  لە نووسی   و ووتاری دین  خۆیان،  باوکان  کەنیسە یان    ،بە ئینجیل عیێ 

ناودەبەن.   نەساری  یەهودی  یەسوی  ئینجیل  لە گیان   دوور  و  دەقێیک گومڕا،  وەک  و 

  .  کریست دەیبیی  

  

شتێکیان قانوونیەکان،  ئینجیلە  چوار  لە  هیچ کام  بزانی   کە  ئەوەش  دەن    ،  هەڵبەتە 

بە   تەواوکردن  کارەکان  سەبارەت  بۆ  لە    . نییە  تێدا   گەڕانەوەی کریست  ئەوە  جیان   لە 

ییک کریست.   فێ   نەک گەڕانەوەی  دەخوازن.  بۆ گەڕانەوەی  خۆزگە  ئینجیلەکە  هەرچوار 

 .  خودان 
 بەڵکوو بە شێوەی سووسژ

 

( کۆمەڵە  یەهودی    یەهودیە ئەو  گەیل  یەکەیم  کۆخ   کە  وابوو،  پێیان  نەساڕیەکان( 

ن  موسا لە میشەوە کرا. بە باوەڕی ئەوان کۆچێیک نوێ بۆ بیابان. وەک قۆناخ   بەسەرۆکایە 

ڕێگایەوە  لە  قۆناخ  یەکەم کە  پێش گەڕانەوەیەخۆپاککردنەوە   یە.  پەیمان  یە ،  و    ، بۆ خایک 

شەڕاب   خواردنەوەی  کریست  چاوەڕوان   لە  بۆیە  ئۆڕشەلیم.  پەرستگای  ناو  چوونە 

 یتوال و سووتەکان  پەرسی   لەجیان  شەراب ئاویان  بۆ  قەدەخەکرا. ڕەبەنەکانیان لە کان  ڕ 

 
200 Ibid. Pp40,   قس و نن  ص ٦٩-٧٠ 
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ئەو کۆمەڵە بۆ     .201خواردنەوە دادەنا. ئەو کارەشیان، لە کریستیانەکانیان جیایان دەکاتەوە

شێوەیە   بەو  دواڕۆژ،  ی  خۆشێ  ژیانێیک  بۆ  بوون  دەرباز  و  خۆیان  باوەڕی  لە  پاکانەکردن 

 : پاکانەیان بۆ دروسن  و پایک خۆیان دەکرد 

 

دەژیم ناپاک  و  پیس  جیهانێیک  لە  باوڕدارێکم،  ن     . من  بە  ن    بەرەو    ،کە 

دەن     کە  جیهانەم،  ئەو    ی 
گێ 
 
بەڵ من  کەواتە  دەمبا.  پیسێ   ژینگەیەیک 

پاکبکرێتەوە. مادام ئەو جیهانە بەرەنگارم دەبێتەوە، بەڵگەیە بۆ پییس جیهان 

 202و پایک من.  

 

ۆفرێنیایە  شێ  
کردنەوەیە، لە دیارترین نیشانەکان  کە مرۆڤ دەخاتە ناو دوو    . ئەو شێوە بێ 

کردنەو  بێ   
لە  جیهان  ژیان  خۆی.  وەک  ڕاسن   بە  نەبوون  ڕازی  واتە  جیاواز.  لەیەک  ەی 

ڕەفتاری   ی   
فێ  دەکا.  بەند  و  باوەردارەکان  کۆت  ئایدیۆلۆژیایەش  ئەو  خەیاڵدا.  جیهان  

یان بەرامبەر ئەوانیێ  دەکا.      ژ  نەخۆسژ و توندوتێ 

 

 

 شەهادەی ئیسالم  بنەڕەن  
 

ڕێبازی   ئەوان  بەڕای   .   
بە گومڕادادەنی  نەسارییەکان، کریستیانەکان  یەسوی  یەهودیە 

یەهودیە  دابردووەالڕێبە  کریستیان   ئەوە،  لەبەر  دەزانن.  خودا  بە کوڕی  و کریست   .

یک لە( یان بەکار دەهێنا.   نەساڕیەکان، هەمیشە چمیک ) اشهد أن ال اله إال ەللا، وحدە ال سژ

ۆز(.   بەکاردێی     کریست  قوتابیەکان    ،ی کە جیاوازە لەو چمکە  پێ 
ئەو    )باوک، کوڕ و گیان 

 
201 Ibid. Pp 41 
202 Ibid. Pp 42 
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دێنا   نەساڕیەکان  شەهادەی شەهادەی  بەکاریان  لە  دواتر  دەبێنێتەوە.   ئیسالم ،    خۆی 

 :  
 
 شەهادەی ئیسالم کە دەڵ

 

 أشهد أن ال إلە إال ەللا، و أشهد أن محمدا رسول ەللا. 

 

لە سووتە دینیەکانیان بەکاریان    ،یەهودی نەساریەکان چمیک ئەو شەهادەیە، لە بنەڕەتدا  

وەک    ،دوای دروستبوون  ئیسالم و توانەوەی یەهودیە نەساڕیەکان ئەو شەهادەیەشدێنا.  

 خۆی کۆپیکرا. 

 بەسژ یەکەیم ئەو شەهادەیە، کرۆیک پەیایم یەکتاپەرستیە.  

  کردن  شەهادەیە.  بەسژ دووەیم تەنیا دووپاتەکردن
دواتر لە ئیسالم  کە  ەوە و بەهێ 

 وەک خۆی کۆپیکرا.  

 

م لەبەر    نهەروەک یەهودیە نەساڕیەکا  لەناو ئیسالمیش،  لە سەرەتادا 
 
بەکار دەهات.، بەڵ

ی محمد بۆ دینە   ژ  
، زۆر بە ئاسان  لەسەر بانگهێ  ئەوەی لە ئیسالمدا، پرس یەکتاپەرسن 

دەیەوێ  ووبووەوەنوێکە گردب ڕێگایەک،  . کە  بدا.  بە گشت  نیشان  محمد  بۆیە  گەورەن  

شەهادەش  دەستکاری  دووەیم  ی    کرا.  بەسژ    
بەهێ  بەر  لە  یەکەم  قۆناخ   لە  هەرچەند 

بوون   و   یەهودی نەساڕیەکان لەناو ڕایەڵەی کۆمەڵگە    
 ەو ەک  و   یان،بەهێ 

ی  ڕێنماکەر و پێشژ

بەڵکوو دواتر، لە ناکاو بە شێوەیەیک  ، بە درێژان  سەدەی حەوتەم بە دیارنەکەوتبوو.  دین  

 203درایم،گۆڕان بەسەر بەسژ دووەیم شەهادە دا هات.  

 

 
203 Michael Cook (1940) Mohammed the prophet of Islam. Pp 117 
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ئەو   م کەی 
 
بەڵ لە( البردرا. و لەجیان  ئەوە )محمد رسول ەللا( دانرا.   یک  )وحدە ال سژ

ە. کە زۆر لێکۆڵەرەوە دەیگەڕێننەوە بۆ سەردەیم عبدالملک   گۆڕانکارییە کرا، ئەوە باسێکیێ 

     .204وانکوڕی مر 

 

 

 

 نەساڕیەکان و خەون  ئازادکردن  ئۆڕشەلیم
 

 و بگەڕێنەوە.  دەبین   ئەوەیان خەون   بەردەوام شێوەیەک بە نەساڕیەکان یەهودیە

 و کەنەوە.  نۆژەن مەزن پەرستگای پەیکەری و کەن.  ڕزگار ڕۆم دەسن   لە و ،ئۆڕشەلیم

 هەموو مەبەستەش ئەو بۆ بکا.  ڕزگار مرۆڤایەن   و گەڕێتەوە،دە تا بن کریست چاوەڕوان  

ی و توند ڕێگای لە یەکەم پلەی بە دەهێنا.  بەکار ڕێگایەکیان ژ  ئەوان بەڕای چەک.  و تیر

شکردن، و چەک ر
کەران   رامبەربە بوو، ڕێگا تاکە هی   هاوپەیمانەکانیان.  کریستیانە و ڕۆم داگیر

 هەوڵیان یان توانیوە.  نەیان ئێستا تا کە بوون.  حاخامەکانیش ئەهودیە دژی ئەوە سەرەڕای

 بکەنەوە.  پاک ڕۆم لە ئۆڕشەلیم نەداوە

 

 

 سەرەتای پالن  خەونە گەورەکە 
 

بوون   دوای ن   لە نەساڕیەکان، جێگیر
 
 ،گەورەکەیان خەونە پالن   میسۆپۆتامیا، و شام ووڵ

 پالنێیک بنەڕەتدا لە ئەوەش پێکرد.  دەسن   ڕۆم اتۆریئیمیر  دەسن   لە ئۆڕشەلیم ئازادکردن   بۆ

 کریستیان گشت لە پاککردنەوەی بەڵکوو ڕۆم.  دەرکردن   تەنیا نەک . بوو سیایس گەورەتری

  . یشحاخامەکان دیەویەه و

 
204 Odon Lafontaine (Olaf) The great secret of Islam. Pp 40 
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 گشت لە کریست یەسوی گەڕانەوەی تا پەیمان خایک دەنر   وابوو، باوەڕیان ئەوان

کەرێک  خایک ئەوان لێکدانەوەی بە کریستیانەکانیش، و حاخایم یەهودی پاککرابێتەوە.  داگیر

ۆزیان  ڕزگارکردن   بۆ فریشتان، گەورەی سوپایەک بە کریست کاتەی ئەو پیسکردبوو.  پیر

، دەگاتە مرۆڤایەن   و جیهان ر  بە ئەوسا خر 
 ئەو بۆ . دەن    بنیات خودان   سەرزەمین   شمشی 

ر   یارمەن   بە پێویستیان خەونەشیان
تێک و هی 

 
ە ئەو ،بتوانن تا هەبوو.  دەستەڵ ر 

، هی   پێکبێی  

.  ەدەستو سەرکەوتن و  بێی  

 

  بەپیت، پرۆسەیەیک هەم  
 نون 

 
تێکەڵبوون  یەهودیە نەساڕیەکان لەگەڵ ناوچەکان  مانیک

بەو    . دا چارەنووس ناوچەکان  ئەو شارستانیەتە  ،ئاڵۆزە. لە هەمان کاتدا گرنگە و هەمیش  

ئەوەی لەبەر  اوەتەوە.  بەسێ  نوێ   پڕۆسەیە    بنیاتنان  شارستانیەتێیک 
ی شمشێ    

بە هێ  و    ، 

ێژی  
لە ڕووێکەوە ئاسان دیارە. خوێێ  ێیک توندڕەو دەیەوێ قوناخێیک نوێ بە توند و    .    

هێ 

. کەخ   وەدیبێن   ناوچەکەدا  لە  ی  ژ لە  لە ڕووێکیێ     تێ  دین   و فرە  فرە کولتووری  بە هۆی 

وییەکەی، ئەوەندە چڕە، . کە لە کۆتای ەتەو وە توا   لەیەکدا ئاڵۆز و  ناوچەکەدا،  
 
  یەکەی تێکەڵ

یان لە   ی  باوەشگرتووە. و  لە ناوەڕاسن  پڕۆسەکە خوێن و کولتوور یەکێ  ناتوانرێ لەیەکێ 

 ەوە. نجیابکرێ 

 

بوونیان، سەردەمێیک نوێ    بەپیت. و جێگێ 
 نون 

 
  دەسن    هاتن  هودیە ناساڕیەکان بۆ مانیک

دواتر هەنگاو  تارماییەک بەدیارکەوت.  ، تەنیا وەک  ئەو سەردەمە نوێیە، لە سەرەتا .  کرد پێ

  بە پیت، ڕەکێیسژ ناو یەک سیستەیم  بە هەنگاو،  
 نون 

 
ئەمڕۆ یان سبەی ناوچەکان  مانیک

یەن   
 
ووی پەرەسەندن  ئەو ناوچەیە. تا دێ تاریکێ   کرد توندڕەوی کۆمەڵ ژ . کە بە درێژان  مێ 
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و ئاڵۆزتر دەن   
دن  ئەو سیستەمە، کۆمەڵگەکان  .205   ئەو   هەر هەوڵدانێکیش بۆ بەرەو پێشیر

 زیاتر نقویم نەهامەن  و مالوێران  دەکا.  یە، تا دێ ناوچە 

 

 

 

 
 
 بۆ ڕزگارکردن  ئۆڕشەلیم   یەکەمهەوڵ

 

 و توند بە کە بوون، یەهودیە کۆمەڵە ئەو نەساڕیەکان یەهودیە باسکرا، پێشی   لە وەک

ی ژ ڕشی    و ،ئاژاوە و شەڕ ڕێگای لە تەنیا ،ئەوان باوەڕی بە نارسابوون.  تیر
 بگەنە دەتوانن خوێی 

کردن   بۆ ،ئامانج  حاخایم یەهودیەکان   لە ،ئەوەشدا لەگەڵ . ڕۆم دەرکردن   و ئۆڕشەلیم داگیر

 شەڕ زەبری بە ئۆڕشەلیم دەنر   کە وابوو باوەڕیان ئەوان دڵبوون.  لە داخ زۆر کریستیانەکان و

ڕێژی و
ێ.  ڕۆم لەدەسن   خوێی   لەوێ تا نۆژەنبکرێتەوە.  مەزن پەرستگای پەیکەری و دەرب  هێی 

 تا گەڕ خستبووە هەوڵێکیان هەموو بۆیە گەڕێتەوە. دە تا ،بن تکریس یەسوی وان  چاوەڕ

ر   بتوانن
ش و پەیداکەن هی  ر

ۆز خایک و ئیسڕائیل بۆ هی   بوو ئەوە هەوڵیان یەکەمیر   ن. ربە پیر

 دین   سەر بۆ و کەنەوە.  نزیک س.ب( ٢٧٤ – ٢٤٠) تەدمور شاژن   زەنوبیەی لە خۆیان

ێک بیکەنە ائەوس ڕایکێشن.  اڕینەس یەهودی ر 
  ڕۆم.  دژی هی 

 

 : ڕاکێشن خۆیان لی بۆ زانووبیا شاژن دەیانەویست هۆ، دوو لەبەر نەساڕیەکان

 

 
205 Crone Patricia, Cook Michael (1977) Hagarism. the making of the Islamic 

world. Pp 83 
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 سوود بە ئەوەش وەدەسهێنابوو.  رۆم دژی گەورەی سەرکەوتن   زەنوبیا شاژن کاتەدا لەو ١

ر   هەردوو کە ڕۆم.  و ساسان   نێوان درێژخایەن   شەڕی لە وەرگرتن  
 شەڕەوە بەدەسن   هی 

اتۆری بەزین   ،بەتایبەن   کەوتبوو.  پەکیان   لە ڕۆم ئیمیر
 
 بەدیلگرتن   و س.ب.  ٢٦٠ ساڵ

اتۆر یان ئیمیر  مرد.  دییل لە هەر کە و.  ڤالیر

 

اتۆری لە زەنوبیا ڕق   ٢  زەنووبیا و . )أذینة( ئەدینە یەکەهاوسەر کوشتن   بە ڕۆم ئیمیر

 دەکرد.  تۆڵەی اوەڕوان  چ بەردەوام

 

  ببنەوە. نزیک زەنوبیە شاژنە لە هەولبدەن، نەساڕیەکان، یەهودیە ۆب بوو، دەرفەتێک ئەوەش

ین بە خۆیان، سەردین   بۆ زەنوبیە، ڕاکێشان   ەی کاتەدا، لەو . دەزان   دەرفەت باشی  ر
 ئەستی 

ت
 
  و دەستەڵ

 
   . دابوو درەوشانەوە لە ناوبانیک

 

 چڕکردەوە، دانتیش( )پۆل ناوی بە نەساڕی یەهودی ڕاهنر  یەک ڕێگای لە هەوڵەکانیان،

 )پۆل بە ڕابینە ئەو ناوی ڤیکیپێدیا لە هەرچەندە   . 206بێن    زەنوبیە شاژنە بە باوەڕ توان   کە

) بوونر   ڕاهب هەمان دەنر   کە هاتووە.  شمیشن 
207 .  

 

 . نەساڕی یەهودی سەردین   هاتۆتە زەنوبیە شاژن کە دادەن    بەوە دان الجزیرە ساین   لە

م
 
وونووسان، کە دەنوویس   بەڵ ژ ر

ی.  پێچەوانەی گروونر  دوو بوونەتە می   هەندێکیان یەکی 

ر   هەندێکیی   کەخر  یەهودی، بۆتە زەنوبیا وایە پێیان
 نر   ڕاسن   ئەوەی کریستیان.  بۆتە دەڵی 

ویەک
 
وو ئەو ناو لە تێکەڵ ژ ر

 یەهودی نە دینیە، ڕەوتە ئەو ئەویش هەیە.  نووسانەدا می 

.  کریستیان   نە و بووە.  حاخایم  دوا زەنوبیەش و بووین.  نەساڕی یەهودی بەڵکوو هێلێن 

 
206 Odon Lafontaine (Olaf) The great secret of Islam. Pp 43 
207 Wikipedia 



179 
 

ن   نێوان لە ڕوونی   شێوەیەک بە یان ،تەمەن  
 
 دینە ئەو لەسەر س.ب ٢٧٢ – ٢٦٩ ساڵ

.  شکەست پالنەکە ئۆرلیان، بەسەرکردایەن   ڕۆمەکان کە وایکرد ئەوەشە هەر بووە.   پێبێی  

 

ن   لەژێر ناوچەکان  
 
کەن.  زەنوبیە دەستەڵ تن کان   لە زەنوبیەش داگیر

 
ەکان   لی بۆ ،هەڵ ر 

 هی 

اتۆری ، ئیمیر کەن.  فورات ڕوباری ڕۆژئاوای قەراخ   لە ساسان   پالن   وایکرد ئەوەش  دەستگیر

  . 208بێن    شکەست نەساڕیەکان یەهودی

 

 

 

 دووەم بۆ ڕزگارکردن  ئۆڕشەلیم 
 
 هەوڵ

 

  لە نەساڕیەکان یەهودیە شکەسن   دوای
 
 زەنوبیە، شاژن یارمەن   بە یەکەمیان هەوڵ

ی یەک بە تەنیا ئامانجیان، و خۆیان ناتوانن، ئەوان کە وەرگرت وانەیەکیان ر 
 ناوچەن   هی 

اتۆریەن   لەگەڵ پەیوەندیان لەلیەک گۆڕین.  خۆیان پالنەکان   بۆیە ببەستنەوە.   ئیمیر

تر ساسان   ر 
ر   تاکە کە کرد.  بەهی 

اتۆریەن   دەیتوان   بوو هی  .  ڕۆم ئیمیر  مەرایم و بشکێن  

.  وەدی نەساڕیەکانیش یەهودیە یش بێن    هەم کە ،عەرەب هۆزەکان   ڕاکێشان   لەلیەکی 

 زۆر کە هەبوو.  ئیسڕائیل و شام ناوچەکان   لە باشیان شارەزاییەک هەم باشبوون.  شەڕکەی

ی وەک جار ر 
او، هی  اتۆری بۆ بەکرێگیر  فوراتیان دەوروبەری و شام ەیناوچان ئەو ،ڕۆم ئیمیر

  دەپاراست. 

 

م
 
اتۆری سەرنچر  ڕاکێشان   بەڵ  و زوون   بە وا هیچیان عەرەبەکان هۆزە و ،ساسان   ئیمیر

 بە ،نەساڕییەکان بۆیە دەوێ.  درێژی ماوەیەک و زۆر کارێیک بەڵکوو ناکرێن.  یەئاسان

 
208 Odon Lafontaine (Olaf) The great secret of Islam. Pp 43-44 
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 نەساڕی یەهودی دین   سەر بۆ عەرەبیەکان هۆزە دەدا.  هەوڵیان سەرەک شێوەیەک

 لەو نەتەوەیەک.  هەر بەکارهێنان   بۆ ،ئامرازە کاریگەرترین دین دەیانزان   چونکە . ڕاکێشن

 سەردەمە. 

 

 

 

وبوونەوەیان  
 
 یەهودی نەساڕی و بڵ

 لە ناو هۆزە عەرەبەکان  شام 
 

 

Eugéne Alexis Girardet (1853-1907), Bedouins in the desert 
ارد و بەدە ( ١٩٠٧ –  ١٨٥٣) ی لە بیابان. لەلیەن ئێوگیر  ئەلێکسیس گیر  

 

نەساڕیەکان شێوەیەک  ،یەهودیە  هەر  لە  ، دەبوایە  بە  عەرەبە کۆچەرەکان    گەڵخۆیان 

هەندێک لە نەرێت و   ، واز لەبۆ خۆ گونجاندن ن،بوو ناچاریکرد  تێکەڵ کەن. هەر ئەوەش

. ئە  . بێی     کولتووری یەهودی خۆیان   
و  تا باشێ  لەگەڵ هەڵومەرخ  ئەو هۆزانە بگونجی 
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یەکان نەرێت و کەلەپووری خۆیان  خۆگەنجاندنەش لەبەر ئەوەبوو. دەیانزان  هۆزە عەرەب

. هێ هەیە. و وا بە ئاسانیش وازی لێنا  م بۆ یەهودیە نەساڕیەکان  ی  
 
ئەو    زۆر گرنگ بوو،   ، بەڵ

وەربگرن.   نەساڕی  یەهودی  باوەڕی  شەڕکەرانە،  کۆچەرییە  عەرەبە  دەمە  هۆزە  ئەو 

 خایک پەیمان.   ئازادکردن  ئۆڕشەلیم و   یشەڕ   لە   . پشتو پەنا بۆ پالنەکەنیان  ڕاستەوخۆ، دەبنە 

 

یا    گرنگ نەبوو، ئایا عەرەب چەند لە خوێن  یەهودی دوور ، بەالیانەوە هیچ  لەو دەمەدا 

نەدەننبوو نزیک ۆ  فێ   بە  کات  ئەوەبوو،  گرنگ  بەڵکوو  جیۆسیاس    . .  هەڵومەرخ   و 

  .209ەرەب دابکوتنعوادەخوازێ. ڕەگ لە ناو 

 

ببووە    ،قسەکردن لەسەر ڕێباز و یاساکان  دین  یەهودی ئەو هەڵوێستەشیان وایکردبوو،  

ەنن  ئەوەندە     
اتۆریەن  بێ  شتێیک الوەیک . لە جیان  ئەوە ئامانخ  سەرەیک ئەوەبوو، کە ئیمێ 

نەیاندەویست ئەو دەرفەتە لەدەست بدەن. بەڵکوو      بووبوو. یەهودیە نەساڕیەکان 
بێهێ 

هەڵێکیێ   عەرەبیەکانیش گەرەنتیەک  دەبوایە  هۆزە  بدۆزنەوە.  ئۆڕشەلیم  ڕزگارکردن   بۆ   

   دەوروبەری   بوون. کە ئەو کاتە خەریک بوون دەهاتنە ناو دین  یەهودی نەساڕی ئەوەش لە 

 دابوو.   س.ب ٦و   ٥سەدەی  

 

یەهودی نەساڕیەکان سەرەڕای جۆش و خرۆشیان    ،ئەوەی جێگای هەڵوێستە لەسەرکردنە  

انەوەی ئۆڕشەلیم، پالنێیک ڕەوانیان بۆ ڕزگارکردن  خایک پەیمان نەبوو. تەنیا هەنگاویان     
بۆ گێ 

کاریانەی  داگێ  خراپە  هەڵسوکەوتە  لەو  بوو  لەسە  ،وازهێنان  وو  ژ  
مێ  دەمە  ئەو  تا  یان  ر کە 

ەنن  متمان   
اتۆری بێ   ئیمێ 

ێتەوە. لەالیەکیێ    
بۆ  کە  بوو،    ەی لەسەر ئەو هۆزە عەرەبیانەدەگێ 

  دەگرتن
ی پشتیوان بەکرن    

اتۆری، وەک هێ   210  .پاراسی   و چاوەدێری خایک ئیمێ 

 

 
209 Ibid. Pp 44 
210 Ibid. Pp 45 
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 دابوو.  پەرەسەندن لە عەرەبیەکان هۆزە ناو لە بەربالو شێوەیەک بە ،نەساڕی یەهودی

م
 
و ئەو بەڵ

 
 بەدەگمەن بوون.  بچووک بچووک دەستەی بە یان تاک، تاک بوونەوەیە بڵ

 هەروەها ی. ڕنەسا یەهودی دین   سەر هاتبنە پێکەوە هۆزێک سەرجەیم ڕێکەوتووە

ە لە هەبووە.  ناوچیەکیی   بۆ ناوچە لە جیاوازیش  باکووری و  شام بیابان   و غەسان ،حیر

 تر.  ناوەچەکان   لە بوو، چڕتر باش ئاستێیک تا ،یڕنەسا یەهودی دین   سەر هاتنە سووریا،

م ی. ڕنەسا یەهودی دین   سەر هاتوونەتە تاک تاک حیجاز لە زوو هەر
 
 شێوەیەک بە بەڵ

 بعەرە لەناو یەک بەشان   شان ،حاخامەکان یەهودی و یڕنەسا یەهودی ،گشن  

یک بۆیە نارساوبوون. 
 
 ئاشنایەتیان زووترەوە لە عەرەب بەوەی بوو.  ئاسان هەم کارکردن چاڵ

اهیمیەکان دینە لەگەڵ  دەبوایە ئەوەی لەبەر بوو.  سەخت لەلیەکیی   هەم هەبوو.  ئییر

، لەسەر ئەوان کە بسەلمێی    بۆیان کە بدۆزنەوە.  ڕێگایەک  و حاخامەکان نەک ڕاسی  

 جن ر  ئەوەی لەبەر نەساڕیەکان.  یەهودیە بۆ بوون کلیل عەرەبەکان اهەروەه کریستیانەکان. 

 عەرەب ئەوەی لەبەر دەکرد، سەختی   کارەکەی هەم ئەوەش بوون.  ڕۆم متمانەن  

  بەرژەوەندی
 
اتۆری لەگەڵ قووڵ  کە بوو دەرفەتێک کاتدا لەهەمان هەبوو.  دا ڕۆم ئیمیر

ەکان   و لواز ڵەخا لە شارەزاییان و شەڕ کارامەن   بەو عەرەب بتوانن ر 
 لە هەبوو ڕۆم بەهی 

 ناوچەکەدا. 

 

 هۆز سەرۆک و فەرماندە ،پاشا بوون   کە باشدەزان   ئەوەیان نەساڕیەکان یەهودیە

 )گەل چمیک بە ئەوەش نەساری.  یەهودی دین   وەرگرتن   کۆمەڵ بە ۆب بوو، ڕێگەخۆشکەر

 . دەکرد پێناسە پاشایانن( دین   لەسەر

 

 بۆ ئەوەش دەگمەنە.  تاک دەستپێشخەری یان تاک باوەڕی وەک نەساڕی یەهودی نەوبو

ن   کە ژینگەیەی، ئەو
 
تێیک هۆز، سەرەک دەستەڵ

 
 ناتوان    هەرگیر   تاک و ڕەهابووە.  دەستەڵ

ێرێ دینە ئەو ۆیخ ئازادی بە ژ .  کە هەڵیر   ئارەزوویەن 
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 هۆکارێک.  چەند بۆ دەگەڕێتەوە ی،اڕنەس یەهودی دین   سەر هاتبێتە هۆزێک لەلیەکیی  

، باوەڕێیک هۆز سەرۆک ڕەنگە ١ ، نزیک زۆر کە هەبوونر   یەهودیە دین   باوەڕی لە بوونر 

  نەساڕیەکان. 

  سیایس، هۆکاری یان ٢

 . نەتەوایەن   ئابووری، یان ٣

  . 211هۆزێکیی   لەگەڵ بەرابڕک   وەک هۆزێک، یان ٤

 

 یان نەساڕی یەهودی دین   خۆیان تایبەن   بەرژەوەندی بەهۆی هۆز سەرۆک هەندێک

 سەر هاتە الضجاعمة، هۆزی سەرۆک لەوانە یەک نموونە، بۆ وەردەگرت.  تریان دینێیک

 کوڕێیک پاڕایەوە خودا لەبەر بۆی نەساڕی، نێیکەڕەب ئەوەی لەبەر نەساڕی.  یەهودی دین  

 .  بدان  

 

، ە پاشای نەعمان   نموونەیەکیی  ( نەخۆیسژ  لە چاکبوونەوەی دوای حیر  لە )عصنر

 خۆیدا لە ئەوەش هێنا.  باوەڕی یەکسەر نەساڕی.  یەهودی ئەسقەفێیک سەردەسن  

 ەبەکان  عەر هۆزە ناو لە ،نەساڕی یەهودی دین   ئەسقەفەکان   و نەڕەب پیشەیەک ببووە

 هەبوو.  خەڵیک هەسن   لەسەر زۆریان کاریگەرییەک و . حیجاز دەگاتە تا ،میسۆپۆتامیا و شام

 

 ئەو تا هۆزێک سەرۆک یان کۆمەڵ و تاک سەر کردۆتە کاریان کە زۆرن جۆرە لەم نموونەی

 ڕێگایەوە لەو کە بووە.  ئاسانی   کارێیک نەساڕیەکانیش یەهودیە بۆ وەەربگرن.  نوێیە دینە

  هەمیشە لەلیەکیی   جۆراوجۆر.  خەڵیک ەبگەن
 

 نێوان لە بڕانەوە نر   نایس، خودا دیالۆک

 ئەوەش هەر بووە.  بەردەوام عەرەب سەرکردەکان   و دەوڵەمەند و نزیکەکان   و ئەسقەف

 تا خۆشکردووە، ڕێگای و داناوە.  بنەماڵەکان و هۆز ناو لە گوێگران   لەسەر کاریگەری

 
( العرب النصاری، عرض تاریخ  . األهایل للطباعة و النشژ و التوزی    ع   ١٩٩٢العودات، حسی   ) 211

   ٣٢ - ٣١ص



184 
 

 بەنر   ئەوەش ی. ارنەس یەهودی دین   ڕێبازی سەر بنەهات ئاسان   بە هۆز، تاکەکان  

  . 212دینداری و دین بە سەبارەت فراونی   دیدێیک یان باوەڕ بوارەکان   لە قووڵبوونەوە

 

 

 

 پالن  دروستکردن  ڕەچەڵەکێیک 

 ساختە بۆ عەرەب  
 

 ،شام بیابان   عەرەبەکان   هۆزە ڕاکێشان   بۆ ،دانابوو کاریگەریان پالنێیک نەساڕیەکان یەهودیە

ووێیک توانیبوویان کە بوو، دین بەکارهێنان   ئەویش ناوەڕاست.  دەریای ئاڕاستەی بە ژ ر
 می 

اهیم نەنر  و ییەهود گەیل لەگەڵ خزمایەتیان و عەرەب بۆ ساختە  بە دروستبکەن.  ئییر

ەکەیان پوختەی کورن   ژ ر
 بوو:  شێوەیە بەم بانگهی 

 

.  و اهیمئییر  نەوەی و نەساڕین یەهودی ئێمە  عەرەبیش ئێوەی ئیسحاقیر 

اهیمن نەوەی  مەبەستەکەیان گونجاندن   بۆ ئیسماعیلەوە.  ڕێگای لە ئییر

 ئامانجەکان   لەگەڵ کە دروستکردبوو.  عەرەب بۆ ڕەچەلەکیان درەخن  

.  خۆیان   بگونچر 

 

 یەک لە لمان، هەردووک یەهودی، ئێمەی و عەرەب ئێوەی ڕەچەڵەکە، ئەو بەپن ر 

 . ەی دەگاتەوە کە ڕەچەڵەکیر  اهیم.  مەزن باپیر ەنەبیەکانی باوک ئییر  دامەزرێنەری و . ی 

  . ەڕاستی دین   یەکەمیر  

 

 
 ٣٢ص هەمان سەرچاوە   212
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 لە هەروەها نەتەوە.  هەمان لە ڕەچەڵەکیر   بەیەک سەر و براین ئامۆزاین، ئێمە پێیەش بەو

.  دینیشدا  . دەکەین تەورات یاسای و موسا، ڕێنماییەکان   و اڕەو دین   پەیڕەوی هاوبەشیر 

     213ئینجیل لە کە کریست یەسوی یاساکان   پەیڕەوی هەروەها هاتووە.  موسا بۆ وەخ بە کە

ڕاهییم دین   تاکە ئێمە بۆیە . دەکەین داهاتووە اتگری و ڕەواین.  ئییر .  خایک میر   کە پەیمانیر 

اهیم بە پەیمان   خودا  داوە.  نەوەکان   و ئییر

 

ڕۆک هۆنینەوەی و ،ڕەچەڵەکە ئەم اهیم ڕەچەڵەک چیر  پەرتووکێیک هیچ لە عەرەب، بۆ ئییر

وو پەرتووکێیک هیچ لە تەنانەت نییە.  بون   یەهودی دین   ژ ر
اوە. نەه ناوی شمی   تاکە ێی 

  پەرتووک هۆنینەوەیە، ڕەچەڵەک ئەو بۆ سەرچاوە
 
 دان کە . نەساڕیەکانە یەهودی کۆمەڵ

ر   حاخامەکان یەهودیە بە
ڕۆکەش ئەو . دەبەن ناویان گومرا بە و . دانانی    قوڕئان لە چیر

 
 ڕەنیک

   . 214دەکاتەوە بەرزتر ئیسماعیل پێگای ئایەت بە و داوەتەوە،

 

 ١٢٧ :  ٢ البقرة – الکریم القرآن

اهیم کاتەی ئەو   پایەکان   ئیسماعیل و ئییر
 
 بەرزدەکردەوە یانواخ ماڵ

 هەر تۆ وەربگرە.  یل   کارەمان ئەو پەروەردگار، ئەی دەیانگوت:  )هەڵدەنا(

 (١٢٧) زانای و بیستەر خۆت

 

ووە.  سەرجەم پێچەوانەی دەبین   ئایەتە لەم ئەوەی ژ ر
اهیم نە ئەوەی لەبەر می   نە و ئییر

 کەعبەش  هەروەها     215نەکردووە.  حیجاز لە ڕوویان شێوەیەک هیچ بە ،یلئیسماع

 216نەبووە.  بوون  

 
اننر ئەپۆکریفە، نەک چوار ئینجیلەمەبەست یەک تاکە  213 . ئینجیلە. ئەویش ئینجییل عییر  کانیی 
( العرب النصاری، عرض تاریخ  . األهایل للطباعة و النشژ و التوزی    ع   ١٩٩٢العودات، حسی   ) 214
 ٤٦ل 

 مەککە بەپن    سەرچاوەکان  ئیسالم.  215
 بڕوانە بەسژ

ژ   216 ر
 وو، بە درێژی باسکراوە ئەو باسە لە پەرتووک مەککە لە نێوان ئەفسانە و می 
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اهیم کوڕێیک سەربڕین    ئییر

  ١٠٨ - ١٠٢:  ٣٧ الصافات سورة - قوڕئان

:  بگرێ.  بەرگە توان   کە تەمەنێک گەیشتە کان     لە من خۆم!  کوڕی گون 

:  لێکدەدەیتەوە؟ چۆن   خۆت دەبڕم.  سەر تۆ دیوە وام خەونمدا  باوکە، گون 

دراوە، پێت شن    هەر ر
 تێدەگەی زوانە بەم حەزبکا، خودا بێنە!  جن ر  بە سپی 

 ووڕ لەسەر و بوون ملکەچ هەردوو کان    (١٠٢) خۆڕاگرانم لە منیش کە

اهیم!  ئەی کرد:  بانگمان (١٠٣)  درێژیکرد  خەونەکەت ئەوا (١٠٤) ئییر

 ئەوە (دیارە ١٠٥) دەدەینەوە چاکەکاران پاداشن   ئاوا ئێمە هاتەدی. 

ییەک بە ئەومان ئێمە (١٠٦) ئاشکرابوو تاقیکردنەوەیەک ڕ ر
گی 
 
 هەرە بەڵ

 بایس چاکە بە هەر ئەویش دوای نەوەی واشمانکرد (١٠٧) کڕیەوە گەورە

  (١٠٨) بکا

 

ڕانەوەی پڕۆژەی لەسەر عەرەبەکان هۆزە بۆ ووتاریان لە دواتر ر
 ئازادکردن   و پەیمان خایک گی 

 هەموو پڕۆژەی کە . ندەب بەردەوام پەرستگا، پەیکەری بنیاتنانەوەی دووبارە و  ئۆڕشەلیم

 
 
اهیمە.  گەڵ :  ئییر ر 

  دەڵی 

 

 لەبەر نەساڕی.  یەهودی ئێمەی دەدەنە بەیعەت عەرەب ئێوەی بۆیە

.  دین   برای و ،ئامۆزاین ئێمە ئەوەی  و سەرکردەتان دەبینە ئێمە ڕاستیر 

 پێویست هەڵومەرخر  ڕێگەیەوە لەم دەکەین.  ئازاد جیهان گشت

 نوێ لە سەر ئەوەی بۆ سەرزەوی.  بۆ کریست ڕانەوەیەگ بۆ دەڕەخسێنیر  

.  رمانڕزگا گوناە و شەڕ لە و . کدارمانەچ سەرکردەی دەبێتە بکا.  ئازادی  دەنر 
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اردە دەبینە ئێمەش ژ  ئێمەی خودا.  سەربازی دەبینە مەزن، جیهان   لە هەلیر

   . 217ئیسماعیل و ئیسحاق کوڕان  

 

ەنن  بوون. ئەوەش دەگەڕێتەوە  یەهودیە     
نەسارییەکان، دژی هەردوو دەوڵەن  ساسان  و بێ 

 هەر لە کۆتان  سەدەی چوارەمەوە، بە تایبەن  س
ەنن    

اتۆر  بۆ ئەوەی دەوڵەن  بێ  ەردەیم ئیمێ 

نەساڕی    یەهودی  س.ب( دژایەن  سەرجەم ڕێبازەکان  ٣٩٥  –  ٣٤٧تیۆدۆسیوس یەکەم )

قیبن    هەزار  سەد  دوو  ڕۆم،  اتۆری  ئیمێ   
ەکان    

هێ  یەک کوشتار،  لە  تەنانەت  دەکرد. 

لە میش    یاننەساڕییەکان  یەهودیە  الیەنگران  یەک سووشن  یەسوی کوشت. و سەرجەیم

 دەربەدەر بوون.  

 

کرد.     ێیس قیب لەوێ ڕۆمیان دەرپەڕاند،  کان  عەرەبە موسوڵمانەکان میشیان داگێ  ن   ئەکلێ 

، لە بیابان خۆی حەشاردابوو.   تبوو. و لە ترس ژیان 
 
ڕێبازی یاقون  تەنیا لە  هەروەها  هەڵ

و بووبوەوە. ئەوانەش گشتیان  
 
ناو کۆمەڵگەکان  عەرەب و ئارایم و قیبن  و لە ئەرمینیا بڵ

بوون، کە   ژێر جەوری  ئەو کۆمەڵگانە  لە  ساسان  بەردەوام  و  ەنن     
خەون     بێ  و  بوون.  دا 

 .218دەرفەن  ڕزگاربوونیان بۆ بڕەخیس   ، دەدیت ڕۆژێک ن    ئەوەیان

 

 

 

ڕی کوڕەکەی ر
گی 
 
اهیم و بەڵ  ئییر

 

 
 ٤٦ص  هەمان سەرچاوە 217
( العرب النصاری، عرض تاریخ  . األهایل للطباعة و النشژ و  ١٩٩٢العودات، حسی   )  218

 ٥٧  – ٥٦التوزی    ع ص   
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ڕەچەڵەک ساختە دروستکردن  یەهودیە نەساڕیەکان، بۆ عەرەب، تا سەردەیم خەلفەن   

ڕکردن  کوڕەکەی بوو. بە   ر
گی 
 
اهیم و بەڵ ڕ عومەر هەر بەردەوام بوو. یەک لەوانە، کێشەی ئییر

ر   
. کەخر لەجیهان  ئیسالمیدا بە تێکڕا دەڵی  ڕ ر

گی 
 
گوێرەی تەورات ئەوە ئیسحاقە دەکرێتە بەڵ

ب ئیسماعیل  قوڕئان ئەوە  لە  ئاماژەیەک  هیچ  هەرچەندە   . ڕ ر
گی 
 
بەڵ اهیم کردییە  ئییر ووە، 

ڕێ. لە قوڕئان لە سورەن  الصافات،    سەربیر
اهیم ویستوویە، کام لە کوڕەکان  دانییە کە ئییر

یان   ئیسحاق  اهیم  ئییر  
ناوی هیچ لە کۆڕەکان  م بەنر  ئەوەی 

 
بەڵ پرسە کراوە.  بەم  ئاماژە 

  .  ئیسماعیل بێن  

 ١٠٧ –  ١٠٢: ٣٧الصافات   سورة - القرآن الکریم 

ئەی کوڕە   پن ر گوت:  و کاربکا.  ئیش  بتوان    تەمەنێک،  ئەو گەیشتە  کان  

ئازیزەکەم. من لەخەودا بینیم، کە سەرت دەبرم . تۆ چۆن  لێکدەدەیتەوە.  

و ڕات چییە؟ گون  باوکە، ئەوەی فەرمانت پێکراوە! بیکە. دڵنیابە دەمبین   

( کان  هەردووکیان ملکەچ بوون،  ١٠٢دەبم )  بە ویسن  خودا، لە خوڕاگران

( ڕایکێشا  لەسەر زەوی  )١٠٣بە ڕوودا  اهیم  ئییر ئەی  بانگمانکرد:   )١٠٤  .)

چاکەکاران  پاداشن   شێوەیە  بەم  ئێمە  دی.  هاتە  خەونەکەت  بێگومان 

( ئێمە ئەومان بە  ١٠٦( دیارە ئەمە ئەزموونێیک ئاشکرابوو )١٠٥دەدینەوە ) 

ڕیەک گەورە کڕیی ر
گی 
 
 (  ١٠٧ەوە )بەڵ

 

 گرنگیان  
 
لەسەرەتای ئیسالم و سەردەیم محمد لە ژیاندا بوو، یەهودیە نەساڕیەکان ڕۆڵ

ی بۆ دەکرد. لەسەر بنیاتنان    ژ ر
لەسەر    هیچ کێشەیەک  ئەو ڕێبازە هەبوو کە محمد بانگهی 

م دوای  ئەوە نەبوو جیاوازی  هەیە یان نا 
 
محمد و کوشی   دەربەدەربوون     کۆخر دوان  . بەڵ

ت، کێشەکان  یەهود
 
دەستەڵ شانۆی  سەر  بۆ  نوێ  نەوەیەک  هاتن   و  نەساڕیەکان.  یە 

 ڕەوتێیک تریان وەرگرت.  
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اهیم بووە   ڕ ئییر النیسابوری، موسوڵمانان لەسەر ئەوەی کامە کوڕی  انەوی ثعلنر  ڕ ر
بەپن ر گی 

. ئیسحاق یان ئیسماعیل بووە، بووبوونە دووبەرە.   ڕ ر
گی 
 
 بەڵ

 

طالب   أنر  کوڕی  عەیل  و  خەتاب  کوڕی  عومەری  لە  بوون  برین   یەکەم  بەرەی 

ەتای ئیسالم و هاوتەمەن   دواکەوتووانیان، وەک کعب الحبار. ئەوانە نەوەی یەکەیم سەر 

سەربڕین   بۆ  اهیم  ئییر بوو  ئیسحاق  ئەوە  دەیانگوت  بوون  وەرقە  قەشە  تابگرە  و  محمد 

 ئامادەی کرد.  

 

کەخر بەرەی دووەم ئەوانە برین  بوون لە عبدەللای کوڕی عومەر وسعید کوڕی المسیب  

اهیم بۆ سەربڕێن ئاما  ر ئەوە ئیسماعیل بوو ئییر
دەی کرد. گروونر  و الشعنر دەیانگوت نەخی 

 219دووەم نەوەی دواتر بوون.  

 

ئاشکرایە،   نیشانەیەک  زیاتر  ئەوەش  و  عەرەب،  ڕەچەڵەک  هۆنینەوەی  بەردەوایم  کە 

نەساڕیەکانیش دوای  اهیم  ئییر بە ڕەچەڵەک  ،بەستانەوەی  لەگەڵدان    
ئێستاسژ تا  لەناو    ، 

بەردەوام  هەر  بەتایبەن   ەعەرەب  بەران  .  نەوەی   
نەمان  و  هاوس  ، بە  محمد،  ەردەیم 

ن  یەهودیە نەساڕیەکان، کێشەکە
 
 بەسەریەوە دەنرا.  تا دەهات زیاتر   دەستەڵ

 

 

 

 

 

 
، ابو اسحاق. قصص النبیاء المسیم عرائس المجالس ص  219  ٩١الثعلنر

 



190 
 

 

 

 

 یەهودیە نەساڕیەکانهاوپەیمان  ساسان  و 

کردن  ئۆڕشەلیم ۆ ب  داگیر
 

 
 
  بۆ دەگەڕێتەوە دووەمیان هەوڵ

 
 هان   بەردەوام ،نەساڕیەکان یەهودیە . س.ب ٦١٣ ساڵ

اتۆریەن   کردن   بۆ دەدا، ساسانیان ئیمیر  بە کە ڕۆمان   ئابامیای شاری و حمس و شام داگیر

 نارسابوو.  المضیق( )القلعة

 

ی ڕەخسابوون.  تەواوی بە ڕۆم، دژی شەڕ بۆ هەڵومەرجەکان کاتەدا لەو  نەتەوەن   بیر

 یەنێیکل ببێتە ئەوەی ئاسن   گەیشتبووە کردبوو.  چەکەرەی نەساری یەهودی عەرەنر 

، لەوەش ڕۆم.  دژی لەشەڕ کاریگەر  بۆ کان،نەساڕیە یەهودیە ئێستا تا خەونەی ئەو گرنگی 

.  دەیان ئۆڕشەلیم وەرگرتنەوەی  یەهودی کان  عەرەبە هیوای خەون   ببووە ئێستا بین 

 لەوەش خودا.  پەرستگای دیداری بە شادبوون و ئۆڕشەلیم، گەیشتنە بۆ ،یشنەساڕ

ر   ئۆڕشەلیم لە کە کریستیانەکان   دژی جیهاد بە کاریگەرتر،
 لەو تا قڕکردنیان و . نیشتەجی 

 لە دەربەدەرەکان، یەهودیە گوایە ،بیانۆیەی بەو مسۆگەرکەن.  خودا بەهەشن   ڕێگایەوە،

  و پەرستگا دیداری
 
  دەکەن.  قەدەخە خودا ماڵ

 

ویان لەشکرێیک هەنگاویان یەکەم
 
 نەساڕی بووبوونە کە قوڕەیش، عەرەنر  لە تێکەڵ

 بە لەشکرەش ئەو بکەن.  شت هەموو نوێکەیان دینە بۆ ،ئامادەبوون ئەوانە دروستکرد. 

 شارەزای هەم و . دینیر   ئەسقەق   و نبەڕە کەهەم بوو.  یارنەس یەهودی سەرپەرشن  

  پەرستگای و ئۆڕشەلیم
 
وە، لەشکرە بەم خودان.  ماڵ

 
 لە ساسان   سوپای ناو چوونە تێکەڵ
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انس ناوی بە ساسان   زیرەکەکان   سەرکردە لە یەک فەرماندەی ژێر  نازناوی:  کە) ڕۆمیر 

 220 . بوو شاهەرباراز(

 

 بوون.  کریستیان ،کەنعان و ئیسڕائیل خایک دانیشتوان   زۆری هەرە زۆربەی کاتەدا لەو

ووی تیەکیەوژمناد کە بوون.  حاخامەکان یەهودی کەمینەیەکیش ژ ر
 لەگەڵ انیمی 

ەنتیەکان ر 
ک وەک بەتایبەن   . هەبوو دا بی   بنەڕەتدا، لە خاکەی ئەو پەیمان.  خایک ریەداگیر

  داویەتیە خودا
 
 هەڵوێستێیک ،ساسان   دەوڵەن   لەگەڵ انهاوسۆزی بۆیە ئیسڕائیل.  بەن   گەڵ

 بابل لە یەهودی ڕەوەندی ڕێگای لە ساسانیەکان لەگەڵ پەیوەندیان و . بوو ووشن  رس

ەنتیەکان دژی ڕاپەڕینێک چەند بە ئەوانە هەبوو.  ر 
 دا ساسانیەکانیان یارمەن   و هەڵسان.  بی 

  لە شار.  ناو هاتنە بۆ
 

  ئەپرییل مانیک
 
 بەیارمەن   گەمارۆدرا.  ئۆڕشەلیم س.ب ٦١٤ ساڵ

 عەرەنر  و نەساڕیەکان یەهودیە و ساسانیەکان دەسن   کەوتە شار ڕاپەڕیوەکان، یەهودیە

  قوڕەیش. 

 

  و ،گەورە کوشتارێیک بەر کەوتنە بوون.  کرستیانەکان بەرکەوت کارەسان   شەڕە لەو ئەوەی

 لەو گەورانە تاوانە ئەو دەرئەنجایم نەساڕیەکان.  یەهودیە لەلیەن بەکۆمەڵ، قڕکردن  

ی کاری و کوشتار، ۆزەکان   شوێنە و کەنیسە سوتاندن   بە و دەمارگیر  کریستیانەکان.  پیر

 بەلم . دەکرێ مەزەندە کریستیان   کەیس هەزار شەست نزیکەی بە کوژراوەکان ژمارەی

 کە دۆزراوەتەوە، کەس رانهەزا لشەی مامێال گۆیم لە شوێنەوارنایس.  دۆزینەوەی بەپن ر 

 لەوە زۆر کریستیان   کوژراوان   ژمارەی کە دەیسەلمێن    ئەوەش و ماوەیە.  ئەو بۆ دەگەڕێتەوە

، لە بێجگە ئەوە . مەزەندەکراون یان -تۆمار ئێستا تا کە زیاترن،  دوورخستنەوەی و ڕاگواسی  

 221 ئۆڕشەلیم.  دەرەوەی بۆ  کریستیان هەزار ٣٥

 

 
220 Odon Lafontaine (Olaf) The great secret of Islam. Pp 49   
221 Ibid. 
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ین ئۆڕشەلیم.  گرتن   و ڕۆم، بەسەر ساسانیەکان سەرکەوتن   دوای  کاروباری بۆ ڕێگایان باشی 

 و رسووت لە بتوانن تا کرد، حاخامەکان یەهودیە لە داوایان ،ئەوەبوو شار بەڕێوەبردن  

 یەهودیە لەو زۆر حاخامەکان، یەهودیە کاتدا هەمان لە بن.  بەردەوام پەرستنەکانیان

ە بەو کە ،ونبو گومان بە نەساڕیانە ر 
ن   و عەرەب، گەورەیەی هی 

 
 گەورەی دەستەڵ

ن مەبەستیان دەیانزان   ئەوەی لەبەر گەڕابوونەوە.  ساسانیەکان
 
 بەڵکوو نییە.  بڕۆ و تاڵ

 خۆ و دانیشتوانە.  ۆگرافیایپتۆ گۆڕین   دواتر و . پەرستگایە دروستکردنەوەی بۆ گەڕانەوەیان

 نەساڕیەکان، یەهودیە کە وایکرد ناکۆکیە وئە کریست.  یەسوی گەڕانەوەی بۆ ئامادەکردنە

اتۆری بەرژەوەندی لە ئەوەش کەن.  بۆکەچ ملیان ناچاربکەن.  حاخامەکان یەهودیە  ئیمیر

 دانەبوو.  ساسان  

 

 
 
ی ساسان   جەنەڕاڵ  و یارمەن   ئەوەی لەبەر کرد.  ئۆڕشەلیمیان حاخامەکان   لیەنگیر

 هاوپەیمانە و نەساڕیەکان یەهودیە بۆیە شار.  ناو هاتنە بۆ کردبوون، بۆ یانئاسانکاری

 خستنەوە.  دووریان ئیسڕائیل سەرتاپای لە و دەرکردن.  ئۆڕشەلیم لە قوڕەیشیان عەرەبەکان  

 222 گەورەتر.  ئاگرێیک فتیلەی بووە دەرکردنەش ئەو

 

 شەلیم. ئۆڕ لە هاودینەکانیان قوڕەیشیە عەرەبە و نەساڕیەکان یەهودیە دەرکردن   دوای

 زۆر بارێیک لە نەکراو.  چاوەڕوان ئاستێیک گەیشتە قوڕەیشیەکان، عەرەبە بێهیوان   و تووڕەن  

 گەڕانەوەی و ،ئۆڕشەلیم پەرستگای دروستکردنەوەی هیوای لەلیەک ناخۆشدابوون. 

 عەرەبیەکان   هۆزە دەترسان لەوە نەمابوو.  جارانیشیان ژیان   لیەکیی  ەل بەباچوو.  کریست

ناتیڤ دوو لەنێوان ئەوانە بکەن.  سەیریان بەزیو و نزم چاوێیک ەب شام، تری  تەنیا ئاڵی 

   مابوو.  بەدەستەوە یەکیان

 
222 Ibid. 
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، و ڕێگری و دزی لە جارانیان کاروپیشەی بۆ گەڕانەوەیان ١  بوو.  سەخت زۆر شوانکارەن 

اتۆریەن   بە هیوایەکیان تازە  نەمابوو.  ساسان   ئیمیر

 

اتۆری پاڵ چوونە ڕێگای ٢ ابوو.  ڕۆمیان ئیمیر  لەگەڵ یانهاوکار ،ئەوەی لەبەر لێگیر

اتۆری ، ئیمیر ەاکان   دژی شەڕکردنیان و ساسان  ر 
اتوری قین   هۆی بووبووە ڕۆم، هی   ئیمیر

ەنن   ر 
 وەک . بوون دەوڵەت دین   ئەندامان   کە کریستیانەکان.  کۆمەڵکوژی بەتایبەن   . بی 

اتۆری شکۆی شکاندن    بوو.  ئەستەم ڕۆم لەلیەن ردن  لێبوو . ادەکر سەیر ئیمیر

 

 پێگایەک لەوێ نەساڕیەکان یەهودیە برا کە ،حیجاز بۆ بوو.  کۆچکردن ڕێگا تاکە دەمەدا، لەو

ت و دین  
 
ین بۆیە . بوون دەستەڵ  خایک بۆ بوو، کۆچکردن شەڕکەرانە ئەو بۆ ڕێگا چاکی 

وکردنەوەی خەرییک بوون.  لەوێ قوڕەیشیان تری نەساڕیەکان   یەهودیە برا کە حیجاز
 
 بڵ

ر   نەساڕیەکان( )یەهودیە ئەوان هاتن   بە ئەوە، سەرەڕای . بوون نەساڕی یەهودی دین  
 هی 

.  ترازی حیجاز، خایک لە توانایان و  نیشتەجن ر  نەساڕیەکان   یەهودیە برا گەڵ لە و دەنر 

ت دەبنە ،یەتروب
 
 بن وەڕەقە قەشە ڕێگای لە بوو دەمێک کە . دین   ڕێبەری و ارددەستەڵ

ای و نوفل بووبوو.  بە ێگایانپ باش ئاستێیک تا ڕەبەن، بوحیر ر 
  هی 

 

 ببنە یەکسەر دەیانتوان   شەڕ.  ئەزموون   خاوەن وەک کۆچبەرانەش، ئەو ئەوە سەرەڕای

ێک، ر 
تر بۆ هی  ر 

 حیجاز.  نەساڕیەکان   یەهودیە کردن   بەهی 

 

 یەهودیە هێشتا هەموولیەکەوە.  لە گیان و ماڵ تریس و نالەبارە.  هەڵومەرجە ئەو سەرەڕای

 بەرامبەر کوشی    هەڕەشەی و تاوانبارکردن پیشەی لەکارو وازیان کاتەش ئەو تا نەساڕیەکان،

 ئازادکردن   ن  خەو لە بوونبەردەوام و نا. ێهنەدە کریستیانەکان و حاخامەکان یەهودیە

ۆی ڕ ر
 بەردەوام رهە کریست چاوەڕوان   و گەڕانەوە بۆ پەیمان.  خایک سەرجەیم و ،شەلیمی 

  هەڵگرتبوو.  قینیان تر ئەوەندەی شکەستە، بەو ئێستا . بوون
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ۆز پەرتووک لە نیانیگوڕ کە دەکرد تاوانبار بەوە حاخامەکانیان یەهودیە  بە و داکردووە.  پیر

 نکۆڵیکردنە و .لەدین گومڕاییە ئەوان، ڕای بە ئەوەش دایانڕشتۆتەوە.  خۆیان مەبەسن  

م هاتووە.  دا تەورات لە کە لەوەی
 
 مەبەسن   بنەمابوو.  نر   بیانۆیەک تەنیا ڕاستیەکەی بەڵ

 ڕاڤەکردن   تەنیا تالمود ئەگینا حاخامەکان.  یەهودیە بە بوو تتۆمە تەنیا ،سەرەکیان

ڕ  ییە.  یەهودی کولتووری و تەورات ناو ۆکەکان  چیر ر
 دین   باوی کەلەپووری لەگەڵ گەلی 

  . 223سایم گەلن   ناوچەکان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
223 Ibid. Pp  50 
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 بنەڕەن  دروستبوون  دین  ئیسالم 

 ئەوەش دروستبووە، شام لە بنەڕەتدا.  لە ئیسالم دین   کە وایە باوەڕیان لێتۆژەرەوە هەندێک

 لەسەرکردنە.  هەڵوێستە جێگای گریمانەیە، ئەو هتد.  و نووسیر   و شوێنەوار دۆزینەوەی بە

 خۆ و پەرەپێدان پالن   سەدە، چەند لەماوەی نەساڕیەکان، یەهودیە ئەوەی لەبەر

 ئامادەکاریە، ئەو دواتر کە. دەکرد ئامادە شام خایک لە ،ئۆڕشەلیم ڕزگارکردن   بۆ ئامادەکردن

 ئیسالم.  دەوڵەن   دامەزران   بناخەی بووە ەیمانەکانیانهاوپ قوڕەیشیە لەلیەن

 

،  ڕاهب، یابحیر  تایبەن   بە لەشام، رسیوب شاری لە دین ئاڕاستەکەران   و ڕێنماکار لەلیەکیی 

 دەدا.  ڕێنمان   کریست ەسویی جێنیشین   و نەساڕی، یەهودی دین   سەرپەرشتکاری وەک

 یەهودی کەنیسەی سەرۆک وەک کە بوو.  نوفل کوڕی وەرەقە قەشە گرنگی   گشتیان لە

( نەساڕی  نەساڕی یەهودی دین   پەرەسندن   وەگەڕخستن   داینەمۆی مەککە، لە )ئەبیون 

  . حیجاز لە بوو،

 

 بە بەڵکوو مەککە.  لە نەبووە نوێ دینێیک دروستکردن   مەبەست ،سەرەتادا لە هەرچەندە

ر کردن
اهییم دین   موژدەی بە بوو پەرەدان و هی   نەساڕیەکان یەهودیە هەر ئەوەش بۆ . ئییر

 ئاشکرا بە جاهییل ئەدەنر  و شیعر لە ئەوەش دەکرد.  کاریان حەنەق   پەردەی ژێر لە خۆیان،

 
 

انە ئەو شیعری کۆپەڵە چەندین قوڕئان، نووسەری  کە داوەتەوە.  ڕەنیک  ؤإمر وەک ی،شاعیر

  کردوون.  تۆماری ئایەت وەک و وەرگرتوون سلط أنر  بن أمیة و القیس
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 م ئیسال نیشانەکان   کردن  چەکەرە

A Caravan in the Desert, by Eugéne Alexis Girardet (1853 – 1907) 
    لەالیەن ،بیابان لە کاروانێک

ارد ئەلێکسیس ئێوگی   (١٩٠٧ – ١٩٥٣) گێ 
 

 بۆ یەتروب  کۆچ
 

 قوڕەیشیە لەدەسن   دەن    کە . دەکا یەتروب بۆ یاوەران   و محمد کۆخر  بایس ئیسالم دین   لە

.  بوتپەرستەکان م کۆچیانکردن  
 
 و نەساریەکان یەهودیە یه کۆچە ئەو . سەرچاوە بەپن ر  بەڵ

 نەساڕیەکان یەهودیە لی بۆ کۆچیان اریچنا بە شام لە کە . بووە نەساڕیەکان قوڕەیشیە

 .کردووە هاوپەیمانەکانیان قوڕەیشیە ەعەرەب و
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تان   لەناو فەریم  و موسوڵمانان گشن   ڕای و ئیسالم سەرچاوەکان   بەپن ر 
 
 موسوڵمان.  ووڵ

  دەنر  
 
 بۆ کۆچیکردنر   مەککەوە لە ئیسالم پەیامبەری س.ب، ٦٢١ بەرامبەر کۆخر  ١١ ساڵ

 محمد سەفەری گرنگی   لەوەش مەدینە.  بۆ گۆڕانر  یەتروب ناوی کاتەشدا لەو هەر یەتروب. 

 و سەیر ڕووداوی هۆنینەوەی و ثور.  ئەشکەون   لە حەشاردانیان خۆ و ئەبوبەکر لەگەڵ

ە دەکرێ کە گەورەترە.  ڕووداوێیک یەتروب بۆ کۆچ ڕاستیدا لە ڕیگادا.  لە سەمەرە ر
 کورن   بە لی 

 ڕوو.  بیخرێتە

 

، یەتروب ناوی گۆڕین   و کۆچ بایس ناو بچینە لەوەی بەر  یس   ڕێگای لە دەکڕی بەگشن 

 بکەین.  بابەتەکەدا لەگەڵ سەرەتاتیک   هەندێک پرسیارەوە،

 

ووی بۆ* ژ ر
 بەوە ئاماژە ئیسالیم سەرچاوەکان   خۆ ؟پێکرد دەسن   کردنەوەکۆچ لە ئیسالم می 

 بۆ کردووە.  تریش شوێن   بۆ کۆچیان موسوڵمانان یەتروب بۆ کۆچکردن لە بەر دەکەن،

  حەبەشە.  پاشانیشین   نموونە

ووی نەکرایە محمد پەیامبەر یکبوون  لەدا کریستیان   دین   وەک بۆ یان* ژ ر
  ؟دەستپێک می 

 دەکرێ کە ئیسالم؟ دین   دەستپێیک نەکرایە جوبڕائیل دابەزین   یەکەم بۆ کۆتاییدا لە*

ێ....  ئیسالم دەستپێیک سەرەتای بە بەڕاسن    دابی 

 

وون   سەرچاوەکان   بەناو جارێکیی   کە لێدەکەن وامان ،پرسیارە یس   ئەو
ژ ر
 دا دین   و ،می 

مێیک ئەوەی بۆ بچینەوە. 
 
.  وەدەست لۆژیک وەڵ  بێنیر 

 

ڕۆکە ئەو   ناوی، گۆڕین   و وبریەت گەیشتنە و ،ڕێگا چۆنیەن   و کۆچ لەسەر باوانەی چیر

.  لە ندوور ڕۆکانە ئەو گشت و ڕاسن  ر
 شوێنەواری نەهێشتن   بۆ ،دواتر دەکان  سە لە ،چی 

 دەوڵەن   لە پوخت عەرەنر  سیاسەن   مەبەسن   و عەرەب، – نەساڕی یەهودی یەکێن  

 دروستکران.  ئیسالم
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وون   ڕووداوێیک وەک یەتروب، بۆ کردنکۆچ
ژ ر
م داوە.  ڕووی ڕاستە ،دین   و می 

 
  بەڵ

ڕۆکانەوە و بە پەیوەندیان هیچ ڕووداوەکان  و مەککە نێوان لە کۆچکردن بۆ کە نییە، چیر

 دەست شێوەیە بەم دەکرێ یەتروب، بۆ کۆچ ڕووداوی ڕاسن   دروستکراون.  یەتروب

 : پێبکرێ

 

اتۆری هەردوو نێوان درێژخایەن   شەڕی ئەنجایم لە ەنن   ئیمیر ر 
.  و بی   لیان هەردوو ساسان 

ار بێکۆتاییە شەڕە لەو ر 
ر   نر   و بی 

 و تووڕەن   دوای لە ساسانیەکان.  بەتایبەن   وون. بووبهی 

 ناوچانەی لەو ،نەساڕیەکان یەهودیە و عەرەنر  هۆزەکان   شەڕکەران   دوورکەوتنەوەی

ن   لەژێر هەم ناوچانە ئەو کەپێشی   سوریا، باکووری
 
ەنتیەکان دەستەڵ ر 

 هەم و دابوون.  بی 

  عەرەب.  بەتایبەن   ناوچەکەبوون، خەڵیک هاوپەیمان  

 

 ئۆڕشەلیم لە هاوپەیمانەکانیان عەرەبە و نەساڕیەکان یەهودی ساسانیەکان، ئەوەی دوای

، قوڕەیش عەرەنر  کە سنوورانەی ئەو ئیی   دەرکردن.   ئەوەش بوون.  چۆل دەیانپاراسی  

ەنتیەکان بۆ بایسژ  ێیکدەرفەت ر 
شییک ڕەخساند، بی  ر

 دەست ساسانییەکان دژی پێچەوانە هی 

شە لەو و . ردپێک ر
  سەرەتای لە توانیان دا هی 

 
 ژێر لە ێشی  پ ناوچانەی ئەو س.ب ٦٢٠ ساڵ

  سوریا.  باکووری گەیشتنە تا و وەرگرنەوە.  دابوون، خۆیان یوقەڵەمڕە

 

ەنتیەکان، یەکانەی لەدوای یەک ەسەرکەوتن بەم ر 
 قوڕەیشیە و نەساڕیەکان یەهودیە بی 

 س.ب ٦١٤ شەڕی بەشداری ساسانیەکان، لەگەڵ پێشی   کە هاوپەیمانیان، کان  نەساڕیە

اتۆری دەترسان لەوە دەکرد.  گەورە ترسێیک بە هەستیان . کردبوو یان ، ڕۆیم ئیمیر ەنن  ر 
 بی 

 وە. سەننەب یل   بەشدارییەیان ئەو تۆڵەی

 

کردنەوە.  کەوتنە بۆیە دەبوو.  سەختی   دەهات تا ئەوان بۆ هەڵومەرجەکە  کۆچ ئەوەی بۆ بیر

ن   لە دەکرێ، تا کە بکەن.  دوورەدەست شوێنێیک بۆ
 
اتۆری دەستەڵ ەنن   ڕۆیم ئیمیر ر 

 بی 



199 
 

 .  شێوەیەک بەهەر دەبوایە بۆیە . راونر  بپارێز سەروماڵیان تا ڕانەگا.  پێیان دەستیان و دوورنر 

 . انیان و باو ناوچانەی ئەو نر  ن   تایبەن   بە شام، باکووری لە باپیر
 
  بێلن.  بەخر   لزقیە ڕۆژهەڵ

 

 کە ،هێنا قوڕەیشیەکان عەرەبە بە باوەڕیان نەساڕیەکان یەهودیە ڕاوێژکاری، چەندین دوای

  : ئەوەی لەبەر بکەن.  وبریەت لە ئامۆزاکانیان، لی بۆ کۆچ

 

ەنتیەکان تریس لە دوورە یەکەم:  ر 
 لەشکرکێشیان.  و بی 

 عەرەنر  زۆر دەژین.  دەمێکە نەساڕی یەهودی هۆزی و بنەماڵە یەتروب لە : دووەم

.  نەساڕیشژ  ر 
  لی 

 

 بۆ کۆچیان هاوپەیمانەکانیان، نەساڕیە عەرەبە و نەساڕی یەهودی لە کۆمەڵێک ئەوەبوو

ا ناویان و کرد.  وبریەت   المهاجرین(.  – )کۆچبەران لێی 

 

ن   لە کۆچە ئەو هەرچەندە
 
 ئەو گەیشتە تا پێدرا.  تری ناوەڕۆک و ،خوێندنەوە دواتر ساڵ

ێ مەزن نەساڕی ودییەه - عەرەنر  نەتەوەن   ڕووداوێیک وەک ڕادەیەی، تن نەک . دابی 
 
 هەڵ

اردە و پاک ئەوەی لەبەر ماڵیان.  و گیان رزگارکردن   بۆ ژ  بۆ خۆیان بەڵکوو ڕاناکەن.  هەڵیر

 224 . دەکەنئامادە کریست یەسوی چاوەڕوان   و پەیمان خایک بۆ ،گەڕانەوە

 

 گەورەی کۆخر  دووبارەبوونەوەی دا، ویژدانیان و یەهودی گیان   لە لێکدانەوەیە ئەو

 خایک گەیشتنە بۆ موسا.  سەرکردایەن   بە ،میس خایک لە ،بوو یەهودەیان دەرچوون  

  دادەنرێ.  پاکبوونەوە پرۆسەی بە و کۆچکردن.  بۆ تەوراتییە لێکدانەوەیەک ئەوەش پەیمان. 

مێیک وەک بیابان، بۆ کۆچ پرۆسەی
 
 هەنگاوی ،پەیمان خایک وەدەستهێنان   بۆ خودان   وەڵ

 . گەڕانەوەیە پێش خۆپاککردنەوەی

 

 
224 Odon Lafontaine (Olaf) The great secret of Islam. Pp  51 
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 سەرەتای و . نوێ سەردەمێیک سەرەتای و ،کۆن بەجێهێشتن   هەڵومەرخر  بەپن ر  ئەوەش

وو ژ ر
ۆز ێیکمی   دەستپێیک کراوەتە ،کۆچە ئەو دەسپێیک بۆ بنەڕەت بۆتە ،ئەوەش هەر . پیر

  225. نارساوە کۆخر  سالنامەی ەب ئیسالیم جیهان   لە ئێستاش تا کە . ۆخر ک ساڵنامەی

 

بوون، و یەتروب بۆ کۆچ ی و بێنەوە.  وەبەرخۆیان دەدا، ئەوە دەرفەن   جێگیر ر 
 ڕزگارکەر هی 

ر   لە دوورەدەستە هەم یەتروب لە ئەوەی لەبەر . کەنەوە ئامادە دووبارە
اتۆری کان  ەهی   ئیمیر

ەنن   ر 
.  و بی  ە دەمێکە ،نەساڕیەکانیان یەهودیە برا هەمیش ساسان  ر

 و داکوتاوە.  ڕەگیان لی 

ە ئەو بۆ پەنان و پشت وەک ر 
 226. شەڕکەرانە هی 

 

ە گشن   بە ر
 لەگەڵ کە دەستپێدەکا.  نەساڕیەکان یەهودیە ژیان   لە تر، قۆناخێیک بەدواوە لی 

وون   ڕەون   خۆی
ژ ر
  دەگۆڕێ.  ناوچەکەش جوگراق   و می 

 

 

 

 دەبێتە مەدینە یەتروب 
 

 بۆ هاوپەیمانەکانیان، ەعەرەب و نەساڕیەکان یەهودیە درێژەی و دوور کۆچە ئەو دوای هەر

ی هیچ ناوی بۆ ! ئەوەیە پرسەکە . مەدینە بۆ گۆڕا یەتروب شاری ناوی .یەتروب  شارێکیی 

  ؟(شار) مەدینە ببێتە جیهان ناوی گشت لە بۆ دووەم ؟نەنر   یەتروب تەنیا . نەگۆڕا حیجاز

 

مێیک گۆڕینەش ناو ئەو
 
، و شارەزان    بۆ ! هەیە خۆی لۆژییک وەڵ  لە ئاوڕێک دەنر   تێگەیشتن 

ووی ژ ر
 .بدەینەوە یەهودی نەتەوەی ڕابردووی، می 

 

 
225 Ibid. Pp 52 
226 Ibid. Pp 68 
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 ئیسڕائیل لە ،(Modiin) نیمۆد شاری بە پەیوەندی مەدینە، بۆ یەتروب ناوی گۆڕین  

 و بەرەنگاری هێمای وەک و دەکرد.  پێوە شانازیان نەساڕیەکان یەهودیە شارەی ئەو هەیە. 

وون   خاڵە لەو یەک بە دەنا. دا ئیسڕائیلیان بەن   گەیل بەردەوایم
ژ ر
، جوگرافیانەی و می  ر 

 دادەنی 

وو تا کە ژ ر
ۆزیەش ئەو دەنر   ماوە می    بشەکێتەوە.  پیر

 

 کانیۆنانیە سلوکیە دژی مەکابیەکان ڕاپەڕین   یەکەمیر   ن،پەیما خایک لە مۆدین، شاری لە

  لە
 
 ئێستا.  سوریای لە بوو، سلووک پاشای یۆسکئەنتۆ د. پێکر دەسن    پ.س.ب ١٦٧ ساڵ

  لەناوبەرێ.  یەهودی دین   دەیەویست

 

 دینیەکان   رسووتە و نەرێت ئەوە دوای بوو، ئۆڕشەلیم شاری وێرانکردن   هەنگاوی یەکەم

کردن، وەک ،یەهودی ر
گی 
 
 قەدەخەکردن.  خەتەنەکردن   و شەممە ڕۆژان   دین   نەرێن   بەڵ

 227 دروستکرد.  یۆنان   خودای یویسێز سەکۆی ئۆڕشەلیم لە ئەوە، جیان   لە

 

 و دەتەقێن    ڕاپەڕین پڕووشیک یەکەم ،مەتاتیاس بەناوی یەهودی کاهینێیک کاتەدا لەو

بکا.  سلوک پاشای بڕیاری دژی بەرمەیدان دەیەوێ ڕ ر
گی 
 
 ئامادە یەهودی پیاوێیک کاتەدا لەو بەڵ

.  ببێتە خۆی دەنر   ڕ ر
گی 
 
  تا بوو بەردەوام و پێکرد دەسن   ڕاپەڕین بەڵ

 
 ،پ.س.ب ١٦٤ ساڵ

 لە سلوکیەکان و ڕاپەڕین سەرکردەی دەبێتە مەتاتیاس کاهیر   کوڕی مەکابیوس جودای

.  سوریا   تا کە دەکەن.  دروست یەهودی حەشمون   دەوڵەن   و دەردەپەڕێی  
 
 ٦٣ ساڵ

 ئاستێیک تا یەهودی پ.س.ب ٦٣ – ١٦٤ نێوان لە ،ساڵ سەد ماوەی . خایاند ب.س.پ

 228. باسکراوە ،دا مەکابیەکان یەکەیم پەرتووک لە درێژی بە ئەوەش .دەژیان ئارایم بە باش

 

 ٢٣ - ٢١ : ٢ : ١ مەکابیەکان پەرتووک

 
227 Wikipedia 
228 First book of Maccabees 
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 ئێمە (٢٢) بێنیر   نەرێتەکان   و یاسا لە واز کردووە، قەدەخەی خودا (٢١)

، خر   خۆمان دین   ئەوەی بۆ ڕاناگرین، پاشا قسەکان   لە گوێ  بەلی نە بێڵیر 

 جولەکەیەک کرد، قسانەی ئەو کان   (٢٣ ) چەپدا بەلی نە و ڕاست

.  کردە خۆی هەمووان لەبەرچاوی و هاتەپێش ڕ ر
گی 
 
ڕگای لە بەڵ ر

گی 
 
 مۆدێن.  بەڵ

 

وب ناوی قوڕەیشیەکان.  و نەساڕییەکان یەهودیە کۆخر  دوای  ئەوەش مەدینە.  بۆ گۆڕا یی 

سانەوە قۆناخ   وەک  خەونە لە بوون، بەردەوام تری هەنگاوێیک دەستپێکردن   و گیر

  کۆنەکەیان. 

