
     ناونيشاني )وتاري هةينى( 

  

 (درودي خواي لةسةر بيَت)زةرورةتي لةدايكبوونةوةي ثَيغةمبةر  

 ()ضرورة والدة النيب مرة أخرى 

هة دةضجَيلى يادي هةدايلبووني ثَيغةًبةز )دزودى خواي هةضةز بَيت( ثَيٌاى باشة تيشلَيم خبةيهة ضةز ئةو 
ثَيغةًبةزى هة ثَيهاو زةوانة كسد، بؤ ئةوةي بتوانني بةزواوزدَيم هة نَيواى واقعي يؤكازانةي، كة خواي طةوزة 

 ئةوضاي جيًاني نةفاًيء واقعي ئَيطتاي جيًاى بةطشيتء جيًاني ئيطالًي بةتايبةتي بلةيو.

 زًوَي:ديازتسيو ئةم يؤكازانة بسيتية هة زشطازكسدني ًسؤظايةتي هة كوَيسةوةزيةكاى، يةز وةكو خواي طةوزة دةفة
َاتٍ لُِٗخِسِجَ الَّرََِٖ آَوٍَُٕا َٔعَىِمُٕا الصَّالِخَاتِ وََِ الظُّمُىَ) ِ وُبٍَِّٗ ِ ََِْٖٔىَنِ زَضُٕلّا َٖتِمُٕ عَمَِٗكُيِ آََٖاتِ المَّْ اتِ ِِلَٜ الٍوٕزِ َٔوََِ ُِْٖوَِِ ِِالمَّْ

 .11: الطالق( الِدََِٖ فَِّٗا أََِدّا قَدِ أَحِطَََ المَُّْ لَُْ زِشِقّاصَالِخّا ُٖدِخِِمُْ جٍََّاتٍ تَجِسِٙ وَِِ تَخِتَِّا اِلأٌََِّازُ خَ

 1:ابزاهيم( صِٖصِ اِلخَىِٗدِالس كِتَابْ أٌَِصَِلٍَآُ ِِلَِٗكَ لِتُخِسِجَ الٍَّاعَ وََِ الظُّمُىَاتِ ِِلَٜ الٍوٕزِ ِِإِذُِِ زَِِِّّيِ ِِلَٜ صِسَاطِ اِلَْ ياى دةفةزًوَي:

 ( بلات:الظلماتَيغةًبةزي نازد بؤ ئةوةي هة دوو اليةنةوة كاز هة ضةز ضةًلى )خواي طةوزة ث

هةِزوى خواثةزضيتء خواناضيةوة بوو، واتة خواي طةوزة هة زَيطةي ثَيغةًبةزةوة )دزودى خواي  :اليةني يةكةم
نجةزضنت بؤ ثةزضنت هةضةز بَيت( بة ًسؤظةكانى فةزًوو ئةو دازو بةزدو ئاطسو ئةضتَيسةء ئاذةَهانةي ئَيوة دةيا

ناشَيو، بةَهلو شاتَيلي تس يةية هةضةزو يةًوو ئةًانة، كة يةَهطوِزَيهةزي كةونةء شياوي ثةزضنتء بة طةوزة 
 .12 البقزة:( َٖا أَٖوَّا الٍَّاعُ اعِبُدُٔا زََِّكُيُ الَّرِٙ خَمَقَكُيِ َٔالَّرََِٖ وَِِ قَبِمِكُيِ لََْمَّكُيِ تَتَّقَُُٕشانيهة، يةزوةن دةفةزًوَي: )

. ئةوة بوو ثَيغةًبةزى خوا )دزودى خواي 65: الذاريات (َٔوَا خَمَِقتُ اِلجََِّ َٔاِلإٌِِظَ ِِلَّا لَِِْٗبُدُُِٔياخود دةفةزًوي: )
هةضةز بَيت( هةًيانةي ئةم كازةيدا زووبةِزووي قوِزضرتيو تةحةددي بوويةوةو ًةيهةتي شؤزي هةو ثَيهاوة ضَيشت، 

أَجََْنَ اِلآَلََِّٛ ِِلَّّا َٔاحِدّا َُِِّ َِرَا ونة ذَيس كازيطةزي ئةو نةفاًيةش بة ضةزضاًيةوة ثَيياى دةطؤت: )ئةوانةي كةوتبو
. كةواتة ئةوة كازَيلي ئاضاى نةبوو هةناو دؤخَيلي وادا ثَيغةًبةز )دزودى خواي هةضةز بَيت( 6( ص:لَػَِ٘ءْ عُجَابْ

 كازي هةضةز كسد.

