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پێشەكيى

قورئانى پيرۆز پڕە لە گێڕانەوەى بەسەرهاتى پێغەمبەرانى خوا، نەوەك 
تەنها چيرۆكێك بێت و بۆ چێژوەرگرتن، ياخود پێدانى زانيارييەكى 
مێژوويى، بەڵكو وەك خودى قورئان ئاماژەى پێداوە، بۆ سوودوەرگرتن 
لەو بەسەرهاتانە، واتە ئێمەى موسڵمان راسپێردراوين سوود لە بەسەرهاتى 
خواى  كە  پەيامەى  لەو  چونكە  وەربگرين،  خوا  پێغەمبەرانى  ژيانى 
گەورە بە كۆتاى پەيامەكانى داناوە بۆ مرۆڤايەتى و تايبەتە بە نەوەى 
دواى دابەزينى وەحى هەتا رۆژى دوايى، ئەم وردەكارييانەى بەسەرهاتى 

پێغەمبەران باسكراون، خواى گەورەش دەفەرموێت: 
)وَكُلًّ نَُقصُّ َعلَيَْك ِمْن أَنْبَاِء الرُُّسِل َما نُثَبُِّت ِبِه فُؤَاَدَك َوَجاَءَك ِف َهِذِه 

الَْحقُّ َوَمْوِعظٌَة َوِذكَْرى لِلُْمْؤِمِننَي(،))) 

دەگێرينەوە،  بۆ  گەالنەیانت  پێغەمبەرو  هەموو  ئەو  هەواڵی  )وە 
كارەكەت،  لەراستی  دڵنیاشتكەین  و  بكەین  بەهێز  پێ  دڵتی  هەتا 
دڵنیاشبە هەرچی بۆت هاتووە، هەق و راستە و پەندو ئامۆژگاریی و 

بیرخستنەوەشە بۆ بڕواداران(
هەروەها دەفەرموێت: 

َولَِكْن  يُْفَتَى  َحِديثًا  كَاَن  َما  اْلَلْبَاِب  ِلُوِل  ِعْبٌَة  قََصِصِهْم  ِف  كَاَن  )لََقْد 
ٍء َوُهًدى َورَْحَمًة لَِقْوٍم يُْؤِمُنوَن(،)))  تَْصِديَق الَِّذي بنَْيَ يََديِْه َوتَْفِصيَل كُلِّ َشْ

))) هود: ٠)).
))) يوسف: ))).
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)سوێند بەخوا لەداستان و سەرگوزەشتەی یوسف و براكانیدا، گەلێ 
عیبرەت و ئامۆژگاریی مەزن هەیە، بۆ خەڵكانی هۆشمەندو ژیر كە 
بیكەنە رێ نیشاندەری خۆیان، بۆ دۆزینەوەی هەق و راستی، دیارە 
كتێبێكی وەكو ئەم قورئانەش، هەرگیز ناشێ قسەوباسێكی هەڵبەستراو 
پێشووەكانی  كتێبە  بۆ  وپشتڕاستكردنەوەيە  تەصدیق  بەڵكو  بێت، 
بەرلەخۆی و شیكەرەوەی هەموو شتێكیشە، بەتەواوی بەیانی حەاڵڵ 
و حەرامی تێدایە و رێ نیشاندان و رەحمەت و میهرەبانی خوایە بۆ 

خەڵكێ بیەوێ باوەڕ بهێنێت(.
لەم روانگەوە، پێمان باش بوو تەوەرێكى دياريكراوى نێو ژيانى يەكێك 
لە پێغەمبەرانى خوا وەربگرين، كە ئەويش بوارى پێوەرە عەقڵييەكانە لە 
ژيانى پێغەمبەر مووسادا، بزانين ئەو كاتانەى لێكدانەوە عەقڵييەكان بۆ 
رووداوێك دەخرانە بەرباس، چەندە لەگەڵ ئەنجامەكەدا يەكيان دەگرتەوە.
يەكێك لە پەندو وانە گرنگەكانى نێو ژيانى پێغەمبەر مووسا كە لە قورئاندا 
بۆمان باسكراوە، راستكردنەوەى تێڕوانينمانە بەرامبەر رۆڵ و پێگەى عەقڵ 
يەكالكەرەوەكاندا،  لە ساتە  ئاست ويستى خوادا، چونكە زۆرجار  لە 
ناتوانين تێڕوانينى عەقڵ تێپەڕێنين و لە بازنەى بەرتەسكى عەقڵى 

مرۆييدا خۆمان مۆڵ دەدەين.
باسكراوە،  پيرۆزدا  قورئانى  لە  كە  مووسا  پێغەمبەر  بەسەرهاتى 
بەجوانى ئەوەمان بۆ روون دەكاتەوە، لەوديو لێكدانەوەو حيساب و كيتابى 
عەقڵەوە، ويستى خوا هەيە، ئەوكاتەى لە روانگە عەقڵيى و واقيعيەكەوە 
دەگەينە قەناعەتێك، ويستى خوا شتێكى ترە و ويستى خواش پێش 
لێكدانەوە مرۆييەكان دەكەوێت، بۆ ئەمەش شەش وێستگەى ژيانى ئەو 

پێغەمبەرە ئولولعەزمە بە نموونە وەردەگرين.
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لەدايكبووىن مووسا

تاوى لەدايكبوونى پێغەمبەر مووسا، ئەو دەمە بوو كە فيرعەونى 
نەگريس خەونێكى ديبوو، خەونيش الى ميصرييەكان، بەتايبەت بۆ 
هەر  مەرگى  خەونێك  دەدرا،  لەسەر  بڕيارى  فيرعەونەكان،  خەونى 
لەدايكبوويەكى بەنوئيسرائيليى پێوەبوو، شەوێك تێنەپەڕى بەسەريدا 
بەنوئيسرائيلى  نێرينەى  لەدايكبوويەكى  هەر  مەرگى  بڕيارى  هەتا 

لەسەر درا و دەسەاڵتى جێبەجێكردن راسپێردرا بۆ جێبەجێكردنى.
لەم سەروبەندەدا مووسا لەدايك بوو، هەر بيركردنەوەيەكى عەقڵيى بۆ 
ئەوە دەچوو، ئەى دايكى مووسا، ئەگەر ئەتەوێت منداڵەكەت بپارێزيت، 
بۆ  بگرەبەر  پێناوێك  نهێنى شار جێبهێڵە، هەر  بە  و  درەنگانى شەو 
شاردنەوەى منداڵەكەت نەبادا سەربازانى فيرعەون دەستيان بگاتە الى.
بەاڵم كاتێك خواى گەورە رێنمايى دايكى مووسا دەكات، فەرمانى 
پێ دەكات بە شتێك كە زۆر سەختە مرۆڤ دڵى ئۆقرە بگرێت و ترسى 

لێ نەنيشێت: 
يَأُْخْذُه  اِحِل  ِبالسَّ الْيَمُّ  فَلْيُلِْقِه  الْيَمِّ  ِف  فَاقِْذِفيِه  التَّابُوِت  ِف  اقِْذِفيِه  )أَِن 

َعُدوٌّ ِل َوَعُدوٌّ لَُه(،))) 

))) طه: 39.

1وێستگەى



پێغەمبەر مووسا و پێوەرە عەقڵییەکان 8
A

S
T

A
N

A

با  دەرياوە،  ناو  بيهاوێژە  سندووقێكەوەو  و  داربەستە  ناو  )بيخەرە 
دەرياش بيخاتە كەنارەوە بۆ ئەوەى دوژمنێكى من و دوژمنێكى خۆيشى 

بيگرێتەوەو بيبات(.
كۆرپەيەكى ساوا بخرێتە ناو سەبەتەيەك و بدرێ بەدەم ئاوى نيلەوە، 
وردبنەوە، دەبێت چەند ترس و ئەگەر ختوورەى كردبێت بە دڵى دايكيدا:

كوڕەكەم ئاو نايبات و ئيتر نەيبينمەوە.
كوڕەكەم نوقمى ناو نيل نەبێت.

دڕندەيەكى دەريايى ئەم كوڕەم نەخوات.
خۆ نيل بەژێر كۆشكەكەى فيرعەوندا تێدەپەڕێت، نەبادا سەربازەكانى 

بيبينن و بيكوژن.
ئەمانە و دەيان ئەگەرى تر كە هەرهەموويان عەقڵ تێى دەچوو رووبدەن.
تەنها شتێك ئومێدێكى بە دايكى مووسا بەخشيبوو، بەڵێنى خوا 

بوو كە بۆت دەگێڕينەوە 
)َوَل تََخاِف َوَل تَْحَزِن إِنَّا َرادُّوُه إِلَيِْك َوَجاِعلُوُه ِمَن الُْمرَْسلِنَي(،))) 

و  بۆت  دەيگێڕينەوە  ئێمە  هەبێت،  نەغەميشت  و  بترستە  )نە 
دەشيكەين بە يەكێك لە پێغەمبەران(.

خواى گەورە بەڵێنى دا ئەگەر دايكى مووسا گوێ بەو ئەگەرە 
مەترسيدارانە نەدات و فەرمانى خوا بەجێبگەيەنێت، هەم منداڵەكەى 

بۆ بگێڕێتەوە، هەم بيكات بە يەكێك لە پێغەمبەرانى خۆى.