 

 

 

 ە دوای گرتن  مەککە دروستبوو  ،دین  ئیسالم

 

ووە، ئەو خوێندنەوەی دوای خوێنەر ڕەنگە ژ ر
 ئیسالم دین   ئەی بکا.  پرسیار دورودرێژە.  می 

 دروستبوو؟ کەی

 

یم بۆ
 
ووی بەناو گوزەرێک جارێکیی   دەنر   پرسیارە، ئەو وەڵ ژ ر

 کە بکەین، دا دەیەیە ئەو می 

ی یەکەم گوایە ژ ر
   ووردی بە و تێداکراوە.  ئیسالیم دین   بانگهی 

 قورئان ئایەتەکان   تاوتون 

، هەڵسوکەون   بە بەراوردکردنیان لەگەڵ بکەین.  یەن 
 
 قوڕئان.  نووسەری ژینگەی و کۆمەڵ

کردن لە مەککە، قۆناخ   دەردەکەوێ بۆمان ئەوسا ر
 یەهودی دین   هوشیارکردنەوەی و فی 

ی نەک بووە، نەساڕی ژ  
  . نوێ دینێیک بانگهێ 
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  یەکەم

 وەرەقە قەشە پەرتووکەی ئەو ناوەرۆک بە وەرەقە، جێنیشین   وەک محمد ئامادەکردن  

ڕان   خەرییک ر
.  بۆ بوو وەرگی  ۆزیەکان   ناوەرۆک بەردەوایم لە بوو برین   کە عەرەنر  دین   پیر

  نەساڕی.  یەهودی

 

 بەردەوایم خۆی دوای بتوان    کە نابوو.  بنیات محمد لەسەر هیوای تەواوی ،وەرەقە قەشە

ای و وەرەقە قەشە کە بدا، ڕێبازە بەو  ئەوەش کردبوو.  خزمەتیان ساڵ دەیان بە ڕەبەن بوحیر

 نوێیە گرنگیە ئەو هەن، کەسانێک کە پێکراوە.  ئاماژی روون   بە قوڕئان، ئایەن   چەندین لە

 ڕادەهێنان.  لەسەر خۆی و هێنابوون وەدەسن   محمد کە دیاردەکەن. 

 

ان   ئینجییل وەرەقە قەشە سەردەمەدا، لەو هەر لەلیەکیی    زمان   بە دەمە ئەو تا کە عییر

ی و ئارایم ی و عەرەب نەساڕیەکان   یەهودیە بۆ بوو، عییر ژ ر
، بانگهی  ایە دین  ڕ ر

 سەر وەردەگی 

.  زمان   ی محمدیش و عەرەنر ژ ر
 لەو پێدەکرد.  مەککە لە نەساڕی یەهودی دین   بانگهی 

 شێوەی ئامادەکردن   بەڵکوو نەبووە.  بوون   سەربەخۆ دینێیک وەک ئیسالم قۆناخەدا

  و دەربڕین
 

ەکەی بۆ محمد لیتۆرک ژ ر
 دین   ڕێنمان   و ئامۆژگارن   چوارچێوەی لە بانگهی 

ڕدراوەکە.  ئینجیلە پن ر  بە ئەوەش دابوون، نەساڕی یەهودی ر
 بوو، سەرچاوەیەک کە وەرگی 

ەکەی و محمد بۆ ژ ر
 229 مەککە.  سەردەیم لە بانگهی 

 

هەر ئەوەشە وایکردووە، لە ناو زۆر ئایەن  جیاجیای قوڕئان  مەککە، ڕاستەوخۆ ئەو شتانە  

ان  دابوون.   دووبارە بوونەتەوە. کە لە ئینجیل عیێ 

  

 
، ابن کثیر ١١٤: ١، أغان  لألصفهان   ٧٩ –  ٧٨: ١، صحیح مسلم ٣٩ – ٣٨: ١صحیح بخاری  229
 ٩٥قس و ننر  الحریری أبو مویس،، ٣٨٦:  ١نبویة ال ةسیر 
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عەجەیم   بە  ڕوونکردنەوەکان  ئەگەر  ، کە  دەدرکێن   ئەوە  ناڕاستەوخۆ  فصلت  لەسورەن  

بە بۆ  دەکرد  عەرەب گلەییان  باوەڕداران   ئەوە  نەکراونەتەوەعەرەنر  بوایە.  لن ر    ڕوون  تا 

 تێبگەن. 

 

 ٤٤ : ٤١ فصلت سورة - الکریم القرأن

 ڕوون   بە ئایەتەکان   دەیانگوت بناردبایە، عەجەیم بە قوڕئانەمان ئەم ئەگەر

  (٤٤). نەکراونەتەوە ڕوون

 

انە ئەو بایس ڕوون   بە تردا، ئایەتێیک لە ر
 بووبووە و بوو.  خەرییک وەرەقە قەشە کە دەکا، وەرگی 

ەکەی لە ئاسانکاری بۆ سەرچاوەش ژ ر
 ناوەرۆک لە عەرەب تێگەیشتن   و محمد.  بانگهی 

.  دەیەویست ڕۆژانە کە پەیامەکەی.   بیگەیێن  

 

  ٣ : ٤٣ الزخرف سورة - الکریم القرآن

 (٣) تێبگەن لن ر  ئەوەی بۆ عەرەنر  کردۆتە قوڕئانمان ئێمە لەڕاستیدا،

 

، بەوە دان )هود( سوڕەن   لە هەروەها  پسپۆرێک لەلیەن ئایەتەکان کە دادەن  

.  کەسێکیی   ناتوان    وەرەقە قەشە لە بێجگە پسپۆرەش ئەو ڕوونکراونەتەوە.   نر 

 

 ١ : ١١ هود سورة - الکریم القرأان

 کارامە کارزان   لەالیەن دواتر داڕێژراون.  پتەوی بە ئایەتەکان   پەرتووکێکە الر،

.  تر خ  هی خودا لە بێجگە (١) ڕوونکراونەتەوە  بۆتان منیش مەپەرسی  

     230 (٢)  دەرم موژدە و ئاگادارکەرەوە

 

 
 آ.ل.ر : کورتکراوەی )إمر یل  ربو( ئارامیە. واتە پەروەردگار فەرمان  پێداوم  230
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: محمد هیخ  لەسەر نییە. تەنیا ئەرک و ئاسانکاری، لە پەیایم    
 
لە قوڕئاندا بە ڕاشکاوی دەڵ

و دەکاتەوە. 
 
 231پێشێ  کە بۆی مانەتەوە بڵ

 

 

 دووەم 

، خاڵ ڕەچاوبکرێ  ێکیێ  دەن    یەکەمە،  . کە   
 
خاڵ تەواوکەری  قوڕئان     و  سەرتاسەری  لە 

،لە هیچ ئایەتێک  ١٥٨و    ١٥٧األعراف ئایەن   بێجگە لە سوڕەن     ،مەککە لەو قۆناخەدا    یی 

( و ئامۆژگاریکەر ناوی    مەککە( محمد بە نەنر ناو نابا. بەڵکو بە موژدەدەر )مبسژ
)قۆناخ 

 دەبا. 

 

 ١٥٨ – ١٥٧ : ٧ األعراف – الکریم القرأن

 لەلیەن و ئومیە.  پەیامبەرێیک کە کەوتوون.  پەیامبەر شوێن کە ئەوانەی ۆب

   (١٥٧) هاتووە پەروەردگارەوە
 

دەی و پەیامبەر من خەڵکینە ئەی بڵ ر
 نی 

 پەیامبەری و خودا بە باوڕ کەواتە ..................  هەمووتان ئێوە بۆ خودام،

 . دراوێیک کە بهێی   ر
 هەیە.  ووتەکان   و خودا بە باوەڕی ئەویش ئومیە.  نی 

 (١٥٨) ڕاست ڕێگای سەر بکەونە تا بکەن.  پەیڕەوی و کەون شوێن   ئێوەش

 

 موژدەدەرێک وەک بەڵکوو نابا.  ناو نەن    بە محمد ،مەککە قوڕئان   سەرتاسەری لە کان   

 . .  بۆمان دەیناسێن    هیچکام بووە.  نەساڕی یەهودی موژدەدەرێیک تەنیا محمد دەسەلمێن  

یان محمد و وەڕەقە قەشە لە  پەیمان   ڕێنمان   بەپن ر  بەڵکوو نەکردۆتەوە.  نەبییەن   لە بیر

 ببێتە خۆی، مردن   دوای لە تا بکا، پەروەردە محمد دەیەویست وەرەقە قەشە کۆن. 

 
، بحث ق  نش٢٠٠٥الحریري أبو مویس ) 231  ١١٩ص سالم قس. اإل أة ( قس و ننر
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،   دوا ئەوەی بۆ حیجاز.  کان  ناوچە نەسارییەکان   یەهودیە ،سەرپەرشن   بۆ جێنیشین 
 

 مەرک

 . نر   بەردەوام هەر نەساڕیەکان یەهودیە ڕەون   کاروباری وەرەقە قەشە
232 

 

 است دەکاتەوە. نووساوێیک بچووک، کە بریتیە لە تەنیا  
، کە ئەو شتە پشێ  نموونەیەکیێ 

هەشت دێر. ئەو دەقە دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای سەدەی هەشتەیم س.ب بەڵگەنامەیەکە،  

بەدری    چەند  لە شەڕی  بەشدار   ، ناوی کەسان  و  وو  ژ  
مێ  بە  سەبارەت  ڕوونکردنەوەیەیک 

سەرکەوتنەی بەو  سەبارەت  ڕووماڵ  شێوەیەیک  بە  بەسەر    ، تێدایە.  محمد  یاوەران  

 مەککیەکاندا. 

م بەن   پێدا هەڵگوتن  وەک )صل ەللا  
 
  لەناو ئەو دەقە ناوی محمد دوو جار هاتووە، بەڵ

 233علیه و سلم( یان شتێیک لەو شێوەیە. 

 

انەوەیەکە لە نزیکەی     
م ئەوەیان درێژترە. و گێ 

 
  ٢٠دەقێیک تر لەسەرکاغەزی بەرەدی. بەڵ

ۆیک گفتوگۆی لەگەڵ    سەرەتای محمد لە مەدینە دەکا. لەوەدا چێ  
الپەڕەدا. باس قۆناخ 

 234ئامادەکردن و مانەوەی لەوێ. خەڵیک مەدینە دەخوێنيیتەوە. ئەوەش وەک خۆ  

 

  و کاریگەری زۆر، ماوەیەک تا مەدینەش، قوناخ   لە تەنانەت
 
 قەشە بەرچاوی و دیار ڕۆڵ

 ئەوەش بەدیدەکرێ.  روون   بە و هەرماوە.  هێشتا محمد لەسەر نەساری، ڕەبەنەکان   و

  ئاماژەی ەدینەم قوڕئان   ئایەن   لە دراوە.  پەروەردەکردن   بۆ زۆرەی هەوڵە ئەو ڕەنگدانەوەی

 
، و قس (٢٠٠٥) مویس أبو الحریري 232  ٨٧ ص قس.  اإلسالم نشأة ق   بحث ننر

233 A. Grohmann   (1963) Arabia pappyri from Hirbet, el. Mird. Louvain- 

Leuven. Bibliothéque du Muséon. Vol. 52. 1963 
234 De Prèmare, Alfred-louis (2002) The foundations of Islam, 
between Writing and History. Pp 18 
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ن.  و نەرم و دڵسۆز کەسان   چەند کە پێکراوە.   بێفیر 

 

  ٨٢:  ٥سورة المائدة    –القرآن الکریم 

هێناوە.  باوەڕیان  ئەوانەی  بۆ  خۆشەویسن   و  سۆز  لە  ین  نزیکێ  دەبین  

هەندێکیان   ئەوەی  لەبەر  ئەوەش   . نەسانی   ئێمە   :   
دەڵی  کە  ئەوانەن 

)ڕهبان( دیندارن بێگومان ئەوانە لەڕاسن   قەشەن و هەندێکیشیان ڕەبەن   

(  ( ٨٢ڕەواییدا خۆ بە زلزان نی  

 

، تا قۆناخ    المائدة سووڕەتێیک مەدینەیە، بەوەش بۆمان دەسەلمێن   هەرچەندە سوڕەن  

. کۆتان  مەدینە،   شتێک    و دوای کۆخ  یەهودیە نەساڕیەکان و قوڕەیشیە هاوپەیمانەکان 

لە مەدینە  دوای کۆچ و بوون  ئەو هەموو شەڕکەرە     بە ناوی دینێیک نوێ بوون  نەبووە. 

 دینێیک نوێ داهاتن، کە ڕەنگدانەوەی ژیان  
 
محمد و قوڕەیشیەکان  تری یاوەری، بە خەیاڵ

هێشتا   م 
 
بەڵ  . ن   عەرەن   دوورگەی   

بیابان  هەڵومەرجەکان   لە  و  قوڕئان،  نووسەری 

. و بۆ هەر کارێیک  بە دلسۆز و پشت  ئەوان   . و  بوو ژێرکاریگەری نەساڕیەکان دا  و پەنا دەزان  

 . رد دین، ڕاڤەی کارە ئاڵۆزەکان، ڕوو لەوان دەک

 

 مەککە ڕۆژەی ئەو نەساڕی.  یەهودی دین   و محمد بە سەبارەت گرنگ زۆر بەڵگە دوا

کرا.  ئیسالم دەوڵەن   لەشکری لەلیەن  یەکسەر مەککە، گەیشتە محمد کاتەی ئەو داگیر

 زەمزەم ئاوی هەندێک کە نارد، عبدالمطلنر  کوری عەبایس کوری فەزیل و بەیت.  ناو چووە

 .  ناوەوەی دیوارەکان   و بەرد لەسەر وێنانەی ئەو و تەڕکەن ێکقوماش دا فەرمان   دوان   بێن  

 و دانان، وێنە دوو لەسەر دەسن   کاتە، لەو هەر ڕەشکەنەوە.  نر   دروستکرابوون، کەعبە
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 دەسن   کە ڕەشکەنەوە.  هەمووی ئەوانیی   دان، ژێردەستم لە لەوانەی بێجگە گون  

 235بوون.  داییک مریەیم و (عیسا) یەسو وێنەی بەرزکردەوە

 

، ڕووداوە ئەو کردن   ڕۆژی تا دەیسەلمێن    دین   لەسەر هەر یاوەران   و محمد مەککە، داگیر

اوە.  ئیسالم دین   دروستبوون   بۆ هەنگاو ە،ئەو دوای و بووین.  نەساڕی یەهودی  هاویشی 

 

ەی مەدینە. ئەوەش  ک بۆیە دەتوانیر  بڵێیر  دین  ئیسالم وەک ناوێک بووە، بۆ دەوڵەتە نوێ

لە لساییکردنەوەی دەوڵەن  ڕۆم لە هەنگاونان بۆ دانان  دین  کریستیان    ە،بوو   هەنگاوێک 

 بە دین  دەوڵەت.  

 

پڕۆسەی پەروەردەکردن  محمد، لە سەرەتادا بۆ نەبییەن  نەبووە. بوڵکوو بۆ ئەوە بووە ببێتە  

م یەکەم مردن  قەشە وەرەقە و  
 
دواتریش  ئەسقەف بەسەر کاروبارەکان  دین لە حیجاز. بەڵ

 لە کۆتان  قۆناخ  مەککە، دەست  
 خەدیجەی هاوسەری و ئەنر تالنر مایم. بە تایبەن 

مردن 

بوون  محمد لەلیەک و لەلیەکیی  گۆران  هەلومەرجەکان  سیایس و سەربازی وایکرد.  
 
واڵ

قوڕەیشیەکان وەک چە و  نەساڕیەکان  یەهودیە  بێنە    خاوەنداری  کلەشکرێیک  ئەزموون 

م هێشتا  شاری مەدینە.  
 
و دروستبوون  دەرفەتێیک گەورە بۆ ڕاگەیاندن  دەوڵەن  ئیسالم. بەڵ

  
 
کردن  مەککە لە ساڵ س.ب. کە دەکاتە تەنیا دوو    ٦٣٠پریس دین، لە ئارادا نەبووە. تا داگیر

ساڵ بەر لە کۆخر دوان  محمد.  ڕەنگە بتوانیر  بڵێیر  پریس دەرسبوون  دین  ئیسالم، دوای  

ئارا.  هاتبێتە  دادەڕۆن  محمد  ئاڕاستەیە  بەو  نیشانەکان  ر     !! زۆربەی 
بەهی  بۆیە گریمانەی 

.   دوای کۆخر دوان  محمد    زۆر ئەوەیە دین  ئیسالم، ماوەیەک   دروست بوونر 

 

 

 
، و قس (٢٠٠٥) مویس أبو الحریري 235  ١٩ ص اإلسالم، نشأة ق   بحث ننر
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 کتاب المدینة

ر کردن  محمد 
 دوو پەیمان بۆ خۆ بەهی 

 

عەرەب  دوای کۆخر  و  نەساڕیەکان  بەرەو  لە شامەوە  یەهودیە    و گەیشتنیان،   یەتروب. ، 

ەن  فرە لیەن  و ناکۆک نێوان هۆز و  ژ ر
. و دوژمنان  قوڕەیش  جیاجیاکان  گرووپە   بنەماڵە و   کی 

ی یاوەران  محمد. هەروەها . و یی  للەیەک ر 
وەک سەرپەرشتیاری کەنیسەی یەهودیە   نر  هی 

وەڕەقە قەشە  دوان    نەساڕیەکان، کە دوای  بەڕێوەبردن و  کرد   کۆخر  ، گشت کاروبارەکان  

هەر لە    کەوتبووە سەرشان. ئەوەش  ێشوازی یەهودیە نەساڕیەکان و عەرەبەکان  قوڕەیشژ پ

حەوانەوە  جن ر  و  بۆ کۆچبەرانخۆراک  دەگاتە ،  تا  دروستکردن    .   
 
بۆ    هەوڵ لەشکرێک 

دەر  لە  سەرەڕای   وە. ە بەرگری   . ساسان  و  ەنن   ر 
بی  اتۆریەن   ئیمیر هەردوو  تریس    بەتایبەن  

لەبەڕێوەبردن نیشتەجێکردن  کۆچبەران  و  ئەوەی،    ،  لەبەر  ئەو کاتە،  یەتروب.  هێشتا  تا 

نەبووبوو.   ئیسالم دروست  لە دووڕیان     یش محمدلەشکری  و  نەکردبووەوە.  خۆی ساخ 

لەو کاتەدا محمد    236دن  دینێیک نوێ. یان دروستکر   ،بەردەوایم لەسەر یەهودی نەساڕی

ب پالندانەرێک  و  سیایس  بازرگانێیک  لەلیەکیی     وو،وەک  و  هیر کردن.  بە  خۆ  لەلیەک 

 دەربازبوون لە سیستەیم هۆز و بنەماڵە. و بەردەوایم ناکۆک. هەروەها بوون  دین  تر لە 

بوو.   یەتیان جێگیر
 
 یەتروب کە دەمێک بوو پێگەی کۆمەڵ

 

بوون  یەتروب  لە لەو کاتەی    ئەوە بوو هەر  . کە بە کتاب المدینة    دوو پەیمان    جێگیر بەسی  

لەڕاستیدا ئەو نامەیە )کتاب المدینة( بە دەستپێیک دامەزراندن   .  یان کتاب محمد نارساون

 دەوڵەن  ئیسالم و دواتریش دین  ئیسالم دادەنرێ. 

 
 خدیجە و أن  طالب   236

ۆکەیە هەر لە دوای مردن    ئەو بێ 
 
سەری هەڵدابوو.  س.ب   ٦١٩لە ساڵ

م ئێستا 
 
 دەرفەن  ئەوەبوو بخرێتە قۆناخ  جێبەجێکردن. بەڵ
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   : یەکەمپەیمان   

بناخەی  دانان    توان   بەردی  بەوەش  بنەماڵە.  و  هۆز  برایەن   جیان   لە   ، دین  برایەن  

لە ناکۆک و  دووەم دەربازبوون  . و  باوێئومەن  ئیسالم  هەنگاوێیک گەورە بۆ دروستکردن   

جیاوازەکان   گرووپە  نێوان  )األنصار(    مەدینە   ئاژاوەی  ان  لیەنگیر بە  کۆچبەران کە    و 

  . نارسان  )المهاجرون(

 

سەرچاوە ئاماژە بەوە دەکەن کە محمد پەیامێیک بۆ خەڵیک یەتروب نوویس. ئەو پەیامە  زۆر  

 )کتاب المدینة، یان کتاب محمد( نارساوە.   ناویبە

 

برایەن  خێل و   لە جیان   نێوان موسوڵمانان.  لە  برایەن  دین   دانان   لە  بریتییە،  ناوەرۆک 

ان ) ن     األنصار(. لەو ڕێگایەوە توان  بنەماڵە. ئەوەش لە نێوان کۆچبەران و لینگیر
 
دەستەڵ

. بەو پالنە   ن  برایەن  دین  بنیات بن  
 
. و لە جیان  ئەوە دەستەڵ  

 
 عەرەنر نەهێڵ

هۆزەکان 

ێیک لە ڕادەبەدەر، پ توان   ر 
 نر  ەهی 

 
 . یدا بکا. دەسن  محمدیش بۆ گەیشتنە ئامانج، واڵ

 

 

 کتاب المدینة   دەق  
 

محمد  لیەن  لە  پەرتووکە  موسوڵمانان   237ئەم  و  باوەڕداران  نێوان  لە   .

و  چوون  لەگەڵیان  دوایان کەوتوون.  بە  ئەوانەی  و  یەتروب.  و  قوڕەیش 

)الناس(.  خەڵک  بەنر   نەتەوەن  یەک  ئەوانە  جیهادیان کرد.  لەتەکیان 

 
پەیامبەر. هەروەها بەن   صلعم.  بەسەرنجێک بۆمان دەردەکەوێ. ناوی محمد نە نەبیە، نە  237

 کەواتە هێشتا داوای پەیامبەرایەن  نەکردووە. ئەو دیاردەیە لە چەند بەڵگەنامەی تریش دا هاتووە. 
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ی،   یەکی  لەنێوان  و  ی.  یەکی  لەگەڵ  لەگەڵتاندان.  قوڕەیش  کوچبەران  

 دووانن.  

ین...... هتد.  باوەڕداران بە چاکە لەگەڵ ی   ەکی 

ساعدة هەر    بنو  وان.  سەنگەر  وەک  ی،  یەکی  بۆ  خۆیان،  بەپن ر گروونر 

گرووپێک ئازارەکان  خۆی بە دۆستانە و دادوەری لەناو باوەڕداران چارەسەر  

ی، وەک سەنگەر وان. هەر   بنو حارث دەکا.  بەپن ر گروونر خۆیان، بۆ یەکی 

ری لەناو باوەڕداران چارەسەر  گرووپێک ئازارەکان  خۆی بە دۆستانە و دادوە 

ی، وەک سەنگەر وان. هەر   بنو جشمدەکا.   بەپن ر گروونر خۆیان، بۆ یەکی 

گرووپێک ئازارەکان  خۆی بە دۆستانە و دادوەری لەناو باوەڕداران چارەسەر  

ی، وەک سەنگەر وان. هەر    بنو نجار دەکا.   بەپن ر گروونر خۆیان، بۆ یەکی 

ستانە و دادوەری لەناو باوەڕداران چارەسەر  گرووپێک ئازارەکان  خۆی بە دۆ 

ی، وەک سەنگەر    بنو عمرو بن عوف دەکا.   بەپن ر گروونر خۆیان، بۆ یەکی 

وان. هەر گرووپێک ئازارەکان  خۆی بە دۆستانە و دادوەری لەناو باوەڕداران  

ی، وەک سەنگەر    بنو نبیتچارەسەر دەکا.   بەپن ر گروونر خۆیان، بۆ یەکی 

ئازارەکان  خۆی بە دۆستانە و دادوەری لەناو باوەڕداران    وان. هەر گرووپێک 

ی، وەک سەنگەر    بنو األوسچارەسەر دەکا.   بەپن ر گروونر خۆیان، بۆ یەکی 

وان. هەر گرووپێک ئازارەکان  خۆی بە دۆستانە و دادوەری لەناو باوەڕداران  

دەکا.   وەک  چارەسەر  ی،  یەکی  بۆ  خۆیان،  بەپن ر گروونر  عەوف  بەنو 

وان. هەر گرووپێک ئازارەکان  خۆی بە دۆستانە و دادوەری لەناو  سەنگەر  

 باوەڕداران چارەسەر دەکا.  

. بە     ،باوەڕداران واز لە خۆیسژ  ، ئەگەر وازیش بێی   لە نێوان خۆیان ناهێی  

 238شێوەیەک دۆستانە و وەفادارانە دەنر  . 

 
 ٢٩٤ – ٢٩١أبو عبید، کتاب األموال ص  238



212 
 

 

 

 

 

 : پەیمان  دووەم

لەسەر بنەمای    بوو. ئەو پەیمانە  لە نێوان موسوڵمان و یەهودیەکان  یەتروب  پەیمان  دووەم

باوەڕی   هاوبەشەکان   بەسی  دین   خاڵە  بنچینەی  ا هەردوول  لەسەر  هەوڵدانەیسژ  ئەو   .

نەرێت و یاساکان  دین  موسا  )یەهودیە نەساڕیەکان(، بە پن ر    دین  محمد   باوەڕیپەیوەندی  

و یەهودی نەساڕی دەگرتەوە. دەق  ئەو پەیمانەش لە  بوو. کە هەردوو یەهودی حاخایم  

ڕاست  
ۆزی پێش خۆی پشی  ڕاستکراوەتەوە. لە هەمان کاتدا هەردوو پەرتووک پیر

قوڕئان پشی 

نەنر   ، لەهەمان کاتدا نەساڕییەهودی دەکاتەوە. و دان بەوە دادەن   نەبیەکان  یەهودی و  

 هەروەک یەهودیە نەساڕیەکانە.   ، بۆ ئیسالم  داییک یەسو . پێگای مریەیم نئیسالم

 

 

 

 إبن إسحاق  
 
 :  دەڵ

ان نوویس. تێیدا  پەیامبەری خودا نوورساوێیک لە نێوان کۆچبەران و لیەنگیر

پەیمان  لەگەڵ یەهودیان بەست کە دین و سامانیان پارێزراوە. لە بەرامبەر  

 . 239ئەوە، مەرخر بۆ دانان  

 

 ه
 
لە سەریس  خاڵ پەیمانەکە  و    یا مەرخر هاوبەش،  اوبەشگشت  نێوان موسوڵمان  لە 

 نەساڕی و سابیئیەکان دیاردەکا. یەهودی  یەهودی و 

ن )قیامەت(   ٢باوەڕ بەخودا بوون.   ١
 
 کردەوەی چاک.   ٣باوەڕ بە ڕۆژی پەسەڵ

 
ة الجزء األول ص    ٥٠٤ – ٥٠١إبن هشام السیر

. ص ١٩٩٩هادي العلوی ) 239  ٢٧( فصول من تاری    خ اإلسالم السیایس 
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 ٦٢: ٢سورة البقرة    –القرآن الکریم 

ئەوانەی باوەڕدارن و ئەو کەسانەش کە لەسەر دین  یەهودی و نەساڕی و  

. و کاری   ن )القیامة( هەنر 
 
. ئەگەر باوەڕیان بە خودا، و ڕۆژی پەسڵ سابیئیر 

نە هیچ ترسێکیان   پاداشن  خۆیان هەیە. و  چاک بکەن. لی پەروەردگار، 

 (  ٦٢لەسەرە. و نە خەم دەخۆن ) 

 

،  بە پن ر ئەو ئایەتە، هەر   . و ئەو یس  خاڵەی تێدانر  کەسێک لەسەر یەکێک لەو یس  دینە نر 

خودا لن ر ڕازیە. 
رسڕکرد.   مەدینەی   بەو شێوەیە قوڕئان گشت ناکۆکییەکان  ناو باوەڕداران     240

وەرگرتن دەرفەت  بۆ  لە ئەوەش  بوتپەرستان    ،  ر  
دەڵی  خۆیان  وەک  بوونەوەی،    بەرەنگار 

  .  دوورگەی عەرەنر

 

م ئەو پەیمانە
 
هەر    وان دینە جیاجیاکان  دوورگە، زیاتر پەیمانێیک تاکتیک بوو. بۆیەی نێبەڵ

 خێلە جیاجیاکان بکا. ئیی   
 
ۆڵ ی پەیداکرد. و توان  کۆنی  ر 

ئەوەندە کاری پێکرا، تا محمد هی 

و دینەکان  تری پشت گوێخست. لە جیان  ئەوە، قڕکردن     محمد ئەو پەیمانەی نێوان دین   

ئەوەش بە مەبەسن  دامەزراندن  تاکە    کردە ئامانچر سەرەک خ  ، قۆناخ بە قۆنا دینەکان  تری 

 241. ێک لە سێبەری دەوڵەن  ئیسالیم قوڕەیشدین

 

 دەژیان.)کتاب یەتروب لە پێشی   یەهودیەکان   لەگەڵ بوو پەیمان بەستن   ،دواتر یهەنگاو

ی پێناوی لە ئەوەش. المدینة( ەکان   بۆ بوو.  ئایدیۆلۆژی جەمسەرگیر ر 
 کریستیان   عەرەنر  هی 

 
  زیادکراوە. ئەگینا، یەهودیە نەساڕیەکان    240

ناوی نەساڕیەکان لەم ئایەتەدا. زۆر دواتر لەن 
بزوێنەری ئەو پەیمانە بوون، دواییش هەر ئەوان یەهودی و کریستیانە یاقوبیەکانیان بە گومڕا 

 تاوانبارکرد.  
.  ص ١٩٩٩هادي العلوی ) 241  ٢٧ -٢٦( فصول من تاری    خ اإلسالم السیایس 
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 چاوەڕوان   و بکەن، ئۆڕشەلیم ئازادکردن   بەشداری و بێی    باوەڕ تا یەتروب.  لە هاوسن ر 

  242 مەزن.  کریسن   پڕۆژەی وەدیهێنان   بۆ بن.  کریست گەڕانەوەی

 

ییە جەمسەر ئەو ی بە بەڵکوو نەبوو.  خۆبەخش و ئاشتیانە، شێوەی بە ئایدیۆلۆژیە، گیر ر 
 هی 

ر 
نە و هۆز ئەو ناچارکردن   و شمشی 

 
 بوون.  گومان بە محمد پەیایم لە ،هێشتا کە ،بوو بنەماڵ

ووی لە ئەوەش ژ ر
 هشام إبن و إسحاق إبن ،کەنەنر  بیۆگرافیای لە بەتایبەن   ئیسالم می 

 کریستیانەکان عەرەبە بەرهەڵسن   چۆن کە  پێدەکەن.  ئاماژەی ڕاشکاوی بە نووسیویانە،

 کەلەپووری ئەوەش بۆ بوون.  سەرکردەیان ژن هۆزانە لەو هەندێک بەتایبەن   دەکەن. 

 عەرەبە لەناو ژن، پێگای چۆن کە دەدا.  نوێیە هەڵومەرجە ئەو گەوایه خۆی ئیسالیم،

 بووە.  ئاستەدا لەو نکریستیانەکا

 لەسەرخۆ المدینة( )کتاب پەیمان   دوای کۆچکردووانە، نەساڕییە یەهودیە ئەو لەلیەکیی   

ێیک وەک هەمانکاتدا، لە دەبوون.  خر  نیشتە ر 
 یکار  و بوون.  قایمکردن خۆ خەرییک شاراوە هی 

ن و ڕێگری و دزی ڕۆژانەیان، 
 
 بوو.  خەڵیک کردن  تاڵ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ادیع لە یەتر  242  یاقون  هەبوون، کە باوەڕیان بە ڕێبازی یاقوب الێ 

وب کۆمەڵێک کریستیان 
هەبوو. باوەڕیان وابوو کریست یەک سووشتیە. ئەوەش چ لەالیەن یەهودیە نەساڕیەکان، و چ 

 لەالی کریستیانەکان  هێلێن  بە گومرا دادەنران. 
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 جاهیل عەرەن  ە خێلەکیەکان   نەرێت
 ئیسالم  ناو  خزانەوەک خۆیان 

 

ین و دادوە   ئیسالم دەوڵەتە. و باشێ 
 
س، دەڵ وو  ر لە هەر موسوڵمانێک بێ  ژ  

ترین دەوڵەن  مێ 

وودا، یەکسان  لەناو خەڵیک بەدیهاتووە. بەو   ژ  
لە مێ  بۆ یەکەم جار  بووە. کە لە سایەیدا، 

 بە  
 

، سیاس  مانایەش دەن   گرنیک یەن 
 
کاروباری خەڵک لە ڕووی هوشیاری، یەکسان  کۆمەڵ

 .  و ئابووری تێدا بەدیهاتن  

  

م  
 
بەڵ دەدەنەوە.  وەالمە  ئەو  ناخەوە،  لە  و  باوەڕ  بە  موسوڵمان،  باوەڕداران   هەرچەندە 

مە بکەین، دەرئەنجامەکان  
 
یەن  بۆ ئەو وەڵ

 
، کۆمەڵ وون 

ژ  
ئەگەر ووردتر بەدواداچوونێیک مێ 

 دەردەچن.  پێچەوانە 

 

 درێژبوونەوەی بەڵکوو نەبووە.  دەوڵەتداری سیستەمێیک یەتروب، لە ئیسالم دەوڵەن  

 محمد لەسەردەیم هەر بەڵگەیە ئەوەش بووە.  شوانکارەن   سیاسەن   و بەدەوی سیستەیم

ن   بەناوی نەبووە شتێک ڕاشیدیەکان، خەلیفە چوار هەر و خۆی
 
 هەر ناوەندی.  دەستەڵ

کرد بەپن ر  خەلیفە   وەک ئەوەش دەکرد.  فەرمانڕەوان   خۆی تێگەیشتن   و نەوەبیر

 دەوڵەتداری بۆ و هەنگا یەکەم دەدا.  فەرمان   خۆی جیهانبین   چوارچێوەی لە بازرگانێک،

 بوو.  بەردەوام ئەمەویەکان سەردەیم لە دواتر کە بوو.  عەیل خەلیفە کۆتان   لە

 

ئی بەناو  دەوڵەن   لە   ، بەڕیوەبەرایەن  شێوەی  نەبووە، کە  دواکەوتن   ئەوە  لەبەر  سالم، 

دامەزرا،    مەدینە  لە  ئیسالم  دەوڵەن   ئەو کاتەی  نەبووبن،  دەوڵەتداری  جیهان   ئاگاداری 
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ین سیستەیم   دەمێک بوو سیستەیم دەوڵەتداری لە شوێن  جیاجیای جیهان هەبوو. نزیکێ 

اتۆری ساسان  کە دوو شو  اتۆری ڕۆم، و هەم لە ئیمێ    دەوڵەتداری، هەم لە ئیمێ 
ێن  جوگراف 

ئابووری   و  یەن  
 
کۆمەڵ سیاس،  سیستەمەکان   بەگشت  بوون،  حیجاز  لە  نزیکن 

بەڕێوەدەچوون. محمد و زۆر لە یاوەران  نزییک بە تایبەن  هەرس  خەلیفەی یەکەم ئەبو  

بەکر، عومەر و عوسمان، فەرمانڕەوان  ئەو دوو سیستەمەیان لە نزیکەوە دیتبوون. ئەوانە  

س هەم  بازرگان  شتێیک  وەک  بۆیە  میسۆپۆتامیایان کردبوو.  سەردان   هەم  و  شام  ەردان  

  . نامۆیە ئەگەر کەم یان زۆر، ئاشنایەتیان لەگەڵ ڕایەڵەی بەڕێوەچوون  دەوڵەت نەبوون  

کەخ  لە سەردەیم محمد و دوای ئەویش خەلیفەکان  ڕاشدین تەنیا بە ئایەتەکان  قوڕئان،  

 کاروباری کۆمەڵگەیان هەڵدەسووڕاند. 

 

خودا هیچ یاسایەیک دانەناوە. کە بە    ایەتەکان  قوڕئانیش ناتوانن ببنە یاسا. لەبەر ئەوەیئ

هەرگێ     و کە   ، هەبوون    
مرۆڤایەن  پێش  لە  پەرتووکەش  ئەو   . ناردبێن  مرۆفی  بۆ  وەخ 

هەر لەسەرەتاوە، چوارچێوەیەیک    بوون  پەرتوویک لەم شێوەیە،نەگۆڕێ )لوح المحفوض(.  

پەرەسەندن   و  پێشکەوتن  لە  ڕێگا  و  دەکا.  دروست  مرۆڤایەن   و  مرۆڤ  بۆ  چەقبەستوو 

بە ئازادی هەیە. نەک   پێویسن   لەبەر ئەوەی پەرەسەندن و پێشکەوتن  مرۆڤ  دەگرێ. 

 243بەستنەوەی بە یاسایەیک نادیار. 

 

موسوڵمانان  جا   باوەڕەدابن،ئەگەر  م  قوڕئان گشت  لەو 
 
و  وەڵ یەن  

 
ژیان  کۆمەڵ ەکان  

ناو    دەوڵەتداری  لە  ئەوەی  لەبەر  داچوون.  بەهەڵە  بنەڕەتەوە  لە  ئەوا  پێێە،  خوداوە  لە 

یم پەرەسەندن  
 
دەقەکان  قوڕئان سیستەمێیک ئابووری، سیاس زانسن  بوون  نییە. کە وەڵ

. سەرەڕای ئەوە هیچ چارەسەرێیک زانسن    تێدان  
 یان تەکنییک و  و نوێبوونەوە، و داهێنان 

 
  -٠٩ – ٣٠بتاری    خ   ٥٢٠٩عدد:  جوزیف، لیس اإلسالم دینا و ال دولة. الحوار المتمدن قزي، 243

٢٠١٦ 
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 و بازرگان  و پیشەسازی تێدا نییە. ئەوانەش بنەڕەن  دەوڵەتێک
 
،    نکشتوکاڵ کە تاک بتوان  

 بە باش یان خراپ خۆی تێدا بناسێتەوە.   

 

لە   له ئیسالم   ، بڵێیر  دەتوانیر   ئەوە  بوارە  جیان   ژیان  كۆمه گشت  یه كان  
 
و  نه   ،ن  ڵ رێت 

لە ی كولتوور  عەرەنر هۆزەکان    ، وەک سەرچاوە،   دوورگەی 
عەرەنر کۆن  جا    . رگرتووە وە    

وە هه  یل   شن   ههرگرتووە ندێكیان  وەته بەنر  گۆڕان،  ندێكیش  ،  هه نریگرتوو واو  ندێك  ، 

، هەروەک خۆی رێتینه    244. ن گۆڕیوو   ان  كنیا ناوە ته   ن، و رگرتوو وە  شژ

 

و كۆمه  دین   یه نەرێتە کۆنەکان  
 
و  ڵ سیایس  و  ئابووری  و  باو دادوە ن   هتد.  و  لە    ، ری 

ات بۆ ئیسالم بەجێماون. و هەروەک خۆیان   کۆمەڵگەی عەرەنر پێش ئیسالم، وەک میر

و   ڕكردن  بنیر ماوەتەوە،  ئیسالم  لە  عەرەنر کۆن،  و کەلەپوورەی  ات  میر ئەو  ماونەتەوە. 

، تێدا ئه   
 245مه. سته داهێنان  نون 

 

اتە، کە نەک ل  لەگەڵ ڕەون     بەڵکوو   ، ەناو نەچوونلە خوارەوە، چەند نموونەیەیک ئەو مێ 

و  گونجێندراون.  نوێ  یەن  
 
کۆمەڵ قوڕئان ێیک  بەرگ   هەڵومەرخ   ئایەن   بە  ۆزیان    پێ 

 لەبەرکراوە. 

 

 

 

 ی   جێیانهێشنیف  بۆ ئیسالم به حه  کان  نەرێتە ١
 

، لە بنەڕەتدا ناوی کارکردن  ڕۆژانەی ، ڕەوتێیک دین  یەهودی نەساڕی   بزووتنەوەی حەنەق 

ی لەسەر زۆر لیەن  ژیان    ر 
بوو. کە لە گوندەکان  حیجاز سەری  هەڵدا. و کاریگەرییەک بە هی 

 
یعه ( الجذور التاریخیه١٩٩٠) ، خلیلعبدالكریم 244 . ص االسالمیه للشژ       ٩. سینا للنشژ
 ١٢ص  هەمان سەرچاوە 245
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 و ئەدەنر و دین  حیجاز هەبوو. 
یەن 

 
زۆر لە نەرێت و باوەڕی ڕەوتە، بەنر  گۆڕان   246کۆمەڵ

 ەریگرتوون و بەردەوامە لەسەریان. لەوانە: ئیسالم و 

. ژن و ڕیتواله شداری جه به  ریك بوون له رستن  بوت و لته په  له  وە وتنه دووركه  -  كان 

 خواردن  گۆشتیانكران و نه كان دە بۆ بوته  رامكردن  قوربان  كه حه  -

 )ڕبا( سوو   رامكردن  حه -

 خۆشووشی   دوای جووتبوون.  -

ادان  ئه ی ئه وەرامكردن  خواردنه حه -  وەیانخواردە ی دە وانه لكهول و رس 

ادان  بكه حه -  ی كهرە رامكردن  زینا و رس 

 ڕە   له -
 

لب(  ن  عبدالمط تایبه ش به وەتگرتن )ئه ڕا و خڵوە ون  حه وشكه ئه   زان چوونه مه مانیک

ە   ی محمد.  باپێ 

 دا(ڕیاری دە لب ب عبدالمط ش وە سن  دز )ئه بڕین  دە -

 رازرامكردن  گۆشن  مردوو و خوێن و گۆشن  به حه -

  247كردنییان. ردە روە رپرسیاری په باچاڵكردن  كچان و به ی زیندە وە تكردنه ڕە  -

باوەڕ بە زیندوبوونەوە، و لێپێچانەوە بوون، ئەوەی کاری باش بکا دەچێتە بەهەشت و    -

 ئەوەی کاری خراپ بکا دەچێتە دۆزەخ. 

 ڕۆژووبوون  بە -

 خەتەنەکردن  -

-  . ژ بۆ پەرستن   
 باوەڕ بە خودای تاک. و بانگهێ 

 

 248ر هاوڕابوون. سهكان له نیفییه گشت حه   كان بوون كهگشتییه   پرینسیپه  وانه ئه 

 
سالم، د. السید عبدالعزیز. دراسات ف  تاری    خ العرب. العرب قبل اإلسالم. مؤسسة شباب  246

 ٤٣٧الجامعة األسکندریة. ص 
. ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل )  247 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٢٥ - ٢٤ص ( الجذور التاریخیة للشژ
. د. سید محمود )  248  

  تمهید دولة العرب ١٩٩٠قمن 
( دور الحزب الهاشیم  و العقیدة الحینیفیة ف 

 ٦٦اإلسالمیة. دار سینا للنشژ ص 
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  . اهیم دەڕۆیشی    خەتەنەیان دەکرد. و لەسەر ڕێبازی ئیێ 
 
لە سەردەمەی جاهیل حەنەف

دووردەکەوتنەوە، دوای جووتبوون خۆیان دەشووشت و نەرێتەکان  خودا  لە بوتپەرسن   

   249پەرستیان خ   بەجێدەکرد. 

 

 

اهیم و ئیسماعیل  ٢  ئیێ 
 پێگای مەزن 

،   و  عەرەب پێش هاتن  ئیسالم بە هۆی بوون  یەهودی و یەهودی نەساڕی  سابنئ

اهیم و ئیسماعیلیان، لەال زۆر مەزن بووین. کان  ئیسالم هات ئەو مەزنیە هەر   ئیێ 

 بەردەوام بوو. 

 

 ٥٤:  ١٩سورة مریم   –القرآن الکریم 

دەیەیک   
   بوو. و نێ 

لە پەرتووکەکەدا باس ئیسماعیل بکە، کە پابەندی بەڵی 

دراو بوو )   
 ( ٥٤ڕاسپێ 

کۆن   عەرەن   وابوو تەنانەت  مەککەیان    ،باوەڕیان  کەعبەی  ئیسماعیل  و  اهیم  ئیێ 

  250دروستکردووە. کە تا ئێستاش هەر لەسەر شوێن پن   ئەوان دەڕۆن. 

 

 ١٢٥: ٢سورة البقرة    –القرآن الکریم 

 دڵنەوان  بۆ خەڵک. و ئێوەش شوێن   
ماڵەکەمان کردە مەکۆیەک، و شوێن 

اهیم و ئ اهیم بکەنە جێگای نوێژکردن. ئیێ  یسماعیلیشمان ڕاسپاردن، کە  ئیێ 

 ( ١٢٥ان پاککەنەوە )ر ماڵەکەم بۆ سەردانکەر، و خەڵوەتکەر و کڕنۆشبە

 

 
للطباعة و النشژ و التوزی    ع.  ( العرب النصاری، عرض تاریخ  . األهایل١٩٩٢العودات، حسی   ) 249

 ٢٤ل 
، دکتور محمد إبراهیم )  250 . الطبعة األویل. دار المعارف ١٩٨٣الفیویم    الجاهل 

( الفکر الدین 
 ٢٢بمرص. ص 
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پێشنیازی عومەر کوڕی   لەسەر  ئایەتەی سەرەوە  پن   سەرچاوەی ئیسالیم، دەن   ئەو  بە 

 . هاتن   لەوخ    251خەتاب  لە  ن    ئایەتێک  نەک  دەکا،  عومەر  بۆچوون   لە  کەواتە گوزارە 

. مەحفوز تۆمار کر   ان  

 

 

ۆزی بیت الحرام )الکعبة(  ٣  پێ 

یەک لەو شتانەی، کە ئیسالم لە عەرەن  پێش ئیسالم، وەریگرتووە، بەرزڕاگرتن  کەعبە  

کەعبە لە دوورگەی عەرەن  هەبووین. و ئەو شوێنانە    ٢١بووە. لەسەردەیم هاتن  ئیسالم  

ۆز دەزانران. لەناو ئەوانە کەعبەی مەککە پێگایەیک   مەزن  هەبوو. ئەوەش دەگەڕایەوە  بە پێ 

وی هەبوون.  
 
بەبەربڵ تا دوورگەی عەرەن   بۆ بوون  هۆزی قوڕەیش. کە هەر لە شامەوە 

   لە مەککە و مەدینە بەشداری  
هەروەها یەهودیە نەساڕیەکان وەک ڕەوتێیک دین  بەهێ 

ۆزە    سەردان  کەعبەیان دەکرد. کان  ئیسالم هات ئەو، هەروەک پێشێ  لەسەر ئەو نەرێتە پێ 

لە   بەبەردەوایم  نەساڕیەکان  یەهودی  و  قوڕەیش  هاتن   و  ی    
بەهێ  لەبەر  بوو.  بەردەوام 

، وەک شوێنێیک ئارام و خ   متمانە  
 

 کەعبەی مەککە ناوبانیک
 

شامەوە هزری دین  و ناوبانیک

 دەردەکرد. ئەوەش بە ڕوون  لە قوڕئان دەربڕاوە: 

 

 ٩٧: ٣سورة آل عمران   –القرآن الکریم 

اهیمە.   هەر کەسێك بچێتە  چەندەها   ڕ  تێدایە، جن ر پن ر ئییر
بەڵگەی ڕوون 

ناوی ئەوە سەلمەت دەبێت، و خودا لەسەر خەڵك پێویسن  کردووە کە  

حەج بکەن بۆ ماڵەکە، ئەگەر توانای بۆی بڕوات، وە هەر کەسێك کوفر 

 ( ٩٧)   بکات، ئەوە لە ڕاستیدا خودا لە خەڵك نر  منەتە

 

 
 ٢٣الجوزي، الحافض اإلمام أبو الفرج. تاری    خ عمر بن الخطاب ص   251



221 
 

  دابووە قوڕەیشیەکان کە خۆیان بە بەرزتر لە لە هۆزەکان  تری   ، وایهەر ئەوەش پێگایەیک 

:    گەیشتۆتە ئەو ئاستەی  عەرب بزانن. تەنانەت  محمد گوتوویەن 

 

  . ویان بی  
 
، قوڕەیش تێکەڵ  عەرەب بان  ئەوە نی  

 

پایەگای    بەرزی سەلمان  فارس داخوازی کخ  عومەر کوڕی خەتان  کرد. سەرەڕای 

 . دینداری، بان  ئەوە نەبوو، کخ  عومری ن   ڕەواببیی  
252  

 

 

 مرە و ج و عحه ٤

خه   له  ئیسالم  له پێش  الحجه،   ڵیک  ذی   
 

به   ككه مه   چوونه دە   مانیک ئه جێگه بۆ  ریک یاندن  

 . وامنردە ری به سه ر له تا ئێستاش موسولمانان هه  رێته و نه ج. ئه حه 

   

 : وانهك بۆ ستایشكردن له یه ند ڕسته ی چهوە كردنه ت دووبارە نانهته  وەئه 

ك بالل   تایبه تبارك و تعایل  و پۆشین  به   سژ
 

كان و تییه تایبه   رێته جێكردن  نهن  و جێبه ریک

ات وە   ی به و شتانه ستان. كان  ئیسالم هات ئه وە  مان رۆك و هه مان ناوە هه   رگرت و به مێ 

ا. و  253ناو.   هیچ گۆڕان  بەسەردانەهێێ 

 

 ذی الحجة لە دوور و نزیک خەڵیک گەشتیان بۆ سەردان   
 

بەر لە پەیدابوون  ئیسالم لە مانیک

 254مەککە دەکرد. بۆ بەجێگەیاندن  ئەریک حەج. 

 

 
، شمس الدین ) 252 باب األکفاء   –باب نکاح البکر   -( المبسوط جلد الثالث١٩٨٦الشخیس 

وت. ص   ٢٤ - ٢٢الطبعة السادسة. دار المعرفة. بێ 

یعه ( الجذور التاریخیه١٩٩٠خلیل عبدالكریم )  253 .  صاالسالمیه للشژ          ١٧ - ١٦. سینا للنشژ
254 (  

، د. حسن   ٢٤العصور. دار المعارف بمرص. ص ( الکعبة عل مر ١٩٦٧الخربوطل 
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لەسەری بەردەوامن. بە هەمان شێوەی خوێندن  ئەو    ، هەر ئەو نەرێتە تا ئێستا موسوڵمانان

 .  نزایانەی کە هەبووین. و پۆشین  پوشایک تایبەن 

، دواتر سەردان  کەعبە و حەوت   هەمان ڕێپێوان بەرەو مزدەلیفە، و بۆ من  بۆ بەردهاویشی  

نەرێتە  ئەو  ئیسالم  لە  سووڕانەوە.  تەنانەت    ،جار  نەکەیم کردووە.  زیاد  نە  خۆی  وەک 

لە  ماچکرد  ئیسالم  حەخ   پڕۆسەی  بە کورن    . خۆیەن  وەک  هەر  ڕەشەکەش  بەردە  ن  

ه  بە  و  وەریگرتووە.  پێشێ   و  ەعەرەن   ناون  هەمان  ناوەکانیش،  تانانەت  و  نەرێت  مان  

 نەگۆڕاون. 

 

 

 ڕەمەزان  ٥
 

ۆزی مانیک  پێ 

ش وە لە سەردەیم پێش ئیسالم کوشت و کوشتار لە نێوان هۆزە عەرەبەکان ڕووی دەدا. ئه 

زو گوت غه نرا. و پێیان دە ی داهات دادە رچاوە سه   به   وانهك له ، یه ك بووە ند هۆیه ر چه بهله 

 دا. مه ردە و سه له  ی ژیان  هۆز بووە نیشانه  وەیان الغار. ئه 

مانگه ئەو کوشتار   لە  بڕۆیە.  و  ن 
 
القعدە تاڵ ذی  الحجهكان   ذی  رجب  ،  و  محرم   ،

 حرام دادەنران. له 
 

ر  بهج بوو. له رزی حه دا وە و مانگانه قەدەخەبوون، لەبەر ئەوەی بە مانیک

.   ب واز له رە عه  و مانگانه ج، ئه ۆزی حه پێ   كان  ئیسالم پەیدابوو،    كوشی   و ڕاووڕووت دێی  

نه ئه  مانه روە هه   ه رێتانو  خۆیان  به وە ك  حه تایبه ،  مانگە  ن   لە  كوشتار  رامكردن  

 255حەرامەکان. 

 و ئەو نەرێتەش لە قوڕئان بە ئایەت کرایە یاسا. 

 

   ٢١٧ : ٢سورة البقرە    –القرآن الکریم 

 
یعه ( الجذور التاریخیه١٩٩٠خلیل عبدالكریم )  255 .  ص االسالمیه للشژ  ١٩ - ١٨. سینا للنشژ
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تێیدا   کوشتار 
 

بڵ دەپرسن،  لێت  شەڕبەسا   
 

مانیک لە  شەڕ  بە  سەبارەت 

 ( ٢١٧گوناهێیک گەورەیە ) 

 هەروەها  

 ٢:  ٥ المائدە سورة   –القرآن الکریم 

ئەی گەیل  باوەڕداران لەو رێگا و شوێنەی خودا بۆی داناون، المەدەن. شەڕ  

 شەڕبەس دا ڕەوانییە )
 

 ( ٢لە مانیک

 

ێ. ئه ( دە ناوی )رجبیه   تا ئێستاش   ڕە   له  كه   یه مرە و ش عوەبیسێ 
 

ب كۆتان  دێ. جهمانیک
256   

 ذی الحجه   پێش هاتن  ئیسالم له 
 

ی  ری دوورگه رتاسه سهب له رە موو ساڵێك عه هه   مانیک

 257ج. رک حه نجامدان  ئه كرد بۆ ئه ج دە رزی حه وە  یان له ككه ری مه فه نر سه رە عه 

 

 

 حەنەفیەکان و ڕەمەزان  ٦

كان برین  بوون لە یەهودیە نەساڕیەکان، لەو مانگەدا  فییهنه بەر لە پەیدابوون  ئیسالم،  حه 

ك خوداپەرسن  بوون. یه   و سووتەکان    لە کۆمەڵگە دوور دەکەوتنەوە. و خەرییک ڕیتوال

ە طعبدالم  وانهله  باپێ  بووە لب  محمد  وە ی  دە.  نه ك    
رە وە گێ  دە مه كان   دە زان   چووە هات 

حه شكه )ئه  له ون   خواپه ڕا(  دە وێ  فه   . كرد رسن   دە و  به رمان   ڕە   دا   
 

مانیک زان مه دڕێژان  

دە ایهبه خۆراك  هه هه   خشژ عومه روە ژاران،  )مایم  نفیل  بن  عمرو  زید كوڕی  ر كوڕی  ها 

 258كان بوو. و خۆرایک دەبەخشیەوە. فییه نه حه  ك له ویش یه ئه  تاب( كه خه 
 

 ١٨٥: ٢سورة البقرة    –القرآن الکریم 

 
 ١٩ .  صهەمان سەرچاوە 256
، د. عیل حسن   257  ٢٤ور  ص صعل مر الع ( الكعبه١٩٦٧) الخربوطیل 
یعه ( الجذور التاریخیه١٩٩٠خلیل عبدالكریم ) 258 .  ص االسالمیه للشژ    ١٨. سینا للنشژ
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خەڵیک  بە  ڕێ  دابەزیووە. کە  تێدا  قوڕئان   مانگەیە  ئە  ڕەمەزان،   
 

مانیک

و  پاک  لەیەکجیاکردنەوەی  هۆی  و  شارەزان   نیشانەی  زۆر  نیشاندەدا. 

 (  ١٨٥ناپایک تێدایە )

 

 

 عەجەیم  ٧

م ئەوان تەنیا وەک دوژمن ئەو ناوەیان  
 
ڕۆمانەکان بە گەالن  دوژمنیان دەگوت بەربەر، بەڵ

ی د بەکار   سن  ڕۆمان بە بەربەر نایە. کەخ   ۆ دێنا. ئەگینا لە تۆمارەکان  ڕۆمان  ناوی گەالنیێ 

لە کۆمەڵگەی عەرەن  پێش هاتن  ئیسالم، بە هەر گەلێیک ناعەرەبیان دەگوت عەجەم. جا  

نەدەوەستان،   بەوەش  عەرەب  کەخ   بوایە.  ئاسان   کەسێیک  هەر  یان  بۆیایە  ناحەز 

 عەرەن  نە
زانیبا، یان بە خران  قسەی بکردایە بە عەجەم ناویان دەبرد. هەرکەسێیک زمان 

یەن  مرۆڤ. هەر کەسێک  
 
 عەرەن  ببێتە پێوەر بۆ ئاسن  کۆمەڵ

ئەوەش وایکردبوو، زمان 

ین کەموکووڕی لە هەر بوارێک هەبوایە، ناوی أعجیم  بەسەردادەبڕا.   259کەمێ 

  :  
 
 عەنتەرە لە شعرێکدا دەڵ

 تأوی لە قلص کما أوت 

 نیة ألعجم طمطم حزق یما 

 یەمەن  طمطمێیک 
 
 عەجەیم داڵدەدا  260داڵدەی ئەوی دا، هەورەک حەزەف

 

زاراوەی عەجەیم بە گیانداریش دەگوترێ. بەوەش زیاتر دەردەکەوێ، عەرەب چۆن سەیری  

 خەڵیک تری ناعەرەبیان دەکرد. 

 

 
. ص ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل ) 259 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٤٨( الجذور التاریخیة للشژ
 طمطم: کەسێک کە نەتوان   بە ڕەوان  قسە بکا.  260
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وی  ئەو جیاوازیەی لە نێوان عەرەب و ناعەرەب، گەیشتبووە ئەو ئاستەی عەرەب تێکەڵ

یەن  بوایە، هەر بە سووک و کەمێ   
 
لەگەڵ ناعەرەب نەدەکرد. جا لە هەر ئاستێیک کۆمەڵ

سەیر دەکرا. ئەوەش یەک لە هۆکارەکان  شەڕی زیقار بوو. لە نێوان عەرەب و لەشکری  

 .  ساسان 

 

ئایەتەکان   ناوی عەجەیم لەسەردەیم، هاتن  ئیسالم نەک تەنیا بەردەوام بوو، بەڵکوو لە ناو  

ی وەرگرت. و قوڕئان شێوەیەیک ڕوون ی سەردەیم  تیەکرا. بەو مانایەی ئەو سووکایە  بە یاسا   ێ 

 داکوتا. 
 

و وەک    شوانکارەن  عەرەب لە پێش ئیسالم، بە ئایەن  قوڕئان لەناو کۆمەڵگە ڕەیک

 پەیامێیک خودان  کرایە مانشێن  ئاست بەرزی عەرەب بەرامبەر ناعەرەب. 

 

ی محمد، قوڕەیشیەکان دەیانگو بۆ نموونە،  ژ  
 زانیاری لە کەسێیک   ت،لەسەرەتای بانگهێ 

 ن   دادەڕێژێ.  
یم دانەوە.  بۆیەعەجەم وەردەگرێ. و ئایەتەکان 

 
   261محمد بە ئایەتێک وەڵ

 

 سورة النحل     –القرآن الکریم 

ی دەکا. ئەو کەسەی ئەوان  ر
ر  مرۆڤێک فی 

، ئەوان دەڵی  ئێمە باش دەزانیر 

 عەرەنر ڕەوانە ) نیازیانە عەجەمی
 ( ١٠٣ە. ئەوەش زمان 

 

بۆ   مانای کۆن  بە هەمان  نەهاتووە. و  بەسەردا  لە قوڕئان هیچ گۆڕان   ووشەی عەجەیم 

 سووکایەن  بە ناعەرەب، بەکارهاتووە. 

 

 ٤٤سورة فصلت :  -القرآن الکریم 

ئایەتەکان    چۆن  دەیانگوت  عەجەیم،  بکردبایە  قوڕئانەمان  ئەو  ئەگەر 

  ئەوە بۆ کەسان  باوەڕیان پێهێناوە، ڕێنما و چارەی  ڕوون نەکراونەت
 

ەوە. بڵ

 
یعة اإلس١٩٩٠عبدالکریم، خلیل )  261 . ص ( الجذور التاریخیة للشژ  ٤٩المیة. سینا للنشژ
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. چاویان کوێرە و  دەردانە. ئەوەی بڕواسژ پێناکا. گوێگرانن و هیچ نابیسی  

. هەر دەڵن   لە شوێنێیک دوور بانگایان دەکەن )  
 ( ٤٤نابیی 

 

لە ناو   ، کە زۆر یەک لەو بەسەرهاتانەی  جێگای سەرنجە، سەلمان  فارس وەک ناوێک 

ووی ئیسالم. و ڕاڤەکاران پێگایەیک زۆر بەرزی هەبووە. تەنانەی پەیوەندی   ژ  
پەرتووکەکان  مێ 

لەگەڵ پەیامبەر محمد زۆر نزیک بووە. محمد هەمیشە دەیگوت سەلمان لە )آل البیت(ە.  

داوای کخ  عومەری کوڕی خەتاب    سەرەڕای ئەو پێگاو ڕێزەی بۆی دانرابوو، کان  سەلمان

ئەوەی   لەبەر   . ڕەواببین   ن    خۆی  نەبوو کخ   ئامادە  خەتاب  عومەر کوڕی  دەکا. کەخ  

 262عەجەم بوو. 

 

 ناحەزان  دەوڵەت لە دژی    ،ئەو بە سوویک بین  ناعەرەب، لە سەردەیم عەباسەیەکان

)الدولة   دەیانگوت  و  دێنا.  بەکاریان  عەباس  ئەوەی زۆربەی  خەالفەن   لەبەر  العجمیة(. 

 خەلیفەکان  عەباس دایکیان عەجەم بوو. بۆ نموونە: 

 منصور داییک بەربەری بوو. 

 مأمون داییک فارس بوو. 

 المهتدي داییک ڕۆم بوو. 

  و نارص دایکیان تورک بوون. 
 مقتدر، مکتف 

 سەرەڕای ئەوەش زۆربەی وەزیرەکان  دەوڵەن  عەباس عەجەم بوون. 

 

 

 

 

 

 
.  ص ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل ) 262 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٤٩( الجذور التاریخیة للشژ
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 جوتیاری عەجەم  ٨

 عەجەیم  )نا عەرەبیان( دەگوت )العلوج( بەو  
لە بواری کشتوکالیشدا، عەرەب بە جوتیاران 

)عجل(   ووشەی  لە  ئەوەش  موسوڵمان.  نەبۆتە  هێشتا  و  ئەو کەسە عەجەمیە  مانایەی 

 گوێرەکە هاتووە. کە بۆ سووکایەن  بەرامبەر، عەجەیم ناموسوڵمان بەکاریان دێنا. 

 

ەی بەکدا   ووشەیە  ە لەگۆڕانکاری  ئەو  ژ  
ار  ، لە کولتووری کۆن  عەرەب وەک تەکنییک ڕەوانبێ 

ەی هیچ لە ئاواز و  ج بۆ هەموو شتێک یاریان بە پیتەکان  ووشە دەکرد، بەو مەر   دەهات. 

مانای ووشەکە نەگۆڕێ. نموونەی ئەو جۆرە ووشانە کە تا ئێستاش هەم الی خەلک باون  

 بەکاردێن: و هەم لە نووسی   و نووساوی فەرمیش 

 

 ڕان  ۆ دوای گ ووشە بنەڕەن  

 حمد مدح 

 حرج  جرح 

 263علج ) جمع: علوج(  عجل 

 

 

 شارنیشی   و دەشتەکیەکان )العرب و األعراب(  ٩

 و عەرەن  دەشتەیک   (عرب و األعراب)جیاوازی نێوان  
لەسەردەیم پێش  ،  عەرەن  شارنیشی  

بووە.   ئیسالم نزم   کێشەیەیک گەورە  چاوی  بە  شارنیشینەکان،  عەرەبە    ێ  عەرەبە  سەیری 

 
.  ص ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل ) 263 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٥٩ - ٥٨( الجذور التاریخیة للشژ
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لەسەردەیم    یان دەشتەکیەکان دواتر  دادەنان.  بۆ  یەتیان 
 
ی کۆمەڵ نزمێ  ئاستێیک  دەکرد. 

 مەدینە ئەو عەرەبە دەشتەکیانە بە کۆمەڵ دەهاتنە ناو ئیسالم. 

 

 عەرەن  
،سووکایەن     ەکان  تەنیا بەرامبەر عەجەم نەبوو. بەڵکوو بەرامبەر عەرەب   شارنیشی  

 
 

یک  
 دەشتەکیش )األعراب( بوو. عەرەبەکان  شارنیشین  یەتروب، مەککە و تائف و چەند مێ 

ناوچەی یەمامە کە ژیانیان بە هۆی پەیوەندی بە دەرەوە، بەرامبەر عەرەبە دەشتەکیەکان   

بەرانبەر   زانی    هەندێک لە پێشێ  و کراوەتربوو. وای کردبوو، بە گیان  خۆ بە گەرەتر ژیانیان  

 . ەکان هەڵسوکەوت بکەندەشتەکی ە عەرەب

  

شن  بیابان  ووشک و ناخۆش ژیان  ڕەوەندی دەشتەکیەکان بەهۆی سوو بەرامبەر بەوە،  

ن  سەخت  
 
بوو. لەبەر هەژاری و برسیەن  خەڵیک بیابان، بەردەوام خەرییک ڕاووڕووت و تاڵ

و کوشتن  یەکێ  بوون. ئەوەش ببووە سەرچاوەیەک بۆ بەردەوایم ژیانیان. هەر هۆزێک  

وایکردبوو.   بیابان،  دەشتەکیەکان   نێوان  ڕاووڕوون   و  دوژمنایەن    . هۆزێکیێ  بۆ  دژی 

، لە ژیانێیک دوورەپەرێز بژین. بۆیە عەرەبە شارنیشینەکان،   سژ هۆزەکانیێ   
 خۆپاراسی   لە هێ 

 .  دەزانی  
 264دەشتەکیەکانیان بە کەمێ 

 

نێوان   دابەسژ  عەرەن    کات، کۆمەڵگەی 
تێپەڕبوون  بە  زانینە،  بەکەم  و  جیاوازی  ئەو 

شتەکیەکت بگوتایە عەرەب  شارنیشی   )عرب( و دەشتەیک )األعراب( کردبوو.  ئەگەر بە دە 

م ئەگەر بە شارنیشینێکت  
 
. بەڵ دڵخۆش دەبوو، وەک ئەوە وابوو، پلەی بەرزترت پێدان  

 265بگوتایە )أعراب( تووڕەدەبوو. و وای دەزان  سووکایەن  پێکراوە. 

 

 
.  ص ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل ) 264 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٥٢( الجذور التاریخیة للشژ
265   

سلسلة   –مادة عرب. إعداد مجمع اللغة العربیة  –معجم ألفاظ القرآن الکریم. الجزء الثان 
اث للجمیع. الهیئة المرصیة العامة للکتاب.   الێ 
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ەوەدوای کۆخ     
هێ  بەو  قوڕەیشیەکان،  و  نەسارێەکان  یەهودیە  یەتروب     عەرەبە    ،بۆ 

دەهاتنە   دەستە  دەستە  نوێکەدەشتەکیەکان،  دەوڵەتە  ناکۆکییە کۆنەکەش،  ڕیزی  و   .

بوو. بگرە نووسەری     
ڕاستەوخۆ خزایە ناو چینە کۆمەالیەتیەکان  ئیسالم. و ئەوەندە بەهێ 

.  هەبوو   ەدەشتەکیەکان  دەوروبەری مەدین  گومان  لە      ئەو نەخۆشیەی گرتبوو. و   قوڕئانیش 

 ەو دەشتەکیانە، لە هەوڵدان  بۆ بە ئیسالمکردنیان گرفتیان دروست دەکرد.  پن   وابوو ئو 

 

. پەنا بباتە بەر ئایەن  قوڕئان ن  بەسەریاندا نەشیک 
 
بە ناوی    . و ئەوەش وایکردبوو، دەستەڵ

ئیسالم.  دەوڵەن   لە  بەرگریکردن  لە  بوو  شێوەیەک  ئەوەش  بکا.  تەمێیان  ئەو     266خودا 

نەک  وایلێکرد، کە  قوڕئان،    گومانەسژ  ئایەن   بە  بەڵکوو  نەدا.  چارەسەرکردن    
 
هەوڵ

ی کرد. و بووە    ئیسالم سەقامگێ 
ناکۆکییەکەی  کردە یاسا. و وەک یاسایەک لەناو ڕیزەکان 

، و بۆ  تا هەتایە بەردەوایم پێدا.   نەرێتێیک بنەڕەن 

 

 ٩٨ -  ٩٧: ٩سورة التوبة  -القرآن الکریم 

خودانەنایس لە  دەشتەکیەکان،  دەگاتە  عەرەبە  تا  دژوارترن.  دووڕوون   و   

( هەندێک لەو  ٩٧هەرخر خودا بۆ پەیامبەرەکەی ناردووە )   ،سنووری نەزان  

سەنراوە.   یل   خاوەی  دەزان    وا   ، دەبەخشژ  هەرخر  هەن.  دەشتەکیانە 

 هەر بەسەر خۆیان نر  ) 
 
، دە بەڵ یەکتان بەسەر بێی  

 
 ( ٩٨بەدواتانەوەن بەڵ

 

ي    التوبة سورەن   لە ٩٨ ئایەن   دەربارەی طیر
 
 کان   دەشتەکیەکان عەرەبە ئەوەی لەبەر دەڵ

، وایان جیهاد.  بۆ یارمەن   بۆ لێدەکرا، پارەیان داوای ێ.  یل   خاوەیان دەزان   وەک و وەردەگیر

 
لد األول. تکوین الدولة و تنظیمها. العل، صالح أحمد. الدولة ف  عهد الرسول. المج  266

. طبعة   
 . مطبعة المجمع. بغداد. العراق. ١٩٨٨مطبوعات المجمع العلیم  العراف 
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ایەک .  توویسژ  موسوڵمان دەخواست، خۆزگەیان دڵەوە لە و دەیاندیت.  رس  نر 
 
 کەواتە بەڵ

 267منافقن.  و ووڕوود و باوەڕ نر  

 

:  دەڕوا زیاتر لەوەش قرطنر    
 
ێ.  شارنیشیر   دژی لە دەشتەک شایەن   دەڵ  ەچونک وەرناگیر

.  تۆمەت بە تۆمەتێک هەموو ر 
 شارنیشیر   بۆ یپێشنوێژ نیە بۆی دەشتەک هەروەها دانانی 

  268دەبوێرن هەین   نوێژی لە خۆیان و نازان    سونة بواری لە ئەوەی لەبەر بکا. 

 

  تمیم بووە. کە هۆزێیک  إبن  
: ئەو ئایەتە سەبارەت بە دەشتەکیەکان  سەربە بن   

 
إسحق دەڵ

، نووسەری قوڕئان بە کەمێ  سەیری کردوون.   269 دەشتەیک بوون. لەبەر هەر هۆیەک ن  

 

بەڕۆژێکیان   و  محمد.  الی  هاتنە  خەڵیک  دانیشتبوو،  ژوورێک  لە  و   محمد  هاوار    هات 

ویان یل  دەکرد. و بانگیان د
 
ئەی محمد. لەو کاتە ئەو ئایەتەی بۆ    ، ەکرد. ئەی محمد سڵ

 هات:  

 ٤:  ٤٩سورة الحجرات    –القرآن الکریم 

 ( ٤ئەوانەی لەودیوی ژوورەکان بانگت دەکەن، زۆربەیان ن   ئاوەزن ) 

 

. و هاتنە   دەیەکیان ناردەالی نەن   
  ئەو ئایەتە بۆ )حفان  بن  تمیم( هات. نێ 

 
إبن إسحاق دەڵ

 بانگیاندەکرد. ئەی محمد وەرەالمان:    مزگەوت. لە دەرەوە

 ستاییسژ ئێمە شایەن  ڕێزە و سەرزەنشتمان خراپە. 

 

 
ي. جامع البیان، لتأویل آی القرآن. ، تحقیق محمد محمود شاکر، جلد   267 ي. تفسێ  الطێ  الطێ 
 ٢٣٠ص  ٩٨سوڕة التوبة. أیة  ١٤
268  .  جامع األحکام القرآن تفسێ  قرطن  
  ص أ 269

 ١٠٠٥حکام القرآن إلبن العرن   الجزء الثان 
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محمد لە هات و هاواریان سەخڵەت بوو. و چووە دەرەوە. گوتیان ئەی محمد ئێمە هاتوینە   

دابەزی.  ئایەتە  ئەو  ئیێ   دەکەین.  پێوە  شانازیت  و  محمد     270خززمەتت  مردن   دوای 

ببنە   قەدەخەبوو  بان،  خوێندەواریش  ئەگەر  دەشتەکیەکان،  بوو،  قووڵێ   کێشەکە 

 271پێشنوێژ. 

 

م.  دێتە کەمتەرخەمیەکیان هەر لە چاوەدێر، وەک و . ناوەسن    بەوەش محمد
 
 هەم وەڵ

یان  لێدەکا.  هەڕەشەیان خودا، ناوی بە هەم و دێنێتەوە.  بەبیر

  

 ١٢٠:  ٩التوبة سورة   –القرآن الکریم 

بۆ خەڵیک مەدینە، و ئەو دەشتەکیانەی لە دەوریانن. نەدەبوایە پێغەمبەری  

و 
 
هەڵ یل   خۆیان  و   . ر 

وەلبنی  و  خودا  تینوویەن   هەرخر  چونکە  اردایە. 

هەنگاوێیک   هەر  تووشیاندێ،  خودا  پێناو  لە  برسیەن   نە  و  ماندوبوون 

  ، دەیهاوێن، خودانەناسان تووڕەدەکا. هەر دەستێكیش لە دوژمن بوەشێی  

ناکا  پاداشن  چاکەکەران ون  . خودا    .خودا گشن  بە چاکە بۆیان دەنوویس 

(١٢٠ ) 

 

 ١١: ٤٨الفتح  سورة   –القرآن الکریم 

انەکانمان  ر 
ر  سامان و خی 

ئەو عەرەبە دەشتەکیانەی دواکەوتبوون، پێت دەڵی 

زمانیان  بە  شتێک  بکە.  بۆ  لێبووردنمان  داوای  جا  سەرقاڵیان کردبووین. 

یان   لێبدا  زیانێکتان  خودا  ئەگەر     
 

بڵ نییە.  دڵیانەوە  لە  کە   ، ر 
دەڵی 

بگرێ؟ خودا  لە  ڕێ  دەتوان    ک   پێبدا.   هەر    پاداشتێکتان  لە  خودا 

 (  ١١کردەوەیەکتان ئاگادارە )

 
ول. الطبعة  270 کاە بمرص. ص  ١٩٦٨النیسابوري، الواحدي. أسباب الێ    ٣٨٧مؤسسة الحلن   و سژ
  تفسێ  سورة التوبة.  271

. الجامع األحکام القرأن ف   القرطن  
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 ١٦:  ٤٨الفتح 

  کە د
 

شکردنە  ا بەو عەرەبە بیاباننشینانە بڵ ر
واتکردبوون. بانگ دەکرێن بۆ هی 

سەر هۆزێك کە لە شەڕدا بەزەبروزەنگن، شەڕیان دەکەن یان ئیسالم دەبن،  

جا ئەگەر گوێڕایەڵ بن، ئەوە خودا پاداشتێیک چاکتان نر  دەدات، وە ئەگەر  

ایەک  اتان دەدا، رس  پشت بکەن هەروەك چۆن لە پێشوو پشتتان کرد، رس 

 (  ١٦ئازار بەخش ) 

 

 

 کشتوکاڵ   ١٠

عەرەب بەر لە هاتن  ئیسالم، وەک سەرچاوەی ژیان متمانەیان لەسەر کشتوکاڵ نەدەکرد.  