سؤظايةتي بوو، ضةزدةًي ثَيش ياتين ثَيغةًبةز )دزودي خواي هةضةز بَيت( دونيا ببووة : اليةني ًاليةني دووةم
جةنطةَهطتاىء جةيىء نةفاًيء ضتةمء بَي ديين تةواو تةنطي بةذياني ًسؤظايةتي يةَهطهيبوو، ئافسةت ضتةًي ىَل 

ني كسدى بة ًسؤظ ثانتاييةكي دةكسا، كض شيهدةبةضاأل دةكسا، بةيَيص بَي يَيصي هةناو دةبسد، كؤياليةتيء باشزطا
 طةوزةي هة يصزي ًسؤظ داطري كسدبوو.

بةآلم كة ثَيغةًبةز )دزودى خواي هةضةز بَيت( يات يةًوو ئةو شتانةي زةت كسدةوةء بةيازَيلى تاشةي بةضةز 
 دونيا دايَيهاو بووة ًايةي زةمحةت بؤ دونياء ئيهطانيةت.
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. واتة: ئةي 201: ألنبياء( أَوَا أَزِضَِمٍَاكَ ِِلَّا زَحِىَّٛ لِِمَْالَىِنيَةزًوَي: )بؤية خواي طةوزة هةبازةي طةوزةي ئةو شاتة دةف
ء بةزةكةت بؤ يةًوو جيًانةكاى  حمٌد ئَيٌة تؤًاى زةوانة نةكسدووة تةنًا بؤ ئةوة نةبَيت كة ببيتة زةمحةت

 ء ثةزي و...يتد(. )جيًاني ئادةًيصادو طياندازو زووةن

: تَيم زؤضتةم بة زةبعي كوِزي عاًسي طوت: بؤضي ياتوى و ضيتاى  دةوَيت؟ هةوآلًدا طوتيهةضةز ئةو بهةًاية كا
َِٗا ِِلَٜ ضَِْتَِّا، َٔوَِِ جَِٕزِ األَ عِبَادَِٚ اِلِْبَادِالمَُّْ اِِتََْثٍََا، َٔالمَُّْ جَاءَ ٍَِِا لٍُِخِسِجَ وََِ غَاءَ وَِِ " دَِٖاُِ ِِلَٜ عِبَادَِٚ المَِّْ، َٔوَِِ ضِٗقِ الدٌو

 ".ِِلَٜ عَدِهِ اإلِضِالًِ، فَأَزِضَمٍََا ِِدٍِِِْٖ ِِلَٜ خَِمقِِْ لٍَِدِعَُُِٕيِ ِِلَِْٗ
ئَيطتا هةوةي دةطوشةزَى هة جيًاى بةطشيتء جيًاني ئيطالًي بةتايبةتي، هةو ديازدةو ثَيشًاتة نةخواشزاوانةو، 

و ضتةمء بَيدادي، يةضت دةكسَى ئةو يةكرت قةبوَههةكسدىء يةكهةبووىء يةبووني شةِزو كوشتاز
 دووزكةوتهةوةيةكى شؤز هةًةنًةجء زَيباشو ضونهةتي ثَيغةًبةز)دزودى خواي هةضةز بَيت( هة ئازا داية.