))) القصص: 7.
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مووسا،  دايكى  دڵى  و  ناخ  هێشتا  بەڵێنەشەوە،  ئەم  هەموو  بە 
يەكپارچە ترس و خەفەت و دوودڵى بوو، وەخت بوو هێز لە ئەژنۆى 

نەمێنێت و دڵى بپچڕێت ئەگەر رەحم و ميهرى خوا نەبوايە:
َعَل  َربَطَْنا  أَْن  لَْوَل  ِبِه  لَتُبِْدي  كَاَدْت  إِْن  فَارًِغا  ُموَس  أُمِّ  فُؤَاُد  )َوأَْصبََح 

قَلِْبَها لِتَُكوَن ِمَن الُْمْؤِمِننَي(،))) 

)ئەوسا دڵى دايكى مووسا هەستى بە بێتاقەتى كرد و لە هەموو 
شتێك خاڵيى بوو جگە لە باس  و بيرى مووسا، لەوانەبوو بيدركێنێت و 
بڵێت ئەوە كوڕى منە ئەگەر ئێمە دڵيمان قايم نەكردايە تا لەوانە بێت 

كە بڕوايان بە بەڵێنى خوا هەيە(.
ئەوەى دايكى مووسا لێى دەترسا هاتەدى، منداڵەكەى كەوتەبەردەستى 
هيوايەك  چ  عەقڵيەوە  روانگەى  لە  دەبێت  ئيتر  فيرعەون،  خودى 
بمێنێتەوە بۆ رزگاربوونى منداڵەكەى؟ ئەگەر پێشتر هيوايەك هەبوايە 
كۆرپەيەك  بۆ  فيرعەون  لەچاوى  دوور  سەربازەكان  لە  يەكێك  دڵى 
ئەمالوال  بێ  ئەمجارەيان  نەكات،  جێبەجێ  فەرمانەكە  و  بسووتێت 
دەركردووە،  فەرمانەكەى  كەسەى  ئەو  كەوتۆتەبەردەستى  كۆرپەكەى 
كەسێك كە لەپێناو پاراستنى خۆى و ژيان و مان و دەسەاڵتيدا ئەو 
فەرمانەى دەكردووە، نەوەك لەبەر بەرژەوەنديەكى گشتى، يان لەپێناو 
لەسەر  سوورترە  كەسێك  هەموو  لە  بۆيە  ئەو،  و  ئەم  دەستخۆشى 
جێبەجێكردنى فەرمانەكە، ئەويش خودى ئەو فيرعەونەيە كە خەوى 
بينيوە منداڵێكى لەو چەشنە لەدايك دەبێت و گەورە دەبێت و تەخت و 

تاراجى دەسەاڵتى لەبن دێنێت.

))) القصص: ٠).
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چ  مووسا،  دايكى  بە  گەيشتبێتەوە  هەواڵە  ئەم  كاتێك  دەبێت 
هەستێكى ال دروست بووبێت، خۆ ئەگەر هەركام لە ئێمەى ئيمان الواز 

بووينايە، خێرا دەمانوت: 
ئەمەبوو بەڵێنەكەى خوا؟!

ئەمەيە ئەو بەڵێنەى دەفەرموێت سەرەنجام بۆ باوەردارانە؟!
ئەمە ئەو خوايە بوو كە دەيوت پشتم پێ ببەستن بەستانە؟!

بەاڵم نابينين دايكى مووسا جگە لە خەفەتى ناو ناخى خۆى، 
هيچ گومانێكى خراپ و دەستەواژەيەكى دى بەكارهێنابێت، خواى 
گەورەش ئەو خەم و دوودڵيەى دايكى مووساى لەبەرچاوگرتووە وەك 

چۆن ئەوە بۆ هەر دايكێكى تر ئاساييە.
پاش ئەوەى دايكى مووسا هەتا كۆتا هەنگاوى ترس و دوودڵى، 
نافەرمانى خواى نەكرد و متمانەى بەرامبەر بە خوا كەمى نەكرد، 
ئەويش  دەستپێكرد،  خوا  بەڵێنى  هاتنەدى  قۆناغ  بە  قۆناغ  ئينجا 

گێڕانەوەى بوو بۆ نێو كۆشى دايكى، ئەويش بە سێ هۆكار:
 (((،) ِه َكْ تََقرَّ َعيُْنَها َوَل تَْحزََن َولِتَْعلََم أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ )فَرََدْدنَاُه إَِل أُمِّ
)مووسامان گێڕايەوە الى دايكى بۆ ئەوەى چاوى رۆشن و دڵى 
بەڵێنى  بزانێت  ئەوەى  بۆ  هەروەها  نەخوات،  ببێتەوەو خەفەت  فێنك 

خوا راستە(.
يەكەم: بينايى ديدەى بێتەوەو دڵى ئۆقرە بگرێت و كۆتايى بە فرمێسكى 

خەفەتەكانى بێت.

))) القصص: 3).



11پێغەمبەر مووسا و پێوەرە عەقڵییەکان
A

S
T

A
N

A

دووەم: ئيتر خەفەت نەخوات و لە پاداشتى ئەو بەهێزيەى ئيمانيدا، 

خەمەكانى بڕەوێنەوە.
سێيەم: هەتا دايكى مووسا چاك بزانێت بەڵێنى خوا حەقە و دێتەدى، 

با هەرچى لێكدانەوەى عەقڵيى هەيە واى بۆ بچێت هيوايەك نەماوە 
بۆ بەديهاتنى بەڵێنەكە.

دەكات  باوەردارى  تووشى  گەورە  خواى  حاڵەتێكە  بێهيواييە  ئەو 
و  عەقڵى  ئەگەرە  و  توانا  لە  بەربدات  دڵ  تەواوەتى  بە  ئەوەى  بۆ 
مرۆييەكان و پاش بەكارهێنانى ئەو رێوشوێنە رەوايانەى خواى گەورە 
فێرى كردووە، تەنها دڵى بە خوا بدات و هيواى بەو بمێنێت، بۆيە 
بڵێن  بێهوايانە  قۆناغەى  ئەو  گەيشتوونەتە  پێغەمبەرانيش  دەبينين 

)ئيتر ئەم سەركەوتنەى خوا كەى دێت؟(
)َحتَّى يَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آََمُنوا َمَعُه َمتَى نَْصُ اللَِّه(،))) 

)هەتا پێغەمبەر و ئەوانەشى لەگەڵيدا باوەڕيان هێنابوو دەيانوت: 
كەى سەركەوتنى خوا دێت؟(.

گەورە  خواى  كە  ئەوەبوو  بەڵێنەكە  بەديهاتنى  هەنگاوى  يەكەم 
خودى فيرعەون و خێزانەكەى كرد بە خزمەتكارى مووسا، وايلێكردن 
بدەن،  نازپێدانى مووسا  و  ئەوان هەوڵى مان و گەورەكردن  ئەمجار 
يەكەم هەنگاويش پەيداكردنى دايەنێك بوو بۆ ئەو منداڵەى پێشتر بە 

بڕيارى رەسمى پادشايەتى، بڕيارى كوشتنى بۆ درابوو.

))) البقرة: 4)).
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حەرام  مووسا  لە  سەرزەويى  هەموو  شيرى  گەورە  خواى  ئينجا 
كرد )َوَحرَّْمَنا َعلَيِْه الَْمرَاِضَع ِمْن قَبُْل)))) )پێشتر هەرچى شيردەر هەيە 
لێيمان حەرام كرد(، ئەم حاڵەتە پێشتر بۆ كەس رووينەدابوو، روانگە 
مەمكى  نەخوات،  يەكێك  شيرى  ئەگەر  بوترێت،  ئەوەيە  عەقڵيەكە 
دايەنێكى تر ئەگرێت، ئەم نا ئەوى تر، دواجار دەبێت شيرى دايەنێك 
بەڵێنەكەشى هۆكار دەسازێنێت  بەڵێنى داوەو بۆ  بخوات، بەاڵم خوا 
بوو،  پێويست  كە  شتێك  هەموو  )لە  َسبَبًا(،)))  ٍء  َشْ كُلِّ  ِمْن  )َوآَتَيَْناُه 

هۆكار و ئامڕازەكەيمان بۆ رەخساند(.
تاقيكرايەوە  فيرعەونەوە  لەاليەن  ئەگەرەكان  هەموو  بەم چەشنە 
هەتا گەيشتە سەر دايكى مووسا، ئەوكات كۆرپەكە مەمكى دايكى 

گرت.
ئەگەر ويستى خوا نەبوايە، ئەمەش دووبارە گەورەترين مەترسى 
بوو بۆ سەر ژيانى مووسا، چونكە ئەگەر پێشتر فيرعەون گومانێكى 
هەبوايە دەكرێت ئەم منداڵە بەنوئيسرائيلى نەبێت، ئەوا بە شيرخواردنى 
مووسا الى ئافرەتێكى بەنوئيسرائيلى ئەو گومانەش دەڕەوێتەوە، دەكرا 

گومان ببات ئەمە خودى دايكيەتى، بۆيە شيرى ئەميان دەخوات.
دەويست  تەمەنێكى  بەڵێنەكەش  بەديهاتنى  دووەمى  قۆناغى 
)دەيكەين بە يەكێك لە پێغەمبەران(، دواجار ئەو بەڵێنەش هاتەدى.

))) القصص: )).
))) الكهف: 84.
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ڕاكردىن مووسا

پاش ئەوەى مووسا لە ناو كۆشكى فيرعەوندا گەورەبوو و پێگەيەكى 
تايبەتى لە واڵتدا وەرگرت، چونكە فيرعەون هيچ كوڕێكى نەبوو 
لە  ببێتە جێگرەوەى، هيوايەك بوو بۆ هەموان هەتا فيرعەون  هەتا 
وەجاخ كوێرى دەربازى بێت، لەم سەروبەندەدا تاقيكردنەوەيەكى نوێى 
هاتەڕێ كە ئەگەرى زۆرى لەناوچوونى مووساى لێ دەخوێنرايەوە، 
ئەويش پشتيوانيكردنى كابرايەكى بەنوئيسرائيلى بوو كاتێك قيبتيەك 
ويستى ستەمى لێ بكات، مووساش بۆگزێكى لێدا و بوويە هۆى 
كوشتنى كابرا، دواتريش دەستەكە ئاشكرا بوو و هەمان ئەو كەسەى 

مووسا هاوكاريى كرد، بوويە هۆكارى ئاشكراكردنى مووسا.
ئەم هەواڵە كە گەيشتەوە بە فيرعەون، راستەوخۆ بڕيارى كوشتنى 
مووسا دەركرا، چونكە هاواڵتى پلەبەرزى نێو واڵتى كوشتووە، ئەمەش 
بە هێڵى سوور تەماشا دەكرا، خۆ ئەگەر دە كەسى لە بەنوئيسرائيل 

بكوشتايە -كە هاواڵتى پلە سێ بوون لە ميصردا- سزا نەدەدرا.
بۆيە مووسا پێشوەختە خۆى سەرەنجامى ئەم كارەى دەزانى و پێش 
ئەوەى دەستەكەى ئاشكرا بێت، ترس دايگرت و بە ترسەوە هاتوچۆى 
دەكرد لە شاردا و گوێ قواڵخى هەواڵ و قسەى ناو خەڵك بوو بزانێت 

2وێستگەى
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بيم  و  )ترس  يََتَقَُّب(،)))  الَْمِديَنِة َخائًِفا  )فَأَْصبََح ِف  ناڵێت  كەس هيچ 
مووساى داگرتبوو لەو شارەى پياوەكەى تێدا كوشتبوو و چاوەڕوانى 