 ناوچەی یەمامە  
 

یک  
.  نتەنیا لە چەند شوێنێیک وەک تایف، یەتروب و هەندێک مێ   ەن  

 

خەڵیک بادیە بە زۆری خاوەیان لە سەر جوتیاران دەسەپاند. بە بیانۆی ئەوەی لە شەڕ و  

سژ    
 هۆزەکانیێ  دەیانپارێزن. هێ 

 

ناوەکەی گۆڕا.   تەنیا  ئیسالم  هاتن   تداری    خاوە دوای 
 
دەستەڵ لەالیەن  )جزیة( کە  بووە 

نا موسوڵمان بوو.   ئازادی  لەسەر مرۆفی  ئیسالمەوە لەسەریان دەسەپێندرا. ئەو جزیەش 

ئەوەش    . ەکانوەک یەهودی و نەساڕی و هاوشێوەیان لە مەجووس و سابینئ و سامەری

ئەوەی دڵنیابن کە پارێزگاریان لێبکرێ. تەنانەت ئەوە لە کریستیانەکان  شام و میش و    بۆ 

ا.    هەندێک گوندی دوورگەی عەرەبیش وەردەگێ 
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)العلوج(   بە  نەبووبوونە موسوڵمان  ناوی ئەو عەجەمانەی کە هێشتا  شارنیشی   )عرب( 

  272دەبرد.  

 

وانینەی عەرەن  سەردەیم جاهیل، وەک خۆی     
هاتە ناو ئیسالم و تەنیا ناوەکەی   ئەو تێ 

 گۆڕا و کرایە )جزیة(. ،  لە )إتاوة( خاوە

 

تلەبەرامبەر بەوە شانازیکردن بە مەڕ 
 
بە بەرزتر لە کشتوکاڵ  ، هەر لە کۆنەوە باوبووە.  وماڵ

بەکەمزانین   لە کۆنەوە  دانراوە.  هەر  هەم    ، کشتوکاڵ  و  دانراوە.     
هێ  ن    و  بەکەم  هەم 

خایک   ئەوەی  لەبەر  بوون،  خەرییک کشتوکاڵ  ئیسالم  لە  بەر  حنیفة  بەن   بووە.  دەگمەن 

بەن    بە سوویک سەیری  لەباربوو. هۆزەکانیێ   بۆ کشتوکاڵ  و  بوو،  بڕشت  بە  ناوچەکەیان 

ەییان پێدەبردن.     273حەنیفەیان دەکرد. تا ئاسن  ئەوەی ئێ 

 

ەن   جاحظ وای  
بۆ دەخ   کە بەکەمزانین  بەن  حەنیفە، لەالیەن هۆزەکان  تر، لەبەر ئیێ 

  274بوو. لەبەر ئەوەی لە سایەی کشتوکاڵ ژیانێیک خۆشیان هەبوو. 

 

 

 

 

 

 

 
یعة اإلسالمیة. سینا ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل ) 272 . ( الجذور التاریخیة للشژ  ٥٨ص للنشژ
 ٦٠- ٥٩ص   هەمان سەرچاوە 273
 ٦٠ص   هەمان سەرچاوە 274
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 کۆیالیەن  لە ئیسالم   ١١

 

  
 
 س.ب  ١٨٣٠بازاڕی کۆیلە لە قاهرە ساڵ

 

باوبوو. کان    ئیسالم کۆیالیەن   پێش هاتن   بوو.  لە سەردەیم  بەردەوام  ئیسالم هات هەر 

دە و  ڕاشدین  خەلیفەکان   هەبوو.  خۆی کۆیلەی  بەهەشتیان    محمد  پەیمان   یاوەرەکان  

 لە ئیسالم کۆیلەیان هەبوون. ئەوەش هەر بەردەوام بوو  
 
ی باڵ پێدرابوو. چەندین یاوەریێ 

 تا بە بڕیاری کۆمەڵەی نەتەوەکان لە سەدەی ڕابردوو قەدەخەکرا.  

 

  
هێ  لە  و  هەر  خەزا  بۆ  ئیسالم گۆڕا  لەسەردەیم  تا  ی،  سەریەکێ  بۆ  بیابان  هۆزەکان   سژ 

کاری. ئەوەش وایکرد لە سایەی شەریعەن  ئیسالم کڕین و فرۆشتن  کۆیلە هەر   وەک   داگێ 

جاران بەردەوام ن   
275   

 

 
. ص ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل )  275 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٨٠( الجذور التاریخیة للشژ
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هەبوو  فرۆشتن  کۆیلە  و  بازاڕی کڕین  ئیسالمدا  دەستکەون    . لە   
 
وەک کاڵ   ئەو کۆیالنە، 

کاری ئیسالم بوون. ئەوانە وەک هەر کەرەستەیەیک  ن یان گیانلەبەر   داگێ 
 
کڕین و  ،  تری تاڵ

ن   
 
دەستەڵ خاوەن کۆیلە  ئەوەی  لەبەر  پێدەکرا.  بەسەر کۆیلەکانیدا فرۆشتنیان  ڕەهای 

ەبوو. تەنانەت  بوو. ولە شەریعەن  ئیسالم هەروەک پێشێ  بەردەوام بوو. و قەدەخە نهە

هاتن  ئایەت دەربارەی ڕیبا، کەسێیک بەناوی سورق کردە کۆیلە. لەبەر    پێش خۆی،  محمد 

ئەوەی وامێیک ن   نەدەدرایەوە. 
276 

 

  ) الربا  )أیات  بە  دواتر  وام، کە  وەفای  یان  وامداری  نەبەوی: کۆیلەی  سونەتەی  ئەو 

پێێەش بەو  ئایەتانە،  نەسخکرا.  ئەو  هاتن   لەناو خەڵیک  تا  موسوڵمان، کۆیلەکردن   هەر   

هەبووە.   ئازاد  ئەوەمرۆفی  پێندراوەتەوە.  وایم  پارەی  ئەوەی  تا  لەبەر  بووە،  بەردەوام  ش 

   نەسخکردن  بە ئایەت. 

 

 ٣٩: ٣٠سورة الروم    –القرآن الکریم 

، لەالی خودا    خەڵیک ن   کەڵەکە دەن  
 
ئەوەی بەناوی سوو دەیدەن، کەماڵ

ماڵەی بە زەکات دەیدەن، و دەتانەوێ خودا لەخۆتان کۆنابێتەوە. بەالم ئەو  

 ( ٣٩ڕازیکەن، زۆرترتان پێدەگاتەوە )

 

ئایەتە نییە.  دا   لەو  باش    سوو 
 
دەڵ و  دەکا.  لە سوودەران  ڕوو  قوڕئان  نووسەری   ،

لەجیان  ئەوە زەکات بدەن. ئەوەش وەک ئامۆژگارییەک، بەن   دیاریکردن  ئەوەی کە  

پارە ب ێ  کەسێیک هەژار ناچارن     
ە وام وەربگرێ. کەخ  نووسەری قوڕئان ڕادەسپێ 

 زەکات بدا!! ن   ئەوەی زیاتر باس هۆکار و چەرەسەری بکا.  

 

 
. ص    ( الربا و الفائدة ف  اإلسالم. ١٩٨٨العشماوي، المستشار محمد سعید ) 276  ٤٣دار سینا للنشژ
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کەخ  دواتر لە مەدینە، بە ئایەتێک ڕوو لە سووخۆران دەکا. و ئامۆژگاری سووخۆران  

 . کە لە سووخواردن دوورکەوەنەوە. دەکا 

 ١٣٠: ٣سورة آل عمران  – القرآن الکریم  

یەک کەڵەکەی   لەسەر  و  دوورکەونەوە.  سووخواردن  لە  باوەڕداران  ئەی 

 ( ١٣٠لە خودا هەن   ) ترستان مەکەن.  

 

سووخواردن   پرس  قوڕئان   بەر هەرچەندە  زووتر لە  زۆر  هاتووەل  ،  دا  تەورات  خودا    . ە 

نە هانداوە کە سوو  بۆ   ە نەخ پارەداران   وام  نووسەری  هەژاران  سەر  بڵێی    دەکرێ  بۆیە   .

 .  قوڕئان سوودی لە تەورات وەرگرتووە، بۆ قەدەخەکردن 

 

 ٢٥: ٢٢دەرچوون   – پەیمان  کۆن 

دا  بە قەرز  پارەت  ئەوانەی لەلتن،    یە،ئەگەر  هەر هەژارێک لە گەلەکەم 

  (٢٥).بۆی مەبە بە سووخۆر، سوودی مەخەرە سەر

 

ئەوەی   ئەوەی  شەڕمایەوە. دوای  تەنیا کۆیلەی  حەرام کرا،  ئایەت  بە  وام،  لەسەر    ڕیبا 

ان. ئەو کۆیالنەش لە شەریعەن  ئیسالم، تا ئێستاش هەر   ئەوانەی لە شەڕ بە دیل دەگێ 

ان. وەک  کاری چ ژن و چ پیاو کە بە دیل دەگێ    بەردەوامە. ئەو کەسانەی، لە شەڕ و داگێ 

ی  
 
ان.   ن   ویژدانانە  ئاسان  کاڵ دەبوایە خۆیان بە نرخ  کۆیلەیەیک بازاڕ  کەسانە،  و  ەئ  دەفرۆسژ

ا، ڕەچاوی   ئازاد بکەن، ئەگینا وەک کۆیلە دەمانەوە. کان  کەسێک بەکۆیلە لەشەڕ دەگێ 

هیچ پلە و پایەیەیک بۆ نەدەکرا. واتە لە الی خاوەن دیلەکە، پلەوپایە گرنگ نەبوو، بەڵکوو  

بیدا  خۆی  دەبوایە  بوو. کە  ا. پارەی کۆیلەکە گرنگ  دەفرۆسژ بازاڕ  لە  یا  ئەو کاتەی      ، 

    277  شەڕکەران  بەن  تەمیم، پاشای بەن  حەنیفیان بەدیل گرت. پێگای پاشایەن  دادی نەدا. 

 
. ص ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل )  277 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٨٢( الجذور التاریخیة للشژ
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 لەگەڵ کرا. ئەوە نەن   خۆی بە س    و لەسەر 
بەرامبەر نرخ     هەمان نەرێت هەڵسوکەون 

                                                               کۆیلەیەیک ئاسان  لە بازاڕ فرۆشی   کڕیەوە. تا ئازادبکرێ. 

  

نەرێتە،ئیسالملە   ئەو  دا  هەر    یش 

 بەردەوام بوو. و بە تەواوی پەیڕەوی 

سەردەیم   بەربەریانەی  کولتووری 

دەکرد.  و   278جاهیل  شەڕ  ەک  کۆیلەی 

ڕەفتاری   تر  ئاسان   کۆیلەیەیک  هەر 

 لەگەڵ دەکرا. 

 

 

  
 
  ١٩١٠دوو کخ  کۆیلە لە مەغرن  عەرەن  ساڵ

 س.ب 

 

 

 

 

 

 ( الجمعه)  هەین   بووە ڕۆژیاالجتماع العام ....  ١٢

ل  ە ؤ كعب بن  )باپێ  كان دەن    چاوەپن   سه به   (لبط ی محمد و عبدالمورە گه  ی بن غالب 

سه  و  حه ركردە مامۆستا  بوونیفیه ی  ناوەئەو  .  ن   كان  ڕۆژی کۆبوونەوە  لە  ڕۆژی    ،ناوی 

، یان ڕۆژی کۆبوونەوە )الجمعة(     279کۆبوونەوەی گشن 

 
 ٨٨. ص هەمان سەرچاوە  278
 ف  التمهید لقیام دوله   الحنیفیه  ( دور الحزب الهاشیم و العقیدە١٩٩٠د.سید محمد القمن  ) 279

. لالعرب االسالمیه  ٦٦. دار سینا للنشژ
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یه  بۆ  یه دوای كۆخ  محمد  سانه كهثرب،  له یان مزگه وە م ڕۆژی گێ  و   وتێكیان دروستكرد 

 تێك ئایه   وەدا. دوای ئه   دینه مه   م ووتاری له كهمحمد یه   . وە كۆبوونه وت مهوسولمانان  مزگه 

      280زی. دابه  

 ٩سورة الجمعة  :   –القرآن الکریم 

ئەی ئەوانەی ئیمانتان هێناوە کاتێك بانگ دەکرێت بۆ نوێژکردن لە ڕۆژی  

یادکردنەوەی خودا و دەستبەرداری کڕین و فرۆشی   بن،   ، بڕۆن بۆ  هەین 

ە بۆ ئێوە ئەگەر بزانن. )  ( ٩ئەوەیان چاکی 

 

 

 

 

یه كۆمه   رێتهنه 
 
 كانتییه ڵ

 جادوو بۆ چاکبوونەوەی نەخۆش 
بۆ   بۆ خوداکانیان دەکرد. و جادوویان  یان   

ئیسالم خێ  پەیدابوون   لە  بەر  عەرەب 

هەرە   سەردەمە  لە  هەر  ئەوەش  مرۆڤ.  لەسژ  لە  جنۆکە  و  شەیتان  دەرکردن  

وولە کۆنەکان هەر    
، مار و دووپشک، و مێ  مابوو خەڵیک بۆ چارەسەری نەخۆسژ

پێوەدان باوەڕیان ن   هەبوو. و پەنایان بۆ دەبرد. 
281 

 

 و جادوو  وە نووشته  ١
له هه  هه ردە سهر  نه هه چۆن  ك  روە یم كۆندا  بە  كان  وە تهموو  باوەڕیان  تر  نادیار    ێیک    

هێ 

،  یهو شێوە ر به بانیش هه رە. الی عه بکا خۆسژ  ری نه سه چارە   بوو، کە دەتوان   هه   وە رە سهله 

 
یعه ور التاریخیه( الجذ١٩٩٠)  خلیل عبدالکریم، 280 .  ص االسالمیه للشژ  ٢١. سینا للنشژ
. فصل العرب قبل اإلسالم ١٩٠٤زیدان، جورخ   ) 281 الطب. الطبعة    –( تاری    خ التمدن اإلسالیم 

 ٣٠االویل مطبعة الهالل بمرص. ص 
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وپاداشت بۆ    باوەڕیان وابوو، بە   
 خۆش به سژ نهله له   ،جنۆكه   دەتوان   شەیتنا و   ،  خودا خێ 

    282. وە پاڕانه وە نووشته 

 

ووله ری بۆ پێوە سهچارە   
  بدولل ، پێش ئیسالم باو بوو. كخ  عه دان  مار و دووپشك و مێ 

پێوە سه چارە   ،ف  رە ته  ووله ری   
له دان  مێ  كرد. دوای كۆچكردن بۆ  یم جاهیل دە ردە سه   ی 

له ئه   دینه مه  یاوەگهویش  و  محمد  له ڵ  لێكرد كه   دینه مه   ران  كۆچیكرد.  داوای    محمد 

، حف ژن  چارە   صەی  چۆن  بكات    
ووله سهفێ   

مێ  دەیگوت:  بكا.    ری  ئه به له محمد  ی  وە ر 

  283دروست ناكات.  سژ بۆ ەللا و هاوبه  گونایه تێدانییه   وەكان  پاڕانه ووشه 

 

ی    کخ  عومەر، کە هاوسەری بوو،  محمد خۆی. لەالیەن حەفصەیلەو کاتە بەدواوە،    
فێ 

وولە بو   
لە پێوەردان  مێ  یم ئەوەبوو. ووشەی  جادوو 

 
لێیان دەپرس گۆناە نییە. وەڵ و. کە 

  .  کفری تێدانی  

 

  ) )نن  محمد  الی  چۆتە  داییک  و  سوتاوە.  دەسن   نەوە، کە    
دەگێ  حاطب  بن  محمد  لە 

 جادووی بۆ کردووە. بەشێوەیەک قسەیکردووە، کە هیخ  یل  تێنەگەیشتووە. 

: چاوی پیس لێیدابووم، چوومە الی ع  
 
  284ائیشە، بە جادوو دەریکرد. محمد بن أشعث دەڵ

عمار بن حزم    ر داوای له یامبه دان، په ی دە پێوە   ران  محمد مار ركان  یاوە ی هه وە دوای ئه 

    285. وەبپاڕێته  كرد كه بۆیان دە 

 

 

 

 

 
.  ص ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل ) 282 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٢٩( الجذور التاریخیة للشژ
 ٣٠-٢٩ص هەمان سەرچاوە  283
  تفسێ  سورة الفلق.  284

  جامع اإلحکام القرآن ف 
، ف   القرطن  

.  ص١٩٩٠عبدالکریم، خلیل )  285 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٣٠ ( الجذور التاریخیة للشژ
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ە  ٢ ( حسد )ئیر    ن 

ئیسالم عه   له  باوە رە پێش  ە   ڕییان به ب  له كاریگه  بوو، كه ن  )حسد( هه ئێ  س  ر كه سه ری 

ە  ن  )قل اعوذ برب الفلق ....  سوورە   به   . كان  ئیسالم هات بڕیاری دا كه یه ن  ن   بردراو هه ئێ 

 الفلق(  ومشژ حاسد اذا حسد )سورە 

 

 ٥: ١١٣سورة الفلق  

ەن  دەبا )لە خراپەی   ئێ 
ەییبەر کان   ( ٥ئێ 

 

ە وانهپێچه   بوو كه چاوپییس هه  ڕیان به ب باوە رە دا عه و كاتهله  م هه ییه ی ئێ 
 
ردووكیان  ، باڵ

ە خشن بۆ كه زیانبه  ن  ن   بردراو. س چاوپییس لێكراو یان ئێ 
286   

 

نه دە  ن  داود و ابن ماجه أ حیحی   و  ص  له  یڕە ن  هوڕە دیسێیک ئه حه  له    
ت  نانه ته   كه  وە گێ 

   287چاوپییس بپارێزێ.  خۆی له  ی كردووە محمد خۆی ئامۆژگاری عائیشه 

 

بۆ    ندین ڕێگای داناوە محمد چه   ئیسالمیش    یم جاهیل له ردە ی سه رێته و نه ر ئه سه ر له هه 

  288چاوپییس.  خۆپاراسی   له 

 

 

 

 نفث )نەفەس(  ٣

   )نه واری پن   دە كوردە   له جادوو كه 
 ش وە یدابوون  ئیسالم هەبووە. ئه پێش په   س( له فهڵی 

سێك بدات ) جا خۆی   كه  س  تا زیان له هێنا بۆ كه كاریان دە ر به كان یان جادووكه فاڵچییه 

 
 ٠٣ .  صهەمان سەرچاوە 286
 ٣١ صهەمان سەرچاوە   287
 ٣١ .  صهەمان سەرچاوە 288
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 یان ماڵ و هتد...( جادوو باوە 
 
وبوو و بازاڕێیک به ڕێیک به یا منداڵ

 
ی  دوورگه   وی له بڕە  ربڵ

ێیک سەردەیم جاهیل بوو، دە   بوو. متمم بن نویرە ن  هه رە عه  : شاعێ   
 
 ڵ

 الرف   شبیه   طنفثت ف  خی 

 و الحاسد  الجن ة من خشی

 کرد وەک بخوور  فووم لە داوێک

ەبەر  جن لەترس   و ئێ 

 

 کان  ئیسالم هات جادوو وەک خۆی مایەوە. تەنانەت کەوتە ناو ئایەن  قوڕئانیش. 

 

 ٤: ١١٣فلق  سورة ال

 ( ٤لە خراپەی جادووگەران  فوولە لەدەزووی گرێدراو دەکەن )

 

وابوو،  باوەڕی  هەیە.    جادوو   محمد  مرۆڤ  لەسەر  سەخن   له   بۆیە کاریگەری   داوای 

، موسوڵمانان دەكرد   ن. نا بۆ خودا ببه په  ، بۆ خۆپاراسی  

 

 ١: ١١٣سورة الفلق  

  پەنا دەبەمە بەر خودای جیاکەرەوە ) 
 

 ( ١بڵ
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ت )األنعام( 
 
 مەڕوماڵ

 
 گرنیک

 

 

  . ت دەدرا. بەتایبەن  ووشێ 
 
 زۆر بە مەڕوماڵ

 
لەناو هۆزەکان  عەرەب، هەر لە کۆنەوە گرنیک

 بەشێوەیەیک بنێ   وەک سەرچاوەیەیک بنەڕەن  ژیان و ئابووری متمانەیان لەسەردەکرد. 

 

)النعم(ە.  )األنعام( کۆی  دەبیی   کە  وای    ئەوەش گەڕۆیک گرنگە.   سەرمایەیک   زمانەوانان 

، مانگا، مەڕ و هتد  ناودەبرێن. دەگرێتەوە  ووشێ  األنعام  گشت جۆرەکان     . کە گشتیان بە 

ێ.   لێوەردەگێ  سوودیان  لە گواستنەوە  هەم  و   سەرمایەیەیک گەورەن  هەم  ت 
 
مەڕوماڵ
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پێگایەیک  کۆمەڵگەکانیێ   لەگەڵ  بەتایبەن   ئاڵوگۆڕیشدا،  و  بازرگان       لەبواری 
 

گرنیک

 289هەبووە. 

 

ت، لە  
 
 مەڕوماڵ

 
لە ئەدەن  سەردەیم جاهیل، بە سەدان شیعر دەدۆزیتەوە کە باس ڕۆڵ

   290ژیان  هۆزەکان دەکا. 

 

ت درا. کە  
 
ژ گرنگیەیک زۆر بە مەڕوماڵ  

کان  ئیسالم پەیدابوو، بە تایبەن  لە سەرەتای بانگهێ 

)األنعام( هاتووە. هەروەها لە چەندین سوڕەن  تر  لە قوڕئان یەک سوڕەن  تەواو بەناوی  

لەسەردەیم   ت. 
 
مەڕوماڵ  

 
گرنیک بۆ  نموونەن  کە  هاتووە.  ت 

 
مەڕوماڵ لەسەر  ئایەت 

هەمان   بە  و  وەریگرتووە.  خۆی  وەک  ئیسالم  دواتر  و  ئیسالم  لە  بەر  هۆزەعەرەبەکان  

، لەسەری بەردەوام بووە. ئەو س  ئایەتەی خوارەوەش بەڵگەن ب وانی     
ۆ ئەوەی ئیسالم  تێ 

 .  تەنیا بەردەوایم کۆمەڵگەی پێش خۆیەن 

 

 ٥:   ١٦سورة النحل    –القرآن الکریم 

 

ت( بۆ ئێوە وەدیهێناوە. کە گەریم و چەندین بەهرەی تری  
 
وڵسان  )مەڕوماڵ

 ( ٥هەیە. و لێشیان دەخۆن )

 

  ٨: ١٦سورة النحل    –القرآن الکریم 

.  بارەگرانەکانتان بۆ جێگەی وا دەگوازنەوە،   کە بۆ ئێوە ئەستەم بوو بیگەن  

 (٧پەروەردگارت دڵسۆز و میهرەبانە )

 

 
اوي، د. راشد ) 289 ( القرآن و النظم اإلجتماعية المعارصة . دار النهضة العربیة . القاهرة.  ١٩٧٥الێ 
 ١٠ص 
یعة اإلسالمیة ص  290  ٣٤عبدالکریم، خلیل، الجذور التاریخیة للشژ
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 ٢١:  ٢٣سورة المؤمنون    –القرآن الکریم 

ت( بۆ ئێوە پەندێکە. ئەوەی لە هەناویاندایە پێتان 
 
دیارە  وڵسات )مەڕوماڵ

 ( ٢١دەنۆشن. و لێیان دەخۆن و بەهرەی زۆریان بۆتان هەیە )

 

ا و    هەبووە تەنانەت لە مەککە س 
 

لەناو وڵساتیش ووشێ  پێگایەکیەیک ئابووری زۆر گرنیک

یەکەم   محمد  ەی  باپێ  عبدالمطلن   دەخەمڵێندرا.   
ووشێ  ژمارەی  بە  قەرەبوو  و  پاداشت 

ای کوشتن  بە سەدووشێ  دیارکرد.   کەس بوو س 

 

ە زەکات دان، ووشێ   لەسەردەیم ئیسالمیس ئەو نەرێتە وەک خۆی هەر بەردەوام بوو. ل

 هەبوو.  
 

    291ڕۆڵێیک گرنیک

ای گەورە، بەن   ووشێ  نەدەبوو. بەو مانایەش ئەگەر تا بەشێیک تر   بەتایبەن  کان  دانان  س 

نەرێتێیک   وەک  ئەوەش  دەخەمڵێندرا.  شتە  ئەو  ووشێ   بە  بنەڕەتدا  لە  ئەوە  بگۆڕابوایە، 

یەن   
 
 292ئابووری کۆمەڵ

 

 

 

 عەرەن  کۆن و ئیسالم نەرێن  ژن لە 
 

لە هەموو شت بڵێی     ، بە ڕەهاییەوە دەن     ێک بەر  دا   . ئەوە  بەسەر ژن  پیاو  ن  
 
لە    ، دەستەڵ

بەن   گۆڕان هاتووتە ناو ئیسالم. لەوەش    کۆن لە ناو هۆزە عەرەبەکان چۆن بووە،سەردەیم  

 زیاتر ئیسالم ئەو دەستەالتەی پیاوی بەسەر ژندا بە شێوەیەیک بنێ   کردۆتە یاسا و گشت  

 293زەوتکرد. ە ژن  مافێیک مرۆڤ بوون  ل

 
. ص( الجذور التاریخیة ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل )  291 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٣٥ - ٣٤ للشژ
، أحمد فتخ  )  292 ق بمرص ص ١٩٧٢بهنیس  . نشژ دار الشژ   اإلسالیم 

 ١٥٨( مدخل الفقە الجنانئ
293   ،  ١٤٢یوم وفاة محمد ص   ن،حسا محمد،المنێ 
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ئیسالم، ژمارەی هاوسەر بۆ پیاو دیار  لە هاتن   بەر    ،عەرەب  سیستەیم خێلەیک   لەسەردەیم

ب هیچ ڕێکارێکیش  نەبووە.  نەبوو.  مەبەستە  ئەو  یەن    سیستەیم   294ۆ 
 
  باوکساالری   کۆمەڵ

(  بوو  )بعل(    سەردەمەدا پیاو بە  . لەو هەبوو ، یەک پیاو چەند ژن و چەند کۆیلە )ملک الیمی  

خاوەنە  پیاو  مانایەش  بەو  بووە.  خودایەیک کۆن  ناوی  ئەوەش  دەبرا.  بۆیە ناو  بعل    ،  بە 

تێیک ڕەهای لە ماڵ، بەسە 
 
اندا هەبووە. ناودەبرێ. دەستەڵ   

    295ر خێ 

 

ووشەی بعل ووشەیەکە لەبنەڕەتدا لە زمانە سامیەکانەوە هاتووە. و عەرەب دەمێک بوو  

 بەکاریان دێنا. کە بە مانای گەورە، خاوەن ماڵ. 

 

ان  بەکار هاتووە. و مەبەسن  پیاو خاوەن  ژنە.     
م ئەو زاراوەیە، زیاتر لە پەیوەندی خێ 

 
بەڵ

ڕەهای   ن  
 
سەیرکراوە.  دەستەڵ مڵکداری  وەک  ی  هاوسەرگێ  پیاو  بۆ  هەیە.  بەسەریدا 

ان.    
د بەسەر ژن و پێگای لەناو خێ   

 ووشەی بعل هێمایە بۆ گەورەن  مێ 

 

بەرامبەر بعل بۆ پیاو ووشەی )الحرمة( بۆ ژن بەکار هاتووە. کە وەک سامان قەدەخەیە و  

تخو ناتوان    پیاو  ن  کەس  دەن     .
یەکیێ 

 
هەر کاڵ وەک  بکەوێ،  لێبکا.    بە    296پارێزگاری 

اوەتەوە.    خاوەنەکەی بعل بەسێ 

 

دووپاتە   ئەوە  هەن، کە  قوڕئان  ئایەتەکان   ناو  لە  مەبەستە  ئەو  بۆ  نموونە  چەندین 

یەن  خاوەنداریەن  لەس
 
 ر ژن  پێدراوە. ە دەکەنەوە. پیاو پێگای کۆمەڵ

 
. طبعة نادي القضاة. ص ١٩٨٤عودة، أ. عبدالقادر ) 294 ی    ع اإلسالیم 

 ٥٤( التشژ
. ص١٩٩٠) عبدالکریم، خلیل  295 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٣٦ ( الجذور التاریخیة للشژ
 ٣٧ص  هەمان سەرچاوە 296
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، بەڵگەیە بۆ ئەوەی لە ناو دین   بەکارهێنان  زاراوەی )بعل( لە قوڕئان و شێوەی   بەکارهێنان 

  یئیسالم پێگەی پیاو وەک خاوەن  ماڵ و ژن. بەردەوایم پێش ئ
 
سالمە. کە مەزن  و ڕۆڵ

ان دەداتە پیاو. وەک خاوەن، مەزن و هتد...    
 ناوەندی لە ناو خێ 

 

بوونەوەرێیک مەزن و  ئەو ڕێزبەندییەش کاریگەری دەروون  لەسەر هەر یەک لە پیاو وەک  

ان و     
ین ماف لە چوارچێوەی خێ  ت، و ن   کەمێ 

 
ت. و الحرمة بێدەستەڵ

 
خاوەن دەستەڵ

 کۆمەڵگە. 

 

 کان  ئیسالم پەیدابوو. بڕیاری فرەژن  بە ئایەن  قوڕئان کرایە یاسا. 

  

 ٣: ٤سورة النساء   –القرآن الکریم 

ەتوانن چەندی  ئەگەر لەوە ترسان لەگەڵ کچان  هەتیو دادپەروەر نەبن، د 

. دوو دوو و س  س  و چوار چوار، هەر ڕەوایە. ئەگەر   بۆتانکرا، ژن  تر بێی  

لەوەش ترسان نەتوانن وەک یەک سەیری ژنەکانتان کەن. ئەوە یەک کۆیلە  

. ئەوەش ئاکارێیک پەسندە   ( یان چەند کۆیالن وەدەست بێی   الیمی   )ملک 

(٣ ) 

 

. هەرچەندە لەناو  لەناو ڕاڤەکاران  موسوڵمان یه وا هەن، پێی ان وایە لە چوار ژن ناوەسن  

بیەوێ ژنیێ    . ئەگەر  تەنیا بۆی هەیە چوار ژن بێن   پیاو  چینەکان  کۆمەڵگە بۆتە باو. کە 

وانینێیک وورد لە ئایەن     ، بێن      
م بە تێ 

 
دەن   لەگەڵ یەک لەو چوارەی هەیەن  جیابێتەوە. بەڵ

ئایەتەکە ناکۆیک    ی،ەن  کۆنە. لەبەر ئەوە سەرەوە بۆما دەردەکەوێ کە بەردەوایم نەرێن  عەر 

تین    ئایەتەکە  ناو  لە  نموونە  بۆ  بکرێ.  بۆ  پێچەوانەی  لێکدانەوەی  دەتوانرێ  تێدایە. کە 

بکا.   نیکاح  بتوان    چەندی  دەتوانرێ  مانایەش  بەو  )أو(.  جیات  لە  دانراوە  )و(  پەیوەسن  

  دوو دو 
 
  دوو و س  و چوار. لە جیان  ئەوە دەڵ

 
و، و س  س  و هتد. دوای ئەوە  ئایەتەکە ناڵ

ی نی   بە )أو( یان. بەڵکوو بە  
کە دەن   کۆبکرێنەوە. لەو  (  و  )ئەو ژمارانە ئالتەرنەتیفی یەکێ 
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ی لێدەکەیتەوە. سەرەڕای ئەوەش ئەگە بە   هەڵومەرجەشدا. ژمارەکە لەوە دەردەخ   کە بێ 

د خزمەت  لە  چەندین کۆیلەسژ  هەیە  بۆی  ئەوا  نەن     
تێ  ژنەش  هەموو  کەواتە    ابن. ئەو 

 297بەربەستێک لەسەر بەردەوایم ئەو نەرێتە کۆنەی هۆزە عەرەبیەکان نییە. 

 

لەبەر دەستدایە. هەر    لێکدانەوەیە سەبارەت بەو    ،بەڵگەیەیک حاشا هەلنەگرمانبۆ ئەوەش  

 لەسەردەیم محمد و خەلیفە ڕاشیدیەکان.  

 ژن  هێنا  ٤ئەبو بەکر صدیق  ١

 هێنا ژن   ٩عومەر کوڕی خەتاب   ٢

 ژن  هێنا  ٩عوثمان کوڕی عەفان   ٣

 ژن  هێنا  ٩عەیل کوڕی ئەن  طالیب   ٤

 

باش ئاگایان لەو ئایەتە بووە. ئەگەر بە چوار بووەستابوایە دەبوایە    ، زۆر نە یەتیا ئەو کەسا 

ی جیاواز   م دیارە لێکدانەوەی ئەو ئایەتە زۆر دواتر بە شێوەیەکیێ 
 
ڕەچاویان بکردایە. بەڵ

. لەبەر   مێیک ڕان  کەر ن  
 
 ڕاڤەکراوە. و ڕێگەی دەرچوونیان بۆ داناوە. ئەوەش ناتوان   وەڵ

 ئایەتەکە ڕوونە.   ئەوەی

 

هەم   یاساکان  سووشتە. کە  دژی  ئەوەش  دەرخا،  نییە جوان  خۆی  بۆی  لەالیەکیێ  ژن 

 ن   و هەم بڕیار لەسەر هەڵسوکەون  بدا. 
 خاوەن 

 ٣١: ٢٤النور القرآن الکریم سورة 

 ( ٣١جوانیان مەگەر بۆ بەعلیان نەن   دەرنەخەن )

 

 ١٢٥: ٣٧الصافات سورة   –القرآن الکریم 

ین ئەفرێنەر دەبن ) ئایا بانگەشەی بەعل دەکە  ( ١٢٥ن و دەستبەرداری باشێ 

 
. طبعة نادي القضاة. ١٩٨٤عودة، أ. عبدالقادر )  297 ی    ع اإلسالیم 

 ( التشژ
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د ئەو کەسە    
ێ ئایەن  یەکەم و دووەم پیاو یان مێ  بە بەراوردێیک ئەو س  ئایەتە، دەبیێ 

 
 
 دان   و هەمیشە تەبان   مەزنە دەستەڵ

و   . تدارەیە، کە ژن یان حورمە دەن   لە خزمەن 

 و ڕازاوەن  خۆی تەنیا بۆ ئەو نیشان بدا.  لە ئایە 
ن  سێیەم نووسەری قوڕئان  جوان 

 ئامۆژگاری مرۆڤ دەکا کە خودای بەعل نەپەرسی   و ئاماژەی پێنەکەن. 

 

 

 پێگای ژن لە کۆمەڵ 
 

یەکیێ  سامان  پیاو بووە. کان  ئیسالم    ، لە کۆمەڵگەی عەرەب پێش ئیسالم
 
ژن وەک هەر کاڵ

هات. هیچ گۆڕانێک بەسەر پێگای ژن دانەهات. بەڵکوو بە ئایەن  قوڕئان پێگای ئەوەندەیێ   

 دابەزی. 

 

 ١١: ٤النساء سورة   –القرآن الکریم 

ینە بە ئەندازەی    خودا  ر
ێ. بەیسژ نی  ر

سەبارەت بە منداڵەکانتان ڕاتان دەسپی 

ر ە.  دوو مێینەی 
ا ژن بوون و  یینە بە ئەندازەی دوو جا ئەگەر منداڵەکان تەننی 

اتەکە بۆ  . و ئەگەر  و ە ئ لە دوو دانە زیاتر بوون، ئەوە دوو لە سن ر میر ان دەنر 

اتەکەی بۆ دەبێت )یتەن   ( ١١ا ژنێك بوو ئەوە نیوەی میر

 

 ٣٤: ٤النساء سورة   –القرآن الکریم 

ئەوەی   بەهۆی  ژناندا،  سەر  بە  سالرن  بەسەر    خودا پیاوان  هەندێکیان  

دا، پەسەند کردووە. و بە هۆی ئەوەی پیاوان لە پارەکانیان خەرج   هەندێکیی 

،    خودا دەکەن، جا ژنانێیک چاك و گوێڕایەڵ و نهێنیپارێز بەوەی   پاراستوویەن 

ژگاریان بکەن و  وە ئەو ژنانەی کە لێیان دەترسن سەرکێشژ بکەن، ئەوە ئامۆ 
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ئەگەر   جا  بدەن،  لێیان  و  بگرن  بەدوور  یل  خۆتانیان  خەوتن  جێگای  لە 

 . گوێرایەڵتان بوون ئەوە بەسەریاندا هیچ ڕێگایەك مەگرنە بەر 

 

    ١٧٦: ٤النساء سورة   –القرآن الکریم 

  خودا سەبارەت، بە کەسێیک نر  دایک و باوک   
 

داوای فەتوات یل دەکەن، بڵ

 نەبوو. و خوشکێیک  
 
و ژن و منداڵ فەتواتان دەدا: ئەگەر پیاوێک مرد و منداڵ

 
 
اتەکەی دەبا. و ئەگەر خوشکەکەی مرد و منداڵ نیوەی میر ئەوا  هەبوو، 

اتەکەی دەبا. و ئەگەر پیاوەکە تەنیا خوشیک    نەبوو، ئەوا براکەی گشت میر

اتەکە دەبەن. ئەگەر برا و خوشیک هەبوون،   هەبوو، ئەوە دوو لە سن ر میر

ینە دوو بە ئەندازەی مێینە دەبا. خودا بۆتان ڕووندەکاتەوە.   ر
 ئەوە نی 

 

   ٢٨٢: ٢البقرة 

، ئەگەر دوو پیاو نەبوون، ئەوە پیاوێك و دوو ژن،  گەواە  ەبکەن پیاو و دوو  

ی کرد ڕازین،  گەواهیانئەوانەی بە     یئەو   ،بۆ ئەوەی ئەگەر ژنێکیان لە بیر

ی بێنێتەوە )  ( ٢٨٢تر بە بیر

 

بەپن     پیاو،  بەرامبەر  ان    
خێ  لە  ژن   

 
ماف پێشێلکردن   و  نایەکسان   ئیسالمدا،  دین   لە 

، ئەگینا    قوڕئان، مەگەر لە کۆمەڵگە هەرە سەرەتاییەکان، ئەوەندە ستەیم لێکران 
ئایەتەکان 

ت ئاستەکان   لە هیچ کۆمەڵگەیەیک کۆن  ا هاوسەردەم ئەو ستەمەی یل  نەکراوە. و گشت 

نایەکسان  و چەوساندنەوەی لەسەر سەپێندراوە. کە شێوەیەیک ئاشکرا، لە سەردەیم پێش  

 ئیسالیم تێپەڕاندووە.  
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تری،   بۆ کایەکان   پەل  بەڵکوو  نامێنێتەوە.  ان    
خێ  ناو  لە  تەنیا  ئیسالم  نایەکسانیەی  ئەو 

یەتیش دەبا. بۆ  
 
، محمد لە کۆمەڵ ت، و سەرکردایەن 

 
  نموونە سەبارەت بە سیاسەن  ووڵ

 :  
 
 حدیسێک، کە زۆربەی ڕاڤەکاران دووپاتەیان کردۆتەوە دەڵ

 

 298میللەتێک سەرناکەوێ، ئەگەر ژن سەرکردەیان ن   

 

 ژن  ،ئەو حەدیسە دووپاتەی باوەڕی ئیسالم و پەیامبەرەکەی
 
. جا  دەکاتەوە  بەرامبەری ڕۆڵ

  .  ئەو ڕۆڵە لە ماڵ یان لەناو کۆمەڵگە بەگشن 

ئایەتانە   ئەو  بۆ  پاساو  هەوڵدەدرێ،  بەردەوام  ئیسالم،  دین   ڕێبەران   و  ڕاڤەکار  لەناو 

، یان خواسن  کۆمەڵگە،   یۆلۆژی یان سۆز و دەروون  ی فێ     
بدۆزنەوە. ئەوەش لە ڕێگای بێهێ 

ڕاستی ئەو  یم 
 
وەڵ ناتوانن،  پاساوانە  لەو  هیچ  قوڕئان  کەخ   نووسەری  بدەنەوە، کە  ە 

پیاوی وەک خاوەن لەسەر ژن داناوە. سەرەڕای ئە پەنا  پێچ و  ش هیچ  وەسەڕاست و ن   

تەنیا   ێ  دەبیسێ  ئەوەی  ئیێ   نەکردووە.  باس  حەدیس  لە  نە  و  قوڕئان  لە  نە  هۆکارێیک، 

قوڕ  نووسەری  دژایەن   ناتوان    ئەوەش  هۆنیویانەتەوە.  خۆیان  ئارەزووی  بە  ئان  ڕاڤەکاران 

لە   بەر  نیشینەکان   بیابان  بەدەوی  وانین     
تێ  هەمان  کە  بشارێتەوە.  ژن  بەرامبەری 

  299ئیسالمە. 

 

 

 النسب(  ةڕێز لە ڕەچەڵەک )حرم 

 

دوو   ووشەیەش  ئەو  بوو.  باوکساالری  سیستەمێیک  ئیسالم،  لە  بەر  عەرەن  کۆن    
ان    
خێ 

 مانای هەیە. 

 
ی ٧٠٩٩صحیح البخاری، حدیث رقم:  298   الکێ 

 ٢٢٧/ ٨، و السی   البهیف 
. ص( الجذور ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل )  299 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٤٧ التاریخیة للشژ
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ان   ١   
 پێگای پیاو لە خێ 

لەناو   پێشێ   باوکساالری  ئەوەش  دادەنرێ،  ڕەها  ن  
 
دەستەڵ و  خاوەن  وەک  ان    

خێ 

 باسیکراوە. کە پێگایەیک مەزنێ  لەژن  هەیە. 

 

م دایک وەک بیان     ٢
 
ێتەوە. بەڵ باوک چەف  خزمایەتییە. کوڕ بە باوک و ڕەچەڵەیک دەبەسێ 

ێ.   دەبیێ 

 

 ڕەچەڵەیک باوک، 
 

ۆیک قیص بن کالب  یەک لەو نموونە دیارانەی، کە بەڵگەیە بۆ گرنیک چێ  

ە گەورەی محمد بوو. داییک قیص، فاطمة بنت سعد بن سیل، کان  باویک قیص مرد،   باپێ 

دی بە ربیعة بن حرام بن ضبة کردەوە. کە لە بن  عذرة بوو. لە فضاعة. قیص    
داییک مێ 

انەکەی بەجێهێشت. و بۆ دۆزینەوەی خزمان  باویک، بەرەو مەککە ڕۆیشت. ئەوەش     
خێ 

دەوڵەمەندکردن  ڕەچەڵەیک  لەبەر گر  و  باوان   دەن   الی  باوکساالری قیص   کولتووری 
 

نیک

 . . نەک داییک. دایک هەمیشە بە بیان  و میوان دانراوە. و هیچیێ   باویک ن  

 گرنگیدان بە ڕەچەڵەک لە کۆمەڵگەی خێلەیک و شوانکارە، زۆر گرنگ بووە. منداڵ لە هەر  

، هەر  هەڵومەرجێک دا ڕەچەڵەیک باویک   وەردەگرێ. جا ئەگەر باویک بکوژ و دڕوندەش ن  

 300بەو ڕەچەڵەکە دەناسێتەوە. 

 

دوای پەیدابوون  ئیسالم. ئەو نەرێتەش وەک خۆی، پەڕیوەتەوە ناو کۆمەڵگەی ئیسالم. و  

 قوڕئان الدان لن   بە تاوان دانراوە. 
 بە ئایەن 

 

 ٤  : ٢٤ سورة النور   –القرآن الکریم 

ژنان    بۆ  درۆ  شایەت  ئەوانەی  چوار  ئەگەر   ، هەڵدەبەسی   پاک  داوێن 

، ئەوە هەشتا جەڵدە، لە هەر یەکێکیان بدەن. و هەرگێ   شایەتیان  نەهێی  

 
. ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل )  300 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٧٤ص ( الجذور التاریخیة للشژ
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 ( ٤یل  وەرمەگرن. ئەوانە بەڕەلالن )  

 

 :  
 
 لە حەدیسێیک محمد دا هاتووە دەڵ

  301گە لە باوک، داوای هەرچیێ  بکا، بۆن  بەهەشت ناکا. جئەوەی بێ 

 

ن   و ڕەچەڵەیک نەزانرێ ئەوا بە پلە دوو لەناو کۆمەڵگە سەیردەکرێ.  ئەگەر منداڵێک زۆڵ  

ای لەسەرە.    302تەنانەت ئەگە بەکەس  بڵن   )زۆل کوڕی زۆڵ( ئەوا دوو س 

 

لە قوڕئاندا ئایەت هەیە. کە هەر   عومەر کوڕی خەتاب بەردەوام دووپان  دەکردەوە، کە 

( دادە   لە ڕەچەڵەیک باویک بکا بە )تکفێ 
 
م دواتر نەسخ کراوە.  کەسێک نکۆڵ

 
 نرێ. بەڵ

 303بێجگە لە باوکتان ئارەزووی چیێ  بکەن، کفرە بۆتان  

 

 

 

 نەرێتەکان  ئابووری 

 العشور

 بنەڕەن  باخ  دەیەک  
 

جوتیاران   لە  بەرهەیم کشتوکاڵ، کە  لەسەر  بووە  باخ  کریستیان   بنەڕەتدا  لە  دەیەک 

. بە بەرهەیم سووشن  دەدرا. ئەو باجە پێش   ا. دوای لێکدانەوە و مەزەندەکردن  وەردەگێ 

 
الجزء الثامن. تحقیق الشیخ احمد محمد   ٦٨٣٥ص  ٦٨٤٣اإلمام أحمد المسند. حدیث رقم   301

 شاکر. دار المعارف بمرص.  
بکر)بدون تاری    خ( أحکام القرآن. الجزء الثالث باب حد القاذف. طبعة  اإلمام أبو الجصاص،  302

 ٢٦٧دار الفکر للطباعة و النشژ و التوزی    ع. ص 
، د. محمد رواس ) 303 مادة النسب. الطبعة   –( موسوعة فقة عمر بن خطاب ١٩٨١قلعة خ 

 ٦٣٦األویل. ص 
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( کە ئەرکێیک ئەو سەردەمە بووە. و لەسەر داهات بە  عهاتن  ئیسالم پن   دەگوترا )الت شێ 

 وە. گشت جۆرەکان  دانرا 

 

( گوڕ شکان  ئیسالم هات تەنیا ناوەکەی لە )التع بۆ )العشور(. ئەو باجە وەک یاسا،    ی ێ 

تری   دینەکان   باوەڕداران   الذمة(  )أهل  لە  و  وەردەگرت.  بیان   لە  بەرهەیم  لەدەی  یەک 

ا. موسوڵمان چواریەیک  )أهل الکتاب(  خاوەن پەرتووک ، دەن   نیوەی ئەو دەیەکە وەردەگێ 

 .  دووسەد و زیاترن  
ا. ئەوەش بەو مەرجەی نرخ   304  دەیەک وەردەگێ 

 

 

ا نەر   ێتەکان  س 
 القصاص 

ا بە ئەندازەی تاوان.    یان بنەمای س 

 کۆنە. و دەگەڕێتەوە بۆ یاسای حاموڕان  
. کە لە تابلۆی  لە بنەڕەتدا ئەوە یاسایەیک تاواان 

 هاتووە. کە دەنر  بکوژ لە سێدارەبدرێ. لەناو هۆزە  
گلگامش، سەبارەت بە کوشی  

 عەرەبەکان قصاص هەرەوەک خۆی بڕیاری لەسەر دەدرا.  

 کوژراو مافیان هەیە: 
 
م ئەو نەرێن  قەصاص، ماڵ

 
 بەڵ

ای قەصاص بە پن   تاوانەکە دیارکەن.   -  س 

کوژراوەوە هەیە، کە خزمان  کوژراو، دوای زانین     مەرجەکان  قصاص پەیوەندی بە بکوژ و 

ا دیاردەکەن.   هۆی کوشتنەکە س 

 

دوای هاتن  ئیسالم، نەرێن  قصاص هەروەک خۆی مایەوە. و بە ئایەن  قوڕئانیش، لە  

کرا.   ئیسالم جێگیر
 شەریعەن 

 
 ١٢٧سالمیة. ص  الریس، د. محمد ضیاءالدین، الخراج و النظم المالیة للدولة اإل  304
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 ١٧٩  - ١٧٨:   ٢البقرة 

خاوەنئەی   بەانباوەڕ   گەیل  سەبارەت  ئەوەن،  کوژراو   وانەی ،    لەسەر 

بە   بەرانبەر  ینەی ئازاد، کۆیلە  ر
نی  بەرانبەر  ئازاد  ینەی  ر

تۆڵەمان نووسیوە: نی 

مێینە و  براکەی    کۆیلە،  لە  بە شتێك  مێینە، جا هەر کەسێك  بە  بەرانبەر 

پارەی   بە جوان   و  بکات  بە چاکە هەڵسوکەوت  دەبێت  ئەوە  بوو،  خۆش 

و   سوککردن  بار  ئەوەش   . بدان   لیەن  خوێنەکەی  لە  ڕەحمەتێکە 

ئەوا    دەستدرێژی کرد،  ئەوە  دوای  لە  هەر کەسێك  جا  خوداکەتانەوە، 

ایەک ئازاربەخشژ بۆ هەیە   ژیانتان بە( و ئەی خاوەن هۆشەکان،  ١٧٨). رس 

 ( ١٧٩ە، بەڵکوو خۆتان بپارێزن )وە بەندتۆڵە

 
 ٤٥المائدة   سورة   –القرآن الکریم 

گیانێک، چاوێک بەرامبەر چاوێک،  تیایدا لەسەرمان نووسیون، گیانێک بە  

و  گوێچکەیەک.  بەرامبەر  گوێچکەیەک  لووتێک،  بەرامبەر  لووتێک  و 

هەر   جا  تۆڵەبکرێتەوە.  دەنر   زامەکانیش  بۆ  و  ددانێک.  بەرامبەر  ددانێک 

خودا   بەوەی  هەرکەسێک  دەبێتە کەفارەت.  بۆی  چاکە  بە  کەس کردی، 

 ( ٤٥دایبەزاندووە، کارنەکا، ئەوە لە ستەمکارانە ) 

 
 
 

 ( پارەی خوێن)  الدیة 

 بەهەڵە یان ن   مەبەست. وەک  
ایەیە، کە هۆز یا بنەماڵەی بکوژ لە ڕوودان  کوشتن  ئەو س 

 قەرەبوو دەخاتە ئەستۆ. 
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. لە خۆسژ و  بوو  ئەو نەرێتە لەناو هۆزە عەرەبەکان، دوای هاتن  ئیسالمیش هەر بەردەوام

  .  305ناخۆسژ هاوبەش و بەرپرسیارن لە دەرئەنجایم کردەوەی یەکێ 

لە سەردەیم ئیسالم و محمد دیة هەر مابوو، هاوپەیمان  هۆز هەروەک هاوپەیمان  کۆن   

 306سەردەیم عبدالمطلب بوون. 

 

ادانەش هەروەک خۆی هاتە ناو ئیسالم. و بە هەمان شێوەی کۆن هەر   ئەو نەرێتەی س 

تان   
 
وی هۆزە عەرەبەکان لەگەڵ خەڵیک ووڵ

 
کاری و تێکەڵ م دوای داگێ 

 
بەردەوام بوو. بەڵ

تر. و لەالیەکیێ  لەیەک دابڕان، نەمان  پەیوەندی لەگەڵ ئەندامان  هۆزە عەرەکان. ئەوە  

 307نەرێتەش گۆڕان  بەسەرداهات. 

 

 

 القسامة  

وت القسامة. ئەو نەرێتە لە کان   هۆزەکان  عەرەب، لە کۆندا نەرێتێکیان هەبوو. پێیان دەگ

، و نەزانرێ کێیە. دەن   پەنجا کەس لە خەڵیک ئەو شوێنە   کوژران  کەسێک کە بکوژ دیار نەن  

ان   یک    لەبەدەم خزیم کوژراو یەک دوای یەک سوێند بخۆن کە ئەو نەیکوشتووە، و ناسژ 

. لەو کاتەدا بڕیاری تۆڵەی خوێن )الدیة( لەسەر خەڵیک ئەو ش وێنە بەسگشن   کوشتوویەن 

 308دادەنرێ. 

 
، أحمد فتخ  )   305 ق بمرص  ١٩٧٢بهنیس  . نشژ دار الشژ   اإلسالیم 

 ( مدخل الفقە الجنانئ

 ٨٦و الجذور ص  ١٦٦ص  
، اإلمام شمس الدین )  306 ون. دار المعرفة ١٩٨٦الشخیس   –( المبسوط. الجزء السابع و العشژ

وت   ١٢٥لبنان. ص  –بێ 
. ص ( الجذور التاریخی ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل )  307 یعة اإلسالمیة. سینا للنشژ  ٨٨ة للشژ
 ٤٢( الطبعة األویل مکتبة هبة بمرص ص ١٩٨٧المدخل إیل الفقە اإلسالیم.) 308
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ای قسامة وەک خۆی، هەر بەردەوام بوو. جارێکیان کەسێک هاتە   کان  ئیسالم هات س 

: ئەی پەیامبەری خودا، بۆم دەرکەوتووە براکەم لەالیەن بەن  فالن   الی نەن  محمد، و گون 

 کوژراوە.  

: پەنجا کەسیان یل  کۆبکەرەوە، و بە خودا سوێندیان بدە، کە نەیانکوشتووە    پەیامبەر گون 

 . انن یک  کوشتوویەن   و ناسژ 

: لەو برایە زیاتر کەسێیک ترم نەبوو!   کابرا گون 

ت هەیە.  : بەالم ئێستا سەد ووشێ   پەیامبەر گون 

، کە دەن    
مەبەسن  ئەوەبوو، پێویسن  بە قەسامە و تۆڵەی خوێنە. کە دەکاتە سەد ووشێ 

 309بیدەنە برای کوژراو. 

 

لە  لە   ڕووداوەکە  دا.  ئیسالم  پێش  سەردەیم  هەروەک  قەسامەی،  بڕیاری  ڕووداوێکیێ  

 خەیبەر کرد بە پن    
مەدینە دەربارەی کوژران  ئەنساڕێک بوو. کە داوایان لە یەهودیەکان 

 قەسامە دەن   سوێند بخۆن. 

 

ئەوەش بەڵگەیە کە نەرێن  قەسامە دوای هاتن  ئیسالم، هەروەک خۆی بەردەوام پەیڕەو  

  310ەکرا. د

 

 

 

 

 

 
، أحمد فتخ  )  309 ق بمرص  ١٩٧٢بهنیس  . نشژ دار الشژ   اإلسالیم 

 ( مدخل الفقە الجنانئ

 ١٧٥ص 
، فجر اإلسالم. المطبعة    310  ٢٢٧، مکتبة النهضة المرصیة. ص ١٣٠أحمد، أمی  
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 نەرێتەکان  شەڕ 

 الخمس 

ن   یا پێنج، پێنج یەک
 
 یەیک دەستکەون  تاڵ

 

دەکرد.   تری  بۆ سەر هۆزێیک  شێک کە هۆزێک   
لە هەر هێ  ئیسالم  هاتن   پێش  لە کۆندا 

ئەو   هات  ئیسالم  بەردەکەوت. کەخ  کە  ن  
 
تاڵ دەستکەون   چواریەیک  هۆز  سەرۆک 

 چواریەکە بووە پێنج یەک.  

 

لە   یەک  پێنج  و  دەبرد  جاهیل  لە  چواریەکم   : نەوە گوتوویەن    
دەگێ  حاتم  بن  عدی  لە 

 ئیسالم. 

سەر    بەو  بۆ  شێک   
هێ  هەر  لە  و  بووە  هۆز  سەرکردەی  جاهیل  سەردەیم  لە  مانایەی 

ن  بەرکەوتووە. دواتر لە ئیسالمێش بۆتە سەرکردەی  
 
هۆزێکیێ  چواریەیک دەستەکەون  تاڵ

ن  بەر کەوتووە. 
 
کاری و پێنج یەیک دەستکەون  تاڵ    311شەڕ بۆ داگێ 

 

 ٤١: ٨سورة األنفال   –القرآن الکریم 

نتان وەدەستهێنا. لەوە پێنج یەیک بۆ خودا و پەیامبەر و خزمان   بزانن گەر  
 
تاڵ

 ( .  ( ٤١نزیک و هەتیوان و هەژاران و ڕێبواران دەن  

 

 ئەو بەشەی خزمان  نزیک، محمد خۆی لەسەر بنەماڵەی بەن  هاشم و بەن  عبدالمطلب  

 312دابەشیدەکرد. 

 
، دکتور أحمد ) 311 باص  . دار الجیل. ص ١٩٨١الشژ  ١٤٠( المعجم اإلقتصاد اإلسالیم 
، أبو یوسف صاحب اإلمام األعظم، الخراج  312  

 ٢١،  ص ١١٧القاص 
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 السلب 

ن 
 
 تاڵ

  ، لە کوشی   نەپاراسی    دەست  و  لەشەڕ  هاندان  بۆ  لە کۆنەوە  هەر  عەرەب،  هۆزەکان  

  کان  یەکێیک لە هۆزی دوژمن لە شەڕدا دەکوشت.   ، نەرێتێکیان هەبوو، بە ناوی سلب. بکوژ 

 هەبوو، بەن   ئێ  
ن  ەماف 

 
. هەموو کەلوپەیل شەڕ، تا دەگاتە جلوبەرگیش بە تاڵ ن  شەڕکەرانیێ 

  و کەرەستەی  
بۆخۆی ببا. واتە سەر بۆ ئێمە و ماڵ بۆتۆ. ئەوەش جلوبەرگ، ئەسپ، شمشێ 

 313تر. 

 

ئەو نەرێتە کۆنەی عەرەب، وەک خۆی هاتە ناو شەریعەن  ئیسالم. پەیامبەر دەیگوت لە  

ن  بکوژ دا، پێنج یەیک یل  ناڕوا. 
 
ئەبو داوود، لە عەوف  کوڕی مالک ئەشجەیع و خالد     تاڵ

ێتەوە. نەن  هات و گون  کامە، ئەو سیخوڕەیە، بیهێی   و بیکوژن. گون      
کوڕی وەلید دەگێ 

نیشم کرد )سلب( 
 
 314کوشتم و تاڵ

 

 

 الصف  )بژاردە( 
دابەش  پێش  لەشکر،  نایابانەن کە سەرکردەی  ئەو  ئەو شتە  دەبژارد.  بۆخۆی هەیل  کردن 

نەرێتە وەک دیاریەک سەیردەکار کە سەرکردەی سەرکەوتوو. لەناو دەستکەوتەکان  شەڕ  

شەڕەکان    سەردەیم  لە  ئیسالم.  ناو  هاتە  خۆی  وەک  نەرێتە  ئەو  هەڵیدەبژاردن.  بۆخ  

 
، د. محمد أحمد )  313 باص  . الطبعة األویل. دار الجیل. ١٩٨١الشژ ( المعجم اإلقتصاد اإلسالیم 
 ٢٢٤ص 
اث بمرص. ص الشیخ، السید سابق )بدون  314  ٨١تاری    خ( فقهة السنة. الجزء الثالث. دار الێ 
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بوون   دەگمەن  ئەوشتانەی  دەکردن،  سەرپەرشن   خۆی  محمد  ئیسالم، کە  سەرەتای 

، ئەسپ و کخ  جوان )سەبایا(.  هەڵیدەبژ   
 315اردن وەک شمشێ 

 

بوو. کان    هۆزەکان  سەرۆک  ماف   پێنجیەک   و  بژاردە  ئیسالم  لە  بەر  سەردەیم کۆن   لە 

ئیسالم هات محمد دەیەویست لەو ڕێگایەوە نیشان  بدا. کە ئەو خۆی تاکە سەرکردەی  

 316مەزنە، تاکە بڕیاردەرە. 

 

ین داهان  دەوڵەت  ئەو دوو سەرچاوەیە پێنج یەک و   بژاردە، بە تایبەن  پێنج یەک لە گرنگێ 

 . تانیێ 
 
کاری ووڵ  دوای داگێ 

 317بوون. دوای مردن  محمد بەتایبەن 

 

 
 

 سیاس کان  نەرێتە 

 )  الخالفة )جێنیشی  
 

لەگەڵ   دابوون  ناکۆیک  شەڕو  لە  بەردەوام   ، عەرەن  دوورگەی   
هۆزەکان  لەسەردەیم کۆن 

یش   لەالیەکیێ  و  لەالیەک  ناوچە،  دەوڵەتەکان   بڕۆ.  و  ن 
 
تاڵ بۆ  کاری  داگێ  و  تر   

هۆزەکان 

  . ن، بکەنە سەر هۆزەکانیێ 
 
ش بۆ دەستکەوت و تاڵ  

بەردەوام، دەبوایە لە پێناوی ژیان. هێ 

   واتە شکەست و لەناوچوون  هۆز. بۆیە سەرۆیک هۆز    دەشیانزان  سەرۆک
هۆزی ن   هێ 

 
، د. محمد أحمد )  315 باص  . الطبعة األویل. دار الجیل. ١٩٨١الشژ ( المعجم اإلقتصاد اإلسالیم 
 ٢٥٥ص 
  عهد الرسول صل ەللا علیە و سلم. ص  316

، د. صالح أحمد، الدولة ف   ٣٦٦العل 
 ٣٨ظم المالیة للدولة اإلسالمیة. ص  الریس، د. محمد ضیاءالدین. الخراج و الن 317
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پشتاوپشت نەبوو. بەڵکوو ئەو کەسانەی هەڵدەبژێردران دەبوایە ئازا، متمانە بەخۆ، تووڕە  

 318توند و بەتوانا بوایە. 

 

 ئەوەش لەالیەن شورای هۆزەوە هەڵدەبژێردرا )مجلس شوری القبیلة(. ئەو کەسە دەبوایە  

اندار بووایە، تەمەن  لە     
ساڵ بەسەروە    ٤٠کوڕی یەک لە بنەماڵەکان  هەمان هۆزبوایە، خێ 

 319بوایە. لە کۆڕی شورا هەر ئەندامێک بە ئازادی ڕەها، ڕای خۆی دەردەبڕی. 

 

موسوڵمانان هەر لەسەر ئەو نەرێتە بەردەوام بوون. و کە بۆ شەڕ و  دوای هاتن  ئیسالم،  

تاکە جیاوازی ئەوەبوو   ئازا، شەڕکەر و تووڕە هەبوو.  کاری پێویسن  بە کەسایەتیەیک  داگێ 

بەڕیوەدەبردرا.   جێنیشی     
اردن  ژ هەلێ  پڕۆسەی  ئیسالم،   

شەریعەن  و  دین  بەناوی  ئێستا 

بڕیاری دەدا، کەخ  لەسەردەیم ئیسالم خەلیفە  لەسەدەیم قیص ئازایەن  و بڵیمەن  خۆی  

 . بەناوی خودا هەڵدەبژێردرا. کە بۆ خودا و لە پێناوی دین خۆیان بەخت دەکەن

  

پەیامبەری ئیسالم هیچ ڕێنماییەیک بۆ موسوڵمانان لەدوای خۆی بەخ   نەهێشت، کە چۆن  

 موسوڵمانان بکەن
 
وەک سیستەیم    یجێگێ    دەوڵەن    هیچ بنەمایەیک   . فەرمانڕەوان  کۆمەڵ

نەبوو،   ئارادا  لە  بتوانن،فەرمانڕەوان   موسوڵمانان  بۆ   تا  شێوەیەک  ،    بیکەنە  بەڕێوەبردن 

 320کاروباری دەوڵەت. 

 

 نەبوو، جێنیشی   بۆخۆی دیاریبکا،  
بۆیە هەروەک سەردەیم کۆن، چۆن سەرۆیک هۆز ماف 

مجلس شوری  محمدیش هەمان کاریکرد. کە دوای ئەو ئەنجومەن  شورای موسوڵمانان ) 

 
 ١١٢( اإلسالم و السیاسة. دار المعارف بمرص. ص ١٩٨٥النجار، د. حسی   فوزي ) 318
، د. توفیق سلطان )  319  ٣٠( دراسات ف  النظم العربیة اإلسالمیة. ص ١٩٨٨الیوزبیک 
 ١١٢( اإلسالم و السیاسة. دار المعارف بمرص ص ١٩٨٥النجار، د. حسیر  فوزی ) 320
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ێرن.   ژ  عەرەن  دوورگە، جێنیشینێک هەڵێ 
( ئەو کارە لەسەر نەرێن  هۆزە کۆنەکان  المسلمی  

ن و هتد... بەباسژ بەڕێوەبەرێ. 
 
 321بۆ ئەوەی کاروباری شەڕ و تاڵ

 

ێردرا. دوای ئەویش عومەر و عوسمان و عەیل  ژ  بەم شێوەیە ئەبو بەکر دوای محمد هەڵێ 

ێردران.   ژ  322هەلێ 

 

 

 الشوری )شورا( 
ئاسن    کە  دەکەنەوە،  دووبارە  ئەوە  بەردەوام  موسوڵمان  ڕاڤەکاران   و  وونووس  ژ  

مێ 

 عەرەن  بەر لە ئیسالم، زۆر دواکەوتووبووە. دواتر ئسالم  
یەن  هۆزەکان 

 
پێشکەوتن  کۆمەڵ

هاتووە بە شەریعەتێیک توکمە، بۆ هەتاهەتایە، و پێویسن  بە هاموارکردن نییە و بۆ گشت  

ئەو هۆزە  سەردە یەن  
 
ئاستای کۆمەڵ ئەو شەریعەتەش   . دەگونخ   و کۆمەڵگەیەک  مێک 

کردنەوە و ڕاوێژ لەسەر پرسە   دواکەوتووانەی دوورگە بەرزدەکاتەوە. دەیانگەیێنێتە ئاسن  بێ 

 یاسا و ڕێنمان  بۆ چاوەدێری، و بەشداربوون لە  
. ئەوەش بە دانان  یەن 

 
گرنگەکان  کۆمەڵ

. بە شێوەی   ئەوەش بە ئاماژەکردن بو دوو ئایەتەی خوارەوە.  323ناڕاستەوخۆ.  فەرمانڕەوان 

 

 ٣٨الشوری   سورة   –القرآن الکریم 

 ( ١٥٩کاروباریان بە ڕاوێژە )

 

 ١٥٠: ٣آل عمران سورة   –القرآن الکریم 

 ( ١٥٩لەسەر کاروبارەکە ڕاوێژیان لەگەڵ بکە )

 

 
 النجار  هەمان سەرچاوە و هەمان الپەڕە.   321
 ٣٢٤( الصدیق أبو بکر. دار المعارف بمرص. ص ١٩٧٥هیکل. محمد حسنی   ) 322
 اإلسالیم  ص  323

ی    ع الجنانئ  ٣٧عودة، عبدالقادر. تشژ
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ئاسن    لە  نەک   ، عەرەن  دوورگەی  کۆمەڵگەی   ، بڵێی   دەن    پێچەوانەوە  بە  م 
 
بەڵ

دواکەوتوون  نەبوو، بەڵکوو لە ئاستێیک بەرزی کۆمەالیەن  دابوون. تا دەگاتە ئەو ئاستەی  

 نووسەری قوڕئان گەفیان لێبکا:  

 

، ئەگەر لە بنەڕەتدا   هەن  
یەن 

 
یەن  ناتوان  تیوریەیک کۆمەڵ

 
هەڵومەرجێیک    لە زانسن  کۆمەڵ

لەوانە   یەک   . بەڕێوەبردن هەن   یم 
میکانێ   بە  پێویسن   . کە  نەن    

بوون  لەباری ڕیالیستانە 

)الشوری(   شورایان  یم  میکانێ   سیاس  و  یەن  
 
کۆمەڵ کاروباری  بۆ  عەرەب  هۆزەکان  

دوورگە   عەرەبەکان   هۆزە  لەناو  و 
 
بەربڵ شێوەیەیک  بە  ئیسالم  لە  بەر  دەمێک  هەبوو.کە 

 ا. پەیڕەودەکر 

 

لە ناو هەر هۆزێک لە ڕووی سیاسییەوە خەلک دابەسژ دوو گرووپ بووبوون. ئەوانەش  

 المأل و القبیل بوون. 

 

خەڵکێیک   بەسەرەوە.  ساڵ  چل  تەمەن   لە  بوون،  اندار    
خێ  ینەی   

نێ  ئەوانە  المأل: 

بوون.   تدار 
 
هۆزدا دەستەڵ بۆ    لەناو  بوون،  یاسادانەر  سەرپەرشن   وەک  و  ڕێکخسی   

تەکان  ناو هۆز. ئەوانە کۆدەبوونەوە. و بەڕاوێژ شێخ یا سەرۆک هۆزیان دیاردەکرد.  
 
دەستەڵ

  .  دادەنیشی  
 
، لەگەڵ و بەردەوام لەسەر پرسەکان  ناو هۆز و دەرەوەی لە خۆسژ و ناخۆسژ

یەن  ڕاوێژیان لەگەڵ دەکرد. 
 
 سەبارەت بە شەڕ و سیاسەت، ئابووری و کۆمەڵ

 

تێکیان نەبوو. تەنیا ملکەخ  فەرمانەکان  المأل و  الق
 
بیل: جێبەجێکەربوون. هیچ دەستەڵ

 سەرەک هۆزبوون. هیچ کات بۆیان نەبوو لە کۆبوونەوەی المألی ڕاوێژکاری دابنیشن. 

ن  هۆزبوون. 
 
 324ئەوانە هەژاران  بێدەستەڵ
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هەیە، کە   لەوەدا  نادڵنیان   هەندێک  ووییەوە،  ژ  
مێ  ڕووی  لە  لە  هەرچەنەدە  بەر  عەرەب 

کەی شورایان دا هێناوە. و بەو شێوەیە پەیڕەویان دەکرد. کە ئیسالم دواتر بەکاری    ،ئیسالم

 عەرەن  پێش خۆی  
م بە هەر شێوەیەک ن   ئیسالم سیستەیم شورای، لە هۆزەکان 

 
دێنا. بەڵ

ەگەورەی محمد لە    کۆپیکردووە. یەک لە نموونە هەرە دیارەکان )دار الندوة( کە قیص باپێ 

 عەرەن  حیجاز تێدا دەکرا. 
 325مەککە دروستیکرد. کۆبوونەوە و ڕاوێژی سەرۆک خێلەکان 

 

 هەر ئەو شورایەش دوای مردن  عبدالمطلب کاروباری مەککەی گرتە دەست. هەر ئەو )دار  

الندوة(یەی بێجگە لە قوڕەیش، هۆزە عەرەبیەکان  ترییسژ یل  کۆدەبوونەوە. بۆ ڕاوێژکردن،  

 نێوان خۆیان و دەرەوە.  لەسەر کاروباری گر 
 

 نیک

 

المأل  و کۆبوونەوەی  الندوة  دار  وایە کە  پێیان  لێتۆژەرەوە  وەک    یهەندێک  قوڕەیش، 

یئەنجومەن  پەرلەمانێک وابوو. کە پن   بڵێی     شارەکان     (، لە سەر شێوەیکۆماری شار  )مێ 

 326یۆنان  کۆن و دەوڵەن  شار. 

 

سەرەڕای ئەنجومەن  المأل شورا ئەو ڕای خۆی سەپاند و  ئەوکاتەی ئەبوبەکر خەلیفە بوو، 

 دژی موسوڵمانان شەڕی دەستپێکرد. ئەو ڕەستە بەناوبانگەی پێیان گوت: 

  

چۆن شەڕی خەڵکێک بکەین، شەهادەی أال إلە إال ەللا، و إن محمد رسول  

. و نوێژ بکەن؟   ەللا بێی  

 

 
 هەمان سەرچاوە و هەمان الپەڕە   325
 ١٢٤هەمان سەرچاوە ص   326
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السواد( کەر دابەشبکا.    327یان عومەر ڕازی نەبوو )أرض   داگێ 
سەرەڕای  لەسەر سەربازان 

ژمارەیەک لە یاوەران  مەزن  تێدابوون، لەگەڵ چەند لە موژدە پێدراوان  بەهەشت.  ئەوەی  

بنەمایە  لەگەڵ   ئەو  لە سەر  ئایەتێیک  قوڕئان و کان  خۆی محمد خایک خەیبەری  بوون  

ت فەرمان
 
کرد. بۆیە لە هەر شوێن و سەردەمێک، دەستەڵ . ئەوەش  داگێ  ڕەوان  دەسەپێن  

تدارە. 
 
دەستەڵ و  سەرکردە  سەلماندنە، کە یک   المأل    328بۆ  ئەنجومەن   یم 

 
وەڵ لە  عومەر 

 :  گون 

، کە پێت وایە، هاوڕای لەگە  ڕایەئەو    
 
  کە باوەڕی  ڵ  مەڵ

 
من. بەڵکوو ئەوە بڵ

 329تۆ، لەگەڵ ڕاستیدایە. 

 

 عەرەن  پێش ئیسالم، کۆبوونەوەی شورا )المأل(
لەسەر کاروبارەکان  هۆز. وەک    لە هۆزەکان 

بەڵکوو   ناوچەیەکان.  پرسە  لەسەر  تەنیا  نەک  ئەوەش  بوو.  بەردەوام  پرۆسەیەیک  نەرێت 

لەوانە   دەکرد.  ەکانیش    
زلهێ  بۆ  پەیل  و  دەردەچوو.  ناوچە  پرسەکان   لەسەر  زۆرجار 

ێیک زۆر نزیک بوو. و بەردەوام لە گەڵ هۆزەکان  دوورگ   
. کە زلهێ  اتۆری ساسان  ە لە  ئەمێ 

  330شەڕ و ئاشن  و هاوکاری لە پەیوەندی دابوو. 

 

خەلیفەکان  ڕاشدین ماوەی هەرە زۆری ژیاناین لە سێبەری نەرێت و کولتووری خێلەیک بەر  

لە ئیسالم دابوون. بەتایبەری ئەبوبەکر، عومەر و عوسمان. یەکەم هەنگاو بۆ دەرچوون و  

لەسەردەیم ئەویش  دوای  و  هەوڵیدا  عەیل  سێبەرە،  شێوەی  لەو  زیاتر  ئەمەویەکان   

 331دەوڵەتێیک ناوەندی وەرگرت. 

 
کەیە، کە سوپای ئیسالم لە بیابان دەرچوو. و گەیشتە خاکێک سەرتاپای أرض السواد ئەو خا  327

اف  ئێستایە لە سنووری موصل تا    
ابوو. ناویان لێنا )السواد(. کە ناوچەکان  عێ  بە درەخت داپۆسژ

ن  دیجلە. 
 