هة ئةجناًي ئةو واقعة واي ىَل ياتووة كةضاني تس ثَيٌاى بَوَيو يا ئةوة ئيطالًة بؤتة ًايةى ئةو نةياًةتيانة، ياى 
و كةضي دةيةيا كازي نابةجَى ضةزي يةَهداوة، خةَهم يةبووة هةثَيهاو زةمحةتى خاوةني ئةو ئيطالًة جوانةي

ئيطالم ويطتويةتي ئةوضةزى دونيا جَيبَيَوَيت بؤ ئةوةي هةضايةي ئيطالًةوة حبةوَيتةوة، كةضي ئَيطتا هةبةز 
زوةزًاى دةفةزًوَي: ضتةًي بةناو ًوضَوٌاناى خةَهم هةجيًاني ئيطالًيةوة زادةكا بؤ وآلتاني تس! هةكاتَيلدا ضة

 (. وَِِ لِطَاٌِِْ ََٖٔدِِٓ اِلىُطِمِيُ وََِ ضَمِيَ اِلىُطِمِىَُُٕ)

خةَهم هةوآلتاني تس وَيِساي ثَيشلةوتوء تةكهةهؤذيا هةًاًةَهةء ثَيلةوةذيانيش هةطةَي يةن طوجناوى، بةآلم هةعاهةًي 
يشوةزى ئةوزوثا ضةداى نةتةوةي جياواش هة ئيطالًي ثةزتةواشةييء دووبةزةكي يةكجاز شؤز يةية، بةجؤزَيم هة ك

ئاينيء كوتوزو خانء جوطسافيا يةىء توانيويانة يةكَيتيةن بؤخؤياى دزوضت بلةى! كةضي ًايةى شةزًةشازية 
هةجيًانى عةزةبي وَيِساي ئةوةي يةن ئاينيء يةن قيبوةو يةن ثَيغةًبةزو يةن كيشوةزو يةن شًاىء يةن كوتوزياى 

ضهوزو  12بسا بةيةكةوة بريوء يةكَيتيةن هةنَيواى خؤياندا دزوضت بلةى، بةَهلو هة نَيواى يةية، ناتوانو وةكو 
وآلتي جياواشةوة وةكو دوذًو ذياى هةطةَي يةكرت دةكةى، كة ئةضَى وابوو ببهة منونةي ثَيشةنطى يةكَيتىء تةباييء 

نى هوتلةي بسايةتي دةكاتةوة، كة بسايةتى بؤ تةواوي جيًاى، هةكاتَيلدا ثَيغةًبةز جةخت هةضةز ثةيِسةوكسد
(. يةزوةيا وَيهايةكى شايطتةًاى بؤ ئيطالم نةكسدووةء لِأَخِِْٗ وَا ُٖخِبو لٍَِِفطِِْ حَتَّٜ ُٖخِبَّلَا ُِْٖوَُِ أَحَدُكُيِ دةفةزًوَي: )

و، غةيسة نةًانتوانيوة ثةياًة جوانةكاني ثَيغةًبةز )دزودى خواي هةضةز بَيت( هةضةز ئةزشى واقع ثيادة بلةي
ًوضَوٌاى ضوود هة ثَيغةًبةزو ثةياًةكةي وةزدةطسَيت هةخصًةتى ذياىء شازضتانيةتء وآلتء نيشتٌاني خؤي 

 بةكازي دَيهَيت، كةضي ئَيٌة بويهةتة ضاوهَيلةزو ًوشتةزي ثَيشلةوتوء دايَيهانةكانى وآلتاني تس.

ًبةزو دووبازة ئاشهابوونةوة بةو ئاًاجنة كةواتة هة ئَيطتادا ثَيويطتٌاى بة دووبازة هةدايلبوونةوةي ثَيغة
نَيسداوة يةية، ضونلة جيًاني ئيطالًي ثِسيةتي هةيةًاى ئةو كوَيسةوةزيانةى كة  ىهةثَيهاو طسنطانةي كة ثَيغةًبةز

 ضةزدةًي ثَيش ئيطالم يةبوونة.

ي تس يادي ، جازَيل(ثَيويطتٌاى بةيةًاى زؤحيةتء ئةخالقء ثةياًي ثَيغةًبةزة)دزودى خواي هةضةز بَيت
هةدايلبوونةوةي ببَيتة يؤكازي زشطازبووني ًسؤظ هة كوَيسةوةزيةكاى هةزووي ئاييهىء ًسؤييةوة، وة تةكانَيم بَيت 
بتوانَى جةويةزو نامخاى بة ئازاضتةيةكي ئيٌانىء ئيهطاني بةزَيتء هةطةَي بةزش زاطستين يادي هةدايلبووى 

 دةزضَيلى طسنط وةزبطسيو. 