دەكرد(.
ترسەكەشى لە جێى خۆى بوو، بۆيە كە دەستەكەى ئاشكرا بوو، 

بڕيارى فيرعەونيى لە بەرامبەر دەركرا )بڕيارى كوشتنى مووسا(.
لە روانگە عەقڵيەكەوە هيوايەك نەماوە بۆ مووسا، چونكە فيرعەون 
كەسێكى خاوەن بريار بوو، هەر بڕيارێكى دەربكردايە، دەبوو جێبەجێ بكرێت و 
بەهيچ جۆرێك كەمتەرخەمى تێدا نەكرێت، تەنها يەك جار بڕيارى خۆى بۆ 
مووسا جێبەجێ نەكردبوو كە ئەويش لەكاتى ساوايى و شيرخواردنيدا بوو، 
ئەگەرنا بەرامبەر كەسە نزيكەكانيشى بڕيار و ياساكانى جێبەجێ دەكرد، 
بۆيە دەبينين ئاسيەى ژنى خۆى كوشت و رەحمى پێ نەكرد، ئيتر دەبێت 

چ هيوايەك هەبێت بڕيارى كوشتنى مووسا جێبەجێ نەكرێت.
خواى گەورە هەمدى مووساى رزگار كرد، بۆ ئەمەش كەسێكى 

كرد بە هۆكار هەتا هەواڵەكە بگەيەنێتە مووسا 
)َوَجاَء رَُجٌل ِمْن أَقَْص الَْمِديَنِة يَْسَعى قَاَل يَا ُموَس إِنَّ الَْمَلَ يَأَْتُِروَن ِبَك 

لِيَْقتُلُوَك فَاْخُرْج إِنِّ لََك ِمَن النَّاِصِحنَي(،))) 

)پياوێك لەوپەڕى شارەوە بە هەڵەوداوان هات و وتى: ئەى مووسا، 
دەوروبەرى فيرعەون دانيشتون و پيالن دادەنێن بۆت هەتا بتكوژن، دەسا 

لە شار دەرچۆ، چوون من لە دڵسۆزان و ئامۆژگاريكارانم بۆ تۆ(.

))) القصص: 8).

))) القصص: ٠).
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ئەگەر لێكدانەوەى عەقڵيى بكرێت بۆ ئاوارەبوونى موسا، دەبوو ژيانێكى 
تاڵ و كولەمەرگى بهاتايەڕێ، چونكە:

مووسا لە كۆشكى فيرعەونيدا گەورە بووبوو و گەرمى و ساردى 
بە  لەكتوپڕێكدا  ئێستا  نەچەشتبوو،  ناخۆشيى  و  سەختى  نەديبوو، 

دەست و گيرفانى بەتاڵەوە ئاوارە دەبێت، هيوايەك نامێنێتەوە بۆى.

مووسا ترسى ئەوەى هەبوو نەتوانێت لەدەست سەربازانى فيرعەون 
دەرباز بێت و چاوەڕوان نەدەكرا بە سەالمەتى لە سنوورى دەسەاڵتى 
فيرعەون  كوشتنى  و  گرتن  بڕيارى  چونكە  دەربچێت،  فيرعەون 
يەكە سەربازييەكان،  بڕيارەكەش گەيەنرابوويە سەرجەم  و  دەركرابوو 
ئەگەريش لەو سنوورە دەربچوايە، هێشتا ترسى ئەوە هەبوو لەوێيش 
لە رێى پەيوەندييەكانەوە، مووسا بگەڕێنرێتەوە ژێر دەستى فيرعەون.

كەچى ويستى خوا شتێكى تر بوو:

مووسا لەبرى فيرعەون، پەروەردەكارێكى ترى دەستكەوت كە ئەويش 
پێغەمبەرێكى خوا بوو.

لەبرى ئەوەى تەنها خواردنى بهێنرێتەبەردەست و هيچ فێر نەبێت، 
ئيش و پيشەيەكى دەستكەوت.

لەبرى بێ مال و حاڵى، كچە پێغەمبەرێكى بەهاوسەرگرت و خواى 
گەورە ماڵ و حاڵى پێ بەخشى.

)قَاَل إِنِّ أُِريُد أَْن أُنِْكَحَك إِْحَدى ابَْنتَيَّ َهاتنَْيِ َعَل أَْن تَأُْجَرِن َثَاِنَ ِحَجٍج 
فَإِْن أَْتَْمَت َعْشًا فَِمْن ِعْنِدَك َوَما أُِريُد أَْن أَُشقَّ َعلَيَْك َستَِجُدِن إِْن َشاَء اللَُّه ِمَن 
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َا اْلََجلنَْيِ قََضيُْت فََل ُعْدَواَن َعَلَّ َواللَُّه َعَل  الِِحنَي، قَاَل ذَلَِك بَيِْني َوبَيَْنَك أَيَّ الصَّ

َما نَُقوُل وَكِيٌل(،))) 

بەو  بكەم  مارە  لێ  كچەمت  دوو  لەم  يەكێك  دەمەوێت  )وتى: 
شەرتەى هەشت ساڵ كارم بۆ بكەيت و مەڕەكانم بۆ بەخێو بكەيت، 
پياوەتى  و  چاكە  ئەوە  بكەيت،  بۆ  ئيشوكارم  دەساڵ  ئەگەر  خۆ 
ئەگەر  بكەم،  قورس  بارت  و  بهێنم  بۆ  زۆرت  ناشمەوێت  خۆتە، 
خوا بيەوێت، زوو دەزانيت من قسەى خۆم بەجێ دێنم بە چاكەكار 
دەمبينيت، ئەويش وتى باشە، ئەوە بڕيارێك بێت لەنێوان من و تۆدا، 
ئەوكات هەوەسى خۆمە هەركام لەو دوو ماوەيە جێبەجێ بكەم، خواى 

گەورەش وەكيل و بەئاگايە بەوەى كە ئەيڵێين(.

))) القصص: 7).
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ناردىن مووسا بۆ الى فريعەون

كاتێك مووسا وادەى خۆى تەواو كرد و بە ژن و منداڵەوە ويستى 
واڵتدا  لە  ساڵ  دە  پاش  وابوو  هيواى  كەسوكارى،  نێو  بگەڕێتەوە 
باسوخواسەكە كۆتايى پێ هاتبێت و خەڵكێك نەبێت مووسا بناسێتەوە، 
بەڵكو بچێت لە كەنارێكەوە بە پەنهانى الى دايك و برا و كەسوكارى 

بژى.
لەم ساتەدا خواى گەورە فەرمانى پێ دەكات بچێت بۆ الى فيرعەون 

و بانگەوازى بكات بۆ دوو شت:
يەكەم: يەكخواپەرستيى و وازهێنان لە بانگەشەى خوايەتى، ئەمەش 

واتە دەستبردن بۆ پيرۆزييەكانى واڵتى ميصر، چونكە لەو واڵتەدا 
فيرعەون وەك خواوەند تەماشا دەكرا و خەڵكيش ئەوەيان وەك بيروباوەڕ 
وەرگرتبوو، واتە مەسەلەكە بەزاندنى سنوورى سەروەريى ئايينى واڵت 

ميصر بوو.
دووەم: وازهێنان لە ستەم، واتە دەستبردن بۆ دەستڕۆيى و صەالحياتى 

فيرعەون، بە واتايەكى تر كەمكردنەوەى سنوورى دەسەاڵتى فيرعەون 
كە دەسەاڵتى بااڵى ميصر بوو، ئەو فيرعەونەى لە ترسى لەدەستدانى 
ئەو دەسەاڵتەى كە هەيبوو لەسەر بنەماى خەوێك هەزاران منداڵى 

3وێستگەى
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بڵێت  پێى  رووبەڕوو  بچێت  كەسێك  ئێستا  كوشت،  تازەلەدايكبووى 
دەسەاڵتەكەت ستەمكارانەيە و دەبێت سنوورێك بۆ دەستڕۆييەكانت 

دابنرێت.
ئەم حاڵەتە ترسێكى لە دڵى مووسادا دروست كرد، بۆ ترسەكەشى 
بيانووى هەبوو و بيانووەكانيشى لە روانگەى عەقڵييەوە زۆر بەجێ 

بوون:
دەترسم بروام پێ نەكەن و بەدرۆزنم بزانن.

دەترسم لێم تێنەگەن، چونكە قسەكردنم رەوان نيە.
كاتى خۆى تاوانێكم كردووەو دەترسم بچمە بەدەستيان، لەسەر ئەو 

تاوانە بمكوژن.
بُوِن، َويَِضيُق َصْدِري َوَل يَْنطَلُِق لَِساِن فَأَرِْسْل إَِل  )رَبِّ إِنِّ أََخاُف أَْن يَُكذِّ

َهاُروَن، َولَُهْم َعَلَّ َذنٌْب فَأََخاُف أَْن يَْقتُلُوِن(،))) 

)خوايە ئەترسم بە دۆرم بخەنەوەو بڕوام پێ نەكەن، سينە تەنگ 
بم و زمانم باش هەڵنەسووڕێت بۆ راگەياندنى پەيامەكەم، جا پەيام 
بۆ هاروونى براشم بنێرە هەتا يارمەتيم بدات، بێگومان ئەوان تۆڵەى 

گوناهێكيان بەسەرمەوە هەيە، ئەترسم بەو بۆنەوە بمكوژنەوە(.
هەموو ترسەكانيشى هاتنەرێى:

فيرعەون،  پێش  دارودەستەكەى،  و  فيرعەون  الى  چوويە  كاتێك 
دەوروبەرەكەى بە درۆزنيان زانى و تۆمەتيان دايە پاڵى.