 دەگاتە ناوچەی عەبادان لە ڕۆژهەڵ

قاوي، عبدالرعمن  ص   328  ٢٢٦الشژ
 ١٢٥عبدالکریم، خلیل الجذور ص  329
  الجاهلیة. ص  330

 ،  ٧٤جاد المل بک، محمد أحمد ) ( أیام العرب ف 
 ١٢٧عبدالکریم، خلیل، الجذور ص   331
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ابووەوە، کە ڕای ئەنجومەن  شورای هۆز وەربگرێ. ماف سەرۆک هۆز یا شێخ بەوە نەبەسێ 

 . ئەو کاتە    332ئەوەی هەبوو ڕایان ڕەتکاتەوە. یان ڕای یەک کەسیان وەربگرێ، کە پن   ڕاستن  

م بە ڕاوێژی شورا بڕیارەکە  بەرپرسیاریەن  دەرئەنجایم کارەکە تەنیا خۆ 
 
ی هەڵدەگرێ. بەڵ

 دەبێتە بڕیاری سەرجەم هۆز.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٢١٣  - ٢١٢جاد المویل بک، محمد أحمد و من معە أیام العرب ف  الجاهلیة ص  332
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 نەبوو  سیستەیم دەوڵەتداری ئیسالم
 

وونووس ژ ر
 دادپەرەوری و ئیسالم دەوڵەن   بایس بەردەوام موسوڵمان، ڕاڤەکاران   و می 

 ئەوەش دەکەن.  بایس جیهان نموونەن   دەوڵەتێیک نموونەی وەک و  دەکەن.  خەلیفاکان  

.  لە دوورە  تێدا سەردەمەی ئەو بەمانای دەوڵەن   بنەمایەک هیچ ئیسالم دەوڵەن   ڕاسن 

 هەرچەندە بووە.  ئیسالم سەرهەڵدان   پێش بەدەوی، یستەیمس بەردەوایم بەڵکوو نەبووە. 

تداران  
 
اتۆری دەوڵەتداری سیستەیم لە ئاشنایەتیان سەرەتان   ئیسالیم دەستەڵ  و ڕۆم ئیمیر

 دادوەری یاساکان   و بەڕێوەبردن شێوەی شارەزای  بازرگانیکردن هۆی بە و هەبوو.  ساسان  

یەن   و
 
تبوون.  ئابووری و کۆمەڵ

 
 ئیسالم پێش شوانکارەن   سیستەیم لەسەر ەره کەخر   ووڵ

ین و بوون.  بەردەوام  وا نەبووە.  تێدا بەڕێوەبردنیان یاسای و دەوڵەتداری دیاردەی کەمی 

 دەبوایە دەوڵەت سیستەیم بنەمای وەک دێنینەوە، خاڵ یس   نموونە وەک لەخوارەوە

 پەیڕەوکرابان.  و هەبان

 

 

 بنەمای بەڕێوەبردن بوو ، مێتودی بازرگان  خەلیفەکان ١
 

ی بازرگانیش   دوای مردن  محمد هەر س  خەلفەی یەکەم کۆنە بازرگان بوون. و هەر بە بێ 

خەلیفەکان    تەمەن   ماوەی  لە  وایکرد  ئەوەش  هەر  دەبرد.  بەڕێوە  دەوڵەتیان  کاروباری 

. هەرچەندە هەر  ٦٦١  - ٦٣٢ڕاشدین )  داران  نەن  
( هیچ سیستەمێیک دەوڵەت، بۆ سیاسەن 

ەنن      
اتۆریەن  بێ   ئیمێ 

  ی و بەڕێوەبردن 
س  خەلیفەی یەکەم، گەڕان و ئاشنایەتیان بە کارگێ 
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پەیوەندییە   و  لەگەڵ کولتوور  نزیکیان  ئاشنایەن   هۆی گەڕانیان  بە  هەروەها  و  هەبوو. 

ئەوە   یەمەن  هەبوو. سەرەڕای  دەگاتە  تا  ائیل  ئیش  و  بازرگان  شام  تری  یەتیەکان  
 
کۆمەڵ

 راشدین، فەرمانڕەوان  بەشێوەیەک دەکرد، کە لەوانیێ  جیاوازبوو.  هەریەک لە خە
لیفەکان 

مێتوودیان   هەمان  هەبوو.  خۆی  بو  تایبەت  مێتودێیک  هەریەک  بازرگان   وەک کاروباری 

هێنابووە ناو کاروباری دەوڵەت. و هەر یەکەیان بە شێوەیەک دواکەوتووانیان بەڕێوەدەبرد،  

  .  جیاوازن  
 کە لەوانیێ 

 

اردن  بە خەلیفە، دەبوایە وەک جێنیشین   لە س  ژ ەردەیم ئەبو بەکر، مەرخ  یەکەیم هەڵێ 

بەڕێوەبردن    لە  ئەوەش  سەرەڕای   . نەن    
نەخۆسژ لەکان   تەنیا  بکا.  پێشنوێژی  پەیامبەر، 

،گشت یاوەران و خەڵیک تر. کە لە ژێر سایەی دەوڵەن  ئیسالم دەژیان، لە مافەکان  ئابووری  

یەن  یەکسان
 
ت و نزییک پیامبەر    و کۆمەڵ

 
بوون. ئەوەش وایکرد کە یاوەران  خاوەن دەستەڵ

 ناڕازی بن. و بە ڕای ئەوان دەبوایە جیاوازی بکرابووایە. بۆیە ژەهرخوردیکرا و مرد. تەنانەت  

 

دوو   بەر. کۆمەڵگە الی عومەر  لە فەرمانڕەواییکردن گرتە  تری  کەخ  عومەر شێوەیەیک 

ت و یاوەران  سەردەیم زوو. پلەیەیک بەرزتریان هەبوو. ئەوەش  چی   بوو. خاوەن  
 
دەستەڵ

 داران  و بەخشی   
کراو   تەنانەت، لە دابەشکردن   داگێ 

تان 
 
ن  ووڵ

 
، بە  لە دەستکەوتەکان  تاڵ

، یەکەم ئازاد یان کۆیلە. دووەم پلە بەرزی کەسەکە لە سوپای ئیسالم  پن   پێگەی خەڵک

 .  ئەوەش لە کۆتاییدا بووە هۆی کوژران   ورەیش بوایە. یان کەسێیک سەر بە بنەماڵەی ق

ن  یان بنەماڵەیان لە سامان  گشن   سوودی کەسایە   هەردوو خەلیفە ئەبوبەکر و عومەر،

 قەدەخەکردبوو.  دەوڵەت

 

نێوان شەش کەس کە عومەر   لە  وتن  
 
پاڵ لە ڕێگای   ، بەشێوەی سێیەم  کەخ  عوسمان 

یەک   مردن   دوای  لە  موسوڵمان  دیاریکردبوون. کە  هەندێک  ێرن، کەخ   ژ هەڵێ  لەوانە 

تا خەالفەتەکەی بە کوشتن    ئیمایم عەیل.  هەندێکییش دژی وەستان  دایە  بەیعیەتیان 
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کۆتان  هات.  سەرەڕای ئەوە عوثمان یەکەم خەلیفە بوو، ڕێگای بە خۆیدا )بیت المال(،  

 گەیشتە ئەو ئ
 
. کە دوان  گەندەڵ  

استەی، بەدەسن   بۆ خزمەن  خۆی و خزمان  بەکاربێن 

 . 333یاوەران  بکوژرێ  

 

نە   هەبوو.  ناوەندی  یاسایەیک  نە  ڕاشدین  خەلیفەکان   لەسەردەیم  ئیسالم  دەوڵەن  

یەکان وەک بنەمای دەوڵەت بوونیان هەبوو. بەڵکوو بە ئارەزووی خەلیفە     
پەیوەندیە کارگێ 

خەلیفەیەک بۆ    کاروبار بەڕێوە دەچوو. لە جیان  ئەوە. وەک بازاڕێیک ئەو سەردەمە هەر 

 .  ئەو بازاڕە مێتوودێیک تایبەت بەخۆی هەبوو. کە لە کۆتان  دەبووە هۆی سەرخواردن 

 

سەبارەت بە عەیل بن أن  طالب کە بووە خەلیفەی چوارەم. وەک پێشێ  ئاماژەی پێکرا. 

بازرگان    باویک  أن  طالن   ئەگینا ئەویش  بکا.  بازرگان   نەگەیشتبووە ئەوەی  تەمەن   هێشتا 

د. ڕەنگە ئەویش گەیشتبایە تەمەن  گەورەتر، هەر ببوایە بازرگان. کەخ  لە تەمەن  دە  دەکر 

تیشیدا ناکۆیک و  
 
 هاتە سەر دین  ئیسالم. و یاوەری هەمیشەی محمد. لەکان  دەستەڵ

 
ساڵ

ان  سیاس گەیشتبووە پۆپەی. و لە کۆتان  ئەویش کوژرا.   قێ 

 

فەرمانڕەواییدا. هەر کۆنە بازرگانەکان بوون،    لە کۆتاییدا سەرکردە کان  ئیسالم لە پرۆسەی

یان دۆزیەوە. ئەو جارە   . بازاڕێیک نوێێ  و بە قازانجێ   و سەرەڕۆن  بازرگان 
دوای کوتاڵ فرۆشی  

. هەمان مێتود و هەمان قازانج. ئێستا لە   ن بەن   مامڵەن  کڕین و فرۆشی  
 
کردن و تاڵ داگێ 

ی شەڕ  ژ     جیان  ڕووی خۆسژ بازاڕداری. توندوتێ 
 

و فەرمان  کوشی   و سەبایا گرتن،بەبەریک

ی یل  بکەنەوە.     ی و دەوڵەتداری شتێک نەبوو کە ئەوان بێ 
 سەربازی. بۆیەکارگێ 

 

 
333 (  

 ١٠٩( إنتکاسة المسلمی   إیل الوثنیة. ص ٢٠١٠د. سید القمن 
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  ٦٩٩ئەوەش شتێیک سەیر نییە. ئەگەر بیۆگرافیای محمد لە نووسین  محمد إبن إسحاق )

ن  خەلیفەکان سەرچاو ٧٦٩ –
 
ەکەی  س.ب( بخوێنینەوە. بۆمان دەردەکەوێ. کە دەستەڵ

 لە دامەزرێنەرەکەیەوە هاتووە. 

 

بییۆگرافیاکەی سەبارەت بە محمد، دیمەنێیک چەتەگەری و پڕ کارەسات   ابن اسحاق لە 

دەخاتە ڕوو. بایس رووێیک تری نەنر محمد دەکا. کە بیۆگرافینووسەکان  تر تا بتوانن خۆی  

 یل  لدەدەن.  

 

س.ب( خەلیفەی دووەیم عەبایس    ٧٧٥  -٧١٢إبن إسحاق لەسەردەیم أبو جعفر المنصور )

شاری   درێتە  ر
زۆربەی   مەدینە. دەنی  شارەی  ئەو  محمد.  نەنر  بیۆگرافیای  بۆ کۆکرنەوەی 

دەدا.  پیشان  و  ڕاسن  کەسایەن   ڕووی  و  ژیاوە.  لەوێ  محمد  تداری 
 
دەستەڵ تەمەن  

و   نزیکرین  بە  بۆیە  وەرگرتووە.  مەدینە  خەڵیک  لە  بیۆگرافیاکەی  سەرجەیم کەرەستەی 

 نەنر م 
ین بیۆگراق  بۆ ڕاسن  ژیان و کەسایەن   حمد دادەنرێ.  ڕاسی 

 

: ئەو )پەیامبەر( بۆ گەیشتنە ئامانج، دەسن  لە هیچ نەدەپاراست.   إبن إسحاق دەنوویس 

ییەی لەبەرژەوەندی خۆی    ژ  هان دەدا. ئەو توند و تیر
ی و بێویژدان  ژ  بۆ توند و تیر

یاوەرەکان 

 بەکاری دێنا.  

 

ئاستێیک زۆر چاک شارەزای پیاوەن  و دڵپایک خەڵیک مەک م بە  نەنر محمد تا 
 
کە بوو. بەڵ

دەگمەن داوای ئەوەی لێدەکردن. لەجیان  ئەوە کوشی   و سەربڕین  نەیاران  بەشێوەیەک  

ێژی مەدینە دا، سەرۆک باندی چەتەکان   ڕ
بەرفراوان ڕێکدەخست. ئەو لە زۆرداری و خوێی 

ن و بڕۆیەی 
 
ن و بڕۆ دامەزراندبوو. ئەو تاڵ

 
  بوو. سیاسەن  ئابووری دەوڵەتەکەی لەسەر تاڵ

م دابەشکردنەکەی نایەکسان بوو. بۆ دابەشکردن چەند  
 
لە ناو یاوەران  دابەیسژ دەکرد. بەڵ

 پن ر دڵگران بوون. و لن ر وەدەنگ دەهاتن.  
 پێوانەیەک دانابوو. کە زۆر جار یاوەرکان 
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بەنر    هاندەدا.  ئارەزوو  هەمان  بۆ   
یاوەرەکانیشژ بوو. 

 
واڵ دەست  و  نر  شەرم  بۆخۆی  ئەو 

. ڕەچاوکردن  هەڵ  ومەرج، ئامادەبوو هەموو شتێک بکات بۆ بەئەنجام گەیاندن  ئارەزووەکان 

 

: بەهەرحاڵ ئەستەم بوو، پرینسیپێک بدۆزیتەوە. کە    
 
إبن إسحاق لەوەش زیاتر دەڕوا و دەڵ

. چەند جار   ، بۆ مسۆگەرکردن   دوائامانچر سیایس خۆی، وازی یل  نەهێن   ئەو ئامادە نەنر 

 هێنا. تەنانەت وازی لە ناونیشان  پەیامبەرایەن  خۆی هێنا.   وازی لە تاک و تەنیان  خودا 

 

لە   هەر  ئەنجامەی، کە  ئەو  دەگەینە  بکەینەوە.  إسحاق  إبن  دەربڕینانەی  لەو  بیر  ئەگەر 

ەوەن و کارەسات   ر 
سەرەتاوە. ئەو دینە وەک پڕۆژەیەک بازرگان  دروست بووە. ئەو دیمەنە قی 

لە خۆیانەوە   هەر  نیر   شتێک  هەموو  هێنەرانەش،  ئەو  پاشخان   دەنر    . هەڵدانر سەریان 

بیابان   ناو کولتووری  داڕێژراوی،  بەرنامەیەک  و سەبایا. وەک  و کۆیلە  ن 
 
تاڵ و  کردن  داگیر

ۆزییەک سەیربکرێن.   ابێتە ناو بزووتنەوەیەک بە ناوی خودا. و وەک پیر  هێی 

 

ا  . و ئەو هەموو  خۆ ناشکرێ پاکانە بۆ ئەوە بکرێ کە ئەو دیمەنە بە فلچەی دوژمن کێسژ نر 

بیۆگرافنووسە   و  وونووس  ژ ر
می  ئەوەبوو.  لەبەر  هەر  ابن.  هەڵبەسی  بۆ  کارەساتانەی 

نەدەدا.    إسحاق   إبن  بە  ئەوتۆیان  ، گرنگییەک  سێیەیم کۆخر سەدەی  کالسیکییەکان  

ئەو   ناوەرۆک  لە   
 
نکۆڵ دەدا،  هەوڵیان  . کەخر  دەزان  شتانەیان  ئەو  باش  هەرچەندە 

ئاز  بە  بنووسنەوە. کە  بیۆگرافیایە  بۆ  تری  بیۆگرافیایەک  و  بکەن.  ووردەکارییەکان   و  ارە. 

ازێننەوە   ڕ  بیر
 
ۆک خوراق ڕ . و بە ئەفسانە و چیر

دوورنر  لە ڕاسن 
334       . 

 

ین بیۆگرافیای محمدە. گرنگیەک تریشژ   ئەو بەرهەمەی إبن إسحاق سەرەڕای ئەوەی کۆنی 

ناوەرۆک  ئازادە.  نووسەرێیک  لەوەی  بێجگە  زانیاری  هەیە.  لە  بریتییە  بیۆگرافیەکەی   

و    .دەگمەن لێدەکەن   
 
نکۆڵ بتوانن،  تا  ئیسالم  ان   ژ ر

بانگهی  و  نووسەران  ئێستاش  تا  کە 

 
334 Encyclopedia of Religion and Ethics, bind 8, s. 878 
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 نەنر محمد. دەنر  وەک  
م لەبەر ئەوەی نزیکرین سەرچاوەیە لەسەر ژیان 

 
دەیشارنەوە. بەڵ

ێ.   بەڵگەیەک خر  متمانە وەربگیر

 

. تا ئێستاسژ لەگەڵ  دان   ئەوەندەی لە دەوڵەن   ئیسالم باس نوێژدەکرێ.  بۆیە دەن   بڵێی  

چەند جار لە ڕۆژێکدا، کاتەکانیان و هەریەک چەند ڕکاعەت و سوجدە و خ  لەپێشدا و لە  

. یان چۆن خۆیان بۆ نوێژ بە خاوێن  ئامادە بکەن هتد. لە جیان  ئەوە بۆ خودا     
دوان  بڵی 

ڕو  دوورگە  عەرەن   بۆ  ووردی  بە   
دەوڵەن  ئەو  کاروباری  بەالی کەیم  تا  وننەدەکردەوە. 

ی   تکفێ  و  ، هەر خەرییک سەربڕین  دان   لەگەڵ   
ئێستاسژ تا  ئیسالمیانە، کەخ   کۆمەڵگە 

ن    . 335خەلکیێ 

 

و کاریگەریشژ   هەبوونر   وون  دەنر  
ژ ر
می  و گەواهیانە، محمدی  بەڵگە  ئەو  ی  ئەنجامگیر بە 

دامەزراندن  دەوڵەن    و دواتریش  یەتوب  بۆ  نەساڕیەکان  یەهودیە  هاتن   ووی  ژ ر
می  لەسەر 

. دەکرێ شتێیک   م پڕۆسەی ژیان و کاریگەری لەسەر کەسایەن  و جیهان بین 
 
ئیسالم. بەڵ

  .  ترنر 

 

 

 دەوڵەن  ئیسالمیم دراو لە سەردە ٢

لەسەردەیم دەوڵەن  ئیسالم لە مەدینە. دراو هەبووە. ئەو دراوانەش درهەم و دینار بووین.  

ئیسالم   دەوڵەن   لەالیەن  دراوانە  ئەو  م 
 
بەڵ دەهاتن.  بەکار  حیجاز  خایک  سەرتاسەری  لە 

 دروستنەکرابوون. بەڵکوو موسوڵمانان تەنیا بەکارهێنەربوون. 

 

  
 
س.ب، کە دەکاتە سەردەیم عبدالملک بن    ٦٩٥ک/   ٧٦ئەو دراوانە ڕۆیم بوون و تا ساڵ

اتۆری ڕۆم بەکارهاتوون. موسوڵمانان و     پەیامبەر مڕوان، لە سەرتاسەری سەرزەمین  ئیمێ 

 
335 (  

 ١١٠ -١٠٩( إنتکاسة المسلمی   إیل الوثنیة. ص ٢٠١٠د. سید القمن 
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ئەوەی محمد و هاوەڵە   لەبەر   . نەیان دەزان  بڵێی    ناکرێ  دێنان.  محمد خۆییسژ بەکاری 

ی ئیسالم، وەک بازرگان هاتوچۆی سەرزەمین  ڕۆمیان لە    نزیکەکان  دەمێک بەر لە  ژ  
بانگهێ 

ائی ئیش  ئەو دراوانە بوون. ئەوەشیان باش دەزان     ل شام و خایک  باش شارەزای  دەکرد. و 

 بوون  دراوە.  دەوڵەت،   سەرمایەگوزاریسیستەیم  یەک لە بنەماکان  

 

خاچیان  دروشیم  و  بووین.  هەرقەل  لەسەردەیم  ڕۆمیانە  دراوە  وێنەی    ئەو  لەسەربوو. 

هەرقەل لەسەر دراوەکە بووە. کە تاجێیک لەسەرە و خاخ  لەسەر بەرزبۆتەوە. هەروەها لە  

زەوی، کە   چەپییسژ گۆی  دەسن   لە  و  دایە.  لەدەست  خاچێیک گەورەی  ڕاسن   دەسن  

ووی دەرچوون  لەسەرە.   ژ  
خاچێیک بچوویک یل  بەرزبۆتەوە. لە ڕووی دووەیم ناوی شار و مێ 

دروستکردن  درهەمەکان   ووی  ژ  
مێ  لەسەرە.  دیمەشف   ناوی  دینارەکانیش  و  پاریس    ناوی 

  
 
س.ب کە دەکاتە   ٦٣٩و    ٦٣٨  ساڵ

. کۆپیەیک ئەو دراوە   ١٨و    ١٧ کۆخ 

اوە   336لە ئەوڕوپا تا ئێستا  هەڵگێ 

پارانەش  دەوڵەن    ،ئەو  سەردەیم  تا 

بن  عبدالملک  خەلیفە  و  ئەمەوی 

بەکار   ،مروان  بەردەوام  هەر 

پێیەش نە محمد و نە هاتوون. بەو  

خە ڕاشیدی ل هەرچوار  یفەکان  

نەبووە. و پەیوەست  دراوی خۆیان 

 بووین بە دەوڵەن   

 مەڕوان کوڕی عبدالملک وێنەی بە ئیسالم دراوی یەکەمیر           

 

 
. یوم قبل وفات محمد ل  336  ٩٠ –  ٨٩محمد إحسان المنێ 
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تەی ناوی دەوڵەن  ئیسالم بووە. تەنیا گردبوونەوەی    ڕۆم. 
 
ئەوەش بەڵگەیە کە ئەو دەستەڵ

   
 
 کۆمەڵ

وەک   ڕۆیم،  دراوی  لەسەر  بوون  بەردەوام  و  داران   سیستەیم  یاسا،  بەن    بووە.  خەڵک 

 .  بەردەوامیەک لەسەر سیستەیم شوانکارەن  بەدەوی پێشێ 

 

یەکەم دراو لە جیهان  ئیسالمدا ، لەالیەن ئەمەویەکان، لە سەردەیم خەلیفە عبدالملک  

 کوڕی مەڕاون دروستبوو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 
 

 

 

 یەهودی هەردوو باڵەکان   ناکۆک نێوان 

 

وون   پاشخانێیک یەهودی گرووپەکان   نێوان ناکۆک
ژ ر
  هەزار درێژان   بە . هەیە کۆن   می 

 
 ساڵ

ی ،ڕێبازێک هەر بەردەوام ڕابردوو، یان تاوانباری بەوە و دادەنا.  گومڕا بە ڕیبازێکیێ   یەکێ 

  . الیانداوە تەورات و موسا ڕێبازی لە کە دەکرد

 

 هاوتای نر   تەوژمێیک ،ئاشکرا شێوەیەک بە نوێ لە سەر ،نارسی ییەسو لەخاچدان   دوای

یکردن   دژایەن    لە کۆمەڵێک . هێنا خۆی لەگەڵ یەهودیەکان   گرووپە نێوان یەکی 

م ،بوو هێنا یەسو بە باوەڕیان     337زوو هەر کە فەریسیەکان
 
 پەیڕەوکردن   لەسەر بەڵ

ا ناویان گرووپە ئەو . بوون بەردەوام موسا یاساکان    بەوە، بەرامبەر ن. نەساڕیەکا یەهودیە لێی 

ۆڤە خەرییک بەردەوام ،مابوونەوە یەهودی دین   لەسەر هەر فەریسیانەی ئەو  پەرەدان و رسژ

ین بە خۆیان  ،بوون یەهودی کۆن    و تەورات یاساکان   و نەرێت بە  دین   سەرچاوەی ڕاستی 

 ساکان  یا بە پەرەدان و دین سەرکەوتن   ،نەساڕیەکان یەهودیە بەوە، بەرامبەر . دادەنا موسا

اتۆری بوونەوەی بەرەنگار دەگاتە تا . دەدی ڕشی    خوێن و شەڕ ڕێگای لە موسایان  ڕۆم ئیمیر

  فەریسیەکان پێچەوانەوە بە . ئیسڕائیل خایک لە
 
 بۆیە . نەدەبوون سیاسەت تێکەڵ

اتۆری  لەخاچدان   دوای ساڵەی سەد شەش ئەو ماوەی لە . نەدەکردن دژایەن   ڕۆم ئیمیر

 هاوکاری کە دەکرد تاوانبار بەوە فەریسیەکانیان بەردەوام ەکاننەساڕی یەهودیە یەسو،

کەر   . تەورات گوڕین   تۆمەن   دەگاتە تا دەکەن، داگیر

 
یان لە سەنهەدرین هەبوو. و بەردەوام   337

 
لەبەر ئەوەی یەهودیە فەریسیەکان دەستێیک باڵ

بۆ جیاکردنەوەیان لە یەهودیە نەساڕیەکان. لەو  خەرییک کاری دین  بوون. زۆربەیان حاخام بوون. 
 بە یەهودیە حاخامەکان ناودەبردرێن. ، پەرتووکە
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بوون.  یەتروب لە نەساڕیەکان یەهودیە ئەوەی دوای ر   و جێگیر
ان   بە ،دەستەلتیان و هی  ر

 خی 

  دابوو.  پەرەسەندن لە 
 
  و .     338دا یەتروب تری کان  یەهودیە ڕازیکردن   بۆ زۆریان هەوڵ

 باوەڕیان ئەوان کەخر  . بێی    نەساڕی یەهودی ڕێبازی بە اوەڕب کە لێدەکردن داوایان

  دادەنا.  خۆێڕێژ و شەڕان   و گومڕا بە نەساڕیەکانیان و نەدەهێنا

 

 نەبیەن   بە باوەڕ کە ،بووئەوە یەتروب یەهودیەکان   بۆ نەساڕیەکان، یەهودیە مەرخر  اکەت

  ئۆڕشەلیم.  ڕزگارکردن   بۆ بکەن.  چاوەڕوانکراو کریسن   چاوەڕوان   ئەوان وەک . بێی    یەسو

 

 ئیی   سەرناکەون، زانیان کە سەرنەکەوتن.  زۆر هەوڵدانێیک دوای نەساڕیەکان، یەهودیە

شکردن کەوتنە ر
 دروستبووندابوو.  لە ئیسالم دەوڵەن   کە کاتەدا، لەو بەتایبەن   . سەریان ەهی 

  تێیدا نەساڕیەکانیش یەهودیە و
 
 قوڕئان نووسینەوەی لەسەر کاریگەریشیان دەستبوون.  باڵ

 یەتروب لە کۆنەوە لە هەر کە حاخایم، یەهودیەکان   پێچەوانەی بە ئەوەش هەبوو. 

ت نر   دەژیان. 
 
 دەرفەتێیک ئەوەش  نەبوو.  پشتیوانییەکیان هیچ دەرەتان، نر   و دەستەڵ

 یەهودیەکان   لەگەڵ خۆیان ناکۆک رییەکجا بە بتوانن نەساڕیەکان، یەهودیە بۆ گەورەبوو

  بوون.  کاریگەر چەکێیک مەبەستە، ئەو بۆ قوڕئانیش و ئیسالم و پاکتاوکەن.  یەتروپ

ش وەک مەدینە، قوڕئان   لە ئایەتانەی، لەو یەک ر
 هەیودیەکان بەرامبەر سووکایەن   و هی 

  
 
 339دەیانکوژن:  و دەخەنەوە درۆ بە نەبیەکان  یەهودی ،دەڵ

 

 ٨٧ : ٢  البقرە سورة – الکریم القرآن

 
،  بوون. باوەڕی یەهودی خۆیان هەر پاراستبوو یەهودی هەر لە کۆنەوە نیشتەجن ر یەتروب    338

اهییم نەهێنا.   هەرگیر  باوەڕیان بە ئیسالم، وەک دینێیک ئییر
 ١٢٧ – ١٢٦ ص المبكر اإلسالم تاري    خ محمد، د.  عیش، آل 339
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ئێمە خۆمان پەرتووکمان دا بە موسا. و چەند پەیامبەری تریشمان لە دوای  

ی کوڕی   )عیسا(  یەسو  دانە  ئاشکراشمان  بەڵگەی  چەندین  ناردن.  ئەو 

دا.   یاریدەمان  خوشمان  ۆزی  پیر  
گیان  لە  هەر  مریەم.  ئێستا  هەتا 

. خۆتان   ئیوە نەبوونر 
 
، کە بە دڵ . و شن  وای گوتنر  پەیامبەرێکتان بۆ هاتنر 

زانیوە زلی   هەر    . بە  هەندێکیشتان  و  درۆزن  هەندێکتان گوتووە  بە  و 

 (  ٨٧کوشتوون ) 

 

ەوە ر
  کۆن   ەکدوژمنایەتی حاخایم، یەهودیەکان   بەرامبەر ئیسالم دوژمنایەن   دەزانیر   لی 

ات وەک . نەساڕیەکانە یەهودیە ی،ڵەسا سەد چەند  پەیامبەرەکەی و ئیسالم بۆ میر

 بەردەوامە.  هەر ئێستاش تا ماوەتەوە. 

 

 

 
 
 یەهودیەکان  یەثرب  دوژمنایەن   محمد لە ڕۆڵ

 

 لە وەرەقە، قەشە دوای نەساڕیەکان یەهودیە کەنیسەی سەرۆک و ڕێبەر وەک محمد

 ماڵە هۆی بە هەروەها بوو.  یەتروب حاخامەکان   یەهودیە ڕێبازی شارەزای . مەککە

، .  نزیکەوە لە نجاڕ بن   خاڵەکان   وەک هەڵوێسن   یەثرب.  بۆ کۆخر  دوای دەیناسیر 

 بۆ رازیکردنیان و نواندن نەریم بە نەساڕیەکیی   هەر وەک سەرەتادا لە ڕێبازەکەی،

 دینەکان   لەگەڵ ژیان پێکەوە پەیمان   نەتتەنا نەساڕی.  یەهودی ڕێبازی بۆ وەرگەڕانیان

ر   پەیداکردن   هۆی بە دواتر کەخر  الکتاب(.  )أهل
 پەیمانەی ئەو بژێوی.  پێداویسن   و هی 

 گوێخست.  پشت
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 چۆن وەک ڕەتکردەوە.  ئەویان نەبیەن   ئەوەی بەهۆ نەک ئەوەش کردن.  تاوانباری گومرا بە

 هۆکاری دوو بۆ دەگەڕایەوە بەڵکوو ەن. دەک بایس ئیسالم ڕاڤەکاران   و بیۆگرافیانووسان

 .  بنەڕەن 

 

ینەی دوژمن   کە نەساریەکان، یەهودیە سەرکەوتن   یەکەم:   ژ ر
 بوون.  تر یەهودیەکان   لەمی 

، نەنر  بە )عیسا( یەسویان یەهودی ئەوەی لەبەر  سەدە چەندین نەساڕیەکانیش و نەدەزان  

  لە بوو
 
 نەساڕی.  یەهودی دین   سەرد ەبێن ئەوان وەک یەهودیەکان، کە ئەوەدابوون هەوڵ

.  یەسوش بە باوەڕ و  ناکۆکیە ئەو بەیەکجاری ئەوەی بۆ بوو زێڕین دەرفەتێیک ئەوەش بێی  

اتگری تاکە ببنە یەهودیەکان نەساڕییە و پاکتاوکەن اهیمیەکان.  دینە میر   ئییر

 

 دەبوو.  گەورەتر دەهات تا کە لەشکرەکەی پێداویسن   بۆ محمد بوو.  گرنگ زۆر کە دووەم: 

، دابینکردن   بۆ هەبوو.  زۆر سامانێیک و سەرمایە بە پێویسن    زۆرەی لەشکرە ئەو پێداویسن 

 و چەک و خۆراک زۆری پێویسن   دەبوون.  زیی   بەردەوام و کردبوو.  کۆچیان شامەوە لە

 پڕکردنەوەی و پیاوبوون.  زۆربەیان کە لەشکرە، ئەو هەروەها حەوانەوەیان.  شوێن  

ین ئەوەش . انسێکسی ئارەزووی  بایابەسە و هۆزەکانیان، تێکشکاندن   بۆ بوو، دەرفەت باشی 

نکردنییان ژنانیان، کردن  
 
کردن   و یارمەن   بۆ کێڵگەکانیان و گوند تێکدان   ، تاڵ  باری باشی 

  340لەشکرەکەی.  سەربازان   ژیان  

 

    بیانۆی بەردەوام دەبوو.  قوڵی   یەهودیەکان و محمد دوژمنایەن   دەهات تا دواتر
 لە نون 

 دین   و گۆڕیوە.  تەوراتیان بەوەی کردن تاوانباری ئاستەی ئەو گەیشتە تا دەدۆزیەوە.  دژیان

ە لەگەڵ شێواندووە.  ڕاستەقینەیان اهیم باپیر  داوای …..  ئەو دوای نەبیەکان   و ئییر

مب دەکردەوە.  ڕەتیان ئەوانیش دابەزیوە.  ئەو بۆ کە بێی    دینە ئەو بە باوەڕ لێدەکردن،
 
 لە ەڵ

 
، بحث ق  نش٢٠٠٥ابو مویس الحریری ) 340  ١٦٠سالم ص اإل أة ( قس و ننر
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   شوێنێک هیچ
 
 بنەڕەتە نێوان لە بەراوردێک یان گۆڕیویانە.  کوێ لە و گۆڕیووە.  چیان ناڵ

 گۆڕاوەکە.  و ڕاستییەکە

 

 هیچ کارێیک بە کەسایەن  محمدەوە  ،  حاخایم دوژمنایەن  محمد بەرامبەر یەهودییەکان  

بەڵکوو   و  نەبوو.  بوو.  وون  
ژ  
مێ  و پاشخانکە  دوژمنایەتییەیک  هەبوو.  ساڵەی  چەند    ێیک 

بۆ   نەساڕیەکان. قین   دەگەڕێتەوە  بۆ   و   یەهودیە  ان   باپێ  و    محمد   لە  وەک  ماوەتەوە. 

ن    کولتوورێک،   یەهودییەکان،  ئەوەش  سەرەڕای  پێبدا.  پەرەی  پەنا  دەن    و  ن    پشت  و 

بوون.  محمد   ئەوەش    دەرەتان  ە گەو   بۆ    
هێ  هۆزەکان   رەیە،  بەو  بۆیە  بوو.  ئاسان  کارێیک 

 شی   یەک لە دوای یەک لە حیجاز لەناو بردن. و ماڵ و سامان  
ن    یەهودی بە خوێێ 

 
تاڵ

ان.   کردن. و پیاوەکان  دەکوشی   و ژنەکانیش دەکرانە سەبایا. و دەفرۆسژ

 

 ٨٢:  ٥سورة المائدة    –القرآن الکریم 

بۆخودا  دانەرانن  هاوبەش  و  یەهودی  بەرامبەر  بێگومان  دۆژمنایەن   لە   ،

 (  ٨٢باوەڕداران سەرسەخی   )

 

ک(  لەم ئایەتەدا، نووسەری قوڕئان نایشارێتەوە یەهودی و هاوبەش دانەرن بۆ خودا،    )مشژ

دینە   لە  یەک  و  یەکتاپەرسی    یەهودی  لەالیەک  کەخ    . دادەن   تەرازوو  لەیەک 

اهیمیەکانن. لەالیەکیێ  لە هیچ شوێنێک ڕوون  ناکاتەوە، بۆ ئەوەندە قین  بەرامبەر بەو   ئیێ 

 دینە لە دڵە. 

 

ن  ناوەڕاس 
 
 ڕابردووی، ناوچەی ڕۆژهەڵ

 
ووی شەش سەد ساڵ ژ  

ت  بۆیە دەن   بە الپەڕەکان  مێ 

قینە یه   ئەو  تێدەگەین  ئەوسا  ئیسالم(  هاتن   تا  یەسو  لە خاچدان   )نیوان  بچینەوە.  دا 

 لەگەڵ دان   تایک موسوڵمان بەن   ئەوەی  
نەساڕیەکانە، بۆ محمد ماوەتەوە. کە تا ئێستاسژ

. و  ین زانیاری هەن  
 بزان   بۆخ  هەر لەسەر بەردەوامە. کەمێ 
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کردن  ئۆڕشەلیم  سێیەم بۆ هەوڵ  داگیر

 

 مؤتة  شەڕی  

پاشا  لە  ناوچەی  نیشین  مؤتة شاڕیکە  لە  ئوردن  هاشیم،    لە کم    ٢٠دووری    بە  ،بەلقاء    

ن   باشووری  
 
 .341یەک( ی ئێستا ە کم لە باشووری شاری )کەر   ١٢و  دەریای مردوو،  ڕۆژهەڵ

 .  دوورە کم لە باشووری عەمان  پایتەخت   ١٤٠هەروەها 

 

بەرامبەر   هەشتەیم کۆخ    
 
ئیسالم  ٦٢٩ساڵ سژ   

هێ  دەستیپیکرد.    ەرەو ب   ،س.ب  مؤتة 

شە  
شەکان  تری محمد  جیادەکاتەوە  ،ئەوەی ئەو هێ   

 : لە هێ 

 

شە   
 لە گەورەن  شەڕەکە یان    یەکەم: ئەو هێ 

 
ووی ڕوودان   گرنیک ژ  

  نییە. بەڵکوو  دا مێ 
 

گرنیک

ئەوە دایە،  جارە  لەوە  ئیسالم،   یەکەم  سنووری    پەیامبەری  دەرەوەی  ناردۆتە  لەشکری 

. و ناو جەرگ ائیل دوورگەی عەرەن   . 342ەی خایک ئیش 

دەرەوەی   ئەوەندە دەنگدانەوەی لە ناو سەرچاوەکان    ئەو شەڕە یەکەمی   ڕووداوە،دووەم:  

 هەبوون     ئیسالیم، بە تایبەن  
  . 343سیان  و یۆنان 

 

کاری   محمد دەمێک بوو ئارەزووی ئەو شەڕەی هەبوو. لەبەر ئەوەی دوای پانزە ساڵ داگیر

ەنتییەکان   ر 
. سەرەڕای ئەوەی هێشتا بی  ەنن  ر 

ن  بی 
 
ساسانیەکان، تازە گەڕابووەوە ژێر دەستەڵ

 
341 Alfred-louis de Prémare (2002) The foundations of Islam, between 
Writing and History. Seuil. Paris Pp. 152 
342 Ibid. Pp 152 ،اف جلد ١، ص٣٨٠    البالذري أنساب األسژ
343 Alfred-louis de Prémare (2002) The foundations of Islam, between 
Writing and History. Seuil. Paris Pp. 151  
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  د لە ڕووی سەربازی، سوپایەک ماندوو و لەیەک ترازاو بوون. بۆیە محمد وا مەزەندەی دەکر 

. وەدیهێنان  خەون  چەند سەد دەرفەتێک نر    ەنن  ر 
  بۆ گرتن. و بە ئاسان  ڕاونان  سوپای بی 

دروستکردنەوەی پەرستگای ئۆڕشەلیم. و چاوەڕوان  کریست    ۆ ی یەهودی نەساڕی. بەساڵ

  .  بۆ ڕزگارکردن  مرۆڤایەن 

 

دەرفەتەش هات. بەتایبەن    ئەو  لەوەوە  زانرا   ،  مؤتەیان    کە  ناوچەی  ڕۆم  اتۆری  ئیمیر

ن  پاشاکان  غەساسنە دایە. کە پاش
 
یک  انیشینێ چۆلکردووە. و ئێستا ناوچەکە لەژێر دەستەڵ

   هاوپەیمان  ڕۆم بوو.  ، ناوچەن  

 

. بەپن ر  ای بورس یەکەم هەنگاوی محمد ئەوەبوو، نامەیەک بۆ پاش ی نارد کە موسوڵمان بنر 

، بە یارمەن  پاشای  ،  مەزەندەی محمد  ی و ماندوون 
ر 
بەجێهێشتن  سوپای ڕۆم لەبەر بێهی 

ئیی  ڕێگای گرتن  ئۆڕشەلیم  .  ڕۆم ببەزێی   غەساسنەکان و  سوپای  بورسی دەتوان   بە ئاسان   

 دەنر  بۆ 
 
 .  لەشکری ئیسالم واڵ

 

ێ، لنامەبەر عامر کوڕی عەمیر األزدی  و لە    . ە ڕێگا لەلیەن لەشکری غەساسنەکان دەگیر

بەردەم شەرحەبیل کوڕی عەمرۆی غەساسن  ئامادە دەکرێ. دوای ئەوەی ڕوون دەبێتەوە،  

محمد   بۆ  دەرفەت  ئەوەش  دەکوژێ.  نامەبەر  شەرحەبیل  چیە!  نامەکە  لە  مەبەست 

. کە   ڕشەکەی بە تەمێکردن  غەساسدەڕەخسێن   ر
ت پێبکا. لەبەر ئەوەی لەوە  نەکان دەسهی 

 و بەرگەی لەشکری ئیسالم ناگرێ.  وو و شەکەتە، سوپای ڕۆم مانددڵنیابوو 

 

بوون پێچەوانە  لێکدانەوەکان  بە    . کەخر  دەرچوون.  و  سەرەڕای  هەڵە   ، ەنن  ر 
بی  سوپای 

 ، ردن  شەڕ بە جوان   ب ڕێوەە لەبەر ئەوەی سوپایەک کارامە بوو. و دەیتوان  پالن و ب  ماندوون 

بدا  ر   . ئەنجام 
ئەو شکەستە،    یسژ محمد هی  بەڵکوو  بوو.  تەنیا شکەستێیک سەربازی  نەک 

لەگەڵ    ،یشژ یەهودیە نەساڕیەکان  ەد ساڵەی س چەند    و چاوەڕوان    ونەخ   لەگەڵ خۆیدا،

   ەستخواردی کرد. شکو   . خۆی برد 
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لەشکری موسوڵمانان یس  لە سەرکردە سەربازیەکان  هەرە گەورەی لەدەست  شەڕەدا  و  لە

شەکەدا کوژرا  ر
لە دەستدان  سەربازی تری زۆر. یەکەمیر  کەس کە لە هی  دان. سەرەڕای 

شەکە بوو: زەیدی کوڕی حارثة. کە کوڕی تەبەن  محمد بوو  ر
 .344سەرکردەی گشن  هی 

  

ئەبئەوەی جێگای سەرنجە ڕاهبێیک کریستیان   نێوان  یفانی  لە  وس لە کرۆنۆگرافیایەک کە 

ن   
 
م  س.ب    ٨١٥تا    ٨١٠ساڵ

 
شە لەسەردەیم ئەبوو بەکر بووە، بەڵ ر

. ئەو هی  نووسیویەن 

شە   ر
، بە پن ر گشت سەرچاوەکان محمد پالن دانەر و دەستپێشخەی ئەو هی   نر 

ئەوەی ڕاسن 

 .345بووە 

پن ر   بە  مؤتة   
یسژ ر
و  عەرەنر کان   سەرچاوە  گشت  هی  دەنر  ،   ،

ووییەکانیی  ژ ر
لە سەردەیم    می 

م لەبەر شکست هێنان و    ،محمد 
 
. بەڵ  پێکردنر 

ئەبو  تا سەردەیم  و بە فەرمان  ئەو دەسن 

 کۆتان  هاتووە. ئەو   سەردەسن   لە ئەو کاتە ، بەردەوام بووە   بەکر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
344 Alfred-louis de Prémare (2002). Pp 152  
345 Ibid. 
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ۆز مەککە   ! نیە شاری پێ 

 

ۆز ناودەبرێ. کەخ  هیچ   هەرچەندە لە سەرجەیم کەلەپووری ئیسالم مەککە بە شاری پێ 

ۆز،    ئەوە شاری پێ 
 است بکاتەوە. لە جیان 

بەڵگەیەیک خ   متمانە نییە، ئەو دەربڕینە پشێ 

  . ا دەگونخ    گشت نیشانەکان  لەگەڵ پێێ 

 

دوای مەککە.  نەک   ، بوون   ا 
پێێ  دەن    شوێنەوارناس،  بەڵگەی  لە    بەپن    ساڵ  سەد 

تێپەڕبوون  پەیامبەری ئیسالم. واتە لەسەردەیم عەباسیەکان، گوندی مەککە، لە سعودیە  

م دان گیبسن  
 
ۆزی ئیسالم. لە یەکەم هەنگاو ڕەنگە مرۆڤ باوەڕ نەکا. بەڵ کرایە شاری پێ 

وون  و    بە بەڵگەی شوێنەوارناس 
ژ  
لۆژیک،    ڕوونکرنەوەی   بە شێوەیەیک دۆکومێنت و   ،  مێ 

 ۆ ئەو بۆچوونەی ناهێڵێتەوە. گومان ب

 

   ٩٦:  ٣سوڕەن  آل عمران 

ۆز و هیدایەتە بۆ   یەکەم ماڵ کە بۆ خەڵك دانرا، ئەوەیە لە بەککە، پیر

 ( ٩٦) .خەڵك

 

م باس ئەوە ناکا ئەو کەعبە و بەیتە لە  
 
ئەو ئایەتە باس کەعبە )بیت( ماڵ دەکا. بەڵ

 کوێن. 

 

 بازرگان  مەککە و سەرهەڵدان  ئیسالم ڕای وایە: پارتیشیا کرۆن لە پەرتوویک 

لە سەرجەیم ئەدەبیان  ئیسالم سەبارەت بە مەککە. و شێوەی باسکردنیان، 

نموونە   بۆ  ناگرێتەوە.  یەک  مەککە  شاری  هەڵکەوتن   لەگەڵ جوگرافیای 
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ۆز( یان )داییک گوندان( ناوی دەبا.    ئیسالیم سەرەتا بە )شاری پێ 
ئەدەبیان 

. بە دەیان جێگای خۆش و بە پن   ئەو د وو ناوە، دەن   ئەو شارە زۆر گەورەن  

، کە جێگای سەرسووڕمان بن. تەنانەت لە زۆربەی   ئاپوورەی خەڵیک تێدان  

خەڵیک  دادەنرێ.  بازرگان   ناوەندی  ڕێگای  بە  ۆز،  پێ  شاری  سەرچاوەکان 

مەککەش بە بازرگان  گەورە و خاوەن کاروان  هەزاران ووشێ  مەزەندە دەکرا.  

یەک لەو بازرگانە گەورانە مایم نەن  محمد، أن  طالب بووە. کە بە شێوەی  

لەگەلیان  خۆی  جاروباریش  شام.  ناردوونەتە  بەردەوام کاروان  گەورەی 

 چووە. 

، یان ژینگەی جوگراف  لەگەڵ     ئاوەدان 
سەرەڕای ئەو هەموو نەگونجانەی مەککە. چ لە ڕن 

ووییەکان.  ژ  
هێشتا موسوڵمانان لەسەر ئەوە سوورن، کە    دەقەکان  قوڕئان، و سەرچاوە مێ 

. و ئەو ناوەندی بازرگانیەش بووە کە باسدەکرێ. پاتریشیا کرۆن   ئەو شارە دەن   مەککە بوون  

  :  
 
 دەڵ

مەککە شوێنێیک ووشکان  قاقڕ بووە. شوێن  وا ووشکانیش بە سوشن  خۆی  

 .  نابێتە وێستگەی وا مەزن  کاروان  بازرگان 

 

، ئەگە م ەککە ئەو شارە مەزن و دێرینە بوایە، دەبوایە ناوی لە نەخشەو تۆمارە   لەالیەکیێ 

  . بوون   عەرەب  بەدەویەکان   ڕەوەندە  هەوارێیک  یان  ڕەنگە گوندێک  هەبووایە.  کۆنەکان 

بەناوبانگەکان   و  شارە گرنگ  پتۆلیمۆس، کە  وەک  نەخشەکان  کۆن   لە  ئەوەی  لەبەر 

 تۆمارکراون. کەخ  مەککە نادۆزینەوە. 

 

  مەکک 
 
، لەدوای ساڵ   ٢٦٨س.ب ناوی بەدەرکەوت. کە دەکاتە    ٩٠٠ە وەک شوێن  ئاوەدان 

 ساڵ دوای مردن  محمد. 

 

ن  ناوەڕاست، 
 
. لەگەڵ ک دەکەوێ،  ڕێ   وا  گیبسن لە سەردانێیک بۆ ڕۆژهەڵ  حەج دەن  

 کان 
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حاجیەک، کەلە حەج گەڕابوونەوە. سەبارەت بە سوشن  مەککە و دەرورو بەری،   چەند  

ێتەوە:  گفتوگۆیان     
 لەگەڵ دەکا. و بەم شێوەیە دەگێ 

 

بوومەوە، ئاگادار  لەوە  یەکەمجار  بۆ  قسەم  من  پرسێکە کاتێک  ئەمە  کە 

دەکرد  باوەڕدارەکان  موسڵمانە  ئەوانلەگەڵ  یەکەم  .  حەجیان    گەشن    لە 

گەڕابوونەوە. هەندێکیان سەرسوڕمان  خۆیان لە بچووک شاخەکان  مەککە  

و گومان    پیشاندەدا.  شارەکە  لە  دوورییان  مەککە  خویان  و  بە  سەبارەت 

مەککە دیمەن  ئەو شارە نییە   کە  ،بێهیوا بوون  ، لەوەبە جۆرێک دەردەبڕی. 

وێناکردبوو.   لە خەیاڵیان   ، ، کان  خوێندنەوەی قوڕئان و حەدیسەکانئەوان

سم ئایا چاوەڕوان  هەڵەیان   ئەو دەربڕین و کاردانەوەی ئەوان، وای لێکردم بیر

  . هەبووە. ڕەنگە بە هەڵە لێکدانەوەیان بۆ بڕگەکان  ئایەت و حەدیس کردنر 

   یان خودی بڕگەکان شتێکیان وتووە کە لەگەڵ شوێنەکەدا نەگونجێت. 

 

. چیای حەڕا، کە ئەشکەون  حەڕا  بەپن   دەقە نووساوەکان  ئیسال  یم بەران 

. و دەکەوێتە الی بەرزان   دەکەوێتە الی سەرەوەی. دەن   بەرامبەر شارن  

بەسەر   و  دوورە.  لە کەعبە  مەودایەک  حەڕا،  چیای  ڕاستیدا  لە  مەککە. 

  346شاریش دانانۆڕێ. 

 

دەن    دروست  پرسیارێیک گرنگ  ەدا   
موسوڵمانلێ  حاجیەیک  خوێندنەوەی  . کان    دوای   ،

 . دیارە ناکۆیک لە نێوان ئاوا بە گومان دەکەوێ  ، مەککە  دەقەکان  قوڕئان و شێوەی وێناکردن  

 ککە بە ئاشکرا هەست پێدەکرێ. دەقەکان  قوڕئان و جوگرافای ناوچەی مە 

 
346 Gibson ،Dan ( 2011) Qur'ānic Geography. A survey and evaluation of the 

geographical references in the Qur'ān with suggested solutions for various 
problems and issues. Independant Scholar’s Press. Canada. Pp. 222 
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 دوور بووە. ئەشکەون  حەڕا لە دەرەوەی شاری مەککە. لەو سەردەمەدا، زۆر لە شار 

 

ئەوە   مەکە سەرەڕای  باس   . بەران  ئیسالیم  ئەدەن    
بەرزان     ،دەقەکان  شوێنێیک  وەک 

ایییسژ    کەدەکەن.   ژ  
اییەشوێنێیک لێ  ژ  

ڕێگایەکییسژ بە تەنیشت دا    لەبەردەم دا هەیە. ئەو لێ 

بچووک   شاخەبەردی  لە  چیاکان   دەشتاییەیک کراوەیە.  لە  ئێستا  مەککەی  دەڕوا. کەخ  

چیای وا بەرزی تێدانییە.    است دەرچووین و بەرزدەبنەوە. و هیچپێکهاتوون. کە لە ناو لم ڕ 

ن  دا بڕوان    دنزمان    کە بەسەر 
 
، . بۆیە گومانێیک زۆر لەوەیە، پەرتووکەکان  ئیسالیم  ۆڵ   بەران 

باس شوێنێکیێ  بکەن. کە زیاتر لەگەڵ دیمەن  ئەو ئایەتانە بێنەوە، کە لە قوڕئان تایبەتن  

سەرتا  لە  خەڵیک. کەخ   ژیان   و  دین  سەرهەڵدان   شوێن   و  بە  مەککە  ناوچەی  سەری 

 دەوروبەی شوێن  وا نادۆزرێتەوە.  
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، کە پتۆلێموس لە ساڵ ، تێیدا ناوی مەککە نادۆزرێتەوە.   ١٥٠بەشێک لە نەخشەی دوورگەی عەرەن   س.ب کێشاویەن 

 

لەالیەکیێ  باس دوو بوت، یان دوو شوێن  بوتپەرسن  دەکرێ، کە هەر یەکەیان لەسەر  

شوێنانەترۆپیک   ئەو  لەسەر  شوێنەوارناس،  بەڵگەیەیک  ئێستا  م 
 
بەڵ ئەو    ،چیایەکن.  یان 

ن  شوێنەوارێک یا وێرانەیەیک ئەو پەرستگایانە، لە دەوروبەری  گش بوتانە نییە. بە شێوەیەیک  

 347نییە.   ، ڕێچکەیەکیشمەککە نادۆزرێتەوە. تەنانەت بۆ بە سەر چیا کەوتن

 
347 Ibid. Pp. 5 
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کردن  مەککە   داگیر
 

 
 
ڕیسژ  س.ب ٦٢٩ ساڵ ر

 لە بیر  ،ئێستاش تا کەخر  کرا.  مؤتة سەر بۆ ئیسالم لەشکری هی 

کردن     لە دواتر، ساڵێک بەڵکوو . ەوەنەکرابوو مەککە داگیر
 
ڕیسژ  س.ب ٦٣٠ ساڵ ر

 دەوڵەن   هی 

ڕێژی و شەڕ بەنر   و کرا، مەککە سەر بۆ ئیسالم
کرا.  خوێی   بە قوڕئانیش لە تەنانەت داگیر

 پێدەکا.  ئاماژەی ڕاشکاوی

 

 ٢٤:  ٤٨سورة الفتح  -القرآن الکریم 

. هەر ئەوە بوو، ئێوەی لە دەسن  ئەوان پاراست و ئەوانیشژ لە ئێوە پاراست

کان  لە ناو مەککە ئێوەی بەسەریاندا سەرخست. ئێوە هەر کارێکتان دەکرد، 

 (  ٢٤خودا دەیدی )

 

 پرسیار نیشانەی و بکەین.  ڕووداوە دوو ئەو بۆ خوێندنەوە ،جارێکیی   الێدەک وامان ئەوەش

وونووسان   دەربڕینەکان   سەر بخەینە ژ ر
 بۆ ،نیشانەکان گشت ئەوەی لەبەر موسوڵمان.  می 

.  سەری مەککە لە ئیسالم کە دەچن ئەوە  بوون   بۆ دەگەڕێتەوە باوەڕەش ئەوە هەڵنەدانر 

ر   بەڵگەی
ووی و قوڕئان ناو لە بەهی  ژ ر

 بە ئاماژە گشتیان نایس، شووێنەوار و ونوورسا می 

  . ەندەک شارێکیی   ئاڕاستەی

 

 مەککە  کەعبەی
 

مەککە،  خانووی کەعبە سەردەمە  لە  ئەو  ی  خانوێکیێ  هەر  بوو .  بووە  وەک  لە    ەبرین  

   خانووێیک بچووک. 
 
بیۆگراف نووسان  وەک  بەردی،      )لە کەڵەکە  باسدەکەن.  موسوڵمان 

ی  
 
باڵ ئاسان  بەقەد  پاچ  مرۆڤێیک  بە  جار،  چەندین  خۆیان،  عەرەن    

هۆزەکان  بووە.   )
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ەوە. ئایا لۆژیک ڕێگای ئەوە  کەعبەیان هەڵوەشاندووە. و دواتر بە ئاسان  دروستیانکردۆت

ی   دەدا، کەعبە 
 
. لەگەڵ ئەوەشدا بە دەیان بون   مرۆڤلە کەڵەکە بەردی بەقەد باڵ   بوون  

بووبن  زۆر گەورەی   تا سەردەیم خەالفەن  عمر    348.  تێدا  بەردەش  ئەو خانووە کەڵەکە 

ی لەسەر دروستکرا  . ەک خۆی مابوو هەر و  ابەتخ  کوڕی  . وەئەوسا خانوێیک باشێ 

 

 

 ز و مناتو الت و ع
 

و مەنات، عوز  و  بوتەکان  الت  ناوی س   بە  قوڕئاندا   کە  سەبارەت  ئایەتێیک    هاتووە.   لە 

لە   لە پێش هاتن  ئیسالم  بیۆگراق  نووسان  موسوڵمان بایس ئەوە دەکەن، کە  ڕاڤەکار و 

ان.  شاری مەککە. ئەو یس  بوتە لەگەڵ   دەیان بون  دیکە لەناو کەعبە دابووین، و دەپەرسی 

  جێگای باوەڕنر  کە مەبەسن   
بە بەراوردکردنێک لەگەڵ خانووی کەعبە لە مەککە، ناتوان 

. لەبەر ئەوەی، سەرەڕای نەبوون  جێگا لە ناو کەعبە. وەک پێشی    شاری مەککەی حیجاز نر 

ی مرۆڤێیک 
 
 ئاسان  بووە. تا بگرە لە قوڕئانیش ئاماژە  ئاماژەی پێکرا، کە هەر بەقەد بەرزی باڵ

لە کوێ بوتانە  ئەو  ناکا، کە  لە هەر شوێنێیک  بووین  بەوە  بۆیە دەکرێ    ئەو جیهانە تری  . 

 . ئەوەش ناکۆکە لەگەڵ لێتۆژینەوەی شوێنەوارنایس. کە ئاماژە بە شوێنێکیی  دەکا.  بووبن

 

 ٢١  – ١٩: ٥٣سورة النجم   –القرآن الکریم 

تە  ئێوە  وعئاخۆ  لت  )و نیا  بینیوە  مەناتە. ١٩زەتان  سێیەمیشیان کە   )

ە و خوداش کچر هەیە  ٢٠یەکێیک ترە لە بوتەکان )  ر
 ئێوە نی 

 
( ئاخۆ منداڵ

(٢١  ) 

 

 
ة النبویة. المحقق: أحمد فرید المزیدي. دار الکتب إ 348 بن إسحق. محمد بن إسحق. السێ 

 ١٩٣( ص ٢٠٠٤العلمیة. )
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دیمەنە و گشت دیمەنەکان  تری قوڕئان باسیان دەکا. دەدرێنە پاڵ مەککە.  ئەو    هەرچەند 

دەبێتەو  پێچەوانە  وورد. کێشەکە  بەدواداچوونێیک  بە  م 
 
ناوچەکان   بەڵ بۆ  ئاماژەکان  و  ە. 

بە   دەکا.  عەرەنر  دوورگەی  باکووری   
دینەکان  وێنای  دەربڕینە  شێوە  ئەو  دەڕۆن.  باکوور 

ن  نەبەتیەکان. 
 
 تایبەن  ناوچەکان  ژێر دەستەڵ

 

ۆز، تا دەگاتە چەق  دین     پەیکەری بەردی و پارچەی شەشپاڵوی پیر
ئەوەش هەر لە بوون 

، وە  ک نەرێن  حەجکردن، کە ئێستا لە مەککە بەردەوامە. یان  کە پەرسی   و رسووتەکان 

ۆز دەکر  ڕکردن و هتد. کە تێیدا بەردی ڕەیسژ نەیزەک پیر ر
گی 
 
 . ا بەڵ

 

ا. تا    نەبەتیەکان خودایەکیان هەبووە بەناوی )دوشارا( وەک بەردە ڕەشەکە دەپەرسی 

، هەریەک لەوانە پەرستگای تایبەن   داهاتووندەگاتە هەمان ناوی خوداکان  لە قوڕئان  

 : خۆی هەبووە

 جیهان  خواروو. 
 
 الالت: خودای بڕشت و کشتوکاڵ

، کە گریمانە دەکرێ ئەو   و الع ر 
خودایە لە بنەڕەتدا میسی نر  و بەرامبەر  زي: خودای هی 

س.   ئێیر 

 : خودای ڕێکەوت و چارەنووس. ت نا ەم

 

، هەرسێکیان ناوەکانیان لەگەڵ خوداکان  تر، لە دەوری خودای  یان خودایانە   ئەو یس  بوتانە

بن. و ئەرک خودایەن    پێدەخر  ئەوانە خودای بچووکی  نەبەن  )دوشارا( هەڵکۆلراون، کە 

. نر  بردن  جیهانیان لەسەر شانبەشێک لە بەڕێوە 
  349  

 
349   Petra: lost city of stone. Civilization ca 2013. 02. 03 
- Hearly, John F. (2001) 4. The Religion of the nabataeans: A conspectus 
Religions in the Greco – Roman World 136. Boston Brill pp. 107 – 119 
- Jane, Tylor. Petra and the Lost kingdom of Nabataeans 1:B Tauris 
Publishers 2001, pp 130 
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The Allāt Temple at Ramm 

ن    ٥٠، کە دەکەوێتە پەرستگای الالت لە ڕام
 
 عەقەبە کم باکووری ڕۆژهەڵ

 

ئەوەیە، گوایە    بیانۆشیان  و  دەکا.  لەوانە   
 
نکۆڵ ئیسالیم،  عەرەنر  هەرچەندە کەلەپووری 

( ئەو بوتانەی لە باکووری دوورگە، بەر لە هاتن    کان  خۆی کەسێک بە ناوی )عمرو إبن لچ 

ڕاست  
پشی  ئەوە  بێالیەن  سەرچاوەیەک  هیچ  یەکەم  م 

 
بەڵ مەککە.  هێناونەتە  ئیسالم 

بوتانە هاتیر  ر  ناکاتەوە. دووەم ئەگە  ، کە  ئەو  دەیان بوتیی  بوتانە و  ، کوا شوێنەواری ئەو 

وونووسان  موسوڵمان ژ ر
ر  هەبووین.  ، بەردەوام ئاماژەیان پێدەکەن. و می 

 350دەڵی 

 

اهیمیەکان لە زۆر نەخش و شوێنەواری    سەڕەای ئەوە ناوی )ەللا(، وەک خودای دینە ئییر

 
- Hommel, First, Encyclopedia of Islam. Vol. 1, pp. 380. 

، دکتور جواد. المفصل ق   350  ٢٥٣، ص ١١تاری    خ العرب قبل اإلسالم  ج عیل 
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ێ ئەوەش دەیسەلمێن   کە خەڵیک ئەو    351. نەبەن  لە سەرجەیم ناوچەکان  باکوور  دەبیی 

  
 
اهیم لەگەڵ ڕ ناوچەیە باوەڕیان بە ەللا هەبووە. و ناوی ەللا لە بنەڕەتدا لە ئێل هاتووە کە ئییر

 دواوە. 

 

ن  نەبەتیەکان، رەڕای ئەوە،  سە
 
ا   لە ناوچەکان  ژێر دەستەڵ ، و ناوچەکان   بە تایبەن  لە پێی 

لە بوون     دەوروبەری، دەیان  هەر  لەپەیکەری بەردیبە  تا    ،  ۆز،  پیر پارچەی شەشپاڵوی 

پەرسی   و رسووت لەوانەدەگاتە چەق  دین  کە  یەک   . دینیەکانیی    کە ئێستا    ەحەجکردن  ە 

او خوداکان  کراوە.   سەردان   ڕکردن پێی  ر
گی 
 
ۆز بووە  و بەڵ  .  نەرێتێیک ئاسان  و هەرە پیر

 

لێکدانەوەی   عپڕۆسەی  گیبسن،  دان  بەپن    و  موسوڵمانو حەج  لە  انمرەی  ئێستا  ، کە 

.   مەککە دەیکەن. دەن    ا بوون  
کەواتە دەن   دوای کۆخ  یەهودیە نەساڕیەکان    گشن  لە پێێ 

،  ، وەک کۆن  دروستکران   بۆ حیجاز  تێکڕان  بە  ا، 
ناوچەکان  دەوروبەری پێێ  ، باشزۆر  .    ێ 

هەڵکەنراوەکان    شوێنە  لەگەڵ  هەم  و  قوڕئان،  ناو  جوگرافیای  دیمەنەکان   لەگەڵ  هەم 

ا ناوەدندی دین  و بەڕێوەبردن  بووە.   شوێنەوارناس . کە پێێ    
ن  نەبەتییە دەگونجی 

 
 لە ووڵ

 

 

 

 

 

 

 

 
351 Alfred, Guillaume (1990) Islam Penguin. Pp. 7 
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ا پایتەخن  نەبەتیەکان   پێێ 
 

ا  لە شانیشین     کم. ٣٦بە دووری    دەکەوێتە پارێزگای مەعان  سارییک شوێنەوار ناسییە،  پێێ 

ا  ئوردون  هاشیم.   ا ،دەکەوێتە نێوان  عەمان و عەقەبە.  ناوچەی پێێ  نزیکەی    شاری پێێ 

لە    ١٠٠ بیابان  عەقەبە. عەقەبە دوورە.  باکووری  کم  لە  ٢٢٥هەروەها    کە دەکەوێتە  کم 

 باشووری عەمان  پایتەخت.  

 

ا بە با  خانەی لە  پێێ 
 
.  او، و  شاخ داتاسژ ڵ   

 هونەری کۆن  لی 
 

ئاوەڕۆی ئاو و پردی بەناوبانیک

  
 

ڕەنیک ،  لەبەر  بەردەکان  و  شاخ  شوێنێیک    . دەرکردووەشاری گوڵ(  )ە  بناوی  سوورباوی 

ائیل و میش هەبووە.   ، لە سەر ڕێگای ئاوریشم، لە نێوان میسۆپۆتامیا و ئیش 
 

ی گرنیک ژ اتێ 
 سێ 

 

وو  ژ  
ا ،  بە پن   سەرچاوەکان  مێ  کەوتۆتە    لە باکووری عەرەبستان، )عاد(  پایتەخن  ئەدۆم پێێ 

بەرزترینیان چیای    . دەورە دراوە  چیا بە    ئەو دۆڵە لە گشت لیەکەوە،    . دۆڵێیک بەردین  ناو 

انێیک یۆنانیوادیارە ناوەکە  .  ( یەە هۆر ) ڕ ر
ی ڕەسەن  شوێنەکەوەرگی  ( بەرد   ە لە ناوی عییر

 
  )سێڵ

  . لە دەوروباتووەه
 
ایان    نەبەتیەکان،  پ.س.ب  ٣١٢ەری ساڵ کر پێی  هەر لەو کاتەوە  .   د داگیر

.   ە کردیان ن  نەبەن 
 
    پایتەخ  ووڵ

 
خن  دەوڵەن  نەبەن  بوو. دەوڵەن     ١٠٦تا ساڵ س.ب پایی 

ی، گرنگیەک زۆری نەبەتیش   ژ اتیر
هەبوو.    بۆ بازرگان  نێوان شارستانیەکان   لەبەر شوێن  سی 

 شوێن  پەیوەندی بەردەوایم لەگەڵ  
 

اتۆری ڕۆم و میس هەبووە. دواتر لەبەر گرنیک لە    ،ئیمیر

اتۆری ڕۆم،   352  س.ب(  ١١٧ –  ٥٣)   راژانسەردەیم ت ا  ئمیر کرا. و بووە بەشێک لە    پێی  داگیر

اتۆری ڕۆما.  یا.  ە، هەر لەو دەمەوە کرای  ئیمیر  پارێزگای عەرەنر پێی 
 پایتەخن 

 

 
352 Trajanus 
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بە هۆی کۆخر یەهودیە نەساڕیەکان بەرەو باشوور،    ،لە ناوەڕاسن  سەدەی حەوتەم  دواتر 

. و  .  بە تایبەن  حیجاز  ، چۆل دەنر   
ا ئەو گرنگییەی نامێن   دەبێتە شوێن  کۆچەری   ا یتەن بە  پێی 

کاری ئیسالم  بە تەواوی لەناوچوو.  . ئەو دەڤەرە بەدەویەکان     داگیر
 353دواجار لە کان 

Ad-Deir Monastery in Petra, Jordan 
ا ەخانەقای ئ شوێنەواری  ئوردن ، د دێر لە پێی 

 

وو  ژ  
وبوونەوەیان  یەهودیە نەساڕیەکان    دا،بنەڕەت  لە  دەن     ، ن  بەپن   سەرچاوەکان  مێ 

 
دوای بڵ

ا و هەم لە شاری ب   ەوەکانیان هەم لە پێێ 
لە    ژیابن. و    سیو بە خایک شامدا، ڕێبەر و پێشژ

م دوای کۆچیان بۆ پەرەدان بە دین بەردەوام بووبن
 
و دروستبوون     لە حیجاز،  مەدینە  . بەڵ

 کەم بوو  ، ن  ئیسالمە دەوڵ
 

ەش وەک ناوەندییەیک سیاس دین  لە گرنیک  
هەر ئەو    . بێتەوەئێ 

.  ە،شوێنەش قیبلەی باوەڕداران  ئیسالم بوو     تا ناوەڕاسن  سەدەی دوویم کۆخ 

 
353 Jewish Encyclopedia, Petra 

-Seeger, Josh (1996)  ،Retrieving the Past: Essays on 

Archaeological Research   pp 52 

 

https://web.archive.org/web/20191211024642/http:/books.google.co.uk/books?id=2PWC98JLn7QC&pg=PA56&lpg=PA56&dq=Petra+established+as+capital+century&source=bl&ots=N3QP2t7reB&sig=HF8nTJvP_HYaa4XsUT3BKPFXuVE&hl=en&sa=X&ei=l2gqUOiKF5OY1AX834CoBQ&ved=0CFQQ6AEwBg#v=onepage&q=Petra%20established%20as%20capital%20century&f=false
https://web.archive.org/web/20191211024642/http:/books.google.co.uk/books?id=2PWC98JLn7QC&pg=PA56&lpg=PA56&dq=Petra+established+as+capital+century&source=bl&ots=N3QP2t7reB&sig=HF8nTJvP_HYaa4XsUT3BKPFXuVE&hl=en&sa=X&ei=l2gqUOiKF5OY1AX834CoBQ&ved=0CFQQ6AEwBg#v=onepage&q=Petra%20established%20as%20capital%20century&f=false
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، وەک تەبەری لەالیەک، و لەالیەکیێ  لێتۆژینەوەیەیک   وونووسان  ژ  
گیبسن بە پشتیوان  مێ 

ئێستا  شوێنەوارن دیاریکردوون. کە  ا  پێێ  لە  ۆزانەی  پێ  شوێنە  ئەو  نەخشەی   
مەیدان  اس 

ۆزکردنیانن.   موسوڵمانان لە مەککە و دەوروبەری خەرییک پێ 

 

ا. مرەی موسوڵمانانەنەخشەی حەج و ع ، بە ناوی )قیبلەی کە جیبسن لە پەرتوویک خۆی  ، لە پێێ 
تۆماری کردووە ئیسالم(  لەالی  سارەتان   م.  سەروة، کەڕاستەوە  ڕەجیم  ەعبة،  )شوێن   مینا  فا، 

 354. وزدەلیفە، عەرەفە و مەیدان  عەرەفە بازاڕی عەکاز، ذو الحولەیفە، م ،شەیتان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
354 Gibson, Dan (2017) Early Islamic Qiblas. Pp 269 
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 ئیسالم  و کێشەی ئاڕاستەی  یقیبلە

 

بنەڕەن   ی  موسوڵمانان،  کێشەیەکیێ  ۆز(  لێکدانەوەی  پێ  )شاڕی  بە  دەن   سەبارەت    ، کە 

  . . سەرچاوەکان  ئیسالم    ، هەر لە سەرەتاوە  هەروەها مەککە ن   قیبلەی موسوڵمانان بوون  

قوڕئان، دە    و 
ئۆڕشەلیم    ڵی  لە  لەناکاو ڕووی خۆی  بمحمد  ا بەرەو   

بوەرگێ  الحرام    . وەیت 

 هەرچەندە لە قوڕئان نەهاتووە. کە پێشێ  ڕووی لە کوێ بووە. 

 

 ١٤٤: ٢الکریم سورة البقرة القرآن 

قیبلەیەک   ئاڕاستەی  بە  ڕووت  ئێمە    ی، 
دەگێ  ئاسمان  لە  چاو  دەبینی   

ە.    
. سا ڕوو بە ئاڕاستەی مسجد الحرام وەرگێ    ین. کەالت پەسندن  

وەردەگێ 

لە هەرکوێش بن، هەر ڕووبکەنە ئەوێ. ئەوانەی خاوەن پەرتووکن دەزانن،  

پەروەردگاریانەوە هاتووە. خوداش لە هەر کارێك دەیکەن  ئەوە ڕاستە. و لە  

 ( ١٤٤ئاگادارە )

 

ی سورەن  البقرة بکەینەوە. ئەو ئایەتە باس ئەوە ناکا،    ١٤٤ئەگەر بە لۆژیک بێ  لە ئایەن   

لە کوێوە نەن  ئیسالم ڕووی خۆی بەرەو کەعبە گۆڕیووە. لە هەمان کاتدا باس ئەوەش ناکا،  

 دەکا. هەر    ،ئەو شێوە دەربڕینە دەرگا بۆ لێکدانەوەی بە ئارەزوو   بیت الحرام لە کوێیە. 
 
واڵ

وونووسێیک موسوڵمان بە ئارەزووی خۆی لێکدانەوەی بۆ بکا. بۆیە دەبینی     ژ  
ڕاڤەکارێک یا مێ 

ووی گۆڕین  پەیدابووە.  ژ  
 ناکۆیک لەسەر شوێن و مێ 

 

وونووسان  موسوڵمان،  ژ  
ووی  لە بنەڕەتدا هەریەک بە ئارەزووی خۆی، شو  مێ  ژ  

 ێن و مێ 
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بۆتە هۆی ناکۆیک    گۆڕاین  قیبلەیان دیارکردووە. و تا ئێستاش بۆیان ساخ نەبۆتەوە. ئەوەش

ۆزی دین دێ  پێ 
   . بۆ نیشانەیەک کە وەک چەف 

 

خۆیان.    یانهەریەک  هاوچەرخ   وونووسان   ژ  
مێ  یان  پێشێ   سەرچاوەی  لە    بەن   گوێدانە 

دەب  خۆیانەوە  شوێنێک  ئەوەشدا،    . ەنناوی  دەنگۆی  ز لەگەڵ  و  وونووسان  ژ  
مێ  ۆربەی 

وی جیهان   ئیسالم لەو باوەڕەدان، کە ڕووی قیبلە پێشێ  لە ئۆڕشەلیم بووە.  
 
 بەربڵ

 

 مرکز اإلشعاع اإلسالیم   بۆ نموونە
 دا هاتووە:   لە ساین 

ۆز )بیت ال ەوە پەیایم پیر ژ ر
قدس( مقیبلەی موسوڵمانان لە سەرەتای بانگهی 

بووە. کە یەهودی ڕوویان تێدەکرد. ئەو قیبلەیەش بۆ ماوەی سیانزە ساڵ  

و کاروبارەکان    نوێژکردن  و  پەرسی    بۆ  بە موسوڵمانان  قیبلەی    پێویسن  

 کردبایە ڕوویان تێدەکرد. 

ۆز.    یەکەیم کۆخر پیر
 
 شەعبان لە ساڵ

 
لە نیوەڕۆی ڕۆژی سێشەمەی مانیک

  ، ژ ر
قیبلەی موسوڵمانان لە بیت المقدس یا دوای سیانزە ساڵ دوای بانگهی 

 355بەرەوە کەعبەی شەریف گۆڕا. 

 

انەوەیەکدا بوخاری کەخ     
  ڕووی لە شام بووە.  ، لە گێ 

 
 دەڵ

 

دەی خودا )صعلم( لە شەو ئایەتێیک بۆ دابەزی. فەرمان  پێکرا کە بۆ    
نێ 

نوێژکردن ڕوو لە کەعبە بکا. کە لەمەوبەر ڕووی لە شام بوو، بەرەو کەعبە  

 356وەرگەڕان. 