))) الشعراء: ))-4).
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اْلَرِْض  ِف  لِيُْفِسُدوا  َوقَْوَمُه  ُموَس  أَتََذُر  ِفْرَعْوَن  قَْوِم  ِمْن  الَْمَلُ  )َوقَاَل 
َويََذرََك َوآَلَِهتََك(،))) 

)پياوە ناودارەكانى دەورى فيرعەون وتيان: ئاخۆ واز لە مووسا و گەلەكەى 
دێنيت هەتا بە ئازادانە دەست بكەن بە گەندەڵيى و گێرەشێوێنى و ئەم 
واڵتە تێكبدەن و دەستهەڵگبرن لە پەرستنى خۆت و پەرستراوەكانت؟!(.
خواى گەورە هاروونى كرد بە پشتيوانى بۆ ئەوەى كێشەى رەوانى 

قسەكردنى بۆ چارەسەر بكات.
دۆسيەى  خێرا  فيرعەون،  بە  گەياند  پەيامەكەى  مووسا  هەركە 
كوشتنى كابراى لەسەر زيندوو كردەوە )َوفََعلَْت فَْعلَتََك الَِّتي فََعلَْت(،))) 

)تۆ هەر ئەوە بوويت ئەو تاوانەت ئەنجامدا كە كردت(.
هەمان  هاروونيش  بەڵكو  نەبوو،  مووساوە  الى  تەنها  ترسەكەش 
ديد و تێڕوانينى هەبوو، واتە پاش وتوێژى نێوان هەردووال، گەيشتنە 

ئەوەى كۆمەڵێك مەترسى يەخەيان پێ دەگرێت.
)قَاَل َربََّنا إِنََّنا نََخاُف أَْن يَْفرَُط َعلَيَْنا أَْو أَْن يَطَْغى(،)3) 

)مووسا و هاروون وتيان: پەروەردگارا، ئەترسين فيرعەون لێمان 
پێ  راستيەكەى  ئەوەى  پێش  و  سەرمان  هەڵكوتێتە  و  بكوێت  پێش 

بڵێين، سزامان بدات، يان ياخى ببێت(.

))) األعراف: 7)).
))) الشعراء: 9).

)3) طه: 45.
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بەاڵم ئەوەى گوڕ و تين و دڵنيايى بە مووسا دەبەخشى، بەڵێنى خوا 
بوو بۆ خۆى و هاروونى براى )قَاَل َل تََخافَا إِنَِّني َمَعُكَم أَْسَمُع َوأََرى(،))) 
)خوا فەرمووى: مەترسن، بەڕاستى من لەگەڵ ئێوەم هەموو شتێك 

ئەبيستم و ئەبينم(.
فەرمانى  گەورە  خواى  چەشنەى  بەو  هاروون  و  مووسا  دواجار 
پێكردبوون، هەموو ترس و ئەگەر و لێكدانەوە عەقڵييەكانى خۆيان 
وەالنا و هەمان ئەو رێكارانەيان گرتنەبەر كە خواى گەورە رێنمايى 
پێى  گەورە  خواى  كە  بەكارهێنا  چەكەيان  ئەو  هەمان  و  كردبوون 
دابوون، راستەوخۆ خۆيان گەياندە بەردەم ناوەندى دەسەاڵتى ميصر كە 
خودى فيرعەونە، چونكە دڵنيابوون خواى گەورە پشتيان بەرنادات.

بە هەموو پێوەرێكى عەقڵيى دەبوو بڕيارى كوشتنى مووسا يەكەم 
بابەت بێت قسەى لەسەر بكرێت، بەتايبەت كە مووسا لەدەست ياسا 
رايكردبوو و ئەوەش بووبوو بە دۆسيەيەكى تر بۆى، پاشان دەستبردن 
بۆ پيرۆزييەكانى گەل و واڵتێك دووەم تۆمەت بوو كە دەكرا راستەوخۆ 

سزاى مووسا و هاروونى پێ بدرێت.
هەڵوێستى  لە  فيرعەون  دەرچوو،  تر  شتێكى  ئەنجامەكە  بەاڵم 
ئەمجار  بەرگريكردن،  هەڵوێستى  بۆ  كرد  پاشەكشەى  هێرشەوە، 
داواى بەڵگەى پێغەمبەرايەتيى لە مووسا دەكرد، موناقەشەى بوونى 
لەگەڵ  ئاشكراى  ملمالنێى  وادەى  دەكرد،  خۆى  لە  جگە  خوايەكى 
مووسا دادەنا و بۆ ئەوەش كەوتە كۆكردنەوەى جادووگەرەكانى واڵت 
هەتا راستى پێغەمبەرايەتيى مووساى پێ بشكێنێت، دواجاريش بە 

شكستى فيرعەون و سەركەوتنى مووسا كۆتايى هات.

))) طه: 46.
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باوەڕهێنان بە رەزامەندى و لە ناچاريدا

كاتێك مووسا پەيامى خواى گەياند و بەڵگەى پێويستيشى لەوبارەوە 
خستەڕوو، دابەشبوونێك لە كۆمەڵگەى ميصريدا دروست بوو، دەستەيەك 
زۆرينەيەكيش  پێهێنا،  باوەڕيان  بوون  بەنوئيسرائيلى  زۆرينەيان  كە 
كە زۆربەيان قيبتى و هەوادارانى فيرعەون بوون، باوەڕيان نەهێنا و 
سەرسوڕمانە،  جێى  ئەوەى  بەاڵم  بانگەوازەكە،  كەوتنەدژايەتيكردنى 
جياوازى باوەڕى جادووگەرەكانى فيرعەونە، لەگەڵ بەڵێنى باوەرهێنانى 

فيرعەون و دارودەستەكەى و پاشگەزبوونەوەيان.
يەكەم: كاتێك وادەى رۆژى ملمالنێی نێوان مووسا و جادووگەرەكانى 

فيرعەون دانرا كە بە يوم الزينە ناسرابوو، هەموو ئەگەرەكان بۆ ئەوە 
دەچوون سەختترين دژايەتيى بانگەوازەكەى مووسا لەو رۆژەدا بێت، 
چونكە جادووگەرەكان لەسەر ئاستى توانا و لێهاتوويى هەڵبژێردرابوون و 

بەڵێنى گەورەشيان پێ درابوو.
َحرَُة  اٍر َعلِيٍم، فَُجِمَع السَّ يَن، يَأْتُوَك ِبُكلِّ َسحَّ )َوابَْعْث ِف الَْمَدائِِن َحاِشِ
َحرََة  لِِميَقاِت يَْوٍم َمْعلُوٍم، َوِقيَل لِلنَّاِس َهْل أَنْتُْم ُمْجتَِمُعوَن، لََعلََّنا نَتَِّبُع السَّ

َحرَُة قَالُوا لِِفْرَعْوَن أَئِنَّ لََنا َلَْجرًا إِْن كُنَّا  إِْن كَانُوا ُهُم الَْغالِِبنَي، فَلَمَّ َجاَء السَّ

ِبنَي(،)))  نَْحُن الَْغالِِبنَي، قَاَل نََعْم َوإِنَُّكْم إًِذا لَِمَن الُْمَقرَّ

))) األعراف: ))) - 4)).
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)سەربازان بنێرە بۆ هەموو شارەكان، با جادووگەرانت بۆ كۆبكەنەوە، 
هەرچى جادووگەرێكى كارامە و زۆرزانە بۆت بهێنن، جادووگەرەكان 
لە رۆژێكى دياريكراودا كۆكرانەوە، بە خەڵكەكەش وترا: ئاخۆ ئێوەش 
كۆدەبنەوە؟ ئەگەر ئەم جادووگەرانە براوەبوون، لەوانەيە ئێمەش پەيڕەوييان 
لێ بكەين، ئينجا جادووگەرەكان كە هاتنە بەرەوە، بە فيرعەونيان وت: 
ئەگەر ئێمە سەركەوتين، ئايا پاداشتمان بۆ هەيە؟ فيرعەونيش وتى: 

بەڵێ، بێگومان لە كەسە نزيكەكانى خۆشم دەبن(.
ناو  باوێكى  راستيەكان،  زانينى  سەرەڕاى  نكووڵيكردن  ئەزموونى 
ستافى فيرعەون و پشتيوانانى بوو، وەك قورئانى پيرۆز باسى دەكات 

)َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَيَْقَنتَْها أَنُْفُسُهْم ظُلًْم َوُعلُوًّا(،))) 
)لەناخەوە متمانە و دڵنياييان هەبوو پێى، بەاڵم نكووڵييان لێدەكرد 

لە رووى ستەمكارى و خۆبەزلزانينەوە(.
جادووگەرەكان  مووسا  نەيارەكانى  سەرسەختترين  دەبوو  بۆيە 
بوونايە و هيچ هيوايەك نەبوايە بۆ موسڵمانبوونيان، بەڵكو هيوايەكى 
لە  و  حاڵەتەكە  بينينى  بۆ  هاتبوون  كە  بوو  خەڵكە  بەو  باوەرهێنان 
دەرەوەى بازنەى ملمالنێكەدا بوون، كەچى پاش ئەوەى جادووگەرەكان 
ئەزموونى خۆيان تاقيكردەوەو پاشان موعجيزەكەى مووسايان بينى، 
ئامادەبوون  باوەڕهێنانێك،  چ  ئەويش  هێنا،  باوەڕيان  دوودڵيى  بێ 

يەكسەر لەپێناويدا گيانى خۆيان بەخت بكەن. 
ِف  َمَكرُْتُوُه  لََمْكٌر  َهَذا  إِنَّ  لَُكْم  آََذَن  أَْن  قَبَْل  ِبِه  آََمْنتُْم  ِفْرَعْوُن  )قَاَل 
الَْمِديَنِة لِتُْخرُِجوا ِمْنَها أَْهلََها فََسْوَف تَْعلَُموَن، َلُقَطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَرُْجلَُكْم ِمْن 

))) النمل: 4).
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ِخَلٍف ثُمَّ َلَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعنَي، قَالُوا إِنَّا إَِل َربَِّنا ُمْنَقلِبُوَن، َوَما تَْنِقُم ِمنَّا إِلَّ أَْن 

آََمنَّا ِبآَيَاِت َربَِّنا لَمَّ َجاَءتَْنا(،))) 

)فيرعەون وتى: چۆن پێش ئەوەى من مۆڵەتتان پێ بدەم باوەڕتان 
پێ هێنا،بێگومان ئەم كارەى ئێوە پيالنێكە بەرلەوە بێنە ئەم گۆڕەپانەوە 
لە شاردا سازاندووتانە هەتا هاوەڵە قيبتيەكانى لێدەرپەڕێنن و لەبرى 
ئەوە هۆزەكەى خۆتانى تێدا نيشتەجێ بكەن، لەمەودوا چاك دەزانن 
و  ئەبڕم  چەپتان  پێى  و  راست  دەستى  دڵنيابن  ئەكەم،  پێ  چيتان 
نيە،  لە خاچ دەدەم، جادووگەرەكانيش وتيان: گرنگ  هەمووشتان 
چون ئێمە هەر بۆ الى پەروەردگارمان دەچينەوە، ديارە تۆيش هەر 
لەبەر ئەمە ئازارمان دەدەيت و رقت لێمان هەڵگرتووە كە بڕوامان بە 

ئايەت و بەڵگەكانى پەروەردگارمان هێناوە،(.
لە بەرامبەر ئەمەدا هەڵوێستى فيرعەون و دارودەستەكەى دەبينين 
كە كاتێك خواى گەورە بە چەند چەشنێك سزايان دەدات، بەڵێن دەدەن 

ئەگەر خواى گەورە سزاكانيان لەسەر هەڵگرێت باوەڕ دەهێنن، 
َلٍت  َم آَيَاٍت ُمَفصَّ َفاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ )فَأَرَْسلَْنا َعلَيِْهُم الطُّوفَاَن َوالَْجرَاَد َوالُْقمَّ
فَاْستَْكَبُوا وَكَانُوا قَْوًما ُمْجرِِمنَي، َولَمَّ َوقََع َعلَيِْهُم الرِّْجُز قَالُوا يَا ُموَس ادُْع لََنا 

َولَُنِْسلَنَّ َمَعَك بَِني  لَُنؤِْمَننَّ لََك  الرِّْجَز  َعنَّا  لَِئْ كََشْفَت  ِعْنَدَك  َعِهَد  ِبَا  َربََّك 

إِْسَائِيَل، فَلَمَّ كََشْفَنا َعْنُهُم الرِّْجَز إَِل أََجٍل ُهْم بَالُِغوُه إِذَا ُهْم يَْنُكثُوَن(،))) 

)ئێمەش بارانێكى بە لێزەمە و بە تۆفان و كوللەمان ناردە سەريان بۆ 
لەناوبردنى خۆيان و فەوتاندنى كشتوكاڵ و مەرزاكانيان، سوونيشمان 

))) األعراف: 3))-6)).

))) األعراف: 33)-35).
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ناردە سەريان، بۆقيشمان ناردە سەر كاسە و كەوڵيان، خوێنمان كردە 
سزايان، گشت ئەمانە ئايەت و نيشانەى روون و لێكجيا بوون، كەچى 
دەعيە و فيز گرتنى و ئيمانيان نەهێنا، لە بنەڕەتدا گەلێكى تاوانكار 
بوون، هەركە ئەو سزايە هاتە سەريان و بەچاو ديتيان، وتيان ئەى 
تۆدا  لەگەڵ  كە  پەيمانێك  لەبەر  بخوازە  پەروەردگارت  لە  مووسا! 
كردوويەتى، دڵنيابە ئەگەر ئەو سزايەت لەسەر البردين، مەرج بێت 

باوەڕت پێ بهێنين و نەوەكانى يەعقووبيشت لەگەڵ بنێرين(.
بە پێوەرى عەقڵيى، ئەگەرى موسڵمانبوونى ئەو خەڵكە زۆر نزيك 
لەوەى بێتەدى، چونكە ئيتر بەهۆى ئەو سزا هەمەچەشنانەوە، الوازى 
خۆيان و هێز و دەسەاڵتى پەروەردگاريان بۆ دەركەوت و دەبوو ئەوە 
ببێتە مايەى باوەڕهێنانيان، وەك چۆن ئەگەر لەم سەردەمەدا نەخۆشى و 
بەاڵ و كارەساتێك رووبدات و الوازى مرۆڤايەتى نيشان بدات، هەموان 
بەديبكەين، هەمان  ئەوەين شەپۆلى موسڵمانبوونى خەڵك  چاوەڕێى 
حاڵەت بە زەقتر و روونتر لەو سەردەمەدا هەبوو، كەچى هەرچەندە 
بە رەسميش بەڵێنيان دەدا باوەڕبهێنن، بەاڵم دواتر پاشگەز دەبوونەوە 

لە بەڵێنەكەيان.
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خنكاىن فريعەون و سوپاكەى

پاش ئەو هەموو بەريەككەوتنەى نێوان باوەڕداران و فيرعەون و 
دارودەستەكەى، دواى ئەوەى هيوايەك نەما بۆ باوەڕهێنانى فيرعەون 
لەژێر  باوەڕداران  و  بەنوئيسرائيل  كە  راسپێردرا  مووسا  سوپاكەى،  و 
دەسەاڵتى فيرعەون دەربكات و واڵت جێبهێڵن، ئەمەيە يەكێك بوو لە 
داواكاريەكانى مووسا )أَْن أَرِْسْل َمَعَنا بَِني إِْسَائِيَل(،))) )بەنوئيسرائيلمان 
لە  واڵتى  لە  چوونەدەرەوە  مافى  فيرعەون  چونكە  بنێرە(،  لەگەڵدا 
و  فيرعەون  خوايى  سزاى  كاتێك  بەاڵم  زەوتكردبوو،  بەنوئيسرائيل 
هەڵبگيرێت،  لەسەر  سزاكەيان  ئەگەر  دا  بەڵێنى  گرتەوە،  بێباوەڕانى 
دەرفەت بدات بەنوئيسرائيل لەگەڵ مووسادا بنێرێت )َولَُنِْسلَنَّ َمَعَك 
بَِني إِْسَائِيَل(،))) )دڵنيابە بەنوئيسرائيلت لەگەڵ دەنێرين(، كەچى پاش 

هەڵگيرانى سزاكان، بەڵێنەكەى نەبردەسەر.
بەهەرحاڵ فيرعەون بڕيارى دەركرد هێرش بكرێتە سەر باوەڕداران و 
مووسا،  بە  كرد  فەرمانى  گەورە  خواى  پێشوەختەش  لەناوببرێن، 
هاودەم بە بەنوئيسرائيل واڵت جێبهێڵن، چونكە زۆر ناخايەنێت دەدەن 

))) الشعراء: 7).
))) األعراف: 34).
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بەسەرياندا )َوأَْوَحيَْنا إَِل ُموَس أَْن أَْسِ ِبِعبَاِدي إِنَُّكْم ُمتَّبَُعوَن(،))) )سروشمان 
بۆ مووسا نارد كە بە شەو بەندەكانم بەرەو دەريا ببە، چونكە دوژمنان 

تاقيبتان ئەكەن و دواتان دەكەون(.
لەوالشەوە فيرعەون رێنمايى تايبەت بەو بوارەى دەركرد، لە سەرجەم 
ئەمانەى  كە  بخوێنرێتەوە  فيرعەون  رەسميى  بەياننامەى  ناوچەكاندا 

لەخۆدەگرت:
مايەى  بوونەتە  و  واڵتن  ناو  كەمينەيەكى  مووسا  دارودەستەى 

بێزاريى و سەرئێشە بۆمان.
هەموان هۆشيارييەكى تەواومان هەيە بەرامبەر بە مەترسى ئەوان و 
هەنگاوى پێويستمان بۆ ناوە و ئەوان هيچ نين و بە ئاسانى بەسەرياندا 

سەردەكەوين.
دەبێت هێرشيان بكرێتەسەر و پێش ئەوەى لە واڵت دەربچن، بدرێت 

بەسەرياندا و لەناوببرێن.
يَن، إِنَّ َهؤَُلِء لَِشِْذَمٌة قَلِيلُوَن، َوإِنَُّهْم  )فَأَرَْسَل ِفْرَعْوُن ِف الَْمَدائِِن َحاِشِ

لََنا لََغائِظُوَن، َوإِنَّا لََجِميٌع َحاِذُروَن(،))) 

)فيرعەون كۆكەرەوەكانى بەشارەكاندا نارد بۆ كۆكردنەوەى سوپا، 
جاڕى دا و وتى: بێگومانە ئەوانە دەستە و كۆمەڵێكى كەمن، ئەوانە 
ئێمەيان تووڕە و قەڵس كردووە، ئێمە كۆمەڵێكى ئاگادار و ورياين(.

))) الشعراء: )5.
))) الشعراء: 53- 55.
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و  مووسا  شوێن  كەوتنە  فيرعەونيى  گەورەى  سوپايەكى  ئەوەبوو 
نەما،  دەرچوون  رێى  و  نيل  كەنار  گەيشتنە  هەتا  شوێنكەوتەكانى 

كەشێكى لەم چەشنە دروست بوو:
منداڵەوە،  و  ژن  بە  مووسا  شوێنكەوتەى  دياريكراوى  ژمارەيەكى 
بێ چەك، بێ ئەوەى هيچ ئەزموونێكى جەنگييان هەبێت، ترسێنراو و 
كەوتوونەتە  فيرعەون،  دەسەاڵتى  ژێر  ساڵەى  چەندين  چەوسێنراوەى 
گەورەى  سوپايەكى  چواردەوريشيان  دەريايە،  بەردەميان  بۆسەيەكەوە، 

هێرشبەرە.
سوپاى مليۆنيى پڕچەكى فيرعەونى كە ساڵەهاى ساڵە راهێنراون 
بۆ  هاتون  بەهێزيدا  لەوپەڕى  هونەرى جەنگى،  و  وبڕ  لەسەر كوشت 
هيچ  كە  چەوساوە  چەكى  بێ  كەسى  كۆمەڵێك  سەر  هێرشبردنە 

چەكێكيان پێ نيە.
بۆيە شوێنكەوتووەكانى مووسا هەرچى بە عەقڵ و واقيع لێكياندەدايەوە، 
هيوايەك نەمابوو بۆ دەربازبوونيان، راشكاوانە ئەم ترسەيان دەردەبڕى و 
دەيانوت )إِنَّا لَُمْدَركُوَن)))) وا گەيشتوونەتە المان و دەستيان گەيشتۆتە 

ئێمە. 
بەاڵم مووسا كە پێشتر ژيانى سەراپا ئەو ئەزموونانەيە كە خواى 
گەورە فرياى كەوتووەو پێوەرە عەقڵيەكان يەكالكەرەوە نەبون لە سەرجەم 
بابەتەكاندا، بێ دوودڵيى دەفەرموێت )كَلَّ إِنَّ َمِعَي َربِّ َسيَْهِديِن(،))) 
)نەخێر، من پەرورەدگارێكم لەگەڵە كە بە زوويى رێنموونيم دەكات(، 

))) الشعراء: )6.