 

 
 مرکز اإلشعاع اإلسالیم  . للدراسات و البحوث اإلسالمیة  355
 .403صحيح البخاري، عن عبد ەللا بن عمر، الصفحة أو الرقم:  356
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گومان دەخاتە سەر دروسن  ڕووداوی قیبلە گۆڕێن. سەرەڕای    ، بە گشن  ئەو ناکۆکییەش 

نازانی     ئەوە، هەیە.  قیبلەش  ووی گۆڕین   ژ  
مێ  لەسەر  یەکەیم  ،ناکۆیک   

 
یان     کۆچیە ساڵ

اوە.   . دووەم   
 کە نەن  ڕووی خۆی بەرەو بیت الحرام وەرگێ 

 

 :  
 
 هەروەها لە ساین  مقالن  دەڵ

صحیح بوخاری و صحیح موسلم ئەوە سەلمێندراوە. کە موسوڵمانان و لە 

نەنر نوێژیان بەڕووی مسجد األقیص وەک قیبلە بۆ ماوەی شانزە مانگ
357  

 دایە نەنر و موسوڵمانان، ڕوویان   ،دەکرد. دوای ئەوە خودای گەورە 
مۆڵەن 

ن.   ڕ ر
ۆز وەرەگی   لە بەیت الموقەدەسەوە بۆ کەعبە پیر

ەری خودا، لە نوێژی نیوەڕۆ، نوێژی بە ئاڕاستەی شام واهاتووە کە پەیامب

دەکرد. لە رکاعەن  دووەم، فەرمان  لەلی خوداوە بۆ هات، کە ڕووی خۆی  

خۆیان  ڕووی  ئەو  لەگەڵ  موسوڵمانانیش  و  ڕێ.  ر
وەرگی  بەرەوە کەعبەی 

ا.  ڕ ر
 358وەرگی 

 

ژ   
، و هەم لەسەر مێ    ووی گۆڕین  لەو دەربڕینانەدا ناکۆیک هەم لەسەر شوێن  قیبلەی پێشێ 

 هەیە.    بۆ بیت الحرام

 

یەکەم سەبارەت بە شوێن  قیبلەی پێشێ  جیاوازی لە نێوان دەربڕینەکان دا. سەبارەت بە  

ا )شام  ائیل  (پێێ   )بیت المقدس( کامیانە؟   (ئۆڕشەلیم )یان ئیش 

 

 
 شانزە مانگ دوای کۆچکردنە. مەبەست  357
358makkah.org.sa    ٢٠٢٢ - ٤  -٦مقالن 
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. یەکیان  ووی قیبلە گۆڕین ناتەبان  هەیە. کە نەدەبوایە بن  
ژ  
:  دووەم  سەبارەت بە مێ   

 
دەڵ

  شانزە مانگ  
 
. کەخ  لە دووەم دەڵ  یەکەیم کۆخ 

 
 شەعبان  ساڵ

 
لە س  شەممەی مانیک

 دووەیم
 
 .   کۆخ  دوای کۆچ. کەواتە دەکەوێتە ناوەڕاسن  ساڵ

 

موسوڵمان وونووسان   ژ  
مێ  و  ڕاڤەکار  لەناو  قیبلە،  ی  پێشێ  شوێن   و  وو  ژ  

مێ  بە  ئەگەرخ    ،

ئێستاش  ١٤٠٠درێژان    تا  نەبۆتەوە  ساڵە،  ئەوەشدا،   . ساخ  دەربڕینە   گشت  لەگەڵ    ئەو 

موسوڵمان،   ناکۆکانەی  ڕاڤەکاران   و  وونووس  ژ  
تێکڕان    مێ  زانس لە    بە  ڕەت    ن  ڕوانگەی 

و  بن.    لێتۆژینەوە  بۆ ناتوانن      دەکرێنەوە.  متمانە  بکەنەوە،    و جێگای   است 
پشێ  کە  ئەوە 

، تا ئەو دەمە ڕوویان لە ئۆڕشەلیم    بەران 
.  یان شام  موسوڵمانان   یەکەیم  کردن  

 
یان ساڵ

اوە.    
 کۆخ  یان دووەیم کۆخ  محمد ڕووی خۆی وەرگێ 

 

 ئیسالیم بەران  
ووی مزگەوتەکان  ژ  

.   ناکۆکن  ، تەواو لێتۆژینەوەی هاوچەرخ سەبارەت بە مێ 

ستەی مزگەوتە کۆنەکان  ئیسالیم  ناکۆکیەکەش بە پلەی یەکەم، لەسەر هەڵکەوتەو ئاڕا 

  بەراییە.،کە لە سەدەی یەکەم و دووەیم کۆخ  ئاڕاستەیەکیێ  وەردەگرێ. ئیمڕۆ بە هۆی

تەکنییک نوێ و مەیدان  لێتۆژینەوەکان، ساخکردنەوەی ئەو گرفتە زۆر ئاسان    ئامرازەکان  

  .  بووە. و دەرئەنجایم دروست وەدەست دێن  

 

 هەر لە سەرەتادا کێشەیەیک تر هەبووە.   . بێتەوە  با ئەوەشمان بۆ ڕوون

اوە. بۆ موسوڵمانان، بە درێژان  دوو   ١   
 یەکەم یان دووەم ڕووی وەرگێ 

 
ئەگەر نەن  لە ساڵ

 سەدە دوای ئەوە، هەر لەسەر ئەو نەرێتە بەردەوام بووین؟ 

٢  
 
( دروستکرا، کە دەکاتە   ٥لە ساڵ ساڵ دوای وەرگەڕان    ٥تا   ٤ک )مسجد القبلتی  

 بەرەو شام دروستکراوە.   ر کەخ  هە قیبلە،  

   بۆ نوێژکردن، ڕوویان لە ئۆڕشەلیم کردووە. بۆ   ٣
ئەگەر تا ئێستا وەک موسوڵمانان دەڵی 

ایە؟   بەران  بە پن    تەکنییک مۆدێرن، ڕوویان لە پێێ 
 مزگەوتەکان 
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 با لە سەرتا بە دوو خاڵ شتەکان لەیەک جیاکەینەوە: 

.  لەسەدەی یەکەیم کۆخ     ١ مزگەوتێک نەبووە، ڕووی لە مەککەی عەرەن  سعودی بوون  

ا      شام  / ئەو مزگەوتانەی کە ماون قیبلەیان ڕووی لە پێێ 
 
بووە. یەکەمی   مزگەوت لە ساڵ

.  ٧٢٧ک/    ١٠٩  س.ب دروستکراوە. کە ڕووی لە مەککە بوون  

 

، لە ناو  ٢   وەک سەرلێشێواوی وابوو. تا  موسوڵمانان،لەماوەی سەدەی دوویم کۆخ 

 یەکەمی      کوڕیمڕوان، کە حەجاج    کوڕیدەگاتە سەردەیم عبدالملک  
یوسف الثقف 

ا و مەککە بوون.  ٨هەنگاوی ئەوە بوو،     مزگەون  دروستکردن. کە ڕوویان لە نێوان پێێ 

 

بە شێوەیەیک گشن  لە سەدەی یەکەیم کۆخ  هیچ مزگەوتێک نەبووە، ڕووی لە مەککە  

. لە سەدەی دووەمێش   359 تەنیا چوار مزگەوت ڕوویان لە مەککە بووە. بوون  

 

پێیەش،  بە تەواو  و  مەککە،  بەرەو  قیبلە  لێکدانەوەی    پێچەوانەیپڕۆسەی گوڕان   ئەو 

وونووسان  موسوڵمانە. کە هەر لە دوای کۆخ  محمد  ژ  
بۆ    بۆ یەتروب دەن   موسوڵمانان    مێ 

  . مەککە کردن   لە  ڕوویان  ئەو    تەکنییکنوێژکردن  شوێنەوارناس، گشت  و  هاوچەرخ 

ووییێ  دەخاتە ڕوو.  ژ  
 لێکدانەوانە ڕەتدەکاتەوە. و دیمەنێیک مێ 

 

 

 

 

 

 
359 Gibson ،Dan ( 2011) Qur'ānic Geography. Pp. 213 
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 بەران   لە قیبلە
 مزگەوتەکان 

 
 

خوارەوە،  لە وا بەرەو مەککە.   ی موسوڵمانانسەبارەت گۆڕان  قیبلە . کردنەوەڕوون زیاتر   بۆ 

ووی دروست   دا،چوار خشتە   ، لە بەشێوەیەیک کرۆنۆلۆژی  ژ  
.   بوون  مێ   بەران 

لە  مزگەوتەکان 

 جیهان  ئیسالیم،  
 
   ٦٢٦ک/   ٥هەر لە ساڵ

 
س.ب. لەگەڵ   ٨٦٦ک/    ٢٥٢س.ب تا ساڵ

 ئاڕاستەی قیبلەیان دەخەینەڕوو. 

 

دە  ئەوە  دوای البقرة    ١٤٤ئایەن   ناوەرۆیک    ،دەکەوێ ر بۆمان  سورەن   لەگەڵ  ی  ناکۆکە 

و   شوێنەوارناس.  ڕەنگدانەوەیدۆزینەوەکان   قیبلە  لە  ،  ناتوان    . هە پرۆسەی گۆڕین     ن  

 بەڵکوو پرۆسەی قیبلە گۆڕین بە پێچەوانەی ئەو ئایەتەیە. 

    

قیبلەی  کە  ،  سەلمێی   یدە  دۆزینەوە شوێنەوارناسیەکان پڕۆسەی گۆڕین   مزگەوتە  ماوەی 

ئیسالمکۆنەک درێژ ان  جیهان   زۆر  دوو    . خایاندووە  تری،  زیاتر  ماوەی  نزیکەی   تەنانەت 

   قیبلەی گشت موسوڵمانان.  ووەتەتا مەککە بسەدەی کێشاوە. 

 

وونووسان  موسوڵمان و دەربڕین   دۆزینەوە شوێنەوارناسی  ئەو  ژ  
انە، لەگەڵ لێکدانەوەی مێ 

ئەوە  نەوە. یەکناگر   قوڕئان  پڕۆسەی  لەبەر  قیبلە،ی      گۆڕین  
 
خایاندووە.    ٢٥٢تا ساڵ ک 

. نوێژ  یەک ە  ل  نەک سەرەڕای ئەوە قیبلەی پێشێ  ئۆڕشەلیم نەبووە.   دا ڕوو قیبلە وەرگەڕان  

ا بووە لە شام.  وونووسان  موسوڵمان بەردەوام دووپاتەی دەکەنەوە. بەڵکوو پێێ  ژ  
وەک مێ 

 ئەوەش بە ڕوون  لەو خشتانەی خوارەوە نیشان  دەدا. 

 

 

 



301 
 

 بەران   قیبلە، لە خشتەی
 مزگەوتەکان 

 

ا بوو  ١خشتەی ژمارە   360: ئەو مزگەوتانەی لە دروستبوونیان، ڕوویان تەنیا لە پێێ 

  کۆخ  
 
ساڵ

 س.ب

ت شار
 
 ئاڕاستە  ناوی مزگەوت ووڵ

ا  361  مزگەون  دوو قیبلە عەرەن  سعودی مەدینە  ٦٢٦ ٥  پێێ 

ا گوانگژو مزگەون  گەورەی   چی    گوانگژو ٦٢٧ ٦  پێێ 

ا مزگەون  حەماة گەورە  سوریا حەماة  ٦٣٧ ١٥  پێێ 

ا کۆشیک حومیمة  ئوردن حومیمة  ٦٩٩ ٨٠  پێێ 

ا  مزگەون  گەورەی سەنعا  یەمەن  سەنعا ٧٠٥ ٨٦  پێێ 

ا خربة المنیة  ئیش ائیل خربة المنیة   ٧٠٦ ٨٧  پێێ 

ان  دەمغان   ٧٠٨ ٨٩  
ا مزگەون  تاریخانیە  ئێ   پێێ 

ا مسجد األقیص  ئیش ائیل ئۆڕشەلیم ٧٠٩ ٩٠  پێێ 

بة المنجار ئیش ائیل ئەریحە ٧١٤ ٩٥ ا خێ   پێێ 

ا مزگەون  کۆشیک عەنجەر  لوبنان  عەنجەر ٧١٤ ٩٥  پێێ 

فڕۆکەخانەی   ٧٤٣ ١٢٥

 عەمان  

ا کۆشیک موشەتتا  ئوردن  پێێ 

ا مزگەون  سان  رداح  عەمان  بۆهار نادیار نادیار  پێێ 

ا و ئۆڕشەلیم  سەمەرقەند ین  ب ئۆزبەگستان  سەمەرقەند  نادیار نادیار  پێێ 

 

 

 
360 Gibson, Dan (2017) Early Islamic Qiblas, pp. 128 - 129 

361  
 
 دوو قیبلە، لە عەرەن  سعودی ساڵ

ڕووی لە  لەگەڵ نۆژەنکردنەوەی، س.ب  ١٩٧٨ مزگەون 

 مەککە کرا. 
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 مزگەون  گەورەی سەنعا، بە ووردبوونەوەیەک لە ئاڕاستەی مزگەوت دەردەکەوێ.             

ایە                362کە ڕووی لە پێێ 

 

ەدا دەبینی   موسوڵمانان، زۆر دواتر لە سەردەیم ئەمەویەکان هێشتا هەر نەیانتوانیوە    
لێ 

یان زانیووە،   خۆیان لەسەر ئەوە ساخکەنەوە، بۆ نوێژکردن ڕوو لە کوێکەن. بۆیە بە باشێ 

ا هەر لەسەر    بەردەوام بن. پێێ 

 

لە کان    ئەو مزگەوتانەی، کە  ا و  خشتەی ژمارە دوو:  پێێ  نێوان  لە  دروستبوونیان ڕوویان 

لەو   ناوەڕاستیان(  لە  بەڵکوو  ایە،  پێێ  لە  نە  و  مەککە  لە  نە  ڕوویان  )واتە  بووە  مەککە 

 
 
، موسوڵمان یەکالنەبوونەتەوە بۆ   ١٢٧خشتەیەی خوارەوە دەردەکەوێ تا ساڵ  کۆخ 

 

 
362 Gibson, Dan (2017) Early Islamic Qiblas,. pp. 36 
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ا یان مەککە.   کردن،نوێژ    363ڕوو لەکام قیبلە بکەن. پێێ 

 س.ب کۆخ  
 
ت شار ساڵ

 
 ئاڕاستە  ناوی مزگەوت ووڵ

  اق واسط  ٧٠٦ ٨٧
ا  مزگەون  حەجاج  ئێ   نێوان مەککە و پێێ 

ا  األموی الکبێ   سوریا دیمەشق ٧٠٩ ٩١  نێوان مەککە و پێێ 

ا  ی س و مزگەون  ب سوریا ی س و ب ٧٢١ ١٠٢  نێوان مەککە و پێێ 

 حێ  الغرن   سوریا حێ  الغرن   ٧٢٦ ١٠٧
ا  مزگەون   نێوان مەککە و پێێ 

ف   ٧٢٨ ١١٠ ف   سوریا حێ  الشژ ا  قرص حێ  الشژ  نێوان مەککە و پێێ 

ا  مزگەون  بەعلەبەگ  لوبنان  بەعلەبەگ ٧٤٠ ١٢٢  نێوان مەککە و پێێ 

اق حەڕان  ٧٤٤ ١٢٧  
ا  مزگەوت و زانکۆ  ئێ   نێوان مەککە و پێێ 

ا نێوان مەککە و  مزگەون  ڕەققە  سوریا ڕەققە  ٧٧٢ ١٥٥  پێێ 

 

یەک لە نموونەی ئەو جۆرە مزگەوتانە. مزگەون  ڕەققەیە لە شاری ڕەققە لە سووریا  

ا و مەککەیە   ڕووی لە ناوەڕاسن  پێێ 

 

ایە   مزگەون  ڕەققە، ئاڕاستەی بەرەو نێوان مەککە و پێێ 

 
363 Gibson, Dan (2017) Early Islamic Qiblas. Pp. 129 
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: ئەو مزگەوتانەی لە دروستبوونیەوە، بە شێوەی هاوتەریب، ڕوویان   خشتەی ژمارە س 

ا و مەککە بووە لە   364پێێ 

 س.ب کۆخ  
 
ت شار ساڵ

 
 ئاڕاستەی هاوتەریب  ناوی مزگەوت ووڵ

ا و مەککە  مزگەون  زەیتونە  تونس تونس ٧٣٢ ١١٥  پێێ 

ا و مەککە  مزگەون  قورتوبە  ئیسپانیا  قورتوبە  ٧٨٤ ١٦٨  پێێ 

ا و مەککە  مزگەون  عەقەبە بن نافع  تونس قەیرەوان  ٨٣٦ ٢٢١  پێێ 

ا و مەککە  مزگەون  گەورەی سوسە  تونس سوسە ٨٥٠ ٢٣٦  پێێ 

ا و مەککە  األبوان الثالثة تونس قەیرەوان  ٨٦٦ ٢٥٢  پێێ 

 

 365: ئەو مزگەوتانەی هەر لە سەرەتاوە ڕوویان لە مەککە بوو ٤خشتەی ژمارە 

 س.ب کۆخ  
 
ت شار ساڵ

 
 ئاڕاستە  ناوی مزگەوت ووڵ

 مەککە  بەنبهوڕمزگەون   پاکستان  بەنبهوڕ  ٧٢٧ ١٠٩

ی عەمان  ٧٣٠ ١١٢
 
 مەککە  کۆشیک ئەمەوی ئوردون قەڵ

اق کوفە  ٧٦٤ ١٤٦  
 مەککە  کۆشیک ئوخەیزەر ئێ 

اق سامەڕا  ٨٤٧ ٢٣٢  
 مەککە  مزگەون  سامەڕا  ئێ 

اق ا ەڕ سام ٨٥٩ ٢٤٥  
 مەککە  مزگەون  ئەبو دەلەف  ئێ 

ە ٨٧٦ ٢٦٣  ئیی   طولون میش  قاهێ 
 مەککە  مزگەون 

 

 
364 Gibson, Dan (2017) Early Islamic Qiblas,. Pp. 130 
365 Ibid. Pp 130 
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 بەنبهوڕ لە پاکستان. یەکەم مزگەوتە، هەر لە دروستبوونیەوە مزگەون  
  

 
.   ١٠٩لە ساڵ  کۆخ   ڕووی لەمەککە بوون  

 

ئیسالم    قیبلەی  پڕۆسەی گۆڕین   دەردەکەوێ  بۆمان  سەرەوەدا،  خشتانەی  چوار  لەو 

سەرنجە   جێگای  ئەوەی  مەککە.  بۆ  ا گۆڕا  پێێ  لە  تا  پێچووە.  درێژی  و  دوور  ماوەیەیک 

ا بوون، نەک مەککە. یەکەمی   مزگەوت رووی بۆ   مزگەوتەکان  سەرەتای ئیسالم بەرەو پێێ 

  
 
ساڵ لە  /    ١٠٩مەککە  لە  .ب،  س  ٧٢٧کۆخ  ئەمەوی  ماوەیەک  خەالفەن   قۆناخ  

تێپەڕیبوو. ئەوسا مزگەون  بەنبهور لە پاکستان دروستکرا، ڕووی لە مەککە بوو. ئەوەش  

، کە  ماوەیەیک دوورە، لەگەڵ    یەکەم یان دووەیم کۆخ 
 
ڕووی    نوێژ ناوەڕاسن   محمد لە  ساڵ

اوە   
 .  خۆی بەرەو مەککە وەرگێ 

 

ووی ئاڕاستەی قیبلە لە ناکۆیک  ژ  
،  . بە شێوەیەیک مێ  لە   ەوە،گوماندەن   زۆر بە  مرۆڤ   گشن 

پڕۆسەیە    ڕاسن   ئەو  بە  بڕوان   ڕوودان   ئەو گرنگیەیان  بەران    
موسوڵمانان  دەن    یان   ،

ا بەردەوام بووبن.   ، و لن   بە گومان بووبن. و لەسەر ڕووکردنە پێێ   محمد نەدان  
 قسەکان 

ا:    کۆخ    ١٢٥ –  ٦ڕوو لە پێێ 

ا و مەککە:   کۆخ  ١٥٥  –  ٨٧ڕوو لە نێوان  پێێ 

ا و مەککە:   کۆخ    ٢٥٢ –   ١١٥هاوتەریب بۆ پێێ 
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 کۆخ    ٢٦٢ –  ١٠٩ڕوو لە مەککە: 

 
 
/    ٢٥٢ئەوەش بۆمان دەر دەخا تا ساڵ س.ب بەیەکجاری ڕوو لە مەککە   ٨٦٦کۆخ  

 366کراوە. 

 

 
 

وون   هێڵ
ژ  
اوە بۆ مەککە.   مێ   367تێپەڕبوون  قۆناخەکان  گۆڕان  قیبلەیە لە پێێ 

 

 

 سەرەتای لە میحراب و منارە

 نەبووین ئیسالم 
 

 میحرانر مزگەوت   ١
 

میحراب لە مزگەوت، نە لەسەردەیم نەن  محمد و نە لە سەردەیم خەلیفەکان  ڕاشدی،  

 نەبووە. 

 
366 Gibson, Dan (2017) Early Islamic Qiblas. Pp 130 
367 Ibid. Pp. 172 
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  لە ساڵ

دەوڵەن  ئەمەوی. و ڕوخان  مەککە، کە بە  ک. دژی  ٧٢دوای ڕاپەڕین  ئیی   الزوبێ 

  
 
س.ب. لە سەردەیم حەجاج کوڕی یوسف    ٦٩٢ک/  ٧٣کوژران  عبدەللا بن زبێ  لە ساڵ

هات،   کۆتان  
لە    368الثقف  دواتر  و 

  
 
کان     ٧٠٨ک/    ٨٩ساڵ س.ب، 

ایەوە،   بنیاتێ  دووبارە  کەعبە 

شوێن    یان  نیشانە  ڕاستەوخۆ 

مزگەوتە   دروستکردن   لە  میحراب 

جێگای   ئەوەی  دەستیپێکرد.  نوێکان 

باس و  تا ئەوکاتە هیچ  سەسوڕمانە، 

لە   میحراب  بە  سەبارەت  خواسێک 

ئارادا نەبووە. بۆ ئەوەی باوەڕداران بە  

ئاڕ  قیبلە  کام  لە  ڕووی  ئاڕاستەی  بە  مزگەوت  خانووی  ئەوەی  لەبەر  بکەن.  نوێژ  استە 

دروست دەکران. و ئەو دیوارەی الی قیبلە دیاردەکرا و بەس. لەو کاتە بە دواوە، میحراب  

 نەک بۆ ئەو مزگەوتانەی تازە دروست دەکران، بەڵکوو بۆ مزگەوتە کۆنەکانیش زیادکران.  

 

، کە تا ئەو دە مە لەسەر ئەوە ساخ نەبووبنەوە، ڕوو لەکوێ  ئەوەش ڕەنگە لەبەر ئەوە بوو  ن  

  قیبلە بۆ هەر مزگەوتێک دیارکەن. کە بەهۆی 
 بکەن. بۆیە بەو شێوەیە ئاڕاستەی نون 

بکرێ.         369میحراب جێگێ 

 

 

 منارە 

 
368 Wikipedia 

369  Gibson, Dan (2017) Early Islamic Qiblas, A survey of mosques built 
between 1AH/622 C.E. and 263 AH/876 C.E. pp. 46 
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 تێدا دەدەن، ئەوەش لە زانایان   
 

سەبارەت بە منارە لە سەر مزگەوت، کە موسوڵمانان بانیک

ناوی   دا  شیعرەکان   لە  القیس  إمرؤ  هەروەک  ئیسالم  پێش  هاتووە.  نەساری  یەهودی 

بۆ کاتەکان  نوێژ و ڕۆژوو، لەسەر  ،  دێرەکان  نەسان    لە هێناوە. بە مانای )چرا( دێ. ڕەبەن

 :  
 
 چیا یان تەپۆلکەی بڵند دایان ناون. هەروەک امرؤ القیس دەڵ

ء الظالَم بالعشاء كأنها   
یص 
ُ
 ت

 ممش راهب متبتل منارة ُ 

 تارییک ئێوارەی درەنگ ڕووناک دەکاتەوە  

ە   وەک منارەی، ئێوارەی  ڕەبەنێیک پاکێ  

 

شوێنەوارناسان لە دێر و کەنیسەکان  میسۆپۆتامیا و باکووری سوریا، لە چەند شوێنێک  

بورخ  بازنەن  یان چوارگۆشەییان دۆزیوەتەوە، کە بۆ پەرسی   و هەڵسان بە سووتەکان   

کاریان هێناون. کان  ئیسالم هات بۆ بانگدان لەسەر دروستکردن  ئەو بورجانە  دین  بە

 370بەردەوام بوو. 

 

ی دین، بەن   بانگدان نوێژیان دەکرد. إبن  
ژ  
ئەوەی ڕاستین   موسوڵمانان لە سەرەتای بانگهێ 

  :  
 
ەکەی خویدا دەڵ  هشام لە سێ 

بەن   بانگدان لەسەردەیم پەیامبەری خودا، کان  بۆ نوێژکردن کۆدەبوونەوە.  

 بوو. 

 

 :  
 
 هەروەها القسطالن  دەڵ

 
 ١١١یوم قبل  وفاة محمد ص  370
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نوێژیان   و  بانگدان کۆدەبوونەوە.  بەن    مەدینە.  هاتنە  موسوڵمانان   
کان 

 371دەکرد.  

 

دەربڕینان .    ە،ئەو  بوون   پەیامبەر  بانگدەری   
یەکەمی   حەبەسژ  بیالیل  ئەوەی کە  لەگەڵ 

، إبن هشام و القسطالن  کە دوو کەسایەن  بەناوبانگن لەناو    دان  
 

ناکۆکن. ئەگەر بیالل بانیک

،  لە قۆناخ  مەککە بیۆگراف  نووسان  موسوڵمان. ئەوەش جێگای متمانە نییە. لەبەر ئەوەی  

بووە، بەڵکوو لە مەدینە دەسن   ە بانگدان نساڕی بوون، بۆیە  نەرێت و یاساکان  یەهودی نە

 : نەوە، گوتوویەن    
 پێکرد. لە عبدەللا کوڕی عومەر دەگێ 

 

نەدەدا.   بۆ   
 

بانیک دەکرد، کەس  نوێژیان  دەبوونەوە،  مەدینە کۆ  هاتنە  موسوڵمانان  کان  

.  ڕۆژێک لەسەر ئەوە گفتوگۆکرا. هەندێک گوتیان، ناقوسێک وەک یه     
نەساڕیەکان دانی 

ئەوەش نیشانەیەک بوو    372هەندێیک تر گوتیان کەڕەنایەک وەک یه یەهودیەکان لێدەن. 

   هەر  
ی لێندەکردەوە. دوای بانگدان دەسن  پێکرد. هەندێک دەڵی  کە تا ئەو کاتە کەس بێ 

یە نەن  محمد  کلە  لە سەردەیم   
  
پێکردووە. هەندێکیێ  دەڵی  ەم ساڵ دوای کۆچ دەسن  

 373و دواتر دەسن  پێکردووە. نەبووە. 

 

 

 

 

 
ح صحيح البخاري،  (١٩٩٦القسطالن  ) 371 المحقق: محمد عبد العزيز  إرشاد الساري لسژ

 ٣ص  ٢الخالدي. ج
مذي، عن عبدەللا بن عمر، الصفحة أو الرقم:  372   صحيح الی 

، ق   
، حديث  190رواە األلبان 

 .صحيح
  صحيح دلئل النبوة، عن أنر  عبدەللا بن زيد ، الصفحة أو الرقم:  373

، ق  ،  353رواە الوادیع 
 . حديث حسن
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 ڕەنگدانەوەی  جاهیل سەردەیم
 یەهودیە نەساڕیەکان بوو

 

 

دوورگەی   لە  پێنجەیم س.ب  ناوەڕاسن  سەدەی  لە  یەن  کە 
 
هوشیاری کۆمەڵ و  ئەدەب 

بە   ئیسالم،  و کەلەپووری  وو  ژ  
مێ  ناو  لە  ماوەیە  ئەو  هەرچەندە  پێکرد.  دەسن   عەرەن  

لە  سەردەیم جاهل   بە سەردەیم زێڕین  هوشیاری  دەن    پێچەوانەوە،  بە  ناساوە. کەخ  

تەکانێیک قۆناخە،  ئەو  دەستپێکردن   بە  ێ.  دابێ  عەرەن   و    مەزن  دوورگەی  ئەدەب  بە 

اردەی کۆمەڵگە  هوشیاری ژ هەڵێ  کردنەوەی  بێ  تەکانەش  و  ئەو  ،    درا.  بازرگان  بوارەکان   لە 

 .  بە تایبەن  بوو حیجاز   دوورگەی عەرەن  بەگشن  و   کولتووری، ئەدەن  و دین لە

 

درێ. کە تەمەن     
 ئەدەن  عەرەن  دەژمێ 

، بە چەرخ  زێڕین  ئەو سەردەمە، لەبواری ئەدەن 

وو.  تا سەرهەڵدان   ئیسالم هەر بەردەوام ب  و نزیکە سەد و پەنجا تا دوو سەد ساڵ دەبوو.  

یەن  و  
 
وون  و کۆمەڵ

ژ  
بێگومان ئەو پێشکەوتنە وا لە خۆیەوە نە هاتووە. بەڵکوو هۆکاری مێ 

 سیاس خۆی هەبووە.  

 

بەر لە سەردەیم جاهیل، ناوچەکان  حیجاز وەک بیابانێیک دابڕاو. لەالی باشووری یەمەن.  

ەست بووین،  و لەالی باکووری شام و میسۆپۆتامیا بوون. هەر دووالیان ئەوەندە دوورەد

کە بە هەزاران ساڵ بێجگە لە ڕەوەند )بدوي( زیاتری تێدا نەژیاوە. باشە ئەو هوشیارییە  

 و ئەدەن  و دینییە، لە ناکاو لە کوێوە هات؟ 
 نەتەوەن  و بازرگان 

 

ن    بەم شێوەیە  دەتوانرێ  مەکەی 
 
دوو گروون  سەرەیک    : وەڵ تیپەڕبوون  کات،  درێژان   بە 

 نیشتەخ   بووین. کۆچبەر لە مەدینە  
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یەکەم     : گروون  
 
ساڵ لە  ئۆڕشەلیم،  و کەوتن   یەهودیان  ڕاپەڕین   تێکشکان     ٧٠دوای 

س.ب. زۆر خەڵیک یەهودی، لە ترس ڕۆمانەکان، دەستیان بە کۆچ بۆ شوێن  دوورەدەست  

لە   لەو کۆچبەرانە  یەمەن بوون. هەندێک  لەو شوێنانەش دوورگەی عەرەن  و  کرد. دوو 

سان لە  یەتروب گێ  زیاتر  یەهودیانە  ئەو  ژمارەی  دەکرێ  مەزەندە  وەک  بنەماڵە    ٢٠ەوە. 

 دەبوون. 

 

دووەم دوای    : گروون   س.ب،  دووەیم  سەدەی  لە  بوون. کە  یەمەن  عەرەن    
هۆزەکان 

تێکشکان  بەنداوی مأرب بەرەو باکوور کۆچ و ڕەویان کرد. لەو کۆچبەرانە هۆزەکان  ئەوس  

سانەوە. هەورەها ئوز  خەزاعە هەنگاو بە هەنگاو مەککەیان بۆ    د و و خەزرەج لە یەتروب گێ 

 374یەکەمی   جار ئاوەدانکردەوە.  

 

مەککە، ئێستای  ناوچەی  م 
 
نە    کە   بەڵ

 
ساڵ تێکڕای  )  ٤،٣بە  دەبارێت  یل   باران     ١١ئینج 

 نر  بەرهەمەوە .سم(
بۆ ئەوەی    بوو،  ئەستەم  . بەهۆی بەرزی پلەی گەریم بیابان و بارودۆخ 

یکردن    پشتگیر بۆ  پێویست  خۆرایک  جای گەشەپێدان   چ  بکا،  یل  گەشە  ڕووەکێک  هیچ 

سابوونەوە،    د ەرچەندە هۆزەکان  ئوز دانیشتووانێیک زۆر. بۆیە ه و خەزاعة لەو ناوچەیە گیر

 375کەخر تا ماوەیەک زۆر دوور ئاوەدان  نەبوو. و هەروەک شوانکارە و بەدەوی دەژیان

 

م  
 
مەککە و حیجاز، بنەڕەن  ئەو هوشیارییە    ناوچەی   کۆخ  یەهودیە نەساڕییەکان بۆ بەڵ

  ، ا جاهیل. یەهودیە نەساڕیەکان لەو کاتەدا لەسەردەیم زێڕین  شارستان  بوو. کە ناوی لێێ 

ا و بوسی و الزقیە و بیابان  سینا دەژیان. و خاوەن   کولتوور و   لە ناوچەکان  شایم وەک پێێ 

 
374 Gibson، Dan ( 2011) Qur'ānic Geography. Pp. 216  
375 Ibid. Pp 234 
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م دوای تێکش
 
وون  بوون. بەڵ

ژ  
ان   کەلەپوورێیک مەزن  مێ   تەدمور. و بەدیلگێ 

کان  دەوڵەن 

 ( تەدمور  یەهودیە نەساڕیەکان  ٢٧٤  –  ٢٤٠زەنوبیەی شاژن   شوێنیان ن   لەق    س.ب(، 

ەنن      
ن  بێ 

 
دەگەڕان.  ئەوەش لەگەڵ  دا  بوو. زۆر لەوانە بەدوای شوێنێیک دوور لە دەستەڵ

   376کۆخ  یەهودیە نەساڕییەکان لە شامەوە دەسن  پێکرد. 

 

سەرن تری  یان  شتێیک  مەککە  پەرستگای  هەیە.  مەکە  پەرستگای  بە  سەبارەت  ڕاکێش  ج 

نزیکەی  کەعبة بن کالب  قیص  لەالیەن  جار  یەکەم  بۆ  ئیسالم ساڵ    ٢٠٠، کە  لە    بەر 

ووشەیە  ئەو    . خاوەن ماڵواتە  ، ناو لە پەروەردگاری ئەو شوينە نرا )رب البیت(  دروستکرا 

لە ناو عەرەبان  پێش ئیسالم یان جاهیل، تەنیا هەڵگری ناوی )خودا بوو(.    (خاوەن ماڵ)

. بەڵکوو دوای پێناسەی عەرەن  عەدنان    و کەعبەش   . هاتووەئەوەش نەک ئێل یان إالە ن  

ا.    خوای لێێ 
 
 377ناوی البیت، یان ماڵ

    

بۆ حیجاز،   لە شامەوە  . هەر لە دەستپێکردن  کۆخ  یەهودیە نەساڕیەکانئەو دیاردەیەش،  

لە   نوێ  جیهانبینیان. سەرەتای سەردەمێیک  و  و هوشیاری  ئاسن  شارستانیەن   هۆی  بە 

یەهودیە   کیانەی 
 
چاڵ ئەو  پێکرد.  دەسن   عەرەن   دوورگەی  تری   

ناوچەکان  و  حیجاز 

 و ئەدەن  و پەیوەندی لەگەڵ شام و میسۆپۆتامیا، 
 لەالی  نەساڕیەکانیش لە بواری بازرگان 

 378پەل هاویشی   بۆ یەمەن تا دەگاتە هیند.  باشووریش، 

 

بازرگانەکان  مەککە، بە گشن  لە هۆزی قوڕەیش بوون، کە باوەڕی یەهودی نەساڕی تێدا  

م هاشم بن عبد  
 
چەکەرەی کردبوو. و چەندین بنەماڵە دەستیان بە بازرگان  کردبوو. بەڵ

 
. دمشق، األهایل  للطباعة ق النشژ و ١٩٩٢حسی   العودات ) 376  

( العرب النصاری، عرض تاریخ 

 ١١٣التوزی    ع. ص 
 ١٦٠ - ١٥٩ص   مالمح واساطێ   ،د. أنیسفریحة،  377
. دمشق، األهایل  للطباعة ق النشژ و ( العرب النصاری، عرض ١٩٩٢حسی   العودات ) 378  

تاریخ 

 ١١٤.  ص التوزی    ع
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بازر  ین  دەوڵەمەنێ  و  لە گەورەترین  یەک  عبدالمطلب  باویک  و مناف،  بوو.  مەککە  گان  

لەگەڵ   پەیمانێیک  و  هەبوو.  شام  لە  ەنن     
بێ  تداری 

 
دەستەڵ لەگەڵ  باسژ  پەیوەندییەیک 

ەنن  بەست، کە برین  بوو لە نامەیەک کە هەر یەک لە بازرگانان  مەککە بێنە     
اتۆری بێ  ئیمێ 

  379شام پارێزراون. ئەوەش وایکرد. 

 

سنووردار بوو، لە سنووری ناوچەی مەککە و تائف و یەترب  بازرگان  قورەیش، لە سەرەتادا  

ی بیانیان دێنان. و دەیانفرۆشتنە  
 
و هتد، تن    نەدەپەڕاند. بەڵکوو بازرگان  بیان  )عجم( کاڵ

یانەوە  
 
 خۆجن   مامڵەتیان، بەو کاڵ

عەرەبەکان  ناوچە. عەرەبەکان  ناوچەش وەک بازرگان 

    380دەکردن. 

 

ادەی بازرگان   لە دوای ئەویش    نەجیێ  
عبدالمطلن  کووڕی و لە هەر هەمووشیان گرنگێ 

بازرگان    نیوەی  بەقەد  تەنیا  بە  بازرگانییەکەی  بوو. کە  خوەیلد  خەدیجە کخ   قوڕەیش 

 381قوڕەیش بوو. 

 

، لە هەمان کاتدا، کۆخ  نەساڕییەکان بۆ مەککە و حیجاز پەرەسەندن    بێجگە لە بازرگان 

ی یەکتاپەرسن  و هو  شیاری ئەدەن  و بەتایبەن  شیعری جاهل بوو. ئەوەش بە ڕوون   بێ 

کاردانەوەی، لە سەرتاسەری دوورگەی عەرەن  هەبوو. و هۆکاری چاالیک بازاڕی ئەدەن  بوو،  

 
   ل الهدی و الرشاد یالشایم. سب حاألمام محمد بن یوسف الصال 379

 العباد. الجزء  یر ة خ یر س ق 

 قریش من قبیلة ایل الدولة المرکزیة. الطبعة (١٩٩٧)، عبدالکریم، خلیل  ٣١٧ - ٣١٦األول ص 
 ٥٢  . قاهرة. مض. صسژ الثانیة، سیناء للن

، ریاض رحیم حسی   ) 380  
تە الشخصیة. ٢٠١٧الصفران    سێ 

( هاشم بن عبد مناف. دراسة ف 

الطبعة األویل. العراق کربالء المقدسة العتبة الحسینیة المقدسة. قسم شؤن الفکریة و 
 ١٩٦ص الثقافیة. 

. دمشق، األهایل  للطباعة ق النشژ و ١٩٩٢ی   العودات )حس 381  
( العرب النصاری، عرض تاریخ 

 ١١٤التوزی    ع.  ص 
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انەی بە   لە مەککە و سەرتا سەری حیجاز. تا دوان  نووسەری قوڕئان شیعری ئەو شاعێ 

 تەوە: شێوەی پەخشان بە ناوی وەخ دووبارە کردوونە

 

انەی جاهیل، کە قوڕئان بەین  شیعرەکانیان  کۆپیکردووە:  ین  ئەو شاعێ 
مرؤ  إ بەناوبانگێ 

زید بن نوفل بوون. لە خوارەوە لە هەر یەکەیان نموونەی  القیس، أمیة بن أن  الصلت و 

شیعر لەگەڵ ئایەن  قوڕئان دەخەینە ڕوو ) بۆ ئەوەی لەیەکچوونەکە بە جوان  بکرێ  

ی   دەق  شعرەکان  عەرەنر دادەنرێن(. هەڵبەتە شاعیر
و ئایەتەکان  قوڕئان هەر بە زمان 

م ئەوە پێویسن  بە بابەتێیک سەربەخۆ هەیە. 
 
 تریش هەن. بەڵ

 

 

 إمرؤ القیس 

 دنت الساعة و إنشق القمر عن غزال صاد قلنر  و نفر 

 فتعایل  فقعر 
 مرنر  یوم العید ق  زینة فرمان 

   
 کهشیم المحتظر سهام من لحظ فاتک فر عن 

ء زهر   
 بالضچ و اللیل من طرتە فرقە ذا النور کم یسژ

 قلت إذا شق العذار خدە دنت الساعة و انشق القمر 

 

 ١: ٥٤سورة القمر   -القرآن الکریم 
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 ٣٠  – ٢٩: ٥٤سورة القمر   -القرآن الکریم 
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 ٢-١:  ٩٣سورة الضچ   -القرآن الکریم 
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 أمیة بن أنر الصلت 

 و رب الراسیات من الجبال   آلە العالمیر  و کل أرض 

 بال عمد یرین و ل حبال  بناها و ابتن  سبعا شدادا 

 من الشمس الضیئة و الهالل   وسواها و زینها بنور 

 

 ١٠:  ٣١القرآن الکریم سورة لقمان  
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 زید بن نوفل 

  من  
 ول حبیل ول ذات قيم / فقال لها إن 

ً
فقالت مريم أن  يكون ولم أكن بغيا

  وەللا خیر مع       لم / وأرسلت ولم أرسل غويا ولم أكن شقيا ولم  
ەللا آية وعلمن 

  ومأثم أبعث بفحش 

 

 ٢٣ -٢١: ١٩سورة مریم   -القرآن الکریم 
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 جاهیل، أمیة بن أن  الصلت زۆرترین لە  
ان    ناو ئایەتەکان    لە   ، شیعرەکان  لە ناو گشت شاعێ 

قوڕئان دووبارە بوونەتەوە. تا ئەو ئاستەی هەندێ لێتۆژەرەوە، پێیان وایە قوڕئان لەسەر  

 )أمیة بن أن   الصلت(
 . ەزمان  محمد دووبارەکردنەوەی شیعرەکان 

 

 بابەن  شیعرەکان  أمیة لەوەدایە، کە بە هۆی پەیوەندی نزییک ڕاستەوخۆی، لەگەڵ  
 

گرنیک

فیانە بووە لەگەڵ عبدالمطلب، دواتریش  یم و محمد هەبووە. خۆی یەک لەو حەنئیسال 

هەرزەکارێک،   وەک  محمدیش  و  حەرا  ئەشکەون   .لە  خەڵوەت  چۆتە  طالب  أن   

 بەشێوەیەیک بەردەوام هاودەمیان بووە.  

 

زۆر   محمدیش  بووبوونەوە.  و 
 
بڵ خەڵیک  لەناو  فراوان  شێوەیەیک  بە  أمیة  شیعرەکان  

 .  382ئارەزووی بیستن  دەکردن. و هەمیشە داوای دەکرد زیاتری گوێ لێی  

 

یم دوو پرسیاری گرنگ دەدەنەوە: 
 
 ئەوەش وەڵ

لە   بووین،  ئەدەن   و   
شارستان  هوشیاری  بزوێنەری  نەساڕیەکان  یەهودیە  یەکەمیان: 

 بەرزی شیعری جاهیل، دوورگەی عەرەن   دو 
. توانیان لە ڕێگای دین و ئاسن  ورگەی عەرەن 

ئاسن  کۆمەڵگەکان  شام  بگەیێننە   ، شارستان  لە  دوور  )بدوي(  ڕەوەند  لە کۆمەڵگەیەیک 

نەبوایە، ڕەنگە کارێیک   میسۆپۆتامیا. خۆ ئەگەر دین و ئاسن  زیرەیک ئەو قەشە و ڕاهبانە 

 ئەستەم بوایە. 

 

دین   دوو  تائف  و  مەدینە  مەککە،  ناوچەی  لە  و  نەبووین.  بوتپەرست  مەککە  لە  ەم: 

پەرستگای   و  دێر  تائف  و  مەدینە  و  مەککە  لە  ئەوەش  بەڵگەی  هەبووە.  یەکتاپەرسن  

. بە تایبەن     . هەبووین  یێ  دینەکان   
لەوانە یەهودی، یەهودی نەساڕی و کریستیان و سابنئ

 
  - ١١ –  ٢٧بتاری    خ  ٤٦٤٥ر الجاهل  ف  القرآن. حوار المتمدن عدد عیب، دکتور سایم. شذال  382

٢٠١٤ 
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نوفل و أمیة بن أن   الصلت و عبدالمطلب کە    لە مەککە کەسان  وەک قەشە وەرەقة بن

تدار بووین لە مەککە. ئەوەش دەیسەلمێن   کە  
 
هەم یەکتاپەرست و هەم گەورە و دەستەڵ

 بون  لێبووین و نە محمد بون  شکاندوون.  ە نە مەکک 

 

سێیەم: شیعری جاهیل، بە شێوەیەیک گشن  شیعری خوداپەرستییە. و بەتاڵە لە  کفر.   

نەساڕی، کریستیان    یەهودی  دینییەکان   و گوزارە  ئایدیۆلۆژی،  هزری  و  ڕەنگدانەوەی 

یەهودی لە ناو دقەکان  شیعری جاهیل دەدۆزرێنەوە. تا دەگاتە ئەوەی نووسەری قوڕئان،  

پێکرا  ئاماژەی  پێشێ   دووبارە  وەک  قوڕئان  ئایەتەکان   ناو  لە  شیعرانە،  لەو  هەندێک   .

 بوونەتەوە.  

 

: خودا پەرسن  مەککەی بەر لە ئیسالم، هەمان خودا پەرسن  محمد   بۆیە دەتوانی   بڵێی  

و    . بوو. هەر ئەوانیش )یەهودیە نەساڕیەکان( بەتایبەن  قەشە وەرەقە بن نوفل ڕاستەو خۆ 

داری، یان کاریگەریان لە سەر دروستبوون  دین  ئیسالم  حەنیفیەکان  تر ناڕاستەوخۆ بەش

ئەوانیش، کاریگ هەر  نەساڕی  ە هەبووە.  یەهودی  ڕێبازەکان   یەکگرتن  گشت  لەسەر  ریان 

 383هەبوو. کە لە ئەنجامدا ببێتە ئەو دینەی محمد دروستیکرد و بە ئیسالم ناوی دەرکرد.  

 

. ڕەنگە کەم یا زۆر  ئەو دەربڕینە مانای ئەوە نادا کە کاریگەری دینەکا   تری لەسەر نەبوون  
ن 

. هەروەها کاریگەری کریستیان  لە یەمەن. یان لە    لە یەترب هەبوون  
کاریگەری یەهودییسژ

ە و بوسی. لە ناوچەکان  نەجد، ئال کندة هۆکار و پالنەربوون.   باکوور لە حێ 

 

 ئیسالم، دوورگەی عەرەن  پڕبوو لە  
، هەر لە پێش سەرهەڵدان  دین  بە شێوەیەیک گشن 

. زۆر ووشە و چمک لەسەر   وڕای جیاواز لەسەر خودا و ئاکارەکان  ، بێ  هزری یەکتاپەرسن 

ووی ئیسالم بەکارهاتوون. و تا   ژ  
خودا و یەکتاپەرسن  سەردەیم جاهیل،  لە قوڕئان و مێ 

 
 ٤٢٨، ص ٥عل، دکتور جواد، مفصل ف  تاری    خ العرب قبل اإلسالم جلد  383
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،  ئێستا لە ناو باوەڕدا  یعة، وخ  ران  موسوڵمان بەردەوام بەکاردين. وەک: أسلمت، سنة، سژ

  .  384جهنم، حالل، حرام، شفاعة، مصحف، ەللا اکێ  و زۆریێ 

 

نەبوو  دەربەدەری  تەنیا کاروانێیک  نەساڕییەکان،  .  ،  بە گشن  کۆخ   عەرەن  دوورگەی  بۆ 

لە   و  بوو.  ائیل  ئیش  و  شام  شارستان   سەرچاوەی  بەڵکوو گواستنەوەی  بووە  دوورگە 

یەن  
 
، کۆمەڵ .   هوشیاری دین   لە سەرتاسەری حیجاز و دوورگەی عەرەن 

 385بەگشن 

 

بوونیان لە حیجاز، بۆ گەیشی   بە   یەهودیە نەساڕیەکان دوای شکەستیان لە شام. و جێگێ 

. گشت هەوڵێکیان لە ڕێگای هوشیاری دینییەوە دەدا. ئەوەش تەنیا   یەن 
 
ن  کۆمەڵ

 
دەستەڵ

، تا بتوانن حیجاز بکەنە پێگایەک بۆ  بۆ گ یەن 
 
تێیک دین  و کۆمەڵ

 
ەیشتنە ئاسن  دەستەڵ

ئەوەش   بۆ  و چاوەڕوان  گەڕانەوەی کریست.  ئۆڕشەلیم  لە خەون  ڕزگارکردن   بەردەوایم 

 ناوی حەنەفیان وەک ئامرازێیک کاریگەر، لە ناو خەڵک بەکار دێنا.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. ش  384   -١١ -٢٧بتاری    خ  ٤٦٤٥ر الجاهل  ف  القرآن. حوار المتمدن عدد عالذیب، دکتور سایم 

٢٠١٤ 
. دمشق، األهایل  للطباعة ق النشژ و ١٩٩٢حسی   العودات ) 385  

( العرب النصاری، عرض تاریخ 
 ١١٤التوزی    ع. ص
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نەساڕیەکان بوومەککە شاری یەهودیە   

 

ن  یەهودیە نەساڕیەکان
 
بووبوو.    لە مەککە،  دەستەڵ ئەوان هەر لە  دەمێک بوو سەقامگێ 

وکردنەوەی دین  یەهودی نەساڕی بوون.  کۆنەوە بە ناوی حەنیف  
 
، لە مەککە خەرییک بڵ

ر  بوو. کەسان  وەک عبدالمطلب و وەڕەقە بن نوفل و  
تیان لە مەککە زۆر بەهی 

 
و دەستەڵ

وکردنەوەی باوەڕی یەکتاپەرسن  و ئەدەبیان    ، أمیة بن أنر سلط
 
 بڵ

 
لە ئەستۆ بوو. و  ڕۆڵ

و دەکردبەشێوەیەک سیستەماتیک خەرییک  
 
. ئەوان  نەوەی دین  یەهودی نەساڕی بوونبڵ

اهیم لە   وبکەنەوەبە هەر شێوەیەک دەیانەویست ڕێبازی ئییر
 
   . ناو عەرەب بڵ

 

 مەککە شاری لە باسێک هێشتا . دامەزرا مەدینە شاری لە محمد نوێکەی دەوڵەتە کان  

ۆزییەی ئەو مانایەکیێ   بە یان نەبوو.  اوە ڕەوا پن    کە پێ   دەوڵەن   هاتن   تا بگرە دواترە.  زۆر بیێ 

کردن   بۆ ئیسالم   . مەککە داگیر

 

 ناوی ئەوەی بووە.  نەساڕی یەهودی ڕێبازی لەسەر هەر هێشتا مەککە دەمەش ئەو تا

 . بووە بەردەوام هەر مەککە، گرتن   تا ڕێبازەش ئەو بوو.  قوڕەیش دەوڵەن   تەنیا بووە ئیسالم

 

  سەرەتای لە ئیسالم دەوڵەن  
 
یسژ  س.ب ٦٣٠ ساڵ ر

 و هێنامەککە شاری سەر بۆ هی 

ش دوای ساڵێک دەکاتە ئەوەش کرد،یداگیر  ر
 بتوان    ئیسالم دەوڵەن   کان    مؤتة.  سەر بۆ هی 

ش ر
 لەشکری دەرکردن   بۆ دەنر   خۆ بەرێ، عەرەنر  دوورگەی دەرەوەی لە مؤتة بۆ هی 

اتۆری ەنن   ئیمیر ر 
ێیک ،بی  ر 

.  گەورەی هی   ،نر  بوو گرنگ شارێیک ئەوەندە مەککە ئەگەر هەبوونر 
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اهیم پێگای شوێن   کە مەزن هێمایەک وەک دەبوایە  داگیر  ترزوو زۆر بووە، ئیسماعیل و ئییر

وونووسان   وەک و لێبوو.  کەعبەی ئەوەی لەبەر بکرابوایە.  ژ ر
ر   موسوڵمان می 

 وەخ دەنر   دەڵی 

.  محمد بۆ مەککە لە هەر نەکردن   هاتنر   دەوڵەن   دروستبوون   سەرەتای لە مەککە، داگیر

ۆز شارێیک مەککە نانر   هەیە.  مانای یەک تەنیا قوڕەیش،  بۆ گرنگیەیسژ  ئەو و . بوونر   پیر

ی و ئیسالم اهیم نەوەکانیی   درەنگ ئەوەندە و نەخوراوە.  گرتن   لە خەم بۆیە نەبووە.  ئییر

کراوە.   داگیر

 

،  . بووە نەساڕی یەهودی دین   لەسەر هەر ،ئیسالم ەوڵەن  د ئەوکاتەش تا کە نیشانەیەکیی 

ڕۆکەیە:  ئەم ئەوەش، بەڵگەی  چیر

 

 دار ئەوەبوو کردبوویان، ڕابردوو ماوەی درێژان   بە نەساڕیەکان یەهودیە شتانەی لەو یەک

 و فریشتە وێنەی نیگاری، و نەخش بە مەککەیان، پەرستگای ناوەوەی دیوارەکان   بەردی و

، اهیم وەک نەبیەکان   داییک مەریەیم و )کریست( یەسو و یەشوع و موسا و ئییر

اهیم ڕەچەڵەک بۆ بوو، ۆزییەکپیر  وەک ئەوەش نەخشاندبوو.  ۆزی و ئییر  باوەڕی پیر

 . ، بۆنەی لە کە یەکتاپەرسن  ۆز مەککە لە دین    دەکران.  پیر

 

کردن   ڕۆژی لە  ئەوەی لەبەر نەبوو، شکاندن بوت ،کردی محمد شن   یەکەم مەککە.  داگیر

 عەبایس کوری فەزیل و بەیت.  ناو چووە یەکسەر بەڵکوو ن. ینەبوو کەعبە لە بوت هەرگیر  

ی لە ئاو جامێک نارد، عبدالمطلنر  کوری .  زەمزەم بیر  قوماشێک دا فەرمان   دوان   بێن  

م . بسڕنەوە هەموویان ،نرخشێندرابوون کەعبە دیواری لەسەر وێنانەی ئەو و تەڕکەن
 
 بەڵ

 هەمووی یی  ەئەوان دان، تمژێردەس لە لەوانەی بێجگە گون   و دانا.  وێنە دوو لەسەر دەسن  

 داییک مریەیم و )عیسا( یەسو وێنەی هەڵگرت، وێنەکان لەسەر دەسن   کە . بسڕنەوە

      386بوون. 

 
، العودات ) 386     التوزی    ع ( العرب النصاری، عرض تاریخ  . األهایل للطباعة و النشژ و ١٩٩٢حسی  
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، ئێمە ئەوەی بووین.  گەورە چەند و بووین چۆن وێنانە ئەو نازانیر   ئێمە هەڵبەتە   دەزانیر 

ا پەرستگا ناوەوەی بەردەکان   لەسەر نەخش وەک  ون. بوکێسژ

 

 ەیەهودی ئاسان   دێیەک لەسەرەتاوە هەر مەککە هەیە، مانای یەک تەنیا ئەوەش

ڕۆکە ئەو . بووین بوتپەرست نە تێدابووە، بون   نە هەرگیر   و بووە.  نەساڕیەکان  ەیەگبەڵ چیر

کردن   تا واتە ،شکاتە ئەو تا یمحمد نوێکەی دینە ئەوەی، بۆ  لەسەر هەر مەککە.  داگیر

 ێیکدەوڵەت دامەزرابوو، پێشی   مەدینە لە دەوڵەتەی ئەو بووە.  نەساڕی یەهودی ڕێبازی

 دینەکەش بەسەر ،ناو هەمان دواتر کە ئیسالم.  دەوڵەن   بەناوی بوو.  نەساڕی یەهودی

  خۆش.  ئێمە مرۆڤایەن   یەک.  بوونە دەوڵەت و دین ئیی   ئیسالم.  دین   بووە و دابڕا. 

 

 

 

 شوێنەوارناسمەککە لە بواری  
 

لە ڕووی شوێنەوار ناسییەوە ناوچەی مەککە زۆر هەژارە. کە تا ئێستاش لە لیسن  یونسکۆ  

 : دەنوویس  دانییە. دان جیبسن لە پەرتووک جوگرافیای قوڕئان  

 

  
 
ساڵ ڕەخسا   ٢٠٠٢لە  بۆ  کۆنفرانش   ،دەرفەتێکم  دووەمیر   سەردان  

ئوردن ای  پێی  شاری  لە  کە  بکەم،  نەبەتییەکان  ا   توێژینەوەی    . بەسی 

ڕێکخرابوو   کۆنفرانسەکە تەللەوە  بن  ر  
ئەلحسی  زانکۆی  لە  .  لەلیەن 

  
 

پێشەنیک شوێنەوارناسێیک  لەگەڵ چەند  بۆ ڕەخسا  هەڵێکم  کۆنفرانسەکەدا 

ئوردن  و سعودی قسە بکەم. بە تایبەن  دەربارەی تۆمارە شوێنەوارییەکان لە  

دەوروبەری و  ئەوان  مەککە  لێکردن. کەخر  ئا   پرسیارم  بە  شکرا  نەیانویست 

م دانیان بەوەدا نا کە تۆمارە    کرێ،یان ببە ناو   ئاماژە 
 
ێت، بەڵ یان ناویان بهێی 
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ساڵ پێش  بنەڕەتدا  لە  مەککە  لە  بوونی٩٠٠شوێنەوارییەکان  س.ب    ان ی 

بەرگری لەو بۆچوونە بکەن. کە مەککەی کۆن    دەکرد، چاوەڕێم  . من  نەبووە

سەریان   .پەرستگای تێدایەشارێیک دیواردارە و خانوو و باخچە و بینای گشن  و  

  387لەقاند و گوتیان: هیچ شتێیک لەو جۆرە لەوێ نەبوو. 

 

 عەرەن  ئوردن و سعودی، دانپیانانێیک ڕاستەوخۆیە. و  
ئەو دان پێدانانەی شوێنەوارناسان 

مەککە   لە  شوێنەوارێیک کۆن  هیچ  س.ب  نۆیەیم  سەدەی  دوای  تا  ئەوەی  بۆ  بەڵگەیە 

او ەبۆیە بەشێوەی   کۆخ  دوان  محمد. ساڵ دوای    ٢٦٨  ەبەتایبەن  کەعبە نەبووە. وات یک لێێ  

، لە هیچ شوێن  مەککە  بکرێ.   دا   قەدەخەکراوە، بەدواداچوون و هەڵکۆڵی  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
387 Dan Gibson ( 2011) Qur'ānic Geography. A survey and evaluation of the 

geographical references in the Qur'ān with suggested solutions for various 
problems and issues. Independant Scholar’s Press. Canada. Pp 223 
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 هەولدان  چوارەم 

کردن  بۆ    نەساڕیەکان  یەهودیە ئۆڕشەلیم و کۆتان   داگیر
 

  سدیق بەکری ئەبو مردن   دوای
 
 کاتەدا لەو . 388خەلیفە بووە مەروع س.ب،٦٣٤ ساڵ

 ئەوانەوە ڕێگای لە تەنرابوو.  نەساڕی یەهودی عەرەنر  یڕاوێژکار بە خەلیفە دەوری

 هاوپەیمان   و شارەزابوون.  لن ر  باش خاکەی ئەو شام.  ناو بچێتە توان   ئیسالم لەشکری

یان  لەگەڵ دەژیان.  یل   نەساڕی یەهودی کاتەش ئەو تا ناوچانە ئەو زۆر لە هەبوون.  یل   پێشی 

 شارەزان   هۆی بە نەکردبوو.  حیجاز بیابان   بۆ کۆچیان کە قوڕەیش، هۆزی لە هەندێک

 گەڕانەوەی ناوچانە لەو قوڕەیش عەرەنر  و نەساڕی یەهودی بوون    و کۆچکردووەکان

  . ڕێگا نەهاتە یانسەختیەک هیچ ،سوریا بۆ ئیسالم لەشکری لەگەڵ کۆچکردووەکان

 

  لە
 
اتۆری (هەرقەل) بەرگریەک هیچ بەنر   س.ب٦٣٦ ساڵ ، ئیمیر ەنن  ر 

 ئیسالم لەشکری بی 

کرد.  نسوریایا خایک سەرتاسەری ەکان   و گۆڕان.  هاوسەنگیەکان داگیر ر 
 و عەرەب هی 

تربوو بە سوریا لە نەساڕی یەهودی ر 
 ئۆڕشەلیم شاری لە کرد.  ئیسڕائیل لە ڕوویان و . نهی 

  کریستیانەکان.  دایەدەست ئۆڕشەلییم هەرقەل دا.  گەمارۆیان و نزیکبوونەوە. 

 

 نەما.  بەرگری توانای زیاتر شار زۆر خەڵیک کوژران   و ماڵوێرانکەر، شەڕی چەند دوای

  لە هەر نەساڕیەکان، یەهودیە و عەرەنر  لەشکری لەلیەکیی  
 
 یەوە س.ب٦٣٤ ساڵ

 
,Doktorina  The Teaching of Jacobبەپن   لێکدانەوەی تیوفیل الرهاوی و پەرتوویک   388

Jacobi   ئەو   ٦٣٤، کە دواتر باسیان دەکرێ، دەن   محمد سایل . س.ب لە ژیاندا بوون  
شە دەن   لەژێر   

بەڵگەیەش بێجگە لەوانە لە دۆکومێن  ڕۆمانیش تۆمارکراوە. کەواتە ئەو هێ 
. نەک عومەر. چاوەدێری محمد خۆی بوو  ن  
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 خۆیان دینییەکان   ڕیتوالە و رسووت لە ئۆڕشەلیمیان و لەحم بێت نێوان کریستیانەکان  

  ووتاری لە سوفرون پەتریارک ئۆڕشەلیم لە کاتەدا لەو قەدەخەکردبوون. 
 

 ئاهەنیک

 کوشتاری با و . ناگرن زیاتر گەیربە ئیی   کە کردەوە.  خەلیک ئاگاداری کریست.  لەدایکبوون  

 
 
ە بۆیە نەبێتەوە.  دووبارە س.ب٦١٤ ساڵ  بۆ شاریان دەرگای بکەنەوە.  شار دەرگای باشی 

ک کریشلە  کردەوە.  رەداگیر

  

ووی ژ ر
م نییە.  ڕوون س.ب ٦٣٨ تا ٦٣٥ سالن   نێوان لە شەلیمئۆڕ ناوشاری هاتنە می 

 
 بەڵ

  ،دەنر   لێکۆڵەرەوان باوەڕی بە
 
کەرەکان   شار دەروازەی کردنەوەی بە س.ب ٦٣٧ ساڵ  داگیر

   . 389شار ناو چووبنە عەرەب و نەساڕی یەهودی

 

 خۆزگەی نەساڕی، یەهودی و عەرەب سوپای گەیشتن   و شار وازەیدەر کردنەوەی بە

 گەیشتنە  ئۆڕشەلیم، لە کاتەوە لەو دی.  هاتە نەساڕیەکان یەهودیە ساڵەی ساد چەند

ن  
 
 390. کریست گەڕانەوەی اوەڕوان  چ و پەرستگا نۆژەنکردنەوەی و . ڕەها دەستەڵ

 

 لەدەست کە پەرستگاکرد.  گۆڕەپان   لە ڕوویان ڕاستەوخۆ ئۆڕشەلیم، ناوشاری چوونە دوای

 خەڵیک لی شوێنەش، ئەو بووبوو.  کاول یەک دوای لە یەک ماڵوێرانکەری، شەڕی 

چووبووەووە.  م لەبیر
 
 خرۆشەوە بە هاوپەیمانەکانیان، عەرەبە و نەساڕیەکان یەهودیە بەڵ

  پەرستگا.  نۆژەنکردنەوەی بۆ بوون،

 

ەدا ر
ێن: ب لەبەرچاو دەنر   کە هەن گەوایه دوو لی   گیر

:  لەوانە یەک  
 
  دەڵ

 
389 Ibid. Pp  55 
390 Ibid. Pp 56 
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 بەن   کەسان   ناویاندا لە ئۆڕشەلیم، شاری ناو هاتنە عەرەبەکان کان  

   391. دەدان پیشان پەرستگایان شوێن   و ڕێگا کە هەبوون.  ئیسڕائیل

 

 

،   دەکا:  دیمەنە ئەو بایس تیودۆر ناوی بە گەواهییەکیی 

ا ئۆڕشەلیم، گەیشتنیانە بە تەنیا ر
 کە چوون، شوێنە ئەو بەرەو ڕاکردن بە خی 

ر   پن ر 
 کەسیان چەند ،خۆیان لەگەڵ پەرستگا.  گۆڕەپان   یان ل(ۆ)کەپیت دەڵی 

یش و خۆبەخش هەندێک لەوانە هێنابوون.   وەپێش زۆرەمیل بە هەندێکیی 

 پن ر  کە نەگبەتییەی ئەو شوێن   پاککردنەوەی بە دەستیان و . دابوون خۆیان

ر  
ویە( دەڵی    392. کرد مسجد یان تمزگەو )میی  

 

 بەنر   نەساڕیانە، یەهودیە ئەو دۆشدامابوو.  دۆخە ئەو بەرامبەر سوفرون کەنیسە سەرۆک

  تا کە شار.  بگاتە بکەن عومەر چاوەڕوان   ئەوەی
 
  نەهات.  س.ب٦٣٨ ساڵ

 

 دەخوێنینەوە:  ئاوا حیاەی بن حاخام نهێنییەکان   لە

 بۆ خەتابە( کوڕی عومەر )مەبەسن   ئیسماعیل ڕەچەڵەک پاشای دووەم

 و بەرد، لە کۆن، بنەڕەن   نەخشژ  وەک ڕوخاو.  پەرستگای چاککردنەوەی

 کە . بەکرێگرت مەڕمەڕیان پسپۆرێیک ئەوانە دروستکردەوە.  دار و مەڕمەڕ

 ئەو دواتر وەدەرنرا.  کەنیسە لە کارە، لەو بەشداریکردن   لەسەر دواتر،

ا ناوی پەرستگایە  کۆن   پەرستگای جێگای مزگەوتە ئەو عومەر.  مزگەون   لێی 

 
ێیک ئەکادییم ئؤڕشەلیم بۆ ڕەوەندی میسی یەوە. هاتووە. کە لە پەرتووک   391 ر 

ئەو باسە لە تی 
وکراوەتە. بنەڕەن  ئیسالم )أسس اإلسالم( 
 
 بڵ

 هەمان سەرچاوە  392
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، خەتەنە کەنیسەی مەبەسن   )دەنر   گرتەوە.  نەساڕیەکان   یەهودیە  کە بوونر 

 393دایمەزراند(.  جار یەکەم یەسو، برای یاقونر 

 

 گەڕانەوەی چاوەڕوان   لە و کرد.  پەرسی    بە دەستیان پەرستگا ۆژەنکردنەوەین دوای

م . دەپاڕانەوە کریست
 
 نەگەڕایەوە.  کریست و نەدا.  ڕووی هیچ کات، ربوون  ەتێپ بە بەڵ

 

 هێمن عەرەبەکان شەڕکەرە لەگەڵ دۆخەکە، دەیەویست نەساڕی یەهودی ڕەهبان  

 کریست گەڕانەوەی چاوەڕوان   ،نەساڕیەکان یەهودیە هاوکاری وەک ،عەرەبانە ئەو کاتەوە. 

ن   دروستکردن   بۆ بوون. 
 
م زەوی.  لەسەر خودا ووڵ

 
  نەدا.  ڕووی هیچ بەڵ

 

 یەهودیە کە وابوو، باوەڕیان لێکدەدایەوە.  ساختە و ەتەڵەک بە ،یاندۆخە ئەو عەرەبەکان

 یەهودیە ،ساڵە سەد چەند ەک دەکرد هەستیان و بردوون.  لەخشتەیان کاننەساڕیە

اون.  بەکار لەبارچوو خەونێیک بۆ ئامرازێک وەک عەرەبیان نەساڕیەکان   هێی 

 

  گەیشتە تا
 
 هیچ و ناگەڕێتەوە.  کریست کە دەرکەوت.  بۆیان عەرەب ئیی   . س.ب٦٤٠ ساڵ

تێیک
 
  تەنیا ئەوە نییە.  بوون   شخودا ووڵ

 
 لەخشتەبردن    بۆ ،بووە ساڵە سەد چەند خەیاڵ

ڕۆکە ئەو سەرجەیم کە دەرکەوت بۆیان . ئەوان  بوونەتە )عەرەب( ئەوان بوو، تەلەیەک چیر

ۆچووی بە خۆرایک ڕ   فیر
 
 گەیشتنە و کریست یەسوی نەوەیگەڕا بۆ اڕی،نەس یەهودی خەیاڵ

 . خودا بەهەشن  

 

 

 

 

 
393 Odon Lafontaine (Olaf) The great secret of Islam. Pp 56-57 
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 عومەر و کۆتان  سەردەیم
 نەساڕییەکان  هاتن 

 

  دەستپێکردن   سەرەتای بووە مانەوەی ماوەیەک بۆ و ئۆڕشەلیم، بۆ عومەر هاتن  
 

 مەرک

 . نەساڕیەکان یەهودیە کۆتان  

 

 نەهاتن   بە نەساڕی.  یەهودی و عەرەب بێهودەی چاوەڕوان   و ،ئۆڕشەلیم کردن  گیر دا دوای

  و کریست.  یەسوی
 
 ئیسالیم جیهان   لە کۆمەلیەن   و سیایس قەیرانێیک گەڕانەوەی.  مەحاڵ

 یەهودی یەن  هاوپەیمان لەدەسن   زووە تا ،هەوڵبدا کرد.  عومەر لە وای کە دروستکرد. 

  بوو.  یانپاکتاوکردن ڕێگای لە تەنیا ەشئەو . بنر   رزگاری نر   شێوەیەک هەر بە ،نەساڕی

 

انەکانیان دەربەدەرکردن   و ،نەساڕی یەهودی سەرکردەکان   لەناوبردن   هەنگاو یەکەم ر 
 خی 

 نەدەدرا.  نر   گرنگیان و پەراوێزخرابوون.  ،ەوەمابوون سوریاش لە هەر هێشتا ئەوانەی . بوو

  کۆمەڵگەی و دەتوانەوە.  ئیسالم ناو لە لەسەرخۆ، ئیی  
 
  و وتێکەڵ

 
 - ەرەنر ع فرەڕەنیک

   . 394پاک عەرەنر  کۆمەڵگەی ەدەبوو هەنگاو بە هەنگاو یەهودی. 

 

ووی ژ ر
تنیان دوای . چەکدار نەساڕیەکان   یەهودیە می 

 
ەنن   دەسن   لە هەڵ ر 

سانەوەیان و بی   گیر

ێیک وەک سەرەتاوە لە حیجاز.  لە ر 
 ئەو پێکرد.  دەسن   مەزن خەونێیک و ،چەکدار هی 

 کاریگەری یەتروب و مەککە کۆمەڵگەی جۆمگەکان   جەیم لەسەر توانیبووی خەونەش

 . م هەنر 
 
 و نۆفل بن ەیوەرەق قەشە مردن   دوای هەر شامەوە، لە ئەوان هاتن   پێش بەڵ

 لە دەهات تا گرنگەیان ڕۆڵە ئەو مەککە.  لە نەساڕی یەهودی تری سەرکردەکان   دواتریش

 
394 Odon Lafontaine (Olaf) The great secret of Islam. Pp 56-57 
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م دەدا.  کزی
 
ێیک وەک هەر هێشتا بەڵ ر 

ان.  ڕاست ڕێگای و ڕوخ هی   کۆخر  دوای دەبیی 

وب، بۆ شامەوە لە نەساڕیەکان یەهودیە  و . ئیسالم دەوڵەی دامەزران   بە تردوا  یی 

ت لە هەنگاو بە هەنگاو محمد، نوێکەی دینە دەستپێکردن  
 
 ڕێزی ئاسن   و دەستەڵ

یەن  
 
  دەدا.  کزی لە ئەوانەش کۆمەڵ

 

ە بەو قوڕەیشیەکان و نەساڕیەکان، یەهودیە کۆخر  دوای ر 
 یەتروب، بۆ شامەوە لە زۆرەوە هی 

 ئینجییل ایبنەم لەسەر ئێستا تا پەیامەی ئەو کە ڕەخساند، محمد بۆ گەورەی دەرفەتێیک

ان   ی و عییر ژ ر
ر   پەیایم بە پێویسن   ئێستا بوو، نەساڕی یەهودی بانگهی 

ی و هی  ژ  هەیە.  توندوتیر

ن   خۆی محمد مەدینە لە کاتدا، هەمان لە
 
 نگۆڕا هەنگاو بە هەنگاو و . بوو ڕەها دەستەڵ

 یمپەیا ئیسالم.  دەوڵەن   دامەزران   بە مەدینە سەردەیم لە تا . دادەهات دین   پەیایم بەسەر

  . ابوود کزی لە زۆر ،نەساڕی یەهودی

 

کردن   و خەتاب کوڕی عومەر لەسەردەیم  دەسن   هاتن   کۆتان   سەرەتای ئۆڕشەلیم.  داگیر

 دەرچوو.  نەساڕی یەهودی تارمان   ژێر لە ئیسالم دین   و پێکرد. 