))) الشعراء: )6.
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چونكە مووسا دەيزانى كاتێك خواى گەورە فەرمانى پێكردووە واڵت 
جێبهێڵن، لە نيوەى رێدا جێيان ناهێڵێت، يەكەمجار كە ناردى بۆ الى 
فيرعەون، بەڵێنى پێدا هاودەم بە خۆت و هاروون دەبيستم و دەبينم و 
بە تەنها جێتان ناهێڵم، ئێستا پاش بەرهەمهاتنى بانگەوازەكە، چۆن 

خواى گەورە وێڵيان دەكات.
دەرياى  گەورە  خواى  و  هاتەدى  مووساش  دڵنياييەكەى  راستيى 
بۆ كەرتكردن و موسڵمانان دەربازبوون و فيرعەون و دارودەستەكەشى 
خنكان، لە ماوەيەكى زۆر كەمدا ئەوانەى لە ديدى عەقڵيەوە دەبوو 
لەناوبچن، رزگار بوون، ئەوانەش كە بڕيار بوو تەپڵى سەركەوتن لێ 

بدەن، خنكان و لەناوچوون.
ِفرٍْق  كُلُّ  فََكاَن  فَانَْفلََق  الْبَْحَر  ِبَعَصاَك  اْضِْب  أَِن  ُموَس  إَِل  )فَأَْوَحيَْنا 
كَالطَّْوِد الَْعِظيِم، َوأَزْلَْفَنا ثَمَّ اْلََخِريَن، َوأَنَْجيَْنا ُموَس َوَمْن َمَعُه أَْجَمِعنَي، ثُمَّ 

أَْغرَقَْنا اْلََخِريَن(،)))

)نيگامان بۆ مووسا نارد كە بە داردەستەكەت لە دەريا بدە، كە لێيدا 
دەريا قڵيشا و هەر اليەكى وەك كێوێكى گەورەى لێهات، فيرعەون و 
لەشكرەكەيشيمان نزيك بە دەرياخستنەوە و هاتن بەدواياندا، مووسا و 
سەرجەم ئەوانەى لەگەڵيدا بوون، رزگارمان كردن و پەڕينەوە، ئەوانى 
تريش -كە فيرعەون و دارودەستەكەى بوو- نوقممان كردن و خنكان(.

))) الشعراء: 66-63.
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ديدارى مووسا و خزر

يەكێكى تر لە وێستگەكانى نێو ژيانى پێغەمبەر مووسا، گەيشتنيەتى 
بە كەسايەتيەك بەناوى )َخِض)))) خزر كە ناوى خدرى كوردەواريش لەو 
ناوەوە وەرگيراوە، هۆكارى بەيەكگەيشتنەكەشيان، بە ويست و فەرمانى 
خوا بوو، بۆ ئەوەى پێغەمبەر مووسا تێبگات كە زاناترينى سەرزەوى 
نيە، هەروەها چەند وانەيەك لەو كەسايەتيەوە فێر ببێت سەبارەت بە 

جياوازى ديوى رووكەش و ديوى شاراوەى هەر رووداو و پێشهاتێك.
پێغەمبەرى  دەيگێڕێتەوە،  عەبباس  ئئيبن  كە  فەرموودەيەكدا  لە 
خوا )صلى الله عليه وسلم( دەفەرموێت )بَيَْنَم ُموَس ِف َمَلٍ ِمْن بَِني 
إِْسَائِيَل، َجاَءُە رَُجٌل فََقاَل: َهْل تَْعلَُم أََحًدا أَْعلََم ِمْنَك؟ قَاَل ُموَس: َل. فَأَْوَحى 

ِبيَل إِلَيِْه ، فََجَعَل اللُه لَُه  اللُه إَِل ُموَس: بََل ، َعبُْدنَا َخِضٌ . فََسأََل ُموَس السَّ

الُْحوَت آيًَة ، َوِقيَل لَُه: إَِذا فََقْدَت الُْحوَت فَارِْجْع ، فَِإنََّك َستَلَْقاُه، وَكَاَن يَتَِّبُع 

ْخرَِة فَِإنِّ  أَثََر الُْحوِت ِف الْبَْحِر، فََقاَل لُِموَس فَتَاُه: } أََرأَيَْت إِْذ أََويَْنا إَِل الصَّ

))) راوبۆچوونى جياواز هەيە سەبارەت بەوەى ئايا ئەم كەسايەتيە پێغەمبەرى 
لە  هەندێك  نەبەخشراوە،  پێ  پێغەمبەرايەتى  بووەو  خوا  بەندەيەكى  يان  خوايە، 
زانايان بەڵگە دەهێننەوە لەسەرئەوەى پێغەمبەر بووە، هەندێكى تريش پێيان وايە 

پێغەمبەر نەبووە.

6وێستگەى
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يْطَاُن أَْن أَذْكُرَُە { } قَاَل َذلَِك َما كُنَّا نَبِْغي  نَِسيُت الُْحوَت َوَما أَنَْسانِيُه إِل الشَّ

ا َعَل آثَارِِهَم قََصًصا { فََوَجَدا َخِضًا(،)))  فَارْتَدَّ

)جارێك مووسا لەنێو دەستەيەك لە خەڵكى بەنوئيسرائيلدا بوو، 
لەو سەروبەندەدا پياوێك هات بۆ الى و پێى وت: ئەرێ تۆ كەسێك 
شك ئەبەيت لەخۆت زاناتر بێت؟ مووسايش فەرمووى: نەخێر، ئەوەبوو 
خواى گەورە نيگاى دابەزاندە خوارەوە بۆ سەر مووسا و فەرمووى: با، 
خزرى بەندەمان، ئينجا مووسا داواى كرد رێى گەيشتن بەو بەندەى 
پێ نيشان بدرێت، خواى گەورە ماسيى كردە نيشانە بۆ گەيشتن پێى، 
پێى وت: ئەگەر ماسييەكەت ونكرد، ئەوە بگەڕێرەوە، چونكە ئەوكات 
پێى دەگەيت، مووسايش لەو دەريايەدا بەدواى شوێنەوار و دەركەوتنى 
ئەو حووتەوە بوو، ئەوەبوو هاوەڵەكەى پێى وت: ئەرێ دەزانيت چى 
روويدا؟ ئەو كاتەى چووينە پەنا بەردەگەورەكە و پشوومان دەدا، من 
ماسيەكەم بيرچوو، ديارە هەر شەيتانيش بوو لەبيرى بردمەوە بۆتى 
بگێڕمەوە، مووساش فەرمووى: ئێمەش هەر شتێكى وامان دەويست، 
ئينجا بەچاوگێڕان بە رێى خۆياندا گەڕانەوە بۆ ئەو شوێنەى بەجێيان 

هێشتبوو، لەوێ خزريان بەديكرد(.
هاتەدى،  خزر  و  مووسا  نێوان  بەيەكگەيشتنى  چەشنە  بەم 
بەيەكگەيشتنێك كە سەرەتاكەى بە يەكترناسين دەستى پێكرد، واتە 
ئەوە نەبێت خزر نەزانێت ئەم كەسەى هاتووە بۆ الى، پێغەمبەرێكى 
خوايە، بەڵكو وەك لە صەحيحى بوخاريدا هاتووە )فََسلََّم َعلَيِْه ُموَس 
فََكَشَف َعْن َوْجِهِه، َوقَاَل: َهْل ِبأَرِْض ِمْن َساَلٍم ، َمْن أَنَْت؟ قَاَل: أَنَا ُموَس، 

قَاَل: ُموَس بَِني إِْسَائِيَل؟ قَاَل: نََعْم ، قَاَل: فََم َشأْنَُك؟ قَاَل: ِجئُْت لِتَُعلَِّمِني 

))) صحيح البخاري، كتاب العلم، رقم الحديث 74.
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ِممَّ ُعلِّْمَت رُْشًدا ، قَاَل: أََما يَْكِفيَك أَنَّ التَّْوَراَة ِبيََديَْك ، َوأَنَّ الَْوْحَي يَأْتِيَك؟ 

يَا ُموَس، إِنَّ ِل ِعلًْم َل يَْنبَِغي لََك أَْن تَْعلََمُه ، َوإِنَّ لََك ِعلًْم َل يَْنبَِغي ِل أَْن 

أَْعلََمُه، فَأََخَذ طَائٌِر ِبِْنَقارِِه ِمَن الْبَْحِر ، َوقَاَل: َواللِه َما ِعلِْمي َوَما ِعلُْمَك ِف 

َجْنِب ِعلِْم اللِه، إِلَّ كََم أََخَذ َهَذا الطَّائُِر ِبِْنَقارِِە ِمَن الْبَْحِر(،))) )مووسا 

دەموچاوى  سەر  جلەكەى  ئەويش  لێكرد،  سەالمى  بينى،  خزرى  كە 
ناوت  سەالم؟  و  مندا  ناوچەى  لەم  وتى  راكشابوو-  -چونكە  البرد 
چيە؟ فەرمووى: من مووسام، خزر وتى: مووساى بەنى ئيسرائيل؟ 
فەرمووى: بەڵێ، خزر پرسى خێرە؟ ئەويش فەرمووى: هاتوم هەتا لەو 
زانستەى رێنموونى كراويت و فێريكراويت، شتێكت لەال فێر ببم، ئەويش 
وتى: يانى ئەوەندەت بەس نيە كە تەوراتت لەبەردەستە و نيگات بۆ 
دادەبەزێت؟ ئەى مووسا، من زانستێكم اليە كە جێى خۆى نيە تۆ فێرى 
ببيت، تۆيش زانستێكت اليە كە جێى خۆى نيە من فێرى ببم، ئينجا 
لەو كاتەدا باڵندەيەك بە دەنووكى شتێكى لە دەريادا برد، خزر وتى: 
سوێند بەخوا زانستى من و زانستى تۆيش لەپاڵ زانستى خوادا هەروەك 

ئەو كەمە شتەيە كە ئەو باڵندەيە بە دەنووكى لە دەرياى برد(.
پاشان مەرجى هاوڕێيەتى لەنێوانياندا دانرا، مەرجەكەش جێبەجێ 

كرا و بوويە هۆكارى لێكجيابوونەوەيان.
و  رەحمەت  گەورەوە  خواى  لەاليەن  كە  خوايە  بەندەيەكى  خزر 

زانيارييەكى لەدوننى پێ بەخشراوە.
مووسايش پێغەمبەرێكى ئولولعەزمە، كە خواى گەورە لەبارەيەوە 

دەفەرموێت: )َواْصطََنْعتَُك لَِنْفِس).

))) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، الرقم 6)47.
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داواكاريى مووسا پێغەمبەر بۆ بەندەيەكى ئەوەبوو كە دەتوانم هاوەڵيت 
بكەم بۆ ئەوەى بڕێك شتت لێوە فێر ببم؟ خزر بەهۆى ئەو ئەزموونەى 
پێشتر كە هەيبوو و خەڵكى نەياندەتوانى لێى تێبگەن، وەاڵمى بۆ مووسا 
خۆت  مندا  لەگەڵ  ناتوانيت  هەرگيز  تۆ  كە  ئەوەبوو  پێغەمبەريش 
رابگريت، هۆكارەكەشى ئەوەيە كە زانياريت نيە بەو شتانەى روودەدەن، 
بەاڵم مووسا پێغەمبەر بەڵێنى دا خۆڕاگر بێت و ئەزموونى خۆڕاگريى 
لێ ببينرێت، مەرجى خزريش ئەوەبوو ئەگەر هاوەڵيم بكەيت، نابێت 
پرسيارى هيچ شتێكم لێ بكەيت تا ئەو كاتەى خۆم روونكردنەوەت 
هەنگاودا  يەكەم  لە  كەچى  بوو،  رازيى  بەمە  مووسايش  دەدەم،  پێ 
نەيتوانى پابەندى بێت، بەاڵم خزر هەتا سێ هەنگاو مۆڵەتى مانەوەى 

هاوڕێيەتيەكەى پێدا.
)فََوَجَدا َعبًْدا ِمْن ِعبَاِدنَا آَتَيَْناُه رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعلًْم، 
لَْن  إِنََّك  قَاَل  رُْشًدا،  ُعلِّْمَت  ِممَّ  تَُعلَِّمِن  أَْن  َعَل  َِّبُعَك  أَت َهْل  ُموَس  لَُه  قَاَل 

تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبًا، وَكَيَْف تَْصِبُ َعَل َما لَْم تُِحْط ِبِه ُخْبًا، قَاَل َستَِجُدِن إِْن 

ٍء  َشاَء اللَُّه َصاِبرًا َوَل أَْعِص لََك أَْمرًا، قَاَل فَِإِن اتَّبَْعتَِني فََل تَْسأَلِْني َعْن َشْ

قَاَل  َخرَقََها  ِفيَنِة  السَّ ِف  َركِبَا  إَِذا  َحتَّى  فَانْطَلََقا  ِذكْرًا،  ِمْنُه  لََك  أُْحِدَث  َحتَّى 

إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع  إِْمرًا، قَاَل أَلَْم أَقُْل  أََخرَقْتََها لِتُْغرَِق أَْهلََها لََقْد ِجئَْت َشيْئًا 

َمِعَي َصْبًا، قَاَل َل تُؤَاِخْذِن ِبَا نَِسيُت َوَل تُرِْهْقِني ِمْن أَْمِري ُعْسًا، فَانْطَلََقا 

َحتَّى إَِذا لَِقيَا ُغَلًما فََقتَلَُه قَاَل أَقَتَلَْت نَْفًسا َزكِيًَّة ِبَغْيِ نَْفٍس لََقْد ِجئَْت َشيْئًا 

ٍء  نُْكرًا، قَاَل أَلَْم أَقُْل لََك إِنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبًا، قَاَل إِْن َسأَلْتَُك َعْن َشْ

بَْعَدَها فََل تَُصاِحبِْني قَْد بَلَْغَت ِمْن لَُدنِّ ُعْذًرا، فَانْطَلََقا َحتَّى إَِذا أَتَيَا أَْهَل 

قَْريٍَة اْستَطَْعَم أَْهلََها فَأَبَْوا أَْن يَُضيُِّفوُهَم فََوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا يُِريُد أَْن يَْنَقضَّ 

فَأَقَاَمُه قَاَل لَْو ِشئَْت َلتََّخْذَت َعلَيِْه أَْجرًا(،))) 

))) الكهف: 77-65.
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)بەندەيەك لە بەندەكانى ئێمەيان بەديكرد كە لە بەزەيى و ميهرەبانى 
لە  تايبەتيشمان  زانياريى  و  زانست  و  كردبوو  بەهرەدارمان  خۆمان 
دەدەيت  مۆڵەتم  ئاخۆ  گوت:  پێى  مووسا  فێركردبوو،  خۆمانەوە 
بەردەوام لەگەڵت بم تا لەو زانستەى فێركراويت منيش فێر بكەيت 
بەڵكو كەڵكى لێوەربگرم؟ ئەويش وتى: بەراستى تۆ هەرگيز لەگەڵ 
من هەڵناكەيت و ناتوانيت خۆڕاگر بيت، چۆن دەر دەبەيت لە ئاست 
شتێكدا كە ئاگات لە بنج و بنەوانى نيە؟! مووسا وتى: پشت بەخوا 
ناكەم،  سەرپێچى  فەرمانێكت  هيچ  لە  و  دەبم  خۆڕاگر  دەمبينيت 
حيكمەتى  لە  ئەوە  بێيت،  بەدوامدا  قبووڵتە  ئەگەر  وتى:  ئەويش 
بۆ  قسەت  خۆم  خۆى  كاتى  هەتا  مەكە  لێ  پرسيارم  شتێك  هيچ 
پێكەوە  هەردوو  ئینجا  دەكەم،  ئاگادارت  نهێنييەكەى  لە  و  دەكەم 
تێكردو  كونی  خزر  بوون،  كەشتیەكە  سواری  كاتێ  تا  ڕۆیشتن 
عەیبداری كرد، مووسا خۆی پێنەگیراو بەسەرسوڕمانێكەوە وتی: 
هەتا هەموو سەرنشینەكانی  دەكەیت،  كون  كەشتییە  ئەم  تۆ  ئاخۆ 
خزر  كرد،  ناشایستەت  بەدفەڕوو  كارێكی  بەڕاستی  كەیت؟!  نقوم 
گوتی: مەگەر پێشتر پێمنەگوتی تۆ هەرگیز ناتوانی لەگەڵ من 
خۆ ڕابگریت، مووسا گوتی: لەمە لەبیرم چوو لێم مەگرە، وە لە 
سەختگیریم  فێربم،  لەتۆوە  دەمەوێ  كە  زانیارییەدا  ئەو  فێربوونی 
لەگەڵ مەكە، پاشان لەكەشتییەكە دابەزین و ڕۆیشتن تا لەڕێگەدا 
بەكوڕێكی تازەالو گەیشتن و خدر كوشتیی!! مووسا وتی: سەیرە! 
كەسێكی  ئەوەی  بێ  كوشت،  گوناهت  بێ  پاكی  كەسێكی  ئایا 
كوشتبێت؟! بەڕاستی كارێكی زۆر گەورەی ناپەسەندت ئەنجامدا، 
خزر وتی: ئەی پێم نەگوتی هەرگیز تۆ ناتوانی لەگەڵ من ئارام 
بگری و هەڵبكەیت؟ مووسا وتى دەسا ئەگەر دوای ئەمە جارێكی 
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تر پرسیاری هەرشتێكم لێكردی و رەخنەم لێگرتیت، ئیتر هاوڕێیەتیم 
بیانووی  منیشەوە  لەالیەن  و  خۆتە  مافی  بەڕاستی  ئیتر  مەكە، 
نامێنێ،  بیانووم  و  گلەیی  منیش  كەوتووە،  دەست  جیابوونەوەت 
هەردوو پێكەوە ڕۆیشتن تا گەیشتنە خەڵكی شارێك، داوای خۆراك و 
خواردەمەنیان لێكردن، هەروەك میوانێك رووبكاتە جێگایەك و برسی 
بێت، ئەوانیش میواندارییان نەكردن، چونكە خەڵكێكی رژد وچرووك 
و پیسكە بوون، جا دیوارێكیان لەوێ بەدی كرد خەریك بوو بكەوێ، 
ئارەزووت  ئەگەر  وتی:  مووسا  راستیكردەوە،  چنیەوەو  هەڵی  خزر 

بووبا بۆ چاككردنەوەی ئەو دیوارە كرێیەت وەرئەگرت(.
ئەگەر تێبينى ئەم سێ رووداوە بكەين، لە هەر سێ حاڵەتەكەدا 
لێكدانەوەى عەقڵيى و واقيعى مووسا پێغەمبەر زۆر ورد و جوانە، 
بۆ  بەكاربهێنرايە، هەمان خوێندنەوەى  تريش  پێوەرێكى عەقڵى  هەر 
بوو  خزر  الى  حەق  رووداوەدا  سێ  لەو  كەچى  دەكرد،  رووداوەكان 
نەوەك لێكدانەوەكانى مووسا پێغەمبەر، چونكە خزر لەوديو سنوورى 
عەقڵەوە سەبارەت بە رووداوگەلێك لەاليەن پەروەردگاريەوە زانياريى 
پێ بەخشرابوو، بۆيە پێش ماڵئاوايى، بۆ ئەوەى هيچ گومانێك لەدڵى 
مووسادا چەكەرە نەكات، خزر روونكردنەوەى پێويستى پێدا و تێيگەياند 
لەوديو سنوورى عەقڵ و بينراو و بەرچاوەوە، هەندێك زانياريى هەن كە 
مرۆڤ دركيان پێ ناكات، ئەمەشى لەخۆوە نەكردووە، بەڵكو ئەوە لە 
دەرەوەى سنوورى مرۆڤە و خواى گەورە رێنموونى كردووە، هەرچەندە 
مووسا پێغەمبەر خۆيشى هەمان شتى ئەزموونكردبوو، وەك رووداوى 
هتد   .. و  كانياوەكە  دوانزە  و  دەريا  لە  پەڕينەوەى  و  موعجيزەكانى 
بەاڵم  نەبوون،  قەناعەتى مرۆڤدا  و  و عەقڵ  توانا  لە سنوورى  كە 
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هێشتا هەندێك ئەزموونى جياواز هەبوون كە دەبوو بيانبينێت، خواى 
گەورەش لە رێى خزرەوە ئەو ئەزموونەى پێ نيشان دا.