 

 یەهودی دین   چیی   دینە ئەو . وەردەگرت فۆریم نوێ دینێیک هەنگاو بە هەنگاو ،لەمەودوا 

 پێوە بیابان   کولتووری ڕەنگدانەوەی کە پوخت، عەرەنر  دینێیک بەڵکوو نەبوو، نەساڕی

 ئینجییل و قوڕئان نێوان لە جیاوازییان حیجاز، نەسارایەکان   یەهودیە لەلیەکیی   . وودیارب

ان    بمێننەوە، نەساری یەهودی بە هەر نەبوو گرنگ بۆیان ئیی   نەدەکرد.  وەرەقە قەشە عییر

 و مابوونەوە.  هەر هۆزیان هەندێک ئەوەشدا لەگەڵ . (ئیسالم) نوێیە ەدین ئەو ناو بێنە یان

ڕەوی لەسەر بوون بەردەوام ر
  ەساڕی. ن یەهودی دینییەکان   رسووتە پی 

 

تێیک نەساڕیەکان یەهودیە بەکر، ئەبو و محمد سەردەیم لە گشن   شێوەیەک بە
 
 دەستەڵ

یان
 
 دینداران   ئامۆژگاری و ڕێنمان   و هەبوو.  نوێکەدا دینە و دەوڵەت فۆریم بنیاتنان   لە باڵ

 گەورەبوو، یارمەتییەک ئەوەش . بوو لەسەرشان نوێکە دینە بۆ یانتر خەڵیک و ،موسوڵمان
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ن   ڕێگای لە چ ،محمد نوێکەی دینە دروستکردن   لە
 
یەن   دەستەڵ

 
 یەهودیە کە کۆمەڵ

 لەسەر مەککە، سوڕەتەکان   و ئایەت )وەخ( داڕشتن   لەڕێگای چ و بوو.  هەیان نەساڕیەکان

.  ئینجییل بنەڕەن   ان   عییر

 

بوون     بەکار  دەست  سەرەتای  لە  هەر  م 
 
خەلیفەی  بەڵ وەک  خەتاب،  عومەری کوڕی 

ی.   ژ  
لێ  نەساڕییەکان کەوتە  و گڵۆڵەی  هاوسەنگییەکان گۆڕان.  ئیسالم  بەتایبەن   دووەیم 

یەیک خۆی  دوای گرتن  ئۆرشەلیم و ئاشکرابوون  خەونە زڕاوەکەیان،  
 
عومەر گشت تەقەڵ

نەسارییەکان ئەوەی  بۆ  هیچ    بەکارهێنا.  ئیسالم.  دین   سەر  بێنە  و  بگۆڕن.  خۆیان  دین  

ڕاییکردنی بۆ  نەدەدا دەرفەتێیک،  دەست  لە  دین   ان  تا  و  یەهودی  .  بێڵن.  بەخ    نەساڕی 

عومەر هەنگاو    و ئامانجەشئەبۆ  .  دەوڵەت و دین  ئیسالم ببێتە دامەزراوێیک عەری پوخت

 .395بە هەنگاو، وەک بەرنامەیەیک ڕێکخراو خ   بەجن   دەکرد

 

  :  أبو یوسف لە پەرتوویک  موسوعة الخراج دەنووس 

 

  فەرمان     ەزیاد کوڕی حوەیر 
 
: من یەکەم کەس بووم عومەر ناردیم. دەڵ گون 

بۆ    ،پێدام بکەم،  تەغەلوب  بەن   نەساریەکان   یەهودیە  لەسەر  توندی 

: ئەوان لە نەتەوەی عەرەبن و    
 

وەرگرتن  دین  ئیسالم. عومەر گون  پێیان بڵ

. بۆیە لەسەریانە، چیێ  درەنگ نەکەون و   موسڵمان.  ببنە   ئەهل کتاب نی  

 

ۆزەی ئەوان، کە  تا ئێستا بە ئینجیل    خۆ عومەر ڕاسن  دەکرد. لەبەر ئەوەی ئەو پەرتووکە پێ 

ۆزی    مەککەیە(. پەرتوویک پێ 
ان  داناسا، دەمێکە ناویان ناوە قوڕئان )مەبەست قوڕئان  عیێ 

 
وت١٩٧٩آبو یوسف، الخراج ) 395    (. موسوعة الخراج .دار المعرفة. بێ 
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ان  دا نییە.کە نەساریەکان پەیرەویان دەکرد.   ئیسالم، هیچ جیاوازییەیک لەگەڵ ئینجیل عیێ 

 ییەکان  بەن   نەسار   یەهودیە   بەڵکوو وەک دووڕووی هەمان دراون. بۆیە عومەر مەرخ  بۆ 

  396. نەساڕی  یەهودی تەغەلوب دانا. کە لەمەودوا نان   منداڵەکانیان ببنە 

   

ۆکێیک تر سەبارەت بە ڕێکەوتن  عومەر لەگەڵ   ئەبو یوسف لە درێژەی باسەکەی دا، چێ  

ێتەوە.     
 بەن  تەغەلوب دەگێ 

 

ی مؤمنی   بەن     تەغەلون  بە عومەری گوت: ئەی ئەمێ 
عەبادە بن نەعمان 

، خ  دەفەرمووی تا بیکەین. عومەر    سەروەری و ئازایی  
تەغەلوب خاوەن 

 ڕێکەوت کە ئیێ  من
 
هەروەها  )تعمید(.    لە ئاو هەڵنەکێشنداڵەکانیان  لەگەڵ

. ئەو ڕێکەوتنەی عومەر الدانە لەسەر ئەو ڕێکەوتنەی  بدەن  دەن   سەدەقە

 . 397کردبووی   نەساڕییەکان  یەهودیەلەگەڵ  پێشێ    محمد 

 

ەدا بە باسژ دەردەکەوێ کە   
نەسارییەکانیش جیاوازییەکیان لە نێوان قوڕئان و  یەهودیە  لێ 

ئینجیلەکەی خۆیان نەدەدیت. بۆیە بۆیان گرنگ نەبوو لەسەر کام دین بن. ئەوەی بۆ ئەوان  

گرنگ بوو، ناوەرۆیک پەرتووکەکەبوو. کە لە بنەڕەتدا ئەوان خاوەن  بوون و محمدیش بە  

 .)  )عرن  مبی  
 یارمەن  قەشە وەرەقە کردیە قوڕئان 

 

 

 

 

 
 هەمان سەرچاوە 396

، العودات ) 397  ( العرب النصاری، عرض تاریخ  . األهایل للطباعة و النشژ و التوزی    ع   ١٩٩٢حسی  
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 هاوپەیمانەکان س ینەوەی شوێنەواری کۆنە 
 

. وای پێویست  وەک یاسایەک، ئ ر 
ر  گۆڕا. و ئیسالم بووە دین  هی 

 هی 
 

ەو کاتەی هاوسەنیک

دەکرد. بۆ ئایندەی دینە نوێکە، دەنر  هاوپەیمانە کۆنەکانیان تێک بشکێندرێن. و خۆشیان  

اردە( ژ ببنە )گەیل هەلیر تا  بگرنەوە.  لە    .شوێنیان  بوونە  ئەوەش  بە تەواوی  دوای ئەوەی، 

نەتەوە و   بڕیاریان لەسەر چارەنوویس  ت. لەو دەمەدا، خۆیان 
 
  ڕۆژهەڵ

گەورەپیاوان  نون 

 دینەکانیی  دەدا.  

 

. چۆن پاکانە بۆ ئەو هاوپەیمانییە،   م هەڵومەرخر نوێ، کێشەی نوێ لەگەڵ خۆی دێن  
 
بەڵ

پەیمانیان لەگەڵ  ی گونجاو  وو چەند سەد ساڵییە بکەن. و چۆن بتوانن بیان بۆ شکاندن  

سیایس   شانۆی  لەسەر  بوو،  ئەوە  ڕێگا  ین  باشی  بۆیە  بدۆزنەوە.  نەساڕیەکان  یەهودی 

م چۆن شوێنەواریان نەهێڵن! بەتایبەن  زانیاری لەسەر پەیوەندیان  
 
. بەڵ کۆتاییان نر  بێی  

 398لەگەڵ خەلیفەکان  سەرەتای ئیسالم؟  

 

بە لەناوبردن  گشت ئەو بەڵگەنامە، و تۆمارانەی ئاماژە  لەوە بەدوا پەیتا پەیتا دەستیانکرد،  

 یەکەیم عەرەنر و یەهودی نەساڕی دەکەن. ئەو کارەشیان هەنگاو بە هەنگاو،  
بە هاوپەیمان 

گشت ئەو شوێنەواری بەڵگە و تۆماری کە بنەڕەت بوون بۆ قوڕئان، و ناکۆک و ملمالنن ر  

تدارە  
 
دەستەڵ لەلیەن  ت. 

 
دەستەڵ لەسەر  و  سیایس  ناوەڕاست.  ن  

 
ڕۆژهەڵ نوێکان  

 .399پەیوەندیەکان  بە بنەڕەتەکان  دین  نوێ هەبوون فەوتێندران  

 

 
398 Odon (0laf) Lafontaine. The great secret of Islam Pp 58 
399   Ibid. Pp 61  
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      دوای پاکتاوکردن  گشت شوێنەواری یەهودیە نەساڕییەکان. و لە شوێن  ئەوە، دینییک  
نون 

ر  لە مەدینە لە دایک بوو.  
 بێهی 

 

ی خۆی ناڕەوایان،  ڕێگایەک   ت ئەو دینە گشبۆ   ر کردن و سەقامگیر
هەر  . انبەکاردێنا بۆ بە هی 

دینێیک   وەک  یش  لەلیەکیی  لەلیەک.  سەبایا  و  دزی  و  و کوشی    کاری  داگیر ڕێگای  لە 

سەد   چەند  و کەلەپووری  نەساڕیەکان  یەهودیە  پروسیک  و  ئێسک  لەسەر  اهییم  ئییر

ێیک لەبن نەهاتووی نەبوو ساڵەیان،   ر 
کەر.   هی   داگیر

 

کاری دروستبوو. هەر  دەوڵەت و دین  ئی ڕشی   و داگیر
سالم هەر لە سەرەتاوە و لەسە خوێی 

تداریەش، لەمەودوا بووە 
 
تان، و ئەنفال    ئەو شێوە دەستەڵ

 
کردن  ووڵ پیشەی سەرەک داگیر

 و بەدیلگرتن و بە سەبایا کردن بوو.  
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 دینیەکان   رسووتە بەراورد لە نێوان
 نەساڕی و ئیسالم یەهودی  یەهودی حاخام،

 

 . نزیکن لەیەک ئەوەندە نەساری، یەهودی و ئیسالم دین   رسووتەکان   و ئەرک زۆربەی

 . نەسارییە یەهودی دین   کۆپییەک هەیە، ئیسالم دین   لە ئەوەی بڵێیر   ئەگەر نییە زێدەڕۆن  

، بە ، قوڕئان   واتایەکیی   ان  پەرتووکەک و کەلەپوور و نەرێت لەسەر تەواوی متمانەی عەرەنر

 یەهودی زارەکیەکان   نەرێتە و دەق گواستنەوەی ئاسن   دەگاتە تا . بووە نەساری یەهودی

 رسووتەکان و پەرسی    هەروەک دینیەکان، ئەرکە گشت  لە ئەوەش . عەرەنر  بۆ نەساری

  هەیە.  دانەساری یەهودی باوی کەلەپووری و ئیسالم نێوان لە زۆر نزیکییەک

 

انییە.  ئینجییل عەرەنر  کۆپییەک ئیسالم، قوڕئان   ، لە بەدیاریکراویش عییر  ئەرکە پەیڕەوکردن 

ابێتەوە ڕاستەوخۆ وایە ئەوە وەک ڕۆژانە، دینیەکان   .  بۆ گواسی   بە بێگومان ئەوەش عەرەنر

 ئینجییل و تالمود تەورات، ڕەنماییەکان   بەپن ر  ئەرکانەش، و یاسا ئەو بووە.  مەبەست

انیر    دیارە:  بابەتانە لەو ئاشکرا بە کە . دەکرد پەیڕەویان نڕیەکاانەس یەهودیە کە عییر

 

 

 شەهادە 
یک وحدە ەللا، إل إلە ل أن )أشهد شەهادەتیان نەساڕیەکان یەهودیە  ئەو بوو.  لە( لرسژ

 عبدالملک سەردەیم دەگاتە تا ڕاشدین، خەلیفەکان   و محمد لەسەردەیم هێنانە، شەهادە

 ئیسالم، نەنر  مردن   دوای ساڵ ٦٠ دەبینیر   کەخر  بووە.  شێوە هەمان بە مروانیش، بن

یک ل )وحدە گۆڕا.  دواوەی بەیسژ   دانرا.  ەللا( رسول )محمد ئەوە لەجیان   و لبردرا.  لە( رسژ
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.  ئەوەش هەر ، باوەڕێیک ئیسالم دین   کە دەیسەلمێن    یەهودی ناوەرۆک بە یەکتاپەرسن 

  . 400هات باوەڕ ایهگەو بۆ فەریم بڕیارێیک وەک ناکاو لە و بووە.  نەساری

 

 

 خەتەنەکردن 
ڕاهیم.  لەگەڵ خودایە پەیمان   نیشانەی تەورات، دەقەکان   پن ر  بە خەتەنە  کە ئییر

اردە.  خودای گەیل لە یەکێکە خەتەنەکراو، هەرکەسێیک ژ  یاسای لە ئەرکێکە ئەوەش هەڵیر

وە ئەرکێیک خەتەنە نەبیەکان.  و تەورات
 
 و میسیەکان سوریەکان، گەلن.  ناو لە بەربڵ

 یەهودیە کردوویانە.  بوتەکان بۆ کاهینان بوتپەرستیشدا، لەسەردەیم تەنانەت عەرەب. 

 کە بووە وا باوەڕیان کردووە.  جێبەجێیان ڕەوتەکان   گشت جیاوازی بەنر   نەساریەکان

 .401ڕزگاربوون و کریست بە باوەڕ بۆ بنەڕەتییە مەرجێیک

  

 خەتەنە( )کەنیسەی بە ئۆڕشەلیم لە نەساڕی، یەهودی کەنیسەی ئەوە سەرەڕای

 خەتەنە شت یەکەم دەنر   سەردین، بێتە کە دەکرد، کەسێک هەر لە داوایان و . نارسابوو

   402بکرێ

 

 خۆشووشی   

،  و حاخامەکان یەهودی لەلی سەرەکیر   ئەرک تارەتکردن و دەستنوێژگرتن خۆشوشی  

 نوێژکردن، پێش یەهودی تەورات.  لە موسان یاسای ئەوانە موسوڵمان.  و نەساری یەهودی

  و نانخواردن
 

ۆز ئاهەنیک   403. لەسەریان ئەرکە نر   و دەست شووشتن   کردویانن.  پیر

 
 ١٥١ ص المبكر اإلسالم تاري    خ عیش، آل محمد د.  400

دراوەکان  401  ٣٥ -١:  ١٥ئینجیل  کرداری نیر
 ١٨٧قس و ننر  ل  402
 ١٣٢قس و ننر ص  403
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 لەش شووشی    
 

 : حاخایم یەهودی دین   لە

.  پیس لەیسژ  لەش، ئارەقەکردن   لەکان   ١  نر 

 لێبچۆڕێ.  ئارەقەی لەیسژ  ٢

.  )گوڵ( گوڕی یان مردوو کوژراو، یان لەش لە ئەگەردەسن   ٣  دانر 

.  لەیسژ  لە خوێن ژن ٤  نر 

 مانگانە خوێن   لەکان   ژن ٥

ڕ  ژن   ٦   سکیر
 
.  منداڵ  بنر 

.  لە چاکبوونەوە دوای ٧
 
 گوڵ

 

 :  یەهودی نەساڕی بە گشن  و )ئەبیونیەکان( بە تایبەن 
 

 پاککردنەوە.  خۆ بۆ ڕۆژ هەر تەواو، دەستنوێژی ١

 جووتبوون دوای و نوێژ و خواردن نان دوای و پێش شوشی    ٢

 نەخۆیسژ  یان و پێوەدان مار لە

 

 

 هەیە شووشتن  گەورە و بچووک لە ئیسالم دا 
  

 قوڕئان لە دەستنوێژە.  بچووک شووشتن   جەستە.  تەواوی شووشتن   واتە گەورە شووشتن  

:  نەرسانیەکان و یەهودی ڕەنمان   وەک شتێیک  
 
  دەڵ
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 ٤٣ : ٤ النساء سورة - الکریم القرآن

 هەتا مەبنەوە.  نزیک نوێژ لە بەسەرخۆیسژ  هێناوە.  باوەڕتان ئەوانەی ئەی

.  خر  بزانن، ر 
 ڕێگوزەربن، لەکان   مەگەر مەکەن.  ژنوێ پیسیش لەش بە دەڵی 

 یان ڕێبواربوون.  یان نەخۆشکەوتن.  هاتوو ئەگەر دەشۆن.  خۆتان کان   تا

 ئاو بە دەستتان جووتبوو.  ژنان لەگەڵ یان هاتەوە.  پێشاوێ لەسە یەکێکتان

 بسڕنەوە.  نر   دەستەکان   و ڕوخسار پەیداکەن.  پاک خۆڵێیک ڕانەدەگەیشت،

 (٣٤) لێدەکا چاوپۆشیتان خودا

 

 ٦ : ٥ المائدة سورة - الکریم القرآن

 و بشۆن.  ڕووخسارتان هەڵسان.  نوێژکردن بۆ ئەگەر باوەڕداران، گەیل ئەی

 . دابێی    سەرتان بە تەڕ دەسن   . بشۆن ئانیشکان سەر تا دەستەکانتان

 بوون، لەشپیش توویسژ   ئەگەر . پاککەنەوە گۆزینگ سەر تا پێکانیشتان،

 یەکێکتان یان ڕێبواربوون، یا کەوتن نەخۆش ئەگەر . پاککەنەوە خۆتان

 ئاو بە دەستتان و . کەوت ژنان بە دەستتان یان . هاتەوە پێشاوێ لەسەر

 خودا . بسڕنەوە دەستەکانتان و ڕوخسار پاک خۆڵێیک بە . ڕانەگەیشت

 لەگەڵ چاکەتان و . کاتەوە پاکتان گەرەکیە بەڵکوو . بتانخاتەتەنگاوە نایەوێ

 (٦) بەکەن سوپایس شئێوە بەڵکوو . بکا

، ئاو ئەگەر ئەوە سەرەڕای  بکەن.  لم یان خۆڵ بە تەیمیم دەنر   نەنر 

  404. لم بۆ گۆڕدراوە ئاوەوە لە نەساڕی، یەهودی لە

 

 

 
 ١٨٩ ل ننر  و قس 404
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 قەدەخەکردن  گۆشن  بەراز 
 

 تەورات، لە دیارکراوی بە ئەوەش دادەنرێ.  پیس بە بەراز گۆشن   یەهوودی دین   لە

 دەریدەبڕێ.  ووتار، دوا پەرتووک

 

 ٨ : ١٤ دواووتار – کۆن پەیمان  

م تکراوە. لە سیم چونکە بەرازیش، هەروەها (٨)
 
 ئەوە لەبەر کاوێژناکا.  بەڵ

، نەرێن   بەپن ر  وە.  بۆتان دین 
 
 کەلکیان لە دەست نە و بخۆن گۆشتیان نە گڵ

 . بدەن

 

 بەڵکوو دانانرێ.  پیس بە بەراز گۆشن   تەورات پەرەگرافەی لەو اوبکەینچڕە ئەوە دەنر  

 هیچ بەنر   ئیسالم و نەساڕیەکان یەهودییە جا قەدەخەکراوە.  دین   نەرێن   وەک

 وەریانگرتووە.  تەورات لە ڕوونکردنەوەیەک

 

  ئەرکە.  بەراز گۆشن   قەدەخەکردن   نەساڕن   یەهودی و یەهودی دین   هەردوو لە

، گشت لە سەرەتاوە.  لە هەر نەسارییەکان یەهودیە  یاساکان   پەیڕەوکردن   ەرلەس ڕێبازەکان 

.  ڕاستەقینە یەهودی بە خۆشیان بەردەوامە.  موسا ر 
 کووڕی و کەم نر   یاساکان و دادەنی 

  405دەکەن.  پەیڕەوی

 

م
 
 لە خۆیان پێویستە ئەوە جیان   لە دادەڕوا.  بەلیەکیی   پرسەکە، کریستیانەکان لی بەڵ

ڕکردن، ر
گی 
 
م بپارێزن.  پیش داوێن و مردار گۆشن   و بەڵ

 
 ناکا.  بەراز گۆشن   بایس هەرگیر   بەڵ

 

دەکان کردەوەی – نوێ پەیمان   ر
 ٢٠ : ١٥ نی 

 
 ١٣٥ص  هەمان سەرچاوە 405
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وی لە خۆیان بنووسن.  بۆیان بەڵکوو (٢٠)
 
 لە و دوورخەنەوە.  بوتەکان گڵ

 خوێن.  و مردار گۆشن   لە و داوێنپیش،

 

دەکان کردەوەی – نوێ پەیمان   ر
 ٢٩ – ٢٨ : ١٥ نی 

ۆز.  ڕۆخ چونکە (٢٨) .  بەباش وامان ئێمەش و پیر  قوڕساییەک هیچ زان 

.  لەوانەی جگە سەرشانتان.  نەخەینە ڕکردن لە خۆتان (٢٩) پێویسی   ر
گی 
 
 بەڵ

  هەروەها دەکران.  پێشکەش بۆت بۆ کە دوورخەنەوە. 
 
 خوێن و مردار.  ئاژەڵ

 . دەکەن چاک شن   بپارێزن، لەوانە خۆتان ئەگەر داوێنپیش.  و

 

دەکان یکردەوە – نوێ پەیمان   ر
 ٢٥ : ٢١ نی 

 و ناردووە.  نامەیەکمان هێناوە، باوەڕیان کە ناجولەکانیش، دەربارەی (٢٥)

ڕکردن لە خۆیان فەرمانمانکرد، گیر
 
 و مردار ئاژەیل و خوێن لە و بوت.  بۆ بەڵ

 بپارێزن.  داوێنپیش لە

 

ڕکردن چیی   کە دەکاتەوە، ئەوە دووپاتەی پەرەگرافە یس   لەم ر
گی 
 
 دارمر گۆشن   نەکەن.  بەڵ

م نەخۆن. 
 
وی و بەراز گۆشن   بایس شێوەیەک هیچ بە بەڵ

 
 گەورەترین ئەوەش ناکا.  گڵ

 و موسا.  نەرێن   و یاسا لەسەر بەردەوامن کە نەساڕییەکان.  یەهودی نێوان لە جیاوازییە

 کولتووری تارمان   هەرخر   لە دەیانەوێ یاسا بە سەرەتاوە لە هەر کە کریستیانەکان،

 دەربچن.  یەهوودیە

 

   ووگرتنڕۆژ 
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م سونەتە.  ئیسالم و نەساڕی  یەهودی حاخام، یەهودی دینەکە هەریس   لە ڕۆژوو
 
 بەڵ

اون.  میشنا و تالمود لە ڕێکارەکان، ئەوەی لەبەر ئیسالم،  لەگەڵ جیاوازی بۆیە وەرگیر

  هەیە.  دا نەساڕی یەهودی و حاخام یەهودی

 دەکا:  دیاری ڕۆژوو کاتەکان   جۆرە بەم میشنا و تالمود لە

 

 ١:٢ میشنا ،٥ : ١ تالمود

  یەکەم
 

  لە سنر  هێڵ
 

 .  دەنر   ڕۆژوو بە مرۆڤ بەدیارکەوت، شیر   هێڵ

 

 دەکاتەوە دووبارە میشنا و تالمود دەربڕین   نهەما قوڕئانیش لە

 

 ١٨٧ : ٢ البقرە سورة – الکریم القرآن

  کە بەیان دەمەو کان   تا بخۆنەوە، و بخۆن
 

  لە سنر  هێڵ
 

 ڕەش هێڵ

 (١٨٧) دوان   شەوی تا بەڕۆژووبن پاشان جیادەبێتەوە. 

 

 ڕۆژوو بە پیاوی نانر   ئەوەیە، ڕۆژوو بڕیاری مەرجەکان   لە یەک نەساڕیەکان، یەهودی لی

، جووت ژنەکەی لەگەڵ  هیچ عەرەنر  قوڕئان   هەرچەندە ئەوەش دێ.  کۆتان   ڕۆژووی تا نر 

 کرێ. دە پەیڕەو و ماوە.  هەر ئیسالیم کولتووری لە کەخر  نەکردووە، نر   ئاماژەی

 

 

 نوێژکردن 
 شتە.  هەمان ئیسالم و نەساڕی یەهودی لە نوێژ

 ٢٣ : ٢ البقرة – الکریم القرآن

 لە ناوەڕاست.  نوێژی بەتایبەن   بیانپارێزن.  و بکەن.  نوێژەکانتان لە ئاگاداری

.  خودا فەرمان   بۆ ملکەخر  بە نوێژدا،   بووەسی  
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 ٥٨ : ٢٤ النور سورة الکریم القرآن

 هێشتا کە منداڵەکانتان هەروەها بەندەکانتان، باوەڕان.  خاوەن ئەی

 نوێژی پێش لە ەرگرن. و یل   مۆڵەتتان دەنر  کاتدا یس   لە پێنەگەیشتوون. 

، .  جلەکانتان کان   نیوەڕۆ، و بەیان   پاش لە و نیوەڕۆدا کان   لە داکەنیر 

 . خەوتنان نوێژی

 

لە نوێژی موسوڵمانان قیام و رکوع و سجود و دەست بەرزکردنەوە هەیە. ئەوەش وەک  

 406  نوێژی نەساڕیەکانە. 

 

ی بەندەکان   و بڕیار  قوڕئان و نەساری یەهودی نێوان لە جیابوونەوە لەیەک و هاوسەرگیر

 هەروایە.  حاخامەکانیش یەهودی لە هەروەها یەکن.  وەک

 

 

ی  هاوسەرگیر
ی:  بە سەبارەت  یەکن.  وەک ئیسالم و نەساڕن   یەهودی حاخام، یەهودی هاوسەرگیر

 

  بە بەشوودان  کچ
 
 منداڵ

 دیاردەیەک بە ئاماژە پەناریۆن، پەرتووک لە ،(ب.س ٤٠٣ – ٣١٥) سالمیس ئەپیفانیویس 

، کارێیک وەک ،ەبوو باو نەساڕییەکان ەیەهودی ناو لە کە . دەکا سەیر   ئاسان 
 
 کەم منداڵ

  : ئەپیفانیوسە دەربڕین   دەق   ئەوەش . شووداوە بە تەمەنیان

 

 
بی   عرب الجاهلیة الطبعة الثانیة. دار النرصانیة و أدابها ( ١٩٨٩األب لویس شیخو الیسویع  ) 406

ق ش م م.   ١٧٧ص المشژ
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ن نەساڕیەکان، یەهودیە
 
د منداڵ ر

 کەم زۆر ئەگەر هەرچەندە دەدەن.  بەمی 

 ئەبیونیەکان، مامۆستایانیان.  لە مۆڵەت ڕێگای لە ئەوەش بن.  تەمەنیش

:  هەبوون.  سیناگۆگەکان لە سەرۆکیان و سنر  ڕیش  کەنیسە ناوی )تێبین 

 .)  407ناهێن  

 

 دیاردەیە، ئەو کەخر  . پێنەکراوە ئاماژەی شوێنێک هیچ لە قوڕئان لە هەرچەندە ئەوەش 

 سونەتەش، ئەو دیارە خۆ . باوە شتێیک نەبەوی سونەتێیک وەک ،ئیسالم  کۆمەڵگەی ناو لە

ی بۆ دەگەڕێتەوە  دیاردەیەک، وەک ڕێگایەشەوە لەو هەر . عائیشە و محمد هاوسەرگیر

 یەهودیە لە ڕاستەوخۆ سەرچاوەکەی، کە . هەیە بەردەوایم ئیسالیم کۆمەڵگەی لەناو

اوە نەساڕیەکان  سەدان بە ڕۆژنییە و . بەردەوامە هەر شێوە، هەمان بە تائێستاش و . وەرگیر

 .ویژدانییە نر   نەرێتە ئەو خۆرایک نەبێتە منداڵ کچر 

 

 نەبووە، کەنیسەیان نەساڕیەکان یەهودیە ئەوەی بۆ بەڵگەیە ئەپیفانیوس، دەربڕینەی ئەو

  بەشوودان   بە سەبارەت هەبووە.  سیناگۆگیان هەر ئەویش سەردەیم تا بەڵکوو
 
 کەم منداڵ

 و شام لە واتە نا.  یان هەبووە نەساڕی ەهودیی جیهان   سەرتاسەری لە نازانرێ تەمەنیش،

.  دوورگەی لە تەنیا یان میسۆپۆتامیا.  و حیجاز  کولتوورێکە ئەوە نر   هەرکامیان عەرەنر

ات وەک لەوانەوە،  بەردەوامە.  هەر ئێستاش تا و ماوەتەوە.  ئیسالم بۆ میر

 

 بەکەم زانین  مێینە 
 باوک.  بۆ خەمە مایەی )مێینە( کچ لەدایکبوون   تالمود لە
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:  قوڕئان لە  
 
 دەڵ

 ٥٨  : ١٦ النحل سورة - الکریم القرآن

 ڕەش ڕووخساری بچر   لەوان یەکێک بۆ مێینە موژدەی کان    هەر

  (٥٨) دەخواتەوە پێش و هەڵدەگەڕێ

 

:  نەساڕی یەهودی یاسای لە  
 
  دەڵ

  دەکەن پەچە و . دەمێننەوە ماڵ لە ژنانیش و پیاوانە بۆ گشن   ژیان  

:  کچەکەی بە دایک محجبە(.  )  
 
ە کچێیک من دەڵ  بۆ شەرمم بووم.  پاکیر 

  سەر
 
 408هێنا.  نە باوکم ماڵ

 

 

 خۆداپۆشین  ژنان )حیجاب( 
 

 حاخام یەهودی

 بە شن    هەر داپۆشین   مانای بە هاتووە، سەرپۆش ناوی جار ٣١ گشن   بە دا تەورات لە

 . م گشن 
 
 لە هیچ ونا لە ڕاستەوخۆ، شێوەی بە ژن، ڕووی شاردنەوەی بە سەبارەت بەڵ

ۆزەکان   پەرتووکە  دین   دووەیم پەرتووک کە تالمود، لە کەخر  وە. رێتەنادۆز شتێک پیر

:  بووە تالمود نووسەری ڕابینەکان   کاراترین لە یەک کە مەیمون بن موسا یەهودییە،   
 
 دەڵ

  

 دەر لەیەهودیەتیش ئەوە دەر، چووە سەرپۆش بەنر   ماڵەوە لە ژنێک ئەگەر

 .   دەخر 

 
 ١٩ ل  ننر  و قس موسی، أبو الحریری،408
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 ئیسالم دین   لە

 ٣١:  ٢٤سورة النور   –القرآن الکریم 

بپارێزن. و  با چاویان داخەن. و عەورەن  خۆیان   .  
 

بڵ باوەڕداریش  بە ژنان  

تا   با سەرپۆشیان  بەدەرەوەن.  لەوەی  جگە  نەخەن.  وەدەر  خۆیان   
 

خشڵ

د،  سەر   ر
 خۆیان نیشان نەدەن، تەنیا بۆ می 

 
. خەمڵ سنگ و بەرۆکیان داپۆیسژ 

یان   باوکیان، یان خوزووریان، یان کۆڕی خۆیان.  یا  زڕ یان  یان برا،  کوڕیان. 

 
 
منداڵ یان  نییە.  ژن  لە  ئارەزوویان  و  خزمەتکاریانن،  ینەی  ر

نی  ئەو 

با  بکەن.  مێینە  بە  هەست  تەمەنەی کە  ئەو  لەخوار  پێنەگەیشتووی، 

شاردوونیانەتەوە  پێ بزاندرێ کە  نە، 
 
خشڵ بەو  نەدەن، کە  بەزەویدا  شیان 

(٣١ .) 

 

 

 کریستیان   دین   لە

، قانون   ئینجیلەکان   لە  بەڵکوو نادۆزیتەوە.  سەرپۆش بە سەبارەت شتێک، هیچ کریستیان 

  کۆرنتۆس یەکەم پاولۆس، نامەی لە
 
 ئەوە بایس ڕاشکاوی.  بە دا ١٣ و ١٠- ٤ : ١١ دەق

.  سەرپۆشیان دەنر   نوێژکردندا، کان   لە ژنان کە دەکا.   هەنر 

 

 ١٠ – ٤ : ١١ کۆرنتۆس یەکەم – نوێ پەیمان  

اوی بەسەر پیاوێک هەر (٤) .  خودا پەیایم یان بکا نوێژ داپۆرسژ  ئەوا ڕابگەیێن  

اوی بەسەر ژنێکیش هەر (٥) شۆڕدەکا.  خۆی سەری  یان نوێژبکا، دانەپۆرسژ

، خودا پەیایم  ژنێیک و ئەو چونکە شۆڕدەکا.  خۆی سەری ئەوا ڕابگەیێن  

او .  هەمان سەرتارسژ  با ،سەردانەپۆیسژ   ژن ئەگەر (٦) یەکن.  وەک و شی  
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ڕێ.  قژی م بیر
 
ڕێ.  قژی بوو شوورەن   ژن بۆ ئەگەر بەڵ ، یان بیر  سەری با بیتایسژ 

 . ، سەری نانر  پیاو کەواتە (٧) داپۆیسژ   شکۆی وەک وێنەی کە داپۆیسژ 

م خودایە. 
 
 ژن بەڵکوو نەهاتووە، ژن لە پیاو چونکە (٨) پیاوە شکۆی ژن بەڵ

 پیاو.  پێناوی لە ژن وبەڵکو نەکراو.  دروست ژن پێناوی لە پیاو (٩) پیاوە.  لە

ن   نیشانەی ژن پێویستە فریشتەکان لەبەر ئەوە.  لەنەر (١٠)
 
 دەستەڵ

 . سەریەوەنر   بەسەر

 

 دەکا:  پرسیار پاولۆس ١٣ پەرەگراق   دەق، هەمان لە

اوەوە بەسەری ژن، دەیسژ   ئایا بدەن.  بڕیار خۆتان ئێوە (١٣)  نوێژ دانەپۆرسژ

 ؟بکا

 

 

 ڕەبەن   بە سەبارەت

 

ەن   )بە ڕەبەن   قەدەخەکردن  
ی.  بۆ هاندان و مانەوە( پاکیر   لە گرنگن ئەرک دوو هاوسەرگیر

  نەساڕی.  یەهودی و حاخام یەهوودی

 

.  دەربارەی ئەپیفانیوس :   نەساڕیەکان یەهودیە باوەڕی بەپن    ڕەبەن    دەنوویس 

 خۆیان، وەک تری ڕێبازەکان   گشت وەک و دەکەن.  قەدەخە ڕەبەن ئەمڕۆ

ی .  گەنجان لەسەر هاوسەرگیر  دەدەن.  هانیان کارەش ئەو بۆ دەسەپێی  

یش لە ڕێگا ئەوەی ئێستا، کەخر  لێدەگرت.  ڕێزیان پێشی   ئەوان  هاوسەرگیر

ای واتە شان.  سەر دەکەوێتە بەرپرسیارێن   بگرێ  409سەر.  دەکەوێتە رس 

 
409 Epiphanius of Salamis)315 -403( The panarion of Epiphanius of Salamis 
 .Book I, 2:18. Nag Hammadi & Manichaean Studies. Brill. Leiden )2009(
Boston 18: 30 
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 نەساڕی یەهودی دین    لە یەسو کەسایەن  

ە.  هاوشێوەی مرۆڤێیک مریەمە.  کوری کریست دا نەساڕی یەهودی باوەڕی لە   مرۆڤەکانیی 

 خۆڵ لە )معجزة(، پەڕجوو ڕێگای لە ئادەم  چۆن بووە.  دایک لە کەسێکیی   هەر وەک

 شێوە.  هەمان بە یەسوش بووە.  دروست

 

دەیە.  و نەبیە ،مرۆڤێکە کریست شێوە.  هەمان بە قوڕئانیشدا، لە ر
دەکان   گشت وەک نی  ر

 نی 

 هاتوون.  ئەو پێش تری

 

 ٧٥ : ٥ المائدة سورة – الکریم القرآن

 لەویش بەر نەبوو.  هیچیی   پەیامبەرێک، لە بێجگە مریەم، کوڕی کریسن  

 بوو.  دروست و ڕاست ژنێیک ئەویش داییک هاتوون.  تر پەیامبەری زۆر

 ڕوون بۆ ئایەتەکانیان چۆن بدە سەرنج دەخوارد.  خواردنیان هەردووکیان

  بەرەو و لدەدرێن هەق لە چۆن سەیرکە ئەوە دوای دەکەینەوە. 
 
 بەتاڵ

 (٧٥) دەڕۆن

 

 باوەڕی کە دەردەکەوێ بۆمان قوڕئان، و نوێ پەیمان   دەقەکان   هەردوو خوێندنەوەی بە

 نەساڕیەکانە.  یەهودیە باوەڕی هەمان مریەم، و یەسو بە سەبارەت ئیسالم

 

 

 

 

 
 



346 
 

 

 

وویلە  ژ ر
 دا یسۆراخ  محمدی می 

 

سەرەیک ا کەر   ەک و   محمد  لەکتەری  ئیسالم  ،  و   ،دین   ئەو    چۆنیەن    ژیان  کردنەوەی  بێ 

پەروەردو،    بنەڕەن  ئەو دینە. لەم بەشەدا هەوڵ دەدرێ بەدواداچوونێک بۆ ژیان و بوونەتە  

 و کاریگەری ژینگەی گەورەبوون  لەگەڵ ڕەچەڵەیک بکەین. 

 

ژوورە تاریکەکان  ژیان  و ڕاستیەکان  ئەو جیهانەی کە    بۆ چوونە  ،ێک ن   ئەوەش ڕەنگە کلیل 

وونووسان دەکا.   و بۆتە ئەفسانەیەیک شاراوە،  ژ  
هەمیشە سەرەتاتیک لەگەڵ لێتۆژەرەوە و مێ 

لەسەریان پەردە  هەڵماڵین   بە  ڕەنگە،  شاراوە  جیهانێک  شن   هەندێک  سیمای  بتوان     ،

.   پیشان بدا،  ناوەوەی جیهانێک  دەرخا.  ان   یان بە گرنگ نەزانران  
   کە تا ئێستا نەویسێ 

 

 

کەر   داگێ 
 لە کاروان  بازرگانییەوە بۆ دەوڵەن 

 

  ، نەن   سەیر  پێت  م 
 
بەڵ  . ن   نوێ  شتێیک  زۆر کەس  بۆ  سەرەوە،  ناونیشانەی  ئەم  ڕەنگە 

تاکتییک   و  مێتود  تەنیا گۆڕین   مەدینە،  لە  قوڕەیش  دەوڵەن   دروستبوون   و  سەرهەڵدان 

بازرگان  بوو. بەوەش توانیان لە بازرگان  پێستەی جۆراوجۆر، و خواردەمەن  و جل و بەرگ،  

اتر و بەرژەوەندییەیک  410ر لە سەد ساڵ بوو دەیانکرد کە بە درێژان  زیات  
. ئێستا میتوودێیک خێ 

 
410 Crone, Perticia (1987) Meccan trade, and the rise of Islam. Pp 87  
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.  وەرگرن  گەورەتر، لە تاالن و سەبایا و وەرگرتن  سەرانە لە خەڵیک کە نەدەبوونە موسولمان

اردە. ئەوەش گشن  بەناوی خودا. و  و   ژ اهیم. و ببنە گەیل هەڵێ  اتگری ئیێ  خۆیان بکەنە مێ 

 فرۆشتن  بەهەشت بە شەهید بوون. 

 

و   کولتوور  بەرهەیم  پەرەسەندن   و  دین  هاوچەرخ،  لێتۆژینەوەی  بەپن     ،
لەالیەکیێ 

یەتیەکانن لە ناوچەیەیک جوگراف  و سەردەمێیک دیاریکراو. 
 
بۆیە دین و    پەیوەندییە کۆمەڵ

ئاسن    و  یەتییەکان 
 
کۆمەڵ پەیوەندییە  و  کولتوور  تارمان   ژێر  لە  ناتوانن   ،

دیاردەکان 

دەربچن  لەو  411پێشکەوتن  شارستان   ناتوان    لە مەدینە  قوڕەیش  دروستبوون  دەوڵەن    .

  .  پرینسیپە بەدەرن  

جیاجیا  ناوچە  لە  وو  ژ  
مێ  درێژان   بە   ،  

یەتییەکان 
 
نەرێتە کۆمەڵ و  دوورگەی  کولتوور  کان  

  قوڕەیش    ،عەرەن  و شام و میسۆپۆتامیا، پاشخانێیک پتەوی دین  ئیسالم
و دەوڵەن  نون 

و   هاتن  بە  ئیسالم،  سەردەیم  پێش  تەرای  و  تاک  سەبایای  و  ن 
 
تاڵ و  بوون. کوشی   

لە   هەر  ئەوەش  سەند.  پەرەی  ئەویش  ئیسالم  دین   و  قوڕەیش  دەوڵەن   پەرەسەندن  

ی دین.    ەیک سەرەیک بۆ بنەمای  کرایەشەڕ    . یسالم لە مەدینەدامەزراندن  دەوڵەن  ئ ژ  
بانگهێ 

وکردنەوەی دین. بەڵکوو لە تێکهەڵکێشەی سوڕەتەکان   
 
ئەوەش نەک تەنیا لە پراکتییک بڵ

تێگەیشتن     ش ڕەنگدانەوەیەیک دیاری هەیە. و مەدینە  قوڕئان   بە ئاشکرا بەدی دەکرێن. 

یەکان بوو. ئەو ئایەتانە لە تێگەیشتن  پێویسن  و پا    
 ڵپشن  بۆ کردەوە شەڕەنگێ 

 

  . سەرەتان  ئیسالیم  سەردەیم  یەن  
 
و کۆمەڵ وون  

ژ  
مێ  هەڵومەرخ   لێکدانەوەی  پن    بە 

بۆ س    بگەڕێندرێتەوە  سەرەتادا.  لە  ئیسالم  دین    ، پەرسەندن  و  بوونەوە  و 
 
بڵ دەتوانرێ 

جیاو  سەرچاوەی  س   لە  ڕەهەندەش،  س   ئەو  و. 
 
تێکەڵ و  جیا  لەیەک  ە  و ازەڕەهەندی 

ئیسالمەوە   ناوی  بە  شارستانییەتەی  ئەو  وایکردووە  ئەوەشە  هەر  سەندووە.  پەرەیان 

 
411 Warburg, Margit(1999) Religionssociologi. I Rothstein; Mikael (red) 
Religionsforskning. Nya Doxa. Landskrona s 122 
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ل . و لە شارستان     ەنووساوە. دیمەنێیک دەگمەن    هەن  
 شارستانن  مرۆڤایەن 

پەرەسندن 

بەتایبەن    ئیسالم،  جیهان   جیا  دەرەوەی  سەرچاوەیەش  ا کب ئەوروپای  س   ئەو  تەوە. 

کاری بووین.     ،کالسییک   و داگێ 
ان   عیێ 

 

ات    ، لەحیجاز   بیابان    مەبەست لە کالسییک ئەو کولتوور و کەلەپوورەی پیش ئیسالم. بە مێ 

ۆزیەکان  دین  ئیسالم. کە برین  بوو لە کوشی   و    . ماوەتەوە و بۆتە بەشێک لە یاسا و پێ 

ع و  کالسییک  الیەن   هەردوو  سەرەتان   ئیسالیم  کۆیلەکردن.  و  ن 
 
لەگەڵ  تاڵ ان   یێ 

کارییەکان  تێکەڵکرد. و ناوی لێنا شارستان  ئیسالم.       412داگێ 

 

ان  یەهودیە نەساڕیەکان  سەرەڕای   . هەر ئەوەشە سەرجەیم یاسا و نەرێتەکان  ئیسالم   ، مێ 

سەرجەیم   ئەوەش  عەرەبیشە.  دوورگەی  کولتوورەکان   و  نەرێت  زۆربەی  اتگری  مێ 

یەن  باوی،  لە بوارە جیاجیاکان  سەردەیم جاهیل وەرگرتووە. بۆ نموونە  
 
جۆمگەکان  کۆمەڵ

، یاسا و سیاسەت و زمان.   یەن 
 
ندێك لەو شتانە لە ناو کلتووری ئیسالم  هه ڕەوشت، کۆمەڵ

بۆیە دین   .  413ی گۆڕیووەكه نیا ناوە ته . و  رگرتووە رێن  وە ندێك نه وەک خۆی ماوە. یان هه 

ی کۆنەو و بە نوێ دەیفرۆشێتەوە. 
 
 ئیسالم شتێیک نون  نەهێناوە. بەڵکوو کاڵ

 

سەرچاوانە   ئەو  بەناو  دواداچوونێک  بە  دەن    بۆچوونەش.  ئەو   استکردنەوەی 
پشێ  بۆ 

  . دینی   )عقیدة(  باوەڕی  دەرەوەی  لە  بە کەسایەن   دابکەین. کە  ئاماژەیان  بێالیەنانە  و 

وویمحمد ژ  
و سەرهەڵدان  بزووتنەوەکەی کردووە.  هەروەها لە کولتوور و پەیوەندیە    ی مێ 

 
412 Crone, Perticia, Michael Cook (1977) Hagarism the making of the Islamic 
world. Cambridge University Press. Pp 139 

یعه ( الجذور التاریخیه١٩٩٠خلیل ) عبدالکریم،413 . ص االسالمیه للشژ  ٩. سینا للنشژ
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 ئەو سەردەمە قووڵببینەوە، تا بتوانی   دەرئەنجامێیک لۆژیک 
یەتیەکان 

 
و ڕیالیستانە،    کۆمەڵ

 . بدیەنە دەست ئەندیشەی ن   بنەما،دوور لە 

 

 

 

 و ئەفسانەدا  نێوان ڕاسن  محمد لە  ١
 

ئاڵۆزی    حیجاز.  ناوچەکان   لە  و کەلەپووری کۆن.  شوێنەوارناس  پاشماوەی  نەبوون  

ینەوە. بەتایبەن  بۆ گەڕان بە سۆراخ  کەسایەن  دامەزرێنەری دەوڵەن   تۆژ دەخاتە بەردەم لێ 

وون  و پەیامبەر ئیسالم. و دام
ژ  
ەزرێنەری  ئیسالم لە مەدینە. محمد وەک کەسایەتییەیک مێ 

بۆ   بەڵگە  نەبوون   و  وون  
ژ  
مێ  شوێنەواری  دوای  بە  مەدینە. گەڕان  لە  ئیسالم  دەوڵەن  

 استکردنەوەی، گەیشتۆتە ئەو ئاستەی هەندێک لێ 
ەرەوە، محمد بە کەسایەتییەیک  تۆژ پشێ 

. بەڵکوو دوای دروستبوون    نەن  
. و کە لە ڕاستیدا بوون    

 و دۆزراوەی دواتری دابنی 
 
خەیاڵ

کردن و مانەوەی  و   ، وەک ئامرازێیک پێویست بۆ ڕاگێ   عەرەن 
پەرەسەندن  دەوڵەن  قوڕەییسژ

بتوانن،   تا  نەبیەک هەبوو.  و  دینێک  بە دروستکردن   پێویست  ئەو دەوڵەتە،  ن  
 
دەستەڵ

 .  ن   ببەسی  
م، پشن   پان عەرەبێ  

  کردن 
 وەک پاڵپشن  دەوڵەت. و فراوان بوون و بەهێ 

 

ئەو  سەلماندن   بۆ  م 
 
و    بەڵ وون  

ژ  
مێ  گەوایه  بە  پێویست  و  گریمانیە،  شوێنەورناس 

هاوسەردەمیش   تر  هەیەسەرچاوەکان   پرۆسەیەیک  بوون   نەتیفی  ئالێ  بتوانرێ،  کە   .

ە. تا بەو ئاسانییە بڕیاری   بسەلمێندرێ. لەبەر ئەوەی بوون و نەبوون  محمد لەوە قووڵێ 

 کۆتان  لەسەر بدەین. 

 

ئاوەژوو  پرسیارەکە  هەوڵدەین  وەک  با  ئیسالم،  پەیامبەری  محمد   ! بڵێی   و  کەین، 

م ئایا کەسایەن  محمدی  
 
 لەبوون  ناکرێ. بەڵ

 
، نکۆڵ یەن 

 
ووی و کۆمەڵ ژ  

کەسایەتییەیک مێ 
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موسوڵمان،  وونووسان   ژ  
مێ  و   

 
بیۆگراف پەرتوویک  ئەو کەسایەتییەیە، کە  هەمان   ، وون 

ژ  
  مێ 

 باس دەکەن؟   یانلە پەرتووک و بیۆگرافیاکان  بەردەوام

 

 جێگای هەڵوێستەکردنە. و دن   ببێتە بنەما، بۆ ساخکردنەوەی  ئە
 

و پرسیارە، لەبەر گرنیک

یەن  و سیاس. بە قووڵبوونەوە  
 
. وەک کەسایەتییەیک کۆمەڵ وون 

ژ  
کەسایەن  محمدی مێ 

. و چ  بۆ پەیدابوون  ئیسالم.  کییەکان 
 
، چ لە پڕۆسەی چاڵ

 
 لە ڕۆڵ

 

ئە  یەکالکەینەوە.  گرنگ  شتێیک  دەن    ەدا   
بەدوای  لێ  لێتۆژەرەوە،  و  وونووس  ژ  

مێ  ویش 

وون  دادەگەڕێ. نەک محمدی باوەڕ )عقیدة(. لەبەر ئەوەی هەر  
ژ  
کەسایەن  محمدی مێ 

یەکەیان سەر بە لقێیک تایبەن  لێتۆژینەوەن. ئەو باسەی بەردەستیشت بەدواداچوونێکە،  

وو ژ  
 لە پەرەسەندن  مێ 

 
وون  بدۆزێتەوە. و ئاکار و ڕۆڵ

ژ  
ن  کۆمەڵگە،  هەوڵدەدا محمدی مێ 

 .  یەکالکاتەوەبە باش یان بە خراپ 

 

بۆ دۆزینەوەی ئەو کەسایەتییە، دەن   پەنا بۆ سەرچاوەکان  دەرەوەی دین  ئیسالم بەرین.  

هەنگاو،  وئەوسا   بە  و  هەنگاو  وونووس  ژ  
مێ  وەک  ئیسالم  ناوەوەی  سەرچاوەکان   لەگەڵ 

دەتوانی   بە شێوەیەیک لۆژیک    دوای ئەوەڕاڤەکار و بیۆگرافیانووسەکان بەراوردیان کەین.  

 دیمەن  ئەو مرۆڤە بەرجەستەکەین.   ،و گونجاو 

 

هۆکارەکەسژ  لێتۆژەرەوە، نان   یەک الیەنانە، تەنیا باوەڕ بە سەرچاوەکان  دین  ئیسالم بکا. 

اوەتەوە بەو چوارچێوە    ی، دەگەڕێتەوە بۆ ئەوە  ، بەسێ  یەن 
 
مرۆڤ وەک بوونەوەرێیک کۆمەڵ

 نەن  محمد لە    ەکولتوور 
یەتییەی، کە پەیوەندی پێیانەوە هەیە. هەر بۆیە کەسایەن 

 
کۆمەڵ

ئەوەش  داوەتەوە.  دین  بەپن     
و کەسایەن  باوەڕ  لە  ئاوڕیان   ، ژیان  بیۆگرافیاکان   و     قوڕئان 

 . وون  ن  
ژ  
 لە هەمان کاتدا ناکری پشت گوێش بخرێن.   ناتوان   کەسایەتیەیک مێ 
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وون  پشتیان ن    
ژ  
ووە دینیانە، ناتوانرێ وەک سەرچاوەی مێ  ژ  

ئەگەرخ  ئەو بیۆگرافیا و مێ 

ێ. سەرەڕای ئەوەش دەتوانرێ، بە چاوی ڕەخنەگرانە شتێکیان یل  بدۆزینەوە.    ببەسێ 

 

لەگەڵ سەرچاوەکان  دەرەوەی دین  ئیسالم بەراورد    ردکاری،ەو شێوەیە گۆڕەپانێیک بەراو ب

وون   ن   دەکەین
ژ  
. تا لەو ڕێگایەوە، بتوانی   بە شێوەی فرەڕەهەندی، شوێن پن   محمدی مێ 

 ، سەرەداوێک بۆ بەردەوام بوون بدۆزینەوە. ن   دەدا  ئەوەمان  هەڵبگرین. ئەوەش دەرفەن  

 

بیۆگرافیانووسان  موسوڵمان،   انەوەی    
بۆ  بەپن   گێ  دوو جار   ، تەمەن  لە سەرەتای  محمد 

ائیل سەفەری کردووە. یەکەم سەفەری منداڵ بووە، لەگەڵ مایم   ناوچەکان  سووریا و ئیش 

بازرگان   بۆ  دووەیم  سەفەری  و  طالب  داهاتووی    . أن   هاوسەری  )وکیل(  بریکاری  وەک 

باس سەفەرەکان  شێوەیەک  بە  نووسەرێک  هەر  جێگای سەرسوڕمانە  ئەوەی    خدیجة. 

دەکا. تا دەگاتە ئەو ئاستەی کە لە ڕێگا، سێبەر لە گەرما دەیپارێزێ. گوایە ئەوە نیشانەی  

 .   414نەبییەن  محمد بووە  

 

بازرگانیکردن  محمد وەک شتێیک ئاشنا، لە زۆر سەرچاوە باسکراوە. بەتایبەن  لە تەمەن   

بە   بوون   ئاشنا  و  شام.  بۆ  خدیجە  نوێنەرایەن   بە   ،
 
ساڵ بیست  و  سەرووی  بازرگان  

بازرگان  قوڕەییسژ ناسی   و بوونە دۆست و   ی  . سەرەڕای ئەوەش زۆر کەسیێ  مێتودەکان 

دواتریش یاوەری. لە هەمان کاتدا ئاشنایەن  باسژ بە کولتوورەکان  تری دەرەوەی حیجاز  

ئەو  پ بینیووە.  ن  
 
ڕۆژهەڵ ەنن     

بێ  اتۆریەن   ئیمێ  نزیکەوە  لە  بەتایبەتیش  ەیداکردووە. 

ەنووسان  ئیسالم، بەڵکوو زۆر پێشێ  لەوانیش   وونووس و سێ  ژ  
زانیاریانەش نەک تەنیا لە مێ 

 زانیاری لە دەرەوەی دین  ئیسالم دەدۆزینەوە.  

 
414 Alfred-louis de Prémare (2002) The foundations of Islam, between 

Writing and History. Pp 84 
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 لە دەرەوەی سەرچاوەکان  ئیسالم  محمد، ٢
 

وونووسان   یەکەمی   زا  ژ  
وون  سەبارەت بە محمد و بزووتنەوەکەی، لە پەرتوویک مێ 

ژ  
نیاری مێ 

ئەگەر سادە و سەرپێیش بن، زۆر   ئەو زانیاریانە  دەبینینەوە.  دەرەوەی دوورگەی عەرەن  

تۆماریان  گرنگن. لەبەر ئەوەی یەکەم کەسانێیک دەرەوەی دین  ئیسالم، وەک گەواهێک  

لە ڕووی کاتەوە،  کردووە هاوسەردەیم سەرهەڵدان و گەشەکردن  ئیسالمن. کە  . دووەم 

 نەن  ئیسالم ئاشکراکەن.  
 ڕەنگە سەرەڕای سادەن  نووسینەکان. بتوانن زۆر الیەن  تری ژیان 

 

ن   
 
ساڵ نێوان  دەکەونە  بە گشن   نووسینانە  دەتوانرێ    ٧٠٥تا    ٦٤٠ئەو  س.ب. کە 

 گەواهیەکان  ئەو سەرچاوانە.  

ن  ناوەڕاست و میش.  ١
 
تان  ڕۆژهەڵ

 
کاری عەرەب، لە ووڵ  لەسەر داگێ 

زانیارییەکانیان، وەک گەواهییەیک هاوسەردەیم زۆر نزیک. لەسەر پڕۆسەی پەرەسەندن     ٢

 . 415یک خ   متمانەبن  ئیسالم، هەواڵێ

 

  ، . مەبەست سەرچاوەکان  ئەرمەن   دەرەوەی دوورگەی عەرەن 
وونووسان  ژ  

مێ  دەڵێی    کە 

ئارایم  ، و یەهودی   ،قبن    ،سیان  التین    ،    . لە    هەم  ئەم سەرچاوانەیۆنانی   ئاگایان  باش 

پەیوەندیە بازرگانیەکان، و هەم بەرژەوەندی دین  لە ناوچەکە پێیک دەبەستنەوە.    کاروباری

، وەک بەڵگە بە متمانەوە ڕەچاوبکرێن.   لەبەر ئەوە تۆمارەکانیان دەن  

 

کارییەکان    داگێ  لەگەڵ  ئیسالم  دەرەوەی   
سەرچاوەکان  زۆری  هەرە  زۆربەی  ئەگەرخ  

اون و سووتاون. لەگەڵ ئەوەشدا   تاک و تەرایەک، لە ناو دەالقەی دێر و  عەرەب فەوتێێ 

 
415 Ibid. Pp. 39   
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 یەهودیەکان هەر دەستدەکەون.   
 

، و سیناگۆیک  کەنیسەکان  کریستیان 

 

ناوچەی   لە  بووە.  توماس سیان   قەشە  بووە.  محمد  هاوسەردەیم  لەو کەسانەی  یەک 

  
 
 نەن   ٦٤٠میسۆپۆتامیا دەژیا. و لە دەوروبەری ساڵ

س.ب واتە هەشت ساڵ دوای مردن 

ئەو  ێتەوە.    محمد.    
دەگێ  بۆ  ڕووداومان  دوو  دەکا. کە  قەشەیە  محمد  باس  تیایدا  کە 

کردن  شام و ئیش ائیلن.  ووی سەبارەت بە داگێ  ژ  
  ٦٣٤یەکەمیان مێ 

 
  ٦٣٦و دووەمیان ساڵ

ڕاستەوخۆ   وەک گەواهیەیک  سێبێۆس،  ئەرمەن   نووسەری  ئەویش  دوای  لە  س.ب. 

عەر  سەرەتای  کارییەکان   داگێ  ۆیک  چێ   ێتەوە.  )شاهدعیان(    
دەگێ  ئەرمینیا  ناوچەی  بۆ  ەن  

 
 
کارییەکە، بە ساڵ ووی داگێ  ژ  

   .416س.ب دادەن   ٦٤٠سێبیۆس مێ 

  

:  یەکەمیر  نووسەر   ، بە ڕاشکاوی دەنووس   سێبیۆس ئەرمەن 

  417لەناو منداڵەکان  ئیسماعیل، بازرگانێک هەبوو. بە ناوی محمد. 

  

:   دەیە دوایدوو  هاوی،  ەقوب ر ا هەروەها نووسەری سیان  ی  سێبیوس، بە ڕوونێ  دەنووس 

ائیل. و عەرەبیا، و فینیقیا الصوریی     .418محمت* بۆ بازرگان  چووە ئیش 

 

ئەوەی ڕاستین   ئەو س  شوێنەی یعقوب الرهاوی ئاماژەیان پيدەکا، کە محمد بازرگان  تێدا  

ائیل، میسۆپۆتامیا و   ەنن  دابوون. کە ئیش    
ن  ڕۆیم بێ 

 
 دەکردن. هەرسێکیان لەژێر دەستەڵ

 .419باشووری لوبنان بووین

 

 
 ٣٣هەمان سەرچاوە ص  416

417 Sebeos of Bagratanius, History of Heraclius pp 95 
ان  دەف  التین  الپەڕە  418   

 ٢٥٠یعقوب الرهاوی لە وەرگێ 
 ٤٣( تأسیس اإلسالم. بی   الکتابة و التاری    خ. ص ٢٠٠٩دی بریمار، ألفرید لویس ) 419
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 ( دێ. کە  420یعقوب سێیەم بەڵگە لە ڕێبازی یەهودی بە ناوی )باوەڕی یاقوب، عقیدة 

. ئەو  ، لەسەر چەوساندنەوەی گەیل یەهودیهەرقەلدژی    ،بریتیە لە نامەیەیک یەهودی 

  
 
اهیم،    ٦٣٤نامەیە لە ساڵ  کەسێیک یەهودی، بە ناوی ئیێ 

ائیل، لەسەر زمان  س.ب لە ئیش 

ڕۆم.   زۆرداری  دەسن   لە  یەهودییە،  توان  
 
هەڵ لە  دەف   یەک  اهیم لە  ئیێ  لە    ،نامەکەدا 

ێتەوە.    ،ۆگێک لەگەڵ هەندێک خەڵیک تر دیال   
وون  دەگێ 

ژ  
باس شتێیک سەرنجڕاکێیسژ مێ 

بۆ   م 
 
بەڵ زۆر کورتە.  ڕووداوەکە  ، هەرچەندە  وون 

ژ  
مێ  انەوەیە، وەک گەواهییەیک    

ئەو گێ 

، ڕووداوەکان  ئەو سەردەمە لە ئیشائیل ڕوودەدەن، زۆر گرنگە.  ۆڤەی هەڵومەرخ   
 سژ

 

)عرب(   سەرەسینیەکان  ناو  لە  کاتەدا  لەو  کە  دەکا.  درۆزن  نەبیەیک  باس  اهیم  ئیێ 

 بەدیارکەوتووە.  

 

ێتەوە:  ڕ ر
اهیم دەگی   ئییر

دەس بە   ، ەنن    
بێ  پاشایەن   پاسەوانان   ئەندامێیک  سەرەسینیان  ن  کان    

  –)عەرەب( کوژرا. لە شێکەمۆنە ) دەکەوێتە سەر قەراخ  دەریا لە حەیفا  

ائیل(. خەل ەنتیمان ئیش    
کم بین  دەیانگوت ئێمە ئەو پاسەوانەی پاشایەن  بێ 

 کوشت. ئێمە وەک یەهودیەک، بەو هەواڵە دڵخۆش بووین. 

   

ئەوان دەیانگوت نەبییەک لە ناو سەراسینەکان )عەرەب( بەدەر کەوتووە.  

کلیلەکان      
 
دەڵ چەورکراو(ە.  )کریسن   پاککراوەیە  کریسن   کە  ڕایگەیاند 

 بەهەشن  الیە. چوونە 

 

ۆزەکان.  و پرسیارم   ێیک بەڕێز و شارەزا لە پەرتووکە پێ  منیش چوومە الی پێ 

 لێکرد: 

 
420 The Teaching of Jacob, Doktorina Jacobi    
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سەرەسینەکان    لەناو  چییە،  نەبیە  بەو  بەرامبەر  ڕات  مامۆستا،  گەورەم، 

 بەدەرکەوتووە؟ 

 

یم دایەوە  ،بە هەناسەیەیک قووڵ
 
گون  ئەوە ساختەچییە. پەیامبەر بە  :  وەڵ

م  
 
بەڵ ئاژەوەنانەوەن.  بەڕاسن   ئەمڕۆ،  ڕووداوانەی  ئەو  دێن؟  ەوە   

شمشێ 

. بەو   اهیم، بڕۆ سەبارەت بەو نەبیە پرسیار بکە، بزانە خ  دەردەخ   بەڕێز ئیێ  

ڕاگەیاندم:  پێیان  دیبوویان،  ئەوان   من کەوتمە گەڕان.   ، ئەو گون  شێوەی 

  ،  شی  
هیچ ڕاستییەک الی ئەو بەناو نەبییە نادۆزیتەوە. ئەی  بێجگە لە خوێێ 

؟ ئەوەش هیچ ڕاسن    سەبارەت بەوەی کلیل بەهەشن  الن، تۆ خ  دەڵن  

 .  421تێدانییە  

 

 گرنگ، دەبنە جن   سەرنج. 
 
 لەو بەڵگەنامەیە پێنج خاڵ

اوە.  ١ ووی بوون  هەبووە و بیێ  ژ  
یەکەمیان محمد وەک کەسایەتییەیک مێ   

ێ  ٢  
ژ و ساختەخ  بووە. هیچ ئاکارێیک پەیامبەری تێدا نەبووە.  کەسێیک خوێێ   

    گوایە کلیل بەهەشن  الیە. و دەیانداتە ئەو کەسانەی خۆیان بۆ ئەو بە کوشی   بدەن.   ٣

 سالمدا بوون  نییە، بەڵکوو لەناو یەهودیەکان دابووە. یئەوە لە ئ

)مسیح ممسوح(   ئەو کەسایەتییە )محمد( بەناوی کریسن  پاککراوە )چەورکراو( ٤

. ئەوەش بۆمان ڕوون دەکاتەوە. کە تا   ناساوە، و بە هیچ شێوەیەک ناوی ئیسالم ناهێن  

ئەو کاتە دینێک بەناوی ئیسالم بوون  نەبووە. بەڵکوو هەر لەسەر ڕێبازی یەهودی  

 نەساڕی بووین، و چاوەڕوان  کریسن  ڕزگارکەریان دەکرد.  

 نەن  سەرەسین  بە کریست. کە 
لە ناو یەهودیان گەڕانەوەی موسایە. ئەوە  ناوبردن 

ۆک و باوەڕی  ەهودی هەبووە. و خۆی یئاشکرا دەکا. کە نەن  محمد شارەزان  لە چێ    

 
 ٥٧ص   (  نصان یهودیان حول بدایات اإلسالم. لبنان١٩٩٨نبیل فیاض ) 421
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ۆکانە پیشانداوە.   وەک بەردەوایم ئەو چێ    

٥  
 
. و سەرپەرشن    ٦٣٤بە پن   ئەو گەواهیە محمد تا ساڵ س.ب دەن   لە ژیاندابوون  

کاری کرد وونووس و بیۆگرافینووسان  موسوڵمان کە  . ئەوەش پن   شەڕو داگێ  ژ  
ێچەوانەی مێ 

 
 
   ساڵ

س.ب مردووە.  ٦٣٢دەڵی   

 

سەبارەت بەوەی کە نەن  محمد کلیلەکان  بەهەشن  لەالن. ئەو گەواهیە لە دەقێیک تری  

 :  
 
 است دەکاتەوە کە دەڵ

ەنن  هەمان دەربڕین، پشێ    
 بێ 

موامد   دەکەم. کە  )عرب(  سەرەسینەکان  نهێن   باوەڕی  لە  نەفرەت  من 

 422. )محمد( پن   وایە پاسەوان  بەهەشتە

 

( ئەرمەن   سێبێوس  ووی  ژ  
مێ  لە  گەوایه  ٦٦١  –  ٦٢٨هەروەها  دەیم  لە  کە  س.ب( 

لە  ڕاستەوخۆ )شاهدعیان( ئەو گەواهیانە   . بەربوونیان    بووین.   زیندان  بیستوویەن  دوای 

شا    هاتوونەتە 
 
ساڵ لە  هەرقەل  و  )ئورفە(  ڕەها  ساسانیەکانیان    ٦٢٨ری  لە  س.ب 

ێتەوە:    
 وەریاندەگرێتەوە. بەم شێوەیە دەگێ 

 

نەوەکان  ئیسماعیل،   بیابان دەرچوون و هاتنە دوورگەی عەرەب. الی  لە 

پ  پەرتوویک  بەپن    تێیان گەیاندن، کە  یارمەتیانکرد.  ئێمە خزیم  ێ  داوای  ۆز، 

ین. لەبەر ئەوە ئ شوازیان  پێ  و دڵفراون    بە گەریم  زۆر   ماعیلیەکان،سییەکێ 

م لەبەر ئەوەی ئەوانە یەهودی بوون. و نەیاندەتوان  
 
لەو خزمایەتیەکرد. بەڵ

. چونکە خودا پەرستیەکەیان جیاوازبوو. لەو   باوەڕ بە هەموو خەڵکەکە بێی  

کاتەدا ئیسماعیلیەک، بە ناوی مهمت )محمد( لەوێ بوو. خۆی پێناساندن. 

ئە و  وەک   . ڕاسن  ڕێگای  بۆ   ، پێکردن    
فەرمان  موژدەدەر  وەک  خودا  وەی 

ی کردن چ   
لەسەر  ۆ فێ  لەبەرئەوەی شارەزان   دەناسن.  اهیم  ئیێ  ن خودای 

 
 ٥٧(  نصان یهودیان حول بدایات اإلسالم. لبنان ص  ١٩٩٨نبیل فیاض ) 422
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ئەو   پەیمان   خودا  پن   گوتن:   .
دەیزان  بەباسژ  و  هەبوو.  موسا  ۆیک  چێ  

نەوەی   ئێوە  داوە.  نەوەکان   و  اهیم  ئیێ  بە   ، هەتان   هەتا  بۆ  خاکەی،  

اهیم  لە  ئیێ  و  دەتانگرێتەوە. گشتیان کۆبوونەوە.  خودا  پەیمانەی  ئەو  ن. 

 پاران دەرچوون. بە پن   ڕەچەڵەیک نەوەکانیان، دابەسژ دوانزە هۆز  
بیابان 

هەر هۆزەی    بوون. هۆزەکانیان دابەسژ سەر دوانزە هەزار ئیشائیل بوون. 

ائیل. ڕەشماڵ دوای ڕەشماڵ،   هەزار کەس. ئەوەش بۆ گەیشتنە خایک ئیش 

ائیل   انیان. دوای ئەوەی، ئەوانە، هێشتا لە نەتەوەی ئیش  بە پن   نەرێن  باپێ 

دەیەکیان   ، مابوون  
هاتنە ناویان. تا لەشکرێیک مەزنیان پێکەوە نا. دوان  نێ 

. خودا ئەو خاکەی، وەک     
 )گرێیک(. تا پن   بڵی 

اتۆری یۆنان  ناردە الی ئیمێ 

اهیم و   ئیێ 
ات بە ئێمە داوە. بۆ نەوەکان   دواتر. بە ئاشن  بەجن      مێ 

نەوەکان 

 . 423بێڵن  

 

بۆ   دەگەڕێتەوە   ، بایس کردنر  ئەدەنر کریستیان   لە  محمد،   
دین  ی  ژ ر

بانگهی  بە  سەبارەت 

 :  
 
ووی سێبیۆس دەڵ ژ ر

 هەمان کات. سێبیۆس لە پەرتووک می 

  

و داوا لە ڕۆڵەکان  نەتەوەکەی دەکا،    . ئیسماعیلیەک خۆی بە نەنر دادەن   

اهیم    . 424بگەڕێنەوە سەر دین  ئییر

     

وەک   محمد  نەن   دەکەنەوە، کە   است 
پشێ  ئەوە  بەڵگەن.  ین  نزیکێ  ئەو گەواهیانە، کە 

م کەسایەن   
 
بەڵ بووە.  بازرگانییش  خەرییک کاروباری  و  هەبووە.  بوون   وون  

ژ  
مێ  مرۆڤێیک 

، وەک   وون 
ژ  
لەبەر ئەوەی کەسایەتییەیک مێ  لێتۆژینەوەی زیاتر هەیە.  پێویسن  بە  محمد 

 
423 Chronical of Sebeos Pp 94-94 
424 Ibid. Pp 342 
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تەنیا   ناکرێ  پێچەوانەی  نەن  محمد،  بە  یان  موسوڵمان  بیۆگرافیانووسێیک  انەوەی    
بە گێ 

 ڕاییمان بکا.  

 

 

 هەواڵەکان  بازرگان   و محمد  ٣
 

یک( هەبوو. بە ناوی السائب   ، محمد هاوبەشێیک )سژ  بەپن   هەواڵەکان  بازرگان 
لەالیەکیێ 

بازرگان    یک 
 
چاڵ بووە.  بەن  مخزوم  لە  بوو،  قوڕەیش  هۆزی  بە  سەر  السائب. کە  أن   بن 

خا کە السائب  ە. ئەوەش دەرید 425السائب لە نێوان مەککە بەرەو یەمەن و حەبەشە بوو  

و کەرەستەی لە یە 
 
کان  بۆ  کاڵ

 
مەن و حەبەشە کڕیووە. و هێناویەتیە مەککە. محمدیش کاڵ

بۆ   السائب  تا  هێناوە  مەککەی  بۆ  لەوێش کەرەستەی کڕیوە  شام.  بردوونەتە   ، فرۆشی  

 .  ی بردوونیەمەن و حەبەشە 

 

لەسەر   تەواوی  متمانەی   . بازرگان  بواری  لە  محمد،  گوایە  هاتووە،  انەوەیەک    
گێ  لە 

م  هاوبەشەکەی هەبووە. ئە 
 
وەش وایکردووە، هەندێک باوەڕیان وان   بۆتە موسوڵمان. بەڵ

 نەن  کوژرا 
   لە شەڕی بەرد لە ڕیزی دوژمنان 

 .426هەندێکیێ  دەڵی 

 

  
 
ساڵ محمد    س.ب ٦٦٠لە  کردەوەکان   و  بێ  لە  زیاتر  سێبێۆس  ئەرمەن   نووسەری 

  :  قووڵدەبێتەوە و دەنووس 

 

 محمد شارەزای سەربردە و ژیان  موسا بوو. و خۆزگەی بۆ دەخواست.  

 :  
 
 درێژە بە باسەکەی دەدا و دەڵ

 
، الموسوعة اإلسالمیة. الجزء السادس. مادة )مخزوم( ص  425  ١٣٦٩الهندس 
ة جزء األول ص  426  ٧١٢ –  ٧١١إبن هشام السێ 
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 دەدا. و دەیگوت:   هان  یاوەرەکان  بۆ گرتن  ئیش ائیل

خۆش   اهیمتان  ئیێ  خودای  ئەو  تەنیا  کەن.  داگێ  خۆتان  خایک  بڕۆن  بوێ. 

اهییم باوکتان. هیچ کەس ناتوان   لە شەڕدا بەرگەتان   خاکەی خودا دایە ئیێ 

 427. بگرێ. لەبەر ئەوەی خودا لەگەڵتان دایە

 

   محمد لە کان  شەڕی موءتة مردووە. و دوای ئەو ئەبوبەکر  
وونووسان  موسوڵمان دەڵی  ژ  

مێ 

الرهاوی  لەسەر شەڕ بەردەوام بووە. کەخ  م ، بە ناوی تیوفیل  وونووسێیک تری سیان  ژ  
ێ 

:   ،دواتر   پەنجا ساڵ  
 
 زانیاری زیاتر لەسەر محمد دەدا و دەڵ

 

بازرگان  کرد.   بە  دەسن    . پێگەن  و  تەمەن  گەیشتە گەنخ   محمد  بۆ  کان  

  ، ائیل. مامڵەن  کڕین و فرۆشی   لەگەڵ    و   بە سەفەری بازرگان  دەچووە ئیش 

 خودای تاک ڕایکێشا. دوان  گەڕایەوە  
ناوچە و خەڵکەکەی ئاشنابوو. دین 

 . 428الی خەڵیک هۆزەکەی 

 

تیوفیل الرهاوی لە نیوەی دووەیم سەدەی هەشتەیم زایین  دەینووس. کە هاوسەردەیم  

شاری   لە  تیوفیل  دەمە  ئەو  هەبووە.  ی  یەکێ  لەگەڵ  ئاشنایەتیشیان  بووە.  إسحاق  إبن 

با  زانسن   بەسای  و کاری  دەژیا.  عەباس  خەلیفەکان   سایەی  لە  و  بوو.  اق  عێ  شووری 

ەناس دەکرد. سەرەتا الی منصور )   
س.ب( بوو. دواتر الی المهدی    ٧٧٥  –  ٧٥٤ئەستێ 

ەناس بوو. پەیوەندی باسژ    ٧٨٥  –   ٧٧٥)  
س.ب( بەردەوام بوو. بەو پێیەی زانای ئەستێ 

ر لەو کاتەشدا إبن إسحاق هەواڵەکان  دەربارەی  لەگەڵ موسوڵمانان  ئەو کاتەدا هەبوو. هە

 نن  ئیسالم کۆدەکردنەوە.  

 
427 Sebeos of Bagratanius, History of Heraclius pp 95-96   

   ١٧٨یعقوب الرهاوی لە دەف  التین  الپەڕە   428
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کاری ئیسالیم سەرەتا  ووی داگێ  ژ  
ائیل کۆدەکردەوە. لە    ی،تیوفیل سەبارەت بە مێ  بۆ ئیش 

 پوختەی باسەکەی ئەوە ڕوون دەکاتەوە:  

کردنەبوون. ئەوانیش محمد داوای   یک داگێ 
 
دە لە پشت ئەو چاڵ  

کە دوو نێ 

ن لەشەر وەدەست  
 
بکەن. و تا دەکرێ تاڵ لێکردبوون. کە خایک پەیمان داگێ 

 .  بێی  

 

  :  
 
 بەردەوام دەن   و دەڵ

 لە پێشیان باس خایک ئیش ائیل دەکرد: 

ئەو خاکە باش و بە پیتە، دراوە بەوان )واتە باوەڕداران  موسوڵمان( لەبەر  

 ئەوەی باوەڕیان بە خودای تاک و تەنیا هەیە. 