روونكردنەوەكەى خزر بۆ هەر سێ رووداوەكە بەم چەشنە بوو:
)قَاَل َهَذا ِفرَاُق بَيِْني َوبَيِْنَك َسأُنَبِّئَُك ِبتَأِْويِل َما لَْم تَْستَِطْع َعلَيِْه َصْبًا، 
وَكَاَن  أَِعيبََها  أَْن  فَأَرَْدُت  الْبَْحِر  ِف  يَْعَملُوَن  لَِمَساكنَِي  فََكانَْت  ِفيَنُة  السَّ ا  أَمَّ

ا الُْغَلُم فََكاَن أَبََواُه ُمْؤِمَننْيِ فََخِشيَنا  َوَراَءُهْم َملٌِك يَأُْخُذ كُلَّ َسِفيَنٍة َغْصبًا، َوأَمَّ

أَْن يُرِْهَقُهَم طُْغيَانًا وَكُْفرًا، فَأَرَْدنَا أَْن يُبِْدلَُهَم َربُُّهَم َخْيًا ِمْنُه َزكَاًة َوأَقْرََب 

لَُهَم  كَْنٌز  تَْحتَُه  وَكَاَن  الَْمِديَنِة  ِف  يَِتيَمنْيِ  لُِغَلَمنْيِ  فََكاَن  الِْجَداُر  ا  َوأَمَّ رُْحًم، 

ُهَم َويَْستَْخرَِجا كَْنزَُهَم رَْحَمًة  وَكَاَن أَبُوُهَم َصالًِحا فَأََراَد َربَُّك أَْن يَبْلَُغا أَُشدَّ

ِمْن َربَِّك َوَما فََعلْتُُه َعْن أَْمِري َذلَِك تَأِْويُل َما لَْم تَْسِطْع َعلَيِْه َصْبًا(،))) 

)خزر وتی: ئەوا ئێستا بەپێی قسەی خۆت لەیەك جیادەبینەوە، 
باسدەكەم،  بۆ  رووداوانەت  ئەو  نهێنی  و  حیكمەت  كەمێكیتر 
كەشتییەكە،  كۆنكردنی  هۆی  بوویت،  ئارام  بێ  لەبەرامبەریانەوە 
ئەمەبوو كە هی چەند كەسێكی هەژارو بێنەوا بوو، لەدەریادا ئیشیان 
بكەم،  كونكردنی عەیبداری  بە  ویستم  بۆیە  بژێوییان،  بۆ  پێدەكرد 
چونكە لەپێشیانەوە پاشایەكی ستەمكار هەبوو، هەموو كەشتییەكی 
چاك و بێ عەیبی زەوت دەكرد، تا زەالوەكەش )كەكوشتم(! دەمزانی 
و  باوك  و  ئەڕوات  خوانەناسیی  و  بێبڕوایی  لەسەر  سروشتی  كە 
دایكیشی ئیماندارو موسڵمان بوون، جا ئێمەش ترساین بەسەركەشی 
خۆی هەردوو لەخشتە بەرێ و ناچاریان بكات و هەڵیان بنێ بەرەو 
سەركەشی و بێ بڕوایی، ویستمان بەوكارەیە پەروەردگاریان بۆیان 

))) الكهف: 78-)8.
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بگۆڕێ بەمنداڵێكی چاكترو پاكترو بە میهرەبانتر، دیوارەكەیش كە 
خەریك بوو ئەكەوت و ئێمەش بەخۆڕایی چاكمان كردەوە ماڵی دووكوڕە 
بچكۆلەی هەتیو بوو لە شارەكەدا لەژێریا گەنجینەیەك هەبوو كە 
هی ئەو دوومنداڵە هەتیوە بوو، باوكیان بۆی دانابوون و باوكیشیان 
خواناس و پیاوچاك بوو، جا لەبەرخاتری بابیان، خوا پارێزگاری بۆ 
كردبوون، بۆیە ئێمەش ئەو كارەمانكرد، وتمان نەوەك الفاوێ دەری 
بخاو بفەوتێ، پەروەردگارت ویستی ئەودووانە كاتێ گەنجینەكەیان 
دەستكەوێتەوە بگەنە تەمەنی بلوغ و بەهێزبوون و ئەوسا خەزێنەی 
خۆیان لەژێر دیوارەكەدا دەربێنن، ئەمەیش بەزەیی و میهرەبانییەك 
بوو لەالیەن پەروەردگارتەوە بەرامبەر بەودوو كوڕە چكۆلەیە كردی 
لەبەر چاكی باوكیان، دڵنیاشبە لەخۆمەوە نەمكردووە، بەڵكو گشت 
بەفەرمانی خوا بووە، ئەوە روونكردنەوەی ئەوشتانە بوو كەتۆ نەتوانی 

بەرامبەریان خۆراگر بیت(
كێشەى نێوان عەقڵ و نەقڵ لەمڕۆدا ئەوەيە كە كەسانێك نەقڵ هەتا 
ئەو سنوورە قبووڵ دەكەن كە پێوەرە عەقڵييە سنووردارە مرۆييەكانى 
سەرزەوى نێو رۆژگارى ئەمڕۆ قبووڵى دەكەن، واتە عەقڵى سنووردارى 
مرۆيى هەم لە رووى كات و شوێن و بارودۆخ و دابونەريتيشەوە، دەكەن 
بارودۆخ و  نەقڵێك كە سنوورى كات و شوێن و  بڕياردەر لەسەر  بە 

دابونەريتە ناوچەييەكانى تێپەڕاندووە.
ئەو كەسانەى لەم رۆژگارەماندا عەقڵ پێش نەقڵ دەخەن، دوو 

كێشەى سەرەكييان هەيە: 
دەبينيت  نەقڵ،  راستيى  لە  دڵنيانەبوونەتەوە  كە  ئەوەيە  يەكەميان: 

هەندێكيان  هەيە،  فەرموودە  يان  قورئان  لە  گومانيان  زۆرێكيان 
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بڕوايان بەوە نيە قورئان الى خواوە بێت، ياخود هەمووى نەقڵ كرابێت، 
هەندێكيشيان بڕوايان بەوە نيە فەرموودە بەشێك بێت لە نەقڵ، ياخود 

بە صەحيحى نەقڵ كرابێت.
خۆيان  عەقڵى  تەنها  نەقڵە،  لەو  تێگەيشتن  بۆ  كە  ئەوەيە  دووەميان: 

بەكاردێنن، عەقڵێك كە نابێت سنوورى جوگرافى و بارودۆخ و سەردەمى 
خۆيان تێپەڕێنێت، ئەمەش ئەگەر پەسەند بكرێت، دەبێت بە لەكەيەك 
بۆ نەقڵ، چونكە كاتێك هەمان سنوور و بارودۆخ و زەمەن تێدەپەڕێت و 
نەقڵ  ئەگەر  ئەوكات  دێتەئاراوە،  لەوانە  هەريەك  نوێى  مۆدێلێكى 
ملكەچى ئەو بەربەستانە بووبێت، لەمەى دواتردا كەلێن و كەموكورتيى 

پێوە ديار دەبێت.
نموونەيەك بۆ روونكردنەوەى زياتر:

لە فەرموودەيەكدا هاتووە كە پێغەمبەرى خوا )صلى الله عليه 
وسلم( دەفەرموێت: 

بَاُع اْلِنَْس ، َوَحتَّى  اَعُة َحتَّى تَُكلَِّم السِّ )َوالَِّذي نَْفِس ِبيَِدِە َل تَُقوُم السَّ
تَُكلَِّم الرَُّجَل َعَذبَُة َسْوِطِه َوِشَاُك نَْعلِِه ، َوتُْخِبَُە فَِخُذُە ِبَا أَْحَدَث أَْهلُُه ِمْن 

بَْعِدِە(،))) 

و  نايەت  دوايى  رۆژى  بەدەستە،  منى  گيانى  بەوەى  )سوێند 
قيامەت هەڵناسێت، هەتا ئاژەڵى دڕندە لەگەڵ مرۆڤدا قسە دەكات، 
هەتا سەرى قامچى دەستى مرۆڤ و قايشى نەعلەكەى، قسە لەگەڵ 

))) مسند أحمد بن حنبل، الرقم )97))، سنن الترمذي، باب ما جاء في كالم 
السباع،  الرقم )8)) و قال حسن صحيح غريب.
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مرۆڤدا دەكات، هەتا رانى پياو هەواڵى پێ دەدات كە ژن و منداڵى 
لە دواى خۆى - لە ماڵەوە - چى دەكەن(.

ئەم فەرموودە بە پێوەرى عەقڵيى لە رووى كاتەوە، بۆ دوو سەدە 
سەدە  دوو  عەقڵى  چونكە  دەكرا،  تەماشا  نادروست  بە  لەمەوبەر 
دڕندە  ئاژەڵى  بگونجێت  نەدەكرد  ئەوەى  وێناى  هيچكات  لەمەوبەر 
بە  فەرموودەيان  ئەم  ئاسايى  بۆيە  بكات،  قسە  مرۆڤدا  لەگەڵ 
كە  ئەوانەشى  پاڵ  دەدايە  تۆمەتيان  و  دەكرد  هەژمار  هەڵبەستراو 
نەقڵيان كردووە و نەقڵى فەرموودەيان دەخستە ژێر پرسيارەوە، تەنانەت 
نەدەدايەوە،  بەرپەرچيان  بەاڵم  بوون  عەقڵ  پابەندى  كە  ئەوانەشى 
لێكدانەوەى تريان بۆ دەكرد، وەك چۆن هەتا ئەمڕۆ زۆرێكيان وان، 
پێيان وايە مەبەست پێى دواندنى جەستەيى و تێگەياندنى ئاژەڵەكانە، 

ئەوەى ئەمڕۆ پێى دەوترێت )سێرك(.
بەاڵم بۆ عەقڵى ئەمڕۆ ئاساييە ئەو فەرموودەيە پەسەند بكات، 
ئاژەڵ  و  بۆ مرۆڤ  ئامێرێك  بتوانرێت  دەكات  ئەوە  وێناى  چونكە 

دروست بكرێت كە زمانى يەكتر بۆ يەكدى وەربگێڕێت.
بە هەمان شێوە، عەقڵى دوێنى قبووڵى ئەوەى نەدەكرد نەعل و 

پێاڵو قسە بكات، بەاڵم عەقڵى ئەمڕۆ ئەوەى ال ئاساييە.
دواجار هەمان وتەى خزر دووبارە دەهێنمەوە كە لە سەرەتاى يەكترناسينى 
لەگەڵ پێغەمبەر مووسادا، كاتێك لە كەنار دەريا وەستابوون و باڵندەيەك 
بە دەنووكى، شتێكى لە دەريا برد -ئاو بێت يان هەر شتێكى تر-، خزر و 
مووسايش تەماشاى ئەو ديمەنەيان دەكرد، ئينجا خزر پێى وت: )َواللِه 
ِمَن  ِبِْنَقارِِە  الطَّائُِر  َهَذا  أََخَذ  كََم  إِلَّ   ، اللِه  ِعلِْم  َجْنِب  ِعلُْمَك ِف  َوَما  ِعلِْمي  َما 
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زانستى  لەپاڵ  تۆيش  زانستى  و  زانستى من  بەخوا  الْبَْحِر(،))) )سوێند 

خوادا، هەروەك ئەو كەمە شتەيە كە ئەو باڵندەيە بە دەنووكى لە دەرياى 
برد(.

))) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، الرقم 6)47.
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