خاکێکتان  خودا  لێبگرن،  ئێوە گوێم  ئەگەر  دەیگوت:  و  دەبوو  بەردەوام 

 شێ  و هەنگوین  یل  دەڕوا. 
 دەدان 

هەر ئەوەش وایکرد، بەو قسانە کۆمەڵێک بە دوای کەوتن. و بەرەو خایک 

بارێیک گران    بە  دوان   و  شیان کرد. کاولیانکرد.   
هێ  بەڕێکەوتن.  ائیل  ئیش 

نەوە گەڕانەوە. و هیچ زی
 
   429. انیان لێنەکەوتتاڵ

 

پەیمان  دەکرد.   نەن  محمد بۆ خایک  کردن   ا بۆ د  بەردەوام  یاوەران    کەئەو ڕێکالمانەی  گێ 

وو  ژ  
مێ  شارەزای  ئەوەی،  بۆ  بەڵگەیە  دەدا.  یاساکان    جۆش  باش    بووە.   موسا   و  هەروەها 

ەکاران هەبووە. کە لە ناو دەقەکان  باس خایک پەیمان و چاک زەبوورەکانیش     لەگەڵئاشنان  

 بەڵگەی ئەوەش لە دەف  قوڕئان دەبینینەوە: دەکا. 

 

 
429Alfred-louis de Prémare (2002) The foundations of Islam, between 

Writing and History. Pp 145 



361 
 

 ١٠٥:  ٢١سورة األنبیاء    –القرآن الکریم 

لە زەبوور نووسیومانە، لە دوای ناوهێنان لە تەورات. ئەو خاکە تەنیا بەندە  

ات دەیگرن )  (  ١٠٥چاکەکان بە مێ 

 

 ئەو ئایەتەی سەرەوە لەگەڵ دەف  زەبوور بەراورد بکە. 

 ٢٩:  ٣٧زەبوورەکان   -پەیمان  کۆن 

اتگری خاکەکە و هەتا هەتان    ٢٩) ( ڕاست و دروست پێتان دەڵێم. دەبنە مێ 

 لەسەری نیشتەخ   دەبن. 

 

و   قوڕئان  ئایەتێیک  بۆ  بەڵگەیەک  وەک  دەکرێ  الرهاوی.  تیۆفیل  انەوەی    
گێ  ئەو 

چاوەڕوانکراو   بەراوردکردن  بە دەقێیک زەبوور. بەڵگەیە بۆ ئەوەی محمد خۆی بە موسای

  ،  استکردنەوەی ئامانجەکان 
داناوە. و هەم لە کردەوەکان  و هەم لە هێنانەوی ئایەت بۆ پشێ 

کاری.  . و ناردنیان بۆ داگێ 
 بۆ ڕاییکردن  یاوەران 

 

وونووس،   ژ  
مێ  الرهاوی  ووییە،  تیۆفیل  ژ  

مێ  انەوە    
بە  بەو گێ  لۆژیکیمان سەبارەت  بنەڕەتێیک 

کردن و   ،ئامانخ  محمد  .  لە داگێ  ن  خایک پەیمان دەدان  
 
 تاڵ

 

 خۆیان لەو خاکەدا  کە  یاوەران  بۆ خایک پەیمان،    ، بۆ ڕاییکردن  محمد   هاندانانەی ئەو  
 
ماف

نەوەی    و   هەیە، ئەوانیش  ئەوەی  لەبەر  داوە.  وەچەکان   و  اهیم  ئیێ  بە   
پەیمان  خودا 

ئەوەی سەرەڕای  ئیسماعیلەوە.  ڕێگای  لە  اهیمن،  ل  ،ئیێ  تەواو  ڕووی  جیاوازییەیک  ە 

 است دەکاتەوە.  430جوگرافییەوە هەیە 
انەوەیە پشێ    

. دەبینی   قوڕئان لە دوو ئایەت ئەو گێ 

.    ن  تێدا ما بۆیە گو  ن و بڕۆی خایک پەیمانیکردووە  ، کە محمد نامێن  
 
 . بڕیاری تاڵ

 
430 Michael Cook (1940) Mohammed the prophet of Islam. Pp. 106  
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 ٤٠: ١٩سورة مریم   -القرآن الکریم 

 دەگەڕێتەوە. ئەو خاکەی بۆمان ماوەتەوە، و لە دواجاریش هەر بۆ ئێمە 

 

 ٢١:  ٥المائدة  سورة   –القرآن الکریم 

ۆزەی، خودا بۆ ئێوەی دیارکردووە   ئەی گەلەکەم، بڕۆنە ناو ئەو خاکە پێ 

)نووسیووە( دوودڵ مەبن، مەگەڕێنەوە. هەر گەڕانەوەیەکتان، بە زیانتان 

 کۆتان  دێ. 

 

ووییانە، گۆمان  تێدا نامێن   ، کە ژیان و   ژ  
پەیایم محمد، شێوەیەیک  بە گشت ئەو بەڵگە مێ 

هە کاری  داگێ  و  سیاس، گۆڕانێیک  بووەهەڕەشە  و  دین   دەستەالن   وەرگرتن   هۆی  بە   .

 لەناو کۆمەڵگەی عەرەن  وەدیهات.  محمد و یاوەران  لە بازرگان  سادە و بریکار،  
بنەڕەن 

بازرگان   بۆ  یە  گۆران 
 
پەرەسەندن  کۆمەڵ ووی  ژ  

مێ  ماڵوێرانکردن. کە  و  ن 
 
تاڵ و  لە  شەڕ  ن  

بنەڕەتەوە گۆڕی بۆ فراوانخوازی و تاالن و کوشی   و سەبایا و کۆیلەکردن  تاکەکان  میللەتان   

دوای   و  هەیە.  ڕەنگدانەوەی  دا  قوڕئان  لە  ڕوون   بە  ئەوانەش  دوان   ئازاد. گشت  کۆخ  

ی،  ژ تێ  و  توند  مێتوودی  و  پەیام  هەمان  وەک    محمد.  ئیسالم  تری  خەلیفەکان   لەالیەن 

. ڕاشدین، أمو   ی و عباس هتد بەردەوام دەن  

 

 

 

 

 یاوەر و فەرماندەی شەر بۆ  ەوەکۆنە بازرگانلە ٤
 

  
 
ەدا شتێیک گرنگ بخەینە ڕوو. ئەو کەسانەی کە لە دەوری محمد بوون. و ڕۆڵ  

لێ  دەن   

پەرەسەندن    سەرهەڵدانلەسەر    ،ڕاستەوخۆیان زۆربەیان    و  هەبوو.  بزووتنەوەکەی 
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  ، یل  ەپەیوەندی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ دەرەوە هەبوو. و خەرییک بازرگان  بوون. بێجگە لە ع

ی  بوو.  لە تەمەن  هەرزەکاری دا لەبەر ئەوەی هێشتا   ژ  
ئیسالم  کە محمد دەسن  بە بانگهێ 

 .  کرد. و عەلیش ئیسالم بوون  خۆی ڕاگەیاند 

 

  431. بازرگانێیک گەورەی قوڕەیش بوو لەمەککە  س.ب( ٦٣٤-٥٧٣أبو بکر صدیق )

 

س.ب( کەسێیک فرەپیشەن  بوو. لە بازاڕەکان  عەکاز، مجنة و    -٥٨٥عومەر بن خطاب )

ی بازرگان  بوو  
. دوان  دەسن   432ذی المجاز بەردەوام خەرییک ئاڵوگۆڕی بوو. هەر لەوێش فێ 

م ئەوەی پن    
 
ناسابوو، بازرگانێیک سەرەڕۆ بوو. لە هاوینان بۆ  بە بازرگان  دەرەوەکرد. بەڵ

ن  ئوردن و دیمشق . بە زستانیش 
 
 بازرگان  بەرەو باکوور. هەر لە غەزەوە، تا دەگاتە ڕۆژهەڵ

 433. باشوور بۆ یەمەن ئەوەش مەودایەیک باشە بۆ بازرگانێیک مەککەی قوڕەیش 

 

ع )  ەع  کوڕیمان  وسهەروەها  بازرگا   ٦٥٦- ٥٧٦فان  لە  یەک  بوو. س.ب(  نە گەورەکان 

شام  لە  دوای گەڕانەوەی  بازرگان   لە گەشتێیک  دەکرد.  شام  و  مەککە  نێوان  لە  بازرگان  

 . 434ئیسالمبوون  خۆی ڕاگەیاند  

 

( عبیدەللا  بن  هەروەها  ٦٥٦- ٥٩٤طلحة  بالجنة(  ین  المبشژ ة  )العشژ لە  یەک  س.ب( 

دیاریکردبوون، کە دوای ئەو یەک بۆ خەلیفە  یەکێک بوو لەو شەش کەسەی عومەر  یان 

ب ، کان  بە شاری   
 
بازرگان  شایم دەکرد. خۆی دەڵ ێرن. طلحة سەفەری  ژ لە  و هەڵێ  سي، 

 
431 Alfred-louis de Prémare (2002) The foundations of Islam, between 
Writing and History. Pp 120 

. البدایة و النهایة جلد   ٣٩، ص  ٣ابن کثێ 
 ١٥٣( عمر بن خطاب، حیاتە، علمە أدبە الطبعة األویل. ص ١٩٨٦خطیب.د.عل) 432
 ٨٤هەمان سەرچاوە ص 433
 ٨٧هەمان سەرچاوە ص  434
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ا    ڕەبەنە،بیست )ئەو    ڕەبەنێیک ناوچەی حۆران، دا تێدەپەڕی. بۆ یەکەمی   جار لە   دەن   بحێ 

(، کە بەم زووانە نەبیەک دەردەکەوێ. طلحة هەر لە یەکەم گرووپ لەگەڵ    بوون  

. وسع  مان موسوڵمان بوو. بەن   ئەوەی واز لە بازرگان  بێن  

 

طلحة لەگەڵ سعید بن زید، ناردرا بۆ چاوەدێری جووالن  کاروان  مەککیەکان. کە لە شام  

لەب نەبوو.  خۆڕان   لە  ئەوەش  ڕێگاکان   دەگەڕانەوە.  باش  و  بوو.  بازرگان  خۆی  ئەوەی  ەر 

 .  435  کاروان  دەزان  

 

س.ب( کوڕی تەبەن  محمد بوو. و زۆر جاریش، هاوسەفەری  ٦٢٩-٥٨١زید بن حارث ) 

. بووە سەرکردەی سەربازی. لە   . کە دواتر هەر لە گەڵ ئیسالم بوون  محمد بووە لە بازرگان 

 
 
سژ مؤتة نزیک دەریای مردوو کوژرا   ٨س.ب/  ٦٢٩ساڵ  

 .436کۆخ  لە هێ 

 

 ( ولید  بن  ئیسالم   ٦٤٢-٥٩١خالد  لە  بەر  دەکرد.  س.ب(  ن  شام 
 
بۆ ووڵ بازرگان    ، بوون 

  
 
. ئەو ئەسقەفە لە ساڵ س.ب ئەوەی  ٦٣٥جارێکیان لە دیمەشق میوان  ئەسقەفێک دەن  

لەشکری   سەرکردە گەورەکان   لە  یەک  خالد  شار. کە  لەکان  گەمارۆی  باسکردووە. کە 

 کەنیسە  ئیسالم بووە. ئەو ئەسقەفە بۆ پارێزگاری لە شار و دانیشتوان  لەسەر شوورەی  

 .  437بەرامبەر لەشکری ئیسالم وەستاوە. و بەبێ  خالیدی هێناوەتەوە، کە بە ئەمەک ن    

    

 ( أمیة، کە گەورەترین هۆزی    ٦٥٣-٥٦٥أبو سفیان بن حرب  س.ب( سەرۆیک هۆزی بن  

بوو. هەمان هۆزی خەلیفەی سێیەم ع نەوەی عبد شمس  و  بوو،    کوڕی مان  وسمەککە 

 خەلیفەکان  أمیة. فان. هەروەها دواتر ەع

 
 ٨٨هەمان سەرچاوەە ص  435
 ٥٦٤الواقدی. المغازی جزء الثان  ص  436
 .    ١٦٦  -١٦٥البالذري. فتوح البلدان. الطبعة الثانیة. ص  437
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انەوەی ئیسالیم. ماوەیەیک زۆری برد تا أبو سفیان ئیسالم بوو. و تا کان  ئیسالم     
 بەپن   گێ 

 بوونییسژ دژی ئەو دینە نوێیە بوو. 

 

دینە   ئەو  دژی  بازرگانێک  وەک  سفیان  أبو  بۆ  بکەین.  لۆژییک  پرسیارێیک  ەدا   
لێ  دەکرێ 

، بەدوای    نوێیەبوو؟ لە کاتێکا کەسایەتییەیک دیپلۆماس بوو. هەمیشە لەکان  هەرە ناخۆسژ

 چارەسەری مام ناوەندی دادەگەڕا. 

 

ئاسانە. یەک لە هۆکارە هەر گرنگەکان، ئەوەبوو. کە محمد لەگەڵ یاوەران    مەکەی 
 
وەڵ

کە هاتوچۆی شامیان دەکرد. و یەکەمی   کاروان کە    ،دەستیان بە ڕێگری لەو کاروانانە کرد 

موسوڵم ڕێگری  تاوی  شام کەوتبەر  لە  ئەو کاتەی  دەکرد،  سەرۆکایەن   سفیان  أبو  انان، 

محمد سووکایەن  پێکردووە. وەک    ،دەگەڕانەوە. بەو کارەش أبو سفیان هەسن  بەوە کرد 

ن و بڕۆیان بدا.   ،و یەکێک لە هۆزی خۆی   . یەکێک لە پیاوماقوالن  قوڕەیش
 
 تاڵ

 
هەوڵ

ساتێکیش بۆ  دەتوان    مرۆڤ  بیانفرۆشن.  وەک کۆیلە  سووکایەتییە    دواییش  لەو  بێ   ن   

یەن  )اهل البیت(  
 
بکاتەوە، کە چەند چەتە و ڕێگر بە کاروان  کەسێیک خاوەن پێگای کۆمەڵ

 دەکەن. ئەویش بە پالن  یەک لە خاڵیک هاوشار و هۆزی خۆی.  

 

ێژی    
 مەککە بکەینەوە. کە بەن   خوێێ 

 استکردنەوەی ئەوەش، با تەنیا بێ  لە گرتن 
بۆ پشێ 

 ئاشتیانەی، أبو سفیان نیشان دەدا. کە بەن    کەوتە دەسن  م
وسوڵمانان. ئەوە هەڵوێسن 

 .438شەڕ خۆیان دایە دەست. و موسوڵمانان بەن   خوێن ڕشی   چوونە ناو شاری مەککە  

 

 
 ١٧٦ البالذري. فتوح البلدان ص 438
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سەر    کوڕیعمرو   میوان   هەمیشە  میش،  و  حەبەشە  لە سوریا،  بازرگانێک  وەک  عاص 

مد بوو. دوای أبو سفیان ئەویش لەگەڵ  سفرەی أبو سفیان بوو. بۆ ماوەیەیک درێژ دژی مح

 دوو یاوەری تری مسوڵمان بوو. 

 

م ڕف  عمرو لە بنەماڵەی محمد هەر مابوو. بۆ  بەڵگەی ئەوەش، هەڵوێسن  دژی عەیل.  
 
بەڵ

ی لە معاویە بن أن  سفیان کرد   .439و پشتگێ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
439 Alfred-louis de Prémare (2002) The foundations of Islam, between 
Writing and History. Pp 90 - 91 
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 محمد  نەن   و باوەڕی ڕەچەڵەک
 دین  ئیسالم  هاتن   پێش

 

 محمد نەنر  بنەماڵەی ڕەچەڵەک و . دین   باوەڕی بە سەبارەت ،ەبەدواداچوونێک باسە ئەم

 و پاشخان، لەسەر قووڵبوونەوەیەک هەوڵدەدرێ تیایدا کە ئیسالم.  دین   هاتن   لە بەر

 گەیشتنە بۆ هاوبەشکان خاڵە دۆزینەوەی، مەبەسن   بە ئەوەش بکرێ.  ژیان   پرۆسەی

 گەیشتنە بۆ ڕێچکەیەک ببنە و دەست.  بداتە لوژیکیمان چمکێیک کە دەرئەنجامێک. 

مێیکوە
 
 ڕاییکەر.  و متمانە جێگای ڵ

  

وو و -بیۆگراق   هەرچەندە ژ ر
م، نووسان  می 

 
وویێیک ئیسڵ ژ ر

 محمد بۆ ئەفسانەییان می 

 لەبەر و بووە.  نەهامەن   توویسژ  منداڵیەوە لە هەر و بووە.  هەژار هەتیوێیک کە هۆنیوەتەوە. 

.  ئەوەی بۆ کردووە، شوانکارەن   دەستکورن   م بژن  
 
وو بەڵ ژ ر

. دە تر شتێیک می   ئەو و سەلمێن  

ڕۆک   ئەفسانانەی و چیر
 
وونووسان   و – بیۆگراق ژ ر

 ڕەتدەکاتەوە.  هۆنیویانەتەوە موسوڵمان می 

.  لە دوورن کە دەدا، پیشان   و ڕۆک تەنیا و ڕاسن    ڕێکخراون.  ئاسا ئەفسانە چیر

 

 ماوەیەک باوک بوو، دایک لە محمد کە ڕاستە هەبووە.  تری ئاڕاستەییک محمد ژیان   ڕاسن  

ەی، عبدالمطلنر  کردبوو.  دوان   ۆخر ک بوو  و قوڕەیش هۆزی سەرۆک دەمە ئەو کە باپیر

تداری
 
 باوک مردن   دوای بوو.  بەیت فەرمانڕەوای هەمانکاتدا لە بوو.  مەککە دەستەڵ

ین بە و ئەستۆ.  گرتە محمدی سەرپەرشن    ڕایسپارد مردنیشژ  پێش خزمەتیکرد.  شێوە باشی 

  نەکرد.  دریچ   لەهیچ ویشئە بکا.  سەرپەرشن   طالب ئەنر  کە
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ین بە محمد ئیسالم، سەرچاوەکان   پێچەوانەی بۆیە   شێوە باشی 
 
 هەرزەکاری و منداڵ

  بەڕێکردووە. 

 

 بیت سەرۆکایەن   کە ،دین   نەرێتێیک وەک هاشم بنەماڵەی ئەوەی بۆ دەگەڕێتەوە ئەوەش

یەن   مەزن   پایەیەک ئەوەش بوو، لەدەست الحرامیان
 
 خاوەن کاتدا هەمان لە بووە.  کۆمەڵ

 دین   ئەرکێیک وەک هەمیش و دابوو توانایان لە هەم بۆیە بوون.  مەککە گەورەی سامان  

، یەن 
 
  نەکردووە.  محمد خزمەن   لە دریخیان کۆمەڵ

 

یەن   و دین   پاشخان   هەردوو لەخوارەوە، وا
 
 خاڵ ١٤ لە . محمد بنەماڵەی کۆمەڵ

 440 دەیانخەینەڕوو. 

 

ئامینە کخ  وەهب لە بنەماڵەی زەهرە، لە هۆزی بەن  نەجاڕ بوو. هۆزی  داییک محمد،    ١

عەرەن   نەجار   
محمد    یەهودی   بەن  داییک  ئامینەی  پێیە  بەو  بوون.   یەهودی    نەساری 

هەر   و  بووە،  مابوو  نەساری  دینەش  ئەو  و    . مرد   تا لەسەر  دەپاڕایەوە.  محمد  نەوە    
دەگێ 

، زیندوو بێتەوە. تا تۆبە بکا.    خۆزگەی دەخواست کە داییک، ئەگەر بۆ ساتێکیش ن  

 

هەروەها عبدالمطلب و ئەن  طاڵن  مایم، کە هەردووکیان سەپەرشتکاری محمد بوون.  

بوو،  نەساری بوون. ئەو کاتەی هێشتا ان  طالب لە ژیاندا   ، لەسەر باوەڕی یەهودی ئەوانیش 

 لەگەڵدا، کە دین  
 
    یەهودی  محمد زۆر هەوڵ

 
و بێتە سەر دەینە نوێکە.    . نەساری بەخ   بێڵ

م هەر بە  
 
هەرچەندە ئێمە هیچ دەربارەی عبدەللای باویک    441نەساری مرد. یەهودی  بەڵ

برای و  باویک  ئەوەی  ڕەچاوکردن   بە  م 
 
بەڵ  . نازانی   و    یەهودی  محمد  بووین،  نەساری 

ی  نەساری کردووە، دەن   ئەویش خۆی هەر   یەهودی  لەگەڵ ژنێیک   هەروەها هاوسەرگێ 

 
 ٢٩٧قرآن دعوة نرصانیة ص  الحداد، یوسف درة، 440
، یوم قبل وفاة محمد ص  441  ٦٩محمد حسان المنێ 
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 .  نەساری بوون  

 

دوای لەدایک بوون  محمد، یەکەم شت عبدالمطلب کردی، ئەوەبوو ڕۆژی هەشتەم،    ٢

تەنیا   چونکە  خەتەنەی کرد.  ئیشائیل  بەن   نەسان   یەهودی  نەرێن   پن    یەهودیە  بە 

نەساڕیەکان لە مەککە یاساکان  تەوراتیان پەیرەو دەکرد. کە خەتەنە ئەرکێیک سەرەیک بوو.  

 442. ی پێدرا محمد زناویرێ نا ڕۆژێک پێش ئەوەی خەتەنە بک

هەر لە ڕۆژی حەوتەم ناوییسژ لێنا، ئەوەش بە السان  کردنەوەی خەتەنەکردن و ناولێنان   

 یەسو.  

 

 ٢١: ٢ئینجیل لۆقا    - پەیمان  نوێ

( لە دوای هەشتەمی   ڕۆژ، کان  خەتەنەکردن  منداڵەکە هات. هەر ئەو  ٢١)

لێ ناوی  شێوەیە  ێ  کاتەش  بەو  یەسو.  ئەوەی خەتەنەبکرێ  ا  پێش  فریشتە 

 ناوی لێنا. 

 

دایەن  بۆ بکا بەناوی )برکة الحبشیة(، کە    ،هەر دوای ئەوە ژنێیک یەهودی نەساڕی بۆ گرت

  ٥بە )أم أیمن( بانگ دەکرا.  محمد تا تەمەن   
 
  نەساریە بوو. تا یەهودی الی ئەو ژنە  ،ساڵ

الحبشیةئەو کاتەی   )برکة  لەگەڵ  محمد  و  داییک  )بن   ئامینەی  خاڵوان   ماڵە  ( سەردان  

)األبواء( کە   لە  ڕێگای گەڕانەوە،  لە  دوان   مانەوە.  یەتروب  لە  مانگێک  و  نجار(یان کرد. 

مرد. لەو سەردانە )برکة الحبشیة(ی دایەن  محمد  داییک  شوێنێکە لە نێوان مەککە و مەدینە  

مەکک هێنایەوە  خۆی  لەگەڵ  ساڵیەکەی،  پێنج  برکة کۆرپە  بوو.  الی  لەگەڵیان  بۆ  ە، 

ن
 
 نەساڕیەک    یەهودیەیک  عبدالمطلب. تا ئەو کاتەی محمد تەمەن  گەیشتبووە پێنج ساڵ

 
الغزایل  )٣٠١  –  ٣٠٠القرآن دعوة نرصانیة ص  الحداد، یوسف درة،   442 ( فقة  ٢٠٠٠، محمد 

وق   ص  ة. مطابع الشژ  ٦١السێ 
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   443بەخێوی دەکرد. 

 

ڕایسپارد کە ان  طالن  مایم سەرپەرشتیکردن  محمد بگرێتە    بەر لەوەی بمرێ،  عبدالمطلب

 ئەستۆ. ئەوەش نووسەری قوڕئان لە سووڕەن  )الضخ(. بە ڕاشکاوی باس دەکا. 

 

 ٨  – ٦:  ٩٣سورة الضخ   –القرآن الکریم 

( دای؟  پەنای  ئەو  نەبووی،  هەتیوێک  تۆ  تۆ گەمرایەک  ٦ئەدی  ئەدی   )

( دای؟  نیشان  ڕن    ئەو  نەبووی،  (  ٧نەبووی،  هەژارێک  تۆ  ئەدی 

 ( ٨دەوڵەمەندی کردی؟ ) 

 

یەهودیە  بەپن   نەرێن  تەورات، تەنیا  منداڵ  و ناونان     ،خەتەنەکردنلە حیجاز لەو سەردەمە  

  بۆ بەخێوکردن   انژنێیک یەهودی نەساڕی   ،ای ئەوە رەڕ نەساڕیەکان، لە مەککە دەیانکرد. سە

 ساڵ لەالی بمێنێتەوە.   ٥. و تا ماوەی  گرتبەکرێ

 

نەرێتانە،   ئەو  دین   پەیڕەوکردن   لەسەر  عبدالمطلب  بنەماڵەی  هەیە کە  یەک گوزارەی 

یەهودی نەساڕی بووین. و محمدیش هەم وەک نەرێن  یەهودی نەساڕی خەتەنەکرا. و  

 هەر لەسەر ڕێبازی ئەو دینەش پەروەردەکرا. 

 

.  لە دەوروبەری تەمەن  دوانزە    ٣
 
تەمەن  هەرزەکاری،  ساڵ دەگاتە  منداڵ  تەمەنەی  ئەو 

واتە   تەورات  پێگەیی   بەپن     
یاسای   . تەمەن  نەساڕی   دین    وەک  بە    ،یەهودی  سەبارەت 

، لە بنەماڵە ساماندار  د بۆ حەج  بووایە.    ەکانحەخ  گەنجان. بە تایبەن  . کە برین   دەیانێ 

لە مەککەوە،  ،   مایمأن  طالن    ڵبوو لە چوونە خزمەت جێنیشین  کریست. محمد لەگە 

 
ة اله  ٣٠٢  –  ٣٠١القرآن دعوة نرصانیة ص  الحداد، یوسف درة،     443 ، الحلبیة  ١٧٧:  ١اشمیة  ، السێ 
٧٢: ١ 
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ای ببەڕێکەوتن و    ئیمایم مەزن. بوحێ 
کە    سی لەشام. و ، لە شاری بسیو چوونە سەردان 

، یەسوی   جێنیشین  یەسوی کریست بوو، لەسەر دین. ئەوەش نەرێتێک بوو لەگەڵ ژیان 

 خودا لە ئۆڕشەلیم.    ١٢ناسی، دەسن  پێکردبوو. کە لە تەمەن   
 
ئەوەش  ساڵیدا، چووە ماڵ

   وەک السان  کردنەوەی یەسو بوو، بەپن   ئینجیل لۆقا حەجیان پێکرد. 

 

 ٤٢:  ٢لۆقا   – پەیمان  نوێ 

 

بەرەو ئۆڕشەلیم    پەسخە ( کان  تەمەن  بووە دوانزە ساڵ. وەک نەرێن   ٤٢)

( ڕۆژەکان،٤٣سەرکەوتن.  کۆتان   دوای  یەسووی    (  گەڕانەوەیاندا  لە 

منداڵ، لە ئۆڕشەلیم مایەوە. دای   
. مێ   ک و باویک نەیانزان 

 

ن  شام و شاری ب
 
سی. بیۆگراف  نووسان   و سەبارەت بەم سەردانەی )حج( محمد بۆ ووڵ

. پرسیارەکە لەوەدایە. ئاخۆ منداڵێیک دوانزە   بازرگان  موسوڵمان، سەفەرەکەیان گۆڕی بۆ 

 چ کاری بە بازرگان  دایە؟  یان هیچ لە پرسە بنەڕەتییەکە دەگۆڕێ؟  
 
 ساڵ

 

دەی خدیجە.  ئیمە    
دەزانی   محمد زۆر دواتر، دەسن  بە کاروباری بازرگان  کرد. و بووە نێ 

م ئەو دەمە تەمەن  لە سەرەوەی 
 
 بوو.  ٢٠بەڵ

 
 444ساڵ

 

 بۆیە ئەو گۆڕینە تەواو جن   گومانە. 

 نووسانەی کە ڕەنگە یەکەمی   کەسیش بوون   
 
ووی ژیان    ، یەک لەو بیۆگراف ژ  

بۆ تێکدان  مێ 

 :  
 
 محمد، ابن هشام بوو. کە دەڵ

   تەمەن  دوانزە ساڵ بوو. 
لە تەمەن  نۆ ساڵ بوو. هەندێکیێ  دەڵی  محمد 

   
. لەگەڵ مایم ان  طالب بۆ بازرگان  چووە شام. ...... هەندێکیێ  شن  تر دەڵی 

 
 ٣٠٣ص نرصانیةقورآن دعوة الحداد، یوسف درة،  444
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ا،  سی، لە خایک شام. لەوێ ڕاهبێک هەبوو بە ناوی بوحێ  و کان  گەیشتنە ب

نەساڕی   یەهودی  لەسەر  زانیاریەیک زۆر  بوو. وخاوەن  بەرز  پایە  کەسێیک 

ا هەندێک پرسیار و   بوو. تا ئەو کاتەش هەر لەو پلەو پایە بەرزە دابوو. بوحێ 

گفتوگۆی لەگەڵ محمدی منداڵ کرد. دوان  سەبارەت بەو قسەی جوان   

بگەڕێوە برازایەت  ئەو  لەگەڵ  مایم گوت:  طالن   أن   بە  و  ن     کردن. 
 
ووڵ

خۆتان. و چاوت لێین   و پارێزگاری یل  بکە. بە ەللا ئەگەر خەڵیک بیبیی   و 

. ئەو برازایەت کەسایەتییەیک  ئەوە بزانن کە من دەیزانم، خران  بەسەردێی  

ن  خۆی. 
 
    445مەزنە. بە پەلە بیگەیێنەوە ووڵ

 

ڕاهب دەبینی    ا،  بوحێ  ڕاهب  لەگەڵ  ئاشنابوون   و  ئەو سەردانەی محمد  دەست    دوای 

: دەبێتە نەن  ئەو نەتەوەیە.   
 
  446دەکات بە پێشبین  کردن بۆ محمد و دەڵ

 

 

 خەدیجە مارەبڕین   لەکان   ووردە.  خوێندنەویەک و هەڵوێستەکردن جێگای ڕووداو یەک ٤

ی بۆنەی بە ووتەیەک مایم طالنر  أنر   محمد، و  لەبەردەم خەدیجە، و محمد هاوسەرگیر

:  خوێندەوە، دا زۆر خەڵکێیک  
 
  دەڵ

یە، ئەو دوای ەللا بە   بۆدێ.  ترسنایک و مەزن هەواڵێیک هاوسەرگیر

 

 لە محمد نییە.  هۆکار نر   . (دێ محمد بۆ هەواڵێک) مەبەسن   طالب أنر  ووتەیەی ئەو

  ٢٥ تەمەن  
 
ی ساڵ ی لە بەر ساڵ پانزە واتە کرد.  هاوسەرگیر ژ ر

 کەواتە نوێکەی.  دینە بانگهی 

.  ئارا لە محمد بۆ پالنێک دەنر    بوو؟ خر  پالنەکە مەبەسن   و بووە.  خر  پالنە ئەو اج دابوونر 

 
ة ابن هشام ٣٠٤ص  نرصانیة قورآن دعوة الحداد. یوسف درة،  445  ١٩٤ – ١٩٠: ١، سێ 

   ٣٠٦ص   نرصانیة قورآن دعوةالحداد، یوسف درة،  446



373 
 

 یان کەم طالب أنر  کە ئەوەی بۆ بەڵگەیە دەربڕینە، ئەو بەڵکوو نییە.  سەرەک گرفن   ئەوە

 لەسەر پەروەردەکردن   و محمد خزمەن   و خۆشەویسن   بۆیە بووە.  پالنەکە ئاگاداری زۆر

دراوە.  نر   ئەرکێک وەک ،رسووشتییەکان زانستییە ر
 ئاماژەیە هەواڵە، ئەو کۆتاییش ەل سپی 

 بۆ ئاگاداربووە، وەرەقە قەشە پالنەکان   سەرجەیم لە تەنیا نەک طالب، أنر  ئەوەی بۆ

 .447پالنەکە سەر لە بووە، رەزامەدیش و بەشدار کاتدا هەمان لە بەڵکوو محمد.  دواڕۆژی

 

ە، پەرتووکەکان   پن ر  بە طالب أنر  باوەڕی و ژیان  لەسەر و دەژیا.  باوەڕەوە بە بوو کەسێک سیر

 ئەوە نیشان   هەڵسوکەوتەکان   دەدا، هەژاران   یارمەن   بوو.  باوک عبدالمطلنر  ڕێگای هەمان

  ڕێبازە ئەو سەرسەخن   پەیڕەوکارێیک بەڵکوو بووە.  ئەبیۆن   نەساڕی تەنیا نەک کە دەدەن،

( )نەساری نەوە  بووە.  ئەبیون  ڕ ر
:  دابوو، سەرەمەرگ لە طالب أنر  کان   دەگی   من گوتوویەن 

 باوەڕ و نەساری ڕێبازی عبدالمطلب، ڕێبازی مردووە.  ئەوە دوای عبدالمطلبم.  میللەن   لە

 بوو.  حەنیف   بە

 

بیۆگراف    لێکدانەوەی  ئەو    – بەپن     ، دەن   موسوڵمان   
وونووسان  ژ  

مێ  زان مهرە   ەی کاتو 

دە دادە  نەساری  و   
 
حەنەف ی  لەگەڵ چەند کەسیێ  عبدالمطلب  ون   شكه )ئه   چووە هات 

 ڕە   دا، به رمان  دە كرد. و فهرسن  دە وێ بە ڕۆژوو دەبوو. و خواپهڕا( لهحه 
 

زان مهدڕێژان  مانیک

دە ایهبه خۆراك  هه هه   خشژ عومه روە ژاران،  )مایم  نفیل  بن  عمرو  زید كوڕی  ر كوڕی  ها 

كان فییه نه ه ح  ك له ویش یه ئه   تاب( و قەشە وەرەقە کوڕی نۆفل و أمیة بن أن  سلط كه خه 

 
 
بوو، لەگەڵ چەند کەسیێ  خەڵوەتیان لە ئەشکەون  حەڕا دەکرد . محمد هەم بە منداڵ

أن    لەگەڵ  و گەنخ   بە هەرزەکاری  دواتریش  و هەم  دەچووە خەڵوەت.  ەی  باپێ  لەگەڵ 

 . 448  طالب لە خڵوەن  ئەشکەون  حەڕا بەشدار دەبوو 

 

 
 ١٢٢: ١طبقات ابن سعد  447
یعه التاریخیه( الجذور ١٩٩٠خلیل عبدالكریم )  448  . سینا للنشژ االسالمیه للشژ
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م ئەو هەموو کەسانە بە بەراورد 
 
. بەڵ    چونکە ئەشکەون    لەگەڵ ئەشکەون  حەڕا ناگونخ  

جێگای    بۆیە  باسک بووە.   ٣باسک و پان     ٤حەڕا کەلێنێیک بچووک بە ڕووبەری درێژی  

 ن   گومانە
ئەشکەون     با وایدابنێی   لە  ،، شوێن  ئەوەندە کەسەی تێدا بووبێتەوە. هەرچۆن 

 ڕەمەزان وەک هاوسەفە بوون     شوێنێکیێ  حەڕا یان  
 

بەسەریان    ری خوداپەرسن  ، لە مانیک

ەدا گرنگە، ئەو کەسایەتیانە یەکتا پەرسن  یەهودی نەساڕی بووین.     449  . بردن     
و    ئەوەی لێ 

 ناساون.  حەنیف   بە

 

 

بوو لە مەککە.   (ئەبیۆن  )نەساڕی    یەهودی قەشە وەرەقە، قەشە و سەرۆیک کەنیسەی   ٥ 

 أن  طالن  مایم محمد. بەم  
ئامادە بوون  بڕیووە. ئەوەش بە  مارەن  محمد و خەدیجەی 

  : اوی  گون   بۆنەیەوە قەشە وەرەقە لە بەردەم خەڵکێیک زۆر، بە لێێ  

 

 .450ئێمە خانەدان و سەرکردەی عەرەبی   

 

نەساری ئەبیۆن  بوو لە  یەهودی  بە ڕەچاوکردن  ئەوەی قەشە وەرەقە، سەرۆیک کەنیسەی   

 مارەبڕی محمد ئەو  و کەسایەتییەیک دیار و خاوەن پێگایەیک بەرز بوو.  مەککە.  
 

و لە ئاهەنیک

دەربڕینە بدات. بێگومان ئەو خانەدان و سەرکردەیە محمدیش دەگرێتەوە. جا ئەگەر بە  

وو لن   ووردبینەوە. ناتوانی   چاوپۆسژ لەوە بکەین کە    شێوەیەیک لۆژیک، و  ژ  
دیارکردن  مێ 

، وەک قوتابیەیک قەشە   ییەکەسژ ژ  
محمد خوییسژ لەسەر هەمان دین بووە. و پەیایم بانگهێ 

 .451  نەساری بووە  یەهودی وەرەقە کوڕی نۆفل، هەر لەسەر ڕێبازی

 

 
  الرحمن، المبارک کفوري ) 449

ة النبویة. دار ١٤٢٢صف    سێ 
ک( الرحیق المختوم. بحث ف 

 ٦٥ص  المؤید. 
، بحث ق  نش٢٠٠٥الحریری، أبو مویس ) 450  ٥٢سالم ص اإل أة ( قس و ننر
 هەمان سەرچاوە  451
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ی نەهێنا  ٦  بۆ محمد تا هاوسەری خەدیجە بوو ژنێکیێ 

ی خەدیجە و محمد، بەپن   ڕێبازی  سەرپەرش   هاوسەرگێ 
 

ن  کردن  قەشە وەرەقە لە ئاهەنیک

   یەهودی  
. لە یاساکان  دین   لەسەر هەمان دین بووە  محمد   ە کەنەساری، نیشانەیەیک بەهێ 

  لن   جیابێتەوە. مەگەر تەنیا دوای  
نەساری مرۆڤ بۆی هەیە تەنیا یەک ژن بێن   و ناتوان 

، محمد   لە ژیاندا مان   تا خەدیجە  یاسایەش  بە پن   ئەو  یان پیاوەکە.   یەکیان، ژنە 
مردن 

  لن   جیابێتەوە.  
. و ناشتوان   ناتوان   ژن  دووەم بێن  

 

ێتەوە تا خەدیجە لە ژیاندابوو. محمد وەک دیندارێیک     
وو بۆمان دەگێ  ژ  

یەهودی  وەک مێ 

ی نە هێنا  لە خەدیجەش جیا نەبووەوە. دوای مردن   تا مردنیش  و    . نەساڕی هیچ ژنێکیێ 

. بۆیە ئەو دەنگۆیەی کە گوایە خەدیجە دەوڵەمەند بووە،    452خەدیجە محمد ژن  تری هێنا 

 ئەوە دەتوانی   بڵێی   وەک ،  ن   بێ   یێ  محمد نەیوێراوە ژن 
  یەهودیەیک   ڕاست نییە. لە جیان 

لەسەر    ، نەساڕی ئەوەندە  بۆیە  پێدرابوو.  بەرزتری  شتێیک  پەیمان   پالنێک،  بەپن   

ییەکەی بەپن   دین  نەساڕی پەیگێ  بوو.   هاوسەرگێ 

 

 

  مارە بڕین  .  نەساڕی بوونیەن    یەهودی   ڕەزامەندی محمد لەسەر مارەبڕینەکەی، بەڵگەی   ٧

نەساری    یەهودی  محمد لەگەڵ خەدیجە، لەالیەن قەشە وەرەقە، لەسەر ڕێباز و نەرێن  

محمد.   نوێکەی  دینە  ی  ژ  
بانگهێ  لە  بەر  ساڵ  پانزە  بۆ  دەگەڕێتەوە  ووەکەی  ژ  

مێ  بوو. کە 

نەساڕی بووە، بۆیە    لەسەر دین  یەهودی  ئەوەش خۆی بەڵگەیە بۆ ئەوەی محمد، خۆی

   . بەو مارەبڕییە ڕازیبووە

 

 
 ٣٩قس و نن  ص  (٢٠٠٥الحریری، أبو مویس )452
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دین  لە   بۆ    یەهودی  ڕێبازی  ڕیزی  یان  دینەن    ئەو  لەسەر  خۆی  دەن    مرۆڤ  نەساری، 

ئەگەر   بکا.  ی  هاوسەرگێ    
دەتوان  ئەوسا   ، هەن   ی  هاوسەرگێ  لەسەر  دینە  ئەو   

یاساکان 

لێنەدەگەڕا بەپن      محمد خۆی لەسەر ئەو دینە نەبوایە، بوت پەرست یان دینێکیێ  بوایە،

 . 453ێ  بۆ بکر ری مارەبڕی  نەسا   یەهودی نەرێن  یاسای دین  

 

 یەهودی نەساڕی، پێنچ خاڵ هەن کە دەن   لە مارەبڕیندا پەیڕەوبکرێن. هەر پێنج  
لە دین 

 خاڵەکان لە مارەبڕین  خدیجە و محمد پەیڕەوکروان. 

 

نەساڕی و لە  یەهودی  بوون  قەشەیەک بۆ سەرپەرشن  مارەبڕین و دڵنیابوون لە نەرێن   ١

  )من ئێوەم 
 

ین(. کۆتاییشدا بڵ دی یەکێ   
ی مارەکرد. و ئێستا ئێوە ژن و مێ   لەیەکێ 

هەردوو هاوسەر بە دڵنیاییەوە یەکێ  پەسند کەن. ئەوەش خەدیجە دەستپێشخەری کرد    ٢

و بە محمدی گوت: ئامۆزا من ئارەزووم لە تۆە. و محمدیش ڕەزامەندی دەربڕی. و مامەکان   

ان أن  طالب ئارەزوو ەدڵخۆش بوون. ل   
 454ی برازاکەی ڕاگەیاند. کان  ئاهەنگگێ 

 بوون  گەوایه لە آل قوڕەیش و خزم و کەسیان.  ٣

یان لەبەردەم ئامادەبووان.  ٤  هاوسەرگێ 
 ڕاگەیاندن 

ە   ٥ هەمووی گرنگێ  لە  کە  کۆتایش  لە    ،لە  یەک  مردن   تا  یان  هاوسەرگێ  بەردەوایم 

دەی خودا    هاوسەرەکان.   
  خدیجە یەکەم ژن بوو نێ 

 
ی لەگەڵ  إبن هشام دەڵ هاوسەرگێ 

ی نەکرد.   هاوسەرگێ 
 455بکا. تا مرد لەگەڵ کەسیێ 

 

بۆ مەککە  ٨ ئۆڕشەلیم  لە  و گۆڕین  ڕووگە  ئەو خاڵەی زۆر گرنگە  .  مردن  قەشە وەرەقە 

 ئیسالم. دەن   دوای مردن  قەشە  
ووییەکان  ژ  

هەڵوێستەی لەسەربکرێ. بە پن   سەرچاوە مێ 

 
، بحث ق  نش٢٠٠٥الحریری، أبو مویس ) 453    ٣٩سالم ص اإل أة ( قس و ننر
ة بن هشام  454 ة الحلبیة ١٧٣: ١سێ   ١٥٣: ١، السێ 

 ٣٩قس و نن  ص  (٢٠٠٥الحریری، أبو مویس ) 455ا 
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 گۆڕین  د محم  و خدیجە و أن  طالب، ئەوسا    وەرەقە،
 
قیبلەی کەوتە سەر. ئەوەش    ، خەیاڵ

ڕایگەیاند.  مەدینە  لە  تا  برد  باسژ  بگۆڕێ. ماوەیەیک  مەککە  بەرەو  هەرچەندەڤ    قیبلە 

   لە
وونووسان  موسوڵمان دەڵی  ژ  

  456بووە.   ئۆڕشەلیمەوە بەرەو مەککە گۆڕی )کەعبە(  مێ 

 وەرچەرخان دادەن  قیبلە گۆڕینەش الی موسوڵمانان    ئەوە
 
م سەرچاوەی تر  رێبەخاڵ

 
. بەڵ

  
 
موسوڵمانان دەستیانکرد بە گەڕان،  بەدواوە،  ب  . س  ٦٤٠ئاماژە بەوە دەکەن کە لە ساڵ

. قیبلەیەک  457لەجیان  ئۆڕشەلیم.   یێ  بە دوای قیبلەیەیک نوێ. بۆ خوداپەرسن 

  

قەشە    
 

مەریک دوای  ئەوەشدا،  نەساڕی،    لەگەڵ  یەهودی  دین   خۆ  لەسەر  وەرەقە، 

ی وەرگرت.   لە ژێر هەژموون  قەشە  ئاڕاستەیەکیێ  ئەگەر خ  هێشتا هەر  بە دواوە،  ە   
لێ 

 .  دادەڕشت  پەیامەکەی وەڕەقە بوو. محمدیش هەر موژدەدەر بوو، کەخ  خۆی فۆریم 

 

 قەشەوە تا کۆخ  بۆ مەدینە،
 

بوو لە چوارچێوەی  هێشتا نەیتوانی  لەو قۆناخەدا واتە لە مەریک

. بۆ بەڵگەی ئەو دەربڕینە دەن   ئاماژە  ڕ نەسا ڕێبازی یەهودی  و    ،یاساکان  موسا  ی دەربخ  

  األعراف بەوە بکەین، کە لە سەرتاسەری قوڕئان  مەکە، بێجگە لە یەک ئایەت، لە سورەن   

 قەشە ورەقە، خەدیجە و أن  طالب هاتووە.  
کە لە کۆتان  سەردەیم مەککە و دوای مردن 

 محمد بە نەن  ناو نابا. تەنیا 
 بە موژدەدەر :   ئەگینا لە هیچ جێگایەکیێ 

 

ئایەت دوو  األعراف،  ەئەم  لە سورەن   خوارەوەش   کۆتان   ی 
قۆناخ  تا  ئەوەی  بۆ  بەڵگەن 

 قەشە وەرەقە و خەدیجە    دەکاتە دوای کە مەککە و سەرەتای قۆناخ  مەدینە، 
 

أن     و مەریک

هەڵسوکەون  دەکرد و  هێشتا محمد وەک دیندارێیک پایەبەرزی یەهودی نەساڕی  طالب  

ا هەمیش وا دە  . بیێ 

 

 
، بحث ق  نش٢٠٠٥الحریری، أبو مویس ) 456    ٣٩سالم ص اإل أة ( قس و ننر

457 Odon Lafontaine (Olaf) The great secret of Islam. Pp  58 
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  ١٥٨ – ١٥٧ : ٧ األعراف – الکریم القرأن

 لەلیەن و ئومیە.  پەیامبەرێیک کە کەوتوون.  پەیامبەر شوێن کە ئەوانەی بۆ

   (١٥٧) هاتووە پەروەردگارەوە
 

دەی و پەیامبەر من خەڵکینە ئەی بڵ ر
 نی 

.  پەیامبەری و خودا بە باوڕ کەواتە هەمووتان........  ئێوە بۆ خودام،  بهێی  

دراوێیک کە ر
 ئێوەش هەیە.  ووتەکان   و خودا بە باوەڕی ئەویش ئومیە.  نی 

 (١٥٨) ڕاست ڕێگای سەر بکەونە تا بکەن.  پەیڕەوی و کەون شوێن  

 

ئامادە   خۆی  جێنیشین   بۆ  محمدی  وەرەقە  قەشە  دەست کە  دەداتە  ئەوەمان  ئەوەش 

ک بۆ ئەوەی  دەکرد. کە ببێتە سەرۆیک کەنیسەی یەهودی نەساڕی ئەبیۆن  لە مەککە. نە

. بۆیە بە موژدەدەر   .  458)مبشژ و نذیر( ناوی هاتووە و ئاگادارکەرەوە ببێتە نەن 

 

ەکان   ٩ ژ  
 نەساڕی بوون یەهودی  لە سەرەتای ئیسالم وانە بێ 

ی دینە نوێکەی محمد  ژ  
ژ  یەتروب، لە   لەسەردەیم قۆناخ  سەرەتای بانگهێ   

سەرجەم وانەبێ 

ڕێنمان  کەر  ئاسان     و   و  شێوەیەیک  بە  دین،  بوون.  یەهودی  ئامۆژگاریکەران   نەساری 

ئەوانەش سەرچاوە و ئامرازی لێکدانەوە ڕێنمان  ڕێبازی دین  بوون. پرسیارەکە لەوەدایە.  

دینێیک نوێ ڕاستەوخۆ لەالیەن خوداوە لە ڕێگای  نەساری نەبوو،    یەهودی  ئەگەر ئەو دینە

  ، هاتن   لەسجوبڕائیلەوە  کەسان   نەساڕی  ەر چۆن  یەهودی  و    ، دین   ڕێنما  دەبوونە 

 یاوەران     گشت   متمانەی پەیامبەر و   . و جن   ێیک تری نوێبۆ ئاڕاستەکردن  دین  ،  ئامۆژگاریکەر 

ئاڕاستەی  بن   بناخەی دینەکە هێشتا لە ڕۆنانە، ئەوان  و تەنانەت لەو کاتە ناسکەدا، کە 

 دیاربکەن. 

 

 
، العودات ) 458 . ١٩٩٢حسی    ( العرب النصاری، عرض تاریخ 
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دی  هەمان  نوێیە  دینە  ئەو  دەردەکەوێ  ەدا   
ئەو کەسانەی    یەهودی   ن  لێ  بووە.  نەساڕی 

 نەساری بووین.   یەهودی  ڕێنمان  و ئامۆژگارییان کردووە. و زانیارییان لەسەر دین هەبووە،

لە  ئەو کاتەش قوڕئان  تا  ئامۆژگاری و ڕێنماییان کردووە. چونکە  بەپن   دین  نەساریش،    و 

 . 459  قۆناخ  سەرەتای بوو

 

 نەساڕیەکان لە  
 
وە. کە  ا سەرەتای دینە نوێکە، لە قوڕئاندا بە ڕوون  ئاماژەی پێکر پرس ڕۆڵ

، لە  نەسان  ناویان دەبا(   یا   )قوڕئان تەنیا بە نەساڕی  نەساڕیەکانن  یەهودیە   ئەو دەستەیە

پەیامەکەی.   و گەیاندن   دینەکەی  ی  ژ  
بانگهێ  بۆ  دەدەن  محمد  یارمەن   موسا،  نەتەوەی 

 استکردنەوەی پەیامەکەی
، دەن   بۆ زانیاری دین و دادگەری بەپن   یاساکان   هەروەها بۆ پشێ 

 خودا پرسیان پێبکرێ. 

 

   ١٥٩ : ٧ العراف سورة - الکریم القرأن

هەر   و  دەکەن  ڕێنمان    
بەڕاسن  هەن،  موسادا  هۆزی  لە  دەستەیەکیش 

 ( ١٥٩بەڕاستیش دادوەری دەکەن )

 

 

، بەپن      حاخام  دەستەیەک لە هۆزی موسا، بە دڵنیاییەوە یەهودی    ئەوەی ڕەچەڵەیک نی  

کە ئەو ڕێزەیان هەن      . نەساڕیەکاننیەهودیە  محمد و بنەماڵەکەی و ژینگەی نزییک تەنیا  

.   - بکرێنە ڕێنماو جن   متمانەبن. ئەوەش لە قوڕئان    سوڕەن  المائدة باڕاشکاوی دان  پێدادەن  

 

 ٨٢:  ٥سورة المائدة    –القرآن الکریم 

خۆ  و  سۆز  لە  ین  نزیکێ  هێناوە. دەبین   باوەڕیان  ئەوانەی  بۆ  شەویسن  

: ئێمە نەسارین. ئەوەش لەبەر ئەوەی هەندێکیان قەشەن     
ئەوانەن کە دەڵی 

 
، بحث ق  نش٢٠٠٥الحریری، أبو مویس ) 459  ٨٧ص  سالم،اإل أة ( قس و ننر
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و هەندێکیشیان ڕەبەن  )ڕهبان( دیندارن بێگومان ئەوانە لەڕاسن  ڕەواییدا  

 ( ٨٢خۆ بە زلزان نی   ) 

 

قەشە   خۆشەویسن   و  ئەوانیێ   و سۆز  و  ڕەبەن  ای  بوحێ  و  و  ەرەقە  ڕەزامەندی  جێگای 

. ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ نزییک و دۆستایەن  ئەو    یەهودیە  متمانەی محمد و یاوەرەکانییەن 

بزوێ   ،نەساڕیانە  و  هاشم  بنەماڵەی  دین   لە  بووە  لە کۆتان   بوون کە  شەپۆلە  ئەو  نەری 

: بۆ  ئیسالم.   
 
   یە لە قوڕئان بە ڕاشکاوی بە نەن  محمد دەڵ

 

 ٩٤ : ١٠ یونس سورة – الکریم القرآن

.  بە ناردووی بۆمان لەوەی تۆ ئەگەر سە کەسانە لەو دەسا گومان   بەر کە بیر

 (٩٤) خوێندۆتەوە پەرتووکیان تۆ لە

 

ڕێنمان   ل و   
یارمەن  بە  ئاماژە  روون   بە  قوڕئان  نووسەری  دا،  ئایەتە  س   یەهودیە  ەم 

 استکردنەوەی پەیامەکەی دەن   پشت بەو  نەساڕیەکان دەکات. تا دەگاتە ئەوەی بۆ  
پشێ 

سانەوەی   . هەر ئەوەشە محمد هەر لە دوای کۆچ و گێ  دەستەیە، لە هۆزی موسا ببەسی  

بووەوە. ئەوەش بە بیانۆی گوایە گومران و     حاخایملە مەدینە، بەرەنگاری یەهودییەکان  

یه   بەرەنگارییە  ئەو  تەوراتیان کردووە. کەخ   بوو. کە  نەسیەهودیە  دەستکاری  اڕیەکان 

وون  یەهودی
ژ  
و دۆزەخ  ناویان دەبردن. محمدیش    بوون و بە گومرا   حاخایم  دوژمن  مێ 

دەدا  دژایەتییە  بەو  بەردەوایم  هەر    ،تەنیا  تائێستا  دژایەتییەش  ئەو  مابووەوە.  بۆی  کە 

انیان درێژە ن   دەدەن.     بەردەوامە. بەو شێوەیە محمد و دینەکەی شەڕێیک بۆ ماوە لە باپێ 

 

ەدا دەن   تێبینییەک بخرێتە ڕوو. لە سوڕەن  آل عمران   
 دا هاتووە:    ٦٧: ٣لێ 

حەن بەڵکو  نەساڕی،  نە  و  بوو.  یەهودی  نە  اهیم  ملکەخ  ە ئیێ  فیەیک 

   (٦٧خودابوو. و هیچ هاوبەسژ بۆ پەیدا نەکرد )
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. زۆر دواتر  دوای مردن  محمد لەسەرتادا نەبووە، بەڵکوو  ووشەی نەساڕی لەم ئایەتەدا،  

 لن   زیادکراوە. ئەگینا تەنیا ناوی یەهودی دێن   و بەس. 

 

 قەشە وەرەقە مزگێن  دەداتە محمد ١٠

بە   هەر  و  ژیا.  ساڵ  سەد  لە  زیاتر  وەرەقە  قەشە  ئەوەیە کە   ، خاڵەکان گرنگێ  لە گشت 

ئەوەش سەرەڕای ڕێنوێن   یەهودی   نوێکەی محمد.  دینە  نەهاتە سەر  و  مرد.  نەساریش 

خۆی موژدەی    ، بە پن   سەرچاوە ئیسالمیەکان، بۆ محمد. تا دەگاتە ئەو ئاستەیبەردەوایم

ائیل وەک موسا  ، یەنەب دایە محمد کە  محمدیش بۆ نەتەوەی بەن   چۆن بوو . بۆ بەن  ئیش 

وایە.  نوێیە  ئیسماعیل  دینە  ئەو  ئەوەی، کە  بۆ  بەڵگەیە  ماوەی ژیان   ئەوەش  لە  ئەگەر   ،

ئەوە دوای کۆچ لە مەدینە ئەو دەرفەتە ڕەخساوە. تا هەنگاوی  .  نەبوون   قەشە وەرەقەش  

باوێ.  دین  جیابوونەوە  ڕاستیدا  محمد،  لە  نوێکەی  نەساری    یەهودی  کۆپییەیک   بێجگە ە 

 460  زیاتر نەبوو ئەبیۆن   

 

 خڵوەت لە حەڕا، شکەون  ئە لە محمد کان   بدەین:  ڕووداوە ئەو سەرنجێیک با نموونە بۆ

ی و . دەبوو بەڕۆژوو و دەکرت نوێژی و بوو  ساڵ چل تەمەن   کاتە ئەو دەکردەوە.  ەللا لە بیر

  بوو. 

 

ە( وەک ڕنەوە:  ژیاننامەکان)السیر ر
 دایە مزگێن   هاتوو جوبرائیل بوو مانگ کۆتان   لە دەگی 

 خەدیجەی بۆ باسەکەی و ماڵ.  هاتەوە پەشۆکاوی بە محمد ڕووداوە ئەو دوان   محمد. 

ڕایەوە، هاوسەری ر
 ئەوە و مامم کوڕی دەدەمە )مزگێن   وون   خەدیجە دەستبەخر   گی 

ی لە دەستەکان   خەدیجە سەلمێندرا.   ئەو نەنر  ببیە تۆ کە دەپاڕێمەوە من گون   دان.  یەکی 

 
 ٢٠٠٨  – ١٠ -١٧تاری    خ   ٢٤٣٧الحوار المتمدن العدد:  460
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 قەشە لی چووە بەپەلە و لەبەرکردن.  جلەکان   خەدیجە ئەوە دوای هەر نەتەوەیە(. 

  و ئامۆزای.  وەرەقەی
 
ڕایەوە.  بۆ درێژی بە محمدی بەسەرهان   هەواڵ ر

 ئەوەی پێش گی 

.  کۆتان   قسەکان   خەدیجە :  دڵنیاییەوە بە وەرەقە قەشە پێبێن   ۆزە، گون  ۆزە.  پیر  پیر

.  دەستەکان   :  و تێکهەڵگوشیر    ئەوە خەدیجە.  ئەی هەنر   بەمن باوەڕت تۆ ئەگەر گون 

   پن ر  نەتەوەیە.  ئەو نەنر  )محمد( ئەو هات.  موسا بۆ ئەوەی وەک هات.  مەزنە یاسای
 

 بڵ

  461. هات چاوەڕوانکراو ڕزگارکەری کە . سەلمێندرا ئێستا 

 

 ڕۆڵێیک چەند خەدیجە، و وەرەقە قەشە ئامۆزا هەردوو چۆن دەبینیر   سیناریۆیەدا لەم

 کە دەکەین بەوە درک باش محمد.  ڕێنمان   و پێگەیاندن پرۆسەی لە ،هەیە کارامەیان

:  بۆیە چییە.  قەشە پالن   دەیزان   خەدیجە  
 
  دەڵ

 سەلمێندرا.  ئەوە مامم کوڕی دەدەمە مزگێن  

 

:  وەرەقە قەشە ئەوە دوای  
 
  دەڵ

ۆزە، ۆزە.  پیر .  بەردەوام و پیر   دەنر 

 

 کاریگەرتر.  و دواتر دیمەن   ئامادەکردن   بۆ شانۆگەرییەکە، تەنیا دەکا، بەوە درک مرۆڤ

 لەسەر هەر مردیش تا وەرەقە، قەشە کە هاوڕان گشتیان سەرچاوەکان ئەوەش سەرەڕای

  نەهێنا.  تر ێیکدین هیچ بە باوەڕی و مایەوە، نەساڕی دین   

 

مب
 
 قەشە مردن   دوای کە بەرزبوو.  ئەوەندە محمد لی وەرەقە قەشە کەسایەن   و ڕۆڵ ەڵ

 بەهەشت لە خۆی بەچاوی کە . دەکرد بۆ پیاهەڵدان   و سەنا بەردەوام هەر وەرەقە،

 
، بحث ق  نشأة اإلسالم  ص ( قس و ٢٠٠٥الحریری، أبو مویس ) 461 ة ابن هشام ٧٦ننر :  ١، سیر

ة الحلبیە ٢٢١  التاری    خ، لبن الثیر ٣٠٢ - ٣٠١: ١، طبقات ابن سعد ٢٦٢: ١، سیر
:  ٢، الكامل ق 

٣١ 
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 هەرگیر   وەرەقە قەشە ئەوەی سەرەڕای ئەوە . لەبەردابووە ئاوریشیم بەرگێیک . بینیوویەن  

 :نموونە بۆ . مرد نەساڕیش بە هەر و نەهێنا ئیسالم بە باوەڕی

 

:  پەیامبەر  
 
  دەڵ

، قەشەم من  لەبەردابوو.  ئاوریشیم جلێیک بەهەشت.  لە وەرەقە واتە بین 

 

:  تر ریوایەتێیک لە  
 
  دەڵ

 بوایە، دۆزەخ   ئەگەر من، باوەڕی بە لەبەردابوو.  سنر  جلێیک بینیم بینیم. 

 لەبەردابوایە.  سنر  جیل نەدەبوو

 

 محمد گوتووە.  وەرەقە قەشە بە قسەی خەڵیک بەوەی سەبارەت تر، ریوایەتێیک لە

 :  
 
  دەڵ

 بەهەشت.  دوو لە یان بین   بەهەشت لە ئەوم من مەدەن.  وەرەقە بە جنێو

  462. پێکردم باوەڕی و هێنا بەمن ئیمان   ئەوەی لەبەر

 

ە    
لێ  یاساکان   دا  ئەوەی  لەبەر  گرنگە، بە گوێرەی   ،  ن  

ئیسالم دەن   قەشە وەرەقە دۆزەخ 

مردووە. کەخ  مەبەسن  محمد ئەوەیە، قەشە وەرەقە    ەکنەساڕی  ، وەک یەهودیئەوەی 

.  یەهودی  هەم   بە محمد هێنان  
 نەساڕی بووە، و هەم دەن   باوەڕێیسژ

 

 و پەیامەکەی   کاریگەری لەسەر محمد   وەڕەقە تا چ ئاستێک،  قەشە  ، خا بۆمان دەردە  ئەوەش 

هەیە.    پەیایم  و  لەسەر کەسایەن    
 
ۆڵ ، کۆنێ  مردنییسژ دوای  تەنانەت  هیچ  هەبووە.  لە 

  ، هەڵوێسن  لەسەر قەشە وەرەقە   نەهاتووە کە   ئیسالم و دەرەوەی ئیسالم،سەرچاوەیەیک 

 . هەبوون   نوێکەی  دینە  بۆ  دوای    پەیایم محمد  دینە  ئەو  بەڵگەیە کە  خۆیدا  لە  ئەوەش 

 
، بحث ق  نش٢٠٠٥الحریری، أبو مویس ) 462  سالماإل أة ( قس و ننر
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. کەخ  قەشە، ئەو ئاڕاستەیەی وەرگر    باوەڕی پێهێنام. لەم قسەیە   تن  
 
  ی محمد، محمد دەڵ

بۆمان دەردەکەوێ کە قەشە هەرچەندە بە نەساری مرد، کەخ  موسوڵمان بوو. چونکە  

بەر لە محمد موسوڵمان    وەرەقە   . بەو پێیەن   قەشەهەمان دیی   و یەهودی نەساڕی  ئیسالم  

قوتابیەیک گوێڕایەڵ  محمدیش  و  نەساریەک    ،بووە  وەک  و  بووە.  قەشە  هیوای  خ    و 

 پەروەردەی کردووە.  

  

 

 کە وەرەقە مرد وەحیش بۆ ماوەیەک وەستا    ١١

وەرەقە،   قەشە  مردن   دوای  دەکەن کە  بەوە  ئاماژە  ئیسالیم،  پەرتووکەکان  کەلەپووری 

ئیێ    دەکەن. کە جوبڕائیل  ساڵ  بە س   ئاماژە  هەندێکیان  وەستا،  ماوەیەک  بۆ  وەحیش 

  ئەو زانیاریانە دان  محمدی نەدەکرد. ئەوەش بەڵگەیە، کە قەشە وەرەقە سەرچاوەی  سەر 

ویکردوونەتەوە.  محمد   ، کەبووە 
 
 وەک پەیام بڵ

 

لەبەر ئەوەی قەشە وەرەقە  مەرج نییە ئەو ئامۆژگاری و ڕێنماییانە، بۆ دینێیک نوێ بووبن،  

 سەرچاوەی  رەقە بۆیە مردن  قەشە وە محمدی بۆ جێنیشین  خۆی پەروەردە دەکرد.  
 

، مەریک

هیچ دوور نییە، لە ن    .  و پەیامەکەی  بووە کارەساتێک بۆ محمد   ڕێنمان  و ئامۆژگاری بوو. و 

  . هێنان   موژدەدان  لە  وازی  ماوەیەک  و   . بوون   خەمۆیک   
تووسژ  ، تێپەڕین   هیوان  دوای 

توان    محمد  دەرخ   ماوەیەک کە  دەروونیە  قەیرانە  ئایەتەی  لەو  س   ئەو  خوارەوە  . 

 دادەبەزن. 

 

 ٥- ٣: ٩٣سورة الضخ    –القرآن الکریم 

( خۆ دیارە بۆ تۆ،  ٣پەروەردگات وازی لە تۆ نەهێناوە. و لێشت قەڵس نییە ) 

ە ) ( بەم زوانە پەروەردگارت چاکەی وات لەگەڵ  ٤دواڕۆژ لەو دونیایە چاکی 

 ( ٥دەکا، تۆ ڕازی دەنر ) 
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ین ڕیوایەن  لەگەڵ خۆیدا هێناوە. ئەوەش کارێیک  ئەو خەمۆیک و بێهیواییە، چەند لەالیەکیێ   

ڕەون    لەگەڵ  و  دروستکراون  ڕیواتەکان  و  حدیس  زۆری  هەرە  زۆربەی  نییە.  ناوێزە 

ڕووداوەکان، بە تایبەن  دەقەکان  قوڕئان یەکێ  ناگرنەوە. ئەوەش کێشەیەکە بۆ باوەڕداران 

لە ڕیوایەتانە،  و  حەدیس  ئەو  جا  دروستبووە.  دین  ڕێبەران   بۆ  و  ڕێبازێک  هەر  الیەن 

نەوە، کە  بەرژەوەندی ئەو ڕێبازە دروسکراون.     
یەک لەو ڕیوایەتانەی بە ناوی عائیشە دەگێ 

 .  ناکڕی جن   گومان نەن  

 

 ٤٩٥٣صحیح بخاری روایەن  ژمارە لە 

مرد،    و  دیارنەما  وەرەقە  دوای   : نەوە، گوتوویەن    
دەگێ  عائیشە  دەیم  لە 

  463. بەوە پەیامبەری خوداش خەم دایگرتوەحیش بۆ ماوەیەک وەستا.  

 

. و جێگای باوەڕ  ە، ناکرێریوایەت  ەو ئ .  ن      : لەبەر دوو هۆ  دەن   دروستکراون  

 

لەسەردەیم قەشە وەرەقە لە ژیاندابوو. محمد هێشتا موژدەدەر و ئاگادارکەرەوەی    : یەکەم

ان  و تەوران  بۆ   دین  یەهودی نەساڕی بوو. قەشە وەڕەقە بەردەوام ناوەرۆیک ئینجیل عیێ 

ا. زۆر دوای ئەوە   ئامۆژگاریکردن دەدایە محمد.  لێێ  ناوی سوڕەتەکان  مەککەی    کە دواتر 

وەک پاشکۆی ئەو دەوڵەتە  دین  ئیسالم    دواتریش   ،ەدینە دروستبوو لە م   دەوڵەن  ئیسالم 

 قەشە و دامەزران  دەوڵەن  ئیسالم،  . دروستکرا 
 

  . دەن     ساڵ ٧نزیکەی   ماوەی نێوان مەریک

 خۆ ئەو دەمە ئایدیای وەخ بوون  نەبووە. ئەی باشە لە کوێ وەستا. 

 

ی لەگەڵ عائیشەکرد تەمەن     محمد هاوسەرگێ 
ساڵ    ١٣ساڵ بوو. واتە    ٥٣دووەم: کان 

ی. کەخ  قەشە وەڕەقە   ژ  
ی پەیایم محمد مردووە.    ٤دوای بانگهێ  ژ  

ساڵ دوای بەناو بانگهێ 

 
، بحث ق  نشأة ٢٠٠٥الحریری، أبو مویس ) ،٤٩٥٣صحیح بخاری روایة رقم  463 (  قس و ننر

 ٣٢اإلسالم  ص 
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   عائیشە لە تەمەن   
ی    ٨هەروەک سەرچاوەکان  ئیسالم و نا ئیسالیم دەڵی   هاوسەرگێ 

 
ساڵ

لەگەڵ محمد کردووە. کەواتە لە نێوان ساڵێک تا دوو ساڵ، دوای مردن  قەشە وەرەقە  

ڕیوایەتەی  ع ئەو  عائیشە   ، تێناخ     
رن  بۆیە  بووە.  لەدایک  ابێتەوەائیشە    

لە  گێ  مەگەر   .

، و دووبارەی کردبێتەوە.   بیستن  
 کەسێیک بەتەمەن 

 

 

 بەسەرهاتێیک أمیة بن أن  
ینەوە:   تلص لە جێگای خۆیەن    

 بگێ 

 

، جاهییل سەردەیم ئەدەنر  لە تۆزێک ئەوەی  ناوێیک وەک الصلت أنر  بن أمیە ناوی بزان  

م بیستووە.  جاهییل شیعری ئاسمان   لە ،درەوشاوە
 
 نەزانراوە أمیة لەبارەی کە ئەوەی بەڵ

نەنر  ناوی بە هەبووە زۆری ئارەزووێیک بووە کەسانە لەو یەک ئەوەیە،
464      

 
 . بکەن بانیک

.  ببێتە بوو خوازیار دڵەوە لە و دەکرد.  دین   بایس بەردەوام أمیة  نەنر

 

ێتەوە.  المؤلیم بەکر انر  کوڕی عومەری ڕ ر
   دەگی 

 
 دەدا دین لە خۆی الصلت أنر  بن أمیە دەڵ

.  ببێتە بوو، لەوە حەزی و  و عەرەب کۆمەڵێیک شام.  دەچێتە کاروان لەگەڵ جارێکیان نەنر

  لەگەڵدابوون.  قوڕەیشژ 

 

:  پێیان أمیە تێدەپەڕن.  کەنیسەیەکدا بەلی شام، لە  رسیوب شاری لە  
 
 ویستەپێ من دەڵ

 و کز چاوێیک و دەم بە دوان   ژوور.  دەچێتە لەسەرخۆ بن.  چاوەڕوانم کەنیسەیە، ئەو بچمە

 
 

م دەرەوە.  دێتە تێکچوو رەنیک
 
 و ڕۆیشی    شار ناو بۆ نەگووت.  هیچر  و گرت خۆی بەڵ

 وەک دیسان تێپەڕینەوە.  دا کەنیسەکە بەلی گەڕانەوە لە جێبەجێکرد.  خۆیان کاروباری

 
لە    464 زیاتر موژدەدەر و ڕێبەری دین دێ. ئەوەش بەڕوون   نایە، بەڵکوو  پەیامبەر  نەنر بەمانای 

ڕۆ  لە  نەکەین.   
 
تێکەڵ پەیامبەر  یان  دە  ر

نی  لەگەڵ  با  بۆیە  دەردەکەوێ.  أمیة  ن   ژ شیعرەکان  
 
هەڵ

 دین دەنر   ناوەڕاست، بەپن ر سەر 
م ژمارەی پەیامبەران بە    ١٢٤چاوەکان 

 
هەزار نەنر  هەبووبن. بەڵ

درێن.  ر
 پەنجەی دەست دەژمی 
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  دەرەوە.  هاتە کە دوان   ژوور.  چووە خۆ لەسەر بن.  چاوەڕوانم گون   پێشوو جاری
 
 حاڵ

  تێکچووبوو.  زۆر و بوو، خراپی   پێشی   لەجاری

 

:  حرب کوڕی سوفیان ئەبو   دابڕایت؟!!  هاوڕێکانت لە گون 

:  الصلت أنر  بن أمیە   گون 

ە ڕاهبێک دەبمەوە.  خۆم بەرەنگاری دوژمنم، بۆ خۆم من گەڕێن لێم ر
 پن ر  لی 

، تێت هەیە مەرج شەش گەر دمڕاگەیان  یەسو جێگری و نەنر  دەبیە دانر 

 من مابووەوە.  یەک و هەبوون، تدا مەرجم پێنج من لەوانە . دین لە )عیسا(

ێ.  هەڵەم دەترسام لەوە هەیە.  نەبییەتیم بوونە ئارەزووی  لەو چونکە لێبگیر

ە شتەی ر
 لی چوومەوە و گەڕامەوە دووەم جاری کە دەترسام.  بینیم لی 

:  ڕەبەن.  انهەم  عەرەب ناو لە نەبییەک ئێستا مابوو.  مەرجێک گون 

 نر   ئێستا نەدەکرد.  چاوەڕوانم من بوو، هەواڵە ئەو ئەوەش . پەیدابووە

  465 ڕوویدا.  دەترسام لن ر  ئەوەی و هیوابووم

 

 محمد نەبییەن    پێنەچوو ئەوەندەی صلت.  أنر  بن أمیة گەڕانەوەی و بەسەرهاتە ئەو دوای

 شیعری چەندین و هەبوو.  یەکتاپەرسن   بە تەواوی باوەڕی هەرچەند میەأ ڕاگەیێندرا. 

اهیم ڕێبازی و یەکتاپەرسن   و خودا لەسەر  محمد بە باوەڕی هەرگیر   کەخر   نووسیون.  ئییر

   نەهێنا. 

  محمد، بە سەبارەت گومانەیسژ  ئەو
 

 کە ناشارێتەوە.  جێباوەڕی، و شیاوی لە دڕدۆنیک

:  و بڕی،دەدەری لەسەرەمەرگ  
 
  دەڵ

 
  ٣٩ ص  خرافاتهم و العرب ادیان (١٨٩٦) الکرمیل ماری انستا الب 465
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م ڕاستە.  ڕێگایەک حەنیف   دەزانم من
 
 محمد بەرامبەر گومان بەڵ

  466لەدڵمدایە. 

 

 دا سەردەمە ئەو ئەدەبیان   و شیعر لە بەرزی ئاستێیک هەم أمیە، ئەوەی ڕەچاوکردن   بە

 ڕوون   بە ڕۆژانەی ئاکارەکان   و شیعرەکان   لە ئەوەش بوو.  دڵەوە لە حەنیفیەک هەم هەبوو. 

  بدرێتەوە.  لێلک شێوە دوو بە دەربڕینە ئەم دەکری، بۆیە دەردەکەوێ. 

 

ا و نەبیەن   پریس یەکەم:  ژ ،هەڵیر  پن ر   کە ئەوەی بوو.  نەساڕییەکان یەهودیە داهينانێیک ردن 

.  نەساڕی یەهودی دەبوایە ابوایە،ببیی   ڕەوا  یەهودیە لە خۆی أمیە هەرچەندە نر 

م بوو.  نەساڕیەکان
 
یەن   پێگای بەڵ

 
 سەرپەرشتکاری و دەوڵەمەند، محمد، بنەماڵەی کۆمەڵ

.  یپرۆسە بەرابڕکن ر  لە بۆیە بوون.  البیت أهل و کەعبە  محمد بەرامبەر ناتوان     نەبیەن 

ا ڕاهب ڕەزامەندی جێگای ببێتە و . سەرکەێ .  یەهودیە و بوحیر   نەساڕییەکانیی 

 

.  محمد کەسایەن   لەسەر پرسەکە دووەم:   گومان   دەینایس کە أمیە ڕەنگە کە خۆیەن 

.  پەرسن   خودا و لەسەرڕاسن    بارەکە، هەردوو لە خۆی گومان   سەرڕاست بۆیە هەبوونر 

 دەردەخا. 

 

اردن   کە دەدا.  مانا یەک ئەوەش  ژ  بێجگە لەبنەڕەتدا، و گومانە.  جن ر  نەنر  وەک محمد هەڵیر

، نییە، بەڵگەیەکیی   قوڕئان، دەقەکان   لە .  محمد بۆ وەخ بیسەلمێن    بەڵکوو هاتنر 

اردن   ژ اوە.  شتێیک وەخ، هاتن   دواتریش و هەڵیر  پایەگای لەبەر محمد، نەبیەن   هەلبەسی 

 بوو.  ئاشکرا باش دواتر وەشئە بوو.  بنەماڵەکەی
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  محمد دەبینیر   ئەوەدا، بەرامبەر لە
 
 ناکا.  أمیە شیعرەکان   ئاسن   رزیبە و گەورەن   لە نکۆڵ

:  أمیە دەربارەی پرسیارێک لە  
 
  دەڵ

  لە گومران   و دا، شیعرەکان   لە باوەڕداری
 
  467بوو.  دڵ

 

   کە ئومییە، خوداپەرسن   و زانیاری واتە
یووە. د شیعرەکانییەوە لەڕن  ڕ  قوڕئانیش ەرییر

م وە. تەکردوونە دووبارە ئایەت وەک شیعرەکان   لە هەندێک
 
 ڕقەش ئەو محمد بەڵ

.  دینەکەی و محمد بە باوەڕ نەبووە، ڕازی بەوە أمیە کە ناشارێتەوە.   تەنانەت بێن  

   بۆیە هەبووە.  دڵپایک لەسەر گومانیشژ 
 
  دەڵ

 
 گومڕابوو.  دڵ

 

 بوو.  نەسارییەکان یەهودیە دین   ناوەندی داسەردەمە لەو رسي،وب شاری بە سەبارەت

تیان لەوێ
 
 أمیة ڕەبەنەی ئەو دەڕۆیشت.  حیجازدا و شام و میسۆپۆتامیا بەسەر دەستەڵ

 لەسەر ووب شام مەتران   سەردەمە، لەو کە بووە.  ڕەبەن بوحەیرای بینیوە، الصلت أنر  بن

ای دین.  ەرلەس دادەنرا )عیسا( یەسو جێنیشین   بە و نەسارییەکان.  یەهودیە  ڕەبەن بوحیر

 لەگەڵ بوو پالنێک ئەوەش هەڵبەتە دەکرد.  چاوەڕوانکراو کریسن   لە پێشبین   دادەنرا، وا

 بڕیاری بۆ بوو بیانۆیەک محمدیش سەردان   دەکرد.  پەیرەویان و دایاننابوو.  قەرەقە قەشە

ۆز.  و بەرز کەسێیک وەک چارەنوویس   پیر

 

ینەوە. هەرچەندە محمد منداڵ   ڕ ر
ای ڕەبەن بگی  ۆکێک لەسەر دیدارێیک محمد و بوحیر ڕ باچیر

ۆکە دروستکراوە، وەک   ڕ م لەو چیر
 
ا. بەڵ بووە لەگەڵ ئەنر تالنر مایم چۆتە خزمەت بوحیر

 پەڕجوێک هۆنراوەتەوە. کە پەیامبەر دەنارسێنەوە.  

 

ای لەگەڵ محمد دیداری ر   ڕەبەن، بوحیر
 محمد شام.  لە رسی،وب اریش لە جارێکیان دەڵی 

 دانیشتووە.  چاوەڕوان   بە )القرص(، ناوی بە دێرێک نزیک لە درەختێک سێبەری ژێر لە
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ا( ڕەبەنێک کاتەدا لەو  ئاشنایەن   بە هەست یان . نامۆنانر   لی و پێدەکەوێ چاوی )بوحیر

:  و 468دەکا.   
 
 دەڵ

  دانیشتووە؟ درەختە ئەو ژێر لە کێیە ئەوە مەیسەرە ئەی

:  مەیسەرە  حەرەمە.  ئەهیل و قوڕەیشییە پیاوێیک ئەوە گون 

:  ڕەبەن ، لە بێجگە کاتە لەو گون  .  درەختە ئەو ژێر لە کەسیی   نەنر  دانانیشژ 

 لە مانگ و هەفتە بە شام، دەچووە محمد جارەی هەر جارە، ئەو دوای

ایب خزمەن   لە و رسیوب  دەکرا.  ئامۆژگاری و ڕێنمان   دەمایەوە.  ڕەبەن وحیر

ا، دیدارێکدا لە تەنانەت :  محمد چارەنوویس بە سەبارەت بوحیر  
 
 دەبێتە دەڵ

 469 نەتەوەیە.  ئەو نەنر 

 

 خەدیجە و أن  طالب بوو. کە چەند ساڵێک دوای مردن     
 کارەسان  دواتر بۆ محمد، مردن 

 هەبوو. یەکەمیان بەن   پارێزگار  قەشە وەرەقە ئەوانیش مردن. ئەوەش بۆ  
 محمد دووالیەن 

لە ژێر سێبەری أن  طالب و خەدیجە دابوو. کە دوو کەس خانەدان  ،  مایەوە. کە تا ئەو کاتە 

 ئەوان محمد بە هەتیوی و ن    
ۆیشتووی مەککە بوون. بە نەمان   

مایەوە.    پشتیوانو دەسێ 

محمد دەسن  ئازاد بوو. ئەو ئازادیەش وایکرد، قۆناخێیک تر    دوای مردن  ئەوان،لەالیەکیێ   

  ، م  بکا دەسن  پێ   پەیامەکەیلە ژیان  محمد و  و ئاڕاستەیەکیێ 
 
. هەر چەند سەختێ  بوو. بەڵ

بوو  
 
درچوون لە سێبەری یەهودی  ئیێ    470  بە کام ئاڕاستەدا ببا.   پەیامەکەیڕێگای بۆ ئاوەڵ

 . دەسن  پێکرد ئیسالم    دین  ی. و دەستپێکردن  قۆناخ   نەساڕ 

 

 
 بۆ حەج لەگەڵ ئەن     468

 
، لەبەر ئەوەی محمد لەتەمەن  منداڵ ۆکە دروستکراون   ڕەنگە ئەو چێ  

لەژیر   بۆ  ڕەبەن کەوتووە. کەواتە  ای  بوحێ  بە  چاوی  و  داوە  بوسی  شاری  لە  سەری  مایم  تالن  
تەنیا   بە  درەختێک  بۆ  ئەوە،  سەرەڕای  لە کوێیە.  ، کەنیسە  دەیزان  لە کاتێکدا   ، دابنییسژ  درەخت 

؟ ئەو ڕووداوە زۆر جێگای گومانە. نیشا  ن  
 نەی نەبیەن 

 ٣٠٨ –  ٣٠٦( قران دعوة نسانیە ص ١٩٦٨يوسف درە الحداد ) 469
، بحث ق  نشأة اإلسالم  ٢٠٠٥الحریری، أبو مویس )   470  (  قس و ننر
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 قەشە وەرەقە ناسیاو و پەروەردەکاری دین  محمد بوو  ١٢

یان   یەکێ  نزیکەوە  لە  یان  محمدی کردووە،  هاموشۆی  تەمەن   درێژان   بە  وەرەقە  قەشە 

. بە    محمد، ئەو پەیوەندییە هەبوون  
ناسیووە. بەوەش دەن   هەر لە دوای لەدایک بوون 

نزییک أن     ، ڕەچاوکردن   و  ی  باپێ  لەگەڵ عبدالمطلن   قەشە وەرەقە  ی    
بەهێ  پەیوەندی  و 

ئاساییە.  دینە    وەڕەقە،   لەالیەکیێ  قەشە   طالن  مایم، شتێیک  لە جیهان   وەک پسپۆرێک 

اهیمییەکان.    مامۆستان  بۆ محمد بینیووە. ئەوەش لەسەر خواسن  ئیێ 
 
  عبدالمطلب   ڕۆڵ

ەی   دەیەویستباپێ  دڵەوە  بە  ئەستۆ. وەرەقە  قەشە    محمد. کە  بگرێتە  ئەرکە  کان     ئەو 

ی محمد بۆ دینە نوێکەی دا تێپەڕیبوو.  ژ  
 وەرەقە مرد، چوار ساڵ بەسەر بانگهێ 

 

 

 پالن  قەشە بۆ محمد  ١٣

 دین   پێگای پتەوکردن   سەرەتادا لە محمد، پەروەردەکردن   بۆ وەرەقە قەشە پالنەکان  

 مەککە، سامانداری و سەردار وەک هاشم بنەماڵەی ئەوەی لەبەر بوو.  نەساڕی یەهودی

ن   بە بایسژ  بڕەوی
 
م دەدا.  مەککە لە ئەبیون   دەستەڵ

 
 هەنگاو بە هەنگاو ،قەشە مردن   بە بەڵ

ا ڕەگەوە لە مەککە لە نەساڕی یەهودی دین    لە کە نوێ ێیکدین ئەوە، لەجێگای و دەرکێسژ

 بۆ پالن   لە قەشە . سەنددە گەشەی پێکهاتبوو، نەساڕی یەهودی ڕەوتەکان   هەریس  

  471نەدەشاردەوە.  خۆی مەبەستەکان   کات هیچ ،جێنیشیر   وەک محمد دواڕۆژی

 

 گوێیان و دەدا قەشەیان یارمەن   کە هەبوون نزیک دەوروبەی کەسێیک چەند کارەیسژ  ئەو ۆب

ژ  لە ر
ینیان بوو.  پالنەکان   و بانگهی   سەرپرشتیاری و مام طالب انر  محمد، ژن   خدیجە گرنگی 

 دوای خدیجە باوک هەروەها محمد، بەگیان   گیان   برادەری صدیق بەکری ئەبو محمد،

 
، بحث ق  نشأة اإلسالم  ٢٠٠٥الحریری، أبو مویس ) 471  (  قس و ننر
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یهاو لەسەر ڕەزامدندی   …..بوون.  عمرو خدیجە برای و خەدیجە، و محمد سەرگیر

 ناو لە ئەوە سەرەڕای بەشدارن.  جۆراوجۆر شێوەی بە پالنەکە لە گشتیان دەبینیر  

ن  
 
ا راهب وەک هەبوون.  ڕاهب چەند نەساڕی، یەهودی دین   دەستەڵ  راهب و بحیر

  و . بوون بەشدار جۆرێک بە هەریەک عیصا قەشە و النینوی عداس
 
 بەپن ر  ۆیانخ ڕۆڵ

.  پێویست  دەدا.  یارمەتیان وەرەقە قەشە ئارەزووی و پێویست بەپن ر  گشتیان ئەوانە دەبین 

 و جادوو زمان   لەسەر لیەکەوە، گشت لە محمد ئایندەی لەسەر پێشبینییەکانیش

 فریشتە و ناوداران، و پاشا گیانداران، جورەکان   بەرد.  و درەخت و جن، و انس کاهینەکان. 

ە رتووکەکان  پە مرۆڤ.  و   نر   ڕاڤەکاران و سیر
 
ۆکیان و دەبەن ناویان دوودڵ  لەسەر چیر

ڕنەوە ر
  472. دەگی 

 

 عیصا قەشە ڕەبەن، نەینەوی عەدایس لەگەڵ محمد پەیوەندی شێوەی ئەوەش سەرەڕای

ای و   بە هەریەکەیان ئەوانە بەڵکوو . نەبووە ئاسان   پەیوەندییەک ڕەبەن، بوحیر
 
 خۆی ڕۆڵ

 .بکا مەککە لە دینداران سەرکردایەن   کە دەکرد ئامادەیان و . بوون محمد کەری ڕێنمان  

ن   و حەج داهان   بەسەر دەستگرتن بۆ ئامرازێک وەک ئەوەش
 
 یەهودی دین   دەستەڵ

  . مەککە لە ینەسار

 

 ئیسالمە.  بنەڕەن   نەساڕی، یەهودی دین    ئەوەی لەسەر یەکڕان لێکۆڵەرەوان لە زۆر

.  یەک نەساڕی یەهودی و ئیسالم کە وایە، باوەڕیان یئەوانە نیر   کەم تەنانەت  ابو دیی  

:  الحریری مویس   دەنوویس 

 . اڕیەنەس عەرەنر  ناوی ئیسالم یان   ناوەکەیانە.  نێوانیان لە جیاوازی تاکە

اهییم دین   مانای ڕاسن   ئەوەش  داوای کۆتان   و یەکەم کە حەنیفە، ئییر

   473. ڕەتدەکاتەوە بۆ هاوبەیسژ  و . دەکا ڕەها خودای یەکتاپەرسن  

 
ة المکیة  472 ة الح١٨٣: ١السیر  ٣٦٧: ١لبیة ، السیر
، بحث ق  نش٢٠٠٥الحریری، أبو مویس ) 473  سالماإل أة ( قس و ننر
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لە   هەروەها  دەدۆزێنەوە.  مەککە  قوڕئان   ئایەتەکان   لە  هەم  بەڕوون   شتانە  ئەو  گشت 

ووی ژیان  محمد و هاتن  وەخ و پەیوەندی تایبەن  لە  ژ  
 نێوان کەسان  ناو تۆڕی پالنەکەی   مێ 

  474. قەشە وەرەقە بۆ ئەنجامدان   

 

 دەکا ئینجیل یەک بایس قوڕئان ١٤

یس.  هەرکەسێک لە ئینجیل، بە سەبارەت ئەمڕۆ  قانون   ئینجییل چوار دەزان   یەکسەر بیر

 )ئەپۆکریف( شاراوەشمان ئینجییل یس تا پێنج و بیست لە زیاتر چوارە، لەو بێجگە هەن،

 ئەوەی  سەرەڕای دەکا.  ئینجیل بایس تاک شێوەی بە قوڕئان، سەرتاسەری لە کەخر  هەن. 

 ئینجییل پەیڕەوی و هەبوون کاتۆلیک کریستانەکان   و یاقوبیەکان و نەستووریەکان، دەیزان  

 بەوەش دەبا.  ناو تاک بە ئینجیل قوڕئان ئایەتەکان   سەرتاسەری لە کەخر  دەکرد.  تریان

 ئەوەش دەکا.  بایس و هەیە ئینجیل یەک تەنیا ئیسالم، لەباوەڕی کە دەردەکەوێ.  بۆمان

انییە مەن   ئینجییل   475. عییر

 

 نر   گەورەییەی بەها ئەو و دەکا.  بایس کە ئینجیلەی ئەو قوڕئان نووسەری هەڵبەتە

انییە، ئینجییل تەنیا دەبا.  ناوی بەڕێزەوە و دەبەخشژ   ییەوە لە وەرەقە قەشە کە عییر  عییر

ڕایە ر
.  سەر وەریدەگی  ۆزبوو، ئەبیوننر  نەساڕی یەهودیەکان   لی لە و عەرەنر  پەیڕەویان و پیر

 دەکرد. 

 ٤٧ - ٤٦ : ٥ المائدة سورة - الکریم آنقور

 هەبوو.  تەورات بە باوەڕی کە نارد.  مریەممان کوڕی عیسای ئەوان شوێن لە

 ئینجیل، باوەڕداران   دەبا (٤٦) نارد.  بۆ ئینجیلیشمان هاتبوو، ئەو لە بەر کە

  (. ٤٧) بڕیاربدەن ناردوویەن   خودا کە ئینجیل ناوەرۆک بەپن ر 

 
 ٢٠٠٨ -  ١٠ -١٧تاری    خ  ٢٤٣٧الحوار المتمدن العدد  474

، و قس (٢٠٠٥) مویس أبو الحریری، 475  ٣٦ ص اإلسالم، نشأة ق   بحث ننر
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ووی دەربرێنێیک لە بۆن یل   گوستاڤ کە وایکردووە، دیاردەیەش ئەو ژ ر
 ڕوو:  بیخاتە می 

 

بە   ئیسالم  دەتوانی    خۆی.  بنچینەکەی  سەر  بگەڕێنینەوە  قوڕئان  ئەگەر 

 476. نەساری دابنێی   بنەما یەهودی دیمەنێیک کورتکراوەی  

 

 . بوون  قەشە وەرەقە بن نۆفل و ئامۆژگارییە هۆکار نییەگۆستاڤ لێبۆن ن      دەربڕینەیئەم 

. وەک ئەمبارێیک زانیاری نەساڕی بووە      . بەردەوامەکان 
 

کە ن   وەستان، بە شێوەی لیتوریک

ان  و پەرتووکەکان  تری یەهودی    ئینجیل عیێ 
و ئامۆژگارییە کورتەکان  کە لە ناو دەقەکان 

و دەیدانە محمد. ئەوەش وادەکات ئەو دیمەنەی کە قوڕئان بە ئایەن  کورتیلە    ،وەریدەگرتن

 و پچڕ پچڕی بەرهەم هێناون.  

 

ي عبدالمنعم بن محمد    الحمیر
 
  : دەڵ

 دا قوڕئان دروسن   بە دان  نەساڕی ئینجییل کە بەدوورە، ڕاسن   لە شتێیک

 .   477 . نەساڕییە ئینجییل خۆی قوڕئان سەرچاوەی بەڵکوو دەن  

   

 

ۆزە مەککە   هەڵگری وەخ لە  پێ 
 جوبڕائیل مەدینەلە و گیان 

 

ۆزەوەئەوکاتەی محمد ڕایگەیاند کە وەخ بۆ هاتووە. وون  لە    پێ 
بووە )روح القدس(    گیان 

یە. و وایزانیوە فریشتە بووە. ئەوەش   سووڕەتەکان  مەککە دەگرێتەوە.  سەرجەیم  کە عیێ 

دەکەی بە جوبڕائیل هێنا.   
 یەکەم جار لە مەدینە ناوی نێ 

 
476Gustav Le Bon. The Civilisation of the Arabs   

ي ) 477 وت. ص ( الرو ١٩٨٤محمد بن عبدالمنعم الحمیر  إخبار األقطار. بیر
    ٥٧٣ض المعطار ق 
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ۆزەی لە ئینجییل کریستیان  دا هاتووە.    پیر
ۆز لە ئیسالم جیاوازە لەگەڵ ئەو گیان   پیر

گیان 

ۆز، لە ئیسالم وەک یەهودی    پیر
بە پێچەوانەوە لەگەڵ یەهودی نەساڕیەکان دێتەوە. گیان 

دەکان دێ.    نەساڕی بە  وەخ لەلیەن خوداوە، بۆ پەیامبەر و نیر

 

م جیاوازییەک لە نێوان  قو 
 
ڕئان  مەککە و  قوڕئان  مەدینەدا هەیە. لە قوڕئان  مەککە  بەڵ

ۆز وەخ خودایە، بۆ محمد دێ.    پیر
 گیان 

 

 ١٠٢ : ١٦  سورة النحل  –القرآن الکریم 

ۆز لە خوداکەتەوە بە هەق دایبەزاندووە، بۆ ئەوەی ئەوانە    پیر
  گیا ن 

 
بڵ

موسڵمانان جێگیر بکا ت کە باوەڕیان هێناوە، وە هیدایەت و مژدەیە بۆ 

(١٠٢)  

 

 ٤ -  ٣: ٩٧  القدر سورة   –القرآن الکریم 

ە، لە هەزار مانگ ) ( تیایدا فریشتەکان و ڕۆح بە  ٣شەوی چارەنووس چاکی 

 ( ٤) .مۆڵەن  خوداکەیان بە شێنەين دابەزین، سەبارەت بە هەموو شن   

 

 ٨٥:  ١٧  سورة اإلرساء -القرآن الکریم 

  ڕۆح لە پرسەکان  خوداکەمە. و پرسیارت لێدەکەن، سەبارەت بە ڕوح، 
 

بڵ

 ( .  ( ٨٥زانستم پێتان نەداوە تەنیا کەمێک نەنر 

 

ۆزە    پیر
م ئەو گیان 

 
ۆز دەکا، بەڵ  پیر

لە سوڕەن  البقرە، لە مەدینە، قوڕئان بایس  گیان 

ۆز پشتیوانیت دەکا.   پیر
 سەبارەت بە یەسو )عیسا( یە کە خودا چۆن، بە گیان 

  

 ٨٧:  ٢رة  سورة البق -القرآن الکریم 
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ۆز    پیر
و چەندین پەڕجوومان بە یەسوی کوڕی مەریەم دا و بە گیان 

 ( ٨٧پشتیوانیمان کرد ) 

 

 

لە مەدینە جوبڕائیل دەرکەوت     

دا   ر
لی  دێ.  جوبڕائیل  ناوی  بە  وەخ   ، لە کۆتان   

تایبەن  بە  مەدینە  قوڕئان   لە  کەخر 

پەیڕەوی پەیایم خودا  دەردەکەوێ سەردەیم مەککە و بەشێیک زۆریش لە مەدینە، محمد  

لەو   دەیەوێ  هەنگاو،  بە  هەنگاو  مەدینەدا  سەردەیم  لە  دەکا.  نەساڕی  یەهودی  وەک 

دەی خوداش دەگۆڕێ.  ر
. و نی   چوارچێوەیە دەرباز نر 

 

 ٩٨ - ٩٧: ٢سورة البقرة    –القرآن الکریم 

    خودا بە مۆڵەن    ی ئەوە  ،هەر کەسێك دوژمن  جوبرائیل بێت 
 
کەلەسەر دڵ

ە، کە ئەو پەرتووکانە بە ڕاست دادەنێت کە لە پێشیدایە، و  تۆی دابەزاندوو 

بۆ   مژدەیە  و  دوژمن   ٩٧)  .باوەڕدارانهیدایەت  هەر کەسێك  و   خودا ( 

و ج  پێغەمبەرەکا ن   و  بێگومان وبرائی فریشتەکان   ئەوە  بێت،  میکائیل  و  ل 

  (٩٨دوژمن  کافرەکانە) خودا 

 

 

 ٤:  ٦٦سورة التحریم   –القرآن الکریم 

، بێگومان چونکە دڵەکانتان بەلڕیدا ڕۆیشتووە،  خودا ئەگەر تۆبە بکەن بۆ  

ئەوە    ، لە دژی بوەسی   ئەگەر  و    خودا وە  ، و جوبڕائیل  خۆی پشتیوانیەن 

 ( ٤ئیماندارە چاکەکان و فریشتەکانیش لەوەدواوە پشتیوانن )
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 پوختەی  باس 

 

وو بریتییە لە   ژ  
انەوەی مێ    

ۆڤەی،  ڕوومالکردنگێ  بە    ێ کە بتوانر   زانیاری متمانەپێکراو.   و سژ

لۆژیک  لێکدانەوەی پن    پشوودرێژی  بکلەسەر    ،  و  سەختە  لەخۆیدا کارێیک  ئەوەش  رێ. 

لەبەرامبەر ئەوە، متمانەکردن بە گۆتەی باوی خەڵیک  سەبارەت بە ڕووداوەکان     ،دەوێ. 

یەن  
 
ووی دوور، ئەوسا ئەو ڕووداوە، ڕووداوێیک سەربازی و شەڕن    لە قۆناخێیک  کۆمەڵ

ژ  
 مێ 

وودا. بەتایبەن   ،دین  یان ژ  
. ئەو گۆتە  بۆ مەبەستێیک دیاریکراو لە سەردەمێیک دیاریکراوی مێ 

بە   هەنگاو،  بە  هەنگاو  ڕاسن    و   زێدەڕۆن    باوانە  بەالڕێدابردن،  و  یان    درۆ  ڕووداوەکان 

ئەو ئەفسانە و  گەڵ تێپەڕبوون  کات،  لە.  ئەو زێدەڕۆییانە  دیاردەکان دەکەونە پشت تارمان  

ۆیک نالۆژیک جن     دەگرنەوە.   ڕووداوە ڕاستیەکان چێ  

 

ی ا ساڵەی ڕ   بەدرێژان  چەند هەزار   
ۆک   ، بە سەدانبردوو، گەنجینەی کەلەپووری گەلێ  چێ  

دوای    بوونەتە جێگای باوەڕی ملیۆنان کەس. و نەوە  و   تۆمارکردوون.   ن   بنەمای  و ڕووداوی

 نەوە باوەڕیان پێیان بووە.  

 

 کەسێک 
 
خەیاڵ تەنیا  ۆکانە  چێ   ئەو  مەبەست، بووین  یا گرووپێک  ئەگەرخ   بە  وەک    . 

 هزری خەڵکیان   ،شانۆیەیک دروستکراو 
 
ۆڵ ی بە خرۆش و کاریگەر، کۆنێ  ژ  

  بە شێوەی ڕەوانبێ 

م  ن   
 
اوە. و   کردووە. بەڵ لەسەر    ڕەواندنەوەی تەم  بۆ زاڵبوون بەسەر ئەو کەلەپوورە هەڵبەسێ 

وەک ئەوە وایە تۆ بەدوای گرێکوێرەکان   ڕاستیە حەشاردراوەکان، کارێیک وا بە ئاسان  نییە. 

. و نازان  لە کوێوە دەست پێبکەی.   
 حەشاردراو دابگەڕن 
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بەدوای، کوێرە     و بە شێوەی وورد و مێتودی  بۆ ئەوەش دەن   بەردەوام 
بگەڕن  ڕیگاکاندا 

بەراورد   بە  هەمیش  و  بکەی   
 
ڕووماڵ هەم  دەیاندۆزینتەوە.  سەرەداوانەی  ئەو   . تایبەن 

ۆڤەیەیک ووردی بدەی.   لەگەڵ سەرچاوەی جیاجیا، لە سەرەندی سژ

 

، لێتۆژینەوەی هاوچەرخ توانیویەن  تا ئاستێیک باش هەرچەندە   لەو چەند سەدەیەی کۆتان 

وویەکان باوێ   ژ  
ۆزەکان و ڕووداوەکان   و  .  هەنگاو بۆ ساخکردنەوەی ڕووداوە مێ  ۆکە پێ  چێ  

ێتەوە   
م ئەو قۆناخە، کاتێیک زۆری دەوێ تا کۆمەڵ بتوان   هزری  پاوانکراو جارێکیێ  بگێ 

 
. بەڵ

  نەوە
ۆکە خورافیانەی بە گون  و دەگێ  ، ڕزگار بکا و بە ئازادی و لۆژیک بێ  لە  خۆی لەو چێ  

ۆز   .  یەکان و داهێنانیان بکاتەوەپێ 

 

 

 

١ 

  ، گشن  شێوەیەک  هزری  بە  ووی  ژ ر
می  لەسە   

 
قووڵ کاریگەرییەک  یۆنان   فەلسەفەی 

و   هەیە.  ن   هەر مرۆڤایەن  
 
ڕۆژهەڵ مرۆق   هزری  سەرهەڵدان   لەپێش  هەنگاوێک  میشە 

یەت ئەویش، 
 
خزاوەتە ناو کەلەپوور و هزری  ناوەڕاست بووە. لەگەڵ هەر گۆڕانێیک کۆمەڵ

م. دوو ڕێبازی فەلسەفیر  هەر زوو لە   تاکەکان  نەتەوەکان  تر. لەوانەش ستۆیزم و سینیسیر 

و   کردۆتەوە.  خۆیان  جێگای  خەڵیک  ن  
 
کۆمەڵ   ناو 

 
تێکەڵ ئاستەی  ئەو  گەیشتۆتە  تا 

لەناو هەناوی کۆمەڵگە   ئێستاش  تا  لەو ڕێبازە فەلسەفیانەی  بووە. یەک  وباوەڕیشیان  بیر

مە )الکلبیة، یان    سەگ ئاسا(. دینیەکان وەک فاکتەرێیک کاریگەر ماوەتەوە، سینیسیر 

 

م وەک فەلسەفە باوەڕی وایە، کە بەختەوەری مرۆڤ لە ژیانێیک سادە، و دوور لە   سینیسیر 

و   ناوبانگ  و  خۆش  ژیانێیک  ئارەزووی  پێویستە  مرۆڤ  دایە.  زێدەڕۆن   ژیانێیک  و  سامان 
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ڕەت  ت 
 
و    دەستەڵ ژیان  کولتووری  و  نەرێت  ڕاستەوخۆ  شێوەی  بە  تەنانەت  کاتەوە. 

ت ئەوەش  دەکا.  پێشێل  شێوەی  زێدەڕۆن   بە  شەرمانە.  نر   و   ئاشکرا،  بە   
ئاسن  دەگاتە  ا 

بە ڕووی   یا  بکا.  تر  بە خەڵیک  تەشەر سووکایەن   و  تانە  بە  لەبەردەم خەڵیک،  گاڵتەجاڕی 

شار   خەڵیک  ڕووی  بەرەو  سووک  قسەی  بە  و   . هەڵشاخ   نیر   ئەوان  وەک  خەڵکیی  کە 

 ەژیان.   دەبوونەوە، تەنیا لەبەر ئەوەی جلوبەرگ یا لە خانووی بەرز د

 

اهیمیەکان   ڕ ئییر دینە  هەریس   لە  ڕاستەوخۆی  ژیانە  شێوە    ئەو 
 

م  وەتەوەدا ڕەنیک
 
بەڵ  .

بە   سینیستەکان،  هەیە.  دا  دیندارەکان  و  سینیسیستەکان  نێوان  لە  بنەڕەن   جیاوازیەک 

فەلسەفیان   باوەڕی  لەگەڵ  ژیانیان  و  ڕووبوونکردەوە  یەک  و  هەمیشە  سەرڕاست   .

ڕ  و کردەوەکان   دینە  باوەڕیان   ، دینداران  بوون. کەخر  یەکی   ڕەنگدانەوەی  ۆژانەوەیان 

اهیمیەکان، تەواو پێچەوانەن. لەلیەک خۆ ڕەزیلکردن و کڕنۆش بردن، تا دەگاتە ئاسن    ئییر

. لەلیەکیی  کردەوەی ڕۆژانەیان، لە   ڕەشبین  لە ژیان  ئەو جیهانە. و بە هیوای ژیانێیک باشی 

ن
 
ڕی و بەدیلگرتن و سەبایا. بەگشن  دوو کەسایەن     دڵڕەق  و تێنووی کوشی   و تاڵ و قۆڵیر

 .  لە کەسێکدا. جا ئەوە چ بە خەیاڵ نر  یان ڕاسن 

 

 نەتەوەیەک سنووری چوارچێوەی لە دین باوەڕی دەرچوون   و کریست یەسوی هاتن   بە

.  جیهانێیک بۆ میش فەلسەفەی فراوانی  ی ڕەوتێیک سینیسیر   پن ر  بە وەرگرت.  قووڵی 

مەندێیک خۆی یەسو لێتۆژەرەوان  و کردەوە لە فەلسەفەیەش ئەو بوو.  سینیسیست بیر

ێتەوە.  ووتارەکان   ( مەتیاس ئینجییل لە تایبەن   بە دەبیی   )لۆقا(.  لوکاس و )مەن 

 

م ،ئیسالم دین   لە  ڕابەران   ڕۆژانەی ووتاری دەگاتە، تا قوڕئان دەقەکان   لە هەر سینیسیر 

 شی   وک و شەڕ و . دینەکانیی   بە سووکایەن   دەگاتە تا . پاڕانەوە و نزەلیلکرد خۆ لە هەر دین،

ن و
 
ێ.  خودان   و دین   ئەرکێیک وەک خودا.  پێناوی لە تاڵ   دەبیی 
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٢ 

  ، دوان  ووی چەند هەزار ساڵەی 
ژ ر
می  لە  نییە  نەتەوە سامیەکان شتێک  کاری  داگیر و  شەڕ 

یەمەنەوە لە  یەهوودیەکان  لە کۆخر  هەر  ئەوەش   . نر  شەڕو    شاراوە  و  باکوور.  بەرەو 

و کلدانیەکان. تا دەگاتە دامەزران  یەکەم دەوڵەن     یملمالنێیان لەگەڵ کەنعان  و ئاشوور 

ائیل لە داودی    یشدوای ئەو   باوک داود.   ساول  لەلیەن  سەدەی دەیەیم پ.س.ب  بەن  ئیسڕ

و سلێمان   بوونکوڕی  بەردەوام  پاشایەن   لە  داود  و   کوڕی  ۆز  پیر ی 
 
ئاڵ ژێر  لە  ئەوەش   .

ن و بڕۆ. بە ناوی بەرگری لە جیهان  خودا. 
 
کاری و تاڵ ، بەردەوام بە داگیر ئارەزووی خودان 

هەر   نەک  ئیسالمیش  و  بووە.  بەردەوام  هەر  اهیمیەکان  ئییر دینە   
تەمەن  درێژان   بە 

کردووە. ک  کاری خۆشی  ن و داگیر
 
ە تا ئەمڕۆش  کەمیکردۆتەوە، بەڵکوو ئاگری کوشی   و تاڵ

 بەشێیک
 

 .   خودا ، بۆ گەیشتنە بەهەشن  انە ڕۆژانەی موسوڵمان ئەرک خودان    هەرە گرنیک

 

 

 

 

٣ 

،  یەسوی ناسی، وەک کەراکتەرێیک مەزن  دین،  
 
لە ناو دەروون   گەورەترین کاریگەری و ڕۆڵ

یەهودی ئەو  کە  .  هەبوو   کۆمەڵگەی  ناڕاستەوخ   یا  ڕاستەوخۆ  ئێستاش    کاریگەرییەی تا 

لەسەر    سژ هەر بەردەوامە. ئەو کاریگەرییە  لەسەر کۆمەڵگە و دینەکان بە جاك یان خراپ

ۆزی بە ئاشکرا دیارە.   دین  ئیسالم و پەرتوویک پێ 
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ی سینیسن     
م بوو. و  کارەکتێ  مەندێیک سینیسێ   بخ   کە یەسو بێ  م نان   ئەوەشمان لەبێ 

 
بەڵ

یان هەبوو. ئەوەش لە هەردوو ئینجیل مەتیاس یەسو لە کارو پەیایم ڕەنگدانەوەیەیک     
بەهێ 

 و لوکاس دەردەکەوێ. 

 

  دەردەکەوێ، دوای بەدواداچوونێیک وورد بەناو سەرچاوە و تۆمارەکان  ڕۆمان  و یۆنان  دا.  

وونووس ژ  
و کاربەدەستان  ڕۆمان  و یۆنان  لەسەردەیم یەسو، دژایەن  کریستیانیان دەکرد.    مێ 

خورافە   بە  دەگاتە  تا  جادو  دادەنا و و  نکۆڵینگەریان  )عیسا(    ان. کەخ   یەسو  بوون   لە 

وون  ەدەکرد ن
ژ  
ک . ئەوەش بەڵگەیە بۆ سەلماندن  بوون  یەسو، وەک مرۆڤێیک مێ 

 
 .  و چاڵ

 

، هەمان ئەو یەسوە بووە  وون 
ژ  
پێدەکا. ئایا یەسوی مێ  ەوە دەست   

م کێشە لێ 
 
وەک    ،بەڵ

ئایا تا چەند باوەڕ بەوە بکەین. کە یەسو ئەو   کریستیانەکان، ئەفسانەی بۆ دەهۆننەوە؟ 

وو نووسێک گرنگ   ژ  
هەموو پەڕجووەی کردووە. کە ئینجیلەکان باس دەکەن. ئەوە بۆ مێ 

وونووس   ژ  
مێ  ئەوەی   . وون 

ژ  
مێ  نەک  باوەڕن،  پەرتوویک  ئینجیلەکان  ئەوەی  لەبەر  نییە، 

ووییەبوون  یەس  ،پێویستیەن   ژ  
.   و وەک کەسایەن  مێ   و هیچیێ 

 

دژی یەسو    ئەوانە   ئەگەرخ    یش دەگرێتەوە. نووسەران  یەهودی و حاخامەکان  ئەو دەربڕینە

 لە بوون   
 
 و بە خران  لەسەریان نووسیون. کەخ  بە هیچ شێوەیەک نکۆڵ

و کریستیانی  

ە بۆ ئەو نووسینە گرنگە دەن   دەرئەنجامەکەی    
م ئەوەی لێ 

 
ناکەن. بەڵ وون  

ژ  
یەسوی مێ 

 هەر گرووپێک بە تەنیا ڕوونبکرێتەوە. 

 

 بریتی   لە کەسان  پایەبەرز،  
اتۆری ڕۆمان   ئیمێ 

  ی لە ناو  نووسەران 
لە بواری سیاس و کارگێ 

هەروەها   بچووک.  پلین   تاسیتوس،  سوتۆنیوس،  وەک  ڕۆم  اتۆری  ئیمێ   
ن 
 
دەستەڵ

و   سامۆساتە  لوسیان   وەک  فەیلەسوف   و  مارا.  و  تالۆس  وەک  نەناساوی  نووسەران  

سیلسوس. ئەوانە بەگشن  دژی کریستیان  بووین. و بە خراپە تا دەگاتە سووکایەن  باس  

ستیانیان کردووە. کەخ  بە ڕاشکاوی باس یەسو دەکەن. ئەوەش وەک گەوایه گرنگن  کری
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دەرەوەی   لە  ، کە  وون 
ژ  
مێ  وەک کەسایەتییەیک  دارتاش،  یوسف   یەسوی کوڕی  بوون   بۆ 

ێ.   پەرتوویک باوەڕی دین  دان  پێدابێ 

 

م ئەوەی جێگای پرسیارە، بۆ 
 
،  بەڵ تەنیا چەند    لەو هەموو گەنجینە گەورەیەی یۆنان  ڕومان 

سەردەیم کریست.  باس  سەرچاوەیەک   لە  دواترن  زۆر  ئەوانەش  یەسویان کردووە؟ 

  
 
تالۆس کە ساڵ پەرتوویک  یولیوس    ٥٥تەنانەت  ووی  ژ  

مێ  لە  نووساوە. زۆر دواتر  س.ب 

یم ئەو پرسیارە دەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆکار: 
 
 ئەفریکانوس دەبینینەوە. وەڵ

 

وون  ڕۆمان  لە سەردەیم یەسو  زۆربەی هەرە زۆری دۆکومێنت و سەر   ١
ژ  
 مێ 

 
چاوەی گرنیک

  
 
ساڵ و    ٨٥تا  لەالیەکیێ  کودەتا  و  لەالیەک  سووتان  بەهۆی  ئەوەش  فەوتان.  س.ب  

ی. بۆیە ئەو سەرچاوانەی، کە باس یەسو دەکەن لەدوای   ڕەشکردنەوەی شوێنەواری یەکێ 

 ئەو سەردەمەن. بەتایبەن  سەدەی دووەم. 

 

اتۆی ڕۆم   ٢ گرنگ بوو، دین  کریستیان  بوو. نەک یەسو. بۆیە بەڵگەنامە و  ئەوەی بۆ ئیمێ 

بە دین  کریستیان   ئەوەندە زۆرنتۆمارەکان  سەبارەت  نایەن. کەخ  هەوڵ دەدرا    ،  ژمارە 

و   بەرەنگاری کریستیانەکان  زیاتر  ئەوە  لەجیان    . نەهێی   ناوی  چیێ   خاچدان   لە  دوای 

کیان ببنەوە. چونکە لە ئایندەی ئەو دین 
 
 ە نوێیە دەترسان. چاڵ

 

لە   بەڵکوو  نەبووین.  یەسو  هاوسەردەیم  نووساوەکان  ئینجیلە  لە  هیچ  ئەوە،  سەرەڕای 

ن  نێوان  
 
ساڵ دوای لە خاچدان     ٣٨واتە یەکەم ئینجیڵ    س.ب نووساون. ١٠٠تا    ٦٨ساڵ

سەرچاوەی   وەک  ئینجیلەکان  یەوە  سەرەڕائ  نووسانەوەی کراوە.  بە  دەست  یەسو، 

بۆیە دەن   جیاوازی لە نێوان یەسوی ئینجیلەکان و   ، باس یەسو دەکەن. باوەڕێیک خودان  

سەردەم ئەو  وونووسان   ژ  
مێ  بەالی  ئەوەی  بکرێ.  ووی  ژ  

مێ  شتێک    یەسوی  بوو،  گرنگ 

ووی  بۆیە تا نزیکەی دوو سەد ساڵ لەمەوبەر دەربارەی یەسو بنووسن و بەس.   ژ  
، یەسوی مێ 
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ئتێکە  ا. ەوەش  دەبیێ  باوەڕ  وو  لە ڕوانگەی یەسوی  ژ  
مێ  باوەڕ و  نێوان  لە  ویەیک خەسن  

 
ڵ

 دروستکردبوو.  

 

ڕێگای   لە  کریست  کالسیکیەکان،  پەرتووکە  گشت  کە  دەگەین  بەوە  دەرئەنجام 

دیدی   لە  خۆی  سیاس   
 

بوو. گرنیک بزووتنەوەیەک  . کریستیانیش  دەبیی   کریستیانییەوە 

اتۆری ڕۆم هەبوو. کە بەردەوام لە بەرزی و نزیم دابوو.   لەگەڵ ئەوەشدا کریست وەک  ئیمێ 

لە   هەمیشە  بوو. کە  بزووتنەوەیە  ئەو  )روح(  مامۆستای گیان   و  و سەرکردە  دامەزرێنەر 

ا. بەو مانایەش، هەمیشە لە پشت پەردەی شانۆی   پەراوێزی کێشەکان  سیاس و دین  دەبیێ 

م نەک وەک الیەنێیک
 
 هەبوو. بەڵ

 
ک    ملمالنن   کریستیان  بەرامبەر ڕۆم ڕۆڵێیک گرنیک

 
چاڵ

بۆ کێشەکان. بۆیە دوای لە خاچدان، و بەردەوایم بزووتنەوەکەی. هەڵسوکەون  نووسەران  

ن  ڕۆم لە شێوەی تاکەوە، گۆڕا بۆ ئەو کۆمەڵەی لەسەر هەمان ڕێگا بەردەوام 
 
و دەستەڵ

 بوون. 

 

 

 

 

٤ 

 یەسو بنەماڵەی نێوان کەوتە گەورە ناکۆکییەک نارسی، یەسوی خاچدان   لە دوای

دە و لەلیەک ر
.  قوتابیەکان   و نی   بناخەوە لە یسوی دین   ئەنجامدا، لە ئەوەش لەلیەکیی 

 باوەڕیان فەریسیانەی یەهودیە ئەو و یەسو بنەماڵەی یەکەمیان جیاواز.  ڕەون   دوو کردە

 پێکەوە یەسو و موسا یاساکان   بە باوەڕی یەسو دین   سەرجەیم دەیانەویست کە هێنابوو. 

 . د کەخر  هەنر  ر
  ەکاننی 

 
 موسا یاساکان   و یەهودی دین   تارمان   ژێر لە دەدا ئەوەیان هەوڵ

 دەربچن. 
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دە ،وایکرد ناکۆکیە ئەو ر
  دوای لە قوتابیان   و نی 

 
 لە ناو کۆنفرانسێکدا لە س.ب ٤٠ ساڵ

ر   خۆیان
م کریستیان.  بنی 

 
 پەیڕەوکردن   لەسەر بوون بەردەوام هەر نەساڕیەکان یەهودیە بەڵ

ی بە دەدا هەڵیان ئەوەش سەرەڕای یەسو.  و موسا یاساکان   هەردوو ژ  ڕێبازە توندوتیر

.  دینیەکەیان تدار بۆیە بچەسپێی  
 
 و برد لەناو داودی بنەماڵەی یەکەم ڕۆم یدەستەڵ

 دەربەدەری ئەو سەرەڕای کردن.  میسۆپۆتامیا و شام دەربەدەری نەساڕیەکانیشژ  یەهودیە

ی و توند بە باوەڕیان هێشتا نەساڕیەکان، یەهودیە دوورەپەرێزیە، و ژ  دەبوو.  پتەوتر هەر تیر

 هەزار دەیان کوشتن   و ماڵوێران   و گەورە شەڕی هۆی بوونە سەدە، چەند درێژان   بە

 لە کرد یەتروب بۆ کۆچیان و بمێننەوە.  زیاتر شام لە نەیانتوان   لە کۆتان   لە تا بێتاوان. 

    حیجاز. 

 

 

 

٥ 

وون   کەسایەتییەک وەک مەدینە، لە ئیسالم دەوڵەن   دامەزرێنەری وەک محمد
ژ ر
ک می 

 
 چاڵ

م هەبووە. 
 
وونووسان  م پەرتووکەکان   لە کە نەبووە، کەسایەتییە ئەو بەڵ ژ ر

 موسوڵمان ی 

 ڕووخ بۆشاییەیک لە ئیسالم دین   وایە باوەڕیان موسوڵمانان ڕاڤەکار بەپن ر  دیخوێنینەوە. 

 دین پەیایم یەکەمی    گەیاندن   و جوبڕائیل، دەرکەوتن   یەکەم لە هەر  ئەوەش دروستبووە. 

  . خوداوە لەالی

 

م
 
 لەبەر . هەڵەیە بنەڕەتدا لە لێکدانەوەیە، ئەو دەردەکەوێ وورد، بەدواداچوونێیک بە بەڵ

 هیچ ئەوەی لەبەر ئەستەمە.  شتێیک ئەوە سووشت، یاسای بەپن    یەکەم ئەوەی
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، دیاردەیەکەی یەن 
 
وودا لە کۆمەڵ ژ  

 ژینگەی بەپن    دەتوان    کە هەیە.  خۆی پاشخانێیک مێ 

، یەن   و دەروون   سیمای سەرهەڵدان 
 
.  کۆمەڵ  بدان  

 

یەن   ڕووی لە هەم ئیسالم، پەیامبەری ١
 
 هەردوو لە بایۆلۆژی ڕووی لە هەمیش کۆمەڵ

 مایم طالب أنر  و عبدالمطلب هەروەها . بووە اڕینەس یەهودی باوک، و دایک لیەنەوە

ی بایس سەرچاوەکان هەرچەندە . ینبوو ڕێباز هەمان لەسەر
 
م . ناکەن باوک عەبدوڵ

 
 بەڵ

ەی ڕەچاوکردن   بە  . بووین نەرسان   گشتیان کە لیەکیی   لە داییک و . لەلیەک مایم و باپیر

  باوەڕی لە شتێکیی   گومان   ناکرێ
 
  . بکرێ عەبدوڵ

  

لەسەر ڕێبازی    ٢ تا مردن     اڕینەسیەهودی  سەرەڕای ئەوەش  ی کردووە، کە  هاوسەرگێ 

لن     نە  دەگەڕێتەوە  خەدیجە  بنەڕەتدا  لە  ئەوەش   . بێن   ژنێکیێ   توان   نە  و  جیابووەوە 

بنەچەکەی بایۆلۆژی محمد لەالیەک. لەالیەکیێ  پەیوەندی نزییک لەگەڵ قەشە وەڕەقەی  

کوڕی نۆفل و ڕەبەنەکان  تری نەساڕی. ئەو پەیوەندییەش بێجگە لە پەیوەندییەیک دینداری  

 .  ن  
 بەوالوە، ناتوان   هیچیێ 

 

لە منداڵیەوە هاتوچۆی،  ٣ . و هاودەیم أن  طالن  مایم و  ی دەکرد ئەشکەون  حەڕا   هەر 

،  .  بوو   قەشە وەرەقە ئامادەکارییەک بووە لەالیەن قەشە وەرەقە و أن   ئەو ئامادە بوونەسژ

ی محمد  لطا   هاوسەگێ 
 

. ئەوەش أن  طاڵب نایشارێتەوە. لە ئاهەنیک وون 
ژ  
ب بۆ ئەرکێیک مێ 

.   و خدیجە بە ن   پەردە  لە ووتارێک دا بە هەمان بۆنەوە دەیدرکێن  

 

 ئەوەی ئارەزووی و دەکرد.  ئامادە خۆی جێنیشین   بۆ محمدی وەرەقە قەشە لەسەرەتادا ٤

م مەککە.  لە ئەبیۆن   نەساری یەهودی کەنیسەی سەرۆک ببێتە خۆی دوای کە هەبوو،
 
 بەڵ

ی دوای سال چوار وەرەقە قەشە مردن   دوای ژ ر
 خەدیجە هەردووک مردن   یشدواتر و بانگهی 

ەکەی ئیی   مایەوە.  پارێزگاری و دەرەتان نر   محمد کرد.  دواییان کۆخر  طالب انر  و ژ ر
 بانگهی 

 بۆ کۆچ دوای بەتایبەن   . گۆڕی نوێ ئاڕاستەیەک و توندتر ووتاری بۆ هەنگاو بە هەنگاو



406 
 

ێیک پەیداکردن   مەدینە.  ر 
 نەساڕیەکان   یەهودیە و شام قوڕەیشیەکان   لە گەورە هی 

ێیک ئەوانە گشت کارامەبوون.  شەڕکەری کە کۆچکردوو.  ر 
 و محمد دایە گەورەیان هی 

،  ئیسالم.  دەوڵەن   دامەزراندن   بۆ هاوڕێکان 

 

 کۆنیان پێشینەیەک ناکۆکییەکان   مەدینە، یەهودیەکان   لەگەڵ محمد ناکۆک بە سەبارەت

ات بە کە هەبوو.   لەگەڵ ناکۆکیەکان مابوونەوە.  محمد بۆ نەساڕیەکان یەهودیە لە میر

.  تری ڕێبازەکان   و حاخایم یەهوەدیەکان   هەردووک  دەوڵەن   دروستبوون   دوای کریستیان 

 ناو بوونەخزا و بوون مەدینە دەوڵەن   پشن   بڕبڕەی ببوونە نەساڕیەکان یەهودیە ئیسالم،

ێژی و ڕق ئەو گشت و ئاڕاستەکەری، و ڕینماکار بوونە و . دەمارەکان   ڕ
 سەدان بە یەیخوێی 

 . بدەن نر   پەرەی نەیارێکیان هەر دژی مەدینە لە توانیان کردبوویان، ساڵ

 

 هۆی دوو بۆ کە دەردەکەوێ.  مەدینە یەهودیەکان   بەرامبەر انڕەفتاری لە بایسژ  بە ئەوەش

ی تەواوکەری   دەگەڕایەوە.  یەکی 

  ەم: یەک
 
 ودییەکان  یەه ڕاییکردن   بۆ و نەساڕیەکان یەهودیە ساڵەی سەد چەند هەوڵ

 هەوڵەیان لەو نەساڕی.  یەهودی دین   سەر دێنە مانایەش بەو . یەسو وەرگرتن   بە حاخایم

  سەرنەکەوتن. 

 

 بو پێویسن   کە . ساوا ئیسالیم دەوڵەن   لەشکری بۆ ئابووری دابینکردن   پێویسن   : دووەم

 ڕێگای لە دەتوانرێ ئەوەش هەبوو.  حەوانەوە شوێن   و بژێوی پێداویستیەەک گشت

کاری ن و داگیر
 
 هۆزە زیاتر هەم و بکا.  دابیر   لەشکرەکەی ئابووری هەم بتوان    سەبایا و تاڵ

.  خۆیدا بەلی بەدەوی عەرەبیەکان    و قوڕئان زمان   لەبنەڕەتا وایکرد ئەوەش ڕابکێشژ 

ی بۆ بگۆڕێن ئاشتیانە، و ئارام شێوەیەک لە مد،مح نەنر  جوولنەوەی ر 
کاری و شەڕانگی   داگیر

.  و  کوشی  
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٦ 

 بە هەنگاو ئامۆژگاریکەربوون، و ڕێنما و ڕێبەر دەمە ئەو تا کە ،نەساڕیەکان بە سەبارەت

م موسوڵمان.  دەبوونە و دەدا.  لەدەست گرنگیان هەناگاو
 
 ئەبو و محمد لەسەردەیم لە بەڵ

 و ڕێنمان   یارمەن   نوێکە، دینە بە پەرەدان بۆ بەڵکوو نەدەکرا، یل   زۆریان هیچ بەکر،

ا.  ئامۆژگارییەکانینان و دین ئاراستەی  هەر نەساڕی یەهودی ڕیبازی لەسەر و وەردەگیر

م بوون.  بەردەوام
 
 خەتاب کوڕی عومەر کان   .  ئەو دوای ئەبوبەکرو سەردەیم کۆتان   بە بەڵ

 گۆڕا.  بنەڕەتەوە لە نەسارییەکان بوون   بەردەوام هەڵومەرخر  خەلیفە، بووە

 

:  بیلوچ هیالری  
 
  دەڵ

 بە یەهودی سیمای لە پارێزگاری پێکرد.  دەسن   )گومڕا(، لڕێ وەک ئیسالم

 شێوەیەک بەگشت کە دەکرد.  ڕەها و یەکتاپەرسن   و نوێ باوەڕەک

  تەنیا بە و ڕەتدەکردەوە، خوداوە لە )یەسو( کریسن   بەرجەستەکردن  
 
 مرۆق

  478 دادەنا. 

 

ویەی دینە نوێکە لە نێوان بنەڕەن  
 
کولتووری عەرەن  حیجاز،    نەساڕی و   یەهودی  ئەو تێکەڵ

نوێ  پێکەوە  لەگەڵدینێیک  بگونخ     ، هەم  لە حیجاز  عەرەب  هەم  نەرێت کولتووری  و   .

. ئەوەش   پەیایم یەهودی نەساڕی پێن  
تا ئەو  کە    تا سەردەیم عومەر، درێژەی کێشا.   بتوان 

دەست بوون. هەر لیەهودیە  دەمە  
 
ە ڕێنمان  و  نەساڕییەکان لە ناو دین  ئیسالیم محمد باڵ

کانە  
 
کاری. یەک لەو شەڕانەی کە چاڵ ئامۆژگاری تا دەگاتە بەشداربوونیان لە شەڕ و داگێ 

 
478 Hilaire Belloc, What kind of Religion is Islam  
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ش بۆ سەر ئۆرشەلیم بوو. لە ساڵ  

. کە عومەر وەک یەکەم  س.ب٦٣٨بەشداربوون، هێ 

و   ئۆڕشەلیم،  لە  عومەر  گەڕانەوەی  دوای   شار.  ناو  چووە  موسوڵمانان  خەلیفەی 

هەڵومە دین   هەڵسەنگاندن   و  یەکال کەنەوە.  خۆیان  دەن    دا.  بڕیاری  نەساریەکان  رخ  

. یەهودی    نەساڕی بەجێبێڵن. لەبەر ئەوەی ئەوان عەرەبن و )أهل الکتاب( نی  

 

  تر شتێیک یاڕنەس یەهودی لە بێجگە ئیسالم وایە پێیان لێتۆژەرەوان زۆری هەرە زۆربەی

  و ترازان.  لەیەک کریستیان   دین   گەڵ لە ئەوەی دوای نییە. 
 

 کریست لە خوداییان بەرک

 .
 
 479. مایەوە یەهودی ڕێبازی لەسەر سادە دینێیک وەک تەنیا و داماڵ

 

تا    ، پەروەردەکردن  و  لەدایکبوون  لە  هەر  محمد  لێکدانەوەیەک،  بەگشت  لە کۆتاییدا 

ی،   هێناوە  نەساری بووە. ئەو دینە نوێیەی کە داسژ  کەسێیک یەهودی  دەگاتە هاوسەرگێ 

نەساری ئەبیۆن  بوو، کە قەشە وەرەقە ڕێبەرایەن  دەکرد. دواتر ئەو کاتەی دەوڵەن  ئیسالم  

کاری و فراوان بوون  سەرزەمین    لە مەدینە دامەزرا، ناوی ئیسالم هاتە ئارا. کە دوای داگێ 

ەوەی  دەوڵەن  ئیسالم، هەمان ناو بە بەر دینەکەش دابڕا. ئەگینا دینە نوێکە تەنیا دڕێژبوون

 .  دین  نەساڕییە. بە تایبەن  قوڕئان  مەککە و هیچیێ 

 

ویان خۆیان کە دانەدەنا.  دینیەکان   ڕەوتە گرنگەکان   سەرەکیە توخمە قوڕئان نووسەری
 
 بڵ

 و لێگرتنیان پەڵپ و ناڕەزایەن   مەبەسن   بە پێچەوانەوە بە دادەنا.  بەگرنگیان و دەکردەوە

ا انشتانەی ئەو بەسەریاندا، کوودەتاکردن ر
 و نەدەدان نر   گرنگیان ڕەوتانە ئەو کە وەردەگی 

.  پشتگوێیان  دایان خۆیان باوەڕی پێشەوەی لە و )ئەپۆکریفا( شاراوەکان شتە زیاتر دەخسی  

       480دەنان. 

 

 
 ١٦٩آل عیش، د. محمد، تاري    خ اإلسالم المبكر، ص  479

 ١٧٤ل    هەمان سەرچاوە 480
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:  کرۆنە پاتریشیا نموونە بۆ  
 
  و کەچکردن مل مانای بە  مسلم یان  ئیسالم ووشەی دەڵ

 
 
ی نەک هاتووە رییەوەەسام زمان   لە و . دێ گوێڕایەڵ   481ئارایم یان عییر

 

 ئیسالم و شتێکە دین نییە.  دینەوە چۆنییەن   بە پەیوەندی هیچ دەربڕین   و ئیسالم ووشەی

 پێیەش بەو ملکەچبوو.  و دەست خۆدانە واتە ئیسالم و )ئیمان( باوەڕ واتە دین تر.  شتێیک

.  موسا یاساکان   ڕاستاندن   و پەیرەوکردن گونجان، بە ئیسالم ووشەی دەتوانیر    بەو نر 

اهیم بۆ گەڕانەوە مانایەی  دینێیک هەر دین پێیە بەو جا  تەورات.  و موسا یاسای و ئییر

اهییم  ئیسالمە.  ئییر

 

 ٨٥ : ٣ عمران آل ةسور

ێ.    هەر کەس  بێجگە لە ئیسالم، دوای هەر دینێیک  تر بکەوێ، لن   وەرناگێ 

 ( ٨٥و ئەو کەسە لە ڕۆژی دوان  لەڕێزی زیانبارانە ) 

 

خاکانەی کە  بە گشن    ئەو  بۆ  بوو،  بەربەریانەی  کاری  داگێ  بەرهەیم  ئیسالم،   
شارستان 

 بوون.    و پەرەسەندوو  خاوەن  کولتووری زۆر کۆن

 

بەربەریانە  کاری  داگێ   
میللەتاندا ئەزموون  ووی  ژ  

مێ  لە  هە   ،  مهەر 
 
بەڵ    ەو ب   نەک   بووە. 

ی، کەئاستە  ژ توندوتێ  ئەو    ی  یان کردوون.  داگێ  بکەن کە  وێران  تانە 
 
ووڵ ئەو  شارستان  

کەرانە پێویستیان بە ماوەی هەزاران ساڵ هەبوو تا شارستانیەیک وای تایبەت بە خۆیان   داگێ 

م ئەوان لەجیان  ئەو هەزاران ساڵە زەون  دەکەن. لەگەڵ ئەوەشدا پەیوەندی  
 
. بەڵ هەن  

. عەر  تانیان داگێ  دەکرد هیچ زیانێکیان یل   عەرەب بە چەرخە کۆنەکان ناگونخ  
 
ەب کە ووڵ

یان کردبوو. گشت داهێنان و   نەدەکەوت. بۆ یە لەسەر کاولگەی ئەو شارستانیەتەی داگێ 

 . دەبردن  کولتووریان  لێککەو   ئەوەش  سامان   کاریئەنجایم  داگێ  ی    
هێ  لەگەڵ    ی 

 
 ١٧٥هەمان سەرچاوە ل  481
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  دروست دەکرد. هەر بەو زو   ،سەردەمەکۆنەکان
وە تەم و مژی  شارستانیەتێیک زۆر نون 

هەیە.   قووڵێ   تێگەیشتنێیک  بە  پێویسن   ئەوەش  دەنیشت.  شارستان   لەسەر  کاری  داگێ 

بە   شکاوانەی  نەتەوە  ئەو  و  کەرەکان  گۆڕی.  داگێ  دەگمەنەی کە  ئەو کولتوورە  لەسەر 

کاران کە ئەو ئەنجامە بەدی بێی     خۆیان دەرفەتیان دا داگێ 
ووی کۆن  ژ  

 482. مێ 

 

 

 

٧ 

، دەن   ئەوە    ئیسالم    گەرە بمانەوێ  لە کۆتاییدا  
ن  دەوڵەت ببناسی  

 
وەک دین و دەستەڵ

دینە   ئەو  وەتێبگەین کە 
 
تێکەڵ پاشخانێیک  دەگاتە    . کۆکراوەی  تا  مەوە  سینیسێ   لە  هەر 

و   سابنئ  یەهودی، کریستیان   ناوەڕاست  ن  
 
ڕۆژهەڵ دینەکان   کەلەپووری  و  کولتوور 

. گشت کەل مجێور  ە زەردەشن  چێشن   وەک  ناوچانە،  ئەو  یەن  
 
و کۆمەڵ دین   پووری 

ا ئیسالم.   بوونەتە ناوەرۆیک دینێک کە دواتر ناوی لێێ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
482 Crone, Patricia, Cook Michael (1977) Hagarism the making of the Islamic 
world. Pp 73 



411 
 

 

 

 سەرچاوەکان 

 القرآن الکریم  

 ( ادیان العرب و خرافاتهم  ١٨٩٦الب انستا ماری الکرمیل ) 

 األزرق  .  إخبار مکة و ما جاء فیها من األثار. 

ق  ٢٠٠٤األناجیل المنحولة )    السژ
، دیر سیدة  ٨( ترجمة اسکندر شدید، الکنیسة ق 

 النرص. نسبیة غوسطا. 

الجاهلیة و عهد الرسول. دار الفکر  ( مکة و المدینة ف  ١٩٨٥إبراهیم احمد إبراهیم )

. مرص.   العرن  

. البدایة و النهایة جلد   ٣ابن کثێ 

ة جزء األول  ،إبن هشام  السێ 

 أبو عبید، کتاب األموال  

وت  ١٩٧٩آبو یوسف، الخراج )  (. موسوعة الخراج .دار المعرفة. بێ 

 آل عیش، د. محمد. تاري    خ اإلسالم المبكر 

ة النبویة.  ٢٠٠١عبدەللا محمد ) إبن سعد، أبو   سیر
. جزء األول. ق  ( کتاب الطبقات الکبیر

 تحقیق الدکتۆر عیل محمد عمر. النارسژ  مکتبة الخانچر بالقاهرة. 

 التاری    خ، لبن الثیر  
، الكامل ق   إبن کثیر

ة النبویة.  الجزء األول.  مکتبة   ابن هشام، اإلمان أبو محمد عبدالملک ) ١٩٧١( السیر

 الشقرون بالقاهرة  

(. المعارف ألبن قتیبة. الطبعة الرابعة.  ١٩٣٤إبن قتیبة، أن  محمد عبدەللا بن مسلم ) 

 دار المعارف.  
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إبن مسعود، أن  الحسن عل بن حسی   بن عل. مروج الذهب و معادن الجوهر. الجلد  

 األول. المطبعة التجاریة 

، فجر اإلسالم، مکتبة النهضة المرصیة.    أحمد، أمی  

، محمد نارصالدین )  مذی، رقم: . ٢٠٠٠األلبان  ، الطبعة األویل.  ١١٢، ص ٨٧٧( سی   الێ 

 مکتبة المعارف للنشژ و التوزی    ع الریاض. 

الجزء الثامن. تحقیق الشیخ احمد   ٦٨٣٥ص   ٦٨٤٣اإلمام أحمد المسند. حدیث رقم 

 رف بمرص.  محمد شاکر. دار المعا 

. تحقیق د. مصطف  عبدالواحد. الجزء  ١٩٨٠اإلمام الجوزی )  ( الوفاء، باحوال المصطف 

 األول  

.  بحث ق   نشأة اإلسالم.  سلسلة الحقیقة  أبو مویس الحریری ) ١٩٧٩( قس و ننر

 الصعبة 

اوی، د.راشد )  . ەص المعا  م االجتماعیه ( القران و النظ١٩٧٥الیر

اف ١   البالذري، احمد بن یحنر  بن جابر.  أنساب األرسژ

فتوح البلدان. الطبعة الثانیة. مؤسسة المعارف للطباعة  احمد بن یحن  بن جابر.  البالذري.  

وت.  . بێ   و النشژ

، أحمد فتخ  )  ق بمرص  ١٩٧٢بهنیس  . نشژ دار الشژ   اإلسالیم 
 ( مدخل الفقە الجنانئ

 

 پەیمان  کۆن  

 پەیمان  نوێ 

 

 تالمود 

و بن  هاشم.    ةمی أ م فیما بی   بن  ص( کتاب التنازع و التخا ١٩٨٨المقریز )تف  الدین 

 .  رص . دار المعارف بم ١٩٨٨یل، األ ةبع طنس. ال ؤ حققە و علق عل حواشیە د. حسی   م
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، ابو اسحاق. قصص النبیاء المسیم عرائس المجالس    الثعلنر

 قرآن دعوة نرصانیة. منشورات المکتبة البولسیة.  ( ١٩٨٦الحداد، یوسف درة ) 

، بحث ق  نش٢٠٠٥الحریری، أبو مویس )  سالم  اإل أة ( قس و ننر

 ( العودات   ، و  ١٩٩٢حسی   النشژ  و  للطباعة  األهایل   . تاریخ   النصاری، عرض  العرب   )

 التوزی    ع  

ة األمی   المأمون. جز   سێ 
، عل  بن برهان الدین ) ( إنسان العیون ف   ء األول  الحلن 

 

 ٢٠٠٨   –  ١٠  -١٧تاری    خ  ٢٤٣٧الحوار المتمدن العدد: 

 ٢٠١٣ -٠٤-٣٠تاری    خ  ٤٠٧٨الحوار المتمدن العدد: 

 .  جامع األحکام القرآن تفسێ  قرطن  

اإلمام أبو بکر)بدون تاری    خ( أحکام القرآن. الجزء الثالث باب حد القاذف.  الجصاص، 

 طبعة دار الفکر للطباعة و النشژ و التوزی    ع. 

  المحمدیة الدعوة تاریخیة .  هشام جعیط،

. تحقیق د. مصطف  عبدالواحد.  ١٩٨٠الجوزی، اإلمان )  ( الوفاء، باحوال المصطف 

 الجزء األول  

 أبو الفرج. تاری    خ عمر بن الخطاب  الجوزي، الحافض اإلمام

 

( الکعبة عل مر العصور. الطبعة الثانیة. دار  ١٩٨٦الخربوطل،  الدکتور عل حسن  ) 

 المعارف 

وت.   . بناء کعبة. دار الجمل. بێ   الخربوطل، الدکتور عل حسن 

(  
، د. حسن   ( الکعبة عل مر العصور. دار المعارف بمرص. ١٩٦٧الخربوطل 
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 ( عمر بن خطاب، حیاتە، علمە أدبە الطبعة األویل. ١٩٨٦خطیب. د.عل) 

 

 الدوسی، أ.د محمود بن أحمد. بناء الکعبة،  

( تأسیس اإلسالم. بی   الکتابة و التاری    خ. ترجمة عییس  ٢٠٠٩دی بریمار، ألفرید لویس )

  .  
. دار الساف   محاسن  

  القرآن. حوار المتم
. شعر الجاهل  ف    -١١- ٢٧بتاری    خ  ٤٦٤٥دن عدد الذیب، د. سایم 

٢٠١٤ 

 الریس، د. محمد ضیاءالدین، الخراج و النظم المالیة للدولة اإلسالمیة. 

 

. فصل العرب قبل اإلسالم ١٩٠٤زیدان، جورخ   )  الطب.   –( تاری    خ التمدن اإلسالیم 

 الطبعة االویل مطبعة الهالل بمرص. 

 

سالم، د. السید عبدالعزیز. دراسات ف  تاری    خ العرب. العرب قبل اإلسالم. مؤسسة  

 شباب الجامعة األسکندریة.  

، شمس الدین ) باب األکفاء   –باب نکاح البکر   -( المبسوط جلد الثالث١٩٨٦الشخیس 

وت   الطبعة السادسة. دار المعرفة. بێ 

 

ة الحلبیة جلد األول      السیر

ة     جلد األول  المکیةالسیر

ة الهاشمیة   ١السێ 

 

، األمام محمد بن یوسف الص  سێ  الشایم 
خێ  العباد.  ةالخ. سبل الهدی و الرشاد ف 

 ء األول   الجز 
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، د. محمد أحمد )  باص  . الطبعة األویل. دار  ١٩٨١الشژ ( المعجم اإلقتصاد اإلسالیم 

 الجیل. 

قاوي، عبدالرعمن     الشژ

اث بمرص   الشیخ، السید سابق )بدون  تاری    خ( فقهة السنة. الجزء الثالث. دار الێ 

 

 ٤٩٥٣صحیح بخاری روایة رقم 

، ریاض رحیم حسی   )  
تە الشخصیة.  ٢٠١٧الصفران    سێ 

( هاشم بن عبد مناف. دراسة ف 

الطبعة األویل. العراق کربالء المقدسة العتبة الحسینیة المقدسة. قسم شؤن الفکریة و  

 الثقافیة 

  ،  قراءة جدیدة ف  األناجیل   – کمال البحث عن یسوع الصلین 

ي. جامع البیان، لتأویل آی القرآن. ، تحقیق محمد محمود شاکر،   ي. تفسێ  الطێ  الطێ 

   ٩٨سوڕة التوبة. أیة    ١٤جلد  

وت.   ی. تاری    خ األمم و الملوک المجلد األول. دار الکتب العلمیة. بێ  ي. تاری    خ الطێ  الطێ 

 لبنان. 

  ١ سعد ابن طبقات

 ( الیهود ف  عرص المسیح. دار القلم. دمشق  ١٩٩٢عاشور، سید محمد ) 

یعه  ( الجذور التاریخیه ١٩٩٠عبدالکریم، خلیل )  .  االسالمیه  للشژ  . سینا للنشژ

( قریش من قبیلة ایل الدولة  المرکزیة. الطبعة الثانیة، سیناء  ١٩٩٧عبدالکریم، خلیل ) 

. قاهرة. مرص.    للنشژ

. ١٩٨٨العشماوي، المستشار محمد سعید )  اإلسالم. دار سینا للنشژ
 ( الربا و الفائدة ف 

 

( السبئیون و سد مأرب. الطبعة األویل. ١٩٨٤العالمات، محمود جالل )  
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 تاری    خ العرب قبل اإلسالم. الجزء الثالث ١٩٩٣اد )عل، د. جو 
 
 ( مفصل ف

  تاری    خ العرب قبل اإلسالم جلد الرابع.
 عیل، د.  جواد.  مفصل ق 

،  الطبعة السادس.  الجزء السالم.  قبل العرب تاری    خ ق   المفصل (. ١٩٧٨) جواد د.  عیل 

   الثان  

األول. تکوین الدولة و تنظیمها.  العل، صالح أحمد. الدولة ف  عهد الرسول. المجلد 

. طبعة   
 . مطبعة المجمع. بغداد. العراق. ١٩٨٨مطبوعات المجمع العلیم  العراف 

  
 أحکام القرآن إلبن العرن   الجزء الثان 

 

( مسالک األبصار ف   ٢٠١٠العمری، ابن فضل ەللا العمری، شهاب الدین بن یحن  )

الجزء األول.   ممالک األمطار. المسالک و األثار و األقالیم.   

 

 ( من الذی کتب القرآن،  ٢٠١٣العماری، نارص ) 

 ( و  ١٩٩٢العودات، حسی    النشژ  و  للطباعة  األهایل   . تاریخ   النصاری، عرض  العرب   )

 التوزی    ع   

. طبعة نادي القضاة. ١٩٨٤عودة، أ. عبدالقادر )  ی    ع اإلسالیم 
 ( التشژ

 

 فریحة، د. أنیس. مالمح و اساطێ  

 (  نصان یهودیان حول بدایات اإلسالم. لبنان  ١٩٩٨)نبیل   ،فیاض

  عقائدهم و تاریخهم النصاری، (،٢٠١٧) نبیل فیاض

، الدکتۆر محمد ابراهیم )  ( الفکر الدین الجاهیل   ١٩٨٢الفیویم 

 

، أبو یوسف صاحب اإلمام األعظم، الخراج    
 . ١١٧القاص 

  تفسێ  سورة 
. الجامع األحکام القرأن ف   التوبة. القرطن  
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، د. محمد رواس )  مادة النسب.   – ( موسوعة فقة عمر بن خطاب ١٩٨١قلعة خ 

 الطبعة األویل 

، د. سید محمود )  
الوثنیة. الطبعة األول، مؤسسة  ٢٠١٠القمن  إنتکاسة المسلمی   إیل   )

  .  اإلنتشار العرن  

. د. سید محمود )   
  تمهید ١٩٩٠قمن 

دولة    ( دور الحزب الهاشیم  و العقیدة الحینیفیة ف 

 العرب اإلسالمیة. دار سینا للنشژ 

 

 

 

   کفوري، المبارک
   بحث المختوم.  الرحیق ک(١٤٢٢) الرحمن صف 

ة ف   دار النبویة.  سێ 

 المؤید. 

 ( الطبعة األویل مکتبة هبة بمرص ١٩٨٧المدخل إیل الفقە اإلسالیم.)

، ٢( مروج الذهب و معادن الجوهر للمسعودی ج  ١٩٩٠المسعودي. )  

 مشنا  

   
  – مادة عرب. إعداد مجمع اللغة العربیة   –معجم ألفاظ القرآن الکریم. الجزء الثان 

اث للجمیع. الهیئة المرصیة العامة للکتاب.   سلسلة الێ 

 

  اللغة و اإلعالم )
 
 (   ١٩٨٦منجد ف

، محمد حسان، یوم قبل وفاة محمد    المنێ 

 ( اإلسالم و السیاسة. دار المعارف بمرص  ١٩٨٥النجار، د. حسیر  فوزی )

ول. الطبعة   کاە بمرص.   ١٩٦٨النیسابوري، الواحدي. أسباب الێ    مؤسسة الحلن   و سژ

 

 الواقدی. محمد بن عمر، المغازی جزء الثان   
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واقدي، محمد بن عمر،  المغازی جلد الثالث،  ال  

 

 الواقدی. المغازی جزء الثان   

 

ص.   ١٩٩٩هادي العلوی ) . الطبعة الثانیة. قیر  ( فصول من تاری    خ اإلسالم السیایس 

، الموسوعة اإلسالمیة. الجزء السادس.    الهندس 

 المعارف بمرص. ( الصدیق أبو بکر. الطبعة السابعة. دار ١٩٧٥هیکل. محمد حسنی   ) 

. بولس و تحریف المسیحیة   هیم، ماکنر

 

 یعقوب الرهاوی لە دەف  التین   

، د. توفیق سلطان )  ( دراسات ف  النظم العربیة اإلسالمیة. الطبعة الثالثة.  ١٩٨٨الیوزبیک 

 العراق.   – جامعة الموصل 
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وو، بریتییە لە  ژ ر
ەی ساخکردنەوەی می  پەرتووک.  ٧زنجیر  

ن  دەریای ڕەش  ١
 
 لە سۆراخ  لفاوی نوحدا، هەر لە دۆندی ئاراراتەوە تا قووڵ

اهیم ناوێیک گەورە و ماڵێیک وێران ٢  نەنر ئییر

وودا  ٣ ژ ر
 مەککە لە نێوان ئەفسانە و می 

وون   ٤
ژ ر
 ئیسالم و پاشخان  می 

 قوڕئان و قۆناخەکان  کۆکردنەوە و ڕێکخستن  ژینگەی نووسین    ٥

ۆکەکان  قوڕئان  ٦ ڕ  سەرچاوەی ئەفسانە و چیر

وودا لە کاریگەرییەکان   و دین سەر لە تیشکێک چەند ٧ ژ ر
 ) می 

 
 نووسین   کۆمەڵ

 (هەمەجۆرن
 


